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مطهر االشموري

كنت طفال حين ثورة سبتمبر وبداية الصبا حين عقد 

الصلح بين الجمهوريين والملكيين ولم يكن بمقدوري 

فهم أو وعي يلم بما يجري. 

لقد أحببت عبد الناصر من خــالل شقيقين ألبــي من 

االعمام في صنعاء فوجدت نفسي تحت هيمنة السعودية 

في بدايات وعيي كما اقدر وعهد الرئيس عبد الرحمن 

االرياني. تحققت الوحدة المعجزة فانتقلنا من الحروب 

الشطرية إلى حرب الحفاظ على الوحدة ١٩٩٤م وحين 

تطورات العالم سارت إلى الحرب ضد القاعدة كإرهاب 

نحن سرنا إلى حــروب صعدة تحت ضغوط السعودية 

واالخوان وعوامل أخرى.  لقد سمعت أن السعودية قبل 

ذلك قتلت الحمدي لرفضه الحديقة الخلفية والسير 

المتسرع إلى إستعادة السيادة واالستقالل فردت عدن 

بقتل الغشمي فأصبحت من يحتار أكثر مما يختار قبل أو 

بعد الوحدة.  منذ توقيع اتفاق سالم مع إسرائيل فمسألة 

األطراف في أي محطة لم يعد لها تأثير على وعي وإيمان 

لدي بأنها محطات أمريكية في المنطقة حتى لو لم تكن 

أمريكا و في الواجهة.  ومــن أجــل المحطة األمريكية 

فصدام حسين يغزو الكويت أو تمارس القاعدة إرهاب 

أحداث سبتمبر ٢٠٠١م.

بعد كل محطة أمريكية وبين محطتين تستعمل 

أثقال المنطقة معطياتها لتصفية حساباتها والسعودية 

ومصر"مبارك"مارست بعد تحرير الكويت تصفية 

حسابات مع الوحدة اليمنية ومع اليمن في آخر عقد 

للقرن الماضي واختير لليمن من الثقلين مفردتي األفغنة 

والصوملة.

ما يحدث بعد المحطة األمريكية ٢٠١١م من عدوان 

سعودي إجرامي إرهابي هو تصفية حسابات مع اليمن 

الواقع والشعب لفرض تموضع  الحديقة الخلفية من 

جديد ولنصف قرن جديد. 

فهذا المسمى التحالف في هذا العدوان هو ذاته التحالف 

ضد اليمن ووحدته في آخر عقد للقرن الماضي واالوضح 

فيه فقط أنه تحالف مشترى بالمال السعودي بما لم 

يحدث فى تاريخ المواقف والتحالفات. 

ليس غريبًا في ظل خضوع واخضاع المبادئ والقيم 

واألســس والمعايير للمال السعودي فوزير خارجية 

باكستان في تصريح مساء الخميس ذكر بأن باكستان 

في هذا التحالف تدافع عن سيادة واستقالل السعودية 

وسالمة أراضيها وربما وزير خارجية باكستان اليعرف 

أن السعودية بباكستان وهذا التحالف تمارس العدوان 

على بلد آخر. 

قبل هذا بيوم يقول وزير الخارجية السعودي سعود 

الفيصل بأنهم  ليسوا دعاة حرب ولكنه إذا دقت طبول 

الحرب فهم جاهزون لخوضها. 

كان وزير خارجية السعودية كما نظيره الباكستاني 

ال يعرف أن بلده السعودية يمارس الحرب والعدوان 

على اليمن قبل أسبوع ويتحدث بعد ذلك عن دق طبول 

الحرب. 

فضائيةB.B.C  البريطانية تقدم تهكم العالم على 

العرب بالقول أنهم توحدوا ضد اليمن، وبالتالي فالعرب 

وجامعتهم بعد أول اتفاق سالم مع إسرائيل لم يعودوا 

يتوحدوا إال في بيناتهم وضد بعضهم ومحورية ذلك 

المال السعودي المربوط به الخليج. 

