
"أقــســم بــالــلــه العظيم 
أن أكــون متمسكًا بكتاب 
ــه، وأن  الــلــه وســنــة رســول
أحافظ مخلصًا على النظام 
الــجــمــهــوري وأن أحــتــرم 
الــدســتــور والــقــانــون، وأن 
ــح الــشــعــب  ــصــال أرعـــــى م
وحــريــاتــه رعــايــة كاملة، 
وأن أحــافــظ عــلــى وحــدة 
الوطن واستقالله وسالمة 

أراضيه".
ـــن  ـــمـــي ـــي ل ـــــــص ا ذا ن
ــي مــاعــاد  ــل الــدســتــوري ال
باقي من الدستور إال هو، 
عند دولة الوضيع وعيال 

العاصفة.
أعتقد هــم يستمرون 
ــس من  فــي اســتــخــدامــه ب
باب النكاية به، وتعذيبه.

كـــل مـــرة اآلن اليمين 

بنفسه يقول لهم: حرام 
عــلــيــكــم، داعــــش ارحـــم 
ــكــم، مــعــهــا يمينها  ــن م
الخاص، انتم تسحبوني انا 
على وجهي، اشهد كفركم 
بالدستور كله من ألفه الى 

يائه.
ـــيـــمـــيـــن  ـــــــوا ال ـــــــم ارح
ـــة يــاعــيــال  ـــوري ـــدســـت ال
الــعــاصــفــة.. شــوفــوا لكم 
يمين جديد، قدكم جديد 
في كل شيء، اال في اليمين.

-فــي ٢٠١١م أعلن انشقاقه عن 
النظام من داخل مقر قيادة الفرقة 
بصنعاء والتحق به عدد من الضباط 

والوحدات العسكرية.
-فــور انشقاقه أصبح الرجل جزءًا 
من حــراك شعبي وساحات اعتصام 
مزدحمة يهيمن عليها حزب االصالح 

واحزاب اللقاء المشترك.
-كان الرجل يملك حينها شبكات نفوذ قبلية 
وعسكرية وينفق على مجاميع مسلحة في محيط 
صنعاء وقد تحركت حينها بإيعاز منه السقاط 
فرضة نهم وعدد من المواقع العسكرية القريبة 
منها، وقتلت قائد لــواء في بيت دهــرة وحاولت 
اســقــاط قــاعــدة الصمع العسكرية فــي محيط 

العاصمة.
-كان الرجل مسنودًا بنفوذ وإمكانات بيت االحمر 
الذين فتحوا جبهة حرب في الحصبة وانقسمت 
العاصمة الى مناطق يسيطر عليها علي محسن 
وبيت االحمر واالصالح ومناطق يسيطر عليها 

صالح.
-لم يكن حينها للحوثي اي تواجد عسكري في 

صنعاء.
-كــان انشقاقه فــعــاًال ومــؤثــرًا ألنــه جــاء ضمن 

اجـــواء وتفاعالت وأحـــداث الربيع 
الـــــذي اجـــتـــاح عـــــددًا مـــن الــــدول 
العربية.. رغم ان قوته العسكرية 
كانت ضعيفة بالمقارنة مع الكتلة 

العسكرية الموالية لصالح.
ــان هــذا هــو وضــع علي محسن  ك
باختصار فــي ٢٠١١م.. فما هو 
وضعه االن في ٢٠١٦م بعد قرار 

تعيينه من قبل السعودية؟
-اآلن علي محسن ال يملك وجودًا عسكريًا داخل 

صنعاء وال تشكيالت عسكرية في مداخلها.
-اآلن الرجل يظهر من الرياض، ليس له هنا 

ساحات وال حشود تهتف بشعارات براقة.
-اآلن على محسن بــال قضية واضــحــة تحظى 
بمصداقية بل يبدو هــذه المرة ممثًال إلرادة 

السعودية يخوض معركتها بشكل سافر وفّج.
-لم يعد الرجل مهاب الجانب ال سيما بعد أن الذ 
بالفرار أمام زحف الحوثيين وتخلى عنه الجميع.

