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رى من أين لنا بعقول تحمل حكمة وعقالنية الزعيم 
ُ
 يا ت

علي عبدالله صالح والسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي  في 
صفوف بعض إعالميي المؤتمر وأنصار الله، ممن تتجلى فيهم 
صفات التهور وقلة البصر والبصيرة في تعاطيهم مع المستجدات 
على الساحة المحلية وعدم تفهمهم خطورة المرحلة واألدوار التي 
عليهم أن يلعبوها، والتي يعملون بخالفها برعونة وطيش وفهلوة 

غير محمودة النتائج على اإلطالق  ، ولهؤالء نقول العقل زينة  .
*عندما يبدي المسخ هادي ترحيبه ومباركته للتدخل األمريكي 
في بالدنا فإن ذلك ال يشكل مفاجأة أو صدمة بالنسبة لي ، فهذا األبله 
الخائن هو من استدعى قوى العدوان لقتل أبناء شعبه وتدمير وطنه 
وذلك من أجل عودته على ظهر دبابة سعودية حاكمًا، وهو من يتم 
استخدامه كغطاء للعدوان السعودي األمريكي اإلماراتي على بالدنا، 
ومن يرى في قصف وقتل المدنيين نساء وأطفاال وحصار أكثر من 
ثالثين مليون يمني أنها معركة الستعادة الشرعية التي يظن أنه 
يمثلها أو يمت إليها بصلة، رغم معرفته ويقينه بأن ال شرعية له وال 
يحزنون، وأن العدوان له أهداف وأجندة أكبر من أكذوبة الشرعية 
المزعومة وما هي إال شماعة لتمرير وتبرير الجرائم التي يرتكبها 
بعران السعودية واإلمارات ومرتزقتهم وذلك لبدء التنفيذ العملي 
لمخطط مشروع تشكيل الشرق األوســط الجديد ، حسب الرغبة 
والمصلحة األمريكية والصهيونية وتعزيز نفوذهما وسطوتهما 
على المنطقة النفطية في الخليج وشبه الجزيرة العربية وفرض 

وصايتهما على باب المندب وخليج عدن  .
* وجع البركان اليماني الذي ضرب قاعدة المزاحمية بالرياض ظهر 
عند أبناء عمومتهم في تل أبيب رغم محاولة آل سعود تجاهل هذا 
الحدث ومحاولة نفيه وإنكاره ، وهو ما يؤكد على أن الرياض وتل أبيب 
على تناغم وتوافق تام وأن تطبيع آل سعود مع الكيان الصهيوني 
بات حقيقة ظاهرة للعيان ولم يعد هناك من مجال إلنكارها وال غرابة 

فجد الكالب واحد ، واليهودة في القلوب ما هيه بطول الزنانير .
*  عبدالملك المخالفي وزير خارجية جمهورية الرياض الفندقية  
يحتفل بزفاف نجله في القاهرة بمراسيم باذخة جدًا تعكس حالة 
الثراء الفاحش التي وصل إليها وحجم الثمن الــذي باع به الوطن 
والشعب ، ومن الطبيعي أن يحتفل هذا الخائن العميل وأمثاله على 
أوجاع وآالم ومعاناة أبناء الشعب ، مادام أوالده في مأمن في الوقت 
الــذي يتم الــزج بالبسطاء والمغرر بهم والالهثين وراء المكاسب 
والمناصب من تجار ومقاولي الحروب إلى محارق الهالك والمذلة 
والمهانة التي ال تليق إال بالمخالفي وأمثاله من أحذية وقباقيب 

الرياض وأبو ظبي  .
* مناهضة العدوان شرف وفخر لكل يمني شريف ، وال يعني ذلك 
أن يجعل البعض من مناهضتهم للعدوان مادة لالبتزاز واالستغالل 
والمزايدة ، فال فضل ألحد على مناهضته للعدوان كون ذلك واجبًا 
وطنيًا وقيمة أخالقية ، ومن غير الالئق بمن يتخندق في الجبهة 
الوطنية المناهضة للعدوان القيام بأعمال وتصرفات يدرك تمامًا 
أنها تخدم قوى العدوان وتعزز من موقفهم وتنال من وحدة الصف 
الوطني وتماسك الجبهة الداخلية مهما كانت المبررات والذرائع لذلك 
، فالوطن يستحق منا الصبر والتحمل والتضحية تقديرًا لتضحيات 

