
                                      

قراءة يف كتاب مجزرة تنومة وسدوان

ــق له  ــىل الباحث  حمود االهنومي بالًء حسنا وجهدا اليش أب
ــار يف تتبعه لسياق البحث اذ لوحظ دابه يف  تلمس وتحسس  غب
ــيا وعسكريا  ــذار واملربرات  ملرتتبات  املواقف الخاذلة سياس األع
ــت  بالهوان مع  ــته التي اتسم ــام يحيى إزاء سياس ــن قبل اإلم م
شعبه تجاه عنجهية وصلف سعود وهذا ما استنتجته شخصيا 
ــهاري.. ما رأى  ــيد مصطفي والدكتور الش من قراءتي لكتابي س
ــكلة يف كل  الباحث بكل الوقائع واالضطرابات التي انفجرت مش
واحدة منها أو مجتمعة  مخاطر حقيقية توشك أن تطيح بأركان 

مملكته الراسية للتو .
ــه كباحث اخضع  ــل الحوادث غري ان ــل يحيل النظر يف ك تنق
ــىل عاطفته  ــا ع ــي متغلب ــعبه اليمن ــة ش ــة قضي ــث لخدم البح
ــام يحيى  ــن مرواحة اإلم ــتنتاجه م ــر اس ــع أم ــية وقط السياس
ــلوكه  ــالمية قد تطبع س ــيم أو قيم أو نخوة عربية إس العتماد ش
ــعبه الغاضب  ــكلة اإلمام مع ش فيأتي منه موقف ما قد يحل مش
والهائج واملستنفر  لخيار الرضورة الوحيد أن املعركة العسكرية 
ــة آالف ومائة  ــس للثأر من دماء ثالث ــا السبيل الوحيد لي وحده
ــي نفذتها كتائب  ــم ضحايا مجزرة تنومة الت ــهداء ه وخمسة ش
ــزاع ووضع حد  ــة لحسم الن ــرضورة العسكري ــة بل وال الغطغط

للنزاع ..
يف الواقع اتفق مع الباحث يف نقاط استنتاجه وأضيف إليها ........

........
ــم عبدالعزيز   ــىل تحكي ــاد ع ــام إىل االعتم ــوء اإلم أوال أن لج
ــون كمن قدم رقبة الثور إىل الجزار  ومنح عبدالعزيز أوراق قوة  يك
ــة وأخالقية ورشعية  ــه ورقة حقوقي ــة  وأضاع من بني يدي إضافي
ــلطنة نجد  ــالميا ومكن  س ــا وإس ــة دولي ــي قانوني ــا ه ــاً بم أيض
ــا  وصريورتها رهينة  ــن لتحلم به ــة ورقة لم تك ــة والطامح الطارئ
ــرار عبدالعزيز وحده ذلك ما نتج عن هذا الخطأ الفادح .. ففي  ق

ــة منذ بداية  ــزاع الصاعد ويف كل محط ــم ملفات الن ــرى تراك مج
احتالل عسري وتنومة ومجريات حرب اإلدرييس وتبدل املواقف 
ــش اليمن الحقا يف حرب  ــيس ضمن قيادة جي ــار اإلدري إىل أن ص
ــد خطرا وأمىض وافتك  ــات  ومن إضافة تحكيم آخر اش الثالثيني
ــم يف املعركة  ــة  يف موضوعه التحكي ــالحا عىل الحقوق اليمني س
ــران وجيزان  ــز نفسه يف نج ــا عبدالعزي ــة التي فرضه العسكري
ــي يحيى مع  ــف  ويف تعاط ــاق الطائ ــم يف مسارات اتف ــري ث وعس
ــذي كان رئيسا ومفاوضا عن اإلمام  وتلك رواية  اعتقال الوزير ال

سأعود لها الحقا .
ثم التفريط يف  استخدام ورقة اإلدرييس نفسه والحاح سعود 
ــكل يف  ــاق الطائف كل ذلك ش ــرشوط لتوقيع اتف ــىل تسليمه ك ع

السياسة أخطاء فادحة ..
إذ كيف للسياسة أن تمنح الطرف العدو كل أوراق اللعبة ..

ــيس ورهان اليمنيني عىل  ــن أن تكون تنومة واإلدري فعوضاً ع
ــرضورة العسكرية وكذا تصلب ابنه احمد بن يحي يف امليض يف  ال

املعركة إىل نهايتها ..
ــل املعركة  ــث الذي عد تأجي ــت إىل اتفاق مع الباح ــا وصل هن
ــام ..تركها  يحيى  ــام 1923 ورضب الحديد وهو ح ــن توقيتها ع م

واجلها  إىل ما بعد عقد وأكرث ..
أن عدم اإلتقان يف استخدام أوراق اللعبة حتى لو افرتضنا انه 
لم يعد ممكنا استخدام ورقة الححاج إال بكونها رهان اإلمام عىل 
سلوك طريق  خيار الشعب اليمني يف األخذ بثأره دما واستعادة 
ــم األخالقية لدى  ــة التحكي ــت مثالي ــوب أرضا ..كان ــه املسل حق
ــالح قاتل يف وجه  ــى هي لعبة عبدالعزيز التي حولها إىل س يحي

اليمنيني وقيادتهم ....
ــذا الحيز الضيق عىل هامش  ــاراً للوقت والفائدة من ه اختص
ــار الرضورة األوحد  ــاب الجزيل الفائدة لصالح خي قراءتي للكت

