
ــمــكــان فــإن  مــن حــيــث الــزمــان وال
إسقاط طائرة اباتشي في نجران يعد 
إنــجــازًا استراتيجيًا كبيرًا وتحوًال 

مهمًا في سير المعركة..
الطائرة أسقطت في عمق العدو , 
وهذا يعني أن العدو غارق في الفشل 
والهزيمة واالنهيار , وان المبادرة 

الميدانية بيد ابطالنا بشكل كلي.
ــى ذهــن الجميع ســؤال  يتبادر إل

مفاده هل ادخلت منظومات صاروخية جديدة 
إلى المعركة من طراز أرض جو؟ لكن المصدر 
العسكري أفاد أنها أسقطت بصاروخ موجه؟ ولم 
يذكر تفاصيل عن نوعية الصاروخ الموجه؟ وهو 
غموض يحتمل الكثير والكثير ، وفي المجمل 

انتظروا ما هو أكثر مفاجأة!!
ومن نافلة القول أنه وبعد إسقاط ما يقارب ١٥ 
مروحية أباتشي للجيش السعودي حتى اآلن , 
فإن العدوان وضع أمام حقيقة أن اسطورة الجو 
األمريكي في الحرب اليمنية لن يكون لها نفس 
ة التي كانت في حروب الخليج وافغانستان  الكفاء

والعراق وصربيا..!
لنفترض أيضًا أن هذه العملية حيدت األباتشي 
عن المعركة في العمق السعودي  , فما هي 
التطورات القادمة؟توقعوا ما هو أعظم من ذلك.

أما عن النتيجة
فبعد إسقاط طائرة اباتشي في ميدي روى 
لي أحد القادة الميدانيين من المجاهدين بأنها 
فقدت فعاليتها , ولوحظ أن العدوان منع هذا 
النوع من المروحيات من التحليق في أراضــي 
يسيطر عليها األبطال , واعتمد على التمشيط 
واطــالق العيارات الرشاشة من على بعد كيلو 
مترات , أي تحولت إلــى ما يشبه رشــاش ٢٣  

ليس إال!
ومــع مالحظة أن العملية نفذت بعد مــرور 
ما يقارب العامين على بدء العدوان فمعناه أن 

قـــدرات الجيش واللجان تتراكم 
ــعــدو يفقدها  بــالــزمــان ، بينما ال
ويستنزفها ، وأن تصاعد عمليات 
مـــن هــــذا الـــنـــوع يــدفــع الــشــركــة 
المصنعة لمنعها مــن المشاركة 
في المعركة , وقــد سربت بعض 
المعلومات أن الشركة المصنعة 
بيونغ األمريكية ابلغت الطيارين 
السعوديين بــعــدم التحليق في 
مناطق يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية...

وطالبت السعوديين بتوضيح أسباب سقوط عدد 
كبير من االباتشي , ولذلك حاولت السعودية في 
الغالب القول بأن السقوط سببه خلل فني أو سوء 
األحوال الجوية، مع أن األباتشي صممت للعمل في 
أسوأ األحــوال والظروف , تملك قدرة هجومية 
عالية ، وردود أفعال سريعة ، ولديها القدرة 
على االستمرار في العمل حتى بعد اإلصابة ، 
أسميت بعمالق الطائرات في العالم، وأسطورة 
الجو ،لكنها أسطورة حطمها الجيش واللجان 
الشعبية وحولها إلى سالح سيئ الصيت والسمعة.
ــنــوع مــن الــمــروحــيــات دمــر  فـــإذا كـــان هـــذا ال
خمسمائة دبابة عسكرية في عاصفة الصحراء ، 
فإنها في عاصفة الحزم تحولت إلى أسهل هدف 

