
قبل عامين انتهت فترة هادي 
ــرئــاســيــة، وقــبــل عـــام سقطت  ال
شــرعــيــتــه، وقــبــل عــشــرة أشهر 
سقطت وطنيته وأثبت خيانته 
ــكــب من  لليمن واليمنيين وارت
الجرائم مايكفي إلعدامه ألف مرة 
رميًا بالرصاص والف مرة بالمشنقة 
والف مرة بالمقصلة وألف مرة بكل 

وسيلة من وسائل اإلعدام..
الغريب أن هادي يعتقد ويتوهم 
أنه مايزال الرئيس الشرعي لليمن، 
ــهــذا الــوهــم يصدر  واســتــنــادًا ل
قـــرارات جمهورية حمقاء، لكن 
ورغم غرابة القرارات إال ان األغرب 
اننا نتعامل مع كل حماقات هادي 
وقراراته بواقعية تثبت اننا أكثر 
حمقًا وغباًء من هادي ولو لم نكن 
كذلك لما تقبلناها ولتجاهلناها 
ونظرنا وتعاملنا معها وكأنها لم 

تكن..
بصريح العبارة نحن في الداخل 
اليمني المقاوم من نمنح الشرعية 
للخائن هادي بل ونمنحه هو وكل 
الخونة شرعية الخيانة والعمالة 
ــال مــبــاالتــنــا وغبائنا  واالرتـــــزاق ب
ملنا بسلبية مع  لسياسي وتعا ا
ــدرجــة تظهر هــادي  قـــراراتـــه ل
وكأنه الرئيس الحقيقي الذي يدير 
شــئــون الــبــالد ويتحكم بمفاصل 
الدولة بل وتجعله المتحكم الفعلي 
وصاحب الحق في تعيين وتغيير 

المسئولين في الخارج المتمترس 
في خندق العدوان بل وفي الداخل 
الوطني المقاوم المتمترس في 

خندق الوطن..!
مــن الــقــصــر الملكي الــســعــودي 
يــــــصــــــدر هـــــــــــادي قـــــــــــرارات 
"جمهوملكية" تنص على تعيين 
وزاء ومسئولين وقادة عسكريين 
ممن يسكنون فــنــادق الــريــاض، 
وإقــالــة وزراء ومسئولين وقــادة 
عسكريين رفضوا العمالة ووقفوا 
في وجــه الــعــدوان وتخندقوا في 
ــوطــن، ورغـــم كــل ذلك  خــنــدق ال
نتعامل مع قــرارات هادي بقبول 

واستسالم تام..!!
فعال إننا أغبياء لدرجة جعلت من 
أغبى رجل عرفته اليمن وعرفه 
العالم أكثر الخونة ذكاء في تاريخ 

الغباء السياسي.

مــهــمــا قــصــفــوا ودمــــروا 
لـــن يــزيــدونــا إال اصــــرارًا 

وتحديًا..
صــعــدة المنكوبة التي 
ــواصــل  ــت تـــحـــت قـــصـــف م
على مــدار الساعة وعلى 
ـــعـــدوان،  ــــدار اشــهــر ال م
تعود اسواقها للحياة وان 
اختلفت الــوســائــل تحديًا 

لهم..
ــح يشهد  ــصــال جــامــع ال

اكـــتـــضـــاضـــًا بــالــمــصــلــيــن 
يــوم الجمعة منذ قصف 
منصة السبعين  تحديًا 

للعدوان..
ـــك أمــور  وقـــس عــلــى ذل
وممارسات حياتية عدة..

ــعــدوان يــحــاول القول  ال
مــن خلف ستار أنــا مدمر 
وشـــعـــب الـــيـــمـــن يــثــبــت 
ــه  ــشــمــوخ اســـطـــوري أن ب

األقوى.

ما لم أستوعبه، وال أعتقد أن أحدا "ما" في إمكانه أن يقنعني 
بصوابية الحماقات التي يرتكبها "الطائفيون"..

رى؟
ُ
إنهم يهدمون الدين، كما يهدمون حياتهم..لصالح من يا ت
السنة يهدون الحسينيات ويلهون برؤوس الشيعة..
والشيعة يهدون المساجد، ويلعبون برؤوس السنة..

هل نحن نعيش مرحلة الوحشية التي عاشتها أوروبــا في 
عصور ما قبل التنوير؟ أم هي بداية نهايتنا الحتمية؟

في المدرسه علمونا أن الذي ال يصلي جماعة 
في المسجد فهو : منافق..

أبي كان واحدًا منهم ..
وأن شارب الدخان : فاسق ! أخي محمد كان 

واحدًا منهم..
وأن المسبل لـ ثوبه: اقتطع لنفسه قطعه من 

نار ! أخي طارق كان واحًدا منهم ..
وأن وجه أمي الجميل : فتنة !

