
لقد لقن أبطال الجيش واللجان الشعبية العدو ومرتزقته دروسًا قاسية في 
القتال والرجولة والبطولة والوفاء للتربة والوطن..

ففي اج��زاء من رم��ال وصحراء م��أرب والجوف ت��دور معارك ومواجهات 
واشتباكات شرسة ومتواصلة منذ أشهر، وبعكس اعتقاد العدو تحولت تلك 
األرض وجغرافيا  المحافظتين إلى براكين تتفجر نيرانًا من تحت أقدامهم 

وحمم تتساقط عليهم من السماء..
وبالرغم من الخسائر الكبيرة والفادحة في العتاد والعدة التي يتكبدها 
اد الدوالر والرياالت  العدو يوميًا إالَّ أنه لم يؤمن بعد ومن ورائه مرتزقته وُعبَّ

المدنسة بأن هزيمة المقاتل اليمني من سابع المستحيالت..
األسبوع الماضي كنا على موعد مع محرقة جديدة لمرتزقة العدوان على 
يد أبطال الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل في محافظتي مأرب والجوف، 
حيث سقط فيها نحو )120( قتياًل من مرتزقة العدوان في معارك متعددة 
ومواجهات شهدتها مديريات صرواح، مجزر بمأرب، وخب الشعف والغيل 
والحزم بالجوف.. إلى جانب مئات من المعدات العسكرية المختلفة واآلليات 

حرق أو تكون غنيمة ألبناء القبائل والجيش واللجان.
ُ
التي ت

نهم عصية
وتتواصل المواجهات العنيفة بين الجيش واللجان وبين المسلحين 

المدعومين من السعودية في اكثر من منطقة في حاالت كر وفر. 
ففي مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء التزال الجبهة منيعة وعصية 
على االختراق من قبل المرتزقة الذين يتم شواؤهم في الوديان والشعاب 
المحاذية لجبل قّرود الذي يتمركز فيه المرتزقة.. وفشل الطيران المعادي 
»الميثاق«-  في تمكينهم من الزحف حتى بضعة امتار- حسب مصادر محلية ل�
ها  رغم مئات الغارات التي شهدتها المديرية بمختلف مناطقها إاّل أن ابناء
ي��زدادون صالبة وقوة في مقاومة المرتزقة والصمود أمام الغارات، حيث 
تشهد منطقتا المدراج وبران دفاعًا مستميتًا وتصديًا لمرتزقة العدوان الذين 

يتسللون بدعم من عناصر حزب اإلصالح في داخل المديرية. 
وأك��د المصدر أن الجيش صد المحاوالت المستمرة للمرتزقة الهادفة 
للسيطرة على المنطقتين الجتيازهما إلى نقيل بن غيالن االستراتيجي بغرض 
الوصول إلى مديرية ارحب، كما فشل التحالف بغاراته المكثفة في جعل حلفائه 

يتقدمون في منطقة مسورة التي يريدون السيطرة عليها.. 
ولفتت المصادر إلى أن ميليشيات المرتزقة يحاولون السيطرة على مرتفعات 
المدارج وبران في نهم بصنعاء دون فائدة، ونتيجة لهزائم السعودية وعمالئها 
في نهم أقدمت- السبت- على شن غارات هيستيرية على القرى واألسواق 
سقط فقط في سوق خلقة أكثر من 30 شهيدًا و50 جريحًا، إضافة الى قصف 

القرى وسيارات المواطنين.

صرواح بوابة الصمود
ها الطيران طوال الوقت يشن الطيران  وفي جبهة صرواح التي ال يفارق سماء

السعودي عشرات الغارات اليومية ويقصف بأسلحة وقنابل شديدة االنفجار 
ومحرمة دوليًا، كما يستمر في استهداف المنازل والسيارات المارة بالطرقات، 
حيث سقط عدد من الضحايا نتيجة استهداف سياراتهم في صرواح ونهم.

