
السياسة االمريكية تجاه العرب 
والمسلمين لن تتغير ..(نحن نعرف 

من يرسمها) .
لكنها ســتــكــون أكــثــر"وضــوحــًا" 
و"صــراحــة"ًبــتــعــبــيــر أدق "أكــثــر 

وقاحة.
حلو..

الــصــراحــة أحــســن مــن الغمغمة 
والتمثيل!!!

خلونا نجرب هذا المجنون.
يمكن هو الوحيد الذي سيظهر 
الوجه الحقيقي والنظرة األمريكية 

"الدونية" للعرب والمسلمين...
عندي إحــســاس انــه "سيهلفت" 

ويخرج المخبأ
قوًال وفعًال..

سيعلمنا الــدرس اللي من زمــاااان 
ماتعلمناه..

وهــو أن أمريكا ال تبحث إال عن 
مصالحها.. وكمان اننا "مكروهين" 

مهما تقربنا وتملقنا للغرب..

 حلو
نــحــن كــعــرب ومسلمين بحاجة 

ماسة لمثل هذا الدرس ..
ــتــبــه لــبــلــدانــنــا  ــن الزم نـــفـــوق ون
ولعالقاتنا وسياساتنا اللي اصبحت 

كلها تصب في مصلحة الغرب..
حلو ترامب!
هالو ترامب!

من باب "رب ضارة نافعة"
وانتم ياعرب اشتحطوا..

والعبوا ساع الناس!!
اليوم نزلوا لكم العب جديد نشيط 

ن جاهز..
ّ
وهداف.. مسخ

ومجنون كمان!!!

ـــغـــرب والـــشـــرق  ال
ـــفـــان عــلــى  مـــتـــحـــال
تدمير البالد العربية 
واالســــالمــــيــــة عــلــى 

نوعين:
ــــنــــوع االول:  ١-ال
معادي ويدخل نحو 
االرض باسم احتالل. 

وهذا معروف. 
ـــــــــــــوع  ـــــــــــــن ٢-ال
الثاني:مواٍل ويدخل 
نــحــو االرض بــاســم 
ــتــحــالــف  ـــدعـــم وال ال
وقــــتــــال الـــجـــهـــات 

المتطرفة. 
الهدف: هو تدمير 
ــــــالم وتــدمــيــر  االس
البنية التحتية للبالد 
العربية واالسالمية 
وخلق الصراعات بين 
أبناء الجنس الواحد 
بمسميات مختلفة. 

فـــأصـــبـــح الـــعـــرب 
وارضـــهـــم الــســاحــة 

المناسبة للحرب 
ـــكـــال الــطــرفــيــن  ل

ونحن الضحية. 
فالصراع بين الدول 
الكبرى للهيمنة على 

العالم 
ـــعـــرب ال  ونـــحـــن ال

نفهم .
قال الشاعر: 

فـــلـــو أســـمـــعـــت لــو 
ناديت حيًا

ولكن ال حياة لمن 
نادي  

ُ
ت
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منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

أحمد القادري
مواليد يناير ١٩٧١م محافظة إب
خريج معهد المعلمين العالي -إب
خريج لغة انجليزية جامعة صنعاء

مدرس وموّجه لمادة اللغة االنجليزية

كتاباتهم
مقتطفات

عادل النزيلي

سنان المريسي

أمين جمعان

عبدالوهاب خالد

طه عز الدين

سامي القحطاني

حسين الكاهلي

ــًا النــتــخــابــات  ــق ـــاز تـــرامـــب وف ف
ـــمـــواطـــنـــيـــن  ـــــن ال ــــاشــــرة م ــــب م

االمريكيين.
معيار فوز الحاكم االمريكي هو 

الصندوق.
الـــغـــريـــب هــــو اهـــتـــمـــام قــطــر 
والسعودية بهذه االنتخابات مع 
ان معيار فــوز الحاكم فــي قطر 
والسعودية هو الجهاز التناسلي 

لوالده .

ــات المتحدة  ــوالي فــي األخــيــر ال
األمريكية من يحكم هي مؤسسات 
وليس شخصًا واحدًا فقط تتغير 
طريقة الحزب الحاكم في التعامل 
مع القضايا وتبقى مصلحتهم هي 
من تحرك تلك المؤسسات سواء 
ترامب او غيره.. متى يفهم العرب 

هذا؟!

ــوارى اإلخــــوان عــن تبيان  ــت ال ي
ــن خــســارة المرشحة  حنقهم م
األمــريــكــيــة كــدلــيــل واضــــح على 

مشروعهم االمريكي بإدارتها.. 
صدق من قال عن ثورات الربيع: 
ان  عملية زعزعة الوطن العربي 
تنفذ في "غرفة عمليات موجودة 
ــن البيت  ــــدار م ــل أبــيــب وت ــي ت ف

األبيض".

