
الربيع العربي كان بمثابة "حصان طــروادة" الختراق وتدمير 
واحتالل االوطان، عبر استراتيجيات حروب حديثة تقودها عدوة 

الشعوب االولى النخب "الصهيوأمريكية" ...
- بداية التدمير وفق هــذا، تم عبر اسقاط النظام كمطلب 
ثوري "مرحلة اولى".. واختراق الدولة ومؤسساتها، واهمها الجيش 
واالمن، وتعطيلها من مهامها، بمسمى استحقاقات الثورة " مرحلة 
ثانية" .. وخلق بيئة مناسبة لتطبيق "استراتيجية الجيل الرابع 
من الحروب" وفيها يكون العامة من الشعب هم جنود "العدو 
الحقيقي" في هذه الحرب، ودون ان يشعروا يقومون بتفكيك 

وانهاك وإضعاف دولتهم بأيديهم .
- تالي التدمير وفق هذا ايضًا، وخالل مرحلة استحقاق الخديعة الثورية، 
والتسوية على اساس النظرة الخارجية، بدعوى المساعدة، تم تنشيط "العدو 
السوبر" جماعات الفساد وعصابات المافيا المسلحة واالرهابية، وخلق الجماعات 
المسلحة والصراعات بينها على اسس طائفية دينية او سياسية او عرقية 

او مناطقية ...الــخ ، وبتمويل خفي من امكانات الدولة نفسها 
عبر النظام الحاكم الجديد "نتاج الثورة" .. لتكمل ما بدأه الثوار 
بغبائهم، ولتستمر في العبث واالنهاك والتدمير لكل مقومات 
الدولة، وتدمير كل القوى التي من شأنها استعادة النظام سواء 
أكانت سياسية او اجتماعية قبلية او امنية عسكرية، واهمها 
"الجيش"، باالضافة الى صناعة المناطق المعزولة لالستقطاب 
والــزج بالعامة كالعب اساسي وفق مخططات من يوجهونها، 
وخلق البيئة المناسبة لتطبيق استراتيجية "الجيل الخامس من 
الحروب" "الجماعات المسلحة" وتوسع امكاناتها ومقدراتها 
وتواجدها ومهامها... وحتى تصل الى مرحلة السيطرة التامة على كل مفاصل 
الدولــة الضعيفة المخترقة . - هذا ما حدث ويحدث في اليمن .. ماذا بعد ؟ ما 

هي الطريق للخروج من كل هذه الفوضى ونحن في هذه الحالة من "الالوعي"؟
ال يوجد غير "الجيش" لصراع واحد مع ايادي عدو واحد من الخارج، يصنـعون 

بنا كل هذا في الداخل.. ومن اجل بقاء اليمن .

لن يمروا
االشتراكي قال إنه أحيا الذكرى 
السنوية الغتيال أمينه العام 
المساعد الشهيد جار الله عمر..

كالم مليح..
ُيحيي ذكرى القتيل ويحارب 

في صف القتلة..!
لو كان القاتل علي السعواني 
حيًا لكان اآلن، مليون بالمائة، 

أحد أفراد القاعدة !!

عام جديد يخبئ بين طيات ايامه 
ولياليه الكثير من االحداث .....

عشرة اشهر من العدوان السعودي 
االمريكي الصهيوني ودعم اقليمي 
ودولــي لــدول العدوان وصمت اممي 

عما يجري في اليمن من جرائم....
وعشرة اشهر من الصمود والجهاد 
والتضحية رغم الحصار وقلة الموارد 

واالمكانات اال ان الشعب اليمني اثبت للعالم كم 
هو جدير باالحترام والتقدير..

لــيــس الــعــيــب فــي هـــذا الــعــام 
بخصوص ما يجري ولكن العيب 
في المجرمين والطغاة والعمالء 
وكما قال الشاعر...نعيب زماننا 

والعيب فينا.. الخ ...
ــعــام كــان  مهما كـــان فــهــذا ال
ــحــزن والــحــصــار  بمثابة عـــام ال
والــخــراب والــدمــار على الشعب 
اليمني ولكن الشعب اليمني لم ينحِن ولم ينكسر 

وهذه اهم ميزة في هذا العام.

