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عائشة علي عفاش
ظ شديد مع المواعيد المحتملة 

ُّ
سبق ان تعاملنا بتحف

للنصر الحاسم في اليمن ألننا وسط حرب كونية وتشابكات 
وتعقيدات كبيرة وخطيرة ناتجة عن محورية تلك الحرب 
ودورهــا الحاسم في إعادة تشكيل عالم ما بعد الهيمنة 
األحادية االستعمارية األميركية، وألن الحرب على اليمن 
كانت هي الحلقة المركزية التي تم العمل من خاللها لتثبيت 
تلك الهيمنة ولمحاولة منع انبثاق قوى عظمى جديدة 

في العالم ..
كان واضحًا لنا مدى التصميم على إدامة الحرب وتحويلها 
إلى بؤرة استنزاف تحول دون اضطرار أمريكا وحلفائها 
والحكومات التابعة والعميلة لها في المنطقة للتراجع 
والرضوخ امام القوى الشرقية الكبرى الصاعدة أمام اليمن 
وزعيمها الصامد علي عبدالله صالح الــذي ضــرب مثاًال 
تاريخيًا في الصالبة والثبات والدهاء والحكمة في قيادة 
ملحمة الدفاع عن استقالل بالده وعن شعبه ومواجهة 
أخبث الحروب االستعمارية وأشدها فتكًا وتعقيدًا في 

جميع المجاالت ..
وبالمناسبة رحل عام ٢٠١٦م محمًال باألحداث المؤلمة 
والسحب الــســوداء.. معركة هنا ومعركة هناك ودمــوع 
الكلمات ال تستطيع ان تعبر عن بشاعة حرب تكالبت 
فيها وحوش العالم إلبادة الشعب اليمني وضرب نسيجه 

االجتماعي وجعله على حافة الفقر والضياع..
عسل الكلمات هو قلوبنا البيضاء التي غسلت األوجــاع 
بالصبر والصمود وداوت الجروح بالدعاء ولهفة النصر، عطر 
الكالم كان كرامتنا التي تحدت وهزت عروش ومماليك 
العربان الذين باعوا كراماتهم ونفطهم وعاثوا فسادًا 
ابتهم أمريكا وتماشيًا مع ما  وســوادًا وتكفيرًا إرضاء لعرَّ

تقتضيه عمالتهم للصهاينة ..
أســدل الستار على عام مضى، وستائر النسيان تحمل 
صورًا مروعة لجرائم األشرار األوغاد غضت الطرف عنها 
عي حرصها على  منظمات حقوق اإلنسان وأمم ودول تدَّ
اإلنسان وتقيم ندوات ومحاضرات عن الرفق بالحيوان،  لكن 
أطماعها االستعمارية جعلتها ترتكب المجازر والكوارث 
البشرية والبيئية وتتسبب بتسممات كيماوية وتلويثات 
مائية وفيض المعلومات لم يسترع انتباههم أو يهز 
"مشاعرهم النبيلة" التي يسكبونها على "الحيوان" ويدينون 
فيها قاتل القطط والجرذان،  لكن في اليمن الوضع مختلف  
ففيض المعلومات الــذي يدين اإلرهابيين التكفيريين 
اتهم وإداناتهم باتجاه  جعلهم يوجهون أباطيلهم وادعاء
من ظل صامدًا بوجههم ست سنوات منذ بداية ربيعهم 

العبري ..
ــى متى سيظل الــدم اليمني ُيــســفــك؟؟ فرحلة  لكن إل
خداعهم وتزييفهم للحقائق باتت مكشوفة للجميع ولم 

تعد تنطلي إال على  المتآمرين الخونة والمتأمركين ممن 
غزا عقولهم الشيطان الرجيم  وأقنعهم بالتقسيم ونهب 
ثــروات الشعب الصامد الــذي يقف في وجــه مشروعهم 

الشرق أوسطي الجديد ..
كــل الــمــؤشــرات تقول ان عــام ٢٠١٧م ســوف يشهد 
انتصار اليمن وسائر القوى التي تنشد االستقالل والتحرر 
في المنطقة والعالم وستكون عاصمة الشرق المقاوم هي 

صنعاء مركز العالم الجديد المنتصر للحب والسالم..
ونكرر القول: إن يمن الصمود  تشكل قاعدة لنهضة 
األمة وتحقيق مستقبل مشرق ألجيالها الن اليمن لن تسمح 
بتمرير مشاريع األعــداء مهما اشتدت عليها الخطوب 

