
ــذي تشنه  الــعــدوان ال
السعودية ودول الخليج 
على اليمن ليس له من 
هـــدف إال كــســر إرادة 
الشعب اليمني وتركيعه 
ــيــمــن إلــى  ، وإعــــــادة ال
ــهــيــمــنــة والــتــبــعــيــة  ال
السعودية، التي ظلت 

تــمــارســهــا عــلــيــنــا خـــالل عــقــود 
عـــدة، وقــد وجـــدت السعودية 
اآلن أن الفرصة مناسبة إلخضاع 
اليمن واعادته إلى هيمنتها مرة 
أخرى، وما هذه الهجمة الشرسة 
وتدمير كل شيء وهذه الغطرسة 

والغرور في استعراض 
الــقــوة عــلــى الــيــمــن إال 
لتحقيق هذا الغرض ، 
ولكي ال تتمكن اليمن 
مــن الــنــهــوض بنفسها 
اقـــتـــصـــاديـــًا، وعــــدم 
السماح بأن تصبح اليمن 
دولــة قوية لها وزنها 
في المنطقة!! هذه هي الحقيقة 
مهما حاولت السعودية أن تغلف 
عدوانها بــأي مــبــررات أو ذرائــع 
تــحــت مسمى إعــــادة الشرعية 
المزعومة، أو محاربة إيران داخل 

أراضينا اليمنية.

إذا كانت ايــران تضرب في اليمن لكي 
تضرب الخليج 

+
الخليج يضرب في اليمن لكي يضرب 

ايران 
فإن:

ــضــرب الــخــلــيــج = الخليج  ــــران الت اي
اليضرب ايران 

وبصيغة اخرى :
ـــران حتى آخر  حــرب بين الخليج واي

مواطن يمني 
 ½ ½ ½

اذا كان الخليج يضرب في اليمن بشكل مباشر 
 +

ايران تضرب في اليمن بشكل غير مباشر 

فإن:
اللي ما يقدر يعصد في طهران يعصد 

في صنعاء 
=

اللي ما يقدر يعصد بالرياض يعصد 
في عدن 

وبصيغة اخــرى : كله على دمــار 
اليمن 

 ½ ½ ½
اذا كان :

الخليج = يقصف 
ايران = يقصف 

فإن:
اليمن = يموت 

ــا مــخــارج اليمن  وبصيغة اخـــرى : ي
االخجف اذا ودف بين دولتين..

واحدة معها سالح نووي والثانية معها 
اكبر ثروة نفطية بالعالم..

قصر الكالم :
البال كله من الداخل واللي ما ينفع أمه 

ما ينفع خالته.. 
اللي ما فيهم خير لليمن ما فيهم خير 

ألحد، وما في احد خير لهم وال لبالدهم.

لم يكتف حزب اإلصالح بالعبث السياسي وافتعال 
الحروب باسم القبيلة تارة والمنطقة تارة أخرى 
والمناطقية والمذهبية حتى تعرى على حقيقته 
وشرعن العدوان الخارجي وهذا يتنافى مع قانون 
االحزاب والتنظيمات السياسية الذي يوجب حله 
و مصادرة جميع أمواله ومحاكمة جميع قياداته 

الرتكابهم الخيانة العظمى بحق الشعب اليمني.
و لم يكتفوا بذلك فقط بل انتقلوا إلى زعزعة 

الوضع االقتصادي من خالل دفع عناصره إلى شراء مادة القمح 
بكميات كبيرة .

ودفع عناصرهم إلى تخزين مادتي الديزل والبترول وإنشاء 

الطوابير أمام المحطات بل إن األمر تعدى بعد 
ــى القيام  ترحيبهم بــالــعــدوان تلك االعــمــال إل
بتشكيل عصابات في بعض الحارات وتسليحهم 

الحداث الفوضى وإقالق األمن. 
وعليه فــإن عليهم أن يتحملوا نتائج ردة 
فعل الشعب تجاه ما قد يحدث لهم من غضبة 
المواطنين ومن منطلق الحرص واالخــاء فإننا 
ندعو العقالء في حزب االصالح  إلى أن يتخذوا 
موقفًا واضحًا وصريحًا مما يقوم به جناح علي محسن في 

حزب االصالح .
اللهم إننا بلغنا اللهم فاشهد.

