
مع اعــالن ايــران سيطرتها 
النارية على كامل مضيق هرمز 
والخليج العربي، يبقى انبوب 
نفط الخليج لحضرموت ينهي 
هيمنة ايــران لمضيق هرمز 
ــدول  ويــمــثــل طـــوق الــنــجــاة ل
الخليج ويحوله من اهم مضيق 
لعبور النفط، الى مضيق لعبور 
البفك والخردوات ومساحيق 

التجميل..
هذا االنبوب ينزع حبل المشنقة من عنق 
المملكة السعودية، ويخفض كلفة النقل 

لكل دول العالم واهمها الشرق آسيوية..
 ويجعل من حضرموت مخزنًا استراتيجي 

عالميًا للنفط 
قد تلجأ ايران والعراق الستئجار خزانات 
عمالقة لمواجهة انخفاض كلفة النقل 
ــدول الشرق آسيوية  ولقرب اليمن من ال
ذات النمو االقتصادي الصاعد والمتعطشة 
للنفط، وستعمل مثل هذه المشاريع على 
خلق قرابة ٥٠٠ الى مليون وظيفة عمل 

تنعش االقتصاد اليمني..
ــقــدر حاجتنا  لــســنــا بــحــاجــة االعـــمـــار ب

لفرض السيادة واالنعتاق 
مـــن الـــوصـــايـــة الــســعــوديــة 
والمعاملة بالتبعية والكفالة، 
بــل نــريــدهــا بلغة المصالح 

المفيدة لنا ولهم..
ـــة ان  ـــســـعـــودي وعـــلـــى ال
ــه لــن يمر انبوبها  تـــدرك أن
عبر تدمير اليمن بل عبر 
احترام الجوار والحديث بلغة 

المصالح التي تحفظ لكل ذي حق حقه..
تملكون طائرات الموت ونملك لكم حبل 

المشنقة وطوق النجاة..
كفى مكابرة واهـــدارًا لــثــروات البلدين 

وانتهاكًا للدم الحرام..
امريكا وعبر مــبــادرة كيري واإلمـــارات 
تجاوزوا الحلول العسكرية، ومازال العقل 
الــبــدوي يسيطر عــلــى نــظــام آل سعود 
المحاصر بما كسبت أيدي حاكمه الطفولي.. 
الوقت يضيق على السعودية، وخياراتها 
ــا اليمن فلم يعد لــديــه ما  مــحــدودة.. أم
يخسره والرهان على انهياره او استسالمه 
غير وارد على المنظورين القريب كان او 

البعيد.

لت الجهود في  وجعنا...وقد تضاء
وضع حد لتفشيه...

شعب تشعّبت بــه األوجــــاع وال 
سوى "مشّعبين" أوغاد ماضون بلؤم 
لإلجهاز عليه وتشييعه نحو مثوى 

الغياب األخير..
لم يسقط رغم تساقط الكثير 
من قالع عيشه اآلمن الكريم، مازال 
ينتفض قــويــًا مــن بــيــن أنقاضها 
وخرائبها باحثًا في كل أروقة الموت 
عن حياة أخرى تليق به وعن وطٍن 
طالما اشرأبت إليه أعناق الدهشة 
 الحقيقة الـــوافـــدة من 

ّ
ولـــم تــكــل

عمق التأريخ من أن تصفه باليمن 
السعيد..
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اشراف/
كامل الخوداني

زين العابدين العابد
مواليد ١٩٨٧م

صنعاء
ماجستير علوم سياسية

جامعة صنعاء
كاتب صحفي وناشط سياسي 

كتاباتهم
مقتطفات

صالح العماد

نشوان الشاويش 

عبدالباسط الحداد

محمد هديان

صفية عبدالملك

طالل السياني

محمد علي عبدالمغني 

صادق معصار سالب

محمد علي عمران

من يقول ان السعودية وايران اعداء 
فهو غلطان ..

السعودية وايران حبايب زي السمن 
على العسل 

اليغرك الظاهر  
انظر الى اعمالهم على ارض الواقع 
السعودية وايـــران متفقتان علي 

تدمير البالد العربية االصيلة 
- دمروا العراق 
- دمروا سوريا

- اآلن يدمرون اليمن 
اعداء في الظاهر والواجهة 

وحلفاء واصدقاء وحبايب من خلف 
الكواليس!!

