
اكثر من عشرين 
ي��وم��ًا م���رت بعد 
اخ��ت��ت��ام م��ؤت��م��ر 
ال���ح���وار وم���ا زال 
معرقلو مخرجات 
الحوار لم يشكلوا 
ل���ج���ن���ة ص��ي��اغ��ة 
الدستور المقرر 
تشكيلها مباشرة 

بعد انتهاء موتمر الحوار 
ول��م يغيروا الحكومة الى 
اآلن.. فما سبب تأخير تلك 

ال���خ���ط���وات..؟ 
أل�����ي�����س ذل����ك 
ه�����و االع����اق����ة 
وال����ع����رق����ل����ة 
ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة 
ل�����ل�����م�����ب�����ادرة 
وم����خ����رج����ات 
ال��ح��وار.. أليس 
ال���م���س���ئ���ول���ون 
ع��ن ذل���ك ه��م المعرقلون 
ال��ح��ق��ي��ق��ون ال���ذي���ن يجب 

معاقبتهم..؟!

رفقًا بنا أيها 
االصالحيون!

كلما كتبنا منتقدين 
ع����م����ل ال���ح���ك���وم���ة 
ومذكرين بإخفاقاتها 
وت��ق��اع��س��ه��ا ت��ج��اه 
ام����ور م��ه��م��ة تخص 
ال��م��واط��ن ال��ي��م��ن��ي.. 
هلت علينا انتقادات 
حادة من هؤالء تنزل 
علينا بكلمات وكأنها 
ضربات بفأس حاد.. 

رفقًا بنا ايها التنظيم الصغير نحن ننتقد 
الكبار فقط، نحن ننتقد من له نصف الحكومة 
ومن له قيادة البلد أما انتم لم يحن بعد ان 
نسخر اقالمنا لكم او عليكم النكم مازلتم 
ص���غ���اااااارًا ج��دًا وزارت����ان بحوزتكم رائحة 
فشلهم، عمت في كل ارجاء الوطن وال داعي 
لالنتقاد لم ننتقد يومًا الفاشل وانما ننتقد 

المتخاذل او المتقاعس في امر ما . 
رفقًا بنا وعلى رسلكم ايها االحبة لم تولوا 
زمام االمور الى اآلن وال تغترون انكم بلغتم 

القمة فمازلتم في اسفل الترتيب .

قيام الليل
هل ترى ظلمة الليل الحالكة 
ه��ي ال ش��يء ام��ام ظلمة القبر، 
فاجعل من وقتك هذا ساعات 
تنير عليك قبرك بالتجائك الى 
خ��ال��ق��ك.. فيالها م��ن لحظات 
تعيشها وان��ت بقمة السعادة 
ألنك امام من ال يرد سائلها ابدًا..
ق��ي��ام ال��ل��ي��ل ي��ا أم���ة الحبيب 
المصطفي صلى الله عليه وآله 

وسلم..

فيسبوك
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اشراف/
كامل الخوداني

- مواليد 28 أكتوبر 1987م
- درس الثانوية العامة في مدرسة الشعب
- خ��ري��ج جامعة صنعاء كلية التجاره 

واالقتصاد 

- ناشط سياسي وحقوقي ومن الشباب 
المستقلين 

لديه عدة مساهمات ومشاركات في أكثر 
من فعالية وطنية.

هاشم االباره

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

الفجور 
بالخصومة

االيديولوجيون وحدهم 
فجار في الخصومة.

كانت هكذا دول اليسار، 
ب��ع��د م��وج��ات ال���ث���ورات في 
ال���ق���رن ال���م���اض���ي، وواص����ل 
االخ���وان نفس الفجور بعد 
ث��ورات القرن الحالي..  بقي 
ال��ي��س��ار ف��اج��رًا عبر معمر 
القذافي، ولم يستطع زين 
ال��ع��اب��دي��ن ح��ت��ى م��واص��ل��ة 
ان��ج��ازات ال��رج��ل العظيم، 
الحبيب بورقيبة.. الفجور 
ات ال��ث��ورة  م��ص��دره ادع�����اء

ووهم كمال الفكرة..

نبيل الصوفي  

مقتطفات

هبة اهلل :

أم����ا آن ال���وق���ت ل��ي��ح��ل ف��ج��ٌر 
جديد...

فلقد سئمنا ُحلكة الظالم التي 
تلف أيامنا...

اش��ت��ق��ن��ا ل��ش��يء اس��م��ه اليمن 
السعيد...

