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العدوان والفساد... ( يد تحمي ويد تبني)
محمد عبدالكريم القلييص

ــدوان الخارجي  ــه أن  الع ــك في مما الش
ــربان وجهان  ــاد املايل واإلداري يعت والفس
ــن (أرضا  ــاك اليم ــدة هي إنه ــة واح لعمل
ــد  واح ــدى  م ــىل  فع  ..( ــة  ودول ــانا  وإنس
وأربعني شهراً من عمر العدوان السعودي 
ــد تحالف الرش  ــن عم ــي عىل اليم اإلمارات
بقيادة جارة السوء عىل تدمري البلد تدمرياً 
كلياً من خالل استهدافه ملختلف املجاالت 
ــة  والخدمي ــة  واالقتصادي ــية  السياس
ــتخدمني  مس ــة...  والصحي ــة  والتعليمي
ــتى  ش ــتهداف  واالس ــري  التدم ــك  ذل يف 
ــكرية  املادية والعس ــائل واإلمكانات  الوس
ــل بهم  ــل ووص ــة ب ــية واإلعالمي والسياس
ــرام   الح ــه  الل ــت  بي ــف  توظي إىل  ــال  الح
ــتغلني مكانته وقدسيته لدى املسلمني  مس
ــم ودعم موقفهم وأهدافهم  لخدمة عدوانه
ــة ، إىل جانب  ــورة وضيع ــية وبص السياس
ــتريي  ــاق الهس ــودة واإلنف ــوال املرص األم
ــدوان و الذي عكس  الحقد الدفني  لهذا الع

لليمن واليمنيني.
ــز  التايم ــة  صحيف ــرشت  ن ــراً   ومؤخ
ــق يف حربها  ــعودية تنف الربيطانية أن الس
ــارات دوالر  ــتة ملي ــغ س ــن مبل اليم ــىل  ع
ــيطة لثالث سنوات  ــبة بس ــهرياً وبحس ش
ــو (252) مليار  ــغ ه ــد أن املبل ــف نج ونص
ــعود  ــايل ما أنفقته مملكة آل س دوالر إجم
ــاء وأطفال اليمن  ــا وقتلها لنس يف عدوانه

ــك  ــة  ، وهي بال ش ــم التحتي ــري بنيته وتدم
ــىل ما  ــت ع ــري وتفوق ــت يف التدم ــد أبدع ق
ــل والترشيد، متجاوزة بذلك  عداها يف القت
ــت  ــم  وجعل ــادئ والقي ــراف واملب كل األع
ــن  ــة، ونح ــا مباح ــا أهداف كل يشء أمامه
ــد أو نبالغ  ــكالم ال نتجنى عىل اح ــذا ال به
ــوء ، فمن  ــنيع ما قامت به جارة الس يف تش
ــتعراض بسيط لطبيعة األهداف  خالل اس
املستهدفة والتي شملت إىل جانب العديد 
ــكنية، املستشفيات  من املنازل والدور الس
ــواق وقاعات  واملدارس والجامعات واألس
ــات ومختلف  ــور والطرق األعراس والجس
ــات  مخيم ــى  وحت ــل  ب ــة  املدني ــآت  املنش
النازحني تم استهدافها وأكرث من مرة وكل 
ذلك تم بصورة ممنهجة ومرسومة  تعكس 
الهدف الحقيقي وراء هذا العدوان السافر 
ــآته  ــد واالعتداءات املتكررة ملنش عىل البل
ــة تركيع وإخضاع  ــكنية بغي الحيوية والس
ــزوا عن إذالله  ــعب اليمني الذين عج الش
ــم  وتحالفاته ــكرية  العس ــانتهم  برتس

املشبوهة.
يف الجانب اآلخر من املشهد العام للبلد، 
ــايل واإلداري كغريم آخر  ــاد امل يظهر الفس
ــيل ال يقل  ــدوان داخ ــة ع ــني وبمثاب لليمني
ــدوان الخارجي  ــن الع ــاخة ع دناءة ووس
ــتهدفان  ــار أن كال العدوانني يس ــىل اعتب ع
ــض النظر عن  ــان بغ اليمن األرض واإلنس