من يقاتل دفاعًا عن أرضه وعرضه 
ووطـــنـــه دون مـــقـــابـــل    (شــريــف 

ومنتصر)..
ـــذي يــقــاتــل مــقــابــل شوية  غــيــر ال

فلوس (مرتزق ومنهزم)!

ايـــران مــن خــالل سيطرتها على 
مضيق هرمز توّجه دعــوة جديدة 
لتواجد البوارج االمريكية في المياه 
االقليمية واليوجد اي هدف آخر لها 
سوف ايجاد مبرر لتواجد االمريكان!

امريكا  تضحك على إيران 
وإيران  تغيض  السعودية 

والـــســـعـــوديـــة تــغــضــب وتــــذرف 
دموعها في اليمن !! 

ويستمر التآمر اليهودي الشيعي 
الوهابي.. والضحية شعب اليمن!

الحالة الوحيدة فقط التي يمكن أن 
يقبل بها الشعب عودة الفار هادي 
هي أن يعود (لمحاكمته) وبموجب 
الشرعية الدستورية التي أضاعها 
ومــــــازال يــبــحــث عــنــهــا فـــي فــنــادق 

الرياض..

السواحل اليمنية شـــرارة مــن نار 
تنتظر من يقترب منها عربيًا كان 
او أجنبيًا مــن الــبــشــر أو مخلوقات 

فضائية..
اليمن على مــر الــعــصــور ال تقبل 
الــغــزاة ".. أرض اليمن مثل البحر 

التقبل الجثث المتعفنة..

األخوة مشجعو برشلونة والريال.. 
تعالوا نشجع ندعم ونشجع الريال 
اليمني، هذا هو الوحيد الذي يستحق 

التشجيع..

أول مايجب ان تقوم به الحكومة 
ــعــادة السلطة  ــدة هـــو اســت ــجــدي ال
وتنظيم وتفعيل دور مؤسسات 
الدولة (العسكرية والمدنية) وإنهاء 

حالة الفوضى المالية واإلدارية..
ال الزدواج السلطة

 تخيل سياسي بدأ: 
ــي.. وطــنــي ..  اشــتــراكــي ..    شــاق
مؤتمري.. إصالحي ..  عاصفة  فندق

 كيف عادك تأمنه على وطن؟! 
 مستحيل تأمنه حتى على غرفة 
الفندق.. فكيف بوطن؟ الخائن خائن

اليهود الصهاينة 
ــعــوا األذان في  ــن م
مـــســـاجـــد مــديــنــة 
ــــــــقــــــــدس..  هــل  ال
ـــم ضــجــة  ـــت ـــع ســـم
اعــالمــيــة مـــن قبل 
ئية  لدعا لماكينة ا ا
السعودية القطرية 
التي تنهش يوميًا في 

اللحم اليمني والسوري والعراقي 
.. هل سمعتم فتاوى صدرت 
عــمــن يطلقون عــلــى انفسهم 
رجال دين في السعودية او قطر 
او مصر اوغــيــرهــا مــن البلدان 
العربية ؟  هل شاهدتم استنفارًا 
وطوارئ تشعل صفحات الفيس 
بوك وتزمجر في حسابات التويتر 
ات الصهيونية  .. مــرت االجـــراء
بشكل عــادي وطبيعي وكانها 
استهدفت بوذيين في اطراف 
االرض وليس مقدسًا اسالميًا في 
ثاني اقدس مدينة عربية مسلمة 
فيما ال يزال التحريض على الفتنة 
المذهبية بين المسلمين السنة 
والشعية على اشده في مختلف 
وسائل االعالم وال يتم اغفال اي 
شاردة او واردة او انحراف هنا او 
او هناك إال ويتم توظيفه والنفخ 
فيه حتى يتحول الــى حالة رأي 
عام وبواسطته تشحن الصدور 
وتسعر نار االحتراب والصراع 
وتغذى مشاعر الكراهية .. هل 
فهمنا وعلمنا ان لعبة تأجيج 
الصراع بين المسلمين مخطط 

