
ظل التعايش بين كل اليمنيين هو السمة 
الغالبة على مدار العقود الماضية وحتى في 
ظل حكم دولة االئمة لم يحصل ابدًا صراع 
طائفي بين الشوافع )باعتبار أغلبية اليمنيين 
السنة يتبعون المذهب الشافعي( والزيود 
ولم يقتصر هذا مجرد التعايش بل وصل 
الى حد نسيان هذا الموضوع تمامًا وكانت 
المصاهرة بين ابناء اليمن من شماله الى 
جنوبه ومن شرقه الى غربه ولم يكن احد 
يسأل عن مذهب هذا أو طائفته.. يظل 

المذهب الزيدي أق��رب المذاهب للسنة ويسمى الزيود بسنة 
الشيعة او شيعة السنة كون االختالفات بسيطة جدًا.

عمومًا انا ضد المذهبية بكل أشكالها وضد استخدام الدين في 
الصراعات السياسية 

لماذا ومنذ فترة قريبة بدأنا نسمع بعض الغربان تنعق هنا 
وهناك وتريد ان تثير الفتنة والتفرقة بين اليمنيين باسم نصرة 

هذا الطرف أو ذاك !!!
اللهم احفظ اليمن واليمنيين واحقن دماؤهم ووح��د كلمتهم 

وانصرهم على من يريد لهم الفتنه وشق الصف.
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كامل الخوداني

من يرأس الحكومة ؟!
كثر الحديث عن رئيس حكومة  جديد وحكومة 
جديدة ايضًا.. وبغض النظر عن مدى صحة خبٍر 
كهذا.. لكن لم يعد من المهم معرفة  من يكون..
مدني أو عسكري.. علماني ام إخواني ..اشتراكي أم 
رأسمالي.. فهذه مسميات  قسموا بها  أبناء الدين 
والوطن الواحد بلغٍو غريب للتفريق  بين جماعة 
واخرى  فصيل لمجرد االختالف في التفسير والفهم 

لمعالجة القضايا..
معركة وجدل ونقاش بين أبناء الوطن  على اختالف 
أيديولوجيتها  وأفكارها ورؤاها ولكل منهم وجهة 
نظر يجب التعامل معها باحترام دون تسفيه ، 
باعتبار ذلك حق أنتجه العقل  ال��ذي منحه الله لنا 
لنفكر به، ال أن نسلمه آلخرين، ولكنها معركة بدأت 
مبكرة جًدا قبل ميعادها وأوانها.. والغريب دائًما 
وهذه عادتنا ربما اننا نسعى إلى القفز على النتائج 
دون معرفة المقدمات وعلى سبيل المثال )مخطوبان 
حديثان يتشاجران على تسمية أول مولود لهما(.. ال 
أنكر بأني صاحب هوى مثلي مثل غيري لشخص ما ، 
لكن هذا  ال يعني من أين  هو او من اين جاء.. يكفيني 

أنه من أبناء هذا الشعب الطيب ويمتلك 
م��ق��وم��ات ال��رج��ول��ة وال��ع��ل��م والمكانة 
المجتمعية الالئقة.. ال يقلقني انتماؤه 
السياسي.. فقيًرا أم غنًيا.. لكن يهمني 
انه يعلم قيمة هذا البلد وشعبه العظيم 
ويعمل على راحته وتحقيق أحالم ابنائه  

وحقهم  فى الحياة.. 
 ال  أريده كهاًل فتكون حكومته على 
شاكلته اي  مجموعة من العواجيز كما 
ه��و حاصل حاليًا ف��ي حكومة ال��وف��اق، 
ولكن نريده  فى متوسط العمر  ليختار 

حكومة تخطط ألمة شبابية. ويكون قوًيا فيختار 
فريقه من األقوياء.

