
*للشهر الحادي عشر على التوالي تواصل مملكة آل سعود وحلفاؤهم 
من أنظمة الشر العربي الحرب على اليمن أرضًا وإنسانًا بدعم أمريكي 

بريطاني صهيوني وبمباركة مجلس االمن الدولي واالمم المتحدة.
*أحد عشر شهرًا والطائرات والبوارج التابعة لتحالف العدوان البربري 
الهمجي الغاشم تواصل قصف المدن والقرى بمختلف أنواع الصواريخ 
والقنابل الفراغية والعنقودية واالسلحة المحرمة دوليًا مستهدفة 
االحياء السكنية ومنازل المواطنين مرتكبة جرائم حرب وإبادة جماعية 

في حق المدنيين معظمهم من االطفال والنساء.
*أح��د عشر شهرًا وط��ائ��رات وب��وارج ال��ع��دوان الهمجي تدمر كل 
مقومات الحياة في اليمن )الطرقات والجسور والمطارات والموانئ 
والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات والمستشفيات والمصانع 
وال��م��زارع ومشاريع مياه ومحطات وشبكات الكهرباء واالتصاالت 
والمنشآت النفطية والرياضية والسياحية ومخازن المواد التموينية( 
ليس ذلك فحسب بل إن بيوت الله لم تسلم من وحشية وهمجية 

العدوان البربري الغاشم.
*أحد عشر شهرًا ومملكة آل سعود وحلفاؤها يوغلون في عدوانهم 
الهمجي على يمن االيمان وموطن العرب االول فلم يكتفوا بما ترتكبه 
طائراتهم وبوارجهم الحربية من جرائم حرب وإب��ادة جماعية بل 
فرضوا حصارًا جائرًا جوًا وبرًا وبحرًا على شعبنا اليمني الصابر والصامد.

أحد عشر شهرًا ومملكة آل سعود وشركاؤها في عاصفة الجرم العربي 
من دول الخليج تواصل إرسال كل أنواع االسلحة الحديثة والمتطورة 
من دبابات ومدرعات وآليات عسكرية ومدافع وصواريخ الكاتيوشا 
وصواريخ )لو( وقذائف اآلر بي جي والرشاشات والكالشنكوف وكميات 
مهولة من الذخائر وماليين الرياالت والدراهم والدنانير السعودية 
واالماراتية والقطرية والبحرينية والكويتية لعمالئهم ومرتزقتهم 
في الداخل ويمولون عمليات التجنبد والتدريب والتسليح للمرتزقة 
اليمنيين  ويرسلون اآلالف من قواتهم العسكرية ومن الدول العربية 

المشاركة معهم في العدوان والمئات من المرتزقة االجانب من مختلف 
الجنسيات االفريقية واالوروبية عبر شركة )بالك ووتر( االمريكية 
والمئات من مقاتلي تنظيم القاعدة وداعش الى اليمن لتدميره وقتل 

أبنائه كما هو الحال في سوريا وليبيا.
*أحد عشر شهرًا ومملكة آل سعود وشركاؤها من دول الخليج تنفق 
المليارات من الدوالرات لشراء األسلحة التي تقتل بها الشعب اليمني 
وتدمر وطنه.. وتنفق ماليين الرياالت والدراهم والدنانير لشراء الذمم 

وإسكات االصوات الرافضة للعدوان.
*أحد عشر شهرًا ومملكة آل سعود وشركاؤها في جريمة الحرب 
على اليمن لم يستطيعوا كسر إرادة الشعب اليمني الصامد والمقاوم 
وإجباره على االستسالم ورفع الراية البيضاء رغم الخسائر الكبيرة 
في االرواح والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة، االمر الذي 
جعل  قيادات مملكة آل سعود وحلفائهم يفقدون توازنهم وأصبحوا 
يتصرفون بدون وعي خصوصًا بعد الهزائم المتالحقة والخسائر 
الفادحة في االرواح والعتاد التي تتكبدها قواتهم ومرتزقتهم في 
جيزان وعسير ونجران وفي م��أرب والجوف وتعز والضالع ولحج 
وشبوة على يد أبطال القوات المسلحة واألمن المسنودين باللجان 
الشعبية وعدم تحقيقهم أي نصر ُيذكر في الميدان وكذا بعد تزايد 
انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية لهم على جرائمهم في اليمن 
والتي كان آخرها القرار الصادر عن برلمان االتحاد االوروبي الخميس 
الماضي والذي ندد بجرائم العدوان على اليمن وطالب بإجراء تحقيق 
رتكب في اليمن 

