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< إن أصحاب المنافع الخاصة وتج ��ار الحروب والمنتفعين من
الفترة من
األزمة السياس ��ية الخانقة التي مرت على الب�ل�اد خالل ً
2011م وحتى اليوم لم نر لهم موقفًا مش ��رفًا مس ��تقال يحقق
اإلرادة الكلية للشعب ،بقدر ما ظهرت مواقف مخزية وبالغة الخطورة على
مستقبل اليمن ووحدته وأمنه واس ��تقراره ،ورغم خطورة تلك المواقف
التي تصدى لها المؤتمر الش ��عبي العام وحلفاؤه وأنصاره ومؤيدوه ،وكان
لنتائج ذلك التصدي الملحمي الوصول الى المبادئ األربعة الحاكمة لمخرجات
الح ��وار الوطني اال أن تلك القوى لم تكف عن الزي ��ف والكذب ولم تعد الى
جادة الصواب وتعت ��رف بالفضل ألهله وتعطي للحي ��اة معنى جديدًا ،بل
نجد كتابًا وإعالمًا مثيرًا للفتنة في أعل ��ى درجات الخطورة دون أن تدرك
تلك القوى المتعلقة بالهوى الش ��يطاني أن كل تلك الممارسات ال صلة لها
بقدسية الوالء الوطني وال تخدم غير أعداء القوة اليمنية.
إن اإلثارة المقززة في وس ��ائل اإلعالم الرسمي من أخطر وسائل اإلساءة
الى وحدة التالحم الوطني وواحدة من المآسي الكارثية التي توحي بمحاولة
إعاق ��ة االصطفاف الوطني الكبي ��ر الذي ينبغي أن ي ��زداد تالحمًا من أجل
إعالء ش ��أن الوفاق الوطني الذي تمخض عنه مؤتمر الحوار والذي ينبغي
أن نجسده عمليًا على أرض الواقع لالنطالق صوب المستقبل الذي يحقق
القوة والمنعة لليمن الواحد والموحد.
إن التمادي في الممارسات العبثية التي تظهره بعض القوى الغوغائية لم
يعد خافيًا على أحد ،فقد أصبح المواطن البسيط قادرًا على كشف حقيقة
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الواهمون ووسائل
اإلثارة!!
د .علي العثربي

التصرفات غير الس ��وية التي تس ��يئ الى الوحدة الوطنية وتتحدى ثوابت
الدين والوطن واالنس ��ان ،ومن أجل ذلك نكرر النداء الى العقالء والنبالء أن
يدركوا أن تلك الممارسات غير السوية ال تؤثر في المستهدفين من تلك
الغوغائية فحسب وإنما ينعكس أثرها على الشارع وأصبح المواطن في كل
مكان يمقت تلك التصرفات العبثية التي تستهدف االقصاء والتهميش من
أجل إظهار الواقع على غير حقيقته ..وعلى العقالء والحكماء أن يلمس ��وا
ذلك من خالل الشارع مباش ��رة وال يغرنهم زيف المجاملين والمتملقين..
وليدرك الجمي ��ع أن التالحم الوطني أعظم من رضا أش ��خاص ال يخدمون
الوطن بقدر ما يحملون معاول الهدم والتدمير الذي ينال يوميًا من جدار

