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ماهر شجاع الدين
- خريج ادارة اعمال جامعة صنعاء..

- يعمل في مجال التجارة..
- ناشط ومحلل سياسي..

كتاباتهم

أحمد الرمعي
يصادف اليوم األول من اكتوبر.. اليوم العالمي للمسنين.. المسنون في اليمن بقايا أجساد على األرصفة.. ومن لم يمت منهم جوعًا مات بحراب هذه الحرب الملعونة التي الناقة 

لهم فيها وال جمل؟

مقتطفات

صالح الحنشي

جميل مفرح

مراد شلي

   Moath Bjash

عبدالرحمن صالح معزب

اليدومي يتهم االشتراكي 
وياسين بالخيانة

وب���ن���ش���ر رد ق������وي ض��د 
ياسين..

يالحظ ان قوة الرد انشائية 
ال حقائق ...

من زمان قلنا المشترك مات 
، والبعض ما صدق .

ول���ك���ن ال ض��ي��ر إن م��ات 
المشترك وبقي الوطن.

حتى مرضى الفشل الكلوي 
تسرقونهم يا أوغاد

نقطة تابعة للحزام األمني 
بتعز ب��ق��ي��ادة اب���و العباس 
تفشل عملية تهريب الدوية 
ومستلزمات طبيه لمرضى 

الفشل الكلوي..
عملية التهريب تلك تشير 
المعلومات االولية الى تورط 
ق��ائ��د م��ح��ور تعز االخ��وان��ي 

فيها..

السعودية تريد أن تجعل 
من حدث عادي جدًا أو قرار 
م��ت��أخ��ر ج���دًا ك��ق��رار ق��ي��ادة 
المرأة للسيارة.. حدثًا عالميًا 
وحكاية تتردد في اآلف��اق.. 
وك��أن��ه��ا األول���ى السباقة في 

العالم إلى ذلك..
بالفعل لبول البعير أثره في 

صناعة الحضارات..!!
ولله في خلقه شئووون..

ياسين سعيد نعمان بيقول 
: إنه  اليدومي وجماعته.. 

واليدومي رد عليه :انه هو 
واصحابه السبب 

الخالصة...
ك���ان ه��ن��ال��ك ش��ع��ار اسمه 

)قادمون يا صنعاء( . . 
الفاتحة...

عندما تعجز ع��ن توفير 
علبة حليب لطفلك، تتالشى 
من داخلك دواف��ع االحتمال 
التي طالما اقنعت بها نفسك، 
وتختفي قدرتك على التفهم، 
وتخدعك عبارات المواساة 
ال��ت��ي ط��ال��م��ا اع��ت��ق��دت انها 
تخفف على اآلخ��ري��ن.. كلما 
استيقظ طفلك باكيًا لياًل 
يتلمس "رضاعته" وال يجدها 
ت��درك أن مجرد علبة حليب 
كافية لسلخ كرامتك بصمت، 
وك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ق��ط��ر ال����دم من 
وجهك غضبًا وأل��م��ًا وحرجًا 
أمام طفل ليس معنيًا بتفهم 
اسباب قطع راتبك وال ملزمًا 

بتحمل جوعه.

 أخذونا على قد عقولنا.. أنتم تقولوا 
أن كل هذه الجرائم، مرتكبة من قبل 
ال��ح��وث��ي وص���ال���ح، ط��ي��ب ن��ف��ت��رض إن 
ك��الم��ك��م ص���ح، ول��ك��ي ي��ك��ون كالمكم 
سليم وحجة قانونية، نحتاج لتحقيق 
محايد مش من خصم، جيبوا لنا لجنة 
تحقيقات دولية تحقق، ولو أظهرت 
نتائج التحقيق، أن الحوثي وصالح هم 

ات  من إرتكبوا الجرائم، يتم إستكمال اإلج���راء

القانونية لمحاكمتهم، وكذلك مع من 
ستظهر التحقيقات ارتكابهم للجرائم.

