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كامل الخوداني

سوف يذكرهم التاريخ
سيذكرهم التاريخ باالسم وبالصفة وبتاريخ د -حميد ساري لبيك ياداعي الوطن إنا رجالك في الملمات الكبار.
الميالد ومحل اال ق��ا م��ة المؤقتة بأنهم تهاونوا
اختزلتم كل اركان الوطن بكامل الحدود والحيود
وتآمروا على اليمن لتشطيره وذبحه من الوريد
والجدود في زوايا فندق إتكئتم على آرائكه المطلية
بأيادي مشبوهة تحضر ومغروزة في خواصركم التي
الى الوريد..
تغلظت من بقايا فتات موائد الظالمين.
لبيك ي��اداع��ي ال��وط��ن ..إن��ا رج��ال��ك ف��ي الملمات
لبيك ياداعي الوطن إنا رجالك في الملمات الكبار.
الكبار..
تتصارعون من أج��ل إشباع رغبات جيوبكم
نحن نعرفكم عز المعرفة وإن تسترتم خلف
كواليس الوفاق وستائر الغدر المزخرفة وخلف
المنتفخة كيد القط حين إظهار المخالب..
فأعمى الله صوابكم فجعلتم من المنطق مناطقية
بواباتكم الموصدة..
لبيك ياداعي الوطن ..إنا رجالك في الملمات الكبار.
,ومن اللحمة طائفية ومن الحبة قبة ومن الحكمة غباء ..تائهين
عدتم من جديد بوجوهكم الصفراء الباهتة تقصدون حائرين ،غاب عن أحالمكم معنى الوطن والوطنية..
اقتالع جذور وطن االوط��ان بمعاول أجنبية ملساء ظاهرًا ولكن نحن هنا ..لبيك ياداعي الوطن ..إنا رجالك في الملمات
الكبار.
وبرأسها الهدم كل الهدم.

مقتطفات

راسل القرشي

عبد الفتاح حيدره
لصحيفة االي��ام بصنعاء خمس سنوات ثم
 من مواليد سبتمبر 1977م..نائب رئيس تحرير صحيفة يمن اوبزورفر
 محافظة عدن ثانوية عامة أدبي بكالوريوس اعالم ..ومن قبل كان صحفيًا في عدد من الصحفً العربيه من دبي الى بيروت..
 -محرر في صحيفة االيام وعمل مراسال

كتاباتهم

ماذا يريد «الغراب» مجددًا؟!

قناة ال�ـ «ب��ي ب��ي س��ي» تسقط إعالميًا بسبب محمد العماري فال نلوم أمثالك يا غراب فقد بعتم اوطانكم وليس
غريبًا عليكم ان تبيعوا اسيادكم ايضًا وتتنكروا
تناوالت مراسلها في اليمن عبدالله غراب الذي
لمنجزات المؤتمر والصالح في اليمن بشكل عام،
يعمل ج��اه�دًا على تزييف الحقائق ون�ق��ل ما
ولكن المؤتمر والصالح لن تهزه رياح العالم فأنت
يرضي رغباته الشاذة ومصالح اسياده من يعمل
لصالحهم.
اصغر من الحديث عن المؤتمر ورئيسه ومازلت
صغيرًا جدًا كي تنطق اسم الصالح..
فبعد ان ضلل القناة خالل االزم��ة السابقة في
اليمن بنقل اكاذيب ومعلومات واخبار تخدم
وأطالب عبدالله غ��راب أن يخرج من الوكر أو
مصالح م��ن يعمل معهم ،يظهر ف��ي االي��ام
البدروم الذي يقبع فيه ويصرح بما ال يعرف ..أن
يخرج إلى الشارع ويتابع احوال المواطنين لينقل
االخيرة يتحدث ويهرف بما ال يعرف.
ال نعرف ما يريد الغراب من اثارة الفتنة وتضليل قناة عالمية للعالم رسالته السامية التي عين فيها وليس رسالة اسياده وما
وما هو مخططه الخسيس الذي يسعى وراءه ،فنحن كمواطنين يملون عليه فقط.
ومتابعين ال نفهم اال انه يعمل ضد الوطن ونقول عنه خائن ون�ق��ول ل��ه اص� ُ�ح ي��ا غ��راب م��ن سكرتك ال��دائ�م��ة واع�ل��م ان
اليمن اكبر منك ومن اسيادك فلن تستطيعوا النيل منه ومن
بدرجة امتياز.
وبخصوص مهاجمة الغراب لحزب المؤتمر ورئيسه الصالح ،مواطنيه..

