
ال تختلف كثيرًا صورة الطالبة التي قتلتها مقاتالت 
العدوان السعودي بقصف مدرستها في نهم عن صورة 
الطفل الــســوري الــذي وجــدت جثته قبالة السواحل 
التركية، الفرق فقط أن الضمير العالمي تحرك بجيوشه 
اإلعالمية ومنظماته اإلنسانية للبكاء على طفل سوريا 
الغريق، بينما غط هذا الضمير الكاذب في سبات عميق 
ألن الطفلة اليمنية، وغيرها المئات من أطفال اليمن، 

ضحية غــارة شنها نظام أسكت بماله الضمائر وشوه 
الفطرة اإلنسانية التي تفزع لهكذا إجــرام تكرر مرارًا، 
مؤكدًا أن اإلنسانية المدعاة مجرد وسيلة يشتريها المال 

ويحركها كيفما شاء. 
لسنا بحاجة مشاعركم وبكائكم على أطفالنا، ألننا الحقيقة 
التي سيعجز زيفكم عن إخفائها، الحقيقة التي صمدت أمام 

أسلحتكم وإعالمكم وعدوانكم وحصاركم يا سفلة.
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محمد غبسي

من الصدف السياسية أن يتزامن 
تغيير الرئيس األمريكي مع تغيير 
األمين العام لألمم المتحدة، وكأن 
األمــيــن الــعــام لــألمــم المتحدة أحد 
أعضاء فريق الرئيس األمريكي الذين 

يعينهم فور توليه السلطة.

إلى من يعتقدون أن تحويش وكنس 
األمــوال وشــراء العقارات والسيارات 
المدرعة سيحميهم من أية احتماالت 
في قادم الزمن.. اعتبروا مما حصل 

لحميد األحمر وسواه...
المال ليس درعًا كافيًا لالحتماء من 
ضربات وأنواء الواقع المحتملة وغير 

المحتملة.
نصيحة بالش

هل يعلم انصار الله ان المؤتمر 
حـــزب عــريــق كبير يملك قــاعــدة 
شعبية وجماهيرية التعد والتحصى، 
وان مجرد التفكير بااللتفاف عليه 

سيكلف المتحاذقين ثمنًا باهظًا..

دول الخليج توفد مندوبين للعزاء 
برافسنجاني.. وتوفد لليمن طائراتها 

لقتلهم بدعوى انهم مجوس!

يا معاشي امانة مادهاك 
طرت من خزنتك حيث االمان 
سقت نفسك لبدروم الهالك 
ماتخاف من صروفات الزمان

اللوم كل اللوم على من أراد إسقاط 
النظام

وتعاون مع العدوان ومد يد الغدر 
نحو وطنه

ــحــاول  ــى مـــن ي ـــوم عــل ـــل ولـــيـــس ال
االستمرار والبقاء

واقفًا ومتحديًا للخونة واالعداء

هــنــاك بــلــدان يهتمون كثيرًا بما 
لديهم مــن مـــوارد بــشــريــة.. ونحن 
لــألســف فــي بعض الــبــلــدان العربية 
نسوقهم لقتال بعضهم البعض.. 
فمتى نتعظ ونصبح أمة كاآلخرين 
ــن حــروبــهــم ونــهــضــوا  ــادوا م ــف اســت

بشعوبهم وبلدانهم؟

 شيخ يقبض ماليين ..ويلبس أغلى 
المالبس ويركب احــدث السيارات، 
ــك عــلــى المنبر  وبــعــد هـــذا يطلع ل

ويحدثنا عنُ زهد "عمر"!!

كل من وقف في الطرف المعادي 
للزعيم علي عبدالله صالح ُهــِزم, 
وبالتالي فاليمن ال يحتاج لمعجزة حتى 
ينتصر على العدوان ألن السعودية 

تقف في الطرف المعادي للزعيم.
أخبرنا بهذا أحــد عمالقة الكتابة 

الصحفية.

