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«فيسبوك» قرصنة الكترونية لمنشور الزعيم على الـ
قامت إدارة شبكة التواصل االجتماعي "الفيس بوك" بحذف مقال  

كتبه رئيس الجمهورية األسبق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، وأشاد فيه بموقف السيد حسن نصر الله األمين العام 
لحزب الله اللبناني الذي عّبر عنه الثالثاء الماضي بوقوفه وتضامنه مع اليمن 
ومؤازرته لشعبنا اليمني ورفضه وتنديده بالعدوان السعودي البربري والهمجي 

الذي تتعرض له اليمن. 
وكان الزعيم علي عبدالله صالح قد اشاد- في مقال نشره بصفحته على شبكة 
التواصل االجتماعي "الفيس بوك" بموقف السيد حسن نصرالله، وقال: "إن موقف 
السيد حسن نصر الله الديني والقومي األصيل يعكس المعدن النقي ألعالم ورّواد 

العرب والمسلمين الملتزمين بقضايا أمتهم وأوطانهم".

بعد إطالقها ادعاءات كاذبة 

اإلدارة األمريكية تتدخل عسكريًا في اليمن!!
عبــرت الواليــات المتحــدة األمريكية عن صدمتها الشــديدة جــراء الهجمات التي تســتهدف المدنيين  

اليمنيين، وآخرها الهجوم على قاعة العزاء السبت الماضي وتسبب بسقوط المئات من المدنيين.
هــذه الصدمــة تعد األولى التــي تصيــب االدارة األمريكية -كما تقول- جراء اســتهداف صالة العــزاء.. ودفعتها 
الدانتها، فيما كانت ســابقًا تبرر للسعودية من ناحية أو تنكر اســتهداف النظام السعودي وحلفائه للمدنيين في 

اليمن من ناحية ثانية.

صدمة االدارة األمريكية كشف عنها وزير الخارجية كيري 
لولي ولي العهد السعودي محمد سلمان في مكالمة هاتفية 
وحثه فيها على اتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم تكرار مثل 
هذا الحادث ويقصد جريمة القاعة الكبرى بصنعاء... وهو ما 
التزم به ولي ولي العهد السعودي والذي وعد بعدم تكرارها 

وإجراء تحقيق شامل وفوري في الهجوم!!
ما دار في هذه المكالمة هو اعتراف ضمني بأن السعودية 
هي وراء الهجوم خالفًا لما ادعته ونفته عن نفسها بعد تنفيذ 

الهجوم بساعات قليلة.
نحن ال يهمنا ما يقوله النظام السعودي، حيث سبق وأنكر 
مسئوليته عن المئات من المجازر والجرائم التي ارتكبها بحق 

اليمن واليمنيين منذ بدء العدوان وحتى اليوم!!
ما يهمنا هنا هو الموقف األمريكي اآلخر الذي صدر للعلن عقب 
ارتكاب النظام السعودي مذبحة اإلبادة الجماعية التي تعرض 
لها المعزون في القاعة الكبرى بصنعاء ويكشف عن نوايا سيئة 

وُيشتم من ورائه رائحة قذرة ونتنة..
مسئولون أمريكون قالوا إن صواريخ استهدفت سفينتين 
حربيتين أمريكيتين في البحر األحمر في أقل من أسبوع.. 
وأكــدوا أن تلك الصواريخ أطلقت من المناطق اليمنية.. كما 
قال البنتاجون الثالثاء الماضي إن الواليات المتحدة تدرس الرد 

العسكري وأن الهجوم لن يمر دون عقاب!
االدارة األمريكية نشرت بوارجها وسفنها الحربية في البحر 
األحمر للدفاع عن البوارج والسفن الحربية التابعة لتحالف 
العدوان السعودي، وخاصة بعد استهداف السفينة الحربية 
االماراتية «سويفت» من قبل الجيش اليمني والتي انبرت حولها 

القصص الكثيرة ودان مجلس األمن الدولي استهدافها!!
واالدارة األمريكية أيضًا التي قالت مــؤخــرًا: «إن دعمها  

