
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

لم يكن هناك ما يمنع هادي  
مـــن اســتــخــدام صــالحــيــاتــه 
وهو الذي احتشد معه الخارج وحتى 
الداخل ليكون الحل قبل أن يكتشف 
الجميع أنه ال يصلح إال جسر عبور إلى 

الهاويات والعاديات .
� وكــنــت أود الــحــديــث عما فعله 
باليمن فتذكرت أيضًا أن المشكلة 
لم تكن  فقط في الذي فعله ببالده 
ــذي  ــي ال ــا المشكلة ف ــم وشــعــبــه وإن
ــذي تصدى  لم يفعله أيضًا ، وهــو ال
وتصدر مشهد تكليف الرئيس السابق 
له بحل مشاكل المناطق الجنوبية فإذا 
هــو إمــا يزيدها تعقيدًا أو ال يفعل 
شيئًا باتجاه حلها حتى صح القول بأن 
معظم المظالم التي لحقت بالجنوب 
منذ العام ١٩٩٤م كانت في الغالب 
من مسؤولين جنوبيين على رأسهم 

عبدربه هادي.
� لم يكن هناك ما يمنع هادي من أن 
يكون رئيسًا في المتن فإذا هو يختار 
الهامش، ومن الهامش ال يصدر عنه 
إال ما يهدم المعبد مثل االستبسال 
دفاعًا عن أقلمة اليمن قبل أن يفر 
ويستدعي شذاذ اآلفاق من كل مكان 
لتدمير اليمن وقتل الشعب وحصاره 

على النحو الذي شهدنا ونشهد.
� في موضوع الشرعية التي شبعت 
عي  موتًا، هل من العقل إغفال أن من يدَّ
الحكم أو امتالك الشرعية البد أن يقدم 
األدلة على جدارته في الحكم وليس 
الهدم وجدارة احترام الشعب وليس 

الترحيب بقتله واحترابه؟
� أداء عاجز ،وتوقيعات على بياض 
لكل ما يهيئ لتدمير اليمن وحصاره 
، وجهل بحقيقة أن صيانة الوطن 
ووحدته تحتاج لممارسة قيمة الوالء 
للثوابت وعدم التفريط بها على هذا 

النحو الفاجر .
� هل أقول بأن في تأريخ الشعوب 
صفحات مــوتــورة وأن هـــادي مجرد 
إحـــدى صــفــحــاتــهــا، بــدلــيــل افــســاده 
للمشهد الوطني والسياسي بالتعطيل 
والتنطع وجلب الــعــدوان وتعطيل 
الحوار، مستفيدًا من حقد وغطرسة 

الخارج .
� الــمــؤســف أن هـــادي وجــد دعمًا 
فاجرًا من قــيــادات سياسية التريد 
سوى يمن متصارع يهدم بعضه بعضًا 
تنفيذًا لمخطط أممي قرر أن يكون 
اليمن أحد البلدان العربية المهدمة 

الزاحفة .
� أما عزاؤنا فهو أن هــؤالء وأولئك 
اكــتــشــفــوا أنـــهـــم اشـــتـــروا بــضــاعــة 

مغشوشة.

بضاعة 
مغشوشة..!!

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨١٩)
االثنني :١/ ٨/ ٢٠١٦م 

  اِّـوافق :٢٧/ شوال / ١٤٣٧هـ

Issue (1819) 
Monday:2 Jan.  2016 chief@almethaq.net

benanaam@gmail.com

رئيس التحرير

contact@almethaq.net

االتفاق الوطني بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه   
وأنــصــار الله وحلفائهم قد يكون تأخر كما يعتقد 
الكثير من اليمنيين ولكن في كل تأخير خير لليمن ولشعبه 
العظيم الصابر الصامد المنصور بإذن الله على العدوان السعودي 
اإلجــرامــي المتوحش الغاشم المستمر منذ ما يقارب العام 
والنصف وهو يمارس ومرتزقته لعبة الموت والدمار والخراب من 
السماء واألرض والبحر، يقتل المدنيين األبرياء، يسفك دماءهم 
ويمزق أجسادهم -صغارًا وكبارًا.. أطفاًال ونساًء وشيوخًا- إلى 
أشالء.. الشهداء والجرحى بعشرات اآلالف، وحجم الدمار الذي 
طال كل شيء.. الُبنى التحتية، المشاريع االقتصادية والخدمية 
والتنموية واالستثمارية.. مــدارس، مستشفيات، طرقات، 
جسور، منشآت زراعية وصناعية.. منازل وأحياء سكنية، قرى 
وأســواق، مقابر وآثــار ومعالم حضارية تاريخية، حتى بيوت 
جرت من قبل جيش آل سعود 

