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كامل الخوداني

األربعاء والخميس والجمعة :تفجيرات وتقطع واختطاف
وقتل ونهب وقهر..
وه�ك��ذا يسير ال �ج��دول على غ�ي��ره م��ن االح���داث واآلالم
والمصائــــــــــب..
حقا  ..إنه جدول "ضرب قاتل" يسير حياة اليمنيين كما
يشاء ..إلى أين يتجه بنا..؟؟
ما نريده هو العيش بعشوائية مطلقة بعيدًا عن الجداول
الحصصية المزمنة.

ماجد العديني

تباكي

محمد الحسام
ح��زب االص�لاح مشغولون بمصر
وبمرسي ،يحسسونا أن انتماء هم
ل��م��ص��ر ول���ي���س ل��ل��ي��م��ن ..م���ازال���وا
يتباكون على المخلوع مرسي وحتى
في خطبتي الجمعه يخطبون على
مرسي..
ول���و ك���ان ه��ن��اك ن��ب��ي ب��ع��د محمد

مقتطفات

Jihan Saleh

«صلى الله عليه وآله وسلم» لجعلوه
م��رس��ي ..يتباكون عليه وينوحون
ح��د التماهي ،بينما يرتكبون هنا
مجازر ..حتى الحادث اإلرهابي الذي
استهدف مجمع العرضي والذي راح
ضحيته المئات من القتلى والجرحى
لم يكن حاضرًا في خطبهم وكأن
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م
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جدول زمني للمعاناة
هل هناك باطل اعظم من الباطل الذي يتجرعه اليمنيون كل
"يوم  ،اسبوع ،شهر ،سنة" ..ال اعتقد ذلك البتة..؟
أج��د عالقة تشابه كبيرة بين ج��دول الحصص المدرسي
الذي يضعه المعــــلم لتالميذه،وتشرف عليه إدارة المدرسة،
وجدول المعاناة اليومية التي يسجلها "مجهول"ضد وطنه،
وتشرف عليه حكومة وفاقية..
السبت واألحد :بدون كهرباء وماء ومشتقات نفطية..
االثنين والثالثاء :تهديدات وخوف وهلع..

االسم  :جمال ناصر القفيلي

شيئًا لم يحدث ألنهم من يتزعمون
هذا ..هكذا نجد انتماءهم للجماعة
ال للوطن ،للمرشد ال للفرد ،ولهذا
اهتمامهم ب��م��ا ي��ح��دث ف��ي مصر
اكثر اهمية لديهم مما يحدث البناء
جلدتهم وبلدهم..
قاتلهم الله..

هؤالء يقتلوننا
أغلبهم يعملون في يحيى العماد ال��������ت��������ج��������ارة
ب��ال��ع��ق��ول ،بعد
دائرة واحدة مركزها
السيطرة عليها
ال��خ��ي��ان��ة ،بعضهم
ب����اس����م ال���دي���ن
ب��ق��ص��د ،وغ��ال��ب��ه��م
وت���وج���ي���ه���ه���ا
بـغباء :
باتجاهات تخدم
( ال���رأس���م���ـ���ال���ي -
ال���س���ي���اس���ي  -رج���ل
مصالحه ومصالح
م��ن ي��دف��ع اكثر
الدين  -االعالمي )
من الرأسمالي أو
 الرأسمالي  :هدفهالسياسي ..
ال���ث���روة ،ليسرقها.
حتى لو باع كل الوطن من اجل  -االعالمي  :هدفه استقطاب
العقول التي هربت من يد (رجل
بعض الربح ..
 السياسي  :هدفه السلطة ،ال��دي��ن) ليعيدها ال��ى حظيرةل��ل��س��ي��ط��رة واالس���ت���ع���ب���اد ،ال��رأس��م��ال��ي أو ال��س��ي��اس��ي م��رة
والمداراة على اللصوص والقتلة أخرى بشكل خفي ..
حتى ل��و اس��ت��دع��ى االم���ر قتل في األخير هؤالء يقتلوننا،
ون���ح���ن ن���دف���ع ال��ف��وات��ي��ر
نصف الشعب..
 -رج���ل ال���دي���ن  :ه��دف��ه سلفًا!!..

