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ــل بتمكينها من  ــو هدية بريطانيا إلرسائي ــان وعد بلفور املشؤوم ه لقد ك
ــي منها األمة  ــي تعان ــة الت ــة املسموم ــت الشوك ــة فكان األرايض الفلسطيني
العربية واإلسالمية حتى يومنا هذا بمساعدة ابن سعود، ثم أتت مملكة الرش 
ــا ربما قطعت وعدا إلرسائيل بتمكينها  ــوم من جديد ليبدو لنا مؤخرا أنه الي
ــي تنرشها  ــرب وعودها الت ــز ع ــة تع ــذات يف محافظ ــة بال ــن األرايض اليمني م
ــري من الصحف الغربية  ــذ بداية العدوان وحتى اليوم الكث وتكشف عنها من
ــع محاوالت  ــىل أرض الواق ــة وترجمها ع ــا اإلعالمي ــرب وسائله ــا ع وتداولته

العدوان السيطرة عىل الباب املندب باحتالل املخا. 
ــى ون واير“ األمريكي  ــر ما كشفه موقع ”سنرشى توينت ــا جدير بالذك وهن
ــادي ايزنكوت،  ــش اإلرسائييل غ ــرنال يف الجي ــره أن الج ــهر يف تقري ــل أش قب
ــاء يف العاصمة  ــاع اإلرسائييل، عقد لق ــش الدف ــان العامة لجي ــس األرك و رئي
ــن فيصل بن  ــه السعودي خالد ب ــري األردني وزميل ــة عمان مع السف األردني
ــح العبارة أن السعودية وافقت  ــي بخصوص الشأن اليمني ، وذكر برصي ترك
ــا بخربات يف عدوانها  ــل قاعدة جوية يف تعز مقابل تزويده ــىل منح إرسائي ع

عىل اليمن.
ــا تقوم به املقاولة يف تعز من أعمال إجرامية وتخريبية هي مؤامرة باسم  م
ــة عىل مدار عامني كاملني من التواطؤ والعمالة، والتي خلفت العديد  الوطني
ــز ناهيك عن  ــداء ورشدت آالف املواطنني من سكان تع ــى والشه ــن الجرح م
ــك العصابات اإلرهابية التي تتلقى  ــال السلب والنهب التي تقوم بها تل أعم
ــن األسلحة  ــالك املحافظة ،،أما ع ــق عليها له ــذي يتدف ــال السعودي ال امل
ــدوان بتمويلها  ــة الذي يقوم الع ــه تلك األيادي اآلثم ــاد الذي تتلقف أو العت
باستمرار فحدث وال حرج عن حجم املؤامرة الخطرية التي يراد منها تهجري 
ــة من السيطرة عىل  ــدا لنرش الفوىض وتمكني املقاول ــالك سكان تعز تمهي وه
ــة ...ولعل الغطاء قد  ــدا لتسليمها للقوات السعوصهيوني ــز ومن ثم تمهي تع
ــاءات األخرية التي ازدادت وتريتها وعلنا أمام العالم  كشف مؤخرا بتلك اللق
ــني السعودية وإرسائيل لتكشف برصيح العبارة الرغبة السعودية بتسليم  ب
ــاب املندب تأتي هذه  ــل تمهيدا للسيطرة عىل ب ــدة تعز الجوية إلرسائي قاع
ــىل اليمن ومشاركة  ــل ذلك العدوان املنهال ع ــي الصهيونية تنفيذا لك األمان

قواتها بشكل مبارش بالعمليات العسكرية سواًء أكان عرب الطريان بالقصف 
اليومي أو عرب قيادات وضباط إرسائيلية مرشفة يف جميع الجبهات الداخلية 
ــادات إرسائيلية عن  ــات قي ــر جليا يف ترصيح ــا كان يظه ــن وذلك م يف الوط
ــة حيث تحدث وزير الحرب  ــة باب املندب بالنسبة لألطماع الصهيوني أهمي
ــان حديثه هذا  ــل خطرا عىل إرسائيل ك ــن أن باب املندب يشك ــيل ع اإلرسائي

