
تستطيع رؤية آثار عدم 
صرف المرتبات على وجوه 
الــبــاعــة البسطاء وأصــحــاب 

البسطات في التحرير. 
الناس هلعون وال يالمون. 

الــمــرتــبــات لــيــســت مبالغ 
مالية تقتصر فائدتها على 
المستفيدين منها فحسب، 
إنها دورة نقدية تدخل إلى 
كل بيت وتشمل معظم فئات المجتمع من صاحب بقالة 

إلى مؤجر إلى صاحب محل خضار..إلخ.
ال حياء لمن تنادي، ال في سلطة االمر الواقع والسوق 
السوداء، وال لدى سلطة الفنادق هادي وبن دغر التي 
نقلت البنك ورفعت الحرج عن الحوثيين ومنحته ذريعة 

اضافية أمام الناس الذين ضاقوا بهم ذرعًا.
حتى مرتبات التأمينات الخاصة بالمتقاعدين من 
موظفي الدولة أو المتوفين- والتي تذهب إما ألرملة 
أو أليتام- لم تصرف مع أن أرصدة التأمينات موجودة 
في بنك تركي خــارج اليمن وليست مرتبات وإنما هي 
مستحقات كانت تخصم من الموظفين على مدى سنوات 

طويلة.
بــالــمــنــاســبــة.. ايـــن الــمــتــحــمــســون والـــذيـــن دافــعــوا 
عن قــرار نقل البنك رغــم تحذيرنا من مخاطر هذه 
الخطوة وشكوكنا حول امكانية ايفاء هادي وحكومته 

بالتزاماتهم.

مبادرة ولد الشيخ لن تحل 
مشاكل اليمن بل ستتركها 
تسير في طريقها المرسوم 
نــحــو صـــــراع اكـــثـــر قــســوة 
وتشظيًا شماًال وجنوبًا، كل 
ما تفعله هــذه المبادرة هو 
اخراج السعودية من الصراع 
اليمني بشكله المباشر الحالي، 
ــــأزق الــســعــوديــة  أي حـــل م

والغرب في اليمن. 
المشكلة ان المحتجين على المبادرة 

ليست لديهم بدائل سياسية 
او عـــســـكـــريـــة، وكـــأنـــهـــم 
مــنــتــظــرون نــتــيــجــة افــضــل 
ــنــاء عــلــى اداء ما  ــن هـــذه ب م
تسمى بالحكومة الشرعية 
البائس والمقاومة المرهونة 
ـــــزاق  بــالــعــشــوائــيــة او االرت
وتدخل السعودية المتخبط، 
ومن ثم مطلوب من المبعوث 
االممي التكنوقراطي اجــتــراح المعجزة 

وإيجاد حل لمشاكل اليمن.

مصر ربنا يسترها
وبـــمـــا انــنــا 
خـــبـــرة فــي 
تــــعــــويــــم 
ــــــــــــدوالر  ال
ـــكـــوارث  وال
نحب نقول 
ألهـــلـــنـــا فــي 

مصر :
عادكم وين لسه الدوالر هيرتفع 
للسما والجنيه بيسقط ارض والسوق 
الــســوداء المباركة هتسيطر على 
الموقف والبترول كل شويه هيرتفع 
ومش هينزل ابدًا واألسعار هتبقى 
نااار واحتمال البنك المركزي يعلن 
ــتــام وينقلوه لــلــريــاض..  العجز ال
ــا يستر  ــن ــــام ســــوده رب الــمــهــم اي

عليكم..
لسنا الوحيدين لكننا االفضل.

ونسميه "مشاهرة" مش 
ألنه يسبب لك الشهرة ، بل 
ألنه  كان احلى خبر يسمعه 
الموظف نهاية كل شهر  ،  
لكن الذي حدث مؤخرًا كان 
فظيعًا وفوق قدرة الراتب 
نفسه على االحتمال .فلم 
يــعــد ذاك الــمــكــذب يأتي 
شــهــريــًا مثلما كـــان  فقد 

حــرز عليه «االنــقــالبــيــون والشرعية  
في الرياض» ووضعوه تحت االقامة 

الجبرية . 
اللصوص  بطبيعة الحال 
ال يعنيهم من هذا المرتب 
أي شــيء .. هــم كبار أمــام 
هذه التفاهات التي توجع 
الــمــوظــفــيــن كــــل شــهــر 
..ولــهــذا ال يــشــعــرون بما 
يعانيه الناس، ولن يشعروا 
ألنهم أصًال من غير شعور 
ومــن غير ديــون ومــن غير عقول من 

اصله.