من يكون الفاعل، 
ــنوات خلت تنامى الفساد  فعىل مدى س
ــم  ــة بحج ــع مقارن ــكل واس ــن بش يف اليم
ــكاني  ــار الس ــحيحة واالنفج ــوارد الش امل
ــتثمارات  ــة االس ــب ضآل ــول ، إىل جان امله
ــذي ُعد وقتها   ــة واألجنبية  األمر ال املحلي
ــتقبل الدولة  ــداً حقيقياً لحارض ومس تهدي
ــة  ــت آف ــد أحال ــوم فلق ــا الي ــع ، أم واملجتم
الفساد حياة اليمنيني إىل أزمات متالحقة 
ــابهة للرتكيع واإلخضاع الذي  بصورة مش
ــاد اليوم  ــدوان ، كون الفس ــعى إليه الع يس
ــه البلد  أتى مصاحبا لحصار خانق تعيش
ــدوان ،فالوضع لم يعد  من قبل تحالف الع
ــيما وان املتابع ال يجد قطاعاً  يحتمل الس
ــاد  ــن أنماط الفس ــاً م ــه خالي ــداً بعين واح
ــاد  ــس نجد الفس ــل عىل العك ــة، ب املختلف
ــاً بعد  ــور يوم ــرب وتتط ــاد تك ــا الفس ومافي
ــكل واألسلوب، متجاوزة بذلك  آخر يف الش
ــو ابعد  ــا ه ــة إىل م ــاد التقليدي ــور الفس ص
ــكاً باملجتمع  ــاً وفت ــرث تنظيم ــك وأك من ذل
بصورة تتساوى مع فتك طائرات العدوان 
ــة  الدول ــغال  انش ــتغلني  مس ــي  الخارج
ــني ان كال  ــدوان ، يف ح ــذا الع ــة ه بمواجه
ــني  ــن واليمني ــتهدفان اليم ــني يس العدوان
ــم إىل جحيم ، غري  ــل ويحيال حياته يف مقت
ــة  ــه الدول ــت ل ــي وقف ــدوان الخارج ان الع
ــف  ومختل ــعبية  الش ــان  واللج ــش  والجي

ــاد وجوبه بمقاومة  ــات املجتمع باملرص فئ
ــل الجميع وقدمت  ــتميت من قب ودفاع مس

يف سبيل صده الجماجم.
 ) ــيل  الداخ ــدوان  الع ــل  ظ ــل  املقاب يف 
الفساد املايل واإلداري) جاثماً عىل صدور 
ــك  ــة ويفت ــرح بحري ــرسح ويم ــني ي اليمني
ــاء  ــتقبل أطفالهم متى ش بحياتهم وبمس
ــه كتلك  ــة تردع ــاء  دون مواجه ــف ش وكي
ــي ، مع ان  ــا العدوان الخارج ــي يتلقاه الت
ــرشوع، غري ان  ــدف وامل ــس اله ــا نف لكليهم
ــاد رحمة  ــح الصم ــهيد صال ــس الش الرئي
ــني أطلق  ــد تنبه لذلك ح ــه كان ق ــه علي الل
ــي) حيث  ــد تبن ــد تحمي وي ــه (ي مرشوع
ــي  ــني الخارج ــر العدوان ــني خط ــاوى ب س
والداخيل وذلك من خالل إطالقه لواحدية 
ــن الخطرين اللذين  ــلوب  مواجهة هذي أس

يستهدفان املجتمع اليمني.
ــراد  وأف ــع  ومجتم ــة  دول ــوم  الي ــن  نح
ــىض برص  ــن أي وقت م ــرث م ــون أك مطالب
ــايل والنفيس ملواجهة  ــذل الغ الصفوف وب
ــس  بنف ــيل  والداخ ــي  الخارج ــني  العدوان
الحماس والحزم والشدة كون العواقب عن 
ــة ال تخفى عىل احد ،  ــف تلك املواجه تخل
ــن مواجهة هذين  ــا ع ــنا وتخاذلن فتقاعس
ــربان ويتجذران  ــيجعلهما  يك الخطرين س
ــتصبح مواجهتهما الحقاً صعبة وأكرث  وس

كلفة...فالبدار البدار والنفري النفري.