نريد رئيًسا يتضمن برنامجه المواطنة وإع��الء 
ال��ق��ان��ون وال��م��س��اواة، وأن يحافظ على الدستور 
وأال يلجأ إل��ى ت��رزي��ة القوانين لخدمة مصالحه أو 
مصالح بطانته الخاصة و أن يصارح  الشعب  وأن ال 
يوعدهم بسيارة مرسيدس وحمام سباحة داخل 
مساكنهم عقب نجاحه، ول��ن يكون هناك تغيير 

مفاجئ يتوقعونه يحترم أحاسيسهم 
وآدميتهم كمواطنين وال يفرق  بينهم 
ألي سبب م��ن األس��ب��اب ب��ل ينبهم بأن 
عليهم أن ينتظروا سنوات تنفيذ خطته 
االقتصادية دون وعود كاذبة وشعارات 
زائفة، وأن يصارحهم إن أرادوا حياة 
أفضل فلن يكون هذا من جانب الحكومة 
ب��ل إن س��واع��د الشعب ه��ى التي سوف 
تحقق ما يصبون إليه من  رقي وتقدم فى 
الحياة ، وتحقيق نمو اقتصادي يرتقي 
بحياة المواطن إلى مرتبة بفضل  سواعد 
أبناء هذا الوطن  وما ينجزونه  من اعمال  ويبذلونه 
من مشقة وجهد وعرق وتضحية وتحمل صعاب لبناء 

مستقبل آمن لالجيال  القادمة..
 لقد عرفنا الصبر وخبرناه وتعاملنا معه، لذلك 
فهناك عشرة طال أمدها وسوف يأتى يوًما ليفترق 
الصبر عنا ونخلعه من حياتنا ول��ن يكون ذل��ك إال 
بالعمل شريطة أن يكون ه��ذا ما يوعد به رئيس 

الحكومةالجديد...

بشرى العامري 

يتقاتلون ب��اس��م الله 
والله بريء منهم .... لو 
ان كل هذا الحقد والكره 
وال��ع��زم على االنتصار 
وجه ضد العدو الحقيقي 
لكنا ح��ررن��ا فلسطين 
وال��ع��راق وغيرها منذ 

أمد بعيد..

 وليد الجرادي ابوخالد 

رحل اإلنسان ياوطن 
بشر ساقوك إلى الجحيم 

كنت مصنعًا ينجب الرجال 
فجعلوك عقيمًا

رشاد الصوفي

اخ�����وان اليمن تنصلو عن 
مبدأ الوالء والبراء ال��وارد في 

أدبياتهم ..
ال������والء : وي��ع��ن��ي ال����والء 

المطلق للجماعة..
ال���ب���راء : وي��ع��ن��ي ال���ب���راء 
المطلق لكل ماهو خارج عن 

الجماعة..
وال����ي����وم اخ������وان ال��ي��م��ن 
ي��ت��ن��ص��ل��ون ع��ن انتمائهم 
للجماعة.. طيب من تتبعوا 
يا اصالحيين.. كارل ماركس 

مثاًل ؟

  Seham Lawyer

نحن في زمن الجاهلية لكن 
بإصدار جديد الفرق انها االن 
الكترونيه . ن��اس تتعصب 
ت��ع��ص��ب��ًا ج��اه��ل��ي��ًا م���ن اج��ل 
ه���ا لجماعة..  ان تثبت والء
نسوا الله فأنساهم انفسهم 

لالسف

 عادل الهرش 

غاية األدب : أن يستحي 
المرء من نفسه أواًل 

محمد احمد ياقوت االحمدي

ك���ث���ي���رون ي��س��ت��ط��ي��ع��ون 
مالمسة قلبك ..!! قليلون : 
يستطيعون دخ��ول��ه واح��د 

فقط يستطيع البقاء فيه..

عصام صالح النزيلي 

االس��الم��ي��ة ه��ي االف��ض��ل بين 
الليبرالية والعلمانية .. فقط 
ع��ن��دم��ا ي��ت��م ت��ع��ري��ف االس���الم 
ب��ش��ك��ل��ه ال��ح��ق��ي��ق��ي وب���وض���وح 
واالتفاق على ما يختلف عليه من 
المنهجية الوسطية نصًا وفتوى.

