
قالوا يماني قلت ما احتاج تعريف إحنا لذات العز 
تاج وعمامه

قالوا يماني قلت من دون توصيف إحنا الشجاعة 
والوفاء والشهامه

قالوا يماني قلت الزارنا الصيف ينثر لهيبتنا دموع الغمامه
قالوا يماني قلت اليرتوي السيف إال إذا استل اليماني 

حسامه
ــا الضيف نرخص له الغالي  قالو يماني قلت الزارن

ونعلي مقامه
قالوا يماني قلت من دون تصنيف إحنا لنا في كل فضل الزعامه

ة وتشريف إني يماني ممتلي بالكرامه
َّ
قالوا يماني قلت عز

أنا اليماني بافتخر واطلع الكيف واعتز من يومي ليوم القيامه

رخيصون
المرتزقة الكولومبيون يتمردون على السلطات االماراتية 
ات المالية "٣٣٠٠ دوالر  ويرفضون القتال باليمن رغم اإلغراء

شهريًا للمرتزق"
وقرار االمارات مؤخرًا دفع ١٢٠ دوالرًا إضافية يوميًا واختصار 

الفترة ٣ أشهر فقط !!
تخيلوا المرتزق الكولومبي يتقاضى ما مجموعه ٦٩٠٠ دوالر!! 

يعني اكثر من مليون ونصف مليون ريال شهريًا..
يالله كم المرتزقة اليمنيون رخيصون !!

أرقام من اليمن
تلوا خــالل الحرب 

ُ
- ٣٠ ألــف يمني ق

المستعرة في البالد منذ مارس الماضي.
ـــر مــن  ـــث - أك
مــــلــــيــــونــــيــــن 
ونــصــف مليون 
د داخــلــي  ــشــرَّ م
ـــــبـــــالد،  فــــــي ال
بـــزيـــادة تقدر 
بــثــمــانــي مــرات 
عما ُســجــل في 

بداية الحرب.
- أكــثــر مــن ٢١ مليون يمني، أي ما 
نسبته ٨٢٪ من السكان، بحاجة الى 
المساعدة في ظل تفاقم الوضع اإلنساني 

جراء الحرب.
- ٧٫٦ مليون شخص يحتاجون إلى 
المساعدة الغذائية الطارئة للبقاء على 

قيد الحياة.
- نــحــو ١٤ مــلــيــون يمني يفتقرون 

للخدمات الطبية.
- مــا يــقــرب مــن ٦٠٠ مــرفــق صحي 

توقفت بسبب الحرب.
- ١٫٨ مليون طفل يمني ُحرموا من 

التعليم بسبب الحرب.
- أكثر من ١٠٠٠ مدرسة غير قادرة 

على استقبال الطالب بسبب الحرب.
- ١٧٤ مــدرســة منها تــم تدميرها 

بالكامل.
تلوا في الحرب، وهذا 

ُ
- ٥٠٠ طفل ق

ليس سوى عدد األطفال الذين تم توثيق 
تلوا في 

ُ
حاالتهم من بين أطفال كثر ق

الحرب.

السعودية ال عالقة لها وال لحصارها بأزمة النفط 
والوقود والسوق السوداء في اليمن.

هيا بنا نجّرب الصدق:
منذ ٢٥ يوليو، أي منذ أزيد من ثالثة أشهر ، لم تدخل 
ميناء الحديدة قطرة نفط واحدة، لمصلحة الحكومة او 
حتى للتجار لتزويد السوق، غير سفينة واحدة سمح 
لها "التحالف" أخيرا، وبعد ضغوط دولية، وهي اآلن في 

الميناء بصدد تفريغ حمولتها.
حقول النفط ومصافيه داخــل اليمن، بكاملها تحت 

سيطرة حلفاء السعودية، من مارب إلى حضرموت وحتى مصفاة 
عدن.

