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داعش..  إرهاب وهابي بسالح أمريكي

   عبدالرحمن مراد
ال أجد مبررًا واحدًا مقنعًا ومنطقيًا الحتفاء انصار الله بما يسمى 
ثورة فبراير 2011م، ذلك أن االحتفاء سيكون على تضاد كامل 
مع شعارهم أواًل ومع الواقع الذي تتماوج أحداثه تحت سماء 

اليمن في العدوان العالمي الذي تقوده السعودية على بالدنا.
بعد خمسة أعوام من تلك األحداث الدامية ظهرت الكثير من الحقائق 
وقالت األجهزة االستخباراتية الغربية إن الثورات التي حدثت في مناخ ما 
يسمى بالربيع تمت بموجب خطة استراتيجية كانت مبنية على التعاون 
مع جماعة »االخ��وان المسلمين« وبهدف تفكيك األنظمة العربية 
ات االجتماعية وإث��ارة النزعات اإلثنية والثقافية والمذهبية  والبناء
والعرقية تمهيدًا إلعادة تقسيم الخارطة السياسية للدول وبما يكفل 
فرض الهيمنة الغربية والعالمية على مصادر الطاقة في الوطن العربي.. 
والمتأمل في تصريحات هيالري كلينتون التي تذهب فيها الى القول إنه 
تم التنسيق مع »جماعة االخوان« إلعالن »داعش« وقد تم تأسيسها 
في 5 يوليو 2013م وقالت كلينتون إنهم كانوا ينتظرون االعالن عنها 
ليعترفوا بها.. والمتأمل للخارطة العربية يجد أن سيطرة »داعش« في 
الغالب تكون في مناطق انتاج مصادر الطاقة وال تكاد تبرح المناطق 
التي تشكل البعد االنتاجي النفطي الى غيرها إاّل لظروف استثنائية 
وربما تضليلية للقيام بمهام أخ��رى، كتشويه المنظومة العقائدية 
واالخالقية االسالمية وتصدير االس��الم كقوة غير حضارية أو غير 
انسانية وغير اخالقية وال يمكنها التعايش مع اآلخر، ومثل ذلك هدف 

استراتيجي يتناغم مع تصريحات بعض قادة االستخبارات األمريكية 
التي تذهب الى القول بصناعة اسالم جديد يتناسب مع المصالح الغربية 
وسيكون بعيدًا عن اسالمهم الحقيقي، وقد قال أحدهم: »سنصنع 
لهم إسالمًا بما يناسبنا غير إسالمهم الحقيقي«.. وقد وصلوا الى تلك 
الغاية بأموال الخليج العربي ودماء المسلمين، فهم لم يبذلوا إاّل جهدًا 
مضاعفًا ذهنيًا وعضليًا أما نفقات المشروع وأدوات تنفيذه والوسائل 
فقد قام بها االخ��وان المسلمون واألنظمة الخليجية، وحين تفصح 
هذه الحقائق عن نفسها، وحين تتدفق المعلومات، ويتحدث الجهاز 
االستخباراتي العالمي عن معلومات خطرة عن ثورات الربيع العربي 
وعن المجندين الذين اختلطوا بنسيج الثورات وقاموا بعمليات القنص 
من أجل إثارة الرأي العام المحلي والعالمي ومن أجل تأجيج أوار الثورات 
ويكشف ابعاد غاياته ومقاصده ويعترف بما قام ويقوم به، وبعد 
معرفة الحقائق واإللمام بجميع جوانبها يأتي فريق من ابناء جلدتنا ممن 
عون انتهاج خط المقاومة والممانعة ويقومون بتمجيد يوم النكبة  يدَّ
والنكسة في اليمن وفي الوطن العربي مع ما صاحب اعوام هذه النكبة 
والنكسة من متواليات تفكيك ودمار وقتل وهدم واستهداف ممنهج 
لكل مقدرات اليمن واستهداف لبنيته االساسية من مقومات الحياة 
كالطرق والجسور والمشافي والمزارع والمصانع والمدارس والبيوت 
ات  وكل شيء، والمحاوالت الحثيثة السقاط النظام العام وتفكيك بناء
الدولة االساسية وتوجت بإعالن العدوان الذي جاء على ما تبقى من 

