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ــأن عاصفة  ــت أمريكا ب عندما أحس
ــق  ــا تحقي بمقدوره ــد  يع ــم  ل ــزم  الح
ــا لم تعد  ــودة وان قوته ــداف املنش األه
تكفي سوى لحماية األرايض الجنوبية 
ــكرية  العس ــات  العملي ــة  غرف ــأت  لج
ــدايل  ــط إب ــزل مخط ــة إىل غ األمريكي
ــادل ادوار  ــارين األول تب ــن مس يتضم
ــق الجنوبية  ــليم املناط ــث يتم تس بحي
ــة  ــة والحيوي ــق النفطي ــداًء باملناط ابت
ــات  التنظيم ــا  عليه ــيطر  تس ــي  الت

ــش  لإلمارات  ــة القاعدة وداع اإلرهابي
ــادي  ه ــوات  ق ــيطرة  س ــاء  إنه ــا  ثاني
والسعودية عىل تلك املناطق وتدويلها 

للسلطة اإلماراتية.
ــن هذا املخطط   ــم األول م فكان القس
ــة  خاص ــكرية  عس ــد  قواع ــاء  إنش
ــن تواجد قواتها  ــارات كي يعزز م باإلم
ــق ذات االهميه  ــدان يف املناط ــىل املي ع
اإلسرتاتيجية  وهو ما حصل فقد قامت 
ــكريه  ــاء قواعد عس ــارات إىل إنش اإلم

لها توزعت يف عدن وحرضموت وكانت 
ــرة ميون  ــكرية يف جزي ــرب قاعدة عس أك
ــىل إكمالها وتقع  حيث يجري العمل ع

يف مدخل باب املندب.
أما القسم الثاني هو بسط السيطرة 
ــرد  ط ــد  بع ــة  النفطي ــق  املناط ــىل  ع
ــت  ــا وكان ــة منه ــات اإلرهابي الجماع
ــبوة فقد قامت  ــة من محافظة ش البداي
ــيطرة  ــناد أمريكي بالس اإلمارات بإس
ــة بلحاف  ــاز بمنطق ــول الغ ــىل ”حق ع

ــريات  تحض ــاك  هن ــوم  ”والي ــبوة  ش
ــط  لبس ــة  ثانوي ــة  أمريكي ــة   إماراتي
ــات النفط  ــار ومحط ــيطرة عىل آب الس

بمنطقة صافر بمحافظة مارب.
ــيطرة اإلمارات  ــم الثالث هو س القس
ــات  ــب اإلدارية واملؤسس ــىل الجوان ع
ــة املحلية بمختلف  ــر الحكومي والدوائ

أشكالها ويف كل منطقه بالجنوب
أما بالنسبة للقسم الرابع فهو يفيض 
إىل قيام اإلمارات بعد أن تحكم قبضتها 

ــة إىل  ــة والحيوي ــق النفطي ــىل املناط ع
إنشاء ميناء عاملي يف جزيرة سقطرى 
ــة إىل  ــا، باإلضاف ــيا وأفريقي ــط آس لرب
تهيئة ميناء عدن الذي سيكون بمثابة 
ــاً  ــون تابع ــة  ويك ــرة تجاري ــة ح منطق

لشبكة املوانئ اإلماراتية.
تكون اإلمارات قد أحكمت سيطرتها 
ــا  ــة كلي ــق الجنوبي ــىل املناط ــة ع الكلي
وتصبح قوات هادي والسعودية خارج 

الخدمة.