غارات هيستيرية
هيستيرية الغارات الجوية للعدوان لم تمنعه أيضًا حتى من مجرد االحتفال 
لدقائق بنصر سوى بتلك الزائفة التي يشيعها الطابور الخامس ومطابخ 
»اخوان« العدوان ومرتزقته، فقد تكبدوا المزيد من الخسائر تحت ما يسمى 
اخطاء غير مقصودة، حيث طالت الغارات يوم األربعاء احد المواقع التابعة 
لعمالء العدوان ومرتزقته بمنطقة الزور شرق صرواح وأدت الى مقتل وجرح 

أكثر من )30( مرتزقًا.. 
وفي السياق ذاته لم تتوقف الغارات على مديرية صرواح منذ اكثر من 
اسبوع ولم يبق شيء لم تستهدفه بغرض فتح الطريق لمرتزقته للتقدم 
)600( منذ البدء  في المديرية اال انه ومع كل هذه الغارات التي تجاوزت ال�

بتقدمهم نحو نهم، فشل في إحداث أي تقدم ُيذكر.. 
واستهدفت سلسلة الغارات جبل هيالن االستراتيجي ومناطق الزور والملح 
وكوفل والطلعة الحمراء ومركز صحيا بمديرية بدبدة وغارات أخرى على سوق 
صرواح وعلى منازل آل الدولة ومنازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم 

و.. و.. الخ.

محارق المرتزقة
أوضح مصدر محلي بمحافظة مأرب أن عددًا من المرتزقة  حاولوا التقدم 
باتجاه  مواقع الجيش واللجان بعد 37 غارة نفذها الطيران األربعاء في 

المناطق الرابطة بين وادي ملح ووادي مدراج، حيث تم التصدي لهم.
وأشار إلى أنه سقط خالل عملية كسر الهجوم 10 قتلى من المرتزقة  بينهم 

القيادي االصالحي أحمد صالح الشليف، فيما أصيب ما يقارب 20 آخرين.
وبحسب المصدر، فإن الجيش واللجان تمكنوا من إعطاب مدرعتين وعربة 
تابعة للموالين للسعودية، فيما ال يزال الجيش يفرض سيطرته على جبل 

"مدراج"، ونقيل بن غيالن.
هذا فيما يشن المرتزقة  هجمات على مواقع الجيش واللجان في تباب مطلة 
على كمب آل كعالن بالجدعان وعدد من المواقع ،غير أن الجيش يتصدى لتلك 

الهجمات ويكبدهم خسائر في األرواح.
كما انتقلت المواجهات إلى المشجح وهيالن وكوفل".

إما في الجوف فقد أفادت المصادر بأن الجيش واللجان صدوا هجومًا نفذه 
مرتزقة السعودية على وادي السلمة، وتم إعطاب عربة تابعة للعمالء على 

الرغم من القصف الجوي.
كما اندلعت معارك في وادي المهاشمة الرابط مع منطقة المرازيق بمديرية 
خب والشعف، وقصفت قوات الجيش  بصواريخ كاتيوشا، تجمعات الغزاة 
والمرتزقة مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وشنت مقاتالت 
العدوان السعودي غارات على مناطق السلمات والساقية وحلوان في مديرية 

الغيل.

)قاهر 1( يحصد 50 مرتزقًا في المرازيق
أدت عملية اطالق صاروخ باليستي نوع »قاهر1«- األربعاء- الى مصرع 50 
من مرتزقة العدوان السعودي جراء استهداف تجمعهم في منطقة المرازيق 

شرق محافظة الجوف.
وأوضح المصدر أن من بين القتلى قيادات بارزة في المرتزقة إضافة إلى 
إصابة العشرات بجروح متفاوتة، وكذا احتراق عدد من اآلليات والمدرعات.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات 
المرتزقة بمنطقة بئر المرازيق بصاروخ باليستي من نوع )قاهر1(.
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> رغم التقدم الواس��ع الذي يحرزه الجيش المسنود باللجان الشعبية في جبهات 
تعز ولحج وما وراء الحدود إاّل أن جبهتي الصد للغزاة ومرتزقتهم »مأرب والجوف« 
تع��د معاركها األعنف المترافقة مع وحش��ية الع��دوان وغارات��ه التدميرية التي 
باءت كل محاوالته بالفش��ل التمهيد لزحف مرتزقة من حزب اإلصالح وميليش��ياته 
ومعس��كراته القبلية والديني��ة المتطرف��ة »القاعدة« و»داع��ش« وتمكينهم من 

