
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

ــم أكـــن أتــصــور تــعــز إال مركز  ل
إشعاع وطني .. ولم أتصورها إال 
منارة للمدنية والتحضر واحترام 

قيم العلم والعمل .
� هذا ما اعتقدناه من منطلق 
التقييم الموضوعي لكون األكثر 
احترامًا للمعرفة وحب العمل هو 
مؤهل ألن يرتقي أكثر في السلم 
ــي فــي شكله  ــســان الــحــضــاري واإلن
الــســلــيــم، غــيــر أن تــعــز تعرضت 
وتتعرض لالبتالء من بعض أبنائها 
المسكونين بأفكار وقناعات أساءت 

لتعز وأساءت لليمن.
� كنا نتصور أن تعز هي أكثر 
المحافظات حصانة ضد األفكار 
الــحــاقــدة والمتطرفة والجاهلة 
ات  حتى حلت بتعز هذه االستثناء
ــدت قــاعــدة الغالبية  التي وإن أك
المتعايشة مــع الجميع إال أنها 
كشفت كيف أن مــن المتعلمين 
ــى كــارثــة على أهله  مــن يتحّول إل
وأبناء محافظته حتى كانت صدمة 
هذا التعاطي بردود أفعال عنيفة 
ــن أبــنــاء  ومــتــطــرفــة تــجــاه أســـر م
المحافظة بخلفية أكــدت للكثير 
من المتابعين أن تعرضت له أسر 
بعينها من اإلبــادة والتنكيل على 
أساس غير وطني وغير أخالقي وال 
إنساني كالذي حدث آلل الرميمة 
ويــحــدث الــيــوم آلل الــجــنــيــد في 

الصراري .
� ومن غير المعروف إذا ما كان 
مــا يـــزال فــي الــحــال فسحة للقول 
لهؤالء الذين يحرضون تعز على 
بعضها .. اعقلوا .. فلقد تجاوز 
األمــر مــا كــان مــن التحريض على 
الفتنة ، وصـــارت فــصــول الفتنة 
متجددة في تعز خصًما من رصيد 
تعز الــمــدنــي حيث تعز صاحبة 
الحضور التاريخي في قلوب عامرة 
ــداد  برفض الجهل ونــزعــات االرت

والتخلف .
� لقد كانت تعز دائمًا متنفسًا 
ورئة واسعة لما هو مدني وعاقل 
ورافـــض للجهل.. وكــانــت محطة 
الــهــاربــيــن مــن جحيم الكهنوت 
في صنعاء ومحطة القادمين من 
الجنوب لمناصرة الثورة األم، فضًال 
عن كون أبنائها هم البنى المحترمة 

في كل مهن العلم والرزق الحالل.
� شخصيًا .. سأبقى مراهنًا على 
أن تعز ستتخلص مــن أوجاعها 
ها  بجهود الجميع وفي المقدمة أبناء

.. وَمْن يدري..؟
�  عند الله كل خير .

تعز.. أوجاع 
المفاجأة ..!!
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التصدي اليمني للعدوان السعودي البربري الوحشي 
الباغي ومواجهته على الحدود وفي العمق وما بعدهما 
هو الخيار الرادع الذي يمكن التعويل والرهان عليه 
وبه نعوض فارق القوة بين شعب مظلوم مفقر مسالم 
حضاري عريق وعظيم لم يعتِد على أحــد طوال 
تاريخه القديم الممتد آالف السنين، وكان معتدى 
عليه في تاريخه المعاصر، وبين جارة السوء مملكة 
آل سعود حديثة النعمة النفطية الوهابية التكفيرية 
التي صنعها االستعمار البريطاني على التوسع في 
شبه الجزيرة العربية وورثها االستعمار األمريكي 
الحديث مع شقيقها التوأم اسرائيل وأوكل إليهما 
مهمة خدمة مصالحه وتأبيد سيطرته وهيمنته على 
أرض أمة العرب المباركة مهبط الديانات السماوية 
وموطن الحضارات االنسانية األولى وتمزيق شعوبها 