ُ
الله وأضرحة الموتى ُنبشت وف

الحقيقي المجسد في التنظيمات الوهابية التكفيرية اإلرهابية 
في استهداف ليس فقط لما هو على األرض اليمنية من بشر 
وشجر وحجر بل ولما تحتها، وإذا ربطنا ما حصل ويحصل من 
عصابات المرتزقة والتنظيمات السعودية الوهابية التكفيرية 
في المحافظات الجنوبية وتعز فإنها ال تختلف عما ما تقوم به 
في العراق وسوريا وليبيا وبلدان عربية وإسالمية والعالم، مع 
فارق أن اليمن يتعرض لحرب عدوانية قذرة غير مسبوقة 
من النظام السعودي وبغطاء ودعم ومشاركة مباشرة من دول 
كبرى بعد عجز تنظيماته اإلرهابية عن القيام بالمهمة وبعد 
أن كاد الجيش واللجان الشعبية يتمكنون من القضاء عليها 
وتطهير األرض اليمنية من رجسها، فكان العدوان الغاشم 
والحصار الجائر الذي انجازه الوحيد أنه عّرف الشعب اليمني 
بالخونة والعمالء من المرتزقة الذين ظلوا لسنوات على اختالف 
اتجاهاتهم يتآمرون عليه ويتاجرون بقضاياه تحت شعارات 
دينية وقومية وأممية ليجتمعوا إلعداد وتجهيز اليمن الوطن 

والشعب ليكون فريسة سهلة لعدوه التاريخي وأبشع نظام 
 وحقدًا وكراهية وتوحشًا..

ً
ة عرفه التاريخ ِخسَّ

ودفعة واحدة سقطت األقنعة وظهرت الوجوه القبيحة 
الخائنة المتآمرة.. ويبرز اليمانيون المنتمون لتربته ولعظمة 
تاريخه الحضاري العريق الحاملون لمشروع حاضر ومستقبل 
أبنائه يتصدون ويدافعون عن سيادته ووحدته وحريته 
عون على االتفاق 

ّ
واستقالله وعزته وكرامته، إنهم الموق

الوطني المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله -ليخوضوا معركة 
الشعب الفاصلة بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح والسيد 
عبدالملك بدر الدين الحوثي ضد آل سعود وكل قوى الشر 

الباغية في العالم..
لقد جاء االتفاق الوطني في وقته مع أنه كان مطلوبًا من بداية 
العدوان، لكن علينا ان نعرف أن الحرب عدوانية شاملة عسكريًا 
وسياسيًا وإعالميًا وأمنيًا واستخباراتيًا يشنها أغنى نظام 
إجرامي إرهابي في المنطقة وقوى عظمى على رأسها الواليات 

المتحدة األمريكية وبريطانيا وتشارك فيها إسرائىل..
وهكذا فإن التصدي لمعتدين من هذا النوع يحتاج إلى اإليمان 
والثقة بالله وإلى الشجاعة والحكمة، واألهم التحلي بقدر عاٍل من 
الصبر الذي طالما دعا وأكد عليه طوال هذه الحرب الزعيم علي 
عبدالله صالح والسيد عبدالملك الحوثي، وهذا الصبر ينبغي أن 

يكون سالحًا حاضرًا في جبهات ميادين المواجهة العسكرية 
ضد المعتدين والغزاة والمحتلين ومرتزقتهم وتنظيماتهم 
اإلرهابية.. وعلى الصعيد السياسي مواكبًا هذا الصبر كافة 

التطورات الماكرة واألهداف المعلنة والخفية للعدوان..
في هذا السياق يأتي تأخر االتفاق الوطني في الوقت الذي كنا 
نحتاج فيه إلى ترك المعتدين يستنفدون كل وسائل وأساليب 
تنفيذ مخططاتهم التآمرية اإلجرامية وتنكشف الغايات 
الحقيقية وراء شن هذه الحرب على شعب مسالم مظلوم 

