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عبدالفتاح عيل البنوس 
ــري التي  ــالح الجو املس ــن منظومة س ــح الستار ع ــا أزي عندم
ــت مجموعة من الطائرات املسرية الهجومية واالستطالعية  ضم
اليمنية الصنع ، تسابق املرىض وأصحاب العاهات والفكر املأزوم 
ــأن  ــىل التندر واالستهزاء والتقليل من ش ــات الخاوية ع والعقلي
ــن لعب أطفال  ــم بأنها عبارة ع ــي قال بعضه ــذه الطائرات الت ه
ــة باالبتكارات ، وهذا يقول بأنها صناعة  تباع يف املعارض الخاص
ــة ورابع يقول  ــول أمريكي ــة وثالث يق ــر يقول روسي ــة وآخ صيني
ــج ) وسخرية  ــة ، وهات يا (زب ــس يقول إرسائيلي ــة ،وخام إيراني
ــني أن سالح  ــاد واملرجف ــؤالء األوغ ــح له ــان ما اتض ــن رسع ، ولك
ــارة عن إضافة نوعية  ــو املسري إنجاز يمني - يمني ، وأنه عب الج
ــودي اإلماراتي  ــة العدوان السع ــردع اليمني يف مواجه لسالح ال
ــرات الجو املسرية قاصف  ــم ، وما إن دخلت طائ األمريكي الغاش
ــا ضمن عائلة سالح الجو املسري خط املواجهة وبدأت  1وأخواته
ــات  ــرات وتجمع ــالع معسك ــد واستط ــة برص ــة امليداني باملشارك
ــى يف جبهات الحدود مع  ــداء يف رصواح والجوف ونهم وحت األع
ــه ، حتى ابتلع الساخرون واملشككون  الكيان السعودي ومرتزقت
ــت طائراتنا املسرية  ــم وبات ــون ألسنته ــون واملستهزئ والضاحك

ترعبهم وتقلقهم.
ــديدة ، والكل يتساءل:   ــول ، وصدمة ش ــم يف حالة ذه غالبيته
ــة املحارصة  ــادي اليمني ــن إنتاج األي ــرات مسرية م ــول طائ معق
ــوا ألكرث من ثالثة أعوام ونصف ؟!  ــدى عليها برا وبحرا وج واملعت
بعران السعودية واإلمارات أكرث الناس ذعرا وقلقا واستغرابا ، فهم 
ــون عىل استرياد كل يشء من الخارج  بإمكانياتهم الهائلة يعيش
أو من خالل السماح لكربيات الرشكات بفتح فروع لها هناك ، ومن 
ــة للشعب اليمني  ــم وغطرستهم ونظرتهم الدوني كربهم وغروره
ــر صواريخ  ــرات مسرية أو تطوي ــا صناعة طائ ــرون علين يستنك
بالستية ، ولكن القاصف لهم باملرصاد ، ومع ذهابهم نحو الساحل 
ــو احتالل الحديدة كان لسالح الجو املسري  الغربي وسعيهم نح
ــرات الرصد واالستطالع  ــل واملؤثر من خالل طائ الحضور الفاع
ــن عمليات الرصد  ــي عىل جانب م ــي أطلعنا اإلعالم الحرب والت
ــق للساحل الغربي ومواقع تجمعات األعداء ، ليأتي الدور  الدقي
ــف الهجومية لتستهدف هذه املواقع واآلليات  عىل طائرات قاص

واملرتزقة محققة رضبات دقيقة ومخلفة خسائر باهظة  .
ــة الساحل  ــداء يف معرك ــب واملخيف لألع ــذا الحضور املرع ه
ــر يف سالح الجو  ــان بالنسبة ألبطالنا املغاوي ــي يبدو أنه ك الغرب
ــردع املزلزل للطريان  ــح ملرحلة جديدة من ال ــة الغيث ومفتت بداي
ــوى العدوان  ــي لم تكن يف حسبان ق ــري ، فكانت املفاجأة الت املس
ــرس الربيقة  ــن املرتزقة يف معك ــد املزيد م ــت تقوم بحش ــي كان الت
بمدينة عدن للهجوم مجددا عىل الحديدة ، حيث باغتهم سالح 
ــذا املعسكر بقصف مكثف  ــري يف مقر قيادتهم داخل ه الجو املس
سقط عىل إثره عدد من القتىل والجرحى ، وهو ما خلف حالة من 
ــدوان وعىل الفور حلقت  ــاط قيادات ومرتزقة الع الذهول يف أوس
ــرات االستطالعية املعادية  ــرات األباتيش والطائ يف األجواء طائ
خوفا من تكرار الهجمات وحرصا عىل عدم توثيق الخسائر التي 

