
تـــســـاؤل البعض 
ــم  ــــــمــــــاذا ل عــــــن ل
يــتــم االعـــــالن عن 
ــقــتــلــى من  عــــدد ال
الجيش الوطني في 

صافر..؟
أعــــــاد لـــألذهـــان 
ــــة جــــرت  ــــعــــرك م

ــشــمــال والــجــنــوب في  بــيــن ال
سبعينيات من القرن الماضي

الــمــعــركــة حــدثــت فــي خط 
التماس بين البيضاء ومكيراس 
وكــان يساند الجيش الجنوبي 
افـــراد مــن الــقــوات الشعبية.. 
ــســمــى 

ُ
وكــــانــــت مـــكـــيـــراس ت

بــالــظــاهــر .. واي شــخــص من 
مكيراس يقال له ظاهري..

والقوات الشعبية 
ــاك جميعهم  هــن
مـــن مـــكـــيـــراس.. 
الــمــهــم المعركة 
انـــتـــهـــت بــمــقــتــل 
سبعة، ثــالثــة من 
الــجــيــش الجنوبي 
واربعة من القوات 
الشعبية.. واحد من خبرتنا كان 
هو من كتب البرقية الى وزارة 
الدفاع إلشعارهم بالخسائر في 

االرواح وكتب:
وكانت خسائرنا في المعركة 
ثالثة شهداء واربعة اظهور..!!
ولــهــذا فالقتلى مــن الجيش 
اليمني في صافر هم اظهور 

ليس إال..

ان مـــــاحـــــدث  لـــقـــوات 
التحالف المعادي بمنطقة 
صــافــر- محافظة مــأرب- 
ـــو  ـــزه يــثــيــر الـــفـــخـــر وال
واالعجاب لوجود عقليات 
ـــي الــجــيــش  ــة ف عــســكــري
ليمني تفوق نظيراتها  ا
من قيادات دول التحالف 
التي افرطت في استخدام 
اقوى واحدث التكنولوجيا 
والمعدات والعتاد واآلليات 
الــعــســكــريــة األمــريــكــيــة 
ـــــن الــــدعــــم  نــــاهــــيــــك ع
اللوجيستي الــمــقــدم لها 
مــن اقــوى جيوش العالم 
وبالرغم مــن كــل ذلــك لم 
تستطع ان تحقق شيئًا 

ملموسًا..
ــجــيــش  بــيــنــمــا هــــــذا ال

وبــإمــكــانــاتــه المتواضعة 
والمحدودة وبالرغم من 
كل ماتعرض له من هيكلة 
واقــــصــــاءت واغــتــيــاالت 
ـــفـــجـــيـــرات وحـــــروب  وت
ــــع مــخــتــلــف  داخـــلـــيـــة م
ــيــة  الــتــنــظــيــمــات االرهــاب
وفــــي ظـــل عــــدم وجـــود 
غطاء جوي وعمالء وخونة 
ومرتزقة وجــراح داخلية 
ــه وبــصــاروخ  نــازفــة، اال أن
روســي قديم نوع توشكا 

ـــذي قيمته التتعدى  وال
قيمة ربــع صـــاروخ واحــد 
 F١٦» تطلقه طائرات الـ
» الحديثة تمكن من اصابة 
مئات االهداف مما ادى إلى 
خسائر جسيمة وفادحة 
ومهولة بالجنود والعتاد 
والــــمــــعــــدات واآللــــيــــات 
والــطــائــرات العسكرية 
كما انه اصاب معنوياتهم 
بــإحــبــاط وخــــوف ورعــب 
قاتل وشتت كل جهودهم 
في انشاء قاعدة انطالق 
لهجومهم المزعوم على 
صنعاء وتحريرها.. حقًا 

م..
ّ
انها ضربة معل

جيشها  لليمن  فهنيئًا 
ــمــيــامــيــن..  وابــطــالــهــا ال

دعواتكم لهم .

لــــــــــــــم 
ــم  ــل ــك ــت ي
احـــد عن 
الــقــتــلــى 
اليمنيين 
ــــــى  حــــــت
قــــنــــوات 
ــعــدوان  ال

ــم تــصــرح كــم عـــدد القتلى  ل
المرتزقة فقط االماراتيون 
فــوق هــذا اسمتهم شهداء، 
أما إذا تحدثت عن المرتزقة 
فتكتفي بالقول: قتلى، آه آه 
ــن بــلــدك يخونك  مــأســاة ان اب
ويحشد عليك الغزاة وباالخير 
ـــــه يــصــبــح ارخــــــص مــن  دم

دم....؟!

