
< المال المدنس يمرغ بالوحل وجــه كل 
قبيح مهما اخفى بشاعة قبحه..

الدكتور نبيل العربي- أمين عام الجامعة 
العربية- ظــل مثل أبــو الــهــول مجرد كتلة 
من احجار.. وأطفال اليمن يقتلون بمذابح 
جماعية.. هذا الكائن العجيب لم يدن ولم 

يستنكر ولو من باب إنساني..
ونجده عندما نفذ أبطال الجيش واللجان 
العملية الــنــوعــيــة فــي صــافــر ضــد الــغــزاة 
ــريــاض يصف المدافعين عن  ومــرتــزقــة ال

أرضهم ووطنهم باإلرهابيين.
إن مثل هذه الكائنات التي تلعق األحذية من أجل المال هي التي أوصلت 

مصر أم الدنيا وأمتنا العظيمة إلى هذا المستوى من الذل والهوان..
فعًال.. ليس لهذا الكائن من العرب إّال اسم «العربي»!؟

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

أمام هذا التكالب على الشعب اليمني من  
ه  القريب والبعيد ، وبعدوان تقف وراء
متالزمات الغطرسة والتعالي يجهل منفذوه 
مخاطره وإن انكشفت أهدافه يكون من المطمئن 
عدم اغفال أن الشعب اليمني أكبر من أن ُيقهر 

وفق ما يخططون .
Á تلك واحدة .. أما الثانية فهي أن التأريخ يؤكد 
أن الظالمين سواء أكانوا أفرادًا أو أنظمة ال يبقون على 

ما يرونه قوة بل لهم عمر وأجل في القوة المادية .
Á والتأريخ يذكر أن ما من كيان بلغ من القوة 
المادية مبلغًا إال وأعقبه ضعف وهوان بل ويسيطر 
عليه من تصّورهم ضعافًا من قبل، فكيف عندما 
يتعلق األمر بشعب مثل الشعب اليمني بعظمته 

وبأسه.
Á ومــا نــراه من استكبار من يقصفون اليمن- 
شعبًا ومقدرات- بالطائرات األمريكية من الجو إنما 
يمثل زيفًا سينكشف حتمًا مع أول ناصية للحقيقة .
Á على أن هذا العدوان الذي ال يستثني المصنع 
أو المدرسة أو المسجد إما قصفًا أو تفخيخًا انتحاريًا 
وإن كان يؤلم القلوب ويدمي الصدور إال أنه يؤكد أننا 
في اليمن أمام مفترق طرق تفرض علينا مغادرة 
كل صور الخصومة الفاجرة حتى ال نفشل وتذهب 

ريحنا .
 Á إننا في اليمن أمام مؤامرة إقليمية ودولية 
تتطلب أن نبحث عن أفضل ما فينا ونبرزه ونؤكد 
عليه؛ ألنه ليس أخطر من العدوان الخارجي إال هذا 
الصراع الداخلي باعتباره بابًا للتخبط وجلب األغراب 
، وله انعكاسات خطيرة يستغلها أعداء يظهر 
عليهم التصميم المتغطرس على أن يقضموا 
من اليمن أكثر مما يستطيعون هضمه بدليل ما 

أصابهم حتى اآلن .
 Á  لقد قام المجتمع في الغالب األعم بدوره 
ــة وتــدهــور  ــدول حيث رغــم الــمــعــانــاة وغــيــاب ال
المعيشة وزيادة الفقر والبطالة ما يزالون رفقاء 
 إال أن يرتقي النخب االفتراضيون 

َ
ببعضهم ولم يبق

ورجـــال السياسة إلــى مستوى عــامــة الشعب ، 
فالجميع تحت الرصد حيث رجال السياسة نوعان 
.. إمــا إطفائي محب لوطنه وإمــا مجرم وحّمالة 

للحطب .

الظالمون .. منطق 
التاريخ ..!!

