
"قــرار البرلمان األوروبــي 
عن الحرب في اليمن" يقول 

هذا وأكثر.:
ال يمكن للنفط أن يغمر 

قيم الحضارة. 
هــكــذا يــتــحــدث الــغــرب: 
لسنا تجار سالح وسماسرة 
سياسة، على األقل لسنا كلنا 

كذلك..
التقرير، يضع العالم كله على المحك 
األخــالقــي، مــن العاصفة، وحقائقها 
الواقعية المرعبة على األرض، ومن 

أهم ذلك:
ـــن أجــل  - الـــســـعـــوديـــة تــعــمــل م

مصالحها ال مصالح الشعب اليمني.
- فشلت السعودية وتحالفها في 
تحقيق أهدافها المعلنة، ونجحت في 

تمكين داعش والقاعدة.
- تم إحباط الحراك الجنوبي لصالح 
الجماعات اإلرهــابــيــة، أمــا مــا تسمي 

ــا الـــمـــقـــاومـــة  ــســه ــف ن
فتعرف أن ال مكان لها 

في مستقبل اليمن.
- الــعــاصــفــة دمــرت 
ــي في  ــســان الــوضــع اإلن
اليمن، ودفعت حوالي 
٢١ مليون نسمة، أو 
٨٠٪ مـــن الــشــعــب 

اليمني إلى حافة المجاعة.
- التحالف السعودي يرتكب جرائم 
حرب، وبيع السالح للسعودية انتهاك 
واضـــح لــمــعــاهــدة تــجــارة األســلــحــة، 

واالتفاقات الدولية ذات العالقة.
- أمريكا حاضرة في الحرب بجانب 
الــســعــوديــة، والــتــحــالــف الــســعــودي، 
عرقل المبادرات والهيئات الدولية 
ــــال دون التحقق  الــمــســتــقــلــة، وح
ــه في  ــزي ــن والــتــحــقــيــق الــمــحــايــد وال
انتهاكات حــقــوق اإلنــســان وجــرائــم 

الحرب.

عقليًا  للمتخلفين   ، هين لمعتو ا طقيين  لمنا ا للمرضى 
م لكل 

ُ
والمشوهين نفسيًا اكثر من ٢٠٠٠سنة وصنعاء هي أ

اليمنيين لم ترفض احدًا لم تفرز احدًا بحسب لهجته او منطقته 
عواصف كثيرة مرت باليمن تغير الجميع وهي المدينة الثابتة 

مثل الحقيقة التي اليمكن لزيٍف ان يشوه أصالتها..

قالوا فيه معانا جبهة اعالمية لمواجهة العدوان.. 
بالله عليكم رئيس هذه الجبهة او القائمون عليها ما قد 
تنبهوش الى حد اآلن بضرورة تصميم فيديوهات قصيرة 
نشر في 

ُ
باللغة االنجليزية عن العدوان على اليمن لكي ت

القنوات وفــي وســائــل التواصل االجتماعي وفــي صفحات 
المشاهير في العالم !

الموقف األممي لكل االحزاب الشيوعية االشتراكية والعمالية 
في العالم هو رفض العدوان على اليمن واصــدروا بيانات، 
واالشتراكي اليمني مزبط مع الــعــدوان! أين الوطنية قبل 
االشتراكية في موقفه.  تحية لحزب العمال البريطاني وهو 
يطالب بإيقاف تصدير االسلحة الى السعودية ويتهمها 

بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين .

احنا الجنوبيين محتاجين قنابل 
ــا بــهــا يــمــكــن نــفــوق  ــرشــون (مـــــاء) ي

ونصحصح ..
الــقــاعــدة وداعـــش تذبحنا يوميًا 
ونقول : هذوال العفافيش والحوثيين 

المجوس..
داعــش الدولة االسالمية ازعجها 
دفاعنا عنها فقامت بانزال بيانات 
فــيــهــا اعـــتـــرافـــات بتبنيها القتل 

والتفجير في عدن ..
لكننا مستمرون في اتهام الحوثيين والرئيس 
السابق والــحــرس الجمهوري واالمــن المركزي 
والبائعين المساكين.. ونستميت في الدفاع عن 
داعش والتغطية على جرائمها ونسبها لغيرها ..
 الله يعينك يا((دعوشتي ابوبكر البغدادي)) 
تعبك ومفخخاتك وبياناتك واعترافاتك راحوا 

هدر  .
اللي الزم نعرفه إن الحوافيش:

مشغولين بتأمين صنعاء..
مشغولين بالحدود..

ــأرب وتعز والبيضاء  مشغولين فــي جبهة م
والمخا..

مشغولين برفع الحصار ، بمداواة جرحى قصف 
الطيران الوهابي.

مشغولين بقبر ضحايا الطيران الداعشي ..