واالستيالء على ثرواتها.
هذه حقائق هي مغيبة اليوم بسبب المشاريع 
التآمرية التي تعرضت لها هذه األمة من اعدائها 
والتي كان فيها رأس الحربة المال النفطي العربي 
في الجزيرة العربية والخليج والفكر الوهاب 
اإلرهابي المعادي للعرب والمسلمين والبشرية 

كلها.
الشعب اليمني يتعرض لحرب عدوانية مستمرة 
وغزو واحتالل ألرضه.. اليمنيون يتعرضون إلبادة 
جماعية ووطنهم يدمر من الجو والبر والبحر ولحصار 
ظالم وجائر.. إنها حرب شاملة يشارك فيها العرب 
والمسلمون والمجتمع الــدولــي.. النظام السعودي 
اشترى بعض القوى والقيادات السياسية وجيش 

الخونة والعمالء والمرتزقة والتنظيمات اإلرهابية 
الوهابية من االخــوان الــى داعــش.. اشترى جيوش 
بعض األنظمة العربية للعدوان على اليمن.. اشترى 
الضمائر والعقول.. اشترى المنظمات الحقوقية 
والقانونية واإلنسانية.. اشترى األمم المتحدة.. اشترى 
اإلعالم.. اشترى الدول الكبرى والدول الصغرى في 
ــذي لم  الــقــارات الخمس فــي عــدوانــه على اليمن ال
يترك وسيلة إّال قام بها من أجل وقف العدوان ورفع 
الحصار.. قبل بكل دعوات الحل السياسي السلمي.. 
استجاب لمشاورات جنيف األولى والثانية برعاية من 
األمم المتحدة التي أثبتت من اليوم األول تواطؤها 
د في قرار مجلس  وتغطيتها للعدوان وهو ما تجسَّ
ــذي شرعن الــحــرب العدوانية  ــن «٢٢١٦» ال األم
للسعودية على اليمن بعد أكثر من أسبوع على شنها 
ولم تحرك ساكنًا إزاء االنتهاكات الصريحة والوقحة 
للقوانين الدولية بل وذهب العدوان السعودي الى 
ما هو أبعد- إهانة المنظمة الدولية وأمينها العام، 
 لقتلها أبناء الشعب اليمني 

ً
نتخبت السعودية مكافأة

ُ
وا

ومعظمهم من األطفال والنساء في مجلس حقوق 

اإلنسان وعندما خجلت بعض المنظمات اإلنسانية 
وقدمت إثباتات أن النظام السعودي يقتل اطفال 
اليمن بطائراته وصواريخه وقنابله المحرمة دوليًا 
دخلت 

ُ
بشكل ممنهج مع سابق اإلصرار والترصد وأ

القائمة السوداء كدولة قاتلة ألطفال اليمن تراجع بان 
كي مون األمين العام لألمم المتحدة عن هذا القرار 
معترفًا بأنه تعرض لضغوط وابتزاز المال السعودي، 
مقرًا ضمنًا بأن ما يسود عالم اليوم هو قانون الغاب 
البشري الذي ال يمكن مقارنته بقانون الغاب الحيواني 

على االطالق.
لنخلص الى نتيجة أن النظام السعودي هو الصورة 
األكثر بشاعة في التاريخ اإلنساني وأننا في عالم ال 
يعظم إّال القوة المتجردة من كل المبادئ والقيم 
واالخالق االنسانية.. عالم كل شيء يمكن المتاجرة به 
وقابل للشراء والبيع.. عالم ال يؤمن إّال بالقوة.. ونحن 
شعب قوي بإيماننا بالله وثقتنا به وحده.. ووحدنا 
سنواجه هذا الظلم والجور والطغيان وسوف ننتصر.. 
سنواجه العدوان والغزو واالحتالل الذي نتعرض له 
بنقل المعركة الى أرض العدوان بعد أن بذلنا كل ما 

