
رسالتان 
إلى المحتربين على 

بيوت الله!

_ إل�����ى ال��ح��وث��ي��ي��ن واإلص���اح���ي���ي���ن 
والسلفيين ورجال األمن األشاوس:

دعوا سكان حارة الزراعة كما كانوا على 
ال��دوام- زيودًا وشوافع- يعيشون بتواد 
وتراحم وسام, يصلون معًا، يتقاسمون 
األفراح واألحزان, لكن تسابقكم المذموم 
على بيوت الله يكاد يضعضع سلمهم 

ويحول حياتهم إلى جحيم!
***

إلى قيادة أنصار الله في 
العاصمة وصعدة:

ل��م يعتد س��ك��ان ح���ارة ال���زراع���ة على 
المظاهر المسلحة إال عندما بدأ محسوبون 
عليكم من الشباب المتحمس يؤكدون 
حضورهم في األزقة والشوارع باألسلحة 
اآللية.. الحارة- كما أغلب حواري العاصمة- 
فيها خليط م��ن اليمنيين م��ن مختلف 
مناطق ومذاهب اليمن.. هذه أسوأ دعاية 
للجماعة في صنعاء, وف��ي ح��ارة الزراعة 
بالذات حيث أغلب السكان ممن ال يناصبون 
الجماعة ال��ع��داء وليسوا محملين ضدها 

بصور نمطية أو أحكام مسبقة.
اضبطوا عناصركم في "الزراعة" كي ال 
تدهمنا موجات مسلحين من "مسيك" 

و"مذبح".

االثنين : 22 / 7 / 2013م 
 الموافق :13 / رمضان / 1434هـ 
العدد: )1671( اشراف/16

كامل الخوداني

منتخب »األخوان« 
البعض لم يستوعب بعد حقيقة االلتفاف على المصطلحات 
وتطويعها لدى من يصفون أنفسهم باألخوان المسلمين حتى هذه 
اللحظة , واستغبائهم لآلخرين وتجييشهم معهم تحت عناوين 
عريضة منها الدولة المدنية الحديثة والمواطنة المتساوية , وحق 
الشعب في حكم نفسه بنفسه رغم تناقضها الكبير مع أهدافهم 
والتي صدمت بممارساتهم كافة شعوب ما يعرف بالربيع العربي 

بعد استام األخوان للسلطة. 
لتوضيح الفكرة أكثر سنأخذ لعبة كرة القدم ذات القوانين الواضحة 
والمفهومة ألغلب الناس وإسقاط ممارسات منتخب األخوان عليها. 
لو ش��ارك منتخب األخ��وان في مباريات كأس العالم لكرة القدم 
وهزموا من قبل المنتخب المنافس العتصموا داخ��ل خط ال� 18 
للفريق الخصم وأعلنوا تمسكهم بالشرعية الكروية حتى يتم 
تسليمهم كأس العالم غصبًا عن جميع المنتخبات األخرى وأعلنوا أن 
شرعية الفيفا تسقط بشرعية خط ال�18 .. طبعًا منتخب األخوان 
سيتعرض لهزائم متاحقة ومتكررة حتى يستوعبوا أن منتخب 
البرازيل هو صاحب السطوة الكبرى في ماعب كرة القدم وليست 

الواليات المتحدة األمريكية ليقوموا بتغيير تحالفاتهم 
من امريكا باعتبارها مفسدة كبرى إلى البرازيل كونها 
مفسدة صغرى ويبررون بأنها أقل دموية ولم تشارك 
في احتال افغانستان وال العراق وسيصرخون "مرحى 
بني األصفر ".  بدخول منتخب األخ��وان كأس العالم 
ستشهد ش��ع��وب األرض م��ب��ررات ج��دي��دة لهزائم 
المنتخبات، منها أن الحكم شيعي مجوسي رافضي , 
كما سيتم التهام أول قلب لاعب خط الدفاع للفريق 
الكافر من مهاجم فريق األخوان , وربما يلهج مدرب 
منتخب األخ��وان لتحميس العبيه أن المائكة تلعب 

