
ــد تسنى يل مؤخرا أن التقي بمجموعة من النازحات  لق
من تعز يف صنعاء….ودار بيننا حديث طويل عن أحداث 
ــار وخراب لكن  ــار وحرب واقتتال ودم ــز املؤملة من حص تع
ــاذا هذا كله  ــه يف الطرح هو: مل ــذي أّجمعن علي ــؤال ال الس

يحدث يف تعز ولم يحدث يف صنعاء.؟؟؟
ــواري معهن جعلتهن يتحدثن  ــر أنني يف بداية ح ال أنك
ــة وزيف  ــن حقيق ــا فيه م ــن بم ــول بخاطره ــا يج ــل م بك
ــي تعمدت إىل الصمت طويال  ومعلومات مغلوطة...بل إنن
ــالف كل شخصية عن  ــرف انتماء كل واحدة باخت لكي أع

األخرى.
ــت  ــي كن ــا أنن ــث والسيم ــدأ دوري يف الحدي ــا إن ب فم
الوحيدة من بينهن من أجزم بأن العدوان له أسباب خطرية 
ــد اإليراني هو الستار  ــة املزعومة وامل وعميقة وإن الرشعي
ــة  ملخطط مرعب …حتى قلت لهن: أليست تعز  واألكذوب
ــا من يقول بصوت عال شكرا سلمان… هي من خرج منه

ــن قصف صنعاء وصعدة  ــو سلمان ؟؟؟ أليس هو م ومن ه
ــل محافظات اليمن…وقتل  وحجة وقصف اليمنيني يف ك
ــف لتدمري اليمن  ــن جمع التحال ــال والنساء وهو م األطف

وأباح دماءنا وأرضنا!!!
أليس من تعز من خرج وصفق للمخاليف، تعز التي طاملا 
ــا اليمن بأنها أرض السالم والثقافة…. وقد كنتم  تغنت به
ــاة االقتتال والطائفية والعنف  تعلمون أن املخاليف من دع

وأنه حليف إجرام العدوان عىل اليمن يف أرض تعز.
ــز للتعزيني  ــت املناداة بالقول تع ــن تعز، خرج أليس م
ــاذا حصل بعد من جرائم  ــط….وال مكان للزيديني ثم م فق
ــرأى ومسمع  ــل بدم بارد أمام م ــم املذهبية قتل وسح باس
الجميع….نعم تجلت تلك املزاعم املؤملة بل واملّزيفة لقبح 
ــد توافدت أعداد  ــه تباعا، فلق ــط حني توالت أحداث املخط
ــع إرهابية كبرية من الدواعش  القادمني من سوريا  ومجامي
ــي ذلك من ويالت  ــز.. فهل تعلمون ماذا يعن إىل الحاملة تع

وثبور ألهل تعز؟؟؟
ــدت قوات  ــل تواف ــذا فقط، ب ــر توقف عىل ه ــت األم ولي
ــني والسودانيني والكولومبيني  االحتالل أيضا من اإلماراتي
ــي أيضا يف تعز مما يعد سابقة جدا خطرية ليس  لتقاتل ه
عىل تعز فقط بل عىل اليمن بشكل عام…. ثم ماذا بعد أن 
توسعت دائرة املخاليف ذلك الشخص الذي استطاع خداع 

ــع بخلق أكرث  ــه العميل بالتوس ــز ليشمل مخطط ــل تع أه
ــة كجماعة أبو العباس  من خمس فصائل إرهابية إجرامي
ــي إن دلت عىل  ــا من املسميات الت ــاة العقيدة وغريه وحم
ــراق تعز يف أتون رصاعات  ــا تدل عىل محاولة إغ يشء فإنم

