
رأي 13االثنين: 

في العاصمة العمانية مسقط تم التفاوض وصدر بيان 
من وزارة الخارجية يتحدث عن اتفاق لوقف العدوان على 
اليمن، ووزير خارجية أمريكا أعلن بنود االتفاق في تصريح 
صحفي.. الموضوع من حيث المبدأ ال غبار عليه، وإن كان 
التفاوض والحوار من طرف سياسي بعينه، إاّل أن الطرف 
اآلخر سارع الى التأييد والترحيب بالمتفق عليه، مؤكدًا على 
سد بعض الثغرات التي تجاوزها االتفاق كالوحدة الوطنية، 
والسيادة، وعدم التدخل في المسار السياسي اليمني من أي 
طرف ورفع الحصار وعودة العملية السياسية الى مجراها 
الطبيعي، وك��ان اتفاق مسقط ال يتجاوز اتفاق ظهران 
الجنوب بين المملكة والحوثيين، فالسعودية كانت تحرص 
على حصر الحرب في الجغرافيا اليمنية وهي تسير في نفس 
المسار في اتفاق مسقط، وقد خرج ناطقها العسيري -وفق 
بعض المواقع االلكترونية- يقول إن التحالف غير معني 
بما تمَّ بين كيري والحوثيين ويؤكد أن حكومة هادي لم 
تطلب من التحالف وقف العمليات العسكرية، وهي مراوغة 
حظها من الحمق والغباء أكثر من حظها من الذكاء، ذلك 
أن الشارع العربي يدرك أن التحالف والسعودية ال تتجاوز 
الخطوط المسموح بها وهي غير قادرة على امتالك القرار 
أو المبادرة لصنع لحظة جديدة، فبمقياس التحوالت في 
البيت األبيض هي مضطرة الى إنهاء تفاعالت الملف اليمني، 
وبمقياس الميدان العملياتي العسكري تتكبد السعودية 
وعمالؤها خسائر فادحة وتسقط مواقع وثمة تقدم في 
الجغرافيا التي تحت سيطرة المملكة من األراضي اليمنية 
المحتلة سعوديًا، وقد نضيف في هذا االطار انكشاف الغطاء 
السياسي واإلع��الم��ي عن كثير من الجرائم والتجاوزات 
للقوانين الدولية مما جعل العالم أمام سؤال أخالقي في 

غاية اإلصرار على محاكمة الضمير اإلنساني العالمي.
ما أثار االنتباه في تصريحات كيري هو تجاوزه لألدوات 
التي كان يستخدمها التحالف كذريعة لفرض ثنائية الهيمنة 
والخضوع على القرار اليمني، وهو األمر الذي شكل نكوصًا 
سياسيًا وأخالقيًا ووضع جماعة العمالة واالرتزاق في الخانة 
التراتبية األضيق، فيما يتشابه مع حالها من العماالت 
والخيانات الوطنية في كل تحوالت األح��داث وسياقاتها 
التاريخية، وقد تواترت بعد ذلك االخبار واألنباء المصنوعة 
والتي كانت تهدف الى إحداث حالة التوازن النفسي للعمالء 
وقد ظهرت صناعتها وظهر زيفها وكذبها من خالل ما 
وقعت فيه من تناقض، فالذين تحدثوا عن وصول مساعد 
وزير الخارجية األمريكي للرياض لالعتذار لهادي وزمرته، 
خرجوا هم أنفسهم ليقولوا إن مساعد وزير الخارجية جاء 
ليقول لهادي مفردات الخطوة القادمة ويضع حدًا واضحًا 
لكل الذي مضى، وقد سارعت مواقع االخوان والمحسوبة 
عليهم والتي تؤيد هادي وزمرته الى فبركة خبر عن اعتذار 
كيري لهادي، وقد جاء تصريح العسيري ليصب في تماسك 
جبهتهم في الداخل خوف االنهيار قبل الوصول الى خطة 
إجرائية تضمن سالمة التنفيذ لما تمَّ االتفاق عليه، وهدف 
العسيري كان مزدوجًا فهو ينظر الى جنوب المملكة بنفس 
القدر الذي ينظر به الى الجبهة اليمنية الداخلية، ذلك أن 
معنويات الجندي السعودي أضحت تحت الصفر وقد يسارع 
الى فتح ثغرات ينفذ منها الجيش واللجان الشعبية، أما 
االخوان الذين كانوا يتوقعون -كما تدل المؤشرات- أو كانوا 
يحسبون حساب لحظة االتفاق، فقد سارعوا الى تحقيق 
قدر من الحضور في تعز في جبهة القصر والجحملية، 
فكان السقوط األخالقي يسابق وهج القدرة على التأثير في 
مسار األحداث، لذلك كان دخولهم الجحملية هزيمة نفسية 
وأخالقية وثقافية، وبالتالي هي هزيمة سياسية في المقام 
األول وقد بدا لهم االنتصار كالسراب الذي يحسبه الظمآن 
وه تناثر ذرات من الهزائم المتوالية والتي  شيئًا حتى اذا جاء

