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يبدو أن النظام العالمي يسعى الى تفكيك نفسه بنفسه من
خالل حالة االحتكاك والتفاعل مع قضايا المجتمع االنساني
المعاصر ،ولعله بمثل ذلك يكون قد أفصح عن شيخوخته
ووصوله الى حالة الكمال التي يبدأ بالوصول اليها التعبير عنها
بحالة التضاد والتناقض ،وهو األمر الذي يبدو عليه النظام
العالمي القديم ،وقولنا هنا بالناظم العالمي القديم يوحي كما
ُّ
تدل الكثير من النظريات والكتابات باالشتغال والتمهيد
للنظام العالمي الجديد الذي تسعى المنظومة الصهيونية
العالمية عبر أدواتها في العالم وعبر أنظمتها للوصول إليه.
ندرك كما يدرك الكثير من الحكماء والمفكرين أن النظام العالمي القديم
كان يرى في البعد االنساني والحريات والعدل والمساواة والحقوق وفي
البعد االخالقي وفي التعدد وتنوع الحضارات أدوات في فرض هيمنته
وخضوع األنظمة في الرقعة الجغرافية لشروطه ومقاصده ،ومن خالل تلك
األدوات فرض ثنائية الخضوع والهيمنة وأدار العالم وفق شروط المصلحة
االقتصادية والنفع العام ،ووصل من خالل تلك األدوات الى مقاصده ،ومثل
ذلك أمر ال يمكن الشك فيه فالحروب التي تحدث أو التي حدثت منذ نشأته
في القرن الماضي وبالتحديد في منتصفه حملت العنوان االنساني ،وهي
تخفي تحت إبطها المصالح الدولية كما يحدد معالمها -أي تلك المصالح-
صندوق النقد الدولي ،والبنك الدولي وضرورات المجتمعات التي تملك حق
الفيتو في مجلس األمن الدولي ،بمعنى أن الدول التي تدير العالم عبر األمم
المتحدة ومجلس األمن الدولي والمنظمات اإلنسانية التابعة للمؤسسة
الدولية هي من كانت تدير العالم وهي من تحدد مساراته وتعدل في

سقوط مفردات الهيمنة للنظام العالمي
عبدالرحمن مراد
سياقاته وفق رؤية توافقية تتشابك فيها المصالح وتبدع عالمها ًبعيدًا
عن تفاعل الثقافات والحضارات المقهورة كالحضارة العربية مثال التي
يراها المجتمع الدولي أنها ثقافة جامدة وحضارات غير انسانية كما يبدو
األحداث ،ومن تصوراته الذهنية التي ما
من خطابه ومن حركة تفاعله مع ّ
تفتأ األجهزة االستخبارية العالمية تمتن أواصرها عبر شبكة المنظومة
اإلرهابية التي تمارس انشطتها في الجغرافيا ًالعربية وتمتد بها اليد الى
المجتمعات الغربية لترسم نموذجًا بدائيًا قاتال ومدمرًا ومستهلكًا غير
منتج ،وهو يحاول تمتين تلك الصورة من خالل حركة العدوان على اليمن
وإمعان دول التحالف وعلى رأسها السعودية في انتهاك القانون الدولي
والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق االنسان.
ومثل ذلك العالم يقوم اآلن بمرحلة الرصد والتوثيق للجرائم التي يرتكبها
العدوان في اليمن وهو يغري نظام آل سعود بالقيام بها من حيث ال
يدري كما أغ��راه من قبل ذلك بهجوم « 11سبتمبر» وهو في المقابل
يعمل على توظيف األحداث والوقائع وفق خطة إجرائية منهجية ،كما

