
ال ُيعتبر سيطرة عمالء العدوان 
على اجــزاء من مدينة تعز انتصارًا 
ــــاوة نــاشــطــيــهــم  ــحــق حــــف ــســت ي
ومفسبيكهم، بقدر ما هو انكشاف 
وتأكيد جديد لمشروعهم المرسوم 
لتعز خاصة واليمن بشكل عــام.. 
ــك فــي القتل والسحل  ويتمثل ذل
والخطف واقتحام المنازل ونهبها 

واحراقها ..
حدث ذلك منتصف اغسطس الماضي عندما 
سيطروا على بعض االحياء وسط وشرق مدينة 

تعز ونفس المشاهد تتكرر حاليًا 
في االحياء التي احرزوا تقدمًا نسبيًا 

فيها غرب المدينة.
ــلــجــان  أمــــا بــالــنــســبــة لــلــجــيــش وال
الشعبية ثقتنا فيهم ال يمكن ان 
تهتز بمجرد سيطرة خليط العمالة 
واالرتـــزاق على قرية او قريتين ، 
فما انسحبوا منه اليوم حفاظًا على 
االرواح سيتمكنون من استرجاعه غدًا وتكبيد 
المرتزقة المزيد مــن الخسائر فــي االرواح 

والعتاد.

فــــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 
ــت  ــل هــل ٢م  ٠ ١ ٥
وسائل اعالم العدوان 
ـــــواق  الـــســـعـــودي وأب
مرتزقته فــي مواقع 
التواصل االجتماعي 
ــمــا أســمــتــه حينها  ل
(تحرير تعز) بمئات 
ـــــارات الــجــويــة  ـــــغ ال

السعودية ، وسط مشاهد القتل 
والسحل والذبح والسلخ وإحراق 

األسرى وهم أحياء على األرض.
وبـــعـــد ٤٨ ســـاعـــة مـــن تلك 
الواقعة استعاد الجيش واللجان 
ــام الــمــبــادرة لوقف  الشعبية زم

ــفــاشــيــة  األعــــمــــال ال
الــهــمــجــيــة فـــي تعز 
ـــده  ـــب ، ودحــــــــر (ع
حمود وحمود عبده 
والــــــدواعــــــش) الـــى 
األزقـــة الضيقة التي 
عـــاثـــوا بــهــا فــســادًا 

وارهابًا.
ــــعــــاشــــر  وفـــــــــي ال
والـــــحـــــادي عـــشـــر مــــن مــــارس 
٢٠١٦م تكررت نفس المأساة 
بأكثر مــن ١٢٠٠ غــارة جوية 
وحــشــيــة مـــن طـــيـــران الــعــدو 
ـــســـعـــودي ، وســــط مــشــاهــد  ال
القتل والسحل والحرق الهمجية 

الفاشّية على األرض.
ه  ال تحزنوا.. أبشركم بأن ما ُيشّبَّ
لهم انه نصر ، في طريقه الى أن 
ُيصبح انتكاسة مدوّية ستأتيكم 
أنباؤها خــالل الساعات القادمة 
، حيث يشهد مرتزقة الرياض 
انــكــســارًا بــدأ قبل قليل بفضل 
إصــــرار قـــوات الــجــيــش والــلــجــان 
الشعبية على منع سقوط تعز 
في مستنقع الفوضى واالرهــاب 

الداعشي والفاشي.
للبعض أقـــول : تــوقــفــوا عن 
الــتــجــديــف بــمــا يسمى انسحابًا 
متفقًا عليه ، ألن هذا الهراء عيب 

.. عيب .. عيب!!

ــــــــى الـــمـــحـــبـــيـــن  إل
والـــــمـــــغـــــرمـــــيـــــن 
والـــمـــدافـــعـــيـــن عــن 

إيران 
أحب أن اوضــح لهم 
ــيــمــنــي  ولـــلـــشـــعـــب ال
بــــعــــض الــــوقــــائــــع 
واالحــــــــــداث والـــتـــي 

تناساها البعض وقالوا ان ايران لم 
تعتِد وتؤِذ الشعب اليمني..

ايران آذت الشعب اليمني عندما 
قــالــت ان صــنــعــاء هــي العاصمة 

العربية الرابعة التابعة لها..
ــشــعــب اليمني  ـــــران آذت ال اي
عندما كانت من اول الموافقين 
والداعمين والمؤيدين والمباركة 
للسعودية والــراضــيــة والراغبة 

بالعدوان على الشعب اليمني..

