
صمود أسطوري
مـــا فــهــمــتــه قــوى 
العدوان واذنابها من 
حربها الغاشمة على 

اليمن : 
هــــنــــاك عـــنـــفـــوان 
وصـــمـــود أســطــوري 
ننا  مــن جيشنا ولجا

الشعبية
ـــــود افـــشـــل  صـــــم

وسيفشل كل احقادهم وغلهم..
سلمت اياديكم واقدامكم التي تعانق هامات 

الجبال يا جيشنا ويا لجاننا الشعبية..

ـــــــفـــــــروقـــــــات  ال
الــــخــــمــــســــة بــيــن 
المسلم والمتأسلم :
لــمــســلــم  ا  ، ًال ّو أ
ـــه  ـــل ل ـــــــرى أن ا ي
يـــــــحـــــــمـــــــيـــــــه، 
والــمــتــأســلــم يــرى 
أنه هو الذي يحمي 

الله.
ثــانــيــًا، الــمــســلــم منشغل 
بإيمانه، والمتأسلم منشغل 

بإيمان جاره.
ــثــًا، الــمــســلــم يستفتي  ــال ث

قلبه، والمتأسلم 
يستفتي حزبه.

رابـــعـــًا، المسلم 
يريد أن يتأكد من 
دخوله إلــى الجنة، 
لمتأسلم يريد  وا
أن يتأكد من دخول 

غيره إلى النار.
خــامــســا، المسلم عندما ال 
يحب فعل شيء فإنه ال يفعله، 
لمتأسلم عندما ال يحب  وا
فعل شيء فإنه يمنع اآلخرين 

من فعله.

أعتقد أن اليمن تخطت 
المرحلة األولى والخطيرة 
من المؤامرة التي خططت 

لها منذ سنوات طويلة.
فلم تكن نهاية عاصفة 
ــحــزم عــلــى الــيــمــن كما  ال
ــة عــاصــفــة  ــهــاي كـــانـــت ن
ــعــراق  الــصــحــراء عــلــى ال
والتي كان المخطط لها أن 
ينتهي العدوان باحتالل 
اليمن وإسقاط صنعاء كما 
سقطت بغداد وطرابلس، 
احتالل احتالل هو النتيجة 

التي رسم لها العدو..
وها نحن ننتقل للمرحلة 
الثانية وحـــوار الكويت 
ــة  الــــبــــدايــــة لـــهـــا مــرحــل
ــق  ــمــزي ــت ــتــقــســيــم وال ال
واالضـــعـــاف بــحــيــث كــان 
مطمعهم احتالل اليمن 
كــــامــــًال، اآلن انــخــفــض 

طموحهم الحتالل أجزاء 
منها..

بدليل أنــه رغــم إعــالن 
ــحــدة وقــف  ــمــت األمـــــم ال
ــار فــي اليمن  ــن إطـــالق ال
وبدء اإلعــداد لمفاوضات 
ــت إال أن غـــارات  ــكــوي ال
تحالف العدوان السعودي 
ــــــت مـــســـتـــمـــرة،  مــــــازال
ــش  ــجــي ـــل ال ـــاب ـــق ـــم ـــال وب
اليمني واللجان الشعبية 
يــتــقــدمــون فـــي مختلف 
المواقع ويسيطرون على 

أهم الجبهات.
خالصة الكالم..

الــيــمــنــيــون اســتــوعــبــوا 
المخطط واســتــعــدوا له 
جيدًا وما زالــوا يمتلكون 
ـــر لـــيـــنـــتـــصـــروا  ـــي ـــكـــث ال

لوطنهم..
وعهد قطعه الشرفاء 
ــيــمــن:  ـــي ال واألحــــــــرار ف
غـــلـــطـــة ٢٠١١م لــن 
تتكرر ولــن نسلم وطننا 
للغزاة والطامعين ومن 
يعتبرون أنفسهم أوصياء 
على اليمن وشعبه ولن 
نــســلــمــهــا أيــضــًا للخونة 
ــمــتــآمــريــن  ـــعـــمـــالء ال وال
الحاقدين الذين اوصلوا 
ــبــالد لــهــذه الــمــرحــلــة.. ال
فالمؤمن ال ُيلدغ مرتين..