زين العابدين عثمان

الجنوب اليمني..تلتهمه اإلمارات 
األبعاد والتداعيات

ــكان  ــاس يف كل م ــاة الن ــاد معان ــد ازدي بع
ــا وهناك وترنح  ــوء الحروب األهلية هن ونش
ــاء يف  ــاء والفن ــني البق ــدول ب ــن ال ــد م العدي
املشوار الطويل إىل الديمقراطية التي نعني 
ــرتاكية  ــية الحقة واالش بها العدالة السياس
ــة،  ــة الحق ــة االجتماعي ــا العدال ــي به ونعن
ــا ميتة  ــا تحدثت يوم ــم التي م ــت األم أضح
ــتعمار  االس دول  ــت  الزال ــث  حي ــا   رسيري
ــيطة توظفها  القديم ودولة االمربيالية الوس
ــاة لألهداف  ــة ، دون املراع ــا الذاتي ألطماعه
ــأتها املختلة بعد  اإلنسانية التي واكبت نش
ــث كان العالم  ــة  حي ــة الثاني ــرب العاملي الح
يتأرجح  بني دول استعمارية منترصة ودول  
املحور مهزومة.. وبما أننا نعيش عرص العلم 
ــا جيدا  ــرى بعضن ــا ن ــات وأصبحن واملعلوم
ــداع بعض  ــن يجدي مبدأ خ ــذا العالم.ل يف ه
الناس بعض الوقت.ومن األمثلة عىل سبيل 
ــازر  ــا ، مج ــرص يف أفريقي ــس الح ــال ولي املث
ــو التي  ــعبي التوتيس والهوت ــني ش ــدا ب روان
تمت عىل مرمى نظر من قوات األمم املتحدة..
ــوداني واليوم أيضا  وأيضا إقليم دارفور الس
ــاة أقلية الروهينجا ..بل أيضا  يف بورما  مأس
ــرصب التي  ــك وال ــنة والهرس ــح البوس مذاب
ــها...انهيار دولة  ــت يف قلب أوروبا نفس حدث
ــعبها نهبة  ــال وترك ش ــتان  الصوم أفغانس
ــة دون  ــري املجدي ــروب  غ ــات والح للمجاع
ــل الفصل الثامن املناط به إعادة إعمار  تفعي
ــرب أهلية  ــرية التي تخرج من ح ــدول الفق ال
ــل   ــيس وتفعي ــع اإلرساع يف تأس ــة، م طويل
محكمة الفساد الدولية التي أتمنى أن يكون 
مقرها يف اليابان ، تعيد املال املنهوب من قبل 
ــدس يف  بنوك  ــدة املك الطغم  الحاكمة الفاس
ــل  إىل خزينة البنك  ــدول الغربية دون طائ ال
ــم تأهيلها ديمقراطيا  املركزي للدولة التي ت
ــار والصحة  ــارشة يف اإلعم ــه مب ــم رصف ويت
والتعليم، ونحن كمسلمني نعرف أن الحجر 
ــرشوع برصف النظر  ــفيه أمر م عىل مال الس
ــاً عادياً أو  ــخص إذا كان مواطن ــر ش ــن أم ع
ــتوى  ــتوري رفيع املس ــب منصب  دس صاح
ــة من الزمن  ــلل إليه يف غفل ــتحقه، تس ال يس
ــدث وال حرج  ــع العربي فح ــن الربي ــا ع ..أم

ــي ما الذي   ــل بمعايري محددة..ه يتم التدخ
ــذا النظام أو  ــة من  زوال ه ــه تلك الدول تجني
ــرف اآلخر من بقاء  ــا الذي تجنيه دول الط م
ــه وبني هذا وذاك يترشد الشعب  النظام نفس
ــوريا  ــم.. س ــني يف العال ــدد النازح ــد ع ويزي
ــر لتقاعس األمم  ــودان نموذج حي آخ والس
املتحدة والدولة العظمى عن واجبها املبارش 

واألخالقي أيضا حيال هذه الشعوب
ــكلها  ــة األمم املتحدة بش ــد منظوم لم تع
ــاد  ــا أي أبع ــس له ــدوى ولي ــايل ذات ج الح
ــعيد  ــان س ــة ،تجعل اإلنس ــانية حقيقي إنس
ــة الدول  ــم تكن ديمقراطي ــذا الكوكب..ل يف ه
ــرتاكية الدول  ــة ولم تكن اش ــة أخالقي الغربي
ــري من دول  ــعت الكث ــة إنسانية..وس الرشقي
ــوار  ــالم  يف مش العالم الثالث للرفاهية  والس
البحث عن خالصها بفطنة وعبقرية أبنائها 
ــت األخرى  ــد وظل ــل والهن ــربرة  كالربازي ال
تتخبط يف دياجري ظلمات أنظمتها الفاشية 
املزمنة كما هو الحال يف كوريا الشمالية التي 
ــتاءها الطويل وإيران وحكم املاليل  تعيش ش
ــدر أزماته يمينا  ــذي عفا عنه الزمن..ويص ال
ــري فعال يف  ــذي يجب أن يتغ ــماال..فما ال وش

هذا العالم؟؟
ــط  األوس ــرشق  ال ــة  حال ــا  أخذن إذا 
ــرب مصدر للنفط  ــذي أضحى اك نموذجا،وال
ــو  ــاق النم ــن أع ــد أن م ــاً ،نج ــاب مع واإلره
ــرب  ــة ع ــدول العربي ــذه ال ــي  يف ه الديمقراط
ــم الحرة  ــترشاف عرص األم ــور من اس العص
واكسسواراتها من التعددية والدولة املدنية 
ــرأة  امل ــوق  وحق ــرتاكية  واالش ــة  والفدرالي
ــتثنائية التي  ــو الظروف االس واألقليات..ه
ــاوي للدولة  ــاء حلم طوب ــم بموجبها  إنش ت