أمريكا طالبت وألحت على األنظمة العربية المشاركة في 

الحرب ضد اإلرهاب في العراق"داعش"فيما المال والثقل 

السعودي اشترى تحالفًا للعدوان على اليمن البلد الفقير 

والضعيف حتى وهذا العدوان يمثل اصطفافًا ودعمًا 

واسنادًا مباشرًا لإلرهاب في اليمن أكان القاعدة أو داعش. 

ولذلك فليس غريبًا إعــالن اإلخــوان في اليمن أنهم 

مع العدوان السعودي على اليمن ألن القاعدة وداعش 

هما أدوات اإلرهاب فيما اإلرهاب كما يراه عالم القيم 

والمبادئ الذي اليشترى بالمال السعودي هو السعودية 

واإلخوان. 

الحرب العالمية ضد ادوات اإلرهاب هي لعبة أمريكية 

في وعلى العالم فإذا الملك السعودي الراحل عبدالله بن 

عبدالعزيز قال إن التاريخ سيثبت من يقف وراء اإلرهاب 

ومن يدعمه فمن يكون غير السعودية أو اإلخــوان أو 

كليهما. 

إذا السعودية واإلخوان والقاعدة وداعش في اصطفاف 

ملحمي التحامي في هذا العدوان على اليمن غير غطاء 

ما يسمى بالتحالف فمن هي األطراف التي سيثبت الزمن 

أوضح التاريخ أنها وراء اإلرهاب المتبنية والداعمة غير 

السعودية واإلخوان. 

حين رفضت األنظمة العربية التعاون فــي تحالف 

الحرب ضد اإلرهاب في العراق داعش فالرئيس األمريكي 

"أوباما"نصح العراق االقتداء باألنموذج اليمني الذي أشرك 

انصارالله في الحرب ضد اإلرهاب. 

السعودية مثلما رفضت الحرب ضد إرهاب القاعدة في 

اليمن فجانب من دوافع هذا العدوان على اليمن رفض 

السعودية ليمننة الحرب ضد اإلرهاب الذي كان موضع 

إشادة أوباما. 

وزير خارجية السعودية سعود الفيصل بلغ سفيره 

بواشنطن بقرار حرب اتخذ ونسق له أمريكيًا وحديثه 

عن طبول الحرب هو تعامل وفاق وتوافق مع ابن عمه 

نجل الملك الصبي وزير الدفاع وذلك ما دفعني الستعادة 

"بانورامية" لطفولة وصبا ربطا بالصبي وزيــر الدفاع 

السعودي.

سعودية الخرف 
والتصابي ! 

< لم يعد لعوامل القربى وأواصــر االخــوة واللغة 

والدين والتاريخ والمصير المشترك والقدر الواحد 

ومكارم األخالق أثر في نفوس بعض القائمين على 

األمر في مجلس التعاون الخليجي، ألن صدورهم قد 

أوغرت بالحقد على اليمن وأهلها من لحظة خروج 

هذه الدول من تحت وطأة االستعمار البريطاني، ولم 

نجد في بعض تلك الصدور الفاجرة غير االنتصار 

لقوى االستعمار وخدمة أعداء األمة العربية ومحاربة 

النهوض العربي من أجل قتل التوحد ومنع قيام الدولة 

العربية الواحدة القادرة والمقتدرة من أجل االنتصار 

إلرادة الحرية والــكــرامــة االنسانية الــتــي تنشدها 

الشعوب العربية بمن فيها شعوب دول بمجلس 

التعاون الــذي لم تعترف القوى الصهيوأمريكية 

بعروبته رغم استماتة قيادات تلك الدول على خدمة 

تلك القوى االستعمارية الهمجية ومنحها االفضلية 

في كل االمتيازات على حساب أبناء جلدتهم وأواصر 

قرباهم ودمهم ولحمهم ولغتهم ودينهم وتاريخهم 

ومصيرهم المشترك الذي ال فكاك منه مهما كانت 

العواصف الفاجرة والمدمرة، ألن إرادة التوحد وعوامل 

القربى البد أن يأتي اليوم الــذي تأخذ فيه مكانتها 

الطبيعية ويعاد لها اعتبارها في نفوس أبناء شعوبنا 

في منطقة الخليج العربي الحر.

