
هذه دعوتي من أول قطرة دم يمنية سالت 
على تراب اليمن الطاهر 

الحمد الله أني يمنية 
ه��ذه دعوتي وأن��ا أزف أوالدي جنود اليمن 
االبطال االشاوس الى ميادين البطولة والشرف..

 الحمد الله أني يمنية 
م��ع ك��ل دمعة نزلت على خ��د ك��ل أم  زفت 
ابنها الجندي الشهيد الى مثواه باسم اليمن 
وهي تبتسم مع الزغاريد وتتوعد بأنها ستدفع 

ببقية أبنائها ..
الحمد الله أني يمنية وأنا أسمع صوت الزعيم 
علي عبدالله صالح من المذياع وتلك الصواريخ 
الهمجية الوحشية البربرية تدك حجار منزلي 
فوق رأسي أنا وأوالدي وأحتضن مذياعي بين 
أوالدي وهم بفزع يسألونني عن الزعيم وأين 
الزعيم هل تضرب منزله الطائرات فأشير لهم 
الى تلك الصورة العالقة على بقايا الجدار  صورة 
الزعيم وأقول لهم يا أوالدي الزعيم بيننا وبين 
قوى العدوان ال��ذي تكالب علينا فأصبحنا به 
زعماء وأصبح بنا الزعيم الذي قهر بصمودنا 

االعداء..

 الحمد الله أني يمنية 
وق��د لقنت العالم ب��أن الحياة ليست التعثر 
بحجار منزلنا الذي سقط وإنما القيام بعد كل 
ذلك التعثر المغلف بخيانة وعمالة المرتزقة 
ونحن نردد»أنا يمني وأحب وطني بكل صمود 
وشموخ« فنقوم بإعادة لحمتنا ووحدة صفنا 
وتكوين مجلس سياسي يقول للعالم الوحشي 
من حولنا أنتم تبحثون عن خونة بيننا لتفوزوا 
ن��ا مجلسًا سياسيًا أع��ل��ى من  ب��ه��م، ون��ح��ن ك��وَّ
أن��اس يكرهون الهزيمة، مجلسًا سياسيًا من 
كل أطياف اليمن ومكوناتها للم ما تبعثرونه 
بمن فزتم ب��ه م��ن الخونة وال��ع��م��اء بأهداف 
ايديولوجية مشتركة بهدف الوصول الى التنمية 
بطعم النصر، لذا كانت اليوم تعز عروس اليمن 
التي خرج من رحمها كل أولئك الشهداء من 
جنودها ومن بين حاراتها انطلقت منظمات 
المجتمع المدني وشكلت العمل الطوعي، 
وبرجالها تشكلت كل تلك القوى السياسية 
الوطنية ال��ت��ي التحمت تحت راي���ة المجلس 

السياسي.. 
ل��ي��وم تتصدى لكل قطعان الخونة  تعز ا
وامتطت صهوة الغضب التي هبت موحدة 
كل أطياف السياسة لتبارك للمجلس السياسي 
هذا اليوم التاريخي بلحمتهم ووجهت صفعة 
لألعداء والخونة ودرس��ًا في التكاتف من أجل 
اليمن فتكتمل فرحتنا بأن تطل علينا ذكرى 
تأسيس المؤتمر الشعبي العام لنحتفل أمام 
هذه الوحشية بذكرى تأسيس الحزب االقوى.. 
الحزب الذي يقوده رجاله االوفياء وعلى رأسهم 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 

الشعبي العام رئيس الجمهورية السابق.
ك��م يخالجنا ال��ف��رح -ون��ح��ن ن��ب��ارك للمجلس 
السياسي- بذكرى مرور 34 عامًا على تأسيس 

المؤتمر.. 
وفي الختام تحية ألبناء تعز وعدن وأبين ولحج 
وشبوة وحضرموت والضالع والمهرة وسقطرى 
من خ��ال ه��ذه االحتفالية لكل الذين وقفوا 
وذادوا عن حياض وش��رف وكرامة اليمن في 
وجه العدوان ودومًا سوف نردد #أنا_يمني_

