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عبدالفتاح عيل البنوس 

ــعبنا ووطننا  يعربد صهاينة العرب من بني سعود وآل نهيان يف حق ش
ــة  ــدول االستعماري ــني بال ــون مستعين ــا ويسع ــل مقدراتن ــون بك ويعبث
ــا وفرنسا ومن  ــا وبريطاني ــرب أمريك ــا الشيطان األك ــربى ويف مقدمته الك
ــني ، وبأيادي الخونة  ــة دول التحالف السلويل اللع ــا إرسائيل وبقي خلفه
ــالد وإذالل العباد  ــن مرتزقة الداخل الحتالل الب ــالء واملأجورين م والعم
ــذاذ اآلفاق من السعوديني واإلماراتيني  ــباه الرجال من ش وتركيعهم ألش
ــذا الشعب وإحكام القبضة عىل  ــرة عىل كافة ثروات ومقدرات ه ، والسيط
ــزر اليمنية وتحويلها  ــئ اليمنية واحتالل الج ــق باب املندب واملوان مضي
ــة تحت غطاء  ــة فرنسية إرسائيلي ــة أمريكية بريطاني ــد عسكري إىل قواع
ــات وتحقيق هذه  ــول إىل هذه الغاي ــي ، ويف سبيل الوص ــودي وإمارات سع
ــن املرتزقة من  ــدون قطعانا م ــا يزالون يحش ــداف حشد األعداء وم األه
ــني باملسخ طارق  ــم من املفتون ــة ، واملغرر به ــات الجمهوري ــاء محافظ أبن
عفاش ومعهم يحشدون الكثري من املعدات واآلليات واملدرعات العسكرية 
ــة  ــك األسلح ــدث وأفت ــزودون بأح ــورة ، ويت ــة واملتط ــة  الحديث املدرع
والذخائر والصواريخ والقنابل الذكية التي يتم تجريبها واختبار قدرتها 
ــعبنا ، تساندهم يف ذلك مختلف  ــا الكارثية ضد أبناء ش التدمريية وآثاره
أنواع الطائرات املقاتلة الحربية وطائرات األباتيش ، وطائرات االستطالع 
ــي من قبل طيارين وخرباء  ــس ، ويحظون بإسناد ودعم لوجست والتجس
ــة  ــة أمريكي ــة واستخباراتي ــادات عسكري ــن وقي ــني ومستشاري عسكري
ــوة التي  ــل هذه الق ــا منهم بأن ك ــة ، ظن ــة وفرنسي ــة وبريطاني وصهيوني
ــرة لهم سرتهبنا  ــة املتاحة واملوف ــات املادية الهائل ــم  ، واإلمكاني بحوزته
ــم رقابنا  ــن االستسالم ونسل ــة وسنعل ــل املواجه ــا قب ــا نفسي وستهزمن
ــوارع ويسلخوها  ــا يف الش ــم ليسحبوه ــا لدواعشه ــم وأجسادن ملقاصله
كاألعجال ويمثلوا بها ويعلقوها يف الشوارع ، ونفتح لهم كل األبواب لنفث 
ــم ، لينتكهوا  ــم وإرهابهم وتطرفه ــم ووحشيته ــوم حقدهم وإجرامه سم
ــس واملمتلكات ،  ــدوا عىل األنف ــوا الحرمات ، ويعت ــراض ، ويستبيح األع

تماما كما صنعوا وما يزالون يصنعون يف عدن وتعز والخوخة واملخا. 
ــط وثروات  ــا وبنف ــا وفرنس ــل وبريطاني ــا وإرسائي ــوون بأمريك يستق
ــل اليمنيني وتدمري  ــا وينفقونها يف قت ــي يهدرونه ــعوبهم الت ومقدرات ش
ــة ، يثقون  ــدول العربي ــات يف مختلف ال ــعال الفنت والرصاع ــم وإش وطنه
ــا وخليفتهم ترامب يف صفهم ، ومن خلفهم اللوبي  بالنرص ما دامت أمريك
ــا وبأنها  ــون بقوة أمريك ــي والفرنيس ، يؤمن ــل الربيطان ــودي واملحت اليه
والعياذ بالله عىل كل يشء قدير ، وأنه ال يعجزها يشء عىل األرض ، وبأنها 
ــون عليها باملكرمات والعطايا واملنح  مصدر الغلبة والتمكني ولذلك يغدق
ــل منحها ما  ــايل ويسابقون الزمن  من أج ــرون اللي ــارات ويسه واالستثم
ــم ووقوفها إىل جانبهم يف معركة  ــوزون بفضله عىل ودها ورضاها عنه يح
اليمن ، والتي هي باألصل معركة أمريكية صهيونية قبل أن تكون سعودية 
ــدر للخوف أو  ــة لنا كيمنيني أي مص ــل ذلك ال يمثل بالنسب ــة ، وك إماراتي
ــاء ، لسبب  ــع الراية البيض ــاة لنا لالستسالم ورف ــن يكون مدع ــق ، ول القل
ــري وهو أننا ال نؤمن بقوة عىل هذه األرض غري قوة الله ، فهو القوي  جوه
جل يف عاله ، وكل ما حشده الغزاة واملرتزقة ال يساوي شيئا أمام قوة الله 
، ونحن بتوكلنا واعتمادنا عليه جل جالله ، وثقتنا به وتسليمنا بمشيئته 
ــك بأننا به  ــه ، ال ولن يداخلنا أدنى ش ــرصه وتمكين ــا بتأييده ون ، وإيمانن
أقوى من كل قوة يف العالم ، وأنهم مهما حشدوا لن يزيدونا إال قوة وصالبة 
ــوكتهم وتمريغ  وعزيمة وإرصارا عىل قهرهم ودحرهم وهزيمتهم وكرس ش