طه عزالدين:

ل��ي��س��ت األدوي�����ة ف��ق��ط يجب 
ان تحفظها بعيدًا عن ُمتناول 
األط��ف��ال، كرامتك ايضًا دعها 
دائمًا بعيدًا عن متناول األطفال..

Hani Al Arasi

أج��م��ل ه��دي��ة م���ن ال��ح��ك��وم��ة 
للشعب ف��ي ع��ي��د ال��ح��ب باقة 
تتكون م��ن 29 اره��اب��ي��ًا كانوا 
مسجونين.. عيوقع هذا العيد 

قراح القراح..
بركاتك ياالحكومة 

Elham SH

باسندوة وبحضور السفير 
القطري يقوم بوضع حجر 
األس���اس ل��م��ش��روع مدينة 

حمد الطبية..
دائمًا قطر السباقة.. في 
ال��ب��داي��ة دع��م��ت ال��ف��وض��ى 
وال����خ����راب واآلن دع��م��ت 
ال��م��ش��روع ال��ط��ب��ي.. طبعًا 
قطر تعرف ان اللي  ناقصنا 
بفضل القتل والفوضى اللي 
صنعتها مركز طبي للجرحى  

ومقبرة للموتى..
ياعيني على اإلنسانية ..

ماهر شجاع الدين : 

طيب قالوا ان اللي حاصل ثورة 
مضادة !!!

المعروف ان المضاد الحيوي 
ض��روري للقضاء على الجراثيم 
والفيروسات الخطيرة.. يعني 

ماتزعلوش..
علي الخياطي :

خاصم من شئت لكن ال تشتم 
أب���دًا، اغ��ض��ب كما شئت لكن ال 
تجرح أحدًا، افعل ما شئت.. لكن 
ال تظلم أحدًا، تميز بما شئت لكن 

ال تتكبر أبدًا .

: Taher Alhaddad

لن يعجبك احد ما گل الوقت
حتى نفسك ق��د يخيب ظنك 

بها احيانًا
فال تحاول البحث عن الگمال ابدًا 
النك تبحث عن شيء ال وجود له..

الگمال لله فقط..

مبارك الماوري :

ف���رق كبير وك��ب��ي��ر ج���دًا بين 
السياسي والمثقف ...

المثقف واحد أهبل وعلى نيته 
.. والسياسي العكس تمامًا..

الشيخ امين عاطف :

ُهناك رٌب عليم ُيدرك دعواتنا 
حّتى لو لم نستِطع الّتعبير عنها 
ق ِلكل ما نرجوه 

ّ
ِبالكلمات، المحق

وتعلم بخيره، فأنت تعلم الِسر 
و أخفَى .

دعونا نحسبها باألرقام:-
50% للجنوب

30%للمرأة
20% للشباب

100%االجمالي
وم����������رة اخ����������رى ن��ح��س��ب��ه��ا 
بطريقة موضوعية بعد خصم 

التداخالت:-
50%للجنوب وت��دخ��ل فيها 
15? نصيب ال��م��رأة م��ن حصة 

الجنوب و 10? نصيب الشباب من حصة 
الجنوب.

15%المتبقية من حصة المرأة 
10%المتبقية من حصة الشباب

75%االجمالي
ه���ذه 75% م���ن ال��م��ن��اص��ب ال��ق��ي��ادي��ة 
وال��وظ��ائ��ف ال��ع��ام��ة وت��ك��وي��ن��ات االح����زاب 
والتنظيمات بما فيها نادي القضاة هي نسبة 
محسومة وموزعة لشرائح او فئات او مناطق 
وال يحق لغير المعنيين التنافس عليها مهما 
اتهم او خبراتهم او مؤهالتهم او  كانت كفاء

شعبيتهم.

25% هي فقط الحصة التي 
طنة  ا لمو ا يير  لمعا ستخضع 
ال��م��ت��س��اوي��ة وه���ي ف��ق��ط ال��ت��ي 
م بمعايير عامة ومجردة، 

َ
سُتحك

وهي فقط المنطقة المسموح لنا 
ان نتنافس فيها ويدخل فيها 
ايضًا الشباب والمرأة والسلفيون 
وال���ح���وث���ي���ون وال��م��ؤت��م��ري��ون 
واالح����م����ري����ون وال���ن���اص���ري���ون 
وال���خ���ب���ان���ي���ون وال���ت���ع���زي���ون 
والبيضانيون والبدويون والتهاميون وحتى 

الذماريين واالصالحيين...
اشعر باالحباط عندما استمع الى ناشطة او 
ناشطة يسرد مبررات غبية لغياب المساواة 
ويدافع عن وجود هذه النصوص التمييزية 

في الدستور القادم.
في اليمن فقط ثورة ضد دستور لم تفرق 
نصوصه بين أح��د وكفلت للجميع تكافؤ 
الفرص لتقدم الثورة دستورًا بدأ بتمزيق 

المجتمع حتى قبل ان يتم التصويت عليه..