ــية  العربية يف 1948م وإحاطتها بأنظمة فاش
ــوهت املنطقة أرضا وإنسانا  عرب السنني ،ش
ــات  خمسيني ــات  ايديولوجي يف  ــا  بإغراقه
ــادة تدويرها   ــايض يف أوروبا بعد إع القرن امل
ــب الظرف وجعلتها منطقة  من جديد لتناس
ــة وتعجز أن تكون  ــتهالكية  ال تنتج معرف اس
ــوة  ــكاً حقيقياً لإلنسانية الحارضة..أس رشي
بباقي  األمم والشعوب التي لها قدم راسخة 
ــة اآلن  ولها  ــارة اإللكرتوني ــم  والحض يف العل
ــازات   ــارة واالنج ــن الحض ــد م ــخ مجي تاري
أن  ــل  فقط..ب ــك  ذل ــس  مثال.ولي ــني  كالص
ــوريا وجزء كبري من شعب  ــعب س يترشد ش
ــخ مجيد وقامة  ــودان وهي دول لها تاري الس
كبرية يف زمن الحضارات اإلنسانية الخالقة 
ــار اآلن..ان يمارس  القديمة..يجسد قمة الع
ــي  ــم االنتخاب ــن حقه ــن البلدي ــعب هذي ش
ــا عادت فيه  ــزوح من وطن م ــم وبالن باقدامه
ــة  ــن والديمقراطي اليم ــري  ــم تدم روح... وت
الناشئة بها بالفصل السابع وعاصفة الحزم 
التي هي ليس سوى مرشوع ابادة نموذجي 

مفضوح ومستمر دون داع ...
ــة  ــالج أزم ــا ع ــه  إذا أردن ــح ان ــن  الواض م
ــانية حقيقية يجب علينا أن نشخصها  إنس
أيضا بصورة سليمة بكل أبعادها التاريخية 
ــة  واالقتصادي ــية  والسياس ــة  والفكري
واالجتماعية والنفسية أيضا،هذه املصفوفة 
ــا تدريجيا من  ــب معالجته ــة) يج (االبوري
ــخ تروج  ــب التاري ــفل، إن أكاذي ــىل إىل أس أع
لألفكار وااليدولجيات الهدامة والفكر الهدام 
ــة  ــد السياس ــة تفس ــة والثقاف ــد الثقاف يفس
ــاد  ــاد واالقتص ــد االقتص ــة تفس والسياس
ــد املجتمع وفساد املجتمع يفسد الفرد  يفس

ــر يف  ــة تنفج ــة موقوت ــط قنبل ــرد املحب والف
ــا ينقص دول  ــكان ، أن م ــة ويف أي م أي لحظ
ــت ترزح  ــي الزال ــم الت ــث القدي ــم الثال العال
ــلة وفاشية  ــدة وفاش تحت نظم مركزية فاس
وايدولجيات عفا عنها الزمن ..ليس التدخل 
ــي أو الدويل تحت  ــكري  املدمر اإلقليم العس
الفصل السابع فقط..بل  إجراء االنتخابات 
ــها  ــية نفس ــي تتضمنها الحلول السياس الت
ــى إعالن  ــجيل حت ــة من التس ــورة كامل بص
ــابع وبإرشاف تام  النتيجة تحت الفصل الس
من قبل األمم املتحدة..ودعم إرادة الشعوب 
ــا حقيقية وليس  ــرة يف اختيار من يمثله الح
ــل الديني  ــات االنتخابية والتضلي التمثيلي
ــاليب  ــذه االنتخابات واألس ــذي يواكب ه ال
ــا هنا وهناك حتى  ــدة أيضا التي نراه الفاس
ــا تغيري  ــون حدث فيه ــرتض أن يك يف دول يف
ــراق ومرص.. ــال يف الع ــو الح ــي كما ه حقيق

ــة  انتخابات  ــوأ الذي حدث يف مهزل بل االس
السودان 2010 الذي قاد إىل انفصال جنوب 
ــودانية يف  ــة الس ــتمرار األزم ــودان واس الس
ــن أن هذه  ــىل رغم م ــى اآلن ،ع ــمال   حت الش
ــن اتفاقية دولية  ــت جزءاً م ــات كان االنتخاب
ــاً  ــون  نموذج ــا أن تك ــاط به ــدة كان املن جي

للتحول الديمقراطي يف املنطقة.. 
ــا  ــدة حقه ــم املتح ــط األم ــد أن نغم ال نري
ــا  ــا أيض ــد كان له ــا رش مطلق،فق ــول إنه ونق
ــاحل العاج  ــا الجيدة كما حدث يف س مواقفه
ــوران   ــا ل ــزوم انتخابي ــس امله ــاد الرئي بإبع
ــطة قوات األمم املتحدة  أصحاب  باقبو بواس
ــابع  ــل الس ــت الفص ــاء وتح ــات الزرق القبع
ــعب  ــوم لتحرير الش ــذول الي ــا املب ..وجهده
ــة اختبار  ــالم.. كبالون ــور الظ ــن طي ــايل م امل

ــكل   ــد بدأ   يتش ــي جدي ــام عامل ــدة لنظ جدي
ــرتك اآلخرين  ــة ،ال ي ــة تاريخي ــا لحتمي وفق
تحت رحمة الغوغاء وشذاذ اآلفاق...ويؤرق 

