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في موكب جنائزي مهيب يليق بمكانته الرفيعة وسيرته الحسنة 
وأخالقه الدمثة وتعامله الراقي وسلوكه الحسن وعقليته الراجحة 
وثقافته الواسعة ووطنيته الجامحة وفكره النير ، شيع اآلالف من 
أبناء محافظة ذمار ومن مختلف المحافظات جثمان فقيد الوطن الكبير 
األستاذ العالمة الشهيد يحيى محمد موسى مستشار وزارة العدل ، 
الشخصية الوطنية المتفردة بزين الصفات والذي كان يمثل امتدادًا لجيل 
العظماء الذين تركوا بصماتهم في كل مواقع العمل والمسؤولية التي 

تقلدها في مشوار حياته الوظيفية..
وسط أجواء يسودها الحزن واألسى لحجم المصاب الذي نزل عليهم تمت 
مراسيم التشييع في ظل حالة إجماع غير مسبوقة على عظمة وتميز 
الشهيد ووسطيته واعتداله وسمو روحه ، الكل ذرفوا الدموع وعبروا 
عن فداحة المصاب وما كان يمثله الشهيد من قيم ومبادئ جعلته يحظى 
بكل هذا الحب والتقدير والعرفان ، كان حزبه وكان مذهبه الوطن ، وكانت 
قبيلته وطائفته وأسرته اليمن ، لذا كان محط إشادة وإجماع وتوافق 
مختلف القوى والمكونات والتنظيمات السياسية ، ولذلك كان التنوع هو 

السمة التي طغت على المشاركين في موكب التشييع..
الكل أجمع على أن رحيل الشهيد يحيى محمد موسى خسارة بكل ما 
تحمله الكلمة من معنى، ليس ألسرته وذويه ورفاقه وألبناء محافظته 
ة ألحد،   فحسب ولكنها على اليمن واليمنيين قاطبة ، لم تصدر منه إساء
بشهادة القاضي أحمد المجاهد إمام وخطيب جامع إسحاق بمدينة ذمار 
والذي قال لي عقب االنتهاء من مراسيم التشييع بأن الشهيد يحيى موسى 
(لم يزعل أو يجرح  حتى الطريق التي كان يمشي عليها) ، والغرابة أن 
يخيم الحزن على رحيل هذا الفارس اليماني األصيل  ، فهو أحد كوكبة 
أصوات العقل والحكمة في بالد السعيدة ودائمًا كان السباق في إصالح 
ذات البين وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وكان مصلحًا اجتماعيًا 
حريصًا على استتباب األمن والسكينة العامة في أوساط المجتمع وإعالء 

قيم االخوة والتآلف والتعايش .
وعلى هامش موكب التشييع جدد أبناء محافظة ذمار إدانتهم لقوى 
اإلرهاب واإلجرام وميليشيات الغدر والخيانة وأكدوا وقوفهم صفًا واحدًا 
في مواجهتهم والتصدي لمخططاتهم وإفشال مؤامراتهم التي تستهدف 
كل اليمنيين الشرفاء وفي مقدمتهم أصحاب العقول الراجحة والمواقف 
الوطنية المشهودة سعيًا منهم إلخالء الساحة اليمنية من أمثالهم ، 
فالغدر والخيانة من صفات اللئام، ولذلك نجدهم يجيدون استخدام 
أساليبها وطرقها وينجحون في تحقيق أهدافهم واصطياد ضحاياهم 
ألنهم شربوا ونهلوا من نبع الغدر والخيانة وتربوا ونشأوا عليها ، وهؤالء 
في الغالب عبارة عن مشاريع وأدوات رخيصة ومبتذلة تعمل لحساب 
جهات وجماعات وتنظيمات داخلية مرتبطة مع جهات خارجية  من أجل 

تحقيق أهداف أقل ما يقال عنها بأنها شيطانية وإجرامية .
في ذمار مدينة العلم والعلماء وميناء تصدير النكتة والطرافة سعت 
عناصر الغدر والخيانة إلى تعكير صفو األجواء فيها وتحويلها إلى بؤرة 
للفتن والصراعات والمشاكل واألزمات من خالل البحث عن عمالء ومرتزقة 
للقيام باستهداف الرموز الوطنية المناهضة للعدوان السعودي األمريكي 
اإلماراتي السافر، حيث شهدت المدينة العديد من جرائم االغتياالت والتي 
يدت ضد مجهولين، ومن حين آلخر تتكرر مثل هذة 

ُ
لألسف الشديد ق

الجرائم اإلرهابية التي تستهدف خيرة أبناء المحافظة وصفوتها والذين 
لن يكون الشهيد يحيى محمد موسى آخرهم، في ظل استمرار العدوان 