أنوفهم يف الوحل اليمني. 
باملخترص املفيد، ما دمنا مع الله فإن الله معنا ، وما دام الله معنا فنحن 
ــن ترتعد لنا  ــربا وصمودا ، ل ــب عودا وأكرث ص ــد بأسا وأصل ــه أقوى وأش ب
ــا أراد الله لنا ،  ــون إال كم ــعرة ، ولن نك ــز من رؤوسنا ش ــن تهت ــة ، ول فريص
ــون والتوفيق والسداد والتأييد  ــديد ، ومن الله الع أولو  قوة وأولو بأس ش

والتمكني والرشاد  .
وما النرص إال من عند الله  ، القاهر فوق عباده ، القوي العزيز  .

هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

نحن باهللا أقوى 
انتصرنا.. لهذه األسباب

عامر الفايق

ــودع.. وال منجماً أو  ــاً بأحجار ال ــت عرافاً وال العب لس
ــالم الالحق يكشف  ــا : انترصنا..الك ــي أقوله ــاً.. لكن فلكي

األسباب..
ــة الحزم إىل  ــن الشمول لعاصف ــل التحالف م ــد تنق لق
ــة السهم الذهبي  ــل .. إىل الجزء عملي ــة إعادة األم عملي
ــاء.. إىل  ــة صنع ــش) .. إىل معرك ــوش الري ــر منك و(الصق
ــدة إىل  ــار الحدي ــة مط ــدة.. إىل معرك ــادة الحدي استع

استعادة مطار الحديدة..
يا لهذا التدهور االسرتاتيجي ..!!

ــرتف أو يقل تحالف  ــرت لم يع ــل املراحل التي م ويف ك
ــا  ــه قاله ــة ولكن ــذه الطريق ــف أي يشء به ــرش سنوق ال
ــان اماراتي  ــي وعىل لس ــوم يف الساحل الغرب ــن الهج ع
ــان سنتوقف..وباللغة  ــم امللي ــى قرقاش وقالها بالف يدع
ــات التحالف من  ــرت مثلما بدأت هجم ــة يف توي االنجليزي
ــاً.. ــان انجليزي..أيض ــة وبلس ــة باالنجليزي ــة ناطق دول
ــني االمارات  ــذي كان ب ــاة التحالف ال ــالن وف ــت بإع انته
ــان الهجوم عىل  ــا ك ــة االنجليزية..كم ــة باللغ والسعودي

الحديدة من قبل اإلمارات دون السعودية..
ــا أعلن الهجمات السعودي وبسبب الثقة الزائفة  وكم

والكرب  سلم ايقافها وإعالن ايقافها لإلماراتي..
ــة املخزية والعزاء  ــرش يف هذه النهاي ــظ انه لم ي املالح
ــالء ومن ما تسمى  ــم وهم املرتزقة والعم ــن لم يرش إليه مل

بالرشعية ووووو أو يعطهم سبق إعالن الهزيمة..
نعرف أن الطريان ما زال يرضب واملعارك الزالت دائرة 
ــت ترتكب.. لكن كل ذلك  ــض املناطق والجرائم الزال يف بع
ــف قد مات  ــع أما التحال ــل ذوي امليت الرصي ــن قب ــم م يت

وانتهى ويتبقى دفنه تحت الرتاب....
انترصنا..لنتعرف عىل ذلك أكرث ..