خلفها القصف الجوي .
ــدوان يف الربيقة بمحافظة  وباستهداف مقر قيادة تحالف الع
عدن ، يكون سالح الجو املسري قد نجح يف توسيع وتطوير قدراته 
ــه ، ليصبح قادرا عىل الوصول  ــة ووسع من مدى تحليق الهجومي
ــذي سيضاعف من معاناة الغزاة  ــات بعيدة وهو األمر ال إىل جبه
ــم بعد ثالث  ــم من ظنوا بأنه ــم باإلحباط ، وه ــة ويصيبه واملرتزق
ــات البيضاء  ــعبنا بالراي ــف سيأتي إليهم أبناء ش ــوات ونص سن
ليعلنوا استسالمهم ، ولكنهم تفاجأوا بأن شعبنا زاد قوة وصالبة 
، وضاعف من قدراته وإمكانياته ، وطور من قوة ردعه الصاروخية 
ــن نتوقع الوصول  ــت إىل مستويات لم نك ــة ، والتي وصل والجوي
ــروف الطبيعية ، لتتحقق  ــني يف ظل الظ ــا بعد عرشات السن إليه
ــدوان والحصار بكل  ــف يف ظل الع ــون ثالث سنوات ونص يف غض

تداعياتهما وإفرازاتهما. 
ــار املنتقم التي  ــه القوي الجب ــد، إنها إرادة الل ــرص املفي باملخت
ــا نعم املعني  ــا ، فكانت لن ــا ومظلوميتن ــعبنا ووطنن ــت مع ش وقف
ــادة ورؤيتها  ــة القي ــن ثم حنك ــه وم ــارص ، إرادة الل ــد والن والسن
ــا للعقول اليمنية  ــور ودعمها وإسنادها وتشجيعه الثاقبة لألم
ــع الحربي  ــاالت التصني ــز واالبتكار يف مج ــداع والتمي ــىل اإلب ع
ــة ،وما تزال األيام القادمة حافلة بالجديد من اإلنجازات  املختلف
ــوالت التي سيكون لها التأثري امللحوظ والتغيري املرتقب يف  والتح
ــن القوى مع األعداء ، وبإذن الله يكون القادم أعظم ، وعىل  موازي

الباغي تدور الدوائر  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

سالح الجو املسري 
اتفاق جدة وسقوط اليمن الجمهوري

عبدالجبار الحاج

ــي  ــات الت ــر االتفاقي ــن أخط م
ــة   الشمالي ــن  اليم ــني  ب ــت  وقع
ــدة  ــة ج ــي اتفاقي ــة ه والسعودي
ــي ما أسميت باتفاق  عام 70م وه
ــذت  وأخ ــة  الوطني ــة  املصالح
ــرية تارات تسمى  بأنها  أسماء كث
ــة واليمن  ــني السعودي ــة ب اتفاقي
ــاق بني  ــي بأنها اتف ــارات توح وت
ــن,  اليم يف  ــني  املتحارب ــاء  الفرق
ــت هذه الوثيقة الخطرية التي  كان
ــور عليها  ــم العث ــرش ولم يت لم تن
ــة التي يفرتض  ــق اليمني يف الوثائ
ــة  ــة الخارجي ــون يف خزين ان تك
ــرش يف الجريدة  ــم تن ــة . ول اليمني
ــرش يف الصحف  ــة ولم تن الرسمي