والتآمر على اليمن األرض واإلنسان والتاريخ والحضارة والتنمية .
وهو ما يتطلب التحرك الجاد والمسؤول من قبل السلطات األمنية في 
ذمار والتحلي باليقظة والحيطة والحذر ورفع الجاهزية من أجل إحباط 
المؤامرات التي تحاك وإفشال مسلسل االغتياالت الموجهة والمختارة 
بعناية والذي يراد إغراق المحافظة فيها للنيل من وحدة الصف الوطني 
وتوظيف هذه الجرائم من أجل دق إسفين بين القوى والعناصر الوطنية 
بعد تصوير هذه الجرائم بأنها نتيجة صراعات وتصفية حسابات فيما 
بينها، وهذا هو عشم إبليس في الجنة ، فالصف الوطني اليمني سيظل 
عصيًا على مؤامرات قوى الغزو واالحتالل والعمالة واالرتــزاق والغدر 
والخيانة، ومهما بلغت التضحيات فإن الحكمة اليمانية ستظل هي الغالبة 
وسيظل الصمود اليمني هو الثابت الذي لن يتغير بإذن الله ، وسيكون دم 
الشهيد يحيى موسى ودماء كوكبة الشهداء األبرار جذوة االنتصار والغلبة 

والتمكين لليمن واليمنيين  .

 عائشة علي عفاش

صراع محتدم.. الهدف االول واالخير منه محاولة إخضاع اليمن والتي تدفع ثمن 
مواقفها التي تجسد عزة وثبات وكرامة اإلنسان العربي الذي ال يقبل الخنوع والذل 
والهوان.. إن الخونة الذين يدعون االستعمار والصهاينة للتدخل واحتالل وسلب 
إرادة الشعب اليمني واهمون ألن هذا الشعب عظيم، سيبقى صامدًا الى أن ينتصر 
وسيكون مصير الخونة والمرتزقة الموت على أيدي قوات جيشنا الباسل الذي يؤدي 
واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن ضد اإلرهاب كما قام بواجبه تجاه أمته العربية 

وقدم تضحيات كبيرة دفاعًا عنها في مختلف الحقب التاريخية.
وحدها اليمن التي تقف بشموخ في المنطقة خارج القبضة األمريكية لذا تجري 
محاوالت تركيعها.. وحدها اليمن التي تتفرد باتخاذ قرار وطني محض.. وحدها 
اليمن التي تقف في وجه المخططات الصهيونية في المنطقة العربية اليمنية، هذه 
الدولة الصغيرة تواجه بمفردها وتقاوم قوة وجبروت الواليات المتحدة األمريكية.. 
اليمن التي تملك أهم المفاتيح السياسية في الشرق األوسط لقد استنتجت أمريكا 
بما ال يقبل مجاًال للشك أنه ال حل في الشرق األوسط من دون اليمن من دون القرار 
اليمني، لكل موقف ثمن واليمن اليوم تدفع ضريبة مواقفها وهي تعلم أن الثمن 

غاٍل وثمنه سيكون بحجمه.
من هي اليمن ؟!

اليوم هناك ثمانية وعشرون مليونًا أصبحوا مشروع شهيد.. اليمنيون ينتمون إلى 
تراب وطنهم الغالي.. كل مواطن يضحي بكل شيء فداء لوطنه.. لقد رأينا واستمعنا 
أمهات وآباء الشهداء وجثامين أبنائهم ما تزال أمام أعينهم يقولون (أنا وأسرتي 
وبقية أبنائي فداء الوطن) هذه هي الروح اليمنية بأبعادها الوطنية. هذا هو الشعب 
اليمني العريق بتاريخه. العريق بحضارته. بأمجاده وأبطاله وشجعانه، ويقود هذا 

الشعب قائد أبي يحب وطنه ويحب شعبه ويبادله ذلك.. تلك هي اليمن وذلك هو 
الشعب اليمني العظيم. فكيف يمكنهم أن يهزموا هذا الشعب الجبار؟ 

هزم اليمن أبدًا ولن ُيهزم شعبها، وسوف ُيهزم أعداؤها اليوم كما ُهزموا 
ُ
لن ت

باألمس.. بأعلى صوت أقول تحية الى أبطال جيشنا الباسل إلى أخوتنا وأبنائنا الشجعان 
المرابطين على خطوط جبهات القتال، فهؤالء البواسل الذين أذاقوا العدو مرارة 
الهزيمة، ورفعوا ببطوالتهم رؤوسنا ورؤوس كل العرب عاليًا، هم الذين حازوا على 
تقدير كل األحرار في العالم، هؤالء األبطال الذين يعيشون أيامهم ولياليهم يقظين 
اليغمض لهم جفن، أياديهم على سالحهم، يقفون للعدو بالمرصاد، يكيلون له 
الصاع صاعين، وكلهم إيمان بشعبهم ووطنهم.. إنهم يخوضون المعارك كاألسود، 
سالحهم يكتسب من حسن تدريبهم عليه وحسن استعمالهم له مضاء فوق مضاء.
ونقول لهم: ايها البواسل من ابناء قواتنا المسلحة واألمن إنكم منذ بداية الربيع 
العبري وبداية العدوان الغاشم وحتى اآلن تسطرون أروع صفحات المجد في تاريخ 
أمتنا وترسمون قاعدة للنضال في سبيل الحق، ال أروع منها وال أصدق وتحددون 
ضوابط وأطرًا تفرض نفسها في معالجة القضايا العادلة. وبذلك فإنكم تقدمون 
خدمة جليلة ومكسبًا عظيمًا لشعبكم أوًال ولشعوب العالم قاطبة، وتكتبون تاريخًا 
جديدًا لهذه المنطقة.. نعم، إنكم تنهضون بأنبل مهمة يقوم بها اإلنسان، ألنكم 
في الواقع تعطون الحياة قيمتها، وقيمة الحياة الحقيقية هي في أداء مثل هذه 
المهمات الوطنية الكبرى التي تخدم أرفع المثل اإلنسانية، إن لم نقل إنها بحد ذاتها 
تشكل أرفع المثل اإلنسانية، وبهذا المعنى فإنها تستجيب لنداء ضمير الشعب الدائم 