ال تخرج دراسات كيان االحتالل االرسائييل للعلن إال 
ــق التجربة يف عرصنا  ــاً وللبنانينب سب ــد الهزيمة دائم بع
ــي الذي فضح مرصع  ــايل.. واملعهد القومي الصهيون الح

التحالف أراد ان يرضنا فنفعنا..وينفع التحالف فرضه..
ــة التي نرشت باسم االحتالل وكيانه من معهد  الدراس
ــن ورؤيته  ــول التحالف عن اليم ــيل للدراسات ح ارسائي
ــل يف انتصار التحالف  ــدد مصلحة كيان ارسائي التي تح
ــن النرص..  ــو للتقليل م ــار ه ــار األنص ــه من انتص وخوف
ومحاولة إلنعاش جسد ميت وصعقه كهربائياً يف عملية 
ــرب األنابيب لرئة جثة  ــاش قلبي وضخ األوكسجني ع إنع

هامدة.
انترصنا..

ــو لنهاية اعالمية  ــد أن الصهاينة يعدون سيناري أعتق
ــة الخطرية يف  ــة اليهودي ــىل الطريق ــة للتحالف ع مفربك
إعالن سالم أو طلب عفو عام إلعالن انتصار  وهمي لغري 

املقبور  والتحالف الرصيع..
ــة تنفيذها  ــادات وإبقاء مسأل ــاالت لقي ــب اغتي أو عق
ــن يف إبقاء اليمن تحت  ــة عرب قرارات مجلس األم مفتوح

البند السابع إلشفاء الغليل ..
ــد اغتيال الصماد  ــدوا سيناريو مماثًال عن كانوا قد أع
ــوا يتمنون أن ينتهي التحالف بإعالن نرص وهمي يف  وكان
اغتيال رئيس الجمهورية الشهيد صالح الصماد ولكنهم 

فشلوا..
ــوا يف لبنان  ــد جرب ــون السنن وق ــون يعرف اإلرسائيلي
اغتيال قيادات لبنانية من حزب الله ومن الطرف املقابل 
لكنهم فشلوا يف لبنان وفلسطني وسيفشلون يف اليمن من 

جديد حول استخدام االغتياالت للقيادات الوطنية..
ــيل بالبحث عن قيادات  باعتقادي سيستمر االرسائي
ــاوره حتى بدماء  ــع.. وسين ــه يلقى مكمن وج أخرى عل
رفقائه وأنصاره من املرتزقة اليمنيني لتصفية شخصيات 
ــج الهزيمة بجديد ال  ــر أو غريهم لتتوي ــد ربه وبن دغ كعب

يتوقعه أحد وبزج االتهامات ويلفقها لغريه..
هناك مراكز غري معهد األمن القومي الصهيوني اعدت 
ــا التحالف بأن تزود  ــة التي يراهن عليه ــرب النفسي للح

ــات ينفعل من  ــاوالت وتكتيك ــت بخطط يف مح ــايل املي أه
خاللها اليمني يف أمل ان ينىس رفع بريق النرص..

ــه، انتصار بمرصع التحالف  انترصنا.. ويجب أن نعلن
ــع  ارسائيل يف  ــا املبارشة م ــداد ملعركتن ــخصياً واستع ش

خطوات مستقبلية لألمام..
أعني أننا يجب علينا اآلن يف مواجهة السيناريوهات 
االرسائيلية  الجديدة أي سيناريو.. الرتكيز عىل شخصية 

الواليات املتحدة وارسائيل تحديداً..
ــع  ــة م ــذر وبحكم ــرص بح ــض الب ــا أن نغ ــب علين يج
ــا .. والرتكيز اآلن عىل  ــم داخل حدودن ــة ووجوده املرتزق
كيان ارسائيل والواليات املتحدة..وقياداتهم..وتحركات 
ــران بالنشوة  ــذان كانا يشع ــا الل ــب ونتنياهو..وهم ترام

املزيفة عن أحداث املنطقة املتسارعة..
انترصنا..كيف..?! وما هو!?

ــل الذي يفكر اآلن ليست عقول أعراب الخليج  إن العق
ــول أحذيتهم من اليمنيني.. إن العقل املدبر يف هذه  وال عق

اللحظة ارسائيل والواليات املتحدة..
ــل تحت  ــراً الرسائي ــي مؤخ ــد خليج ــارة وف ــرب زي وخ
ــرات) فيما  ــاج الطائ ــة (احدث إنت ــوان زائف ملطالع عن
ــب إفادة إرسائيلية  لعالج  سبب الزيارة الحقيقي هو طل

صدمة قاتلة عند السعودية واإلمارات حول اليمن..
ــا علناً :  ــع ... اإلرسائييل يقوله ــام الراب ــد دلوف الع بع
ــار .. لهذا وجب  ــم حماس.وانتصار األنص نخاف من دع

علينا  إعالن النرص..
ــارب  ــرى يف أق ــف ال ي ــوت التحال ــد م ــيل بع االرسائي
ــح متأكداً تماماً بأن  ــف الجدارة والقدرة وقد أصب التحال
ــة مستقبًال.. ــرب العائل ــيكة أسوة ب ــه ستكون وش نهايت

ــع ذلك الخوف االرسائييل بذكاء وبتحرك  ويجب أن نتاب
عميل..

