
صورة وتعليق

علي عمر الفالحي

صنعاء مدينة الجمال والحب والحريه احموها وال تدمروها ابنوها وال تخربوها

ــــم الــنــفــس  أجــــــــرى عــــال
Migler  تجربة تهدف 
إلــــى فــهــم كــيــفــيــة تــعــامــل 
اإلنسان مع السلطة المخولة 
له .. حيث أوهم المشاركين 
في الدراسة أنهم يصعقون 
ــا ألجــل  ــي ــائ آخـــريـــن كــهــرب
عالجهم حيث كان اآلخرون 
يـــتـــظـــاهـــرون بــــاأللــــم فــي 
الــوقــت الــــذي يعتقد فيه 
المشاركون في الدراسة أنهم 

يصعقونهم حقيقة ..
الحـــــــــــــــظMigler  أن 

ــمــشــاركــيــن  األشــــخــــاص ال
بــالــدراســة كــانــوا يــقــومــون 
بزيادة الفولتية الكهربائية 
إلــى مستويات عالية جدًا 
 Migler  وقاتلة.. إستنتج

أن الناس يتصرفون بعنف 
مبالغ فيه عندما يعطون 
السلطة ويعتقدون أنهم 
على حق وأن ما يقومون به 

هو من أجل الخير ...
ـــي بــــه يـــتـــحـــدث عــن  ـــأن ك
ــتــنــظــيــمــات  ــل ال ــب ــق مــســت
اإلســالمــيــة فــي حــالــة إذا ما 
تمكنت من السلطة سيشهد 
الــعــالــم أكــثــر حقب العصر 
الحديث دموية وما نراه اآلن 
من تقاتل وتناحر ما هو إالَّ 

أول الغيث ...

يـــــــة  حـــــــر  -
التعبير والرفض 
واالحــتــجــاج حول 
أية قضية بالطرق 
ــتــي  ــة ال ــمــي ــســل ال
ـــن  ال تـــهـــدد االم
والــســلــم الداخلي 
وال تؤثر سلبًا على 
حياة الناس امور 
لدستور  ا كفلها 

ــقــانــون لــكــل المواطنين  وال
افــرادًا أو جماعات، احزابًا أو 
منظمات وأعتقد ان ال أحد 

يختلف على ذلك ..
- وبالتالي فإن على الجميع 
رفــض التهديد باستخدام 
العنف والقوة أو استخدامهما 
فعًال من أيــة فئة اوجماعة 
كـــانـــت كــوســيــلــة لتحقيق 
المطالب..الن ذلك لن يؤدي 
ســـوى الـــى تــدمــيــر الــوطــن 
بمن فيه وتمزيق النسيج 
االجتماعي بتعميق االحقاد 
والثارات في اوساط المجتمع 

مما سيجعل معه 
استحالة ان ينعم 
الوطن باالستقرار 
الــــــســــــيــــــاســــــي 
واالجــــتــــمــــاعــــي 
ســواء على المدى 
القريب أو البعيد..
وعلى كل القوى 
ان تعي وتتعظ 
مـــــن الــــشــــواهــــد 
واالحـــــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــه 

المتسارعة في كل مكان .. 
فقد يكون اليوم لك... لكن 
.. وبالتأكيد سيكون غدًا 

عليك .
ــي: مــوجــه لمكون  ــال ــت - ال

سياسي..
مــن العيب ..ومـــن الــعــار.. 
ان تنهى وتجرم فعل اآلخر 
في الوقت الذي كنت تمارس 

نفس الفعل والسلوك .
- اللهم ..احفظ اليمن من 
كيد المتآمرين ..انك على ما 

تشاء قدير .

نعم، لليمن، وكــل ابنائه بكل 
رؤاهم السياسيه، ومعتقداتهم  
ــه ومــن  ــكــري ــف ــمــذهــبــيــه، وال ال
مختلف جهوياتهم الجغرافيه 
نعم لليمن شعبا واحــد ودولــه 
واحــده وأرضــا واحــده من ظفار  
إلــى سواحل تهامه ومــن خليج 
ــعــرب إلـــى جبال  عـــدن وبــحــر ال

نــجــران وجــيــزان وعسبر يمن المجتمع 

الديمقراطي الموحد بالعدل 
والتنمية الشامله 

ــه اكـــبـــر،،،  ــل  والـــلـــه اكـــبـــر،، ال
وليخسأ، الخاسئون،

ليمنيه  عاشت الجمهوريه ا
والتحيه لثورة، سبتمبر واكتوبر 
وكــل شــهــداء اليمن فــي سبيل 
ــحــريــه والـــنـــهـــوض، ورفـــض  ال

الظلم والفساد واالستبداد.

