
أطقم الحوثيين 
في تعـــز 

وبهذه العبارة أحد األشخاص يتصل 
ألحد معاريفه ويبلغه بسيطرة أطقم 
الحوثي على مدينة تعـــــــز قبل قليل 

.وعندما سألته متى وكيف وأين .؟
قال أنه وجد سيارة فيها حوثيين 

في أحد الشوارع ، 
وعندما سألته كيف عــرف أنهم 

حوثيون ، قال أن شكلهم حوثيين .
وهــكــذا يتم تـــداول هــذه األخــبــار 
بين العامة من الناس وتناقلها عبر 

الهاتف .
وبهذه الطريق تصل األخــبــار إلى 

القنوات عبر المراسلين 

كثر البكاء والنحيب على غياب 
الــدولــة فــي الــظــروف الــراهــنــة 
ــم نسمعه  بــأســلــوب تهكمي ل
ــن هــــؤالء الــمــتــبــاكــيــن بهكذا  م
غيرة وحــســرة خــالل السنتين 
الماضيتين حتى يشعروك أن 
الـــدولـــة هــم وبــغــيــرهــم يعني 

الالدولة.!
صحيح ان الدولة رافعة يدها 
عــن مجريات االمـــور فــي البالد 
ــغــارب  وتـــركـــت الــحــبــل عــلــى ال

وفتحت ابوابها لمن هب ودب حتى صارت 
أوهن من خيوط العنكبوت.. لكن لماذا.؟

ــة لــم يحترموا  ــدول ألن المتباكين على ال
سيادتها وقوانينها ودستورها قبل ان يكونوا 
العبين في سلطتها وبالطها فقد ظلوا ينخرون 
في جسد الدولة ممتهنين لكل شرعياتها غير 
مكترثين بما يفعلونه من مساوئ اعتقادًا 
منهم ان معارضة الحاكم -آنــذاك- يجب ان 
تكون هكذا وحين تربعوا على العرش وصاروا 
حاكمين رأوا ان معارضتهم العبثية اوجدت 
شرخًا عميقًا في كيان الدولة، االمر الذي احدث 
تسربًا لهيبتها وقوتها حتى جاءت الجماعات 
والمليشيات مستغلة ضعف الــدولــة لتحل 
مكانها وتمأل فراغها الشرعي وهــذا نتيجة 

لسوء تصرفاتكم الغبية ايها المتباكون.!
دموع التماسيح ال تجدي نفعًا وال تقنع أحدًا؛ 
فبكاؤكم ليس إال لضياع السلطة من سيطرة 

ايديكم فلو كنتم حريصين 
ــدعــون ما  عــلــى الـــدولـــة كــمــا ت
طوعتموها لمصالحكم الذاتية 
وما خنتم العهود للشعب بانكم 

ستحققون احالمهم الوردية.
ان مطالبة الدولة اليوم بفرض 
هيبتها وقوتها تجاه ما يحدث 
من تجاوزات امنية أمر صعب، 
خاصة ان الجيش واالمن تعرضا 
لهجمات ممنهجة قوًال وعمًال 
حــل دماء 

ُ
لل من شأنهما وا

ُ
وق

جيز اقتحام المعسكرات بفتاوى 
ُ
جنودهما وا

دينية.
اذًا ال تبكي على الدولة خاصة اذا كنت طالبت 
بهيكلة الجيش واالمن حسب "المزاج" ورحت 
زاحفًا تقتحم مؤسسات الدولة بشرعية ثورية 

وهرولت طامعًا بكرسي الوزارة.
ال تبكي على الدولة طالما كنت الُمعلم في 
دفن معالمها فما تحدثه الميليشيات اليوم 
لتغطية فراغ الدولة ليس من تلقاء نفسها بل 
تقليدًا لمن سبقتها باختالف الغطاء السياسي.
دفاعكم عن الدولة بات أمــرًا مستهلكًا له 
مقاصده ومــغــازيــه فلو تحبون هــذا الوطن 
بصدق لكنتم اعطيتموه خيركم وكفيتموه 

شركم.
واذا تؤمنون بالدولة فعًال كونوا مواطنين 
صالحين فــكــرًا وســلــوكــًا ال مفسدين لقيم 

االنسانية والمبادئ االسالمية.

سنين عجاف
اربــع سنين عجاف 
اغتالت ببطء مسامات 
روحــي وجسدي وأنا 
رهينة هنا بين أوجاع 
ـــــبـــــالد.. لــم  هـــــذه ال
اهرب او امنح نفسي 
اجــازة من احداثها ! 
ــم وعــجــز عشت  ــأل ب
تــفــاصــيــل انــهــيــارهــا 
وبـــانـــكـــســـار وألــــم 

ترقبت مفاجآتها ،
ولم يعد لي من أمنية للعام القادم سوى الموت 

او الرحيل ! تعبت!!