الحيوية المتجدد الشباب الذي تنتمون إليه ولنداء اإلنسان أينما كان.
وبهذه المهمة النبيلة التي تنهضون بها ترقون بحياتكم وحياة شعبكم وحياة 
اإلنسان عامة إلى أسمى معانيها. حياة اإلنسان ال تقاس بعدد السنين التي يعيشها، 
وإنما تقاس باألعمال العظيمة الخالدة التي يحققها، فاألعمال ليست بالسنين 
وإنما تحدد حياة اإلنسان وتعطيها مداها الحقيقي وقيمتها الحقيقية، وأي عمل 

أوفر عظمة وأكثر خلودًا من القتال، في سبيل أرض الوطن وحرية الشعب، وفي 
سبيل قضيته العادلة. من أجل حياة الفرد، كما هو األمــر لحياة األمــة، الحرية 
والكرامة صنوان وأنتم اآلن تحققون حريتكم وحرية أمتكم بأعظم معانيها ألنكم 
تعيشون كرامًا وتقاتلون بشدة وبأس دفاعًا عن كرامة أمتكم وهذا ما يعطي 
الشهادة في سبيل الوطن معناها العظيم الرائع الذي ال تحيط به الكلمات، فعندما 
نا، نذكر فيهم أعز وأنبل من يستحقون الذكرى ويستحقون التمجيد  نذكر شهداء
والتكريم ألنهم القدوة التي ال تدانيها قدوة أخرى. عندما نذكرهم نتذكر قيامهم 
بالمهمة النبيلة، وإعطاءهم الحياة معناها العظيم، نتذكر أوفياء للعهد، أمناء على 

القضية، ونجدد العهد أننا على هذا الدرب سائرون.
ــام، إيمان في قلوبنا وســالح في  فلنواصل السير بعزيمة تــزداد مضاء مع األي
أيدينا، وستكون كل تضحية على هذا الطريق شحذًا جديدًا لهممنا وتأكيدًا 
جديدًا لعزمنا وتصميمنا، وبمقدار ما نمارس التضحية والفداء بمقدار ما تتسارع 
خطواتنا على طريق النصر الذي يتحقق على ايدي ابطال جيش من يحمي الحمى.. 
جيش وطني صمد وسيظل صامدًاً في وجه أكبر وأخطر حلف عالمي اليزال يحاول 
"عبثـًا "النيل منه ومن وطنيته.. نفتخر بكم رجال اليمن رجال عفاش أنتم صقور 
السماء ونسورها.. أنتم أسود االرض وملوكها.. انتم الرجال وسواكم اشباه الرجال.. 
انتم سادة هذا الزمان وسواكم االقزام.. انتم حماة االرض وحافظو العرض.. بكم 
ايها البواسل اليمن دومًا منتصرة ولألبد ستبقى منتصرة.. والى «عّريبة» الخليج 
المستعربين الخانعين ولضباع وكالب الغرب الهائجين نقول ستبقون صغارًا اقزامًا 
أمام عظمة الشعب اليمني وجيشه البطل، جيش اليمن الصالح.. والله لن تسقط 

اليمن ولن يهتز صالح بإذن الله..
نحن مع اليمن ومع الزعيم الصالح مؤسس وباني النهضة العسكرية، ومع المؤتمر 
الشعبي العام.. حمى الله اليمن وشعبها وجيشها، وعاشت اليمن.. ومنصور يا 

جيش اليمن البطل..

 عبدالفتاح علي البنوس 

الشهيد موسى
ُب العظماء

ْ
 وَرك

بدون زعـــل 

علي عباس االشموري

حامد غالب

المزايدون والدفاع عن 
جواسيس العدوان

بدأ ملك السعودية سلمان زيــارات تستغرق شهرًا 
لعدة دول في شرق آسيا، واألردن في غرب آسيا آخر 

محطات هذه الزيارات.
المرافقون للملك في هــذه الــزيــارات قرابة األلفين 
باإلضافة إلى طائرة شحن كبيرة تحمل اطنانًا كبيرة من 
العفش واألثاث بما في ذلك مصعدان كهربائيان، غير 

سيارات تم شحنها. 
المعروف مثل هذا عن ملوك السعودية حين ذهابهم 
ــى الــرحــالت إلــى منتجعات االستحمام وفــي قصور  إل
ومنتجعات لهم في كل بلدان العالم ولكن مثل هذا 

