
ماذا لو ان زعيمنا الصالح 
ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه ل���م يسلم 
ال��س��ل��ط��ة سلميًا واع��ل��ن 
تنحيه ع��ن ال��ح��ك��م منذ 
بدايات األزم��ة..  وم��اذا لو 
ان زعيمنا الصالح اط��ال 
ال��ل��ه ف��ي ع��م��ره ل��م يسلم 
ال��س��ل��ط��ة وت��ش��ب��ث بها 
متمسكًا بشرعية توليه 

عرش اليمن الواحد؟
 ف���م���اذا ل���و ان زعيمنا 
ال���ح���ك���ي���م وال���س���ي���اس���ي 
المحنك الصالح سلم اليمن 
ل��ل��ع��اب��ث��ي��ن وال��ط��ام��ع��ي��ن 
ك��م��ا ف��ع��ل محمد حسني 

مبارك؟
ه���ذا م��ن ج��ه��ة أم���ا من 
ج��ه��ة اخ����ري س��ن��ج��د ان 
الشأن في سوريا العروبة 
ل��ي��س اف��ض��ل ح����ااًل من 
ال��ش��أن ال��م��ص��ري.. حيث 
ان قائدها االسد يرفض 
جملة  لسلطة  ا تسليم 

وت���ف���ص���ي���ًا وي��ف��ض��ل 
ال����خ����وض ف����ي م���ع���ارك 
ض��اري��ة ض��د المنشقين 
والخونة وإخوان الشيطان 
المتأسلمين وااليرانيين 
ال��ذي��ن تدعمهم ق��وى 
الظام والضالة وتجار 
الفتن في عالمنا العربي 
االس�����ام�����ي وال���غ���رب���ي 
االوروب����ي والصهيوني، 
 في سوريا شارع 

َ
فلم يبق

او بيت او حارة خلت من 
مظاهر الحرب والدمار 

وال���دم وال��م��وت ،وبينما 
دعواتنا التنقطع لله من 
اجل سوريا وشعبها كل 
يوم ،ال أحد غيره تعالى 
يعلم مدى الهاوية التي 
ستسقط فيها سوريا من 
بعد كل الشر ال��ذي نراه 
اليوم ماثا للعيان فيها 
م���ن ق��ب��ل المتأسلمين 
ال���خ���ون���ة ال���م���رت���دي���ن.. 
وبالنظر الى كل ذلك نجد 
ان اليمن- رغ��م شعبها 
المسلح وقبيلة األعراف 
ف��ي مجتمعها- اي��ًا كان 
الوضع الذي آلت اليه هو 
اف��ض��ل بكثير م��م��ا هو 
في مصر وسوريا وليبيا 
وت���ون���س.. وذل����ك ليس 
اال فضًا من الله تعالى 
وحكمة ثم حنكة فخامة 
الزعيم الصالح رعاه الله 

وحماه وسدد خطاه...
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كامل الخوداني

سقوط االخوان 
م��رة اخ��رى يقع االخ��وان 
ال��م��س��ل��م��ون ف��ي ال��ف��خ وال 
ة الموقف لما  يحسنون قراء
ح��دث وان��ه ث��ورة شعبية 
عارمة تمثل األغلبية وان 
ال��ت��غ��ي��ي��ر اص��ب��ح حقيقة 
واقعة وال يمكن التراجع 
عنه ومراجعة أخطائهم 
واالس��ت��ع��داد الن يكونوا 
ج���زءًا م��ن المستقبل من 
خال استمرار حالة اإلنكار 
للمستقبل واالعتماد فقط 
ة خاطئة للعامل  على ق��راء
ال��خ��ارج��ي وخ��اص��ة موقف 
االدارة االمريكية وموقف 
ب��ع��ض ال��ق��وى اإلقليمية 
وف���ي ال��م��ق��دم��ة ال��م��وق��ف 
التركي ، وموقف التنظيم 
الدولى لإلخوان والجماعات 
اإلسامية في الخارج الذي 
شجع على النزول للشوارع 
تحت وعد أنهم ان نزلوا الى 
الشارع وأثبتوا قدرة على 
السيطرة عليه ف��إن ذلك 
سيؤدي الى تعزيز 

