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ــان رداً واضحاً  ــري ك ــح األخ ــاب صال خط
ــاً عىل الخطاب األول للسيد القائد  ورصيح
ــدر الدين الحوثي الذي دعا فيه  عبدامللك ب
القوى الوطنية وعىل رأسهم املؤتمر الشعبي 
ــدوان إىل الوقوف صفا  ــة للع ــام املناهض الع
ــاد عن ما تقوم  ــام العدوان واالبتع واحدا أم
ــة يف الجناح  ــة متطرف ــا تخريبي ــه مليشي ب
ــي العام..  ــزب املؤتمر الشعب ــري لح العسك
ــادة حزب املؤتمر إىل التحيل  كما دعا فيه قي
ــن من  ــاف املتهوري ــذر وإيق ــة والح بالحنك
ــح لم يأخذ  ــه العسكري.. إال أن صال جناح
خطاب السيد القائد بعني االعتبار والجدية 
وانساق وراء كربيائه وأعلنها واضحة حربا 
مفتوحة داعيا أنصاره لالنتفاضة يف صنعاء، 
ــا زرع الخوف وزعزعة األمن  هدف من ورائه
يف أوساط املواطنني وخلق حالة من اإلرباك 
ــان الشعبية املشغولني  لدى الجيش واللج

ــدوان  ــف الع ــد تحال ــال ض ــات القت يف جبه
ــم الخسائر  ــىل ردعهم وتكبيده العاملني ع

البرشية والعسكرية.
ــح من خطابه إرسال رسالة إىل  هدف صال
ــدوان أنه ما زال موجوداً يف  قوى تحالف الع
ــرة عليها.. لكن  ــع السيط ــاء ويستطي صنع
ــري خانه وفضح لسانه ما يخفيه قلبه،  التعب
وبدا متخبطا بنشوة حلم السيطرة وعودته 
ــة واإلمارات،  ــان أمريكا والسعودي إىل أحض
ــادرة صالح  ــوا إىل اإلشادة بمب ــن سارع الذي
ــع يف أمانة  ــة وتأجيج الوض ــال الفتن يف إشع
ــح أجندات تحالف  ــة صنعاء لصال العاصم

العدوان العسكرية.
ــك  ــد عبداملل ــد القائ ــرص السي ــن ح لك
الحوثي عىل استقرار األمن يف أمانة العاصمة 
ــارع بإلقاء خطابه  ومختلف املحافظات س

ــه إىل أن الخطوات  ــار في ــذي أش ــي وال الثان
ــة والغدر لم  ــا مليشيا الخيان ــي تقوم به الت
ــا يف خطابه األول،  تعد مشبوهة كما وصفه
ــا  ــة، وأنه ــات مفضوح ــت تحرك ــل أصبح ب
ــار التنسيق العسكري  خطوات تأتي يف إط
ــة األمارات  ــدوان خصوصا دول ــع قوى الع م
ــالح.. وهو  ــه دعما مبارشا بالس ــي تدعم الت
ــدس حمزة  ــه بالتفصيل املهن ــار إلي ــا أش م

الحوثي يف لقائه املبارش مع قناة املسرية.
ــه أيضا إىل  ــد يف خطاب ــد القائ ــادر السي ب
ــأن يكونوا  ــاء اليمن ب ــاء وحكم ــوة علم دع
ــة  ــا للحج ــع إسقاط ــة الوض ــاًة لتهدئ سع
ــة  ــا الخيان ــاس.. إال أن مليشي ــا للن وتبيان
ــداف املواطنني واملارة واألطقم  قامت باسته
ــة.. فما كان من قوات األمن واملواطنني  األمني
ــز األمن يف  ــداً لتعزي ــا واح ــوف صف إال الوق

ــة املواطنني  ــة العاصمة صنعاء وحماي أمان
ــوم بها هذه  ــال اإلجرامية التي تق من األعم