ماتعمله داعـــش الــســوداء على 
االرض في عدن .. تقوم به داعش 
البيضاء فــي اجـــواء صنعاء وبقية 

المحافظات الشمالية .
العالم كله علم بوجود الدواعش 

في عدن واحنا ننكر !!
نحن ودول تحالف العدوان ال نجرؤ 
على االعتراف بسيطرة الدواعش 
على الجنوب وبالذات في محافظة 
ــراف بــذلــك يعني االعــتــراف  عـــدن.. ألن االعــت

بحقيقة الحرب الملعونة التي ابتلوا اليمن بها .
االعتراف ادانة لدول العدوان وتعريتها امام 

العالم .
ات الدولية تقول : بأن السعوديين  كل اإلحصاء
اكثر الشعوب انتماء لداعش، وبــأن السعودية 
ـــــارات وقــطــر وتــركــيــا هــم مــن يدعمون  واالم

الدواعش في العراق وسوريا وليبيا واليمن ..
ونحن الجنوبيين عاملين أذن من طين وأذن 

من عجين .
لوا  أوصي كل ساكني محافظة صنعاء ان يقبِّ
رأس كل رجل أمن يتعب ويسهر للمحافظة 
على أمن واستقرار صنعاء .. حتى لو وجد 
هناك بعض القصور ، فما يحدث في عدن 

ابشع مما تتخيلونه .
 صبرًا آل صنعاء ..

مقتطفات
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اشراف/
كامل الخوداني

أحمد حاشد هاشم

علي جاحز

مبارك حزام العسالي

نبيل الصوفي

صالح الخليدي

إبراهيم سعدان

معاذ الكبودي

عادل السياغي

م. احمد أبو عسر

يتواطأ العالم على قتل اليمنيين 
ويصم أذنيه عن سماع صراخ النساء 

واألطفال.. 
عي االنسانية.. ويدَّ
تبًا لهذه الحقارة!!

الحرب المفتوحة احد اهم الخيارات 
المطروحة بقوة .. نظرًا لقذارة ما يقوم 

به العدو .. 
ولنا في منظمة التحرير الفلسطينية 
عــبــرة وعــظــة فــي سبعينيات القرن 
الماضي … لن نواجه عدونا في جبهات 

القتال وحسب بل في كل مكان. 

ناس تتضور جوعًا وتحتزم الفاقة، 
وآخــرون ُيقتلون على مدار الساعة، 
وقلة من الفاسدين تعتكف كل مساء 
لتحصي أرباحها وما كسبت من الحرب 

والجوع والموت..
هذا ليس الوطن الذي نبحث عنه

كــيــرى يــقــول ان امــريــكــا فــي صف 
السعودية في عدوانها على اليمن.. 
ونحن نقول نحن في صف الله الذي 
يــقــول «ان تــنــصــروا الــلــه ينصركم 

ويثبت أقدامكم».

"التحالف الذي تقوده السعودية، 
تجاهل الــواقــع واستمر فــي العمل 
بموجب مصالحه اإلقليمية وليس في 

مصلحة الشعب اليمني".
من بيان االتحاد االوروبي عن اليمن

ــــي  ت ــــراء ــمــي وق ــي ــي ــق ـــــالل ت ــــن خ م
المستفيضة للشارع اليمني ومعايشتي 
للسواد األعظم من أبناء شعبنا وجدت 
أن أكثر من ثلثي مواطني الجمهورية 
اليمنية كلهم عفافيش .. يهناك يا 
عفاش هذه المكانة واالحترام المتبادل 

بينك وبين أبناء شعبك .. 
ـــدت ويــوم  فــالــســالم عليك يـــوم ول

بعث حيًا 
ُ
تموت ويوم ت

بالنسبة للذي يقول ان داعش تابع 
لصالح

اقول له ابغى اعرف كيف حولهم 
صالح من متشددين سنة

الى متشددين شيعة
ة اختراع والله صالح ذا يستاهل براء

ــعــرب لم  ــتــاريــخ أن ال سيكتب ال
يتوحدوا إال مرتين

االولى:حين جمعوا من كل قبيلة 
رجــًال لقتل الرسول(صلى الله عليه 

وآله وسلم)
والثانية:حين حشدوا لتدمير اليمن 

ارضًا وانسانًا.

جاعوا وباعوا ضمائرهم وما علموا 
أن الضمائر مثل الروح للبدن..!

والتاريخ لن يرحم !
وسننتصر للوطن بعون الله

احنا يا الجنوبيين 

منصور الهاللي 
- مواليد تعز ١٩٧٩م
- خريج جامعة تعز 

- اخصائي تسويق ومبيعات 
- من شباب المؤتمر الناشطين في عدة مجاالت 

- له مساهمات عديده - كاتب صحفي

وفاء حسين 

كتاباتهم

فن االرتزاق ..

