
*في ديسمبر العام قبل الماضي2015م 
كتبت مقاال في »الميثاق« بعنوان ) رهانكم 
خاسر( وكان ذلك بعد تسعة أشهر من بدء 
العدوان البربري الهمجي الغاشم والحصار الجائر على 
وطننا وشعبنا اليمني من قبل أنظمة تحالف الشر 
العربي بقيادة مملكة بني سعود وبدعم غير محدود 
من أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني، خاطبت فيه 
الموالين للعدوان بأن رهانهم على دول تحالف العدوان 
والترسانة العسكرية الكبيرة واألموال الهائلة التي لدى 

بني سعود وحكام إمارات الخليج هورهان خاسر المحالة. 
*ها أنا بعد عامين وأربعة أشهر من العدوان والحصار 
أكرر ماقلته نهاية العام قبل الماضي 2015م -للمرة 
األلف- رهانكم خاسر فقد استخدم حكام السعودية 
واإلم��ارات وبقية إم��ارات الخليج للمشاركة في تحالف 
العدوان كل إمكاناتهم العسكرية والمالية واإلعالمية 
والسياسية واستقدموا آالف المرتزقة من أنحاء العالم 
عبر شركتي )بالك ووتر( و)داين جروب( األمريكيتين 
والمرتزقة السودانيين من )الجنجاويد( الذين ارتكبوا 
مجازر فظيعة وجرائم ضد اإلنسانية في إقليم دار فور 
السوداني وكذا العناصر اإلرهابية من تنظيمي القاعدة 
وداعش الذين تم جلبهم من سوريا والعراق عبر تركيا 
وتجنيد وتسليح مئات العناصر السلفية المتطرفة 
وميليشيات حزب اإلصالح واالشتراكيين والناصريين 
الموالين للعدوان  وآالف الشباب العاطلين عن العمل 
ل��ل��ج��ان الشعبية والمتطوعين من  لقتال الجيش وا
المواطنين وأبناء القبائل الذين هبوا الى جبهات القتال في 
داخل الوطن وما وراء الحدود في جيزان ونجران وعسير 
دفاعا عن األرض والعرض ..ورغم عدد القوات البشرية 
الكبيرة وترسانة األسلحة واآلليات العسكرية الهائلة 
الحديثة والمتطورة واإلسناد البحري من قبل البوارج 
والسفن والزوارق الحربية واإلسناد الجوي المكثف من 
المقاتالت الحربية »F16” وبدون طيار ومروحيات 
األباتشي التي شنت آالف الغارات مستخدمة في عدد 
منها القنابل المحرمة دوليًا )العنقودية والفوسفورية 
والهيدروجينية والنيتروجينية( ورغم الحصار الجائر 
جوا وبرا وبحرا ونقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء 
الى عدن وتوقف صرف مرتبات الموظفين ومنتسبي 
الجيش واألمن منذ أكتوبر العام الماضي اال أن كل ذلك 
لم يمكن تحالف العدوان والموالين له من إجبار أبطال 
الجيش واللجان والمتطوعين من المواطنين وأبناء 

القبائل ومن خلفهم الوطنيون الشرفاء من أبناء الشعب 
اليمني- رجااًل ونساء حزبيين ومستقلين- على الركوع 

والخضوع واالستسالم ورفع الراية البيضاء .
*ثمانية وع��ش��رون شهرًا مضت وم���ازال ال��ع��دوان 
الغاشم والحصار الجائر مستمرين على وطننا وشعبنا 
اليمني  من قبل أنظمة تحالف الشر العربي والعالمي 
بذريعة إع���ادة م��ن يسمونه زورًا وبهتانًا)الرئيس 
الشرعي( الخائن الفار عبدربه منصورهادي وحكومته 
)السفري( الى القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء اال 
أنها لم تتمكن من إعادته رغم حشدها ألكبر ترسانة 
عسكرية وأكبر عدد من القوات البشرية واإلمكانات 
المالية الهائلة  فمازال هو وحكومته نزالء في  فنادق 
ال��ري��اض ول��م يتمكنوا م��ن ال��ع��ودة حتى ال��ى القصر 
الجمهوري في المعاشيق بمدينة عدن التي أعلنوها 
عاصمة مؤقتة بعد أن قالوا أنهم )حرروها( بينما في 
الحقيقة تم احتاللها وأصبحت القوات الغازية السعودية 
واإلماراتية هي المتحكمة في كل صغيرة وكبيرة وليس 
للفارهادي وحكومته في إدارة شؤون المحافظة سوى 
حضور شكلي فقط فهو ورئيس حكومته السفري أحمد 
عبيد بن دغر وال��وزراء يأتون اليها كزائرين لفترات 
قصيرة بموافقة مسبقة من قبل محمد سلمان ومحمد 
زائد ثم يعودون الى مقر إقامتهم في فنادق الرياض  فال 
يستطيع هادي وال رئيس حكومته ووزراؤه أن يقوموا 
بزيارة عدن أو حضرموت أو مأرب اال بعد الحصول على 
موافقة مسبقة من بن سلمان وبن زائد.. فقوات االحتالل 
اإلماراتية والسعودية التسمح للطائرة التي يستقلونها 
بالهبوط في أرض مطار عدن أو المكال أو مأرب إذا لم 
يتم التصريح لها مسبقا من الرياض وأبوظبي وسبق 
أن رفضت قوات االحتالل اإلماراتية السماح للطائرة 
الرئاسية التي كان يستقلها الفار هادي بالهبوط في 
مطار عدن وأجبرتها على العودة الى الرياض ..فأي 
رئيس شرعي هذا الذي يتحدثون عنه وتم من أجله 

