
شخص 
بمواصفات هادي
ذا تشتوا  ا
تـــســـقـــطـــوا 
صــــــنــــــعــــــاء 
بسهولة الزم 
يكون معكم 
فــــي صــنــعــاء 
ـــــــص  شـــــــخ
بــمــواصــفــات 
هـــادي وأخــطــاء وحــمــاقــات حلفائه 

المغدورين.
ال تكلموني بعمق عن دور الحاضن 
ــمــدري ايـــش وبــقــيــة التهويمات  ال
ــتــي تــقــرأ االحـــــداث من  الــكــيــديــة ال
ــفــي.. حتى  مــنــظــور مناطقي وطــائ
ــوا يــصــدون الهجمات  ــــراك كــان االت
ــى أن سلموها لالمام  على صنعاء ال
يحيى طوعا بعد هزيمة تركيا في 
الحرب العالمية االولــى وانسحابها 
من المنطقة.. هل كان لدى االتراك 

حاضن اجتماعي؟
الــمــهــم.. بـــدون وجـــود سلطة في 
صنعاء بمواصفات هادي فانصحكم 
تنسوا فرضة نهم والدعاية الضخمة 
التي تتحدث عن السقوط الوشيك 

لصنعاء.

لقد صــار األمـــر رسميًا اآلن بعد مــرور 
أسبوع على المحاولة االنتحارية التي أقدم 
عليها العدوان معلنًا سيطرته على "فرضة 

نهم".
وما حدث في نهم ملحمة ال شيء يفصلها 

عن األساطير إال كونها واقعًا:
- أحدث سالح جو في العالم
- أحدث األسلحة الهجومية

- أحدث أسلحة الدروع
- أحدث األسلحة الفردية

لة مــن جــنــراالت 
َّ
- أحـــدث خــبــرات الــحــرب المشك
غربيين ومن دول "التحالف" الـ ١١ 

- قصف جوي ال أعتقد أن لحجمه سوابق في تاريخ 
الحروب؛ قصف على مدار الساعة، ولدرجة أن الطائرة 
باتت تقوم بمهام المقاتل على األرض، وتستهدف 
حتى حركة الكالب والحيوانات وليس فقط البشر 

والسيارات والمتارس
- زحف على األرض آلالف المقاتلين..

ــداخــل؛ داخـــل نــهــم، حيث افتتح  - خيانة مــن ال
اإلصالحيون من أهالي المنطقة، الجبهة ممهدين 

الطريق لجحافل السعودية..
كل ذلك اصطدم بحائط صد يمني إن قلنا إن عدد 
أفــراده بضع مئات فلن نكون مبالغين، وباستخدام 
أسلحة فــرديــة تعد بدائية قياسًا بسالح الطرف 

المهاجم..
ليست هذه معجزة من معجزات "آيات الرحمن في 
جهاد األفغان"، إنها فقط معجزة "األرض" وما يمنحه 
"الوطن" للمدافعين عنه من صالبٍة وبأٍس وتسديٍد.
من أخبركم أن الطريق إلى صنعاء خاٍل من المطبات؟
أال يجيد اليمنيون أصًال شيئًا كإجادتهم المطبات؟؟!

بلى يجيدون الُحفر..
ولقد تحولت "فرضة نهم" إلى حفرة َنِهمة ال يشبع 
نهمها شيء.. يوم الثالثاء تسلم الصليب األحمر الدولي 
٢٢٠ جثة من جثث المقاتلين مع السعودية، التي 

سقطت في أول يومين فقط من هذه الملحمة..

طيران السعودية أصبح اآلن يقصف 
ه، وأعــــاد صــب غــضــبــه جــراء  ــاء ــف حــل
الهزيمة على رأس السكان األبرياء في 
قرية "ملح"، القرية التي كانت البؤرة 
التي انطلق منها اإلصالحيون وفجروا 

المعركة..
هل تتذكرون احتفاء اعالم العدوان 
ــاشــطــيــه بــالــســيــطــرة عــلــى هــذه  ون

القرية؟!
العدوان عاد ليقصفها مدمرًا ١٥ منزًال فيها بينها منازل 

بعض حلفائه الذين تولوا كبر تفجير الجبهة هناك..!
وتحت القصف الجهنمي، الثالثاء، استكمل مقاتلو 
ــرشــاء"  اليمن السيطرة على جبلي "الشبكة" و"ال
المطلين مباشرة على منطقة الفرضة، ومن يتمركز 