املليشيات.
ــث تمكنت  ــا حي ــا وعملي ــان الرد رسيع ك
ــاف  ــة وإيق ــن وأد الفتن ــة م ــزة األمني األجه
ــة  املسلح ــات  املليشي ــع  مناب ــف  وتجفي
ــان  ــون.. وك ــام والقان ــن النظ ــة ع الخارج
ــرد األقوى  ــة ال ــان الشعبي ــش واللج للجي
ــدوان  الع ــف  تحال ــوى  ق ــىل  ع ــف  واألعن
ــارات حني قاموا بإطالق  خصوصا دولة اإلم
ــروز استهدف  ــراز ك ــن ط ــاروخ نوعي م ص
منشأة براكة النووية يف أبوظبي.. وقد حمل 
هذا الصاروخ عدة رسائل أبرزها أن الجيش 
ــون يف القضية  ــان الشعبية ال يساوم واللج
ــف أو  ــق الص ــة لش ــة وأن أي محاول الوطني
ــاك يف الجيش واللجان  خلق حالة من اإلرب

ــوب  ــا باألسل ــرد عليه ــم ال ــة سيت الشعبي
والطريقة والزمان واملكان املناسب.. وأن عىل 
ــذ خطابات  ــدوان أن تأخ ــوى تحالف الع ق
ــل الجد  ــه بمحم ــد وتحذيرات ــد القائ السي
وعليهم مراجعة حساباتهم تجاه جرائمهم 
ــي يرتكبونها يف حق الشعب اليمني، وأن  الت
ــم للعودة إىل  ــا أمامه ــال ال زال مفتوح املج
ــدوان ما لم فإن  ــواب وإيقاف الع جادة الص
املنشآت الحيوية العسكرية واالستثمارية 
ــدوان تحت مرمى أهداف  لقوى تحالف الع
صواريخ القوة الصاروخية التابعة للجيش 
ــم أن يتحملوا ما  ــان الشعبية وعليه واللج
ــم وراء مخططات  ــه أيديهم وانسياقه زرعت
ــن  اليم يف  ــة  التدمريي ــل  وإرسائي ــا  أمريك

واملنطقة اإلسالمية.

كروز.. رد واضح لإلمارات أوال
حسن حمود رشف الدين

عذرًا رسول اهللا

وفاء الكبيس
ــن دينهم، وعن نهج نبيهم  ــوت رسول الله انحرف  العرب ع بعد م
ــذا، والزالوا  ــه وسلم_ حتى يومنا ه ــه عليه وعىل آل ــد -صىل الل محم
ــا فعله العرب  ــم، وطغيانهم ، فم ــم، وكفرهم، وغيه ــني يف جهله ممعن
ــاءات مشينة يف حق الله ورسوله واإلسالم أوال ، ثم يف  من أفعال وإس
ــر، فما تابوا أو عادوا إىل  ــق اليمن أرضا وإنسانا هي أفعال ال تغتف ح

صوابهم وما خجلوا من رسول الله!
ــة إىل قلوبنا ذكرى  ــذه املناسبة  العظيمة والحبيب ــذا فإني يف ه له

املولد النبوي الرشيف أقدم اإلعتذار إىل رسول الله!!
ــدوا وكفروا بكل ما  ــال العرب اليوم كيف جح ــذرا رسول الله لح ع
ــرا أخرجتنا من  ــا هاديا ومبرشا ونذي ــت كنت ومازلت لن ــت به فأن جئ
ــور واإليمان،  ولكن العرب عادوا اىل  ــة  والجاهلية األوىل إىل الن الضالل
ــة والضاللة ولكنها جاهلية أشد وأقىس ، فما راعوا  لنا نحن  الجاهلي
ــوا وسحلوا وصلبوا  باسمك  ــني أي حرمة قتلوا وذبحوا وحرق اليمني

واسم دينك !!
ــاءوا إليك وإىل اإلسالم حتى صار العالم يكرهنا ويكره اإلسالم  اس
ــا وامتهاننا وإذاللنا واستعبادنا  فكانت فرصة لعدونا ليمعن يف قتلن
ــم وحرماتهم  ــاً يرعون حقوقه ــرب لهم خدام ــم كل هذا صار الع ورغ

