
من أجل اليمن فقط 
ليس عيبًا ان تختلف عني وليس 
غريبًا ان تجادلني وتخالفني الرأي 
فهذه سنة الله في خلقه فكل 
انسان نموذج منفرد بحد ذاته.. 
لكن الطامة الكبرى ان تطلب مني 
ان اكون شبيهك، أو نسخة طبق 
األص��ل م��ن��ك.. ب��ل ه��ي الكارثة.. 
نختلف ونتفق، ثم نختلف ونتفق 
الغ���راب���ة.. ال��غ��راب��ة ان النقبل 
اختالفنا ونتقاتل على المجهول.. 

ايها العقالء افيقوا.. توافقنا واختالفنا البد ان يكون من 
اجل اليمن فقط.. اليمن دون سواه..!!
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اشراف/
كامل الخوداني

- ولد في 23 مايو 1978 م
- حزم العدين - إب 

- أعمال حرة 
- درس في مدرسة الفقيد امين الحزمي 

- تخرج من  كلية الشريعة والقانون- جامعة 
صنعاء 

- من كوادر المؤتمر الشعبي العام 
- ناشط حقوقي وسياسي 

عبدالعالم الحزمي 
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كتاباتهم مقتطفات
Yemen MyKingdom

العالقات بين الناس كالمنازل ..
بعضها يستحق الترميم البسيط ..

وبعضها يستحق الهدم واعادة البناء ..
والبعض اآلخ��ر يجبرنا على أن نكتب 

عليه للبيع ..!

يحيى العماد

دائ��م��ًا نكتشف أن ال��ح��ل "البسيط" 
المطروح ب��األم��س، أصبح "مستحيل" 

الي��وم ..

معاذ الجنيد

حين كنا صغارًا كنا في األعياد نشتري 
المسدسات المائية ون��رت��دي األقنعة 
ب��غ��رض ال��ل��ه��و ..م���ن ال��م��ؤس��ف ج���دًا أن 
البعض نسوا أن ينزعوا أقنعتهم حتى 

اآلن !!

Elham SH

ُي���ق���ال ان ه��ن��اك ت��رت��ي��ب��ات الن��ت��ق��ال 
القرضاوي لليمن....!

وكأن اليمن ناقصة قرف وبالء.. ماكفاية 
اللي عندنا، ناقصين راس الفتنة يكملها 

علينا!!

عبدالقادر فدعق

يمكنك أن تساوم على شرفك ولكنك 
ب���أي ح���ال م��ن األح����وال ل��ن تتمكن من 

المساومة على شرف اآلخرين !

علي أحمد الهمداني

الشيء ال��ذي نحتار في حكومتنا لماذا 
البترول يتم توفيره في المحطات بينما 

الديزل غائب؟!
عبدالرحمن الزيادي

أكبر معضلتين تواجه الشعب اليمني 
وتقف أمام مستقبله ..
شح الموارد المائية

وشح الموارد الفكرية

ياسمين ربيع 

مشغولون )بالكذب( وبإقناع أنفسنا بالسراب
متناسين الحقيقة وحاجتنا لها

نندفع دائمًا إلى الجدران التي
تبقينا )ظاهريا( أقوياء .!

أمل باوزير 

أسلحة الدمار الشامل أربعة : النووي , 
البيولوجي , الكيماوي , الطائفي .

عبدالرحمن العابد

ما أروع حرية اإلخوان في ليبيا على يد 
حلف الناتو .. السفير األردن��ي والسفير 
التونسي تم اختطافهما وس��ط غياب 

كااااامل للدولة هناك .
ولن تجد إخوانيًا يتحدث عن ذلك!

مختار سوغار

ال تقارن نفسك بأحد فتقلل من نفسك, 
عندما تشاهد وتستمتع ب��أداء شخص 
ناجح فتذكر أنك تشاهد النتيجة النهائية 

لشخص بدا متوترًا في بداياته.

محمد الصايه أبوحمد

لإلنصاف ..على من يطالبون الدولة 
ببسط نفوذها وسيطرتها أن ال تكون 
مطالبهم محصورة في مناطق محددة 
)كصعدة وع��م��ران( مثاًل ...ب���ل تكون 
المطالبة بالسيطرة على كل شبر في 

اليمن ابتداًء من الستين فالحصبة ... 

رياض األحمدي

ل��م��اذا يحجبون النفط ع��ن المحطات في 
صنعاء وال��م��دن؟ هل ي��ري��دون ان��زال الجرعة 
غصبًا وبطريقة ملتوية رغم  كل التحذيرات؟

د.انتصار كرمان 

ليس لدى أهل السياسة العربية برامج 
يمكن مناقشتها، كل ما لديهم قوالب 
ونظريات جاهزة إذا لم توافق عليها 

فأنت عدوهم اللدود !

خالد نشوان اآلنسي

المصالح جعلت البعض ينحرف عن 
المبادئ ويتمرد على القيم النبيلة ...!!

