
 عبدالملك الفهيدي

عاصمة الروح

رأي 13االثنين: 

انهيار التحالف أمام اإلرادة اليمنية

ل كثيٍر من الناس تلقيت نصائح تحثني على 
ْ
ِمث

مغادرة صنعاء حفاظًا على سالمتي، وسالمة 
أســرتــي فــي ضــوء الــغــارات الهمجية والقصف 
الهيستيري الجنوني الــذي تتعرض له صنعاء 

من قبل العدوان السعودي ومن تحالف معه ..
حين دلفت الى الحياة في مقتبل ايام الشباب 
كانت صنعاء هي اول مدينة يمنية تفتح ذراعيها 
وتحتضنني ..ومن يومها لم أستطع الفكاك من 
ذلك الحضن الدافىء ..فقد وجدت روحي فيها.. 
ومذ ذلك اليوم ومع كل يوم أدرك سر وصف 

المقالح لها بعاصمة الروح ..
صنعاء جميلة، وساحرة، وفاتنة تعشقها من 
اول نظرة تقع عيناك عليها ،وحنونة تسامحك 

مهما كنت عاقًا لها ..ووفية ال تخونك..
عشُت فيها اجمل ايام عمري ،وعرفت فيها 
اروع اصــدقــاء حياتي ،وتعلمت منها افضل 
قيم التسامح والتعايش والمحبة ،والتعاون 
،واإليثار،وكل شيء يربطني بحب الوطن والحياة 

والناس ..
ــرك صنعاء حين  ببساطة.. ال يمكنني ان أت
تتعرض للعدوان، ولهمجية القصف، ولبربرية 

الدمار، ومؤامرات الغزاة والمعتدين..
في اول ايــام الــعــدوان ومــع اول غــاراتــه على 
صنعاء قلت ألســرتــي :اذا ِمـــتُّ فادفنوني في 
صنعاء.. فلن يستطيع العدوان السعودي ان 

يخرجني منها حيًا او ميتًا..
وها أنا اليوم أكرر وصيتي ..فصنعاء عاصمة 
الروح ..بل صنعاء روحي.. وروحي هي صنعاء ..

سنصمد معك يا صنعاء حتى النهاية.. ولسان 
حالنا يقول معك:
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حيران متحسف على سفعات خلق الله في تالي زمـن
ه باالوطان 

َّ
لي غيبوا الناموس ولعراف وحقوق المعز

لي صبر عالفقر هو والجوع في ِعز الوطن
ّ
ما جابروا إل

ما ذكروا الترباة والعشرة مع األحباب والناس الزيان
وال عطوا للجود والمعروف لي القوه من أهل الزين

مسرع تناسوا األرض لي شهدت والدتهم بذياك المكان
والبحر لي لعبوا بسيفه والجبل والسفح والوادي مكن

راحوا مع الذهبان والجاه المزيف والطمع غّرا وزان
الجيت راجعهم عطونا المسمع الصقعه وقالولي وزن

باعوا األمانة بالعمالة هي والشيانة وارتضوا باالرتهان
هاشوا الدفاتر والوثايق،والقلم ال قال مه ؟ قالوا: رهن

يا خس قشره ذي بالنا الله بالمنكر ومن سعف الخيان
لي حضروا البيعة وهم باعوا الوطن طلعوا لنا أّال خين

ومنين بيعبرون ال قد حان وقت الحل وقرونه تبـان
بن

ُ
ما عذر ما يشوفون حنات الكالنش ون تخبوا في ت

والشعب يمهل غير أنه ال يصافط في حقوقه واألمان
يا ويلهم أهل الخيانة ال احتقن شعبي وتّرك في المنن

بايكون أال يوم يتمنون ما خلقــوا وقد فـــات األوان
ن من خان شعبه وارتهن لألجنبي ماعذر بانشوفه يوِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مساء يوم ٢ سبتمبر ٢٠١٥م

 الدكتور علي مطهر العثربي

 قــرأنــا كثيرًا وسمعنا طــويــًال عــن المقاومة 
نا 

ُ
 ك

ُ
الفلسطينية ، والمقاومة اللبنانية .، منذ

أطفاًال صغارًا، وعرفنا من آبائنا وُمعلمينا أن 
المقاومة الفلسطينية واللبنانية قدمتا وال تزاالن 
هداء من أجل التحرر من 