تشكيل أكبر تحالف عسكري للعدوان على 
اليمن من أجل فرض شرعيته المنتهية 
على الشعب اليمني بالقوة وهو اليستطيع 
أن يهبط بطائرته ال��رئ��اس��ي��ة ف��ي أحد 
مطارات بلده واليستطيع أن يعود الى 
أي منطقة في وطنه اال كزائر بعد أخذ 
التصريح والموافقة م��ن محمد سلمان 
ومحمد زائ��د فهو مجرد دمية بيديهما 

واليملك من أمره شيئًا.
* مايزال السادرون في غيهم يراهنون على تحالف 
العدوان وهو بالشك رهان خاسرالمحالة فاذا كان هذا 
التحالف المكون من 17 دول��ة لم يستطع على مدى 
عامين وأربعة أشهر من تمكين القوات التابعة والموالية 
ل��ه م��ن ت��ج��اوز فرضة نهم بمحافظة صنعاء وك��رش 
بمحافظة لحج ومكيراس بمحافظة أبين والوصول الى 
مبنى القصر الجمهوري ومعسكري التشريفات األمن 
المركزي ش��رق مدينة تعز ومنطقة ح���ذران غرب 
المدينة  رغم ضخامة اإلمكانات العسكرية والمالية 
الهائلة والقوات البشرية الكبيرة التي حشدوها ورغم 
المجازر الوحشية الرهيبة وجرائم اإلب��ادة الجماعية 
ل��ت��ي ارتكبتها طائراتهم الحربية بحق المدنيين   ا
نساء وأطفاال وشبابا وشيوخا باستهدافها الممنهج 
ل��أح��ي��اء والتجمعات السكنية وال��م��ن��ازل واألس���واق 
العامة ومخيمات وصاالت األعراس والعزاء والجامعات 

والمدارس والجسور والطرقات العامة.
*ي��اه��ؤالء رهانكم على الخارج خاسر فكل الوقائع 
وال��دالئ��ل واألح���داث تؤكد ذل��ك وليس أمامكم سوى 
تحكيم العقل والمنطق باالمتثال ألمر الله تعالى في 
 
ً
ة
َّ
اف

َ
ِم ك

ْ
ل وا ِفي السِّ

ُ
ل
ُ
ِذيَن آَمُنوا اْدخ

َّ
َها ال يُّ

َ
كتابه الكريم:))َيا أ

ِبيٌن ((  ْم َعُدوٌّ مُّ
ُ
ك

َ
ُه ل نَّ اِن  إِ

َ
ْيط

َّ
َواِت الش

ُ
ط

ُ
ِبُعوا خ تَّ

َ
 ت

َ
َوال

وا  
ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
ِه َجِميًعا َوال

َّ
وقوله تعالى :))َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الل

 َبْيَن 
َ

ف
َّ
ل
َ
أ
َ
ْع��َداًء ف

َ
نُتْم أ

ُ
 ك

ْ
ذ ْم إِ

ُ
ْيك

َ
ِه َعل

َّ
��ُروا ِنْعَمَت الل

ُ
ك

ْ
َواذ

َرٍة 
ْ
ا ُحف

َ
ف

َ
ٰى ش

َ
نُتْم َعل

ُ
َواًنا َوك

ْ
خ ْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه إِ

َ
أ
َ
ْم ف

ُ
وِبك

ُ
ل
ُ
ق

ْم 
ُ
ك

َّ
َعل

َ
ْم آَياِتِه ل

ُ
ك

َ
ُه ل

َّ
ُن الل ِلَك ُيَبيِّ

َٰ
ذ

َ
ْنَها  ك م مِّ

ُ
ك

َ
ذ

َ
نق

َ
أ
َ
اِر ف َن النَّ مِّ

ْهَتُدوَن(( صدق الله العظيم ..فالجلوس على طاولة 
َ
ت

حوار يمني يمني دون تدخل خارجي كفيل بإطفاء نار 
الفتنة الملعونة والحرب المجنونة ووقف نزيف الدم 
اليمني والخراب والدمار.. أما الرهان على تحالف العدوان 
بقيادة  بن سلمان وبن زائد فهو- قطعًا - رهان خاسر.

