
ــران؟ وهل موجودة فعًال أم مجرد دعاية؟ وهل أخطأ  ت من إي هل جــاء
السعوديون عندما رفضوا مبادرة إماراتية لشق التحالف "الحوثي الصالحي"؟

ال نجادل بأن جماعة "انصار الله" الحوثية تحتل مكان الصدارة على قائمة 
اعداء االسرة الحاكمة في الرياض، لكن العداء السعودي االكبر هو للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، الذي اذا ذكرت اسمه ثالث مرات امام اي مسؤول 
كبير فيها فإنه سيغمى عليه فورًا، من شدة الحقد والكراهية لهذا الرجل، 
الذي يجمع الكثيرون على انه احد ابرز دهاة اليمن، ان لم يكن أدهاهم، فمن 

يجرؤ على حكم اليمن "الموحد" اكثر من ثالثين عامًا؟
الحقد السعودي على الرئيس صالح نابع من كونه كان حليفًا رئيسيًا لهم 
في اليمن، وكتبت له حياة جديدة بعد ان انقذوه من موت محقق عندما 
جرى نقله الى الرياض وهو يتأرجح بين الحياة والموت بعد نجاته من محاولة 
اغتيال استهدفته في مسجد الرئاسة اثناء ادائه- ومجموعة من مساعديه 

الخلص- صالة الجمعة.
يقارن البعض معاملة المسؤولين السعوديين للرئيس صالح بمعاملتهم 
ــده رفيق، واآلن عبد ربــه منصور هــادي،  للسيد سعد الحريري، وقبله وال
فالقاعدة تقول انــه ما دمــت قبلت ان تكون حليفًا للقصر السعودي، فإن 
عليك ان تكون تابعًا، وهذه القاعدة التي رفضها الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي، كانت وما زالت العقدة الرئيسية امام منشار تطور العالقات السعودية 

المصرية، وهذه قصة اخرى.
*** 

نعود الى الرئيس صالح، ونقول ان احد ابرز اسباب مراوحة التدخل العسكري 
السعودي في اليمن مكانه، وعدم تحقيق اي من اهدافه سلمًا او حربًا، هو 
الموقف الرسمي السعودي العدائي من الرئيس صالح، (طبعًا ال ننسى صمود 
اليمنيين المدافعين عن ارضهم وكرامتهم في وجه الــعــدوان)، فاالمراء 
السعوديون الكبار تفاوضوا مع نظرائهم الحوثيين في الرياض وظهران 
الجنوب، رغم انهم "عمالء" المجوس، و"عبدة النار"، و"ابناء المتعة"، حسب 
االدبيات السياسية السعودية، وتوصلوا معهم الى اتفاقات وتفاهمات، ولكنهم 
رفضوا رفضًا مطلقًا اي حوار مع الرئيس صالح، وربما هذا من اسباب فشل الحوار 

مع الحوثيين، وانهيار االتفاقات التي نتجت عنه.
مصدر يمني موثوق اكد لنا ان دولة االمارات حاولت ان تفتح حوارًا بين هؤالء، 
اي السعوديين، والرئيس صالح عبر قناة ابنه احمد الذي كان سفيرًا في ابو ظبي، 
وما زال يقيم فيها، وفعًال ارسلته على ظهر طائرة خاصة الى الرياض قبل 
ثالث سنوات للقاء االمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وكان الهدف إحداث 
شرخ في التحالف "الحوثي الصالحي"، وهي مبادرة وصفت بأنها ذكية بالنظر الى 
التحالف "المصلحي" بين الطرفين (صالح والحوثي)، حسب التحليل االماراتي، 
حيث قاتل االول الثاني ست مرات، ولكن اللقاء لم ينجح بسبب المعاملة المهينة 
التي تلقاها نجل الرئيس اليمني السابق من قبل مضيفه السعودي، الذي اصر 
على تفتيشه ذاتيًا، وتهجم على والده بطريقة بشعة، ووصفه بنكران للجميل.

