
يا لسخرية الحكومة التي تعطينا القليل ثم 
تمتدح نفسها وانجازاتها ،وأحيانا تكون عابثة 
فتمنحنا أشياء ال نحتاج إليها.. جمعيات خيرية 

مقابر، كليات إعداد وتخريج ارهابيين..
فتكون أشبه بمن يعطي شمعة لمن يحلم كل 
مساء أنه يمسك الشمس فيسيل الضوء من بين 

أصابعه ..
وتكون ساخرة جدًا حين تمنح نظارة شمسية 

لرجل أعمى..
وتكون فاسدة وفاشلة حين تعاقب الشعب 
على متطلباته المشروعة،،،الحكومة التي ال 

توفر اال القليل من البترول تظن أنها بهذا قد غطت احتياجات المواطنين 
،والتضليل أمام الرأي العام ،رغم أن الشعب يدري بهذه المهزله  ومازال 

ملتزمًا الصمت،والبعض اآلخر يدعو يا ربي تمطر بترول..
وتستمر الحكاية ،،مع حكومة األزمات أكثر من عامين على التميز..!!

ـــــى ان  ـــــت شــــيــــخ أف
المحادثة بين المرأة 
والرجل في كل وسائل 
الــتــواصــل االجتماعي 
تعتبر خــلــوة محرمة 

شرعًا،
ـــرى كــم مــن الناس 

ُ
ت

سيستحقون العقوبة 
الشرعية؟ أنا ال أستثني 

الشيخ أيضًا..

ــاعــدة.. وبعدين  يــقــول السلفيون، مافيش ق
يقولون: لماذا التحاورونهم.. طيب نحاور من؟

يقول االصالحيون: القاعدة قاعدة عفاش.. طيب 
أعلنوا لنا ان الزنداني عفاشي.

يــقــول الجنوبيون: الــقــاعــدة هــي فقط قاعدة 

الشمال يريد إلصاق تهمة التطرف بالجنوب وإفساد 
مقدراته.

طيب اذا تحالفوا مع أمريكا لمحاربتها.. وتعاونوا 
مع الطائرات.. يقولون لــك: القاعدة هي قاعدة 

أمريكا..!!

الشهداء الحقيقيون في 
هذا البلد هم فقط منتسبو 
ــعــســكــريــة  الـــمـــؤســـســـة ال
ــــهــــم هــم  واالمـــــنـــــيـــــة الن
وكلت لهم 

ُ
الوحيدون الذين أ

ــاع عــن الــديــن  ــدف مهمة ال
واالرض والــعــرض، وسمح 
لــهــم نــظــام الــحــكــم بحمل 

السالح ألجل هذا الغرض..

أمــا باقي القتلى فهم من 
لحديث  ا عليهم  ينطبق 
الشريف القاتل والمقتول 
فــي الــنــار وهــم قتلى فتنة 
تكاد ان تطيح بالبالد والعباد 
وحملهم السالح هو تمرد 
وخــروج عن القوانين التي 
سنها النظام والذي يحظى 

بإجماع وموافقة األمة ..

على القيادة السياسية نــزع فتيل االزمــة في عمران 
ـــرارات صــارمــة لــردع االطـــراف المتصارعة،  واتــخــاذ ق
وسرعة تشكيل قيادة  للمحافظة وللواء ٣١٠ ولجنة 
امنية الى جانب لجنة من مشائخ ووجهاء ابناء المحافظة. 
وتسليم المواقع المسيطرة عليها هذه االطراف للدولة 

وللجنتين.. 
الــى متى يتم السكوت على هــذه الحرب العبثية من 
ــاذا.. ابناء عمران ليسوا طرفًا في حرب تصفية  اجل م

الحسابات..

ـــــــي عـــهـــد  ف
واليــة الرئيس 
ـــــكـــــي  األمـــــري
جيمي كــارتــر 
ـــر  ــحــر وزي ــت ان
مــالــيــتــه الـــذي 
أبـــي أن يتهم 
بـــــالـــــفـــــســـــاد 
والــرشــوة وهو 
ـــنـــقـــي مــنــهــا  ال

ــمــســدس في  وأدخـــــل ال
فــمــه واطـــلـــق رصــاصــة 
كانت كافية النهاء حياة 
ــر وهـــو الــذي  ــوزي هـــذا ال
تــربــى عــلــى الـــحـــرام من 
اكــل الخنازير الــى شرب 

الــخــمــور، فما 
بـــال وزرائـــنـــا 
وهم يدعون 
االسالم، نقول 
لهم ياليتكم 
تمتلكون جزءًا 
بــســيــطــًا من 
كرامة الوزير 
األمــــريــــكــــي 
ــــذي رفــض  ال
مــجــرد اتهامه بالفساد 
وقدم استقالته وانتحر.. 
فلماذا اليــقــدم وزراؤنـــا 
استقاالتهم رغم انتشار 
ــكــريــهــة  ـــحـــهـــم ال روائ

وفساد ذممهم..

