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         عبدالفتاح عيل البنوس 

رسائل الجمعة

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــات مكثفة عىل كيلو  ــنت زحوف ــة ألوية بعديدها وعدتها ش * ثالث
16بمحافظة الحديدة تساندها طائرات العدوان بمختلف أنواعها 
ــتريية وكل ذلك من أجل تحقيق اخرتاق يف جبهة  بغارات جوية هس
الساحل الغربي تمكنها من قطع خطوط اإلمداد الخاصة بالجيش 
ــال ذريعا يف تحقيق أي تقدم  ــلت فش ــعبية ، بعد أن فش واللجان الش
ــبق  ــا وحيس ، ورغم كل ما س ــات الدريهمي والتحيت ــر يف جبه يذك
فشلت الزحوفات بفضل الله وتأييده وتكبد املرتزقة خسائر كبرية 
يف العدة والعتاد ،وكأن الهدف من كل هذه الزحوفات املتكررة الفتك 
ــد من مرتزقة الغزاة واملحتلني من أبناء املحافظات الجنوبية  باملزي
ومحافظتي تعز وإب الذين يساقون كالنعاج نحو محارق الساحل 
الغربي دونما استشعار منهم لخطورة وفداحة ما يساقون ألجله ، 
ــيل مخ سلبت منهم الوعي واإلدراك  وكأنهم تعرضوا لعمليات غس
ــخصا  ــن غري املعقول أن تجد ش ــليم ، فم ــدرة عىل التفكري الس والق
ــه ويقودها نحو الهالك ملجرد إغراءات مالية  ــويا يضحي بنفس س
ــا ال بد من حراك  ــعودية إماراتية أمريكية ، وهن ــذا ألجندة س وتنفي
ــاف املتاجرة بأرواح  ــاط توعوي يف املحافظات الجنوبية إليق ونش

الشباب والزج بهم يف محارق الساحل الغربي  .
ــفر الوفد  ــا أن قيام قوى العدوان بعرقلة س ــدو واضحا وجلي * يب
ــه إعطاء  ــف كان الهدف من ــاورات جني ــاركة يف مش ــي للمش الوطن
ــاحل  ــي يف جبهات الس ــدم ميدان ــق تق ــة لتحقي ــم الفرص مرتزقته
ــلوك دأبوا  ــم ورقة ضغط خالل املفاوضات وهذا س ــي تمنحه الغرب
ــن الله دائما ما  ــاورات ولك ــىل القيام به قبيل أي مفاوضات أو مش ع
يخيب آمالهم ويفشل مخططاتهم ويحيط ويمكر بهم فال يحصدوا 
ــارة يف مختلف الجبهات ، ومع ذلك لم  غري الهزيمة والخيبة والخس
ــيناريو األحمق  ، وال أعلم إىل  يتعظوا وال يرعووا عن تكرار ذات الس
متى ستظل الحماقة طاغية عىل ترصفات ومواقف وسياسة هؤالء 

الحمقى  ؟!! 
* من العار أن نشاهد قيادات محسوبة عىل املحافظات الجنوبية 
ــزاة واملحتلني وتمد  ــا وطنية تطبل اليوم وتهلل وتكرب للغ كنا نظنه
ــع  ــة أبش لهم يد العون الحتالل محافظاتهم وإذالل أهلهم وممارس
ــابقون عىل  ــم ويتس ــف يف حقه ــب والتعس ــع والتعذي ــكال القم أش
ــات ذلك وتداعياته  العمالة والخيانة واالرتزاق غري آبهني بانعكاس
ــؤال الذي يفرض نفسه هنا هل يدرك  عىل مختلف األصعدة ، والس
هؤالء إىل أين سيقودهم هذا املسار ؟! وما هي النهاية التي تنتظرهم 
ــي تميزا بالغدر  ــعودي واإلمارات ــا أن كل من الغازي الس وخصوص
ــم التفريط بهم فور  ــا ورسعان ما يت ــر ملرتزقتهما وعمالئهم والتنك

انتهاء صالحيتهم واملهام التي أوكلت إليهم  ؟!!
ــي مهما تعددت  ــعودي اإلماراتي األمريك ــم العدوان الس * جرائ
ــقط  ــا لن تس ــا فإنه ــيتها وإجرامه ــت وحش ــا بلغ ــررت ، ومهم وتك
ــا ، وهذه  ــاومة واملقايضة عليه ــا أو املس ــن يتم تغييبه ــادم ول بالتق
ــن التنازل عنها أو التفريط  ــدة من الثوابت اليمنية التي ال يمك واح
ــا املهفوف محمد بن  ــة التي يجب أن يدركه ــا ، وهذه هي الحقيق به

