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كامل الخوداني

ثورة إيه يا عم؟! ما تصحى بقى!
أستغرب كثيرا ألولئك الذين ما يزالون 
ي��ت��ح��دث��ون ع���ن ث����ورة ش��ب��اب��ي��ة وان��ت��ص��ار 

وتغيير!!
وأود لفت انتباههم إلى أن شيئا من ذلك 
لم يتحقق إال سلبيا، ما يعكس هزيمة نكراء 
تذوقها ك��ل م��ن طمح إل��ى ث���ورة وتغيير 
ليس ف��ي اليمن وحسب وإن��م��ا ف��ي مختلف 
البلدان العربية التي نال منها إعصار الثورة 

االصطناعي والمفتعل!
ل: م��ا ال��ذي تغير على المستوى  وأت��س��اء

اليمني مثال؟
هاهي جميع القوى النافذة والمتسلطة ما تزال تقود 
الساحة وبنفوذ أقوى مما كانت عليه.. والرئيس السابق 
ه��و فقط م��ن خ��رج م��ن دائ���رة النفوذ المباشر-شكليا 

طبعا- مع أن الجميع يقر بأنه ك��ان أهون 
مراكز القوى التي كانت تهيمن.. فيما ظلت 
القوى والشخصيات التي كانت تركز عليها 
كل الشكاوى والتي يفترض أن الثورة قامت 

ضدها وللتخلص من هيمنتها..
إذن ما يزال الحال كما هو.. بل على األصح 
تبدل إلى األسوأ وكل الذي تغير هو خروج 
علي عبدالله صالح فقط من اللعبة الحاكمية 

وليس السياسية إجماال..
ف���أي تغيير وأي ث���ورة ي��ت��ح��دث عنها 
البعض.. الحقيقة لقد ب��دأت أتعامل مع كل من يزايد 
بالثورة أو يدعيها على أنه إما غبي، أو أنه من موظفي 
وأتباع تلك القوى القبلية والرجعية واالنتهازية والوصولية 

التي كانت وما تزال تريد االستئثار بالحكم.

جميل مفرح 

هيثم الرهمي 

ك���ي���ف س��ي��ت��ق��دم ال��ع��ق��ل 
العربي. ونحن مازلنا نختلف 
على مواعيد األذان وتعجيل 
الفطور وتأخير السحور وما 
زل��ن��ا م��ش��غ��ول��ي��ن ب��ن��ق��واق��ض 
ال��وض��وء ون��ت��ف اإلب���ط وق��ص 

الشارب.
ن��أخ��ذ ه���ذه ال������دروس في 
خ��ط��ب��ة ال��ج��م��ع��ة رغ����م أن��ن��ا 
ق���رأن���اه���ا ف���ي ال���ص���ف األول 

ابتدائي.بالشرح والصورة " 

بسوم ابو الفتوح

ان اردت م��ع��رف��ة حقيقة 
انسان فانظر كيف يعامل من 

هم اضعف منه

عواطف نزار

ال��ش��ع��وب العربية تعيش 
اسوا مراحل تاريخها واصبح 
ال���ع���رب ي��ح��ض��ر وي��ش��ت��ري 
ويمول من يدمر كل شي في 

بالده العربية.

 عبدالمجيد الدباء 

ف��ي اليمن: عصابات بإسم 
أحزاب.

 جمال الورد 

االميه...
تقريبًا 100 مليون أّمي في 
البالد العربية بحسب منظمة 

عربية 
يعني ثلث العرب أميين ال 

ة و الكتابة  يعرفون القراء
و الثلث التاني أو أكثر يقرأ 
ما يدعم افكاره فقط أو يقرأ 

بدون أن يفهم 
و ثلث أخير صامت يتضمن 
نخب ضئيلة جدًا محاربة من 
رج���ال السلطة السياسية و 

الدينية

  سمير السقاف 

لتتعرف على حقيقة شخص 
انظر إليه عندما يفقد كل شيء 
أو يفوز بكل شيء. فإذا احتفظ 
باألمل عند الفقدان، وبالتواضع 
عند االمتالك فهو جدير بالثقة!