شباب المؤتمر
يلبون النداء

13

نرى ذلك في قانون «جاستا» الذي يعمل اآلن على توظيف
حدث  11سبتمبر 2001م بعد عقد ونصف من حدوثه،
وقانون «جاستا» جاء بالتزامن من العدوان السعودي على اليمن
وهو عدوان أمعن في الذنوب اإلنسانية واألخالقية ويملك في
رصيده ًالعشرات من اآلثام المروعة التي ستكون سيفًا مشهرًا
ومسلوال في وجه دول التحالف متى أرادت أن تعيد مراجعة
مواقفها في المستقبل القريب أو البعيد ،وقد جاءت تلك اآلثام
والجرائم لتحقق هدفين اثنين ،الهدف األول استمرار سياسة
الهيمنة والخضوع وتدفق األموال الى المصارف الدولية وعدم
الخروج عن هذا المسار،والهدف الثاني تفكيك منظومة النظام الدولي
القديم من خالل إظهاره في مظهر العاجز أمام الخروقات التي يقوم بها
التحالف في اليمن ،وقد تمثل ذلك العجز في مسارين ،المسار األول الصمت
وعدم اإلدانة ،والمسار الثاني العجز عن فرض حلول ،وثمة إشارات دالة
على حالة التناقض كحذف السعودية من قائمة الدول المنتهكة لحقوق
اإلنسان بعد إعالنها وتصريحات بان كي مون بشأنها ،ويبدو أن النظام الدولي
الجديد يسعى الى التفرد واقصاء الدول الدائمة العضوية من خالل تفكيك
المنظومة الدولية وإعادة صياغتها بما يتوافق ومصالحه.
ويبدو أن العرب في هذه المرحلة المفصلية أمام حالة تترواح بين الوعي
والالوعي بها ،ولذلك فالتفاعل مع المستقبل معناه عدم التشبث بالماضي
ومعناه إعادة صياغة المنظومة الثقافية والحضارية بما يحقق التأثير ال
الخضوع.

جرائم خادم الصهيونية ومرتزقته
محمد عبده سفيان

محمد حسن الوقيدي
نحن اليوم نفخر ونفاخر بأبطال جيشنا المغاوير أولئك األبطال
الذين أثبتوا أنهم ينتمون لجيش وطني عصي على االنكسار بعون
وتوفيق من الله..
جيش وطني كان يوصم إلى عهد قريب بأنه جيش عائلي ،لكن
الجيش العائلي اليوم اثبت انه جيش وطني أسطوري ،يسطر أروع
المالحم ويحفر مآثره في عمق التاريخ البشري المعاصر ،وهو يذود
عن وطن عظيم ..يذود عن العزة والكرامة ..يذود عن مقدرات
الوطن ومكاسبه العظيمة ..ويحمي ثورة  26سبتمبر و 14أكتوبر
و 30نوفمبر ..ويحمي الوحدة والوطن والمواطن ممن تحالف على
بالدنا وعلى وطننا وعلى شعبنا دون اي مبرر ..لكن ابطال الجيش
يتصدون بكل شجاعة وبسالة في كل مواقع الشرف والبطولة
وبتكتيك عسكري ..فيقومون بكسر كل الزحوفات التي يساندها
طيران االباتشي وطيران «إف  »16وغيرها ..وبفضل الله حقق
ابطال جيشنا ولجانه الشعبية انتصارات تلو االنتصارات في كل
