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بدر بن عقيل

عبدالله الصعفاني

الوظيفة..أسرار مكشوفة..!!

benanaam@gmail.com

(ضعف)
معارضة الغالب ضعف..ونقصان في العقل..!!

قال الشاعر:
ــــــــــن لــــؤمــــهــــا ــــــا وم ــــــي ــــــدن ـــــه ال مــــــــن ســـــف

ـــــب ـــــل ـــــــى أغ ـــــــوب عـــــــل جـــــــــــــــــرأة مـــــــغـــــــل

(صفعات)
الحياة التخلو مــن الصفعات...فاحذر تنهار مــن أول 

صفعة..!!

(قلم)
أن تستعير قلمي...ثم ال ترجعه بحجة أنه اعجبك....فأنت 

تغتال عالقتي الحميمية به...!!!

(العدو)
عين العدو......التنام..!!

قال الشاعر:
ـــه ـــــــــــى مـــــــــن الوفـــــــــــــــــاء ل التـــــــركـــــــنـــــــن إل

ـــعـــه إن يــــقــــتــــدر يــثــب ـــــن طـــب ـــــب م ـــــذئ ال

(التقاط)
المبدع الحقيقي من يلتقط من ثنايا المعاناة الصور 
المعبّرة...وبإحساس صادق..فيجعلنا نقترب أكثر من 

إبداعه..

(الجار)
يقول مثل اسباني( التجفف قميصك على باب جارك)

سألني أحدهم عن أبرز شروط الحصول على    
الوظيفة العامة.. أوشكت أن أجيبه وكأنني نبيل 
شمسان .. ولكنني أجلت اإلجابة إلى حين ميسرة أمًال 
أن تكون اإلجابة شافية .. ال اختصار مخل وال تطويل 

ممل
¹  وأما اإلجابة بعد وبالله التوفيق .. هناك عدة 
طرق .. طريق تسجيل االسم والمؤهل ومحل الميالد 
وأسم األم وتاريخ أول صرخات ما بعد مغادرة الرحم .. 
وطريق الحصول على قرار بقوة دفع الواسطة الثقيلة
¹  الطريق األول طويل وشديدة الشبه بطريق 
رأس الرجاء الصالح قبل حفر قناة السويس ..وهو 
طريق يحتاج أن تبحث عن عمل خاص حتى يخرج 
أسمك من الكشوفات كأن تبيع " البطاطا والبيض " 
مثال.. والطريق الثاني سهل لكنه ممتنع ألنه ليس كل 
الناس مهرة في التعاطي مع الطبلة والربابة والمزمار
¹  على سبيل المثال .. فاجأني ابني وهــو يرى 
مرات عديدة أحدهم وهو يضرب بقوة على طبول 
الصحافة..يمتدح بابتذال ويرنج المشوه باستبسال ..
¹  يا أبي.. هذا الكاتب يبحث عن منصب .. وبالفعل 
لم تمر سوى أيام حتى لعلع اسمه في نشرة التاسعة 
لقناة اليمن الفضائية .. التفت سامي إلى وجهي وهو 
يقول :صدقت كالمي..؟ واكتفيت بالتعليق الخفيف 
الصامت قائًال بيني وبين نفسي : فعًال غلبك من شب 
بعدك .. هذا الجيل يفهم األمور وهي طايره .. جيل 

مالوش حل رغم أن الفرص أمامه بضيق خرم إبرة
¹  وثمة آخرون على الطريق يحملون دفوفًا وطبوًال 
ومزامير يريدون اللحاق بمن قضى نحبه بمثابرة من 
ينتظر .. !! على أن خبرتي تشير إلى معايير آخرى 
تجيب على سؤال صاحبي عن شروط الحصول على 
الوظيفة العامة المندرجة تحت البند السابع لغوار 
الطوشي وهــو يتحدث عــن الموظف الصغير في 

المركز الحساس
¹  تتمثل هذه الشروط فيما يلي :

وجاهه قبلية او حزبية ُيخشى جانبها .. أو موالي 
مفرط في البالدة وهز الرأس .. وهناك معيار ثالث 
وددت أن أذكره لوال أن من شأن اإلشارة إليه جرجرتي 
إلى مكتب النائب العام .. ولذلك سأبتعد عن الشر 

وأغني له..

إقصاء البرلمان من الحوار بالحوار.. والعنف بالعنف
فضائية اليمن!! عندما تتحول طاوالت الحوار الى   

حلبة لعرض العضالت واستخدام 
القوة.. على ممثلي المؤتمر الشعبي العام 

أن يخوضوا هذا الحوار ويدافعوا 
بــقــوة عــن القضايا الوطنية 
ويــــضــــّحــــوا.. وال يــســمــحــوا 
للسفهاء وقطاع الطرق أن 
يتحركوا من مقاعدهم ثانية 
بعد الذي حدث يومي االربعاء 
والخميس في مؤتمر الحوار.