معهم فا خوف عليهم وال هم يحزنون. 
ستشهد مدرجات كرة القدم بدخول منتخب األخوان لكأس العالم 
أول متفرجين بالقناصة حتى يتمكنوا من رؤية "الهدف" بوضوح 
تام، ويتم االعتداء على مشجعي الفريق اآلخر بذريعة أنهم يسبون 
الصحابة ويمنعون صاة التراويح بين الشوطين وسيسعون جاهدين 
إلص��دار ق��رار من األم��م المتحدة باعتقال ح��ارس مرمى المنتخب 

الخصم ألنه "شبيح" بيشبح عليهم الكرة بداًل من أن 
يتركها تدخل المرمى كونها مأمورة بذلك. 

العبو منتخب األخوان هم الوحيدون الذين سيصرخون 
عند عرقلة العبي الفريق الخصم "تكبير" ولكم أن 
تتوقعوا كيف ستكتب الصحف الرياضية األخوانية من 
قصص حول مشاركتهم في كأس العالم تحت عنوان 
"آيات الرحمن في مباريات األخوان" عن إسام حارس 
منتخب األرجنتين على يد العب خط الوسط اإلخواني , 
وكيف أن العب الهجوم اإلسباني كان يصل أمام مرماهم 
وال يتمكن م��ن رؤي��ت��ه.  وأن جميع العبي المنتخب 
الياباني قد اهتدوا على أيديهم وأصبحوا من أهل الفيفا 

والجماعة...
أترك لكم إطاق عنان خيالكم لتوقع بقية التفاصيل التي ستروى 
منهم حول مشاركات منتخب اإلخوان، واضعين في اعتباركم أن هناك 
�تب هنا في حال حدث ذلك على أرض الواقع. 

ُ
من يمكن أن يصدق ما ك

دمتم بخير

عبدالرحمن العابد

Abdullfattah Haidarah

هذا الخبر ستجدونه في قناة 
سهيل بعد 80 سنة.

اس��ت��م��رار اع��ت��ص��ام م��ؤي��دي 
الرئيس مرسي )الله يرحمه( في 

رابعة العدوية.

Majda Al-haddad

لو قمنا بحصر عدد كل جرائم 
القتل التي تمت منذ تولي قحطان 
منصبه كوزير للداخلية. ياترى 
ك��م سيكون ع��دد القتلى !!؟؟ 
وكم عدد الجرائم التي تم القبض 

فيها على القتلة ومحاكمتهم

ناصر الحياني

سيذكر ال��ت��اري��خ ان االخ��وان 
تمكنوا فى العاشر من رمضان 
م���ن ع��ب��ور اش�����ارة راب���ع���ة ال��ى 
صاح سالم واقتحام مستشفى 
المجانين فى العباسية فى ست 

ساعات

رشاد الصوفي...

االخوة حكومة الوفاق. ..
ن��ظ��رًا ل��ت��ف��وق ب��ع��ض��ك��م في 
عمليات الفساد والسرق واالقصاء 
والمحسوبية ونهب المال العام..

تقرر :
م��ن حكم المرتبة الخامسة 
ع��رب��ي��ًا وال��ث��ان��ي��ة وال��ع��ش��ري��ن 
عالميًا كإحدى اكثر الحكومات 
فسادًا مع مايلزم من الفضائح 

والكشايف. ..
وتقبلوا تحياتنا

منظمة الشفافية العالمية

ياسر ثامر

نظرية االخوان...
أموال الغاز حال

وأموال النفط حرام
ال��دع��م الخليجي واالم��ري��ك��ي 
للمقاتلين اإلساميين في سوريا 

حال

محمد عامر

رمضان ذكرى لكل عبد منيب 
ط���وال ع���ام ك��ام��ل.. ان���ه شهر 
الشحن اإليماني والرضا الرباني 
وال���ت���زود ب��ال��رح��م��ة والمغفرة 
والعتق من النيران.. ماذا حققت 
لنفسك خال العشر األوائل وهل 
ستخرج مرحومًا.. قيم نفسك 
بعملك واعلم ان الله ارح��م بك 
م��ن نفسك وان شهر رمضان 
ل��م يكن س��وى فرصة الب��ن آدم 

للتكفير عن خطاياه..

