
هناك الكثير من الحقائق و المعطيات 
وال��ت��ص��ري��ح��ات  ال��ت��ي أطلقت ب��األم��س أو 
نسمعها اليوم والتي تؤكد ان دولة قطر 
ت��م��ول ال��ج��م��اع��ات  االره��اب��ي��ة  س���واء ك��ان��ت تلك 
الجماعات متفق عالميا على تصنيفها كجماعات 
إرهابية كتنظيم القاعدة وداع��ش  والنصرة او 
جماعات لم يتفق عليها كجماعة االخوان المسلمين 
و حماس وحزب الله  التي مازالت حتى اليوم عند 

بعض الدول تنظيمات غير ارهابية .
فعملية تمويل قطر لتلك الجماعات أصبحت 
حقيقة مؤكدة  ولكن مانريد ان نصل إليه ونوضحه 
هو هل تمويل وارت��ب��اط دول��ة قطر بالجماعات 
االره��اب��ي��ة يتم بتنسيق وتوجيه م��ن حليفتها 
الواليات المتحدة االمريكية  ام ان ذلك التمويل 
واالرتباط هو سياسة خاصة لدولة قطر بعيده عن 

حلفائها الغربيين ؟
اعتقد ان  اإلجابة على هذا السؤال ووفقًا لبعض 
الحقائق والمعطيات  تؤكد ان دولة قطر تلعب هذا 
الدور بتنسيق وتوجيه أمريكي، فمن ضمن الحقائق 
على ت��ورط قطر وأمريكا في تمويل للجماعات 
االرهابية  ما ذكره  حمد بن جاسم رئيس الوزراء 
ووزي��ر الخارجية السابق لدولة قطر في مقابلته 
االخيرة مع قناة PBS فقد أكد ان ما تعمله قطر 
من ارتباطات وتمويل للجماعات االرهابية كان 
بموافقة وتوجيه أمريكي لدولة قطر وذكر بعض 
الحوادث بقوله:  “قبل إجراء االنتخابات األولى في 
فلسطين، طلب منا األميركيون أن نتحدث إلى 
حماس لدفعها باتجاه المشاركة في االنتخابات”.

أما بخصوص استضافة الدوحة لعناصر من حركة 
“طالبان”، فأشار بن جاسم إلى أّن الواليات المتحدة 
طلبت من قطر استضافة خمسة عناصر من الحركة 
لكي يقوموا بمفاوضات، وتابع: “شعبنا سيكون 
سعيدًا إذا أرادت الواليات المتحدة استرجاعهم”.
تلك التصريحات دليل على ان أمريكا تستخدم 
قطر وث��روت��ه��ا المالية ف��ي إي��ج��اد ع��اق��ات بين 
قطر مع جماعات متهمة ب��اإلره��اب  او إرهابية 
تستطيع أمريكا فيما بعد استثمار تلك العاقات 
عند اللزوم واالح��ت��ي��اج.. لذلك فعملية مشاركة 

حماس في االنتخابات الفلسطينية  امر لم يكن 
في صالح حماس والفلسطينين نتيجة لما أحدثته 
تلك االنتخابات من انقسامات بين الفلسطينيين    
وكذلك مشاركة اخوان مصر في االنتخابات الرئاسية 
المصرية وف��وز مرسي لم يكن في صالح الحركة  
والتي كانت قد اتخذت القرار السياسي في بداية 
االم��ر بعدم المشاركة في االنتخابات الرئاسية 
باعتبار ان التوقيت للمشاركة كان غير مناسب 
للجماعة  ول��ك��ن قطر اقنعت جماعة االخ���وان 
ب��ض��رورة ال��م��ش��ارك��ة  ليحدث م��ا ح��دث بحسب 
توجيهات المخرج االمريكي ذلك من جانب ومن 
جانب آخر ان دولة قطر تتواجد فيها ثاني اكبر 
قاعدة أمريكية عسكرية   والتي تشارك قطر 
في اإلنفاق العسكري عليها وتوفر على االقتصاد 
االمريكي تكلفة اإلن��ف��اق.. من غير المنطقي ان 
تقوم قطر بتمويل جماعات ارهابية بدون موافقة 
ومشاركة وعلم االدارة االمريكية ومخابراتها بذلك 
التمويل كون  قطر تدرك ان من الخطر  ان تمارس 
سياسة ال ترغب فيها أمريكا  خصوصا وانه تتواجد 
على اراضيها قاعدة أمريكية فيها عشرة آالف من 
الجنود األمريكيين يقارب عددهم عدد الجيش 
القطري فهذه القاعدة قادرة على استعمار قطر 
خ��ال ساعات ل��ذا  فليس من السياسة الناجحة 
والجيدة ان تمول قطر جماعات ارهابية بدون 

