
                                      

حساباتهم !

ــف اليمن  ــف العدوان إثر قص ــون تحال جن
ــة مملكة  ــه، عاصم ــق رأس حربت ــددا عم مج
ــد طريان تحالف العدوان قصف  الرش، وتجدي
ــه عدا  ــربر ل ــه، ال م ــني ومنصت ــدان السبع مي
ــدول التحالف  ــخصية ل تصفية حسابات ش
ــدان لثالثة  ــع هذا املي ــم السعودية م تتقدمه

أسباب رئيسة:
ــود  ــز الصم ــني، رم ــدان السبع ــا أن مي أوله
ــدوان  الع ــف  تحال دول  ــه  بوج ــي  اليمن
ــادة  ــة بقي ــك املنطق ــدا ممال ــا وتحدي نفسه
ــف  ــوى الحل ــا ق ــح أربابه ــة وتسلي السعودي
ــا وبريطانيا وفرنسا  االنجلوصهيوني: أمريك
ــوام (-1962 أع ــة  ثماني ــوال  ــل، ط وإرسائي
ــني  ــار السبع ــرس حص ــوال إىل ك 1970م) وص

يوما.
ــاحة عروض  وثانيها أن ميدان السبعني س
الجيش اليمني ووحداته وعتاده، والذي بني 
ــا وتسليحا رغم أنف  ــدا وتأهيال وتدريب تجني
ــف واتفاقية "جرس  ــة ودول التحال السعودي

ــاد الجيش  ــي تحرص تعداد وعت ــالم" الت الس
ــرض مايو 2000م املهيب  ــي .. وأبرزها ع اليمن
يف العيد العارش إلعادة توحيد شطري اليمن، 
الذي حد من تجرب مملكة الرش ومن إمالءاتها 

بشأن ترسيم الحدود كما كانت تريد .
ــا أن ميدان السبعني، ال يزال  وثالثها وأهمه
ـــ "الرشعية  ــالق ل ــىل اإلط ــرز ع ــة األب الساح
ــعبية"، واألكرب اتساعا ملسريات جماهري  الش
ــل  للتدخ ــة  الرافض ــدة؛  الحاش ــعب  الش
الخارجي (تحالف الجزم)، واملنددة بجرائمه 
ــه الغازية وحثالة  ــعة، واملتصدية لقوات البش
ــود اليمني بوجه  ــددة للصم ــه ، واملج مرتزقت
ــة  ــعة، واالقتصادي ــة البش ــه العسكري حروب
ــية  ــة، والسياس ــة املنحط ــذرة، واإلعالمي الق

العاهرة يف سوق النخاسة الدولية.
ــعب حر أبي  ــت أن اليمنيني ش ــى الثاب يبق
ــال  ــق احتم ــة وال يطي ــل املهان ــز . ال يقب عزي
ــوع لهيمنة الوصاية  ــة، ويرفض الخض االهان

الخارجية وتبعية قراره الوطني للخارج.

ويبقى املؤكد أن انكسار أدوات هذه الوصاية 
ونفوذ دولها كان الدافع الرئيس لشن العدوان 
ــاهداً عىل  ــيظل ش ــزه عن إعادتها س وأن عج
ــه األكرب،  ــدوان وهزيمت ــع انكسار هذا الع واق
عالوة عىل هزائمه يف مختلف جبهات الدفاع 

عن سيادة اليمن واستقالل قراره.
ــات  املكون ــل  تعق ــي  يستدع ــلف  س ــا  م
السياسية الوطنية، رشكاء الصمود والتصدي 
ــه الخبيثة وأطماعه الدنيئة،  للعدوان ومرامي
ــا  ــرتك له ــدو مش ــه ع ــا بوج ــز اتحاده وتعزي
ــق صفوفها  ــدا ش ــاول جاه ــد ولئيم يح حاق
ببث الشائعات ونفث سموم الشقاق وتمويل 
ــله يف هذا  ــني بأن فش ــاق، واليق ــل النف جحاف

