
أمام حالة االنشطار 
القائم فــي المؤسسة 
لعسكرية واالمنية  ا
ــإن الــحــل المؤسسي  ف
ــى  ــفــز ال ــق يــقــتــضــي ال
االمام من خالل السماح 
بتشكيل نقابات في 
تجعل  لمؤسستين  ا
ــى  الـــقـــيـــادة اقـــــرب ال
ـــراد ويــتــم تجاوز  االف

ات ما دون الوطنية الى عمل  الوالء
مهني ينبثق فيه الفرد ويدافع 

عن حقوقه ويتقيد بواجباته.

ــــــذا الن وجـــــود  ه
نقابات تمثيلية في 
هاتين المؤسستين 
سيساهم فــي كسر 
ــادات  ــي ــق ــار ال ــك ــت اح
العسكرية لتوجهات 
ـــي قد  ـــت االفـــــــراد وال
نــجــدهــا انــهــا مــا قبل 
وطــنــيــة فــي بعضها 
نتيجة للخلل البنيوي 
في هاتين المؤسستين- كما ورد 
ــحــوار في  ــات مــؤتــمــر ال ــي فــي ادب

نقطتي الهيكلة.

إلى كافة القوى السياسية واالجتماعية 
والــنــقــابــيــة والــقــوى الــتــى ال عــالقــة لها 
ــى كــل يمني بــه قليل من  بالسياسة، ال
االنسانية والقيم البالد معطلة في كافة 
االصعدة وكافة مناحي الحياة.. اتقوا الله 
في الناس وانفسكم وفي البلد الذي قد 
وصل الحال ان التاجر يشتكي والعامل 
يشتكي والــمــحــامــي يشتكي وصــاحــب 
الــتــكــســي يشتكي وصــاحــب المطعم 
والبقالة والطبيب والصيدلية.. الجميع 

يشتكي..
نهك بالفقر والجاحة، والغالبية عمال باالجر 

ُ
نحن نعيش في بلد أ

اليومي، ومن يستلمون رواتب ال تكاد تكفيهم لنصف شهر وليس 
للشهر ،،تحمل الناس الكثير.. الناس افقروا تماما الى اقصى حد ممكن 
بل اصبحوا معدمين ،،، اعتقد يكفي الناس معاناه يكفي الناس تمّني 
االستقرار والهدوء والسكنية يكفي اليمني رعبًا وارهابًا وتشردًا 

واستنزافًا له على كافة االصعدة ؟
يكفي هذا المواطن قلقًا وخوفًا وتخويفًا.. أليس من حق الناس 

الشعور باالمان مثل باقي خلق الله على االرض ؟
من حق اليمني تعليم ابنائه.. من حقه التمتع بالحياة والعيش بأمان 
واستقرار وسكينة هل بالضرورة ان يكون اليمنى مرعوبًا وخائفًا 
ثم يتحول الى شرس وعنيف مقاتل ثم ارهابي مشوه.. متى سوف 

يرحمنا الله بقليل من العقل والحكمة .
أال يكفي؟!

فيسبوك
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- صنعاء 
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مقتطفات

منير الحكيم

كــم نحن الــيــوم بحاجة ماسة 
ُموننا فن 

ِّ
، لعلماء ودعـــاة ُيعل

ــاة ، فــمــن غير  ــحــي صــنــاعــة ال
المعقول وال المقبول أن يظل 
الهدف من كل حياتنا وديننا أن 

نصنع للموت مكانة عالمية .

مازن الصعفاني

ليس المهم أن تكون نبيًا كي 
تحمل قيمَك ومبادئَك الخاصة.. 
فباألخير لن يخلو أحد من هذه 
القيم أو المبادئ.. لكن المهم: ما 
هي الدرجة التي تقف عليها في 

ُسلم القيم ؟!

محيي الخاشب

أجـــــمــل مــا يــقــال كــل صــبــاح : 
اللهم إني وكلتك امري فأنت لي 
خير وكيل ، ودبر لي امري فإني 

ال أحسن التدبير..

