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         عبدالفتاح عيل البنوس 

ــابقون عىل  ــة واالرتزاق وهم يتس ــة والخيان ــال أبواق العمال مخجل ح
ــح وانتهاكات قوى الغزو واالحتالل ومرتزقتهم والدفاع  تربير جرائم ومذاب
ــاب للحديث عن  ــا أو التقليل من حجمها والذه ــا ، ومحاولتهم نفيه عنه
ــاكات افرتاضية وهمية بهدف خلط األوراق وتخفيف  جرائم ومذابح وانته
ــعبي ضد قوى العدوان الناجم عن هذه الجرائم الكربى  حالة الغضب الش
ــها يف حق  ــيمة التي ترتكبها وتمارس ــح الدامية واالنتهاكات الجس واملذاب

أبناء شعبنا رجاال ونساء وأطفاال .
ــدوان والغزو واالحتالل  ــة أقدمت عنارص تابعة لقوى الع قبل أيام قليل
ــاء يف التحيتا وتم اقتيادهن إىل مكان مجهول وهو  عىل اختطاف ثمان نس
ــادت الشارع اليمني حالة  األمر الذي خلق حالة من االحتقان والتوتر وس
من الغضب العارم وخرج اليمنيون الرشفاء يف مسريات ووقفات جماهريية 
ــط باألعراض  ــد عىل أنه ال تفري ــذه الجريمة والتأكي ــدة للتنديد به حاش
ــبيل تطهري البالد من دنس الغزاة  ــيبذلون دماءهم رخيصة يف س وأنهم س
ــواق العمالة  ــن قبل أب ــذا الزخم قوبل م ــراض ، ه ــون األع ــم وص ومرتزقته
واالرتزاق بانزعاج وحرسة دفعت بهم للذهاب نحو افتعال قضايا وحوادث 
ــعبية باتهامات باطلة  ــون فيها أبطال الجيش واللجان الش خيالية يتهم
ــارع الفالني ،  ــكريا اختطف فتاة يف الش وكاذبة ، فهذا يقول بأن طقما عس
ــارع وهلم جرا من  ــول بأن دورية النجدة أخذت فتاة من ذاك الش وآخر يق
ــن جريمة التحيتا ،  ــة التي تهدف إىل حرف األنظار ع ــذه األخبار الكاذب ه
ــاء صار سلوكا متبادال بني الجيش  لكي يقول الناس بأن االختطاف للنس
واللجان من جهة واملرتزقة وقوى الغزو واالحتالل من جهة أخرى ، بقصد 
ــم  ليحظى هؤالء  ــويه لصورته ــش واللجان  والتش ــىل الجي ــويش ع التش

املرتزقة برضا ودعم أسيادهم من السعوديني واإلماراتيني .
ــس املايض ارتكب العدوان مجزرتني مروعتني يف الحديدة األوىل  والخمي
ــورة بمدينة الحديدة  ــفى الث ــمك والثانية أمام بوابة مستش ــوق الس يف س
ــكار ونفي أي صلة  ــواق العدوان إلن ــع املرتزقة من أب ــربى قطي ــادة ان وكالع
ــعبية  ــش واللجان الش ــام الجي ــوا الته ــة وذهب ــذه الجريم ــيادهم به ألس
بالوقوف وراء هاتني الجريمتني املروعتني وهم يدركون جيدا بأن أسيادهم 
ــك بوضوح تام ال لبس فيه  ــواهد تؤكد ذل هم من قاموا بارتكابهما وكل الش
ــبق وأن  وال غموض ، وال غرابة هنا إن هم أنكروا أي صلة لهم بذلك ، فقد س
ــربى بالعاصمة صنعاء وقبلها  ــروا ارتكابهم لجريمة قصف الصالة الك أنك
ــتهداف  ــا  ، وجريمة اس ــة كهرباء املخ ــكن عمال محط ــة قصف س جريم
مستشفى عبس ، وجريمة استهداف سوق نهم ، وجريمة استهداف حي 
ــتهداف عرس سنبان بذمار ، حتى جريمة  الهنود بالحديدة ، وجريمة اس
ــهيد صالح الصماد أرادوا إنكارها وعملوا عىل بث  ــتهداف الرئيس الش اس
الشائعات والرتويج السطوانة الخالفات داخل أنصار الله يف إطار سعيهم 
لشق الصف الوطني ، قبل أن يظهر أسيادهم تسجيالت فيديو عرب األقمار 
ــتهداف الطائرة األمريكية للسيارة التي  الصناعية والذي أظهر لحظة اس
ــهيد صالح الصماد ، وهكذا صار الكذب والتدليس  كان عليها الرئيس الش
والتلفيق ألبواق العدوان وقطيع االرتزاق والعمالة ديدنا يسعون من خالله 

لكسب ود ورضا ودعم أسيادهم  من السعوديني واإلماراتيني  .
ــم واملذابح التي  ــدوان الذين يربرون للجرائ ــرص املفيد، أبواق الع باملخت
ــعبية أو  ــش واللجان الش ــون إلصاقها بالجي ــيادهم ويحاول ــا أس يرتكبه
ــارة والوضاعة والدياثة  ــة من الحق ــتويات منحط ــا ، وصلوا إىل مس إنكاره
ــقوط فهم أحقر من أن نرد عليهم ولكننا أردنا فقط التوضيح وإطالع  والس
ــتوى  ــتوى الذي وصلوا إليه ، املس ــارع اليمني عىل املس الرأي العام والش
ــرسان والخذالن من الله جل  ــىل الخزي والعار واملذلة والخ الذي يبعث ع

جالله . 
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله .

أبواق العمالة 
واالرتزاق

ــى  ــا يطغ ــورا ، وعندم ــا وج ــأل األرض ظلم ــا تم عندم
ــدى املجرمون كل  ــا يتع ــني ، وعندم ــون عىل املؤمن الطاغ
ــراء ، ولم يتوانوا عن  ــوط الحمراء والخرضاء والصف الخط
ارتكاب أي جريمة بحق النساء واألطفال والشيوخ الكبار 

..
ــرشف ، فباطن  ــس ال ــراض ، ويدن ــك األع ــا تنته عندم
ــص األرواح ،   ــا ترخ ــا ، وألجلهم ــن ظاهره ــون م األرض أه

وصونا لهما تقدم الدماء رخيصة. 
ــماء ، وتزلزلت من  ــزت أركان الس ــدة ه ــرية حاش يف مس
ــتكربين ، خرجت نساء وحرائر اليمن  هيبتها عروش املس
ــتنكارا وتنديدا ملا يحدث  ــات، غضبا واس ، املاجدات األبي
ــه قوى االحتالل من جرائم  يف املناطق املحتلة ، وما تمارس
ــات يف املناطق  ــات واغتصابات ألخواتهن اليمني اختطاف

املحتلة ..
ــوات الرجال  ــواد ، ألخ ــاحة التظاهرات بالس عجت س
ــال ، يف  ــب الرج ــات إىل جان ــن واقف ــم أنه ــدات للعال ، مؤك
ــان األعراض ،  ــه بالدماء الغالية تص ــاحات الوغى ، وأن س

وتطهر األرض من دنس الغزاة واملحتلني 
ــلحة تنديدا ملا  ــرص ، يف وقفة مس ــت زينبيات الع خرج
ــاكات صارخة  ــن انته ــاء اليمنيات م ــق النس ــدث بح يح
ــتعماري البغيض ، الذي يسعى  وفاضحة ، للمرشوع االس
العدوان السعو إماراتي لفرضه عىل أرض الطهارة والنقاء 

اليمنية ..
ــالة لهذا العالم  ــت حرائر اليمن الثائرات رس وقد أوصل
املنافق ، ولألمم املتحدة الخاضعة لألوامر األمريكية ، التي 
ــل واعتداء  ــدث يف اليمن من قت ــا صمتت عىل ما يح لطامل
ــالة أن املرأة  ــاء ، ومفاد الرس ــش بحق األطفال والنس فاح
ــىل أمم متحدة وال عىل  ــة بكرامتها ، لم تعد تعول ع اليمني
ــدقت  ــميات التي لطاملا تش مجلس أمن وال عىل تلك املس
ــف وتغتصب يف اليمن  ــرأة تقتل وتختط ــوق املرأة وامل بحق

وهم ال يزالون يف صمت القبور.
ــول واملتكل هو عىل الله وحده  أكدت الحارضات أن املع
ــرار االعتماد ، وأنه بعطاء  ــه وعىل رجال اليمن األح ، وعلي
الدماء وتقديم النفوس ، تصان األعراض ، وتطهر األوطان .

وأكدت الحارضات من خالل هذه املسرية الحاشدة ، أن 
ــبة املجاهدة ، والتي  املرأة اليمنية املؤمنة الصابرة املحتس
كانت ومازالت الداعم والرافد األسايس لجبهات املواجهة 
ــن هنا أكدت  ــي واملعتدي عىل أرضها ، وم ــع العدو الباغ م
ــب اخوانهن  ــني بجان ــيبقني ويظل ــن أنهن س ــر اليم حرائ
ــا للجبهات ، ولن يتوانني  ــال ، ولن يبخلن باملال دعم الرج
عن الدفع بكل عزيز وغاٍل عليهن لينطلقن نحو ساحات 

الدفاع عن األرض ، وليذدن عن العرض وعن الكرامة .
ــة ، التي حذاؤها أطهر وأرشف من  هذه هي املرأة اليمني
ــازي واملحتل لبالده  ــاد الغ ــاإلذالل ، وق ــن ، ريض ب كل خائ

ليسوم بأهله سوء العذاب ، وينتهك األعراض .
ــهداء ، وال  هذه املرأة اليمنية املجاهدة ، التي قدمت الش
زالت تقدمهم يف سبيل الله قرابني لله ، مدافعني عن الدين 

والحرمات ..
ــالم الله عىل  ــاء اليمن املجاهدات ، وس فلله دركن يا نس

جهادكن وصربكن وتضحياتكن ، 
ــة ، ثارت ضد الظلم  ــىل كل امرأة حرة كريم ــالم الله ع س

والطغيان ، وأبت إال أن تعيش بعزة وكرامة عىل تراب وثرى 
ــالم الله عىل نساء اليمن ورجال اليمن وأطفال  وطنها ، س
وشيوخ اليمن ، الثائرين الثابتني املجاهدين ، والصامدين 

بوجه  العدوان والحصار الظالم .
ــعباً  ونقول للعالم املنافق ، وقوى العدوان الظالم ، إن ش
هكذا نساؤه فكيف لكم برجاله ، فهم الذين  حملوا اإليمان 
ــا ، فواجهوكم رغم قواتكم  ــالحا ، والقرآن ثقافة ومنهاج س
ــاعة ظلمكم وجربوتكم  ــم وعتادكم ، ورغم بش ــرثة عددك وك
وحصاركم ، فمرغت أنوفكم بالرتاب عىل أيدي رجال اليمن 

، ونكست رؤوسكم خجال من شموخ وعظمة نسائه ..
ــائه املجاهدات  اليمن برجاله املجاهدين األحرار ، ونس
ــموا بالدماء قسما ال تراجع  ــينترص ، وقد أقس الحرائر ، س
ــه ، وعهدا خط بالدماء ، أنه إما أن ننترص ونعيش بعزة  عن
ــهداء عظماء وما النرص إال  ــة ، أو نلقى الله كرماء ش وكرام
ــاء اليمن  ــرار وحرائر نس ــعار أح ــن عند الله ، ويبقى ش م

يدوي يف األرجاء أن "هيهات منا الذلة" 

الثائرات بوجه الطغيان والعدوان 
نوال أحمد

الربنامج التدريبي لرجال الضبط القضايئ والدور املطلوب واألهم ..
مطهر يحيى رشف الدين             

ــدورة التدريبية  ــج ال ــي لربنام ــد قراءت عن
ــوري  ــة ومأم ــة العام ــوكالء النياب ــة ل الثاني
ــبوع  ــي انعقدت األس ــي الت ــط القضائ الضب
ــع  ــن مواضي ــدورة م ــه ال ــا تناولت ــايض وم امل
ــتنكراً غياب محاور  ومحارضات فوجئت مس
ــىل رأس قائمة  ــون ع ــي أن تك ــدة كان ينبغ ع
ــة الراعية  ــة العام ــادات النياب ــات قي اهتمام
ــديد أن موضوع  ــف الش ــن ولألس ــدورة ولك لل
تقييم أداء أجهزة الضبط القضائي و هيئات 
ــق القضائية يف مديريات ومحافظات  التحقي
ــق بالتوثيق الجنائي  ــة يف ما يتعل الجمهوري
ــدوان كان غائباً ضمن  ــي لجرائم الع والقانون
ــن هناك ما  ــة ولم يك ــدورة التدريبي ــج ال برام
ــذا املوضوع الذي  ــارضات إىل ه ــري يف املح يش
ــن  ــون ضم ــة أن يك ــذه املرحل ــرتض يف ه يف
ــلطتني القضائية  ــات الس ــات واهتمام أولوي
ــنا  ــة وبالذات عندما الحظنا وملس والتنفيذي
ــات  واملنظم ــدوان  الع ــا  ضحاي ــادات  انتق
ــف أداء األجهزة  ــة يف ضع ــة املتمثل الحقوقي
ــم يكن الدور  ــام بمهامها إن ل ــة للقي القضائي
ــة  ــزة العدال ــث أجه ــر وتحدي ــاً ، تطوي غائب
ــح املجتمع  ــة وحماية مصال ــا للعدال تحقيق