- انتصاراستخباري
 استطاع اليمنيون ان يحققوا انجازات 
استخبارية كبرى في الجانب المعلوماتي 
والتجسسي والتنسيقي والمتابعه والمكافحة 
واالختراق مما اعطب المنظومة االستخبارية 
االمريكية والسعودية عمليًا ومعلوماتيًا 
وتلقينها هزيمة استخبارية سوداء، اضافة 
الى اسقاط كافة شبكات التجسس المعادية 
والقاء القبض على منتسبيها واستخراج كافة 

المعلومات من عقولهم الخاسئة..
-انتصار معنوي

استطاع اليمنيون ان يحافظوا على التالحم الوطني 
والثبات الوطني والــروح الوطنية وتجديدها وترسيخها 
والحفاظ على الوحدة الوطنية الثورية الشعبية المقاومة 
ومواجهة الهجمة العدوانية بكل ايمان وثبات وصمود 

وكسرها واذاللها و وفضحها..
-انتصار نفسي

 استطاع اليمنيون ان يمتصوا قــوام الحرب النفسية 
العالمية اعقبها تصدٍّ كامل لعوامل الــحــرب النفسية 
االعالمية سواء العسكرية او المعلوماتية فشنوا هجومًا 
نفسيًا معاكسًا شرسًا حطموا من خالله البنية النفسية 
للغزاة وزرع االرتباك والتخبط والقلق والرعب في قلوبهم..

-انتصار عسكري جوي
اســتــطــاع الــيــمــنــيــون ان يــكــســروا هــيــبــة ســـالح الجو 
االستعماري المتطور والكبير بإفشاله في تحقيق اهدافه 

واذاللــه بإسقاط بعض مقاتالته الحربية من 
الجيل الــرابــع بمضاداته قديمة وبسيطة 
وفضحها وكشف اخفاقاته وتخلفه وتخبطه 

وهمجيته وغبائه..
-انتصار عسكري بحري

استطاع اليمنيون ان يغرقوا عــدة سفن 
حربية وزوارق حربية للغزاة ومنعها من 
الوصول الى الشواطئ اليمنية الغربية كاملة 
وهزيمتها هزيمة ساحقة وافــشــال مشروعها البحري 
االحتالل العسكري الغادر واجبارها على الفرار الى عمق 

البحر االحمر..
-انتصار عسكري بري

استطاع اليمنيون ان يحققوا انتصارات عظيمة وكبيرة 
في كافة الميادين والسيطرة على مدن وقــرى وأوديــة 
ومعسكرات ونقاط عسكرية ورقابات وكامبات ومخيمات 
عسكرية وتجمعات عسكرية ومقرات وادارات ومؤسسات 
عسكرية سواء بجبهة ماوراء الحدود او بالمناطق اليمنية 
الحدودية المحتلة بنجران وجيزان وعسير ومارب وباب 
المندب وذوباب وكرش والبيضاء والجوف ولحج وغيرها..

- انتصار تعبوي مسلح
 استطاع اليمنيون ان يوحدوا الصف الوطني المسلح 
بشحذ الهمم ورفــد الجبهات بالمقاتلين بشكل دائــم 
وتغذية المقاتلين بكل االحتياجات الالزمة وامدادهم 
بكل مايحتاجونه من ادوات الحرب وذخائره رغم الحصار 

والحملة الجوية..

-انتصار الوعي اليمني
استطاع اليمنيون ان يرسخوا ثقافة قرآنية في عقولهم 
وقلوبهم من خاللها صححت السلوك والفكر والتوجه 
والحكم والرأي واالعتقاد والقرار والقناعة والحذر والحرص 
وتجنب االخطاء واالبتعاد عن الميل الى المصلحة والتخلي 
عن الهوية الذاتية وابدالها بالهوية االخالقية الوطنية ..

-انتصار صناعي معرفي عسكري
استطاع اليمنيون في ظل الحصار البري والبحري والجوي 
ان يؤسسوا بنية صناعية عسكرية رغم بساطتها التي 
خلقتها الــظــروف الصعبة إلمـــداد المقاتلين بالذخائر 
المتنوعة من مصانع محلية تديرها أيــاٍد وطنية اضافة 
الى تطوير الصواريخ وتعديلها وانتاج صواريخ جديدة 

قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى..
- انتصار االرادة اليمنية

استطاع اليمنيون ان يفشلوا الحصار والظروف والعدوان 
بالتكيف مع الوضع السياسي واالقتصادي الحالي وخلق حياة 
بسيطة دائمة تبقيهم في صمودهم وثباتهم من خالل ايجاد 
بدائل كثيرة للحصول على المتطلبات الضرورية لمواصلة 
الدفاع عن الوطن والشعب والكرامة والحفاظ على ارادة 
اليمني وثباته وكرامته وحريته وسيادته وجسارته وهويته..