< هن ��اك إجم ��اع ش ��عبي وحزبي
بضرورة اس ��تبدال حكوم ��ة الوفاق
الت ��ي يرأس ��ها من ��ذ تش ��كيلها في
الس ��ابع من شهر ديس ��مبر العام 2011م
األخ محمد س ��الم باس ��ندوة ..ويع ��ود هذا
االجماع الى فش ��ل الحكومة في ادارة شئون
البالد وحتى الفش ��ل ف ��ي ادارة نفس ��ها ،بل
العكس استطاعت وبكل جدارة منذ اليوم
األول لتشكيلها في ادخال البالد الى مستنقع
الهاوية وج ��ر العباد الى حالة أس ��وأ تتزايد
يومًا بعد آخر وليس عامًا بعد عام.
اإلجماع الش ��عبي وكذل ��ك الحزبي وقناعة
الدول الش ��قيقة والصديقة بم ��ا فيها الدول
الراعية للمبادرة الخليجية الت ��ي تضمنت في إحدى
بنودها على تشكيل حكومة وفاق تعمل على إخراج
البالد من أزمتها السياسية التي افتعلتها أحزاب اللقاء
المش ��ترك وفي المقدمة حزب االصالح مطلع العام
2011م ..أزمة بات الجميع ف ��ي الوطن بمن فيهم
قادة المش ��ترك يدركون اليوم أنه ��ا جاءت لتصحيح
األوضاع بل الى االنقالب على الش ��رعية الدس ��تورية
واستبدالها بشرعية «االخوان» الجماعة المسلحة التي
يتبعها حزب االصالح هذا الحزب الذي ومنذ االنقالب
على الش ��رعية وحتى اليوم يفقد الكثير من اعضائه
وانصاره حتى الداعمين له خارجيًا خاصة بعد سقوط
االخوان ف ��ي مصر التي اعاد ش ��عبها كتاب ��ة التاريخ

الوحدة الوطنية.
إن المؤتمر الش ��عبي العام أبلغ أثرًا في نف ��وس الناس بقوة فعله الوطني
الجسور المجسد لإلرادة الكلية للش ��عب الذي غلب المصالح العليا للوطن
وجعل من قوة اليمن ووحدته وأمته واستقراره وسالمة سيادته الوطنية
وعزة وكرامة أبنائه غايته االستراتيجية على اعتبار أن اليمن عنوان العزة
والقدرة والقوة ومن لم يعتز بوطن ��ه وقدراته وإمكاناته وإرثه الحضاري
واالنساني فإن الوطن يلفظه كما يلفظ البحر الجيفة.
إن السلوك الحضاري واالنساني الذي يتحلى به المؤتمر الشعبي العام والذي
يتعاظ ��م يوميًا ويظهر صالب ��ة وإصرارًا عند األزمات بات إرادة ش ��عبية
ترفض العبثية وتمقت التصرفات الغوغائية وتزدري الممارسات المخلة
بشرف األمانة والمسؤولية.
إن إص ��رار المؤتمر الش ��عبي العام على تعظيم االصطف ��اف الوطني قد
خلق قوة الفعل الجماهيري المؤيد والمناصر والمؤازر والمكافح والمناضل
من أجل قوة اإلرادة السياسية ووحدتها ،ولن تفت في عضد ذلك التوحد
التصرفات العبثية التي عش ��قها الفاشلون في الحياة السياسية الرافضون
للديمقراطية الواقفون بذهول أمام اإلرادة الش ��عبية صانعة األلق اليماني
الذي يشرف االنسانية ،ولن ينال الحاقدون من جدار الوحدة الوطنية مهما
استخدموا من وس ��ائل اإلثارة ،ألن قدس ��ية الوطن أنبل وأعظم أثرًا بقوة
غد أكثر ألقًا وتوحدًا بإذن الله.
االعتصام بحبل الله المتين من أجل ٍ
أن هذه الحكومة لن تنفذ وعودها التي جاءت بها
في برنامجها العام.
لعلنا اليوم وم ��ن الواقع وليس من باب المكايدة
السياس ��ية التي تتهمن ��ا بها الحكومة نق ��ول بأننا
ومع مطل ��ع كل يوم تتوارد الى مس ��امعنا أنباء من
كل محافظ ��ات البالد تفيد عن اغتي ��ال ضابط أو
عدد من الجنود البواسل أو قطع الطرقات وضرب
أبراج الكهرباء وكذلك ضرب أنابيب النفط والغاز..
نع ��م انباء تتوارد كل ي ��وم وكأننا ف ��ي غابة ال أمن
فيها وليس ف ��ي جمهورية تملك مئات اآلالف من
رجال األمن والقوات المسلحة المزودين باألسلحة
المتنوعة والمختلف ��ة ..كل ذلك يحدث وحكومة
الوفاق التي تدار من قبل بعض المشائخ النافذين
ف ��ي ح ��زب االص�ل�اح ال تح ��رك س ��اكنًا وكأن األمر ال
يهمها ..فقط همها خزين ��ة الدولة التي تنهب منها
على حساب الش ��عب الذي تزداد معاناته المعيشية
في الوقت الذي تسرق وتنهب موارده.
ه ��ذا الحال الخطير الذي انجر ف ��ي تبعاته على كل
مناحي الحياة وتوقفت عجلة التنمية حتى نس ��ينا أن
لدينا تنمية بدأت باالزدهار في األعوام التي س ��بقت
األزمة مطلع 2011م ..ين ��ذر اليوم واليوم القريب
بما هو أخط ��ر وكارثي للبالد ،كما ين ��ذر بعد أن فقد
الش ��عب الصبر وقوة االحتمال أن الب�ل�اد على اعتاب
ثورة شعبية غير مفتعلة هدفها األول واألخير يمن
آمن ومستقر فلتحذر الحكومة قبل فوات األوان.