خالد محمد المثبت الوهاشي

ف��رح��ه وتأييد ع��رب��ي وحشد 
غربي اسرائيلي

ل��ض��رب س��وري��ا..ال��م يتعض  
العرب مماحصل في العراق

ي���ب���دو ان���ه���م الي��ح��ف��ض��ون 
الدروس جيدا

محمد عالو

م��ن حقائق الميثاق الوطني 
الخمس هناك حقيقة عظيمة 
ت��ق��ول م��اي��ل��ي " ال����والء الوطني 
مبدأشريف ال ينسجم بأي حال 
من االح��وال مع التبعية ايا كان 

شكلها او نوعها "....... 
ه���ذا ه���و ف��ك��ر وب��رن��ام��ج اي 
مؤتمري ووط��ن��ي شريف ومن 

ه الينتمي اليه يخرج عن مبادء

عبدالرحمن بن منصور

ع��ن��دن��ا ب��ال��ي��م��ن ت��م تأسيس 
م��ن��ظ��م��ه اس��م��ه��ا ام����ه ع��رب��ي��ه 
واح����ده ال��ه��دف منها توحيد 

االمه العربيه 
 الاع��ت��رض بس ياريت وانتو 
تحافضو لنا على وح��دة اليمن 

وكثر الله خيركم ....

هدى الرعيني

كل من يكرهك أنا أحبه ?نه يرفع 
من احتمالية أن تكون لي وحدي

وكل من يحبك ليس بالضرورة 
أن أك��ره��ه ... ?ن��ه يدفعني أن 

أحبك أكثر منه

محامي احمد الوحيني

تزعجنا المصيبة التي تهددنا 
أك��ث��ر م���ن ت��ل��ك ال��ت��ي أصابتنا 

بالفعل.

عائدون
عائدون عائدون اننا لعائدون

فالحدود لن تكون والقالع والحصون
فاصرخوا يا مبعدون اننا لعائدون
عائدون للديار للسهول والجبال

والنضال تحت اعالم الفخار والبناء
بالدماء والفداء واإلخاء والوفاء

اننا لعائدون
عائدون ياجبال عائدون يا هضاب

عائدون للصبا عائدون للشباب
للجهاد في النجاد والحصاد في البالد

اننا لعائدون ياوطني

عادل الهرش

صدى
القوافي

سامي إبراهيم محمد الكاف
-من مواليد 1968/1/9م / عدن / اليمن.

-عضو نقابة الصحفيين اليمنيين.
-عمل ب��ق��رار تعيين م��ن وزي��ر اإلع���الم مشرفًا عامًا لصحيفة 

)14أكتوبر الرياضي( األسبوعية الحكومية 2000م - 2007م.
-عمل ُمعدًا وُمقدمًا لبرنامج تلفزيوني مباشر على الهواء اسمه 
"مربعات رياضية" في التلفزيون اليمني قناة "ع��دن" وذل��ك في 

2006م - 2007م.
-في الفترة من 2007م- 2010م عمل رئيسًا للقسم الرياضي في 

الصحف األسبوعية )الصباح(، )المصدر(، )الصحوة(.
-عمل مشرفًا عامًا على الموقع اإللكتروني لصحيفة 14أكتوبر 

اليومية الحكومية 2008م.
-له مساهمات صحفية مختلفة في عدد من الصحف والمواقع 

اإللكترونية.
-صاحب االمتياز - رئيس تحرير صحيفة "الملعب" الرياضية 
المستقلة التي تصدر في عدن ابتداء من نوفمبر 2010م وحتى اآلن.

- محرر في "جريدة الوادي" اإللكترونية.

صورة
وتعليق

معًا نبنيها ...

يحلمون بمستقبل افضل تزين وجوههم االبتسامه فهل نضع ايادينا ببعضها من اجل مستقبل هؤالء االطفال الكادحين

مقتطفات

كتاباتهم

شخصية
األسبوع

أقنعة في كل مكان,,,أقنعة تحتوينا''لم نعد نتعامل سوى مع 
األقنعة,,لم نعد نعرف الوجه الحقيقي ألصدقائنا وأحبتنا وأقرابائناالكل 
يتخفى تحت قناع الطيبة أو الحب أو الصداقة أو االيمان حتى,,كلها 
أقنعة عديدة تستخدم فقط كوسيلة تبرر غايته أألسمى ...ال أدري 

كم قناع سيسقط وكم من األقنعة سيحاول األستمرار..
- قناع الصداقة: وهو من أهم أن��واع األقنعة واألكثر وجعًا على 
الصعيد الشخصي، فهو من يتظاهر أنه الصديق األفضل واألقرب 
واألحب اليك,,,يشتكي لك دومًا و يلجأ دائمًا لك لتخلصه من مشاكله 
باسم الصداقة,,وعند حاجتك اليه تجد نفسك أمام حقيقة أنك ال تعني 