في الجبلين يسيطر كليًا على الفرضة..
ــيــوم التالي  مقاتلو الــســعــوديــة بــــدأوا صبيحة ال
لسيطرتهم على "الــفــرضــة" بالتقدم فعًال ولكن 
إلى الــوراء؛ باتجاه مــأرب، بدًال عن صنعاء التي كانت 
السعودية تريد أن اليأتي يــوم الثالثاء الماضي إال 
وقد وصلتها بحسب كاتبها اإلخواني الشهير جمال 
خاشقجي (لهذا الحد السعودية واخــذة في نفسها 

ومرتزقتها مقلب كبير والله).
-----

ُبوركت السواعد 
إن شعبًا بين أبنائه مثل لطف القحوم هو شعب ال 

ُيهزم أبدًا.
-----

ومات العظيم محمد حسنين هيكل.،
مـــات، وهــو يـــردد فــي آخــر مــقــابــالت متلفزة له: 
اليمن بركان إذا انفجر فسيعصف بالمنطقة كلها.. 

السعودية فتحت على نفسها مستنقعًا..الخ
محمد حسنين هيكل، خبرة ٩٥ عامًا في السياسة 
والحرب، صدقوه أيها اليمنيون المهزوزون إن كنتم 
غير قادرين على تصديقنا: السعودية لن تنتصر أبدًا.

كلمة وعشر

مقتطفات
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محمد الصايه أبوحمد

الحسن الجالل

عبدالعزيز الشيخ

شيخة الكل

ملكة أحمد صانعة القرار 

بشير المنصوب

د.خالد الديلمي

أبو عمار قاسم الشجاع

مروان الشاويش

سألوا واحــد من (بــالك ووتــر) قبل 
انسحابهم : 

أيش آخر طلب لكم قبل ماتنسحبوا .!؟ 
قال: "نفسنا نوقع في وثيقة الشرف 
القبلية ننتقم من عيال الكلب اللي 

دهدهوا بنا"!!

الحيوانات في الغابة ال تقتل بعضها 
بعضًا بسبب الكراهية والحقد كما 
يفعل البشر فلوال الجوع لما شاهدت 

حيوانًا يقتل آخر.

خطاب الزعيم صالح..!
في كل كلمة معنى ورسالة وهدف 
ــزاعــًا..  ومــغــزى  يشمل تطمينًا واف
اشــعــاًال وإطــفــاء .. نصحًا وتحذيرًا .. 
تأكيدًا وتوجيهًا .. ورفع معنويات .!؟ 
الخطاب بحد ذاته انتصار سياسي 

ميداني معنوي.. حقًا زعيم أمة ..

قالوا: المرتزق الدنبوع أّجر جزيرة 
سقطرى لدولة االمــارات لمده ٩٩ 

عامًا 
حقير ووضيع بما تعنيه الكلمة!!

ألن إعــالم العدو فعًال حقير فهو 
يستحقر حتى قتالهم مــن الجنود 
ويسميهم "عنصر" وصواريخ جيشنا 

البطل يسميها مقذوفًا! 

اتخيل فقط حجم االنتصارات التي 
يحققها رجال الله في كل الجبهات ..لو 
تلك االنتصارات حققها أوالد العاصفة 

ومرتزقتهم من بايسكتهم..!

الزعيم صالح 
برجماتي يخاطب العقول وليس 
االذن.. يخاطب الضمير وليس الحمير

قيادي مخضرم
سياسي محنك مقدام.. هذا هو فمن 

أنتم؟!!

الف تحية واجــالل للجيش واللجان 
الشعبية نحن في بيوتنا آمنون نأكل 
ونشرب وهم في جبهات القتال في 
البرد القارس لحمايتنا وحفظ بالدنا.. 
لكم منا اسمى معاني الشكر واالمتنان 

والله ينصركم ويحميكم.

بمناسبة انتصار ابطالنا، مجلس 
االمن سيتدخل اليقاف الحرب وعمل 
هدنة بمسميات عدة!! لكن من اصدر 
قــرارًا لقتل اليمنيين اليمتلك الحق 
الصدار قرار االيقاف النقاذ المعتدي 

والعميل!!

 صريحة..
ً

وانهزمت أول محاولة سعودية للتوجه نحو صنعاء.. هزيمة

منصور عبدالله راجح 
- مواليد ١٩٦٨م مناخة.

- خريج جامعة صنعاء كلية التجارة.
- مدير عام التخطيط واالستثمار برئاسة الوزراء.