 -أنا ِبَك شيء وبدونك الشئ .
 -أنا انت وانت أنا -ارضي التسعني بدون ارضك

 -وسمائي ال تظلني بدون سماك 
 -محافظتي ليست اليمن بدون محافظتك

 -ومحافظتك ليست.. اليمن بدون محافظتي
 -اعمل واسكن واتملك في محافظتك

 - وانت تعمل وتسكن وتتملك في محافظتي 
 -بطاقتي الشخصية من محافظتك

 - ووظيفتك في محافظتي 
 - قريبتك زوجة ألخي 

 -وبنت احد أقاربي زوجة ألحد أبناء محافظتك 
 - بك أنا يمني كامل ..وبدونك ال انت يمني وال 

أنا يمني 
 - ال اريد ان أكون ماربيًا فقط. وانت عدني او 

صنعاني او تعزي او حضرمي 
 - نحن كلنا يمنيون 

 -ال يشرفني وال يشرفك ان نرجع صغارًا ونحن 
َنا رقاب بعض 

ُ
كبار ..!يضرب َبعض

 - تعز ليست ملكك وحدك ومأرب ليست ملكي 
وحدي وصنعاء وكل محافظة ملكنا جميعًا.

- لم تبِن عدن وحدك وال الحديدة وال صعدة 
وال إب وال الضالع .. والتعز وال.. اي محافظة بناها 
ابناؤها وحدهم ..الكل ساهم في بناء اليمن وعلى 

مستوى كل محافظة 
- أوالدي درســـوا فــي محافظتك، وأوالدك 

يدرسون في محافظتي 
 - المقاول الــذي شق طريق قريتك من ابناء 

العزلة التي بجانبنا 
 - والمقاول الــذي يبني المعهد المهني في 
مديريتي هو من عندكم.. والمهندسون حقه 

احدهم من المهرة واآلخر من صعدة.
- أنا اســأت إليك فسامحني -انــت احسنت إلّى 

فواصل إحسانك
- أنت تخسر 

-أنا اخسر
- اليمن تخسر 
- إذًا كلنا نخسر 

-ال يهمني من الشافعي فينا ومن 
الزيدي

-ألنك أحيانًا تؤّمني وأحيانًا أكون 
إمامك

ــعــًا  ــظــهــر كــلــنــا ارب - نــصــلــي ال
والمغرب ثالثًا 

- لــم نعهد ان احــدنــا يصوم رمــضــان واآلخــر 
يصوم شوال 

- نحتفي بالجمعة كلنا 
- لم نختلف يومًا على أمور ديننا 

- فلماذا تقتل  - ولماذا أقتل 
ع واطردك ألنك 

َ
ل
ْ
- ولماذا تطاردني الني من َمط

ل لماذا تنهبني الني شمالي ..او الني جنوبي 
َ
من َمْنز

ــفــاس محافظتك وهــواهــا  ــمــاذا تحرمني ان ل
ومناظرها، واحرمك حبك لمحافظتي والعيش 

فيها .'؟
- لماذا تكفرني او تمجسني او تتدعشني.

او تروفضني او تمذحجني او تحيشدني او 
تدحبشني او اعفشك او احوثك او احركشك او 

تحوفشني..
-لماذا أكرهك او تكرهني .!

- لماذا نتقاتل في مارب في تعز في البيضاء في 
شبوة في عدن في الجوف في الضالع في إب  في 

أية بقعة من اليمن لماذا نتقاتل.. لماذا..لماذا؟
- كن أي شيء انت حر.. كن اصالحيًا.. كن حوثيًا.. 
كن مؤتمريًا.. اشتراكيًا.. حراكًا.. ناصريًا.. سلفيًا.. 
المهم اعترف بحقي واعــتــرف بحقك ونفسح 
لبعضنا البعض حتى تتسع لنا اليمن النها لن 

تستحمل واحدًا وحده منا ولن تتسع له!
- ال تحرمني األمان وال أحرمك من االستقرار 

- ال نورث ألبنائنا الثارات واالحقاد!؟

-ال نستلم المال من أعــداء اليمن 
والسالح لنتحارب به من مكان الى 

مكان!؟
 - لي ذكــريــات وتــاريــخ ومصلحة 

وصديق عندك.
ــشــروع وزمـــالء  ــــك حبيب وم

َ
 -ول

عندي.
 وما دام االمر كذلك وأكثر بكثير 
مما ذكــرت أعــاله، أتــرجــاك وأتمنى 
عليك ان نقف صفًا واحدًا امام من يريد تشتيت 
شملنا وتفريق جمعنا وسرقة امننا واستقرارنا.. 