الضمري اإلنساني...
يف  ــي  موقاب ــة  حال يف  ــت  أخفق ــا  ولكنه
ــف  ان ــم  رغ ــلطة  الس يف  ــي  وبق ــق  موزامبي
ــق أداء األمم املتحدة  ــن ما يعي الجميع ..ولك
هو تركيبتها التي عفا عنها الزمن املنحرصة 
ــف ايدولوجيا  ــت تختل ــس دول أضح يف خم
ــوم خلف  ــعي املحم ــابه يف الس ــا تتش ولكنه
ــة والرتمم عىل  ــة االقتصادي ــح الضيق املصال
ــيا  ــدول الغنية املوارد وامليتة  سياس جثث ال

هنا وهناك
ــرة التي  ــترشف عرص األمم الح حتى نس
ــىل األمم  ــن بعيد..ع ــريه تلوح م ــدأت تباش ب
املتحدة وقواتها من أصحاب القبعات الزرقاء 
ــابع أن تجعل الديمقراطية  وعرب الفصل الس
ــىل كل دولة يف العالم  ــة فرض عني ع الحقيقي
ــباتها االيدولجي  ــم س ــل يف نعي ــت ترف مازال
ــعوبها باملاليني  حتى هذه اللحظة وترشد ش
ــرة  ــة ح ــدة  فضائي ــم املتح ــون لألم وان تك
ــالم  التي  ــدل والس ــم الع ــرش قي ــا، تن يف أملاني
ــان  ــا اإلعالن العاملي لحقوق اإلنس يتضمنه
ــعوب  ــم ولكافة ش ــة يف العال ــن لغ ــرب أكرث م ع
ــعوب.. العالم ودعم التواصل الثقايف بني الش
ــة املدنية  ــة والدول ــة الديمقراطي ــرش ثقاف ون
ــل  ــل الفص ــان أيضا..وتفعي ــرتام األدي واح
ــدول األقل نموا وتطوير  الثامن للنهوض بال
ــاعدة  ــىل األقل وبمس ــية ع ــا األساس بنياته
ــتحق أن  ــاد الدولية..حتى نس محكمة الفس
نكون سادة هذا الكوكب وليس عبيد شهواتنا 
ــة   ــا املفرط ــتعالئية وأنانيتن ــا االس ونزعاتن
ــيخ قيم  ــدي فتيال..وترس ــد تج ــم تع ــي ل الت
ــاواة..التي أضحت تجسدها لنا  العدل واملس
ــل علينا بوجهها  ــرة الرائعة التي تط التظاه
ــمى كاس  ــنوات وتس ــة س ــل  كل أربع الجمي
ــة ودورة األلعاب  ــم لكرة القدم من ناحي العال
ــم املتحدة  ــة أخرى.األم ــن ناحي ــة م االوملبي
ــا اإلمرباطور بالتر بكل  الحقيقية  التي يدره

كفاءة واقتدار، والحديث ذو شجون.
* كاتب من السودان

عادل األمني*

األمم الحرة

العربية
( أن تكذب أكرث )

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــة والعربية الحدث  ــي العربي ــىل حقيقة أن قنات ــف اثنان ع ال يختل
ــجم وطبيعة الدور  ــعارهما الصحيح الذي ينس ــذب عنوان وأن ش للك
الذي تقومان به هو (أن تكذب أكرث)، فكذب العربية بدأ من اسمها ، فال 
ــة ، فهي عربية الهوى والهوية  ــي عربية وال تمت للعروبة بأدنى صل ه
ــلمني  ــا تصب ضد مصالح العرب واملس ــام املنوطة به ــا وامله ، وأدواره
ــتكبار العاملي  ــتعمار واالس ــة ودول االس ــة العاملي ــدم الصهيوني وتخ
ــىل املتابعني  ــرب، ولم يعد بخاف ع ــيطان األك ــا أمريكا الش ويف مقدمته
ــؤون اإلعالمية العربية بأن لدى العربية يف مكتبها الرئييس بدبي  للش
مستشارين صهاينة هم من يرسمون سياسة القناة ويوجهون بوصلة 
ــا يتكيف مع املزاج العام  ــالتها اإلعالمية  وخارطتها الربامجية بم رس