ــر وصميم الوطنية  ــزاع السعودي اليمني  ويف جوه يف حسم الن
ــذا التاريخ  ــن رسد آبائنا وأجدادنا له ــي ترشبناها م ــة الت اليمني
ــعبنا يف حتمية استعادة الحق  ــود وانسجاما  مع وجهة ش األس
ــس ارادوية  ــاق الطائف قد عك ــإن منتوج اتف ــة واألرض ف والكرام
سعودية  مع عزوف ماثل يف سياسة يحيى عن التشبث بحقوق 
ــني غيلة وغدرا وجرما وعبثا  ــرشع عن دماء مواطنيه املقتول يف ال
ــد إليها  ــابلة آمنون يف طريق قوافلهم نحو واحدة مما تش وهم س
ــم جريمة  ــال . ويف الجغرافيا زحف وتقدم  قبل وأثناء موس الرح
ــا دون اعتبار ملراعاة لظن الجار اليمني   املجزرة يف تنومة وبعده

به أخا وقرين قبلة واحدة .
ــىل اليمنيني ..  ــف ع ــة الطائ ــج اتفاقي ــوص نتائ ــت نص أناخ
ــج عن تلك  ــرز ما نت ــذالن ، إذ أن اب ــعورا بخ ــة ش ــا الثقيل أرزاءه

االتفاقية :
ــاج املفقودين  ــهداء قافلة الحج ــوق ش ــت ودفنت حق /جرف
بمافيهم 3105 شهداء قضوا يف املذبحة التي ال نظري لها يف تاريخ 

الجريمة عىل السابلة اآلمنة .
ــيطان النجدي عىل رقاب  أهالينا وأبنائنا يف  /وضعت يد الش

نجران وجيزان وعسري .
/ تركت أرخبيل جزر فرسان املحاذي  بحرا لعسري ، بابا ونهبا 
ــرتي من حكومات اليمن  ــعود وبوابة ملن أراد أن يبيع ويش آلل س
ــلسلة جزر تتصل بقمران وكالهما يمنية  التابعة الحقا  . وهي س

التاريخ واملنشأ واالنتماء واالسم .
ــى دون أن تنص وثيقة الطائف قطعا   ــم من ذلك انه حت / األه
ــن عيار  ــام يحيى ورقة م ــد اإلم ــلمت اليمن عىل ي ــك  س ــىل ذل ع
ــني  ومحزن  ــالق اليمنية مه ــل ويف األخ ــزان ثقي ــري يف املي عسك
ــا أكانوا ممن أحبوا ، أو كرهوا اإلدرييس أن يكون  لليمنيني جميع
هذا املقاتل العنيد يف جيش اليمن جنبا إىل جنب مع يمني ويسار 

املقاتل احمد بن يحيى رشطا سعوديا لتسليمه حيا يرزق وحيا 
يقاتل إىل سكينة آل سعود ..

/ ناهيك عن إهانة بالغة وسافرة للدبلوماسية اليمنية اذ كان 
ــرصف النظر عن  ــد اليمني  مفاوضا معتقال ب ــر ممثال للوف الوزي

صحة ظنوننا يف حقيقة ذلك من عدمه 
ــعود  ــمته  إرادة س ــد يف وثيقة الطائف تقاس ــد واح ــي بن / بق

واليمن ولكن إىل حني ..
ذلكم النص هو تجديد االتفاق كل 20 عاما ..

كانت الطائف يف الضمري الشعبي اليمني بوابة الخيانة وكان 
ــاول التجديد ولذلك  ــد خيانة كاملة ومطلقة ملن ح نص التجدي
سقط رئيس الوزراء الحجري شهيدا عام 73م وعمت مدن اليمن 
ــد الطائف ... وعد  ــد أي محاولة لتجدي ــعبية ض املظاهرات الش
ــم  ــن يسعى ويدعو لتجديد الطائف فكيف بمن رس خائنا كل م

بأقل منها بجدة عام 2000م
ــيم  ــق 7.7 .94 توقيع ترس ــادى فري ــرأ وتم ــام 2000 تج يف الع

الحدود بجدة ،  بما شكل يشكل خيانة تحاشتها الطائف .
خلص الباحث إىل قوله الذي أظنني أوافقه تماما .

ــا ..حيث أوجز  ــذي بني يدين ــه يف هذا الكتاب  ال ــة قول  خالص
ــه الجوهر لقد أضاع يحيى فرصة التحرير واألخذ بدم قافلة  قول
ــة االنتصار .وضاعت  ــة املعركة املحسوم ــاج  وأضاع فرص الحج
ــني اجلها  من 23م حتى 32م  أي 11 عاما يف ظروف قد انقلبت  ح

رأسا عىل عقب .
ــرص ويؤجلها يحصد  ــآل كل من يضيع ويعبث بالف وهكذا م

املرارة ..
ــالة بهذا املعنى وجهها الباحث أو نوجهها نحن نحو  هي رس
الطبقة السياسية التي تدعو لسالم يؤجل الرصاع مع آل سعود 

اآلن !!!

عبدالجبار الحاج

09 الثــــورةرأي

املهفوف وفوبيا 
حزب اهللا

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــائل اإلعالم بأن العدوان  ــلمان عرب وس عندما يرصح املهفوف محمد بن س
والحرب العاملية التي تقودها بالده عىل بالدنا بضوء أخرض وإسناد أمريكي 
ومباركة إرسائيلية ليست من أجل رشعية ، وال من أجل ادعاءات حماية األمن 
ــعودي ، وال من أجل محاربة املد الفاريس املجويس اإليراني عىل  القومي الس
ــن هرطقات وفقاعات وخزعبالت  ــبق ذكره عبارة ع حد زعمهم ، وأن كل ما س
ــرتاتيجي لهذا العدوان والقوى  ــعارات جوفاء ال تمت بصلة للهدف اإلس وش
ــوف والذي قال بأن  ــدف الذي أفصح عنه املهف ــي تقف إىل صفه ، هذا اله الت
ــدوالرات التي أنفقوها وما يزالون يهدرون املزيد منها  كل هذه املليارات من ال
ــن عىل غرار حزب  ــاء حزب الله ثان يف اليم ــماح بإنش ــي من أجل عدم الس ه