عسكري للجندي اليمني ونيرانه.
يبلغ قيمة المروحية الواحدة حوالي سبعين 

مليون دوالر- حسب معلومات القوقل.
ال تمتلك السعودية عددًا كبيرًا منها ، ولربما 

سعت الى تعويض ما خسرته في هذه الحرب!
الحرب على اليمن ليست نزهة ولن تكون كذلك 

في قادم األيام.
ــحــرب عــلــى الــيــمــن نسفت كــل النظريات  ال
العسكرية الهجومية والدفاعية ، وأسست 
لنظريات عسكرية جديدة ترتكز على عقيدة 
"اإلنـــســـان ، واإليـــمـــان بــالــقــضــيــة" وتــلــغــي كل 

االعتبارات األخرى.

توطين اإلرهابيين
نحذر االصالح من استقطاب وتوطين الفارين من سوريا..
االرهاب مثل كتلة النار ولن تكونوا بمأمن من اللعب بالنار..

عندكم أردوغان سهل مرورهم لسوريا وحين اتفق المجتمع 
الدولي على وقف الحرب  كان اول المكتوين بنارهم..

مع االخذ بالحسبان ان ال انتم تركيا وال فيكم أردوغان، يعني 
مصيبتكم اشد وانكأ وهناك دول ال تقبلكم من االساس وال تواري 
ذلك يعني قليًال من الدعم وسيفتك بكم السرطان الذي تحاولون 

زرعه في اليمن قبل غيرك انتم في خطر حقيقي وال مفر من 
الحل السياسي والعودة لمشروع وطني بعيد عن اي لعبة دولية او 

اقليمية تودي بكم الى التهلكة.. 
انتم تعلمون انه غير مرغوب فيكم من قبل مستخدميكم 
وانكم مجرد حلول مؤقتة.. وتذكروا يوم خروجكم من صنعاء 
لم يبِك عليكم أحد..  اللعبة القادمة لن يتم خروجكم بل سيتم 

دفنكم.. اإلرهاب ما يسافط ونحن لكم من الناصحين.
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محمد غبسي

بالعقل..
الحزب أو الجماعة أو الحكومة التي ال 
تستطيع أن تبني لك حديقة، كيف لها 

أن تعدك بالجنة ؟
وكيف لك أن تصدقها؟!

علي محسن واالخـــوان يقودون اوالد 
الناس وخاصة شباب االصالح الى محارق 
في نهم وهــم من يكسبون من اللجنة 

الخاصة االموال والشيكات ...
قــولــوا لعلي محسن اللي مــا نفع وهو 
داخل صنعاء ما عد ينفع وهو خارجها!!

الله ميزنا بالعقل، يعني لهم سنة 
وعــشــرة اشــهــر وهـــم حانبين بنفس 
البقعة، عيجو بليلة وضحاها يتقدموا.. 
اللي ماحققوش طيلة هذيك الفترة ما رح 

يحققوه اآلن، قطاف خبر والكالم زلج.

٢٠١١م - عام النكبة
٢٠١٢م - عام الهيكلة
٢٠١٣م - عام الحوار

٢٠١٤م - عام الجرعة
٢٠١٥م - عام الحرب
٢٠١٦م - عام الفقر

٢٠١٧م - عام .......؟!
العلم عند الله

ـــعـــدوان في  ــتــي فــشــل ال األهـــــداف ال
تحقيقها خـــالل أعـــوامـــه الــعــدوانــيــة 
٢٠١٥م و ٢٠١٦م لـــن يــنــجــح في 
تحقيقها خالل العام ٢٠١٧م .. تتعاقب 
سنوات العدوان ويظل الصمود اليمني 

في تصاعد..

كل عام ووالؤنا جميعًا للوطن في نمو   
ولو كره الحاقدون..

إذا تحالفت روسيا مع تركيا ونوعًا 
ما إيــران وأصبحت صاحب النفوذ 
األول في ســوريــا.. هــذا يعني أنها 
تستعيد دورها كقطب عالمي في 

الشرق األوسط.
ولهذا السبب ذهبت بريطانيا لدى 
حلفائها التقليديين في الخليج، 
ــدب الــروســي مــن اختراق  لتمنع ال

محمياتها.