امــريــكــي صــهــيــونــي 
ــــازال كــل واحــد  او م
ــــر  ــد ان االم ــق ــت ــع ي
غــامــض ومعقد وان 
الــمــشــاكــل تــنــزل من 
الــســمــاء، واالمــريــكــي 
واالسرائيلي ال عالقة 
ــــــم فــقــط  لـــهـــم وه
ـــجـــرد مــتــفــرجــيــن  م
.. نعرف ان للشعوب العربية 
واالنظمة والحكومات دورًا ايضًا 
فيما يجري إمــا بغباء او بعمالة 
وارتهان لالمريكي واالسرائيلي 
لكن المحصلة والنتيجة النهائية  
يجب على كل الناس ان يعوا ان 
اي جهد او نشاط تحريضي سني 
ضد شيعي او العكس عربي ضد 
كردي او مسيحي ضد مسلم في 
اي من البلدان العربية يأتي ضمن 
مخطط إضعاف الشعوب العربية 
والتهيئة لتقسيمها واستمرار 
السيطرة على ثرواتها وقرارها 
ــإشــعــال الـــصـــراعـــات االهــلــيــة  ب
المختلفة بين ابنائها.. وهاهي 
اسرائيل فيها يهود بأراء وفرق 
عـــدة، واوروبــــا والــغــرب ليست 
ملة واحدة وفيها عشرات الملل 
واالقليات والمذاهب واالحزاب لم 
تسد بينهم لغة القتل المتبادل 
ــتــحــريــض والــتــكــفــيــر الــذي  وال
هو حاصل بين المسلمين ،الن 
مصلحتهم ووحدتهم فوق هذه 
الفوارق واالختالفات الطبيعية 

والعادية ..

اليدومي كتب مقاًال طويًال عريضًا عن تجربة الصين 
وكوريا الشمالية والهند وصوًال الى ايران ...وكلها دول 

نووية ...
لكنه نسي ان يقول انه حين كانت هذه الدول منشغلة 
بالبحث العلمي وتطوير قدراتها البشرية والعلمية بشبابها 
كان هو وزمرته من االخوان المسلمين يجندون شباب االمة 
العربية لقتال السوفييت في افغانستان وتحرير العالم من 

الشيوعية والماركسية .

وبفتاواهم الجهادية خسرت االمة خيرة شبابها الذين 
كان يمكن ان يكون منهم عالم الذرة ورائد الفضاء، ومن لم 
ُيقتل منهم تحول الى ارهابي ال يجيد سوى تفجير االحزمة 

الناسفة او ذبح الرؤوس ..
وتناسى اليدومي وهو يتحدث عن تلك االمم ان يقول لنا 
ان سبب نهضتها انه  ليس فيها عالم دين يخرج للناس 
ليهرف ويقول انه اكتشف عالجا لاليدز كما فعل وال يزال 

يصر رفيق دربه في حركة االخوان الزنداني .. حميد رزق
عبدالملك الفهيدي

اإلعالم الدعائي الكاذب
اليدومي وفتاوى جز الرؤوس

غيالن العماري 

نبيل عبدالرب 

اليمن 
السعيد

ال أجيد التعبير.. 
ال أجيد حتى أيضًا 

الكتابة.. لم استطع 
التصديق بأن األرواح 
الطاهرة تغادر الى 
بارئها.. لم يخطر 

ببالي حتى أني سوف 
أودعها.. وقلبي 
يذرف الدموع 

لفراقها.. لم استطع التفكير 
نت متجاهًال مرضًا سوف 

ُ
بأني ك

يقتل الروح الطاهرة النقية، 
التي هي كل عقلي وروحي وكامل 

الجسد.. هي تلك النبضات التي 
تخرج من قلبي.. هي شهيقي 

وزفيري.. هي فرحي وُسعدي.. 
هي أغلى من حياتي..

كنِت لي عونًا بروحِك.. كنِت 
 
ً
إلهامي.. كنِت لي أمًا وأبًا ومعلمة

 وأختًا كبرى..
ً
وصديقة

لوالِك لما صرت رجًال.. لوالِك 

لم أكن ألصبح أبًا.. 
لوالِك لتقطعت 
مالبسي علّي.. 

لوالِك لكنت 
بالعراء.. لوالِك 
الندثرت بين 

الرياح..  لوالِك لما 
حييت..

