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رياض األحمدي

للتذكير ..كنت اعتقد أن ا ل �ث��ورة تعرضت
لالنحراف عن مسارها ..ولكن بعد بحث مسؤول
وب�ع�ي��د ع��ن ال �ع��واط��ف ح�ي��ن ت��أك��د ل��ي مسار
التقسيم ..أصبحت شبه متأكد أنها كانت "حفرة"
وقعنا بها ووقعت بها األنظمة ،قبلنا .حينها لم
أجامل عواطفي بأنني كنت من أوائل من خرجوا
بالمطالبة بالتغيير وكتبوا وضحوا ..ولكني انحزت
للمسؤولية والمصلحة الوطنية ..ألن الوقوع في
الخطأ أمر يقع به اإلنسان ..لكن الخطأ األكبر هو
أن تظل تدافع عن الخطأ حتى ال تقول إنك وقعت

"أين الدولة؟"،

كتاباتهم
نبيل سبيع ...

فيه ...وسيتذكر الناس ..وأقول للتاريخ :الذين
يدافعون اآلن عن الربيع العربي إم��ا ال يزالون
يترقبون المفاجآت ،وإما يخدعون أنفسهم..
ستكون معركة خاسرة أن ندافع عن الخطأ..
وهذا ال يعني تخوين اي طرف ..بل هي حفرة..
والعبرة في النتائج..
النتائج اليوم :مصر في ضيق ،سوريا في الفناء،
اليمن وليبيا تقسيم وتخريب ..ونسأل الله اللطف.

أمة مقسمة ..

ٌ
وي���ل ألم��ة مقسمة عبدالرحمن الزيادي ع���ل���ى م��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا
ب���ال���ف���ش���ل وح��ت��م �ًا
إلى أجزاء  ..وكل جزء
النهاية والسقوط
منها يحسب نفسه
ال���������م���������دوي ألن
فيها أمة !!
ف��ك��رة اإلستيعاب
ه�����ل ي��������درك ك��ل
للمشاريع األخ��رى
ال���ف���رق���اء ال���ي���وم أن��ه
ودم����ج����ه����ا ض��م��ن
ال ي���وج���د ف��ي��ن��ا من
يستطيع االن��ف��راد
مشروع واح��د ..هي
األج�������دى واألن���ف���ع
ب��م��ش��روع��ه ال��خ��اص
واألك�����ث�����ر ن��ج��اح �ًا
ويتجاهل المشروع
ال��ع��ام للشعب ول�لأم��ة ال��ذي وديمومة !..ومن يجهل هذا
يستوعب ال��ك��ل ف��ي مشروع الكالم عليه الرجوع إلى التأريخ
واح��د للتوجه نحو المستقبل وسيجد اإلجابة الشافية التي
ستجعله ي���راج���ع ح��س��اب��ات��ه
بقناعة الجميع ...
بالتأكيد أن انفراد أي فئة أو الناقصة ..لتالفي الوقوع في
جماعة أو طائفة بمشروعها الخطأ قبل فوات األوان.
الخاص ومحاولة فرضه على
البقية ب��ال��ق��وة يعني الحكم
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مقتطفات

يتساءل عيال الشيخ األحمر مستائين..
ويصرخ اإلصالحيون بعدهم باستياء
أكبر:
أين الدولة؟
ّ
قلدكم الله ،مش عارفين أين الدولة
يا "زقوات"؟!
أن �ت��م ل �ص��وص ال��دول��ة ومختطفوها
وقتلتها التاريخيون ،ورجعتم تسألوننا
إحنا :أين الدولة؟!
إسكه ..تحركشوا! ْفتشوا هنا وهناك
وباتالقوا "الدولة" ،ولكن على صورة أشالء

