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رسالة
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

خــدعــوك فقالوا بــأن تحرير صنعاء من 
اليمنيين يبدأ بتحرير تعز من اليمنيين 

أيضًا .
كانت الحجة أن تعز هي المفتاح ونسوا 
أن كل مدينة يمنية هي مفتاح لألخرى 
حيث اليمنيين هم المادة التي تتكون منها 
الجغرافيا تماما كما أن الجغرافيا ليست 
ســوى هــؤالء اليمنيين ولكن.. في الحرب 
على اليمن ليس من مفاتيح غير مفخخة .

� وعند نفس الخدعة لم يدركوا أن سبل 
وصول اليمنيين إلى مناطق في بالدهم يمر 
عبر طــرق األخــوة وإفــشــاء السالم وليس 
بإنزال صنوف التدمير والقتل واستخدام 
شتى األسلحة التي تدمر األرض وطيران 

يقصف بال هوادة ما زاد الدم على الدم .
� وتحت وقع السكرة التي تضيع معها 
الــفــكــرة كــانــت المغالطة فــي تعز أكثر 
انكشافًا مــن مغالطة استبساط معاني 
مناطق مثل عقبة مكيراس ونهم ونقيل 
ابن غيالن وما إلى ذلك من موانع طبيعية 
واصطناعية يتماهى فيها البشر مع قوة 

األحجار ومرونة األشجار وألوانها .
� تحت لعاب مغريات الدفع المسبق 
جرت مغالطة في الجواب على سؤال أين 
صنعاء من تعز ؟ وماذا بينهما من برازخ 
في شواهق سمارة وما بعد وما قبل، حيث 
ــرار يــريــدون أن يفهموا أنه  ال أصــحــاب ق
ليس في صنعاء وعدن وتعز وكل الربوع 
إال االقتحام المتبادل بما يمكن أن تصل إليه 
األيدي من سالم الشجعان وغصن زيتون 
ــوال هذا  صــار صالحًا لــلــزراعــة فــي اليمن ل

المجرم القات .
� لقد جرى بالفعل اقتحام صنعاء ولكن 
من كل الباحثين عن ملجأ آمــن .. وهكذا 
هي صنعاء الحاضن للعاملين والنازحين ألن 
صنعاء ببساطة هي القلب الــذي يستقبل 
األمل واأللم واألخطاء بحسن نيه ونسيان 

ة . لإلساء
� وحـــســـب كـــل مــحــب لــلــحــالــمــة تعز 
ومديرياتها أن يــدرك ولــو متأخرًا حجم 
المغالطة التي رأت في تعز مجرد مفتاح 
ألطــمــاع األغـــراب فــي صنعاء ، فــإذا بهم 
يحولون عاصمة الثقافة إلى أحد عناوين 
إشعال كبريت أوجــاع مذهبية وطائفية 
ومناطقية مفتعلة مــا أنــزل الله بها من 

سلطان.
�  ولقد سألني أكثر من صديق يذوب 
صبابة وعشقًا لتعز .. وماذا كان بيد تعز من 
خيار ؟ ووجدتني أقول .. أمام التداعيات 
الكارثية أجــدنــي مــع الــمــفــردة الشعبية 
لـــ " تدعمم " تعز كما دعممت صنعاء 

ومحافظات أخرى .. ومن يدري ؟
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا سهًال .

تـعـز .. خدعة 
المفتاح .. !!
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رئيس التحرير

< ال تلوح في األفق أية مؤشرات صادقة لحل سياسي لألزمة 
اليمنية كفيل بوقف العدوان وكسر الحصار، وكل ما يحدث مجرد 
سكون مؤقت ألفعى قاتلة تحرك عينيها شماًال وجنوبًا وشرقًا 
وغربًا لتوجيه ضربة قاتلة تقضي على المؤتمر وأنصار الله وكل 

القوى الرافضة للعدوان السعودي على اليمن..
إن التهدئة المؤقتة هي خدعة قاتلة في حرب ضروس تشن 
على اليمن وال يمكن أن تتسع بالدنا للسالم مع غزاة وعمالء حتى 
وإن جنحوا للسلم.. فهذا الجنوح البد أن يكون خارج أرضنا وديارنا 
ألن من غير المنطق القبول بالسالم مع عدو يتحكم بحياتنا حتى 

داخل غرف نومنا..
ونحذر اليوم من هذا االسترخاء الذي يكاد يضرب صف القوى 
المتصدية للعدوان، وأال يتوهم البعض أن من ظل طوال عام 
يحرق أفئدة قلوب أطفال اليمن بمئات اآلالف من الصواريخ 
والقذائف دون رحمة انه سيحمل لهم السالم وطاولة الحوار إلى 
«مران صعدة» أو ثنية غرقة الصين بالعاصمة  جرف سلمان بـ
صنعاء، فذلك مجرد أضغاث أحالم، وتخدير قاتل للمعنويات في 

جبهات القتال ومدمر لالصطفاف الوطني..
ولعل انشغال القوى السياسية بهذا السالم المزعوم وترديد 
أبواق العدوان الحديث عن اقتراب نهاية الحرب بشكل مبالغ فيه 

