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خطاب السيد عبدامللك الحوثي يف ذكرى الشهيد السنوية..

خطاب بوعي موقف الشهيد ملواجهة العدوان وبقيم الشعب لتوحيد الصفوف 
وبمشروع القائد للتحرر واالستقالل وبناء مؤسسات الدولة..

ــرصة الحق يف  ــة وهادفة لن ــة واعي ــي تضحي ــهادة ه (الش
قضية عادلة والشهيد هو من يقف موقف الحق ملقارعة الظلم 
واالستكبار والفساد ويحمل قضية عادلة أما من يقف موقف 
الباطل والبغي واإلجرام فال يسمى شهيدا) هكذا عرف السيد 
القائد عبدامللك الحوثي يف خطابه بمناسبة أسبوع الشهيد، 
من هو شهيد املوقف واملسؤولية، وتحدث السيد عن الشهادة 
ــهداء ال يضحون إال من  ــارة، وان الش ــزان الربح والخس يف مي

خالل وعي لطبيعة الرصاع بني الخري والرش..
ــي) يف  ــن (الوع ــة ع ــك يف البداي ــيد عبداملل ــرق الس وتط
ــف املحايد يف  ــدا أن من يقف موق ــهادة، مؤك ــة والش التضحي
هذا الرصاع  أمال يف نيل السالم ودرءا للمشاكل فهو واهم، ألن 
قوى الرش مهمتها هو جلب الويالت والنكبات، والشهادة هي 
ــتضعفني والوقاية من الظلم واالستكبار  ــيلة حماية املس وس
ــاة  ــن الطغ ــى يتمك ــت حت ــث، وان الصم ــة والعب والعبودي
واملجرمون من االستحواذ عىل كل يشء عىل أمل السالمة من 
االصطدام معهم، فإن ما سيحدث للناس هو األسوأ واألفظع، 
ــن الطغاة من  ــرصاع إنما يمك ــف ال ــاة ال يوق ــني الطغ ألن تمك
ــة نزعاتهم وظلمهم وجربوتهم لتعظم املحنة واملأساة  ممارس

وحتى ال يبقى للحق والخري والعدل وجود..
ــة  ــي) التضحي ــن (وع ــك ع ــيد عبداملل ــث الس ــىل حدي ت
ــهادة يف املجتمع الحر  ــهادة إىل الحديث عن (قيم) الش بالش
ــدد من النقاط  ــرص ودفع خطر، موجها بع ــن أجل تحقيق ن م
ــبيل  ــهادة يف س ــهداء، لتكون ثقافة الش لرفع مكانة وقدر الش

الحق والعدل محل فخر واعتزاز منها استذكار مآثر الشهداء 
ــي، وربط  ــات والتوثيق اإلعالم ــة بالكتاب ــم وخاص وتخليده
ــهداء، ليعرف األبناء ملاذا ضحى  ــئ بذكرى الش الجيل الناش
ــات أثناء التشييع منها إطالق  اآلباء، ناهيا عن بعض املمارس
ــوي والتثقيفي  ــد، موجها باالهتمام الرتب الرصاص والزغاري

واملادي بأرس الشهداء ورعايتهم..
ــم ) حتمية  ــارا لـ(وعي وقي ــك معي ــيد عبداملل وحدد الس
ــاة واملجرمني  ــف الطغ ــان يف ص ــا أن يكون اإلنس ــرصاع فإم ال
ــا أن يكون  ــم والعار والخزي، وأم ــم يف الوزر واإلث ــاركا له ومش
ــلط الطغاة وال يقبل بالعبودية  ــان حرا مستقال من تس اإلنس
ــد عىل موقف ذلك الن الطغاة لن يقبلوا بموقفه  إال لله ويصم