محمد عايش

كتاباتهم

سالي سالم الدمتي:

األمير تركي الفيصل يصافح وزير الحرب االسرائيلي «يعالون».. وكأن األخير يقول: «صافحني أقلك من أنت»!..

لسنا عبيدًا يا آل سعود
نـــظـــام آل ســـعـــود يــتــعــامــل مع 
اليمنيين وكأنهم مجرد عبيد في 
حظيرة تابعة له ويخاطبهم بلغة 
استعالئية وكأنهم خــدم فــي أحد 
قصوره يجب ان يستمعوا وينصتوا 
عــيــه دون ان  ويــصــدقــوا كــل مــا يــدَّ

يعترضوا..
الحــظــوا كــم الــمــتــنــاقــضــات التي 
يتضمنها هذا المنشور الــذي ألقته 
طائرات العدوان في العاصمة ويقول 
(الى الشعب اليمني الشقيق أما حان 
الوقت لتحكيم العقل االيمان يماٍن 
والحكمة يمانية والمــكــان للفرس 

والخونة في بالد اليمن...).
منشورهم جــاء بــصــاروخ اطلقته 
طائرة ...وطائراتهم تواصل قتل 
اليمنيين، ويخاطبون ابناء الشعب 

اليمني بالشقيق ...
يواصلون عدوانهم وتدميرهم 
لليمن- ارضًا وإنسانًا ومقدرات- منذ 
ـــر خارجيتهم  عــام تــقــريــبــًا.. ووزي
ــعــدوان سيستمر ثم  ــأن ال يــصــرح ب
يخاطبوننا بــالــقــول (أمـــا آن الوقت 

لتحكيم العقل)..
يــقــتــلــون الــيــمــنــيــيــن الــمــؤمــنــيــن 
ويدمرون منازلهم ومساجدهم.. ثم 

يخاطبونهم بالقول (االيمان يماٍن.. 
والحكمة يمانية)..

يمارسون حرب ابادة جماعية ضد 
رونه بأنه اصل 

َّ
الشعب اليمني ثم يذك

الحكمة...
لكن المضحك والمثير للسخرية في 
هذا المنشور هو العبارة االخيرة فيه 
(وال مكان للفرس والخونة في بالد 

اليمن)...
هــل يعتقد هــؤالء االعـــراب انهم 
ليمني بهذه  لــشــعــب ا سيقنعون ا
السخافات ؟!...هــل يعتقدون انهم 
سيقنعون ٢٥ مليون يمني ان القاضي 
يحيى ربيد واإلعالمي منير الحكيمي 
فــرس ليبرروا قتلهما مــع اسرهما 
وهم آمنون مطمئنون في منازلهم ؟! 
...وهل يعتقدون ان احدًا في اليمن 
سيصدق أباطيلهم عن الفرس وهم 

يشاهدون ويعايشون مذابح عدوان 
آل سعود بحق اطفالهم ونسائهم 
وشيوخهم وشبابهم دون وازع من 

دين او ضمير او اخالق او قانون ؟!!
أما كلمة (الخونة) فهي ان انطبقت 
عــلــى احـــد فــال تنطبق ســـوى على 
عمالئكم ومرتزقتكم الذين باعوا 
لكم البالد والعباد وأصبحوا ادوات 

تنفذون بها عدوانكم على اليمن...
ابناء اليمن هم اصل العروبة ومن 
يــقــفــون ضــد عــدوانــكــم هــم سكان 
وأصحاب هذه االرض وورثتها منذ 
جــاء آدم وحتى يــوم القيامة وليسوا 
خونة كما تزعمون ،وإذا كان ثمة من 
خائن بينهم فليس سوى من يقبعون 
في اروقة فنادقكم ويشاركونكم في 
قتل ابناء شعبهم وتدمير بالدهم 
...هـــم الخونة والعمالء والمرتزقة 
واألذناب، أما اليمنيون الذين يواجهون 
عدوانكم فهم من قال عنهم الخالق 
ِديٍد)...وهم 
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ــقــرآن  وهـــم احـــفـــاد مـــن شــرفــهــم ال
بتسمية احدى سوره باسم حضارة 

اجدادهم وأسالفهم (سبأ)...