         عبدالفتاح عيل البنوس 

املرتزقة
وصراع املصالح

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــات  ــي وشاش ــل االجتماع ــبكات التواص ــهد ش تش
ــات متبادلة بني  ــقات واتهام ــة تراش ــوات الفضائي القن
ــة العدوان الجدد والقدامى ، حيث يتهم املرتزقة  مرتزق
ــدوان عقب الفتنة  ــوا بصفوف الع ــدد الذين التحق الج
ــن يحكمون  ــزب اإلصالح الذي ــمربية مرتزقة ح الديس
ــارب باحتالل مارب  ــلطة القرار يف م ــيطرة عىل س الس
واالستحواذ عىل مواردها وثرواتها والتحكم يف شؤونها 
ــات  ــف القطاع ــة يف مختل ــوادر اإلصالحي ــني الك وتعي
ــة الفنادق وإقصاء  ــر الحكومية التابعة لحكوم والدوائ
البقية ، وذلك بهدف تحويلها إىل إمارة إخوانية، متهمني 
ــوارد مبيعات الغاز والبرتول  قيادات إصالحية بنهب م
والديزل وبقية الرسوم التي يتم جبايتها من املواطنني 
ــتثمرين يف القطاع العقاري بعد  ــث تحولوا إىل مس ، حي
ــاحات شاسعة من األرايض بمدينة  أن بسطوا عىل مس
ــارب وضواحيها ، مؤكدين عىل عدم حضور الحكومة  م
ــارب وأن اإلصالحيني باتوا يمثلون الدولة  ودورها يف م
ــهد  ــارب ، هذا وتش ــم يف م ــىل حد وصفه ــة ع والحكوم
ــان وخصوصا  ــن التوتر واالحتق ــأرب حالة م مدينة م
ــعيها لتقليم أظافر  بعد دخول اإلمارات عىل الخط وس
ــع بعنارص موالني لها والضغط  اإلصالح يف مارب والدف
ــة  ــم يف مناصب قيادية ومواقع حساس ــاه تعيينه باتج
ــهد املحيل  ــان تمثيلها وحضورها يف املش ــارب لضم بم

بمأرب كما هو الحال يف عدن .
ــل حليف  ــزال الفش ــت الذي ال ي ــك يف الوق ــي ذل يأت
مرتزقة العدوان وأسيادهم من اإلماراتيني والسعوديني 
ــي  ــاحل الغرب ــات الس ــف جبه ــني يف مختل واألمريكي
ــب الهزائم  ــىل الرغم من تعاق ــة الحديدة ، وع بمحافظ
ــالل زحوفاتهم  ــون لها خ ــي يتعرض ــات الت واالنتكاس
ــع والبحث  ــىل الواق ــة للقفز ع ــب املرتزق ــررة يذه املتك
ــدونها يف  ــي ينش ــوذ  الت ــب والنف ــم واملكاس ــن املغان ع
ــوبني  ــطني املحس ــن عدد من الناش الحديدة ، حيث ش
ــون يف تركيا هجوما  ــن يقيم ــزب اإلصالح والذي عىل ح
ــود وتمول  ــة التي تق ــلطات اإلماراتي ــىل الس ــا ع الذع
ــورط  ــا بالت ــي يتهمونه ــي والت ــاحل الغرب ــة الس جبه
ــد الحديدة  ــي تحيكها ض ــموها باملؤامرة الت ــا أس يف م
ــليم الحديدة بعد السيطرة عليها  والتي تهدف إىل تس
ــادات املوالية  ــاش وعمالء اإلمارات من القي لطارق عف
ــد زعمهم ، ويذهب هؤالء للحديث عن تعمد  لها عىل ح
ــاحل  اإلمارات الدفع بالعنارص الجنوبية للقتال يف الس
ــة للمدعو طارق  ــاظ بالعنارص التابع ــي واالحتف الغرب
ــة املقبلة، مراقبون  ــاش والتي يتم ادخارها للمرحل عف
ــق  ــبعة بالحم ــة املش ــذه الرؤي ــربوا ه ــيون اعت سياس
والسخف والغباء تعكس النفسيات املريضة واملأزومة 
ــن يحاولون التغطية  ــا مرتزقة العدوان الذي التي عليه
عىل أسيادهم ومخططاتهم وأهدافهم من وراء العدوان 

