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6االثنين: 

من فضائح عمليات نصب االخوان على آل سعود

ان» يختفي و«نقم» يفر إلى مكان مجهول
ّ

جبل «عط

«الظالم أسود.. أسود.. أسود.. والليل بارد.. بارد.. بارد.. واألشباح تمأل المكان، خوفًا وطلقات بعيدة تردد الجبال والوديان  
صداها، األسلحة تجمدت فوقها األيدي، الدم الحار التحم بالقصب البارد، حبات الرصاص كانت دافئة مثل القلوب القليلة التي 

تخفق في الربوة.. الليل   طويل،   طويل،   طويل ..  والدقائق   دهور   والساعات   عصور ..  هل   يدرك   أولئك   معنى  الموت؟ ! 
األعين تدور بامتعاض عن المدينة التي تقبع وراءهم، الربوة تشرف على سهل، والسهل أجرد أغبر.. ألوان الموت.. ال لون آخر للسهل 
كل شــيء غيــر الناس والتراب والصخور، والشــجر القليل المتناثر.. العيون تتعود على الظالم لكن البــرد يجمد الرؤية.. ولكنه ال يبلد 

االحساس، كانوا سبعة   وضابطًا ..  نعم   كانوا   سبعة   وضابطًا ..  لكن   هز   الليل   رأسه  ....».. 
هــذه   المقدمــة   من   قصة   األديب   اليمنــي   الكبير   محمد   أحمد   عبدالولي  ( أطفال   يشــيبون   عند   الفجر )  والتي   ترســم   ملحمة   الدفاع   عن  

 صنعاء   في   حصار   ستينيات   القرن   الماضي .. 

آخر كالم حول سقوط صنعاء أن جبل عطان.. لفلف »سامانه« 
وهرب.. ونقم يختفي في مكان مجهول.. وان الزعيم هرب إلى 
خارج العاصمة.. وأن صور حميد األحمر وعلي محسن والزنداني 

وهادي اصبحت في كل شوارع العاصمة..
يا الله.. األصدقاء واألهل شغلونا.. اتصاالت هيا.. اخرجوا من 
صنعاء.. والله.. ان اليدومي حلف انه سيجعل من صنعاء عصيد.. 
ومن المؤتمريين وأنصار الله »كبسة«..حلف يمين من جوار محمد 

بن سلمان.. الكالم من مصادر موثوقة..!
 >  صديق   أبوشريحتين   اتصل   وقال :  سنربطكم   ونسحبكم   من  

 ألسنتكم ..  رددت   عليه   مستفسرًا   ليش؟   أغلق   السماعة .. 
صحيح   من   ظلوا   يكذبون   باسم   الدين   من   على   منابر   المساجد  

 اصبحوا   محترفين   للكذب   من   على   أبواق   اإلعالم .. 
 وصفحات   التواصل   االجتماعي،   كذب   معجون  

 بخلطة   الحريو .. 
منذ بداية العدوان وهم يتحدثون عن عملية 
عدت بطريقة 

ُ
إسقاط صنعاء.. وهذه العملية  أ

مغرية وشيقة، وهاهي طالبان اإلخــوان تنعق 
بصوت واحد.. والهدف من الحديث عن إسقاط 

العاصمة صنعاء هو الحصول على المزيد من األموال 
السعودية والخليجية كلها نصب في نصب..

الحديث   عن   حصار   صنعاء   خطة   جديدة   لنهب   أموال  
 آل   سعود   بطريقة   إخوانية   بعد   ان   فشلوا   في   الحصول  

 على   المزيد   من   األموال   بعد   هزيمتهم   في   تعز   وباب  
 المندب   ومأرب .. 

اإلخوان نصابون بامتياز ويتعاملون مع آل سعود الذين 
وجــدوا أنهم اغبياء وحمقى.. لهذا كل يوم يزفون لهم 

انتصارات مزعومة بالعربية والجزيرة وكلها كذب في 
كذب.. المهم طالما آل سعود يدفعون لهم، فقد ظلوا في 

تعز يبيعون عبر قناتي الجزيرة والعربية انتصارات إلى درجة 
اعتقد   فيها   بعض   األجانب   أن   تعز   أكبر   من   أفغانستان   وصدموا  
 عندما   عرفوا   أن   القتال   داخل   شوارع   مدينة   عتيقة   ال   تتعدى  

 أربعة   كيلو   مترات   طوالً   وعرضًا .. 
اختصارًا  » الميثاق «  ترصد   بعضًا   من   التعليقات   الساخرة  