والسيطرة على ثرواتنا ونهبها.
 - لن يأتي لنا اي خير او مصلحة ممن يقصفوننا  
ويقتلوننا في كل محافظة بعد اليوم مثلما انه لم 

يأِت قبل اليوم 
 - نحن شوافع وزيود فقط شوافع وزيود فقط 

..
 -لسنا سنة وشــيــعــة.. وال تكفيريين.. وال 
مجوسًا، هذه مسميات وشعارات دخيلة علينا منذ 
غزتنا األفكار الدخيلة على المذاهب المتعايشة 

في اليمن منذ الف ومائتي عام ..
ولنقبل ببعضنا ونتسامح فكلنا اخطأنا كلنا 
اخطأنا ولسنا مالئكة وال شياطين لكننا كلنا حاولنا 

ممارسة دور المالئكة والشياطين ولم نفلح 
- اعتمدنا على الخارج فلم نفلح .!ولن نفلح 

- اعتمدنا على األحزاب فلم نفلح .!ولن نفلح 
- الحل عندي وعندك وعنده وعندها وعندهم 
فهل نقدر على إطفاء شرر الفتنة قبل ان يصبح 

حريقًا مهوًال.
التاريخ والدين والحكمة تؤكد إمكانية ذلك.. 
تؤكد إمكانية ذلك.. تؤكد إمكانية ذلك، فهل نحن 

فاعلون فلنمررها ونعمل بها...
فــإن لم نعمل بها فكلنا خــاســرون.. ياحنين 

الوطن..

سليم العبدي 

يا أخي يا ابن اليمن

مــقــارنــة مــوجــزة لــلــنــقــاش بين 
سعودية الستينيات وسعودية 

هذه األيام:
- سعودية الستينيات استجابت 
للخطر الناصري الــذي تحول الى 
نشاط عسكري مصري مباشر في 
شمال اليمن، بطريقة أكثر حذرًا 
وتواضعًا وأنضج سياسيًا مقارنة 

بصبيانية سعودية هذه األيام.
- الخطر االيراني على المملكة من جهة اليمن ال 
يساوي شيئًا أمام خطر مصر عبدالناصر بنموذجه 

ودعايته الجذابة على نحو خارق.
- الخطر االيــرانــي مــن جهة اليمن ظهر في 
االعــالم بصورة أضخم بكثير من حقيقته على 
األرض مقارنة بزحف الموجة الناصرية وتأثيرها 

الكاسح لدرجة استقطابها أمراء سعوديين.
- طبيعة النموذج االيراني تلعب دورًا في تقييد 
فاعليته وتأثيره داخل نطاق جماعات مذهبية 
غالبًا، بينما ثــورة ناصر ورسالته لم يكن بينها 
وبين مجتمعات الجزيرة العربية حواجز اللغة وال 

القومية وال المذهب.

- الخطر االيراني من جهة اليمن-
إن ُوجـــد- فهو فــي حــده األقصى 
يحمل خصائص الحرب بالوكالة، 
وكان يمكن احتواؤه والتعامل مع ما 
يمثله بوسائل غير مباشرة وأكثر 

فاعلية وأكثر فطنة.
- سعودية الستينيات رّدت على 
خطر أيديولوجي وعسكري أكيد 
ومباشر بحرب استنزاف بالوكالة، 
بينما سعودية هذه األيام رّدت على خطر غير 
مباشر بمغامرة عسكرية غير محسوبة عدوانية 

متهورة ال مخرج منها.
- الــتــدخــل العسكري الــمــصــري جــاء لتثبيت 
نظام ثــوري وليد أعلن الجمهورية على صورة 
النموذج الناصري، لكن السعودية، سواًء اآلن أو في 
الستينيات، فهي لم تأِت إال بعد إطاحة حلفائها 

والتشريد بهم.
- وللعلم دعــم ناصر لليمن كلف المصريين 
خسائر موجعة فــي حــرب دامــت سبع سنوات 
بمشاركة قوة عسكرية ارتفع عددها الى سبعين 

الف جندي بغطاء من سالح الجو.