عىل بالدنا.
ــم وأنت  ــب ومغان ــن مكاس ــث ع ــاء الحدي ــن الغب  فم
ــائر املتتالية يف  ــر والذي تتكبد الخس الخارس واملتقهق
ــم ، مؤكدين عىل أن  ــل محرقة لهم ومرتزقته جبهة تمث
ــيطرة عىل الحديدة والهيمنة عليها  من يحلمون بالس
يف حال سقوطها بأيدي قوى الغزو واالحتالل  واهمون 
كل الوهم ، فاملحتل له أجندته وال ُيمكن أن يمكن الخونة 
ــارة عن خياالت  ــن إدارة مصالحه ، معتربين ذلك عب م
وأوهام تفتقر للواقعية وللمنطق السليم ، مؤكدين عىل 
ــمها وتوزيعها  ــن تكون غنيمة يتم تقاس ــن لم ول أن اليم
ــرص املفيد، من  ــتغالل ، وباملخت ــد واالس ــني قوى الفي ب
السابق ألوانه الحديث عن احتالل الحديدة ألنها باتت 
املعركة املصريية لكل اليمنيني الرشفاء ومن املستحيل 
ــات ، فالتفريط فيها  ــا مهما بلغت التضحي التفريط به
كالتفريط يف العرض ، ومع ذلك ال يجدون أي ممانعة يف 
أن يعيش البعض أحالم اليقظة ويغرقوا يف فضاء الوهم 
ــم  والخيال  واالنتصارات الرسابية والرصاع عىل تقاس

الكعكة قبل أن تتوفر مقاديرها  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

نوال أحمد

ــعب اليماني األبي ، الذي  هنا الش
ــن القيود  ــة وتحرر م ــض العبودي رف

االستعمارية..
هنا شعب يماني عزيز كريم نهض 
ــة  وانتفض  ــه اليمانية الصلب بإرادت
ــة والخيانة. ــوى العمال بثورة عىل ق

والوصاية الخارجية..
ــز الصابر  العزي اليماني  ــعب  الش
ــتعبدا تحت سياط  أبَى أن يكون مس
الهيمنة األمريكية ؛ ورفض أن  يكون 
ــعودية  الس امللكية  ــة  الوصاي ــت  تح

الرجعية ؛ 
ــه  وج يف  ــار  ث ــي  اليمن ــعب  الش  
ــتكربين أراد  ــني والطغاة واملس الظامل
ــه كلمة وأن يكون  ــعب إن تكون ل الش
هو صاحب القرار وصاحب الرشعية 

عىل تراب وطنه 
الشعب اليمني بثورته السبتمربية 
ــتقبله  التحررية ؛  أراد أن يصنع  مس

ــوده العدل ؛ وطن  ــه لوطن يس بإرادت
متحرر مستقل يف قراره ...

ــدون تدخالت  ــم موحد ب يمن كري
خارجية أو وصاية أجنبية

ــم  للعال ــت  أثب ــي   اليمن ــعب  الش
ــد والصديق  ــب والبعي ــع للقري أجم
ــذي يمتلك  ــعب ال ــه الش ــدو أن والع
ــورة  ــه بث ــك اإلرادة ؛ وأن ــرار ويمل الق
ــيصنع حريته  ــبتمرب س الـ21 من س

ويبني دولته الكريمة 
ــد كل  ــوم بع ــي الي ــعب اليمن الش
ــك  تل وكل  ــات  والتضحي ــاة  املعان
ــا وروى بها تراب  ــاء التي قدمه الدم
ــّم  ــا أل ــد كل م ــة ؛ وبع ــه اليمني أرض
ــه من قوى  ــد انتزاع حق ــه إنما يري ب
االستعمار والظلم انتزاع حقه  يف أن 
ــش بحرية وكرامة يف وطنه وعىل  يعي

أرضه ..
ــم  الغاش ــدوان  الع ــذا  ه ــام  وأم  

ــاه  عان ــا  م وكل  ــر  الجائ ــار  والحص
ــن  ــوم م ــه الي ــا يعاني ــابق وم يف الس
ــيطان  ــرن الش ــرب وق ــيطان األك الش
ــارات محور  ــعود واإلم أمريكا وآل س
الرش ؛ ومن خلفهم إرسائيل وبعد كل 
ــعب اليمني من ظلم  الذي لقيه الش
ــدى كل يمني  إال  ــم يعد ل ــدوان ل وع
ــن أن يفرط فيها  ــه التي ال يمك كرامت
ــات ومهما كان  ــت التحدي ــا بلغ مهم

