
شــنــت ابـــــواق الــتــحــالــف 
دعــايــات مكثفة فــي كل 
وســائــل االعـــالم وفــي كل 
مواقع التواصل االجتماعي 
حملة شــعــواء مفادها ان 
عفاش هــرب مــن صنعاء 
وان عفاش هــدده انصار 

الله، ما علينا كانت غاية الحملة 
ــح هـــرب من  ــات ان عــلــي صــال ــب اث
صنعاء وان انصار الله بيهددوه.. 
طبعا ال عفاش هرب وال انصار الله 
هددوا، بس به آلة اعالمية جبارة 
بإمكانها تحويل قصف عطان ونقم 
والنهدين الى تفجير مخازن اسلحة 

المخلوع والحوافيش..
ــش نعمل قــد احــنــا فــي عصر  اي
ــنــا  ــيــنــا اصــحــاب االعــــــــالم.. مـــا عــل
المرتجفين بالمؤتمر وانصار الله 
اول مــايــشــوفــوا حمله اصالحية 

ـــــــات يـــابـــيـــانـــات  وه
وتوضيحات..

لــدرجــة ان عفاش 
ـــل  ـــوســـائ ـــظـــهـــر ب ي
االعالم يقول نحن في 
صنعاء لن نخرج منها 
ولــكــن سنخرج منها 

كل مرتزق وعميل وخائن..
القصد خفوا على عفاش ماهوش 
حمل قصف واستهداف عاصفة 
الحزم والعدوان والهو حمل تجاهل 

واستنكار ودعممة انصار الله..
ــرجــال، ال الــعــدوان  خــفــوا على ال
راضــــي عــنــه وال الــمــقــاومــة رغــم 
مواقفه الوطنية آمنت واشــادت 
بــهــا واســتــنــدت الـــى مــفــرداتــهــا 
ومضامينها، خــفــوا على عفاش 
النه لو راح رحنا بستين الف داهية 

طائفية!!

بعد مضي ٥ سنوات كلها حروب وسفك 
دماء وقتل يومي ودمار شامل بشكل خاص 
في ( ٥ ) دول ذات سيادة كانت مستقرة 
وآمــنــة «تــونــس / ليبيا/ مــصــر/ســوريــا/ 

اليمن».
ل التالي: اليوم يحق لنا أن نتساء

من المستفيد الغرب ام العرب ؟
من القاتل ومن المقتول؟

اين ذهبت الثروة والسلطة والسيادة؟
من المخطط؟

من الممول؟
من المنفذ؟

من المشترك؟
من الضحية؟

مادور العرب؟
ماذا استفادوا؟

ماذا حققوا؟
كم ربحت امريكا؟

كم حققت اسرائيل من اهداف؟
كم الشهداء ومن هم؟
بين من ومن الحروب؟
من الداعم والمحرك؟

هل انتصرت المعارضة؟
ام االنظمة التي سقطت؟

من الداعم للمعارضة؟

وهل حكمت المعارضة بعد 
سقوط االنظمة؟

اين التغيير؟
وما الذي تغير؟

ــحــقــق شــــيء لــلــدول  هـــل ت
العربية؟

هـــل تــحــقــق شـــيء لــالســالم 
والمسلمين؟

وما العالقة بين السعودية 
وامريكا والكيان الصهيوني؟

ما الــذي حققته السعودية وامريكا في 
دعمها للمعارضة السورية؟

ــمــاذا لــم تستطع القضاء على بشار  ول
االسد؟

مــن الـــذي ادخـــل اليمن تحت الوصاية 
الدولية؟

وماهي النتيجة؟
لــمــاذا تشن حــرب علي اليمن مــن اجل 

شرعية هادي؟
والتشن حرب علي شرعية مرسي؟

ولماذا شكلت السعودية تحالفًا عربيًا 
خالل ساعات لتدمير اليمن تحت مسمى 

تحرير اليمن؟
ولم تشكل تحالفًا عربيًا طيلة سبعين 

عامًا لتحرير فلسطين؟

ـــــمـــــاذا يـــحـــق المـــريـــكـــا  ول
والسعودية واسرائيل التدخل 
في شؤون سوريا ولماذا حرام 