 نتائج االنــتــخــابــات األمريكية 
بالنسبة لــي معروفة ومحسومة 
ـــدم  ـــشـــروع ال ــح م ــصــال مــســبــقــًا ل
والتقسيم الذي سيديره مجنون أو 

محاميه ياعرب.!

ــزيــن لــك ان  الــشــيــطــان الــــذي ي
تشرب الخمر وتزني وتندم بعدها 
وقــد تتوب.. أهــون من الشيطان 
الذي يزين لك قتل أخيك فتقتله 
وتفرح بعدها وتحمد الله ان نصرك 
عليه ومكنك منه، ثم ال تتوب..
لسببين.. األول ان القاتل ال توبة له 
بنص القرآن..والثاني انك في نظرك 
لــم تفعل مــا يستوجب الــتــوبــة.. 
فــأنــت قــد عملت عــمــًال تــرجــو به 
الجنة.. وهذا ما نسميه (استحواذ 

الشيطان) 

٢مليار رسوم الجمارك في شهر 
فقط!

ويـــبـــدو انــهــا لـــم تــــورد للبنك 
المركزي.

كاسك يا وطن.

يبدو ان هناك فجوة حقيقية في 
الــبــيــت األبــيــض وألول مـــرة ال يتم 
الــتــقــاط صـــور فــي اول لــقــاء ألســرة 
الرئيس السابق والرئيس الجديد، 
وكذلك تفتيش موكب أوباما تفتيشًا 
دقيقًا عند دخوله البيت األبيض دليل 
واضح على وجود خالفات وتضارب 
في السياسات والتوجهات.. يبدو ان 
ترامب قلب الطاولة وكل الحسابات 

بوصوله للبيت األبيض.

صالح المنصوب

البرد قارس.. نشعر بالشفقة على النازحين والمهمشين الذين يعيشون تحت خيام مهترئة التقيهم قساوة البرد القارس...
ماذا عسانا نفعل؟؟

دونــالــد تــرامــب في 
أول يــوم له كرئيس 
ــار  يــجــتــمــع مــــع كــب
قــــيــــادات األجـــهـــزة 
الحساسة في الواليات 

المتحدة :
تــرامــب : علينا أن 
ندمر داعــش اليوم، 

دون نقاش .
الـcia : لن نستطيع القيام بذلك سيدي الرئيس، 
لقد قمنا بصناعة داعــش للحفاظ على الصراع 
الدائر بالشرق األوسط وشراء البترول بربع الثمن .

ترامب : إذًا يجب ان ندمر طالبان، اآلن !
الـcia : نحن آسفون سيدي الرئيس، طالبان هي 
ورقتنا الرابحة للحفاظ على الصراع في باكستان 
، ان قضينا عليها ستتوقف باكستان عن شراء 
السألح منا وستفتك الهند كشمير وستصبح قوة 

عظمى .
ترامب : إذًا لنحتل العراق مرة أخرى

قيادة أركــان الجيش األمريكي : لن نستطيع، 
حليفتنا داعش تسيطر على ثلث العراق .

ترامب : ولَمَ ليس العراق كله؟
ــان : يجب أن نحافظ على حلفائنا  قيادة األرك
الشيعة أيضًا، كي يظل الصراع قائمًا وتظل لنا 

شرعية التدخل والبترول المتوافر ايضًا!
ترامب : العدو األساسي هو ايران، يجب ان نحتله 

!
قيادة األركان والـــcia : نحن آسفون، ان ايران 
صديقتنا، نحن نحافظ على خطاب متوتر معها 

إلبقاء اسرائيل تحت الضغط .
ترامب : لن تناقشوني في الشأن الداخلي، أريد 

ترحيل جميع المهاجرين الى الحدود الجنوبية .
القيادة العليا لبوليس الهجرة : سيدي الرئيس 
لن نستطيع ذلك، من سيبني جدار الحدود العازل 
إذًا؟ ستضطر الى ارسال اجزاء من البيت األبيض 
إلكــمــال األشــغــال التي افتتحت ويعمل عليها  

الهنود والفلبينيون.
ترامب يصرخ : إذًا ما الذي علّي فعله هنا بحق 

السماء !!
الـــ cia مع ابتسامة ودودة : استمتع بإلقاء 
الخطب الــنــاريــة والــتــجــول فــي البيت األبــيــض، 

