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ر الجدل وزاد الهرج والمرج بعد ان طال غيابه ونسي 
ُ
ث
َ
ك

الموظف شكله وأصبح الجميع يحلم به والعاقل يتحدث 
عنه ومن عسرت حالته يهذي باسمه ويتمتم ببعض 
حروفه ، نعم هو الواقع الذي نعيشه اليوم.. ال اتحدث 
عن الزئبق او اليورانيوم وال الماس او األلماس لكنني اليوم 
اتحدث عن عدوان قارب ان ُينهي العامين ومرتٍب مفقود 
تعدى حدود الشهر والشهرين وليس هنالك من سائٍل عن 
هذا الشعب المغلوب على أمره المعتَدى عليه المسلوب 

حقه وقوت أبنائه.
أكتب اليوم بقلم المواطن ال��ذي صمد ام��ام العدوان 
ورفض الذل او الهوان وأبى إاّل ان يكون واحدًا ممن يبذلون 

ارواحهم فداًء لألوطان ..
أتحدث بلسان ح��ال من رف��ض الخروج من أرض��ه ولم 
يرتِض ان يفارق أبناء وطنه وظل يتجرع ما يتجرعه عموم 
أبناء شعبه وهو يعتمد بعد الله خالقه على راتبه قوتًا 
البنائه وسترًا لحالته ومعيشته كحٍق اكتسبه بعد ان أفنى 
عمرًا يخدم وطنه في وظيفته وكجندٍي يذود عن بلده 
ويبذل حياته ودمه رخيصة في سبيل عزة ومجد اليمن 

االرض والوطن والبيت الذي نستكين به..
يخط قلمي بحبر دماء من استشهدوا على ورٍق مجروٍح، 
بجراح كل من ضحوا وبذلوا من غير مقابٍل وال مكاسب 
يمكن ان ُيتهموا انهم ما بذلوا الذي بذلوه إاّل ليكسبوها ، 
وليس من اجل مجٍد او ِذكٍر ممجٍد لكنهم بذلوا ما بذلوه 
وضحوا بما ضحوا في سبيل قضية آمنوا بها ومجد بلٍد 
ارتضوه لمن سيحيون من بعدهم ولمن سيعيشون أصحاء 
بعد ان فقد اولئك بعض أعضائهم او شيئًا من أطرافهم..

لذلك كله وأعظم سأكون اول المتنازلين عن حقوقه ومن 
اوائل المستغنين عن رواتبه وكل األموال التي يستوجب 
على سلطة أمٍر واقع ان تمنحني اياها ، ليس لشيء سوى 
الستشعاري ان راتبي الُمستِحق لي لن يكون أغلى من 
قطرات الدماء التي سالت من اجل ان أبقى ومن هم معي 
على قيد الحياة ، ولن تكون بضع وريقاٍت ماليه اعظم 
بناظري من ج��رح مقاتٍل غائٍر على وطنه وال أع��ز من 
حروق مواطٍن كان سببها انه ادرك ان الصمود في بلده 
أعز واعظم واطهر واشمخ من ان يعيش الجئًا في ارٍض 
ليست بأرضه وبين اناٍس ليسوا من ابناء جلدته ولكنتهم 

تختلف عن لكنته ..!
لكن م��ا يحز ف��ي النفس ان نظل كمواطنين بسطاء 
وصامدين اوفياء بال أدنى حقوٍق متمثلة برواتبنا واالموال 
التي نقتات وأس��رن��ا منها، وف��ي الجبهات م��ن يبذلون 
ارواحهم رخيصة، ودماؤهم الطاهرة تسيل ليرتوي ترابنا 
من كرامتهم التي ما سمحت لهم بأن يظلوا في صمٍت 
عاجزين، وأدركوا ان المجد سيناله الشهداء وكل الذائدين 
عن حمى اوطانهم المدافعين عن مجدهم وعزتهم 

المجاهدين في سبيل الثأر ممن اعتدى عليهم ..
والموجع اكثر واألعظم استفزازًا لضمير كل حي وما 
يشعل النار في احشائنا ويجعل البعض فينا بال تفكير 
ويدفع الكثير ال��ى ان يحيدوا عن صمودهم العظيم 
ِغلوا 

ُ
وثباتهم الجسيم، ان يروا من في شراء العقارات قد ش

وفي بناء الفلل قد أسهبوا وفي بحر المال واألعمال قد 
غاصوا وفي وحل الفساد غرقوا ..