سلوى عبدالحميد

نحن مجتمع …
إن أردنآ العجلة قلنا :

 خير البر عاجله
وإن أردنا آلُمماطلة قلنا :
كل تأخيرة فيها خيرة
المسألة مزاجية ال أكثر

همدان العليي

حميد األح��م��ر ي��ق��ول: الذين 
يتحدثون عن القبيلة بقولهم 
انها ليست مجتمعًا مدنيًا، هم 

ناس متخلفون..
اللهم إني صائم بس..

أي��ش تتوقعوا من نجل شيخ 
مشائخ اليمن رحمة الله عليه.. 
يعني يقول مثًا والدي وقبيلتي 
ك��ان��وا ي��رت��ك��ب��ون األخ���ط���اء تلو 

األخطاء في حق هذا الوطن

محمد فاخر

الصراحة وصلت إلى قناعة أن 
الدراجة النارية هي دارجة تتبع 
وزي��ر ال��داخ��ل��ي��ة.. والمسلحون 
ال��م��ج��ه��ول��ون ه��م ع��ب��دال��ق��ادر 

قحطان. .

حسام السياني

اهتمام الحكومه بالشعب...
الحكومة : كيف حال الشعب

الشعب : حالنا زفت. .
الحكومة: ارفعوا اسعار الزفت

نبيله الزبير
- من مواليد 1967م

� أتمت دراستها الجامعية في جامعة صنعاء/ آداب 
/علم نفس 1995م.

- عملت في الصحافة منذ أوائل الثمانينيات. 
- تأسس في بيتها أول صالون ثقافي للنساء أصبح أول ملتقى نسوي، 
ثم مؤسسة للثقافة النسوية وحوار الحضارات )1998-2004م(.

- حازت أولى رواياتها على الجائزة األولى في مسابقة جائزة نجيب 
محفوظ للرواية والقصة للعام 2002م عن المجلس األعلى للثقافة 

بالقاهرة وترجمت بعض أعمالها إلى لغات عالمية، لها العديد من 
الدراسات والبحوث في المجال االجتماعي وحقوق اإلنسان.. شاركت 
في العديد من الفعاليات األدبية في كثير من الدول العربية والعالمية. 
كذلك في مجال الحقوق والحريات. عنيت بتجربتها اإلبداعية كثير 

من األدبيات والكتب واألطروحات العلمية.
- لها خمسة أغلفة في الشعر، وثاثة في السرد، وثاثة بحوث 
ميدانية باإلضافة إلى مشاريع أغلفة تضم بعض كتاباتها الصحفية 

وكتابات في النص المفتوح

صورة
وتعليق

أمين الفقيه
بمقدورك أن تمنحهم االبتسامة.. فالتنسوهم في هذا الشهر الكريم

مقتطفات

كتاباتهم

شخصية
األسبوع

القتل الممنهج
إّن اس��ت��م��رار عمليات 
القتل الممنهج ضد شريحة 
م��ع��ي��ن��ة ، وال�����ذي يقابله 
ض 

ّ
تواطؤ رسمي ، سيتمخ

عنه تبعات سلبية ال تخدم 
لنار  لجميع ، وستفتح ا ا
على كل المكونات اليمنية 
المنقسمة والمتفقة ، وقد 
تتعداها إلى استهداف كل 
م��ا ه��و يمني ، األم���ر ال��ذي 
سيجر اليمن إل��ى الصراع 

األه��ل��ي ، وسينتهي بقتل التعايش بين مكّونات 
المجتمع الواحد.

وأيًا ما كان الثمن المدفوع من هذا التيار أو ذاك جراء 
الحجم الكارثي، فإّن الثمن الذي سيدفعه كل أبناء 

الشعب، سيكون األكثر كلفة.

