
الصامدين في وجه العدوان البربري الهمجي الغاشم  اليمن الشرفاء الى كل أبناء
الذي يقوده حكام مملكة آل سعود وحلفاؤهم من أنظمة الشر العربي.. الى كافة 
الذين  منتسبي المؤسسة الوطنية الرائدة- أبطال القوات المسلحة واألمن الشرفاء
لم يلتحقوا بإخوانهم بعد في جبهات الفداء والتضحية والتصدي للعدوان 

والقوات الغازية و المرتزقةومعارك الدفاع عن سيادة الوطن واستقالله..
* الى قيادات وأعضاء وأنصارالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي وقيادات وأعضاء أنصارالله وقيادات وأعضاء وأنصار األحزاب 
والتنظيمات السياسيةالمناهضةللعدوان ..الى كل منظمات المجتمع المدني.. 
الى كل شباب اليمن الطامحين بمستقبل أفضل..الى كل مشائخ ووجهاء وقبائل 

اليمن الشرفاء..
*الى كل المغرربهم الذين مايزالون يقفون في صف العدوان على وطنهم 

وشعبهم..
اليمن يستصرخن فيكم  **اليمن تناديكم ..أطفال اليمن ينادونكم..نساء
الشهامة والكرامة والشجاعة واإلباء اليمني وضمائركم الحية.. يستصرخن فيكم 

الحمية والغيرة الدينية والوطنية على األرض والعرض..
الى كل أبناء اليمن رجااًل ونساًء.. شيوخًا وشبابًا.. وحدوا صفوفكم ولحمتكم 
الوطنية.. كونوا على كلمة واحدة وعلى قلب رجل واح��د.. تناسوا خالفاتكم 
السياسية ودوسوأ بأقدامكم النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية التي 
زرعها أعداء وطننا وشعبنا وفي مقدمتهم حكام مملكة آل سعود لتحقيق 
مآربهم الشيطانية الخبيثة المتمثلة في شق صفوف اليمنيين ولحمتهم الوطنية 
وإشعال الحروب العبثية فيما بينهم وصواًل لتحقيق الهدف الكبير لمملكة قرن 
الشيطان المتمثل في تقسيم اليمن الى دويالت صغيرة ضعيفة ومتناحرة 
تتساوى في المساحة والسكان مع دويالت الخليج العربي لتصبح مملكة آل سعود 

هي الدولة االكبر مساحة واالكثر سكانًا واالقوى عسكريًا واقتصاديًا واالغنى 
ماليًا في جنوب شبه الجزيرة العربية.

* يجب على كل أبناء اليمن بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية أن 
يدركوا أنهم أمام معركة مصيرية مع مملكة آل سعود فإما أن يكونوا أحرارًا 
في وطنهم أو أن يظلوا خاضعين مستسلمين أذالء تابعين لحكام آل سعود.. 
عليهم أن يعوا حجم االخطارالكبيرة التي تتهدد وطنهم ووجودهم وحاضرهم 
ومستقبلهم بعدأن جلبت مملكة آل سعود وحلفائهم  الى وطننا العناصراالرهابية 
واالجراميةالذين ارتكبوا أبشع جرائم القتل واالرهاب واالبادة الجماعية في حق 
المدنيين وجرائم االغتصاب في حق النساء واالطفال في عدد من الدول التي 
شهدت ومازالت تشهدصراعات وحروبًا دامية مثل أفغانستان والعراق وسوريا 