ورقــة البنك المركزي 
التي يبدو أن السعودية 
شــرعــت بــاســتــخــدامــهــا 
مــؤخــرا لــن تحقق لها ما 
عـــجـــزت عـــن تحقيقه 
بالسالح وبكل الوسائل 
الــقــذرة على مــدى أكثر 

من عام ونصف.
الـــســـعـــوديـــة هـــي من 
لمسؤولية  يقع عليها ا
ــة والــقــانــونــيــة  ــي األخــالق
أمام العالم عن أي أضرار 
ومخاطر جسيمة يمكن 

ات  ان تنشأ عــن االجـــراء
ــتــي تــســتــهــدف البنك  ال
المركزي والنظام المالي 

في اليمن. 
ـــســـخـــط  ــــشــــاعــــر ال م

والــنــقــمــة الــشــعــبــيــة في 
ظـــل الـــحـــرب والــحــصــار 
ــتــجــه إلــــى سلطة  لـــن ت
صنعاء كما يأمل طابور 
السعودية المنحط، بل 
ستتجه ناحية السعودية 
ـــتـــي يـــعـــرف الــجــمــيــع  ال
أنها أطبقت على اليمن 
بقبضتها واستفردت به 
وســدت كــل المنافذ في 
وجهه بدعوى مساعدته 
وإنقاذه وإعادة "حكومته 

الشرعية" المزعومة.

ــتــى قــدمــت معلومات  الــشــرعــيــة ال
ــتــل ٣٠٠٠ شــخــص  ــق ــوطــة ل ــل ــغ م
يجتمعون بالقاعة الكبرى هي نفسها 
التي قدمت معلومات مغلوطة حول 
ــي فــي اليمن وهي  ــران وجـــود خطر اي
ــشــرعــيــة الـــتـــي قـــدمـــت مــعــلــومــات  ال
مغلوطة الستهداف جميع المعسكرات 

اليمنية..
وهي نفسها التي قدمت معلومات مغلوطة لقصف 
البنية التحتية اليمنية بكل اشكالها، وهي نفسها 
الشرعية التي قدمت معلومات مغلوطة لقصف 
االســواق والتجمعات الشعبية واالعــراس وصاالت 
العزاء واالحياء السكنية، وهي نفسها التي قدمت 
معلومات مغلوطة، عن وجود سفن وسالح ايراني 
في السواحل اليمنية، وهي نفسها التي غالطت الشعب 
واستدعت العدوان السعودي، لكي يدمر الجيش 

والمكتسبات مع قدرتها على مواجهة 
خطر الحوثي حسب ادعائها باستخدام 
ــذى لــم تستخدمه  الجيش اليمني ال
نهائيًا وارادت له الموت.. وهي نفسها 
الــتــي غالطت الــعــالــم بأنها شرعية 
وهي غير شرعية.. وهي نفسها التي 
غالطت البنك الدولي بتقارير كاذبة 

حول البنك المركزي لنقله.
الشرعية المزعومة هم مجموعة من الكاذبين 

وسافكي الدماء والدمار..
هم هادي ومحسن وبن دغر واآلنسى والزنداني.. 

و.. و.. الخ.
ولكن اآلن العالم اكتشف حقيقة من يدعون بأنهم 
قادة اليمن وحكامه الشرعيون، وسيساقون كالنعاج 
للمحاكم  وسيتبعهم بكل تأكيد تحالف العدوان 

ولكن بعد وقت اطول بعض الشيء.
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أحمد عبدالرحيم العامري

معين النجري

 "الدمار الحادث في اليمن في األشهر 
الخمسة األولى فقط بعد ضربات التحالف 
مساٍو لما حدث في سوريا بعد ٥ أعوام 

من الحرب"- الصليب االحمر

 الــدنــبــوع والــمــرتــزقــة مــرتــاحــون في 
بيت الطاعة الفندقية عند بني سعود 
حتى ولــو ينجلدوا وينضربوا وينهانوا 

ويندعسوا كل ليلة..
المهم انهم على ذمتهم!

