
وسائل  القرن“ في  ”صفقة  اصطالح  كثيراً  تردد 
اآلونة  في  واألجنبية  واإلقليمية  العربية  اإلعالم 
األمير  اقترب  أن  منُذ  تناوله  حدة  وزادت  األخيرة، 
العرش  كُرسي  من  سعود  آل  سلمان  بن  محمد 
السعودي !!! باعتباره المرشح األوحد لهذا المنصب 
األكثر إغراًء وجاذبيًة في الحكم على مستوى العالم 

أوالً:كله، لألسباب اآلتية:
على  منافسيه  كل  وأبعد،  على،  قضى  قد  أنه 
ثانياً:العرش، إما بالسجن أو االغتيال أو تأميم الممتلكات.

في  األعلى  هو  النفطي  إنتاجها  مملكًة  يحكم 
في  األعلى  هي  النفط   من  واحتياطياتها  العالم، 

ثالثاً:العالم أيضا٠
يحكم دولًة وشعباً بقوانين (ثيوقراطية)، وبعيدة 

رابعاً:عن النظام والقانون والدستور.
السنوية  موازنتها  تتجاوز  وشعباً  أرضاً  يحكم 
مالية  وزارة  بيانات  بحسب  ريال  مليار   1.370
ال  السعودية  في  (األرقام  2018م  لعام  السعودية 

خامساً:حساب عليها).
يحكم في دولة ليس بها دستور كما هو متعارف 
قبل  من  عليه   مستفتى  أو  ُمقر  العالم،  في  عليه 
الشعب في نجد والحجاز (السعودية حالياً)، عدا 
عن نظام أساسي لنظام الُملك أصدره الملك فهد بن 
عبدالعزيز عام 1992م إلدارة شؤون هيمنة آل سعود 

سادساً:على السلطة فحسب٠
مقدستين  مدينتين  أهم  فيه  يوجد  بلداً  يحكم 
بالنسبة للمسلمين في العالم هما مدينة مكة المكرمة 
الطاغي  الملكي  النفوذ  وبحكم  المنورة،  والمدينة 
فرض على المسلمين نوعاً أحادياً من مناهج وطرق 

سابعاً:ومذاهب اإلسالم، و هي الطريقة الوهابية٠
وحروب  فتن  منها  انطلقت  وشعباً  أرضاً  يحكم 
الموقف  ذات  العربية  والشعوب  الدول  ضد  القرن 
الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي العراق 
وسوريا وليبيا واليمن ولبنان. وقد نتج عن كل هذه 
وتهجير  العرب  من  لماليين  قتلى  المسعورة  الفتن 
دولهم  وتدمير  الماليين  مئات  مستقبل  وضياع 

ومقدراتهم وكنوز حضاراتهم٠
بهذه األسباب السبعة حاولنا أن نبّين لماذا حكم 
المملكة السعودية هام جداً، واعتالء كرسي  وإدارة 
العرش فيها ُمغٍر؛ إذ أن لديه كل هذه المزايا التي ال 
تتوافر في حكم أي بلد في العالم، َحْيث يمارس الحكم 
فيها بشكل مطلق وكأنه يدير ِعزبًة خاصة به ليس 
بها سوى أُسرته وحاشيته وأصدقائه، وانعكست هذه 
الثقافة  عقيدًة عامة ألي أمير سعودي حتى لو كان 

في سن الطفولة، ولألسف انتقلت تلك العدوى إلى 
ُعقدة  أيضاً  ذلك  ويعكس  متسعود،  مواطن  أبسط 
المغتربين  تجاه  لديهم  الجماعية  النقص  مركب 
تجاه  (السيد  بقسوة  ليعاملوهم  إليهم  والوافدين 
العالم  أن  المتسعودون  هؤالء  تناسى  و  العبيد)، 

