
ذات يوم من أيام 2013م كتب (علي بخيتي) على صفحته 
الفيسبوكية مثَالً يمنيا يقول: (ال تربط حمارَك جنْب حمار 
الِمدِبر ِيدبرَك بدبوره)، وهو يعلِّق على تحالف بعض األحزاب 
من  أمثاله  وعن  عنه  غاب  الذي  لكن  مصر،  في  والجماعات 
المرتزقة المنافقين أّن تضييَعهم بوصلة الهوية اليمانية، قد 
يجعلُهم يمَخرون ُعباب البحاِر المائجة بدون ِوجهة واضحة 
فيه  ليرِبطوا  ليس  الله،  أيام  من  يوٌم  فيأتي  مرٍشد،  دليٍل  وال 
(أحِمرتهم جنب حمير المدبرين)، بل ليكونوا هم بشحومهم 
ولحومهم (األحِمرة) ألكبر (ِمدِبر عالمي) بحجم ابن سلمان، 
أبو منشار، أو يكونوا (األحذية) المهترئة التي يحين قذفُها في 

(الزبالة) كأوسِخ مخلفات.
(الِمْدِبر) (أبو منشار) هذا بات اليوم مرمًى لنيران الكتاب 
والصحافيين واإلعالميين والمفكرين والمثقفين والسياسيين 
والدول  والعسكرية  واالقتصادية  اإلعالمية  والمؤسسات 
في  والتعليمية  والعلمية  واالقتصادية  السياسية  والكيانات 
كل هذا الكون، وهو الذي سقطت آخُر ورقة خريف عنه، وقد 
كشفت للعالمين أنها كانت تغطي على أقذر سوأٍة ألكبر مجرم 

في التاريخ المعاصر.
باألمس على صفحات أشهر صحيفة أمريكية (واشنطن 
قبل  تسديدتَه  أردوغان  العثمانيين  وريُث  صّوَب  بوست) 
األخيرة على "أعلى سلطة سياسية في السعودية"،  ُمتَِّهما 
(الملك  استثنى  وبالطبع  خاشقجي،  جريمة  بارتكاب  إياها 
الخارف) سلمان، ليتم توجيُه السهم بالنتيجة المنطقية نحَو 
َمن سيسّجل التاريخ بأنه أغبى (مدِبر) وأفظع مجرم مر في 

هذه الديار.
السعودي عداوتين،  للنظام  أردوغان (العثماني) يحمل 
 1914-) األولى  العالمية  الحرب  إلى  تعود  قديمة،  عداوة 
1918م)، حيث تآَمَر ابُن سعود مع اإلنجليز في الجزيرة العربية 
ضد أجداده، وساهموا في هزيمتهم وإذاللهم وإهانتهم، والذين 
لم توات الفرصة لالقتصاص لهم، وعداوة ُمْحَدثة، بسبب موقف 
السعوديين وحلفائهم من صعوِد نجم (إخوان) أردوغان في 
ثورات ما يسمى بالربيع العربي، ثم بسبب الموقف السعودي 
اإلماراتي الممالئ أو المتآِمر مع االنقالب ضده في 2016م، وما 
لحق ذلك من (فالفل) حصار قطر، وأزمة الليرة التركية قبل 
شهور قليلة، وكانت كل هذه األمور ستذهُب أدراَج الرياح لو لم 
يجلْب قَدُر التاريخ وعدالته الفرصة الذهبية، يوم أتت بالدب 
الداشر رجاله إلى حضرة العثماني العتيد، من خالل قضية 
الخاشقجي هذا، والتي لن يقنَع التركي من ثمارها بأقلَّ من 
التدخل في رسم مستقَبل الحكم في السعودية نفسها، مع 

ابن سلمان أو مع البديِل عنه، كما أتوقع.
األمريكي  اإلعالم  خالل  من  أمس  اتهاَمه  ساق  أردوغان 
لتضييِق خيارات (الفيل الجمهوري ترامب) في واشنطن، في 
إنقاذ هذا (المدِبر) العالمي، وبات واضحا أن اإلدارة األمريكية 
رئاسة  ومستقبل  النصفي،  التجديد  بانتخابات  المهمومة 
حالب البقر (ترامب)، والمحاصَرة باإلعالم األمريكي، والذي 
يتصّدر المشهَد أهمُّ وأبرُز صحفه العتيدة، ومنها (واشنطن 
الرأي  صفحات  على  خاشقجي  يكتب  كان  التي  بوست) 
فيها، وقد أخذ مالكها وناشرها على نفسه أن ال يترك قضية 

