
ــك االخـــــوان  ــيــمــن لــيــســت مــل ال
المسلمين وقياداتهم التقليدية 
ــنــفــوذ الــســلــطــوي او  مــن قـــوى ال
المجتمعي وال ملك علي عبدالله 
صالح وال ملك الحوثي او البيض 
او عبدربه.. اليمن يجب ان ننشد 
لها العزة والكرامة ونؤصل العمل 
ــر الــمــؤســســات  ــالــدســتــور وعــب ب
الدستورية وضوابطها القانونية 

والوطنية وال نربط ذلك بسيطرة 
ــطــرف او غــيــاب ذاك من  هــذ ال

المشهد.. وطننا يتعرض لجريمة 
عـــــدوان وحـــصـــار ال مــثــيــل لها 
بالتاريخ اليوم والمطلوب هو حشد 
طاقات الشعب والدولة لمواجهته 
فــهــذا قــدرنــا التاريخي وواجبنا 
الوطني ال وجهة نظر فيها وال 
والــف ال لكل دول الــعــدوان او اي 
دولة تتدخل بشؤننا سواء تركيا 

او ايران او ايًا من دول العدوان..

أقسمت أن لن أصوم 
عــن الــكــالم ، ال أريــد 
أن أشبهك ، سأعلن 
ــطــوارئ. عــن حــالــة ال
وســأرفــع قلمي عاليًا 
حــتــى يـــنـــزل الــغــيــث 
عشقًا، وسأكتب قصة 

رائعة عن بالدي. 
بــالدي ، ما أجملها، 

كلها خرائط وحــدود مرسومة 
ــــك،  قــبــل والدتـــــي قــبــل والدت
واألروع فيها خطوطها الحمراء 
المنتشرة على كل التضاريس 
ـــا تــشــبــه  ، ألـــيـــســـت وجـــوهـــن
تضاريسنا؟ وبــاألحــرى تشبه 

حكامنا؟
أصــعــد الــتــل كــل صــبــاح أنتظر 
أهلها بحرقة المغبون.. أقسموا 
على الهجر جماعة وخرجوا ليًال 
ــف بين  يــبــحــثــون عــن رجـــل يــؤل
قلوبهم.. بــؤســاء مثلي يحلمون 

ـــض  ـــي ـــــوطـــــن أب ب
ورغيف أبيض في 

الظلمة.
لــيــس ذنــبــي، إن 
ســـرقـــوا الضحكة 
من بيوتنا الحجرية 
وصنعوا لها نعشًا 
حديديًا وأقفاًال من 
العاج وكتبوا على 

وجوهنا أبيات شعر بارد. 
حــائــر أنـــا، ال أحــد أصــبــح يسمع 
نــبــضــي، والـــوطـــن ُيــرمــى بــه في 
القمامة عالنية ، هل بقي لي أن 
أهــتــف بحياة الــوطــن ؟ بعد أن 

سرقوه مني ؟
ـــرق  هـــل أجــمــع حــقــائــبــي، وأح
كــل رســائــل الــحــب الــتــي وصلتني 
ذات يوم ربيعي، توصيني خيرًا 

بالسنابل وشقائق النعمان.؟
لن ألتفت إلى الوراء، سأرسم طريقي 

في قلبي وأنا كل شوق للخالص األبدي.

العفو عند المقدرة وكظم الغيظ وضبط النفس عند 
الغضب والمصائب من األخالق االسالمية العظيمة،  وهي أبلغ  
في التعبير من الكلمات وأقوى في التأثير من العبارات.. وتدل 
في الفعل على ذوي األخالق الرفيعة المترفعة عن الصغائر..
وهنا يجب علينا جميعًا اإلعتراف بهذة الصفات الكريمة 
التي يتمتع بها رئيس الجمهورية السابق فخامة الزعيم / علي 
عبدالله صالح  والتي تدل على قوة شخصيته وسعة صدره 

وصفاء قلبه من الغل والحقد والروح العدوانية ..
فترة حكم الزعيم صالح ليست ببعيدة عنا ولو عدنا اليها 

قليًال لوجدنا  كم يتمتع هذا القائد العظيم بنعمة هذة الصفات الكريمة 
ولوجدنا  آثارها واضحة في مسيرة حكمه وضوح الشمس ، وما مواقفه 
التسامحية تجاه خصومه الشخصيين وامام من حاولو اإلنقالب عليه في 
مطلع حكمه وايضًا امام من حاولو افشال مشروع الوحدة اليمنية المباركة 

