
نحن ال نــواجــه عــدوًا شجاعًا 
والخصمًا عنيدًا، وهناك فرق 
كبير في أن تواجه هــذا النوع 
من األعــداء أو أن تواجه عدوًا 
ـــوٍع آخـــر !، نــحــن نــواجــه  مــن ن
بصراحة عــدوًا حاقدًا وجبانًا، 
ــن األعـــــداء هو  ــوع م ــن وهـــذا ال
ــه ال  ـــواع األعــــداء، إذ أن أســـوأ أن
يتورع أن يمارس عليك حربًا 
قذرة متجردة من كل األخالق 
والـــقـــيـــم، فـــنـــراه يــهــرب من 
ساحات المواجهة الحقيقية 
ويــذهــب لــيــراجــم بصواريخه 
وقنابله المتطورة والمحرمة من 
على ارتفاعات شاهقة جدًا على 
رؤوس المدنيين اآلمنين في 
مخادعهم في المدن البعيدة 
عن بؤر الصراع، وكذلك على 
المؤسسات الخدمية كالجسور 

والطرق والمدارس وووو،.. الخ.
ــم مـــن عــدوانــهــم  لـــم تــســل
ــة  ــع األثــري ــمــواق أيــضــًاحــتــى ال
والتاريخية وال حتى صوامع 
الــغــالل والــمــوانــئ والــمــطــارات 

المدنية وو.. الخ .
أي حقٍد وجبٍن تحمله يا هذا 
؟! حــتــى مــخــيــمــات وصــــاالت 
األعراس طالتها أياديكم القذرة 

والملطخة بدماء األبرياء!!
 حتى الفرحة !! كلما انتزعناها 
ــي الـــحـــزن، تأبى 

ّ
مــن بــيــن فــك

نفوسكم الموغلة بالحقد إال أن 
تقتلوها في مهدها !! أي نوٍع 

من البشر أنتم ؟!
 لــقــد إنكشفتم وانكشفت 
حقيقة عوزكم ألدنــى صفات 
الرجولة والبطولة ولــن تستر 
عـــوراتـــكـــم طـــائـــرات الــحــقــد 
وصواريخ البغي والعدوان وال 
محطات ووسائل إعالم األفك 
والكذب المتطورة والضخمة 
ولو أنفقتم ما في األرض جميعًا 
فقد انكشفت عوراتكم وفاحت 
روائحكم النتنة ولم يعد بوسع 
مكياج الثروة والمال أن يجّمل 
وجوهكم ونفوسكم القبيحة !! 
تبًا لكم أيها الجبناء الحاقدون!!..
 الــكــراُم وال 

ُ
ومــا تنفع الخيل

القنا ..إذا لم يكن فوق الكراِم..
كراُم!!

إن كـــان مــن شـــيء يبعث على 
التفاؤل ..فهو الحزن القابع فينا 

(حزننا على الوطن)..
ليس مــن شــيء يظهر معدن 
االنسان ووطنيته أكثر من ذلك 

الحزن..
الحزن موجع لنا ، ولكنه يثمن 
االنــســان ويرفع قــدره ..فبائعو 
االوطان دومًا أرواحهم رخيصة 
وقيمتهم معلومة .. يحق لكل 

ل أن روحــه  مــن يتألم أن يتفاء
هائمة بوطنه ووريده يسري فيه 

حب الوطن 
ل ألن وجع الوطن يدفعنا  نتفاء
لــلــدعــاء بــقــلــوب صــادقــة ونــوايــا 
خــالــصــة أن يــحــفــظــه مـــن كيد 

الكائدين.
وما خاب من قال ..يا الله..

حفظ الــلــه أوطــانــنــا ..وأذهـــب 
أحزانها وأحزاننا.

اعــالم ما تسمى بالشرعية مش مهزلة و ال حتى تهريج ألن المصطلحين 
يحمالن ابعادًا لشخصية لديها وجــود، بينما اعالم الشرعية يشبه ويجسد 
ها، وحتى الخواء كلمة لها تعريف، في حين ما يسمى بالشرعية مصطلح  خواء
افتراضي في عالم افتراضي من بقايا كيان كان يسمى اليمن .. فال تحملوا األمر 

أكثر مما يحتمل..

