
تحالف حرب طائفية

حتى بطولة كرة السلة ال يتم اإلعالن 
عــنــهــا، إّال بــعــد التحضير لــهــا عــدة 
أسابيع،، وتحالف من ٣٤ دولة، تفاجأ 
العالم باإلعالن عنه، ولم يكن يعرف 
شيئًا عنه، حتى موعد اإلعـــالن كان 
غريبًا وهــو الساعة ٢ بعد منتصف 
الليل، كــقــرارات ٣٠ إبــريــل التي تم 
ــي العهد السابق  بموجبها إقــصــاء ول

مقرن..
الخالصة،، إنها خطوة من مخطط 
الشرق األوسط الجديد، تم تنفيذها في 
إطار التحضير لحرب طائفية قذرة، 
هــؤالء ليسوا ســوى أداة من أدواتــهــا،، 
فمتى يتنبه الــعــقــالء؟ إن بقي هناك 
عقالء،، فالمستفيد الوحيد من كل ما 
يجري هي تل أبيب وحليفتها الكبرى 

لو كانوا يعقلون.

في البدايه نقول لك سيدي كل عام وانــت بخير بقدوم العام 
الميالدي ٢٠١٦م ونسأل الله ان يكون هذا العام عام الخير لك 
وللوطن والشعب اليمني األصيل الصابر المواجه للعدوان السعودي 

السلولي القذر..
سيدي الرئيس تستحق ان يطلق عليك انك القائد الفارس المرابط 
ومعك أبناء الشعب اليمني وانتم تواجهون العدوان ليًال ونهارًا بكل 
صمود وببسالة، وشجاعتك وحنكتك وقيادتك هي التي اثبتت للعالم 
وللعدوان من هي اليمن وشعبها وقوتها ومدى تحملها للعدوان 

من صبر وقوة.. 
سيدي الرئيس لقد اثبت للعالم انك خالل ثالثة وثالثين عاما بنيت جيشًا يمنيًا 
وطنيًا وعربيًا اصيًال استطاع ان يواجه كل الجيوش ومنها جيش كبسة سلمان 
الذي يمتلك كل اسلحة العالم وعتادها وجيش االمارات للبالك ووتر وجيش 
البحرين وقطر والجيش الخاص بالبشير، حالب بول اإلبل للسعودية والخليج..
سيدي الرئيس صالح حق علينا ان نفتخر بك ويفتخر بك كل يمني شريف 

وحر واصيل ..
عون انهم يمنيون  وال تستغرب سيدي الرئيس ان سمعت ورأيت ممن يدَّ

و بحثنا عن اصولهم الحقيقية 
َ
ل
َ
يسيئون لك ولتاريخك العظيم ف

لوجدناها غير ذلك..
فاليمنيون األصليون مهما اختلفت معهم التعرف منهم العيبة 

والحقارة التي يتمع بها أولئك النفر من ضعاف النفوس.. 
سيدي الرئيس القائد علي عبدالله صالح ثق ان األجيال العربية 
واليمنية سيتعلمون من ذلك الفارس العربي والرئيس اليمني علي 
عبدالله صالح وصموده األسطوري في مواجهة عدوان غاشم 

ألكثر من ١٤ دولة طيلة العام من العدوان ..
إال انك والجيش العائلي الذي اتهموك به قد أذهلتم العالم بصمودكم وقوتكم 

وجبروتكم في زمن ينعدم فيه هكذا جيوش تنتمي للتراب الوطني..
هنيئًا لك سيدي الرئيس وهنيئًا لنا انك رئيسنا وقائدنا ومثلنا األعلى ومثل كل 
يمني حر، لقد لقنت األعداء دروسًا سيذكرها التاريخ واألجيال بل وسيتعلمها 

األجيال في المدارس والجامعات والمعاهد..
كل الحب والوفاء والعرفان واالمتنان لك سيدي وتــاج رأســي ايها القائد 

المغوار..

االهداف غير المعلنة من فكرة التحالف االسالمي 
يمكن تلخيصها من وجهة نظري في نقطتين 

حسب الشواهد االخيرة:
١- الضغوط الدولية تجاه السعودية ومحاولة 
وصمها باالرهاب، وهو ما شاهدناه في الصحافة 
الغربية في الشهور االخيرة, لدرجة ان السعودية 
تشتري اعــالنــات مدفوعة فــي الصحف الغربية 
لتحسين صورتها في هذا الباب لتخفيف ذلك، فلقد 

دفعت من باب الذكر قبل اسبوع ٦٦ الف يــورو لصحيفة 
فرانكفورت الجمين االلمانية لنشر مقالة، ان السعودية ضد 
االرهاب، ويمكن ان تقيسوا نفس االعالنات في بقية الصحف 
االخرى العالمية، هذا هو السبب االول من وجهة نظري، وهو 
اعطاء رسائل امام العالم ان السعودية تعمل ضد االرهاب، 
وتخفف بذلك من االبتزازات الدولية عليها، اي اعالن بدون 

مقابل في االعالم الدولي.
٢- السعودية تشعر بالقلق من احداث الشهور االخيرة 
مثل كسر العزلة الدولية على ايــران واطــالق ١٥٠ مليار 
دوالر او حتى ٨٠ مليارًا- كما ورد- كانت محتجزة اليران.. 