محمد هاشم

فــلــوس الــدولــة ومــســاعــدات 
المانحين وتحويالت المغتربين 
كلها مــع الــتــجــار، جميع دول 
العالم تراجعت فيها االسعار إلى 

عام ٢٠٠٩م ماعدا في اليمن!

شرف غالب قحطان

لــمــاذا فــي قــنــاتــنــا الفضائية 
بيعملوا نشرة اخبار انجليزي؟ 
طيب ليش مافيش نشرة باللغة 

الهندية مثًال؟

يحيى العابد

المعارضة اليمنية في البرلمان 
تمنح الحكومة الثقة.. أغــرب 
خبر تناقلته وسائل االعــالم .. 
ــت يــا المؤتمر .. قلك  كبير ان

معرقلين!!!.

عادل بشر

ثـــوار ٢٠١١م الــلــي هللوا 
وكــبــروا لما اسموها بـ"ثورة 
الــــمــــؤســــســــات" وتــغــيــيــر 
الفاسدين -حسب قولهم- 
وان الــثــورة ضـــروري تشمل 
جميع المؤسسات الحكومية، 
زعالنين قــوي على صحيفة 

«الثورة»..

ماهر شجاع الدين 

لما مسئول يمني يصرح بأن 
البلد تتجه نحو االنهيار فاعرفوا 
انــه يشحت بــاســم اليمن وانــه 
فقد كثيرًا من المميزات التي 
كــانــت تــصــرف لــه ،او خــائــف ان 
يتم ايقافها..المصيبة هــؤالء 
محسوبون علينا ومسئولون في 

الدولة.

عصام العلفي

ـــــيــع.. كلما  ـــ ــة مــواضـــ ثــالث
ـــت أن تـــقـــرأ وتــبــحــث  حـــاول
عنها لــدى المهتمين بها.. 
كلما ازداد شــعــورك بعدم 

معرفتها..
ــيــة  ــجــنــوب ـــقـــضـــيـــة ال ١-ال
-قضية صعدة -الفساد الذى 
يحاربونه بالدبابة والمدفع 

واالحزمة الناسفة .

كتاباتهم

صورة وتعليق

منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

االنقالبيون ..
عــن أي شـــيء سينقلبون 
ومــا هو الشيء الــذي لم يتم 
االنــقــالب عليه ؟ االنــقــالب 
الحقيقي حدث قبل سنوات 
حينما انقلب المنقلبون على 
القيم والمبادئ وتقمصوها 
فــي ظــاهــر أقــوالــهــم بينما 
أعماقهم مسكونة بالحقد 
والنقمة وقد طفح بهم الكيل 
وضاقت عليهم نفوسهم.. 

اليوم بعد عمل دؤوب وتخطيط فها 
هم يحصدون ثمار حقدهم ويقطفون 
ثــمــرة «نضالهم» فــي سبيل الفوضى 
والتخريب.ما بين كل عنوان وعنوان يأتي 
عنوان االنقالب وكأننا نعيش في وضع 
طبيعي ننعم فيه بالرخاء واالستقرار 
بينما الحاكم تحت شجرة في ميدان 
التحرير نائم ولسان حال رسول (أوباما) 
يقول له «حكمت فعدلت فأمنت فنمت»، 
لم تصل األمــة إلــى ماوصلت إليه اليوم 
مــن الــحــمــق والــشــلــل القيمي والعجز 
األخالقي - الحاكم والمحكوم - على حد 

ســـواء فمعظم المحكومين 
منقادون لرموزهم السياسية 
والدينية والفكرية التابعة 
لغيرهم ليس لهم من األمر إال 
السمع والطاعة، وحكام مهما 
أظهروا من القوة والشدة إال 
أنهم ضعاف ووضعاء اكتسبوا 
هاتين الصفتين من تخليهم 
عن شعوبهم الذين أمدوهم 
ــقــوة ومــرتــهــنــون للقوى  ــال ب
النافذة في الــداخــل والــخــارج، غير ان 
الذي يتحمل تبعات هذا الضعف وهذه 