تنسيق مسبق مع االدارة االمريكية .. 
ومن جانب آخر فإن اتهام فرنسا لقطر بتمويلها 
جمعات ارهابية في دولة مالي اثناء حرب فرنسا 
ع��ل��ى ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة ق��ب��ل ع���دة س��ن��وات  
اتهام سرعان ما تخلت عنه فرنسا وتناسته كون  
المخابرات االمريكية أشعرت فرنسا ان هذا الدعم 
والتمويل القطري هو بتوجيه وسياسة منهم، وان 
انخراط دولة قطر مع تلك الجماعات  هو من أجل أن 
توفر لهم  معلومات  عن تلك الجماعات اإلرهابية  
مع توجيهها بعض التوجيهات الخاطئة  التي من 
شانها ان تشوه صورة االسام وكذلك مكن قطر 
من القيام بعملية وسيط بين الجماعات االرهابية 
عندما يحتاج المجتمع الدولي لوسيط لحل بعض 
المشاكل وتحرير أسرى يقعون في أيادي جماعات 

اره��اب��ي��ة مثل ال��راه��ب��ات ف��ي س��وري��ا وغيرها من 
العمليات التى استطاعت قطر استرجاع كثير 
من األشخاص من قبضة اإلرهابيين بواسطة دفع 

الفدية وغيرها من السياسات. 
وهكذا يبدو ان ال��دور ال��ذي تلعبه قطر أشبه 
ب��زراع��ة الجواسيس والمخبرين ف��ي الجماعات 

اإلرهابية.. 
وعلى ذلك تخلت فرنسا عن اتهام قطر بتمويل 
اإلره��اب بالرغم من ان  الحصار والمقاطعة التي 
تفرضها بعض دول الخليج اليوم  كانت فرصة 
لفرنسا لتجديد هذا االتهام لدولة قطر ولكنها لم 
تفعل ذلك بل نجدها تدعم الوساطة لحل الخاف 
بين دول الخليج ورفع الحصار او المقاطعة لدولة 
قطر كما قامت بتنفيذ مناورات عسكرية فرنسية 

قطرية أزعجت السعودية واإلمارات بشدة.   
ومن تلك المؤشرات أيضًا  التي توكد على وجود 
التنسيق الكامل بين قطر وأمريكا  في تمويل 
جماعات ارهابية التناقض الذي نشاهده اليوم في 
مواقف مسؤولي االدارة االمريكية بخصوص اتهام 
بعض دول الخليج ومصر لقطر بتمويل اإلرهاب  
فموقف أمريكا متذبذب ويقع في المنطقة الرمادية 
ناهيك عن ان أمريكا أطلقت التصريحات الرمادية 
والمتناقضة بشأن اتهام تمويل قطر لإلرهاب بعقد 
صفقة بيع طائرات إف ١٥  لدولة قطر وكذلك 
اجراء تدريبات ومناورات عسكرية بحرية أمريكية 
قطرية  وهذه أدلة واضحة على رفض أمريكا لفكرة 
اتهام قطر بتمويل اإلرهاب في الباطن السياسي 
االمريكي،  وبالرغم من ان أمريكا تتزعم محاربة 
اإلرهاب اال انها لم تدرج قطر ضمن  الدول  التي 
ترعى اإلرهاب مثل ايران  وسوريا باستثناء تلميح 
بسيط وعلى استحياء في التقرير السنوي لوزارة 
الخارجية االمريكية ذكر ان هناك بعض الكيانات 
واألشخاص القطريين يعملون بتمويل جماعات 