ــع  يف حدود كيانها غري  ــع ارسائيل اآلن  انها تتقوق وض
ــة وتنحرس  ــة واملسلم ــوب العربي ــه عند الشع املعرتف ب

وتحارص من كل االتجاهات..
ــان وتهاجم يف فلسطني  ــراق من لبن ــن سوريا من الع م
ــة يف سيناء  ــي وفوىض عارم ــعبي اردن ووجود حراك ش
مرص وحرب من قبل السييس عىل سيناء ولدت امتعاضاً 

شعبياً يف سيناء ..
ــروج عن اإلطار، محاولة كسب  وهذا الذي دفعها للخ
ــدن اليهود  ــت يف خطر كما هو دي ــف بأنها أصبح التعاط

وخبثهم يف جلب استعطاف اآلخرين.
ــن أو أن لديها  ــودة يف اليم ــا موج ــل انه ــات ارسائي إثب
ــيل ومحاولة  ــه سعي ارسائي ــة سبب ــن يف الدراس مساندي
ــارة رصيحة  ــة أمد الحرب يف اليمن بأي ثمن يف إش إلطال
ــن أن (يدافعوا  ــل اليم ــني يف داخ ــن واملقاول اىل املتعاقدي
ــوم الذي كان  ــوا من خطوات الهج ــن أنفسهم) وينتقل ع
ــوداً بالتحالف إىل خطوات (الدفاع) أو إىل خطوات  مسن
ــودة هادي وبن دغر  ــال داعم أو مساند، وما ع ــار ب االنتح

وغريه  إىل عدن إال خري دليل عىل ما نقول.
ــت  ــة قبل ــا حكيم ــال.. قيادتن ــب أن تق ــق يج ــة ح كلم
ــي الجديد  ــوث األمم ــة امام املبع ــات املرشوط باملفاوض
ــت  ــد ويف الوق ــر جي ــذا أم ــم.. ه ــت البساط..نع وسحب

املناسب..
ــنق  لن يكون ملرتزقة الداخل إال القبول بالتسوية أو ش

الذات يف كل الجبهات..
الجدير بالذكر .. أن الحرب النفسية اآلن عىل املرتزقة 
ــني الذين أصبحوا  ــك املتعاقدين واملقاول ــالء وكذل والعم

يستشعرون املوت يف كل مكان ويف كل اللحظات.
أمر أخري نؤكده من جديد..

يراهن اإلرسائييل عىل الضغط النفيس لبث الحماسة 
عند املرتزقة يف الداخل بتهديد:

احموا وجودكم. ال عالقة لنا بكم

سلطان السدح 

ــا الجنوب لكن  ــي تعادي الشمال ويعاديه ــز  اليوم الت تع
دون اي سبب منطقي او حتى مكلف

ــه يف صعدة يف الحروب  ــرب عىل أنصار الل ــذ بداية الح من
ــىل تشوييهم  ــا ع ــرث من غريه ــا جار أك ــل فيه ــت والعم الس

وتصويرهم كفره مجوسا....
ــذ أيام حرب أنصار الله مع داعش واإلخوان يف دماج  ومن
ــه يف تعز كل  ــي يف بيت املخاليف ومع ــان الزندان ويف عمران.ك
ــدون لجعلها  ــدون ويستع ــة  واإلخوان يحش ــة الوهابي أئم
ــي يف  ــة وه ــه املزيف ــة واملناطقي ــم الطائفي ــة ملعاركه ساح

الحقيقة حربهم ضد اإلسالم النقي النظيف
ــة الفاضلة..يستغلها  ــا املدين ــا أبناؤه ــز التي يسميه تع
األخوان والوهابيون لنرش التمييز واملفاضلة واملناطقية مع 
ــش ويف الحارة التي سكنت فيها أنا..صاحب  أنها بلد التعاي
ــب ريمه وصاحب  ــز وصاحب عدن وصاح ــب تع اب وصاح

