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بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح عيل البنوس 

عدونا أمريكا
 فال تشرقوا وال تغربوا 

ــة األمريكي  ــر الخارجي ــه كل من وزي ــس املايض توج الخمي
ــس، اىل الكونجرس  ــر الدفاع جيمس ماتي ــك بومبييو ووزي ماي
ــىل األغلبية الجمهورية للحيلولة  األمريكي ، بهدف الضغط ع
ــاركة  ــحب املش ــرشوع قانون يقيض بس ــىل م ــت ع دون التصوي
ــة وقلة حياء قال  ــرب عىل بالدنا ، وبكل وقاح ــة يف الح األمريكي
ــيوخ  ــس ماتيس أمام مجلس الش ــاع األمريكي جيم وزير الدف
األمريكي بأن السعودية تلعب دورا جوهريا يف الحفاظ عىل أمن 
ــكري األمريكي  ــة وأمن إرسائيل  ، وأن وقف الدعم العس املنطق
ــلحة للرشكاء سيكون قرارا غري صائب  يف اليمن ومبيعات األس
ــاف الحرب  ــكري يف اليمن وإيق ــم العس ــأن وقف الدع ــال ب ، وق
ــيلحق رضرا بالغا باملصالح األمنية األمريكية ويمثل تهديدا  س
ــن القومي األمريكي ، هذا الحراك األمريكي يأتي يف الوقت  لألم
الذي تعالت فيه األصوات األمريكية الديمقراطية والجمهورية 
ــارات يف  ــعودية واإلم ــم األمريكي للس ــاف الدع ــة بإيق املطالب
ــىل اليمن واليمنيني ، وعقب الزيارة التي  عدوانهم اإلجرامي ع
ــاد  ــام بها املبعوث األممي مارتن غريفيت للحديدة والتي أش ق
ــكرية هناك  خاللها بالدعوات املطالبة بإيقاف العمليات العس
والتي صدرت من وزيري الخارجية والدفاع األمريكيني وبعض 
ــارة عن طعم  ــا كانت عب ــل أن تتضح بأنه ــة قب ــدول األوروبي ال
ــات التجديد النصفي للكونجرس  لخداع األمريكيني يف انتخاب
ــل أسقط هيمنة الجمهوريني عىل مجلس  األمريكي ، طعم فاش

النواب األمريكي بحصول الديمقراطيني عىل األغلبية فيه  .
ــاز والتحالف والدعم  ــذا العداء األمريكي الواضح واالنحي ه
ــغ ذروته  ــا والذي بل ــىل بالدن ــدوان ع ــوح للع ــناد املفض واإلس
بتدخل واشنطن املبارش يف مجلس األمن لعرقلة تقديم مرشوع 
ــرب عىل اليمن ،  ــي اىل مجلس األمن لوقف الح ــرار الربيطان الق
ــد اإلدارة األمريكية بأنها العدو الحقيقي لليمن واليمنيني  لتؤك
ــن وكالء منفذين لألجندة  ــعودية واإلمارات عبارة ع ، وأن الس
ــة ، وأن األمريكي هو املخطط  واألهداف األمريكية واإلرسائيلي
ــاف العدوان ، كما كان  ــم واملوجه وهو من يمتلك قرار إيق واملعل
ــب القرار والكلمة يف البدء به ، لذا من الظلم والتجني عىل  صاح
ــب العدوان عىل بالدنا لهما فكالهما  ــعودية واإلمارات نس الس
أحقر وأعجز عن القيام بذلك لوال الشيطان األكرب أمريكا ، التي 
ــارص املاليني من  ــاء ، وهي من تح ــي من تقتل األطفال والنس ه
ــنوات ، فالعدوان  ــا يقارب األربع س ــني واليمنيات منذ م اليمني
عىل بالدنا أمريكي أمريكي أمريكي ، السعوديون واإلماراتيون 
قفازات بيد األمريكي ، وأحذية تحت أقدامه ، ينفذون ما يطلب 
ــكان ، وعلينا أن  ــات من األمري ــون إال بتوجيه ــم ، ال يتحرك منه
ــهام نقدنا ضد أمريكا ، فهي من  ــل وفق ذلك وأن نوجه س نتعام
تقتلنا وتعتدي علينا وتنتهك سيادة بالدنا ، هي عدونا اللدود 

