
القيادي المؤتمري زيد 
احمد الحاشي -رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام في 
مديرية المفتاح محافظة 
حجة، أحد فرسان المؤتمر 
ــي كـــبـــده في  ــذت ــل قــــدم ف
مــعــارك الــشــرف والرجولة 
دفـــاعـــًا عـــن الـــوطـــن وفــي 
مواجهة العدوان السعودي 

الهمجي.
تحية آلبــاء يجسدون القدوة بترجمة القيم والمبادئ 
العظيمة للثورة اليمنية والميثاق الوطني عندما يحصحص 

الحق.
يا نداء الوطن  فقد سارع فلذتا كبده أسامة ومحمد ولبَّ

ــى مــيــاديــن الــشــرف..  وانطلقا ال
فاستشهد محمد في مأرب وهو 
يتصدى للعدوان ومرتزقته في ٩ 

سبتمبر ٢٠١٦م.
ولــم يمر عــام إال وحلقت روح 
شقيقه اسامة في ملكوت الله بعد 
أن استشهد في عسير في ٢٦ 

سبتمبر ٢٠١٧م.
ال خوف على اليمن طالما وفيها 
عظماء أمثال زيد احمد الحاشي 

ممن ال يبخلون على الوطن حتى بفلذات أكبادهم..
وسالم على كل شهداء اليمن..

موننا حقيقة 
ّ
وسالم على كل اآلباء واألمهات الذين يعل

حب الوطن والوالء الوطني..

صنعاء تــنــزف.. عــدن أيضًا تــنــزف.. اليمن 
كلها حولها كالب مسعورة تنهشها من كل 
مكان.. الشعب يتضور جوعًا وفقرًا وتفتك به 
األمراض ويعاني من جوع وفقر ويواجه عدوانًا 

همجيًا وحصارًا جائرًا بقيادة السعودية.
الغزاة يحصدون أرواح عشرات اآلالف من 
الجو والبر والبحر.. والمرتزقة والخونة ينهكون 
الشعب في صراعات عبثية.. ويعّبدون الطرق 
للغزاة لنهب النفط والغاز وثــروات البالد، 
ليزدادوا تجبرًا، والشعب اليمني ضعفًا وتمزقًا.

اليوم اليمن تحن شوقًا ألقدام أولئك الحفاة الذين صنعوا ملحمة مارد الثورة 
ومعجزة الذئاب الحمر، الذين وضعوا نهاية لذلك الماضي البغيض، وحرروا 
األرض واإلنسان من المشانق والموت جوعًا ومرضًا وقضوا على العبودية 

واالستبداد واالستعمار.
نقول بمناسبة االحتفال بالعيد الـ٤٥ الندالع ثورة ١٤ أكتوبر من جبال 
ردفان الشماء عام ١٩٦٣م بقيادة البطل راجح بن غالب لبوزة.. إن الشعب 
اليمني في الشمال والجنوب يحتفل وهو يبكي حزنًا وقهرًا على خسارته في 

معركة الدفاع عن هذه الثورة العظيمة التي جحد الكثيرون فضلها، وتآمروا 
عليها ولم يكترثوا بخطورة التضحية بأعظم انتصارات هذا الشعب بعد 

نضال قرون من الزمن.
ما يعتمل على الواقع يؤكد أن المارد لن يظل حبيس القمقم طالما والذئاب 
الحمر متأهبة إلخراج اليمن من هذا المأزق واالنسداد الذي وصلت إليه القوى 

السياسية.
إن األوضاع التي تعيشها اليمن ال تختلف عن تلك الفصول المآساوية التي 
جرت أحداثها في مطلع ستينيات القرن الماضي وضاقت األحوال واستنفد 
الغزاة والطغاة وعمالؤهم كل أوراقهم بعد أن أصبحت الساحة واضحة وفيها 

ه، كما ذهبت  يقف الشعب اليمني ليواجه أعــداء
بعض األحــزاب الى االفــالس وغيرها الى االرتماء 
جهارًا نهارًا في أحضان أعــداء الشعب، ولم يعد 
بمقدورها المتاجرة بقضية الشعب اليمني مرة 
أخرى، فانحازت الى جانب الغزاة الستعباد الشعب 
والمتاجرة بــاألرض والعرض وشاركت في سفك 
دماء ابناء الشعب بكل وحشية خدمة ألعداء الثورة 

