
أعرف شخصًا حراكيًا عنصريًا مقيتًا في عدن..
كــان ليل نــهــار وهــو يشتم فــي الدحابشة ويطالب 

بطردهم..
وفي يوم سألته ماهي مصلحتك من طرد الدحابيش..

رد عليه وقال:
عندما يخرج الدحابيش ..ستزداد األجرة ضعفين.. 

ألنهم ارخصوا اجرة العامل بسبب كثرتهم..
وكان احد زمالئه الدحابشة في العمل القى مضايقات 

كثيرة مؤخرًا.. ووجد فرصة عمل في جيبوتي وفتح الله عليه..

والــيــوم نجد العنصري يتصل بالدحباشي إلــى جيبوتي 
ويشكي حالة العوز والحاجة بسبب قلة األعمال ..ويطلب منه 

مد المساعدة والدعم ..والدحباشي والله ما يقصر معه ،،،
سبحان الله 

خرج الدحابشة من عدن وخرجت البركة معاهم واألمن 
ضاع ..واالستقرار في خبر كان.. ..وأصبح الجنوب اطالًال 
يترنح بين السقوط واإلنهيار.. والقادة العنصريون 
ينعمون بالمال والفلل الفارهة.. والشعب رحمة الله 

عليه مغلوب على أمره!
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االسم هشام محمد علي الجوفي 

- مواليد ١٩٧٤
- بكلريوس ادارة اعمال 
- رئيس قسم الحاسوب 

- كلية طب االسنان جامعة صنعاء

مقتطفاتكتاباتهم

ايمن حسين مجلي

ابتسام الحيدري

علي االسدي

معاذ بجاش

د بشير عبداهللا العماد

محمد عزان

مختار الوهباني

محمد الصعر

العدوان السعودي األرهابي والهمجي 
والوحشي بال قيم وبال اخالق وبال رجولة 
وبــال انسانية سيدفع الثمن عاجًال ام 
اجًال فدماء األبرياء لن تسقط بالتقادم.. 

فصبرًا جميًال والله المستعان 

وزراء منشغلون في الدعاية والظهور 
اإلعالمي.. وآخرون يعيشون حالة انتظار.. 
ـــرأي الــعــام بقدرة  واحــســاس الــشــارع وال
الحكومة على السيطرة يتراجع فالذي 
لدينا وزراء وليس وزارات.. واي اختبار 
مــفــاجــئ للموقف يكشف عــن هشاشة 

مروعة في األجهزة اإلدارية والخدمات.

الحــظــت ان االحــتــفــاالت والــســعــادة 
التي اغرت وسائل التواصل االجتماعي 
بدخول العام الجديد لهذا العام مختلفة 
جدا عن االعــوام السابقة رغم اننا نمر 
بأسوأ الظروف ورغــم اننا مازلنا نواجه 
اقذر عدوان ومحاصرين وبال رواتب لكن 

اثبتنا أننا ابناء اليمن السعيد..
اللهم اجعله عام خير وفرج على كل 

انسان

استمرار اغالق مطار صنعاء الدولي 
يعتبر بمثابة جريمة حرب كبرى وقتل 
آلالف من اليمنيين المرضى والجرحى 

الذين يعانون من جراء اغالق المطار..

تعامل هادي مع قرارات التعيين في 
الوظيفة الحكومية يراد به ضرب الصورة 
الذهنية لقيادات الدولة والحكومة في 
وعي المجتمع تمامًا كما ضرب الصورة 
الذهنية لرئيس الجمهورية التي تكونت 

في وعي الشعب!!
شغل ممنهج ومقصود، ال يدل على 

غبائه بل على خبثه!!

البعض يطالبون بأن ننظر إلى النزاع 
العربي اإلسرائيلي على أنه نزاع سياسي 
محض ، ونرد على هؤالء بأن ذلك يمكن 
في حال تغيير اسم دولة إسرائيل إلى 

أي اسم آخر .
* فمن هو إسرائيل إال النبي يعقوب 

عليه السالم .
* إنه صراع ديني حتى العظم

"علمانية" أو "قــرمــانــّيــة" سّمها ما 
شئت!!

المهم أن يكون لنا دولة ال تتحكم فيها 
أمزجة ووساوس المتمذهبين بالّتشيع 
ــرون أنفسهم  ن، وســائــر مــن ي أوالتسنُّ

لق!!
َ
ُسفراء الغيب ووكالء الله على الخ

ــوم عــلــى قـــانـــون مضبوط  ــق ــــة ت دول
معروف، وتحترم اإلنسان لكونه إنسانًا، 
وتــؤمــن بأنها مسؤولة عــن المواطن، 
ولــيــس - فقط - عضو الــحــزب وتابع 

الجماعة. وليحكم بعد ذلك من يحكم.