للسعودية ليس شيكًا على بياض» لم نجد سابقًا المبررات 
التي تدفعها للمشاركة في العدوان على اليمن ودعم حليفتها 
الرئيسية في المنطقة و«خوض الحرب بدًال عنها».. ويبدو أن 
هذا الموقف الذين أعلنه مسئولون أمريكون حول استهداف 
البوارج الحربية األمريكية هو المبرر الذي كانت تبحث عنه 

االدارة األمريكية!!
هذا الفعل األمريكي هدفه الرئيسي التغطية على مجزرة 
قاعة العزاء بصنعاء، واسكات كل الــدعــوات لتشكيل لجنة 
تحقيق دولية مستقلة في جرائم الحرب المرتكبة من قبل 
العدوان السعودي وانتهاكاته للقانون االنساني الدولي.. اضافة 
الى ايجاد المبرر للتدخل األمريكي في اليمن ومساندة النظام 

السعودي وحلفائه!
مخطط مفضوح ومتفق عليه بين السعودية واالدارة 
األمريكية التي لم ولن تتخلى عن النظام السعودي الذي يمثل 

البقرة الحلوب لألمريكيين!!
لــدى االدارة األمريكية نوايا سيئة تجاه اليمن.. وتعمل 
حاليًا على دراسة كل الخطوات التي ستتخذها إلنقاذ النظام 
السعودي واخراجه من هذا الوحل الذي أدخل نفسه إليه وعجز 

عن استكمال عدوانه واخراج نفسه منه.
الواليات المتحدة ستتولى إدارة العمليات العسكرية الجوية 
والميدانية على األرض فــي اليمن، بعد اعــالن المسئولين 
األمريكيين أن الهجوم على البوارج الحربية لن يمر دون عقاب!!
وبالفعل بدأ الجيش األمريكي الخميس الماضي بشن ضربات 
بصواريخ «توماهوك» على ثالثة مواقع رادار ساحلية، ردًا على 
ما روج له من هجمات صاروخية تعرضت لها سفينة ومدمرة 

للبحرية األمريكية!
لم تنتظر االدارة األمريكية طويًال، وقامت بالرد سريعًا بعد 

أقل من يوم واحد من تصريحات المسئولين األمريكيين الذين 
كشفوا عن تعرض سفينة ومدمرة بحرية أمريكية لصواريخ 
األحــد والثالثاء الماضيين، ليتضح أن المخطط الــذي أعدته 
وحليفتها السعودية قد وضع من وقت سابق وما استهداف 
المدمرة األمريكية إّال مبرر لتدخل الجيش األمريكي ومساندة 

التحالف السعودي في عدوانه على اليمن!
دخلت الواليات المتحدة على خط النار وبعد أن كانت داعمًا 
للنظام السعودي بالسالح وبالمعلومات االستخباراتية والدفاع 
عنه في األمم المتحدة ومجلس األمن ها هي تتحول الى مشارًك 

في العمليات العسكرية!
لم تلتفت االدارة األمريكية لتصريحات قيادات الجيش اليمني 
ونفيه إطالق أي صواريخ على البوارج األمريكية، وإنما بدأت 
بشن ضربات بالصواريخ على مواقع رادار ساحلية، في عملية 
استفزازية تهدف الى رد الجيش اليمني عليها، والبدء بعملياتها 

العسكرية الواسعة.
ورغم أننا ندرك أن الجيش اليمني سيلجأ الى ضبط النفس 
ولن يتسرع في الرد على تلك الضربات، إّال أن النظام السعودي 
واإلدارة األمريكية ستدفع مرتزقتها الذين قاموا بإطالق 
الصواريخ التي استهدفت السفينة والمدمرة الحربية األمريكية 
كما تم الترويج مسبقًا، الى إطالق صواريخ أخرى تقود الجيش 

األمريكي الى البدء بعملياته العسكرية الواسعة.
ندرك جيدًا هذا المخطط المعتَمل، ولكن ما ال يدركه النظام 
السعودي واإلدارة األمريكية أن اليمنيين الذين صمدوا في 
مواجهة الغطرسة والعربدة السعودية وحلفائها طيلة الفترة 
الماضية منذ بدء العدوان، سيواصلون صمودهم ومواجهتهم 
ألي عدوان آخر وإن اتسعت المشاركة فيه وتعددت وسائله 

وألوانه.