وأحب_وطني 

بالروح نفديك يا يمن
بالروح نفديك يا يمن

بالروح بالدم نفديك يا يمن 

كلمة المرأة اليمنية في حفل مباركة المجلس 
السياسي واالحتفال بذكري تأسيس المؤتمر 
الشعبي العام ألقتها بالمركز الثقافي صنعاء وقد 
تم تكريم كوكبة من الناشطات واالعاميات 

اليمنيات في هذه االحتفائية..

 عبداهلل المغربي

غرور الصبية
 ُيهزم.. وقلق 

األمريكان يتبدد
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  زعفران المهنا

الحمد الله
 أني يمنية

كأنما بات النظام السعودي يسير او يعمل بالمثل 
ر بالفضائح« ذلك انه لم يعد 

ّ
القائل: »إذا كنت رايح فكث

يحرص -على االقل ما امكن - على عدم االنفضاح.
على سبيل المثال فإن فضائية الحدث حين التجد 
غير ت��ردي��د ماظل ي���ردده غ��راب وغ��رب��ال النظام 
السعودي عسيري واب��رز ذلك انه دمر 99% من 
االسلحة والصواريخ اليمنية او ان التحالف حرر %80 

من االراضي اليمنية.
هذه الفضائية التكتفي بطرح العسيري بأنهم حرروا 80% من االراضي 
اليمنية بل تمارس التأكيد ان التحالف سلم هذه االراضي للشرعية في اليمن. 
اذا فضائية الحدث تعرف ان الرئيس المزعوم والشرعية المزعومة لم 
تستطع تأمين قصر المعاشيق فكان عليها ان تقول ان هذه االراضي التي 
حررت سلمت لإلرهابيين اوال تتحدث عن تسليم لهذه االراضي ال لشرعية 
وال إلرهاب النها بالحديث عن تسليمها للشرعية انما تفضح هذه الشرعية 
الوهمية وتفضح النظام السعودي كإرهاب، واستطيع التأكيد ان ذلك هو ما 
التريده "الحدث" انها حررت 90% من اراضي اليمن فليس ذلك هو المشكلة 

وال هو قضية بالنسبة لي.
عندما تؤكد الحدث ان النظام السعودي زعيم التحالف سلم تلك االراضي 
للشرعية فقضيتي هي المساحة المتبقية أكانت 20% او حتى 10% ويراد 
تحريرها وتسليمها بذات الطريقة فحينها يكون واقع اليمن بالكامل ُسلم 
لارهاب وإن ظل عسيري والحدث يقولون انهم سلموا هذا الواقع لشرعية 

بمرجعية الوهابية.

رئيس الحكومة المزعومة شرعيته ان عاد الى عدن لبضعة ايام فبحراسة 
اماراتية، فيما الفار هادي مازال بين المقيمين في فنادق الرياض، فمن هي 
ومن هذه الشرعية التي سلمتم لها 80%من اليمن وتريدون تسليمها 

الباقي؟!
مثل هذا الطرح لم يعد يعني اال ان الشرعية هي االره��اب واإلره��اب هو 

الشرعية وال فهم غير ذلك لما يمارس ولما يطرح. 
اذا باتت الشرعية هي االره��اب او االره��اب هو الشرعية فإنه من حقنا 
الطبيعي رفض الشرعية كإرهاب ورفض االرهاب كشرعية ألن الشرعنة 
لارهاب في تفعيله وممارساته في اي واقع او في اي طرح بأي قدر من 
غموض او رضوخ ينسف الشرعية الدولية التي بات اهم مرتكز لها واهم 

قضاياها في هذه الفترة هي الحرب ضد االرهاب. 
يتعاملون معنا في هذه المحورية على اننا االغبياء الن الحرب ضد االرهاب 