صنعاء وصاحب حرضموت 
ــز :التي يفتخر أبناؤها دوما بأنها قبلة الثقافة اليمنية  تع
ــب  ــيش أن يلع ــر الداع ــاع الفك ــارة واإلبداع..استط والحض
ــذاذ األفاق الدواعش  ــول أهلها ويحولها إىل قبلة لكل ش بعق
والسلفيني واإلخوان والعفافيش واإلماراتيني  والسعوديني 
ــاء بلدهم وجلدتهم مع العلم أنهم  ليحرروها من أهلهم وأبن
يهتفون باملقاومة ولكن هذه املرة العكس مقاومة الداخل من 

اجل الخارج
ــم وأوهموهم أنهم  ــا وضللوه ــوا أبناءه ــز التي استغل تع
ــوه التقهر بينما يف الحقيقة هم يتسرتون بهؤالء البسطاء  ق
ــان لن يدخلوها  ــون أن الجيش واللج ــم يعلمون ويوقن ألنه

طاملا  فيها مدنيون.
ــن املجهول..وبني  ــوت اآلتي م ــني مرارة امل ــز التائهة ب تع
شتات الواقع املعاش..تعز التي تنادي بالرشعية والحرية..
بينما هي تحارب من اجل الوصاية السعودية واإلماراتية..

واالمتهان الداعيش القاعدي.
ــه ان يميزوها أكرث من غريها.. ــز :التي حاول أنصار الل تع
ــس خوفا وإنما تقديرا ملكانة أهلها الذين استغلهم كل من  لي

سبق وامتهنهم كل من حكمها.
ــا  بأنه ــت  اللثامة..وصدق ــت  الكرامة..وامتط ــت  فرفض

مقاومه..التقهر 
حسنا..لنفكر.

ــة ألنصار الله يف كل  ــوا أخذكم يف دوره قتاليه بسيط تعال
مكان لتعلموا أننا نخىش عىل تعز اكرث من أهلها وال نخشاها
ــا نعلم ان  ــة الحرب رغم أننا كن ــا منذ بداي ــا عليه حافظن
ــىل ثقافة  ــن غريها وراهنا ع ــل فيها أكرث م ــط الحاص املخط
ــر بها وكانوا أول  ــا  املنشودة..ولألسف كانوا أول كاف أبنائه

ضحايا وجنود ذلك املخطط
ــرب بكثري من  ــة األك ــة السعودي ــه املدين ــا الربوع اقتحمن
ــور.ألن املدنيني  كانوا قد  ــه مجاهدين ومص ــز فقط بسبع تع
ــاه معنى  ــة حرب فعلمن ــا السعودي ساح ــا وجعله تركوه

الحرب  وسيطرنا عليها يف يوم واحد
ــن املدنيني  ــة يف جيزان تفرغت م ــة مدينة سعودي الخوب

فاقتحمناها ببضعة مجاهدين فقط ويف أيام معدودات
ــرى حتى  ــرى تلو الق ــع والق ــا املواق ــران اقتحمن ويف نج

شارفنا عىل املدينة ألن فيها مدنني وتوقفنا
حتى يف الداخل

ــت مرات التي  ــرب من تعز بأكملها س ــاء العاصمة  اك صنع
حاول عفاش بثقله وقوته ومكانته وعسكره وسالحه  الذي 
ــم وبينه وبني ما تملكون وما يملك أن  المجال للمقارنة بينك
ــد يف نهم أن  ــب ويسهل للعدو املتواج ــر عليها وينقل يسيط
يدخل فلم يستطع وتم القضاء عىل مخططه وعدته وعتاده 

يف غضون ثالثة أيام 
وعدن

انطلقنا لتطهريها فاقتحمناها  يف أيام وطريقنا كانت عىل 
ــدن.ال فأنتم  ــا..وال تقولوا هزمتم يف ع ــا عليه تعز..وحافظن
ــم تعلمون حقيقة انه كان انسحابا عسكريا وتراجعا  وغريك
ــذه األيام وإال  ــادة ألسباب اليجوز ذكرها يف ه ــر من القي بأم
ــاهدتم وشاهدنا ملده تزيد عن خمسه أشهر فيها كان  فقد ش
أبطال الجيش واللجان الشعبية يف تقدم مستمر...وكان من 
تشدقوا بالنرص بعد االنسحاب جميعهم يف تراجع مستمر..
ــوم هو سيايس بحت وسيأتي عما قريب  وقرار تحريرها الي
أما عسكريا فهو محسوم بعون الله وبفضل القوه املوجودة 

والتي يتم تجهيزها واأليام حبىل وسوف تلد
لنقرتب أكرث من تعز 

ــوى معركة منذ بداية الحرب والعدوان  الحديدة اليوم أق
ــد عىل أطرافها  ــا كل عديده وعدته يتواج ــد العدو إليه حش
ــيس إىل جانب  ــيل والفرن ــي واإلرسائي ــي والربيطان األمريك