السيطرة واإلمساك بزمام األمور كهدف يسعى إليه تحالف العدوان.
منذ 11 شهرًا لم يتحقق النصر الذي يبحث عنه العدو ولم يجد له أثرًا في اليمن.. 
فها هو اليوم يتهاوى كما تهاوت قبله ممالك وس��لطنات ودول.. لكنها ال توازي أو 
ال تق��ارن بقدرة وكفاءة وبأس المقاتل اليمني الذي ي��دك ويدمر قدرات ومقدرات 
ويح��رق العدو ف��ي مختلف الجبهات بدءًا من عقر داره »نج��ران وجيزان«، وامتدادًا 

بصحارى وجبال اليمن وسواحلها الشاسعة..

رصد/ بليغ الحطابي

مأرب والجوف تقهر العدوان ومرتزقته

بينما تلقى ابناء الشعب اليمني الصامد تحت نيران صواريخ 
ط��ائ��رات ال��ع��دوان ه��ذا الخبر بالحسرة وال��ح��زن مصدقين 
وموهمين بتصريحات العسيري وإعالم تحالف دول تحالف 

العدوان.
مضت الساعات واأليام واألشهر ومازال العدوان في غيه 
وجرمه يواصل تنفيذ مخططه االجرامي بحق الشعب اليمني 
بحقد فظيع عبر القصف بطيرانه على العاصمة صنعاء وبقية 
المحافظات اليمنية ليدمر كل المنجزات والبنية التحتية 
ويقتل المواطنين االبرياء ويحرق الشجر والحجر، في ظل 
صمت مخٍز من بعض المؤسسات والمنظمات الدولية ودول 
وشعوب العالم المتخاذل الذي خضع ونكس رأسه واستسلم 

للمال السعودي المدنس.
ولم تدم فرحة أولئك الحاقدين كثيرًا بعد أن جاء الدور 
على أبطال الجيش اليمني ولجانه الشعبية الذين اثبتوا منذ 
اللحظة االولى للعدوان جدارتهم في الدفاع عن الوطن وأهله 
وتفوقهم على قوى العدوان رغم بساطة االمكانات العسكرية 
التي يمتلكها المقاتل اليمني مقارنة مع ما تمتلكه جيوش 
تحالف العدوان ومرتزقتهم واتخذ القرار بالبدء في تحريك 
وادخال المنظومة الصاروخية اليمنية للرد ودك اوكار العدو 
السعودي داخل اراضيه، بعد أن كان قد تم تكليف جهاز 
المخابرات اليمني الذي اذهل العالم بقدراته العالية في اختراق 

المنظومة العسكرية السعودية داخل اراضيه وخارجها.
حيث تمكن ه��ؤالء ال��رج��ال م��ن رص��د وتحديد االه��داف 
العسكرية الدسمة للعدو السعودي والتي تم استهدافها 
بعد ذلك بالصواريخ الباليستية التي أصابت أهدافها بدقة 
عالية وأوقعت في صفوف العدو مئات القتلى وآالف الجرحى 
من ضباطه وجنوده ومرتزقته سواًء في الجبهات الداخلية او 
داخل العمق السعودي كما ألحقت به خسائر فادحة في عتاده 
العسكري ودمرت معنويات قواته وألحقت هزائم نفسية بين 