ُ
دولي عاجل ومستقل وفعال في االنتهكات التي ت

والمخالفة للقانون الدولي لحقوق االنسان والقانون اإلنساني الدولي وبدا 
ذلك واضحًا وجليًا من خالل الغارات الهيستيرية التي يشنها طيرانهم 
الحربي وبوارجهم الحربية على أمانة العاصمة ومحافظات صعدة 
وتعز وإب وذمار وصنعاء ومأرب والجوف وعمران وحجة والحديدة.
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مشروع االنقسام المذهبي والطائفي التي 
 
ً
تروج له الدول الغربية وتدعمه بشدة خاصة

في البلدان التي ترفض الهيمنة الغربية .،لن 
يكون في صالح أحد سواًء أصحاب المشروع 

أو الداعمين له .
ق��ال تعالى : )ول��ن ترضى عنك اليهود 
وال النصارى حتى تتبع ملتهم( صدق الله 

العظيم .. 
إذًا نحن أمام تحذير واضح وعلينا أن نكون 
أكثر ح��ذرًا وأكثر ثباتًا وتماسكًا ونعمل 
��ح��اك ضد 

ُ
إلف��ش��ال ك��ل ال��م��ؤام��رات ال��ت��ي ت

اإلسالم والمسلمين.
اليوم بعض ال��دول العربية واإلسالمية 
صارت هي أيادي الصهيونية العالمية فهي 
نفذ مشاريع تشويه ص��ورة اإلس��الم 

ُ
من ت

والمسلمين ب��ل إنها المساندة للمشروع 
الصهيوني إن ل��م تكن ه��ي اليد المنفذة 
لكل مخطاطاتهم ومسخرة كل ممتلكات 
شعوبها العربية واإلسالمية من أجل تدمير 
ال���دول ال��راف��ض��ة لمشاريع تفتيت األم��ة 
اإلسالمية وإضعافها ليتسنى لهم التحكم 
بمصير كافة ال��دول العربية واإلسالمية 

والهيمنة الكلية على مصير الشعوب.
 الطائفية- المذهبية

عنصران خطرهما كبير على اإلس��الم 
وج���د ألج��ل إض��ع��اف الدين 

ُ
والمسلمين أ

اإلس��الم��ي وتشويه صورته الحقيقية ألن 
ه��ن��اك م��ن يستخدم ذل���ك ض��د الشعوب 
العربية واإلسالمية ودفعهم لذبح بعضهم 
البعض، وبمباركة ودعم ومساندة أصحاب 

المؤامرة.
نجحت الصهيونية في مشروعها بتدمير 
العراق أواًل ثم هاهي تسعى وعبر )إيران 
وال��س��ع��ودي��ة وق��ط��ر وت��رك��ي��ا واإلم����ارات( 
لتدمير )س��وري��ا واليمن وليبيا وتونس( 
وبمباركة أمريكا وإس��رائ��ي��ل وبريطانيا 
وفرنسا أصحاب المشروع التدميري الطائفي 

العنصري المذهبي.
كل الشعوب العربية واإلسالمية تعلم علم 
اليقين بما ُيحاك ضدها ومن هي األطراف 
والدول الساعية لتدميرها ، لكنها تقع تحت 
تخدير قياداتها الذين جعلوها تعيش في 
شرود وصمت وخوف منتظرين مصيرهم 
ب��اس��ت��س��الم رغ���م م��ش��اه��دت��ه��م ل��أوض��اع 
المأساوية التي تعيشها شعوب عربية 
مجاورة بسبب ذلك المشروع الصهيوأمريكي 
التدميري والدعم العربي اإلسالمي وتلك 
المباركة الدولية وال��ق��رارات األممية التي 
أج��ازت ذبح الشعوب العربية واإلسالمية 

وتدمير كل بلد يرفض أن يكون تحت إْمَرة 
أصحاب المشروع الطائفي والمذهبي.