لنخب السياسية عبئًا  أصبحت ا
ـــوطـــن، لـــم يــعــد لــديــهــا ما  عــلــى ال
تقدمه للوطن، إذا كانت لم تقدم 
له شيئًا خالل شبابها فماذا ستقدم 
ــم تتغير رغم  فــي شيخوختها ول
المتغيرات واألحــداث التي حدثت 
مـــازالـــت بــنــفــس الــعــقــلــيــة و نفس 
األســلــوب ونــفــس الــفــســاد و نفس 
األدوات التي تتابعها، مازالت تنظر 

إلى الوطن كغنيمة لها!

في موضوع مهم، لفهم الحنق والغضب ذا من 
"صنعاء"..

نجحت صنعاء في ٢٠١١، في تجاوز المواجهات 
األهلية داخلها، وقلبتها مبادرة، ومشاركة.

وفي ٢٠١٤ في من قال، جاء لك الوعد ياصنعاء، 
بايوقع قتال داخلها بين الجميع.

هادي اكتفى بالغاء الجيش كقوة وطنية، وركن 
انهم سيتحولون عصابات يتقاتلون هم والحوثي، 

لما يرجع هو الوسيط بينهم..
هو لم يأمر أى وحدة نظامية بالقتال بأمره، ال في 

دماج، وال في عمران، وال في صنعاء..
لم يرد للجيش أن يقاتل باعتباره اداة الدولة، متوقعا أن الذي 
سيحدث هو ان الجيش سيتحول عصابات، وتنهار صنعاء باالقتتال 

بينها وبين الحوثيين..
وعلى االقل، سيكون االصالح هو الذي يقاتل الحوثي، في صنعاء.. 

المهم البد من اقتتال يبقي هادي وسيطا، ويدمر صنعاء..
قرار االصالح بتجنيب صنعاء الخراب، سيكون خطوة ناصعة في 

فترة زمنية مظلمة لالصالح واالصالحيين..
طيب، الفرقة.. ايضا علي محسن، جرب طارف طارف، وبسرعة 

قرر االنسحاب.
كان الحوثيون، واولهم صالح الصماد يطالب هادي باستدعاء 
محمد علي الحوثي، وشكره على ثورته، ومطالبته بالخروج من 
المؤسسات، وبنشر الجيش واالمــن في شــوارع صنعاء، واللجان 
الشعبية ستسحب افرادها.. هذا قبل تشكيل حكومة بحاح.. وسمع 
مستشارو هادي جميعا كالم الصماد حتى انه نقل اخباريا يومها..

لكن هادي، كان يرى أن هذا سيعني أن يتقاتل الجيش واالمن، هو 
واللجان الشعبية، سيكون القتال بينهم كجيش وامن، وبين اللجان 
الشعبية ان رفضت االنسحاب، وهذا لن يدمر صنعاء ولن يبقيه 

وسيطًا صالحًا للحكم..
لم ينشر الجيش واالمن، ووجه الجعمالني بتسليم دار الرئاسة 
للجان الشعبية، وزار معسكر ٤٨ وقال في كلمة مسجلة ومنشورة 

انه يطالب الجيش أن اليستجيب الستفزازات الحوثيين.
وحين ادركت صنعاء ذلك، خفتت الحرب فيها في يوم وليلة..

تخيلوا، صنعاء المشدودة، المزحومة سالحا وقوى.. هدأت تراقب 
هادي محبوسا في بيته، واللجان الشعبية تتقفز من بيت الى بيت، 
ورجعت تتسبح وتمزح مع الناس، واالطراف تتحاور في موفنبيك.. 
هرب هادي الى عدن، منتظرا أن ينفخ في قربة الحرب داخل 

صنعاء، فطارت الحرب تالحقه هو، وسلمت صنعاء..
هرب الى الرياض، ارسلت السعودية آالف الطلعات 
الجوية تضرب اليمن شرقا وغربا، عاشت اليمن 
توترات قبيحة في عدن في تعز في مأرب.. وشهدت 
صنعاء اوجاعا متعددة من تفجيرات ارهابية في 

المساجد الى قصف منازل ومرافق..
ولكن، راقب العالم واليمن كلها، تنزح الى صنعاء، 
من عدن، من تعز، من حضرموت، من شبوة، من 

مأرب، من الضالع، من أبين..
ثــالثــة ماليين يمني، فــي صــنــعــاء، مــن مختلف 
المناطق.. من مختلف االتجاهات، في صنعاء اصالحيون أكثر مما 

في عدن وتعز.. وهم وقد الحرب في كل منطقة..
فيها سلفيون..

