
 مدارس ومتارس
في كل دول العالم ابتدأ موسم العودة الى المدارس 
وعندنا عادت المتارس قبل المدارس والسؤال : 
ماذا ذنب جيل االطفال الذين يمثلون اغلب سكان 

اليمن .. ؟
ما ذنــب هــؤالء ان يحرموا من ابسط حقوقهم في 

التعليم والحياة واللعب ؟
ماذنبهم ان يحملوا االسلحة بدال من الكتب واالقالم ؟

ماذا نحمل لهؤالء ؟ وماذا ابقينا لهم من احالم ؟
حسبنا الله ونعم الوكيل.. 

ــــــــــا  وعــــــــــدون
بــــدولــــة مــدنــيــة 
حـــديـــثـــة فـــــإذا 
تلون  بــهــم يتقا
ـــقـــون  ـــســـاب ـــت وي
عــــــلــــــى نـــهـــب 
الـــمـــعـــســـكـــرات 
وســـــالح الـــدولـــة 
ــــال الـــعـــام  ــــم وال
والوظيفة العامة 

وتذهيب الجوامع وتجنيد 
الميليشيات وقبيلة المناطق 
الــمــدنــيــة وتــدمــيــر معالم 

المدنية الحديثة 
مــــــــن تــــوفــــيــــر 
الكهرباء ومشروع 
ــر  ــي ــوف الــــمــــاء وت
الــــمــــشــــتــــقــــات 
الـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة 
والــــتــــعــــلــــيــــم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
وتكريس وإثارة 
للنعرات ولثقافة 
الـــجـــهـــويـــة والــعــصــبــويــة 
والمناطقية والمذهبية هل 

هذا ما وعدتمونا به؟!

 ال سيارات مصفحه وال فلل ضخمة وال 
بدالت وقود وحراسة وسفر واعاشة وأم 

الجن!! 
وال حــرام مــا نكمل السنة اال وقــد في 

خمس جرع جديدة او تنهار الدولة..!! 
نــشــتــي وزراء يــقــتــنــعــون بــالــحــاصــل 
وبالموجود مش وزراء مقاحيش فاسدين 
هذا لي وهذا لولد ولد ولد ولدي والشعب 

يموت جوعًا؟

 ليست في الجرأة على المناداة بإسقاط الحكومات الفاشلة، وإنما الشجاعة في الجرأة على 
ُ
الشجاعة

 وفق مشروٍع عمليٍّ 
ُ

تحمل مسؤوليِة فشِلها بعَد سقوِطها وفي االلتزام بإصالِح ما أفسَدته من قبل
واضْح المعالم قابل التطبيق..

ٍع 
ّ
فمتى ندرك أننا ال نحتاج إلى ثورٍة ذات شعاراٍت غاضبٍة وحسب.. وإنما إلى ثورٍة ذاِت مشروٍع متطل

ها من ذمة الحكومة 
ّ
ورؤيٍة عاّمٍة جاهزة بالحلول الجذرية لجميع المشاكل التي تنتقل مسؤولية حل

ها..
ّ
الُمزاحِة إلى ذمة الحكومة التي حلت محل

َب أي ثورٍة صحيحة، ال 
ُ
مع األخذ في االعتبار.. أن المشروع الحضاري النهضوي الذي يجُب أْن يعق

ينبغي أن يحتوي في طياته على باٍب لالنتقام أو فصٍل لتصفية الحسابات، أو حتى للمحاكمات، وإال فلن 
يكون سوى مشروٍع سياسّي إلزاحة طَرٍف سياسي آخر، وبالتالي لْن ُيكَتَب له النجاح..

ولتعلموا أن الشعب لم يرْد شيئًا حتى اآلن..ألن اإلرادة تتعلق بمطالب المستقبل، وليس بالسخط على 
 يريد.. ومتى ما 

َ
 الشعُب ما المستقبل الذي يريد، فسوف

َ
الحاضر أو بالبكاء على الماضي.. ومتى ما عرف

أراد فستكون له إرادته إن شاء الله وإن أبى من أبى..

إلى فخامة الرئيس هادي:
حين تأتي على تشكيل 
ـــجـــديـــدة  ـــحـــكـــومـــة ال ال
ـــا أن التــهــتــم  ـــرجـــاؤن ف
ــتــي تعلنها  ــاألســمــاء ال ب
المواقع االخبارية الممولة 
، هناك ياسيادة الرئيس 
أسماء تعمل من أجل هذا 
الوطن وال يعرفها اإلعالم 
ولم تشر إليها التسريبات 

الممولة ، أسماء يعرفهم 
الـــوطـــن ويـــعـــرفـــونـــه ، 
ــهــم اإلعـــــالم  ــل ــاه ــج ــت ي

ويــتــجــاهــلــونــه ، هـــذه 
األســمــاء - التي سيكون 
عليك أن تبحث جاهدا 
ــجــادهــا - ستمنحك  إلي
الــخــلــود فــي ذاكــــرة هــذا 

الوطن الموجوع.
اجــعــل الــشــعــب أمــامــك 
ـــرار ،  ـــق وأنــــت تــصــنــع ال
عــنــدهــا فــقــط سيكون 

الشعب خلفك!!