الجبهات وكبدوا العدو السعودي وتحالفه خسائر عدة في العتاد
والعدة والقوة البشرية رغم امتالكهم احدث انواع االسلحة والدعم
اللوجيستي وبأحدث التكنولوجيا ..فكانت العمليات العسكريه التي
نفذها ابطال الجيش اليمني في عملية الدفاع عن تراب الوطن منذ
بداية الحرب والعدوان على اليمن واضحة للعالم مما جعل العالم
يصف الجيش اليمني بالجيش االسطورة..
آن لنا اليوم ان ّ
نقبل االرض الثابتة على أقدامهم وأيديهم القابضة
على الزناد وهاماتهم الشامخة التي رفعت رؤوسنا لعنان السماء،
ويجب علينا أن نساند ونؤازر أبطال الجيش بأقصى ما أوتينا من قوة..
آن لنا اليوم ان نلبي نداء الواجب ونداء الوطن الذي يئن من الجراح،
وان نلبي نداء الفارس الشجاع الزعيم .علي عبدالله صالح -رئيس
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام -لتعزيز الجبهات
بالرجال واالبطال المحبين لوطنهم ويرغبون ان يموتوا ويستشهدوا
وهم يدافعون عن الوطن ..فكل شباب المؤتمر الشعبي العام يلبون
نداء ودعوة الزعيم ودعوة اللجنة العامة في اجتماعها االستثنائي
يوم االثنين 2016/10/3م وال��ذي دعا الجميع من أبناء الوطن
وفي مقدمتهم المؤتمريون لرفد الجبهات الداخلية بالرجال ..فقد
استبشروا بدعوة الزعيم ،وقالوا لبيك يا زعيم لبيك يا وطن لبيك..
أسالم البطولة كلنا نحمي الحمى لبيك واجعل من جماجمنا لعزك
سلمة لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك..
يارب إني قد دعوت فاستجب لي دعوتي أبدًا ولن نرضى لعدوان
يستحل كرامتي ..هذه بالدي سوف أرويها دمي هذا الوطن سوف
افديه بروحي ..ان العزيمة قوية ومعنوياتي عالية ..سأخوض في
الصحراء واقتل كل من فيها اعتدى ..واخوض في البحر واحرق من
للبوارج قد غزا واطير في الجو واسقط كل طيران يقصف االبرياء..
هذه اليمن سندوس كل عدوان وكل من تحالف او غزا ..جيش اليمن
وابناء اليمن هم كاالسود متوحشة في الوديان والصحراء وفي قمم
الجبال يبحثون عن فريستهم فيواجهون العدو السعودي بكل
شجاعة يواجهون الدبابات والمدرعات والقنابل بالبندقية اآللية..
لكن العدوان يفر ويجر أذيال الهزائم في كل الجبهات ..وبفضل
الله فإننا نسمع بكاء ونياح ملوكهم وأمرائهم على مقتل قيادات
جيوش االمراء ..بل ومقتل االمراء الذين يقودون الجيش السعودي
واالماراتي ويحافظون على مالبسهم من االتساخ ..لكنهم يصلوا الى
افواه االسود المفترسة من ابطال الجيش اليمني وتكون ألذ فريسة
واشهى وجبة من العدوان ومرتزقتهم..
وبالروح بالدم نفديك يا يمن..

