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أشواق مهدي دومان

القتل وفق املعايري 
األمريكية

محمد صالح حاتم

ــان والرشائع  ــع األدي ــرم قتلها يف جمي ــة مح ــس البرشي النف
ــني واملواثيق واملعاهدات اإلنسانية، ولكن  السماوية، ويف القوان
ــا للمعايري األمريكية،  ــذا ويجوز قتل البرش وفق يستثنى من ه

وهذا هو ما يحدث يف اليمن .
ــن 1000يوم ،هي حرب  ــرب التي تُشن علينا منذ أكرث م فالح
ــة %100، فأمريكا هي من تقتل  ــة بامتياز، حرب أمريكي أمريكي
ــن واشنطن واألسلحة  ــب اليمني،فهذه الحرب أعلنت م الشع
ــع  ــة بي ــرب صفق ــل أن اك ــة  ،ب ــة أمريكي ــدم  أسلح ــي تُستخ الت
ــة كانت صفقه القرن بني أمريكا والسعودية والتي بلغت  أسلح

460مليار دوالر.
ــازر وقتل ولكن وفق  ــا يتعرض لها الشعب اليمني من مج فم
ــاع األمريكي  ــر الدف ــن هذا وزي ــا أعلن ع ــة ،كم ــري أمريكي معاي
ماتيس، بقوله(إننا ملتزمون بمعايري لم يلتزم بها احد يف حرب 
ــىل املعايري التي  ــن ملتزمة بأع ــأن واشنط ــده ب سابقة)(وتأكي

تمنع سقوط قتىل مدنيني ).
أكرث من 35000مدني سقطوا بني قتيل وجريح ،جراء قصف 
ــري السالمة  ــن ،وهذا وفق معاي ــي يف اليم ــريان السعوامريك الط

األمريكية
ما يتعرض له اليمن ليست حرب إبادة جماعية ،انما هي قتل 

وفقا للطريقة األمريكية .
ما تعرض له الشعب اليمني من قتل وتدمري ليست حرباً ضد 

اإلنسانية ،انما هي حرب وقتل لكن بااالنسانية األمريكية .
ــدك املجازر يف  ــن تقتل يومياً ،ترتكب ض ــت يا شعب اليم فأن
األسواق والطرقات ،واملدن السكنية ،وصاالت األعراس والعزاء 

،كلها مجازر وفقا ًللمعايري األمريكية .
ولذلك ال غرابة عن صمت وسكوت الضمري العاملي واإلنساني 

،مما يجري يف اليمن من مجازر وجرائم يومية .
ــريان السعودي  ــة فأرستك التي قتلها الط ــي بثين ال تستغرب
،فقد تم ذلك وفقا ملعايري السالمة األمريكية عند قصفهم وإبادة 
ــة ،فمن حقك أن تفتحي عينيك لرتي معايري القتل  األرسة كامل
ــاً واعتباطاً بل وفق  ــيل الريمي لم تقتل عبث ــة وأرسة ع األمريكي

نظم ومقاييس أمريكية .
ــيش وال تنذهيل عندما رجعت  ــت يا رنا الجماعي ال تنده وأن
ــا وفقا للطريقة  ــك فقد تم قتلها وُسجل عليه ــم تجدي أرست ول

األمريكية.
فهل عرفت أيها الشعب العظيم الطريقة التي  تقتل بها ومن 

يقتلك .
وعاش اليمن حرا أبيا،والخزي والعار للخونة والعمالء .

الفشل والفساد وتفاقمها بسبب عدم التخطيط .
ــرر  يتك ــا  وأعمالن ــا  حياتن يف  ــط  التخطي ــاب  بغي
ــا وأعمالنا وندخل يف نفق  ــل واإلخفاق يف مهامن الفش
ــت واإلمكانيات  ــي تضيع الجهد والوق ــة الت العشوائي
وتضيع الفرص وتزداد مستوى املخاوف والتهديدات.
ــا  مجتمعن يف  ــط  التخطي إن  ــد  الشدي ــف  لألس
ــا غائب وان حرض فهو فقط ديكور ومكتب  ومؤسساتن
ــون الالتخطيط  ــل وال مضم ــة وال عم ــيل بال أهمي شك
ــة السياسية  ــع األنظم ــرضب جمي ــري ي ــريوس خط ف
ــوى  ــىل مست ــى ع ــة وحت ــة واالقتصادي واالجتماعي

األرسة الواحدة .
ــام  ــل الع ــام 2017م ونستقب ــودع الع ــن اآلن ن نح
ــادة تقييم  ــة إلع ــة سانح ــي فرص ــد 2018م وه الجدي

أعمالنا للعام املايض وللتخطيط للعام القادم .
ــال تخطيط ونبدأ  ــة العشوائية وال ــوي صفح ولنط
ــا بتخطيط جيد لتنفيذ ذي جودة وكفاءة عالية  عامن