حب الوطن
ــيــس ثــوبــا  ـــوطـــن ل ال
نخلعه عندما يتمزق...
ــــــــوطــــــــن جـــســـم  ال
نداويه عندما ينجرح 

ويصاب...
ــــمــــواطــــن لــيــس  وال
ممثال كل يوم في زي 

جديد....
المواطن غيور على 
وطنه يحبه ويضحي بكل ماهو غالي من أجله....

اذًا فليس الي كان ان يشكك في وطنية اي فرد 
من أفراده في حبه لوطنه وألرضه..

اللهم وحد صفنا تحت رايــة واحــدة ونظام 
ودولة مدنية تحكم الجميع ال احد فيها فوق 

القانون ...

عبدالرحمن الغابري

اروع كائنين على وجه االرض في تحمل الصعاب والصبر واكثر الكائنات احتقارًا من كسالى الحياة والمدعين الرجولة والقيم 
الدينية والمجتمعية ، هذين الكائنين هما من يستحقان تقدير االنسانية . 

ال يــــزال ســعــر رغــيــف 
الــخــبــز بعشرين ريــــاًال.. 
يعني خمس حبات عيش 
بمائة ريال.. مع انه قد تم 
تنزيل االسعار الى وضعها 
الــطــبــيــعــي فــي كــل مــدن 
الجمهورية… إال في ذمار. 

في ذمار فقط.. 
ــراكــب  ال يــــزال أجــــرة ال
ــــاًال..  فــي الــبــاص ٦٠ ري

مع ان اسعار اجــرة الباص في انحاء 
الجمهورية تم تعديلها إلى خمسين 

رياًال.. 
وفــوق ذلــك يعطيك سائق الباص 
بــاقــي الــمــائــة (بــكــل وقــاحــة) ثالثين 
ريال.. ليش!! يقول لك: «ما بش صرف 

افالس». 
في ذمار فقط.. 

ينتشر الباعة المتجولون والعربيات 

في وسط خطوط السير.. 
وفي الجزر الوسطية فوق 

بردورات الطريق.. 
امـــا اصــحــاب البسطات 
فــقــد كـــل واحـــــد حــاجــز 
مساحة ملعب ..وفي وسط 
الطريق.. ماعاد باقي إال 
مترين لكي تمر السيارات 

فقط.. 
في ذمار فقط.. 

تغيب مــظــاهــر تنظيم االســـواق 
الشعبية.. لتصبح االســـواق كابوسًا 
حقيقيًا في كل االوقات.. ما ينتج عن 

ذلك اختناق في حركة السير.. 
فلماذا ال يتم تنظيم االسواق ونقلها 
الى أماكن واسعة لتخفيف االزدحام 
غير المبرر. رغم وجود اماكن واسعة 
يمكن أن تكون بديال" مناسبا" من 

اجل تنظيم هذه االسواق.

فيسبوك
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- مدرسة العلفي االبتدائية - صنعاء 
- دراسات علوم سياسية - كلية التجارة 

- بكالوريوس اعالم صحافة - جامعة صنعاء 
- رئيس اتحاد االدباء والكتاب اليمنيين- فرع صنعاء 

محمد القعود

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

مقتطفات

عبداهللا فارس 

اليمن هي الدولة الوحيدة في 
العالم الـــذي يستطيع مــزارع 
البطاطس وبائع القات وتاجر 
الجزر والداعية العقائدي إقامة 
مطبات بغرض إبطاء السير على 
الطرق السريعة لعرض بضاعته 

على قارعة الطرق!

عبداهللا الحنبصي

ـــأرواح االبــريــاء  كفى تــالعــب ب
والمساكين مــن أبــنــاء الــوطــن.. 
كفى استرخاص بدماء أبناء قواتنا 

المسلحة واألمن!!

د.جمال درهم زيد

وأخــي هـــارون هــو أفصح مني 
" االعتراف بمزايا اآلخرين من 
مزايا االنبياء .. وإنكارها من مزايا 

الشيطان  قال أنا خير منه "

حسين الخلقي ابوعالء

السعاده التحتاج إلى معجزات 
كــل ماتحتاجه ... قلب صافي 
ــحــســد  وخـــــال مـــن الــحــقــد وال
والشحناء.. اللهم نقي قلوب كل 

اليمنيين من كل هذا ..

ناديه عبداهللا

اجمل مافي نهاية ٢٠١٤ 
انها جمعت بين عيد ميالد 
عيسى ومحمد عليهما افضل 

الصالة والسالم .
فكل عام وجميع المسلمين 

والمسيحيين بألف خير.

