
اللحيه المزيفة
دقنته الى سرته، 
والثوب لنص ساقه، 
والــــعــــمــــامــــة مــثــل 
الغمامة، والمسواك 
لمصحف بجيبه،  وا
وكالمه يقرنه باسم 
الله، ويبيع لك عسًال 
ــغــشــوشــًا، عــســًال  م

مخلوطًا بمنشطات رديئة الصنف، ويسميها 
غــذاء الملكة، وخلطة العرسان.. الــخ، هذا 

جرم ونفاق أو ليس كذلك يا جماعة؟

َدبور األجداد!
طــابــت نفوسكم 
ذلحين يــا أصحاب: 
ــــشــــعــــب يـــريـــد  «ال
اســقــاط الــنــظــام»؟! 
ها قد سقط النظام 
وبــعــضــنــا قــــدو في 
جــيــبــوتــي ومسقط 
ــان،  ــمَّ والـــدوحـــة وَع

وبعضنا في الرياض وماليزيا وإسطنبول 
 بعض األحفاد َدُبــور 

َ
والقاهرة.. لقد َوِرث
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النهم فاشلون يعلقون انحطاطهم 
عليك

النــهــم واهــمــون يعلقون خذالنهم 
عليك

النهم اغبياء يعلقون سذاجتهم عليك
ــرار جــمــهــوري وسلمت  ــق تعينت ب
بقرار حسب النظام والقانون وكان تحت 
سلطتك السالح ورجال الجيش المدرب 

والمؤهل في يوم من االيام ..
فلم تهاجم أحدًا 

ولم تعتِد على احد 
ولم تأخذ حق اي مواطن بالقوة او تحت 

اي مسمى
ــم تقمع اي صحفي مــعــارض لك   ول

كتب عنك بأي صحيفة اومنشور 
بالفيس بوك

بنيت المعسكرات 
وهم دمروها

لت رجال الجيش  اهَّ
ــوه  ــوه  واســتــبــدل وهــــم هــيــكــل

بالميليشيات
ــمــعــدات واالســلــحــة  اوجــــدت ال

والذخيرة 
وهم نهبوها 

سلمت لهم القيادة 
وهم تسلطوا عليها بدون وجه حق

مازالوا يتهمونك بالفساد وقد عملت 
للوطن في ثمان سنوات مالم يستطع ان 

يعمله من كان قبلك من 
القادة الذين تعينوا في 
مناصبهم منذ خمسين 
عامًا وحتى من الذين 
أتــوا بعدك لم يشتروا 
طلقة  او يعمروا طوبة 

واحدة..
انـــت الــجــبــل الشامخ 

وهم ذرات الرمل المتطايرة في الهواء
انت الكبير في قلوب ابناء الشعب اليمني
وهــم االقــــزام الــتــي كرهتهم انفس 

الناس
دمت في خير يا أبا علي 

وحفظك الرحمن

الجوع 
كافر

ايام االخوان ومرسي 
كــانــت قطر تــريــد ان 
تشتري سيناء وقناة 
لـــســـويـــس لمصلحة  ا
إســـرائـــيـــل  ولـــم تتم 
لشعب  لصفقة ألن ا ا
ـــمـــصـــري ثـــــار عــلــى  ال

االخوان ومرسي. 
والــيــوم السعودية 
ــة من  ــتــجــرب تـــكـــرر ال
زاويـــة أخـــرى وتعمل 
على شـــراء جزيرتين 
عــلــى مــدخــل الــمــوانــئ 
ــيــة وايــضــًا  ــيــل االســرائ
لمصلحة إسرائيل بل 

وبالشراكة معها. 
مــــــاذا ســـيـــكـــون رد 
الشعب المصري.. أم 

أن الجوع كافر..؟

توجد نزعات اقصائية وغبية وطائشة ومنكرة 
للمعروف في شيم الناس تجدونها في خطاب بعض 

اليمنيين.
االول يشعرك ان مسقط رأسه او (جهته الجغرافية) 
هي كل ما لــدى البشرية من مساحة يابسة في كل 
االرض وهي االطيب عيشًا واالوفر رزقًا في كل الدنيا 

بال شك.
واآلخر يصور لك االمر ان مصادر عيش كل اليمنيين 
محتكرة تحت يديه ولدى آبائه واجداده من قبله وأنه قد بات متموضعًا فوق 

عرش الرفاهية وما عاد يريد ازعاجًا.
الثالث يود القول ان ال مكان وال سمع وال طاعة وال احترام لمن ينسج خيوط 

صداقة او مصالح من شركائه بالموطن مع الجار االقرب.
َر الدنيا كلها فجورًا بالخصومة مثل عمى وفجور بعض شركاء الوطن.