ــم  ــان حرياته ــراد وضم ــوق األف ــظ حق وحف
ــداف العامة التي  ــم األه ــون هو أه ــق القان وف
ــة األجهزة األمنية  ــعى لتحقيقها منظوم تس
ــة  عام ــة  مصلح ــاك  هن ــل  وه ــة  والقضائي
ــا والتعدي عليها أكرب  للمجتمع يتم انتهاكه
من املصلحة  التي يعتدى عليها من قبل دول 
ــعودي  وهل  ــدوان األمريكي الس تحالف الع
ــن الجرائم التي  ــم ارتكبت أكرب م ــاك جرائ هن
ارتكبها تحالف دول العدوان بحق اإلنسانية 
ــاك خيانة  ــي ، وهل هن ــعب اليمن وبحق الش
ــالء واملرتزقة  ــرب من خيانة العم وطن تمت أك
ــتدعوا وجلبوا دول التحالف لشن  الذين اس
ــل هناك  ــم ، وه ــىل وطنه ــم ع ــا الظال عدوانه
ــة والدولية  ــني الوطني ــارخ للقوان ــاك ص انته
ــف العدوان  ــادات تحال ــا انتهكته قي ــرب مم أك
ــني وزعماء وقادة عسكريون  ــاء ومرؤس رؤس
ــة  ــات الدولي ــة لالتفاقي ــاك مخالف ــل هن ، وه
وللمبادئ  األممية ولقرارات الجمعية العامة 
ــن مخالفة أنظمة الدول  لألمم املتحدة أكرب م
ــادئ ،  ــات واملب ــك االتفاقي ــتكبارية لتل اإلس
ــرب وأهم من هذه الجرائم  فإذا لم يكن هناك أك
واالنتهاكات الصارخة واملخالفات الواضحة 

فلماذا ال تتناولها األجهزة األمنية والقضائية 
بالتقييم واملناقشة والتكييف والرصد والعمل 
ــاءة مأموري الضبط  ــىل تطوير قدرات وكف ع
ــة التحقيق القضائي وعمل دورات  لدعم جه
ــبيها وندوات علمية يتم فيها  تدريبية ملنتس
ــط القضائي وأعضاء  تقييم أداء رجال الضب
ــكاالت  ــىل االش ــوف ع ــة والوق ــة العام النياب
ــي تقف عرثة وتحول دون توثيقها وإيجاد  الت
ــة  الهادف ــة    املمكن ــات  املعالج و  ــول  الحل
ــا  ــق توثيق ــرص والتوثي ــىل الح ــل ع إىل العم
ــان  ــمياً قانونياً يكون لوزارة حقوق اإلنس رس
ــيق مع النيابة العامة حضور وانتقال  بالتنس
ــن  ــة األماك ــات حال ــة و إثب ــكان الجريم إىل م
ــن طالهم القصف  ــخاص الذي والدمار واألش
ــة واملحافظة  ــار املادية للجريم ــة اآلث ومعاين
ــا  ــوال الضحاي ــن أق ــماع وتدوي ــا وس عليه
ــأن الجريمة ومرتكبيها وإعداد  والشهود بش
ــك إىل جانب ما  ــة متكاملة وذل ملفات جنائي
ــانية  ــات الحقوقية واإلنس ــه املنظم ــوم ب تق
ــعب  ــف وايصال مظلومية الش جاهدة يف كش
اليمني إىل العالم الخارجي ، ولذلك فإن تلك 
ــا تحالف العدوان تعد  ــم التي يقوم به الجرائ

ــادم وتملك النيابة العامة  جرائم دولية ال تتق
سلطة الترصف يف التهم املوجهة إىل مرتكبيها 
ــتدالالت التي  ــارض جمع االس ــاء عىل مح بن
تقوم بها األجهزة األمنية ، ومن ثم فإن للنيابة 
ــة ورفعها  ــوى الجزائي ــك الدع ــة تحري العام
ــة املختصة ، وبالتايل  ــا أمام املحكم ومبارشته
ــأنها  ــم الدولية املرتكبة يثبت بش فإن الجرائ
ــدويل املكمل لدور  ــي ال ــاص القضائ االختص
االختصاص القضائي الوطني يف حال فشل 
ــن القيام بمهامه وذلك وفق  أو عجز األخري ع
ــاص القضائي الوطني  ــدأ عاملية االختص مب
ــب املوضوع  ــدا عن صل ــب بعي ــي ال نذه ، ولك
ــة هو  ــذه املرحل ــوب يف ه ــم واملطل ــى األه يبق
ــة والقضائية  ــات األجهزة األمني رضورة التف
ملثل هكذا مواضيع  ونذكر مرة أخرى أننا أمام 
ــلطات  ــاء الوطني س ــم ارتكبت وللقض جرائ
ــق  والتحقي ــة  الجنائي ــة  و املالحق ــب  التعق
ــة التدابري  ــاذ كاف ــة اتخ ــة وصالحي واملحاكم
القانونية والقضائية وكل ذلك بهدف حماية 
ــظ حقوق  ــع وحف ــة للمجتم ــة العام املصلح
ــظ  ــز والتحف ــن بالحج ــا واملترضري الضحاي
ــاة مرتكبي  ــة للجن ــوال التابع ــادرة األم ومص