الله اللبناني  .
ترصيح املهفوف الذي نسف من خالله دعاوى وشعارات العدوان الزائفة 
ــدو الصهيوني بنيامني  ــس حكومة الع ــع ترصيحات مماثلة لرئي ــم م ،  يتناغ
ــل للخالص من حزب  ــعي كيانه املحت ــو التي أكد من خاللها عىل س نيتنياه
الله اللبناني باعتباره القوة الضاربة التي تهدد وجود هذا الكيان ، وقد سبق 
ــابقة أبرزها الحرب عىل  وأن دخل الحزب والكيان الصهيوني يف مواجهات س
الجنوب اللبناني يف العام 2006م والتي انتهت بهزيمة صهيونية مذلة ، ومن 
ــه ، ويحيكون من أجل  ــعى الصهاينة للخالص من حزب الل ــذا املنطلق يس ه
ــتهداف حزب  ــون يف تحالفات الهدف منها رضب واس ــك املؤامرات ويدخل ذل
ــن الطبيعي العداء  ــم يف املنطقة ، وم ــول دون تمدده ــر الذي يح ــه، الخط الل
الصهيوني تجاه حزب الله ، كونهما عىل خالف ويف رصاع مفتوح ومتواصل .

ــعودية التي  ــال منطقي هو تلكم الترصيحات الس ــن غري الطبيعي وال ولك
ــي من أجل الحيلولة  ــي قال بأن حربهم عىل اليمن ه ــوه بها املهفوف والت تف
ــتغربا : ما الذي يرض  ــاءل مس ــود حزب الله ثان يف اليمن ، وهنا أتس دون وج
ــو الرضر والخطر الذي  ــزب الله ثان يف اليمن ؟! وما ه ــعود من وجود ح آل س
ــه اللبناني مصدر خطر عىل  ــك ؟! ومن متى كان حزب الل ــم جراء ذل يتهدده
السعودية ؟! هل سبق وأن اعتدى حزب الله عىل السعودية أو أي دولة عربية 
ــب وتهديد إال عىل  ــه اللبناني ال يمثل مصدر رع ــرف بأن حزب الل ــا نع ؟! كلن
ــيطر وتطغى عليهم  ــلطات الكيان الصهيوني ، وهم فقط من ينبغي أن تس س
ــيخاتها فال خطر عليهم من حزب الله  ــعودية ومش فوبيا حزب الله ، أما الس
ــعودية الضاربة يف األعماق التي  ــىل اإلطالق ، ولكنها العمالة واليهودة الس ع
ــم الصهاينة وضمان  ــابقون عىل إرضاء أبناء عمومته ــعود يتس تجعل آل س
ــات واملنظمات الدولية  ــول عىل تأييد اللوبي اليهودي داخل املؤسس الحص

واألممية والحقوقية .
ــل يف الكيان  ــلمني املتمث ــيس للعرب واملس ــن العدو الرئي ــرف األنظار ع ح
ــزب الله يف لبنان وأنصار  ــه بوصلة العداء نحو إيران وح ــي ، وتوجي الصهيون
ــىل أنها الخطر  ــطينية وتصويرها ع ــركات املقاومة الفلس ــن وح ــه يف اليم الل
ــائل إعالم  ــذرة تعكف وس ــة ق ــة ، هي سياس ــدد املنطق ــذي يته ــي ال الحقيق
ــا ، وذلك بهدف  ــا ونرشه ــىل الرتويج له ــيخاتها ع ــعودية ومش الوهابية الس
ــات وحروب مع  ــدو الصهيوني والدخول يف رصاع ــع مع الع ــد للتطبي التمهي
ــاريع الهيمنة والتسلط  حركات املقاومة التي تمثل تيار املمانعة الرافض ملش

والوصاية األمريكية الصهيونية التي ينفذها ويمولها خدامهم آل سعود .
باملخترص املفيد،  العبد يظل عبدا ، واألجري يظل أجريا ، وإن امتلك النفط 
ــكا وإرسائيل  ــي نظرة أمري ــعود وهذه ه ــذا هو حال آل س ــاه ، وه ــال والج وامل
ــم بأنهم بلغوا يف اليهودة مراتب متقدمة  ــم ، مهما حاولوا أن يظهروا له نحوه
ــن ، ليس منفصال عن خوف  ــعودية من وجود حزب الله يف اليم ــوف الس ، وخ
ــد اليهود واحد) ، وما ال يعرفه  ــل من وجود حزب الله يف لبنان ، فـ (ج إرسائي
املهفوف وأسياده هو أن اليمنيني لن يقبلوا بالوصاية من جديد ،ولن يساوموا 
عىل سيادتهم واستقالل قرارهم ، ولن يسمحوا بعد اليوم بالتعامل مع بالدهم 
ــة ، وإذا كان ال  ــة خلفية له وألرسته ولجنتهم الخاص ــم عىل انه حديق ووطنه
ــيطان إىل جوارنا ، ويف  ــاً يف اليمن ، فإننا ال نريد قرن الش ــد حزب الله ثاني يري

املحصلة يأبى الله إال أن يتم نوره ، وعىل الباغي تدور الدوائر .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