هذا..
ــد حديثه عن (وعي)  ــيد عبدامللك الحوثي تطرق بع الس
املقاتل والشهيد اليمني و (قيم الشعب واملجتمع اليمني)  إىل 
ــرشوع) القائد اليمني من خالل حديثه عن الوضع املحيل  (م
ــمرب املايض، وهو حديث مرتابط  ــقاط الخيانة يف ديس بعد إس
ويف سياق واحد وهو مرشوع بناء مؤسسة الدولة اليمنية وكان 
ــهداء  ــك ملحوظا وواضحا بتوجيهه األول بخصوص الش ذل
ــاع اليمنية بعدم تجنيد وحيد األرسة،  هو مخاطبة وزارة الدف
ــس الجمهورية ونجاح جهوده  ــكر لرئي تىل ذلك توجهه بالش
ــيد هنا خاطب وزارة الدفاع اليمنية  ــامح، الس يف العفو والتس
ــئول يف  وخاطب رئيس الجمهورية اليمنية، وهو خطاب املس

تنفيذ مرشوع بناء مؤسسات الدولة اليمنية.. 

مرشوع القائد اليمني يف خطاب السيد عبدامللك اليوم كان 
واضحا وضوح الشمس، أوًال أن ال مؤسسات تتحمل التجنيد 
للمقاتلني غري مؤسسة وزارة الدفاع اليمنية، ثانيا أن ال رئيس 
ــة الوطنية للمواطنني  ــئولية تجاه توحيد اللحم يتحمل املس
ــاران مهمان جدا  ــح الصماد، معي ــني غري الرئيس صال اليمني
علينا أن نقتاد جميعا بعدهما، لنيل حق التحرر واالستقالل 
ــع الظلم والرش والعدوان عىل  ــي واالنتصار اليمني ودف الوطن
ــة واالرتهان  ــة التي ترفض التبعي ــاء الدولة اليمني ــن وبن اليم

ألدوات الرش واالستكبار والعمالة والخيانة..
ــع كال من  ــه جم ــر كلمت ــي يف آخ ــك الحوث ــيد عبداملل الس
ــهيد اليمني وقيم تالحم وتكاتف الشعب  (وعي املقاتل والش
ــتقالل وبناء مؤسسات الدولة  اليمني ومرشوع التحرر واالس
ــدث بوعي عن  ــدة ووعاء واحد ليتح ــة) يف بوتقة واح اليمني
ــاريع الخيانة وكيف توافقت مشاريع  ــاريع العدوان ومش مش
الخيانة مع مشاريع العدوان بهروب طارق إىل عدن، وكيف أن 
هذا الهروب قدم شاهدا عىل حقيقة الخيانة يف صنعاء، وبقيم 
ــة والعمالة والتبعية بموقف  ــعب اليمني الرافض للخيان الش
ــني الرشفاء الذي قوبل باالحرتام والتقدير، وبمرشوع  املؤتمري
القائد اليمني امللتزم للرئيس اليمني وجهود الرئيس اليمني 
ــة الداخلية وبنائها،  ــد صف الجبه ــة اليمنية يف توحي والدول
ــار لعبة العدوان  ــدث يف عدن كتطور طبيعي ملس ــم ما ح وتفه

والخيانة لخلط أوراق التباين والتناقضات..
موجها رسالته لكل قوى العمالة والخيانة بأنهم لن يصلوا 

إىل نتيجة، وسوف يبقون أدوات ضد بلدهم يخدمون العدوان 
ــهم وأحزابهم  ــدون الخري ألنفس ــم أن كانوا يري ــا إياه ناصح
ــتقالل  ــم للمصالحة عىل مبدأ الحرية واالس ــدوا أيديه أن يم
ــار اليمنيني املواجهني  ــيد القائد أن خي أوال، وأكد مرشوع الس
ــه الكرامة  ــق تفرض ــف ح ــئول وموق ــار مس ــو خي ــدواَن ه للع
والرشف والحق والعدل، وان املسألة ليست مسألة سالح بقدر 
ــألة سالح  ــألة حرية ورشف وكرامة، وإذا كانت مس ما هي مس
ــا قبائل بدون  ــل ولكنه يريده ــلح حتى القبائ ــان العدو يس ف

