
ــل املثقف  ــط رفيع يجع ــة والسياسة خي ــني الثقاف ب
ــدود املمكن واملسموح  ــش املتاح ويف ح ــرك يف الهام يتح
ليصل صوته إىل أكرب عدد من الشعب، ويف عاملنا العربي 
تسعى سلطات الحكم إىل االستحواذ عىل أدوات التعبري 
لتغدو صوتاً وصورة وكلمة مكتوبة أو مسموعة صدى ملا 
ــم الرسائل التي تريد  ــد الدولة التعبري عنه كي ترتج تري
إيصالها إىل الناس لتكون مواقف البسطاء تأييداً مطلقاً  
ــاً لحقوق  ــت انتهاكاً صارخ ــات الدول وأن مثل لسياسي
ــت أبسط قيم االنتماء واعتسفت حرية  املواطنة وخالف

التعبري . 
ــط األوراق وتحويل  ــرف خل ــف املنح ــع املثق يستطي
األحكام املزيفة إىل حقائق ومسلمات ال يرقى إليه الشك 
ــي عن غريه ،  ــز املثقف الوطن ــو املحك الذي يمي ــذا ه ، ه
ــن سبب صمت  ــربى الناتجة ع ــح الكارثة الك وهنا تتض

ــف العربي ملا يجري يف اليمن ، بعد عامني  وتجاهل املثق
ــذي ال يعرف  ــرشس ، ال ــو أمريكي ال ــدوان السع ــن الع م
لإلنسانية أي قيمة ، نوجه خطاب لوم وعتاباً للمثقفني 

والكتاب العرب . 
نتساءل بمرارة !!: أين أنتم من حرب اإلبادة والجرائم 
ــد الشعب اليمني ، أقدام فاجرة  البشعة التي ترتكب ض
ــل الحضارة  ــداد وتدمر هياك ــورة تدنس أرض األج مأج
ــزاز كل عربي ، هل تجمدت  اإلنسانية مصدر فخر واعت
ــوت يف كل لحظة  ــي يواجه امل ــان اليمن ــم واإلنس أقالمك
ــراض تفتك به  ــار واألم ــة للفناء والدم ــه معرض ، وحيات
ــن كل هذا ؟!! هل آن  ــوع يمزق أحشاءه ، أين أنتم م والج
ــن سباتها وأن  تسهم يف إعادة  ــذه األقالم أن تصحو م له
ــن اليأس واإلحباط من  ــل إىل نفوس اليمنيني بدًال م األم

كل ما يمت بأدنى صلة إىل العروبة واإلسالم . 

ــو الغالب ، أم أن  ــق ؟! وأصبح الباطل ه ــل غاب الح ه
ــد الفرجة والتعاطف  ــوا وانتقلوا إىل مقاع املثقفني ترهل
ــرة املالية لدى  ــدوا للوف ــن سج ــط ، واآلخري ــب فق بالقل
ــوا يف عداء  ــون يف الطموح ودخل ــن يبالغ ــود الذي آل سع
ــة ، وأصبحوا  ــدول العربي ــم ال ــح مع معظ ــالف واض وخ

خطراً يهدد كيان األمة ومقومات  وجودها . 
ــة لم يستنث حتى  ــف غطرسة وغرور هذه الدول لألس
ــوة األعداء  ــو ( األخ ــد سيناري ــي ، وامت ــت الخليج البي
ــات  ــاد اللقط ــن استبع ــا ، إذ ال يمك ــة ذاته ) إىل املنظوم
ــرص كل منهما  ــارات وقطر  ، وح ــن طموح اإلم ــرة م املؤث
ــى إرسائيل ، ليس من العدو  عىل االحتماء بأمريكا وحت
ــا ومستقبلها ، بل  ــدد مصريه ــي لألمة الذي يه الخارج
ــالم والكوابيس التي خلقتها بفعل  من السعودية واألح
ــه تنهش لحم  ــوازن ، من أجل ــي غري املت ــا العبث طموحه

ــرة عىل املشهد  ــاء األمة وتحاول السيط األبرياء من أبن
ــي للتحكم يف املواقف ، وتحديد مشاعر وانفعاالت  العرب