مظاهر الدولة.. ما حدث في عام 2011م لم يكن يختلف كثيرًا عما 
حدث تحت ظالل العدوان ومناخه، فالهدم والقتل والدمار هو نفسه لم 
يتغير شيء منه، واستهداف مؤسسات الدولة في 2011م وتعطيل 
وظائفها وه��دم مبانيها ونهب مقدراتها هو ال��ذي يحدث اليوم في 
مناخ العدوان ومعرفة تلك الحقائق واإلحاطة بها علمًا ووعيًا يفرض 
موقفًا من فبراير 2011م، إذ ال يصح أن تكون جزءًا من المشروع الذي 
عي أنك تقاوم ذلك المشروع، فالتعويم  يستهدف األمة االسالمية ثم تدَّ
للمفاهيم واشاعة الفوضى الخالقة هو المشروع االستخباري الغربي، 
والتماهي فيه وتمجيد أيامه معناه أنك جزء منه ولست حالة مقاومة له.
لقد أخطأ أنصار الله في احتفائهم ب���11 فبراير 2011م وكان 
تهم  األجدر بهم بعد أن أفصح الواقع عن حقائق وخفاياه أن يعلنوا براء
ويسارعوا مع المؤتمر الشعبي العام والقوى الوطنية اليمنية الشريفة 
الى إعالن مقاومتهم أماًل في االنتصار على كل المشاريع التي تستهدف 

المسلمين والعرب واليمن على وجه الخصوص.
لقد كان موقف أنصار الله واضحًا من فبراير 2011م وهم بذلك 
يستفزون مشاعر اليمنيين، وال أراهم إاّل يعملون على تأسيس مداميك 
حركة جديدة، ألن الغباء السياسي في الغالب هو من يبذر عوامل الثورة، 
وربما كان قدر أهل اليمن أن ينتقلوا من مرحلة الى أخرى، وال أمل لهم 

في االستقرار في المستقبل المنظور.

عبداهلل المغربي

 فيصل الصوفي

أمريكا.. ومملكة 
اإلرهاب

الواليات المتحدة األمريكية تطمع من السعودية تشكيل جيش 
"سني" قوامه مائة ألف مقاتل، لمقاتلة تنظيم داعش االرهابي، 
الذي هو صنيعة أمريكية- سعودية، في العراق أواًل، ثم في سوريا، 
وأخيرًا في اليمن، قبل ليبيا.. والسعودية تتبرع باستعدادها للذهاب 
بمائة وخمسين ألف مقاتل إلى سوريا لكي يقاتلوا تنظيم داعش هناك، 
والسعودية من قبل شكلت تحالفًا إسالميًا لمحاربة اإلره��اب، والحظوا 

أن كليهما، أي السعودية وأمريكا، متفقتان على أن يكون األمر "سني".
 يعني إثارة قضية دينية مذهبية انقسامية.. تصوروا السعودية وهي 
ر ذلك؟، لو حدث  تقاتل تنظيم داعش اإلرهابي، هل تستطيعون تصوُّ
هذا سيكون من إرهاصات يوم الدينونة، إذ كيف يمكن تصور السعودية 
ره،  -الوهابية وهي في حالة حرب أو نزاع مع اإلرهاب، هذا أمر ال يمكن تصوُّ
ال أحد يتصور أن السعودية -الوهابية ستقاتل نفسها، أو ستضرب بناتها 
التنظيمات اإلرهابية.. العدو السعودي يمكن تنظيمي داعش والقاعدة 
عي هذا  في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، وفي نفس الوقت يدَّ
العدو أنه سيذهب بقوات برية تقاتل داعش في سوريا، كيف تركب هذه 