الرسمية.
ــاس أنها  ــذه الوثيقة عىل أس ه
ــني اليمنيني   ــة ب ــة وطني مصالح
ــرضه  ــدة ح ــاء يف ج ــت يف لق تم
ــي   الرسم ــي  اليمن ــب  الجان
ــت  ليس ــت  وظل ــودي  والسع
ــت محرمة  ــة وحسب بل ظل رسي
ــا  ــع عليه ــان التوقي ــداول وك الت
ــي   ــق الجمهوملك ــة الفري بزعام
ــن العيني  ــاء حكومة محس وأثن
ــد  ــايض عب ــة الق ــل رئاس ويف ظ
ــي   الذي ينخدع  الرحمن االريان
ــه  ــني  ب ــن اليمني ــوم م ــري الي الكث
ــه عىل إخفاء  بحكم دهائه وقدرت
أدواره الخبيثة .. ويف ظل حكومة 
محسن  العيني ويف ظل العمري 
ــة  ــل السعودي ــح  رج ــذي اصب ال
ــل تربع  ــش ..ويف ظ األول يف الجي
ــذي انشئ له  ــر ال ــخ األحم الشي
ــوه املجلس الوطني  مجلس أسم
ثم صار مجلس الشورى وما أكرث 
املجالس التي ابتدعت خصيصا 
ــس كمؤسسة ولكن الستيعاب  لي
ــي  ــف  املشائخ ــات للص مستوي
الديني والعسكري التابع لسعود  
ــة املؤقتة واملهمة  بحسب الحاج

املوكلة له سعوديا ..
ــول تضمن العديد  يف مقال مط
ــا  القضاي ــول  ح ــرات  الفق ــن  م
ــرب  ــة والح ــات اليمني واملوضوع
ــدى الفقرات  ــالل ويف إح واالحت
ــق أحمد  ــا الرفي ــا به ــي أعادن الت

حاشد هاشم إىل اتفاق او اتفاقية 
ــي توجت  ــة الت ــي الصيغ 70 وه
انتكاسة 26 سبتمرب 62 وأضاعت 
ودفنت كل التضحيات ليس هذا 
ــل وكانت تتويجا لفرتة  وحسب ب
ــة  ــة الجسدي ــري والتصفي التطه
ــل مؤسسة  ــق الثوري داخ للفري
ــل  ــرار يف ك ــع الق ــش ومواق الجي
ــة السياسية  مستويات املؤسس
ــا .. وهي  ــذاك والحق ــن آن يف اليم
ــت وضمنت اإلخالل  تصفية كفل
ــل مؤسسة  ــيل  بالتوازن داخ الك
ــم  الذي ظل مرات  وأجنحة الحك
ــي  ــورة الحقيق ــط الث ــح خ لصال
ومرات أكرث وأطول لصالح الفريق 
ــودي يف جمهورية سبتمرب  السع
ــوازن النسبي  لألسف واخل بالت
ــوى  ــني ق ــرصاع ب ــي ال ــني فريق ب
ــورة املضادة يف  ــوى الث ــورة وق الث
اليمن وخاصة بعد أحداث مارس 
ــة املقاومة الشعبية  ٦٨ يف تصفي
ــة  ــس يف تصفي ــداث أغسط وأح
قيادات الجيش الحديث  لصالح  
ــرب  ولصالح  ــة انقالب نوفم تركيب
ــة من  ــورة والجمهوري ــغ الث تفري
ــا تفريغا وتطهريا يكفل  مضمونه
ــة قوية  ــن معارض ــرية آمنة م مس
ــد املصالحة السعودية  فاعلة ض
ــة وطنية  ــي أسموها مصالح الت

زيفا !!
اقتطف من مقال للرفيق حاشد 
ــرف  ــل تع ــة:   (ه ــرة التالي الفق
ــود اتفاقية  ــر بن ــيئا عن أخط ش
ــني  الجمهوري ــني  ب ــة  املصالح
ــام 1970، والتي تمت  وامللكيني ع

برعاية سعودية؟!!
ــض ما  ــذر بع ــرف أن ج ــل تع ه
نعانيه اليوم يرجع إىل بعض بنود 

تلك االتفاقية؟!
ــر بنود تلك  ــل تعرف أن أخط ه
االتفاقية ظلت رسية للغاية حتى 
ــل السوفيت  ــا من قب ــم ترسيبه ت

للنظام يف الجنوب؟!
ــض االتفاقيات تناقش  ملاذا بع
ــان  ــي الكتم ــر ط ــة وتستم برسي
ورسية للغاية عرشات السنني..؟!!