فيسبوك
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مقتطفات

ساره يحيى..

ــشــعــب الــيــمــنــي  ــيــن ال ـــفـــرق ب ال
والمصري:

الــمــصــري دحــر اإلرهــــاب وشق 
طريقه

اليمني الحول له والقوة اإلرهاب 
صار معاناته اليومية..

عادل النزيلي

 االخـــــــوان فـــي مــنــشــوراتــهــم 
وكتاباتهم مستائون مــن رقص 
 بفوز 

ً
المصريين أمام اللجان فرحة

السيسي..
ــيــوم أصــبــح مــنــظــرًا مــؤذيــًا  ال
ــدهــم ،  ــلــحــيــاء عــن وخـــادشـــًا ل
وباألمس كــان هــذا الرقص في 

الساحات حرية وثورة !

عبده حمود القحطاني

فــــوز الــســيــســي اليــعــنــي فقط 
ــمــا يعني والدة  فـــوز شــخــص وان
وضع جديد يستوعب متغيرات 
ـــون مصر  الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة ك
تمثل العمق السياسي والثقافي 

واالجتماعي..الخ لألمة العربية.

د.يوسف الحاضري

الـــدول يجب أن يحكمها رجــال 
أقوياء أشداء..

وألن الــرجــل الــعــســكــري أكثر 
األفــراد قوة وشدة وبأسًا بين كل 

طبقات المجتمع..
فلنقل (يحيا حكم العسكر) من 

أجل وطن قوي..

نزيه العماد 

أعتقد أن الــثــورات التي تشهدها 
مصر وسوريا عبر االنتخابات أرقى 
بكثير من ثورات قطع الطرقات.. إْن 
كانت هذه ثورات مضادة فأهًال بها..

محمد الوجاري

شيخ يقتل وشيخ ينهب وشيخ 
يختطف وشيخ يتوسط. وشيخ 
يحكم وشيخ يصلح وشيخ يهجر 

وشيخ ُيفجر.. 
وشعب ُيقهر ومواطن وعسكري 
يقتل، والحكومة اليهمها كيف 
 او قتًال او قهرًا.. 

ٌ
يكون موته جوعا
هذا حال اليمن!! 

عبداهللا ساري  

الشيء الوحيد والذي فعًال نجحت 
ــجــدارة وحسن  فيه حكومتنا وب

التنفيذ:
هو القدرة الكاملة على تنفيذها 
لمشروع إطــفــاء الكهرباء بشكل 

دائم!؟

نائف حسان

ــفــهــم تـــهـــرب اإلصــــــالح من  أت
عالقته باإلرهاب واإلرهابيين، لكن 
ليس لدرجة التكتم على جريمة 
قتل جماعية عبر طــائــرة بــدون 

طيار..

أمل عبدالملك

العرب اليعرفون معنى الحرية 
ومعنى الوطن

ألننا نصنع جالدينا بأيدينا
ونبيع أنفسنا لنكون عبيدًا

محمد العماري 

قولوا لحورية مشهور نص سكان 
ــــواب الــمــحــطــات،  صــنــعــاء عــلــى أب
منتظرين فرج حكومتها تشارع 
على المواطن بدل المفراغة حقها 

وتصريحاتها..
هذة بركات ثورتها البــارك لها 

وال لهم ..

عملية نهب الــبــنــوك فــي سيئون تؤكـد أن 
هدفهم لم يكن السيطرة على المدينة .. وأنها 
ايضًا مجرد غطاء .. فهل من نهب لآلثـار في 

قصر سيئون الى جانب األموال المنهوبة..؟ 
وحــتــى وإن.. فهجوم الــقــاعــدة على مدينة 
سيئون، واستهداف اجهزة الدولة و مقرات 
المنطقة العسكرية األولــى ، ليس إال لعبة من 
أالعيب الطاغوت، بمساعدة أوليائه في الداخل 

من الساسة والعسكريين والرأسماليين ورجال 
ـــى فــي طريق  الــديــن ، ويمضي بــالــدرجــة األول
مخطط تحويل كل االراضي اليمنية الى مسرح 
(عمـالق) لعمليات الجيش، بهدف تشتيته 
وتدميره أو انهاكه مع الزمن، وترويض العقول 
لتقسيم األرض على اسس طائفية ومناطقية، 
وعلى اساس المصالح الخارجية للقوى االقليمية 

والعالمية. 

يحيى العماد 

حسن زيد

ياسر العواضي  

نبيل الصوفي امل الباشا 

حسين عزيز 

محمود شويعه

ياسمين ربيع 

كتاباتهممنشور األسبوع القاعده ونهب البنوك 

صورة وتعليق

عدي صالح علي أبو الريش

مصر بتحبك ياسيسي.. تحيا مصر..