د. سالم يتماثل للشفاء

< كل يوم يمرُّ على نظام آل  
ســعــود- بعد إقــدامــهــم على 
ارتكاب حماقة بعدوانهم الغاشم على 
جــارتــهــم الــيــمــن- يكشف لهم ولمن 
شاركهم تلك الحماقة من المرتزقة 
والعمالء كم هم أغبياء وبعيدون عن 

الواقع..
- صبية المملكة ظنوا أنهم بترسانتهم 
العسكرية الحديثة قادرون على اجتياح 
اليمن كقدرتهم على شـــراء أغلبية 
األنظمة الخليجية والعربية ومواقف 
المجتمع الـــدولـــي وأهـــم المنظمات 

الحقوقية واإلنسانية..
لــقــد خدعتهم الــهــاالت اإلعــالمــيــة 
الضخمة التي سلطت على «عاصفتهم» 
وتآمرت عليهم حساباتهم الغريبة في 
زمن تآمر الدول العظمى على حلفائها 

في المنطقة..
لم يدرك كهول المملكة وجهالها أننا 
في عصر لم يعد يقبل االرتجال والتهور 

والغوغائية في أمر من أمور الحياة..
وما نتمناه أن تكون العملية العسكرية 
النوعية التي فاجأتهم في معسكرهم 
بصافر- محافظة مأرب- قد ايقظتهم 
من غفلتهم ليتفادوا ما سيليها ويثوبوا 

إلى رشدهم.. ألن القادم أدهى وأمّر.

اق الظالم
َّ

طالبنا وُعش

< يصنع طــالب وطــالــبــات المرحلتين 
األساسية والثانوية انتصارًا عظيمًا على 

عشاق الظالم وأعداء الحياة..
فــإصــرارهــم على أداء االمتحانات تحت 
قــصــف صـــواريـــخ الـــعـــدوان رغـــم الــظــالم 
والتشرد وكــل المنغصات،  تأكيد للعالم 
انه ال يمكن للمتآمرين والظالميين وأعداء 

البشرية أن يوقفوا عجلة الحياة.. واليمكن 
أيضًا أن ينجح مشروع القتل والدمار على 
أجــيــال اليمن الــذيــن يخرجون بالماليين 
حاملين «القلم» كأعظم ســالح لالنتصار 

على قوى الشر والعدوان..
 فِنْعَم الــرهــان يا فرسان اليمن وأملها 

الباسم.

< سقوط أشخاص أو جماعات 
في الخزي أمر ليس بالغريب..

لكن أن يسقط حزب في الخزي 
فهنا تكمن الــغــرابــة.. طبعًا إذا 
لم يكن حزب اإلصــالح باعتباره 

متعودًا على مثل هذا السقوط..
تخيلوا أن كل المجازر الجماعية 
التي ارتكبها العدوان في المخا 
والمزرق وسعوان والمهمشين 
و.. و.. و.. إلخ، وكذلك التفجيرات 
في المساجد، كل هــذه الدماء ال 

تعني لــإلصــالح شيئًا وإن تغّنى 
بالوطنية..

األخزى أن يظهر علينا اإلصالح 
ـــحـــرارة  ــه وب ــي ــان يـــعـــزي ف ــي ــب ب
ــة مـــن جــنــود  اســتــشــهــاد كــوكــب
اإلمـــــارات والــبــحــريــن، والجيش 

الوطني في مأرب- حسب قوله..
أحــــد الــمــعــلــقــيــن عــلــى بــيــان 
اإلصالح قال: (أخيرًا أصبح حزب 
«اإلصــالح» يمارس دور النائحة 

المستأجرة)!!

العربي.. والمال المدنس

النائحة المستأجرة!!