ليس إّال مكيدة خادعة السيما وأن حربًا كهذه ال يمكن ايقافها 
بهذه السهولة وبعيدًا عن الدول العظمى، وال نتحدث هنا عما 
يعمله حمود المخالفي وداعش والقاعدة وعلي محسن وهادي 
والمقدشي واليدومي وأبو العباس وأبو الصدوق أو رياض ياسين 
أو أنصار الشريعة أو غيرهم.. إننا نتكلم عن عدوان تشنه دول 
متحالفة بقيادة السعودية على بالدنا منذ عام ارتكبت فيه جرائم 
حرب وإبادة جماعية ودمار أكل األخضر واليابس ونزيف دماء لم 
يتوقف طوال ٣٦٥ يومًا واليمكن لحرب كهذه ان تتوقف بصفارة 
شخص وكأنها مباراة كرة قدم يخوضها طالب مدرسة ابتدائية..
وإذا كان التصدي للعدوان قضية وطنية مقدسة فإن السالم 
قضية تعني جميع القوى الوطنية، وأي هرولة نحو إعادة استنساخ 
ــان» جديد سيكون بمثابة حبل مشنقة لدق رقاب وأعناق  «دعَّ
كل القوى الرافضة للعدوان والمستميتة في خنادق الدفاع عن 

الوطن..
وال يفوتنا هنا التذكير بما يواجهه المبعوث الدولي من عراقيل 
تحول دون استئناف الحوار بين المكونات السياسية اليمنية، وهذا 
دليل يؤكد على أن هناك مخططًا خطيرًا يجري تنفيذه خلف هذه 
التطمينات المخيفة.. لكننا نسمع في الوقت ذاته أغاني جنائزية 

ال تتوقف حولنا في هذه التهدئة المزعومة..

contact@almethaq.net

الله أكبر يا بالدي كّبري
الله أكبر الله أكبر

الله أكبر فوق كيد المعتدي
والله للمظلوم خير مؤيد

أنا باليقين وبالسالح سأفتدي
بلدي ونور الحق يسطع في يدي

قولوا معي قولوا معي
الله الله الله أكبر

الله فوق المعتدي
لي واسمعي

ِّ
يا هذه الدنيا أط

جيش األعادي جاء يبغي مصرعي
بالحق سوف أرده وبمدفعي

فإذا فنيت فسوف أفنيه معي
قولوا معي قولوا معي

الله الله الله أكبر
الله فوق المعتدي

قولوا معى الويل للمستعمر
والله فوق الغادر المتكبر

الله أكبر يا بالدى كبري
وخذى بناصية المغير ودمري

قولوا معى قولوا معي
الله الله الله أكبر

الله فوق المعتدي

مــا يؤلمك ويطلع لــك الضغط 
والسكر إال أولــئــك الــذيــن امتلكوا 
العمارات واالستثمارات واألرصدة 
بماليين الــدوالرات في اليمن وفي 
دبي وأمريكا واوروبا وغيرها، وهم 
 عراة 

ً
التحقوا بالوظيفة العامه حفاة

.! ولــم يمارسوا اي عمل تجاري 
مشروع . ولم تنزل عليهم مائدة 

من السماء ..!؟؟
ــك تــراهــم يتشدقون  ورغـــم ذل
ويــغــمــزون ويــلــمــزون فــي النظام 
السابق .! وانــه دنس وهم أطهار 
.. يــانــاس ..؟؟ ســـواء المؤيدين 
للعدوان او غيرهم فالكل نظام 

سابق .!
ألم تكونوا من ذلك النظام ..؟؟

ومن اين لكم ما تتنعمون به في 
عــواصــم الــعــالــم .؟هـــل ورثتموه 
عن آبائكم ؟ هل مارستم عمًال 

مشروعًا مستقًال ؟؟
ال شيء من ذلك .. أبدًا. 

أنــتــم مــن اســـاء للنظام السابق 
وتسبب في سقوطه، ألنكم كنتم 
عناوينه البارزة وادواته. ورجاله. 

خدعتموه وخدعتم شعبكم !
فاسكتوا وتواروا عن األنظار قبل 

فتح ملفاتكم 
نُتم ؟...وأين انتم..؟ ومن 

ُ
كيف ك

اين لكم هذا .؟.
نحن ال نحسدكم على مــال غير 

مشروع ومسروق .! 
لكننا نــتــألــم مــن حديثكم عن 

النظام .. وانه .. وانه ..
وعن حال هذا الشعب 

وعن مشاريعكم التي ستنهض 
بالشعب في قادم األيام لو .. لو .. 

وعن ..وعن..الخ.
مما تحاولون تسويق انفسكم به 

من جديد ..!! 
إن الشعب قد عرفكم ..! 

