
ــون  ــف ــي ــف اطـــــفـــــال ك
استطاعوا رؤية الموت 

والرعب ..
تــــقــــول مــعــلــمــتــهــم 
ـــي» فـــي الــمــركــز  ـــت «اخ
ــه انـــهـــم لم  ــل ــد ل ــحــم ال
يشاهدوا خراب ما حدث 

لبيتهم ومدرستهم..
هم مصابون بالذهول 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون  وال 
استيعاب كل ما حدث 
وليتهم ال يستوعبون ..
ليلة القصف لــم تنم 
وهي تنتظر الفجر كي 
تــذهــب لتطمئن على 

أوالدها كما تسميهم 
التقتهم  وهــي غير 
ــوا  مصدقة أنــهــم مــازال

أحياء..

احتضنت جميع ابنائها 
وودعــتــهــم عــلــى أمــل 

باللقيا ..
قــالــت لــي وهــي تنهي 
ـــاذا لو  حديثها مــعــي م

انفجر الصاروخ بهم ؟
ــهــا ولــنــفــســي  ــت ل قــل
وجع بعد وجع ..وجع 
يــســبــق وجــــع ..وجــــع 
ينسى وجع ..وجــع إلى 

ما النهاية. 

يقول أحمد شوقي : (والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه 
كان مطية اإلخفاق)، فالتربية قبل التعليم كما قيل، 
 مكمل لآلخر، فإن ذهبت األخالق 

ٌ
كالهما متالزمان وكل

ذهبت األمــم، وإن تفشى الجهل وساد الجهالء تهاوت 
وانهارت الحضارات أيضًا، ولهذا قيل (والجهل يهدم 
بيوت العز والشرف).. ونحن في يمن اإليمان والحكمة 
ابتالنا الله الذي ال ُيحمد على مكروه سواه بالفقر والفآقة 
رقة وفساد ذات البين، 

ُ
وشظف العيش، وبالحروب والف

كما ابتالنا بأحزاب متناحرة دمرت الوطن وهي تدعي أنها األقدر على 
إصالحه، وبقيادات أحزاب فاسدة باعت الوطن في (مزاد علني) وهي 
تذرف دموع التماسيح عليه، متجاهلة أن هذا الواقع المأزوم وهذه 

األوضاع المزرية في الحقيقة نتاج أنانيتها الموغلة.. وفي 
ظل ظروف الحرب العدوانية الظالمة المفروضة على 
شعبنا اليوم وإن حاول المتآمرون زعزعة وإسقاط ما تبقى 
من مفهوم الدولة والمواطنة ومن هيبة النظام والقانون، 
فإنني أرجو أن تظل المدارس والجامعات ويظل التعليم 
ككل بعيدًا عن هذه الحرب العبثية، يجب أن يستمر 
التعليم ويبقى شامخًا لشيء واحد فقط، ألنه يرمز لألمل 
ل ونحلم به جميعًا رغم كل  والمستقبل الواعد الذي نتفاء
ما نعانيه ونعيشه، كذلك يجب أن ال نسمح بتحويل التعليم إلى تجارة 
وأداة للكسب السريع كما هو حال الكثير من المدارس والجامعات 

الخاصة واألهلية.

يموت ويقتل وهو حامل سالحًا غير سالحه..

ة بالده..
َ
يقتل والمال الذي في جيبه غير ُعْمل

يموت وفكره مغاير لفكر ومذهب آبائه وأجداده...
ُيقتل مع العديد من الجنسيات االجنبية..

ُيقتل وُيترك في مكانه ال يجد من يسعفه أومن ينتشل جثته..
يتلقى توجيهاته من األمريكي والسعودي 

ويقول لك:
شهيد الشرعية.. شهيد الوطن!!