نستطيع لوقف هذه الحرب الظالمة ورفع الحصار 
الظالم.. قدمنا التنازالت، قبلنا الجلوس مع وفد 
عمالء ومرتزقة الرياض وأوقفنا الرد على العدوان 
في الحدود.. كنا نعرف أن من نتشاور أو نتفاوض 
معهم عبارة عن دمى ال يملكون من أمر أنفسهم 
شيئًا، ونعرف أن من باع أرضه وعرضه وقبل بقتل 
ابناء وطنه ولم يباِل بدماء وأشــالء النساء واالطفال 
مقابل ثمن بخس من المال السعودي ليس ندًا لنا، 
لكن قانون الغاب الدولي فرض علينا ذلك وأردنا إقامة 
الحجة وإّال فنحن شعب أولو قوة وأولو بأس شديد.. 
وألن الضعفاء ال مكان لهم في عالمنا الذي نعيش فيه، 
لذا سنقاتل العدوالسعودي حيث يكره، وسيضرب 
أبطالنا الشجعان الميامين في الجيش واللجان عقر 

داره.
قانون القوة الــذي يؤمنون به سنحوله الى قانون 
ضعف بتغيير مسار هذا العدوان البربري وسنفرض 
قواعد اشتباك أكثر عدالة وانتصارًا للحق في مواجهة 

قوى الباطل الظالمة..
 نــدرك أن عدونا فاجر وحاقد.. بــاٍغ ومتغطرس 
وخبيث.. فليكن تجسيده للشر المطلق، ونحن 
سنواجه كتجسيد للحرية والعزة والكرامة والسالم.. 

سنواجههم لننتصر كتجسيد للخير المطلق..
بعد الكويت لن نتفاوض مع خونة وعمالء ومرتزقة 
باعوا أنفسهم للشيطان مقابل حفنة من المال المدنس 
بل مع الشيطان السعودي ذاته الذي سنواجهه في 
عقر داره انتصارًا لعودة األمن واالستقرار والسالم 

لليمن واألمة العربية واالسالمية والعالم كله.

     أحمد الزبيري

معركة الحدود انتصار للوجود والسالم

حزب البناء
ــخــيــل رمــــزي والـــكـــرامـــة غــايــتــي ال

والــمــؤتــمــرحــزبــي وقــايــدنــا الزعيم
*****

من حقي أشمخ دوم وأرفــع هامتي
وأفــرد جناحي وأعبر الجو المغيم

*****
كالصقر عــايــش حــر هـــذه عــادتــي

ماينحني راســـي ســوى لله الكريم
*****

ــاقــي عــلــى عــهــدي ورافــــع رايــتــي ب
دومــا على نهج الصراط المستقيم

*****
ــاء يــاســادتــي ــن ــب ــمــؤتــمــر حـــزب ال ال

ــوحــمــد لــلــمــؤتــمــر قــايــد حكيم واب

مرتزق يسجد على لغم بحرض
ـــق مــرتــزقــة  ـــع فــــي حـــــرض ُص
صيبوا بالهلع وهم 

ُ
السعودية وأ

يشاهدون النهاية البشعة ألحد 
العمالء وهو قائد العجري َمْن خان 
وطنه وأهله وقاتل مع أعداء شعبه، 
وأراد أن ُيكِسب عمالته وجرائمه 
صفة القداسة بالسجود بعد قتله 
لألبرياء من المدافعين عن األرض 

والعرض.. لكن هذا المرتزق سجد 
ق جسده أشالًء، وتلك 

َّ
على لغم مز

نهاية كل مجرم وخائن وعميل.
هذه الواقعة ِعْبرة أرهبت كل 
المرتزقة والعمالء والذين فروا 
هربًا بحثًا عن نجاة بعد أن تحولت 
األرض اليمنية إلــى بــركــان تحت 

أقدامهم.