طــيــران االجــــرام الــســعــودي يرتكب 
مــجــزرة فــي الصلو راح ضحيتها ١٧ 
مدنيًا بينهم نساء واطفال.. حملة عيال 
العاصفة "الصاروخ استهدف مكة" تؤتي 

أكلها..  لعن الله المبررين مسبقًا.

انــشــغــال السعودية بعدوانها على 
اليمن.. أدى الى حل مشكلة لبنان ...

وربما مشاكل كثيرة ُحلت في أماكن 
مختلفة من العالم لنفس السبب لم نسمع 

عنها ....
اللهم أهلك آل سعود لُتحل مشاكل 

العالم

السعودية أجرمت وتجبرت ..
قتلت المدنيين االبرياء في كل مكان ..

قتلتهم بدم بارد ، وبكل وحشية .
ملفها اآلن ثقيل جدًا، أثقل مما مضى .. 
هل مازال هناك من يؤيد هذا العدوان 

الوحشي 
هذا الغرور ، والصلف .. 

دمـــاء االبـــريـــاء لعنة ستالحقكم يا 
مجرمين ..

أصبحت مجاعة التحيتا اليوم موجودة 
في كل مدينة وفي كل قرية..

التنسوا أقاربكم وجيرانكم البسطاء، 
فهم يحملون عــزة نفــس تمنعهم طلب 

العــون والمساعدة..

ليس من الحكمة التبريُر  الذي يقوم 
ة  به بعض الناشطين اليمنيين حول إساء

السفير السعودي ...
إن كان هناك أي تبرير فينبغي أن يأتي 

من السفير نفسه ..
لكن أن تبرروا له أنتم وهو صامت فهذا 
حَسدون 

ُ
يعني وقوعكم في موقف الت

عليه..!!
ــوا شــقــدفــة  ــتــحــمــل وعــلــيــكــم أن ت

المشقدفين ،
و قيرعة الُمقيرعين .

كالم السفير السعودي في واشنطن لم 
يأِت من فراغ أو عن جهل بل هو تعبير 
صريح عن المحدد الرئيسي للعالقات 
السعودية تجاه اليمن والسبب الحقيقي 
لألعمال العدائية السابقة والــعــدوان 

الحالي..
وعمومًا هو كان يقصد بتصريحه كل 
من تعامل معهم من اليمنيين (عمالء 
ومرتزقة وخونة ومؤيدين ومبررين 
لعدوانهم ضد بلدهم فردًا فردًا باالسم) 
وسبب زعلنا عليهم أنهم يمنيون مننا 

وفينا بس هم مش زعالنين!

رسالة لقياداتنا.. ما بين أرقام الواقع ودالالته
التقيت هذا االسبوع بأحد تجار الجملة للمواد الغذائية 
وهو صديق وزميل من زمالء الدراسة وعندما سألته عن 
الوضع وهل تأثرت حركتهم التجارية بتأخر مرتبات 

موظفي الدولة ؟ 
وللعلم هو يصنف من فئة تجار الدرجة الثانية او الثالثة 
في المحافظة، وكنت اتوقع ان التجار تأثروا بشكل 
مباشر ولكني تفاجأت بحجم التأثر المخيف الذي حدث 
وسأنقل لكم هنا كالمه حرفيًا حتى تعرفوا حجم الكارثة 

التي نحن مقبلون عليها في الفترة المقبلة ان لم يتداركنا الله 
برحمته. 