االخوان االشرار
ال���ل���ه رب���ن���ا وم��ح��م��د نبينا 
وال��ق��رآن كتابنا وال��م��وت في 

سبيل الله أسمى غاياتنا..
كلمات حق يراد بها باطل 
وشعارات زائفة للوصول الى 
السلطة بغرض حكم الشعب.. 
وم��ا يحزن ف��ي الموضوع هو 
اس���ت���غ���ال ع���واط���ف ع��ام��ة 
الشعب باسم الدين.. وانهم 
فقط م��ن يحكم ب��ش��رع الله 
وم��ا دون��ه��م او م��ن ل��م يسر 
على نهجهم فهو )علماني 

- ليبرالي - خائن - عميل - حداثي - ماركسي - 
شيوعي - مواٍل العداء الله... الخ (. .

االخوان بصعودهم الى السلطة وسقوطهم 
المدوي منها يثبتون فشلهم سياسيا وانهم 
ال يصلحون ل��ق��ي��ادة االم����ة.. فبرغم قوتهم 
الميدانية والبشرية في العالم العربي والتي 
تقدر بالمايين نجدهم مفككين داخليًا.. فا 
هم ارضوا الله ببقائهم في المساجد وتفرغهم 
للعبادة وال هم ارضو عباد الله في فترة حكمهم 
في كل من فلسطين وتونس واليمن ومصر 

على التوالي. .
ي��ج��ب ان ي��ت��ذك��روا ان���ه م��ا ك���ان ل��ل��ه دام 

واتصل وما كان لغيره انقطع 
وانفصل.. ومن ضمن اهداف 
ال���ث���ورات ال��ع��رب��ي��ة ال��داع��ي��ة 
للفوضى اثبات نوايا االخ��وان 
االش����رار ف��ي ال��وط��ن العربي 
والتي ب��دت للعيان.. االخ��وان 
ب��غ��ب��ائ��ه��م اذا ل��م ي��ك��ن ذل��ك 
بعمالتهم مع اع��داء االس��ام 
ه���م م���ن اش���ع���ل���وا ش�����رارات 
الفوضى في الوطن العربي وهم 
من اسقط حركة حماس التي 
كنا نفاخر بعملياتها النوعية 
ض��د اس��رائ��ي��ل قبل ان يصلوا ال��ى السلطة  

ويهمشوا. .
ان كل ما تشهده الساحة العربية اليوم من 
فوضى وغوغائية هو بفضل مباركة االخ��وان 
تحت مسمى التغيير.. ولو علم الله فيهم خيرًا 
لوالهم علينا منذ زمن بعيد.. لكنه وحده يهب 

الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء..
ايها االخوان االشرار , كفاكم عبثًا بالشعوب 
وباالوطان فقد اثبتم فشلكم )ولن يغير الله 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم(. . وحدها 
انانيتكم هي من ساهمت في انجاح مخططات 

اعداء االمة و تمزيق كيانها. .

Osama Rasheedi
Sami Ghaleb

المتحولون. ..
منذ األزمة السياسية عام 2011م خال العامين الماضيين مع خالص احترامي 
وتقديري أقولها بصراحة للرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح ولكل ال 
عفاش األع��زاء ب��دون زعل أني حقًا لست مندهشًا أو مستغربآ حينما اشاهد 
المنتفعين والمتلونين المنافقين من الذين كانوا حولكم باألمس القريب يتملقون 
لكم ويجاملونكم فأجدهم اليوم هم أنفسهم يتحدثون باسم مايسمى " ب� ثورة 
ة ويلقون بكل أفعالهم المشينة والسيئة  الشباب " ويتطاولون عليكم ببذاء
ة ووقاحة بعد ان  طوال ال� 33 عامًا الماضية ويتهمونكم بها بكل صفاقة ودناء

حظيوا ونالوا من كرمكم وطيب أصلكم ومعدنكم
فهؤالء المتحولون أراهم اليوم يستغلون الطيبة والتسامح وحسن التربية 
التي يتصف بها الرئيس صالح وأبناؤه وأبناء اخوته، وال يحترمونها ويقدرونها أو 
ات واالتهامات  يقدرون من منحها لهم فتراهم يتبارون ويتسابقون في االفتراء

ات بمقدار ما يمنحه لهم اسيادهم الممولون ومن أجل الحفاظ على المكان والمنصب  واالساء