إن القوى الصهيوأمريكية التي تحاول زرع الشقاق 

من خالل ما اعتمدته من سياسة «فرق تسد» بين 

، ألن 
ً
أبناء الوطن العربي الواحد لن تستمر طويال

الفكر العربي المستنير البد أن يقوم بالدور القومي 

الذي يعزز وحدة القدر والمصير المشترك الواحد، 

وقد بدأت مؤشرات هذا الفعل القومي المتألق من 

خالل ردود االفعال الشعبية في الوطن العربي الكبير 

الرافضة للعدوان على يمن االيمان والحكمة وأصل 

العرب ومنبتهم األول ونــواة االســالم الحنيف وبناة 

االمــبــراطــوريــة االسالمية التي أسسها رســول الله 

محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واألكثر من ذلك، 

الرفض الشعبي العفوي الذي أيدته الشعوب العربية 

ضد عاصفة الفجور التي تقودها عناصر من المملكة 

العربية السعودية لتدمير اليمن واستهداف الكتلة 

البشرية والقضاء على الجيش اليمني والمؤسسات 

األمنية والبنى التحتية وكل الموارد االقتصادية هو 

صحوة الضمير القومي الذي جعل من السالم روحًا 

والعروبة جسدًا، وهذه الصحوة االنسانية قد بدت 

مالمحها في الفكر المستنير الذي يرفض االرهاب 

باعتباره صناعة صهيوأمريكية مائة فــي المائة 

ة الى اإلسالم  ويهدف الى تدمير األمة العربية واإلساء

الحنيف وتمكين الصهيونية العالمية من الهيمنة 

والسيطرة على مقدرات الوطن العربي الكبير، وقد 

اتضح كل ذلــك من األسلحة الفتاكة التي تمتلكها 

العناصر االرهابية التي ال تمتلكها دول ذات سيادة 

وهــي ال توجد اال لــدى الكيان العنصري الصهيوني 

ــواليــات المتحدة االمريكية والـــدول األوروبــيــة  وال

الراعية والداعمة لالرهاب الذي يستهدف تمزيق 

وحدة العرب ومنع قيام الوحدة العربية التي تنتصر 

لكرامة وآدمية إنسان الوطن العربي الكبير.

إن تباشير صــحــوة الضمير الــعــربــي قــد أحياها 

رف بالربيع العربي 
ُ
االستهداف الفاجر الذي نجم عما ع

الذي دمر الجيوش العربية ولكن القوى االستعمارية 

تمكنت من إحكام السيطرة على ما تبقى من مقدرات 

الوطن العربي، وقد كان لمشاهد الفجور والغدر -التي 

سيطرت وبقوة على أحداث الربيع الصهيوني الذي 

نال من الكرامة العربية ومزق وحدة الصف العربي 

وأنتج حكامًا مسيرين وليسوا مخيرين يفعلون ما 

يؤمرون دون أن يكون لهم من األمر شيء -األثر البارز 

َم -إن جاز 
ّ
ــو

ُ
في صحوة الضمير العربي الذي نام أو ن

 ليستيقظ على وقع أعاصير 
ً
التعبير- وقتًا طويال

الفجور والغدر والخيانة والتنكيل بأبناء الوطن العربي 

الكبير وكــل مقدراته وخيراته، وليدرك الضمير 

العربي بعد ذلك كله أن جميع السيناريوهات الفاجرة 

التي رسمها أعداء األمة العربية ونفذت بأياٍد عربية 

لم تستهدف سوى وحدة الوطن العربي والحيلولة 

دون أواصــر القربى وكافة عوامل التقارب والتآلف 

والتراحم التي ال يمتلكها أي مكون جغرافي كما هو 

الحال في الوطن العربي الكبير.