سلمان والغر الصغري محمد بن زايد وكل من تحالف معهم  .
* تتسارع وترية تطبيع العالقات السعودية واإلماراتية مع الكيان 
ــة متقدمة تنتظر فقط تنصيب  ــي ، حيث وصلت إىل مرحل الصهيون
ــة ، وتنصيب محمد بن  ــقيقه خليف ــا خلفا لش محمد بن زايد رئيس
ــن عبدالعزيز  ،  ــلمان ب ــري س ــده الزهايم ــا لوال ــكا خلف ــلمان مل س
ــل بحالة من الربود  ــارعة تقاب ــكلة أن خطوات التطبيع املتس واملش
ــارع العربي واإلسالمي الذي بات ينظر إىل  والال مباالة من قبل الش
القضية الفلسطينية عىل أنها شأن داخيل فلسطيني وكل ذلك نتاج 
لسياسة التخدير وتزييف الوعي التي تقوم بها اليهودية والوهابية 
ــعودية عرب أبواقها وأذنابها يف املنطقة العربية واإلسالمية ويف  الس
ــبق الذين يأمرون باملنكر وينهون عن  مقدمة ذلك علماء الدفع املس
ــم الفجة وكالمهم  ــعوب بأطروحاته ــروف ، الذين يخدرون الش املع
ــوب  ــن لوج ــت ويرشع ــة والطواغي ــد الظلم ــن يمج ــوج الذي املمج
ــى ولو كانوا كفرة ،  ــليم بواليتهم حت ــم واالمتثال لهم والتس طاعته
ــيخرج هؤالء الدعاة والعلماء  وهذه هي العقيدة التي من خاللها س
لتربير وتسويغ التطبيع مع الكيان الصهيوني املحتل واأليام بيننا  .

جمعتكم مباركة وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

ال صوت يعلو فوق صوت السيد
عبدالفتاح حيدرة

ــن اليوم (ال صوت يعلو فوق صوت  م
ــد عبدامللك بدر  ــيد القائ ــيد) الس الس
ــيد  ــث الس ــي ، أن حدي ــن الحوث الدي
ــن التجربة  ــري ع ــل األخ ــه قب يف خطاب
ــة،  والكوبي ــة  الفيتنامي ــرتاكية  االش
ــىل  ــا ع ــرتاكيتان انترصت ــان اش تجربت
ــرات  ومؤام ــم  وجرائ ــروب  ح ــس  دن
ــمالية األمريكية،  ــؤم الرأس ــة ول ودياث
ــراغ، وال من باب  ــه حديث ليس من ف ان
ــي املتكامل  ــه حديث الوع ــة، ان الصدف
ــة هذه اآللة  ــامل برضورة مواجه والش
ــل  تنكي ــه  ان ــيطانية،  الش ــة  األمريكي
ــا تجرعه  ــرارة م ــي بم ــري األمريك بتذك
ــني، تذكري  ــني الحرب ــرسه يف هات ــا خ وم
األمريكي بمرارة الهزيمة التي صفعت 
قفاه، سواًء هزيمة الحرب العسكرية يف 
ــرب االقتصادية  فيتنام، أو هزيمة الح
ــان  دولت ــا  وكوب ــام  فيتن ــا،  كوب ــىل  ع
ــي،  االمريك ــاب  لإلره ــلما  تستس ــم  ل
ــد  ومكائ ــات  ومراوغ ــات  ملفاوض وال 
ــذا  ــوق كل ه ــي، وف ــرات األمريك ومؤام

ــم أذنيه عىل  ــدا بصمم العال لم تأبها أب
ــني يف فيتنام،  ــازر ومذابح األمريكي مج
وال بتجويع وحصار األمريكيني لكوبا..
ــذا  ــم يف ه ــرب وأعظ ــا أك ــألة هن املس
ــه وجرائمه،  ــري لألمريكي بهزائم التذك
ــني لتواجد  ــري بانتصار املقاوم إنه تذك
وهيمنة األمريكي ، والرافضني للتبعية 
ــات األمريكية ، إنها  واإلرتهان للسياس
ــألة تتخطى تلك العقول الصغرية  مس
ــل وتزمر  ــي تعتقد وتطب والضيقة، الت
ــاعة، إن الحرب  ــا ويف كل حني وس يومي
يف اليمن، حرب من أجل رشعية وحرب 
طائفية وحرب مناطقية، وهذا التطبيل 
ــق هو ما  ــق وقصري األف ــري الضي والتزم
ــس يف  ــاره الدن ــي انتص ــح األمريك يمن
ــه  اليمنية، ويربئه من جرائمه ودسائس
ــرب يف وضع  ــألة األك ــه، واملس ومؤامرات
السيد للعدو األمريكي يف الصورة لهذه 
ــراز روحية  ــىل اليمن، هي إب ــرب ع الح
ــي وقيم ومرشوع االنتصار  وهدف ووع

اليمني عىل كل الدياثة األمريكية..

