
الجيش اليمني اليوم 
ــــــذي تــــم تــدمــيــره  ال
والـــعـــزم عــلــي تغيره 
بجيش مــرتــزق تحت 
مسمى "جيش وطني" 
ليس النه جيش عائلي 
كما يتهمه البعض بل 

النه جيش لم يعثر علي القيادة 
السليمة والقادرة على توجيهه 

صوب االهداف الوطنية…
غير القيادات 

ُ
في تاريخ االمم ت

الـــفـــاشـــلـــة ولــيــســت 
الـــجـــيـــوش يــاســيــادة 
المملكة… هادي جواد 
خاسر حتى وان خضع 
الحوثيون وصالح لقرار 
مجلس االمـــن او حتى 
قبلوا بسقوط صنعاء… 
الرجل ال يحمل للشعب اليمني اي 
بشرى وليس قــادر علي اسعاد 
مــنــزل واحـــد فــمــا بــالــكــم بسعب 

عريق كشعب اليمن؟! 

حزب التجمع اليمني لإلصالح لم يكسب 
من هذه الحرب، بل  قد زاد فوق خسرانه 
السابق خسرانا مضاعفًا، وصار يرجو اليوم 
السالمة على ما بقي من بقاياه، وهو الذي 
كان يرقص طربا وابتهاجا في بداية نشوبها، 
وكان يعتقد أنها ستفتح له األبواب والدروب 

فرجا وسعة. أحمد حاشد هاشم

الخسران المبين 

ـــا مــــن العـــب  ـــركـــي ت
هـــــجـــــوم دولـــــــــي فــي 
ــيــة  الــتــصــفــيــات الــدول
خارج ارضه وجماهيره 
ـــى العـــب دفــــاع بين  ال
ارضه وجماهيره ربما 
بــتــخــطــيــطــه لــيــكــون 

ساحة وملعبا لتدمير الدب الروسي 
ولو بدماء االتراك او سقط في فخ 
دولي يجازونه( كجزاء سنمار) بعد 
ان شارك في تدمير انظمة كانت 
قريبة منه ومساندة له ان مايدور 

هو كالعصي اذا تفرقت 
ــات الــســبــحــة  ــحــب او ك
(المسبحة) اذا قطع 
السلك الرابط لها فانها 
تتناثر كل حباتها على 
االرض فتختفي بين 
الرمال ويبدو ان االيام 
القادمة قد تغير الكثير فنحن 
ــدة) اللهم  امـــام ( هيكلة جــدي
احفظ االســالم والمسلمين عامة 
وابناء اليمن خاصة واحقن دماءهم 

انك عزيز حكيم

 لماذا تكره اإلخوان ؟
 بالمختصر المفيد ألنهم عصابة اجرامية
ة الدين لتدمير األمة العربية ترتدي عباء

واإلسالمية واقامة الخالفة الصهيوامريكية.
١-افتوا وشاركوا في قتل الجنوبيين عام ١٩٩٤م.
٢-افتوا وشاركوا في قتل الحوثيين عام ٢٠٠٤م.
٣-افتوا وشاركوا في قتل المؤتمريين عام ٢٠١١م.
٤-افــتــوا وشــاركــوا في قتل الشعب اليمني عام 

٢٠١٥م.

فهم سقيم
كثير ممن التحقوا بالرياض كانوا ضحية 
الشعور باالنبهار الساذج أو االرتياع الساذج 
وهــم يشاهدون 
ــــــــــــعــــــــــــرض  ال
الـــــــســـــــعـــــــودي 
المبهرج لقوتها 
في اليمن.. إضافة 
إلــى طمعهم في 
نقودها والرهبة 
ــــــن نــــفــــوذهــــا  م

الالمحدود.
ليس إيمانهم بقضية الشرعية الدستورية 
بل الجشع والفهم السقيم للقوة والسياسة 

والحرب.

شعب عظيم 
تــحــالــف الـــعـــدوان 
ــر مـــن عشرين  ــث اك
دولـــة وقــصــف جوي 
ـــأحـــدث  وبــــحــــري ب
الطائرات والصواريخ 
والــبــارجــات.. حصار 
جــوي وبــحــري وبــري 
ـــن تسعة  الكـــثـــر م

شهور .
عمالء ومرتزقة من الداخل اثنا عشر جبهة 

داخلية .
ومازلنا والحمدلله صامدين منتصرين في 

الجبهة الخارجية والجبهات الداخلية .
فعًال شعب عظيم. 