أخاف أن يمحو 
الزمان ذكريات روحِك من 

قلبي، ويخفي مالمح وجهِك 
من مخيلتي.. سأحاول أّال تخون 

ذكرياتي لعشق روحك..
ستظلين كما كنت كل 

شيء بالنسبة لي عبر روحك 
الطاهرة.. أختي (نجالء).. رحمة 
الله تغشاِك.. ويجعل مثواِك بين 

لد..
ُ
جنات الخ

انتقلت الى ربها يوم األحد 
الـ٢٧ من نوفمبر ٢٠١٦م 

وليد شعب

إبراهيم الحجاجي 

على الباغي تدور الدوائر
في أعظم موقف سجله 
ــيــمــنــي الــحــر  ــشــعــب ال ال
ر   الــصــامــد الــصــابــر ، عبَّ
ــيــمــن الــرئــيــس  ــوحــد ال م
االســـبـــق عــلــي عــبــدالــلــه 
صــالــح- رئــيــس المؤتمر 
الشعبي العام -يوم ٣٠ 
نوفمبر الفائت عن موقف 

اغلبية ابناء اليمن واستبق االمور  
وكشف خفايا وانشطة تحركات 
هـــادي وحــكــومــتــه االنفصالية 
وانقالبهم على شرعيتهم التي 
يزعمون انهم يحكمون باسمها 
وحذرهم من اللعب بالنار وأكد 
انهم يزجون باليمن في أتون 
حرب طاحنة  الجل بقائهم في 
كراسي فنادق الرياض اللعينة  

...
فعًال انه موقف تاريخي للرئيس 

صالح  يؤيده فيه 
كـــــل يـــمـــنـــي حــر 
شــريــف يــقــف مع 
الــوطــن واالنــســان 
ووحــــــدة االرض 
ـــعـــرض بغض  وال
النظر عن انتمائه 
السياسي وموقفه 
من الفتنة الداخلية ....وقد رأيت 
من باب الواجب الوطني  اعادة 
مــشــاركــة ونــشــر كلمة الزعيم 
صـــالـــح حــفــظــه الـــلـــه الكــتــمــال 
الصورة ووضوح الموقف الوطني 
لكل احرار اليمن وخصوصًا بعد 
افتضاح سفراء هادي في الخارج  
 في احتضانهم الفعاليات 

ً
عالنية

التشطيرية وكذلك حكومته في 
عدن مؤخرًا.. وعلى الباغي تدور 

الدوائر .

صالح حزام الهروجي

 وفوق الجميع 
ً
طوق النجاة لمملكة آل سعوداليمن أوال

لمن ال يفهم معنى ماحدث 
الجالية اليمنية على مر العصور كانت ومازالت 
يمنية تعتز بيمنيتها وبوطنها، وتحت كل 
الظروف واالختالفات السياسية والحروب عمدت 
قيادات الجالية من كافة المحافظات على عدم 
توسيع هــوة الخالفات السياسية بين  ابنائها 
وحرص السفراء ومندوبو اليمن على أال يقحموا 
أنفسهم   في القضايا الخالفية والسياسية بين 
أبناء الجالية . حتى قبل الوحدة المباركة كان 

السفراء ومندوبو اليمن في االمــم المتحدة يحرصون على 
وحدة  الصف والتآخي بين أبناء الجالية.. هذه هي المرة االولى 
في تاريخ الجالية اليمنية في أمريكا الشمالية ان يقوم السفير 
ومندوب اليمن بدعم وتمويل فعالية من ساسها الى رأسها 

استفزازية، ودعوة واضحة للتمزق والتمييز واالنفصال.
عتبنا ليس على بعض من اخواننا واهلنا من منطقة يافع 
الذين تم استخدامهم من قبل احمد ِعَوض بن مبارك وخالد 
اليماني والزج بهم في قضايا خالفية وسياسية ليس لهم وال 
للمهاجرين والمغتربين بشكل عام عالقة بها، عتبنا على 
احمد ِعَوض بن مبارك وخالد اليماني أخالُّ باليمين الدستورية 
وبمهامهما الدبلوماسية والمهنية التي تحتم عليهما الحياد 
اإليجابي وعدم التمييز بين اليمنيين على أساس مناطقي 
وسياسي .. واذكر االخ خالد اليماني ان السفير عبدالوهاب 
الحجري كــان يرفض رفضًا قاطعًا المشاركة او استقبال 

أي جموع التمثل كل أبناء اليمن، وقبله فعل 
المرحوم عبدالله االشطل وغيرهما .. اننًا نطالب 
وزير الخارجية وكل من له شأن بهذا الموضوع 
بــضــرورة التحقيق الــفــوري وإيــقــاف مثل هذه 

