
منذ 2011م والعجوز األمريكي هنري كيسنجر أصبح"البوما" 
في التبشير والتأكيد بحتمية حرب عالمية ثالثة وقريبة بين 
الواليات المتحدة واالتحاد األوروب��ي من جهة وروسيا والصين 
وعادة ما يضم إسرائيل في تحالفه وإي��ران في التحالف المضاد 

كربط بالمنطقة وأحداثها وما يحدث فيها. 
ومنذ مشاركة روسيا في الحرب ضد اإلرهاب في سوريا يصعد 
كيسنجر حمالته التبشيرية بالحرب العالمية القادمة ومعه 
بالتأكيد فريق لتفعيل هذه الحمالت وفي هذا السياق فإن أي 
اطراف باتت في مأزق أو في مشارف مأزق ال تصدق فقط الحرب 
العالمية الثالثة بل تتمناها وعلى رأس هؤالء السعودية واإلخوان 
ربطًا بتركيا تحديدًا ولذلك ليس غريبًا أن ينشأ ما يسمى مجلس 
للتعاون والتنسيق االستراتيجي بين السعودية وتركيا، وإسرائيل 
هي ثقل هذا النسق أو القيادة للتنسيق وذلك ما يربط مشروع 
الحرب العالمية التي يبشر بها بإسرائيل واللوبي اليهودي في 

أمريكا.
الذي يعنينا  أن ال نهتم بالتعامل ال مع احتمال حدوث هذه 
الحرب أو عدم حدوثها كأن هذه الحرب ال تعنينا إن لم تحدث أو 
إن حدثت وال يفترض أن تشغلنا أي قضية وأي قضايا عن مواجهة 
السعودية كنظام وتصعيد الرد عليه بكل متاح وبكل ممكن حتى 
الوصول إلى كامل التحرر من الوصاية وكامل السيادة واالستقالل، 
ولنا من هذا المشروع اليمني كأرضية وسقف أن يسير في أي تعاون 
وعالقات تخدم مشروعنا في إطار الندية واالحترام المتبادل 

ورفض التبعية ألّي آخر كان .
لماذا سار العالم فيما ُعرفت بالحرب الباردة وتجنب حربًا عالمية 
في القرن الماضي أو نصفه الثاني.. بسبب توازن الرعب أو خوفًا 
من خطر استعمال السالح النووي عالميًا من القطبين أو من كل 
األطراف. ربما التوازن كما كان ولكن الخطر على العالم هو أكبر 
وأكثر مما كان وهذا يجعل الحرب العالمية مستعدة دون حاجة 

لتفكير أو تفكيك أكثر في تقديري.
إذا العالم يسير إلى حرب عالمية فلم تكن أمريكا تحتاج إلى نضال 
وجهد شاٍق ومضٍن للوصول إلى ما تسميه شرق أوسط جديد مثاًل 
ألن ذلك سيصبح تلقائيًا وأمرًا واقعًا بين نتائج ومعطيات هذه 

الحرب التي يؤكد كيسنجر حتمية وانتصار أمريكا فيها.
فالحرب  العالمية التي يتحدث عنها هذا العجوز ال يمكن أن 
تكون إال موازية لمشروع شرق أوسط جديد ومكملة في فرضه 
وانجاحه أو أن تكون نافية وناسفة لهذا المشروع مثاًل ونستطيع 
فهمها إن كانت موازية ومكملة لمثل هذا المشروع أما إن كانت 
نافية وناسفة للمشروع فذلك ماكنا سنقرأه ونلحظه في سياق 
التفعيل األميركي المتواصل والقائم منذ تحرير الكويت ربطا بغزو 

العراق ثم ما بعد ذلك. 
ه��ذه الحرب العالمية التي تتحدث عن احتمالية أو حتمية 
حدوثها تعني السعودية وإي��ران وإسرائيل واإلخ��وان في غرب 
آسيا لكنها ال تعنينا كاحتمال أو كحدث ويكفينا مثل هذا اإلدراك 

