
ــمــضــي األيــــام  ت
ــــا نـــحـــن  ــــن ــــي عــــل
اليمنيين بصعوبة 
بالغة ، نعض فيها 
على أنامل التحمل 
والكبرياء والجلد 
، فـــمـــا تــلــقــيــنــاه 
مـــــــن طــــعــــنــــات 
ــخــذالن  ــغــدر وال ال

ــدول الشقيقة  والــعــدوان من ال
كفيل بأن تودي بأواصر األخوة 

والعروبة جمعاء .
ُرصـــــدت الـــمـــلـــيـــارات ألجــل 
تدمير اليمن ، وتحالفت الدول 
من أجل قتل اليمنيين ، البوارج 
االسلحة المتنوعة ، والحديثة ، 
والمحرمة دوليًا ، الجنود من أبناء 
الدول الشقيقة والمرتزقة الذي 
تم شراؤهم من دول أخرى.. كل 

ذلك لماذا ؟!
ما الذي ارتكبه اليمن ؟! وبأي 
ــأي حق تنتهك  حق يدمر ؟وب

سيادته ؟!
أي عقول لدى زعماء وقادة 

هذه الدول ؟
وأي ضمائر وأي رجولة هذه 

يازعماء بال رجولة!! .
يقتل األبرياء دون ذنب، وأي 
شماعات وأكاذيب تنطوي على 
العالم تــبــررون بها عدوانكم 

علينا؟!
إيران ليست باليمن وحدودها 
ف هذا.. 

ُّ
تجاوركم فأي غباء وتزل

وشرعية المسخ 
هــــادي الــشــمــاعــة 
المنتفخة النتنة لم 
تكن يومًا منطقية 
فــمــن يــدافــع عن 
ــة رئــيــس  شــرعــي
ويحرص على ذلك 
ال يدمر وطنًا وبنى 
تــحــتــيــة ويــقــتــل 
المدنيين واألبرياء فأي شرعية 
تلك والتي بموجبها تم انتهاك 
شرعية شعب وســيــادة دولــة 
واباحة األرواح واهدار الدماء.. 
فماذا تصنعون يا عرب البادية 
والخانعون لكم من بقية الدول 

الهشة دول مشتراة؟
ــن تــبــرأ جــراحــنــا وأوجــاعــنــا  ل
فظلم ذوي القربى أشد مضاضة 

من وقع الحسام المهند . 
لقد كان اليمن وأرواح أبنائه 
ودمــاؤهــم رخيصة عندكم ، 
أهدرتموها بغطرسة وتكبر 
ال يتوافق مع العروبة واللغة 

والتاريخ المشترك .
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أيها المعتدون ألن يأتي اليوم 
لــتــفــيــقــوا وتــكــفــوا عـــن سفك 
ــن يأتي اليوم  ــاء.. أل ــدم هــذه ال
الذي يتفكك فيه هذا التحالف 
المخزي والجبان ويقدم اعتذاره 

لليمن وشعب اليمن..

«مدنية» مثل 
«سلمية»

ـــق مـــن اعـــالن  ـــائ ــعــد خــمــس دق ب
قناة المسيرة بانها ستبث مقطع 
استهداف السفينة االماراتية على 
طـــول اعــلــنــت قــنــوات الــتــحــالــف ان 
الحوثيين استهدفوا سفينة اماراتية 
،،، شــفــتــوا الـــكـــذب حـــق الــتــخــالــف 
الــى ايــن وصــل بالتضليل ،،، رجعوا 
وقالوا مدنية ،،، طيب مدنية تحمل 

مدرعات واسلحة الى عدن!! 
بطلوا كــذب واعــتــرفــوا بالخسائر 

ياتحالف الفشل والكذب!
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منشور األسبوع

اشراف/
كامل الخوداني

خيارات مملكة في مهب العواصف!!