هل النظام السعودي يخدم  ايران؟
نعم إن النظام السعودي يخدم أهداف الثورة 
الخمينية اإليرانية وخصوصًا منذ بداية عام 

2000م واليزال مستمرًا حتى اليوم .
اواًل : معركة ماتسمى تحرير أفغانستان والقضاء على 

طالبان والقاعدة. 
ك��ان النظام السعودي هو من انشأ ودع��م تشكيل 
القاعدة وطالبان للسيطرة على أفغانستان وطرد 
جماعة تحالف الشمال الموالية إليران ، في عام 2001م 
قامت الواليات المتحدة األمريكية وحلفاؤها بشن معركة 
تحرير افغانستان من القاعدة وطالبان بدعم وتمويل 
سعودي وخليجي ، استفادت ايران من تحرير افغانستان 
والقضاء على المناوئين لها ، القاعدة وطالبان )الموالون 
للنظام السعودي(، انتشر تحالف الشمال االفغاني الموالي 

إليران باسطًا نفوذه في اغلب االراضي االفغانية .
ثانيًا : معركة ماتسمى تحرير العراق 2003م 

دعمت السعودية ودول الخليج التحالف الدولي بقيادة 
ال��والي��ات المتحدة األمريكية  تحت مزاعم )تحرير 
العراق  وتدمير  السالح النووي العراقي ونشر الحرية 

والديمقراطية في العراق(
استفادت ايران من هذه المعركة التي قامت بها امريكا 
وحلفاؤها بدعم سعودي خليجي ، وبسط عمالء ايران 
نفوذهم في اغلب المحافظات العراقية وتم تجنيس 
أكثر من مليون ايراني في العراق ، وتخلصت ايران من 
عدوها اللدود الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين 

وحزبه حزب البعث العربي االشتراكي.
ثالثًا : مؤامرة ماتسمى الربيع العربي 2011م

قادت الواليات المتحدة األمريكية تنفيذ المخطط 
الصهيوني )الربيع العربي( في عام 2011م بدعم 
وتمويل السعودية ودول الخليج.. هذه المؤامرة حملت 
شعار:«الشعب يريد اسقاط النظام« تحت مزاعم الحرية 
والديمقراطية.. استهدفت الدول العربية التي يوجد 
فيها حرية وتعددية سياسية ولم تستهدف الدول 

العربية الملكية الديكتانورية 
)تونس ، مصر ، ليبيا  عصفت مؤامرة الربيع العبري ب�

، اليمن ، سوريا(.
ال��والي��ات المتحدة األمريكية لعبت بورقة جماعة 
»اإلخ����وان المسلمين« ف��ي ه��ذه ال���دول لتنفيذ هذه 
المؤامرة وأوصلتهم الى السلطة في هذه البلدان ثم 
انقلبت عليهم ماعدا سوريا التي مازالت الحرب فيها 
قائمة  وتدخلت روسيا واي��ران وح��زب الله في دعم 

النظام في سوريا ..
المستفيدون من مؤامرة الربيع العبري هما الكيان 

الصهيوني وايران ‼
رابعًا :العدوان والحصار على اليمن..

في منتصف الليل ومن واشنطن أعلن النظام السعودي 
يوم الثالثاء الموافق  26-3-2015م  شن العدوان على 
اليمن وحصار الشعب اليمني برًا وبحرًا وجوًا بمشاركة 

17 دولة بقيادة السعودية.. 
المضحك في هذا العدوان هو التخبط السعودي في 

تبريره،  احيانًا يقول انه بطلب من الفار هادي )الرئيس 
الشرعي( ، فيما الفار هادي قال في مقابلة تلفزيونية 
انه أخر من علم بإنطالق ما تسمى عاصفة الحزم وذلك 
في اليوم الثاني وبالصدفة وهو في المهرة في طريقة 

الى  سلطنة عمان 
واحيانًا أخرى يزعم النظام السعودي ان العدوان على 
اليمن هو لقتل االيرانيين وايقاف المد االيراني ، فيما 
الحقيقة انه اليوجد ايرانيون في اليمن ، وما يتم هو 
تدمير اليمن وقتل اليمنيين . ومن المضحك جدًا  مزاعم 
النظام السعودي بأن عدوانه على اليمن هو لحماية األمن 
القومي العربي، فيما النظام السعودي هو من يدمر األمن 
القومي العربي واإلسالمي وهو السبب الرئيسي للوضع 
المأساوي للدول العربية فهو من تآمر ضد العراق 
وتونس وليبيا واليمن وسوريا ، والدور جاي على مصر..
المهم في هذا الموضوع  أن المستفيد من العدوان 

السعودي على اليمن هما الكيان الصهيوني وايران 
خامسًا :االزمة الخليجية القطرية 

يقود النظام السعودي ومعه النظام البحريني والنظام 
االماراتي والنظام المصري حصارًا على قطر،

فارضين 13 شرطًا على النظام  القطري لتنفيذها..
قطر والسعودية كالهما ومعهما االمارات والبحرين 
شركاء في الخضوع و العمالة المريكا وبريطانيا وفي 
دعم الجماعات االرهابية وفي تدمير الدول العربية 
واإلسالمية..  المهم هنا أن ايران هي المستفيد األكبر 

من هذه األزمة. 

