
اإلصــالح وعلي محسن والقشيبي 
رفــضــوا تسليم قــرار الــلــواء ٣١٠ 
ــة والــجــيــش، ممثلة  ــدول لــقــيــادة ال
ــدفــاع،  بــالــرئــيــس هـــادي ووزيــــر ال

وسلموا اللواء بكل ما فيه للحوثي!
وما حدث للواء القشيبي قد يحدث 
لكل وحدات الجيش واألمن وأجهزة 
الدولة الموجودة في يد اإلصالح إذا 
استمر هذا األخير في استخدامها 

في حروبه الخاصة والخاسرة رغم أنف قيادة 
الجيش والدولة.

إذا كان ما يزال هناك قيادي واحد يتمتع بذرة 

وطنية داخــل اإلصـــالح، فعليه أن 
يفعل شيئًا من أجل إيقاف الكارثة 
عند هذا الحد.. يكفي جيشنا هزائم، 

ويكفينا ما خسرناه حتى اآلن!
ـــا إذا ظـــل اإلصـــــالح هـــو نفس  أم
اإلصالح، فإن النتيجة لن تكون غير 

ما رأيتم:
ســيــســتــمــر اإلصـــــالح فـــي رفــض 
تسليم قرار ألوية الجيش الواقعة 
في يده لوزير الدفاع والرئيس هادي لكي يسلم 
هذه األلوية بكل ما فيها للحوثي (وهذا األمر 

يجر نفسه على أجهزة الدولة أيضًا).

أؤيــد أي صلح بين جميع أطــراف الصراع 
في اليمن الحبيب.. وليس فقط بين طرف 
وطرف آخر الهدف منه مصلحة شخصية كما 
يهدف إليه اإلصالح الذي فشل وضاع منه كل 
شيء كان يمتلكه قبل ٢٠١١ ويسعى اآلن 
إلسترجاعه على حساب التعلق فوق كتف 
المؤتمر مــرة أخـــرى... ولكن قبل التصالح 
والتسامح والتصافح يجب أن يحصل اآلتي: 

١- على كل طرف أن يصعد أمام العالم 
ويعترف بكل أخطائه التي اقترفها خالل 
فترة ٢٠١١-٢٠١٤م لتتضح الرؤية 
للجميع، كــل شـــيء.. فمستحيل تستمر 

الحياة وهناك الكثير من أسرار 
الحياة مازالت تعيش بيننا.. 

٢- وقــبــل ذلـــك يــتــم تقديم 
جناة جامع النهدين والكرامة 
واإلغتياالت التي حدثت خالل 
هذه الفترة للمحاكمة للقصاص 

منهم وتهدئة نفوس الجميع..
٣- تغيير الحكومة كاملة على 

أسس علمية وطنية..
٤- توفير المشتقات النفطية 

كاملة للمواطن المسكين.
٥- إعـــادة هيكلة المساجد مــن خالل 

تغيير خطباء المساجد بخطباء 
معتدلين ال يعرفون األحزاب.. 

فقط يعرفون الله ورسوله.
لعاطلين من  ٦- توظيف ا
خريجي الجامعات والذين مضى 
على تخرج بعضهم ١٠ سنوات 

(أنا مثال حي على ذلك)..
ــعــد ذلــــك يــتــم عمل  ثـــم ب
مــــؤتــــمــــر وطـــــنـــــي شـــامـــل 
يــضــم أهـــالـــي مـــن قــتــلــوا في 
ــــــرة٢٠١١-٢٠١٤ لــلــتــصــالــح  ــــــت ــــــف ال

والتسامح..

كنت ادفع كهرباء الفين ريال واليوم أدفع عشرين ألفًا بترول 
للماطور.. كنت أدفع ماء ألفين ريال واليوم ادفع اربعين ألفًا قيمة 

وايتات ماء!!
وقس على ذلك أشياء كثيرة في مختلف جوانب الحياة مهما كان 
حجم الفساد قبل ٢٠١١م أقسم بالله أنه ال يساوي شيئًا جنب 
فسادكم وإفسادكم.. ويا رحمتاه لمن عاد وضعهم ودخلهم أسوأ 

مني.