أموالهم لتدمير العرب

الدكتور صادق القاضي 
مواليد ١٩٧٢م تعز 

خريج كلية اآلداب- جامعة القاهرة
يعمل لدى  مركز اللغات وجامعة تعز- كلية التربية 

من الكوادر المتميزة ولديه عدة مساهمات ونشاطات حقوقية 
وانسانية

حنان حسين

كتاباتهم

أفضل ما تملك السعودية أن تفعله اآلن هو  عرب بدون عروبة .. وزعماء بدون رجولة !
أن تنتشل نفسها من مستنقع وخطيئة حرب 

اليمن وتلتفت لمواجهة ما يتهدد وجودها.
فالذين دفعوها وأمدوها باألسلحة والذخائر 
ودافــعــوا عــن ممارساتها وجــرائــم الحرب 
واالنتهاكات اليومية والمجازر الجماعية ضد 
اليمنيين وتدمير اليمن وغزو أراضيه والغرق 
أكثر فأكثر فــي ورطــة عـــدوان استنزافي 

ومغامرة طائشة على مدى قــارب العامين،  هم الذين 
ينصبون لها المشانق وهي من ساعدتهم ومكنتهم من 

رقبتها.
بينما تفرغت المملكة وفــرغــوهــا إلشــعــال الحرائق 
والصراعات والحروب حولها شماًال وشرقًا وجنوبًا وأفرغت 
خزائنها على ذلك مستقوية بأموالها وبأسلحة ودعم ودفاع 

أمريكا خصوصًا، ولم تصُح من سكرة وطيش 
االندفاع واالنخداع، فإنهم يتفرغون اآلن لمملكة منهكة؛ 
أفرغت محيطها الجواري من األشقاء الحلفاء واألصدقاء 
واســتــْعــدت الجميع واســتــنــزفــت جيوشهم ودولــهــم 

واقتصاداتهم. 
وخالل ذلك استنزفت خزائنها وقواها، في معارك عبثية 
انصرفت إلى دعم وصناعة الفوضى والجماعات المسلحة 
والحروب الداخلية، وفي تأجيج الصراعات والنزاعات 
والنزعات المدمرة طائفيًا ومذهبيًا باسم مواجهة المد 

اإليراني الفارسي.
وكانت النتيجة أنها من أثخنت بالد العرب 
ودولهم وكسرت جيوشًا قوية كانت بمثابة 
درع لها ومدافع عنها.. ولم يضر هذا كله 
إيران، التي تقوت واستقوت بإضعاف المملكة 
للعرب األقرب واستنزافهم.. وما ضرَّ طهران 
فعل الرياض ببغداد أوًال ودمشق فصنعاء.. 
بقيت وحيدة منهكة ومستنزفة بقدر ما 
أنهكت واستنزفت األقارب والمحيطين األشقاء، ونجاحها 
المشهود والوحيد كان في تحويلهم إلى خصوم وأعداء، 
وأنفقت أموالها الطائلة فكانت وعــادت عليها حسرة 
ووبــاًال.. فهل تراهن على عنتريات مليك المنامة التي 
تحرس له قصره؟ أم تعول على جيوش مشيخة الغاز 

المسال في دوحة المونديال؟
وليتها تتوقف عند هذا الحد وتدرك نفسها قبل فوات 
األوان، وليتها تدرك أن عشرات الممالك والدول والدويالت 
قامت وسادت وبادت في بالد الحجاز ونجد، واليمن هي 
اليمن من قبل ومن بعد.. خطر الفناء يتهدد المملكة 

الطارئة وال يتهدد التاريخ .. المضارع .. المستمر.
تكسرت وسوف تتكسر عاصفة حرب المملكة وتحالفها 
الخطيئة ضد اليمن، لكن المملكة نفسها ليست محصنة 
ضد عواصف هوجاء تتحينها وتتنازعها وتتنافسها من كل 

اتجاه.. فماذا هي فاعلة؟

ـــة "الـــمـــتـــوقـــع  ـــســـعـــودي امـــــــوال ال
خسارتها".. لم ولن تكون يومًا مكسبًا 
للعرب وال في خدمة قضاياهم .. بقدر 
ما كانت تعني المزيد من المؤامرات 
الداخلية ومشاريع الدمار والتنكيل في 

االوطان العربية..

لن تبكي عليها القدس ولــن يحزن 
عليها ماليين الجائعين العرب. 

هي في كل االحوال مكسب للواليات 
المتحدة .. وذهابها كتعويضات افضل 
من مقابل صفقات ســالح تبرم ليتم 

اسقاطها على رؤوس اليمنيين.

أمين الوائلي

سند راجح 

أمل المحمدي

مقتطفات

عبدالناصر الشجاع

عصام عبداهللا راجح

طارق الحداد

سلطان القباطي

أكرم علي الشعيري

عبدالرحمن الزيادي

فيصل الشبيبي

عبدالباسط الحداد

فين راحوا اللي كانوا يطبلوا ويكبروا 
ــزي إلــى  ــمــرك حــكــايــة نــقــل الــبــنــك ال
عــدن؟؟؟ هيا وكيف.. فين الرواتب 
؟؟ ليش يعملوا أنفسهم ميتين هذه 

األيام؟

مش بوارجهم فقط 
جيوشهم ومقاتلوهم والمدافعون 
عــنــهــم والــمــتــكــفــلــون بحمايتهم 
جميعهم باإليجار !! في الخليج، الله 

يرحمك يا رجاله..