-اآلن لديه طيران التحالف السعودي، ولديه 
ربما ميزانية وضعت تحت تصرفه، لكن المجاميع 
المسلحة الفاعلة على األرض تحركها نزعات 

متناقضة غالبًا مذهبية ومناطقية وجهوية.

مقتطفات
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كامل الخوداني

عبده سعيد 

أحمد رفيق

محمد الضراب

أبدل سعدان

حسين حبيب

رشاد الصوفي

عبدالباري عطوان 

علي محاقري

ناصر الحياني

حكاية حزب الله التي ظهرت مؤخرا مع 
ظهور االزمـــة السعودية اللبنانية، خلت 
الحكومة اليمنية والمقاومة مثل النائحات 

اللي بيستأجروهن يبكين في المآتم!
األن اليمن والــبــحــريــن شــغــاالت نائحات 

للسعودية!

االستراتيجية الجديدة للحرب تسوير كل 
منطقة يتم تحريرها وخصوصًا التباب!!
علشان الحوافيش ال يرجعوا يشلوها.. 

ال يسير حسكم بعيد..

في ٢٠١١م قلتم الجيش العائلي وطحنتوا 
نصه!!

في ٢٠١٥م قده اسمه الحرس الحوثي !!
كما إشترجعوا بعد فتره  تصيحوا وين 

الجيش يحمينا !

االحداث في تغير مستمر وسريع، ومعها 
وبنفس السرعة تتغير المواقف لالطراف 
ــخــارج،  ــداخــل وال ــقــوى السياسية فــي ال وال
والحلول التي كانت ممكنة في األمس لم تعد 
ممكنة اليوم، وحلول اليوم قد ال تنفع للغد..

واثبتت األيــام ان من قــام بفوضى الربيع 
ــمــا االحـــزاب  الــعــربــي ليست الــشــعــوب وان
اإلسالموية بغرض السيطرة على السلطة، 
أما لو كان من قام بذلك هي الشعوب النتصرت 

وبكل سهولة.

الـــدور جــاي عليك يالبنان.. استعد من 
الذي قالك يا حزب الله تقصف بالصواريخ  
ــوب اســرائــيــل العظمى  قـــرى ومــــدن جــن
غفر لك.. 

ُ
عـــام٢٠٠٦م.. انها جريمة لن ت

حان الدور وآل سعود سوف ينتقمون منك 
شر انتقام.. 

لو بذلت السعودية من المال والمواقف 
السياسية من أجل فلسطين.. عشر معشار 
ما تبذله في تدمير اليمن وسوريا وشيطنة 
المقاومة لكانت فلسطين قد عادت ألهلها.

الخبر األول : روسيا تصّوت لصالح قرار 
تمديد العقوبات على اليمن فــي مجلس 

األمن..
الخبر الثاني : روسيا تجري مباحثات مع 
وفد سعودي وولد الشيخ حول وقف النار في 
اليمن .شكل الدب الروسي دب بجد و مش 

فاهم اي لغة غير الفلوس !!

لو أرسلت السعودية جيشها
 لقتال داعـــش، نصف الجيش سيلتحق 

بداعش 
والنصف اآلخر سيهرب..

يوسف االهنومي 

مواليد صنعاء ديسمبر ١٩٩٢م
كلية الشريعة والقانون -جامعة صنعاء

كاتب وناشط سياسي

محمد العالئي

كتاباتهم

مليارات السعودية 
ولبنان

ـــعـــرب ومــن  ــتــهــم ولــــد ال مـــن ســالل
ثقافتهم نبغ االدب

ومــن رجولتهم كــانــوا لنشر الدين 
سبب.