الجديد !!؟
الن هؤالء مجموعة التستحي باعوا ضمائرهم وبانت خيانتهم واسودت قلوبهم 
وعميت بصيرتهم وسقطت اقنعتهم وعرفهم الشعب باالسم فلن يجد الناس 
في مامح وجوههم ذرة حياء أو خجل الن وجوههم الصفراء اليمكن توصيفها 

بغير انها أصبحت مثل "سراميك الحمام "!!؟
ليس تقربًا مني لكم ولكنه حق المحب الناصح : بأن أعاتب علُيكم ألنكم كنتم 
ومازلتم تثقون وتركنون على كم من شخص وضيع قليل األصل الحسب والنسب، 

وتتحملون الجزء الكبير من عواقب األمور فأحسنوا االختيار !!؟
كتبت هذا ألني في كل ي��وم أشاهد فيه القرارات والتصريحات غير الئقة لمن 

كانوا  بجانبكم سابقًا فأتذكر على الفور بيت شعري قديم
صدق القائ��ل حين قال //

ومن يصنع المعروف في غير أهله : ياقى كما القى مجير أم عامر

شرعية مرسي
1- وصل الرئيس المعزول محمد مرسي الى كرسي الحكم 
في جو ثوري وال خيار كان امام الشعب المصري غير يا مرسي 
يا مبارك، وفاز محمد مرسي برئاسة مصر بنسبة ضئيلة عن 
منافسه. . وتنكر لشباب الثورة وعين كل اخوانه وعشيرته  
في مناصب الدوله فثار عليه شباب مصر  فعن اي شرعية 

يتكلم اخوان مصر .
2- صباحي وموسى والبرادعي في الجوله الثانية وجهوا 
أتباعهم النتخاب مرسي نكاية ايضًا بمبارك ومع ذلك تنكر 
لهم مرسي واخوانه وعشيرته فثاروا عليه وأنشأوا جبهة 

معارضة ضده. ..  فعن اي شرعية يتكلم اخوان مصر .
3- مع ان نسبة الشعب المصري الذي شارك في انتخابات 
مرسي ال تتجاوز ال� 50 % من جملة الشعب المصري المقيدة 
اسماؤهم في قوائم االنتخابات المصري وهم اكثر من 40 

مليون مواطن مصري يحق له االقتراع وحصل مرسي على نصف شرعية بفارق ضئيل عن منافسه 
المواطن احمد شفيق. . ومع ذلك الشعب انتفض عليه ما عدا اخوانه التي ال تقدر نسبتهم في مصر 
ات انتخاب مصر عن 16% من شعب مصر بأسره.. فعن اي شرعية يتكلم مرسي . حسب احصاء
4- مع الدعم المالي واالعامي القطري ومع قوة حركة االخوان المسلمين التي تخطط ليوم 
انتخاب رئيس مثل محمد مرسي منذ اكثر من 80 سنة مضت  ومع ذلك نافسه ضابط متقاعد 
اسمه احمد شفيق وحصل شفيق على 49% من اصوات الناخبين الذين هم اصًا نصف شعب 
مصر وحصل مرسي على 51% بفارق 2% فهل نسبة ال� 2% تعتبر شرعية كاملة لمرسي على 
الشعب المصري الذي عانى خال سنة حكمه المشئوم على المصريين من انقطاع الكهرباء والماء 

والوقود والغاء والباء. .. فعن اي شرعية يتكلم مرسي واخوانه..
5- الشعب المصري خرج بالمايين بدعوة من شاب مصري اسمه محمود بدر وهو الينتمي الى 
اي جماعة او حزب واستطاع ان يجمع اكثر من 22 مليونًا و300 مئة الف صوت تقول لمرسي 

ارحل تنازل استقل.. فعن اي شرعية يتكلم مرسي واخوانه .
6- الشعب المصري قرر ان شرعيته هي شعب مصر الذي نزل الى شوارع مصر في اكبر تجمعات 
بشرية عرفها الشرق االوسط زادت  على عشرين مليون مواطن مصري شاهدها العالم في كل 

مدن مصر واريافها. .. فعن اي شريعة يتكلم مرسي واخوانه؟!

علي الحميقاني

عبدالرحمن األهنومي

وليد العمري