حجم التضحيات..
ــه  كرامت ــتمد  مس ــعب  الش ــذا  ه
ــاءه وتضحياته  ــه وإب وعزته وحريت
ــه  بيت ــل  وأه ــرم  األك ــول  الرس ــن  م
ــار والقادة العظماء لهذه األمة  األطه
ــاء  ــة واإلب ــزة والكرام ــدين الع مجس
العالم  ــني  ــجاعة معلم والصرب والش
ــزات وكيف تصنع  كيف تصاغ املعج

االنتصارات ..
ــوم  الي ــح  أصب ــي  اليمن ــعب  الش

ــل أصبح اليوم  ــرث وعيا من ذي قب أك
ــة القرآن ويحمل روحية  يمتلك ثقاف

الجهاد واالستشهاد
ــيميض  ــن يخنع س ــن يخضع ول ل
ــه  ومنهجيت ــة  القرآني ــه  بخطوات
ــوى العدوان  ــة ق ــة ؛ ملواجه املحمدي
ــة  ــجرة الوهابي ــع الش ــة وقل الظالمي
جاهلية العرص؛واقفا بكل عزم وتحد 
ــكا  ــتكباريه متمس ــام القوى اإلس أم
ــة  ــه اإليماني ــه وهويت ــه ومبادئ بقيم
متضامنا مع القضية الفلسطينية ..

ــه  كلمت ــال  ق ــي  اليمن ــعب  الش
ــيصنع  ــه س ــن دمائ ــه م ــخ أن للتاري
ــيطهر املقدسات  مجد هذه األمة وس
وبأيادي األحرار سرتتفع راية القرآن 
وتتهاوى أمامها كل الرايات وسرتسم 
ــادم بإذن الله الذي  معالم النرص الق
ــن إىل كل  ــماء اليم ــطع من س سيس

بقاع األرض 

بربكة أرواح شهدائنا الزكية 
ودماء جرحانا الطاهرة

ــوق ملعانقة النرص  وكلنا إيمان وش
ــة  الظلم ــقوط  س ــد  بع ــن  م ــادم  الق
والظاملني ؛  وكل الجبابرة من الطغاة 

املستكربين؛
ولن يثنينا أي عدوان عن مواصلة 
ــبيل الله  ــهاد يف س الجهاد واالستش
ــوم يف هذه  ــر ي ــق إىل آخ ــرصة الح ون

الدنيا رافعني رصخة الحق
ــود  اليه ــن  م ــرباءة  ال ــني  ومعلن
ــرب األجيال  ــارى يف كل زمن ع والنص
ــات  والتضحي ــاء  والدم ــورة  وبالث
تصنع الحرية وتزرع الكرامة ؛ وتبنى 
ــتعانة بالله  ــني باالس ــزة للمؤمن الع
واإلرادة التي ال تنكرس ؛ ألنها بمعية 
ــز املنترص  ــد األحد العزي ــه الواح الل

معز املؤمنني وقاهر املتجربين
وإن تنرصوا الله ينرصكم .

منتصرون بالدم والثورة

عبدالله األحمدي

ــون  مناهض ــون  حقوقي ــطون  ناش ــف  هت
ــري احمد بن  ــن يف وجه األم ــرب يف اليم للح
عبد العزيز  يف لندن بسقوط آل سعود,  مما 
ــؤول  ــرد عليهم قائال :ان املس جعل األمري ي
ــرب يف اليمن هو  ــرار يف اململكة والح عن الق
ــلمان وويل عهده محمد بن سلمان،  امللك س
ــرب يف اليمن يف  ــى ان تنتهي الح ــه يتمن وان

اقرب وقت.
ــب األمري أحمد بن عبد العزيز عىل  يحس
ــري للهالك عبد  ــديرين، وهو االبن األخ الس
ــه 31 ) وكان يحلم ان يؤول  ــز ( ترتيب العزي
ــل املعمول به يف  ــب التسلس امللك اليه حس
ــلمان  ــالب محمد بن س ــري ان انق األرسة،  غ
قطع الطريق عليه وعىل غريه من أوالد عبد 
ــز وأبنائهم،  مما جعل األمري احمد بن  العزي
ــلمان  ــد العزيز يرفض بيعة محمد بن س عب
ــا بعد،  ــم يعلنه ــي ل ــة الت ــح للمعارض ويجن
ــى اختيارياً  ــد اتخاذه لندن منف وخاصة بع