اليمنية «٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر».
إن تــاريــخ شعبنا النضالي يعلمنا أن الخونة 
والمرتزقة والعمالء والمتاجرين بالدين ال يمكن أن يقودوا مشروعًا وطنيًا 

جامعًا بحجم اليمن مهما رفعوا من شعارات براقة.
نعتقد أن الظروف الموضوعية والذاتية مهيأة لثورة يمنية تحررية.. 
وإن لم تنطلق من صنعاء ستنطلق من كل قرية ومدينة.. والشعب العظيم 
الذي هزم جيوش االمبراطورية التي لم تغب عنها الشمس لن تعجزه 
حثالة الميليشيات والمرتزقة والجيوش الديكورية للغزاة الجدد.. فترقبوا 
انطالق فجر جديد تشقه الذئاب الحمر يطوي هذا القبح والعار الذي 

سُيغسل بالدم.
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 محمد أنعم

اليمن تحن شوقًا للذئاب الحمر

فجأة أصبح التحالف مجرمًا ويقتل األطفال، ولوال صيحات 
ـــــوال  الناشطون  الناشطين لــكــان القتلى بمئات اآلالف..ل
المحايدون الذين انفقت على مهاجمتهم توكل كرمان 
وعصاباتها في اسطنبول الوقت والجهد وجندت العامالت 
والعاملين عندها في قناة بلقيس للهجوم عليهم أو" علينا"  
ليًال ونهارًا.. فقط ألننا ضد الحرب ومع الخيار السياسي لحل 

األزمة. 
اآلن اصبح القصف السعودي مرئيًا من قبلكم.. بعد حالة 
الدعم والمباركة له والتهليل..  بعد كل هذه المآسي..  فقط 
الن مخطط حزب اإلصــالح لم ينجح ولن يعود للحكم في 

المناطق المحررة. 
اآلن اصبح اإلماراتي والسعودي محتلين لليمن النهم ضد 
تمدد اإلصالح ونشاطه اإلرهابي في الجنوب، ودعمه للقاعدة 

والتيارات اإلخوانية.. 
اآلن لم تعد الشرعية تعنيكم..  النها ال تعني عودة حزب 
اإلصالح. وانتم من ضج الدنيا بدعم الحرب، والقصف، والقتل 
واالحتراب الداخلي لظنكم ان اإلصالح الذي طرده الحوثيون 
وصالح عائد، وأن طائرات ومليارات الخليج جاءت فقط إلنقاذ 

اإلصالح.. ياللخيبة.. 
حقيقة شكرًا.. األزمــة القطرية...  التي شقت وكشفت 
األجندة الخليجية في اليمن، لنرى بوضوح اي دولــة واي 

شرعية يدعمها حزب اإلصالح من الدوحة- اسطنبول
إذًا.. انتم لستم مع عودة الدولة.. انتم مع عودة تاريخكم 
االســود..فــي الجنوب والــشــمــال.. لهذا انتم ضــد أي تيار 
يخالفكم.. ولستم مع الحل السلمي.. لم نندهش كنا نعرف 

نواياكم.. وانكم اول من هدم عماد الدولة. 
يا توكل كرمان... الذين كنِت وعمالِك في بلقيس تحرضون 
ــحــرب.. وتتهمونهم بالحياد تــارة  عليهم النهم ضــد ال
وبالحوثية تارة اخرى.. يتابعون ما تكتبين اآلن ويضحكون.. 

ثقي انهم يضحكون.. مزيدًا من الهذيان.. واستمري.. 
يا توكل يا من تطلبين الدعم والمساندة من (الناشطين) لن 
تجدي إال الخذالن.. وخذيها مني.. من صحفية عادية جدااااا 
اسمها منى صفوان: اتحداك ان تثبتي على موقفك.. ويكفي 
فخرًا لكل يمني أنه ثبت على موقفه من الحرب.. وان جرك 
الزمن والتاريخ لتقفي خلف اليمنيين الذين باركِت قتلهم..  
تؤكدين اآلن بشاعة الحرب.. فإن صراخك لن يغسل عارك.. 
وعني لن انسى انك باركِت تسليم بــالدي لحرب قــذرة.. 
كنت تحلمين ان تعيدك وحزبِك للحكم.. لكن الله حي.. 

وعدل.. ومنتقم.

