
ــحــوار  رغـــم أن مــؤتــمــر ال
اليمني في الــريــاض سيعقد 
يوم ١٧ مايو إال انه يبدو أن 
كل ما يحيط بهذا المؤتمر 
ضــبــابــيــًا، بــدايــة مــن موقف 
االحــزاب السياسية اليمنية 
ــــم تــعــلــن صـــراحـــة  الـــتـــي ل
مــشــاركــتــهــا فـــي الــمــؤتــمــر 
من عدمه، اال لو اعتبرنا ان 

تــصــريــحــات الــعــتــوانــي تـــدل عــلــى موقف 
التنظيم الــنــاصــري ومــشــاركــة د. ياسين 

سعيد نعمان تــحــدد موقف 
الحزب االشتراكي ومشاركة 
البركاني وبــن دعــر تــدل على 
موقف المؤتمر الشعبي العام، 
وانخراط حيدر العطاس في 
للجنة التحضيرية للمؤتمر  ا
تــدل على موافقة فصيل من 
الحراك الجنوبي على محددات 
المؤتمر ومنها الموقف من 
القضية الجنوبية فــي رأيـــي هــذا نسخة 

مشوهة من مؤتمر موفنبيك..

قمة الــهــزيــمــة.. تــبــرز في 
ــســرقــة وانــتــحــال  الــزيــف وال
الملكية الفكرية والثقافية 
واإلعالمية المملوكة للشعب 

؟
ــون صــفــة  ــحــل ــت ــن الــــيــــوم ي
ــــيــــمــــن» الـــقـــنـــاة  قــــنــــاة «ال
الرسمية للدولة من الرياض 
ويــــســــتــــأجــــرون مـــرتـــزقـــة 

إلدارتها...
ــة  ــي ـــم يــكــتــفــوا بــمــمــلــكــتــهــم اإلعــالم ل
ووسائلهم المختلفة التي تقلب الحقائق 

وتزورها !!
لــم يــكــتــفــوا بــصــواريــخــهــم وقنابلهم 
العنقودية التي تفتك بالمدنيين وكل ماهو 

انساني !!

لـــم يــكــتــفــوا بـــشـــراء الــذمــم 
بأموالهم المدنسة!!

سرقة حق من حقوق الشعب 
 

ٌ
الثقافية واإلعــالمــيــة، فعل
تجرمه القوانين واإلتفاقيات 
اإلقليمية والــدولــيــة، ودليل 
عــلــى إفــالســهــم وتخبطهم 
وعدم القدرة على المواجهة.

مثال بسيط ماهو الخير الذي 
قدمه كل من هــرب من بــالده وعــاش في 
فنادق الخمسة نجوم.. ماذا قدموا لبالدهم 
من قبل ومن بعد؟!! عاشوا فاسدين وعمالء 
وماتوا خونة ..وماذا قدمت المملكة الجارة 

غير الدمار والخراب؟
قمة الهزيمة األخالقية واإلنسانية!!

ي نفسه عبثًا في  ما يزال آل سعود ُيمنِّ
إقناع ماما أمريكا للحصول على اتفاق 

(معاهدة) حماية ..
ــَدم  ــل) رغــم ِق ــب هــذا الــســعــودي (األه
عالقته بأمريكا إال أنه على مايبدو ال يزال 

حتى اآلن جاهًال تمامًا بقوانين امريكا!
وكأنه مش داري أن موافقة أوباما مثل 
عدمها، إذ ال يمكن ألي اتفاق معاهدة 
أن يمر دون موافقة الكونجرس عليها .. 
وكأنه اليعلم ايضا ان امريكا لم تبرم اتفاقيات معاهدة إال مع دولتين 
فقط هما اليابان وكوريا الجنوبية وذلك بعد أن ضمنت أن هاتين 
الدولتين قبلتا تمامًا بتبني الثقافة الغربية وبالنهج الديمقراطي 

كأساس شامل للحكم ..