الشهداء والجرحى ومراعاة ألوضاع الشعب وأحوال الوطن  .
* للخروج من مشاكل وصــراعــات وخالفات وتباينات الثورات 
المستحدثة في البالد ، أنا مع مقترح أن يتم التوافق على إلغاء كافة 
(الثورات) المستحدثة واالكتفاء بثورتي ٢٦ سبتمبر و١٤أكتوبر 
وذكرى االستقالل ٣٠نوفمبر وذكرى الوحدة المباركة ٢٢ مايو 
و«عيطرح الله فيهن البركة» ألننا «عنحنب قوي» لو ظلت تلكم 
الثورات المستحدثة مثار خالفات وصراعات وسجاالت، الوطن في 
ِغَنى عنها، وهذا ال يعني أن نغفلها كمحطات تاريخية  نتوقف عندها 

ألخذ العظة والعبرة، والتاريخ سينصف الجميع.
* النفس الوطني يجب أن يكون هو الطاغي على أداء اإلعالم الرسمي 
المرئي والمقروء والمسموع وكذا بالنسبة للمال العام والقضاء والجيش 
والخدمة المدنية بدرجة أساسية لكي ال نقع في أخطاء الماضي وندخل 
أنفسنا في دوامات وصراعات ومناكفات ال ناقة للوطن والشعب فيها 
والجمل، وإذا ما تحقق ذلك سنكون قد وضعنا اللبنات األولى لبناء 

الدولة اليمنية المدنية التي طال انتظارها.
وحتى الملتقى.. دمتم سالمين..