عمر غيالن المسوري 

تحالف الشرالوزير منصب سياسي
ـــوزيـــر منصب  ــارة (ال ــعــب تــتــكــرر هـــذه ال
سياسي) عندما يتم تشكيل حكومة، ويكون 

ذلك لتبرير تعيين وزراء غير متخصصين.
يكون ذلك منطقيًا ومقبوًال في الدول التي 
يوجد فيها مبادئ وأعراف وتقاليد دستورية 
ـــة ، على اعتبار أن مهام  وقانونية وإداري
الوزير مرتبطة بحلقات ومستويات إدارية 
أدنــى  ، قد تتجاوز خمسة مستويات، يتم 
فيها دراسة القرارات من الناحية القانونية 

والفنية واإلدارية.
في دول العالم الثالث يتم هدم وإلغاء األعراف القانونية 

ـــر -غــيــر  ـــوزي ــل مـــع ال ــعــام ــت واإلداريـــــــة وال
ــأدق  ــم ب المتخصص- عــلــى أنـــه خبير وعــال
التفاصيل الفنية، ويتم رسم سياسة الوزارة 

وفقًا لذلك.
المرجعيات الدستورية والقانونية لعمل 
الوزير وكافة منتسبي الوزارة تلغي أي تصرف 
مخالف ألحكام الدستور والقانون، بمعنى أوضح 
كل تصرف صادر عن الوزير مخالف للقانون ال 
يلزم المرؤوسين بتنفيذه، وتنفيذ التوجيهات 
المخالفة للقانون يترتب عليه مسؤولية الوزير والموظف 

الذي قام بتنفيذ تلك التوجيهات المخالفة للقانون.

ـــشـــر، مــهــمــا زدت أنــاتــي  تــحــالــف ال
ــي ــحــاصــر قـــوتـــي أو مــطــارات مــهــمــا ت

تــحــالــف الـــشـــر، مـــهـــزوم وإن وقــفــت 
ـــي اآلتـــي  ــمــاضــي وف ـــى جـــــوارك فـــي ال إل

ــن تــقــوى عزائمكم  طــالئــع الـــكـــون، ل
ــيــل مــنــي أو مــجــاراتــي ــن ــى ال يـــومـــًا عــل

العدوان استهداف ممنهج لتدمير التعليم

أين مثقفونا..؟

ــــو ركــيــزة التنمية  الــتــعــلــيــم ...ه
ـــعـــاد الــتــنــمــيــة  الــبــشــريــة  وأحـــــد أب
االجتماعية والتي بدورها تعتبر الوجه 
اآلخــر للتنمية االقتصادية وكالهما 
(االجتماعية، واالقتصادية) يشكالن 
ُبْعدي التنمية الشاملة ألي بلد والتي 
تعني تنمية الناس_ بواسطة الناس_ 

من اجل الناس.  
اســـتـــهـــداف مــنــشــآت االدارات 
التعليمية والـــمـــراكـــز  والــمــعــاهــد 
والمدارس من قبل طيران العدوان 

طيلة عامين استشهد خاللها كثير 
مــن الــقــيــادات التربوية وكثير من 
ـــطـــالب، هـــو تدمير  الــمــعــلــمــيــن وال

ممنهج للتعليم وقتل كل مقومات 
الحياة في المستقبل اليمني .

إن استهداف مدرسة الفالح في نهم  
التي راح ضحيتها عــدد من الطالب 
والمدرسين الذين ال ذنب لهم غير 
ــجــاوز مــآســي الحاضر   مــحــاولــتــهــم ت
والتطلع نحو مستقبل يمأله الحب 
والسالم واالمن واالمان.. إن استهداف 
طالب مدرسة الفالح ومعلميها هو 
ضــمــن منهجية الـــعـــدوان الغتيال 

المستقبل والحياة في اليمن ؟

الن النخبة المثقفة -ناشطين وناشطات واعالميين واعالميات وحقوقيين 
وحقوقيات وصحفيين وصحفيات وو.. الخ- ال تحركهم اال  المادة .

وهذه طبعًا حقيقة وما اشتي واحد يعارض بذلك.. ندعو الشعب الى ان يعمل 
لهم لجنة تجمع لهم تبرعات وتودعها في اي بنك،  ويكون هذا المبلغ مخصصًا 

لدعم اي قضايا ليس فيها ربح مادي!

