
شعب ال ُيقهر
كــان عليهم ان يــدركــوا ارادة 
ــشــعــب، ويـــأتـــوا بالمفسرين   ال
ليوضحوا لهم مــاذا تعني كلمة 

"يمن"..
ــتــاريــخ ومـــن ثم  ــراجــعــوا ال وي

يفكروا بمهاجمته..
انه اليمن يا هذا ابناؤه يعشقون 
الـــمـــوت كــمــا يــعــشــق اآلخــــرون 
الــحــيــاة.. ايــهــا الــقــابــعــون هناك 
عليكم ان تعلموا ان اليمانيين 
يؤمنون بأن الشعوب والجيوش 
تــنــتــصــر بــالــشــجــاعــة وااليـــمـــان 
والـــعـــقـــيـــدة واالرادة ولــيــس 

باالمكانات والمعدات .

الفرق بيننا وبينكم 
قلتم حوافيش

قلتم مخلوع
قلتم مبردقين
قلتم بالطجة

قلتم أبو الفين..
ـــم..  ـــت ـــل ـــم وق ـــت ـــل قـــلـــتـــم وق
ونستقبلها بابتسامة وتقبلناها 
ــصــدور رحــبــة ولـــم تمسنا او  تنقص من قدرنا..ب

هكذا نحن كنا ومازلنا نحمل 

ــرســم االمـــــل.. وانــتــم  الــحــب ون
ــحــقــد وتــرســمــون  تــحــمــلــون ال
الموت، وهذا الفرق بيننا وبينكم 

..
حاولوا ان تكونوا بمثل قلوبنا 
لعلكم تصنعون يمنًا جديدًا 
ومستقبًال افضل كما أردنــاه، ال 

كما اردتموه .

تركتها لمن باعوني رخيصًا وهربوا للرياض.. تركتها 
لفارس الصبيحي وحسين باسليم.. تركتها لمن رموني 
نازحة جائعة مشردة بال بيت وال مــال وال وطــن بدكان 
ليطلب مني صاحب الدكان المغترب بالسعودية ان ادفع له 
إيجارًا؟وانا نازحة؟تركتها للبنك الذي قرر بيع شقتي- بنك 
سبأ االصالحي- الجد ان شقتي 
التي اشتريتها بالتقسيط من 
مــيــراث ابــي قــد استولى عليها 
هــا او  المستأجر ورفـــض إخــالء
دفع االيجار النه من شبوة سالم 
الخليفي وجنوبي اصيل ؟تركتها 
لمدير المدرسة الخاصة الذي 
ــي من  ــال حــجــز شـــهـــادات اطــف
التربية ومنعهم من الدراسة 
ألني عجزت عن السداد الني فقيرة وبال عمل ؟تركتها لمن 
سرقوا قناة عدن ألجل تشتغل قناة الرياض.. هم يأكلون 
اموال الرياض ونحن نقف طوابير عند الكريمي ننتظر 
رواتبنا من عند الحوثيين.. ويا عجبي ؟؟؟تركتها لمن لم 
يسدد لليوم فلوسي المحجوزة عنده لسنة- المحامي سالم 
باوزير- وكلما اتصل به يقول ظروف صعبة؟والقاضي 
فهيم الحضرمي يعلم ؟تركتها لمن تركوني اواجه الموت 
بالتواهي وهربوا؟ تركتها لمرتزقة الريال السعودي الذين 
استكثروا عليَّ حتى اشتغل معهم ؟تركتها لمن وصفوني 
بالدحباشية والمستوطنة ؟تركتها لكل من يكرهوني 
ورحلت الى صنعاء لمن مدوا أياديهم إلي ويدفعون مرتبي 
ويقولون أنِت ابنتنا ؟شكرًا لهم وان ظننتهم يومًا اعدائي 

ألجد ان الزمن يعلمني انهم اصحابي..
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حامد غالب

محمد شرف الدين 

سفيان السالمي

محمد الصايه 

فيصل الحميري

رشاد الصوفي

أيوب الحمادي

آخر ماقالت:
 لهم عدن! 