ر يريد أن يعيش على أرضه بسالم حرًا كريمًا عزيزًا..
َ
ق

ْ
ُمف

الكذب والتضليل السياسي واإلعــالمــي استطاع الشعب 
اليمني أن ينتصر عليه بقوة إيمانه وإرادته وعدالة قضيته.. 
ن الحق من الباطل  اليوم بعد عام ونصف زال االشتباه وتبيَّ
واتضحت الحقيقة في مشاورات الكويت انه ليس هناك أزمة 
يمنية إنما حرب سعودية ضد اليمن اتخذت صورة األزمات 
والصراعات والحروب الداخلية، تغيرت اسبابها وأدواتها بتغير 
المخططات والمشاريع البريطانية األمريكية الصهيونية التي 
أوكل تنفيذها للمال النفطي والفكر الوهابي، ولعل نقل مركز 
تنظيم القاعدة التكفيري الوهابي اإلرهابي في جزيرة العرب 
الى اليمن في الربع األخير من عقد األلفية الثانية األول، له 
ل السعودية فيها كانت 

ُّ
دالالته، وكذا أحداث ٢٠١١م وتدخ

ل الطورين األخيرين -وقبلهما دعم االنفصال وتحويله 
ّ
تمث

إلى قضية لمنع أي استقرار في اليمن- حتى جاءت مخططات 
تدمير الدول والشعوب العربية وتمزيق نسيجها االجتماعي 
فكانت محاولة التقسيم الناعم عبر المبادرة الخليجية وهيكلة 
القوات المسلحة اليمنية وتمريره عبر الحوار، ولكن هذا التوجه 
أفشله الشعب اليمني فكانت األدوات التي اعتمد عليها العدوان 
السعودي من المرتزقة والعناصر التكفيرية اإلرهابية تلفظ 
أنفاسها، فاضطر إلــى شن حــرب مجرمة وظالمة ولــم يكن 
يتوقع استمرارها كل هذه الفترة وأنه سُيهزم فيها عسكريا 
وسياسيًا أمام شعب حر عزيز يحب السالم لكنه يكره ويبغض 
ويرفض العدوان.. وعبر التاريخ كانت أرضه مقبرة للغزاة 

والمحتلين.
عام ونصف من العدوان السعودي المتواصل والمستمر، 
وقوى الشعب اليمني وقيادته الوطنية األصيلة حملت على 
عاتقها مسؤولية مواجهة العدوان.. وها هي تنتقل إلى مرحلة 
جديدة عنوانها االتفاق الوطني الذي ال يلغي أي جهد صادق 
للحل السياسي السلمي لكنه في نفس الوقت يسد الفراغ 
الدستوري الذي أراده العدوان عبر شرعيته المزعومة للفار 
هادي وحكومة خونة أوطانهم التي تتغير وتتشكل حسب 
إرادة المعتدي وتتحرك وفقًا ألجندتهم.. وفي هذا المنحى فإن 
مشاورات الكويت نقطة فاصلة وإذا فشلت فلن يكون للحكومة 
اليمنية المنبثقة من هذا االتفاق والمستمدة شرعيتها من 
الشعب ال مــشــاورات وال حـــوارات مع مرتزقة الــريــاض، بل 

مفاوضات مع المعتدي الرئيسي نظام آل سعود..
وبقوة الحق والعدل سننتصر سلمًا أو حربًا.. وعلى النظام 
السعودي ان يدرك أن إطالته ألمد عدوانه ستجعله يدفع 
ثمن ذلك باهظًا.. فليسارع إذًا إلى السالم ما دامت يد الشعب 
اليمني ممدودة إليه.. فهل من رجل رشيد في هذه المملكة 

الداعشية المتهالكة..؟!