وبفعالية .
ــوم درايس له  ــب يف أي أول ي ــل الطال ــن اآلن مث نح
ــه أوال بأول لن  ــداً واجتهد ونفذ واجبات ــط جي إذا خط
ــوق درايس وإذا ما أهمل  ــي العام الدرايس إال بتف ينته
ــب أوقاته  ــط جيداً ولم يرت ــم يخط ــوم درايس ول أول ي
بشكل جيد ستضيع السنة ولن يستطيع اسرتجاعها 
ــاره ألن مساره  ــح مس ــب تصحي ــن الصع ــون م وسيك

انحرف من البداية .
وهكذا جميع األنظمة من اكرب نظام يف املجتمع وهي 

الدولة إىل اصغر نظام وهو نظام األرسة.
ــع يف نفسه  ــا الجمي ــزم أن يطبقه ــط يستل التخطي
ــه  ــة جامع ــول إىل ثقاف ــه لتتح ــه ويف منطقت ويف أرست
ــزام بها وعدم  ــىل جميع املؤسسات االلت يستوجب ع

تغييبها .
ــا وأعمالنا بال  ــع أنظمتن ــد إن جمي ــف الشدي لألس
ــل فينتهي بنا  ــا بال خطة عم ــط ونقيض أوقاتن تخطي
ــام والواجبات  ــن امله ــرياً م ــم ننجز كث ــن ل ــام ونح الع
وأهدرنا وضيعنا الكثري من املوارد واإلمكانيات بسبب 
غياب التخطيط ونعظ أنامل الندم وتكرر كلمة لو ,,, لو 

,,, لو بسبب غياب التخطيط .
ــن يستهلك سوى وقت بسيط  أعداد خطة العمل ل
جداً ولكن ثمرتها كبرية جداً ومن أهم ثمار التخطيط:

1. الحد من الفساد ومكافحته : 

ــة ضيقة جداً  ــاد يف زاوي ــط ينحرص الفس بالتخطي
ــة العشوائية الخالية من  ــه يعيش ويتفىش يف البيئ ألن
ــط يف جميع مؤسسات  ــإذا وجدت الخط ــط ف التخطي
ــة الرئاسة إىل  ــي مؤسس ــن اكرب مؤسسة وه ــة م الدول
الوزارات واملؤسسات وحتى اصغر وحدة من وحدات 
الدولة سيتوقف الفساد وإذا وجد سينفضح برسعة.

تعزيز الرقابة الرسمية والشعبية :  .2
بالتخطيط ستكون الرقابة عىل مؤسسات وأجهزة 
ــات الرقابية  ــرث سهولة ألن املؤسس ــة ابسط وأك الدول
ــة والشعبية ستقيم أداء املؤسسات من خالل  الرسمي
ــدد إخفاقها ونجاحاتها فإذا  خططها الحقيقية وتح
أخفقت تحاسب ووجوبية التغيري وإذا نجحت تشكر 

وتستمر.
ــة يف جميع مؤسسات  ــة الال تخطيط املتوغل مشكل
الدولة ويف أفضل الحاالت خطط خيالية غري حقيقية 
ــل الرقابة  ــل من املستحي ــة تصعب بل وتجع وخاطئ
ــار يف صمت لعدم  ــىل أعمالها فتختل وتنه الشاملة ع

وجود أداة التقييم وهي التخطيط .
ــول فساد  ــح أو معلومات ح ــدور أي ترصي ــد ص عن
شخص أو جهة يدافعون  عن أنفسهم باستماتة كبرية 
ــة حقيقية لتوجه  ــدم وجود خط ــرب مربر لهم هو ع واك
ــع االتهام  ــة أصب ــة والشعبي ــة الرسمي ــزة الرقاب أجه
ــن أن عدم وجود  ــل بالرغم م ــا بالفساد والفش نحوه

خطة حقيقية وشاملة هو إخفاق وفشل وفساد .
3. عدم تكرار اإلخفاقات: 

ــة ترتكب نفس  ــات الدول ــظ أن معظم مؤسس يالح
ــاء بسبب غياب  ــاً وتتكرر تلك األخط األخطاء سنوي
ــة سنوياً  ــط شامل ــذ خط ــو تم تنفي ــا ول ــط عمله خط
ــم تلك األخطاء وتشخيص الخلل وإيجاد  سيتم تقيي

املعالجات الالزمة لعدم تكراره.
4. الشفافية:

اكرب أدوات ووسائل تعزيز الشفافية هو وجود خطة 
شاملة تعرف بموجب هذه الخطة أين تذهب املؤسسة 
أو الوزارة وماذا ستنجز شهرياً وسنوياً واالحتياجات 
ــرادات  ــا واإلي ــط له ــام املخط ــاز مه ــة النج الحقيقي
املتوقع جبايتها وكلما كانت األرقام وتفاصيل الخطة 
ــة كلما كان هامش الخطأ واالنحراف اقل وهذا  حقيقي
يستوجب أيضا نرش تفاصيل جميع خطط مؤسسات 
ــب كون الشعب مالك  ــزة الدولة وإتاحتها للشع وأجه