مرتبات اليمنيني.. بني املساومات 
األممية ومفارقات النموذج السوري

سلمان قاتل االطفال

د. حسن إبراهيم الصيقل

عبدالله االحمدي 

بني رشعية ال تتجاوز حدود التوقيع واملوافقة عىل طلعات عاصفة 
ــني املساومات  ــاء يف اليمن، وب ــت األطفال والنس ــدوان التي طال الع
ــة  ــىض عىل كل مقومات املعيش ــة لحصار محكم  ق ــة املرشعن األممي
ــب املوظفني  ــب رات ــذاء، يغي ــدواء والغ ــة وال ــدات اإلنساني واملساع
ــة غري مربرة، يقودها تحالف  ــني عام كامل ويف ظل حرب عبثي اليمني
ــة واضحة بأن  ــىل التوايل، ويف دالل ــام الثالث ع ــي همجي للع عدوان
الحرب عىل اليمن تستهدف إنهاء الحياة أرضا وإنسانا، فالتحالف 
ــى بالرشعية،  ــا يسم ــادة م ــه يستهدف إع ــن أن ــذي أعل ــي ال العرب
يحارص معيشة الناس ويدفع باتجاه تغييب الراتب من دورة الحياة 
ــن أنه حّررها.. عىل العكس تماماً  ــة حتى يف املناطق الذي أعل اليومي
ــدة النظام  ــوريا وتعهده بمساع ــرويس يف س ــن دالالت التدخل ال م

السوري بتسليم كافة مرتبات الشعب السوري.. 
ــي -الذي يفرتض به  ــذه املقارنة.. هو التدخل األمم ــر من ه األخط
الدفع باتجاه السالم والتكفل بحق الشعب اليمني يف األمان املعييش 
ــاوم بال أدنى خجل عىل الرواتب  ــات أهم ركائز هذا األمن- يس واملرتب
ــاه نقل  ــني ضغطت باتج ــا وعدت ح ــدة من أنه ــم املتح ــم أن األم رغ
البنك املركزي اليمني إىل عدن والتزم ما يسمى بالرشعية ومن ورائه 
ــل اليمنيني عىل مستوى كل  ــف العدوان بتسليم رواتب ك دول تحال
ــود إال واتى النكث  ــخونة تلك الوع ــسة ومحافظة.. ولم تربد س مؤس
ــا، لتبدأ األمم املتحدة تساوم  بها وبجميع االلتزامات املقطوعة علن
ــاء الحديدة لطرف ثالث وليس  ــات اليمنية مقابل تسليم مين باملرتب

من طرف ثالث سواها وهي تتحرك وفق مصالح دول العدوان..
ــه األمم  ــّلمت في ــة يف الوقت الذي س ــة األممي ــذه املساوم ــي ه تأت
ــار ريال مرتبات  ــن املرتزقة (400) ملي ــدة لهادي  وأصحابه م املتح
ــات  ــوا املرتب ــم يسلم ــدن فل ــك إىل ع ــل البن ــن ونق ــني يف اليم املوظف
ــيا - والتي تم  حسب االتفاق وكانت الكتلة النقدية املطبوعة يف روس
ــا بموجب وعود األمم املمتحدة لليمنيني وللمجتمع الدويل-  تمريره
ــاز الدولة غري أنها رصفت  ــهر ملوظفي جه ــة بسداد رواتب 6 أش كفيل
ــن ودعمت الفوىض والقاعدة يف  ــعال حروب جديدة داخل الوط إلش

املحافظات الجنوبية..
ــفة هو  ــن الحقائق املعروفة واملؤس ــني أن يدركوا أن م ــىل اليمني ع
ــة التوافق بني  ــة لصناع ــة دولي ــارة عن منظم ــدة عب ــم املتح أن األم
ــا وليست جهة إلحقاق  ــي تسريها وفقا ملصالحه ــوى الدولية الت الق
ــراق أهم دليل وهو  ــعارات، ففي الع ــعوب رغم التصنع بالش حق الش
ــر  باعت األمم  ــلم العراق لذلك األم ــل الغذاء وعند ما س ــط مقاب النف
ــدة النفط باربعمائة بليون دوالر ولم تف األمم املتحده بوعدها  املتح
ــعب العراقي،  ــم توفر الغذاء للش ــعب العراقي ول ــت أموال الش ونهب
ــىل املسلمني هناك  ــدى الرصب ع ــك حني اعت ــنة والهرس ويف البوس
ــت األمم املتحدة  ــني الرصب واملسلمني تدخل ــت املواجهات ب وحصل
ــلحة  وطلبت من الضحية وهم املسلمني أن يسلموا ما لديهم من أس
ــلم املسلمون  ــم وعند ذلك س ــم املتحدة بحمايته ــوف تقوم األم وس
أسلحتهم لألمم املتحدة التي بدورها تركت املسلمني يقتلهم الرصب 
حتى قتل أكرث من مائه وثمانني ألفاً واألمم املتحدة لم تحرك ساكنا.

ــىل  ــت ع ــدة بصم ــم املتح ــوم األم ــف الي ــة تق ــة اليمني ويف الحال
ــعب اليمني  ــي قتل األبرياء املدنيني من الش ــم التحالف العرب جرائ
ــور واملصانع  ــيوخ  ودمروا الجس ــال ونساء وش ــم من أطف بطائراته
ــات واملعاهد  ــفيات واملدارس والجامع ــات واملباني واملستش والطرق
ــرض  الحصار والجوع   ــعب اليمني بف ــات ويقتلون بقية الش والكلي
ــة فيما رشعية  ــذا بزريعة اعادة الرشعي ــع رصف املرتبات.. كل ه ومن
ــىل طلعات عاصفة  ــي عند حدود املوافقة ع ــادي التي تبدأ وتنته ه
ــدت بها اليمنيني والعالم  ــدوان عاجزة عن دفع الرواتب التي وع الع

