
ألهل العقل والمنطق 
والرأي السديد والعقل 
الحكيم، كيف أن ممالك 
ــنــفــط تــقــيــم أقــصــى  ال
العقوبات وقــد وصلت 
ـــى االعــــدامــــات على  ال
ــحــاول التظاهر  مــن ي
والتعبير عن استيائه 
مــن النظام ومــن سوء 

المعيشة والخ، ويخرج علماء الملوك 
والسالطين يحرمون تلك األفعال 
وبأنه اليجوز الــخــروج على الحاكم 
والبــد من طاعة أولــي االمر(الخائن)

لربه ودينه وعروبته أهلكه الله، وهنا 

الــمــفــارقــة.. فكيف 
ـــعـــون  ـــدف بــــهــــم ي
ــســوري  بــالــشــعــب ال
ـــهـــاويـــه من  ــــى ال ال
أجــل الحرية حسب 
قــولــهــم بينما هم 
اليــــجــــدون أيــــًا من 
مظاهر الحرية في 
بلدانهم مــع العلم 
بأن هناك تجاوزات ال انسانيه تحصل 
في سوريا من جانب النظام القائم 
ويقابله بالمثل وربما أشنع من بعض 
األطـــراف المحسوبة على دويــالت 

وممالك النفط الهزيله.. عجبًا!! 

- اســـتـــخـــدم تكتيك 
ــن الــمــجــزرة  ــدي ــحــن ن "ن
ـــكـــن....". نحن ندين  ول
ــحــوثــيــيــن هم  ولـــكـــن ال
الــســبــب. أو نــحــن ندين 
ولكن كانت غلطة غير 
مقصودة. أو نحن ندين 
ولكن استعادة الشرعية 
لها ثمن. او نحن ندين 

ــعــدوان الــســعــودي لما  ــوال ال ولكن ل
حصل هذا.

- اعمل نفسك عميق وقــل انك 
ال تستطيع إدانــة المجزرة اال بعد 
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق تكشف 
بالوثائق والصورة والصوت وبصمة 
ــووي مــن هــو الــفــاعــل.  ــن الــحــمــض ال
وتعمق أكثر واتهم الطرف اآلخر 
انه ارتكب المجزرة في حق مواطنيه 
وجنوده وقياداته من أجــل إحــراج 
«الشرعية» والتحالف، او من اجل 

شق الصف الحوثي العفاشي.
- عرقل أي مساع لتشكيل لجنة 
تحقيق دولية مستقلة. وطالب بأن 
يتولى التحقيق لجنة وطنية تستلم 
مرتباتها مــن التحالف وتــنــام في 
فنادقه. واذا كنت مندسًا تظاهر انك 
غاضب بسبب عدم تشكيل اللجنة 
الدولية بينما انت تحتفل سرًا بهذه 
الهدية المجانية التي قدمها لك 

الخصم إلخفاء جرائمك مدة أطول.
- وظــف استراتيجية "تشتيت 
االنتباه عن القاتل". مثًال: إذا كانت 
المجزرة في صنعاء اعمل هاشتاج 

ــرق". واذا  ــحــت ــب ت "حــل
ســــقــــط الـــقـــتـــلـــى فــي 
ــحــديــدة ارفـــع شعار  ال
ـــــــاذا عـــن تـــعـــز؟".  "وم
واذا كانت المجزرة في 
تعز ابــدأ بترديد نغمة 
"ضحايا تعز لن يكونوا 

أغلى من ضحايا عدن".
- قدم نصائح مخلصة 
لــلــمــواطــنــيــن. اذا قــصــف التحالف 
مدرسة اكتب منشورًا مخلصًا تطلب 
من اليمنيين فيه أال يرسلوا أوالدهم 
للمدارس حتى ال ُيقتلوا. وإذا قصفوا 
مــنــزًال انصحهم بفوائد الــنــوم في 
ـــشـــارع. واذا قــصــفــوا مستشفى  ال
انصحهم ان يعودوا للعالج بالكي 
والحجامة حتى ال يتحملوا مسؤولية 
موتهم اذا ذهبوا للمستشفى وقصفه 

