
ايها السد اللعين
كيف تبتلع القلوب وتنهي الحب الثمين

جاءا إليك ليغسال شوق العيون
ويطرحا هم السنين
لكنك انفجرت موتا

وجئتهما في ساعة  اللهو عشقا
بالخبر اليقين

جاءاك من وحي الهداية بالهوى
تركا على ضفتيك قصة عاشقين

يلبس حزنها ثوب األنين

ماذا فعلت أتركت غيرهما يلوذ بالغوى
واحتويت المؤمنين

تبا لماءك ..ويل ألحجارك
ستظل تبكيهما دهرا وما نفع الحنين..

ايها القاتل السائل كيف تقسو
وما بك حسد وال أنت ممن يحمل الحقد 

الدفين
يا قاتل الحب

سبح باسم ربك فقد امتالت اآلن بالحب 
الحزين..

صفحات الفيسبوك تشهد معارك  
طاحنة من نوع آخر في جبهات 

بعيدة عن األضواء..
حيث يتميز جيش الشعب المدافعون 
عن الشرعية والديمقراطية بفضح 

وطاويط االنقالبيين على مدى 24 
ساعة دون هوادة..

إنهم جنود مجهولون وعيون التنام.. 
تلك  بعضًا من  »الميثاق« ترصد 

المعارك الوطنية المشرفة.

االثنين : 22 / 4 / 2013م 
 الموافق :10 / جماد ثاني / 1434هـ 

العدد: )1658( فيسبوك16 اشراف/
كامل الخوداني 

منشور االسبوع  ..

مقتطفات فسبكية
اللورد أسد يماني

ل��ن��َدْع َي����َأَس احَل���َي���اِة َي��َت��َس��اَق��ُط َعلى 
ُزُهوْر األَمْل ...

صحيح أَنَنا َنَعِيْش َأْصَعْب حَلَظاِت 
َحَياَتَنا ...

َول���ك���ْن َم������اَزاْل ِف����ْي ُص����ُدوِرَن����ا َن��َف��ٌس 
َيتَردْد ...

َوِف�����ْي ُرؤَوِس����َن����ا َع���ْق���ٌل ُي��َف��ِك��ر , َوِف����َي 
قلوِبَنا ُحٌب ال ينَتِهْي ... 

  Fekry Kasim 

من حق اإلصالحيين أن 
للئيمة  ا طاقتهم  يحشدوا 
لعرقلة شوقي أحمد هائل 
وارب���اك مهامه كمحافظ 
متمدن اليفقه في أالعيب 
السياسة وقذاراتها.. إنها 
مواجهة بين رج��ل تنمية 

مهذب وبين حفاري قبور..

برديس عون

ك��م ه�و م�ؤل�م أن ت�ك�ون 
أن����ت أم�نيتي ال�وحي��دة وال 

تتحق�ق..
وك�م ه�و ق�اٍس أن ت�راك ك�ل 

ال�عي��ون إال عيون�ي
وك�م ه�و ق�ات�ل ان أح�بك 
ب�����ك��ل ك�����ي�����ان��ي ف���ال أراك 

والتران��������ي .

أكرم الحياني

ه���ل ت��ع��رف ال���ف���رق بين 
ابتسامتي وابتسامتك ..

ت  شعر ا  ذ إ تبتسم  ن���ت  أ
بالسعادة ..

وأنا أبتسم إذا رأيتك سعيدًا. 

فائز نشوان

ح���ال صن�عاء لتجار الزلط 
جنة

وال��ط��ف��ارى جهنم ج��زء من 
صنعاء

هكذا غ����اب من ال يسألون 
عنه

 قوته ال����هم والمحصول من 
بقعاء

Myriam Al Bacha

ر  ن�ت�ص�ا ا ص��ع�ب  أ م��ا 
ال�حقراء وم��ا أق��ل ن��ش��وة 

فرح�تهم

وليد العمري 

وتغيرت قيم األنام إلى الردى: 
وتبدلت شيم الكرام رذائاًل

ورأيت من باع األصالة يرتدي: 
ثوبًا غريبًا مشمئ��زًا مائاًل

Yemen MyKingdom

»فرق بين ذلك الذي يستيقظ 
ليحقق أح��الم��ه... وبين ذلك 

اّلذي ينام ليحلم بها«

توفيق الحاج 

األمس هو شيك تم سحبه ،
والغد هو شيك مؤجل ،

السيولة  الحاضر فهو  أم��ا 
الوحيدة المتوافرة ،

ل��ذا ف��إن علينا أن نصرفه 
بحكمة .

