
اإلسالم السياسي
تعتمد بعض ال��دوائ��ر الغربية على تقنيات 

اح���ت���راف���ي���ة ف���ي تفكيك 
الهوية الوطنية في الدول 
العربية واضعافها وانهاكها 
وتفكيكها ،وليس االسالم 
ال��س��ي��اس��ي ال��ي��وم إال اب��رز 
ادوات�����ه�����ا، ه����ذا االس����الم 
ال���س���ي���اس���ي ف����ي ص���ورت���ه 
ال��ص��ادق��ة وال��م��خ��ادع��ة ال 

ي��درك مخاطر ال��دور ال��ذي يتم اقحامه فيه من 
قبل الالعبين ف��ي ال��غ��رب ال��ذي��ن راك��م��وا خبرة 
طويلة بمنطقتنا وط��وروا علومًا متنوعة، وهم 
اليوم يقودون كل دولة عربية الى جحيم الفوضى 
وانهاك التراكم، وليست االسالمويات إال المحرقة 
التي يتم دفعها الى تفجير مجتمعاتنا وتدمير 
ال��دول عبر ص��راع��ات ون��زاع��ات ال أف��ق لها غير 

خياالت وتحالفات مآالتها الخسارة والهزيمة!!
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اشراف/
كامل الخوداني

- من مواليد الحديدة أغسطس، 1992م
- درس الثانويه في مدرسة علي بن ابي طالب

- تخرج في جامعة الحديده
- رئيس تحرير موقع »حقائق نت« اإلخباري 

- موظف في جامعة الحديدة
- ناشط سياسي وحقوقي 

- من اعضاء وك��وادر المؤتمر الشعبي العام 
النشطة

 االسم: إيهاب اآلنسي
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مقتطفات
الشيخ عبداهلل العودي

ك��ل ال��ج��رائ��م ال���ذي حدثت 
باليمن كأنها من مشكاة من 
قتل واغتياالت وتفجيرات 
س��ل��س��ل��ة واح�����دة اط��راف��ه��ا 
ب��ي��د ع��ص��اب��ت��ي��ن ال��ق��اع��دة 

واالصالح...

عبد الحكيم العفيري

الليلة اح��ك��ي قصة ع��ن مدينة 
الموت وهي ما كانت تعرف سابقًا 
بصنعاء عاصمة دولة الرعب التي 
ك���ان اس��م��ه��ا ال��ي��م��ن وق���د سميت 
كذلك بسبب حكومتها الفاشلة 
التي لم تستطع حماية شعبها من 

مليشيات حزب ابو فاس..

أمل باوزير

الحياة المليئة باألخطاء ..
أكثر نفعًا وجدارة باالحترام من 

حياة فارغة من أي عمل.

سام الغباري
االميركيون واالوروبيون والعالم 
كله يشدد على الوحدة اليمنية .. 
ونحن نطالب باالقاليم و االنفصال 

والتشرذم.
�لقنا ؟

ُ
- مما خ

رضيه المتوكل 

قبل زمن كنت استنكر كيف 
ي��ج��رأون على االح��ت��ف��ال بعيد 
الحب وهناك من يموت قتاًل .. 
وال��ي��وم اصبحت استنكر كيف 
ي��ج��رأون ع��ل��ى ال��ق��ت��ل ف��ي عيد 

الحب !
ك���ل ع��ي��د ح���ب وأن���ت���م للحب 

اقرب..

عبدالفتاح حيدرة 

واح��دة غلطت مع واح��د مصاب 
بمرض االيدز وبعد ان عرفت انها 
مصابة بالمرض تريد ان تنتقم من 
كل الرجال وكل يوم تذهب تنام 

عند واحد لتصيبه بالمرض.
هذا هو حال حزب التجمع اليمني 

لالصالح.

ياسمين ربيع 

لْم يكْن ينقُصه سواي ..
وألن الحياة .. ال تهب العالمة 

الكاملة ..
فقْد وهبتني .. ل� غيِره .

أبو الحسين غالب

ع��ن��دم��ا ي��ت��رب��ى ال��م��ج��ت��م��ع على 
"العيب" قبل "الحرام"

ال تتعجب من رجل ال يصلي ويأمر 
زوجته بالستر!

عبداهلل علي الصباحي

أمريكا تدعم اإلخوان المسلمين 
)) اإلصالح (( 

إيران تدعم الحوثيين 
اليمنيون يبحثون عن األمان ..

أحمد غراب

الحرية تعني أن أكون يمنيًا قبل 
كل شيء وأي شيء..

ع��ط��روا قلوبكم ب��ال��ص��الة على 
النبي..