ــه موقف دويل  ــا نواج ــح أنن ــم ، صحي الجرائ
ــة لكن ينبغي عىل  ــلبي من القضية اليمني س
ــة واألخذ  ــىل إقامة الحج ــل ع ــال العم كل ح
باألسباب واستكمال األجهزة األمنية واألدلة 
ــا العدوان  ــات وقضايا ضحاي ــة مللف الجنائي
ــة تمهيدا لرفعها  ــليمها إىل النيابة العام وتس
ــاء الدويل لتتم  ــاء الوطني أو للقض إما للقض
محاكمة مرتكبي الجرائم عاجًال أم آجًال ، فها 
هي املادة الثالثة من قانون الجرائم العقوبات 
ــي تنص عىل أن يرسي هذا القانون عىل  اليمن
ــم الدولة أياً  ــة الجرائم التي تقع عىل إقلي كاف
كانت جنسية مرتكبيها وتعد الجريمة مقرتفة 
ــم الدولة إذا وقع فيه عمل من األعمال  يف إقلي
ــة كلها أو  ــت الجريم ــى وقع ــا ومت ــة له املكون
ــرسي هذا القانون  ــا يف إقليم الدولة ، ي بعضه
ــاهمته يف  ــاهم فيها ولو وقعت مس عىل من س
ــذا القانون عىل الجرائم  الخارج كما يرسي ه
التي تقع خارج اقليم الدولة وتختص املحاكم 
اليمنية بها وفقاَ لقانون اإلجراءات الجزائية"

ــزو واحتالل اليمن قبل  ــؤولني األمريكيني قال: "كان يجب غ أحد املس
ــة إلرسائيل  ــطني والقومية الِعربي ــىل بيهودية فلس ــراق"، واملغزى تج الع
ــا،  ــتعمار الحديث أمريكا وبريطانيا وفرنس ــرن وبرعاية االس ــة الق بصفق
ــتباحته بالوهابية  ــد اس ــن العربي بع ــان الصهيوني يف الوط ــة الكي زراع
ــي والحبيش  ــم الرومان ــتعمار القدي ــيم، بعكس االس ــالل والتقس واالحت
والفاريس والربتغايل الذي يحتل وينهب الخريات ويرحل واليقسم األرض 

واليمزق الشعب من أجل زراعة كيان غريب يف املنطقة.
ــتزراع كانتون صهيوني ِعربي بمحيط عربي وإسالمي باالحتالل  اس
الغربي املبارش من أوروبا عرب البحر املتوسط ثم بر مرص والشام واحتالل 
ــطني والقدس مستحيل بل هو االنتحار بعينه للغرب، حيث سُيعلن  فلس
ــح باإلمكان  ــايل، والعكس صحي ــمايل واإلمربي ــرب الرأس ــاد ضد الغ الجه
ــالح الجهاد  ــرب أربع محطات، األوىل توجيه س ــتزراع كيان صهيوني ع اس
ــمحوا يل- غزو  ــة -ولتس ــزاة، والثاني ــن الغ ــلمني بدًال م ــد العرب واملس ض
ــني كحد أعىل  ــن الرحمة للعامل ــة وأنصار دي ــن أصل العروب ــيم اليم وتقس
ــه بمعاهدات تحرصه يف  ــنت والحروب ثم التبعية، أو احتوائ ــه بالف أو إغراق
ــا وبالد فارس نحو أوروبا  ــاحل الغربي، والثالثة تغريب تركي الجبل والس
ــات تابعة للغرب  ــق الوطن العربي بكيان ــيم وتمزي ــرب، والرابعة تقس والغ
ــيحيني والعرب  ــلمني واملس ــيل "لليهود واملس ــان اإلرسائي ــة بالكي ومرحب
ــالف الزمن، ثم "يهودية فلسطني وعربية  والقومية العربية" كما قالوا يف س
إرسائيل" ككيان عنرصي يف هذا الزمان، حيث ُيعلن الجهاد التكفريي ضد 
ــلمني، يف ظل محاوالت تقسيم اليمن عامة واغراقه بالحروب  العرب واملس
ــاحل الغربي، ويتزامن ذلك  إلبتالع أجزاء من أراضيه الوطنية خاصة الس
ــع للغرب وخائن  ــروب، والناجي منهم تاب ــراق الوطن العربي بالح مع إغ

للدين والوطن واألخالق.
البدء باليمن عند تمرير كل مرشوع

ــيطان  ــرر كل مائة عام لتمرير املرشوع الصهيوني بقرن الش تكرار يتك
ــدًال من مرص  ــرب وأوروبا ب ــن البعيد عن الغ ــن اليم ــدي؛ وينطلق م النج
ــن والنفط لم  ــزي لليم ــالل اإلنجلي ــر االحت ــث ظه ــة، حي ــام القريب والش
ــويس غري موجودة والتجارة بني الرشق والغرب  ــف بعد، وقناة الس ُيكتش
ــاك يشء ما وراء  ــا، إذاً هن ــوب إفريقي ــاء الصالح جن ــرب رأس الرج ــر ع تم
ــتعمار الربيطاني الذي  ــاء االس ــني الصهيوني يف أحش ــة، إنه الجن األكم
ــالم  ــتهداف اإلس ــتهدف الهوية اليمنية بعد اس ــراً لليمن ليس حرض مبك
ــالح الجهاد ضد الغازي وتوجيهه نحو  ــيطان النجدي لنزع س بقرن الش
ــخصية اليمنية األصيلة تاريخ منذ ارتباط نبي الله  العربي املسلم، وللش
ــة، وأحاديث  ــة "جرهم" اليماني ــرأة من قبيل ــالم بام ــماعيل عليه الس إس
ــول الرحمة للعاملني صل الله عليه وعىل آله وسلم الكالم عنها يطول،  رس
ــمية باإلمام "محمد بن القاسم" محرر اليمن  حتى الوصول للدولة القاس
ــد اليمن بالكامل  ــتعمار الربتغايل وموح ــي األول واالس ــن الغزو العثمان م
ــزو العثماني  ــن الداخل بالغ ــقط م ــوذه، والعاصمة صنعاء تس ــت نف تح
ــاحل الغربي بعرشين عاماً، وعدن تسقط  الثاني 1849م بعد احتالل الس
ــالح الجهاد ضد  ــل ذلك تم تعطيل س ــي 1839م؛ وقب ــالل الربيطان باالحت
الغازي وإعالنه ضد العربي املسلم بقرن الشيطان من نجد 1775م، الذي 
انتهى بمرص محمد عيل باشا، والسلطنة العثمانية ضعيفة، واالستعمار 
ــزو واالحتالل  ــباني ثم اإليطايل بالغ ــي الربيطاني والفرنيس واإلس الغرب
ــيم ألجزاء من الوطن العربي شمال أفريقيا بعد احتالل وتقسيم  والتقس
ــفري  ــه عام 1870م عرب الس ــرشوع الصهيوني األول يطل برأس ــن، وامل اليم
ــفري عىل السلطان  ــتانة، حيث يعرض الس الربيطاني يف الباب العايل األس
ــة حاجز برشي  ــربر إقام ــطني وامل ــرة اليهود لفلس ــي مرشوع هج العثمان
يهودي يمنع عودة األنشطة املرصية يف املنطقة بعودة إمرباطورية الباشا 
بشخص من أحفاده، والسلطان يرفض، وبمربر محاربة التوحش الوهابي 
ــدات الحماية  ــان والخليج بمعاه ــاحل ُعم ــى تحتل س ــا العظم بريطاني
ــويس وتعلن السيادة الربيطانية  وتحتل مرص والسودان وتشق قناة الس
ــج الفاريس وتعرب  ــي واألحمر والخلي ــدي والبحر العرب ــىل املحيط الهن ع
ــويرسا  ــر الصهيوني األول يف س ــد املؤتم ــث يعق ــا حي ــط إىل أوروب املتوس