صورة وتعليق

لماذا جعلتموه يحمل الحجر بداًل من أن يحمل الكتاب ؟!
تعليمه أمانة في أعناقكم

كتاباتهم

بوح القوافي..

 شخصية االسبوع

- م���ن م��وال��ي��د 
1977م محافظة 
إب ال��س��دة وادي 
بنا- منزل غراب، 

عزلة التويتي.
- طفولة جميلة 
ب��ي��ن ال��م��درس��ة 
وال����م����س����ج����د 
والشارع والملعب 
وسيل وادي بناء 
والجبال والخضرة 
وال������ش������الالت ، 
ال��ق��ري��ة ، وب��ق��رة 
جدتي ، والشفوت 
،وال���ج���ه���ي���ش ، 
والبلسن والشعير 
وع��ص��ي��د ال����ذرة 

الحمراء ..
- متزوج 

الكاتب الساخر 
أحمد غراب

التغيير ونكبة اليمنيين بغباء السياسيين 
 ما هو األساس الذي تنبني عليه الفيدرالية في األقطار العربية؟ هل طائفي 

أم مذهبي أم عرقي؟...
 كل من هذه األسباب مرفوض إذا لم يكن أيها في األساس إداري.. فما هو 

بربك سبب تسمية فيدرالية؟ 
أليس هذا هو بالضبط الحكم المحلي الالمركزي واسع الصالحيات؟ فنحن 
ليس لدينا أقليات عرقية أو طوائف دينية عدة غير إسالمية .  وبأقصى 
الحدود ليس لدينا كرد وزنج كما في حالتي الكرد والزنج حكم ذاتي يحفظ 

الخصائص العرقية لكليهما؟
أليس أمامك النموذج السوداني عندما تذاكى البشير  والترابي أواسط 

التسعينيات فأقاما الفيدرالية في السودان؟
ألم تتفاقم مشكلة الجنوب الزنجي بعدها؟ هل حل تفدرلهم شيئًا أم فاقم؟
ألم تنفجر مشكلة دارفور بينما هي والية اتحادية في فيدرالية السودان؟

أال تظن- وأنت النبيه الفطين كما أعرف- أن فدرلة األقطار هو انفصال 
مغلف ألعراقها وطوائفها ومذاهبها , بما يحولها - أي األقطار - إلى أكياس 
للملمة األقليات كي تتناهب الجغرافيا وما تحتها، وتختلف وتتفق تحت سقف 

راٍع إقليمي أو دولي؟
أال ترى معي أن فيدرالية نوبية جنوب أسوان، وفيدرالية قبطية من أسيوط 
ألسوان، وثالثة مسلمة لباقي الكنانة ، هو في الطريق.. لو تساهلنا مع 

المسألة كما ترتأون، وحسبناها موضة أو تقليعة يحسن ارتداؤها؟
ما هو مصير سوريا في المقبل من الزمان؟ فدرلها لي رعاك اهلل... وأرني 

كيف يمسي حالها؟
إذا قسمتها إداريًا فهذا ضرب من اللهو التنظيمي يستولد عصبيات محلية 
وجهوية نحن في غنىً عنها ، وإذا قسمتها - أقصد فدرلتها - مذهبيًا فنحن 
عائدون إلى أيام اإلحتالل الفرنسي في العشرينيات والثالثينيات من القرن 

المنصرم.. وإذا قسمتها دينيًا ففي األمر استحالة.
فدرل لي الجزائر والمغرب .. أال ترى أن القبائل ستتحول لدولة وسط 

الجزائر؟
 وأن سوسة وأطلس ستستقل بنفسها، وأن األمازيغ سيدعَون للتحول إلى 

كرد المغرب الكبير؟
 ه��ل نعيد ليبيا إل��ى م��ا قبل 1962م حيث والي��ات 
بنغازي وطرابلس وفزان؟ أتتطور الدول أم تنكس وتعود 
القهقرى؟حتى لبنان.. وبغض النظر عن أوهام وأحالم وليد 
حفيد نظيره جنبالط.. هل يمكن فدرلة البلد , والشيعة فيه 
مترامون على جهات ثالث، ومسيحيوه منتشرون من حدود 
فلسطين لحدود سوريا، وسنته منبثون على جهات أربع، 

وحتى دروزه المائتي ألف متوزعون على جيبين؟
ما هذه المقولة إن الفيدرالية هي آلية ديمقراطية لحفظ 

التنوع داخلها؟
هل حدث ذلك في يوغوسالفيا، بل حتى في صربيا - الجبل 

األسود؟ 
دعك من االتحاد السوفييتي!.. أين هي الدولة األوروبية 

التي اعتمدت الفيدرالية باستثناء ألمانيا؟
أفهم الفيدرالية كإطار يضم األقطار العربية جمعاء ذات يوم ..

