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كامل الخوداني

مرسي...
لن يحدث لمرسي ش��يء أي�ًا كانت  Alsalmi Sadekالمعارضة له عقل وبصيرة ووطنية
ال�ت�ظ��اه��رات ال�ت��ي ستحدث ضده
تجعلها على استعداد للتخلي عن
لعدة اسباب اولها ان المتظاهرين
كل شيئ والقبول بمرسي حفاظًا
ال�م��ؤي��دي��ن ل��ه ام��ام مسجد رابعة
ع�ل��ى وح ��دة وأم ��ن وس�لام��ة مصر
ال�ع��دوي��ة يرفعون اع�ل�ام الجيش
ومرسي وجماعته يعرفون ذلك.
ل ��ن ي �ح��دث ش���يء ف��ال �م �ع��ارض��ون
ال �س��وري ال �ح��ر ،وام��ري �ك��ا ال تريد
لديهم استعداد للتفاوض والتنازل
اال نظا مًا هكذا سياساته وهكذا
وال ��رض ��وخ ل�ل�ض�غ��وط ال�خ��ارج�ي��ة
م��ؤي��دي��ه ول��ن تجد أم��ري�ك��ا رئيسًا
مصريًا غير مرسي يقفل السفارة
بينما مرسي وجماعته لن يساوموا
على السلطة مهما كانت النتائج
السورية ويقطع العالقات مع سوريا
ولن تجد جماعة غيراالخوان لديها االستعداد وسيقدمون ال�ت�ن��ازالت المريكا مقابل عدم
للجهاد في سوريا ،بل وحتى للجهاد ضد الشيعة تنازلهم عن السلطة ..ما يحدث ستستغله
ف��ي م�ص��ر ول��ن ت�ج��د غ�ي��ره��م ج�م��اع��ة لديها امريكا واسرائيل للضغط على مرسي والحصول
االستعداد الدخال مصر في فتنة طائفية ودينية على مكاسب مقابل رفع الغطاء عن المعارضة..
وبالتالي ستدعم مرسي حتى يمزق مصر ولن
ملحوظة:
ُ
يمزقها في القريب العاجل فمازال امامه الجيش
مقرات االخ��وان التي أقتحمت ،اقتحمتها
ال��ذي سيحاول ادخاله في ص��راع مع الشرطة عناصر من االخوان حتى تبرر لنفسها العنف
من خ�لال تشديده في خطابه على ان الجهة المضاد ال��ذي ستقوم ب��ه ض��د المتظاهرين
الوحيدة المخولة بحفظ االمن هي الشرطة..
وستصوره على انه ردة فعل كما انها ستجعل
لن يحدث لمرسي شيء النه بمقابل مالديه هو من اقتحام المقرات وسيلة الستنفار اعضائها
وجماعته من جنون وهوس بالسلطة لدرجة للجهاد والدفاع عن الجماعة...
تفجير ال��وض��ع حفاظا عليها ل��دى االط��راف أتمنى سقوط مرسي لكن ما باليد حيلة..

مقتطفات

ثائر السندي

نهر الصالح

حقيقة اليمكن لعاقل أن ينكرها ..
أمريكا تقتل االسالميين في أفغانستان
وتحاصرهم في غزة وتحاربهم في مالي
وتناصرهم في مصر وتسلحهم في سوريا .

أمران ال يدومان في إنسان :شبابه ،وقوته
وأمران يتغيران في كل إنسان  :طبعه
 ،وشكله
وأمران ينفعان كل إنسان :حسن الخلق
وسماحة النفس
وأم��ران يضران كل إنسان :حسد ذوي
النعم والحقد على أهل المواهب
وأم��ران تضر الزيادة منهما والنقصان:
الطعام  ،والشراب
وأم ��ران تحسن ال��زي��ادة منهما ويضر
النقصان :العبادة واإلحسان...

سمير الشميري

انتحار امرأة إيطالية ،ألن زوجها قال لها:يا
دبـــة! وفي الخليج إذا قال لها دبـة :ماكلة من
حالل ابوك وتلعب بشعرها بعد ما يهزك ريح
يالنشمية وقالك عندهن احساس..