إبراهيم الحكيم

عبدالوهاب الشرفي 

محمد عبداهللا الحضرمي 

عبدالحكيم السنبلي  

إبراهيم الحمادي 

يهتمون بكل 
شيء إال المواطن

اختلفت حكومة هادي المسخ 
ـــر الــواقــع في  مــع حــكــومــة االم
كــل شـــيء إال أنــهــمــا اتفقتا في 
منع وقمع المطالبين بالراتب 
والــحــقــوق المالية وهـــذا محل 
سؤال: لماذا يغضب الطرفان من 
نفس األزمة؟ والمنطق يقول إن 
المتسبب باألزمة المالية يغضب 
من النقد والمطالبة   بتسليم 
الراتب، ولكن غير المنطقي أن 
يغضب الطرفان الــلــدودان، إال 
إذا كانا هما االثنان سببًا في هذا 

الوضع..
ــدًا عـــن الــمــنــطــق الـــذي  ــعــي وب
سيتضح يومًا ما وستشرق شمسه  
نجد  أن اليمنيين ال حقوق  لهم ال 

في الداخل وال في الخارج..
في الداخل بدون راتب ويمنع 
منعًا باتًا المطالبة به أو حتى  النقد 
ألنه سيتحول الى مرتزق وعميل .
وفي الخارج يتم سجن الطالب  
الذين يطالبون بحقوقهم المالية 
كما حدث من ِقَبل السفير العشبي 
سفير حكومة بن دغــر العميل 

بباكستان..

حنان حسين

السفاح هادي

الكيل بمكيالين

١٣ يناير ١٩٨٦م اليوم المشؤوم
بــــدأ عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي  
بالتفكير بالفرار والهرب الى الشمال 
وهرب في نفس اليوم او بعده بأيام 

قليلة.. 
لماذا هرب الى الشمال؟

ألن مــا يطلق عليهم" بــالــزمــرة" 
قرروا تصفية وقتل "الطغمة".

ــلــزمــرة"  ــــان هــــادي يــنــتــمــى" ل وك
اصحاب أبين وكانت مهمته قيادة 
فــرقــة اعــدامــات مهمتها تصفية 

الناس بالشوارع بحسب بطاقاتهم 
الشخصية .

فمن كانت بطاقته الشخصية تحمل 
مواليد الضالع ُيقتل بدون جدال.

ــــــى دخـــــول  وصــــــل بـــــه االمـــــــر ال
لمرضى  ا وتصفية  ت  لمستشفيا ا

والجرحى.
واتــجــه هـــادي وفــرقــتــه بعد ذلك 
الى معسكر بدر والصولبان وهناك 
حصلت تصفيات جماعية للعديد من 

الضباط والجنود بإشراف هادي.

الخطة االبينية فشلت وهــرب في 
نفس اليوم عناصر الزمرة الى الشمال.
من هــم  «الــزمــرة»: هم مجموعة 
الـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة والــعــســكــريــة 
المؤيدة لعلي ناصر محمد واغلبهم 

من ابين وشبوة فقط.
ـــطـــغـــمـــة": هــم  ومـــــن هــــم "ال
مــجــمــوعــة الـــقـــيـــادات الــحــزبــيــة 
ــة الـــمـــؤيـــدة لعلي  ــعــســكــري وال
عنتر، واغلبهم من الضالع ولحج 

وحضرموت.

د.بشير عبداهللا العماد

محمد العالئي

محمد مهدي المسوري

عدوان األمس وعدوان اليوم

القصاص حق مكفول..
واستمرار جرائم الكيان السعودي ومرتزقته في قتل المدنيين األبرياء.. 

يعطي لنا الحق في القصاص الفوري.
سنقتص من العدو ومن المرتزقة ومن الخونة.. وأي واحد يبارك ويؤيد 

جرائم العدوان، فقد حكم على نفسه باإلعدام قصاصًا وحدًا وتعزيرًا.
فال تلوموا إال أنفسكم.. وخلوا المحاكم الدولية تنفعكم.. ولكم في 

القصاص حياة..
وبالمختصر المفيد: لن تمروا.

تجاذب
ترامب يتحدث عن استعادة السلطة الى الشعب 
ــتــجــاذب حـــول دور  االمــريــكــي !! هـــذا يــعــنــي ان ال
المؤسسات االمريكية هو القادم وليس حول السياسات 

اوالقوانين.