ُ
تركت

 وليد محمد الحضرمي
- مواليد حجة ١٩٨٦م

- خريج كلية اإلعالم
- مراسل تلفزيوني وإعالمي

يعمل لدى إذاعة حجة

الفقيدة جميلة غانم

بعد مضي اكثر من تسعة اشهر من العدوان تم اعادة الشرعية الزائفة للخائن 
هادي وعاد الى مدينة عدن التي زعمتم انكم حررتموها من الدحابشة، بينما قمتم 
بتسليمها للميليشيات االرهابية مع بقية محافظات الجنوب ابين ولحج والضالع  
وشبوة وحضرموت والمهرة اضافة الى سقطرة التي باعها هادي مسبقًا وقبض 
ها يتقاتلون فيما  ثمنها.. أشعلتم لهيب الحرب في محافظة تعز وجعلتم أبناء
بينهم ويزهقون ويخربون بيوتهم بأيديهم.. سيطرتم على مأرب وجعلتوها 

تحت وصايتكم..
دمرتم البنية التحتية للبلد واحرقتم االخضر واليابس في محافظات الجوف 

وصعدة وحجة والحديدة وعمران وذمار وإب وريمة والبيضاء وامانة العاصمة ومحافظة 
صنعاء وقتلتم وجرحتم اكثر من ٢٥ الف من المدنيين االبرياء الذين هدمت المساكن على 
رؤوسهم ..حاصرتم البلد برًا وبحرًا وجوًا ومنعتم كل مقومات الحياة الضرورية للمواطنين كل 

الغذاء والدواء.. صرفتم اكثر من ٣٠٠ مليار دوالر من اجل شراء اسلحة وخونة 
وعمالء وشراء انظمة ومؤسسات دولية وحلفاء يساعدونكم في عدوانكم على 
اليمن ..بعد كل هذا مازلتم في غيكم وتماديكم وعدوانكم الحقير والجائر ؟

ماذا تريدون أيها السفلة القتلة والسفاحين؟
وإلى أين ستصلون؟ وكم دماء بعد ستسفكون؟

وكم من األموال ستنفقون؟ 
أنتم أضعف وأجبن من مواجهة شعب الجبارين واحفاد الفاتحين..

تمتلكون المال واإلعالم واألعوان والحلفاء لكنكم ال تمتلكون حتى مثقال ذرة 
من صمود وبسالة وشجاعة أولي القوة والبأس الشديد..

 عدوانكم دمر كل شيء لكنه لم يدمر عزيمة وعنفوان وشموخ وإرادة الشعب .. ولذلك 
ستخسرون .. وستهزمون ..وستندمون يوم الينفع الندم..

عادل الهرش

عادل اإلدريسي

صفية عبدالمطلب

إلى صبية آل سعود

وحيد الطوالبة

تسعة اشهر مضت لم يمسح عربي دمعتكم 
ولم يسمع عربي أنينكم .. ال عليكم .. فالرجال 
ال يــنــتــظــرون ذلـــك النــهــم قـــــادرون عــلــى رد 
الصاع صاعين .. اليوم تبدل الموقف وها أنتم 
تنتصرون .. وايضًا لم يسمع عربي بانتصاراتكم 

.. ال تستغربوا .. فالعرب في حالة ذهول بسبب 
صمودكم وبسالتكم وشجاعتكم في الدفاع عن 
وطنكم .. اعذروا العرب النهم لم يتذوقوا يوما 
طعم االنتصار ودواخلهم مهزومة.. ُبوركتم يا 

أهل اليمن الشرفاء وتقبل الله جهادكم .

رأس العميل اليمني بالش
اقترح على  رجال األعمال والشركات الوطنيين الغيورين على تراب 
وكرامة وشرف وعزة األرض والعرض أن يضعوا مكافأة مالية كبيرة 
لكل من يأتى برأس مرتزق من المرتزقة الذين جلبهم آل سعود من 
كل بقاع األرض إلى اليمن، هؤالء وعلوج الخليج والمرتزقة الذين باعوا 
اليمن ودماء الشعب اليمني بحفنة من المال السعودي المدنس.. أما رأس 

العميل اليمني ببالش.

تحالف الشر

من يهدد؟!