بالرأس؟ وبعد.
 لماذا على العدو السعودي اختيار سوريا بالذات، ولم ال يقاتل داعش 
في العراق أو في ليبيا مثاًل، أو يتطوع بضربة جوية واحدة على تنظيم 
داعش في أبين، ولو ضربة جوية واحدة من عشرات ألوف ضرباته الجوية 
التي يقصف بها الشعب اليمني ومقدراته.. العدو السعودي لديه مشكلة 
مع سوريا وشعبها، وهو الذي أوجد اإلرهابيين في سوريا، وأرسل إليها 
إرهابيين من السعودية واليمن وغيرهما، ولو ذهب إلى هناك- وهذا 
مستبعد طبعًا بحكم أن سوريا ليست مستباحة للبدو الهمج-  نقول، لو 
ذهب العدو السعودي إلى سوريا، ومعه جملة الحلفاء إياهم، فلن يفعل 
أقل مما فعله في اليمن، وهو تمكين أكثر لإلرهابيين في كل سوريا، وهذا 

بالضبط ما ترحب به أمريكا.. نعم.
ترحب به أمريكا، ويخدعنا ويخدع نفسه الذي يقول إن الواليات المتحدة 
األمريكية لديها مشكلة حقيقية مع اإلره��اب الوهابي، وإنها تضغط 
على السعودية لكي تقلم أظافر الوهابية  في مجاالت التعليم والدعوة 

والتمويل وغيرها من محفزات اإلرهاب ونشره عبر العالم.
أمريكا ضد اإلره��اب، الذي يمس سكانها، ودبلوماسييها ومصالحها 
فقط، بل وال بأس من عاصفة وهابية صغيرة في أمريكا، بالسنة مرة، فما 
عسى أن تكون الخسارة من عاصفة صغيرة مقابل المكاسب التي تجنيها 
أمريكا من اإلرهاب السعودي الوهابي، وباسم محاربة اإلرهاب؟ تقصف 
أمريكا قياديي داعش والقاعدة الكبار أو الذين تحسب أنهم خطرون 
ب ما  على رعاياها ومصالحها، وال تذهب إلى أبعد من ذلك، وال تعمل لتجنُّ
يترتب على ذلك القصف والقتل.. فمثاًل، تقتل اإلرهابي جالل بلعيدي في 
أبين ألنها تعده خطرًا محتماًل على حياة مواطن أمريكي، ولكنها ال تبالي 
بزيادة النشاط اإلرهابي، فقد قتلت بلعيدي في أبين، ثم سكتت عن قيام 
التنظيم اإلرهابي باحتالل أبين احتالاًل كاماًل، وأخرجت منها أولئك الذين 
كان يقال إنهم مقاومة وتحرير.. كما سكتت عن العدو السعودي حين 
سلم أرض الجنوب لإلرهابيين ويحارب الشعب اليمني في تعز ومأرب 

وميدي باإلرهابيين.

لماذا االحتفاء بنكبة 11 فبراير؟!

> الحرب في ظاهر األمر يطلق عليها مسميات وتبريرات 
كانت في السابق تسمى بالوصاية والحماية أثناء الحربين 
العالميتين األول���ى وال��ث��ان��ي��ة، وال��ي��وم نعيش ه��ذه النار 
المستعرة تحت مسمى الشرعية.. وكل ما سبق ما هو اال تسويغات 
للقتل والتشريد والهدم واإلحراق، واألمّر من ذلك أن من يعيش بعد 
هذه الحرب سيعاني من عاهات أبدية كقاطع أحد أطرافه أو فقدان 
سر يهدم عليها المسكن ويموت جميع أفرادها التي 

ُ
النظر.. بل هناك أ

قد تتكون من ثمانية أفراد أو أحد عشر فردًا، ناهيك عن المستقبل 
المجهول لألطفال الذين تنتظرهم األمراض الخبيثة كالسرطان أو 