ــلطان العثماني  ــطني وطن قومي لليهود، والس 1897م، والذي ُيعلن فلس
ــتعمارية  ــا بالعروض االس يرفض، والصهيونية العاملية وبريطانيا وفرنس
باألهداف املعلنة للمخدوعني والخونة باالستقالل عن السلطنة بالثورات 
ــرب العربي ومرص  ــذي يحتل املغ ــع الغرب ال ــف العرب م ــة، وتحال العربي
والسودان والخليج وعدن ضد الرجل املريض وكانت األهداف غري املعلنة، 
ــرب رفضوا التحالف مع بريطانيا، هم إمام اليمن  فقط اثنني من رجال الع
ــيد"، ومصريه  ــعود بن صالح آل رش ــى حميد الدين"، وأمري نجد "س "يحي
ــقط نجد وألحقها بالتابعية اإلنجليزية،  للتكفري الوهابي الذي كفره وأس

وكان لرفض اليمن تداعيات دامية وتقسيمية كما سرنى الحقاً.
ــورات العربية  ــة األوىل والثانية والث ــني العاملي ــن الحرب ــا كان م وكان م
ــي، وتغريب تركيا  ــا تبقى من الوطن العرب ــيم م املخدوعة باحتالل وتقس
ــاة رضا بهلوي،  بمصطفى كمال أتاتورك، وكذلك تغريب بالد فارس بالش
ــاح زراعته يف  ــان الصهيوني بعد نج ــان بالكي ــا وإيران تعرتف ــاً تركي والحق
ــتثناء  الوطن العربي الرازح بالكامل تحت االحتالل والتبعية للغرب، باس
ــع بريطانيا، حيث قال  ــت التبعية والتحالف م ــاء اليمن، التي رفض صنع
ــي من أجل  ــل االحتالل العثمان ــن: "نحن نقات ــى حميد الدي ــام يحي اإلم
بالدنا اليمن والنقاتل األتراك املسلمني من أجل بريطانيا"، وكذلك حارب 
ــمي الطارئ عىل اليمن "محمد بن  ــمي يحيى حميد الدين، الهاش الهاش

اإلدرييس" الرتباطه بالغرب االستعماري.
مشاريع استعمارية لخونة متحالفني مع الخارج

ــن التحالف مع  ــض اليم ــراك ونتيجه لرف ــن األت ــر اليمن م ــد تحري بع
ــد اليمن ضد بريطانيا  ــام اليمن معارك دامية لتوحي ــا، خاض إم بريطاني
وآل سعود وأصحاب املشاريع املناطقية املتحالفني مع الخارج، ومن جهة 
أخرى مع قطاع الطرق واللصوص وأصحاب املصالح واملناصب والرواتب 
ــم أيام  ــا يف نعمة ونعي ــعار "كن ــي الرافعني ش ــالل العثمان ــي االحت ملوظف
ــود نديم" ومحمود نديم هو آخر وايل عثماني عىل اليمن قبل "إتفاق  محم
دعان" 1911م، ورحل األتراك عام 1916م، واالستعمار الربيطاني ُيحرض 
ــري حيث يجمع  ــن اإلدرييس" من املغرب العربي إىل جنوب عس "محمد ب
ــة،  ــد األتراك بوهم إقامة إمارة األدارس ــه ويتحالف مع بريطانيا ض أتباع
ــمل جيزان ونجران وجنوب عسري والساحل الغربي حتى الحديدة،  وتش
ــزان ونجران  ــري وجي ــتويل اإلدرييس عىل جنوب عس ــام 1911م يس ويف ع
ــاحل الغربي، واألسطول الحربي الربيطاني يحتل اللحية  وجزء من الس
ــام 1917م ثم يحتل الحديدة عام 1918م ويضمهما إىل إمارة اإلدرييس،  ع
وبن سعود يعرتف بسيادة اإلدرييس عىل اإلمارة االستعمارية اإلدريسية 
ــحب من الساحل  ــتقل عن اليمن عام 1920م، وبريطانيا تنس ككيان مس

الغربي والحديدة عام 1921م وتضم جزيرة كمران ملستعمرة عدن.
ــراك  ــحاب األت ــد انس ــض" وبع ــن آل عاي ــيخ "حس ــام الش ــل ق وباملث
باالستيالء عىل شمال عسري ويعلنها سلطنة مستقلة عن اليمن؛ وبمربر 
ــري يف مايو 1920م،  ــعود شمال عس ــالة التوحيد الوهابي إحتل بن س رس
ــن آل عايض" حاكم عىل شمال عسري تحت  ــهر يعود "حس وبعد عدة أش
ــعودية، ولكنه يتحالف مع ملك الحجاز "الرشيف  ــيادة الوهابية الس الس
ــر 1922م، وآل  ــدداً يف أكتوب ــعود يحتلها مج ــن س ــني" ويحررها، وب حس
ــعودي، وينتهي  ــكن والراتب الس ــلم ويعيش يف نجد بالس عايض يستس
ــعود قبل ظهور اململكة  ــلطنة التي إبتلعها بن س مرشوعه املناطقي بالس

السعودية.
ــي والحديدة،  ــاحل الغرب ــرر الس ــى يح ــام يحي ــام 1925م اإلم ويف ع
ــالح من الجو  ــيخ "الفتيني" الذي كان يتلقى الس ــيض عىل تمرد الش ويق
بالطائرات الربيطانية، ثم ينجح اإلمام بتحرير نجران ويتجه نحو جيزان 
ــع معاهدة  ــعود ويتم توقي ــب الحماية من آل س ــري، واإلدرييس يطل وعس
ــدة جديدة  ــعود يفرض معاه ــر 1930م بن س ــة 1926م؛ ويف أكتوب الحماي
ــعود بعد وفاة  ــلطة بالكامل إىل بن س ــص عىل نقل الس ــىل اإلدرييس تن ع
اإلدرييس الذي يتحالف مع حزب األحرار الحجازي ضد بن سعود الذي 
ــرب اإلدرييس  ــري وجيزان ونجران ويه ــل عىل جنوب عس ــتويل بالكام يس
ــر امللكي بقيام اململكة العربية  ــبتمرب 1932م يصدر األم إىل صنعاء؛ ويف س

