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 فيصل الصوفي

التلفيق يضر قضيتك 
ويفيد عدوك

زاوية حرةزاوية حرة

 لالسبوع الثاني على التوالي واصل العدوان السعودي 
وحلفاؤه والميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة الرياض 
وإمــارات الخليج خرق الهدنة ووقف إطالق النار والذي 
كان قد دخل حيز التنفيذ عند الساعة ١٢ منتصف ليلة العاشر من 
ابريل الجاري للتهيئة لمفاوضات الكويت لوقف العدوان الذي تشنه 
السعودية وحلفاؤها على وطننا وشعبنا اليمني منذ مارس العام 
الماضي ٢٠١٥م وإنهاء الحرب العبثية التي تدور رحاها في عدد 

من محافظات الجمهورية وإحالل السالم..
فعلى الرغم من االتفاقات الموقعة بين األطـــراف المتحاربة 
وتشكيل اللجان المشرفة على وقــف إطــالق الــنــار وبالرغم من 
الضمانات والتعهدات التي قدمها ممثل األمين العام لألمم المتحدة 
الى بالدنا اسماعيل ولد الشيخ للوفد الوطني الى مفاوضات الكويت اال 
أن السعودية ومرتزقتها لم يلتزموا بوقف الخروقات، حيث استمرت 
الطائرات الحربية التابعة للعدوان في التحليق وشن الغارات على 

العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات.
 كما استمرت السعودية وإمــــارات الخليج بــإرســال األسلحة 
والعتاد العسكري لمرتزقتهم برًا وعبر اإلنزال المظلي واستمرت 
الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان في خرق الهدنة 
ووقف إطالق النار وحاولت استغاللها لتحقيق مكاسب على األرض 
قبل انطالق مفاوضات الكويت اال أنها تكبدت المزيد من الخسائر 
الفادحة في األرواح والعتاد العسكري على يد أبطال الجيش واللجان 
الشعبية الذين كانوا بالمرصاد لكل الهجمات والزحوفات التي شنتها 
تلك الميليشيات والمعززة بأحدث األسلحة والعتاد العسكري 
والمسنودة بغطاء جوي من قبل الطيران الحربي التابع لتحالف 
العدوان السعودي في عدد من المحافظات ومنها محافظة تعز 
التي أعلنت ميليشيات مرتزقة العدوان فيها رفضها الجنوح للسلم 
عونه (تحرير تعز).. أي  والحوار وأنها مستمرة في القتال حتى ما يدَّ
دمر تعز بصورة كاملة وتشرد من 

ُ
أنها ستستمر في القتال حتى ت

اليزالون فيها من السكان.
وكان قائد ميليشيات ما يسمى «المقاومة» حمود سعيد المخالفي 
قد صّرح في لقاء مع قناة «الجزيرة» أثناء تواجده في مأرب أنه ال 
حوار سوى حوار السالح وأن الحرب لن تتوقف اال في جبال مران، 

 :
ً
وعندما سأله المذيع «وإذا جنحوا للسلم» رد عليه قائال

ْم في إيران وسبق أن قال في مقابلة سابقة مع قناة 
ُ
فليذهبوا الى ق

«الجزيرة» إن الحوثة عرضوا عليه عبر وسطاء في شهر يونيو العام 
الماضي ٢٠١٥م االنسحاب من تعز حقنًا للدماء وأنه رفض ذلك، 
وفي المقابلة التي أجراها معه جميل عزالدين في قناة هادي بالرياض 
قال:إنه تألم كثيرًا عندما تفجرت الدبابة التي أحضرها من عدن، 

تلوا ولم تنفجر الدبابة؟!
ُ
وتمنى لو أن خمسين شابًا ق

وهذا يؤكد أن هؤالء ال يؤمنون بلغة السالم والحوار وأنهم تجار 
سفك الدماء الزكية 

ُ
حروب ال يهمهم أن تزهق آالف األرواح البريئة وت

 مدنسة.
ً
وتدمر اليمن طالما وهم يقبضون الثمن عدًا ونقدًا أمواال

 محمد عبده سفيان

تجار الحروب يواصلون
 سفك الدماء

الرئيس األمريكي باراك أوباما بعد القنبلة التي فجرها في وجه 
 بأنها منبع اإلرهــاب وهي من 

