
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

بدون مبالغة وتهويل، وبدون مسرحة أو 
اصطناع للمواقف .. نحن في زمن العدالة 
الدولية المغمضة الكسيحة ، وزمن السياسة 

الملفوفة بالعقوق .
� العقوق لــآلبــاء واألمــهــات واألوطـــان ، 
والعقوق للمهن ومواثيق الشرف المكتوبة 
وغــيــر المكتوبة .. وزمـــن شـــراء كــل شيء 
وأي شيء .. زمن البيع عند أول إشارة ومن 
ــَتــٍر.. زمــن بيع المبادئ واألخــالق 

ْ
أول ُمــش

والمحفوظات .
� وبـــدًال مــن أن يكون اإلعـــالم الفضائي 
والــورقــي تــحــديــدًا، ضمير المجتمع هنا 
وضمير اإلنسانية في العالم شاهدناه وما 
نزال نشاهده يعترف بأنه ليس حارسًا لقيم 
المهنة وأخالقها وإنما خليط من المظالت 
والستائر واألصباغ التي تعمل ليل نهار على 

حجب الحقائق تنفيذًا ألوامر من يدفع ..!!
� مشكلة من يقفون وراء تسونامي تزييف 
الحقائق وتضليل الرأي العام العربي والعالمي، 
عدم إدراكهم أن مزاد شراء ذمم المؤسسات 
اإلعالمية في قضية العدوان على الشعب 
اليمني وقتله وحصاره وتدمير مقدراته 
د 

ّ
وإرثه الحضاري ليس إال الخذالن الذي يول

عند الشعب اليمني اإلحساس بحتمية العمل 
على رفض المظلومية واسترداد الحق على 
الطريقة التي شاهدناها في جبهتي الحرب 

والتظاهر .
ــم تـــروا كيف تــحــول كــل عنصر في  � أل
مليونية السبعين إلى طائر عنقاء ينتفض 
من تحت رماد القصف والتدمير ليزأر بصوت 
ْتح حاجز الصوت في رسالة قوية 

َ
غطى به ف

ضد انتهاك السيادة وضد أحصنة طروادة 
وضد المتاجرة باليمن.

ــســه ..  ــف � اإلعـــــــالم الــمــضــلــل بـــــاع ن
واســتــحــقــاقــات الــبــيــع واالســـتـــالم  جعلت 
ة  إعالميين وإعالميات ال يخجلون من االساء
الفضائية إلى مليون مواطن يمني ووصف 
الشعب بما ال يليق .. لكن مذيعة في قناة 
فرنسا ٢٤ شذت عن قاعدة المستفيدين 
من التضليل فــورًا لتقول في لحظة عودة 
إلى شرف المهنة: كيف لمليون شخص أن 
يذهبوا إلى تظاهرة مدفوعين أو مدفوعًا 
لهم؟ وكيف يمكن تفهم القول إنهم خرجوا 

بالقوة ؟
� أيها اإلعالمي في فرق التهليل لتدمير 
اليمن وقتل شعبه .. متى تغادر محبس 
االرتهان للدافعين؟ وهل من سبيل لخطوة 
تنظيم وتفكير تعيد للمهنة وأصحابها 
الشرف المبيوع، أم أن الرأي العام سيواصل 

صب اللعنات ؟
� أما نهاية مشهد الفجور اإلعالمي فهي 
أن الــرأي العام من الذكاء بحيث يقول : أنا 
مستمع جيد لكني صــرت أملك حــق صب 

اللعنات على الكالم المسموم.