ليش خايفين لو أنتم أبرياء؟
خذونا على قد عقولنا وال تتهربوا من 

التحقيق الدولي.
يعني رج��ع صالح والحوثي يطالب 
بلجنة تحقيقات دولية وأنتم رافضين 

ودفعتم المليارات لمنع ذلك.
هيا وكيف..؟!

 السعودية تنزف ف��ي جنيف وعمالؤها 
ينزفون على وسائل التواصل..

السعودية ت��ن��زف فلوسًا ل��ش��راء ضمائر 
وم��واق��ف وم��س��ان��دات لمواجهة ال��دردح��ة 
العالمية التي لقيتها في جنيف على مدار 
اس��ب��وع . ومرتزقتها ينزفون م��ا بقي من 
بقايا بقايا ضمائر وقيم من خالل منشورات 

انبطاحية متزلفة سخيفة منحطة .
كل منشوراتهم تدافع عن السعودية ، 

وتشهد لله وبين يدي الله وامام خلق الله ان السعودية 
تدخلت إلنقاذ اليمن واليمنيين ..

تعرفوا ليش ...؟
اقول لكم ليش :

الن جلسات وندوات وفعاليات التحضير للدورة ال�36 
لمجلس حقوق االنسان في جنيف فضحت السعودية ، 

وكشفت قبحها وجرائمها في اليمن .
والن ه��ن��اك تصويت ف��ي جنيف على م��ش��روع ق��رار 

لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات 
القانون االنساني ، وهذا المشروع يالقي دعمًا 
عالميًا كبيرًا وخاصة من دول اوروبا وامريكا 

الالتينية وبعض دول آسيا.
وبالمقابل هناك مشروع  تتبناه مجموعة 
اذيال وحلفاء السعودية لدعم ما تسمى اللجنة 
الوطنية للتحقيق ، التي شكلتها السعودية 
واشترت لها قرار مجلس حقوق االنسان في 

2 اكتوبر 2015م!!
الشكر لمن يناصرون اليمن ، وللفريق الحقوقي اليمني 
المتطوع هناك ،وللفريق الحقوقي المتطوع هنا في اليمن 
لموافاة فريقنا ومناصريه في جنيف بالبيانات والتقارير 

والصور ..
والشكر ايضًا للناشطين الذين يشعلون وسائل التواصل 
بالمنشورات التي تفضح ج��رائ��م السعودية وحلفها 

واذيالها ومرتزقتها ..
منتصرون بإذن الله

محمد محمد مهدي المسوري

أحمد غيالن

خذونا على قد عقولنا

تماثيل اإلصالح من ثلج

قال األمير الشهابي لخادمه يومًا : تميل نفسي 
إلى أكلة باذنجان .

ف��ق��ال ال��خ��ادم : ال��ب��اذن��ج��ان ! ب���ارك ال��ل��ه في 
الباذنجان ! هو سيد المأكوالت ، شحم بال لحم 
، سمك بال حسك ، يؤكل مقليًا ويؤكل مشوّيًا ، 

يؤكل كذا ويؤكل كذا .
فقال األمير : ولكن أكلت منه قبل أيام فنالني 

ْرب.
َ
ك

ف��ق��ال ال��خ��ادم : ال��ب��اذن��ج��ان ! لعنة ال��ل��ه على 
اح .

ّ
الباذنجان ! فإنه ثقيل غليط نف

ه في  فقال األمير : ويحك ! تمدح الشيء وتذمُّ
وقت واحد ؟!

فقال الخادم : أنا خادم لألمير يا موالي ال خادم 
للباذنجان .

إذا ق��ال األم��ي��ر نعم قلت نعم ، وإذا ق��ال ال 
قلت ال .

االخ���وة ف��ي اإلص���الح يصنعون تماثيل م��ن ثلج 
سرعان ما ت��ذوب عند تعرضها ألشعة الشمس، 
كما هو الحال مع ياسين سعيد نعمان. . لقد كانوا 
يشغلوننا به لياًل ونهارًا في صحفهم ومواقعهم انه 
داهية عصره وفريد زمانه وانه وحدوي حتى النخاع 

وأنه وانه.. الخ ..

