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يعيش مرتزقة السعودية هــذه األيـــام أســوأ 
ــعــدوان  ـــررت دول تــحــالــف ال أيــامــهــم بــعــد أن ق
االستغناء عن خدماتهم وأدوارهــم القذرة التي 
قــامــوا بها ضــد وطنهم وشعبهم وتسببوا في 
ارتــكــاب جــرائــم بحق االبــريــاء تشيب مــن هولها 
الولدان، وألحقوا دمارًا فظيعًا طال كل جميل في 

اليمن.
حيث يقف الــفــار هــادي وأتــبــاعــه مــن قيادات 
االصالح والوحدوي الناصري واالشتراكي وكل من 
خانوا الوطن والشعب مقابل المال المدنس، يقفون 
اليوم أمام النهاية والفضيحة المدوية ويواجهون 
الخزي والعار، وتضيق األرض أمامهم بما رحبت، 
وبــاتــوا يــدركــون- بعد اتفاق مسقط- أن لعنات 

االجيال ستطاردهم حتى تقوم الساعة.
ــي محسن،  فــهــا هـــو هـــــادي، وبـــن دغــــر، وعــل
والمخالفي، ومن لف لفهم يعترفون وبفزع بقرب 
النهاية الحتمية التي تنتظرهم كخونة، ويتخبطون 
ويصرخون لعل وعسى ينجون من العقاب، بعد 
أن قررت السعودية ودولة االمــارات- في سلطنة 

عمان- إعالن نهاية أدوارهم القذرة..
 منذ بداية االسبوع الماضي والصفعات تتوالى 
على مرتزقة السعودية، وصراخهم وأكاذيبهم 
ى معهم من 

َّ
ال تتوقف..  محاولين إيهام من تبق

السذج أنهم أصحاب قضية وطنية، بعد أن فضح 
السيد جون كيري وزير خارجية الواليات المتحدة 
اهم للعالم أجمع وظهروا أنهم مجرد  دورهم وعرَّ
مرتزقة مثلهم مثل بالك ووتــر أو الجنجاويد أو 

غيرهم.
ولــم يكتفوا بالصفعة والفضيحة التي كشفت 
حقيقة الخائن هادي وأتباعه في مسقط، بل لقد 
خرج الفار عبدالملك المخالفي وأبــواق العدوان- 
الخميس- يزعمون أن الخارجية األمريكية أرسلت 
نائب وزير الخارجية ليقدم اعتذارًا للفار هادي، ولم 
ب ما 

ّ
تمر ساعات إّال وقد خرج مسئول أمريكي يكذ

يروجه إعالم العدوان ومرتزقته.
وال يبدو بن دغر أفضل حاًال من المخالفي وعلي 
محسن وغيرهم على الرغم من أن خبر اتفاق 
مسقط قد جعله يفر هاربًا الى مأرب والبحث عن 
طريق إلى العاصمة صنعاء واالستفادة من قرار 
العفو العام الذي أعلنه المجلس السياسي، فتحرك 
بــن دغــر يعكس انهيارًا داخــل قــيــادة مرتزقة 
السعودية والذين أصبحوا يعيشون حالة انهزام 

وانكسار، وفقدان أمل بالمستقبل.
هذه التطورات المتسارعة ليست مستغربة ألن 
السعودية واالمارات العربية المتحدة وبقية دول 
تحالف العدوان تسعى الى انقاذ نفسها من الموت 
غرقًا في مستنقع اليمن وال تأسف بحياة الفار هادي 
وأمثاله على االطالق، فهي تعتبرهم مجرد مرتزقة 
وقد استلموا ثمن خيانتهم لوطنهم وشعبهم، 
وأكدت باتفاق مسقط أنهم فعًال ال يملكون قرار 
إعالن الحرب أو السالم في اليمن.. لهذا جاء إعالن 
االتفاق كنتيجة طبيعية للعبة كبيرة أدى فيها 
الفار هادي وبقية مرتزقة الرياض أدوارًا قذرة في 
سياق مخطط تآمري استهدف اليمن أرضًا وإنسانًا.
يمثل اتفاق مسقط ضربة قاصمة لكبار مرتزقة 
السعودية واإلمــارات والذين عليهم أن يسارعوا 
للخروج من المشهد السياسي والبحث عن منفى 
ى من أعمارهم، أو يقدموا على 

َّ
يقضون فيه ما تبق

االنتحار عسكريًا أو العودة لتسليم أنفسهم للمثول 
أمام محكمة الشعب اليمني.. فهذه هي الفرصة 

المتاحة أمامهم اليوم..
أما اذا استمروا في التعنت واعتقدوا أنهم أصبحوا 
فعًال قوى تمثل وزنًا في اللعبة االقليمية والدولية، 
ــك أن هـــادي وبقية العمالء يــقــودون  فمعنى ذل

أنفسهم الى ساحات اإلعدام بال ريب.