والفهم.
قي( ولكنهم في زامل 

ّ
تحقق أحد زوامل"انصارالله" )يا طواير حل

آخر يقولون "واجعلوها حرب كبرى عالمية".
ولعل ذلك تحقق بسقف العولمة في العدوان على اليمن فيما 
من يريد الربط ألي اسباب أو أهداف قد يقول إن هذا لم يأِتِ إال 

من تنسيق بين انصارالله وبين كيسنجر. 
من حق انصارالله كما من حق أي طرف أو مواطن أن يسير في 
خيار معارضة أو مقاومة السياسات األمريكية اإلسرائيلية في 
المنطقة وهو خيار عقل وفكر وتفكير ال عالقة له بوضع قوة 
وقوى أو توازن قوي ونحوه وال يمكن أن يدان انصارالله في ذلك 

وعليهم أن ال يجعلوا من ذلك تطرف إدانة تجاه اآلخر. 
جنوب لبنان الذي ترك الجيش عمياًل إلسرائيل بعد اجتياحه 

لبيروت 1982م يقدم إيجابيات "حزب الله" كمقاوم للسياسات 
األمريكية اإلسرائيلية وال يمنع في تعظيم هذا المنحى االيجابي 

وبما ال يضر اليمن أو لبنان كأوطان.
فقط يعني انصار الله التعلم ليس من فكر أو تفكير حزب الله 
ولكن من واقعيته الحكيمة والمحنكة في التعامل مع واقع لبنان 

أساسًا" ثم واقع المنطقة والعالم. 
وزي��ر الخارجية السعودي ال��ذي رحل سعود الفيصل كان له 
تصريح شهير وبعد شهر أو أكثر من عدوان السعودية حين قال: 

رضت علينا فنحن لها«.
ُ
»لسنا دعاة حروب ولكن إن ف

إني ألتقط فقط كلمَتي "نحن لها" مقارنة بالجملة في زامل 
انصارالله "اجعلوها ح��رب كبرى عالمية" خوفًا من وج��ود من 
يقول"نحن لها" أيضًا الواقعية هي في القول ال عالقة لنا بحرب 

عالمية إن لم تحدث أو حدثت. 
كررت كما أتذكر في مقاالت أو تحليالت قبل أحداث 2011م 
بأن أمريكا وإسرائيل لو أن هزائمنا منهما جاءت بسبب استعمال 
سالح ال نملكه وليس معنا كما "النووي" لكان ذلك أهون علينا 
وأشرف لنا، لكن سوء مصابنا ومصيبتنا أنهم هزمونا بالسالح الذي 

يملكه كل البشر وهو "العقل".
ربما مع نفسي حدث وتمنيت أن يباد كل العرب بضربة نووية 
مادام سيبيد معنا إسرائيل أما عدوان السعودية النظام 2015م 
فربما لم أعد أشترط إبادة إسرائيل في أمنيات هي من انكسار 
وانحطاط معًا وذلك ما بات يتجسد في تفعيل الواقع وتوجيه 

تفاعالته.
ربما لو وصلت مثل هذه األمنيات لمثلي إلى العجوز األمريكي 
"هنري كيسنجر" ألحبط هو في مشروعه وحمالته المبشرة بحرب 
عالمية ثالثة ليبحث عن مشروع أو مؤثر وتأثير بديل إلنجاح 