هذيان 
ل كرمان

ُّ
توك

منى صفوان

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

نفس الذين قالوا لنا نحن نقتلكم من أجلكم يرفعون 
عقيرة نحن نستولي على منابع النفط والموانئ والجزر 
ونمزقكم من أجل وحدتكم.. مع ذلك فكثيرنا لم يفهم 
بعد مما يحدث سوى أنه يشعر بالوجع ويشكك في 
هوية الفاعل المجرم، مطمئنًا ألناشيد المنشدين: 

عشت يا سبتمبر التحرير.. والله الله يا أكتوبر.
ä  خــرج الــربــح تحت الــمــطــر، ومــع ذلــك مــا يــزال 
المضغوطون بمفردات االحتراب الداخلي في صوره 
االنتهازية التجويعية المقيتة يراهنون على ذاكرتنا 
الضعيفة، فمن يقرأ لكل عريج أو أعــرج خطه؟ من 
يمرر صدمة كهربائية ولو ضعيفة على هذا الجسد 
اليمني المتورم بالبالدة والتماهي مع الخيارات البائسة؟
ä  ما أبشع الــذاكــرة الضعيفة وهــي تقرأ المشهد 
بصورة مبتسرة قاصرة، حتى وأهداف سبتمبر وأكتوبر 
ــزادات محارق التشظي  تتعرض للبيع البخس في م
ات االنتهازية الضيقة تحت وهم البحث  وشرانق الوالء
عن دولة اتحادية عوضًا عن دولة الوحدة دون فهم 
أن ما أريد لليمن هو التمزق وتصارع المتمزقين الذين 
كذبوا علينا بمؤتمر الحوار والدولة االتحادية ثم أكدوا 
كذبهم بما انتهت وتنتهي إليه األمور حيث ليس من 
تعزيز لمشهد قتل اليمنيين وتدمير بالدهم سوى 
مشهد ارتفاع النبرة االنفصالية والتماهي مع أهداف 
قتل كل شيء ونزع اليمن من أهله اسمًا وجسمًا، وجلب 
كل عناصر العرقنة والصوملة معًا إلى ما وراء القول 

بعدم يمنية الجنوب حتى وهو قول ُمجاٍف للتاريخ.
ä  لم يفهم األغبياء من كل األطــراف داللــة أن ما 
يحدث اليوم في عدن ليس مقطوع الصلة بكون لجنة 
مشروع دستور موفنبيك جرت طباخته في أبوظبي 
بعد رحلة مكوكية لالطالع على تجارب الفيدراليات 
لتأتي أبوظبي بنفسها هذه المرة كإحدى أدوات المخرج 

األمريكي الكبير.
ä  والكارثة أن يجري االحتراب والتمزيق على هامش 
الحرب، ويجري معه تعطل كل أسباب الحياة وتنمية 
صناعة الموت تدميرًا، ومجازر وضربًا للهوية في مقتل.
ä  وهنا عندي استفهاميات لكل من زعموا وصًال 
باليمنية ليلى.. ما الذي يفكر به المؤتمر الشعبي العام 
ومن بقي من االشتراكيين الوحدويين وكل أطراف 
إنجاز الوحدة؟ هل اليــزال القول: " من يصنع إنجازًا 
يموت للدفاع عنه " صالحًا لالستخدام اآلدمي في اليمن؟ 
وهل اقتنع أنصار الله إلى ما تحت أيديهم من ممزق 
البالد وبؤسه، فيما الوطن كله يضيع.. جغرافيا وناسًا.. 

وأحالمًا؟
ä   هل لدى تجمع اإلصالح جديد لمنتجاته البائسة 
وهو يكتشف في أعماقه مؤخرًا أهمية تحرير عدن 
على صنعاء نفسها، و يرى بعينه من دفعوه إلحراق 
مراكبه في الشمال ال يريدونه في الجنوب، حيث القضية 
الجنوبية كما يفهمها الحراك والسعودية واإلمــارات 
ليست سوى االرتداد وطرد كل ما هو شمالي من بائع 
المجلجل وبائع الطماطم وحتى حزب اإلصالح المطلوب 

مقرات وأشخاصًا.
ä  والكارثة هي هذه المزايدة في االحتفال بأعياد 
وراء أعياد، فيما تحرق األهــداف في شرانق األطماع 
الشخصية والجهوية الضيقة ابتداء بمواقف عبدربه 

وانتهاًء بعم الطفلة بثينة، ومزاد البيع مستمر.
ä  يا رب احفظ اليمنيين وبالدهم.. ذلك أن عبدك 
البائس الفقير ال يرى إال أحصنة طروادة، وال يرى من 

معلم لجبل الجودي أو سفينة نوح.