خاشقجي حتى إلحاق العقوبات المناسبة بقاتله الحقيقي.
ممتلئة  (هاسبل)  إيه  آي  السي  مديرة  عادت  أياٍم  قبل 

الوفاض من محصوالت تركيا التي جنتها من حديقة القنصلية 
المارقة، من أدلٍة ومعلومات تفيد تورُّط (المهفوف)، غير أن 
أسابيع  إلى  اإلدارة  حاجة  األمريكية  الخارجية  وزارة  إعالن 
على  المزمعة  األمريكية  العقوبات  طبيعة  لتحديد  قادمة 
ٌر على ارتباك إدراة ترامب، وخشيتها من أي  السعودية مؤشِّ
المفضوح  المجرم  بتحميل  العالمي  َه  التوجُّ ُيرضي  ال  قرار 
مسؤولية جريمته، ال سيما وقد جرَّبت ردوَد األفعال الصاخبة 
التي حاول  من األمريكيين وغيرهم عقب تصريحات ترامب 

فيها التستر على ابن سلمان.
أما التركي العثماني، وقد أمسك بتالبيب القضية بين يديه 
ُم شيئا  فإنه "ُيقطِّر" القضية للعالم بالقطَّارة، وفي كل يوم يقدِّ
جديدا ولكنه مدروس بعناية؛ األمر الذي يساهم في جعل هذا 
الموضوع في بؤرة التركيز اإلعالمي العالمي، وها هو اآلن يشدُّ 
اليمنية)،  الحبل على عنق (الدب الداشر)، سيد (األحِمرة 
وليس على الله بمستنكَر أن يكون أردوغان أو خاشقجي هو 
وتجّبر  تنمر  الذي  السعودي،  النمروَد  قتلِت  التي  البعوضة 

على الداخل والخارج.
روايات  في  كما  (النمرود  الجبار  الملُك  ذلك  عى  ادَّ لما 
في  المؤرخين)  بعض  عند  اآلكدي  وسرجون  األخباريين 
العراق األلوهية، وحكم بالحديد والنار، وقذف بالنبي إبراهيم 
عليه السالم في النار، فأنجاه الله منها، وأمهله ليريه اآليات، 
االستدراج  قبضة  في  وقوعه  حتى  وتجبُّرا،  عتوا  ازداد  لكنه 
الكبير، ليخبِّئ له القدُر أن تكون نهايته على يد ذبابة، ليرَيه 
الله تعالى، أن الجبابرة المتكبرين لما لم يتعظوا بكل اآليات 
مثل  خلقه،  أضعف  عليهم  الله  سيرسل  فإنه  رأوها،  التي 

البعوضة، إلهانتهم، وقتلهم.
من جانٍب آخر، كانت الحرُب على اليمن في بدايتها تسمى 
في الصحافة الغربية (الحرب المنسية)، وكان هذا أمرا مريحا 
للدب المهبول؛ لكن الصواريخ اليمنية التي هزت الرياض وأبو 
ظبي، جعلتها مدّوية في أنحاء العالم، بيد أن األحمق المتهور 
ابن سلمان الذي كان يرتكب جرائمه في اليمن بكل أريحية، 
العالميين،  حميره  نهيق  وإلى  جانب،  من  أمواله  إلى  ركونا 
وكانت  الجرائم،  تلك  على  للتغطية  المحليين،  و(أحمرته) 
(األحمرة اليمنية) مشهودا لها بالسبق في هذا الميدان، وأنه 

ال يشق لها غبار.
بالطبع لم تخُذل أمريكا ابَن سلمان وابَن زايد في خياراتهما 
الجهنمية والعدائية في المنطقة، ولكنها بالتأكيد ال يمكنها 
يقدم فروض  أرادوه عبدا طيعا،  مجاراُة عبٍد أحمق ومتهّور، 
أكثر  متعاطيا  صار  لكنه  الجماعة،  بمبادئ  ويلتزم  الطاعة، 
من الالزم وال ينضبط بخطوط الرغبة األمريكية، وطالما تقرّب 
ينفَعك  أن  يريد  أحمق  كأي  ويفضحها،  يسيئها،  بما  إليها 
عبيَدها  خذلت  أنها  أمريكا  عن  معروفا  كان  وإذا  فيضرَّك؛ 

الملتزِمين، فكيف بعبيدها اآلبقين؟!!
لن َيخُرج ابن سلمان من هذه القضية سليما معافًى، وهو 
بين سيناريوهين، إما أن تُفضَي التطوراُت والضغوُط العالمية 
والداخلية (داخل األسرة السعودية) إلى إقصائه واستبداله 
حصل  لو  لكنه  بسهولة،  حصولُه  مستبَعد  أمر  وهو  بآخر، 
فإنه يعني تغير الحكم في الرياض، ويعني القطيعة الكاملة 
مع كل ميراِث ابن سلمان، ومن ضمن ذلك إسطبُل حيواناته 

وباألخص (أحمرته) اليمانية ذات األصوات النكراء األصيلة.

