
الوطنية
. الشجاعة 
هي المبادرة 
بـــــإيـــــقـــــاف 
ــــــحــــــرب،  ال
والتنازل من 
اجل السالم.

ـــعـــزة  ل . ا
هــــــــــــــــــــــي 
ــوطــن من  المحافظة عــلــى عـــزة ال

الخراب والدمار واالنهيار.
. الكرامة هي المحافظة على كرامة 

الشعب من القتل والفقر والمرض.
ــصــار لــلــســالم،  ــت . الــقــوة هــي االن
والمحافظة على الــوطــن والشعب 

اوًال.
. الوطنية هي تقديم الشجاعة 
ــقــوة على  ــعــزة والــكــرامــة وال وال

السلطة.

أبــنــاء الــشــعــب اليمني 
ــأن  ــثــقــة ب يــثــقــون كـــل ال
الـــمـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي 
االعـــلـــي عــلــى مسئولية 
عالية في كل الخطوات 
التي سيتخذها لمواجة 
كل التحديات الداخلية 

والخارجية وستلبي طموحاتهم 
الخراج اليمن من محنته وأولها وقف 
الحرب الظالمة بقرار دولي ورفع 
الحصار الــجــوي والــبــحــري والــبــري 

ورفـــع الــحــصــار لوقف 
الــمــعــانــاة االقتصادية 
الــتــي أدت الـــى تجويع 
ابناء الشعب اليمني الحر 

االبي الصامد .
وتــــحــــريــــك الـــمـــلـــف 
االنساني بشقيه الصحي 
واالغاثي وكذلك الحقوقي وكذلك 
المطالبة بلجان تحقيق دولية في 
المجازر بحق االنسانية التي ارتكبت 

بحق ابناء الشعب اليمني.

ــحــرب  ــعــد ال ـــم ت ل
والقصف والحصار  
ــفــقــر مـــا تعاني  وال
منه اليمن بل اصبح 
وبــاء الكوليرا يفتك 
بـــاإلنـــســـان الــيــمــنــي 
دون ان نسمع عن 
مبادرة انسانية من 
العالم المتفرج على 

مأسي هذا االنسان ..
ربما الجهات ذات 

الصلة دورها سلبي، 
ـــــــالم  كـــــذلـــــك االع
بمختلف مسمياته.

ــا وزارة الصحة  ي
دقوا ناقوس الخطر 
لعل وعسى تيقظوا 
بــعــض  ضمير حي 
للحد من انتشار هذا 

الوباء القاتل.

انا عن نفسي وطني وصابر وصامد  
ــوا لــي ابــوهــا الــزرة  بــس اطــفــالــي قــال
والوطنية حقك هذه وسير اشتري 
لنا روتي نصطبح مع العلم انه صاحب 
البقالة طلع مش وطني وال له دخل 
بالوطنية وقال يشتي زلطه  ورفض 
يسلفني بـ١٠٠ريال روتي.. وصاحب 
البيت شكله مرتزق وعميل النه جاء 

يشتي االيجار.. وقال مالهش دخل.. يازلطه يا 
اخرج من البيت.. وتاجر المواد الغذائية قلنا له 
هات لنا نص كيس دقيق ولما يفرجها الله علينا 

وعلى الــوطــن ويصرفوا المرتب 
باعطيك.. رد وقـــال: سير دور 
لك بقرة تلحسك مابش مرتبات 
انــا شكيت على طـــوووول انــه مع 
الــعــدوان ،،، هيا وكيف الوطنية 
والصبر والصمود عليَّ وحدي بس؟ 
بــالــمــخــتــصــر ،، يــاوقــعــنــا كلنا 
وطنيين وصابرين وصامدين  احنا 
واوالدنا وصاحب البقالة وصاحب البيت وتاجر 
المواد الغذائية، يا ابوها الزرة وتوزيع صكوك 

الوطنية واصرفو االراتب ،،،

بثت  قناة الميادين في احدى 
نشراتها االخبارية صورًا لنفق 
داخـــل احــد الــمــنــازل يسكنه 
دواعــش في مدينة الموصل 
العراقية..هذا النفق بطول 
٥٠٠متر وعمق ١٥٠مترًا 
وعرض حوالي المترين وعلى 
عدة مخارج من داخل المنزل 
احـــد هـــذه الــمــخــارج يـــؤدي 
الى الشارع العام كما جاء في 

الخبر.. منظر هذا النفق ذكرني 
بالنفق الــذي تم اكتشافه في 
بالدنا في محاولة الوصول إلى 
داخــل منزل الزعيم من اجل 
اغتياله ..هذا يعد اكبر دليل 
على ان من خطط ونفذ حفر 
الــخــنــدق  هــم دواعـــش ربما 
محليون او اجــانــب  باعتبار 
حفر الــخــنــادق حقًا حصريًا 

لهم اينما ُوجدوا..