ونعود لحديثه فقد قال: تصور انه في الفترات الماضية ورغم 
تأثرنا باالحداث الجارية في البالد والصراعات الداخلية والعدوان 
الخارجي اال ان حجم مبيعاتنا اليومية كانت تصل الى عشرين 
مليون، وفي الفترة االخيرة اصبحت مبيعاتنا اليومية بمبلغ 
ثالثة ماليين  ريال وتصل الى اربعة ماليين في احسن االحوال 
والتحصيل ضعيف ومعظم البقاالت الكبيرة قد خففت مبيعاتها 
وبعض البقاالت والدكاكين الصغيرة وخاصة التي تعتمد في 

مبيعاتها على مرتبات الموظفين قد اغلقت. 
وعندما سألته كيف سيواجه هــذا الــوضــع الفترة 

المقبلة؟ 
اجابني: انه اذا استمرت االوضاع هكذا فإنه سيخفف 
نشاطه اجباريًا ويخفف نفقاته بما يشمل تسريح عدد 
من العاملين عنده وتفريغ بعض مخازنه الن حجم 
المخزون قل وسيقل ولن يحتاجها وستشكل عبئًا 

عليه. 
ووفقًا لــالرقــام التي اوردهـــا والمعلومات وقياسًا على باقي 
االنشطة التجارية والمؤسسات الخاصة ودالالت هذه المعلومات 
فإن الكثير من العاملين في القطاع الخاص مهددون بخسارة 
اعمالهم، وكثير مــن االنشطة التجارية والخدمية  خاصة 

المتوسطة والصغيرة مهددة باالغالق واالفالس. 
فهل تعي السلطات اآلثار الخطيرة التي ستحدث نتيجة ذلك 
ودخول الشعب اليمني في مرحلة الجوع وانعدام األمن والفوضى 
المطلقة، ام انها ستستمر في دائــرة الزوامل ومــوال «مانبالي 
مانبالي» وسياسة «جّوع كلبك يتبعك» التي عفى عليها الزمن!!!

خالد العقلمي 
ماهر شجاع الدين

عبدالرحمن محمد علي صالح

الله ينتقم ممن ظلمك وإهانك واكل حقك هو العدل الحق الجبار المنتقم ال تحسبوا ان الله بغافل عن ما يرتكبه الظالمون يكونوا من كانوا..

عمر غيالن المسوري

نورا السقاف

فكري قاسم 

محمد العالئي

أراٍض يمنيةكذابين وسفاكوا دماء
مــــعــــلــــومــــات 

عامة :
ن  نــــجــــرا  -١
مساحتها ٣٦٥ 
الـــف كــيــلــو متر 
مـــربـــع وتــشــمــل 
٨ مــحــافــظــات 
ــــجــــران،  هــــي (ن
شـــرورة، حبونا، 
ثار، يدمه، بدر الجنوب، خباش، الخرخير) 

...
٢- منطقة عسير مساحتها ٨١ الف 
كيلو متر مربع وتشمل ١٤ محافظة هي 
(خميس مشيط، بيشة، الــنــمــاص، أحد 
رفيدة بارق، البرك، بلقرن، تثليث، تنومة، 
رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران 

الجنوب، محايل، المجاردة) ...
٣- جيزان مساحتها ١٤ الف كيلو متر 
مربع وتشمل ١٦ محافظة هي (صبيا، 
صامطة، أبو عريش، جازان، أحد المسارحة، 
بيش، العارضة، ضمد، الدرب، العيدابي ، 
الــدائــر ، الريث ، الحرث ، جــزر فرسان ، 

الطوال ، هروب ، فيفاء) ...
٤- الباحة ومساحتها ١٤ الف كيلو متر 

مربع ...
اليمن ستنتصر لن نستسلم.. ننتصر أو 

ننتصر

مشاهرة مش تشهير

السعودية عدونا

حسين عزيز

عصام صالح الجبوب

أعتذر للشعب اليمني ألني في يوم من 
االيــام  وعندما كنت في بداية الثانوية 
العامة وتحت سقوطي ضحية لتزييف 
الوعي الذي كان يمارسه الشيخ الزنداني 
ـــن ســـار عــلــى نــهــجــه مـــن الــمــشــائــخ  وم
ــقــيــادات مــن أعــضــاء حــزب االصــالح  وال
تبنيت التحريض على دســتــور دولــة 
الوحدة وتبنيت الرأي الذي كان يقول  ال 

للدستور .
ة دستور الوحدة  واليوم اقول لكم عندما أعدت قراء
أثناء ما كنا نصوغ مشروع دستور اليمن االتحادي 
وجدت أنه  لم يكن يستحق وال نسبة واحد في المائة 
من التحريض الذي تم ضده في تلك المرحلة باسم 
الدين والحفاظ على الشريعة والهوية االسالمية بل 