قولوا لي انه كابوس!! ال أص��دق ..ال أتوقع ..ال
أتخيل!!!
ُ
قاعة كبيرة مكتضة بالمعزين تقصف جهارًا
نهارًا؟!
َّ
م��ن قبل دول��ة ت��دع��ي أنها عربية اسالمية
جارة؟!
ُ
ال ال ال! ! أكاد أجن!
يا آل سعود :اليهود على مر الزمان لم يفعلوا
مثل ذلك!! يا وحوش العصر :الوحوش فطرتها
تنكر ذلك!
يابرابرة  ..يامغول ..يا تتار ..ياغجر..
كل من ذكرت لم أعلم أنهم قد فعلوا فعلتكم!!
يا شياطين اإلن��س :إبليس نفسه لم تخطر
بباله فعلتكم!!
حقراء ..جبناء ..أوغ��اد ...مالعين ..كل هذه
المفردات قليلة فيكم!!

رأي

< ماذا بقي لخادم الصهيونية والماسونية العالمية المجرم سلمان والمرتزقة والعمالء ممن ينتمون الى اليمن بالجنسية ليس إال ،ومن قبل
وحلفائه ومرتزقته في عاصفة االجرام والخسة والحقارة والنذالة ضد أنظمة الشر العربي والعالمي ومجلس (الحرب) الدولي وهيئة األمم
الشعب اليمني؟ ..ماذا بقي لهم من ماء الوجه بعد الجريمة النكراء التي المنبطحة وجامعة الدول (العبرية) وصمت المنظمات الدولية.
ارتكبها طيران بني سعود عصر السبت باستهدافه القاعة الكبرى بعد كل هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها العدوان السعودي بحق
بالعاصمة صنعاء بأربع غارات والتي كان يقام فيها واجب العزاء في وفاة الشعب اليمني ،وكان أبشعها على اإلطالق جريمة قصف جموع المعزين
الشيخ علي الرويشان والد اللواء جالل الرويشان وزير الداخلية واالستاذ في القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء والذين هم من كافة محافظات اليمن..
محمد الرويشان مدير مكتب رئيس المؤتمر ،نتج عنها استشهاد وإصابة أصبح لزامًا على كل يمني حر قادر على حمل السالح التوجه الى جبهات
العشرات ممن كانوا بداخلها ومن كانوا في طريقهم إليها أو
خارجين القتال الداخلية وفي نجران وعسير وجيزان للثأر آلالف األطفال والنساء
الذين ُ
رعوا
ه
منها وهم بالمئات إضافة الى طواقم االسعاف والمواطنين
والشيوخ والشباب الذين قتلتهم طائرات ودبابات ومدرعات ومدافع
الى القاعة واستهدفهم طيران العدوان أثناء قيامهم بعملية إسعاف وصواريخ وبوارج وسفن تحالف العدوان السعودي اإلرهابي الغاشم.
المصابين.
< م��اذا بقي ألولئك المرتزقة الذين باعوا وطنهم وشعبهم مقابل
حفنات مدنسة من المال السعودي والخليجي؟
هل يمكن ألي يمني لديه ذرة من القيم واألخالق والوطنية أن يرضى
بالجرائم البشعة التي ارتكبها طيران العدو السعودي منذ مارس العام
الماضي ومايزال حتى اليوم بحق أبناء الشعب اليمني والتي فاقت اضعاف
مضاعفة جرائم الكيان الصهيوني في حق أبناء فلسطين ولبنان ومصر
وسوريا على مدى ثمانية وستين عامًا.
< ال يمكن ألي يمني يمتلك ذرة من األخالق والقيم والرجولة والغيرة
على األرض والعرض أن يرضى بقتل طائرات بني سعود ألبناء وطنه
سواء في صاالت العزاء واألعراس أو في األسواق والمدارس والجامعات
والطرقات والمنازلُ ..ال يمكن ألي يمني لديه ذرة من الغيرة على األرض
والعرض أن يقبل بأن تنتهك سيادة وطنه ُويدنس ترابه الوطني من
قبل المعتدين أو يقبل بأن ُيقتل األطفال والنساء والشباب والشيوخ وهم
نائمون في منازلهم بصواريخ طائرات بني سعود ..ال يمكن أن يقبل
بذلك سوى أولئك الذين باعوا دينهم ودنياهم وشرفهم وكرامتهم
وإنسانيتهم مقابل حفنات من األموال المدنسة.
< على مدى عام وثمانية أشهر والعدوان السعودي يرتكب أبشع
الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني بتأييد ومباركة ومساندة من الخونة

عطـاء شــعب عظـيم
حنان غمضان

ً
حكمته أفعاال
حروف تتبسم وتتأرجح وتتراقص لعظمة شعب بلور من
َّ
سطور الكون وغيرت مجرى العالم ،وجعلت التاريخ يستبشر أنه حظي
رسمت
َّ
قبلها الصفات اإليمانية في جوفه بصموده
ومن
الكرم
صفات
كل
جمع
بشعب
ً
ُ
بق للعطاء مجاال ليحكي عن نفسهَّ ،شعب جعل للعطاء
وعظمته. .شعب لم ي ِ
معنى حقيقيًا ،ووضع للعالم خطة استراتيجية أذابت كل االستراتيجيات
السطحية التي قضى اليهود مئات األعوام لوضعها فنسفها شعب ُالعطاء في
ِّ
البربري الذي ش َّن علينا
على العدوان
عامين. .نعم
نقارب العامين َّ
أقل من ٍّ
َّ
َّ
َّ
بغير وجه َّحق ،عدوان جرب بل استخدم كل شيء محرم وغير محرم إلركاعنا
الحقيقي العطاء الذي لم يجف ولن ينضب أذاق َّ
ّ
العدو ُج َرع
وإذاللنا ،لكن عطاءنا
َّ
الجنون والهيستيريا ،مما جعله يكشف كل أوراقه الدنيئة ويبحث عن مخرج
باستخدام أعمال افتعلها وأوراق قديمة دفنها ومنها أحداث 11سبتمبر..
التي صنفت أخيرًا فيه السعودية دولة إرهابية.
شعب اليمن َّ
جسد حقيقة العظماء الذين يحملون روحية العطاء والبذل
ّ
هم يفكرون في كيف يقدمون حتى في الظروف الصعبة ج �دًا ..ه��ذا هو