ــازر  ــج جـــرائـــم الـــعـــدوان وم
صواريخهم أكدت أمرًا واحدًا أن 
ابناء اليمن كلهم مستهدفون 
وأن كــل المحافظات قدمت 
ثمنًا كبيرًا وباهظًا، صحيح أن 
صعدة دفعت الثمن الكبير، 
ولــكــن صــنــعــاء تــقــول أنـــا ايضًا 
قدمت الكثير الكثير، فتأتي 
مدينة زبــيــد لتقول ال تنسوا 

أنــي أمــس دفعت أكثر مــن ١٠٠ شهيد 
في مجزرة يندى لها الجبين.. ابناء حجة 

وتعز وعدن والحديدة والضالع 
ذمــــار وعـــمـــران وإب ومـــأرب 
والــجــوف عــدن وشــبــوة وأبين 
لم تستثنهم غارات العدوان.. 
الــجــمــيــع نـــالـــوا نــصــيــبــهــم من 

المجازر..
آل ســعــود أكـــــدوا أن اليمن 
واحــد وجرحه واحــد ومقاومته 

وصموده واحد..
أبناء اليمن أيضًا جميعهم سيجعلون آل 

سلول يركعون إن شاء الله ..

مش من المعقول ان الوطن 
يتحمل هـــذا الــكــم الهائل 
من االلــم والمعاناة والدمار 
ــمــوت ..لــيــأتــي بعد ذلك  وال
عبد ربــه واالرجــــوزات التي 
حوله في الــريــاض ليتقلدوا 
المناصب العليا فــي الدولة 

ويحكموا البلد .. 
هــؤالء شهيتهم مفتوحة وغنائم ما 
بعد الحرب ستكون كثيرة ناهيكم عن 

المساعدات والهبات والمنح ..
هؤالء لم يتجرعوا المعاناة ولم يسمعوا 
صوت الطائرات ودوي القذائف ..لم تر 

أعينهم فزع االطفال والنساء ..

هؤالء لم يستنشقوا رائحة 
الدم ..

هـــؤالء يجب ان ال يــعــودوا 
لليمن بــعــد تطهيرها من 

االوغاد..
ـــداخـــل  ــون فـــي ال ــي ــن ــم ــي ال
قــــادرون على بــنــاء وطنهم 
بشكل افــضــل ..فبطونهم 
وجيوبهم لم تتلوث واذا ما طالبوا بأعادة 
بــنــاء مــا هدمته الــحــرب فــســوف يكون 
طلبهم اقوى وحجتهم اعظم وسوف 

لن يهادنوا او يداهنوا احدا ..
المعاناة ستجعلهم يفكرون بالوطن 

والشعب بشكل افضل..

الحريوة
على شــان تحصل على دبــة غــاز هذه 

األيام، البد أن تقوم بالخطوات التالية:
- أن تكون لديك "وساطة" داخل اللجان 
الشعبية التابعة لجماعة "أنصار الله" التي 

تشرف على توزيع الغاز..
- أن تجري ١٠٠ اتصال على األقل (قد 

وصل الغاز؟ متى بايوصل الغاز.
- أن تكون "فحفوح" و"مشحوط" وحق 

"مصايحة"..
- أن تكون لديك لياقة جسدية عالية وكافية للمشي مسافات 

طويلة والجري أحيانًا..
- أن يكون لديك قلب قوي واستعداد لتبادل اللكمات مع أحدهم 

أو أكثر من واحد إن لزم األمر.
ولما يقولوا لك إن الدبة حقك جاهزة- إن قالوا لك أصًال- خذ معك:

- مأذون.
- ومهر الدبة كامًال.

ولما يسلموا لك الدبة- إذا سلموها لك أصًال- توقع أن يشترطوا 
عليك:

- أن تفتح لها بيت لحالها!

ارتقوا بأخالقكم 
ومواقفكم 

ــبــعــض  ال
يـــتـــحـــدث 
عــــــــــــــــــن 
الــــهــــدنــــة 
ــــحــــاول  وي
ـــر  ـــصـــوي ت
ــه  األمـــــر أن
هزيمة او 

نصر لهذا الطرف أو ذاك .
علينا جميعًا أن نكون في موضع 
لمصلحة  با ونفكر  لية  لمسئو ا
ــوطــن والــمــواطــنــيــن  ــل الــعــلــيــا ل

اليمنيين.
أن يوقف نزيف الــدم اليمني 
ــكــثــيــر مــــن أي  عـــنـــدي أهـــــم ب
مناكفات وحرب اعالمية فاشلة.

كونوا عند مستوى المسئولية 
وفــكــروا بهذا الشعب واتــركــوا 
المكايدات والمعارك الشخصية.

هذا الكالم موجه للجميع وليس 
لطرف بعينه، فالكل مشارك في 
مــا وصلنا الــيــه بقصد أو بــدون 

قصد!!

مقتطفات
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عدنان عبدالمجيد
حسبنا الله ونعم الوكيل.. وال نامت أعين الخونة والعمالء..

ـــعـــز ١٢  - مــــوالــــيــــد ت
أغسطس، ١٩٧٧م.