و( غريمنا)  األول بال منازع .
ــدوان ألنها الرابح  ــتمرار الع ــرص املفيد، أمريكا مع اس باملخت
األكرب من وراء ذلك، هذا هو بيت القصيد، وإال فأين ذلك التهديد 
الذي نمثله كيمنيني لألمن القومي األمريكي؟! أين أمريكا وأين 
ــررا من التبعية  ــتقال متح ــن؟! أمريكا ال تريد يمنا قويا مس اليم
ــعودي  ــي ذات الرغبة والهدف الس ــة وه ــة الخارجي والوصاي
واإلرسائييل ولذلك شنت عدوانها عىل اليمن وتواصل حصارها 
ــإذن الله  ــعبنا، ولكنها ب ــا تجاه ش ــا وإجرامه ــرق يف صلفه وتغ
ــل، وسيكلل الله صمود وتضحيات  وتوفيقه شتفشل كل الفش
ــنا ولجاننا بالنرص املؤزر، وستجر  ــعبنا وأبطال جيش أبناء ش
ــكا وأذنابها وأذناب األذناب أذيال الهزيمة والخرسان ولن  أمري

تكون اليمن إال مقربة لهم ولكل من تحالف معهم.
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  

"فضائية املسرية اليمنية ... ملاذا يتم تغييب صوتها !؟"
هشام الهبيشان*

ــة  الصناعي ــار  األقم ــة  ــرار رشك ق ــع  م ــاً  تزامن
املستضيفة لقناة املسرية الفضائية اليمنية حجب  
ــث القناة  ــات ووقف ب ــدار النايل س ــىل م ــاة ع القن
ــة، وهنا ال أعرف  ــة عىل أقمارها الصناعي الفضائي
بالتحديد ما هو سقف هذا الفعل  والعقلية الهمجية 
ــذه الترصفات، وما  ــة الجاهلية يف مثل ه والعنجهي
ــة، عندما  ــوى العربي ــض الق ــّربر املقنع لبع ــو امل ه
ــلوكيات الرعناء،  تقوم بمثل هذه الترصفات والس
ــذا املوضوع بالتحديد وتغييب  وال أعرف إْن كان ه
ــكل إنجازاً لقوى هذا  ــرية» سوف يش صوت «املس

املحور املرتبطة باملرشوع الصهيو – أمريكي.
ــاً إعالمية  ــاك حرب ــكار أّن هن ــن إن ــوم ال يمك الي
ــة العربية،  ــدول واألنظم ــربى تنتهجها بعض ال ك
ــن،  ــىل اليم ــا ع ــة، بحربه ــة إعالمي ــدة حربي كعقي
ــرياً أّن هذه الحرب بدأت تأخذ  واتضح للجميع أخ
ــاً وصوراً مختلفة بطريقة عملها ومفاعيلها  أنماط
ــوى اإلقليمية  ــاول هذه الق ــا، فاليوم تح ونتائجه
ــبه  ــكل ش ــالم اليمني املقاوم بش ــب دور اإلع تغيي
ــاف املعنويات، وما  ــس الحقائق وإضع كامل، لطم
ــرية» من قمر  ــة الحجب األخرية لقناة «املس عملي
ــذه القوى  ــىل إفالس ه ــات» ،إال دليل ع ــل س «ناي
ــي  ــو- أمريك ــرشوع الصهي ــور وامل ــة باملح املرتبط
ــة لهذا  ــوى املقاوم ــىل الق ــرب ع ــة بالح واملنخرط

املرشوع بشكل علني.
يف الفرتة املاضية، كنا نتحّدث عن مجموعة كبرية 
من املعارك اإلعالمية التي تستهدف صمود اليمن، 

ــائل اإلعالم التابعة لقوى   والتي قادتها بعض وس
العدوان عىل اليمن واملتحالفة مع املرشوع الصهيو 
ـ أمريكي، اما اليوم فقد أصبحنا نتحّدث عن تدخل 
ــار  ــكل ممنهج من قبل هذه القوى بمس علني وبش
ــداً وضع ما  ــوم ال يمكن أب ــة، فالي ــرب اإلعالمي الح
ــالم اليمني  ــىل حرية اإلع ــن تعّد ع ــرى أخرياً م ج
ــو-  ــرشوع الصهي ــة للم ــة العمال ــاوم إال يف خان املق
أمريكي، فعندما تنتهج هذه القوى واألنظمة نهجاً 
ــكل مبارش عىل اإلعالم اليمني  علنياً وعدائياً وبش
املقاوم، فهي تؤكد بما ال يقطع الشك أنها جزء من 
املرشوع الصهيو- أمريكي، الذي يستهدف ويرضب 