وليبيا والسودان والصومال.
* على كل أبناء اليمن دون استثناء أن يدركوا جيدًا حجم الخطر الكبير الذي 
يمثله تنامي دور الجماعات االرهابية بمسمياتها المختلفة )تنظيم القاعدة- 
داع��ش -أنصارالشريعة- جيش ع��دن أبين -حماة العقيدة -كتائب الموت 
وو.....الى آخرالمسميات( والتي تم دعمها باالموال الباهضة واآلليات والدبابات 
والمدرعات  والمدافع والصواريخ ومختلف أنواع األسلحة الحديثة والمتطورة 
من قبل مملكة آل سعود وحلفائهم من دويالت الخليج العربي المشاركة في 
جريمة العدوان وتمكينها بمساعدة المرتزقة المحليين من إنشاء المعسكرات 
الخاصة بها والسيطرة على مناطق كثيرة في عدد من المحافظات كما هو الحال 
في مأرب وشبوة وأبين والبيضاء ولحج والضالع وفي مدينةتعز بل السيطرة على 
بعض المحافظات بشكل كامل كما هوالحال في حضرموت وعدن والتعامل معها 
أساسي مهم وفاعل ضمن القوات الغازية والميليشيات المسلحة التابعة  كجزء
للخائن )هادي( وميليشيات حزب االصالح وشركائه من مرتزقة )الرياض( حيث 

تعتمد مملكة آل سعود وحلفاؤها من دويالت الخليج كأداة رئيسة وفاعلة في 
استمرار اشتعال نارالفتنة الطائفية والمذهبية واستمرار الحرب العبثية بين 
اليمنيين وصواًل الى تنفيذ مخط تقسيم اليمن الى دويالت صغيرة متناحرة على 

أساس طائفي ومذهبي ومناطقي.
على أبناء اليمن المغرربهم ممن يؤيدون العدوان على وطنهم بمن فيهم 
أولئك الذين  حملوا السالح الى جانب القوات الغازية التابعة لمملكة آل سعود 
وحلفائهم من أنظمة الشرالعربي والمرتزقة األجانب لقتل إخوانهم من أبناء 
شعبهم وتدمير ممتلكاتهم ومقدرات وطنهم .. عليهم مراجعة أنفسهم 
قبل فوات األوان ..فتسعة أشهر وخمسة عشر يومًا كفيلة بمراجعة الحسابات 
والعودة الى جادةالصواب ..عليهم أن يدركوا جيدا أن رهانهم على  العدوان 
البربري الهمجي الغاشم والحصارالجوي والبري والبحري الجائر على وطننا وشعبنا 
من قبل مملكة آل سعود وحلفائها من أنظمةالشرالعربي هو رهان خاسر المحالة 
فلن يستمر العدوان والحصارالى ماال نهاية.. فسوف يتوقف عاجاًل أم آجاًل.. 
ألنه لم يعد هناك من خيارأمام حكام مملكة بني سعود بعد أكثر من تسعة 
أشهرمن العدوان وفشلهم في تحقيق أهدافهم الشيطانية وبعدأن تكبدت 
قواتها خسائرفادحة وهزائم ساحقة في جيزان ونجران وعسير على يد أبطال 
الجيش واللجان الشعبية.. لم يعد أمامهم من خيار سوى القبول بالحوار المباشر 
مع اليمنيين النهاء العدوان أو مواجهة الشعب اليمني وقواته المسلحة واألمن  
في معركة مصيرية وحرب طاحنة لم يحسبوا لها حسابًا ولم يتوقعوها مطلقًا..  
وسيجد الخونة والمرتزقة والعمالء وحتى المغرربهم أنهم خارج حسابات 
المرحلةالقادمة وأن مصيرهم هو نفس مصير من سبقوهم من الخونة والمرتزقة 
والعمالء.. منبوذين من قبل وطنهم وأبناء شعبهم وسيلعنهم التاريخ واالجيال 

القادمة على ما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن والشعب اليمني العظيم.
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ون��ح��ن نحّيي ك��ل الصامدين ف��ي وج��ه ال��ع��دوان 
السعودي الظالم على بالدنا، ونحرص على تجسيد 
الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية للتصدي 

للعدوان..
 فإننا نطالب بالوضوح والشفافية والصدق وتعميق 
الثقه بين كافة القوى الرافضة للعدوان وفي المقدمة 

المؤتمر الشعبي العام وجماعة أنصار الله.
ومن عجب العجاب ماحصل مؤخرًا بعد أن قامت 
الدنيا ولم تقعد، بسبب تضامننا مع أخينا وزميلنا 
العزيز كامل الخوداني، عندما دافعنا عنه بالكلمة 
ضد العدوان الذي تعرض له في ساحة مبنى مجلس 
الوزراء من قبل أحد جماعة أنصار الله ، ونستغرب 
لماذا لم يقم هؤالء المدعون حرصهم على الوحدة 
الوطنية  بإقامة الدنيا عند ت��ع��رض األخ كامل 