 يبدو بعيدًا، لكن البعيد عنك قريب طالما هناك نفس وهناك عزيمة ..
أما في كل قطر !! فلعمري إنها وصفة جاهزة لخراب الديار واألقطار.

يانعمان ليس في األمر عواطف وال حكاية دقة قديمة وكالم خشبي وشوية 
الهليلة التي يرددها ليبراليو ونيوليبرالي آخر زمن.. إن مقياس األمور هو 
وحيد أوحد: األمن القومي العربي .. نقطة آخر السطر.قد يقول قائل أين 
هو هذا األمن ؟ إنه مستباح مهشم مندثر.. ربما .. لكننا نعرف- أنت وأنا 
وكل العاقلين- أن غيابه أمر ال يستدام مهما بلغت عمالة وعبودية أنظمة 
عربية كثيرة، ومهما تمكنت وتشبثت وطغت.. نحن ليس أمامنا إال الوحدة - 
ليس بالضرورة بالمعنى الدستوري - بين األقطار ال فدرلة كل قطر.. نحن 
مسئولون ياصاحبي عن كالمنا... وباألخص في أمهات المسائل وفي كبريات 
القضايا: فدرلة - تقسيم - احتالل - عمالة - صلح - عروبة - تطبيع - هوية، 
وخالفه!! ال أن نفتي سداح مداح.. وكي انور عقلك حول الفيدرالية في اليمن 

ماهي تبعاتها :

الفيدرالية تحتاج إلى فهم عميق لواقع اليمن بمختلف أبعاده، 
حتى ال تتضخم البيروقراطية وتتشتت طاقة المجتمع في 
صراعات بينية على الموارد في ظل ضعف الهوية الوطنية 
وسيطرة النخب التقليدية على المجتمعات المحلية والخوف 
أن تصبح صورة للمركز، فالدولة التي تخلقت مع الجمهورية 
تعاني من ضعف وهشاشة.. والفساد سيدها األول!! ونتيجة 
ضعف الموارد فإن الصراع داخل كل فيدرالية ومع المركز 
سيكون شديدًا، كما أن األنظمة التي تحتاجها الفيدرالية بحاجة 
إلى صياغات واضحة حتى ال تتحول الفيدرالية إلى بُنى بوعي 
قبلي متصارعة بين تكويناتها الجغرافية وفيما بينها وهذا 
سيكون خطرًا كبيرًا على الهوية الوطنية التي مازالت في طور 

المعاناة والتشكل!
وما شد انتباهي أيضًا هو حديث امين عام االصالح اآلنسي 
الذي يراوغ بالكالم ويريد اصالحات دستورية تخفف من صالحيات الرئيس 
لصالح الحكومة التي تعتبر أكبر زامل أصيل من زوامل الفساد، مما يعني 
يا أستاذ عبدالوهاب أنك وحزبك تريدون انتاج دكتاتورية حزبية جديدة عبر 
تأسيسكم لنظام برلماني كما في تركيا.. وخذ هذه حول النظام البرلماني 

ان كنت تريد اصالحًا حسب ماتدَّعي :
النظام البرلماني يخلق دكتاتوريات حزبية متنازعة ويسهل توزيع الفساد 
لصالح النخبة في ظل دولة هشة المتصارعون فيها مرتهنون لقوى متنوعة 
والغنائم هي محدد للسلوك السياسي، وإذا كانت الفيدرالية هي شكل توزيع 
السلطة بين المركز والمحليات فإن بناء تحالفات قوية مراهنة على البناء المفيد 
يصبح أكثر صعوبة وهذا سيولد انقسامات حادة في المركز والمحليات فيهيمن 
الفساد وبالذات في واقع اليمن الذي لن يتمكن الصراع من فرز توازن ايجابي 
يتعامل مع الموارد الفقيرة كعامل لتوسيع نموها، ناهيك عن أن البنية القانونية 
الحالية مازالت أشكااًل ال فاعلية لها، وتضخيم القوانين يزيد من ضعف الوعي 

القانوني في بيئة مازالت األعراف والتقاليد لها صوت قوي فيها.

