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ــعودية- األمريكية عىل  ــرب الس ــي الح ها ه
ــا الثالث، من  ــة عامه ــارب عىل نهاي ــن، ُتق اليم
ــليم  ــوى تس ــن نتائجها، س ــق أّي م دون تحقي
ــوب اليمني لـ مجاميع  ــعة من الجن أجزاء واس
ــدف لها  ــة اله ــلحة متصارع ــيات مس وميلش
ــا عىل  ــيطرة داعميه ــوذ وس ــط نف ــوى بس س

مناطق الجنوب اليمني.
ــد من  ــدن، بالتحدي ــوم يف ع ــري الي ــا يج وم
ــوات املجلس  ـــ ق ــمى ب ــني ما يس ــتباكات ب اش
ــوات  وق ــايل،  االنفص ــي  الجنوب ــايل  االنتق
ــن عبد  ــا اب ــي يتزعمه ــية الت ــة الرئاس الحماي
ــل  ــادي ، ما هو إال دليل عىل فش ــه منصور ه رب
ــعودي باالضافة إىل قرب انفراط  العدوان الس
ــيات"  ــي ، فـ"امليلش ــع االمارات ــد تحالفه م عق
ــوبة عىل اإلماراتي  واملجاميع املسلحة املحس
ــوب اليمني،  ــكل كبري يف الجن ــدأت تتمّدد بش ب
ــدور والنفوذ  ــري لل ــار وتراجع كب ــط انحس وس

السعودي يف الجنوب اليمني .
وهنا ال يمكن إنكار حقيقة أّن هذه امليلشيات 
ــلحة ، قد ساهمت، إىل حّد كبري،  واملجاميع املس
ــور العدوان عىل جنوب  بدعم عدوان قوى مح
ــري مبارش، خصوصا  ــكل مبارش أو غ اليمن، بش
ــارك عدن ، لكن الذي حصل بعد ذلك، هو  يف مع
ــوىض العارمة،  ــوب اليمني يف الف ــقوط الجن س
ــدن  ــلحة يف ع املس ــع  املجامي ــدد  تم ــة  نتيج

ــا جرى يف  ــودة مل ــد ، وبالع ــا بالتحدي ومحيطه
ــدن خالل  ــإن ما جرى يف ع ــد ،ف ــدن بالتحدي ع
ــكل عالمة فارقة يف  االعوام الثالثة املاضية ، ش
تاريخ الدولة اليمنية ، فالحرب السعودية عىل 
ــاً خبيثة،  ــّدة، وأهداف ــذت أنماطاً ع ــن، أخ اليم
ــك  ــىل تماس ــًال، ع ــًال أو عاج ــّد، آج ــوف ترت س
ــرأ ويتحدث  ــا يق ــدوان ، كم ــوى الع ــف ق تحال

معظم املتابعني.
ــوم، هناك معلومات موّثقة تقول إّن هناك  الي
ــلحة "االنفصالية  ــّددا كبريا للمجاميع املس تم
ــة إىل تمدد كيانات  ــوب اليمني ، إضاف "يف الجن
ــتقلة، مثل «القاعدة» و»داعش» كما تفيد  مس
ــات عينها، ومن يتابع ما يجري يف عدن  املعلوم
ــا، تم  ــا م ــاك مخطط ــيدرك أّن هن ــداً ، س تحدي
ــور العدوان  ــض القوى يف مح ــريه من بع تحّض
عىل اليمن، يستهدُف بسط نفوذها عىل جنوب 
ــعودي – اإلماراتي لبسط  اليمن ، فالرصاع الس
ــن بات واضح  ــىل جنوب اليم ــوذ الكامل ع النف
ــعودي  املعالم لجميع املتابعني بعد العجز الس
ــي عن تحقيق إي انتصارات ميدانية  – االمارات
عىل جبهات الشمال والغرب اليمني رغم الزّج 

بآالف املقاتلني إىل ساحات املعارك .
ــمال  ــوم عندما نتحدث عن جبهات الش والي
ــكل املتابعني هو  ــي ، فالواضح ل ــرب اليمن والغ
استمرار فصول الصمود اليمني، أمام موجات 