ــه االطالع  ــن أبجديات حقوق ــا وم ــة ومصدره السلط
ــع السلطات ( الترشيعية والتنفيذية  عىل خطط جمي
ــة وتفاصيل كاملة ونرش وإعالن  والقضائية ) بشفافي
ــة والحد من  ــي للشفافي ــز ايجاب ــط تعزي ــك الخط تل

الرسية التي تعترب من مسببات الفساد.
5. إيقاف إهدار املوارد :

ــودة والتي تعبث بها  ــم املوارد الضائعة واملفق معظ
ــا إىل عدم  ــب لضياعه ــاد يعود أهم سب ــات الفس لوبي
ــوارد وفقاً لخطط مزمنة  وجود تخطيط ينظم تلك امل

وواضحة وبالتخطيط يتوقف اإلهدار وتنمو املوارد .
6. الفعالية والكفاءة والجودة :

ــد اقل + تكاليف  ــة الذهبية للتخطيط ( جه املعادل
ــد  ــوزع الجه ــط ي ــرب ) ألن التخطي ــاز اك ــل = انج اق
ــاز املهام  ــي انج ــوازن ليغط ــل مت ــات بشك واإلمكاني
ــد يف مكان معني  ــات وال يؤدي إىل تراكم الجه والواجب
ــع اإلمكانيات دون تغطية االحتياجات  وحتى ال تضي
ــاءة والجودة  ــق الفعالية والكف ــل متوازن لتتحق بشك

للمؤسسة .
7. وضوح الهدف واألولويات: 

ــل مؤسسة مهما كانت كبرية أو صغرية لها أهداف  ك
ــداف واضحة  ــل تلك األه ــط يجع ــا والتخطي تحققه
ــة ويتم  ــا واضح ــا أيض ــام لتحقيقه ــة وامله واألنشط
ــاط قريباً  ــا فكلما كان النش ــة تحديد أولوياته بسهول

وهاماً لتحقيق الهدف كان أولوية .
ــة جهد  ــط بوصل ــداف وتضب ــق األه ــك تتحق وبذل
ــا بدًال من  ــو تحقيق أهدافه ــة نح ــات املؤسس وإمكاني
ــق الهدف وال  ــة ال تحق ــا يف أنشط ــا وتشتيته ضياعه

تخدمه .
8. تعزيز الثقة والتطوير: 

ــة  العالق ذات  ــراف  األط ــة  ثق ــزز  يع ــط  التخطي
ــذ انجازات وفقاً لإلمكانيات  باملؤسسة وأنها فعًال تنف
ــة لرفع مستوى أدائها  ــة لها وهذه الثقة هام املخصص

وتطويرها .
ــادة تقييم لكافة  ــة تقوم بإع ــه سيجعل املؤسس ألن
ــوم  ــات وتق ــالالت واملعيق ــدد االخت لتح ــا  أنشطته
ــل ضعف  ــان الخل ــإذا ك ــا ف ــل تفاقمه ــا قب بمعالجته
ــط تدريب وتأهيل  ــدأ مبارشة بتنفيذ خط التدريب تب
لتطوير أداء كادر املؤسسة وإذا كان الخلل بسبب قلة 
ــا بناء عىل خطط  ــم رفعها ومعالجته اإلمكانيات فيت

ــب معيقات  ــل بسب ــان الخل ــة وإذا ك ــة وواضح شفاف
ــة ومعالجة تلك املعيقات  داخلية أو خارجية تتم إزال

لتنطلق املؤسسة بال كوابح سلبية.
9. املعلومات واإلحصائيات:

أهم عنارص تنفيذ األعمال بجودة وكفاءة هو توافر 
ــات الشاملة وبسبب  ــة واإلحصائي ــات الكافي املعلوم
ــات واإلحصائيات  ــن للمعلوم ــم يك ــط ل ــاب الخط غي
ــا يف اإلدراج كون األعمال  ــة وتم إهمالها ووضعه أهمي
ــك التخطيط  ــا بعشوائية وعبث لذل ــم تنفيذه كان يت
ــات  املعلوم ــري  بتوف ــام  االهتم ــادة  إع إىل  ــؤدي  سي
ــات الشاملة وبذلك يتم تصحيح مسارات  واإلحصائي
ــي كانت بسبب ضعف  ــاف انحرافاتها الت العمل وإيق
ــات وبذلك يتطور أداء املؤسسة  املعلومة واإلحصائي
ــودة  ــة مسن ــادئ قوي ــس ومب ــىل أس ــة ع ــا مبني ألنه

بمعلومات وأرقام وإحصائيات شاملة .
ويف األخري :