إجماع شعبي
وقناعة خارجية

إقبال علي عبداهلل

بعد ط ��رد جماعة االخوان م ��ن الس ��لطة واعتبارها
جماعة ارهابية ..أقول إن االجماع الشعبي في اليمن
بض ��رورة اس ��تبدال حكوم ��ة الوفاق بع ��د أن وصلت
البالد الى غي ��اب أمني واقتصادي وخدمي واجتماعي
ينذر بثورة شعبية اذا اس ��تمرت هذه الحكومة في
سياس ��تها التدميرية وعجز البرلمان الذي يفترض
أنه يمثل الش ��عب كله في س ��حب الثقة من الحكومة
رغم قناعة كل اعضاء البرلمان بفش ��ل الحكومة في
االلتزام بتنفيذ برنامجها العام الذي قدمته للبرلمان
في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 2011م لنيل
الثقة واستطاعت تنفيذًا للمبادرة الخليجية وسيل
الدموع التي سكبها باسندوة أن تنال الثقة رغم ادراك
وقناعة اعضاء المؤتمر الشعبي العام في البرلمان من

ربيع االخوان ..هدم لألوطان!!
ياسر شمسان الشبوطي
أخش ��ى م ��ا أخش ��اه أن تلتهم الش ��عوب
العربية ثورات الربي ��ع المدمرة وتفجرها باإلرهاب،
ألن بعدها ّستكتوي الشعوب وتدمر ذاتها بحروب
لن تنتهي إال بأكل األخضر واليابس ..فلو تآمر علينا
العال ��م كله وحاربناه ��م ما فعلوا بنا كم ��ا نفعل نحن
العرب بأنفس ��نا ..فس ��وريا الش ��قيقة أضحت صورة
واضح ��ة وجلية للكارث ��ة ،وتونس في مه ��ب الريح،
وليبيا جحيم متحرك ،ومصر لو انفجرت ضاعت ،أما
اليمن ّ
فحدث وال حرج!!