موقف االدارة االمريكية 
)ال��ذى اليتطابق مع الرأي 
العام االمريكي والكونجرس 
( وبعض المواقف الخارجية 
االخرى في اعتبار ماحدث 
ان��ق��اب��ًا ع��س��ك��ري��ًا وأزم���ة 
ي��م��ك��ن ان ت��م��ارس فيها 
الضغوط إللغاء ال��ق��رارات 
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا الجماعة 
ال��وط��ن��ي��ة وواف����ق عليها 
الجيش واعلنها كخارطة 
طريق للمستقبل بعد ثورة 
شعبية عارمة ن��زل فيها 
الشعب بكل أطيافه بصورة 
وأع��داد غير مسبوقة في 

التاريخ اإلنساني .

عبدالملك المخالفي

أمل طاهر

اليوم يقولون الشرعية الدستورية.. ونحن نرد 
عليهم كما قالوا لنا سابقًا )الشعيرية الدستورية 
( بلوها واسلقوها وبالعافية ابلعوها.. ال شرعية 

فوق شرعية الثورة الشعبية الشبابية
محمد غبسي

عمرو موسى
محمد البرادعي
حمدين صباحي

أسماء سياسية ثقيلة جدًا 
كان الخطأ الفادح أن االخوان تجاهلوهم ...هذه 

هي الحدوتة المصرية !
محمد زهرة

بكل بساطة عدم وجود رؤى واضحة ومشروع 
وطني وقومي وانعدام الخبرة السياسية والقدرة 
على ادارة بلد هي اه��م اسباب سقوط وفشل 

االخوان..
جميل مفرح

 يا ناس خاص كفاية..
المصريون شعب عظيم، مثقف، واٍع، قوي، 

حر.. 
وال��ي��وم ق��ال كلمته وم��ض��ى وم��ن االستحالة 

تراجعه.. أفا تعقلون؟
عبدالرحمن الزيادي

الديمقراطية في الوطن العربي تتلخص في 
اآلتي:

� لو ضمنت الشعوب ما ضمنت الجيوش 
� ولو ضمنت الجيوش ما ضمنت الشعوب 

لعبة متعبة .. ال تراهنوا على طرف واحد من 
هذه المعادلة 

من ضمن الطرفين المذكورين استطاع أن 
يحكم ويأمن على حكمه

نصرالدين عامر

معلومة مهمة جدًا لإلخوان في اليمن :
ال يوجد في اليمن أي كافر أو مسيحي أو قبطي 

فكلهم مسلمون ..
وخمسة يهود في المدينة السياحية ال يشكلون نسبة ..
مش بعدين لو قال لكم الشعب كفاية 
ت��ق��ول��وا ان��ت��ف��ض  ال��ك��ف��ار والعلمانيون  

ضدكم..

نبيل سبيع

ال"ُ حق اإلخوان المسلمين  يعجبك "الُجهَّ
��دي��ن ض��د عبدالفتاح  ف��ي ال��ي��م��ن، م��ص��عِّ
السيسي ألنه قائد جيش وطني قام بواجبه 
في حماية إرادة شعبه، ولم نعهدهم إال 
وهم يلمعون بيادات ق��ادة "عسكريين" 
يعملون في تهريب الديزل والمخدرات، 
وكبار قادتهم الحزبيين كانوا جادين في 

أقبية المخابرات..

سامية األغبري

أعتقد ان المسلحين على اعتبار انهم 
وحوش مكانهم الطبيعي الكهوف والجبال 
وال��ص��ح��ارى وال��غ��اب��ات ول��ي��س المتنزهات 
والحدائق!! ياحقوننا ببلطجتهم واسلحتهم 
حتى في المتنزهات .. سحقًا لكم ولعبدالقادر 

قحطان..

