
في اليمن

تهريب مــخــدرات قلنا عــادي 
تحصل في كل الدول 

تهريب ديزل ماقلنا شي فساد 
ونحاول نجد له حل.

تهريب قات لدول الجوار قلنا 
كمان عادي نبليهم مثلما ابتلينا...
تــهــريــب ســـيـــارات وتفهمنا 

الموضوع..
لكن تهريب رئيس هذا بصراحه 

حيرت العالم..

صالح ليس هادي ولن 
يكون حميد االحمر - 
صالح ليس اال الصالح 
وســيــظــل كــذلــك.. هو 
الـــيـــوم رئــيــس لــحــزب 
ــــوى  ــاســي هـــو االق ســي
وصاحب السواد االعظم 
مــن الجماهير.. صالح 
ـــوم رئـــيـــس حــزب  ـــي ال
شعبيته االولى.. وليمت 
المغتاظون بغيظهم .

صراعات بدائية
الــيــمــن ذاهـــبـــة _ بفضل 
الحوثيين اوًال ثم األطــراف 
األخرى_ إلى أكثر الصراعات 

بدائية في التاريخ. 
الــرومــانــســيــون الحوثيون 
الــثــورجــيــون (االنــقــالبــيــون) 
وبــــــعــــــض خــــصــــومــــهــــم، 
العصبويين مثلهم، جامحون 
إلى الحد الذي يغفلون فيه ما 
يجري في المجتمع اليمني 

من فرز كريه، عنصري ومناطقي. 
يــعــيــدون اليمنيين مــئــات الــســنــيــن إلـــى الخلف، 
يعيدونهم إلى حروب القيسية واليمانية في نهاية 

االلفية األولى!

ـــــــــان  لــــــــــــــو ك
الحوثيون تركوا 
لمجال لمجلس  ا
الـــــنـــــواب لــعــقــد 
اجــتــمــاع لقبول 
ــادي  اســتــقــالــة ه
ــــكــــان الـــوضـــع  ل
لكن  و طبيعيًا، 

شــرعــيــة هـــادي 
كـــرئـــيـــس امــــام 
الــعــالــم ستجعل 
شرعيته قائمة 
لحكم اليمن من 
الجنوب واخضاع 
الــشــمــال لسلطة 

الغاب.. 

كــــــل االطــــــــــراف 
المعنية فــي اليمن 
تتجنب  ن  ا عليها 
ـــــوقـــــوع فــــي فــخ  ال

الصدام المسلح..
ــى الــحــوثــيــيــن  ــل ع
وهــــم الــمــمــســكــون 
بـــــزمـــــام الـــحـــكـــم- 
ــــــروح  الــــتــــحــــلــــي ب

المسؤولية..
علينا كيمنيين االعتماد على 
أنفسنا بــدًال من التعويل على 

الغير االقليمي والدولي..

إن الداخل اليمني 
يـــدرك ان الــخــارج 
ـــه شــرًا  ــص ب ــرب ــت ي
..فلماذا ال نتجنب 
الــشــر الــمــحــدق بنا 
ــن  مـــن انــفــســنــا وم

غيرنا؟
إْن فــعــلــنــا ذلــك 
سيعود السفراء كما 
خرجوا .. وستعود العالقات من 

حيث توقفت..
فــقــط علينا ان نخيب ظن 

المتأبطين بنا شرًا.

جميل الجعدبي:
الشرعية الدستورية موقف مبدئي وليست شور وقول..

فيسبوك
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- مواليد محافظة اب 
- خريج كلية االداب جامعة صنعاء 
- رئيس تحرير موقع االتحاد برس 

- عضو نقابة الصحفيين 
- مــــن الــصــحــفــيــيــن الــمــتــمــيــزيــن 

والمبدعين 

بشير المنصوب 

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

مقتطفات

بركان شمسان

الضعفاء وحــدهــم هــم من 
ة ..أما  ة باإلساء يقابلون اإلساء
االقوياء فيدفعون بالتي هي 

أحسن .