ــن يمر إال مــا يريده  ول
اليمنيون فقط..

طلبت السعودية من الشيخ حمود 
المخالفي، من طرفي الحرب في اليمن، 
تقديم كشوفات ممثلين للجان ايقاف 

الحرب، سواء أنصار الله أو االصالح.
يحشد حلفاء االصالح، جهودهم في 
مــنــاوشــات هنا او هــنــاك، ولكنهم لم 
يجرؤوا على رفض الطلب السعودي، 
ــنــاء عــلــى تــفــاهــمــات بين  الـــذي جـــاء ب

السعودية وبين الــدولــة في صنعاء التي يمثلها 
أنصار الله.

وبـــدًال مــن أن يــقــدم الشيخ حمود 
الــمــخــالفــي، اســمــاء مــنــدوبــي جبهته 
الحربية في تعز، ينخرط ضمن حملة 
اعالمية تدعي أنه يمكنهم تمويل 
الحرب من داخل السعودية ولكن من 
اليمنيين المقيمين فيها، وليس من 
الدولة، على أمل أن تتفهم السعودية 
ذلك وتتغاضى عنه بل وتقدم دعمًا 

لهم بشكل سري.
الحرب كمصدر رزق، اليمكن قطعه بسهولة..

حينما دخل اليمنيون اإلسالم وجعلوا من أول جمعة في 
 ١٤٢٩ سنة لم أكن قد 

ُ
شهر رجب ذكرى يحتفون بها منذ

أتيت إلى هذه الدنيا ، لكني سمعت مع من سمع ، ومارست 
ما أستطيع من الحفاوة بهذا اليوم بحسب ما ورثت وتلقيت 

من أهلي ..
 خمس سنوات ، بعد أن كنت شاهدًا 

ُ
لكني لم أعد كذلك منذ

على جريمة الجمعة األولى من رجب (يونيو ٢٠١١ م) الذي 
صادف عام الربيع الصهيوني األرعن ، الذي كان يتصدره 
قى واإلصالح (اإلخوان  أدعياء الدين والفضيلة واإلسالم والتُّ

المسلمون)..
ال أستطيع أن أنسى ذلك اليوم حينما ارتكب مجرمو الربيع الصهيوني 
المشئوم جريمة استهداف المصلين في مسجد دار الرئاسة وهم في 
الركعة الثانية من صالتهم خاشعين بين يدي الله ، فقتلوا وجرحوا 
المئات من المصلين ، واستهدفوا اليمن بكلها من خالل قيادات البلد 
(رئيس الجمهورية - رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الشورى 
- رئيس الحكومة) باإلضافة لقيادات سياسية وتنفيذية وحزبية 

وعسكرية كانت تصلي في المسجد ..
لقد كانت تلك الجريمة بوابة لحمام من الــدم يغرق فيه اليمنيون 
جميعهم ، حيث كان المتوقع من وراء هذه الجريمة الشنيعة القبيحة 

جرائم أكبر وأكثر شناعة تكون رد فعل على ذلك الفعل القبيح .
ليس من الخطأ أن نتذكر الذين دخلوا اإلسالم في أول جمعة من رجب ، 

ولكن من الخطأ أن نتناسى أولئك الذين خرجوا عن كل قيمة 
دينية وإنسانية وأخالقية في أول جمعة من رجب عام الربيع 
الصهيوني ٢٠١١ م ، وحاولوا أن يخرجوا اليمن واليمنيين 

من الدين والقيم وحياة التعايش والسالم والمحبة ..
وها نحن بعد خمس سنوات من الصراع نجني ثمار وآثار 
ربيع المجرمين الذين أسقطوا النظام والقيم وأحلوا الفوضى 

