
ــفــســكــم  راجـــــعـــــوا ان
ــكــم وتــأمــلــوا  وخــطــوات
ـــشـــأة  فـــــي تـــــاريـــــخ ون
حــركــة "حـــمـــاس" ولــن 
تـــجـــدوهـــا ســــوى على 
حقيقتها كجناح مسلح 
يتبع  التنظيم الدولي 
لـــإلخـــوان المسلمين.. 
وكالهما يتلقيان الدعم 

والرعاية اإليرانية.. لذلك لن تنطلي 
روايات الخالفات بين إيران واإلخوان 

والسعودية على أحد.. 
راجعوا انفسكم  يا هؤالء وانظروا 
حولكم وستجدون عائالت قيادات 
تنظيم القاعدة وبعض قياداتها 
مــتــواجــديــن مــنــذ زمـــن فـــي ايـــران 
معززين مكرمين، بل ويتحركون 
من أجل مصالح إيران.. لذلك تجاوزوا 
فكرة أن احدًا سيصدق فكرة انكم 

تحاربون الدواعش.
راجــعــوا ذاكرتكم إن كــان لديكم 

ذاكرة تحفظ األحداث  
وســــتــــجــــدون أن مــن 
قتل الرئيس السادات 
ــدعــى  خالد  شــخــص ي
ــــي أحـــد  االســــالمــــبــــول
أعــضــاء حــركــة الجهاد 
االرهابية.. التي جعلت 
منه إيران بطًال وأسمت 
أحــــــد أكــــبــــر شــــــوارع 

العاصمة طهران باسمه ... 
 هل مازلتم مصرين على تجاهل 
هــذه الحقائق والــعــالقــة العضوية 
الــتــكــامــلــيــة بــيــن تــنــظــيــم اإلخــــوان 
المسلمين والــجــمــاعــات الجهادية 
والتكفيرية واإلرهابية والداعشية  
وإيــــــران والـــســـعـــوديـــة.. إن كنتم 
ماتزالون كذلك فعليكم بالمسارعة 
إلى استبدال عقولكم إن كان لديكم 
عقول  بــدًال من استحمار اآلخرين 
وإعادة تسويق  شعارات جوفاء أكل 

عليها الدهر ..

ــــان  دولـــــــــة كــــازاخــــســــت
وعــاصــمــتــهــا اســتــانــا وتعد 
أحـــدث عاصمة فــي العالم 
تــأســســت عـــام ١٩٩٨م.. 
كانت دولــة كازاخستان إلى 
فــتــرة التسعينيات وهــي 
غير مدرجة في أي تصنيف 

عالمي وترتيبها الدولي صفر .
قــام رئيسها" نــور سلطان نــزار "في 
٢٠٠٦م بوضع خطة لجعل بالده ضمن 

بلدان "مجموعة الخمسين".
استطاع "نور سلطان" أن يجعل بالده 
تمتلك أضخم  إمكانات اقتصادية في 
ــدول  آسيا الوسطى وأصبحت ضمن ال
الخمسين األكثر تقدمًا في العالم واآلن 
يمشي على خطة للوصول للدول الثالثين 

األولى .
بــلــغ حــجــم االســتــثــمــارات الخارجية 

لكازاخستان من ٢٠٠٥ إلى 
٢٠١٢م أكــثــر مــن ١٦٠ 

مليار دوالر أمريكي.
ــور سلطان في  اســتــطــاع ن
ــوات أن يضاعف  عــشــر ســن
الناتج المحلي لبالده ألكثر 
من ١٦ ضعف ..كما تضاعف 
دخــل المواطن ٧ أضعاف، فيما خطة 
الدولة تسعى إلى أن يصل دخل الفرد الى 

٦٠ ألف دوالر سنويًا.
خـــــالل أربــــــع ســــنــــوات اســتــطــاعــت 
كازاخستان فتح (٧٨٠) شركة صناعية 
جديدة وخلقت (١٦٠) ألــف وظيفة 
وسيتم في هذا العام ٢٠١٧م تشغيل 

(١٣٠) شركة أخرى .
سلم الرئيس "نور سلطان " لشعبه بلدًا 
يفاخرون به وأصبحت أنظار العالم تتجه 

إليه .
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محمد غبسي
- رسام كاريكاتير..