     أحمد الزبيري

اتفاق المنتصرين لليمن

َيــْهــل الــعــمــالــة خــلــقــتــوا مشكلة مــن عــدم
ــا بـــــالد الـــيـــمـــن حـــــرة ويـــحـــيـــا الــعــلــم ــحــي ت
الــنــصــر الحــــت بـــروقـــه فــــوق كـــل الــقــمــم
بـــدايـــة الــنــصــر يــاصــنــعــاء رضـــــوخ األمـــم
ـــك يـــابـــو حــمــد نعم نــعــم نــعــم نــفــتــخــر ب
ــتــحــم يـــامـــن بــعــهــدك تـــوحـــد شــعــبــنــا وال
وال انــكــســر عــظــم فــي عــهــدك وال راق دم
ــكــرم ـــوفـــاء وال ــع ال ــب ــان ــحــيــد األصــــم وي يـــا ال
ــــعــــرب والــعــجــم ــمــت هـــزيـــت ال ــكــل إذا ت
وانـــت الـــذي كــل مــا اشــتــد الــوطــيــس ابتسم
ــمــتــنــا الــصــبــر والــحــكــمــة وشــحــذ الهمم

َّ
عــل

ــــم ــا كـــيـــف نــصــبــر رغـــــم كــــل األل ــن ــت ــم
َّ
ــل ع

يــاوفــدنــا فــي الــكــويــت اشــمــخ شــمــوخ الهرم
ــخــدم ــحــشــم وال ـــل لــمــحــســن وهـــــادي وال وق
ـــطـــود الــعــظــيــم األشـــم ومــــن تــكــلــم فـــي ال
ـــاس عــيــســى ولــم ـــن ــــالم ال ـــن ك ومـــاســـلـــم م
ـــي ضــحــك فـــي الـــبـــدايـــة بــانــبــكــيــه دم ـــل وال

ــعــمــيــا وهــــي نــايــمــه ــفــتــنــة ال وأيــقــظــتــوا ال
ــداعــمــه ــيــمــن ولــجــانــه ال وعـــــاش جــيــش ال
ــمــه ــحــال ـــجـــوف وال وفـــــوق مـــــارب وحـــــزم ال
ـــمـــه ـــداي ـــهـــا لــلــجــنــة ال ـــدوب وإرســـــــــال مـــن
ــيــمــن وأجـــيـــالـــه الـــقـــادمـــه ــل يــــا مـــفـــخـــرة ل
وأبـــحـــرت بـــه فـــي خــضــم أمـــــواج متالطمه
ــمــه ثــــالثــــة عــــقــــود مــــــرت والــــيــــمــــن ســال
ــه ــاصــم ـــه ق ـــت ـــي ضـــرب ـــان ـــم ــــــا مـــهـــنـــد ي وي
ــكــة والـــمـــلـــك واألســـــــرة الــحــاكــمــه ــمــمــل وال
ــغــانــمــه ــحــيــة ال ــل ــال يـــا الــتــبــع الــحــمــيــري ي
» والــراجــمــه

ْ
ومـــن صــمــودك قــهــرنــا ال«إف

ــــوزة واخــتــهــن فاطمه ــن حــلــف نــــورة وم م
ــســان الـــقـــوى الـــمـــأجـــورة اآلثــمــه واخـــــرس ل
ــن العاصمه أقــــرب لــكــم كــوكــب الـــزهـــرة م
ــســمــاء غايمه قــولــوا لــه الــنــجــم يــظــهــر وال
ــــو فــاطــمــه ـــلـــه أب ــم مــحــمــد رســـــول ال يــســل
ــيــن مـــن يــضــحــك فـــي الــخــاتــمــه ــب وبــيــنــنــا ال

بارق النصر ورضوخ األمم

 الشاعر/ عزيز الردماني

السعودية واإلمارات.. «جرح ثاني»!!

يعجز العالم عن مداواة غباء وحماقة 
ملوك النفط والصحراء مهما بذلوا من 
أمـــوال فــي سبيل تحقيق رغباتهم 
فجميعها يمكن تلبيتها إّال أن تجد 

وصفة تزيل عنهم الحماقة.
ل أنه بعد عام ونصف من عدوان  تخيَّ
عسكري على اليمن دمر كل شيء فيه 
ــواع األسلحة، يخرج نظام  بأحدث أن
آل سعود أمام الدول الكبرى بشكوى 
مريرة من الجيش اليمني الذي بدأ قبل 
أيام شن معركته في العمق السعودي 
وأن أراضــي المملكة تتهاوى وتنهار 