أعلنت إدانتها لمذبحة صنعاء.. وأكدت استمرار دعمها للعدوان

بريطانيا.. معايير سياسية متناقضة!!
سياسة المعايير الــمــزدوجــة هــو النهج  

الواضح الذي تتخذه أو تسير عليه الكثير 
من األنظمة السياسية في العالم وفي المقدمة منها 
ــات المتحدة األمريكية وفرنسا  ــوالي بريطانيا وال
وغيرها من األنظمة التي تكيل بمكيالين في تعامالتها 
السياسية مع العديد من األنظمة والبلدان في العالم!

ومن السهل معرفة هذا النهج أو المبدأ من خالل 
المواقف السياسية المعلنة تجاه األحــداث والوقائع 
الحاصلة في العالم، السيما في البلدان التي تشهد 
صراعات ونزاعات، أو بين البلدان التي تخوض حروبًا 
فيما بينها، وتتجلى سياسة المعايير المزدوجة أو 
الكيل بمكيالين في مواقف الــدول األخــرى من خالل 

مواقفها الملعنة إزاء ما يحدث.
هذا النهج البارز في عالم اليوم يتضح بجالء من 
مواقف البلدان في الصراعات والحروب المشتعلة في 
ته بوضوح وال يحتاج  سوريا وليبيا واليمن، ويمكن قراء

الى البحث والتقصي.
بريطانيا والواليات المتحدة وهما الدولتان األكثر 
انتهاجًا لهذا النهج غير األخالقي والــذي يتعارض 
كلية مع مبدأ العدالة الذي تدعيه هاتان الدولتان، فيما 

اتها! مواقفها وافعالها تكشف عن ادعاء
حيثما تكون المصلحة تكون بريطانيا والواليات 
المتحدة، ومن منطلق مصالحهما تنطلق مواقفهما، 

ولتذهب أسس العدالة ونصرة الحق الى الجحيم!
مواقف هاتين الدوليين إزاء الــعــدوان السعودي 
اإلرهــابــي على اليمن واليمنيين، وخــاصــة مــن قبل 
بريطانيا التي أكدت دعمها للعدوان السعودي بكل 
الطرق والوسائل ورفضت االتهامات التي وجهتها 
المنظمات الدولية للسعودية وحلفائها من انتهاك 
القانون اإلنساني الدولي وارتكاب جرائم حرب في 
اليمن، كشفت للعالم أجمع عن ماهية أو مفهوم 

العدالة ونصرة الحق في قاموسها السياسي!!
ــي ســيــاق ردود األفــعــال االقليمية  بريطانيا وف
والدولية المنددة بجريمة ومذبحة العدوان السعودي 
التي نفذتها طائراته على قاعة عزاء آل الرويشان والتي 
خلفت المئات من الشهداء والجرحى، لم تغير من 

موقفها المعلن منذ البداية!
نددت بريطانيا بهذه الجريمة وفي الوقت نفسه 
أكدت على استمرار دعمها للنظام السعودي في حربه 
العدوانية اإلرهابية القذرة على اليمن وإبادة اليمنيين!

ــن دولــــة تسلطية  لــيــس غــريــبــًا هـــذا الــمــوقــف م
ـــدول الصغيرة  امبريالية استغلت فــي الــمــاضــي ال
والفقيرة وشعوبها لتحقيق مصالحها الكبرى، وهي 
نفس المواقف التسلطية التي تبرزها اليوم األنظمة 
الرأسمالية ذات التوجه والهدف نفسه وفي المقدمة 

منها النظام البريطاني واألمريكي!
وفــي موقف واضــح لسياسة المعايير المزدوجة 
والكيل بمكيالين الذي تنتهجه بريطانيا، نعرض هنا 
موقف وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسن مما 