مخيفة تحت شعارات وأعذار خطرية .
ــا واملطلة  ــىل منطقة املخ ــن تطل ع ــز هي م ــت تع أليس
ــوا بترصيحات  ــم تسمع ــدب …أل ــاب املن ــىل ب ــا ع بدوره
ــان وزير الحرب  ــررة منها عىل لس ــان اإلرسائييل املتك الكي
األسبق اإلرسائييل من نواياهم املبيتة الحتالل باب املندب 
ــه ؟؟؟فكان من  ــن رضورة السيطرة علي ــا يشّكل لديهم م مل
الطبيعي جر املحافظة إىل مربع الفوىض العارمة ليتسنى 
ــه املخاليف  ــا يسعى إلي ــرة والسيما أن م ــل السيط للمحت
ــة "شكرا  ــه جماع ــى إلي ــه التي تسع ــو نفس ــه ه وفصائل

سلمان" هو نفسه ما تسعى إليه إرسائيل.
أما ملاذا لم تكن صنعاء وكانت تعز!!! ألن صنعاء يسيطر 
عليها الجيش واللجان الشعبية وتعز يسيطر عىل أغلبها 

املخاليف والعدوان.
ملاذا ليست صنعاء…ألن صنعاء جبالها عصية وقوية 

بقوة رجالها األبطال .
ــاذا ليست صنعاء....ألنهم لم يقبلوا بمن يقولوا شكراً  مل
ــم يسمحوا بوجود رشذمة بيننا هكذا  للمجرم سلمان بل ل

منطقها عميل وخائن.
ــض الزيف  ــن ترف ــرار وهي م ــة األح ــي قبل ــاء ه فصنع

والضيم واالحتالل والعمالء والخونة .
ألن صنعاء تدرك خطر املؤامرة وخطر أمريكا وإرسائيل 

وآل سعود واملخاليف وأمثاله.
ــح ذراعيها  ــري التي تفت ــن الكب ــي الحض ــاء ه ألن صنع
ــوف وحرضموت ولكل  ــدن ومارب والج ــي و لتعز وع يل ولك
يمني حر وأبي….ألن صنعاء ترفض املناطقية واملذهبية 

والعنرصية.
ــدة  ــة الوح ــن وعاصم ــة اليم ــي عاصم ــاء ه ألن صنع
ــة وعاصمة االستقالل وعاصمة كل يمني  وعاصمة الحري

من أقصاها إىل أقصاها .
ــز الحاملة وتعز  ــل تعز العز ..تع ــا هي كذلك ستظ وأيض
ــاة القتل والخيانة  ــالم التي ستلفظ دع ــة وتعز الس الثقاف
ــة صيف ومحنة  ــي أظنها ماهي إال سحاب ــن… وأنن للوط
ــون أكرث قربا  ــني أن نك ــن اليماني ــب منا نح ــرة تتطل ومؤام
ــرثا وعيا وما يحدث اليوم يف تعز هو نفسه  وأكرث توحدا وأك
ــة بنفس األيادي  ــدث يف عدن واملحافظات الجنوبي ما يح
ــات الجمهورية  ــا يراد لكل محافظ ــس املخطط وهو م ونف
ــى ألعداء  ــال ليتسن ــام واالقتت ــه من االنقس ــرق في أن تغ
ــة بأكملها…. ــر مخططها يف اليمن ويف املنطق األمه تمري

ــن، والنرص حليفنا  ــع عدن ومع اليم ــه معنا ومعكم وم فالل
ــو نعم املوىل ونعم  ــه فليتوكل املؤمنيون فه ــإذن الله وعلي ب

النصري..

بني صنعاء وتعز.. ينكشف حجم املؤامرة 
أحالم عبدالكايف 
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١٩ مارس يوم 
اإلعالم اليمني

عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــل العاملون يف الوسط الصحفي واإلعالمي يف هذا اليوم من كل عام بيوم اإلعالم  يحتف
ــي تبذلها وسائل  ــود الوطنية الت ــوي تقديرا وعرفانا للجه ــك كتقليد سن ــي وذل اليمن
ــة وعيه وفكره  ــه  وتنمي ــب اليمني وتثقيف ــاض همم الشع ــة يف استنه ــالم الرسمي اإلع
ــة للعدوان  ــه الوطنية املناهض ــه بمسؤولياته ومهام ــي ، واضطالع ــايس والوطن السي
السعودي األمريكي اإلماراتي واملدافعة عن حياض الوطن الغايل ، ومما ال شك فيه أن 
ــرية ويحمل يف طياته الكثري من  ــالم اليمني هذا العام له دالالت كث ــال بيوم اإلع االحتف
ــة كونه يأتي يف ظل استمرار العدوان واستعدادات بالدنا إلحياء  ذكرى  الرسائل الهام
الصمود يف وجه العدوان وبالتزامن مع ذكرى استشهاد فارس اإلعالم اليمني املخرضم 
ــز األداء اإلعالمي ملختلف  ــع تنامي وتمي ــم الخيواني وبالتزامن م ــد عبدالكري الشهي
ــل االستهداف املبارش  ــا بإمكانياتها املحدودة ويف ظ ــالم الوطنية وتمكنه وسائل اإلع
واملتعمد لها وللعاملني فيها وحمالت التشويش واإلغالق للقنوات الفضائية وتأثريات 
العدوان والحصار عىل املؤسسات الصحفية واإلعالمية مما أدى إىل إغالق الكثري منها 
ــد ، بإمكانيات شحيحة  ــة الصعوبة والتعقي ــا تعمل يف ظل ظروف بالغ ــا تبقى منه وم
ــي الرفيع للعاملني فيها وحرصهم عىل  ــاد تكون معدومة ،انطالقا من الحس الوطن وتك
ــات واملؤامرات التي  ــدي لكافة املخطط ــة يف مواجهة العدوان والتص ــة الوطني املشارك
ــا نتيجة العمل يف ظل هذه  ــاك ضد الوطن غري آبهني بالخطر الذي يتهددهم يومي تح

الظروف البالغة الخطورة والتعقيد.
ــا قدمته وسائل  ــة الوفاء بالوفاء، فم ــالم اليمني هو من باب مبادل ــال باإلع إن االحتف
ــارة وما قدمه العاملون فيها من  ــالم الوطنية طيلة العامني املاضيني من جهود جب اإلع
تضحيات تستحق اإلشادة والتكريم والتقدير ، حيث مثلت جريمة اغتيال الصحفي 
ــات الكلمة  ــة البداية لتضحي ــم الخيواني بداي ــد عبدالكري ــي القدير الشهي واإلعالم
الصادقة وصوت الحق يف وجه الباطل ألن قوى الرش أدركت ما يمثله الشهيد الخيواني 
ــي الذي جاء بعد  ــو لتنفيذ عدوانها الهمج ــررت تصفيته لكي يخلو لها الج ــك ق ولذل
عدة أيام عىل جريمة اغتياله ، فلو كان الخيواني عىل قيد الحياة لكان لتحركاته أثرها 
ــات اإلنسانية والتي كان  ــات الحقوقية واملنظم ــل عىل مواقف املنظمات والهيئ الفاع
ــا ، ومع اندالع العدوان بارشت طائرات الحقد السلويل باستهداف  صوته مسموعا فيه
املؤسسات الصحفية واإلعالمية الوطنية ومنازل الصحفيني واإلعالميني والرتكيز عىل 
ــة وتوثيق الجرائم الوحشية  ــم اإلعالمية امليدانية التي تقوم بتغطي استهداف الطواق
التي تستهدف األبرياء من النساء واألطفال والرجال يف محاولة من آل سعود لحجب 
ــف ودجل وتدليس وتلبيس أبواقهم اإلعالمية  ــة وتعريتهم عىل املأل وكشف زي الحقيق
ــة ومتزامنة مع  ــرب إعالمية متوازي ــدوان عىل شن ح ــوم األول للع ــت منذ الي ــي دأب الت
ــالم الوطني املرئي واملقروء  ــة ولكن ورغم فارق اإلمكانيات إال أن اإلع الحرب العسكري
ــر كذب وزيف  ــرض نفسه بقوة وأظه ــي كسب الرهان ونجح يف ف ــوع واإللكرتون واملسم
وخداع أبواق إعالم العدوان املأجورة،ونجح يف إظهار مظلومية الشعب اليمني وإطالع 
الرأي العام العاملي عىل مذابح وجرائم العدوان السعودي اإلماراتي األمريكي الهمجي 