ايـــران آذت الشعب 
اليمني عندما ارسلت 
سفينة مـــاء بــقــيــادة 
الــقــبــطــان عــلــى اكبر 
تانكي ثم تخاذلت ولم 
تــجــرؤ عــلــى الــوصــول 
وخــضــعــت ونــكــســت 
رأســـهـــا لــالســاطــيــل 
االمريكية وذهبت لبيع الماء في 
ميناء جيبوتي وعــادت من حيث 

أتت..
ايــران آذت الشعب اليمني يوم 
ان ارسلت طائرة مساعدات ثم 
استسلمت للتهديدات السعودية 
وعادت من حيث أتت وقام بعدها 
ــعــدوان بقصف ميدان  طــيــران ال

السبعين بالعاصمة صنعاء..
ايران آذت الشعب اخيرًا عندما 

سمعت ان هنالك مفاوضات بين 
السعودية واليمن فقامت تصرح 
وترعد وتزبد انها سترسل خبراء 
عسكريين ايرانيين لمساعدة 
ــي حــربــه ضد  الــجــيــش الــيــمــنــي ف

السعودية..
ماذا قدمت ايران للشعب اليمني 
ــن شــيء  ـــعـــدوان م خـــالل فــتــرة ال

تستحق الشكر عليه''..
بما ان السعودية هي العدو االول 
لليمن والظاهر امام المأل فإن ايران 
بدسائسها وخذالنها وتآمرها من 
وراء حجاب على الشعب اليمني ..

اخيرًا وليس آخر 
الفرق بين ايران المجوسية 

والسعودية الوهابية 
حفظ الله اليمن وأهله 
ومنصورون بعون الله.

في فلسفة الــحــروب واستراتيجياتها القتالية 
هناك نظرية مهمة متعلقة بالحالة النفسية للقادة 
والمقاتلين وتأثيراتها على مجريات المعارك 
والمواجهات حيث تتطلب أن يكون هــؤالء ممن 
يتمتعون بروح معنوية عالية كعامل مهم لتحقيق 
االنتصار وترجيح الكفة في الميدان فالمهزومون 
ال يصنعون انتصارًا على اإلطــالق ولكن كل هذه 
المعادالت ال حضور لها وال فاعلية فيما يتعلق 
بالعدوان األمريكوسعودي على اليمن ألن العدوان 

في حد ذاتــه باطل أقــدم عليه آل سعود بناء على الضوء 
األخضر األمريكي والدعم واإلسناد الصهيوأمريكي هذا من 
جهة وألن قوى العدوان أسندت مهام القتال في مختلف 
الجبهات الداخلية والخارجية لمجاميع من المرتزقة والخونة 
والعمالء من مختلف الجنسيات الذين تم استئجارهم بالمال 
السعودي من جهة أخرى وهــؤالء مجرد مرتزقة يعملون 
من أجل المال غير مهتمين بأي معايير أو مبادئ أو قيم أو 
أخالق، ألن المال هو الغاية والهدف وما يرتكبونه من مجازر 
بشعة وما يتكبدونه من خسائر فادحة في العدد والعتاد 

والعدة خير شاهد على ذلك .
ومن هذه العناصر المستأجرة الجنرال العجوز الخائن 
العميل الفار علي محسن األحمر هذا السفاح الذي كان يمثل 
الــذراع العسكري آلل سعود ولتنظيم القاعدة في اليمن 
الــذي اقترن اسمه بالخسارة والــذل والمهانة في ساحات 
المواجهة فالهزيمة حصاد كل شروره ومشاريعه التخريبية 
واإلجرامية التدميرية التي افتعلها وأشعل شرارتها في 
الداخل اليمني بسبب نفسيته المريضة وعقليته المتخلفة 
وفكره المأزوم وعدائيته المفرطة لكل ما هو جميل على 
هذه األرض الطيبة، وألن اهتماماته كانت منصبة على البسط 
على األراضي وتوسيع حجم استثماراته الداخلية والخارجية 
واستغالل السلطة من أجل تعزيز نفوذه وخدمة مصالحه 
الخاصة ورغم كل ذلك طلب آل سعود من المجرم الدنبوع 