حرية وبال كرامة ورشف..
ــيد القائد  ــرشوع) الس ــي وقيم وم ــة (وع ــدت مجموع وأك
ــالح الن كل  ــت مسألة س ــكلة يف اليمن ليس ــألة واملش أن املس
ــلح، بل أن املسألة واملشكلة هي مسألة ومشكلة أن  يمني مس
ــيل، أنهم يريدون  ــعودي واإلماراتي واألمريكي واإلرسائي الس
ــعب اليمني مجرد أداه لتنفيذ أجندة معينه تفرض الذل  الش
والهوان، بينما نحن شعب وقائد ورئيس ومقاتل نريد أن نكون 
ــكلتهم انه  ــكالتنا معهم، مش ــتقلني، وهذه هي مش أحراراً مس
ــعوب املنطقة لصالح  يريدون أن يفرضوا خياراتهم عىل كل ش
ــة للقدس، مختتما  ــفارة اليهودي ــكا وإرسائيل ونقل الس أمري
ــم اليمنيون  ــوداني الذي عرفه ــعب الس ــه بدعوة الش خطاب
مدرسني وأطباء ومثقفني للوقوف بوجه رئيسهم الذي حولهم 
ــعودي، مؤكدا وقوف  ــة وكباش فداء لإلماراتي والس إىل مرتزق
شعبنا مع حزب الله واملقاومة اللبنانية والشعب الفلسطيني 

وهو موقف ثابت ومبدئي مع قضايا امتنا الكربى..

عبدالفتاح حيدره 

من فتاوى الواقع.. حول 
شرعية الدنبوع والعدوان

قدم إلينا سؤال يجر وراءه أسئلة كثرية عن جواز 
ــي الرشعية  ــن وما ه ــىل اليم ــه ع ــدوان ورشعيت الع
ــو الحكم الرشعي  ــعب اليمني وما ه التي تمثل الش
والقانوني يف انتخاب عبدربه منصور هادي مرشحاً 
ــة معروفة بعدائها  ــرداً مفروضاً من قوى أجنبي منف
ــل، ومدعوما  ــخ طوي ــرب تاري ــلمني ع ــالم واملس لإلس
ــلمني ومنارصتهم  ــالم واملس ممن ثبت عداوهم لإلس
ــل كل ذلك  ــعب اليمني وجع ــه وخاصة الش ألعدائ
ــراً واقعاً ال يمكن الخروج من دائرته مفروضا عىل  أم
ــعب إلذالله من قبل عمالء العمالء واملعروفون  الش

بأعمالهم طوال عقود مضت.
بسم الله الرحمن الرحيم

ــاله وذلك  ــا حرر أع ــه التوفيق عىل م ــول وبالل نق
حسب الفهم واملنطق والحكم الرشعي أوًال.

ــول  ــوا الله وأطيعوا الرس ــه تعاىل "وأطيع قال الل
ــر منكم" هذا نص قرآني يجب عىل الفقيه  وأوىل األم
ــه صىل الله  ــول الل ــرف محتواه وقد فرسه رس أن يع
عليه وآله وصحبه وسلم يف حديث صحيح اإلسناد 
ــة الخالق" فإن  ــوق يف معصي ــة ملخل ــه:"ال طاع بقول
ــري هذا الحديث عىل ما جاء للنص القرآني  كان تفس
وعىل ما جاء يف السؤال فإنه هنا قد اتضحت الرؤية 
ــبق من تدمري  ــؤال يعضد ذلك ما س لإلجابة عن الس
ــد تنصيب عبدربه  ــعب اليمني قبل وبع ــق الش يف ح
ــة الضالة  ــد تنصيب الفئ ــادي وقبل وبع ــور ه منص
ــلمني وتتخذ من  ــالم واملس ــرة لإلس ــة واملكف واملضل
اإلسالم شعاراً للتضليل باسم "اإلخوان املسلمني".