ليست سوى لعبه امريكية سعودية مشتركة كما هي لعبة االرهاب. 
لسنا وال هذا العالم بما فيه الشعب االمريكي اغبياء، والمفترض ان يدرك 

ذل��ك النظام السعودي بتزايد الضغط العالمي 
على امريكا ليحارب العالم االرهاب خارج االلعاب 
المكشوفة والمفضوحة مع النظام السعودي، الننا 
نفهم ونعي ونستوعب هذه اللعبة فنحن واجهنا 
العدوان الننا نرفض االستسام في تسليم واقع 
اليمن لارهاب كما ليبيا او غيرها، ويكفينا اننا 
افشلنا العدوان وافشلنا اللعبة حتى وان سيطر 
العدوان على70% او 80% من االرض اليمنية 
وسلمها لارهاب الذي يسميه والحدث واخواتها 
"شرعية" وغباء النظام السعودي والعسيري والحدث ان يمارسوا السعي 

لتحقيق مافشل فيه عسكريًا من خال الحل السياسي. 
االرهاب هو مشروع النظام السعودي في اليمن او لليمن، وهذا العدوان 
المدعوم بتحالف على رأسه امريكا وبغطاء شرعية دولية بالنفوذ االميريكي 
والمال السعودي انما هو لتسليم واقع اليمن لارهاب وذلك ماتسمونه شرعية.
الحرب ضد االره��اب هي مشروع اليمن لليمن وهو مشروع يمني خالص 
اليخضع ألمريكا وال أللعابها المتوافقه مع النظام السعودي وبالتالي فالغباء 

بات هو النظام السعودي وابواقه كما العسيري والحدث.
امريكا في الظاهر والعلن تعترف ببساطة بشراكتها مع النظام السعودي في 
ارهاب القاعدة الذي استعملته في افغانستان، فيما االرهاب العالمي الجديد 
او الحديث كما داعش واخواتها هو ارهاب سعودي خالص، واذا من شراكة 
الى جانبهما فهي لاخوان، وستؤكد االحداث القادمة ان النظام السعودي كان 

الغبي واألغبى حتى حين يمارس التذاكي او االستغباء.

منذ الغارات االولى على صنعاء وفي اول تصريح 
ظهر فيه الرئيس صالح طالب السعودية بأن توقف 
هذه الغارات لحقن الدم اليمني وحفاظًا على بنيته 

التحتية.
وبعد استمرار السياسة الصبيانية للسعودية 
قال الرئيس صالح لنظام آل سعود : ستدخلون 
المستنقع اليمني وسيكون لليمنيين الحق في الرد 

بالمثل ، دفاعًا عن انفسهم وثأرًا من نظامكم ..
وحين أسرف صبية آل سعود في القتل والتدمير 
واستهداف المدنيين ، نصحهم الرئيس صالح قائًا 
: بأن الخارطة ستتغير وأبلغ المعتدين والمتحالفين 

معهم بأن الموازين ستنقلب ..
وفي شهر رمضان طالب الرئيس صالح بحواٍر 
يمني- سعودي كون النظام السعودي كان المتبني 
للقتل والتدمير والقصف لمدننا ومساكننا، مؤكدًا 
ان شرذمة الفارين في فنادق الرياض ليسوا سوى 
أدوات مستخدمة القرار الطلعات وانهم ال يملكون 

من قرارات الحوار شيئًا ..
دد 

ُ
جاءت القرارات الدولية والعقوبات االممية وش

الحصار ووصلت األزمات ذروتها ، والمجتمع الدولي 
يقف صامتًا ال يحرك ساكنًا ..

