
العدوان الــذي تتعرض له بالدنا أرضــًا وإنسانًا  
والـــذي نتج عنه قتل وجـــرح وإعــاقــة اآلالف 
من األطفال والنساء والشباب وكبار السن وتدمير كل 
مقدرات الوطن والبنى التحتية والطرقات والجسور 
والــمــدارس والجامعات والمستشفيات ودور الرعاية 
الصحية والمعاهد الفنية والتقنية وكليات المجتمع 
والمصانع والمزارع ودور العبادة ومحطات الكهرباء 
ومشاريع المياه والكثير الكثير من الممتلكات العامة 
والخاصة، كل ذلك ال يمكن أن ُيمحى من الذاكرة الوطنية 
وستظل األجيال المتعاقبة تتذكرها وتتناقل أخبارها 
بألم وُحرقة، وسيظل جرح شعبنا غائرًا جراء بشاعة ذلك 
العدوان الهمجي الغاشم الذي تقوده السعودية وتخطط 
له وتمّوله، غير مراعية لحقوق الجوار واألخّوة ووحدة 

العقيدة والدين والمصير المشترك.
غير أن األهـــم مــن كــل مــاحــدث ومــاتــم ذكـــره ومالم 
ُيذكر من المآسي والكوارث ومجازر اإلبــادة الجماعية 
التي قام بها العدوان، وتسّبب في آالم وأوجــاع وجروح 
مادية ونفسية لــدى كل أبناء الشعب اليمني العظيم 
الصابر والصامد.. نقول إن األهم: هل سينسى اليمنيون- 
صغيرهم وكبيرهم، رجالهم ونساءهم- من كان السبب 

في القتل والدمار، ومن يتحّمل مسئولية أرواح اليمنيين 
زهقت ودمائهم التي ُسفكت، ناهيكم عن الخسائر 

ُ
التي أ

المادية المهولة..؟
ــف ال، لن ينسى اليمنيون ذلــك وال يمكن، بل  ال.. وأل
ومستحيل، خاصة وأن كل فرد من أبناء الشعب اليمني 
يعرف حق المعرفة من حدد للعدوان األهداف ومن قّدم 
صفت 

ُ
اإلحداثيات لكل هدف، بما فيها المساكن التي ق

عات التي كانت مكتظة  على رؤوس ساكنيها، والتجمُّ
بالناس األبرياء، سواء في األسواق العامة وصاالت العزاء 
والــزواج وفي الطرق والمدارس، والمصانع والمزارع أو 
كل ما استهدفته طائرات وبوارج العدوان بصواريخها 
وقنابلها العنقودية والفراغية واالنشطارية واالرتدادية 
والفوسفورية وغيرها من القنابل والصواريخ المحّرم 

استخدامها دوليًا.
إن اليمنيين ال يمكن أن ينسوا أو يتنازلوا عن دماء أبنائهم 
وإخوانهم وآبائهم وأمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وكل 
من قتلهم العدوان بسبب من باعوا ضمائرهم ووطنهم 
وشعبهم، الذين حددوا األهداف وقّدموا اإلحداثيات، 
أمثال عبدربه منصور هادي، وعلي محسن األحمر، ورشاد 
العليمي، وهيثم قاسم طاهر، ومحمد المقدشي، وأحمد 

عبيد بن دغــر، وعبدالعزيز جــبــاري، وناصر عبدربه 
الــطــاهــري، وهــاشــم األحــمــر، وحسين عـــرب، وحميد 
األحمر، وعبدالملك المخالفي، وأحمد الهــب، وعثمان 
مجلي، وياسين مكاوي، وحمود المخالفي، وأحمد عوض 
بن مبارك، واليدومي، والزنداني، وعبدالوهاب اآلنسي، 
وسلطان العتواني، وياسين سعود ثعبان وغيرهم الذين 
تلطخت أياديهم بالدم والقتل والسحل وذبح األبرياء 
من المواطنين.. وتــوّرط أولئك القتلة والسفاحون من 
خالل تكليف عصابات تابعة لهم باختطاف الكثير من 
المواطنين األبرياء الرافضين للعدوان، وكذلك التعامل 
غير اإلنساني واألخالقي في معاملة األسرى، حيث يقومون 
بذبحهم والتنكيل بجثثهم، وسحلها في الشوارع وإخفاء 
جثث الكثير من الذين قاموا بذبحهم وهم أسرى حرب، 
صوا منهم جسديًا في معتقالتهم وأماكن الموت 