الحروب بطبيعتها النتنة تأخذ منا 
خيرة رجالنا..

ألف مليار رحمة على شهدائنا شهداء 
الدفاع عن  الوطن.

تشتوا الــصــدق : انــا وصــلــت الى 
قناعة ان احنا شعب نصنع األزمة 
ونعيشها ونفسبك عليها ..فبعد 
ازمـــة الــراتــب وبــعــد ان سئمنا من 
التغني بها تحولنا فجأة الى عشاق 
والتغزل بابنة الرئيس األمريكي 
تــرامــب وكأنها عانس بــتــدور لها 
زوج ..واآلن معانا قضية البرد وكأن 
الثلوج بتغطي اسطح المنازل ونص 
سكان صنعاء تجمدوا على الطرقات 

واسطح المنازل .
شعب حق هدرة والسالم

فــي تسمية (الــجــامــع) 
داللة على انه يجمع كل 
الناس بمختلف افكارهم 
ومــذاهــبــهــم وال يمكن 
ان نجد جامعًا ال يرتاده 

جميع الناس..
ومن الخطأ فرض رأي 
ــوقــف عــلــى جــمــوع  او م

أتت  للجامع من مختلف المشارب 
والــمــذاهــب لــم يعتادوا فيه غير 
ــــالوة الـــقـــران وخطبة  الــصــاله وت
الجمعة والجماعة فالجامع للجميع 
،وليس خافيًا عليكم وعلى كل ذي 
بصيرة عدم قبول ما يفرضه البعض 
مــن محبي انصارالله على جمع ال 
يكره انصارالله في االســاس، لكنه 

ال يقبل ان يفرض عليه 
امرلم يعتده في ُمَصاله  

فهذا الحب مما يقتل !
ــنــدع الـــجـــوامـــع لله  فــل
سبحانه وتــعــالــى وعلى 
عادتها منذ الف ومائتي 

سنة .
ـــصـــرخـــة  ولــــــيــــــردد ال
ــك فــي كــل مكان عدا  مــن يريد ذل

المساجد والمدارس والجامعات .
ولــيــخــطــب فـــي هـــذه الــجــوامــع 
مــن يجمع وال يفرق ومــن يدعو 
ــمــواجــهــة الــــعــــدوان وتــمــاســك  ل
الجبهة الــداخــلــيــة، وعــبــر وزارة 
األوقاف واإلرشاد، بدون ذلك انتم 

تخسرون..

الشيخ حسين حازب

نصيحة لوجه الله لالخوة أنصارالله
هل يتعقل آل سعود؟

عبدالحميد سعيدحنان حسين

يبدو ان السعودية بدأت تعود لرشدها وتدرك الخطر 
الذي يحيط بها وانها قد تصبح معزولة في محيطها 
االقليمي وان سياستها المتخبطة والعنيفة خالل الفترة 
السابقة تسببت في كثير من المشاكل للسعودية نفسها 
وجعلتها في مواجهة مع كثير من االطراف االقليمية 
والتي من المفروض ان تكون في صف السعودية ال 

ضدها..
هناك تطورات مثل اتفاق السالم في حلب وانضمام 

عمان للتحالف االسالمي و.. و.. و..
قد تكون هذه بوادر جيدة لتهدئة المنطقة.

ان شاء الله تكون القيادة السعودية قد عــادت الى 
صوابها وتعمل على رعاية مصالحة يمنية وتتوقف 

الحرب العدوانية الظالمة ضد الشعب اليمني ..
تحتاج منطقة الشرق االوسط للهدوء فتصاعد وتيرة 
العنف ليس في مصلحة المنطقة كونها اصبحت تقريبًا 

بؤرة الصراع الوحيدة في العالم ..
ركزوا فقط في األيام القادمة على التصريحات اإليرانية 
التي اتوقع والله اعلم أنها سوف تكون مستفزة جدًا 
للسعودية وحلفائها خصوصًا الملف السوري والملف 

اليمني وغيرها من الملفات..