- خريج كلية اإلعالم جامعة صنعاء
- نائب مدير إدارة الكاريكاتير في صحيفة الثورة

كتاباتهم
مقتطفات

يونس الحكيم

عبدالحكيم العفاري

عبدالعزيز ضافر معياد

محمد بن سعيد القرهمي

حسين الخلقي أبو عالء

عبدالرحمن الشماع

ضيف اهللا الجابري

طالب اليمن المبتعثون في الخارج 
يعانون انــواع العذاب بعدم وصول 

مستحقاتهم المالية..
بــالــمــقــابــل كــبــار مــســئــول هـــادي 
ومرتزقته يقيمون االعراس في افخم 

الفنادق وبتكاليف باهظة جدًا!!

الــفــرق بيننا وبينهم أنــنــا نرفض 
العماله والوصاية ونظهر كل جرائم 
العدوان السعودي ونحس بالقهر عند 
قتل أي يمني بل عند التطاول عليه 
من قبل أقزام الصحارى ونتحسر عند 
تدمير منجز او مؤسسة بينما هم 
يتشرفون بالعمالة ويمتهنون الخسة 
والقذارة وطلب الخارج وينكرون كل 
جرائم العدوان السعودي بل ويبررون 
لكل جريمه ويفرحون لقصف منجز 
او مؤسسة ويبررون ذلك ويتجاهلون 
ـــطـــاول األقـــــــزام عــلــيــهــم وعــلــى  ت

اليمنيين! 

البعض يقول بــأن خــالف هادي 
ــارات له دوافــع عدة منها  مع اإلم
محاولة اإلمـــارات الحثيثة فصل 
الجنوب عن الشمال ودعم الحراك 
االنفصالي ..طــيــب إذا كــان االمــر 
كــذلــك  لــمــاذا اإلصـــرار مــن هــادي 
ــه عــلــى فـــرض مــشــروع  ــدي ــؤي وم
دستور اإلقاليم الذي تمت صياغته 
في اإلمارات بعدما تبين لنا موقف 
االمــارات العلني الداعم لالنفصال 
..ألــيــس األحـــرى  بنا رفضه كون 
صــيــاغــتــه تــمــت فــي دولــــة باتت 

نواياها السيئة ظاهرة للعلن..

للشباب المقاتلين تحت رايــة بن 
سلمان وابن زايد سينتهي حبهم لكم 
يومًا ما سوف تكتوون بنارهم، انتم 
وحدكم ستكونون وقودها.. قادتكم 

سيهربون.. لن يموت احد سواكم..
عودوا الى وطنكم اتركوهم قبل ان 
يتركوكم.. اني أرى ذلك اليوم قريبًا..

وحينها لن ينفعكم الندم..

حكومة بن حبتور الشفنا منكم ال 
راتــب ممغنط ،والراتـــب مــورق وزد 
وفيتوها بالتالعب بسعر الـــدوالر 
والـــمـــواد الــغــذائــيــة،الــلــه العــافــاكــم 
والسلمكم يا أحقر لصوص على مر 

الزمن.
#الراتب-أوًال

أين مرتبات المتقاعدين والوفيات 
حيث وهــي مبالغ مودعة في البنك 
وليست من ضمن الموازنة وليس لها 

عالقة باإليرادات!
كذلك أعتقد أنكم لن تستطيعوا 
ان تتعذروا وتقولوا سيروا الجبهات 

ألنهم موتى وعاجزون . 
اين إيداعاتهم ومن الذي نهبها؟!

ــرشــون ســجــادهــم األحــمــر  ــف ي
تحت أقــدام  الرئيس (المجوسي 
الرافضي) اإليراني في عواصمهم 
الخليجية ، ويــقــصــفــون مجلس 
عزاء النساء في اليمن تحت مزاعم 

محاربة إيران!!

