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محمد أحمد املؤيد

يف الحبكة من مشهد الذروة .. ملسرحية "خذالن 
اليمن ودعم العدوان والشرعية الزائفة "

ــة  ــم األحداث املتواترة وغري العقالنية لعامة الساس يف خض
ــدو أن ثمة موجة  ــي يف هذه األثناء يب ــني اليوم,  والت واملسيس
ــي لغالبية الناس ومن ضمنهم  ــع قد رضبت الضمري الح صقي
ــعب , يف حني أنهم  ــون الوالء لله والوطن والش ــك من يدع أولئ
اليوم ينفضح أمرهم يف خالصة مأساوية لتلك املرسحية التي 
ــلمان  ــا الحركة الصهيونية الخبيثة وأخرجها امللك س أعدته
ــعوأمريكي , والتي ماكنت  ــدوان الس ــف الع ــذ لها تحال واملنف
ــاً  ــذه - كوني وجدت غموضا فعليا ومدروس ــب مقالتي ه ألكت
ــعب إىل  ألحداث اليوم وكيف أن العدوان يحاول جر أبناء الش
ــعى لنيله  الفخ بدون معرفة حقيقة بما يخطط له العدو ويس

.. والله لهم باملرصاد -.
ــذ أن اندلعت  ــل األحداث من ــة متأنية مني لج ــوال مراجع ل
ــىل اليمن , وحتى هذه اللحظة من هذا اليوم  رشارة العدوان ع
ــاوي لتلك  ــهد املأس ــميتها : " بلحظة الذروة " للمش ــا أس وم
ــف  املرسحية املفربكة بحبكتها الجهنمية الخبيثة , التي لألس
ــم يمنيون " ويا  ــعة ه ــا بطريقة بش ــني إلكماله أن أول الداعم
ــد فهم املرسحية  ــاما " , وال نقول أن جلهم ق ــفاه عىل النش أس
ــاء  ــم الزال الغب ــل منه ــم " أن القلي ــه أعل ــدو " والل ــن يب ولك
ــني أن إيقاعات  ــريه , يف ح ــه وضم ــم عىل عقل ــيايس يخي الس
ــة وهي تميض  ــح , وخاص ــل فلق الصب ــة مث ــة واضح املرسحي
ــه تدمري واحتالل اليمن  ــيق عدائي متقن , ويكون غرض بتنس
ــرص) ويصفق  ــد (يصفر/ يف ــكل قبح وتبل ــو ب ــس إال  , وه لي
ويروج الحتالل بلده وباسم الجوع والرشعية املزعومة , وكأنه 
ــة وال جمل يف يمن الحرية والكرامة التي صاغتها  ليس له ناق
ــل يمنية 100 % لكل  ــائر النرص من أيادي وأنام ــا بش ونحتته
ــتى ميادين الوغى  ــهم يواجه العدوان يف ش يمني رشيف وش

