
أصــبــحــت الــيــمــن مثل 
سفينة النبي نــوح «عليه 
الــــســــالم»  مـــن كـــل شــيء 

زوجان..
رئيســان

حكومتان
لــجــان شعبية بصنعاء 

وأخرى في عدن 
سفارات في صنعاء واخرى في عدن 

حوار في صنعاء وحوار 
في الرياض 

حـــراك تهامي وحــراك 
جنوبي

مبادرة خليجية.. سلم 
وشراكة 

ثورة" فبراير.. و"ثورة" 
سبتمبر 

بنعمر.. والزياني

لجميع المكونات 
السياسية ال نريد أن 
تدينوا وتنددوا.... 
نريد منكم تغليب 
مصلحة الوطن فوق 

كل اعتبار.... 
لـــــــوال خـــالفـــكـــم 
وأطـــمـــاعـــكـــم لــمــا 

وصلنا إلى هذه المرحلة.... 

ــمــون أن  ــعــل هـــل ت
كل قطرة دم تنزف 
وكل روح تزهق هي 

معلقة برقابكم.... 
ــقــوا.. كــفــى..  ــي أف
ـــــل هــــذه  بــــعــــد ك
الـــمـــعـــانـــاة الــتــي 
يعانيها المواطن 

تختموا له حياته بالقتل..

أال يكفي ؟
ألم يكتِف السياسيون 
بعد من إزهــاق األرواح 
ــــان الـــبـــشـــر مــن  وحــــرم
ـــهـــم  هـــدأتـــهـــم وأمـــان
وأحبتهم؟! ألــم يرتووا 
ـــاء؟! ألــم  ـــدم بــعــد مــن ال
يشبعوا من لحوم البشر 
الــتــي يــمــضــغــونــهــا من 
أجل مصالحهم وأهدافهم السياسية الدنيئة 
والحقيرة؟! ألم يشعروا بعد أن هذا الجسد 
المنهك الـــذي يــغــرســون أنيابهم فيه هو 

وطنهم كما هو وطننا؟!
عليهم اللعنة األبدية إن لم يتوبوا ويعتذروا 
عن تفاهاتهم ويعودوا إلى رشدهم قبل أن 

تسيل قطرة دم أخرى.

سنة 
واال شيعة !

ـــاعـــدة  ـــق ال
هــــاجــــمــــت 
مـــحـــافـــظـــة 
أبـــــــــــيـــــــــــن 
ــهــا  ــت ــل ــت واح
ــــــــي عــــــام  ف
٢م  ٠ ١ ١
هـــــل كـــانـــوا 

سنة واال شيعة !
القاعدة ارسلت انتحاري فجر نفسه 
في ميدان السبعين في ٢٠١٢م فهل 

كان الجنود سنة أم شيعة!
القاعده اقتحمت مستشفى العرضي 
في عام ٢٠١٣م وقتلت ٥٤ شخصًا.. 

فهل كانوا سنة أم شيعة !
عــشــرات عمليات القتل نفذتها 
القاعده في اليمن في مختلف المناطق 
ولــم تكن تفكر بسنة أو بشيعة بل 

كيف تقتل وتستمر في القتل..
ــيــهــم او  عــلــيــهــم وعــلــى مـــن يــوال
يدعمهم أو يتستر عليهم لعنة الله 

والمالئكة والناس أجمعين..

وطني وفيه الساس واآلثــار.. كم نسعد ونتأثر بتأثيره ..دائم 
ونافوقه محلق فار … حاشا تهجر الوادي عصافيره.. وتأخذني 

الغيرة ونتشوق الى شمسه وظل الغار.. 
…رحــم الله السيد الشاعر حسين ابوبكر المحضار الــذي قال 
الكلمات وصاغ اللحن كلمات عذبة جميلة تحمل قدسية الوطن 
وحبه المقدس الذي نحمله على اطياف القلوب، نسعد به فى القرب 
والبعد وجعلنا دائمًا فى ارتباط نعشق ظله وفئ البيوت والشجر 

والكهوف وكل مايتعلق بالوطن نسماته.. افراحه.. جراحاته.. 
وبيوته ومراعيه وخضرته وبهائه.. وطني الجميل واألجمل وطن فى 