سحقًا ألشخاص تجمعهم وتفرقهم 
المصلحة..

ويقولون لماذا الجندي اليمني دمه رخيص. 
حتى المبتعثين لتأهيل أبناء قواتنا المسلحة ال يتم مساواتهم بأمثالهم من الجهات االخرى. 

افراد الجيش محرومون من االنتخابات!
افراد الجيش اليمني يصرف لهم اقل الرواتب وبدون حوافز! مبتعثو افراد الجيش اليمني 

يصرف لهم اقل المخصصات! افراد الجيش اليمني ُيقتلون بدم بارد!
اذًا لماذا نحتاج الى جيش؟!

ال يريدون تأهيل منتسبي الجيش.. ال يريدون حياة كريمة لهم.. يريدونهم قطعانًا ليسهل 
تسييرهم!!

عبدالرحمن السواري 
سمير الشميري

عبدالملك الفهيدي

الجندي اليمني منشور األسبوع

صورة وتعليق

عمر الحنبلي

كل قوانين الفيزياء باءت بالفشل..

مابين الجزائر 
واليمن 

شحاتون 
الحكام 

 لهم 
َ

إطمئنوا .. فلم يبق
حرية الخيار في اليمن ..!

إليكم يامثقفينا 

أش���اد ب��اس��ن��دوة 
رة  دا إ ب���ح���س���ن 
ب����وت����ف����ل����ي����ق����ة 
لمقدرات الجزائر 
، وال��ت��غ��ل��ب على 
مسألة الدين العام 
وتحويلها من دولة 
م��دي��ن��ة إل���ى دول��ة 
دائ���ن���ة.. ت��ق��ول��ون 
الذي كتب البرقية 
نسي أن مديونية 
لخارجية  ا ليمن  ا
ف���ق���ط ف����ي ع��ه��د 
ب��اس��ن��دوة وصلت 
ب���ن���ه���اي���ة ي��ن��اي��ر 
2014م إل���ى 7 
م��ل��ي��ارات و233 

مليون دوالر!!

ال�������ل�������ق�������اء 
ال���م���ش���ت���رك 
جالس يتباكي 
على الحمدي 
وق�����ال�����وا ان���ه 
ع������م������ل ك���ل 
ش��يء بسنتين 
وس������ب������ع������ة 
ش��������ه��������ور.. 
ط��ي��ب وان��ت��وا 
اي���ش عملتوا 
خالل أكثر من 

سنتين؟
وال تقولوش 
ال���ت���ح���دي���ات 
اك�������ب�������ر الن 
ال��ح��م��دي ك��ان 
يواجه جبهات 
خ�����ارج�����ي�����ة 
وي��������واج��������ه 

ال����م����ش����اي����خ 
وانتوا اصحاب 
انتوا والخارج 
وال���م���ش���اي���خ 
وم���������اب���������ش 
معاكم جبهة 
م���س���ي���ط���رة 
ع����ل����ى ارب������ع 
م���ح���اف���ظ���ات 
وم�����ع�����اك�����م 
ن���ف���ط وغ����از 
وم��اك��ن��ش به 
م���ع ال��ح��م��دي 
ش����������������ي،،،،، 
خ�����ارج�����ون�����ا 
ويكفي مهزلة 
ان�������ت�������و ح���ق 
شحت بأبواب 
ال������ج������وام������ع 

بس..!!

اليمن ليست خيارًا متاحًا لقطر 
كمأوى للقرضاوي أو القيادات 
اإلخ��وان��ي��ة ال��ت��ي تستعد قطر 
إلخراجهم من اراضيها .. كما 
ان السياسة الخارجية اليمنية 
لن تسمح في كل األح��وال بذلك 
بسبب قناعتها السياسية و لواقع 
ت��ح��والت التحالفات السياسية  
ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة كافة 
وشبه الجزيرة العربية �تحديدًا� 
وموقع اليمن من هذه الحيثيات 

والتحوالت.
كما ان إسالم و عروبة الشعب 
اليمني � باستثناء عصبية اإلخوان 
� تجعله ال يقبل بلجوء شخص 
ي��ّدع��ي التدين والتفقه بينما 
 يدعو صراحة 

ُ
ش��اه��ده م��ؤخ��را

الواليات المتحدة و الناتو الحتالل 
اراٍض اسالمية وعربية في كٍل 
من ليبيا و سوريا و مؤخرًا في 

مصر ..!

م�����ازال م��ف��ك��رون��ا وم��ث��ق��ف��ون��ا 
ماهرين جدًا في إيجاد الطرق 
السريعة في التمييز العرقي 
ب��ي��ن ال��ي��م��ن��ي��ي��ن ، م���ن خ��الل 

توجهات كل فرد منهم.
ولكنهم لألسف، وال��ى اليوم 
عاجزون عن استغالل عقولهم 
تلك من أجل النهوض بالدولة 
وإي����ج����اد ال���ط���رق ال��س��ري��ع��ة 

والحصيفة في التمييز بن الفاسدين والشرفاء ، بعيًدا 
عن األسماء واأللقاب . 