يحيى ابوالرجال

ـــة  ـــوصـــاي ارتــــفــــعــــت ال
االمريكية بحمد الله ولم 
 اال الطائرات حقهم 

َ
يبق

بـــتـــضـــرب هـــنـــا وهـــنـــاك 
وهـــذا مــش وصــايــة النها 
في السماء والسماء ممر 

دولي!!

علي احمد مجلي

متى سيكون عندنا رئيس 
عندما يموت نبكي عليه 
ـــه خــدمــنــا ووفــــر لنا  .. ألن

الرفاهية ؟!

ماجد األعور

كـــل تـــبـــاٍك عــلــى الــوطــن 
هــو بــاطــل فــي بــاطــل ، وكــل 
م هو نفاق في نفاق، ما 

ُّ
تظل

دام الجميع مشاركًا في هذا 
العبث..

عبداهللا دوبله

 عـــن الــشــمــال 
َّ

ــتــخــل مـــن ي
ــن يكسب الــجــنــوب ، ومــن  ل
 عن الجنوب لن يكسب 

َّ
يتخل

الشمال.

د. محمد مهراس

ثالثة جيوش هي (كانت) 
األقوى عربيًا، استطاع الغرب 
ــم تعد تساوي  تدميرها ول

جناح بعوضة:
- مصر

- سوريا
- اليمن

محمد أحمد عرهب

هناك تجربة فشل اخوانية 
في الحكم.. جاهزة لالعتبار 

منها ..
فال داعــي لتكرار أحداثها 

وتفاصيلها ..

أحمد اشرف الدار المطري

في سوق السياسة،
دمــاء االبرياء تباع بأرخص 

االثمان..

عبده سعيد الشرعبي

ـــوضـــع  حــــد ســـمـــع عــــن ال
االقــــتــــصــــادي فــــي حــديــث 
السياسيين والمتحاورين عبر 

القنوات او الصحف !!
المواطن ومعيشته خارج 
الــمــعــادلــة الــســيــاســيــة بكل 

وضوح.. 

سمر وليد

وطني ال أعلم ماذا اصنع لك 
سوى أن اقول 

كلمة واحدة.. تبًا لمن عبث 
فيك يا أغلى وطن

صورة وتعليق

منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

كتاباتهم

في البدء كانوا رفقة واحــدة ، حكموا من خاللها البالد 
٣٣ سنة وتوغلوا في كل شبر منها ، ثم اختلف عليهم 
"المرقد" بعد ١١ فبراير ٢٠١١م وأصبح "صالح" بكل 
قالفده غريمًا لهم وللعباد ، والزم يقلعوه بأي شكل من 

األشكال . 
كان الرجل حينها اليزال بكامل قوته ، جيشًا وماًال وعتادًا 
ورجـــاًال ، وينقصه - فقط - اإلســنــاد الشعبي، ماجعله 

يتصرف بوعي رجل سبعيني جنب البالد الحرب . 
ووفق اتفاقية دولية ترك "صالح" كرسي الحكم وهو 

يومذاك لم يكن يطمح بالحصول ، من خصومه ، على أي شيء غير 
"التقدير" ، التقدير فقط ، ليهجع من بعدها ويعيش بقية حياته 
كشخصية يمنية أصبحت - بكل اخطائها وصوابها - جزءًا من التاريخ .

وعلى الرغم من أن المبادرة الخليجية (التي وقعت عليها كل األطراف 
السياسية) منحته الحصانة ليس حبًا فيه وال تبرئة له ، وإنما لتعبر 
اليمن من محنتها تلك الى مشهد جديد ال أحقاد فيه والضغائن ، 
باعتبار أن ذلك هو الهدف الرئيسي من المبادرة ، إال أن شهوة األذية 
وحماقة الخطاب السياسي بالنسبة لخصومه " اللغجين" افسدتا كل 
شيء ، وشاهدناهم ، بعد االتفاقية مباشرة، وهم يمارسون ضده 
واشياعه كل اشكال التنكيل والتشنيع حتى أصبح صالح - فيما بعد - 
شماعة علقوا عليها إخفاقاتهم المتكاثرة ، ومع الوقت أصبحت كل 
«بعسيسة» تحدث في البالد نسمع بعدها «بعققة» تقول : هذا كله 

عمل عفاش.
إلهي يقطع عفاش واللي خلفوا عفاش.. طيب وبعده ؟ نجلس نسب 

عفاش وعليها ؟!