صفوفهم..
لقد كان إطالق الصاروخ الباليستي األول هو األصبع، حيث 
تم التجهيز واإلع��داد والتحضير وتحديد الهدف والزمان 
والمكان لتنفيذ أولى تلك العمليات النوعية والتي نفذها أبطال 
الجيش اليمني بعد »50« يومًا من العدوان وبالتحديد في 
6 يونيو 2015م، حيث اطلقت القوة الصاروخية للجيش 
اليمني صاروخًا باليستيًا من نوع »سكود« على قاعدة خالد بن 
عبدالعزيز الجوية في خميس مشيط والذي حقق هدفه بدقة 
عالية.. فهزت هذه العملية النوعية عرش آل سعود ولقي 
عدد من الضباط السعوديين مصرعهم وأبرزهم قائد القوات 
الجوية السعودي وال��ذي ح��اول تحالف العدوان انكار ذلك 
عين انه مات بنوبة قلبية.. واستقبل ابناء اليمن والشعوب  مدَّ
العربية هذا الخبر بالبهجة والفرحة والصمود والتحدي في 

وجه العدوان.
واستمر تحالف ال��ع��دوان في تخبطه بعد ه��ذه الضربة 
القاصمة وظل بوقهم األرعن عسيري يمارس كذبه ودجله 
وحصد االنتصارات الوهمية عبر مؤتمراته الصحفية، بينما 
تواصل توجيه الصفعات والضربات الموجعة المتتالية تباعًا 

من قبل أبناء اليمن للعدو السعودي.
ففي يوم الثالثاء 30 يونيو 2015م أعلن مصدر عسكري 
يمني إطالق صاروخ سكود، على قاعدة "السليل" الصاروخية 

السعودية التابعة لمنطقة الرياض، وحقق هدفه بنجاح.
وفي 20 اغسطس 2015م استهدفت القوة الصاروخية 
للجيش مقر قوة الواجب البحرية للعدو السعودي في جيزان 
بصاروخ باليستي من نوع »توشكا« اصاب هدفه بدقة عالية..
وفي يوم 26 اغسطس 2015م اطلقت القوة الصاروخية 
للجيش الصاروخ الثاني من نوع »سكود« على كهرباء حامية 
جيزان فُجنَّ جنون السعودية وتحالف العدوان، وأدركوا فعاًل 

أن الحرب لم تبدأ بعد.
أما على مستوى الجبهة الداخلية ففي 4 سبتمبر استهدفت 
القوة الصاروخية للجيش واللجان مقر قيادة الغزاة في منطقة 
صافر محافظة مأرب بصاروخ »توشكا« المرعب وأودى بحياة 
المئات من ضباطهم وجنودهم الى الجحيم ودمر تسع طائرات 

أباتشي وعددًا كبيرًا من مخازن اسلحتهم ودمر معنويات 
الجيش السعودي ودول تحالف العدوان كما ألحق بهم هزيمة 

نفسية التزال تنهكهم الى اليوم..
وفي يوم 15 اكتوبر 2015م اطلقت القوة الصاروخية 
للجيش ص����اروخ »س��ك��ود« ع��ل��ى ق��اع��دة االم��ي��ر خ��ال��د بن 
عبدالعزيز الجوية في خميس مشيط بعد ان نقل العدو 
االسرائيلي كميات كبيرة من العتاد العسكري اليها فدمر كل 

شيء وحول األرض الى جحيم..
وبالعودة الى الجبهة الداخلية استهدفت القوة الصاروخية 
للجيش يوم 15 من الشهر الجاري تجمعات الغزاة في منطقة 
شعب الجن في باب المندب بصاروخ »توشكا« المرعب والذي 
اوق��ع اكثر من 200 قتيل في صفوف ق��وات ال��غ��زاة، كان 
أبرزهم قائد القوات الخاصة السعودي وقائد القوات االماراتي 

والعشرات من مرتزقة بالك ووتر بمختلف جنسياتهم..
بعد ه��ذه العملية الخاطفة والتي قصمت ظهور اع��داء 
اليمن لم يتوقف اطالق الصواريخ الى هذا الحد بل استمر 
وبوتيرة عالية فبعد اربعة ايام من محرقة شعب الجن سحقت 
القوة الصاروخية للجيش واللجان قوات العدوان ومرتزقته 
في معسكر تداوين في محافظة مأرب بصاروخ »توشكا« 
والذي حصد ارواح أكثر من 140 من الغزاة والمرتزقة ودمر 

طائرتي اباتشي ومنظومة باتريوت...