 والفاضحة   ألكاذيب   اإلخوان   عن   حصار   العاصمة   صنعاء : 
تحذير   مهم   ممول

أول شيء تعالوا شوفوا هذه الفضيحة التي كشفها االستاذ 
أحمد الحبيشي، حيث نشر منشورًا قال فيه: وصل بهم االفالس 
إلــى شن حــرب نفسية لترويع سكان صنعاء من خــالل نشر 
اعالنات مدفوعة الثمن على الفيسبوك بأسماء صفحات وهمية..
ويضيف :  الحظوا   أن   إدارة   الفيسبوك   نشرت   هذه   الصفحة  
 كإعالن   يظهر   في   صفحات   كل   المشتركين   ووضعت   على   يسار  

 المنشور   عالمة   االلكترونية   تفيد   بأنه  » ممول «.. 
طبعًا المنشور يحتوي على »تحذير مهم« وفيه أن »المقاومة« 
وزعت منشورات في بعض أحياء العاصمة تدعو السكان إلى التزام 
الحياد قبيل اقتحام العاصمة والتي تسمى »عاصفة النصر« فيما 

بدأت العاصمة تشهد نزوحًا مع قرب بدء معركة »تحريرها«.
ويضيف  االستاذ احمد الحبيشي بتاريخ ١٩ ديسمبر: أمطرتنا 
وســائــل اإلعـــالم السعودية ومــواقــع المرتزقة على االنترنت 
وصفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي فجر اليوم بأخبار 
اقتحام صنعاء وانتشار ما تسمى (المقاومة) وقــوات عبده 
هادي في شوارعها ، واستسالم أعداد كبيرة من (قوات   الحوثي  

 والمخلوع ). 
انزعجت زوجــتــي مــن هــذه األخــبــار التي تستحق مصادرها 
(العرعرة) ، ثم هدأت كثيرًا بعد أن قامت- من حسابها الشخصي- 

بزيارة صفحة الجنرال حسين عزيز الذي سخر من هذه 
األخبار ، واكتفى بالتعامل معها بواسطة الضحك و(القهقهة).

بعض العمالء والمرتزقة روجوا لهذه األخبار المفلسة ، وآخرون 
ذهبوا بعيدًا الى ترويج تصورات سياسية للمرحلة القادمة ، 
بعد ان تمكن العدوان السعودي األميركي من تحقيق أهدافه 
العسكرية باحتالل صنعاء والحديدة، واستسالم قوات (الحوثي 
والمخلوع) صباح اليوم، على نحو ما جاء   في   صفحة   أحد   اإلعالميين  

 المرتزقة،   والتي   تجدون   صورة   لها   أسفل   هذا   المنشور  !! 

سألتني   زوجتي :  ما   رأيك   في   هذه   األخبار   الكاذبة   ؟
قلت   لها   سأرد   عليها   بشراء   خضار   وسمك   طازج   وصل   فجرًا  
 من   الحديدة  ( المحتلة )  ،   باالضافة   الى   لحوح   حبشي   وملوج  
 صنعاني   من   القاع   في   قلب   العاصمة   صنعاء   ،   وعليك   الشفوت  

 والصيادية   العدنية   بالبطاطس   المقلية . 
قدي   ميتة

أما   األستاذ   نبيل   الصوفي   فقد   ضاق   ذرعًا   وترك   برنامجه  
 التلفزيوني   وسافر   إلى   نهم   وكتب   في   ٢١   ديسمبر  
 منشورًا   بصفحته   بالفيسبوك   يقول :  من   طول   جلستنا   في  

 البيوت،   نعتقد   الطرقات   قدي   ميتة . 
هذا الطريق القادم الى صنعاء، فاجأني اليوم، صحيح 
ليس كالحركة الــمــعــتــادة، لكن فــي النهاية ال تــزال 
الــنــاقــالت مــن والـــى صنعاء تتحرك، ســيــارات بــأرقــام 
اليمن السعودية، دبي، قطر.. تسير وتجيئ.. األسواق 
والمطاعم، مفتوحة.. حتى الشحاتة التي كانت في نقيل 

بن غيالن التزال كما هي . 
فرضة   نهم،   كما   نقيل   بن   غيالن،   ال   يحتاج   سوى  
 ألفراد   القناصة،   هذه   االطواق   من   الجبال،   توفر   لمن  
 يحمي   صنعاء   امكانات   طبيعية،   فال   تقتله   طائرة،   وال  
 تقوى   على   اقتحام   الجبل   أي   معدات   وهو   متمترس  

 فيه . 
لست مهتمًا بالقول: لن يحتلوا صنعاء.. فهي 
حــرب، بل بالقول: يمنيون، من كل المحافظات رأيتهم 
اليوم، على مرتفعات هذه الجبال التي ألعدائها عشرة اشهر 
وهم يقولون انهم وصلوها.. أيديهم على الزناد.. ابن تعز، بجوار 
ابن حجة.. وجدت من شبوة، ومن أبين، كما وجدت من صنعاء 

ومن   صعدة . 
كل   المعسكرات   التي   ذكروا   انها   من   أمس   بأيدي   عيال   العاصفة،  
 ينتشر   أفرادها   في   محيطها،   وفقا   لخطط   االنتشار   في   مواجهة  

 عدوان   الطائرات . 
أفراد   القبائل،   تتوزع   لتحمي   ارضها،   والجيش،   ليحمي   الطريق  

 العام . 