اهل البالغة والفصاحة اهل الطالقة 
والسماحة

أول من جاء بالمصافحة

لمعوا في العلم والمعاني
كلمع نجمهم.. سهيل اليماني

فمنهم أبو مسلم الخوالني
وطــاووس وأويــس والشوكاني ومقبل بن هادي 

الوادعي..
إن قاموا لنصرة رجل ما تركوه حتى رفعوه

وإن قاموا ضد عدو ما سمحوه حتى أذلوه ووضعوه
أهل اليمن

هم أهل الحكمة والكرم
والبناء طبعهم منذ القدم

بنوا العرش قبل أن يبنى الهرم
وشهد لهم القرآن بقصة "إرم"

ولهم ثالث آيات في الحرم..
أهل اليمن

نساؤهم مسترات وبالحياء محجبات
ومـــا تــجــد فيهن مــتــبــرجــات واغــلــبــهــن للدين 

حافظات
وهن أبر الزوجات وأفضل االمهات..

 

أهل اليمن
لو سلكوا ِشْعبًا وسلك الناس ِشْعبًا 
لسلك الرسول ِشْعبهم وهم االنصار

أخـــوال الــرســول المختار ومنهم 
معظم الصحابة االخيار

ومن قتلو مسيلمة واعوانه الفجار

أهل اليمن
هم سند الرسول من خلفه وهم عونه ومدده 

عند ظهره
وهم أصل العالم العربي بأسره

هم ألين قلوبًا وأول من جاء بالمصافحة
لكنهم متميزون بروح التحدي والمكافحة..

*أهل اليمن
اليحبون ثقافة العهر والمجون 

ألنهم أهل االصول والعلم والمتون
ومن شذ منهم إما شذ أصله ،أو به جنون..

ومن المعلوم انهم ما عبدوا االصنام
وقد أسلم ملكهم "تبع" قبل البعثة بسبعمائة 

عام..
أهل عزة بالحق وأنفة

ر عليهم فقد قرب تلفه.. ومن تكبَّ
اهل اليمن في الكعبة ركنها

وفي المدينة أنصارها
وفي القدس بابها (الذي حول الى باب المغاربة)
افتخر انك يمني وانك من ابناء اليمن السعيد ..

محمود شويعه

نبيل الصوفي 

ابراهيم عبدالكريم"
ة 

ّ
يأتون بطائراتهم فيرعبون األبرياء ويقتلون األطفال ثم يتحّدثون عن دق

لهّم أنت الُمنتقم الجّبار ..
ّ
أهدافهم وعن انتصاراتهم ألجل اليمن واليمنيين .. ال

ُعرض على الجيش 
اليمني شيك مفتوح 
لحوثيين  ربة ا لمحا
وعـــــنـــــدمـــــا رفــــض 
الجيش خوض حرب 
طائفية بالوكالة .. 
اعلنت جـــارة السوء 

الحرب.
للبناني يمر بنفس  لجيش ا ا

المرحلة باختالف المضمون 
ــيــحــه وإعــــــــداده  ــســل ـــــان ت ك

لمواجهة حزب الله..
عندما غلب التوازن الطائفي 
والمجتمعي وأمن لبنان القومي 
اعــلــنــت عــلــى لــبــنــان الــحــرب 

الدبلوماسية..
كـــان عــلــى حـــزب الــلــه تقدير 
الــجــيــش والـــدولـــة ومبادلتهم 

الحكمة بالحكمة..
أخـــطـــاء كـــارثـــيـــة ارتــكــبــهــا 
حزب الله باسم حكومة لبنان، 
كمحاولة اهانة األسرة الحاكمة 
بأمير المخدرات، وبتصريحاتهم 
الجوفاء حول اليمن في حين ال 
تقدم اي عون لليمنيين بل انها 
تعزز كل ماتروج له المملكة من 

ات..  افتراء
وهــي مــجــرد ظــواهــر صوتية 
ال تراعي وضــع لبنان المنقسم 

والهش.
وبرفضهم ادانة لبنان الحراق 

السفارة السعودية 
في ايران وهي القشة 
الــتــي كــســرت ظهر 

البعير. 
فــي حين ان ايــران 
ــفــســهــا اعـــتـــذرت  ن
ودانت تلك الحادثة.

ــقــوة تــحــتــاج الــى  ال
حكمة وضــمــيــر حــي يعلم ان 

خلفه مصير أمة وشعب..
ليست الــعــبــرة او الــكــالم في 
مــلــيــارات السعودية والــتــي لن 
تتحملها ايــران بالتأكيد، ولكن 
بالتسعير الطائفي الذي يجري 
على قدم وساق في لبنان حاليًا 
من عدو احمق وصديق متخاذل.