املنطقة وبقوة بهذه املرحلة.
ــىل  ع ــرب  الح أّن  ــداً  جي ــم  نعل ــا  لن ــبة  بالنس
ــكل ممنهج منذ  ــدأت بالتحديد وبش ــرية» ب «املس
ــة العدوان عىل  ــد بعد بداي ــام 2015م، وبالتحدي ع
اليمن، والتصدي واالنجاز اليمني والصمود الذي 
أذهل العالم ، وقد كان لـ«للمسرية» دور بارز يف هذا 
ــعة لتفاصيل العدوان  اإلنجاز عرب تغطيتها الواس
ــات اليمنية بالتصدي  عىل اليمن وحجم التضحي
ــتمّر هذا التصعيد ضّد  لهذا العدوان، وبعد ذلك اس
ــوم، نعيش مع  ــذ ذلك الحني إىل الي ــرية» ومن «املس
تصعيد ممنهج ضّد «املسرية» من قبل هذه القوى 
ــي، فالقناة  ــرشوع الصهيوـ  أمريك ــة مع امل املتحالف
تعاقب اليوم، ألنها كانت تعري محور العدوان عىل 
ــن وتربز الصمود والتضحيات اليمنية ، وألنها  اليم
ــّن  ــذ البداية للحرب اإلعالمية التي تش تصدت من
ــذ أكرث من ثالثة  ــل هذه القوى من ــّد اليمن من قب ض

ــطني ومع  ــوام، وألنها وقفت مع اليمن ومع فلس أع
ــاريع الصهيو –  ومع إلخ…، وفضحت حقيقة املش
أمريكية التي تستهدف املنطقة واليمن جزء منها.

ــوم تحاول بعض هذه القوى بعد تعرث أهداف  الي
ــّد  اليمن  ــوع معاركها ض ــدات حربها ومجم وأجن
ــة  ــوى املقاوم ــذه الق ــوت ه ــب ص ــكات وتغيي ، إس
اليمنية، كجزء من منهجية الحرب متعّددة الوجوه 
ــّن عىل  اليمن يف هذه  ــول واألنماط التي تش والفص
ــت واضحة لجميع  ــة، وهذه املعادلة أصبح املرحل
املتابعني، فالحرب التي تشّن اليوم وبشكل مبارش 
ــا، هي تأكيد رصيح  ــرية» لتغييب صوته عىل «املس
لطبيعة ومنهجية الحرب الرشسة التي تشّن اليوم 

عىل قوى املقاومة يف اليمن.
ــة التي  ــوى واألنظم ــع هذه الق ــوم عىل جمي الي
عملت أخرياً عىل محاولة تغييب صوت «املسرية»، 
ــقط  ــرتف اّن صوت هذه القناة قد هزمها وأس ان تع
ــم جميعاً انه بعد  ــة التوت األخرية، ونعل عنها ورق
ــائل إعالم  افتضاح الوجه التآمري الحقيقي لوس
ــرشوع الصهيو – أمريكي  ــوى املرتبطة بامل هذه الق
ــا موازنات  ــذه القوى ولديه ــي مّولت من قبل ه الت
ــّول  ــا، وتح ــات دول بحاله ــادل موازن ــنوية تع س
الكثريين من املهتمني باإلعالم العربي سواء كانوا 
ــاهدين ام متابعني ملسار ومهنية هذه الوسائل  مش
اإلعالمية إىل متابعة قنوات املقاومة العربية، التي 
ــة مواردها نقلة نوعية  ــكلت وعىل رغم محدودي ش
ــار اإلعالم العربي املهني إىل حّد كبري، وهذا  يف مس

ــت وأنفقت  ــذه القوى التي رصف ــج اليوم ه ما يزع
املليارات من الدوالرات عىل إعالمها الذي انكشف 
ــرف أنه إعالم  ــات الجميع يع ــه الحقيقي، وب وجه
ــم املرشوع الصهيو – أمريكي، وهو بعيد  ناطق باس
كّل البعد من طموحات وتطلعات الشعوب العربية، 
ــائل إعالم املقاومة التي هي يف  بعكس قنوات ووس
ــاً لتطلعات  ــد مفهوماً حقيقي ــر الكثريين تجّس نظ
ــاعية للتحّرر  ــة الس ــعوب العربي ــات الش وطموح
وهزيمة املرشوع الصهيو – أمريكي وأدواته، والذي 
يستهدف الشعوب العربية من املحيط إىل الخليج، 

وال يستثني أحداً باملطلق.
ــىل مرشوع تغييب  ــىل القائمني اليوم ع ختاماً،ع
ــار  ــرية»، أن يصّححوا مس ــكات صوت «املس وإس
ــة إفالس  ــذي يعكس حقيق ــس، وال ــم املفل إعالمه
ــو  ــرشوع الصهي ــني بامل ــه املرتبط ــرشوع ممّولي م
ــوا رضب اإلعالم العربي  ــي، فهم كلما حاول -أمريك
ــاوم يف  ــالم املق ــذا اإلع ــعبية ه ــتزيد ش ــاوم س املق
ــكل مبارش عىل  ــينعكس بش ــارع العربي، ما س الش
زيادة حجم القاعدة والجماهري العربية املنخرطة 
ــلوكاً باملرشوع املقاوم للمرشوع الصهيو –  فكراً وس
ــتهدف املنطقة كّل املنطقة اليوم،  أمريكي الذي يس
ــتبقى منارة  ــرية» فهي س ــاة «املس ــبة لقن وبالنس
صامدة رغم املحاوالت الظالمية إلخماد صورتها 