وكبرت التضحيات..
عام مضى وختامه كان مسكًا رغم المآسي التي عشناها 
حيث انتصرت اليمن، وقشة نجاة المرتزقة والمتآمرين 
كان خروجهم بخفي حنين مهزومين ، خائبين ، تاركين 
عتادهم ومعداتهم التي وضعها المتآمرون بين أيديهم 

غنائم..
  النصر اصبح يمسح وجــه األرض بالعطر أفــرح من 
كست وجهه األحــزان.. عام ٢٠١٧م عام الخير إن شاء 
الله سيفرش السكينة والطمأنينة والسالم في أرض اليمن 

الحبيبة..

فــي الــبــدايــة ال أدري مـــاذا أقـــول وكيف 
أبــدأ وعــن أي شــيء أتحدث فالقلب يقطر 
دمًا والكبد يتمزق مــرارة وأنــا أتذكر ذلك 
المشهد المروع والمؤلم الذي لن يفارقني 

مدى الحياة..
نعم كيف أنسى تلك الدماء الزكية واألشالء 
التي تناثرت في أرجاء القاعة الكبرى التي 
ــأنــاس مــن جميع شرائح  كــانــت ممتلئة ب
المجتمع وأنا واحد منهم، لقد ذهبت لتقديم 
واجب العزاء آلل الرويشان بوفاة المفغور 
له بإذن الله تعالى والدهم الفاضل الحاج/ 
علي بن علي الرويشان رحمه الله وأسكنه 

فسيح جناته.
وبعد أن أديت صالة العصر أخذت مجلسي 
في وسط القاعة وفوجئت بخبث وغدر آل 
سعود القتلة الذين انتزعت الرحمة من 
قلوبهم وعشعش الشيطان في عقولهم 
يطلقون علينا صواريخ من صنع أجدادهم 
األمريكان، وجدت نفسي بين نار ملتهبة 
اصابتني بحروق جسيمة في اماكن متفرقة 
من جسدي وظللت ابحث عن مخرج فكانت 
ر لي الخروج من إحدى  عناية الله تعالى أن يسَّ
زوايا القاعة التي سقطت وعند وصولي باب 
القاعة الرئىسية بدقائق معدودة فوجئت 
بسقوط صاروخ ثاٍن قضى على بقية الناس 
ــوا يــحــاولــون الــخــروج والــنــجــاة  ــذيــن كــان ال
بأنفسهم ولــكــن شــاء الــلــه ان يكتب لهم 

الشهادة فرحمة الله عليهم جميعًا.
واليوم بعد مضي قرابة ثالثة اشهر من 
تلك المذبحة المروعة بــدأت اتعافى من 
ل عن  اصابتي ولله الحمد.. ولكنني اتساء
نا من أجل حفنة  المرتزقة الذين اباحوا دماء
من الدوالرات واعتالء المناصب على حساب 
دماء الشعب اليمني الغالية.. أين هم من حب 
هذا الوطن بل اين الرجال األوفياء الذين لو 
ُعرضت عليهم مناصب الدنيا كلها ألغلقوا 
الــبــاب أمامها فــي سبيل حــب هــذا الوطن 
وتــرابــه الــذي هــو اشــرف تــراب على وجه 
األرض.. ونقول لهؤالء المرتزقة: والله لن 

نطأطئ الرأس إّال للواحد الديان..
وأخــيــرًا أقــولــهــا كلمة مــدويــة أمـــام هذا 
الــعــدوان الظالم والمتساقط بين أحذية 

اليمنيين ما قاله الشاعر:

ال تسقني كأس الحياة بذلة
بل فاسقني بالعز كأس الحنظِل
حفظ الله اليمن من كل مكروه ورحم الله 
ت قدرته أن يرينا في 

َّ
الشهداء، وأسأله جل

آل سعود ومــن حالفهم يومًا أســود كيوم 
فرعون وهامان وقارون.

 وما ذلك على الله بعزيز.