 واذا حدثت الواحد منهم منتقدًا ياسين سعيد 
نعمان في موقف معين بجيبك ساخرًا انتم ال تعرفون 
السياسة وال تعرفون األستاذ ياسين.. ومن يوم أمس 
وهم في حملة عليه لتوضيح حقيقته )والتي كان 
يعرفها الجميع إال هم(.. عفوًا يا جماعة من ناحيتي 

كمال محمد البعدانيانا مقتنع انه داهية عصره وفريد زمانه ..

العماد ..عمارة ورقابة ومرضالحوبانية قصة وجع
الحوبانية امرأة لها ابنتان وزوج فقير 
دفعها الفقر لبيع الخضرة والبقل في 
سوق باب الكبير هي وبناتها، وقبل 
خمسة اي��ام تعرض زوجها الطالق 
ناري من قبل مجهول وهو اآلن مابين 
الحياة والموت في مستشفى الثورة 

بتعز..
 ق��دم��ت للمختبر ال��م��رك��زي ي��وم 

االثنين وبيدها ورق��ة فحص مطلوب لزوجها 
فقمت بتحويله مجانًا ثم ذهبت لرؤيته ليخبرني 

الجراح بأن حالته سيئة جدًا..
وبينما زوج��ه��ا ه��ن��اك يحتضر ، 
تتداول اخبار عن اختطاف ابنتها 
الشابة والبالغة من العمر 15 عامًا 
ع��ن��د ع��ودت��ه��ا م��ن س���وق الخضرة 
المقابل لحلويات اب��و خالد ف��ي ش 
ج��م��ال ف��ي وق���ت م��ب��ك��ر م��ن صباح 
األربعاء 27 سبتمبر بعد ان اشترت 
الخضرة لتعود لبيعها في السوق.. الخبر الذي 
ك���ان بمثابة ال��ف��اج��ع��ة ل���ألم وجعلها تركض 

كالمجنونة باحثة عن ابنتها دون جدوى- بحسب 
شهود عيان.

 ه��ذه قصة الحوبانية.. زوج يحتضر وابنة 
ختطف دون اي ذنب ارتكبته سوى انها خرجت 

ُ
ت

لتكسب ما يشبعها هي وبناتها وزوجها الشايب.
 كان الله في عونك ايتها الفقيرة.. ولعنة الله 
على م��ن يعبث بحياة الضعفاء ويسعون الى 
انتهاك اعراضهم، مستغلين فقرهم وغياب 
من ينصفهم.. واللعنة على قيادات ال تنصف 

الفقراء وال تنتصر لهم.

قد احنا على 
ارب�����ع�����ة م��ن 
عيال العماد 
ش����اغ����ل����ي����ن 
ف���ي���س ب���وك 
وت��وي��ت��ر ليل 
ن��ه��ار رق��اب��ة 

وع����م����ارة وص��ح��اف��ة 
وهوية وي��ادف��اع الله 
ق��ال��وا م��ا بلى يطلعوا 

ج���ن���ب���ه���م 
ال��وال��د من 
ال����م����رض 
ل����ي����دل����ي 
ته  د بشها
ح���������������ول 
االنساب ..

ربنا يشفيه ويحسن 
خ��ات��م��ت��ه وي��زك��ي��ن��ا 

عقولنا.

صعتر وموت الشعب
ب��ع��دم��ا ش���اف ال��رس��ول 
ف����ي س���اح���ة ال��ج��ام��ع��ة 
2011م.. اليوم يقترح 
موت كل الشعب عشان 
ي��ع��ود ح��زب��ه للسلطة 
..شخص يقول اذا فرضت 
ل��ح��رب علينا )يقصد  ا
حزبه( من تخلف عنها 

فهو ملعون ..
شفتم االخالق والدجل 
والهيستيريا التي وصلوا 
اليها ..زمان يعري اخالق 
الناس ودعاة التدين في 

المقدمة .
المشكلة االطراف التي 
ت��ق��ات��ل م��ن اج���ل ال��دي��ن 
ت��ح��اول اق��ن��اع اليمنيين 

بضرورة تقبل فتوحات 
اسالمية عليهم، وآخرون 
ي��ع��ت��ق��دون  ان��ن��ا كنا في 
ضاللة ومفهوم الدين في 
عقولنا مغلوط والبد من 
اع��ادة تصحيحه بحسب 
ما يتناسب ومصالحهم!!