للعدوااااان؟ لماذا سكتوا ؟!
، ولماذا تتهمون اآلخرين بشق الصف الوطني عند 

دفاعنا عن المعتدى عليه!!
أق��ول ل��ه��ؤالء: ه��ل أن��ص��ار الله باعتدائهم على 
المؤتمريين ي��ج��س��دون وح���دة ال��ص��ف ال��وط��ن��ي، 
عى القول انكم  أم يخدمون العدوان ؟!م��اذا يا ُمدَّ
حريصون على ال��وط��ن ؟! وعجبي ، مالكم كيف 

تحكمون ؟!!
لعمري إن السكوت على الخطأ هو الخطأ بذاته ، 
"ليس من العيب أن نخطئ ولكن العيب أن نستمر في 

الخطأ"، لذلك فإن استمرار إقصاء المؤتمريين من 
مؤسسات الدولة هو بمثابة خدمة مجانية للعدوان ، 
ها، فيما  هذه هي الحقيقة التي يحاول البعض اخفاء
استمرارها يمثل طعنًا في خاصرة الجبهة الوطنية 
للتصدي للعدوان ، ألن كثر الضغط يولد االنفجار، 
فال تستهينوا بمثل ه��ذه األخطاء الكارثية التي 
من ضمنها على سبيل المثال  اقتحام  انصار الله 
منزل أمين عام جامعة ذمار )رئيس فرع المؤتمر 
بالجامعة( واختطاف نجله والضغط عليه وإجباره 
على االستقالة، وعندما رفض مجلس جامعة ذمار 
االستقالة تم ارسال األطقم المسلحة الى الجامعة 
لمنع األمين العام من الدخول وفرض  سلسلة من 

التعيينات الجديدة .
من كان حريصًا فعاًل على الوطن فعليه معالجة 
هذه األخطاء.. فالحرص على الوطن هو بمعالجة 
المشاكل وايجاد الحلول المنصفة لها وليس بدس 

الرأس في الرمال!! 
ات  الحقيقة التي المفر منها هي سلسلة من اإلقصاء
والتهميش للمؤتمريين  التي يتوجب  على قيادة 
المؤتمر الشعبي العام وجماعة أنصار الله الوقوف 
بجد أمامها، ألن تجاهلها ومنع مناقشتها بعذر 
الحرص على وح��دة الصف  فهذا اليخدم الوطن 
بل يخدم العدوان ، ومن يقول غير هذا فهو يقدم 

عذر أقبح من ذنب!!
الشكر والتقدير لألستاذ / ع��ارف عوض الزوكا 

األمين العام للمؤتمر الشعبي العام ول��ألخ الشيخ 
جليدان محمود جليدان عضو اللجنة العامة، كما 
هي ايضًا لقيادة انصارالله ممثلة باألخوين األستاذ 
صالح الصماد واألستاذ حسين العزي الذين بادروا 

الحتواء المشكلة.
لكن يجب أن يعرف الجميع أننا في المؤتمر سنظل 
في مقدمة الصفوف دفاعًا عن الوطن ولن نتخلى 
عن هذا الشرف العظيم مهما حصل لنا من اقصاء.. 
ان رفضنا أي ع��دوان او إقصاء يتعرض له أعضاء 
المؤتمر، يأتي من منطلق رفضنا للتعسف والظلم 
الذي لن نقبله على اإلطالق ، وان دفاعنا عن أعضاء 
المؤتمر ليس معناه المساومة أو التخلى عن الدفاع 
عن الوطن من العدوان السعودي، بل سنظل بكل 
اعتزاز في مقدمة الصفوف نجسد شعار »بالروح 
بالدم نفديك يايمن« على ال��واق��ع وسندافع عن 
الوطن بكل ما نملك مهما تعرضنا للتعسف واإلقصاء 
، ألننا نؤمن ايمانًا مطلقًا بأن حب الوطن من اإليمان..
- تشكيل لجنة لحل قضية االعتداء على الزميل 
ك��ام��ل ال��خ��ودان��ي يعكس ال��ح��رص ال��م��س��ؤول على 
عدم شق الصف، واألجمل لو أن تكلف هذة اللجنة 
ات التي تعرض لها  بحل كافة الخالفات واالق��ص��اء