الربيع «المزعوم» افقد العرب األمل بالتغيير ،ألن
الشعوب العربية تم تخديرها بربيع فوضوي عبثي،
فالش ��عب اصبح اليوم يبحث ع ��ن ديكتاتور ..حتى
الديكتاتور غير متوافر في الوقت الراهن ،ألن السائد
ف ��ي حياتنا حرية بال س ��قف وقمع رم ��زي اعنف من
العنف ..وبوابة الح ��روب األهلية أضحت اليوم قائمة
ومفتوحة ومازال الدمار يتقد ..إنه في بداياته!
اعقلوها ..دقوا أج ��راس الخطر الش ��امل ،فالربيع
المدمر يفترسنا جميعًا بال رحمة وال شفقة!!
إن أش ��د االنتهازيين بعد ثورات الفوضى المدمرة
من ينظر الى أن ما يحدث ثورات اصالح وتغيير ،ألنه

وإن لم يتمكن ��وا من الثورة فج ��روا صراعات خبيثة
«مذهبية» تمتص التنمية والسالم ،وإن لم يتمكنوا
كانت الحرب أداءهم في نس ��ف مش ��اريعنا الوطنية
الكبيرة!!
فاليوم من يحدثنا عن ّثورات في الدول الناجية من
الربي ��ع المدمر فليس إال عدون ��ا األول ،ألن ثورتكم
دمرت وطني وهددت أمننا القومي ونسفت كل أمل
بالتغيير!!
إن على االخوان «المتأسلمين» في اليمن أو غيرها
من البالد العربية أن يقدموا اعت ��ذارًا لألمة العربية
كلها م ��ن المحيط الى الخلي ��ج على م ��ا اقترفوه من
خطايا في حق شعوبهم وأوطانهم ،فربيعهم دمار،
وعليهم أن ينسحبوا فمازال الغرب يشعل حماسهم
لتدمي ��ر بقايا الحياة ف ��ي أوطانهم ..الي ��زال يحرك
ش ��بقه الحراق المنطق ��ة العربية كله ��ا وتفجيرها
بالكامل!!
إن التعليم ف ��ي عهد الربي ��ع االخواني ص ��ار اكثر
كارثي ��ة ،فالتعليم منه ��ار واألمن منفل ��ت والصحة
متده ��ورة والكهرب ��اء منهارة وحقوق االنس ��ان في
تراجع كبير والخزينة العامة مفلسة وكرامة االنسان
مهانة والس ��يادة منتهكة!! ..أين ه ��ي ثورتكم إذًا؟
وماذا غيرت؟!!

يبرر الدمار الشامل والفساد المعمم بتلك الشعارات
الزائف ��ة والبعيدة عن الواقع ..وألن ��ه بذلك الفهم ال
يصحح بل يذبح بقايا الحياة ..إنه بوق ثوري فاس ��د
يبحث عن نصيبه من لحم الجثث!!
غنائم ثورتكم العبرية بال قانون ..وحوش جائعة
الجماهير والشعوب!!
تفترس بأنياب عطشى أحالم
ً
تأكل جثة منهوبة وتحرق ميتًا مقتوال باسم التغيير
الجذري ،ف ��أي تغيير هذا وقد ًأصب ��ح قادته صورة
للدج ��ل والخداع ..وأحزابه كت�ل�ا عصبوية عقائدية
ومناطقية وعرقية وبال مشاريع واضحة؟! وجماهيره
أغلبي ��ة جاهلة ومن يفق تابع ولم ��ن غلب؟!! فكيف
تستقيم الديمقراطية في أوطاننا؟!
إن أكثر مدمري الش ��عوب واألوط ��ان من يبحثون
عن ش ��عبية وينافقون الجماهير لكي يس ��تعبدوها
بالخطاب والعقائد والشعارات الكاذبة التي أكل عليها
الدهر وشرب ،فالقادة الغوغاء ال يقدمون للشعوب
غير الكالم ومآل اعمالهم خراب ودمار!!
إن أي تراكم ثوري وطني أو قومي صادق والهدف
منه التغيي ��ر االيجاب ��ي لخدمة ًالش ��عوب واألوطان
وتقوم به الشعوب يصبح مقبوال وبإمكانه أن يقودنا
الى مستقبل افضل ومزدهر ،ال أن تأتي ثورات أخرى
لتدميره وت ��أكل كل طاقاتنا وتدخلن ��ا في صراعات
داخلية عبثية وتحول ثرواتنا الى أرصدة ّ
مفرغة،