ً
السعودية، عندما اعترف عالنية

تدعمه وتموله في جميع أنحاء العالم وأنها من تزعزع األمن 
واالستقرار في البلدان العربية وتثير فيها الصراعات الطائفية والمذهبية 
مستشهدًا بما يحدث في العراق واليمن وأيضًا بأحداث ١١سبتمبر 
٢٠٠١م التي كشفت بجالء العالقة المباشرة وغير المباشرة للسعودية 
في هذه األحــداث وتــورط أمــراء من األســرة الحاكمة في دعم تنفيذها 
والتخطيط لها والتي مازالت قضية منظورة وملفًا مفتوحًا لم يغلق بعد، 
لكن في إطار حسابات المصالح األمريكية، ها هو الرئيس األمريكي من 
جديد يلقي بقنبلة أخرى لكن في وجه أمريكا وكل الدول التي دعمت وتبنت 
ثورات الفوضى العربية التي سميت بثورات الربيع العربي، باعترافه بأن 
أكبر خطأ ارتكبته الواليات المتحدة هو تدخلها العسكري في ليبيا السقاط 
نظام القذافي والذي فيه قدم اعتذاره للشعب الليبي عن هذا الخطأ ومانجم 

عنه من نتائج سيئة وكارثية في ليبيا ما بعد القذافي..
نعلم جيدًا أن هذه االعترافات واالعتذارات التي دائمًا ما تؤيدها أمريكا 
في الوقت الضائع وبعد أن حققت نسبة كبيرة من أهدافها والتي نستطيع 
أن نقول إنها أهداف الأخالقية وساقطة وأدوات تنفيذها أكثر أنحطاطًا 
خاصة عندما تكون الجماعات اإلرهابية أهم هذه األدوات، هي من أجل 
تجميل صورة الواليات المتحدة عندما تكون قد بلغت الذروة في التشوه، 
وباتت تشعر بخجل من سياساتها الدولية الكارثية والتي تجسد عقل 

وروح الثعلب الكامن فيها.
 ومن النتائج التي تنجم عنها ومن تالعباتها بالمواثيق الدولية وبالقضايا 
الراهنة ومنها قضية اإلرهاب والديمقراطية.. وبالتالي فإن هذه االعترافات 
 أو شاهدًا على صحوة ضمىر وأخالق لدى أوباما 

ً
واالعتذارات ليست دليال

والواليات المتحدة األمريكية، وال تعبر عن توجه جديد ألمريكا محترم 
األهداف والغايات واألدوات، وإنما دليل على الثعلبية الراسخة في السياسة 
األمريكية والقائمة على الكذب والحيلة والغاية تبرر الوسيلة وممارسة 

االبتزاز وتوظيف القضايا كأوراق ضغط ومساومات..
 ومن المؤكد أن زيارة الرئيس األمريكي األخيرة للسعودية لها عالقة 
بتصريحاته واتهاماته لها بدعم اإلرهاب الدولي وبعدوانها على اليمن 
وجرائمها البشعة التي ترتكبها بحق المدنيين، غير أن نتيجة الزيارة لن 
تثمر بوقف العدوان وجرائم السعودية في اليمن والبتوقف السعودية 
عن دعم اإلرهاب، ألن الثعلب الكامن في السياسة األمريكية لم يذهب الى 
السعودية بحثًا عن حلول ومعالجات وإنما مبتزًا ومساومًا للبقرة الحلوب.. 
الواليات المتحدة لم ولن تتخذ أي أجراء حيال السعودية التي بات العالم 
يدين عالقتها باإلرهاب ويكشف تورطها الكبير في تبني الجماعات 
اإلرهابية، ليس فقط بما تقدمه من دعــم وتموبل مــادي ولكن أيضًا 
باعتبارها حاضنة فكرية وثقافية لتفريخ التطرف واإلرهاب، ألنه ليس 
هناك دافع أخالقي في السياسة األمريكية التي ال يديرها عقل مسؤول 