مؤامرة تفتيت اليمن وتمزيقه
لمن يملك وطنًا ويدافع عنه :

(تقسيم) اليمن مع الـدولة االتحادية الى 
ستة اقاليم، وكل اقليم يتكـون من عناصر اي 
دولة مستقلة (االرض ، الشعب، السلطة) ..!

ومع فوضى الخــالفات ( بأنواعها ) التي 
أثارها الربيع الصهيوني بين كافة اطياف 
الشعب اليمني، وبالتزامن مع حالة االرباك التي 
تعرضت لها صفوف الجيش، جراء الهيكلة 
المزعومة، وعمليات االستهداف النوعيه 
المباشرة وغير المباشرة لــه، ومــع تبعية 
قيادة الدولة ورأس الهرم التنظيمي فيها 
للخارج، والوصاية الخارجية على كل القوى 
الفاعلة في الساحة الوطنية .. وباإلضافة 
الى عمليات االنهاك الطويلة (االقتصادية 
والسياسية واالجتماعية) التي تعرضت 
لها الدولة اليمنية البسيطة، والقضايا التي 
تفرخت عبر مؤتمر الحوار الالوطني، واللعب 
الواضح ألجهزة مخابرات عالمية على األرض 
جراء الفوضى التي خلفتها الثورة المزعومة 

ومرحلة الوفاق الكاذبة.. الخ.
نحن نتجه (ال محالة)، الى التفتيت والتشظي 
واالنقسام الى مجموعة دول صغيرة متناحرة 

مع بعضها البعض ..! 

مــصــطــلــح الــتــقــســيــم ومـــشـــروع الــدولــة 
االتحادية، لم يأت من فراغ .. وكل ما مررنا 
به من احــداث ليس إال خطوات في طريق 
" مخططات التفتيت والتقسيم الصهيونية 
" فــي الــعــالــم الــعــربــي، وبـــإشـــراف ورعــايــة 
اإلمبريالية االمريكية وشركائها في العالم 

وفي العالم العربي واالسالمي ... 
كـل القوى السياسية والدينية والقبلية 
والرأسمالية مع الشخصيات التي لمعت مع 
هــذا الربيع المزيف ، شريكة فــي تحقيق 
وتنفيذ خطوات هذا  المخطط ، سواًء بصورة 

مباشرة او غير مباشرة بغباء ...! 
ليست فقط القوى من حققت وتحقق 
هذا العداء الوطن ، بل نحن ايضًا ، جميعنا 

" العامة " ، اصبحنا بمثابة جنود للعـدو 
ــي طــريــق تحقيق خــطــوات  نــفــســه ، ف
المؤامرة، ومن خالل خالفاتنا مع بعضنا 
البعض وانحياز البعض مع طرف ما ، ضد 
الطرف اآلخــر، ومع من معه من البعض 
اآلخر، لنتحول الى مجموعة قطعان ال قائد 
لها ، تتصارع مع بعضها البعض بدون 
أدنى وعي .. وبعيــدًا عن الوطن، وما ينفع 
أو يضر ، هذا الوطن المغلوب على أمره، 

بغباء أبنـائه ..
ــع الـــــدولــة  ــشــروع (تــقــســيــم) الــيــمــن م م
االتحادية الــى اقاليم هو جوهر المؤامرة، 
وهو أهــم ما يجب ان يبقى في أعلى قائمة 
اهتماماتنا ومتابعاتنا وأهدافنا مهما كانت 
أهمية وحجم كافة األحـــداث األخــرى على 
الساحة.. ومن المؤكد أغلبها ليس إال لإللهــاء 

وارباك العقول، بعيدًا عنه .. !
(ال للتقسيم ال للنظام المركب ال للدولة 
االتحـادية)، مهما كانت الخالفات مع بعضنا 
ــررات لهذا  ــب ــم الــبــعــض ، ومــهــمــا كــانــت ال
المشروع، ومهما كانت التطلعات واآلمــال 
(المزيفة) منه، ومهما كانت الصعوبات التي 

تقف امام الجميع ..