من خطوط التماس ضد العدوان.
ــعبنا  ــات االقتصادية املتوالية عىل ش ــر أن االنتكاس   ال ننك
ــعب بال  ــات الش ــىل جميع فئ ــا ع ــت بظالله ــد ألق ــكني ق املس
ــببات يجب أن يضعها كل  ــباباً ومس ــتثناء , ولكن ثمة أس اس
ــد (غريمه) وعىل  ــبانه , وذلك من أجل تحدي مواطن يف حس
ــا يف مجريات األحداث  ــي اللوم أوال وأخريا , فلو تأملن من يلق
ــعى له العدو فعال ويخطط له من  اليوم لوجدنا أن هذا ما يس
قبل , وهو القضاء عىل اللحمة الشعبية العصية عليه , والتي 
ــطوري الذي  ــعبية هذا الصمود األس أثمرت هذه اللحمة الش
ــكريون والسياسيون يف كل بقاع  حري الخرباء واملفكرون العس
ــم , وخاصة ونحن نواجه بغاة األرض من بغات التحالف  العال
ــعوصهيوأمريكي , وما سخرت له من معدات فضيعة  من  الس
ــت فضاعتها  ــة , التي فضح ــذه الحرب الظامل ــل خوض ه أج
ــش واللجان  ــن الجي ــال الله م ــن رج ــن م ــة) املجاهدي (والع
ــة املاضية يف صنعاء  ــذ أحداث الفتن ــعبية , ولذا فهم ومن الش
ــدون من يحقق  ــرارا علهم يج ــون مرارا  وتك ــم الزلوا يحاول وه
ــق الصف الوطني وتقديم البلد لالحتالل عىل طبق من  لهم ش
ــلم" , والتي من خالل ما نعيشه اليوم من  ذهب "ولكن الله س
ــخافة االقتصادية بالوطن  ويالت تجويعية عمدتها تلك الس
ــؤولة من حكومة الرشعنة  ــي يؤججها األعمال غري املس , والت
ــة عىل ثروات  ــن نهب وقرصن ــا تقوم به م ــعوأمريكية , وم الس
ــام العمالت  ــة الوطنية أم ــري العمل ــه عرب تدم ــعب وخريات الش
ــة , وذلك ما يفرس لنا فعال  ملاذا كان ذلك الحنق الكبري  الصعب
ــيطرة أنصار  ــك املركزي يف صنعاء تحت س ــم لوجود البن منه
الله آنذاك , ورؤيتهم الحاقدة برسعة نقله إىل عدن , وها نحن 
ــه , ومحاولتهم  ــي حماقة الفار هادي وحكومت اليمنيون نجن
ــال كاهل املواطن  ــعوأمريكي  ألثق ــع العدوان الس ــتمرة م املس
ــش املواطن  ــد لقمة عي ــفية ض ــن اإلجراءات التعس ــق م بفري
ــات لجميع موظفي الدولة  ــة , والتي بدأت بقطع املرتب الكريم
ــة طيلة أيام الحرب حتى  ــت بجرعات متتالية وخجول , وانته
ــرشت أنياب الخبث  ــه اليوم وكيف ك ــت إىل ما وصلت إلي وصل
ــاد والعملة الوطنية ما  ــعب والوطن وعملت باالقتص عىل الش
ــنني الحرب املاضية , وهذا إن دل عىل يشء فينما  لم تعمله س
ــعوأمريكي الفعيل يف أرض املعركة  يدل عىل عجز العدوان الس
ــكني  ــع الجبهات والعدول قرسياً إىل ذلك املواطن املس يف جمي
ــبحانه , ويعلم من الله  ــه إليه س ــكوا بث حزنه وهم الذي يش

النرص والتمكني ولو بعد حني.
ــعوأمريكي بالتعاون مع األمم  ــعى له العدوان الس إن ما يس
ــة االحتالل , عرب  ــي املنفذ الظاهر الخفي لسياس املتحدة وه
ــاس أنها أزمة يمنية-  ــم موضوع األزمة اليمنية عىل أس تحجي
ــارك يف العدوان  ــة , يف حني أن أكرث من 16دولة عاملية تش يمني
عىل اليمن وتقتل اليمنيني وتقتات من دمائهم,  وكذا بأن األزمة 
ــعى  ــون خاوية وجوع وفقر , يف حني أنها تس ــي موضوع بط ه
ــم العدوان  ــدة بالتغطية عىل جرائ ــم املتح ــاون مع األم بالتع
ــك فيما ترتكبه من مجازر  ــتد األمر عىل التحالف وذل كلما أش
ــل عىل تأزيم  ــق كل مواطن يمني , وتعم ــعة يف ح وجرائم بش
ــاد والعملة فقط ..  ــيل عرب تحريك ورقة االقتص الوضع الداخ
ــذا كلما جد جديد عىل العدوان واالنتقادات الدولية التي  وهك
ــلمان بـ200مليون  ــم املدعو س ــة , والدليل دع ــت خجول الزال
ــكانه املهول , وهو  ــم اليمن وعدد س ــاد بلد بحج دوالر القتص
األمر الذي بان معه حجم االستهزاء الذي يستمر يف ممارسته 
ذلك امللك الهالك " سلمان " باليمن أرضا وإنساناً , وأنه فقط 
ــعب اليمني من  ــع الش ــن فضيحة تجوي ــرج وجهه م كي يخ
ــعودية , لذلك يكون من  ــل الحفاظ عىل كريس املهلكة الس أج
ــرار وراء أحداث مرسحية العدوان  الغباء عىل كل يمني االنج
السعوأمريكي املعدة مسبقا ومحاولة أنجرارهم وراء أي إثارة 
ــوى الجوع , وخاصة ونحن نعرف من  للنعرات والتظاهر بدع
ــاء أبنائه وبناته ,  ــه ويقتات عىل دم ــعب وقتل الذي جوع الش
ــاك يف عدن ضد  ــوان الجنوبينب هن ــن كلمة الفصل لألخ ولتك
ــني لليمن امليمون ليس  ــني وحكومة الفار , وطرد املحتل املحتل
ــر املجيدة.  ــورة 14أكتوب ــو بالتزامن مع ث ــم , وه ــدا عليه جدي