وإنما عقل الثعلب ووعيه الذي يتقن المراوغة والتصنع والتي جسدها 
المبعوث األممي ولد الشيخ في رعايته للمفاوضات ســواًء في سويسرا 
أو في الكويت والذي أكد أنه يحمل أجندة سعودية ويرغب أن يفرضها 
ويمررها في الكويت، حيث لم تكن مسألة وقف إطالق النار وخروقات 
السعودية وأذيالها لها مكان في مسودته وال يعتبرها مسألة ضرورية 

إلنجاح المفاوضات..
 ومعالجات لما 

ً
هناك ثعلب راسخ في السياسة األمريكية ال يريد حلوال

يحدث في المنطقة العربية من كوارث ومآٍس، حتى اعتذار أوباما للشعب 
الليبي صادر عن وعي الثعلب في السياسة األمريكية، ألنه لن يقدم أي 
شيء لخالص ليبيا ولن يصحح خطأ تدخل أمريكا في اسقاط نظام القذافي.
 فعن أي شعب ليبي يتكلم أوباما كي يقدم له اعتذاره، وقد تشظى الى 
جماعات ومليشيات متناحرة فيما بينها وبسالح أمريكي مدفوع القيمة، 
األمر الذي وفر الظروف واألجواء المناسبة لتوغل وانتشار القاعدة وداعش 
وسيطرتهما على مساحات شاسعة من ليبيا بقوة السالح األمريكي والمال 
السعودي والقطري.. واألْولى بأوباما أن يقدم اعتذاره للعقل والمنطق 
وللقيم واألخالق وأيضًا للقانون الدولي، كون ما ارتكبه الثعلب الكامن في 
السياسة االمريكية بحق ليبيا والشعب الليبي كارثيًا ومتجاوزًا لحدود العقل 
والمنطق، وهو جزء ال يتجزأ عما ارتكبه هذا الوعي الثعلبي في سوريا 
والعراق ومايزال يرتكبه في اليمن بصورة أبشع وتحت مبررات ساقطة.

 وبالتالي فإن الحلول ليست سهلة وإنما كبيرة وعميقة ولن نجدها لدى 
ممثل كومبارس دولي كولد الشيخ، ولن نجدها لدى أمريكا التي تدير 
سياستها عقلية ثعلبية تتاجر وتتسمسر بمعاناة اليمنيين وبكل قضايا 
األمة العربية ومنها قضايا اإلرهاب والسالم والديمقراطية وحقوق اإلنسان.

   محمد علي عناش

الثعلب الكامن في 
السياسة األمريكية

قــرأت البن المقفع عبارة مفيدة، مؤداها أن الذين 
يجرؤون على األسد هم األكثر خبرة به، أي يعرفون 
سلوكه معرفة كافية لقهره، وأتذكر أني قــرأت في 
واحدة من تآليف لينين ما معناه أنك إذا كنت مزودًا بالمعرفة 
فلن تقهر أمام خصمك.. مقوالت من هذه كثيرة تقفز إلى رأسي 
كلما سمعت يمنيًا مخلصًا وهو يتحدث عن جرائم وفضائح آل 
سعود، ولكنه إما ال يحسن ترتيب أموره الذهنية، وإما أن قلة 
المعرفة والغضب يدفعانه للتلفيق.. واحد يريد كشف بعض 

فضائح آل سعود،.
وكــان بطل الفضائح المخبر السعودي األمريكي المزدوج 
عدنان خاشقجي، وهو واحد من القدامى الذين استخدمهم 
بعض ملوك السعودية الستثمار وتنمية ثرواتهم، وهو وسيط 
في صفقات األسلحة الخربة التي اشترتها أنظمة عربية في 
الستينيات والسبعينيات، ومنها نظام القذافي.. فصاحبنا اليمني 
المخلص يتكلم للجمهور عبر اإلذاعة، يذكر عدنان خاشقجي، 
ويقول هذا هو الذي يتنقل هذه األيــام من قناة العربية إلى 
قناة الجزيرة إلى قناة كذا وكذا.. فصاحبنا ال يفرق بين عدنان 