٦٠٠ يوم على العدوان العالمي  
على اليمن  الذي تقوده لألسف 

جارتنا السعودية! 
ونحن نتساءل؟ 

-أيـــن اخــوانــنــا المسلمون مما حدث 
ويحدث في اليمن منذ٦٠٠يوم؟

-أين العرب والعروبة.. أين المواثيق 
االممية والدولية من هذا العدوان؟

-أين منظمات حقوق االنسان من هذا 
العدوان.. أين العلماء والمفكرون واألدباء 
والشيوخ والناشطون من هذا العدوان؟

ة فــي الــعــروبــة واإلســـالم  -أيـــن األخــــوَّ
واالنسانية من هذا العدوان؟

-أين االعــالم العالمي بكل اشكاله من 
هذا العدوان؟

ـــا مـــع الـــعـــدوان  ـــــوم وأنـــتـــم إم ٦٠٠ي
بــأيــديــكــم وأمـــوالـــكـــم واســلــحــتــكــم 
وجيوشكم! أو مع العدوان بألسنتكم! أو 

معه بصمتكم!
٦٠٠يــــوم لــم تــحــرك فيكم اي ذرة 
من الدين او االخــوة او اإلنسانية أمام 
ما يتعرض له شعب ينتمي لإلنسانية 
والــعــروبــة واالســـالم مــن تدمير وقتل 

وحصار شامل!
لقد فضحكم سكوتكم عن هذا العدوان 
امام الله سبحانه، وثبت كذبكم وزيف ما 
تدعون من اخــوة اسالمية او عربية او 
انسانية.. وحقوق االنسان وحقوق الطفل 

وحقوق حيوان!
لكننا في اليمن ومعنا كل من يتعاطف 
معنا بقلبه او بلسانه.. مفوضون أمرنا لله 

سبحانه.
ونكتفي بالله ونثق في جبار السموات 
واألرض فهو العدل وهو النصير وهو 
القادر وهو القاهر وهو الحق وهو العدل 

وهو المنصف منكم ومن المعتدي.
وحسبنا الــلــه ونــعــم الــوكــيــل عليكم 
وعليهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. 

فهو نعم المولى ونعم النصير.

٭ عضو اللجنة العامة للمؤتمر
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لماذا تعز؟!
كلما الح في األفق أمل بأن تضع 
الحرب أوزارها، يخرج المتوحشون 
والدواعش يفعلون األفاعيل في 

محافظة تعز..
لماذا تعز؟

وتــخــرج مــن فــوهــات الــبــنــادق 
وشــفــرات «السكاكين» عشرات 
الجرائم التي ال عالقة لتعز بها 

أخالقًا ومبادئ وقيمًا وثقافة!
لماذا تعز؟

وينسل القتلة والمجرمون من 
كل حدب إلى شوارعها يوزعون 
الموت في أزقتها ويبثون الخوف 
فــي حــاراتــهــا ويــذيــقــون األبــريــاء 
ألــوان التعذيب ويصبون العذاب 

إلى قلبها!!
لماذا تعز؟

ويجوب اإلرهابيون في جوالتها 
ــمــوت على  يعلقون شــعــارات ال
جدرانها ويصلبون المواطنين في 
كمبات الكهرباء وأعمدة ثقافتها؟

لماذا تعز؟
ويتسلل الــخــونــة والــعــمــالء إلى 
أسواق النخاسة يعرضون جسدها 

ويتاجرون بكرامتها!!
لماذا تعز؟

وتولول النائحة المستأجرة تعدد 
ر بجمائلها..!!

ّ
مناقبها وتذك
لماذا تعز؟!

وتتنطط الــمــفــردات: الحرب.. 
الــطــبــول.. الــشــعــارات.. الــثــورة.. 

النخاسة!!
لماذا تعز؟!

وتبدأ الهدنة.. لتصلب الحالمة!!