مؤامرة حزب 
اإلصالح 

قــبــل عــدة 
ايــــــام قــامــت 
عــــــنــــــاصــــــر 
االصـــــالح في 
ــد من  ــعــدي ال
ــرى بأخذ  ــق ال
ــحــتــهــم  اســل
وتــــوجــــهــــوا 
الـــى أمــاكــن مجهولة وهـــذا يعني أن 
رأس االصــالح يخطط ويدبر وينسق 
ويرتب مع تحالف العدوان، وما وجود 
زعاماتهم في السعودية وتركيا وقطر 

ومصر إال خير دليل على ذلك.
واتضحت الرؤية اكثر بعد اعالنهم 

الرسمي تأييد العدوان.
لقد اصبحت الصورة واضحة وجلية 
بالنسبة لليمنيين جميعا، ولهذا لم 
نندهش حين اعلن االصـــالح رسميًا 
تأييدهم تحالف الشر فهم دومــًا في 

صف الباطل.
تحية إجالل وإكبار لكل شرفاء واحرار 
اليمن الصابرين الثابتين وهــم تحت 
القصف وخاصة أولئك المرابطين في 

ميادين الشرف والعزة والكرامة.

الــســعــوديــة 
لن تجرؤ على 
تـــخـــوض  ن  ا
حــــربــــًا بــريــة 
إلدراكـــهـــا ان 
هـــــــذا شــعــب 
مــســلــح ولــكــن 
ســتــحــاول ان 

تــديــر معركتها بــأيــدي الــخــونــة في 
الــبــالد ، ضعفاء النفوس سيقومون 
بالحرب بدًال عن السعوديه وحلفائها 

وسندخل في حرب اهلية..
لكن مرة اخرى شعب اليمن وااليمان 
ينتظر خطوتهم االولى، وعدوانهم 
سيكون غطاًء شرعيًا للقضاء عليهم 
وتنظيف اليمن من شرورهم كما جاء 
في القرآن الكريم.. قال تعالى: «ومن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 

اعتدى عليكم»..

مقتطفات
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أبو سالم سيالن
ال يشرفني أن أنتمي لحزب بارك وأيد قتل أبنائه..

مواليد العام ١٩٧٩م 
خريج شريعة وقانون - جامعة صنعاء 

محاٍم وناشط حقوقي وسياسي 
متخصص بقضايا التقاضي االستراتيجي
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اشراف/
كامل الخوداني

عاصم السادة

عقيل الذاري

علي صابور:

الفنان خالد البحري

عبدالكريم المدي

عبدالرحمن الزيادي

جمال الفهد

رشاد الصوفي

خوفي على مصنعي التونة 
"الـــغـــويـــزي" و"الــــريــــان" في 
حـــضـــرمـــوت.. مـــن "عــاصــفــة 

الحزم"!

العاصفة قــد تستطيع ان 
تدمر لكنها ال تستطيع ان 
تــحــل عــقــدة خـــيـــط.. هــكــذا 
الغضب يدمر واليقدم حلوًال.

ــمــن فـــي عنق  ــي ــا ال ــون ــن
َّ
ــك م

ــا كلنا  ــون ــل ــمــا دخ الـــزجـــاجـــة ل
الزجاجة بكلها ذلحين مالنا إال 

الله.

ــيــل ودراســــــة  ــحــل ـــعـــد ت وب
وفحص ودراية ستجدون اكثر 
االنفصاليين ليسوا من صلب 

اليمن  (هنود - وأفارقة).

المعركة لم تبدأ بعد.. كونوا 
على يقين بالله ، الـــذي من 
أسمائه وصفاته (الحق - العدل 
- الحكيم - القّوي - القاهر - 

الرحمن - الرحيم).. 
القائل: «إن ينصركم الله فال 

غالب لكم».