تعود   من   فرضة   نهم،   وانت   تسأل   نفسك :  هم   يعلمون   ان   صنعاء  
 عصية ..  السعودية   نفسها   قد   حاولت   قبل   خمسين   سنة   اقتحامها  
 لدعم   عودة   اإلمامة   وفشلت،   وعادت   خائبة ..  فلماذا   اليتعلمون؟
ليست   المسألة،   حماية   صنعاء،   بل   متى   تعود   اليمن   لسالمها .. 
 اليمن   كل   اليمن،   أما   صنعاء   فهي   بأمان   من   كل   ما   يجري   على  

 األرض .. 
ساعات   قليلة

أما االستاذ حسن عبدالوارث- رئىس تحرير صحيفة »الوحدة« 
فقد طفح من هذه األكاذيب وكتب ساخرًا في منشور بصفحته: 
أتصل بي صديق حميم من الرياض قبيل الظهيرة، مؤكدًا أن 
قوات التحالف ستصل صنعاء خالل ساعات قليلة.. واسعدني 
بقوله أنه أرسل لي هدية قيمة بمعية أحد الضباط القادمين   مع  
 تلك   القوات ..  منذها   وحتى   اللحظة   وأنا   منتظر،   متنقالً   بين   الباب  

 والردهة   والنافذة .. 
ال   أدري   هل   أنام ..  أم   أظل   منتظرًا؟

بصراحة   بدأت   أفقد   األمل،   فال   يأتيني   صوت   من   تحت   المبنى   غير  
 نباح   كلب  جائع   ومواء   قطة   تعاني   آالم   الدورة   الشهرية !! 

النصر   الموهوم
أما االستاذ/ عبدالجبار سعد فينسف هذه األبواق نسفًا حيث 
يقول الثالثاء في منشور بصفحته: الحظت أن الكذب خارج اليمن 
يــروج على أصحاب األحــالم الخادعة بانتصار الباطل، وألنهم 
يعزلون أنفسهم عن حقاٍئق ما يــدور في الــداخــل، فكل يوم 
لهم رواية لصناعة النصر الموهوم، وكلما سقطت   األولى   ينبري  

 الكذابون   لعمل   رواية   أخرى .. 
فال   الواهمون   ملوا   وال   الكذابون   توقفوا ..  سبحان   الله   القائل : » فال  

 تعجل   عليهم   إنما   نعد   لهم   عدًا «.. 
تزحف

فيما الناشط كامل الخوداني أكد أن »المقاومة« تتقدم لمحاصرة 
العاصمة صنعاء عبر مواقع صحافة نت، كما أن قــوات تحالف 
الــعــدوان تلقي القبض على »صالح« بمعسكر »الــواتــس آب«، 

وتزحف من عدة صفحات بالفيسبوك واالنستقرام«..
ولم يكتف بذلك بل ذهب إلى القول: »يا الله ارضى علينا وعلى 
والــديــنــا.. يسعد صباحكم.. أيــن جــاء- سمير الصالحي- هيا 
أيش دخلوا اصحابكم صنعاء بحسب وعدك وأيمانك..؟! نخرج 

نستقبلهم.. أو أرجع أرقد وأكمل نومي..«.
ويواصل الخوداني سخريته بقوله: قتلني البرد وأنا جالس من 
مغرب جنب الطاقة أتفرج إلى الشارع ومراعي لحقهم المقاومة 
أيحين يوصلوا.. طفشت.. قمت غلقت الطاقة وفتحت »الالبتوب« 
اشوف األخبار.. لقيت »المقاومة« هذه اللي كانوا يقولوا قد هي 
في نهم.. وأنا من خبالتي صدقت وجالس   مراعي   لهم ..  آخر   واحد  
 منهم   بيجري   نحو   منفذ   الوديعة،   وأول   واحد   من   السرعة   اللي   هو  