ــالم عليهم فقط  ــرصوا اإلس ــم فإنهم ح ــذا نصه ه
ومن لم يكن منضويا تحت هذا االسم أو الحزب فإنه 
ليس من اإلخوان املسلمني وليس له حظ يف اإلسالم 
وليس من املسلمني واتسعت رؤيتهم يف ذلك بأسماء 
ــعار اإلسالم وهو ما يسمى  أخرى لها بريق تحت ش
ــزب اإلصالح الذي كان له األثر الفاعل يف كل فتنة  ح

حدثت سابقاً والحقاً يف صفوف الشعب اليمني.
ــدوان قد بيت  ــذا الربط نعرف أن الع ومن خالل ه
ــي وإجهاض  ــعب اليمن ــىل الش ــود كثرية ع ــذ عق من
ــدين وخاصة يف عقيدته  ــاد واملفس ثوراته عىل الفس
ــنت التي تجرها  ــلوكه ووحدته الوطنية ووأد الف وس
ــعت دائرتهم يف تسميات أخرى  هذه األحزاب واتس
ــارة الفتنة والفرقة بني  ألحزاب أخرى وكل ذلك إلث
ــعب الواحد ليتم تمزيقه خدمة ألسيادهم  أبناء الش
ــالة املحمدية التي تدعو إىل الوحدة  ــويه الرس وتش

بكل أشكالها وتعريفاتها يف أحاديث كثرية.
ــال تعاىل "وإن هذه  ــد جاء ذلك يف بيان قرآني ق وق
ــا ربكم فأعبدون" ويف الحديث  أمتكم أمة واحدة وأن
ــول الله صىل الله عليه وآله وصحبه وسلم:  قال رس
ــد الواحد إذا اشتكى منه عضو  ــلمون كالجس "املس
ــائر الجسد بالسهر والحمى" الحديث  تداعى له س
أو معناه وتعريف النبي صىل الله عليه وآله وصحبه 
ــلم كان يف قوله: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها  وس
ــعلوها  ــذه الفتنة ومش ــاس هم حطب ه ــؤالء الن وه
ــرض بالفرد  ــاء التي ت ــا الهوج ــا وعاصفته ودخانه
ــاد مبنى  ــم، ألن االعتق ــلمني وغريه ــة مس والجماع
ــاء فليؤمن ومن شاء  عىل اإلقناع قال تعاىل"فمن ش
ــر وقال تعاىل "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا  فليكف
ــك أن ال  ــك باخع نفس ــاىل :"لعل ــال تع ــني" وق مؤمن
ــال تعاىل " إنا  ــك وق ــوا مؤمنني" أي مهلك نفس يكون
ــر داعية  ــري والنذي ــرياً ونذيراً" فالبش ــلناك بش أرس
ــارة إىل اليهود  ــار كصاحب األخدود إش وليس بجب
ــم يدخل يف اليهودية يقذف به إىل  و"التيهود" ومن ل
ــورة الربوج نقول  ــدود وهكذا جاء بالنص يف س األخ

وبالله التوفيق:
ــم يدور مع املصلحة واملصلحة غالبة  إن كان الحك
ــه  ــرضر وعلي ــع بال ــه أن األرض يدف وإذا كان يف الفق
ــو األرض وليس  ــاء الرشعية ه ــدم يف ادع ــا تق ــإن م ف
ــالك مدعي  ــع األرض باألرض من ه ــاك رضر ليدف هن
ــة الظاهرة لألمة يف مقدراتها  الرشعية بحكم الخيان
ــراً بأن يتوىل  ــة ليس جدي ــا ومن خان األم وعقيدته
ــا وقيادتها إنما الجدير بتويل الزمام والقيادة  زمامه
ــل "العرض"والرتاب  ــىل النفس واأله من يحرص ع
ــاب أصال  ــرضر فاالنتخ ــع ال ــة ودف ــب املصلح وجل
ــة والتفريط يف  ــن أرض األرض لخيانة األم ــرداً م منف
مقدراتها وعزتها وكرامتها بيد إنسان سفيه ال ينظر 
إىل األهل والوطن إّال بعني السخرية خدمة ألسياده 
ــياء التافهة  ــل مقومات الدين والدنيا من األش وجع