وصوتها ومقاومتها .
*كاتب وناشط سيايس ـ األردن.
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مواساتي لألمة العربية
سنان الصايدي

ــعوب  ــوايس الش ــزي ون ــدء نع يف الب
ــالمية يف مصابهم الجلل  ــة واإلس العربي
ــن  ــذي م ــر ال ــة، األم ــري األم ــوت ضم م
ــادات العميلة  ــم تعرية تلك القي خالله ت
ــة وجعلتنا  ــة وأخالقي ــم ديني من أي قي
ــلة من  ــم املخزية يف سلس ــرى حقيقته ن
ــات انتهجها حكام تلك الدول  االنبطاح
ــم يف موقف الخنوع والخضوع  وأظهرته
املذل للدول االستكبارية يف سبيل كسب 
رضاهم والعزة بعزهم متناسني قول الله 
تعاىل يف القرآن الكريم حيث                                  قال 
ــَن أَْوِلَياَء ِمن  ــُذوَن اْلَكاِفِري ــَن َيَتِّخ { اَلِّذي
َة  ــوَن ِعنَدُهُم اْلِعَزّ ــنَي ? أََيْبَتُغ ُدوِن اْلُمْؤِمِن

َة ِلَلِّه َجِميًعا }. َفِإَنّ اْلِعَزّ
ــن فضائح أمراء  ــأرسد لكم بعضاً م س
ــد  ــرب نهش جس ــا ع ــة يف أمتن الصهيوني
ــتيت خطاب العقل والوعي  األمة يف تش
ــتبداله بالخطاب الطائفي, خطاب  واس
ــني  ــاب املفلس ــه, خط ــاب ل ــن ال خط م
ــياً وفكرياً وثقافياً، فقد رأينا تلك  سياس
ــارة الفنت حتى  ــر إث ــدق عىل وت ــدول ت ال
ــفك فيه  ــال دام تس ــا يف اقتت ــزج بأهله ت
ــدد من  ــدث يف ع ــا ح ــاء كم ــاء األبري دم
ــض عالقات  ــم ببع ــي تربطه ــدول الت ال
ــة  ــك العالق ــح تل ــة لتصب ــة وأخوي ديني
ــب رضا أعداء  ــي الطريق املعبد يف كس ه
ــح الصهيونية العاملية ممثلة  األمة لصال
ــون  ــد قان ــال يوج ــل، ف ــكا وإرسائي بأمري
ــرف قبيل  ــي أو ع ــع دين ــرشي أو ترشي ب
ــاع  ــات اخض ــؤالء اإلمع ــل ه ــمح ملث يس

ــا  ــع معتقداته ــا وبي ــعوبهم وتركيعه ش
ــك  ــل التمس ــة مقاب ــاتها الديني ومقدس
ــوا يف  ــا ارتم ــن أجله ــي م ــلطة الت بالس
ــي نجحت  ــتكبار الت ــان دول االس أحض
ــتى  ــذرة بش ــا الق ــر مخططاته يف تمري
ــا بناه من  ــذ م ــتكماًال يف تنفي ــرق اس الط
سبقهم يف سيطرتهم عىل العالم العربي 
ــدد من كتبهم  ــالمي كما جاء يف ع واإلس
أبرزها (بروتوكوالت حكماء صهيون) .

ــتفق أمتنا من  ــم تس ــا هذا ل واىل يومن
ــا جراء  ــوا به ــي أصيب ــة الت ــر الصدم أث
ــة كرامتها  ــد األم ــذي أفق ــوت ال ــك امل ذل
ــخر ثرواتها يف خدمة اعداء  وعزتها وس
ــخر الرئيس  ــف س ــا كي ــا رأين ــه، كلن الل
ــه لها  ــعودية ووصف ــن الس ــي م األمريك
ــامة  ــرة الحلوب الذي قوبل بابتس بالبق
ــع وبعدها بفرتة قصرية  عبد ذليل ومطي
ذهب سيدهم ترامب لزيارتهم استعداداً 
ــمائة  ــم وبالفعل تم حلبهم خمس لحلبه
مليار دوالر يف ملح البرص مما أسال لعاب 
ــرة  ــك البق ــب تل ــرب لحل ــي دول الغ باق
ــم جعلت  ــخرية للعال ــي أصبحت س الت
ساستها يف هوان وذل ال يوصف ليكشف 
للعالم النقص الحاد يف القدرات العقلية 
ــأن ذلك  ــدرك ب ــا ن ــتها فكلن ــدى ساس ل
ــتورد  ــس غباء خلقياً أو وراثياً بل مس لي
ــة يعرفها الجميع،  له ارتباطات خارجي
فاتخذهم العالم هزوا ووصفهم بالحكام 
األغبياء نتيجة غبائهم السيايس“ حتى 
وصل بهم الحال اىل الذل والخنوع املهني 