تمهيدا ملا يحدث اليوم من تطورات عىل الساحة يف تعز.
ــرصف يف ملك األرايض  ــة الرش بالت ــوم به مملك ــس غريبا ما تق ــة لي حقيق
ــي الغاصب ...فمن يقصف ويدمر  ــة الحرة وإهدائها للكيان الصهيون اليمني
ــا احتالل اليمن  ــد بحربه هذه حتم ــي فهو يري ــر إرسائييل أمريك ــن بأم اليم
وتقسيم أراضيه ونهب ثرواته وما يحصل اليوم من معارك ضارية يف محافظة 
ــدوان واالحتالل هي محاولة احتاللها  ــز بني الجيش واللجان وأنصار الع تع

بمساعدة تلك الغارات الهستريية واملكثفة.

تعز اليوم بني وعد سلمان ووعد بلفور 
خواطر رمضانيةأحالم عبد الكايف

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــد الربع عىل  ــزق املهرج محم ــدم العميل املرت ــرة الثانية يق * للم
ــه قناة  ــط" الذي تعرض ــس خ ــه "عاك ــدي يف برنامج ــس ض التدلي
ــض املقاطع من  ــث يعمد إىل اجتزاء بع ــباب"، حي العمالء "يمن ش
ــض الكالم من  ــوم"، ويقوم بقص بع ــىل قناة "اليمن الي ــة يل ع مقابل
أجل أن يكون حديثي متناسباً مع ما يريد طرحه يف برنامجه القائم 
عىل الفربكة والتدليس، وهي ذات الطريقة التي تعتمد عليها قنوات 
ــا يدل عىل إفالس  ــر الذي إن دل عىل يشء، فإنم ــدوان، وهو األم الع
املرتزقة، وعدم قدرتهم عىل مواجهة الحقيقة، شخصياً ال أتابع هذا 
ــا وصلني بأن  ــات العدوان، ولكن م ــخ، وال برنامجه، وال فضائي املس
ــق املفضوح، منتهى  ــىل القص واالجتزاء والتلفي ــج يعتمد ع الربنام
ــون االرتزاق  ــدوان الذين يحاول ــواق الع ــط لدى أب ــالس والتخب اإلف
ــهم بمثابة  ــدوا أنفس ــل بعد أن وج ــذب والدجل والتضلي ــو بالك ول
ــد لها أي قبول  ــا أي فائدة ولم يع ــة التي لم تعد له ــروت الحارق الك
ــهم بهذه الطريقة  أو قيمة داخل الوطن فلجأوا للتنفيس عن أنفس
ــهم ذلك يف منحهم اإلقامة الدائمة يف فنادق  املخزية عىل أمل أن يس
ــاض بعد أن وصلوا إىل قناعة بأن عودتهم إىل أرض الوطن باتت  الري

مستحيلة ولم يعد لهم أي مقام عليها.
ــان رضورة ملحة، وخصوصاً والوطن  * التكافل والرتاحم يف رمض
ــة  ــلباً عىل حياة ومعيش ــت س ــر بظروف صعبة ومريرة، انعكس يم
ــار  ــدوان والحص ــراء الع ــعب ج ــاء الش ــن أبن ــم م ــواد األعظ الس
ــورين ال يعريون  ــري من امليس ــظ أن الكث ــن املالح ــا، ولك وتداعياتهم
ــهم من األجر والثواب  ــى اهتمام لهذا املوضوع، ويحرمون أنفس أدن
ــوة؟!،  ــل، وال أعلم ملاذا كل هذه القس ــهر الفضي الجزيل يف هذا الش
ــاذا كل هذا اإلعراض عن فعل الخري من قبل من أنعم الله عليهم  ومل

