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عبدالفتاح عيل البنوس 

ما أبشعها من مشاهد وما أكرثها وجعاً وأملاً وحرسة تلك التي عرضتها 
لنا قناة املسرية الفضائية ألرسة يمنية من أهايل منطقة األزرقني التي تتبع 
ــرض منزلها لقصف همجي  ــدان محافظة صنعاء تع ــا مديرية هم إداري
ــي األمريكي اليهودي يف  ــربي السعودي اإلمارات ــرات التحالف الع لطائ
ــول املنزل املستهدف إىل كومة من الخراب  مساء دام ومحزن، حيث تح
ــال ، حيث ارتقى  ــن النساء واألطف ــاد أفراد األرسة م ــذي افرتش أجس ال
ــهداء فيما تعرض بقية أفراد األرسة إلصابات  رب األرسة وأحد األبناء ش
ــة ومؤثرة جدا،  والالفت يف هذه الجريمة هي تلك املشاهد ملن تبقوا  بليغ
ــدة والعون من قبل املسعفني  ــىل قيد الحياة وهم يرصخون طلبا للنج ع
ــريان قصفه للمنزل بغارة  ــن تراجعوا ألكرث من مرة بعد أن عاود الط الذي
ــة ومؤثرة لألوالد  ــاف الضحايا  ، مشاهد مبكي ــة للحيلولة دون إسع ثاني
ــم تحت األنقاض يصارعون املوت ويواجهون الوجع بعزيمة وإرصار  وه
ورغبة يف الحياة وقهر قوى العدوان  ، كل واحد كان يمني نفسه بالخروج 
ــه السالمة وارتقى من أراد  ــن تحت األنقاض وكتب الله ملن أراد ل ساملاً م
ــن العظماء ولتضاف  ــهداء ليضافوا إىل سفر الخالدي الله له الرحيل ش
جريمة األزرقني إىل سجل إجرام العدوان السعودي اإلماراتي األمريكي 

اإلجرامي الحافل بالصلف والوحشية.
ــن غريفيت يتعامى عنه  ،  ــذي ما يزال الربيطاني مارت ــذا اإلجرام ال ه
ــا  ، وال نعلم ما هو رس  ــيته التي ال مثيل له ــاعته ووحش وغري مدرك لبش
ــذا التعامي والتجاهل الذي يجعل من حيادية هذا الرجل عىل املحك   ه
ــأنها  ــورة األفكار التي من ش ــه وقدرته عىل بل ــك يف نزاهت ــا  نش ، وتجعلن
ــا العبور نحو  ــن من خاللها وعليه ــة الصلبة التي يمك ــون األرضي أن تك
ــود األوضاع يف البالد نحو االنفراج  ــات وحوارات جدية مثمرة تق مفاوض

وتضع نهاية للعدوان الغاشم والحصار الجائر.
ــكان حي نقم  ــاء وس ــعة كان أبن ــذه الجريمة البش ــع ه ــن م وبالتزام
بعاصمة العواصم صنعاء يسرتجعون رشيط الذكريات املؤملة واملحزنة  ، 
وبالتحديد ما حصل يف 11مايو من العام 2015م يف  حيهم اآلهل بالسكان 
ــامخ  ــتهداف جبل نقم الش ــلول عىل اس ــرات آل س ــت طائ ــا أقدم عندم
ــة صنعاء  ــن الرعب يف العاصم ــت حالة م ــة مدمرة أحدث ــة فراغي بقنبل
ــدة لتحصد  ــم ليصل ألحياء بعي ــدى رضرها حي نق ــا حيث تع بأكمله
ــهيدا وأكرث من 300مصاب  ــة املحرمة دوليا ما يقارب الـ80ش هذه القنبل
ــة التي تعرضت  ــائر الباهظ ــىل الدمار الهائل واألرضار والخس عالوة ع
ــواهد بعضها حارضة  ــة والخاصة والتي ما تزال ش ــا املمتلكات العام له
ــكان حي نقم واألحياء املجاورة هذه الكارثة  حتى اليوم  ، حيث يتذكر س
ــم وحرسة وحزن مصحوبة  ــة النكراء التي تعرضوا بأل والنكبة والجريم
برغبة جامحة يف الثأر والقصاص من القتلة واالنتقام منهم والرد باملثل 
ــفي الغليل ويريح النفوس  ــي ال تظل هذه الجريمة دون رد يمني يش لك