- خـــريـــج ثـــانـــويـــة تعز 
الكبرى 

- جامعة صنعاء -
- مــحــامــي متميز واحــد 
الشباب الناشطين بالمجال 

الحقوقي..

وضاح قطبش 

وع
سب

  األ
ية

خص
ش

منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

كتاباتهم

مصطفى السيد

صالح ابوزيد 

فارس العليي

يحيى العابد

أحمد سيف حاشد

بشير المصقري

مصطفى محمد الجنيد

محمود عامر

جميل مفرح

ألنــهــم جبناء لــم نسمع منهم أي 
إدانة لجريمة استهداف منزل الزعيم 
وأسرته. ورغم هذا مازالوا يقبعون 

في عاصمة العدوان
أي قبح يحمله هـــؤالء المرتزقة 

والفلول!!

اللي منتظر من ايران خير
زي اللي منتظر يقوده واحد أعمى

لوتكرمتي يا ايران خلينا لحالنا احنا 
لها..!

ترقبوا في رمضان القادم على قناة 
ام بي سي .. المسلسل اليمني (شاص 

ما شاص) اخراج ابوعلي الحاكم!! 

حتى مدينة زبــيــد التاريخية لم 
تسلم من همجية «عاصفة الحزم».

ألــم أقــل لكم أن هــدف عاصفتهم 
تدمير حضارتنا.

إن مــن يعتقد أو ينتظر أو يظن 
أن المملكة الــســعــوديــة ستبني له 
ــة مدنية حديثة وديمقراطية  دول
أو مستقبًال آمنًا أو تغييرًا وثــورة أو 
تحريرًا ودولة فإنه يستحق الشفقة 

أكثر من أي شيء آخر !!

فرفشة
إذا كان البعض قد نجح في تشغيل 

المواطير عن طريق زيت الطباخ ..
فباإلمكان تشغيل محول كهرباء 
لحارة بكاملها .. باستخدام ..السمن 

البلدي !!

"عـــفـــاش يــطــلــق الـــنـــار على 
الزعيم ليرديه قتيًال ثم يلوذ 
بالفرار ملتجئًا إلى منزل الرئيس 
الــســابــق عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح" 
انتظروا قريبًا هذا النموذج من 

أخبار المطبخ!!

االخ العسيري متحدث العاصفة 
ممكن توضحون لنا اي سالح تطالبون 
بتسليمه.. هــل الــســالح المنهوب 
من الجيش اليمني كما تقولون وإال 

المنهوب من السعودية.

كما كملت الحرب نبوني انا في قرية 
ــاء وال كهرباء وال غاز  مقطوعة الم
والديــزل والبترول يامنعاه انا راكن 

عليكم.

ـــعـــدوان الــســعــودي-  رصـــد خـــروقـــات ال
االمريكي في اليوم االول للهدنة بتاريخ 

١٣-٥-٢٠١٥م
أوًال: محافظة عدن :

١- قــامــت بــارجــات البحرية المعادية 
بالضرب على منطقة راس عمران وصلت 

حوالي ٧ صواريخ في اوقات متقطعة .
٢- تحليق مستمر لطيران العدوان في 

منطقة الشيخ عثمان
٣- طيران العدوان السعودي األمريكي يشن غارتين 

على مدينة عدن
ثانيا محافظة صعدة :

- طيران العدوان السعودي -األمريكي يحلق في سماء 
مديرية رازح.

- استحداثات عسكرية لقوات العدوان السعودي على 
المناطق الحدودية.

- العدوان السعودي يضرب قذيفة دبابة باتجاه المنزالة، 
ويطلق أعيرة رشاشات على المواطنين.

- استمرار تحليق طيران العدوان السعودي- األمريكي 
فوق عدد من مديريات المحافظة.

- قوات العدوان السعودي تستهدف بمعدل ١٢ و ١٤ 

من برج ومركز الرديف من الجانب السعودي 
باتجاه الجبل 

األحمر والبرم الحدوديتين.
- قــوات الــعــدوان السعودي- االمريكي 
تقوم بقصف العشوائي للمناطق الحدودية 
بطيران االباتشي والدبابات والرشاشات من 

جهة المعايين.
- قصف بمعدل ٢٣ من المواقع القريبة 

من الجابري باتجاه مثلث شدا.
- العدوان يقصف بالمعدالت عيار ٢٣ منطقة مندبة 

في مديرية باقم الحدودية.
- القوات السعودية تواصل القصف بمعدالت عيار 
٢٣ على المناطق الحدودية في شدا والظاهر والمزرق 

بمحافظتي صعدة وحجة.
- الــعــدوان يقصف منطقة المثلث بمعدل ٥٠ من 
الجابري وطائرة االباتشي تحلق فوق المنطقة الحدودية .
- طائرة استطالعية للعدوان تحلق فوق منطقة شدا 

والحصامة الحدودية .
- قوات العدوان تقصف ٤ قذائف دبابة باتجاه البقع 
و٣٥ طلقة بمعدل ١٢ على التبة الحمراء وخمس طلقات 

على موقع القرم.