محمد العالئي

عبدالملك الفهيدي

سامح عسكر

ضيعة خاصة
السعودية تقرر وقف مساعداتها للجيش اللبناني بسبب ما وصفته .."عدم انسجام 

العالقة بين البلدين"..
كانوا عاوزين لبنان ضيعة خاصة بهم كدولة البحرين أو ما يسمونه إقليم عدن في اليمن، لكن 
ظهر أن لبنان استقلت عنهم فقطعوا المعونة ويحتمل التصعيد ضد لبنان، هذا درس لمصر 
وأي دولة تعتمد على المال السعودي، فمساعدات آل سعود مشروطة بدعم حروبهم الطائفية 
وإشعال التوتر في المنطقة..ودرس لحماس كذلك، فلو لم تنسجم عالقتها مع آل سعود بشكل 

يكون فيه خصومة مع إيران وحزب الله ستوقف مساعداتها إلى الحركة..!!

ّرك الـعالم  ِإليـقاف  ـَ ح
ُ

صعدة ت
الـعدوان السعودي

محافظة التي لم 
ُ
صـــعدة مدينة السالم تلك ال

عرف الـسالم قط، والتي ِبفعل الحرب أصبحْت مدينة 
َ
ت

ـعيش 
َ
األشباح ، صعدة تلك المحافظه اليمنية التي ت

الحرب من سنوات ومعه تعيش التهميش من بداية 
العصر الحديث لليمن ، صعدة التي ال يـُعرف عنها 
مارسُه جماعة أنصار الله من 

َ
إال القليل ِبسبب ما ت

تكتيم اعالمي قوي فتمنع مراسلي القنوات الفضائية 
 بداية الحرب االولى، 

ُ
وترفض دخولهم صعده منذ

صعدة اليوم أصبحت '' هيروشيما ٢  ''بفعل الحروب 
المتالحقة التي تعيشها والتي حولتها الى أرٍض منكوبة، وَبسبب القصف الجوي 
المكثف الغّير متوقف من ِقـبل الطائرات السعودية التي أعلنت صعدة منطقة 
عسكرية منذُ بداية العدوان على اليمن، فالقنابل العنقودية التي ترميها طائرات 
الــعــدوان  تتوزع في كل شبر المحافظة، ولــم َيكتِف التحالف بهذا -بــل- قام 
بإضافة محافظة حجه كمنطقة عسكرية ثانية ِليصبح الُجرح ُجرحين واأللم المين، 
والغريب والمضحك المبكي إن عسيري  َيـعترف بجريمته ويتفاخر بها على شاشة 
العربية باعتبارها عمًال رجوليًا ونصرًا عسكريًا، فيقول: إننا ال نستخدم القنابل 
العنقودية إال نادرًا وفي محافظتين فقط (حجة وصعدة)- فهل َيعرف عسيري 
إن تلك المحافظتين تابعتين للجمهورية اليمنية، وهل يعرف عسيري إن اآلالف 
الح ُمحرم دوليًا سواء  من البشر َيقِطنون تلك المحافظات وأن القنابل العنقودية سـِ

تم استخدامه في المدن أو في الصحرء؟!

عبدالوهاب صغير االهدل

نكرات

ايـــن مـــن كـــانـــوا يتبجحون 
ــخ  ــــن مــشــائ ويـــشـــحـــطـــون م
وقيادات عسكرية واكاديمية 
وحزبية بأنهم لوالهم لما كان 
ــمــا استمر  ــاك عــفــاش ول هــن
ــيــمــن  عـــفـــاش فــــي حـــكـــم ال
٣٣عـــامـــًا.. واتــضــح أنــهــم لم 
يكونوا سوى نكرات في تاريخ 
الــيــمــن فصنع منهم عفاش 
رجاًال وقيادات وعندما خرجوا 
ــكــروا لــه أعــادهــم  ــن عــلــيــه وت
لضبط المصنع وأصــبــحــوا ال 
ُيــذكــرون في قاموس الشعب 
اليمني إال بالخيانة والعمالة 

واالرتزاق؟

استثمار الدماء
قيمة الدمار والخراب، وقيمة 
الدماء والمعاناة الحاصلة نتيجة 
الــعــدوان السعودي الجبان في 

بالدي .
يستثمرها الــغــرب والــشــرق 
ــمــار  ــث ـــي ال ـــمـــزايـــدات وجـــن ـــل ل
لــصــالــحــهــمــا واخـــضـــاع االداة 
المنفذة فيما بعد الى االستسالم 

الكامل لكل الشهوات والمنافع التي تطلب منه ..
واال لماذا لم تحرك منظمات حقوق االنسان عبر مجلس 

االمن الدولي اي ساكن منذ بداية الحرب ؟ 
لماذا تسجل وتدون االنتهاكات فقط وتجيرها لصالح من 
يوقد شرارتها؟ دون ان يحصل المظلوم أيًا كان على انصافه 

او على االقل ايقاف الحروب؟
ولنا في المآسي قرابة العام وتلك المسميات وهياكلها 
ــذي يحدثه العدو  تتفرج على التفنن بالقتل والــدمــار ال
السعودي بحق شعبنا ووطننا ولم تحرك ساكنًا، بل انها 
تشجعه وتمنحه الخبراء وتعطيه السالح وتكمم افــواه 

األحرار من نقل الحقيقة الضائعة في دهاليز الغرب..
وال أنساك ياسوريا الصمود وعرين العرب من جرحك 
المماثل لما هو حاصل في ليبيا والعراق ،وحفظ الله مصر 

من القادم ..