الحصبة جراء السموم الناتجة من إسقاط األسلحة المحرمة دوليًا كالصواريخ والقنابل العنقودية.. بل والوطن 
الذي ُدمرت بناه التحتية التي كانت حصيلة نضال وتضحيات على كافة المجاالت.. ويأتي اليوم مجموعة صبية 
كانت تختفي وراءهم أمريكا واسرائيل لتنفيذ هذه الحرب تحت هذا الشعار المزعوم بالشرعية في حين 
أن اليمنيين هم شعب الشورى والديمقراطية، كما أشار الى ذلك القرآن الكريم وكما جاء في قصة الملكة 
بلقيس مع نبي الله سليمان.. ثم أننا تعايشنا الديمقراطية منذ العام 1990م.. بعد قيام الوحدة اليمنية 
المباركة بإذن الله، ألننا نثق أن رجال اليمن الشرفاء سيعيدون الوحدة سيقومون بالدفاع عن عدن وإفشال كل 
المخططات التي تهدف الى انتزاع عدن وسقطرى حسب مطامع الغزاة والمحتلين.. لكن بإذن الله سندحر 

مطامعهم هم ومرتزقتهم.
 وبالعودة للحديث عن الزمن  الجميل والذي دائمًا أطلق عليه بفترة العصر الذهبي لليمن، فعندما يرفع 
علم اليمن موحدًا من صعدة الى المهرة والى سقطرى هذه الفترة الزمنية تستحق منا أن نطلق عليها بفترة 
العصر الذهبي في تاريخ اليمن، وكان من أغلى ثمار وحدة 22مايو 1990م ترسيخ الديمقراطية عن 
طريق االنتخابات النيابية والرئاسية والمحلية.. لكنهم اليوم يزعمون كلمة الشرعية وهم يقومون باإلبادة 
الجماعية والتدمير الوحشي لكل المنجزات بسعي دؤوب الى إيقاف التعليم وإرهاب طلبة المدارس في جميع 

المحافظات جراء القصف الوحشي والمتكرر على المدارس وكافة 
البنى التحتية وكل هذه األعمال االجرامية ال يخجل منها العمالء 
في الرياض أو المرتزقة في الداخل ومن يتسترون خلفهم كأمريكا 
عي الشرعية.. وهذا هو  واسرائيل والمجتمع الغربي وجميعهم يدَّ
حال الحروب.. الهدم والخراب لألوطان والسعي الى تركيع الشعوب 
متخذين ستارًا للوحشية والدمار إلخفاء هذه األعمال االجرامية 
بهذه الشعارات التي كانت في السابق تسمى بالوصاية والحماية، 
واليوم بحثوا عن مسمى آخر وهو زعمهم إعادة الشرعية، وها هي 
األمم المتحدة وجامعة الدول العربية دون خجل تؤيد هذه المزاعم 
عي رعاية األمن والسالم  الزائفة في حين كان يفترض أن الدور الذي يجب أن تقوم به األمم المتحدة- التي تدَّ
الدولي- محاسبة هؤالء المجرمين، ولكن ال غرابة فهناك قضايا عربية كثيرة أثبتت وقوف األمم المتحدة في 
 لمصالح أمريكا واسرائيل، وخير دليل على ذلك ما يحدث في فلسطين 

ً
وجه الشعوب المضطهدة حماية

والعراق وسوريا.
فال غرابة أن يستمر هذا العدوان االجرامي الذي جعل جثث االطفال والنساء تتناثر وتتساقط في كافة 
المحافظات اليمنية وتواصل إحراق العمال في الشواطئ اليمنية التي كان آخرها إحراق ميناء رأس عيسى 
رنا بسابقتها عندما قتل المجرمون آل سعود وأمريكا 

ّ
شمال غرب محافظة الحديدة، ومثل هذه الجريمة تذك

واسرائيل عمال ميناء المخا وجزيرة عقبان وكل ذلك ُيبرر تحت شعار الشرعية..
أيها الغزاة هذه التبريرات قد تفيدكم على وجه األرض، لكن الله الجبار المنتقم سيجعل كيدكم في نحوركم 
وهو القادر على أخذكم في الدنيا واآلخرة، أما نحن اليمنيين أبناء وأحفاد من يكبدون عدوهم أمّر الهزائم.. 
ولكم العود الى التاريخ الذي سطر ألجدادنا أن أرضهم هي مقبرة الغزاة كما اندحر عليها البرتغال فوق 
أراضي سقطرى عام 1511م، وكما اندحر األتراك في جبال اليمن طوال أعوام عدة، وكما حملت بريطانيا 

العجوز عصاها ورحلت عن عدن عام 1967م، سُيدحر الغزاة اليوم بفضل الله ثم بجهود الرجال األقوياء.