ُ
قدمان قوافل من الش

ُ
ت

االستعمار الصهيوني ومن أجل استعادة األراضي 
الفلسطينية واللبنانية المغتصبة، وحتى اليوم 
ناظالن 

ُ
التزال المقاومة الفلسطينية واللبنانية ت

من أجــل حريتهما وكرامة أهلهما وشعبهما 
لــذيــن لم  للبناني العربيين  ا الفلسطيني وا
يجدوا أي عون أو مساندة من جيرانهم العرب 

والمسلمين وال من دول العالم. 
 أشهر لــعــدوان تقوده 

ُ
اليمن يتعرض منذ

ــبــرى 
ُ
الــســعــوديــة مــع تــأيــيــد علني مــن دول ك

ومنظمات دولــيــة معنية بحقوق االنــســان.. 
وعندما تحرك الجيش واللجان من أبناء اليمن، 
قابلته السعودية وعمالوها الفارون من وجه 
العدالة بعشرات الجرائم ضــد أبــنــاء شعبهم 
ومشاركة عدد من قادات األحزاب  في تدمير 
االقتصاد اليمني ونشر المناطقية والطائفية 
ودعم اإلرهابيين وممارسة الفساد .. استعانت 
بهم السعودية لفتح جبهات داخل اليمن وتحت 
ُمسمى (المقاومة) ، وبالحقيقة (المقاولة) ، 
وأمدتهم جارة السوء (السعودية) بالمال والسالح 
وكذلك  بطائرات حربية تقصف  اليمن ليل نهار 
من أجل تسهيل مهمتهم في السيطرة على 
اليمن أرضًا وشعبًا ، تلك المقاومة التي صنعتها 
ــادي إجــرام، تقُتل  (السعودية) تحولت إلــى أي
وتسحل وتختطف  كل من اليؤيدها واليساندها 

أو يرفض العدوان السعودي.. هذه المقاومة 
يتم دعمها سياسيًا وماديًا وإعالميًا  من ِقَبل آل 
سعود، حيث يتم تصويرها للعالم بأنها تتصدى 

لما تسميهم باالنقالبيين.
 المقاومة (المقاولة) باليمن ياسادة ياكرام 
تعمل بالريموت  من داخل غرفة عمليات وزارة 
الدفاع السعودي ، مهمتها تصفية خصوم آل 
سعود  وكذا تم إسناد مهمة إرسال اإلحداثيات 
الخاصة بمواقع المعسكرات وأماكن ومنازل 
ــرقــات 

ُ
الخصوم داخــل األراضـــي اليمنية والــط

والجسور وكافة المنشآت الحيوية، االقتصادية 
منها والتنموية .

المقاومة (المقاولة) باليمن ياسادة ياكرام 
تختلف اسميًا وحركيًا وعقليًا وفكريًا عن أي 
مقاومة شعبية بالعالم، رغم أن إعالم آل سعود 
حول كل شيء باليمن لصالحه وعمالئه ويحاول 
إخفاء بغطاء دولي- كل الجرائم الُمرتكبة في حق 
اليمن أرضًا وإنسانًا وجعل الصورة معكوسة أمام 

الرأي العالمي . 
فالجيش واللجان الشعبية الذين يحاربون 
اإلرهابيين الذين زرعهم آل سعود بجزيرة 
العرب ويتمركزون في اليمن حولهم إعالم 
آل سعود إلى انقالبيين ، واإلرهابيين والقتلة 
والمجرمون بقدرة قادر أصبحوا ُمقاومة مسنودة 
ومدعومة ويتم الدفاع عنها في كل الوسائل 
اإلعالمية بل وقد استخرج لها آل سعود تصريحًا 
رسميًا من منظمة األمم المتحدة ومجلس األمن 

وأمريكا .

    المقاومة (المقاولة) باليمن أصبحوا يعملون 
بالوقت وعلى قدر عدد من يقتلون من اليمنيين 
، على قدر ما يستلمون من أموال ودعم بالعتاد 
يجيز للواقع أن يسميهم (مقاولة) وليس مقاومة 
ألننا إن سميناهم مقاومة فإننا قد نرتكب ُجرمًا 
في حق أخواننا الفلسطينيين واللبنانيين، وإن 
سكتنا فإن جرائم المقاولة اليمنية ستنتشر حتى 
 العام 

ُ
تصل كل بلد عربي سيما وكل شيء منذ
٢٠١١م  يقلد وفي كل الُبلدان  العربية.