ّ
وتخل

التي يرتكبون فيها تلك الجرائم.
إن ذاكرة التاريخ ال يمكن ألحد طمسها، كما أن ذاكرة 
محى منها تلك 

ُ
اليمنيين ستظل متوهجة وال يمكن أن ت

الصور الوحشية والبشعة لمجازر العدوان والمشاركين 
له بالفعل وبالمشورة والتحديد، فهي ذاكرة فوالذية ال 

تصدأ.

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨٤٩)
االثنني :١٣/ ٣/ ٢٠١٧م 

  اِّـوافق :١٤/ جمادى الثاني / ١٤٣٨هـ
Issue (1849) 

Monday:13 March.  
chief@almethaq.net

benanaam@gmail.com

رئيس التحرير

contact@almethaq.net

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

المفروض أننا تحت سماء الــعــدوان وأننا 
في حرب يردد التلفزيون صباح مساء أنها 
مقدسة.. والمفروض أننا تحت الحصار ، 
ماذا يعني هذا في أحد مالمحه ؟ يعني عدم 
اإلهدار لكل هذا الرصاص وكل هذه القذائف 
في الهواء.. المصيبة ليست في اإلهدار في 
غير محله حيث بمقدور قيمة رصاصتين 
إعاشة أسرة كاملة ليوم كامل.. المصيبة في 

عدد ضحايا راجع رصاص العبث.
Ó   وحيث وقــد أنهيت الفقرة السابقة 
بكلمة "العبث" تعالوا نتوقف أمــام مأساة 
إصابة طفل بريئ براجع رصاصة انتزعت 
ــع بذلك  ــرح دف ــرح أو ت روحـــه الــبــريــئــة.. ف
ــأودى  ــى رأس بــريــئ ف الــمــقــذوف الــقــاتــل إل
بحياته.. ال يجوز بــأي حــال من األحــوال أن 
نــفــرح للعريس فنقتل، ونــفــرح للشهيد 

فنقتل، ونفرح لعودة أي حاج فنقتل.
Ó  مرة أخرى.. العبث..

تصوروا أن الطفل المقتول برصاص الراجع 
قضى نحبه وهو راكب على دراجة نارية ضمن 

أربعة أشخاص كانوا يركبون الدراجة.
Ó  هل قتلت أربعة ركاب؟ نعم كانوا أربعة 
ركاب لوال الصعوبة لرأينا في الدراجة النارية 
في اليمن خمسة وستة بل ولجعلناها صورة 
من سفينة نوح التي حملت من كل زوجين 
ات لعدد قتلى  رى هل عندنا احصاء

ُ
اثنين.. ت

العبث وقتلى االستهتار بالدماء واألرواح؟
Ó  بمناسبة الرصاصة التي أودت بحياة 
الــطــفــل وهـــو يــتــوســط ركـــاب الـــدراجـــة " 
ــاذا لــو أن الرصاصة أصابت  المعجزة ".. م
السائق ال سمح الله وهو في لحظة اندفاع 
معروفة في الدراجات النارية، المؤكد أننا ال 
سمح الله سنكون أمام قتل وانقالب مروع 
تكتمل معه المأساة بجنازة جماعية ضحيتها 
الركاب والمشاة، وبطلها العابث القادم من 

السماء واألرض.
Ó   مأساة رحيل الطفل المالك صارت 
تكرارًا لفوضى يمنية مع السالح يتحول معها 
العريس أو العروس إلى ضحية، والراغب في 
المجاملة والفرح إلى قاتل.. الكارثة أن كثيرًا 
ــردد بعد كــل حــادثــة قتل بالرصاص  منا ي
الفرائحي العابث ال حول وال قوة إال بالله ثم 
يبدأ إما بالفرجة على عبث إطالق األعيرة 
النارية الخفيفة والمتوسطة في الهواء أو 
المشاركة في ذات العادة السيئة في أقرب 