سوف اصلى كل
صباح إلى روح كل
ش�ه��داء االره��اب
وال �ت �ط��رف ..كل
صباح..
لترقد ارواحهم
بسالم..
اي�ت�ه��ا االرواح
الطاهرة البريئة
سامحينا..
لم نقم بحمايتك جيدًا من افكار التطرف
والقتل التي يقوم بها البعض بمسمى
الدين..
ايتها االرواح الطاهرة سوف ابكيك دما ال
دموعًا ..سلبوكم ارواحكم وانتم تعملون
جاهدين للحفاظ على ارواح المرضى ..انتم
الخالدون..
معاذ هزاع الكامل

وصورة
تعليق

وطن يتالم
عبده الفقيه

Zakaria Yahya

عاجل:
وزير الداخلية يكشف تفاصيل
جريمة العرضي للشعب اليمني
وي�ص��رح ان ال�ب��وات��ي الرياضية
التي ك��ان يرتديها االرهابيون
حديثة الصنع وتم استيرادها
من الصين ،،
الصراحة تستحق وسامًا على
هذا االكتشاف الخطير!!..

الشعب وقف مع علي عبدالله
صالح ألن��ه يعرف ماعمل وكم
ق��دم وم �ق��دار حلمه وطيبته،
ومثلما كان الصالح وفيًا لليمن
بادله الشعب بالوفاء اما الخونة
فتاريخهم معروف فمن يقتل
من أجل الجنة لن يكون جزاءه
اال جهنم..

أشالء تبعثر هنا ...وهناك ...من قبل
العابثين
صرخات المستغيثين ت��دوي لكن
دون جدوى
فقد وجدت امامها قلوبًا اشد قساوة
من الحجارة
طفولة تصرخ من كل اتجاه أغيثوني
واحالمها تقتل في وط��ن االيمان
والحكمة
قال عنهم الرسول «صلى الله عليه
وآله وسلم» اتاكم اهل اليمن هم ارق
قلوبا ًوالين افئدة..
فأين القلوب الرقيقة التي وصفها
رسول الله وقد اصبحت اشد قساوة..
قتل  ....تقطع  ......نهب  ...سلب..
احالم الطفولة تقتل كل يوم ووطن
يعبث فيه العابثون..
فمتى يأتي يوم تشرق فيه شمس
الحرية ؟
متى تشرق الشمس ياوطن يحلم
فيه االطفال؟
متى تزهر البسمة وت��ورق االحالم
من جديد ؟
متى ي��اوط��ن االي��م��ان والمحبة
والسالم ؟

عمار األشول

Hams Al-yemen

َمن أجل أن ّ
نعيش واقعًا أجمل
ُ
علينا أن ندرك أن ما كان في الماضي
ه� ُ�و م�ج��رد درس ول�ي��س خيبات
نحملها على عاتق حاضرنا ..
عبداهلل مصلح

ب�ع��د ال�ع��اص�ف��ة الثلجية في
مصر ألول م��رة ف��ي حياتهم :
المصريون يقولون الله يبارك في
السيسي خالنا دولة أوروبية في
شهرين!!..
سفيان السالمي

ف��ري��ق ام��ري�ك��ي ي��زور اليمن
للتحقيق في حادث مجمع وزارة
الدفاع؛
وم� ��ن س �ي �ح �ق��ق ف���ي م�ق�ت��ل
العشرات الذين استهدفتهم
طائرة بدون طيار قبل ساعات،
وهم في موكب عرس بمدينة
البيضاء..؟!
عبدالرحمن بن منصور

