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بدر بن عقيل

عبدالله الصعفاني

وسرقت «الهبة»..!!

(عطاء)
الحب.. هوأن أعطيك أجمل ماعندي.. وتعطيني اجمل 

ماعندك.. الحب عطاء مشترك.
(تفاؤل)

أنظر أمامك.. وبتفاؤل..
قال الشاعر:

عسى الهّم الذي امسيت فيه
ه فرج قريب يكون وراء

(عناد)
من يسبح عكس التّيار.. ويطير خارج السرب.. يتملكه 

العناد حتى يصرعه..!!!

(استثمار)
استثمار المال في مشاريع ناجحة...والفائدة من عوائده.. 
أفضل من تكدسه عاجزًا في خزائن حديدية..!! وقدها مقالة 

(قرش يدور خير من ألف مصرور)

(خدش)
الكتابة على الجدران بعبارات مشينة.. قبح مابعده قبح.. 

وخدش للحياء..!!

(اليمكن)
الصديق الصادق.. اليمكن أن يرفع في وجهك البنادق..!!

يوم أمس األول غادرت البيت هربًا من  
فضائية «النذير» باالنفصال فلفت نظري 
زحام مجموعة من المصورين على وقفة لعدد 
بسيط من الشباب وهم يرفعون الفتتين تدعوان 
إلى الوئام.. لكن من كتبها لم يستطع االستغناء 
عن مفردة «الهبة» ما يشير إلى حقيقة أن الدهر 
فعًال هبة بهبة.. إقدام وإحجام.. خصام وغرام 

وأوهام.. اتصال وانفصال
¹  أول مرة دوت مفردة الهبة في سمعي كانت 
في صورة تهديد من أحزاب اللقاء المشترك في 
عام ٢٠٠٩م لكن الفكرة ظلت مجرد تهديد 
بسبب الفجوة مع الــشــارع لتأتي هبوب الرياح 
واللقاح القادمة من ربيع الياسمين التونسي وتأخذ 
لنفسها مكانًا في الشارع اليمني قبل أن يستيقظ 

الشباب من حلمهم مذعورين.
¹  وحيث لكل خناقة مفرداتها كان أبرز ما علق 
بثورة الشباب في اليمن أنها تعرضت للسرقة 
وهناك من سطى عليها بنهار وليس بليل.. وجاء 
الرد بأن الثورة ليست علبة فاصوليا حتى تسرق 
لكن مجيئ حكومة الوفاق وما رافق ذلك من تنكر 
للشباب وعبث بأوجاع جرحى أثبت بالدليل أن 
الشباب تعرضوا للسرقة ووحدهم الذين نفذوا 

إلى الموفنبيك عرفوا من أين تؤكل الكتف
ــام عــاد وصــف «الهبة الشعبية»  ¹  هــذه األي
من حضرموت بمطالب كثيرها عادل وحقيقي، 
وبعضها انتهازي واختراق من مجاميع الراغبين 
في إكمال هدم المعبد بدًال من ترميمه.. وها نحن 
نسمع من يؤكد أن الهبة الشعبية الحضرمية هي 
األخــرى تعرضت للسرقة من القاعدة والحراك 

االنفصالي
¹  مشكلة كبيرة.. كل شيء في اليمن يتعرض 

للسرقة من الثورة إلى الهبة..!

مسيطر..!