وسقطوا بكل دعاواهم وشعاراتهم أيما سقوط ..
هاهم أولئك المجرمون بعد أن سقطوا وأسقطوا كل شيء 
جميل في بالدنا وفي حياتنا يسقطون في أسوأ وأسود مزبلة 

 أن خلق الله األرض ...
ُ
سقط فيها البشر منذ

باعوا بالدهم وكرامتهم وسيادتهم وشرفهم وقيمهم ودينهم 
ودنياهم ، ويتاجرون بدماء شعبهم وسيادة بلدهم وماء وجوههم ...

وستالحقهم لعنات التاريخ واألجيال في كل جمعة من كل شهر هجري 
وميالدي ، بل وفي كل يوم وكل لحظة ...

أما إذا كان هنالك شيء يستحق أن أتذكره باعتزاز وفخر وحفاوة في 
هذه ، فهو ذلك الموقف النبيل الذي تابعته عبر إذاعة صنعاء ووسائل 
اإلعالم لزعيم اليمن وحكيمها علي عبدالله صالح الذي سما فوق كل 
جراحاته وهو بين الحياة والموت وأمر بإيقاف القتال، وخاطبني بلغته 
اإلنسانية كما خاطب كل اليمنيين بتلك الجملة التي ال يمكن أن ينساها 

التاريخ :
(إذا أنتم بخير فأنا بخير)
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اشراف/
كامل الخوداني

رياض األحمدي

بدر المهتدي

إبراهيم الشرفي

نبيل سبيع

أحمد الحسني

وفاء محمد علي حنش

معين النجري 

عادل الهرش

مشكلة المملكة انها تريد الخروج 
من ورطة الحرب بنفس االدوات التي 
ادخلتها فيها الغطرسة وسوء تقدير 

االمور!!

كل االيــادي القذرة التي خططت 
واعــدت ونفذت جريمة جامع دار 
الرئاسة بالعاصمة صنعاء في العام 

٢٠١١م.
ــتــي مــازالــت  هــي نــفــس االيـــــادي ال
تخطط وتتآمر على اليمن واهله في 

دهاليز الرياض في العام ٢٠١٦م

ــه وعــلــى فــراش  ــســان مــغــدور ب إن
الموت وخصومه امام عينه ويمتلك 
ل عدم 

َّ
قوة هائلة لالنتقام ولكن فض

الرد حفاظًا على اليمن ..
اذا لم يكن عفاش هو اعظم رجل 
في تاريخ اليمن الحديث، فمن هو 

عظيم اليمن اذًا ؟

أثبت بن دغر أن تعيينه هو بهدف 
إيجاد مصرح ذكي قادر على الكالم.. 
هاهو منذ يومين تحدث عن الوصول 
لصعدة وعن السفن.. الرجل عاده 
بادئ.. والناس قد شاخوا وماتوا وسط 

الحرب.

بانتهاء هذه الحرب (بمبرر الشرعية) 
ستكون اليمن قد انهت الجولة االولــى 
فقط ، وستكون الجولة الثانية تحت 
مبرر القاعدة وداعش ، وسيتم اختالق 
ظروفها وتوقيتها من قبل دول العدوان، 

واليمن واليمنيون هم الضحية .

قــرارات هادي ال تحتاج الى تحليل 
سياسي بل الى تحليل بول!!

ـــعـــران الــخــلــيــج  مـــالـــم يــســتــطــع ب
تحقيقه بــالــعــدوان لــن يستطيعوا 
ــمــفــاوضــات.. نــثــق في  ــال تحقيقه ب
مفاوضينا كثقتنا في جيشنا واللجان 
وجاهزيتهم وصمودهم طوال العام.

ـــة الــعــدالــة والحرية  لــن تــقــام دول
والمساواة في اليمن مادام دعاة هذه 

الدولة غير مؤمنين بها. .
مـــادام ابــطــال الحقوق والحريات 
ــن يــجــب أن  ــذي يــنــتــقــون الــضــحــايــا ال

يتحدثوا عنهم؟!