ارهابية بعيدًا عن علم دولة قطر بذلك..
  تلك المعطيات والمؤشرات السابق ذكرها توكد 
حقيقة  ان دعم وتمويل دول��ة قطر للجماعات 
اإلرهابية كان واليزال بتنسيق وإشراف المخابرات 

االمريكية
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الرئيس األمريكي ترامب يعطس، والملك سلمان 
يصاب بالزكام.. وقت األصيل يعلن البيت األبيض 
أن ترامب ممغوص، فا يأتي المغرب إال وقد أصيب 
آل ثاني بالزحار.. يقرر ترامب زيارة السعودية، فيتحول 
الملك سلمان إلى رئيس لجنة تحضيرية، تجهز مراسم 
االستقبال الكبير، وترتب مقرات اإلق��ام��ة، وتستدعي 
له الملوك والرؤساء الذين سيجتمع بهم إللقاء األوام��ر 

والوصايا.
 تأتي السيدة ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة إلى 
إم��ارة خليجية، فيفدون إليها من الرياض وملحقاتها 
سراعًا، ويظهرون في يوم سبتهم شرعًا لصائدة السيادة 
والمال والكرامة وحقوق المستعمرين .. هي عادة بدوية 
لها تاريخ، فقد كان كلينتون يسعل وفهد يصاب بالحمى، 
بوش يخافت وآل الصباح يؤذنون، بطن أوباما تنتفخ، وآل 
ل الحيران: لماذا كلما  خليفة وزايد يضرطون.. ثم يتساء
جاءت انتخابات بريطانية أو إسرائيلية أو أمريكية، يجن 
هؤالء ويبددون ثرواتهم حتى في االنتخابات األمريكية، 
وإعامهم يدوخ المواطن العربي، بالفروض واالحتماالت 
والتصريحات والتحليات االستراتيجية جدًا، حول ما هو 
مصيرنا لو تغلب حزب العمال على المحافظين؟ وماذا لو 
فاز المرشح الديمقراطي؟ كيف ستمسي دولنا لو كسب 
المرشح الجمهوري؟ ما وضع الضفة والقطاع إذا كسب 

الليكود؟
ال��ج��واب واض���ح.. ي��درك��ون أن الممسكين بعقاالتهم 
العربية األصيلة، م��وج��ودون ف��ي البيت األب��ي��ض، وفي 
المكتب البيضاوي أواًل.. الرئيس األمريكي الجديد ترامب 
زار السعودية وحضر أرواحهم وأجسادهم في يومين، 
و«نعث« خليجهم »نعثة« صغيرة، بمجرد طرحه أمامهم 
نقطة واحدة من نقاط ضعفهم أمامه.. اإلرهاب.. فكيف 
لو ضغط بقضايا موجعة لهم مثل الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان؟ لكن بوصفه تاجرًا ومرابًا كبيرًا لم يهتم بهذه 
قدر اهتمامه بزبائن شركاته التجارية وفنادقه ومنتجعاته 
الترفيهية، وهم غالبًا نفاطية أثرياء.. في المساء يؤيد 
الحصار السعودي على قطر، ويؤكد أن لديها تاريخًا عريقًا 
في دعم اإلرهاب، وفي الصباح يتجهز الستقبال الزبون 