دنيا دوارة..

سبحان الله شوفوا كيف الدنيا 
ت����دور.. ال��ي��وم ق���وات الحرس 
ال��ج��م��ه��وري سابقًا ف��ي ارح��ب 
وال��ت��ي ت��آم��رت عليها اللجنة 
العسكرية واجبرتها على اخالء 
بعض مواقعها االستراتيجية 
وت��واط��أت مع مليشيا االخ��وان 
وس��ل��م��ت��ه��ا اي���اه���ا ... ع���ادت 
لتستلم هذه المواقع بل وحتى 
ال��م��واق��ع ال��ت��ي ك��ان��ت تتمركز 

عليها مليشياتهم..

مستشفى المجانين

محمد عايش

أكان عليهم أن يقتلوا الجنود المستضعفين 
ليثبتوا للجميع أن العملية تمت كما أخبرونا عنها 

بهذه البساطة والترتيب والنجاح المطلق ..؟
لو وفرتم دم��اء ه��ؤالء المستضعفين لحمدنا 
لكم ذل��ك الفعل ولكنكم جعلتم دم��اء األبرياء 
ة أهل السلطان  المستضعفين طريقًا إلثبات براء

م��م��ا ح���دث .. وح��س��ن ت��دب��ي��رك��م أي��ه��ا القتلة 
المارقون ..

فنسأل الله ان ينتقم للمستضعفين من هؤالء 
العابثين المستكبرين المفسدين في األرض 

بحوله وقوته وعدله..

أيها الجندي اليمني وردتني 
هذه النكتة التي توضح ماوصل 
ل��ه وض��ع��ك.. ت��ق��ول النكتة: ) 
ع��ج��وز ت��ت��ص��ل ب���األم���ن تبلغ: 
ع��ن��دي س��ت دج��اج��ات خ��رج��وا 
ال��ص��ب��ح وم���ارج���ع م��ن��ه��م غير 
خمسة( الجندي ضحك وق��ال؛ 
ان��ا احسد ال��دواج��ن تبعك على 
الرعاية واالهتمام ياحجة احنا 
نخرج دوري��ة عشرين ويرجع 
منا ثالثة والوزير مايسأل عنا!!«.

اي��ه��ا ال��ج��ن��دي : ي��ام��ن وق��ف��ت ب��ي��ن الشمس 
لنستظل بسقوف منازلنا .. وت��ن��اول��ت أبسط 
الطعام لنتباهى بموائدنا ..واستغنيت عن بدلة 
العيد أنت وأوالدك لنتفاخر بماركات مالبس 

أوالدن��ا ..وأورث��ت أوالدك مكانك 
في المعسكر لنحظى نحن بمنح 
الجامعات ألوالدن���ا ..ووووو... 
وم��اذا أس��رد وم��اذا أس��رد لك من 
أ مؤخرًا بقطع 

َ
تضحيات لتكاف

رأسك على بوابة كل منشأة من 
أجل ان نفقد الفخر بك .. ال وألف 
ال...سيضل الجندي اليمني مفخرة 
كل يمني وتاجًا ننال شرف وضعه 
فوق رؤوسنا.. وزغ��رودة يمنية 
تنطلق كلما زف كشهيد من كل 
موقع يراق دمه فيه.. صبرًا أيها الجندي اليمني 

فإن موعدكم الجنة.

أث����ب����ت����ت ال����ظ����روف 
واألح���داث على امتداد 
ال���ت���اري���خ أن ال��ج��ن��دي 
ه��و أول ال��ض��ح��اي��ا التي 
تلتهمها األحداث، وأنه 
أك��ث��ر البشر استبسااًل 
وحماية للوطن والشعب 
أو ي��ك��اد ي��ك��ون الوحيد 
في بعض الحاالت مثل 
ال��ح��ال��ة ال��ت��ي تعيشها 

بالدنا اليمن.. و تشير الدالئل الى 
أن هذا الكائن البسيط هو األول في 
كل شيء يتعلق بالوطن والوطنية 
والوفاء واالنتماء.. وحتى األول في 

ل الواقع وإن كان ظالمًا.. تقبُّ
بالله عليكم لو سألنا من يستحق 
رات��ب��ًا أو أج��رًا م��ن المستوى األول 
م األجور بالنظر إلى العطاء 

َّ
في سل

والبذل واالنتماء والتضحية.. هذا 
العظيم أم ذل��ك السياسي القذر 
أو ال��م��س��ئ��ول ال��ف��اس��د ال��ف��اش��ل أو 
اإلقطاعي المستغل أو غيرهم ممن 
يتمترسون في العادة وراء شجاعة 
واستبسال هذا الكائن الضخم في 

دوره، الضئيل في قدره وأجره؟!