من يتابع حمالت التشوية التي تعرض لها المؤتمر الشعبي العام خالل 
مسيرته النضالية لقيادة سفينة الوطن خالل العقود الماضية يالحظ ان 
تلك الحمالت كانت تنطلق من قبل احزاب سياسية معارضة او شريكة في 
السلطة بدوافع سياسية التضع في اعتبارها المصلحة الوطنية للوطن حتى 
وان ادعت الوطنية او حرصها على الوطن ولكن االحداث التي شهدها الوطن 
منذ عام ٢٠١١م وانتهاء بالعدوان السعودي الذي بدأ قبل عامين اثبتت 
ها  باالفعال كذب وزيف وادعــاء هذه االحــزاب وخيانتها للوطن واستدعاء
للعدوان بشكل سافر وبوقاحة تجاوزت كل المعاني الوطنية واالخالقية.. 
واثبت المؤتمر الشعبي العام برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح انه الحزب 
الوطني العريق الــذي ينتمي لهذا الشعب ويعبر عن تطلعاته من خالل 
وقوفه الى صف الوطن في مواجهه العدوان السعودي الغاشم مع كل القوى 
الوطنية التي وقفت في خندق الدفاع عن كرامة الوطن وفي مقدمتهم انصار 
الله.. والشك ان االحداث الجسام والمواقف الفعلية هي التي تبين حقيقة 

الوطني والشريف  والعميل والخائن، وتجلى كل هذا بوضوح في ان احزاب 
اللقاء المشترك وهادي والمرتزقة خانوا الوطن والشعب اليمني وتحالفوا مع 
العدوان السعودي  الغاشم، وظل المؤتمر في الخندق الوطني الى جانب كل 
الشرفاء فهذه المواقف الوطنية للمؤتمر الشعبي العام تدل على عظمة 
االهداف وسمو المبادئ التي ينطلق منها والتي تعبر عن تطلعات الشعب 

اليمني ولهذا تعامل المؤتمر الشعبي وانسجم مع كل المكونات الوطنية التي 
تقف في مواجهة  العدوان بعيدًا عن االيديولوجيات الفكرية  ولم ينجر الى 
مستنقع الصراعات الطائفية والمناطقية والمذهبية التي يحاول العدوان 
ومرتزقته ان يجر المؤتمر اليها لتفكيك الجبهة الداخلية بل تعامل مع 
الوضع من منطلق المسئولية الوطنية واالخالقية التي تحتم عليه تعزيز 
التالحم الوطني وتحصين الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان حتى وان حدث 
اختالف في وجهات النظر لكنها تظل في اطارها الطبيعي والوطني بعيدًا 
عن الكيد السياسي واستغاللها فيما يخدم العدوان.. كل هذه المواقف 
ل بقدرته على العبور بالوطن  الوطنية   للمؤتمر الشعبي العام تجعلنا نتفاء
الى بر االمان بالتعاون والتنسيق مع كل القوى الوطنية التي تقف في خندق 
الدفاع عن الوطن، وستفشل كل اهداف العدوان ويبقى الوطن شامخًا بشموخ 
ابنائه الشرفاء، وسيذهب الخونة والمرتزقة من االحزاب التي ساندت العدوان 

الى مزبلة التاريخ.

الشهيد الحي/ حسين علي الغانمي

فــي عــام ١٩٩٠م انــهــار النظام 
االشتراكي في االتحاد السوفييتي  
وانهارت معه المنظومة االشتراكية 
في معظم دول العالم، لتنتهي بذلك 
مــاُعــرف بالحرب الــبــاردة بين أكبر 
قوتين عسكريتين وأيديولوجيتين 
فــي أرجــــاء الــمــعــمــورة، المعسكر 