نذير حاضر ونفير غائب
< ُ
مفتتح الختام..
ٌ
قمامة ٌ
تحتاج
إلى إعادة ْ
تدوير،
َّوإد ٌ
عاء ِيزهو بالمقامْ
ْ
والتخدير..
التهدئة
مصاف
ِ
إلى ِ
بعيدًا عن صخبْ المواطير.
كل شيء ّ ..مكشوف..
ببريق ُمعل ٍب ملفوف.
ٍ
الحكاية بدأت ُ ُبح َّمى تثوير،
ّ
بحملة تهجير،
ِ
وانتهت الغصة ُ
بشاعة ِتدميرْ،
بينهما..
وما ُ
االستباحةْ ..من الغير،
ووقاحة
ِ
ُ
بريئه..
أرواح
وإزهاق
ِ
بلعبة قذرة ْ
دنيئه
ٍْ ٍ
شعار التغييرْ،
رفعت
ٌ
هرولة ..بدون تدبيرْ
كسور ..بال ْ
ٌ
تجبير
ٌ
صلوات ..بال تكبيرْ.
َْ
ابتلعنا علكة التكفير،
وابترعنا ..في سوح التغرير

بأناقة التعبير.
مأسورين
ْ
خالف َنا خطوط ِ ْ
السير،
َّ ْ َ َّ َْ
وسوغنا وهللنا
لخبائث التمريرْ.
َّ ُ ِ َ
بوهم التحرير..
..
ا
ون
خد ُر
ِ
بزيف التنوير
..
ا
ون
خدع
ِ
َّ
غياهب الدير،
خبأونا ..في
ِ
ورتعنا ..في أحواش العيرْ،
ِ
وبزعم ُّ
التقد ِم والعصرنة..
ِ
وهاد التأخير.
سقطنا ..في ْ ِ
بقرات عجاف ْ..
ثالث ٍ
بائسات نحاف
ضامرات ٍ
ٍ
عاجزة عن السير..
الجدب،
في صحارى
ِْ
التنظير.
وشطحات
ِ
قهري عليك يا وطني
فراقك يا رمزي٭1
حزني على
صر َت ضريرًاِ ،وما أنا ْ
ْ
ضرير،
ْ
مثيل العاني األسيرْ،
أو
ِّ
ُ
ُ
وقلبي المتوثب ..يحترق
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ْ
كأحجار ُالكير ِّ
سمعت ،ويبدو أني
مالن َ
أسمع أي نفير..
ِّ
رغم كل إشارات ْالنذير.
دارت،
عجلة العنف
الفكر ْ
حارت..
وألباب ِ
أعناقها النير٭2
ُو ِ َض َع على
ّ
أراك ُأمامي تتشظىّ ،
االنتماء تتلظى
وجوانح
ِم ْن شدة وقع ِ ْ
السعير.
َ َِ ِ ْ
أتيت يا جمال؟!
ِبم ْ
َ
اغتلت فينا الجمال..
بخبث ّ
ملو ٍ َن كالحرير،
ٍ ْ
ولطف أل َعن من الضمير
ٍ
الذي ال ْيس َوى شروى نقير٭3
نسري ما عاد يطير
ّ َ
تغوط ،في مزارعي،
ُ
خنزير..
أكثر من ّ
افتقدت االتزان والتقدير
اهتز ُ
الحجر،

وغضب ُ
َ
الشجر،
وبكى القمرُ
ّ
الحال المرير،
من انبطاحي ِة ِ
المثيرْ
التجزيئ
وشبح ُ
يضاجع ..فوق السرير،
الذي
ْ
السرير.
وتحت
يا ُضيفتي يا وثيقه
حبال ِك ُ ..
غير وثيقه
وبهاؤكَّ ..
ضيع طريقه
ِ
وجمالك فقد بريقه
ْ ِ
أوقد ِت في قلبي حريقه
ْ
األخدود الكبير
كجم ِر
ِ