القيادة السعودية ارادت اكثر من مرة التخلص من الرئيس صالح قتًال، وكان 
آخر محاولة يوم ١٥ تشرين االول (اكتوبر) الماضي، عندما قصفت طائرات 
عاصفة حزمها مجلس عزاء في صنعاء، بعد وصول معلومات عن وجوده، 
اي الرئيس صالح، في المجلس، فكانت النتيجة مجزرة راح ضيحتها ١٤٠ 
شخصا اعترفت لجنة التحقيق السعودية بارتكابها، واكدت انها تمت بناء 

على معلومات مغلوطة.
الخميس خرج الرئيس صالح، وترأس اجتماعًا ألمانة حزب المؤتمر الذي 
يرأسه في محافظة البيضاء، وخرج مهددًا القيادة السعودية ودول التحالف 

ستخدم بعد، 
ُ
المنضوية تحت لوائها، بأن لديه صواريخ بعيدة المدى لم ت

وقال لهم بلهجة تحد انزلوا الى الميدان، وقاتلوا كفارس لفارس.. وحذرهم 
:"الطائرات والصواريخ االمريكية التي حولت اليمن الى حقل تجارب فشلت في 
افغانستان وستفشل في اليمن"، وخاطبهم: "اوقفوا طلعات طيرانكم سنوقف 
صواريخنا وتعالوا للحوار"، وختم خطابه بعبارة استفزازية: "نحن منذ ٢٦ 
آذار (مارس)، اي يوم انطالق طائرات "عاصفة الحزم" في عدوانها واقفون 
وقوف الرجال والجبال.. لن نحني هاماتنا على االطالق امام ١٦ دولة عضو في 

التحالف تعتدي علينا".
ال نستبعد ان ما يقوله الرئيس صالح عن وجــود صواريخ بعيدة المدى 
لم تستخدم بعد صحيح، فاذا كانت صواريخ ايران وتكنولوجيتها المعقدة 
والمتقدمة وصلت الى قطاع غزة المحاصر الذي ال تزيد مساحته عن ١٥٠ ميًال 
مربعًا، فإنه ليس من الصعوبة وصولها الى اليمن الذي يطل على الفي كيلومتر 
من الشواطئ المفتوحة على المحيط الهندي والبحر االحمر، حيث ال تبعد ايران 

اال مئات الكيلومترات فقط.
الــصــاروخ اليمني (يوخند) الــذي اصــاب الفرقاطة السعودية امــام ميناء 
الحديدة، وقتل واصاب بعض بحارتها (السعوديون يقولون انه زورق صغير 
يقوده انتحاري)، ونظيره اآلخر الذي قصف سفينة اماراتية قبله، وفي المكان 
نفسه تقريبًا، احد االدلة على دخول التحالف "الحوثي الصالحي" عهد الصواريخ 

االيرانية من اوسع ابوابه، االمر الذي سيزيد من تعقيدات الحرب اليمنية في 
المستقبل القريب.

فإذا كانت "عاصفة الحزم" تتحالف مع دونالد ترامب، وتنفق المليارات لشراء 
طائرات وصواريخ وذخائر حديثة من امريكا وبريطانيا والمانيا، فِلَم تستغرب 
"دول العاصفة" لجوء اليمن الى ايران بحثا عن السالح بعد ان طال امد الحرب، 
وفشلت المفاوضات، واعلنت احدى منظمات االمم المتحدة ان سبعة ماليين 
يمني يعيشون على وجبة واحدة في اليوم، واحيانًا نصف وجبة، وان هناك ٧٥٠ 

الف طفل يعانون من سوء التغذية، هذا اذا وجدت؟
***

تهديد الرئيس صالح بالصواريخ بعيدة المدى قد يعتبره البعض نوعًا من 
الدعاية، ولكننا، وحسب معلومات موثقة لدينا، ال نراه كذلك، ويجب أخذه بعين 
االعتبار، الن المكابرة واالستكبار في هذا المضمار تعطي نتائج عكسية تمامًا.

جون كيري وزير الخارجية االمريكية السابق فهم الوضع الحقيقي في اليمن، 
وتقدم بمبادرة تطالب بقيادة يمنية جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
والهدف هو تقديم سلم للسعودية وحلفائها للنزول عن شجرة الحرب، ولكنها 

رفضتها بضغط من حلفائها.
حلفاء السعودية يجلسون اآلن وجهًا لوجه مع ممثلي السلطات السورية في 
ع طال، وليس امام القيادة في الرياض غير فعل الشيء نفسه مع  جنيف بعد تمنُّ
التحالف "الحوثي الصالحي"، والتخلي عن معادلة التبعية وثقافة الكفيل مع اليمنيين، 
فسقوط اللواء احمد سيف اليافعي، نائب رئيس هيئة اركان الجيش اليمني التابع 
لهادي بصاروخ حوثي استهدف موكبه خارج ميناء المخا، مؤشر خطير، يضاف الى 
مؤشرات اخرى، تفيد بأن استمرار الحرب في اليمن ليس في صالحها وتحالفها، 