أليس من حق الشعب أن يعرف 

ما فيها؟!
ــال  الح ــرر  يتك أن  ــىش  أخ

اليوم؟)! 
ــدي معالم  ــارت ل ــي فقرة أث وه
ــة تاريخية كثريا  ــوط  مرحل وخط
ــت  عنها وصارت  ــا قرأت وسمع م
ــي صورة أحط  صورتها عندي ه
أشكال  السقوط اليمني يف حضن 
ــة آلل سعود تبدأ  ــة املطلق التبعي

بمحطات هي:
/اتفاقية جدة 70

/ قرار السعودية بإشعال حرب 
72 ضد اليمن الديمقراطية 

ــول رسيان بنود  /بيان جدة ح
ــؤدي اىل  ــف بما ي ــة الطائ اتفاقي
ــري  ــزان وعس ــران وجي ــل نج جع
ــة وذلك عرب بيان  وغريها سعودي
ــل  القايض الحجري  جدة من قب
ــد  ــد احم ــوزراء ومحم ــس ال رئي
نعمان   االبن  نائب رئيس الوزراء 
ــة عدد كبري  ــارس 73 ومشارك يف م

من الوزراء واملسؤولني .
ــاق 70  ــاول اتف ــا تن ــدأ هن سأب

سيئ الذكر واملضمون .
ــق  الفري ــدم  استخ ــد  لق
الجمهوملكي  وهو فريق مكون من 
ــار املشائخ واإلقطاع  ثورة 48 وكب
وأعداء الثورة أو قل أعداء التغيري  
ــعاراته املعادية  ــذري  .ويف ش الج
ــفاهة   ضمنا للثورة  واملجمهرة ش
ــة  ــه وحقيق ــارا ألهداف ــذ ست اتخ
ــه بالسعودية يف  ــه واتصال عالقت
ــام الثورة رسا أحيانا وعلنا  أوج أي
أحيانا أخرى واتخذ  من دعاوى 
ــرب األهلية   ــالم وإيقاف الح الس
وجمهورية إسالمية  - عىل هدى 
النهج واملنهج الوهابي  - بدال من 
ــورة اليمنية وكان  ــة الث جمهوري
توجههم ومسارهم يشري ويرصح 
ــه  ــرصي ويوصف ــود امل الوج إىل 
ــالل وراح  ــدة انه  احت بصفة واح
ــالم منذ 63  ــرات الس ــد مؤتم يعق
وحتى ٦٧ يف خمر وعمران وسبا 
والجند وووو .. وصوال إىل تحقيق 
ــرب  ــن نوفم ــس م ــالب  الخام انق
ــرسا للعبور  ــان االنقالب ج ٦٧  ك
ــادات والعنارص  ــث القي عىل جث

الثورية الوطنية وتطهري الجيش 
ــة املخلصة  ــارص الثوري ــن العن م
ــاء عىل  ــن ثم القض ــة وم والفاعل
ــي لصالح  ــوازن الحيش النسب ت
ــة للسعودية وهو  ــة املوالي الرتكيب
ــد  ــربه تمهي ــم ع ــذي ت ــرس ال الج
الطريق وصوال إىل اتفاق جدة  70 
ــر والنتائج الوخيمة  السيئ الذك
ــن الحقا وهو  ــىل مستقبل اليم ع
ــوم  الذي  ــرسي إىل الي ــاق ال االتف
ــل توجت نصوصه املشيئة  بالفع
ــني  وتمك ــة  املطلق ــة  السعودي
ــي  ــرار اليمن ــىل الق ــا  ع قبضته
وتسليم زمام القرار اليمني كليا .. 
ــة  ــب للوثيق ــن التقري ــد م  ملزي
ــل ظلت رسية ولم يتم  التي بالفع
ــل جمهورية  ــن قب ــا إال م كشفه
ــة  الشعبي ــة  الديمقراطي ــن  اليم
ــا عن طريق  ــي حصلت عليه الت
السلك الديبلومايس وجهاز امن 