املسعى يعني هزيمته وإقراره الوشيك بها.
تساموا عىل كل يشء وترفعوا عن كل أنانية 
ــدا التعصب لليمن.  ــة من أي نوع ع أو عصبي
ــة أو تخوضوا يف  ــروا إىل مناكفات فارغ ال تنج
مكايدات سافلة توغر الصدور بجراح الفجور 
ــكيك والتخوين  ــة بسموم التش ــزع الثق وتزع

ــوا  ــني.ال تتساهل ــن دون يق ــن م ــاءة الظ وإس
ــلبية بينة العبث، دامغة  ــات س مع أي ممارس
االنتهاز والفساد، ورصيحة الظلم واإلرجاف 

وبث الشقاق.
ــد  الصام ــر  الصاب ــعب  الش ــوا  تخذل ال 
ــهداء اسرتداد  وتضحياته، وال تخونوا دماء ش
سيادة اليمن واستقالل قراره الوطني مدنيني 
ــعبية. ال تفرطوا بهذين  وعسكريني ولجانا ش
ــني الالزمني لنيل  ــني الرئيسيني والرشط الهدف
ــه يف  ــوغ حق ــه وبل ــعب ونهضت ــة أي ش حري

العيش الكريم.
ــري .. وال يشء يغوي .. أمام عدو  ال يشء يغ
ــدى ويتصدى له  ــادة جميع من تص يبغى إب
بال استثناء .. وال قيمة ألي سلطة أو مكاسب 
إن لم ينترص اليمن لسيادته واستقالله كامال 
غري منقوص .. فالشعب صار أوعى بما جرى 
ويجري ولن ينخدع بتخرصات أي طرف فرط 

أو خانه. والله املستعان.

إبراهيم الحكيم

11 الثــــورةرأي

عام على الرحيل املر    

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــدان األصدقاء األعزاء ، ما أصعبها  ــم رحيل األحبة ، ومحزن فق مؤل
ــدها من مواقف تلك التي تحرك رشيط ذكرياتك  من لحظات ، وما أش
ــك املواجع ، وتجدد لك األحزان ، وتعيدك إىل الوراء ، لتتذكر  ، لتقلب ل
ــابق إنذار  ــك ، وفجأة ودونما أي س ــوا إىل جوارك ويف مفكرت ــة كان أحب
ــني مرض أو وجع ،  ــمع لهم أن ــم املوت يف عجالة ، دون أن تس يتخطفه
ــدا ، ومن فداحة  ــريا ومؤثرا ج ــع هذا املصاب كب ــا فقط يكون وق حينه
ــفر ، وتعيش عىل أمل  ــاب يختال لك بأن من غادروك يف رحلة س املص
ــي بعودتهم من جديد ، قبل أن تبعرث زيارتك لقبورهم هذا األمل ،  رساب

وتدرك بأن ال عودة لهم ، وبأن غيابهم نهائي و بال عودة .
ــام 2016م ومع  ــن نوفمرب من الع ــد يف الثالث م ــل عام وبالتحدي قب
ــاب يحمل من  ــاعات الفجر األوىل حملت األخبار فاجعة رحيل ش س
ــع يف املنطقة ، شاب فرض  دماثة األخالق ما جعله يحظى بقبول واس
ــاب  ــه وحسن تعامله ال بماله وثروته ، ش ــىل الناس احرتامه بأخالق ع
ــاكلهم ، شاب يف  ــته لهمومهم ومش أحبه الجميع لقربه منهم ومعايش
ــر ملجموعة تجارية كبرية ، لعب  ــل العمر وجد نفسه العقل املدب مقتب
ــا دور القلب يف جسم اإلنسان ، خيم الحزن عىل الجميع ، وعاش  فيه
ــاعات  ــاس يف حالة ذهول من هول الفاجعة ، فمن كان معنا قبل س الن
ــقم ، لقد مات أبا مالك ، لقد مات محمد  غادرنا فجأة دونما مرض أو س
ــور هرعت إىل منزله وهناك واجهت  ــا لم أصدق الخرب وعىل الف ، حينه
ــدا أن أكفكف دموعي  ــك فيها ، حاولت جاه ــة املرة التي ال ش الحقيق
ــاهدت الحزن عىل  ــي ، وهناك ش ــه ولكنها خذلتن ــاة أهله وذوي ملواس
ــاركة يف تشييع  وجوه كل من كان حارضا ، كانت الجموع تتقاطر للمش
ــا يليق بـ  ــييع كان مهيب ــب التش ــب العزاء ، موك ــم واج ــد وتقدي محم
(العزي ) وهو االسم الذي عرف به بني أهله ورفاقه ، مضت أيام العزاء 
ــويداء القلوب ، وها  ــا يزال مستوطنا س ــة ، ولكن الحزن ظل وم برسع
ــن اليوم نحيي الذكرى األوىل لرحيله املر ، الرحيل غري املستوعب  نح