السعودي واإلماراتي والسوداني  ومرتزقة الجنوب وبقايا 
عفاش وحثالة االخوان وكل من لف لفهم...والطائرات بكل 
أنواعها عىل مدى ثالثة أشهر تقصف وتدمر كل ما بوسعها 
وتمشط عىل شرب ونستطيع أن نقول أن معركة الحديدة هي 
ــت مجتمعه..ومع ذلك  ــل املعارك التي قد حصل أقوى من ك

فشلوا وسيفشلون ولن يفلح إال املؤمنون بإذن الله 
ــه جبليه من  ــم كل مديري ــروا إىل حولك ــز نفسها..انظ تع
ــرب دون أن يتأذى املدنيون  ــة تعز ويسهل فيها الح محافظ
ــا يف ساعات..وانتم تعلمون أنكم لم  يتم اقتحامها وتطهريه
يتبق لديكم إال املدينة  التي أن اعتربناها حقا هدفا والتي أن 
ــا سنستطيع أن نسيطر عليها  ــا كل من فيها عدوا كن اعتربن

بوسائل عدة.
ــا صعبا يف  ــم رقم ــة فلست ــة املدين ــوى معرك ــىل مست وع
ــا أنتم إال إخوة لنا نتألم عليكم مثل ما نتألم عىل  املعركة..فم
أخوتنا يف كل محافظه... واكتفينا بكرس محاوالتكم اليائسة 
ــن ثالثة أعوام لم تستطيعوا  ــىل مدى  أكرث م يف أي تقدم..وع
ــوري الذي  ــرة عىل القرص الجمه ــى ان تحكموا السيط حت
ــى إىل كيلو مرت مربع.والزلتم تصدقون  التصل مساحته حت
ــز  ــىل تع ــروا ع ــادرون ان تسيط ــم ق ــودي أنك ــذب  السع الك

بأكملها.
ــوا أدوات.. ــا لكم..أن تبق ــي يريدونه ــي الحالة الت هذه ه
ــاءون  ــذي تش ــغ ال ــم املبل ــاء ويعطيك ــى ماش ــم مت يحركك

ويتعامل معكم كمرتزقة 
ــارات ومن  ــاءوا من اإلم ــني الذين ج ــردوا كل املحتل واط

السعودية ومن كل دول تحالف االحتالل
ــش والقاعدة  ــه الظالم األسود  داع ــوا حقا يف وج انتفض

الذي لطخ مدينتكم الساطعة بنور الثقافة 
ــم أحد.. ــرب لن ينفعك ــم يف بداية الح ــا قلنا لك ــن كم ونح
ــوا له املال..ثم اندفع هو  ــاليف دفع بكم لألمام..حتى دفع املخ

إىل ماليل اسطنبول متناسيا تعز بما فيها
ــذي استغلكم طوال  ــاس ال ــوا العب ــيش السلفي أب الداع
الحرب..يف يوم جعل مدينتكم مرتسا لحراسة طارق عفاش 

الذي تؤمنون جميعا انه عدو الثوار وقاتلهم وقاتلكم
ــا نحن  فالزلنا نخىش عليكم ونخىش عىل تعز..وإذا ما  أم
ــة يف مدينتكم وطردتم  ــل  الجماعات التكفريي تحررتم من ك
كل أنواع الغزاة من بلدكم فسنكون عىل وعدنا الذي قطعناه 

ــم يف بداية الحرب..سنرتكها لكم ونشارككم يف ما احتجتم  لك
ــم بما نقص  ــىص عليكم..ونرفدك ــا استع ــم يف م وسنساندك

منكم..ونحن أهل بلد واحد ودين واحد 
ــن  ــل الغزاة...ول ــي الحرب..وسريح يف النهاية..ستنته
ــن يحكم اليمن إال  ــا اليمنيون....ول ــى يف األرض إال أهله يبق

أبناؤها الرشفاء.
ــن األخونجيه  ــل العلم...وم ــن الوهابية يا أه ــرروا  م تح

اإلرهابية  يا أهل اإلخاء الصدق
ــوالء للمجهول..واالنتظار للقادم  ــوا عنكم غبار ال انفض

املعدوم...
ــل السالم..وهلموا إىل  ــة الذبح..يا أه ــوا من رشعي تخلص
رشعية شعبيه وطنيه إسالميه يمنيه..تجمعنا تحت سقف 

يمني حر 
ــرب من أرضنا  ال تصدقوا أن صعده عدوتكم..فهي يف كل ش
اليمنية تقدم خرية رجالها شهداااء.من اجل أن نحيا بسالم 
ــا املعتدون عىل مدار الساعة  ــة..ويف ذات الوقت يقتله وكرام