داعش - جبهة الُنصرة - أنصار الشريعة 
- الُمجاهدين - كل هذه األسماء لجماعات 
ة اإلخ��وان  إرهابية خرجت من تحت عباء
المسلمين ودول ع��رب��ي��ة وإس��الم��ي��ة تم 
إع��داده��ا وتدريبها وتسليحها م��ن قبل 
)السعودية ، قطر ، تركيا، اإلمارات( تلك 
الجماعات ترفع شعار )ال إله إال الله محمًد 
رسول الله( ولكنها تقوم بذبح وسحل كل 
من يقع تحت يدها من البشر .، مهمتها 
الرئيسية تنفيذ مخطط ي��ش��وه ص��ورة 

اإلسالم والمسلمين.
حتى اليوم الي��زال شعبا اليمن وسوريا.. 
صامدين في وجه المشروع الطائفي المذهبي 
الذي يتم دعمه من قبل )أمريكا وإسرائيل 
وبريطانيا( وت��ق��وم بتنفيذه السعودية 
وإيران وقطر واإلمارات وتركيا عبر ارسال 
مقاتليهم إلى اليمن وسوريا لنشر العنف 

والفوضى.
ف��ه��ل م���ن ص��ح��وة ل��ل��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة 
واإلسالمية، أم أن سكاكين داعش والقاعدة 
والنصرة وغيرهم ستطالهم أيضًا كبالك 

ووتر.

ال أعتقد أن الجيشين اليمني والسعودي مارسا مناورة حيه مشتركة 
سوى مرة واحدة جرت في حضرموت دون إعالم أو إعالن وسبقت حروب 

صعدة ولعل تلك المناورة ارتبطت بهذه الحروب. 
لم يعد ينكر تعاون النظامين والجيشين ضد أنصار الله في صعدة ومع 
ذلك فأنصار الله في عام 2009م اقتحم الحدود واستولى على قرابة 
40 موقعًا أو أكثر في عمق األراضي المحتلة ولم يخرج منها إال بوساطة 

أطراف دولية ومنها ألمانيا كما علمنا فيما بعد.
ليس هذا من نبش ماضوية أو أوجاع لكنه كثير األهمية فيما أصبحنا 

بصدده كعدوان على اليمن من النظام السعودي. 
ف��ال��دواف��ع ه��ي كبيرة وكثيرة وواض��ح��ة ومقنعة ألن ت��ح��ارب اليمن 
السعودية، ويفترض أن تجربة أنصار الله 2009م تشجيع على سير في 
مثل ذلك وهذا ما يعطي هذا االسترجاع أهمية حيوية فوق أي حسابات أو 
حساسيات ضيقة. .ومع ذلك فاليمن لم تفكر مجرد تفكير في مثل ذلك 
ألنه لو كان ثمن ذلك هو تدمير كامل البنية التحتية كما تم خالل عدوان 

2015م فذلك يكفي لمنع هكذا خيار أو قرار .
مبررات شرعية وإيران باتت شهادة من النظام السعودي وعلى النظام 
السعودي بأنه من سار في العدوان بل إنه لم يحدث في تاريخ الحروب وفي 
كل الصراعات أن يظل الطرف المعتدى عليه ألكثر من أربعين يومًا دون 

أن يرد برصاصة، ولكن اليمن مارست ذلك بشهادة العالم.
لو أننا من سرنا في هكذا خيار فموقف أثقال العرب والعالم المشترى 
بمال السعودية والمتواطئة ستكون ضدنا كعدوان وستمتلك حجة أقوى 
لتصبح مواقف أكثر بكثير من أي توقع أو تصور، وبالتالي فالتوقف أمام 
مثل هذه التوقعات والتبعات تجعل بدء الحرب من طرف اليمن في ظل 

ما تمر به من ظروف هي ماهو أسوأ من االنتحار. 

