
 - اإلخـــــوان هــم مــن سن 
ـــهـــجـــوم عــلــى  وشــــرعــــن ال
المعسكرات وقــتــل جنود 
ــة بحجة انــه  ــدول وضــبــاط ال

دفاع عن النفس ...
- اإلخــــــوان هـــم مـــن سن 
اســقــاط االنظمة والــخــروج 

على ولي االمر ...
- اإلخــــــوان هـــم مـــن سن 

وأفتى بحرب ١٩٩٤م..
- اإلخـــــوان هــم مــن أفتى 
ـــوجـــوب الــــحــــروب الــســت  ب
بــصــعــدة بــيــن ابــنــاء اليمن 

ودشن الحرب السابعة..
ــن  - اإلخـــــــــــــوان هــــــم م
شـــرد طـــالب دمـــاج وكــانــوا 
ـــســـالم مــع  ــشــيــن ب ــعــاي ــت م

الزيدية بصعدة..

- اإلخــــوان هــم مــن جهز 
لمقاتلة الحوثيين فاتى بهم 

الى عمران..
- اإلخـــــوان هـــم مـــن دمــر 
الجيش والوطن والخدمات 

بالفوضى الخالقة ..
- اإلخوان هم كارثة اليمن 
والشعب ويتسترون بالدين 

وهو منهم براء.. 

- اإلخـــــوان هــم رأس كل 
الفتن باليمن ..

ـــم ســوســة  - اإلخـــــــوان ه
تنهش مــؤســســات الــدولــة 
ويجب استئصالها قبل فوات 

األوان ..
- اإلخـــوان هــم مــن انعش 
نــت  لمذهبية باليمن وكــا ا
ميتة.. والزيدي والشافعي 
وغــيــره كــانــوا يــصــلــون مع 

 في حاله ..
ٌّ

بعض وكل
- اإلخــــوان هــم مــن طالب 
بهيكلة الجيش واصبحنا بال 

جيش من تحت رأسهم ..
- اإلخـــــــوان هـــم الـــراعـــي 
الرسمي والــداعــم الرئيسي 
للقاعدة وانــصــار الشريعة 

والدواعش الجدد.. 

ـــــن تـــحـــتـــرق  ل
الــيــمــن مــن أجــل 
دبـــــة بــــتــــرول.. 
هكذا قال محمد 
ــيــدومــي بلغة  ال
تـــســـطـــيـــحـــيـــة 
تــلــخــص وقــاحــة 
الـــســـيـــاســـيـــيـــن 
الـــيـــمـــنـــيـــيـــن 

ـــة  ـــمـــرحـــل ــــــصــــــوص ال ول
االنتقالية، ستحترق اليمن 
ألن فيها أمثال هذه النخب 
الهزيلة التي اججت انقسام 
الـــشـــارع ومـــارســـت الــفــرز 
الطائفي وسعت إلى تقسيم 

اليمن ..
ـــى الــيــدومــي،  بالنسبة إل
العسكري، فإن دبة بترول 
ال تعني له شيئًا لكنها تعني 

كثيرًا للجياع
ـــدي أمـــل أن هناك  كـــان ل
عقالء في هذا الكوكب اليمني 

ــعــون  ــطــي ــســت ي
ــقــاف الــهــاويــة  اي
التي ننحدر إليها 
جــمــيــعــًا .. لكن 
مــــاذا نــفــعــل إذا 
كانت نخبنا بهذه 
ــة وبــهــذا  ــهــزال ال
ــر الــقــيــمــي  ــق ــف ال
لالنسانية، بهذا 
التنطع الكاذب وتسطيح 

القضايا ..؟!
ـــي تــحــتــاج اليمن  فــي رأي
إمـــا لــنــخــب يمنية قـــادرة 
عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ مــطــالــب 
الشعب الــجــائــع، واســقــاط 
الحكومة واسقاط الجرعة 
، ونبذ الكراهية والعنف، 
ونــــزع ســـالح المليشيات 
والتحقيق في جرائم قتل 
المتظاهرين.. أو نحتاج 
إلى حمار الرازحي الحكيم 

ليعبر بنا المضيق..

 شبعنا من ثورات الفوضى.. نريد ثورة 
استقرار

شبعنا من ثورات الخراب.. نريد ثورة بناء
شبعنا من ثورات األحزاب والجماعات.. 