اليمن تعاني من أزم��ة حقيقية في إيجاد الحلول 
للخروج من هذا الوضع، وهم ُمنهمكون في إغراقنا في 
مستنقعات عرقية مبنية على أساس األسماء وااللقاب 

وما تكنُه الصدور !!

سارة يحيى 

عادل الربيعي

منار صالح

سفيان السالمي

محمد زبارة

العقلية االخوانية
العقلية االخوانية تؤمن بالخالفة .. مثاًل نجد 
األخ��وان عندما يوصلون إلى الحكم يطلقون 
أب���واق االزده���ار والتنمية ف��ي ظ��ل حكمهم 
وبذلك يحللون بقاءهم في كرسي الحكم بدعوى 
انتصاراتهم )أردوغان مثاًل( .. في حين يتم 
تحريم الخالفة فيما لو كان الحاكم من غير 

جماعة االخوان!!

القاعدة
االن��ض��م��ام ل��ل��ق��اع��دة ب��س��ي��ط ج���دًا لكن 
الخروج يعني الموت ويعتبر المفارق لهم 
مرتدًا.. يعني نظام عصابات زي عصابات 
ال��م��خ��درات وال��س��الح وال��س��ط��و.. الخروج 

منهم صعب ..

 ازمة 2011 وايش يعني ؟
 اك����ون ح��وث��ي 
او اك��ون اخواني 
او اك��ون علماني 
او اكون قومي او 
اك���ون اشتراكي 
م��وت��م��ري االه��م 
م�����ن ك�����ل ه���ذه 
ال��م��س��م��ي��ات ان 
احترم انسانيتي 
من خالل احترامي 

ل��ك��ل ان��س��ان ف��ي ان يعيش 
ح����را ك��ري��م��ا ال اق��ص��ي��ه وال 
احتقره وال استبيح حقوقه 

والاس���ت���ن���ق���ص م��ن 
معتقده او مذهبه 
وب���ق���در م���ا اح���رص 
على حياتي وحيات 
اسرتي اح��رص على 
سالمة ك��ل ان��س��ان.. 
ق���ال س��ي��دن��ا محمد 
عليه افضل الصالة 
وال������س������الم ك��ل��ك��م 
الدم وادم من تراب 
ال���ح���دي���ث.. وق����ال ال���ف���اروق 
متى استعبدتم الناس وقد 

ولدتهم امهاتهم احرار..

كشفت اوراق تنظيم 
االخ����وان المسلمين في 
كل البلدان التي اجتاحها 
مايسمى بالربيع العربي . 
وك����ش����ف����ت س���ؤت���ه���م 
ونواياهم الخبيثه وحبهم 
للسلطه ول��و على انهار 
من الدماء.. كشفت االزمه 
انهم ليس لهم عهدا وال 

ذمة كشفت االزمة انهم اكثر واكبر 
ناكيرين للجميل مهما احسنت 
لهم كشفت االزم��ه انهم ليسو اال 
تنظيم اره��اب��ي يقوم على اقصاء 

االخ�����ر ك��ش��ف��ت االزم����ة 
انهم ليسو سوى باحثين 
ع����ن س��ل��ط��ة وال���وط���ن 
وال��م��واط��ن ليذهبوا إلى  
الجحيم . ال اريد ان اطيل 
عليكم فمم��ارساتهم 
م��ن 2011 وحتى االن 

جميعكم يعرفها .. 
ل��ذل��ك وج���ب ال��ت��ن��وي��ه 
لمن يهمه االم����ر.. لمن يعيشوا 
هذه االيام حالة من العزل المقيت 
المقرف ان ي��ت��ذك��روا  ول��و الشيئ 

اليسير من تاريخ الجماعة..

واألم���ر ب��ه��ذه ال��ب��س��اط��ة: البلد  رشاد الصوفيعلي الخياطي 
ال����ذي ي��ش��ه��د م���ش���روع تنمية 
يستجلب خبراء تنمية، أما البلد 
الذي يشهد مشروع فتنة طائفية 
فإنه يستجلب يوسف القرضاوي. 
على كل يمني ويمنية أن يرفض 
استجالب خ��ب��راء الفتنة م��ن أي 
طائفة كانت من الخارج، فلدينا ما 

يكفي منهم هنا في الداخل. 
م����ا ح���اج���ت���ن���ا ل���خ���ب���راء ف��ت��ن��ة 
"م��س��ت��ورد"؟ل��دي��ن��ا خ��ب��راء فتنة 

"بلدي"، خبراء فتنة "أصلي"..

نبيل سبيع

 ال تذهبوا بعيدًا!