ــي  األمريك ــف  الصل ــة  مواجه إن 
ــج  نه ــىل  ع ــه،  ومؤامرات ــه  ومخططات
ــني،  الكوبي ــج  نه ــىل  وع ــني  الفيتنامي
ــه، ونحن األحق  ــني أوىل ب ــن اليمني نح
ــوم  ــي الي ــدو األمريك ــة الع يف مواجه
ــا  واقتصادي ــكريا  عس ــه  وهزيمت
ــإذا كان األمريكي حارب  ــيا، ف وسياس
ــدة وحارب  ــىل ح ــام ع ــكريا فيتن عس
ــدة  ــىل ح ــا ع ــا كوب ــارص اقتصادي وح
ــرصت،  ــوم وانت ــام الي ــت فيتن ، ونهض
ونهضت كوبا وانترصت، فإن األمريكي 
ــكريا  ــل ويحارص اليمن اليوم عس يقات
ــر  يدي ــا،  مع ــا  واقتصادي ــتيا  ولوجس
اللعبة العسكرية وقواعد االشتباك يف 
اليمن ويبيع أكرث أسلحته تطورا لدول 
ــعودي ومرتزقته  تحالف العدوان الس
ــارك ميدانيا يف  وعمالئه وأدواته، ويش
ــتيا ومعلوماتيا،  ــرب لوجس ــذه الح ه
ــذ اليمن  ــئ ومناف ــارص كافة موان ويح
ــىل محارصتها بخربائه  كلها ويرشف ع

وعساكره ومخابراته..

ــد  القائ ــيد  الس ــات  توجيه إن 
يف  ــي  الحوث ــن  الدي ــدر  ب ــك  عبداملل
خطابه األخري، حول آخر املستجدات 
ــاب  ــى ال يص ــة، حت ــة ورصيح واضح
ــي  اليمن ــع  واملجتم ــن  واملواط ــرد  الف
ــال  ــل واإلهم ــة بالكس ــة اليمني والدول
ــرات  ــات مؤام ــىل تهويم ــاد ع واالعتم
ــات واضحة  ــي، توجيه ــدو األمريك الع
ورصيحة لدرجة أن التقريع الذي ألقاه 
ــارب، قد  ــدن وخونة م ــة ع ــىل مرتزق ع
يكون غدا أو بعد غٍد لكل من يف صنعاء..

إن الفرد واملواطن واملجتمع اليمني 
ــة ،  ــة اليمني ــي والدول ــام اليمن والنظ
ــوم جيدا عدوهم  جميعهم يعرفون الي
ــة هزيمته،  ــات عدوهم وكيفي ومخطط
ــه  ــالم ل ــدم االستس ــي بع ــه ه هزيمت
ــاريعه  ومش ــه  ملؤامرات ــوخ  والرض
ومفاوضاته، هذا هو االنتصار بعينه، ال 
صوت يعلو فوق صوت السيد عبدامللك 
ــذا للذين يخافون من  الحوثي، نقول ه
ــة  ــاد طريق ــري إليج ــث أو التفك الحدي

ــي  ــئ (بالوع ــرشوع ممتل ــة أو م أو رؤي
ــد  املكائ ــة  ملواجه ــة  اليمني ــم)  والقي

واملؤامرات والجرائم األمريكية..
ــوت  ــوق ص ــو ف ــوت يعل ــول ال ص نق
ــيد للذين يخافون جدا من األفكار  الس
ــات  التي تبني الدولة اليمنية ومؤسس
الدولة اليمنية والجيش اليمني، ونظام 
ــعب الدولة اليمنية  الدولة اليمنية وش
الرافضني للتبعية واالرتهان والوصاية 
ــن يخافون من  ــة،  نقوله للذي األمريكي
ــار وعي املواطن اليمني  ــع وانتش توس
ــكا، نقول  ــس ودياثة أمري ــض لدن الراف
ــة  ــة اليمني ــن الدول ــني م ــذا، للخائف ه
ــة األمريكية ،  ــة الرافضة للهيمن الواعي
ــيد  نقول ال صوت يعلو فوق صوت الس
ــن ال يزال  ــك الحوثي مل ــد عبداملل القائ
لديه الخوف من كل يمني يقاتل أمريكا 
ــكا بقيمه وينترص  ــه ويواجه أمري بوعي
عىل أمريكا بمرشوعه الذي يبني دولته 

وجيشه ويحمي رشفه وكرامته ..