القطري الذي سيشتري 32 طائرة إف ١6 جديدة.
 رئيس أمريكي جديد ال يعني سوى أن ملكية العبيد قد 
انتقلت إلى مالك جديد، رئيس أمريكي يعني بالنسبة لهم 
رئيس الدولة المتحكمة بالنفط والمال والقرار، الرئيس 
المبقي المزيل الخافض الرافع الراضي الغاضب، رئيس 
جمهورية اإلف ١6 والباتريوت والحامات والمسقطات، 
والتكنولوجيا المتقدمة واإلع��ام المدوي، والمخابرات 
ت انقابًا ف��ي قطر مثًا يمكنها ان��ج��ازه..  التي ل��و ش��اء
بزيارة واحدة أربكهم ترامب، ومن قضية واح��دة، هي 
اإلرهاب، سلبهم مئات مليارات الدوالرات، وسلبهم معها 
األخوة العربية والنخوة والكرامة، وهز اتحادهم الخليجي 
وتضامنهم اإلسامي.. شرخهم، وجعلهم يتصايحون: 
أنا ضد اإلره��اب، وجاري يموله.. كل واحد منهم يفضح 
الثاني، أنت ممول لإلرهاب، قال ال أنت الداعم لإلرهاب، 
وكلهم في الحقيقة سواء، ومحنتهم أنهم جميعًا ممولون 
وداعمون وناشرون لإلرهاب، وال يستطيعون التحرر منه 
بسلخ جلودهم.. هي »نعثة« ترامبية مخططة، ال تنفع 
معها مساعي الكويتي وال تضرها تويتيرات قرقاش، 
وفقط السيد ترامب على جمعهم في البيت األبيض لو 
يشاء قدير، وسيحل القضية بكلمة واحدة منه، لكن متى؟ 

هذا أمر في علمه هو.

زاوية حارة

بدون زعل

  فيصل الصوفي

 حسين علي الغانمي

 عبدالفتاح علي البنوس 

حثالة التاريخ

خوارج العصر 
وفوبيا عفاش

منذ كنت صغيرا وانا اسمع خطباء وأئمة المساجد يدعون عقب 
كل خطبة أو محاضرة بهاك الكفار »اليهود والنصارى«.. ومن تلك 
األدعية التي لم أكن احب سماعها وال اقبلها كوني أعدها أدعية 
تعكس ضعفا وهوانا وقلة حيلة من ناحية .. وتكشف من ناحية ثانية عن 
التطرف الديني والتحريض على كراهية ورفض اآلخر المختلف عنا دينا 

وعقيدة وهوية وثقافة - من تلك األدعية : 
»اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم ومن فتح ديار اإلسام لهم.. 
اللهم أعم أبصارهم وصم آذانهم وأفقر غنيهم واجعل الدائرة عليهم ورمل 

نساءهم ويتم أطفالهم
ودمر أسلحتهم واخسف بهم األرض وسلط عليهم من ال 

يخافك وال يخشاك وال يرحمهم«.. 
وأيضا.. »اللهم زلزل اراضيهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر 
وارنا فيهم عجائب قدرتك .. اللهم اجعل نساءهم واموالهم 

وممتلكاتهم غنيمة لنا«..!!! 
وغيرها من األدع��ي��ة التي تقشعر لها األب���دان .. وتنفر 
سامعها وتبعده عن هذا الدين وكل من يعتنقه ويؤمن به .. 
فما بالنا إن كان من يسمعها يهوديا أو مسيحيا يرغب الدخول 
في اإلسام واإليمان بدين الله المنزل على نبينا محمد صل الله 

عليه وآله وسلم ؟!!! ..
هل هذا هو اإلسام بالله عليكم.. هل حثنا نبينا عليه افضل 
الصاة والسام على الدعاء بمثل هذه األدعية بما تكتنفه من 
غلظة وغلو وتطرف وتشدد..  واإلس��ام ب��راء منها .. وهل 
أمر الله نبيه محمد بتعليمنا مثل هذه األدعية البائسة وغير 
ِبَما َرْحَمٍة 
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فكيف ستدعو اآلخر المختلف لإلسام واإليمان بدين الله وأنت تدعو عليه 
بالبؤس والشر والهاك وسبي نسائه وأطفاله وأمواله ؟!! 

هل منهج الدعوة اإلسامية يقوم على الرفق واللين والرقة والرحمة..، أم 
يقوم على العنف والشدة والغلظة والنقمة.. ؟!! 

وماالمقصود من قوله تعالى »وجادلهم بالتي هي أحسن«؟! .. 