رأي 13االثنين:  العدد:  
)1864(

3/ يوليو / 2017م  
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النظام السعودي في نهاية رمضان األخير أن��ه افشل ب������وق 
عمليتين إرهابيتين، كاد إرهابيون يستهدفون بواحدة 
منهما مسلمين يؤدون صالة التراويح في الحرم المكي، 
وأن االنتحاري المكلف تفجر بحزامه الناسف في مبنى يقع بالجوار ونسفه 
أيضا! حدث هذا والنظام السعودي ينفذ مناورة بذخيرة » فشنج« إلصابة 
القطري التابع، وليقنع السيد ترامب والسيدة ماي أن المشكلة تتعلق 
بتمويل قطر لإلرهاب الذي يستهدف المملكة حتى في وقت التراويح، 
لكن يبدو أن األمريكيين غير متحمسين للمناورة لمعرفتهم أن أصل 
وفصل اإلرهاب سعودي قبل أن يكون قطريا.. قبل ذلك بنحو عام زعم 
النظام السعودي أنه قتل إرهابيا يتمنطق بحزام ناسف على بعد خطوات 
من صالة التراويح في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وحينها كان النظام 
السعودي يبوق بابواق كبيرة أن الحرمين الشريفين باتا هدفين للشعب 
اليمني المجوسي.. وباستثناء قليل من رجال الدين المغلمنين، لم يصدق 
العالم االفتراء السعودي، الذي حاول به تغطية جرائمه بحق شعب تقتله 
طائرات وصواريخ ومدافع وبوارج خادم الحرمين الشريفين يوميا منذ 26 

مارس 2015م.
 تنظيمات القاعدة وداعش والنصرة وأنصار الشريعة وسائر التنظيمات 
اإلرهابية األخرى السلفية الوهابية- السعودية، يمكن أن نتصور قيامها 
بأي شيء محرم ومجرم، لكن النظام السعودي ليس بمقدوره أن يقنع أحدا 
أن أيا من هذه التنظيمات السلفية الوهابية يمكن أن تستهدف الحرمين 
الشريفين دون إيعاز منه.. يمكن أن يكون استهداف الحرم المكي أو النبوي 
أمرا متوقعا من قبل جماعات إرهابية سنية، عندما تقرر مخابرات النظام 
السعودي استخدام هذه الجماعات ألغراض تخدمه، بالطرق الوسخة التي 

عرف بها.
لو كانت هذه الجماعات اإلرهابية تتقن العمل السياسي، ولو في الحدود 
الدنيا من قواعد »السياسة الشرعية«، لكانت قد أصبحت تحكم ثلث عدد 
البالد العربية واإلسالمية، ألن النظام السعودي- الوهابي الثري للغاية 
قد نشر الثقافة السلفية الحاملة لإلرهاب في مجتمعات هذه البلدان 
ومهدها لتقبل هذه الجماعات، لدرجة أن أشياخا أزهريين كبارا في مصر 
العلمانية صاروا يتخذون محمد بن عبد الوهاب إماما لهم.. ولكن من حسن 
حظوظ أغلبية هذه المجتمعات أن التنظيمات السلفية الوهابية ال تفقه 
في السياسية شيئا، أو قل أن ذلك ليس من مطالبها، ولذلك هي تباشر 
المجتمعات بالتحريم والتجريم والقتل والنسف وتخريب البنيان واغتيال 
العقول وتدمير التراث التاريخي ودهس األبرياء في الشوارع.. وعندما 
تقوم تحالفات دولية غربية- خليجية- إسالمية، بصلي تلك التنظيمات 
بحمم جوية يفرح  معظم المسلمين بذلك، ويسكت المشايعون، حتى أننا 
ال نرى أحدا يتضامن مع هذه الجماعات التي تهلك جماعيا بوقود جهنمي 
في الشام والعراق وليبيا، وبقدر اقل في اليمن، ولو أن كالبا تصلى وتفنى من 
الوجود بهذه الطريقة لكان ذلك مدعاة للتضامن الواسع اإلسالمي وغير 

اإلسالمي مع حقوق الكالب.
 ما الذي أنجزته التنظيمات اإلرهابية السنية السلفية الوهابية غير 
ما ذكرنا؟ ال ش��يء.. أصبحت بمثابة شركات مقاوالت من الباطن للقتل 
والتخريب.. ففي الظاهر مجاهدون في سبيل الله، وفي األصل مستخدمون 
من قبل المخابرات السعودية والقطرية واإلسالمية والعربية والغربية 
للقيام بمهام قذرة لم تعد أجهزة المخابرات تقبل على نفسها القيام بها 

في عالم مكشوف جديد ومتحضر.