«شذرات من دفتر الصحافة» و «من أجلها».. إصداران جديدان لبورجي
عن دار الحضارة للنشر وضمن اصدارات مركز 
سام  للدراسات االستراتيجية صدر كتاب جديد 
للكاتب والسياسي االستاذ عبده بورجي بعنوان 
«شذرات من دفتر الصحافة»، ويتضمن الكتاب 
سلسلة من المقاالت والكتابات الجديدة والقديمة 
تناولت العديد من القضايا والتطورات الجارية في 

اليمن خالل مراحل زمنية مختلفة. 
ومن ضمن ما ورد في الكتاب «عمر جديد» وهي 
رواية شخصية  جديدة لحادثة تفجير جامع دار 
الرئاسة، وكذا لعنة الحرب في اليمن، وكتابات عن 
الوحدة واالنفصال، وعن  ديمقراطية التوافق وتيار 
المستقبل، والثقافة الغائبة، وثقافة الكراهية وثقافة 
السالم واإلعالم الجديد وعن وطن اسمه اليمن وجلد 

الذات والبحث عن هوية، وغيرها من الكتابات التي تناولت قضايا عدة يطرحها 

الكاتب امام القارئ.
ويقول االستاذ عبده بورجي في تقديمه 
لكتابه الجديد: ربما بعض القضايا واألحداث 
الواردة في هذا الكتاب قد تجاوزتها األحداث 
المتسارعة وطواها الزمن في صفحاته، لكنها 
ا ينبض بالحياة لمراحل 

ً
تظل عناوين وتاريخ

عشتها وسجلتها بحروف الكتابة ومداد القلم 
وسكنات الروح..

شواهد حّية ومتجددة عن لحظات وعهود 
ومــواقــف.. أليست الصحافة هي أرشيف غني 
وزاخــر ومتجدد ونبض حّي لألحداث.. أليست 
ــمــرآة العاكسة للمجتمعات  الصحافة هــي ال

وتاريخها ومسيرها..
إنها مجموعة من الرؤى التي راودتني ذات أيام وآمنت بها.. والمواقف التي اقتنعت 

بها وعبرت عنها والتزمت بها.. 
وهي محصلة الجهد المتواضع الذي سعيت به واجتهدت فيه، فإن كان صائًبا ومفيًدا 

فهو لكم، وإن كان غير ذلك فأنا أتحمل تبعاته ومسئولياته.
كما صدر  لألستاذ عبده بورجي ديــوان شعري جديد بعنوان «من أجلها» عن 
دار الحضارة للنشر، وهو أيضًا من ضمن سلسلة إصــدارات مركز سام للدراسات 
االستراتيجية، ويحوي على مجموعة من القصائد الشعرية التي قال عنها بورجي: « 
ال أدري أن ما بين أيديكم شعر، لكنه بوح قلب.. مشاعر روح سكبتها زفرات حّراء على 
ورقات متناثرة في أزمان مختلفة متباعدة من مسيرة الحياة ومحطات االغتراب.. 
حروف لملمت شتاتها في هذه األوراق لتكون شاهدة على لحظات من الفرح واأللم.. 
من الشوق والذكريات.. إنها لحظات إبحار في مكنونات النفس ودهاليز الفؤاد.. 
اعتراف أمام الذات ورحلة الزمن سافرتها بشوق إلى األعماق ونشرت فيها أشرعتي 

للرحيل إلى عالم حلمت به وتمنيته في الواقع والخيال».. 
«من أجلها» وحدها.. وطًنا ووجــوًدا وصــدًرا حنوًنا كان النبض.. وكانت 

الكلمات.

الشبيبي أكد العمل على استمراريتها في البث المشترك

القنوات اإلعالمية الوطنية توّجه صفعة للعدوان ومرتزقته
في خطوة إعالمية وطنية غاية في األهمية وجهت 
القنوات الفضائية الوطنية صفعة قوية للعدوان 

ومرتزقته.
حيث اجتمعت قنوات «اليمن اليوم، المسيرة، 
اليمن الفضائية، الساحات» السبت، في بث مشترك 
لثالث فترات مفتوحة بدأت الفترة األولى صباحًا 

ببث فعالية «أم الجرائم» التي أقيمت بأربعينية محرقة 
القاعة الكبرى بصنعاء جوار مسرح الجريمة، أما الفترة 
الثانية فقد استمرت من الساعة الرابعة والنصف عصرًا 
حتى الخامسة والنصف قدمها مذيعان من «اليمن اليوم 

واليمن الفضائية».
والفترة الثالثة استمرت لمدة ساعة ونصف أي من العاشرة مساًء وحتى الحادية 
عشرة والنصف قدمها مذيعان من «اليمن اليوم والمسيرة» تخلل الفترات عرض 

تقارير مشتركة من مراسلي القنوات الوطنية.