نريد ثورة صناعات وزراعات وإبداعات.
شبعنا من ثورات الجهل والسالح.. نريد 

ثورة علم ونجاح
شبعنا تسويات ومحاصصات ومخرجات 
ولجانًا.. نريد دولة مؤسسات ومحاسبات 

ات. وعدل وأمان وكفاء
شبعنا من التحزب والتمذهب والتعصب.. نريد امة 

وسطًا تؤمن بالتوسط
شبعنا حروبًا وصراعات.

حروب اليمن تشعلها أموال األغنياء من خارج اليمن 
ويذهب فيها أوالد الفقراء في داخل اليمن .

السؤال الذي يجب أن يجد له الجميع إجابة : كيف نريد 
أن يقف اليمن على قدميه ونحن ندفع به نحو السقوط 
المدوي في اشد لحظاته الحرجة. إن الغاية أيًا كان نبلها 

ال يمكن أن تبرر الوسيلة؟
أيها اليمنيون: اليمن السعيد غير موجود في الخدمة 
يرجى إعادة تعبئة رصيدكم الحضاري والثقافي والعلمي 

فالجهل عدوكم األول.
ى له أن  نعم التغيير في بالدي ولد وهو يزحف.. فأنَّ

يطير؟
نعم السالح في بالدي شر مستطير .

نعم الجهل داء خطير.

نعم الشعب فقير.
رغم ذلك كله مازال لدينا أمل كبير .

اليأس مع اليمن واليمن مع اليأس.. اليمن 
بخير وسيظل بخير بإذن الله.. التقنطوا من 
اليمن فقد مرت عليه ظروف أصعب من التي 

تمر عليه اآلن وتجاوزها..
اليمن كالسخان الكهربائي األوتوماتيكي 
عندما يصل إلى أعلى درجة حرارة وغليان 

يتوقف ويكيف نفسه ببرودة.
قلتها وسأظل أقولها احذروا من الذين إذا 

اتفقوا نهبونا وإذا اختلفوا طحنونا..
إن تعاركوا فالطعنات في ظهر الشعب ، وإْن تصالحوا 

فالهبرات في بطونهم.
ة بالحكمة  أن نكون يمنيين يعني أن تكون قلوبنا مضاء

مهما كانت حلكة الظالم من حولنا.
إنما ُسّمي اليمن من ُيمنه وبركته.. والبركة أن نكون 
مجتمعين وان يعمل الجميع من اجل الجميع.. والفتنة 

أن يسعى كل إلى مشروعه تاركًا مشروع الوطن.
ويبقى السؤال : هل صوت الوطن المبحوح وصوت 
الشعب المجروح قادر على التفوق على ضوضاء الجهل 

والسالح والفوضى وتقاسم المصالح ؟
أولــيــس الشعب اليمني يستحق بكل جـــدارة لقب 
نقيب الشعوب المساكين في العالم يتحدثون باسمه 
، ويتخذونه شعارا ثم يدمرونه ويجوعونه ويشردونه.
وفــي الجانب المقابل أولسنا مستأجرين بــالدنــا من 

الحكومة إيجارًا.. والماء والكهرباء واألمن علينا ؟!.

مقتطفات

نبيل سبيع

الكهرباء راحت صعدة مع اللجنة 
الــرئــاســيــة عــشــان تــتــفــاوض مع 

الحوثي.
ال تــقــلــقــوا: ســتــرجــع قــريــبــًا مع 

اللجنة وبيدها حل األزمة.
عفوًا، أقصد: حل الشمعة.

وفاء حنش

ــن الــمــطــار  ــي ــشــعــب عـــالـــق ب ال
والستين

ونــوابــهــم يعلقون جلساتهم 
ألداء فريضتهم السنوية استالم 
العيدية (قــصــدي اداء فريضة 

الحج)

د. بشير عبداهللا العماد

المواجهات المسلحة - سابقًا 
ــيــًا ومــســتــقــبــًال - تستفيد  وحــال
منها بعض األطــراف السياسية.. 
والنهاية لن يتحمل مسؤوليتها 

سوى رئيس الجمهورية .

أمل ال ينتهي

من االشياء التي ال ترى بالعين 
المجردة.. إنجازات حكومة الوفاق 

خالل ثالث سنوات..