 حسين شاجرة

بين يدي الزعيم الصالح

ــوة كلها ــا مــرحــبــًا شــعــار شــب ي
ذي يعجنون القاف حتى يتعبوه

وانــا قلبت القاف واطلب عفوكم
هاجس معي شيبه كما أمه وابوه

خبر ا  تشتو كلكم  ني  و تتنشد
لب البالء  أهــل اليمن يتقاطبوه

تركت صنعاء يوم شفت اقطابها
يتناطحوا وكــل شــي قــد خربوه

من بعد ما كانوا عصابة واحــده
ينهبوه مــا  ويحللوا  يتقاسموا 

حتى أصبحت لموال في يداتهم
والجيد شل الجيد والفسل اركبوه

ــدح كــل البلد وبــعــد مــا صــفــوا ق
اتنافسوا على الحكم من با ينصبوه

ــه وال لــيــه جمل  ــاق ــت ال ن ــف وش
بيناتهم في حربهم ذي يحسبوه

بينهم وال تفرقوا ظلت عالقة 
وإال اجنبي بيناتهم بــا يرهبوه

ــم بيناتهم ــوره لــكــن يــبــقــى ش
فالفآ يكسبوه واحـــد  قتل  وال 

مركبه ا ف  عجا سبعا  حسبتها 
لكن شوف الحبل طول يسحبوه

بالنكد با تضفي علينا  والعشر 
لقيلبوه وا لثوريه  وا بالشرعيه 

والله بيطول النشب يأهل السلب
ــل فــاســد حــاربــوه وانــتــو لها وك

ما صحابنا قد خالف الله شورهم
داخل وخارج كا الطهف ال صيبوه

خمسين فرقه ذي تناطح في الخال
واحـــد يلومونه وآلخـــر عاتبوه

وال ستفادوا من مصايب سابقه
ما يحسبون ان من حلب با يحلبوه

وعندي نصيحه لهل شبوه كلها
رصوا صفوف الكل والصعب اركبوه

ــن حضر يكفي ويــوفــي منكم وم
ــن لــقــاكــم رتــبــوه ومـــن تغيب م

بأخباركم  ال سمع  يجيكم  ــا  وب
وهـــو مغيب ان ربــعــه يطلبوه

ــقــاكــم قومكم وبــيــتــعــلــم مـــن ل
كونوا نموذج للجنوب اللي تبوه

خاف انهم عد يستفيدوا منكم
يأهل الحضاره ال بغيتوا تكتبوه

ال جيتكم بالشعر وبزمل بينكم 
ــهــرج ال تترقبوه لــكــن بــعــض ال

معي معابر كــودهــا فــي مسبتي
ال قرص ال قرطاس يامن تطلبوه

والعفو ال شي طف وال شي نقص
هذا سليطي طعفوره وال اشربوه

لــكــن قــلــبــي بــا يــظــلــي سعفكم
لي منعكم ال حضن شبوه قربوه

وشــورهــا في راس كمن دوســري
ان با يصونونه وان با يصلوبوه

ونحن والبلد نعيش هذه الظروف العصيبة واالستثنائية، 
ال نستطيع أن نتجاوز بداية المؤامرة على هذا الوطن الغالي 
وإرهاصات األحداث التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، لذلك قررت 
أن أعود بذاكرتي قليًال لبداية هذه المأساة موجهًا هذه األحرف 
المتواضعة للرجل الذي أثبتت األيام واألحداث انه بحجم هذا الوطن . 
 وعندما نتحدث عن شخص بهذا الحجم فهذا يعني بالضرورة 

أننا نتحدث عن شخص الزعيم علي عبدالله صالح.. سأبدأ رسالتي إليه بشكل 
مباشر  مع مرور سريع على تواريخ وأحداث مهمة أسهمت بشكل مباشر في 

صناعة واقع اليوم. 
 ال أحد ينكر أو ينسى اننا وأثناء مؤامرة ٢٠١١م على النظام الجمهوري  
لمسنا خفوتًا وتالشيًا ألغلب قيادات الدولة وقيادات من المؤتمر الشعبي العام، 
ولم يقف حينها في صف الوطن سوى القاعدة العريضة للمؤتمر ممن لم يكن 
لهم حظوة أو جاه أو مصالح مالية أو حزبية، وعدد قليل جدًا من القيادات على 
رأسهم األستاذ عارف الزوكا، وتدارس تلك القيادات المتبقية دراسات وخططًا 
لمواجهة تلك المؤامرة وكان القرار أن يتم إقامة المخيمات وهو ما حدث بالفعل 
فقمنا حينها نحن أعضاء المؤتمر بالتحشيد إلى تلك المخيمات وتركنا أسرنا 
وأطفالنا في األرياف وخيمنا في عواصم المدن وبذلنا خالل تلك الفترة جهودًا 

استثنائية وواصلنا الليل  والنهار في عمل وتوعية وصمود قل نظيره..
 كان هذا المشهد المليئ بالوطنية بمثابة التقييم لقيادات المؤتمر العليا 
والوسطية وحتى لكوادره وأعضائه، رأينا حينها أولئك الحفاة المخلصين 
والكوادر الشابة والقيادات النقية التي لم تتدنس بأوساخ المصالح وروائح 
الكبسات والمؤامرات القذرة، لكننا بالمقابل لم َنَر أو نسمع قيادات مؤتمرية 
كثيرة، ولم َنَر مؤازرتهم لتلك المخيمات، جميع تلك القيادات وهي كثيرة 

جدًا تالشت وبدأت تتعاطى مع المشهد على قاعدة "لمن الغلبة اليوم" وفعًال 
رأينا الكثير منهم حاضرين ألداء مهامهم في مقر األمانة العامة واللجنة الدائمة 
والعصر في خيام ومنصات الجامعة، ولألسف لمسنا حينها حالة من الشلل لدى 
المؤتمر ودوائره المتعددة وعجز تام عن الدور الرقابي والتنظيمي والتقييمي 

لهذه القيادات والكوادر  والشباب ووضع التقييمات الصحيحة والصادقة.  
في تلك الفترة تعرض الكثير وأنا منهم لظروف قاسية وصعبة ورغم ذلك 
لم نكل أو نمل في صمودنا، وكان لدينا يقين راسخ وثقة مطلقة بأن المؤتمر 
الشعبي العام أو من تبقى من قيادات مخلصة على علم وإدراك بما نقوم به مقابل 
ما يقوم به اآلخرون.. لكننا لألسف فوجئنا بعد التوصل إلى التسوية السياسية 
وتوقيع اتفاقية نقل السلطة ، أن أحدًا لم يعر تلك الجموع الطاهرة والنقية 
التي كانت في صمودها وثباتها كجبالنا اليوم التي تواجه ذات التآمر العدواني، 
لم يعرهم أحد أي أهتمام أو تقدير، بل فوجئنا كذلك برؤية أولئك الذين كانوا 
ضمن الخيام والهاتفين بإسقاط النظام يعودون إلى واجهة المشهد المؤتمري، 
ولم يمسهم سوء، وظهر ايضًا أولئك الذين كانوا يدسون رؤوسهم في التراب 
كالنعامات ولم يكن لهم أي مواقف في دوائرهم بقرارات تعيين تستبدل 