شماعات الفساد
ــو  حــــتــــى ل
ــــص  ــــل ــــخ ت
خــــــصــــــوم 
الحوثي من 
ـــحـــوثـــي..  ال
سيخترعون 
ألـــــف قــصــة 
ــــي..  وحــــوث
هــــــــــــــــــذه 

عقليتهم التي ألفناها تبحث عن 
شماعات لفسادها وخطاياها 
وتسلطها واســتــمــرار عبثها 
وهدرها ألمل في دولة وقانون 

إال دولتها وقانونها الخاص. 
هذه هي العقلية النهمة حتى 
للحقد وإنــكــار فــســادهــا الــذي 
عاث حتى في تعديل قوانين 
أدخـــل عليها تــعــديــالت كل 
همها الجباية من ظهر ودم 

المواطن . 
ــة عندهم هــي الــدولــة  ــدول ال
التي تبسط نفوذهم و تفرض 

قوانينهم الخاصة..

فيسبوك
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- من مواليد ١٩٧٥م
-خريج جامعة صنعاء

-صحفي - منذ عام ١٩٩٩م
-مــراســل صحفي بصنعاء لعدد مــن الجرائد 

الخليجية..
-رئيس لتحرير العديد من المواقع االخبارية.

-نائب السكرتير الصحفي لرئيس المؤتمر..
-رئيس الدائرة االعالمية بمؤسسة روح الشباب.

عبدالله المغربي
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مقتطفات

عبده سعيد الشرعبي

شعوب فيها الديانات الثالث
ـــة-  ـــهـــودي ـــي اإلســـــالمـــــيـــــة- ال

المسيحية وال يتقاتلون !!
فلماذا نتقاتل ونحن جميعا" 

نعتنق دينًا واحدًا؟

عبد الولي المذابي

اســتــبــدال صـــنـــدوق االقـــتـــراع 
بالحشد في الساحات ينذر بكارثة 
ــدركــون مــا هي  جــديــدة .. هــل ت
نتيجة افــعــالــكــم فليس االمــس 

ببعيد؟!!

محمود شويعه

ــفــوضــى   ســئــمــنــا مــــن هـــــذه ال
والمناكفات والحشد والتهديد 
ــن يا  ــي ــن ـــع االم ـــروي والــوعــيــد وت
ــا نفعل  بــاتــتــفــقــوا وتــخــارجــونــا ي
استعادة نظام اقل حاجة يرجع 

االمن واالمان!!

أبوالبراء الشيخ

كل إنسان عظيم كان طفًال باكيًا 
وكل شجرة عمالقه كانت نبتة 

صغيرة 
فليس مــن الــمــهــم مــن انــت 

اليوم
بــل المهم مــا تكون عليه 

غدًا

عادل الهرش

طرفا الــصــراع اعـــادوا البلد الى 
بداية ازمة ٢٠١١م

الكهرباء والمشتقات نفطية هذا 
هو التغيير فعًال!

منصور حزام 

ال تحبط االخرين بكالمك حتى لو 
كنت ترى الحياة تعيسة فغيرك 
يحتاج االمــل والــتــفــاؤل، فأما أن 

تساعده أو تصمت!
محمد غبسي

سيذكر التاريخ أن أول انتخابات 
فــي الــيــمــن جـــرت فــي عــهــد علي 
عبدالله صالح...وسيذكر كذلك 
بأن آخر انتخابات شهدتها اليمن 
كانت في عهد علي عندالله صالح.

صالح الحنشي 

اصغر نافذ يصرف له شهريًا ألف 
لتر بترول, كان يبيعها ب ١٢٥ 

ألف ريال شهريًا،
بــعــد الــجــرعــة الــمــبــاركــة أصبح 
النافذ يبيع مخصصه من البترول 

ب ٢٠٠ ألف ريال.. ارزاااق!!

د.يوسف الحاضري

ـــاك تــغــيــيــرات  ـــت هـــن ـــان لــــو ك
اقتصادية شاملة وحركة نهضوية 
ملموسة ما وصلنا الى هذه المرحلة 

من الهيجان واالحتقان الشعبي!!

سند راجح

طارق كرمان
أحمد غراب

الشيخ صغير بن عزيز

كتاباتهم
الثورة الحقيقية ...

صورة وتعليق

سمير المحمودي

أم تحاول منع اطفالها النظر إلى منزلهم المهدم الذي استشهد فيه والدهم في غزة..