عادل الربيعي

اطمئنوا مهما تعالى التلحين 
السياسي والتهويل اإلعــالمــي.. 
فالشعب اليمني أكــبــر وأســمــى 
ــن تــهــريــج اإلخـــــوان او  بكثير م

تدليس الحوثي!

الشيخ حسين حازب
 

ــن الــشــعــب  ــي أزمـــــة الـــجـــرعـــة ب
والحكومة.. كشفت عن ازمة بين 

صانعي االزمات انفسهم .
يعني «الحنبة» في مكان آخر!!

عبداهللا الجرادي

ال للطائفية ال للحروب.. علينا ان 
نكون يدًا واحدة جميعًا..

وان ال نــخــاف مــن بــعــض.. هذا 
اصــــالحــــي.. هــــذا حــــوثــــي.. هــذا 
مؤتمري، وهذا وهذا.. نحن شعب 

واحد وكلنا يمنيون..

عمار الشبيبي

ــفــوس الــنــظــيــفــة ال تــرضــى  ــن ال
مــن األشــيــاء إال أعــالهــا وأفضلها 
وأحمدها عاقبة.. والنفوس الدنيئة 
ات ،وتقع عليها  تحوم حول الدناء

كما يقع الذباب على األقذار!!

عبدالرحمن الزيادي

ــدت  مــهــمــا كـــثـــرت أو اشــت
األزمات..

إال أني ما زلت على يقين أن اليمن 
سيعود سعيدًا.. 

الــيــمــن بــلــد الــحــكــمــاء والــعــقــالء 
والعدول ومقبرة الفتن!

محمد يحيى اليونسي

عندما تجد شخصًا يبرر جرائم 
القتل التي تحدث التتحدث معه 
ألنــه ببساطة لم يعد إنسانًا، بل 
أصــبــح مــجــرد مسخ بــشــري بــروح 

شيطان..

بشرى المقطري أحمد غراب

عاصم الساده 

كتاباتهم

دعوة النقاذ اليمن

صورة وتعليق

علي خالد علي
االسبوع الماضي كان موعد بدء العام الدراسي.. إال أن بعض المدارس أغلقت أبوابها أمام 

الطالب.. والوزاراة نائمة في العسل..
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ـــن ملك الوطن  ــوات اِّـسلحة واألم ــق ال
والشعب وال أحد وصي على هذه اِّـؤسسة 

الوطنية الدفاعية واألمنية..

اشراف/
كامل الخوداني

حمار الرازحي

من أجل اليمن 

الحوثي مطالب بالمرونة والتواضع 
ي عن زهو الّنصر 

ّ
لآلخرين ،والتخل

ـــه،،، واإلصـــالحـــيـــون  ـــي ــغ ف ــال ــمــب ال
مطالبون بالتخفيف مــن الــحــّدة ، 

ل أحيانا أن يصمتوا.
ّ

ويفض
أمــا الــرئــاســة فمطالبة ، بعدم 
ك بأي اسماء واشتراطات  التمسُّ
، قد ال يأتي من التعويل عليها 

أي فائدة.
ومن حيث جالل بلعيد وخبرته 
، فصنعاء والسلف الصالح لهم ربٌّ 
يحميهم ، وهم في غنى تام عن 
خدماتهم وُنصرتهم ، وما عليهم 
إال أن يعيدوا تربيط أحزمتهم 
الناسفة وقذائفهم ، ويذهبوا بها 
الصحراء ، عسى أن تنفجر بهم 
هناك ونهدأ ، على األقل لبعض 

الوقت، من جهة مجنونة!!

عبدالكريم المدي

غصات الحنين

عندما تتحول الثورات الى لعنة
عندما كنا نسمع كلمة "ثـــوره" فإن معظمنا 
يسترجع ذكريات الحروب ضد المستعمر في 
القرن الماضي وما آلت إليه من انتصارات تمثلت 
فــي خـــروج المستعمرين ودحــرهــم مــن بالد 
العرب.. نتذكر ثــورة الجزائر ضد الفرنسيين 
ونتذكر ثورة ليبيا ضد اإليطاليين ونتذكر ثورة 
مصر ضد الفرنسيين واالنجليز واليهود ونتذكر 
ثورة اليمنيين على االنجليز.. وكلها في مجملها 