تباعًا.
شــكــوى الــســعــوديــة واالمـــــارات في 
االجتماع الرباعي مع أمريكا وبريطانيا 

جعلت وزيــر الخارجية جــون كيري 
يستلقي على ظهره ضاحكًا منهم 
«مــــاذا تـــريـــدون أن يــفــعــلــوا.. أنتم 
تقصفون اليمن ألكثر من ١٦ شهرًا 
وتطالبون بأن يظلوا يتفرجون على 

عدوانكم وحصاركم!!؟».
ـــســـعـــوديـــون  بـــالـــطـــبـــع غـــــــادر ال
ــون االجــتــمــاع مكسورين  ــي ــارات واالم
الخاطر لكنهم نــامــوا ليلة الخميس 
الماضي ومعهم هادي وعمالؤه على 
ع 

َّ
اصداء أغنية «جرح ثاني!!» فقد وق

المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله على 
اتفاق وطني إلدارة البالد ومواجهة 
العدوان.. ومن حينها والجميع هناك 

يعرب عن قلقه!!

المؤتمر.. وذباب الكبسة ح النفوس؟
ُ

ْصل
َ

 ت
ّ
ح االتفاق.. فهال

ُ
َصل

محال أن ينال العدوان من تنظيم وطني  
بحجم المؤتمر الشعبي العام.. سواء 

باألموال أو االقزام..
المؤتمر صامد وثابت في خنادق الدفاع عن 
الوطن الى جانب الشعب اليمني العظيم وكل القوى 
الوطنية الشريفة.. يدافع عن األرض والعرض 

وكرامة وعزة أجيال اليمن.. وال يفرط بالثوابت.
افهموها.. فــإذا لم يكن بمقدور السعودية 
واإلمارات أن تشقا وحدة المؤتمر الشعبي، فهل 
سيكون ذلك بمقدور خونة ومرتزقة من ذباب 
الكبسة أمثال هادي وبن دغر عبر  بيان ومسميات 

كاذبة؟.. هذا مستحيل ألف ألف مرة.

حقًا.. لقد بارك الشعب بمختلف مكوناته هذه الخطوة الجبارة - االتفاق الوطني-   
رك الوطن فريسة سهلة المنال ألعدائه 

ُ
كأمر طبيعي كان البد أن يحدث منذ أن ت

بعد فرار رئيسه «غير الشرعي» هادي وحكومته والذين خانوا اليمن والشعب بثمن 
بخس للغازي والمحتل.

هذا االتفاق التاريخي أجهض مؤامرة األعداء وانقلب السحر على الساحر وأصبح الخونة 
والمعتدون هم الفريسة اآلن بعد أن جعل العدوان والمتكالبين على يمننا ُيذهلون ويفزعون 

أمام هذه الجرأة واإلقدام على اتخاذ مثل هذا القرار الحكيم في هذا الوقت الحساس.
إنه توفيق من الله أْن منَّ على شعٍب الحكمة واإليمان بهذا االعتصام والتآلف والتوحد، 
وبتنا يدًا واحدة وُصّنا سيادتنا وحفظنا كرامتنا بهذا االتفاق الجدير بتنفيذه شكًال 
نجز.. وأما مضمونًا- وهو األهم- فيتعلق بالضمير، فإن كان 

ُ
ومضمونًا، أما شكًال فقد أ

ح اتفاقنا.. 
ُ
ى قلوبنا.. فقد َصل

َّ
تنا وصف إنجازنا هذا قد أغاظ عدونا ووحد صفنا ووطد أخوَّ

ح نفوسنا.
ُ
ْصل

َ
هالَّ ت

َ
ف

قالها بشير الخير

عدن ستظل عصية..

عــدن مع موعد فجر التحرير.. عــدن مدينة   
الحب والسالم.. وشاطئ مرح وسعادة قلوب كل 
أبناء اليمن.. يريدون اغتيالها وتحويلها مدينة للرعب 
ومسرحًا مفتوحًا للقتل العبثي اليومي، ومالذًا لإلرهابيين 

والغزاة وعصابات المرتزقة وبالك ووتر، والجنجاويد.
ن المؤذن بصوت 

ّ
لكن هيهات أن يكون لهم ذلك فقد أذ

الحق وقال للعالم: لقد تغيرت المعادلة، وعلى المرتزقة 
والخونة الذين اعتقدوا أنهم سيبيعون عدن مثل بيع 
حرائر سوريا والعراق أن ينجوا بجلودهم، فعدن على 
موعد مع صباح جديد لتظل قلعة ومنارة للحب والسالم 

والتعايش الحضاري.