تعيينه نائبًا للقائد األعلى للقوات المسلحة 
واألمن لجمهورية الفندق السبعة نجوم في 
واحد من أسخف القرارات الدنبوعية وهو 
مؤشر على أن آل سلول قرروا الخالص من 
أحــد أهــم أذرعــهــم في اليمن وهــي رغبة 
الدنبوع أيضًا لكونهم يدركون جيدًا أن هذا 
التعيين لن يقدم ولن يؤخر في مجريات 

األحداث على األرض .
فالسلوليون يريدون من وراء هذا التعيين 
للفار العجوز القيام بتحريك أذنابه وخالياه النائمة في 
الداخل اليمني وتحريضهم تحت إغــراء المال على فتح 
جبهات جديدة والعمل على شــراء الذمم والحصول على 
خونة جــدد يستعين بهم للمساعدة في خلخلة الجبهة 
الوطنية على أمل تحقيق انتصارات على األرض تعوض 
سلسلة الهزائم المتعاقبة التي تعرضت لها فلول الغزاة 
والمحتلون والمرتزقة والعمالء , حيث يراهنون عليه بعد 
أن فشل عدوانهم المتعدد األبعاد واألوجه ميدانيًا طيلة 
الفترة الماضية للعدوان وهو رهان خاسر بكل المقاييس 
فمن هرب من بالده مهزومًا ذليًال نتيجة تسلطه وإجرامه 
وصلفه وفساده على أيــدي أبناء شعبه من المستحيل أن 
يعود فاتحًا على حد تعبيرهم على ظهر دبابة الغزاة 
وتحت حماية طائراتهم وبوارجهم مهما كانت المغريات 
,فأبناء الشعب اليمني ليسوا مرتزقة ولن تغريهم أموال 
آل سعود التي يوزعها الخائن الفار ولن يخونوا األرض التي 
أنجبتهم ومنحتهم حبها وحنانها وخيراتها ولن يتاجروا 
بأشالء الشهداء والجرحى الذين سقطوا تحت القصف وعلى 
أيدي مرتزقة قوى العدوان، ولن يحصد علي محسن وسلمان 
ونجله وبقية األصنام الخليجية التي تلطخت أياديها بدماء 
اليمنيين من وراء هذا التعيين غير الهزيمة والخسران المذل 
والمهين.. ولن تكون اليمن إال كما يريدها أبناؤها حرة كريمة 

آمنة مستقرة موحدة مستقلة القرار واإلرادة والسيادة .
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اشراف/
كامل الخوداني

عبداهللا هاشم الحضرمي

عبدالباسط الحداد

عبدالرحمن معزب

يحيى صالح الحداء

عبدالرحمن عياش

عبدالجبار سعد 

صالح الجبري

محمد شرف الدين

عبدالحكيم أحمد العفيري
وهــل هناك عــار يفوق عــار ان تكون 
بيدقًا او ترسًا في ماكينة حرب ضد بلدك 
واهــلــك، وفــي سبيل عــودتــك للسلطة 

تتلذذ لدماء اخوانك وجيرانك وأهلك.

سيناريو تحرير عدن
يطبق اليوم في تعز

من القتل والسحل والتمثيل بالجثث
ورفع رايات داعش والقاعدة
وهذه شرعيتهم الداعشية

من حسن حظنا لم يساعدنا احد في 
مواجهتنا الكونية.. هذه كل دول،الغرب 
نـــا  ــــــراب تــمــد اعـــداء واســـرائـــيـــل واألع
بالسالح،والمعلومات والمسترزقين ولم 

يقف معنا أحد لم ينصرنا إال الله وحده.

األنصار والمؤتمر
حاول العدو شق الصف بينهما بأكذوبة 

المفاوضات .
وإذا به يوحد الصف بجرائمه الخبيثة 

التي ال يختلف على بشاعتها أي اثنان.
شكرًا للقتلة واللعنة عليهم أجمعين.

االعـــمـــال الــشــنــيــعــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
السعودية عبر اجرائها في تعز وباسم 
ابناء تعز ، اعمال ممنهجة ومخططة 
تستهدف ابــنــاء تعز فــي محافظتهم 
وفي كل محافظات اليمن تأليبًا وكراهية 

واحتقارًا ونبذًا .