مفارقات..
لملك  عبدا
ـــــحـــــوثـــــي  ال
ـــه  يــــقــــول إن
ــســالم  مـــع ال
ومــع الــدولــة 
ـــة  ـــي ـــدن ـــم ال
ـــــمـــــا  ـــــيـــــن ب
مــلــيــشــيــاتــه 
تــــــمــــــارس 
كــل الــجــرائــم الــمــقــوضــة للسلم 

االجتماعي والدولة.
بينما اإلصــــالح الـــذي تتوالى 
هزائمه الميدانية يومًا بعد يوم.. 
خرج اليدومي بمنشور «داعشي» 
صادم ال يليق أوًال برئيس حزب 
ــواجــه  ســـيـــاســـي.. يـــقـــول أنــــه ي
مليشيات مسلحة، وال يليق ثانيًا 

بمهزوم.
ألم أقل مرارًا أنه ما من أحد خدم 
الحوثي ســوى اإلصــالح وتحالفه 

وخطابه الساذج جدًا جدًا.. 
صدقت العرب: يفعل الجاهل 

بنفسه ما ال يفعله عدوه به.

مه فخذها.. يقول أشهر األطباء النفسيين: سأعطيك عبارات قيِّ
- عندما ترى شخصًا يتكلم بسرعة.. فاعلم أنه: كتوم!

- عندما ترى شخصًا ينام أكثر من نصف يومه.. فاعلم أنه: يتألم!
- عندما ترى شخصًا يضحك كثيرًا وعلى شيء شبه تافه.. فـاعلم أنه: حزين!
- عندما ترى شخصًا يبتسم دائمًا بـ «شكل متكرر».. فاعلم أنه: متواضع 

وقلبه نظيف!
- عندما ترى شخصًا يتشاجر معك دائما .. فاعلم أنه: يحبك.. 

ذل من الكثير !
ٌ
- وعندما ترى شخص لم يعد يهتم ألحد .. فاعلم أنه : خ

فيسبوك
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اشراف/
- مواليد محافظة تعز كامل الخوداني

- خريج مدرسة عبدالناصر 
- كلية التجارة - صنعاء

- يعمل بمصلحة الضرائب 
- مــن الـــكـــوادر النشطة بمؤسسات 

المجتمع المدني 

ناجي المزنعي 
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مقتطفات

محمد غبسي

كل الذين بيبحثون عن 
ــة رمـــضـــان يطلع  ــي ــرام إك
مــعــاهــم شــعــار يــمــن نت 

"الصفحة محجوبة".

طاهر حزام 

على الحوثيين أن يسارعوا 
فــي تكوين حــزب سياسي.. 
ويلعبون لعبات خصومهم 
سياسيًا إن أرادو االنتصار 

فعًال..

محمد عبدالقدوس

  
البيت األبيض:"إسرائيل 
ــخــاذ عملية  ــات ــة ب مــخــول
ــان  ــضــم إضـــــطـــــراريـــــة ل
ســــالمــــة مـــواطـــنـــيـــهـــا" 
ــرم  ــحــت هــــــذا مــــوقــــف م
ومسؤول من أمريكا تجاه 
حــلــيــفــهــم الــصــهــايــنــة.. 
ــوقــف  طـــيـــب ومــــاهــــو م
الــعــرب تــجــاه اخــوانــهــم- 
ولـــــيـــــس حـــلـــيـــفـــهـــم- 

الفلسطينيين..!

نسمة هواء

كن إيجابيًا دائمًا فالحياة 
تــجــارب ومصاعب عندما 
تتألم تصبح أكثر حكمة، 
وعندما تفشل تصبح أكثر 
قوة، وعندما تبتسم تصبح 

أكثر تفاؤًال..

عبداهللا البداي

محاولة اإلهــتــمــام بشخص 
ال يهتم بك كمحاولة إعطاء 

الدواء لشخص ميت.

عدنان حيدر

وجـــد الــحــجــاج عــلــى منبره 
مكتوبًا: "قــل تمتع بكفرك 

قليًال إنك من أصحاب النار"..
فكتب تحته: "قــل موتوا 
بغيظكم إن الله عليم بذات 

الصدور".