فضاء الزيف 
والتضليل ..!!
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كلما ناقشت أحدًا من اإلصالحيين وقلت له 
إن السعودية اعتدت على اليمن يقول لي : إن 
السعودية جاءت إلى اليمن لتنقذها من خطر 
الروافض الفرس.. أقول له: ولكن السعودية 
تدمر البنية التحتية التي بناها اليمنيون لمدة 

ستين عامًا.. 
يقول لك: أيش من بنية تحتية؟هو احنا عندنا 
بنية تحتية؟ياشيخ عفاش لم يفعل أي شيء..
أقول له:هذا الموجود يا عزيزي فهل يحق 
للسعودية أن تدمر ما يخص الشعب اليمني؟ 
ت لضرب  ألــم تقولوا إن السعودية إنما جــاء
الـــروافـــض الــفــرس؟ فــمــا دخـــل المجمعات 

ـــضـــرب فـــي الــمــديــريــات 
ُ
ــي ت ــت الــحــكــومــيــة ال

والنواحي؟ 
تصوروا أن أغلب هذه المراكز لم تكن قد 
تحت بعد.. لست أدري مثل هؤالء البشر من 

ُ
ف

أي نوع هم ومن أي حليب رضعوا؟ يتلذذون 
بضرب بلدهم ويتمنون سقوط عاصمتهم. 

قلت ألحدهم: إن السعودية لم تعتِد على 
اليمن بسبب الحوثيين وإنما اعتدت على اليمن 

بسبب المشروع الديمقراطي الذي تبنته اليمن 
خاصة مخرجات الحوار الوطني التي نصت على 
حقوق المرأة والتي أكسبتها ٣٠٪ من مقاعد 
الحكومة و٣٠٪ من مقاعد البرلمان.. هذا 
أقلق السعودية التي مازالت تمنع المرأة من 

قيادة السيارة!
واألهم من هذا كله يجيئ واحد عامل الخلفية 
حقه صورة الملك سلمان أو أردوغان أو محمد 

مرسي ويكلمك عن الوطنية!
ــالده  اإلصــالحــي مستعد ألن يعمل ضــد ب
ومستعد ألن يقنعك أن ذلك من أجل مصلحة 

الوطن!!