«الميثاق» قــال األســتــاذ فيصل  وفــي تصريح لـ
الشبيبي مدير قناة «اليمن الــيــوم»: إن التعاون 
المشترك بين القنوات الوطنية يأتي في اطار خدمة 
الوطن السيما في سبيل الوقوف بوجه العدوان 
السعودي اضافة الى رسالتها للعدوان ومرتزقته 
بأن جميع القوى المناهضة للعدوان تعمل في خندق 
واحد مهما حاول المعتدون شق الصف الوطني فجميع 
محاوالتهم ستبوء بالفشل ألن اليمنيين أوعى بكثير 

من مرامي العدوان.
مشيرًا الى أن البث المشترك مر بسالسة كبيرة وتعاون مشترك 

رغم الصعوبات الفنية والمادية وأنه جرى بتفاهم كبير بين جميع القنوات.
مؤكدًا أن هناك طموحًا كبيرًا الستمرار وتواصل مثل هذا العمل بين القنوات 
االعالمية الوطنية المواجهة للعدوان على مستوى البث المشترك.. كما هو مستمر 

التعاون في تبادل المواد الفيلمية وتغطية جرائم العدوان.

عدونا واحد
لم يعد هناك ما يمكن أن يراهن عليه الصغار والمندسون 
والمنافقون لشق الصف الوطني وزعــزعــة الجبهة الداخلية 

المواجهة للعدوان..
قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم 
أكــدوا في أكثر من خطاب وتصريح ولقاء أن عدونا واحــد هو 
المعتدي على وطننا وشعبنا.. هو من دمر البنية التحتية.. هو 
من قتل األبرياء من األطفال والنساء.. هو من يحاصر أبناء شعبنا 

برًا وبحرًا وجوًا..
- عدونا واحد.. فهل استوعب الخونة والمرتزقة ذلك؟!

- عدونا واحد.. فهل يرعوي الطابور الخامس؟!
- عــدونــا واحـــــد.. فــهــل يــعــقــل الــبــعــض مــن المفسبكين 

والمشّعبين؟!
- عدونا واحد.. فهل يتوقف المرجفون والمروجون لشق الصف 

الوطني؟!
ولكل من يصر أو يراهن أو يعول على ذلك نقول: ما تطمحون 

إليه أبعد عليكم من عين الشمس لسبب بسيط.. وهو:
- أن عدونا واحد.

رئيس تحرير «الوحدة» يعرض 
مكتبته للبيع إلطعام أسرته!

< عرض الصحفي والكاتب والشاعر اليمني البارز االستاذ/ حسن عبدالوارث 
أشهر.مكتبته الخاصة للبيع بعد تأخر صرف المرتبات ألكثر من ٣ 

ن الكاتب حسن عبدالوارث على صفحته بالفيسبوك:  ودوَّ
«مكتبة عامرة للبيع للمشتري الجاد التواصل على 

الخاص».
اب اليمنيين  تَّ

ُ
واالستاذ/ عبدالوارث من أبرز الك

خالل العقود الثالثة الماضية وكان آخر منصب له 
هو رئيس لتحرير صحيفة «الوحدة» الحكومية وهو 
من القيادات النقابية في نقابة الصحفيين وعضو في 
اب اليمنيين وحاصل على دبلوم  تَّ

ُ
اتحاد األدباء والك

المعهد الدولي للصحافة من صوفيا في بلغاريا 
نشر أعماله في عدد من الصحف والمجالت 

ُ
وت

اليمنية والعربية.

شهداؤنا.. أغلى ما نفاخر به
ــذي ُيــعــّدون الخسارة  < فــي الــوقــت ال
الكبرى لليمن يظلون هــم مفخرة كل 
اليمنيين الشرفاء بل مفخرة كل أحرار 

العالم..
إنهم شهداؤنا الخالدون في صفحات 
ــخ.. فــي ذاكــــرة األجـــيـــال.. وهــج  ــاري ــت ال
ولي 

ُ
الحروف.. أناشيد الخلود.. بانوراما أ

البأس الشديد!!
ــــم عــلــى رحــيــلــهــم يــكــون  وبـــقـــدر األل
االعتزاز بأننا ننتمي ألرٍض شعبها من 
عيار هؤالء الشهداء األحياء عند ربهم 

ُيرزقون..
نا وهم يطلون بأرواحهم  نغبط شهداء
الطاهرة ليروا غرسهم المروي بالدماء 

الزكية.. ليروا هاماتنا تعلو بفضل يومهم 
الذي أطلعوا شمسه..

نعم.. انهم شهداؤنا أغلى ما يمكن أن 
ُنفاخر به األمم..

(كم شهيٍد من ثرى قبٍر يطل
ليرى ما قد سقى بالدم غرسه
ويرى الهامات منا كيف تعلو

في ضحى اليوم الذي أطلع شمسه)
المجد والخلود لكم أيها العظماء األبرار..
فقد أثمرتم انتصارًا لوطنكم وخلفتم 

فخرًا لشعبكم..
المجد لكم..
الخلود لكم..