جمال الكليبي

ولهذا قلنا سالم الله على عفاش
أيــهــا الــهــراطــقــة الــمــتــشــدقــون بما 
تعلموه في مدارس التضليل الشيطانية 
تتطاولون على حكم صالح انه كان حكمًا 

اسريًا بحتًا وأن وأن ...الخ.
نعم حكمنا صالح ٣٣سنة لكن كل 
سلبيات حكم صالح ال تساوي دمار يوم 

واحد بعد صالح .
وبتعبير ادق اعيدوا لنا يومًا واحدًا 
مــن عهد صالح عهد االمـــان والسالم 

وسنتغاضى عن جرائمكم في حق الوطن والشعب.
ضاعت السياحة بعد صالح.. تفرق الوطن بعد صالح.. 

حل الدمار والخراب بدل النهضة والبناء .
سلم صالح واسرته الحكم سلميًا لكن حبًا في شعبهم 
ووطنهم وحقنًا للدماء رغم انه احرق في الجمعة المباركة 

في  بيت الله .
لقد اثبت صالح واسرته حبهم لوطنهم وشعبهم بذلك.
فكيف اثبت من تسلموا السلطة بعد صالح.. هل نسمي 
الــدمــار والــخــوف والــجــوع والــمــرض والــمــوت والــحــروب 
واالختالف والصراع واالرهاب هل نسمي ذلك كله اثباتًا 

لمن خلفوا صالح انهم وطنيون.
ــك اثبت انهم عــمــالء  وخونة  ال ورب الكعبة بــل ذال

وحمقى.
وشهادة لصالح واسرته ان نعالهم اطهر من وجوه 

االنجاس الذين ضللوا شعبًا واحرقوا وطنًا.
ان ما يهم الشعب هو االمن واالمــان والحب 

لهذا الوطن..
ــاذا تــريــدون منا ان نستمر فــي كذبتكم  م

ونكذب حقائق نراها بأم اعيننا؟!
ان الشعب ال يهمه من يحكم بل يهمنا كيف 

يحكم.. تبًا لكم كيف تحكمون.
اننا نرى فظائع المضللين، ونرى صالح بيننا 
يناضل مثلنا، تلك شــهــادة حــق لــن تلجمنا 

ايديكم القذرة عن قولها.
هل توهموننا ان بحر الدماء النازف اليوم وكــل هذا 
الخراب سراب.. انصدقكم ونكذب اعيننا وآالمنا ودموع 

امهاتنا الثكالى ودماء شهدائنا وصرخات اطفالنا؟
اليوم ال يجد المريض الدواء وال يستطيع السفر للعالج.

اليوم ال نستطيع التنقل بأمان في ارجاء الوطن بل اصبح 
التنقل في بعض المدن انتحارًا.

اليوم البطالة اليوم الحصار اين هذا من زمن صالح؟!
على ماذا تزايدون الثريا ايتها الديدان العفنة تحت 

الثرى؟!
كفوا ألسنتكم ايها السفهاء والحقوا بمن سبقوكم الى 
الرياض اولئك الفاشلين العاجزين العمالء ودعونا نناضل 
ونقاتل ألجل كرامة وطن لنصنع مستقبًال ولو حتى كنصف 

عهد صالح واسرة صالح.

ليتنا اهتممنا بكتاب الوطنية
لوطنية في  ا ليتنا اهتممنا بكتاب 
المدرسة واستغنينا عن كتب الحساب 
واللغة، والبالغة فكلها صــارت نقمة.. 
صرنا نجيد حساب القذائف والضحايا 
تعلمنا الضرب والقسمة والطرح والجمع 
نضرب دون رحمة ونقسم الوطن حتى 
اليبقى منه اال الكسر.. طرحنا كل الثوابت 
وكل اواصر الود ارضًا، واخيرًا من كتاب 

الحساب تعلمنا جمع السالح واالشالء.
تعلمنا اللغة العربية والبالغه كي نهجو من خالفنا الرأي ومن النحو 
تعلمنا كيف نفتح الجروح ونكسر العظام واغفلنا الضمة والسكون.