االشتراكي والمعسكر الرأسمالي. انهيار المنظومة االشتراكية كأنظمة وأيديولوجيا، 
لم يكن فقط بفعل السياسة األمريكية الموجهة والعدائية تجاه األنظمة االشتراكية، 
وإنما أيضًا وهو األهم بفعل العوامل الداخلية االقتصادية والسياسية واالجتماعية، 
وعدم قدرة االشتراكية على ترجمة أحالم وتطلعات شعوبها ومعتنقيها في الحرية 
والرخاء االقتصادي والمعيشي، غير أن انهيار المنظومة االشتراكية اليعني في المقابل 
انتصارًا للرأسمالية والشعارات التي كانت ترفعها عن العالم الجديد والمتعلقة بالحريات 
وحقوق اإلنسان والسالم الدولي واإلصالحات السياسية واالقتصادية لشعوب العالم 
وكذلك احترام المواثيق الدولية والدفاع عنها بل على العكس كان هناك سقوط أخالقي 
مدٍو للمعسكر الرأسمالي الذي بدى متوحشًا وعنيفًا ومتالعبًا بقضايا الشعوب ومتآمرًا 
عليها، منذ انفراده بالقرار الدولي ووضع هذه الشعارات في المحك الحقيقي، فالعقود 
الثالثة التي أعقبت انتهاء الحرب الباردة، اختل فيها التوازن السياسي الدولي وكشفت 
عن الوجه اآلخر القبيح لقادة المعسكر الرأسمالي ممثًال بالواليات المتحدة األمريكية، 
وزيف ما كانت تبشر به من شعارات وما ادعته من رعاية للسالم واحترام للمواثيق 
الدولية وسيادة الشعوب وأمنها واستقرارها  وعن العالم الليبرالي الجديد الذي سيتخلق 
بهويته الديمقراطية والحقوقية واالقتصاد الحر، فخالل هذه الفترة شهد العالم عنفًا 
غير مسبوق في التاريخ، حروبًا وصراعات دامية كثيرة وانتعاشًا للجماعات المتطرفة 
واإلرهابية وسقوط أنظمة ودول، ولقد تركزت معظم هذه الحوادث والتحوالت في 
منطقة الشرق األوسط وجميعها تورطت فيها الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا 
وأذيالهما في المنطقة، دول الخليج وبعض الملوك والرؤساء.. الذي حدث خالل هذه 
الفترة في منطقة الشرق األوسط وبالتحديد الزمني الدقيق المحصور بين عاصفتين 
مترابطتين ضمن سيناريو واحد جرى تنفيذه منذ السنة األولى النتهاء الحرب الباردة، 
مشهده األول عاصفة الصحراء التي دمرت العراق، واليبدو أن مشهده األخير هو 
عاصفة الحزم التي دمرت اليمن، الذي حدث كان فظيعًا جدًا على جميع المستويات، 
ته وتفسيره بشكل علمي وواقعي، ويحتاج ألكثر من مجلد  يحتاج ألكثر من عقل لقراء
الستيعابه ومالمسته من جميع الجوانب، كما يحتاج وعينا العربي الراهن إلدراك 
أكثر من حقيقة إلدراك الحقيقة الكلية الماثلة أمام أعيننا اليوم ونعيش ونتجرع 
كارثيتها وبؤسها.. الذي حدث فوق مستوى التصور، ليس فقط في حجم الخسارة 
والكلفة والتداعيات، وإنما أيضًا في حجم الفساد واالنحطاط السياسي الذي اجتاح 
العالم والسقوط األخالقي الهائل للدول الكبرى التي ظلت تبشر بعالم جديد وتتشدق 
بشعارات الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان ألكثر من نصف قرن، وأيضًا السقوط 
األخالقي ألذيالها في المنطقة من قوى الرجعية العربية األعداء الحقيقيين للحرية 

والديمقراطية وحقوق اإلنسان.. سيناريو 
تقسيم المنطقة العربية وتمزيق نسيجها 
االجتماعي والثقافي المتناغم وتدمير 
جيوشها ومنجزاتها واستنزاف مقدراتها، 
ــازال قائمًا وفاعًال  جــرى تنفيذه بدقة وم
ومفتوحًا إلضافة مشاهد جديدة، وربما 
تحصل مفاجأة بإيقاف سيناريو االنحطاط 
السياسي لبغاة العالم من قبل الرئيس األمريكي المنتخب (دونالد ترامب)الذي بدأ لوح 
بذلك وبإحداث تغيير جوهري في السياسة األمريكية، ويبشر بعهد جديد في العالم 
عبر تحالف دولي مناهض للصراعات واإلرهاب والتالعب بالمواثيق الدولية وتجارة 