يراقبهم ويسجل عليهم كل خطاياهم وما أكثرها٠
الشاب األمير محمد بن سلمان الملك القادم دون 
القرار  عواصم  في  هامٍة  بجولٍة  حالّياً  يقوم  منازع 
 ) وواشنطن  وباريس  لندن  االستعماري،  الغربي 
مثلث االستعمار القديم الجديد )، وهم قيادة محور 
صنع القرارات االستراتيجية البحتة للدول الغربية. 
واألمير الشاب هو أحد أدوات تنفيذ ذلك المشروع 
الهام لهذا المحور وهو تصفية القضية الفلسطينية 
مراحل  عبر  الصهيوني  الكيان  مشروع  لمصلحة 
يتم التمهيد لها بشكل تدريجي، وبوادرها قد بدأت 
تظهر على السطح، منها زيارات لجنراالت سعوديين 
لبعض  بالسماح  البدء  وكذا  الصهيوني  الكيان  إلى 
شركات الطيران الذاهبة والقادمة من مطارات الكيان 
يحدث  وهذا  السعودية،  األجواء  عبر  اإلسرائيلي 
ألول مرة منذ 70 عاماً تقريباً، وتسهيل زيارات الوفود 
الفنية والتجارية والرياضية إلى بعض دول مجلس 
واإلمارات  وقطر  البحرين  منها  الخليجي،  التعاون 
من  الطريق..  في  البقية  وربما  المتحدة،  العربية 

يدري؟.

مقاليد  ترامب  دونالد  السيد  تسلم  أن  منُذ 
السلطة في البيت األبيض وهو يلوح بورقة ”صفقة 
القضية  تصفية  على  تقوم  صفقة  القرن“ وهي 
الفلسطينية برمتها و الرجل، أي ترامب، قليل الخبرة 
بالسياسة، ولكنه داهية في عقد الصفقات التجارية 
ونجح كثيراً في تاريخه من هذه الصفقات التجارية، 
لم يكن آخرها (غزوته) للسعودية، حيث في  التي 
صفقة واحدة جنى المئات من المليارات من حكام آل 
سعود، وشاهد مسرحيتها الهزلية ماليين المسلمين 
ُيقادون بخيط رفيع من  والعرب الذين رأوا حكامهم 
على  ليشهدوا  األمريكية  المتحدة  الواليات  قبل 

الصفقة الُمذلّة للمسلمين ولألمة جمعاء٠
من  بالعشرات  إدارته  في  مطوق  ترامب  السيد 
يؤمنون  الذين  السياسي  والنفوذ  القرار  أصحاب 
في  الوحيدة  هي  إسرائيل  دولة  بأن  جازماً  إيماناً 
حساب  على  بحرية  العيش  لها  يحق  من  المنطقة 
مايك  السيد/  وأبرزهم  والفلسطينيين،  العرب 
بعقيدته  والمعروف  األمريكي  الرئيس  نائب  بنس 
الضغط  جماعات  قبل  من  والمسنود  المتصهينة، 
ويخطط  يفكر  من  هم  هؤالء  المتصهين،  اليهودي 
للسيد ترامب مشاريعه السياسية في العالم ومنطقة 
وجه  على  فلسطين  في  و  كلها،  األوسط  الشرق 

الخصوص٠
يقول الناشط الصهيوني/ دانيال مورجانشترين 
لصحيفة هآرتس في يوليو 2017م في مقال بعنوان 

(ليست واحدة وال اثنتين بل ثالث)، ويقول هذا هو 
دونالد  الرئيس  لدى  القرن  صفقة  مشروع  مضمون 
اللوبي  نظمها  التي  المؤتمرات  أحد  في  و  ترامب، 
األمريكي  الدبلوماسي  قدم  نيويورك  في  اليهودي 

المتصهين/ جون بولتن المشروع اآلتي:

أوالً:
أن يؤول قطاع غزة إلى إدارة جمهورية مصر 

العربية،

ثانياً:
أن تُضم أجزاء من الضفة الغربية لصالح المملكة 

األردنية الهاشمية،

ثالثاً:
أن ُيضم ما تبقى من الضفة الغربية بما فيها مدينة 

القدس الشريف إلى الكيان الصهيوني٠

ولهذا جاء قرار دونالد ترامب وضمن حيثيات أخرى 
بأن تنقل الواليات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى 
القدس الّشريف، وبهذا الحل السحري الساذج يتم 
توديع وجع الرأس إلى األبد، في ما يخص أمر فلسطين٠

وستكون ضمن برنامج رحلة األمير بن سلمان الطامح 
والمخططات  المشاريع  هذه  مثل  للعرش  الجامح 
الجائرة على أمتنا العربية واإلسالمية المغدورة دوماً. 
لكنهم تناسوا أنهم ال يزالون في دوامة عدوانهم اآلثم 
على أراضي و شعب الجمهورية اليمنية و التي بدأوها 
تدمير  حاولوا  و  يفلحوا،  ولن  ولم  سنوات  ثالث  قبل 
سوريا ولم ينجحوا، وأن حلف دول الممانعة قد تعزز 
كثيراً وأصبح حلفاً عالمياً وليس إقليمياً فحسب، و 
بوتن،  فالديمير  الرئيس/  الكرملين  سيد  خطاب  أن 
قد بدأ في الشروع في تأسيس حلف عالمي ينبغي 
أن  الحالمين من مفكري عهد االستعمار  إزاءه على 

الخالصة:يستفيقوا و يقرأوا المشهد بشكل صحيح٠
المشروع األمريكي هذا يريد أن يعيدنا إلى المربع األول 
من بدء النضال الوطني، أي إلى عهد مرحلة االستعمار، 
وما قبل الدولة الوطنية العربية واإلسالمية، ويتناسى حجم 
الوطني،  الوعي  حجم  عن  ويتغافل  الكبيرة،  التضحيات 
والقيادات  والشهداء  التضحيات  من  الطويل  والطابور 
الوطنية، وصنع المشاريع اإلقليمية والوطنية. إنه  مشروع 
منطقتنا  على  واإلبقاء  بالنار  اللعب  من  المزيد  هدفه 
الشاملة. اإلنسانية  والتنمية  االستقرار  من  محرومة 

إنهم يودون حرف بوصلة امتنا في نضالها لتحرير األقصى 
واهمون  لكنهم  وفلسطين،  الشريف  والقدس  المبارك 
تماماً  في أن يحققوا مقاصدهم، والله أعلم منّا جميعا٠

﴿ َوفَْوَق كُِلّ ِذي ِعلٍْم َعلِيٌم ﴾
صدق الله العظيم 

 
*رئيس مجلس الوزراء

نقابة وجمعية المتقاعدين تثمن جهود رئيس هيئة نقابة وجمعية المتقاعدين تثمن جهود رئيس هيئة 
التأمينات لصرف أدوية مجانية للمتقاعدينالتأمينات لصرف أدوية مجانية للمتقاعدين

/  
ــادة هيئة  ــت بها قي ــوات التي قام ــن الخط ــة املتقاعدي ــة وجمعي ــت نقاب ثمن

التأمينات واملعاشات بشأن رصف أدوية للمتقاعدين املدنيني.
ــي رئيس هيئة  ــتاذ إبراهيم الحيف ــس بني األس ــالل لقاء عقد أم ــاء ذلك خ ج
التأمينات واملعاشات بقيادتي النقابة والجمعية برئاسة األستاذ يحيى النعامي 

رئيس نقابة املتقاعدين واألستاذ أحمد العماري رئيس جمعية املتقاعدين.
واستعرض اللقاء عدداً من املالحظات حول  األدوية التي ترصف للمتقاعدين 
ــة والربو )  ــية والعصبي ــكر واألمراض النفس ــراض (الضغط والس ــة بأم والخاص

وبعض األدوية التي متوفر لها بدائل لنفس املرض ولكن من رشكات أخرى.
وأشار اللقاء إىل أن عملية الرصف التي تتم باآللية الراهنة عرب رسائل موجهة 
ــتالم الدواء سهلت  من هيئة التأمينات إىل الصيدلية املركزية بوزارة الصحة الس

كثريا إجراءات الرصف للمتقاعدين.