ويطمنئ القلوب.
ــا من الجرائم  ــي نقم واألزرقني ومثيالتهم ــع اليوم بني جريمت والجام
واملذابح الوحشية السعودية اإلماراتية األمريكية الصهيونية هي النزعة 
ــعود  ــف الوحيش الذي عليه آل س ــم العدواني والصل ــة والنه اإلجرامي
ــه وال رادع إال الرضبات  ــلويل والذي ال حدود ل وآل نهيان وتحالفهم الس
ــا الصاروخية  ــنا ولجاننا وقوتن ــن جيش ــا املغاوير م ــة ألبطالن القاصم
ــناد املدفعي والقوات البحرية والدفاع الجوي والتصنيع الحربي  واإلس
ــرس غرورهم وكربيائهم وتنكيس  ــي نجحت بتأييد الله وتوفيقه يف ك والت
ــيكون أعظم بإذن  ــم وتمريغ أنوفهم يف الوحل اليمني والقادم س أعالمه

الله.
ــرى لجريمة  ــب  ،ومع كل ذك ــة ترتك ــد، مع كل جريم ــرص املفي باملخت
ــن عمر العدوان تظل إرادة  ــنوات التي مضت م ارتكبت طيلة الثالث الس
ــي القادرة بإذن  ــي األقوى واألكرث صالبة وه ــعب اليمني ه وعزيمة الش
ــم والقصاص منهم  ــدوان وهزيمتهم ومحاكمته ــوى الع ــه عىل قهر ق الل

بتأييد الله وعونه وتوفيقه. 
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

جريمة األزرقني 
وقنبلة نقم

كل حروب املنطقة وجرائمها هدفها هو إعالن تهويد 
القدس بنقل السفارة األمريكية بدون ضجيج أو ممانعة..

عبدالفتاح حيدرة

ــارة األمريكية إىل القدس،  ــة تهويد القدس ونقل السف إن خط
ــذه الحروب يف املنطقة ابتداء  ــت تتطلب ومنذ البداية، كل ه كان
من غزو العراق ومرورا بثورة االخوان املسلمني يف مرص، والحرب 
ــل هذه  ــىل اليمن، وك ــرب ع ــاء بالح ــا وانته ــا وليبي ــىل سوري ع
الحروب وثورات االخوان املسلمني كان تمويلها املايل واإلرهابي 
ــري - إخوان  ــي - قط ــودي - إمارات ــري (سع ــح العسك والتسلي
ــي  ــط لوجست ــب وتخطي ــم وترتي ــدة وتنظي ــني) بمسان مسلم

ومعلوماتي (أمريكي - بريطاني - فرنيس - إرسائييل) ..
كل هذه املآيس والجرائم واإلرهاب والقتل والترشيد والتجويع 
واالهانات وكرس الرشف يف املنطقة العربية كلها ناتجها وهدفها 
ــة إىل القدس) ،  ــفارة األمريكي ــل الس ــدس بنق ــد الق ــو (تهوي ه
ــة والحزن  ــود واملمانع ــات والصم ــذا والتضحي ــد الصرب ه وبع
ــر والبطولة، يعتقد ويأمل أعراب الخليج وتنظيم االخوان  والقه
ــوف يفرضون عىل  ــينجون بفعلتهم هذه، وس املسلمني أنهم س
ــي والليبي  ــوري واليمن ــطيني والعراقي والس ــعب الفلس الش
ــة  ــة والربيطاني ــة واألمريكي ــع اإلرسائيلي ــر الواق ــة األم سياس
ــة مرارتها  ــعوب املنطق ــي جربت وتجرعت ش ــية، والت والفرنس
ــا وانتهاك  ــا وكرس رشفه ــا وذلته ــا وهوانه ــتها وقذارته ونجاس

سيادتها واحتالل أراضيها ونهب ثرواتها..
ــاع عن الكرامة  ــدس هو الصورة األوىل للدف ــاع عن الق إن الدف
والرشف، الصورة األوىل لرصاع الحق مع الباطل، والله هو الحق، 
ــرآن هو الحق، ووعي املسرية القرآنية هو حق، وقيم الشعب  والق
ــق، ومرشوع القائد  ــه وكرامته هي الح ــي املدافعة عن رشف اليمن