ط��ي��ب م��ش اح��ن��ا أه��ل 
االي��م��ان والحكمة ...أم 

ماذا؟!

Mohammed Almakaleh

أحمد الشريفي

د.جالل الحمادي

آزال الجاوي

Abduljabbar Saad

البيروسترويكا السعودية 
ى االتحاد السوفييتي السابق عندما اتبع نصائح الغرب في 

َ
ط

ُ
هل تسير السعودية على خ

االصالحات الداخلية الشاملة بسرعة ودون ضوابط والتي ادت في نهاية المطاف لتفكك 
الدولة بالكامل ؟!!

تابعت احتفاالت المملكة بعيدها الوطني خالل اليومين السابقين ورأيت مظاهر االنفتاح 
ات التي حصلت او التجاوزات في تلك االحتفاالت والتي ابرزت حالة الكبت  المبالغ فيه واالساء
وكأن تلك االحتفاالت كانت شرارة االنفجار او االنحالل والتفتيت ليس لدولة فحسب بل 

للمجتمع ذاته .
السعودية اليوم دخلت في طريق الالعودة بما يسمى )اصالحات( نحو االفول والمصير 
المجهول.. ومن يعتقد غير ذلك فهو عديم البصر والبصيرة ولم يتعلم من تجارب االمم 

ومن تاريخ الدول والشعوب القديم والمعاصر شيئًا..

  قصة أعجبتني كثيرًا 

السعودية تنزف 

مجلس حقوق أمريكا وإسرائيل وأدواتهم 
بس والبقية ليسوا بشرًا! 

ن��ع��ل��م ان����ه ال ان���س���ان وال 
انسانية ف��ي ق��ام��وس دول 
االستعمار واالستكبار التي 
تتغنى باالنسانية وتنادي 

بحمايتها .
اين االنسانية في فلسطين 
منذ 70 عامًا وماذا صنعت 
ل��ه��م م��ج��ال��س وم��س��م��ي��ات 

ال��غ��رب غ��ي��ر ح��م��اي��ة ك��ي��ان المحتل 
الصهيوني وتوسعه والتغطية على 

جرائمه . 
اين االنسانية في الصومال وافغانستان 
وال���ع���راق ول��ب��ن��ان وال��ب��وس��ن��ة وب��ورم��ا 
وسوريا وليبيا وغيرها من الشعوب 

م��م��ن ض���اع���ت ح��ق��وق��ه��م 
وصودرت حرياتهم ونهبت 
ثرواتهم وجزئت اوطانهم 
وارت��ك��ب��ت بحقهم ابشع 
المجازر والدمار تحت مظلة 
تلك العناوين والمسميات 
ال���ج���وف���اء.. ح��ق��وق ان��س��ان 
ومنظمات انسانية ومجلس 

امم وقوانين دولية؟؟
اب���ت���زاز ب��اس��م االن��س��ان��ي��ة وتمييع 
لقضية االنسان في ادراج مجالسهم 
المصطنعة وشرعنة النتهاك االنسانيه 
ب���ص���ورة م��س��ت��م��رة ب��م��ا ي��خ��دم دول 

االستعمار واالستكبار ..

سامر السعيدي

عادل الهرش

بت على 
ّ
الفارسة اليمنية سهام يحيى عامر تأهلت إلى بطولة العالم في الكيك بوكسنج بعد أن تغل

الالعبة السعودية بالضربة القاضية التي تم اسعافها بعد المباراة ، وتغلبت ايضا البطلة اليمنية على الالعبة األردنية و الالعبة المصرية 
وجا يقلي ليش بيحاربوكم..