األخطار المحدقة
صنعاء بمثابة الدماغ 
مــن الجسد ،،، اذا تم 
تــخــريــب الــــدمــــاغ أو 
تعطيله ال سمح الله 
تخرب وتعطل باقي 

الحسد!!!
ـــقـــاعـــدة تستعد  ال
للسيطرة على مناطق 
ــيــمــن فـــي حــالــة  فـــي ال

نشوب حــرب مدمرة ال سمح الله في صنعاء، 
كذلك كل المناطق سوف تتأثر وتعم الفوضى!!!
على الجميع ادراك كــل االخــطــار المحدقه 
وتقديم التنازالت وعدم االعتقاد ان أي حرب 

سوف يتم السيطرة عليها بسهولة 
ال رجعة عن المطالب الشرعية للشعب ولكن 

في إطار سلمي.
الحمد لله التزال كل المؤشرات ايجابية جدًا 

ولكن حذار من الكبر والتعالي والغرور ،،،

اإلنسانية
االنـــســـان باختالف 
ــه او  شــكــلــه او عــرق
ـــه او  ـــن ــه او دي ــغــت ل
لـــونـــه يــبــقــى انــســانــًا 
ولــه الحق في الحياه 
مثلك تــمــامــًا.. وحب 
ـــســـان ما  ألخــيــك االن
تــحــب لــنــفــســك لكي 
تتحقق فينا شروط 

االنسانية.

منشور األسبوع

ماهر شجاع الدين

اسامه رشيدي

نبيل حيدر عبد الرحمن الشماع 

ماجد العديني

التسفكوا الدماء
حتى اللحظة ال تـــزال الــدمــاء 
مصانة.. وهــذه نعمة وحكمة 
تــوجــب عــلــى الجميع الــوقــوف 
عندها بمسئولية.. واستغاللها 
الستدعاء الحلول بــاضــرار اقل 
كلفة.. قبل ان تفشل الحماقات 

كل الطرق إليها..
ال يجب ان يستهان بالدماء 
اليمنية من خالل المتاجرة بها 
لتحقيق مكاسب هي اهون عند 
الله والوطن واالنسانية من حرمة 

دم يمني واحد.

وعود التغيير الكاذبة 

حكومة جديدة وبشرط

اليمني االكثر سعادة
ــدراســات الحديثة أن  تبين ال
المواطن اليمني هو أكثر مواطن 
في العالم يحصل على لحظات 

سعيدة 
ä  عندما يعود الماء المقطوع 

يشعر بالسعادة.
ــار  ــي ــت ـــعـــود ال ä وعـــنـــدمـــا ي

الكهربائي يشعر بالسعادة.
ä وعـــنـــدمـــا يــمــأل ســيــارتــه 

بالبنزين يشعر بالسعادة.
ä وعندما يضيع وقته وفلوسه 

بالقات يشعر بالسعادة
ــا تــســقــط قذيفة  ــدم ä وعــن
بـــحـــارتـــه وال تــصــيــبــه يشعر 

بالسعادة.
باختصار الــمــواطــن اليمني ال 
يكاد يجد وقتًا للشعور بالتعاسة 

.اللهم ال حسد !

ناجي بن غالب المزنعي

محمد العمراني

الحل بأيديكم ..
طرف يحشد في شارع وطرف يحشد 
في شارع، لماذا البعض يتهربون من 
الحلول الحقيقية ويلجأون الــى حلول 
وهمية زائفة مع انهم يعلمون بعواقب 
تلك التصرفات التي سوف تدخل البالد 

في مستنقع من الدماء..
ـــس  ـــي ئ ر خ  ال ا
الـــجـــمـــهـــوريـــة 
التـــــــــــصـــــــــــدق 
لــــمــــســــتــــشــــاري 
الــدبــور واالوهـــام 
والمصالح واعلم 
ــــس  ــــي انــــــــــك رئ
لليمنيين جميعآ 
واعلم انك الوحيد 
الــمــســؤل عــن كل 

قطرة دم وعــن أي نتائج قد يخلفها 
اي صراع..

 اللهم اني اسألك من اراد باليمن شرآ 
ان تجعل كيده في نحره اللهم احفظ 
البالد والعباد فانت الحافظ والرحيم 

والقادر والعالم بماتخفي الصدور 

ناصر الحياني

رسالة لسيادة الرئيس 

عدو اليمن
أي تصعيد أو فوضى بعد أن أعلن فخامة 
الرئيس تلبية مطالب الشعب وهــي تشكيل 
حكومة جديدة والتراجع عن الجرعة إلى السعر 
العالمي وااللتزام بتنفيذ مخرجات الحوار حسب 
ماجاء في مبادرة المؤتمر وبعض األحزاب فذلك 
سيكشف من الذي اليريد لليمن الخير واألمن 

واالستقرار بل سيصبح عدوًا لكل اليمنيين..