على روسيا وايران؟
من الــذي طلب الحرب على 

اليمن.. ولماذا؟
هــل حــل مشكلة اليمنيين 
تدمير اليمن وحــرب االبــادة 

الذي تريده السعودية؟
من يتحمل مسؤولية الحرب علي اليمن؟

هل هي ايران ام السعودية؟ 
من المسؤول عن حرب االبادة التي دمرت 

اليمن السعيد
هل اليمنيون ام الذي حشد العالم وفرض 
الحصار الشامل وحرك الطائرات المقاتلة 
ــصــواريــخ وقــصــف االطــفــال  والـــبـــوارج وال
والنساء والشيوخ واسقط كل انواع القنابل 
المحرمة واحــرق المدن ودمــر كل جميل 

وحتى اآلن؟
من المسؤول؟

ثم من هو االنسان الذي ال يدرك واليعرف 
وال يفكر وال يحلل وال يستنتج االجابات 
الصحيحة على كل هذه االسئلة من خالل ما 

حدث ويحدث بحيادية تامة؟
هذه االسئلة وغيرها تبحث عن أجابة..

مقتطفات
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ابراهيم مالك شجاع الدين

د.عبدالرحمن أحمد ناجي فرحان

سلطان القباطي

الشيخ حسين حازب

فيصل المريسي

حاشد أبوشوارب

شفيق الغرباني

أحمد محمد عبداهللا الزهيري

امين العولي 

جون كيري لم يكشف سرًا بتأكيده 
دعم الحرب على اليمن 

هــو يــريــد رفـــع الــــروح المعنوية 
للتحالف، أمام صمود الشعب اليمني 

وجيشه ولجانه الشعبية..

اإلعالن الدستوري متى يتم إلغاؤه.. 
أال يكفي 

ــد أن نــعــيــش فـــي ظـــل دولـــة  ــري ن
تحكمها مؤسسات وهيئات دستورية 

وقانونية كسائر دول العالم 

نعيش في عالم يمشي فيه الفقير 
أمياًال ليحصل على الطعام.. بينما 
ــاًال ليهضم  ــي يمشي فــيــه الــغــنــي أم
الطعام.. اللهم ال تستدرجنا بالنعم 

مم..
ُ
 لأل

ً
وال تجعلنا عبرة

بحاح لما قدم استقالته قبل عام 
قــال ان سبب اإلستقالة هــو تدخل 
ــة فــي شــئــون عمله  ــثــوري ــلــجــان ال ال

كرئيس وزراء..
بس عادي يجلس على طاولة واحدة 

هو وضابط إماراتي..

 هناك من يبيع وطنه حتى يعيش 
ــاك مــن يــمــوت حــتــى يعيش  وهــن
وطــنــه.. قــد يبيع االنــســان ضميره 

وشرفه ووطنه 
لكن وطني هو جنتي وال أرضي سواه 

وسأموت من اجله

اليمن العظيم أســطــورة الــزمــان 
والمكان أيها األقـــزام ، كــان ومــازال 

وسيظل إلى األبد..
مدنيون وعسكريون سيمرغون 
أنوف وجباه كل من تسول له نفسه 
المريضة التطاول على اليمن العظيم 

ولو في أحالمه

يعني أنا اآلن عفاشي حوثي شيعي 
مجوسي عميل إليران وعبد من عبيد 
عفاش والحوثي... طيب لو قلت شكرًا 
يا سلمان ... إدعسنا يا سلمان ...على 
طول أتحول إلى شخص وطني شريف 

حر وكمان سني ومسلم!!
سخافة آخر زمن

هادي يسلم الجنوب للقاعدة
كما سلم الشمال للحوثيين

رى هل سيكون مصيره في 
ُ
لكن يات

عدن كما كان مصيره في صنعاء..
ام انه سيكون اسوأ؟!