لمن يتهجمون ولبعض من شردت عقولهم وأصبحوا 
يتهكمون وللضعفاء يهددون.. هل علمتم اآلن لما ُرفعت 
األص��وات التي تطالب بصرف المرتبات ، وه��ل علمتم 
لما الغالبا وهم الغالبية في هذا الشعب متذمرون ومن 
تصرفاتكم يئنون وب��ال��ع��دوان ق��د اصبح البعض لكم 

بهين..؟!!
ّ

ُمش
إنه الظلم يا سادة والفساد المفجع يا حضرة المعتقدين 
أنكم االولياء والقادة.. إنه السرق ان اردتم صحيح العبارة.. 
هو الهبر والتدمير والتمزيق لما تبقى من مؤسسات اليمن 
الُمبادة.. فأن ابحث عن ايجار شقة ال تصل اليها أشعة 
الشمس س��وى في كل ي��وٍم ساعة، وان يبحث اخ��ر عما 
ه ويحمي به اجسادهم من  يشتري به ما يستر نفسه وأبناء
جور البرد عليه ومن يعول، ودونه يعبث بالمال ويشتري 
بالدوالر العطور وهناك من يؤسس الشركات ويشيد 
البنايات ويشتري االراض��ي وكل ي��وٍم يسأل هنا وهناك 
عن أسعار العقارات .. فال تنتظروا مزيدًا من الصمت وال 
تركنوا الى جور وظلم العدوان لتستمروا في مسيرتكم 

بأمٍن وأمان..
ليعلم القاصي والداني والمستفيدون ومن الى جوارهم 
من الالهثين أن األب حين يرى ابنه يتضور جوعًا لن يتردد 
في ان يكون ناهبًا ، مجرمًا ، داعشيًا ، يهوديًا ، بل اكثر 
من ذلك واعظم مما ُيخال لكم انه سيكون .. الجوع كافٌر 
.. فحين يراك جندي البالد وانت تأكل اللحم والكباش 
 
ً
 لك وطاب لشهيتك فلن يتردد ان يغادر ِخلسة

َّ
وما لذ

ليرتمي بين احضان المرتزقة وكل سعيه ان ُيشبع جوعه 
ويروي ظمأه ويستحصل على راتبه بالدوالر او بقطعٍة 

نقدية ُمذهبة..
ال تنتظروا ان يعصف بكم شعب ويثور عليكم تراب 
وطن وحجار وناس اليمن وتنقلب سياسة "ج��ّوع ...... 
يتبعك" على رؤوسكم فال تستطيعون بعد ذلك مضيًا، 
وستكونون حينئذ من الخاسرين الخاسئين، من ظلموا 

انفسهم وابناء بلدهم ..
حمد عقباه وتشتد على 

ُ
وحتى ال تصل االمور الى ما ال ت

الناس الظروف اعظم وي��زداد حجم الغيظ والغضب 
ويخسر الجميع ول��ن نجد حينها راب��ح��ًا، ف��إن ال��واج��ب 
على سلطة ام��ر بالدنا الواقعة ان تعمل على إنهاء ما 
يعانيه الجميع عدا البعض من المتربعين على األموال 
المستفيدين من العدوان والمتنفذين في كل مكان ، 
وليجعلوا الجميع سواسية ويوقفوا مأساة سلب مؤسسات 
ونهب أراٍض والسطو على عمارات، وليكن جل اهتمام 
الجميع وهّم المجتمع اجمع هو دحر العدوان والذود عن 
الوطن والدفاع عن مقدساته ومواجهة كل من يضره او 
يفكر باإلضرار به، ونبذ الخالفات وراء ظهورهم وليوحدوا 
ة وُيسكتوا أصوات النشاز وليكن  الصف ويخرسوا كل سوء
الوطن همنا االول ولندع التفكير باألرباح فليس اعظم 
راِب��ٍح ممن افشل ما يخطط له المعتدون وليس هنالك 
اعظم ربحًا ممن ربح حب شعبه له وفاز بشرف الدفاع 
عن ثرى بلده وعاش ُمستظاًل بسمائها وخلد اسمه وذكره 
وبنى مملكة مجده حين ُيدفن شهيدًا لم يخن في يوٍم 

أمانة حبه لوطنه.