..ولله عاقبة األمور ..

أشواق مهدي دومان

هذا مضمون ثقافتهم ،
التي تخّرجوا  ــفتهم  هذه فلس

بها دواعش ،
هذه خالصة أفكارهم :
اللعن والّسب والّشتم

ــة  الحادث أو  ــة  الحال ــت  ليس
ــت عرضّية فللمّرة  األوىل، وليس
ــن  ــش م الدواع ــب  ــة يطل الّثاني
ــوت ألوانا  ــري جريح يرونه امل أس
ــوه (وال  ــى يرهب ــم حّت بتعذيبه
ــه لعن  ــوا من ــّم يطلب ــب ) ث يرته
ــم الّرّباني الذي  ــم وقائده رمزه
ــه الذي  ــه وتحت لوائ ــىل نهج ع
ما  أحّبوا الحياة الذليلة فعاشوا 
أحراراً يف أقىس لحظات تخّريهم 
ــهداء  ــش ذليل وحياة ش بني عي

عزيزة..
ــد  األس ــك  ذل ــوخ  املس ــّري  خ
ــح الذي  صدمهم  بصمود  الجري
وثبات عّمار بن يارس ووالده وأّمه 
، وبالل بن رباح و...الخ من أوائل 
ــلمني الذين ُعذبوا ليتزعزع  املس
ــني  مخلص ــوا  فقض ــم  إيمانه

ــول الّله   ــن لرس ــة لع ــت كلم كان
ــي أفعى  ــن بني فّك ــد تنقذهم م ق
ــحرتهم   س ــا  يحيله  ، ــّممة  مس
ــى كّل مبغض  ــى يف حني يبق أفع
ــخ  ــه وآله مجّرد مس ــول الّل لرس
ــة يف  ــرشات طفيلّي ــا ح ــن بقاي م
مستنقع الّتكفري والّرّدة  العميلة 

الخائنة.
أن  ــابق  س ــري  أس ــن  م ــب  ُطِل
ــد / عبدامللك  ــّيد القائ يلعن الّس
ــوه حّيا  ــي ، حّتى ال يدفن الحوث
الّرجال  كممارستهم هواية دفن 
ــح األبناء  ــون يذب ــا كان فرع كم
ــون،  فرع ــن  م ــر  أحق ــم  ولكنه
ــث  واملؤن ــر  املذك ــني  ماب ــم  فه
ــوا عاملا فيه  ــا أحّب ــم ، وم ُهوّيته
ــىل  ــون ع ــاؤوا يمش ــال ، فج رج
ــم  ــن العال ــوا م ــة ليتخّلص وقاح
أرض  ــم  له ــُل  لتخ ــويل  الّرج
ــّياتهم   ــب نفس ــال تناس ــال رج ب
ــة   املؤدلج ــيكولوجياتهم   وس
ــّيات  ــكل ذكور وهيئة  ونفس بش
ــوخ  ( سابقا )  إناث ، طلب املس