كل النفط الموجود في السوق السوداء، في القليل منه، قادم من 
مــارب بشروط حلفاء السعودية أنفسهم، وفــي كثيره قــادم من 

السعودية عبر منفذ الوديعة.
كبار حيتان النفط (وواجهات االستثمار فيه) وعلى رأسهم العيسي 
وعبدالرحيم، يقيمون في الرياض، ويديرون هم وغيرهم عملية بيع 

النفط القادم من المملكة في السوق السوداء.
أمام سلطة األمر الواقع (الحوثيين) حيال ذلك خياران: إما منع 
السوق الــســوداء في المناطق التي تسيطر عليها، وبالتزامن مع 
استمرار الحصار، فيتسبب ذلك بأزمة جفاف وقود أكثر ضراوة من 
تلك التي شهدتها البالد بداية العدوان، فيخلق ذلك حنقًا شعبيًا 

قد ينصب على رأس هذه السلطة، أو الخيار اآلخر: أن 
تستسلم لهذه السوق ورغمًا عن أنفها.

والخيار الثاني هو القائم اآلن.
الحرب على اليمن ليست فقط عمًال عسكريًا، انها أيضًا 

مجال الستثمار و "بزنس" هائل.
لقد تحول العدوان الى دجاجة تبيض ذهبًا في جيوب 
تجار "الشرعية" (والشرعية كلها تجارة) ولذلك لم يحلوا 
مشكلة الوقود في المناطق "المحررة"، إذ مثلما السوق 
السوداء هي السائدة في الشمال، هي كذلك السائدة في 

الجنوب.
ليس في عدن حوثيون وفيها سوق سوداء

ليس في حضرموت حوثيون وفيها سوق سوداء.
تاجر السوق السوداء هنا هو تاجرها هناك.

سفينة تحمل خمسة آالف طن ديزل وصلت الحديدة قبل أسابيع 
لمصلحة أحد التجار ولتشغيل مصانعه الخاصة.

اضطر التاجر لدفع مليون دوالر إتاوة لـ"الشرعية" (وليس للتحالف) 
كي تسعى لدى التحالف للسماح لهذه الكمية بدخول البالد.

وهناك شكوى بتفاصيل الواقعة مقيدة لدى األمم المتحدة.
إنهم ال يحاربونكم فقط بل يستثمرون حربهم عليكم.

هذه هي الحقيقة وهذا هو "الصدق"، والصدق مضروب هذه االيام 
في سوق االرتهان للسعودية وأكاذيب السعودية.

الرئيس السابق 
ـــي عـــبـــدالـــلـــه  ـــل ع
صالح بشٌر يخطئ 
ويصيب، وبالرغم 
من السلبيات التي 
صــاحــبــت حكمه 
والـــتـــي اليــنــكــرهــا 
اال مــنــافــق اال ان هــنــاك ايــجــابــيــات ال 
ينكرها االجاحد واهم تلك االيجابيات 
مــن وجــهــة نــظــري: وطنيته اليمنية 
وقوميته العربية وسماحته االسالمية 
والتي اليمكن الحد ان يزايد عليهن او 
ينكرهن، وبنظري ان هذة االيجابيات 
طغت وتطغى على اي مشاهد سلبية 
كمًا وكيفًا ونوعًا.. لذلك أحبه وأدين له 

بالشكر والعرفان.. 

مقتطفات

16فيسبوك
االثنين

 العدد:  (١٧٩٠)
 28 / 12 / 2015م  

وع17 / ربيع أول / 1437هـ
سب

  األ
ية

خص
ش

منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

منار صالح

عبدالملك الفهيدي

سارة البعداني

مبروك حمود الشاهري

علي حنيش

أبوعساف الشاعر

محمد عبدالقدوس

سلمان نعمان الحكمي

عبدالوهاب صغير األهدل

الى اآلن مازال الجيش اليمني يقاتل 
باالفراد الذين قاموا بــأداء االوبريت 

للعيد العاشر للوحدة فقط ..
يعني عاد المراحل طوال، حتى اللي 
جابوا العرض العسكري لسه عادهم 

ماشاركوا.