انتصار تحقق بالثقة المطلقة المتبادلة وبالتالحم االيماني 
المتين وبااليمان البيني المطلق والمتبادل وبالمساندة 
وبالتعاون وباالخالص وبالمحبة والوفاء واالعتزاز باآلخر 
والتضحية بالنفس والمال من اجل اآلخر في سبيل الله ثم 

في سبيل الوطن.. حفظ الله الوطن من كل مكروه

االنهيار االقتصادي 
آلل سعود

الـــســـعـــوديـــة 
تــــــعــــــلــــــن عــــن 
عــجــز ضــخــم في 
نيتها لعام  ميزا
٢٠١٦م يقدر 
بـــمـــبـــلـــغ ٣٨٠ 
مــــلــــيــــار ريــــــال 
ســعــودي بنسبة 
ــــــفــــــوق ثـــلـــث  ت
 والتي قدرت بأكثر من ٨٥٠ 

ً
الميزانية كاملة

مليار ريال سعودي . 
هــذا العجز الضخم في ميزانية دولــة لها 
موارد اقتصادية ضخمة واحتياطي مالي كبير 
يعد مؤشرًا على أن هناك فسادًا وعبثًا كبيرًا 

جدًا في موارد ذلك البلد .
ــال السعودية  طبعًا الجميع يعلم أن م
وأحتياطياتها النقدية قد بددت وبعثرت 
في افتعال حرب اليمن وقتل الشعب اليمني . 
المهم في األمر ليس أين بعثرت ثروات 
الشعب السعودي بــل المهم جــدًا أن يعي 
المعنيون في اليمن أن السعودية ال يمكن 
أن تكف أذاها عن الشعب اليمني وعن العالم 
إال إذا انــهــارت اقتصاديًا وحتمًا أن خطط 
جيدًا من قبل الجيش اليمني الستهداف 
حقول النفط السعودية وحرمانها من أكبر 
مورد مالي حتمًا سينهار االقتصاد السعودي 
وتنهار معه حروبهم التي يمولوها وستنهار 
أيضًا معظم الجماعات اإلرهابية في العالم 
التي تمول سعوديًا  حوينها سيعيش الشعب 

اليمني والعالم في أمان.

 إلى احبائي واصدقائي وأنصار آل الصالح رضي 
الله عنهم ونصرهم وإلى جماهير شعبنا اليمني 
العظيم الصابر الصامد وأمتنا العربية المجيدة 
واإلنسانية جمعاء.. اتقدم إليكم بالتهنئة بالعام 
الميالدي الجديد ٢٠١٦م وليكن عام الرد بالثأر 
عاصمة بعاصمة ومدينة بمدينة ومطار بمطار 

وبنى تحتية ببنى تحتية ومواطن يمني بعشرة 
مسعودين والبادي أظلم . وسيظل والؤنا لشعار 
«الله * الوطن * الــثــورة» وإخالصنا ألهدافها 

السامية والنظام الجمهوري والوحدة اليمنية . 
(( النصر لليمن وسوريا.. والحرية لفلسطين.. 
والسالم للبنان الحبيب.. والمجد ألمتنا العربية ))..
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اشراف/
كامل الخوداني

سامي غالب

نبيل الصوفي

رياض األحمدي

معاذ بجاش

طلعت الشرجبي

سلطان القباطي

مروان بن عبدالملك

طارق الحداد

عبداهللا الحنبصي

المرحلة اكبر من ان تكون مرحلة 
ــرزاق واقــتــنــاص اي فــرصــة قد  اســت
تكون سانحة لمن يريد االسترزاق.. 
شدوا الهمم واستعدوا لمعركة النصر 

والبقاء.. إما نكون او ال نكون

"نقد" السياسيين والكتاب ارتكازًا 
على ألقابهم وأصولهم ومناطقهم 
ومعتقداتهم الدينية هو ضرب من 

"اإلسفاف" و"الضحالة!

لو كان الشيخ عبدالله بن حسين األحمر، 
حيًا، لكان أحسن استثمار صمود شعبه 
ضد السعودية، لثاني مــرة، بعد صموده 
في الستينيات ضد ذات الدولة السعودية..
ولوقف مع انصار الله، حتى يــدرك آل 
سعود ان اليمن عصية عليهم.. وبالكاد 

تقبل بالوساطات.