الوضاعة هو الشعب ..
مــاهــو الــشــيء الـــذي يــريــد المنقلبون 
ــة فقد  ــدول أن ينقلبوا عليه ؟ فــأمــا ال
قلبوها رأســا على عقب وأصبح الحفاة 
العالة رعاة الشاة المتطاولون بالجهل 
يتحكمون بالمثقف والمتعلم والمتحضر 
، وأما الجمهورية فما عادت حاضرة إال 
في ديباجة المذكرات الرسمية وفي 
ــة عــلــم أضــحــى شــعــار الصرخة  ــرف رف

يزاحمه ويزاحم التحية الجمهورية.

عادل االدريسي

مصطفى ناجي الجبزي

عمار البركاني

أسامة الغيثي

احمد ناصر مهدي

عبدالهادي العزعزي 

ٍر ..
ْ
وضع البالد ُمز

نقابات في الجيش واالمن 

نصيحة عابرة..

ــام من  ــم ال تــنــتــظــر االهــت
شخص معين وال تتضايق 
من شخص مهما أساء إليك، 
فاجعل كل شخص في مكانه 
الطبيعي في قلبك وال تعطه 
أكبر من حجمه في حياتك 
ألن الغالي هو الــذي يغليك 
والحبيب هو الذي ال يجرحك 
والصديق هو الذي ال يضرك.. 
غير ذلك ال تتعب تفكيرك 
فيه، هناك أشخاص يجب اال 
نمنحهم أكبر من حجمهم 
كـــي ال نــخــســر الــكــثــيــر من 

حجمنا..

رشيد القادر 

ورحل عفاش 
قالوا يرحل عفاش بس ويسلم السلطة 
او يسقط وكل االمور باتسبر.. االقتصاد 
ــقــاعــدة باتنتهي..  بــيــرجــع قــــوي.. وال
والــحــوثــي باتحل مشكلته.. والفساد 
بنتخلص منه.. والجيش بيتهيكل ويقوى 
واألمن بيستتب والديمقراطية باتتطور 
واالســـتـــثـــمـــارات بــاتــجــي مــثــل المطر 
والسياحة باتكثر. وسينعم الشعب 
بالخيرات والــثــروات والحريات. فرحل 
عفاش وسلم السلطة.. فهل وجدتم ما 
وعدكم الزنداني وصعتر وخرفان واثوار 

الساحات حقًا يا يمنيين؟!

الربيع العبري
استقدمت القاعدة إلــى البالد العربية لضرب البالد 
العربية  ومن ثم انتهاك سياداتها وقتل ابنائها بُحجة 

الحرب على االرهاب .
أوجــدت تنظيم داعــش ومنحته كل االمكانات التي 
جعلته قادرا على اسقاط المدن وجعل االنظمة العربية 

أشبه باألنظمة الشكلية ؟ 
جعلت المسلم يقتل أخاه المسلم بحجج واهية ودم بارد 

دون أن تخسر دوالرًا واحدًا أو قطرة دم واحدة...
جعلت المسلمين والعرب ينشغلون عن مسجدهم 
االقصى بالقتال والصراع فيما بينهم، وأمست ابنتها 
المدللة اسرائيل تعبث في الشعب الفلسطيني كيفما 

تشاء ..
أليس هذا نتاجًا حقيقيًا لما أسمته ( ماما أمريكا ) بالربيع 

( العبري )

حكمة جميلة
إن فقدت مكان بذورك التي بذرتها يومًا ما.. سيخبرك المطر أين زرعتها لذا ابذر الخير فوق 
أي أرض وتحت أي سماء ومع أي أحد. فأنت ال تعلم أين تجده ومتى تجده؟! إزرع جميًال ولو 
ه في الدنيا أو  في غير موضعه . فلن يضيع جميل أينما زرع ..فما أجمل العطاء. فقد تجد جزاء
يكون لك ذخرًا في اآلخرة.. ال تسرق فرحة أحد وال تقهر قلب أحد .. أعمارنا قصيرة .فالبصمة 

الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها.