زاوية حارة

بدون زعل

  فيصل الصوفي

  محمد صالح حاتم

صرواح قلعة الصمود والبطولة

 عبدالفتاح علي البنوس 

قطرائيل 
والخنزيرة

  بسبب ازدواجية المعايير والوقوف مع القوي 
علی حساب الضعيف سواء في الجامعة العربية 
أو في مجلس األمن الدولي حيال الحرب التدميرية 
التي تشنها السعودية  ظلما وعدوانا على الجمهورية 
اليمنية للعام الثالث منتهكة بحكم مخزونها وإنتاجها 
النفطي ومركزها المالي كافة األعراف والمواثيق العربية و 
الدولية  فها هي الزالت تسرح وتمرح في عدوانها  الغاشم  
رغم أن قمة شرم الشيخ المخدوعة لم تجيز لها ولم 
تطلب منها اإلعتداء وفرض الحصار الشامل علی اليمن 
كما أن قرار مجلس األمن المشؤوم لم يطلب تدمير اليمن 
وال فرض الحصار  الجائر علی بلد مثل اليمن ولكن العدو 
السعودي وحده هو صاحب القرار فهو الذي أعلن الحرب 

وفرض الحصار كسابقة لم تحدث في تاريخ الحروب  .
وألن اليمن هي ضمن دول ما سمي بالربيع العربي وهي 
رؤية  كونداليزا رايس الهادفة إلی  تقسيم المقسم اربا 
اربا كما حدث في سايكس بيكو عام 1916 تلك المؤامرة 
الخبيثة التي نتج عنها والدة إسرائيل وخضوع عدد من 
ال��دول العربية لإلستعمار البريطاني والفرنسي ، فإن 
الربيع العربي بعد مرور 100 عام علی سايكس _بيكو 
قد نتج عنه مرحلة تدمير قدرات وإمكانيات  خمس دول 
عربية وأعادتها  إلی مرحلة اإلنبطاح وماكان يمكن لخطة 
تقسيم المقسم لو أن زعماء وقادة الدول العربية الخمس 
التزموا والزموا مواطنيهم بالمواطنة الحقيقية و عملوا 
علی نشر مبادئ الحق والعدالة االجتماعية والمساواة في 
الحقوق والواجبات  بين أفراد الشعب  وأن الشعب وحده 
هو المالك وهو من يملك تسخير ث��روة الشعب لصالح 
جماهير الشعب المحرومة من خيرات وثروات الشعب 
الكامنة في أرضه الطيبة، وهي الجماهير نفسها سواء في 
اليمن أو غيره والتي غردت وهللت لما سمي بالربيع العربي 
من أجل حياة حرة كريمة ال مكان فيها للفساد والنهب 
والفيد الالمحدود دون رقيب أو حسيب تلك الجماهير هي 
التي خرجت وفقا لمبادئ وأهداف الثورات العربية التي 
اجتاحت عالمنا العربي في خمسينات وستينات القرن 
العشرين في زمن الرئيس خالد الذكر جمال عبد الناصر. 
 وبسبب إرتباط وعمالة عدد من حكام الدول العربية 
باألنظمة  االستعمارية فتلك كانت المصيبة العظمی 

وص���واًل إل��ى تحقيق نظرية ال��ش��رق األوس���ط الجديد 
التي حفر لها شمعون بيريز وجددها نتنياهو برعاية 
أمريكية وال��ي��وم  هاهي  أح��الم األع��داء ومخططاتهم 
لتقسيم وشرذمة دول العالم العربي تتدحرج روي��دا 
رويدا حتی تكون إسرائيل أحد ركائزها  ضاربين عرض 
الحائط بقرارات مجلس األمن ذات الصلة بالصراع العربي 
اإلسرائيلي وما تمخض عن الحروب العربية مع إسرائيل 
في األعوام 1948 و 1967 وحرب أكتوبر 1973  ، 
وما كان يمكن أن نصل إلی هذه المرحلة من االنحطاط 
والخضوع لوال التمزق العربي الحاصل في واقعنا المعاش 

حيث مناطق الصراع والحروب بالوكالة.
وما يحدث اآلن في المنطقة علی دولة قطر من أشقائها 
قادة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء سلطنة عمان 
ودولة الكويت كارثة هي اآلخری ليس لها مثيل في تاريخ 

العالقات الدولية .
 والمالحظ هنا  

  المواقف المختلفة  لعدد من الدول الشقيقة والصديقة 
المتضامنة مع دولة قطر بسبب الحصار الشامل و العقوبات 
التي فرضتها السعودية واإلمارات دون علم مسبق علی 

دولة قطر .
وإذا كانت السعودية واإلم���ارات بشكل خاص وبدعم 
أم��ري��ك��ي _إس��رائ��ي��ل��ي دون م��راع��اة للعالقات األخ��وي��ة  
واأله��داف العربية المشتركة التي  تضمنها أسس إنشاء 
مجلس التعاون الخليجي و ميثاق الجامعة العربية فإن ذلك 

آجال أم عاجال سيؤدي إلى
   عزل السعودية باعتبارها الدولة األولی مع الواليات 
المتحدة الداعمتين لإلرهاب منذ ثمانينات القرن الماضي 