نجيب شجاع الدين

يبدو من الصعب تتبع أغلب مشاهد االزمة التي يعانيها    
الشعب اليمني معيشيًا، اقتصاديًا، اجتماعيًا.. إذ يحاول 
في كل يوم القول ان الحياة مستمرة ولكن ال أحد منها وفيها 

يستطيع الجزم بان الوضع األمني تحت السيطرة.
كعادته عندما يُمنى اليمن بحادثة مؤلمة.. تغيب الحقائق 
ويــضــيــع الــمــتــورطــون الــرئــيــســيــون والــمــتــواطــئــون معهم 
والمتهمون بالتقصير واالهمال في تحمل مسئوليات جسيمة 
يقود أبسط اخطائها وأقلها مالحظة وتوقعًا الى استقبال 

المقابر عشرات من ابناء البلد.
ومازلنا نؤمن بهذا البلد وبقدرته على تجاوز المرحلة الصعبة 
بهمة واقتدار، لسنا بحاجة إلطالق حملة المليون توقيع ضد 
جرائم االرهــاب.. او االكتفاء ببيان ادانة عصماء تصدره أية 

جهة داخلية كانت او خارجية.
تعيش المناكفات السياسية لالحزاب على دمــاء األبرياء 
 
ً
التي تستغلها لتوجيه اصابع االتهام ألحد خصومها، مبرهنة

بذلك عدم قدرتها على خوض حرب حقيقية ضد االرهابيين 
وان كانت تصر على انها تواجههم في عقر دارهم بأسلحة 

افتراضية - تويتر- وفيسبوك.
اعــداء اليمن بشكل عام -والقاعدة جزء منهم- يصفهم 
السياسيون بأنهم مجرد طفيليات وحشرات يجري مكافحتها 
والتغلب عليها.. بيد ان قصة الهجوم على وزارة الدفاع وما 
حدث داخــل مستشفى العرضي اخيرًا أظهر العكس، لعل 
الصورة تفكر احيانًا افضل منا كون الطفيليات في اليمن باتت 

تقتل اكثر مما تلتهم.
علمنا ديننا االسالمي ان المسلم اخو المسلم وانك لن تؤمن 
حتى تحب ألخيك ما تحب لنفسك ال ان تقتله.. وأوصانا بالجار 
ولم يذكر ابدًا ضرورة استخدام «٥٠٠» كجم متفجرات عند 

زيارته.. ويكفي..
تقاطيع

رغم حكمة الشعب اليمني وامثاله المتوارثة المتعددة 
والممتدة عبر الدهور السحيقة الــى ماقبل ٢٠١١م فإن 
جميعها لم يشر اطالقًا الى شيء اسمه الربيع، حتى علي ولد 
زايــد لن تجد في اقواله خارطة طريق، مبادرة، او تعاليم 

مجربة لكيفية التعامل مع هذا الفصل من السنة حين يحل.
يقول بان كي مون ان الربيع مر منذ ثالث سنوات على الدول 
العربية، وحالما وصل الى اليمن استقر بها وجعلها أنموذجًا له 

واختار اليمنيين أنموذجًا لدول الربيع العربي.
في المقابل اختارت االمم المتحدة والدول العشر جمال بن 
عمر وبعثته الى اليمن برسالة تفيد انها ترى ان من اولوياتها 
دعم اليمن وانجاح التسوية السياسية ومؤتمر الحوار واخراج 

الشعب اليمني من األزمة..
بعد «٢٥» مهمة كلف بها دوليًا الى اليمن يرى المبعوث 

جمال بن عمر ان المرحلة المقبلة ستكون األصعب.
تفصلنا أيام قليلة حتى يظهر في تقويم االيــام حسابات 
رقم جديد يحمل العدد ٢٠١٤م.. أغلب شعوب وقادة الدول 
الراعية لتسوية اليمن سياسيًا ستحتفل برأس السنة عيد 
«الكريسمس» وربما نشاركهم هذه المرة فرحتهم من باب 
اعالن اختتام فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. النهاية 

طلقت جزافًا عليه.
ُ
اثبتت ان الكلمة االخيرة الشامل أ

لن يسمح الغرب بتمديد وترحيل وتأجيل قضايا الحوار 
العالقة للعام الجديد، يوشك الوقت على االنتهاء أمام اليمنيين 
فيما يستعد فندق موفمبيك إلغالق ابوابه في وجه «الثوار» 

والمشائخ ومسئولين سابقين وحاليين.. قوي.
ولن يسمح الشعب بالعودة الى المربع األول والى ما قبله  من 

عهود التفكك او ان ترسم البراميل خارطة البالد مستقبًال.
يضمن كل ذلك مقترح االلتزام بقرار الشعب عبر االستفتاء.