التي ال يجب االلتزام بها يف مصلحة األمة.
ــا عانيناه يف  ــنت وم ــن حروب وف ــدث م ــا يح وإن م
ــدم صالحيتهم  ــل عىل ع ــم جميعاً دلي ــرتة واليته ف
ــه األمة من عقيدة  ــم ودفعهم بكل ما تمتلك وخيانته
ومقدرات وتاريخ مجيد تحت أقدام أعدائها، فهؤالء 
ــاة واجتثاثهم من  ــم من عىل وجه الحي يجب إزالته
ــى ال تبقى فتنة والتفريق كلمة فالحق  جذورهم حت
بنّي كالشمس والباطل بنّي كالظالم فإذا سطع الحق 
ــل وأخرس كل  ــات الجه ــدد ظلم ــوره ومعرفته ب بن

ناعق بما ال يعلم اتباعاً ملن ينعق.
هذا وبالله التوفيق

مفتي محافظة تعز

العالمة/ سهل بن عقيل

الشهداء الصديقون 
وبناء التاريخ

ــيادتنا أمانة يف أعناقنا والشهداء  وطننا وأرضنا وقرارنا وس
ــوا األمانة ودافعوا عنها من  ــاء األحرار هم حقا من حمل العظم
ــوا األمانة التي تربأت  ــة العمالء الذين خان ــد األعداء الخون كي
ــو البرش الذين  ــال وحملها بن ــماوات واألرض والجب ــا الس منه
ــوا من أجل أنفسهم بل ظلوا  ــوا من أجل الناس ولم يعيش عاش
يحملون مسؤولية األمانة وهّم املحافظة عليها والدفاع عنها.

ــهداء من بذلوا وضحوا ونرصوا الله فنرصهم   أولئك هم الش
ــبيل العزة والكرامة وإعالء كلمة  وجاهدوا يف سبيل الله ويف س
الله وهم من سّخروا جّل حياتهم من أجل حرية وكرامة شعبهم 
كي ال تسلب اإلرادة والقرار اليمني وكي ال تنتهك السيادة ومن 
ــعباً ارتىض الذل  ــل أال يدّون التاريخ يف قادم األيام أن ثمة ش أج
ــة فنال ما  ــب املال عىل الكرام ــاة الدنيا وح ــوان وآثر الحي واله

يستحق من االستعباد واالستبداد.
ــة واهتدوا  ــهم الهداي ــن أرادوا ألنفس ــهداء الذي ــك الش  أولئ
ــم األرواح الطاهرة  ــال وكرماً ونرصاً وعزة ، وه ــم الله فض فزاده
ــني واألولياء الصالحني  ــرة املحلقة مع األنبياء والصديق املطه
ــن غلبت الفئة الكثرية  ــات النعيم، وهم الفئة القليلة الذي يف جن
بإذن الله وتحملوا برد الشتاء وقيظ الصيف وافرتشوا السهول 
ــارى والتحفوا رياحها ولفح حرها يف ميادين  والجبال والصح
الجهاد ضد الغزاة الطامعني والعمالء صغار النفوس ، الشهداء 
ــن عانقت  ــم األعىل الذي ــة والهم ــوس العالي ــاب النف هم أصح
ــم واحتفت أجرام  ــر الكون به ــماء، فتفاخ ــم عنان الس أرواحه
ــان جزاًء  ــتويات الجن ــم ورفعتهم إىل أعىل مس ــاء بعلّوه الفض
ــي تاريخاً عظيماً من املعجزات  ــا صربوا ، أثبتوا أنهم من يبن بم
ــادئ والثوابت التي ال  ــاًت تاريخاً من املثل والقيم واملب والكرام
ــاب األرض  ــويات عىل حس ــاومة أو املداهنة أو التس تقبل املس