تحرر اليمن من التبعية الخارجية 
على قراراتنا الوطنية وهيمنة آل سعود 
ودول الخليج طوال عقود على الحكومات 
السابقة هو ما يمنحنا الصمود والثبات 
والرد القاسي القريب الذي يجعل التحرر 

هو الثمن الوحيد الذي نقبل به.

ــمــزاعــم التي  حملة االكـــاذيـــب وال
يشنها بعض مــرضــى النفوس ضد 
القيادي المؤتمري خالد الديني سببها 
انه رفض ان ينضم الى جوقة من باعوا 
الوطن في سوق النخاسة السعودية 
ــن تحقق اهــدافــهــا  ..وهــــي حملة ل

...فالديني ثابت كجبال حضرموت .

الــجيش اليمني جعل سمعة األسلحة 
-الروسية- في السماء رغم استخدامه 
اسلحة مخضرمة بعد تعديلها، وداس 
على اســطــورة األسلحة_األمريكية 

بأقدامه الشريفة..
ــدول ستغير نظرتها تمامًا  كل ال

فيما يخص االسلحة مستقبًال..

عندما تمر ياوطني بمحنة.. تأكد أن 
قسوتها ستضر أعداءك الحقيقيين 
وستظهر المحبين والمخلصين لك.. 
فــال تقلق ألن لظهورهم فائدة 

ستجنيها مستقبًال. 

بعد صمود أبطال اليمن ضد الخونة 
والمرتزقة واإلرهابيين، اآلن العمالء 
واسيادهم يتبادلون التهم بسبب 
فشلهم فــي احــتــالل اليمن، وهكذا 
ــطــرق يتقاتلون  ــســرق وقــطــاع ال ال
عند توزيع الغنائم.. والقادم اعظم، 

وحفظ الله عفاش. 

شعار حزب اإلصالح القديم في عام 
٢٠١١م

" ال حزبية ال أحـــزاب ثورتنا ثــورة 
شباب " ..

شعار حزب اإلصالح الجديد في عام 
٢٠١٥م

" هي لله هي لله .. ال للمنصب ال للجاه 

أمريكا تريد كل شيء 
روسيا تريد أي شيء 

تركيا تبحث عن شيء 
إيران تتمدد على كل شيء 
رت كل شيء  السعودية دمَّ

إسرائيل السبب في كل شيء 
وبقية العرب ال يعرفون شيء!!

مقابل حديثهم عــن قــرب تحرير 
صنعاء ونشوتهم بتقدمهم في الجوف 
ومحاولتهم ارجاف الناس نقول لهم : 
والله لو وصلتم الى ابواب منازلنا وليس 
فقط الــى ابـــواب صنعاء فلن يخالطنا 
الشك ولو للحظة بأن النصر ليس حليفنا 
، فما أنتم إال غثاء سيل وزبــد يذهب 

جفاء ، وأما نحن فماكثون في االرض .

هيا بنا نكذب
الرئيس السابق 

المهندس حزام محمد العماشي
مواليد عمران 

خريج جامعة الموصل العراق 
من الــكــوادر الشبابية النشيطة ولــه عــدة مساهمات ونشاطات 

حقوقية وانسانية..

محمد عايش

نبيل سبيع

حسين عزيز

عادل الربيعي

أحلى صورة " واقعية " لل بعاااااع..