مقتطفات

محمد عبده العبسي
 

ـــاق  ـــف لــــن يـــتـــم تـــوقـــيـــع االت
السياسي إال بعد سقوط الفرقة 

خذوها مني ..
«المخرج عايز كده»

احمد الفالحي 

ــي  ــذت ــا يـــكـــون أســات ــدم عــن
الجامعيين مختلفين لحزبية، 
أو لــمــصــلــحــة.. مـــاذا عــلــّي أن 

أفعل؟
خصوصًا وأن سياستهم تجاه 
الطالب (إن لم تكن معي فأنت 

ضدي).
ـــــكـــــل  نـــــــصـــــــيـــــــحـــــــتـــــــي ل

زمالئي:التتخذوهم قدوة. 

مبروك الشاهري

الرئيس صالح ..
ــان يجيد مالعبة خصومه  ك
سياسة، مايلجأ للقوةإال للضرورة 
القصوى ويعرف يداوي اثارها 

في زمن قياسي.. رعاه الله.

عبداهللا البداي

لهذا الحد تعبث السياسة 
عــنــدنــا بــالــرجــولــة والــعــدالــة 
واالخـــالق أعــوذ بالله ! حتى 
وصـــل الــبــعــض إلـــى اخــتــالق 
مبررات الستعبادهم .! شيء 

مخيف..

ناصر الحياني

يارب حق الحق 
وكفينا القلق 

الشعب كله دق 
بابك يا عظيم 

صنعاء بسيل اغدق 
ومقسومه فرق 
والكل في مآزق 
ولطفك يا رحيم

مالك اليمن 

الوضع هذه األيام في صنعاء:
الله.

الوطـن.
الفــــرزة.

الهـــــــــربة.

يمنى احمد 

اصوات الحرب مستفزة
اصـــوات الــحــقــراء المزايدين 
ــن  ــاســدي ــف ـــاســـم اســـقـــاط ال ب

مستفزة ..
ــاد فــيــهــا بين  الـــحـــرب ال حــي

األبرياء والمتحاربين..

Mohamed Alabsi

ألول مـــرة مــنــذ عقود 
ــــــة ..  ــــــل طــــــوووووووي
ــدون "نشرة  اليمنيون ب

التاسعة"!!

عبد الرحمن يحيى القوسي

عبداهللا احمد الحداء

عز الدين العنسي 

كتاباتهم نعم لليمن  منشور األسبوع

االثنين:  22 / 9 / 2014م  
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ـــن ملك الوطن  ــوات اِّـسلحة واألم ــق ال
والشعب وال أحد وصي على هذه اِّـؤسسة 

الوطنية الدفاعية واألمنية..

اشراف/
كامل الخوداني

حرية التعبير وليس التدمير 

إال الوطن 
كـــان السوفيت 
ــــــــي الــــــحــــــرب  ف
العالمية الثانية ..

يـــــــنـــــــشـــــــدون 
أنشودة تقول :

إذا فقد الجندي 
قدميه في الحرب 
يستطيع معانقة 

االصدقاء ..
وإذا فقد ذراعيه يستطيع الرقص 

في االفراح ..
وإذا فقد عينيه يستطيع سماع 

موسيقى الوطن ..
وإذا فقد سمعه يستطيع التمتع 

برؤية األحبة 
وإذا فقد االنسان كل شيء في جسده 
يستطيع أن يستلقي على أرض وطنه

أما إذا فقد أرض وطنه 
فماذا بمقدوره أن يفعل

لن يفهمها من ال يعترفون بمفهوم 
الوطن .. 

حفظك الله يا وطني من كل من تآمر 
على تدميرك وعشت حرًا ابيًا شامخًا

وموحدًا..

فهد ثابت 

- مواليد ١٩٨٠ 
- ثانوية النهضه إب 

- االكاديمية العربية 
لوجيا  لتكنو ا و للعلوم 
ـــــنـــــقـــــل الــــبــــحــــري  وال
"االسكندرية +قطر" 

- رئـــــاســـــة مــجــلــس 
الوزراء  والشركة اليمنية 

لتكرير النفط 
- العمل الحالي: 

االمين العام المساعد 
للشئون المالية واالدارية  

لدى  مجلس الشورى

وع
سب

 األ
ية 

ص
شخ

جمال الكليبي 

حمدي الحكيمي

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام

االعتقاد انك على حق 

استراتيجية الخراب 
استراتيجية انصار الله "الحوثيين" في المواجهة هي الهجوم 
على شكل دفعات متتاليه، من عدة جهات، وفي وقت قصير، 
مع غطاء ناري كثيف .. طبعًا بعد فترة تجهيزات وتنظيم 
وتوزيع حول االهدف، وقت التنظيم والتجهيز الذي يتلوا 
الهجوم األول الهادف الى قياس قدرة الطرف اآلخر والثغرات 
في دفاعاته، والذي يستغلونه أيضًا في ترك المجال إلعالم 
الطرف اآلخر بالشعور بنشوة انتصار مـزيفة، لتأتي النتائج 

بعدها دون كل التوقعات ..