ولّما تهاوت المواقع وسقطت المعسكرات وبدأ 
الرد بالمثل واقتحم الجيش اليمني ولجانه الشعبية 
التحصينات وتعدوا الخطوط الحدودية وتجاوزوا 
ح��رق��ت المدرعات 

ُ
المناطق ال��وع��رة والجبلية وأ

تل عساكر نظام آل سعود وحين 
ُ
وُدمرت اآلليات وق

ظهر الفارون من جندهم والهالكون من عسكرهم 
شف الستار عن 

ُ
وظهر ما كانوا يتحفظون عليه وك

هزائمهم اليوم.. ها نحن نسمع من لم نكن نعرف 
ااّل قلقهم وما سمعنا غير صمتهم.. وبعد مرور 
اكثر من تسعة عشر شهرًا على العدوان والقتل 
والتدمير هاهم القلقون والمتفرجون والصامتون 
حتى االمس ينادون اليوم بضرورة الحل السلمي 
وطرحوا خطتهم التي أسموها "مبادرة" الن يكون 
الحل شامًا "عسكريًا ، سياسيًا" ومتزامنًا بعد ان 
كان نظام الصبية ومن بعدهم المرتزقة يرفضونه 
..اإلي���ام الحقيقي آلل سعود هو الدفع بالمزيد 
نحو حدودهم التي كبدها الجيش اليمني ومعه 
كل الشرفاء اعظم الخسائر ولقن المرتزقة فيها 

نسى ..
ُ
دروسًا لن ت

اللقاء الذي جمع "جون" ووزراء خارجية الخليج 
اليوم يوحي بأن المملكة هي الداعية والداعمة 
والراعية له وهي من طالب بإلحاح من واشنطن 
بنجدتهم فاأللم زاد وسخط ابناء نجد والحجاز 

ى المعقول .. تعدَّ
في تصريحات كيري التي ما أن أنهاها حتى بدأ 
بعض ال�مستنفعين من الصبي ول��ي ول��ي العهد 
انتقادها وإع���ان رف��ض��ه��ا، دالل���ة ت��ؤك��د حقيقة 
وجود خاٍف داخلي في أسرة نظام آل سعود وان 
جناحان اآلن هما المعادلة لذلك - محمد بن نايف 
ومن اليه يودون إيقاف الحرب خوفًا من ان يضج 
ابناء الشعب النجدي الحجازي وُيعلنوا عن رفضهم 
آلل سعود وانهاء ُحقبة حكم العائلة - الى جانب 
الخاف االمريكي السعودي الذي ظهر في خفايا 
ما صرح به كيري مع التحفظ على اظهار بعض 
المجامات اإلعامية بين النظامين والتي بات 

الجميع يستشعرها في الفترة الزمنية ..
التآمر الدولي ومخططات األقطاب وتحالفات 
المصالح وت��ح��رك��ات ال��ق��وى اإلقليمية تنبئ ان 
ثمة م��ؤام��رة قد أنجزتها واشنطن للخاص من 

امبراطورية الشرق االوسط النفطية ..
وألن التآمر قذر ومن يتآمرون دومًا ال يمكن لهم 
التفكير بعواقب تآمراتهم ما دام من مصلحتهم 
إنجاز ما يسعون إليه فقد كان هذا التآمر للخاص 
من نظام آل سعود على حساب شعب وثمنه تدمير 
بلد ولم تكن هنالك دولة جارة لمملكة الشر يمكن 
ذ عبره غير اليمن .. فأصحاب القرار 

َّ
لتآمرهم ان ُينف

في مجلس الشيوخ االمريكي يؤمنون بحقيقة ان 
اليمن مقبرة الغزاة .. هنا يكمن الفارق بين عقلية 
التآمر الدولي للدول الكبرى وعقلية تآمر "دويات 
عي العروبة وتتحدث  ودّول وممالك وإمارات" تدَّ
العربية .. وم��ن علوم الساعة ان يؤمن الكفرة 
بحقائق العرب العاربة، ويكفر المستعربون بما 

كان حقًا عليهم ان يؤمنوا به ..