" شواهد كثرية لم نتعلم منها "الريال اليمني بني" فكي العدوان وهوامري ال تشبع"

حلمي وأنا

عبدالله الدومري العامريأحالم عبدالكايف

        أشواق مهدي دومان

ــرق، والذي يعمد  ــال اليمني يف مفرتق الط الري
ــو االنزالق  ــدوًدا نح ــط مش ــاء الخي ــداؤه لبق أع
لألسفل، يف هبوٍط هستريي للهرولة رسيعا نحو 
ــادي تجار  ــدة ًرشا وتواطؤاً عرب أي ــة املتق الهاوي
ــوق املحلية الذين ال يشبعون، حني  وهوامري الس
ــرب اقتصادية  ــل ح ــبق الرضام فتي ــوا األس كان
ــفري األمريكي بإعالنه ذلك يف حوار  اشعلها الس
الكويت اعقبها تسلسٌل رسيع وممنهج ملؤامرات 
من أراد انتزاع األرواح بطائراته للذهاب منتشيا 
ــًة منه لكرس إرادة  ــة العيش ،، محاول النتزاع لقم
ــع طيلة  ــّدت الرتويع والتجوي ــعب عصية تح ش

ثالثة أعوام ونصف.
إنه العدوان السعودي األمريكي الجبان الذي 
ــة األصعدة  ــعب اليمني عىل كاف ــتهدف الش يس
وعىل جميع مناحي الحياة حني استوىف يف حربه 
ــة الرشوط  ــد اليمن كاف ــية ض ــة الوحش العدائي
ــكان قصف  ــه ف ــعب بأكمل ــالك ش ــة له التدمريي
الطريان الغاشم وإطباق الحصار الجائر هو أبرز 
ــعر تعدى حدود التوصيف  ــمات عدوان متس س
ــع عدوان  ــع ليكون بذلك قد حاز لقب أبش الوضي

يف التاريخ املعارص.
ــن إبادة  ــد اليم ــدون ض ــاول املعت ــا يح عندم
الشعب اليمني بالقصف املستمر ليل نهار ال شك 
أن محاولة تجويعه تصدرت قائمة سلم أولويات 
ــيض بتوازي دفتي  ”األوباش“ فكان تحركهم يم
ــات العدوان  ــباق لتحقيق رهان ــيلتني يف س الوس

ــاق اقتصاديا قد  ــارسة ،،،إال أن تضييق الخن الخ
ــن انياب ذئاب  ــنام الرش كله وكرش ع بلغ ذروة س
ــي والعملة  ــال اليمن ــتهدف الري ــة حني اُس برشي
رضب  ــا  هدفه ــة  ممنهج ــاليب  بأس ــة  الوطني
ــا النهيار  ــون بذلك ايذاًن ــاد الوطني ليك االقتص
ــاد دولة صامدة رغم ارتكازها عىل  واضح القتص
ــنني  ــا عدوان كوني لس ــة انهكه ــات بقايا دول فت

طويلة.....
ــرات كبرية  ــة ومؤام ــة رشس ــاك هجم ــم هن نع
ــة إىل أدنى  ــه الرشائي ــض قيمت ــد الريال لخف ض
ــعر “  ــعري وتس ــل عملية ”تس ــتوياته باملقاب مس
ــدوالر ”إىل أعىل  ــذات “ ال ــة وبال ــة األجنبي العمل
ــرية يفتعلها  ــوات خط ــتوياته عرب عدة خط مس
ــة أهمها ضخ  ــة عميل ــاد داخلي ــرب أي ــدوان ع الع
ــا عملية  ــري رقابة تقابله ــة من غ ــة الوطني العمل
الدوالر ليزداد الطلب عليه وبالتايل ارتفاع سعر 

الرصف بهذا الشكل الجنوني .
ــتهداف  منعطف خطري يمر به الوطن وهو اس
ــيط وإن كان عدوان  ــن البس ــش املواط ــة عي لقم
ــى  ــك تبق ــس يف ذل ــبب الرئي ــو الس ــن ه املعتدي
ــىل  ــل ع ــة األوىل يف العم ــي املعني ــة ه الحكوم
ــاوالت  ــدي ملح ــن والتص ــن املواط ــف ع التخفي
ــكل ما أوتيت من قوة والقيام بما يجب  العدوان ب
ــات عرب تكامل أدوار  ــام به من جملة مصفوف القي
الجهات املهنية ،، لتجاوز األزمة وإال ملا سميناها 

حكومة إنقاذ؟!