الشرق األوسط الجديد أو سايكس بيكو2؟؟

عاش سكان مدينة تعز أوضاعًا مأساوية خالل العام 
2011م جراء أعمال الفوضى والتخريب والقتل والتقطعات 
والنهب والسلب وقطع الشوارع وتعطيل مصالح الناس 
واحتالل المكاتب  والمؤسسات والمصالح العامة وتقويض 
االمن واالستقرار والسلم االجتماعي  تحت مسمى )الثورة 
الشبابية الشعبية( التي شهدها وطننا اليمني والتي تم 
)ث��ورات الربيع  التخطيط واإلع���داد لها ضمن ماسمي ب���
العربي( التي اندلعت في تونس ومصر وليبيا وسوريا 
واليمن والتي ثبت أنها مؤامرة )الربيع العبري( كمقدمة 
لتنفيذ المخطط الصهيوني العالمي المعروف ب� )الشرق 
االوسط الجديد( الذي أعلن عنه الرئيس االمريكي السابق 
)جورج دبليو بوش( ووزيرة خارجيته )كونداليزا رايس(.. 
وبتوفيق من الله أواًل ثم بحكمة القيادة السياسية للبالد 
والمؤتمرالشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر تم إنقاذ تعز والوطن 
بشكل عام من كارثة حرب طاحنة مدمرة التبقي وال تذر 
كما ح��دث وم���ازال يحدث حتى اليوم في ليبيا وسوريا 
الصامدة قيادتها وجيشها وشعبها العربي في وجه تحالف 
اإلرهاب العالمي ودول االستكبار العالمي والكيان الصهيوني 
المحتل لفلسطين العربية وهضبة الجوالن السورية ومزارع 

شبعا اللبنانية..
في 2011م  بذل الزعيم علي عبدالله صالح  جهودًا 
جبارة إلخ��راج الوطن والشعب من االزم��ة الطاحنة التي 
عصفت بالبالد بأقل الخسائر الممكنة فقدم العديد من 
المبادرات والتنازالت التي كانت تقابل بالرفض من قبل  
تكتل أح��زاب  )التآمرالمشترك( وشركائهم في مؤامرة 
الفوضى )الخالقة( والربيع )العبري( ولكن الزعيم صالح 
تمكن بصبره وحكمته وحنكته السياسية الفذة من إيصال 
قيادات تلك االحزاب والمتحالفين معهم الى قناعة أنه ال 
مخرج للجميع سوى القبول بالحل السلمي المتمثل بنقل 
السلطة سلميًا عبر انتخابات رئاسية مبكرة خصوصًا بعد 
فشل جريمة اغتياله ومعه كبار قيادة الدولة والمؤتمر 
الشعبي العام في التفجير االرهابي الذي استهدفهم في 
جامع دار الرئاسة أثناء أدائهم صالة جمعة االول من رجب 

الحرام الموافق الثالث من يونيو2011م .
بعد االوض��اع المأساوية التي عاشها سكان مدينة تعز 
في العام 2011م التي عمد صناع االزمات وتجار الحروب 

ال��ى تحويلها ساحة ح��رب مفتوحة لتصفية الحسابات 
الشخصية والحزبية كانوا قد استعادوا حياتهم الطبيعية 
بعد نجاح التسوية السياسية السلمية لألزمة وكانوا خالل 
االعوام الثالثة التالية للعام 2011م يعيشون بأمان الله 
آمنين مطمئنين في منازلهم ومقار أعمالهم ومحالتهم 
ال��ت��ج��اري��ة.. أب��ن��اؤه��م وبناتهم يذهبون ال��ى مدارسهم 
ومعاهدهم وجامعاتهم .. وكانوا يذهبون مع أسرهم الى 
الحدائق والمنتزهات والسواحل والشواطئ الجميلة في 
عدن والحديدة والخوخة والمخا ويختل ووادي الملك في 
العطل االسبوعية واألعياد والمناسبات.. كانوا يتبادلون 
الزيارات ويحضرون االحتفاالت الفعاليات العامة ويشاركون 
أهاليهم وأصدقاءهم أفراحهم وأحزانهم.. كانوا يذهبون 
ال��ى أعمالهم أو يسافرون ال��ى خ��ارج الوطن أو ال��ى بقية 
المحافظات ويعودون الى منازلهم آمنين مطمئنين، ولكن 
تجارالحروب  عباد الدينار أبوا إال أن يحولوا مدينة تعز بل 
والمحافظة بشكل عام مرة أخرى الى ساحة حرب مفتوحة 
بدأت في مارس 2015م وال يعلم إال الله متى ستنتهي 
ليعود االمن والسالم الى تعز.. مدينة السالم والمحبة والوئام 