نطالب وبإرصار جميع املؤسسات الرسمية برسعة 
استكمال إعداد خططها ونرشها بشفافية بتفاصيلها 
ــل واإلخفاق وبما  ــاد والفش ــب للحد يمن الفس للشع
ــي تهدر  ــرار األخطاء الت ــة وتك ــن العشوائي ــف م يوق
ــدوى  ج اي  دون  ــال  وامل ــت  والوق ــد  الجه ــع  وتضي

واملستفيد الوحيد من عدم التخطيط هو الفساد .
ونأمل أال نبدأ عامنا الجديد إال وجميع املؤسسات 
ــع السلطات  ــة الرئاسة وجمي ــل عام من مؤسس بشك
ــات ومؤسسات  ــزة الدولة من هيئ ــات وأجه ومؤسس
ــرش خططها بالتفصيل  وحتى اصغر وحدة إدارية تن
ــدأ  ــق مب ــالم ليتحق ــل اإلع ــع وسائ ــب يف جمي للشع
ــز الثقة الشعبية ويحد  ــة وبما يؤدي إىل تعزي الشفافي
ــة  ــة الرسمي ــراءات الرقاب ــل إج ــاد ويسه ــن الفس م
ــب  ــدار بسب ــراف أو إه ــح أي انح ــة لتصحي والشعبي
ــاد والفشل ولتكن بداية السنة فرصة للتخطيط  الفس

الشامل.
عضو الهيئة االستشارية لوزارة حقوق 
اإلنسان + النيابة العامة
law771553482@yahoo.com

ــم فيْفُجرون ويتاجرون  ــن يتاجرون بكتاباته م
ــرآن رّب ،  وإنسانية  ــم دين ، وُعرى  عقيدة ، وق بقي

برش ،،
ــن تغطرسوا  ــن الذي ــني يف مساك ــك القابع ألولئ
عىل اليمن الحبيب ، وتعالوا بحروف تنفث سموم 
الحقد ، وتبث الضغينة وكأّنهم أفعوانات ترتاقص 

مع سماعها لغناء املوت ،،
ــي إىل متخّلف إىل  ــزق إىل إعالم ــن مرت ــك م أولئ
ــادي إىل محامي إىل سفيه  حرامي إىل خبري اقتص

إىل إجرامي إىل منشد إىل ...الخ
كلهم إىل مزابل الذّلة والّدياثة،،

ــار الّله   ــىل أنصار الّله وأنص ــن تحرّضون ع يا م
ــال ذئاب ، فالذئاب  لو  ــال ، وأنتم الال رجال ، وال رج
تعرّض إحداها للخطر تداعت بعوائها ، فاجتمعت 
ــر ، ولكّنكم  ــدر الخط ــا لصّد مص ــت كلمته وجمع
عبارة عن  مقاعد يربض عليكم العدوان ، ومتكآت 
ــه بها يف  ــه التي يرتّف ــني قيلولت ــم ح ــد عليك يستن
ــازر تلو املجازر لليمن دون رادع أو زاجر سوى  مج
ــات الراسيات أمام غطرسة  ــال الّله الثابتني ثب رج
ــة  وتخندقتم  ــا الحثالة واملرتزق ــدو تجّندتم أّيه ع
ــم   ــل مضاجعك ــم وجع ــريض عنك ــه  ، ف يف خندق
ــس  إّال حني تعّبده  ــا  وهو الّنج ــادات ال يطأه سّج
ــل يدوسونكم حني  ــان األكرب (أمريكا) ،  ب للّشيط
تنزف دماء األبرياء  يف وطني  ،  وترصخ  كلوم نساء 
وطني ، ويبّث طفل شكواه لرّب العاملني حني يغيب 
عن منزله ليعود وقد أصبح بيته طلال قواعده عىل 