الوهابيون والمتمثلون  (بآل سعود) يضعون 
أيــاديــهــم بـــأيـــادي أصــدقــائــهــم األمريكيين 
واإلسرائيليين ، رافعين شعار (تدمير الشعوب 
العربية واجب مقدس) ودعم الفصائل اإلرهابية 
(داعش+القاعدة) من أجل تنفيذ مخططهم 
ــدول العربية التي  الخبيث في تفكيك كافة ال
ترفض االحتالل الصهيوني.. لذا نجد أن ما حدث 
للعراق أوًال ثم سوريا وليبيا ومصر ومن ثم اليمن 
يأتي تنفيذًا مخطط صهيوني وليس لمحاربة 
عيه السعودية وُحلفاؤها .  الشيعة وإيران كما تدَّ
إذًا فــإن المقاومة كُمسمى شرعي حق لكل 
الشعوب الُمضطهدة والمحتلة، ومن حق شعبنا 
مقاومة االحتالل الذي حولته السعودية إلى شكل 
آخــر من أشكال اإلرهـــاب وشرعنته ودعمته 
لغرض سيطرتها وهيمنتها على اليمن عبر  
ات وإخفاء وجهها القبيح أمام الرأي  شراء الوالء

العام العربي والعالمي.
لكن الحقيقة باليمن لها وجه آخر.

 علي عمر الصيعري

 أحمد أبكر األهدل

يا ويلهم أهل 
الخيانة

وطني.. مصروف 
جيب..!!

العدد:  
(١٧٧٦)

 7 / سبتمبر / 2015م  
23/ ذو القعدة / 1436هـ

إن العدوان الذي تشنه الدول العربية العشر بقيادة 
قرن الشيطان في المملكة العربية السعودية وبمساندة 
ــات المتحدة األمريكية والكيان  ــوالي مــبــاشــرة مــن ال
العنصري الصهيوني في اسرائيل لم يعد مجرد عدوان 
فحسب بل أصبح ارهابًا بكل ما تعنيه الكلمة يستهدف 
العنصر البشري في الجمهورية اليمنية تنفيذًا فاضحًا 
لرغبة المنظمات الصهيونية العالمية وقوى االستعالء 
العنصري التي تريد أن تتخلص من الجنس العربي أيًا 
كان، ألن القضاء على العنصر البشري في الوطن العربي 
هو بداية الطريق لفرض اليهمنة االستيطانية لقوى 
االستعالء العنصري في العالم، وقــد أشرنا في بداية 
عــدوان اإلرهــاب واالجـــرام على اليمن في ٢٣ مارس 
الماضي الى أن االعراب الذين تجمعوا لقتال اليمن ليسوا 
أكثر من أداة مسيرة من قوى االستعالء العنصري، وأنهم 
مخدوعون ومضللون وال يدركون الحقيقة ولم يقرأوا 
التاريخ، ولم يعرفوا معنى قول الله سبحانه وتعالى 

عندما قال على لسان أهل اليمن في القرآن الكريم:
 «قال المأل نحن أولو قوة وأولو بأس شديد» صدق الله 
العظيم، ثم أن أولئك األعراب ال يمتلكون قرار أنفسهم، 
ألنهم عبيد مسلوبو االرادة والحرية يفعلون ما يؤمرون 
وال يملكون ألنفسهم نفعًا وال ضرًا، وقد قلنا ذلك مرارًا 
وتكرارًا.. ان هؤالء األعــراب ال يدركون معنى العروبة 
وال يفهمون جوهر االســالم، ألنهم قد خضعوا لتربية 
فكرية سلبتهم معنى الحرية والكرامة وجردتهم من 
مفهوم االخوة والعزة والكرامة وألغت من أذهانهم األنفة 
والكبرياء وزرعت فيهم الخنوع والخضوع ألسيادهم 