حشد العدوان السعودي األمريكي الهمجي 
العالم على الشعب اليمني ، في حربه القذرة 

وغير المشروعة..
حاصرونا بــرًا وبحرًا وجــوًا، استخدموا اقوى 
وافتك االسلحة المتطورة..استأجروا اقمارا 
صناعية تجسسية ، وجندوا آالف الجواسيس 

والخونة وقيادات احزاب في الداخل .
انفقوا مئات المليارات لشراء الذمم والمواقف 

العربية واالســالمــيــة والــغــربــيــة لتمرير وتبرير 
عــدوانــهــم.. جــنــدوا كتابًا وصحفيين وحقوقيين 
وناشطين وناشطات لتزييف الحقائق ،وتسويق 

العدوان وتبرير جرائمه .
جندوا مشائخ وقــادة عسكريين ووزراء سابقين 

كجواسيس وادالء ،
ــدواعــش والمرتزقة مــن كــل مكان  استقدموا ال

الكساب العدوان ابعادا طائفية . 
استقدموا جيوشًا مرتزقة من عدة دول ، الدامة 
الحروب الداخلية.. جيروا االمم المتحدة والجامعة 
العربية ومنظمة التعاون االسالمي لتغطية العدوان 

وشرعنته، قتلوا وجرحوا وشردوا 
مئات اآلالف 

دمــــروا كــل مــا بــنــاه الــشــعــب في 
عشرات السنين ، 

ثم ماذا بعد ٨ اشهر من القتل 
الــعــبــثــي والـــمـــجـــازر والــتــهــجــيــر 

والتدمير ؟ 
ثم ماذا بعد هذا الصبر والصمود 
واللحمة الوطنية غير المسبوقة ، واالنتصارات 
الكبرى على العدوان سياسيا وعسكريا وامنيا وافشال 

اهدافه ، وفضحه وتعريته امام العالم ؟ 
لم يعد لدى تحالف العدوان ومرتزقته سوى تجرع 
الهزائم واالنكسارات والمزيد منها بفضل الله تعالى 
وصمود الشعب اليمني العظيم ، وتضحيات وبطوالت 

ابطال الجيش واللجان الشعبية .
لــم يعد لــدى تحالف الــعــدوان ســوى االعــتــراف 

بالهزيمة ، وال شيء آخر
 مسألة اعتراف العدوان بهزيمته لن تتأخر كثيرًا..

انها مسألة وقت ال اكثر .

مقتطفات
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اشراف/
كامل الخوداني

ماجد العديني

عبدالرحمن الزيادي

عبدالرحمن الحنبصي

أحمد الشاوش

ناصر الحياني

محمود عامر

بشير المنصوب

زياد السالمي

وفاء محمد علي حنش

هل االستعانة بالمستعمر ضد 
مكون وطني تعد مقاومة، ال وألف 
ال يا لوثة، العمل الثوري، المقاومة 
اشتقاق جاء من رحم الثورة ليس 

من صلب االستعمار الوهابي!

نحن كــعــرب نفتخر ليل نهار 
ــانــتــصــاراتــنــا فـــي عــيــن جــالــوت  ب
وحطين والقادسية.. هل الحظ 
أحد أن هذه األماكن الثالثة تحت 

االحتالل حاليًا…

إذا أردت أن تعيش وتبقى على 
طاولة الشطرنج

فال بد أن تقاتل ..
خيارات السلم والحياد معدومة!

والدين دين الله إال أنه
لم يرض شيخ اإلفك حتى زوره
وترى الذي قد باع غدرًا ضاحكًا

ويراه امرًا داعيًا للمفخرة
هل ثورة األحرار دمرت موطنًا؟

شتان من يبنيه او من دمره

ــد على  ــرائ الــمــؤتــمــر.. الــحــزب ال
الساحة..

ويـــمـــتـــلـــك قــــاعــــدة شــعــبــيــة 
اليمتلكها اي حزب..

في الــداخــل والــخــارج الحلول إال 
بالمؤتمر.

المفروض أن يعملوا وثيقة شرف 
للبترول تتمثل في توزيع البترول 
بشفافية على المحطات وعــدم 
اخفائه واخراجه إلى السوق السوداء!