المرتعشين أو ترقي المخلصين. 
 ولم يتوقف المشهد الى هنا فقط، بل استمر في االستفحال والسلبية إلى 
مرحلة أن يشعر أولئك األوفياء الصامدون بغربة عندما يزور مقر اللجنة الدائمة، 

وكأنه غريب في هذا البيت التنظيمي 
الرائد، هذا إن حالفه الحظ وسلم من 
ة ممن كانوا يقفون إبان األزمة  اإلساء
فــي الضفة األخــــرى.. هــذه العوامل 
والممارسات وحمالت التمييز تارة 
والتشكيك تارة أخرى دفعت بالكثير 
من الشرفاء إلى االنسحاب من العاصمة 
صنعاء ومغادرتها بهدوء، ولألسف بعد 
ذلك لم َنَر أو نسمع أن هناك أحدًا سأل عنا.. ورغم ذلك تسامينا فوق الجراح 

وكتمنا في أنفسنا كل ذلك الضيم والعتب حتى ال يشمت الخصوم فينا. 
انتهت تلك المرحلة بكل سلبياتها وابتلينا بالعدوان الوحشي الذي ال يزال 
مستمرًا على بلدنا وشعبنا، وكنت انا شخصيًا أول من نالته قذائف حقد هذا 
العدوان حيث كنت قد اشتريت منزًال متواضعًا في عدن وبدأت في تأثيثه، غير 
أني لم أكمل ذلك التأثيث بعد أن باغتت المنزل أولى صواريخ العدوان وأحالته 
إلى ركام، ومع ذلك لم أتحدث عن الموضوع أو اسأل عن سبب استهداف منزلي، 
وعانيت ويالت التشرد ومعاناة االنتقال من منطقة إلى أخرى، والتحقت بجبهات 
الجيش واللجان الشعبية لمواجهة العدوان وأذياله وكانت الكارثة أني تعرضت 
للنصب والسرقة لسيارتي من قبل أنصار الله وأنا معهم في جبهة واحدة قاموا 
بهذا القبح معي كوني مؤتمريًا، وإلى اآلن لم يعيدوها، ولم نعِط هذه األمور 
اهتمامًا رغم أهميتها وأحقيتنا في ذلك ألننا رأينا الوطن والمؤتمر يتعرضان 
لعدوان خبيث يستهدف الوجود والهوية  فغلبنا ذلك على حقوقنا وتناسينا 
 من قيادة المؤتمر ووقفنا  بإخالص وثبات ألننا  مؤتمر 

َ
الجراح التي لم تشف

ومع المؤتمر حتى يرث الله االرض ومن عليها.. 
 وسنبقى كما نحن وكما كنا دائمًا وأبدًا، ولكن ال بأس من التذكير وتجديد 

األمل..  

ــاالمــس الــقــريــب فــي عــهــد الــزعــامــه  ب
العفاشية الحكيمة كان الوطن يعيش 
حالة من االستقرار الشعبي والمؤسسي 
يصاحبها مكانة واهمية وهيبة للمؤسسة االمنية 
والقضائية عند أدائها واجباتها في حفظ الحقوق 
واالمن الداخلي وفي محاربة الفساد والمفسدين 
رغم انها محاربة خجولة في الكثير من القضايا اال 

انه كان هناك حدود لكل ممارسات شاذة.
ال ننكر ان البالد عاشت عصرًا ذهبيًا في عهد 
الزعيم، كما ال ننكر انه كان هناك فساد ايضًا أال 
انه فساد اليقارن بالفساد الذي خيم على الوطن 

في عهد الفار هادي وال يقارن ايضًا بحجم الفساد الذي يجثم على خيرات 
الوطن حاليًا.