خروج المسيرات التأييدية للمجلس السياسي األعلى في كل المحافظات 
وآخرها التظاهرة المليونية في ميدان السبعين بصنعاء وإقامة الحفات 
والمهرجانات بهذه المناسبة العظيمة لدليل على تماسك الشعب اليمني 
وتوحده وتأييده ومباركته والتفافه حول هذا المجلس وارتضائه بالحلول 

السلمية مالم تمس بوحدة وأمن واستقرار البلد.
إن الحشود المايينية ضمت صغارًا وكبارًا شيوخًا وشبابًا ذكورًا وإناثًا احزابًا 
وجماعات وشخصيات اجتماعية ومثلت كل فئات الشعب كلهم يهتفون 
بصوت واحد- بالروح بالدم نفديك يايمن نفديك ياصنعاء نفديك ياعدن..

لقد تجمعت الحشود ال��ه��ادرة م��ن ك��ل ح��دبٍ وص���وب م��ن محافظات 
 علم الجمهورية 

ً
الجمهورية ومديرياتها لتمأل الميادين والشوارع رافعة

اليمنية تتحدى العدوان الهمجي البربري الصلف الذي دمر كل شئ جميل في 
بلد الحكمة واإليمان، لنجد المعتدي يعاود قصف العاصمة صنعاء يقصف 
المقصوف يتخبط يلفظ أنفاسه األخيرة ورجال الجيش واللجان يلقنونهم 
دروسًا في الرجولة واإلباء والثبات والصمود، كل يوٍم يحمل لنا أبطال اليمن 

بشارة استيائهم على مواقع سعودية جديدة ألنهم األج��در واألفضل 
واألقوى رغم اإلمكانات البسيطة واألسلحة التقليدية التي يملكونها، لكنهم 
يملكون عزيمة وإرادة وقوة وثبات وصمود شعب وحبًا عظيمًا للوطن فهذا 
الحب امتزج بالدم واختلط باألحاسيس والمشاعر لذا فإنه يفعل األفاعيل..

فهل وعى آل سعود ان اليمني الواحد بمائة منهم وإال لما داس اليمني 
تراب نجران وجيزان وعسير..الحشود المليونية في ميدان السبعين ظهرت 
كيوم الحشر والتي لم تجد لك فيها على األرض موضع قدم بعد أن اكتظت 
في جميع مداخل ميدان السبعين بحشود غير مسبوقة في ضخامتها مثلت 

استفتاء شعبيًا مؤيدًا للمجلس السياسي األعلى وانتهاء شرعية الفار هادي 
رغم انتهاء شرعيته في وقت مبكر. 

لقد أصابت المظاهرة حكام آل سعود ومن دار في فلكهم بمقتل وباتوا 
يلملمون أوراقهم بعد ان بعثرها إعان المجلس السياسي وعودة البرلمان 
لممارسة مهامه، في تأكيد ان ال شرعية إال لمن هو في وطنه وبين شعبه 
وأن الشعب هو صانع القرار وصاحب الشرعية وإنهم قد أخطأوا ودخلوا في 
نفٍق مظلم وان الجدوى من استمرار العدوان، لقد اعترفت السعودية مؤخرًا 
بالهزيمة بإعانهم ان طائراتهم تقصف ما يسمونه بقوات صالح والحوثي 
في نجران وجيزان وعسير حتى ان أميركا الداعم األساسي لها في العدوان 
على اليمن تخلت عنهم وأعلنت انسحاب مستشاريها العسكريين في الحرب 

على اليمن .
إن العشرين من أغسطس 2016م يمثل عيدًا يضاف الى أعيادنا الوطنية.. 