«اإلخوان» موقعهم السجون كتاباتهم
جماعة اإلخوان المسلمين منذ أنشئت 
في العام ١٩٢٨م وهي في مواجهة 
دائمة مع السلطات ومــع المجتمع، 
لذلك عبر هذا التاريخ وهم في السجون 
فــي مــصــر وســـوريـــا ولــيــبــيــا وتــونــس 
والجزائر وغيرها من البلدان.. االستثناء 
الوحيد كان في اليمن، فقد توافرت 
لهم بيئة حاضنة في السلطة وهيمنوا 

على التجارة والتعليم وغيرها من المؤسسات، 
ـــاس فقد خــاض اإلخــوان  وبما أن الــعــرق دسَّ
حربًا منذ ٢٠٠٦م ضد السلطة والمجتمع، 
كان آخرها االصطفاف إلى جانب السعودية.. 
اليوم اإلخوان وفروعهم من القاعدة وداعش 
والسلفيين يــقــودون حربًا دامــيــة فــي تعز 
ومــــارب، ألنــهــم ال يــجــدون أنفسهم إال في 
السجون، لذلك أرادوا العودة إليها.. بنظرة 
بسيطة قاتلوا في المحافظات الجنوبية ولم 
يتقبلهم الجنوبيون.. يقاتلون في حلف فيه 
اإلمارات واإلمــارات ال تريدهم.. يقاتلون في 

تعز وخالل عشرة أشهر لم 
يصلوا إلى الحوبان، هذا دليل 
أنه ال حاضنة لهم.. اإلخوان 
باختصار يعتمدون على 
تغييب العقل وال يسمحون 
ألعضائهم بالتفكير.. كما 
أنهم ال يؤمنون بالوطن وال 
حتى بالدين.. هي جماعة 
وطنها الجماعة ودينها الجماعة.. قال سيد 
قطب في كتاب معالم في الطريق ما الوطن 

إال حفنة من تراب عفن. 
ــســؤال الــذي يطرح نفسه :هــل كــوادر  وال
حزب اإلصالح يستطيعون االنفصال عن هذه 
الجماعة التي ال وطن لها وال دين ويشكلون 

قيادة لهم تقودهم إلى الوطن والدين؟
لوا كيف أن قيادات االخــوان المسلمين  تأمَّ
كلها في أوروبا وأمريكا وتركيا، بما يدل على 
أن هــذه الجماعة مرتبطة باالستخبارات 

الدولية؟!

عادل الشجاع

السعودية بحد ذاتها بدعة
المفترض هو المخالفة ألهل البدع من الوهابية التي 
التوجد ضمن مذاهب السنة األربعة ولم تكن شيئًا يذكر 
أو يعرف خالل أكثر من ألف قرن وال يعتد أال بما جاء من 
أهل السلف الصالح ومجتمع الصحابة ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم وفي خبر القرون األولى ثم الذي يليه 
ثم الذي يليه .. وبهذا تكون حالة الوهابية بدعة كبيرة 
ارادت أن تفرض منهجها المبتدع بدًال عن منهج السلف 
األوائل وأئمة مذاهب السنة المعروفة واالصيلة التي وصل 

بعقلية البدعة الوهابية لتكفير الكثير مما اتفقت عليه 
تلك المذاهب االسالمية والمرجعيات العظام لها .. وينبغي 
التنبه والحذر كل الحذر من بدع تلك الفئة وما تدسه على 
اإلسالم من بدعها التي ما جاء بها من كتاب وال سنة وال أهل 
سنة وأئمة مذاهب السنة.. ولم تكن الوهابية إال بدعة في 
المذاهب االسالمية الحقيقية والمعروفة على امتداد التاريخ 
كما هي السعودية بدعة في الــدول االسالمية الحقيقية 

والمعروفة على امتداد التاريخ… 
بشار الزمزمي محمد العابد

ا
ّ
كفوا أيديكم عن

الــبــعــض  
يــــقــــولــــون 
ان الخاسر 
ــــوحــــيــــد  ال
مـــــن هـــذه 
الحرب هم 
اليمنيون ..

