
مابين غزه واليمن 
أكـــــــثـــــــر مـــا 
ـــا  أحـــزنـــنـــي وأن
أشاهد القصف 
ـــي  ـــل ـــي االســـرائ
عــلــى غـــزة في 
نــشــرة األخــبــار 
.. الـــقـــذائـــف 
والــــصــــواريــــخ 
كانت تتساقط 
عــلــى المدينة 
ومع ذلك لم تنقطع الكهرباء هناك... 
الـــلـــهـــم ارزقــــــنــــــا حــكــومــة 

كحكوماتهم  ..!!

منذ عدة أيام وأثناء مشاهدة 
كــأس الــعــالــم يطلق أحدهم 
قذيفة على الهدف والعرب 
والعالم يشاهد متحمسًا في 
ذات اللحظة التي تصيب فيها 
القذيفة هدفًا في غزة.. يصرخ 
العرب بقوة مع التعبير عن 
فرحة التشجيع للفريق الذي 
نجح في التصويب وهكذا.. إلى 
أن ازدادت الضربات في اللعبة 

السياسية التي توالت محققة أكثر من هدف وبسرعة 
قياسية لم يكن يتوقعها المتفرجون العرب.. وقد 
أصابت مرماها مع ضعف الدفاع الــذي لم يعد لديه 
حماس بنفس المستوى السابق.. وهنا تعالت الصرخات 
في عدة جهات.. هناك من يصرخ من األلم ويبكي لما 
أصابه وأدمى جوارحه جراء تلك الضربات واألهداف التي 
أوقعها به خصمه وعدوه التقليدي وفي ذات اللحظة 
هناك من يصرخ بسعادة للنتيجة التي كان يتابعها 
عن بعد مع الكثير من العرب والمسلمين وهم على 
أمل أن تكون هناك أهداف أخرى وقد لعبت بهم أفكار 
غريبة خشية عدم حصول ذلك في البقية الباقية من 
اللعبة وحتى انتهائهم من كأس العالم الذي شربوه 

حتى الثمالة..

دين الله اليحتاجكم 
يامن تدعون الدين والتدين 
ات بــالــمــوت..  ــاء ــف يكفي احــت
والتفرح كل جماعة نفسها  ان 
من يقتلون من اتباعها شهداء 
ــه.. أنــتــم فقط  ــل فــي سبيل ال
لوثتم ديننا وكرهتم االخرين 
فيه بتعصبكم األعمى الجاهل، 
ـــن الـــلـــه  اليــحــتــاج لــهــؤالء  دي
القتلة.. اللهم خلصنا منهم 

فأنت القادر عليهم.

فجأة.. القرضاوي لم ُيفت بقتل شيمون بيريز 
أو نتنياهو كما افتى بقتل الرئيس بشار االسد !

فجأة .. العريفي لم يَر المالئكة تقاتل الجيش 
االسرائيلي مثلما رآهــا تقاتل الجيش العربي 

السوري!! 
فجأة .. جامعة الدول العربية لم تجتمع منذ 
بــدء قصف غــزة.. بينما اجتمعت خــالل نصف 
ساعة الستدعاء الغزو للعراق وطرد سوريا من 

عضويتها بناًء على طلب هيالري كلينتون !

فجأة .. امير قطر لــم يطلب ارســـال قــوات 
عربية إلى غزة مثلما طلب ارسالها الى سوريا !

فجأة .. حلف الناتو لم يتدخل لحماية سكان 
غزة كما تدخل لحماية سكان ليبيا "كما قال في 

كذبتِه الشهيرة"!!
فجأة .. لم تقم الدول العربية بطرد السفراء 
االسرائيليين كما فعلت بطرد سفراء سوريا 
العربية خــالل دقائق بعد ان أمرتهم أمريكا 

بذلك.
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اشراف/
- مواليد صنعا ء العام ١٩٧٣مكامل الخوداني

- درس المراحل االولى بمدرسة الكفاح 
- خريج اعالم جامعة صنعاء ١٩٩٦م
- يعمل لدى وزارة االوقاف واالرشاد 
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مقتطفات

بشرى المقطري

الحرب في عمران، والتحريض 
في تعز، بتوزيع منشورات في 
الجوامع لقتل وتصفية عدد من 
الكتاب والسياسيين المختلفين 

مع االصالح ..لعناتي..!!

اوسان الكمالي

"عندما تتصدق على فقير
ــك قــد مثلت دور  فــال تظن أن

"الكريم مع الُمحتاج"
بل أنت "ُمحتاج يعطي ُمحتاج"،
حاجتُه عندك ، وحاجتك عند 

الله".