سبق وأكرث من مرة قيام قوى العدوان 
وأبواقهم اإلعالمية الكاذبة بخلق هالة 
ــة كبرية تزامنت عند محاولتهم  إعالمي

السيطرة عىل مطار الحديدة.
وكثرية هي املرات التي كذبوا وروجوا 
ــأن قواتهم أصبحت عىل  وأدعوا فيها ب
ــد أمتار من مطار صنعاء وأن دخول  بع
ــني أو أدنى ، وكل  صنعاء بات قاب قوس
ــم يكن إال ضجيجا منهم أفتعلوه  ذلك ل
وأشعلوه وخلقوا من خالله انتصارات 
وهمية ال وجود لها وفشلت محاوالتهم 
ــة  بورق ــب  اللع ــطة  بواس ــررة  املتك
ــية رغم رضاوة ورشاسة  الحرب النفس
ــن  ــي أرادوا م ــة الت ــم اإلعالمي هجمته
ــائعات واألراجيف من  خاللها بث الش
خالل السيطرة املصطنعة والتقدمات 
ــارات الوهمية لكرس  ــة واالنتص الكاذب
ــا  ولجانن ــنا  لجيش ــة  املعنوي ــروح  ال
ــعبنا الصامد ، وهاهم اليوم ويف كل  وش
ــابق  ــلوب الس ــرة يكررون نفس األس م

ويكثفون من حربهم اإلعالمية .
ــة ومدركة أهمية  قوى العدوان مهتم
ــد تزامن  ــك فق ــة لذل ــرب اإلعالمي الح
عدوانها عىل اليمن مع هجوم وتضليل 

ــات القنوات  ــي وجندت لذلك مئ إعالم
واإلذاعات واملواقع اإللكرتونية وجندت 
ــني  ــني والصحفي ــن اإلعالمي ــري م الكث
ــطني الحقوقيني والكتاب ورواد  والناش
ــي يف هذه  ــل اإلجتماع ــع التواص مواق
ــداع  ــل والخ ــوم بالتضلي ــرب لتق الح
ــق االنتصارات  ــائعات وخل ــث الش وب
ــىل جرائمهم التي  الزائفة والتغطية ع
ــاء  ــال والنس ــق األطف ــا بح يرتكبونه
ــم لقوات  ــك الجرائ ــاق التهم لتل وإلص
الجيش واللجان الشعبية ووو وغريها 

من الوسائل الخبيثة الشيطانية .
ــوم لم  ــدوان وإىل الي ــة الع ــذ بداي ومن
ــتفد من ذلك وندرك أهمية الحرب  نس
ــا مقرصين يف القيام  ــة وما زلن اإلعالمي
ــدي  والتص ــة  املواجه يف  ــا  بواجباتن
 ، ــم  وإدعاءاته ــم  أكاذيبه ــض  ودح
ــنا  وعلينا جميعاً أن نتقي الله يف أنفس
ــىل  ع ــاة  امللق ــؤولية  املس ــعر  ونستش
عاتقنا وأن ندرك بأن الحرب اإلعالمية 
ــكرية  ــرب العس ــأناً عن الح ــل ش ال تق
ــا من قوة وبكل  ولنتحرك بكل ما أوتين
ــائل للتصدي لحربهم اإلعالمية  الوس

املضللة والخبيثة .

أعشق الّسماء  بنجومها وشمسها وقمرها 
وشهبها فكأّنها  صفحة  معّلم مكتوب يف دفرته 
األزرق باللون الفّيض والّذهبي معنى الحّرّية 
ــة ال أجمل منها ، فمنذ طفولتي  زاورني   ، حرّي
ــحاب  ــكن فوق س ــُت به أتمّنى  أن أس ــم كن حل
ــوجة يف  ــوء املنس ــات الّض ــض ، أو يف موج أبي
قوس قزح ، وأكتب بشهادة ميالدي عن بيتي 

وقد بُت أسكنه  بعيدا عن رائحة الّسّجان.
ــمس ترافقني  أّما   ــى أّن الّش ــم كنُت ألتمّن ك
ــعاعات  ــعتها ، ألتحف بش ــف بأهداب أش ألت
الدفء بها يف سكرة أمواجك (يا فصل الربد )، 
كما أعشقه القمر يهمس يف أذني : ستعيشني 