  Nadia Abdullah

عضو مؤتمر الحوار
ل��الس��ف الزال���ت ال��ص��راع��ات 
السياسية والمصالح الحزبية 
والطائفية والمناطقية تطغى 
على المصالح الوطنية على 

طاولة الحوار الوطني الشامل

مريم الريمي

 شَيء ِفي هذِه الحي�اة..
ْ

أَجم���ل
 نفِس��ك َوتدِع 

َ
 قيِم�ة

َ
ان تعرف

��ري��ْن يتأِكدون اكث��ر ِمن 
َ
اآلخ

ُع�لَك  تفا َو مِلت�ك  خ�����الل معا
ِبأخالق�ِك معهم.ابتِس�م ليَس 
��َك 

ُ
��رزق

َ
ه��ن��اَك َم��ا تخَس�ره ..ف

مكتُوب ، وُعمرَك َمحدُود ،

  Elham SH

التعصب ه��و مصنع لكل 
الصفات السيئة التي يمكنها 
أن تجعل من اإلنسان غاضبًا ، 
حاقدًا، ناقمًا، كارهًا، مدمرًا.. 

فتسقط من عليه آدميته.

زياد حمود علي السالمي
- مواليد : 1981م 

- يريم - إب - اليمن.
- ليسانس شريعة وقانون - جامعة صنعاء.

- كاتب وشاعر. 
- عضو اتحاد األدباء والكتاب اليمنيين.

- اصدر مجموعة شعرية بعنوان »خلف الظل« 
وخمس مجموعات تحت الطبع.

- كما اصدر مسرحية شعرية بعنوان »محكمة الشيطان«.
- من الشباب المتميزين والناشطين في خدمة 

الوطن .

صورة
وتعليق

عادل بشر
صورة نادرة للرئيس السابق علي عبدالله صالح خالل قيامة بزيارة مفاجئة الى محافظة حضرموت نهاية التسعينات وإستقل 

سيارة اجرة من مطار المكال .. 

مقتطفات

شخصية
األسبوع

معين الناصر

غباء ممنهج لألسف كتاباتهم
متى ت���درك القوى 
ال��س��ي��اس��ي��ة وق����ادة 
االح��زاب أن المرحلة 
ال��ح��ال��ي��ة وال��ق��ادم��ة 
ل�����ن ت����ك����ون ف��ي��ه��ا 
الصراعات بالرصاص 
وال����ح����ش����ود ، إن��ه��ا 
م��ع��رك��ة رأي ع��ام 

واعالم .
من سيملك االعالم 

ال���ق���وي وي���ط���ور م���ن اس��ال��ي��ب��ه 
ووس��ائ��ل��ه االع��الم��ي��ة سيحكم 
وبتأييد شعبي وأغلبية ساحقة 
، اعالم سياسي محدد بضوابط 
مرنة ، سياسة اعالمية كخطة 
وب��رن��ام��ج سياسي ع��ام وكامل 

قابلة للتحديث وفقًا 
للمستجدات .

ف�����ري�����ق س���ي���اس���ي 
وإع���الم���ي والؤه لمن 
ينتمي أواًل، وم��ن ثم 
الثقة التي تقتضي أن 
يكون االعالمي حاصاًل 
ع��ل��ى ال��ث��ق��ة ال��ك��ام��ل��ة 
ويبادر لما فيه مصلحة 

الجهة التي يتبعها .
ك��ف��اك��م االت���ك���ال ع��ل��ى وس��ائ��ل 
اع��الم��ي��ة واع��الن��ي��ة ت��دم��ر كل 
اع��الم��ك��م ال��م��م��ت��از ، ألغ���راض 
حزبية واحقاد شخصية تقضي 
عليكم م��ن خ��الل قضائها على 

وسائلكم االعالمية 

طارق الحداد 

ُصْحَبة

وأنتم .. أنا
يا ِرفاق الطريق 

وحبل الغريق 
بيل وزاد المسافر وابِن السَّ

كيف أغدو..إذًا
حين أغدو إلى الموت 

وْحدي
 الغيِب 

ُ
وتجتاُحني دهشة

َوْحدي
وصمٌت جهوٌر 
ُينادي بروحي:

إلى اللِه، راضية فارجعي.
وتشكو إلى اللِه:

"يا سيدي
ليَت َصْحبي معي«.