ــعودي،  ــا الس ــي يقوده ــّلح الت ــف املُس الزح
ــابقاً، عىل  ــات س ــذه املوج ــم ه ــار معظ وانكس
مشارف مدينتّي تعز ومأرب وصعدة والحديدة 
ــدول الرشيكة يف الحرب  ــعي بعض ال ، ورغم س
ــرتاتيجية  اس إىل  ــال  االنتق إىل  ــن،  اليم ــىل  ع
ــم  ــي رغ ــالح اليمن ــزب االص ــع ح ــف م التحال
ــق ما  ــالح يحق ــل االص ــارات ،لع ــرتاض اإلم اع
ــعياً  ــمال اليمن، وس ــزوا عن تحقيقه يف ش عج
ــتنزاف، لكّل  إلدخال الدولة اليمنية بحرب اس
ــات الجيش اليمني وأنصار الله،  موارد وقطاع
ــم ذلك، ما  ــقاطهم. ورغ ــة أخرية إلس يف محاول
يزال الجيش اليمني وانصار الله ، قادرين عىل 
أن يربهنوا للجميع، أنهم قادرون عىل الصمود. 
ــم التضحيات  ــّوة وحج ــك، ق ــل عىل ذل والدلي
ــش اليمني  ــا الجي ــي ُيقّدمه ــارات الت واالنتص
ــت مؤخراً  وحلفاؤه «أنصار الله»، التي انعكس
ــرشذم والتخبط  ــن الت ــعة م ــور حالة واس بظه
ــعة من  ــها قوى العدوان ، يف مناطٍق واس تعيش
ــمال  ــمال وش ــوب اليمن، وبعض مناطق ش جن

غرب وشمال جنوب اليمن.
ــه  ــدن وبربط ــرى يف ع ــا ج ــودة إىل م وبالع
ــن ،فإننا  ــمال وغرب اليم ــورات معارك ش بتط
ــا  ــالل م ــن خ ــرأ وم ــتطيع أن نق ــا، نس ــن هن م
ــلحة  ــّدد للمجاميع املس ــرى مؤخراً، من تم ج
ــن  وم ــا  معه ــن  وم ــة  املتصارع ــيات  وامليلش

ــن، أّن األدوار والخطط  ــا يف جنوب اليم يدعمه
ــّن الحرب عىل اليمن، قد بدأت  ــومة، بش املرس
تتغّري وخصوصاً مع تمّدد هذه القوى املسلحة 
وانقالبها، بشكل أو بآخر، عىل السعوديني ومن 
ــن اليمنيني يف جنوب اليمن،وما يجري  معهم م
ــا نتحدث  ــاهد عىل م ــدن اليوم هو خري ش يف ع

عنه.
ــوب اليمن ويف  ــري يف جن ــا يج ــاً، اّن م ختام
ــّدد للمجاميع  ــن تم ــدن بالتحديد، م ــة ع مدين
ــعودية  ــة " ، يؤكد أّن الس ــلحة" االنفصالي املس
ــىل اليمن، ارتكبت  ــض من معها، بحربها ع وبع
ــتكون لها ارتدادات  ــيمة كربى، س أخطاء جس
ــم دول  ــن، وعىل معظ ــىل اليم ــربى ع ــة ك كارثي
ــىل القوى  ــذا ُيحّتُم ع ــكل عام، وه ــج بش الخلي
الوطنية اليمنية بكّل أركانها، التحرك الفوري 
ــيم  ــيس إعادة تقس ــه الرئي ــط هدف ــع مخط ملن
اليمن ، ألّن استمرار تمّدد فكر ونهج هذه القوى 
ــتكون له تداعيات  ــلحة " االنفصالية "، س املس
ــي، الذي  ــتقبل الداخل اليمن ــىل مس كارثية ع
تتحّمل السعودية ومن معها، مسؤولية تفتيته 
ــالل حربها العدوانية الظاملة عىل اليمن،  من خ
ــا ونتائجها ترتّد،  كّل اليمن، والتي بدأت آثاره

بشكل أو بآخر، عىل السعودية نفسها.
 

*كاتب وناشط سيايس- األردن.