ويستبيحون فيها كل حرمه ومع ذلك باقية شامخة
ــون أنها أم  ــال سبب وأنتم تعلم ــدوا عىل صنعاء ب ال تحق

الجميع وحاضنة الكل..والترفض أحدا والترد يمنيا أبدا
وال تسيئوا إىل ذمار وهي تطمح وتعمل دائما من أجل أن 

تبقى اليمن واحدة عصية عىل كل مؤامرات الخارج 
ــي منا ومنكم  ــا يحصل فيها فه ــوا بالحديدة وم ال تفرح

والينا واليكم..ولن يترضر فيها إال أخوكم اليمني.
ال تحلموا بأن تكونوا عدن أو شبوه أو حرضموت أو املهرة 
وأن يحكمكم من يحكمها اآلن..فشاشات اإلعالم كذابة وهم 
ــة واالمتهان.. ــكال املهان ــون ويتجرعون كل أش والله يذوق
ــة  ــالل واإلذالل..والعبودي ــة االحت ــت سلط ــون تح ويعيش

واالستعباد
ــا وعودتنا إىل  ــم..إال بتوحدن ــم ولك ــا وله ــالص لن وال خ
ــد..وأن نؤمن أن الدين عند الله  ــا اليمني املسلم الواح أصلن
ــد كل من أراد لنا  ــل جميعا يف صف واحد ض اإلسالم..ونقات
ــه أن يفرض علينا  ــا بالعنرصية..وهدف ــة وجاء ألين الطائفي

رشعية العبودية.
ــا جميعا......وفرحته  ــا الواحد..يف وحدتن فهزيمة عدون

وانتصاره يف فرقتنا وقتالنا لبعضنا 
وختاما  ال للغزو واالحتالل..

تعز.. ألننا نخشى عليها والنخشاها

صحوة ضمائر الشعوب تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب وإبادة جماعية جرس إنذار 
محمد صالح حاتم 

ــس البد أن  ــل الدام ــد اللي ــال آم ــا ط مهم
ينجيل نور الصباح املرشق،ومهما كرث  الكذب 
ــر الحقيقة،  ــل والزيف البد أن تظه والتضلي

وتصبح واضحة للعيان.
ــا صمت العالم وسكت البد أن يتكلم  ومهم
ــوال  ــن أم ــت م ــا دفع ــق بالحق،ومهم وينط
لتشرتي ضمائر األنظمة والحكام،لتسكتهم 
عن ما ترتكبه من جرائم ،فلن تقدر ان تشرتي 
ضمائر الشعوب الحرة. ،وهذا هو حال أبناء 
الشعب اليمني العظيم،الذي يتعرض لحرب 
ــار جائر  منذ  ــم وحص ــدوان ظالم وغاش وع
ــل  تحالف قوى  ــة أعوام، من قب أكرث من ثالث
ــا وإرسائيل وأذنابهم  العدوان بزعامة امريك
ــال زايد،الذين  ــي سعود ودويلة عي حكام بن
ارتكبوا بحق اليمنيني أبشع املجازر، وأفظع 
ــني قتىل  ــن املدني ــرشات اآلالف م الجرائم،ع
ــم  ــة ،ت ــة التحتي ــري البني ــم تدم وجرحى،ت
ــرش والشجر  ــن الب ــل يشء يف اليم ــف ك قص
ــالل  جماعية،احت ــادة  إب ــرب  والحجر،ح
ــزر اليمنية،انتهاك  ــدن والسواحل والج للم

للسيادة استباحة لإلعراض، تمت ممارسة 
ــب الجسدي واالغتصاب بحق  أنواع التعذي
ــة اإلماراتية  يف  ــون الرسي ــني يف السج اليمني

عدن وحرضموت،وغريها.
ــوي تسبب يف  ــري وج ــري وبح حصار ب
ــار لألمراض  ــة ،وانتش ــة إنساني ــوأ كارث أس
ــب الحصار  ــة والفتاكة بسب ــة املعدي واألوبئ
ــة ،ومنع  ــة واملحاليل الطبي ــدام لألدوي وانع
ــالج يف الخارج بسبب  املرىض من السفر للع
ــار  ــة مط ــة وخاص ــارات اليمني ــالق املط إغ
ــب اليمني  ــل للشع ــذا يحص ــل ه صنعاء،ك
ــت  ــل صم ــب،ويف ظ ــدون أي سب ــم ب العظي
ــه سبحانه  ــن بفضل الل ــوت عاملي،ولك وسك
ــي وإدراك  ــود واستبسال ووع وتعاىل وصم
ــاء واألحرار،  ــي الرشف ــب اليمن ــاء الشع أبن
ــي  اليمن ــش  الجي ــال  أبط ــات  وتضحي
ــة القضية  ــة، وايمانا بعدال ــه الشعبي ولجان
ــي يتعرض  ــة الت ــدق املظلومي ــة  وص اليمني
ــل واملعتمد  ــه  واملتك ــق بالل ــا اليمن،الواث له
ــوب  الشع ــر  ضمائ ــدأت   ب ــد  الله،فق ــىل  ع