مع رفع اسعار المشتقات النفطية 
ــــداول اليمنيون  فــي الــســعــوديــة ت
مجموعة نكت عن هذا القرار اجملها:
الــقــرنــي اصـــدر كتابًا بــعــنــوان: "ال 

تشفط"!!

أمانة شوفوا لنا قوات هادي التتجمد 
من البرد بمشارف صنعاء.. قالوا قد 

لها أيام مرابطة بجبل صلب..
كم جهدهم كذب!

كله يمتغط 
إال إنهم يعملوا لك أغنية وطنية لل

دنبــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
(مايهزك ريح ياهذا الجبل )

مش لهذه الدرجة ايش من جبل، 
وايش من طلي !

قولوا مايهزك ريح ياهذا التنك!!

ـــعـــدوان..  يــومــًا مــــا.. سينكسر ال
وتتوقف الحرب ويعم السالم... 
وسيرحل الغزاة ومرتزقتهم...

وســيــنــتــعــلــون أحــذيــتــهــم الــقــذرة 
"عمالئهم" التي هي مكسبهم الوحيد...
ــاء  ــشــرف وســيــبــقــى الــوطــنــيــون ال

والمخلصون !

الـــبـــحـــريـــن تــســيــر عـــلـــى خــطــى 
السعودية وتــقــرر رفــع المشتقات 

النفطية.. والقادم اعظم..
جميع من شارك في العدوان على 
اليمن سيتجرع لعنة هــذا الشعب 

الصامد والباسل..

االصالح يتهرب من الفاتوره التي 
كــان سيدفعها في مناطق الشمال 
ثمن الخطائه وفــســاده فقام بفتح 
فــاتــورة جــديــدة بــالــجــنــوب بهوية 

مزورة وخطها بدم أبناء الجنوب.

ما تموت العرب إال متوافية

زعفران على أحمد المهنا
- مواليد صنعاء ٢٥ ديسمبر، ١٩٧٠

- من خريجي كلية التربية- صنعاء
- اعالميه سابقه لدى قناة العقيق

- رئيس لمركز إنماء الشرق للتنمية االنسانية
- ناشطه واعالميه متميزه وكاتبه صحفيه

يحيى محمد عبداهللا صالح 

رمزي العنسي

أحمد عايض

الحارث الفيشاني محمد عايش
زيد البعوه

سليم الفالحي

مفتي السعودية يبيح إعدام معارضي نظام آل سعود.. كما أباح دماء اليمنيين.. أتساءل هل يعلم هذا الرجل أن الله تعوذ 
من الرجال أمثاله «أعور فصي، أعرج ركزي، أصلع شمسي».. اللهم إنا نعوذ بك من شياطين اإلنس والجن..

(لكل من خان اليمن في٢٠١١م) بقصد أو بدون قصدكتاباتهم
هذه كانت مطالبكم:

١-طلبتم اسقاط النظام فعمت الفوضى
٢-طلبتم اسقاط الجيش فاختل االمن

٣-طلبتم البند السابع وناديتم بالتدخل 
فتم قصف اليمن بالصواريخ والقنابل 

العنقودية ليل نهار
٤-صرختم في حواركم الوطني بتقسيم 
اليمن وأقلمته وفي االخير يذبح الشعب 

ومقدراته بتأييدكم
التقولوا الحوثي هو السبب .. فأنتم من رحب بهم وانتم 
من ضغط لالعتراف بقضيتهم وانتم من دمر وهيكل 

الجيش ليتحركوا دون وجود قوة اليقافهم.
التقولوا تواطأ الجيش معهم .. النكم اول من حارب 
وقتل هذا الجيش وانتم من عاملتموهم كعدو في ظل 
حكومة الوفاق وسلبتموهم ابسط حقوقهم بل وقمتم 
بتسريحهم وهيكلتهم واغتيالهم وزدتم من معاناتهم 

المعيشية.
(حقدكم االعمى لبعض االشخاص) 

روجتم السقاط نظام صالح فسقط نظام الوطن 
بأكمله.. روجتم لهيكلة وانهاك جيش صالح والجيش 
العائلي- كما سميتموه- فقضيتم وانهكتم جيش 

الوطن..