التعاطف مع قضايا األمة األساسية . 
ــال تواجه بصمت مطبق ،  ــة، أن كل هذه األعم املشكل
ــؤ واملوافقة الضمنية ، ناهيك عن  ال يختلف عىل التواط
من ينافق املعتدين مقابل الفتات من املال املدنس بشكل 
ــم ، ويواجه عقابني يف  ــي ، واليمن منبع العروبة يتأل علن
ــي صهيوني بريطاني ملواقفه من  آن واحد ، األول أمريك
ــه الحقد والعداء  ــة األساسية ، والثاني دافع قضايا األم
ــا جعلنا نخاطب  ــود ، وهو م ــاق آل سع ــل يف أعم املتأص
ــاء للعروبة ، ونقول:  ــي واع صادق االنتم كل مثقف عرب
ــاراً جائراً ، حال دون  ــب اليمني يباد ويواجه حص الشع
وصول أبسط االحتياجات ، وجعل املجاعة تهدد حياة 
اليمنيني بالفناء والتأرجح بني البقاء واملوت ، واألمراض 
ــدوان املمنهج  ــل صامت عىل هذا الع ــك بالبرش والك تفت

الذي لم يسبق له مثيل يف التاريخ اإلنساني . 
ــم توقظ الضمائر من سباتها  لألسف، هذه األوضاع ل
ــد العدوان ، ولم  ــم يخلق رأياً عاماً ض ــى التعاطف ل ، حت
ــف  املعاناة ، وكأن أنهار  ــول إىل سياسة عربية تخف يتح
ــظ  ــم توق ــة ل ــال املمزق ــاء واألطف ــالء النس ــاء وأش الدم

اإلحساس لدى أي مثقف عربي.
 فهل من صحوة ؟!! نأمل ذلك ، والله من وراء القصد ..

ــو أمريكي عىل  ــو صهي ــدوان السع ــف الرش والع ــاع تحال ــد استط لق
ــم، أن يدمر  ــم والظال ــري الغاش ــه الربب ــر عدوان ــني من عم ــدى العام م
ــا يف ذلك املوانئ واملطارات  ــى التحتية يف اليمن تدمرياً شبه كيل بم البن
ــد واملقابر  ــات واملساج ــدارس والجامع ــات وامل ــع واملستشفي واملصان
ــرق والجسور  ــب الرياضية والط ــني ومزارعهم واملالع ــازل املواطن ومن
ــي الحيوية العامة والخاصة، وبمعنى أصح قىض عىل  واملنشآت واملبان
ــاء عرشات اآلالف من األطفال والنساء  كل مقومات الحياة، وسفك دم
ــم، بواسطة  ــا اليمني املسلم املسال ــن أبناء شعبن ــني األبرياء م واملدني
ــة الحديثة واملتطورة، واستطاع كذلك  طريانه وبوارجه وسفنه الحربي
ــاً وحرمان شعبنا اليمني من  ــرض عىل بالدنا حصاراً برياً وبحري أن يف
دخول الغذاء والدواء واملشتقات النفطية وباقي مستلزمات ومتطلبات 
ــي األخرس أن  ــذا التحالف الشيطان ــا استطاع ه ــاة األخرى، كم الحي
ــة يف البالد  ــة اقتصادية خانق ــع أرزاق الناس وخلق أزم ــب يف قط يتسب
ــادر مرتبات مليون ومائتي ألف موظف يمني ملا يقارب  وأن يقطع ويص
ــه الخونة واملرتزقة وعىل  ــر، بواسطة أدواته القذرة وعمالئ الستة أشه
رأسهم الرئيس "الكارثة" الدنبوع هادي، الذي أصدر قراره الشهري نقل 
ــن ثم العمل عىل نهب ومصادرة مبلغ الـ400  البنك املركزي إىل عدن وم
ــة يف روسيا واملخصصة لرصف  ــال من العملة اليمنية املطبوع مليار ري
ــر وتوجيهات أسياده وأرباب  ــب املوظفني، استجابة وتنفيذا ألوام روات
نعمته أمراء وملوك العهر والعنجهية "صهاينة العرب".. وتمكن – أيضا 
ــف قرن الشيطان السعو صهيو أمريكي بواسطة عمالئه الخونة  - تحال

واملرتزقة يف مارب من حرمان خزينة الدولة والشعب كل الشعب اليمني 
ــة %70 من مصادر  ــي تقدر بنسب ــط والغاز بمارب الت ــن عائدات النف م
ــاد، وكذلك حرمان سكان العاصمة صنعاء  الدخل القومي للبالد والعب
ــاء التي كانت تجود  ــا من خدمة الكهرب ــي املحافظات املجاورة له وباق
ــرب محطة لتوليد الكهرباء يف اليمن أال وهي محطة مارب الغازية،  بها أك
ــدوان حتى  ــذ بداية الع ــادر خدماتها من ــا ويص ــويل عليه ــل أن يست قب
ــة العمالء- أباليس تحالف قرن  ــوم أولئك الخونة املنافقون واملرتزق الي