السالح.
ن سيناريو االنحطاط السياسي لبغاة العالم منذ انتهاء الحرب الباردة الكثير من  تضمَّ
مشاهد العنف والعواصف المنحطة لقادة الغالم الجديد البد من التعريج عليها حتى 
تكتمل الصورة .. المشهد األول عاصفة الصحراء: أمريكا وبريطانيا وحلفاؤهما بعد 
انهيار االتحاد السوفييتي االشتراكي في عام ٩٠م، لم يكونوا يحتاجون سوى لمبرر 
واحد لتنفيذ سيناريو التقسيم في المنطقة العربية وإعادة تشكيلها من جديد، بدءًا من 
القضاء على صدام حسين ونظام البعث في العراق، واجتياح العراق وتدميرها، أي تدمير 
بلد عربي كان قد بلغ مستوى كبيرًا ومقلقًا من التطور والقوة على جميع المستويات 
وبالذات العلمية والعسكرية، وأيضًا ما كان يمثله من ثقل كبير ومؤثر في المنطقة، 
هنا تكفلت الكويت بإيجاد وصناعة هذا المبرر عبر قيامها بإجراء عمليات التنقيب عن 
النفط وحفر اآلبار في المنطقة الحدودية المشتركة بينها وبين العراق، ولقد نجحت 
في صناعة المبرر عبر هذا االستفزاز، لكنها لم تكن تعلم أن نتيجته ستكون اجتياح 
الكويت خالل ست ساعات، السعودية بدورها وعبر التنسيق مع اإلدارة األمريكية لم 
تترك أي فرصة لحل المشكلة في اإلطار العربي كما رأينا ما حدث في القمة الغربية التي 
ُعقدت لهذه المشكلة، بل اتجهت من حينه إلى تفعيل الحل اآلخر وهو الحل العسكري 
عبر تحالف دولي، ليس فقط لتحرير الكويت وإنما أيضًا لتنفيذ المخطط بالقضاء على 
النظام البعثي وتدمير قوة العراق العسكرية، وسرعان ما تم تشكيل هذا التحالف 
واإلعالن عن عاصفة الصحراء، وتكفلت دول الخليج وفي مقدمتها السعودية بتحمل 
تكاليف العمليات العسكرية لعاصفة الصحراء، غير أن العمليات العسكرية لم تتوقف 
عند حدود الكويت وتحريرها من االحتالل العراقي، وإنما استمرت إلى داخل العراق 
تحت عناوين الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان وتحرير العراق من االستبداد، 
وكذلك القضاء على أسلحة الدمار الشامل، تم تنفيذ المخطط بحذافيره على نحو ما 

رأينا  ومانزال نراه يوميًا في العراق. 
اليوم وبعد عقدين من عاصفة الصحراء بدأت تظهر الى السطح اعترافات من داخل 
اإلدارة األمريكية أنه لم يكن يوجد في العراق اسلحة دمار شامل، صحيح انه لم يكن 
يوجد سالح دمار شامل، لكن اآلن أيضًا اليوجد حرية واليوجد عراق آمن ومستقر وإنما 

عراق داعش والتفجيرات االنتحارية التي تتصدر يوميًا اخبار القنوات الفضائية..

لم تصبح األمة العربية واإلسالمة في هذا 
الوضع الذي التحسد عليه من فراغ، بل نتيجة 
تخطيط غربي صهيوني وتنفيذ خادم امريكا 
وبريطانيا والصهيونية "النظام السعودي".

عندما نتأمل واقع الحال ونراجع األحداث 
، نجد أن األنظمة الحاكمة في أغلبية الدول 
العربية واإلسالمية ،بسبب تشبثها بالسلطة  
تكون عبدًا مطيعًا ألمراء دول نفط الخليج 

العربي، امًال في دعمها المالي وحمايتها من السقوط وعدم ارسال الجماعات 
اإلرهابية الى هذه البلدان العربية واإلسالمية ..النه اتضح أن الجماعات االرهابية هي 
الذراع القوي النظمة دول البترول العربي (السعودي والقطري واالماراتي) تواجه 
بها االنظمة التي تخالفها، وهذا ماشاهدناه في العراق وليبيا وسوريا واليمن ومصر..
وبدليل شهادة الواليات المتحدة األمريكية في نهاية سبتمبر ٢٠١٦م، 
اصدارها قانون «جاستا» لمالحقة رعاة االرهاب، وهذا معناه أن اإلرهاب عالمة 
مسجلة عالميًا باسم "النظام السعودي"..وزاد الطين بلة على المسلمين ، سيطرة 
نشئت سابقًا من أجل وحدة 

ُ
الريال السعودي على التكوينات والمنظمات التي أ

األمة العربية واإلسالمية لتعزيز روح االخوة والتعاون والتكامل اإلسالمي ، لكن 
الريال السعودي  جعل هذة التكوينات تشكل عقبة كبرى أمام الشعوب العربية 
واإلسالمية فصارت أضرارها على المسلمين أكثر من منافعها.. الغرابة اذا وجدنا 
منظمات بحجم جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي تقف ضمنيًا مع 
الجماعات اإلرهابية (داعش واخواتها) ضد الشعوب العربية واإلسالمية وذلك 
ألن هذه المنظمات أصبحت تدور في فلك المال السعودي الذي يضخ لها الفتات 
 بما يضخه بكثرة الى حسابات أرصدة الجماعات اإلرهابية..تتكامل األدوار 

ً
مقارنة

بين الجماعات االرهابية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون االسالمي وفقًا 
لمخطط النظام السعودي..