جمعة (إذا أنتم بخير فأنا بخير) 

عبدالله محمد الحياني 
- مواليد ذمار العام ١٩٦٩م 
- كلية التجارة جامعة صنعاء 

- موظف لدى وزارة المالية

أحمد غيالن

فيصل الشبيبيمحمد طاهر

نورا الجروي

كتاباتهم

علي البخيتي

أنتمي لهذه الحشود؛
غير المؤدلجة؛ في زمن التطرف؛

غير المسلحة؛ في زمن الحروب؛
التي جاءت من السهول والجبال؛
من الشمال والجنوب والوسط؛

من السواحل والوديان؛

فيهم االكاديمي واألمي؛
الطبيب والفالح؛ الكاتب والحداد؛
الطالب والمعلم؛ الفقير والغني؛

من يقول عنهم رعاع؛

هو إما عبد للريال أو للدوالر؛
أو مريض وحاقد وشنئان.

فمن ال يحترم مكونات وطنه؛
ال يستحق االحترام؛ انتهى الكالم.

النصر لليمن 

مخطط

 عبدالكريم االريــانــي كــان يعلم 
بمخطط حادثة مسجد النهدين 
حــيــث تــوجــه الـــى مــنــزل الشهيد 
عبدالعزيز عبدالغني يوم الخميس 
ليًال وأخبره ان االمريكان يريدون 
استهداف الزعيم علي عبدالله 
صالح وطلب منه عدم الحضور الى 
الصالة في جامع النهدين او الحضور 
الى ميدان السبعين او اية مناسبة 
تجمعهم ولكن عزيز اليمن قال 
الحياة بيد الله سبحانه وتعالى وما 
هو مقدر لي انا مؤمن به ولن اترك 
الرئيس علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية اليمنية في ظل هذه 
الظروف واليمن تتعرض لمخطط 

قذر..
من مقابلة الدكتور عادل الشجاع  

مع قناة «اليمن اليوم»

بن غالب المزنعي

نبيل الصوفي
عمار األشول

الحسن الجالل

سعيد ناشيد

أرزاق

المفاوضات وسيلة لوقف العدوان 
الغاية التي ال يجوز التفريط بها هي وقف العدوان السعودي على اليمن ، ومنعه 

من تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية .
غايتنا الكبرى هي حماية سيادة واستقالل ووحدة الوطن ، وتطهير اليمن من 
داعش والقاعدة وأخواتهما ، ومنع االرهاب من الحصول على مالذ آمن في اليمن.
غايتنا الكبرى هي الوفاء ألرواح الشهداء ودماء الجرحى ، وتضحيات الشعب 
والجيش واللجان الشعبية ، وعدم خيانة مطالب الماليين التي غمرت ميداني 
السبعين والروضة وجميع شوارع وأحياء صنعاء ، صباح وعصر يوم السبت ٢٦ 
مارس ٢٠١٦م بمناسبة مرور عام على صمود شعبنا في وجه العدوان وجرائمه 

الفاشية.

ورقة الحدود.. رابحة
 الغارات المكثفة التي تشنها طائرات تحالف 
العدوان السعودي على صنعاء ومارب والجوف 
ولحج وتعز والحديدة وغيرها،، إضافة إلى 
إرســال تعزيزات عسكرية إلــى مــارب عبر 
منفذ الوديعة ،، كلها تؤكد مبدأ حسن النية 
لدى آل سعود،، في إنهاء عدوانهم،، وإعادة 

األمن واالستقرار إلى اليمن..
بــبــســاطــة،، هــنــاك ورقـــة رابــحــة ووحــيــدة 

مــتــمــثــلــة فـــي الـــحـــدود، إذا لـــم يستغلها 
ــعــدوان وبضمانات  المتفاوضون إلنــهــاء ال
إقليمية ودولية ،، ما لم فجميع المؤشرات 
تؤكد أن آل سعود سيعملون بشتى السبل 
على إشعال الجبهة الداخلية،، بعد تسليم 
الــحــدود لقوات دولية تراقب وقــف إطالق 
النار، وتضمن سالمة وأمن حدودها.. وضاعت 

مفاوضاتك يا صابر..!!