دون أدنى معرفة لمفهوم الطاعة.
إن ما يمارسه عدوان اإلرهــاب واالجــرام بقيادة قرن 
الشيطان في الرياض قد يرهن بما ال يدع مجاًال للشك 
أن العناصر القائمة على العدوان واإلرهــاب ضد اليمن 
والوطن العربي قد فاقت الشيطان في إرهابها واجرامها 
ضد اليمن وأهلها واصبحت شيطانية أعظم من الشيطان 
تخدم القوى الصهيوأمريكية بإخالص ال نظير له ولم 
يعد لها أي انتماء للعروبة واالســالم ولم يعد لها من 
االسالم والعرب سوى االسم ترفعهما كشعار لمخادعة 
البسطاء من الناس في العالم العربي واالسالمي أما السواد 
األعظم من أحرار العالم فإنهم يدركون أن تلك العناصر 
مجرد أدوات صنعها الغرب وأعدها لتنفيذ مخططاته 
االستيطانية في الوطن العربي بعد تدمير الشعوب 

العربية..إن ما يفعله تحالف اإلرهاب الشيطاني ضد اليمن 
منذ ٣ مارس الماضي وحتى اليوم من المذابح االجرامية 
وما تنفذه عناصره االجرامية من الذبح للنفس المحرمة، 
قد أعطى البيان العملي على أن تلك الــدول المتحالفة 
ال تمتلك سيادتها وال تقدر على مخالفة اسيادها من 
القوى العنصرية الصهيونية في العام ولم يعد أمامها 
غير الركوع والطاعة العمياء لهم حتى ولو قادوهم الى 
المحرقة، فقد بدأوا العدوان بغطاء اعالمي غرر بالبسطاء 
من الناس في الشعوب المغلوبة على أمرها وحاولوا أن 
يستغلوا العاطفة العروبية والمذهبية زاعمين أنهم 
يــحــررون اليمن مــن االستعمار الفارسي المجوسي- 
حسب زعمهم- وتدافع زعماء الجاهلية األولى وحشدوا 
جيوشهم وأسلحة الدمار الشامل التي استقدموها من 

الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل.
 وكان الهدف من ذلك الغطاء االعالمي الكاذب كسب 
تعاطف الشعوب التي يسيطرون على عروشها ثم تقوية 
العقيدة القتالية لعناصرهم التي سموها الجهادية سواًء 
في جيوشهم الرسمية أو منظماتهم اإلرهابية، لكن ابناء 
اليمن األحرار بينوا للعالم أن اليمن خالية من أية قوى 
استعمارية ســواًء أكانت فارسية أو غيرها فلم يقاتل 
جيوش التحالف ويقهر أسلحة الدمار الشامل سوى 
أبناء اليمن وأرض اليمن وجبالها وسهولها وصحاريها 
ووديانها وكل ذرات التراب اليمني الحر، األمر الذي جعل 
العقيدة القتالية لتحالف الشيطان تنهار في كل مكونات 
النظم العسكرية لدول تحالف اإلرهاب الشيطاني، وما أن 
اكتشف المقاتلون األحرار- الذين مازال الحس العروبي 
واالسالمي يسري في دمائهم- الخديعة حتى أحجموا 
عن االندفاع، ألنهم اكتشفوا حقيقة الضالل المبين الذي 
مارسته ضدهم العناصر الفاجرة واإلرهابية القائمة على 
تحالف اإلرهاب الشيطاني ضد اليمن المؤمن والمسالم 
والواحد والموحد الذي ال يقبل العدوان على أحد مهما 
كان، وما كان أمام عناصر الفجور والغدر والخيانة للدين 
والعروبة إّال أن مألت السجون بأولئك األحرار.. وال أعتقد 
أن قطرًا عربيًا من تحالف اإلرهــاب تخلو سجونه من 
الشرفاء من أبناء األمة العربية واالسالمية الذين رفضوا 
المشاركة في مجازر اإلرهــاب ضد اليمن وأحــرارهــا.. 
وستأتي األيــام بالبيانات والمعلومات الكافية في هذا 