ل��م يكن الشعب اليمني ينتظر ف��ي هذه 
االيام أن يحتفل بذكرى تؤلمه ألنه قضى على 
المتآمرين لكننا جميعًا في اليمن كنا ننتظر أن 
نحتفل ونبتهج بيوم االنتصار على األعداء والمرتزقة 
ومطاياهم م��ن يقطنون ف��ي ال��ري��اض.. ننتظر ان 
ينتهي العناء ويموت الخوف ويعود األمان بسالم.. كّنا 

والشعب كله ينتظر إعادة البناء واإلعمار..
الشعب اليمني ينتظر كتب الفالسفة وكتابات 
المؤرخين والناقدين والروايات للكتاب المشاركين 
الناجين من ابادة العدوان ليقرأوا عمن زعموا انهم 
ثاروا ليعرفوا ان أولئك هم من كانت أياديهم سبب 
الدمار، وليؤمن من لم يؤمن بأنهم بالمبادئ واالعراف 

فجروا..
الشعب اليمني ينتظر ان يعود شيٌء مما افتقد اليه 
، ننتظر ان ننام بهدوء ونصحو بعزيمة ونغدو بهمة 

واعيننا صوب المستقبل الذي ننشده..
لم ينتظر ابناء اليمن ويصبر شعب سبأ وحمير على 
عدوان وأعداء وتخريٍب وترهيب، ليأتي "المصطفون 
على العالمين" فُيحيوا ذكرى نكبة شعب الثالثين 
مليون ودم��ار بلد الحضارات وتشريد أك��رم الناس 

وإهانة أصل العرب..
لم ننتظر هذا السقوط.. نسخر وبكل سخٍط، نتحدث 
عمن يريد ان ُيحيي ذكرى الدمار والتآمر والجاسوسية 
والعمالة ويمجد من باعوا االوط��ان ويفتخر بخيانة 
ابناء البلدان للبلدان.. لم ننتظر ونواجه العدوان لتعاد 
ال��ذاك��رة إلينا بويالت أت��ى بها وضعاء قومنا فحلت 
اللعنات علينا، من عن بالدنا ف��روا وثرواتنا هم من 
نهبوا والمعتدون هم الداعمون والداعون له بأن يزيد 

من إجرامه فينا..
تفاجأت وحتمًا تفاجأ الجميع ان ُيحيي الصامدون 
والواقفون ضد العدوان المتولون للسلطة والسلطان 
ع��ون انها ث���ورة، وُيحييها المؤيدون  ذك��رى م��ا ي��دَّ

للعدوان خائنو الوطن وشعبه في كل ميدان..
لم أعد أعي أين موقع المحتفلين من اإلع��راب في 
 
ً
 واقتصادًا وحضارة

ً
جملة: "اليمن- شعبًا وأرضًا وتنمية

ومستقباًل - يتعرض لعدواٍن بشع وعدو صلف ليس 
 واح��د.. كل 

ٌ
لق

ُ
له من المبادئ شيء وال من األخالق خ

ذلك واكثر يفعلونه من دون أدنى رحمة او قليٍل من 
انسانية..

ل بعد هذا كله :  لي ان أتساء
َّ

وحق
هل أسلم العدوان..؟!!

أم أن الصامدين والرافضين للغزو قد ارتدوا..؟!!

الشرعية ومقبرة الغزاة
  سلوى المتوكل

زاوية حرة

حين ُيّحيون 
ذكرى المتآمرين..؟!

