
أعداء السالم
كلما الح ســالم فــي االفــق 
ضـــاقـــت االرض بــالــقــتــلــة؛ 
فــيــســعــون لنقضه وقطع 
ــه، حــتــى ال تنتهي  ــل ــائ حــب

الحرب.
اعـــــــــــــــداء الــــــــســــــــالم ال 
يستطيعون العيش بال دماء 
وخـــراب؛ فالحرب بالنسبة 

لهم سر بقائهم ومصدر ارتزاقهم.!
القتلة دومًا ال يهتمون بحياة االبرياء الذين ال عالقة 
لهم بحربهم بل يجعلون من هــؤالء الُعزل حطبًا 
لمصالحهم القذرة وفوق ذلك يستثمرون معاناتهم 

على مستوى العالم التي هي نتاج عراكهم األبله.!
االيام تعلمنا كيف يتعامل المتحاربون بسذاجة 
مع مواطنيهم كضحايا ينالهم سياط الجالدين 
واذا انبروا للخطابة السياسية يتذكرون "شعبهم 
اتهم وفسادهم  ــذي انهكته افتراء العظيم" ال

وخبثهم تجاهه.!

تهامة تحتضر.. أوقــفــي يا 
سعودية حربك التي لن نتذكر 
منها بعد حين أسبابها وإنما 

أوجاعها ومآسيها..
سيموت الرجل الذي تقولون 
انكم تقتلوننا إلعادته حاكمًا 
علينا بالقوة، متناسين أن اليمن 
جمهورية وليست مملكة ولن 
تتبقى ساعتئذ ســـوى صــور 
ــتــي تثبت انكم  جــرائــمــكــم ال
لنا بصواريخكم  قتلتم أطفا

وبحصاركم وتحريضكم..
تهامة تحتضر
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فيصل جلول 

لــمــن يــحــب الــرئــيــس الــســابــق علي 
عبدالله صالح ولمن يكرهه يجب 
ل 

َّ
االقــرار بحقيقة ثابتة هي انه فض

ــــدوالر والــتــقــاعــد مع  الــيــمــن عــلــى ال
االثرياء فيما وراء البحار..

ــرامــب، ذهـــب الـــروس  بــعــد فـــوز ت
للبحث عن ملفات أمواله وسنداته.. 
فيما بحث البريطانيون عن اصول 
أجـــداده ... وبحث الفرنسيون عن 
فضائحه ...بينما بحث اليهود عن 
اصوله الدينية ...بينما بحث العرب 

عن صور ابنته !!!

لألسف الشديد اصبحنا نتفاخر بقتل 
بعضنا البعض!!

ــا اآلن  ــلــه ايـــن كــنــا وايـــن صــرن ــا ال ي
ويلومونني ليش اقول سالم الله على 

عفاش ..
يا رب احقن دماء أبناء اليمن.

إذا اســتــطــعــت ان تقنع اخــوانــيــًا 
او إصالحيًا انهم السبب فــي كــل ما 
يحصل للشعب اليمني وأنــهــم من 
أنــجــب كــل مخلفات الــدمــار والقتل 
وأنهم من أوجد الميليشيات بعمليات 
قيصرية.. واقتنعوا بــذلــك فتأكد 
ساعتها أني فعًال رافضي كما يقولون 

وفارسي من الدرجة األولى..!

اللي يشوف منشورات االصالحيين 
عــن امريكا والمظاهرات يقول ان 

امريكا عتتقسم  اقاليم!
ويسموا فرجينيا اقليم الجند!

الـــعـــدوان الــســعــودي عــلــى اليمن 
فتح الــبــاب على مصراعيه البتزاز 

السعودية من قبل أمريكاء 
ويبدو أنه سيزداد في عهد  ترامب 
من خانة المليارات الى التريليونات.. 

بركات الشرعية المنتهية!

ــام ان المؤتمر الشعبي  اثبتت االي
العام ممثًال بالزعيم

حزب يصنع السالم ويرفض الحرب والدمار
حزب يمني عريق نابع من الشعب 

نفسه.

تحالف العدوان يتخلى عن عمالئه، 
وتـــالحـــم وصـــمـــود وثـــبـــات الشعب 
واستبسال وبطولة الجيش واللجان 
والمتطوعين من أبناء القبائل سوف 

يرغم العدوان  على إيقاف الحرب.

ليست مجرد جرائم بل تم سحل 
الجمهورية في تعز ..