وعىل ويف مقر الجمعية العمومية لألمم املتحدة..
ــون الحرب العبثية  ــعارات من يمارس املفارقة األكرث تناقضا مع ش
ــماً عىل  ــاً غاش ــن عدوان ــذي يش ــي ال ــف العرب ــن أن  التحال يف اليم
ــدول يف العالم ويزعمون  ــادة السعودية يعترب من أغنى ال اليمن بقي
ــادي إىل الحكم  ــني  وإعادة حليفهم ه ــرب ضد االنقالبي ــذه الح ان ه
ــيا االتحادية حليف  ــعب اليمني، بينما روس ومن اجل مصلحة الش
ــنوات لم  ــا يف حربها ضد اإلرهاب لسبع  س ــي تقف معه ــوريا والت س
ــل وجه الرئيس الرويس  ــهريا ب تنقطع املرتبات او تتأخر وترصف ش
ــب املوظفني السوريني مدنيني  ــري بوتني الكرملني  بزيادة روات فالديم
ــايض.. وهو ما  ــهر رمضان املبارك امل ــبة حلول ش وعسكريني بمناس
ــعب  ــى بمكانة عالية لدى الش ــني يحظ ــس الرويس بوت ــل الرئي جع
ــعبه وصدفه  ــوري والعربي والعالم، فحبه لوطنه وإخالصه لش الس
ــا للتخيل عن  ــه لرفض كل املغريات ثمن ــه وأصدقائه دفع مع حلفائ
ــكل رصاحة وفخر أن أخالقنا ومبادئنا  حليفه السوري وقد قالها وب

ال تسمح لنا بالتخيل عن أصدقائنا وحلفائنا ال باملال أو غريه..
ــه من رصيد وافر من  ــعب اليمني بما يملك خالصة القول: إن الش
ــعبني الرويس واليمني املمتدة  ــات الصداقة التاريخية بني الش عالق
ــية  ــن الجهود الروس ــد م ــح ومزي ــع إىل دور واض ــاً، يتطل اىل 80 عام
بقيادة بوتني باتجاه إنهاء العدوان والحصار عىل اليمن ورفع معاناة 
ــعب اليمني وتخفيف وطأة  تداعيات الوضع اإلنساني الكارثي  الش

خصوصا عىل املستوى الصحي وعىل كافة املستويات..
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ــة دواعش آل يهود هي نمر من ورق،  قامت  ــا،  ونؤكد القول ان مملك قلن
ــتعماري  ــذب،  والغش، والعمالة للغرب االس ــاب،  والقتل،  والك عىل االره
ــاب،  باالمس جن  ــارس الكذب والتدليس،  واالره ــش،  ومازالت تم املتوح
ــون ارسة آل يهود بادخالهم القائمة السوداء كقتلة لالطفال، وحاولوا  جن
ــرف جرائمهم منذ ان  ــرأي العام الذي يع ــتى االكاذيب،  ان يضللوا ال بش

نشأت هذه العصابة االرهابية. 
ــة يف نجران، يف  ــقطوا يف موقع الرشف ــس اعرتفت ان 8 من جنودها س ام
ــان، هذا ما  ــقط بايدي الجيش واللج ــتعادة املوقع الذي س ــة الس محاول
ــم، ويف نفس اليوم قتل جنديان،  واصيب ثالثة  ــر،  وما خفي هو االعظ ظه

عىل بوابة قرص السالم يف جدة. 
ــا يف االخري ان تذوق ما تصنع،  ــعود تصنع االرهاب، والبد له ارسة آل س
ــر،  والنهاية قريبة  ــدور الدوائ ــش للحنش، وعىل الباغي ت ــة املحن وعاقب

ململكة البغي الصهيوني. 
ــالم الزيف   ــائل اع ــس مستمرة يف وس ــذب والتدلي ــة الك ــت حمل الزال
الوهابي،  حتى ضد االمم املتحدة التي تخفي الكثري من جرائم آل سعود 
ــحب قرارا بادراج  ــن. كان االمني العام السابق لالمم املتحدة قد س يف اليم
ــام املايض،  تحت  ــودي يف القائمة السوداء يف الع ــدوان السع ــف الع تحال
الضغوط االمريكية. اليوم ال عاصم ململكة الرش، حتى وان هرب ملوكها اىل 
روسيا،  او الصني،  واشرتوا االوسمة،  وااللقاب،  ودفعوا الرشاوى. الشعب 
ــهدائه،  وحقوقه. عملية  ــد والحجاز، واقف لهم باملرصاد، ليثأر لش يف نج
ــا، بل واحد من الذين ضاقوا  ــدة هي البداية،  والذي نفذها ليس ارهابي ج

باستبداد آل سعود. 
ــعود وعمالئهم يف القائمة السوداء كقتلة لالطفال،   ادراج تحالف آل س
ــراءات الحقة،  انه الخطوة االوىل  ــو أول الغيث،  حتى وان كان بدون اج ه
ــر قريبا  ــيش،  وننتظ ــة العهر الداع ــيكات ململك ــية الش ــل دبلوماس لفش
ــة االبادة التي  ــم الجنائية الدولية،  بتهم ــؤالء القتلة امام املحاك ــول ه مث

يمارسونها صباحا ومساء بحق شعب فقري،  محارص من كل الجهات. 
جرائم آل سعود يف اليمن بائنة لكل ذي بصرية،  وال يمكن انكارها اال من 

قبل منافق،  او مرتش عميل باع ضمريه. 
ــزاء يف صنعاء التي راح  ــدر ان يغطي عىل جريمة قاعة الع ــال من يق مث
ــذه القاعة موقعاً  ــح. هل كانت ه ــن 700 بني قتيل وجري ــا اكرث  م ضحيته

عسكرياً؟؟!! 
 وهل االطفال يف املدارس،  واملرىض يف املشايف مقاتلون؟!