ــا كان إّال  ــّيد القائد فم ــّب الّس س
ــربي أن  ــوي الج ــض عبد الق رف
ــهاما  يلعن القائد فعاد رفضه س
ــة  املخدوش ــم  رجولته ــن  تطع
ــالق  ــال أخ ــن ال ــة م ــل الخالي ، ب
ــوا بخلل  ــال رشف وأثبت فكانوا ب
ــة  والّرجول ــث  حي ــة  الرجول يف 
 ، ــوّية  الّس ــالق  باألخ ــة  مرتبط
ــون عىل  ــؤالء املتنافس ــا ه بينم
إرهاب أسري يتنافسون عىل الال 
قيم والال أخالق فينزلون جرذانا 
ــمو  ــة بينما يس ــئ الّذّل إىل مخاب
ــم ضيوفا  ــه إىل خالقه رجال الّل
أعّزة  وقد آمنوا فعال ب : هيهات 
ــا الّذّلة ، التي  يأباها الّله  لهم  مّن

ورسوله واملؤمنون ،،.
ــز  الّرتكي ــاذا  مل  : ــؤال  الس
ــّيد  الس ــّب  س ــىل  ع ــة  واملقايض

عبدامللك الحوثي ؟!
ــوا أثر بني أمية الذين  هل اقتف
ــة  ــد نافل ــّب آل محّم ــوا س جعل
يتقّربون بها إىل أصنامهم زلفى؟

ــو  ــة ه ــرية القرآني ــد املس وقائ

ــه  الّل ــّىل  ــى (ص ــد املصطف حفي
ــل دماء  ــّلم) ، فه ــه وآله وس علي
ــم  ورّدته ــم  وحقده ــاء  الّطلق
ــة  تجري  ــدة املحمدّي عن العقي
ــة   الوراث ــم  وبحك ــم  عروقه يف 
ــة   اُألموّي ــة  الّناصبّي ــات  وجين
ــالم  املرتّدة  عن عقيدة  االستس
ــد  ــّب محّم ــر بح ــه اآلم ــر الّل ألم
ــه  ، والتقّرب بهم يف الّصلوات  وآل
ــتجابة أّي  ــس إىل الّله الس الخم
ــه، فهل  رّدتهم  ــداء من العبد لّل ن
ــك ؟ أم أّنه  ــم لذل ــي من دفعته ه
ــذوف يف قلوبهم من  ــب املق الّرع
ــم الحوثي الذي  ــر اس مجّرد ذك
ــود  ــبح األس ــح لديهم كالّش أصب
ــه)  ــرص الّل ــن ن ــان ( حس يف لبن
ــعب الّله املختار  الذين يرهبه ش
ــن  لّق ــني  ح  ( ــل  إرسائي ــو  بن  )
ــذي ال يقهر يف 2006  ــهم ال جيش
ــل محّمد  ــا تجعل من نس دروس
ــينّية  ــن عبدالّله رمز ثورة حس ب
ــورة يف كّل  ــاة ، ث ــرف بالّطغ تج
ــينا جديدا يرفض  فرد منها حس

ــاء  ــد األدعي ــالم لعرابي االستس
ــل  ــاء األدعياء ، فال يكره نس أبن
ــي ابن حرام   ــه إّال دع ــول الّل رس
ــه عقدة  نقص يف دمه تجري   لدي
ــو مولود  ــث وه ــه، حي ويف عروق
كخطيئة وسيئة وذنب وجريمة 
ــن الطبيعي أن  ــرة ، فم ــوه نك وأب
ــن موّدة  ــد كحّر ب ــض من ول يبغ
ــة ،، فهل  ــالل ونعم ــة وح ورحم
ــه الكوثر ،  ــاه الل ــاع من  أعط أتب
ــول الّله  ــن ناصب رس ــاع  م كأتب
ــانئه  ــكان هو  ش ــه العداوة ف وآل