االتجاه.
إن انهيار العقيدة القتالية في المؤسسات العسكرية 

لــدول التحالف والــعــدوان على الجمهورية اليمنية لم 
يقتصر على المؤسسات العسكرية بكل تشكيالتها، بل 
طال المؤسسات السياسية للدول ذاتها التي رهنت نفسها 
لقوى الغطرسة واالستعباد، فقدمت قيادات قومية 
وهامات انسانية كبرى استقاالتها من تلك المؤسسات 
وقالت بالحرف الواحد إن اليمن هو السند وهو المدد الذي 
ال غنى لنا عنه على االطالق ولم يشرفها المضي في ذلك 
العدوان الغادر وحرصت على شرف تاريخها وحافظت 
على عروبتها واسالمها، األمر الذي زاد من حدة االنهيار 
في العقيدة القتالية لتلك الــدول، واألكثر من ذلك أن 
دول التحالف بدأت تدرك أنها ارتكبت جرمًا ال ُيغتفر 
في حق اليمن وأهلها، ورغــم كل ذلك إّال أن العناصر 
الغادرة والفاجرة القائمة على العدوان لم تعد قادرة 
على مخالفة القوى الصهيوأمريكية على االطــالق، ألن 
تلك العناصر باتت مسيرة وليست مخيرة وتحميها قوى 
االستكبار واالستيطان الصهيونية العالمية ومازالت تلك 
العناصر التي رهنت نفسها ألعداء األمة تدفع وبقوة نحو 
المزيد من تدمير الكتلة البشرية ليس من ابناء اليمن 
فحسب ولكن من ابناء دول تحالف اإلرهــاب الشيطاني 
وقد استخدمت سالح الجو لقصف كافة المعسكرات التي 
تعمل على تمويلها والدفع بها داخل األراضي اليمنية 
ثم تقوم باإلبادة الجماعية تحت مبرر نيران صديقة، 
والهدف الذي يجهله المغفلون هو التخلص من أكبر 
قدر من الكتلة البشرية في الوطن العربي تنفيذًا للرغبة 
الصهيونية األمريكية التي عجزت عن فرض االستعمار 
على الوطن العربي بسبب الكثافة البشرية وخصوصًا 
في الجمهورية اليمنية الدولة الغنية التي تمتلك القوة 
البشرية ذات البأس الشديد واالرادة الفوالذية التي 

تستمد قوتها من االرادة اإللهية.
إن الحديث عن انهيار العقيدة القتالية ال يحتاج 
الى براهين عملية أكثر مما قدمته دول التحالف من 
االكراه واالجبار الذي تمارسه ضد القيادات العسكرية 
واالفراد ثم عملية االبادة الجماعية التي تمارسها لضرب 
المعسكرات التي تحشر فيها كل من ترغب في التخلص 
منهم تحت مفهوم النيران الصديقة، األمر الذي يفصح 
عن االيغال في المجازر الدموية لتدمير الكتلة البشرية، 
فبقدرما تدفع العناصر القائمة على تحالف الشيطان 
ضد اليمن باتجاه االجبار واالكراه لعناصرها لقتال اليمن 
وأهلها، بقدر ما تدفع باتجاه تدمير الكتلة البشرية 

ألبناء اليمن من خالل استخدام سالح الدمار الشامل عبر 
الجو والمفخخات لضرب التجمعات السكانية باستهداف 
المدارس والمعاهد والجامعات والمساجد واالســواق 
وصاالت االفراح واألحزان والطرقات والميادين العامة 
وكل االماكن التي تجد فيها كثافة بشرية، حيث تشير 
المعلومات الى أن استهداف مواقع الكثافات السكانية 
ومنازل المواطنين في اليمن يأتي بطريقة ممنهجة 
ووفق خطة مرسومة ال تستطيع كوادرهم محدودة 
التدريب والتأهيل القيام بتنفيذها، األمر الذي يعني 
استئجار عناصر دموية ال تعرف غير القتل والتدمير 
للكتلة البشرية بصورة تنبئ عن العداء الفاجر لالنسانية 
والعدوانية العنصرية التي تهدد مستقبل العالقات 
الدولية، وتجعل من الغطرسة واالستعالء العنصري 
طريقًا لفرض الهيمنة المطلقة على العالم، بمعنى أن 
الخطر لم يعد يهدد الوطن العربي والعالم االسالمي، 
بل العالم بأسره اذا لم َيْصُح الضمير االنساني ويضع حدًا 
لهذا االجــرام واإلرهــاب الذي يمارسه تحالف اإلرهاب 