وهل املشايف،  واملدارس،  واملنازل اهداف عسكرية؟؟!! 
ــات،  ودول العالم  ــي اصبحوا معروفني لكل منظم ــعب اليمن  قتلة الش
منهم؛  سلمان وولده محمد بن سلمان،  ومجرم السودان البشري املطلوب 
ــن زائد،  واملتيهود ملك املغرب،   ــام املحاكم الدولية، الصهيوني محمد ب ام
ــداء اليمن  ــم اع ــؤالء ه ــيس، ه ــي السي ــك االردن، واالنقالب ــل مل والعمي
ــل، كاالمريكان،   ــارج،  والداخ ــن يعاونهم يف الخ ــه، وهناك م ــة اطفال وقتل
ــل  ــات، ويف الداخ ــالح، واملعلوم ــم الس ــون له ــن يبيع ــني الذي والربيطاني

العصابات التي تعودت عىل االرتزاق.  
ــري ان العالم ليس غافال،  وان  ــة يف الئحة العار السوداء يش ادراج القتل

تغافل البعض اىل حني.

أمريكا تحارب ألمركة العالم

مملكة االرهاب -  ٤١

ــم الهنود الحمر تم  ــع كان يسكنها مجموعة من البرش ه ــكا بلد واس أمري
ــتوطنوها وحلوا هم أول من  إبادتهم عىل يد املهاجرين األوروبيني الذين اس
ــكانها وعلموهم التجارة وأسلوب العيش والتعايش مع  اكتشف أمريكا وس
اآلخر دخلها املسلمون قبل الرحالة "كولومبس" الذي دخلها بعد املسلمني 
بحراً عام 897هـ من أسبانيا ووصوله إليها يوم 17/ذو القعدة /898هـ ومن 
ــب أمريكا عند  ــو نسبوتيش" وإليه تنس ــا االيطايل "أمريك ــده أبحر إليه بع
بعض املؤرخني يعيش عىل أرايض أمريكا الكثري من اليهود وأكرث تواجدهم يف 
العاصمة واشنطن وهي كعبتهم وقبلتهم ووجهتهم وعاصمتهم االقتصادية 
ــرون عىل  ــم وهم املسيط ــن العواص ــىل غريها م ــا ع ــية يفضلونه والسياس
ــل البيت األبيض والكونغرس  ــال واألعمال واالقتصاد واتخاذ القرار داخ امل
ــس داخل أمريكا  وبأيديهم مصري العالم السيايس واالقتصادي وهم من أس
ــي "الربوتستانتي بالك  ــك الصهيون ــسة الهال ــي مؤس ــي الصهيون "اللوب
ــالمية  ــي تقام يف بلدان عربية وإس ــام 1887م – إن الحروب الت ــون" ع كست
ــرتاك  ــلفا وباالش ــذ قيام الربيع العربي بخطط يهودية مسبقة أعدت س من
ــعوب واستعمارهم  ــة وتمحيص وتدقيق لرتويض الش مع أمريكا وبعد دراس
ــعوب  ــتخدام القوة وأمركة الش ــم وباس ــم وبلدانه ــىل ثرواته ــتيالء ع واالس
ــرض الهيمنة والنظام والقانون األمريكي  ونرش الديمقراطية والعلمانية وف
وبسط السيطرة باسم أمريكا هذا ما أشار إليه بالترصيح الرئيس األمريكي 
السابق الهالك واحملوا عصاً غليظة وعندئذ يمكن أن تتوغلوا بعيدا وجاء 
ــهورة هو املسترشق الفرنيس "جاك برياك" يف  من بعده من أكد مقولته املش
ــدة األمريكية وصديقتها  ــًال: إن الواليات املتح ــالم" قائ كتاب "الغرب واإلس
ــة لنفوذهما  ــاع كل مناطق ــىل العالم وإخض ــدان السيطرة ع ــل تري إرسائي
ــح يف املايض ولن  ــرب خاضتها وتخوضها لم تفل ــم تفلح يف أي ح ــكا ل – أمري
ــن افغانستان وباكستان  ــلت يف حروبها يف كٍل م ــح يف املستقبل وقد فش تفل
ــت يف مستنقع خطري وقد  ــوريا واليمن ووقع ــال والعراق وليبيا وس والصوم

ــن أفغانستان وباكستان والصومال والعراق  ــلها – حروبها يف كٍل م ثبت فش
وليبيا وسوريا واليمن ووقعت يف مستنقع خطري وقد ثبت فشلها – حروبها 
ــرث والنسل قالت جريدة االتحاد يف  ــة للبرش ومدمرة للبيئة تهلك الح قاتل
ــنها أمريكا ال تختلف يف  ــهر أكتوبر من عام 2011م: إن الحروب التي تش ش
يشء عن بقية الحروب وإنه ليس ألي حرب من سلسلة الحروب األمريكية 
أدنى فرصة لتحقيق النجاح ويف وضع حد للحرب باعتبارها ظاهرة إنسانية 
ــد والعرشين وحتى اآلن –  ــادت أمريكا يف القرن والعرشين والواح والتي س
ــرتاك مع أمريكا  ــنوات باالش ــن عىل اليمن منذ ثالث س ــرب التي تش إن الح
ــيادتهم وأرضهم  ــل ودول التحالف لن تنال من كرامة اليمنيني وس وإرسائي
فاليمن تختلف عن بقية الشعوب أرضاً وإنسانا ورجالها هم رجال الرجال 
ــديد" ومع  ــدق الله قوله فيهم "أولوا قوة أولوا باس ش ــداء وص األقوياء األش
ــر وال يخضعون لظلم  ــون السلم والسالم والتعايش مع اآلخ ــك فهم يحب ذل
ــهادة الرسول املختار "أتاكم أهل اليمن أرق قلوباً  وهم ألني الناس قلوباً بش
ــف رواه أحمد  ــة" هذا حديث نبوي رشي ــم أول من جاء باملصافح ــم وه منك
والبخاري يف األدب املفرد ورواه أبو داوود بسندة – كراهية الشعوب ألمريكا 
ــة واملواثيق وغزوها  ــني والدولية والرشعي ــتها وعدم إذعانها للقوان لغطرس
ــار يف جميع القضايا  ــتخدامها ألكرث من معي ــربرات واس ــم بدون أي م للعال
وستظل مع العالم يف عداء ما دامت عىل هذا الحال ال تحرتم إرادة الشعوب 