حتى اللحظة .
ــفر  ــزال نتوهم بأنك يف س ــن ال ن ــد ونح ــك يا محم ــام عىل رحيل ع
ــه أولئك الذين كانت  ــتعود إلينا، عام مىض يتذكرك في وعما قريب س
ــم يف الرساء  ــاندة له ــدودة إليهم بالعطاء ، ومس ــك البيضاء مم أيادي
ــم يف العيدين ولكن دون فائدة ،  ــرضاء ، أنتطروك يف رمضان ، ومن ث وال
لم يستوعبوا بأنك غادرت حياتهم بال رجعة ، وبأن جودك وإحسانك 
لهم قد انقطع ، عام لم ننساك فيه رغم كل األوجاع واملآيس التي نعاني 
ــام مىض وروحك حارضة  ــم ، ع ــها يف ظل العدوان الغاش منها ونعايش
ــاهدته ، وهو الذي ما  ــك يذكرني بك كلما ش ــاطنا ، مال محلقة يف أوس
ــتوعبة رحيلك نوعا ما  ــأل عنك ، قد تكون مالك مس يزال يبحث ويس
ــتوعب بعد ، أما محمد ضيفك الجديد الذي وفد عىل  ، أما هو فلم يس
أرستك بعد رحيلك فال يزال وسيظل الوجع الذي يجدد حزننا عليك 
أيها الفقيد الغايل ، ويف ذكرى رحيلك ال يسعنا إال التسليم بقضاء الله 
ــيئته التي اقتضت بأن تغادرنا يف ريعان وعنفوان شبابك  وقدره ومش
ــائلني من الله العيل القدير لك الرحمة واملغفرة وأن يجعل سكناك  ، س
ــلوان ، وأن  ــم قلوب أهلك وكل محبيك بالصرب والس ــة ، وأن يعص الجن
ــه ويل ذلك والقادر  ــد مليك مقتدر ، إن ــك يف مقعد صدق عن ــا ب يجمعن

عليه .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

وعد من ال يملك 
نساء يف مواجهة آل سعودملن ال يستحق
عبدالله االحمدي وفـــــاء الكبســـي

ــود حزين عىل أمتنا العربية واإلسالمية؛ ألنه  2/نوفمرب/1917م يوم أس
ــىل أرض عربية،  ــة دولة يهودية صهيونية ع ــذي مهد الطريق القام ــوم ال الي
ــن قومي  ــد "بإقامة وط ــا الوع ــا عىل نفسه ــا قطعت بريطاني ــك حينم وذل

للشعب اليهودي"
ــؤومة والسيئة يف  ــات املش ــرث الذكري ــن أك ــد بلفور م ــرى وع ــتظل ذك س
ــه غريَّ وجه تاريخ العرب  ــان عربي ُحر، ويف ذاكرة التاريخ؛ ألن ــرة كل إنس ذاك
ــول وبداية تنفيذ املخططات  ــة بأكملها، فهو نقطة التح وفلسطني واملنطق
ــرصاع العربي اإلرسائييل مستمرا  ــىل أرض الواقع حيث ومازال ال الغربية ع
ــعب الفلسطيني وعىل  ــوارث تتواىل عىل الش ــا هذا، فمازالت الك ًحتى يومن

جميع الشعوب العربية..
ــة عام يف حق اخواننا  ــلٌ ، وجريمة مستمرة منذ مائ ــد بلفور وعدٌ باط وع

الفلسطينيني..
فكيف وعدت بريطانيا حقا ًهي ال تملكه ملن ال يستحق ؟!