َ
لم ت

نـــــــشـــــــرت 
رويــــتــــرز  ان 
"واشــــنــــطــــن 
تـــدرس طلبًا 
إمــــــاراتــــــيــــــًا 
ـــمـــســـاعـــدة  ب
عسكرية في 
ـــن ضــد  ـــم ـــي ال

القاعدة".
طــيــب بـــس بــــأي صفة 
تطلب االمـــارات؟ ولماذا 
ــبــًا كــهــذا  ـــم تـــمـــرر طــل ل
عبر الــرئــيــس "الشرعي 
المزعوم" وحكومته على 
االقــل مراعاة للشكليات 

والقواعد المتبعة.
ثــانــيــًا لـــمـــاذا االمـــــارات 

تــحــديــدًا هي 
ـــادرت  ــي ب ــت ال
ــــم  ــــتــــقــــدي ب
الطلب وليس 
الــســعــوديــة؟ 
ـــمـــاذا مــثــًال  ول
ــب  ــطــل ــــــم ت ل
الـــمـــســـاعـــدة 
من "التحالف 
العسكري الذي اسسه بن 
سلمان لمحاربة االرهاب؟
ــر خــبــر  ــشــي ثــــم هــــل ي
كــــهــــذا الـــــى ان هــنــاك 
ــن نــوع  ــاون م ــع عــالقــة ت
خــــاص وتــنــاغــمــًا حــول 
االولويات بين االماراتيين 

واالمريكيين؟

أثبت الزعيم علي عبدالله صالح.. للعالم أجمع 
ــم  صعب  فــي كــل األحــــوال.. فمن يحشد  أنــه رق
جموعًا بالماليين في أحلك الظروف السياسية.. 
ــز طائراته..  ــعــدوان.. وتحت أزي وتحت وطــأة ال
وتحت الكم الهائل من األموال التي يضخها أعداء 
الوطن.. وكذا خصومه ليفشلوا كل ذلك التجمهر 
الذي شهدناه.. فرغم إمكانات الزعيم المحدودة 
إعالميًا.. وكذا إمكانات الحزب في ظل الحصار.. إال 
أنه وبجهود ذاتية وشخصية تسابق الجماهير بطبع 

صور الزعيم.. وتجهيز أعالم اليمن وأعالم وشعار المؤتمر.. 
وتزيين سياراتهم على نفقاتهم الخاصة.. وكذا مواصالتهم في 
التنقل من مدن وقرى ومحافظات اليمن الى ميدان السبعين في 
العاصمة صنعاء على حسابهم الشخصي.. فالزعيم خارج السلطة 
وليست بيده الخزينة العامة وال البنك المركزي وال األموال ليغطي 
ذلك.. إنه حب الشعب الذي حظي به وضحى من أجله.. فبادلهم 
الحب بالحب والوفاء بالوفاء.. وأبى إال أن يكون حاضرًا بينهم.. 
رغــم إمكانات الزعيم والحزب الــمــحــدودة..  إال أنــه استطاع 
بخطاب مقتضب جدًا القاه قبل الحشد بثالثة أيام ثالث كلمات 
لخصت حنين الزعيم للقاء شعبه وهي .. موعدنا يوم السبت.. 
قالها بصدق وشوق لجماهيره.. فلبت جماهير الشعب بصدق.. 
وشوق.. وحنين.. للقائه وسماع صوته.. مرددين شعار ما نفرط 
ه  بالزعيم..  ليكون ذلك الموج وتلك االفواج البشرية التي لبت نداء
بالحضور الى ميدان السبعين.. بالمقابل نطرح سؤاًال مهمًا..  هل 
يستطيع أن يحشد عبد ربه والفارون وخصومه أو من يطبلون 
للعدوان .. في تعز أو مأرب أو صنعاء أو حتى عدن.. الحضور بين 
جماهيرهم ؟..  الجواب.. ال يستطيعون.. بل وأتحدى هادي أن 
يدعو الى حشد في عدن ويحضره ليلقي كلمه لمدة ٣ دقائق.. 
لم ولن يستطيع وسجلوا هذا التحدي.. لم ولن يستطيعوا.. 
حتى يلج الجمل في سم الخياط.. من يحضر بين جماهيره  هو 
الرقم الصعب على اإلطالق.. وهو من يمتلك زمام المبادرة.. وهو 
الذي يحظى بشرعية الداخل والشعب واالرض والمكان.. ومن 
لم يستطع حشد جماهيره في مناطقه المحررة زعمًا وزورًا.. 
اقصد عبد ربه في عدن فال يحظى بأية شرعية.. ال شرعية له 
في الداخل وال المكان وال األرض.. الزعيم / صالح يفاجئ الجميع 
ويقلب الطاولة مجددًا أمام العدوان وأمام خصومه.. ليثبت للعالم 
أنه ساكن في قلوب جماهيره.. فمن يريده سيجده متربعًا في 