الشيطاني ضد الجمهورية اليمنية.
إن الحالة التي وصل اليها تحالف اإلرهــاب الشيطاني 
بزعامة قــرن الشيطان في الــريــاض ضد الجمهورية 
اليمنية قد بلغت أعظم وأخطر مدى في قتل النفس 
البشرية فلم يعد القتل مقتصرًا على أبناء اليمن فحسب 
وإنما الدفع بأبناء الشعوب العربية المتحالفة مع الشيطان 
الى المحرقة بقوة اإلرهــاب، فمن لم يقاتل ضد اليمن 
فإن االنتقام بالقتل قد بات واضحًا، وقد يرهن القائمون 
على العدوان أن الدين والوطنية والقومية مجرد وسيلة 
لتنفيذ رغبات أعداء األمة العربية واالسالمية.. ومن أجل 
كل ذلك ندعو أحرار الشعوب العربية الى عدم التورط 
في سفك دماء ابناء اليمن والعودة الى جوهر االسالم 
الذي حرم الدم االنساني والعمل على انهاء هذا العدوان 
البربري اإلرهابي االجرامي، وعلى العالم أن يدرك أن ما 
يهدد اليمن من اإلرهاب واالجرام لن يستثني أحدًا من 
االنسانية، وقد حان الوقت لتالفي خطر من يخططون 
لتدمير االنــســانــيــة، أمــا اليمن فسيظل شامخًا قويًا 
ومعتصمًا بحبل الله المتين ولن يركع أبناؤه األحرار لغير 
الخالق جل في عاله، ألنهم يحملون مشروعًا حضاريًا 
انسانيًا يحقق خير األمة العربية واالسالمية واالنسانية 
جمعاء.. وسيدحر اليمنيون العدوان واإلرهاب بإذن الله.

 زعفران المهنا

تحية لك أنـت

تحية لك وأنت مازلت الرقم الصعب واالول لكل من يمسك بتالبييب 
كراسي السلطة من حولنا في هذا العالم الذي صغر في نظرنا بقدر 

إتساع اليمن في قلوبنا..
وتحية لك وأنت تقذف الرعب والخوف في قلوب الخونة والمرتزقة 

والعمالء..
وتحية لك وأنت تتقاسم معنا لحظات الصمود في وجه االعداء..

وتحية لك وأنت يمني تتقاسم معنا الظالم كمواطن يمني..
وتحية لك و وجنودنا االشاوس على ثغرات الوطن يواصلون النضال 

ويقدمون دماءهم الطاهرة النقية ونحن نقتسم الرغيف وشربة الماء 
كما قال عنا سيد االنام «أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبًا وألين أفئدة» 

في طريقنا للنصر..
تحية للزعيم اليمني العربي رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله 

صالح..

وسنظل نردد:
#أنا_يمني_وأحب_وطني

 المستشار ثابت الحاشدي 

المقاومة.. و «مقاولة» عمالء آل سعود

< وطني عبارة عن مصروف جيب!!!
ال يدوم فيه القتال.. ال يكتمل فيه الحوار

موعود دائمًا بحكم فار
وطني مصروف جيب

فيه حكم التوريث بال توريث
فيه جيشان.. فيه ثورتان.. فيه شارعان.. فيه غبيان...

وطني مصروف جيب
يمتلئ بالرجال.. تموت فيه العيال
تنام فيه األحالم.. يباع فيه الكالم

وطني مصروف جيب
المواطن فيه بال وطن
الوطن فيه بال مواطن

يتخذونه سكنًا
وطني مصروف جيب

حكامه عمالء.. وزراؤه بلداء
مفكروه أغبياء

ثواره فقراء
علماؤه يجيدون البيع والشراء

وطني مصروف جيب
في جيب مواطن حراف

في خزنة مسؤول ال يخاف
وطني مصروف جيب

حّوله المشايخ الى ثيران
قادته العمالة الى النيران

كتابه فجار
أحزابه أشرار

وطني مصروف جيب
لمن ينام بال أحالم

لمن يكتب بال أقالم
لمن يتاجر باألوطان

وطني مصروف جيب
لمواطن بال هوية

لمناضل باع القضية
هذا وطني ببساطة

عبارة عن مصروف جيب