فيومًا بعد يوم نكتشف ان الصواريخ باتت اكثر دقة وأبعد مدى.
"التحالف العربي" الذي شكلته السعودية بزعامتها لم ينجح حتى اآلن في 
دخول صنعاء فاتحًا، فليدخلها ممثلوه مفاوضين، وبحضور جميع االطراف، 
ودون وسطاء لوقف الحرب وتقليص الخسائر، فاليمن لم يكن، ولن يكون، 
تحت وصاية او كفالة أحد، والتاريخ الذي يمتد آلالف االعــوام خير شاهد 

على ما نقول.

تأسست عام ١٩٨٢م
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«هيثم» المرتزق الفاشل 
ورهان اإلمارات الخاسر
 أحمد الردفاني

اختيار دولــة اإلمــــارات شريكة السعودية 
األبرز في تحالف حربها العدوانية القذرة على 
الشعب اليمني للمرتزق هيثم قاسم طاهر 
لقيادة عمليات عدوانها على بــاب المندب 
«معركة المخا» يعكس حقيقة غباء محمد زايد 
والــذي أظهر في هذا االختيار حماقة ال تقل 
عن حماقة توريط الطامح الواهم «ولي ولي» 
العهد السعودي محمد سلمان له في المشاركة 
بالعدوان على شعب صنع واحــدة من أعظم 

الحضارات اإلنسانية في العالم.
يكمن الغباء هنا في عــدم تفريق اإلماراتي 
المدلل بين االسم والفعل ألن األسماء ال تعلل 
وهيثم «أبو شنب سابقًا» ليس أكثر من قط اغتر 
بشنبه واعتقد في الماضي أن توليه عددًا من 
المناصب العسكرية هي بسبب انتمائه المناطقي 
صقل 

ُ
بدًال عن الموهبة والحنكة القيادية التي ت

كتسب من ميادين القتال.. 
ُ
بالتأهيل والخبرة وت

وال الشنب بديل عن الفعل.. تضخم الوهم عنده 
في دوره الدموي المناطقي الحاقد في أحداث 
مجزرة ١٣ يناير ١٩٨٦م، حاله ال يختلف عن 
دور السفاح هادي في تلك الكارثة التي ذهب 

ضحيتها آالف اليمنيين بمدينة عدن.
المرتزق هيثم أو «قط» محمد زايد يعد من 
أفشل وأجبن القادة العسكريين في اليمن وهذا 
ال نقوله للتشهير بمرتزق عميل، بل نتحدث 
عن تاريخ من الفشل لهيثم، وآخــر فضائحه 
في معارك الساحل الغربي اليمني الذي سيقبر 
طموح «المحمدين» في رمالها ويطوي صمود 

رجال اليمن األبطال سيرتهما الى األبد.
فهنيئًا لــإلمــارات «قطها» العمالق «هيثم 
شنبو» الذي صاحب الفشل سيرته العسكرية 
في مختلف المعارك وحتى أعاده مولى نعمته 
للعمل في غرفة عمليات معارك باب المندب 

الخاسرة.
وهنا البــد من التذكير لفترة ما قبل إعــادة 
تحقيق الــوحــدة اليمنية وتحديدًا الــى مطلع 
لف حينها 

ُ
ثمانينيات القرن الماضي والتي ك

المرتزق هيثم بقيادة سرية في إطار ما كانت 
تسمى بقوات اليمن الديمقراطية لدعم التحالف 
العسكري االثيوبي ضد الصومال أثناء الحرب 
على إقليم أوجادين النفطي الذي أراد الرئيس 
الصومالي محمد سياد بري استعادته، ليس ذلك 
فحسب بل لقد كــان السقوط المريع والفشل 
«أبو شنب سابقًا» في حــرب مؤامرة  الذريع لـ
االنفصال التي دعمت خليجيًا وبدرجة رئيسية 
من االمــارات والسعودية عام ١٩٩٤م، والتي 