قلوب من حضروا.. فهو في قلب المرأة والطفل 
والرجل.. والشيخ والمسن العجوز الذي شاهدناه 
حاضرًا محموًال على أكتاف ولــده.. وهو أيضًا في 
قلوب ماليين أخرى لم يستطيعوا الحضور لموانع 
المسافة وطــول السفر من  قراهم الى صنعاء..  
إنه مانديال اليمن..  وجيفارا العصر..  إنه معجزة 
العصر..   وأستاذ السياسة.. إنه رجل السلم والسالم 
لمن مــد يــديــه.. وهــو رجــل الــحــرب لمن تطاول 

وتجاوز حده..
*** لذا يلجأ إعالم العدوان ومرتزقته في الداخل والخارج 
عبر أبواقه المأجورة بشتى الوسائل الى التقليل من صدمة الحشد 
المليوني.. ومن صدمة ظهور الزعيم بين جماهير شعبه.. 
يحاولون عبثًا عبر حبال ذائبة من دجل السحرة والعرافين التي 
سرعان ما تنكشف لكل من هو عاقل وفاهم لما يجري.. تارة 
يقولون ان الزعيم دخل الى المنصة من بدروم.. علمًا أن الجماهير 
التي تنظر إلى الممر تؤمن وتعلم أن الزعيم وكبار الشخصيات 
ستدخل المنصه عبر هذا الممر.. فكانت مجهزة كاميراتها 
لتصور لحظة دخول الزعيم.. محدقة الى الممر لتصوير طلة 

الزعيم القائد الشجاع.. 
*** هذا هو ممر كبار الشخصيات للدخول الى المنصة.. 
حيث تقف السيارات التابعة للوفود وكبار الشخصيات خلف 
المنصة.. ومــن ثم الــدخــول عبر السلم الــى المنصة.. وهذا 
من زمان وليس من اليوم.. تعرفه كل الوفود.. ويعرفه كل 
اليمنيين.. هل يعقل أن تأتي السيارة من بين الناس.. وتدوس 
فوقهم.. لتقف امام المنصة وينزل الزعيم أو الوفود.. معروف 
ان السيارات تقف في الخلف.. ويدخل كبارالشخصيات عبر 
هــذا الممر صعودًا إلــى المنصة.. كم أنتم أغبياء حتى في 
تحريفاتكم.. وأغبى األغبياء من يصدقكم...  خالصة األمر.. 
الزعيم حضر بين شعبه.. وخاطب شعبه.. وبادلهم الوفاء 
بالوفاء.. حال شعبه يقول  هذا زعيمنا بيننا يمشي ويخطب 
ويحيينا ونحييه.. يحيي الشعب والجمهور.. قالها موعدنا 
السبت.. ٢٦ مارس / ٢٠١٦م ولم يخلف وعده وقرر أن يكون 
بينهم وربط مصيره بمصيرهم.. حرًا وفيًا أبيًا .. حال شعبه 
يقول هذا زعيمنا فأين زعماؤكم أيها المسخ.. ومخلوقات 
النشاز... عليكم لعائن األحرار.. من األحياء واألموات.. ال تقولون 

الحق.. بئس القوم أنتم.. وبئس ما تفعلون..

قال تعالى : «وال تستوي الحسنة 
وال السيئة ادفــع بالتي هي أحسن 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولــٌي حميم.. ومــا يلقاها إال الذين 
 
ٍّ
ـــا يــلــقــاهــا إال ذو حــظ صـــبـــروا وم

عظيم».. صدق الله العظيم.
عمًال بأمر الله سبحانه.. 

أرجــــو مـــن كـــل مــحــب ومخلص 
لليمن.. 

ولشعب اليمن.. 
وللمؤتمر وقيادته..
ولكل يمني شريف.. 

من اي مكون كان.
ولـــلـــجـــيـــش واألمـــــــن والـــلـــجـــان 

الشعبية..
أن ال يـــرد عــلــى الــســوء بــســوء..