ــشــيــخ  الـــشـــهـــيـــد ال
عمر المختار- الذي 
يصادف اليوم ذكرى 
اســتــشــهــاده- دافـــع 
عـــن وطـــنـــه الــلــيــبــي 
ـــار  ـــم ـــع ضـــــد االســـت
االيطالي ولــم يدافع 
عــن مكاسب حققها 

لوطنه وما حققه هو استشهاده 
في معركة تحرير ليبيا..

ــح دافـــع   عــلــي عــبــدالــلــه صــال
وهــو بالسلطة عــن استقاللية 
الـــقـــرار الــيــمــنــي وتــحــريــره من 
القبضة السعودية وتمكن من 
اعادة توحيد اليمن .. ٣٣ عامًا 
ــرن وهــو فــي معركة  اي ثلث ق
زئبقية مــرنــة مــع آل ســعــود .. 
وعندما تمكن منهم دبلوماسيًا 
وسياسيًا واقتصاديًا.. كان البد 
من اقتالع انيابه العسكرية.. 

ـــادرة  ـــمـــب ـــــــاءت ال وج
حبة  لمصا ا لخليجية  ا
للربيع العبري .. لكنه 
ايضًا تمكن منهم ومن 
حيلتهم .. فكان ال بد 
مــن الــغــزو السعودي 
وهو االول عبر تاريخ 
الــعــالقــات السعودية 
اليمنية .. لكن صالح ظهر انه 
كان قد خطط ليوم كهذا فقد 
تمكن مــن امــتــصــاص الصدمة 
االولــى وها هو اليمن مستمر .. 
وصالح مستمر في الدفاع عن 
كل ما حققه لليمن رغم تدمير 
كل شيء لكن الوحدة واستقاللية 
القرار اليمني هما اهم انجازات 
ـــح.. وعــلــى الــيــمــنــيــيــن ان  صـــال
ــثــنــائــيــة وان  يــفــهــمــوا هــــذه ال
ستشهد 

ُ
يتمسكوا بها حتى لو ا

صالح.
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بدر المهتدي

الحسن الجالل

نزيه العماد 

وليد جبران الشاهري

وفاء محمد علي حنش

يحيى العابد

وليد العمري

القاضي حمود الهتار

سليم عامر

أســهــمــت أنــظــمــة الــخــلــيــج في 
ــعــراق مــن اجــل اسقاط  تدمير ال
ــد صـــدام  ــقــائ ــعــروبــة ال شــهــيــد ال
حسين.. واليوم يرفعون صورته 

كقائد (سني) ويبكون عليه!!

ة: تجربة ُمرَّ
بعض األحزاب السياسية تصلح 
للحكم وبعضها للمعارضة فقط 
والتصلح للحكم، والبعض اآلخر 
التصلح للمعارضة والللحكم.. ولله 

في خلقه شؤون .

ليس كل إصالحي سيئًا 
ولكن كل سيئ إصالحي .

النظام السعودي بفطرته حاقد 
على االنسان اليمني وكل شيء يوثق 
حضارته وتاريخه، فال عجب ان 
يقصفوا عرش بلقيس فقد قصفوا 
من قبله حمامات جارف.. الحقد ال 

عقل وال أخالق له..

الحرب كابوس أرهق الجميع
والسبب خالفاتنا وتنازعنا

سالم الله على عفاش وأيام األمن 
والحلول السلمية.

صديقي العزيز محمد المقالح 
وتياره يزعجهم صواب صالح اكثر 
مما يزعجهم خطؤه.. وتزعجهم 
خيانة نعمان، ويزعجهم اكثر وفاء 

صالح!

ايقاف الحرب بات قريبًا، وهذا 
ما دفع بالعدوان لتكثيف الضربات 
الجوية من اجــل تدمير ما يمكن 

تدميره فقط.

حقد أعراب الخليج على عدن غير ..
حقد وغيرة قديمة لها أسباب 

وجيهة وقوية .. 
ــاحــوا إال بــمــحــوهــا من  ــرت ـــن ي ول

الوجود .

مـــن الــمــفــارقــات الــعــجــيــبــة ان 
السيسي رئيس مصر تحول الى 
ذيل للرجعية التي حاربها وقاومها 
الزعيم عبدالناصر طول تاريخه 
وكانت مصر في حينها تقود األمة 
ــاد مــن ِقَبل  ــق

ُ
العربية ككل والت

صبيان مملكة الشر واإلرهاب. 

عمر المختار وعلي عبدالله صالح

عبدالجبار سعد
- من مواليد١٩٥١م.