فيها مناطقيون، ضدها، مناطقيون من عيال تعز الذين اليخفون 
حقدهم على صنعاء ودعاؤهم ان يحرقها من احرق تعز..

فيها جنوبيون، يشتوا يحرروا عدن من حكم صنعاء، وهم هربوا 
من عدن المحررة الى صنعاء االحتالل..

سلفيون هربوا من نعيم التحرير السلفي في تعز، الى صنعاء 
المجوسية الرافضة!

صنعاء، حيث يتحصن عفاش والحوثي، وحيث فشل هادي 
واالصالح، صنعاء االنقالب، صنعاء البرلمان، صنعاء الحكومة.. صنعاء 
٤٠ في المائة من النشاط التجاري في اليمن، صنعاء، حيث مليون 

ونصف على االقل ضد عفاش والحوثي..
ولوال طيران العدوان، وحصاره القبيح. ان صنعاء سليمة معافاة..
هم اليعيدون فشلهم على االطــالق، ألسباب تتعلق بأدائهم 
وعدوانيتهم ضد صنعاء، وجهلهم بها.. وتعاليهم المتخلف 

عليها..
لكنهم يواصلون االرتــبــاك.. تحرق قلوبهم االحــقــاد، فتعمي 
دخان هذه االحقاد على عقولهم، واليكبر عندهم اال السؤال: متى 

ستحترق صنعاء بالحرب األهلية.
يمكنهم بعد ذلك، أن يتركوا اليمن كلها وشأنها.. سواء حكمها 
صالح او الحوثي، او من كان.. لكن المهم تكون صنعاء قد احترقت..
تعرفون، أيها االنذال.. بصوت اليمن واليمنيين، في كل مكان، 

صنعاء بعيدة.
ليس االمــر مجرد زامـــل، انــه مابقي مــن عناد اليمن وروحها 
واحالمها.. صنعاء، ليست ألحد، هي حاصل مابقي من قدرة اليمنيين 

على الحلم بوطنهم الواحد المستقر المسالم المتعدد..

نبيل الصوفي 

لن تحترق صنعاء يا اوغاد

من الضامن ألموال المغفلين

صمود اسطوري
ثمة قصص صمود وصبر اســطــوري يسطرها 
ــعــدوان سيكتبها  اليمنيون البسطاء فــي وجــه ال
التاريخ بال شك بعد االنتصار على العدوان السعودي 

المتغطرس ..
هذه القصص سنرويها لالبناء واالحفاد وستكون 

مصدر فخر واعتزاز.

سطو
٢٠٠ مــلــيــار ريـــال يمني 

تصل بنك عدن المركزي
وقــريــبــًا ستسمعون خبر 
اقتحام وسطو تنظيم داعش 
ــمــركــزي  ــنــك عــــدن ال ــى ب عــل
..وعــمــلــو مسرحية وطــارت 
الــــــ٢٠٠ مــلــيــار وتقاسمها 
جالل هادي مع خبرته والناس 

يموتون جوعًا!

المشكلة في المغفلين الذين يقاتلون 
مع هادي وهم من أبناء الشمال مثل علي 
محسن وأوالد األحمر واالخوان المسلمين 
وغيرهم من أصحاب الشركات الكبيــــرة 
التي تعمل في المناطق الجنوبية ، ولديهم 
استثمارات في مختلف المجاالت والداعي 

لذكر بقية األسماء..
المهم في الموضوع هادي يزج بهم في 
محرقة نهم ، وصــرواح والجوف ، وتعز 
وغيرها من المناطق الملتهبة وِفي نفس 
الوقت يجهز مع قيادات جنوبية لفصل 
ــجــنــوب الــيــمــنــي تــحــت الــمــســمــى الـــذي  ال
يستطيع الحصول عليه.. " السـؤال هنا أين 

ستذهب تلك االســتــثــمــارات التي تقدر 
بعشرات المليارات من الـــدوالرات "ومن 
هي : الجهة الضامنة لهم في حال تم فصل 
الجنوب عن الشمال، وهذا األمر وارد ويتم 

اإلعداد له.

وِفي صنعاء يتم اآلن الحجر على أموالهم بأمر 
من النائب العام في حكومة اإلنقاذ الوطني .