وفي تطور جديد وعمليتين نوعيتين جديدتين استهدفت 
القوة الصاروخية السبت 19 ديسمبر 2015م مقر القيادة 
العسكرية للغزاة ومرتزقتهم بمنطقة صافر شرقي محافظة 
مأرب بصاروخ »قاهر1« الذي تم ادخاله الى الخدمه ألول مرة 
بعد التعديل عليه بخبرات وأيادي يمنية حيث اصاب هدفه 
بدقة عالية واوقع في صفوف الغزاة والمرتزقة مئات القتلى 
والجرحى كما احترقت في تلك العملية ثمان طائرات اباتشي 
ودمرت منظومة تحكم بالطائرات بدون طيار وعدد كبير 

من مخازن االسلحة واآلليات العسكرية
وأطلقت القوة الصاروخية ص��اروخ »ق��اه��ر1« آخ��ر على 
تجمعات العدو السعودي في منطقة الطوال وبلغ عدد  قتلى 
الجيش السعودي ومرتزقته أكثر من 90 قتياًل ومائة جريح..
بعد كل هذه العمليات الناجحة والردود القاسية والموجعة 
التي تلقاها تحالف العدوان منذ بدايته حتى نهاية العام 
2015م من قبل أبطال الجيش واللجان والقوة الصاروخية 
اليمنية فقد حل وسيطر وطغى االحباط واالنهيار والهزيمة 
النفسية على كل خونة وعمالء ومرتزقة واعداء اليمن وعلى 
رأسهم آل سعود الذين باتوا يتجرعون مرارة الهزيمة، بينما 
أثبت أه��ل االيمان والحكمة انهم في ح��ال اي ع��دوان على 
ارضهم يتحولون الى اصحاب القوة والبأس الشديد وأثبتوا 
فعاًل أنهم شعب الجبارين وبرهنوا للبشرية اجمع ان اليمن 

مقبرة للغزاة..
ومع دخول العام الجديد 2016م يواصل أبطال الجيش 
اليمني اط��الق الصواريخ الباليستية اليمنية على رؤوس 
االعداء، ومازال الرد اليمني بمختلف اشكاله حاضرًا بقوة في كل 
الجبهات على يد ابنائه االشداء الذين يلقنون الغزاة والمرتزقة 
أقسى الدروس ويذيقونهم مرارة الهزائم، وكلما مر الوقت 
كلما ازداد ابناء اليمن تماسكًا ووحدة وقوة وصالبة في مواجهة 
قوى الشر التي تكالبت عليه، مستمدًا عزمه وصموده واصراره 
من قائده وزعيمه وباني جيشه وموحد اليمن وصمام أمانه  
الزعيم القائد علي عبدالله صالح -حفظه الله واطال عمره..

عاشت اليمن حرة أبية شامخة موحدة..
والنصر لكل الصامدين األحرار..

والموت والخزي والعار لكل االعداء والخونة..
وال نامت أعين الجبناء..

الصواريخ الباليستية اليمنية والهزيمة النفسية السعودية 
بع��د أيام قالئل من بدء ش��ن تحال��ف العدوان بقيادة الس��عودية 
العدوان العس��كري ضد اليمن ظهر المهرج االرعن احمد عس��يري 
الناط��ق العس��كري باس��م تحالف قوى الش��ر ف��ي اح��د المؤتمرات 
الصحفي��ة ليعل��ن متبجحًا منتش��يًا ان طيران العدوان اس��تطاع تدمير 