لكن ال أحد يشبه أمي
وأن أختي مريم التي تطرب لـ عبدالحليم 
: مصبوب الحديد المذاب في أذنها المحالة! 
لقد فاتني أن أقول لهم بأنها أيضًا تحبه، فهل 

ستحشر معه؟
أظنهم سيحكمون بذلك ..

وأن جامعتي المختلطة وكر للدعارة !
رغم أنها علمتني أشرف مهنة وهي الطب !

وأني أنا ، الساكتة عن األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر : شريكة في اإلثم والعقاب !

وأن صديقتي سلوى التي دعتني لحفلة عيد 
ميالدها : صديقة سوء !

وأن جارتنا المسيحية: نجسة !
ا من اليهود ! وزميلتي الشيعية: أكثر خبثـً

وأن خالي المثقف: علماني !..

لكني 
اكتشفت أن أبي أطيب مخلوق في العالم ، كان 
يقّبلني كل ليلة قبل أن أنام، ويترك لي مبلغـًا 

من المال كلما سافر من أجل عمله.
أخـــي محمد وطــــارق كــانــا أيــضــًا أكــبــر مما 
تصورته عنهما. محمد يرأس جمعية خيرية 
في إحدى جامعات استراليا،  وطارق يعمل 
متطوعــًا في مركز أيتام المدينة كـ مدرب 

للكاراتيه.
أما أختي التي تصغرني بأربع سنوات بعد 

وفاة أمي حرمت نفسها الزواج من أجلنا .
أمي؟ يكفي أنها تلتحف التراب وأبي راٍض 

عنها..
جــامــعــتــي الــمــخــتــلــطــة؟ كــّونــت لــي أســرة 
سعيدة بـ زواجي من رئيس قسم الجراحة.. 

ومــن خاللها ربيت أطفاله الثالثة بعد فقد 
والدتهم .

أمـــا كــيــف أقــضــي وقـــت فـــراغـــي؟ فكانت 
صديقتي سلوى هي المنفذ الوحيد لي، لقد 
تعلمنا سويًا كيف نغزل الكنزات الصوفية، 
وندهن العلب الفارغة لـ بيعها في مزاد لصالح 
االسر المحتاجة.. أختي مريم أيضًا كانت تدير 

هذا البزار السنوي.
مــاذا عن جــارتــي؟ أنــا ال أتذكر منها سوى 
دموعها الرقراقة.. يومها أنقذتنا من حادث 
حريق كان سيلتهمني وأخوتي بعد أن أصيبت 

هي ببعض الحروق..
أما زميلتي الشيعية! فهي من أسعفتني أثناء 
رحلة لحديقة الحيوانات.. يومها سقطت في 
سرت ذراعها 

ُ
بركة قذرة للبط . فلحقت بي وك

في الوحل من أجلي .
عمي؟ هــو مــن بنى مسجًدا وســمــاه باسم 

جدتي..
وأنا ؟

مــا أزال أســـأل : لــمــاذا يعلموننا أن نكره 
اآلخرين!!؟ 
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شيخة الكل

المخرج لم يعجبه التوافق الذي 
حصل في تونس 

اليوم اعاد الفيلم مرة اخرى 
قلنا لكم الــثــورات اليـــراد منها إال 
الدمار مهما توافق الشعب.. لِك الله 

ياتونس!

االصالحيون قدموا عريضة اقتراح 
لسلمان بأن يحظر المؤتمر الشعبي 
العام من العمل السياسي بالمستقبل.
بيتكلموا وكأن كل قيادات المؤتمر 
ــح اســرى  بــمــن فــيــهــم الــزعــيــم صــال

لديهم.. لعنتي على العمالء!!

" مفتي الحرمين يمنع الشطرنج 
في المملكة، وغاري غاسباروف بطل 
اللعبة الدولي يعلق على تويتر".. قرار 
احمق لكن األهم هو ادانة االنتهاكات 
السعودية في مجال الديمقراطية 

وحقوق االنسان "

بدأ العام الجديد بدون إقرار موازنة 
ــدون  الـــدولـــة ولـــو حــبــر عــلــى ورق ب

تشكيل حكومة ولو أمام العالم ..
ايــش منتظرين يجوا مــن الخارج 
يقروا لكم مــوازنــة الــدولــة ويشكلوا 

لكم  حكومة أو كيف؟! 

أقاموا الدنيا من أجل الوزير الذي 
أدى اليمين الدستورية أمــام هادي 
بالزي اإلماراتي؛ ونسوا أو تناسوا أن 
عدن بكلها تحت االحتالل اإلماراتي، 
وأن هادي نفسه حراسته الشخصية 

من اإلماراتيين..