اليحدث حين زيارة او زيارات رسمية للخارج.
إذا النظام السعودي ضرب األرقام القياسية للرحالت 
الــخــاصــة للحكام فسلمان ضـــرب األرقــــام القياسية 
السعودية حتى وهــو في زيـــارات رسمية وليس في 

رحالت من إياها.
الغريب أو المستغرب أن نجل الملك سلمان وهو وزير 
الدفاع وولي ولي العهد يرافق والده في الرحالت وحتى 
في هذه الزيارات فيما النظام السعودي هو في حالة 
حرب في سياق عدوانه على اليمن منذ عامين وذلك 
مايفترض بقاء وزير الدفاع في ظل غياب الملك لشهر.
المــانــع مــن هــذا مــن االستشهاد بموقع إلكتروني 
إسرائيلي أكد من مصادره القوية او الموثوقه أن ماجرى 
هــو خــروج نهائي للملك ونجله وأنــه تمت ترتيبات 

وتوافقات داخل األسرة للبدائل كتغيير.
ال اؤيد وال أؤكد هنا مانشره الموقع اإلسرائيلي ولكن 
ذلك يؤكد بالنسبة لي اهمية بقاء وزير الدفاع ولي ولي 
العهد في السعودية خالل فترة زيارات والده في ظل 
وصول غالبية االسرة المالكة الى سخط ورفض لسلمان 

ونجله ألنهما باتا الكارثية والمكارثية للنظام.
ومع ذلك باتت بين البدهيات ان اي تغيير في مثل 
هذه المناصب العليا اليمكن ان يكون إال تغييرًا أمريكيًا 
او تمت الموافقة عليه وتزكيته امريكيًا، وامريكا كلفت 
جون كيري وزير خارجية أوباما بمنع تغيير كانت االسرة 
اجمعت عليه للملك سلمان ونجله وبالتالي فالمسألة 
محكومة بــاإلدارة األمريكية في عودة او عدم عودة 
سلمان ونجله والموضوع بات يستعمل للمزيد من الحلب 
والحليب من البقرة الحلوب بما في ذلك مانشره الموقع 
اإلسرائيلي. هذا النشر هو لدفع سلمان للتوسط بإسرائيل 
لدى "ترامب" امريكا واسرائيل ستقدم هذه الخدمة 

مقابل نصيب اكبر في الحلب والحليب.
النظام السعودي هو من مارس العدوان على اليمن 
واليعنينا من يظل في هذا النظام ومن يرحل وطالما 
ظل هذا النظام فهو عدونا حتى تسوى مشكلتنا معه 
وتحل بإنصاف وعلى اســاس الحق والحقائق او يظل 
عدوًا لنا حتى يرحل بأكمله كنظام من الجزيرة العربية 

والمنطقة.
الرئيس االمريكي ترامب يوجه االمر للنظام السعودي 
واألخــرى الخليجية بعده بسرعة تخصيص وتجهيز 
تريليون دوالر لتمويل المشروع الترامبي إلقامة مناطق 
آمنه بسوريا فيما النظام السعودي والخليجية توافق، 
يتحدث بال حياء او ذرة خجل عن ١٤ مليار دوالر، إنها 

كلفة ما أحدثه العدوان من دمار وتدمير باليمن.
نحن النتحدث عن تريليون ترامب الن الكلفة هي 
مئات المليارات ولكننا من خالل ما أوردناه تقدم تموضع 
النظام السعودي في انبطاح تريليون ترامب وإصرار 
االستعالء والغطرسة تجاه اليمن والمشهد يكتمل 
بتقرير مجلة امريكية يؤكد باالرقام ان كلفة الحرب على 
اليمن التي دفعها النظام السعودي تصل الى تريليوني 

دوالر كضعف لتريليون ترامب.
قد يكون مقبوًال بكلفة للدمار بما يمثل كلفة الحرب 
على الطريقة اليمنية "ثلثان وثلث" وبالتالي فالنظام 
السعودي بإجماله ومنذ مجيئه هو عدو لليمن ويحمل 
العداء والحقد تجاه الشعب اليمني ومثلما هو العدو 
والــعــداء قبل الــعــدوان فسيظل هو بعد الــعــدوان وان 
تغيرت الشخوص او الطقوس وهذا مايجعل التغيير 
او المتغير داخل النظام السعودي، وقد يعنينا فقط 

رحيله او ترحيله كنظام.

لم يستحوا برغم فضح الفار الخائن هادي 
عون..  لهم وكشفه  زيف مايدَّ

قالها بوضوح إنه آخر من يعلم بالعدوان 
الــذي شنه تحالف الــعــدوان السعودي على 
اليمن (عاصفة الــحــزم)  وأنــه لم يعلم  اال 
في اليوم الثاني عن طريق الصدفة وهو في 
الغيضة بمحافظة المهرة ،  وقــال انــه  لم 
يكن يتوقع ذلك ألن األمريكيين كلموه أن 