له شيء,,فقد كنت مجرد منفضة ينفض فيها غبار االيام,
 وأستعمااًل وقد يكون أرتفع 

ً
-- قناع الحب: وهو القناع األكثر شهرة

سعره بسبب كثرة أستخدامه، صاحب هذا القناع يبدأ بالتودد والتعاطف، ٌيظهر 
نفسه دومًا على أنه أكثر الناس حرصًا عليك وعلى مشاعرك، يحاول خداعك ببعض 
النظرات واألغنيات والكثير من الكلمات المنمقة الكثيرة األستعمال, قد يكون هذا 
الشخص يخونك في نفس اللحظة,,في لحظة حديثكما معا,,في أكثر لحظات الحب 
والعشق بينكما,وقد ال يكون يشعر تجاهك بأية عواطف ولكنه ال ُيضيع فرصة 

أن يكون محبوبًا ومغرورًا فيقرر نزف مشاعرك وكسرك ويرحل.
-- قناع الدين: وهذا القناع الذي القى رواجًا كبيرًا في الفترة 
 من قام بجريمة وكل من يحاول األاحتماء 

ً
األخيرة، فأصبح كل

والتهرب من ذنبه يستغيث بسماحة الدين,,لكي يمنع قبح داخله 
 
ً
من الظهور يلجأ ألسلوب الدين النظيف ويأخذه غالفًا و طهارة

ليخفي ما به من قذارة,,
-- قناع السذاجة: صاحب هذا القناع يظن نفسه األكثر ذكاًء 
,,يظن نفسه األكثر ق��درة على األقناع,,هو من يحتفي 

ً
وحنكة

بكل أنواع األقنعة وهو يعلم حقيقتها,,لكنه ًيصر على لعب دور 
ًالساذج لكي ال يُتهم بالتواطؤ معهم,,صاحب هذا القناع هو األكثر 

سذاجة
لفرط خوفه من حقيقته الزائفة الضفيفة.

 وال زلنا ٌنخدع 
ُ
 عن الكثير من األقنعة التي نواجهها يوميا

ُ
 بسيطة

ُ
هذه لمحة

بها,,الكثير من السواد والكذب واألنتقام والتكلف,,,والكثير الكثير الزيف 
 منهم,,,

ً
 سوداوية

ً
واأللم,,لينجحوا في كسرنا,,ليجعلوا منا نسخة

لذا دعوا األقنعة جانبًا ودعوا الكذب جانبًا لنحيا

Jalal Alqahtany

Alsalmi Sadek
د.يوسف الحاضري

دعو األقنعة جانبًا لنحيا ...

شهد شاهد من اهل الثورة ان فساد النظام السابق كان محتشم 
ومؤدب ومحترم وان فساد النظام الحالي وقح وقليل حياء وعيني 
عينك ومع هذا تجد من يحاول البحث عن وثائق تدين الفساد 
السابق الذي كان مستحي من تحت التحت وتتجاهل الفساد العلني 
الذي ينشر وثائقه بنفسه ويتحدث عن صفقاته الفاسدة ببجاحة 
بمجلس النواب ويشتم للناس على الهواء مباشرة وامام جميع 
القنوات الفضائية اهم شيء به مثل عندنا يقول حير صياد على 
الذليل يعني من خور يعمل بطل او شجاع او رجل او وطني رجع 
فوق عفاش حتى عبدربه اذا خور يعمل رئيس مايلقاش غير 

عفاش يترأس عليه..

مسرحية »الكيماوي«شهد شاهد من اهل الثورة
على األق��ل أبحثوا لنا ع��ن أس��ب��اب أخ��رى 
غير أسلحة ال��دم��ار لكي تحتلوا أراضينا 
وأعتبرونا بشر يمتلك عقل ,بالله عليكم 
أال نستحق منكم أن تتعاملوا معنا ككائنات 
وت��ن��ظ��ر بعينها وتسمع  تفكر بعقلها 
بأذنها وتستحق إحترامها في أدنى األشياء 
"المبررات إلحتاللنا" من خالل إختالق سبب 

آخر غير األسلحة ال��ذي أستخدمتموه في 
تدمير وإح��ت��الل ال��ع��راق ون��ه��ب ثرواتها 
,هلهي التجربه نفسها تكرار في بلد آخر 
وبحجة الكيماوي وكأننا "النفهم  ام ان امريكا 
عرفت ان العرب اليفهمون واليستفيدون 
من ال��دروس والتاريخ لهذا تستمر بتمثل 

نفس المسرحيه ......