ضحت في يمن 
ُ
إن حلقات السيناريوهات االرهابية ف

االيمان والحكمة حيث استطاع الوحدويون  من أبناء 

اليمن والى جانبهم كوكبة من المستنيرين في الوطن 

العربي الكبير تعرية وفضح التآمر على مقدرات 

الــوحــدة العربية ومنع التقارب والتآلف والتآخي 

والتراحم بين المكونات البشرية للوطن العربي الكبير، 

وألن اليمن كانت بوابة االنتصار على سيناريوهات 

التدمير الممنهج للجيوش العربية ومقدرات األمة، 

فقد دبر أعداء األمة مكيدة جديدة لإليقاع بين العرب 

ومنع تقاربهم وتوحدهم من خالل إيهام أشقائنا 

في دول الخليج العربية بأن إيران قد احتلت اليمن 

وسيطرت على قراره السياسي، ومن ثم تخويفهم 

بإيران إلعالن الحرب الطائفية بين السنة والشيعة، ثم 

الدفع باتجاه إيجاد تحالف تقوده عناصر من المملكة 

العربية السعودية من خالل القدرة المالية على شراء 

الذمم واستئجار المرتزقة لقتال اليمن لتحريرها 

من االحتالل االيراني المزعوم، وقد حدث ما حدث 

من تحالف الغدر والخيانة وقام حلف الشيطان بشن 

الهجوم الفاجر على مقومات الحياة اإلنسانية في 

اليمن وتدمير الكتلة البشرية الهدف االستراتيجي 

للصهيونية العالمية التي تعتبر الوحدة اليمنية 

وبما تمتلكه من القوة البشرية عقبة في طريقها الى 

إحكام السيطرة الكاملة على مقدرات الوطن العربي 

الكبير.. تفاجأت الجيوش العربية المنضوية في حلف 

الشيطان عندما وجهت ضرباتها الجوية القاتلة أنها لم 

 لتقتله ووجدت أنها تضرب 
ً
تجد إيرانيًا واحدًا محتال

الجيش اليمني ومؤسسات وقدرات الشعب اليمني، 

وقد زادت  فجيعتها عندما شاهدت أشالء االطفال 

والنساء والشيوخ الذين استهدفهم حلف الشيطان 

بضرباته العدوانية الغادرة، ناهيك عن االستهداف 

المتعمد لضرب البنى التحتية وموارد االقتصاد اليمني 

من مصانع ومخازن التموين والمؤسسات االقتصادية 

ثم فرض الحصار على ما تبقى من الكتلة البشرية 

المزعجة للقوى الصهيونية ليموتوا جوعًا وعطشًا 

في فجور ال مثيل له في تاريخ البشرية اال ما حدث من 

قريش عندما حاصرت رسول الله وأنصاره من أبناء 

اليمن في شعب أبي طالب حتى أكل أوراق الشجر من 

جور حلف الشيطان الذي أقامته قريش ضد رسول 

الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنصاره من أبناء اليمن 

الحرة واألبية.

إن التحالف الصهيوأمريكي الذي تنفذه أياٍد عربية 

يوضح بجالء أن من يقومون بالتنفيذ ال يقرأون التاريخ 

وإن قرأوا ال يدركون غير ما يملى عليهم ممن سلموا 

عقولهم لهم وقبلوا على أنفسهم أن يكونوا مجرد 

أدوات ال تمتلك قرارًا وال حرية، مسيرة خاضعة مهانة 

تنفذ استراتيجيات القوى االستعمارية لمنع التوحد 

العربي من أجــل مزيد من تمكين قــوى الغطرسة 

والهيمنة العالمية على مــقــدرات األمـــة العربية 

والحيلولة دون عوامل التقارب والتوحد خوفًا من 

قيام العمالق العربي الذي ينتصر للكرامة العربية 

ويعيد لإلنسان العربي اعتباره الــذي فقده بسبب 

التبعية واالنكسار والخذالن الذي أضعف الطموح 

وولد اإلحباط وعمق شروخ الفرقة وباعد بين أبناء 

الجسد والروح، وجعل البعض ممن استخدموا الدين 

وسيلة وليس غاية يخدمون أعــداء األمة وال يرتاح 

لهم بال إال بتنفيذ مخططات أعداء األمة، ألنهم ربوا 

أنفسهم على الغدر وجعلوا من المال إلههم المعبود.