ــعودية؛ ويف إبريل 1933م األمري أحمد حميد الدين يحرر نجران، ويف  الس
ــكن والراتب ومزبلة  مايو 1933م يعود اإلدرييس إىل مكة املكرمة وينال الس
ــتعمارية  ــيس باإلمارة االس ــت أحالم اإلدري ــخ؛ وبذلك انته ــة التاري ولعن
ــد انتهاء املهمة ضد األتراك  ــعود بع التي صنعها اإلنجليز وابتلعها آل س

واستنزاف اليمن عسكرياً واقتصادياً. 
ــة -الحقاً رشكة  ــريس" األمريكي ــل. أوف. نيوج ــتاندرد. أوي ورشكة "س
ــة، ويف مايو 1934م  ــلحة حديث ــعود قرضاً لرشاء أس "أرامكو"- تمنح آل س
ــىل جبهتني األوىل من  ــن عدوان غادر عىل اليمن وع ــعودي يش العدو الس
ــاحل حيث  ــران ويتعرث يف الجبال، والثانية عىل الس ــمال ويحتل نج الش
ــس العرش  ــارف تعز؛ ومؤس ــي بالكامل حتى مش ــاحل الغرب ــل الس يحت
ــرات الربيطاني  ــي القصري ضابط املخاب ــعودي ومخرتع الزي الوهاب الس
"جون فيلبي" يذكر يف مذكراته بالقول "عندما علم عبد العزيز آل سعود 
ــحابها  ــاحل الغربي رصخ عالياً وأصدر أوامره بإنس ــل قواته يف الس بتوغ
ــي كان يتحدث عن  ــالم الغرب ــزاة"، بينما اإلع ــربة الغ ــن مق ــوراً ألن اليم ف
ــكل مفاجئ  ــعود، وبش ــقاط صنعاء إعالمياً وضم اليمن ألمالك آل س إس
ــف، وبموجبها  ــدة الطائ ــم توقيع معاه ــو 1934م يت ــري متوقع ويف ماي وغ
ــعودية  ــران وجيزان تحت إرشاف الس ــري ونج ــق اليمن عىل وضع عس واف
ــدد املعاهدة، ويف  ــام أحمد يج ــام 1953م اإلم ــاً؛ ويف ع ــدة عرشين عام ومل
ــعودي يمني مشرتك يعترب عسري  مارس 1974م يصدر من الرياض بالغ س
ــمايل  ــع رئيس وزراء اليمن الش ــعودية وبتوقي ــزان ونجران أرايض س وجي
ــة األصيلة "خائن" ويتم  ــري" الذي تعتربه القوى الوطنية اليمني "الَحج
ــيل عبد الله صالح"  ــابق "ع ــه يف لندن إبريل 1977م، والرئيس الس اغتيال
ــلطة لرشعية  ــلم الس ــدة 2000م، والحقاً يس ــة ج ــا يف اتفاقي ــازل عنه يتن
ــعودي يف فتنة ديسمرب 2017م،  األيادي األمينة، وتالياً يمد يده للعدو الس
تماماً مثل آل عايض واإلدرييس وهادي ونهاية الخونة متشابهة يف املايض 

والحارض وحتى املستقبل.
ــة الجنوبية لم يعرتف اإلمام يحيى حميد الدين بالحدود  وعىل الجبه
ــتعمار الربيطاني يف  ــي واالس ــالل العثمان ــمها االحت ــطرية التي رس الش
ــدالع الحرب  ــارس 1914م قبل إن ــني الطرفني م ــدود املربمة ب ــة الح إتفاقي
ــى معركة تحرير  ــط، ويف 1919م يبدأ اإلمام يحي ــهر فق ــة األوىل بش العاملي
ــج؛ وبريطانيا  ــرر لح ــتعمار الربيطاني ويح ــن اإلس ــي م ــوب اليمن الجن
ــوت مقابل  ــج وحرضم ــيادته عىل لح ــرتاف بس ــن االع ــىل اليم ــرض ع تع
ــتعمرة عدن، واإلمام يحيى يرفض؛ ومعركة  ــيادتها عىل مس االعرتاف بس
ــعيب  ــام 1925م حيث يتم تحرير الش ــذروة ع ــتمر وتبلغ ال ــر تس التحري
ــوات الجوية لقصف  ــتخدم الق ــع والعوالق ويافع، وبريطانيا تس والضال
ــورات  ــية بحق املدنيني، وتلقي منش املدن اليمنية وترتكب املجازر الوحش
ــافعية بعدم التعاون مع الزيود والتعاون مع  طائفية عىل سكان املدن الش
قوات التحالف اإلنجليزي السالطيني، واملجازر الوحشية بحق السكان 
ــعب اليمني ألول مرة؛  ــاهدها الش ــزداد أكرث بالطائرات الحربية التي ش ت
ــتعمار الربيطاني فرباير  ــع االس ــم يوقع م ــى يطلب الهدنة ث ــام يحي واإلم
ــدة أربعني عاماً ونصت  ــدة "الصداقة والتعاون" ومدة املعاه 1934م معاه
ــألة الحدود اليمنية قبل  املادة الثالثة من املعاهدة بأن يؤجل البت يف مس
ــتعمار يتجه لتقسيم الجنوب إىل 33  انتهاء مدة املعاهدة، وبعد ذلك االس
ــري وجيزان ونجران من  ــلطنة ومشيخة ومستعمرة عدن، واقتطاع عس س
ــاحل الغربي ومحاوالت نرش الفوىض بقطاع  ــلخ الس ــل س اليمن بعد فش
ــس بالقول املتكرر "رحم  ــرق إضافة ألراجيف الرواتب للطابور الخام الط
ــتقالل الوطني من  ــالل العثماني"، وبعد 23 عاماً من االس ــه أيام االحت الل
ــن بالتبعية  ــل برتكيع اليم ــيم والفش ــتنزاف والتقس األتراك وحروب االس
ــيادة  ــتقل بالس للغرب ويف 1934م تم احتواء النظام الوطني الوحيد املس
ــع بريطانيا واألخوة مع  ــة يف الوطن العربي بمعاهدات الصداقة م الوطني
ــعود لضمان عدم إنضمام اليمن ألحالف خارجية ضد بريطانيا وآل  آل س
ــعود، وكان ماكان بعد الحرب العاملية الثانية باحتالل وتقسيم ما تبقى  س
ــة الكانتون اليهودي  ــي بأنظمة تابعة للغرب، وقبل زراع من الوطن العرب
ــة وزاهية  ــعارات ملون ــوه جديدة وش ــأدوات ووج ــهر فقط وب ــة أش وبثالث