 مدرب للبرامج النوعية بقطاع التدريبمواليد  29يونيو 1976م قرية تباشعة دبلوم في إدارة االعمال (خاص)
والتأهيل بوزراة التربية والتعليم
شرقي صبر محافظة تعز
دبلوم في البرامج التطبيقية (خاص)
اعمال سابقة:
متزوج وأب لستة اطفال -ثالثة اوالد وثالث بنات دبلوم محاسبة (خاص)
م��د ي��ر تنفيذي للمعهد اليمني لتنمية
االنتماء السياسي  :مستقل
دبلوم تسويق وفن البيع (خاص)
دورات ت��در ي�ب�ي��ة ف��ي المجتمع المدني الديمقراطية
بكالوريوس زراعة  -جامعة صنعاء
دبلوم حاسب آلي من معهد تأهيل المعلمين واالعالم والتحول الديمقراطي والتدريب عن مدير تنفيذي لتيار المستقبل
أثناء الخدمة
ُبعد والتعليم المفتوح
رئيس تحرير صحيفة طاهش الحوبان
دبلوم في إدارة المجتمع المدني (خاص)
العمل الحالي:حاليًا يقوم بكتابة رواية بعنوان «الضحايا»
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صديقي العزيز

Muath Sultan Albarakani

سيظل صوتي وقامتي مرفوعين
ال��ى السماء ،ألنني لست ذل��ك المخبر
ال��ذي جلد ال�ن��اس وضربهم وسفك
دماءهم وال ذلك الفاسد ال��ذي سرق
حقوق الناس ونهب ممتلكات الوطن
وابنائه ،وال ذلك المخادع والدجال الذي
تاجر بدينه وبحياته وبمعاناة الناس
واحالمهم ..وال ذلك العميل الذي باع
وطنه وره��ن نفسه لخدمة الخارج،
وال ذل��ك المرتزق ال��ذي ب��اع مبادئه
ومواقفه بالمال والمنصب والمصلحة
الخاصة.

حين كنا صغارا كنا نرى في الشيب
شيئًا مرعبًا النه ال يليق إال بجدي
فقط
حين وصلنا ال��ى سن المراهقة ..
أصبح للشيب في الشعر وقع آخر في
نفوسنا فقد اصبح مقربًا منا لقناعتنا
ان��ه ي��زي��دن��ا وس��ام��ة ول��و ك�ن��ا غير
وسيمين  ..حينها غزانا الشيب ..
وكل من كان يرى ذلك يردد َّ
(شيب
وعاده شباب) والبعض يقول ّ
شيب
من الهم اعانه الله  ،واآلخ��ر يردد
ن��اص�ح�ًا ..ل�م��اذا تحمل الدنيا فوق
Nabil Ali Alsoufi

رأس��ك اتركها لله  ..وهي لله بكل
تأكيد ،وكأن بأيدينا ايقاف انتشار
الشيب.
وحين وقفنا في طابور استخراج
ال�ب�ط��اق��ة الشخصية ك�ن��ا ن�ض��ع 3
سنوات على اعمارنا الحقيقية في
نموذج طلب البطاقة  ،فقط ليقال
«رج�ً�ل» وليس شابًا ،وك��ان الشيب
عامال مساعدًا..
مرحبا بالشيب ..مرحبًا بالوقار..
مرحبًا بالحياة ..هذه هي الحياة منذ
سن المراهقة وحتى اليوم..

Adnan Haider

المصريون ،صعبين للغاية..
هم مصريين أوال ..عرب ثانيا ..سنة
ثالثا .سنة بالمعنى التاريخي ال بالمعنى
االيدلوجي..
ت�خ�ي�ل��وا ه ��ذا ال�م�ج�ت�م��ع ال �ل �ي �ب��رال��ي..
العلماني ..المتنوع دينا ..تمر عليه جريمة
قتل شحاته ،والتحرك فيه ماتستحق من
اهتمام..

ل��دي�ه��م ح�س��اس�ي��ة ش��دي��دة م��ن كل
مايتهدد دوائر وعيهم التاريخي.
ك��ل االي��دل��وج�ي��ات ل��م تبقى بينهم..
وحتى بالرغم من ذلك الحب الذي يحظى
ب��ه "ن��اص��ر" ،فلم يتحول ه��ذا الحب ألن
يكون الشعب المصري "ناصريا"..
هل يفهم "االخوان" مثل هذا..

وصورة
تعليق

الصقر اليماني

Abdo Salah
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يجعل ُ
الرجل
ُوجود الخجل باألنثى ،كفيل بأن
ُ
يهيم ُبحبها..
Abdullfattah Haidarah

«اللهم إني اسألك بكل ما تقدس به اسمك
تحمي اليمن ومصر من بطش الشيخ
األعلى أن ِ
وش��ر المرشد» ..دع��اء ليبرالي أدع��و به فإنه
مستجاب هذه األيام..