ــأول  إذا تــوقــف الـــعـــدوان ف
مهمة أمام أول حكومة يجب 
ــاعــة القنبلة  أن تـــكـــون صــن

الذرية؟ 
سيرغموننا على أن نكون 
كــوريــا شمالية دفــاعــًا عن 

شرفنا وكرامتنا.

يدينون اقتحام بيت 
يدينون اقتحام قناة 
يدينون اقتحام مقر

يدينون.. يدينون يدينون.. 
يدينون.. يدينون كل شيء

لــكــنــهــم يـــؤيـــدون اقــتــحــام 
وطن!!

التعصب الحزبي األعمى دمر بالدي 
االرتهان للخارج دمر بالدي 

الصراع من أجل السلطة دمر 
بالدي 

الــمــمــاحــكــات والــمــكــايــدات 
دمرت بالدي 

األموال المدنسة السعودية 
دمرت بالدي .

في بداية العاصفة هرب إلى جيبوتي 
وبعدين رجــع صنعاء يجتمع بقاسم 
سليماني.. وبعدين يــا أصحابي شاف 
الدنيا حامي وهرب إلى بيحان على أساس 
إنه رايح عمان.. الرجال خدعهم وقفز 
من بيحان إلى أرتيريا عن طريق ميناء 
حريب.. لما وصل أرتيريا وعرفوا مكانه 
رجع صنعاء و«يتصانجوا» مضرابة هو 

وبن دغر وهــرب جيبوتي.. وبعدين سمع إنه 

في طائرة روسية وصلت صنعاء.. 
شل نفسه والهربة من جيبوتي إلى 
«ميناء» ذمــار ألن ميناء الحديدة 
ـــن مــيــنــاء ذمــــار طلع  مــحــاصــر وم
هايلوكس إلــى صنعاء وطــلــع في 
ــرة جــنــب الـــســـواق.. طبعًا  ــطــائ ال
والــتــحــالــف مفقع وال داري أيــش 
اللي يحصل بس رياض ياسين الله 

يحفظه كان يتابع عفاش خطوة بخطوة!!

سلطان القباطي:

كيف تمكن عفاش من الهروب إلى روسيا؟!

صادق أبو شوارب

أبووضاح حسن العتمي: فايز الشريفي

يحيى الجاكي :

أحمد غراب:
محمد الصويلح:

عبداهللا الحاضري:

اإلصالح والنهاية المخزيةلن تجرؤ

رسالة إلى الخونة
رسالة إلى كل الخونة ..لكل االصالحيين أقول :ارفعوا صور سلمان وعلقوها على جدران منازلكم متى ما 
شئتم.. لن نغضب ، حتى احملوا السالح وقاتلوا مع العدو وسهلوا له احتالل اليمن، لن نغضب.. وال تحزنوا 
أبدًا على اليمن ، فاليمن لديها رجال يدافعون عنها ، سيدافع الشباب والمؤتمر وأنصار الله والحرس 
الجمهوري والجيش عن األرض والعرض، حتى أعراضكم نحن سندافع عنها، فقط كونوا مطمئنين بأننا 

نتهك ونحن على قيد الحياة.
ُ
لن نترك أعراضكم ت

قالت.. علقت.. طلبت
الناس خارجون من السوق وزعكمة داخلة

باكستان ترفض المشاركة.
ومصر قالت الجيش المصري لحماية مصر

واالمارات علقت مشاركتها.

واوباما يطلب وقف القصف.
ــجــيــش والــلــجــان الــشــعــبــيــة أحكمت  وال

سيطرتها عــلــى الــمــحــافــظــات الجنوبية 
ومنطقة حــريــب فــي مـــارب سقطت بيد 

الجيش واللجان الشعبية.
واالصــالح خرج يعلن تأييده ومشاركته 

للعدوان. 
ويمكن وقف القصف قدو على األبواب!