المجرمون خارج الوطنالمسلم والمتأسلم
يوافق اول جمعة من 
رجــب الــذكــرى الخامسة 
لجريمة تفجير مسجد 
دار الــرئــاســة، الجريمة 
اإلرهابية التي عجز من 
خططوا لها عــن جعل 
اليمن ساحة لحرب أهلية 
لن تبقي ولن تذر، فشلوا 

في تنفيذ مخططهم الخبيث ألن 
رحــمــة الــلــه أحــاطــت بــالدنــا بحفظ 

صمام أمانها.

الـــيـــوم نــجــد جــمــيــع من 
ــــواطــــأوا في  خــطــطــوا وت
ــجــريــمــة  ــفــيــذ تـــلـــك ال ــن ت
اإلرهــابــيــة الجبانة خــارج 
وطننا الطاهر، بينما يخرج 
الزعيم الصالح في وطنه 
مــع شعبه لــيــصــرخــوا في 
وجـــه كــل مــعــتــٍد ومتآمر 

هاتفين: 
بالروح بالدم نفديك يا يمن

نفديك يا صنعاء نفديك يا عدن

محمد عبداهللا الحضرمي

رائحة النفط
الخارجية اإليطالية تستدعي سفيرها لدى القاهرة على خلفية قضية القتيل 
االيطالي ريجيني , بينما األطراف السياسية اليمنية تتسابق سعيًا على وجوهها 
 الدماء التي مازالت تنزف حتى اللحظة , والدخان 

ً
إلرضاء السعودية , متناسية

الذي مازال يتصاعد .
ال عجب... إنها رائحة النفط , التي تستهوي كالب السلطة.

حوار الكويت......!!!
اذا كــان فــوق الــطــاولــة وهدفه 
ــيــمــن فــســيــكــون فـــي مــقــدمــة  ال

اجندته :-
١-مجلس عسكري

٢-انتخابات رئاسية ونيابية
٣-الــتــزام كل االطـــراف بنتائج 

االنتخابات...
٤-التزام دول التحالف بتكاليف اإلعمار... 

أمــا اذا كــانــت هــنــاك كلمة شــراكــة ووحــدة 
ات  فاحتكموا للشارع للمواطنين  وطنية وكفاء
لتطلعاتهم، وليس لمصالح فرقاء السياسة.. 
اي حزب او جماعة او تنظيم واثق من نفسه 

سيبصم بالعشر، اال المتعلقين في الدعسة.

توادوا وتراحموا
احـــتـــفـــظـــوا 
قــــــــــــــــــــــــدر 
ماتستطيعون 
ــــــمــــــودة  بــــــال
ــــيــــنــــكــــم...  ب
ســـيـــتـــصـــالـــح 
الساسة يومًا ما 

.. ويغدو أعداء األمس 
أصدقاء وحلفاء اليوم

هـــذه هـــي الــســيــاســة 
ومعاييرها االنتهازية 

وتقلباتها النجسة..
فال تخسر أحدًا من 
أهــلــك أو أصــدقــائــك 

أو جيرانك 
أو زمــالئــك 
والتــــمــــزق 
عــالقــاتــك 
االجتماعية 
بـــــســـــبـــــب 
وجهة نظر 
متعصبة ومتحيزة أو 
رأي متشنج سيصبح 
ماضيًا كلما تذكرته 
ـــــرت بــــاأللــــم  شـــــع

والوجع.
الــلــهــم احــفــظ اليمن 

وأهلها

محمد يحيى الفقيه
مجاهد المطري

حشود المؤتمر بالسبعين 