بمعنى حتى لو كانت اليمن ترغب أو تريد حربًا مع السعودية فظروفها 
وأوضاعها 2015م يجعل هذه الحرب هي المستحيل في ظل هذه 
األوضاع والظروف. عدوان السعودية ال هو ضد إيران كما يزعمون وال من 

أجل هادي ولكنه جاء من منطلقين او لسببين:
األول: لحاجية آلية لحسم الصراع على الحكم داخل األسرة السعودية 
لينقل إلى الجيل الثالث محمد بن سلمان ويقبل به من تبقى من الجيل الثاني 
واقطاب الجيل الثالث في هذه األسرة فالحرب على اليمن ستستعمل 
للقمع، واالنتصار في اليمن سيمارس موضعه محمد بن سلمان ملكًا دون 

أي اعتراض أو معارضين من األسرة. 
الثاني: إن اإلرهاب في اليمن له أهمية استثنائية لدى السعودية كنظام 
إلى درجة أنه جيشها األهم من الجيش السعودي، والسعودية النظام قد 
تقبل بهزيمة أو تصفية اإلرهاب في أي بلد وفي أي مكان فيما ال تقبل أن 

يهزم اإلرهاب أو يصفى باليمن.
في ظل المتغيرات العالمية فالسعودية أفضل خيار لها أن تحيل اليمن 
إلى واقع ليبيا وإن تم بعد ذلك محاربة أو حتى تصفية اإلرهاب باليمن 
فالسعودية سيصبح لها اليد الطولى في اختيار النظام باليمن ثم في 
خياراته..لننطلق في هذا السياق ربطًا إلى التقاط مما طرحه العسيري في 
فضائية "روسيا اليوم" حين يقول إن السعودية ال أطماع لها في اليمن، 
والحظوا أن السعودية لم تكتِف بكل ظلمها لليمن وبما اقتطعته من 
اراضيه بالقوه بل مازالت تطمع ولها أطماع، ونفي العسيري يثبت هذه 

األطماع أكثر مما يؤكدها. 
اليمن باتت موضع مشروع سعودي إسرائيلي عالمي المتصاص  ثرواته 
والسيطرة على باب المندب ومشروع ربط آسيا بأفريقيا ومدينة النور 
باليمن وجيبوتي نسق مع اللوبي اإلسرائيلي الصهيوني في أمريكا والعالم، 
وإذا من سبب ثالث أو دافع ثالث للعدوان فهو المزيد من أطماع النظام 

السعودي والذي عمد لربط باللوبي اإلسرائيلي الصهيوني وبالتطبيع مع 
إسرائيل والربط بإيران هو مفتعل ومن هذا الربط واالرتباط.

الحظوا أن الجديد والغريب الذي لم يعد مستغربًا في أجواء العدوان 
بتفاعالته والتعامل معه على مستوى المنطقة والعالم أن التهمة التي 
ة والتبرؤ منها لم تعترف في عالقة أو  باتت تستحق الدفاع وإثبات البراء
ارتباطات أو حتى تطبيع مع إسرائيل بقدر ما باتت تهمة الربط أو االرتباط 
ة إال  بإيران. .فإذا تهمة إيران لم يعد باإلمكان الترافع فيها أو إثبات البراء
بارتباط بإسرائيل فالتهمة هي مجرد أداة ضغط لفرض التطبيع القسري 
مع إسرائيل. .وهكذا فالعدوان على اليمن يتجاوز مسألة شرعية أو سقف 

إيران وبالتالي فميزان أو توازن مابعد هذه الحرب الباردة.
وما يسمى المسرح العالمي هو معادلة طرفاها المشروع األمريكي العالمي 
وقد تحول إلى مشروع عالمي بمسمى شرق أوسط جديد أو"سايكس بيكو 

2" ومدى إرادة ووعي واستجابات الشعوب. 
هذا المشروع يصبح شيئًا من القضاء والقدر إذا توافق أو تطابق مع 
رغبات واستجابات شعوب أو انهزاميتها من صراعاتها وضعف وعي، فيما 
اذا امتلكت الشعوب وعيًا وإرادة فهي بقدر الصمود واإلصرار تستطيع 
إما مواجهة مثل هذا المشروع أو تفرض سقف حقوقها واستحقاقاتها 