حرب اليمن وعــدم القدرة على حسمها بعد 
٩ أشهر، ودخــول الــروس المنطقة، وتمدد 
داعش في العراق وسوريا, وسقوط العراق في 
حضن ايران، وتذبذب الخليج وتوقيع اتفاقيات 
ـــران.. والقاسم المشترك بين  منفردة مع اي
كل ذلك هو ان الكل ينظر الى السعودية انها 
هدف.. وزاد الطين بلة صدور تهديدات مبطنة 
للسعودية من الروس مما يشكل ضغطًا آخر، 
والــذي يــزداد كل يوم اكثر بسبب اغــراق السعودية لسوق 
النفط.. بناء على ذلك فالتحالف االسالمي في هذا الوقت رسالة 
اكثر من كونها فعالة محتواها ان السعودية سوف تتحرك 

لحماية مصالحها وهي مش لوحدها.
وباختصار المنطقة تتآكل اقتصاديًا وسياسيًا وجغرافيًا 
بسبب غياب مشاريع التنمية المشتركة بين دول المنطقة 

والهوية الجامعة..
والحل الوحيد لتخفيف حدة تآكل المنطقة اغالق ملف اليمن 
وبسرعة واحتواؤها في محيطها الطبيعي في المنطقة قبل 

فوات األوان.
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محمد الحضرمي 

إبراهيم العطاب

مروان الشاويش

نبيل عبدالرب

بعد إعــالن التحالف السعودي 
اإلسالمي جماعة اإلخوان منظمة 
إرهابية ..حزب اإلصالح في اليمن 
يتبرأ من اإلخـــوان وينفي صلته 
بهم..الله يستر ال يرجعوا بعد 

اسبوع ينكروا أنهم مسلمون..

التحالف االسالمي حق المهفوف 
بن سلمان يشبه القوة العسكرية 
لــتــي ستقتحم صنعاء بقيادة  ا

هاشم األحمر!!

مجرد اقتراح :
بــدًال من خسارة الماليين في 
المولد النبوي أظن من الصواب 
دعم مراكز الغسيل الكلوي بهذه 
األمــوال ، وأعتقد أن المصطفى 
عليه الصالة والسالم سيفرح بهذا 
كثيرًا، اكثر من فرحة االحتفال 

بمولده!!

التحالف_االسالمي_العسكري 
ـــذي اعلنته الــســعــوديــة مثل  ال
قروب "الواتسآب" األعضاء يتم 
إضافتهم دون علمهم المسبق 
وماتشوف إال االعضاء بيغادروا!!

التسوية معناها ان المرتزقة 
ــن يبقى لــهــم مـــال وال وطـــن..  ل
واليمنيون سيتفرغون للمملكة 
واالرهــاب.. فكيف تتوقعون ان 
توافق المملكة ومرتزقتها على 

مثل ذلك؟!!

لــن اكــون إال مــع اليمن  اليمن 
ارضًا وانسانًا اليمن الشامخ اليمن 
الصامد اليمن مهد العروبة ومنبع 
الحضارة فمن لم يكن مع اليمن 
 وحقيقة فهو ليس يمني 

ٍّ
بحق

األصل والمنشأ..

قبل الفتنة الداخلية والــعــدوان 
الــخــارجــي كــانــت ميزانية الجيش 
واألمــن تلتهم قرابة نصف موازنة 
الدولة اليمنية. .وعند اتفاق الفرقاء 
- وهو األقــرب طال الزمن أو قصر 
لعدم قــدرة طــرف على الحسم - 
فإن موازنة الدولة القادمة ستتحمل 
نفقات الجيش واألمـــن السابقين 
وأفـــراد مايسمى اللجان الشعبية 
وأفراد مايسمى المقاومة، مضافًا إلى 
الجميع شهداء فترة الحرب.. زائدًا 
بناء هذا الجيش الجرار السيما في 
التسليح.. المهم طز في أي تنمية.. 

الله يعين هذا البلد المسكين.

حسب الشواهد.. المنطقة تتآكل!إلى الزعـــيم الرمز

زيد البشاري 

مواليد حجة
شريعة وقانون-

جامعة صنعاء ١٩٩٧م

موظف لدى وزارة العدل 
قانوني ولديه عدة مساهمات 

ونشاطات حقوقية

ياسر اليماني

فيصل الشبيبي

أيوب الحمادي 

رشاد الصوفي

طفلة نازحة من ضحايا القصف العدواني السعودي على اليمن الذي دمر منزلها توقد النار بالكراتين والحطب إلعداد الطعام ولسان حالها يقول: 
سوف نحيا وسوف تنتصر اليمن رغم انوفكم..