عبدالقوي الشميري

ــــع يـــــــــــدور فـــي  ــــجــــمــــي ال
ـــة تيه  ــقــة مــفــرغــة حـــال حــل
تسيطرعليها نزعات الصراع 
والمناكفات ومشاريع االجندة 
االجــنــبــيــة والــشــخــصــيــة على 
حساب القضايا الوطنية والهم 

الوطني!

محمد العالئي

مـــوقـــف شـــوقـــي هـــائـــل هو 
الــمــوقــف الــمــفــتــرض لــلــدولــة 
الــمــحــتــرمــة. لــقــد قـــال مــا كــان 
ينبغي للرئيس هادي أن يقوله 
في العاصمة منذ ما قبل عمران. 
دافعوا عن تعز بمنطق شوقي 
هائل يا متعلمين ويا ناشطين 

ويا مثقفين..

حسين عزيز

- الطبيب يتمنى لك المرض 
- المحامى يتمنى لك المشاكل 
- الميكانيكى يتمنى تتعطل 

سيارتك .
*فقط اللص هو من يتمنى أن 
تكون لك ثروة ويتمنى لك نوما 

هادئًا وعميقًا .

ياسمين الربيع 

ما يفعله صقيع صنعاء بأهل 
صنعاء هــذه األيـــام شبيه بما 
فعلته الفترة اإلنتقالية الحالية 
بأهل هذه البالد، قبائل وطوائف 
وأحــزاب ومثقفين ومواطنين 
عاديين، الكل مخدر ومتجمد 
وساكن بال أي حراك مفيد ومؤثر 

إيجابًا..

كتاباتهم

صورة وتعليق

منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

في ذكرى ميالد الرسول األعظم
فــى واقــع كــالــذي نعيشه ،حيث يتم فيه 
تقديم اإلســالم من قبل بعض أبنائه كدين 
للقتل والتفجير والــذبــح ،وربــطــه بالعنف 
واإلرهاب فى كثير من بلدان العالم ،لتشويه 
ــصــورة الحقيقية ،وتــقــويــضــه مــن داخله  ال
وبــأيــدي مــن يــدعــون أنــهــم مسلمون ،وهــم 

بعيدون كل البعد عن ذلك.
فى ظل كل ذلك ،نحن بحاجة إلى إعادة النظر 
فى كثير مما نعتقده ونسلم به ،والدعوة 
ا رسخ فى  لرؤية ذلك من زاويــة مختلفة عمَّ

األذهان ،بفعل التلقي والتلقين المتبلد ،والنظر إلى 
النقل بعين العقل ،وإضفاء مشاعر وأحاسيس صادقة 
للشخوص واألحداث بعيدًا عن التقديس والتعظيم 
الزائف ،وكثيرة هي المواقف التي يجب علينا إعادة 
ـــا مختلفة باألخص  النظر فيها مــن جــوانــب وزواي
في سيرة المصطفى (صلى الله عليه وآلــه وسلم) 
واستكناه المشاعر واألحاسيس اإلنسانية الراقية 
التي كان يتمتع بها (صلى الله عليه وآله وسلم) في 
واقع ومحيط ربما كان ومايزال بعيدا عن مثل ذلك 
الفيض من المشاعر النبيلة واألحاسيس الصادقة 

واألخالق والتصرفات الراقية .من تلك 
التصرفات واألفعال النبوية لرسولنا 
الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم)
التى تجعلني أشعر كم كان عظيمًا 
ذلــك الــرســول الــذي غيرت دعوته 
شكل العالم ومازالت ، أتخيل موقفه 
الــرومــانــســي ومــشــاعــره اإلنسانية 
الصادقة وهو يموت فى حجر أحب 

نسائه إليه.
ذلك الرجل العظيم لم يطلب أن 
يسندوه ليموت على فراشه أو فى محرابه ومنبره ،أو 
كما يفعل البعض من قومه اآلن بأحزمتهم الناسفة 
لتفجيرية وطلبهم للشهادة بقتل  وعبواتهم ا
بعضهم البعض ،إنما طلب من "عائشة" رضي الله 
عنها أن تضع رأسه فى حجرها ليكون منها المكان 
األخير لصعود روحــه الطاهرة إلى بارئها ،ياله من 

موقف رومانسي عظيم .
بالفعل كم نحن بحاجة للتمعن فى سيرته وكثير من 
تصرفاته وأعماله وأقواله ،والنظر إليها من جوانب 

وزوايا مختلفة غير التى عهدناها !!

اسامه علي السعيدي

رحمه حجيرة 

رداد سعيد قاسم 

عاصم السادة

حمزة الدولة 

في ذمار فقط.. 