عىل اليمن واليمنيني  .
ــرص املفيد االحتفال بيوم اإلعالم اليمني هو رسالة وفاء وعرفان وتقدير وتكريم  باملخت
ــىل األهمية التي  ــد فيه ع ــا ، ونؤك ــة والعاملني فيه ــات اإلعالمي ــق للمؤسسس مستح
ــات واملؤامرات وكشف  ــدي لكافة املخطط ــة العدوان والتص ــا اإلعالم يف مواجه يلعبه
ــا آل سعود  ، وأن عىل املجلس السيايس  ــة الجرائم واملذابح الوحشية التي يرتكبه كاف
ــني فيها جل اهتمامهم  ــوى الوطنية إيالء العامل ــىل وحكومة اإلنقاذ الوطني والق األع
ومنحهم الدعم املادي الذي يمكنهم من مواجهة الحرب اإلعالمية التي يشنها األعداء 
علينا كون التصدي لها ومواجهتها ال يقل أهمية عن مواجهة أبطال الجيش واللجان 
ــة ، وأتطلع بأن يكون  ــم يف ساحات العزة والكرام ــزاة واملحتلني ومرتزقته ــة للغ الشعبي
ــة ألداء كافة املنتسبني للمؤسسات  ــذه املناسبة هذا العام محطة تقييمي احتفالنا به
ــات والتالسنات والرتاشقات  ــزا لهم لتجاوز التباين ــة الوطنية ،وأن يكون حاف اإلعالمي
ــاالت اإلعالمية الفردية وتلك املوجهة والتي تستهدف شق الصف الوطني من  والسج
ــي مناسبة لطي صفحات املايض وفتح صفحة جديدة  ــة اإلعالم والصحافة، إذا ه بواب
يف العالقات الثنائية بني منتسبي الوسائل اإلعالمية، إىل هنا ويكفي حماقات وترهات 
ــا ، لنجعل من العاملني يف اإلعالم الحربي  ــالت العدو هو املستفيد الوحيد منه وخزعب
لنا قدوة، ولنكن أكرث وعيا وإدراكا ملا يدور حولنا وما يرضنا وما ينفعنا فقد فاض الكيل .

وعاشق النبي يصيل عليه وآله. 

ــىل اليمن يتخطي عتبة العام الثالث ، من املحزن  والعدوان شبه الكوني ع
ــدوان وأبعاده ومراميه  ــق الناصعة عن خلفيات الع ــف أن تظل الحقائ واملخي
ــني بالذات  ــرب واملسلم ــوة الع ــن االخ ــدى الكثري م ــة ل ــري واضح ــة وغ مبهم
املتعاطفني مع الشعب اليمني الفقري املسكني املغلوب عىل أمره ، نتيجة التأثر 
املفرط بأمواج الضالل و الدعايات الكاذبة واألخبار امللفقة الصادرة عن غرفة 
ــوذ وقدرة عىل الحركة  ــة بما هي عليه من قوة نف ــات اإلعالمية املشرتك العملي
ــس الغرفة من نظام آل سعود  ــل امليزانيات وأرقامها املهولة املرصودة لنف بفع

وبعض دويالت الخليج ، مثل اإلمارات وقطر . 
ــة دولية قال عندما عاتبته  ــاداً إىل إفادة زميل يعمل يف قناة تلفزيوني استن
ألن القناة تجاهلت املجزرة البشعة الناتجة عن رضب طائرات العدوان لعرس 
يف قرية من قرى املخا ، راح ضحيتها مئات املدنيني األبرياء ُجلهم من النساء 