طالب اليمن في ماليزيا بيتالحقوا 
ــى زعط  هــم والــشــرطــة مــن زغــط ال
والسبب اعضاء البعثة الدبلوماسية ..
تخيلوا بعثة دبلوماسية تستدعي 
الشرطة للقبض على طــالب بالدها 
ليش يطالبوا بمستحقاتهم المالية؟!

شرعية الدنبوع 

ال تــعــتــبــوا وال تــســتــغــربــوا لــمــاذا 
االمــــارات ادخــلــت درســـًا فــي مناهج 

طالبها حول "عاصفة الحزم"
دول فقيرة بال تاريخ والوجود لها  
قبل مائة عام تحاول ان تصنع لنفسها 
تاريخًا تتحدث عنه ولو كان تاريخًا 

مليئًا بالهزائم!!

ــر الخارجية األمريكي "جــون  وزي
كيري" في مؤتمره الصحفي مع وزير 

الخارجية السعودي :
ــــدعــــم حـــــرب الـــتـــحـــالـــف ضــد  "ن

الحوثيين"
وإيران اللي بتحاربوها باليمن  راحت 

فين ياجون

عزيزي الثورجي العربي
عــنــدمــا يحتج بضعة مــئــات على 
البطالة فهذا احتجاج مشروع لكنه 

ليس "ثورة".
وعندما يهاجمون الملكيات العامة 
والخاصة فهذه اعمال خارجة على 

القانون وليست "ثورة".

لماذا يعلموننا ان نكره اآلخرين 

عبدالناصر محمد علي شرف الدين
- محل الميالد الشعر - إب.. ١٩٦٥م

- كلية الشرطة- قطر..
- مدير مطار تعز الدولي..

- ناشط سياسي - شخصية اجتماعية بــارزة على مستوى محافظتي 
إب وتعز..

بلقيس الملحم ٭

كتاباتهم

عشرة أشهر كذب

تفسيرات سوداوية
مسرحيات تتلوها مسرحيات

ومابين خرافة حصار تعز واشاعة 
انتصار عاصفة الحزم،

يقف اليمنيون وأيــديــهــم على 
ــتــالء الــذي  رؤوســهــم مــن هــول االب

يثقل كاهل الوطن
فما من إعالمي مرتزق
وال سياسي باع وطنه

إال وقد صب جام لؤمه على اليمن
وأمعن في تحوير حقيقة مايجري

واســتــفــاض فــي تفسيراته الــســوداء ألســبــاب الــعــدوان 
السعودي.. وما الله بغافل عما يعمل الظالمون

بطاطس نعمان وطائرات التحالف! 
قــصــفــت طـــائـــرات الــتــحــالــف مصنع 

العاقل للبفك. .بطاطس نعمان..
خمسون عامًال كانوا في الوردية..

ال يــوجــد يــمــنــي لـــم يـــتـــذوق يــومــًا 
بطاطس نعمان ..

قــراطــيــس المصنع تــطــايــرت حتى 
وصلت شارع الزبيري! .. تخّيلوا ..!

 وغباؤه معها أيضًا!
ُ

في الواقع. . تطاَيَر التحالف
تطاير كل أمل! 

َمْن هذا الغبي الذي أقسم أن يدّمر كل مصنع 
في اليمن! 

ضياء حسين العابد

خالد الرويشان

عادل عبداإلله العصار

محمد خليل سوده:
ذهب إلى المدرسة صباحًا.. عاد منها وقد استشهد أخاه الصغير الذي لم يتسنى له توديعه.. وأمه التي مازال رائحة 
خبزها في حقيبته.. ووالده الذي قّبله عند ذهابه.. ابكي يا صغيري.. ابكي.. حتى ال تنسى من قتل أهلك.. فنحن قوٌم 

ال ننسى ثأرنا.. ولن ننسى ما فعله السفهاء ببلدنا.. لن يمروا..!

إعــالمــيــًا، يــســيــطــر عــيــال 
ــل مــصــادر  الــعــاصــفــة عــلــى ك

األخبار..
ــهــم فــــوق أي قـــدرة  ــوت ق

منافسة..
وألن االعالم، لم يعد يتحمل 
هــذه الصيغة من صيغ ايام 
االتــحــاد السوفييتي، وزمــان 
االحــاديــة فــي الفعل والفكر 

والقول.. فتتحول هذه الميزة الخارقة 
الى مصدر ضعف..