المؤتمريون في مختلف مرافق الدولة.
 وبهذا نكون فعاًل قد فوتنا الفرصة على المتآمرين 
وعززنا وحدة الصف لمواجهة العدوان السعودي 

الهمجي.

خالل ما سلف من أيام تواترت االنباء، وزادت الحاالت االنفعالية س��واًء عند 
ت عليها الحاالت 

َّ
دول العدوان أو عند السعودية بالذات، واالنباء المتواترة دل

االنفعالية والقصف الهيستيري الذي شهدته العاصمة صنعاء وبقية المحافظات 
وأخّص بالذكرة صعدة وحجة بعد صنعاء، وقد ظنَّ الذين ال يفقهون أن زيادة 
وتيرة القصف وبالحدة التي بدت عليها في سالف األيام كفيلة بإعالن الخضوع 
واالستسالم، ولم يفقهوا أن تاريخ هذا البلد يتحدث عن استحالة االنكسار 
والهزيمة واستحالة الخضوع والنكسة، وقد تزيد من صموده وتحديه تلك الحاالت 
االنفعالية البالغة في بيان سقوطها االخالقي، والمفصحة عن كوامن النفوس 
ت أنها بالمال الذي تغدقه على الفصائل من  المريضة التي أغراها المال فظنَّ
المعتوهين والمرتزقة ق��ادرة على صناعة واقع جديد ذليل وخاضع لإلرادة 
السعودية ومن بعدها االرادة األمريكية واالسرائيلية، ولم يدر في خلدها أن يقظة 
العنصر التاريخي في الذات اليمنية ويقظة الزامل الشعبي كانا كفيلين بإحداث 
 

َّ
متغير ال يتسق مع اإلرادة السعودية ومن بعدها األمريكية، وهما إرادتان دل
تعاطيهما مع الواقع اليمني على سوء فهمهما وسوء تقديرهما، وال أظنهما إاّل 
يتقبالن وافر العزاء في مستقبلهما ومستقبل مصالحهما في اليمن، لقد حملت 
اليمن على عاتقها في حربها المصيرية مع دول التحالف والعالم مشروعها الذي 
اب العرب  تَّ

ُ
سيكون له أثره على مستقبل المنطقة، وقد تحدث الكثير من الك

قائلين إن الذي يحدث في اليمن سيكون هو المعيار الذي سيحدد مستقبل 
المنطقة، وقال بعضهم إن اليمن وصمود أهل اليمن أمام العدوان الغاشم الذي 
تشنه دول التحالف وعلى رأسهم السعودية هو من يصنع المستقبل العربي ويعيد 
بعث األسئلة التي حاولت السلفية الوهابية أن ترمدها في الذاكرة وفي حركة 
ه 

ّ
المجتمع وفي عقول أرباب الفكر الناقد الذي حاول أن يحفر في جدارها فكان حظ

ه القائلون به من حصار اجتماعي وثقافي وتهديد وقتل، ومازلنا نذكر الكثير  ما لقيَّ
من المفكرين الذين عملت آلة الموت والدمار والفناء السعودية على وأدها أو على 
سفك دمها، وإزهاق نفسها وهي حركة ظلت تتوارى تحت عناوين والفتات كثيرة 
ولم تفصح عن نفسها كما هو حالها اليوم، فالسعودية كانت تقف أمام أي حركة 
نهضة وتنوير في الوطن العربي وظلت طوال عقود من الزمن تقف في الجهة 
المناهضة ألي حركة تنوير منذ أن ساءت عالقتها مع عبدالناصر وبالتحديد منذ 
العدوان الثالثي على مصر الذي كان نقطة تحول في تاريخ حركة التحرر والنهضة 
العربية ولم يكن أمام االنكسار االنجليزي في العدوان الثالثي في منتصف القرن 
الماضي إاّل تحريك األداة السعودية لمناهضة المّد الناصري الذي تبلور كمشورع 
سياسي بدا في شكله العام وفي حركته ومظاهره العامة كمناهض لالستعمار 
واطماعه في المنطقة وكحامل لمشروع سياسي يتجاوز الفكرة الدينية التي 
يتمحور العرب حول مركزيتها ونّصيتها الجامدة التي ظلت بمنأى عن التفاعل 