ن�� �ب� ��ارك ل �ل��إخ � ��وان ال �م �ت��أس �ل �م �ي��ن
اإلنجازات(الفضائح) التالية:
ان �خ��راط �ه��م ف��ي ال �م �ش��روع الصهيوأمريكي.
قطع عالقاتهم مع سوريا وحزب الله.م �ق��اط �ع �ت �ه��م ل �ل �ب �ض��ائ��ع اإلي��ران �ي��ةوالسورية.
ً
جهادهم في سوريا بدال من فلسطين.تحركهم ضد حركات التحرر والمقاومةوالجهاد.
ص��رف�ه��م ل�لأم��ة ع��ن ال �ع��دو الحقيقيأمريكا وإسرائيل .
توجيههم للعداء ض��د م��ن يشكلونخطورة على أمريكا وإسرائيل.

وليد حسن ساريه

كن كالطير يبني منزله ووطنه ال يدمره..

علي جاحز

األخوان في مصر وفروا علينا الكثير من العناء
لنفهم نحن في اليمن الى أين نحن ذاهبون ..
فهل سنفهم ؟!

الفتنة
عندمآ يستيقظون من نومهم يطمئنون
على أحبائهم !
إال انا أطمئن على بطارية التلفون مألى
أم ال!!

Maher Moraiet Khan

السنباني عبدالغني

ناصر الحياني

المثقفون في اليمن نوعان:
نوع يتكلمون مع بعض
ونوع يتكلمون على بعض

ال تنصدم بغدر األقرباء..
فقبلك ي��وس��ف عليه ال�س�لام غ��در به
إخوته وهو نبي الله

الفتنة الطائفية لن تقتصر على
س��وري��ا ب��ل ستمتد وه��اه��ي اليوم
تتصاعد من لبنان ..
ليت ك��ل م��ن أف�ت��ى بالقتال في
يذهب هو عائلته للجهاد
سوريا ُ
هناك ب��دال من ارس��ال ابناء الناس
للموت هناك وارس��ال ابنائهم الى
مصائف ومنتجعات اوروبا ..

ال للمذاهب....

علم بال هدى وبال
س��أع �ي��ش ح �ي��ات��ي دون محمد عبده الشجاع بال ايديولوجيا بال ُ
عمائم سود او بيض خلقنا هكذا،لذا
ت �ع �ص��ب ل� �م ��ذه ��ب س�ن��ي
كل ما ينبغي علينا ان نكتسب امورًا
او ش� �ي� �ع ��ي او م��ذ ه��ب
تليق بنا كعرايا وب�لا م��ذاه��ب وان
ايديولوجي.
ننحاز لحياة مستقرة بال انفعاالت
وهذا ما سوف أربي اوالدي
فارغة وتعصب في حد ذاته جهل
عليه،وحين ام��وت اذا كان
مفرط واعمى ..سوف اجيب حينها
في العمر بقية سوف اكون
على اسئلة يقابلني بها احدهم في
مرتاح البال والضمير من
العالم اآلخ��ر ،وان��ا على يقين انني
هذه الناحية تمامًا وسوف
اخبر واج�ي��ب على ك��ل من
س��وف اح��وز على ال��رض��ى ف��ي هذا
سيسألني في العالم اآلخر سوف اجيب عليه ..الجانب ..وان��ا اليوم اعلنها صراحة وبدون
بًانني ربيت اوالدي على عدم التعصب الي خوف بأنني لم اكن يومًا متعصبًا لمذهب الن
مذهب لن اح��رض يومًا على القتل وسوف ابي رباني على قيم وعبادات ال تمت بصلة
وكل من اعرف ..لن اكون ضحية الهل السنة واهل الشيعة من المتعصبين
احذر ابنائي ُ
لصراع مقيت ،خلقنا عرايا،بال مذهب بال دين والحمقى ..عقلي معي والشكر لله عليه!!!

اللهم التكلنا
أحد سواك
الى ٍ
ل � � � ��و أص�� �ب� ��ت
تسعة وتسعين
وأخ � � � � �ط� � � � ��أت
م � � ��رة واح � � ��دة
 ..ل� �ع ��ا ت� �ب ��وك
ب � � ��ال � � ��واح � � ��دة
وتركوا ا لـتسعة
والتسعين!
هؤالء هم البشر
ولو أخطأت تسعة وتسعين مرة وأصبت
واحدة ،لغفر الله الـتسعة والتسعين وقبل
منك الواحدة..
هذا هو «رب البشر».
أحد سواك
اللهم التكلنا الى ٍ
طه عزالدين