ومن الدين فقهنا آيات التحريم والتجريم وتذكرنا من بين جميع 
اآليات آيات الحرب والمنكر ونسينا آيات الرحمة والمعروف!

حتى كتب الجغرافيا صارت نقمه، أتقنا ابعاد الرسم وخطوط 
الطول والعرض كي نرسم حــدودًا اخــرى كي نفصل مابين قرانا 

ومدننا.. كي نفصل حتى بين خطانا. 
وكتاب التاريخ يحبسنا فيه لم نخرج منه ونحارب حروب اقوام 
قد رحلوا نتقاتل عنهم،،  وبقينا في التاريخ النعرف ان نخرج منه 

كي نصنع حاضرًا.
وكتاب الوطنية تركناه على الرف .

عبداهللا الفخري وضاح أحمد شجاع الدين

نكبة اليمن
ــاق  ِلَم  ــذاذ اآلف

ُ
رمــوزهــا  ثلة من اللصوص وش

ــن واألمـــان  وخطفت مــن أيــدي  سرقت منا األم
الضعفاء والبسطاء  الخبز والماء والــدواء  والنور 
والكساء  وزلزلت حياتنا بحرية الفوضى والقتل 
والتقطع ونهب األموال وممارسة الرذيلة ، منحتنا  
ديمقراطية التقول والتبول فوق آدمية اإلنسان؟!
اي ثورة تتحدثون عنها وقد جلبت لنا الغزاة 
والمحتلين الجدد بتحالفهم العدواني على بالدنا 
الــذي الشجر والحجر واالخضر واليابس  ، دمر 

الوطن أرضًا وانسانًا..
اي ثــورة تتحدثون عنها   وقد اصبح وطننا مباحًا لكل 
نتهكت سيادته  برًا وبحرًا وجوًا.. اي ثورة 

ُ
من هب ودب وأ

تتحدثون عنها ولم تحقق شيئًا ُيذكر مما يجب على اي ثورة 
في اي بلد بالعالم ان تحققها.. تلك الثورة وذلك التغيير الذي 
ريد 

ُ
تزعمون لم يكن سوى  مخطط اقليمي عبري  ودولي أ

من خالله تدمير األوطان وجعل الوطن العربي في تناحر 
واقتتال  وإشاعة الفوضى الخالقة والقضاء على كل جميل.. 
تلك الشعارات التي ُرفعت في ساحاتكم  لم يكن غرضها اال 
التهييج والتأثير  واستغالل  البسطاء والمتاجرة بمطالب 
الناس واللعب على أوتارها لتحقيق مآربكم  وتحقيق الهدف 

األساسي الذي أوكل اليكم، لم تكن ثورتكم 
ســـوى جــوقــة اعــالمــيــة وفـــرت لــكــم داخليا 
سُتبيح 

ُ
وخارجيًا  فاقت أعالم الدنيا شراهة وأ

بها كــل المحرمات، استخدمتم فيها كل 
أساليب الدعاية والترويج التي أعدت بعناية 
فائقة وبخبراء دوليين لدغدغة مشاعر العامة 
واستغالل مطالبهم واوجاعهم وآالمهم 
بــأحــالم ورديـــة ونقلة نوعية لوضع أفضل 

ومستقبل رغيد .
اليوم نسألكم اين تلك األحالم وأين ذلك الوضع وأين تلك 
الوعود .. ماذا عن الدولة المدنية والعدالة االجتماعية.. 
واستقالل القضاء وبناء االقتصاد والرفاهية.. اين ما وعدتم 

به البسطاء والعامة من الناس؟! 
غالبية الشعب تلعنكم وتبصق على وجوهكم وسنلعنكم 
جيًال بعد جيل جراء ما أوصلتنا ثورتكم إليه من حال وما 
حققته من وضــع ومــا لحق بنا  من دمــار وقتل وتشريد 
ومجاعة وإباحة لألعراض واحتالل لألرض  وسفك للدماء 
وتدمير كل شيء .. كان لنا  وطن وكنا مواطنين لم يبقى لنا 
سوى ألم والمعاناة فعن اي ثورة تتحدثون وِبَم تحتفلون؟! 