الشخص الرافض للحوار مع السعودية 
ــوي وغــيــور يرفض  ــه وطــنــي ق ــا ان إم
الحوار مع المعتدين والقتلة وإما انه من 
المنتفعين (المرتزقة) وخايف تروح منه 

الكبسة !!
عموماً  .. اذا تم الحوار فالمرتزقة هم 

الخاسرون..

لماذا الغضب من صحيفة «عكاظ»؟ 
أليس ما قالته هو اعتراف بحقيقة ما 
تم من مفاوضات واعتراف بأمور اخرى ؟
وعجبي ممن يــغــارون مــن احتساب 

االسير السعودي 
بسبعة يمنيين!

ولم يغاروا عند قتل اآلالف من نساء 
واطفال .

ة مــا بين  لعل سبب الغيرة هــو قـــراء
السطور..

وهل من الحكمة أن أوافق علـــــى إيقاف 
الحرب في الحدود واستمرار القتال في 

الداخل؟!!
إلى هذا الدرجة أصبحت دماء اليمنيين 

رخيصة؟!

الخائن الفار.. الرهان الخاسر

مبارك حزام العسالي 
- مواليد  يناير ١٩٩١م- تعز 

- كلية االعالم 
- رئيس تحرير موقع  «المصير نت»

- مدير تحرير صحيفة «المصير» األسبوعية

أحمد الحبيشي عبدالفتاح علي البنوس 

عادل الهرش

نورا الجروي

عادل بشر

كتاباتهم

حمدان الصهيبي:

لن يمّروا..!!

الزمن ُيعيد نفسه

إيران المجوسية الوجه اآلخر للسعودية الوهابية

مشروع السحل 

تعز 

تعز اآلن دخلت الحرب، وماحصل 
من قبل سيكتشف ساكنو تعز انها 

لم تكن حربًا بمعناها الحقيقي.
االصالح سيرسل مقاتليه بشكل 
اكبر وعبدربه سيرسل تعزيزات، 
ـــان الــشــعــبــيــة  ـــج ـــل ـــجـــيـــش وال وال
سيقاتلون وسيجلبون تعزيزات 

ولن يتهاونوا كما كان في السابق.
وكله فوق رؤوس ابناء تعز.. حمود 
يقصف وسلمان يقصف وعبدربه 
يقصف والجيش يقصف، ستشتعل 
االرض وفي االخير سيحصل اتفاق 
بعد ان نجح حزب االصالح في جعل 
تعز ساحة للحرب، واهلها واطفالها 

هم الضحايا .
لن تجدوا مكانًا تتصورون فيه 
والكاميرا للتصوير.. حافظوا على 
مدينتكم وابــتــعــدوا عــن حــزب 
االوساخ وتغذيته للعنصرية بطرق 

متعددة.

د.خالد الديلمي

السعودية تقتل 
الشعب اليمني 

زلت  ما
عـــاجـــزًا 
عــــــــــــن 
فـــــهـــــم 
لحكمة  ا
مـــــــــــــن 
ــاط  اســق
لتهمة  ا

ــمــبــاشــر بقتل  ــاعــل ال ــف عـــن ال
اليمنيين وتدمير منازلهم وهي 
السعودية وإحالتها على متعاون 

مستتر مثل أمريكا..
اليمنيون معركتهم المباشرة 
مع النظام السعودي وهذا ماهو 
مــشــاهــد ومــلــمــوس لــهــم , ومــا 
يــجــري مــن مــــواراة للسعودية 
خــلــف امــريــكــا مــن خـــالل حملة 
ليمنيين فيه  امــريــكــا تقتل ا
الكثير مــن التسطيح والخفة 
وبالذات أمام المواقف العدائية 
ــنــظــام الـــذي  ــهــذا ال الــمــعــلــنــة ل
تــعــد مــواجــهــتــه هـــي الــقــاســم 
المشترك بين اليمنيين بمختلف 

اطيافهم..

جمال عامر

لن تتحول الحالمة تعز إلى بنغازي أخرى مهما فعلوا..
تعز عاصمة الثقافة اليمنية والدة وحاضنة المثقفين واألدباء ومنبع الرقي 
والتقدم والحضارة.. يستحيل أن تكون وكرًا لإلرهاب ومدينة للجماعات 

اإلرهابية الداعشية..
ما حدث ويحدث في تعز من جرائم بشعة ترتكبها الجماعات اإلرهابية 
ها وإنما تمثل  والتي سقطت بها دينيًا واخالقيًا وانسانيًا ال تمثل تعز وال أبناء

تحالف العدوان السعودي وأذنابه وجماعاته اإلرهابية.