سنقاوم الحوثي ولن نقبل 
بمحاربتكم له

سنقاوم الحوثيين بطريقتنا 
وبوسائلنا الــخــاصــة، السياسية 
ـــة  ـــي ـــشـــعـــب ــــمــــيــــة وال ــــســــل وال
والمجتمعية، وحتى العسكرية 
ان لــزم األمــر، لكننا لن نقبل بأن 
تحاربوهم على اعتبارهم مجوسًا 
ــاء المدنيين  وتبيحون حتى دم
منهم، فيكفينا مشاهد السحل 
والذبح واالعــدامــات التي حصلت في عــدن وتعز بحق 

المدنيين بعد ادعاء تحريرها.
هل تعرفون أنه ال يمكن تمييز الحوثي من غير الحوثي 
داخــل المدن اليمنية، فاألسرة الــواحــدة فيها الحوثي 

واإلخواني والسلفي والمؤتمري والناصري والبعثي؟
هل تعرفون أن الحوثية حركة دينية سياسية وليست 

انتماء عرقي؟
هل تعرفون أن استهداف المدنيين الحوثيين يعني 
استهداف شعب بأكمله ألنه ال توجد أســرة في شمال 
اليمن ووسطه اال وينتسب أحد أفرادها الى الحوثيين أو 

على األقل مؤيد لهم سياسيًا..

نذالة
ــة وحــقــارة  ــذال االصــــالح بــكــل ن
يعزي في مصرع جنود الغزاة، 
بينما لم نسمع منه تعزية في 
ــصــرع أبـــنـــاء شــعــبــه فـــي تعز  م
وفي المخا وفي صنعاء وفي كل 

المحافظات!!
أي نذالة وأي عمالة وصل اليها 

االخوان !!
والله لو تقبلوا أحذية الغزاة لن تنالوا رضاهم!

تصوروا ان العدوان يتم علينا 
بــدعــم لوجيستي وبمشاركة 
قــــادة عــســكــريــيــن وأمــنــيــيــن 
يمنيين يعرفون ادق تفاصيل 
مــاهــو متوافر لدينا وفــي ظل 
سيطرة جوية مطلقة، ومرتزقة 
فتحوا علينا ١١ جبهة وفي ظل 
تباين وانقسام في جبهة رفض 

العدوان واالحتالل ومع عدم وجود حكومة 
او مؤسسات ونحن نخضع لحصار شامل 
ورقابة جوية مستمرة وانعدام للمشتقات 
النفطية وشح شديد في االمكانات وعدم 
وجــود غرفة عمليات عسكرية وبدائية 
نظام االتصال وغياب اي دعم من اي دولة 
او جهة، ومع كل ذلك وبعد نصف عام من 
الــعــدوان الهمجي المتوحش والمشاركة 

ــادات  الــخــيــانــيــة الـــقـــذرة مــن قــي
عــســكــريــة وأمــنــيــة وســيــاســيــة 

ومجتمعية وأحزاب وقطعانها!
الجيش -الذي اتهمناه بالعائلي- 
واللجان الشعبية يسجلون اروع 
االنتصارات في مختلف الجبهات. 

شخصيًا اعتذر للجيش ولقيادته 
ـــو بــالــصــمــت على  لــمــشــاركــتــنــا ول
جريمة الهيكلة التي كانت الهدف الرئيسي 

لمن ركبوا موجة الثورة..
لقد قلت يومًا ان القيادة تمتلك عقلية 
ونفسية وصبرًا استراتيجيًا طويل النفس 
ولكني لم اتصور عندما قلت ذلك انها بهذا 

العمق والصبر والصالبة والصمود..
ننحني تقديرًا واجـــالال للجيش الوطني 

وقياداته وللجان الشعبية وقياداتها..

مقتطفات
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اشراف/
كامل الخوداني

عبد الرحمن الحنبصي

محمد أبو نايف 

بشير المنصوب

محروس كامل

يحيى العابد

عمار البركاني

غيالن العماري 

ناصر صالح زيد الذيب

الحارث الفيشاني

صفارت االنذار فعًال صفرت
في وسط صافر والمعارك التزال

كل الحقايق يارجال اتشفرت
رى من يستحق المونديال

ُ
ياهل ت

رسـالة هــامة الى
البحرين واالمارات والسعودية:

الجيـــش اليــمني يختـلف تمـامًا 
عن

المنتخب اليـمنـي

الجامعة العبرية واألزهــر غير 
الشريف 

يدين استهداف الغزاة من قوات 
التحالف

ــعــاقــل اليــتــكــلــف مــا اليطيق  ال
واليسعى إال لما يــدرك واليعد إال 
بما يقدر عليه والينفق إال بقدر ما 

يستفيد ..!!

ـــن صــافــر   ــــعــــدوان م  هــــدف ال
واحتالل مـــارب...!؟ هدف نفطي 

بامتياز

يقول علي ولد زايد 
إن صاحبي مثل توشكا 

وإال فال كان صاحب 
يسرح يقاتل غريمك
حتى ولو كان بمأرب 

وإن جاء خليجي مبندق
مايرجع إال مصندق

حتى المساجد بــيــوت الــلــه ال أمــان 
فيها.. القتل يــدرك اليمنيين أينما 
ذهبوا.. وكلهم يقتلون ويفجرون باسم 
الــلــه!؟ متى يتوقف القتل واالقتتال 
والــقــصــف والــتــفــجــيــر.. يــا الــلــه ارحــم 

عبادك والطف بهم واحفظهم..

