
وث���ي���ق���ة ب�����ن ع��م��ر 
وق��ع��ت ووق���ع عليها 
م��ن ط��ال��ب��وا بالتمديد 
ووقعوا على التمديد ..
الم��ج��ال للمناهجة 
وال���م���ن���اوش���ة ل��ك��ن 
ول�������اس�������ف ن���ح���ن 
ع���������اج���������زون ع���ن 
ال��وق��وف صفًا واح��دًا 

ف��ي وج��ه م��ن ي��ري��دون تشتيت 

وت���ش���ط���ي���ر ال���وط���ن 
ب���ه���دف م��ص��ال��ح��ه��م 
والسعي به الى الهاوية 
ب���س���ب���ب ف����ت����اواه����م 

وتحريضاتهم..
س��ي��ك��ت��ب ال���ت���اري���خ 
بماء ال��ذه��ب ان هناك 
من العقاء َم��ْن وقفوا 
ضد التشطير وأولهم 

الزعيم الصالح..

كم أنت متعب 
أيها الجندي! 

يتزاعل السياسيون .. يموت جندي
يتزاعل المشائخ .. يموت جندي

يتزاعل المواطنون ...يموت جندي
يتزاعل اصحاب عربيات ...يموت 

جندي 
مسكين انت أيها الجندي البطل يامن 
تركت اهلك وابناءك وزوجتك وضحيت 
بروحك من اجلنا ونحن النستحق ذلك 
وم��ن اج��ل وط��ن يعيش فيه القتلة 

والخونة والجبناء على هرم السلطة..
م��ح��زن ج��دًا ان تقتل ل��ل��دف��اع عن 

نفسك فتدخل السجن .
م���ح���زن ج����دًا ان ي��ق��ت��ل��ك اره���اب���ي 

وينادونه شهيدًا .
ومحزن جدًا ان يقتلك شيخ فيزداد 

ثراء ونفوذًا .
محزن جدًا ان ال احد يشعر بما 

اكتب.
رحم الله كل الشهداء االبطال من 
الجنود الذين والؤهم لله ثم للوطن..
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كامل الخوداني

 
عبدالرحمن العابد

أخواننا في الجنوب :
نؤمن بمظلوميتكم , وندرك 
اإلقصاء ال��ذي م��ورس ضدكم , 

ونتفهم قضيتكم..
ل���ك���ن أن أق�����ف م��ع��ك��م ف��ي 
االنفصال .. مش غصب عليَّ وال 

صميل.

علي الخياطي

العالم يستقبل عيد المياد 
وع��ي��د رأس ال��س��ن��ة ب��االف��راح 
وش���ج���رة ال��ع��ي��د وب���اب���ا ن��وي��ل 
والهدايا.. ونحن العرب اصحاب 
الربيع العربي الدموي نستقبله 

بالمجازر!!
 ليس نحن االمة الوسط وانما 
محمد »صلى الله عليه وعلى آله 
واص��ح��اب��ه« أم��ا نحن فنحن أمة 

متطرفة بأسها بينها شديد..

حسن زيد

كل من شارك في اتخاذ قرار 
إط����اق ال��ق��ذي��ف��ة ع��ل��ى مخيم 
العزاء في الضالع يجب أن يحاكم 
ويعاقب وبأقصى سرعة حتى لو 

كان أعلى مسؤول في السلطة..
إن���ه���ا دم�����اء ع���زي���زة وق��وي��ة 
وس��ت��ل��ط��خ ال��ي��م��ن ك��ل��ه إن لم 
يحاسب المسؤول عنها بدون 

أي تهاون..

عبدالرحيم العقاب

وثيقة بن عمر أنست الشعب 
جريمة العرضي..

ومجزرة الضالع تنسي الشعب 
وثيقة بن عمر ..

ويذهب الوطن ال��ى المجهول 
ويصبح الشعب بغير عقول ..

فاين انتم ايها الشرفاء انظروا 
لنا حلواًل ..

ف��ال��وط��ن وال��ش��ع��ب كاهما 
مشلول..