سابقًا كان يقال للسارق : حاذق
والنزيه : اهبل

اذا اســتــطــعــنــا تــغــيــيــر هــذيــن 
المفهومين فنحن في خير كبير

السارق : سارق 
النزيه : نزيه

حــوار ليس شرطه األول إيقاف 
العدوان

ــذي  اليــعــنــي الــشــعــب الــيــمــنــي ال
تحمل تبعات 

العدوان وحده!

جميعًا... 
اتقوا الله في هذا الوطن..!؟

الم ُيقل ان حب الوطن من اإليمان 
فأين إيمانكم اذًا..

(اعتراف العدوان بالهزيمة مسألة وقت )

محمد بن علي حمود البخيتي 
- مواليد  يناير  ١٩٧٥م

- جامعة صنعاء/تخصص/كيمياء
- يعمل لدى /أمانة العاصمة صنعاء

- كاتب وناشط سياسي 

محمد المنصور
جميل الجعدبي

أمة الرزاق جحاف

محمد العالئي

مجاهد المطري

جابر حبيب صمادي

صورة نادرة لـجندي حرس جمهوري يمني يتسلق جبل حافي القدمين ويصل الى موقع سعودي  ويقوم باحراق الموقع بقنبلة يدوية.. 
هذا هو الجندي اليمني الذي يتحدث عنه العالم..

عقيدة طورانيةكتاباتهم
روســيــا، باعت لتركيا، 
طـــائـــرتـــيـــن، واشـــتـــرت 

سوريا.
أو ان الــجــيــش التركي 
نفسه، باع أحالم اردوغان 
في سوريا، لروسيا بقيمة 

طائرتين.
العقيدة التركية، تجاه 
العالم العربي، اما دينية، 

طموحة للعودة للخالفة، وهي عقيدة 
االحــــزاب السياسية االســالمــيــة، أو 
طورانية، تقول: ال أمان للعرب، يكفي 
خيانتهم لنا فــي الــحــرب العالمية 

الثانية.
وللعلم، هذه العقيدة الطورانية، 
ــزام بــيــن العلمانيين، غير  ــت هــي ال
الدينيين، او العلمانيين المتدينين، 
وهم يشكلون عمق الشعب التركي..

ــعــرب  ــيــن ال ــي مــعــنــا االف االســالم
فــي تــركــيــا االن، وال واحــــد منهم، 
نشوفه يــالحــظ، العقيدة القومية 

الطورانية، التي التــزال 
تـــتـــذكـــر الـــســـعـــوديـــة، 
كبلد قــاد خيانة الدولة 
العثمانية، ســـواء عبر 
الـــشـــريـــف حــســيــن، او 
ــز..  ــعــزي ــدال ــك عــب ــمــل ال
وحتى االدارســــة الذين 
وقعوا اتفاقا مع االنجليز 

لمحاربة العثمانيين.
ــة االمــام  اليمن، ونتحدث عــن دول
يحيى، نعم كانت تقاتل العثمانيون، 
لكن ليس لصالح االنجليز، لذا فحين 
انهزم العثمانيون وطالبت بريطانيا 
حامية صنعاء االستسالم، سلم الوالي 

العثماني نفوذه لالمام يحيى.
على فكرة، التقييم الفيسبوكي، 
لـــالحـــداث، فــيــه مجهالة يقينية.. 
نتكلم عن الوقائع والجغرافيا، كانها 
لم تكن كلها نتيجة مائة سنة او زيادة 
بخمسين.. قبلها كان العالم مختلفا 

ياعيال الفيس!!

نبيل الصوفي 

استقبال كولومبي للممثل السعودي
استقبال كولومبي وطني بعدن للممثل 
ــاســة جــمــهــوريــة  ــرئ الــســعــودي الـــخـــاص ب
المبادرة الملكية الخليجية والذي استعرض 
حــرس الجنجاويد الوطني وصافح القوات 
والمشروبات الغازية وانحنى تحية للعلم 
ــفــرقــة الــعــســكــريــة الخليجية  االجــنــبــي وال
والموسيقية التي عزفت النشيد الخياني الذي 

يردده مؤيدو العدوان (شكرًا سلمان) الذي 
يدعم احتالل االوطــان باالرهاب وباالخوان 
وبقوات السنغال مع داعش والسودان وبكل 
أتباع قــرن الشيطان .. بعدها تم الوقوف 
دقيقة على ضحايا االمـــارات والسعودية 
وشكرهما على الــدور الوطني في تسهيل 

االحتالل وتوفير االمكانات.