دعونا ننتظر..

والله ثم والله لو تعلن إسرائيل اعالنًا 
مباشرًا انها هــي مــن يــحــارب اليمن 
واليمنيين، ان المرتزقة وتحديدًا 
ما يسمي بحزب االصــالح سيظلون 
ـــعـــدوان وســيــجــدون  ـــل مـــؤيـــديـــن ل

المبررات والذرائع لإلسرائيليين..
الذي يخون مرة يخون الف مرة!!

من المستفيد 

محمد محسن مهتم الشريف (ابو جندل)
تاريخ الميالد / ١٩٨٤ م

مارب / عزلة االشراف
بكالوريوس كلية العلوم -جامعة صنعاء

محمد علي الضراب

كتاباتهم

نهاية االخوان

المؤتمر وطن 

الوجود لهم في فرضة نهم
ـــزال الــفــرضــة تحت سيطرة أفــراد  الت
الجيش والــلــجــان الشعبية، طريقًا آمنًا 
للسيارات التي تدخل وتخرج من صنعاء 
كما كانت طيلة عام الحرب.. لكنهم فتحوا 

جيبًا حربيًا، في نهم.
مــن هـــرب مــن مــشــائــخ نــهــم الموالين 
لالصالح، يوم خذلهم هادي، ووجه الجيش 
فــي كــل مــكــان بــعــدم اســتــفــزاز الحوثي، 
وعــدم ايقافه عند حــدود العاصمة على 
االقل، عادوا الى منطقة منها، تحت حماية قصف اليتوقف من طائرات 
السعودية. خطورة فتح جيب حربي في نهم، ليس على العاصمة، 
فالعاصمة محمية بموقف قبائل تعتبرها محيطها منذ القدم، لكن في 

احداث تسابق قبلي على جبهات الحروب..
المرحلة الرابعة من كوارث "هادي" على الجمهورية اليمنية..

تحريك قاع الصراعات التي بذلت الجمهورية خمسين عامًا زمنًا 
وجهدًا لتهدئتها.

االستعمار الجديد
ـــد ١٣ عـــامـــًا  ـــع ب
على احتالل العراق، 
أو كــمــا يــحــب الــغــزاة 
والقادمون على ظهور 
ــات تسميتها  ــاب ــدب ال
"تحرير العراق" ايش 
شافوا الحل األمني؟ 

قـــلـــك بـــيـــســـوروا 
بـــــغـــــداد بــــجــــدار 

اسمنتي ويحفروا خندق  وبعدين 
يفصلوا األهالي واألحياء السكنية 
عــن اإلداريــــــة.. هـــذا لــيــس خبرًا 

كوميديًا! 
هــذه خطة امنية 
شـــــرعـــــت بــــغــــداد 
عــلــى الــعــمــل بــهــا..
الــقــادمــون بدبابات 
ــحــشــوون  الــــغــــزو م
بـــــاالســـــتـــــحـــــمـــــار 
واالســــــتــــــهــــــبــــــال 

والعباطة والبغالة!
انتظروا السور حول مدن الغزاة 
ــجــدد فــهــم اعــجــز وافــشــل من  ال

تأمين حي سكني واحد.

نبيل الصوفي 

عبداللطيف قائد عزانياسر اليماني

عادل النزيلي

صادق السالمي 

أحمد علي كحيل:

سلمان قاتل أطفال اليمن..

عــودة االســـالم السياسي إلى 
الفضاء العربي كان جوهر برنامج 
الــربــيــع الــعــبــري، وبــعــد تونس 
المعبر وليبيا النفط ومصر قلب 
العروبة وبالد السعيدة اليمن، 

كان الهدف سوريا فالجزائر...
بــدا فشل المشروع في مصر 
واليمن رغم العدوان واالقتتال 
األهلي الحاصل ، واشتد الصمود 

السوري، وزادت المساندة الروسية.