البشر والقباب تنوح من الوهابية
في حضرموت وأبين وعدن   

ولــحــج وأخــيــرًا تــعــز، هــا هم 
ــاء  ــدم هــمــج الــوهــابــيــيــن يــســفــكــون ال
وينكلون بــاألبــريــاء ويــحــرقــون القرى 
والمدن وينسفون كل المعالم اإلسالمية 
كما يحدث لقباب ومــــزارات العلماء 
والصالحين في حضرموت وعدن وتعز.
هــذه هــي (المقاومة) وهـــؤالء هم 
(الجيش الوطني) فــال فــرق بينهم 

وبــيــن إرهــابــيــي داعـــش والــقــاعــدة.. 
لعاب هــؤالء الهمج مــايــزال يسيل، 
ــي تعز  فــلــم يــكــتــفــوا بــجــرائــمــهــم ف
وحضرموت وعدن ولحج.. بل إنهم 
يتحينون فرصة وضعفًا الفتراس 
فلذات أكبادنا وإحــراق مدننا وقرانا، 
وإذا لم يتم التصدي لهم فالجميع 
ســيــواجــهــون نــفــس مــصــيــر ســكــان 

الصراري..

روائح أبو الغيط!!
من يا الله رضاك خرج أبو الغيط أمين عام جامعة 

العرب يتكلم بدًال عن أسود الوجه العسيري.
أبو الغيط «قلق جدًا» من تشكيل مجلس سياسي 
باليمن.. ولم يكترث لجرائم الحرب واإلبــادة التي 
ترتكبها السعودية بحق الشعب اليمني.. ولم يقلق 

من بشاعة الحصار الجائر المفروض على اليمن..
روائح أبو الغيط تكشف أن الجامعة العربية مجرد 
مزبلة لكل القاذروات، وإْن ظهر فيها رجال فهم 
ــوردة «خضر الــدمــن» التي ال تنمو إّال في  أشبه ب

المستنقعات..

إعالن حالة الطوارئ بالعاصمة لمواجهة أضرار السيول

حذر المركز الوطني لألرصاد المواطنين وسائقي  
المركبات في المرتفعات الجبلية من التدفق المفاجئ 
للسيول في الشعاب والوديان ، كما حذر المركز من االنهيارات 
الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية والتدني الملحوظ 
في مــدى الــرؤيــة األفقية بسبب الضباب وهطول األمطار 

الغزيرة.
وكانت أمانة العاصمة في اجتماع برئاسة أمين العاصمة أقرت 
استمرار حالة الطوارئ في كافة األجهزة التنفيذية والمحلية في 

العاصمة صنعاء لمواجهة أضرار تدفق سيول األمطار التي يمن 
الله بها على العاصمة صنعاء هذه األيام .

وأقر االجتماع بسرعة رص شارع خوالن الذي تضررت أجزاء 
منه بشكل كبير جراء سيول األمطار ، واالستمرار في عملية ردم 
حفريات الشوارع التي تضررت من السيول.. كما اتخذ االجتماع 
ات الكفيلة بإنقاذ مدينة صنعاء القديمة من أضرار السيول. اإلجراء

ووجه هالل بتخصيص ١٠ ماليين ريال للدفاع المدني لتشكيل 
فريق انقاذ متخصص لالنقاذ الطارئ للغرقى يتكون من عشرة 

غواصين مؤهلين بالذات في السدود واألحــواض المائية التي 
أقامتها العاصمة صنعاء في عدة مناطق لتغذية حوض صنعاء 
المائي، وتغذية المياه الجوفية، وهي مناطق ليست لممارسة 

السباحة .
ُيذكر ان سيول األمطار الغزيرة قد الحقت أضرارًا بالغة فى 
العديد من المنازل في بعض مديريات العاصمة وأدت إلى ارتفاع 
منسوب المياه في السايلة إلى مستويات غير مسبوقة كما أدت 

الى انقطاع مداخل الطرق الرئيسة .