رؤوس أبيه وأّمه ، ،
ــف املصانع  ــني تنس ــاء أمركم ح ــم أولي يدوسك
ــون بعزيز  ــع ، وتتالعب ــّذون بفقر الجائ ــني تلت وح
ــة  ــام يف ضالل ــون كاألنع ــون وترشب ــس فتأكل الّنف
ــم مرتزقة   ــن  ،  فثلثك ــىل أرزاق أهل اليم ــم ع تآمرك
ــالم  ــون يف ه ــوزراء و املسؤول ــم ال ــة أوىل ، وه درج
ــس ،  ــن رسوال مؤس ــا م ــا وتديرونه ــة ترسمه دول
ــاب ، أو شّقة  ــدق ممّول إره ــري ، أو فن ــال سّك أو عق
ــم كّتاب ال يجيدون  ــىل كورنيش املعايص ، وثلثك ع
ــوى الغزل باللنب والبيض كما يفعل رويشانكم  س
ــا سوى أّنه  ــه يف فن الكتابة شيئ ــض ال يفق ، والبع
ــه من  ــم ل ــادة تكري ــر شه ــق ، ينتظ ــور  أحم عسك
ــىل  ــب  ع ــم يكت ــوف ، بعضك ــه املهف ــان وابن سلم
ــا ، وبنهج (  ــي تتفاخرون به ــىل الت ــم املث طريقتك
ــس خّط) ، وليته خّط يسهل محوه لكّنه خّط  عاك
ــال وال بنون  ــم الحّجة يوم ال ينفع م ــم عليك سيقي
ــم رضب وقصف  ــم وباركت ــم عىل أهلك ــد تآمرت ، وق
ــم   ــا  ، و أنت ــاق أرواح ساكنيه ــوت وإزه ــراب بي وخ
ــس و يتشارك  ــة فكّلكم  يتشاك ــة درجة ثاني مرتزق
ــودي واإلماراتي واألمريكي واإلرسائييل  فيه السع
ــة األوىل ، ليكون  ــالء الّدرج ــك يربمجكم عم ، وكذل
ــم املوجودون  ــر واألدنى وه ــالء الّدرجة األحق عم
ــون أنفسهم ( ببالش )  ــا يف وطني وهؤالء يبيع هن
ــون رواتب شهرية وحوافز وبدل  بمعنى ال يتقاض
ــىص وزّوار املسجد  ــي األق ــم مقتحم ــر لتكري سف
ــي صهيون ، بمعنى ال يسافرون وال  الّنبوي من بن
لهم قيمة بل عملهم ناتج عن عقد مذهبّية طائفّية 
ــة  ــرة املعوّج ــون بالفط ــة يعمل ــة عنرصّي مناطقّي
ــى الحمقى  ــان ، فهم  حمق ــرة اإلنس ــن فهم فط ع

ــن  ــي يمك ــم الت ــم وألسنته ــم يف وجوهه وسيماه
للغريب أن يعرفهم بها ، بما ييل :

ــب يف هذه الحرب  (   ــه ينتقم من هو الّسب ١- الّل
ــني أّن الّسبب  ــه ) ، متجاهل ــدون : أنصار الّل يقص
ــن ألكرث من ألف يوم هو قتل  يف عدوانهم عىل اليم
ــوخ إلرسائيل كدولة  ممتدة من  روح ممانعة الرّض
ــدم عمالءها  ــج ، والتي تستخ ــط إىل الخلي املحي
األغبياء للّتمويه والّتضليل وقلب الحقائق ليكون 
ــي هو سبب الحرب (  ــا السيد عبدامللك الحوث هن
ــم وهمزهم وفحوى تلميحاتهم  يف نظرهم ) فلمزه
ــي فشلهم وقصور فهمهم ، بل  وترصيحاتهم تحك

موت ضمائرهم  ، ورّدنا عليهم :
ــرص الّله  يف عام 2006م  ــا كان الّسّيد حسن ن كم
ــوب لبنان  ــىل جن ــل ع ــدوان إرسائي ــب  ع ــو سب ه
ــدر  الحوثي هو  ــد القائد/ عبدامللك بن الب فالسي
ــرث عىل اليمن  ــرشة دولة وأك ــدوان ثمان ع سبب ع
ــم وقد حشدوا  ــن سّيد يرعبه ــه درّه م ــذا فلّل ،  وبه
ــالح معهم  ــوا وجمعوا أعتى س ــم وتحالف حشده
وأنفقوا املليارات كّلها بسببك سّيدي : عبدامللك ، 
ــَت ، وأي معادلة توازنك ، وأي  وحدك فأّي رجل أن
ــون اليمن  ــوا عنك فيقتل ــَت ليبحث ــم صعب كن رق
ــو أمريكا  ــع علم الصهي ــا وإنسانا ألجل وض أرض

عىل جبل مرّان ، وينتزعوا حقيقة رصختك بأن :
املوت ألمريكا

املوت إلرسائيل  !!!
ــدي القائد : من أنَت لتقلب طاوالت  أخربني سي
ــاألرواح واألرض  ــم ب ــم ومتاجرته ــم ورشائه بيعه

والبحر والجّو بسببك ؟
ــك إىل حّد تحالف عظمى  أخربني ملاذا يخافون
ــون  ــم يحارب ــا ، وإّال فه ــك شخصّي ــّدول لحرب ال
ــى الركوع  ــض، وتأب ــع  ، وترف ــي تمان ــك الت عقيدت
ــيض  ــي تق ــد الت ــم الجدي ــة رشق أوسطه لخريط
ــني تواجههم  ــل ، يف ح ــة إلرسائي ــدس عاصم بالق

وتقول :
ال إلرسائيل ، واملوت لها ،،

أخربهم سّيدي أّنه إن كنَت سبب عدوانهم عىل 
ــان وسوريا  ــا حاربوا لبن ــن إّال كم ــن كّل اليم اليم
ــون مضاجع  ــال يقّض ــل دولة بها رج ــراق وك والع
ــل ويصنعون كابوسا يف حلمها ، ويقاومون  إرسائي
ــة األقىص الّرشيف الذي لم  فكرة تمّددها عرب بواب
يجرؤ واحد من العمالء واملرتزقة بدرجاتهم الثالث 
ــان الّصامت  ــب وسلم ــو وترام ــوا نتنياه أن يجرّم