- درس في جامعة الكويت - محاسبة ·تخرج عام  ١٩٧٥م
- ماجستير - اقتصاد -  مونسي (إنديانا) تخرج من الجامعة عام ١٩٨٢

- وكيل وزارة المالية لشئون االيرادات ·  ٢٠٠٥  إلى  ٢٠١٠ 
- وكيل مصلحة الجمارك ٢٠١٠- ٢٠١٢ .

وحيد الطوالبة

البطل علي عبدالله صالح..كتاباتهم

ثالثة وثالثون سنة من الفساد
لـــم يــقــتــل يــمــنــي واحــــد عــلــى أيـــٍد 

اجنبية..
اليمن لم تضرب فيها بيوت الله..

ـــم يــحــصــل فــيــهــا ســرقــة  ــيــمــن ل ال
المساجد..

اليمن لم ُيَهْن فيها شيخ أو إمام..
اليمن اوشــكــت على التخلص من 
التعصبات القبلية والــثــأر والتسلح 

كليًا..
لم تفجر انابيب النفط .

ولم تفجر مؤسسة عسكرية وال مدنية.
لم نعرف هذه االشكاليات الغريبة في المجتمع اليمني بهذه 

الطريقة لم نرقص على جثث المسلمين .
كان عندنا عالقة مع اكثر دول العالم- منح دراسية وعمالة 

ومساعدات اقتصادية.
اليمن لم تفتقر وتتسول بهذه الطريقة..

اليمن لم تعرف هذا الغالء الفاحش للمعيشة..
اليمن لم تستسلم للوصاية الخارجية..

لم يقتل فيها عدد ما قتل فى ثالثة اعوام من بعد ٢٠١١م..
القضاء كان محترمًا الى حد كبير .

كان عندنا سياحة فوق المتوسط ..
وكان هناك أمن وأمان وحب وسالم..

وكان هناك دولة اسمها اليمن
وعندنا جيش نفتخر به..

لم تضرب اليمن بجميع انواع االسلحة المحرمة وغيرها..
لم يصدر قرار بإزالة أو تعيين أي كادر من خارج الجمهورية 

اليمنية وبوصاية خارجية
سالم الله على ٣٣ سنة فساد..

محمد العماري 

عبدالمنان السنبلي

مصطفى محمد:
يجب ان ينتصر الجمال والسالم على القتل والخراب..

الرجل الخارج من سلطانه بشموخ كل اباطرة االرض 
وثبات كل اصحاب القيم والمبادئ

العمالق الذي تساقطت مؤمرات اعدائه تحت قدميه 
وسار ليطأها ويحقق لنفسه وشعبه ولوطنه تاريخًا من 

العز ومكانًا تحت الشمس حتى لو جحده الجاحدون..
الشهيد الحي الذي ذاق القتل اشكاًال وخرج من براثن 
الموت ليعيد صياغة ملحمة جديدة لم تكتمل في 
السلطة.. فأراد ان يكملها فردًا خارجها ومايزال سائرًا 

في طريق التمام .
البطل الوقور الذي عجنته التجارب وعركته السنين فأصبح 
الينطق اال بالحكمة واليرفع اال صوت التحدي السائر نحو النصر.

الحكيم الذي يعرف اين يضع قدمه واين يخط حروفه واين 
ها التي التخطئ وتحقق غايات أمة  ينطق كلماته فتحدث اصداء

وآمال وطن..
السمح العاقل الذي يدافع عن غيره اكثر مما يدافع عن نفسه.. 
العمالق الــذى قضى ثلث قرن يــروض آل سعود كما يروض 

الحاوي ثعابينه حتى اليتسرب سمومها فيقتل شعبه .
الصامت الوقور الذي كشفت لنا االيام انه كان يلعب بتناقضات 
آل سعود الداخلية ليخلص شعبه من مكرهم وكيدهم وشرهم. 
الشامخ الــذي حشد ويحشد كل جمهوره وكــل محبيه وكل 
ذخيرة عمره المادية والمعنوية لمواجهة العدو الشيطاني 

البغيض آل سعود والخونة من غلمانهم وعبيد انعامهم.. 
البشير بالنصر ..الرافع لكف التحدي في وجه االعداء..الباسط 

يده لكل االحبة..الصابر على نزق الجاهلين وحماقة 
الحمقى والمغفلين.