التزال هذه األنماط من األفكار الظالمية 
والسلوكيات الفوضوية والمنحرفة عن كل 
القيم، مؤرقة للعقل واألخالق لدى أي أنسان 
طبيعي وسوي، كيف يمكن أن تكون تتعبد الله وفي 
نفس الوقت تحل لنفسك قتل مسلم آخر أو مغاير لك 
في المذهب والعقيدة تقربًا الى الله وطلبًا لمزيد من 
األجر والثواب ؟ بالتأكيد تنظيما القاعدة وداعش 
هما ال��ص��ورة القاتمة والمعبرة ع��ن ه��ذه األفكار 
والسلوكيات الظالمية في عصرنا الراهن وفي مجتمعنا 
العربي واإلسالمي بالتحديد.. هل الخلل في الدين أم في 
تصوراتنا الدينية؟ بالتأكيد أنه في تصوراتنا الدينية 
التي تنزع من دين اإلسالم العقالنية وتجرده من قيم 
الجمال والحق والخير والسالم والتعايش، وهي قيم 
رئيسية في دين اإلسالم، وتطعمه بأفكار متخلفة 
ومتطرفة وانتهازية على النقيض تمامًا من مبادئ 
وقيم الدين الرئيسية، والتي تلبي تطلعات وأهواء 
الحكام ورجال الدين الذين يكرسون أنفسهم سلطات 
مقدسة ومعصومة وينصبون أنفسهم حكامًا مفوضين 
من السماء، وأيضًا بما يلبي نزوعهم الى قمع المخالفين 

والمعارضين لحكمهم ومذهبهم.. 
اإلره���اب قبل أن يكون رصاصة اغتيال أو حزامًا 
ناسفًا في جسد انتحاري لتفجير نفسه في سوق عامة 
أو داخ��ل مسجد، أو سكاكين للذبح أو سوق نخاسة 
لبيع السبايا من نساء مخالفيهم، كان أفكارًا مأزومة 
ومريضة تنمو تدريجيًا في وعي ونفسية اإلرهابي،كان 
مدرسة وأدبيات وأشرطة تضج بالتطرف وتكفير 
اآلخرين والتحريض عليهم.. إن اإلرهاب الديني من 
أولى أبجدياته الفكرية والثقافية الى آخر جريمة من 
جرائمه، والمتمثل اليوم في إرهاب تنظيمي القاعدة 
وداعش واللذين يعتبران المحتوى الذي صبت فيه 

جميع التنظيمات الجهادية والجماعات التكفيرية، 
لم َيْنُم من ذات نفسه واليتحرك بشكل عشوائي، 
هو توجه وهناك من يرعاه ويتبناه ويموله، وهناك 
فكر يغذيه ويوفر له المرجعية الفكرية والثقافية 
والحاضنة االجتماعية لدعمه بالشباب العقائدي.. 
كل الدالئل والقرائن تجلت وتكشفت وبالتحديد منذ 
ان��دالع الفوضى العربية تحت مسمى ث��ورات الربيع 
العربي، وتشير بأصابع االتهام الى السعودية وفكرها 

الوهابي التكفيري..
 في العقد األول من القرن الحالي أصبح اإلره��اب 
الذي يلبس الثوب اإلسالمي ظاهرة عالمية مقلقة، 
وكانت كل األنظار تتجه نحو أفغانستان وبالتحديد 
منذ رحيل الجيش الروسي منها وبروز الننظيمات 
الدينية المتطرفة والمتناحرة والتي تكلل صراعها 
بسيطرة حركة طالبان على أفغانستان، وتقديمها 
ص��ورة مشوهة ومتخلفة في الحكم وإدارة شؤون 
أفغانستان، واحتضانها لعناصر وقيادات القاعدة 
التي ات��خ��ذت م��ن أفغانستان م��رك��زًا لها ومنطلقًا 
للتخطيط للعمليات اإلرهابية في مختلف بلدان العالم 
وبالذات في العراق واليمن، وكذا العملية اإلرهابية 
التي استهدفت مركزي التجارة العالمية في نيويورك 
العام2001م.. معلوم أن السعودية هي من مولت 
عملية التفويج للجهاديين العرب إلى أفغانستان، 
وهي من أنشأت حركة طالبان ودعمتها للسيطرة 
على مقاليد الحكم في أفغانستان، وهي من اعترفت 
بدولة طالبان ضمن ثالث دول فقط في العالم اعترفت 
بها وفتحت لها سفارات في كابول وهي "السعودية 
واإلمارات وباكستان"..هذه محطة من محطات تاريخ 
اإلرهاب الوهابي السعودي.. المحطة الراهنة بدأت 
مع أحداث ثورات الربيع العربي التي اختطفت من 