إن آثار الدمار التي طالت إنسان اليمن الحر سيؤرخ 

لها اليمنيون وستدونها ذاكرة الشعب اليمني التي 

تحصي كل صغيرة وكبيرة ولن تنسى أشالء األطفال 

والنساء والشيوخ والشباب وأبناء القوات المسلحة 

واألمـــن التي استهدفتها أيـــادي الــغــدر والخيانة، 

وسترضع األمهات اليمنيات أطفالها قصص الغدر 

الذي تعرض له اليمن، وسيحكي التاريخ كل مآسي 

الفجور الــذي لم يسبق له مثيل، ليدرك اليمنيون 

أن حريتهم وسالمة أرضهم وكرامة إنسانهم غالية 

الثمن حيث تسابق األعــراب على بيعها في سوق 

النخاسة وتهافت عليها المرتزقة ليبرزوا عضالتهم 

على اخوانهم وأشقائهم وسندهم عند المهمات 

القومية، وسيدرك الذين تحالفوا هول الفاجعة التي 

أصابت اليمن وأهلها، لييقنوا- ان كان لديهم قدر من 

اإلحساس- خطورة ذلك على االجيال القادمة إن كانوا 

يخافون على مستقبل شعوبهم.

إن الشعب اليمني الصابر والمثابر والمرابط سيظل 

قويًا مهما فقد من عناصر القوة القومية للجمهورية 

اليمنية، ألنه شعب حي قادر على مواجهة التهديدات 

والتحديات بقوة االعتصام بحبل الله المتين، وألنه 

على يقين أن قوة الله فوق كل قوة ولن يخيب الله 

إرادة الشعب في الوحدة والقدرة على إعادة إعمار 

اليمن وصناعة تاريخ المجد واأللق اليماني الذي يعد 

ــوى ألحــرار الــعــرب.. وسيظل اليمنيون  السند األق

متمسكين بمشروعهم النهضوي الحضاري العربي 

الذي يقود الى وحدة اإلرادة العربية من أجل الحرية 

والكرامة بإذن الله.

زاوية حرةزاوية حرة

* وحينما أرادت نسف التسوية السياسية برمتها انحازت إلى أحد أطراف الصراع 

السياسي وحشدت قواتها الجوية ودعت حلفائها بمن فيهم (رعاة المبادرة) لشن 

حرب شعوا ظالمة ، وتجريب أحدث أسلحتها على رؤوس اليمنيين ، وتدمير مقدرات 

بقايا بلد يعاني األمرين منذ مطلع األزمة السياسية عام ٢٠١١م لتضاعف بذلك معاناة 

اليمنيين وتفاقم مآسيهم ، وتجسد بعدوانها السافر واحتشاد حلفائها العشرة من 

األشقاء واألصدقاء على بلد فقير واحدة من أبهى صور االستكبار واالستعالء العربي 

على االقربون والجيران .

 *   تستطيع السعودية وحلفائها تجديد شرعية الرئيس هادي المنتهية شرعيته 

بدعم ورعاية انتخابات برلمانية ورئاسية (جديدة) وتكبح من خاللها جماح تمدد 

جماعة الحوثيين (أنصار الله) وإبطال مفعول عنصر توسعهم في المحافظات 

وتجريدهم من أسلحتهم وإحراجهم أمام األحــزاب والمجتمع المدني وإجبارهم 

بطريقة غير مباشرة على التحول طوعيا من جماعة مسلحة إلى جماعة سياسية 

تستمد قوتها وتأثيرها من برامجها السياسية واالقتصادية والثقافية التنموية ومدى 

قدرتها على كسب ثقة الناخبين ، كما أن الجارة الشقيقة ستتمكن بهذه الخطوة من 

دعم حلفائها في اليمن واعادتهم بطريقة غير مباشرة إلى السلطة بشرعية دستورية 

وثقة جماهيرية شعبية ، وبهذه الخطوة يمكن القول أن السعودية ستضرب عدة 

عصافير بحجر واحدة وربما لن يكلفها ذلك ١٠٪ من إجمالي تكلفة (عاصفة الهدم 

لليمن) التي بات مؤكدًا أن من أول نتائجها توسيع شعبية جماعة الحوثي وزيادة 

أنصارهم.