ــها الرئيس  ــك االبتزازات التي مارس لتل
ــي يف حقهم، ومع هذا ويف خطوة  األمريك
ــم  ــتبدال دينه ــىل اس ــوا ع ــة أقدم جريئ
ــن بارك نقل  ــث كانوا أول م بدنياهم حي
السفارة األمريكية اىل القدس واالعرتاف 
ــاهد وجههم  ــا عاصمة إلرسائيل لنش به
ــح التي  ــن الفضائ ــلة م ــح يف سلس القبي
ــة خلف  ــك األنظم ــرت تل ــفت لنا تس كش
ــعارات الكاذبة  العباية الدينية ورفع الش
ــع  ــع م ــتمرار يف التطبي ــل واالس للتضلي
ــة  ــت الطاول ــن تح ــيل م ــدو اإلرسائي الع
ــم، ويف  ــة عليه ــور األم ــن أن تث ــاً م خوف
ــلة الفضائح  فضيحة مدوية ضمن سلس
ــبان حيث  ــم يكن لهم يف الحس حدث مال
ــيدهم ترامب عرب شاشات  خرج اليهم س
التلفزة وكشف املستور لألمة دون قصد 
ــعودية  فقال يف لقاء خاص له ( لوال الس
ــل يف ورطة كبرية يف الرشق  لكانت إرسائي
ــربق تنزل  ــت كلماته كال ــط ) فكان األوس
عىل رؤوس األمة لتعري مرة أخرى والة 
ــك أو يشء خفي  ــر، أما زال هناك ش األم
ــد املال  ــع به عبي ــذا حتى نقن ــرث من ه أك
ــالن ادعاءاتهم  ــس ببط ــي املدن الخليج
ــم ووقوفهم يف الجانب الخطأ  وافرتاءاته
ــتمرار يف تضليل واستحمار  يف ظل االس
ــم ككبش  ــاقون اىل حتفه ــعوب ويس الش

فداء يف خدمًة أعداء األمة.
ــابقاً ما يخص السياسة  فما ذكرناه س
ــة وكيف انتهاج  الخارجية لتلك األنظم
ــة للصهيونية  ــم طريق العمال والة أمره

ــا نحو  ــا أنظارن ــا إذا صوبن ــة، أم العاملي
ــب  ــرنى العج ــة س ــتهم الداخلي سياس
ــعوب ونهب  ــتحمار الش ــاب يف اس العج
ــواه وقمع الحريات  ــوال وتكتيم األف األم
ــيخ النمر  ــع عالم الدين الش كما حدث م
ــة الباطل  ــعب اىل مواجه الذي دعا الش
ــم  الته ــرشات  ع ــه  ل ــت  فوجه ــه  وأهل
ــص منه، كذلك اغتيال  واالباطيل للتخل
ــاً  ــذي كان بوق ــقجي ال ــي خاش الصحف
ــم  ــا له ــدا مطيع ــني وعب ــكر الظامل ملعس
ــل دائما نهايته  ولفرتة طويلة لكن الباط
ــات بينهم جعلته  ــة فحدثت خالف وخيم
ــهم  ــدرك خطأه فقرر الهروب من بطش ي
ــه  ــاب اىل أمريكا موطن الرش نفس والذه
حتى يبدأ يف كشف وفضح تلك األنظمة 
ــري عن  ــت يف التكف ــعه الوق ــم يس ــن ل ولك
ــي أرسع اىل  ــار امللك ــكان املنش ــه ف ذنب
ــا، هنا تم  ــه وإذابته ــع جثت ــه وتقطي قتل
ــدرك العالم  ــة لي ــرة الثالث ــم للم تعريته
ــة العميلة،  ــذه األنظم ــة وحقارة ه دموي
ومن املفارقات املضحكة يف تلك األنظمة 
ــي  امللك ــم  للحك ــع  تخض ــا  أنه ــة  الغبي
ــا  ــم دفاعه ــتبد وتزع ــوري املس الدكتات
ــعوب يف  ــة وحقوق الش ــن الديمقراطي ع
املنطقة...فيا زماننا هذا اضحك...فأشد 
ــك عاملاً  ــتحمار تجعل من ــات االس درج
ــرد نقطة صغرية  ــذه مج ــاً، وكل ه ومثقف
ــة العميلة  ــذه األنظم ــات ه ــر ظلم يف بح