عبدالمنعم

ثــالث سنوات ونحن نسمع 
كالمًا وسبًا وشتمًا على شخص 
الرئيس السابق وكل يوم اخبار 
مغموسة بالكذب للرقبة واآلن 

قالوا تحالف..
اتعبونا هؤالء الناس بصدق..

نجوى البعداني

إن فشل الرجال في حماية 
لوطــــــن.. فلن تقف  هــذا ا

النساء موقف المتــفرج.

طه عزالدين

انتبه لكلماتك أمام اآلخرين 
وركز على إختيارها بكل حذر!

فكلمة واحدة منك قد تستقر 
في قلب شخص عمرًا بأكمله.

الحزب الذي يحاكي جميع أفراد وطبقات الشعب باسلوبه 
الراقي والمنهجي المنظم..

الحزب الذي حكم اليمن منذ نشأته بطريقة تتماشى مع 
جميع اطياف المجتمع، فلم يكن لينًا ليُعصر وال قاسيًا لُيكسر..
ــذي يضم أكبر قــاعــدة شعبية عريضة ويحبه  الــحــزب ال

البسطاء وعامة الشعب وينتمي إليه المتعلمون والمثقفون..
 الحزب الــذي يستقي رؤيته من القرآن والسنة وصــاغ لنا 
ته لما يحويه  (الميثاق الوطني) الذي ال يمل أي شخص من قراء
سس حديثة وأنظمة تكفل حكم البالد بشفافية 

ُ
من رؤى وأ

وديمقراطية.. 
حزب المؤتمر تعرض لمؤمرات خسيسة وتسلل مندسين 
حاولوا تشويه صورته وعكسوا صورة غير حسنة عن الحزب 
بأكمله .. تكالبوا عليه بعد أن قضوا حاجتهم ومصالحهم 

الشخصية منه في غفلة من قيادته واستغفال من اعضائه.. 
ولكي يعود المؤتمر الشعبي العام إلى أوج ازدهاره الستكمال 
مسيرته في اطار التنمية الوطنية الشاملة التي تستهدف كل 
ه تتمثل  أفراد المجتمع اليمني ال بد له من تغييرات تطور أداء

فيما يلي: 
- مساندة القيادة الحكيمة لكي تعمل من أجــل الشعب 

والوطن.
- استبعاد األشخاص الذين حاولوا تشويه سمعة المؤتمر 

في السنوات األخيرة.. 
- التعلم من الدروس السابقة وعدم الثقة بالتحالفات الحزبية 
مع األحزاب المتآمرة والتي بانت مواقفها في االزمات األخيرة 

التي عصفت بالبالد..
- العمل بجد لخدمة الشعب الذي يثق بحزبهم األول والرائد 

في ظل دولة مدنية تقضي على الطبقية والعصبية.. 
- االستفادة من الثغرات السياسية التي عصفت بالبالد 
ومراجعة الهفوات وعدم االستهانة بها وإن كانت بسيطة.. 

هنالك العديد من النقاط التي أعتقد أن قيادة المؤتمر تؤمن 
بأهميتها وأنه حان الوقوف للعمل من جديد بها..

كما أن على جميع أعضاء المؤتمر أن يقفوا صفًا واحدًا في 
حمة الوطنية إيمانًا بأن المؤتمر هو حزب 

ُ
سبيل اعادة الصف والل

قادر على تجاوز الصعاب والمحن في سبيل بناء اليمن الجديد 
بكل ما تعنيه الكلمة.. 

أرى في المؤتمر الشعبي العام بقاعدته الشعبية العريضه 
الخير الكثير في إعادة بناء اليمن الجديد، ألن الدول ال تنهض 
إالَّ بشعوبها.. خصوصًا بعد أن ثبت فشل االحزاب االخرى في 

تسيير البالد والشعب لما ينفعهم .. 

اسامه رشيدي

عصام دويد
عادل االدريسي

منشور األسبوع

كتاباتهم

المـــؤتمر الشـــعبي العــام

صورة وتعليق

خليل إدريس..

أطفال غزة ُيذبحون على يد أعداء االنسانية «الصهاينة» في خواتم رمضان الكريم وعلى مرأى 
ومسمع «العرب».. ال ناصر لكم إال الله.. ودعوات المستضعفين.. وال نامت أعين الجبناء..