تحالف الموت الداخلي او الخارجي.
- اعمل نفسك ميتًا: اذا كنت رئيسًا 
مثل هــادي او عضوًا فــي حكومته 
اعمل نفسك ميتًا. ال ترسل تعزية 
ــفــاعــل وال  لــلــضــحــايــا وال تــنــتــقــد ال
تــدن الــمــجــزرة. فقط أصــدر قــرارًا 
بتعيين وزيــر للثروة الحيوانية أو 
مستشار لشؤون الجزر والمنتجعات 

السياحية.
- إذا حدث واعترف التحالف بأنه 
وراء المجزرة اغلق صفحتك اسبوعًا، 
أو امألها بمأثورات وأدعية ورقائق.. 
ويا حبذا تكون نفس المأثورات التي 
احتلت صفحتك طوال فترة حصار 

صنعاء.

الدم العربي وين ؟!

ــال الــســعــودي منذ  ــري ــراه ال اشــت
اليوم االول لعدوانه علينا، ولذلك 
ال تستغربوا ان الــعــرب صامتون 
حيال ما يرتكب بحقنا من مجازر 

ومذابح ..
كيف يدينون وهم مشاركون في 

الجرم ...
حتى الشعوب التي بحت اصواتنا 
ونحن نتظاهر من اجلها ودفاعًا 
عــن قضاياها صامتة ازاء ذبحنا 
...اصابهم الخرس.. لم يعد ثمة 

عرب وال عروبة .
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اشراف/
كامل الخوداني

ثورة ١٤ أكتوبر

محاوالتهم تنتهي بالفشل 

يونس الحكيم
مواليد١٩٧٦م صنعاء

خريج جامعة صنعاء -علوم سياسية
موظف بوزارة المالية

كاتب 

حسين الوادعي

كتاباتهم

كيف تتاجر بدماء الناس في ٥ أيام بدون معلم؟! لو لم يكن لثورة ١٤ اكتوبر 
سوى قيامها لكانت كافية..

فــي صبيحة ١٤ مــن اكتوبر 
عام ١٩٦٣م قامت ثورة أبطال 
شعبنا اليمني فــي الجنوب ضد 

االحتالل البريطاني البغيض.
١٢٨ عامًا مدة هذا االحتالل 

والمستعمر االجنبي. .
كتيبة المناضل الكبير الشهيد غالب بن 
راجح لبوزة وأحرار الجنوب هم من أشعلوها 
وثــأروا ضد المستعمر البريطاني.. "ثورة 

ثورة ياجنوب" "برع يا استعمار برع"
ــاء  ــن ــفــضــل فـــي تــوحــيــد اب ــهــم ال وكــــان ل
المحافظات الجنوبية التي كانت اكثر من 

٢٠ سلطنة ومشيخة وإمارة..
حقًا.. إن روح اكتوبر ومن قبل سبتمبر ما 
هي اال امتداد لتلك التضحيات الوطنية التي 
ضحى بها شعبنا اليمني في الشمال والجنوب 
ومن الطبيعي ان يستمر ذلك الكفاح حتي 

رحيل آخر مستعمر بريطاني.. 

مــن قــمــم ردفــــان وشــمــســان 
ــي عدن  والــضــالــع والحبيلين ال
صــمــدوا ابــطــال حــرب التحرير 
فــكــانــت ٤ ســــنــــوات.. كــافــيــة 
ليتمكن شعبنا من هزيمة اكبر 

امبراطورية في العالم..
اي من١٤ اكتوبر ٦٣ وحتى 

نوفمبر ٦٧م.
ــيــوم.. ان نــرى ثلة من  ومــن المؤسف ال
كنتونات بقايا القاذورات من قرى الخليج 
وبــعــض الــعــربــان يــدنــســون ارض اليمن 

الطيبة. 
بل واالشد قبحًا ان نضال االحرار والشهداء 
خانه كتيبة المسخ هــادي وياسين سعيد 
والمخبر بن مبارك.. وايضًا كتيبة الدلوعين 

شالل شائع والسبهلل جالل..
تحية ألحرار اليمن الموحد..