فكانوا رحماء مع عدونا، أشداء علينا!
ــه خالقنا  ــوا إليك وإىل الل ــرب لم يرجع ــول الله؛ ألن الع ــذرا رس ع
وُه إَِىل الّلِه  ــرُدُّ ٍء َف ــْم ِيف َيشْ ــاىل : {فإِن َتَنازَْعُت ــل مشاكلهم قال تع يف ح
َوالرَُّسوِل}وإنما عادوا إىل عدوهم ليحكم فيما بينهم من مجلس أمن 

وأمم متحدة اتحدت علينا!!
ــا ، وحصارا ، وتجويعا ،  ــا مع عدونا فسادا وقتال، وخراب عاثوا فين
ــاق عنواناً وكلما  ــرارات فاجرة ماكرة كانت للنف ــوا لكل هذا بق ورشعن
أمعن عدونا يف قتلنا هنا العرب يقبلون أيدي عدونا امللطخة بدمائنا، 
ــة واإلسالمية من  ــا العربي ــداء أمتن ــالد  تولوا أع ــوا يدا للج ــل وكان ب
ــه ، فبئس العرب  ــوا لهم ربا من دون الل ــان والصهاينة؛ ليكون األمريك

من اخوان!!
ــه ؛ ألن العرب لم يعيشوا حسب مسؤولية وتعاليم  عذراً رسول الل
ــة والطائفية  ــة والعشائري ــة القبلي ــوا العصبي ــالم وإنما عاش اإلس
ــاروا كما قلت غثاء  ــوا وتبلدوا حتى ص ــة واملناطقية، فتفرق واملذهبي
ــاء السيل يرضب بعضهم رقاب بعض فرضبوا رقابنا وتحالفوا يف  كغث

عدوان همجي غاشم عىل بلد اإليمان والحكمة!!
ــوراً ، والحالل  ــرام حالًال وانفتاحاً وتط ــذراً رسول الله صار الح ع
ــزوا منه والتكرب  ــل والحياء اشمئ ــاً ورجعية ، والخج ــاً، وتخلف حرام

والبجاحة اعتزوا وافتخروا بها!!
ــه الكاذب فينا جعلوه سلطاناً مكرماً والصادق منا  عذراً رسول الل

عادوه وجرموه !!
ــه إليك هل  ــف يجدر بي أن أرسل ــول الله وأي عذر وأس ــذراً رس ع
ــت  علينا  ــم واملظلومية التي حل ــزن والقهر واألل ــه بدموع الح أرسل
ــيش الغاشم علينا، وكيف  تحالف إخوتنا مع  بسبب  عدوانهم الوح

عدونا؟!
ــذي حل عىل  ــط ، والجهل ال ــوع التقصري، والتفري ــذر بدم أم أعت
بعض أبناء جلدتنا اليمنيني، فماعرفوا أين الحق وأين الباطل فكانوا 

عونا للعدوان!!
ــدك بتخاذلهم وتهاونهم  ــذراً رسول الله فقد دنس العرب مسج ع
ــني اليمنيني وغريهم  من  ــم، كيف منعوا املسلم ــم مع عدوه وتطبيعه
ــه ويعيد تاريخ خيرب  ــول مكة ومسجدك وادخلوا يهودياً ليدنس دخ
القديم فحق لنا بفتح جديد ملكة وتطهريها وتطهري جميع مقدساتنا 

من دنس بني سعود واليهود فالبد من الفتح الجديد.
ــل سنة لكل هذا  ــد أخىش أن أعتذر منك ك ــدي وحبيبي محم سي

وما هو أكرث منه !!
لن أقول لو كنت بيننا كيف كان حالنا ؟!

ــل، سيفك معنا،  ــي فينا لم تغب عنا أو ترح ــت معنا وبيننا ح فأن
ــراك يف الجبهات مع املجاهدين قائدا  ــك يا سيدي تقاتل معنا ن وكأن
ــرب غابوا ورحلوا عنك  ــا يا سيدي ، ولكن الع ــا، فما غبت عن وموجه
ــروك أو يخجلوا  ــت أبصارهم فما عادوا ي ــى قست قلوبهم وعمي حت

من أفعالهم!!
عذراً رسول الله وحق لك أن ال تقبل يل عذراً يف العرب!