عبدالرحمن علي الشماع  أحمد أحمد الرشيدي
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(الرّيس الز

ــرّيــس) الــزقــرة عبدربه منصور   (ال
هـــادي (زقـــر) سفنًا وزوارق إيرانية 
محملة بالسالح (وزقـــر) مقاتلين من 
الحرس الثوري اإليراني (وزقر) مصنعًا 

إيرانيًا لصناعة الصواريخ (جرادباك).
هذا ما ورد على لسان الزقرة (هادي) 
في المؤتمر الصحفي الــذي عقده في 
ــقــرة مــع الــرئــيــس الــتــركــي االســبــوع  أن
الــمــاضــي.. وقـــال إنــه طــرح هــذا األمــر 
في األمم المتحدة عام ٢٠١٢م وفي 

مجلس األمن.
رئيس غرفة عمليات العدوان على 
وطننا وشعبنا، الخائن هادي هو (رّيس) 
زقرة فعًال، فقد وصل الى كرسي رئاسة 
الجمهورية بالزقرة عندما (زقــروه) 
ــه انتخابات  عــام ٢٠١٢م وعــمــلــوا ل
(ديمقراطية) ال منافس له فيها أبدًا، 
وبذلك فهو حقًا (رّيس زقرة)، ولذلك 
أراد أن يظل (زاقــرًا) بكرسي الرئاسة 
حتى ولــو كــان ثمن ذلــك فناء الشعب 
اليمني بالكامل، فذلك ال يهمه بتاتًا 

ــاعــه يــنــادونــه  ــب طــالــمــا وأت
فــخــامــة (الـــريـــس) ودول 
تحالف الــعــدوان البربري 
الغاشم على وطننا وشعبنا 
ــس)  (رّي متمسكون بــه كـــ
ـــه ال  (شــــر) (عــــي) رغـــم أن
يــمــتــلــك أي شــرعــيــة بعد 
انتهاء فترة رئاسته في ٢١ 
فبراير ٢٠١٤م وليس له 

أية شرعية بعد أن خان وطنه وشعبه، 
ونكث باليمين الدستورية التي أقسمها 
أمام ممثلي الشعب اليمني في البرلمان.. 
فقد فــرط بسيادة واستقالل اليمن، 
وفــرط بدماء أبناء شعبه ومقدراتهم 
عــنــدمــا اســتــدعــى الـــعـــدوان الــخــارجــي 
واســتــدعــى الــقــوات الــغــازيــة النتهاك 
ســيــادة الــوطــن واستقالله وتدنيس 

ترابه الطاهر.
(الــزقــرة) هـــادي اعــتــرف فــي مقابلة 
أجرتها معه قناة «أبو ظبي» اإلماراتية 
بأنه لم يكن على علم بعاصفة (الجرم) 

السعودي، وأنــه تفاجأ بأن 
طــائــرات تحالف الــعــدوان 
السعودي تشن غارات على 
بالده عندما أبلغوه وهو في 
مدينة الغيضة بمحافظة 
ــمــهــرة هــاربــًا مــن عــدن  ال
باتجاه السعودية، بينما 
مــجــرم الــحــرب سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود قال 
في كلمته بمقر جامعة الــدول العربية 
والتي تحولت حاليًا الــى ممزقة للدول 
ت  العربية.. قال: إن عاصفة الحزم جاء
بناًء على طلب من الرّيس الشرعي لليمن 
عبدربه منصور هادي الذي كان برفقته 
في قاعة االجتماع.. فعًال عبدربه (زقرة) 

ألعداء اليمن بكل ما تعنيه الكلمة.
خاتمة

ـــــدهـــــر زقــــــــرة بــــزقــــرة ال
ـــور ـــزق وهـــــــادي زاقــــــر وم

ـــــان زاقــــر  ــــاألمــــس قــــد ك ب
والـــــيـــــوم أصــــبــــح مـــزقـــور

محمد عبده سفيان