الدولة    .. 
ــة الخطرية  ــف الوثيق ــل كش لع
أراد  ــرية  خط ــة  فضيح ــكل  ش
ــاء أن يغطيها بشعار  نظام صنع
ــا وكانت  ــا أو سلم ــدة حرب الوح
الوثيقة إضافة إىل خمسة مطالب  
وضعتها السعودية أمام اإلرياني 
واجبة التنفيذ وسأتناولها بمقال 
ــة  ــاب  الضاغط ــن األسب ــال م ت
ــع  إعالن الحرب  بتعجيل وترسي
ــام ٧٢  ــي  ع ــن الجنوب ــىل اليم ع
ــودي  سع ــرار  بق ــذ  اتخ ــذي  وال
ــت اتفاقية  ــد كان ــف ال.. فق ..وكي
ــا تؤمن   ــوي نصوص ــدة 70 تح ج
الدور السعودي يف القرار اليمني 

..
ــق يل كان قد  ــاش مع صدي يف نق
ــان أيضا  ــة وك ــىل الوثيق ــع ع اطل
ــرار يف اليمن  ــن موقع الق ــا م قريب
الديمقراطي  كشف يل بعضا مما 
ــذي أطاح  ــه اتفاق جده ال تضمن
ــورة والجمهورية والذي  كليا بالث
ــم يعد يسمح  ببقائها إال اسما..    ل
نعم/ اسما فارغ املعنى والجوهر 
ــل  الرسائ ــن  م ــد  ــي عدي /!! فف
ــا   ــان  يوجهه ــي ك ــة الت الرسمي
ــرات  ــل املخاب ــم  رج ــال أده كم

ومستشار فيصل حينها رسائله  
إىل االرياني برئيس املجلس دون 

اكمال الصفة بالجمهوري ..
ومما تضمنته الوثيقة الخطرية 
التي نحن  بصدد انتظار االطالع 
ــايل عقب  ــم بالت ــا واطالعك عليه
وصولها .. والوقوف عليها ونرشها 
ــق التاريخ والجرائم  كشفا لحقائ
ــى  للحكومات  ــة العظم الخياني
اليمنية املرتهنة  من بيع  وتفريط 
ــن  والشعب  ــادة الوط ــق سي بح
ــق  والح ــة  والجمهوري ــورة  والث
ــرض  والع واألرض  ــي  التاريخ
ــة  ..  ــة واملخفي ــق الخفي يف الوثائ
ــة ومن  ــك الوثيق ــاء يف تل ــا ج مم

نصوصها :
/ان يكون الرئيس زيديا ونائبه  

/أو رئيس الوزراء شافعيا .
ــة !!(يف  ــارك الشقيق /ان ( تش
ــه ورئيس  ــس ونائب ــة الرئي تسمي
ــة  أو املجالس املقابلة  أو  الحكوم

أعضاء الحكومة .
/ ان يعتمد يف املنهج التعليمي  
ــال  ــة يف مج ــررات  وبخاص يف املق
ــة  ــا والوطني ــخ والجغرافي التاري
ــو معتمد يف  ــة ما ه ــواد الديني وامل

مناهج الشقيقة السعودية .
ــة   الخاص ــة  اللجن ــاء  /إنش

ورصف املخصصات يدا بيد ..
يف  ــورة  واملش ــرأي  ال ــادل  /تب
ــني قيادات  ــن وإنشاء وتعي تكوي
األجهزة األمنية واالستخباراتية 

.
ــام  ــالق وإحك ــة إلغ ويف محاول
األبواب املوصدة بما يضمن عدم 
ــذا النوع ... ففي  نرش وثائق من ه
ــدرت قوانني  ــايل ص ــن الشم اليم
غريبة تنص عىل تحريم وتجريم 
ــن إرسار الدولة  ــرش وثائق هي م ن

إال بعد ميض سبعني سنة ..
ــة ملن حصل  ــد سبعني سن وبع
ــة  خفي ــت  ظل إذا  ــا  ..أم ــا  عليه
ــا  أصحابه ــد  بي ــا  ومفاتيحه
ــال  ألن  ــر اص ــن تظه ــب فل فحس
القانون هذا ال ينص عىل الكشف 
ــيض  السبعني سنة  ــد م ــا بع عنه

...!!!!