قد تستمر لقدرتها على االستمرار والديمومة.
ما أخلص الى قوله هو أن الحرب بدأت تضع أوزارها سواًء 
شاء هادي والمخالفي واالخوان أو رفضوا فقد بلغت أمدها 
الذي أراده الله لها في التدافع وقد امتاز الناس وتمايزوا، 
ووضع كل فريق نفسه في المكان الذي يريده، ومثل هذا 
التدافع الذي حدث هو من سنن الله في كونه ليميز الخبيث 
من الطيب ودفعًا للفساد الذي كاد أن يعصف بكل شيء في 
حياة الناس وهو في سياقه العام ابتالء حتى يعود الناس الى 

الله، والى قيم الحق والخير والعدل والسالم.

العدد:  
)1833(

21 / نوفمبر / 2016م  
21 / صفر / 1438هـ

> في العام 2011م أراد تنظيم االخوان المسلمين 
فرع اليمن )حزب االص��الح( أن يجعل من مدينة تعز 
س��اح��ة ح��رب مفتوحة وم��رك��ز ق��ي��ادة إلس��ق��اط بقية 
المحافظات اليمنية وصواًل الى العاصمة صنعاء باسم 
)الثورة الشبابية الشعبية(، كما حدث في ليبيا التي 
تمكنت الميليشيات المسلحة والجماعات اإلرهابية 
التابعة للتنظيم العالمي لالخوان من اسقاط مدينة 
بنغازي واتخاذها مقرًا لقيادة العمليات العسكرية 
إلس��ق��اط ك��اف��ة ال��م��دن الليبية وص���واًل ال��ى العاصمة 

طرابلس..
 وكما ح��دث ف��ي س��وري��ا التي تمكنت الميليشيات 
المسلحة والجماعات االرهابية التابعة للتنظيم العالمي 
لالخوان المسلمين من السيطرة على مدينة حلب، وكما 
ح��دث في العراق من سيطرة الميليشيات المسلحة 
والجماعات االرهابية التابعة للتنظيم العالمي لالخوان 
المسلمين على محافظة الموصل، حيث دف��ع حزب 
اإلص��الح بميليشياته المسلحة الى مدينة تعز بهدف 
السيطرة عليها، ولكنهم فشلوا في تحقيق هدفهم 
وتنفيذ مخططهم القذر بفضل من الله أواًل ثم بفضل 
التعامل الحكيم من قبل القيادة السياسية آنذاك ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- مع األزمة الطاحنة التي عصفت 
بالبالد حتى بعد تعرضه لجريمة االغتيال ومعه كبار 
قادة الدولة والمؤتمر الشعبي العام في التفجير االرهابي 
الغادر والجبان بمسجد دار الرئاسة أثناء أدائهم صالة 
أول جمعة من رجب الحرام الموافق 3 يونيو 2011م، 
حيث عمل على تجنيب البالد كارثة الحرب والدمار ونقل 
السلطة سلميًا في انتخابات رئاسية مبكرة وتوافقية 
لنائبه عبدربه منصور ه��ادي ال��ذي اعتقد أنه األيدي 
األمينة ولكن اتضح الحقًا أنه كان األي��دي اآلثمة التي 