 أبية.. والخزي والعار للعماء والمنافقين.. 
ً
عاشت اليمن منصورة حرة

مطهر االشموري

الشرعية والشرعنة لإلرهاب وغباء النظام السعودي

> بعودة الناظم االجتماعي والسياسي والثقافي الى 
الحركة التفاعلية نكون قد وضعنا أقدامنا على العتبات 
األولى لعملية البناء التي نرغب في الوصول إليها في األمد 
القريب بخطوات أكثر ثقة وأكثر فهمًا ووعيًا بالحاضر 

والمستقبل وبحركة الواقع القريب والبعيد من حولنا.
ندرك أن الذين خرجوا في الساحات والميادين عام 
2011م عمدوا بوعي منهم أو بدون وعي الى النظام 

العام والقانون الطبيعي من حيث التفكيك واحتال ألفاظ اللغة ومن حيث تعويم 
المفهوم، وتدمير القيم والمبادئ، وقد نتج عن ذلك ما نحن فيه من ضياع وتيه وفوضى 
وتوحش وكراهية، وقد رأينا الكثير من حاالت االنتقام الجماعي والتي تعد من أخطر 
أنماط العنف من حيث قابلية الحركة حال وقوع أي فعل مهما كان ضئيًا وال يقاس 
عليه ومن قابلية االنتشار، وحالة االنتقام الجماعي التي عشنا الكثير من تفاصيلها خال 
السنين الخوالي وماتزال تفرض وجودها في تعز- كما حدث في قرية الصراري- يسودها 
الجو المفعم بالكراهية، وفي ذلك الجو - كما رأينا- يتطهر القتلة باالنتقام من قتاهم 
سلخًا وصلبًا وسحًا، وهي مشاهد ال أظنها تبرح الذاكرة الجمعية للناس، وتلك الحالة 
تعكس دينامية ذاتية مرضية عدوانية قد تبدو لنا أكثر تعبيرًا في حالة التشفي التي 
نجدها في خطاب المرتزقة والعماء وفي تبريراتهم لجرائم العدوان السعودي على 
بادهم خاصة تلك الجرائم التي تبلغ بها الوحشية مبلغًا مؤلمًا كما حدث في الماضي 
وكما حدث مؤخرًا في مشفى عبس ومدرسة جمعة بن فاضل بصعدة، وأم��ام مثل 
ذلك االنهيار القيمي والتشظي األخاقي قد تصبح هذه الحوادث والحروب والكوارث 
التي تمعن في االستغراق في الذنوب وتوّحد بروابطها المشاعر هي األساس المتين 
ل الهوية السياسية الحديثة لليمن في قابل االيام، وهو األمر ذاته الذي 

ّ
الذي قد يشك

شهدناه يوم السبت 20 اغسطس 2016م، إذ كان التظاهر تحت راية جامعة هي 
الجمهورية اليمنية بمثابة التأسيس لهوية سياسية حديثة تؤرخ لمرحلة جديدة لن 
تكون كماضيها وتتغاير عن حاضرها وترسم معالم مستقبلها وهي بالضرورة تتجاوز 
مفردات الحاضر وروابطه ومكونات الهوية القديمة ومحتوياتها الموضوعية كالدم 
والقرابة واللغة والثقافة لتحل الحروب واألزمات والمشاعر مكانها في تشكيل األسس 
الجوهرية للهوية السياسية الحديثة التي لن تقبل مرتزقًا وخائنًا وعميًا في نسيجها 