كخط احمر أمامه.
فاألنظمة قد تفرض لنفسها أي وضع أو تموضع في المعادلة بقدر 
ماتقف مع شعوبها وبقدر القناعات الحقيقية للشعوب في أن تقف معها 
وهذا ما يجعل أنظمة أعلى سقف للقمع هي خارج هذه المعادلة أصاًل كما 
النظام السعودي مثلما أخطأ في العدوان فهو أخطأ في العنوان والمسألة 
لم تعد حمالت ووعيًا وصراعًا وقد بات مرور الزمن  يؤكدها بوضوح لذوي 

الوعي النوعي والمرتفع.

  مطهر االشموري

الجنون العبري في العدوان السعودي

ثاروا وبأصواتهم غاروا وعاثوا في شوارع صنعاء إفسادًا ومأوها ضجيجًا 
واجتمع فيها النطيحة والمتردية وكل عُيٍب ومغلوٍب على أمره يصيحون: يا 
نظام صالح اسقط.. فليسقط النظام.. وليرحل النظام.. وليأِت عصر الوئام..
ليمت الحكم العائلي وينسف الجيش الصالحي ولينتِه أمن عمار القومي وحرس 
احمد الجمهوري وقوات محمد الخاصة وحرس طارق الخاص وقوات يحيى 
المركزية وسينتهي الغالء ويذهب الجوع وُيباد الفساد وُيمحى ظالم الليل 
وستشرق شمس الصباح االخواني ويطلع بدر الدجى المتحالف الساحاتي..صاح 
سقطوا النظام والمواطنون الغالبى نيام، وكثير من األطفال 

ُ
فيهم العقالء: ال ت

أيتام ومشاريع التنمية واالستثمار بادئة بالنهوض وأبقوا المؤسسات مشيداٍت 
وبأنظمتهن قيام..

 
ً
رفض اخوان الخبث وصاح المرتزقة بتلك الساحة وّصدق الواهمون ِكذبة
ٍب وعقٍل سليم وصعدوا 

ُ
 واضحة ومؤامرة ظاهرة لكل ذي ل

ً
سمجة وأضحوكة

بعد ان قتلوا من قتلوهم من الشباب الذين كانوا في صفوفهم ومن رفاق النضال 
حسب اّدعائهم..

فليسقط النظام ولن تظهر جماعة التطّرف وأحزاب الشرذمة وحركات 
اإلرهاب وسيختفي القتل وينتهي السحل ولن نسمع باغتيال او حتى انفجار..
ن البعيد بعد 

ُ
فليسقط نظام صالح لتعم المصالح أرجاء اليمن السعيد ويك

ذلك لنا قريبًا..ليسقط نظام صالح لوحده ولن تكون من بعده ابدًا عنصرية وال 
تفرقة، ولينتِه نظام عفاش ولن ترى صاحب ِمهنة غشاش..ليسقط النظام 
وستتوقف الحروب وتعود من دون طيار الى أربابها وتتوقف امريكا عن 
استباحة أرضنا بطائرة تعمل عن ُبْعد لُتجهز على ُعنصٍر من عناصر قاعدتها..
ليسقط نظام صالح وكل ما تتمنونه يا شعب ستجدونه في كل ارٍض وواٍد 
وِشعب وسيكون مسكيُنكم كريمًا وغنيكم أميرًا وسيحكم كل واحٍد نفسه 

بعد ان تأكد أنه لم يعد ينقصه شيء..
ليرحل صالح من اجل ان يصل الفرقاء الى التصالح..