وإىل أن يقيض الله أمراً كان مفعوال قال املرحوم الشاعر /أحمد مطر:
تــنــقــيض أن  إىل  ـــا  ـــك ـــري أم ــــد  ض ـــــا  أن
ــــع املـــيـــزان ــــوض ـــاة وي ـــي ـــح ـــــذي ال ه
الــحــصــا رق  وإن  ــى  ــت ح ضـــدهـــا  ــــا  أن

ــــاً وســــــال الـــجـــلـــمـــد الـــصـــوان  ــــوم ي

حسن طه الحسني

التحالف غادر والشرعية مسجونة والحوثة إنقالبيون .. 
واحتماالت إعادة التموضع للسيدة كرمان اإلخوان

ــف  يتحال ــخ  وبالتاري ــادة  والع ــاد  كاملعت
ــد األوطان ويحقق الغرب  اإلخوان مع الغرب ض
ــوان  ــداف اإلخ ــا أه ــداف، أم ــة األه والصهيوني
ــات  ــر باملراجع ــوان للتدوي ــم، واإلخ رساب ووه
ــم  ــان والتحجي ــاد يف افغانست ــة والجه الفكري
ــي  ــع اإلخوان ــى الربي ــد حت ــم والتجمي والتقلي
ــايف  املن أو  ــلمان  س ــن  ب ــة  لعلماني ــر  فالتدوي
ــة  ــة والغربي ــة والربيطاني ــة األمريكي بالجنسي
ــع اإلخواني  ــنني من الربي ــبع س عامة، وبعد س
ــوي، قالت السيدة توكل كرمان: "التحالف  الدم
ــة..  ــة الجربي ــت اإلقام ــة تح ــادر.. والرشعي غ
ــة تسيطر عىل  ــة الحوثي ــيات اإلنقالبي واملليش
ــن البالد".. وبذلك تكون السيدة كرمان  أجزاء م
ــع الدجاج، دجاج  ــك الوحيد يف مجتم هي الدي
اإلخوان الذي يلوث بالصمت املطبق تجاه غدر 
ــارب والحقاً قطر  ــف يف الجنوب وتعز وم التحال
ــة للعبور  ــوى مرسحي ــا أزمة قطر س ــا، وم وتركي
ــيف  ــلمان أو س ــو علمانية بن س ــوان نح باإلخ
ــر للحصار  ــم، وإخضاع قط ــاب بإنتظاره اإلره
ــري لجعل قطر  ــرشوط املقابلة يصب يف األخ وال
ــن إما الحصار والعزلة أو التخيل عن  بني خياري
ــري املفدى  ــمو األم ــيطل س ــوان، وحتماً س اإلخ
ــعب القطري املحارص وفك  واإلنحياز نحو الش
ــوان الخالفة  ــن إخ ــل التخيل ع ــار مقاب الحص
الوهمية، وقطر نحو بن سلمان ومرشوع "نيوم" 

باالعرتاف ببني صهيون.
ــي وانخداع  ــهد الدراماتيك ــك املش ــام ذل وأم
ــمعنا  س ــوان،  واإلخ ــوان  الخ ــن  م ــض  البع
ــان ومعها قائد املقاومة  ترصيحات السيدة كرم
ــعيد املخاليف املغدور  الشعبية السيد حمود س
ــودة من أقاليم  ــا مقاومة تعز للع ــه، والذي دع ب
ــتكمال  ــبأ وآزال إىل إقليم الجند واس ــة وس تهام

تحرير تعز من امليليشيات الحوثية.
ــود وربما بقية  ــان والسيد حم ــدة كرم والسي
اإلخوان لديهم عدة احتماالت إلعادة التموضع 
ــية  من جديد داخلياً وخارجياً مع إيران الفارس

التي كالوا لها شتائم ما فتح منها وما رزق.
وكان أول اإلخوان يتقاطر إىل طهران حماس 
بوجه جديد غري وجه مشعل، وداخلياً اإلخوان 
ــاة الجزيرة  ــح قن ــل فت ــد ولع ــع الجدي للتموض
ــتاذ "محمد عبد السالم" ناطق  ــتها لألس شاش
ــوان اليمن بتغيري  ــارة قوية إلخ ــار الله إش أنص

ــار الله وبوجوه  ــات الداخلية نحو أنص التحالف
ــي  ــن والزندان ــوه محس ــرة لوج ــدة مغاي جدي
ــري والحروب  ــي عواجيز التكف ــرت واليدوم وصع