ــه فجعلوا منه  ــود والغرب تمسكوا ب ــة الوعد إّال أن اليه ــن رُغم باطلي ولك
ــزاع األرض من  ــم حضارتنا، وانت ــري هويتنا، وتغيري معال ــاً رئيسياً لتغي هدف
تحت أقدامنا، ولصنع كيانات تابعة وهزيلة لهم وبالفعل تم كل هذا، فقد كان 
ــاعدوا بشكل كبري يف  الجيل األول من الحكام العرب منبطحني متخاذلني س
تحقيق الوعد، وها نحن أمام الجيل الثاني من الحكام العرب جيل املطبعني 
ــكاًال ومنحدرات متعددة  حيث صار التطبيع مع إرسائيل يأخذ أنواعاً، وأش
ــة االخوة معهم، وما أن ترفض  ــتسالم إىل املبادرات ثم إىل خان من خانة االس
ــقاط ذاك  دولة التطبيع إّال وزعماء الرش يتحالفون مع أمريكا وإرسائيل إلس

البلد كما حدث يف سوريا والعراق ولبنان واليوم العدوان عىل اليمن ..
يف هذا اليوم ال بد أن نتذكر امللك السعودي عبدالعزيز ومقولته امللعونة :

"اليهود مساكني ونوافق عىل اعطاء فلسطني لهم!!"
هذا كان كالم األجداد، واليوم حال األحفاد يقول:

"أمريكا وإرسائيل مساكني ونوافق عىل اعطائهم جميع الدول العربية!!".
ــدث يف فلسطني ثم العراق  ــذا ما تسعى له مملكة الرش، فماح ــل ه وبالفع
ــد بلفور  ــرة من ثمار وع ــىل اليمن إّال ثم ــوم العدوان ع ــوريا والي ــان وس ولبن

وانبطاح وتطبيع العرب! .
ــب األخ محمد  ــذات جاء طل ــاذا يف هذا العام بال ــرب البعض مل ــد يستغ ق
ــالن الوعد وتجريمه  ــن أجل اعالن بط ــي للخروج يوم اإلثنني م ــيل الحوث ع
ــام وبينما  ــه بعد مرور مائة ع ــروج، السبب هو أن ــام ال يتم الخ ــع أن كل ع م
ــذجاً كانوا عىل أمل وانتظار العتذار  البعض من العرب الذين انا أعتربهم ُس
ــة (ترييزا ماي)  ــة الوزراء الربيطاني ــد بلفور ، ولكن رئيس ــا عن وع بريطاني
خرجت بإعالنها السافر واملستفز بأن بالدها بريطانيا ستحتفل وبكل فخر 
ــاء األبرياء، وال بترشيد  ــؤوم غري آبهة لدم بالذكرى املئوية لوعد بلفور املش
ــة املستفزة والتمادي  ــني، فالسبب يف هذه السخري ــني من الفلسطيني املالي
ــم أولئك الحكام العرب املنبطحون الذين ليس لديهم رشف وال ذمة، الذين  ه
ــب الصهيوني، وكذلك املجتمع  ــني وتواطأوا مع الجالد املغتص باعوا فلسط

الدويل الذي الزال يبارك ما فعله بلفور..
ولكننا يف هذا اليوم نقول لربيطانيا وإرسائيل ومملكة الرش السعودية: إن 
وعد بلفور تحت أقدامنا وال قيمة له سوى أنه سيظل وثيقة تاريخية شاهدة 

عىل حقد الصليبيني عىل األمة العربية وتواطؤ حكام العرب.
ــت أقدامنا،  ــور تح ــد بلف ــف" فليسقط وع ــني لنهت ــوم اإلثن ــنخرج ي س
ــداً عىل كل  ــاء ولن نسكت أب ــن نكون جبن ــدوان، فنحن ل ــط دول الع ولتسق

الضيم والذل والهوان.