سالم عوض الرصاص
تعميم
ف� ��ي ع��ص��ر اخ � � ��وان ال �ي �م��ن
وجماعاتهم المسلحة اللي ما قد
كتب ّ
وصيته يكتبها..
القتل صناعتهم الوحيدة ما
عاد بش أمان..
طه عزالدين

ش���رك���ة إن���ت���اج االك��ش��ن
ومصاصي الدماء واالره��اب
م���ل���ت م����ن االف���ل���ام غ��ي��ر
الواقعية ..ارسلوا طالبهم
الى اليمن..والنتيجة اقوى
ف��ل��م اك��ش��ن واره������اب في
العالم ..نفذته مجموعة من
الوحوش على هيئة بشر في
مجمع وزارة الدفاع.
محمد العرشاني

مع االسف أشد أعداء االسالم
ه��م م��ن المسلمين أنفسهم..
االس�ل�ام ع�ب��ر ال �ت��اري��خ ك�ل��ه لم
ينهزم اال من داخله ..لم ينهزم
اال عندما تحدث السفهاء باسم
ال��دي��ن ..ل��م ينهزم اال عندما
ت�م�س��ك ال�م�س�ل�م��ون أنفسهم
بظاهر الدين وتركوا الجوهر..
لم يتقهقر اال عندما استغله
أرب��اب الدين من أجل المصلحة
والسلطة..
وليد محمد العيوي

اي��ش قصة تقسيم اليمن الى
اقاليم..
خايف بعدين أكون في إقليم
واألسرة في إقليم وبيتنا في إقليم
والبالد واه��ل القرية في إقليم..
هيا ماهو الخبر يامؤتمر الحوار!

منذ أن تولى االخوان اليمن والشعب يصرخ واألرض تصرخ (اغيثونا االخوان نهبوا اليمن)

قد اليأتي الغد
أغ �ض��ب وال ��دت ��ه وك��ان  Taher Alhaddadمسرعًا ليلحق بأصحابه،
ت��ارك �ًا خلفه أب��ًا يندب
يقول لنفسه "غدًا أطيب
ح �ظ��ه م ��ع ه� ��ذا االب ��ن
خاطرها"..
الغافل العاق ..وف��ى عز
ولكنها ماتت قبل الغد
 ،وب �ق �ي��ت ال �ح �س��رة فى
إنشغاله ومرحه ،أيقظه
ص��وت من هاتفه يقول
صدره!..
له :
 خرج من بيته بعدما«ع �ظ��م ال �ل��ه أج ��رك..
أغضبته زوجته..
! «م �ب �ك �رًا م���ات أب���وه،
ك �ل �م��ة أو ق �ب �ل��ة ك��ان��ت
ومتأخرًا صحا ضميره..
كفيلة بأن تذيب هذا الجليد
 لي  ..ولكم  ..ولكل من يحمل بينلكنها استكبرت..
ثم قالت ؛ حسنًا ،سأخبئها له حين جنبيه قلبًا وضميرًا
ال تغضب غاليًا او قريبًا التستكبر..
يعود ..
ولكن قدر الله أن يخرج  ..وال يعود ..ثم تؤجل إرضاءه إلى الغد ،فقد اليأتي
 -صفع باب البيت وراءه بقوة ،وخرج الغد.

مصايب
ام��ري �ك��ا ف��ي ال �ي �م��ن ت �ح��ارب
القاعدة لكنها تقتل اليمنيين..
وال �ق��اع��دة ف��ي ال�ي�م��ن ت�ح��ارب
امريكا لكنها تقتل اليمنيين!!..

كل مايقولون سنضرب بيد من حديد نالقي
المصايب تهل علينا ..يا إما موترات تغتال ،يا
اما سيارة مفخخة ،يا اما تقطع وخبطات ابراج
الكهرباء..
العاد تكونوا تتوعدوا يامسؤولين الله يقلعكم،
كل الضرب يقع فوق رأس الشعب..