كلمة حق ...
وح��ده من بين الجميع 
م����ن ي��ق��ن��ع��ك ب��ص��م��ت��ه 
ويأسرك بوقاره ويملكك 
بأدبه الجم ورزانة حضوره 
وات��ق��اد ف��ك��ره ..ال يثير 
حوله الضجيج، رغ��م أنه 
االك��ث��ر ق���درة على فعل 
ذلك لو أراد، لكنه يعلم أن 
الرجال مخابر، وأن أحمد 
البالغة الصمت عندما ال 

يحسن الكالم..هادئ وح��ازم، رغم كونه 
األكثر امتالكا ألوراق اللعبة وق��درة على 
تحريك المياه، لكنه يعي أن الوطن لم يعد 
يستحمل المزيد من المهاترات..يقابل 

ات خصومة بالصمت ..  إساء
وي��رد على هرطقاتهم بابتسامه ظلت 
تعلوا محياه حتى في أكثر الظروف صعوبة 
ودقة..يواجه بهدوء ويدير تحركاته بثقة 
ويقود زمام أموره بحزم وصالبة .. ويثبت 

ك��ل م��ره أن��ه رج��ل ك��ل المراحل 
والرقم الصعب في كل الحسابات 

..
 اح��م��د ع��ل��ى ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح 
خ��ل��ف ن���ظ���رات���ه ت��خ��ت��ف��ي اآلف 
القصص والحكايا واألس����رار .. 
ستلهم معاني 

ُ
وخلف ابتسامته ت

اإلع��ت��داد بالنفس والتعالي عن 
الصغائر واإلنطالق للمستقبل .. 
رجل الدولة وبطل الحرب والسالم 
وأمير السياسة وملهم الشباب وخير سفراء 
اليمن ..الرجل الذي ظن بعض األغبياء أن 
ه من قيادة الحرس سيقضي عليه  اقصاء

ويقوض مستقبله ويحد من قدراته..
فالشكر لما يسمى ب� "الربيع العربي " , 
الذي كشف لنا جانبا من خصال هذا الرجل 
وم��ع��دن��ه، وش��ك��را للهيكلة التي اعادته 
الينا بوجهه المدني وربطة عنقه األنيقة 

وإطاللته الرشيقة .. 

اإلختبار شيخة الكل
ال��ع��س��ي��ر 
اآلن أم��ام 
ال���������دول 
ال��ع��رب��ي��ة 
ح���ت���ى ل��و 
ك������ان������ت 
لتكلفة  ا
ب��اه��ظ��ة، 

ه����و ت���رم���ي���م م����ا ت���ف���ك���ك م��ن 
مؤسساتها، وب��س��ط سيادتها 
على كامل أراضيها، وإزال��ة آثار 
تعاظم اإلخ��ت��راق لفصائل المد 
اإلسالمي من أولئك الذين صاروا 
ينادون على األوطان كما ينادي 
ال��ب��اع��ة على حاجياتهم فوق 
األرصفة، مرددين انها رخيصه، 

يابالشاه...

ترميم
Abdulla Faris

»البابا« و »االخوان«
ب���������اب���������ا 
ن  تيكا لفا ا
ي��������ق��������رع 
االج������راس 
وي������دع������و 
ل����ل����ص����الة 
م������ن اج����ل 
يعصم  ن  ا
ال���ل���ه دم���اء 
لمسلمين  ا

وم�����ن اج�����ل ال���س���الم 
وحقن ال��دم��اء وكشف 
لحقيقين  لفاعليين ا ا
وإي������ج������اد ال���ح���ل���ول 

السياسية !
يكبرون  ئخنا  ومشا
وي����ق����رع����ون ط��ب��ول 

ال������ح������رب 
وي����دع����ون 
للصالة من 
اج���������ل ان 
تنحر رقاب 
لمسلمين  ا
م��ن ال��وري��د 
ال��ى ال��وري��د 
ض����ي  ر  ! .
ال�����ل�����ه ع��ن 
م��والن��ا ال��ف��اروق امير 
المؤمنيين الذي حافظ 
على الكنيسة ! وكأنه 
يقول لنا ان عظمة أي 
دين ال تظهر وتتجلى 
اال بوجود الدين االخر 

ال في إلغائه ...

Faisal Amin Abu-Ras