ثالثًا محافظة ابين :
- طيران العدوان السعودي األمريكي يخرق الهدنة 

بخمس غارات استهدفت عقبة لودر
رابعًا : محافظة لحج :

- طيران العدوان السعودي- األمريكي يشن غارتين 
في منطقة بله جوار مثلث قاعدة العند بمحافظة لحج 

الساعة ١١ .
خامسًا: محافظة حجة :

- قوات العدوان السعودي -االمريكي تطلق قذيفتين 
باتجاه منطقتي البرم والردحة، وتطلق أكثر من ١٥٠ 

طلقة رشاش باتجاه المزرق.
- تحليق وقصف مدفعي على أم التراب والبرم والمدافن 

في المزرق محافظه حجة
- العدو «السعوامريكي» يطلق ٥ قذائف مدفعية على 

قرية الخدور وعدد من قذائف معدل ٢٣ .
- طائرة بدون طيار للعدوان تحلق فوق مديرية ميدي .
- استحداث مواقع جديدة لتهامة منها حفر متارس 

في برج الرديف..
سادسًا: محافظة صنعاء :

- مستمر لطيران العدوان السعودي على منطقة خوالن 
ومناطق اخرى. عبد الرحمن بجاش

نبيل سبيع

ياسمين ربيع

سامي غالب 

ماهر شجاع الدين 

بشرى المقطري

د. علي عبدالقادر الشامي

أبراهيم بن محمد الوريث

الطارق ابو اصبع 

عبدالرحمن العابد 

 قبل ٣ سنوات، عندما انطلقت العملية 
االنتقالية كــان حــال اليمن افضل بكثير 
عما عليه الحال اآلن. كان واضحا ان المسار 
الذي اختاره هادي ومستشاروه وبتشجيع 
ــى حــرب اهلية.  امــمــي، سيأخذ اليمن ال
ويمكن العودة الى نص استقالة عضوي 
اللجنة التحضيرية للحوار ماجد المذحجي 

ورضية المتوكل اللذين قدرا خطورة سلوك هادي 
وقادة االحزاب وجمال بنعمر، وحذرا من تبعات هذا 
السلوك، واضطرا الى االستقالة ألن احدًا لم يشأ ان 

يتراجع عن مسار الحرب االهلية. 
نعيش كارثة وطنية، وأعلم ان رجال 
ــذيــن يــتــوزعــون بــيــن صنعاء  ــجــوف ال ال
وصعدة والرياض لن ينزعوا احزمتهم 
الناسفة قبل الذهاب الى الرياض او اية 
مدينة عربية اخــرى، من اجل استئناف 
الحوار، لكن نقاشًا علنيًا، ونقدًا مسؤوًال 
يمكن ان يساعدا على تجنيب اليمنيين نكبة وطنية 
أخــرى باسم حــوار وطني جديد ال يقل زيفًا عن 

سابقه.

نكبة وطنية
رصد خروقات العدوان السعودي االمريكي في اليوم االول للهدنة بتاريخ ١٣-٥-٢٠١٥م

ماذا بعد
الــمــتــقــاتــلــون ..لــــو وضــعــوا 
بنادقهم للحظة.. وتــركــوا 
متارسهم وخرجوا لالطالع 
على الحال العام سيذهلون 
حين يجدون البلد ليس في 

كارثة بل في مأساة حقيقية , 
تفاصيلها في الشوارع واالزقة 
والبيوت , في وجوه االمهات 
الثكالى وفي الفزع في عيون 
االطــفــال , والــضــيــاع عنوان 

الحياة في هذه اللحظة , انا 
متأكد انهم لــن يــقــووا على 
العودة الى متارسهم.. هل 
بقي من العقل شــيء يسأل: 

ماذا بعد؟!!

أوهام آل سعود

كل اليمن تستهدف

ارجوزات الرياض

موفنبيك نسخة ثانية

مجموعة من اللصوص 