وزهرة المدن اليمنية.
سفك في أحياء وحارات 

ُ
زهق ودماء زكية ت

ُ
أرواح بريئة ت

وشوارع وأسواق مدينة تعز ..مئات المنازل ٌدمرت فوق 
رؤوس ساكنيها سواء بصواريخ طائرات العدوان السعودي 
أو بقذائف الدبابات والمدافع وصواريخ الكاتيوشا المتبادلة 
بين الطرفين المتصارعين على  السلطة.. جميع المنشآت 
العامة والخاصة والمحالت التجارية ُدمرت ..مئات المنازل 
والمحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة ُنهبت من 
قبل نفس ميليشيات الفيد والنهب التي عاثت فسادًا عام 

2011م.. 
م��دارس تعز التي كانت مصانع للعقول يتخرج منها 
آالف الطالب والطالبات ويتصدر متخرجوها قائمة االوائل 
العشرة على مستوى الجمهورية في الشهادتين العامة 
االساسية والثانوية حولتها الميليشيات المسلحة الى سجون 

وثكنات عسكرية ومعسكرات للتدريب.. 
أصبح ملك ال��م��وت يترصد ال��رج��ال والنساء واالط��ف��ال 
والشيوخ والشباب في كل أحياء وح��ارات وش��وارع وأزقة 
مدينة تعز بل وحتى في كل بيت من بيوتها التي ُدمرت أو 

التي لم تدمر بعد..

كان أبناء تعز ينعمون باالمن واالمان واالستقرار والسالم 
في منازلهم ومحالتهم، وأصبحوا اليوم يعيشون أوضاعًا 
ردوا من 

ُ
مأساوية بسبب الحرب الملعونة.. غالبيتهم  ش

منازلهم وأصبحوا بال مأوى وبال غذاء وبال كساء وبال دواء.. 
ومن بقي منهم محاصرون في منازلهم بدون ماء وال غاز وال 

مواد غذائية والدواء  .
هكذا أراد تجار الحروب أن يصبح حال تعز وأبنائها.. 
قبضوا ثمن دمار تعز وإزهاق أرواح أبنائها وسفك دمائهم 
أموااًل مدنسة.. حولوا تعز الثقافة والعلم الى مدينة أشباح 
وال��ى قندهار أخ��رى، فال تشاهد في شوارعها س��واء تلك 

الميليشيات المدججة بكل أنواع االسلحة .
المشاهد والمناظر التي كنا نشاهدها عبر شاشات التلفاز 
في مقديشو وكابول وقندهار والعراق وسوريا وليبيا أصبحنا 
نشاهدها منذ مارس العام الماضي بعيوننا المجردة في 

تعز الحالمة.
يتحدثون عن تحرير تعز والندري ممن سيتم تحريرها.. 
فمن هو المستعمر والغازي االجنبي الذي يحتلها؟.. فإذا 
كان الجيش واللجان الشعبية من أبناء اليمن عامة ومن أبناء 
محافظة تعز هم غ��زاة ومحتلون في نظر من يطلقون 
على أنفسهم )المقاومة(.. فماذا يسمون القوات السعودية 
واالماراتية والسودانية والمغربية والمرتزقة االجانب من 
شركة )بالك ووتر( االمريكية الذين وطأت أقدامهم أرض 
الوطن معززين بأعداد مهولة من الدبابات والمدرعات 
والمدافع وراجمات الصواريخ واآلليات والعربات العسكرية 
ومختلف أنواع االسلحة الحديثة والمتطورة ومسنودين 
بمئات الطائرات الحربية إف 16 واالباتشي وبدون طيار 
والبوارج وال��زوارق الحربية ؟.. هل هؤالء غزاة قدموا من 
خلف البحار والصحارى فانتهكوا سيادة اليمن واستقالله 
واحتلوا أراضيه ودنسوا ترابه الطاهر وقتلوا أبناء الشعب 
اليمني ودمروا مقدراتهم ومنازلهم ومدنهم وقراهم؟.. أم 
أنهم محررون ؟.. فمتى كان الغزاة المحتلون )محررين(؟!
ر لكي تتحرر؟!.. فهل سيتم تحريرها من  دمَّ