 د. محمد يحيى شذان   

محاولة للتواصل
غ��اب ال��ع��رب عن 
ال��ت��اري��خ أك��ث��ر من 
خمسمائة سنة، حل 
ليك  لمما ا محلهم 
واألت��راك واألك��راد، 
ثم واصل االستعمار 
الغربي إقصاءهم 
من مسرح التاريخ 
وج����اءت األن��ظ��م��ة 
المستبدة لتعيدهم 
إلى مجرى التاريخ 
ولكن كأقوام منهكة 
غير قادرة على التفاعل مع متغيرات العصر .. 
ما نعيشه اليوم هو محاولة للتواصل مع 
تلك المرحلة التي سبقت الغيبة عن مسرح 
التاريخ ، وهي عملية شاقة ال يستطيع أن 
تنجزها سوى كتلة تاريخية تستند إلى عمق 
شعبي ومشروع للنهوض .. التداعيات التي 
ترافق الحوار اليوم هي واحدة من انعكاسات 
قرون التغييب، حيث تصبح الالمباالة المعادل 
الموضوعي لثقافة قبول الحكم بالوكالة التي 
غالبًا ما تشيع حالة اليأس من انتصار إرادة 

الشعوب .

ياسين سعيد نعمان

فنون البهرجة 
السياسية

ك��ان ال��رج��اء الوحيد بعد ان وقعت 
المبادرة الخليجية » هو المضي بالوطن 

الى بر االمان » 
وترك اساليب التنكيالت التي اعتمدتها 
القوى المعادية للنظام والمحاولة لتسيير 
جميع امور الدولة » بكل يسر وسالسة 
خالل السنتين 
المتفقة كوفاق 
» وما أن تكتلت 
ه����ذه ال��ق��وى 
ال���ف���رض���ي���ة 
صب  منا على 
وكراسي الدولة 
»ت���م م��ح��ورة 
االم��ر« واصبح 
ف���ن ال��خ��ط��اب 
يلقى بالوطنية 
وواق��ع��ه مكلل 
ب������أش������واك 
واك������اذي������ب 
ودم���وع.. »والمتابع لفنون البهرجة 
السياسية الكاذبة التي تتبعها هذه القوى 
منذ التوقيع »يالحظ نقيض كالمهم 
السابق وواقع عملهم الحالي كحكومة 
»فما وجدناه منهم ذلكم الفشل الذريع 
الذي تالحقه ارواح كاذبة ودموع فارغة 
ونباح مسلط على اجساد الشعب »الشعب 
الذي توقف عن اختزال الحقيقة«واصبح 
في غِنىً عن خدمات الدولة له »فقد 
اصبح المواطن العادي يمتلك سالحًا 
لحماية نفسه وماطورًا للكهرباء بنفسه 
وسيارة او مشروعًا صغيرًا ليؤمّن لقمة 

عيشه »
فال هو بحاجة الدولة وال الدولة تقوم 
بتوفير متطلباته »والمصيبة ان المواطن 

ال يسلم من شغلة الدولة 

أكرم حجر

عادل النزيلي 

نشوان النصيري
  Bant Alyemen

ريحانَة القلب روح الحب ساميٌة
فليسُ يقبل فيها الغدر والكذب

ليس الهوى سلعًةُ تشرى علىمأٍل 
وال ت��ب��اع والي��أت��ي بها الغَلب

قد يعشق المرُء من ال ماَل في يده
ويكره القلبُ من في كّفه الذهب

م��ا تغيب ف��ي عيوني  شمس حبك 
وف���ي ح��ن��ان��ك ي��ا ب��ع��د ع��م��ري وف��اء
فيك معنى ال��ح��ب ي��ا روح���ي يطيب
ص�����ادق ش���وق���ك وش���وق���ي صفا
ل��و ت����روح ب��ع��ي��د م��ن ق��ل��ب��ي قريب
ف��ي غ��رام��ك ه���ام ق��ل��ب��ي واك��ت��ف��ى
للهيب ا مثل  مشتعل  بك  غيا ف��ي 

ريحانة القلب

ريحانة القلب
بحر الحب الحزين

اإلهداء إلى روحيهما في الجنة )الغريقان الزوجان في سد كمران ببيت بوس(