> رئيس شرعي وحكومة شرعية 
لليمن!!.. هكذا يعتبر نفسه الفار هادي 
وحكومته في فنادق الرياض.. وهكذا 
يطلقون عليهم في الجامعة العربية 
واألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي 
ووسائل اإلعالم التابعة لتحالف العدوان 
السعودي.. وتحت يافطة الشرعية 
الزائفة تم شن العدوان البربري الهمجي 

الغاشم وفرض الحصار الجوي والبري والبحري الجائر على وطننا وشعبنا اليمني من قبل مملكة بني 
سعود وحلفائهم من أنظمة الشر في الدول العربية بدعم غير محدود من قبل أمريكا وبريطانيا 
وفرنسا وألمانيا والكيان الصهيوني، وبغطاء من الجامعة العربية واألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي..

عام وثمانية أشهر مضت ومازال حكام مملكة بني سعود وحلفاؤهم مستمرين في العدوان وطائراتهم 
تواصل ارتكاب الجرائم البشعة والمجازر المروعة بحق أبناء الشعب اليمني وتدمر كل مقدراته التنموية 
والخدمية والتعليمية واالقتصادية والحضارية، ومازالت أسلحتهم الحديثة والمتطورة وأموالهم ترسل 
للموالين لهم ممن باعوا وطنهم وضمائرهم وأبناء شعبهم بثمن بخس أموال مدنسة يقبضونها مقابل 

سفك في أنحاء الوطن..
ُ
زهق والدماء الزكية التي ت

ُ
األرواح البريئة التي ت

أسلحة وأموال يتلقونها من حكام مملكة بني سعود وشركائهم في عاصفة الجرم العربي من امارات 
الخليج ليستمروا في قتال اخوانهم من أبناء شعبهم المناهضين للعدوان على وطنهم الرافضين للتبعية 

والخنوع والخضوع واالستسالم لحكام مملكة بني سعود ونظامهم الوهابي التكفيري..
عن أي شرعية يتحدثون وعن أي شرعية يدافعون؟!.. يقولون انهم يسيطرون على نسبة %85 
من األراضي اليمنية، وأن 99% من أبناء الشعب اليمني يؤيدون ما يسمونها شرعية الرئيس هادي 
وحكومته.. ونحن نقول لهم إذا كانت 85% من األراضي اليمنية تحت سيطرة ما تسمونها الشرعية 
وأن 99% من أبناء الشعب اليمني يؤيدونها.. فلماذا يعيش رئيسكم »الشرعي« وحكومتكم الشرعية 
في فنادق الرياض؟! لماذا يأتي رئيسكم هادي ورئىس حكومتكم بن دغر ومن قبله بحاح إلى عدن أو 
حضرموت أو مارب كزائرين ويتم استقبالهم من قبل قادة القوات الغازية التابعة لدول تحالف العدوان 
ويتم حراستهم من قبل القوات الغازية؟.. كيف يفرضون سيطرتهم على نسبة 85% من األراضي 
اليمنية ويحظون بدعم 99% من أبناء الشعب اليمني ولكنهم غير قادرين على العودة إلى الوطن 
وإدارة شؤون البالد من عدن أو حضرموت أو مأرب أو حتى من جزيرة سقطرى أو من منطقة الوضيع 

في أبين؟!
بالله عليكم أال تخجلون.. أال تستحون.. هل يوجد رئىس وحكومة في العالم يعيشون في فنادق الدولة 

ه؟ التي تعتدي على وطنهم وتنتهك سيادته واستقالله وتدنس ترابه الوطني وتقتل أبناء
أال تخجلون وأنتم تتحدثون عن شرعية رئيس وحكومة ال يستطيعون اتخاذ أي قرار إاّل بعد موافقة 

محمد بن سلمان، وال يستطيعون حتى الخروج من الفنادق التي يعيشون فيها إال بإذنه..
 أال تخجلون وأنتم تتحدثون عن شرعية رئيس ونائب وحكومة يعيشون عالة على حكام مملكة بني 

سعود؟!