خاشقجي الذي انتهى أمره،.
وبين الكاتب السعودي جمال خاشقجي المعروف اليوم.. ثم أن 
المذيع حاول أن يصحح له، فقال: عدنان هذا هو عراقي! المذيع 
أيضًا لم يفرق بين عدنان خاشقجي السعودي، وعدنان الباجه 
جي السياسي العراقي المعروف.. فعندما تسمع أوتقرأ أو ترى 
مثقفًا أو صحفيًا او كاتبًا يقع في مثل هذه األخطاء الجسيمة، 
وتعرف أنه قد أخطأ في معلومات تعرفها، فلن تثق به في 
سائر ما يقول، إذ ستقول: إن باقي األشياء التي يقولها، والتي 
ال أعرفها أنا، هو ملفق.. هذا، وأنا نصير هذا اليمني المخلص، 
فما بالكم بالمتعة التي سيحصل عليها السعودي او نصير 
السعودي، جراء هذه األخطاء.. واحد يتحدث- وهو بصدد العدو 

السعودي- فيقول: 
إن األمريكيين انشأوا للسعوديين قاعدة عسكرية في خميس 
مشيط في خمسينيات القرن العشرين، كرد فعل ضد اليمن 
الجنوبي التي أنشأ فيها الروس قاعدة عسكرية في العند في 
السبعينيات!! فكيف يستقيم هذا عندي حتى لو كنت أميًا، 
قاعدة في خميس مشيط ُبنيت قبل عشرين سنة من بناء 
قاعدة العند، ثم يقال لي هي رد فعل أمريكي- سعودي على 
قاعدة العند؟.. ويريد مخلص يمني تبيين عالقة المخابرات 
البريطانية واليهودية بتأسيس مملكة آل سعود، وهي عالقة 
مشهورة والكتب والدوريات الحديثة تنضح بما يفوق الحاجة، 
لكنه يبسط األمور، فيعيد نسب آل سعود إلى يهود الدونمة 
الترك منذ القرن السادس عشر الميالدي، ويذكر أن مخبرًا 
بريطانيًا أسس مملكة آلل سعود والوهابيين عام ١٧٠١م.. 

من أين جاء صاحبنا بهذا؟ ال أدري.. الشيء اآلخر، ليس مهمًا 
عند المستمع أو القارئ اليوم معرفة ما إذا كان آل سعود أصلهم 
يهودي أو جني، يهمه ما هم عليه اليوم، وما يقومون به اليوم 

ضد الشعب اليمني.

 ثابت الحاشدي

       إصرار وفد الرياض على تنفيذ 
البند األول في القرار األممي (٢٢١٦) 
والــذي يقضي بتسليم جماعة أنصار 
الله كافة األسلحة التي استحوذوا عليها من 
المعسكرات ومن ثم مناقشة عملية تثبيت 
وقف إطــالق النار بالميدان !!!  دليل على أن 
وفد الرياض يعمل لحساب السعودية وليس 
لحساب اليمن كونه بنظر األمم المتحدة ودول 
العدوان الجانب الشرعي للحكومة أو الُسلطة 
اليمنية .حــرص وفــد الــريــاض على أن تكون 
محادثات الكويت بينهم وبين الوفد الوطني 
يساندهم في ذلك تواطؤ المبعوث األممي في 
تغييبه للجانب السعودي كطرف معتٍد على 
اليمن ، واعتبار قيادة المملكة راعيًا رسميًا 

