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٢٦ مــن سبتمرب حدثاً  سيظل الــــ
وطنياً خالداً متوهجاً ينري الحاضر 

علي عبداهللا صالحواِّـستقبل
رئيس المؤتمر الشعبي العام

الشيطان عندما يخطب 
واعظًا في الساحات

في الساحة وباسم الرب.. وباسم االسالم تفتتح  طقوس 
الحرب.. ويجلس على االرض اناس تعرضت عقولهم لمذابح 
منذ الطفولة.. نجدهم يهزون رؤوسهم او يرفعون اياديهم 

كما كان يعمل الفاشيست ..
نفس الشيطان  الـــذي كــان يــصــرخ  بــاألمــس : اسقطوا 

ــفــســاد.. خــوضــوا «جــهــاد»  مــؤســســات ال
(ثورة المؤسسات).. الجنة لكم وحدكم 

ومفاتيحها بــأيــديــكــم وبــنــات 
ــحــور ينتظرنكم ومهرهن  ل ا

رأس جندي او قلب مدير لم يلتحق 
معكم.. اما لو قتلتم أحد اعضاء المؤتمر 
وانصار عفاش فستنالون درجات االنبياء 
والمرسلين.. فأطلقوا ذئابهم المتوحشة  
لتسفك دماء العفاشين وانصارهم او من 

ال يؤيد اعمالهم  لالعتداء على كل 
المؤسسات العامة في البالد.. 

احــرقــوا كــل الــمــؤســســات.. اقتحموا 
ــوا االســلــحــة  ــهــب ــشــرطــة ان مـــــــن كـــل  اقـــســـام ال

معسكرات الجيش (العائلي).. وتحدث 
ذات الشيطان تغنى كثيرًا عن رائحة 
الجنة التي تفوح من مجاري  معسكر 

الصمع وغيره..
نفس هذا الشيطان اطلق باألمس 

عبارته المشهورة على الحوثيين 
قائًال: (حيا بهم.. حيا بهم) من على 

نفس المنبر..
 اليوم.. نفس الشيطان.. يردد ويطلق فتاوى 

بقتل وسحل كل من يقترب من مكتب باسندوة.. او يرفض 
الجرعة.. يذرف الدموع وهو يتوسل ويتمسكن طالبًا الدولة 

بقتل الشعب.. الذي  يطالب  برحيل الحكومة الفاسدة..
رحماك يارب.. اليوم اصبح الحوثي (رافضيًا) يجوز قتله 
هذا خالفًا لكونه عميًال إليران.. طبعًا وال اشارة لقطر.. وأكيد 
تتذكرون ذلك النواح والتباكي دجًال على الحوثي من  ست 
حروب شنها عفاش ضده.. طبعًا.. وبعد ان قدموا االعتذار 

لعبدالملك الحوثي بعد سهرات ليالي  الساحات.. 
اندلعت نيران الخالفات بينهم..

الــيــوم نفس الخطيب  يصرخ 
عن تحالف مزعوم بين عفاش 
ــوع  ــدم والــحــوثــي ويـــذرفـــون ال

ــدغــدغــة مــشــاعــر الــعــوام  ل
بــاالدعــاء بــأن الحوثي يسعى 

إلسقاط ثورتهم المزعومة.. اليوم 
تجد لعاب ذلك الشيطان  يتطاير 
وهو يسخر الدين  وكل المقدسات 

من دماء شهداء ثورة ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر والجمهورية 
والوحدة محاوًال النيل من الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 

تمر  لمؤ وقيادات المؤتمر وتشويه مواقفه من الصراع ا
الذي تشهده صنعاء وعدد من المحافظات..  الــعــبــثــي 

ــيــوم.. كــان هذا  وبين االمــس وال
الخطيب المسخ يصرخ بصوت 
ــيــس هـــادي  ــرئ عــــاٍل مــتــهــمــًا ال
ــتــآمــر مع  ــال ـــدفـــاع ب ووزيـــــر ال
الحوثي إلسقاط عمران وقتل 
حميد الــقــشــيــبــي.. مــن نفس 
منبر الفتنة في شارع الستين 
اطلقوا التهم وتباكوا وحرضوا 
الناس ضد من زعموا انه من يقوم 
بقتل االطفال بطائرات بدون طيار 

و.. والخ.
ــــــشــــــيــــــطــــــان..  ال
يـــقـــرع طــبــول 
الحرب.. يحشر 
جــنــده مــن كل 
اصــقــاع االرض  
ـــــحـــــة  ـــــمـــــذب ل
جــــــــــديــــــــــدة.. 
لـــالنـــتـــقـــام مــن 
الــــرئــــيــــس 

هادي..

