
تمديد للمحاصصة والتقاسم!!
استطاع النظام "التوافقي" أن يوصلنا الى 
مرحلة نطلب منه البقاء ونشرعن له التمديد 

المطلوب ووفق شروطه هو .
فإبقاء الوضع األمني في حالة إنفالت والوضع 
السياسي ليس بأحسن حال والوضع االقتصادي 
متدهور بالتزامن مع اإلتفاق الكلي بين أطراف 
ال��ف��ع��ل ال��س��ي��اس��ي ع��ل��ى ت��رح��ي��ل وت��أج��ي��ل حل 
القضايا المصيرية وإبقاء البالد كلها في حالة 
غير مستقرة تمامًا حتى يضمن النظام الجديد 
البقاء أكثر وُيفتح المجال لألطراف السياسية 
في الدخول ضمن صفقات تقاسم ومحاصصة 

جديدة وبموافقة أقليمية ودولية وترحيب محلي وفق منطق "فقه الضرورة".
حقيقة األم��ر : إن التمديد ال��ذي يدعوننا إليه ليس إال تمديدًا للتقاسم 
والمحاصصة، وتمديدًا لحالة اإلنفالت األمني وتدهور الوضع اإلقتصادي 
وتمديد لحالة العبث المستمر بالمال العام وتمديدًا لحاالت االستقطاب 
السياسي وشراء الذمم واإلجهاز على ما تبقى من منظومة القيم المجتمعية.
ولو كان التوافقيون قد نجحوا في تنفيذ ما التزموا به تجاه الشعب لكان 

الشعب هو المبادر في طلب التمديد لهم 

االثنين : 16 / 9 / 2013م 
 الموافق :10 / ذو القعدة / 1434هـ 
العدد: )1677( اشراف/16

كامل الخوداني

للمؤسسه العسكريه تحياتنا ..
هنالك تحامل عنيف من قبل الكثيرين من 
المدنيين على المؤسسة الدفاعية واالمنية، 

وأحب ان اوضح االتي :
تم اجراء 4 انتخابات نيابية و 2 انتخابات 
رئاسية و 1 انتخابات محلية والذين فازوا 
هم من اصبحوا اصحاب ومصدر القرارات 
في الدولة وبالتالي فان المؤسسة الدفاعية 
واالمنية ملزمة بتنفيذ قراراتهم الن من 
اصدرها هم من اختارهم الشعب  بموجب 
النصوص الدستورية.. وبالنسبة لمن يقول 
ان تلك االنتخابات كانت عبارة عن مسرحية 

فليعلم انه ليس من اختصاص الجيش واالمن البت في 
هذا وانما المؤسسات المدنية الحكومية وغير الحكومية 
هي المسئولة عن ذلك.. فانتم من فرطتم في اصواتكم 

وفي حقوقكم والقانون ال يحمي المغفلين ...
اما من يتباكي ويشتكي ان المؤسسة الدفاعية واالمنية 

رف��ع��ت ال��س��الح ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن ال��ع��زل 
فليعلم انه لم يتم رفع السالح اال دفاعًا عن 
النفس وحماية للممتلكات العامة والخاصة 
فالبعض ل��الس��ف الشديد ك��ان مفهومه 
للديموقراطية خاطئ والبعض االخر كان 
مغررًا به وقد جرته الحمية والعاطفة الى 
تجاوز الخطوط الحمراء لمفهوم الحرية، 
واخ���رون تعمدوا الهجوم تحت مبررات 
واهية على معسكرات وممتلكات الدولة 
ول��الس��ف بعد انتهاء »المولد والزيطة« 

سقطت كل تلك المبررات ...
خالل نصف قرن ومنذ قيام ثورتي سبتمبر واكتوبر 
المجيدتين دأب��ت المؤسسة الدفاعية واالمنية على 
تقديم قوافل الشهداء والجرحى دون تردد ايمانًا منها 
بحب الوطن وخدمة الشعب وبقدسية واج��ب ال��ذود 
ع��ن ح��ي��اض ال��وط��ن وم��ازال��ت وستظل تسطر اروع 