م عفاش كتاب الله الذي جاء به 
ّ
دّوت صيحاتهم وزاد ضجيجهم بعدما حك

محمد بن عبدالله عليه وعلى آله أفضل الصالة وأزكى التسليم.. وضحك مبتسمًا 
يومها من صبيان توكل وصبايا التغيير.. وخرج حينها الى الساحة التي كلما 
تذكرها يمنٌي اليوم لعنها وكلما سمع احدهم اسمها صاح بسخٍط منها وممن 
أحيوها ورددوا الشعارات فيها وكل من مولوها وبشتى الوسائل دعموها، ليقول 
للشباب والشابات وهم هناك يتزاحمون من على المنصة مبتسمًا: ليتني بينكم 
وكم تمنيت لو كنت اليوم ِبُعمِركم ألقف هذا الموقف معكم .. واالختالط يا 
 وطني 

ٌ
بيح المحظورات .. وهنا اختالط

ُ
شيخهم .. رد حينها: الضرورات ت

إلسقاط النظام الصالحي الجمهوري الوحدوي القومي العربي..؟!!
وهاهم الشباب والشابات يبحثون عن وظائف ويندبون حظهم ويشدون 
شعورهم ويصفعون خدودهم ويعضون أناملهم وهم ُيخفون حسراٍت وآهات 
ويبدون االلم والندم بما اقترفوه في حق انفسهم ووطنهم وابناء شعبهم 
اليمني من اقصاه الى اقصاه، إاّل أن طالب المعاهد العلمية وخريجي الحلقات 
تب حسن البنا وحافظي محاضرات سيد قطب ما زالوا 

ُ
االخوانية وقارئي ك

مصرين وبال حياء او شيء من استحياء ان صالحًا السبب ونظامه الخفي هو 
المسبب..

سقط النظام وها نحن اليوم دون دولة وبال حكومة والقتل يمأ كل مكان، 
وها هم يبحثون عن جيش العائلة، والمنصف فيهم وباستحياء ُيشيد بجيش 

عفاش وترسانة سالح صالح التي بناها..
سقط النظام فجاء الغازي والمرتزقة واجتمع اللئام وما عدنا ندري ما صحيح 
الكالم..سقط النظام فُرد كيدهم كله وصب في نحورهم وتحقق مطلبهم 

فُمزقوا شر ممزٍق جزاء ما فعلوه ودعوا له..
تحقق مطلبهم واستجاب ربهم لدعائهم فسقط النظام واصبحنا في فوضى 
ِبل الله استخارة من صاحوا 

َ
نتمنى ونحلم بشيٍء من النظام..سقط النظام بعد أن ق

بالرحيل ودعوا الى التغيير وحشدوا من اجل النفير وانزل الحق تغييره وحل 
التغيير فينا جميعًا ورحل من جمع بأمواله أولئك العصبة في ساحة الجامعة 
وارتحل قادتهم اللئام ورأى الجميع الظالم وعرفنا معنى األمان قبل اإليمان، 
 قول الحق في محكم كتابه: "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 

ّ
وجليًا حق

ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرًا" صدق الله العظيم..
أراد الله لنا ذلك فأمر من كانوا أباطرة القوم وجالوزة زمانهم ومن كان القول 
لهم وكل شيء يأتمر بأمرهم لُيفسدوا ويعيثوا في أرض اليمن إفسادًا.. وصدق 
دمر بذنوب من فروا منها وجلبوا إليها 

ُ
الله في وعده، وها هي اليمن بيتنا ت

الغزاة لُيدنسوها والبغاة ليوغلوا في قتل ابنائها..