الموتورون ال يبنون وطنًا

نريد السالم.. السالم الذي يعقبه 
ســــالم  وأمــــن واســتــقــرار ، سئمنا 

الحروب والقتل والخراب والدمار ..
 اليمن يستحق السالم ، يستحق ان 

يكون افضل مما هو عليه اآلن .

في كل مرة نحرص 
ــى أن ال يسقط  عــل
ــنــا غصن  ــوب ـــن قــل م

الزيتون..
ـــــــي كـــــل مــــرة  وف
تذوب انسانيتنا في 

جروح عميقة ..
 أحيانًا نجد الجروح 

على طبق من ذهب فنحتسيها، 
ليس إال ألننا بسطاء ...ال نحمل 
إال الحب والخير في زمن يستلذ 

الوجع ...  
جراحهم غير جراحنا 

أوجاعهم أغلى
 كرامتهم فوق كل شيء 
أما نحن فآخر ما يأبه له..!!

 الوجع جرح الكرامة  وسحقها 
كل شيء نستحقه نحن بجدارة 

بحزن عميق نضمد 
الخذالن 

ونغادر بصمت فقد 
نخر سرطان  األوجاع 

كل مساماتنا ..
أيتها الحرب توقفي 
فقد أنهكتنا نيرانك..
أقسى شيء أن تكون 
وســط هــذه الــحــرب المستعرة 

مظلومًا بامتياز ..
بل دائمًا تكون أنت كبش الفداء 
... لكل شيء حتى صوت أوجاعك 
إذا نطقت تسيل الــدمــاء وتشب 
النار فهم فوق كل البشر وأنت ال 
بد أن تتقبلهم كيفما كانوا وعلى 

أي حال ..
اليمني يظل رسول السالم، وإن 

كان هناك دعاة للحرب..

الجواب: هناك عدة عالمات لمعرفة ذلك 
العالمة األولى : 

أن العدو ومنذ بداية عدوانه لم يلتزم بعهد 
وال ميثاق وال هدنة، وال أظنكم تجهلون أن نقض 
العهود والمواثيق والغدر أشهر صفة يتصف بها 

اليهود منذ األزل .
العالمة الثانية:

 هي أن تجربة الــحــوار والمفاوضات مع العدو 
ووكالئه أثبتت في كل مرة عندما يتم االتفاق مع 
فريق منهم ينقض االتفاق الفريق اآلخر، وهذه 
صفة أخرى حصرية على اليهود ومن يأتمر بأمرهم 

ويعمل لمصلحتهم.. قال تعالى (أو 
كلما عاهدوا عهدًا نقضه فريق منهم) 

صدق الله العظيم 
العالمة الثالثة : 

استغالل هذا العدوان لتحقيق األرباح 
والمكاسب المادية من خالل تجارة السالح 
والــخــدمــات العسكرية أوًال ومــن خالل 
الحصار على الشعب اليمني الذي يؤدي 

إلى دخول جميع حاجيات الشعب اليمني عن طريق 
أراضي العدو السعودي عبر تجار يعملون معهم ثانيًا، 
أما ثالثًا فهو قيام وكالئهم ببيع المساعدات اإلنسانية 

واإلغــاثــيــة المخصصة إلغــاثــة الشعب 
اليمني في األسواق األفريقية .
العالمة الثالثة : 

هــي الــســيــطــرة عــلــى مــنــابــع الــثــروة 
النفطية والغازية في محافظة مأرب 
وحضرموت وبيعها في السوق السوداء 
ــيــة المرتبطة  لــصــالــح الــمــافــيــا الــدول

ارتباطًا وثيقًا بالصهيونية العالمية .
هذه العالمات وغيرها الكثير هي التي تؤكد بما 
ال يدع مجاًال للشك أن اليهود هم من يدير الحرب 

لمصلحتهم .

حنان حسين

رمزي العبسي

جميل الجعدبي

اليمني رسول السالم
كيف تعرف أن الحرب على اليمني تدار من قبل اليهود ولمصلحتهم ؟

عبدالوهاب طواف 

أوقفوا 
جرائمكم

عالقين في زّوة!
يعجبك بعض االصالحيين،

 كأنهم ثاني اقوى واكبر حزب سياسي يمني ،
واليوم قدهم عالقين في زّوة غرفة، محشورين طرف فندق..

تحركاتهم محدودة، في دولة، حزبهم فيها مدرج على رأس 
قائمة الجماعات االرهابية المحظورة.. 

عار تأييد العدوان على بالدهم يخنقهم، ونظرات االحتقار 
تطاردهم ..