قبل اإلخوان المسلمين وتوابعها من التيارات السلفية 
والتنظيمات االره��اب��ي��ة وال��ت��ي هدفت ال��ى إسقاط 
األنظمة المقاومة للمشروع الصهيوني، بانتهاج الفعل 
الثوري المسلح،وفي خضم االستقطابات لهذه الثورات 
برزت السعودية وبعض دول الخليج في المشهد، 
والسعودية كما هو معلوم التمتلك مشروعًا ينتمي 
الى العصر ويدعم أي توجه يناضل من أجل الحرية 
والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة،هي مجرد 
مخزون نفطي هائل ومخزون وهابي متطرف ومتخلف 
ومثير للنزاعات بين المسلمين، ونظام أسري ساللي 
كهنوتي ،ه��ذا هو مشروعها ونظام حكمها، ولذا 
دعمت ادواتها الوهابية اإلرهابية كالنصرة وأحرار 
الشام والقاعدة ثم داع��ش والتي دعمتها لخوض 
صراعها ببعد طائفي إلسقاط النظام السوري.. كما 
أن داعش الذي برز بقوة فجأة وأخذ يسقط المناطق 
ويكتسحها بشكل مذهل، هو ثمرة من ثمار التحريض 
الطائفي الذي تغذيه وتتبناه السعودية في المنطقة.. 
اإلره��اب في المنطقة العربية هو بكل المقاييس 

والدالئل سعودي وهابي- فكرًا وتموياًل وحاضنة.
أمريكا التي تضلل الشعوب بأنها تحارب اإلرهاب هي 
في الحقيقة من تزود هذه التنظيمات االرهابية وعلى 
رأسها داعش بالسالح عبر داعش الكبرى السعودية.. 
هل سمعتم يومًا أن أمريكا صرحت أوتكلمت أنها 
سوف تحارب إرهاب القاعدة وداعش فكريًا، بالتأكيد 
ال.. ألنها لو قامت بذلك فهذا معناه أن األمر وبشكل 
حصري سيتعلق بالسعودية ووهابيتها..أمريكا حاولت 
مرة أن تثير هذا الموضوع في2001م وبعدأحداث 
11سبتمبر ع��ن��دم��ا ات��ض��ح��ت ع��الق��ة اإلره��اب��ي��ي��ن 
السعوديين بحادث تفجير برجي التجارة العالمية 
في نيويورك، وعندما اكتظ سجن غوانتانامو على 
ذمة الحادث بالسعوديين حتى السجناء الذين كانوا من 
بقية الجنسيات كانوا مغتربين في السعودية.. حينها 
طرحت أمريكا على السعودية ضرورة تغيير مناهجها 
التعليمية والتربوية، وضغطت في هذا االتجاه، لكنها 
أي أمريكا سرعان ماتغاضت وصمتت عن ذلك، ألنها 
فضلت أن تستثمر األمر بشكل استراتيجي، أي تجعل 
من السعودية- باعتبارها مخزونًا نفطيًا كبيرًا ومخزونًا 
وهابيًا متخلفًا بالغ الحدة في التطرف وعداء المخالف- 
مشروعًا تدميريًا في المنطقة العربية.. وهذا الذي 

حصل من بعد ذلك الحين..
عمليًا السعودية هي اإلرهاب وأمريكا من تدعمه 
وتبيعه ال��س��الح ك��ي يعيث ف��س��ادًا ف��ي ك��ل البلدان 

العربية..