اإلرسائييل واألمريكي.
ــري إىل  ــتها اإلعالمية ما يش ــك ال نجد يف برامجها وال يف سياس ولذل
ــل من حركات  ــا موجهة للني ــا ما نجده ــا ، ودائم ــا أو قوميته عروبته
ــي الذي يهدف  ــرشوع الصهيو أمريك ــات املمانعة للم ــة وجبه املقاوم
ــم خارطة الرشق األوسط من جديد عىل طريق الوصول  إىل إعادة رس
ــي الهوية ، هذا  ــد ، األمريكي الوالء ، الصهيون ــط الجدي للرشق األوس
ــك  العربية يف  ــة النيوز وي ــت عنه مجل ــبق وأن أعلن ــرشوع الذي س امل
العام 2004م والذي يعرتف بإرسائيل وتربطه بها عالقات دبلوماسية 
ــرشوع ومنها قناة  ــاح أدوات هذا امل ــرتكة ، وذلك بعد نج ــح مش ومصال
ــعوب العربية لهذه املرحلة  ــة ) يف تهيئة الش ــماة (العربي العربية املس
ــوش املمانعة والتي  ــاء عىل األنظمة والجي ــني األعداء من القض وتمك
ــن بثقافة املقاومة والنضال وترفض االنبطاح والعمالة والوصاية  تؤم

واالرتهان للخارج .
قناة العربية والتي تعد رشيكة لقوى العدوان يف كل الجرائم واملذابح 
ــا فتئت عن  ــاء وأطفاال ، م ــق اليمنيني رجاال ونس ــي ترتكبها يف ح الت
ــكال التحريض والدس والتزييف والكذب والخداع  ــة كافة أش ممارس
ــل ،ظنا من  ــا حياء وخج ــاهدين دونم ــس عىل املش ــل والتلبي والدج
ــيهزنا كيمنيني ويصيبنا بالرعب ويدفع  القائمني عليها بأن كل ذلك س
ــم األكاذيب  ــرك كل تلك ــذي لم تح ــالم، يف الوقت ال ــو اإلستس ــا نح بن
ــي ، كون امليدان  ــعرة واحدة من رأس أصغر مقاتل يمن ــف ش واألراجي

هو الحكم وهو ما يوضح الحقيقة من الزيف والكذب والخداع.
ــة يجعل  ــه العربي ــيل الذي تمارس ــي التضلي ــدور اإلجرام ــذا ال وه
ــاءلة ولن يفلت القائمون عليها من  ــبة واملس منها تحت طائلة املحاس
ــاليبها التضليلية كان االعتماد عىل املرتزق الخائن  العقاب ، وآخر أس
الشيف  عيل البخيتي الذي يعمل ضمن طاقم املطبخ اإلعالمي التابع 
ــة الفتنوية  ــورات واألخبار التضليلي ــص يف تقديم املش ــا واملتخص له
ــر واألنصار ،من  ــعال فتيل املواجهات بني املؤتم ــأنها إش والتي من ش
ــيل عبدالله  ــه عىل تواصل مع ع ــخ البخيتي عىل أن ــالل إظهار املس خ
ــيق معه من أجل الدفع بالجانب السعودي ملغازلته  صالح أو عىل تنس
ــرى البخيتي ومطابخ إعالم  ــه ضد أنصار الله ، حيث ي والتحالف مع
ــات والتحليالت واألخبار التي تتحدث  ــة  بأن مثل هذه الترسيب العربي
ــن وضعه  ــه وأحيانا أخرى ع ــن مقتل ــح وأحيانا ع ــال صال ــن اعتق ع
ــن توجهات حوثية لحل  ــة ،والذهاب للحديث ع تحت اإلقامة الجربي
ــقاقات مؤتمرية  الحرس الجمهوري والقوات الخاصة  والرتويج النش
أنصارية ،ستدفع بأنصار الله لتفجري الوضع داخل العاصمة والذهاب 
ملواجهات مسلحة مع صالح وأنصاره ، وهو طرح أبله ينم عن عقليات 
ــار الله واجه  ــف املؤتمر وأنص ــا أن تحال ــدة ، وخصوص ــة وبلي متعفن
حمالت  وشائعات أكرث قوة وتأثريا  من سخافات وتخرصات البخيتي 
ومطابخ العربية ، وال يمكن أن ينفرط عقد هذا التحالف بهذه السهولة 

كونه مرتبطاً بمصري وطن وقضية شعب.
باملخترص املفيد، من خان وطنه وشعبه ووقف مع الغزاة واملحتلني 
واملرتزقة منافحا ومدافعا عنهم من الطبيعي أن تحتضنه قناة العربية 
ــن تزيدنا أكاذيب  ــكالها تقع، وبإذن الله ل ــة ، فالطيور عىل أش اليهودي
العربية وبقية فضائيات العدوان وهرطقات وتخرصات عيل البخيتي 
والخوداني والشجاع ومن عىل شاكلتهم من األفاكني املرتزقة إال ثباتا 
وقوة وتماسكا ويقينا بأن النرص بات قريبا جدا ، وما هو إال صرب ساعة 
ــاكلتهم كم هم  ــيدرك هؤالء ومن عىل ش بإذن الله وتوفيقه ، وحينها س
حقراء إىل حد اإلبتذال ، بعد أن قبلوا عىل أنفسهم بأن يكونوا مماسح 

للسعودية واإلمارات عىل حساب وطنهم وأبناء شعبهم .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله. 