داعش وأخواتها تقوم بالدور المطلوب منها تدمير البالد اإلسالمية وذبح 

المسلمين واشعال الفتن المذهبية في الدول 
التي يحددها النظام السعودي المعتمد على 
مخطط اعداء العرب والمسلمين، وبدورها 
تــقــوم جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة ومنظمة 
التعاون االسالمي بالدور المناط بهما وهو 
تحليل هــذه الــجــرائــم وتضليل الشعوب 
العربية واالسالمية ..هكذا تتدحرج األمة 
العربية واإلسالمية نحو الضعف والدمار 
وتنزف الدماء، يقتل بعضهم بعضًا وتنشغل البالد اإلسالمية بالفتن الداخلية 
ماعدا دول نفط الخليج العربي ومن يدور في فلكها، التي تقوم باحتضان مؤتمرات 
ماتسمى جامعة الدول العربية ومنظمة (التهاون) عفوًا التعاون اإلسالمي..وكأن 
دور الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي صار مقتصرًا في اصدار البيانات 
لتبرير جرائم داعش وأخواتها ، والتطبيل لمشاريع أعداء األمة العربية واإلسالمية 
والتسبيح بحمد المجرمين آل سعود وحلفائهم، وتضليل الشعوب العربية 
واإلسالمية عن كافة القضايا الحقيقية وفي مقدمتها قضية العرب والمسلمين 
األولى  قضية فلسطين المحتلة..فبالله عليكم بأي عقل تقف جامعة الدول العربية 
 لما يجري من عدوان غاشم وحصار ظالم على 

ً
ومنظمة التعاون اإلسالمي صامتة

بالد اإليمان والحكمة "اليمن "من قبل تحالف العدوان السعودي؟
ترتكب ابشع المجازر الجماعية الوحشية التي وصلت الى أكثر من ٦٠ مجزرة 
ابادة جماعية راح ضحيتها اآلالف من اليمنيين ، تعد هذه المجازر جرائم حرب 

دولية..
دمر تحالف العدوان السعودي البنية التحتية للجمهورية اليمنية في كافة 
المجاالت بما فيها أكثر من ٧٠٠ مسجد، لكن األبشع من هذه الجرائم ليس صمت 
منظمة التعاون االسالمي ، بل وقوفها مع جامعة الــدول العربية بكل وقاحه 
في الطابور خلف داعش واخواتها الستالم ماخصص لهما من رياالت سعودية 

وقطرية مدنسة! «النصر لليمن.. الهزيمة والعار آلل سعود وعمالئهم".

  سمير النمر

المؤتمر الشعبي العام رصيد 
نضالي ومواقف مشرفة

حسين الخلقي

منظمة «التهاون» 
اإلسالمي

 عبدالباسط الحداد 

عامان من الصمود 
األسطوري 

في القاموس «خبط عشواء» الناقة التي في بصرها ضعف، 
تخبط اذا مشت ال تتوقى شيئًا، وكذلك هم عيال سلمان 
يخبطون وال يتوقون شيئًا ولــو كــان على حساب قيمهم 
ومبادئهم، ففي الزمن الــذي مضى ارتفعت اصواتهم في 
مواقعهم باألماني الكاذبة ودون مراعاة لحقائق األمــور وال 
الصدق الموضوعي الذي تكشفه معطيات الواقع، ففي حين 
كانت مواقعهم ترّوج لفكرة قطع الخط الذي يربط بين الجوف 
وصعدة، وفرحهم المبالغ فيه بالقرب من معقل عبدالملك 
الحوثي وأمنيتهم التي يرددها هادي كثيرًا وهي رفع علم 