قتلت أبناء الشعب اليمني ودمرت مقدراتهم.
في العام 2011م فشل تنظيم االخ��وان المسلمين 
فرع اليمن )حزب االص��الح( في االستيالء على مدينة 
تعز وإسقاطها بيد ميليشياته المسلحة بسبب عدم 
وجود دعم خارجي، ولكنه استطاع في العام 2015م 
االستيالء على بعض أحيائها واستكمل عملية االستيالء 
على أح��ي��اء أخ��رى ف��ي ال��ع��ام ال��ج��اري 2016م، وك��ذا 
جبل صبر االستراتيجي ومديريات مشرعة وحدنان 
والمواسط والمعافر والشمايتين وأجزاء من مديريات 
المسراخ وجبل حبشي والصلو بدعم مالي وعسكري 
وإسناد جوي من قبل مملكة بني سعود وإمارات الخليج 
العربي، وبتحالفه مع الناصريين واالشتراكيين الموالين 
لتحالف العدوان السعودي والمنشقين من الجيش واألمن 
والجماعات السلفية المتطرفة وتنظيمي القاعدة 
وداعش في اليمن والجزيرة العربية وتجنيده ألصحاب 
السوابق ومرتكبي جرائم القتل والتقطع والنهب والسلب 
الذين أخرجوهم من السجن المركزي وكذا تجنيده آلالف 

المغرر بهم من العاطلين عن العمل.
تمكن التنظيم العالمي ل��الخ��وان المسلمين ممثاًل 
بفرعه في اليمن )حزب االصالح( على مدى عام وثمانية 
أشهر من جعل مدينة تعز ساحة حرب مفتوحة، ومن 
مدينة السالم والوئام والتعايش المجتمعي الى ساحة 
مفتوحة للصراعات والقتل والنهب وال��س��ل��ب، ومن 
مركز إشعاع علمي وتنويري الى مركز يؤجج نار الفتنة 
الطائفية والمذهبية والمناطقية المقيتة ويصدر األحقاد 
والكراهية بين أبناء الشعب اليمني، ومن عاصمة ثقافية 
لليمن ال��ى عاصمة للجماعات الظالمية والتكفيرية 

واالرهابية وعصابات القتل والتقطع والنهب والسلب.
ما ح��دث الخميس الماضي من جرائم سحل وصلب 
وإح����راق وتمثيل بجثامين القتلى م��ن المواطنين 
المعارضين للعدوان السعودي ومن أفراد الجيش اليمني 
واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل في حي 
الجحملية، أعاد لألذهان مشاهد الذبح والسحل والصلب 
واإلحراق التي ارتكبتها الجماعات االرهابية في شهر 
مارس من العام الجاري 2016م وفي شهر اغسطس 

من العام الماضي 2015م .
وهو ما يؤكد وللمرة المليون أن الجماعات االرهابية 
من تنظيمي داعش والقاعدة والجماعات المتطرفة من 
حزب اإلصالح والسلفيين هي من تسيطر على مدينة 
تعز بدعم مملكة بني سعود الوهابية وإمارات الخليج 
وحلفائهم في عاصفة الجرم العربي وفي مقدمتهم 
تركيا، وهذا يؤكد وبالدليل القاطع أن تعز تسير على 
طى بنغازي في ليبيا وحلب في سوريا والموصل في 

ُ
خ

العراق، وأنهم يريدونها أن تصبح فعاًل والية تابعة 
لتنظيم الدولة االسالمية )داعش(.