المقصود هنا الحوار مع المخالفين بأحسن الطرق وأرق األساليب التي 
تقربهم وال تبعدهم.. تحبب فيهم اإلسام وال تنفرهم وتدفعهم لكراهيته 

أكثر وكراهية كل من يدين بدين اإلسام..!! 
منذ عشرات السنين ونحن نستمع من عتاولة الدين إلى مثل هذه األدعية 
فماذا كانت النتيجة.. هل استجاب الله لها  وأصبحت باد اليهود والنصارى 

بايدينا، ونساؤهم سبايا ..؟! 
الله سبحانه وتعالى لم يستجب لمثل هذه األدعية النها ليست من اإلسام 

ولم تتضمنها دعوته ورسالة نبيه عليه افضل الصاة والسام.. 
والمخزي والمخجل أننا مازلنا نستمع لمثل هذه األدعية من قبل تجار الدين 
ممن يعتلون المنابر ويظهرون على الفضائيات ولكن بطريقة أخرى أكثر 

غباء وبؤسا وحمقا.. 
اليوم هؤالء الذين اليفكرون إال بسبي النساء واألطفال والفوز بالغنائم يدعون 
بنفس تلك األدعية وكل منهم يسقطها على المسلم اآلخر حسب اختاف 

التوجهات والمذهب..، بل ويكفرون بعضهم بعضا..!!!! 
وا للدين اإلسامي ولنبينا األعظم ورسالته الفاضلة وبسببهم تحول  أساء

اإلسام إلى إرهاب والمسلمون إلى إرهابيين..!!! .
هذه هي الحقيقة الواقعة والماثلة للعيان اليوم وال يمكن 

نكرانها أو تجاهلها والقفز عليها.. 
كل هذا بسبب الخطاب الديني المليئ بالجهل والتخلف 
والغباء والحماقة..؛ والمشكلة األكبر أن هناك من تجار الدين 
من يسمون أنفسهم علماء ومشائخ ودعاة يصرون على 

االستمرار بهذا المنهج الغبي والبائس.. 
ياتجار الدين انظروا الى حواليكم والى بلدانكم وشعوبكم 
كيف تحيا وتعيش اليوم.. حروب.. قتل.. دمار.. بؤس.. 
شقاء.. ن��زوح.. تهجير.. فقر.. م��رض.. وك��أن أدعيتكم 

البائسة تلك انعكست على بلدانكم وشعوبكم.. !!!! 
تجار الدين هؤالء هم دعاة الغلو والتشدد والتطرف.. 
المروجون للقتل تحت مفهوم عقدة األجنبي أو » الكفار 

والمشركين ».
هؤالء هم من يسهمون في إشاعة الخراب والدمار في 
أوطاننا .. وه��م من يشوهون اإلس��ام ويدفعون اآلخر 

لاستمرار في إلصاق صفة اإلرهابي بكل عربي ومسلم..
فما أحوجنا إلى خطاب ديني توعوي يعتمد الوسطية 
وينتهج االعتدال ويدعو لتجاوز كل المخلفات .. وكل 
المؤامرات التي تتأبط بنا وبأوطاننا الشر .. ما أحوجنا إلى 
خطاب يوحد وال يفرق .. يجمع وال يشتت .. يحدد معالم الغد التي حددها 

لنا اإلسام دينًا وفكرًا ومنهاج حياة .
ما أحوجنا إلى االصطفاف الجمعي ضد كل لغات التطرف والغلو واإلرهاب..، 
واإلدراك بأن ديننا دين حب وسام وكلمة طيبة.. ال دين يحرض على اآلخر 

المختلف ويدعو لقتله وهاكه ودماره وسبي »نسائه«.. 
استيقظوا ياأمة ضحكت من جهلها األمم.. !!

قتلوه في جامع الرئاسة ، فكتب الله له الحياة  ، 
تآمروا على إخراجه من وطنه ورفعوا شعار )ارحل( 
، فوثب شامخًا ثابتًا في أرضه وبين أبناء شعبه كثبات 
وشموخ عيبان وعطان ، وعمل على ترحيلهم تباعًا 
الواحد تلو اآلخر بدهاء سياسي وحنكة قيادية لطالما 
ع��رف بها ، تآمروا على إسقاط حكمه واالن��ق��اب على 
شرعيته الدستورية ، فكان السباق إلى التنازل عنها 
طواعية ،حقنًا للدماء وحرصًا على الوطن ومكتسباته ، ولم 
يتشبث بها ويتخندق خلف شرعيته الدستورية، مجسدًا 
نموذجًا يحتذى به بين القيادات والزعامات العربية ، 
رغم أنه كان يمتلك كافة األدوات والوسائل الكفيلة بردع 