وجهالة 
وان ال يتوجه ألحد بسوء وجهالة..
وان ال يجاري من يحاول جره الى 

ة والتشهير.. لغة الخالف واالساء
-ردوا على السيئة بالحسنة.. أو 
اسكتوا، ال تعيروا ذلك اي اهتمام.. 
- انحازوا الى مكارم األخالق والى 

أدب الحوار والخالف
والترفع عن الصغار والصغائر..

أمر الله واضح وصريح وملزم لكل 
من يؤمن بما جاء في هذا الكتاب..

ادفع بالتي هي أحسن..

مقتطفات
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محمد نعمان 

عبدالجبار سعد

عبدالباسط الحداد

عبدالفتاح علي البنوس

صادق القاضي

عبدالفتاح حيدرة

احمد الشريفي

أحمد الحسني

هــنــاك تــوجــه لــضــرب االســتــقــرار 
ــوحــدة الوطنية لمصر، اإلخــوان  وال
-كعادتهم في كل بلد - هم أدوات 
الفتنة، وتوقيت السعودية لقضية 

الجزيرتين ليس بريئًا..

خــروق الهدنة ال تعني بالضرورة 
عدم الجدية في التفاوض وانما قد 
تكون دليًال على الجدية والرغبة في 
الحصول على ورقة تفاوضية بطريقة 

غبية..

هـــل تــعــلــمــون فــقــيــرًا واحـــــدًا من 
مناصري عدوان آل سعود ممن لحقوا 
بسلمان الذي ال يظلم في أرضه أحد 

وصاروا له عبيدًا!!.
كلهم مترفون ال يعني لهم الوطن 

شيئًا..
طلبوا المال ممن يمتلكه ويعطيه، 

وله صاروا وللمال عبيدًا.

يجي لك واحد من اإلسالميين زعالن 
على جزيرتي تيران وصنافير !

وهـــو أســاســًا بــيــطــالــب بــالــخــالفــة، 
ان مصر كلها تــروح للسعودية وال 

لتركيا !!
نفاق هذا وال مش نفاق ؟

الجبير يقول ال وجــود ألي عالقة 
بينهم وبين إخــوان اليمن!! طيب يا 

جبير 
سنه كاملة في غرف فنادق الرياض 

ايش تسمونها ؟
تلعبوا غماية 

 
ــوطــن الــــذي يــئــن ال يــحــتــاج إلــى  ال

مسكنات 
وإنما هو بحاجة إلى استشاريين مهرة

يشخصون مصدر الوجع ويعملون 
عــلــى مــعــالــجــتــه قــبــل أن يستفحل 

المرض.

بعض الــنــاس يتغنون بالوطنية 
وعندما يشعرون ان الوطن لم يعد 
مــع متطلباتهم تسقط  يتناسب 

وطنيتهم في اول موقف..

سقوط انصار الله انتصار للقاعدة 
ـــدركـــون ان  والــفــوضــى ، لــيــتــهــم ي
اصرارهم الجنوني على السقوط ليس 

من مصلحة البالد..

ادفع بالتي هي أحسن..

فواز ضيف الله الواقدي
مواليد إب ١٩٧٦م

إدارة اعمال جامعة تعز
عضو قياة المؤتمر الدائرة «٣٤»

رجل أعمال ومن القيادات المؤتمرية الشابة المتميزة

بليغ زيد

 مانديال اليمن وجيفارا العصر يشق طريقه بين الجماهيركتاباتهم

احذروا الهدنة

ما يجعل من تالعب العدوان في 
التزامه بوقف إطالق النار خيبة 
وانكسارًا له هي يقظة أبطالنا في 
الجبهات مثال ما حدث في نهم، 
واستمرار حالة التعبئة واالسناد 
المادي والمعنوي من اليمنيين 
متمثًال في ارسال قوافل الصمود 

والمقاومة.
صحيح انه في جنيف ٢ وأثناء 
انعقاده احــدثــوا اختراقًا جهة 
الــحــزم عاصمة الــجــوف , لكن 
مــا كشفه آل مرعي بشأن ذلك 
في حديثه قبل أيــام وكيف أن 
المرتزقة في اليوم الثاني عادوا 
ادراجهم وسلموا الحزم بطريقة 
خائبة وصفها المحلل السعودي 
بــالــخــيــانــة , ومـــع ذلـــك يتكرر 

اللعب.