وال نامت أعين الجبناء..

على مدى ستمائة يوم ونيف ظل هادي فارًا شاردًا مختبئًا مطرودًا 
من بالده يالحقه ابناء جلدته ويبحث عنه الجميع من ابناء اليمن 

السعيد ..
لم، يفكر هادي في لحظٍة ما كيف لمشرد خارج وطنه ان يكون 
رئيسًا على الوطن.. الشارد من الشعب القاتل له وكيف يمكن له ان 
يعود ليعيش حتى كأبسط اليمنيين وكواحٍد من مواطني هذا البلد 

له حقوقه وعليه واجباته..
اليوم يمكن لذاك العامل المثابر في عمله والمواظب على تنظيف 
شوارع واحياء مدينته ان  يمشي أمام هادي ممتطيًا تلك السيارة 
التي يجمع فيها النفايات وبأمان يمتطي صهوة جواده بكل اعتزاٍز 
وتبختٍر وافتخار بيمنيته ووطنيته وأحقيته في العيش ببلده الذي 
ما عرف نفسه إّال فيها وما أكل وترعرع وكبر وتربى إّال وهو يعيش 
كريمًا ُمكرمًا على ثراها ، بينما هادي ومن إليه من زبانيته ومن غضب 
الله وحل سخطه عليهم يتسكعون في ممرات أحد فنادق الرياض 
وفي كل ممر يلتقي بإحدى تلك الفلبينيات العامالت في ذاك الفندق.. 

ولغبائهم وخرفهم وتشابه العامالت لم يعد بمقدور أيِّ منهم أن 
ُيمّيز بين تلك التي طلب منها وجبة االفطار، أو األخرى التي سخطت 

منه لعدم التزامه بالنظافة واالتيكيت المتبع في الفنادق ..  
باألمس طلع المغضوب عليه والمطرود من وطنه الشارد من 
دار الرئاسة والقاتل ألبناء شعبه والمشعل للحروب األهلية والداعم 
للصراعات الطائفية والمنعش ألولئك الحمقى المتشددين والمرضى 
 

ٌ
عيها، ورافض بالمذهبية، ليخبرنا انه متمسك بالمرجعيات التي يدَّ

لمبادرات السالم التي يحاول المجتمع الدولي تبّنيها وانعاشها، وكأنه 
يملك من أمــره شيئًا وهو ذاك الساقط الــذي ال يمتلك شيئًا سوى 
المصادقة على طلعات العدوان التي لم يعرف عن انطالقها شيئًا ولم 
يعرف عن موافقة أسياده على مبادرة االمم المتحدة شيئًا وال يعرف 
في عالم الساسة والسياسة اي شيء إال تفكيك الشعوب وإحياء األزمات 
وخلق الحروب وكيفية القتل والسحل بأساليب قاعدية مستوردة 

وداعشية مستحدثة ..

هــادي ومن معه هم األزمــة والحرب وهم الخراب والدمار وهم 
التدمير وهم السوء وكل سّيئ في اليمن وغير اليمن ..

وهاهم آل سعود اليوم يتجرعون من ازماته وخبثه ومكره وقلة 
حيلته ويدفعون لمنظماٍت حقوقية ومؤسسات قانونية دولية 
ليدافعوا عن جرائمهم ويتستروا على بشاعة افعالهم وليؤجلوا 
 تبيع اسلحتها لهم 

ٌ
حكم اإلعدام بحق نظامهم والذي ستصدره دول

وتنهب ثرواتهم باسم الدفاع عنهم، ويكونون بعد ذلك نسيًا منسيًا..
ُيصر هادي ومن حوله من اذناب نظام آل سعود إّال ان يبقوا مطايا 
ويظلوا صغارًا وعلى عهدهم منبطحين اوفياء ألسيادهم الذين 
جندوهم ُعمالء للعمل معهم ، وال يؤدون غير ذلك.. وألن رغبتهم 
كذلك فسيحقق ابناء اليمن- كل اليمنيين- رغبتهم وأمنيتهم 
وسيبقونهم مطايا وأذياًال ألسيادهم وسُيخلدون ذكرهم في مزبلة 
التاريخ وُيحيون مجدهم الذي طالما حلموا به وسعوا لتحقيقه ليموتوا 
عمالء خائنين وصغارًا فارين ومرتزقة منبطحين.. وال عزاء لهم 

جميعًا ..!

     عبداهللا المغربي

 أن يكملوا مسيرة انبطاحهم!
ّ
ويأبون إال