سحقًا لكم.. وحقًا اذا لم تستح فاصنع ماشئت.

عمار أحمد حمود

عبدالرحمن القوسي حسين شاجرة 

خدعوهم وقالوا لهم ثورة
ال أنكر حقيقة انــي كنت سعيدة في 
بادئ االمر عندما طالب الشباب من رئيس 
اليمن السابق علي عبدالله صالح بضرورة 
إصالح ومعالجة الفساد والتي جاءت عبر 
مطالبات سلمية.. وكما هو معروف تم 
اعطاء الوعود من صالح بتلبية المطالب..

الى هنا ارى ان الثورة الحقيقية انتهت 
من حيث بدأت، لكن بعد ذلك صعد المنبر 
الفاسدون انفسهم الذين طالب الشباب 

من صالح بمعالجة ممارساتهم في مرافق ومدن الدولة.. 
يطالبون بالرحيل الفوري وتحريك الشارع بشكل تدميري 
ودمــوي رافــق ذلــك التوجيه االعالمي والغزو الفكري 

الداخلي والخارجي الشعال الشارع بشكل اكبر..
كنت اسأل فقط من انطلت عليه الخديعة ممن ما زالوا 

يؤيدون استمرارية هذه الفوضى واالقتتال والتدمير:
هل من يحرضكم لديه مشروع وطني بالفعل..؟

هل هناك نسبة نجاح لما يسعون له..؟
هل ذكروا لكم الخطوات المستقبلية..؟

هل اخبروكم عن البدائل في حال فشل 
ما يحرضون عليه..؟

ـــد  جــمــيــعــنــا يــعــلــم ان مـــن دعــــم وإي
مظاهرات ٢٠١١م لم يكن على معرفة 

بأهداف ونتائج هذه المؤامرة..؟
المؤلم ان اطياف عدة شاركت في تلك 
المؤامرة وهم يجهلون اهدافها او حقيقة 
من يحرضون لها او لماذا هذه القنوات وهذا 
االعالم وتلك الدول والمنظمات يؤيدونكم 

لها؟!
ولست آسفة ان قلت بأن الفئات الشعبية واالطياف 
التي كانت تؤيد ما يدور ماهي اال جاهلة وتبعية دون 
ان يضعوا مسؤولية بسيطة لوطن وشعب يمزق بسبب 

الدعوات التي شاركوا في تحقيقها..
الحديث يطول ولكني اتعجب ممن مــازال يعتقد 
ومؤمن بعد تلك االحـــداث الدموية وفشل وعودهم 
الذي رسم لهم تحت شعارات واوهام لن ولن ولن ترى 

الشمس ابدًا!!

سبأ اليمنية

بنى األوطانللمهرولين دون تفكير
ُ

هكذا ت كيف تعرف أنك أهبل
كيف تعرف بأنك "أهبل 
بـــن أهـــبـــل" فـــي أقــــل من 

دقيقة ومجانــــًا!!!
أوًال: أن تعرف أن جزرًا 
إماراتية تحتلها إيران ثم 
تقتنع وتحاول إقناعي بأن 
اإلمارات تحارب إيران في 

اليمن!!
ثانيًا: أن تعرف أن مضيق هرمز الذي يمر عبره 
نفط الخليج للعالم شرقًا وغربًا يقع بين إيــران 
وعمان ثم تقتنع وتحاول إقناعي بأن الخليجيين 
يسعون إلى تحرير مضيق باب المندب من التواجد 
اإليراني الذي يهدد سالمة شحنات النفط الخليجية 

إلى الغرب !!!
ثالثًا: أن تعرف أن معقل الحوثيين يقع على 
حدود مملكة آل سعود ثم تقتنع وتحاول إقناعي 
بــأن الطريق إليه يمر عبر عـــدن ثم المخا ثم 
الخوخة ثم الحديدة مع ضرورة تأمين سقطرى 

والمكال !!!

سلطان القباطي