ال تموت العرب
إال متوافية
د.محمد الشدادي
أش��ع��ر ب��ح��زن ي��ط��وق روح���ي كما ه��ي اليمن
حزينة...
القلم ركيك والعينان شاخصتان مفجوعتان
من هول ما رأيت!!
أبشع جريمة في القرن الواحد والعشرين!!
إف�لاس اخالقي وانحطاط إنساني ..وضمير
ميت!!
هذه هي أخالق من ذهبوا الى الرياض!
أخالق عيال العاصفة ومؤيديهم!
وه���ؤالء آل س��ع��ود ه��م آل ي��ه��ود وه���ذه هي
حقيقتهم!!
مجزرة وجريمة" القاعة الكبرى " 8أكتوبر
2016م..

الكبرى ،بقواه الوطنية المتصدية للعدوان
الشعب األقدر على حمل
المشاريع ّ
والمؤهلين لحمل القضايا الكبيرة ،في الحاضر
والذين يمثلون البناة الحقيقيين
والمستقبل.
ّ
َّ
خيوطه العنكبوتية
وبفضل الصمود أصبح العدو يتخبط في التخطيط ونسج َّ
الواهنة أمام شعب العطاء الذي ال يهابها بعد أن عرف الله حق معرفته ووثق
باللهّ ،فأيده بالمعجزات المعنوية ّوالمادية .فهذا العطاء المنقطع النظير
أمام شعب كانوا
وجعلهم يعضون أناملهم من
زلزل عروش الظالمين
َّ
الغيظ َّ
لكن هذا الشعب
يظنون في ُم ّخيلتهم المريضة أنه مهزوم من أولى غاراتهم،
األولى نقطة البداية لتحرير العالم من األخطبوط
اليمني جعل من الغارة
َّ
العطاء والبذل وحب التضحية ّعنده كسريان الدم
الصهيوأمريكي ،كما أثبت أن ّ
في العروق؛ فهو الهواء الذي يتنفسه ،وهو القوت الذي يتغذى به ،فال تهنأ له
شربة ماء إال بالعطاء ِّ
السخي  ..وخير دليل عطاء الروح وبذل النفس وهي أغلى
مالديه من أجل االنتصار لعدالة ومظلومية شعبنا.
وها هو اليوم يبذل المال لدعم البنك ،فال تستغربوا على شعب بذل روحه
أن يبذل ماله من أجل االنتصار لكرامة شعبه ُور ِّ
قي وطنه.

وم��ج��زرة وج��ري��م��ة "س��ن��ب��ان" 8أكتوبر
2015م العام الماضي
في نفس اليوم تمامًا ماذا يعني؟!
هل نحن اليمنيين على موعدًا مع يوم
الحزن العالمي؟!
في يوم البسمة والضحكة العالمي؟!
هكذا نظام المسخ السعودي أبى إال ان يعتبر
هذا اليوم في قاموسه وج��دول تاريخه اآلفل
المحالة في يمن العروبة بهذا االخ��راج القذر
 ..حزن ومأتم وأنين الجرحى وهول وفاجعة..
فاليمن اليوم يجب ان تشاطر احزانه وجراحاته
كل دول العالم ..وكل المنظمات العالمية دون
استثناء فهل تفعلونها ايها الصامتون الجبناء؟
سحقًا لكم!!!
لكن ال��رد ب��إذن الله ق��ادم ..وال تموت العرب
إالمتوافية ..وحسبنا الله ونعم الوكيل.