ُ
تعز.. ت

��ردوا من 
ُ

أبنائها الذين ُيقتلون ظلمًا وعدوانًا والذين ش
منازلهم مجبرين مكرهين، ومن شبابها وأطفالها الذين 
ُحرموا من التعليم في مدارسهم ومعاهدهم وكلياتهم 

وجامعاتهم؟!
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زاوية حرة

 فيصل الصوفي

نجد.. في أيام الرسول

ذكر محمد بن اسحاق- وهو أول من كتب كتابًا في السير والمغازي )ولد عام 85 هجري"- 
أنه لما اختلفت قبائل قريش حول أحقية كل منها في شرف وضع الحجر األسود بركن 
الكعبة، اتفقت على تحكيم محمد بن عبدالله، وكان ذلك قبل البعثة بخمس سنوات، فحكم 
الرسول باشتراكها معًا في رفع الحجر، وقبلت قبائل قريش بحكمه، فصاح شيخ نجدي 
قائاًل: يا معشر قريش، قد رضيتم أن يليه هذا الغالم، دون أشرافكم وذوي أسنانكم.. 
وذكر أيضًا أنه لما قرر شيوخ قبائل قريش تدبير خطة للتخلص من الرسول )صلى الله 
عليه وآله وسلم(، اتفقوا على االجتماع في دار الندوة بمكة، وعند باب الدار قابلهم شيخ 

جليل حسن المظهر يرتدي ثوبًا غليظًا، فسألوه: من الشيخ؟.
فقال: شيخ من أهل نجد، علم بخبركم فحضر يسمع، وعسى ينفعكم برأي ونصح، 
فأدخلوه معهم، وبدأوا يتشاورون حول كيفية التخلص من الرسول، فمن قائل نحبسه في 
مكان ال يعلم به أحد، ويبقى في الحبس حتى الموت، ومن قال بل نطرده من مكة، وكان 
الشيخ النجدي يقول لهم: ليس هذا برأي، ليس هذا برأي، انظروا في رأي آخر، فلما قال أبو 
جهل:نختار من كل قبيلة شابًا جلدًا نسيبًا، لهم سيوف صارمة فيضربوا محمدًا ضربة رجل 
واحد، فيقتلوه، وتفرق دمه بين جميع هذه القبائل، ولن يجد بنو عبد مناف سوى القبول 
بالدية، ألنهم ال يقدرون على قتال جميع هذه القبائل، فقال الشيخ النجدي: هذا هو الرأي!! 

وقال ابن اسحاق إن هذا كان ابليس لعنه الله، ظهر لهم بمظهر شيخ جليل من نجد.. 
وقد قلت في مكان آخر: ولماذا لم يكن شخصية نجدية حقيقية، ولماذا اختار ابليس أن 
اب الكتب المدرسية على حذف اسم  تَّ