تجاه اقتحام األقىص ؟؟
2 -  تلّون وجوههم حني سماعهم  شعار الّرصخة 
ــم عليها وتحريمها ، أو الّتحريض عليها  ، وحنقه

بمربر :
الحوثة  يقولون :

ــا فأعيد ما  ــوت  إالاّحن ــا بنم ــوت ألمريكا وم امل
ــس صاروخاً إرسائيلياً  ــه لهم : من يقتلك ، ألي أقول
، وطياراً سعودياً، وخبرياً أمريكياً ، ودرهماً إماراتياً 

، و...و...الخ ؟؟!!
ــا  :  ــر بيت ــن الّشع ــق - م ــا األحم ــدك -  أيه وألزي
ــه الذين يذودون عنك  ــك نائم بفضل  رجال الّل ألن
ــه بجنجويدهم  ــال الّل ــل رج ــدري ماذا يفع ــال ت ف
ــر والكابتشينو ، وال غبار  ــر الكبسة والربج وعسك

ــه وأبيه وصاحبته وبنيه  عليك فالقاعد بجنب أم
ــداد أشباه  ــن ع ــو م ــه ، وه ــي تؤوي ــه الت ، وفصيلت
ــل وهيئة رجل لكن  ــال ، بمعنى له صوت رج الرج
ــة  ال تقوى عىل  ــى رقيقة ، ناعم ــه أنث فسيولوجيت
ــك أحالما  ــه ، فنم ونتمنى ل ــل الّل ــاد يف سبي الجه
ــره ، ومن  ــذاء سلمان وتشك ــة تنّظف فيها ح وردي

يحكمه ،  ومن أسفل منه !!
ــاش  : متناسني أّنهم سّبوا  ــة قتلوا عّف 3 - الحوث
ــورة يف 2011م  ــوا عليه ث ــوه ، وأقام ــاش،  وشتم عّف
ــال حصانة له  ــوا : ب ــاط الّنظام ، وقال ــول بإسق تق
ويجب محاكمته ، وفّجروا به املسجد ، وهو يصّيل 
ــني أرادوا الكريس لهم يحكمهم  ــوا فعلهم ح ، وفعل
ــن ورائه الّسفري األمريكي مبارشة ، بدال من حكم  م
ــم الزّعيم ( قولتهم ) ولكن  أمريكا التي كانت تحك
ــة أخرى من سيما  ــن وراء حجاب ،، لتأتي سيم م

املغفلني  وتقول ألنصار الّله :
4 - ما أنتم تحالفتم مع عّفاش وأنتم تعرفون من 

هو عّفاش ، لنقول لهم :
تحالفنا معه مضياً وراء نهج قرآني يقول :

ــن العمل  ــول البيان يمك ــد حص ــوا ، وعن فتبين
ــل ، وهذا ما فعله األنصار فقد عاملوا عّفاش  والفع
ــر رفضه للعدوان وأبطن  بظاهره املنافق حني أظه
ــن  ــة تضم ــات شخصّي ــل صفق ــه مقاب ــه ل عمالت
ــا ومبرشا  ــه رئيس ــث نجل ــن وتوري ــة اليم ــه وراث ل
ــة لعادتها  ــه ترجع حليم ــه : أحمد ، وب ــده اسم بع
ــة وتضيع دماء شهداء سالت ملدة ألف يوم  القديم
ــي قامت بتبنيه  ــد سيأتي من اإلمارات الت ، فأحم
ــروب واملعارك  ــاده عن لظى الح ــه وإبع واحتضان
ــان سالمته ثم تعيده كيد لها وعميل لها ومن  لضم
ــد اليمن لقبضة  ــم اليمن وتعي ــه ستعيد حك خالل
ــا من جديد، فاإلمارات ما هي إّال جندي من  أمريك
ــرّد مستعمرة  ــا وبريطانيا وهي مج ــود أمريك جن
ــد تبني لهم  ــربوا ليتبينوا فق ــار الّله ص ،، وألّن أنص
ــزب اإلخوان  ــو وح ــان ه ــذي ك ــاش ال ــة عّف عمال
ــدة ، فقد كان أملهم يف عودتهم  وجهان لعملة واح
ــل العدوان  ــي لفظتهم من قب ــن ، الت ــا لليم جميع
ــرادى وجماعات ، وبما أّن  عليها فخرجوا وفروا ف
ــه ضّد العدوان فقد  ــاش كان وجههم املمثل بأّن عّف
ــار كابوسا بوأد  ــذي أرداه األنص تعاظم حلمهم ال
ــن جديد ، نعم  ــع اليمن م ــة وإزهاق مرشوع بي فتن
أوقف أنصار الّله وأزهقوا مرشوع خيانة وأسقطوا 
ــا من بكى عّفاش من  ــاع الرّكوع لغري الّله ، فرأين قن
ــم  ــا حزنه ــالث وتصّفحن ــم الث ــة بدرجاته املرتزق
ــاه البختيتي  ــه فقد بك ــم املؤمل في ــىل مرشوعه ع
والبورزاني وّجريع واملحامي والخبري االقتصادي 
ــن سّبوه  ــخ الذي ــر و...ال ــر وخنف ــالن وعصف وكس
وفّجروا به زمان ، ولكن ألّن أمريكا رضيت عنه فقد 