فشل بامتياز

تحالف الشر والعدوان وعلى رأسهم السعودية 
الراعي والداعم والمساند لالرهاب وكذلك اخوان 
الشر والخائن الدنبوع ومــن معه مــن العمالء 
عون كذبًا ودجًال وزيفًا أن القاعدة في اليمن  يدَّ

هي قاعدة عفاش .
طيب يا حثالة هاهي القاعدة اليوم تسيطر 
عــلــى مــحــافــظــة ابين 
ــقــوة جــهــارًا نــهــارًا  وب
وعلى المأل وفي صفقة 

مفضوحة! 
ــكــم  ــران ــــمــــاذا طــي ل
الحربي لم يقم بقصف 
القاعدة اثناء هجومها 

على محافظة ابين؟
لماذا ال يقوم طيران 
ــعــدوان الــســعــودي بقصف مــواقــع القاعدة  ال
في ابين مثل ما يقصف االطــفــال والنساء من 
المواطنين األبرياء في االحياء السكنية.. يقصف 
القاعدة، مثل مــا  قصف ودمــر المستشفيات 
ــمــدارس والــطــرقــات، أو مثل ما يقصف آل  وال
سعود صاالت االعراس والمقابر لماذا..؟؟ لماذا 
..؟؟ ام ان طائراتكم وصواريخكم مبرمجة على 

قتل االطفال والنساء والمدنيين فقط ؟!
يا عيال العاصفة، يا كل مؤيد للعدوان، يا من 
تتغنون وتفرحون بتدمير اليمن، لماذا لم يقم 
اسيادكم من تحالف الــعــدوان بقصف عناصر 
تنظيم القاعدة التي تدعون انها قاعدة عفاش 

؟؟ 
تبًا لكل خائن وعميل ومنبطح.

ــتــي خــرجــت في  كـــل الـــقـــوى ال
٢٠١١م مــع نــظــام آل سعود 
مجمعة على تدمير قوات الحرس 
وقــوات النخبة والقوات الخاصة 
وتفكيك المؤتمر الشعبي العام. 
وقــوى الــعــدوان مع مؤيديهم 
ــداخــل هدفهم األســاســي  فــي ال
السطو على المحافظات النفطية 

وباب المندب.. 
فشلهم في الحسم واطالة امد الحرب 

وسقوط مدن في العمق السعودي افشل كل مخططاتهم 
وقلب التوازنات الداخلية والخارجية.. والقادم اجمل بإذن الله.

غــارة لطيران العدوان السعودي 
دمــرت منزل الطفلة حياة وقتلت 
أختها وأدت إلى بتر قدمها ، تحاول 
 أن تفهم لماذا الدمية 

ً
حياة جاهدة

التي بيديها تمتلك قدمين وهي ال .. 
حياة.. فقدت قدمها وفقدت أختها.. 
والــحــثــالــة والــمــرتــزقــة والمطبلون 
للعدوان والمنافقون والحقوقيون 
ــمــزعــومــون فــقــدوا  ــنــاشــطــون ال وال
إنسانيتهم بتبريرهم جرائم هذا العدوان السعودي بحق حياة 

وبحق اطفال اليمن وبحقنا جميعًا ..

مجاهد المطري

يحيى العابد

فايز الشريفي

وليد فاضل

العمق السعودي قلب الموازين 

الطفلة حياة

طالل السياني

المقاتل اليمني أقوى صاروخ
السعودية وحلفاؤها شنت عدوانًا شرسًا على 
اليمن ألن الجيش اليمني يمتلك صواريخ سكود 
وتقول إنها دمرتها ألنها 
تهدد أمن السعودية ..

بــعــد قــصــف وحـــرب 
تسعة أشــهــر وتدمير 
ـــخ  ـــصـــواري الــــســــالح وال
تفاجأت السعودية أن 
المقاتل اليمني أعظم 
مـــن صــــــاروخ ســـكـــود.. 
مـــجـــمـــوعـــات صــغــيــرة 
ــدك المواقع  مــن الجيش والــلــجــان الشعبية ت

السعودية..
المقاتل اليمني صاروخ بشري ال يمكن اعتراضه 

يا آل سعود.

إُّـ أبناء الشعب اليمني الطيب ..

السعودية تغرق
ــــعــــدو اســـتـــنـــفـــد كــل  ال
ــديــه.. ولـــم يحقق اي  مــال

شيء!! 
والــمــســاعــي الــتــي تجري 
اآلن والترتيبات الجارية 
لعقد مؤتمر جنيف هي 
محاولة إلخراج السعودية 

بماء الوجه من المستنقع الذي وقعت فيه..