ــدوان السعودي هو  ــة اليمنية املواجهة للع ــي لبناء الدول اليمن
ــالل الوطن اليمني هو الحق،  ــق، والدفاع عن سيادة واستق الح
ــيل واألمريكي  ــل (اإلرسائي ــع الباط ــدا م ــع أب ــق ال يجتم والح
ــل (السعودي -  ــاء الباط ــع أصحاب وحلف ــي) وال م والربيطان
ــي)، يف القبول والرضوخ  لتهويد  ــي - القطري - االخوان اإلمارات

القدس ونقل السفارة األمريكية للقدس..
ــيطاني من جرائم بشعة وقتل  إن ما ارتكبه هذا التحالف الش
وتدمري وإهانة وكرس رشف وغزو واحتالل بحق شعوب املنطقة، 
ــرشوع، يتطلب  ــي والقيم وامل ــن الثبات والواع ــب الكثري م يتطل
االنتصار مهما كان الثمن، ألن االنتصار اليوم هو سنة من سنن 
الله يف التغيري، فمن شاء أن يستوعب سنن الله يف التغيري ويؤمن 
ــا فهو مع الحق وبالحق وللحق منصور ونارص ومنترص، ومن  به
ــوف يسقط  ــتخدم الحق ليقوم أو يقدم الباطل فس ــاء أن يس ش

ذليال ومذموما مدحورا..
ــم  ــم وأهلك ــكم وأوالدك ــوا أنفس ــأن تعلم ــار ب ــدأ االنتص ويب
ــة  ــي عاصم ــدس ه ــم، أن الق ــعوبكم وقادتك ــم وش ومجتمعاتك
ــطني وعاصمة العروبة والرشف والكرامة، وال يمكن التنازل  فلس
ــالح  ــون، وأن الوعي بهدى الله هو أكرب س ــا مهما كان أو يك عنه
ــم الكرامة والرشف  ــود الحق، وان قي ــتضعفون وجن يمتلكه املس
ــة ، وان مرشوع  ــرب ثقافة واكرب معرف ــة والتضحية هي اك والبطول
ــيادة  ــان للحرية والس ــو الضم ــة واملهابة ه ــة القوي ــاء الدول بن
ــكا وإرسائيل واليهود ومن يف لفهم  ــتقالل، وان يلعنوا أمري واالس

وصفهم وحلفهم من األعراب والفرنجة؟.

املتابُع لإلْعـَالم والصحافة السعودّية هذه األّيام والحماس يف االندفاع نحو إرسائيل 
ــا القومية، فابن سلمان ماٍض  ــه الخوُف عىل مستقبل املنطقة العربية وقضاياه يمتلُك
بدون بريك وال عقل نحو تسليم املنطقة إلرسائيل وفتح األبواب عىل مرصاعيها أمامها.
ــن ُكـّل املؤاخذات عليها  ــُة العربيُة التي طّبعت مع إرسائيل برصف النظر ع األنظم
كانت تمىض معها بخطوات حذرة ولم يتجرأ أيٌّ منها يف تجاُوِز ُكـّل الخطوط الحمراء.
ــعودّية مرشوٌع قومي عربي أَو إْسـَالمي أَو حتى مرشوٌع خاص ومستقل  لو كان للس

لفرض نفوذها وهيمنتها عىل املنطقة لهان األمر.
ــلمان أن يضمَن تثبيَت الحكم فيه ونقله من أوالد  الكارثُة أن املرشوَع الوحيَد البن س
ــتعدٌّ أن يدفع أيَّ ثمن حتى وإن كان الثمن ليس بيع القدس  عبدالعزيز إىل أوالده، ومس
ــا إلرسائيل؛  ــواب املنطقة عىل مرصاعيه ــب، إنما فتح أب ــطينية فحس والقضية الفلس

لتدخلها بسالم من دون أي حساب لتباعاته عىل األمن القومي العربي.
ــمح إليران بامتالك  ــاض الجبري إنه إذا ُس ــال وزير خارجية الري ــبوع الفائت ق األس

سالح نووي ستسعى اململكُة المتالك سالح نووي.
ّة، وظيفتها الوحيدة أن تسعى بكل حولها وحيلها  السعودّية دايماً تفكر بعقل الرضُّ
ــة أَو دولة قائدة وترى فيهم منافساً ال يمكن  ـــَالمية مناِفس لتدمري أية دولة عربية أَو إْس

إقاَمة عالقة تعاون معه.
*املفارقُة أن السعودّية غُري قلقة من إرسائيل التي تملك سالحاً نووياً بالفعل!!*