-----
ومات العظيم محمد حسنين 
هيكل.. مات، وهو يردد في آخر 
مقابالت متلفزة له: اليمن بركان 
إذا انفجر فسيعصف بالمنطقة 
كلها.. السعودية فتحت على 

نفسها مستنقعًا..الخ.
ــكــل،  مـــحـــمـــد حــســنــيــن هــي
خــبــرة ٩٠ عــامــًا فــي السياسة 
ــــــحــــــرب، صـــــدقـــــوه أيـــهـــا  وال
اليمنيون المهزوزون إن كنتم 
غير قــادريــن على تصديقنا: 

السعودية لن تنتصر أبدًا.
كلمة وعشر سواء.

عادل النزيلي

اليمين الدستورية
 لمن كفروا بالدستور

إنها صنعاء يا شليمي
إلى من صدقوا أنفسهم أن صنعاء ستسقط في ليلة 
ويوم، ذكروهم كم ظلوا في (تبة المصارية) ؟؟ 

وكم لهم في صــرواح؟؟ 
ومـــــــاذا يــصــنــعــون فــي 
ـــاب؟ وكــم شنوا من  ذوب
ــمــخــا؟؟  غـــــارات عــلــى ال
ومـــــــــــاذا حــــقــــقــــوا فــي 

البيضاء؟؟ 
هذه صنعاء يا شليمي، 
حاصرها األئمة ومعهم 
آل سعود ٧٠ يومًا وقد 

طوقوها من كل الجهات عــام ١٩٦٧م وعــادوا 
مــدحــوريــن؟؟ لن تنفعكم دمــوع عز الــديــن، وال 

أكاذيب محمد قباطي، وال فبركات الشلفي؟؟
هذه صنعاء يا عسيري ، ستسقطون جميعكم 
وتبقى اليمن شامخة برجالها ونسائها وأطفالها،، 
ستبقى صنعاء بيتًا لليمنيين والــعــرب جميعًا،، 

ستبقى منارة لإلخاء والمحبة والتسامح..
واللعنة على من ارتضى لنفسه أن يكون مطية 

لألجنبي أيًا كان..

فيصل الشبيبي

ماجد العديني

حميد رزق

احمد العبدلي

ياما دقت
 على الراس طبول!

النظام السعودي قطع معوناته 
االقتصادية بمباركة عبيده وعمالئه 
في لبنان..األنظمة الخليجية سارت 
على نهجه وحذرت رعاياها من عدم 

السفر الى لبنان..
الرئيس الوهمي لليمن سيقدم 
شكوى لمجلس األمــن تدين حزب 

الله في لبنان..
الهدف من كل ذلك:

استصدار قرار من جامعة الخزي 
ــلــه، يتبعه  الــعــربــي يــجــرم حـــزب ال
قرار أممي يجيز محاربة حزب الله، 
يتبعه دعــم ســعــودي لعصاباتها 
اإلرهابية بلبنان ضد حزب الله، يؤدي 
فــي النهاية لحرب طاحنة بهدف 

استكمال خارطة التدمير العربي..
فما عجز عنه الصهيوني في حربه 
ــم في  الــمــبــاشــرة عـــام ٢٠٠٦م ث

حروب الوكالة منذ ٢٠١٢م.. 
يحاول الكيان السعودي تحقيقه 
اآلن بعد أن بلغت قوة الحزب أوجها..
أعتقد أن حزب الله يتابع األحداث 
تحت عنوان: "ياما دقت على الراس 

طبول"

وليد المصري

بددت الثروة النفطية فرصة العرب 
االهــم في القرن العشرين في احتالل 
مــركــز الــصــدارة بين االمـــم .جعلتم 
النفط وسيلة لتركيع السوفييت ومن 
ــروس ولخفض مداخيل العرب  ثم ال
واالجانب الممانعين ولخدمة واشنطن 
والــغــرب ..عــنــدمــا أراد عبدالناصر 
الــخــروج على سايكس بيكو وتوحيد 