 محمد عبده سفيان

رئيس وحكومة 
الفنادق

 عبداهلل محمد االرياني

 أنت 
ٌ

عمالق
أيها المؤتمر

جبهتا حرض وميدي من أكثر جبهات العزة والشرف سخونة وصمودًا 
إلى درجة كبيرة تفوق التصورات وتعجز األقالم عن أن تصف ما يدور 
هناك من تفاصيل وحكايات يومية مذهلة وخرافية، ومالحم أسطورية 
في الفداء واالنتصار للقضية النبيلة والمبدأ السامي، ومن ثبات الجيش 
اليمني واللجان الشعبية ط��وال»600« يوم في مواجهة الباطل بكل ما 
يمتلكه من امكانات وسالح حديث، ثبات ال نبالغ أن قلنا إن مصدره طاقة 
إيمانية كبيرة وهائلة، بعدالة القضية وحتمية الدفاع عن كل ذرة من 
ذرات اليمن، مايزال يجهلها العدو السعودي المتعجرف وتجهلها قيادات 

المرتزقة الذين يدفعون باآلالف من المنافقين والسذج إلى محارق يومية في صحراء 
شاسعة هي األخرى باتت تكره الخيانة وتشمئز أن يطأ رمالها مرتزق.. »600« يوم 
من العدوان الهمجي والغارات الكثيفة بمختلف الطوائر الحربية الحديثة واألباتشي 
التي غالبًا ما تكون مصاحبة للزحوفات التي ال تنقطع رغم مرارة الهزائم والخسائر 
وحجم االستنزاف البشري الهائل لقطيع المرتزقة، من أجل أن يجد له العدو السعودي 
ومرتزقته موطئ قدم في هذه المساحة كحلم استراتيجي بائس وحقير، غير مبالين 
ترك في الصحراء، البعض 

ُ
بفداحة النتائج وال بمصير المئات من جثث قتالهم التي ت

منها ال تجد من يواريها سوى بطون الكالب الشاردة.. هوس العدو السعودي وإفراطه 
في استنزاف أمواله وأخالقه وإنسانيته، وجنون السلطة وشهوتها لدى قيادات العمالة 
واالرتزاق، تتجلى في أكثر من ثالثين ألف غارة على حيران وحرض وميدي والقصف 
الذي ال يهدأ من قبل البوارج بما فيها البوارج األمريكية، وأكثرمن مائتي زحف، لكنهم 
لم يتمكنوا من أن يحققوا لهم موطئ قدم هناك، سوى صناعة الوهم في اإلعالم الذي 
غدا مسخرة واحترافًا لممارسة الفضيحة وتسويقها، خاصة عندما يكون حديثهم عن 
أنتصار في حرض وميدي، ألن المسافة بينهم وبين الحقيقة شاسعة ومخجلة، باتوا 
يشعرون بمرارتها ويلمحون عن صعوبة تواجههم هناك، ألن المعركة في هذه الصحراء 
فيها مكاشفة ووضوح إلى درجة كبيرة، هو وضوح القضية ووضوح الثبات واالستبسال 

ووضوح فارق اإلمكانات العسكرية والمادية، ثم وضوح االنتصارات الميدانية التي 
يسطرها الجيش واللجان الشعبية، مقابل وضوح الهزائم والخسران والخزي والعار 
لجموع المرتزقة، وبالتالي المجال هناك إلبداع الفوتشوب واالبتعاد عن الحقائق وصناعة 
الوهم، الشيء هناك يعكس ثمة انتصارًا للعدو ومرتزقته كما تروج له العربية والجزيرة 
وقنوات المهلكة نقاًل عن خبير الخيانة والخزي محسن خصروف، بقدر ما يعكس حجم 
انحطاط العدوان السعودي وحقارة مرتزقته وسقوطهم األخالقي، يتجلى في مشاهد 
الدمار الهائل والكلي الذي هناك وكأنها مشاهد حرب كونية دارت هناك.. فبدءًا من 
مثلث الجر بمديرية حيران تتالشى الحياة وتختفي الحركة، فقط تتجلى مشاهد الدمار 
في أبشع صورها تحكي في صمت عن مستوى كبير من همجية العدو السعودي وحقارة 
حربه العبثية، الذي أغار بعشرات اآلالف من صواريخه وقنابله على كل شيء على امتداد 
الطريق األسفلتي التي هي األخرى كانت هدفًا لغاراته التي استهدفت الجسور والكباري 
لتصبح أثرًا بعد عين مدمرة وممزقة، بيد أن الصورة األكثر بشاعة هي مشاهد الدمار 
الكلي لمدينة حرض التي أحالها العدوان الى مدينة أشباح إال من العيون الساهرة التي 
تذود عنها وتعيق بكل بسالة وشرف مرتزقة العدوان أن يمروا من هناك كي يسلموا 
اليمن للمحتل ومملكة اإلرهاب.. صارت مدينة أشباح بعد أن كانت مايشبه سنغافورة 
مصغرة في اليمن تعج بالحركة وتثب بقوة كمدينة تجارية وسياحية واستثمارية تنمو 