إال خير دليل على عظمة وكرم خلقه ،
لم تسقط او تختفي هذه الصفات عند هذة المواقف،  بل مازالت تنمو 
فيه كلما اشتدة المواقف وضاقت السبل وزاد الحقد والغل عليه من 
اعدائه واعداء الوطن، وتمنحه مزيدًا من حب الشعب واحترام وتقدير 

االخرين له..
في ربيع ٢٠١١م المشؤوم تهافت المغرر بهم الى الساحات سواء من 
المسئولين المدنيين او العسكريين او المواطنيين العاديين الذين ال حول 

وال قوة لهم في السلطة 
فلم يمنع أحــد منهم او يعتب عليه او يمسه بــأذى ، ومــع مرور 

الوقت وإنكشاف عورة الربيع المشؤوم عاد اغلب هؤالء 
الى صوابهم والحظنا الكثير منهم يقدمون إعتذارهم 
للوطن بشكل عام وللزعيم بشكل خاص بطريقة او بأخرى 
بالزيارات الشخصية للزعيم او بالتصريحات االعالمية او 
بالمواقف الوطنية الى جانب الوطن ضد العدوان وضد 
من يتنازل عن كرامة وعزة هذا الوطن.. فلم يقابلهم إال 
بالعفو والصفح والتسامح ومطالبتهم بالوقوف الى جانب 

وطنهم والدفاع عنه ..
الى جانب تلك الصفات فإن للزعيم منجزات عمالقة لمسها 
ويتحدث عنها الصغير والكبير في الداخل وفي الخارج كالديمقراطية 
والحرية التي يتمتع بها الشعب وكذلك الوحدة اليمنية والبنية التحتيه 
في جميع محافظات ومديديات الجمهورية وكذلك بنائه للجيش اليمني 

العظيم الذي اصبحنا نفاخر به امام العالم.. 
كما انه يعتبر قلب اليمن النابض و ماردونا السياسة بحنكته السياسية 
وضرباته السياسية الفتاكة في زمن اصبحت السياسة بمناوراتها تسقط 

اوطان وتذل شعوب وتبتزها وتنهب ثرواتها 
كما انه يعتبر السيف القاطع والسهم الملتهب والجدار العازل والسلك 
الشائك امام من يحاول المساس بسيادة الوطن او التعدي على اراضية او 

محاولة تركيعه.. 
فال خوف على الوطن من مؤامرات المتآمرين وحقد الحاقدين وخيانة 
العمالء مادام وقلب اليمن مازال ينبض بكل قوة وشجاعة ووفاء وتضحيه 

الى االوفياء من ابناء هذا الشعب العظيم ...

أوقفوا تهوركم يا آل سعود
غباء مركب 

أنتم الهدف من الحرب ..
فــرار السعودية إلى جبهة 
نهم وغيرها مــن الجبهات 
فــي الــداخــل اليمني، يقابله 
نفير الجيش اليمني واللجان 
الشعبية إلى نجران وعسير 
وجيزان، وبإرادة أقوى وأصلب 

 ...
جبهة الحدود مقارنة بالجبهات الداخلية ال تساوي شيئًا.. 
ال لضعف الجيش السعودي وال لقلة خبراته وأسلحته، وإنما 
لعدم قناعته بالحرب، وإيمانه أيضًا ببغي نظامه على 

الشعب اليمني..إنه بال قضية.. 
اوقفوا المغامرة وعودوا إلى صوابكم، فمن استطاع أن 
يصمد أكثر من عام ونصف له القدرة على أن يصمد أكثر 

وأكثر.. .
صحيح قد تحدث بعض االختراقات في بعض الجبهات 
الداخلية لكن االختراقات التي ستحدث في المقابل، في 

الحدود ستكون أكثر عمقًا وتأثيرًا.. 
ــهــدف األول مــن الــحــرب  ــوا عــدوانــكــم فــأنــتــم ال ــف اوق

المشتعلة..
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تحديات التنمية

وليد صالح مصلح فاضل
*مكان وتاريخ الميالد : العود محافظة إب
*الحالة االجتماعية : متزوج وله ٤ ابناء .

المؤهالت الدراسية والدورات التدريبية 
*دبلوم ادارة اعمال بتقدير عام جيد جدآ .

*دورات متقدمة في اللغة االنجليزية .
* دورات في الحاسب االلي .

*دورات ت في االتصال والحوار وادارة الوقت وفنون التعامل مع االخرين .

*دورات تأهيلية اخرى .
اللغات 

*العربية االم مستوى االجاده امتياز نطق وكتابة .
* االنجليزية مستوى االجادة جيد جدآ نطق وكتابة .