ووليًا شرعيًا على الشعب اليمني .
 بداية االعتداء على الشعب 

ُ
ولد الشيخ منذ

اليمني في الـ٢٦من مارس ٢٠١٥م، تجرد من 
مسئوليته كمندوب أممي ، وتحول إلى عامل 
في بالط قيادة المملكة السعودية ففي كافة 
اته المتلفزة او المؤتمرات الصحفية التي  لقاء
يعقدها يقوم بتلميع المرتزقة اليمنيين الذين 
بسمون أنفسهم الحكومة الشرعية لليمن 
والمتواجدين داخــل فنادق الرياض، وينقل 
صــورة مغلوطة وغير حقيقية عما يحدث 

لليمن أرضًا وإنسانًا .
ــريــاض على تطبيق الــقــرار  ــد ال إصـــرار وف
األممي (٢٢١٦)، فيه خدمة لدول التحالف 
ــك الجماعات  وبـــالـــذات الــســعــوديــة ، وكــذل
ـــقـــاعـــدة وانـــصـــار  ـــيـــة (داعــــــش وال اإلرهـــاب
بعة  لتا ا لمسلحة  ا لميليشيات  لشريعة وا ا
لجماعة األخوان المسلمين باليمن..  لو ُعدنا 
ــى مــا حــدث للشعب الفلسطيني  بــالــذاكــرة إل
في اتفاقيات الوعد المشئوم (وعــد بلفور) 
عندما أوعـــز البريطانيون وحلفاؤهم مع 
الجانب اإلسرائيلي ، للملك السعودي والملك 
االردني بطلب تسليم الفلسطينيين أسلحتهم 
مقابل تسليم اإلسرائيليين أيضًا أسلحتهم 
ــم غــدر الفلسطينيين مــن قبل الملك  ، وت
 ذلك 

ُ
ــي آنــذاك ومنذ السعودي والملك األردن

الزمن والفلسطينيون عاجزون عن الدفاع عن 
أنفسهم، واإلسرائيليون يفتكون بأبناء الشعب 

الفلسطيني.
مرتزقة الرياض وبمساندة مندوب األمم 
المتحدة إسماعيل ولــد الشيخ وبإيعاز من 
قــيــادة المملكة يــصــرون على تمرير نفس 
المخطط وبنفس طريقة (وعد بلفور) فقط 
اختلف المكان والزمان والشعب ، أما المخطط 
فهو نفسه والــخــائــن هــو أيــضــًا نفسه .وعــد 
   ما 

ُ
بلفور قضى على الشعب الفلسطيني منذ

يقارب الـ٦٠عامًا وبأياٍد عربية سعودية ، 
ريد السعودية تكرار نفس السيناريو 

ُ
واليوم ت

بمطالبة الجيش والشعب اليمني تسليم كافة 
األسلحة والعتاد العسكري لمرتزقة المملكة 
والجماعات اإلرهابية التي أغرقت بها  اليمن 
، ولكن بتخطيطها وبمساندة األمم المتحدة 

لة من المرتزقة والخونة والُعمالء .
ُ
وث

الوفد الوطني المشارك في محادثات الكويت 
ُمنح ثقة الشعب اليمني ، وعليه أن يكون عند 
مستوى تلك الثقة .. فقد ذهب للكويت وأمام 
عينه كل جرائم العدوان السعودي ومرتزقته 
التي ارتكبوها في حق اليمن أرضًا وإنسانًا ولديه 
كافة الصالحيات التي تضمن حــق الشعب 
 وليس 

ً
اليمني في إيقاف العدوان وقفًا كامال

بضعة ايام او ساعات ، وكذلك احترام سيادة 
اليمن ورفــع الحظر البري والجوي والبحري 
عنها، وكذلك مساعدة المجتمع الدولي في 
تقديم رؤية سياسية شاملة تحفظ لليمنيين 
كرامتهم.. فوفدنا الوطني لم يذهب للكويت 
لالعتراف بحكومة فنادق الرياض أو إلرجاعهم 
لليمن ليحكموا شعبًا تــم ذبــحــه وبــلــدًا تم 
تدميره بالكامل بسبب تواطؤهم وعمالتهم 
وارتزاقهم واستالم ثمن إباحة دماء اليمنيين.