بين عهدين!

يا ولدي الغالي

التغيير في اليمن يعني نظام سابق يكّرم الشاعر الفضول ونظام الحق 
يعتدي على أبنائه.. واحد صاحبي من تعز خبيث قال يستاهل هو داري ان 
المقاومة فداء وتضحية -كما في قصائد ابيه - من اجل الوطن مش عمالة 
وارتزاق للخارج ..! ماعلينا .. تخيلوا فقط لوكان الذي اعتدى على ابن الفضول 
عبدالكريم من الطرف اآلخر كان قد االصالح ذلحين اصدر ٣ بيانات واعتبره 

اعتداء على الثورة والجمهورية والوحدة والنشيد الوطني!!

منذ أن غادرت البيت وأنا معجبة بنفسي ألني أنجبت بطًال 
مثلك ومزهوة بك وفخورة ألنك اتخذت قرارك بأن تكون 
هناك حيث يجب أن تكون أنت وغيرك من الشباب لتدافعوا 

عن تراب اليمن الطاهر .
وفي كل لحظة يتوجه قلبي مع قلوب كثير من األمهات 
غيري بالدعاء لله العزيز القدير أن يحفظكم ويحميكم 
ويثبت أقدامكم ويسدد رميكم ويكتب النصر المبين على 

أيديكم ويعيدكم إلينا سالمين منتصرين..

إبراهيم الحكيم محمد العابد

نجاح وحيد
إن كان من نجاح لتحالف اإلثم والعدوان السعودي على اليمن فهو 
بال جدال نجاحه في التعري .. تعرية حقيقة دولة وأطماعها وحقيقة 
أدواته وعمالتها له .. كل أدواته السياسية والمشيخية المجتمعية 
والكهنوتية والعسكرية واإلجرامية اإلرهابية.. كل أوراقه نجح في 
كشفها . عدا ذلك لم ينجح إال في تدمير مقدرات دولة وقتل وجرح 
أكثر من ٢٦ ألفا من شعبها وتشريد مئات اآلالف منهم وحرمان 

الماليين أعمالهم وفرض حصار مجرم على ٢٥ مليون إنسان.

خليجي - بترول = ؟؟؟؟
مدرس رياضيات سوري في احدى دول 

الخليج دخل
على الصف فوجد احد الطالب قد كتب 

على اللوح: سوري + فالفل= ؟؟
نهض احــد الطالب وقــال لألستاذ: يا 

استاذ جاوبنا
على هالسؤال بالله ...

انصدم االستاذ واحس بالغضب واإلهانة 
ولكنه بكل

هدوء امسك القلم وكتب على اللوح :
= طبيب ، ليعالجكم من امراضكم المزمنة

= مهندس ، ليبني لكم البيوت والمدن بدل الخيام
= معلم ، ليخلصكم من الجهل الذي كنتم رمزًا له

= ممرض ، ليضمد جراحكم بدل ان تشققها الشمس
ويستوطنها الذباب

= عالم ، ليعلمكم اصول دينكم وشريعة دنياكم
= حرفي ، ليصلح لكم ما تخربونه ألنكم أصًال ال تعرفون كيف 

تستعملونه..
= جندي ، ليعلمكم معنى األمن ويحميكم من الطامعين

= استاذ جامعي، لكنكم ال تعرفون الجامعات لتعرفوا اساتذتها..
= إعالمي، ليمحو الصورة البشعة التي يأخذها العالم عنكم

= خبير استراتيجي ، يــرســم لكم السياسات االقتصادية 
واالجتماعية والدبلوماسية..

ثم وضع خطًا تحت كل ما هذا وكتب :
خليجــــي - بتـــــرول = ؟؟؟؟

وقال لهم : من يملك الشجاعة ليجيب عن هذا السؤال..؟؟

Fidaa Ebrahim Hamedeh

محمد حميد العمري

عادل اإلدريسي

وليد ناصر الفقيه

تركيا ونهاية اللعب مع الكبار خسارة

تحية لجيشنا اليمني 

لماذا تكرههم ؟