 أمين الوائلي 

عطر

تختلف العطور باختالف الورد .
وكذلك .بعض البشر 

منهم من يدوم طويالً 
ومنهم من يختفى عندما يكتفي 
ومنهم دائم البحث عن االفضل 

في نظره وسيمر العمر 
وقد خسر نفسه .ولن يجد االفضل .

فلكل شخص ميزة .وأفضلها 
حسن الخلق.والطبع .الوفي دائمًا

ون فلن اصطنع شيئًا ابحثو كما تشاء
هذا انا معكم انا وبدونكم انا.

ون . ابتعدوا حيث تشاء
ولكن ال تفكروا بالعودة أبدًا.

رمزي ابوزيد 

أبو جمال

Maher Shuga'a Addin
قائدنا

ش��ع��اري وال���ه���دف ن��ح��و ال��وط��ن واض��ح
 فما داعي نكرر ماوقع من اجل صبوحة

دفعنا مهرها مسبق لبوها سلمه صالح
 وتم العقد والفرحة وصارت جزء من روحه

 فما اشبه نهار اليوم بالماضي وبالبارح
 نهار الحرب قارح والسبب حيدر ومنفوحة

 خسرها ذي لها خطط وقايدنا علي رابح
 وفي وقت اللزوم الحرب لجل الحق مسموحة

 وصيرة عانقت طول األبد قمة جبل رازح
 وشمسان األبي عانق نقم والنفس مجروحة 

وفصلنا لرعيان الغنم والشيبة الكادح
 مالبس من قماش النجمة الحمراء ومطروحة

جميل الجعدبي 

تطابق تام

ليس فقط الجرائم االرهابية 
وال��ك��وارث الحكومية ه��ي التي 
تتشابه في مصر -واليمن حد 
التطابق التام .. آخ��ر ش��يء كنا 
نتوقعه في يمن االيمان والحكمة 
تنظيم حملة لمناهضة ظاهرة 

التحرش الجنسي .. 
اسقط الربيع »األخوا صهيوني« 

االخالق قبل سقوط االنظمة.

ال للمذهبية والطائفية 

فتاة معذورة!!
_أن�ا .. حين أصرَّ والدي أن يصنع مني أنثى ..

ٌ
معذورة

بسمات رُجل !
ى لها  أن  وترك امي هناك .. تبتهج .. كلما تراء

ت..
ّ
الُعقدة ُح�ل

وخال الليل إالَّ ِمن أم��ل..!ا
باقية_أنا في الظلمة .. حتى إشعار آخر

فهل ب��ات ِلزامًا .. أن أب��دأ عمري على أط��راف 
قصيدةٍ  منسية

ّ
ط

َ
وأتكىء على أريكة .. لم تصادفني ق

خرى للكتابة ..!ا
ُ
ة .. وأ أحتسي فيها .. كأسًا للقراء

أما_كان_بوسعي .. وأنا التي أجيد حياكة الكلمات
مسك بأصابع الزماِن .. وأتلو عليه

ُ
أن أ

آيات عمري الملفوفة .. في جديلةٍ  من غي�م ؟
أم�ا كاَن بوسعي .. أن أهمس في أذن الصباح :

عذرًا .. ماعدتُّ أطيق .
أما كاَن بوسعي .. أن أرحل ..

بال وداع وبال محطة ..
أو نافذةٍ  تمنحني إذنًا .. بالرحيل ؟

ي
ِّ
_أن�ا .. على اللحاق بِ�ِظ�ل

ً
مجبرة

.. ألقيتها ذات صباح ..
ً
وضوئي وقصيدة

 على .. ت�ت�ّبع أث�رك ..
ً
مجبرة

وعلى المضي قدمًا
 .. أنت ..

ُ
خلق

ُ
إلى حيث ت

�ث�م�ُر أح�الم��ي 
ُ
وت

ياسمين ربيع
 إشراق المقطري 

نشر الموت
انتهازية المتحاورين 
هي من شجعت تلك القوى 

في نشر الموت ..
ك��ل��ه��م ي��ب��ح��ث��ون ع��ن 
انفسهم ونسو ان هناك 

بشرًا يموتون ..
ي���ب���دو ان ال���م���ب���ادرة 

الخليجية اهم.