 محمد عبده سفيان

تعز على خطى حلب 
والموصل وبنغازي

قبل أكثر من عام كان ملك السعودية "سلمان" في أمريكا والتقى 
الرئيس األمريكي "اوباما".

وحسب مانشرته الصحف االمريكية الكبرى فالرئيس االمريكي طلب 
من سلمان إنهاء العدوان على اليمن فماذا رد عليه سلمان؟

رد عليه حسب مانشرته الصحف األمريكية حرفيًا:
سيدي.. امنحنا الفرصة إلكمال السيطرة على م��أرب، بالمناسبة 
فضربة "توشكا" التاريخية على مأرب "صافر" جاءت أثناء هذا اللقاء 

بين أوباما و "سلمانكو".
البدهي أن امريكا تدير صراعات في العالم او تشارك من اجل صالحها ومصالحها 
حين غزو أفغانستان والعراق او حين شراكة او مشاركتها في العدوان على اليمن 
ولكن العدوان على اليمن بشراكة امريكا ليس خيارًا وال قرارًا امريكيًا كما غزو 
العراق وافغانستان فقرار العدوان سعوديًا لم يكن لهذا العدوان ان يأتي او يتم، 
وبالتالي حتى لو ان امريكا ارادت هذا العدوان ربطًا بمصالح لها فهي تحتاج فيه 
غير العراق وافغانستان إرادة وخيار وقرار النظام السعودي للعدوان كحسابات 

واقع او وعي وأبعاد امريكا.
مانقلته عن لقاء أوباما -سلمان قبل اكثر من عام يؤكد هذا السياق كواقعية 

ووقائع للفهم والتتبع.
ماكان ألوباما مطالبة "سلمان" منذ ذلك الوقت إنهاء الحرب او العدوان على اليمن 
ر ان السعودية قد تطلب  لو كان قرار الحرب وإرادته امريكية، ونستطيع تصوُّ
من امريكا انهاء حرب قرارها أمريكيًا في افغانستان او العراق، فيما يستحيل 

ذلك في حالة اليمن والعكس هو ماحدث.
ال اعتراض لدّي على عنوان "العدوان االمريكي على اليمن" ألن شراكة امريكا 

في هذا العدوان تجعلها الطرف االهم والفاعل في العدوان، فيما قد أختلف في 
الفهم وإزاء هذا التنصيص ومن ثم من هذا التنصيص بعد ذلك.

عمدت امريكا لمقاطعة اولمبياد موسكو 1982م وذلك ما دفع السوفييت 
لتبّني مقاطعة اولمبياد سيئول بكوريا الجنوبية 1988م ولكن االتحاد السوفييتي 
تراجع عن المقاطعة وشارك، فيما جمهورية اليمن الديمقراطية قاطعت تلك 

الدورة كموقف سوفييتي مع السوفييت. 
لهذا فلست ضد موقف ايديولوجي او لطرف ايديولوجي لكن يظل من حقي 
استقاللية الفهم والقياس إزاء مواقف جمهورية اليمن الديمقراطية او الثورة 
االيرانية او أنصارالله ولكن بما اليتقاطع مع هذا الطرف او يشكل قطيعة او 

يصبح في حد ذاته قضية.
من هذا االس��اس والقياس بالنسبة لي افهم مبادرة كيري او اتفاق مسقط 
واختلف مع مشمول المبادرة او االتفاق الى حد الرفض، بل لعلي ال أرى في ظل 
ذلك سوى إيجابية واحدة ووحيدة هي ايقاف الحرب او العدوان والحصار، فيما لم 
يعد هادي وحكومة الفنادق بالرياض سوى الزوبعة في تخريجات اعالم العدوان. 
كيري من مسقط بات يمارس االمر ويأمر النظام السعودي بإنهاء العدوان، 

والنظام السعودي الخيار له وال إرادة والق��رار إال تنفيذ االمر 
االمريكي حين يأتي بصيغة  األمر.