خطى المملكة وحلفائها ومحلليها على قنوات التلفزة حينما يبررون شن هذه 
ُ
* ت

الحرب الجائرة على اليمن أرضًا وإنسانًا وتاريخًا وحضارة، تحت ذريعة أنها بطلب من 

الرئيس هادي، فالسعودية وحلفائها في المبادرة والحرب على فهم واسع بحقيقة 

وطبيعة الصراع في اليمن، وأن الرئيس هادي انتخب رئيسًا توافقيًا إلنجاز مهام مرحلة 

انتقالية مزمنة، وأن شرعيته سقطت عمليًا بانتهاء فترته ، وانتهاء فترة التمديد 

لواليته ، وسقطت فعليًا بفشله في إنجاز مهامه وعدم الوفاء بالتزاماته، وسقطت 

واقعيًا بتقديم استقالته لمجلس النواب، وسقطت شرعية هادي للمرة الخامسة 

بخيانته للقسم الدستوري وتفريطه بالمكتسبات الوطنية ..

* وإذا كانت قرارات وبيانات مجلس األمن، وبيانات رعاة المبادرة الخليجية ، وكل 

األطراف السياسية في الداخل ترفض وتدين بشدة استخدام أحد األطراف السياسية 

في الداخل للعنف والسالح لتحقيق مكاسب سياسية، فمن المعيب- قياسًا على ذلك- 

الموافقة على استعانة طرف سياسي بسالح دولي لتحقيق مكاسب سياسية، وبمعنى 

أوضح إذا كنا ال نجيز اللجوء للعنف واستخدام سالح "محلي" لتحقيق مكاسب سياسية، 

فكيف نقبل باستخدام سالح "خارجي" لتحقيق مكاسب سياسية ايضا ؟.

* وفي سياق المفارقات والوقائع الميدانية القريبة يمكن القول كذلك ، اذا كان 

حلفاء السعودية في اليمن (جماعة اإلخوان المسلمين) وأجنحتهم العسكرية والقبلية 

والدينية، أعلنوا في ذروة صراعهم المسلح مع جماعة الحوثيين على السلطة عام 

٢٠١٤م، أعلنوا انحنائهم لما يمكن تسميتها عاصفة جماعة الحوثي وسلموا لهم 

مفاتيح الفرقة وجامعة اإليمان عند دخولهم العاصمة صنعاء -حقنا للدماء- كما سلم 

لهم الرئيس هادي مفاتيح محافظة عمران .. إذا كان انحنائهم ذلك كما قالوا نابع من 

المصلحة الوطنية العليا، فإن تبريراتهم اليوم تدمير مقدرات بلدهم بذريعة ضرب 

(شركائهم في الفوضى) بما في هذه المواقف من خزي وعار ، ال تعني هذه المواقف 

المؤسفة غير أن مشكلتهم لم تكن في تفجير مليشيات الحوثي لمنازلهم ومساجدهم 

واعتقال ومالحقة قيادتهم، وإنما كانت قضيتهم حينها في عدم وجود كفيل يواجه 

خصومهم بالنيابة عنهم وال فرق عندهم أن يكون ذلك الكفيل محليًا او خارجيًا..!

* المفارقة الصارخة أن معظم المباركين للحرب الظالمة على بلدهم تحت ذريعة 

جماعة الحوثي، هم أنفسهم من استقدموا الجماعة المسلحة من جبال محافظة صعدة 

إلى معظم عواصم المحافظات، وهم من أقروا أكبر جرعة حكومية (رفع أسعار 

المشتقات النفطية ٣٠٠٪ تقريبا عن السعر الرسمي المعلن) وتسببوا بذلك في 

تشكيل تحالف شعبي واسع مع الجماعة، بل وهم أنفسهم من اعتذروا رسميًا لجماعة 

الحوثي عن حروب صعدة السابقة ، والتي كان الجيش اليمني يشنها ضدهم وهم في 

حالة تمرد تام وانقالب مكتمل األركان على شرعية دستورية ال التباس فيها .. وهو 

ما يكشف بوضوح أن مواقف هؤالء من الحروب بشكل عام ال تقوم على أسس وطنية 

وإنسانية وأخالقية بقدر ما تستند لمعيار موقعهم من السلطة فقط ، فهم على 

استعداد لالعتذار عن الحروب إذا كان االعتذار سيساهم في إيصالهم إلى السلطة 

، وهم أكثر استعدادا لالحتشاد في صفوف حروب جديدة إذا كانت هذه الحروب 

ستعيدهم مرة أخرى إلى السلطة..!!