َََ
في جيوبكم يا َس َرق الدولة وقتلة اليمن!
البلية ما يضحك"..
"شر ً
ه��ذا ليس مثال من ث�لاث كلمات ،بل
ه��و ك��ل م��ا يقوله ويفعله بيت األحمر
والناطقون باسمهم هذه األيام ،مضافًا
إليهم الناشطون اإلص�لاح�ي��ون الذين
يتحدثون عن الحرب الدائرة في عمران
ويطالبون الدولة بالتحرك:
"نطالب الدولة ببسط نفوذها"،
"نطالب الدولة بفرض هيبتها"،
ّ
كأن أمي "رعاها الله" هي اللي ماسكة

الدولة وجالسة تقول لها:
ال تبسطيش نفوذش يا دولة!
ال تفرضيش هيبتش يا دولة!
بين العبقرية والجنون شعرة..
وبين "المرفالة" والغباء أيضًا..
"أين الشعرة؟"
"نطالب الشعرة ببسط نفوذها"
"نطالب الشعرة بفرض هيبتها".

صورة وتعليق

نبيل حيدر

عبدالمجيد الدباء

َّ
يا أهل هذا البلد  ..يا ُسنة هذا البلد
 ..يا شيعة هذا البلد  ..ال أحد منكم
لديه جمعية لرعاية كبار السن ممن
ال معيل لهم وال سند ..فال تحدثوني
عن مشروعاتكم التي التختلف عن
بعضها..

ً
لو جعل الجميع «اليمن أوال» لعشنا
بسالم وتعاون ومحبه ونهضة!...
اللهم لم شمل اليمنيين وأصلح شأن
اليمن.

منى الطشي

Elham Alwajeeh

ثق تمامًا بأنني سأحتفظ بك ليس
للذكرى ،،
سياسي جبان  ..سياسي مرتزق
ُ وجهان قبيحان في لوحة جميلة ولكن ألنك روح اخترت حبها حتى
أغادر هذه الحياة..
تدعى " التوق إلى التغيير "..

سامي الكاف

نعمان قائد

الوجه القبيح
كنا في الماضي ننعم بوضع ممتاز ولدينا الكثير
م��ن األص��دق��اء ..أم��ا ال�ي��وم فقد صرنا بوضعية
نحتاج فيها إلى جمع أوراقنا وإيجاد الحجج لنقنع
اآلخرين بضرورة مصادقتنا".
إعتراف صريح من الرئيس التركي عبدالله غول
بمأزق تركيا بعد سقوط اوهام اردوغان بوضع
اليد على مصر وسوريا وليبيا وغيرها من دول
الربيع العربي وتحويلها إلى مناطق نفوذ للباب
العالي واسواق حصرية لتركيا.
اإلسالميون األت��راك بكل مافي الميكافيالية
االنتهازية من معنى كشفوا عن الوجه القبيح لشخصية "ثور اوروبا"
وأعادوا الى األذهان حقيقة التركي الجلف واحرقوا خالل بضع سنوات كل
جسور الثقة بينهم وبين العرب ..ربما قد نحتاج الى عدة قرون واجيال
عدة لتعود الى الحد األدنى من التطبيع.
عبداهلل فارس

الخط الزمني لـ«الصالح»
كل نقطة في الخط محمد العبسي وعشرات المعاهد
ال���ف���ن���ي���ة واآلالف
الزمني تمثل هدفا
م�����ن ال�����م�����دارس،
م��رح��ل��ي �ًا رئ��ي��س �ًا أو
وشبكة الطرقات،
منجزًا مهمًا ..الرئيس
وترسيم ال��ح��دود،
صالح تداخلت النقاط
والمنشآت الرياضية
ف��ي ع��ه��ده لتشمل
واس������ت������ض������اف������ة
ت��أس��ي��س ال��م��ؤت��م��ر
منافسات رياضية
الشعبي العام كنهج
إقليمية ،تحديث
تشاركي ف��ي الحكم
ال���ق���وات المسلحة
 ..م����رورًا بتدشين
اإلنتاج الزراعي المحلي ،إنتاج واألمن ..،الخ ..الخ.
ال��ن��ف��ط ،إع�����ادة إع���م���ار سد أري��د أن أق��ول بهذا لبعض
مأرب ،إعادة تحقيق الوحدة ،الناس  ..تخيل الخط الزمني
اإلص�ل�اح���ات الديمقراطية ،لعهدك كيف سيكون؟
السلطة المحلية ،إنتاج الغاز،
إن��ش��اء ال��ج��ام��ع��ات الحكومية