أردوغـــــــــــــــــان يــــهــــدد 
باالستقالة في حال ثبوت 
ــمــتــاجــرة  ـــي ال ـــورطـــه ف ت

بالنفط مع داعش ..
َمْن بيهدد ؟

فــي الحقيقة هــو يهدد 
ويستنجد ..الحقوه .. قبل 

ما يخرج الحمار السوق 

عبده القحطاني

سليم عامر

نموذج وهـــابي
أغلب الحركات 
الـــــجـــــهـــــاديـــــة 
ـــة هــي  ـــســـنـــي ال
الــتــطــبــيــقــات 
العملية للنموذج 
الــــــســــــعــــــودي 
ـــي بــعــد  ـــوهـــاب ال
ــــــره  ــــــصــــــدي ت
خارج حدود السعودية.. اي ان الوهابية 
السعودية في شقها السياسي ال تصلح 
لالستلهام والتصدير خــارج السعودية 
كنظام حكم، لكنها كأيديولوجيا يمكن 
ان تفصح عن نفسها خارج حدود المملكة 
في شكل منظمات جهادية تنشط في 

افغانستان والعراق وسوريا واليمن.
في المقابل طبعًا هناك الحركات الشيعية 
الجهادية في العراق ولبنان واليمن، وهي 
لــثــوري  التطبيقات العملية للنموذج ا
االســالمــي االيــرانــي بعد تصديره خــارج 

حدود ايران.

مــأرب بحاجة الــى اعــادة ترتيب 
ما عبثت به يد سلطان العرادة في 
المحافظة وفــرع البنك المركزي 
وجميع مؤسسات المحافظة واعادة 
االمور الى نصابها ..همتك ياجيشنا.

تسعة اشــهــر ونــحــن نسمع من 
بعض القنوات االخبارية  للعدوان 
كلمة (وسيطر) وبصراحة الوضع 
الفعلي على االرض اليمنية يعني ان 

كلمة سيطر = مكانك قف!

ــن الــشــعــب  ــعــل قـــريـــبـــًا ســـــوف ي
"الــســعــودي" نقمته على "عاصفة 
الــحــزم" عندما "تــحــزم" الرفاهية 
حقائبها ويــحــل "التقشف" ضيفًا 
ثقيًال؟! ببركات سياسة صبية آل 

سعود..

من شدة غيظهم لتوافر البترول 
وانتهاء ازمة المشتقات النفطية، 
أرسلوا طائراتهم للعبث واستهداف 
ناقالت النفط داخل العاصمة صنعاء.
الحقد واللؤم والعداوة والبغضاء ،، 
كلها ستعميهم وستعجل بزوالهم.

سجلوا كتابات كــل المتخاذلين 
والمشككين والمستهزئين بالجيش 
واللجان الشعبية ...سجلوها فسيأتي 
يوم يزعمون انهم كانوا مشاركين 
باالنتصار وان لهم اليد الطولى في 

صناعته .

أسد السنة أردوغــان يفتح اجواء 
بالده والقواعد العسكرية للمقاتالت 
الفرنسية لضرب السنة في سوريا..

الدنيا مصالح الذين أسموه قبل 
اسبوع خليفة..اكيد معاهم مليون 

مبرر!!

أستغرب من بعض السعوديين 
عندما يتفاخر بجيشه ويقول انه 

حرر جنوب اليمن !
لـــو كــــان جــيــشــك بــطــًال يـــا غبي 

الستطاع حماية جنوب المملكة! 

غيرنا يتنافسون أمامنا بذكاء في 
العلم واالقتصاد  واإلبداع.

 ونحن من التفاهة نتنافس أمامهم 
بغباء على من يسيئ لآلخر أكثر!

ــي اليمن  ــمــرتــزقــة ف الــعــمــالء وال
كلما سمعوا غــارة جوية للعدوان 

السعوأمريكي على بلدهم قالوا:
(ارحنا بها يا سلمان)!!

ــــدام قـــام بها  عملية اع

ــي  تنظيم داعـــش االرهــاب

فــي محافظة أبين لتسعة 

من المواطنين كتب اسفل 

الفيديو الذي نشر بمواقع 

التنظيم (اعــدام مجموعة 

ــحــوثــة الــمــشــركــيــن)  مــن ال

هكذا اصبح الجنوب في ظل 
العدوان..

عادل العبدلي

محمد العالئي