بنعمة املال؟!.
ــب، ولكن  ــذا الجان ــطة يف ه ــاذج متميزة ونش ــاك نم ــح هن صحي
ــا عليهم عىل  ــم أن (الله فاتحه ــلبية رغ ــل هناك نماذج س يف املقاب
ــوب ويجمدها  ــي القل ــذي يعم ــع ال ــه الطمع والجش ــر)، لكن اآلخ
ــؤالء بأنه  ــة، فمتى يعي ه ــفقة والرأف ــة والش ــلب منها الرحم ويس
ــم إال التي أنفقوها يف  ــم وأموالهم يف آخرته ــن ينفعهم من أرصدته ل
دنياهم عىل الفقراء واملحتاجني واملستحقني للعون واملساعدة وما 

دون ذلك سيعود عليهم بالوبال والحرسة.
ــارع اليمني حيث  ــزق الرمضاني يف بالدنا له حضوره يف الش * الن
يتنامى وتزداد وتريته يوماً بعد آخر، وال يكاد يخلو أي نهار رمضاني 
ــاق األذى  ــل وإلح ــا إىل القت ــؤدي بعضه ــات ت ــاكل وخالف ــن مش م
باألبرياء، وهو األمر الذي يشري إىل أن من يقعون يف رشاك هذا النزق، 
ــات الصيام،  ــان، ولم تؤثر فيهم نفح ــعروا روحانية رمض لم يستش
ــهم،  ــن أيام رمضان لتغيري نفوس ــم باغتنام ما تبقى م ــذا ننصحه ل

وتهذيب سلوكهم (وما بش داعي للعنرتيات).
ــن يقومون  ــياطني اإلنس الذي ــان تكمن يف ش ــكلتنا يف رمض * مش
ــياطني الجن  ــيطانية يتفوقوا من خاللها عىل ش بأدوار إغوائية وش
ــاكلتهم  ــؤالء ومن عىل ش ــا أن نصفد ه ــف لن ــم كي ــهم، وال نعل أنفس

وخصوصاً بعد أن تجاوز رضرهم كل الخطوط والحدود؟!!. 
* ال أعلم ما الذي يستفيده املرتزق الخائن العميل الذي يقاتل يف 
صفوف العدوان من صيامه يف رمضان ؟!، يا ترى هل يظن بأن الصوم 
ــعبه؟!، ما  ــه وعمالته وتآمره عىل وطنه وش ــيغفر له ذنوب خيانت س
ــون به من طاعات  ــوم ولكنهم بكل ما يقوم ــرث هؤالء الصائمني الي أك
ــل الله منهم صالتهم  ــن الله إال بعداً، ولن يقب ــات ال يزدادون م وقرب
وال صيامهم بإذن الله ما داموا يف صف الباطل ويف جبهة الطاغوت.
ــيخ أحمد هو خيار آل سعود كمبعوث أممي  * إسماعيل ولد الش
ــبثهم به،  ــنلمس تش ــم املتحدة ولذلك س ــار األم ــل أن يكون خي قب
وسنشاهد إرصار األمم املتحدة عىل اإلبقاء عليه، وخصوصاً بعد أن 
حددت القوى الوطنية موقفها الرافض له، لذا سيلجأ ذلكم العميل 
ــاذ خطوات  ــة باتخ ــوى الوطني ــف الق ــة عواط ــاورة ودغدغ إىل املن
ــأنها حلحلة ملف املفاوضات، كأن يرفع الحظر عن  إيجابية من ش
ــكنات مخدرة  ــا عبارة عن مس ــورة جزئية، وكله ــار صنعاء بص مط
لتغيري موقف القوى الوطنية تجاهه، لذا ينبغي الحذر والعمل عىل 
ــتور وال حاجة لنا  ــف املس ــريه بعد أن ظهر عىل حقيقته وانكش تغي

للدبلوماسية واملرونة.
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله. 