مهيَض  ضعيفا،  ولكن  استمرارُه  هو  الثاني  والسيناريو 
الجناح، كسيَر الطرف، منبوذا، ال يرغب أيُّ زعيم عالمي أن 
يظهر وإياه في صورة واحدة، وال لقاٍء واحد، سوى إسرائيل، 
الوصاية  تحت  وسيبقى  المنطقة،  في  أشباِهه  وبعض 
األمريكية المشددة، وفي هذا ضعفه الذي ال يمكنه من رعاية 

حيواناته على النحو السابق.
ليس هناك سوى هذين السيناريوهين، لكن يمكن للمرتزقة 
يكونوا  أن  فإما  األختين،  بين  الجمع  النهائية  النتيجة  في 

(األحمرة)، أو (األحذية).
في ذاِت خطاب شّبه السيُد القائُد عبدالملك الحوثي هذا 
العدواَن على اليمن تشبيها لطيفا، شّبهه بجسٍم، عقلُه المدبِّر 
أمريكا، وقلُبه النابض إسرائيل، وجوارُحه المنفِّذة السعودية 
واإلمارات، أما األحذية فهم المرتزقة المنافقون من اليمنيين، 

التي إذا اهترأت استُْبِدل بها غيرُها.
زايد،  ابن  ضعَف  يعنيان  سلمان  البن  المستقبلين  كال 
وتقلَُّص خياراِته الجهنمية في المنطقة؛ ألن دور ابن زايد هو 
ظاهرة سخيفة ما كان لها أن تظهر بهذا الدور لوال ظهور ابن 
الشخصية  رغباته  لتحقيق  مطية  اتخذه  الذي  وهو  سلمان، 
وطموحاته، والتي بات ينافس من خاللها ابن سلمان نفسه 

في كثير من األمور للحصول على رضا الصهاينة واألمريكان. 
وعليه فخروُج ابِن سلمان من المشهد فعليا أو تأثيرا سوف 
يصيُب ابَن زايد بالشلل، ولعل هذا هو بغية العثماني أردوغان 
الذي يريد أن يتناول ابَن زايد من ُجحر ابن سلمان؛ فضربة 
حمراء على رأس ابن سلمان ستميت دور ابن زايد، ولو سريريا؛ 
ر (أبكمية) ابن زايد أيام (خاشقجي)، فال  وهو األمر الذي يفسِّ
هو الذي يسمع وال هو الذي يرى، ليترك حليفَه وحيدا تحت 

قصف عواصف الحزم والمقاطعة والحصار العالمية.
لقد بات ابن زايد وابن سلمان (الِمدِبَرين العظيمين) في 
هذا العالم، فماذا يعني هذا بالنسبة للمرتزقة المنافقين من 

اليمنيين؟!
شاذة،  ظواهَر  من  اليمن  في  يجري  ما  كلَّ  أن  سلّمنا  إذا 
وحروٍب إجرامية، وتغيرات منحرفة على المستوى السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي كان نتيجة وصول ابن سلمان إلى 
القرار السعودي وتدخله في اليمن إلبراز صورته الحديدية، 
وهو األمر الذي أرّجحه، فكلُّ هذه األمور يجب أن تذهب مع 

ذهاب ابن سلمان ذهابا فعليا أو في التأثير. 
إن مآالت تغّير الوضع السياسي في السعودية تنِذر بأن 
الوضع اإلقليمي ومنه الوضع اليمني سيتشكل تبعا لمآل ابن 
سلمان، فسقوطه يعني سقوَط كلِّ أحجار (الدومينو) التي 
لعب بها، ويعني اهتراء كّل االحذية المحلية والعالمية، ويعني 
قطعا نفوق كل (األحِمرة) المحلية، والتي رضيت بأن تكون 