العام بل سوف تقذفه كما يقذف البحر 
جيفه الى شاطئه، ولذلك حين نذهب 
الى تمتين أنساق البناء للدولة اليمنية 
الحديثة، فنحن بالضرورة نهيل التراب 
على كل الذين وقفوا موقفًا عدائيًا من 
وطنهم ومن شعبهم وباركوا كل هذا 
الدمار والخراب، ذلك أن حركة العدوان 
السعودي على اليمن عملت على بعث 
مضامين جديدة للهوية السياسية وأجبرتنا على الصناعة وإعادة البناء، وكل فريق قد 
اختار الطريق الذي يرغب من خاله الوصول الى غايته، فالذين اختاروا طريق الفناء 
ماتزال أمامهم فرصة أخيرة للتطهر واالعتذار والعودة الى جادة الصواب ذلك أن 
استمرارهم في طريق المملكة ال يعني في لغة الحقيقة والجوهر سوى طريق الفناء 
والترمد والنهايات المفجعة، ولهم في حوادث التأريخ ووقائعه ِعَبٌر لكنهم قوم ال 
يعقلون وال يتدبرون.. وأما الذين اختاروا طريق المستقبل فالمصداقية مع جماهير 
شعبهم هي مطيتهم الوحيدة في البقاء واالستمرار، فالرائد -كما تقول العرب- ال 
يكذب أهله، ونحن نؤكد هنا على ضرورة إعان خارطة طريق تكون منارة للخروج من 
هذه المتاهة التي وصل إليها الوطن وتكون عقدًا اجتماعيًا واجب االلتزام به وتنفيذه 

في المدى الزمني الذي يتفق عليه بين األطراف السياسية.
وحين نتحدث عن عودة أنساق البناء فنحن بالضرورة نتحدث عن تحرر ألفاظ اللغة 
وتحديد المفهوم وضبطه في سياق قيمي وثقافي واضح، ونتحدث أيضًا عن منظومة 
متكاملة من القانون العام والقانون الطبيعي حتى تعود تلك األنساق الى مساراتها 
الطبيعية بعد أن كانت الفوضى التي انبلجت في 2011م قد أحدثت في بنائها ومسارها 

تصدعًا وانحرافًا.
وعلينا أن ندرك أن الرصاصة التي قد تحملك في يوم ما إلى كراسي الحكم هي نفسها 
من تخذلك حين ترغب بالعودة اليه، ولو لم تخذل تلك الرصاصة المرتزقة والعماء 
لكانوا اآلن في بهو القصر الجمهوري وفي دار الرئاسة.. فإمكانات )15( دولة عجزت 

عن إعادتهم، وفي ذلك عبرة وبصائر للناس لكنهم قوم ال يعقلون.

  عبدالرحمن مراد

عودة أنساق البناء

على رقعه جغرافية مترامية االطراف تبلغ 
مساحتها مليوني كيلو متر مربع يسكنها 
30 مليون مواطن )س��ع��ودي( تحكمهم  
اس��رة)آل سعود( هذه المساحة الشاسعة 
التي قامت عليها حضارات مازالت معالمها 
حاضرة وشاخصة حتى اللحظة حضارات بنت 
وشيدت بسواعد ابنائها الحصون والممالك 
واالم�����ارات وال����دول ك��ان��ت اه��م��ه��ا ال��دول��ة 
االسامية التي انطلقت تباشيرها بالدين 

االسامي من قلب مكة المكرمة ومن هذه الجغرافيا انطلقت الفتوحات االسامية التي 
قادها حملة الراية اإلسامية من القبائل العربية الذين سكنوا هذه الجغرافيا والذين 
لهم تاريخ وجذور سالية ضاربة في االرض.. هذه القبائل التي نصرت االسام وفتحت 
االمصار وشيدت اركان الدول واسسها قبل االسام وبعده قبائل عرفت بعراقة نسبها 
وجود كرمها وفضائل اعرافها.. قبائل اهتزت لها الحصون والعروش، قبائل متعددة 
منها قبائل يام وقبائل طي وثقيف وعنزة وشمر والكثير من هذه القبائل التي نسجت 
سطور التاريخ العربي بسيوفها وعزتها وشجاعتها واليوم بعد هذا التاريخ العظيم 