* االسبانية مستوى اجادة النطق جيد .
الخبرة 

* في المجال العمل االداري والتسويق المصرفي وادارة المشاريع .

عبدالباسط الحداد 

أصدق الرجالكتاباتهم
إن التحديات التى تواجهة الحكومات 
القادمة ليست يسيرة وال هينة فهى 
متعددة ومتجددة . كما أن توقعات 
المواطنين أكبر من أن تتحمل خاصة بعد 
معاناة طويلة . ولعل نقطة البداية هي 
ضــرورة تأكيد أنه ليس هناك معجزات 
عندما يتعلق األمر باالقتصاد، فليست 
هناك هبات من السماء, بل ال بد من العمل 

والجهد اليوم حتي تأتي الثمرة الحقًا. 
إن االقــتــصــاد ال يعمل وحـــده، والبـــد أن تتوافر 
له مسبقًا شــروط أولية، دونها لن تنجح أي سياسة 
اقتصادية مهما بلغت حكمتها أو عبقريتها. وأهم 
هــذه الشروط االستقرار األمني، وشعور المواطن 
ورجال األعمال باالمان واالستقرار ، ووضوح النظام 
السياسي وتوجهاته األساسية واستقراره بما يساعد 
ة في عمل  علي وضوح الرؤية في المستقبل، والكفاء
مؤسسات الدولة ، والنظام القضائي العادل والمستقل 
، وتحسن بيئة االعمال ، وتحسين شروط بيئة الحكم 
الجيد ، وتحسين مخرجات التعليم .فاالقتصاد اليمني 
يواجه مشاكل هيكلية طويلة االجل صعبة تعوقه عن 
دخول العصر، كما يواجه مشاكل قصيرة ومتوسطة 
االجـــل تستنزفه وتتطلب عــالجــًا سريعًا اليقاف 
النزيف.وتتمثل التحديات قصيرة االجل في تحديات 

ــمــوازنــة، وتــحــديــات احتياطيات  ال
النقد االجنبي، وانخفاض االستثمار 
ــالزم لحفز النمو ، وتفاقم العجز  ال
في ميزان المدفوعات .أما التحديات 
متوسطة االجل فهي تحديات تتمثل 
ة الخدمات  فــي: ضعف وعــدم كفاء
خاصة في الكهرباء - وضعف خدمات 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم بــكــافــة مراحلة 
االساسي والعام والتعليم الجامعي 
والتدريب المهني ، وضعف نفاذ القوانين - وانعدام 
دور النظام المصرفي في عملية التنمية - وضعف 
االداء المؤسسي لمؤسسات الدولة لتصبح عائقًا اساسيًا 
بــدًال من ان تكون حاملة لها . أما التحديات طويلة 
االجل فهي تحديات قطاعية تشمل قطاع الزراعة 
- وقطاع الصناعة - وقطاع الصناعات االستخراجية 
- وقطاع االسكان والسكان - وقطاع المال والتأمين 
فهذه القطاعات تحتاج إلى رؤية بعيدة المدى لزيادة 

مساهمتها فى الناتج المحلي االجمالي.
ولذلك فإن مواجهة الموقف تتطلب استراتيجية 
تنموية شاملة للعقود القادمة تكون بمثابة دليل 
أو مرشد للحكومات كما تتطلب اصــالح السياسات 
التجارية - والسياسة المالية - والسياسة النقدية - 

والسياسة االستثمارية .

الدكتور أمين محيي الدين

عبداهللا صالح

مقتطفات

أحمد الشاوش

محمدقاسم االسطى

علي المليكي

صادق القاضي

حامد غالب

بشير المنصوب

يوسف العماد

مبارك الماوري

عمار الموتي

لبيب المفلحي

أحمد الذبحاني

ينتصر من يبادر، ويسبق اآلخــر ولو 
بخطوة، شكلوا حكومة، مهمتها األولى 
اإلعــداد النتخابات رئاسية وفق خطة 

مزمنة. 
وخلوا هادي للسعودية تفرح به.

 
الذي مايعرف يسوق السيارة..الجميع 

يقولون له سير إتعلم في السبعين
واآلن  نقول للي مايحب الوطن سير 
السبعين إتعلم حب الوطن والسياسة 

والحرية والشموخ

 
يتباكون على الدولة..

وأبرز شعاراتهم
الشعب يريد إسقاط النظام

الشعب يريد هيكلة الجيش 
الشعب يريد ثورة المؤسسات

واخيرًا ....شكرًا سلمان .
اصمتوا.