وعد بلفور
 جديد بمساندة 

أممية

< ذهب الوفد الوطني الى الكويت رغبة 
في السالم بعد أن عاث العدوان السعودي 
فــســادًا فــي األرض وأهــلــك الــحــرث والنسل 
ودمر الحجر والشجر، وبعد أن شهد العالم 
حالة اسطورية جسدها هذا الشعب الصابر 
والمدافع عن وطنه وعرضه، وتقول ذهب 
الوفد الوطني الى الكويت رغبة في السالم، 
وليس شروعًا في االستسالم ألنه 
يــدرك أّن قوته في مظلومية هذا 
الشعب وفــي صــبــره وفــي صموده 

الذي أذهل به العالم، ويدرك أن المعادلة العسكرية 
على األرض لم  تستطع البوارج وال الطائرات الحديثة 
وال األقمار التجسسية وال حركة االستخبارات العالمية 
وال الشركات العسكرية العالمية أن تغير من موازينها 
أو تفرض عليها واقعًا جــديــدًا، ألن الطاقة النووية 
الحقيقية والقوة العسكرية تكمن في الذات الوطنية 
التي تشعر بالتحدي أمام آلة الدمار التي جاء بها التحالف 
الدولي بقيادة السعودية.. والــذات اليمنية كما هو 
معروف عنها عبر السنين والحقب والعصور المتعاقبة 
عصية على االنكسار ال تقبل الهزيمة، وال تستسيغ 
ر عنها إال إصرارها على االنتصار، 

َ
ث
ْ
االستسالم، ولم ُيؤ

وقــد قالت أيــام الــعــدوان ذلــك عنها، فالذي حــدث أن 
اليمنيين تداعوا الــى بالدهم وهبطوا ساجدين في 
المطارات اليمنية بعد أن علقوا في المطارات العربية 
والعالمية وأصروا على العودة الى بالدهم رغم القصف 
المكثف على مدنهم وقراهم، وقد قالوا بمثل ذلك إن 
ى 

َ
عزة الفقر في بالدهم أعز وأشرف لهم من هوان الِغن

تحت مظلة المنظمات اإلنسانية واإلغاثية الدولية، 

وتلك لعمري حالة امتاز بها أهل اليمن عمن سواهم 
 لم يكن يبدعه 

ً
من البلدان وقد سطروا بها مجدًا مؤثال

سواهم، فهم أهل عزة ونجدة وكرامة وأهل شرف وأهل 
ة وبمثله تحدثت العرب عنهم وبمثله قالت كتب  مروء
التأريخ واآلداب واألخبار العربية، ولم يبرح اليمنيون 
ة والشهامة  تلك الشيم وال ذلك النبل وال تلك المروء
والمعاني والمبادئ اإلنسانية واألخالقية التي يتوارثونها 

كابرًا عن كابر.
لقد رأيت الوفد الوطني في مطار الكويت وهو يتّوج 
نفسه بتاج العزة والكرامة ..بــتــاج النخوة والنجدة 
والشرف الكبير، ورأيت الذل والخزي والعار على وفد 
الرياض الذي يشعر بهوان نفسه على نفسه وبهوانه 
على الناس وإن حاول أن يستر نفسه بغاللة االنقالب 
واستعادة الشرعية وإن حــاول أن يجد لنفسه مبررًا 
 لحاالت الذل والهوان والنكوص التي 

ً
موضوعيًا معادال

هو عليها، فهو يصغر أمــام نفسه أضعاف شعوره 
بالنقص والذل والهوان في عيون أبناء اليمن.