لوا خوف..
ّ

بط
قصفوا  مصنع الكبوس في الستين 
ومصنع شــهــاب للمناديل الورقية 
ـــام يــمــن مــوبــايــل .. أدعــو  ــان ام ذهــب
الــكــبــوس ومــالــك مصنع شــهــاب إلى 
االنضمام لوفاقهم في اوروبــا ورفع 
قــضــايــا ضــد الــســعــوديــة وبريطانيا 

وامريكا ..
رفعكم للقضايا سيحميكم ويحافظ 
على ما تبقى من ممتلكاتكم وربما يكون سببًا من اسباب ايقاف 

العدوان..
بطلوا سلبية وخوف ...سلبيتكم وسكوتكم على ما تعرضتم 
له من قبل هو سبب تجرؤ العدوان واستمراره في استهداف 

مصالحكم..

معركة شرف وكرامة 
قال فتحوا جبهة جديدة مدري فين قال 

سيطروا على مدري وين .. !!
بغض النظر يكون الخبر صدق او يكون 
كذب .. اعقلوا والله لو تحتلوا حتى كل 
شبر في اليمن اننا با نحاربكم الــى يوم 
القيامة .. هي حــرب مصيرية ومعركة 
شـــرف وكـــرامـــة وتــحــرر ال تحكمها ال 
الجغرافيا وال يتحكم بها الزمن .. وان 

صنعاء عندنا مثل عدن ومثل صعدة لن نفرط في اي قطعة 
ارض من بالدنا ال في الشمال وال في الجنوب .. لو تحشدوا العالم 
كله بال استثناء فإن ختام المعركة هو بانتصار الشعب اليمني 

المؤمن الصابر ..

حامد غالب

نصرالدين عامر

صادق القاضي

بالل اللهبي:
صورة لو رآها العدو ألصابته في مقتل.. وزادته يأسًا واحباطًا وهزيمة..

رغم الجراح.. رغم االلم.. صاااااامدون

طيلة عــقــود من 
الزمن كان اإلخــوان 
في اليمن يتاجرون 
ــــن  بـــديـــنـــهـــم ودي
أتــبــاعــهــم وديـــن 
غيرهم ، ودين أي 
"مصلي على النبي" 
دون حـــســـيـــٍب أو 

رقيب.. حين ضاق الناس ذرعًا 
بهم وحين وصل مدى الضرر 
الذي أصابوا به الدين حد األذى 
، كــان البــد أن يكفوا أيديهم 
عن الدين و أن يتركوه وشأنه 
، حينها ترك اإلخوان الدين .. 
ولكنهم لألسف باعوا الوطن ! 
لطالما كانت المتاجرة بالدين 
دومــًا رابــحــة .. لكن يبدو أن 
المتاجرة بالوطن أكثر ربحًا !  
وفي الوقت الذي كانت إضافة 
صبغة الــتــديــن فيها الــشــيء 
الكثير من التكلف والتصنع 
ألصحابها ، فأن تكون مرتزقًا 
هو أمر يسير يبقيك في غنى 

عن هذا كله ..
الـــيـــوم ال يــبــالــي آل ســعــود 
ــار أســعــار  ــهــي ــمــرار ان ــاســت ب
براميل النفط ؛ فبرميل النفط 
فــي أدنـــى مستوياته ال يــزال 
قــادرًا على جلب عدة براميل 
ــة ، قـــد يــعــود  ــزق ــمــرت مـــن ال

سعر برميل النفط 
ــوم أو  ــي ــالرتــفــاع ال ل
غدًا ، لكن من المحال 
أن يـــرتـــفـــع ســعــر 
برميل المرتزقة ، 
ستستمر أسعارهم 
في االنهيار ال محالة 
؛ وإذا كان المرتزقة 
"الوكالة" القادمون من بالك 
ووتــر هــم عــبــارة عــن ال شيء 
فــي ســعــر الــصــرف ، فكيف 
بالمرتزقة "المستعمل نظيف" 
القادمين من الخليج .. وكيف 
بمرتزقة الداخل المستهلكين 
تمامًا ! برميل النفط أصبح 
ــال شك  "مـــش جــايــب هــمــه" ب
ــزال قـــادرًا على أن  ، لكنه ال ي
"يجيب" أكبر كبير من شتى 

أنواع المرتزقة .
تناغٌم كبير يبديه آل سعود 
وكذا المرتزقة تجاه بعضهم 
البعض ، وال غــرابــة فــي ذلك 
؛ فالقوم الذين اعــتــادوا على 
رعــايــة قطعان مــن الماشية 
والــذيــن ال يــكــادون يفقهون 
أمــرًا غيره ، لن يجدوا حرجًا 
في رعاية قطعان أخــرى من 
الــمــرتــزقــة ! الــــرزق مــن عند 
ـــزاق من عند آل  الله .. واالرت

سعود..