الشيطان الذين عاثوا يف األرض فساداً.
ــك أن يمنعوا  ــود استطاعوا كذل ــىل أحد أن بني سع ــس بخاف ع ولي
ــه وسلم الذين  ــه صىل الله عليه وآل ــاد أنصار رسول الل ــني - أحف اليمني
ــالم إىل مشارق األرض  ــة ونرشوا اإلس ــارصوا الدعوة املحمدي ــدوا ون أي
ــني من تأدية  ــرة يف تاريخ اإلسالم واملسلم ــم وألول م ــا، منعوه ومغاربه
ــدى حولني  ــان اإلسالم عىل م ــن الخامس من أرك ــج - الرك ــة الح فريض
ــة إىل مكة املكرمة  ــل األبواب والطرق املؤدي ــني، وأوصدوا أمامهم ك كامل
ــة املنورة، غري مكرتثني ألوامر رب الكعبة املرشفة ونواهيه والذي  واملدين
قال يف محكم كتابه "وأذن بالناس يف الحج يأتوك رجاًال وعىل كل ضامر 

يأتني من كل فج عميق" صدق الله العظيم.
ــرصة لالنجازات  ــارة عن ملحة مخت ــره آنفاً، عب ــّل، ما سبق ذك ــىل ك ع
ــي حققها تحالف  ــال إنسانية والال اخالقية الت ــب العسكرية ال واملكاس
ــة عىل مدى  ــّون من 17 دول ــو أمريكي املك ــدوان السعو صهي ــرش والع ال
ــم والغاشم عىل اليمن  ــني املاضيني من عمر عدوانه الرببري الظال العام

ــب العسكرية  ــازات واملكاس ــن االنج ــا دون ذلك م ــاً، وم ــاً وإنسان أرض
ــرى فإنها ال تتعدى – أيضاً -  مجرد كونها نتائج كارثية ال إنسانية  األخ
ــة لسياسة تجويع وحصار وعملية استهداف وقتل املدنيني  وال أخالقي
ــا ويمارسها هذا  ــل مقومات الحياة، مارسه ــاء وتدمري ممنهج لك األبري
ــي املسلم املسالم عىل  ــني" بحق شعبنا اليمن ــف العدواني "الّلع التحال
ــات الدولية التي تدعي  ــع العالم أجمع، بما يف ذلك املنظم مرأى ومسم

بأنها تدافع عن حقوق اإلنسان والطفل واملرأة.
ــرش والعدوان  ــي تحالف قوى ال ــن أهداف ومرام ــا بالنسبة ألي م أم
ــة التي لطاملا حلموا بها ولهثوا وراء تحقيقها منذ بدء عدوانهم  الخبيث
حتى اليوم واملتمثلة بإسقاط اليمن وجعله خاضعاً للهيمنة األمريكية 
ــادرة حريته ونهب  ــه وسلب إرادته ومص ــاع شعبنا اليمني وإذالل وإرك
ــه وكرامته وأمنه  ــه يف دينه ووحدت ــاك حرماته واستهداف ــه وانته ثروات
واستقراره.. فإنه لم يتحقق منها يشء يف ما مىض من عمر عدوانهم ولن 
ــارضاً ومستقبال، كما أن أياً من توقعاتهم بخصوص  يتحقق - أيضا - ح
ــة الفتاكة  ــربوت آلتهم الحربي ــام قوة وج ــب اليمني أم ــالم الشع استس
ــة وجحافل  ــة واملهول ــة الضارب ــم العسكري ــد قواته ــورة، وعدي واملتط
ــذاذ األفاق، باءت وستبوؤ بالفشل الذريع، ألن مشيئة  مرتزقتهم من ش
ــك أنه ال يوجد يف قاموس  ــدار يف اليمن تؤكد وبما ال يدع مجاال للش األق
ــرب، مهما كانت  ــر يشء اسمه االستسالم يف الح ــي األصيل والح اليمن
ــار شعبنا اليمني يف أي حرب  ــوة وجربوت العدو وعدته وعتاده، فشع ق
ــًال هو "النرص أو الشهادة" ومن لم  ــا قديماً وحديثاً بل ومستقب يخوضه
ــوار الذي دار بني  ــة التاريخية، فليتأمل قليًال يف الح ــدرك هذه الحقيق ي
ــل اليمن الذي جاءه ليعلن  ــول صىل الله عليه وآله وسلم ووفد أه الرس
ــه الصالة والسالم نفراً  ــه يف عام الوفود، حيث سأل الرسول علي إسالم
من أعضاء وفد أهل اليمن قائًال: "ما سبب انتصاراتكم يا أهل اليمن عىل 
ــوه قائلني: "يا رسول الله إننا كنا  ــم يف حروب الجاهلية؟" فأجاب أعدائك
ننترص عىل أعدائنا لسببني اثنني، السبب األول هو أننا كنا نجتمع يف ما 
ــو أننا لم نكن نأتي أحداً بظلم" فقال  ــا وال نفرتق، والسبب الثاني ه بينن