سقوط المشروع، وقرب انتهاء 
حـــرب ســوريــا بــانــتــصــار الجيش 
السوري ودحر العدوان في اليمن، 
مظهران يؤكدان ان القادم ُمّر 

بالنسبة إلى اإلخوان وأتباعهم...
قــد يقتلون أكــثــر مما قتلوا، 
ويرهبون أكثر مما أرهبوا...لكن 

عقدهم انفرط!!
مــســألــة وقـــت هــي فــقــط حتى 

ترفع أمريكا الغطاء عنهم..قريبًا!!

م  لعا ا لشعبي  ا لموتمر  ا
بـــقـــيـــادة الـــزعـــيـــم عــلــي 
عبدالله صالح تحمل كافة 
انــواع الصراعات منذ اكثر 
مــن ٣٥ عــامــًا لـــذا مــن هنا 
ــه للمغرضين  نــوجــه رســال
والمندسين والخونة وأوالد 

الجيل الحالي ومن يظن انه 
اصبح شيئًا وهو اصًال ال شي 
لن ينزعج او يضج المؤتمر 
من حماقاتكم النــه يحمل 
في كاهله حمل وطن وليس 
أفـــراد تــم وصفهم مسبقًا 
باليمني «روح العب بعيد»..

جمال الورد

محمد عبداللطيف السنباني 

العدل أساس الحكم وإن غدًا لناظره قريب
يتحدث كثيرًا مرتزقة العدوان أولئك المنحطون اخالقيًا وبائعو شرفهم لدى 
اسيادهم آل سعود في سوق نخاسة الرياض انهم سيدخلون صنعاء الصمود 

والعروبة..
وهانحن نقول لهم وللغزاة وللمرة المليون ان صنعاء واهلها ورجالها ليسوا سوقًا 
من اسواق الرياض وال مول بنده ستتجولون بداخله بل ان صنعاء واهلها ليسوا 

بالضعفاء وانها ابعد عليكم واسيادكم آل سعود من عين الشمس..
ولكم عبرة واسيادكم من دمشق، وإّن غدًا لناظره قريب.

طلب معاوية بن أبي سفيان أحد الحكماء يقال له هكار ليستمع لبعض 
كالمه.. فقال له: ياحكيم كيف يصلح الزمن وكيف يفسد.؟فأجاب الحكيم 
انت الزمان ياخليفة فإذا صلحت صلح الزمان واذا فسدت فسد.. وما كان 
أكثر فساد بني امية.. وها نحن االن في فساد كمن عقعاق حكامنا فسدوا 
وفسد كل شيء.. والثاني يأتي أركز من االول..وخير حكم العادل منها 
عي أنه  وبالعدل تمأل األرض خيرًا وسالمًا.. وغير هذا ال تصدقوا لو يدَّ

النبي الخضر.

حروب النفط عفاااش عدو بال أخالق 
الصراع في سوريا اصبح اكثر وجودية بعد 
هزائم الفصائل األرهابية المسلحة في الميدان 
داعش والقاعدة على يد الجيش_العربي_
الــســوري واالســنــاد الجوي الــروســي، وقريبا 
سيستبدل الكمبارس "داعــش والقاعدة" 
لسعودية  ا " لحقيقيين لهم  ا لممثلين  با

وحلفائها تركيا، قطر، االمارات".. الخ.
ليبدأ النزال االخطر االخير.

المؤامرة االرهابية دمــرت سوريا ولكن 
لم تركعها والفصائل االرهابية المسلحة تنهزم والحرب 

النفطية فشلت ولم تبق اال الحرب المباشرة 
بدون اقنعة وبدون وكالة!