مطايا العدوان على بلدها ومستقبل أجيالها.
تلك  وتنّوع  ولطبيعة  للوضع  استراتيجية  قراءة  إن 
(األحمرة) و(األحذية)، وعالقتها ببعضها، وبنجمها اآلِفل، 
أمرَهم  لهم  سيترُك  واإلمارات  السعودية  في  القادم  أن  تُبيِّن 
االلتزامات  من  كثيٍر  من  ُيعفيهم  الذي  بالشكل  ليتدّبروه، 
السياسية والعسكرية والمادية واالجتماعية، وإن كان وال بد 
من تجديٍد في (األحمرة واألحذية) فهذا يعني ضرورة تغييِر 
بالتأكيد  هي  جديدٍة،  بأجيال  استبدالَها  ويعني  جميعها، 
وحينئذ  واالستحذاء،  النهيق،  مهنة  لتعلم  وقتا  ستحتاج 
يصدق عليها المثل المصري: (اربط الحمار جنب رفيقه، إما 

تعلّْم من شهيقه، أو تعلَّْم من نهيقه).
الجديدة،  و (األحذية)  تكتمل تجهيزات (األحمرة)  ولن 
للوضع السعودي القادم، إال وقد فات الوقت، وقد تحولت اليمن 
كل اليمن إلى غابة لألسود ستعطي كروتا حمراء من اللَّهب 

أليِّ حماٍر ُمستحَدث يريد الدخول للعب فيها معها.
حمار  جنب  حمارَك  (تربط  أن  جدا  سى  بأنه  الحقيقة 
المدبر)، لكن األسوأ واألنكى من ذلك أن تكون أنَت (حماَر) 
التعبير  شئت  إن  المهترئ  حذاءه  أو  النافق،  (الِمدِبر)  ذلك 

األدق.

أحِمَرة املِدبِر العاملي ابِن سلمان

حمود عبدالله األهنومي

  / محمد الروحاين 
ــامعي يرافقه الدكتور  قاسم  ــيخ سلطان الس ــيايس األعىل الش قام عضو املجلس الس
ــيخ  عيل بن عيل القييس  - وزير اإلدارة املحلية بزيارة لألخ املناضل الدكتور :   لبوزة و الش
مصطفى عبدالخالق  وزير العدل األسبق ورئيس املحكمة العليا بجنوب اليمن- سابقا - 

والذي يعاني من وعكة صحية أملت به .
ــتمعوا لتقرير عن  ــىل صحة مصطفي عبدالخالق واس ــث اطمأنوا خالل الزيارة ع حي
حالته الصحية ووجه السامعي بتوفري العناية الالزمة له باعتباره احد الكوادر الوطنية  .
كما استمع إليه واىل ما ألم به من مرض مؤخراً ناقالً له تحايا القيادة السياسية ممثلة 

باألخ الرئيس مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل . 
ــارة واالهتمام من  ــق عالياً هذه الزي ــن األخ الدكتور مصطفى عبدالخال ــن جانبه ثّم م
ــي ، متمنياً للجميع  ــب ومتابعتهم الدائمة لوضعه الصح ــهم عن كث قيادة الدولة و تلمس

دوام الصحة والعافية وللشعب اليمني األمن واألمان واالستقرار .

صنعاء/سبأ
ــد النارص  ــة جمال عب ــن ثانوي ــل الجمهورية م ــالب أوائ ــن ط ــة م ــرم مجموع ك
ــني بصنعاء، أمس، نائب وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور عيل  للمتفوق
يحيى رشف الدين بشهادة تقديرية تقديراً وعرفاناً للجهود التي بذلها أثناء توليه 

إدارة املدرسة خالل العامني املاضيني.
ــم الطالب املتفوقني من أوائل الجمهورية لنائب وزير التعليم العايل  ويأتي تكري
تقديراً لإلسهامات التي قدمها يف دعم العملية التعليمية أثناء توليه إدارة املدرسة 
خالل العامني املاضيني حيث توجت تلك الجهود يف حصول املدرسة عىل 10 مراكز 
من حصص أوائل الجمهورية للعام الدرايس 2017 / 2018م ألول مرة يف تاريخها .

ــالب املتفوقني الحاصلني  ــادرة من الط ــر التعليم العايل هذه املب ــن نائب وزي وثم
ــىل 10 مراكز يف حصص أوائل الجمهورية وزيارتهم وتكريمهم له يف هذه الظروف  ع

االقتصادية الصعبة لتي تمر به البلد جراء استمرار العدوان والحصار .
ــم توقف ميزانية  ــة ورغ ــال :" بتعاون وتضافر جهود الكادر العامل يف املدرس وق
ــة والرواتب اإل إننا استطعنا نواجه تلك التحديات واقرتاح نظام بديل يقوم  املدرس
ــتمرارية العملية  ــني وتمكينهم من اس ــاء دافع وحافز مادي ومعنوي للمدرس بإعط

التعليمية والتي تكللت بالنجاح وتحقيق الغايات املنشودة".