يحدث في سوريا وما يحدث في اليمن.
ـــر خــارجــيــة بريطانيا واحــتــجــاجــًا عــلــى دور  وزي
روسيا في سوريا دعا األسبوع الماضي أمــام النواب 
البريطانيين الى التظاهر أمام السفارة الروسية في 
لندن، واستنكر عدم تحرك العالم أمام الغارات الجوية 
التي يشنها الطيران الروسي على حلب، متهمًا روسيا 
بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون االنساني 

الدولي في سوريا!
بحسب المنطق البريطاني فإن روسيا ترتكب جرائم 
حرب في استهدافها للمنظمات اإلرهابية وعناصرها 
وفي مقدمتها «جبهة النصرة» في حلب، وينبغي على 

العالم أن يتحرك لوقف هذه الجرائم !!
أما ما يرتكبه النظام السعودي وحلفاؤه في اليمن من 
جرائم ومذابح وإبادة جماعية لليمنيين ليس انتهاكًا 
للقانون االنساني الــدولــي، وال يمكن تصنيف هذه 
الجرائم والمجازر المرتكبة على أنها جرائم حرب.. 
وإنما هي البشرى والسعادة لليمنيين، كما كان يردد 
المعتدون في بداية عدوانهم على اليمن دون حياء 

أو خجل!!
مازالت بريطانيا وستبقى تتعامل مع الدول الصغيرة 
والشعوب الفقيرة التي ال تجد مصالحها فيها وفق 
مفهومها االمبريالي والتسلطي الذي ساد العالم في 

القرن الماضي.
إنها بريطانيا «العظمى» التي غابت شمسها عن 
الـــدول التي كانت تستعمرها فــي الماضي، وتريد 
إرجاعها بمواقفها المزدوجة ومعاييرها المتقلبة التي 
ال تستقيم مع أسس العدالة ونصرة الحق التي تدعيها 

في أقوالها وتكذبها افعالها!
هذه هي حقيقة بريطانيا وغيرها من الدول التي 
«العظمى».. حيثما كانت مصالحها  تسمي نفسها بـ

تكون مواقفها!!

وسائل إعالم النظام السعودي وحلفائه

فبركات وأكاذيب ال تصمد كثيرًا!!
يتعمد الــعــدوان البربري الوهابي السعودي استهداف المدنيين  

ــمــدارس  والــمــنــشــآت الــعــامــة والــخــاصــة وممتلكات المواطنين وال
والمستشفيات والجسور منذ بداية عدوانه قبل أكثر من عام ونصف، وهو ما يكشف 

عن الحقد المسكون في نفوس قيادة النظام السعودي على اليمن واليمنيين..
تحالف العدوان الذي تقوده السعودية يعمل على استهداف وتدمير كل 
شيء في اليمن، ومازال ناطقه ووسائل إعالمه ينفون ويكذبون ويروجون 

أنهم ال يستهدفون سوى المواقع العسكرية!
منذ أكثر من عام ونصف والعدوان السعودي يقتل المدنيين في اليمن 
ويدمر البنية التحتية، ويذهب إعالمه صوب صناعة الفبركات واالكاذيب 

إلخفاء ما يحدث وتغييبه عن المشاهد العربي والغربي على حد سواء!
على نفس الوتيرة لم يترك العدوان البربري الذي تقوده السعودية 
وسيلة من الوسائل االعالمية إال واستخدمها في محاولة لتزييف الحقائق 
والتسويق لفبركاته واكاذيبه والتغطية على جرائمه ومذابحه التي يرتكبها 

بحق المدنيين اليمنيين.
د العدوان اإلرهابي البربري كل وسائله  تابعنا االسبوع الماضي كيف جنَّ
االعالمية على اختالفها وتنوعها لينفي عن نفسه جريمة االبادة الجماعية 
التي نفذتها طائراته الحربية على قاعة عــزاء آل الرويشان، والترويج 
ألكاذيبه ومشاريعه، والظهور بمظهر المظلوم الذي ال حول له وال قوة!!