80% من القوة الصاروخية التي يمتلكها الجيش اليمني.
كان يتح��دث بف��رح عجيب وش��اطره ذلك كل من س��مع ه��ذا الخبر من 
االع��داء والعم��الء والخونة والمرتزق��ة داخل اليمن وخارج��ه، وطالت هذه 
الفرحة وجوه الحس��ناوات من المذيعات على شاش��تي »الحدث والجزيرة« 
وقنوات الدجل االخرى والالتي ارتس��مت على شفاههن عالمة النصر لهذا 
المنج��ز االكبر الذي تحقق للس��عودية، وظلوا يتغن��ون ويحتفون به لعدة 

عادل الهرشايام وكأنهم قصفوا ودمروا مفاعل ديمونا االسرائيلي في صحراء النقب.

تصدى الجيش واللجان الشعبية 
لمحاولة تقدم لمرتزقة العدوان 
السعودي األمريكي في األطراف 

الغربية لمحافظة مأرب.
وأوض�����ح م��ص��در ع��س��ك��ري أن 
أبطال الجيش واللجان الشعبية 
ت��ص��دوا ل��زح��ف كبير م��ن ثالثة 
م���ح���اور ب��ات��ج��اه ج��ب��ل ال��ح��م��رة 
االستراتيجي والمناطق المجاورة 
له في األطراف الغربية لمحافظة 

مأرب، موقعين قتلى وجرحى في 
صفوفهم.

وأك��د المصدر مصرع اكثر من 
15 عنصرًا من المرتزقة بينهم 

القيادي أحمد صالح الشليف .
»الميثاق« حصلت على اسماء 
19 عنصرًا من المرتزقة بينهم 
ق��ي��ادات ب���ارزة ل��ق��وا مصرعهم 
خالل العمليات العسكرية للجيش 

واللجان الشعبية.. وهم:

راجح العامري
أحمد صالح الشليف

معين حطروم
هائل سعيد الشيبة

العبدلي
أحمد درهم الحرملي
عبدالرحيم المعضي

مناع المراني
أحمد العذري

سلطان الخبي
محمد علي السناب
محمد بدر الهزمي
معاذ ناصر الظرفي

هارون النظاري
محسن حمد االقرع مع نجليه

عبد ربه ناصر حمد االقرع
نجيب محمد حمد االقرع

منذ أن عرفهم ابناء الشعب اليمني حكامًا ومحكومين مسئولين 
ومواطنين، فقراء وأغنياء، كبارًا وصغارًا، نساًء ورجااًل، ُعمااًل واساتذه، 
طالبًا ومعلمين، لم يكن احد مّنا يمكنه ان يتخيل احد الفارين اليوم 

خارج البالد بحاله هذا..!
يقبعون اليوم في الفنادق بعيدًا عن الحراسات المدججين بأسلحة 
دولة، ومعدات ضخمة فقط - النه الشيخ ابن الشيخ وحفيد المشائخ 

عون.. ومن ساللة بيت المشيخ اليمني كما كانوا يدَّ
مشوا بغرور وخاطبوا العامة من المواطنين بتكبر، قتلوا بال حق 
وحكموا بباطل وسجنوا في مساكنهم الخاصة التي كان بها السجون..

أفسدوا ودمروا كل جميل، دون ان يكون ألحٍد حتى حق النقاش او 
طرح رأٍي أمامهم او تصويٍب على عمٍل ما قاموا به او ذنٍب اقترفوه..

لطالما تحدثوا من أنوفهم واستحقروا الناس بنظراتهم وهدموا 
الدور بغطرستهم وهددوا الضعفاء بطلقاتهم وقتلوا ابرياء في أماكن 

عملهم بالمستأجرين معهم..
فرجل المرور ال يجرؤ على ان ُيوقف الشيخ حين يلحظ عمامته 
الضخمة على رأسه المفرغ من كل ما قد يفيد، ورجل االمن ال يجرؤ 