نزيه احمد العماد

منشور األسبوع

ثورة ضد المواطنة المتساوية 

كتاباتهم

عادل االدريسي

حنان حسين:

عمار سلطان البركاني :

منار صالح :

السهم اليماني

صورة وتعليق

أمين الفقيه

لعبة 
المصالح

للمناسبة ال يوجد جديد 
في الصورة فالذين دافعوا 
ع��ن القتلة والفاسدين و 
العابثين وانضمامهم الى 
ال��س��اح��ات ع���ام 2011م 
م��ع��ظ��م��ه��م ي���داف���ع���ون 
اليوم وبضراوة عن نفس 
ال��م��ج��م��وع��ة ال��ت��ي ص��ارت 
اليوم حاكمة باستثناء صالح 

وأوالده .
هي لعبة المصالح نعم.. 
وه��ي لعبة ال��ث��ورات.. ألف 
ن���ع���م.. ع��ن��دم��ا ال ت��ك��ون 

خالصة لوجوه البسطاء..

القانون ال يحمي 
المغفلين

يقولون )القانون ال 
يحمي المغفلين(

ط����ي����ب إذا ك����ان 
ال���ق���ان���ون ال يحمي 
إال ال���ذي���ن ي��ح��م��ون 
ئهم  بذكا نفسهم  أ
وبحيلهم وبقوتهم 
ف����ه����ذا ي���ع���ن���ي أن 
القانون ليس عاداًل..

فلو كان عاداًل لحمى 
ال��م��غ��ف��ل��ي��ن م��ث��ل��م��ا 
يحمي غير المغفلين
ب��ل ول��م��ا ت��ح��ول إلى 
وسيلة للنصابين ضد 

المغفلين..

نبيل حيدر

أمل ال ينتهي :

أميرة الياسمين: 

صالح الحنشي:

المغترب
المغترب اليمني اكثر 

حبًا وانتماء لليمن
م���ن���ا ن���ح���ن م���واط���ن���ي 

الداخل.. 
ربما الن الغربة جعلتهم 

يدركون قيمة الوطن..
ح��ب ال��وط��ن كما يحبه 

المغترب 
ال كما يحبه شيخك او 

حزبك او جماعتك..

هاشم الغرباني

ممكن تعطوني صورة مشابهة لهذا الحدث التاريخي العظيم على مستوى الدول العربية منذ القدم إلى اآلن
- حافظوا على هذا اإلنجاز .. وعلى قيمة اسمها الرئيس السابق 

 مـنك أيها الزعيــم صالــح 
ً

غاضبـة
تحولنا بموجب المبادرة الخليجية من نظام ديمقراطي إلى نظام 
ملكي واستبدادي وسلطوي وديني.. والسبب في ذلك رغبة الرئيس 
السابق في االنتقال السلمي للسلطة.. في حين كان االحرى .ان يدرك 
الزعيم أن تخليه عن السلطة للمرتزقة والخونة والمتمصلحين هو 

تدمير للوطن .
اليوم أنا غاضبة على الصالح كثيرًا  ليته تمسك بشرعيته ولم يسلم 

البالد لهذه الوحوش القاتلة..

وعد حزب االخوان الحراك 
بالوقوف مع مطالبه.. المهم 
أن يقفوا معه ضد عفاش.. 
ووع��د الحوثي بالوقوف مع 
مطالبه على  ان يقفوا معه 

ضد عفاش..
ال����ي����وم ح������زب االخ�������وان 
»االص����الح« يقاتل الجميع 
وتنكر للجميع بعد ذهاب 
عفاش ليستولي على السلطة 

ويسيطر على البالد.

في عام 2011 م

معرقلون

غربة وطن
قالوا ان الغربة مره .. قلت نعم مره لكن الغربة في داخل الوطن 
اشد مراره وقسوة عندما تعيش في وطنك غريب وتراه مختطف 

ومفقود ..
فقدان الوطن هو ما يعذبنا ..فمتى يعود وطني كي اعود اليه ..