شكرًا يا الله
شكرًا يا مؤتمر

شكرًا يا أنصار الله
لقد منحتم الشعب االمل من جديد 

اليمن موطن االيمان والحكمة

في حشد السبعين لم أَر الحوثي وال 
المؤتمري وال المستقل.. 

فقط رأيت شعبًا يمنيًا واحدًا يصيح 
بأعلى الصوت 

(بالروح بالدم نفديك يا يمن)

 
عدو تافه وحقير.. وشعب عظيم.. 
تقصف طائراتهم في كل مكان والناس 
في الشارع يصيحون بالروح بالدم نفديك 

يا يمن

أيها اليمني ... 
من حقك ان تكون ضد من تريد 
ضد عفاش .. الحوثي.. االصالح 

ضد َمْن شئت .. ضد اي قوى او جماعة
لكن ماليس من حقك ان تكون ضد وطنك ..

عارض .. انتقد.. ارفض 
ْن مع الوطن

ُ
لكن ك

فالوطن يتسعنا جميعًا
وله حق علينا

لم يظهر اليمنيون كل ما لديهم من 
االستبسال .. كما لم يظهر العدوان كل 
ما لديه من اإلجرام .. وحدهم المرتزقة 
استطاعوا ان يظهروا كل ما لديهم من 

الخسة

 
الجنود السعوديون يسمعون طلقة 
رشـــاش فيهربون تــاركــيــن دباباتهم 

ومدرعاتهم
ونساء اليمن تشاهد غــارات الطيران 

فتأخذ صور تذكار في ميدان السبعين

عون،  معاكم ٨٠٪ من اليمن كما تدَّ
نتحداكم ان تجمعوا ١٠ آالف شخص 
في عــدن في مــارب في حضرموت في 
اي محافظه يؤيدون شرعية عبدربه 

وبقية الخونة

 
 يقصفون اليمن ظنًا منهم انها سبب 
فــي تخريج ضــبــاط وقـــادة عسكريين 

اشداء وللحد منهم..
 ولكنهم اليــعــلــمــون ان الــيــمــن هي 

المصنع األم للرجال.

لن يستطيعوا قصف شجاعتنا
تهم  ا ئر بطا ن  يحلقو
ـــقـــصـــفـــون الـــمـــنـــازل  ي
الكليات المباني الجسور 
المستشفيات المدارس 
ــون  ــل ــقــت الـــجـــامـــعـــات ي
االطفال والنساء.. لكنهم 
لـــن يــســتــطــيــعــوا قصف 
شجاعتنا وصــمــودنــا لن 

يستطيعوا قصف عزتنا وشموخنا 
وليعلمو انهم كل ما قصفونا بصاروخ 

نــزداد صمودًا وعزيمة 
وتــحــديــًا واصــــرارًا على 
الدفاع عن وطننا وارضنا 

وعرضنا .
فقصفهم لن يخيفنا 
ــــك اال  ــــن يــزيــدنــا ذل ول

صمودًا
ـــــــدوس  وســــــــــــوف ن

بأقدامنا على اعناقهم .
عاشت اليمن حرة ابية

مجاهد المطري

الفرق بين عفاش والدنبوع
 عندما سلم عفاش السلطة ..فرحنا 
وقلنا كفينا شر الحروب الداخلية وربنا 
عان اليمن على تجاوز محنتها سلمية 
..رغم سقوط أكثر من ٢٠٠٠مؤتمري 

في أزمة ٢٠١١م..
ورغـــم أن الــقــوة الــجــبــارة العسكرية 
والقبلية بيد عفاش.. ورغــم شرعيته 
الدستورية والتفاف أغلب الشعب معه؟

وفي الثاني:
اليوم نشاهد هــادي وأتباعه يدعون 

الــعــالــم لــهــدم الــيــمــن وقتل 
أهلها.. وفرحة عيال العاصفة 
في العدوان الدولي والمحلي 
على اليمن من أجل استرداد 
شرعية هي باألصل منتهية.. 
ونشاهد كمًا هائًال من الدياثة 
واالنحطاط من خالل تلذذهم 
في برؤية أشالء اليمنيين من 

األبرياء بــاآلالف.. جراء القصف الخليجي 
على اليمن..