Hasan Sharafaddin
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء 

أب���ارك للمصريين ثورتهم وف��ي مقدمتهم 
شباب حركة تمرد .. واسأل الله عز وجل أن يوفق 
المصريين كافة في صنع واق��ع يحقق العدالة 

والمساواة والعزة لهم ..
كل من يرفض الظلم واالستبداد يحق له ان 

يحتفل الليلة..
يوسف الحكمي

البعض يقول مرسي رئيس منتخب وأت��ى الى 
السلطة عبر صناديق االقتراع..

طيب يا اخواني: أليس َمْن انتخب مرسي الشعب 
ومن اسقطه الشعب؟

د.عبدالرحمن أحمد ناجي فرحان
الوظيفة الحالية : أس��ت��اذ نظم المعلومات 
اإلداري���ة المساعد بكلية التجارة واالقتصاد - 

جامعة صنعاء
- »رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بكلية 

التجارة واالقتصاد - جامعة صنعاء«.
تاريخ ومكان المياد : 15 ديسمبر1967م ، 

مديرية شرعب السام - محافظة تعز .
الحالة االجتماعية : متزوج ولديه أربعة أبناء 

)ولدان وابنتان(.

المؤهالت : 
- بكالوريوس إدارة األعمال )رئيسي( محاسبة 
)مساند( عام - كلية التجارة واالقتصاد - جامعة 
صنعاء بتقدير تراكمي جيد جدًا مع مرتبة الشرف. 
- معيد بقسم إدارة األعمال - كلية التجارة واالقتصاد 

- جامعة صنعاء في فبراير 1994م.
- ماجستير إدارة األع��م��ال - كلية التجارة  

بجامعة األزهر.
 - دكتوراة )العالمية( إدارة األعمال - كلية 

التجارة بجامعة األزهر.
1990-1991م :م���ح���اس���ب ل��ص��ح��ي��ف��ة 

.» YEMEN TIMES«
1991- 1994م :رئيس فريق عمل بمكتب 

مجني وحازم حسن لمراجعة وتدقيق الحسابات.
1994 - 1995م :باحث بالدار االستشارية 

اليمنية - صنعاء
مدير الشئون المالية  1995/9- 1996/4م : 

واإلدارية لشركة ضمران للتجارة العامة .

كتاباتهم

ق���ال���ه���ا ال��رئ��ي��س 
ال���م���ع���زول محمد 
مرسي ف��ي خطابه 
ال��ط��وي��ل ال��ث��اث��اء 

الفائت:
ل��ش��رع��ي��ة  "إن ا
ال���دس���ت���وري���ة هي 
ال���ض���ام���ن ال��وح��ي��د 
لمنع العنف وسفك 

الدماء"
ه���ا ن��ح��ن ن����رى ما 
هدد به: سفك دماء 
على كوبري النصر 

)6 أكتوبر(!! 
ك������م������ا ل���������و أن 
لمصريين كباش  ا
أضاحي على كوبري 
"ع����رف����ة"، ق��رب��ان��ًا 

للحاكم!!
ن����رى ال��ق��ت��ل في 
م��ص��ر ك��م��ا ل���و أن��ن��ا 
ن���رى "ج��م��ع��ة 18 

مارس" في صنعاء!! 
ال������ت������وق������ي������ت 
والطريقة واإلخراج 
وال���غ���اي���ة ط��ب��ع��ًا، 
ت��ب��دو واح�����دة من 
المدرسة نفسها!!.

لم يبذل "مرسي" 
ق��ط��رة واح���دة من 
دم�����ه ال����ت����ي وع���د 
ب��ب��ذل��ه��ا رخ��ي��ص��ة 

واحتسابًا!!
وال ب����ذل م��رش��د 
االخ����وان ب��دي��ع وال 
أي م����ن ق���ي���ادات 
ال��ج��م��اع��ة، ق��ط��رة 

من دمائهم
وح������������ده������������م 
ال�����م�����ص�����ري�����ون، 
ينزفون ويقتلون، 
ل��ي��ق��ت��ت��ل��وا بينهم 
ويحكم "المفتون" 

أنفسهم!!.

ُجَمع القتل !!

صورة
وتعليق

منار صالح 
عندما تشع انوار الحريه تزغرد النساء ويبتسم الرجال ثورة مصر ضد الطغيان..