وكــل هــذه النكسات مصيرها حتمًا إلى 
الزوال

"لن ترى الدنيا على أرضي وصيًا"

تسريب مكالمة للزعيم 
والشيخ كــهــالن إن كانت 
صحيحة.. تثبت ان الزعيم 
م الدولة والجيش لهادي 

َّ
سل

ــر كانت  .. وان هــادي أوام
تمشي على الكل، وهاهم 
ــــأن الــجــائــفــي  ــا ب ســمــعــون

حرك ١٠ دبابات علي ريمة حميد 
التي تتبع عفاش بأوامر من هادي 

.. فكيف تمكنونا عفاش 
ساعد الحوثين على دخول 
صنعاء ..لعنة الله عليكم 

ياكذابين .
نفسكم  ا مــع  مشكلتكم 
انكم ضعفاء وجبناء وانذال 
وليس مع عفاش.. ومحرقة 
القاعة الكبري انتم من ارتكبها ولو 

سربتم الف مكالمة..

د.محمد الشدادي

معاذ البركاني

عبدالملك الفهيدي

مقتطفات

منصور محمد حزام

سلمان نعمان الحكمي

عبدالرحمن بجاش

فايز حميد

عبدالجبار سعد

محمد عبدالقدوس

محمد مغلس

بعد إعالن البنتاجون أنه تم اطالق 
صواريخ على مواقع رادار في الساحل 
اليمني المستقل ..هل تنوي أمريكا 
أن تدخل الحرب مباشرة ضداليمن 
لتحفظ ماء وجه حليفتها األنجس في 

المنطقة ؟

هــذا العالم منافق..الى درجــة ان 
الحقيقة ستضيع بين االقــــدام...
واليهمه ان يسيل الدم حتى البحر..
طالما والدم ليس باالزرق...ما أخشاه 
ان يــظــل بــعــض اليمنيين العبين 
بين االرجل...العالم بال عقل...طالما 
وهناك مصلحة.. طيب ومن يلعبون 
ســيــاســة مــن اهــلــنــا ..مــــاذا عــن دمنا 
المسفوك في كل االتجاهات؟؟ اشعر 

بالقرف.....

 الخوف ان تتم التضحية بالمقدشي 
وستغلق القضية عند إحالته للقضاء، 
هــكــذا ســيــتــصــرف هــــادي وتــحــالــف 
العدوان وستغيب الحقيقة وحقوق 
الضحايا، وبهذا أيضًا سيتم إسقاط 
العقوبات التي كان يجب أن تفرض 

على التحالف..

 
 نظام- بني سعود جعلته امريكا 
خادمًا لها لتنفيذ جمبع مخططاتها 
االستعمارية الصهيونية في العالم 
العربي واالسالمي مما أكسبها عداء 
جميع الشعوب العربية واالسالمية، 
حتى اذا جاء الدور عليها لم ولن يقف 

بجانبها احد ...غباء بالحدود..

 

فــي وطــنــي يــمــوت مــن اليستحق 
الموت 

على يد من اليستحق الحياة

 

 عدوكم ال يحترم قانونًا ربانيًا وال 
أخــالق الــرجــال وال القانون الــدولــي.. 
وقــد قصف أعـــراس ومجالس عــزاء 
سابقة،... ليش تجتمعوا في صالة 

معروفة المكان والتوقيت !

عزاء الضحايا سيكون في جبهات 
البطولة والشرف ، وسيعظم االبطال 
األجـــر ألســـر الــضــحــايــا بطريقتهم 
الخاصة .. سيلقنون دول الــعــدوان 
دروســـًا قاسية وسيثخنونه بقوة 

ضاربة وضربات قاضية .

أيها السفاح
لــــمــــاذا أيــهــا 
السفاح تقتلني 
وتشكوني إلى 
الـــجـــالد .. هل 

تخجل!
ــد جثة  ــجــل أت

المقتول !
قل لي ما الذي 

يحصل!
أتقتلني وتــدعــونــي ألحضر جلسة 

التحقيق مقتوًال!
ألشهد أنني الجاني 

قتل!!
ُ
كأّني لست مقصوفًا .. ولم أ

رويدًا أيها السفاح إن الله ال يغفل
وهل تدري من األسفه

من األسوأ
من األخزى من األنذل!