ماهر شجاع الدين

عادل النزيلي 

آخر منشور ٢٠١٦م.. سالم الله على عفاشضد العدوان
ــكــل مـــن رفــض  ســنــغــفــر ل

العدوان  
ــو  ـــوطـــن ول ودافــــــع عـــن ال

بالكلمة 
ـــن نــغــفــر ابــــدًا لــمــن أيــد  ول

العدوان 

وبارك ضربه وقتل االرواح 
وال عـــالقـــة لـــنـــا بــالــعــفــو 

السياسي 
الوطن ال مساومة فيه 
أنا يمنية ضد العدوان 

وضد انتهاك سيادة وطني

الني يمني وطني سأقول سالم الله على 
عفاش

أكنت شماليًا او جنوبيًا اقول سالم الله 
على عفاش

ولو كنت مؤتمريًا لقلت سالم الله على 
عفاش

ولو كنت حوثيًا لقلت سالم الله على عفاش
ولو كنت اصالحيًا لقلت سالم الله على 

عفاش
ولو كنت ناصريًا لقلت سالم الله على 

عفاش
ولو كنت اشتراكيًا لقلت سالم الله على 

عفاش
حتى ولو كنت يهوديًا لقلت سالم الله 

على عفاش
عفاش بنى وطنًا، واآلخرون دمروه

السالم عليك اينما كنت 
وكل عام وعفاش والوطن بألف خير..

الوالء للوطن..
الوالء للوطن هو والء مطلق بال حدود.. 
والــوالء للوطن ال يقبل االزدواجية، ألن 
الوالء من حيث هو ال يتجزأ.. ومن كان له 
والء مزدوج فهو كمن ال والء له، أي فاقد 
ألهم شروط المواطنة وقيم الوطنية، 

ولكن ما معنى الوالء للوطن؟
الــــوالء هــو تــأكــيــد االنــتــمــاء وتعميق 
االرتباط بكل ما يرمز إليه الوطن من 

قيم ومثل ومبادئ وخصوصيات ونظم وقوانين 
وأمجاد تاريخية، وهو أيضًا اإلخــالص في خدمة 
الوطن غاية اإلخالص، والحرص بالغ الحرص على 
سالمته من كل اآلفــات واألضــرار والمخاطر التي 
يمكن أن تمس به ماديًا ومعنويًا.. والوالء للوطن 
بهذا االعتبار، هو السعي من أجل أن يكون الوطن 
ـــذروة مــن المجد والسمو والتقدم والرقي  فــي ال
واالزدهــار، وأن يكون الوطن أوًال في كل األحوال 
وتحت جميع الظروف، وأن ال يكون ثمة شيء يسبق 
الوطن في القيمة واالعتبار، مهما تكن الدواعي 
واألسباب والمبررات والضرورات، ألن الوطن فوق 
كل االعتبارات والمعايير والحسابات.. والوالء للوطن 

بهذا المفهوم، هو االرتــبــاط العقلي 
والوجداني بالوطن إلى أبعد الحدود، 
وأن يــكــون هــذا االرتــبــاط الحميمي 
الركيزة التي يقوم عليها االرتباط 
ــدســتــوري؛ ألن األوراق  الــقــانــونــي وال
الثبوتية للمواطنة ليست سوى صورة 
لالنتماء الحقيقي وشكل من أشكال 
الوالء الكامل والمطلق للوطن النابع من 
اإليمان الذي يغمر القلب بالوطن، ومن اإلخالص في 
القول والعمل في خدمة المصالح العليا للوطن التي 
هي في جميع األحوال سالمة الوطن وصون سيادته 