بشكل يومي وتستقطب اآلالف من األيادي العاملة.. هذا هو االنتصار الذي 
يقصدونه ويتغنون به، وهو انتصار الواهم والمهزوم والمبتذل المتجرد 
من كل القيم واألخ���الق، بينما االنتصارالحقيقي هو ما يصنعه األبطال 
 »f16« وأح��رار اليمن في بيداء الشرف وتحت حرارة الشمس وهدير ال���
وأحدث طوائر األباتشي ومختلف األسلحة الثقيلة.. المعركة في جبهتي 
حرض وميدي أرهقت العدو السعودي ومرتزقته واستنزفتهم على جميع 
المستويات، رغم فارق اإلمكانات العسكرية والمادية لصالح قوى العدوان 
واالرتزاق، غير أن هناك فارقًا في اإلمكانات األخرى لصالح المدافعين عن 
وطنهم وشعبهم وكرامتهم، هي اإلمكانات األخالقية واإلمكانات المعنوية والروحية 

النابعة من عدالة القضية المحفزة على الصمود واالستبسال وصناعة االنتصار.
وهي عوامل مهمة وجوهرية في صناعة االنتصار لليمن في معركة العزة والقضية 
العادلة، أكثر من عوامل اإلمكانات التسليحية والعسكرية، ولقد رأينا ذلك جليًا بشكل 
عام في جميع الجبهات إال أنها في جبهة ميدي تجلت بشكل خاص طوال فترة »600« 
يوم من العدوان والتحشيد والزحف والغارات، مقابل »600« يوم من الصمود والثبات 
وصنع المالحم واالنتصارات األسطورية التي سيخلدها التاريخ في أنصع صفحاته، في 
صحراء قاحلة استأنست وبشكل حميمي بأحرار وشرفاء من هذا الوطن يواجهون خونة 
ومرتزقة من هذا الوطن باعوا أنفسهم ووطنهم وكرامتهم لعدو غاشم ومجرم، حتى 
صارت الصحراء تكره الخيانة وهذا الصنف من البشر وتساهم بقوة خفية في تحقيق 
االنتصارات المذهلة على رمالها والتي يتداولها الناس بفخر ويصفونها بالمعجزة.. 
»600« يوم في جبهة ميدي ليست أيامًا عادية وإنما استثنائية وحافلة بالكثير من 
التفاصيل الدقيقة والحكايات العميقة والمحسوبة بالساعات المليئة بالدهشة والمعاني 
العظيمة، التي تستحق ان نصفها ونسردها ونؤرخها بشكل الئق، كي نعبر عن حقيقة 

جوهرية مفادها أن النصر وتاريخ اليمن العظيم َمرَّ من هنا من ميدي.

 عبداهلل المغربي

لن نطالب بالمرتبات.. 
لكن أوقفوا شراء مترفيكم 

للفلـل والعقــارات  محمد علي عناش

ميدي .. صمود سيصنع التاريخ

بالله يا حشود الشعب قولوا له من المخلوع
يعايرني بعفاشي وناسي أنو الدنبوع

قولوا له من الواشي ومن تابع ومن متبوع
وأنا حميري األصل ال دافع وال مدفوع

أنا لو دارت الدنيا فصوتي في المال مسموع
والمنك وأمثالك وال بحلفك أنا مفزوع

وال بأسف على بعضك وال من فعلتك موجوع
أنا صامد مع شعبي وراسي ما انحنى مرفوع

وباناضل وباضحي ألني أصل مش مفروع
بالله يا حشود الشعب قولوا له من المخلوع

يعايرني بعفاشي وناسي أنو الدنبوع
ماعدبش معك مهرة وال انته جزء بالموضوع
ويكفيك بين أسيادك بتبدي مشتبح مقبوع