الحضاري وهو األمر الذي ترك فجوة في السياق الحضاري وأتاح للغرب أن يعلن 
نفسه كبيئة حضارية وانسانية ذات قيم ومنطلقات ومبادئ انسانية، ومثل ذلك 
التفوق الثقافي والحضاري واالخالقي ترك حالة انهزامية قاتلة، ولذلك ظل الغرب 
يدير مصالحه في الشرق األوسط عن طريق ذلك التفوق وباسم الحقوق والحريات 
والمساواة والديمقراطيات وغير تلك العناوين التي يبدو أن الغرب تجاوزها بعد أن 
دخل في مواجهة مباشرة مع اليمنيين، وكان صمت المجتمع الدولي والمنظمات 
الدولية للحقوق والحريات هو االعالن بنهاية تلك المظالت التي كان االستعمار 
يستخدمها لتمرير مصالحه في منطقة الشرق األوسط.. وأمام الهزيمة االخالقية 
التي وجد المجتمع الدولي والمنظمات العالمية للحقوق والحريات أنفسهم فيها 
تكون اليمن هي البلد الذي فضح مقاصد المستعمر وغاياته وأدواته، فإسرائيل 
اليوم تعلن على مأل من الناس قائلة إن السعودية حليف مهم، وما كان لنتنياهو 
أن يجاهر بتلك العالقة لوال هذا الصمود االسطوري وتلك المالحم التي يسطرها 

الجيش اليمني واللجان الشعبية في كل جبهات القتال.
لقد أصبح يقينًا القول باالنتصار اليمني، والقول الذي يذهب الى أن العدوان 
على اليمن كان تفكيكًا للمنظومة االستخبارية العالمية وفضحًا ألدوات 
 أله��ل اليمن أن 

َّ
المستعمر وسقوطًا أخالقيًا وسياسيًا وثقافيًا.. لقد ح��ق

 لهم أن يخطوا بدمائهم الزكية مستقبل المنطقة والعالم.
َّ

ينتصروا، وحق

   عبدالرحمن مراد

اليمن البلد الذي ينتصر

 ثابت الحاشدي

جون كيري ..يخفف على 
السعودية نجاحات إيران

جون كيري وزير الخارجية األمريكي.. في زيارة خاطفة- السبت- 
للرياض قام بها لالبتزاز وإعطاء آل سعود الضوء األخضر باستمرار 
 بعد الرفع الكامل للعقوبات 

ً
عدوانهم على اليمن كتطمين  خاصة

عن األموال اإليرانية وكافة العقوبات الدولية التي تم فرضها عليها 
 14عامًا، فرفع العقوبات على إيران، لم يعجب ُحكام السعودية 

ُ
منذ

ودول الخليج وأثار غضبهم على اإلدارة األمريكية الحليف الرئيسي 
والمساند لهم بتدمير الشعوب العربية )ليبيا، وسوريا، والعراق 
واليمن، وتونس( من خالل الحماية والمساندة التي تقدمها أمريكا 
لهم وغض الطرف عن دعم السعودية ودول الخليج للتنظيمات 
قاتل في سوريا 