األبرت ؟؟!!
ــى  معن ــا  لهم ــني  الحالت وكال 
واحد و يف بوتقة واحدة ، وهي أن 
رجال الله عىل مدى الّتاريخ هم 
ــن يقاتلهم يؤمن  ــرصون وم املنت
ــه مهزوم  ،مهان ، جبان ، ذليل  أّن
ــدة نقصه   ــض عق ــاول تعوي يح
ــتعراض عضالت  املكبوتة يف اس
الكلب النّباح عىل األسد الجريح  
ــرا كان مفعوال ،  ــض الّله أم ، ليق

ولتمض القافلة والكالب تنبح.

الّدواعش واألسري

عبدالله الدومري العامري

ــوام متواصلة من  ــة أع ــارب أربع ــا يق م
ــم  ــوام ل ــة أع ــن ، أربع ــىل اليم ــدوان ع الع
ــتطع فيها دول العدوان أن تكرس إرادة  تس
ــا  ــم قيامه ــي رغ ــعب اليمن ــة الش وعزيم
ــكاب اآلالف من املجازر بحق املدنيني  بارت
ــم  برغ  ، ــاء  والنس ــال  األطف ــن  م ــزل  الع
ــدة الحصار والحرب  ــاعة العدوان وش بش
ــية التي تقوم بها قوى  االقتصادية القاس
العدوان  لم تستطع دول العدوان أن تحرز 
ــليم غالبية  ــكرياً سوى تس أي تقدماً عس
ــة إىل عنارص القاعدة  املحافظات الجنوبي
وداعش بقيادة دولة اإلمارات ، لم تستطع 
تحقيق أي انتصار لها سواء كان عسكرياً 

أو سياسياً.
التقارير الدولية واالستخباراتية  أكدت 
ــري  ــل هذا العدوان وتش ــراراً وتكراراً فش م
ــدوان غارقاً  ــق املأزق الذي بات الع إىل عم
ــقطت أسطورة  به يف اليمن ، ففي اليمن س
السالح األمريكي وغطرسة قوى العدوان 
السعوأمريكي تحت أقدام املقاتل اليمني 
ــني الدولية  ــفت حقيقة القوان وفيها انكش

ــهد  يش ــدان  فاملي  ،، ــة  األممي ــق  واملواثي
ــف والتقارير تقول بأن أقوى  والواقع يكش
ــرع  ــزال إىل اآلن تتج ــم ال ت ــدول يف العال ال
ــة عىل  ــنة الرابع ــائر للس ــم والخس الهزائ
التوايل عىل أيدي أبطال الجيش واللجان 
ــالة  ــجاعة وبس ــعبية وأنذهلت من ش الش

وصمود املقاتل اليمني.
ــك  ــد ذل ــزم وبع ــة الح ــا بعاصف ابتدأته
ــل ) ثم  ــادة األم ــة ( إع ــن عملي ــت ع أعلن
ــم بعد ذلك  ــي ) ث ــهم الذهب ــة ( الس عملي
ــة تحرير الحديدة ثم عملية ( الرعد  عملي
ــكرية  األحمر ) والكثري من العمليات العس
ــدوان ويف كل  ــا قوى الع ــي أعلنت عنه الت
عملية يتصدى لها أبطال الجيش واللجان 
الشعبية ويفشلونها وتتكبد قوى العدوان 
ــا  ــة يف عديده ــائر املتتالي ــم والخس الهزائ
ــوى العدوان  ــع ق ــم تكن تتوق ــا، ل وعتاده
ــل يف إخضاع  ــا ستفش ــعوأمريكي أنه الس
الشعب اليمني وأدركت قوى العدوان أنها 
تواجه شعباً عصياً ال يأبى وال يخضع وال 
يستسلم ، شعب رجاله أشداء ال يخافون 