تشويه صورة اإلسالم
 ثابت الحاشدي 

> مثلما كان دورها رياديًا في تأريخها الغابر، ومثلما كان انتصارها 
للمشروع االسالمي الذي تكالبت عليه قريش واليهود وتحالفوا ضده 
في صدر االسالم، ها هو التأريخ يعيد الكرة الى الملعب، ويجعلها 
تتحرك وفق إرادة خفية ال نعلم كثيرًا من أسرارها، إال أن الرموز 
واإلشارات التي يبعثها الواقع تقول إن اليمن تنتصر للمشروع الذي 
بزغ في جزيرة العرب وحاول األعراب واليهود في زمن بزوغه وأده، 
ففشلوا وها هم يعيدون الكرة، لكن هذه المرة بصبغة دينية إسالمية 
تعمل ما وسعها الجهد على تشويه المنطلق العقائدي والبعد األخالقي 
والحضاري واإلنساني، واالغتراب المعرفي، وهي أدوات لجأ إليها يهود 
هذا العصر لبيان فساد المعتقد ووحشية المسلم وهي تطعن في 
اإلس��الم من داخله من عمقه الثقافي ومن عمقه األخالقي وعمقه 
الحضاري لهدف الفصل الحضاري أي وضع الحد الفاصل بين القيمة 
الحضارية والقيمة المعرفية التي وصل اليها اإلنسان، وبين المشروع 
نا اليه ونقول إنه يحمل حلواًل  عي انتماء الرباني الروحاني ال��ذي ندَّ
جذرية للمشكالت التي تواجه البشر دون أن نعمل على بيان قيمته 
الحضارية والثقافية ودون أن تتحول الفكرة الدينية والعقدية الى 
مشروع إنساني شامل يجد فيه بؤساء هذا الكون قيمتهم ويشعرون 

في تفاصيله بوجودهم.
لقد حاول اليهود من خالل تحالفهم مع آل سعود أن يؤدوا ذات الدور 
التأريخي الذي حدث في صدر اإلسالم وتحدث عنه القرآن الكريم في 
جل آياته وتواترت الروايات التأريخية عنه في كتب األخبار والسير 
والهدف مايزال هو نفسه منذ ذلك التأريخ وهو الطعن في القيمة 
المعرفية والحضارية واإلنسانية والثقافية لإلسالم، وقد نجح اليهود 
الى حد ما في تشويه الصورة المثلى لإلسالم حتى في نفوس أبنائه 
الذين هرعوا الى إثارة السؤال األخالقي والحضاري لإلسالم ونشط 
في الحركة المعرفية والثقافية بعد أن قامت تلك الحركات االرهابية 
االستخبارية بالمهام المناطة بها وخاصة حركة داعش والقاعدة 
والنصرة وغير تلك من المسميات التي تعمل بدعم من الجهاز 
االستخباري العالمي بهدف التبرير لفرض الهيمنة على مقدرات األمة 
االسالمية واستمرار تدفق األموال والتالعب بالمصالح التي تضمن 

للغرب المستعمر دوامها.
الموضوع لم يعد تحت الطاولة فرئيس الوزراء االسرائيلي يخرج 
على المأ من المسلمين قائاًل: إن تحالف إسرائيل مع السعودية تحالف 
استراتيجي، وبمثل ذلك صّرح وزير الخارجية األمريكي كيري، ويبدو 
أن الغرب الذي كان يرى في البعد األخالقي والبعد االنساني والبعد 
الحضاري أدوات جوهرية في التبرير لفرض أجندته على األنظمة 
العربية قد تحول الى الجماعات اإلرهابية التي نشأت في البيئة الوهابية 
العقائدية والثقافية، فهو يعمل في حالين متضادين، الحال األول دعم 
تلك الجماعات للتمكين لها في المناطق التي تشكل النطاق الجغرافي 
للثروة ومصادر الطاقة وتقوم تلك الجماعات ببيع الغاز والمشتقات 
النفطية بثمن بخس للشركات العالمية وعبر وسطاء اتضح أن األتراك 
جزء مفصلي من اللعبة الحقيرة.. والحال الثاني إعالن الحرب على تلك 
الجماعات عبر التحالفات الدولية التي ال تصل الى تحقيق أي تقدم على 
األرض، والهدف من الفوضى الخالقة التي انتهجها المجتمع الدولي هو 
فرض الهيمنة على مصادر الطاقة وتبرير التواجد العسكري حتى 
يتمكن من السيطرة على مقاليد المستقبل دون أن يحدث انحراف 