مافيه أحد سوف يتدخل؟
الخـــالف أن شرعية الــفــار الخائن هــادي 

انتهت في ٢١-٢-٢٠١٤م كونه تم انتخابه رئيسًا توافقيًا لمدة 
سنتين (٢٠١٢-٢٠١٤م) وفقًا للمادة (٧) الفقرة (ب) من المبادرة 
الخليجية لذلك فإن الحديث عن شرعية للفار الخائن هادي من بعد 
تاريخ ٢١-٢-٢٠١٤م  ال أساس لها من الصحة على اإلطــالق ألنه 
اليوجد  مستند شرعي لهذه الشرعية المزعومة. لكن يبقى السؤال: 
اذا كان الفار الخائن هادي لم يطلب من السعودية  شن العدوان على 

اليمن فما األسباب الحقيقية  للعدوان والحصار على اليمن؟
 السبب الحقيقي لقيام ١٧ دولة بالعدوان على اليمن هو النتهاك 
سيادة اليمن واستهداف وحدتها واستقاللها  وتدميرها وتمزيقها  

واستغالل موقعها الجغرافي االستراتيجي المهم ونهب ثرواتها.
بدليل أن العدوان على اليمن جاء في الوقت الذي كانت فيه  الجماعات 
اإلرهابية تلفظ انفاسها األخيرة سحقًا تحت  بيادات  أبطال القوات 

المسلحة واألمن اليمنية واللجان الشعبية..
ُجنَّ جنون أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني وعمالئهم من قيام 
القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية  بتطهير األراضي اليمنية 
من الجماعات اإلرهابية ، فتم اإلعالن من واشنطن الحرب على اليمن 

بلسان النظام السعودي.. 
والدليل الثاني أن طائرات تحالف العدوان  السعودي شنت غاراتها 
بالصواريخ والقنابل المحرمة دوليًا وألقتها  على الشعب اليمني ، 
وقامت  هذه الطائرات بإنزال السالح والمال والغذاء والدواء للجماعات 

اإلرهابية؟!
والدليل الثالث هو  الناطق الرسمي لتحالف العدوان السعودي (أحمد 
عسيري) في ثالث مؤتمر صحفي له قال إن هذا العدوان اليستهدف 

الجماعات اإلرهابية القاعدة وداعش واخواتها..
والدليل الرابع هو تصريحات تحالف العدوان السعودي بالسيطرة 
على محافظتي  حضرموت وابين وكانت هاتان المحافظتان في يد 

القاعدة وداعش..
والدليل الخامس هو تصريح تحالف العدوان السعودي بتحرير 
محافظة حضرموت من الجماعات اإلرهابية وانه تم قتل أكثر من 
٨٠٠٠ من عناصر القاعدة وداعش..فيما أكد ابناء حضرموت انه 
تم تنسيق وتوزيع ادوار بحيث تم نقل الجماعات االرهابية الى ابين 
بشاحنات ووسائل نقل تحالف العدوان السعودي وادخال جنود تابعين 

للتحالف الى حضرموت ولم يتم اطالق والطلقة رصاص واحدة؟!
الدليل السادس مايحصل في محافظة عدن من صراع بين الجماعات 

االرهابية والجماعات االنفصالية..

الدليل السابع هو عند قصف 
ـــرات تــحــالــف الـــعـــدوان  طـــائ
ــقــاعــة الــكــبــرى  ــســعــودي ال ال
بصنعاء وعند محاولة التنصل 
 الــجــريــمــة ، اعلنت 

ّ
عــن هـــذ

ــيــتــهــا عن  داعـــــش مــســؤول
الحادثة، ثم اعترف تحالف 
العدوان السعودي بارتكابة 
هذه الجريمة  بسبب وجود 
تصوير مباشر لقصف طائرات 
تحالف العدوان السعودي للقاعة الكبرى وأن سكان العاصمة صنعاء 

اكثر من ٣ ماليين مواطن شهود على قصف الطائرات للقاعة. 
الدليل الثامن هو اعتراف قــادة مرتزقة الــعــدوان السعودي في 
محافظة مــأرب بــأن قيادات الجماعات االرهابية هم ضمن قيادة 

ماتسمى المقاومة..
الدليل التاسع وجود بعض قيادات الجماعات اإلرهابية ضمن حكومة 

الفار الخائن هادي..
 الدليل العاشر انتشار الجماعات االرهابية في محافظة تعز بدعم 

واسناد تحالف العدوان السعودي..
الدليل الحادي عشر هو استهداف تحالف العدوان السعودي القوات 
المسلحة واالمــن اليمنية واللجان الشعبية وهذا يعد خدمة كبيرة 

للجماعات اإلرهابية..
الدليل الثاني عشر  هو  قيام مجلس األمن الدولي بإصدار قرارات 
تخدم الجماعات االرهابية ووضع اليمن تحت الفصل السابع وفرض 
عقوبات على الهامات الوطنية اليمنية المعادية لالرهاب ، وتنصله عن 
دوره  الحقيقي في اصدار قرارات ملزمة بوقف العدوان ورفع الحصار 
وتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم الحرب جرائم االبادة الجماعية التي 

بلغت اكثر من ١٠٠ جريمة حرب ومجازر ابادة جماعية..
الدليل الثالث عشر هو قيام المملكة المتحدة البريطانية أكثر من 
مرة بإجهاض قــرارات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 
بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف 
العدوان السعودي في اليمن والجرائم المنتهكة للقانون الدولي اإلنساني 

والمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان..
الدليل الرابع عشر عدم قيام الواليات المتحدة األمريكية بضبط 
ــخ)  الذين كانت تطالب  االرهابيين (الزنداني وعلي محسن و.. ال
بضبطهم سابقًا..اتضح للجميع أن الفار الخائن هــادي والجماعات 
ــبــالك ووتـــر وبقية مرتزقة  اإلرهــابــيــة والجنجاويد الــســودانــي وال
تحالف العدوان السعودي ماهم إال مجرد ادوات لتنفيذ المخطط 
الصهيوامريكي بريطاني الممول سعوديًا وخليجيًا ضد اليمن الذي 
ُبدئ تنفيذه في ١١ فبراير ٢٠١١م.. وما عدوان ٢٦ مارس ٢٠١٥م 
اال استكمال لهذا المشروع العدواني القذر..اذا كانت امريكا وبريطانيا 
جادتين فعًال في مكافحة اإلرهاب فعليها أوًال ايقاف العدوان على 
اليمن ورفع الحصار ودعم القوات المسلحة واالمن اليمنية واللجان 
الشعبية فهم من سيطهرون اليمن من االرهاب واالرهابيين ألنهم 

الوحيدون من يحق لهم ذلك داخل األراضي اليمنية.

مطهر االشموري

المتغير أو التغيير داخل 
النظام السعودي اليعنينا

  حسين علي الخلقي

 ما األسباب
 الحقيقية  لعدوان 

١٧ دولة ؟

هادي بتفريطه بالسيادة، وركوعه للعدوان 
واهانته لكم عار يجب غسله، وجرثومة في 
الجسد اليمني يجب استئصالها، ليتعافى 
الجسد، وتلتئم الجراح.. مايحدث في عدن 
مــن اهــانــة الهلنا واخــوانــنــا ونعتبرها اهانة 
لليمن واليمنيين ايــن ما كانوا، شــيء يحزن 

القلب بالفعل..
والمشكلة ان هناك من اليزالون يطبلون 
ويتراقصون علي نغم الشرعية المهانة 

والمنتهية..
ــام هــادي االفـــراح والــوالئــم  هــل تتذكرون عندما اق
واعتبر نفسه بطًال قوميًا، هتلر عصره «وبروسلي» 
اعــالم االصــالح، وتغنى اعــالم الخونة بانهم قد حرروا 

ميناء عدن من «عقد االيجار» مع االمارات!!
كم سبوا عفاش!!.. وكم كالوا له التهكم والتهم جزافًا، 
النه اجر الميناء، فقط، تأجير بمقابل، وهم خانعون 
وخاضعون للسيادة اليمنية، وتحت حماية القوات 

المسلحة اليمنية..
هاهم اليوم يبيعون عدن واهلها وهم مدعوسون تحت 
ضغط وتسلط الجنجاويد والمرتزقه الذين دعوهم، 
وتوسلوا اليهم، للحضور الحتاللهم -وإهانة كرامتهم 
واقــتــحــام مــنــازلــهــم...اي ســيــادة باقية واي شرعية 
يطبلون لها، واي كرامة باقية، لليمنيين عندما يقتلون 
في بالدهم، ويخرجون من مطاراتهم وتسلم السلطة 
والسيادة للجنجويد والمعتدين..اي وطنية يملكها هؤالء 
واي عقول يحملون، اتمنى ان تتاملوا فيما حدث لكم 
وتلتقطوا االشارات، وتعلموا ان هذا هو برنامج العدوان 
وان هذه المشاهد هي عنوان المستقبل الذي ينتظركم..
ارجوكم ان تفكروا مليًا في حياتكم انتم وامنكم انتم 

ومستقبل ابنائكم..هل هم فعًال يعشقون وطنهم؟!
واذا كانوا كذلك، فهل عشق الوطن يعني تسليم االرض 
والعرض وكرامة الناس ورقابهم، للجنجاويد؟ وقتل ابناء 
عدن وحراسة امن المطار وضباطه الشرفاء واخراجهم 
من مواقع اعمالهم مهانين مكسوري شرف، بغض النظر 
عمن قد يكون العميري يتبع كذا او مأجورًا من كذا، 
اتكلم هنا عن ضابط في الجيش، رجل امن، ومنتسب امن، 

حياته كله قضاها في الخدمة العسكرية..
واي شــرف بــاٍق عندما يكسر الشرف العسكري في 
مطاراتنا وارضنا، ويداس على الرتب وحامليها بنعال 
المعتدين والمرتزقة المستأجرين.. أدعــو الضباط 
االحــرار الى رفض الخنوع ومقاومة الغزاة، وتشكيل 
مجاميع، للقيام بالواجب..وللمغرر بهم من القيادات 

أريد ان يسألوا انفسهم:

ما الدافع لكل هذا، وما المقابل؟!
لماذا نزعتم من قلوبكم الحب لليمن، واحللتم محلها 
الكره، والحقد، ونحن يمنيين اخوة من صعدة الى المهرة، 
اي احتالل وكل محافظة كانت تحكم نفسها، وسلطتها 
المحلية من ابنائها، ومنها رئيس حكومة ووزراء وقادة 