ــة مؤمنة قرآنية مجاهدة عرفت  نحن أم
الله حق املعرفة فلم تخش أحداً سواه.

أمة اتخذت من القرآن منهاجا ومن الله 
ورسوله وأهل البيت األطهار أولياء، وعىل 

أعدائهم أعلنت العداء.
ــدى فاتخذت من  ــالم اله ــة عرفت أع أم
السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي حفظه 

الله علما وقائدا ومثاال.
وها نحن أمة بإيماننا وقرآننا ومنهجنا 
ــا أمة  ــم أصبحن ــي الحكي ــا القرآن وبقائدن
ــود والنصارى  ــا أعداؤها اليه قوية يهابه

وقهرناهم بإيماننا.

ــعار الحق يف وجوه املستكربين  رفعنا ش
ــاة واملنافقني،  ــروش الطغ ــج ع ــذي ض وال
ــش يف الله لومة  ــان لم نخ ــاه بكل إيم رفعن
ــام  أعداء الله  ــعار الرباءة أم الئم. رفعنا ش
ــوله أمريكا وإرسائيل بكل قوة إيمان  ورس
ــوم والءنا لله  ــجاعة مجددين يف كل ي وش
ــار من أهل البيت  ــوله ولألئمة األطه ولرس
ــالم الله عليهم الذين هم سفينة النجاة  س

ملن أراد النجاة يف الدنيا واآلخرة.
فكيف تريدون لنا أن نهزم ونحن نهجنا 
ــه يف هذه  ــرية الل ــريتنا مس ــج الله ومس نه

األرض؟!

ــهادة وما   ــاق الش ــزم ونحن عش ــن نه ل
ــا بالظلم يوما ولم نهوى الحياة تحت  قبلن
سطوة الظلم والظاملني ومارضينا بالعيش 

أذالء تحت رحمة الطغاة املستكربين.
ــاة للضيم وقد  ــرار أب ــزم ألننا أح لن نه
ــقط كلنا  ــش أعزاء أو نس ــمنا أما نعي أقس

شهداء كرماء.
ــا نجاهد  ــا عىل حق وأنن ــدا لله أنن وحم
ــنا يف مسرية  ــبيل الله بأموالنا وأنفس يف س
قرآنية تحت ظل مرشوع قرآني خطه بدمه 
الطاهر الشهيد القائد السيد حسني البدر 
ــالمه عليه والذي سيبقى  رضوان الله وس

خط العزة والكرامة لجيل يتلوه جيل.
ــة القرآن  ــل ثقاف ــن نحم ــزم ونح لن نه
ــبيل الله  ــهاد يف س ثقافة الجهاد واالستش
ــهادة  ــق الش ــتضعفني، فعش ــرصة املس ون

أصبح نهجا يجري بمجرى دمائنا.
ــهداءنا  ــتقبل ش ــن نس ــزم ونح ــن نه ل
استقبال زينب بنت عيل عليها السالم وال 

نرى صنع الله إال جميال.
ــيع قوافل من  ــزم ويف كل يوم نش ــن نه ل
الشهداء ومن كل قطرة دم من دماء شهيد 

تزرع ألف مجاهد.
ــه  ــا لل ــب أرواحن ــن نه ــزم ونح ــن نه ل

ونسرتخص من أجل دينه الدماء.
ــهادة يف  ــاق الش ــن عش ــزم ونح ــن نه ل

سبيل الله.
ــد وفينا  ــني املجاه ــن نهزم ومنا الحس ل
ــرة، وبعطاء الدم ننترص وكما  زينب الصاب
ــورة اإلمام  ــيف يف ث ــدم عىل الس ــرص ال أنت
ــوم  ــننترص الي ــالم س ــه الس ــني علي الحس
ــهدائنا  ــاء ش ــا، ودم ــيف مع ــدم والس بال
الطاهرة هي التي ستنترص عىل كل الطغاة 
ــتزيل الظلم والظاملني من  املستكربين وس
عىل وجه األرض فسالم سالم سالم عليكم 

ياشهداؤنا األطهار. 

صراع بسط النفوذ على عدن ... ملاذا اآلن !؟

عطاؤنا الدم فكيف نهزم؟!