صالح الحنشي

ها  اللحظات التي تخترق اثناء
الرصاصة رأس الضحية..

لم تكن اال اللمسات االخيرة 
التي تختتم بها الجريمة..

فجريمة القتل تبدأ ببذرة حقد 
تزرع في النفس.. فتنمو لتثمر 
فكرة في المخ .. ثم ق��رار.. ثم 

امر للضغط على الزناد..

بسام الشوذبي

قبل الحوار كان خافنا على قسمين .. 
بعد الحوار صار الخاف على 

ستة أقسام !!

نبيل حيدر

فريق القضية الجنوبية بدأ 
بفريق بحجم ف��رق ك��رة القدم 
األمريكية .. الحقًا صار بججم 
فرق كرة الطائرة ثم بحجم فرق 
تنس الميدان الزوجية .. حاليًا 
اص��ب��ح م��ك��ون��ًا م��ن الع���ب واح��د 
اسمه جمال بن عمر مثل العب 

بطة في الكمبيوتر .
ال���ل���ه ي��ل��ط��ف ال ع����اد ي��ق��رح 

الكمبيوتر وتخرب الباد .

آصف العواضي

اإلخ�����وان ك���ان م��ع��ه��م تركيا 
يتفاخرون بها..

اآلن وب���ع���د ان ان��ف��ض��ح��وا 
بفسادهم وطغيانهم، سوف 

ينتهون بفضل الله..

مصطفى السيد

ن��ع��م ال��ج��ي��ش ال��ي��م��ن��ي يعلن 
تأييده لوثيقة االنفصال األممية 

التي قدمها بن عمر..
ط��ي��ب أول ش����يء وي����ن ه��ذا 
الجيش ال��ذي تتحدثون عنه.. 
ومن يوم ماتم هيكلته بقرارات، 
وت��ن��ظ��ي��م ال��ق��اع��ده »اإلخ����وان 
المسلمون« يهيكلون ماتبقى 

منه على طريقتهم الخاصة!!

صورة
وتعليق

عدنان عبدالمجيد

 في كل ذمة. 
ٌ

وحدتي وحدتي.. انِت عهٌد عالق

مقتطفات

شخصية
األسبوع

كتاباتهم

يدرك خبراء السياسة ان فدرلة الدولة 
البسيطة ع��ادة ما يقود الى انفصال .. 
والجيش واالمن يؤيد عبر بيانات سلبته 
ارادت��ه ومستهينة بدوره وبدل جيش 
عائلي حسب منطق ال��ث��ورج��ي��ة صار 
الجيش »دوي����دار« يتم التعبير  عن 

ارادته في مطابخ معتوهة ..
ل��ج��ن��وب كأقليم او اقليمين حتمًا  ا
سيقود الى انفصال مركب الى دولتين، 
والشمال لن يتمكن من بناء فيدراليات 

ربما كنتونات متنازعة حتى داخ��ل المحافظات 
وكذلك عدن وما حولها ستتحول الحقًا الى كنتونات 
متصارعة مع وصاية دولية تحمي ع��دن، أما تعز 
فستختنق بكل الكنتونات المحيطة وستصاب 

باختناق قاتل لوجودها بالفقر والجوع ..
ستظهر ال��ع��ص��ب��وي��ات ب��أع��ل��ى اش��ك��ال��ه��ا ف��ي كل 
الجغرافيا اليمنية ناهيك ع��ن االره���اب المافوي 
والديني لتصبح حرب الكل ضد الكل طريقًا لمجاعات 
تأكل بقايا الكرامة اليمنية .. ستمتد وصاية اقليمية 

ودولية في اقليم الصحراء لحماية مصالح 
الغرب ومحاربة االره��اب .. وستدخل 
ه��ذه الجغرافيا ف��ي تحالفات صارمة 
تعزلها ع��ن الفوضى بدعم الشركات 
النفطية وال��غ��ازي��ة واس��ن��اد دول تلك 