محمد حميد

دئمًا عامل الناس على مبدأ: إن 
لم تنفعه فال تضره ،، 

وإن لم تفرحه فال تغمه وإن لم 
تمدحه فال تذمه ،،، ).. 

Elham SH

 
كانت عندنا قضية فلسطين 
واليوم صار عندنا بالبلد الواحدة 
عشرين قضية وكله بما كسبت 

ايديكم ياعرب .!!

مراد شلي

موضوع يدعو للتساؤل . 
ــاذا اخــتــفــت مــظــاهــرات  ــم ل
حــزب االصــالح من أجــل غزة 

وفلسطين؟!! 

مأمون االبيض

كــل واحــد يطلع على التلفزيون 
ــشــعــب الــمــســكــيــن،  يــتــكــلــم عـــن ال
الشعب المظلوم، الشعب.. الشعب.. 
وهم اساس نكبة الشعب .. خلونا في 

حالنا الله يرحم ابتكم.. !!

هشام بن عبدالمغني

عسى ان تكرهوا شيئًا وهو خيٌر 
لكم...

لوا بالخير  يا شعب اليمن تفاء
تجدوه..

عبداهللا ساري

الحب الحقيقي الوحيد الــذي 
ا  اليترك وجًعا في القلب وال ألمـً
في الروح هو حب الله عز وجل..!!

جميل مفرح

يا كهرباء.. حرام عليكم.. اتقوا 
الله في أنفسكم..

نصف ساعة ســّراج بعد ثمان 
ساعات ظالم...؟!

ــلــه لــو هــي بــالش أو حسنة  وال
منكم ما تفعلوا هكذا..!!

صالح الحنشي 

التربية التنظيمية التي يتبعها االصالح
مع اعضائه.. يستحيل معها أن 
يطلع من بين صفوف االصــالح 
قيادي ناجح.. انصح أن يتعاقدوا 

مع ميسي أو نيمار..!!

ــد  ــري اإلصـــــــالح ال ي
ــتــوقــف عـــن اللعب  ال
فــي مــواجــهــة الحوثي 
بـــأوراق محروقة وبال 
قيمة حين يرفعها هو 
بالذات. وهذه أبرزها:

ــــــــــدفــــــــــاع عـــن  -ال
ــة.. هــذه  ــجــمــهــوري ال
ورقــــــــــة مــــحــــروقــــة 

وخــاســرة ليس ألن الحوثي أعلن 
انــه جمهوري بل ايضًا ألن هناك 
اعتقادًا بأن االصــالح يستخدمها 

قناعًا ألجل أغراض سياسية.
ــة..  -الــحــرب لبسط نــفــوذ الــدول
ورقـــة محروقة ألن استخدامها 
مــنــوط بــالــرئــيــس هــــادي ونــظــام 
التوافق االنتقالي، ثم ان مخرجات 
الحوار التي صوت عليها اإلصالح 
تنص على ان حروب صعدة خطأ 

تاريخي اليجوز أن يتكرر.

-نزع سالح المليشيات.. 
ـــــــة مــــحــــروقــــة ألن  ورق
االصـــالح لــديــه تحالفات 
وتفرعات مليشاوية وفي 
ــشــف عن  ٢٠١١م، ك
أجنحة عسكرية موالية 
ــه وســاهــم فــي انقسام  ل

الجيش.
-حتى استشهاد العميد 
القشيبي.. ورقة محروقة سياسيًا 
ألن قبائل االصـــالح فــي ٢٠١١م 
ــد لــــواء واعـــتـــدوا على  قــتــلــوا قــائ
المعسكرات بنفس الذرائع التي 
يعلنها الحوثي اآلن، (وقـــد كان 
مقتل القشيبي مناسبة للتذكير 
بضلوع االصالح في مقتل قائد اللواء 

٦٣ مشاه جبلي). 
-الثورة الشعبية الشبابية.. ورقة 
احترقت وسقطت بالتوقيع على 

التسوية

محمد العالئي
الطاهر الهاشمي

نجالء الذماري 

كتاباتهممنشور األسبوع

األوراق المحروقه

صورة وتعليق

أماني علي..
حال بعض األسر في رمضان..

مابين غزه وسوريا 

العمل بالقرآن الكريم 
ــكــريــم آيــاتــه مــقــدســة، منزل  الـــقـــرآن ال
ومحفوظ من الله تعالى.. مسخر لمنفعة 
البشر المؤمنين بهديه طمأنينة وتعبدًا 
وحكمة واسلوب حياة.. ولذلك البد أن يتحقق 

العمل بما فيه بمقتضى األمر اإللهي.
إن تحويله إلى مجرد كتاب مشافه وحفظ 
فقط دون العمل بما فيه من توجيهات في 
مختلف مناحي الحياة والقصور عن تحويل 
أحكامه ومواقفه الى آلية يتم العمل بها هو 

الهجر بعينه الذي تم تحذيرنا منه .