لهم رسول الله : "أحسنتم أحسنتم يا أهل اليمن".

ــارس 2015م  ــن م ــن م ــادس والعرشي ــذ الس من
ــرب من حمم  ــدة تتلقى القسط األك ــة صع ومحافظ
ــودي  ــي السع ــدوان األمريك ــل الع ــخ وقناب صواري
ــي العامان  ــم ، وهاه ــي الغاش ــي اإلجرام الصهيون
ــك الهامة  ــدة هي تل ــت صع ــد والزال ــك أن تنف توش
ــاز أو محتل أو  ــا لغ ــن جبينه ــي لم تح ــة الت والقام
ــزق مهما امتلك من إمكانات ومهما كان جربوته  مرت

وطغيانه وإجرامه ..
ــرا عىل 15  ــل والتدمري م ــن القت ــني م ــة عام قراب
ــه طائرات  ــن ما تصب ــدة وهن يتلقف ــة بصع مديري
ــرش واإلجرام من مختلف األسلحة املحرمة حتى  ال
قيل عنها : صعدة باتت حقل تجارب ألسلحة دول 
ــاروخ ينزل عدد من  ــار ، ويرتافق مع كل ص االستكب
املآيس واآلالم ألبناء عزل املحافظة ومناطقها ، فال 
ــوه وال ريح إال  ــرد إال وعايش ــوه وال ب ــوع إال وقاس ج
ــس إال وحلت بينهم ، فال  ــرت بهم ، وال حرارة شم وم
ــم عامرة ، وال طرقهم  ــم قائمة وال مساجده مدارسه
ــدة ؛ لذلك صاروا اعجوبة زمانهم يف الصرب وآية  معب
ــة والصمود تتىل عىل ألسن كبار األقوام  يف التضحي

وصغارهم .
ــا يف هذين  ــرية إال أن أبرزه ــن كث ــدة محاس لصع
ــات التي  ــرّت كل املنظم ــا فضحت وع ــني أنه العام

ــة واإلنسانية وغريها ، حيث غابت  تدعي الحقوقي
ــرد يف مذكرات  ــي ت ــك األسماء الت ــع تل ــا جمي عنه
املجتمع املدني وتحرض وبصوت عاٍل يف الصفحات 
ــي ويف  ــل االجتماع ــع التواص ــىل مواق ــة ع املمول
ــم وأرصدة  ــات األسه ــة وسباق ــرات الخطابي املؤتم
ــوك ، ولم يكن حضور ما ندر منها إال عىل شكل  البن
ــورات توعوية  ــر إما عن منش ــارات وفزعات تثم زي
عن كيفية غسل األطراف وقضاء الحاجة ، وأخرى 
ــن كيفية محاربة املشاكل النفسية  بصفة دورات ع
ــار ! يف ظل  ــم إىل االنتح ــؤدي حسب وصفه التي ت
ــن أراد أن ينتحر بل  ــال مل ــزار ال يرتك املج وجود ج
يقيض عليه وعىل عائلته ومن بجواره دفعة واحدة .

ــق األمراض  ــدث وال حرج ، تتساب ــن صعدة ح ع
ــن  ــر م ــب األوف ــه النصي ــن ل ــن يك ــىل م ــة ع واألوبئ
ــق  ــك املناط ــال يف تل ــاً األطف ــني وخصوص املواطن
ــة بدًال من  ــا القنابل العنقودي ــد أبناؤه التي يحص
ــىض تلك القنابل  ــان والذرة والخرضوات ، وتح الرم
ــك التي  ــرب من تل ــة أك ــة جغرافي ــة بمساح املحرم
ــق األطفال  ــون ، وبدل أن يستنش ــا املواطن يسكنه
ــواء النقي الذي يساعد عىل نموهم تعودوا عىل  اله
استنشاق الغازات السامة التي يقذف بها العدوان 
ــل مشوه ،  ــواً بهدف خلق جي ــراً أو بحراً أو ج ــا ب إم

ــراض املزمنة  ــايل بعرشات األم ــم الجيل الح وتطعي
واملعدية .