ُ
يتقمص شخصية رجل من نجد، وأيضًا لماذا عمد ك

ذلك الشيخ النجدي ودوره، رغم أنهم عند تأليف كتب السيرة لطالب المدارس، اعتمدوا 
على سيرة ابن اسحاق التي اعتمد عليها ابن هشام بدوره عند تأليف كتابه المعروف 
بسيرة ابن هشام..العالقة بين أهل نجد ورسول اإلسالم، واإلسالم نفسه، عالقة عدائية 
منذ البداية، وأعتقد أن الوهابية السعودية النجدية اليوم وريثة أسالفها في عالقتها 
بالمسلمين..في واقعة بئر معونة، حدث أن رجاًل من نجد ُيدعى ابو براء عامر بن مالك، 

قدم إلى الرسول.
 وقال له: يا محمد، لو بعثت رجااًل من أصحابك إلى أهل نجد، يدعونهم إلى أمرك.. هكذا 
خاطب الرسول: يا محمد.. أصحابك.. أمرك.. فهو لم يعترف برسالة محمد، ولم يسلم، 
ولكنه تطوع بتلك النصيحة ألمر آخر..فقال له الرسول: إن ارسلتهم، فإني أخشى عليهم 
أهل نجد، فقال النجدي: أنا لهم جار، هم في عهدي، فأرسل الرسول عددًا من الصحابة 
معظمهم من حفظة القرآن، ففتك بهم أهل نجد، وقال الرسول بعد ذلك: هذا عمل أبي 
البراء، وقد كنت لهذا كارهًا متخوفًا.. وهذه الواقعة، هي التي كانت سببًا في البدء بجمع 
القرآن، ألن أهل نجد قتلوا معظم حفظته، فخشي الرسول أن يهلك بقية الحفاظ والقرآن 

في صدورهم..
 لقد استعصت نجد طيلة حياة الرسول، ومن بعده، وكان مسلمة الحنفي )مسيلمة 
الكذاب(، يعتبر نفسه نبيًا مرساًل من قبل والدة الرسول، وظل زعيمًا لحركة رفض 
االسالم، يقود قبيلة بني حنيفة وغيرها من قبائل اليمامة التي تقع في قلب نجد، وفي آخر 
أيام الرسول كتب إليه يقول: من مسلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، السالم عليكم، 
أما بعد، فإني قد أشركت في األمر)النبوة( معك، وأن لنا نصف األرض )نجد(، ولكم نصف 

األرض )الحجاز(، ولكن قريش قوم يعتدون.. 
فرد عليه الرسول برسالة:: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، إلى مسيلمة 
الكذاب، السالم على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن األرض لله يورثها من يشاء من عباده، 
والعاقبة للمتقين.. وتوفي الرسول وأمر مسيلمة في نجد يستحكم، ولم يقض على حركته 
إال في زمن الخليفة أبي بكر، ومع ذلك فإن أتباع مسيلمة، لم ُيمنعوا سوى من المشاركة في 
الفتوحات اإلسالمية، بينما لعبوا أدوارًا مهمة في الحياة االجتماعية والسياسية وإدارة 
الدولة ودواوينها، وعظم دورهم في عهد األمويين، حركة وفكرا، والوهابية السعودية 

النجدية هي سليلتهم.. هذا ما يقوله التاريخ لمن يقرأه.

 محمد عبده سفيان

ر لتتحرر  دمَّ
ُ
تعز.. ت

توافق كيسنجر وأنصارالله.. اجعلوها حربًا كبرى عالمية

 مطهر االشموري

مظاهر  التطرف واإلره��اب منتشرة بكل ركن 
وشارع من خالل ما يلي. :

- ال��س��ي��ارات وال��دراج��ات ال��ن��اري��ة التي تصدح 
باألناشيد التي تمجد القتل وتبجل الذبح وهي تقل 
مسلحين معروفين بأسمائهم وسكنهم ومقرات 

تواجدهم على االرض.
- م��ح��الت ال��ن��ت ال��ت��ي ت��ح��ّم�����ل أل���ع���اب ال��ذب��ح 
اإللكترونية لألطفال واليافعين على سطح مكتب 

كل جهاز في بعض مقاهي النت.
- بعض المساجد التي تتنفس خطبها ومحاضراتها غلوًا وتشددًا.