واجمل صفحات البطولة دفاعًا عنكم وعن احالمكم 
وتطلعاتكم.. وعليكم ان تعلموا ان منتسبي هذه 
المؤسسة هم يمانيون االص��ل ول��م يتم استيرادهم 
او استنساخهم فهم منكم واليكم فحافظوا عليهم 
وارحموهم من ألسنتكم واتهاماتكم وال تنجروا وراء 
أجندة المنظمات المأجورة التي باسم حقوق االنسان 
تمارس عملية هدم لكل ما بناه االنسان.. وعليكم انتم 
ان تحافظوا علي حقوقكم المدنية التي طالما فرطتم 

فيها تحت تأثير مغريات الحياة ...
تحية اج��الل وتقدير لكل زمالئي الضباط والصف 
والجنود في كل المواقع والتخوم وتحية خاصة مكللة 
باسمي آيات التقدير والعرفان لكل من غادروا الطابور 
بدواعي الشهادة واالعاقة والمرض والتقاعد واالقصاء.. 
عاشت الجمهورية اليمنية حرة أبية موحدة مستقلة.. 
والمجد والخلود للشهداء والموت والخزي والعار للعمالء 

والخونة والمرتزقة وخفافيش الظالم .

حسين عزيز

معين الناصر

Maher Shuga'a Addin

الفاشل يبحث عن شماعة 
ويبدأ بكيل االتهامات للناس..
ورون���ا مرجلتكم واكشفوا 
ع��ن المخربين والمفجرين 

وقدموهم للعدالة..
 نبيل سبيع 

"ب��ي��ت األح��م��ر" ق��ال��وا إنهم 
حموا ال��ث��ورة، وحموا النفط، 
وح����م����وا األك���س���ج���ي���ن ح��ق 
اليمنيين، وما حموش "بيت 

األحمر"!
بصراحة، مضحيين..

عبداهلل الـصـــوملي 

ما أخشاه أن أخبر ولدي ذات 
يوم عن اليمن السعي�د :

ك��ان وطنك بيت�ا" وشعبه 
أه�ال" وأبن�اؤه إخ���وة.. وكان 

ما ك�ان

Honieda Alhadi

روس��ي��ا ت��ع��ود ال���ي ال��ش��رق 
األوس����ط ب��ق��وة ع��ب��ر ال��ب��واب��ة 
ال��س��وري��ة ، وت��ق��ود التحرك 
ال��دب��ل��وم��اس��ي ش��رق��ا وغ��رب��ا 
في حين تبدو امريكا تابعة 
ومتخبطة وفاقدة للتوازن، 
ع��اش��ت س���وري���ا ال��ت��ي ه��زت 

عرش امريكا
ابوالعز خالد حميد 

ال��ش��ع��ب ل��ن يسمح لكل 
م��ت��غ��ط��رس وع��م��ي��ل ان 
يمزق وحدته وسيقف لهم 

بالمرصاد

 الحارث الفيشاني 

كواحد من ابناء ه��ذا الجيل 
ه��ل م����ازال "ال��ح��ل��م بتحقيق 

الوحدة العربية" يراودك.؟

ياسمين ربيع 

أض���ع���ُت اس��م��ي ف���ي ح��رب 
األق�الم .. ل��ذا لم يعد لي من 

اسم..
وحدها سنين عمر ي عالقة 

بي .. كجلدي ..
عشُت حتى اللحظة .. اربعًا 

وعشرين وردة .. ورقصتين
 أن��ي ول���دتُّ ف��ي إح��دى 

َ
ق��ي��ل

ليالي ال��ح��رب .. ول��ه��ذا كنت 
حوراء ..!

 .. قيل أنها 
ً
أس��ك��ُن مدينة

سُتفنى مذ تسعين عامًا غير 
أنها .. أبت..