في المستقبل.
ومن هنا يمكن أن يقال إن الصمود اليمني أم��ام ض��راوة العدوان 
ووحشيته قد رفع الغطاء عن المنظمات الدولية للحقوق والحريات، 
وعن األمم المتحدة ومجلس األمن الذي أفصح عن نفسه في حالة من 
الضعف والحياد ولم يكن إال مجرد أداة تحركها المصالح والشركات 
العالمية العابرة للقارات، واتضح أن األبعاد اإلنسانية واألخالقية 
ن للرأي  والثقافية أدوات فاقدة للمضمون والمعنى، وفي السياق تبيَّ
العام العالمي واإلنساني أن الحركات اإلرهابية التي تعيث في األرض 
فسادًا ليست صناعة إسالمية بامتياز بل صناعة دولية استخبارية 
بامتياز ومقاصدها واضحة، وقد تحدثت التفاعالت اليومية في اليمن 
أن تلك الحركات االرهابية أوهى من خيط العنكبوت، وفي المقابل 
فوجودها مرتبط بالجهاز االستخباري االمريكي واالسرائيلي وبالدعم 
غير المحدود من دول النفط التي تذهب الى القضاء على المشروع 

االسالمي تحت الفتة الحد من المد الشيعي.
ما حدث في اليمن على مدى عشرة أشهر من الزمان رفع الغطاء عن 
أدوات الغرب في فرض الهيمنة والسيطرة على مصادر الطاقة، كما 
أن صمود أهل اليمن سيرسم مستقبل المنطقة، وتلك مهمة تأريخية 

ظلت اليمن تقوم بها منذ صدر اإلسالم.

 محمد عبده سفيان

هيستيريا العدوان
أين شعوب 

العالم؟!!

   عبدالرحمن مراد

اليمن.. تحّدد 
مستقبل المنطقة

 عبداهلل المغربي

كفروا بشرعية صالح فبعث 
قهم

ّ
الله َمْن يمز

يا عالم.. يا شعوب الدول العربية واالسالمية الشقيقة ويا كل شعوب 
دول العالم الصديقة في الغرب والشرق ماذا اقترفت اليمن وشعبها من 
خطيئة في حق اية دولة شقيقة او صديقة حتى تتكالب عليها دول قوى 
الشر والعدوان بل قوى االرهاب واالج��رام في العالم والمتمثلة بالعدوان 
السعودي على اليمن طوال هذه المدة والتى اقتربت من العام وطيران 
السعودي يقصف شعب اليمن بالقنابل العنقودية المحرم استخدامها دوليًا.. 
ستخدم في قتل الشعب اليمني من قبل 

ُ
بل والصواريخ الذكية صارت ت

السعودية وكل الدول المشاركة في هذا العدوان الظالم دون ذنٍب اقترفه 
اليمن..

اليمن دولة مسالمة مع كل دول العالم العربية واالسالمية منها والدول 
الصديقة وتربطها ع��الق��ات متميزة وف��ي كافة ال��م��ج��االت السياسية 
واالقتصادية وغيرها.. اليمن ظلت ترحب باالستثمار االجنبي والعربي 
واالسالمي في اي مجال من المجاالت، فلماذا كل هذا االرهاب من السعودية 
والتمادي في قتل الشعب اليمني.. كل هذا الجرم واالرهاب الممارس من دولة 
جارة تقتل الشعب اليمني وتزهق أرواح أبنائه وتهلك الحرث والنسل وتدمر 
المساكن على ساكنيها دون رحمة باالطفال والنساء النائمين.. تهد البيوت 
والدور بالضربات الصاروخية التي يشنها طيرانها والقاء القنابل العنقودية 
والهيدروجينية التى يحظر استخدامها في الحروب.. هل اليمن صارت 
دولة عظمى قوية حتى تشارك كل هذه الدول في العدوان عليها؟! اليمن 
دولة مسالمة، فقيرة من ضمن دول العالم الثالث.. أين العالم.. أين شعوب 
األرض.. لماذا كل هذا الصمت والسكوت على اجرام وارهاب السعودية.. بل 
أين االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي؟! لماذا اليتم ايقاف هذه الحرب 
الظالمة والجائرة على الشعب اليمني ومعاقبة دول العدوان.. ونكرر ونقول 
أين العدالة وأين حقوق اإلنسان وأين المنظمات العالمية التي تدافع عن 

حقوق االنسان وعن األمن والسالم؟!

 عبداهلل الحاج