 وهم جالسون مع ذلك  يتريقوا لك على " أنصار الله"،الجماعة 
حديثة العهد السياسي، وهي تحاور وتلتقى وزير خارجية امريكا، 
 قال لك أيش..  أبصرتوا هم بيقولوا " الموت ألمريكا"، ويجلسوا معها..!!

ص هذه الحالة ؟
ّ
 هّيا بالله عليكم أيش الواحد ممكن يشخ

#االفراط_في_تناول_الكبسة_يجلب_العبط
#سالم_الله_على_كيري_بركاتك_يا_حاج_ترامب

_كبسة_واسكت_يامخالفي
ْ

ل
ُ
#ك

الحماقة أعيت 
من يداويها

ـــــســـــأل أي  ــــــو ن ل
اصالحي :-

-مــــــــــن ســــاعــــد 
الحوثي فــي دخــول 

دماج ؟
سيقول: هادي.

-مــن الــذي أدخــل 
الحوثي صنعاء؟

 سيقول: هادي
-انت ألجل من تقاتل ؟

سيقول: الجل عودة شرعية هادي.
-إذًا من هو عدوك ؟ 

سيقول: الحوثي وعفاش
ال حول وال قوة إال بالله .. إن الحماقة أعيت 

من يداويها

عمار أبو هادي 

نشتي مرتباتنا هذا هو الوطني

من أسرار الحرب على اليمن 
إن اخبار انتصارات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين 
ى إعالميًا.. وأخبار 

َّ
من أبناء القبائل في جميع الجبهات ال تغط

قصف طيران العدو وتقدمات مرتزقته االعالمية والوهمية في 
كل قناة وكل موقع وكل صحيفة وكل صفحة وكل منشور وكل 

تغريدة..

المطالبة بصرف الراتب 
هي مطالبة قانونية بحق 
ثابت ، ومــن يقول غير 
ذلك فهو مزايد ومنافق.
لكن يجب أن نناقش 
ــــعــــض الــــجــــزئــــيــــات  ب
المتعلقة بــالــمــوضــوع،  

وأهمها  :- 
ــصــرف 

ُ
ــت ت ــان ــمــرتــبــات ك ١ - ال

مــن صنعاء لكافة موظفي الدولة 
ــدون أي  فــي جميع المحافظات  ب
ات أو استقطاعات ، ولم  استثناء
تتوقف إال بعد قـــرار نقل البنك 

المركزي اليمني  إلى عدن. 
٢ - إيرادات الدولة التي تمثل أهم 
المصادر لصرف المرتبات تتمثل 

في عائدات النفط والغاز 
والــضــرائــب والــجــمــارك ، 
ــي تــقــع أغــلــبــهــا في  ــت وال
مـــحـــافـــظـــات يــســيــطــر 
عليها االحتالل السعودي 

اإلماراتي.. إلخ  .
٣ - قـــرار نقل البنك 
ــمــركــزي الــيــمــنــي  إلــى  ال
ـــر  عـــدن هــو قــــرار اتــخــذتــه دوائ
ــيــة أكــبــر مــن حجم  سياسية دول
الدنبوع وبــن دغــر ومــن معهما ، 
وهو ما صرح به السفير البريطاني 
للوفد الوطني في الكويت أنه في 
حالة عــدم التوقيع على االتفاق 
ات والعقوبات  سيتم البدء باإلجراء

االقتصادية  .

أتدرون من الوطني ؟؟
ــك الـــذي يلتحف سماء  هــو ذل
وطنه ويفترش ترابه في أحلك 
الــظــروف ال يترك وطنه باحثًا 

عن آخر ..
هو ذلك الذي ُدّمر بيته فأصبح 

بال مأوى وال طعام.. 
ليس الهابرين الساكنين في 

أفخم القصور أو الفنادق خارجيًا 
ــك الجندي  أو داخــلــيــًا..  هــو ذل
الــذي يدافع عن أرضــه ويقدم 
نفسه رخيصة في سبيل الحفاظ 
عليها.. ليس ذلك الــذي باعها 

بمال وسالح العدو ..
غير هـــؤالء ال تحدثوني عن 

الدكتور بشير العمادالوطنية
أبو عدي العزي

عبدالفتاح حيدرة

األجندة تتغير
يبدو أن العالم جاد هذه المرة في البحث 
عن نهاية للصراع (اليمني-اليمني) ووضع 
نهاية للعدوان السعودي على اليمن او 
مــا يمكن وصــفــه بــالــحــرب "الــســعــوديــة- 