أين القوى الوطنية في المحافظات الجنوبية؟

اليــــــجــــــوز ديـــنـــيـــًا    
ــيــًا وأخــالقــيــًا  ووطــن
وإنسانيًا السكوت عــن ما 
ــي المحافظات  يــحــدث ف
الجنوبية من فوضى وأعمال 

قتل وانتهاك للحقوق.
الــوحــدة اليمنية قضية 
وطنية لكل الــســاســة في 
ــســاحــة.. ومـــن المعيب  ال
المناكفة أو الخصومة أو 
المزايدة أو المتاجرة بها..

نــعــتــقــد جــازمــيــن أن ما 
يحدث في الجنوب يتحمل 
مسئوليته الجميع ويتطلب 
دورًا فــاعــًال لكل الــقــوى.. 

وفـــي الــمــقــدمــة المؤتمر 
ــحــزب  الــشــعــبــي الـــعـــام وال
االشتراكي واالصالح، الذين 
لوال تخاذلهم وتواكلهم لما 
نشأ الجناح المتطرف في 
الــحــراك للعبث في جنوبنا 

الغالي.
ونــؤكــد أنــه لــو استمرت 
ــة  ــل ــاع ــف ــــوى ال ــــق هـــــذه ال
فـــــي تـــجـــاهـــلـــهـــا ورمـــــي 
لمسئولية على بعضهم  ا
ــبــعــض فــســيــنــمــو لــذلــك  ال
الــجــنــاح الــمــتــطــرف ريــش 
وسيختطف جزءًا من يمننا 

الغالي.. والت ساعة ندم!!

تداركوا الحوار!!

ن مؤتمر الحوار الوطني على    
ْ
َرك

ف أو  جنب أو وضعه في الــرَّ
إبــقــائــه ميتًا سريريًا 
لــيــس لــصــالــح الــوطــن 
بتاتًا.. فكل يوم يمر 
ومؤتمر الحوار بهذه 
الــحــالــة يخلق فوضى 
جديدة أو يوقظ فتنة 
نائمة أو ينشط خلية 
إرهابية خاملة، وبالتالي 
«الشيطان»  يسمح لـ
أن يتحرك في تفاصيل 

كثيرة من المشهد السياسي..
عدم االنتهاء من الحوار سيبعث 
قضايا مدفونة وسينفخ الحقد 
والكراهية في ملفات منسية 
ن  أ ت  للطفيليا وسيسمح 
تنشر فطرياتها في جسد 

الوطن الواحد..
حقيقة لــم نعد قادرين 
ــراد  على إدراك مــا الـــذي ُي
لــهــذا الــوطــن مــن قبل من 
ــوا الــعــيــش فــي هكذا  ــن أدم

أوضاع!!

الرئيس.. في مرمى 
االشتراكي

يتذكر الجميع تلك الحوارات التي اجراها رئيس   
الجمهورية السابق مــع الــحــزب االشتراكي 
وغيره، وخطاب المعارضة يومها المطالب بحيادية 
الرئيس لتضليل الرأي العام، واليوم ال غرابة بعد ان 
بدأنا نسمع في خطاب االشتراكي وفي مرحلة الوفاق 
تحريضًا واضحًا ضد الرئيس، ونبش جروح الماضي، 
ولــم ينقصنا إال ان نسمع الــدكــتــور ياسين يكرر 
مطالبته لرئيس الجمهورية بالتخلي عن المؤتمر، 
ويتهمه بأنه غير محايد، كما كان يفعل ذلك مع 

الزعيم علي عبدالله صالح..