Elham SH

حزب
المؤتمر
عادل النزيلي

حزب المؤتمر
اكثر ما يعجبني بالمؤتمر
انه حزب الرعية
لما تتكلم معاهم تدخل
بصلب الموضوع دغري
ال ي� �ح� �ت���اج ل �ت �ن��وي��م
مغناطيسي ال من الكتاب
وال م���ن ال �س �ن��ة وال م��ن
قصص الحسن والحسين
أو ي��زي��د وم �ع��اوي��ةوال من
حواتيت سقراط أو ماركس
أو مغامرات جيفارا
"حزب الواقع"

جنون
أنا مع عدم امتالك العرب والمسلمين أسلحة نووية وأسلحة
دمار شامل ألنهم سوف يستخدمونها في قتل بعضهم البعض..
هاتوا لي يهوديًا قتل يهوديًا باسم الدين ..هاتوا لي نصرانيًا قتل
نصرانيًا باسم الرب..
ً
طبعًا ما عدا تلك االحداث العرضية التي يكون منفذها اما مختال
عقليًا او مريضًا نفسيًا..
واما القتل بتلك الطريقة الوحشية والتي ال يقبلها ال دين وال عرف
وال إنسانية وال جنون وال خلل في الكون كما حدث في العرضي ومن
قبله في ميدان السبعين..

عادل الجبري

هامش في دوالب الذاكرة !
على
ٍ
وضاح فريد

ُ
وج� � �ئ � � ُ�ت أب��ح��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ث ف � ��ي دوالب ذاك� ��رت� ��ي
�وى ك� ��ان� ��ت ح� �ك ��اي ��ات ��ي !
ع� ُ��ن ال � �ت� ��ي ف� ��ي
�ذي ال��ظ �� �هف���� ُ
�رت ب�ه��ا
ف� �ت� �ش � ُ�ت ،ف� �ت� �ش ��ت ال ه��ـ��ـ��ـ��ـ�
ُ وال ب� �ت� �ل ��ك ال �ت �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ي ع ��اه ��دت� �ه ��ا اآلآآآت � � � ��ي
ف� �م ��ا وج � � � ��دت ه� �ن ��ا ل� ��و ط � ْي �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ف خ �ـ �ـ��ات �م� ٍ�ة
�ف اك��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��م��االت��ي
ب� �ه ��ا َي� � ِ�ص� ��ل � �
�اذان�أ�ن� ��ي� إل��ت� �ف��ى�اعس��ـ��ـق��ـ� �ل��هُ
ي� ��ا أي � �ه� ��ا ال � � �ـ أن� � ��ت م� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ �
ب� �ق� �ل ��ب م � ��ن م � �ـ� ��ات ف� �ي� �ه ��ا الً � �ح� ��ب  ،م���والت���ي
ن ��ادم� �ت� �ه ��ا خ �ل �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ف ه� � ��ذا ال� �ل� �ي ��ل ق ��اف� � َي ��ة
ّ
م � ��ن ال��ت��س��ـ��ـ��ـ��اب��ي��ح ح� �ت ��ى ه� ٌ� � ��م م �ي �ـ �ق �ـ �ـ �ـ��ات��ي
ل��ك��ن��ه��ا ال� �ب� �ي ��ن ب �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��د ال� �ب� �ي ��ن ال ْو َط� � ْ�ن
ل� �ه ��ا ب��ـ��ـ��ـ��ـ��ذات��ي وق� � ��د أغ � ��ل � ��ق � � ُ�ت ب� ��ي ذات � � ��ي !
ف � �ل � �ت � �ب� ��زغ اآلن ي� � ��ا ص � �ب � �ح � �ًا ي � � � �ع� � � � ّ�ر ُج ب��ي
ن� � �ح � ��وي  ،ألس� � � � ��ري ن� �ب� �ي� �ًا ف� � ��ي س � �م� ��اوات� ��ي