وحماية استقالله والحفاظ على كرامته.
فالوالء للوطن إذًا هو جماع الوطنية والمواطنة 
ـــذي يكسب الــمــرء  مــعــًا، وهـــو جــوهــر االنــتــمــاء ال
الشخصية والهوية الوطنيتين، فال هوية وطنية 
بالمدلول الحضاري والمفهوم الثقافي والتاريخي 
لمن ال والء له لوطنه الــذي ينتمي إليه، وحتى إذا 
ثبتت الهوية القانونية فإنها ال تكون ذات مدلول 
وقيمة حقيقية إذا فقدت لدى الشخص المعني 

الهوية الثقافية والحضارية والتاريخية.

مبارك اليدومي 

آخر السنة في عهد عفاش إضافة إلى راتب شهر ١٢ كنت 
أصترف بدل إجازة شهر...وبدل مظهر...وبدل مواصالت...
وبدل سكن و.. و.. و.. الخ، واليوم آخر السنة.. وعدوني بصرف 
نص راتب عاده مدري يسبر او مايسبر ورحلوا عليَّ رواتب ٣ 

شهور مدري للمالية.....أو ال خزيمة..؟!
سالم الله عفاش

المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، يد واحدة ضد العدوان 
السعودي القذر، لن تفلحوا يا عمالء ويا مرتزقة ويا دخالء من 
شق الصف بين أناس كل همهم عزة وسيادة واستقالل اليمن...

عاش الزعيم الوالد علي عبدالله صالح، عاش السيد عبدالملك 
بدر الدين الحوثي.

ضيف اهللا المساعدي

د.علي حسن الخوالني

عاطفة أبوية..
يقول أحد الشباب : 

حــدث خــالف بيني وبين والـــدي حتى وصــل إلــى اعتالء 
األصوات ، وكان بين يدي بعض األوراق الدراسية ، رميتها 
على المكتب ، وذهبت لسريري ، والهم والله يغشى على 

قلبي وعقلي ..
وضعت رأسي على الوسادة كعادتي كلما أثقلتني الهموم 

، حيث أجد أن النوم خير مفر منها ..
خرجت في اليوم التالي من الجامعة، فأخرجت جوالي وأنا 
على بوابة الجامعة ، فكتبت رسالة أداعب بها قلب والدي 

الحنون ، فكان مما كتبت :

" سمعت أن باطن قدم اإلنسان ألين وأنعم من ظاهرها 
، فهل يأذن لي قدمكم بأن أتأكد من صحة هذه المقولة 
بشفتّي؟ " وصلت للبيت ، وفتحت الباب ، وجــدت أبي 

ينتظرني في الصالة ، ودموعه على خده ..
قال : " ال لن أسمح لك بتقبيل قدمي..

 وأما المقولة فصحيحة ، وقد تأكدت من ذلك عندما كنت 
أقبل قدميك ظاهرًا وباطنًا يوم أن كنت صغيرًا.. ففاضت 

عيناي بالدموع ..
تقربوا لُهم قبل أن تفقدوهم 

َ
سيرحلون يومًا بأمر ربنا ، ف

، وإن كانوا قد رحلوا فترحموا عليهم وادعوا لهم ..

د.عامر السمان عبدالرحمن االهنومي

األسطورة المحطمة!!

سالم الله على عفاش

يد واحدة

نالحظ هذه األيــام: ان الجميع يطلب المسامحة عن كل ما 
حدث عام ٢٠١٦م، لدخول العام الجديد ٢٠١٧م ..

وانا اكتفي بالقول : الله ال طرح لهم بركة وال سامحهم من 
ماجد العديني مكنونا ثورات ثورات لما خربت البالد..!!

مسامحة!

عبدالولي المذابي:
اول تصريح للحمار قال أشكر قوات الشرعية على حسن المعاملة حسيت نفسي بين اهلي .. ههههههههههه


