
جنوبنا مقابل جنوبكم
استباق األحداث بتحركات مضادة سريعة ومتسارعة كما حصل في التوجه 
إلى الحديدة وتعز وعدن وأبين.. يؤتي ثماره ويفشل مخططات العدوان في 

تفاصيلها األولى..
والتقدم في جيزان ونجران هو عمل استباقي لمخطط اإلجهاز على المزيد من 
أقاصي الجنوب من قبل العدوان والذي بدأ مبكرًا في االستحواذ على المكال عبر 

ذراعهم األقوى (القاعدة)..
غدًا سيتم التفاوض على ترك جنوبهم مقابل جنوبنا..

طائرات الموت
ــــــي الــــصــــبــــاح  ف
يستهدف العدوان 
ــهــمــجــي شــمــال  ال
صنعاء،وفي المساء 
ــعــاء،  ـــوب صــن جـــن
رعب  بينهما، ما و
، وقــتــل ،ومــآســي 

التنتهي..
حسبنا الله ونعم الوكيل،

اخوان تونس واخوان اليمن 
الفرق بين عقلية 
االخـــوانـــي التونسي 
وعــقــلــيــة االخـــوانـــي 
اليمني ان االول لديه 
ــوطــن  مـــبـــدأ حـــب ال

ورقي العقل.. 
والـــثـــانـــي تغليب 
المصلحة الشخصية 
والــــحــــزبــــيــــة عــلــى 

الوطن، واليخرجه من السلطة اال الصميل .

لنلتف حول بعضنا 
العدوان الذي تشهده بالدنا هذه االيام يفترض ان يجعلنا نحن أبناء الوطن 
أكثر تالحمًا وتماسكًا ضده ،  فال مكان للشحناء والبغضاء بيننا والمكان 
للجدال الطائفي والمناطقي والمذهبي الذي يورث الحقد والغل بين أبناء 
الوطن ، الن ذلك مايوده العدّو ، وعلينا ان نركز كل جهودنا لنشر ثقافة 
المحبة واأللفة ومساعدة بعضنا البعض وتفقد المحتاجين والمساكين الن 

ذلك مايجعلنا نقهر العدّو وننتصر عليه بإذن الله ..

الخيانة اخوانية 
بأمتياز 

اســـتـــغـــرب 
حديث الكثير 
(اخوان)  من الـ
ــة  ــان ــي عـــــن خ
وشيء من هذا 
الــقــبــيــل رغــم 
ان قياداتهم 
امـــــــــــثـــــــــــال 

(اليدومي واآلنسي) تبرأوا من علي 
محسن..قبل (سقوط الفرقة).. 

كما قامت قيادتهم - بدون اكراه- 
بالتوقيع على االتــفــاق االخــيــر مع 
الحوثي في الرئاسة !! فهل لدى هؤالء 

عقول؟!

عام ١٩١٥م كان العالم في حرب عالمية ذاقت مررتها 
معظم الشعوب حول العالم، اال شعب اليمن، كان مكتفيًا 
اكتفاء ذاتيًا من الحبوب والمياه واأللبان واللحوم والبيض 

وكل متطلبات الحياة. 
واالن بعد مرور ١٠٠عام نجد العالم بأكمله 
يعيش في امن واستقرار والعيش الكريم ..
اإل الشعب اليمني ..فهو يعاني من الحروب 

ونقص وانعدام في ابسط متطلبات الحياهة
اليومية لك الله يا شعبي العظيم ..ويا وطني الكريم... لك الله…

 الى من يؤيدون هادي تحت 
مسمى الشرعية والدستور

اقول لكم:
الدستور اليمني يقول:

غــيــاب رئــيــس الجمهورية 
خــــارج الـــوطـــن (٦٠) يــومــًا 

يفقده الشرعية فورًا..
يعني الدنبوع هــادي فقد الشرعية 

للمرة الرابعة.
١- اول مرة وفقا للمبادرة الخليجية 

شرعيته قد انتهت قبل أكثر من عام

٢- مـــــرة أخــــــرى فــقــد 
شرعيته لما قدم استقالته 

بنفسه.
٣- مرة أخرى فقد هادي 
شرعية لما ذهــب للخارج 

ينادي لقصف الوطن.
٤- واآلن المرة الرابعة 
لتجاوز مدة مكوثه خارج اليمن للدستور

( قالك دستور وشرعية)
قد «شطط» الدستور شطاط وانتم 

تؤيدوه كالعميان يادعاة الغزاة.

متى ستفهمون ان 
الكل مستهدف

مـــــــــــتـــــــــــى 
ســتــفــهــمــون 
لـــــكـــــل  ا ن  ا

مستهدف.
ارض وانسان

شـــــــــجـــــــــر 
وحـــــيـــــوان .. 
مباٍن وطرقات .

سدود ومنشآت..
مصانع وجامعات
مدني وعسكري
مطارات وموانئ
مؤيد ومعارض
مدينة وقرية 

جبل ووادي
بالمختصر.. المستهدف هو اليمن 

بكل مافيه.