انتصرت وسيذكرها التاريخ بالخير مستقبًال..
فـي الوقت الحاضر كلمة "ثــورة" أصبحت مقرونة 
بالفوضى و الغوغائية وقطع الشوارع و انعدام االمن 
وذلــك من خالل ما شهدته وتشهده الساحه العربية 

حتى تشوه المعنى الحقيقي للثورة.. واصبح 
رمـــزًا للعهر السياسي الـــذي يمارسه ابناء 
الوطن الواحد ضد بعضهم البعض .. متخلين 
عن القيم الوطنية والروابط االخوية ولحمة 
الدين و الوطن والعادات العربية االصيلة.. 
يمارسون ابشع انواع الكراهية والحقد والغل 
ضد بعضهم البعض لكي يرضوا حزبًا بعينه 
او طائفة معينة.. وال يعلمون انهم ينفذون 
مخططات بشعة لــقــوى مسيطرة عالميًا 
.. هــذه القوى تمتع ناظريها بالمشهد العربي الذي 
استطاعوا ان يردوا كرتهم االولى التي ُهزموا فيها من 

خالل الثورات الحقيقية.

مواليد ١٩٧٩م
ـــن  مـــــدرســـــة اب

ماجد 
ــــدى   يــــعــــمــــل ل
ــثــورة  مــؤســســة ال
لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــة 
والطباعة والنشر 
ــر  ــي ــاجــســت   م
ــي   صـــــحـــــافـــــة  ف

جامعة صنعاء

وع
سب

 األ
ية 

ص
شخ

سرق
اسابيع من االزمــة ولم 
نسمع اي تعليق من بن 
ــفــراج  ــمــجــرد ان عــمــر وب
االزمــة واقتراب التوصل 
لحل عبر االرياني وهالل 
والــعــزي أتــى مسرعًا الى 
الــيــمــن لــيــســرق االنــجــاز 
ــه الـــــى قــائــمــة  ــف ــضــي وي
انجازاته العابرة للقارات 

هذا مثل اليدومي الذي سرق نجاح الحوثيين 
في تخفيض الجرعة.

نصب على الطريقة االسالمية 
لماذا االستغراب من حرص 

الجماعات االسالمية
عند اطالق المسميات على 

كياناتها..
ان تتسمى . مثال: 

ــلــه،  حـــزب الـــلـــه، انـــصـــار ال
االخوان المسلمين.. النصرة..
ايش تتوقعوا مثال اذا واحد 

نصاب فتح بقالة ايش 
ممكن يسميها..

اكيد بايسميها بقالة «االمــــــــــانة».. عاشان 
يستدرج ضحاياه..!

حامد غالب

صالح الحنشي 

حسين عزيز

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام

للتوضيح وللتاريخ ..

األلم
ما عاد يهزنا شئ اصبحنا نستقبل الفرح و الحزن بااالهمال ذاته.

كأن قلوبنا اعتادت على مفاجآت االلم.
فالتكرار احيانا يمنحنا مناعة ضد االشياء المكررة مهما بلغت 

قوتها....

مخاض عسير لمولود تحاول قوى 
النفوذ والتسلط والفساد تشويهه...
ــحــق تــتــصــدى لهم  ـــوى ال ــكــن ق ول
وتكشفهم رغم طرقهم واساليبهم 

الشيطانية والخبيثه.. 
وان شاء الله المولود الجميل الذي 
نحلم بــه سيولد معافى وصحيحًا 
ألن من يفاوض تلك القوى الخبيثة 
صـــادقـــيـــن ومــخــلــصــيــن وشـــرفـــاء 

ات.. واليقبلون المساومة بحقوقكم مهما كانت االغراء

اسامه رشيدي 

صادق علي مشرف

مولود نظرة
حينما ترمقني بعينيك .. يشتعل 

الليل
كثيفا .. كندف سحابة

عذبا .. ك أنت حينما صافحتك أول 
مرة

طريا ..كبسكوتة دافئة تضـوع 
منها رائحة الشوكاله

لمنتشية بثقة  لحالمة ا كآمالي ا
توهمني أحيانا

أنه صار بمقدوري العبث بفيزياء األرض والسماء .

ياسمين الربيع 