نجل الزنداني «داعشي»
< تداول ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي صورة لنجل القيادي في 
حزب اإلصالح عبدالمجيد الزنداني وهو يرفع على رأسه شعار «داعش» في 

أحد فنادق تركيا..
ُيذكر أن عبدالمجيد الزنداني مطلوب أمريكيًا لدعمه لإلرهاب حيث سبق 
لها تقديم طلبات متكررة إلى اليمن بتسليمها الزنداني إبــان حكم رئيس 
الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح، والذي رفض تسليمه تمسكًا 

بالدستور اليمني.
وكانت األمم المتحدة قد أدرجــت اسم الزنداني األب في قائمة المتهمين 
بتمويل اإلرهاب بناًء على طلب واشنطن التي أدرجت وزارة خزانتها الزنداني 
في قائمة المتهمين بدعم األنشطة اإلرهابية أواخر فبراير من العام ٢٠٠٤م.

وها هو نجله يواصل المسيرة مع داعش من داخل فنادق تركيا..

جيوش تقودها أرانب!

شغلنا محمد سلمان ومحمد 
زايــد منذ أكثر من عام تهديدًا 
ــعــســكــري ودخــــول  ــالــحــســم ال ب
العاصمة صنعاء واستخدموا لذلك 
آالف الطائرات والبوارج وأحدث 
ــك المحرمة  األسلحة بما فــي ذل

دولـــيـــًا، كــمــا حــشــدوا الــمــعــدات 
العسكرية والذخائر والمرتزقة 
من كل العالم.. ومطابخ الكبسة..
ولكن ذلك كله مجرد سالح بيد 
عجوز.. وجيوش تقودها أرانب.. 

وستظل اليمن مقبرة الغزاة!

دامت أعراسكم بدون رصاص وقريح
< من حق اليمنيين أن يبتهجوا في مناسباتهم الفرائحية وخاصة 
األعــراس التي قد ال تتكرر إّال مرة واحــدة في العمر ولكن ليس بتلك 
الصورة التي يغلب عليها المباهاة واالستعراض الذي يأخذ شكل اطالق 
الرصاص من األسلحة الخفيفة والمتوسطة والتي قد تحول األفــراح 

واألعراس الى مآٍس..
فحوادث القتل واالصابات في األعراس بسبب سوء استخدام األسلحة 
النارية اصبحت ظاهرة مقلقة على حياة الجميع.. ناهيك عن االسراف 
في استخدام األلعاب النارية دون مراعاة ألوضاع البلد وظروف غالبية 
 على 

ً
المواطنين في ظل العدوان السعودي اإلجرامي والحصار، عالوة

االزعاج وافزاع األطفال والمرضى خاصة عندما يأتي التعبير عن االفراح 
في أوقات متأخرة من الليل، والبعض يتعمد ذلك..

العرس فرحة ال يجب أن يتحول إلى مأساة وألم ومعاناة ونقمة.. وأدام 
الله سرور الجميع..

«شالوم» مملكة «الوهابيين»
ات مسؤولي مملكة «الوهابية» بمسؤولي الكيان الصهيوني  لقاء

ات العابرة إلى الزيارات المتبادلة.. انتقلت من اللقاء
ات بين أمير ورئــيــس استخبارات   والــالفــت ان تأتي هــذه الــلــقــاء
السعودية السابق وبين جنرال سابق في هذا الجهاز ورئىس مركز 
دراسات استراتيجية في الوقت الذي تشن مملكة آل سعود عدوانًا 
وحشيًا على الشعب اليمني وكذلك إدارة حروب إرهابية على سوريا 
والعراق وليبيا ذهب ضحيتها مئات اآلالف من األبرياء وُدمرت أوطان 
وسرحت جيوش وامكانات وشردت شعوب كاملة تحت مسميات الدفاع 
عن األمن القومي العربي المزعوم.. بينما مجريات االحداث تقول إن 
السعودية شريك قديم خفي وحليف جديد معلن إلسرائىل وهي تشن 
اليوم حروبها ضد الشعوب العربية من أجل األمن القومي العبري وليس 

العربي، أما الحرية والديمقراطية ففاقد الشيء ال يعطيه..
فها هي السعودية تفتح األبواب أمام الصهاينة الحتالل وتدنيس 
ــى القبلتين وثالث  الحرمين الشريفين بعد احتالل وتدنيس أول

الحرمين..
شلوم على مملكة صهاينة العرب في نجد والحجاز!