كل إنسان في هذه الحياة عمومًا يبحث عن التقدير ، وفي 
اعتقادي الشخصي لو أن العقلية السياسية اليمنية التي 
تسلمت ، بعد المبادرة، مناصفة الحكم بمسؤولية تاريخية 
، وتعاملت مع حصيلة سنوات حكمه - رغم ما أحدثته من 
خراب في الحياة المدنية خصوصًا- بدبلوماسية التقدير 
ومكنوه - وهو على كبر - من إشباع غروره اإلنساني ليعيش 
بقية حياته كـرمز لحقبة من التاريخ ، والله ماكان سينقص 
منهم شيء ، غير أنهم سيكبرون فوق الصغائر وسيشار 
اليهم - الحقًا- بوصفهم ساسة محترمين ، وماكانت البالد 

ستصل الى هذا النحو من الخراب الذهني المدمر للطاقات .
العقلية االنتقامية رديئة على اية حال ، وأردأ منها أن الجماعة لليوم 
وهم مرفسين، وكلما حلقت فوق رؤوسهم نبعوا الفوق صالح ، حتى 
أصبح صراخهم ذاك أشبه بتجمع لمجاذيب فقدوا القدرة على فعل 

أي شيء ، ومع هذا مواصلين الركيض.
على أن محنة كل سلطة تصل الى سدة الحكم في هذه البالد أنها في 
الغالب، التجيد ابدًا دبلوماسية اللطف مع السلطة السابقة ، إذ أن كل 
سلطة جديدة تأتي هنا ، تفني الكثير من وقتها ومن طاقتها وهي 
مشغولة بـ كيف تزبط تاريخ و«سنسفيل» أهل السلطة اللي قبلها ، 
وهات يا أحقاد تجر احقاد والنتيجة دائمًا، وعلى مر التاريخ : بالد غير 

مستقرة وشعب مزبوط - تمامًا- من الحياة.
البالد مش ناقصة «بعققة» وال ناقصة «ركيض».. امنحوه التقدير 
كرئيس سابق واتخارجوا.. واال تعالوا نتوالف كلنا كشعب ، مش كقطيع 
من الخرفان ، وننبع نمسكه ونقوله : ارُبخ ياحاج معانا جهال ، وإال 

مارأيكم ؟ نذبحه وقاهي إال هيه ؟! 

فكري قاسم 

ه ؟ ـُ امنحوه التقدير كرئيس سابق واتخارجوا.. وإال ما رأيكم نذبح
يحيى العابد

سلطة الغاب

سلطة الغاب
فيصل الحذيفي

سامي غالب 

عبداهللا الحجافي

جمال الكليبي

وضاح عثمان

عبداهللا المغربي

حامد غالبجمال الورد

عبدالملك الفهيدي

محمد العالئيوليدعلي القيسي

عادل االدريسي

إلــــى الـــمـــتـــحـــاوريـــن في 
ـــا جـــاورهـــا:  مــوفــمــبــيــك وم
مشكلتنا ليست في الغرفة 
التشريعية، بقدر ما هي في 

الغرفة التنفيذية.
فرغيف الخبز وأسطوانة 
الغاز ودبة الديزل ال تحتاج 

لتشريع هي حالل شرعًا.

إلى المتحاورين

ــون  ــي ــحــوث هــــل يــســتــطــيــع ال
التخلص من اساليب االستفزاز 
النــه اصبح غير مجٍد خصوصًا 

وهم اصبحوا الكل في الكل ؟
احكمي واكملي، مش : 

" استفزي وارجعي «تمسكني» 
وبعدها فجري واقتلي "

هذه هي تركيا التي يتغنى بها اإلخوان 
والهاربون اليها..