حـــــد  ا ال 
ينكر ذلك لكن هؤالء نسوا ان اليمن 
رضت 

ُ
لــم تــبــدأ بــهــذه الــحــرب بــل ف

عليها وهــم فــي موقع الــدفــاع ، ال 
ادري لماذا أحس من نبرة البعض 
انهم يريدون اليمن ان تستسلم لمن 
اعتدى عليها مبررين ذلك بحقن 

الدماء ..
اطلبوا ممن اعتدى علينا ان يكف 
يــده عنا كي ينفتح أفــق الحل بين 
اليمنيين انفسهم ، اطلبوا منهم 
ان يدعوا اليمن وشأنه كي يطلق 
اليمنيون العنان ويقول لهذا او ذاك 
انت مصيب او انت مخطئ بدًال من 

ات المثالية! ان تتستروا خلف عباء

صواريخنا وقصفهم 
طائرات العدوان السعودي األمريكي ال تطال مخازن ومخابئ الصواريخ اليمنية 

طويلة المدى ،بينما صواريخنا تطال العمق السعودي البعيد بدقة.
قاهر واحد هو إحدى الصفعات التي يوجهها الجيش العربي اليمني واللجان الشعبية 
لمنظومة الردع الصهيوسعودية على طريق الرد االستراتيجي في مرحلته الثانية.

يشبه األمر لعبة عض األصابع وعواء طائرات العدوان في سماء العاصمة واليمن 
عمومًا بكل هذا االبتذال والوضاعة يعني أن مملكة الروث والوهابية صرخت أوًال.

في أحسن األحوال فإن عواء اإلف ١٦ ليس إال دوي انفجار قاهر (١) في قاعدة البائد 
خالد بخميس مشيط.. أدمغة الكبسة ليس بمقدورها إدراك أننا ننتصر.

بإذن الله
سيأتي الله بالنصر والفرج من عنده في 
اقــرب ما نتخيل ونتوقع وبالحكمة بإذن 
الله بإذن الله.. وسيكفينا الله شر االعداء 
والحساد والحاقدين على اليمن وشر كل 
ذي شــر.. ثقوا في الله وفــي الحكمة التي 
استودعها في حكماء اليمن وعلى رأسهم 
الزعيم الصالح حفظه الله وحفظ الله اليمن 

ـــف بين قلوبهم وأصلح 
ّ
واهــلــه جميعا وأل

احوالهم. 
اللهم انــا نجعلك فــي نــحــور آل سعود 
وحلفهم. ونعوذ بك من شرورهم وشرور 
حلفهم.. اللهم بك يصول جيشنا واللجان 
هـــم  وبــــك يـــجـــول وبــــك يــهــزمــون أعـــداء
ويقتصون لمظلمتهم.. يا قاهر الجبارين..

دوامة
عاد وفد المفاوضات المشارك بمشاورات سويسرا وسيغادر قريبًا وسنظل 
بين المغادرة والعودة لفترة طويلة مالم يتم اتخاذ قرار جريئ لتشكيل حكومة 
شرعيتها مستندة للبرلمان وإلغاء اللجان واالعالن الدستوري وتوجيه ضربة 

قاضية للعدوان ومرتزقته، مالم فسوف نظل بدوامة أبدية..

صالح الدكاك

عبدالحكيم العفاري

ماهر شجاع الدين 

محمود شويعة

طارق الحداد

أمين صالح العلوي

يماني

العدوان السعودي يستهدف بغارات مستمرة 
منذ بداية العدوان العديد من مديريات محافظتي 
صعدة وحجة ويدمر منشآت حيوية ومنازل 
وتقريبًا اصبحت تلك المناطق شبه خالية من 
السكان، وكل هذا الغرض منه إنشاء منطقة عازلة 

في الحدود..
السعودية ال تدرك خطورة ماتقوم به فسكان 
تلك المناطق ســوف يتحولون الــى جيش لقتال 
السعودية بعد أن خسروا كل شيء واصبح بعضهم 

متسوًال،،
وال حول وال قوة إال بالله ،،،

جيش المنكوبين