فهما من أوج��دا  تنظيم القاعدة إلخ��راج السوفيت من 
أفغانستان ، واليوم نسمع عن طرد قطر من عضوية 
مجلس التعاون الخليجي اذا لم تنفذ ما طلب منها وكان 
باإلمكان أخويا وبحكم الجيرة  تعليق عضوية قطر 
، وبالتالي لم يعد هناك أم��ام قطر إال إع��الن اإلنسحاب 
من مجلس التعاون ، واذا اشتدت االزمة الخليجية وتم 
اللجؤ إل��ی الجمعية العامة لأمم المتحدة كما نشاهد 
فتلك صدمة كبيرة وفارقة للسعودية لم تكن تتوقعها 
وأع��وان��ه��ا ألن المجتمع ال��دول��ي يرفض ب��اك��راه سياسة 
الهيمنة االستعمارية التي إنتهت إلی غير رجعة منذ 
رحيل اإلستعمار بكافة أشكاله من مختلف الدول واألقاليم 
التي كانت خاضعة لإلستعمار أو لنظام الوصاية  كما يراد 
تطبيقه على قطر ..  من جانب آخر فقد دخلت تركيا بقوة 
في الخط لنصرة قطر وهي اإلمبراطورية التي كانت تجوب 
المنطقة لمئات السنين ولها قاعدة عسكرية هجومية 
ودفاعية في األراضي القطرية بموجب إتفاقية بين الدوحة 
وأنقرة وهذا الموقف التركي الواضح والصريح والقوي الغير 
مسبوق مع قطر  يدل على أحقية دولة قطر في الحرية 
والكرامة وتملك كامل الحرية في رفض التبعية السعودية.
 ومن جانب آخر  موقف إي��ران الذي ال يقل أهمية عن 
الموقف التركي وهو بيت القصيد بالنسبة للسعودية فقد 
فتحت إي��ران جميع منافذها ومعابرها البرية والبحرية 
والجوية لدولة قطر األمر الذي سيؤدي بالسعودية إلی 
فسخ عنترتها وسقوط إعالمها ، ومهما كابرت إعالميا 
من خالل مؤتمراتها وقناتي الحدث والعربية والكتبة 
المتسلقين ذل��ك لن يقل شأنا عن فريق قناة الجزيرة 
المتمرسين كل يطلب العيش الرخيص إسوة بالمرتزقة 

المستأجرين لضرب اليمن .
 وال يفوتنا اإلشارة إلى الميديا الغربية الحرة المهتمة 
بهذه األزم��ة وغيرها والمعبرة ع��ن  المواقف الدولية 
المتعاطفة مع دولة قطر الصغيرة التي لم تكن في حاجة 
لهذا اللوبي السياسي واإلعالمي بداية   بقطع العالقات 
الدبلوماسية بين الجانبين  ،غير أن قطر  رفضت منذ 
اليوم األول لأزمة كافة اإلنذارات والتهديدات المتوالية 
والعقوبات ال���واردة في )13( نقطة المخالفة لقانون 
العالقات الدولية ولأسس التي قام عليها  مجلس الالتعاون 

الخليجي وبقية المنظمات العربية والدولية. 
 وبالتالي  فإن السعودية تجاه هذه المواقف المتضامنة  
مع قطر اليمكن  أن تحرك ساكنا أو تطلق رصاصة بندقية 
واح��دة علی قطر ، وس��وف تندم ومن وقف معها جراء 
السياسة االستكبارية والغباء السياسي ، ونؤكد أن األزمة 
الخليجية التي افتعلتها السعودية واإلم��ارات  ماهي إال 
زوبعة في فنجان وستؤدي إلی تفكيك  ما يسمی  بمجلس 

التعاون الخليجي .
 و دون ادن��ی شك يلوح في األف��ق أن أزم��ة قطر بالون 
أو زوبعة في فنجان وليس أمام السعودية واإلم��ارات إال 
اإلحتفاظ بماء الوجه واإلسراع الی مراجعة هذه المواقف 
التي قد تؤدي إلی تعليق بعض الدول العربية عضويتها 

في الجامعة العربية ومؤتمر التعاون اإلسالمي .
 و نحن في اليمن ندرك أهمية وضع نهاية للحرب العبثية 
التي تقودها السعودية مستخدمة إسلوب المكر والخديعة 
بداية معنا في اليمن ومن ثم مع حليفهم عضو مؤسس 
لمجلس التعاون ، من ناحيتنا في اليمن من أجل أن يسود 
األمن واإلستقرار ربوع الجزيرة العربية قاطبة ومن سالمة 
وضمانة األمن في المياة اإلقليمية لليمن وللدول المطلة 
على الخليج العربي والبحر األحمر فإننا علی إستعداد 
للدخول في حوارات ومفاوضات يمنية يمنية ومفاوضات 
يمنية سعودية تفضي إلی وقف الحرب  واالنسحاب الشامل 
والكامل من األراض��ي والمياه والجزر اليمنية المحتلة 
والتوصل إلی حلول سياسية ضامنة لجميع أطراف النزاع 
المسلح في اليمن وصواًل إلی إعادة إعمار ما دمرته قوی 

العدوان وفق الثوابت الوطنية والقومية والدولية. 