فر على إثرها المرتزق هيثم الى خارج اليمن..
ننصح اإلمــارات والعقالء من أوالد المرحوم 
ــب الــلــه ثـــراه- أن  الشيخ زايـــد آل نهيان -طــيَّ
يسحبوا جنودهم من اليمن فورًا وأال يغامروا 
بمكانة االمــارات التي صنعها والدهم الحكيم 
ويضعوا مستقبل بالدهم على كف مرتزق فاشل 
وخسر كل المعارك التي خاضها، وأن يحافظوا 
على عالقاتهم مع الشعب اليمني كله، أفضل 
من المراهنة على تجنيد حفنة من المرتزقة لن 
يحققوا طموح الصبي المغرور الذي يسعى الى 
تحويل اإلمــارات الى دولة استعمارية بعد أن 
كانت مستعمرة، بزجها في المشاركة بالعدوان 

الذي تقوده السعودية على اليمن.
ونقول لذلك الغر: يا شيخ محمد أال تفهم.. أّال 
تعقل حافظ على العالقة التاريخية لبالدك مع 
الشعب اليمني، خاصة بعد أن ثبت لك أن جنودك 
لم يذهبوا في رحلة سياحية لليمن، الذي أوالده 
ورجاله وجباله سيجعلون من أرضهم مقبرة لكل 
الغزاة والمعتدين، وإن لم تقرأ التاريخ يكفي 
أن نذكرك بصاروخ التوشكا ونهاية جنودك 
وضــبــاطــك الــذيــن عـــادوا الــى أبــوظــبــي نعوشًا 

محمولة على األكتاف.
قلنا مرارًا وتكرارًا حافظ على العالقة التاريخية 
بين البلدين الشقيقين.. لكنك لألسف لم تسمع 
نصيحة الناصحين بعد أن تحولت يا شيخ محمد 
بن زائد الى عسكري مخبر تابع لمحمد سلمان..

ومع ذلك نكرر.. لم يفت األوان بعد..

 عبدالباري عطوان

صواريخ صالح التي هدد بها السعودية 
ولم يستخدمها بعد.. 

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

ــأس مــن تجديد الحديث عــن األمــور  ال ب
المؤلمة .. ففي اإلعادة إفادة ، حتى لو أن األلم 

نفسه يرفض المغادرة لننساه ونتذكره.
í يكفي أننا في زمن قتل الشعب اليمني 
وتدمير مقدراته باسم شرعية يمنية صارت 
بؤرة تختزل مفهوم السقوط الوطني البشع.
í محسوبون على اليمن بل " وشرعيون 
" -كما يكررون- لكنهم يمارسون اإلخفاء 
الشهري لخمسة وسبعين مليارا هي المرتبات 
التي تمثل الــدورة االقتصادية للحياة ثم 
يكررون إطالالتهم من القنوات الفضائية 

ليتحدثوا عن اليمن وتحرير اليمن.
í  وال يوازي ذلك في البشاعة إال حكوميون 
آخــرون يمضغون التعاسة على طريقتهم 
فيستكثرون على شعبهم حتى وضعه في 
صــورة تفاصيل ما يحدث، وماهي الصورة 
واألفق والخيارات المتاحة؟ بل إنهم ما يزالون 
عند ذات الركون والرهان على أن يأتي الحل 
من الظالمين والمغضوب عليهم .. الضآلين 

.. (منتهى الحماقة واالستغفال)!
í هل هناك أبشع من مسئولين يتجاهلون 
كون أن طفًال يمنيًا يموت بالقتل أو الجوع 
وغياب الرعاية الحياتية والصحية كل عشر 
دقــائــق ..؟ اليـــزال موسم سقوط األقنعة 
يواصل الحضور وجــذوة الــعــدوان متقدة، 
فيما كبار القوم دائخون في غيبوبة الزمن .

í األدهى واألمــّر أن االستخفاف بالعقول 
والــعــبــث بــالــقــلــوب وصـــل بــالــعــدو الــعــربــي 
(الشقيق) واألجنبي (الصديق) درجة الجمع 
بين إثبات وجهه القبيح وبين إصراره على 

دعوتنا المتداح جماله .
í حتى بــالد فــارس التي جــاءت ماكينات 
ــل شــعــبــه مـــن أجلها  ــت تــدمــيــر الــيــمــن وق
ــدور العدواني على طريقتها  استمرأت ال
فتحولت التصريحات اإليــرانــيــة إلــى وقــود 
ــي، مـــرة بـــأن صــنــعــاء صــارت  ــعــرب للحقد ال
العاصمة الرابعة المتشحة بثياب طهران ، 
وأخرى بحديث القواعد والصواريخ ، وثالثة 
باستمراء مهزلة القول: سننسحب من اليمن 
.. وال عزاء لسفينة الماء التي غادرت مضيق 
هرمز وفقدت البوصلة فلم تصل الحديدة 