حزب اليمن االصيل

كارثة اإلخوان

اع��ام االص��اح وقيادات 

االخوان في اليمن ال شغل 

وال ش���اغ���ل ل���ه���م ام���س 
واليوم اكثر من الدفاع عن 
عبدربه منصور وتحذيره 
م��ن مخطط ي��ن��وي صالح 
تنفيذه لاطاحة به.. كما 
ي��ه��ت��م��ون ب��ش��ك��ل كبير 
بالحديث عن نوايا ومخاطر 

ومحاوالت تكرار سيناريو 
اسقاط االخ��وان بمصر في 

بادنا.
ه��ل ه���ؤالء االص��اح��ي��ون 
خ���ائ���ف���ون ب��ال��ف��ع��ل على 
الرئيس ه��ادي ومخلصون 
حقًا معه.. أم ان خوفهم 
ه���و ع��ل��ى ان��ف��س��ه��م من 
النهاية والمصير الذي آل 

اليه االخوان المصريون..

ال غير المؤتمر الشعبي ال��ع��ام ح��زب م��ول��ود من 
تربتنا الوطنية، حزب اليمن االصيل.. باقي التيارات 
ايديولوجيات قادمة من خلف الحدود وأتباع لما خلف 
الحدود، ومن ضاع متبنيه اصبح يتيمًا يدّور له على أب 
خارجي.. وحده المؤتمر منا وفينا بكل اخطائه، وحده 
قادر على االنبعاث وتخليق الحياة بما نريد ال بما يريده 
المخرج الخارجي، المؤتمر ابن لليمن وجيناته صافية 
لذا عقله قادر على استيعاب ما يفيد ابناء اليمن، فقط 

االمر بحاجة الى تحريك طاقاته الحيوية الكامنة.

نجيب غالب

عابد المهذري 

مقتطفات

ليست الكارثة على اإلخوان مسألة بقاء مرسي 
من عدمه، ولكن نهاية جاذبية الفكرة وتبرم 
الناس منها وكره الناس لها في دولة المقر. إن أي 
فكرة سياسية أممية تحتاج إلى تجنيد مستمر 
للشباب ليحملوا مشعلها، والشباب يحتاجون إلى 
قائد ملهم وتجربة ناجحة لينضموا إليها. آهات 
الجماعة في السجون كانت جاذبة للمتعاطفين.. 
ولكن غطرستها على الكرسي جعلت الجميع 
ينفض من حولها.. عندما انتهت الشيوعية 
كفكرة سياسية في دول��ة المقر تحطمت في 
دول التبعية.. وهكذا فكرة اإلخوان؛ تحطمت في مقرها، وتحولت من الدعوة 

والتجنيد األممي إلى الدفاع عن النفس للبقاء.

 Fekry Kasim

خائفون

اليهت�م البشر كثيرًا للوالي 
المؤمن الذي يصل�ي ويصوم 
وي��ح��ف��ظ ال���ق���رآن ف��ك��م من 
م��ؤم��ن ب��ط��ري��ق��ت��ه ال��خ��اص��ة 
يقتل مخالفيه على الشريعة!
ل��ن��اس ويبحثون  يهت�م ا
ع���ن ال���وال���ي ال���ع���ادل ال���ذي 
يشعرون معه باألمن واألمان 
, الذي يشعرون معه بمزية 
التساوي بينهم وبين اآلخر.. 
ال����������ذي ي����ل����ت����زم ل��ه��م 
ب��االق��ت��ص��اص م���ن ك���ل من 
ي��ح��اول ظلمهم او إه���دار 
حقهم مهما عا شأنه وكان 

نفوذه وسطوت�ه..
إي��م��ان ال��وال��ي ب��رأي��ه ش��أن 
خاص , وإيمان�ه بالعدل شأن 
ع��ام.. والعام دوم��ًا مايكون 

مقدمًا عل�ى الخاص

الوالي العادل
Ibrahem Y. Alhakeemعبدالقادر فدعق

شافي جرووحه 

الشرعية الدستورية 