والعرض.
ــد بأساً من الرتسانة العسكرية   أثبتوا للعالم أنهم أقوى وأش
األجنبية وثبتوا عىل الحق وصربوا وصابروا ورابطوا يف ميادين 
العزة والرشف، فلم يكرتثوا ملاٍل أو سلطة أو نفوذ أو أي شئ من 
متاع الدنيا ، امتألت نفوسهم حمية وغرية عىل األرض والعرض 
والوطن وظهرت عىل محياهم النزعة الدينية والوطنية التي لن 
ــا كانت قوته وجربوته أن ينال  ــتطيع أحُد يف هذا العالم مهم يس
ــبأ  ــق رمال س من تلك الغرية أو ينازعهم حب تراب اليمن وعش

وهواء حمري أو يفرض عليهم وصايًة أو تبعية.
ــوداً  ــم وحياً حقيقياً ونراهم أس ــهداء العظماء نتذكره  الش
ــة  ــس مصداقي ــان ودالالت تعك ــمعهم مع ــامخًة كارسة ونس ش

األمل والتفاؤل بكل خري لهذه األمة.
ــم األجيال  ــة علمتنا دائما وتعل ــة نموذجي ــهداء مدرس  الش
ــداء واإليثار  ــاء والتضحية والف ــذل والعط ــى الب ــة معن القادم
ــار إليها  ــة ُيش ــه ومرضاته ، ومدرس ــاء وجه الل ــي ابتغ والتفان

باالعزاز واالكبار والفخر من جميع شعوب األرض وحكامها.
ــرصاً وتأييداً  ــهيد ن ــدون أن وراء كل ش ــزاة املعت ــم الغ  وليعل
ــد  ــة ، فق ــزًة وكرام ــهيد ع ــرة دم ش ــا وأن وراء كل قط وتمكين
ــوًة يقتدى  ــم ليكونوا فخر األمم وأس ــم الله واختاره اصطفاه
بهم وصفوة الناس يف الدنيا واآلخرة، ألنهم استثمروا حياتهم 
ــوله وأعداء املؤمنني  يف الدنيا الفانية بمواجهة أعداء الله ورس
كي ينالوا الظفر واالنتصار و رشف الشهادة بمماٍت له قيمة وله 
معنًى عظيم ، بمماٍت جزاؤه الحياة األبدية الدائمة يحيون فيها 
ــتبرشون بالذين  ويرزقون فرحني بما آتاهم الله من فضله ويس

لم يلحقوا بهم من خلفهم أال خوٌف عليهم وال هم يحزنون .

مطهـر يحيى شـرف الديـن

ــدن  ــداً يف ع ــوب وتحدي ــرصاع يف الجن ال
ــق، والالعبون فيها  ــداً، والُجرح عمي كبري ج

منقسمون مابني السعودية واإلمارات..
فالسعودية ُتريد ُكل يشء يف اليمن، ولكن 
ــع اإلمارات التي أرادت  مصالحها تتقاطع م

الجنوب وحتى تعز !!
ــني  ــتباكات ب ــن اش ــدن م ــدث يف ع ــا يح م
ــراك الجنوبي  ــوات العيدروس وقوات الَح ق
ــن  ــر ع ــل رصف النظ ــن أج ــل م ــر ُمفتع ألم
ــح بني  ــالف الواض ــا الخ ــرى، منه ــور أُخ أم
ــيطرة عىل  ــارات حول الس ــعودية واإلم الس
ــهد يف  بعض املناطق، فمن املعروف بأن املش