اليهزمهم اعالميًا اال انفسهم..
يــعــتــقــدون أن االعـــــالم، مــجــرد قــول 
مــاتــريــد، دون أي شــــروط.. ودون أي 

احترام للواقع وللمصداقية..
يكذب األجرأ منهم، فتتحول كذبته الى 
منشور في اعالم جمعي وجماعي يمتلك 

كل القوة المادية وراء القرار الواحد..
ولكن ألنه كذب ينتهي ككل األكاذيب 
فــي كــل الـــتـــاريـــخ.. يــجــدون أنفسهم 
محتاجين لكذبة جــديــدة، فيواصلون 
المشوار.. بل انهم يعيدون كذباتهم 

بــكــل ايـــمـــان ويــقــيــن.. 
ذلك االيمان الذي يحرم 
ــه مـــن مــراجــعــة  صــاحــب

نفسه..
ل: هل يشعرون  أتساء
بــالــضــعــف؟ أم انــهــم 
اليــعــيــدون ابــدًا تقييم 

سلوكهم هذا؟
خذوا أول خبر للعدوان 
ــســعــودي عــلــى الــيــمــن بــثــتــه قــنــوات  ال
كالعربية والجزيرة، وستجدونه كأنه 
هو خبر كل ضربة جديدة من ضربات 
العدوان.. نفس الصيغة ونفس االتجاه 

ونفس المفردات..
عشرة أشهر، متواصلة، لم يتغير في 
خطابهم شيء.. يحققون االنتصار نفسه، 
ويقتلون االشخاص انفسهم، ويحررون 

ذات األرض..
ننتظر، لحظة يــقــول لهم الــكــذب: 
تعبتوني.. انتم عاصفة حرب على اليمن، 

واال علّي أنا..
سيتعب الكذب.. ولن يتعبوا!!

نبيل الصوفي

علي البخيتيطارق الحداد

موقف جاد
على المؤتمر الشعبي العام اتخاذ موقف سياسي جاد برفقة كل القوى 
السياسية المناهضة للعدوان ورفض اي مشاورات سياسية قادمة مع اي 
طرف سواء أكانت السعودية او مرتزقة الرياض والبدء بالرد العسكري القوي 
وتسديد ضربات قاسية في العمق السعودي وبعدها سيأتون هم يبحثون 
عن حل سياسي، غيرها لن نصل ألي نتيجة خصوصًا وان المؤامرة باتت 
واضحة ان العدوان يتوقف بصورة جزئية بالتزامن مع سيطرة القاعدة 

وداعش على محافظات يمنية.

مراجعات..
كانت ظروف اليمن مختلفة عن ظروف تونس ومصر وليبيا، واستنساخ ما حدث هناك في 
، ال نتحمله نحن كشباب لوحدنا، بل تتحمله وبشكل رئيس 

ً
٢٠١١م ونقله لليمن كان خطأ

األطراف السياسية التي انضمت للتحرك ومن ثم قادته وقادة خطابه المتطرف ضد طرف 
سياسي يمني وضد مؤسسات الدولة األمنية والعسكرية التي كانت الدعامة الرئيسة لالستقرار 
الهش في البلد، ولم تميز تلك الشعارات أو تفصل بين نظام صالح ومؤسسات الدولة، ولم 
تفصل بينه كشخص وبين حزب المؤتمر وقواعده، لذلك لم يسقط النظام فقط بل سقطت 
الدولة ومؤسساتها كذلك وعمت الفوضى بسبب ذلك التلبيس من قبل تلك التيارات السياسية.

شامخونحتى ال نصبح أغبى من هادي..!!

مرحلة الوحشية

إذا لم تستِح 
فاصنع ما شئت

مـــن يتحدث 
أن سبب تدمير 
ــيــن  ــســعــودي ال
لمنشآت اليمن 
هــم الحوثيون 
وعفاش، اقول 
ــارك الله  لــه ال ب
لك في بدنك وال 

في عمرك وال في اهلك وال ولدك.. 
عون  بلدنا يتم تدميره وهناك أناس يدَّ
بقول ظاهره الحكمة أن الله ينتقم من 
السبب.. طيب والفاعل القاتل ما لهم 

أي ذنب؟! 
إذا لم تستِح فاصنع ما شئت

أسفي على الصالة المغلقة والمدينة 
الرياضية..

عدوان آخر

ــســوداء في  أليست الــســوق ال
المشتقات النفطية، والمواد 
الغذائية وغيرها ،عدوان أيضًا،، 
بل وقنابل عنقودية تقتل أبرياء 
وتنهش في قوت أسر بأكملها 

أصابها العوز والحاجة.
اليوم علمت بحال أســرة من 
٥ أفـــراد،عـــاجـــزة عــن تعبئة 
اسطوانة غاز منذ اسبوع ونص 
، وتقتات يوميًا فتاتًا يساعدها 

على العيش.

عبدالخالق طواف 

محمد يحيى جهالن
ضبائر الريحان

أحمد وافق العربي