مما ال شك فيه بأن قطرائيل وقناة الخنزيرة 
الخير فيهما إال إلسرائيل وأمريكا ولكل أعداء 
األمتين العربية واإلسالمية ، ولطالما عملتا على 
إثارة الفتن والصراعات في المنطقة والترويج لمشاريع 
العمالة والخيانة ، ودعم مؤامرات تفكيك األنظمة 
العربية وتمكين الجماعات اإلره��اب��ي��ة المتطرفة 
من رق��اب األب��ري��اء وتصدير العنف والفوضى لدول 
المنطقة من ب��اب الغطرسة والتعالي والبحث عن 
الشهرة والزعامة وخصوصا من خالل تبنيهما لفوضى 
وهمجية وعبثية الربيع العبري التي هبت رياحها من 
قطر وسخرت لها قنوات خاصة لتغطية أحداثها 
وتزييف الوعي الجمعي للرأي العام العربي والدولي 
حول حقيقة هذه األحداث واألهداف الحقيقية التي 

تسعى لتحقيقها .
لم يسلم من شرورهما أحد ، فكانت قطر من أوائل 
الدول التي أعلنت عن فتح مكتب للتمثيل والعالقات 
اإلقتصادية مع إسرائيل  ، وكانت الخنزيرة هي السباقة 
ف��ي خ��دم��ة ال��م��ش��روع اإلس��رائ��ي��ل��ي م��ن خ��الل سياتها 
اإلعالمية المناهضة لمشروع المقاومة وتيار القومية 
العربية وتغذية الخالفات والمناكفات الفلسطينية - 
الفلسطينية ، وكانت تغطياتها لأحداث في فلسطين 
عبارة عن خدمات تجسسية لحساب الكيان اإلسرائيلي 
، ودائ��م��ا م��ا كانت قطرائيل والخنزيرة ف��ي الجبهة 
المعادية للعرب والمسلمين والمساندة لمخططات 
ومشاريع األعداء مستغلين اإلمكانيات المادية الهائلة 
التي تم تسخيرها لهذه القناة التي تحولت إلى شبكة 
إعالمية دولية تضم مئات القنوات الفضائية المختلفة 
، ولكن ورغم كل ذلك ، ونتيجة إلغراقها في الكذب 
والتضليل والتزييف فقدت مصداقيتها وتراجعت نسبة 
المشاهدين لها بشكل ملحوظ وخصوصا في بالدنا حيث 
تحولت إلى خصم وعدو لكل اليمنيين وخصوصا خالل 
الربيع العبري وزاد هذا الكره والعداء لها عقب ثورة 
21سبتمبر وإنحياز قطر إلى صف العمالء والخونة 
والمرتزقة بقيادة الدنبوع هادي قبل أن تعلن قطر 
مشاركتها وتأييدها للعدوان على بالدنا وتغطية 
الخنزيرة لأحداث بصورة مجافية للحقيقة كعادتها 
معتمدة على ك��ادر من اإلعالميين المرتزقة الذين 
ناصبوا وطنهم وشعبهم العداء والخصومة بفجور غير 

مسبوق .
واليوم وعقب أزم��ة قطر والتي قد تهدد بنسف 
ال��خ��ن��زي��رة وإغ��الق��ه��ا ، ت��م تسريب ش��ائ��ع��ات حول 
نية الخنزيرة إع��ادة فتح مكتبها في بالدنا ، ضمن 
المكايدات والمناكفات اإلعالمية والسياسية بين 
قطر والسعودية واإلمارات والبحرين ومصر ، حيث 
إستندت هذه التسريبات إلى تغير السياسة اإلعالمية 
للخنزيرة في تغطيتها لأحداث في بالدنا وداخ��ل 
العمق السعودي والتي تهدف من ورائها إلى دغدغة 
عواطف القوى الوطنية والدفع بهم للقبول بإعادة 
فتح مكتبها في صنعاء، غير مدركة فداحة وجرم 
ما قامت به قطرائيل والخنزيرة من جرائم ومؤامرات  
ضد اليمن واليمنيين ، وأنه ال يمكن للذاكرة اليمنية أن 
تنسى كل ذلك ، وأن ما تتعرض له قطرائيل اليوم هو 
بمثابة اإلنصاف واإلنتقام اإللهي ألرواح ودماء وأوجاع 

ومآسي اليمنيين التي كانت السبب فيها .
ال قبول بقطرائيل وال بالخنزيرة في صنعاء، ولن 
نقبل بهما وال بإعادة فتح سفارتهم ومكتبهم في 
صنعاء ، فال خير منهم يرتجى ، وال يمكن الوثوق 
بهم على اإلطالق  بعد كل ما جرعونا إياه من ويالت 
ومصائب ونكبات ، ) فذيل الكلب عمره ما ينعدل  ( 
وإن حاول التظاهر بخالف ذلك ،فسرعان ما سينكشف 
أمره ويعود ذيله لحالته الطبيعية الغير قابلة للتعديل 
إال في حالة إستئصاله نهائيا ، وما أشبه وضع الخنزيرة 

بوضعية ذيل الكلب ، فكالهما صعب التعديل .
وحتى الملتقى  ..... دمتم سالمين .