عشنا وشفنا 
عـــــشـــــنـــــا 
وشفنا الدولة 
الــــمــــدنــــيــــة 
ـــتـــي كـــانـــوا  ال
ــشــطــحــون  ي
بـــــــهـــــــا فــــي 
مــــــؤتــــــمــــــر 
الـــــــــحـــــــــوار 
ء  لحا (بفتح ا
) والــــدولــــة 

ــتــي خــرجــوا بــهــا ضمن  ــة ال ــحــادي االت
مخرجاته والتي تعني ان يوم السبت 
يوم دوام رسمي في ذمار ومحافظة 
صنعاء وعمران وصعدة.. وإجازة في 

باقي المحافظات !

اعيدوا هيبته 
التفكير بالجيش وبما فقده أوضاع منه..

أمر مرهق للغاية، فقط .. 
أعيدوا هيبته

وسيلتقط أنفاسه بمرور الوقت..
بغير هذه الطريقة البسيطة ستتعقد 

األمور

عبد الرحمن الشماع 

عبدالخالق النقيب

«مهوكين» لصوصخالد بن صعفان
ــى اوراق الــصــرفــيــات  االطـــــالع عــل
واالعتمادات والمناقصات للمسئولين 
لمهندمين  .. يجعلنا نكتشف كــم ا
والمهوكين عبارة عن لصوص وقطاع 
طريق.. ارزاق.. العنوهم فقد لعنتهم 

المالئكة قبلكم.

ــدتــي  ــــدي الــعــزيــز وال وال
العزيزة اعــذرونــي فأنا لم 
استطع تنفيذ وعدي لكم 
ـــأن أحــافــظ عــلــى نظافة  ب
ــركــه  ــجــديــد وات حـــذائـــي ال
نظيفًا فقد اغتسل بدمي 
ودمــــاء زمــيــالتــي دون أن 
نشعر بما حــدث ومــا الذي 
ــكــم  يــــحــــدث "اعــــــــرف ان
ستسامحونني هــذه المره 
ــكــون األخـــيـــرة  ألنـــهـــا ســت
ــب مــنــكــم فيها  ــي أطــل ــت ال
شــيــئــًا.. ألنــنــي ســأكــون في 
السماء حيث ال إرهــاب وال 
تفجيرات وال أشالء وال موت 

ينتظرنا....
كــل صديقاتي الطالبات 
بجواري ونحن نراكم وانتم 
تبحثون عن بقايا اشالئنا 

وتنتحبون بكاء وحسرة..
ونعلم أن كل من سيشاهد 
نــا سيرى فينا ابنته  اشــالء

وسيشعر بما يشعر به أبي 
وأمــي من حسرة وألــم على 

رحيلنا المفجع...
ــهــذا الــســبــب أردت أن  ل
أكتب رسالتي هذه..حتى 
ال يحدث ألبنائهم ما حدث 
لــنــا ....ارفــــضــــوا اإلرهــــاب 
وحـــاربـــوه حــتــى ال تــجــدوا 
أنفسكم كما هــو حــال أبي 

وأمي اليوم ..
أبي .... أمي

دموعكم غالية .. ودماؤنا 
غالية .. والوطن غاٍل..

ولكن هذا قدري أن اموت 
شهيدة.. وأصبح حورية..

أبي ... أمي 
ــي  ـــي ألخــت بـــلـــغـــوا ســـالم
الصغيرة .. وقولوا لها إنني 
لن امنحها فستاني القصير 
أو حذائي القديم .. فاليوم 
وطني يمنح صغاره الموت 

فقط..

(قبالت الوداع .. من رداع )
سيدة الذرة