ــا ،  ــهادة ويتمنونه ــقون الش ــوت ، يعش امل
ــعب يبذل نفسه ودمه وماله وهو مدافع  ش
ــائر  عن أرضه ، لذلك وبعد أن تكبدت خس
ــرية يف صفوفها لجأت قوى العدوان إىل  كب
رشاء املرتزقة من الجنجويد والسنغاليني 
ــر والعديد من  ــني والبالك ووت والكولومبي
ــني ولكن كل  ــال اليمني ــة العالم لقت مرتزق
ــتطيعوا أن يجلبوا  ــك املرتزقة لم يس أولئ
ــدوان بفضل الله وصمود  النرص لقوى الع

الشعب اليمني بجيشه ولجانه.
واليوم تكشف اململكة العربية السعودية 
ــمى بـ  ــدة ومطورة تس ــن منظومة جدي ع
ــوة بحرية  ــة ) وهي ق ــادع البرشي ( الضف
ــذي  ــف ال ــن التحال ــل ضم ــعودية تعم س
ــادع  ــذه الضف ــاب ، ه ــة اإلره ــوده مملك تق
ــد من املعلومات  ــرز مهامها هو التأك من أب
ــة بأوقات  ــام نوعي ــذ مه ــكرية وتنفي العس
ــالل عرشين  ــر األحمر خ ــية يف البح قياس
دقيقة فقط بحسب ما ذكرته قناة العربية.

عجبي عليهم ! أي قوم هم هؤالء الذين 
ــهم أوًال ومن شعبهم  ال يخجلون من أنفس

ثانياً ومن دول العالم ثالثاً ؟
ــتطع كل أرساب طائراتهم وأعداد  لم تس
ــدث  وأح ــلحتهم  أس ــاد  وعت ــم  مرتزقته
ــاد  ــم ومض ــزرات دباباته ــم ومجن تقنياته
مدرعاتهم أن تكرس إرادة وعزيمة الشعب 

اليمني !
ــم وبراكني  ــم صواريخه ــتطع حم لم تس
ــدة  وش ــم  إجرامه ــاعة  وبش ــم  قنابله
ــف  ــم أن تضع ــواق إعالمه ــم وأب حصاره

صمود ومعنوية الشعب اليمني !
ــكل العنارص  ــق ذلك ب ــتطع تحقي لم تس
ــي  الت ــش  وداع ــدة  القاع ــن  م ــة  اإلرهابي
ــتى  ــوريا ومن ش ــن العراق وس ــا م جلبوه
ــات االغتياالت  ــام بعملي ــم للقي دول العال

والتفجريات والذبح والسحل !
ــق أي انتصار لها بكل  ــتطع تحقي لم تس
ــتطيع أن  ــن أنها ستس ــا تملك حتى تظ م

تحقق ذلك بمجموعة من ضفادعهم !؟
عجيباً أمرهم حقاً.