«الحرس واللجان» 
وجيوش الكبسة

قــرابــة العامين وجــيــوش الكبسة «السعودية- 
اإلماراتية» غارقة في رمال اليمن، ورغم استعانتهم 
بأكثر من ١٥ دولة إّال أن الجميع يفرون ويجّرون 
ِحقها بهم أبطال 

ْ
ــال الهزائم التي ُيل هـــم أذي وراء

الحرس الجمهوري الذي أسسه أحمد علي عبدالله 
صالح واللجان الشعبية الذين يسطرون انتصارات 
تاريخية في العمق السعودي، بينما اصبحت جيوش 
الكبسة تخلع الميري وتقوم بنقل المواطنين واألثاث 
سود 

ُ
المنزلي من نجران وجيزان وعسير هربًا من أ

اليمن..

تحية لسلطنة عمان  وقائد نهضتها
< احتفلت سلطنة عمان الشقيقة بقيادة جاللة 
السلطان قابوس بن سعيد بيوم النهضة الـــ٢٣ من 
يوليو.. الذي غّير مجرى التاريخ العماني وأحدث نهضة 

غير مسبوقة في تاريخ الشعب العماني الشقيق..
فمنذ ٤٦ عامًا وإلى اليوم تقف سلطنة عمان بفخر 
واعتزاز أمام مسيرة نهضة تنموية  شاملة وأولها ما 
تحقق في بناء اإلنسان العماني الذي كان هدف جاللة 

السلطان قابوس بن سعيد..
وبمقابل ما تحقق من تطور مشهود في السلطنة 
كانت هناك سمة تمتاز بها وهــي سمة الــتــوازن في 

عالقاتها مع الغير ومواقفها المتميزة من قضايا 
الشعوب العربية واإلســالمــيــة ولعل أبــرزهــا موقف 
السلطنة قيادة وشعبًا مع الشعب اليمني ورفضها 
للعدوان والحصار ومشاركتها معاناة االنسان اليمني 
يوميًا جراء وما يتعرض له من عدواٍن غاشم.. وتمسك 
ـــة اليمنية سلميًا رافــضــة كل  السلطنة بحل األزم
التهديدات والضغوطات للتراجع عن موقفها األخوي 

التاريخي المشرف..
فالتحية واإلجــالل لسلطنة عمان وجاللة سلطانها 

الحكيم في يوم النهضة العمانية..

الصحة تناشد الضمير اإلنساني إنقاذ مرضى اليمن
يواجه اآلالف من المرضى اليمنيين الموت المحقق بسبب إصرار السعودية 
على إبادة الشعب اليمني بمنع ادخال األدوية للمرضى وخصوصًا مرضى القلب 

والفشل الكلوي والسرطان وغيرها من األمراض المستعصية.
ه الدكتور ناصر العرجلي -وكيل وزارة الصحة لقطاع  وبهذا الخصوص وجَّ
الطب العالجي- مناشدة لمختلف وسائل اإلعالم لتسليط الضوء على معاناة 
المرضى وللفت نظر المنظمات وشعوب العالم الى ما يواجهونه من موت 
جماعي بسبب النقص الحاد واالنعدام لكثير من األدويــة والمستلزمات 

الطبية المنقذة للحياة البشرية.
وأعرب عن أمله في أن يجد المرضى اليمنيون َمْن يخفف معاناتهم من 

المنظمات اإلنسانية والشعوب الخّيرة.


