
في الــدولــة المدنية او ما يحب 
الــبــعــض ان يسميها بــالــدولــة 

السوية:-
ليس مهمًا ما نؤمن به من أفكار 
او ما نعتنقه من دين او ما نتبع من 
مذهب.. المهم ان ال نخالف احكام 
العقد االجتماعي (الدستور)عند 

ممارستنا لها في العمل العام .
حرية الفكر والمعتقد بموجب ضوابط الدستور 
تمثل حماية للجميع وتمنع التسلط وتزيل أسباب 

الصراع ودعاوى الفتنة.

آل سعود عدو اليمن
مـــن يـــحـــاول ان يـــداري 
خــــربــــشــــات الــــــجــــــوارح 
فيسميها طــيــور الجنة، 
يعلم علم اليقين ان اليمن 
في حرب معها منذ سبعين 
عــامــًا، ومــن نسي عليه ان 
يسأل أبــاه وجــده، وليعلم 
انها جـــوارح ال تظل حتى 
اعشاشها ، وانما ستنقض 

عليه كانقضاض الضباع على جيف االسود !!

جريمة مصنع "بفك نعمان"!
من جديد وفي وسط العاصمة صنعاء 
ــعــدوان السعودي  يــعــاود "قطيع" ال
جــرائــمــه الــبــشــعــة بــحــق االبـــريـــاء من 
المواطنين والنساء واالطفال لتضاف 
الى مئات الجرائم اليومية السابقة منذ 
بــدايــة عــدوانــه على اليمن قبل عام 

ونصف العام..
باألمس استهدف طيران نظام آل سعود مصنع 
العاقل للمواد الغذائية بحي صوفان وسط العاصمة 
صنعاء المأهولة بالسكان، خلف عشرات الضحايا من 
العمال والموظفين والموظفات من النساء العامالت 

في المصنع..
كل هؤالء الشهداء يلتحقون بمن سبقوهم من 

آالف الضحايا االبرياء.. القاتل ويظل واحدًا.. 
انه تحالف المسخ والقطيع بقيادة مملكة الشر 

والجارة الكبرى!!
وبمباركة وتعاون وتبصير من فصيل 
مـــراء المال 

ُ
يمني إرتــمــى فــي احــضــان أ

المدنس ليكونوا عبرة للتاريخ وأشد 
قبحآ للشخصيات السياسية في اليمن 
بل هم من سيكونون وباًال على تاريخ 
اليمن السياسي والسجل االســود بكل 

قتامته!!
حقًا ان المظلوم منصور ال مناص منه..

لكن بالمقابل العاجز لن ينتصر مهما كانت قوته 
وعتاده..!

وعلى من يظهرون عالمات االنتصار من حكومة 
الفنادق في الرياض واعالمهم الساذج ان يدركوا 
ان إظهار وهمهم ومواهبهم الكاذبة والفارغة لن 
تجدي، فاالقزام تولد افكارهم واعمالهم عقيمة!!

وعلينا كشعب صامد نؤمن..

ارفع رأسك أنت يمني
ـــوحـــيـــدة الــتــي  الــــمــــّرة ال
أجـــريـــت فــيــهــا إنــتــخــابــات 
فــي السعودية كــانــت قبل 

١٤٠٠ عام
حــيــنــمــا إنــتــخــبــت قــبــائــل 
قــريــش، مندوبين" قتلة" 
لقتل الرسول محّمد (صلى 

الله عليه وآله وسلم)،
ولذلك فإّن آخر من يتحّدث عن مجالس الّنواب، 
رعية الّدستورية، هي السعودية وحلفاؤها، 

ّ
وعن الش

من األنظمة العائلية في المنطقة العربية.
ــك تمتلك ُحّرية  فــارفــع رأســك أخــي اليمني، ألّن
انتخاب ممثليك في مجلس الّنواب، وبالّتالي تشارك 
في اختيار حكومة بالدك،، وتنتخب رئيسًا لبالدك، 
ي بمحافظتك 

ّ
وتنتخب أمين عام المجلس المحل

ومــديــريــتــك.. وألن أطــفــالــك فــي الــمــدرســة أيضًا 
 انتخاب رؤوساء فصولهم الدراسية 

ّ
يمتلكون حق

بحّرية وشفافّية ونزاهة..
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اشراف/
كامل الخوداني