المؤمن ذو الفطرة السليمة..المستعين بالله 
الواثق بنصره..الجامع لعباده غير المفرق بينهم..
الذي اليعرف من اخالقه الحقد االعمى الذي يذهب 

بالبصائر...وال التعصب الذي يذهب بالصواب ..
ــذي اليريد منكم جــزاًء والشكورًا  االنــســان ال
واليطمع بما فــي ايديكم والينازعكم حتى 
المجد الذي يتقلب فيه ونال من مساحاته مايعجز غيره 

ولم يعجزه.
ش الجيوش  القائد الذي ذخر لكم العتاد والسالح والميرة وجيَّ

لكم لمقارعة االعداء حتى النصر ..فإما الشهادة او النصر.
يقدم امنيات الشهادة على النصر في منازله..كلف نفسه بها 
ولم يكلفه احد..ولكنه رأى ان مثله اليليق به إال ان يكون في هذا 
الموقف الذي يتوج عمرًا من الشموخ والتحدي والصبر والمنازلة 

للقهر والطغيان االعرابي الصهيوني الصليبي
(علي عبدالله صالح)...

أنت من يشرف على جمعنا..ويعزز نصرنا..ويتوج امجادنا 
( علي عبدالله صالح )..

..وعزة  اسم بحد ذاته تاريخ عريق..ومجد وإباء ..وصمود وتحدٍّ
ورفعة..وشموخ وكبرياء 

(علي عبدالله صالح)
أفديك يامجد اليمن.

عبدالجبار سعد

عبداهللا حسين الكليبينبيل الصوفي

للزمالء شرفاء الحياد الوطني..
عاونونا على أنفسنا، شجعونا على الوقوف معكم، ونقد أخطاء الحوثي في كل مكان، وبخاصة في تعز..
اقنعونا انكم، ضد الخطايا، على االقل قولوا لخطايا السعودية ماتريدون أن نقوله في خطايا الحوثي.
السعودية تقتل الناس في بيوتهم بأقبح االسلحة.. تقصف قرى وبيوتًا، تهاجم مرضى يمنيين في 
حمامات طبيعية، في مراعي المواشي، في مصانع واسواق اضعافًا مضاعفة مما يحصل في تعز.. مش 
مطلوب منكم تساووها بما تقولون عليه الحوافيش في تعز، وال نحن بانساوي بين تعز واليمن، تعز 

عندنا جزء من اليمن، ال أكثر وال أقل.
لكن على االقل، كلمتان ضدنا وكلمة ضد السعودية..

نتعاون على التوازن.. نتعاون.

الحل بيد اليمنيين
 بيدنا نحن اليمنيين إيجاد المخارج والحلول لهذا الوضع .. ولكن ليس عبر 
بيع الوطن واالرتهان للخارج .. مصيرنا مرتبط بيدالخالق عز وجل وبإيماننا 

الحقيقي به ... وبوحدتنا وتماسكنا وتصالحنا وتقاربنا .. 
فال عدوان إال على الظالمين .. 

فلنصدق النية مع الله ومع أنفسنا أوًال.. ومن ثم نبحث عن األسباب والحلول 
الحقيقية والحتمية .. أما انقسامنا الفكري والسياسي والطائفي والعقائدي 

والوطني كان السبب والهدف األساسي للعدوان على اليمن وشرعنته .

صرخة مغتربالعدو الحاقد والحرب القذرة

إعالم خواء

المحايدون جبناء !
هكذا يقول الهاربون في 
تركيا والقاهرة وغيرهما 
عن اليمني الــذي يحاول 
أن يــكــون مــحــايــدًا خوفًا 
من ان يقع في المحظور 
وحفاظًا على بلده ووطنه 
وأهله ووو.. الخ، يقولوا انه 

جبان !!!
طيب أنتم ايش..! الشجعان البواسل الصناديد 
ارجعوا قاتلوا واتركوا الفنادق والشقق التي 

سكنتموها !!!!
يقول المثل "كل يا حمار واحمد الله قال ال بد 
من صوت يعلم به الله" قدكم ساكتين احسن 

لكم من البهذلة والكالم الفاضي.
أال يكفيكم من العار أنكم ترحبون وتؤيدون 
قتل أخوانكم وأهلكم في اليمن.. من أجل حفنة 

من الدراهم !!

عدنان حيدرماهر شجاع الدين

غيداء فاروق