وممثلو الشعب؟
كم،  أقو لكم انتم ضحايا، هــادي باع عدن وبــاع دماء
والمقابل يستلمه هو وزبانيته وابنه، مقابل دمائكم 
واهانتكم، واحتالل عدن الحبيبة، وتمكين العدوان من 

الجزر والمدن والسواحل والثروات..
وهــا أنتم بــالرواتــب، مثلنا، ويحدث لكم هــذا ألنكم 
اعتصمتم للمطالبة برواتبكم، عن اي شرعية تتحدثون، 
واي حرية تنشدون من هذا الخانع اللئيم، اقرأوا تاريخه.
ــذي يفرط بالبشر والحجر والــثــروات  واي رئيس ال
ويدمر المنشآت، ويجلب العدوان، اقول اذا لم تصحوا 
من غفلتكم، فستخسرون انفسكم واسركم، وتتحولون 
الئ عبيد ومماليك، وخدم وحشم، وستندمون علئ الزمن 
الجميل، وستذكرون، ان اليمن هي عزكم ووحدتها قمام 
امنكم، وأنه العهد لخائن، والكرامة لمنحط وعميل وال 

دولة والنظام والكرامه والعدل تحت احتالل..
اتمنى ان نعي الـــدروس ونــفــوق مــن سباتنا.. متى 
تعلنونها قوية صريحة، في وجــه الظلم والجبروت 
والعدوان ال لالستعمار، ال لالستحمار، ال لهادي العميل 

الخائن.. وإال فإن القادم ادهى وامر..
متضامنون معكم، ندين مايحدث لكم ولكل يمني 
يرزح تحت االحتالل واالرهاب من عدن الى حضرموت الى 
ابين وفي كل المحافظات، الجنوبية والشرقية من اليمن 
الحبيب.. انتم اخوتنا، ودمكم دمنا وكرامتكم وامنكم من 
كرامتنا وأمننا، قلوبنا مفتوحة لكم ال للشعارات الحزبية، 
ال للشعارات المناطقيه، ال للشعارات التي تفرق جمعنا، 
وتبيح ارضنا، كلنا يمنيون قوتنا في وحدتنا، وكرامتنا 
في ارضنا، وحريتنا في نظام سياسي يحكمنا مصدره 
صندوق االنتخابات، وشرعيته من الشعب اليمني.. 

بالروح بالدم نفديك يايمن..

حمى الله اليمن وشعبها وجيشها وزعيمها

رسالتي إلى أبناء
 عدن االحــــرار

الزعيم علي عبدالله صالح في خطابه -الخميس- دعا االصالحيين المرتزقة الى تسليم 
انفسهم الى مشائخهم وقبائلهم وان يكفوا عن العمالة واالرتزاق لدول العدوان، وقال 
انه يجب على كل القبائل والقرى أن يضبطوا كل من يتخابر ويتعامل مع العدوان اال من 
ته من حزب االصالح، التنظيم الذي اعلن وقوفه مع العدوان والذي  اعلن توبته وبراء

يقاتل اعضاؤه في كل الجبهات مع دول العدوان ..
وهذا شيء طبيعي في اوقات الحروب في كل دول العالم ...بالعكس كل دساتير العالم 
وكل شرائعه تحكم على من ثبت مجرد انتمائه او تعاطفه مع دوله خارجيه تخوض حربًا 

ضد وطنه باالعدام..
أعرق الديمقراطيات في العالم.. وأولها امريكا كانت تحبس اي شخص تشك مجرد 
الشك بأنه شيوعي.. حبست نصف دكاترة الجامعات لمجرد انها عرفت انهم قرأوا كتبًا 
شيوعيه.. هذا وهي لم تخض اي حرب فعلية ضد االتحاد السوفييتي، حتى وهي تخوض 

حربًا الى جانب روسيا ضد النازية كانت تحبس الشيوعيين..
المهم بعد خطاب الزعيم وقفز بعض الكتاب والذين عاملين انفسهم محايدين 
يهاجمونه ويتهمونه بالتحريض والدعوه لحرب اهلية؟ ال يا شيخ انت وهو.؟ واحنا ايش 
جالسين نعصد لنا سنتين ؟ عدوان خارجي ومرتزقة دمروا كل شيء بالبلد واستهدفوا 
نا واطفالنا  قاعات االعراس ومجالس العزاء والمدارس والمستشفيات والطرقات قتلوا نساء
وكبار السن ،، دمروا بنيتنا التحتية وحاصرونا برًا وبحرًا وجوًا.. حاصرونا اقتصاديًا ومنعوا 
عنا كل شيء في حرب عمودها االساسي هو حزب االصالح ووقود جبهاتها المنتمون 

لالخوان المسلمين ...
ست سنوات وحزب االصالح واالشتراكي والناصري وغيرهم يحرضون ضد المؤتمر 
ه.. قصفت منازل قياداتنا في هذه الحرب واولهم  والجيش، ويغتالون قياداته واعضاء
الزعيم، فقد قصفوا كل منازله هو واسرته وال خلوا لهم منزل.. قتلوا قيادات المؤتمر 
والجيش داخل قاعات العزاء.. استهدفوا اسر وعوائل قيادات المؤتمر حتى في مجالس 