هنا يف صعدة الروح والوجدان 
ــن هذا الشهر  ــا يف كل عام م وكم
ــي  ــة الت ــام املبارك ــذه األي ويف ه
ــة  محمدي ــوار  أن ــا  كله ــون  تك
ــت وشارع  ــل بي ــن ك ــة م ساطع

وحارة وحي وقرية ..
ــوم بها  ــريات واسعة يق تحض
أبناء محافظة صعدة استعدادا 
ــور محمد  ــد الن ــال مول الستقب
ــة  ــادي البرشي ــه وه ــول الل رس

عليه وآله الصالة والسالم ..
ــور.. أين ما  ــدة الن هنا يف صع

توجه نظرك ترى محمداً
ــا تلقي ببرصك تشاهد  وأين م
ــوس  نف يف  ــرسور  وال ــرح  الف
ــال صعدة  ــاء وأطف ــال ونس رج
ــول  ــاال لرس ــارا واستقب استبش
ــوات الله عليه  ــه  محمد صل الل
ــني الشوارع  ــم تزي ــىل آله، يت وع
ــازل  املن ــح  وأسط ــات  والطرق
ــن  والزي ــرضاء  الخ ــات  بالراي
ــم  اس ــل  ــي تشك الت ــة  الضوئي
ــزات كبرية  ــد، هناك تجهي محم
ــوم إكمال الصورة الجميلة  إىل ي

ــد رسول  ــد مول ــي تليق بعي الت
ــك كله هنا يف  ــه واألهم من ذل الل
ــاء  ــات والعط ــدة التضحي صع
التي رسول الله حارض بجهاده 
ــة  محافظ ــاء  نس ــه  وتضحيات
ــال  ــزت الرج ــا جه ــدة كم صع
ــد املعركة  ــع قائ ــم م ــت به ودفع
ــد  اليوم تجهز  رسول الله محم
ــم  ليت ــة  ومالي ــة  غذائي ــة  قافل
ــالد النبي  ــوم مي ــا يف ي خروجه
محمد وتقديمها لرجال الرجال 

يف جبهات العزة والكرامة.

ــاء  ــود واإلب ــدة الصم يف صع
ــة يف هذه  ــواء املالئكي ترى األج
ــة النورانية ترى  األيام املحمدي
ــة والرسور وقد عم أرجاء  البهج
ــوام  ــم أك ــده رغ ــة صع محافظ
ــارات املتواصلة لكن  الدمار والغ
ــوق ولهفة  ــايل صعدة بكل ش أه
يستعدون إلحياء هذه املناسبة 
العظيمة فرحا وابتهاجا بمولد 
ــول  والرس ــم  األعظ ــب  الحبي

األكرم محمد رسول الله.
ــم هنا يف صعدة أين ما تويل  نع

وجهك ترى محمداً وترى أنوار 
ــه  صىل الله عليه وآله  رسول الل
وسلم هنا الفرحة تعم املحافظة 
ــد رسول  ــة هنا يوج هنا البهج

الله.
ــع  ــاىل طل ــوات تتع ــا األص هن
البدر علينا هنا األفعال واألقوال

هنا عهد ووالء وصدق ووفاء
وأصوات مرددة ملبية

ــه  لبيك  ــك رسول الل ــأن لبي ب
ــا رسول  ــه لبيك ي ــب الل ياحبي

الله.