كما تدين تدان 
تشتو الصدق خلو االصالحيين 
يــدفــعــون الثمن وال تتعاطفوا 
معاهم نهائيًا الحوثي قبل ٢٠١١ 

كان في مران والجميع يعرف ..
٢٠١٤ الــحــوثــي عــلــى ابـــواب 
ــــدرع وثـــوره  ـــــى م ــه االول ــفــرق ال

وسيري سايره ..
مــن شرعن لالحتكام للشارع 
عليه ان يتحمل كامل النتائج .. 
حتى لــو بكى جميل عــز الدين 

التصدقوه ..

في ذمة الشرعية والتأريخ
- كان اسوأ وأفسد من يحكمون في 

حكم صالح هم الذين انقلبوا عليه.
- بات الذين انقلبوا عليه، يمارسون 

الحكم وينسبون إليه.
- فجروا في خصومتهم ضده وهو 
في السلطة ويفجرون وهم السلطة.

- فشلوا فــي امــتــحــان الشرعية، 
ويفشلون اآلن في دعاواهم الدفاع 

عن الشرعية.
- استعانوا عليه باألجنبي، وهو في 
الحكم. ويستعينون باألجنبي وهم 

الحكم.
- حوطته القلوب محبة كرئيس وتحوطه القلوب محبة كرئيس 

سابق.
- وسواٌء وهو الرئيس أو وهو الرئيس السابق فإنهم دونه قيمة 

وقامة..

رشاد الصوفي

أمين الوائلي

أصــبــح الــحــديــث كله 
ـــى تــســقــط  ـــت حــــــول م

العاصمة صنعاء؟!
ولـــم يــعــد هــنــالــك أي 
حديث عن متى سنجد 
حـــًال ألزمــــة العاصمة 

صنعاء؟!
ومايتم تــداولــه عبر 
وسائل اإلعالم من صب 
الزيت على النار يكشف 
لنا نوايا الساسة المبيتة 
ــشــعــب  تـــجـــاه هـــــذا ال

والوطن !

مصطفى السيد

منطق االرهاب متى تسقط صنعاء؟!
مــــــنــــــطــــــق 
(إرهـــــــــــــــــاب 
وســـــــــيـــــــــري 

سايرة):
حــــــتــــــى لـــو 
ــمــن  ــث كــــــان ال
انهيار الدولة 

وتمزقها
-حـــــتـــــى لــو 

ــهــارت حتى لــو كان  ان
ــمــن حـــربـــًا اهــلــيــة  ــث ال
ومـــخـــيـــمـــات نـــــزوح 

ومـــجـــاعـــات 
ومذابح!!

-حــــتــــى لــو 
كــــان الــثــمــن 
حرب كونية 

ووو
ومـــــع ذلـــك 
الحوثي يقول 
ــدم اليمني  ال
غالي.. طيب هذا وهو 
غــالــي كيف لما يكون 

رخيصًا؟

محمد العالئي

اليمن تغرق 
لو قارنا اليمــــن بسفينة " تايتانك " قبل 

غرقها لوجدنا تشابهًا كبيرًا بينهما. 
ــكــســورة وســط  الــيــمــن تــقــف وحــيــدة وم
محيط بارد يحوي (الفتن والفوضى والال وعي 
والطائفيه والفساد المالي واالداري وتفكك 

الجيش.. إلخ) وال تدري كيف النجاة. 
مسافرو الدرجة الثالثة (الشعب) ينامون 
فى جحورهم وال يعلمون شيئًا عن المصيبة 

القادمة.

األغنياء (السياسيون) يحاولون الفرار فى 
قــوارب النجاة القليلة ويــريــدون فى الوقت 

نفسه أن يربحوا من الكارثة.
رجال الدين واالحزاب والجماعات يكررون 
نفس الطالسم والشعارات ويطالبون الناس 

بالصبر.
ــنــى بــعــازفــي  أمــــا اإلعـــالمـــيـــون فــيــذكــرون
الموسيقى على متن "تايتانك" الذين واصلوا 

العزف حتى غاصت السفينة فى البحر..!

اسامه رشيدي

التعايش والتسامح
ـــل ادعـــو  ــى ب ــن ــم أت
ــــــى طـــــي صــفــحــة  ال
الماضي بكل آالمها 
ومــمــاحــكــاتــهــا وان 
ننظر جميعًا بعين 
الــتــســامــح والــقــبــول 
ــبــعــض  ــا ال ــعــضــن ــب ب
ونحترم خصوصيات 
بعضنا بعضا ولنوسع 

المشتركات ، فال مناص من التعايش 
والتسامح بيننا كيمنيين .

 اسطوريًا
ً
بطال

كلما حاول الرئيس 
ـــوت..  ـــم الـــســـابـــق ال
صمموا على أسطرته 
وحــيــاكــة البطوالت 
والــتــكــتــيــكــات على 
ــيــعــود  قـــيـــاســـه.. ل
مـــــــجـــــــددًا بــــطــــًال 

أسطوريًا..!!
يا لهذا الرجل كم يحبــــه الناس ويحن 

إليه أعداؤه!!
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