ُ
صرة التي ت

ُ
اإلرهابية كداعش ، والقاعدة ، وجبهة الن

وليبيا واليمن والعراق وتونس .
صيبوا بحالة من الهلوسة 

ُ
 السعودية ومعها دول خليجية أ

 رفع الحظر عن النفط اإليراني  وتضاعف ذاك 
ُ
والهيستيريا منذ

االحباط عندما قررت روسيا الدخول إلى سوريا لمحاربة تنظيم 
داعش، وضاعف األمريكان الصدمة على السعودية بإلغاء العقوبات 
التي كانت مفروضة على إيران .. جون كيري.. زار السعودية ليس 
لتبرير رفع الحظر عن إيران، بل من أجل اللعب بورقة الحرب على 
اليمن وتقديم أمريكا الدعم والمساندة الستمرار ذبح اليمنيين 
وتدمير ما تبقى من ُبنى تحتية، وتقديم كافة الدعم كما جاء على 
لسان جون كيري .. لكي يثبت للسعودية وحلفاءها أن أمريكا مستمرة 
بدعمهم بل وذهب كيري إلى أبعد من الدعم اللوجيستي مؤكدًا 
استعداد أمريكا لدعم السعودية في أي حرب تريد أن تخوضها، 
ملمحًا إلى إمكانية خوض حرب آخرى ضد سوريا أو ليبيا لو أرادت 

السعودية ذلك .
فرح آل سعود بمجيئ كيري وبتصريحاته التي تؤكد تقديم أمريكا 
كافة الدعم والمساندة الستمرار الحرب السعودية على اليمن، ابتزاز 
 والدول العربية وعبر مراهقي 

ً
جديد وصك تدميري للمملكة أوال

السعودية الذين اليعون واليدركون المخطط القذر الذي تقوده 
إسرائيل وإمريكا ويستهدف األمة العربية واإلسالمية .

على الخط اآلخر يحتفل اإليرانيون بإلغاء العقوبات عنهم، معتبرين 
ذلك انتصارًا وقوة جديدة تضاف إلى انتصاراتهم  في وضع أقدامها 
 سنوات بمبرر الطائفية 

ُ
في ثالث عواصم عربية يتم تدميرها منذ

 عشرين سنة.
ُ
التي أدخلها اإليرانيون إلى العراق منذ

.. لقد أعلنت أمريكا وعبر وزير خارجيتها جون كيري، ومن 
ً

حقيقة
العاصمة الرياض رسميًا دعمها ومساندتها إلرهاب الشعوب وذبح 
األبرياء وتدمير كل ما يقع تحت طائراتها المتواجدة في المطارات 
الخليجية . هكذا غطرسة ومراوغة وك��ذب وبيع وش��راء ودعم 
ومساندة علنية للتنظيمات اإلرهابية المتواجدة في الدول العربية، 
يقابل ذلك ذهول وشرود الشعوب العربية واإلسالمية وتفكك لوحدة 
الصف وتزايد في أسهم الكيان الصهيوني الذي ُيسعده هذا الحال 
 وقد وصلت األمة إلى مرحلة الضعف الذي اليمكنها من القيام 

ً
خاصة

بحماية نفسها او الدفاع عن دينها ومقدساتها .
أبناء اليمن فقدوا األمل في كل شيء خارج الحدود سواًء الشعوب 
العربية واإلسالمية او الشعوب الغربية واألجنبية او المنظمات 
الدولية.. عاقدين أملهم بالله الواحد القهار ثم برجال الجيش واللجان 

الشعبية فقط .
 فعشرة أشهر ونصف والشعب يتعرض للقتل وتدمير بلدهم من 
قبل دول العدوان بقيادة السعودية .. كل ذلك سيجعلهم أكثر ثباتًا 
وصمودًا ولم ولن يتأثروا بأي تصريحات لمساندي دول العدوان حتى 
وإن كانت الدولة الكبرى أمريكا، فتصريحات وتهديدات جون كيري 
قابلوها بال مباالة ولم يعيروها أي اهتمام.. وكلما زاد حصار الشعب 
اليمني ، كلما زاد الصمود والتحدي، وهذا يبشر ببزوغ فجر االنتصار.