إن اللجوء الساليب الترهيب 
انــعــكــاس لــحــالــة الهزيمة 

واالنهيار واالحباط التي 
تعاني منها تلك 

صر  لعنا ا

الــمــأزومــة التي تسعى للملمة فضيحة 
مــتــاجــرتــهــم بــدمــاء الــشــبــاب بافتعال 
بطوالت كاذبة ليقدموا أنفسهم بأنهم 

أصحاب قضية..
إن الــــعــــصــــا دائــــمــــًا 
ضــروريــة لنجاح الحوار 
مـــــع مـــــن ال يـــؤمـــنـــون 
ــحــوار..  بقيم وآداب ال
وعلى المؤتمريين أن 
يفضحوا ويفشلوا هذه 
ــطــاوالت  ــقــرامــيــد ب ال
ــحــوار.. أو أي حلبة  ال

أخرى!!

بــيــن الــحــيــن والحين   
يظهر علينا مؤتمر 
الــحــوار الوطني «بمهزلة» 
من مهازله التي النهاية لها..
المهزلة الجديدة تتمثل 
بـــإصـــراره عــلــى اعــــادة بث 
جلساته في الوقت المحدد 
لبث جلسات مجلس النواب..
ندرك جيدًا أن بث جلسات 
البرلمان ثقيلة على القلوب، 
لكن األثــقــل على الضمائر 
تصرف مؤتمر الحوار بهذا 

الشأن..
 أن وزيــر 

ً
ــة واألكــثــر غــراب

ــي  ــعــمــران ــي ال ــل االعــــــالم ع
ــنــواب  هــو عــضــو مــجــلــس ال
ووقوعه في هذا «السقوط» 
ــكــشــف عـــدم  الـــمـــهـــنـــي، ي

«فقهيته» في أي شيء..!!
اليفوتنا ايضًا التنويه الى 
ان البرلمان لم يدرك حتى 
اآلن البعد االيحائي لطلب 
«العمراني» بنقل البرلمان 
ــاج ســبــأ.. وان  ــى فــنــدق ت ال
ه» واستبداله بمؤتمر 

َّ
«حل

الحوار  ليس مزحة.. و«من 
غاب عن الناظر يغيب على 

الخاطر»!!

٩٦  مليارًا نهب «ثوري»
بــدون خجل أعلن مسئول حكومي   

قبل أيام ان مديونية وزارة الكهرباء 
بلغت ٩٦ مليار ريال.. هذا والبالد تعيش 
عامين ظالمًا دامــســًا منذ بــدء حكومة 

«الغدر»..
الرقم كذبة كبرى وتبرير لنهب المال 
العام وتحويل االيرادات العامة إلى أرصدة 

شخصية وحزبية.
منطقيًا اليمكن تصديق هذا الرقم، 
خصوصًا وان المديونية كــانــت عام 

ــــــل مــن  ق أ ٤٠ ٢٠١١م 
ــال والبالد  مليار ري
منورة.. والمعامل 

والــــمــــصــــانــــع 
ـــــادق  ـــــن ـــــف وال

تعمل ليل 
نهار..

ــــــرقــــــم  ال
يجعلني نردد 

مقولة : «انهبوا 
بنظام..».بـــنـــظـــام.. انــهــبــوا 

عمان تحتفل بالعيد الوطني

تحتفل سلطنة ُعمان اليوم   
اإلثنين ١٨ نوفمبر بالعيد 
الوطني الثالث واألربعين، وتتوج هذا 
العام انــجــازات ٤٣ سنة منذ تولى 
السلطان قابوس بن سعيد سلطان 

ُعمان مقاليد الحكم وعلى مدارها 
تتابعت انجازات ومتغيرات هائلة في 
سلطنة عمان  تقيم سفارة سلطنة 
عمان في بالدنا غــدًا الثالثاء  حفل 

استقبال احتفاًال بهذه المناسبة.. 

بــدون خجل أعلن مسئول حكومي 
قبل أيام ان مديونية وزارة الكهرباء 
 مليار ريال.. هذا والبالد تعيش 
عامين ظالمًا دامــســًا منذ بــدء حكومة 

الرقم كذبة كبرى وتبرير لنهب المال 
العام وتحويل االيرادات العامة إلى أرصدة 

نعيق صخر الوجيه!!

مؤخرًا جــدًا بــدأ يــدرك صخر الوجيه انه   

تنقصه الكثير من الخبرات المهنية الدارة 

مالية دولة تتهالك يومًا بعد يوم.

صخر المالية عرف حقيقة انه كان مجرد 

ظاهرة صوتية تتصيد األخطاء وتصطاد في 

الماء العكر، وعندما أوكلت اليه المسئولية 

أدرك انه «ليس كل مايلمع ذهبًا»!!

وبـــعـــد ان اســتــنــزف 

«صــخــر» الــحــال والــمــال 

عاد من موقع المسئولية 

للقيل والقال واتحفنا بأن ما 

تصدره بالدنا من نفط خام 

التكفي عائداته المالية 

الستيراد ماتحتاجه البالد 
مــــن 

مشتقات نفطية..!!
حــتــى وان 

كان هذا الكالم حقيقيًا في 

لغة االقتصاد اليمني لكنه أكثر منه «فكاهي» 
بزئير أسد المفرشة..!!