ــرتاً أو جهازاً  ــت الرصخة كشافاً أو ترموم وال زال
مخربياً من خالله يتم اكتشاف فصيلة دمهم فإذا 

بهم حنني ألمريكا وإرسائيل ، حنني غري مربر.
فارصخوا بعد التكبري فلن يعارضكم إال هجينو 

الدم واملبدأ ،
ــة فهم وثقافة  ــن ينتقدكم غري جهل ارصخوا فل
ــن املغضوب عليهم ويأمر  القرآن الذي يكرب ويلع
ــل ، وقد  ــدى علينا باملث ــدي عىل من اعت بأن نعت
ــا أن نميتها  ــل علينا فلن ــدت أمريكا وإرسائي اعت

نفسيا ومعنويا كمستكربة ومتغطرسة .

ــوت ، دعوة  ــا عليها بامل ــا أن نهزمها بدعوتن لن
ــا ورضبها يف حدود  ــل يف مواجهته نتبعها بالعم
ــا  ــم عمالؤه ــر - وه ــا اآلخ ــا ورضب وجهه وطنن

املرتزقة - يف عمق وطننا .
لنا أن نصفعها بمقاطعة منتجاتها وبضاعتها 

.
ــاء  ــرصخ ودم ــال ت ــادق األبط ــوا ؛ فبن فارصخ
ــرصخ وأنني  ــف الجرحى ي ــداء ترصخ ونزي الشه

الفقد يرصخ والبيت املهدم يرصخ ،
ارصخوا فالفرحة ترصخ والعزاء يرصخ

ــرصخ ونقم  ــرصخ وعيبان ي ــوا فعطان ي ارصخ
يرصخ

ــواء يرصخ وذرات  ــوا فالبحر يرصخ واله ارصخ
الرتاب ترصخ

ــرب يرصخ واملدرسة  ارصخوا فالسد يرصخ والق
ــرصخ وكل  ــد ي ــرصخ واملسج ــى ي ــرصخ واملشف ت

األرض ترصخ 
ــوم  ــرصخ ؛ والنج ــاء ت ــور السم ــوا فصق ارصخ
ــرصخ والقمر  ــرصخ والشمس ت ــرصخ والهالل ي ت

يرصخ .

ــت ؛  ــة فاصم ــع بالرصخ ــم تقتن ــارصخ وإن ل ف
ــم ، إن السمع والبرص  ــا ليس لك به عل وال تقف م

والفؤاد ؛ كل أولئك كان عنه مسؤوال
ارصخ فعاشق املحتل وحده من تحرق شيطانه 

رصختك ؛ فارصخ لتحرق شيطانه ؛ ارصخ و:
الله أكرب

املوت ألمريكا
املوت إلرسائيل

اللعنة عىل اليهود
النرص لإلسالم.

الصرخة وضمريهم الغائب
أشواق مهدي دومان

ــر للعالم من  يف اليمن، تظه
ــد الطاهر، كل يوم آية  هذا البل
من آيات الله املباركة، يف اليمن 
كل يوم يشاهد العالم، معجزة 
من معجزات العرص، يصنعها 
ــم وإيمانهم  ــون بإبائه اليمني
ــم  قائده ــة  وحكم ــة  وسياس

القرآني ..
ــم  ــر املالح ــن تسط يف اليم
ــاء  ــم يف سم ــة وترس البطولي
ــة  ــة،  بشجاع ــد والحري املج
أبطالها وحرية وإرادة رجالها 

..
ــن الشامخ  ــم هنا يف اليم نع
ــخ  الشام ــه،  جبال ــوخ   بشم
ــراره،  وأح ــه  رجال ــوخ  بشم
ونسائه وأطفاله، يتعلم العالم 
ــب الصابر  ــن هذا الشع كله م
املرابط معنى اإليمان والثبات، 
ــة واإلرادة وكيف  معنى الكرام