ولذلك يعنينا التنبه بين طلب او مطالبة أوباما من ملك السعودية 
إنهاء الحرب، وبين االمر االمريكي "الكيري"، واستطيع الجزم لو 
أن اوباما حينئذ مارس مع سلمان صيغة االمر لنفذ سلمان والخيار 

له غير التنفيذ.
ولذلك يمكن القول إن اوباما طالب بإنهاء العدوان حينئذ وهو 
ألسبابه يريد استمراره فاستعمل صيغة الطلب او المطالبة وذلك 

يصبح بين حيثيات وأرضية االمر »الكيري« مؤخرًا من مسقط.
قالوا إن هادي يرفض اتفاق مسقط بل وإن وزير خارجية امريكا اعتذر لهادي 
وهذا من بين سخافات تصحر وتوحل في آن، وهم حين يقولون بعد ذلك إن هادي 
طالب امريكا بمنحه يومين ليغير المعادلة على االرض -كما يزعم- فكيف نفهم 

او نقيس المسافة بين االعتذار "الفضيحة" والمطالبة بيومين؟!
ه��ادي يعلن انه لم يكن يعرف  شيئًا عن العدوان وعاصفة الحزم إال حين 
إبالغه بالحدث في الغيظة، وحين يؤمر بما يناقض وينسف ذلك اليستطيع 
غير تنفيذ األمر ولم يعد يخجل ألنه ك�"دمية" لم يعد له عالقة بقيم او مبادئ 

او حياء او خجل.
مبادرة كيري واتفاق مسقط هو نقلة من تحالف وحرب مع  االرهاب بقيادة 
السعودية وامريكا الى تحالف لحرب ضد االرهاب في اليمن كحتمية امريكية 
دولية فوق اختالف اآلراء وال��رؤى وقياسات الفهم ومقاييس التفهم، ولذلك 

فاألهم هو إنهاء العدوان والحصار.

 عبدالرحمن مراد

ف الحرب 
ْ

عن َوق
في اليمن

 زعفران المهنأ

 مطهر االشموري

اتفاق مسقط ..وزوبعات النظام السعودي

 محمدالمسوري

حكمة ووطنية
 المؤتمر

جاء بيان المؤتمر الشعبي العام بشأن إتفاق مسقط قاصمًا لظهر الكيان 
السعودي ال��ذي ك��ان يعتقد أن المؤتمر سيرفض ويعلن إنزعاجه من 
المشاورات التي تمت دون حضور ممثلين عن المؤتمر والتي كان للكيان 
السعودي يد فيها حسب اعتقادي في محاولة فاشلة للتشكيك في التحالف 

القائم بين المؤتمر وأنصار الله.
إال أن المؤتمر الشعبي العام وكعادته..في تغليب مصلحة الوطن والشعب 
على أي مصلحة تعود عليه، أعلن في بيانه عن موقفه الداعم للسالم وألي 
إتفاقية تثمر عن وقف العدوان ورفع الحصار ودون المساس بوحدة وأمن 

واستقالل وسيادة اليمن وبما يحفظ تضحيات أبناء الوطن.
هذا هو المؤتمر الشعبي العام..لقد كان وما زال الشوكة العالقة في حنجرة 
الكيان السعودي الذي يسعى إلى تفكيكه وتدميره بأي شكل كان..إنه وبحق 
صمام أمان اليمن.. ليس فقط بميثاقه ومبادئه الوطنية..بل وبقيادته 
الحكيمة التي تخلت عن السلطة والقوة منعًا لتدمير الوطن وقتل أبنائه 

وحرصها على قيامها بواجبها نحو الوطن من خارج السلطة.
أفشل بيان وموقف المؤتمر الشعبي العام مخطط العدو السعودي في 

إحداث أي خالف أو شقاق بينه وبين حليفه في مواجهة العدوان.
وسيبقى المؤتمر على نهجه الوطني..وسيفشل العدو ومرتزقته في النيل 
منه ومن الوطن العظيم طالما والحكمة اليمانية هي الركيزة التي تمثلنا 
وتساندها خبرة سنوات طويلة لمن عاصر أنظمة الحكم السعودي المتقلبة.