سنتكفل نحن بالباقي، سيدي الرئيس 

تقول األساطير أنــه سيأتي على الموظفين ُعمر 
يسيخ النفس، يتقارب فيه الــزمــان ويتباعد فيه 
المعاش، ويكثر فيه الدين ويبيع فيه الفراش، ومن 
كثر تقاربه سيصبح المعاش الذي كان يصرف بالشهر 
يصرف بالسنة، وكل سنتين سع التبيع حق العيد، 
وكل أربع سنين سع كأس العالم، وكل عشر سنين 
سع الترقية حق العسكري، وكل عشرين سنة سع 
ضرس العقل، وعلى رأس كل مائة سنة سيأتي المعاش 
ليجدد للموظفين ديونهم، وبعدها سيحتجب المعاش 
وينتظر الموظفون خروجه مع المهدي المنتظر، 
وخـــالل تلك الفترة يــخــرج القائم بأعمال المسيح 
مكتوبًا بين عينيه معاش ال يقرأها إال من كان موظفًا 

أو متعاقدًا يدعو الــنــاس إلــى الصمود 
والتخلي عن عبادة البنك، ويتبعه خلق 
كثير من المواطنين واللجان الشعبية، 
ــدجــال  ـــك يــخــرج الــمــســيــح ال وأثـــنـــاء ذل
نفسه ويــأمــر المستضعفين بالهجرة 
إلــى كريتر والــفــرار ببنكهم، ويضرب 
الحصار على القائم باألعمال وأتباعه، 
وأثــنــاء الحصار تحدث معركة كبيرة 

بين األنصار والمهاجرين يقتل فيها آالف الموظفين 
ومئات المتعاقدين، حتى يقول األنصار يا تاجر هذا 
موظف داعشي ورائــي يشتي معاشه تعال واقتله، 
ويقول المهاجرون يا مقوت هذا متعاقد مجوسي ورائي 

يطالب بمرتبه تعال واقتله، وبعد القضاء على 
آخر موظف ومتعاقد، سيسود الصمت على 
شرق البالد وغربها ويعود الناس إلى عبادة 
المشرفين وأرباب الحراك وعندها سيصبح 
القابض على قرشه كالقابض على جمر، حينها 
سينزل المسيح بن مريم ينصر المستضعفين 
ويقيم العدل وينشر السالم ويصك النقود 
الــجــديــدة، ويــصــرف المعاشات، ويفتهنوا 

الناس شويه قبلما تقوم القيامة.. 
تنبيه:

ذي معه زلط من األولى يسرع يبدلها مش بعدين 
تحنبوا بها مثل أصحاب الكهف!

الدكتور . عبداهللا ساري 

الدكتور محمد العماري

الدكتور محمد الشدادي

هكذا تحكم أمريكا 
فتنة المعاش الدجال

دكاكين المقاومةفوز "ترامب" اليوم ماذا يعني؟!
ــعــز  قــــــد فــــــي ت
جبهات أكثر من 
عدد الجبهات في 

كل اليمن..
جــبــهــات تقاتل 
ــســعــوديــة،  مـــع ال
وجـــبـــهـــات قــتــال 
بـــيـــنـــهـــم الــبــيــن 

كمان.
وكـــلـــمـــا ارتـــفـــع 
صوت المفاوضات 
فتحت مقاومات 
تعز لها دكاكين 

قتال جديدة.
ــب  ــل األهــــــــم، اغ
الجبهات يقودها 
خــــطــــاب ســلــفــي 
ديني، مع جبهات 
ــــــة عــلــى  ــــــوزع م
االصــالح وعساكر 

علي محسن.
ولكنهم يدعون 
تــــمــــثــــيــــل تـــعـــز 

ومناطقها، فيما 
أهل هذه المناطق 
مشردون، يهربون 

الى إب أو صنعاء.
الناس، كانوا ضد 
حرب الحوثي، ولن 
يــكــونــوا مــع حرب 
دكـــاكـــيـــن الـــمـــال 
والسالح السعودي 

االماراتي.
ـــم  الـــــــــنـــــــــاس ل
ـــوا مــع  ـــاعـــل ـــف ـــت ي
الــشــعــار الــديــنــي 
ألنــصــار الــلــه، ولن 
يقبلوا بشعارات 

الدين السعودي.