«اإلخوان» انتهازية سياسية
ــواقــف حــزب     تثير م

االصـــالح مــن القضايا 
الوطنية الكثير من التساؤالت 
حيث يرى البعض انها تنزع 
نحو االنــتــهــازيــة السياسية 
ومحاولة اللعب على أكثر من 
حبل.. ففي الوقت الذي وافق 
االصــــالح عــلــى رؤيــــة لــدولــة 
اتــحــاديــة مــن ٦ أقــالــيــم في 
فريق القضية الجنوبية نجده 
يصوت عبر ممثليه في فريق 
بناء الــدولــة على نــص مبهم 

يــقــول بــدولــة اتــحــاديــة غير 
محدد فيها عدد االقاليم، وهو 
ل المراقبون  األمر الذي يتساء
حوله واالهـــداف التي يسعى 
االصـــالح لتحقيقها مــن وراء 
المتاجرة بالمواقف.. مشيرين 
الى صراع أجنحة داخل االصالح 
وهــو مابرز من خــالل موقف 
منصور الزنداني في فريق بناء 
الــدولــة الــذي صــوت بالرفض  
على النص المبهم حول الدولة 

االتحادية..

تالسن «اصالحي.. اشتراكي» !!
تالسن محمد قحطان وياسين سعيد نعمان في    

االجتماع الذي رأسه رئيس الجمهورية أمس 
حول موقف حزبيهما من عدد االقاليم المقترحة 
للدولة االتحادية حيث ذكر قحطان امين عام 
االشتراكي باتفاقهم المسبق على القبول 
بدولة اتحادية من خمسة اقاليم وذكره ايضًا 
بالمكان الذي جرى فيه االتفاق على ذلك 
بعد ان حاول ياسين سعيد نعمان انكار 
اتفاقه مع االصــالح وهو ما أثــار غضب 
محمد اليدومي رئيس هيئة االصالح متهمًا 

امين عام االشتراكي بالنكوص عن 
ــرمــة بين  ــمــب االتـــفـــاقـــات ال

حزبيهما..

وثيقة المندوب السامي!!
الوثيقة التي قدمها جمال بن عمر لحل القضية    

الجنوبية في مضامينها اصرار واضح على ان المبعوث 
الدولي يمارس دور المندوب السامي.. فلم يلغ ارادة الشعب 
وقواه السياسية بل خول لنفسه صالحيات مقدسة سلبها 

من كل االحــزاب وابناء الشعب اليمني 
كــافــة وأوكــــل الــمــهــمــة لحكومته 
الخفية المتمثلة بمجموعة الخبراء 
الذين اصبحوا مخولين بــإدارة كل 
الشأن اليمني ولم يعد متاحًا أمام 
اليمنيين إال القيام بدفن الموتى 
وتحرير عــقــود الــــزواج، واعــالن 

السمع والــطــاعــة لجمال بن 
عمر..!

njeeb2011@gmail.com

انضاج الرؤوس!!

كلما زاد االنفالت  
ـــي وكــثــرت  ـــن األم
الفوضى وانــهــارت القيم 
وتمزق المجتمع وتفككت 
منظومة الدولة تتكشف 
األماكن المغلقة والقصور 
الــمــحــروســة والـــمـــواقـــع 
المدججة واألحياء اآلمنة 
والــمــجــمــعــات المسيجة 
والــبــدرومــات المدفونة.. 
كل ذلك تتكشف لتنظيم 
القاعدة االرهابي وال أدل 

على ذلك مما حصل لمجمع 
الدفاع في العرضي..

ولذا على جميع الرؤوس 
ببعضها  تتشفى  ــتــي  ل ا
الـــبـــعـــض مــــن خـــــالل مــا 
يحدث في البالد أن تعي 
خــطــورة مــا يحصل ومــا 
يــجــري فــي كــل مناطق 
ــفــالت عــام  الــيــمــن مــن ان
تكون أولى نتائجه انضاج 
تلك الرؤوس قبل غيرها 

لحصاد القاعدة!!