واألطفال . 
ــل نتيجة رضب  ــل امرأة وطف ــارت إىل قت ــن معلومة ملفقة أش ــت ع وتحدث
ــات االنقالبية العشوائي لألحياء السكنية يف تعز كما تزعم ، ورغم أن  املليشي
الخري كان عاريا من الصحة ألن توصيف املكان ينفي املعلومة فاملنطقة التي 
وردت يف سياق الخرب تتعرض للقصف  املكثف من مليشيات املرتزقة والعمالء 
ال من قبل الحوثيني ويسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية ، أجاب ونربات 
الحرسة واألىس تتصاعد من فمه ( مثل هذه األخبار يف الغالب مدفوعة األجر 
ــة العمليات اإلعالمية ، لذلك ال نتدخل  ــزم القناة ببثها كما وردت من  غرف تلت
ــا كل القنوات وتلتزم ببثها كما جاءت كل القنوات املوالية لدول التحالف  فيه

تعلنها بصيغة ومفردات واحدة مثلها مثل  اإلعالن ) . 
استناداً إىل املعلومة التي أسلفت يتضح حجم املؤامرة الكربى التي يتعرض 

ــة لالستهداف  ــع خطة محكم ــني شاركوا يف وض ــرباء دولي ــن ، وأن خ ــا اليم له
ــة غاية يف األهمية ، حازت  ــل العسكري بروافد إعالمية واقتصادي عززت الفع
ــاً وإقليمياً ودولياً ومن حاالت التأثري  ــىل كل دالالت التأثري والفاعلية محلي ع
السلبي وضع العرب واملسلمني املتعاطفني مع  اليمن وقضيته العادلة يف دائرة 
التشكيك وعدم التفاعل اإليجابي ، ويف هذا إشارة إىل خطورة املخطط سلفاً . 
ــراق املبكر يف الحديث عن مربرات وهمية ال وجود لها ، إال يف آذهان من  اإلغ
ــار األول الذي جعل  ــي كانت املسم ــع الحديث عنها ، وهي الت ــا  ويتاب يعلنه
ــدث يف اليمن ، ويعتربونه  ــرب  واملسلمني بالدرجة األوىل يتجاهلون ما يح الع
ــى بالرشعية ،  ــا يسم ــا أنها تنارص م ــة ، طامل ــاًال مرشوع ــرة وأعم ــاء عاب أشي
ــون حتى يف بعض األخبار التي تبث عرب القنوات املتعاطفة مع اليمن  ويشكك
ــىل إيران أو عىل محور  ــة ، اإليرانية ، اللبنانية كونها محسوبة ع ــل العراقي مث
ــب األخبار  ــرية للتأثري وترسي ــالل فرصة كب ــى قنوات الض ــة مما أعط املقاوم
الكاذبة وفرضها كمادة وحيدة عىل وسائل اإلعالم املحلية يف النطاق العربي . 
ــي مع وجهة نظر واحدة وإهمال األخرى املظلومة ال شك أنه ضلل  التعاط
ــا يجري يف اليمن إىل حد  ــارع العربي وعمق فكرة التعاطي السلبي مع م الش
ــة البشعة وحرب اإلبادة  ــع صور املجازر اإلنساني ــاذل وعدم التفاعل م التخ
ــل آالف اليمنيني املدنيني ، كلها أفعال منسية ال تحرك ساكناً لدى العالم  وقت
ــك املعتدين يرونها  ــن انصهروا يف فل ــه الخصوص ، بل أن م ــرب عىل وج والع

أفعاًال محمودة طاملا أنها تتصدى لجماعات متمردة عىل الرشعية . 
ــل دول العدوان  ــم اإلعالمي من قب ــدى خطورة التعتي ــذا األمر يوضح م ه
وإحساس اإلنسان اليمني باملهانة والحرسة ، ألن أبناء جلدته خذلوه وتركوه 
ــة الجامعة العربية  ــدوان باسم العروبة وتحت مظل ــداً يواجه صلف الع وحي

ــدة والدول  ــت منظمة األمم املتح ــي وتواطؤ وصم ــة التعاون اإلسالم ومنظم
الكربى بما يوحي أن الجميع خضعوا لسلطان املال وسطوة بريقه الالمع . 