- بعض المواقع اإلخبارية وعلى صفحات تويتر وبعض القنوات الدينية الفضائية التي أصبحت لَم�ن 
هبَّ ودّب من المفتين المتطرفين, بعد ان أضحت هذه الوسائط دوحة ظليلة لهذا النوع من التوحش .
- شعارات الجماعات المتطرفة في جدران المدارس والمؤسسات الحكومية بما فيها العسكرية 

واألمنية، ناهيك عن جدران كثير من المنازل وترسم أمام الجميع وبالطالء الفاخر األسود واألبيض .
- توزيع المنشورات التي تتوعد بقتل من يصفونهم بجنود الطاغوت على المصلين بعد كل صالة 
وبالذات بعد صالة الجمعة على أبواب بعض المساجد وعلى قارعة الطريق )عيني عينك( دون ان ينبس 

أحد ببنت شفة من الخوف والُج�بن.

- إقامة نقاط التفتيش ورفع أعالم التنظيمات 
ال��م��ت��ش��ددة أم���ام ع��ي��ون ال��م��ارة ف��ي ظ��ل صمت 
وتجاهل محلي ودول��ي لهذه الجماعات مع أنها 
واضحة للعيان كهدف عسكري يمكن ضربه من 

الجو والبر ومن البحر أيضًا.
- انتشار عناصر وقيادات لهذه الجماعات وهي 
تتمنطق بأسلحة مختلفة وعربات قتالية في كل 
مكان دون ان يتعرض لها أحد، وأن كانت خفت 

ات االمنية األخيرة. حدتها مؤخرًا بعد اإلجراء
- مواد شديدة االنفجار وبكميات كبيرة تم نهبها من المعسكرات ومنشآت الطرقات والجسور أثناء 

الحرب من قبل جماعات معروفة وال تزال بحوزتها.
كل هذه الشواهد واضحة كشمٌس في رابعة النهار, ثم يستغرب البعض وهو يشبك أصابعه العشر على 
رأسه مصدومًا من هول المفاجأة هاتفًا: كيف قتلوا الضابط فالن والناشط شعالن؟ وكيف فجروا السيارة 
ية...... و جامعة ....؟وكيف.. ومن نهب البنك الفالني؟ وكيف تم 

ّ
�ل
ُ
المفخخة؟ وكيف تم اقتحام قاعة ك

السطو على محل صرافة عبده ربل ؟ وكيف وليش هجموا على بريد منطقة زيط ميط ونهبوا مرتبات 
الموظفين ؟؟ وليش كروش المقابر تكبر يومًا بعد يوم؟؟

ج,وما أكثرهم هذه األيام.
ّ
اضحكوا على غيرنا, وعلى الُس�ذ

مثير لالشمئزاز عند اندماجهم في الكذب 
ل��درج��ة تصديقهم ل��ه ليقلبوا المواضيع 
بطريقة رخيصة كي تتشوش الصورة صورة 
االنسان  اليمني المناضل الواقف على أرضه 

وعرضه..
ياااارجااااله 

ان يتم إسقاط مشاركة السيدة اليمنية في 
معترك النضال عن االرض والعرض بأي صورة 
من اجل التشويش على دور االنسان اليمني 
الصامد الشامخ فهذا دليل إف��الس بعد ان 
عادوا لجحورهم مدحورين ومفلسين.. وإذا 
ظنوا ان عصر التباهي بالذكورة هو القائم 
كما هم يعيشونه فالفارق بين ذكورتهم 

ورجولتنا التاريخ..
فبرجولتنا التى اتحدنا بها ذكورًا واناثًا أعدنا 

صناعة التاريخ..
  فقد كنا في حضارتنا السابقة ومازلنا في 
عصرنا الحالي االفضل وأولي بأس شديد مع 
تعزيز عوامل الشورى والمحبة بين صفوف 