ذهبنا الى الكويت ونحن نحمل قضية وعلى هاماتنا 
تاج العزة والفخار، تاج الكرامة والشرف، وتلك معاني 

ال يدرك قيمتها من يهن، ومن 
يهن يسهل الهوان عليه، أما 
نحن فال قيمة للحياة لدينا إذا 
بلغت بنا مبلغ الهوان، وشعار 
الصغار قبل الكبار في اليمن 
ــال زامــلــهــم: «إمـــا حياة  كما ق
بعز أو موت من بعد الشرف»، 
وقد تحدثت عنهم الجبهات 
وتحدثت عنهم ميادين الشرف 
والبطولة التي شهدت أروع 
المالحم في هذا الزمن، إنهم الرجال الرجال وليسوا أشباه 
الرجال، لقد قهروا كل آالت الدمار الحديثة بقوة اإلرادة 
وليس بقوة اآلليات والمدمرات والبوارج والكاسحات 
والطائرات، قهروها بطاقات الذات التي تتفجر في وجه 

الطغاة، فتأبى إال االنتصار أو الحياة الكريمة.
لقد ذهبنا الى كاظمة ونحن نحمل تاج الفخار وندرك 
 تأريخها على 

ّ
أن كاظمة هي معيار السالم، فقد دل

المواقف الكبيرة وعلى الصدق في المبدأ وعلى الرغبة 
الصادقة في إحــداث التوافق بين فرقاء السياسة في 
اليمن، بذلك تحدث تأريخها وبذلك نعرف الكويت منذ 
حاالت الصراع التي شهدها اليمن بعد تفجر ثورته في 
منتصف القرن الماضي، والكويت من خالل المؤشرات 
والرموز التي تبعثها تصّر على نجاح العملية السياسية 
بين الفرقاء، ومــن خــالل تجاربها التأريخية ترتفع 
مؤشرات األمل عند المواطن اليمني الى أعلى مستوى 

لها منذ بدء المفاوضات في جنيف وفي مسقط.
لقد آن لكل مرتزقة الرياض أن يعوا أن اليمن التي 

يتنكرون لها اليوم لن يجدوا حضنًا دافئًا سواها غدًا.

ظهر الهالمي والمخلوق الظالمي وخفاش 
الخليج من جديد ، غراب ابين ومن غرفته 
بأحد فنادق الرياض طلع البارحة ببالغ قال 
انه صحفي يؤكد ان ذهاب مرتزقته الى الكويت جاء من 

اجل السالم ..!
اب الدمار اليمني وقائد كل الميليشيات فيه ،  عــرَّ
المتآمر على الجيش والبائع لدماء ابنا اليمن الرافض 
للسالم والمتمسك بالكرسي وإن كان الثمن دماء ابرياء 
وارواح شهداء .. يتحدث بوضاعته التي زادت مع مرور 

االيام عن السالم ..!
خــان األمانة ونكث بالعهود ونقض العقود مع من 
م واستسلم 

َّ
للرئاسة رشحوه ولقيادتهم اختاروه َوَسل

منبطحًا ألعــداء اليمن، واليوم يقول البهتان ويحاول 
اخفاء المعلوم والبيان وبمغالطاته المعروف بها يريد 
 - كمن يحاول حجب ضوء 

ً
إال ان يحجب الحقيقة فاشال

الشمس عمن حوله بكفه التي ال تكفي لحجبها عن كل 
رأســه ..آالف الشهداء ومئات األلــوف من الموجوعين 
بالجروح والــدور مهدمات والطرق كالجسور مدمرة 
والمصانع وكل المشاريع من عدوانهم تعطلت وكل 
شيء بالبالد يشكو الويالت ومع كل هذه المعضالت لن 
يجد المعتدون والمرتزقة معهم اال الصمود والصبر 

والثبات..
االطفال مرعوبون، واألبناء موجوعون، والنساء ارامل، 
والشيوخ من الجروح الغائرات ُمقعدون، وابناء اليمن 

مشردون نازحون ينوحون ..
وبعد ذلك كله يطلع عليهم هادي من ُجحره ليؤكد 

انه والمرتزقة معه يبحثون عن السالم ..؟!!
ذلك ليس مستغربًا عليه وامثاله فمن فعل ما فعله 
ُبه 

ّ
كذ

ُ
هذا ومن معه فلن يكون ببعيٍد عنه ان يقول ما ت

نفسه ويتحدث بحديٍث يثير سخرية اقرب المقربين 
منه بل ويْسخُر منه ابناؤه..