نخاسة بال حدود

دخلت المملكة العربية السعودية التاريخ من أبواب المجد حينما دأبت خالل السنوات 

الماضية على اتخاذ سياسة ترميم جدار التضامن العربي ورأب تصدعه في أكثر من 

منطقة ، فحينما ضربت رياح فوضى الربيع العربي اقرب جيرانها عام ٢٠١١م ، 

استطاعت المملكة بقيادة المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، وبحنكة سياسية 

وإرادة عربية ومشاعر أخوية ، استطاعت اإلمساك بكل خيوط الصراع السياسي في 

اليمن ، فسعت أوال إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني بضخ ماقيمته اكثر من ٢ مليار 

و٧٠٠ مليون من المشتقات النفطية ، وتقديم معونات غذائية غير معلنه ، وعملت 

على تامين االقتصاد بوديعة مالية .. وتمكنت بهذه الخطوات العملية من امتالك 

افئدة اليمنيين بمختلف أطيافهم السياسية ، وفي نفس الوقت الضغط - بطريقة غير 

مباشرة- على قادة األحزاب والمكونات السياسية المتصارعة الذين سارعوا للتوقيع 

على المبادرة الخليجية في مشهد تاريخي شهدته العاصمة السعودية الرياض ٢١ 

نوفمبر ٢٠١١م وأثار إعجاب العالم وخلدته الذاكرة الشعبية اليمنية عرفانا وتقديرا 

للملكة وقيادتها ،، مثلما سيخلد التاريخ اليوم عدوان الجارة وهى تعاقب الشعب اليمني 

جماعيا بحروب تدميرية لصالح فئة سياسية محدودة جدا - سيخلده- في سجالت 

الخزي والعار كلعنة تطارد المملكة وكل من احتشد معها وبرر عدوانها في سوق 

عربي لم يعد للنخاسة واالسترزاق فيه حدود ..!!