نتذكر انه في عهد القيادة المؤتمرية للبالد كان المواطن إْن وقعت عليه 
مظلمة وتقدم بشكواه ألي جهاز من اجهزة الدولة بشقيه القضائي أو االمني 
كان المواطن يجد من ينصف مظلمته ولو بعد حين هذا على مستوى المواطن، 
أما على مستوى المؤسسات كانت اي مؤسسة عندما ترفع بشكواها الى أيٍّ 
من االجهزة المذكورة ضد أي طرف آخر سواًء أكان مواطنًا أو مؤسسة اخرى 
فكانت البالد آنــذاك تقوم وال تقعد، أما اليوم فنالحظ أن  المواطن يرفع 
شكواه إلى الله فقط النعدام ثقته بأجهزة الدوله التي يشتكيها إلى الله بكل 
لحظه لكونها كانت السبب في كل ماحدث ويحدث له ولكونها متواطئة في 
في كل حق ُسلب وُيسلب منه، أما المؤسسات فاكتفت بأرشفة شكاوايها في 
أرشيفها لكونها على ثقة أنه ال وجود الجهزة الدولة التي يقع على عاتقها 

انصاف المظالم العامه والخاصة بعيدًا عن أي محسوبيات.
فمثال بعض المؤسسات ومنها مؤسسة الوقف رفعت شكاواها المتالحقة 
بحق كــل مــن يعتدي  على امـــوال الــوقــف فــي محافظة تعز وغيرها من 
المحافظات اال انها لم تجد من يصغي إلى شكواها فالجهاز أمني يبت في  
شكواها النه مساهم بالفساد وبشذوذ المفسدين، وال جهاز قضائي ينظر 
الى شكواها بعين العدالة النصاف حق الله واقامة حدوده ألنه اضاع الشرع 
والشريعة في خدمة لسطوة الشيكات البنكية ونحن ال نلوم هذه المؤسسات 
فمنذ ثورة الربيع العبري التي اوصلت البالد الى حالة الفوضى الخالقة واالنفالت 
االمني ومسخ القيم وتشويه المبادئ وحتى اللحظة فالحدث الجوهري والجلي 
لألعيان هو أن العيال كبرت وعصت ولي امرها وعصت خالقها وكبرت على 
شيوخها ومؤسساتها وكبرت على مرجعياتها ونظامها السياسي وفسخت 
العقد االجتماعي القائم بينها وبين النظام السياسي الــذي اختارته ذات 

يوم لتنظيم العالقة بين الفرد والفرد وبين الفرد 
والسلطة، هذه العيال عندما كبرت عملت على إعادة 
عجلة المجتمع الى عصر الغوغائية المجتمعية 
والــســيــاســيــة وعــمــلــت عــلــى إحــيــاء نــهــج الهجامة 
واقتبست اسلوبهم في الغزو والسيطرة على كل 
مايقع تحت يدها وبقوة السيف غير أبٍه بأي قيم 
وتشريعات الهية أو وضعية لكن هذا ليس بحدث 
مفاجئ فهي نتيجة حتمية في ظل غياب القيم 
االنسانية والقوانين الحكومية والقواعد الشرعية 

والتشريعية.
ففي هذا العهد كل من امتلك طقمًا وعشرة بنادق 
وعشرة اشخاص عديمي القيم والمبادئ ويفتقدون لسمات الرجولة اصبح 
بإمكانه الهجوم والبطش والنهب والسلب والبسط على حقوق المواطنين 
واليتوقف عند ذلك فقط فهو يتعدى ببطشه لحدود الله بالسيطرة على كل 
وقف في سبيل الله فأموال وأرضي الوقف تعرضت ومازالت تتعرض في 

ُ
ما أ

كل لحظة لهجمات السلب والنهب من قبل ثلة اليأبهون ألي تشريع رباني وال 
تشريع وضعي وال يوجد أي رادع يردعهم من السلطة التي يفترض بها انها 
حامية اموال الوقف وفي عهدتها بل بالعكس فهي سلطة تغض طرفها عن 
كل تصرف شاذ ينجم من ثلة شاذة هي في االساس اذناب لسلطة اضاعت كل 
الحقوق العامة والخاصة فهذه الثلة هي من ابنائها وهي من ربتهم وكبرتهم 
ليمثلوا نظامها الحكومي بكل اجهزته القضائية واالمنية واالدارية ولجانها 

االشرافية الثورية واعوانهم من مشائخ واعيان وبالطجة.
سلب والحكومة لم تحرك ساكنًا.