ر عن الهوية االسالمية  كان دستورًا عبَّ
والعربية وطرح قواعد دستورية تعتبر 
متقدمة بالنسبة لكثير من الدول العربية 
في تلك المرحلة الزمنية مقارنة ببقية 

الدول .
وادعـــو كــل مــن قــال ال للدستور لهذا 
السبب  فــي حينها أن يــقــدم اعــتــذاره 
للشعب اليمني عن التضليل الذي مارسه 

في تلك المرحلة .
وأدعو كل الذين طالبوا بتغيير كثير من مواده 
بعد حرب ٩٤م  الى االعتذار للشعب اليمني عن 
هذا التعديل ألن اغلب التعديالت أدت الى ضعف 
الــدســتــور وإضــعــافــه وفــتــح ثــغــرات فيه للفساد 

واالفساد .

عيال العاصفة رجعوا كلهم عيال شكسبير!
كلهم رجعوا خبراء في اللغة االنجليزية!

ما أحالكم يا عيال التوفل!
حتى لــو كــان عبدالله بــن فيصل بــن تركي 
مسئوًال أمريكيًا أو أوروبيًا، كان سيفكر ألف مرة 
قبل استخدام مثل هذا المثل، وكان سيراعي 
حساسية مثل هذا المثل بالنسبة لبلد كاليمن. 
لكنه مسؤول سعودي يدرك حساسية مثل 
هذه العبارة بالنسبة لليمن ولبلده السعودية 

أيضًا، ومع هذا استخدمها، وضحك بسخرية واستخفاف 
شديد!

حتى لــو لــم يبدر عنه ســوى تلك الضحكة المستخفة 
والسخيفة في الرد على سؤال بذلك الحجم، حتى لو لم يبدر 

عنه سوى ذلك االستخفاف، لكان ذلك كافيًا للحملة عليه.

ثم من قال لكم إن السفير السعودي لم يكن 
أمامه سوى الرد بهذا الجواب يا عيال اللودد 

كويتشن؟
كان بإمكانه أن يرد بألف جواب وجواب:

كان بإمكانه أن يقول مثًال: "ال، ليس صحيحًا أننا 
نضرب اليمن بالقنابل العنقودية". وهــذه كانت 
ستكون كذبة طبعًا، لكنها ما كانت لتثير كل هذا 

االستياء والجدل، أو "سوء الفهم" كما تسمونه.
كان يقدر يقول أي حاجة.

كان أمامه ألف جواب وجواب يقدر يقوله، بس اختار أغبى 
وأتفه جواب ألنه داري إن معه أنتو..

تبرروا له استخفافه بكم وببلدكم، وتهاجموا كل يمني 
استاء من هذا االستخفاف والتفاهة،

وتزيدوا تعتذروا له كمان!

نبيل سبيعأُلفت الدبعي

محمد عبده العبسي

السفير السعودي وعيال العاصفةاعتذار للشعب اليمني

ال حياء لمن تنادي

لقادة السياسة والحرب
يا زعماء األحزاب السياسية في الداخل والخارج يا قادة اليمن المتناحرين 

في الداخل والخارج
ألــم يــأن الوقت أن تترفعوا عن مصالحكم الشخصية من أجــل مصلحة 

الشعب؟!
على ماذا تتقاتلون، الشعب مقتول بصواريخ الطائرات والبارجات وبقذائف 

الدبابات والمدفعيات، وفي تهامة الخير الناس يموتون جوعًا؟
وأنتم تتقاتلون على الحكم!

من ستحكمون وأبناء الشعب يموتون كل يوم؟!

مبادرة ال تنهي الصراع

حجم «هادي» الحقيقي
"التظاهرة التي خرجت لتأييد الدنبوع اظهرت للعالم 
حجمه الحقيقي الــذي هو اقل بكثير من حجم التظاهرة 
المتواضعة نفسها والتي خرج جزء كبير منها بالتهديد 
والوعيد وجزء بالترغيب كما ان اغلبية المتظاهرين خرجوا 
استجابة لدعوة االصالح والحراك الجنوبي االنفصالي ورفعوا 

اعالم االنفصال وليس حبًا في الدنبوع"