كتاباتهم

اليمن المنتصردومًالو أنهم صدقوك ياصالح !
حفظ الله الرئيس علي عبدالله صالح 
فقد قالها ذات يوم عاصف عندما كان 
االخوان الحمقى يتكالبون على السلطة 
مثل الضباع بعد أن خانوا كل العهود 
والمواثيق : تعالوا نتحاور اآلن افضل 

من التحاور بعد الحرب..
ــد حــكــيــم وقـــــارئ جيد  ــائ ــح ق صــال
لــألحــداث ورجــل سياسي من الطراز 

الرفيع والنادر، وكــان يعلم كما يعلم القادة الكبار أن بعد 
كل حرب البد من طاولة للحوار للتفاهم على مابعد الحرب ، 
وهذا الذي يحدث في جنيف اآلن.. حوار بعد حرب كان يمكن 
تجنبها بألف طريقة وطريقة ، وماكان العدوان الجبان ليجرؤ 
على أن يرمي بالدنا بحجر ، لوال تضبع حمقى االصالح واللقاء 
 في 

ً
بتلينا بها ممثلة

ُ
المشترك التافه ودوابــه المصيبة التي ا

قه.
َّ
هادي- الله ال وف

واآلن الجميع يعودون مثخنين بالجراح الى طاولة حوار كان 
الرئيس صالح ينادي بها منذ اللحظة األولى لشعوره وإدراكه 
أن االخوان العميان يخططون لالنقضاض ليس على السلطة 
حمد عواقبه، 

ُ
بل على البالد، وسيأخذون البالد الى مجهول الت

وذلك ماحدث بالضبط اشعلوا الفتنة في الداخل واستنجدوا 
بضباع الخارج للعدوان على بالدنا انتقامًا من الرجل الذي أتاح 

لهم المشاركة في السلطة بكل محبة ومسؤولية.
صالح رغم أنف الجميع داخليًا وخارجيًا هو صمام األمان 

لليمن...
لو أنهم صدقوك ياصالح الخير ماكنا وصلنا الى الهاوية،

ومــا كانوا اآلن يعضون اصابعهم ندمًا على الكارثة التي 
صنعوها لليمن طمعًا في سلطة لن تعود لهم ولو بعد ألف 

عام..
لقد سقطوا جميعًا.. وبقي صالح شامخًا اليتزحزح.

شعب اعــزل ويعيش على ابسط 
مقومات الحياة بل ويعد من افقر 
شعوب العالم حيث تتجاوز نسبة  
البطالة حد المعقول، واالدهــى من 
كل ذلك ان يضاف الى رصيده الهش 
عدوان غاشم يفتك بجسده المنهك 
اصـــــًال.. ويــتــعــرض لــحــصــار شامل 
ويستهدف بأبشع االسلحة المحرمة 

والقنابل العنقودية لتطال المدنيين من أبناء هذا 
الوطن.. هذا ليس سيناريو لفيلم اكشن بل هي 
«نسمات رحمة» تعصف بنا من جارة كانت تسمى 

بالشقيقة الكبرى ..
مها لالمة  عي تزعُّ #الشقيقة الكبرى ومن تدَّ
العربية واالســالمــيــة بــل وهــي تــديــر الحرمين 
الشريفين قبلة المسلمين ومــن وهبها الله من 
فضله واسبغها بنفطه الوفير ..اصرت على اال ان 
تكون حاضرة وبقوة وبــدون وجه حق في وطني 
لتحميني من ابناء وطني المحتلين ألوطانهم (حد 
زعمها) وتدفقت طائراتها واخواتها التسع النعاج 
ذات مساء دون سابق انذار معلنة بذلك ما اسمتها 
بعاصفة الحزم للحفاظ على الشرعية المزعومة 

وحماية المدنيين !!
لقد تمتعت عاصفة الحزم ومنذ الوهلة االولى 
ــذيــن ساقتهم  بــزحــف قطيع مــن الــمــرتــزقــة ال
بطونهم وقلوبهم الفاسدة والدنيئة الى مركز 
التآمر ومنبت االرهاب راجين ومتوسلين ان يحظوا 
ولو بفتات من فضالت آل سعود حتى هانت عليهم 

دماء اخوانهم وأهاليهم مقابل كرامات الفجار ..
الغرابة في تلك المواقف وليس هناك مايثير 

الدهشة ؛فلقد كــانــوا ومنذ حقبة 
من الزمن في حالة ارتزاق ومتاجرة 
على حساب الــوطــن مــع العابثين 
والطامعين بوطني منذ سنوات.. مع 