مناضلينا..
وعندما تميزت اليمن بأن من تقلد الحكم 
فيها إناث فقد كتب التاريخ بأنها أضافت مع 
أخوتها أنصع صور الرجولة، ولنا في التاريخ 

ما سطر بكتاب الله عز وجل. 
لذا كل صور تشويه هذا النضال لن يجعلنا 
نقف ونتراجع، وستظل المرأة اليمنية صانعة 
الرجال وهي من غرست الحب االسمى حب 
االوط��ان في قلوبكم وصنعت منكم أبطااًل 
وجعلت منكم آباء وابناء، فال تظنوا ان مثل 
تلك الهرطقات ستثنينا عن مهمتنا وهي 

صناعة االنسان اليمني الشامخ الصامد..
تحية تقدير لألستاذة فائقة السيد ومن 
خاللها تحية تقدير للمرأة اليمنية في كل 
بيت في وطني الغالي اليمن ومعها سنردد 

جميعًا:
#أنا_يمني_وأحب_وطني 

زعفران علي المهنأ

يا رجااله

ظهر الوزير الُمعين الجديد وزير خارجية نظام آل 
سعود بتصريح جديد يؤكد لنا فيه ان قادة امريكيين 
وبريطانيين واجانب ومرتزقة وكل من استطاعوا 
جمعهم لُيحاربوا اليمن ويصبوا ج��ام غضبهم من 
نووي ايران على يمن اإليمان والحكمة، يقاتلون معهم 
ويقدمون لهم االستشارات واإلحداثيات والمعلومات 

اللوجيستية..
بصواريخهم وطائراتهم ومدرعاتهم والمرتزقة 
منهم وبعنقودياتهم وبوارجهم وكل ما يمتلكونه 
من األسلحة الحديثة والفتاكة يقتلون الشعب اليمني 
ويحرقون اراضيه ويهدمون ُبناه التحتية ويحاولون 
بشتى السبل ذله وتركيعه، دون علمهم وبجهٍل منهم 
أّنه شعٌب ال يرضخ وال يستكين ولن يعترف ابدًا إال 

تهم .. بدناء
آل سعود باألموال يشترون المنظمات واالص��وات 
والقنوات وكل شيء يمكن له ان يوصل صوت الشعب 
اليمني ويخرجه من مكانه ويوصل معاناتهم الى ابناء 

الشعوب واصحاب المبادئ والقيم في العالم..
وآخر من استطاع المسعودون ان يشتروا صوته وزير 
خارجية بريطانيا عندما طلع علينا مدافعًا عن نظام 
آل سعود وتحالفهم، منكرًا قتل اليمنيين والمدنيين 
منهم وه��دم الُبنى والمنازل على رؤوس ساكنيها، 
ونافيًا استخدام نظام آل سعود أسلحة محرمة وقنابل 

انشطارية وعنقودية ..
وكأنهم يضعون على اعينهم غشاوات سوداء مظلمة 
ال َيَرْون من خلفها سوى أموال آل سعود التي يدّرونها 
عليهم وال يهمهم سوى إيقاف االستفزازات في حدود 

مملكة المعتدين ..
وحين نرى ه��ؤالء جميعًا ن��درك انهم وأمثالهم بال 
إنسانية ودون ضمير وبال قلوب ال يستحقون حتى مجرد 
الذكر ألنهم يقتاتون من فتات ملوك آل سعود.. ومهما 
استمروا في االنبطاح امام أموالهم، سنظل مستمرين 
بشموخنا وإبائنا وعنفواننا ال نخشى صواريخهم وال 
نهتم لشيء سوى الذود عن الوطن والدفاع عن كرامتنا 

واالقتصاص ممن يعتدون علينا..

ولو جمعتم العالم معكم.. 
بقوة الله سنهزمكم

ِاضحكوا على غيرنا

 صالح السقلدي - عدن