على األرجح:
ـــح مــع  ســيــتــحــقــق مــــن حــــــوار صـــال
«الميادين» الكثير، بينما لن يتحقق من 

حوار الرياض شيء.
:
ً
مثال

- حوار الرياض أكد على أنه ال حوار 
وال تفاوض مع صالح والحوثيين الذين 
يــســيــطــرون عــلــى األرض فــي اليمن 
(قبل أن يتخلوا عن كل شيء بما يعني 
االستسالم)، بينما أكد حوار صالح على 
أن الجلوس على طاولة المفاوضات مع 
الطرف اآلخر (في إشارة منه للرياض 
بشكل رئيسي أكثر منها ألطراف مؤتمر 
الرياض اليمنيين) البد سيحدث عاجًال 
أو آجًال، وقد بدأت الرياض في ذلك فعًال 
مع الحوثيين في مسقط دون أن تكترث 

بحلفائها اليمنيين.
- حــــوار الـــريـــاض أكـــد عــلــى تنفيذ 
مــخــرجــات حـــوار موفنبيك بــعــد كل 

مــا حــــدث، بينما أكـــد حــوار 
صالح على أن مخرجات حوار 
موفنبيك سقطت وانتهت بعد 
عاصفة الــحــزم، (وهــي كانت 
 قبل 

ٍّ
بعيدة التحقق على كل

عاصفة الحزم وأصبحت أبعد 
ما تكون عن التحقق بعدها).

- حـــوار الــريــاض أكـــد على 
ــى مــا قبل  ــه ستتم إعـــادة صــعــدة ال أن
٢٠٠٤م، بينما قــال حـــوار صــالــح إن 
المشاركين في حوار الرياض حكموا على 
أنفسهم بالالعودة الى اليمن وتحدث 
عن الحوثيين كقوة لم يعد باإلمكان 
تجاهلها، ناهيك عن اعادتها الى ماقبل 

٢٠٠٤م.
هـــذه ثــالثــة مــن جملة أمــثــلــة تبرز 
الفوارق بين ما خرج به حوار الرياض 
وما خرج به حوار صالح، وهي في الغالب 
تتجمع في مصب فــارق واحــد رئيسي 

بين صالح وخصومه:
صــالــح مــوجــود فــي اليمن 
ــــي الــــواقــــع وخــصــومــه  وف
موجودون في الرياض وفي 

األماني.
ومــا قاله ويقوله صالح ال 
ــه تحقق ومــايــزال  يــبــدو أن
ــه قــوي بقدٍر  حتى اآلن ألن
ما ألنــه واقــعــي، يعرف الــواقــع ويجيد 
إدارته واللعب على تناقضاته، في مقابل 
خصوم يبدو كل جهدهم منصبًا على 
الــهــروب من الــواقــع وتهريب الوقائع 
والحقائق عبر طمرها بأطنان من األماني 
التي يصعب عليك حتى تخيل إمكانية 

تحققها.
ويبدو، بشكل عام، أن صالح يتعامل 
مع السياسة بما هي فن الممكن، فيما 
يتعامل خصومه معها بما هي تمّني 

المستحيل دون أي فن.

مسخ وزير للخارجية 
رياض ياسين قبل 

ايام قال: 
الجيش اليمني لم 
يعد جيشًا وطنيًا ،، 
منذ أن افصح هادي 
للعديد من الجهات 
قبل فترة طويلة أن 

الجيش ال يلتزم بقراراته وهو 
القائد االعلى للجيش ،، 

وبالتالي فهذا الجيش اصبح 
غــيــر وطــنــي وصــــار مـــن حق 
الــرئــيــس تدمير هــذا الجيش 

المرتهن بأي وسيلة .!!
 قولوا لهذا المسخ ،، المؤسسة 

العسكرية افرادها 
مـــن كـــل الــمــنــاطــق 
اليمنية وال يحق الي 
جهة ان تعمل على 
تــدمــيــرهــا لمجرد 
ان معتوهًا فاشًال 
مــثــل هــــادي صــّرح 
كذبًا أنه لم يستطع 

السيطرة عليها ..
مثًال ،، إذا حارس مرمى صّرح 
أثناء المباراة مبررًا فشله بأن 

مرماه واسع واكبر من الالزم !
يتم تغيير هذا الحارس فورًا،، 

مش تغيير المرمى .

من يوميات الحصار
الــضــرورات تبيح 

المحظورات' 
ومن الضروري أن 
أشتري انبوبة الغاز 

بستة آالف ريال'
وأن أشتري خزان 
الــمــاء بعشرة آالف 

ريال'
وأن.......'
وأن.......'

ــــى تــدمــيــر  .حــــت
ــــمــــدت الــكــبــرى  ال
الثالث' كأنه أصبح 

ضروريًا لهم..؟!
من المحظورات 
مــا أصبح ضروريًا 

في أيام الحصار'
وأخــــــشــــــى إذا 
ظلت الضروريات 

تتصاعد' 
أن تطول فسحة 

األمل.