يوسف العماد 

صنعاء أم الكلالعالم المتقدم ما زال بخير.. 

إلى الجبهة اإلعالمية 

اشتراكية آخر زمن

انفصام في الهوية 
والشرف ..!

نقول لهم دخلنا جبل الدود .. 
واحد اصالحي قفز يقول : والله 
العظيم ما دخلوا ..! وكأنه جاء 
الصبح من هناك! ليت غيرتهم 
على وطنهم مثل غيرتهم 
على جــواري آل سعود .. كل 
كالمهم فخر بتدمير طيران 
آل سعود لصنعاء ... ويقول 
لك هو وطني وثائر !!! صراحة 

بعاااااع 

عادل الربيعي

سماح الشغدري 

بالل الحكيم

أنس القاضي

رسالة مواطن يمني

النكم على حق
النكم المعتدى عليكم

النكم اصحاب قضية
النكم اصل العرب

النكم اهل التاريخ 
النكم اهل االيمان والحكمة

ــه عليه الــصــالة  ــل ــصــار رســوال النــكــم ان
والسالم

النكم احفاد الفاتحين الذين وصلوا الى 
مشارق االرض ومغاربها..

النكم أولو قوة وبأس شديد
النكم اهل االرض الطيبة

النكم الوحيدون على ارض المعمورة من 
البشر يوجد لكم نجم في السماء باسمكم 

ــه الــكــرام  وشــرفــكــم رب الــعــبــاد ورســل
ــحــرام  ــلــه ال بتسمية احـــد اركــــان بــيــت ال

باسمكم..
اذًا لماذا الخوف والهلع والفزع من قوم 

ليس لهم تاريخ او اصل او فصل..
كونو على ثقة في ربكم الذي حرم الظلم 
على نفسه انه لن يضيع لكم حق مادمتم 

انتم بعده
مطالبين ومهما طال امد الحرب فإنها 
ستنتهي وينتهي معها كل جبار ومتكبر 

اعتدى عليكم
أيها اليمانيون التهنوا والتحزنو فالثبات 

الثبات الصبر الصبر
فضًال وليس امرًا ارجو ان تأخذوا كالمي 

بعين االعتبار وتقبلوا مني كل التقدير
حفظ الله اليمن واهله.. ومنصورون بعون 

الله

عادل الهرش

محمد العماري 

شعب ال ُيقهر
صمود الشعب اليمني امام 
العدوان السعودي الهمجي 
وتحالف الدول المستعربة 
والـــعـــالـــم هـــو اكــبــر نصر 
ويثبت باننا شعب اليمن 

اليقهر..

وسنقف بوجه الجميع ونرد 
لــهــم جميلهم فــي الــوقــت 

المناسب.
شكرًا لكل يمني صامد صابر 
متوكل على الــلــه يقف ضد 

العدوان.

شرعية الشعب

ضربة للعدو

لصهيونية  ا مــن مخططات 
العالمية بشأن اليمن ؛ في مرحلة 
مــا، قريبة، او انها بــدأت فعًال. 
الــيــمــن ســتــكــون مــلــجــأ، وارض 
معارك، لكل الجماعات المسلحة 
باسم الرب، تحت غطاء الطائفية، 
ولكل عصابات االرهاب العالمية، 
من اجل مصالح القوى العالمية 
.. كما حدث في العراق وسوريا 

وليبيا بعد انهاك او تدمير الدولة بعد خدعة 
الثورات . أن نواجهها كشعب وجيش واحد 

تــحــت كــيــان اســمــه الـــدولـــة بال 
مناطقية او طائفية او عرقية.. 
خيرًا من ان نواجهها كأقطاب 
مــتــنــاحــرة نــصــفــهــا مـــع طــرف 
والنصف اآلخر مع الطرف اآلخر 
لنصل الى المرحلة االخيرة من 

تدمير "اليمن" بأيدينا .
لهذا يجب ان تكون الشرعية 
الوحيدة هي شرعية الشعب ال 
شرعية الجماعات المسلحة ودكاكين السياسة 

. من يعّي هذا؟

انتصارات ما وراء الحدود 
تؤكد أن رجال الله ما وهنوا 
لما أصابهم في سبيل الله 
ومــا ضعفوا ومــا استكانوا، 
في حين أن العدو السعودي 
األمريكي يسعى للتوغل إلى 
األراضــــي اليمنية ففوجئ 

ـــرجـــال األقـــوى  بــعــزيــمــة ال
وصالبة المواقف األمضى..

إن هذا التقدم ليس ضربة 
عسكرية فحسب بل أيضًا 
ــت آمــال 

ّ
ضــربــة نفسية شــل

الــعــدو التي يستجلبها من 
زيف عمالئه وتوهماتهم..

جمال الكليبي

محمد أبونايف 