خوارج العصر والعودة بهم إلى جادة الحق والصواب  .
سلطوا سرايا المهرجين واألفاكين والمرتزقة  لتأليف 
األغاني واألناشيد التي تنال منه وتقدح فيه وتؤلب  الناس 
عليه وتحرضهم ضده ، وتجرح في شخصيته، وتنبزه 
بألفاظ سوقية مبتذلة ، كل ذل��ك وه��و من تنازل عن 
فترته الرئاسية الدستورية ،وحقن الدماء التي كانت 
ستسفك عقب جريمة النهدين وكأنهم نشأوا  وتربوا 
على كراهيته والحقد عليه بهذه الطريقة التي تنم عن 
أمراض مزمنة تستوطن قلوبهم المأزومة ، فصار عفاش 
هاجسهم اليومي،  عفاش صنع ،عفاش ترك، عفاش قال 
، عفاش عمل ،عفاش اشترى، عفاش باع ، عفاش معه 
، عفاش عليه ، وكأنهم ال يستطيعون إثبات حضورهم 

أو التعريف بأنفسهم إال عندما يتحدثون عن عفاش .
إذا مات مريض في مستشفى قالوا عفاش السبب ، إذا 
انقلبت سيارة في طريق قالوا عفاش السبب ،وإذا تطلقت 
واحدة قالوا كله بسبب عفاش ، وإذا ماتت دجاجة أحدهم 
قالوا كله من عفاش ، وإذا منع الله قطر السماء قالوا كله 
دبور عفاش ، وإذا ما تساقطت األمطار بغزارة وجرفت 
السيول المنازل واألراضي الزراعية والمواشي قالوا كله 
بسبب عفاش ،المهم صار عفاش بالنسبة لهم شغلهم 
الشاغل، يرهبهم إذا تكلم، ويرعبهم ويقلقهم إذا غاب  
، يخافون منه حتى تحول خوفهم هذا إلى فوبيا مزمنة 
وخصوصًا عقب تحالفه مع أنصار الله ووقوفه إلى جانب 
وطنه وشعبه في مواجهة العدوان السعودي اإلماراتي 
األمريكي على بادنا ، بعد أن عملوا على وضع مختلف 
العقبات والعراقيل للحيلولة دون تحقيق هذا التحالف 

الوطني.
فزاد ذلك من حالة الفوبيا العفاشية التي تعتريهم ورفع 
من وتيرتها وخصوصًا بعد أن باعوا أنفسهم للشيطان 
الرجيم وقرنه اللعين ، وتحولوا إلى مرتزقة عماء يقتاتون 
من مكرمات وعطايا اللجنة الخاصة السعودية، وأفرطوا 
ة إليه بعد أن  في الخصومة والكراهية والحقد واإلس��اء
تذوقوا حاوة الرياالت السعودية والدراهم اإلماراتية 
، ف��ي مشهد يعكس وضاعتهم وقبحهم وخستهم 
التي ال ينافسهم عليها أحد ، يتطاولون على عفاش 
ويشككون في وطنيته ألنه وقف مع شعبه ووطنه ، 
ويمجدون الخونة والعماء الذين أيدوا العدوان ووقفوا 
إلى صفه وقاتلوا معه ضد وطنهم وشعبهم، يتهمونه 
بالعمالة، وهو يعمل لوطنه وشعبه ، قالوا بأنه يمتلك 
أرصدة بمليارات الدوالرات وعندما طلب منهم تجميدها 