أنهم في " وضــع صعب للغاية " الحل 
أمامهم فــي المصالحة مــع إخــوانــهــم في 
صنعاء والدخول في تسوية سياسية تشمل 
الجميع ويتم اختيار الكوادر المؤهلة من 
جميع األطــراف بشرط وجــوه جديدة لم 

تشارك في الحرب الحالية.
اليمــــن بحاجة ماسة إلى مشروع نهضوي 
يحمله النخبة المؤهلة القادرة على تحمل 
أعباء المرحلـــــة القادمة والخروج باليمن إلى 
بر األمان وتحقيق األمن والسالم والحياة 
الكريمــة لكل أبناء الشعب اليمني الصابر...

يحيى الجاكي .

عكام المهاب

سمير الدرويش:
ل بالعدو السعودي.. وشكلت بالفعل صداعًا مزمنًا له.. وغدًا سيكون إيقاف العدوان مطلبًا سعوديًا..

ّ
الصواريخ اليمنية تنك

عفاش العميل ..خالفات واختالفات المؤتمر واألنصار !!!
الخالفات واالختالف بين أي حليف سياسي أمر 
طبيعي جدًا ومنطقي، واألهم من ذلك االتفاق على 

الهدف األسمى لهذا التحالف..
كما أن االنتقاد ظاهرة صحية وطبيعية جدًا..

فلم ولــن يعلن المؤتمر واالنــصــار اندماجهم 
وذوبــان الشخصية المستقلة لكل منهما لذا من 
الطبيعي أن نجدهم في غير مسائل الدفاع عن 

الوطن ضد العدوان متباينين جدًا..
احدهما في اليمين واآلخر اقصى اليسار..

وهنا أقول لكل من يغضب من النقد وبأنه خيانة فهو مغيب 
تمامًا عن الحقيقة والمنطق.

كما أن الضغط من قبل قيادات هذين الحليفين 
على قواعدهما أمــر غير منطقي ومرفوض كون 
المؤتمر واالنــصــار لــن يستطيعوا تكميم افــواه 
قواعدهم فالشعب له كامل الحرية في التعبير 

والرأي..
لذا فبدًال من الغضب والتشكيك والتخوين البد من 
اعادة البوصلة الى االتجاه السليم والتصرف بمسؤولية 
اتجاه هذا الشعب وعدم االعتماد على شراء االقالم 
الرخيصة المخضرمة التي لها باع وسجل طويل في 
بيع مبادئها وقناعاتها فلن يجدي ذلك ابــدًا فاإلصالح المالي 

واالداري هما اساس البقاء.

عفاش العميل للسعودية وأمريكا 
للمغفلين وفاقدي البصر والبصيرة

تعالوا بنا لتحليل منطقي ١٠٠٪ـ
طالما كان الرئيس هو المطلوب رقم 
(١) منذ بدء العدوان ليلة الخميس ٢٦ 

مارس ٢٠١٥م حتى اليوم.
ــن مـــن الــيــســيــر جـــدًا على 

ُ
ــك أولــــم ي

المعتدين المهزومين تحقيق النصر 
المؤزر وفي فترة قياسية بإحراق صورة 

ومكانة الرئيس الصالح أمام محبيه ومناصريه من خالل 
نشر غسيله القذر - إن كان كذلك - موثقًا ومدعمًا 

بكافة أدلــة العمالة فــي كــل أبواقهم 
اإلعالمية، ليثور الجميع عليه ويفقد 
كل محبة ودعم ومؤازرة من مواطنيه.

ما الذي يجعلهم ُيحجمون عن فعل 
ذلك إن كان الرئيس الصالح فعًال كما 

يدعون؟!
هل هناك فرصة أكبر وأعظم من هذا 
العدوان الذي كسر (عفاش) شوكتهم 
فيه ومرغ أنوفهم في الُتراب ، وجعلهم 

أضحوكة للعالمين؟!
سالم الله على عفاش

موكب الحمار القصير
ال استغرب مطلقًا ان أرى الفار هادي 
في موقع حمار قصير يركبه من يجيد 
ومــن ال يجيد الــركــوب .. ويمتطيه 
العابرون بال هــدى والــطــارئــون على 
التاريخ والجغرافيا والحياة بال هوية ، 
فتلك هي الصفة والوظيفة التي تربى 
عليها ولها هادي وتنطط من اجلها 
بين احضان القراصنة القدامى والجدد 

..
لكني استغرب وأشمئز حينما اجــد طابورًا 
من البشر الذين كنا نحسبهم أرقامًا صحيحة 
في قوائم الحضور االعالمي والثقافي والوطني 
واالنساني يسيرون في موكب الحمار القصير 
المجبول على حمل القبح وسدنته ، منبطحين 
، مصفقين ، مكبلين ، فقدو بريقًا كــان يعلو 
حضورهم ، وخلعوا جالبيب الطهر التي كانوا 
يوارون بها عدميتهم ، فظهروا على حقيقتهم 