اليمنية"..
ليس من أجل سواد عيون اليمنيين وال 
ــراق كــل يــوم جــراء  رأفــة بدمائهم التي ت
المواجهات الداخلية او بغارات وقصف 
ــســعــودي وال تـــداركـــًا للوضع  ــنــظــام ال ال
االقتصادي والمعيشي للمواطنين الذي 

وضع غالبيتهم عند حافة المجاعة..
كــل مــا فــي األمــــر أن الــديــمــقــراطــيــيــن 
ســيــســعــون خـــالل الــشــهــريــن الــقــادمــيــن 
لترتيب قضايا المنطقة وفــي مقدمتها 
ــمــلــف الــيــمــنــي قــبــل تــســلــيــم مفاتيح  ال
السلطة للرئيس المفاجأة تــرامــب.. كما 
أن نظام آل سعود سيضع كل ثقله خلف 
اغــالق الملف اليمني قبل وصوله للبيت 
األبيض تحسبًا ألي تقلبات في السياسية 

االمريكية يقودها الرئيس القادم من خارج 
الطبقة السياسية الحاكمة في واشنطن- 

كما بات ُيوصف.
ــي فــالــمــصــلــحــة "األمـــريـــكـــيـــة -  ــال ــت ــال ب
الــســعــوديــة" تلتقي عــنــد اغـــالق الملف 
اليمني.. والسعودية بصفة خاصة تبدو 
مستعدة للذهاب ألبعد مما كان متوقعًا 
طيلة فترة الصراع وتقديم تنازالت عميقة 
شرط أن يعقد جانب منها تحت الطاولة 
حفاظًا على وجه ماء المملكة وان ال تخل 
تلك التنازالت بموازين القوى "الداخلية" 

وقواعد اللعبة "االقليمية". 

وهــو مــا ينبغي التعامل معه بحكمة 
"يمنيًا" بالتعاطي مع هذا التوجه واستغالله 
في حصد مزيد من المكاسب الوطنية على 
سبيل ترتيبات المرحلة القادمة وإعادة 
اإلعمار وغيرها من النقاط التي سيكون 
اهمها انجاز تسوية سياسية مشرفة في 
غضون شهرين ووضع نهاية للصراع الذي 
يقر كل أطرافه بعجزه عن حسمه وتطويع 
جغرافيا البلد وباقي مكوناته لمصلحته.. 

كما أن من الحكمة "اليمانية" التي ينبغي 
أن تتجلى أيضًا، عدم المراهنة كثيرًا على 
هوس ترامب وجنونه ومفاجآته التي قد 
ــق أفضل  تطيح بالنظام السعودي -وف
التوقعات وأكثر المتفائلين- لكنها ستؤجل 
الحل اليمني أعوامًا قادمة.. وستضع اليمن 

والمنطقة كلها في المجهول،،
فـ "صنعاء" ليست "تل أبيب".. 

رهق من هذا الصراع ولم 
ُ
والشعب اليمني أ

يعد يحتمل المزيد.

فتحي الباشا 
عادل العماد

عاصم السادة

العمل الخيري

ال تأمنوا مكرهم

ِمن المؤِسف في العمل الخيري الُمجتمعي أن األكثر ِصدقًا 
 على 

ً
درة

ُ
ربًا ِمن حالة وحاجات الناس مازالوا هم األقل ق

ُ
وق

التعريف بأنفِسهم باحتراف جــاذب للدعم ، فالُمتبّرع 
ط إلنجازه 

ّ
خط

ُ
يهّمه أن يرى نجاحاِتك وإنجازاِتك وما ت

متى وأين وكيف ولماذا ، ويحكم عليك ِمن خالل ذلك ال ِمن 
خالل صدق نواياك وتفانيك في عمٍل ال يعلُم عنه إال الله 
والمستفيدون ِمنه فقط .. "اإلبداع واالحتراف لم يعودا 

"
ً
 ُملّحة

ً
ترفًا بل حاجة

ثالثة اصناف العهد لهم والميثاق اليهود وآل سعود واالخوان، 
التثقوا فيهم والتأمنوا جوارهم والتغفلوا عنهم وعن مكرهم 
ولو نادى مناٍد من السماء فالغدر والخديعة ونقض العهود وقتل 
االســرى واآلمنين واالطــفــال والنساء والعجزة والــركــع السجود 
والتفجير والتكفير واغتيال المخالف وتصفيته هو الوعاء الذي 

يجمع ثالثتهم ،، عبدالملك العقيدة