يا عفاااش

معك زلط أو ما معك
إعلم بأن إحنا معك 
لوكنت في فم االسد

ياسيدي با ندخل معك 
الشعب كله مؤتمر

والمؤتمر باقي معك 
معك زلط أو ما معك

نحن رصيدك في البنوك
ربحتنا من مصنعك 
هذي الماليين كلها

الخصم يبصر كم معك
ياصاحب القلب الكبير

حقًا علينا نتبعك 
معك زلط أو ما معك

شعب اليمن باقي معك 
عفاشنا بانتبعك 
زعيمنا الله معك

الحوار مع فريق الحكومة 
الــهــاربــة مــجــرد تضييع 
للوقت .. الحوار الحقيقي 

هو مع السعودية!!
هل احد يعتقد ولو بنسبة 
٥٪ أن هــذا الــكــالم فيه 

شك!!
بــغــض الــنــظــر عــن كــالم 
ـــم فـــــإن هـــــذا هــو  ـــزعـــي ال
الواقع مهما حاول البعض 
االســتــهــزاء بهذا الــكــالم او 
انـــكـــاره او الــتــهــرب منه، 
ات  حتى لو استمرت اللقاء
اشهر في جنيف او اديس 
ابابا او غيرها فهي باالخير 

مضيعة للوقت الغير ،،،
هادي يحرسه أفراد ليسوا 
حتى يمنيين فكيف يمكن 

أن نصدق ان بيده القرار!!

وهو نفسه قال في مقابلة 
مع قناة االمـــارات  بأنه لم 
يكن يتوقع ان هناك حربًا 
ستقوم ولم يعلم بعاصفة 
الحزم اال بعد قيامها مثله 

مثل غيره..
كـــالم الــزعــيــم  يعطينا 
ــــدون حـــوار  ـــدة انـــه ب ـــزب ال
واتفاق مع السعودية فكل 
مايجري ليس اال مضيعة 

للوقت..

مقتطفات

16فيسبوك
االثنين

 العدد:  (١٧٩٢)
11 / 1 / 2016م  

وع1 / ربيع ثاني / 1437هـ
سب

  األ
ية

خص
ش

منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

حسين العزي

ناصر الحياني

عبداهللا هاشم الحضرمي

بدر المهتدي

طلعت الشرجبي

مروان الشاويش

محمد الحاتمي العبسي

عبداهللا ساري

سلمان نعمان الحكمي

ـــه فـــي مـــواقـــف ال  ـــل ال يــضــعــك ال
تستطيع التغلب عليها ، الله يعلم 
أنـــك تملك الـــقـــدرة عــلــى تــجــاوزهــا 
ف 

ّ
وتحّملها ، اطمئن ألن الله ال ُيكل

نفًسا إال وسعها..

سيظل أنــصــارالــلــه وإخــوتــهــم في 
المؤتمر الشعبي العام - وكل القوى 
الوطنية المخلصة - تلك الصخرة 
لــتــي تتحطم عليها كــل المكائد  ا

والمؤامرات..

الى كل المرضى والحاقدين، موتوا 
بغيظكم أيها الواهمون .. سالم الله 
على زعيمنا وقائدنا علي عبدالله 
ن  صالح عفاش رضــي الله عنه وعمَّ

وااله وسار على دربه ونهجه ،،

لو لم يكن للمؤتمريين من إيجابية 
سوى وقوفهم ضد العدوان، لكفتهم 

إلثبات وطنيتهم وحبهم للبالد...

ــتــي يعلن  ــــى ال ــمــرة االول ليست ال
العدوان سيطرته على ميناء ومدينة 

ميدي.
١٠ أشــهــر مــن الــحــرب والــقــتــل 
والقصف تنتهي الــى اكــذوبــة بنصر 

منفي الى البحر!

تحيه اعتزاز وتقدير الخواننا من أبناء 
قواتنا المسلحة والجيش واللجان الشعبية 
المساندة لــهــم، وهــم يــســطــرون اروع 
مالحم البطولة والعز والمجد ويمرغون 

أنف المعتدي الباغي في التراب .
ما يحدث في الحدود يرفع رأس كل 

يمني حر .. فتحية لكم أيها االبطال.