تطالب بالمحال انته وقلك حقك المنزوع
حقك أيش يا بوحق رأيك بالعقال مقموع

ه المنقوع قرارك ِبل أوراقه وأشرب ماء
صحيح منك وأعوانك لفترة كنت أنا مخدوع
لكن خرجة السبعين قالت لي العتب مرفوع

المؤتمر الشعبي العام التنظيم الكبير بتاريخه 
والعمالق بسماحته وعفوه، والعظيم بعطائه، 
الشعبي ب��أط��ي��اف��ه، ال��واع��ي بتعاطيه، المسالم 
بانفعاالته، الرائد بساحته، الكريم بجوده، المتواضع 

بأطروحاته، الثابت المرن بقيادته.
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام ال���ذي ت��ع��رض ألبشع 
م��ؤام��رات التدمير واالن��ه��اك وتعرض لمحاوالت 
االض��ع��اف والتفكيك وم��ح��اوالت الشق لصفوفه، 
هاهو اليوم وعلى الرغم من كل ما تعرض له من 
مكائد واستهداف من قبل اعدائه الداخليين الذين 
كانوا في صفوفه ومن قياداته البارزة التي نهلت 
من خيراته وتسلقت على انجازاته واصبحت ذات 
يوم من الشخصيات االب��رز على الساحة اليمنية 
وايضًا من قبل أعدائه الخارجيين.. وعلى الرغم من 
كثرة وعمق الطعنات التي ُوّجهت له في خاصرته 
ممن كانوا بمثابة واجهة المؤتمر ومفاصله إال ان 
تنظيم المؤتمر وبسماحته المعروفة وعفوه الذي 
يعد من اساسيات مبادئه الوطنيه م��ازال ينظر 
الى كل  من تآمروا عليه بعين األب الحنون الذي 
يرهقه غياب أبنائه حتى وإن كانوا ُعصاة.. فها 
هو األب الزعيم بسعة ص��دره وسماحة اخالقه  
يستقبل باألمس العديد من القيادات العسكرية 
المنشقة وال��ت��ي وقفت ودع��م��ت مخطط التآمر 
على الوطن بانضمامها الى ماكان يسمى في العام 
2011م بساحة التغرير ال��داع��م��ة لما يسمى 
ثورات »الربيع العربي« وهاهي صحيفة »الميثاق« 
الناطقة بلسان حال المؤتمر تقوم بنشر مشاركة 
لالستاذ عبدالوهاب ط��واف سفير اليمن السابق 
لدى الجمهورية العربية السورية والذي كان من 
السباقين في اعالن انشقاقه واستقالته وتأييده 
لما يسمى ثورة الشباب والذي تلى اعالنه لها إعالن 
انشقاق وتأييد قائد ماكان يسمى آن��ذاك بالفرقة 

االولى مدرع  علي محسن االحمر .
على الرغم من ان االستاذ ط��واف يتمتع بعمر 
صغير إال انه تدرج في سلم العمل الدبلوماسي حتى 
وصل الى درجة سفير في زمن قياسي لم يحققها 
ة عالية ولهم  ول��م يصل اليها َم��ْن هم على كفاء