له.
ــعود  ــهد نظام بني س ــوال يش يف كل األح
ــلمان  تصدعا كبريا بعد صعود محمد بن س
ــد من  ــال العدي ــلطة واعتق ــة الس اىل واجه
ــال  األعم ــال  ورج  ( ــريا  أم  11) ــراء  األم
ــمتهم  ــني،  ومقاس املوظف ــار  وكب ــوزراء  وال

أموالهم.
ــلمان يعيش حالة  ــعور محمد بن س املس
ــم ثقيلة يف  ــد ان تجرع هزائ ــن األزمات بع م

ــوريا والعراق  الجوار،  وبالذات يف اليمن وس
ــا،  ورصف أمواال مهولة  ولبنان وقطر وليبي
عىل الحروب ورشاء أسلحة الخردة، وأرىش 
رؤساء الدول واملنظمات الدولية،  للتغايض 

عن جرائمه،  ودعمه لإلرهاب.
ــها الرجل ونظامه  هذه األزمة التي يعيش
ــة قادمة يف  ــكاب مذبح ــه إىل ارت ــا تدفع ربم
ــد لذلك  ــدأ بالتمهي ــني،  وقد ب ــق املعارض ح
ــلطان إلخراج  ــاء الس ــع علم ــالل دف من خ
الفتاوى باستباحة دم من يعارض الحاكم.

ــوزان عضو  ــو صالح الف ــد بدأها املدع وق
ــاء بفتوى تبيح  ــمى بهيئة كبار العلم ما يس
قتل من يخرج عن الجماعة، أو يعارض ويل 

األمر.
ــد العلماء  ــوى من أح ــدرت فت وقبلها ص
ــة ويل األمر حتى وان  ــه ال يجوز معارض بأن

زنى، أو رشب الخمر جهارا نهارا.
ــات  ــعود محاكم ــي س ــة بن ــهد مملك وتش
ــلمان يف  ــا نظام محمد بن س ــة يقوم به رسي
ــط مبادئ  ــق املعارضني،  تغيب فيها ابس ح

العدالة.
ــعودية  ــمى النيابة الس ــد طلبت ما تس فق
ــودة  ــلمان الع ــة س ــن الداعي ــدام كل م بإع
والشيخ عوض القرني تعزيرا، ووجهت لكل 

منهما 37 تهمة تتعلق باإلرهاب.
ويقبع العودة وكثري من زمالئه منذ عام يف 
معتقالت محمد بن سلمان،  ويقول ولده ان 

اباه تعرض النتهاكات جسيمة.
ــش قد تويف  ــليمان الدوي ــيخ س وكان الش
تحت التعذيب يف 14/ 8/ 2018 م وكان يقبع 
ــل منذ العام 2016 م وتقر منظمات  يف املعتق
ــني يف االعتقاالت  ــدد املعتقل ــة ان ع حقوقي

األخرية يزيد عن 250 ناشطا.
ــول  يق ــة  الرسي ــات  املحاكم ــوع  موض يف 
ــي  ــعري - أكاديم ــد املس ــارض ( محم املع
ــالمي ومقيم يف  ورئيس حزب التجديد اإلس
ــة هي محاكم  ــا ) ان املحاكم الرسي بريطاني
صورية ال تتوفر فيها أدنى مقومات العدالة.  
ــوا يرمون  ــك فيصل كان ــام املل ــف : أي ويضي
ــوق الربع  ــرات ف ــن عىل الطائ ــني م املعارض

الخايل،  وهو إعدام ودفن يف نفس الوقت.
تجتاح اململكة موجة من الفاشية يقودها 
ــه،   ومخابرات ــلمان  س ــن  ب ــد  محم ــأزوم  امل
ــجون  والس ــدها  اش ــىل  ع ــاالت  فاالعتق
ــني  ــاء واملثقف ــن العلم ــني م ــج باملعارض تع
ــع الكثري  ــني. ويمن ــن الجنس ــطني م والناش
ــاد، كما هو  ــظ واإلرش ــة والوع ــن الخطاب م
الحال مع الداعية محمد العريفي.  ومؤخرا 
ــلطة محمد، بن سلمان الناشطة  أعدمت س
ــعة،  ــيف وبطريقة بش ــام بالس إرساء الغمغ
ــيعية يف  ــة الش ــن الطائف ــة م ــي معارض وه