ــل الثمانينيات من القرن املايض،  كانت فوزية البكر  يف اوائ
اول امرأة تكتب للصحف باسمها الحقيقي.  كان لها صفحة 
ــدة يف جامعة  ــا تعمل معي ــي ايض ــاض،  وه ــة الري يف صحيف
ــم تكن تحرض  ــل مقاالتها اىل املحرر،  ل ــاض. كانت ترس الري
ــاء،  ومن غري املألوف  ــة لعدم وجود مكتب للنس اىل الصحيف

وجود نساء يف أي تجمع رجايل.
ــتدعيت اىل مكتب  ــو 1982 م اس ــدى صباحات يوني يف اح
ــرأة يف انتظارها.  ــاك رجالن،  وام ــة،  كان هن االدارة يف الجامع
اخذوها اىل بيت االرسة، وبعد تفتيش غرفتها يف منزل والدها 
ــجينة،  اخذوها اىل مباحث الرياض، وهناك نادوا عليها كس
حتى كادت تسقط ارضا من هول الفجيعة. سلموها بطانية 
ــا،  بل كان هناك  ــفت انها لم تكن لوحده ــاً قذراً،  اكتش ولحاف

معتقالت اخريات. 
وضعوها يف غرفة انفرادية،  كغريها من املعتقالت. 

ــلوب  تقول ان التحقيق كان يتم معها قبل الفجر.  وهذا اس
ــوال الليل عىل  ــش ط ــرتك املعتقل يعي ــري، ي ــي حق مخابرات
ــكيلية  ــت املعتقالت كثريات، احداهن فنانة تش اعصابه. كان
ــن املرايا.   ــار،  فمنعوا عنه ــت احداهن االنتح ــيعية، حاول ش
وبعد ثالثة اشهر اتصلوا بأهلها ليتسلموها. ارشاك العائالت 

يف املتاعب السياسية متبعة لدى املخابرات السعودية.
ــة خريية  ــىل رأس جمعي ــا فتيحي ع ــت مه ــا انتخب عندم
ــوية ( محارضة  ــم فعالية نس ــدة،  ارادت تنظي ــوية يف ج نس
ــا من  ــة (كل موظفيه ــؤون االجتماعي ــا وزارة الش ) فمنعته
الرجال ) وقالوا لها ان االسالم سيحل قضايا املرأة، وال داعي 
لتدخلها يف هذه املوضوعات، ثم وصلتها رسالة رسمية بمنع 
ــاط، وظلت الجمعية مقيدة، ويقترص نشاطها  اقامة أي نش

عىل السولفة ورشب الشاي. 
هتون الفايس طالبة وناشطة من الرياض،  وجدت صعوبة 
ــل تخرج لزميالتها من الجامعة،  وعندما ارصت  يف اقامة حف
ــة الجامعة املغلقة،  وجدت  ــىل اقامة هذا االحتفال يف صال ع
ــواب الصالة،   ــة ) يطرقون اب ــة ( الرشطة الديني ــال الهيئ رج
ــوا يرابطون عىل  ــيقى،  وظل ــوت املوس ــاف ص ــون ايق ويطلب
ابواب الصالة ويتلصصون عىل املدعوات،  ولم يكتفوا بذلك،  
ــم اىل مفاتيح الكهرباء،  فأطفوا االنوار عىل  بل امتدت اياديه
ــتغيثة  ــاد الظالم،  وتصاعدت االصوات املس املحتفالت،  فس

من الداخل.
ــر  ــة العه ــرأة يف مملك ــاالت امل ــيطة لنض ــة بس ــك امثل تل
ــا يف االحوال  ــرأة،  وعمله ــد تحقر امل ــط تقالي الداعيش، وس

العادية فما بالك بخوضها غمار معرتك العمل السيايس. 