اثبتت األيام واالحداث ان 
اغلب الشباب الذين خرجوا 
في ٢٠١١م مأجورون تم 
استئجارهم ودفعهم من 
قــبــل جــهــات ومــؤســســات 
ــاراتــيــة خــارجــيــة  اســتــخــب
ومــن قبل نافذين داخليًا 
ــوس والـــدلـــيـــل على  ــل ــف وب

ذلك ان ما يحدث اآلن من مصائب لم 
تحرك وال واحد فيهم للشارع بينما 
في ٢٠١١م لو عملنا مقارنة وال وجه 
للمقارنة لم يكن حاصًال في البلد ١٪ 

من المصائب الحاصلة اآلن، 
ـــن هـــم اصـــحـــاب ارحـــل  أي
واصحاب الصدور العارية 
والدولة المدنية الحديثة 
ــة الــفــســاد ورفــع  ومــحــارب
الــرواتــب و و و الخخخ من 
حقهم صعلكة الــشــوارع 
ليش ما يخرجوا ويتحدوا 
الرصاص كما كانوا يزعمون.. اال لعنة 
الــلــه على الكاذبين وكــل مــا يحدث 
اآلن هــو عقوبة الله على الكاذبين 

والساكتين في حينها ...
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اشراف/
كامل الخوداني

ما الذى سنستفيده 
من الحرب؟

ناصر العرجلي 
- مواليد ١٩٨٥م عمران 
- خريج الجامعه الماليزيه

- ماجستير ادارة مستشفيات كلية العلوم الطبيه
- وكيل وزارة الصحه لقطاع الطب العالجي

كتاباتهم

ــــــــن قـــويـــًا  ١-ك
واصنع ما شئت...
ــعــالــم ال يسمع  ال
الضعفاء وال يهتم 

بهم.
٢-اربــط مصالح 
وعــالقــات قائمة 

ــح فــعــلــيــة مع  ــى مــصــال عــل
عظماء العالم.

٣-اجــعــل المصلحة فوق 
العروبة والدين ..العروبة 
ــزًا وال تحمى  ـــل خــب

ّ
التـــؤك

مظلومًا.
والــديــن لله وكلنا عباده 
ــدخــل فـــي اي عـــداء   ـــن ن ول
او نــفــور مــع اي دولـــة على 

اساس ديني.
ـــــِن جــيــشــًا نــوعــيــًا ال  ٤-اب
ــفــًا مــدربــيــن  كــمــيــًا، ٧٠ أل
ــن تــكــنــولــوجــيــًا  ومــجــهــزي

وعقليًا كاٍف.
٦-ادخــل مجال التصنيع 
العسكري ولو بشكل بدائي 

بسيط فقط ابدأ..
٧-اعــمــل استراتيجيات 
لــحــرب قــادمــة وجــهــز كل 
االحتماالت مطارات سريه 
ـــن عمل  ـــاك ــــخ، ام صــــواري
وتدريب وتجهيز وتصنيع 
واستهداف سرية ..واالهم 

سالح الجو.
ـــرارات  ٨-ال تتخذ اى ق
سياسية عن مشاعر قومية 

او ديـــنـــيـــة او 
مـــشـــاعـــر حــب 

وكره .
٩-ال تــؤمــن 
ـــعـــرب  ــــــان ال ب
لــديــهــم دولـــة 
زعيمة اجعل 
من نفسك الزعيم ونافس 

لزعامة العربان.
١٠-نّوع شركات التنقيب 
عــن النفط بين األوروبــيــة 
واالمـــريـــكـــيـــة والــصــيــنــيــة 

والروسية.
١١- سلم عدن للصينيين 
واجــعــلــهــم يحولونها الــى 
دبـــي اخــــرى وسيحمونها 

ويحمونك.
١٢-ســلــم حــقــول النفط 
في مــارب والجوف للروس 
ــــــل.. وحـــقـــول النفط 

ّ
ووك

بالجنوب نّوعها.
١٣-ابِن جيًال قويًا علميًا..
ــســان  ــم بــاالنــســان االن ــت اه

واالنسان فقط.
١٤-انــــفــــتــــح عـــلـــى كــل 
الخيارات أقلمة اقلمة، اهم 

شيء مصالح مشتركة..
١٥-اشغل العالم باليمن 
اجعلها أرضـــًا للبحث عن 
كـــل الـــخـــيـــرات واعــطــهــم 

صالحيات.
١٦-بعد ان تقف كدولة 

وتصبح قويًا انتقــــم.