وب��م��ق��ارن��ة بسيطة 
وق��ري��ب��ة ف��ق��ط ت��ع��ال��وا 
ات  ل���ن���راج���ع اإلح����ص����اء
ج��ي��دًا ون��ت��أم��ل وندقق 
تل من الجنود منذ 

ُ
كم ق

ان��دالع أزمتنا التافهة، 
وك������م ع������دد ال��ق��ت��ل��ى 
م���ن س���واه���م خصوصًا 
ال��س��ي��اس��ي��ي��ن؟! و كم 
جنى هؤالء وأولئك خالل 
الفترة نفسها من مكاسب مشروعة 
وغير مشروعة؟! وكيف عاش هؤالء 
وكيف عاش أولئك؟! وكيف كانت 
مواقف كل صنف تجاه قضايا الوطن 
والوطنية والحفاظ على سالمة األمة 

ومكاسبها؟!
ك���ث���ي���رة وك���ث���ي���رة ج�����دًا أوج����ه 
المقارنة.. غير أن كلها تشهد على 
هزيمة الوالء والوفاء والحقيقة أمام 
كل ما هو خائن وبشع وجشع وزائف.. 
 ما دام الظلم 

ً
وتظل الحسرات قائمة
مخيمًا بسواده القاهر..

جميل مفرح 

عبدالجبار سعد

زعفران المهنا 

منشور األسبوع

الجندي أول الضحايا

صبرا أيها الجندي اليمني ..

كتاباتهم

إثبات براءة أهل السلطان 

تفكيك الجيش
حين يسقط نظام فى اية دول��ة فى العالم..وجيشها 
مازال قويًا.. يستطيع الجيش ان يقوم بتلك الدولة الى 

مدة ال تقل عن 10 سنوات..
أما حين يسقط جيش دولة .. ال تستطيع الدولة ان تقوم 
مرة اخرى اال بعد مئات السنين..وهذا ما يريده االستعمار 
للقضاء على الدول وهو ماحدث في العراق وليبيا ويحدث 

في اليمن وسوريا.. 
تفكيك الجيش وتفتيته وإضعافه كما يحدث في اليمن 

او ادخاله في حروب طويلة االمد النهاكه تمهيدًا للقضاء عليه، وهذا ما يحدث في 
سوريا منذ ثالث سنوات !!

عادل بشر

مسؤلون وقتلة ومجرمون

تعظيم سالم

ليست المشكلة فقط في كون من يحكموننا لصوصًا
ليست المشكلة في كونهم فاسدين
ليست المشكلة في كونهم فاشلين
ليست المشكلة في كونهم عاجزين

ليست المشكلة في كونهم غير وطنيين
َتلة ومجرمين

َ
بل المشكلة األلعن في كونهم ق

يستحلون دماء جنودهم ويذبحونهم في ثكناتهم لتمرير هدف 
سياسي قذر..

ي��دم��رون كل المتبقي من حصون "ال��دول��ة" على رأس مواطنيها، 
عسكرييها ومدنييها، لمجرد الرغبة في خلط األوراق أو في حماية 

أنفسهم وفضائحهم..
وإن شئتم؛ فتلك بدورها ليست المشكلة..

بل المشكلة أن هذه بلدة طيبة وشعب غفور.

احمد علي عبد الله صالح رجل بحجم المسؤلية.. 
استحق وبجدارة احترام كل اليمنيين..بسبب مواقفه 
المشرفة أي��ام االزم��ة..وم��ا بعدها.. تعامل مع فلول 
التخريب والتدمير بحنكة سياسية عالية.. تدل على 
رجاحة عقله.. ودماثة اخالقه.. استطاع ان يبني جيشًا 
وطنيًا شهد له الجميع.. حيث جعل اهم اولوياته هو 
بناء االنسان.. حتى اصبح الجندي في الحرس الجمهوري 
يفتخر بانتمائه لهذا الصرح الوطني العظيم.. الذي 

اصبح ايضًا فخرًا لكل يمني..
 الجميع يتذكر جريمة جامع دار الرئاسة.. تلك 
الجريمة التي أودت بحياة الكثير وعلى رأسهم المناضل 
الشهيد عبدالعزيز عبدالغني.. والتي استهدفت حياة 
الزعيم علي عبدالله صالح حفظه الله ورع��اه.. كان 
حينها الجميع من ابناء الشعب اليمني يترقب ردود 
االفعال من قبل قيادة الحرس الجمهوري بقيادة أحمد 
علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري.. الذي اثبت 
للشعب اليمني أنه يمتلك رجاحة عقل بحجم الوطن.. 
لم يكن متهورًا يومًا.. أو يمتلك ذرة حقد في صدره.. 