فسحقًا للعدو وأسياده وأذنابه.

اب أو المعلقين والمحاورين أن  تَّ
ُ
اء والك رَّ

ُ
مت من ردود االفعال سواء من الق

َّ
تعل

القضايا المهمة والتي تتعلق بتفاصيل حياتنا اليومية يجب أال نمر عليها مرور 
الكرام بل علينا أن نقف على كل أبعادها لعل هذا الوقوف ينير شمعة في وهج 

الظهيرة.. نعم في وهج الظهيرة..
هذا الوضع الذي نتخبط فيه مرتبط بتاريخ- لألسف- يعيد نفسه بصورة  
سلبية من خالل بحيرة راكدة متداخلة علينا بيرقاناتها من تلك الحشرات التي 
تفرز سمومًا مقيتة داخل أجسامنا تجعل منا مسخًا قادمًا من زاوية سوداء 

لتحشرنا في دائرة االنتقام..
لذا ها أنا أصرخ بكل صوتي ادفنوا تلك البحيرة وعودوا الى نهر التاريخ اليمني 
المتدفق بالبناء والتنمية، ونحن نحمل قلوبًا هي األرق ومنهجًا هو التسامح 
والتصالح.. ندير حياتنا بحب بعيدًا عن صور القتل ونماذج الفتنة التي يحاولون 

غرسها في أذهانكم ليستمر مسلسل الدم والفتنة.. 
هيا ياااااارجااااله 

انفضوا عنكم القتل والحقد واخرجوا الى شارع الوطن لنعمر وطنًا.. الهمة 
الهمة ياااارجال اليمن ..

اليمن تدعوكم، دافعوا عنها بالتنمية، بوضع اليد على اليد ونبني الوطن..
اللهم هؤالء قومي فاجمع قلوبهم على حب اليمن واجمع شتاتهم، واخذل 
المتآمرين عليهم من الخونة والمرتزقة، واصرف عنهم االعداء المتربصين.. 

ويظل تاج كل يمني #أنا_يمني_وأحب_وطني
ب القلوب ثّبت قلوب قومي على حب اليمن وبناء اليمن وعمارة 

ّ
اللهم يامقل

اليمن.. إنك على كل شيء قدير..

 رجاء الفضلي
> لم تكن مجرد جريمة وإنما محرقة إرهابية حقيقية متعمدة 
ارتكبها العدوان االجرامي الغاشم بقيادة النظام السعودي عديم 
اإلنسانية والفاقد لكل قيم ومعاني الحياة.. وحاضن االرهاب والجماعات 

اإلرهابية وممولها وداعمها الرئيسي.
أكثر من 700 شهيد وجريح هم ضحايا هذه المحرقة التي لم ولن 
محى من ذاكرة اليمنيين حاضرًا ومستقباًل، وستكون شاهدًا 

ُ
نسى أو ت

ُ
ت

حقيقيًا على وحشية هذا النظام االرهابي الذي شن عدوانًا على اليمن 
ته  ليمارس من خالله مهنته في القتل والتدمير وليكشف عن دناء

وخسته وحقارته وقبحه.
8/10/2016م تاريخ لن يتجاوزه اليمنيون، كما لن تتجاوزه كتب 
التاريخ التي ستدون وتوثق جرائم ومجازر النظام السعودي في اليمن 
منذ ال�26 من مارس 2015م وحتى آخر يوم من تاريخ هذا العدوان 

االجرامي البربري عديم الشرف واألخالق!..
لقد تجلت بشاعة النظام السعودي وانحطاطه وقذارته ووضاعة سلوك 
قيادته في هذه المحرقة االرهابية والمئات من الجرائم والمجازر التي 
ارتكبتها طائرات العدوان في كل محافظات الجمهورية منذ أكثر من 