كامل الخوداني
حسين علي الخلقي

العالقات السعودية اليمنية بدأت وفقًا للباحثين عام 1934م 
عقب الحرب السعودية اليمنية وتوقيع معاهدة بين عبدالعزيز آل 

سعود واإلمام يحيى حميد الدين.
ووفقًا لغريغوري غوس- أستاذ العلوم السياسية بجامعة فرمونت 

األميركية- فإن السعودية لها هدفان رئيسيان في اليمن:
1- منع أي شكل من أشكال الوحدة اليمنية إلنها قد تكون دافعًا 

لنقض المعاهدة التي تمت عام 1934م..
ل آل سعود لو كانت كل األنظمة في شبه الجزيرة ملكية..

ّ
2- يفض

كما أن العالقات بين اليمن والسعودية لم تكن تريدها الرياض أن 
تكون بين دولتين جارتين يسودها طابع الندية، فالسعودية لم تكن 
يومًا حليفًا للحكومة اليمنية بل مع مراكز قوى معينة على حساب 
السيادة وشرعية المؤسسات، بدفع األموال لمساعدة بعض القوى 
على إبقاء أكبر قدر ممكن من االستقاللية، تستطيع بها السعودية 
أن تؤّمن المصالح التي تريد في اليمن وتؤثر على القرار السياسي 
بمساعدة مشائخ على انشاء شبكات محسوبية واسعة خاصة بهم 
بعيدًا عن تأثير الحكومة..وعندما قام الرئيس السابق علي عبدالله 
 بتحقيق الوحدة اليمنية 

ً
صالح بالعمل ضد إرادة آل سعود بداية

وانتهاء بتحجيم وتأطير عالقة السعودية ببعض المشائخ والنافذين، 
بدأ التفكير السعودي يتجه للكيد لليمن ومحاولة زعزعته والنيل 
من استقراره واستقالله خاصة بعد ان كتبت  تقارير استخباراتهم 
ى االولوية في التدريب النوعي والتحديث 

َ
أن الجيش اليمني ُيعط

المستمر..
هنا ُجنَّ جنون آل سعود وبدأت تآمراتهم ضد  اليمن والتي أوصلتنا 

إلى ما نحن عليه اآلن..
ط السعودية لن يوصلها إلى طريق وقد يقوض  لكن المرجح أن تخبُّ
نظام حكمها، والمؤشرات بدأت تشير الى ذلك من خالل إنفاقها 
مليارات الدوالرات في حرب ليس لها مبرر على دول جارة وشعب 
عصّي على االنكسار على مر التاريخ ..وال ننسى تلك الكلمات للرئيس 
السابق الزعيم علي عبدالله صالح عندما خاطبهم في االشهر االولى 

لعدوانهم وحقدهم التاريخي على اليمن:
إن الموازيين ستتغير في المنطقة، في إشارة منه لنظام آل سعود 
األسري الباغي..طبعًا هذا الكالم من رجل محنك وسياسي فذ قاد 
اليمن بحنكة وهو يعرف سياسة ونظام آل سعود وانهم يراهنون على 
جواد خاسر إن استمرت في سياستها العدائية ضد اليمن وغير اليمن 
وأن ال مفر لها سوى التعامل مع اليمن بندية وحسن جوار.. لتحافظ 

على  نظامها من السقوط إذا ما قلت إنه بدأ يتالشى..واأليام بيننا.

اعشق صنعاء .. ألني لم أضطر فيها يومًا من االيام 
الى تغيير لهجتي ،لكي اخفي منطقتي او مدينتي ..

اعشقها ألن��ي لم اح��اول في ي��وم من األي��ام تغيير 
مالبسي او رقم سيارتي ، ألخفي محافظتي خوفًا من 
قذف االحجار والشتم.. إْن مشيت في شوارعها او ان 

ثمة من يعتبر سيارتي غنيمة بسبب رقم لوحتها..
اع��ش��ق صنعاء ألن��ي عندما ات��ج��ول ف��ي شوارعها 
واسواقها وارتاد مطاعمها ومساجدها ومقايلها فإني 
اجد فيها )اليمن كل اليمن( ، من شمالها الى جنوبها 

ومن شرقها الى غربها..
فت بين جميع القلوب

َّ
صنعاء أل

ولم تنبذ احدًا من أبناء اليمن
فيها يعمل الجميع م��ن مختلف المحافظات ، 

ومختلف االحزاب  ، ومختلف الطوائف.. 
صنعاء هي للجميع ..