خبرة  طويلة ورصيدهم الدبلوماسي 
حافل بسنوات طوال قضوها في السلك 

الدبلوماسي.
االستاذ عبدالوهاب ط��واف طفرة 
العمل الدبلوماسي على الرغم من انه 
ركب موجة مايسمى بالربيع العربي 
وعلى الرغم من انه ح��اول شق صف 
العمل الدبلوماسي وسعى جاهدًا إلى 
استمالة الكثير م��ن اع��ض��اء السلك 
الدبلوماسي، هاهو اليوم وبعد غياب طويل عن 
الساحة الوطنيه يفاجئنا بمشاركة وطنية له أضاءت 
 »1833« صفحات صحيفة »الميثاق« في عددها ال�
ليوم االثنين الموافق 21 نوفمبر الجاري، والتي 
حملت عنوان »أوقفوا جرائمكم« وال��ذي افتتحه 
بتحسره وتعاطفه مع الوطن بشكل عام وعلى 
ابناء تهامة بشكل خاص.حيث افتتح االستاذ طواف 
منشوره بعبارات تهامة تحتضر وأب��دى تألمه 
الشديد متناسيًا ان ما آلت اليه بالدنا من مجاعات 
وحرب ومجازر دامية تعود في أصلها الى نقطة 
البداية للمؤامرة ضد الوطن والتي كان السبق له 
ولكل من وقف موقفه في تأييدهم مايسمى بالربيع 
العربي التي اوصلت الوطن إلى ماهو عليه من مأٍس.
ال��ي��وم المؤتمر الشعبي ال��ع��ام بسعة ص��دره 
وسماحة اخالقه وسمو مبادئه وحرصه الدائم على 
عودة جميع أبناء الوطن إلى حضن الوطن الذي يعد 
اكبر من الجميع والحاضن االول لكل أبنائه، هاهو 
يبيض الصفحات ويضمد الجراح ويعيد النبض الى 
قلوبها ويفتح ساحاته لكل من هجرها ويسمح  لكل 

من سقط كسقوط اوراق الخريف باعتالء منابره .
فلو لم تكن هذه هي مبادئ المؤتمر الشعبي العام 
ولو لم تكن ايضًا هذه هي اخالق قيادة المؤتمر 
 بزعيمه األب علي عبدالله صالح 

ً
الشعبي العام ممثلة

لما استقبل الزعيم القيادات المنشقة عن الوطن 
ولما استوعبت منابر المؤتمر كل من غردوا خارج 
الصف الوطني ولما كان لصفحات صحيفة »الميثاق« 
ان تنشر مشاركة السفير المنشق والمستقيل 

االستاذ عبدالوهاب طواف.
أخيرًا نرّحب مجددًا بعودة االستاذ عبدالوهاب 
ط��واف إل��ى حضن الوطن ونثني على سعة صدر 
الوطن والمؤتمر الشعبي العام وسماحة مبادئه.. 
وندعو اآلخرين إلى مراجعة جادة ألنفسهم فالوطن 
باٍق واالشخاص فانون والوطن وطن الجميع فقط 
في كل مايصب في مصلحته وينطوي تحت سقفه .

المجد والخلود للشهداء.. الشفاء العاجل للجرحى.. 
النصر لقضية أمتنا.. والنامت أعين الجبناء..
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ولوا للدنبوع
ُ

ق
شعر/سبأ يحيى الراعي

 عباس غالب

فشل حسابات 
النظام السعودي

م��ن ال���واض���ح أن إط��ال��ة أم��د 
العدوان السعودي على اليمن 
سوف يرتب أعباء إضافية على 

النظام السعودي ،خاصة وقد تجلى ذلك في عدة مظاهر ،لعل 
أبرزها الضائقة االقتصادية التي يعاني منها هذا النظام جراء 
تمويل هذه الحرب العدائية ،فضاًل عن تدني أسعار المشتقات 

النفطية في األسواق العالمية .
وال شك أن كل يوم يمر يزداد حجم كلفة العدوان ،األمر الذي 
تضيق معه دائرة الخناق على النظام السعودي وتحديدًا مع 
اجتراح البطوالت والصمود اليمني على كافة الجبهات في وقت 
كانت الرهانات ال تتجاوز عدة أشهر لتركيع الشعب اليمني 

دون جدوى.
َس��ري على 

ُ
لقد بدأ التململ والضيق يستبد بهذا النظام األ

أكثر من صعيد وه��و ما انعكس سلبًا على طبيعة العالقة 
عون تمثيل الشرعية حيث بدأت الخالفات تنشب  مع من يدَّ
داخل منظومة الحكم السعودي ومع قوى هادي ومن معه 
من المرتزقة والعمالء ،إذ أن ثمة تباينات بدأت واضحة في 
الموقف من مساعي التسوية ،خاصة بعد أن أدرك هادي أن 
ورقته باتت محروقة وبحيث بات لزامًا عليه اتخاذ تلك المواقف 
المتشنجة بما في ذلك رفض المقترحات األممية األخيرة .. 