ُ
فالحقوق الخاصة ُسلبت وت

نهب والسلطة لم تردع طاغيًا.
ُ
والحقوق العامة ُنهبت وت

 بأموال الوقف والنفس البشرية التي حرمها الله 
ً
وحدود الله وحقوقه ممثلة

اليوم تقطع اوصالها وتقسم محاصصة بين بغاتها وليس هناك من يقف في 
وجههم ويعاقب كل من تسول له نفسه انتهاك التشريع الرباني والوضعي.

يا أشباه الحكومات إلى متى ستظل أعينكم مغضوضة طرفها عن كل 
ممارسات شاذة تستهدف الحقوق العامة والخاصة والدينية؟.. أيتها الحكومة 
القاصرة إلى متى ستظلين قاصرة في أدائك واجباتك وفي تربية اوالدك الذين 
كبروا على هامتك وسلطانك وخرجوا عن طاعتك؟.. أيها الجسد الحكومي 

الهزيل متى ستقوم بحماية حقوق من أوكلوا إليك امرهم وشأنهم؟
أيها المجلس السياسي ماكان لك ان تكون بصيغتك الحالية لو لم يخرج 
الشعب ليزكيك..ياحكومة (االنقاذ الوطني) ماكان لك ان تصلي إلى مقاعدك لو 
لم يمنحك الشعب ثقته عن طريق ممثليه تحت قبة البرلمان الموقر.. أيتها 

االحزاب السياسية ماكان لك أن تبقي قائمة بتنظيمك لو ال أن الشعب تمسك 
بك واتخذ منك إطارًا وسيطًا بينه وبين النظام السياسي أليصال مظالمه.

أيها المشائخ والشخصيات السياسية واالدارية واالجتماعية والدينية ماكان 
لك أن تبقي لوال أن هذه الحكومة وهذا النظام أراد لك أن تكوني حلقة الوصل 
بينه وبين المجتمع فيما يخدم مصالح السلطة ويعظم مكاسب القائمين 
عليها وليس العكس الصحيح فلماذا تنصل جميعكم عن مسئولياته تجاه 
المجتمع؟.. ولماذاوقفتم إلى جانب كل سلوك شاذ يمارسه الشاذون من 
 حلوب عليكم 

ً
أتباعكم؟ ولماذا مازلتم تنظرون إلى هذه األمة بأنها بقرة
استنزاف سمنها وحليبها قبل ذبحكم لها وتقاسم لحمها؟!
 وقيادات وقواعد. .

ً
*أيها المؤتمر الشعبي العام، زعامة

*يا أحزاب التحالف الوطني، قيادات وقواعد..
*ياحركة أنصار الله ومسيرتها القرآنية.. 

 وقيادات وقواعد..
ً
زعامة

سلب 
ُ
يا كل القوى السياسية والمرجعيات الدينية والقبلية هل يرضيكم أن ت

نهب االموال 
ُ
حقوق المواطنين؟ هل تشعرون بالنشوة تعتريكم عندما ت

نتهك أموال الوقف في كل لحظة 
ُ
 بإيمانكم عندما ت

ً
العامة؟..هل تزدادون عزة

وفي كل شبر في اليمن، أال تعلمون أن  حدود الله وحقه الموقوف في سبيله 
ُينتهك وبقوة السالح من قبل مافيا ُجل قوامها جهازكم الحكومي بشقيه 
المدني والعسكري ولجانكم الثورية بشقيها االشرافي والميداني ووجاهاتكم 

االجتماعية ومتنفذيكم وسماسرتكم .
ياوالة أمر هذه األمة كًال باسمه وصفته وموقعه راجعوا أنفسكم إْن اردتم 
أن ننتصر في معركتنا واتقوا الله في الشعب وحقوقه وخافوا الله في إقامة 
حــدوده وحماية حقوقه إْن اردتــم أن نقهر أعــداء أمتنا ونستعيد هويتنا 

اليمنية والعربية واالسالمية ..
.عودوا إلى رشدكم فهناك آخرة لكل شيء، سوف يحاسب بها كل شاذ عن 
شذوذه وكل راع عن رعيته وكل متستر عن تستره وتذكروا دائمًا أن هذا 
الشعب حمال وقابل لالنفجار بوجه كل ماهو شاذ عن الطبيعة االنسانية وعن 
القيم اليمنية وعن االعراف العربية وعن التشريعات السماوية وعن كل ماهو 

خارج عن قول الرسول الكريم «االيمان يمان والحكمة يمانية».
*المجد والخلود للشهداء
 *الشفاء العاجل للجرحى 

*النصر لقضية أمتنا
*وال نامت أعين الجبناء واللصوص.