ــرة، يف  ــة الح ــة والعاملي ــة واإلسالمي العربي
ــع الشعب  ــرك والتضامن م الصحوة والتح
ــادة  ــم إب ــرض اىل جرائ ــذي يتع ــي ال اليمن
ــف القتل الذي تقوده  جماعية من قبل تحال
ــط  ــل الناش ــن قب ــاه م ــا رأين السعودية،فم
الجزائري الذي هاجم السديس يف سويرسا، 
ــازر بحق  ــالده من مج ــا ترتكبه ب ــه عم وسأل
ــه يف الجزائر والسودان  اليمنيني ،وما ارتكبت
وعدة بلدان، وكذا رفض املصلني أداء الصالة 
ــن املسجد  ــم م ــس  وخروجه ــف السدي خل
ــوت،  ــق والطاغ ــس  باملناف ــني السدي واصف
ــة يف العراق  ــم عربي ــهدته عدة عواص وماش
ــدان  البل ــن  م ــا  وغريه ــني  وفلسط ــان  ولبن
العربية من مسريات وتظاهرات ضد تحالف 
ــع الشعب اليمني  ــل العربي وتضامنا م القت
،واستنكاراً ملا يتعرض له من مجازر،وتظاهر 
ــام القنصلية  ــطني األتراك أم عرشات الناش
ــة يف اسطنبول تضامنا مع الشعب  السعودي
ــه اليمن من  ــن بما يتعرض ل ــي ،منددي اليمن
ــن الصمت  ــار مستنكري ــري وحص ــل وتدم قت

والتجاهل العاملي تجاه ما يتعرض له اليمن 
ــذ ما يقارب أربعة أعوام  ، واصفني الحرب  من
ــي سعود  ــن قبل بن ــىل اليمن م ــار ع والحص
ــم الشيطاني  ــد وتحالفه ــال زاي ــة عي ودويل
ــن يتعرض  ــرب والحصار اللذي ــس الح ،بنف
ــب الفلسطيني من قبل االحتالل  لهما الشع

الصهيوني.
ــرب عن  ــام ال تع ــة والحك ــف األنظم  فمواق
ــات  ــذه الوقف ــوب، فه ــف وأراء  الشع مواق
ــرات التي تخرج معلنة التضامن مع  واملظاه
ــن ،ومستنكرة ملواقف الدول واملنظمات  اليم
ــل إىل  ــي إّال رسائ ــا ه ــة ،م ــة والعاملي األممي
ــارات ،انكم  ــة اإلم ــود ودويل ــام بني سع حك
ــوال لتشرتوا بها  األنظمة  بما تقدمون من أم
والحكام، لن تستطيعوا ان تشرتوا الشعوب 

،وأن حبل الكذب قصري .
فكفاكم قتال وإجراما بحق اليمنيني!

كفاكم تجويعا للشعب اليمني !
كفاكم متاجرة بالقضية الفلسطينية !

فالحق ظاهر ،وإن الباطل لزاهق .

ــع الحكام ،وليس  ــوب هي من تصن فالشع
الحكام من يصنعون الشعوب، وإن الشعوب 
ــخصيات  ــا ش ــرىض أن يحكمه ــن ت ــرة ل الح
ــرىض أن  ــن ت ــارج ،ل ــة للخ ــة وخانع خاضع
ــراء سكوتهم عىل  ــا أموال ،ج يستلم حكامه
ــة يف  ــد اإلنساني ــات ض ــم واالنتهاك الجرائ

اليمن وفلسطني وغريهما .
ان  ــرىض  ت ــن  ل ــرة  الح ــوب  الشع إن 
ــون يف سفك الدم  ــخاص مشارك يقودها،أش
ــد أبناء الشعب   ــي ،و يف تجويع وترشي اليمن

اليمني العظيم.
ــارك وساهم يف  والتاريخ لن يرحم فمن ش
ــاء اليمن،وسكت عما يتعرض له،من  قتل أبن
قتل ودمار وجوع ومرض سيأتي اليوم الذي 
ــس الكأس،ألن املخطط لن  يرشب فيه من نف

يستثني أحدا، والكل مستهدف .
ــزي والعار  ــراً أبيا، والخ ــاش اليمن ح وع

للخونة والعمالء.
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