وصورة
تعليق

أين أبي..؟!

Majda Al-haddad

ال� �ب� �ل ��دان ذات ال �ح �ك��وم��ات
الرشيدة التي التقتل والتسرق
م��واط �ن �ي �ه��ا الت �ض �ط��ر لقطع
ال�ك�ه��رب��اء واالن �ت��رن��ت للضغط
وتمرير قرارات فاسدة.
منورة ياحكومة والشعب طافي!!

Elham SH

ت�ش��دق��وا ب��ال��وط�ن�ي��ة وال�ح��ري��ة
والكرامة وبناء اليمن..
وهم استهانوا بقتل األبرياء
وقطع الطرقات
وقطع ارزاق الناس
واس�ت�ه��ان��وا ب�ض��رب ب�ي��وت الله
واليوم وبكل وقاحة يستهينون
بتمزيق وطن. ...
حزني ان يتحكم بمصير اليمن
سفهاء..

سلمان نعمان الحكمي

رهومه الصبري

المؤتمر الشعبي العام يتعرض
للتهديد الداخلي والخارجي..
دال دال علينا ..مليتونا فجائع..
ومع ذلك سنبقى كما نحن..
ل��ن ننكسر ..ل��ن نبيع ، ..ولن
نتنازل عن حقنا في العيش بحرية
وكرامة..
وسيبقى ال�ي�م��ن ال��واح��د الكبير
هو عنواننا وهويتنا وحبنا ال��ذي لن
يتزعزع..

على الكليبي

االق��وى في الساحة اليمنية هو
الشعب وليس االمم المتحدة..
ي��ؤس �ف �ن��ي ان ي�ت�ك�ل��م ال �ن��اس
قالت االمم المتحدة قال السفير
االمريكي قال مؤتمر صحفي في
البيت االب�ي��ض وك��أن��ه وح��ي أن��زل
من السماء ..التراهنوا على الخارج
ي��ا أص�ح��اب النفوس الضعيفة..
راهنوا على شعبكم تعلموا أنهم
لن يضرونا بشيء اال وقد كتبه الله
لنا ..وراهنوا على أنفسكم..
طه عزالدين

ع�م�ل��وا م�س�ي��رة ت�ط��ال��ب برفع من بين اعظم المنجزات التي
ح�ق�ق�ه��ا ال �ي �م��ن ف��ي ع �ه��د علي
الحصانة عن صالح
على أس��اس أن الحصانة "حبة عبدالله صالح النهج الديمقراطي
خال" طلعت له من نفسها ..شي التعددي.
معاهم خبر..؟!
نبيل سبيع

عادل الجبري

محمد علي خالد ...

ساجي الطرف ..وهي تجسد روعة التراث اليمني ..وتروي قصة عشق بين الحلي المرصعة بالعقيق اليماني ..والطرحة الصنعانية..
في القرن الواحد والعشرين
م��ا زال هناك شعب غ��ارق في
الظلم والظالم
عالمة تعجب مع عواصف من
الوجع والقهر..

ال� �ظ�ل�ام ال� ��دام� ��س م���ن أه��م
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
Fekry ALabse

العزل السياسي هو أسلوب قامت كثير من الثورات بتطبيقه Shafiq Shaheri

وليد العمري

أع�ت�ق��د أن التشبيه وال��وص��ف
الدقيق ل��وزراء حكومة باسندوة
أنهم مثل الموسيقيين في سفينة
ال�ت��اي�ت�ن��ك ي �ع��زف��ون والسفينة
تغرق..

العزل السياسي وابتزاز االخوان

ال قيمة لوطنية أو َّ
تغن بحب
وطن إن لم يتم ترجمتها كواقع
بتصرفاتك وق��رارات��ك ف��ي هذه
ال�ل�ح�ظ��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ح��رج��ة
والحاسمة التي يمر بها الوطن
 ,,,هنيئًا لمن حدد موقفًا واضحًا
وضحى بكل شيء من أجل مبدأ آمن
ب��ه وإن�ج��از ش��ارك ف��ي تحقيقه..
تبقى الحقيقة حقيقة  -هاهو
ال �ش �ع��ب اآلن ي �ن �ظ��ر وي��راق��ب
الجميع ,.فـسحقًا للمغامرين.