شرعية الرقص يف املنفى

محمد صالح حاتم 
ــتمرار العدوان السعودي األمريكي يف قتل الشعب  مع اس
ــي  ــعبنا اليمن ــد ش ــازر ض ــع املج ــه ألبش ــي ،وارتكاب اليمن
ــه  ــة، وفرض ــني الدولي ــراف والقوان ــه لألع العظيم،وانتهاك
حصارا بريا وجويا وبحريا ،وهذا كله بدعوى إعادة الرشعية 
ــعبنا العظيم  ــل والدمار والحصار الذي لحق بش ،فهذا القت
ــراض الفتاكة،مئات  ــار األم ــوع والفقر ،وانتش ــذا الج ،كل ه
ــن املوظفني حرموا مرتباتهم، كل هذا يف ظل صمت  اآلالف م
وسكوت عاملي والهدف كما يدعون عودة الرشعية إىل اليمن 

،عودة الفار هادي عودة بن دغر وأعضاء حكومته.
ولكن أين هي هذه الحكومة ؟

أين الفار هادي مما يحدث  ألبناء شعبه ؟
ــعبه  ــب ضد أبناء ش ــازر التي ترتك ــن املج ــن بن دغر م أي

املدنيني ؟
ــي فتحت عيون  ــه بثينة الت ــا تعرضت ل ــن الرشعية مم أي

العالم ؟
ولم تفتح عيونكم ،ولم تحرك ضمائركم؟ 

ــم الرشعية ،من  ــن يدعون أنه ــأجيبكم أين هم هؤالء م س
ــة رشعية  ــل رشعيتهم املنحط ــن أج ــعب م ــل أبناء الش يقت

العمالة والخيانة.
أنهم يرقصون ويفرحون يتنقلون من الرياض إىل القاهرة 

ومن دبي إىل اسطنبول .
ــعب  ــالء أبناء الش ــىل دماء وأش ــم الراقصون ع ــؤالء ه ه

اليمني العظيم .
ــحون  ــهر الله الحرام وتتفس ــه عليكم ترقصون يف ش أبالل
ــذي  ــريان ال ــات ط ــا برضب ــوت إم ــعبكم يم ــون وش وتفرح
ــون  ــا،أو يموت ــاء يومي ــني األبري ــازل املواطن ــتهدف من يس
ــه تحالف العدوان منذ ما  جوعا جراء الحصار الذي يفرض
ــراش املرض ال يجدون  ــرب من 900يوم، أو يموتون عىل ف يق
جرعات الدواء،ال يجدون محاليل طبية جراء الحصار ،وال 
يستطيعون السفر للعالج يف الخارج بسبب إغالق املطارات 

وخاصة مطار صنعاء والحديدة .
يا من تدعون أنكم الرشعية أين انتم؟

 هل رشعيتكم التي تدعونها هي خدمة الشعب ؟
إن الحاكم والوزير يعني الخادم للشعب ،املسؤولية تعني 
ــم تقتاتون وتتنقلون  ــعبك ،لكنك ــون راعياً وخادماً لش أن تك
من دولة إىل أخرى ،تسهرون وترقصون تحرضون الحفالت 
ــعب اليمن  ــاب دماء وأرواح ش ــرات الفنية عىل حس والسه

العظيم .
ــة العمالة  ــا رشعي ــة القتل،ي ــا رشعي ــة الغاب ،ي ــا رشعي ي
ــاركتكم  ــتلمتم ثمن مش ــم للعدو لقد اس ــم ضمائرك ــد بعت لق
ــم رشف،لكنكم أصبحتم  ــم إن لك ــكوتكم،لقد بعتم رشفك و س
ــذ املرشوع الصهيوني  ــى يتم عربكم تمرير وتنفي مطايا ودم
يف املنطقة ، فنقول لكم ال رشعية لخائن وعميل ،ال عودة ملن 
ــن حرض وبرر  ــعب اليمني ،وم ــت أيديهم بدماء الش تلطخ
ــعب ،هؤالء ال قبول لهم وال مكان لهم بيننا ،فاليمن  قتل الش
كالعني ال يقبل امليكروبات واألوساخ حتى وان كانت ال ترى 
ــوع ،فدماء  ــا وإخراجها مع الدم ــني املجردة،يتم لفظه بالع

الشعب اليمني ستجرفكم يا رشعية العمالة واالرتهان.
ــه العودة  ــي الرشعية علي ــم اليمن ويدع ــن أراد أن يحك م
ــون كرامته  ــه ،ويص ــاء أبنائ ــىل دم ــظ ع ــن ،وان يحاف للوط

ويحمي أرضه ويحافظ عىل وحدته وسيادته وترابه.
ملاذا ال تعودون إىل عدن وتحكمون منها يا من تدعون أنكم 

حررتموها، ملاذا ال تمارسون رشعيتكم من عدن ؟
عليكم أن تتذكروا أن هنالك خطوطاً ال يجوز لكم تجاوزها 