مقتطفات

الدكتور حيدر اللواتي

جمال الورد

الشيخ حسين حازب

عبدالباسط الحداد

أبو بكر القربي

عبداهللا صالح

سلمان الحكمي

أكرم الجولحي

أمة العليم السوسوة

 البحث عــن الــســالم هــدف وطني 
ولكن دون تنازل عن كرامة الشعب 
ــادة الــوطــن أو الــقــبــول بفرض  وســي
الحلول، فالشعب يريد سالمًا عادًال 

للكل وليس استسالمًا للقوة.

 يكفي لعدم قبول  نقاش ماسماها 
البخيتي مبادرة بن دغر ان الشرعية 
دستورية وال شعبية وال توافقية 
للصفة التي يحملها الزميل السابق 

احمد بن دغر.!

 ثالثة وسبعون موقعًا أثريًا في اليمن
تعرضت لقصف الطيران!!

ــوز الــنــفــيــســة لــلــيــمــن يتم  ــن ــك  ال
استهدافها

بالطيران عمدًا وما يتم تداوله عن 
وجود

اخطاء فهو بهتان

 من خالل منظومة اعالمية ضخمة 
تــوظــف قـــنـــوات الــفــتــنــة واالقــــالم 
الــمــأجــورة، يغسلون ادمغة السذج 
والجهلة إلقناعهم ان الفتن التي 

زرعوها هي لنصرة المسلمين!

أيها المقتدرون واصحاب الضمائر 
االنسانية 

هناك اسر فقيرة في صنعاء تعاني 
االمرين فقرًا ومرضًا و بردًا يغلقون 
على انفسهم االبواب عزة نفس ورضا 
بالقدر وانــتــظــارًا لــلــمــوت.. اطرقوا 

ابوابهم ..

آل سعود اخطر على مكة والكعبة 
ــركــان(١)  والــمــديــنــة الــمــنــورة مــن ب
وتوشكا وكل العائلة الباليستية التي 

تدك العمق السعودي.

عــنــدمــا يــتــم تــفــريــغ الـــدولـــة من 
محتواها نهائيًا، ال يستطيع أحد  أن 
يطالب بحقوقه المشروعة قانونيًا 

وإنسانيًا.. 
عندما تغيب الدولة يموت الناس 
جوعًا في منازلهم، من دون أن ينبسوا 

ببنت شفة.. 
ى لهم أن ينبسوا، وهم في غابة  وأنَّ
من الوحوش المتعطشة الفتراسهم!

ــحــة التــســتــثــنــي احـــــدًا هي  مــصــال
مــن ستعمل على الــســالم وتضمن 

استمراره ،،،
غــيــر ذلـــك ســُيــفــنــى الــشــعــب ولــن 

ينتصر احد 
حيَّ على السالم (الشعب يموت من 

الجوع)

 إذاكنت ترى أن مواجهة الكلمات 
بالرصاص مقبولة وأن التصدي للفكرة 

بالقنبلة ال غبار عليه ..!
فانتظر دورك حين يفتش أحدهم 
في افكارك  ويجد ما يستحق القتل .!!

تطرف

شرعية شعب
هناك شرعية احزاب وقوى 
سياسية.. وهناك شرعية 

شعب . 
أيهما اقوى ؟

المنظمات الدولية والدول 
العظمى تتعامل مع شرعية 
االحـــزاب كممثلة للشعب، 
بينما الشعب ال يعترف بها، 

على االقل لفترة ما، كونها تصبح مع 
الــوقــت ادوات لتقاطعات المصالح 

الخارجية فتزيد الفوضى . 
مــن بــعــد ٢٠١١م كــانــت شرعية 
االحـــــــزاب والــــقــــوى الـــداخـــلـــيـــة هي 
ــمــســيــطــرة وهــــي االدوات الــتــي  ال
استخدمها الخارج، والتي اوصلتنا الى 
كل هذه الفوضى والى كل هذا الدمار ... 
كل الشخصيات في هذه القوى، كانت 
وما زالت يتم استغاللها واستخدامها 

فــي هــذه الفوضى لتستمر 
اكثر ولتتفتت الدولة اكثر، 
لتنتهي الفوضى.. ولمواجهة 
كل العقبات التي وضعتها 
قوى الخارج باستخدام هذه 
الشرعية المزيفة، يجب ان 
تعود " الشرعية الحقيقية" 
شــرعــيــة الــشــعــب الــتــي تم 
اغتصابها مــنــهــم، والمتمثلة اآلن 
بالمجلس السياسي األعلى، والذي باركة 
ماليين اليمنيين في ساحة السبعين 
في ٢٠ اغسطس ٢٠١٦م، ليكون 
رأس هرم مواجهة الفوضى ومواجهة 

العدوان.  
وفد واحد ال اكثر، رئيس هرم واحد 
ال اكثر، سيف واحد في غمد واحد ال 

اكثر . 
وال شيء يعلو على صوت الشعب.