بوجداني يف قرصي  برداء لجينٍي أزماناً .
وكأّن  ــّب  بح ــات  اللحظ ــِك  علي ــتمّر  وس
ــيم  ربيعي األبدّي  ــِك  وهّبات  نس الفردوس ل

لِك وحنان .
ــه بأن  ــم في ــى أو أحل ــاء ، أتمّن ــا  ذات مس ي
ــكان يرفعنا أو  ــا بجوار األقمار ، ويف كّل م أحي
ــراح األرض  ــّروح املثقلة بج ــه ال ــامى في تتس
ــل-  إىل  ــدك - قابي ــاع فمن عه ــكىل باألوج الّث
ــون املأزومني  ــوى األحمر ل ــم نجد س ــوم ل الي
ــر والّذبح  عقيدتهم  املهزومني ورموزهم الّنح
ــارة  ــة ت ــاعرنا املنهوب ــن ملش ــع وتائ ــع قط ، م

واملسفوكة تارات بطريق العدوان .
ــخ ويف حبواته لم  ــام األوىل للّتاري ــذ األي من
ــيطان  ــدا للّش ــوى جن ــي صهيون س ــد بن نج
ــوس للعالم أن ال نجمة إّال نجمة يعقوب   يوس
ففيها الخلد وهي املخرب عنها من رّب األكوان  
ــد مع الّرش  ــرب  منها فقد عق ــوذة ومن يق املنب
ــيطان  ــوت الّش ــان بص ــا اإلنس ــودا وّثقه عه
ــال برفقة  ــا ،  وال خري ُين ــال خري به ــوح ف املبح

شيطان .
ــمس  ــطوع الّش ــات األوىل لس ــذ اللحظ من
ــون وتأللؤ ذاك البدر وقابيل  وملعان نجوم الك

يستعذب يتفّنن يف قتلك - يا إنسان -،
ــعبي  ــد  ُيذبح ش ــي الغرية  ،وبالحس وبداع

شعب اإليمان .
وباألحقاد يقّتل أطفال اإليمان ، وقد كانوا 
ــول الّله يف  ــاد األنصار ، من انترصوا لرس أحف

ساعات الّشدة والكربة والخذالن.
ــدا ذبحهم  ــول الّله - غ ــال اليمن - رس أطف

ُعرفا لبني زايدوبني سلمان.
ــقوا  ــول الّله - من  عش ــن - رس ــال اليم أطف
الّشمس كقلبي حني مىض طفال بني حناياهم ، 
عشقوا قمرا ومنازل  أنجم المعة ،وكما روحي 
ــمس  ــري برفقتنا وبأّن الّش ــوا  أّن القمر يس ظّن
ــا من جّنات  ــدفء ، لكن  أُخرجن ــا بال تالحقن

الّله ذاك  العدوان .
توّعدنا الشيطان بأّن جهنم سيسكنها معه 
كّل مسوخ الكون ،وما أقذر من عربيد يحتيس 
ــورّيا  ــّزة أو س ــدة أو غ ــال يف صع ــاء األطف دم

الّشام !
و ما أحقر سكري  أعرابّي   يرشب  نخب بعريه 
، تنصهر بروحه روح  اإلرسائييل فيلمز بغداد ، 
يتوعدها بالّنحر بخنجر  داعش   يف يوم العيد 

ينحر ال يأبه وكأّن العالم  من ِخرفان .
ــموا  ــّتتنا من رس ــا زمن -  لتقف فقد ش - في
ــياطني  ــّي  وهم جّل ش ــن العرب ــة الوط خارط
ــدا  ــس من أحفاد القردة ، فقد كتبونا جس اإلن
ــو لون  ــر ، وه ــون األحم ــوما بالل ــا موس عربّي
ــاكبه  تحالف أقذر مستقًو،  دماء بني آدم يتس
مستكرب ، وهو األنذل وقد داس أحفاد األنصار 
تحالفه ،ورموه  كجيف الغاب جثثا وبال حٍرص 

أو عدٍد أو  ميزان .
ــّمونا يمنا  ــهد أّن بلون الدم س يا زمن :   لتش
ــرار  ، فهنا  ــّدم لكّل األح ــوخهم بال ونطق مس
ــمك يا لبنان كتبوه كذلك  بالّدم و جرت يف  اس
ــاحات الّرشف دماء األبطال  من حزب الّله  س