ومصادرتها بلعوا ألسنتهم ولزموا الصمت .
إنه عفاش المواطن اليمني الذي حكم شعبه ألكثر من 
33عامًا ،أصاب فيها وأخطأ ، ونجح وفشل ،إنه عفاش 
صاحب المنجزات الماثلة للعيان والتي عمل وما يزال 
العدوان على تدميرها والنيل منها ، عفاش الذي نذكره 
وسنظل نذكره بكل خير ، كيف ال وهو من وقف أمام 
العالم من أجل شعبه ووطنه وظل وما يزال صامدًا ثابتًا 
في وجه العدوان، يرقب األحداث عن قرب، متطلعًا إلى 
اللحظة الفارقة في تاريخ اليمن التي يعلن فيها أبطالنا 
المغاوير من جيشنا ولجاننا االنتصار على الشيطان 
وكسر قرونه وإفشال كافة مخططاته ومؤامراته.. إنه 
عفاش مرعب الخونة والعماء والمرتزقة الذي سيظل 
يؤرق مضاجعهم وكابسًا على أنفاسهم، ومحتفظًا بحبه 

ومكانته لدى أنصاره وكل محبيه .
وحتى الملتقى  ...... دمتم سالمين .

سيد وعبيد

  معمر احمد عبد اللطيف راجح 

قطر تمول  اإلرهاب بتوجيه 
أمريكي

 راسل عمر

تجار الدين.. وعقلية 
السبي والغنائم!!

ونحن نعيش اليوم ووطننا اليمني يتعرض 
لعدوان سعودي غاشم منذ ثاث سنوات 
تنفيذا لمؤامرة خليجية بريطانية امريكية 
تستهدف ام��ن اليمن ووح��دت��ه وس��ي��ادت��ه.. ب��دأت 
تفاصيل هذه المؤامرة عقب تحقيق الوحدة اليمنية 
في الثاني والعشرين من مايو عام ١٩٩٠ م على يد 
الزعيم علي عبدالله صالح باالتفاق مع قيادة الشطر 
الجنوبي سابقا ممثا باألستاذ علي سالم البيض الذي 
تراجع عن الوحدة واعلن االنفصال  في عام ٩٤ بعد 
ان تم االستفتاء الشعبي على الوحدة والدستور كخيار 
شعبي لكل افراد الشعب اليمني شماال وجنوبا وشرقا 
وغربا وجاء هذا الموقف من علي سالم البيض تنفيذا 
ألجندة بعض دول الخليج ومن ورائهم بريطانيا الذين 
ساءهم تحقيق الوحدة فبذلوا االموال والدعم ليتحول 
االنفصال الذي اعلنه البيض إلى امر واقع لكن ارادة 
الشعب اليمني وقيادته السياسية كانت اق��وى من 
مؤامرة تمزيق الوطن حيث التف الشعب حول الجيش 
وقيادته السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس مجلس الرئاسة آنذاك واستطاعوا القضاء على 
دعاة االنفصال بعد استنفاذ كافة الوسائل السياسية 

في احتواء االزمة التي تعقدت كثيرا بعد اعان البيض 
االنفصال واعان الحرب ضد الجيش اليمني  في عدد 
من المعسكرات وباءت محاولة االنفصال بالفشل رغم 
الدعم المقدم من بعض الدول الخليجية وانتصرت 
ارادة الشعب وتعمدت الوحدة بدماء ابناء اليمن في 
الجنوب والشمال في تاريخ ٧ يوليو ٩٤م باعتبار 
الوحدة والديمقراطية خيارًا شعبيًا ووطنيًا  اختاره 
الشعب اليمني با رجعة ورغ��م ماتحقق للشعب 
اليمني في ظل دول��ة الوحدة والديمقراطية اال ان 
اع��داء اليمن ظلوا ينسجون المؤامرات ويتحينون 
الفرص لانقضاض على الشعب اليمني ووحدته 
ومنجزاته وتجلت هذه المؤامرة بشكل واض��ح في 
عام 2٠١١م  تحت مايسمي الربيع العربي وما افرزه  
من مخططات لتدمير اليمن وتمزيقه وادخاله في 
اتون حرب اهلية اال ان حكمة الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس الجمهورية احبطت مخطط الحرب 
االهلية بتنازله طواعية ع��ن الحكم ورغ��م ذلك 
ظل اعداء اليمن في الخارج وعماؤهم في الداخل 
مستمرين في محاولة تمزيق اليمن وتدميره من 
خال هيكلة الجيش ومايسمى بمشروع االقاليم لكن 