االحتالل الدحباشياليمن رواية لم تكتمل ..!المتباكون على الدولة
لنتوقف بتأمل الستدراك 
نا 

َّ
األفــعــال الالمنطقية عل

نعي ونفهم النظام الخفي 
للبنية التحتية الذي تأسست 
عليه (المبادرة الخليجية )، 
كمؤثر إقليمي على الواقع 
السياسي اليمني شكًال ، بيد 
أنــهــم يستجيبون للرموز 
الــســيــاســيــة ، كمنظومة 
دولـــيـــة مــتــشــابــكــة تــؤطــر 

فكرة الرمز ضمنيًا..!
ـــي تــمــر  ـــت فـــــاألحـــــداث ال
بها اليمن مــذ عــقــود ربما 
ــي سر  تــجــســد بــشــكــل جــل
ــذي بدأ  النفق السياسي وال
يطفو من القاع إلى السطح 
ــادات السياسية  ــي ــق ــال ، ف
والحزبية والعسكرية غير 

عاجزة عن مواجهة الواقع 
ليمني ، بحيث  السياسي ا
تحول هادي القائد العسكري 
" الــرئــيــس " إلـــى رمـــز الــال 
جيش بهيكلته للجيش ، 
وتــحــول حــزب اإلصـــالح إلى 
رمز التطرف الديني ، وحول 
أنصار الله قضية صعدة إلى 

رمز التطرف الميليشاوي ، 
والقضية الجنوبية كحراك 
سلمي حولها الجنوبيون إلى 
رمــز ثــأر تاريخي ،وتحول 
الحوار الوطني الموفنبيكي 
إلى رمز الفدرالية " الالدولة 
" ، وكــأن الشعب هنا طفًال 
صغيرًا ضل طريق الوطن..!!
ــف يــمــكــن أن  ــي س/ ك
يــتــحــقــق مــعــيــار الــرشــد 
الشعبي اليمني للصمود 
ــوز كقوى  ــرم فــي وجـــه ال
ــضــات  ــاق ــن ــت لــــصــــراع  ال

السياسية؟!
س/ متى يتحول الشعب 
اليمني لرمز يجسد القييم 
اإلنسانية ليصير راشــًدا 

أكثر فأكثر ؟!

ــــرت الـــــى عـــدن  ســــاف
وعـــدت الــى صنعاء عن 
طريق الضالع كونه اقصر 

واسهل كمان ...
ــــــان فـــــي الـــطـــريـــق  ك
ــقــاط  ــة ون ــي نـــقـــاط حــوث
لــلــجــيــش وكـــمـــان نــقــاط 
ــون  ــي ــحــوث ــحــراك ...ال ــل ل
يبسرون معك سالحك 
ــون  ــب ــطــل ـــشـــخـــصـــي ي ال
البطاقة ويمشوك على 

طــول مع عبارة «اي خدمات وعفوا 
على االزعــاج».. والجيش كمان نفس 
الحكاية.. في تفهم لمسألة ان الواحد 
مضطر يحمل سالحه وهو مسافر ...

نجي للنقاط حق الحراك.. علم اليمن 
الجنوبي وصور الشهداء اللي مكتوب 
ــيــران قـــوات  ــن تــحــتــهــن اســتــشــهــد ب

االحتالل اليمني ....
يشوفوا معك سالح 
واحنا طبعًا حاطينه 
كنا في مكان واضح 
يــشــوفــوه مـــن دون 
تفتيش...ايش يقول 
ــك يــشــتــي تصريح  ل
.نجيب لهم تصريح 
مــن وزيـــر الداخلية 
حــق دولـــة االحــتــالل 
يمشينا عــلــى طــول 
وزيــد فوقها اي خدمات وعفوا على 

االزعاج ...
 قلت لــواحــد: اآلن بالله عليك انت 
تدور انفصال مش إال؟ ودولة احتالل 
وقوات االحتالل وام الجن مال افكارك 
تمشيني وانا معي تصريح من قوات 

االحتالل؟

أحالم الكثيري

هناء عمر 

حامد غالب

محمد الحسام

أحبك
ضائعة أنا، أتالشى كتالشي أمواج البحار، حيث الالشيء... 
صرت أتألم من كل شيء وأي شيء،  أتألم، نعم، إني أتألم، 
أحس بوخز إبر حادة تنهال عليَّ من كل جانب، أحس كما 

لو أنني في النار، أنا أحترق، أنا أذوب، أنا أموت، أنا أحبك...

أحبك حتى الثمالة، سأتجرع «الكونياك» ألصبح ثملة، 
ألنسى، ألبوح بكل شيء، ولو لليلة واحــدة، سأفقد الوعي 
ألثور في وجه ظروفي القاسية، تبًا لك أيها الحب !كم أنت 

قاسي، كقسوة زوجة أب شريرة