والتعدي عليها .
من حقك أن تختلف مع املؤتمر الشعبي العام ،ومن حقك 
ــك أن تختلف  ــه ،ومن حق ــار الل ــع حركه أنص ــف م أن تختل
ــزاب واملكونات  ــالح و غريها من األح ــرتاكي واإلص مع االش
ــيادة اليمن  ــك أن تفرط يف س ــن ليس من حق ــية ،لك السياس
،ليس من حقك أن تخون الوطن ،ليس من حقك ان تستدعي 
العدو ليقتل أبناء شعبك،ليس من حقك أن تستعني بالعدو 
ــدك، ويرتكب  ــيادة بل ــي ليحتل أرضك وينتهك س الخارج
ــيايس  ــعب لتنتقم من خصمك الس ــازر بحق أبناء الش املج

الذي تكرهه .
ــتور  ــس لك الحق ،وليس لك رشعية ال يجيزها دس هنا لي
ــدث ولن يحدث يف  ــد يف العالم وهذا لم يح ــون يف أي بل أو قان

التاريخ .
أن ترشع القتل والدمار ضد وطنك .

ومن أجل ماذا ؟
من أجل رشعية مفقودة

ــيأتي اليوم الذي يوقف العدوان  استحوا عىل أنفسكم،س
ضد شعبنا بعد ان اتضحت الحقائق وانكشفت املخططات.
فأين ستكونوا وماذا ستقولون لشعبكم،قتلناكم ودمرناكم 
ــتلمنا ثمن دمائكم،رقصنا وفرحنا عىل دمائكم وأشالء  واس

أجسادكم بعنا ضمائرنا بدعوى إعادة الرشعية .
ــلها وال تمحوها االتفاقيات وال الحوارات  فالدماء ال تغس

السياسية ،وال الصفقات الدولية .
ــالء  ــة للراقصني يف املنفى عىل دماء وجثث وأش فالرشعي

أبناء اليمن.
وعاش اليمن حرا أبيا  ،والخزي والعار للخونة والعمالء .

ــات  العملي ــع  م ــاً  تزامن
ــي  ــش العرب ــة للجي النوعي
ــر الزور  ــوري ،بريف دي الس
ــيطرته،  الجنوبي  وبسط س
ــن  ــعة م ــة واس ــىل منطق ع
ــاً مع فك  ــف تزامن ــذا الري ه
ــاء املدينة  الحصار عن احي
ــذه العمليات  ــارصة ،ه املح
ــق  وف ــري  تس ــا  بمجموعه
خطط حسم املرحلة األخرية 
ــعة  ــري  مناطق واس من تطه
ــن الجغرافيا  السورية من  م
ــة املتواجدة  ــؤر اإلرهابي الب
ــة ومحّددة  ــق معين يف مناط
يتم استأصلها وفق اولويات 
ــىل  ــري، وع ــدان العسك املي
ــر من عمليات  الجانب اآلخ
الجيش التحضريية  ملعارك 
ــزور ، فقد بدأ  ــر  دير ال تحري
ــم  ــل زخ ــاً لنق ــل فعلي العم
عمليات الجيش العسكرية 
ــي  نحو  ــن الريف الجنوب م
ــع من املحافظة  مناطق اوس
ــم  ــن حس ــاء م ــد االنته ، بع
ــص  حم ــف  ري يف  ــه  معركت
ــتعداداً إلطالق  الرشقي ، اس
املرحلة الثانية من عمليات 
ــق  املناط ــض  بع ــر  تحري
ــف دير  ــرتاتيجية يف ري االس
ــي،  الغرب ــي  ــزور الجنوب ال
والتي بدأت توضع عىل سلم 

االولويات .
ــات املستمرة  هذه العملي
ــي السوري  ــش العرب للجي
بالتعاون مع القوات الرديفة 
ــي  ــريان الحرب ــناد الط وإس

ــرويس، تتزامن  السوري وال
ــة  عسكري ــة  عملي ــا  معه
ــاور  ــة مح ــن ثالث ــعة م واس
ــم  تنظي ــات  تجمع ــد  ض
ــف  ــي يف ري ــش اإلرهاب داع
"رشق  ــي  الرشق ــة  السلمي
ــا   خالله ــن  "تمك ــاه  حم
ــي السوري  ــش العرب الجي
ــرة  السيط ــتعادة  اس ــن  م
ــات، والتي  ــىل بلدة عقريب ع
تعترب مركز اإلمداد الرئييس 
ــىل  ع ــي  اإلرهاب ــم  للتنظي
ــة  ــة السوري ــراف البادي أط
ــا للهجوم  ويتخذها منطلق
ــة  ــات السكني ــىل التجمع ع
وآبار النفط القريبة يف ريف 
ــن التحضري  ــر ،ويتزام تدم
ملجموع هذه املعارك الكربى 
ــي  ــربى الت ــارك الك ــع املع م
ــش العربي  ــا الجي يخوضه
ــة   ــة عالي ــوري وبحرفي الس
ــي  الجنوب ــة  الرق ــف  ري يف 
ــي ، والتي  ــي الغرب والجنوب
ــالل تحريره  ــن خ ــقط م أس
ــاط  نق ــة  ملجموع ــري  االخ
ــاً  مخطط  ، ــرتاتيجية  اس
ــكيل  ــان معداً لتش تآمرياً ك
ــيايس –  ــع  عسكري – س واق
ــد يف محيط  ــرايف جدي ديمغ
ــدم الجيش  ــّن تق ــة ، لك الرق
ــذا  ه ــاً  مرحلي ــقط  أس  ،