الخــوف والقلق على صنعاء من 
جحافل الــدواعــش التي تقودهم 
مملكة اإلرهـــــاب والصهيونية 
الــســعــوديــة مهما هـــرف ارهـــاب 
اعــالمــهــم.. صنعاء محمية برب 

العرش ثم رجالها.

ــذ الــخــطــوة األولــــى  قــلــنــاهــا مــن
للعدوان: 

"السعودية ال تحارب الحوثي ،
بل تقذف بحرابها نحونا جميعًا 

ولن تنتصر..

تحية للجيش واللجان الشعبية

عبدالباسط عبدالله الحداد 
مواليد إب ١٩٨٥م 

 ناشط سياسي 
بكالوريوس إدارة أعمال- جامعة المستقبل

دبلوم محاسبة- المعهد الوطني للعلوم اإلدارية
يعمل حاليًا بأمانة العاصمة

مأساة

علي البخيتي 

هاشم الشيخ 

حسين عزيز 

محمد المقالح 

سلمان الحارثي

هل سيعي التحالف رسالة «توشكا» في «صافر».. 

كتاباتهم

حسن زيد
عبدالرحمن الدرويش 

سيأتي يوم ويتوقف العدوان على بالدنا وسيبقى 
حينها شخصان ال ثالث لهما:

١- شخص وقف ضد العدوان على ارضه ووطنه 
وشعبه ودافع عن وطنه وتحمل كل انواع الحصار ، 
شخص حبه لوطنه جعله مستعدًا أن يكون في ارض 
المعركة درعًا لحماية ارضه وسدًا منيعًا يصد من 

يريد أن يدنس ارضه ويقتل شعبه .
٢- وشخص آخر وقف مع العدوان على وطنه ويؤيد 
قتل ابناء شعبه وتدمير منجزاته وُبناه التحتية وكل 
شيء جميل تم انجازه ، شخص يؤيد الحصار ويؤيد 

ــة الــى ارضه  دخــول الــغــزاة من كل دول
الطاهرة، شخص يتباهى بأنه يتلقى 
المال والسالح من الخارج من اجل زرع 
الفتنة ويتباهى بأنه عميل يخون وطنه .
حينها لن يرحم التاريخ من كان يؤيد 
الـــعـــدوان عــلــى وطــنــه وســـوف تلعنه 
 
ً
االجيال جيل بعد جيل وسيكون نقطة
ســوداء في تاريخ اليمن المعاصر، ولن تقبل االرض 
اليمنية الطاهرة أن يمشي فيها أو يدفن بها ألنه خانها 

وخان ترابها.. 

مجاهد المطري 

لن يرحمهم التاريخ

رسالة إلى الحاقدين على 
الزعيم الصالح اقول لهم ..
إن كان حب الزعيم داء"فال 

نريد له دواء~ 
وإن كان حبه زرعًا،،فنحن 

له أرض وماء~ 
وإن كان حبه بردًا"،، 
فلتحيا أيام الشتاء~ 

وإن كان حبه دمعًا"،، 
ــون عن  ــاعــي فـــال تــقــفــي ي

البكاء~
وإن كان حبه شهادة

ـــخ كلنا  ـــاري ـــا ت فــســجــل ي
شهداء~

سالم_الله_على_عفاش 

ناصر الحياني 
صالح الحنشي

أحمد رفيق

إلى الحاقدين

عبدالرحمن العماري

حزب الصدقات 
االصالحيون كل حساباتهم مادية :

بعد سقوط القتلى االماراتيين في مارب تخيلوا ماذا 
علق االصالحيون على الخبر ..

قالو االمارات تقاعست عن دعم المقاومة في االيام 

السابقة لكن بعد سقوط القتلى في صافر سوف 
تدعم المقاومة وبقوة!!

صــدق من اطلق عليهم حــزب الصدقات وجمع 
التبرعات.. 

"وما النصر إال من عند الله"

لــم يــعــد لــديــنــا مــعــســكــرات وال 
طــائــرات لتقصفوها فــي صنعاء 
او في اي مكان آخــر.. كل اهدافنا 
ــهــم في  الــعــســكــريــة رجـــــال وكــل

الجبهات.. واذا كنتم ابطاًال فاذهبوا 
الى هناك لمالقاتهم في صحن الجن 
واال في عقبة ثــرة واال في مجمع 

قوى العسكري بجيزان.

 
ّ
ليس إال

فاشلون مهما حاولتم
سوف تنتهي  بالفشل كل محاوالت الخارج نلتقي َّـ «صحن الجن»

لفرض خياراته ألي حل سياسي في اليمن.. 
وبالتالي اي حل سياسي في اليمن البد ان 
يكون وفــق قناعات وخــيــارات اليمنيين 
أنفسهم اوًال مــع مــراعــاة مصالح الخارج 
شرط ان التكون على حساب الداخل، ويظل 

الخارج عامًال مساعدًا فقط …