كتب هذه المرة 
ُ
سايكس بيكو الجديد ت

بالدم المسلم وبالدعم المسلم وبالتنفيذ 
المسلم، هي فتنة في االمــة بأيدي أتباعها 

لتحقق مخططات اعدائها.. محزن!
سوريا مقبلة على مواجهة يشيب منها 
رأس الطفل ولن يقتصر تأثيرها عليها بل 
سيشمل المنطقة بأكملها، في المواجهات 

نسف خطوط التراجع.. لطفك!
ُ
الوجودية ت

عندما تقصف األحياء السكنية وسط 
الــعــاصــمــه صــنــعــاء وفـــي جميع الــمــدن 
والمحافظات والمديريات والقرى اليمنية 
..ويستشهد عشرات المدنيين وعشرات 
األسر وتهدم منازلهم ويجرح العشرات 

والمئات..
ــل عــلــى قــمــة االنــحــطــاط  ــي ــهــذا دل ف
ــي واألخـــالقـــي ..إنـــه  ــســان واإلفـــــالس اإلن
الشيطان وأزالمــــه وقـــرن الشيطان.. 

عليهم لعنة الله جميعًا.. إنه الوهم !!
وفي المقابل يواجه أبطال الجيش واللجان الشعبية 
المرتزقة وقوات االحتالل مواجهة الرجال ويدمرون 

الغزاه بمختلف جنسياتهم وعتادهم 
بأخالق الحروب متجنبين المدنيين 
ــة.. هـــذه أخـــالق  ــي ــمــدن واألعـــيـــان ال
اإلســــالم..وهــــذه هــي أســبــاب النصر 
والتأييد الرباني.. التي يجهلها البعض 
ــإذن الله..وبأخالق  ..اليمن ينتصر ب
وصمود وثبات أهل اإليمان والحكمة..

مهما عتموا وكذبوا ودلسوا.. أحصاه 
الله الــذي اليعزب عنه مثقال ذره.. 
الله يستنسخ مايفعلون وما يعملون وما يمكرون وما 

يكيدون..رد الله كيدهم ومكرهم في نحورهم..
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون..

أحمد أمين  د. علي عبدالقادر الشامي

عصام الذيفاني
مجاهد الحضراني

اإلسالم السياسي انتصارات الوهم 
ــب الــتــي  ــمــصــائ مــعــظــم ال
جلبتها الجماعات السياسية 
ة الــديــن  ــاء ــرتــدي عــب الــتــي ت
ـــــن الــــقــــاعــــدة  تـــنـــطـــلـــق م
ْنه"،  ْيٌر مِّ
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َ
الشيطانية " أ

بزعمها: "نحن خير منهم" 
مـــن مــنــطــلــقــات عــرقــيــة او 
ايديولوجية معينة، ولذلك 

مـــن غــيــر الــمــســتــبــعــد انــهــا 
ستنتهي الــى النهايات التي 
انتهى اليها الشيطان الرجيم، 
مــن الــطــرد مــن رحــمــة الله 
وتحوله الى ناقم يدمر بحقده 
المجتمعات البشرية بعد ان 
عــجــز عــن اثــبــات االفضلية 
لنفسه، كــمــا هــو واضـــح في 

اآليـــات التالية الــتــي وردت 
بدايات سورة االعراف....
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اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس..هذا هو شعار االفاكين ..سبق 
وان قالوا حسب زعمهم حرروا تعز هللوا وكبروا..واطلقوا االلعاب النارية..ماهي اال 
لحظات ومرغت انوفهم في الوحل وخرج المرتزقة والعمالء منها يجرون وراءهم 
اذيال الخساسة.. واليوم فرضة نهم مرغت انوف الغزاه و المرتزقة والخونة 
والزالوا يكذبوت.. يتخبطون على سبعين كلم من فرضة نهم كالكالب الضالة 
ويكذبون انهم سيطروا عليها..وفي حقيقة االمر. ..والله لو استمرينا مائة عام 
في حرب مادخل صنعاء غاٍز وال خائن والعميل.. ومن رحب بسلمان باالمس اليوم 

بيشرب نقيعة العفن.. والنامت اعين الخونة والعمالء باعة االوطان..