     د. عادل الشجاع

َمْن يقنع اإلصالحيين بأن السعودية 
معتدية على اليمن؟

ــا أقــيــالــهــا ــن ــصــرت ل ــأ بـــك اخــت ســب

ــدوا ــن الــتــبــابــعــة الـــذيـــن تــســيَّ ــاب ي

حفظتك هذي األرض في أصالبها

ـــًال تشتكي ــــد طـــوي ـــال أي ــت ب ظــل

وأمــــر بــالــتــاريــخ يــكــتــب عــنــك ملـ

أسرجت خيلك والجهات قصيدة

وألنــت حــارس ذي البالد يقول لي

عــفــاش مــن عـــرق الــقــرى أقبلت

من طينها األنقى خلقت لتصطفيك

كأبيك أسعد جئت تجمع شملها

ال (سيف) أنت ولست (ذونواس) هم

(سيف بن ذي يزن) لفارس باعها

وجيوش (أبرهة) على أعقاب (ذو

يا مستعيد العرش إذ خانوه.. بل

وقــفــت بــبــابــك يــا خــالصــة قومها

بـــاعـــوا الـــى الــغــربــاء مــعــبــدهــا بال

بــاعــوه يــا لــعــنــوا أبـــاحـــوا أرضــهــم

لكبيرة ليمن ا لخائنون نفتهم ا ا

ــفــاتــحــيــن األرض ـــن ال أعـــلـــي يـــا ب

ــوا الــعــهــد أيـــة طيبة قــتــلــوك خــان

ثـــــاروا ألنــفــســهــم فـــعـــادوا خيبة

ــر األوفـــــــى ثـــبـــت مــحــبــة يــــا حــمــي

ـــكـــن أعـــــــــداء الـــــبـــــالد تـــجـــبـــروا ل

ـــت وقــفــت خــلــفــك أمــة فــوقــفــت أن

وصمدت أنت صمدت تحفظ نسوة

ــم وحــفــظــتــهــا أرضـــــًا وإنـــســـانـــًا ول

لم تغرك األمـــوال تعرف أنها ذل

ــفــتــح بــابــهــا مــــازالــــت األمــــجــــاد ت

والــعــاديــات تثير فــي ســاح الوغى

واآلن تــنــتــصــر الـــبـــالد بــكــم على

والــحــمــيــريــة فــاخــتــصــرت رجالها

ـــوا مــجــدهــا وجــاللــهــا ـــال ــا ون ــي ــدن ال

قــيــال بحكمته الــعــظــيــمــة دالــهــا

ــى رأتـــــك يــمــيــنــهــا وشــمــالــهــا حــت

ــقــرون حيالها حمة ستندهش ال

جمحت وقــد أطلقت فيك خيالها

هــا وغاللها ــاء ــتــاريــخ تــحــرس م ال

ـــاء ســاللــهــا ـــوف ـــال ــئ ب ــعــب فـــالحـــا ي

وقــد ضممت الــى الجنوب شمالها

ــًا وتــعــلــن لـــلـــزمـــان كــمــالــهــا ــمــن ي

ضــعــفــًا أبــــاحــــوا لـــلـــغـــزاة مــجــالــهــا

ــه (بـــــــاذان) ثـــم اغــتــالــهــا فــاغــتــال

ـــــواس) قــــادت حــيــنــهــا أفــيــالــهــا ن

ــاحــوا شالها قــيــس دعــتــك فــقــد أب

في المجد فاقرأ في عيوني حالها

ــهــا ورمـــالـــهـــا ــن ــــوا ب ــــان خـــجـــل وخ

ــون وبــالــهــا ــلــحــرب هــاهــم يــشــرب ل

واســـتـــوت تــلــقــي عــلــيــك ســؤالــهــا

كيف رضيت أن تهب الرضا أنذالها

ــمــًا أفــعــالــهــا جــعــلــتــك تــغــفــر حــال

ــجــاب فنالها وعــلــي لــلــيــمــن اســت

ــرهــت قتالها ــد ك ــق وشــجــاعــة ول

ــوا أجــيــالــهــا ــهــدف ــروا واســت ــب ــك وت

ــهــا ــزال يــمــنــيــة يــخــشــى الــــزمــــان ن

ـــيـــك تــــؤوي شــامــخــًا أطــفــالــهــا وإل

تــفــزع وكــنــت عــن الــجــبــال جبالها

ــت عـــلـــى الـــســـعـــيـــدة مــآلــهــا فــكــن

لـــك والـــشـــوامـــخ تــنــحــنــي لتنالها

ــــت ظــاللــهــا ـــارهـــا وأراك أن ـــك ن ب

ــهــا وتــــري الـــغـــزاة رجــالــهــا أعــدائ

م نفسك يا سعودي.. ال تخاف «ماعنعّسك» كلمة قالها جندي يمني في مقتبل 
ّ
سل

العمر ليختصر بها معاني كبيرة وكثيرة تبدأ بأخالق اليمنيين في الحرب وشهامتهم 
في المواجهة وتلخص حالة العفو عند المقدرة وتجسد إمكانية المقاتل اليمني 
بسالحه البسيط وإيمانه الراسخ بقضيته ومظلوميته في مواجهة أعتى األسلحة 

وأشد انواع الظلم والتكبر.
كما تعري بجالء العجز والفشل للجيش السعودي المغلوب على أمره في المواجهة 

المباشرة مع المقاتل اليمني الشرس الذي زحف بقدميه الحافيتين وسالحه البسيط 
ليدك كل أوكار معاقل ومواقع جيش الكبسة.

إنها باختصار كلمة تؤرخ للحرب السعودية اليمنية التي ظهر فيها العدو السعودي 
جبانًا عاجزًا أمام الجيش اليمني الشجاع الشهم الباسل، الذي استطاع تحطيم 
اسطورة السالح األمريكي المتطور وداس بقدميه على غــرور آل سعود ومرغ 

أنوفهم في التراب.

من تنومة إلى مفرق شرعب..