حتى الساعة .
í الكارثة أن داخل اليمن من المغرر بهم 
من ال يــزال غير قــادر على التقاط دروس 
حرب اإلهالك المدفوعة بالغطرسة ، فصار 
يتعاطى مع احتراب مناطقي داخلي على ذمة 
َوْهم األقاليم ليصبح حال لسان هؤالء وأولئك 

من الخاسرين القول الفاجر :
وكنت فتى من جند إبليس فارتقى ..
بَي الحال حتى صار إبليس من جندي.

í حكمتك يارب

.. حكمتك 
يا رب..!!

ــعــم الــمــرجــلــة يــا بــو حمد نــشــمــي ون
ــزعــيــم ـــــت  ال ــــأن ان ــم ب ــعــال ــل اثـــبـــت ل

ــنــه أســد شــبــل األســـد يطلع أســـد واب
اشهد بأنك شهم  تــاريــخــك  سليم

ثــابــت فــي أرضـــك وغــيــرك قــد شــرد
ــغــرب كــلــه والنعيم رفــضــت مـــال ال

ـــو فــوقــه زبــد الــبــحــر يــفــضــل بــحــر ول
ال هــاجــت أمـــواجـــه يــحــولــهــا هشيم

عــقــود فــي حكمك ومـــا خــنــت  البلد
ــحــر مــا يــطــلــع  لئيم والــحــر وابــــن ال

ـــارحـــة يـــاصـــقـــر فــكــيــت الــعــقــد ـــب ال
ــي منهو الرجيم برهنت للشعب األب

فضحت مــن فــي مقتل الحمدي أعد
فضحت من يبغى اليمن تبقى جحيم

ــــراب بحكمك يــا أســد مــا هــزتــك أع
بـــارع وكــنــت الــقــائــد الشهم الحكيم

مــن يجهل إنــجــازك فــذا عــنــده عقد
صابه زهيمر أو مــرض عنده قديم

ــشــعــب دائـــــم لــألبــد ــصــف ال صــفــك ب
ــكــون حــاكــم أو مـــواطـــن أو زعــيــم ت

ـــت ولـــد ـــهـــا جـــاب ــفــخــر أن ــقــيــس ت ــل ب
مثل الزعيم مــن نسلها ماهو مقيم

أنـــتم  الزعيـــــم

ياسين «سعود» نعمان!
نسي ياسين سعيد نعمان أنه سفير 
لليمن ويضع نفسه في موقع المطية 

أو الدمية هو وعبدالملك المخالفي 
ويظهران وكأنهما يتبعان 

مــوظــفــًا يــعــمــل في 
قسم بإحدى دوائر 
وزارة الــخــارجــيــة 

السعودية.
من المؤسف أن 
يــتــحــول يــاســيــن 
ســـعـــيـــد نــعــمــان 
األممي وعبدالملك 
المخالفي القومجي 
ت  ا و د أ لــــــــــى  ا

رخــيــصــة بيد 
الرجعية التي 
ظل الرجالن 
ــعــشــرات  ل

السنين يتغنون بعدائها.. فلعنة الله 
على المال الذي يدنس حتى المبادئ 
ــنــاس  ــم عــنــد صــغــار ال ــي ــق وال
الـــذيـــن كــنــا نحسبهم 
ــوا إّال  كبارًا ولكنهم أب
أن يضعوا أنفسهم في 
مــكــانــهــم الطبيعي 
الــــــذي ارتـــضـــوه 
ألنــــفــــســــهــــم.. 
وهــنــاك أنـــاس ال 
يرضون العيش 
سوى في المكان 
ـــق حــيــث  ـــي ـــســـح ال
ــحــشــرات  تــعــيــش ال
والـــقـــوارض ومنهم 
ــــن ســـعـــود  ــــاســــي ي

نعمان..