وبعد هذه الحضارات وبعد قيام دولة آل سعود على هذه الجغرافيا الطاهرة.. 
أليس من المعيب ومن المخزي بل ومن العار ان تطمس  دولة آل سعود تاريخ 
وحضارة وجغرافية واصول شعب عربي عريق له امجاد وانساب نحتت على قمم 
الجبال وما وراء البحار.. أستغرب من ابناء نجد والحجاز اسال طي وشمر وثقيف 
وعنيزة.. ابناء قحطان وعدنان كيف كان لهم ان يقبلوا بنظام اختزل حضارتهم 
وتاريخهم وامجادهم وهويتهم واختصرها باسم عائلة اليعرف لها في االصول 
العربية اي نسب وتصبح هوية شعب باسم عائلة مارست كل انواع السفه والتنكيل 
والطمس والمسخ لاعراف واالخاق واالديان وجعلت منهم شعبًا تابعًا بعد ان كان 

شعبًا منتجًا وحولته إلى مستورد بعد ان كان مصدرًا.. 
شعب يربيه الغير بعد ان كان يربي الغير.. شعب يطلب نجدة اآلخرين بعد أن 
كانوا يطلبونه لنجدتهم.. شعب تنكر للهوية العربية واالع��راف العربية بعد ان 

كان حامي الهوية العربية وواضع اسس االعراف 
العربية.. ماذا حدث ومن بث هذه السموم في 
الدماء العربية ومن عمل على مسخ معتقداتنا 
وقيمنا ومن يسعى لطمس هويتنا وحضارتنا 
أليس العدو االزل��ي اليهود آل صهيون، وما آل 
سعود إال امتداد لهم وأحد جنودهم المجندة 
لتدمير مجتمعاتنا ومناهجنا ومعتقداتنا فكانت 
اسرائيل بالقرب من باد الشام فلسطين العراق 
سوريا ولبنان سوريا الكبرى وكان آل سعود في 
الجزيرة العربية مهبط االدي��ان ومهد الحضارات اليمن الكبرى وبهذا حوصرت 
الجغرافيا العربية المصدرة للقيم والمعتقدات المربية لحماة الدين وبناة الحضارات، 
فاللعنة على كل من أراد تمزيق وتفريق وتفتيت هذه األمة.. واللعنة على من تهاون 
بحق امجاده وحضاراته واللعنة على كل من تنكر الصوله وانسابه واللعنة على كل من 

سهل للعدو اختراق صفوفنا كي ينكل بنا. 
اآلن وبعد كل ما قامت به هذه االسرة من تنكيل واستعباد ومصادرة لهوية ابناء 
نجد والحجاز وبعد سعيها الدؤوب لتشويه حضارتهم وطمس تاريخهم العربي 
واالسامي وتدمير كل مايدل على عراقة هذا الشعب وعمقه التاريخي.. بعد ان زرعت 
العهر وتخلت عن كل القيم التي التمت الخاق العرب ومبادئ الدين االسامي بأي 
صلة وبثت سموم التنصل والهدم واالنحال وبعد ان اصبح ابناء نجد والحجاز يكنون 
بالسعوديين نسبة لاسرة الحاكمة وليس نسبة الرض اجدادهم، فهوية الشعوب 

تنسب لهوية ارضها .
يا أهل نجد والحجاز ألم يحن الوقت لشعبكم ان يثور وان ينتفض لينتصر لهويته 
ليقتص ممن سلبها.. أولم يحن لكم ان تعيدوا امجاد اجدادكم وتاريخكم المصادر 
وحضارتكم المطمورة بركام الحضارات الزجاجية المبهرجة والمستمدة من تاريخ 
من ال تاريخ لهم.. يا ابناء نجد والحجاز ان لم تنتصروا اليوم لهويتكم وتاريخكم 
وحضارتكم فلن يأتي اليوم الذي تنتصرون فيه لدينكم واعراضكم.. ال تثريب عليكم 

بأن تأخرتم فالمثل يقول ان تصل متاخرًا خيرًا من ان ال تصل.

 عبداهلل محمد االرياني

هوية شعب

 عبدالغني عبداهلل الحمادي

ماليين السبعين.. تحّيي الجيش واللجان