اليمن على جبال مّران.
 كان الواقع يتحدث عن هزائم متوالية ساحقة وماحقة في 
البقع وعلب، وكأنهم بذلك يخادعون الناس والعالم وهم في 
حقيقة األمر ال يخدعون إّال أنفسهم ولكنهم ال يشعرون، في 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا، وأمام تلك الحقائق نجدهم 
ال يتورعون عن تزييف الحقائق واالنغماس في الباطل في 
موازاة وهم االنتصارات، نجد في مواقعهم عناوين مفضوحة 
كقولهم «مبادرة عفاشية تعترف بشرعية هادي» فإذا جئت 
الى مضمون الخبر وجدت أن االستاذ حسن اللوزي كتب منشورًا 
له في صفحته على شبكة التواصل االجتماعي بمناسبة حلول 
العام الجديد ٢٠١٧م وفيها أماني يتمناها الكاتبة ال عالقة لها 
بعفاش وال بالمبادرات وال بموقف المؤتمر، واألستاذ حسن كما 
أعلم يتواجد باألردن منذ زمن ما قبل الحرب، بمعنى أن مثل 
هذه التناوالت دالة على خبط عشواء ال يتوقى منها شيئًا ولو 
أمعن في الكذب المفضوح، وثمة عنوان آخر كان بارزًا خالل 
الزمن الماضي في اإلعالم االلكتروني لعيال سلمان وهو تأييد 
 البشائر بقرب دخول 

ّ
قبائل طوق صنعاء وال يتورعون عن زف

صنعاء وأحيانًا عن سيطرتهم على نقيل ابن غيالن المطل 
على مطار صنعاء ورغم تكثيف المادة الخبرية والتحليلية 
والمقالية إّال أن حقائق الواقع تظل عائقًا عن بلوغ أمانيهم 
ولو في الحّد األدنى لها، وخوف أن يعلم اآلخر بكذبهم يلجأون 

الى المغالطات.
 ففي حين عجزوا عن تبرير فشلهم وكذبهم سارعوا الى 
الــرد على الزعيم بمضمون خبر سابق لخطاب الزعيم في 
قبائل بني حشيش، إذ جاء خطاب الزعيم تاليًا التصال جرى 
بين سلمان وهادي وأوردت وسائل إعالم هادي قولها بتأكيد 
سلمان دعم شرعية هادي، ولم َيَسْع إعالم جالل واالخوان إّال 
السقوط من خالل عناوين االخبار التي طالعتنا وهي تقول: 
سلمان يرد على المخلوع، متى، وأين؟ وكيف؟ ال أحد يعلم 
وحين تستقصي األمر تجد تأكيد سلمان بدعم هادي كان 

سابقًا لخطاب الزعيم.
 ويبدو أن مطابخ جالل واالخوان االعالمية تحاول أن تصنع 
قيمة وجودية من عدمها أو تحاول التعويض شعورًا بالنقص 
الذي تعيشه، وبالقيمة المفقودة، إذ رأينا في بعض مواقعهم 
خبرًا مفاده: «فلكي مصري يصدم اليمنيين.. ويتنبأ بعودة 
المخلوع للحكم في عــام ٢٠١٧م» وكــأن المخلوع يعيش 
متسكعًا في شوارع الرياض بقول الخبر يصدم اليمنيين، وهي 
حالة إسقاط على اآلخر، فالمخلوع كما يحلو لهم التعبير لم 
يعد مخلوعًا لسبب واحد وبسيط وهو وجوده كرقم صعب 
في المعادلة السياسية الوطنية ووجوده في بالده وبين أهله 
وهذا وحده قد يكون سببًا وجيهًا لتجاوز هذه الصفة الى غيره 
وال تنطبق عليه بأي حال من االحــوال كما أن صفة االنقالب 
ال تنطبق على بعض القوى الوطنية ولكنها لصيقة بالذين 
تعاملوا مع شرعية الزعيم الدستورية بالترف الثوري وتعاملوا 
مع مؤسسات الدولة بالهدم والتدمير والنهب ومبدأ الغنيمة.
 أما الذين استعادوا الدولة من بين أنامل العبث والغنيمة 
والتفكيك والفوضى فهؤالء ال يمكن أن نقول عنهم انقالبيين، 
وثمة مؤيدات لمثل هذا المذهب من القول هو استالمهم 
للدولة وللمؤسسات بعد عبث التنصل عن المسئوليات وتقديم 
بحاح استقالته وتقديم هادي استقالته، وهو أمر كان واضحًا 
وجليًا من خالل الدعوة إلى العودة لممارسة المهام ورفض 
ات  هادي وبحاح وإصرارهما على االستقالة، ويبدو أن اغراء
الخارج كانت أقوى وأسمن فكان غباء االعالن الدستوري هو 
المالذ الذي ترك مساحة حرة ليتحرك فيها العدوان ويتواصل 
من خاللها المشروع الذي بدأه هادي واالخوان في اليمن وهو 
تدمير وتفكيك مؤسسات الدولة واإلخــالل بالنظام العام 

والطبيعي.
لقد اتضح جليًا من خالل حالة الخبط العشواء أن مرحلة هادي 
واالخوان وصلت الى كمالها وهي تنحدر اآلن الى الهاوية التي 
كنا نتوقعها وال عزاء لهم.. فاليمن ستنهض، وستلحقهم 

لعنة التاريخ.