الكون.. 
** الوطن مها غبت عنه او لم يسرك فيه ما يحدث من اخطاء واجبرت 
على مغادرته تظل تحن إليه وتعشق هبوب النسيم القادم منه.. أرض 
تربيت فيها وترعرعت فى روابيها ولعبت فى حقول نخيلها وتوضأت فى 
مقالد مساجدها وشدوت باآلذان من مآذنها وتعلمت على ايدي مشائخها 
وفيها كبرت واشتد عودك وصار الطفل شابا .. وصار الوطن الغالي لالبن 

الغالي بريحة اهلك وناسك .وتناسلك البشري …
** عرف الحضارم اصقاع العالم وهاجروا اصقاع الكون وحملوا معهم 
االخالق واألمانة والدين القويم.. وجعلوا من الكثير من االمم ان يبهروا 
بمعشرهم وسمو مكانتهم وافطروا من عاش معهم بعاداتهم وتقاليدهم 
.وتعاملهم فى الحياة وتقدير اآلخرين لهم فى أمور كثيرة وأضحوا مثار 
اعجاب لتلك األمم واألقوام الذين خالطوهم وعاشروهم وعاشوا معهم فى 

ارض الله الواسعة من العجم والعرب.
**الوطن الحزين … الوطن المذبوح.. الوطن سيتشظى من 
افعال ابنائه.. الوطن يتجه للهاوية.. الوطن يتصومل.. الوطن 
يئن من الفساد.. التطرف.. الحرب القبلية.. هذه العناوين 
البارزة التى يحملها لنا القادمون والفاتحون للوطن.. وبأي خبر 
ينبؤونا به نصدق …مانسمع ونقرأ فى وسائل العهر العربي 
فى زمــن فيه كل شــيء عن كل شــيء نباح المحللين ..صياح 
السياسيين ..غلبة المنابر التى تكيل الشر واالفتراء على الوطن 
من كل االتجاهات ..ترسل لنا عبر االثير ما لم يخطر على بال بشر من ابناء 
الوطن .. مؤامرات …صفقات ..مشاورات من أجل الوطن وضد الوطن ..لك 

الله ايها الوطن .
** وطنى هل انت بخير وفى صحة جيدة.. والسماء صافية كما كنا نلهوا 
فى المطاريق والشوارع والمراعي وخضر روابيك .. وهل انت فى عافية 
مما اصابك من هزال السنين العجاف أكل منها الفساد وشرب واستحكم 
قبضته على مفاصل جسدك المنهك بالثورات الكثار والشعارات البراقة 
واالهمال.. وطني كنا نصحو فيك على أمل االشراق ونحبس فى زنازن الظالم 
…وينمق لنا الساسة فى كتب الدرس مايفوق الورق من انجازات قد تحققت 
وكنا نصفهم بالمخلصين لهذه التجارب فينا التى نكشف بعد حين انهم 
بنوا اسوار بيوتهم بما يقتات البسطاء من شظف العيش وضنك الحياة.. آه 
نا بأن لنا وطنًا  ياوطني ما فعلوا بك وجعلوك.. كان لنا وطن ..فهل نعلم ابناء

ام كان لنا وطن ودمرناه بحروب سادتنا وساستنا ..وكان لنا وطن ..

الــوحــدة اليمنية منجز تاريخي 
ووطــنــي ال يمكن التفريط فيها 
بأي حال من االحــوال والدفاع عنها 
وحمايتها واجـــب ديــنــي ووطــنــي 

واخالقي.
الواهمون من القوى التقليدية التي 
كان لها مواقف معادية من قبل العام 
١٩٩٠م والتي اخرجت المسيرات 

المناهضة للوحدة.. هاهي تكشر أنيابها مرة 
اخــرى وتكشف عن وجهها القبيح تجاه هذا 

المنجز العظيم .محاولة اعادة عجلة 
التاريخ الى الــوراء اشباعًا لرغباتها 
االنتقامية من الشعب اليمني الذي 

لفظهم والى غير رجعة ..
الشعب اليمني قــادر على حماية 
وحدته مهما كلفنا ذلــك من ثمن 
الى جانب اننا كشعب لم نعد نعول 
على أي من القوى السياسية التي لم 
تعد عند مستوى الثقة وغير جديرة بحماية 

المكتسبات ..