هوامش:

 -1رم ��زي ،اب ��ن ُ َالكات ��ب ،ف ��ي عمره
�ريني حينما ق ِتل بصاروخ طائرة،
الع ُش � ُ
وال يع ��رف ك ��م ترتيب ��ه ضم ��ن كش ��ف
الخمسمائة حسب آخر إحصائية.
َ
 -2ن ْي ��ر :خش ��بة توض ��ع عل ��ى عنقي
ثورين في أثناء حراثة األرض ،وتستخدم
مجازًا على شاكلةُّ :
تحرر الشعب من نير

أحمد مهدي سالم
االستعمار ،من نير االستعباد:
انتقال للمفردة من المعنى الحسي الى
المعنوي.
 -3شروى نقير:
«ش ��روى الش ��يء :مثله ،ويقال ال يملك
شروى نقير :معدم»
«المعج ��م الوجي ��ز ،ص ،342طبعة
2004م».

لقطات

< نعان ��ي م ��ن األج ��واء الملتهب ��ة،

زاوية حارة

تابعوا الفساد
في العدل
فيصل الصوفي

ق���دم وزير الع���دل العرش���اني مذكرة
لرئي���س مجل���س ال���وزراء بش���أن إصدار
قرارات بتعيين  12مدي���را عاما معظمهم من
حزب الوزير ،وبينهم عمر علي مرش���د الذي لم
يذكر لقبه ف���ي المذكرة ،ولقبه العرش���اني ،وهو
اب���ن أخ الوزير ،فضال ع���ن أنهم حديث���و التخرج
وبعضهم مؤهالتهم متدنية.
وال عالقة لها بمهام اإلدارات التي س���يعينون
فيها بق���رار من باس���ندوة ،وهذا م���ا أثار غضب
موظفي وزارة العدل الذين بدأوا أمس باالعتصام
م���ن أجل س���حب تلك المذك���رة ،أو م���ن أجل منع
إصدار تلك القرارات.
من رأى منكم فس���ادا أقبح من هذا؟ إن الفساد
ال يتوقف على نه���ب المال الع���ام ،أو إهداره ،بل
أيض���ا قيام الوزي���ر باس���تغالل وظيفت���ه العامة
لتحقي���ق مصالح غير مش���روعة ،وم���ن المصالح
غير المشروعة أن تستغل منصبك في الحكومة
لكي تمن���ح الوظائ���ف لمقربي���ك أو للمنتمين إلى
حزبك ،أو الذين ال تتوافر فيهم ش���روط ش���غل
المنص���ب ،وتس���تبعد المؤهلي���ن المس���تحقين
ألسباب حزبية وعائلية ..ووزير العدل يكون قد
ارتكب كل أشكال الفساد تلك ،ما لم يسحب تلك
الترشيحات ،ويجعل الوظيفة الشاغرة موضوعا
للتنافس والمفاضلة.
الفس���اد في ظ���ل ه���ذه الحكوم���ة ،وخاصة في
الوزارات التي يشغلها وزراء اإلخوان وشركائهم،
لم يك���ن له مثيل م���ن قبل ،فقد ازداد استش���راء
بشهادة باسندوة نفسه ،وبشهادة األمم المتحدة،
وبشهادة منظمة الش���فافية الدولية ،وبشهادة
منظمات أخرى ..لم يتوقف الفس���اد على اإلدارة
العام���ة والمال الع���ام ،بل امتد بش���كل فاضح إلى
الوظيفة العامة الت���ي أصبحت أكبر بيئة يترعرع
فيها الفساد..
وهذا الفعل الفاضح يتخذ أش���كاال هي في كثير
من حاالتها غير مسبوقة ،فهذا أمين عام جمعية
خيرية إخوانية ،يرفع قائمة إلى باسندوة تتضمن
 34شخصا مطلوب توظيفهم مكافأة لهم ألنهم
كانوا يسعفون الجرحى في أزمة  ،2011كما قال،
وهؤالء األربعة والثالثون مؤهالتهم عالية جدا كما
ترون ،فخمسة منهم بدون مؤهل ،و 5إعدادي،
و  14ثان���وي ،وهذا م���ا ورد قرين أس���مائهم في
القائمة ..ومع ذلك كان رئيس الوزراء مطيعا ألمين
عام جمعية خيرية ،إذ قام بالفعل بتوجيه وزارة
الخدمة المدنية بتوظيف األربعة والثالثين ،وهذا
ما تم ،وفي التوجيه ذكر با س���ندوة أنهم الدفعة
الثانية من الخدم الثوري عام  ،2011ومعنى هذا
أن دفعة أولى قد سبق توظيفها..
وإذا كان الفاس���دون ف���ي الماض���ي يقال���ون م���ن
وظائفه���م ،أو يحال���ون لنيابات ومحاك���م األموال
العامة ،أو يقال لهم خليكم في البيت ،فإن بعض
أولئك يعاد تعيينهم في مناصب رفيعة في هذا
العهد الثوري التغييري ،فعلى سبيل المثال هذا
وزير المالي���ة صخر الوجيه يعين ش���خصا مديرا
عاما للشئون المالية ،سبق لمحكمة األموال العامة
أن أدانته بممارسة فساد(استيالء على مال عام)
وعاقبته بالحبس مدة سنة!