الصمت األممي
الجبان
محمد علي عناش
تستمر مملكة ال��ش��ر واإلره����اب ف��ي ع��دوان��ه��ا الهمجي
والالأخالقي في ارتكاب أبشع الجرائم بحق اإلنسان اليمني
كجريمة مجلس عزاء آل الرويشان في صنعاء التي يندى لها
جبين التاريخ ،ويستمرالصمت الدولي ونفاق األمم المتحدة
الخائنة لإلنسانية في اليمن والالعقة أيضًا لدماء اليمنيين
األبرياءالتي تسفكها آلة الموت السعودية ،بصمتها المخجل
والجبان وبالرشوة والمداهنة لدولة التمتلك مشروعًا للحياة
والتحضر والتعايش والسالم ،وإنما تمتلك مشروعًا ظالميًا
يقود للفناء والدمار والحروب وينتج اإلرهاب عابر القارات..
بكل المقاييس الذي يحدث ً على اليمن هو ع��دوان كوني
بشع لم يشهد التاريخ له مثيال ،ألنه قافز على كل األعراف
والقوانين واألخالق،والى هذه الجريمة البشعة وبعد مرور
سنة ونصف من العدوان والجرائم اليومية ،بغاة العالم الذين
احتشدوا لشن هذا العدوان اليمتلكون أي مبرر منطقي ،كل
المبررات واهية لقتلة جعلوا من اليمن ساحة لالرتزاق وبيع
المواقف وساحة لبيع األسلحة الفتاكة وساحة لتنفيذ أهداف
ومخططات تآمرية قذرة كمثل ماتقوم به دويلة اإلمارات
التي تتبنى مشروع االنفصال وتتبنى أدوارًا مشبوهة في الجزر
والمياه اليمنية لصالح أمريكا وربيبتها أسرائيل.
سنة ونصف من العدوان والجريمة في اليمن مستمرة فكم
تحتاج األمم المتحدة من دماء اليمنيين كي تقتنع أن الذي
يحدث في اليمن انتهاك سافر لحقوق اإلنسان،كم تحتاج من
الوقت إليقاف هذه الجرائم الخادشة لحياء اإلنسانية والتي
تكاملت مع حصار بحري وجوي خانق وممعن في قتل جماعي
لليمنيين ،حصار يمنع دخ��ول الغذاء وال��دواء ومستلزمات
الوجود اإلنساني في اليمن ،األمر الذي فاقم معاناة اليمنيين
وعرض حياة عشرات اآلالف من المرضى للموت وخاصة ذوي
األمراض الخطيرة بسبب انعدام العالجات وتوقف الكثير من
يكتف
المنشآت الصحية عن العمل وإغالق مطار صنعاء ..ولم ِ
بغاة العالم بذلك فاتجهوا الى ممارسة العقاب الجماعي للشعب
اليمني بحربهم اإلقتصادية الجائرة التي تهدف الى تجويع
الماليين وتجلت في نقل البنك المركزي الى عدن..
إن جريمة مجلس عزاء آل الرويشان تضع األمم المتحدة
أمام امتحان أخالقي وإنساني صعب فإما أن تنتصر لإلنسانية
والعدالة الدولية والحياة او تنتصر للمال واإلرهاب كمواقفها
السابقة في جرائم مشابهة انتصرت فيها للمال السعودي الذي
وضع كل القوانين والمواثيق الدولية تحت أقدام عرب الصحراء
من أمراء وملوك الخليج ..المال السعودي المدنس مسخ أخالق
وحولهم الى
العالم والهيئات الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان ُ
منافقين ومتاجرين بخراب البلدان ودماء األبرياء التي تسفك
في كل مكان على يد مصاصي الدماء في الخليج عبر أدواتهم
االرهابية وعبر سياستهاالقروسطية الشهوانية للدماء
والدمار ..المال السعودي أسقط ال��دول واألم��ن واالستقرار
والسالم وحفز التناحر واإلع�لاء من شأن الجريمة الطائفية
وأنتج عصابات الدين الذين أتوابهم إلينا من كهوف وأنفاق
التاريخ المظلم ..المال السعودي قطع التواصل الحضاري
وازدهار الشعوب وانتمائها التاريخي الحضاري العريق ،وحفز
لقطع ال��رؤوس وتفخيخ األجساد وتفجير معالم وشواهد
ارتقاء األمم عبر التاريخ..المال السعودي هدم المسارح ودور
السينما والمكتبات وحدائق الترفيه ومعارض الفن والجمال،
وحولها الى ساحات لإلعدامات وأس��واق نخاسة لبيع سبايا
عصابات الدين الوهابي،والى أس��واق لبيع السالح األمريكي
والبريطاني الذي تم إبداعه إلداء مهام القتل بالجملة كمجزرة
عزاء آل الرويشان التي ارتكبتها داعش الكبرى بسالح أمريكي
تم شراؤه مؤخرًا ..المال السعودي وضع ضميرالعالم وأخالق
األمم داخل ثالجة واشترى الصمت الدولي لتزدهر الجريمة
واإلرهاب والمأساة ..المال السعودي الذي كتم صوت الحقيقة
واشترى اإلعالم المأجور والرخيص كي ينهق بالكذب والزيف
جان،
وقلب الحقائق وتحويل الجاني الى ضحية والضحية الى ٍ
ويحول اإلرهابي الى مقاوم والمرتزقة الى شرعية والمدافعين
عن النفس والوطن والسيادة الى انقالبيين ..ماذا ينتظر ولد
الطرف عن الجرائم المروعة بينما يدين
الشيخ منا الذي يغض
ّ
جنديًا يمنيًا قال ذات يوم سلم نفسك ياسعودي ..ماذا ينتظر
العالم المتكالب على شعب يستبسل في الضمود والدفاع عن
وطنه؟ أن نستسلم ..لن نستسلم لن ننزح لن نهاجر لن نتفكك،
سنواجه الصمت والعدوان بكل بسالة ..لكم صمتكم المخزي
وفضائحكم المدوية ،ولنا العزة والشرف  ،فأمام كل جريمة
وكل نفاق وصمت دولي يزداد إيماننا بقضيتنا وثباتنا ورقي
أخالقنا وإنسانيتنا ..وجريمة عزاء آل الرويشان عززت ذلك
فينا وعززت اندفاعنا نحومعركة الخالص بوعي كامل ..إنها
معركة مصيرية وأخالقية بامتياز ضد مرتزقة استلموا ثمن
الدماء والخراب لتخليص الوطن منهم ومن ثقافتهم ،وضد
داعش الكبرى لتخليص العالم من شرورها عابرة الحدود
والقارات اآلن.