مطالبات بإدراج ما ارتكبته السعودية من جرائم 
بحق الشعب اليمني في المناهج الدراسية

ــدعــوات الشعبية واألوســـاط  تتزايد ال
الثقافية واإلعالمية والحزبية المطالبة 
وزارتـــي التربية والتعليم العالي بإعادة 
النظر في المناهج التي تدرس في التعليم 
األساسي والثانوي والجامعي التي شابها 
الكثير من الضعف والقصور والتشويه 
المتعمد الســيــمــا فــي الــتــربــيــة الوطنية 
والــتــاريــخ وضـــرورة إدراج الــجــرائــم التي 
ارتكبتها السعودية بحق الشعب اليمني 

أرضــًا وانسانًا لــتــدرس لألجيال مــن خالل 
المناهج التعليمية.

منذ مجزرة تنومة التي أقدم دواعش آل 
سعود على ذبح اآلالف من الحجاج اليمنيين 
بشكل جماعي في وادي تنومة وهم عزل 
من السالح ذاهبون ألداء فريضة الحج في 
عشرينيات القرن الماضي، مرورًا بالحرب 
العدوانية التوسعية التي شنتها السعودية 
على الشعب اليمني ظلمًا وعدوانًا بدعم 

مــن األب غير الشرعي لــوجــود الكيانين 
اإلرهابيين مملكة الشر الوهابية والكيان 
الصهيوني واالمــبــراطــوريــة البريطانية 
خالل النصف األول من القرن الماضي، مرورًا 
بالحرب ضد الثورة اليمنية «٢٦ سبتمبر 
١٩٦٢م و١٤أكتوبر ١٩٦٣م» ونظامها 
الجمهوري، وصوًال الى عدوان ٢٦ مارس 
٢٠١٥م الغادر والغاشم والمستمر الذي 

ال مثيل لوحشيته وهمجيته في التاريخ.

كيري وحكومة 
الكبسة!!

صحيح.. هــادي.. وبحاح.. وبن دغر.. 
والمخالفي.. والعليمي.. والــيــدومــي.. 
ــعــتــوانــي.. وغــيــرهــم مــجــرد أدوات  وال
رخيصة.. ال حول وال قوة لهم.. كما أكد 

على ذلك الزعيم مرارًا وتكرارًا..
ففي اجتماع جدة الذي عقد الخميس 
ـــر خارجية  وحــضــره جـــون كــيــري وزي
الـــواليـــات الــمــتــحــدة وعـــدد مــن وزراء 
خــارجــيــة تــحــالــف الـــعـــدوان لمناقشة 
تداعيات الوضع في اليمن.. غابت تلك 
األدوات وأدرك القاصي والداني أن عمالء 
الرياض هم آخر من يعلمون سواًء بإعالن 
الــحــرب أو بــمــبــادرة كــيــري.. وظهرت 
حــكــومــة الــكــبــســة وشــخــيــط ونخيط 
ــواق االصــالح واالشتراكي  المخالفي وأب
بأنهم مجرد «مناديل» حمامات فقط، 
ومهمتهم لعب أدوار قـــذرة وليس 

تحديد مستقبل اليمن.

الزنداني  وثمن الكبسة 

شن الكاتب السعودي علي سعد 
الموسى هجوما شديدا  على  الفار 
عبد المجيد الــزنــدانــي  شامتا من 
انغماسة بالكبسة وبالصور التاريخية 

التي يتربع موائدها  .
وقـــال الموسى فــي مــقــال لــه نشر 
بصحيفة "الوطن" السعودية بعنوان 
" أيـــن اخــتــفــى اإلمــــام عبدالمجيد 
الزنداني":" لم أشاهد لفضيلته صورة 
واحدة طوال مدة هذه األزمة إال ما 
كان من تلك الصور التاريخية حين 
شق "جبال الحجاز" ضيفا أسطوريا 
وفي كل صورة كان يتربع على رأس 
المائدة في أيام من الزحمة كان فيها 
اليوم الواحد يتسع لعشر والئم" وانه 