نصيحة لكل يمني
موا اطفالكم واغرسوا في ارواحهم القبيلة 

ّ
عل

واحكامها واعــرافــهــا وعــاداتــهــا وتقاليدها 
علموهم ايش معنى العيب وأنواعه، عليكم 
بهم من اآلن ارضعوهم اياها ال تهملوها وال 
تصدقوا ابناء السفارات الحداثيين الذي يقولون 

لكم ان هذه االشياء تخلف وجهل حرام.. انها 
االصل والفصل وماجهل وتخلف إال سفسطتهم 
الجوفاء الخالية من المضمون والجوهر والرجولة 
واالنسانية.. فكم من عاهرة ترتدي مالبس 

حسين عزيزرجال.. 

إنجازات مرتزقة العدوان 
تــــمــــثــــيــــل 
بــــالــــجــــثــــث.. 
سحل االحياء.. 
نهب المنازل.. 
رميًا بالرصاص 
ــعــديــد من  ــل ل
ــيــن  ــمــواطــن ال
..جــمــيــعــهــم 

ــاء مــحــافــظــة تعز  ــن مــن اب
ومنها اعــدام عاقل حارة 
ــه وكـــذا  ــجــل ــيــر بـــاشـــا ون ب
الــمــواطــن ولــيــد الصبري 
واعــتــقــاالت واســعــة بحق 
ــي بــيــر باشا  مــواطــنــيــن ف
وسحل البعض والبعض 
اآلخــر رميهم بالرصاص 
في الشوراع مكبلي االيدي 
ومداهمات لمنازل ونهبها، 
فيما تؤكد مصادر محلية 

ميع  مجا ن  ا
مسلحة تابعة 
ــة  ــزق ــمــرت ــل ل
وداعــــــــــــش 
بــــــقــــــيــــــادة 
يز  لعز ا عبد
ــــــد  حــــــمــــــي
مـــــــدهـــــــش 
وعــبــدالــرحــمــن الــســوســة 
ـــازل  ـــن تــــقــــوم بـــنـــهـــب م
الــمــواطــنــيــن فــي منطقة 
ـــوم  ـــد ي ـــع ــــاشــــا ب ـــر ب ـــي ب
ــــط مــــــن ســـيـــطـــرة  ــــق ف
الـــمـــرتـــزقـــة وعـــصـــابـــات 
داعـــش عليها. ...صــبــرًا 
يــاتــعــز ...ســتــتــحــرريــن 
وتصبحين  وتنتصرين 
مدينة ومحافظة آمنة 

بعون الله ..

آفة اليمن

اليساريون واالشتراكيون 
هم آفــة اليمن اينما كانوا 

واينما حلوا .. 
إذا كانوا مرتزقة وخونة 
ــــة  ـــحـــت االحــــذي ـــهـــم ت ف
ومــواقــفــهــم أبــيــخ وأوســخ 
مواقف بل احقر من مواقف 
لبايخين انفسهم.. وان  ا
مثلوا انهم وطنيون فهم 
كاذبون  ينشرون الدسيسة 
والحقد والحسد واالنانية 
بين الناس وكأنه لم يخلق 

الله وطنيًا غيرهم.. 

عبدالفتاح حيدرة 

في عهد عفاش 
كانت تشكل لجان 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــن 
الخصوم السياسيين 
انفسهم او ممثلين 
لــهــم بــكــل القضايا 
ولم يكن هو الخصم 
والــــحــــكــــم.. بــعــض 
القضايا الوطنية كان 

يشكل لجانًا من كل االطراف السياسية من قبة 
البرلمان ويشارك الشمال والجنوب..

اذا كان الطرف فيها المؤتمر يكون رئيس 
اللجنة مــن االصـــالح او الــنــاصــري وعضوية 
المؤتمر او مــقــررًا واذا كــان االصـــالح يكون 
الرئيس من االشتراكي او الناصري والمؤتمر 
عضوًا ثالثًا.. لم يكن حزبه هو القاضي والسجان 
والشاهد هــذه الصفة والميزة التي اتصف 
بها عفاش وحزبه وهي الصفة الذي يعرفها 
الساسة وخصومه والبرلمانيون والنادمون 

عليها بالوقت الحالي..

محمد بركاتأحمد عايض 