اإلرهابيون 
المستخدمون.. وبرضاهم

  د/علي الغفاري

األحری بقطر االنسحاب 
قبل الطرد

 حسين علي الخلقي 

النظام السعودي يخدم 
إيران والكيان الصهيوني

  محمد عبده سفيان 

للمرة األلف.. 
رهانكم خاسر

صرواح التاريخ والحضارة ..صرواح قلعة الصمود الوطني.
صرواح احدى مديريات محافظة مأرب ، تتعرض لهجمة 
شرسة من قبل  تحالف العدوان  بقيادة السعودية  واذنابها 
،فهذه المديرية  تتعرض  آلالف من  الغارات من قبل طيران 

العدوان ،الذي يشن عليها غارات بشكل هيستيري  .
صرواح قدمت خيرة رجالها ،وشبابها دفاعًا عن الوطن ..

صرواح المديرية المنكوبة التي دمر الطيران مساكن ابنائها  ،ويحرق 
مزارعها يوميًا من خالل قصفها  جوًا  ، او برًا عبر هجمات وزحوفات 

المرتزقة .
ان ما تتعرض له  هذه المديرية البطلة من عدوان همجي يظهر مدى 
حقد العدو  عليها وعلى  اسودها ، اضافة لحقده على مكانة صرواح  
وتاريخها الحضاري واالنساني القديم..،تاريخ  يمتد ألكثر من خمسه آالف 
سنة  حيث يتم تدمير ونهب تراثها ،وتاريخها الحضاري ،واستهداف 

مواقعها االثرية والتاريخية بشكل ممنهج .
وصرواح يشهد لها التاريخ- ماضيًا وحاضرًا- انها قلعة من الصمود 
واالستبسال والتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي  لكل غاز 

ومحتل.
 لقد اثبت ابناء صرواح الشرفاء بمختلف قبائلهم  صدق حبهم لوطنهم 

،وانهم قالع عصية في وجه العدوان ومرتزقته .
وليعلم الجميع  ان من ابناء صرواح األبية ابو الشهداء المناضل الكبير 
عبدالله راشد العيال الذي قدم خمسة من ابنائه شهداء في الجبهات 
،واحدا تلو اآلخر ،ماذا بعد هذا الفداء واإلقدام والصمود في وجه الغزاة 

المحتلين والمرتزقة .
وما المجزرة األخيرة التي ارتكبها طيران العدوان في اول ايام عيد 
الفطر المبارك ضد اسرة كاملة عنا ببعيد  ،حيث أقدم طيران العدوان 
على ضرب منزل احد المواطنين واستشهد اكثر من 9  بينهم نساء 
واطفال وشيوخ .فهذه المجزرة وغيرها تعد  شاهدًا حيًا على تضحيات  

وصمود ابناء هذه المديرية الشرفاء واالبطال  .
فصرواح كما عهدناها وفية مخلصة للوطن ،ستكون هي الصخرة 
الصلبة والقلعة الحصينة التي تتحطم عليها هجمات وزحوفات العدو 
ومرتزقته ،وستكون نقطة انطالقة لتحرير باقي مديريات محافظة 
مأرب التي ترزح تحت وطأة االحتالل االماراتي السعودي.. ان صرواح 
شامخة وصامدة ضد العدو منذ اكثر من عامين وافشلت كل مخططاته 

وتكتيكاته العسكرية.
فلصرواح وكل رجالها األبطال الشرفاء، كل الحب والوفاء والتقدير، من 
ابناء اليمن وقيادته السياسية والعسكرية ،وان تضحياتهم واستبسالهم 
ومالحم صمودهم ، سيسطرها شعبنا في انصع صفحات  تاريخه  ،فكما 
هو تاريخ صرواح محفور في سجالت الحضارة اليمنية القديمة ، سيضاف 
صمودهم هذا لسجالتهم البطولية ،والتي ستحكيها األجيال القادمة 

،وستدونها الكتب والسير التاريخية.
وان دماء الشهداء من ابناء صرواح وغيرهم من ابناء الشعب  اليمني 
الشرفاء  التي روت تربة اليمن الطاهرة ستكون سيواًل تجرف قوى 
العدوان المحتلين ،وستغرق المرتزقة والخونة والعمالء .. وبفضل 
تضحياتهم  سيشرق فجر النصر ،وسيدير اليمانيون عجلة التاريخ لبناء 
نا األبطال الذين وقفوا ضد  يمن التاريخ والحضارة . فرحم الله شهداء

العدوان .. وال نامت اعين الجبناء..
وعاش اليمن حرًا ابيًا .. والخزي والعار للخونة والعمالء.