اكلتموه في الرخاء وتركتموه في 
الشدة؟

مرتزقة الرياض ولعبة التعويضات
يكثف مرتزقة الرياض من حكومة بحاح 
المستقيلة تحركاتهم التآمرية بهدف إعفاء 
السعودية من دفع التعويضات المستحقة 
لليمن باعتبارها دولة معتدية وفقًا للقانون 

الدولي.
ليس آخرها ذلك االجتماع الصوري لتوزيع 
اعــادة اإلعــمــار في اليمن بين دول الخليج 
بحسب القطاعات.. أو  االتفاق على الدعوة 
لعقد مؤتمر دولي لتعويض اليمن والذي هو 

بمثابة مخطط للتنصل عن المسئولية.. بدليل 
أن المدعو بحاح ذهب الى اإلعالن عن إعادة 
اعمار ٦ آالف مسكن في عدن بتكلفة ملياري 
ـــال.. وإطـــالق وزيــر االشــغــال المستقيل  ري
االســبــوع الماضي دعــوة لألشقاء واالصــدقــاء 
والجهات المانحة إلى تقديم الدعم لبرنامج 
إعادة االعمار، في محاولة إلعفاء السعودية 
ودول تحالف العدوان من مسئولية تعويض 

الشعب اليمني وفقًا للقانون الدولي.

استقاالت المتآمرين 
تتكشف!!

«١٩-٢٢» مارس من 
عـــام ٢٠١١م انهالت 
الــكــثــيــر مــن اســتــقــاالت 
ـــب الـــتـــي كــانــت  ـــشـــوائ ال
عالقة على الثوب النقي 
للمؤتمر الشعبي العام 
وتــشــغــر مــنــاصــب عليا 
ــة،  ــدول ــي مــؤســســات ال ف
وكانت كثير من رسائل 
االســـتـــقـــاالت يـــومـــذاك 

تتضمن حججًا واهية..
ــحــدث عـــن كل  ــت ـــن ن ل
أساليب الدجل التي فيها 
ر 

ّ
ولكننا نود اليوم  أن نذك

ــجــمــيــع بــــأن مـــن تلك  ال
الحجج الهزيلة والمبطنة 
بروح التآمر على الدولة: 
«ان أنفسهم ال تستطيع 
ان تــتــحــمــل مــشــاهــد 
القتل الــتــي حصلت في 
ساحة التغرير يوم ١٨ 

مارس».
ـــيـــوم وبـــعـــد خمسة  ال
اعوام واالحداث الجسام 

ـــبـــالد  ـــال ــــي مــــــرت ب ــــت ال
ـــهـــا هـــذا  ويــــتــــعــــرض ل
الشعب الصامد والصابر، 
ل: كــيــف صــارت  ــســاء ــت ن
ــئــك «األشــــرار»  ذمـــم أول
تتحمل مجازر الطيران 
السعودي الــذي يرتكب 
ـــــادة  ـــم حــــرب وإب ـــرائ ج
جماعية بحق أبناء شعبنا 
هم من النساء 

ّ
األبرياء وجل

واألطفال والمسنين.. بل 
وتباركها..؟!

لم تعد مجازر المزرق 
والمخا وسنبان وسوقي 
ــقــة نــهــم وخــمــيــس  خــل
مستبأ وكل جرائم القتل 
ـــر فــي  ـــؤث ـــســـعـــودي ت ال
لكائنات  نفسيات تلك ا
البائسة والفاسدة او حتى 

تدفعها الستنكارها..
إنــهــا عــقــيــدة االخـــوان 
ـــمـــفـــلـــســـيـــن.. أقــــذر  ال
ْبُتِلي به االسالم 

ُ
تنظيم ا

والمسلمون.

هدنة.. وتراتيل جنائزية
 محمد أنعم

٢٦
مارس ٢٠١٦

موعدنا صباح  السبت

 بميدان 
السبعين

تزامنًا مع مرور عام من العدوان الغاشم

عام من الصمود والتحدي
وتحت شعار

(عام من الصمود في وجه العدوان) في ندوة علمية بمعهد الميثاق
لــمــيــثــاق للتدريب  عــقــدت الهيئة العلمية لمعهد ا
والدراسات والبحوث اجتماعها الدوري أمس األحد برئاسة 
األستاذ/ محمد حسين العيدروس -رئيس المعهد عضو 
ّرس االجتماع لإلعداد والتحضير للندوة 

ُ
اللجنة العامة . وقد ك

العلمية التي ينظمها معهد الميثاق والتي ستنعقد يوم 
الخميس المقبل في فندق تاج سبأ بالعاصمة صنعاء تحت 

عنوان (عام من الصمود والتحدي في مواجهة العدوان).
جدير بالذكر أن هذه الندوة التي ينظمها معهد الميثاق 

تأتي تزامنًا مع انطالق المهرجان الوطني والجماهيري 
ـــذي ينظمه المؤتمر يوم  الكبير والــحــشــد الشعبي ال
ــارس الــجــاري  هــذا وسيشارك فــي الــنــدوة كوكبة  ٢٦ م
من االكاديميين والمتخصصين وعــدد من السياسيين 
والمهتمين . إلى ذلك ناقش االجتماع عددًا من القضايا 
المهمة ابرزها المستجدات التي يشهدها الوطن في ظل 
استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر المفروض على 

الشعب اليمني منذ عام ..