للصهيونية العاملية. 
ــعوب العربية  ــزال الش ــذا الت ــع ه وم

ــذي طاَل  ــت ال ــر الوق ــالمية تنتظ واإلس
َعَلْيِه اَألَمُد حتى يصحو ضمري والة األمر 
ــه وصل حال األمة اىل  الذي بفضل غياب
ــة بيد الغرب كيف ومتى  أن يكونوا ألعوب
ــعوب مسلمة أن  ــاءوا، فهل علينا كش ش
ــرض عزرائيل ويخلصنا  ننتظر حتى يح
ــرك الجاد  ــار، أم علينا التح ــن هذا الع م
ــرة واحدة يف  ــؤولية ولو م ــل املس وتحم
ــذي  ــث ال ــرض الخبي ــك امل ــة ذل مواجه
نهش جسد األمة، فجاءت البشارات من 
ــث انطلقت رشارة ذلك  صوب اليمن حي
التحرك الجاد يف تطهري األمة من رجس 
الصهيونية وأذيالها فكان الرد من أمريكا 
ــكيل تحالف الرش بقيادة  حيث أعلن تش
تلك األنظمة العميلة وبدأ عدوانهم عىل 
ــا عاصفة  ــق عليه ــة أطل ــن يف عملي اليم
ــاء عىل ذلك التحرك، ولكن  الحزم للقض
ــة  ــي الرضب ــتكون ه ــاً س ــات فحتم هيه
ــيتم بها استئصال ذلك  القاضية التي س
املرض الخبيث من جسد األمة، وسيأتي 
ــتخالف  وعد الله ألوليائه بالنرص واالس
ــة بجيًل  ــة العميل ــك األنظم ــدال عن تل ب
ــه قرآنية يبني أمة تنهض  اىل أعىل  ثقافت
ــور يحرتم فيها  ــتويات الرقي والتط مس
ــوق الحريات التي  ــان وحق كرامة اإلنس
ــرتجاع مكانتها بني األمم  ــا من اس تمكنه
ــاً متفاخراً  ــلم صارخ ــا املس ــف فيه فيق
بانتمائه ألمة سيد خلق الله محمد صىل 

الله عليه وسلم وعىل آله.

عيل الدرواني

ــت املرة األوىل التي يعمل فيها تحالف العدوان  ليس
ــب والرتهيب، أو حتى  ــة تكميم األفواه بالرتغي بسياس
ــار وتقطيع األوصال، وليست املرة األوىل التي  باملنش
ــىل رشكات األقمار  ــاض إىل الضغط ع ــا الري تلجأ فيه
الصناعية لحجب قناة "املسرية" عن مدار النايلسات، 

فهذه هي املرة التاسعة.
ــباب والدوافع  ــدرك األس ــب أن ن ــن الصع ــس م ولي
ــد أن  ــاً بع ــا، خصوص ــرية" وحجبه ــكات "املس إلس
ــوكاالت االخبارية  ــدراً مهما لعدد من ال أصبحت مص
الدولية عىل مستوى الخرب املحيل، وإىل جانب املجازر 
ــعب اليمني، والتي  ــة التي ترتكب بحق الش املتوحش
ــي. أول ما يتبادر  ــرية" للرأي العام العامل تنقلها "املس
ــرية" تلك  ــماع خرب حجب قناة "املس إىل الذهن بعد س
ــف جبهات  ــاة من مختل ــي عرضتها القن ــاهد الت املش
القتال يف اليمن ال سيما يف جبهة الحدود الشمالية مع 
ممكلة آل سعود، لعمليات االغارة عىل خطوط الدفاع 
ــا، برضبات  ــا، ومحو آثاره ــعودية االوىل وتدمريه الس
ــاهد  ــال، وغريها من املش ــن األبط ــددة للمجاهدي مس
ــاهد  ــالم الحربي. تلك املش ــريا االع ــي وثقتها كام الت
ــه الحافيتني يدوس عىل  ــر املجاهد اليمني بقدمي تظه
ــا يف مواقع  ــرث تحصينا وتدريع ــز" األك ــة "اإلبرام دباب
ــاهد التي وثقت فرار  ــكرية، فضًال عن املش العدو العس
ــعوديني يف املالالت املدرعة  ــن الجنود الس العرشات م

أمام كالشنكوف يحمله مقاتل يمني.
ــة يف  ــح آي ــذي أصب ــي، ال ــاحل الغرب ــك يف الس كذل
ــطرتها  ــن خالل بطوالت س ــال م ــود واالستبس الصم
ــواعد أبطال الجيش واللجان الشعبية أمام أحدث  س
آلة عسكرية عىل مستوى املنطقة، وكيف تحولت تلك 
األرتال من املدرعات واآلليات العسكرية اىل أكوام من 
القش والخردة، وأدت اىل اخفاق أربع جوالت ومراحل 
ــزو والعدوان  ــف الغ ــكري لتحال ــد العس ــن التصعي م
ــة الحديدة،  ــىل أبواب مدين ــرست كل محاوالته ع وتك
ــواحلها،  ــت آلياته وعنارصه املرتزقة يف رمال س وغرق
ــري لعديد العدوان  ــتنزاف كب وتحولت تهامة اىل فخ اس