نوال أحمد

يف قلب صعدة يوجد محمد 

األطماع جسر 
الغزاة.. 
شايف الحطوار

ــن يف مرحلتنا  ــالء جرس.. فنح ــا أن الهوى للب كم
ــم العقل  ــا االصطفاف وتحكي ــب علين ــة يج الراهن
ــن من كان  ــاح لكائ ــث وعدم السم ــق. والرتي واملنط
ــوات  ــاع إىل أص ــوىض أو االستم ــرش الف ــث أو ن العب
ــىل النار  ــون لصب الزيت ع ــن يسع ــاز أو الذي النش
فبالدنا أهم وبالدنا تمر يف منعطف شديد االنحدار 
ــن يستطيع أن  ــدود الذي لم يستطع ول ــا الل وعدون
ــن تحالف  ــه القذرة م ــل أساليب ــي هاماتنا بك يحن
ــا  ضدن ــوب  الشع ــش  وتجيي  .. ــر  الجائ ــه  عدوان
ــة والتكنولوجية  ــل وسائله العسكري واستخدام ك
ــني أطرافنا  ــنت والضغائن ب ــا ألقى الف ــذي قبله وال
ــا جند من ضعفاء  ــى جاهداً لتمزيق البالد بم وسع
ــن إراقة الدماء يف كل  ــوس وكل بطشه املقيت م النف
ــدارس والجامعات  ــد وامل ــذا يف املساج ــات وك الجه
ــوت اآلمنني  ــف بي ــواق وقص ــات واألس واملستشفي
ــراح وحتى الطرق  ــاالت العزاء واألف ــا من ص وغريه
ــع الغالل  ــة وصوام ــوادي الرياضي ــور والن والجس

والناقالت التجارية واملحطات...وهلم جرا ..
ــا يف مواجه  ــىل ثباتنا وصربن ــرور أعوام ع وبعد م
ــع العدوان حتى  ــدوان الغاشم والذي لم يستط الع
ــاره الجائر..  ــه القذرة ورغم حص ــق مآرب اآلن تحقي
ــدام املرتبات..  ــار وانع ــاع األسع ــوارد وارتف ــة امل وقل
ــن له ضمري حي  ــه وحده.. نطالب كل م ــا بالل وثقتن
من قيادتنا بأن يحكموا عقولهم فخالفاتنا ال تخدم 
ــوى أعدائنا.. وأن يكونوا عند املسؤولية أمام الله  س
وتجاه أبناء وطنهم للتخفيف عن الشعب قليًال مما 
ــب يف مهب الريح  ــوا البالد تذه ــه وأن ال يجعل يالقي
ــل منهم ليس بمنأى ولن يرحم العدو منهم أي  فالك
ــرب والحكمة وإصالح  ــل األمور تصلح بالص أحد فك
ــاح فكونوا عىل قدر مسؤوليتكم  النوايا طريق النج

تجاه أبناء بالدكم..
وفق الله الجميع..

وحفظ الله اليمن وأهله..

يمانيون يا طه

بينما يتسابق األعراب لخدمة 
ــم  تقدي و  ــود  اليه ــن  م ــم  أربابه
ــة لهم، نرى  قرابني الوالء والطاع
ــى تجلياته  ــب اليماني بأبه الح
ــا  الرباي ــري  لخ ــه  معاني ــدق  وأص
ــني  ــور املب ــداة والن ــة امله الرحم
ــد صىل الله  ــول العاملني محم رس
عليه وآله وسلم ، نرى ذلك الحب 
ظاهرا يف عيون الشيوخ واألطفال 
ــه  ــي واشتياق ــة اليمن ــرى لهف ن
ــرشف الكون وأضاء  لليوم الذي ت
ــام،  ــري األن ــى خ ــدوم املصطف بق
ــرشون الدمار  ــان ين ــا العرب بينم
ــون  ويزرع ــني  املسلم ــار  دي يف 
ــون   ــة ويرع ــات اإلرهابي الجماع
التفجريات واالغتياالت ويعيثون 
ــالد املسلمني ، يشاهد  فسادا يف ب
ــم يتناسون  ــني وه ــم اليمني العال
ــار  وبح ــم  وآالمه ــم  جراحه
ــدوان  ــا الع ــي خلفه ــاء الت الدم
ــن  وتتزي ــي  السعوصهيوأمريك
ــد الساحات الستقبال  املدن وتع
ضيوف الرسول األعظم يف بهجة 
وحبور، بينما يضيع آل مردخاي 
ــالء العرب قضايا  وغريهم من عم
األمة و يصل بهم الفجور ليعرتفوا 
ــدة  الغ ــيل  اإلرسائي ــان  بالكي
ــد األمة كدولة  الرسطانية يف جس
ــىص الرشيف  ــس األق ــم تدني ويت
ــا  ــط رض ــود يف وس ــس اليه برج
ــة  ــل والكارث ــراب ب ــوت األع وسك