"عاصفة الحزم":معادلة الصراع اإلقليمي في اليمن

 انتهاك للسيادة والكرامة الوطنية

المملكة تنتحر

أفضحوا العدوان وأذياله

بعد فشل قياداتها سياسيا وإداريـــًا خارجيًا 
ــقــام وغــيــاب الحكمة  ــت ــًا فــســيــاســة االن ــي وداخــل
والتخبط في القرار ومحاولة فرض الهيمنة بالقوة 
والتصرفات المتهورة وإقدامها على العدوان 
الغاشم على شقيقتها اليمن يخلق العداء ويولد 
الثأر ويثير الغضب داخليًا وخارجيًا ويجلب الشر 
لها و يجبر المتضررين من عدوانها على االستقواء 

بأعدائها.. واستمرارها في عدوانها وسياستها الحالية 
يعجل نهايتها وقد تعرض شعبها وامنها للخطر والى 
حمد عقباها وتعرض مكانتها وثقلها 

ُ
إشعال فتن ال ت

وثقتها الى االهتزاز وفقدان ثقتها في المجتمع الدولي، 
ــدول تتخلى عنها.. الكبرة  األمــر الــذي قد يجعل ال
والعظمة والجبروت لله فسد مأرب العظيم دمره 

فأر.. ونملة اجبرت جيش على االنكسار والتراجع.

قسمًا.. بالله أن كــل جرائم 
الحرب واإلبادة التي تقوم بها 
قوات التحالف «الصعيوبي»، لن 
تنقضي بالتقادم ، وسنطالب 
بمحاكمة كل من شارك فيها ، 
وأولــــــهــــــم (الــمــســتــقــيــل 

الهارب)!!

ومعهم كــل مــن بــاع وخــان 
وأرشد على األهداف التي يقوم 
بقصفها الطيران المشارك في 
الــعــدوان الغاشم على بالدنا 

وشعبنا اليمني العظيم .
والــمــطــلــوب مــن كــل وطني 
شــريــف أن يــوثــق صــور هذه 

ــتــي  الـــجـــرائـــم ، وخــــاصــــة ال
اســـتـــهـــدفـــت أهــــدافــــًا غــيــر 

عسكرية!!
إضافة الــى مراقبة وتوثيق 
اسماء كل المشاركين في لعب 

دور الطابور الخامس !!
اال هل بلغت.. اللهم اشهد

محمود شويعه:

Tarik Almansoub

الخصم المفترض
الحديث عن 
خــطــر ايــــران 
(اللي عــاده ما 
قد شفناه) في 
ــــدوان  ظـــل ع
السعودية إللي 
نعيشه بكامل 
حـــواســـنـــا) .. 
كــمــن يــحــاول 
ان يقنعك بانه يجب ان يقتلك حرصًا 

عليك .. حتى ال تصاب بخطر الزكام!
وعــمــومــًا.. اذا كــان الخطر االيــرانــي 
يستهدف دول الخليج ..التي تستهدفنا 
اليوم.. فإننا وان لم نرحب به ..لن نقاتل 
في حلف خصومه..على اعتبار اننا قد 
قتلنا بنيران الصديق المفترض قبل ان 

يطالنا هذا الخصم المفترض..!

من أجل الجميع
من اجلك ...من 
اجــل جــارك.. من 
اجــل اهلك وبني 

وطنك:
خذ الكمية التي 
تحتاجها فقط من 
ــمــواد الغذائية  ال
والــــمــــشــــتــــقــــات 
النفطية وال داعي 

للتخزين الزائد عن حاجتك.
تذكر ان لك اخــوة واطفاًال ونساء قد ال 

يجدون ما يأكلون بسببك.
ال تجعل حرصك الزائد على أهلك يكون 

سببًا في جوع وآالم اآلخرين .
ان كنا نرجو الرحمة من السماء فلنبذلها 

نحن في االرض بيننا أوًال.
ال تــنــَس المشاركة وكــن طريقًا لنشر 

الرحمة في األرض.

سند راجح :
ابراهيم الهجري:


