
أحزان وأوجاع اليمن واليمنيين لم تصل الى مثل 
هذا االنهيار واالذالل والخنوع اال مرة في التاريخ 
عندما انهار سد مارب.. يوم اختلط الحابل بالنابل.. 
فكان كارثة حقيقية في تاريخنا.. واليوم هانحن 
نعيش اهــــوال مــؤامــرة كــارثــيــة فــجــرت الــدولــة 
وتستبيح دماء ابناء الشعب في كل مكان.. هاهي 

االحزان تعصر قلوبنا وتخيم على مدننا .
د االرض..  شل السيل العرم باألمس كل شيء.. تفيَّ

وجرف خزائن وثروات مملكة سبأ اعظم مملكة في التاريخ في لحظة 
غدر غير متوقعة.. 

وما أن بدأت جروحنا تندمل حتى عادت نفس الفئران لتقذف بنا الى 
نفس المشهد الكارثي المرعب.. اننا نشاهد مخالبها الفوالذية تقضي 
على كل شيء جميل في بالدنا من االطفال الى الشجر والحجر.. لم يعد 

في اليمن إال شعب يحصده الموت جوعًا أو تصطاده صواريخ طائرات 
الغزاة والخونة كفرائس تبحث عن حياة في وطن أحاله المتآمرون الى 
جحيم.. نعيش يوميًا اهوال سيل العرم.. كل يوم هامات شباب اليمن 
تتساقط جثثًا وتتمدد هنا وهناك.. وصارت تحاصرنا المقابر وحفارو 
قبور من كل مكان.. ووحدها الفئران التــزال تلهو وتلعب بدمائنا 

وثرواتنا.. بحاضرنا ومستقبلنا.. 

يا للهول.. ها هو التاريخ المأساوي للشعب اليمني 
رنا 

ّ
يتكرر اليوم، فضحايا كــوارث الفار والفئران تذك

بمأساة شعب سبأ في عهد جدنا الملك مؤلف مسرحية 
ــرر فـــراره بجلده بعد ان  «الملك الملطوم» الـــذي ب
وشوشت في اذنــه الكاهنة عن المؤامرة التي كانت 

تحيكها الجرذان ضده في سد مأرب.. 
إن الشعب اليمني يباد بشكل جنوني.. فما أحوجنا الى 
من يمنحنا شجاعة لوقف هذا القتل والمذابح.. حاولوا.. 
من اجل ان يعيش اطفال اليمن احرارًا.. من اجل ان نوقف اولئك الهمج 
الذين يريدون أن يبيعوا ابني وابنك وحفيدات بلقيس غدًا في سوق 

النخاسة.. 
يا رب إْن لم يوجد للشعب اليمني منقذ.. فعّجل لنا بنار عدن.. لعلها 

أرحم !!
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إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

ب في القنوات الفضائية بحثًا عن الصدق 
ّ
أقل

فال أجد أي بقايا.. أتوقف عند قنوات العدوان 
واالحتراب فال أرى غير النار والبارود والدماء 
واألشالء.. وأهرب إلى قنوات الترفيه فال أرى 
سوى الكالم الفارغ يتوارد بــاآلالف من بين 
وجوه وأيدي وسيقان الراقصين والطبالين ، 
فيما ال شيء يتفوق بهرجه على قنوات الشو 
اإلعــالمــي مدفوع األجــر الــفــوري والمسبق، 
حيث لــســان حــال مــن يقدمها لقد صنعت 
البهرجة وخطفت األنظار وأنت فاجر.. بائع.. 

وكذوب.
Ð  في الفضاء اإلعالمي على اتساعه ال نرى 
قيمة لإلنسان أو للصدق أو للمهنية.. وكيف 
يتحقق ذلك والفضائية التي لم يتم شراؤها 
في سوق النخاسة اإلعالمية بالجملة جرى 
شــراء أبــرز العاملين فيها بالتجزئة، حيث 
بمقدور من يشتري الذمم أن يكمل الصفقة 
بالظروف السيارة التي تدخل من تحت الباب 
أو تحت الــطــاولــة أو تستفيد مــن التطور 
التكنولوجي المصرفي فتصل إلى الحساب 

قبل أن يرتد إلى اإلعالمي الشهير طرفه!
Ð  هــل الحظتم معي قــنــوات محسوبة 
في السياسة داخــل مربع المهنية أو حتى 
السياسية مع الشعب اليمني أو السوري؟ إن 
كثيرًا مما تقدمه يكشف أن من يقدم البرنامج 
إما "مبطون" وقابض، أو واقــع تحت تأثير 
الغزل أو يفكر في الحاجة لخطوط الرجوع 

إلى قنوات شراء الذمم .
Ð  نــادرة هي النوافذ اإلعالمية التي تجد 
فيها من يصدح ببعض الحق خارج النزاعات 
واألطماع الشخصية والجهوية، فال تنسى 
مثًال التذكير بأن في اليمن شعبًا مظلومًا.. 
ومــقــدرات تدمر.. وحصارًا جــائــرًا.. وأن في 
المشهد مــن يــبــرر ويفتي ويصفق لقتل 
الضعفاء وحصار الفقراء، غير مباٍل بأن ذلك 
ليس ســوى استحضار ألســوأ مواقف الجبن 

ة. واللؤم والدناء
Ð  أما أم الدواهي وسط هذا الثراء اإلعالمي 
ــراء السياسي الــقــاتــل، أن نجد  ــث الفاجر وال
الداخل اليمني مفخخًا بمسئولين افتراضيين 
جهويين يثابرون في بقاء الشعب المظلوم 
تحت مقاصل مسئولين ونافذين ال يخافون 
الله وال يستحون من الناس، ليسيطر على 
الحال ما يمكن وصفه بالثراء األزماتي الخانق 
ــاع الشخصية  تحت لـــواء الــنــزعــات واألطــم

والجهوية.
Ð  وألن الــشــعــب اليمني شــعــب صــابــر.. 
حــكــيــم.. مــــدرك حــجــم الــمــؤامــرة وحجم 
ارة بالسوء، التزال  استخدامها من كل نفس أمَّ
أياديه ممتدة إلى السماء يدعو الله بأالَّ تعود 
فارغة.. وما يزال هذا الشعب يردد بقلبه: 

ضت أمري إلى الله». «فوَّ

ثراء أزماتي 
قاتل..!!

كلنا نعلم أن التوافق الوطني بين المؤتمر وأنصار الله فرضته 
الظروف التي يمر بها الوطن عقب العدوان السعودي األمريكي 
اإلماراتي على بالدنا، وكلنا نعلم أن كل طرف منهما يحمل 
على اآلخر الكثير من المآخذ واألخطاء والهفوات عالوة على 
الحسابات السياسية ومع ذلك كانت وماتزال حكمة القيادة 
السياسية للطرفين هي صمام أمان لهذا التوافق ، والتي نجحت 
في تذويب الخالفات وطي كافة الملفات وغلبت الهم الوطني 
والمصلحة الوطنية على ما دونها من المصالح ، ولذلك على 
نشطاء الفقعسة والمفقعسين من الطرفين أن يكونوا أكثر 
عقالنية وأن يتعلموا من القيادة حسن التصرف ، فالوطن 
يمر بمرحلة عصيبة التحتمل العنتريات والتراشقات اإلعالمية 
الحاصلة والكيد المتبادل وخصوصًا أن هذه الممارسات لن تفت 
في عضد هذا التوافق والتحالف.. وحال هؤالء (الفقاعسة) كمن 

يحرث في البحر .
* وهنا ينبغي التأكيد على حقيقة مهمة أنــه ال المؤتمر 
قادر على اإلطاحة بأنصار الله ، وال أنصار الله يستطيعون 
أن يزيحوا المؤتمر وينالوا من قاعدته الجماهيرية العريضة 
وارتباطها بقيادتها الحكيمة، لذا ما (بش) داعي للف والدوران 
والتذاكي من قبل بعض الفهلويين بنشر حكاوي وحزاوي بأن 
كل طرف يحيك التآمر على الطرف اآلخر ، وبأن المؤتمر ينسق 
مع اإلمارات ، وأنصار الله يتحاورون مع السعودية ، وهلم جر 
من هذه «المجابر» التي ال تخلو من الكيد ، وهنا ينبغي اإلشارة 
إلى أن من يظن أن نشر مثل هذه الخبابير سيؤدي إلى انفراط 
عقد تحالف المؤتمر واألنصار فهو واهم كل الوهم ، ومعتوه 
كل العته ، وخصوصًا ما  دامت قيادة المؤتمر واألنصار  هي من 

تضبط إيقاع هذا التوافق والتحالف القائم  .
* وزارة التربية والتعليم بهيئاتها ومؤسساتها التعليمية 
والتربوية يجب تحييدها عن أي أنشطة أو ممارسات حزبية أو 
سياسية أو طائفية أو مذهبية ، بحيث تخضع للمناهج الدراسية 
الحكومية وللسياسة التعليمية الرسمية، بغض النظر عن انتماء 
قيادة الوزارة أو المكون الذي يمثله ، ومن هذا المنطلق وبما أن 
الوزارة اليوم في ظل حكومة اإلنقاذ الوطني  من حقائب مكون 
أنصار الله فإنهم مطالبون بعدم تجييرها لخدمة توجهاتهم 
وعدم إقحام خصوصيات وأدبيات الجماعة وشعاراتها في 
العملية التعليمية ، وهنا البد من الوقوف بحزم أمام تصرفات 
المدعو الطيري الذي أصيب بالهوس ويصر على إقحام شعار 
الصرخة في مدارس العاصمة ، والعمل على إيقافه عند حده ، 
وما بش داعي (للدليز) حقه في هذا التوقيت ، فالمدارس لها 
مناهجها وسياستها الحكومية التي ال مكان فيها ألي أنشطة 
وممارسات خاصة بحزب أو جماعة أو مذهب أو طائفة.. ويكفينا 

(جنان لوزي) يا طيري  .
 * الناس بدون مرتبات والدولة مفلسة على اآلخر  ، ولم يعد 
هنالك اعتمادات وال نثريات وال ما يغري في الوظائف الحكومية 
ومع ذلك نسمع عن تغييرات وصراعات وخالفات حول تعيين 
هذا الشخص وتغيير اآلخر من نفس المنصب وهات يا حمالت 
وتراشقات إعالمية وتبادل اتهامات، وال أعلم على ماذا يتصارع 
هؤالء ما دام الوضع المالي على البالطة ؟!! صحيح هناك بعض 
المؤسسات اإليرادية التي يكثر اللغط والصراع بشأنها ولكن 
حتى تلكم المؤسسات يجب أن تخضع التعيينات فيها لمعايير 
قانونية ووظيفية بحيث تكون هي الفيصل ، ال أن تتحول 
المسألة إلى عملية إقصاء لطرف على حساب استحواذ الطرف 
اآلخر دونما إعمال لمعايير النزاهة والتخصص والخبرة وحسن 
اإلدارة والتي هي كفيلة بترجيح كفة من يمتلكها ويحسنها 

ات السياسية والحزبية  . ات واالنتماء بغض النظر عن الوالء
* برقية العزاء التي بعث بها المسخ الخائن محمد اليدومي 
للزهايمري سلمان في مقتل الطيارين والضباط الذين كانوا على 
متن مروحية سعودية بمأرب ال تخلو من الدياثة السياسية ، 
اك لم يكلف نفسه تعزية أسر المرتزقة والمغرر 

ّ
فهذا الغر األف

بهم من اليمنيين الذين ُيقتلون وهم يقاتلون في صف العدوان 
ال لشيء سوى كونهم من اليمنيين ،ولكن القتلى من ضباط 
جنود أسياده آل سعود جعله يسارع للتعزية باسمه ونيابة عن 
حزبه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حقارة ووضاعة هذا 
الشخص الذي يبحث عن رضا وود آل سعود عنه وعن حزبه 
منح لهم وألمثالهم 

ُ
لتستمر المكرمات واإلعانات الشهرية التي ت

من مرتزقة الريال السعودي الذين يتسكعون على أبواب اللجنة 
الخاصة السعودية للحصول عليها كثمن خيانتهم وتآمرهم 
على قتل أبناء شعبهم وتدمير وطنهم وتمكين الطامعين 
من الغزاة والمحتلين من السيطرة على سواحله وجزره ومدنه 
ومواقعه الحيوية وتحويله إلى بؤرة للصراعات والفتن واألزمات 
، لذا ال غرابة أن ينبطح اليدومي ويسقط كل هذا السقوط 
مادام قد قبل على نفسه وحزبه بالهوان والمذلة  ، وفي نهاية 
المطاف ومهما صنع وأمثاله من الخونة فلن يحصلوا على ثقة 
آل سعود ولن تستمر مكرماتهم ومعوناتهم لهم وسيأتي 
اليوم الذي يتم فيه الخالص منهم ولكن بعد أن يتم االنتهاء 
من استخدامهم في تنفيذ المخططات السعودية واإلماراتية 
واألمريكية والصهيونية ، وحينها لن يجدوا أي مأوى يأويهم 
داخل اليمن ولن يكون هنالك أي قبول لهم في الخارج ، وحينها 
 وكمدًا وهي نهاية 

ً
ال مناص لهم وال خيار غير االنتحار حسرة

كل خائن وعميل باع أرضه وعرضه من أجل المال والسلطة.
وحتى الملتقى.. دمتم سالمين

رسائل على 
الطائر 

  عبدالفتاح علي البنوس

بدون زعل

  محمد انعم

اليمن.. وعقدة الفار والفئران

سارق محترف في جنيف
يقف المدعو بن دغر 
ومــــن مــعــه فـــي جنيف 
ــعــديــد  وســــط أعـــيـــن ال
ــم الــتــي  ــعــال مـــن دول ال
تنظر إليه شزرًا كسارق 
لمرتبات قرابة مليوني 
ــوظــف يــمــنــي لسبعة  م
ــب في  ــســب ــت أشـــهـــر وم
مآسي ماليين اليمنيين. 

وألن بن دغر وأمثاله لصوص محترفون، 
لن يتردد أن يتوسل العالم ويذرف دموع 
التماسيح للحصول على المزيد من األموال، 
في استثماٍر قذر لمعاناة الشعب اليمني..

ــــــدري كيف   الن
يثق العالم بحكومة 
ــــســــرق رواتــــــب  ت
الموظفين لقرابة 
العام وتسببت في 
مــفــاقــمــة الــكــارثــة 
ــتــي  ـــيـــة ال اإلنـــســـان
يعاني منها الشعب 
الــيــمــنــي؟! فــإن تم 
منحها دعمًا ومساعدات للشعب اليمني 
الذي يواجه المجاعة.. فهذه هي الكارثة 
بــذاتــهــا!! وسيظل هــذا الشعب ضحية 

نصابين محترفين!!

المتاجرون باألرض والعرض
ـــدى دعــاة  تــظــهــر أقــبــح صـــور الــعــهــر الــســيــاســي ل

ـــــن  ـــــذي خــرجــوا االنـــــفـــــصـــــال وال
يستشيطون غضبًا على 
ــوحــدة  رفـــع عــلــم دولــــة ال

ــة عــدن  ــن ــدي ـــي م ــيــمــنــيــة ف ال
المغتصبة من قبل دول تحالف العدوان 

بقيادة السعودية، والتي على أرضها 
الطاهرة ترفع صور وأعــالم قيادة دول 

الغزاة الجدد.
ــمــكــن أن يـــكـــون هــنــاك  ال ي
يمني شــمــالــي أو جــنــوبــي يصل 
ــوى من  ــمــســت ــل هــــذا ال ــث ــــى م ال

العهر، حتى المرتزقة والعمالء 

يــبــررون عمالتهم بدعوى إعــادة الشرعية، والغزاة 
أيضًا يرفعون علم اليمن الموحد.. لكن 
المدعو عمر بن فريد وعادل 
الشبحي وأمثالهما خرجوا 
يتباكون على الجنوب.. ولو 
كانوا يحملون فعًال ذرة من 
الوطنية واالنتماء لليمن، أو 
من رجولة ثوار الذئاب الحمر 
لثاروا ضد الغزاة الجدد بدًال من 
أن يظلوا مجرد سلعة في محالت 

أصحاب الرايات الحمراء..
فتبًا لكم أيها الخونة المتاجرون بــاألرض 

والعرض.

عابد المهذري يكتب:

» تحية » لـ
عندما تكون صحفيًا تمتلك 
ة  ــاء ــف مـــهـــارات ابــداعــيــة وك
ــة.. فـــإنـــك تستطيع  ــي مــهــن
وبسهولة اجتياز كل المحاذير 
وكسر اي موانع وعوائق نشر.. 
وتتمكن من ايصال رسالتك 
بفكرة صحفية ابداعية تحطم 
ــي تــحــاصــرك  ــت ــقــيــود ال كـــل ال
ـــن اداء عملك  ــعــك م ــمــن وت

الصحفي بحرية .
للميثاق تحية قــارئ أضناه جــدب الساحة الصحافية 
ة وإعادة  وخلوها من الصحف الغنية بموادها المحفزة للقراء
االعتبار لمهنة الكتابة والصحافة .. إذ تعج الساحة بكمٍّ 
متكاثر من جرائد الغثاء والخواء الملوث لبيئة صاحبة 

الجاللة .
وال عزاء لمن يزعجهم اإلشادة بأداء «الميثاق».

إيران.. حقد تاريخي على اليمن!!
هناك عداء تاريخي بين الشعب اليمني والفرس فقد 
دعموا القائد اليمني سيف بن ذي يزن بأخطر جيش من 
القتلة والمجرمين الذين كانت سجونهم تكتض بهم 

لتحرير اليمن من األحباش، ولم يكتفوا 
بذلك بل إنهم اغتالوا سيف بن ذي 
يزن واحتلوا اليمن، ولم يتردد باذان 
أن يعلن اسالمه ليظل حاكمًا على 

اليمن.
وعندما قدمت إيران سفينة ماء لمساعدة 

الشعب اليمني الــذي يتعرض 
لـــعـــدوان ١٧ دولـــة وحــصــار 
جائر، كانت الرسالة واضحة لكن 
المشكلة هي في غباء وبالدة 
ــي حقد  ــيــس ف آل ســعــود، ول

وكراهية الفرس لليمن.
كــمــا أن جميع تصريحات 
الــمــســئــولــيــن اإليـــرانـــيـــيـــن ال 

تحمل إّال الحقد والكراهية للشعب اليمني وال تعّبر 
عن حرص على اليمن، بدليل أنها تعطي مصداقية 
للمزاعم واالكــاذيــب الــســعــوديــة.. ولــعــل آخــر تلك 
ــر الدفاع  ــى بــه وزي التصريحات مــا أدل
اإليراني -األربعاء- تزامنًا مع زيارة 
وزيــر الدفاع األمريكي للمنطقة، 
والذي بدًال من أن يرد على االتهامات 
والمزاعم السعودية األمريكية ويدحض 
اكــاذيــبــهــم ذهـــب وبــخــطــاب طــائــفــي قــذر 
للتحريض على استمرار العدوان 

على اليمن.
الحكومة اليمنية مطالبة بأال تظل 
تداري إيران بعد أن طفح الكيل.. 
وعليها أن تتخذ موقفًا يضع حدًا 
نهائيًا ألكاذيب  السعودية وأمريكا 
ــران تواصل االنتقام من  طالما إي

الشعب اليمني!!

«مكافحة اإلرهاب» 
بمدربين وهابيين!!

ال تتوقف فقاسة اإلرهاب 
ــــاج جــــيــــوش مــن  ــــت ــــن ان ع
اإلرهابيين بشكل متواصل.. 
فــهــا هــي الــســعــوديــة وعبر 
الكتائب الوهابية العائدة من 
افغانستان والشيشان الذين 
يــحــكــمــون قــبــضــتــهــم على 
العديد من المناطق اليمنية 
صــاروا يستقطبون الشباب 
اليمني الى القاعدة وداعش 
بدعوى مكافحة اإلرهــاب.. 
فقد شهدت االسبوع الماضي 
المنطقة العسكرية األولــى 
بــحــضــرمــوت تــخــرج دفعة 
طــلــق عليها وبــكــل بجاحة 

ُ
أ

تخصص «مكافحة اإلرهاب» 
وتم االحتفال بهذه الدفعة 
بشكل الفت بغية استقطاب 
المزيد من الشباب الى صفوف 
الوهابيين، األمر الذي يكشف 
ــتــمــدد الــوهــابــي  خــطــورة ال
واإلرهابي في اليمن بدعوى 

مكافحة اإلرهاب.
العالم يعرف أن اإلرهابيين 
يقاتلون في صفوف تحالف 
الــعــدوان.. لكن األخــطــر أن 
يتم تفخيخ عــقــول شباب 
اليمن بأخطر أحزمة ناسفة 
من قبل السعودية بدعوى 

مكافحة اإلرهاب!

إصابة مغترب يمني في اعتداء مسلح بنيويورك
تــعــرض محل تــجــاري ألحــد المغتربين اليمنيين 
في أمريكا بمدينة نيويورك لهجوم مسلح من قبل 
عصابة اقتحمت المحل.. وقد اسفر االعتداء عن اصابة 
المغترب اليمني ماجد نعمان العقبي من ابناء قرية 
الملحكي الشعر، بطلق ناري إصابة بليغة نقل على إثرها 
الى غرفة االنعاش بعد أن اخترقت الرصاصة ظهره 
وخرجت من البطن، وقد غادر غرفة االنعاش الجمعة 

ومايزال بحاجة للعديد من العمليات.
كما تسبب االعتداء بإصابة مغترب يمني آخر في 

إحدى قدميه إصابة طفيفة.

حضرموت .. وناقوس الخطر
«األقلمة».. فمن باع الثوابت الوطنية  كشفت اخبار حضرموت عن الوجه القبيح لـ

واهداف ثورة سبتمبر واكتوبر ال غرابة أن يبيع األرض والعرض!!
لم يصغ المتآمرون لنصح الناصحين من خطورة األقلمة واالستعانة بالخارج، فها 
هي مقصات التقطيع تمزق الجنوب والشمال.. ويقف اصحاب الشعارات البراقة 
كالبلهاء.. مصدومين مما يحدث.. أما أدعياء الشرعية فلم يعد لهم ال حول وال قوة..
وتبقى مسئولية القوى الوطنية التي  عليها  إنقاذ حضرموت من التمزق 

واإلرهاب.

بوابة االنتصار
منذ أن فتح الــعــدوان الهمجي السعودي 
واالحتراب الداخلي أبواب اليمن صار كل شيء 
بشع ومرعب يهاجم ويخيم على أرضنا من 
القتل العبثي الى الجوع واألمراض التي تمتص 
دماء ماليين اليمنيين بشكل مخيف في المدن 
ــقــرى.. فيما تقتحم جحافل الفقر بيوت  وال

اليمنيين وتنهب كل ما تبقى من المدخرات.. 
اإلرهــاب.. القتل.. المرتزقة.. العمالة.. تجار 
الحروب.. حفارو القبور.. عشاق الدمار.. لصوص 

الثورات..
إن على أولي البأس إغالق األبواب التي فتحها 

العدوان ليكلل صمود شعبنا باالنتصار.