إال الخيانة أعيت من يداويها

مجلس النواب حجتنا

عصام عبدالله راجح
- مواليد مارس ١٩٧٩م

- جامعة صنعاء- كلية الشريعة والقانون
- نائب مدير عام جمرك مطار صنعاء 

د.محمد الشدادي

كتاباتهم

تماديتم بحق الــوطــن كثيرًا وذهبتم  مقارنة غير جائزة 
بخيانتكم له بعيدًا وأمعنتم بتجويع شعبنا 

وقتله زورًا وبهتانًا..
كل التحذير والمحاذير والتخويف والوعيد 
الــذي تصدحون وتصرخون به الــى مجلس 
ات  النواب لن يلتفت له ولن تفيد، وكل االغراء
والماديات التي تلوحون بها لن يقبلها مجلس 

كنيته االقيال منذ زمن بعيد..
شرعيتكم الــيــوم مــنــزوعــة وحجتكم مدحوضة 
وعمالتكم مفضوحة وجيفتكم أزكمت انوف االحرار 

في المعمورة..
لم يسجل التاريخ مثل هكذا صفاقة ولم يسطر في 
صفحاته مثلما تأتون به من انحطاط ونذالة وخساسة... 
كيف لفصيل يماني ان يكون مطايا لالعداء وركوبة، 

وألقدامهم جزمًا وبيادة؟! 
كيف لفريق من التبابعة ان يقتلوا اطفالهم ونساءهم 
بأيديهم ويدمرون وطنهم مقابل حفنة من مال او 

طلبًا المارة؟!
اقول والذي نفسي بيده ما اقول فيكم إال الحق.. 

ما انتم اال خنازير وسخة وبغال تحمل 
على ظهورها عارًا أسود منكفئة وحطب 

لمكريب سر العدو بكم ان يوقده
ـــاء  ــكــرامــة واالب ــعــزة وال انــعــدم فيكم ال
والشرف المصون بحفظ االرض والعرض 

وكل اليمن قاطبة..
تنشدون ديمقراطية وعدالة من مليك 
ديكتاتور خرف وتطلبون العون من جيران 

اقل ما يقال عن اكبرهم منحرف 
تف على اشباه الرجال عباد القرش مطعوني الشرف.
المجد والعزة والسمو والعلو لكل يماني حر أبي ولكل 
جندي وضابط ومقاوم في كل شبر وثغر من تراب 

اليمن النقي.
والتحية والشكر والتقدير والوالء لكل القادة واصحاب 
القرار في هذا الظرف العصيب وعلى رأسهم الزعيم 

عفاش ذلك الزعيم الفوالذي العجيب..
والــى السيد عبدالملك المقاوم العصي والــى قواتنا 
المسلحة االشــاوس تلك الصخرة التي تتكسر عليها 

كل معاول الغزاة والصلف والعهر الخليجي الفاضح.

من يحاجج بالمبادرة الخليجية 
فقد انتهت وفشلت 

ومــن يحاجج بمؤتمر الحوار 
فقد فشل فشًال ذريعًا 

ومـــن يــحــاجــج بــاتــفــاق السلم 
والشراكة فال حجة لديه

حجتنا هو المجلس السياسي 
والبرلمان 

ــتــي ستتشكل  والــحــكــومــة ال

ى الثقة 
َ
وتعط

من يمثلنا هم هؤالء فقط ..
وليسوا من جلبوا لنا العدوان 
والقتل ودمروا الوطن وخانوه.. 
نحن مــع المجلس السياسي 

بقيادة صالح الصماد.. 
ــراعــي  ــقــيــادة ال ــمــان ب ــرل ــب وال
والبرلمانيين االحرار الوطنيين 

الشرفاء..

عادل الصايدي 

حنان حسين

وهيبة فارع

جميل الجعدبي

مقتطفات

د. بشير عبداهللا العماد

زين العابدين العابد

منصور راجح

عبد الجبار سعد

حسيب العامري

صدام حسين حازب

عبداهللا الفخري

فيصل محمد جلول

ــي  ــدول عـــام ونــصــف والــمــجــتــمــع ال
يتعامل مع هادي وشرعيته العرجاء 

م لهم بهذا العوج.
ّ
ونحن نسل

وحين فكرنا أن نعيد األمـــور إلى 
مجاريها تساقطت أوراق التوت عن 

عوراتهم حتى قبل بدء المسار.