اشهد يا الله على آل سعود 
آل سعود ليس لديهم هدف 

ــاء  ــري اهــدافــهــم فــقــط قــصــف االب
والمنازل 

وترويع االطفال .. قاتلهم الله

حكومة هاربة تصدر قــرارًا بطرد 
مبعوث دولــي من اراضيها اللي هي 
ـــادرة تــرجــع لها واللي  اصـــًال مــش ق
منتظرة الغير يحررها لــهــا.. أول 

ارجعي وبعدين اطردي.

ــمــًا  ــون الــلــي تــشــوفــوهــم دائ ــي ــحــوث ال
حريصين على استفزاز المؤتمريين.

عتالقوا أغلبهم كانوا من عمال حميد 
األحمر أو شقاة علي محسن أو اإلصالح!

طبعًا مش قصدي إنهم مدسوسون 
من اإلصالح لهذا الدور.. ال.. أقصد فقط 
أن غباءهم يشبه غباء اإلخــوان من كثرة 

مسايرتهم..

الحوار مع المرتزقة 

حسين بن حسين حوثان
مواليد صنعاء  أكتوبر ١٩٦٨م

خريج الكلية الحربية 
من القيادات العسكرية البارزة
ناشط سياسي ومحلل عسكري

ماهر شجاع الدين

سامي غالب

إلهام الوجيه 

هاني غيالن

عبدالسالم الحرازي

محمد العامري

حسين عزيز

محمد علي عالوأحمد عبدالرحمن

عبدالقدوس الشهاري

أمين الوائلي:
ُهنا صعدة التي ال يتضامن معها أحد..

كتاباتهم

ال أحد في اليمن يريد حربًا طائفية (مذهبية).. 
ها االقليميين،  إال جماعات االسالم السياسي وحلفاء
ــًا وجــمــاعــات، وإال فسياسيون  حكومات وأحــزاب
شعبويون احترفوا اللعب بــاألوراق الحساسة من 
اجل البقاء في الواجهة وحصد المكاسب السياسية 

والمالية. 

رفض الحرب الطائفية يبدأ برفض "تطييف" 
اليمنيين ومذاهبهم التي تتعايش في اليمن منذ 

القرن الثالث الهجري. 
هوية "اليمني" هي يمنيته، ويمنيته ليست سوى 
مواطنيته في دولة مدنية عصرية السيادة فيها 

للقانون.

رفض «التطييف»

يحيى العابد

ومهما قالوا ..

يـــظـــل ظــــهــــوره مــثــيــرًا 
ـــه يــمــد  ـــث لـــلـــجـــدل وحـــدي
شعبه بالعزيمة وخصومه 

بالهيستيريا
يـــؤرق البعض ويحمس 

الكثير
يضع النقاط على الحروف 

ويحملها ابعادًا كثيرة
التذهبوا بتفكيركم بعيدًا
ـــم الــصــالــح  ـــزعـــي عــــن ال

أتحدث..

مدارس اإلخفاق النموذجية 

كفيفون استطاعوا 
رؤية الموت

فاقد الشيء يعاديه 
غابت البوصلة لدى البعض لحسن نية ولقبح الطوية لدى آخرين والنعدام 

البنية القيمية لدى صنف ثالث وهم معذورون ففاقد الشيء يعاديه ....
 وتجاهل البعض لهذه القيم اعمى 

ُ
الشجاعة - الحيادية .... مضامين قيمية جهل

بصيرتهم وجعلهم يرون السب والشتم شجاعة، وكف اللسان وحفظ االعراض جبنًا، 
وموافقة السفهاء ومجاراة البطالين في باطلهم حيادية منصفة، وعدم موافقتهم 

والموافقة غيرهم حيادية ال اخالقية.

خذوها قاعدة ثانية مني
ــان اشتراكيًا وقــرر  - كــل مــن ك
في ٢٠١١م يركب الموجة ويقع 
اصــالحــي جــالــس اآلن فــي الــخــارج 
بيساهم في الفتنة وتدمير البالد 

والعباد ...

- وكــل من كــان اشتراكيًا وقرر 
في ٢٠١٤م يركب الموجة ويقع 
ــداخــل  ــس اآلن فـــي ال ــي جــال حــوث
بيساهم في الفتنة وتدمير البالد 

والعباد ...