ّ
والتش ��ظي اليومي ،واالنبط ��اح اللحظي،
فلنحس ��ن النواي� �ا ،ونتحرك ف ��ي االتجاه
الوردي لعلنا نقطف الثمار.
أحالم اليقظة وزيادة ندوات
< كثرة ِ
الثرث ��رة ..دالل ��ة عل ��ى ب ��دء االنفص ��ال
عن الواق ��ع ،واإلبح ��ار في الفض ��اء فوق
االفتراضي.
ّ
< وصف العق ��اد االخوان بأنهم (خوان
المسلمين).
< ف � ٌ�رق بي ��ن أن ّ
نتصرف بفع ��ل ،وأن
ّ
نتصرف برد الفعل ،الثانية هي الس ��ائدة
اآلن.
< «الج � ّ�ن ف ��ي مؤتم ��ر موفمبي ��ك،
والمالئكة خارجه».
 برفيسور ،فؤاد الصالحي-< هناك ف ��رق ،فيما ُ
أزعم ،بين الغرق
واإلظالمية
في الظالم والظلم والظالمية ٌ
والمظلومي ��ة ،المه ��م أنت غ ��ارق فيها
كلها أو بعضها أو إحداها ..عذرًا ُّردك ال
ّ
يهمني ،كل واحد يصلح سيارته..

< «ال ��ذي يري ��د أن يس ��قط النظ ��ام
بالمظاهرات هو واهم».
 زياد أبو شاويشٌ :محلل فلسطيني.< «الش ��رطة عاهرة تنام على س ��رير
كل نظام».
 خونجي فاتني اسمه-إيماءة
< كل ش ��يء ف ��ي حياتن ��ا يعان � ْ�ي م ��ن
انت ��كاس وارت ��كاس  ..ه ��ل م ��ن أم � ٍ�ل
ف ��ي اس ��ترجاع األحاس ��يس الجميل ��ة
المفقودة؟!
آخر ُ َ
الكالم َ

ْ
ُّ
عيني
بكيت َك َيا علي ِب ِ
دمع َ
عليك شيئًا
فما أغنى َالبكاء َ
حياتك لي ِ ُعظ ٌات
وكانت في
َوأ ْن َت ِ َ
اليوم أوعظ منك َح َّيا
 -أبو العتاهية يرثي ولده-