ل حقن دماء الشعب اليمني.. في وقت كان والده 
ّ

فض
مضرج بدمائه.. ومحمول على االكتاف بين الحياة 
والموت.. تلك الجريمة التي هزت جميع ابناء الشعب 
اليمني.. واستنكرها العالم اجمع.. تعامل معها بدهاء 
منقطع النظير.. واستطاع ان يقلب موازين المعادلة.. 

وكسب تأييد االعداء قبل االصدقاء.. 
احمد علي عبدالله صالح رجل صفحته بيضاء.. حتى 
بعد ان تم تسليمه الحرس الجمهوري بعد قرار رئيس 
م 

ّ
الجمهورية وهيكلة الجيش )الحرس والفرقة( سل

قائد الحرس للخزينة العامة 21 مليون دوالر الفائض 
من ميزانية الحرس الجمهوري.. بينما لم يسلم قائد 
الفرقة مقر القيادة حيث اختلق شروطًا تعجيزية 
لتسليمها للدولة.. وبهذا العمل جعلنا نقف امام القائد 
احمد علي عبدالله صالح بكل اجالل واحترام وجعلنا 
نيقن بأننا فعاًل نقف في االتجاه الصحيح.. كيف ال نقف 
معه وهو المدرسة التي ننهل منها معاني الرجولة 
والتضحية للوطن.. تعظيم سالم لك أيها القائد.. 

ونعاهدك بأن نبادلك الوفاء بالوفاء..

صورة وتعليق

أمين محسن جاراهلل
وتمر األيام والشهور والسنوات وتبقى أنت رمز أمة وعنوان وطن ونبادلك الوفاء 

بالوفاء الصغار والكبار..

أمين الفقيه

أمين الفقيه )أبو رياض(

انتماء للتراب

ق��س��م ان الكثير م��ن أبناء 
ُ
أ

ال��م��ح��اف��ظ��ات الشمالية من 
ع���اش���وا ف���ي م����دن ال��ج��ن��وب 
وترعرعوا فيها وقضوا جل 
حياتهم بين ربوعها يكنّون 
لها حبًا وعشقًا ي��ف��وق حب 
بعض من أبناء الجنوب! الحب 
انتماء للتراب والهواء ياسادة 
ات  وليس له اي عالقة باالنتماء
الجهوية المناطقية المقززة.. 
بطلوا »القنفزة« التي تجعل 
م���ن���ك���م ك���ائ���ن���ات ع��دي��م��ي 

اإلنسانية 

عبد القادر فدعق

إنجازات صالح 
على غير م��اك��ان الشعب 

يأمل ويحلم بعد 
ت��ول��ى ب��اس��ن��دوة 
م��ن��ص��ب رئ��ي��س 
ال��ح��ك��وم��ة بعد 
ازم����������ة ق������ادت 
اليمن ال��ى مربع 
ق��ذف بباسندوة 
وأعوانه الى سدة 

ال���ح���ك���م ب���دع���م 
محلي ودول���ي ومساعدات 
واع��ان��ات لم تحصل عليها 
اي دول���ة م��ن دول العالم 
وال حتى اليمن.. ولكن هذا 
الحلم انهار بفعل االعمال 
والمشاريع الصغيرة التى 
جعلت المسئولين يقومون 
ب��ت��س��خ��ي��ر ك���ل اع��م��ال��ه��م 
وم���ال���ه���م وم��ل��ي��ش��ي��ات��ه��م  
لجيش  م��وا بهيكلة ا ف��ق��ا

وفككوا مؤسساته ودمروا 
ت��م��اس��ك النسيج 
االجتماعي للشعب 
قاصدين م��ن وراء 
ذل���ك ن��ب��ش ماضي  
الزعيم صالح ألجل 
إث���ب���ات ف��ش��ل��ه في 
ثالثة عقود ماضية 
ول���ك���ن ال��ن��ت��ي��ج��ة 
ج���اءت ع��ل��ى عكس 
ماكانوا يتمنون فقد اثبتوا 
فشلهم ام��ام العالم اجمع 
وقرأ العالم جميعًا الصفحة 
التي ارادوا دفنها من حكم 
صالح لما تحمله من انجازات 
ونجاحات لصالح وياليتهم 
ي��درك��ون ان الحق اليخفى 
ح��ت��ى ل���و ك����ان ف���ي ظلمة 

ليل.... 

بالل البحم