األهلية يف اليمن.
ــوه وذهبت  ــاس الوج ــريت حم ــا غ ــاً كم تمام
ــايض  ــم، ألن م ــرساب والوه ــد ال ــران بع ــو إي نح
إخوان اليمن شماًال وجنوباً بالتكفري والحروب 
يجعل مهمة إعادة التموضع لإلخوان بالوجوه 
ــعب  ــه والش ــار الل ــع أنص ــة م ــة والهرم القديم
ــة بوجوه جديدة  ــة، وليست مستحيل مستحيل
تعرتف بأخطاء مايض التكفري والحروب األهلية 
ــعود  ــارج بني س ــع الخ ــف م ــة بالتحال الدامي
ــوان البيعة  ــي إلخ ــم العامل ــة والتنظي والوهابي
ــة اليمنية هي  ــس املواطن ــام، وأس ــد الع للمرش
ــالم  ــة والقومية العربية واإلس ــة اليمني الوطني
ــل  ــني بالداخ ــم والظامل ــاوم للظل ــوري املق الث

والخارج إرسائيل وأمريكا.
ــعب  ــك هو االحتمال األقرب واملقبول للش ذل
ــوان  ــإن اإلخ ــك ف ــدا ذل ــا ع ــة، م ــن واألم والوط

لالحتماالت التالية:-
ــوات اإلخوانية املغدورة  ــار للق إعادة اإلنتش
ــعب  ــن الش ــوذة م ــادر واملنب ــف الغ ــن التحال م
اليمني شماًال وجنوباً، والتمركز يف تعز، ومأرب، 
ــورة وبأي  ــتعود إىل صنعاء الث ــأرب حتماً س وم
ــى، وبالتايل  ــت، حتى ما حت ــكل وطريقة كان ش
ــط الرأس،  ــوان ومسق ــي معقل اإلخ ــإن تعز ه ف
خاصة مع إدراج "أبو العباس" يف قوائم اإلرهاب 

للتحالف الغادر، وتمركز اإلخوان يف تعز.
ــي  واملناطق ــرصي  العن ــاب  الخط ــايض  وم
للبعض من تعز يجعل من هؤالء يطالبون الحقاً 
ــم الذاتي لتعز إىل جوار يمن اتحادي من  بالحك
ــط  ــمايل وجنوبي، وحكم ذاتي للوس إقليمني ش
ــة املتحالفة  ــة التعزي ــوان الربجوازي ــز باإلخ تع
ــو االنتحار الثالث واألخري  مع العدوان، وذلك ه
ــرشون يف كل  ــاء تعز منت ــز، فأبن ــوان يف تع لإلخ
ــى  ــة، حت ــا والسياس ــن بالجغرافي ــاء اليم أنح
ــز يعارضون  ــدوان من تع ــع الع ــن م ــك الذي أولئ

وبشدة هذا التوجه.
ــال األول والثاني فإن الخوان  وما بني االحتم
ــة واالغتياالت وحرق املقرات  واإلخوان للتصفي
ــف الغادر،  ــوات التحال ــة واإلذالل من ق واإلهان
ــت  ــان نطق ــدة كرم ــعر السي ــث ال تش ــن حي وم

ــدار من  ــادر وغ ــف غ ــل، التحال ــق وبالفع بالح
ــا" األب الروحي  ــيد رض ــن اإلمام "محمد رش زم
ــروراً باإلمام "أبو األعىل  لإلخوان بالوهابية، وم
ــن  ــام "حس ــب" واإلم ــيد قط ــودودي" و "س امل
البنا" و"حسن إسماعيل الهضيبي" حتى زمن 

كرمان وأردوغان.
ــوان الوحدة  ــح اإلخ ــم يمن ــادر ل ــف غ تحال
اإلسالمية يف القرن العرشين، ولم يمنح اإلخوان 
ــالمية يف القرن الواحد والعرشين،  الخالفة اإلس
ــة، والتحالف غادر،  ــتعمارية وهمي عروض اس
والرشعية يف قفص اإلقامة الجربية، واملليشيات 

الحوثية اإلنقالبيه تسيطر عىل البالد.
ــيات إنقالبية، إنقالبية ضد  أنصار الله مليش
ــد التحالف  ــان، إنقالبيون ض ــيدة كرم من يا س
ــرصاخ الديك يف  ــه ك ــذي ترصخني من ــادر ال الغ
ــالة  ــون وال أذان وال ص ــار وال مصل ــح النه وض
تذكر، والجميل هو رصاخ ديك وحيد يف مجتمع 

الدجاج.
ــا الديك  ــردون ضد من أيته ــه متم أنصار الل
ــد الرشعية،  ــه متمردون ض ــد، أنصار الل الوحي
ــة الجربية  ــة يف قفص اإلقام ــة املسجون الرشعي
ــادر السفري  ــد التحالف الغ ــا قائ ــي أحرضه الت
ــة يف  ــان الحربي ــر األرك ــر" إىل مؤتم ــو تول "ماثي
ــن الخلف، من  ــادة والتحكم م ــاض وبالقي الري
ــة الجربية املناضل  ــر خارجية اإلقام خلف وزي

النارصي القومي "املخاليف عبد امللك"!
ــده خيارات، إما  ــوان والخوان أمامهم ع اإلخ
ــن التحرير والحكم  ــادر وأفعاله م التحالف الغ
ــى الطاولة  ــة، أو حت ــايف والعلمن ــي، أو املن الذات
ــا لذلك من  ــاء الثورة وم ــا صنع ــرة، وإم املستدي
ــعب والوطن  ــتحقاقات من أجل الدين والش إس
وبوجوه جديدة شجاعة قادرة عىل نبش املايض 
ــن، واملرء يضع نفسه حيث  ودفنه إىل أبد اآلبدي
ــة أو حتى يف  ــن أو اإلقامة الجربي ــاء، يف اليم يش
ــة املستديرة،  ــاب البحر عىل الطاول وليمة أعش

زبد ورغاء وملح أجاج ملجتمع الدجاج.
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