عاش اليمن 

صــبــاح الخير رغــم اكثر 
من ٥٠ صــاروخــًا والقنابل 
الــعــنــقــوديــة الــتــى افــزعــت 
االطــــفــــال والــــنــــســــاء، فــي 
ــي لـــم يسبق  ـــوم فــرعــون ي
ان شــهــدتــه الــبــشــريــة في 
عاصمة اسالمية تدك من 
مسلم، لم تعتِد اليمن على 
احد ولديها مشاكل داخلية 
كــأي بلد ..اال اذا يــرون اننا 
ــة  النستحق ان نــكــون دول

مستقلة.. 
لقد وقــف جبل النهدين 
شــامــخــًا رغـــم تلقيه ٢٥ 

صاروخًا في يوم واحد..
ــقــى الــف  ــل ــــه ت ـــال ان ـــق وي
ــة  ــداي صـــــاروخ مـــن يــــوم ب
الــــــعــــــدوان ٢٦ مــــارس 

٢٠١٥م..

طاهر حزام يقتل وهو غاٍز لبالده

َمْن هو صالح..؟

والحرقوا حتى مقرمة

صالح.. هو ذاك.. الشبح 
الجاثم على اشباه الرجال.

ـــــب..  ـــــرح ــــــــــق ال واألف
ـــرجـــال..  ـــل الــــــواســــــع.. ل

واالبطال..
صالح.. هو ذاك.. البحر.. 
ــمــتــدفــق.. بالسماحة  ال

واالعتدال..
ــمــبــهــم.. األشــبــه  ـــقـــامـــوس.. ال وال

بالخيال..
صموٌد..يقهر الجبال.. ودهاٌء.. ليس 

له مثال....
سياسي..في مضمار السجال

وفارٌس.. في ساحة النزال

ــم يبدأ  ــغــزاة ول دحــر ال
بالقتال

وقهر المحتلين ودعاة 
االحتالل..

اذا قـــــــــــال.. صــــدق 
المقال....

وإذا فـــــعـــــل.. قــهــر 
المحال..

في الجنوب عين وأخرى في الشمال
وفي كل شبٍر..له وجود واختزال...

وفي كل قلٍب له سكٌن ومآل
حفظتك عين الله فــي كــل حــال.. 

ونصرك على أشباه الرجال...
ولك التحية.. والحب.. واالجالل..

االيـــــرانـــــيـــــون هـــــذوال 
مخفقنين يدوروا االهداف 
السهلة والمتاحة لتنفيس 
ــهــم.. وال مــعــاهــم  غــضــب
مهرة، جالسين يتقفزوا 
ــارات. وكــمــان  ــســف فـــوق ال
يــشــتــوا كــل شــي يــجــي الــى 
عندهم بـــارد مــبــرد دون 
جـــهـــد وال مـــخـــاطـــرة.. 

نــفــوذهــم المهيمن على 
العراق حاليًا حصلوا عليه 
هدية مجانية من الشيطان 

االكبر.
االيرانيون حرقوا سفارة 
السعودية من اجل النمر 
بـــس مـــا حـــرقـــوا مـــن اجــل 
الــحــوثــي وال حتى مقرمة 

واال شماغ سعودي.

مجاهد المطري 

محمد العالئي

مجنانة
إيــران تتهم السعودية بقصف سفارتها بصنعاء بشكل متعمد، والعسيري يبرر بأن 

الحوثيين يستخدمون سفارات مهجورة في عملياتهم..
وغيرهم ينفون أي قصف عليها.. يعني مجنانة متبادلة!!

عيال الساحات
لألسف أقولها وانا اشعر بصدق ان خريجي ساحات ٢٠١١ م كلهم 
يحملون نفس الثقافة واألخالق الساحاتية ونفس المدرسة ونفس الفكر 
غير الوطني وال الحريص علي شيء اسمه اليمن ....من ٢٠١١م وحتى 

اليوم واليمن تدفع ثمن فشل سيطرة عيال الساحات على حكمها .