عبداهللا محمد االرياني

العيال
 كبرت

اللواء/أحمد مساعد حسين

لي منعكم !!

 عبدالفتاح علي البنوس 

أهداف على 
الطاير

بدون زعـــل 

يبدو أن االمــر االخطر واالكثر بشاعة 
من العدوان الهمجي والحصار الجائر الذي 
تفرضه دول تحالف العدوان الذي تقوده 
السعودية على اليمن طوال عامين هو فرضها 
تعتيمًا اعالميًا مكثفًا حول ما يحدث في بالدنا 
ــذي يفتح  وحقيقة وقــائــع وتفاصيل الــمــوت ال
الناس اعينهم عليه في كل يوم جراء استمرار آلة 
القتل في حصد أرواح المدنيين وبشكل ممنهج 

ومتعمد .
الحال ذاته ينطبق على  المنظمات الدولية العاملة 
في اليمن والتي منها من باعت نفسها للسعودية 
وصــارت تترزق من " مأساة اليمن واليمنيين " 
تارة عبر الصمت المدفوع االجر وتارة عبر محاولة 
تزييف الحقائق وصوًال الى ايراد أكاذيب من شأنها ان 
تحول الجالد الى ضحية في نظر الرأي العام الخارجي 
.أما المنظمات التي رفضت مثل هكذا تواطؤ مشين 
- والحال اليمني أنموذجًا - فقد تمكن العدوان 
السعودي من ازاحتها عن الساحة واضعاف تواجدها 
على الواقع واجبارها على المغادرة إما بالتهديد  أو 
من خالل استهدافها مباشرة بقصف مراكزها وقتل 

العاملين لديها كما حصل مع الصليب االحمر الدولي 
ومنظمة اطباء بال حدود اللتين اضطرتا الى اغالق 

مراكزهما في اليمن .
المجتمع الدولي هو اآلخر ليس بعيدًا عن ممارسة 
ادوار " شاهد الزور "، فعلى الرغم من تقديم عدة 
جهات عشرات الملفات الموثقة والمؤكدة باألدلة 
القاطعة انتهاك السعودية كافة المواثيق والقوانين 
الدولية المتعلقة بحقوق االنسان وارتكابها جرائم 
حرب بحق المدنيين في اليمن .. وبرغم الدعوات 
المتكررة الــى ضــرورة الــتــزام المالحقة الجنائية 
ومحاكمة المتورطين في قتل اطفال ونساء اليمن 
.. فإن اعضاء مجلس حقوق االنسان بمجلس االمن 

الدولي فاجأ الجميع بإعادة انتخاب السعودية 
كرئيس للجنة حقوق االنسان وكأن سقوط اكثر 
من مائة ألف قنبلة وصــاروخ على اليمن مجرد 
مزحة خفيفة من الشقيقة الكبرى وربما خطأ 
غير مقصود يمكن معالجته لو استسلمنا لنعمة 
النسيان .تعترف االمم المتحدة - وهي مكرهة 
- بــأن ضحايا الــعــدوان العسكري بلغ ٥٠ ألف 
شخص بينهم عشرة آالف شهيد..بالطبع .. ال 
ات االمم  يمكن ألحد االعتماد على بيانات واحصاء
المتحدة كونها تهتم فقط بضحايا الغارات الجوية 
وال تلقي باًال بمن يموتون يوميًا بسبب الجوع ونقص 
االدوية وانتشار االوبئة وانعدام الرعاية الصحية..

لة  ال يزال النطام السعودي يظن انه فوق المساء
والمحاسبة طالما انه في منصب رئيس لجنة حقوق 
االنسان بمجلس االمن وقادر على ايقاف اي خطوات 

للتحقيق في جرائم الحرب التي اقترفتها يداه .
وبالطبع .. فإن دوام الحال، محال، وسيأتي اليوم 
ــدم في اليمن مصير آل  ــذي يقرر فيه أولــيــاء ال ال

سعود.