ــأة ألن تكون  ــل أكرث طموحاً ومهي ــات إيران، فإرسائي ــىش من طموح ــت تخ وإذا كان
ــن محيطها  ــض التطبيع املفروض م ــار ورف ــوال حالة الحص ــة األوىل ل ــوَّة اإلقليمي الُقـ

العربي واإلْسـَالمي.
ــة وإذا نجحت بفضلكم يف تطبيع عالقتها  ــكرياً يف املنطق إرسائيُل الُقـوَّة األوىل عس
ــة  ــة العربي ــواق الخليجي ــزو األس ــاً وتغ ــتكون األوىل اقتصادي ــي س ــا العرب بمحيطه
ــد يف املنطقة،  ــة رقم واح ــري األكرب والدول ــوذ والتأث ــة النف ــايل صاحب ــا، وبالت بمناجاته
ــتكونون  ــم نفوذكم فقط بل س ــم، ولن تزاح ــرب إليها منه ــرب أق ــكا والغ ــتكون أمري وس
ــا، َويف حال فكرتم يف  ــة لبضائعها ورشكاته ــوقاً مفتوح ــم منطقَة نفوذ إلرسائيل وس أنت
منافستها أَو مزاحمتها -كما تفعلون مع إيران وتركيا وسوريا اآلن ومع مرص عبدالنارص 
ــتكونون هدًفا لصواريخهم النووية  ــمح لكم بل س ــني سابقاً- لن يس وعراق صدام حس

وغري النووية.

الرياض خطوات نحو تسليم 
املنطقة إلسرائيل!!

عبدامللك العجري

َقلق وال َقلق للغرب والصهيونية والسعودية والوهابية واإلخوان

جميل أنعم العبيس

ــة  والوهابي ــة  الصهيوني ــك  وكذل ــق  قل ــرب  الغ
ــق وكذلك  ــري قل ــرب غ ــة.. الغ ــوان والسعودي واإلخ
إرسائيل والسعودية واإلخوان والوهابية، ال يقلقون 
ــم  ــر وُنقس ــل وُنستعم ــل وُنحت ــح وُنقت ــا ُنذب عندم
ــالء والخريات ُتنهب  وُنمزق بالحكام الخونة والعم
ــرياً عندما نتحرر  ــن بخس.. ويقلقون جداً وكث وبثم
ــود خطاب  ــام الخونة، ويس ــار والحك من االستعم
ــي واإلسالمي،  ــة والتضامن القوم ــدة الوطني الوح
ويقلقون أكرث وأكرث بوجود حركات املقاومة الوطنية 
والقومية واليسارية اإلنسانية واإلسالمية املقاومة 
ــة والرجعية  ــة والصهيوني ــار واإلمربيالي لالستعم

العربية املوالية ألمريكا واليهود.
ــن أجل بني صهيون ونهب  يقلقون وال يقلقون م
ــح وتنحر  ــة تقتل وتذب ــوب العربي ــريات، الشع الخ
ــرى تدمر والشعوب تهجر وترشد، بإسالم بني  والق
سعود وُسّنة محمد بن عبد الوهاب، والغرب ال يقلق 
ــرشق"، واألعراب  ــك "بروتستانت ال ــرب ذل فهو يعت
يعتربونه ثورة ضد "الرشك والبدع وعبادة القبور"، 
ــون  يتفرق ــون  ــرب واملسلم والع ــد  ــري يشت والتكف
ــش  ــن التوح ــذ م ــر كمنق ــرب يظه ــون والغ ويتمزق
ــة حتى حني،  ــق للوهابي ــالل وتمزيق وسح ثم احت

وتنصيب حكام خونة ونهب للخريات ويظهر الكيان 
ــني والغرب ال يقلق  ــربي الذي يقتل ويرشد املالي الع
ــدة، رشعية بأنظمة االرس  فهي رشعية باألمم املتح