ــق الغربية  ــة ما من املناط ــد نزولك إىل منطق عن
ــد يف زوايا الطرقات الورود  بمحافظة صعدة لن تج
ــدة  ــرق املعب ــرة وال الط ــار املثم ــار واألشج واألزه
ــرن الشيطان ، فإذا  ــور عىل حساب نظام ق بالجس
ــر عىل سفينة الصحراء  ــم تجد رجًال مصاباً يساف ل
ليصل إىل مركز املحافظة لرشاء بضع حقن وحبوب 
ــراء غارة أصابت  ــن كاهله ألٌم طال به ج ليخفف ع
بيته أو مزرعته فستجد حتماً العرشات من جماجم 
ــة ، وما تبقى من  ــني وبقايا هياكلهم العظيم املواطن
ــن سياراتهم املتواضعة عىل رشفات  قطع محرتقة م
ــك ذات اليمني أو  ــف بوجه ــاك أن تل ــق ، وإي الطري
ــال فاملشهد كما هو متوقع ،، رجل يبحث  ذات الشم
ــه يسمع صوته يشق  ــن بقايا أنني لطفل من أرست ع
ــاوًال بكل جهده أن يصل  ــس ويدمي القلب مح النف
ــني ليجد  ــرث من طن ــرساً يزن أك ــع عنه ج ــه لريف إلي
ــه او ابنته وهو  ــداء البن ــن تلبية ن ــزاً ع ــه عاج نفس
يسمع النداء يخفت ويخفت حتى انقطع ، وتعالت 

األصوات.. إنا لله وإنا إليه راجعون .

خطاب مفتوح إىل املثقفني العرب

لكنَّ اليمن سينتصر حتمًا

صعدة .. البحث عن الحياة وسط الركام

أحمد يحيى الديلمي

صوالن صالح الصوالني

عيل الرشيف

05رأيرأيالثــــورة

مدينة املرتزقة 
الفاضلة 

عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــل جبهة مارب واحدة من الجبهات العصية عىل مرتزقة وأجراء بني سعود وبعران  تمث
ــارات ومن دار يف فلكهم وأنضم إىل تحالفهم السلويل اإلجرامي الغادر، حيث سعى  اإلم
ــة الدنبوعية  ــا عاصمة للرشعي ــرة عليها وجعله ــان للسيط ــم آل نهي ــود ومعه آل سع
املزعومة وذلك لضمان التخلص من قطيع الخونة والعمالء واملرتزقة القابعني يف فنادق 
ــد أن أصبحوا أشبه (بالرازم ) بالنسبة لهم ولم تعد فيهم أي رغبة بعد أن  ــاض ، بع الري

استخدموهم ولم تعد منهم أي منفعة عىل اإلطالق .
اليوم يتسابق كبار قادة الغدر والخيانة والعمالة واالرتزاق عىل إلتقاط الصور والظهور 
ــريات القنوات الفضائية أثناء تواجدهم يف مارب ويظهرون حالة من االنتشاء  أمام كام
ويحاولون بأن يصدقوا أنفسهم بأنهم يمثلون دولة أو حكومة ، وما ينتهوا من التصوير 
حتى يلوذون بالفرار خشية أن تستهدفهم هدايا القوة الصاروخية اليمنية البالستية 
ــة التي بعرثت  ــة توشكا الحيدري ــازي اإلماراتي عرب رضب ــق وإن تذوقوها الغ ــي سب الت
ــاة يف رمال صافر، ورغم كل  ــالء ودفنت من تبقى منهم عىل قيد الحي ــم إىل أش أجساده
ــن السيطرة عىل مارب والهيمنة  ــك الواقع املرير بالنسبة لهم ال يزالون يتحدثون ع ذل
ــت وشيكة وهم يف الحقيقة  ــرأي العام بأن السيطرة عليها بات ــىل أهلها ويصورون لل ع
ــرات األباتيش  ــف للطريان الحربي وطائ ــاد الجوي املكث ــارب رغم اإلسن ــون يف م ، غارق