عبدالرحمن األهنومي

جلطة سلمان
"شكرًا سلمان" قد 
تتحول عما قريب 
الى "جلطة سلمان".

المشكلة ليست في 
أنك بال سند.. أناس 
كثر كانوا بال سند، 
وشــــعــــوب كــثــيــرة 
كــــانــــت بــــال ســنــد، 
وجميعهم مروا بتجاربهم وأحزانهم ويأسهم 
ومآسيهم بال سند.. وحين جد الجد عليهم، 
لم ينصدموا ولم يرتعبوا ألنهم بال سند.. لقد 

عبروا أحزانهم ويأسهم ومآسيهم بال سند.
وحدهم أولئك الذين يتوهمون ألنفسهم 
سندًا يحزنون وييأسون ويشعرون بالمأساة 
وهولها حين ال يجدون من يسندهم وراءهم..

شكرًا لكل من يقف وحده بال سند..
شكرًا لكل حر بال سيد وال سند.

نبيل سبيع
محمد العالئي

عبدالحكيم أحمد العفيري
كمال شجاع الدين

عبدالكريم المديحامد غالب

عادل الهرش

بأي صفة

نزعات ال تنتمي لليمن..

قبل حوالي قرن سجلت 
جريمة حــرب ارتكبها 
العثمانيون ضد األرمن.

احــتــفــظ بــهــذا الملف 
لدى الدول الكبرى والى 
الــيــوم وهــي تستخدمه 
عـــلـــى تـــركـــيـــا كـــورقـــة 
ضــغــط عــلــيــهــا عندما 

تريد امريكا ذلك..
اآلن ورطــة آل سعود في اليمن 
التي سجلت خالل حربها على اليمن 

اكثر من جريمة حرب 
قــد وضــع لها الملفات 
وان ابتزازها سيكون 

على مدى الحياة.. 
تخيلوا  قضية األرمن 
ــحــرب  وعـــــاد كـــانـــت ال

بالسالح التقليدي.. 
فما بالكم بالقنابل 
ــخ على  ــصــواري الــعــنــقــوديــة وال
ــيــة ومــــــدارس  اســـــــواق شــعــب

ومستشفيات؟

ابتزاز مدى الحياة

حميد ساري

إلى المواطن أحمد علي عبدالله صالح 

اتركوا إب وشأنها 
يا أهل الفتنة اتركوا إب وأهل إب في حالهم.

في إب عشرات آالف النازحين من تعز وعدن.
المحالت مفتوحة، وكذلك االسواق والكليات، والبنوك 
والصرافين. المساجد بتنوعها مستمرة لإلصالحيين 
والسلفيين والصوفيين والحوثيين والمستقلين 
وغيرهم، والمراكز السلفية العلمية مفتوحة في كل 
المديريات لجميع التيارات السلفية وفــرع جامعة 
ــإب مستمر، والــمــدارس الــخــاصــة لجميع  اإليــمــان ب

التوجهات مستمرة.
ليس في إب حتى اآلن سطو مسلح وسرقة لبيوت المغتربين 
والتجار والنازحين مثلما يحصل في تعز، وليس فيها عمليات 

تفجير واغتيال مثلما يحصل في عدن، وليس 
فيها لواء صعاليك يرفض الهدنة او تجمعات 

داعشية تسحل الجثث وتذبح األسرى.
ــا كفتكم تعز  يــا أهــل الفتنة أقـــصـــروا.. أم
ـــذي يحصل فــيــهــا، وشــكــواكــم  واالنـــفـــالت ال
الــمــتــكــررة مــرة مــن خـــذالن الــتــحــالــف، ومــرة 
من خيانة هــادي وفريقه، ومــرة من إعــراض 
الجنوبيين عن دعمكم، ومــرة من مؤامرات 

اإلمارات، ومرة من فصائلكم بينكم البين!!!!
هل تريدون اعادة هذه المعزوفات في إب بعد أن تخربوها.

الفتنة في إب نائمة، لعن الله من أيقظها.

محمد طاهر أنعم

عباس السالمي 

محمد عزان

سمسار
بن مبارك كتب انه بيروح الكويت ...هذا سمسار السفارات 
ويتحمل المسؤولية االكبر هو وهادي لما حدث في المرحلة 

االنتقالية والحوار وما بعد الحوار..

فرصة
مفاوضات الكويت ..فرصة حقيقية لتحقيق السالم ..

اللهم اجعل من أمام السعوديين ومن خلفهم سدا وعلى عيونهم 
غشاوة فهم اليبصروون ..