 محمد علي عناش

العالم الجديد عنف وعواصف منحطة «١»

 عبدالرحمن مراد

خبط 
عشواء!!

الجريمة التي 
لن أنساها..

٢٠١٧ عام النصر لليمن وللشعوب المظلومة

ــي  ٢٦ مـــارس مــن العام  ف
نطلقت عاصفة  ٢٠١٥م ا
العدوان البربري الغاشم على 
 بــنــيــران الحقد 

ً
وطــنــا محملة

والغل والكراهية التي يحملها 
ــراج  ملوك وامـــراء النفط واالب
ــيــمــن االيـــمـــان  الـــزجـــاجـــيـــة ل

والحكمة يمن الديمقراطية والحرية والوحدة والتعددية السياسية..
ومع مطلع عامنا الحالي ٢٠١٧م يكون العام الثاني لعاصفة العدوان 

الذي استهدف اليمن ارضًا وانسانًا قد شارف على االنتهاء..
مر عامان من العدوان السعودي بالتحالف مع دول عظمى تحكم 
العالم ومع عرب الريال السعودي قابلها شعبنا بصمود اسطوري 
أذهــل العالم وأجبر رمــال العاصفة على العودة والتناثر في وجه 
العدوان، بالرغم من تواطؤ مجلس األمن واالمم المتحدة واستمرارهم 
في المتاجرة بدماء اليمنين ، وارتداء العرب والمسلمين النظارات 
السوداء ومد أياديهم لملوك وامراء النفط ليأخذوا عمولتهم نظير 
غض الطرف وتكميم افواههم عما يحدث من جرائم حرب يرتكبها 

العدو السعودي بحق شعبنا ..
عامان من الصمود أثبت فيها شعبنا بأنه يفضل الموت بعزة وكرامة 
على الحياة بذل وخضوع لعميل مرتزق او غاٍز محتل، وأثبت ايضًا أن 
اليمنيين أرق  قلوبًا وألين أفئدة ورحماء فيما بينهم  لكنهم اشداء 

على المعتدين..
عامان من الصمود أثبتت الجبهة الداخلية المناهضة للعدوان 
قــوة تماسكها وترابطها وتوحيد صفها ألجــل الوطن وفــي وجه 

العدوان الذي راهن كثيرًا على 
تفكيكها.. 

عامان من الصمود أثبت فيها 
جيشنا واللجان الشعبية أنهم 
الحماة والحراس الغيورون على 
وطنهم وبأنهم أسود مفترسة 
وشهب راصدة أمام من يحاول 
المساس بأمن وسالمة وكرامة الوطن،  ولقنوا العدو السعودي وجيشه 
ومرتزقته ومن معهم دروســًا ال تنسى في الشجاعة واالستبسال 
والتضحية ظهر فيها الجيش السعودي رغم الترسانة العسكرية 
الحديثة التي يمتلكها كالحمل الوديع ال حول وال قوة له أمام شجاعة 
المقاتل اليمني الذي احرق بالوالعة والكرتون دبابات العدو اإلبرامز 

ومدرعات البرادلي وفي عمق أراضيه ايضًا.. 
عامان من الصمود أثبتت القوة الصاروخية تفوقها ودكت بمختلف 
الصواريخ الباليستية قواعد العدو العسكرية في العمق السعودي مما 
جعله يحتمي خلف المقدسات الدينية ليستر عورته التي كشفها الرد 
اليمني.. كذلك جعلت من قاع البحر مقرًا لزوارقه وبوارجه العسكرية. 
عامان من الصمود ظل العلم اليمني ومازال يرفرف بكل نصر في 
الجبهات ، في الوقت الذي نكس فيه تحالف العدوان أعالمهم وذرفوا 
دموعهم وأعلنوا الحداد على قاداتهم ومرتزقتهم الذين كوتهم 
النيران اليمنية وأعادتهم الى بلدانهم مصندقين وجثثًا متفحمة. 

عامان من الصمود قلب فيها الشعب اليمني السحر على الساحر 
وحول رياح العاصفة باتجاه مملكة الشر واإلرهاب، وتعهد بأن العام 

الثالث سيكون للنصر ولو كره المعتدون ...