احتضار شرعية املرتزقة

مملكة االرهاب -  ٤٢

ــري  األم ــات  ترصيح ــت  حمل
ــوف ويل  ــروف باملهف ــش املع الطائ
عهد الكيان السعودي الذي ال عهد 
ــص العدوان  ــا يخ ــه وال ذمة فيم ل
ــتقبله  ــه ومس ــن أهداف ــىل اليم ع
ــدث فيها مطلقا عما  والتي لم يتح
ــة ولو حتى  ــمى إعادة الرشعي يس
ــان أو  من باب التلميح ولو بزلة لس
ــاد عليها كثريا  كمزحة مبتذلة اعت
ــن املخاوف  ــى بالحديث ع ، واكتف
من النفوذ اإليراني وعدم السماح 
ــه آخر يف الحدود  بوجود حزب الل
الجنوبية لكيانه ، حتى ال يقع فيما 
ــه الصهاينة  ــع فيه أبناء عمومت وق
ــادم من  ــوف الق ــب والخ ــن الرع م
ــرض  ــي ال يتع ــان وك ــوب لبن جن
كيانه املتهالك ملا تعرض له الكيان 
ــه يف املنطقة  ــيل الربيب ل اإلرسائي
ــت انفه يف  ــاحقة مرغ من هزائم س

الوحل .
ــك الترصيحات لم تكن عفوية  تل

ــن أخطاء الصغري  ولم تكن خطأ م
الكبرية ، ولم تكن تغريدة العسريي 
ــلمي  ــاد حل س ــة إليج املستجدي
ــة اليمنية"  ـــ "األزم ــا يسمونها ب مل
ــك  ــت تل ــي تل ــة والت ــة أممي برعاي
ــاليف  لت ــة  محاول ــات  الترصيح
ــب مداها  ــري وتصوي ــأ أو تغي الخط
ومسارها ، ال ، بل كانت تأكيدا عىل 
ــيل عن رشعية  ذلك التوجه بالتخ
ــا يف  ــة له ــاة ال قيم ــة ومدع وهمي
حسابات تحالف العدوان وأهدافه 
ــودة وال وزن لها  ــه املنش ومصالح
ــعبي  ــيايس وال حتى ش وال ثقل س
ــدام يف القيمة والوزن  ، وبهذا االنع
ــة  الالفت ــذه  ه إىل  ــر  النظ ــح  أصب
ــار واملعالم  ــة اآلث ــة العديم الكالح
رضبا من العبث املعهود واملشهود 
ــن تكلفة  ــف ولك ــف املتخل للتحال
هذه املرة صارت عبئا ال جدوى من 
تحمله وكرتا محروقا لم يعد ألمهر 
ــه أو حتى  ــتفادة من الالعبني االس

ــف بمهافيف  ــب خسائره فكي تجن
ومراهقني مبتدئني .

كما أن لقاء الرياض التايل لذلك 
ــة  الخارجي وزراء  ــم  ض ــذي  وال
ــف  ــدول تحال ــاء األركان ل ورؤس
ــفري  الس ــاركة  وبمش ــدوان  الع
ــة  ــد الرشعي ــن وف ــي ضم األمريك
ــم تحدث يف  ــابقة ل ــة يف س املزعوم
ــات العميلة لالحتالل  أحقر الكيان
ــاء الذي  ــك اللق ــخ ، ذل ــرب التاري ع
ــتعادة  اس ــربر  م ــادة  إع ــاول  ح
ــبيل  س ــىل  ع ــا  إعالمي ــة  الرشعي
ــات  ــة يف املكون ــة للمرتزق الرتضي
ــية ذات القواعد الشعبية  السياس
ــل  ــي يمث ــا والت ــأس به ــي ال ب الت
يف  ــرشي  الب ــب  العص ــا  كوادره
ــبه كفكفة  العمليات الربية فيما يش
ــرسان لتلك  ــذالن والخ ــوع الخ دم
القوى ومواساة ال تحمل أي وعود 
ــا كان مذال  ــتمرار التبني مهم باس
ــت مخزية ، فلم  والرعاية مهما كان

ــاء بجديد ولم يقدم حتى  يأت اللق
ــتقبلية ولم يثمر سوى  وعودا مس
ــتنفاد  ــتهالك واس ــن اس ــد م مزي
ــوى  ــك الق ــرشي لتل ــزون الب املخ
ــارص تلك القوى  وذلك بالدفع بعن
ــل  ــوم يجع ــاء محت ــري فن إىل مص
ــل جهدا  ــا الحقا اق ــص منه التخل