بعد انتصارها ..هذا عندما تكون ثورة حقيقية بالفعل..
وأبسط مثال ع��زل آل حميدالدين وم��ن وااله��م بعد ثورة
سبتمبر..
مثال آخــر ..تم ممارسة هذا األسلوب في العراق بإقصاء كل
من له عالقة بالنظام السابق ..وعمومًا يرى معظم السياسيين
أن هذا أسلوب خاطئ ..بل هو أهم عيوب الثورات ألنها بذلك
تمارس أسلوبًا دكتاتوريًا..
المهم أن هذا األسلوب كان يمارس ب��دون قانون ..واآلن
يحاول اإلخوان المسلمون أن يمارسوه بقانون ..ففي مصر حاول النائب عصام سلطان
عضو مجلس الشعب تمرير اقتراحه بسن قانون العزل لمنع أحمد شفيق من الترشح..
وعندنا يحاول اإلخ��وان في اليمن إستخدام هذا األسلوب كورقة ضغط للمساومــة
الرخيصة ليس إال.

_أبوك يا بني "جندي" ليس له قيمة في
عهد حكومة اإلصالح.
__أب��وك يا بني"جندي"كرمت الحكومة
أعداءه ممن حاولوا قتله باألمس لتجعلهم
زمالء له ينامون معة في عنبر واحد ،فكيف
ال تريده أن يتوقع الموت في أي لحظة حتى
وهو نائم.
_أبوك يا بني "جندي" قضى حياتة بعيدًا
عنك في المعسكرات وكان يزورك مرة كل
ثالثة أشهر فلماذا تريده اآلن وأنت تعودت
على غيابه..
_أبوك يا بني "جندي" لم يتبق من راتبه
ال��ذي كان ينتظره آخر الشهر حتى فلسًا
واحدًا كي يرسله لك ،بل إن ماتركه لك هي
دي��ون متراكمة وينتظرك أصحابها كي
تسددها.
_أبوك يا بني "جندي" رفضت الحكومة أن
تواسيك أنت وأهلك وتعلن الحداد حتى لو
هي مجرد مواساة رمزية.
_أبوك يا بني"جندي" لم تحترمه حتى قناة
اإلعالم الرسمي التي قضت السهرة باألغاني
واألهازيج والرقص حتى بعد وقت متأخر
ضد منتصف الليل.
_أب��وك يا بني"جندي" حلل اإلصالحيون
دم��ه وأج����ازوا قتله تقربًا إل��ى ال��ل��ه ولنيل
الشهادة في سبيله..
_أب��وك يا بني"جندي" لم تحترمه حتى
ال����وزارة التي يخدم فيها حيث تالعبت
بخبر إستشهاده وحتى اللحظة لم تعترف
أن هناك  58شهيدًا و  30جريحًا و 17
مخطوفًا من ضمنهم قائد معسكر..
أدرك مأساتك وأشعر بها وأع��رف أنك
ولن تنطق كلمة "أبي" طوال
أصبحت يتيمًا ُ
حياتك ..هذا إن كتبت لك الحياة ..وأعلم يا
بني أن هناك آالفًا مثلك أصبحوا أيتامًا بين
عشية وضحاها وسوف يالقون ما القيته..
نسأل الله أن ينتقم ممن قتلوه وأن ينزل
عليهم سخطه ولعنته ..ونسأل الله لك
وألم��ك الصبر وال��س��ل��ون ..إن��ا لله وإن��ا إليه
راجعون..

أسباب انحطاط هذه األمة
قد يكون سبب انحطاط هذه األمة اخالقيًا أو دينيًا أو
اي شيء آخر  ,,ولكن هناك شيء مهم وأساسي هذا اذا لم
يكن األهم  ,قوله تعالى " كبر مقتا عند الله ان تقولوا
ما ال تفعلون " فأصبحنا أمة كالم وليس أمة عمل  .ننقد
غيرنا وال نطبقه على أنفسنا  ,ويعتبر الواحد منا نفسه
بأنه الصح ولكن الحقيقة اننا جميعا مخطئون ألننا أصبحنا
مجرد كالم  ,وقد يكون هذا البوست مجرد كالم وال يوجد
تطبيق له على أرض الواقع  ,,فهنا يكمن احد اطراف
المشكلة االساسية

Arzaq Al-Najjar