ــي يف مقال سابق  ــي املنصف العرب ــق الصحفي املغرب ــا وعدت الصدي كم
ــن خلفيات العدوان الهمجي السافر  ــم ملحة موجزة توضح الحقائق ع بتقدي
الذي تتعرض له اليمن من قبل ما يسمى بدول التحالف العربي الذي تتزعمه 
وتموله السعودية ألضع النقاط عىل الحروف وأزيل الغشاوة عن األعني التي 
ــىل أعتاب العام  ــان الكاذب ، ألننا ع ــر بإعالم اإلفك والبهت ــت يف فخ التأث وقع
الثالث من هذا العدوان الرببري الغاشم ، سأحاول مقاربة املوضوع بالرد عىل 
ــن يف دول املغرب  ــدد من املهتمني باليم ــواردة من األخ املنصف وع ــة ال األسئل

العربي ومنها مربرات العدوان كما  وردت يف األسئلة وهي : 
1)  موضوع إيران: 

ــدول املعتدية  ــه وأيامه ورغم أن ال ــدوان بليالي ــد انقضاء عامني من الع بع
ــذ الدخول الربية والبحرية  ــرض حصاراً جائراً عىل اليمن وتتحكم يف مناف تف
ــم تتمكن قوى  ــة تبخرت ول ــم واملشاركة اإليراني ــة الدع ــة ، إال أن فري والجوي
ــم تعرث عىل  ــالح واحدة ول ــة س ــة وال حتى قطع ــرض سفين ــن ع ــف م التحال
ــن هذا القبيل  ــال ، لو حدث أي يشء م ــد يف جبهات القت ــدي إيراني واح جن
ــا ولم تقعدها ، لألسف كل ما  ــان الضجيج بلغ عنان السماء وألقامت الدني لك
ــا العثور عىل سفينة  ــة وأخبار كاذبة ملفقة تعلن فيها أمريك نسمعه جعجع
ــة إىل اليمن ثم يموت الخرب ال نسمع  ــة محملة بالسالح اإليراني متجه إيراني
ــي حرشت إيران يف  ــذا داللة عىل حالة اإلفك الت ــل عنه ، ويف ه ــن أي تفاصي ع
ــا إلباس ما يجري الثوب  ــذا األمر بهدف تحقيق مآرب وغايات أخرى ، منه ه
ــاً شيعياً  ــا يجري رصاعاً سني ــرصاع الطائفي واعتبار م ــج ال ــي لتأجي املذهب
ــاً إىل اليمن فتشوا  ــرص تعالوا جميع ــت ألحد الزمالء يف م ــا سبق أن جزم ، كم
ــا واحدا ، وإذا  ــل منزل لن تجدوا إيراني ــن األرض ، وادخلوا إىل ك ــل شرب م يف ك
وجدتموه فدمه مهدور من قبلنا باستثناء القائم باألعمال وموظفي السفارة 
هذا األمر ال يعني أننا نتربم أو نستحي من وجود إيران ، لكنها الحقيقة .. إيران 
ــم يستكرثون علينا  ــوات إعالم املعتدين ، وكأنه ــود لها إال يف أذهان وقن ال وج
ــل الحقيقة كما هي  ــا اإليجابي يف نق ــالم اإليرانية ودوره ــف وسائل اإلع موق
ماثلة يف الواقع ، ويريدون أن يغرد العرب واملسلمون بما يغردون به ويسوقون 

الدعايات الكاذبة كما يحلو لهم . 

على أعتاب العام الثالث 
هذه حقائق العدوان ..(١- ٣)

أحمد يحيى الديلمي
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