تم ضرب محطة تحلية المياه في 
المخا التابعة ألوالد هائل سعيد أنعم 
والــتــي يستفيد منها كــل أبــنــاء تعز 
بثالثة صواريخ طيران ساوتها مع 

األرض!...
متى يفهم المرتزقة حقيقة هذه 

الحرب؟

 
جبل عطان سيظل شامخًا مهما 

قصفتموه يا آل سعود ...
جبل عطان ليس منتجًا بشريًا وإنما 
مــن صنع الــلــه وسيظل حتى قيام 

الساعة شامخًا ولن يركع ..

 

محكمة الجنايات الدولية حكمت 
بالسجن على مواطن افريقي ١١ سنة 
لمشاركته في هدم بعض االضرحة 

واعتبرت الجريمة جريمة حرب !
ونــحــن الــســعــوديــة قــتــلــت وهــدمــت 
ْمها أحد، 

ُ
ودمــرت وطنًا بأكمله ولم يل

هل لضعف عالقاتنا ام لضعف اعالمنا؟

مسيرتنا متواصلة، ودربنا صعب، 
ولكنه دربنا الوحيد الــذي يصل بنا 
الى ما نصبو اليه، ولذلك ال ضعف وال 

استكانة وال هوان على االطالق.

أمريكا فيها محنة حظر وعقوبات..
رفعت الحظر والعقوبات عن إيران 
والزم تحطها فوق واحد ثاني وشكل 

الدور جاي على السعودية

باقي يرشحوا عسكر زعيل ومحمد 
لعزيز  لمجيد قباطي وعبدا عبدا
جباري وعبدالله صعتر وبنت كرمان 
وجالل هادي أعضاء في لجنة التحقيق 

الخاصة بحقوق اإلنسان!

تستمر الحياة 
رغم أنوفهم

عــدوانــهــم 
وحــصــارهــم 
يمنعنا  ـــن  ل
مــن الــذهــاب 
الــى مدارسنا 
ـــة  ـــمـــواصـــل ل
ــا  ــن ــل ــحــصــي ت

العلمي..
ــمــدارس الــتــي دمرها  بلغت ال
الـــعـــدوان الــســعــودي وحــلــفــاؤه 
أكــثــر مــن ١٦٠٠ مــدرســة في 

الجمهورية اليمنية.. !
ـــار  ـــدم ـــرغـــم مــــن كــــل ال ـــال وب
ــذي استهدف البنى التحتية  ال
التعليمية، فالصمود والتحدي 
الـــذي يبديه ابــنــاء اليمن تجاه 
ــعــدوان الغاشم لــن يمنعهم  ال
من ممارسة حياتهم ونشاطهم 

التعليمي..
السبت االول من شهر أكتوبر 
٢٠١٦م تــوجــه طــالب اليمن 
البالغ عددهم ستة ماليين طالب 
وطالبة الى مدارسهم متحدين 
وغير آبهين بعنجهية العدوان 
الــســعــودي الــغــاشــم والــبــربــري، 
ــعــدد الكبير من  ــه هـــذا ال تــوجُّ
طــالب اليمن رســالــة قــويــة الى 
كل دول الــعــدوان الغاشم والى 

مرتزقتهم ..

حميد النصيري

إما نكون أو ال نكون..
في الحرب االهلية االمريكية عام ١٨٦١م قدمت 
امريكا ٦٣٠ الــف قتيل وعــددًا غير معروف من 
الجرحى والمفقودين في سبيل عدم تفككها وتحولها 
ــالت وهــو اكبر ثمن دفعته امريكا في كل  الــى دوي
الحروب التي خاضتها ...قدمت امريكا هذا العدد في 
حين كــان يبلغ عــدد سكانها ٣٠ مليون نسمة في 

ذلك الوقت..
ِبل بانفصال 

َ
تتوقعون لو كــان ابــراهــام لينكولن ق

الواليات الجنوبية، هل كانت اي من الدويالت التي 
تشكلت ستصل الــى ما وصلت اليه امريكا من قــوة ومــن تقدم 
وتحضر؟ أو هل كانت اي من الدويالت التي تشكلت ستبقى موحدة 