مناسبة.
Ó  سيقول بعضكم -ومعه حق- وما هو 

الحل؟ 
الحل في جانبين:

األول.. التوعية في منابر المساجد وفي 
ــل اإلعــــالم لتعزيز سلطة األخـــالق  وســائ

وحسنة التواضع ومنع الشبهات القاتلة.
ـــي.. تــفــعــيــل ســلــطــة مـــا تــبــقــى من  ـــثـــان وال
المؤسسات بحيث يتم منع إطــالق األعيرة 
النارية في األفراح واألتراح وليس االستسالم 
لسفه الفرجة على تحويل الموت إلى بضاعة 

يومية يجري تصديرها لألبرياء صباح مساء.

مهالك 
العبث..!!

أحفاد «أبو رغال» لن يفلتوا من العقاب
 محمد أنعم

اإلعالم الرسمي والشراكة

الضمير العالمي ُيدفن في اليمن

ــورة».. الفضائية  ــث وكالة «ســبــأ».. صحيفة «ال
«اليمنية».. اذاعــة «صنعاء».. المؤسسة العامة 
لإلذاعة والتلفزيون.. قناة «سبأ».. قناة «اإليمان».. 
صحيفتا «الجمهورية، وأكــتــوبــر».. الــخ.. طبعًا 
نتطلع أن يجسد اإلعالم الرسمي الرسالة الوطنية 
وتترجم التعيينات الشراكة وهذا ما نتوخاه من 
االستاذ وزير االعالم مع األخذ بالمعايير الوطنية 

ات والخبرات المهنية. والكفاء

للعلم أنه وسط هذه القائمة الطويلة لإلعالم 
ات المؤتمر والتحالف في  الرسمي ال وجود لكفاء
قياداتها، مثلما ال وجود لهم أيضًا في المناصب 

القيادية في وزارة اإلعالم.
نطرح هذا أمام المجلس السياسي األعلى فقد 
حان الوقت لترجمة الدستور والقانون واالتفاق 
الوطني التاريخي بين المؤتمر وحلفائه وانصار الله 

وحلفائهم.

من أولويات الدولة اليمنية وأية دولة في العالم أن تحقن دماء ابنائها وتحافظ على 
استقاللها وتبسط سيادتها على أراضيها.. الخ.

سفك والقيادة اليمنية تتوسل األمم 
ُ
فخالل عامين من العدوان ودماء اليمنيين ت

المتحدة ومجلس األمن والمنظمات الدولية والضمير العالمي أن يتحرك إلنقاذ الشعب 
اليمني من حرب اإلبادة الجماعية قصفًا وتجويعًا.

غتيل برصاص وهابيين.. ودماؤه هي التي تتدفق من 
ُ
واضح أن الضمير العالمي أ

أجساد آالف األطفال في اليمن وسوريا وليبيا وغيرها.
المجلس السياسي وحكومة االنقاذ مطالبون بالكف عن المراهنة على الخارج وأن 
يجبروا العدوان على وقف إبادة الشعب اليمني وكسر الحصار.. نحن في حرب، واألولوية 

اآلن لمجلس عسكري وسياسي في آٍن معًا.

يتنقل ياسين سعود ثعبان 
بمواقفه مــن هــذا الحجر الى 
ذلك بشكل يكشف عن حقده 
على كل شيء في الوطن، ولذا 
يتحرك بانتهازية وبعقلية 
ــهــا.. وفــي  تــآمــريــة ال حـــدود ل
استعداد للمتاجرة تى بالدماء.. 
فهذا الثعبان األرقط ارتعدت 
مفاصله بعد أن وجه له حزب 
االصالح باألمس رسالة تحذير 
عبر مقالة تضمنت تلميحًا 
بتغييره من منصبه كسفير 
ــا.. الــخــوف  ــي ــريــطــان فـــي ب
والــــــرعــــــب مــن 

االصالح دفع هذا الكائن الزاحف 
ياسين سعود ثعبان للتودد 
لــحــزب االصـــــالح ومــهــاجــمــة 
الحراك وتكذيبهم والمدافعة 

عن التاريخ الدموي لالصالح.
كل هذا السقوط من أجل أن 
يحافظ على منصبه كسفير، 
وبأسلوب البروليتاري الــرث 
ــجــده يــتــخــذ مـــن «عــفــاش»  ن
شــمــاعــة لــمــحــاولــة 
تمرير أكاذيبه 
ـــه  ـــطـــات ومـــغـــال
لتبرير متاجرته 

بدماء األبرياء..