هشام الهبيشان

نوال أحمد

جزيرة سقطرى يف ظل 
االحتالل اإلماراتي 

ــف تحت براثن  ــقطرى اليمنية وقعت لألس ــرة س جزي
ــت دويل مقيت حيال  ــالل دويلة اإلمارات يف ظل صم احت
ــؤرشات ودالئل  ــالل م ــة من خ ــيادة اليمني ــاك الس انته
ــال  ــة بالجم ــة عابث ــاد آثم ــا أي ــرة حاكته ــة ملؤام واضح
ــم اقتالع  ــقطرى حني ت ــرة س ــة لجزي ــة الخالب والطبيع
ــجارها النادرة بل ُرسقت تربتها وطيورها وأسماكها  أش

ناهيك عن تلويثهم للبيئة ..
ــوازي مع عملية  ــكانها بالت ــن مخطط تهجري س أما ع
ــح أمريكا فحدث وال  ــكرية لصال توطيد أركان قاعدة عس

حرج.
ــدوا ملخطط  ــقطرى تص ــري من الرشفاء من أبناء س كث
ــكان  ــرسي لس ــري ق ــة تهج ــاك حمل ــني...إال أن هن املحتل
ــعة تطال كل من يتحدث  الجزيرة وحملة اعتقاالت واس
بأن اإلمارات دويلة تحتل اليمن وتزج بأبناء املحافظات 
ــجون إماراتية بات تكاثر عددها ال يخفى  الجنوبية يف س
عىل أحد محاولة من املحتلني إلسكات الصوت املناهض 

لتواجدهم عىل األرايض اليمنية.
ــراء عملية  ــارات املحتلة إج ــن محاولة اإلم ــك ع ناهي
استفتاء مفروضة لسكان جزيرة سقطرى ، يف ظل تزايد 
ــقطرى بدون أي  ــي اىل س ــبوعيه من أبو ظب ــالت أس رح
ــريات  ــون يحكم هؤالء املحتلني بل بدون ”فيز“ وتأش قان
بكل انحطاط وسخف واستهتار بالسيادة اليمنية، إنهم 
ــكرية،  ــواًحا بل هم محتلون يبنون قواعد عس ــوا س ليس
ــح  ــس لصال ــا ...ولي ــم طبع ــاالت لصالحه ــة اتص ورشك

سقطرى.
ــاول  ــاذا تح ــكرية، فلم ــة عس ــت جبه ــقطرى ليس س
ــرة  ــرب مؤام ــكرية ع ــدة عس ــا إىل قاع ــارات تحويله اإلم
ــقطرى  ــرب عملية تدريب أبناء س ــتوفية األركان...ع مس
ــن  ــتجالب املجندي ــة اس ــكر، وعملي ــم إىل عس وتحويله
ــأرب أتوا بهم  ــم تدريبهم بم ــب 800 مجند ت ــث تم جل حي
ــل  ــرية لتحوي ــوات الخط ــذه الخط ــقطرى!!!تأتي ه لس

سقطرى إىل ثكنات عسكرية تابعة لدول العدوان.
ــل االمارتيني هو احتالل  ــقطرى من قب ما يجري يف س

واضح لليمن
بتحويلها إىل قاعدة عسكرية ومن ثم تسليمها ألمريكا 
ــي يف مقابلة  ــياحة اليمن ــر الس ــه وزي ــرق إلي ــذا ما تط ه

تلفزيونية له مع قناة امليادين.
ــة الدفاع  ــد يوم فحقيق ــق يوًما بع ــف كل الحقائ تتكش
ــعب اليمني  ــة املزعومة هي رشعية قتل الش عن الرشعي
ــه وتهجري من  ــب خريات ــيم أراضيه ونه ــالل وتقس واحت
ــكانه تنفيًذا للمخطط الصهيوني األمريكي  تبقى من س
يف املنطقة عرب األيادي السعودية اإلماراتية املقيتة، لكن 
ــوق املغتصبة والبد لليمانيني  البد من أن ترجع كل الحق

من أن ينترصوا، فما ضاع حق وراءه مطالب.

أحالم عبد الكايف
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