وتكلفة .
ــيل  التخ ــك  ذل ــة  حقيق ــت  ليثب
ــمى وحتى  النهائي عن مربر ومس
ــرى  ج ــا  م ــة،   الرشعي ــح  مصطل
ويجري يف عدن املحتلة من حراك 
شعبي وتوسع دائرة االحتجاجات  
وتجدد االشتباكات بني املليشيات 
ــادي  ــة ه ــىل رشعي ــوبة ع املحس
ــوبة عىل قوى  ــيات املحس واملليش
ــدوان والتصعيد يف  االحتالل والع
لهجة الخطاب اإلعالمي وتوجيهه 
ــه  وحكومت ــادي  ه ــار  الف ــوب  ص
ــة من كبار  ــه املرتزق ــا يتعرض ل وم
ــات ومنع  ــؤويل هادي من اهان مس

من دخول املقار الحكومية والدعم 
الكبري ملا يسمى باملجلس االنتقايل 
ــك محمد بن  ، ويثبت أيضا أن تمس
سلمان بمؤخرة كيم كردشان أكرث 
ــك بمؤخرة  أهمية عنده من التمس
ــح االنتقال  ــة مرتهلة ، ليصب رشعي
ــيم وتقرير املصري  إىل خطة التقس
ــاال وواجبا  ــاط أمرا ح وفك االرتب
ــة  الحقيقي ــداف  األه ــتكمال  الس
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  للع
ــروات ومنافذ  ــىل ث ــيطرة ع يف الس
ــم  اليمن الحيوية يف ظل وطن مقس
ــه وإدارته  ــهل احتالل ــزأ يس ومج
ــتغالله بأقل الخسائر املمكنة  واس
ــم ذلك فوحدة  ــن هيهات له .... ولك
وسيادة واستقالل اليمن كل اليمن 
ــه أرواحهم  ــوا لل ــه رجال وهب دون
ــم " لن  ــدوا أرضه ــدوه وعاه وعاه

ترى الدنيا عىل اريض وصيا ".

حمري العزكي

نهم بوابة جهنم

السعودية تتخبط وتتقهقر

ــاء فكانت بوابة  ــة لدخولهم صنع ــون نهم بواب أرادوا أن تك
ــش واللجان  ــك عندما صد أبطال الجي ــم جهنم وذل لدخوله
ــدوان ومرتزقتهم ونكلوا بهم  ــعبية ألكرب زحف لقوى الع الش
ــم أبواب جهنم عرب  ــل منهم الكثري وفتحت له ــد تنكيل وقت اش
ــنوات  ــة التي ظلت صامدة عىل مدى ثالث س ــة نهم األبي بواب
ــد العدو  ــا دون فائدة وتكب ــداء اخرتاقه ــاوالت االع ــام مح أم

خسائر فادحة يف هذه املنطقة يف األرواح والعتاد.
ــع أبوابه ذلك بأن  ــم التاريخ من أوس ــد دخلت منطقة نه لق
أهلها رجال الرجال اىل جانب املجاهدين من الجيش واللجان 
الشعبية وقفوا حائط صد بوجه جحافل العدوان السعودي 

ومرتزقته فلله الحمد والشكر عىل هذا النرص والتأييد.
ــود  ــده العدو من إمكانيات مادية وحش ــو ننظر اىل ما رص ل
من املرتزقة ممن باعوا دينهم ووطنهم من  طائرات استطالع 
ــات واملدافع وقصف بالطائرات عىل  ورصد ثم قصف بالهاون
ــام منطقة بضع   ــة القتح ــة تمهيدي ــك كعملي ــرب، كل ذل كل ش
ــب أموالهم حرسات ليس  ــل زحفهم وتذه كيلومرتات ثم يفش