الكاوبوي ترامب!!
طابور كبير من المتهمين باإلرهاب وتتصدر أسماؤهم قائمة الخزانة األمريكية والذي يعدون 
من أبرز المعاونين للفار هادي وفي المقدمة الزنداني، األهدل، والحسن أبكر، والحميقاني، عالوة 
على العليمي، والمخالفي.. الخ، كل هؤالء وغيرهم يعيشون في الرياض ويديرون جبهات 
يخوضها متطرفون داخل اليمن الى جانب السعودية ولم نسمع الرئيس ترامب يتحدث عن أي 
منهم، في الوقت الذي يشن عشرات الغارات على االطفال وصغار المتهمين باالنتماء لتنظيم 
القاعدة وتجري عمليات قتلهم بدم بارد بحثًا عن بطوالت كاذبة في حرب تبدو ليست إّال مجرد 
«بربجندا» يحاول من خاللها ترامب إعادة هيبة أمريكا التي سقطت في معاركها القذرة في 

افغانستان والعراق وسوريا!!

حكومات الهمج!!
مثلما تهاجم جسد االنسان الجراثيم 
والــمــكــروبــات مــن داخــلــه وخــارجــه.. 
جسد اليمن األرض واالنسان والحضارة 
والتاريخ تتعرض اليوم لمهاجمة تجار 
الحروب والمتآمرين أمثال: غزوان، بن 
دغر، العرادة، بن بريك، أبو قحطان، 
ــطــول.. فــهــذه الــنــمــاذج  والــقــائــمــة ت
التفتيتية تظهر بشاعة المخطط 

ــذي يستهدف  التآمري التمزيقي ال
وحدة اليمن وتقسيمه الى كنتونات 
مناطقية ومذهبية لالنقضاض على 
الدولة وطمس الهوية اليمنية، األمر 
الذي ُيوجب على كل القوى الوطنية 
ـــه والـــتـــحـــرك لتشكيل  الــتــصــدي ل
اصطفاف وطني واسع لوأد المشاريع 

الصغيرة.

ياسين سعود ثعبان

السعودية تهاجم اليمن وتكشف مؤخرتها إليران
ازداد التوغل اإليراني في المنطقة العربية في السنوات العشر األخيرة  

أكثر من أي وقت مضى، بسبب الدور القذر الذي تلعبه السعودية وبعض 
الدول الخليجية والتي تشن حروبًا عدوانية ضد األنظمة القومية العربية وعملت 
على اسقاطها واجتثاث االنتماء القومي واستبدال بهويات طائفية ومذهبية 
هذا ما يتضح بشكل جلي في طبيعة الصراعات الدامية المحتدمة في المنطقة 
العربية والتي تأخذ طابعًا مذهبيًا، وإذا كانت السعودية وبعض دول الخليج قد 
تآمرت على النظامين العراقي والسوري وفتحت بوابة العرب الشرقية للتمدد 
اإليراني وتشكيل الهالل الشيعي بإسقاط بغداد واالطاحة بنظام صدام حسين.. 
فإن الجبهة األكثر قوة اليوم التي يقف أمام التمدد اإليراني تعد اليمن بحكم ما 
تمثله من مهد للعروبة وأصل للعرب ونقاء هذا الشعب وتمسكه بالهوية القومية 
ودفاعه عنها باستماتة واستحالة اختراق المجتمع اليمني أو تذويبه أو دمجه 
بشعوب أخرى، فهذه الخصوصيات تمثل مصدر قوة ال يستهان بها في مواجهة 

التمدد اإليراني في المنطقة العربية.
غير أن الالفت أن المخطط التآمري السعودي على العراق وسوريا وضع اليمن 
ضمن أجندته بدليل أن الحرب العدوانية التي تشنها السعودية ودول تحالف 
العدوان على اليمن ال تخدم األمن القومي العربي على االطالق وإنما تستهدف 
ضرب البوابة الجنوبية لألمن القومي العربي واضعافها وتركها مفتوحة لمحاولة 
التمدد اإليراني الذي ال توجد له أية بيئة حاضنة داخل المجتمع اليمني ويصعب 