.. بيننا وبينهم 
ٌ

فرق

القاعدة ..فتاااوى 

الشهداء عند الله 

عمران حرب عبثية 

التعصب 
عـــوضـــًا عـــن أن نتعصب 
لــبــرشــلــونــة وريـــــال مــدريــد 
وننقسم مــع وضــد، لنتعلم 
منهم ونشجع على ممارسة 
اللعبة وتوفير االمكانات لها..
وبالمثل التعصب ضــد أو 
مــع هــذا وذاك مــن األحــزاب 

والمرشحين والقيادات..
لن نغير واقعهم ان فرضنا 
ــن نؤثر  رأيــنــا على بعض ول
ــن نسقط  على نتائجهم ول
من نكرهه كما أننا لن نفرض 
عليهم من نتعصب له حتى 
ــو أجمعنا عــلــى رأي واحــد  ل

أو أسكتنا كــل مــخــالــف لنا، 
لتعصب وتحويل  ولكننا با
كل قضية الى وقود لتأجيج 
خالفاتنا وزيادة نيران حروبنا 
ندمر فرص التعايش ونحرم 
أنفسنا من استيعاب الدروس 

والعبر

جنان اصالحي 
لإلصالحيين حقنا مع مرسي قصة غباء ال تنتهي

فتور نسبي فــي المشاركة االنتخابية معناه عندهم 
أن مرسي سيعود  (يــاربــي رحمتك).. كل الموضوع أن 
المرشحين الحاليين ال ينتمون ألحزاب سياسية حقيقية.. 
وكلنا يعلم أن األحـــزاب هــي الصخب الحاشد األول ألي 

انتخابات تجرى في العالم..
طب كمشروع 

ُ
أما الرئيس السابق مرسي فقد انتهى وش

رئيس .. وإلى األبد..
لوا جنان

ّ
بط

القتل باسم الدين 
القاعدة وفوق جرم 
 . وخطيئة افعالها .
بدأت تستخدم ورقة 
اكثر قــذارة .. اللعب 
ـــر الطائفية  عــلــى وت
بـــشـــكـــل مـــكـــشـــوف 

ومفضوح ..
من يوقف هذه اآللة 
الهمجية الــتــي تقتل 
بــاســم الــديــن .. تــارة 

بدعوى العمالة وتارة اخرى بدعوى المذهبية ؟!
يا الله .. كيف يستمتعون بتشويه هذا الدين 
بإجرام منقطع النظير وبتوثيق تلك المشاهد 

بتصوير عالي الدقة .

الثورة الكاذبة 
عندما تكون ثوراتك 
وغضبك تقليدًا لشعوب 
اخرى ... تصبح اضحوكة 
بــيــد حــكــومــة تسلقت 
على ظهرك ..وال تزال 
منحنيًا لها رغم افتعالها 
كــل هــذه االزمـــات التي 
يعيشها اليمنيون ... 
ازمــة البترول والديزل 
والــكــهــربــا وووو طالت 
بــشــكــل يـــؤكـــد حــجــم 

االستهتار واالستعباد للشعب ...فمن يبيع نفسه 
مقابل وجبة غداء او توصيلة بباص الى ميدان ثورة 
مزعومة ... يستحق ان ُيرفس من قبل أرباب غضبه 

وثورته الكاذبة 

حنان حسينسند راجح
بدر المهتدي

صادق السالمي 

هشام سرحان

قصائد الزعيم 
تبت فيه ابرزها 

ُ
سبحان الله العظيم وهو في السلطة كم يا قصائد ك

يابشير الخير وماحدلها غير اهلها وعاهدنا الله وقائد المسيرة ومالنا 
غير علي.. وعندما خرج من السلطة كم أيضًا ياقصائد قيلت فيه وابرزها 
تبت ست 

ُ
أيقونة سالم الله على عفاش التي حتى اآلن حسب ما رصدته انا ك

برة لهم 
ُ
قصائد على نفس القافية.. أرزاق، من أحبه الله أحبه الناس.. والخ

ثالث سنين بس ما قد حصلوا إال اللعن والشتائم.. 

سلوكيات متمردة
أســـتـــغـــرب كـــثـــيـــرا كــيــف 
يتقاتل من كانوا يتشدقون 
بالدولة المدنية وهل تعني 
ــســيــطــرة على  ــة ال ــي ــمــدن ال
الــعــقــول والــجــغــرافــيــا بقوة 

السالح؟! 
هــل الــمــدنــيــة أن يــمــارس 
الحزب سلوكيات الحركات 
الجهادية والمتمردة وينصب 

نفسه مقام الدولة ؟!

ياربي تمطر بترول 