العالم بانتظار سقوط المحطة العالم بانتظار سقوط المحطة 
الفضائية  الصينيةالفضائية  الصينية

ــقوط املحطة  ــرات للجمهور حول س ــوي تحذي ــرباء الفضاء الج ــدر خ أص
الفضائية الصينية نحو األرض، مع توقع تحطمها خالل أسابيع.

ــام 2016،  ــيطرة منذ ع ــاق الس ــن نط ــة " Tiangong-1" ع ــت محط وخرج
ويتوقع الخرباء دخولها الغالف الجوي لألرض يف بداية أبريل املقبل.

وقالت رشكة Aerospace Corporation، التي تمولها الواليات املتحدة، إن 
ــطح األرض. ويف الوقت  ــاك "فرصة لوصول كمية صغرية من الحطام" إىل س هن

نفسه، من املستبعد أن يصاب أي شخص بالحطام املتساقط.
ــخص  ــي، لم يترضر أي ش ــخ التحليق الفضائ ــة: "يف تاري ــت الرشك وأضاف

نتيجة دخول الحطام الفضائي مجال الغالف الجوي لألرض".
ــك، يوجد احتمال ضئيل بأن تكون املحطة الفضائية محملة بمادة  ومع ذل
ــس أي حطام  ــمى hydrazine. لذا يحذر الخرباء من مل ــمية، تس ــديدة الس ش

موجود عىل األرض، مع تجنب استنشاق األبخرة املنبعثة.
ــة "Tiangong-1" يف عام 2011، كجزء  ــر بالذكر، أنه تم إطالق محط الجدي

من الطموحات الصينية إلظهار نفسها كقوة عظمى عاملية.

وقفة احتجاجية لحكومة الشباب اليوم تنديدا وقفة احتجاجية لحكومة الشباب اليوم تنديدا 
بمؤامرة فصل وتشطير قطاع االتصاالتبمؤامرة فصل وتشطير قطاع االتصاالت

  / ماجد حميد
ــتقل اليوم االثنني وقفة احتجاجية أمام مقر  ــباب اليمن املس تنظم حكومة ش
ــطري االتصاالت والتحكم بها  ــم املتحدة بصنعاء للتنديد بمؤامرة فصل وتش األم
ــاع االتصاالت عن  ــادي، واملطالبة بتحييد قط ــس الفار ه ــن قبل حكومة الرئي م

الرصاع والحرب يف اليمن.
ــة املعلومات يف حكومة  ــدس رشف األبيض وزير االتصاالت وتقني وأعلن املهن
الشباب عن تنظيم وقفة احتجاجية ، تنديدا باملرشوع التشطريي املزمع تنفيذه 
ــتهدف تعطيل قطاع  ــي تس ــذه املؤامرة الت ــة بإيقاف ه ــدن، واملطالب ــا يف ع حالي
االتصاالت اليمنية وخدماتها واستقرار نشاطها خاصة يف املحافظات الشمالية 

والغربية.
ــت "الثورة" عىل  ــتقل حصل ــباب اليمن املس ــد بيان صادر عن حكومة ش واك
ــخة منه رفضها للعقد الذي أبرمته حكومة الرئيس املستقيل هادي مع رشكة  نس

الصينية ”هواوي“ بشأن إنشاء بوابة اتصاالت صوتية دولية يف محافظة عدن.