بعد الوالئم اختفى تماما. 
ــر عــــن ســخــريــة  ــعــب ـــال  ي ـــق ـــم ال
السعودية  من الزنداني  ومــن كل 
ــريــاض مــن قــيــادات حزب  عــمــالء ال
االصالح ، ويستكثر عليهم صحون 
الكبسة والمال المدنس على الرغم 
انهم قد باعوا اليمن  ويشاركون 
الــســعــوديــة فــي سفك دمـــاء االالف 
ـــدون حــق ، واعــطــوا  مــن االبـــريـــاء ب
للسعودية المبرر لتدمير اليمن 

ومنجزات  الشعب.. 
يستأهل المرتزقة  والعمالء هذا 
الجزاء فهذا امر طبيعي يتخذ  مع 
مــن  خــان وطنه  واستقدم الغزاة 

الحتالل تراب الوطن الطاهر ..

لصوص أينما ذهبوا!؟
لم يكتِف وزراء حكومة فنادق الرياض بما اقترفوه من فساد 
ونهب للمال العام في الداخل بل إنهم يمارسون هذا الفساد حتى 

وهم يقبعون في الفنادق.
الوثيقة المرفقة توضح وفدًا حنانًا طنانًا توجه الى باريس 
بحجة حضور جلسات تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية.. 
وطبعًا هذا الوفد اضافة الى هبره بدالت السفر فإن السفارة 
السعودية في فرنسا هي من ستتكفل بإقامتهم ومصاريف 

الجيب.
ليس هذا فحسب فكما فعل المخالفي قبل ذلك وقباطي عندما 

أرســال ابنيهما كممثلين لليمن في فعاليات 
دولية بتركيا وال صفة لهما ســوى قرابتهما 
من الثنائي المخالفي وقباطي.. ها هو وزير 
مالية هادي منصر صالح القعيطي يصطحب 
ابنه معه في هذه الرحلة بعد أن عينه مديرًا 

لمكتبه!
وفعًال فإن الفاسد يظل فاسدًا أينما ذهب، 
وقديمًا قيل: «إن ذيل الكلب ال يعتدل ولو 

وضعته في قالب ثلج مائة عام».

الطابور الخامس.. 
يتحرك

< يتحرك الطابور الخامس في العاصمة صنعاء بشكل مكثف 
ويشحذ سكاكينه ومسدساته الكاتمة للصوت.. ويعد اعضاؤه 

مسالخ لمذابح جماعية ومشانق في كل حارة..
الطابور الخامس هم الذين يجرون أجهزة األمن لمعارك جانبية.. 
فهم من أسسوا «البهائية» وهم من يوزعون مسدسات االغتياالت.. 

ومن يجندون الشباب للقتال مع الغزاة والمرتزقة..
الطابور الخامس خاليا تعمل وال تنام.

م نفسك.. 
ّ
سل

يا سعودي

سفهاء.. ال سفراء
ــيــمــانــي أو  < عــلــى غــــرار الـــمـــرتـــزق خــالــد ال
«عسيري٢» عين الفار هادي مجموعة جديدة 
مــن المرتزقة والــمــعــروف عنهم أنهم سفهاء 
بامتياز في مناصب سفراء ليضافوا إلــى قائمة 

السفهاء الــذيــن سبق أن عينهم الخائن هــادي 
ات  بدون وجه حق.. وعلى حساب الكوادر والكفاء

الوطنية  من موظفي وزارة الخارجية..
واألسوأ من ذلك أن هادي وبن دغر والمخالفي 

يبيعون المناصب بالسفارات لمن يدفع أكثر ولم 
يكتفوا ببيع الوطن ودماء اليمنيين.

ـــدك رايــــح كثر  ــال: «إذا ق ـــ ـــــدق مـــن قـــ ـــ وصـــ
بالفضائح».

 الشاعر/ عبدالواحد عمران

آخر األقيال الحميريين