ــأت  عدن كان إمارتياً لبعض الوقت، فقد انش
اإلمارات املجلس االنتقايل بقيادة عيدروس 
ــالب عىل رشعية  ــدي وتم بالفعل االنق الزبي

الفار هادي املزعومة، فما الجديد اليوم؟!
ــني  ــدات ماب ــو أن رصاع األجن ــد ه الجدي
ــن جديد، وذلك  ــعودية واإلمارات عاد م الس
ــم  ــمال ول ــعودية يف الش ــت الس ــد أن هزم بع
تستطع دخول صنعاء بعد أكرث من ألف يوم، 
ــرتف بهزيمتها  ــاء الوجه لكي تع ــم تجد م ول
مما جعل بن سلمان يريد أن يصنع ولو مجداً 
ــيطرة عىل  ــه وذلك بالس ــاراً واحداً ل وانتص
ــة اإلماراتيني  ــدن.. هذا اليشء أثار حفيض ع

ــت  ــكلة ليس ــا بدأ الرصاع بينهما، فاملش وُهن
كما ُيصدرها شلة الفاسدين الهاربني لفنادق 
ــالب عىل  ــيل، وانق ــُه رصاع مح ــاض بأن الري

”الرشعية“ املزعومة!!
ــادة  بقي ــايل  االنتق ــس  املجل ــن  يك ــم  أل
ــىل ”رشعية“  ــاً واضحاً ع ــدروس انقالب العي

منتهية متهالكة؟!
ــذه االتهامات  ــمع يف وقتها ه ــم نس ــاذا ل مل
املوجهة للمجلس االنتقايل، بل عىل العكس 

كان أمراً ُمّسلماً به؟!
ــداً فهو ليس  ــدن  كبري ج ــه الرصاع يف ع إن
ــعاً من أجل  ــاً فقط، بل وإقليمياً واس خليجي

ــط النفوذ بالكامل ؛ فما هذه االشتباكات  بس
ــة رخيصة  ــة دموي ــاكات إّال مرسحي واالنته
ــادق يف صناعة  ــاعدتهم فيها حكومة الفن س
ــات يف الجنوب من جوٍع ومرٍض ونهب،  األزم
ــات،  ــط الخدم ــم أبس ــري يف تقدي ــور كب وتده
ــون ُهناك  ــك  حتى ال يك ــي وذل ــالت أمن وانف
خيار  أمام العالم واملواطن الجنوبي  املغبون 
بالتحديد إّال الرتحيب باملحتلني كواقع البد 

منه من أجل األمن واالستقرار الكاذب.
ــوَك إَِذا َدَخُلوا َقْرَيًة  ــاىل : ( إَِنّ اْلُمُل ــال تع ق
ِلَك  ــا أَِذَلًّة  َوَكَذٰ َة أَْهِلَه ــُدوَها َوَجَعُلوا أَِعَزّ أَْفَس

َيْفَعُلوَن )..

ــوب بأنهم  ــف لم يفهم أهلنا يف الجن لألس
ــالل بقيادة  ــن االحت ــأة كوكتيل م ــت وط تح
ــتقرار واألمن قد أَفل  ــكا، وأن ُحلم االس أمري
ــىل  ــزم ع ــة الح ــت عاصف ــذ أن َهب ــاب ُمن وغ

اليمن..
ــني لتدمع، والقلب ليحزن ملا يجري  إّن الع
ــري أن َنرُقب  ــا باليد حيلة غ ــدن، ولكن م يف ع
ــن تبلدهم  ــض أهلنا يف عدن م ــى يفيق بع مت
ــة واالحتالل،  ــاإلذالل واملهان ــم ب ورضوخه
ــارضون متى ما  ــاً ح ــم نحُن  دائم ــول له ونق
ــرُح فيكم ولكن  ــاعدكم ؛ ألن الج أردتم أن نس

نزفُه فينا.

الجنوب بني نريان االحتالل وصناعة األزمات

وفاء الكبيس 
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