ــات اإلسالمية فيها  ــريات طالت املقدس ــراق من تفج ــا جرى باألمس يف الع م
ــىل نفسه إعالن الحرب   ــول بأن النظام الوهابي وقد أخذ ع ــث عىل يقينه الق باع
ــف آل سعود واالمارتيني وغريهما  ــارا نهارا ضد كل ما هو غري وهابي مهما كل جه

من نفقات أو جهود .!!
بغية بلوغ أقىص حاالت  الرىض  التام لدى قادة  التحالف الصهيوامريكي ومن 

يمض عىل دربهم األرش ....!!
ــرورع للوحدة  ــس طائفي مقيت الي ــول بريح ونف ــات  عدوانهم املجب ــى ب حت

اإلسالمية قدرا وال لإلنسانية اعتبارا ....!!
ــا من دائرة الكيد  ــي األخرى وبعد أن حاولنا إخراجه ــريات إيران ه إذ أن تفج

العابر إىل الذاتي منة ....
 إال أن ما حدث اليوم قد أكد خطاء ما ذهبنا إليه وصوابية ما دونه وان بصورة 

الزال يكتنفها يشء من الضبابية والغموض يف
 جزء من تالفيف اإلجراء ودونا عن وضوح الفعل بكل تجلياته الشاخصة..!!

ــف إلل سعود وال زايد أن يدركون ذلك... وقد أناخ الله كربياؤهم عىل قارعة  كي
الصمود اليمني وال يزال بعزة وقوة وتأييد رب األرباب الكريم ..

ــاد حمالة  ــرور ال يرى فيه أحف ــاك غطرسة وذاك غ ــة النهاية له ــا بداي أظنه
الحطب غري الكمال ....

وفية يقبع مختاال شيطان قرنهم دونما إدراك بما يتوعد بنو سعود وبنو زايد 
من مصري عاصف ونهاية مدمرة. .....
وما قوم فرعون عنهم ببعيد .....!!

ــج النفط   ــات املالية يف خلي ــك االمرباطوري ــىل تل ــب ع ــال أن تتكال ــن املح فم
امرباطوريات حضارية كالفرس والعثمانيني وهم أي االخريات...

ــك املساحات  ــم وعىل تل ــادة نفوذه ــد الستع ــش الشدي ــن التعط ــال م  يف ح
الجغرافية التي فقدوها يف الخليج واملنطقة  وان بعد حني .....

يف ظل تصاعد وترية الرصاع القائم مابني السعودية واإلمارات ذوات االحتماء 
ــن جهة وما بني قطر ذات الصلة بإيران وتركيا ومعهما أملانيا  باملظلة األمريكية م

وال يزال األمر يف تزايد متوقع منة التأييد لقطر  من جهات دولية  أخرى ....!!
ــم القتطاعها وتقاسم  ــى الجميع سعيه ــح التي لطاملا سع ــا كعكة املصال أنه

أجزاؤها.....
ــة وإشباع مركب  ــزوع الهيمن ــق العدوان ون ــك متاحا لوال شب ــم يك لهم ذل ول

النقص وداء العظمة لدى أنظمة السعودية وبعض دوليات
الخليج املحتل واقعا مدركا وفعاال مشهودة.....!!

فما جرى يف اليمن من عدوان سعو أمريكي وانجلوصهيوني....
ــاق األنظمة التي ظنت أنها بمنائ عن تبعات ما  ــم وبجال يف تطويق أعن  أسه
يرتتب علية مثل هكذا فعل ارعن وضد شعب تفلت من حاضنة املهادنة والرضوخ 

ملحددات ودواعي التسليم أو االستسالم.
كمتمم حفي ملا أسفرت عنة مخاضات الفوىض الخالقة ونتائج الربيع العربي 
البغيض بغية االحتفال برشق أوسطي كبري يكون للصهاينة اليد الطوىل فيه ..!؟

وبعد أن يتم القضاء عىل عوامل القوة  وسوامق العزة فيه..!؟
ــب ال رشاك إيران وتركيا  ــا تمتلكه من ثروة مالية كربى تتأه ــي قطر بكل م هاه
ــي الحماية الن تبحران بقوة يف معرتك الرصاع الذي لم يعد رصاعا مذهبيا  بدواع
مابني شيعة إيران وسنية تركيا... بقدر ما هو رصاع وجودي  يحدده حجم وأهمية 

املصالح املشرتكة.....
فيما ال تزال السعودية واإلمارات تجدفان بقوة يف بحار املذهبية النافقة ....