ما عجزت عنه العواصف لن تحققه الضفادع 

يحيى الرباط 

 واشنطن تسحق الشعوب 
وتسجل اإلنسانية باسمها

ــب والحظر  ــة الرتهي ــت األبيض سياس ــاد البي ــاطة اعت ببس
ــم أمريكا  ــعوب الرافضة ومن لم ُيصّل  باس والحصار وقمع الش
كسياسة مادية طاغية ثّم عينت ُسلطة فاشية ألمٍد غري مسّمى 
ــاع إىل الخبز كتجويٍع  ــعوب حقها من الدف مهمتها تقليص الش
بالدوالر وإرهاب بالنووي وتوكيل عصابات مأجورة تعمل عىل 
ــعوب  ــة التمّدد الصهيوني وهيمنة األمم املتحدة تعُد الش خدم
ــات يف حربهم  ــا باملخيم ــل مواطنه ــىل تبدي ــل ع ــة وتعم بالجن
ــيا قال مسؤول بالبنك املرصيف األمريكي  االقتصادية عىل روس
يف ُمقابلٍة له بأن سياسة الحظر عىل رجال األعمال الروس بدأت 
ُتبدي نتائجها وّرصح آخر بالخارجية أن هدفهم تقليص ايران 
ــفيه واشنطن عىل وفد  من النفط إىل الصفر كما عّلق باألمس س
ــنجعل الريال اليمني ال يساوي الحرب  بالدنا الوطني ُمهّدداً س
ــتميت دفاعاً  ــم ومن يس ــون حتى حلفاءه ــذي فيه ال يحرتم ال
ــعودية بقرة  ــلطة الس ــم بالنيابة ترامب وقبل وصوله الس عنه
ــة البيت  ــنذبحها تّلك هي سياس ــوب حني يجف رضعها س حل
ــي وإن هّذبت فكرها  ــذا هو وجه اإلمربيالية الحقيق األبيض وه
ــد املعونة مما اغتنموه  ــوم ومن الطبيعي أن ال يمدوا لك ي املزع
ــتعيد الشعوب  ــاعدهم عىل رسق حياتك فهل ستس مادمت تس

املضطهدة مصري قرارها من تحت الوصاية األمريكية.؟
ــىل الكفاح  ــدان بل ع ــض البل ــة تنه ــط أو الوصاي ــس بالنف لي
ــوم للتقدم رغم  ــا الي ــهم للحرية,  إّنن ــا وتعطش ــي أبنائه وبوع
تسلط اإلمربيالية وعدوانها علينا املجد حليفنا وستفشل كما 
ــية هشة وإّنا تواقون  ــلت يف عّدة بلدان فقد اتضح انها فاش فش
ــعٌب عىل  ــيتها املعتادة نحُن ش ــا مهما كثفت من وحش لكرامتن
ــط الركام خياره النرص  ــور يستنهض عزمه من وس املدى مكس

يف معركة البقاء أما عن املبتذلني يف الخيانة :
ــّيدكم هذا الشعب عليه لعقود، ها أنتم لدى األقزام  بعد أن س
ــخ يف أرخص  ــجلكم التاري ــس، سيس ــاوون رسوال املؤس ال تس

صفحاته، (من ُهنا مّر السّباقون عىل العمالة والذل).

فهمي اليوسفي

ــاركا يف إحدى  ــت قبل يومني مش كن
ــع  ــي الرائ ــي صديق ــدوات وبجانب الن
ــدث البعض  ــد، حيث تح محمد العاب
عن مشاريع السالم ومنظمات السالم  
ــي ضد تلك  ــي واضحا أنن وكان موقف
ــل عالمة  ــي تأتي وتحم ــاريع الت املش
ــض و يف طياتها ما  املاركة للبيت األبي
ــد بلدان  ــكل مبطن ض هو أخطر وبش
ــا  الثالث..موضح ــم  العال ــعوب  وش

األسباب للرفض ....
ــت  فتح ــدف  الص ــاب  ب ــن  م ــوم  الي
ــي  ــأم عين ــاهد ب ــاز الش ــة التلف شاش
ــكالم جميل تحدث  ــامعي ل وافتح مس
به  صديقي العزيز  محمد العابد بقناة 
ــق دوره الوطني  ــة...  من منطل اللحظ
ــائل توعوية للعامة  كمثقف يوجه رس
ــلبية عىل  ــات الس وينبه من االنعكاس
ــاريع   البلد وأبنائه من جراء هذه املش
ــكل مثقف يقدم  ــذا موقف مرشف ل وه

للعامة مثل هذه الرسائل.
ــه   حديث ــالل  خ ــن  م ــح  وض ــث  حي
ــالم التي تأتي  ــاريع الس ــورة مش خط
ــض  ــت األبي ــن البي ــزة م ــة جاه معلب
ــدرة  املص ــدول  ال ــض   تناق ــفا  كاش
ــة  ــني وكيفي ــالم املتصه ــاريع  الس ملش
ــن بلدان الرشق  ــويقها يف العديد م تس