لم ُينهب فيها بيت أح��د ، ول��م ُيسحل فيها أحد، 
ولم ُيرسل فيها رسائل تهديد الي مواطن من بقية 

المحافظات للخروج من صنعاء ومغادرتها ، ولم ُيقطع 
فيها رأس مواطن بسبب انتمائه ، او محافظته

فأبناؤها .. يرحبون بجميع النازحين ، والمقيمين..
صنعاء استقبلت النازحين من مناطق اليمن المختلفة 

بنسب متفاوتة من منطقة الى اخرى ولم تغلق ابوابها 
امام احد..

صنعاء ليست شخصًا او جماعة او حزبًا..
ففي صنعاء اليحميني رجل األمن او من يتحكم فيها 

بقدر ما تحميني االخالق والقيم عند أهلها ..
ويكذب من يقول ان صنعاء حاضنة لجماعة معينة او 

فكر معين ، دون اآلخرين..
بل هي حاضنة لالنسان اليمني فكرًا وجغرافيًا ..

صنعاء هي الخارطة السكانية لليمن بالكامل
ولذلك أعشق )صنعاء(

حفظ الله اليمن ..
وسالم الله على صنعاء

 محمد عبده سفيان

معركة مصيرية

  بنت اليمن

لماذا اعشق صنعاء ؟؟

أحمد األهدل

مواقف 
وأحداث

د. محمد الشدادي

جذور الحقد 
السعودي على 

اليمن..

أنت تدعو الى السالم.. ويدعون الى الحرب..
أنت تعفو.. وهم يحقدون..

أنت تتجاوز ألجل الوطن.. وهم يتمادون..
ألنك رجل السالم في زمن ال سالم فيه..

ألنك تريد الحوار في زمن سكت فيه الكالم..
وتحدثت الخيانة فيه.. حاربت القاعدة وتحملت مسئولية أمن 
واستقرار وطن.. هم جلبوا القاعدة وفروا تاركين وطنًا.. قدت السفينة 
بين بحور فتنهم حتى أوصلتها الى بر األمان يا سيدي إن الزعامات ال 

تطلب.. بل توهب ونحن قد وهبناك..
إن حب األوطان ليس بالكالم بل باألفعال وأنت قد فعلت.. قبلت العلم 
حين سلمت الحكم.. وهم احرقوا العلم وأضاعوا وطنًا.. حاولوا قتلك 

وتركتهم أحياء ليحيا وطن..
حاورتهم بالعقل، بالقلم، بالورق.. وحاوروك بالرصاص والمتفجرات 

والمفخخات واالغتياالت والخيانة واألمل..
أقوالك وتصرفاتك وافعالك تدل على تصرفات وأفعال وطن.. أما 

أقوالهم وتصرفاتهم شخصية وأنانية..
واليوم يا سيدي.. زادت المؤامرات على هذا الشعب.. وعلى هذا 
الوطن.. قد تحالفت الكالب المسعورة مع الذئاب الحاقدة جلبوا المال 
والمرتزقة.. وسلموا زمام األمر الى الخونة.. فحاصروا الوطن دمروا 
منشآته وقتلوا كل شيء فيه البشر والشجر، احتلوا السماء.. واشتروا 
ضمير العالم بكل مؤسساته االنسانية والقانونية.. اشتدت المعاناة 
معاناة الشعب والوطن وبين حلقات الضيق وأقفالها المغلقة.. وبين 
الدمار.. ظهرت أنت وبيدك اليمنى بندقية وبيدك اليسرى شمعة أمل.. 
وظهر معك رجال ال يهابون الموت وشعب قوي في عزمه، مذهل في 

صبره.
هذه كلمات تحكي مواقف وأحداثًا لرجل لم تغيره أو تخيفه األحداث 

والمواقف..
»سل الرماح العوالي عن معالينا

واستشهد البيض هل خاب الرجا فينا
لقد سعينا ولم تضعف عزائمنا يومًا

وال خابت مساعينا«