 الشيخ/منصور العراقي

.. إلى المتاجرين 
باليمن

ــحــه  ــوق ــهــهــم الـــكـــالـــحـــه ال ــوجــي ب
وبأصواتهم النكره ينعق المحللون 
السياسيون المستأجرون في وسائل 
اعــالم تحالف العدوان السعودي، فبعد أن 
عجزوا عن تغطية هزائمهم التي يتلقونها 
يوميا من الجيش اليمني واللجان الشعبية 
والمتطوعين مــن أبــنــاء القبائل اليمنية، 
يقومون حاليًا بالرهان على استغالل مايحصل 
ات متواصلة   يتعرض لها كوادر  من  اقصاء
المؤتمر الشعبي الــعــام  من قبل ماتسمى 
اللجنة الثورية  في مؤسسات ومرافق الدولة .

أقول لمرتزقة الرياض، ان حلمكم هذا شبيه بعشم ابليس في الجنة ألنه حتي 
لوتم اقصاء كل المؤتمريين من كافة مناصبهم فسيظلون في صف الوطن 
والدفاع عنه ومستحيل أن يؤيدوا العدوان على بالدهم ، وحتي لو حصل خالف 
بين المؤتمر وأنصار الله سيظل المؤتمريون في خندق الدفاع عن اليمن ألن 

المؤتمر الشعبي العام يغلب مصلحة الوطن على كل المصالح.
لوكان المؤتمر يغلب السلطة على مصلحة الوطن لما تنازل عنها طواعية في 
عام ٢٠١١م، المؤتمريون مثلهم مثل كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم، لن 
يركعوا اال لله.المؤتمريون ليسوا مثلكم يا  يامن بعتم الوطن وتتاجرون بدماء 
شعبكم بتبريركم جرائم تحالف العدوان السعودي  مقابل ثمن بخس دراهم 

معدودة.
اذا كنتم ايها الخونه فضلتم التسكع في الفنادق فإن فرسان المؤتمر الشعبي 
العام لن يختاروا غير الخنادق للدفاع عن الوطن جنبًا الى جنب مع ابطال الجيش 
واألمن.المؤتمريون يؤمنون أن حب الوطن من اإليمان فالدفاع عن الوطن هو 

دفاع عن العقيدة  والتخلي عن الوطن هو تخلي عن 
العقيدة التنظروا الى األخرين بعين طبعكم الخسيس 
ايها المتسكعون في شوارع الرياض،فإذا كانت طباعكم 
هي  الخيانه والعماله و االرتزاق فإن طباع المؤتمريين 
عكسكم تماما ، طباع المؤتمريين هي: "الوالء الوطني 
مبدأ شريف الينسجم بأي حال من األحوال مع التبعية 

أيًا كان شكلها أو نوعها". 
لن يتخلى المؤتمريون عن الدفاع عن الوطن بسبب 
السلطة و الوظيفه أو المال فلوكانوا كذلك لكانوا قد 
تخلوا عن المؤتمر الشعبي العام عندما سلم السلطة 

والبنك المركزي في عام ٢٠١١م.
المؤتمر سلم السلطة وازدادت  شعبيته أكثر من ذي قبل خصوصًا بعد  أن 
تطهر من الوصوليين والفاسدين والمصلحيين والخونه أمثالكم الذين يتسكعون 

معكم في فنادق الرياض.
ازدادت شعبية المؤتمر الشعبي العام وأزداد الشعب اليمني حبًا ووفاًء والتفافًا 
حول فارس العرب الزعيم البطل المناضل علي عبدالله صالح الذي رفض كل 

ات وتصدر صفوف المدافعين عن اليمن. اإلغراء
وأخــيــرًا  أحيي كل المدافعين عن الوطن وفــي مقدمتهم قيادة المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائهم وأنصار الله وحلفائهم وأقــول لهم أحيي صمودكم 
واثمن شجاعتكم وانتصاراتكم التي تتحقق بفضل الله، اما تنفذون بنوداإلتفاق 
السياسي الذي باركة الشعب اليمني ونال ثقة مجلس النواب، أو فضوها سيرة 
عن اضحوكة الشراكة في ادارة الدولة  ألنها لم تتم بسبب استمرار ماتسمى 
اللجنة الثورية تدير مؤسسات الدولة، وهذا لن يثني المؤتمر الشعبي العام عن 

اإلستمرار  في خندق العزة والشرف والكرامه والبطولة  دفاعًا عن الوطن.

 حسين علي الخلقي

خذوا المناصب 
وا لنا شرف 

ّ
وخل

الدفاع عن الوطن 