اليدومي والسخرية من دماء الشعب اليمني
يتباكى الــمــرتــزق الــيــدومــي على دمــاء 
السعوديين واإلماراتيين الذين يعتدون 

على بالدنا وشعبنا..
ال يكترث اإلرهابي اليدومي بدماء أكثر 
من مائة ألف شهيد وجريح من ابناء الشعب 
اليمني األبــريــاء الذين ُيقصفون بأسلحة 

محرمة دوليًا..
أطفال اليمن.. نساؤها.. رجالها، رموزها، 
جنودها، ال يعنون لليدومي وال للمخالفي وال 
جباري وال ياسين سعيد نعمان وال العتواني 
وال العليمي وال العرادة وال بن دغر وبقية 
الصعاليك شيئًا.. فهم يعتبرون دماء أبناء 
الشعب مـــاء.. طالما يتمتعون بوجبات 

الكبسة. باألمس يخرج الدجال اليدومي 
ـــذي ال يـــرى أبــعــد مــن أنــفــه ليعظ من  ال
أسماهم «المصابين بقصر النظر» بأن 
المعتدين على بالدنا وشعبنا يسكبون على 
أرضنا دماء وليس ماء- في تودد وتقرب 
لــإلمــارات.. لكن هــذا الــذي عــذب وسفك 
دماء شباب اليمن عندما كان مسئوًال أمنيًا 
يعتقد أن دماء اليمنيين ماء ومباحة.. وأن 
ما تقترفه السعودية واإلمارات بحق ابناء 

الشعب جائز..
حقًا.. اليمن، ال يمكن بعد هذه الدماء 
والــدمــار أن تتسع ألمثال هــؤالء العمالء 

المرتزقة!!

افتحوا منازل 
المرتزقة للنازحين!!

يحز في النفس عندما تجد منازل 
ـــعـــدوان ومــرتــزقــتــه  كــبــار عــمــالء ال
العائشين في فنادق الرياض وغيرها 
سواًء منها في العاصمة صنعاء أو في 
بقية محافظات الجمهورية سليمة 
وحولها حراسة لحمايتها والحفاظ 
عليها، في الوقت الذي نجد أن هناك 
أكثر من ٣ ماليين مواطن أصبحوا 
نازحين بعد أن دمرت منازلهم بسبب 
االحداثيات التي يقدمها المرتزقة 
للعدوان وتزويده بمعلومات كاذبة 
عقد فيها اجتماعات لقيادات 

ُ
بأنه ت

من المؤتمر وأنصار الله، في تعمد 
واســتــقــصــاد عــلــى إبــــادة مــن فيها 
وتدميرها.. فلماذا ال يتم فتح منازل 
الــعــمــالء والــمــرتــزقــة ليسكن فيها 
ـــْن ُدمـــرت منازلهم  ــنــازحــون أو َم ال
ــم يعد بمقدورهم إيــجــاد مــأوى  ول

ألسرهم؟!

الشهيد هيكل
أحيا الشارع اليمني الذكرى السنوية األولى لرحيل أبرز سياسيي ومفكري العالم العربي 
االستاذ محمد حسنين هيكل الذي توفي في ١٧ فبراير ٢٠١٦م عن عمر ٩٣ سنة والذي 
كان شاهدًا على حقبة طويلة من الزمن حفلت بالعديد من األحداث والنكبات واالنتصارات.. 
هيكل على الــدوام كان له مواقف شجاعة وصريحة وجريئة من سياسات السعودية في 
المنطقة وغيرها، وال يستبعد أن تكون قد انتقمت منه بسبب انتقاداته لشنها عدوانًا سافرًا 

على اليمن.

حذرهم هيكل بأن اليمن فتاكة وشعبها جبار وسيمنون بهزيمة ساحقة وتوقع 
أن تؤدي الحرب على اليمن الى تغيير خطير على مستوى المنطقة.

األبرز الشارع اليمني المفكر العربي الراحل محمد حسنين هيكل الذي كان صوته 
الوحيد عربيًا يجلجل ضد العدوان على اليمن وظل يدافع عن مظلومية الشعب 

اليمني في زمن اختفت فيه األصوات الواعية الصادقة.
وفي هذه الذكرى األولى يقول الشارع اليمني سالم على الناصري الذي ال يموت «هيكل»..

دواعش تدخل عدن بقبعات زرقاء
احتوت السعودية الخالف الذي تسبب بإغالق 
مطار عدن الدولي ليس حبًا باليمن واليمنيين وإنما 
الستكمال رحالت نقل عناصر داعش والقاعدة من 

العراق وسوريا عبر تركيا الى اليمن!
ناصر هادي اصبح يستقبل المجاميع اإلرهابية 

عبر رحالت سرية تمولها السعودية ودول خليجية 
في ظل صمت دولي مخيف.