العزاء النسائية..
ويجي لك واحد يقول لك ال تحرضوا ضد اعضاء االصالح.. احمدوا ربكم أننا نطالب كل 
ته وتخليه عن هذا الحزب العميل المشارك في حرب  من يؤيد هذا الحزب بإعالن براء

دوليه ضد البلد..
لكن الذي يظهر أن يأتي هذا الكالم من شخص يفترض انه قيادي في حزب المؤتمر 
ويقوم بنشر كالم يعترض فيه على كالم الزعيم ويعارض دعوته بل وينصحه بأنه 
يفترض انه يدعو للسالم .. ما الزعيم له سنتين يطالب بإيقاف الحرب وللحوار وتقابل 
كل دعواته بالسخرية من قبل الطرف اآلخر ويعتبرونها دليل ضعف وهزيمة ويتمادون 

في عدوانهم وفي جرائمهم..
لعادل الشجاع كما قلتها سابقًا.. انت قيادي في المؤتمر اذا لديك اقتراحات أو اعتراضات 

.. أرسلها لقيادتك عبر االطر التنظيميه اما الكتابة من الخارج فهذه مزايدة رخيصة.

كان لي شرف الحضور والمشاركة في اللقاء الموسع لمؤتمر محافظة صنعاء الذي 
ترأسه الزعيم الخميس الماضي، حيث تم تعييني عضوًا في إحدى اللجان من قبل 
قيادة الفرع بالمحافظة ممثلة بالشيخ محمد بشير رئيس الفرع  والشيخ امين 
الغذيفي  نائب رئيس اللجنة التحضيرية ورئيس الدائرة التربوية بالمحافظة اللذين 
يستحقان الشكر والتقدير لما بذاله من جهود كبيرة الى جانب بقية القيادات 
المؤتمرية ورؤساء المراكز والشخصيات االجتماعية في مديريات الطوق حتى 

تكللت هذه الفعالية بالنجاح المتميز..
ليست مزايدة اذا قلت لكم انني عندما جلست مع هؤالء الصناديد عن كثب وعملت 
معهم فقد شعرت بالخجل وادركت انني ال أساوي امامهم شيئًا نظرًا لما تملكه تلك 
الهامات والجبال الصامدة من ثروة ثمينة داخل صدورها ومن روح عالية وعزة 
النفس والعزم واالصرار والعنفوان والتحدي في العمل الوطني والتنظيمي وعدم 
الشعور باليأس واالحباط، والحب والوفاء النابع من قلوبهم لليمن واهله والتي 
يغمرون بها الجميع...هنا تتواجد القوة واالرادة الصلبة والجبارة لرجال المؤتمر 
في طوق العاصمة صنعاء وفي كل مكان والتي تتجلى اليوم في هؤالء الفرسان الذين 
آمنوا بربهم وبحب وطنهم.إنهم االمناء االشداء االقوياء الصامدون في وجه العدوان 
الغاشم الذين يبذلون ارواحهم رخيصة ويسقون ارض اليمن بدمائهم الزكية 
والطاهرة ومايزالون على نفس هذا النهج الى هذه اللحظة حتى تهاوت امامهم 
كل مخططات االعداء وفشلت كل رهانات الغزاة وركعت عند أقدامهم جماجم 
المرتزقة والخونة والعمالء والمأجورين  ابتداء من نهم وبني حشيش وخوالن شرقًا، 
وارحب وبني الحارث وهمدان شماًال، وبالد الروس وسنحان وبني بهلول جنوبًا، 

وحراز والحيمتين وبني مطر غربًا.
منذ مطلع العام ٢٠١١م والى اآلن ونحن نقف أمام شعب شعب الجبارين.. 
فهذا هو المؤتمر اقوى حزب سياسي على مستوى اليمن.. وهذا هو قائده عفاش 
الحميري الذي يعرف ابناء شعبه وحزبه القريب منهم والبعيد والذي يحبهم 
ويبادلونه نفس الوفاء، كان يومها أول الحاضرين مع مؤتمريي طوق صنعاء في 
ذلك اللقاء كما عهده ابناء الشعب لم تهتز له شعرة ولم تخفه الطائرات التي كانت 
تحلق في سماء العاصمة صنعاء.. أدركت يومها أن النصر آٍت ال محالة وان شعبنا 
بهذا التوحد والشجاعة سيمرغ العدو ومرتزقته بعار الهزائم.المؤتمر الشعبي 
العام فعًال تنظيم بحجم الوطن وال يمثل أو تيارًا أو طائفة معينة اوشريحة من 
المجتمع، وانما نجده حتى في وقت الشدائد والمحن هو الحزب السياسي الوحيد 
الذي يمثل كل اليمن والمدافع عن البيت الكبير والمالذ اآلمن وطوق النجاة لكل 

ابناء الشعب اليمني من جميع المحافظات والمناطق اليمنية..
وبالروح بالدم نفديك يا يمن

نفديك ياصنعاء نفديك ياعدن