أخالق العرب في الحرب مشهورة: 
صالح الدين أرسل طبيبه الخاص الى 

عدوه قلب االسد. 
منع عودة الوفد الوطني الى صنعاء 
خاٍل من اخالق الحرب واخالق العرب.

دور مــن حــضــروا جلسة المجلس 
من أعضاء مجلس النواب  ال يقل عن 
دور المجاهدين األبطال في جبهات 
الـــشـــرف والـــصـــمـــود ضـــد الـــعـــدوان 

السعودي األمريكي .

كانت جلسة مجلس النواب بمثابة 
فرصة لالعضاء المتخلفين والفارين 
والعمالء لتغيير مواقفهم ومبادئهم 
ــات وطنيته وترسيخها بين  ــب واث

جموع الشعب.. مايعز الله هّين!

يــبــدو ان مفهوم الشرعية عند 
«االخوان» هى فقط عودتهم للحكم 
عــلــى مــذهــب «ســلــمــان» وبطريقة 
ــيــس عــودة  داعــــش والـــقـــاعـــدة، ول
المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها 

مجلس النواب !

عزيزي األخونجي المرتزق العميل: 
وانت تتباكى على حدود الوطن التي 
بــاعــهــا عــفــاش، هــل هــنــاك أمـــل ان 
هويتك االخونجية ستستعيد تلك 
االراضــي وقد بعتم الوطن بأكمله.. 

خسئتم !

كنا زمان نشعر بالملل عند عرض 
جلسات مجلس النواب، واآلن  نتظر 
بفارغ الصبر يحيى الراعي وهو يضرب 
بمطرقته ويقول: باسم الله ثم باسم 

الشعب نفتتح الجلسة.

ــيــس عــيــبــا" أن يــدخــل الــغــزاة  ل
والمعتدون أرضك رغمًا عنك، ولكن 
العيب كل العيب أن يخرجوا من أمام 
عينيك أحــيــاًء ومـــازال فيك عــرق" 

ينبض.

م. أحمد حمود الوشلي

وطنية أشباه الرجال
ـــك  ـــت ت أ ا  ذ إ و
مـــــذمـــــتـــــي مـــن 

ناقٍص
هادة 

َ
ُفهي الش
لي أني كامل

عندما يتحدث 
أشباه الرجال عن 

ر المرتزقة 
ّ
الرجال .. وُينظ

ــــة واإلمـــــعـــــات  ــــخــــون وال
ويتفلسفون حول الوطن 
والــوطــنــيــة والــدســتــور 
بعدما باعوه بثمن بخس 

، ودمروا بنيته 
ــــه  ــــدرات ــــق وم
ومـــؤســـســـاتـــه 
.. فــهــي والــلــه 
الـــمـــصـــيـــبـــة 
والـــــكـــــارثـــــة 

بعينها ..
الـــرفـــيـــق "يـــاســـيـــنـــو" 
وموضوعه األخير هو من 

قصدته في سطوري ..
مع تحياتي لكل الشرفاء 

في هذا الوطن.

لمياء الحروي 

الدولة المدنية 

صنعاء شامخة

عبدالملك الفهيدي

عبدالباسط الحداد

نبيل علي الهمداني

بسام السقاف

صنعاء ستظل عنوان كل يمني 
شريف..

منا وستنتصر على 
ُ
صنعاء هي أ

كل أنذال هذا الزمان ..

نــا ودمــروا  قتلوا اطفالنا ونــســاء
مدننا واقتصادنا...لكنهم لم ولن 
يستطيعوا ان يسلبوا منا كرامتنا ..
أنـــذال هــذا الــزمــان مــن األعــراب 

وعيال العاصفة من ابناء جلدتنا 
ال يــدركــون ان صنعاء هي عنوان 
كرامتنا ... ستنتصر صنعاء على 
كل خائن وعميل ومرتزق وغاٍز..