 الدكتور علي مطهر العثربي

عاصفة الفجور والجروح
التي يصعب تضميدها

حزب العار يؤيد 
العدوان السعودي

 فيصل الصوفي

حزب اإلصالح بسمل، ثم أقدم على ارتكاب جريمة الخيانة 

العظمى، بتأييده "عاصفة الحزم".. حزب اإلصــالح يصدر 

بيانًا، يشكر ويقدر الدول المتحالفة في العدوان على اليمن، 

ويؤيد الحرب السعودية على الشعب اليمني.. حزب اإلصالح 

يرى، مثلما يرى اليمنيون جميعًا، أن الحلف العسكري الذي 

تقوده السعودية للعدوان على الشعب اليمني، ارتكب جرائم 

حرب، وإبادة جماعية في اليمن، كما في المذابح الجماعية 

في بني حوات صنعاء، ومــزرق حجة، ويريم إب، وحجر بني 

مطر، وزبادي الحديدة، ومعظم مديريات صعدة، وقتل يومي 

بالمفرق في كل حي وقرية يمنية.. ومع ذلك فإن هذا الحزب 

يشكر

 المعتدين والــقــتــلــة.. ويــؤيــد قتل الــجــنــود، ويــؤيــد قتل 

المدنيين، الرجال واألطفال والنساء، ويؤيد تدمير الكليات 

الدراسية، والمصانع والمطارات والموانئ، ومنشآت الكهرباء 

والمياه، والقرى والمنازل، وغير ذلك من الممتلكات العامة 

والخاصة.. العدوان السعودي قتل أكثر من ٩٠٠ يمني في 

ثمانية أيام، وأصاب أكثر من ١٥٠٠ بعاهات، وحزب اإلصالح 

يؤيده في ذلك ويشكره ويقدره.. العدوان السعودي على 

الشعب اليمني، يبيد الجيش ويدمر المعسكرات ومخازن 

األسلحة، وحزب اإلصالح يؤيده.. العدوان السعودي يضرب 

كل شيء يتحرك على أرض اليمن، الناس والسيارات وناقالت 

النفط والغاز، والشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، وحزب 

اإلصالح يؤيده في ذلك ويشكره ويقدره.. آل سعود، ال يزالون 

يبحثون عن مبرر قانوني لعدوانهم على اليمن، فلم يجدوه 

بعد ال في قمة العرب وال في مجلس األمن، وال في أي وثيقة أو 

معاهدة دولية أو عربية، بينما حزب اإلصالح يصدر بيانًا يزعم 

فيه أن العدوان على شعبنا مشروع، وأن حلفاء العدوان استندوا 

إلى ميثاق األمم المتحدة، واتفاقية الدفاع العربي المشترك، 

واتفاقية الطائف، وتفويض من مجلس األمن الدولي!

بعد أن أصــدر حزب اإلصــالح بيانه الشاكر الحامد المقدر 

المؤيد للعدوان السعودي على الشعب اليمني، ازداد العدوان 

شراسة، وتضاعفت الهجمات، وتضاعفت خسائرها البشرية 

والمادية، ألن المعتدين وجدوا أن قوة سياسية يمنية، مسلحة 

وكبيرة، وهي حزب اإلصالح، قد منحته تأييدًا وغطاء سياسيًا.. 

قبل أن ترسل السعودية طائراتها لتنزل أسلحة للجان هادي 

وتنظيم القاعدة ومليشيات اإلصالح، كان قياديون في حزب 

اإلصالح قد سبقوا هذه الخطوة بمناشدات للسعودية لكي 

تزود لجان هادي باألسلحة في عدن، ومطالبات بتزويد القاعدة 

ومليشيات اإلصالح في شبوة ومأرب والجوف باألسلحة،

 وهــا هي السعودية قد استجابت وصــارت تنزل األسلحة 

المطلوبة جوًا..

اإلصالح يسوق نفس المبرر المهتري الذي تسوقه السعودية، 

وهو أن عدوانها على اليمن، جاء بدافع إسقاط الهيمنة اإليرانية 

في اليمن.. أيــن هم اإليــرانــيــون، وأيــن هيمنتهم في هذي 

البالد؟ إيران والسعودية في حالة ود، وإليران تواجد في عمان 

والكويت، وهما عضوان في مجلس التعاون الخليجي، وقطر 

ــران، وهــي عضو في مجلس التعاون، بل  حليف معروف إلي

حالفت إيران نكاية بالسعودية.. بينما اليمن، ال وجود فيها ألي 

نفوذ أيراني، وال هي عضو في مجلس التعاون الخليجي، ولكن 

العدوان السعودي عليها كان ال بد له من مبرر مهتري، وحزب 

اإلصالح يسوقه لها.

 جميل الجعدبي

عاصفة الخزي.. مفارقات صارخة..!

* حينما أرادت المملكة العربية السعودية تجنيب اليمن ويالت الحروب والدمار في ذروة األزمة السياسية ٢٠١١م، 
دعمت تسوية سياسية (المبادرة الخليجية) حققت من خاللها مطالب طرفي الصراع على قاعدة ال غالب وال مغلوب 
حينما استجابت لمطالب الساعين إلسقاط النظام (الشرعية الدستورية) ومطالبة أنصار "الشرعية الدستورية" 
المشترطين صندوق االنتخابات طريقًا آمنًا وحضاريًا لتحقيق التغيير ونقل السلطة سلميًا في انتخابات رئاسية مبكرة 
شهدها العالم في الـ٢١ من فبراير ٢٠١٢م ودعمتها السعودية وحلفائها اليوم، حتى أن بعض المحللين السياسيين في 
تلك الدول شهدوا بنزاهة تلك االنتخابات رغم أنها بدون مرشح منافس، لكنها شكلت في تلك الظروف نموذجًا فريدًا 

بين الدول التي عصفت بها رياح ما سمي بالربيع العربي..
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