 عبداهللا المغربي

حين يتحدث 
ة عن السالم 

َ
ل

َ
ت

َ
الق

  ناصر محمد العطار

نداء إلى ساكني البرزخ

لقد أسمعت لو ناديت حيا.. ولكن ال حياة لمن تنادي
العدوان مازال ماضيًا إلتمام ما بدأ به وفي ظل صمت عالمي تجاه تلك الجرائم المشهودة 
والبشعة التي تهدف إلهالك وتدمير حاضر ومستقبل اليمن.. وحتى التساؤالت لماذا 
ك، كان الرد عليها باستحياء من بعض الشعوب برغم أن اليمن أهم مكون 

َ
هل

ُ
وبأي ذنب ن

في خارطة مشروع الشرق األوسط الجديد فلم تصدر حتى بيانًا يدين إلقاء أسلحة الدمار 
الشامل على اليمن.. وما على اليمن سوى االتعاظ بمن سبق وفي المقدمة فلسطين التي 

عتدي عليها في الوقت الذي لم يجف فيه الحبر الذي كتب به ميثاق األمم المتحدة.
ُ
ا

أما األمتان العربية واالسالمية فإن بعض قادتها مازالوا عند آل سعود يسترزقون وهم  
خانعون لالستعمار، أما أبناؤهم فإنهم منومون مغناطيسيًا مرددين إنا لسادتنا وكبرائنا 
طائعون حتى وان اضلونا السبيل، وفي اللهو منغمسون، وفي التفرقة والتمزق والتطرف 
والعنف غارقون.. ولقد حسبنا  احتفاالت شعب الكنانة كانت بمناسبة بعث وعودة أحد 
عظماء التاريخ مثل «عبدالرحمن الغافقي، صالح الدين االيوبي، عمر المختار، جمال 
عبدالناصر» ونخال أن ساكني البرزح كانت مواقفهم ايجابية فقالوا جميعًا لم نشهد على 
اليمن حتى جنحة وقد علمتنا حرث األرض وتشييد السدود وبناء الحضارات االنسانية 
وانتهاج قيم الحرية والمحبة والتسامح، ومشهود ألبناء اليمن إجابة نداء الحق حتى ما 

وصل اليهم عن طريق هدهد سليمان عليه السالم،.
بل إنهم علموا البشرية تلك القيم وشهد بذلك سيدنا اسماعيل فقال: «َمْن أواني وأمي 
هي قبيلة جرهم اليمنية» وأكد سيدنا محمد عليه الصالة والسالم بما قاله عن األوس 
والخزرج ومن دخلوا في دين الله أفواجًا.. أما الملتحقون بهم أخيرًا فقالوا من نقل الينا 
الدعوة االسالمية هم اليمنيون الذين وصلوا الى مشارق األرض ومغاربها مهاجرين أو 

تجارًا.
لقد كان اليمنيون وعبر تاريخهم هم الفاتحون األوائل وهم من نشر االسالم، فهل 
اهم التحتية على مرأى 

َ
سفك دماؤهم وتدمر ُبن

ُ
يكون هذا جزاؤهم أن ُيعتدى عليهم وت

ومسمع العالم وخاصة الشعوب العربية واالسالمية التي لم تحرك ساكنًا إزاء هذا العدوان 
الغاشم الذي أهلك الحرث والنسل.

إن احفاد انصار رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلم» واحفاد الفاتحين األوائــل ال 
يستحقون ما يفعله بهم العدوان اليوم وما يرتكبه ذوو القربى من جرائم بحقهم..

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة    
     على النفس من وقع الحسام المهنِد

٭ رئيس دائرة الشئون القانونية

 < عبدالرحمن مراد

ما الذي ستقوله 
كاظمة؟!!

ما الذي ستقوله كاظمة ؟!!
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