الّشجعان .
فيا لهفة روحي و يا عشقي  لسماوات الّله،  
ــهابي أو نجمي ما  ــميس  وش ويا قمري وياش
ــدرة أن أنهض بجناحي  عدُت و ال عاد بي الق

املكسور إليكم ، قد كرس جناحي من خان ومن 
ــأرواح البرش  و بنى  ــزق  وتاجر ب ــاع ومن ارت ب
ــارة يف عدن قد  هدم بيوت الّله  وأحرق  دور دع
ــة يعقوب ليطبعها صّكا  أقصاه وزخرف نجم

يشرتي به رضا الّشيطان  .
ــرسى  الحرمني ،  ــوا األقىص ، وأرض  امل باع
ــّدس عند الّله  ــن اإليمان ،  وكّل مق وباعوا وط
ــتيقظ يف روح  ــى تس ــع وأُرِخص فمت ــد ابتي ق
ــان الّنخوة وكم  شهم يف الكون ، ومن هم  اإلنس

يف األرض الّشجعان؟
يا طري يف الحلم  : لتغُف يف ُعّشك فوق غصني 
الّزيتون ، ولتعزف غربتنا يف يمن اإليمان ، فال 
ــمعنا وال صوت نسمعه سوى ذاك  صوت يس
الهادر من لبنان ، صوت الّنرص وحيدا ينرصنا 
ــالم  ــان . ، وصوت مس نرص الّله القائد واإلنس
من  أرض ُعمان فتحّية لُعمان الّشعب  وطيب 

تحايا  للّسلطان.
ــراخ دجاج  ــرب علوِج،  أف ــة حّكام الع وبقي

مابني عميل وجبان .
ــرص و أّما  أحد  ــب الّن ــه لعّلك قل ــا نرص الّل ي
ــعبي و جيش   ــد الش جناح الّنرص فهم  الحش
ــا روح الّنرص  ــرص وأّم ــر للّن ــد جناح آخ األس
ــن  ــن يم ــا  م ــرار يف قائدن ــا يف روح األح فيحي
ــّيد عبدامللك  ــا س ــرص أي ــا روح الّن ــان، ي اإليم
الحوثي ويا أصل الّنرص للعالم،  ستظّل الّروح 

مع  الجسد يمانياً مصطّفا وحدك كالبنيان.
ــم   ــرصون ، وه ــا - منت ــا قائدن ــك - ي فرجال

املوثوق بهم بعد الّله ، هم العنوان .
ــد اليوم  ــق بع ــن أعش ــمائي : ل ــا طري س في
ــه  الل ــال  ــار فرج ــون وال األقم الك ــموس  ش
ــمويس ، أقماري ، ونجومي وحلمي األكرب ،  ش
وما داموا يف وطني فسأحيا حّرة أبد الّدهر إىل 

أن ألقى الّرحمن.

    
حقيقة جنيف ..!

ــا جنيف؟  ــاده م ــح مف ــار مل ــا استفس ــادر إىل أذهانن ــا يتب عندم
ــرب دائماً  ما يبدون مفتخرين عندما يذهبون  خصوصا وبعض الع
إىل مفاوضات عبثية ال تؤدي إال إىل مزيد من االستنفارات املضادة 
ــة وكثرياً ما تطالعنا  ــات الجارية يف البلدان العربية خاص والرصاع
ــة واالستغراب  الصحافة بعناوين باهتة وترصيحات مثرية للدهش
ــي أو إدراك ماهية  ــف) دونما وع ــن (نحنو ذاهبون إىل جني تتضم
ــأها اليهود لهدفني أساسيني احدهما اإلنفاق عىل  جنيف التي أنش

الحروب والرصاعات والقتال يف بالد العرب تحديدا.
ــارف مالية تخصم من مبيعات  خصوصا وجنيف مجموعة مص
ــيطاً لبيع  ــم اليهود ووس ــاراً عاملياً باس ــا سمس ــالح باعتباره الس
ــمى الحروب والرصاعات وذلك  ــل ووكيًال معتمداً يف مس أدوات القت
ــة لكل قتال  ــح مفخخ يكون عاقب ــيل ذلك عقد صل ــايس ي كهدف أس
ــتئناف الرصاعات يف الدول العربية  ــة لكل رصاع , وذلك الس وخاتم
كما أرشنا مما يظهر حقيقة ان الرافضني ملا يسمى مؤتمرات جنيف 
ــاقا بشكل معاكس لطبيعة الرصاعات املعقدة خاصة  التي تعد اتس
ــك الرفض بالتأكيد يعرب عن علم ومعرفة بما  يف البلدان النامية وذل
تتضمنه األدوار املشبوهة لسويرسا ممثلة بعاصمتها جنيف التي 
ــلحة لتغذية  ــرب العاملية بيع األس ــا عقب الح ــدد اليهود مهامه ح
الحروب والرصاعات واعتبار الخصميات التي تحصل عليها جراء 