والدعم والتحشيد العسكري املستمر ولكن دون جدوى .
واملشكلة عندما يطل علينا املسخ عيل محسن األحمر أو الغر محمد املقديش أو الدعي 
ــارب وكأنها مدينة فاضلة يف  ــرصوف بأطروحات وخزعبالت خرقاء تروج مل محسن خ
الوقت الذي يشارك هؤالء األوغاد يف تدمريها واستهداف إرثها وتاريخها وتهديد السلم 
ــف الصاروخي  ــة والزحوفات والقص ــف الطائرات السلولي ــا يوميا بقص ــاة فيه والحي
ــواق واملحالت التجارية  ــم للمزارع واملساكن واألس ــي اليومي من قبل مرتزقته واملدفع
ــى املساجد واملقابر يف مارب الصمود  ــات العامة والخاصة ولم تسلم منهم حت واملمتلك
والشموخ والتاريخ واإلباء ، فلو كانوا يريدون الخري والصالح ملارب وأهلها ملا جلبوا لها 
الغزاة من اإلمارات والسعودية وملا سمحوا لهم بإنزال العلم اليمني من سد مارب ورفع 
ــن احتقار واستهانة بعران  ــة والسعودية والبحرينية يف مشهد ينم ع األعالم اإلماراتي
الخليج لهؤالء العمالء والخونة الذين باعوا وطنهم وأرضهم وأعراضهم وأبناء شعبهم 
ــة حكاما عىل رقاب اليمنيني  ــنت الدبابات السعودية واإلماراتي ــل أن يعودوا عىل م مقاب
ــى أنفسهم ، ولذلك ال  ــود وآل نهيان التي جعلتهم يبيعون حت ــا يف أموال آل سع وطمع
غرابة بأن يتم حرشهم يف مارب وتحويلها إىل ما يشبه مقر اإلقامة الجربية بعد أن باعوا 

وطنهم وأنفسهم للشيطان الرجيم أمريكا وقرنه اللعني آل سعود .
ــا ذلكم العميل (الدلوع) معمر مطهر اإلرياني وزير  واملضحك اليوم عندما يطل علين
ــالم حكومة جمهورية الرياض الفندقية عرب وسائل اإلعالم ليتحفنا بمفاجأة كربى  إع
وبإنجاز عظيم يحسب ملعالية ويذكرنا باإلنجاز الذي صنعه يف الجزائر والذي تناقلته 
وسائل اإلعالم الجزائرية يف حينها ، حيث أعلن الوزير املفدى معمر اإلرياني محافظة 
ــه ورئيسه بن دغر  ــب الشبه بعقلية وفكر معالي ــة إعالمية ، وهو حدث قري ــارب مدين م
ــه الخسيس وهو ال  ــالم وخرابيط يتحدث هذا األبل ــس رئيسه هادي ، فعن أي إع ورئي
يستطيع تأمني نفسه وأفراد عائلته ، إنها قمة املثالية اإلريانية الدنبوعية األفالطونية 
ــي هي نتاج طبيعي لتأثريات املرشوبات الروحية والحشيش الفاخر الذي يتعاطاه  الت

معاليه ورفاقه من املحششني يف جمهورية الرياض الفندقية سبعة نجوم. 
ــة ،خاضعة للوصاية  ــادي وزبانيته مستعمرة إماراتي ــارب أرادها ه ــرص املفيد م باملخت
ــك تدمري مآثرها التاريخية وقالعها  ــة، وسعوا جاهدين قبل أن تتحول إىل ذل السعودي
ــداف الرموز  ــىل خرياتها واسته ــا والسيطرة ع ــالل ثرواته ــة واستغ ــا األثري وحصونه
ــة السعودية  ــة والغطرس ــة للهيمن ــد وان واملقاوم ــة للع ــادات املناهض ــة والقي الوطني
ــة وتهيئة األوضاع من أجل تحويل مارب إىل بؤرة للرصاعات والفنت واألزمات  واإلماراتي
ــة واإلجرامية التي تتدفق  ــأوى للعنارص اإلرهابي ــة للفوىض واالنفالت األمني وم وبواب
ــة مارب للقتال يف صف الغزاة واملحتلني واملرتزقة، ومن ثم تحويلها إىل  يوميا عىل مدين
إمارة لإلرهاب واإلجرام بدعم وإسناد وتمويل آل سعود وهذه هي النهاية التي يريدها 
ــول إليها وهناك من تنبض قلوبهم بحب  ــؤالء األوغاد ملارب والتي ال يمكن لهم الوص ه
ــة والصمود والثبات يف  ــودة املقاومة والتضحية والبطول ــن وتعزف رشايينهم أنش اليم

مواجهة اإلرهاب العاملي بقيادة آل سعود .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 
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