وطن يضيع.. 
تذكير لألغبياء..!!

بــدأت مأساة الشعب اليمني مع االستعمار البريطاني 
في ١٩ يناير ١٨٣٩م عندما قاد الكاتبن هينس الحملة 
العسكرية البريطانية الحتالل جنوبنا الغالي، وبعد أن 
فشل أمام بسالة المقاومة اليمنية التي أصلت سفنه الحربية 
بالنيران من قلعة صيرة، عاد وبحث عن مرتزقة داخل عدن 
وقلعة صيرة، وبالمال وجد الخونة والعمالء الذين كشفوا له 
ضعف أسلحة المقاومة ومدافعهم.. وعلى الفور سقطت 

عدن أسيرة وأباد الغزاة رجالها وسبوا النساء، وحولوا سكانها 
الى عبيد ونجحوا في احتالل جزء غاٍل من بالدنا قرابة ١٢٩ 

عامًا.
كانت باألمس عدن عصية.. وفشل الغزاة وعمالؤهم في 
إعــادة احتالل عدن حتى جاء الخونة أمثال هــادي وشالل 
وغيرهما فأدخلوا الغزاة من جديد الــى عــدن.. ولكنهم 

سيدحرون طال الزمن أم قصر!!

«هينس» و«شالل» و«هادي»
يبدو أن نهاية حــزب االصــالح 
ستكون نفس النهاية المأساوية 
للخائن والعميل ابن العلقمي الذي 
فتح مساجد بــغــداد وقصورها 
لــخــيــول الـــغـــزاة.. بــل إن نهاية 
العمالء والخونة والمرتزقة تكون 
متشابهة جدًا على مدى التاريخ 

لمن يريد أن يتعظ.
فها هو حزب االصــالح وكهنته 
وأبواقه وميليشياته أصبح ُيقتلع 
من عدن قلعًا ولم يعد قادرًا على 
أن يحمي حتى مقرًا له في عدن 
أو غــيــرهــا.. بعد أن كــان عفاش 
يقيم الدنيا وال يقعدها لو تعرض 
ــداء فـــردي..  مــقــر حـــزب مــا العــت
والمثير للسخرية أن البعض من 
الــســذج مــايــزالــون يراهنون على 
حزب االصــالح، ويعدونه المنقذ 

«المحرر» لليمن.

ــحــمــقــى  ـــــــؤالء ال ـــــال ه ـــــث وألم
ـــقـــول: االصــــالح  ــيــن ن ــمــغــفــل وال
انتهى نهاية مخزية مثله مثل 
ابــن العلقمي.. واألْولـــى أن يحرر 
لها الــى كالب  قياداته -التي حوَّ
ـــجـــدد- من  ـــغـــزاة ال ــتــحــرس ال ل
مــعــتــقــالت الــــمــــوت، أو يــحــرر 

مقراته.. بدًال من زج عناصره في 
معارك قذرة ضد الشعب اليمني!!
ــو كـــان حـــزب االصــــالح وطنيًا  ل
وحـــرًا.. لسحب عناصره ومنعها 
من المشاركة في تحالف العدوان.. 
لكنه حــزب عميل وخــائــن حتى 

لدماء اعضائه!!

اإلصالح.. في مهمة كلب الحراسة للغزاة

الزميل الجابري.. 
سالمات

ــصــحــفــي المتميز  ــب وال ــات ــك ال
ـــري أجـــرى  ـــجـــاب ــعــم ال ــمــن ــدال عــب
عملية جراحية ناجحة في إحدى 
مستشفيات العاصمة بعد سنوات 

من الصبر على األلم.
أسرة تحرير «الميثاق» وإعالميو 
المؤتمر يتمنون الشفاء العاجل 
للزميل القدير عبدالمنعم الجابري 
وأن يعود الــى عشه وهــو فــي أتم 
الصحة والعافية ليواصل مشواره 
ـــتـــه الــوطــنــيــة  ــــداعــــي ورســـال اإلب
والمهنية.. وال شــرَّ عليكم يــا أبا 

خيرالله.