وعتاده.
ــرية" بدورها كانت سباقة يف عرض تلك   قناة "املس
ــيل والخارجي فكانت مادة  ــاهد للرأي العام املح املش
ــة وعجزها  ــوش املعادي ــة الجي ــف هشاش ــة تكش هام
ــا ونوعا مقابل  ــور الذي تمتلكه كم ــالح املتط رغم الس
ــذي  ــه وال ــىل الل ــوكل ع ــايف املت ــي الح ــد اليمن املجاه
ــتعراض  ــكرية اليوم محل اس أصبحت انجازاته العس
ــكرية  ــم الكليات واملراكز العس ــة يف أه وتحليل ودراس

عىل مستوى الواليات املتحدة االمريكية.
ــهدية البأس  ــا ملش ــرية" انعكاس ــت "املس ــا كان وكم
ــرآة واقعية للهوية  ــت أيضا م ــود اليماني، مثل والصم

ــدوان  للع ــة  املناهض ــة  والوطني ــعبية  الش ــة  اليمني
ــة عىل البالد  ــة الخارجية والوصاي ــة للهيمن والرافض
ــا ودينها وعروبتها،  ــزة عىل أصالتها يف ثقافته واملرتك
ــنوات من الحراك  وظهرت تجليات ذلك خالل أربع س
ــات  ــرات والوقف ــريات واملظاه ــري واملس ــعبي الكب الش
ــري من مظاهر  ــلحة وغريها الكث ــعبية القبلية املس الش
ــة  ــت الديني ــك بالثواب ــدي والتمس ــود والتح الصم

والوطنية العميقة يف وجدان الشعب العظيم.
وكانت فعاليات املولد النبوي الرشيف عىل صاحبه 
ــهدتها عدد  ــي ش ــالم،  الت ــالة والس ــل الص ــه افض وآل
ــع النظري، قد  ــم منقط ــذا العام بزخ ــن املحافظات ه م
ــعب والتفافه حول  ــرا لحيوية الش ــت تتويجا مبه مثل
ــكه بهويته الدينية الراسخة واستعداده  ثوابته وتمس

للتضحية يف سبيلها وحمايتها.
ــىل  ــرية" ع ــت "املس ــي حرص ــاهد الت ــذه املش كل ه
إبرازها للداخل والخارج تسببت يف ذلك الضيق الذي 
ــعر به قوى العدوان من تأثريات الصوت االعالمي  تش
ــي واملتميز  ــي املهن ــج االعالم ــادق والنه ــر والص الح
ــري عليه القناة مع بقية زمالئها من الوسائل  الذي تس
ــموعة واملقروءة،  ــة واملس ــة املرئي ــة الوطني االعالمي
ــع املاضية عدة  ــنوات األرب ــالل الس ــا تعقد خ وجعله
اجتماعات موسعة لقياداتها االعالمية وعىل مستوى 

الوزراء لبحث سبل مواجهة االعالم الوطني.

ــال، كانت االجتماعات املتكررة تخرج   بطبيعة الح
ــم   االعالمية  ــىل أن امرباطورياته ــد ع ــرة بالتأكي كل م
ا وكيفا قد هزمت  ــة كمًّ ــي تعج بها الفضاءات العربي الت
ــه  ــي املناهض للعدوان وعىل رأس ــام االعالم الوطن أم

قناة "املسرية".
ــا يواجهه  ــعب اليمني وم ــة الش ــر اىل طبيع وبالنظ
ــن صمود وبطوالت  ــدوان وحصار وما يصدره م من ع
ــتطيع قناة  وصور ملحمية، فإنه لن يكون غريبا أن تس
ــي تمتلكها  ــة الت ــات املتواضع ــرية" وباإلمكاني "املس
ــم فضاء  ــة، أن تزاح ــدق الكلم ــبيل ص ــا يف س وتوظفه
ــخرها تحالف  ــة التي يس ــة الضخم ــة االعالمي املكين
ــا  ــاً عليه ــة ُمنِفق ــه القبيح ــل صورت ــدوان لتجمي الع