> منذ اندالع شرارة الفوضى التدميرية في الحادي عشر من 
ت الفوضى 

ّ
فبراير عام 2011م في يمن اإليمان والحكمة حل

م البشرية 
ّ
والهمجية محل الحكمة اليمانية التي شهد بها معل

وهاديها الى سواء السبيل رسولنا الكريم محمد بن عبدالله عليه أفضل 
الصالة وأزكى التسليم، وحلت الكراهية والبغضاء واألحقاد في قلوب 
اليمنيين التي وصفها رسول الله بأنها رقيقة بقوله صلى الله عليه وآله 
كم أهل اليمن هم أرق قلوبًا وألين أفئدة.. اإليمان يمان  وسلم: »جاء

والحكمة يمانية«.
سفك 

ُ
زهق ودماؤهم ت

ُ
منذ 11 فبراير 2011م وأرواح اليمنيين ت

دمر لألسف بأيدي بعضهم البعض 
ُ
ظلمًا وعدوانًا ومقدرات وطنهم ت

تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان »الثورة، التغيير، القضاء على 
الفساد، االنعتاق من التسلط، القضاء على مراكز النفوذ.. الخ«، ولم يتوقف 
األمر عند ذلك وحسب بل تم استدعاء التدخل الخارجي عسكريًا تحت 
مسمى )إعادة الشرعية( لمن خان الشرعية واألمانة والثقة التي ُمنحت 
له من الشعب، فها هي الطائرات والبوارج الحربية والدبابات والمدرعات 
والمدافع والصواريخ ومختلف أنواع األسلحة الحديثة والمتطورة التابعة 
لمملكة بني سعود وحلفائهم من أنظمة الشر العربي المشاركة في 
العدوان البربري الهمجي الغاشم على وطننا وشعبنا منذ 26مارس 
العام الماضي 2015م وللشهر الثاني عشر على التوالي تقتل أبناء اليمن 
رجااًل ونساًء وأطفااًل وشبابًا وشيوخًا وتدمر مقدراتهم من البنى التحتية 
 
ً
وتدمر منازلهم فوق رؤوسهم في المدن والقرى على حٍد سواء، مرتكبة
جرائم حرب وإبادة جماعية في حق المدنيين العزل، ولم يتوقف األمر 
ام السعودية وحلفاؤهم في العدوان 

ّ
عند هذه الجرائم بل تمادى حك

بفرض الحصار الجائر على شعبنا اليمني جوًا وبرًا وبحرًا وإرسال قوات 
عسكرية برية وبحرية تضم الى جانب قوات دول العدوان مرتزقة من 
مختلف دول العالم عبر شركة )بالك ووتر( األمريكية للمشاركة في 
قتل أبناء الشعب اليمني جنبًا الى جنب مع تنظيم القاعدة وداعش 
وأنصار الشريعة والجماعات السلفية المتطرفة والميليشيات التابعة 
لعمالء ومرتزقة السعودية الذين قبضوا ثمن قتل أبناء شعبهم وتدمير 

مقدرات وطنهم أموااًل مدنسة عدًا ونقدًا.
يجب على كل القوى المتصارعين على السلطة والثروة والنفوذ أن 
يراجعوا حساباتهم وأن يتقوا الله في أنفسهم وفي أبناء شعبهم ووطنهم 
ويمتثلوا ألمره سبحانه وتعالى »يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 

وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين« صدق الله العظيم.
يجب على الجميع أن يدركوا جيدًا أنه ال يمكن ألي طرف أن ينهي 
الطرف اآلخر من الوجود أو يلغي حق الطرف أو األط��راف األخرى من 
المشاركة في السلطة أو ممارسة حقوقه السياسية والفكرية وأنشطته 
العامة وفقًا للشرع والدستور والقانون.. على الجميع أن يعوا أن الحرب 
والعدوان الخارجي واالستقواء باألجنبي لم ولن يكون في صالحهم جميعًا 
أو في صالح طرٍف ما، وأن الحل األمثل هو تحكيم العقل والمنطق والعودة 
الى جادة الصواب والدخول في السلم كافة امتثااًل ألمر الله تعالى، ففي 
ذلك النجاة والسالمة لجميع المتصارعين على السلطة وألبناء الشعب 

اليمني كافة.

 محمد عبده سفيان

أين الحكمة 
اليمانية؟!