علياء فضائل

لحزب اإلصالح
ادعــوكــم إلـــى مراجعة 
كـــل مـــا قــمــتــم بـــه خــالل 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة خاصة 
في محافظة عمران وكل 
محافظات اليمن والكف 
تلين  لمقا ا عــن تحشيد 
لميليشيات وعناصر  وا
القاعدة لقتال اليمنيين 
ــجــنــرال  ـــدعـــوا ال وأن الت
مــحــســن يــأخــذكــم معه 

إلــى الجحيم .. ولعل تعنتكم وتمنعكم تنفيذ 
االتفاق الرئاسي في عمران دليل على فقدانكم 
التفكير الصحيح والدراية بأنكم تفقدون الكثير 
من قواعدكم ومراكزكم وهذا يدعو إلى مراجعة 
ســيــاســاتــكــم تــجــاه خــصــومــكــم وتـــجـــاوز غلكم 

واحقادكم نحو اآلخرين.

بالرجال البالمال
اليعتز الرجل بالمال 
وإنما يعتز بالرجال ونية 
الخير وإرادة الرفعة 
ألهـــلـــه ووطـــنـــه دون 
تمييز...ومن فرط في 
الرجال وحب المال ضيع 
ــمــال والـــرجـــال .فلله  ال
در المشائخ في بلدان 
الجزيرة العربية ماعدا 

من سكنوا وطني.!!

عبدالوهاب أبو طالب

الشيخ امين عاطف

وليدعلي القيسي
محمد العابد

علي حسن العيدروس 

شرف غالب قحطان

فاضل الهجري

محاسن الحواتىماهر شجاع الدين

الحياة لمن تنادي  األهداف العربية 
وما هو عنها بالحديث المرّجم وما الحرب إال ماعلمتم وذقتم  
وتضر إذا ضّريتموها فتضرم متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
وتلقح كشافا ثم تنتج فتتئم فتعرككم عرك الرحى بثفالها 

رضع فتفطم
ُ
كأحمر عاِد ثم ت هم 

ّ
فتنتج لكم غلمان أشأم كل

من قبل أكثر من ألف وخمسمائة عام صرخ زهير بن أبي سلمى في العرب ولكن إلى يومنا هذا 
ال حياة لمن تنادي فتعسًا لقوم يّدعون القرب من الله وهم أبعد مكانًا عنده.

لو كنت رئيسًا!!
لو كنت رئيسًا- ال قدر الله- لما تركت مسدسًا بيد 
ــة والنظام  ــدول ــزمــت الجميع احــتــرام ال مــواطــن وألل
ــو قالوا  ــوق الــقــانــون ول ــون.. بــالــقــوة وال احــد ف ــقــان وال

ديكتاتور.. 
المهم نبني البلد ونعلم البشر كيف يعيشون .. 

نحن فى دماء وموت منذ عرفنا أنفسنا كيمنيين متى 
نعيش اسوة بكل العباد ..؟!

دعوة من القلب 
ال شــيء يخترق "القلوب" كلطف العبارة ، وبذل 
االبتسامة ، ولين الكالم ، وسالمة القصد، ونقاء القلب 

وغض الطرف عن الزالت"
ى ما اخَتارُه 

َ
َنسَعى َو َنمِضي ؛ َو َنتعّب َو َنبِكي َو َيبق

ير)..
َ
الله ُهَو (الخ

خيوط من ذهب تربطني بمن أحب يزداد بريقها كل 
يوم فأظل احبهم في الله لألبد،

اللهم اجعلنا من اهل النفوس الطاهرة .. والقلوب 
الشاكرة .. والوجوه المستبشرة الباسمة ، وارزقنا 

طيب المقام وحسن الختام.
عشم ابليس

حنق االصالحيين جعلهم يتمنون االنفصال 
ناسيين انهم كانوا يعتبرونه كفرا ودمارا على 
االسالم لكنه عشم ابليس في الجنة فقد استطاع 
هادي ان يلملم مختلف فصائل الحراك ويوحد 

موقفهم مع الوطن.

الجميع خسر في عمران بــدون استنثتاء ... الحوثيون 
واالصالح والدولة والمواطن واليمن بأكمله خسر في عمران 

...
أمامنا فرصة لنعيد النظر في ما يجري حولنا والــى أين 

نسير ....
لم ينتصر أحد حتى الحوثيين خسروا كثيرًا ...

الجميع خسروا