طاهش الحوبان

ك����ان زم�����ان ل���ل���دول أوج���ه 
مختلفة :
القانون

الفلسفة
التاريخ

االجتماعيات 
وأص��ب��ح ه��ذه األي���ام للدولة 

أوجه مختلفة :
بنك مركزي 
أمن مركزي 

مسجد مركزي 
قبيلة مركزية 

سفارة أجنبية مركزية 

 عبداهلل ساري 

الحياة بسيطه جدا لو ندرك 
معناها 

ن��ع��ي��ش ال��ع��م��ر ف���ي ق��ت��ال 
وسعي على طلب ال��رزق من 
وق���ت ال������والدة وح��ت��ى وق��ت 

الموت.
كم العمر 60 سنة 70 او 

80 سنة 
ت��م��ر س��ري��ع��ا وال ت��ب��ق��ى اال 

اعمالنا واسماؤنا.
ال تجعل الدنيا تغرك

ذات البهاء 
شرقين يا نورانية الوجود

ُ
ت

ب�بشاشة وجهك الزاهي الضحوك
 بي

ً
يازاهدة

أنا المُسرف في حبك
الباذخ في معاني وصفك

 في ذاتي
ً
يا ساكنة

 ذات دالل
َ
تسكنينني غادة

يا آية عشقي التي ال تموت
 في ذاكرتي اليبلى هواك

ً
خالدة

ياذات الُحسن الباهر
والقلب الرحيم اآلسر

ياريحة المسك والجمال الزاهر
ياذات الشعر البهيم والقد القويم

يا كاملة المعاني والصفات
ك� بدر التمام ِبعيني أراك

يا تاريخي حين أكُتبك قصيدة الُعمر
في محور الذكرى األبدية..

يانجمة أمسي وغدي
أزهرت براعم عشقك في كبدي

يا ضوء الروح
جنحين.. ترفرفين

ُ
تتاللئين ت

كفراشات النور يتعالى بهاك
تلحنين بصوت رخيم وتهمسين

تتمايلين بسبعين ألف لون من الغنج
ك� حور العين أو تزيدين

يا دنيا ولهي
لِك ُحبي ماحييت ..

ثائر السندي 

صدى
القوافي

صدى
القوافي

حمزه عبد الرقيب الجبيحي
* ثانوية عبدالناصر صنعاءسنة  2000 
* جامعة الملك سعود الرياض سنة  2005 
* ممثل الطالب اليمنيين بجامعة الملك سعود أثناء 

الدراسة.
* رئيس فرع اتحاد شباب اليمن بجامعة الملك سعود.

* عضو الجمعية السعودية لإلدارة 2001م - 2005م.
* كاتب منتظم بالشئون التسويقية واإلداري��ة - مجلة 

نجاح الشهرية المتخصصة بالتنمية البشرية والعلوم 
اإلدارية - اليمن

* كاتب مقاالت تسويقية بمجلة المصرفية -الصادرة عن 
البنك الزراعي )كاك بنك(.

* كاتب مقاالت في بعض الصحف المحلية والمواقع 
االلكترونية.

الدراسات والبحوث واإلنتاج المهني

صورة
وتعليق

محمد علي خالد ...

صنعاء التاريخ والحضارة اشراقة بهاء وجمال... ميدان التحرير السبعينيات..

مقتطفات

كتاباتهم

شخصية
األسبوع

تخيلوا لو كانت لدينا خ��الل االع��وام الماضية 
معارضة قوية وحقيقية ووطنية ومحترمة 
لنظام الرئيس صالح، طبيعي أنه في حينه كان 
سيصبح اكثر حرصًا على تقديم افضل ما لديه، 
قلقه من قوة معارضته كانت ستمنعه من اي 
مغامرة غير محسوبة، كانت ستجعل سعيه 
ُمنَصبًا على كسب المواطن اليمني الذي يمتلك 
يوم االنتخابات خيارًا آخر قد يمنحه صوته اذا 

شعر بأن اآلخر أفضل.
سيقول احدهم هو لم يسمح بمعارضة حقيقية 
وقوية، وهذا كالم ساذج لتبرير فشل المعارضة، 

فالحاكم في مكان في العالم ال يسمح للمعارضة و ال يمنعها 
و ال يدعمها و ال يؤثر بها، بل هي من تفرض وجودها بقربها 
من المواطن و بمشاريعها التي تقدمها للناخبين  وبحرفيتها 
االعالمية و السياسية، اما معارضتنا كانت دائمًا ما تفاوض الحاكم 
قبل االنتخابات تريد منه ان يمنحها ع��ددًا من المقاعد في 
البرلمان قبل ان تدخلها، ال تراهن على صوت الناخب بل تراهن 

على تسولها من الحاكم.