استراحة  

 التصالح..
عـــنـــدمـــا نـــتـــحـــدث عــن 
ــح واالصـــطـــفـــاف  ــصــال ــت ال
ــي ان  ــعــن الـــوطـــنـــي فــــال ي
تـــتـــصـــالـــح جـــمـــاعـــة مــع 
جماعة ضد اخرى والحزب 
مــع حـــزب ضــد آخــريــن.. 
التصالح للجميع من أجل 
الجميع ومنعًا لسفك الدماء 
واســتــنــزاف خــيــرات هــذا 
الوطن.. غيروا عقلياتكم 
ليتغير واقعنا وليتأكد بعض الــقــادة ان الشعب 
استوعب الدروس ولن يصبح سلمًا يصعدون على 
جثثه لينالوا مكاسب شخصية أو حزبية أو يعتلون 
على جثث المساكين إلى كرسي الحكم.. اللهم اصلح 
شــأن اليمنيين ووحــد صفوفهم واجمع كلمتهم 
واحقن دماءهم ورد كيد الكائدين إلى نحورهم.. إنك 

على كل شيء قدير..

غريب!!
ــيــدومــي يــهــاجــم بشدة  ال
كتابًا وصحفيين واإلعـــالم 
الذي اتهمه بضخ الشائعات 
واألكاذيب والتضليل ويحمله 
جزءًا من مسؤولية ما حدث 

في عمران!!
ــد اآلن  ــري ــة، هـــل ي ــب غــري
رئــيــس اإلصـــالح الــقــول بأن 
عشرات المواقع اإلصالحية 
متهمة بالخيانة والتضليل 

وبث األكاذيب دون علمه، مثًال!!
وحدها كانت تفعل..

ضع تحت الوصاية الدولية. 
ُ
٣٣ سنة واليمن لم ت

ضع تحت البند السابع .
ُ
٣٣ سنة واليمن لم ت

٣٣ سنة والحروب لم تدخل إلى المدن ولم تسقط مدنًا. 
٣٣ سنة وسعر النفط لم يزد عن ١٤٠٠ ريال يمني .

٣٣ سنة لم نَر أية انشقاقات في الجيش اليمني. 
٣٣ سنة واليمن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة نحو البناء والنمو.. 

٣٣ سنة واليمن تلعب دورًا في حل النزاعات العربية..

للخائنين فقط

محمد حميد العمري

أمين الوائلي

نبيل سبيع

حسين عزيز

د. يوسف الحاضريمحمد عبده العبسي

إبراهيم الحاج

هذا ماحدث ..

واقع الحال

شروط التصالح

قناة سهيل
عــنــدمــا تــشــاهــد قــنــاة «ســهــيــل» وهــي 
تسرد األباطيل واألكاذيب ممزوجة بشيء 
مــن السفاهة والــخــروج عــن الموضوعية 
والمهنية تظن في نفسك أنك في كوكب 
الكذب وان الذين يعيشون في هذا الكوكب 
كلهم كذابين، يمجدون الرذيلة ويمدحون 
الــمــذمــوم ويختلقون األبــاطــيــل.. نسمع 
أخبارًا من قناة «زعيل».. نحن متأكدون 
أنها كــذب.. اعتقد بل أجــزم إنها فقدت 

مصداقيتها بين القنوات اليمنية..

خالل ثالث سنوات مضت.. شفناهم كلهم 
عن قرب.. اليدومي، العتواني، نعمان، حميد، 

صخر، عبدالملك، صادق، محسن.. إلخ..
كل «شنب» فيهم أظهر وبكل جدارة اسوأ 

ماتخيله أبشع المتشائمين.
صار فشلهم الكارثي أسلوب حياة ومنهاج 

جيل.
كان أصغرهم يتبجح معددًا مساوئ «صالح» 

متوعدًا الجميع بجنان الخلد إن ترك السلطة.
فلما تنحى الزعيم بــدت للجميع سوآتهم 

وقال قائلهم: سالم الله على عفاش.

نايف علي السريحي

أحقًا كان عهد الزعيم فسادًا..؟!!