الثورة / أسماء البزاز
ــكان الدكتور  ــة العامة والس ــل وزارة الصح ــح وكي افتت
ــوان العطاب مخيم نور الحسني عليه السالم املجاني  نش
ــهداء عليه السالم العاملية  ــيد الش والذي أقامته لجنة س
ــراض وجراحة العيون  ــتهداف أم حيث يعنى املخيم باس
ــر الصحة الدكتور  ــاه البيضاء بإرشاف من وزي ــة املي وإزال
ــة ومكتب  ــلطة املحلي ــع الس ــيق م ــوكل وبالتنس ــه املت ط

الصحة باألمانة.
ــل وزارة  ــح وكي ــورة" أوض ــاص لـ"الث ــح خ  ويف ترصي
ــوان العطاب أن  ــور نش ــكان الدكت ــة والعامة والس الصح
ــطة  ــلة من األنش افتتاح هذا املخيم الطبي يأتي يف سلس

االحتفائية باملولد النبوي الرشيف
ــهداء يف  ــيد الش ــه لجنة س ــذي تقدم ــدور ال ــا ال  مثمن
ــة عىل املواطنني وأن  ــف من حجم املعاناة الصحي التخفي
ــيكون الرشارة النطالقة عدة مبادرات طبية  هذا املخيم س
ــيتم مخيم  بدءاً بمخيم العيون الجراحي وغدا افتتاح س
ــنينة مديرية  ــاء ووالدة بمجمع الس باطنية وأطفال ونس
ــف  ــم أذن واألن ــة ومخي ــة عام ــم جراح ــذا مخي ــني وك مع

والحنجرة بمجمع آزال بمديرية آزال.

ــكان  ــتخدم س ــات س ــذه املخيم ــاب أن ه ــني العط وب
العاصمة والنازحني إليها أضف إىل ذلك العزم عىل افتتاح 
ــن محافظات  ــدد م ــة يف ع ــات الطبي ــن املخيم ــد م العدي

الجمهورية.
من ناحيته أوضح تركي مجاهد الحسيني مدير مكتب 
ــذا املخيم  ــن ان ه ــة يف اليم ــهداء العاملي ــيد الش ــة س لجن
ــتلزمات  الطبي هو أول مخيم متكامل من حيث توفر املس
ــة يف  ــزة الحديث ــزات واألجه ــة والتجهي ــة والعالجي الطبي
العالج من أصل  72 مخيماً طبياً عىل مستوى محافظات 

الجمهورية .
ــيني إىل أن املخيم يستهدف 200  عملية  وأشار الحس
ــة تعاني  ــل 500 حالة مرضي ــن أص ــاء م ــاه بيض ــة مي إزال
ــالج 200 حالة التهاب يف  ــراض العيون وع من مختلف أم
ــذوي االحتياجات لـ200  ــارات طبية ل العيون ورصف نظ
ــس يف  ــض باإلضافة إىل  200 حالة تعاني من التحس مري
ــتهدفهم هذا  ــون  ليبلغ عدد مرىض العيون الذين يس العي
ــة أيام يف مركز الزهراوي بصنعاء حوايل  املخيم ملدة خمس

1100 حالة. 
تصوير / فؤاد الحرازي

الجزائر-سبأ
ــرب يف اليمن ورفع  ــي بإنهاء الح ــباب العرب ــة العامة التحاد الش ــت األمان طالب

الحصار املفروض عليه .
وأكدت األمانة العامة يف بيان لها يف ختام اجتماعها بالجزائر ، رضورة التواصل 
مع جميع املنظمات الدولية اإلنسانية والوكاالت التابعة لألمم املتحدة لرفع معاناة 

الشعب اليمني ومساعدته لتاليف وقوع كارثة إنسانية غري مسبوقة .
وأشار البيان إىل ما يتعرض له اليمنيون بسبب العمليات العسكرية ، والرضبات 
ــة إضافة اىل  ــة والخدمات العام ــى التحتي ــتهدف املدنيني والبن ــي تس ــة الت الجوي

الحصار الجائر املفروض عليها وغلق املنافذ الربية والبحرية والجوية .
ودعا إىل رضورة العودة إىل الحوار والسري باتجاه التسوية السياسية واملصالحة 

الوطنية بما يضمن استقالل اليمن وأمنه وسيادته ووحدته.
ــباب العربي يف الجزائر بمشاركة  وعقدت اجتماعات األمانة العامة التحاد الش
ــث و عبدالله  ــن ابراهيم الوري ــباب اليم ــاد العام لش ــة بأعضاء االتح ــة ممثل يمني

الرشيف ونرص النصريي .