األوسط بما فيه بلدنا.
ــة  جمل ــه  مع ــق  اتف ــك  لذل ــرا  ونظ
ــة  ــرب  شاش ــه ع ــا طرح ــال بم وتفصي

اللحظة.
هنا أجزم بل أبصم بالعرش،  مشاريع 
ــادة ياكرام  التي يسوقها  السالم ياس
ــة  الخليجي ــه  وأدوات ــه  برمت ــرب  الغ
واألجندات التابعة له من الداخل عرب  
سمارسة أو منظمات وهمية.. وقنوات 

إعالمية. هي ثم.هي مشاريع خطرية
ــن بل  ــتقبل اليم ــارض ومس ــىل ح ع
ــع مطامع  ــكا وإرسائيل م ــدم إمري تخ

دول التحالف العدوانية..
ــا يف األول واألخري القيام   ألن  هدفه
ــيل عن  ــتخباراتية والتخ ــال إس بأعم
ــع  ــادة للمطام ــة املض ــة  املقاوم ثقاف

الصهيونية يف املنطقة.
ــطية  أوس ــرشق  ال ــدول  ال ــح  لتصب
ــا  راهن ــرض  تتع ــي  الت ــدا  وتحدي
ــعودي  وس ــي  إمريك ــتهداف  الس
ــاع عن ذاتها  ــتطيع الدف كبلدنا ال تس
ــتهدفة   املس ــات  املجتمع ــح  وتصب
ــتهالكية ملثل هذه املشاريع  ــوقا اس س
وتؤدي إىل تمزيق املجتمعات وتنامي 
الفوىض التدمريية التي تتفاقم بصفة 
ــان وتحوله  ــتمرة أي تدمر اإلنس مس
إىل  مستهلك وليس منتجاً  ومستعبدا 
ــن وطنه  ــادر  الدفاع  ع ــري ق ــًال. غ ذلي
ــعى إليه  ــه وعرضه وهذا ما تس وأرض

قوى العدوان.
ــاريع  إذاً كل من يروج ملثل  هذه املش
بإدراك أو العكس  يعد رشيكا  أساسيا 

يف ارتكاب الجريمة والتي تندرج ضمن 
أعمال وجرائم الخيانة الوطنية.

ــه  ــم فمصيبت ــدرك ويعل ــن ي ــن م لك
أعظم.

ــا  العلي ــلطات  الس ــن  م ــى  نتمن
ــع برنامج  ــات ذات العالقة وض والجه
ــا  ــرا لخطورته ــا  نظ ــع ملكافحته رسي
ــاناً خصوصا  ــن أرضا وإنس عىل اليم
ــة التعقيد التي  ــذه املرحلة البالغ يف ه
ــتمرا من قبل  ــهد فيها عدوانا مس تش
ــة املصنعة  ــة واإلقليمي ــوى الدولي الق
ــة..  األمريكي ــالم  الس ــالت    لكوكتي
ــب  واألكاذي ــة  الصهيوني ــوكاالت  وال

السعودية والسواطري الداعشية.
ــدول املنتجة  ــع أن ال ــم الجمي فليعل
ــا أن تتخىل عن  ــاريع عليه ــذه املش له
ــام حتى  ــكل ع ــلحة بش صناعة األس
نقول اوكي ملشاريع السالم األمريكي.
ــوف  ــاريع.. وس ــاً ملثل هذه املش فتب
ــن العدوان  ــف ضدها.  ألنها جزء م أق
الراهن ومكافحتها حقا مرشوع برشع 
الله ورشيعة محمد ابن عبدالله "صىل 

الله عليه وآله وسلم"...  
الله أكرب..

املوت ألمريكا.
املوت إلرسائيل.

اللعنة عىل اليهود.
النرص لإلسالم....

ال ملشاريع السالم التي تأتي معلبة جاهزة من واشنطن
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