يصنع االنتصار..
ــارص  املح ــن  اليم يف  ــا  هن
شعبه، املدمرة بنيته ومنشآته 

ــدي عليه  ــذي تعت ــن ال ، اليم
ــة، بكل عدتها  أكرث من 17 دول
وعديدها  يقف شعب اإليمان 
أمامها وحيدا، يخوض معركة 
 .. ــا  ــة بكله ــة األم ــي معرك ه
ــا وحيدا بكل إيمان  ويخوضه
،وصرب وجدارة بالنيابة عن كل 
الشعوب العربية واإلسالمية، 
ــه  ــن دون أن يدعم ــه م يواج
ــف إىل  ــن دون أن يق ــد، وم أح

جانب مظلوميته أحد ..
ــب اليمني بكل  ــف الشع يق
ــة، وهو يتصدى  ــوان وأنف عنف
ــدوان الكوني متوكال  ــذا الع له
ــه  علي ــدا  ومعتم ــه،  الل ــىل  ع
ــان،  اإليم ــالح  بس ــا  متسلح
ومتمسكا بحبل الله،  ومصدقا 
وواثقا بوعود الله الصادقة له 

بالنرص ..
ــذا  به ــل  ماح ــل  ك ــم  فربغ
ــن مظلومية،  ــب األبي م الشع
ــة أعوام ونيف،  عىل مدى ثالث
ــدوان والحصار، ها هو  من الع

ــازال يف أوج  الشعب اليمني م
ــم يخضعه  ــموخه، ل قوته وش

العدوان، ولم يفنه الحصار.
ــب اليمني،  ــا ازداد الشع وم
ــروف الصعبة،  ــذه الظ أمام ه
ــه إال  ــدوان وإجرام ــام الع وأم
قوة وإرادة، وصموداً وتحدياً، 
ــا  وصنع ــام،  األم إىل  ــاً  وتقدم
ــه العسكرية  ــرا لقدرات وتطوي
ــدوان  الع ــرتدع  س ــي  الت

وغطرسته ..
ــوة  والق ــوم  ي ــل  ك ــي  فف
ــوة  ــة، يف الق ــة اإليماني اليمني
ــة تفاجئ  ــة والربي الصاروخي
ــدة،  جدي ــارات  بابتك ــم  العال
ــة، تصنعها  وإنجازات عظيم
ــة مباركة ،تضاف إىل  أياد يمني
عظيم بطوالتهم وانتصاراتهم 

..
ــاة  الطغ ــل  ك ــم  وليعل
ــه  ــن، بأن ــىل اليم ــن ع املعتدي
ــم، وتصعيدهم  مادام عدوانه
مستمراً، فإن تصعيد اليمنيني 

ــه  الل ــال  رج ورد  ــر،  مستم
ــم باملرصاد  وبقوة  حارض، وله
ــدة  وجدي ــة  قوي ــة  صاروخي
ــون قوة ردع  ــت أرضية لتك تح
ــوة  الق إىل  ــاف  تض ــدة،  جدي
ــة اليمنية، املصنعة  العسكري
ــا، هذا الشعب  واملطورة محلي
ــم مظلوميته لكنه  ــي رغ اليمن
ــه وصموده،  ــرص بإيمان سينت
ــجاعة  ــه وش ــة قيادت وبحكم
ــاإلرادة التي ال تقهر  رجاله وب

ولن تنكرس.
ــون  ــي سيك ــب اليمن الشع
ــعوب  ش ــل  لك ــاال  ومث ــزا  رم
ــذي سيكون لهم  األمة، وهو ال
القدوة يف الدفاع عن حريتهم 
ــم  عزته ــع  وصن ــم  وكرامته

ومجدهم ..
فبالقوة واإليمان والعزيمة، 
ــزم  ويه ــوب،  الشع ــرص  تنت
ــذا  ــربون، وه ــاة واملستك الطغ
ــه الشعب اليمني عىل  ما أثبت

مدى عمر هذا العدوان .