تعاملتم مع كل جندي شريف مرابط في 
معسكره أو في نقطة أمنية أو في الحدود 
كأنه خائن وعميل وحكمتم عليه بالموت..
طلبتم البند السابع لمعاقبة صالح كما 
روجــتــم لــه فعاقبتم الشعب والــوطــن .. 
ناديتم بالتدخل االجنبي تحت مبرر صالح 
فــجــاء الــتــدخــل والـــعـــدوان لــضــرب اليمن 
بأكمله.. واليوم تؤيدون وتروجون لمشروع 
ضرب البنية التحتية وتدمير ماتبقى من 
جيش ومعدات ومخازن اسلحته وطائراته بحجة الجيش 
الموالي لصالح والحوثي .. فأين الجيش الموالي لكم واين 
جيش الوطن او جيش هادي الذي بقي ولم يتم قصفه؟!!
ضربتم الوطن وترابه في عقر داره ..بثيتم الفوضى 
والمذهبية والمناطقية وازهــقــت االرواح وضربت 
الجيوش كما خططت له امريكا واسرائيل في ربيعها 

العبري ...
فهنيئًا لكم بالنتيجة التي اوصلتم الوطن إليها وهنيئًا 

لكم تدمير مقدراته ومكاسبه!!
وأما الوطن فباٍق إلى أن يرث الله االرض ومن عليها 
بفضل كل مواطن شريف يحب وطنه ويقاتل من اجله 
ويضحي بكل شيء من اجل الحفاظ عليه وال نامت اعين 

الجبناء.

أحمد الجائفي 

طعنات غائرة
٧٠٪ من ارض 
اليمن تحت سلطة 
الشرعية .. هذه 
الترهات يرددها 
كــل المرتزقة مع 
كـــل لــطــمــة تخلع 
جزءًا من وجوههم 
، فـــهـــل صــحــيــح 
انــهــم يسيطرون 

على هذه المساحة؟
معروف ان ٧٠٪ من مساحة اليمن تعتبر 
مساحات خالية ، اي ليس بها سكان وتشمل 
الصحارى والسواحل ، وهذه ليست مع مطاعين 
السعودية المسمى شرعية وال مع رجال اليمن 
المسمى جيشًا ولجانًا، ليس بها احــد تمامًا، 

يمكن فيها جن .
وهناك مناطق ليست مع الجن وال المطعونين 
وال الرجال ، وهي حضرموت وابين و٧٠٪ من 
عدن وهذه كلها مع القاعدة وداعش.. اذا كان 
مطعونو الشرعية يظنون ان مامع الدواعش 
يعتبر تحت سيطرتهم فهذا دليل آخر على 

ان طعناتهم غائرة!!

عبداهللا هاشم الحضرمي

جمال الكليبي

تدمير البلدان العربية

العدو األزلي انتصارات ٢٠١٥م االستراتيجية على الغزاة- بمعايير عالمية
د  ســــعــــو ل  آ
العدو التاريخي 
لــلــيــمــن  ل  ألو ا
وكـــل اليمنيين 
هــــــــــذا واقــــــــع 
وتاريخ وحاضر 
ومــــســــتــــقــــبــــل 
ـــدي  وقــــانــــون أب
ـــي ولــيــس بــوســع مــذيــعــات العربية  أزل
والجزيرة تغييره أو إخفاؤه أو تبديله 
مهما بلغ حجم اإلغراء والتضليل .. وغير 
قابل للنقاش أو التشكيك .. ومن لم يعجبه 
تاريخه فليذهب إلى حانات دبي ولينتقي 
منها ما أراد من تاريخ والراقصات واألوهام 

..
ً
 كانت أو مناطقية

ً
طائفية

أواإلصالح الذين يقاتلون هم و"الرفاق" 
في خندق واحد في تعز أو عدن.. والراية 

السوداء تخفق حول الجميع.
قال االشتراكي عن القتلة: لن يمروا

قيل له: فما الحل؟ 
ـــال: بسيطة؛ يــركــبــوا فـــوق ظهري  ق

هم أنا!!
ْ
باوّصل

جميل أنعم

الــبــدايــة كــانــت فــي صنعاء عندما كــان رئيسًا 
للجمهورية تم اغتيال وتصفية مئات الشخصيات 
من السياسيين والضباط والشخصيات االجتماعية.
اآلن عاد الى عدن وعــادت االغتياالت معه، 
إذ تم اغتيال ما يقارب العشرين حتى اآلن منذ 
عودته ابرزهم محافظ عدن السابق والكثير 

من القيادات العسكرية واالمنية.. 
االغتياالت وهادي اتجاه واحد.!!

عام العدوان على اليمن حيث اتجه هادي اتجهت االغتياالت