قبحًا تعرى في ضحلة ..
نعم اســمــاء كثيرة الــعــدد كــانــت ، وكبيرة 
الحضور كانت ، وعالية المكانة في انظارنا كانت 
، لكنها هانت على نفسها قبل ان تهون علينا ، 

فسقطت ، واسقطت تلك الهالة التي 
كنا نحسبها حولها قبل ان تريق ماء 
اآلدمية التي ظهر من خلفها فقط 
مجموعة من القوارض والمتسولين ، 
يتساقطون واحدًا تلو اآلخر من على 
شــاشــات وصحف ومنابر وصفحات 

طابور الزيف والخرف والهمجية ..
ــم يــتــرك لــنــا هـــؤالء حــتــى فرصة  ل
ان نحتسبهم مــصــابــيــن بــعــاهــات 
مستديمة تقتضي التعامل معهم كفئة من فئات 
ذوي االحتياجات الخاصة ، ولم يعد بأيدينا أن 
نعيدهم الى موقع اآلدمية الذي غــادروه بقوة 

وصالفة ..
ورغم ذلك ال تزال في ضمائرنا قيم تجبرنا على 
تسجيل شــيء من األســى واألســف ، ووقفة من 
إشفاق على اناس لم يشفقوا حتى على انفسهم 
، حينما ساروا في موكب حمارهم األرعن ، وال 
يريدون حتى اللحظة - وبعد عشرين شهرًا 
من الفجور والصلف - أن يتوقفوا عن السير في 
الطريق الموحل الذي يدركون ان نهايته مزبلة 

الخزي ..

عبدالرحمن فرحان 

محمد الصبان 

احمد غيالن

سقوط
اســتــمــرار 
ـــــان  ـــــم ـــــل غ
الــجــمــاعــات 
واألحـــــــزاب 
والـــتـــيـــارات 
فــي تصوير 
تـــيـــاراتـــهـــا 
فـــــي هــيــئــة 
واحدة .. تقوى و نزاهة وحسن إدارة .. 
وحالها مثل غيرها في كل شيء .. يعني 
أننا نحتاج لعقود زمنية كثيرة حتى 
نصير مجتمعًا حقيقيا يدرك مصلحة 
المجتمع ال مصلحة القطيع والدفاع 

األهوج عنه .
ال أعني جماعة أو حزبًا أو تيارًا بعينه.. 
فالكل ســواء.. يغيب بداخله التقييم 
الذاتي الواقعي وتتصدر فيه مخيلة 
التمجيد على حساب الواقع.. والنتيجة 
الطبيعية دومًا تكون السقوط.. وأي 

سقوط؟!

نبيل حيدر

للعدو السعودي

العنصرية هالك الشعوب

ــي العدو  ايــن المفر؟ رســالــة ال
السعودي المتغطرس المتكبر 
.جـــــواب الــرســالــة ســيــكــون في 
ــل.. جــمــعــت علينا  ــقــب ــمــســت ال
كــل دول الــعــالــم قتلت اطفالنا 
نا وهدمت المدن  وشيوخنا ونساء
على سكانها وقطعت الطرق 

ــجــســور واحـــرقـــت المصانع  وال
والمنشآت حتى الــزرع والشجر 
والــحــيــوانــات وصــل اليها شرك 
بشكل اوضح قضيت علي كل شيء 
نستمد منه عيشنا وننتفع به في 
حياتنا واتممت بالحصار.. لكنك 
لــم تستطع اخضاعنا والقضاء 

علي شموخنا وعزيمتنا ولم تهز 
شعرة فينا .فنحن نقاتلك في 
عمق اراضيك وبالسالح الشخصي، 
وفي المستقبل سنتواجه وجهًا 
لوجه بعد تخلي الحلفاء عنك عند 
نفاد اموالك فال مفر لك منا ولن 

نرحمك .؟

حنان حسين

عبدالملك الفهيدي

حارث محيي الدين

رشاد الصوفي

غياب الضمير وموته
 اذا نظرنا لكثير من االمراض االخالقية فى المجتمع االسالمى واذا نظرنا الى 
الجرائم المنتشرة فى كل غياب الضمير وموته مكان واذا نظرنا للمصائب التى 
تتوالى على االنسان ، لرأينا السبب الرئيسى فيها هو الضمير وال تخلو من اسباب 

وعوامل اخرى..