لم تحرك المعارضة اي ساكن في اي قضية 
عامة س��واء ح��رب صعدة او ح��رب الجنوب او 
الطائرات االمريكية او اي شيء متعلق بالوطن، 
كان شغلها الشاغل مقعدًا اضافيًا في اللجنة العليا 
لالنتخابات و آخر في هيئة رئاسة مجلس النواب...
اليوم معارضة االم��س الهشة تستأسد و 
تحارب وجود أي نوع من المعارضة الحقيقية، 
تريد ان ينضم الجميع لطابور تسول المقاعد 
الذي لم يبارحوه هم بالرغم من ادعائهم انهم 

ثاروا ونجحوا و حكموا.
اليمن بحاجة لمعارضة حقيقية وطنية حرة 
أكثر من حاجتها لهذه السلطة التي تركت البلد بارضها وسمائها 
و بحارها و شعبها و تفرغت إلدارة لعبة الكراسي التي ال نعلم 

لها نهاية...
ادعو المؤتمر و رئيسه و قيادته بأن ال يشاركوا في تلك اللعبة 
العقيمة و ان ينفذ الرئيس صالح وعده بأنه سيتفرغ إلعطاء 
اآلخرين درسًا في كيفية المعارضة بالصورة التي تفيد البلد و 

تثري حياتها السياسية و تعدد اختيارات المواطن.

نزيه العماد

يمن بال معارضة!!!

الواقع
بقدمين حافيتين كانت ترسم خيوط األمل

ها تدنو من ذلك الحلم المُنتظر 
ّ
لعل

بروح بريئة نظرت إلى هذا العالم الموحش 
حينها أسبلت الدمع وبحرقة

هي لم تكن تحلم بأكثر من فرح
ُيملئ حدقاتها بالضوء

لم تكن تدرك ان الواقع 
سيمأل ظفائرها وجعًا

لم تتخيل ذات يوم ان المكر
نسج خيوطه تحت األظافر

كيف أبدأ؟

عند كل بداية جديدة بعد 
خالف معك!!

أقووووووول :
نقطة وسطر جديد

لكنك لم تخبرني من أين أبدأ
أو كيف أبدأ 

اتجاهاتي مبعثرة
وبوصلتي معطلة 

جميع الدروب متشابهة 
والحروف مفخخة بقصائدك

التي لم أسلها يومًا

  Mohammed Alwajih

الشمس المضيئة 

الشاعر ناجي الوهبي

انكــــار الخطا
م����ب����ط����ي وان����������ا م����خ����ط����ي وداري وداري����������ت

ب�����س ال���م���ه���م ان�����������������������ي اذا اخ���ط���ي���ت ادري
اك�����ب�����ر خ�����ط�����اي ان�������ي ب�����ااالخ�����ط�����اء ت���م���ادي���ت

 ل�����وك�����ان ف�����ي ي������دي ال���ه�����������������������وى ت���ب���ت ب�����دري
ب�����س ان�������ت م������ات������دري وت�����������������������دري وق���ف���ي���ت

ل����خ����ط����ا ف��������وق وزري وح����ط����ي����ت وزرك ب����ا
ت����خ����ط����ي ول����ك����ن����ك اذا اخ����ط����ي����ت اخ���ط���ي���ت

ف�����ي دم�������ك ان���ك�������������������ار ال����خ����ط����ا ك�������ان ي���ج���ري
م�����دي�����ت ل������ك ص����ب����ر ال������وف������ا وان���������ت ج���اف���ي���ت

م���اف���ادن�����������������������������������ي ص����ب����ري وال ص���ن���ت ق�����دري
ال���م���ش���ك���ل���ه ت���خ���ط���ي واج���������ي ل������ك وراض�����ي�����ت

ح����ت����ى غ�������دى ص����ب����ري ع����ل����ى ال����ض����ي����م م���غ���ري
ول����ي����ت ان م���اض���ح���ي���ت ل�����ك ق����ب����ل واع���ط���ي���ت

ل������وف������ا ب����ع����د ص���ب���ري ردك ع���ل���������������ى درب ا