< يتماثل المناضل الدكتور قاسم سالم- 
رئيس المجلس األعلى ألحزاب التحالف- 
للشفاء بعد إجراء عملية جراحية في 

لبنان تكللت بالنجاح..
نتمنى للدكتور قاسم سالم الشفاء 

العاجل، والعودة إلى أرض اليمن 
ــه وســالمــتــه لــيــواصــل  ــل بــحــفــظ ال
مسيرته النضالية إلى جانب شعبنا 

في هذه الظروف 
ــتــي  ــة ال ــصــعــب ال
ــــواجــــه فــيــهــا  ي
ــًا بربريًا  عــدوان
وحـــــــــصـــــــــارًا 

همجيًا.

اِر من هؤالء
َ
َحذ

< تجاهل معاناة وصبر الشعب وترك الطابور الخامس يجلد المواطنين 
بوحشية صباح مساء أمر في غاية الخطورة..

ليس معقوًال ان يترك المعنيون وفي ظروف الحرب المواطنين فريسة 
للمتالعبين بأسعار السلع األساسية.. أو أن يتحول أنصار الله إلى حماة ألصحاب 

السوق السوداء.. من البترول إلى الديزل وحتى الغاز المنزلي..
إن صواريخ الطابور الخامس أشد وأخطر من صواريخ أبو رغال..

تحرير اليمن من اليمنيين!!
< سُيحمد لمملكة آل حقود أنها حررت اليمن من اليمنيين.. 
من صالح والحوثيين.. سُترفع لها القبعات ألنها تمكنت- بحشد 
مرتزقي عدواني- من تسوية البشر والحجر والعمران والشجر 

بالتراب..

أو هكذا تتوهم الطبقات السياسية المستبدة في بلدان 
العدوان البشع واالنبطاح الجشع أمام بريق الذهب، والمصدومة 
إلى اآلن من الصمود فوق االسطوري لشعب فقير لكنه قوي 

اإلرادة والعزيمة، وشامخ الهامة ومذيقهم شّر هزيمة..

تأسست عام ١٩٨٢م
contact@almethaq.net
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رئيس التحرير

القادم أدهى وأمّر

أمريكية تقتحم مقر إقامة الملك السعودي وتصفه بقاتل
< حظي مقطع فيديو بتداول وانتشار في مواقع التواصل االجتماعي، لناشطة أمريكية 
مناهضة للحرب السعودية على اليمن، حيث اقتحمت مقر إقامة الملك السعودي خالل زيارته 
لواشنطن، وتحدت رجال األمن لتهتف ضد الحرب والقتل، ونعتت الملك بـ "قاتل أطفال اليمن"، 

 أوباما بالتوقف عن "الصفقات مع قاتل األطفال والنساء في اليمن".
ً
ومطالبة

وأثنت التعليقات والنقاشات، حول الفيديو، على موقف وشجاعة الناشطة األمريكية التي 
ظهرت وهي تحمل الفتة بشعارات مناهضة للحرب في الفندق الذي استأجره بالكامل الملك 
السعودي للوفد المرافق - فندق جورج تاون بوشست - وهتفت بالشعارات ضد الحرب وزيارة 
الملك السعودي، وكانت تردد وبصوت مرتفع: "أوباما، ال تقابل قاتل أطفال اليمن.. أوباما، ال 

تعقد صفقات مع قاتل األطفال في اليمن.. أوقفوا آلة القتل السعودية ضد األبرياء.. أوقفوا 
القتل في اليمن.. النظام السعودي يقتل األطفال والنساء في اليمن.. النظام السعودي تلطخت 
يده بدماء نساء وأطفال اليمن.. أوقفوا النظام السعودي الذي يقتل النساء واألطفال في اليمن.. 
ال تتعاملوا مع النظام الذي اليعطي حتى النساء حقوقهن.. العار عليكم إن لم توقفوا النظام 

السعودي الدموي".
هذا وكانت أقيمت وقفة احتجاجية أمام البيت األبيض ضد الحرب على اليمن نفذها العشرات 
من أبناء الجالية اليمنية والجاليات العربية في أمريكا ومنظمات حقوقية تندد بعدوان آل 

سعود على اليمن..