عضو السياسي ا�على السامعي  يطمئن عضو السياسي ا�على السامعي  يطمئن 
على صحة المناضل مصطفى عبد الخالقعلى صحة المناضل مصطفى عبد الخالق

أوائل الجمهورية من ثانوية عبد الناصر أوائل الجمهورية من ثانوية عبد الناصر 
للمتفوقين يكرمون نائب وزير التعليم العاليللمتفوقين يكرمون نائب وزير التعليم العالي

  / أحمد زيدان
ــعب االجتماعية للتنمية مرشوع توزيع  ــة الش ــنت مؤسس دش

املساعدات الغذائية واملدرسية لأليتام بأمانة العاصمة.
ــني مستوى التعليم  وأوضحت نور املهدي، مديرة برنامج تحس
ــتهدفت عدد 400 أرسة من  ــة اس يف ترصيح لـ"الثورة":ان املؤسس
ــك للحد من ترسب  ــة ويأتي ذل ــة لدى املؤسس ــام مكفول أرس األيت

أبنائنا الطالب من املدارس.
ــاهمات واإلعانات  ــث يأتي ذلك ضمن إطار املس وأضافت: حي
ــل الظروف الراهنة  ــانية والتكافل االجتماعي خاصة يف ظ اإلنس
ــتمرار العدوان الظالم والحصار  ــها أبناء بالدنا مع اس التي يعيش
ــوف يتواصل يف إعطاء  الجائر عىل بالدنا، ونوهت إىل أن العمل س
ــيداً إلحدى  ــال األيتام املكفولني كل الرعاية واالهتمام تجس األطف

أهداف املؤسسة يف كفالة األيتام.

"الشعب" تدشن مشروع المساعدات "الشعب" تدشن مشروع المساعدات 
الغذائية والمدرسية ل:يتامالغذائية والمدرسية ل:يتام

افتتاح مخيم نور الحسين لعالج مرضى العيون بصنعاءافتتاح مخيم نور الحسين لعالج مرضى العيون بصنعاء

اتحاد الشباب العربي يطالب بوقف الحرب اتحاد الشباب العربي يطالب بوقف الحرب 
ورفع الحصار عن اليمنورفع الحصار عن اليمن

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com الثــــورة
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 عبدالفتاح عيل البنوس 
يوميات الثورة

ــعودي اإلماراتي األمريكي على  تصعيد مرتزقة العدوان الس
ــيطرة على منطقة كيلو 16  ــة الس الحديدة ومحاوالتهم البائس
ــادرة عن وزير  ــات األمريكية الص ــب التصريح ــي تأتي عق والت
ــة  مايك بومبيو ، ووزير الدفاع جيمس ماتيس والتي  الخارجي
ــراط األطراف  ــي اليمن وانخ ــاف الحرب ف ــت الدعوة إليق تضمن
ــاورات بداية الشهر القادم  ، يظهر  اليمنية في مفاوضات ومش
حجم الدهاء والخداع األمريكي الذي تمارسه اإلدارة األمريكية 
ــر مع قرب  ــذي أحس بالخط ــد ترامب ال ــس دونال ــة الرئي برئاس
ــرس األمريكي  ــد النصفي للكونغ ــات التجدي ــات انتخاب انتخاب
ــر الكثير من أنصاره  والتي تتهدد الحزب الجمهوري الذي خس
ــة الرعناء التي ينهجها ترامب في الشرق  على خلفية السياس
ــط وموقفه من الملف النووي اإليراني ودعمه الال محدود  األوس
للعدوان على اليمن ومشاركته ومساندته للكيان السعودي في 
ــارفت على انقضاء عامها الرابع والتي  حربهم العبثية التي ش
ــاء  ــم من النس ــى غالبيته ــهداء والجرح ــن الش ــت اآلالف م خلف