زمن 
الكبار

 محمد أنعم

كل هذه الدماء والدموع والجروح التي يئن   
منها الجسد اليمني هي نتيجة أفعال صبيانية 
يقترفها الصغار.. من المراهقين دينيًا وسياسيًا 

وتجاريًا وثوريًا..
وكما ُيقال: بعد كل جاهل عاقل.. فقد حان الوقت 
للكبار من أبناء الوطن وما أكثرهم أن يتحركوا إلخراج 
البالد من هذه المأساة المرعبة والال يتركوا الصغار 

يعبثون بحاضره ومستقبله.
لقد أغلقت األبـــواب أمــام الشعب اليمني.. حتى 
مؤتمر الحوار.. يكاد يتحول إلى بؤرة تنفث األمراض 
والسموم، والمبادرة الخليجية وآليتها يجري تحويلها 
من خارطة طريق لحل األزمة اليمنية الى حزام ناسف 
عبر تقديم تفسيرات مغلوطة وحــاقــدة توغر 
صدور األطــراف المتحاورة ال تختلف عن اختالف 
المتحاربين الذين يسفكون دماء األبرياء من أبناء 

شعبنا في صعدة.
إذا لم يستشعر المتحاورون مسؤولياتهم الدينية 
والوطنية اليوم فلن يجدوا طاوالت للتحاور بعد عقد 
أو أكثر، وقد تتحول اليمن إلى ساحة معركة متوحشة 
يقتل فيها األخ أخاه عبثًا طالما ومخرجات مؤتمر 
الحوار تنتج االحقاد والكراهية وتغذي الثأرات 
والعداوات والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد، وانحرف 
مؤتمر الحوار عن الهدف الذي وجد من أجله، إذ بدًال 
من إشاعة روح التسامح والتصالح والوفاق وتعظيم 
قيم االخــوة والشراكة الوطنية بين أبناء االســرة 

اليمنية الواحدة والتوجه معًا لبناء اليمن الجديد..
نعتقد أن مؤتمر الــحــوار اليـــزال بصيص األمــل 
الوحيد أمام الشعب اليمني.. ال أمل لنا آخر سيأتي من 
صعدة أو من جعبة الحاوي وال من األحزمة الناسفة.. 
وإن لم يفتح مؤتمر الحوار األبواب للمستقبل ويغلق 

الماضي بزبر الحديد فالجميع يسير نحو الكارثة.
إن الحديث عن المستقبل ال يجب أن يكون بأي حال 
وا من تحت  من األحــوال يعني إعادة إنتاج لمن جاء
خيام الساحات أو ميادين الشرعية.. فالمستقبل 
الذي ينشده شعبنا والتغيير الحقيقي الذي يتطلع 
لــيــه حتى المبندقين والمتقاتلين على «الضم  ا
والسربلة»، يعني انطالق الجميع لبناء اليمن الجديد 

القائم على العدالة والمواطنة المتساوية..
صراحة أن ما ينتجه مؤتمر الحوار في أغلبه حتى 
اآلن يعيدنا إلى حقب األنظمة التي انتشرت فيها 
محاكم التفتيش.. فليس من المعقول الحديث عن 
دولــة مدنية.. فيما نجد مخرجات الــحــوار  تحول 
الوطن الى مخفر شرطة، وهات يا تحقيقات.. وكم 
يا ممنوعات.. خالفًا للمقاصل التي ستنصب في 
الشوارع باسم الهرطقة والكفر وغيرها، ومن يقولون 
أن األرض تدور، أين المستقبل أمام مخرجات كلها 
ممنوعات ومحظورات وعزل ونفي وتهم ومصادرة 
للحقوق وغيرها.. فكل هــذه األلغام تكشف عن 
سيناريو لمأساة قادمة تقود اليمنيين الى المقابر 

وليس الى المستقبل.
واألسوأ من ذلك أن تكون من أهداف مؤتمر الحوار 
تحقيق المواطنة المتساوية بين أبناء الوطن، واليوم 
ها نحن نجد أن مؤتمر الحوار يقسم أبناء اليمن الى 
مواطنتين غير متساوية، كما تم كذلك بين أبناء 

الشمال والجنوب.. وما خفي أعظم.
إن االنتصار للمستقبل وللقيم والمبادئ العظيمة 
التي ناضل وضحى شعبنا من أجلها تتطلب مغادرة 
الماضي والوفاء لكل الشهداء وتوجه الجميع لبناء 
اليمن الجديد انطالقًا من المبادرة الخليجية وآليتها.. 
وقراري مجلس االمن الدولي ألن القبول يجر مؤتمر 
الحوار لألزمة والبحث عن ضمانات أو التمديد باسم 
مرحلة تأسيسية.. فال تعني أكثر من إعادة إلنتاج 
الماضي وتقاسم السلطة والثروة وتسليم اليمن 

لقوى القرون الوسطى.
إن بناء المستقبل مشروع وطني كبير ويحتاج 
الى قيادات كبيرة تسمو فوق الجروح والصغائر، 
لقد أصبح اليمن منهكًا بسبب المشاريع الصغيرة 

والمراهقين السياسيين.