رضوا عنه وبكته وبكوه معها ،
ــراب  ــم ، واضط ــر لديه ــالب املشاع ــا ّرس انق فم
املبادئ والقيم ولكّنه االرتزاق والّنفاق  أدخلهم نفقا 
مظلما لن يخرجوا منه ما دام هناك رجال أسقطوا 
ــن  لالحتالل ال  ــة واالرتهان  ، ملجندي ــة العمال أقنع
ــة  قد  ــون واملرتزق ــة ، فاملنافق ــم  وال رجول ــرية به غ
لبسوا ذوات خنازير واختلط يف دمائهم الال رجولة 
ــة والال يمانّية  و عليهم  والال برشية والال مصداقي

يشهد الّتاريخ والليل والّنهار ،
ــران  وإي ــواث  واألح ــة  والحوث ــي  -5الحوث
ــه  ــرص الّل ــة ون ــي والشيع ــي والخامنائ والخمين
ــوس وروافض  ــب  وهم مج ــه   هم الّسب ــزب الّل وح
ــالء  رجولتهم يف صفحات  وبهذا الحقد أفرغ العم
ــو ُخّريوا  ــىل رجال ل ــا ليحرضوا  ع ــس وغريه الفي
ــوا وساختهم  ــة جزما ما قبل ــم  املرتزق ــون له أن يك
ــظ قلوبهم  ــوء تقديرهم  وغي ــم  وس ــذارة ذواته وق
ــاق سلوكهم وعقدهم املذهبية  وحقد أفئدتهم ونف

الطائفية،،
ما قبلوهم جزما لهم فرغم أّن املرتزقة  سيتصلون 
بقاذورات األرض إّال أّن قذارة  األرض أنظف وأطهر 
ــي األرض طهرا أنهم  ــم املتعّفنة  ، فيكف ــن عقوله م
ليسوا  عليها ، فقد لفظتهم واحدا تلو اآلخر لعدم 
ــن مذهبيا ومناطقيا  ــا أن تحتوي معقدي احتماله

وعنرصيا وطائفيا ،
نعم  : األرض اليمانية ال تقبل  املضطربني نفسيا 
ــا  ــن اجتماعي ــا ، واملنبوذي ــني شخصي ، واملنهزم
ــر  ، وإن  ــم  الفق ــايل فه ــا  وبالت ــوخ  أخالقي ، واملس
ــم إماراتي  ــدوالر أمريكي ودره ــألت جيوبهم ب امت
وريال سعودي ، فهذا كّله لن يغطي قبح وجوههم  
ــذارة تسلقهم عىل أشالء  ــة ، ولن يطهر ق الحقيقي

أهل اليمن ونسائها وأطفالها،،
ــون باإلنسانية وال  ــرش املوهوم ــة الب ــا حثال في
ــىل صفحاتكم  ــم وع ــا فيك ــم وكّل م ــة فيك إنساني

تحريض عىل صائني العرض يا باعة األعراض ،
ــم الذي  ــن سّبكم ولعنك ــز لساني ع ــا من عج ي
أمىس لو تقّبله الله قربانا  لكان ، ولكّن املؤمن ليس 
ــاب ،، واعلموا  ــام وال سّب ــان وال شّت ــان وال طّع بلّع
ــس شتما وال  ــن سّبكم وما سبق لي ــي يف غنى ع أّن
ــروف نبضت ببعض ما  ــات للعن ، ولكّنها ح مرادف
ــدوالر ودرهم ودينار  ــم  املسّرية ب ــم  ،  وضمائرك فيك
ــوا الّطرف عن  ــال وجنيه  ما يجعلكم أن تغّض وري
استنكار حبيبكم العدوان يف جرائم ترتكب يف حق 

شعب كنتم يوما منه ،
ــوى  وناشطي الفنت وجنود  فأتحدى كّتاب اله
ــوا ابن سلمان  ــل أن يدين ــرشذم ودعاة الّتضلي الّت
ــدس عاصمة  ــذي أعلن الق ــد وترامب  ال ــن زاي واب
ــل ، وما وجد لهم منشور يف ذلك، فذلك قد  إلرسائي
ــب رّبهم وكبريهم الذي عّلمهم العمالة  ، وهم  يغض
ــم وأربابهم األغنياء ، وقد أصبحوا  الفقراء ألربابه
ــاء  ــة الحي ــل يف قل ــم املث ــرضوب به ــني امل املتسول

وانعدام الرجولة ،،
ولفئة كّتاب وأبواق الفنت :

ــازر العدوان  ــدة عن إحدى مج ــوا مرّة واح اكتب
ــا وإّال فاخرسوا عن رجال  وانرشوا  صور الّضحاي

الّله ، وكونوا همجا عمالء كذابني ، ديوثني ولكن :
بأدب ، ولن نقول تغريوا، فالهنّي هنّي  ، وما لجرًح 

بمّيت إيالم.