باإليمان واإلرادة تتعاظم اإلنجازات وتصنع االنتصارات
نوال أحمد

ــون  ــع أن أك ــي استطي ــال: ياليتن ق
معكم..فتدحرجت الدمعة من حدقات 
ــا وانحنت رؤوسنا اجالال  أعيننا فرح
ــزازا وأعلنا  ــرت مشاعرنا اعت واستنف
ــا : ياسيدي أنت  ــاء وقلن طورائ الوف
معنا تقاسمنا رغيف الوجع وتشاطرنا 
ــت يف بكائنا ورصاخنا  كأس األىس، أن
ــدق مواقفك  ــا بص ــت معن ــا ، أن وأنينن
ــر حروفك التي  ــرك وطه ووداد مشاع
ــا لتضمد  ــا أرواحن ــلء زواي ــرسي م ت
ــرب كسور أضالع  جراحنا الغائرة وتج

اليمن املوجوعة.
ــون  ــع أن أك ــي أستطي ــال: ياليتن ق

مقاتال معكم وتحت راية قائدكم..
ــر بركانية  ــا مشاع ــت قلوبن فأطلق
ــب  فيه ــاء  الوف ــا  يستفزه ــوران  الث
نشاطها قتال وتنكيال وتدمريا باألعداء 
ــاك قلنا :  ــل ومن هن ــة الساح يف جبه
ــداء ، أنت  ــك الف ــا ل ــدي أرواحن ياسي
معنا مقيم بيننا ،  يف كل خطوة نحظى 
ــرشف والكرامة  ــن ال ــا يف ميادي برشفه
ونحن نصارع طواغيت املجرمني،  أنت 
ــد زحوفاتهم ونقتحم  معنا ونحن نص

ــل  وننك ــم  آلياته ــرق  ونح ــم  مواقعه
ــم ، ياسيدي أنت  بجنودهم ومرتزقته
ــس وهج خالد  ــا ال تغادرنا كالشم فين

الينطفئ.
قال: معركة الساحل أشبه باملعجزة 

..
ــا سحائب من الفرح  فأمطرت علين
وقلنا: ياسيدي كالمك يعني لنا الكثري 
ومعك نستعيد شعورنا بالشموخ وكل 
ــق ألننا  ــا من العم ــك تنبشن كلمة من
ندرك عظمة حنكتك وصدق تحليلك 
ــارك وإدارتها  ــك يف املع ــة خربت وبراع

والجيوش وتكتيكاتها.
ــي  ــب اليمن ــة الشع ــال : مظلومي ق
ــة الشعب الفلسطيني  فاقت مظلومي

..
ــن  ــة م ــا القاتم ــت أوجاعن فانتفض
ــت ابتساماتنا  تحت الركام واستيقظ
ــكرا  ــة تحت األنقاض وقلنا : ش النائم
ــا وأزحت  ــه نرصت مظلوميتن نرص الل
ــذي جعل  ــك ذل العار ال ــن قدسيت ع
ــوع مقدسا لدى غريك  الصمت والخن

بألف عذر قبيح.

ــن الشعب اليمني من  قال: إن لم يك
العرب فمن العرب ؟!

ــرا وارتفعت  ــا فخ ــت أعناقن فارشأب
ــا : ياسيدي  ــوا وقلن ــا عزا وزه هاماتن
أنت سيد العرب وأنقى العرب وأصدق 
ــرب ، وأطهر ساللة  ــرب وأرشف الع الع

من العرب .
ــرب سيمرغ أنوف  ــال : يف هذه الح ق

آل سعود يف الوحل ...
ــار الحزن وعفونة  ــض عنا غب فانتف
الوجع ، واسرتحنا عىل آرائك وكلماتك 
، وزفرنا أنفاسا وهجية املعنى عطرية 
الحس ، وقلنا : نعم ياسيدي حاشاك 
ــة  ــرباس املصداقي ــت ن ــذب وأن أن تك
ــم  ــل الهزائ ــم يف وح ــرغ أنوفه ، سنم
ــان  ــرن الشيط ــون ق ــرس اليمني وسيك
ــه ، وسيدفع آل سعود  ــون معاقل ويدك
ــي وإنتهاك  ــك الدم اليمن رضيبة سف
قدسيته وحينها لن يشفع لهم مالهم 
لدى العرب والعجم وسيتذوقون وبال 
ــدة ، لتثمر دماء  ــة واح ــم دفع إجرامه

الشهداء صباح النرص .

قال وقلنا
سعاد الشامي
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