هذا المخطط قوبل برفض شعبي جعل اعداء اليمن 
يقومون بعدوان غاشم على الشعب اليمني بقيادة 
السعودية وحلفائها الدوليين بريطانيا وامريكا 
والكيان الصهيوني وعمائها في الداخل ممثا في 
الفار ه��ادي وح��زب االص��اح )االخ��وان المسلمين (  
واالنفصاليين   لتدمير مقدرات اليمن وتمزيقه إلى 
دوي��ات صغيرة.. ورغ��م ماتحقق لهم من تدمير 
لمقدرات الشعب اليمني منذ ثاث سنوات اضافة إلى 
احتال  جنوب الوطن والسعي لفرض خيار االنفصال 
كأمر واقع تنفيذا للمخطط القديم اال ان ارادة الشعب 
اليمني ومقاومته للعدوان السعودي وحبه لوحدة 
اليمن سيظل  المظهر االبرز كخيار للشعب اليمني 
حتى تحقيق النصر وطرد االحتال االجنبي من جنوب 
الوطن.. وكما استطاع الشعب اليمني طرد االستعمار 
البريطاني من جنوب الوطن في 3٠ نوفمبر ١٩6٧م 
وتحقيق الوحدة واالنتصار على االنفصاليين في 
الماضي القريب فاشك اننا سننتصر على العدوان 
السعودي  الغاشم ومشروعهم التمزيقي لليمن 
وستنتصر ارادة الشعب اليمني ووحدته وسيادته 

الوطنية.

   سمير النمر 

٧ يوليو خيار شعبي وسياسي  
النتصار  الوحدة اليمنية 

انه لمذهل حقًا أن يصمت كل العالم عن قضيتنا بكل 
منظماته السياسية والثقافية واإلنسانية ويتجاهلها 
واليتحدث عنها او حتى يشعر بأنها موجودة .. إنها 

قضية يجب ان يكون لها حقوق القضايا الكبرى.
من المنطق ان  تكون قضيتنا مع دولة العدوان)حثالة التاريخ( 
من أعظم القضايا العالمية التي يجب ان تحظى بكل اهتمامات 
وهموم جميع المنظمات الدولية متعددة الحوافز واألهداف 
والشعارات الن الصمت الفكري واالخاقي والنفسي هو أبلد وأنذل 

أنواع الصمت.
كيف صمتت وعميت عيون وضمائر  كل العالم وكيف سحرت 
لتصاب بكل هذا العجز والقسوة بهذا القدر من االستمتاع 
بمجازر آل سعود .أي��ن أصحاب الضمائر الحية من مرتزقة 
العدوان ,أم��ا آن لكم أن تعودوا إلى رشدكم وتحكموا العقل 
والمنطق وتكونوا القوة الحامية والمدافعة عن بلدنا اليمن 
أرضا وإنسانا والدرع الواقي للوطن من كل المؤامرات والدسائس 
واألطماع االستعمارية الجديدة واألعمال والممارسات المقيتة 
الهادفة الى تركيع الشعب اليمني وتمزيق نسيجه االجتماعي 
وتدمير بناه التحتية والمنشآت االقتصادية العامة والخاصة 

وتدمير مقدرات الجيش واالمن .
وإذا كنتم مصرين على غيكم فالوطن كان وسيظل عصيًا على 
الخنوع واالستسام ولن يقبل أبناؤه إطاقا بمن يدنس طهارة 
ترابه , ومهما كانت المخططات التآمرية لتحالف العدوان فإنها 
ستتحطم على صخرة صمود جيشنا العظيم ولجانه الشعبية 
الذي ينكسر أمام صابته أعتى تحالف عدواني همجي عرفه 
التاريخ.. فنحن نعتز ونفتخر بأبطالنا الذين سيعيدون للتاريخ 
مجده ويثبتون للعالم أجمع أن اليمنيين كانوا ومازالوا وسيظلون 
أولي قوه وأولي بأس شديد اليهابون الموت من أجل الدفاع عن 
الوطن وحماية أمنه واستقراره ومقدراته والذود عن حريته 
وكرامته وسيادته ودحر كل من تسول له نفسه المساس بذرة 

من تراب هذا الوطن الغالي