استمرت وسائل إعالم العدوان طيلة االسبوع الماضي ومازالت في العزف 
على نفس الوتر الذي سارت عليه منذ بداية العدوان بهدف التأثير على 
اليمنيين من  جانب والمجتمعات العربية والغربية من جانب آخر، وتحويل 
العدوان الى مؤامرة تستهدف السعودية والدول الخليجية من قبل إيران 
التي تسعى الى تعزيز تواجدها في المنطقة والخطر الكامن خلف هذا 
التمدد على السعودية ونظامها وفكرها الوهابي التكفيري وعلى الدول 

العربية كلها، اضافة الى السيطرة على نصف باب المندب!!
يمثل هذه التخريجات الغبية ذهب النظام السعودي ومن تحالف معه 
صوب صناعة الفبركات اإلعالمية والترويج لألكاذيب لتغطية جرائمه 

ومذابحه التي يقترفها بحق اليمنيين!!
ورغم االمبراطورية االعالمية الضخمة للعدوان التي رفعت مقولة «إكذب 
ثم إكــذب ثم إكــذب حتى يصدقك اآلخــرون» شعارًا لها، فشل النظام 

السعودي في تحقيق أهدافه وتعرت أكاذيبه وبدت فبركاته وتخريجاته 
مبتذلة وغير مقنعة لمن يتابعها وباءت بالخسران عكس ما خطط وتوقع، 

ولم يجد من يصدق تلك الترويجات سواه!!
ومن تلك التخريجات الفاضحة ما أوردته قناة «الجزيرة» في موقعها 
االلكتروني «التحالف العربي ينفي تنفيذ أي (عمليات جوية) في مكان 
(الغارة الجوية) التي أوقعت العشرات بين قتيل وجريح في صنعاء»!!.. 

أرادت «الجزيرة» أن تنفي قيام التحالف السعودي باستهداف قاعة عزاء آل 
الرويشان فإذا بها تؤكد حدث الغارة، وليأتي نفيها كإثبات على استهداف 

العدوان قاعة العزاء!!
فشلت اآللة اإلعالمية الضخمة للنظام السعودي وحلفائه في التأثير على 
المشاهد/المتلقي، وبدت كل البرامج والفعاليات اإلعالمية التي تنفذها 
وتبثها واهية، وكانت سببًا في معرفة المشاهد والمستمع العربي لحقيقة 
هذا اإلعالم غير المهني والذي تم توظيفه لتلميع انظمة عدوانية والتبرير 
لجرائمها ومذابحها ليس في اليمن فحسب.. بل في ليبيا وسوريا ولبنان 
والعراق أيضًا.. ولتكشف من جهة أخرى أنها صانعة اإلرهــاب والراعية 
ة لالسالم المنتشرة في أراضيها. الرسمية لمدارس التطرف والغلو واإلساء

آلة إعالمية بائسة وحقيرة تعتمد على الكذب والتشويه وتزييف الحقائق، 
وإثارة األحقاد والكراهية بين الشعوب العربية، واشعال الفتن والحرائق 

بدم بارد..
وتبقى الحقيقة الماثلة القائمة والثابتة والتي ال يمكن تغييبها أو تجاوزها 
أن االعالم السعودي بوسائله المختلفة وألوانه وأشكاله المتعددة فشل 
في تغييب الفعل العربي والغربي عن حقيقة األحداث والوقائع الحاصلة 
في اليمن وسوريا والعراق وليبيا، وعن معرفة حقيقة النظام السعودي 
الوهابي وحلفائه وأهدافه التي يقوم بها في المنطقة العربية، وفي مناطق 

أخرى من العالم.
إن التدمير المستمر للمنشآت العامة والخاصة، واالستهداف المتعمد 
للمدنيين في اليمن لم يعد بخاٍف على أحد في العالم، بل واضحًا وضوح 
الشمس، وسيأتي اليوم الذي تتكشف فيه كل الحقائق التي مازالت مغيبة، 
ها.. فحبل الكذب  ولن يستطيع النظام السعودي ووسائل إعالمه أخفاء

قصير وأقصر مما يتوقعون!!