على منع مرافقي شيخ العصابة من المرور بما كانوا يحملون..
 وكل شيء كانوا يظنونه 

ٌ
 وإس��راف وت��رف

ٌ
سياراٌت ومواكب وب��ذخ

ملكهم وكل مخلوٍق أمامهم ظنوه خاضعًا لهم..
استباحوا الدماء وهتكوا األعراض وهدموا الدور وعّمروا القصور 
وارتكبوا أفظع الجرائم وتهربوا من واجباتهم وتملصوا من حقوٍق 

ناِس عليهم..
ُ
أل

 مفروشة وتجارات ومتاجر ضخمة ورأس ماٍل 
ٌ

كة وشقق
ّ
 ُممل

ٌ
فلل

يمنحه ان يشتري والء الضعفاء وحاجة الفقراء وطمع المستطيعين 
وجشع األغنياء.. كل ذلك من خارج االرض التي افسدوا فيها ودعوا 
األعداء ليدمروها وفرحوا في تهدمها وصفقوا من اجل إكمال تخريبها..
رحبوا بالعدوان وصاحوا ها قد أتى الملك سلمان ليخرج معارضينا 

من عاصمة صنعاء ببيان ويردهم الى جبال مران..
وهم يظنون ان الوطن رخيٌص في أعين البسطاء كما هو حالهم مع 
الوطن وحال الوطن في نظرهم.. واليوم هاهم مرميون وفي الفنادق 
يسكنون وعن الذكر الطيب منسيون وتحت الرقابة موضوعون واسم 

الخيانة كأنهم على نواصيهم كانوا يكتبون..
هم اعظم منا.. خوفهم أضعاف خوف البعض فينا،  مغتاضون وهمُّ
القلق يالزمهم والضيق صديقهم وإبليس الرجيم رفيقهم في هذه 

االيام، ليكملوا وإياه مهمتهم الشيطانية اللعينة..
وحين ُيخال احدهم لنا سنجده اآلن واضعًا كفه على خده وعقله 
سارحًا مع نفسه ال يعرف بما يفكر، وحين يمر طيف اليمن السعيد 
أمامه يتنهد ويخرج زفرة وكأن عزرائيل قد زاره وفي وجهه صاح يا 

صاح انتهى وقت النباح، واليوم ها قد عرفتم معنى النياح.. 
نُتم السبب في نياح الكثير وبكاء العديدين وحزن المواطن 

ُ
م ك

َ
ك

َ
َفل

المسكين، وأنتم سبب َوْيل هذه السنة وكل السنين..
، اجنن، ارقص، نم،  نِّ

َ
اسرح، ابكي، افرح، اضحك، امرض، احزن، غ

ن، اعتذر، سامح، ناِد، اصرخ، اخطئ، او افعل في 
ُ
قف، امِش، تأمل، خ

يوٍم ما صوابًا، دّمر، اصنع، تأمل، وإن ِمتَّ فذلك األفضل.
- افعل ما شئت فلم يعد لفعلك ذاك الصدى ال��ذي كنت تعرفه 
وليس لصنيٍع تصنعه اليوم سوى صدى صوتك يتردد في غرفتك 
 مر صدفة بجانب مكان تواجدك ذاك 

ٌ
وانت وحيد، وحين يسمع طفل

الصدى سيهرب مهرواًل معتقدًا ان مختاًل عقليًا جاء ليكون جارهم 
في احدى بنايات اسطنبول التركية..

حينها ستموت كمدًا إْن كان ما تحمله بين أضلعك قلبًا.. لكن ما أجزم 
به انك تحمل بداًل عن القلب حجرًا قد تعرض للحرق ألف عاٍم وعاٍم 
ثم زادوه عامًا.. حتى اصبح بال إحساس جلمودًا ال فائدة منه سوى انه 
 عن 

ٌ
ما زال مسئواًل عن ضخ الدم في جسدك، كما هو حالك مسئول

ضخ شّرك وشرور أعوانك وتبعث عبرهم الدمار ومعهم التفخيخ 
أو االنتحار..

مصرع العشرات من مرتزقة العدوان في مأرب

 عبداهلل المغربي

حين كان لهم مواكب.. 