؟
والصراع كان في اساسه اقتصاديًا طبعًا.. وضد القرار المركزي 
للحكومة الفيدرالية بإيقاف توسع الرق والعبودية في الطريق 

الى الغائها تمامًا..
مشكلتنا نحن العرب أننا فاشلون وغير قادرين على 
الخروج بحلول جمعية لمشاكلنا العامة ونسعى في 
الوقت نفسه للهرب الى االنقسام والتشظي وابتكار 
حلول فردية على اساس مناطقي وفئوي وساللي 
لمشاكل عامة عربية ورغم كل القواسم المشتركة 
التي تجمعنا، فيما هم ورغم كل النقائض ورغم 
التنوع الكبير ورغم االصول المختلفة لهم نجحوا في 
ايجاد آلية قابلة للحياة والتطور الذاتي واستطاعوا 

القيام بعمل منظم وجمعي يعالجون به مشاكلهم العامة..
لذلك سنبقى نتشظى ونتشظى وننقسم حتى نصل الى اصغر 
وحدة مجتمعية وحتى يظن احد افراد االسرة أن سبب فشله هو 
اسرته وأن بمقدوره لوحده ان يكون له مستقبل افضل ومردود 

اكبر لو استقل بنفسه.

  حامد غالب

رمزي الشجيفي

مروان الشاوش

عام دراسي جديد
ت بــعــد المغرب  جـــاء
لكي اليراها احد وقالت 
ألم احمد أريد منك طلبًا 

بسيطًا.
قالت : تفضلي

ـــت : اريــــــد مــنــك  قـــال
ت  ا دو ا و ئــــب  حــــقــــا
الــمــدرســة حــق اوالدك 

حق العام الماضي ولو ممزقة التي 
التريدونها ؟

قالت : لماذا ؟ 
قــالــت : مستحية اقـــول لــك لكن 
ارجــــوك التفضحيني وتفضحي 
اوالدي ، المدرسة غــدًا واوالدي 
والله مامعاهم ال احذية وال حقائب 

والزي وال شيء..
وانا اواعدهم اني سوف احضر ذلك 
، وابوهم والله ذهب يستلف ما احد 

سلفه وانــا والله مابقي 
معي شــي ابيعه، قلت 
اعطيهم حق اوالدك 
ــمــاضــي  حــــق الــــعــــام ال
وسوف يفرحون بها ... 
سهل الله من وفر لهم 

كل مايحتاجون ..
لكن أم احــمــد سألت 
عن محتاجين آخرين فإذا هنالك من 
حرم اوالده الدراسة بسبب رسوم 
التسجيل الحكومية وقيمة الحقائب 

واالقالم.. 
التعليم طريق نرفع به مانحن 
فيه ، ادعوكم جميعًا للوقوف معنا 
في حملة نوفر بها حقائب وادوات 
الــدراســة للطالب الــفــقــراء.. قيمة 
الحقيبة وادواتها قد التتجاوز ١٥ 

دوالرًا.

محمد العامري

مشكلتنا
ــتــخــلــف  ــــمــــرض واألمــــيــــة وال الــفــقــر وال

التكنولوجي والعلمي .
اليحتاج إلى فقه سني وال إلى فقه شيعي 
..مشكلتنا ليست في الدين، مشكلتنا في 
الدنيا التي لم نعرف كيف نعيشها وال كيف 
نعيش مع بعضنا وال كيف نتعايش مع غيرنا 

من األمم..

اخرجوا يامعشر الصامتين جميعًا في جنازة لتشييع 
ضمائركم وإنسانيتكم التي فقدتموها حين سكتم عن 

القزم السعودي القادم من عالم ماقبل التاريخ .....
' اخــرجــوا ' فسقف البيت إذا انــهــار سيحطم أضــالع 

رجولتكم قبل عظام غيركم ...
سفك ظلمًا بطائرات الكبر والحقد 

ُ
اخرجوا فدماء األبرياء ت

والغرور..
عون الثقافة فالساكت  'اخرجوا ' يا أبناء المحايدة يامن تدَّ

عن الحق شيطان اخرس ...
'اخرجوا ' من نفاقكم المثقف فلم يعد هناك متسع من 

الوقت فكل شيء وااااضح!

غباء

طه حسين الروحاني

يا اعراب الخليج فتح حاجز 
ــصــوت لــطــائــراتــكــم بهذا  ال
الشكل المزري والمقزز وفي 
هــذه الساعة، فــوق مدينة 
ــر مـــن ثــالثــة  ــث يسكنها اك

ماليين من المدنيين اآلمنين 
والنساء واالطفال..