 هارب   بها   باقي   له   شويه   ووصل   الرياض .. 
ويواصل الخوداني سخريته من أبواق اإلخوان قائًال: مع أني عارف 
أنكم كذابين وحافظ لكم غيب، ومحضر ماجستير ودكتوراة 
بكذبكم من عام ٢٠١١م إلى اليوم.. إّال مدري مالي هذه المرة.. 
افتكرت أن قده منكم الصدق.. وهذه واحدة من ثنتين يا إما وقد 
أنتم بتحبكوا الكذب واكتسبتوا خبرة   بحكم   السنوات   اللي   عشتوها  
 وأنتم   تكذبون   إلى   درجة   أن   أنا   صدقت ..  يا   إما   أن   أنا   تحيمرت   على  

 آخر   عمري .. 
ك   شلينا   الجوف ..  ارجعوا   جددوا   تأشيرات  

َّ
ك   وصلنا   نهم ..  قل

َّ
قل

 الزيارة   واإلقامة   قبل   ما   ينتهين،   بعدين   تدفعوا   غرامة ..  عليكم  
 ما   تستحقوا ..  قد   أنا   مزكوم   من   البرد   جالس   باب   الطاقة   من   تحت  

 رأس   كذبكم .. 
خسف   الله   بكم   وبكذبكم . 

سعد:  كل   يوم   لهم  
 رواية   عن   صناعة  

 النصر   الموهوم
الخوداني: قوات العدوان 

تزحف إلى صنعاء عبر صفحات 
الفيسبوك والواتس آب

مرتزقة كاذبون!

الحبيشي:  حرب   نفسية مفضوحة   لترويع   سكان   صنعاء
الصوفي:  يعلمون   أن   صنعاء   عصية .. والسعودية تعرف ذلك
ْبَسة » 

َ
ف يمين   بأنه   سيجعل   صنعاء  « ك

َ
اليدومي   َحل

عبدالوارث:  فقدت   األمل   بوصول   هدية  يحملها  ضابط   في   قوات   التحالف   القادمين   لصنعاء

عي انها سياسية وتنتقد الوضع  المتابع البسيط لتصريحات عدد من الشخصيات التي تدَّ
وتحدث ضجيجًا ال داعي له كونه اليقدم واليؤخر.. فتصريح  المدعو المخالفي ورد مصدر 

مسؤول كنت اتمنى ان يكون الرد باالرقام والحقائق وهي كثيرة  جدًا..
فالنظام السابق ومن عمل معه رغم كل شيء من اخطاء وفق تصريحاتهم  اليحتاج 
من احد ان يدافع عنهم ولن يضيف المديح شيئًا او ينقصهم الذم فهناك حقائق ناصعة 
البياض تتحدث.. تريد فقط اظهارها، او البحث عنها حتى في نفوس الشخصيات المعادية 

وستصل بسهولة..
ابسطها أن نقول للمخالفي: انت احد انجازات عفاش البسيطة جدًا كونه استثمارًا في 
الجانب االنساني واحسن اليك في  يوٍم ما.. انت عبدالملك المخالفي احد انجازاته كونه 
استثمر في الجانب السياسي والديمقراطي وجعلك تتحدث وتنشئ حزبًا وغيرها كثير 

انت تعلمها اكثر منا..

ناهيك عن انجازاته واالجتماعية واالدارية،  فقد شهد اليمن  في حقبة حكمه تحوالت 
كبيرة .رغم كل ما قيل ويقال.. وأتحداكم باالرقام والحقائق.

ذكر مقارنة بإنجازات وتجربة 
ُ
وهي كثيرة تعالوا الى مناظرة نقارن انجازتكم التي الت

رائدة يدركها الجميع..
 هناك اوراق عمل عن تجارب االصالحات واالنجازات االدارية في اليمن  اقرأوها يمكن 

تعرفون ماذا قدم الرجال يا.. هؤالء؟
وعندي تساؤل أتحداهم يجيبون عليه: ما الذي قدمه هؤالء النفر لليمن؟ 

اللبيب يجاوب ويكتب ويوثق بمرجعية ماقدم لكي نخلده وندونه في كتب التاريخ 
والسياسة والفكر واالدارة..

كلي ثقة ستعجزون عن االجابة وتخجلون من كتابة اي جواب النكم التملكون اي رصيد..
ّبحتم ياهؤالء كل ما تعملونه هو الضجيج كإناء فارغ.. بالصنعاني (ما تقنقح إال التنك 

ُ
ق

الفاضية)..
 ياهؤالء االنسان اليمني يقارن ويضعكم في الميزان كل حسب وجهة نظره لكن ما يترك 
اثرًا إّال باالفعال والممارسات بالسلب او االيجاب وليس الضجيج الهالمي.. تأثيركم ياهؤالء 
سلبي طغى على سلبيات اآلخرين بل رفع من ايجابياتهم واصبح المواطن البسيط يحن 

للزمن الجميل..

ضجيج هالمي من شخصيات كرتونية
 هايل حسين