600 يوم وأودت بحياة اآلالف من المدنيين وإصابة عشرات اآلالف.
لم يأِت نظام آل سعود اإلجرامي الى اليمن ليحارب بشرف وأخالق 
وإنما جاء بطائراته الحربية وآلته العسكرية ليرتكب المجازر ويشعل 
المحارق ويقتل المدنيين.. وليفضح أسرة آل سعود وحقدهم وانحطاط 
ة أهدافهم التي تضمنتها عاصفة جرمهم وكراهيتهم  إنسانيتهم ودناء

لليمن األرض واإلنسان..
إن محرقة القاعة الكبرى في العاصمة صنعاء والمئات من الجرائم 
البشعة األخرى في ذمار والحديدة وصعدة وحجة ومأرب والجوف وتعز 

وإب، وفي مديرية نهم البطولة والصمود، جميعها لن تمر دون حساب 
أو عقاب، وتخطئ أسرة آل سعود إن اعتقدت عكس ذلك!

رائحة دماء كل الذين سقطوا ضحايا صواريخ الموت والخيانة ستبقى 
زكية عطرة تفوح في كل األمكنة حتى تتحقق العدالة وينال المجرمون 

العقاب..
إنهم شهداء هذا الوطن أعز وأشرف أبنائه الذين أزهقت طائرات الحقد 
هم هنا وهناك،  هم ونشرت أشالء والكراهية أرواحهم، وأسالت دماء
وتنبت في أماكنها أشجار القوة والصمود وتثمر صيحات مزلزلة، تبعث 
في قلوب ونفوس المعتدين الخوف والرعب وتزلزل األرض من تحت 
أقدامهم..لن تضيع دماء الشهداء اليمنيين من أطفال ونساء وشباب 
وشيوخ ورجال هدرًا، ولن ينسى اليمنيون الصامدون في مواجهة هذا 
العدوان البربري الغاشم أبناءهم وأهاليهم الذين مزقت صواريخ الموت 

أجسادهم وأحرقتهم، والبد لعدالة السماء أن تتحقق عاجاًل أم آجاًل.
ويقينًا ستبقى محرقة القاعة الكبرى شاهدًا حيًا على تفاصيل تلك 
المحارق والجرائم والمجازر في عمران وبني ضبيان ورازح وسنبان والمخا 
وحي الهنود ومستبأ وخلقة نهم، ستبقى شاهدًا حيًا على قبح وبشاعة 

ة النظام السعودي وحلفائه. ودناء
تفاصيل تلك المجازر والجرائم وفي مقدمتها محرقة القاعة الكبرى 
ه  كشفت للعالم أجمع قبح أفعال النظام السعودي وعّرت قادته وأمراء

تجار الحروب وكهنة االرهاب واالرهابيين.
كما كشفت بشاعة وجوههم وحقارة أفعالهم وسلوكهم، الدنيئ القذر.
ستتحقق العدالة اإللهية في األرض، وسيكون مصير أمراء آل سعود 
الخزي والعار ال محالة.. فال شرف لقاتل وال فضيلة إلرهابي.. وال نامت 

أعين الغدر والخيانة والتآمر على اليمن واليمنيين.
والرحمة والخلود لشهداء هذه األرض النقية الطاهرة الذين سقطوا 

بصواريخ الموت السعودية وآلة العدوان.