المجلس السياسي.. وذعر عمالء الرياض
ظــهــر عــمــالء الــريــاض    

وتحالف الــعــدوان الــذي 
تقوده السعودية أمام إنجاز االتفاق 
الــوطــنــي بــيــن الــمــؤتــمــر وحلفائه 
وأنصار الله وحلفائهم، مذعورين 
ــقــون أصــــوات  ــيــن ويــطــل ومــرعــوب
ولولة واستغاثات ويذرفون دموع 
التماسيح، بعد أن «فاتهم القطار»- 

حسب وصف الزعيم..
جــاء االتفاق كالصاعقة عليهم، 
ــادق خمسة نــجــوم التي  ــن ـــزل ف زل
يتمتعون بها في الرياض وغيرها 
ل «الــكــبــســة» إلــى علقم ولن  ـــوَّ وح
ينعموا بعد اليوم بحياة «الدسم» 
التي كانت على حساب الدم اليمني 

وتدمير مقدرات الشعب..
وعندما تسمع تصريحات وفد 

مرتزقة الرياض وهم يشكون ويبكون من خطر االتفاق يخيل لك  من 
تباكيهم ان السعودية تقصفهم بالطائرات والبوارج الحربية واألسلحة 

المحرمة دوليًا طوال عام ونصف..
وبأساليب األوغاد ووقاحة السماسرة يتحدثون عن االتفاق المزمع 
الذي كاد أن يولد في مشاورات الكويت وأجهضه المؤتمر وأنصار 
الله، في الوقت الذي يدرك العالم اجمع ان عمالء الرياض يرفضون 
المشاورات وظلوا يعرقلون كل الجهود إليجاد حل لألزمة اليمنية 
ويرفضون أيضًا تشكيل حكومة شراكة وطنية، وال يريدون إّال أنفسهم 

فقط..
.. جــاء إنجاز االتــفــاق السياسي «ضربة معلم» ليس على 

ً
حقيقة

أصحاب الكبسة فقط، فهذه الضربة ماتزال تأثيراتها الصادمة على 

دول الـــعـــدوان  وعــمــالء الــريــاض 
واضحة، حيث لم يفيقوا إلى اآلن 
من الصدمة، ولم يستطيعوا َجْمع 
قــواهــم إضــافــة إلــى أنــهــم فقدوا 
أبصارهم ولــم يــعــودوا يشاهدوا 
حقيقة مــا ُيفتعل عــلــى األرض 
ــدورون» في  اليمنية، بل انهم «ي

أماكنهم مثل جمل المعصرة..
وإذا لــم يستوعبوا أبــعــاد هذه 
الرسالة ومقاصدها، فقد يتعرضون 
لــضــربــة أشـــد وأقـــســـى تجتثهم 
ــعــود لهم  ـــن ت مــن فــنــادقــهــم ول
ُعْد لليهود 

َ
«الكبسة» مثلما لم ت

«المن والسلوى»..
حــيــث ان االتـــفـــاق لــن يتوقف 
عند هذا المستوى، بل ان طبيعة 
األوضــــاع والــمــســؤولــيــة الوطنية 
والدينية ستفرض على كل القوى الوطنية ان يتقدموا خطوات إلى 
 لمصلحة الوطن والشعب، وال يمكن وتحت أي ضغط 

ً
األمام استجابة

ان تستمر األوضاع في البالد في تداٍع مستمر وتتفاقم معاناة الشعب 
يومًا إثر يوم، طالما وهناك من ال يكترث بما يعانيه ٢٧ مليون يمني 

ويتمسك بتحقيق مصالحه الشخصية غير الممكنة..
أة أمــام الجميع ولم تعد اليمن  اآلن أرضية الملعب اصبحت مهيَّ
اقطاعية خاصة كما يريد ان يفّصلها البعض على مقاساته وأهوائه 

ورغباته..
ال وقت للدموع بعد اليوم.. والشعب اليمني سيمضي تحت قيادة 
المجلس السياسي ليشق طريقه نحو المستقبل شاء من شاء وأبى من 

أبى..