يقول الرئيس "اإلســرائــيــلــي" شيمون 
بيريز إنه يستطيع أن يفكر في ألف سبب 
لتكون تركيا و"إسرائيل" صديقتين، وال 
يستطيع أن يفكر في سبب واحد لكي ال 

تكونا صديقتين .

التأثير الكبير الي يؤثر به صالح بالشعب 
اليمني مش طبيعي ..الحظوا فقط اعادة 
استخدام الشعب لمفردة مش «قاتلي 
وارقدي» على كل ما يدور في البلد . حتى 
اشد المعارضين له.. اليوم في كل تعليق 
على ما يدور في البلد يتم استخدام نفس 

الصيغة.

قوة تأثير «صالح»تركيااستفزي وارجعي تمسكني

تم عبور المضيق بنجاح
كــان الحوثيون يعلمون ما 

الذي يريدونه منذ البداية ..
في اول ايام اقتحام العاصمة 

توجهوا الى التلفزيون
ثم االذاعة

ــــثــــورة» الصحيفة  ثـــم «ال
الرسمية

ثم حبسوا الرئيس والحكومة 
وأعلنوا البيان األول 

كل هذا تم والدكتور ياسين 

مكانه حانب باالصطفافات 
الجهوية والمشاريع الفئوية 

والجغرافيات الضيقة! 
عزيزي د/ ياسين: تم عبور 

المضيق بنجاح.

إرضاء
 الخارج

ـــحـــاول إرضــــاء  الـــكـــل ي
الخارج

وال احد يفكر في إرضاء 
الداخل

ولهذا ينطبق عليهم 
المثل التالي:

الــذي ما يشقى في حق 
هر ، يشقى 

ُ
ابــوه الى الظ

في حق الناس للمغرب.

صادق شرهان 

مجلس األمن مجتمع 
بخصوص اليمن !

ومــجــلــس الــتــعــاون 
ــخــصــوص  مــجــتــمــع ب

اليمن!
ــــــدول  وجــــامــــعــــة ال
العربية تدعو الجتماع 
طارئ بخصوص اليمن.
ــشــعــب اليمني  وال
ـــرج  ـــف ـــت مــــــخــــــزن ي

عليهم..

لجالل ولشلته

محمد علي مسعود

االشتراكي يهيئ لالنفصال
االشتراكي في ٢٠٠٩م اصر على تهيئة الملعب لالنتخابات وكان 
نتيجة ذلك التمديد للبرلمان وعدم اجراء االنتخابات.. وفي ٢٠١١م 
وما بعدها ظل يدوشنا بتفسير مفهوم نقل السلطة في المبادرة 
ويصر على انها تعني نقل رئاسة المؤتمر واوصل هادي الذي صدقه 
الى ما وصلنا اليه ....اليوم االشتراكي يلعب دورًا جديدًا بمحاولة 
افشال اي توافق تحت حجة الشرعية كل ال يتجزأ، وهو يبحث من 
وراء ذلك الى حل الشرعية الوحيدة البرلمان ...والغاء مشروعية 
دستور دولة الوحدة حتى يهيئ الملعب الي انفصال قادم بحجة ان 

دستور الوحدة انتهى..

العالم قلق 

«وّدافة»!!محروسة
اليمن محروسة بعناية 
الله سبحانه وتعالى كما 
ــق بــاالــلــه وبالخيرين  أث
ــــى هــذه  ــســاعــيــيــن إل ال

اللحظة بإخراج..
الـــيـــمـــن مــــن االزمـــــة 
الراهنة األمــور إلى خير 

اطمئنوا..

ــــودف لكن  ــي م ــحــوث ال
ودافـــة المراهنين على 

هادي أكبر.
مثلث الشر الذي أوصل 
الـــبـــالد إلـــى هـــذا الــوضــع  
ــع خـــالل األعــــوام  ــمــري ال
األخيرة يتكون من: هادي  
والحوثي وتحالف اإلخوان.