ما الفرق؟
- أيش الفرق بين اللجان الشعبية حق 

الحوثي واللجان الشعبية حق هادي؟
* اللجان الشعبية حق الحوثي تقتحم 
الــمــعــســكــرات بـــاألوالـــي عــشــان تنهب 

دبابات.
- أيوه؟

* واللجان الشعبية حق هادي تقتحم 
المعسكرات بالدبابات عشان تنهب 

أوالي.

مقتطفات
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علي البخيتي

اباه... اباه ...قوم ..قوم ...قوى ...قوم ...اباه قوم ...
هكذا كان يحدث هذا الطفل والده وهو يبكي،. كان يتوقع أن يصحوا أباه من نومه ليحتضنه ويخفف عليه من هول المشهد،. 

لم يصحوا األب ألنه فارق الحياة لحظتها.. انا لله وانا اليه راجعون.

- مواليد ١٩٨٧م صنعاء.
- خريج كلية اإلعالم- جامعة صنعاء.

- كاتب صحفي وناشط  سياسي.

زين العابدين العابد

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

العربي فؤاد

اكرم اآلنسي 

سيف رضوان 

مصطفى مستور المنتصر

عبدالباسط الحداد

طالل الشبيبي

ناصر الحياني

يوسف العميسي 

جميل احمد المطري

ليمني لبني  التجمع ا
قينقاع .

اربع سنوات وسوريا قلب 
الــعــروبــة النابض صامدة 

أمام المؤامرة الكونية 
ــلــه عــلــى ســوريــا  ســـالم ال

شعبًا وجيشًا وأسدًا..

شــكــلــنــا داخـــلـــيـــن على 
ـــهـــجـــر فــيــهــا 

ُ
مـــرحـــلـــة ت

لفتنة  ا بسبب  لمساجد  ا
ــفــيــة وكــــل واحـــد  ــطــائ ال

بايصلي في بيته.

قناة «سهيل» حتى األلحان 
ـــي الــزعــيــم علي  حـــق أغـــان
عــبــدالــلــه صــالــح.. سرقوها 

وبيغنوا بها أغانيهم..
سرق طوال الزمن.

ألنك ال تحمل أي نوع من 
أنواع المتفجرات وأدوات 

القتل المختلفة.. 
يــقــومــون بتفتيشك من 
رأسك حتى أخمص قدميك. 

ـــن يحقق  ــعــن الـــلـــه م ل
مصلحته على أشالء غيره 
يــكــفــي إرحــــمــــوا هـــذا 

الشعب البارك الله لكم.

احفاد عبد الرحمن بن 
ملجم وأبي لؤلؤة المجوسي 
يستهدفون عباد الله في 

المساجد ..

المحصلة النهائية نجد 
أنها مؤامرة ضد الجيش 
واألمـــــن طــرفــاهــا هـــادي 
والــمــلــيــشــيــات المسلحة 

بالجنوب والشمال. 

وحــوش بشرية ترتكب 
ــم فـــي حق  ــجــرائ ــشــع ال أب
ــه..  ــل ــاســم ال الــيــمــنــيــيــن ب
المتاجرة بالدين تزدهر 
في ظل غياب الوعي الذي 
يقف امـــام انــتــشــار هذه 

الجماعات القاتلة.

تكتل لإلنقاذ 
يحوي تكتًال 
لـــــــــألحـــــــــزاب 
ـــــة  ـــــي ـــــوان اإلخ

الناشئة 
وتــــــكــــــتــــــًال 
ــــلــــنــــقــــابــــات  ل

الملتحقة بــاإلخــوان سرًا 
وعالنية 

ــلــمــكــونــات  وتـــكـــتـــًال ل
ــثــوريــة والمنسقيات  ال

اإلخوانية 
ــات  ــاب ــق ــن ــل وتـــكـــتـــًال ل

والمنظمات 
ويتبعه تكتل للدفاع 

عن حقوق األطفال 

وتــــكــــتــــل 
ــلــدفــاع عن  ل
حقوق النساء 
ـــــــث  وثـــــــال
ــــــــــــــــــذوي  ل
االحتياجات 

الخاصة 
وعاشر تكتل للراغبين 
فـــي أداء مــنــاســك الــحــج 

والعمرة 
ــزال اآلفـــاق تبشر  وال ت
ــــدة مــن  بـــــأنـــــواع جــــدي

التكتالت، 
يبدو أن دجاجة اإلخوان 
تـــبـــيـــض هــــــذه األيــــــام 

تكتالت .