ثروة عفاش
ــتــي يتفلسف عليها  ثـــروة عــفــاش ال
البعض هي االنسان اليمني المؤهل أوًال 
ومــن ثم الطريق والمدرسة والجامعة 
والمستشفى والجسور والسدود والمصانع 
ـــــــوزارات واالســـتـــقـــرار االقــتــصــادي  وال
واالمــنــي والسياسي والعالقات الدولية 

ــمــعــســكــرات واالســلــحــة  والـــســـفـــارات وال
والذخائر والصواريخ التي يقاتل الجيش 
واللجان الشعبية اليوم بها العدو السعودي 
ومرتزقته والتي  لوالها لكان السعوديون 
ــمــدن اليمنية  ومــرتــزقــتــهــم اقــتــحــمــوا ال

بالعقاالت

نبيل الصوفي 

علي الشعباني

الدكتور حسين العياني

تدمير العرب

تدمير ممنهج

تحياتيواهمون

ــمــن هم  ــم كــبــيــر جــــدًا ل هــنــاك ظــل
متفوقون فعليًا في الثانوية وسينعكس 
ذلك على أدائهم في المستقبل حينما 
يــتــفــاجــأون حــيــن النتيجة  بحصول 
أقرانهم من الطالب  غير المتفوقين 

على نفس النتيجة ...!!!
متى ستتوقف هــذه السياسة التي 
يتم انتهاجها في معظم دولنا العربية 

وخاصة باليمن ..؟
 أنا أشعر باألسف ؛ واألمر األكثر غرابة 

ً
حقيقة

هو حينما يأتي ولي األمر مهنئًا ولده 
على معدله المرتفع والُمشّرف حسب 
زعمه (على من بتضحك ، أسألك بالله) 
وولدك ال يكاد يكتب اسمه بالطريقة 
الصحيحة  وأنت تعرف ذلك جيدًا ،،!!

مبروك ألبنائنا الطالب المتفوقين 
الذين حصدوا نتيجتهم المرتفعة 
بجهدهم واجتهادهم طــوال تلك 
السنوات وبالتأكيد فيكم الخير الكثير لهذا 

البلد..

من يراهن على الخارج  
لــحــل مــشــاكــل بــالدهــم 

هم واهمون واهمون.
لن يأتي الحل إال بيد 
أبــنــاء البلد مــن مختلف 

الفئات
إذا أخـــلـــصـــوا الــنــيــة 

لمصلحة الوطن وحده
ال تراهنوا على مجلس 

األمن والدول العشر

فــلــن يــأتــي مــنــهــم إال 
الدمار والخراب 

ولنا في ذلك شاهد كما 
هــوحــاصــل فــي الــعــراق 

وسوريا  وليبيا

التستغربي وجع كلماتي
ــًا يسكن  وحـــزنـــًا ســرمــدي

ابياتي
واليأس القاتل يغزوني

يسرق مني فرحة الماضي 

والحاضر واآلتي
أسبلت اجفانك

وأهملِت
مسجاتي ورناتي

اتي وصرخاتي تجاهلت نداء

أتيِت متاخرة ياحياتي
كان ودي تسمعي مني كلمة 

هال
لكن غصب عني أقــول لك 

تحياتي..

علي شويع

عبدالعالم حيدرة عدنان العماد

أال يخجلون؟!

لسان حال ٢٠ شهرًا:
لن يفزعـنا ترويعكم

لن يقمـعـنا إجرامكم
لن يركعـنا تجويعكم

لن نخضـع لوصايتكم
أال يخجلون من إصرارهم 
ــبــغــي وفــشــلــهــم في  عــلــى ال
ــهــم حــكــامــًا  فــــرض عــمــالئ

بالنيابة، حاكمين علينا ؟!!

جمال الكليبيابراهيم الحكيم

إرهابي ببدلة أنيقة.. 
- بين ارهـابي يحمل تحت مالبسه الرثة اسلحة 
او قنابل او حزامًا ناسفًا بانتظار اللحظة المناسبة 

لتنفيذ مهمة .. 
- وبين ارهابي آخر يتخفى خلف صفة «رئيس 
أو رجل اعمال» أواسلحة او قنابل او حزام ناسف 

بانتظار اللحظة المناسبة لتنفيذ مهمة .. 
- وبين ارهابي آخر يتخفى خلف صفة "رئيس 
أو رجل اعمال أو سياسي أو ناشط حقوقي أو 
اعالمي أو رجل دين.." يرتدي المـالبس األنيقة 

, يبتسم امام الكاميرات , يتحدث بغرور عن 
مصير شعب أو شعوب بإكملها وينتظر الفرصة 
المناسبة إلصدار توجيهاته أو المساعدة في 
تنفيذ مهمة ارهابية ما، بشكل مباشر أو غير 

مباشر ..!
كالهما وجهان لعملة واحدة .. والفرق الوحيد 
أن األول ينفذ مهمة واحدة او أكثر فقط .. بينما 
الثاني يقود الكثير من المهام بعدد ضحايا ال 

ينتهي، دون أن يعلم به أحد .