مــن جديد يظهر عــدو الحياة ..عاشــق الموت والرعــب ..المتيم  بســفك الدماء وقتل  
االبتســامة والحيــاة.. انه في الســاحة يقف كل جمعــة  يزمجر.. يوعظ ويــذرف الدموع 

تحريضًا واعدادًا لسفك الدماء وشحذ الهمم لمذبحة  جديدة ..

 محمد شرف الدين

هل بقي متسع 
من الوقت لصنعاء؟!

 الكل يحشد.. والكل يحرض.. والكل يخزن السالح.. والكل يتسلح ويسلح.. إنه حال صنعاء عاصمة 
اليمــن التاريخية التي هي اليوم على برميل بارود في انتظار من يشــعل فتيله.. مليشــيات الحوثي 
واإلخوان وعناصر القاعدة وداعش وأطراف أخرى.. جميع هؤالء متمترسون بانتظار لحظة االنفجار 
لتصفيــة حســاباتهم التــي هي بدون شــك ال عالقة لصنعاء وأهلهــا الذين هم مــن كل الوطن.. كما 
ال عالقــة للشــعب اليمني بأجندة مشــاريع هذه القوى التي لــم تجلب لليمن 

واليمنيين إال كوارث الحروب والصراعات والدمار والخراب والفوضى..

 إنها قوى اعتادت 
أن تــتــخــاطــب بلغة 
الــــرصــــاص والـــقـــذائـــف 
والمدافع والمفخخات.. جميعهم 
ـــدم وســمــاع أصـــوات  ــحــة ال أدمــنــوا رائ
الــتــفــجــيــرات.. جميعهم متطرفون 
إقصائيون ومذهبيون وتكفيريون ال 
يهتمون لشيء وال يؤمنون بشيء ال دين 
وال وطن وال شعب.. ينشرون الموت 
والدمار والخراب متوهمين أن 
العنف هو من سيوصلهم إلى 
أهدافهم بالسيطرة والهيمنة 
وفرض إرادتهم على الشعب..
والسلطة بالنسبة لهم غاية 
بذاتها.. وألنها كذلك لن يصلوا 
إليها بل سيدمرون ويمزقون 
اليمن بدًء من عاصمته وانتهاًء 
لـــذي سيتمزق إلى  بالبلد كله ا
كـــيـــانـــات مــنــاطــقــيــة وطــائــفــيــة 
ومذهبية متصارعة.. فكل طرف 
من هذه األطراف ينطلق من قاعدة 
إمــا أنــا أو الطوفان مالمحه نراها في 
السالح والمسلحين الذين يطوقون 
صنعاء وينتشرون بصورة مكثفة في 
أحيائها ليصبحوا هذه األيــام ظاهرة 

مخيفة خــاصــة إذا عرفنا أن مخزون 
الــســالح خــــارج الـــدولـــة الــــذي تملكه 
هذه المليشيات في صنعاء لم تشهد 
مثيل لــه أيــة عاصمة فــي العالم وهم 
يريدون تفجير حرب عبثية عدمية 
غير مسبوقة ال تبقي وال تذر محركها 
حقد شيطاني أعمى شره ألغى العقول 
واستوطن النفوس بحيث لم يترك فيها 

أية مساحة للخير.
الــحــرب التي يعد لها أولــئــك الحمقى 
ــهــا فــي صنعاء  لــيــســت كـــأي حـــرب ألن
المكتظة بالسكان والــذيــن يــقــدرون 
بأكثر من ٣ ماليين شخص ويصعب 
تصور عــدد الضحايا األبــريــاء في هذه 
المدينة وحجم الدمار الذي سيحيق بها 

وسيمتد إلى كل اليمن..
 ال ندري إن بقي متسع من الوقت أمام 
أبناء اليمن وأشقائهم وأصدقائهم في 
المنطقة والعالم لمنع هــذا االنفجار 
ــذي لــن يصيب صنعاء وال اليمن بل  ال
سوف تتطاير شظاياه لتحرق المحيط 
اإلقليمي وتصبح المصالح الدولية في 
دائــرة خطرة ولهذا يتوجب التحرك 
ــمــســؤول مــن الجميع لمنع  ــجــاد وال ال

االنفجار قبل فوات األوان.