أمانة العاصمة تطلق مشروع االنارة االقتصادية للشوارع وا<حياءأمانة العاصمة تطلق مشروع االنارة االقتصادية للشوارع وا<حياء

ــود محمد عباد  ــني العاصمة حم أكد أم
ــوارع   ــة االجراءات املتعلقة  بإنارة ش أن كاف
ــتكمالها، وبدأت عمليا أعمال  األمانة تم اس
تركيب 15 ألف ملبة إضاءة اقتصادية عوضاً 
عن القديمة التي كانت تستهلك طاقة اكرب.

ــبأ)  لـ(س ــح  ترصي يف  ــاد  عب ــح  وأوض  
ــرشوع االنارة  ــة م ــة العاصم ــالق امان أن اط
ــي يف  ــاء يأت ــوارع واألحي ــة  للش االقتصادي
ــلطة املحلية عىل  ــادة الس ــرص قي ــار ح اط
إسعاد املواطنني وتسهيل حركتهم ، وللحد 
من حوادث السري وجرائم الرسقة يف الليل .

ــد أهم  ــرب أح ــرشوع يعت ــار إىل أن امل وأش
ــاء  ــني أحي ــل وتحس ــادة تأهي ــاريع إع مش
ــوارع العاصمة إىل جانب إنارة الحدائق  وش

ــهرين ،  ــة التي بدأت منذ ش ــق العام واملراف
ــيق القائم بني  وثمرة طيبة  للتعاون والتنس

مكتب االشغال باألمانة، والقطاع الخاص.
وأعرب أمني العاصمة عن أمله يف تعاون 
ــة يف الحفاظ  ــة العاصم ــع امان ــني م املواطن
ــدوث أي  ــة، ومنع ح ــكات العام ــىل املمتل ع

اعتداءات عىل أعمدة النور.
ــغال  ــام مكتب االش ــنًي مدير ع ــا ب   فيم
ــالم الجرادي أن  باألمانة املهندس عبدالس
ــا برتكيب وتغيري  ــبع فرق فنية تقوم حالي س
أكرث من 15  ألف ملبة إضاءة  اقتصادية (ال 
ــابقة التي  ــاً عن الس اي دي) 50 وات عوض

كانت تستهلك 250 وات  .
ــاع الخاص من محال  ــت إىل أن القط  ولف

ــؤولية إمداد  ــة ومحطات تحملت مس تجاري
الطاقة ، فيما تحملت أمانة العاصمة  نفقات 
الرتكيب واألجور واإلرشاف الخاصة بأعمال 
ــة ملبات اإلضاءة  ــرق الفنية وتكاليف قيم الف
ــتلزمات الكهربائية  وجميع اإلمدادات واملس

والفنية.
ــارة بمكتب  ــر إدارة اإلن ــد مدي ــدوره أك   ب
ــيس أن الفرق  ــدس ثائر العب ــغال املهن االش
ــال  ــب أعم ــل إىل جان ــة تعم ــة املكلف الفني
ــة الكابالت  ــىل صيان ــة بها ع ــارة املكلف االن
ــبكات املحلية القديمة  األرضية وتأهيل الش
ــد انقطاعات متكررة جراء  التي ترضرت بع
ــىل اليمن  ــعودي األمريكي ع ــدوان الس الع

منذ مارس 2015م.

مناقشة التصور العام لتكريم أوائل الجمهوريةمناقشة التصور العام لتكريم أوائل الجمهورية
صنعاء-سبأ

ــت لجنة تكريم أوائل الجمهورية يف اجتماعها أمس برئاسة وكيل وزارة  ناقش
الرتبية والتعليم لقطاع التعليم أحمد النونو، التصور العام للحفل املركزي الذي 

ستنظمه الوزارة إحتفاء بأوائل الثانوية العامة للعام الدرايس -2016 2017م.
ــه واملناهج الدكتور  ــا بحضور وكيل قطاع التوجي ــرت اللجنة يف اجتماعه وأق
ــاعدة فنية، إعالمية، مالية، اتصال وتواصل،  ــكيل لجان مس محمد السقاف تش