التي حدثت مؤخرا والتي تم فيها 
ــوي بأقدام  ــرم النب ــس الح تدني
ــام آل سعود  ــة بمباركة نظ يهودي
الذين كانوا قد بنوا ويا لحقارتهم 
ــة فوق  ــات عام ــم حمام ودناءته
بيت النبي العظيم املنزه واملرشف 
صلوات  ربي وسالمه عليه وعىل 
ــه ، إذ  ــوت زوجات ــه و هدموا بي آل
ــه وأنصار  ــار الل ــني أنص باليمني
رسوله اليوم يعظمون شعائر الله 
و يفرحون بالنعمة املرسلة إليهم 
ــن محبته  ــة مل ــرون الفرح ويظه
ــب  ــان وموج ــن ورشط يف اإليم رك
لرضا الله ودخول جنته، يف حني 
ــوع  للرك ال  ال...  ــون  اليمني ــال  ق
ــوع واالستعباد ال إلذالل  والخض
اإلسالم وهوانه ال لطمس معامله ال 
ألمريكا وتكربها  فالله أكرب وأعظم 
ــرة األرض،  ــاة وجباب ــل طغ من ك
غضب األعراب وأخذتهم الحمية 
ــة إرسائيل  ــم املدلل ــىل حبيبته ع
وتحالفوا لقتل األطفال والنساء 
ــان، حلف ضم  ــري يمن اإليم وتدم
ــرش ويف مقدمتهم عمالء  رؤوس ال
ــن العرب لم ينل  وخدام اليهود م

من عزة وكرامة وإيمان اليمني،
ــك  بحب ــون  اليمني ــرص  سينت
ــا  ــم ي ــاف قلوبه ــأل شغ ــذي يم ال
ــه اليمنيون  ــول الله ، سيواج رس
ــه  ــون بالل ــا  يعتصم ــم طامل العال
ــون  ويعظم ــرصه  بن ــون  ويثق

ــدون بك يا حبيب الرحمن  ،  ويقت
ال يشء سيمنعهم عن إزالة دنس 
ــس اليهود وتطهري فلسطني  ورج
منهم، لن ينفع األعراب تمسكهم 
ــم  ينفعه ــن  ول ــا  أمريك ــال  بأذي
ــني يدخل  ــا ح ــم به استرصاخه

اليمنيون مكة فاتحني مكربين.
ــات  وملقدس ــود  جن ــالم  لإلس
ــق رجال أال  ــالم حماة و للح اإلس
ــن لم تستطع  ــم أنصار الله، م وه
ــوى الكون إضعاف عزيمتهم أو  ق
ــزة الله  ــرس صمودهم، هم معج ك
ــم القوة الضاربة عىل  يف أرضه وه
أيدي الرشك واملضلني واملتكربين 
ــاة هم من عىل  ــم، هم التق يف العال
ــق نور عهد جديد  أيديهم سينبث
ــرف  ــورب وح ــوه وح ــالم ش إلس
ــه جوهره وأصالته عىل  وسلب من

مدى عصور مضت...
ــوي  ــد النب ــوم املول ــي ي سيحك
ــوب يمانية تنبض باملحبة  عن قل
ــوالء واالنتماء  ــف بال وأرواح تهت
ــزل  وسيتزل ــالم  اإلس ــول  لرس
ــواج من  ــرون األف ــداء حني ي األع
ــه تمأل ساحات الكرامة  محبي ط
ــا سيهزم حلف  ــة وحينه اليماني

الرشك ويولون الدبر.

زينب الشهاري
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