المهازل .
الجالية- كما سبق لنا وحذرنا- ليست حقل 
تجارب ألحمد ِعَوض بن مبارك وخالد اليماني 
كي يستخدماها إلرســال رسائل سياسية من 
أي نوع ونحذر من مغبة مثل هكذا تصرفات 
وندعو كما نفعل دائمًا الى ضرورة االحترام المتبادل بيننا 
كمهاجرين ومغتربين فنحن اقــرب لبعض ومصالحنا هنا 
متشابكة ومتداخلة ونحن احــوج لبعضنا ولن يفيدنا ال بن 
مبارك وال اليماني عندما نشتبك ببعضنا ونغوص في قضايا ال 
ناقة لنا فيها وال جمل..  وللمزيد من المعلومات ان خالد اليماني 
قدم من نيويورك واحمد ِعَوض قدم من واشنطن مع الملحق 
العسكري الى شيكاجو ليحييا هذه المناسبة.. يعني الموضوع 
يافالسفة ليس صدفة وال حسن نية من  سفيرين وملحق 
عسكري ان يتركوا عملهم ويسافروا جوًا وبرًا  كي يشاركوا في 

مناسبة  واضح انها لمجموعة صغيرة ال تمثل حتى
واحـــدًا فــي المائة مــن أعـــداد الجالية الكبيرة فــي مدينة 
شيكاجو، بل هو موضوع  محسوب ومدروس من قبلهما ونحن 
الضحية.. ولمن يريد المزيد العودة الى ماكتبته سابقًا حول 

تحركات هاتين الشخصيتين.

الدكتور علي حسن الخوالني عبدالحكيم أحمد السادة عادل النزيلي 

تشكيل الحكومة وصراخ آل سعود

لك الله أيها الشعب

مجلس التعاون او التهاون الخليجي، أمينه العام الزياني انتقد تشكيل 
حكومة االنقاذ الوطني في اليمن، كذلك جامعة الديكور العربية التي 
تقودها السعودية العميلة للصهيونية العالمية، انتقدت تشكيل حكومة 
االنقاذ الوطني عن طريق أمينها العام أبو الغيط، كذلك منظمة التعاون 
اإلسالمي الوهابية-السعودية، انتقدت تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني، 
باإلضافة إلى حكومة فنادق الرياض، يعني لم ينتقد تشكيل الحكومة 

سوى بني سعود وأذنابها... صفعة أبو أسد لبني سعود.

ون حساباتهم بدماء الشعب.
ُّ
الساسة يصف

العسكر أيضًا، يتصارعون على أنقاض الدولة.
والدولة تضعف وتتآكل، وتتخلى عن مهمتها في حماية الشعب.

الشعب أصبح سلعة في أسواق الحروب.
والدولة أصبحت شعارًا في متاهة السياسة.

ورجال السياسة وقيادات الحروب عبيد للخارج.
جميعهم يقولون:"أيها الشعب العظيم". 

فـ"لك الله أيها الشعب العظيم".
محمد علي العماد 

إلى روح أختي (نجالء)

في تعز.. األحياء التي كانت تحت سيطرة الحرس واللجان 
الشعبية ظلت حرمات منازل النازحين مصانة ومغلقة على 
مــدى أكثر من سنة دون أن يقتحمها أحــد، وعندما وقعت 
قتحمت منازل وبعضها ُنهبت 

ُ
تحت سيطرة فصائل المقاومة ا

وبعضها تم التمترس داخلها..أحيانًا عدالة القضية تقتلها 

سلوكيات حملتها. .
ال يقول لي أحد إن الحوثيين فجروا منازل وفعلوا وصنعوا 
وتركوا، فليذهب هؤالء إلى الجحيم. .أتحدث عن مواطنين 
مدنيين أبرياء ال لهم ال في العير وال في النفير..تكفيهم معاناة 

النزوح عن منازلهم..

ــران فــإيــران لم  من راهــن على اي
تقدم شيئًا للشعب اليمني بل انها 
المستفيد االول من تقسيم اليمن 
عــلــى اســــاس طــائــفــي لــكــي توجد 

لنفسها مناخًا آمنًا!!
ومن راهــن على الشعب اليمني، 

فالشعب اليمني هو المنتصر..

أخالقهم وأخالقنا