مقتطفات
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سليم أبو نصار

اليمن مقبرة الغزاة.. لن يمروا..
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منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

كتاباتهم

ابو طه

أسيل محمد

السلطان اليمني

مبخوت عبدويس

الهيثم الصالح الجبري

أمل علي الربابي

هشام بن حميد

عبداهللا محمد البداي

علي المليكي

الــجــزيــرة: علي عبدالله صالح 
متحالف مع تنظيم القاعدة وهو 

من يسّيرهم
العربية:علي عبدالله صالح متحالف 

مع الحوثيين وهو من يسّيرهم :
الناس هؤالء مابيستحوش خالص.

شكرًا ألنبل من فينا ، وأطهر من 
على ارض اليمن " مقاتلي اليمن 
الذين يقاتلون اآلن بالحدود وبكل 

الجبهات لحماية بالدنا 

الن السياسة بحر ليس له قرار 
اتــوقــع أن ينشق مــن تحالف مع 
هادي في الرياض في حوار جنيف.
ويستمر الــرقــص على رؤوس 

الدنابيع.

كانت ومازالت وستظل مدينة_
إب هـــي الـــوجـــه الــجــمــيــل لليمن 
..وســتــظــل إب صــخــرة تتحطم 
عليها كل مــؤامــرات ومخططات 

الحرب والدمار والفتن.

 ال ُيغلب ولو انحاز لفترة ، 
ُ

الحق
قال الله تعالى : (كتب الله ألغلبن 

أنا ورسلي)
فال تخف على الحق وأهله، وإنما 

خف على نفسك ، إذ لم تنصره..

آل سعود كانوا فاكرين أن اليمن 
تشبه البحرين يرسلوا لها درع 

الجزيرة ويخلصوا..
اليوم قد بيصيحوا  "اللي شبكنا 

يخلصنا" .

الــزعــيــم يــنــزل كــل فــتــرة تحديث 
لمقولة جديدة تصبح حديث الساعة

قبل فترة اشتهرت عبارة حاربي_
وارقدي.. اآلن نزل لنا تحديث :

ْبَسة_واسكت.. فديت قلبك 
ُ
كل_ك
يازعيم 

ال يهمني موقف قيادة المؤتمر 
الشعبي الــعــام بــقــدر مــا تهمني 
القاعدة الجماهيرية لهذا الحزب 

العمالق..
تحياتي لكل مؤتمري حر غيور 
على وطنه عّبر عن رأيه وموقفه 

بكل وضوح،،

من اراد الحرية يجب عليه وضع 
أسوأ االحتماالت ومنها حياته .

ياسمين ربيع 

عبداهللا اإلرياني

محمد علي الجندلي

الطـارق ابواصبععبدالمنعم ابوغانم

سلمان نعمان الحكمي جميل مفرح

ابراهيم ابراهيم 

بين حوارين

زين العابدين العابد 
- مواليد ١٩٨٧ صنعاء

- خريج كلية االعالم جامعة صنعاء 
- كاتب صحفي وناشط حقوقي 

- احد االعضاء الشباب المتميزين  بحزب المؤتمر الشعبي العام.

نبيل سبيع

حسن البعداني

رأفت محمدسليم راجح

خالد الشرقي

لك الله يايمن 

قطف ياهادي ورحلك حرب اخالق
الحرب التي يخوضها اليمانيون في مواجهة العدوان 

هي حرب اخالق قبل كل شيء..
 فاذا استطعنا ان نخوضها بأخالق عالية وان ندير 
انفسنا بمستوى قيمي اخالقي عاٍل يتجاوز احقاد 
ووسلبيات الماضي من اجل الخروج بيمن قوي و 
مكان بين االمم، هنا سنعيد بناء كل شيء في زمن 
قياسي وسننطلق نحو المجد .. ســالم الله على 

الشهداء.

يا ريت قناة الجزيرة تعرض فيلمًا تسجيليًا تقول فيه ان 
اليمن فيها حرب  ومحاصرة وان اليمنيين يعانون

على شان هادي يعرف ويفهم ويتلحلح شوية ويحاول 
يختصر مسلسل الحوارات التي بدأت في صنعاء وانتقلت 

الى الرياض وستنتقل الى جنيف 
ويعلم الله ايش بعد جنيف ..ويرح له ويسلم الشعب من 

المالحقة بعده والعرعرة له وللمتحاورين .

قالك دستور وشرعية

منصور الهاللي

اذا لم يتفقو ال نريدهم 
الى مجلس االمــن الدولي والي 
االمم المتحدة والى المشرفين 
علي حوار جنيف اذا المسئولون 
اليمنيون الــذيــن سيتحاوروا 
ــم يتفقوا فخلوهم  عــنــدكــم ل
لكم اعملوهم بعيونكم اهم 

شيء اليرجعوا.. واحنا كشعب 
يمني بنزيد نرسل لكم بالباقي 
وبنعرف نــدبــر امــورنــا بنفسنا 

كشعب ..
كل واحد ينتبه لنفسه وخالص 

هذا آخر مطلب لنا عندكم. 