ظلموا أنفسهم..
تذكرت قول جمال الدين األفغاني : والله يا 
شعب (الهند) لو كنتم ذبابًا لكان طنينكم يصم 

آذان بريطانيا العظمى!
وأنتم يا من خرجتم على عفاش : والله لو 
كنتم على حق لكان دعاؤكم قد قضى عليه 
نــظــروا 

ُ
وعلى أوالده وأحــفــاده ومــن مــعــه...أ

واعتبروا أين من قادوا الخروج عليه.؟ صاروا 
مشتتين ممزقين بــيــن الـــــدول!! هــل بقوة 
عفاش..؟؟ - ال والله، بل بقوة وقدرة الله الحق 

العدل القوي المنصف المنتقم الذي بيده كل شيء.. ها قد شتت الله شملهم 
ومزقهم كل ممزق، ويحلمون بالعودة الى حيث يقيم عفاش...؟!! وال يحيق 

المكر السيئ اال بأهله..

سلطان فاضل

متهبشين!
لــــو كـــان 
المرتزقة 
والــفــارون 
سياسيين 
بـــــــحـــــــق 
ـــــوا  ـــــان وك
رجـــــــــــال 
ـــطـــة  ســـل

ودولــــة مــا صــــاروا إلـــى مــا صـــاروا 
إليه، وال وصلنا إلى ما وصلنا إليه.. 
لكنهم تعاملوا مع السلطة، التي 
من المفترض انهم من يديرها، 
مـــن مــنــطــلــق مـــعـــارض هــبــاش 
بــيــدور مــا ينتف ويفتقد لمن 
يداريه ويسكته بالمعلوم وغير 

المعلوم..!!
وما تزال تصرفاتهم صبيانية 
طائشة حتى اليوم رغــم كل ما 
ى لــهــم من  ــبــدَّ حـــدث وكـــل مــا ت

حقائق حتى عن انفسهم!

نسى
ُ

جرائم التسقط وال ت

حرب نفاق

للمرة الثانية يقصف طيران 
ــعــاقــل في  الــتــحــالــف مــصــنــع ال
صنعاء، وهومصنع بطاطس 
نعمان، مخلفًا عشرات القتلى 
والجرحى من المدنيين والعمال، 
مضيفًا جريمة جديدة إلى سجل 
غارات التحالف بعد أيام قليلة 

من المؤتمر الصحفي لفريق تقصي التحالف.
بالمجمل يــبــدو جليًا مــن إغـــالق مطار 
صنعاء وتعليق المفاوضات في الكويت 
أننا على مشارف العودة لما قبل مشاورات 
ات ظهران الجنوب.. لطفك  الكويت ولقاء

يا رب.
قبل أقل من شهرين أطلقت 
"هيومن رايتس ووتش" تقريرًا 
قيمًا حول الغارات السعودية 
على المصانع في اليمن، أثار 
جــدًال واسعًا، وبالتزامن معه، 
وحــول الموضوع ذاتــه، نشرت 
ايضًا وكالة "أسوشيتد بــرس" األمريكية 
تقارير إعالمية مهمة كان من المفترض 
أن يــشــارك ويتحدث فيها رجــال أعمال 
ومالك مصانع ممن تضرروا إال أن غالبيتهم 

امتنعوا عن ذلك لألسف.

المواجهات في تعز صار مقياس التقدم فيها بالسيطرة 
على العمارات ..سيطروا على عمارة قال على عمارتين 
خاصة في ثعبات والجحملية وتحولت الى حرب أنفاق، خاصة 
الدواعش صاروا يحفرون انفاقًا من بيت للثاني على طريقة 

الجماعات المسلحة السورية!!

محمد عبده العبسي جميل مفرح

حامد غالب

من يدافع عن حق وكــرامــة وامتلك 
ــقــرار وقـــوة اإلرادة فالنصر  حــريــة ال
حليفه في النهاية دون منازع.. ولهذا 
سيكون النصر للشعب اليمني والهزيمة 

ألعدائه.

شرعية ممثل الشعب

النصر للشعب اليمني

لحظات تاريخية

بــعــودة الــبــرلــمــان عقد جــلــســاتــه.. أصبح 
الشعب يشعر باألمان..

فالبرلمان سينزع الثقة ممن خانوا الوطن، 
وسيمنحها لمن يستحقونها..

فجميع الشرعيات تسقط امــام شرعية 
ممثل الشعب مجلس النواب.

إرادة الله ان يعيش أعضاء مجلس النواب هذه 
اللحظات التاريخية التي سُتكتب في أنصع صفحات 
التاريخ، سيكونون مع األبطال الذين دافعوا عن 
اوطانهم وسيلعن التاريخ المرتزقة واالنذال الذين 

باعوا اوطانهم.
بالتوفيق لكل شريف في الشعب اليمني.