الحرب العبثية بالجوف تتسع وتزداد وحشية 
تتواصل المعارك الضارية بين الحوثيين واالخــوان في محافظة 
ــزداد توسعًا  الجوف في اطــار الصراع الــذي يأخذ منحى خطيرًا وي
ووحشية ودمارًا.. ورغم تدخل الطيران في المعارك إالَّ انها ماتزال 
محتدمة في مفرق الجوف والغيل والخلق وغيرها وباءت كل الوساطات 

حتى اآلن بالفشل ..
وللمرة الثانية يخيم الظالم على العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية 
نتيجة لتلك المعارك، حيث خرجت محطة مأرب الغازية عن الخدمة 
منذ صباح السبت بعد تعرض خطوط نقل الطاقة صنعاء - مأرب 

بمفرق الجوف لقذائف هاون بسبب 
االشتباكات الدائرة في المنطقة.

ــوزارة  وأوضـــح مصدر مسئول فــي غرفة العمليات المشتركة ب
(سبأ) أن خطوط نقل الطاقة تعرضت لقذائف هاون نتيجة  الكهرباء لـ

للمواجهات المسلحة في كيلو ١٤٤ مفرق مأرب- الجوف.
 وكانت خطوط الكهرباء قد تعرضت في ٥ سبتمبر الشهر الجاري 
العتداء مماثل في مفرق الجوف.. وذكر مصدر مسؤول في وزارة 
الكهرباء ان محطة مأرب الغازية خرجت عن الخدمة نتيجة لتعرض 
خطوط نقل التيار الكهربائي مأرب- صنعاء لعمل تخريبي في المناطق 
التي تشهد مواجهات مسلحة بين االصالح والحوثيين في مفرق مأرب 

الجوف صنعاء.. في الكيلو ١٣٥ مفرق مأرب- الجوف- صنعاء .
هـــذا وكــــان الــطــيــران قد 
ـــع مــفــتــرضــة  ـــواق قــصــف م

للحوثيين في المناطق الحدودية بين الجوف ومأرب، بينما قتل ٧ 
أشخاص وأصيب ١٤ آخرين في معارك بين االخــوان  والحوثيين 

في منطقة الخانق الحدودية بين مــأرب والجوف. كما قتل 
خمسة أشخاص من جماعة الحوثي السبت، إثر غارة جوية 
استهدفت دبــابــة تابعة للجماعة فــي وادي خانق الواقع 

بالمناطق الحدودية بين محافظتي مأرب والجوف.كما تعرضت 
مواقع في منطقة العرضي التابعة لمديرية الغيل  لغارات جوية 

اسفرت عن سقوط إصابات. 
وبحسب مصادر محلية فقد تراجعت 
حــدة المعارك منذ يــوم امــس األول، 
بيد ان الحرب قد حصدت ارواح 

العشرات من المواطنين بينهم قيادات اخوانية ومنهم  مقتل قيادي 
بــارز في حــزب تجمع اإلصــالح في المعارك الــدائــرة بين مليشيات 

االخوان، وجماعة الحوثي بمحافظة الجوف.
ــدائــرة اإلجتماعيه  كما قتل الشيخ مــبــارك الشليف رئيس ال
للتجمع اليمني لإلصالح بمحافظة مــأرب برصاص الحوثيين 
أثناء المواجهات التي تدور في مفرق الجوف وفقًا لمصادر 

اعالمية.
وكــان نائب مدير أمن محافظة الجوف قد قتل في 
المواجهات مع المسلحين الحوثيين في مديرية 

الغيل بالجوف .