اصحاب الجاللة والفخامة والسمو..
لقد سارع اولئك النفر من المرتزقة 
الــى تذليل كل الصعوبات التي قد 
تعيق سير عاصفة الغزاة المحتلين، 
وعملوا وبشتى الوسائل الممكنة على ابــراز كل 

قدراتهم في االرتزاق إلرضاء أسيادهم..
وبرغم بشاعة االعمال االجرامية التي يرتكبها 
تحالف العدوان السعودي بحق ابناء شعبنا إال ان 
الصمت الدولي المزري ممثًال باالدول والمنظمات 
وهيئة االمم المتحده اليقل قبحًا عن عدوان آل 
سعود.. مؤسف جدًا ان هذا العالم الكبير المتعدد 
االجناس واالديان وااللوان  يدرك كارثية مايقوم 
به تحالف الــعــدوان   من اجــرام بشع مناٍف لكل 
القوانين والمواثيق الدولية  اال انهم يعجزون عن 
االستنكار ولو بكلمة واحــدة الن جيوبهم مليئة 

باالموال المدنسة..
خالصة القول: هاهو الشهر التاسع قد يلحق 
بما سبقه دون ان تنجب عاصفتكم.. إّال الهزائم 
والعار.. فأين تلك الميزانيات والنفقات الضخمة 
ــادي القتلة فغمرت وبغزارة  التي جــادت بها اي
جيوب الساسة وأخرست األلسن وأعميت االعين 
تم على قلوبهم بالخزي والعار، لكن وبرغم 

ُ
وخ

كل ذلك فلن تغني عنكم اموالكم والمرتزقتكم 
من غضب الشعب اليمني الذي سيأخذ بثاره ولو 

بعد حين..

مصطفى المنتصرعبدالناصر مجلي

ــذي جعل مــن كــان يــدافــع بــاالمــس عــن االتحاد  سبحان ال
السوفييتي، وعن االشتراكية، وعن 
الناصرية، وجمال عبدالناصر، وعن 
البعث، وميشيل عفلق، والقومية 
العربية وعن الديمقراطية وحقوق 
االنسان، يدافع اليوم عن السعودية 
وعــن الملك ســلــمــان،وعــن جرائم 

العدوان!!

عبدالملك العجري
الحسن الجالل

الصميل هو الحل من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين
اليمني اللي مؤمل من نجاح مؤتمر 
جنيف شكله ما عنده أرض وال قد 
شارع .. قدكم تعرفوا المشارعة 
حــقــنــا نــجــلــس مـــن ٥٠ ســنــة في 
المحاكم وتموت وأنــت ما اخذت 
حقك وآخر شيء تطلع ارضك على 

شارع تجي الدولة او علي محسن يبسط عليها. خذوها مني :  
اليوجد غير الصميل هذا إذا تريدون حًال..!!

المتابع للخطاب السياسي واالعالمي التابع 
لخليج العاصفة ، يالحظ انــه يتعامل مــع ما 
يسمى بـ"المقاومة "كشغالة يدفع لها المال 
مقابل الخدمة ،مع فــارق في طبيعة الخدمة 
"الشغالة "مقابل خدمات منزلية و"المقاومة 
"مقابل ما يسمونه "التحرير "وفي حال قصرت او 
فشلت او اساءت الخدمة يعاقبونها كما يعاقبون 
الشغاالت بالتقريع والتعيير وبالطرد او حتى 
بالضرب، والخالوجة كما تعرفون مشهورون 

بضرب الشغاالت!!

هذا االنطباع هو ما يمكن ان يخرج به من يسمع 
التصريحات المهينة التي يوجهها ناشطون 
ومحللون خالوجة على قناتي العربية واإلخبارية 
(الشليف نموذجًا) لقيادات مقاومتهم لفشلهم 
في تحرير تعز -على حدهم -رغــم انهم قد 

قبضوا الثمن المطلوب وزيادة..
صحيح هــنــاك تــفــاوت فــي اجـــور وحــظــوظ 
الشغاالت من شغالة لشغالة لكن في النهاية 
تبقى الشغالة شغالة وبمجرد ما تنتهي خدمتها 

يتم االستغناء عنها!!

«المقاومة» شغالة في بالط الملك..
عبدالكريم الرازحي

مياح الشميري

وحراسته من السنغال
ع باسم اليمن كدولة اسالمية مشاركة لمحاربة 

ّ
المعتوه «هادي» وق

اإلرهاب ارضاًء للمعتوهين «سلمان وابنه».. وتناسى هادي ومن يحركه 
ان حراسته الشخصية- إلى اليوم- مازالت وربما ستظل من السودان 

واإلمارات .. 
المهم ان هادي وقع ولو يستأجرون له مرتزقة من المريخ!!