استقبال مع توزيع املهام بما يضمن اإلعداد الجيد لالحتفال التكريمي.
وتطرق االجتماع إىل التصور العام للكتاب املصاحب للفعالية وأبرز العناوين 

التي سيتضمنها.
ــذا التكريم بما يليق  ــز الجيد له ــو أهمية اإلعداد والتجهي ــد الوكيل النون وأك

والجهود التي بذلها املتفوقون من الطالب والطالبات .
ــد الداعم الرئييس  ــذي ملجموعة الجيل الجدي ــاع املدير التنفي حرض االجتم

للفعالية محمد األنيس.

تدشين  بيع البنزين التجاري تدشين  بيع البنزين التجاري 
بمحطات شركة النفطبمحطات شركة النفط

صنعاء/ سبأ
ــة البيع  ــس بدء عملي ــد عبدالله دارس أم ــادن احم ــط واملع ــن وزير النف دش

التجاري للبنزين يف املحطات الخاصة برشكة النفط.
وأكد وزير النفط خالل التدشني باملحطة النموذجية بأمانة العاصمة بحضور 
ــتتلوها  ــة النفط يارس الواحدى، أن هذه الخطوة س ــر العام التنفيذي لرشك املدي
خطوات الحقة الستعادة نشاط الرشكة لخدمة املواطن وفق اإلمكانيات املتاحة.

ــة لها وبتعاون الجميع عازمة عىل العمل بكل  وقال" الوزارة والوحدات التابع
طاقاتها لخدمة املواطنني والحفاظ عىل املؤسسات من االنهيار الذى يراد لبلدنا 

بمختلف مؤسساته وموارده السيادية".
ــني للمواطن الذى  ــالة تطم ــت الوزير دارس إىل أن هذه الخطوة تمثل رس ولف

يحاول بعض الجشعني استغالله باختالق أزمات ألهداف أخرى.
ــد وتوريد قيمة املواد  ــر النفط واملعادن بعدم رصف أي لرت إال بالنق ــه وزي ووج

املباعة أوال بأول.
ــؤون املالية  ــة النفط للش ــام التنفيذي لرشك ــب املدير الع ــني نائ حرض التدش

واإلدارية نارص حبتور.

بقلم/ أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور 

صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية
والُعْمَرة ”املباركة“ الحالية لألمري بن سلمان للبيت األبيض 

النصرالنصر  أوأو  النصر النصر 

مشهدمشهد

 محمد ناجي أحمد
يوميات الثورة الثــــورة
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الحياة صناعة الحياة صناعة 
الشهداء الشهداء 

وطني جسد خانه ساسته 
 . بالحياة  المضيئة  بدمائهم  الشهداء  يجترحها  الغلبة 
فجند الحق هم الغالبون "وإن جند الله هم الغالبون "واإليمان 
الكاملة  الحرية  ،وهي  الكلية  باإلرادة  إيمان  هو  بالقدر 
الله،وبين  على  واالعتماد  التوكل  بين  تواز  ـفي  والمطلقة 
الله  فسيرى  اعملوا  "وقل  لها  والعمل  الحياة  في  االقتدار 
عملكم ورسوله والمؤمنون " العمل في ظل ميزان الله ورسوله 
واألمة الشاهدة على أعمالنا ،لتتخلق من روح الشهادة عزة 

اليمنيين .
من هنا تأتي أهمية الشهادة وقيمة الشهيد ،إعالء لقيمة 

الحياة ودحرا لكل عدو .
وتدمير  دمار  هو  ،الذي  االنتحار  بين  شاسع  وبون  فرق 

للذات الفردية ،وبين الشهادة التي تتخلق منها حياة األمة .
مبين  وخسران  تهلكة  ،فهو  باالنتحار  اإلسالم  ندد  لهذا 
طريق  وسلوك  قيمة  من  اإلسالم  .وأعلى  واآلخرة  الدنيا  في 
النبيين  مكانة  ،في  عال  ومقام  وخلود  كحياة  الشهادة 