الشركات!!
ال���ق���وى ال��دول��ي��ة ل���ن ت��ض��م��ن تنفيذ 
مخرجات الحوار بمجرد انتشار الحروب 
الصغيرة هنا وهناك، واذا خرج الحمار 
السوق لن يتمكن الخارج والداخل من 
ماحقة الفوضى ول��ن تخرج اليمن من الفوضى اال 
باالستسام لديكتاتورية شرسة وه��ذا االم��ر غير 
ممكن حتى لو وجد اسناد خارجي .. امراء حروب من 

كل نوع ...
صوملة اليمن جحيم الشتات الذي يراد له ان يكون 
مدخًا لنسف االمن القومي العربي .. اليمن ضحية 
اطماع الخارج وخططهم الفوضوية وبوابة لانتقام 
االساموي من الخيارات العربية الكافرة بالفوضى 

الخاقة وطموحات »العثمنة والخومنة«!!

ال تتهافت على 
الغني، فُتتهم في 

عفتك..
-الشريف غريب، 
وال���غ���ري���ب ضيف 

الله... 
-ال ش����يء ي��رف��ع 
قدر المرأة كالعفة 

..
-ال توجد جوهرة في العالم 
 من ام��رأة تنزه 

ً
أكثر قيمة

نفسها عما يعاب، وتصون 
عرضها من الدنس صيانة ال 

يقع للريبة عليها ظل ...
-إن الزينة الحقيقية للمرأة 
ف��ي أخ��اق��ه��ا وع��ف��ت��ه��ا.. إن 
المعادن واألحجار ال يمكن 

أن تكون زينة حقيقية ..
-المرأة العفيفة هي التي لم 

تلفت انتباه أحد ..

-العفة ف��ي الحب 
ك��ل��م��ة , ن��ط��ق��ه��ا 
س��ه��ل , وفهمها 

صعب ..
-أع��ط��ن��ي ع���ددًا 
قليًا من الشرفاء , 
وأنا أحطم لك جيشًا 

من اللصوص ...
-ع��ن��دم��ا يسقط 

الشريف ال يصاب بأذى..
-جمال با شرف , زهرة با 

عطر ..
-ودفاع الضعيف عفته ...

فهل هناك أجمل من العفة 
والشرف.. ال أعتقد ذلك..

فما بالنا ندرك كل تلكم 
الحقائق وال نصونها من 
ال��دن��س وال��م��وب��ق��ات.. 
وكما تدين ي��ا اب��ن أدم 

تدان.

نجيب غالب

عادل االدريسي

رشاد الصوفي 

علي الحميقاني

حنان حسين

محمد احمد- ناشط حقوقي    

محمد السراجي الكبسي

خالصة القول يا بن عمر 

العفة 

المتفقهين

ُبلينا بقوٌم يظنون ان الله لم 
يهد سواهم.. قال ابن سيناء 
هذه المقولة خال فترةحياته 
)980-1038م(، واصفًا 
جزءًا من فقهاء عصره بنفس 
الصفات التي يتصف بها فقهاء 
عصرنا رغ��م أن بيننا وبينه 
أك��ث��ر م��ن 1000ع�����ام، مما 
يعني أن معظم المتفقهين 
في الدين جعلوا من الدين وما 
فيه كالبضاعة يبيع ويشتري 
فيه، ون��ادرًا جدًا جدًا جدًا ما 
وجدنا فقهاء يسعون لنشر 
اإلس��ام وتحبيبه في القلوب 
وتيسيره والتعمق في القرآن 
وت��ف��س��ي��ره ت��ف��س��ي��رًا رب��ان��ي��ًا 

وليس مذهبيًا أو حزبيًا!!

د.يوسف الحاضري

االخوان الذين ينادون بعودة 
ال��خ��اف��ة االس��ام��ي��ة ..وق��ع��وا 

لتشطير اليمن.
االشتراكيون الذين يتبنون 
ال��ف��ك��ر األم��م��ي ت��ق��ات��ل��وا على 

أقليم واقليمين وستة .
القوميون الذين ينادون بأمة 
عربية واح���دة تقوقعوا في 

قدس ووادي بنا.
االماميون الذين يرون ضرورة 

سيطرة البطنين . تمسكوا بأصبع واحدة فقط .
...