هو المسخ الذي مازال يقسم حولنا 
األيمان

يبرئكم يلفق كذبه سفهًا
يشيع الزيف مفضوحًا

ويزعم أنه األنبل
ولكن حينما يفشل

وُيكشف كذبه األول
يحاول مرة أخرى 

ل
ّ
وحسب الخزي يتشك

وهـــل يــا أيــهــا الــدنــبــوع تـــدري أنــك 
؟

ْ
األرذل

قسمًا بالله لو يومًا أتاحوا لي
أقاضي ذلك الدنبوع

سيعفف أن ينجس نفسه الصندل

يوسف الميدان

انتقامهم بشع كمالمحهم
وصل االماراتي من جهة الشرق برًا الى صحراء 
مــارب بعدة وعــتــاد جيوش وبالمالبس التي 
تشبه مالبس الجنود والمقاتلين وحصل هناك 

في ميدان الحرب ما حصل.
ظهر االماراتي مرة أخرى في بحرنا العربي على 
متن بارجة تشبه بوارج القوات البحرية التابعة 

لدول اخرى.

أو بهيئة تشبه قراصنة البحار المهيمنين، 
ضربتهم القوة الصاروخية اليمنية مرة أخرى 

وحصل ما حصل.
ــســعــودي لــالنــتــقــام على  عـــاد االمـــاراتـــي وال
طريقتهم وبنفس مالمح وجوههم الخالق 

الناطق.
عبدالحكيم أحمد العفيريال مشكلة.

محمد الشريف

محمد الحاتمي العبسي

مصر هدف السعودية القادم
اإلعـــــــالم الــخــلــيــجــي 

يهاجم مصر
اســـتـــمـــعـــت لـــعـــدة 
حلقات منها وكالعادة 
تعصب طائفي وقومي، 
ضــعــف ذهـــنـــي وخــلــل 
ــــــاد، هــــؤالء  عــقــلــي ح
أصــبــحــوا مــجــانــيــن من 

شدة ما يتعرضون له من أزمات.
نعم هــم أوقــعــوا نفسهم في 
أزمــــات بــعــدوانــهــم عــلــى اليمن 
ودعمهم لإلرهابيين في سوريا 
وغيرها، أوقعوا أنفسهم في أزمة 

حين استعدوا الحشد 
الشعبي الذي يقدسه 
أبناء الــعــراق وجعلوه 
بمرتبة األمن القومي..

ـــــــــصـــــــــرخـــــــــون  ي
ويصرخون ضد إيران 
وال يجرأون على إطالق 

رصاصة ضدها..
بوضوح أنتم جبناء وعدوانيون 
ــة،  ــال ــم ــث ــون حــتــى ال ــعــصــب ــت وم
وحــالــتــكــم النفسية هـــذه ربما 
توقعكم في مزيد من الحروب 

العبثية والخاسرة....!

سامح عسكر

مصر المحطة القادمة 
السعودية اتخذت قــرارًا بإسقاط السيسي 

وحكومته 
عقابًا للنظام المصري على مواقفه من األزمة 

السورية 
ومـــن أول هـــذه الــخــطــوات قــطــع تــوريــد 
النفط لمصر وترحيل المغتربين المصريين 
مــن السعودية ..وفــتــح خطوط مــع اإلخــوان 
المسلمين.. وخلق حالة من الفوضى بافتعال 

أعمال إرهابية ضد الجيش المصري ..
خنق النظام اقتصاديًا، وتمويل أعمال شغب 

في الشارع.. 
ــرى هل ستنجح السعودية في االنتقام 

ُ
يا ت

من مصر؟

عــنــدمــا تــحــتــاج أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا نهب 
ــن الــبــعــران  ــمــلــيــارات مــن خــزائ عــشــرات ال
والتخلص من األسلحة القديمة المكدسة في 
مخازن شركاتهم، فيستحيل تمرير قرار 
بتشكيل لجنة دولية محايدة تقرر وجود 
انتهاكات جسيمة وجرائم حرب حتى تفرغ 

مخازن هاتين الدولتين من تلك األسلحة.
وعندما نقبل بمثل ولد السوق ودناسته 
وخسته ومغالطاته، ويكون لنا وفد مفاوض 
برودته تصل إلى ٢٠٠ تحت الصفر في ذروة 
الحر ونظل ندرس الخيارات ألكثر من عامين 

من الحرب،
وعندما يــأمــن الــعــربــان العقاب أو هكذا 

يظنون..
فالمجازر حتما ستستمر.