على الرغم من ك��ون معظم الحقائق
تسطع في السماء كقرص شمس ،لكن اإلس�ل�ام دي��ن  /عقيدة  ,وليس
بعضنا يحب دس رأسه في الرمل كنعامة .ش� �ع ��ارات ل �ل �ت��داول ب ��ه ف��ي س��وق
النخاسة السياسية  ,وال هو بحاجة
عصام الذيفاني
لـ"تشعيرة" بزعم إحيائه ،فمفرداته
ال�ج�م�ع�ي��ة م�ح�ف��وظ��ة ف��ي ال�ق�ل��وب
وال���وج���دان ،وم ��ن اإلث���م توظيفه
لخدمة اية مصالح حزبية  /جهوية /
فئوية ضيقة  ,في اي زمان ،أو مكان ,
وبالتالي فلنحفظ له مكانته المقدسة
ليس بمقدورنا ان نضع حدًا لنهاية من أي تدنيس كان..
كل االزمات والصراعات والحروب التي
تتفجر من حولنا  ..لكن بمقدورنا ان
يوسف االهنومي
نتجاوزها بكل صمود وشموخ..

محمد مغلس

"وم��ا أشبه شعبنا اآلن بقافلة كان
يجب أن تلزم طريقًا معينًا  ،وطال
عليها الطريق  ،وقابلتها المصاعب ،
وانبرى لها اللصوص وقطاع الطرق ،
وضللها السراب  ،فتبعثرت القافلة .
كل جماعة منها شردت في ناحية ،
وكل فرد مضى في اتجاه".

شوقي غيامه

يحتاج اإلنسان إلى سنتين ليتعلم
ال �ك�لام ....ولكنه يحتاج ال��ى سنين
ليتعلم لغة الصمت.....
فغيابي ال يعني فنائي
وصمتي ال يعني ضعفي
وحذري ال يعني خوفي
ووجودي ال يعني بقائي
إنما هي الحياة ....وطبيعة البشر
تظهر حينًا وتغيب أحيانًا.
تجعلك َ ُ
فيا الئمي ال تل ْمني على صمتي.

ال أمن ال استقرار ال كهرباء
الخدمات المشتقات نفط ال تعليم
التنميه ال خطوط ال وحدة ال..
ش��وف��وا ح �ك��وم��ة ب��اس �ن��دوه فين
بتذرف الدموع
أي��ن الهنجمة ح��ق 2011م
ي��اس��م��ي��ع ..أي����ن ال��ه��ن��ج��م��ة يا
وجيه؟!!

نائف حسان

بستمر غياب السكينة عن اليمن
ألن��ه ج��رى وي�ج��ري استثمار الفترة
االنتقالية الحالية للسباق على من
يحكم قبضته على البالد؛ ما بعد هذه
المرحلة.

من ثقافة الموت إلى ثقافة الحياة
الحروب األهلية ليس فيها منتصر ومهزوم ،فهي حروب كل أطرافها مهزومون،
فلم يجن اليمنيون من الحروب الداخلية سوى الفقر والجهل والمرض ..لذلك أدعو
جميع القوى االجتماعية والسياسية والمذهبية والطائفية إلى التصالح ،والتحول
من ثقافة الموت والحرب والكراهية واإلقصاء ،إلى ثقافة الحياة والسالم والمحبة
والشراكة ..واالنخراط في حرب مختلفة ،ال يواجه فيها بعضنا البعض اآلخر ،بل
نحارب جميعًا على جبهة واحدة ،حرب ننتصر فيها جميعًا على الجهل والتخلف
والمرض واألمية.