اإلعالمي/ أحمد غيالن

دجاجة اإلخوان تبيض تكتالت 
جيش من الصين

نروح نستأجر 
ـــًا  ـــن جـــيـــشـــًا وأم
ــــًا مــن  ــــزي ــــرك م
ـــن غــيــر  ـــصـــي ال
ـــــواٍل لــعــفــاش  م
كما تزعمون.. 
هـــــادي هـــو من 
خــــــان الـــجـــنـــود 

وجعلهم ضـــده.. وعـــاد والء بعضهم 
لصالح.. بسبب سياسات هادي. 

هادي فقد ثقته واحترامه أمام الجيش 
واألمن منذ سقوط عمران. وقبل سقوط 
عمران كان كل شيء بيده وحرك الحرس 
الرئاسي القتحام قناة «اليمن اليوم»، ولم 
يفعل الموالون لصالح شيئًا؟ لماذا؟ ألن 
كــل شــيء كــان بيد هـــادي.. إلــى أن بدت 

حقيقته في عمران.

رياض األحمدي

عبدالسالم الخياطي

محمد العالئي

ماهر شجاع الدين

ابو االيهم العيوي

احمد سعد التميمي 

جميل مفرح

فيض األمل مزهر قمشه

قلوب مريضة
من احتفلوا ورقصوا 
وذبحوا الذبائح فرحًا 
بتفجير المصلين في 
جمعة رجب ٢٠١١م 
وأبــــاحــــوا وحـــرضـــوا 
ـــهـــاجـــمـــة  عـــــلـــــى م
ــة  ــدول مــعــســكــرات ال
ــقــوات  ــاء ال ــن وقــتــل أب
المسلحة واالمــــن ال 
ـــوا الــيــوم يــبــررون  زال
جرائم قوى االرهــاب 
ــع  ــجــوام وتــفــجــيــر ال
ــيــن  ــمــصــل وقــــتــــل ال
وذبـــح وقــتــل الجنود 
ــتــون  ــــل ويــســتــمــي ب
ــــادي  فـــي تــبــرئــة األي

والجماعات االرهابية 
ــهــذه  الـــمـــرتـــكـــبـــه ل
ــيــة  ــم االرهــاب ــجــرائ ال

الوحشية. 
أي عـــهـــر ونـــفـــاق 
ة  ـــــــاء وحـــــقـــــارة ودن
ــــه وقـــلـــوب  ووضــــاع
مــــريــــضــــة يــمــتــلــك 

هؤالء..؟!

عمار البركاني 

نبيل سبيع

الشعب سوف يحمي وحدته

كان.. لنا وطن 

واحدة مقابل واحدة
كثير من ناشطي "الحركة الوطنية" التقدمية «ياسعم» يستخدمون حماقات 
وكوارث مليشيات الحوثي في صنعاء لتمرير حماقات وكوارث مليشيات هادي 

في عدن. 
منطق بدائي معادي للدولة، منطق واحدة مقابل واحدة.

طيب ايش الفرق بينكم وبين طائفية وبدائية الحوثي؟ كلكم مزيفون من نفس 
الطينة، وكلكم تغلفون نزعاتكم بحذلقات وطنية و«ثورجية» رخيصة.

الحقد هو السبب
حــقــدكــم االســــود هــو سبب 
البالء الذي يعيشه ابناء اليمن، 
حقدكم االســود هو من يحرك 
ــغــذي  االرهـــــــــاب، هــــو مــــن ي
االرهاب، هو من يصنع الوحوش 
على هيئة البشر، الحقد مرض 
مــعــٍد يقتل انسانية صاحبه 

وينتشر..

أفيقواسفينة نوح 