وهو ما يتعارض مع الموقف 
السعودي الذي بات أقرب إلى 
معالجة هذه األزمة وبخاصة 
بعد أن استنفدت كافة الوسائل واألساليب لتمرير مخططه 

التوسعي في اليمن.
وقد باتت كل المؤشرات تصب في صالح القضية اليمنية، 
بحيث أصبحت األص���وات ترتفع على المستويات الداخلية 

واإلقليمية والدولية.
وحسب تلك المؤشرات ف��إن صالحيات محمد بن سلمان 
تراجعت لصالح ولي العهد محمد بن نايف ،فضاًل عن أن عودة 
هادي إلى عدن منذ أيام جاءت نتاج هذه الخالفات التي تعيشها 

السعودية منذ بدء العدوان قبل نحو عامين.
وبالمقابل فإن المطلوب تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد 
الصف اليمني وتوسيع دائرة التصدي وتعزيز جبهات الصمود 
والمواجهة العسكرية، باعتبار أن هذا المعترك سوف يضع 
نهاية حتمية لهذا العدوان.. وبالتالي نهاية أكيدة للنظام 

السعودي االستبدادي الديكتاتوري.
-ألم أقل لكم إن حسابات النظام السعودي باتت فاشلة في 

اليمن؟

تعز تعاني من تغريدها خارج السرب، لقد دفعت ثمن محاولتها وميولها نحو المدنية.. تعز لم تعد القبيلة كما هو الحال في 
شمال الشمال او حتى في الجنوب التي بقيت فيها بعض اطالل القبيلة..

تعز اليوجد فيها عرف يحتكم الناس اليه وانما يحتكم الناس في مشاكلهم الى نصوص قانونية وليس الى قواعد السبعين او 
اعراف القبائل..تعز مواطنها ينفق مامعه على ابواب المحاكم، ينجز الحكم خالل عشر سنوات وهو طيب النفس واليقبل بالعرف.. 
في مار س 2015م قبل ان تبدأ الحرب قلنا تعز تحكم بالقانون وعلى االطراف التي تحضر إلى تعز حاملة السالح حتى وإن 
كان على أكتافها فإن تعز ستفهم أن ذلك إعالن النتهاك مدنيتها وأن ذلك سيكون مدعاة للدخول في نفق الحرب وأن على هذه 
اتي مع كل المعنيين بحرب تعز وعبرت عن ذلك في كتاباتي  األطراف أن تغادر تعز وتتركها مدينة للجميع.. وحذرت في لقاء
عبر صفحتي على الفيسبوك ومع األسف الكل استهان باألمر واعتقدوا أن الحرب نزهة لن تمر ايام حتى تنتهي والكل اعتقد انه 
قادر على حسمها لصالحه.. وهاهي تعز التي دمرت على أيديهم ومر على بدء الحرب العبثية 600يوم دون رحمة ودون وازع 

من دين او ضمير وكل طرف له من المبررات الكثير وكل يلوح أن الطرف اآلخر هو السبب.. 
تعز لم يعد فيها مشائخ او وجهاء فالدولة اسهمت الى جانب االحزاب في قتل المشيخة  والوجاهة معنويًا وماليًا بدعوى المدنية، 
وبالتالي لم يكن من المنطقي التعويل بحلول من طرف مقتول وال أحد يستطيع نكران ذلك فياترى ماهي انجازات االحزاب؟ لقد 
دمروا تعز وقتلوا ساكنيها، قارنوا بين تعز وبقية المحافظات األخرى حتى المحافظات التي حصلت فيها مواجهات كمأرب والبيضاء 
اتفقوا على نقل المعارك خارج المدن ولم يسمحوا على االقل بالقتل العشوائي للنساء واألطفال والعجزة والمسافرين، لم يغلقوا 
المرافق الصحية والتعليمية والخدمية، لم ينتقموا بهدم البيوت والمنشآت كما حصل في تعز التي نهبت وسلبت وبأي ذنب قتلت، 

لم يوقر فيها بيت أستاذ جامعي وال بيت شيخ وال بيت عالم وال بيت تاجر وال مغترب. 
لكننا على ثقة ان الله سيأخذ بحق تعز ممن ظلمها عاجال أم آجاًل وإن غدًا لناظره قريب  صبرًا أيها الجرحى صبرًا أيها المعاقون 

صبرًا أيها النازحون.. إن الله على عونكم واألخذ بحقكم لقدير..

محمد عبداهلل نائف

تعز تغّرد خارج 
السرب