ــة البوصلة يف  ــدد وجه ــي  هي من ستح ــب  اليمن ــود الشع ــوة وإرادة وصم ق
املنطقة بجود الله تعاىل .

كيف ذلك.. ارقبوا األحداث مليا .... 

عبثا يجدف الغارقون ....

يحيى الكينعي

ــدي  ــس الحم ــن الرئي ــص م التخل
ــة واملمنهجة  ــاج املؤامرة املنظم هو نت
ــا  ــل مالبساته ــل تفاصي ــي ال يجه الت
وخباياها أحد والتي حاكت السعودية 
ــع  ــاد م ــة باإلسن ــا العنكبوتي خيوطه
ــيل  اإلرسائي ــارات  االستخب ــاز  جه
ــام بإعداد وصياغة  "املوساد" الذي ق
ــة  ــا البشع ــا ومشاهده سيناريوهاته
ــدر والخيانة أوال  وامللطخة بدماء الغ
ــة املزدوجة التي أدانها  بأول والجريم
واستنكرها العالم بأرسه واعتربها من 
ــب عليها  ــة التي يعاق ــم النازي الجرائ
القانون الدويل وحمل حكومة الرياض 
مسؤوليتها لعدة أسباب جوهرية أوال 
أن السعودية كانت تسعى دائما وتبذل 
قصارى جهدها من أجل التخلص من 
ــري املرغوب  ــه غ ــن نظام ــدي وم الحم
ــه االستفزازية  فيه خصوصا خطابات
ــدد دائما بالتدخل  التي كان يلوح وين
ــؤون  وش ــا  قضاي يف  ــودي  السع
ــم يف املعادلة  ــو األه ــا وه ــن وثاني اليم
ــا  ــى أيض ــت تسع ــة كان أن السعودي
الستدراج اليمن وأبنائه ليكونوا دائما 
ــن سيادتها  ــزءا م ــت رحمتها وج تح
ال  ــة  املنطق يف  ــني  اإلقليمي ــا  ونفوذه
ــا تقارير  ــت إليه ــد أن ترسب ــا بع سيم
ــت يف منتهى الرسية  استخباراتية كان
ــدي كان  ــا أن الحم ــورة مؤداه والخط
عىل وشك القيام بزيارة مفاجئة وغري 
ــر الجنوبي من الوطن  مسبوقة للشط
ــىل مسودة الوحدة  تمهيدا للتوقيع ع
ــي  ــن والت ــني الشطري ــة ب االندماجي
ــد التنفيذ  ــزة وقي ــا جاه ــت بنوده كان
عندما بدأت زيارات اللجان الوحدوية 
املشرتكة التي تشكلت نواتها يف عهده 
ــدن  ــاء وع ــن صنع ــل م ــني ك ــواىل ب تت
ــوم فيها بدور  ــي كانت الرياض تق والت
ــب  ــرور وتحس ــري امل ــب وعسك املراق
ــت قبل  ــا قام ــاب عندم ــا ألف حس له