هــل تــعــتــقــدون انـــه مجد 
وفخر وبطولة، ام تظنون 
ـــرجـــال في  انـــه ســيــخــيــف ال

الجبهات؟!
ال اعـــرف كيف تفكرون، 
كم  لكن مــا اعــرفــه ان غباء
ــن يحقق انــتــصــارات  هــو م

اآلخرين..

أقلمة اليمن 

عبداهللا صالح

 السيناريو الجديد للحرب في 
الــيــمــن، فـــرض مــشــروع األقــالــيــم 
بالقوة، وما نقل البنك المركزي إلى 
عدن إال الخطوة األولى لتطبيق هذا 

المشروع.. 

ذلك، بعد فشلهم وعجزهم عن 
هزيمة اإلرادة اليمنية، ويأسهم 

من بلوغ صنعاء ..
المهم، سيواصل العدوان حربه 
وإجرامه حتى يتمكن حلفاؤه من 

السيطرة على إقليم سبأ كامًال 
(مــأرب والجوف والبيضاء)، وعلى 
إقليم الجند (تعز، وإب)..والهدف 
حــصــار إقــلــيــم آزال واســتــنــزافــه 

لسنوات طويلة...

اخرجوا

 بيع وشراء

حــتــى مــجــلــس حــقــوق 
اإلنسان تمكنوا من شرائه 

في موضوع اليمن؟
السعوديه بمالها أهانت 
وتهين كل عربي ومسلم 
ــبــتــه كـــل حــقــوقــه  وســل
مؤكدة حرصها على أن 
تظل حقوق الحيوان في 
أمريكا والغرب مصانة 
وتــفــوق حقوق اإلنسان 
ـــا الـــعـــربـــي  ـــن ــــي وطـــن ف
واإلسالمي ..حسبنا الله 

ونعم الوكيل

أحمد محمد عبداهللا الزهيري

هذا أخي الشهيد حسن الملصي 
عاش بطًال كريمًا مخلصًا 
لوطنه وشعبه.. حيث كان من 
السباقين إلى ساحات الوغى 
والكرامة للدفاع عن الوطن 
ــذود عن كرامته فاختار  وال
الــخــطــوط األمــامــيــة للعدو 
في جبهات ما وراء الحدود 
مع أقاربه وبعض أصدقائه 
المخلصين واألبطال اآلخرين 

ــقــوات المسلحة  مــن مختلف صــنــوف ال
ــلــجــان الــشــعــبــيــة..وقــد ضــحــى بــولــده  وال
عبداللطيف في جبهة نجران ولم يستكن 
أو يتراجع أو حط من عزائمه رغم الموقف 
الصعب الذي يتعرض له أي إنسان حينما 
يصاب في ولده.. لكن أخي حسن كان مثاًال 
للرجل الصابر المؤمن بقضاء الله والمؤمن 
بعقيدة قضيته الحقة التي انطلق من 
أجلها ذودًا ودفاعًا عن مظلومية الشعب 
ــداء ســافــر مــن قبل  ـــذي تــعــرض العــت ال

تــحــالــف الـــعـــدوان بقيادة 
الـــســـعـــوديـــة..واســـتـــمـــر 
الشهيد في خوض معارك 
ــن 

َّ
ــة ولــق ــكــرام الــحــريــة وال

الــعــدو دروســـًا لــن ينساها 
حتى نال ما كان يرجو من 
الله أن يــرزقــه إيــاهــا وهي 
الشهادة أسمى غاية لكل 
ــرضــا ربــه  مــؤمــن يــســعــى ل
والعيش في جناته.. ورغم الفاجعة التي 
حلت بنا وعظم المصيبة لكن ما خفف 
عنا هول الفاجعة هو تحقيق أمانيه التي 
سعى من أجلها وهي الشهادة في سبيل 
الله والوطن.. ونعاهد الشهيد "أبا حرب" 
بأننا ماضون على الــدرب ولن نحيد عن 
الطريق الذي اختاره.. رحم الله شهيدنا 
وكل شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم 
رخيصة فــي سبيل عــزة وكــرامــة هذا 

الشعب األبي.. وال نامت أعين الجبناء..

د. أحمد الملصي 

مزاحم عبداهللا مزاحم
 

هذه هي الطريق إلى صنعاء ....والحليم تكفيه اإلشارة..