بالده مع سوريا وقفتم ضده..
وعندما دعــم الجمهورية اليمنية 
الوليدة وقفتم ضده ولم تؤيدوا تحرير 
جنوب اليمن من االستعمار البريطاني 

ومن بعد وقفتم ضد الوحدة اليمنية 
وتحالفتم مع شاه ايــران ضد حركات 

التحرر في المنطقة.
استدعيتم الجيوش االجنبية في 
حرب الخليج الثانية بدًال من استدعاء 
العرب. دمرتم العراق انتقامًا وجعلتم 
ارضه مسرحًا لكل من هب ودب ومن ثم 
تباكيتم: ايران تتدخل.. تركيا تتدخل.
في الحرب االهلية اللبنانية.. ظللتم 
تدعمون اعداء العرب.. جندتم عربًا 
في افغانستان لقهر السوفييت حليف 
العرب الدولي في الصراع مع اسرائيل ..

علي محسن في ٢٠١١م وعلي محسن في ٢٠١٦م

فيصل جلول

عروبتكم

أهل اليمن

عشرات المكاتب بالعاصمة صنعاء 
غير المرخصة شغالة قرعة هذه 

االيام لغرض تهجير اليمنيين 
وخصوصا من فئة الشباب، تحت 

مسمى "طلب اللجوء" ، لـ " الدانمارك، 
البرازيل، السويد، المجر، روسيا، 

الهند، وغيرها ".. 
والله ماعاد دريت ايش القصة 

من وراء هذا كله هم يحبونا وال 
يكرهونا..؟

لجوء الهربة
المال والوالء

المواطن اليهودي

رد 
ُ

دعوة ال ت
لما عظم أمر المأمون واشتد 
ــذاؤه لإلمام أحمد بن حنبل  إي
بطول الحبس وشــدة القيد.. 
جثا اإلمــام أحمد على ركبتيه 
ورمق بطرفه إلى السماء وقال:

سيدي..
غــرَّ حلمك هــذا الفاجر حتى 
تــجــرأ عــلــى أولــيــائــك بالضرب 

والقتل !!
اللهم فإن كان القرآن كالمك غير مخلوق .. فاكفنا مؤونة 

المأمون.
هم الصريخ بموت المأمون في الثلث األخير من  فجاء

الليل!!
فهل مــن جــاٍث على ركبتيه ..حـــالل لقمته.. هاطلة 
دمعته.. يرمق السماء ببصره ويدعو الله أن يزيح الغمة 

عن األمة..؟
ب الجاثية .. واألعين الباكية ال 

َ
فإن حاجتنا والله للُرك

تقل عن حاجتنا للخطط المحكمة ..واالسلحة والجموع 
المجاهدة... اللهم دعوة مستجابة كدعوة اإلمام أحمد بن 
حنبل .. تريح بها البالد والعباد .. من شر األشــرار وكيد 

الفجار ومكر الكفار.

الــســعــوديــة غير واعــيــة للتحوالت 
والــنــتــائــج الـــذي أحــدثــه عــدوانــهــا في 
نفوس أبناء القبائل في صنعاء وحولها 
ــادر أن  ولــذلــك هــي تعتقد أن الــمــال ق
ها كما أعتادت في تاريخها  يشتري والء

الطويل مع اليمن..
تل من أفــرادهــا المئات 

ُ
كل قبيلة ق

في مواجهة العدوان ومن تحالف معه 
ولــذلــك لــن يستطيع الشيخ بيع والء 
القبيلة للسعودية كما كان يفعل في 
الماضي بل ربما تثور على من يفعل 

أو يفكر..

ــمــواطــن  وســيــذكــر الــتــاريــخ أن ال
الــيــهــودي يعقوب دافـــع عــن تــراب 
وطنه اليمن حتى استشهد في حين 
كان هادي وزمرته يصفقون للسعودية 
وهــي تقتل الشعب اليمني وتدمر 

ممتلكاته.!
امين بن علي 