بداية السنة فرصة للتخطيط الشامل

لهواة الكتابة  من املجرمني 
العدوان على اليمن 

أمريكي باعرتاف األخري
نوال أحمد

ــي العدوان علينا  ــي من تقتل الشعب اليمن أمريكا ه
ــيل واألسلحة التي يقتلوننا  هو عدوان أمريكي إرسائي
ــود واإلمارات إال  ــة وما آل سع ــي أسلحة أمريكي ــا ه به
قفاز قذر ترديه األيادي األمريكية واإلرسائيلية لرضب 

اليمن واليمنيني.
العدوان عىل اليمن أعلن من واشنطن وإدارة العدوان 
هي إدارة أمريكية وكل أسلحتهم وطائراتهم وطياريهم 
ــل فرتة كانت  ــن أمريكا وإرسائيل قب ــم يأتون بهم م كله
ــا تشارك يف  ــات إرسائيلية تحدثت بأنه ــاك ترصيح هن
العدوان عىل اليمن وأن لها طلعات جوية لشن الغارات 

عىل أهداف عسكرية كما يزعمون.
ــوا أهدافاً مدنية  ــم استهدف ــد رأينا كيف أنه ونحن ق
ــه يف هذا الشهر  ــازل وكيف أن ــواق ومزارع ومن كلها أس
ــني شهيد  ــن 600ماب ــرث م ــدد الضحايا أك ــغ ع ــط بل فق
ــاء وأطفال  ــاء جلهم نس ــم مدنيون أبري ــح وكله وجري
ــا واعرتفت  ــم املتحدة من صمته ــد أن خرجت األم وبع

بأن السعودية تستهدف املدنيني
ــام وباألمس القريب الوزير التابع للدفاع األمريكي  ق
ــم من يقومون بتدريب الطيارين السعوديني  ورصح أنه
ــة وأنهم يتجنبون  ــم ال يرضبون إال أهدافاً عسكري وأنه
ــذا الترصيح  ــه بعد ه ــة حد زعم ــداف املدني رضب األه
ــاء السيايس للعدوان تم اليوم ارتكاب  األمريكي والغط
مجزرتني جديدتني تضافان إىل قائمة املجازر والجرائم 
ــي يرتكبها العدوان األمريكي السعوصهيوني بحق  الت

الشعب اليمني.
وقد اتضح لليمنيني وللعالم كله أن أمريكا ومن خلفها 
ــن يقومان بقتل الشعب اليمني املظلوم  إرسائيل هما م
ــرة عىل اليمن والتي هي  ــا من يقودان الحرب الدائ وهم
ــه ورشقه وغربه  ــه شماله وجنوب ــرب عىل اليمن بكل ح
ــوس املريضة أن  ــاب العقول الفارغة والنف وعىل أصح
يعلموا أنهم مستهدفون وأن العدوان األمريكي عدوان 
ــداً من املسلمني فهم  ــىل كل اليمنيني ولن يستثني أح ع
يستهدفون املسلمني يف كل املنطقة العربية واإلسالمية 
ــري يف كل البلدان  ــرشوع القتل والتدم ــم هو م فمرشوعه

اإلسالمية.
والشعب اليمني قد وعى وأدرك أن أمريكا هي عدوة 
ــا النظام  ــان األكرب وم ــي الشيط ــة وه ــوب العربي الشع
ــن أدواتها وهي صانعة اإلرهاب يف  السعودي إال أداة م
عاملنا اإلسالمي هي وحليفتها إرسائيل التي هي العدو 

األسايس واألول لهذه األمة.
ــم يواجهون  ــون جيدا أنه ــوم يدرك ــرار اليمن الي أح
األعداء الحقيقيني لهذه األمة ويعلمون أنهم يخوضون 
ــرر من الهيمنة األمريكية  معركة الوجود ومعركة التح
ــادم وأن  ــن تسقط بالتق ــن ل ــم يف اليم ــل جرائمه وأن ك

الدماء التي تسفك هي من ستعجل بزوالهم. 
ــربة للغزاة  ــن وستظل دائما مق ــن ستبقى اليم فاليم
ــون إىل يوم القيامة جيال بعد جيل  وسيواجههم اليمني
ــرار اليمن وال نامت  ــرص لليمن وألح ــى زوالهم والن حت

أعني الجبناء.. أمريكا هي من تقتل الشعب اليمني.
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