القطيف.
ــربر بقاء  ــاً عن آخر م ــة يوم ــد اململك وتفق
ــه،   علي ــت  قام ــذي  ال ــيايس  الس ــا  نظامه

ــة  ( هيئة األمر  ــة الوهابي ــات الديني فالهيئ
ــار العلماء ) التي كانت  باملعروف وهيئة كب
ــت  ــعودية أصبح ــام األرسة الس ــند نظ تس
ــلمان،  ــد بن س ــالد محم ــيف الج ــت س تح
ــاطها،  وأصبح كثري  ــن نش ــل الكثري م وتعط
ــجون أو ممنوعني من  من دعاتها إما يف الس

النشاط.
املفكرون والناشطون يحذرون من املسار 
ــلكه محمد بن سلمان ويقولون اذا  الذي يس
ــار فإن السعودية مقبلة  لم يتوقف هذا املس

عىل مذابح دموية.
ــنقيطي  ــول الدكتور محمد مختار الش يق
ــة  ــية يف جامع ــالق السياس ــدرس االخ - م
ــرك العقالء والحكماء من  ــر : إذا لم يتح قط
ــعب  داخل األرسة الحاكمة،  ومن عامة الش
السعودي،  ثم من جميع املسلمني يف أرجاء 
ــما لوقف هذا  العالم،  تحركا عاجال،  وحاس
ــعودية  ــان الس ــري،  ف ــوج الخط ــار األه املس
ــيكون كارثة  ــار دموي،  س ــة عىل انفج مقبل

عليها وعىل األمة اإلسالمية كلها.
ــالء  ــة إىل العق ــوة موجه ــت الدع وإذا كان
ــد  ــعوب نج ــة ش ــىل عام ــإن ع ــاء ف والحكم
ــراء  ــورة ج ــعوب املقه ــاز وكل الش والحج
ــم ان يتحركوا  ــعود عليه ــات بني س ممارس
ــتعباد  ــذا االس ــن ه ــاق م ــل  االنعت ــن اج م
ــورة عىل هذه  ــر،  فالفرصة متاحة للث الجائ

األرسة الطاغوت.

سقوط آل سعود !!

    
يه الحكم بيني و بينهم

ــيس وأقنعها أن  ــادع نف ــري عنكما أخ ــحت ناظ أش
ــّي أغىل  ــا ابن ــي جثتان هامدتان ليس ــُل أمام ــن َيْمُث م
ــا خنق  ــي، أوايس نفيس أنني أعيش كابوس ــن حيات م
ــي وجعاً وكمداً،،،  ــايس وأظلم فؤادي وأحرق روح أنف
ــا  ــة وأراهم ــتيقظ يف أي لحظ ــي سأس ــيها بأنن أواس

أمامي كالعادة يمآلن البيت ضحكاً ولعباً.
ــت أن بيتي  ــز الطائرات وعلم ــماء بأزي ضجت الس
ــا العدوان  ــف فيه ــي قص ــدة الت ــق يف صع ــدف محق ه
ــم يذر، فأرسعت  ــجر ولم يبِق و ل ــر والبرش والش الحج
ــق  ــي يخف ــدي وقلب ــي كب ــل فلذت ــال أحم ــو الجب نح
ــا داخل الكهوف  ــاً أن يصيبهما مكروه، حميتهم خوف
ــاة، لكنهما كانا  ــان والحي ــب لهما األم ــارات أطل واملغ
ــرات الحقد التي  ــص به طائ ــد الثمني الذي ترتب الصي
ــون وأفرغت صواريخها عىل  ظلت تفتش عنهما بجن
كل يشء لتزهق روحيهما وترتكني أللم الفقد والعذاب 
ــامحاني يا قرتي  ــرة،،، س ــراً ألف م ــوت بعدهما قه أم
ــتطع أن أدرأ عنكما نريان صواريخهم  ــي إن لم أس عين
ــاكلة  ــن أمامي بال حراك عىل هذه الش ــا ممددي ألراكم
التي أدمت فؤادي وأصبحت عىل إثرها جسداً بال روح 

غري مستوعب هول الفاجعة.
ــي  ــط األرض إنن ــماء وبس ــع الس ــذي رف ــن، وال  لك
ــام الذي يتأجج يف  ــأقتص من الجناة ولهيب االنتق س
ــيخمده ثأري... ووحدها جبهة القتال هي  صدري س

الحكم بيني و بينهم.

زينب الشهاري
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