ال أحد يحمل الهم الوطني .. يحمل رسالة الوحدة 
ويحققها قوال وفعا غير المؤتمر الشعبي العام .

أنا مؤتمري .. اذًا أنا يمني
أنا مؤتمري .. اذًا أنا وحدوي
أنا مؤتمري .. اذًا أنا وطني

أنا مؤتمري .. اذًا أنا الشعب

سام الغباري

- من مواليد 25 ديسمبر، 
1970م

- متزوجة
- خريجة كلية التربية العام 

94م .
ع�����ام�����ي�����ة  إ  -
وج���م���ع���وي���ة ف��ي 
مجال حقوق المرأة 

والطفل.  
- ح��ص��ل��ت ع��ل��ى 
ح��ق��ي��ب��ة ال��ع��م��ل 
اإلداري المتكامل 
س���ن���ة 2000م، 

وأي��ض��ًا ع��ل��ى ع���دة دورات 
ت��دري��ب��ي��ة.. ح��ص��ل��ت على 
العديد م��ن ال��ش��ه��ادات في 
المجالين الحقيقي واالعامي

لمدير  - شغلت منصب ا
التنفيذي في  جمعية ذوي 
االح��ت��ي��اج��ات ال��خ��اص��ة من 

2001 إلى 2002 م. 

- م��دي��ر ق��ط��اع ال���م���وارد 
بالمؤسسة اليمنية للتنمية 
YDF، بين سنة 2002 

إلى 2003م.
-ح���ص���ل���ت ع���ل���ى ج���ائ���زة 
مقدمة من مؤسسة 
ت��ن��م��ي��ة ال���ق���درات 
للشلل ال��دم��اغ��ي، 
ت���ق���دي���رًا ل��ن��ج��اح 
ب���رن���ام���ج ال������دورة 
التدريبية الخاصة 
بالمناجزة باألجهزة 
التعويضية لحاالت 
إع����اق����ات ش��ل��ل األط���ف���ال 
وال���ش���ل���ل ال���دم���اغ���ي ال��ت��ي 

انعقدت في صنعاء. 
ح����ص����ل����ت ع�����ل�����ى  درع 
االس��ت��ح��ق��اق اإلن��س��ان��ي من 
ح��م��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة اإلن��س��ان��ي��ة 
ل���ل���رع���اي���ة االج���ت���م���اع���ي���ة 

والتثقيف الصحي.

مقارنة 

زعفران علي أحمد المهنأ

دعاة التشطير ..

انجاز حكومي 
االن��ج��از ال��وح��ي��د ال���ذي حققته حكومة 
االخ��وان تبرير اي فشل للحكومة واع��ادة 
اسبابه لصالح نهب مليارات الدولة وأموالها 
تحت مبرر ما معانا إال سنتان نحكم، نأخذ 

حقنا ونروح..

وثيقة بنعمر وحقد االصالحيين 
عندما وقع االصاحيون على وثيقة بن 
عمر كان هدفهم  ) الغاء وح��دة صالح ( 
وبس، متوهمين قدرتهم على الغاء تاريخه 

واسمه ..
ولكن نقول لهم صالح خلد اسمه في كتب 
التاريخ  كثاني موحد لليمن بعد سيف بن 

ذي يزن فموتوا بغيظكم ..

يا أه���ل الجن���وب... يا نصف قلبي النابض لن 
نكون إال معكم أنتم أيها الشعب المتحضر 
وال��ص��اب��ر وال��م��س��ال��م ، ف��ك��ون��وا ك��م��ا أنتم 
والفظوا العماء والخونة ودعاة التشطير 
م��ن ي��ت��اج��رون بمظالمكم وأح��ام��ك��م .. 

لمصالحهم هم ال سواهم .

يا أهـــل الجنـــوب