جمال الكليبي 

الشيخ عبدالرحمن باعباد

سمعت صوتًا يحمل صورًا!! يقول أنا المنتصر في حرب اليمن !!! فالتفت قائًال من أنت؟ قال أنا الجوع والفقر والمرض 
! فقلت ومن أين جئت، فقال من تهامة أرض الزراعة !! (المخزون الغذائي لليمن) فقلت وإلى أين أنت ذاهب ، فقال 

إلى غيرها مادامت المتاجرة بأرزاق الناس ال تعني المسؤولين..

طارق محمد صالحعمر غيالن المسوري

عصام راجح

علي العبادي المطري

طه حسين الروحاني

عادل ربيد 

علي الخياطي 

حسين عزيز

ــمــوت متحدين  يــامــن ال تــهــابــون ال
طــائــرات العدو الحربية والتجسسية 
وعمالئه االنذال.. شكرًا وأنتم تنفذون 
وعــودكــم والقسم العسكري بالدفاع 
والـــذود عــن اليمن وتمنحون الحياة 
واالمــل لكل يمني حٍر شريف عند كل 
إطالق صاروخ يصل إلى العمق السعودي 

والقادم أعظم وأجل..
الخزي والعار لكم يا تحالف الجبناء.

شكًرا لكم رجال الرجال أبطال الصواريخ 
أصحاب «ارحل».. ال وجه للمقارنة

م صاحب البقالة الوطنية؟!
ّ

َمْن يعل

أنفاق الدواعش

اتقوا الله في 
الكادحين

اتــقــوا الــلــه فــي هـــذا الشعب 
سفك 

ُ
ـــدمـــاء ت الــمــســكــيــن.. ال

ــار  فــي كــل مــكــان وخـــراب ودم
لكل شـــيء.. المجاعة فــي كل 
ــاس يــمــوتــون جوعًا  ــن بيت وال
فــي أكــثــر مــن منطقة بعد أن 
سرحوا من أعمالهم والباقون 
بغير رواتب واألسعار كل يوم 
ترتفع للسماء.. حرب حتى على 
الرغيف والماء وكلهم يتكلمون 
باسم الدين.. اي دين هذا الذي 
ــكــم ان  ــكــم ويــحــل ل يــســمــح ل
تعملوا بهذا الشعب المسكين 
هــكــذا اتــقــوا الــلــه واعــلــمــوا أن 
أخــذ الله أليم شــديــد.. ربــي انا 
مغلوبون على أمرنا مظلومون 

فانتصر.

نثق بالمجلس السياسي

وباء الكوليرا

امين الحبوري

رسالة للزعيم 
è ال اظن ان الزعيم يرضى بكل هذا العبث والتجويع في 
الداخل والذي يستهدف غالبية من بادلوه الوفاء وصمتوا 
عن العبث من بدايته ظنًا منهم ان ذلك لصالح الزعيم 
وسياسة الزعيم ضد خصوم الزعيم الذين تنكروا له في 

سنين ماضية وحاربوه..
è البد ان الزعيم لم يعرف إلى اآلن حقيقة مايعانيه من 
احبوه وصمدوا من اجل ان يظل الزعيم شامخًا مرفوع 
ات لمن يعرف بتغيير  الرأس وإال لكان قام بعمل ايحاء

الوضع وجعله سياسيًا وعسكريًا لصالح الشعب في الداخل 
والخارج… 

è الزعيم يعرف ان له انصارًا بالماليين ولن يتخلوا عنه 
سواًء تحالف مع الحوثيين أم لم يتحالف.. فماذا يجري يا 
زعيم فما هكذا عهدك محبوك وانصارك ومن يثقون بك؟
è صارح انصارك بحقيقة الوضع وما الذي يجري فأنت 
تعرف انهم يفضلون الموت من اجلك ومن اجل هذا الوطن 

ومن اجل حزبهم ".
الدكتور. محمد الضراب

فيصل الحميري

عدو ال أخالق له
عدونا ال دين له وال ملة وال اخالق وال انسانية مجرد 
من كل المثل والقيم االخالقية قصف المساجد والمقابر 
والمدارس والمستشفيات وصاالت االعراس وقاعات 
العزاء ومزارع الدجاج وحظائر البقر ومزارع النخيل 
والرمان ومصانع االلبان واالسمنت واستهدف الجسور 

وقطع الطرقات وفعل مالم يفعله هتلر باليهود ...

ونحن من اول صاروخ على مطار جدة والذي يبعد عن 
مكة المكرمة بـ٧٥ كلم خالص قامت القيامة وحركوا 
ابواقهم االعالمية للمتاجرة بالدين ودغدغة عواطف 
المسلمين لكسب تأييد ودعم وشرعية لعدوانهم 

الغاشم وجرائمهم الالإنسانية 
ولن يكون الجزاء إال من جنس العمل والبادئ أظلم.