إطالق اسم الشهيد الجائفي على شارع الستين الجنوبي

زيد الحاشي.. وسام فخر لألجيال

تخليدًا لرمز وطني وقائد عسكري محنك بحجم الشهيد اللواء علي بن علي الجائفي 
قائد قــوات الحرس الجمهوري الــذي استشهد في المذبحة التي ارتكبها طيران 
العدوان السعودي بقصفه مجلس عزاء آل الرويشان في القاعة الكبرى عصر يوم الـ٨ 
من أكتوبر ٢٠١٦م، فقد أعلن وكيل أمانة العاصمة المهندس عايض الشميري 
«شارع الشهيد الجائفي» ليظل حاضرًا ومصدر  عن تسمية شارع الستين الجنوبي بـ

فخر ألجيال اليمن.
جاء ذلك في الفعالية التي أقيمت تكريمًا للشهيد بمشاركة عدد من المسئولين 

والشخصيات االجتماعية والتي تم فيها تكريم أسرة الشهيد االسبوع الماضي.

الزعيم.. وما خفي حول العملية

عباس غالب.. ُعذرًا
فقيد الصحافة اليمنية األستاذ عباس غالب، وهب حياته من أجل اليمن أرضًا 
جعنا برحيله في 

ُ
وإنسانًا وظل جنديًا مخلصًا في خنادق الدفاع عن الوطن الى أن ف

أغسطس.
وما يحز في النفس أن هامة بحجم االستاذ عباس غالب والذي ترك بصمات جميلة 
ذل وهو على فراش المرض.. ونخذله وهو في القبر، حيث مايزال 

ُ
ورائعة في حياتنا خ

عليه قرابة ثالثة ماليين لمستشفى العلوم والتكنولوجيا ولم تستطع أسرة األستاذ 
عباس استعادة سيارته المحجوزة إّال بعد تسديد تكاليف العالج.

«الميثاق» تناشد رئيس وأعضاء المجلس السياسي ورئيس الحكومة التدخل 
السيما وزميلنا لم يورث إال قلمًا وكتابًا وحب الوطن.. فال تخذلونا جميعًا مع أستاذنا 

عباس غالب..

على مدى أكثر من ثمانية 
ـــعـــدوان  أشـــهـــر وتــحــالــف ال
يرفض السماح للفريق الطبي 
الروسي بالوصول الى العاصمة 
صنعاء إلجراء عملية جراحية 
للزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية االسبق 
ــمــؤتــمــر الشعبي  رئــيــس ال
ـــام هــذا التعنت  ــعــام.. وأم ال

ـــــم الــمــتــحــدة  ـــارســـت األم م
ضغوطات كبيرة على تحالف 
العدوان ما اضطره الى السماح 
للفريق الطبي بالوصول الى 
صنعاء إلجراء عملية جراحية 
للزعيم.. وقد تمت بنجاح ولله 

الحمد.
وعــلــى الـــذيـــن يتبجحون 
ويـــزعـــمـــون أنـــهـــم انـــقـــذوا 

الزعيم.. عليهم أن يثبتوا حقًا 
إنسانيتهم ويعلنوا فتح مطار 
صنعاء الدولي إلنقاذ أكثر من 
مــائــة ألـــف مــريــض وجــريــح، 
وبـــدون مــزايــدات مفضوحة 
ودسائس مكشوفة.. فوالله 
لحجبتم  عتكم  باستطا ــو  ل
الشمس والــهــواء عــن اليمن 

وعن الزعيم أوًال.

عدد مكّرس بمناسبة
 العيد الـ٥٤ 

لثورة ١٤ أكتوبر الخالدة

عدن.. صورة واحدة 
الستعمارين

المناضل راشــد محمد ثابت 
ــه تفاصيل  ـــروي فــي كــتــاب ل ي
مــرعــبــة عــن بــشــاعــة أســالــيــب 
التعذيب في سجون االستعمار 
ـــي عــــدن قبل  الــبــريــطــانــي ف

االستقالل.
اليوم هادي وشالل وعرب وبن 
لوا عدن الى ساحة قتل  دغر حوَّ
مفتوحة يمارس فيها الغزاة 
الــجــدد حــفــالت مـــوت يومية 
إلشباع سيادتهم بإزهاق أرواح 

اليمنيين.
الصورة ال تختلف بين األمس 
ــيــوم.. أشــكــال العمالء ربما  وال
اخــتــلــفــت، لــكــن الــضــحــايــا هم 
انفسهم.. إنهم فلذات أكباد 

اليمن..
ــيــن ثمة  ــصــورت ــكــن بــيــن ال ل
فارق، فهل سيدركه المجلس 
السياسي طالما ولـــدى اليمن 

لبوزة وألف لبوزة؟