استعمارية تجري محاولة دامية إلخضاع النظام الوطني اليمني وتركيعه 
ــتعمار  ــي بالكامل تابع لالس ــن العرب ــح الوط ــع للغرب ليصب ــه تاب وجعل
ــة، التنظيم العاملي  ــوق أو تحت الطاول ــب بالكيان الصهيوني من ف ومرح
ــالب فرباير 1948م يف  ــف مع بريطانيا وينفذ انق ــلمني يتحال لإلخوان املس
ــتور هو اإلخواني  ــتورية واألب الروحي للدس اليمن وبعنوان الثورة الدس
الجزائري "الفضيل الورتالني"، ثورة إخوانية دستورية بـ "إمام" جديد، 
ــرب، وال ثورات  ــع للغ ــام وطني غري تاب ــتورية ضد نظ ــة دس ــورة إخواني ث
ــتورية ضد أنظمة االنبطاح للغرب، مهمة صهيونية إلشغال  إخوانية دس
ــهم بأحداث دامية لتمرير املرشوع الصهيوني، وبينما كانت  العرب بأنفس
اليمن تغرق يف أحداث دامية بعد فشل االنقالب كانت الصهيونية العاملية 
ــذي تزامن مع  ــو 1948م وال ــان الصهيوني يف 14 ماي ــالد الكي ــل بمي تحتف
ــان؛ وتلك هي املحاولة  ــران اللتان اعرتفتا بالكي ــرتاب وتغريب تركيا وإي اغ
ــر املرشوع الصهيوني الثاني  ــة الناجحة للصهيونية العاملية لتمري الثاني

إن جاز لنا التعبري والتحليل واالستنتاج والقراءة.
محاوالت لتمرير املرشوع الصهيوني 

ــبه اليوم بالبارحة فمعظم الوطن العربي تابع للغرب وإرسائيل،  ما أش
ــالمية تم ويتم إغراقها يف حروب  واألنظمة الوطنية وحركات املقاومة اإلس
ــع نفاق تركيا، بينما يتم محاوالت  ــاريع الوهمية واملتزامنة م التكفري واملش
ــاع إيران الثورة لحصار غربي واغتيال معنوي تكفريي، وبذلك يراد  إخض
ــطني  تمرير املرشوع الصهيوني الثالث للصهيونية العاملية، "يهودية فلس

والقومية العربية" إلرسائيل الصهيونية بصفقة القرن.
ــاحل الغربي اليوم، املستعيص الوحيد من طرق التجارة العاملية  والس
عىل مرشوع الصهاينة، يتعرض للهجوم ومحاولة اإلخضاع بذات العروض 
ــه رئيس وزراء الكيان  ــتعمارية املناطقية، والهدف الغري املعلن، أعلن االس
ــل البحران  ــه يريد تحوي ــطس 2018م أن كيان ــو" أغس ــني نتنياه "بنيام
ــم، معلناً أن  ــات العال ــو محيط ــن "عربيني" نح ــر ملمري ــط واألحم املتوس
ــم من املعركة  ــواطئها جزء مه ــارات البحرية إىل إرسائيل وش ــة املس حماي
ــاحة البحرية،  ــان، وأن أمن كيانه الغاصب مرتبط بالس ــي يديرها الكي الت
ــارك فيه الكيان لحماية باب املندب  ــكيل ائتالف دويل يش متحدثاً عن تش
ــا يف 2015م رأى النتنياهو أن ما يجري يف  ــن بنظره، وقبله ــدد من اليم املُه
باب املندب أخطر عىل الكيان الصهيوني من اتفاق لوزان النووي اإليراني، 
ــاحيل ال يتجاوز الـ9 كم من البحر األحمر  وهكذا الكيان املحتل لرشيط س
يف خليج عقبة وهناك ميناء إيالت الصهيوني يريد التواجد يف باب املندب 
ــكرية   ــاك، وهو متواجد بالفعل يف قواعده العس ــىل بعد 2000 كم من هن ع
ــل والقومية  ــث بيهودية إرسائي ــرشوع الصهيوني الثال ــا، لكن امل بإريتريي
ــداً عن اإلرادة  ــاحل الغربي لليمن بعي ــيظل متعرثاً طاملا والس ــة س العربي
ــتقرار الساحل كحد أدنى، مثلما ُيراد  الصهيونية، ويراد تقريبه بعدم اس
ــتقرار محور املقاومة  ــووي اإليراني وعدم اس ــتقرار لالتفاق الن عدم االس

ككل، لكن الساحل الغربي لليمن بالطبع "أخطر".
ــة  ــكرية، ولتهيئ ــات عس ــهد أي عملي ــة التش ــداً ويف منطق ــراً ج ومبك
ــان الصهيوني  ــني، ارتكب الكي ــرب بتهجري املواطن ــي للح ــاحل الغرب الس
ــازر الدامية  ــكنية 2015م وأتبعها بعرشات املج ــا الس ــزرة مدينة املخ مج
ــاحل  ــاحل، وتدحرجت الكرة وحرض العنرص البرشي الخائن للس يف الس
ــة املنافقني  ــة ذهبية باملرتزق ــن يوفر فرص ــان الصهيوني ل ــي، والكي الغرب
ــاء وأرواح  ــق الحلم، دم ــاحل لتحقي ــاركني يف الس ــا املش ــة إفريقي ومرتزق
ــان ُتعبِّد طريق صفقة القرن، إرسائيل ترص عىل ذلك وترتكب مجزرة  باملج
ــمكي وكل مجزرة قادمة لذات الهدف تهجري السكان  ميناء االصطياد الس

ومنطقة حرب مشتعلة وغري مستقرة.
اليوم غري األمس

ــون، وكما كانت  ــوم من أجل بني صهي ــداث األمس يراد تكرارها الي أح
ــراق أنهك أمريكا  ــارض ولكنها بعد ع ــة البداية يف املايض والح ــن نقط اليم
ــارش يف اليمن ناهيك عن  ــكري املب ــا غري قادرة عىل التدخل العس وجعله
ــإن أحداث  ــرصة وبالتايل ف ــوريا املنت ــران وهزيمة مرشوعها يف س ــزو إي غ

األمس ال ولن تتكرر اليوم.