مليارات الدوالرات دون جدوى.
ــام من  ــل أي ــي قب ــذي يأت ــت ال ــة التوقي ــن ناحي وم
ــاورات  ــاد جولة جديدة من املش ــد مفرتض النعق موع
ــون األول،  ــهر كان ــويد مطلع ش ــع عقدها يف الس املزم
ــة  ــدم الجدي ــلبية لع ــل دالالت س ــت يحم ــإن التوقي ف
ــري  ــية، وثانيا تش ــول السياس ــاب إىل الحل أوال يف الذه
ــكرية  ــد يف العمليات العس ــدوان للتصعي ــا الع إىل نواي
ــا، التصعيد  ــاحل الغربي أو غريه ــواء يف جبهة الس س
ــري الرتكاب املزيد  ــيرتافق مع التحض الذي كالعادة س
ــوى العدوان من  ــازر بحق املدنيني، وتخىش ق من املج

فضحها وتغطيتها.
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ــنني وتزخر بها األوراق  ــور الحقارة البرشية عىل مجرى الس ــق ص    تتدف
ــذم يف زمننا الحارض  ــتحوذ حروف ال ــن صفحات التاريخ؛ لتس ــوداء م الس
ــك الصفحات امللطخة بوحل االنحطاط حد  وعرصنا الحديث عىل أوىل تل
القتامة بما يمثله املرتزقة اليوم ؛ والكتابة عن هذه الفئة من اليمنيني اليوم ، 
والذين تحولوا إىل خاليا ارتزاقية متورطة يف صناعة  املآيس اليومية وتدمري 
ــباع رغبات  ــية وإش ــد إنجازات الطواغيت الوحش ــى التحتية وتمجي البن

عشاق الجريمة بالكثري من أنهار الدماء وجثث األبرياء من أبناء وطنهم!
ــأن هذه  ــون ب ــم ال يدرك ــة وه ــة دروب الخيان ــلك املرتزق ــف، يس   ولألس
ــبل الوعي  ــم س ــب عنه ــي تحج ــيطان الت ــوات الش ــي خط ــراءات ه اإلج
واإلدراك وتجلب لهم الدمار الكيل لكينونتهم البرشية وفطرتهم اإلنسانية 
ــاخ شياطينة وكائنات غريبة معطلة وفارغة من كل  حتى يتحولوا إىل أمس

املحتويات القيِّمة واملعطيات اإليجابية.
ــهد العام واملدى  ــتغراب لوحة املش ــح صور التعجب واالس    وهنا تكتس
ــعب  ــذي وصل اليه املرتزقة وذلك يف أعني الكثري من أبناء الش ــع ال الالمتوق
اليمني األحرار ممن لم تدنس مبادئهم الوطنية برجس الخيانة تجاه تلك 
ــف املقززة التي يتباهى بها عتاولة االرتزاق من أبناء جلدتهم وبدون  املواق
ــاوي واالنحطاط  ــقوط املته ــن حاالت الس ــوا إليه م ــا وصل ــم مل إدراك منه

الفاحش وتتوالد تلقائيا العديد من التساؤالت..
ــي بحب الوطن وهو يرتمي يف أحضان  ــف ملرتزق امتالك جرأة التغن فكي
ــع وطينته وكرامته وعزته يف  ــن دمروه ويقتات من فضالتهم بما يكفي لبي م

مزاد الخزي والعار؟!
  وكيف ملرتزق أن يتحدث عن استقالل وسيادة الوطن وهو املرتهن العبد 
ــتنقع  ــه يف مس ــذي أباح بالده بجوها وبرها وبحرها ورمي بنفس ــل ال الذلي

املهانة لتدوسه أقدام الغزاة ذهابا وإيابا؟!
ــذي تنازل عن رشفه  ــزق أن يتحدث عن رشف الوطن وهو ال ــف ملرت    وكي

وسافر إىل بالد أخرى ليقبض ثمن الهتك واالستباحة؟!  
ــد فضله وهو  ــان عليه وجح ــه إىل وطن ه ــب نفس ــف ملرتزق أن ينس وكي
ــوارعه وحاراته وأكل من خرياته وتعلم  ــذي ولد فيه وترعرع وتربى يف ش ال
ــه يف خارصته بينما  ــه؛ ليمد يده بخنجر الغدر ويطعن ــه وجامعات يف مدارس

يده األخرى تمتد لتصافح األعداء وتساندهم يف احتالل الوطن؟!
ــات  املفارق ــتبقى  س ــاؤالتنا  تس ــار  مضم يف  ــف  كي ــتقرت  اس ــا  ومهم
والتناقضات ترافقها يف كل مساراتها واتجاهاتها؛ ففي دكتاتورية االرتزاق 
لن نرى إال فاقدي الصواب من املغفلني و الحمقى ؛ املختومة قلوبهم بطابع 
ــاوة  ــراة الجمود ؛ واملغطاة أبصارهم بغش ــورة عقولهم يف دئ ــذل ؛ واملأس ال
ــملهم قانون العفو الوطني ولن يسقط عن  الحقد والكراهية؛ والذين لن يش

كاهلهم جرم الخيانة ولن تكف أرواح الشهداء عن مالحقتهم.