ذلك إال دليال عىل تأييد الله لنا ونرصه لعباده املستضعفني  .
عىل من بقى من املرتزقة مع العدو اخذ العربة والعظة وإنقاذ 
ــا للكالب الضالة يف وديان نهم  ــهم من ان يصبحوا طعام أنفس
ــوا حطبا لجهنم والعياذ بالله من هذه النهاية املخزية،  ويكون
ــعود  ــا هؤالء؟ ألم تتجل أمامكم معاملة بني س ــاذا كل هذا ي مل
ــم واحتقارهم لكم؟ ألم تتجل أمامكم عمالة صهاينة العرب  لك
ــي؟، ملاذا ترصون  ــكل علن ــعود لليهود واألمريكان بش بني س
عىل ان تكونوا وإياهم يف خندق واحد ضد الدين والوطن؟ ماذا 
ــكم ووالله انا لكم  ــتجنون؟ راجعوا أنفس ــرتبحون؟ ماذا س س
ــع للجميع، بني سعود لعنهم الله  من الناصحني، الوطن يتس
ــعال  أداة لتنفيذ املرشوع األمريكي الصهيوني الرامي اىل اش
ــلب  ــيطرة عليها وس ــهل عليهم الس ــا ليس ــة وتفتيته املنطق
ــايص والداني العالم والجاهل  ــا أصبح يعرف ذلك الق خرياته
لم يعد هناك من احد يرىض بأن يكون عبدا طيعا لبني سعود 
ــري من اعماهم الحقد والكرب وطبع عىل قلوبهم فأصبحوا يف  غ

غيهم وتيههم يعمهون.

 السعودية سفينة  بال ربان ، تتقاذفها 
ــي تتخبط  ــب ، وه ــن كل جان ــواج م األم
وتتقهقر دون ان يكون هناك من ينقذها.
ــلم  ــد العزيز س ــلمان بن عب ــك س املل
ــري بالبالد  ــه محمد الذي يس البالد البن
نحو الهاوية ، ومحمد بن سلمان يعشق 
ــه يف الهجوم  ــرات وآخرها مغامرت املغام
ــن األطفال  ــل اآلالف م ــىل اليمن و قت ع
والنساء والشيوخ ، وهو لم يعرتف بفشله 
ــعب  ــىل الش ــادر ع ــدوان الغ ــذا الع يف ه
ــتمرار  ــل انه يعد اليمنيني باس اليمني ب
ــول الحوثيون إىل  ــى ال يتح ــرب حت الح

حزب الله كما هو الحال يف لبنان.

يخاف محمد بن سلمان من الحوثيني 
ــني ونصف  ــرث من عام ــن صمدوا أك الذي
ــنها  ــرب تش ــى ح ــه اعت ــام  يف وج الع
ــىل بلد فقري ولكن  ــعودية وأذيالها ع الس
ــذل والهوان  ــل ال ــل وال يقب ــعبه أصي ش
ــه العدوان  ــوده يف وج ــو يواصل صم وه

السعودي.
النظام السعودي يرى فشله يف اليمن 
ــوزراء  ــو مجلس ال ــران وها ه ــبب إي بس
ــران النها كما يزعم  ــعودي يندد  باي الس
سبب دعم املقاتلني الحوثيني وصمودهم 

يف وجه النظام الوهابي السعودي.
السعودية تتخبط اليوم يف سياستها 

ــاذا تفعل  ــي ال تدري م ــن وه ــاه اليم تج
ــرتف محمد  ــل يع ــرة . ه ــا املنك بهزيمته
ــته العسكرية  ــلمان بفشل سياس بن س
ــىل اليمن  ــط للهجوم ع ــو الذي خط وه
ــر جندي  ــى اخ ــه حت ــل عدوان ام يواص
ــعودي يضحي بهم من اجل ان يكون  س

امللك القادم للمملكة ؟
ــي ينفذها  ــة التخبط الت ــا سياس انه
ــل مواصلة  ــن اج ــلمان م ــن س ــد ب محم
ــلحة للوصول  ــادة بالده وقواتها املس قي

اىل النرص املوزر!
موقع العالم االخباري

يحيى صالح الدين

شاكر كرسائي
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