السباقات
والمتسابقون

الكراسي والمناصب
في بالدي اليوم..
والمكاسب والمصالح
ثالثة ان��واع من السباقات
 ،ويشعلون وسائل
وث� �ل��اث م��ج��م��وع��ات م��ن
احمد غيالن
ال�ت��واص��ل بتسريب
المتسابقين والمتسابقات :
اس�م��ائ�ه��م واس �م��اء
 - 1سباق الشرف والكرامة
ق��راب��ات�ه��م وص��داق��ات�ه��م إلث �ب��ات أحقيتهم بتولي
والحرية:
وفيه متسابقون ومتسابقات للدفاع ع��ن االرض الحقائب والمسئوليات القادمة من وجهة نظر الرأي
والعرض والكرامة والوجود والحياة  ،باالرواح والدماء العام (على اس��اس ان ال��رأي العام هو ال��ذي يتداول
واالم ��وال والكلمة والموقف وال��دع��اء والتعبئة بكل اسماءهم كاعتراف باستحقاقهم) ،بينما الحقيقة انهم
يتسمسرون على المرحلة كما تسمسروا على مراحل
اشكالها .
سابقة ..
 - 2سباق البقاء على قيد الحياة واالمل:
اللهم انصر اليمن ومن يدافع عن اليمن ومن يحب
وفيه متسابقون ومتسابقات يبحثون عن مأوى ولقمة
لوجهك ووجه اليمن ..
عيش وشربة ماء ،بعد ان طحنتهم األزمة وشردتهم اليمن حب ًْا خالصًا
َّ
اللهم ِأقل عثرة من تعثر من بسطاء اليمن المظلومين
غ��ارات ال�ع��دوان وألقت بهم الصراعات في غياهب
المستضعفين .
النسيان.
اللهم أهلك السماسرة َّ والمزايدين وأحبط أعمال
 - 3سباق المصالح واألنانية واالنتهازية:
وفيه مجموعة من االنتهازيين واللصوص والمتسلقين المتسلقين والمتاجرين بأنات الشعب المطحون .
اللهم آمين
والمزايدين والمتلونين والكهنة ،يتسابقون على