علي سويلم بن شاجع

ومازال مسلسل نهب األراضي والتباب مستمرًا لمن ّيدعون أنهم حماة الجمهورية
والثورة ورواد التغيير.

مابين شماتة وشماتة فرق
آخ��ر م��ن ي�ت�ح��دث ع��ن ح��رم��ة ال�ش�م��ات��ة هم حامد غالب السيئين نجوا من الضربة ،أمرهم صالح أن يسبقوه
إلى ميدان السبعين لالختالط بـ"الجماهير" .
االصالحيون ومن كانوا في ساحات البورة..
-4من حق مواطنينا أن يبتهجوا بمصرع صالح أو
مهما وصلت شماتة المؤتمريين بآل االحمر لن
إصابته وينظموا االحتفاالت كما احتفل العراقيون
تساوي أبدًا مقدار شماتة االصالحيين واصحاب
بالقبض على صدام حسين واألميركيون بمقتل
الساحات بصالح بعد حادثة تفجير جامع دار
أسامة بن الدن حديثًا..
الرئاسة.
ليختتم المقال بهذه الجملة :ببساطة ،استفز
باجيب لكم مقتطفات مقال واحد بس لكاتب
علي صالح العدالة اإللهية كثيرًا فأرسلته مع
اصالحي كتبه بعنوان "يد الله التي ضربت في
النهدين".
طابور طويل من المجرمين إلى الجحيمُ .
 -1ليس أعدل من أن تلفح النار وجه علي عبدالله صالح طبعًا ه��ذا م�ق��ال م��ن م�ئ��ات ال�م�ق��االت ال�ت��ي كتبت
ف��ي التشفي ،ه��ذا غير اوص ��اف ال�م�ح��روق والمندي
وأجساد معاونيه األشرار.
-2قبل دقائق من الهجوم ،وقف إمام ذو صوت عذب يؤم واحتفاالتهم وسمراتهم الفنية وا ط�لا ق�ه��م النار
مئات اآلالف من المصلين في شارع الستين ليدعو الله بصوت وااللعاب النارية وذبحهم للذبائح واقامتهم للموائد
ٍباك :اللهم احرق قلب علي عبدالله صالح ..اللهم فتت كبده ..بسبب حادثة تفجير مسجد الرئاسة في اول جمعه من
قالها هكذا حرفيًا وزاد إليها مناجاة طويلة تستجير بالله من شهر رجب الحرام..
آخر من يتكلم عن االخالق هم من التحقوا بالشوارع!!
طغيان الديكتاتور.
-3وإن كان من ندم حيال ما حدث فألن بعض المعاونين

األنانية ...
عادل الشرجبي

تفجيرات ،اغتياالت ،قتل ،ضحايا ،بكاء ..في كل شبر يمني..
الضالع ،صنعاء ،حضرموت ،عدن ،إب وفي كل اليمن
والكل يتفرج ويحلل ويتهم ..
وفي آخر المطاف الخاسر هم البسطاء والوطن ،أما البقية
فقد رأوا انهم حققوا انتصارات فردية سعوا إليها وهي
كفايتهم من حلم التغيير ..لهذا يهون االمر عليهم  ,ونحن
نستصعبه..

افعل ما تراه مناسبًا!
إشراق المقطري

اهتمامك الزائد بردات فعل اآلخرين
يقيد  :خطواتك …وأفعالك …وأقوالك…
فال تربط حياتك بهم..
وافعل ما تراه مناسبًا بما يرضي الله وال
يضر أحدًا بسوء..
لو كل عشرة من هذا الحشد حرسوا شارعا
بصنعاء لماشهدنا هذا التهاوي األمني..

ابو الحسين غالب