ستتحقق العدالة اإللهية عاجاًل أم آجاًل

 ابراهيم محمد المآخذي

> نستطيع القول إن الحرب بدأت تلفظ أنفاسها األخيرة بدخول أمريكا 
بكل ثقلها المباشر عبر وزير خارجيتها جون كيري بتقديم مبادرة الحل 
السلمي تتويجًا للجهود التي تبذلها سلطنة عمان الدولة العربية الوحيدة 
التي ترى األمور بميزان الحق ولها رؤيتها العادلة المستقلة، فهي دولة ليست 
تابعة ألحد وتسعى دومًا لرأب الصدع بين الدول وكان لها دور مشكور هذه 
المرة بوقوفها وراء انجاز اتفاق مبادئ مسقط للحل الشامل والعادل لألزمة 
ووقف الحرب الظالمة التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ 26 مارس 
2015م والى اليوم وما ارتكبه تحالف العدوان السعودي من مجازر وحشية 
ذهب ضحيتها اآلالف من المدنيين العزل في مختلف محافظات الجمهورية.
أمريكا هي من يقف وراء العدوان على اليمن ولها أجندتها مع الدول 
الرباعية وتقود هذا العدوان السعودية واإلمارات األدوات األبرز لألمريكان 
بالمنطقة عندما وجدت نفسها فاشلة في تحقيق أي أهداف على األرض 
اليمنية عبر مستشاريها وأسلحتها األمريكية لذا اضطرت ان تتحاور مع 
القوى الوطنية الفاعلة في اليمن وهما المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله 
بموافقة ومباركة المجلس السياسي األعلى ومجلس النواب وقد اسفرت تلك 
ُدمًا 

ُ
الجهود عن االتفاق على بنود مبادئ مسقط وتعديل ما أمكن للدفع ق

بالحل السلمي على أن يكون في أولويات مبادئ مسقط إيقاف العدوان وفك 
الحصار المفروض على اليمن وعلى أن تدفع السعودية واإلمارات تكاليف 
العدوان على اليمن كاملة، وما يلي هذه المبادئ الثالثة خاضع للنقاش في 

الحوار القادم الذي يعتبر الحوار الحقيقي الذي سيفضي للسالم العادل.
وما تقوم به السعودية هذه األيام من غارات هيستيرية عبر طائراتها 
ومرتزقتها في الداخل والحدود إال محاوالت يائسة لتحقيق انتصار على 
األرض يقوي موقفها التفاوضي.. لكن هيهات فلن تستطيع تحقيق أي 

انتصار ُيذكر على األرض.
هم  إن على السعودية الشقيقة الكبرى ودول��ة اإلم��ارات أن يلفوا عمالء
ومعداتهم ومستشاريهم ويرحلوا ويستعدوا لدفع فاتورة الحرب من إعادة 
إعمار ما دمروه في اليمن وكذلك ودفع التعويضات ألسر الضحايا.. وعليهم 
أن يدركوا أنه سيظل بيننا وبينهم عداء تاريخي لن ينساه اليمنيون جياًل 
بعد جيل ألن عدوانهم الجبان ال مبرر له، وأن اليمن لم تعتِد على اإلمارات 
وال على السعودية، أما أمريكا العدو األكبر فلها أجندتها االستعمارية في 

المنطقة واليمن خصوصًا.
وقد صدق الرئيس األمريكي المنتخب ترامب عندما قال: إن الحرب على 

اليمن سببها النفط ال غير..
تحية إكبار وإجالل للمقاتلين األشداء في جيزان ونجران وعسير وتقدمهم 
المذهل في هذه المواقع العسكرية السعودية، وبإذن الله ستتهاوى الكثير 
من المواقع لتصبح خاضعة للجيش اليمني واللجان والمتطوعين من أبناء 
القبائل الذين يؤمنون بعدالة قضية شعبنا، وبأن الحرب العدوانية الظالمة 
مفروضة عليه.إن أمريكا والسعودية ال تحترمان إال األقوياء فقط، ولن يردع 

السعودية إال القوة والتوغل في عمقها.
وإن بشائر النصر قادمة بفضل الله ثم بفضل أبطال الجيش واللجان 
الشعبية والمفاوضين من القوى السياسية الفاعلة الممثلة في المؤتمر 

وأنصار الله.

دروس من الحياة

مبادئ مسقط وانتصارات 
الجيش واللجان