ان يخترق هذا الشعب تحت أية مسميات.
وخالل عامين من العدوان  السعودي بدعوى محاربة إيران وعلى الرغم من أن 
هذه المزاعم ال أساس لها من الصحة، فإننا نجد في ذات الوقت أن إيران بأسلوب 
المتآمر الحاقد يتعمد مسئولوها إطالق تصريحات صحفية تدفع دول الخليج 

للمزيد من التورط في اليمن ألنها تجني ثمار هذه الحرب القذرة، خاصة وأن النظام 
اإليراني بهذه الحرب ينتقم من الشعب اليمني ويدمر جيشه العربي الذي خاض 

حروبًا شرسة لمواجهة التمدد اإليراني الى جانب الجيش العراقي.
اليوم وبعد عامين من التورط الخليجي في اليمن وما أحدثه هذا العدوان 
من زلزال هز هذه األنظمة واقتصادياتها نجد ايران تتحرك بقوة داخل الدول 
الخليجية وتفرض اجندتها بنفس الطريقة التي اتبعتها بعد احتالل العراق من 

قبل القوات األمريكية، لكن بأساليب قد ال يغلب عليها الطابع العسكري، حيث 
يالحظ تواجد إيراني متزايد في قطر واالمارات والبحرين والسعودية والكويت 
من خالل قوتها االقتصادية واالجتماعية والمذهبية، ولعل الزيارات الرفيعة 
لمسئولين إيرانيين للعديد من العواصم الخليجية تندرج في اطار تزايد التمدد 
اإليراني وفرض اشتراطاته على دول الخليج ومن ذلك الحوار اإليراني السعودي 
الدائر حول الحج والذي تؤكد كل المعلومات أن إيران ستفرض شروطها على 

الرياض بالقوة.
الشيء اآلخر أن زيارتي الرئيس اإليراني حسن روحاني الى الكويت وسلطنة عمان 
إرادت من خاللهما طهران أن تؤكد أنها حاضرة بقوة في دول الخليج وإن كانت 
بعض دوله سحبت سفاراتها إّال أن إيران حاضرة بقوتها االقتصادية واالجتماعية 
واألمنية داخل دول الخليج، وعلى هذا األســاس ال غرابة في أن يستقبل أمير 
قطر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف -األربعاء- بالدوحة وتكرس 
مناقشتهم حول العالقات االقتصادية والتجارية وغيرها من القضايا الثنائية 

التي لم يفصح عنها.
والمثير للدهشة هو كيف تتحاور دول الخليج مع ايران وبهذا الشكل الالفت 
وعلى هذا المستوى الرفيع في الوقت الذي تواصل حربها العدوانية على اليمن 

بدعوى محاربة إيران والذي ال يمكن أن يفرط بهويته وعروبته.
حقيقة لقد أصبحت ايران تضع أقدامها على الشواطئ الغربية للخليج الفارسي 
بكل سهولة، واألحداث في البحرين تجعل المنطقة أمام تحول حتمي لمرحلة 
جديدة، والشيء اآلخر الالفت بهذا الشأن أن االشتراطات االماراتية الثالثة أو 
األسس التي حددها وزير الدولة للشئون الخارجية اإلماراتي أنور قرقاش للتعامل 
مع إيران والمتمثلة بعدم التدخل في الشأن الداخلي، وقبول طهران بأن ثورتها 
شأن داخلي وغير قابلة للتصدير، وكذلك القبول بمبدأ المواطنة على أساس الوطن، 
وليس المواطنة على أساس المذهب، والمتأمل في تفاصيل هذه األسس يجد أنها 
مات وال تحتاج الى أي اتفاق حولها.. لكنها 

َّ
مجرد جمل مطاطية، ألنها تعد مسل

تمثل رضوخًا مخجًال، وطبيعي أن تقبل بها إيران التي أصبحت حاضرة بقوة في 
دول الخليج بسبب تورطها في اليمن وبعد أن تركت مؤخرتها مفتوحة لعبث 

اإليرانيين!!