واألطفال في جرائم ضد اإلنسانية ترتقي إلى جرائم حرب  .
ــودانيين ومرتزقة الجنوب  ــة الس ــرات اآلالف من المرتزق عش
ــة واإلجرامية التي  ــاش والعناصر اإلرهابي ــع طارق عف ومجامي
ــوي المكثف  ــاندهم الغطاء الج ــوريا يس ــتقدامها من س ــم اس ت
ــتطالعي  ــي والطيران االس ــران الحربي وطائرات األباتش للطي
ــل  ــن قب ــف م ــي المكث ــف المدفع ــا القص ــي ، يرافقه والتجسس
ــو 16  ، وبحوزتهم مئات  ــدوان المتمركزين غرب كيل مرتزقة الع
ــدف إلى تحقيق الحلم  ــات والمدرعات اإلماراتية والتي ته اآللي
ــيطرة على منطقة كيلو 16كخطوة  الذي طال انتظاره وهو الس
ــاء الحديدة ومن  ــار ومين ــيطرة على مط ــى على طريق الس أول
ــات ، هذا كان  ــة ومحاصرتها من كل االتجاه ــق المدين ثم تطوي
ــط محرقة  ــهم وس ــدوا أنفس ــم وج ــم ولكنه ــم ومخططه حلمه
ــن مدرعاتهم  ــرت العديد م ــم ودم ــر منه ــت أرواح الكثي اختطف
وآلياتهم في واحدة من أشرس العمليات الهجومية التي شنها 
ــي والتي  ــاحل الغرب ــتعال جبهة الس ــدوان منذ اش ــة الع مرتزق
ــيطرة على الحديدة وتضييق الخناق  كانت وما تزال تهدف للس
ــوع والخضوع  ــاره على الخن ــدف إجب ــعبنا اليمني به ــى ش عل
ــليم بوالية ترامب  ــان والتس ــعود وآل نهي ــة العرب آل س لصهاين

ومشروع الهيمنة األمريكوصهيونية. 
ــزال أبطالنا المغاوير  ــطرها وما ي بطوالت خارقة للعادة ، س
ــاك في محيط  ــرفاء هن ــاء تهامة الش ــنا ولجاننا وأبن ــن جيش م
ــاق إليها قطيع  ــبه باالنتحار يس كيلو 16، عمليات هجومية أش
ــم  ــزال جثثه ــا ت ــاب وم ــاقطون كالذب ــاج ، يتس ــة كالنع المرتزق
المتعفنة مرمية في ساحات المواجهة تعكس رخص ووضاعة 
ــعودي  ــل الس ــازي والمحت ــار الغ ــدى احتق ــر م ــؤالء ، وتظه ه
ــهم  أنفس ــوا  باع ــن  الذي ــة  المرتزق ــة  الخون ــؤالء  له ــي  واإلمارات
ووطنهم وشعبهم من أجل المال المدنس غير مدركين خطورة 
ــد األعداء فإن مصير جموعهم   ــك ، ومهما حصل ومهما حش ذل

الخسران والهالك والهزيمة بإذن الله وتوفيقه  .
ــتظل الحديدة عصية  ــر المفيد كانت وما تزال وس بالمختص
على الغزاة والمرتزقة ، وستبقى معركة الساحل الغربي عنوانا 
ــديد بإذن  ــجاعة والبأس اليماني الش ــة والش ــالة والبطول للبس
ــم وزحوفاتهم  ــح المرتزقة في عملياته ــه وتوفيقه ، ولن يفل الل
ــن يصلوا إلى  ــدوا فل ــوا ، ومهما حش ــا جلب ــم ، ومهم وتحركاته
ــة الباطل  ــوا في جبه ــم ، ألنهم تخندق ــط أحالمه ــق أبس تحقي
ــيحبطهم الله ويذلهم  ــيطان ، ولذلك س ــدوا مع قوى الش وتجن
ويكسر شوكتهم وينكس رايتهم وستنتصر المظلومية اليمنية 

وسيقتص الله للضحايا األبرياء من البغاة المعتدين  .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله  . 

الخداع األمريكي  الخداع األمريكي  
وأحالم المرتزقة وأحالم المرتزقة 

أمل؟
 فاطمة خليفة 

إال وتركت  بيتاً  لم تترك  اليمن  السعودية على  الحرب 
فيه ذكرى من حربها الظالمة، شهيد، جريح، يتيم، جائع، 
فتحت  التي  الطفلة  توفيت  البارحة،  تطول.  والالئحة 
عيون العالم على مأساة اليمن، أمل حسين، ماتت جائعة، 
وخائفة، ومقهورة، ألن أسياد الحرب، لم تتوقف شهيتهم عن 

المزيد من الدماء.
أمل ليست أول من مات، وال آخر من سيرحل.