ــكــم الــهــائــل من  ونــشــاهــد ال
ــتــزويــر  الـــكـــذب والـــدجـــل وال
لتزييف على الحقائق في  وا
الواقع من قبل عيال العاصفة.. 
ــذي  ــعــدو ال مــن أجـــل تــبــرئــة ال

نا بدون وجه حق.. يقتل أبناء
والسؤال هو:

ــســان اليمني  أيــن يــوجــد اإلن
الحقيقي في األول أم في الثاني..؟

 محمد الصبان

جبناء !
أرهــــــبــــــهــــــم 
مشهد السبعين 
فــــــــانــــــــبــــــــرت 
ــــهــــم  ــــرات طــــائ
ــحــاول تمزيق  ت
هدير هتافهم 
بــــخــــرق حــاجــز 
هم 

َّ
الــصــوت عل

ــــهــــا  ــــون ــــهــــاب ي
ويخشون توعدها لهم بالموت، وحين لم 
يلقوا لها بــاًال، راحــت تفش غلها وتقصف 
جوارهم لكن حتى القصف لم يحرك فيهم 
شعرة ال صغارًا وال كبارًا، وال نساًء وال رجاًال 
.. أتراهم أدركوا اآلن من يعادون وكم أنهم 

جبناء يوارون خوفهم بإدعاء القوة ؟!. 

العالم اليسمع واليرى
الــــــطــــــيــــــران 
ــــــســــــعــــــودي  ال
قــــصــــف أســـــرة 
صعدية بكاملها 
واســـتـــشـــهـــدوا 
 

َ
كلهم.. ولم يبق
مــنــهــم حــيــًا إال 

هذه الطفلة..
ـــم  ـــال ـــع ـــــــن ال أي
ليشاهد الــجــرائــم الــســعــوديــة الــمــروعــة بحق 
المدنيين في اليمن.. أم أنهم تمرغوا تحت أقدام 
الريال السعودي ونسونا نعيش مأساتنا لوحدنا...
ــهــا األوغــــاد  ـــذه الــطــفــلــة تلعنكم أي ه

الصامتون في بيوتكم..

إبراهيم الحكيم
عبدالرحمن يحيى القوسي

عبدالكريم ساورة... المغرب

عبدالرحمن مطهر

اليمن ملك شعبها

خطوط حمراء م..!!
َ

ِدش

 
النسق األول للجيش السعودي 
انــتــهــى عــلــى طـــول الـــحـــدود، 
وباألمس انتهى النسق الثاني 
ـــذي يبعد عــن الــحــدود من  ال
عشرة إلــى عشرين كيلومتر 
 سوى دشم عسكرية 

َّ
ولم يتبق

صغيرة هنا وهناك..
ــلــه تــعــالــى وقــوتــه  وإن شـــاء ال
سيتم اقتحام المدن الرئيسية 
في نجران وجيزان وعسير خالل 
أسبوع بالكثير ومن بعدها ما وراء 

عسير وصراع الربع الخالي.

 إن من يعيش خــارج التاريخ هو من 
خــدع اإلرادة الشعبية وخــذل آمالهم 
السالح رد فعل لقتل الناس المتظاهرين 
وللخارجين عن إرادة الثورة.. وسيأتي 
ـــى صــنــدوق  ــوم الــــذي نــصــل فــيــه إل ــي ال
االنتخابات وقريبًا جدًا، فمن إذًا خارج 
التاريخ والخارطة الجغرافية المرتزق 
والعميل أم الصامد والمناهض عدوان 

واحتالل بالده. لقد سقطت كثيرًا يا دكتور ياسين كم كنت 
أولى بتاريخك بالوقوف في صف اليمن ضد الوصاية واالستعمار 

.. لكن الله ال يصلح عمل المفسدين والعمالء .

صاروخ بركان ١ أصاب الكيان 
السعودي بحالة كبيرة من الهلع 
والخوف وجعلهم يبحثون عن 
اي مخرج يحفظون به ماتبقى 
لهم مــن كــرامــة.. اللهم انصر 

جيشنا ولجاننا الشعبية.
رياض األكوع

أنتم من خرجتم من التاريخ

هلع

علي اللذع
يخرج من تحت األنقاض..  فأي شموخ  أقوى من هذا؟ 

زياد السالمي

طارق الحداد

عبدالعزيز المحنبي

شرذمة قرن الشيطان
 جرائم آل سعود فاقت كل الجرائم التي يمكن أن يتخيلها العقل البشري.. انتهاك 
صارخ لكل شيء في الوجود ومع ذلك تلقى ناس يقلك امريكا واسرائيل والسعودية 
ذنب , والحقيقة معروفة لدى من يفكر فالواقع ان امريكا واسرائيل هي األداة 
بيد شرذمة قرن الشيطان النجدي.. آل صهيون ال يمكن أن يجرموا مثل آل سعود 

مهما كان.