والصديقين .
أن  علينا  فإن  ،لذلك  والعجز  االنتحار  ألمتنا  يريد  العدو 
استشهادية  قوة  إلى  والذاتية  الموضوعية  ظروفنا  نحول 
،التي تشظت فأصبح بعضنا  اليمنيين  ،يتخلق منها لحمة 
الخنادق  في  صامد  والبعض  الفنادق  في  بوصلته  أضاع 

،اليفرط بسيادته ،وكرامته .
اليمن في مفترق وجودي ،إما أن نكون ،وطريق ذلك الصبر 
هذه  كل  بأن  ،واإليمان  االنتصار  على  ،واإلصرار  والمجالدة 
مسارنا  في  ،وأننا  واختبار  تمحيص  والتحديات  المعوقات 
ثْلُُه  الثوري منتصرون "إِن َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَوَْم قَْرٌح مِّ
وَِتلَْك األيَّاُم نَُداِولَُها َبْيَن النَّاِس وَلَِيْعلََم اللُّه الَِّذيَن آَمنُواْ َوَيتَِّخذَ 
َص اللُّه الَِّذيَن آَمنُواْ  ِمنكُْم ُشَهَداء وَاللُّه الَ ُيِحبُّ الظَّالِِميَن وَلُِيَمحِّ
َوَيْمَحَق الْكَاِفِريَن"وإما أن تعيش اليمن مرحلة الشتات ،كما 
يراد لها ،وفقا للمخطط الغربي في المنطقة .والذي ال يرى 
نفطه  ،وآبار  تجارته  لحركة  ممر  جغرافية  سوى  اليمن  في 

وشركاته متعدية الجنسية في الخليج .
،وكانت  2011م  فبراير   11 في  الجماهير  انتفضت  لقد 
نظام  ببناء  تتمحور  ومنطوقها  جوهرها  في  مطالبها 
جمهوري عادل ،وبحق العمل والعيش بكرامة ،في ظل دولة 
الوحدة .ثاروا ضد االستبداد واحتكار السلطة والثروة لفئة 
2014م  سبتمبر   21 حركة  ،وجاءت  واألمر  المال  تحاصصت 
حاملة ذات األهداف . فكان العدوان الذي تم الترتيب له منذ 
واليمنيين  اليمن  تبعية  تكريس  يريد  مخطط  ،وفق  سنوات 
.ولكن من خالل خارطة جغرافية سياسية تجعل من اليمن 

جزرا مفككة ومحتربة .
العامل الخارجي في الحرب اليمنية يتعزز باالضمحالل 

االجتماعي .
كان شعار المؤتمر األول الذي عقد في باريس عام 1913م 
باالضمحالل،وال  وتحارب  باالحتالل  تحارب  األمة  "هذه 

لالضمحالل وال لالحتالل "
كانت رؤية المؤتمرين في باريس واضحة ،من أن العدو 
الوضع  ،ودور  الحتاللنا  الغرب  وحركة  بقدرة  يتجسد 
االجتماعي والثقافي والحضاري الذي يعيش انحطاطا ،هو 

جزء من عدونا .
تنخرنا  التي  االضمحالل  عناصر  نواجه  أن  وعلينا 
.ونستعد  والجهات  والمناطق  المذاهب  باسم  الداخل  من 
للتصدي لها بثقافة حضور ونهوض اجتماعي واقتصادي 
بمواجهة  اهتمامنا  من  القدر  ،بذات  حضاري  وشهود 

االحتالل .
وتخويني  فكري  وتكفير  قمع  من  البعض  يمارسه  ما 
وشيطنة للجغرافيات ،هو المنفذ الذي يتسلل منه ،ويبني 
عليه االحتالل استراتيجيته ،وتغلغله وانتشاره في األذهان 

والجغرافيات .

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com