والعائالت امللكية املوالية للغرب.
ــة  ــة الوطني ــرر العربي ــات التح ــور حرك  وبظه
ــوان القاهرة  ــرب واخ ــة يقلق الغ ــة اليساري القومي
ــق بخروج  ــة وينتهي القل ــة والصهيوني والسعودي
ــي وارتماء بقايا  ــرص من الرصاع العربي الصهيون م
ــي يف احضان بني سعود  رماد وهباب اليسار العرب
ــة عيال زايد، والغرب  واخوان قطر وتركيا وعلماني
ــوان الربيع وسيادة  ــرش التكفري وثوار اخ ال يقلق بن
ــاء والتمثيل بالجثث ونبش  ــح والتنكيل لألحي الذب
ــه الصالحني وانعدام  ــور وحرق رفات أولياء الل القب
ــريه فهو يعترب ذلك  ــات والعمل والرواتب وغ الخدم
ــة  ــة أردوغاني ــة وخالف ــة إسالمي ــع ودول ــورة ربي ث
وتحرراً مناطقياً وعنرصياً وطائفياً....إلخ، والغرب 
ــي السعودي  ــاب اإلسالم ــذ من اإلره يحرض كمنق
ــا واليمن  ــم سوري ــق وتقسي ــراد تمزي ــي، وي الوهاب
والعراق وليبيا من أجل يهودية القدس وفلسطني. 

ــة وحلفاؤها تقاوم  ــة اإلسالمي ــات املقاوم وحرك
ــخ املقاومة تصل إىل عقر دار  ــرب يقلق وصواري والغ

ــل، والغرب يقلق  ــوالن السوري املحت ــدو يف الج الع
ــي اإلسالمي بالقرآن  ــرث وأكرث من النشاط اإليران أك
ــم يف سوريا والعراق وغزة ولليمن  والعرتة وحلفائه

رجالها وأهلها األبطال وعىل نفس الطريق.
ــي  ــاط القوم ــن النش ــرب م ــق الغ ــايض قل يف امل
ــي  ــن العرب ــوري يف الوط ــرصي والس ــرري امل التح
وانتهى بخروج مرص من الرصاع الصهيوني العربي 
ــوم الغرب واليهود  ــارصة سوريا املقاومة، والي ومح
وبني سعود وإخوان قطر وتركيا قلقون من النشاط 
ــن الرصاع  ــران م ــروج إي ــك خ ــراد بذل ــي وي اإليران

اإلسالمي الصهيوني اليهودي.
قلقون وغري قلقون

ــالم  باإلس ــض  البع ــا  بعضن ــل  بقت ــون  يقلق ال 
ــودي الصهيوني أو  ــودي واإلخواني أو باليه السع
ــالل الربيطاني والفرنيس واألمريكي وحتى  باالحت
ــي والرتكي كذلك،  السعودي واإلماراتي والسودان
ــار وديمقراطية  ــر وإعم ــون فهو تحري ــم، ال يقلق نع
ــة بالرشعية  ــز سلمان لإلغاث ــوق إنسان ومرك وحق

املزعومة واملدعومة برشعية األمم املتحدة.
ــدو املُسطر  ــة للع ــن املقاومة املعادي ــون م ويقلق

بالقرآن الكريم والحديث الرشيف شامنا ويمننا. 
ــا َقلَق العدو دل ذلك بأننا يف املكان الصواب،  وكلَّم
ــي  ــي والصهيون ــدو األمريك ــق الع ــا ال يقل وعندم
ــدل ذلك عىل وهن العرب واإلسالم  وأذنابهم، دلَّ وي

ل وهوان وانبطاح الحكام الخونة والعمالء. بذُّ
ــوم الغرب وبني صهيون وأذنابهم قلقون، ولن  الي
يتكرر مشهد كامب ديفيد ووادي عربة، بل سيتكرر 
ــي  ــردي العراق ــي الك ــن األيوب ــالح الدي ــد ص مشه
ــدان املُقاوم  ــرر ببطل جديد، ويف املي املسلم.. سيتك
يوجد "قاسم سليماني" الفاريس قائد فيلق القدس 
ــرس وغريهم من قوميات  ــواره قادة عرب وُف وإىل ج

العالم اإلنساني.
ــىل القدس  ــم التحرير ع ــرى سريفع عل ــن يا ت فم
ــد عربي أم  ــرة، قائ ــىص وقبة الصخ ــد األق واملسج
ــم الجنسية  ــي ال ته ــردي أو حتى ترك ــاريس أو ك ف
ــا أرادوا تمزيقنا، املهم أن يستمر  واللون والعرق كم
ــود وبقية  ــي سع ــون وبن ــي صهي ــرب وبن ــق الغ قل
ــون والشتات لحلف  ــد القلق الجن ــاب، وما بع األذن

إرسائيل وأمريكا، وعرب وأعراب هذا الزمان.
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