ألن اليوم غري األمس، فاليوم هناك مجاهدين باملسرية القرآنية املباركة، 
واليمن املقاوم الثابت الصابر موجود يف الرب والبحر والجو، والقادم أعظم.

اليوم أبناء ومشائخ الساحل الغربي التهامي لن ينخدعوا بآل عايض 
ــم تهامي أو تكفريي  ــدد أو فتيني مخدوع بإقلي ــي أو إدرييس متج مناطق
يجاهد ضد األرضحة يف تهامة الفازة وزبيد واملراوعة وباجل واليجاهد ضد 

العدو اإلرسائييل، أو شيخ رخيص بالدرهم اإلماراتي والريال السعودي.
ــدوع، وهناك  ــس مثل األمس املخ ــالمي لي ــوم العمق العربي واإلس الي
مقاومة عربية وإسالمية صلبة يف سوريا والعراق ولبنان وإيران وفلسطني 
ــح اقتصاديا،  ــمالية الغربية ترتن ــر، اليوم الرأس ــس والجزائ ــة وتون املقاوم
ــاذ عروش الخليج الداعمة  ــل األمريكي ال يمتلك إرادة القتال إلنق واملقات

لإلرهاب.
ــؤول، لن  ــاني مس ــي قرآني أخالقي وطني قومي إنس ــوم هناك وع الي
ينجر لردة الفعل تجاه الفعل الصهيوني املتوحش بقتل األرسى الجرحى 
ــرز والتهجري  ــن الف ــق مزيد م ــال بهدف خل ــايل الجب ــن أع ــاً م ــاً ورمي دفن
املناطقي والطائفي الوهابي لتمزيق الوطنية اليمنية خدمة للصهيونية.

ــة للمرشوع  ــة البداي ــن هي نقط ــاذا اليم ــاؤل األخري.. مل ــى التس ويبق
الصهيوني قديماً وحارضاً وربما املستقبل!؟

الرس يكمن يف الشخصية والهوية اليمنية األصيلة املتمسكة باملبادئ 
والقيم واألخالق واإلسالم واألممية اإلنسانية وتقاتل وبرشاسة كل األعداء 
عىل مر العصور، هوية عريقة شيدت أمام املمطرات سدود فكانت حضارة 
ــراق والحجاز  ــام والع ــدود انتقلت للش ــني وِحْمَري وبانهيار الس ــبأ ومع س
ــل والكنعانية والفينيقية، وباألوس واألنصار يف يرثب  فكانت حضارات باب
ــالم وكانت املأوى والنصري للرسول محمد صل الله عليه  قامت دولة اإلس

وآله وسلم يف حني حارصه قومه وأرادوا قتله غدراً.
ــخصية األصيلة، التي وحدت اليمن التاريخي من عسري إىل  إنها الش
املهرة بعد إنحالل الدولة العباسية، برصف النظر عن لون ومذهب ومنطقة 
الرمز الوطني الخالد، إبتداء من الدولة الزيادية والعاصمة زبيد، ثم الدولة 
ــة الَجَند، ثم  ــولية والعاصم ــة ِجبلة، ثم الدولة الرس ــة والعاصم الصليحي

الدولة الطاهرية والعاصمة ُجنَب، ثم الدولة القاسمية والعاصمة صنعاء.
ــع األجنبي  ــت التحالف م ــة، التي رفض ــة اليمنية األصيل ــا الهوي إنه
ــمي اإلدرييس ألنه  ــي، وحاربت الهاش ــلم الرتك ــزي ملحاربة املس اإلنجلي
ــتقالل الوطني األول  ــعود، قائد االس خائن ومتحالف مع اإلنجليز وآل س

من السلطنة العثمانية اإلمام الشهيد "يحيى حميد الدين".
ــكر الرشقي  ــي تجاوزت املعس ــة األصيلة، الت ــخصية اليمني ــا الش إنه
ــمايل الغربي وقذفت بالعنرصية املناطقية يف  ــرتاكي واملعسكر الرأس اإلش
وجه العمالء والخونة ووحدت الوطنية اليمنية شماًال وجنوباً، بالشهداء 
"إبراهيم الحمدي، وسالم ُربيِّع عيل، وعبدالفتاح إسماعيل، وعيل عنرت".

ــلمني  ــا كان العرب واملس ــة، وبينم ــة اإليماني ــخصية اليمني ــا الش إنه
ــة اإلرهاب الوهابي بالظاهر  ــون لنيل رضا أمريكا وإرسائيل ملحارب يتهافت
ــالم الرحمة، خرج من أحد ضواحي مران يف صعدة  ــويه إس وبالباطن تش
ــة، الله أكرب،  ــالم والبرشي ــن يصدح برصخة الحق يف وجه أعداء اإلس اليم
ــالم، إسالم  املوت ألمريكا، املوت إلرسائيل، اللعنة عىل اليهود، النرص لإلس
ــلم  ــاب الذي يقتل املس ــن عبدالوه ــالم محمد ب ــني، ال إس ــة للعامل الرحم
ــدر الدين  ــني ب ــهيد القائد "حس ــتعماري، الش ــف مع الغرب االس ويتحال

الحوثي" طيََّب الله ثراه.
ــدود اليمنية  ــاوزت الح ــة، التي تج ــخصية اليمنية األصيل ــا الش إنه
والوطن العربي واملنطقة اإلسالمية نحو العاملية اإلنسانية، وبينما تشهد 
ــارات العالم، صدحت  ــاركت بها أجناس من جميع ق ــالده حرب كونية ش ب
ــة العاملية خطر  ــو 2018م، "الصهيوني ــة التاريخي يولي ــاب الرصخ بخط
ــكل العاملني، من  ــاني ل ــاب ديني أممي إنس ــاني"، خط ــىل العالم اإلنس ع
ــيد "عبدامللك بدر الدين الحوثي" حماه الله ونرصه بعون  قائد الثورة الس

ومشيئة القوي العزيز، وما شاء الله تبارك الله

تهامة اليمن أكرب من املؤامرات والتاريخ لن يتكرر بآل عايض واإلدريسي والفتيني لتقسيم اليمن
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