وبالمقابل تغلق السعودية مطار صنعاء الدولي 
وميناء الحديدة بالقوة وتمنع دخــول األدويــة 
واألغذية أو نقل الجرحى أو المرضى الذين يصعب 

تطبيبهم في اليمن.
المقارنة تظهر مــدى تــواطــؤ مجلس األمــن 
والمجتمع الدولي مع اإلرهابيين وتسهيل نقلهم، 
ولم يعد ينقص داعش إّال ارتداء القبعات الزرقاء.

تعرض الشعب الفلسطيني في تاريخه لنكبتين، األولى في عام ٤٨م، والثانية بتولي  
محمود عباس مسئولية السلطة الفلسطينية والذي باع القضية والدم والتراب 
الفلسطيني ومآذن القدس وثالث الحرمين الشريفين.. عباس فرط بقضية عادلة لألمة 
العربية واالسالمية وأصبح الشعب الفلسطيني يعيش التشرد والضياع، ولم يكتف بذلك 
بل ذهب الى المتاجرة بقضايا عادلة للشعوب العربية وفي المقدمة قضية الشعب اليمني 
الذي يواجه عدوانًا همجيًا تقوده السعودية منذ عامين.. حيث مارس عباس دور مرتزق 
قصف 

ُ
محترف بتأييده العدوان السعودي على اليمن ولم يتردد أن يرقص الدبكة وصنعاء ت

قصف غزة بصواريخ بني صهيون.
ُ
بصواريخ آل سعود مثلما ت

مواقف عباس المخجلة ال تختلف تجاه اليمن عن مرتزقة بالك ووتر.. فلم يراِع عالقة 
تاريخية تربط شعبين شقيقين، وال مصلحة القضية الفسطينية وهرول وراء المال السعودي 
المدنس، ولم يكترث بالمواقف المبدئية للشعب اليمني المساندة والداعمة لقضية اخوانهم 
أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم.. كما لم يخجل هذا العباس من آالف اليمنيين الذين سقطوا 
شهداء ورووا بدمائهم التراب الفلسطيني المقدس الى جانب ابطال فتح.. والجبهة الشعبية.. 

والجبهة الديمقراطية ومختلف الفصائل الفلسطينية..
وتناسى عباس وبكل وقاحة األدوار العظيمة للزعيم علي عبدالله صالح تجاه القضية 
الفلسطينية وما عانى ويعانيه الشعب اليمني إزاء مواقفه المبدئية الثابتة تجاه اشقائه أبناء 
فلسطين الكرام.. تناسى بأساليب األوغاد حتى تبرعات نساء اليمن وذهب ليرقص في بالط 
قاتلي الشعب اليمني وبائعي القضية الفلسطينية من أسياده.. فعًال عباس نكبة فقد محا 
في سنوات تاريخ شعب عظيم كان يقوده الشهيد أبو عمار «رحمة الله تغشاه» الى النصر.. 

لألسف لم تعد تعني عباس القضية الفلسطينية بقدر ما أصبح مهتمًا بسرقة أموال الشعب 
الفلسطيني واستثمارها في الخارج.. كل االنتصارات التي قادها أبو عمار وقــادة الثورة 

لها عباس الى هزائم وصفقات تتم في غرف النوم. الفلسطينية حوَّ
وبسبب برتوكوالت عهده األسود تمزق الفلسطينيون الى قسمين وخرجت حماس الى غزة 

وبسببه أيضًا غابت القضية الفلسطينية عن المحافل الدولية والعربية.
إن الشعب اليمني يتطلع من اشقائه في فلسطين وخصوصًا من قيادات واعضاء حركة فتح 
ومختلف الفصائل الفلسطينية األحرار أن يعلنوا رفضهم وعدم تأييدهم أو مشاركتهم في 
تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد اليمن.. وأال يسمحوا للعميل محمود عباس أن 
يتاجر بالقضية العادلة لشعبهم والتي تمثل قضية عربية يجري الزج بها في صفقات قذرة 
طمعًا في الحصول على األموال الخليجية المدنسة خصوصًا وأن فلسطين، تتصدر أجندة تآمر 
اعداء امتنا وقد ألحق عباس بها خسائر أكثر من نيتنياهو، على الرغم من أنه وصل الى رأس 

القيادة وكانت العديد من الحلول للقضية الفلسطينية جاهزة فنسفها جميعًا.

اليمن.. وبرتوكوالت عباس
محمد أنعم