املخطط.
ــري  ــا يج ــودة إىل م وبالع
من عمليات تحرير  يف ريف 
ــي، فـفي  ــر الزور الجنوب دي
ــة  ــت محافظ ــوريا وضع س

ــات  ــىل أولوي ــزور ع ــر ال دي
ــة  ــة املقبل ــر باملرحل التحري
ــاوي  يس ــر  التحري ــذا  ،وه
ــا مكسباً  ــا وحلفائه لسوري
ــة جديدة  ــرياً وورقة رابح كب
ــع  ــة م ــا املقبل يف مفاوضاته
ــني  الدولي ــني  الالعب ــار  كب
ــىل  ــرب ع ــني بالح املنخرط
ــة السورية ومن خالل  الدول
ورقة "دير الزور "، ستفرض 
ــا  ــة رشوطه ــة السوري الدول
ــا ال  ــع، وعنده ــىل الجمي ع
يمكن أن تحصل أي تسوية 
ــة الدولة ونظامها  إال بموافق
ــا يراه من  ــمي، ووفق م الرس
ــعب  ــة لسوريا الش مصلح
ــا لحق  ــد كل م ــة، بع والدول
ــن أذى من  ــعب م ــذا الش به
ــىل  ــرب ع ــراف الح ــل أط قب

سوريا.
ــكار  ــن ان ــاً ، ال يمك ختام
ــة محافظة  حقيقة ان معرك
"دير الزور "،تعني األطراف 
الدولية واالقليمية املنخرطة 
 ، ــورية  س ــىل  ع ــرب  بالح
ــراف عدة تعنيها  فهناك أط
ــكان  ــة، فاألمري ــذه املعرك ه
ــىل  ــرب ع ــون بالح املنغمس
ــوريا ال يريدون أن يتلقوا  س
ــدة، وقد تكررت  هزيمة جدي
ــق  ــراً بمناط ــم مؤخ هزائمه
ــدود  ــث الح ــن مثل ــدة م ع
ــة – السورية وصوًال  العراقي
لعمليات الجيش والحلفاء 
ــة  محافظ ــاف  اري ــق  بعم
ــث السوريني  ــة ، فحدي الرق

وحلفائهم عن بداية  معركة 
دير الزور، بدأ يقض مضاجع 
ــكان وحلفائهم ،وهو  األمري
ــدة  جدي ــارة  خس ــايل  بالت
وكبرية لألمريكان ومن معهم 
، فاليوم من املتوقع أن تنتقل 
ــي  ــش العرب ــات الجي عملي
إىل  ــه  وحلفائ ــوري  الس
ــرية املعركة بعمق   تصعيد وت
ــزور الجنوبي  ــر ال ــف دي ري
ــوًال  إىل  ــل  وص ــىل مراح وع
ــار  تنظيم  ــد فك حص ما بع
ــي عن مدينة   داعش اإلرهاب
ــوم  ــك الي ــزور، ولذل ــر ال دي
ــن  ــة م ــاك حال ــرى أن هن ن
ــار معركة ما بعد  الرتقب ملس
ــزور الجنوبي   ــر ال ــف دي ري
وريف  حماه الرشقي وريف 
ــي ، ولكن هنا  ــة الجنوب الرق
ــر  ــه أن تحري ــب التنوي يج
ــزور ،ليس  ــة دير ال محافظ
ــة بل يحتاج  باملهمة السهل
ــل نوعاً  ــل طوي ــت وعم لوق
ــه القيادة  ــا تدرك ما ،وهذا م
ــة للجيش العربي  العسكري
ــا ،ولكن  ــوري وحلفاؤه الس
ــر ومهما طالت  ــذا التحري ه
ــأنه  ــه من ش ــارات عمل مس
ــذري  ج ــري  تغي ــداث  إح
ــة  العسكري ــة  الخريط يف 
ــيكون  ،وتحرير املحافظة س
ــىل  ع ــربى  ك ــات  تداعي ــه  ل
أن  ــع  املتوق ــن  وم األرض، 
يشكل وفق نتائجه املنتظرة 
ــرية اتجاه وضع  انعطافة كب

حد للحرب عىل سوريا.

ماذا عن معركة  دير الزور االسرتاتيجية !؟"
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