 «جزم» العدوان

عبداهللا الـصـــوملي

األكثر إيالمًا من اغتيال 
مئات االشخاص في قاعة 

عزاء
هـــو مــــحــــاوالت بعض 
ـــعـــدوان تضليل  جـــزم ال

عامة الشعب عن حقيقة 
ماجرى 

ـــعـــم قــصــفــتــهــم  .. ن
طائرات العدوان

ونحن نتحمل العواقب 

وجاهزون للرد.
وكلنا لصنعاء والوطن 
ولجبهة الصمود فداء .. 
لن تسمعوا غير هــذا ما 
دامت انوفنا تشم الهواء.

للتفكر فقطالسعودية سبب دمار العرب

هشام البرمكي  

ــــــــــصــــــــــدور  ال
الــعــاريــة والخونة 
َرغ في الدول 

َ
والف

الــعــربــيــة جلسوا 
عــــــام ٢٠١١م 
يـــــتـــــظـــــاهـــــرون 
ـــشـــعـــب يـــريـــد  ال
إسقاط النظام ،،، 
حـــتـــى ســقــطــت 

الشعوب العربية ......
لو عند «أَبْتُهم» شرف واحنا 

ــنــا  عـــنـــدنـــا دم إن
طــالــبــنــا حــيــنــهــا 
بــإســقــاط النظام 
ـــــــســـــــعـــــــودي  ال
وبجميع الشعوب 
الــعــربــيــة ،،،،وان 
الشعوب العربية 
كـــلـــهـــا مـــرتـــاحـــة 
وآمنة ومستقرة ، 
الن السعودية سبب دمار العرب 

ومصدرة االرهاب..

اخرجوا

هذه هي الحكاية 

ـــكـــا  ـــري بــــاخــــتــــصــــار ام
والــصــهــيــونــيــه العالمية 
وهيمنتها على المجتمع 
الدولي ومنظماته الدولية 
الرسمية وغير الرسمية 
،هـــــم وراء كــــل جـــرائـــم 
االنسانية والفتن بالعالم 
ات  والصراعات واالعــتــداء
واالحتالالت، وغيرهم من 
الدول مجرد توابع وادوات 
او منافسين غير فاعلين 
او ايجابيين كما كــان حال 
االتحاد السوفييتي والصين 
ويــوغــســالفــيــا فـــي عهد 

تيتو..

عبدالرحمن يحيى القوسي

قتلونا بدم بارد
 دم جــثــث الــضــحــايــا 
 في 

ٌ
الــمــتــفــحــمــة عـــالـــق

حــنــاجــر الــمــســعــفــيــن.. 
اشــــــــــالء اجــــســــادهــــم 
تــفــرقــت عــلــى ســيــارات 
االســـــعـــــاف.. الـــنـــيـــران 
اســـتـــمـــرت مــشــتــعــلــة 
لــســاعــات.. تحشرجات 

ــــأوهــــات الـــجـــرحـــى من  ـــــات وت ان
تحت االنقاض لم تستمر طويًال 

وانقطعت.. يا الله .. 
يا الله .. يا ذا الملكوت 
والــجــبــروت والكبرياء 
والــعــظــمــة ، أنــتــقــم 
ــمــيــن ،  ــا مـــن الــظــال ــن ل
ــنــا ،  فــإنــهــم غـــــدروا ب
وقتلونا ، ونحن أنصار 
نبيك محمد صلواتك 
وســالمــك عليه وعلى آلــه ، وانــت 
حسبنا نعم المولى ونعم النصير ..

محمد الصفي الشامي

فيصل عساج:
سوف يقتص أطفال اليمن وعلى رأسهم الطفل/  نمران األشول بن علي.. لدماء آبائهم وأجدادهم وأمهاتهم واخوانهم واخواتهم من 

العدوان السعودي المتغطرس على القاعة الكبرى.. فالجراح عميقة يا آل سعود

عصام عبداهللا راجح