وساطتها فيما يخص عقد صفقات التسلح بني األطراف املعنية.
ــي القائمني  ــالم الذي ال يعد يف وع ــق العائدات عىل الس ــا تنف انه
ــالم  ــروب والرصاعات فالس ــكال الح ــكال من أش ــىل جنيف إال ش ع
ــت  عىل اإلرهاب يف مضمون ووعي اي مباحثات تتم يف جنيف ليس
ــال القتال  ــتئنافا ألعم ــاب وتغذية للحروب واس ــميناً لإلره إال تس

خصوصا بني املسلمني مع بعضهم البعض.
ــل باملعنى  ــط وصل موضوعي يتص ــه جنيف يف ابس ــا تقوم ب فم
ــورة األنفال  ــون كالم الكتاب يف س ــا ملضم ــدد واملخترص عكس املح
ــلحة حقاً  ــي تعترب الفائض الذي حصلت عليه من مبيعات األس فه

مرشوعا للراغبني يف السالم.
ودائما ما تكون املباحثات قبل املفاوضات ثم عىل العموالت التي 
ــلم ألطراف التفاوض مما يظهر حقيقة ان جنيف ليست إال كما  تس
ــم  ــني : مطبخاً للصوص , فهي من يدفع أثمان الحروب باس قال لين

السالم.

اسكندر املرييس

وإن تأخرت إال من     
اغرتف غرفة بيده

ــبحانه  إن هناك نهراً بني طالوت وجالوت وقد أمر الله س
ــه  وتعاىل طالوت أن يمر عىل حافة النهر وأن ال يأذن لجيش
يف يوم قائظ إال أن يغرتفوا غرفة واحدة بأيديهم وال يزيدوا 
ــي ومن رشب  ــه فإنه من ــن لم يطعم ــال لهم فم ــن ذلك وق ع
ــن العاجز يف  ــي أظن ظ ــس مني، وإن ــه فلي ــتمر يف رشب واس
ــر بنا اليوم عىل وقع طبع العملة  ــري أن هذه الحالة تم التفس
م الذي يجب نبذه وعدم التعامل  الجديدة فإنها املاء املحرَّ

به.
وإن هناك أنهاراً كبرية أمام القوة الصاروخية يف الرياض 
ــوق  ــتحرك الس ــة أهداف منها س ــْت ثالث ــإن ُقِصَف ــي ف ودب
ــالت أيا كانت، وخاصة الدوالر وما  العاملية يف تضارب العم
ــن العمالت يف كل أنحاء العالم، وما  الغرفة اليمنية  تتبعه م
التي نهبت من صنعاء ووضعت يف عدن بغية تركيع الشعب 
اليمني إال قطرة ( من نهر متدفق عىل الدول االستعمارية) 
ــك رضب روافده يف الخرب وجبيل  ــد منبع النهر وكذل فإذا ُس
والدمام واملناجم ومنابع النفط فإنه هناك وبال شك ستعود 
ــعر  الغرفة اليمنية القليلة إىل أصحابها الحقيقيني وسيش

الذين ظلموا  وأسيادهم أي منقلب ينقلبون.
ــابقني  ــالفنا الس ــة نحن وأس ــا عىل املخمص ــا تعودن إنن
ونكتفي بالقليل ولكن قناتنا ال تلني ( إما املوت أو النرص) ( 

اقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي) .
ــع كان موتنا،  ــىل أي مضج ــا ع ــا فال يهمن ــنا أكفانن لبس
ــع الرشف يف األعماق يف  ــل أن يكون موتنا يف مواق وإنا نفض
ــيل الزبى ونزل الحزام  األعماق يف األعماق وإنه قد بلغ الس
ــوا قبل أن  ــوق فليفهم ــن الط ــب عمرو ع ــني وش ــن الطبي ع
يداسوا بأقدام األحرار عىل رقابهم ووجوههم يف كل أنحاء 
ــنة ولن  ــالمي فإن أقدام األحرار خش العالم العربي واإلس
ــيادهم فإنها زائلة يف كل  ترحمهم ولن ينفعهم ظل أقدام أس

أنحاء املعمورة فليفهموا وليقنعوا.
* مفتي محافظة تعز
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