ــام وربما  ــة بأي ــارة املرتقب ــد الزي موع
ــا بإعداد  ــن موعده ــة م ــات قليل ساع
ــني  ــني اللت ــة الفرنسيت ــة حكاي وفربك
ــني  ــة واللت ــان الجريم ــا ملك استدرجت
ــا ومؤثرا أيضا يف  كانتا مشهدا سخيف
مرسحية االغتيال ليس إال، كما قامت 
ــد  ــه الشهي ــن شقيق ــص م أوال بالتخل
ــان يعترب  ــذي ك ــدي ال ــه الحم عبدالل
ساعده األيمن وتحسب له السعودية 
ــذي كان يتوىل يف عهد  ألف حساب وال
الحمدي قيادة معسكر العمالقة الذي 
ــل  ــري داخ ــل عسك ــرب فصي ــرب أك يعت
ــا  ــي وأكرثه ــش اليمن ــة الجي منظوم
ــادا وجاهزية أيضا عندما تم  عدة وعت
ــال عىل حدة إىل مرسح  استدراجهما ك
ــب لهما  ــني الذي نص ــة والكم الجريم
ــام يف منطقة وادي ظهر - همدان  بإحك
ــدى ضواحي العاصمة  الواقعة يف إح
ــت  ــا وظل ــا أدى إىل استشهادهم مم
ــال تلك طي  ــات جريمة االغتي مالبس
ــدواٍع أمنية، وال  ــام ل ــدة أي ــان لع الكتم
ــول يف متاهات  ــا أسلفنا الدخ نريد كم
ــات ودوافع  ــول مالبس ــل ح أو تفاصي
ــا  ــني فيه ــال واملتورط ــة االغتي جريم
ــدر والخيانة  ــي نفذتها أيادي الغ والت
ــدي وشقيقه وهي الجريمة  ضد الحم
ــني  اليمني ــل  ك ــوب  قل ــت  أدم ــي  الت
ــا  ــوا بعده ــم وعاش ــم وكبريه صغريه
ــل وأسوأ  ــة ومأساوية ب ــا حدادي أيام
ــوىل عىل  ــا والتي ت ــم أيض ــام حياته أي
ــي مقاليد  ــا أحمد حسني الغشم إثره
ــة االغتيال  ــد تنفيذ عملي ــة بع السلط
ــه ويعترب من  ــان ينوب ــارشة الذي ك مب
أقرب الناس إىل الحمدي والذي أطيح 
به بدوره جراء حقيبة مفخخة زرعت 
ــل  ــرت داخ ــام وانفج ــا بإحك ــه فيه ل
ــان ما أدى إىل  ــا قيادة هيئة األرك رساي
مرصعه عىل الفور وتناثر أشالء جثته 
ــب وصنفت عملية اغتياله  داخل املكت

ــوع من ردة  ــع بأنها ن ــئ والرسي املفاج
ــدي وشقيقه  ــام للحم ــل واالنتق الفع
ــدودة فقط من  ــام مع ــر وربما أي بأشه
ــة كان اليمنيون يعتربون  توليه للسلط
ــص  ــىل وبصي ــم األع ــدي مثله الحم
الضوء الذي أطل عليهم فجأة من آخر 
ــق املظلم وعاشوا يف عرصه الزاهر  النف
ــدوا القتلة  ــام حياتهم وتوع ــل أي أجم
ــود والعمالء يف  ــن من آل سع واملتآمري
ــة وعدم  ــام واملالحق ــل باالنتق الداخ
ــال  ــرادع ط ال ــاب  ــن العق ــالت م اإلف
ــن بعد  ــا واليم ــرص ال سيم ــت أم ق الوق
ــة االغتيال كان عىل وشك  تنفيذ عملي
ــق خطري  ــددا داخل منزل ــوع مج الوق
ــة كانت ستأكل  ــا حرب أهلي وعىل شف
ــس فوق األرض ويكون  األخرض والياب
ــارة والوقوع  ــاس والحج ــا الن وقوده
ــاء الفهود  ــة داخل أحش ــا فريس أيض
ــض القوى  ــاع بع ــة وأطم يف السعودي
ــرى التي  ــة األخ ــارات الخارجي والتي
ــة اإلطاحة بالحمدي  وجدت يف عملي
ــاب  ــة والب ــة سانح ــه الفرص واغتيال
مفتوحا أمامها عىل مرصاعيه للتوغل 
ــار اليمن  ــة وإجب ــن والهيمن والتقرص
ــىل السمع والطاعة،  وأبنائه مجددا ع
ــد تنفيذ تلك  ــت السعودية بع كما قام
ــارشة بموجة من  الجريمة البشعة مب
ــي كانت  ــات الت ــاالت والتصفي االغتي
ــوادر والقيادات  ــن الك ــال العديد م تط
العسكرية واملدنية وكبار الشخصيات 
ــة لنظام  ــي كانت موالي ــة الت الوحدوي
الحمدي والذين أدانوا جريمة اغتياله 
ــا وتوعدوها كما  وحملوها مسؤوليته
ــة واملتآمرين بالثأر  توعدوا بقية القتل

واالنتقام يف الوقت املناسب.
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