الموت في اليمن بالجملة، تخفيضات آخر أيام الحرب، 
عشرون طفالً، ثالثون، ال يهم، ال مكان لألعداد تحت زخم 
العظم،  حتى  الجوع  أساساً.  للمستقبل  مكان  ال  النيران، 
ال  رحمة،  ال  العظم،  حتى  المعاناة  العظم،  حتى  األسى 
يحتاج إليها اليمنيون، ال وجود ألي بصيص أمل، ربما من 
أجل ذلك، رحلت أمل حسين. لمن ال يعرفها، وهم كثر، أمل 
طفلة، صغيرة على هّز ضمير العالم، نحيلة كأنها الموت 
دون  من  قُتلت  بخفة،  بسهولة،  ببساطة،  ماتت،  المؤجل، 
أن تعرف جريمتها، وما الذي اقترفته حتى ينسّل جسدها 
حتى الرحيل، لماذا لم يقّدر لها أن تعيش وتدخل الجامعة 

وتتزوج، وتنجب حباً، ووروداً؟ ألنها يمنية؟ هكذا يبدو.
قبل أسبوع، انتبهت وسائل اعالم أميركية، الحمدلله، 
أن هناك طفلة يمنية جائعة، وبحسب صحيفة واشنطن 

بوست األميركية، فإن الطفلة أمل حسين التي ماتت جوعاً، 
في  سرير  على  بصمت  ترقد  وهي  متطرفة،  نظرة  تملك 
مستشفى في شمال اليمن، و «يبدو» (الصحيفة ليست 
التي تعيشها في  الصعبة  الظروف  تلّخص  أنها  متأكدة) 
تنقذ  ال  الصحافة،  أن  ويبدو،  الحرب.  مزقته  الذي  بلدها 
األطفال، كما علّمونا في الصغر، أن اإلنسان الذي يكتشف 
أحد الصحافيين قصته وينشرها، محظوظ، ألن الرأي العام 
سيهتم به، لكّن أمل غير محظوظة، شاهد العالم ما حصل 
معها، ولم ينتفض، ولم يرفع الصوت حتى حدود السماء، و 

«يبدو» أن أمل ماتت.

ال يحق لك أن تكون يمنياً، ممنوع عليك، غير ظريف 
أن تكون يمنياً، ألنك لو فعلت، ستكون من بين 18 مليون 
أن  من  ممنوع  الغذائي،  انعدام األمن  من  يعانون  إنسان 
تتناول طعام الفطور، الغذاء أو العشاء، هذا مضّر بالصحة 
على كل حال. أكثر من نصف أطفال اليمن ال يستطيعون 
شرب الماء، بسيطة، فليشربوا العصير! هذه المناسبة، غير 
أنطوانيت،  ماري  الفرنسية  الملكة  قصة  تشبه  السعيدة، 
حيث عانى اآلالف من جموع الشعب الفرنسي من الفقر، 
في ظل ثراء وبذخ عاشه الملوك واألمراء، أوضح المسؤولون 
هناك لزوجة ملك فرنسا لويس السادس عشر، الملكة ماري 

أنطوانيت، مدى المعاناة التي يعيشها الفقراء في دولتهم، 
لتجيب  الخبز،  امتالك  عدم  حد  إلى  بهم  وصلت  والتي 

الملكة: إذا لم يجدوا الخبر، فليأكلوا البسكويت!
من  دائماً  نسمع  هكذا  الحروب،  في  استثناء  األطفال 
بأجساد  إن الكوليراتفتك  هناك،  يقولون  المتحدة،  األمم 
التحالف  مشكورة،  المتحدة،  األمم  واتهمت  اليمنيين، 
حرب،  جرائم  إلى  «ترقى»  انتهاكات  بارتكاب  السعودي 
القتل،  إلى  الحصار  من  بجرائمه،  يرقى  التحالف  ترقى! 
والتجويع والتشريد، ثم أن الرقي الذي تحدثت عنه، لم يذكر 

متى يرقى التحالف إلى أعلى درجات رقيه!
سيرحل.  من  آخر  وال  مات،  من  أول  ليست  أمل 
من  المدعوم  السعودي  التحالف  قام  أشهر،  ثالثة  قبل 
اإلنسان،  حقوق  حماية  تدعي  التي  المتحدة  الواليات 
إلى  طريقهم  في  وهم  أطفاالً  فيها  قتل  بـ مجزرة مهولة، 
بـ غارة سعودية،  حتفها  الصغيرة  كتبهم  لقيت  المدرسة، 
ولم يتحرك أحد، بقي العالم يسير، والوقت يمضي، فتحوا 
تحقيقاً، وقالوا إن المسؤول عن الجريمة التي حدثت عن 
طريق «الخطأ» سوف يحاسب، لكن أمل، لسوء طالعها، 

ماتت عن سبق إصرار وتصميم. 
صحفية وإعالمية لبنانية


