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ــاحل  ــة الس ــزم أن معرك ــتطيع الج أس
ــذه  ــدوان به ــوى الع ــاق ق ــي وإخف الغرب
ــني  ــات ب ــة الخالف ــعت درج ــة وس املعرك
ــن  ــوب  م ــة يف الجن ــدات اإلماراتي األجن
ــا ازدادت  الخالفات بني  ــة ومن جرائه جه
ــعودية من جهة  ــارات والس أجندات اإلم
ــرى وكل ذلك  لم يأت من باب الصدف  أخ
بل لعدة أسباب منها غياب االنسجام بني 
كوكتيل هذه األجندات بسبب مشاريعهم 
املختلفة وشعورهم بحجم الخسائر التي 
يتجرعونها يف تهامة خالل هذه الفرتة من 
ــيتهم  ــع خش ــار م ــق أي انتص دون تحقي
ــتمرار يف املغامرة بهذه  ــم  أن االس ويقينه
ــا  ــتهالك مل ــوى  اس ــون س ــن تك ــة ل املعرك
ــل  ــي ب ــاحل الغرب ــم يف الس ــى منه تبق
ــريا للمخططات  ــك  تدم ــال ش ــيكون ب س
ــي كانوا يحملونها ويحلمون بها األمر  الت
ــؤالء  املرتزقة كل يحمل  الذي جعل كل ه
اإلخفاق والفشل للطرف اآلخر كما برزت 
ــوب  ــادات الجن ــدى قي ــات إح بترصيح
ــة اليافعي" ضد  ــذي يدعى "أبو اليمام ال
ــيل من  ــه له س ــع توجي ــاش م ــارق عف ط
ــبب  ــه س ــوا يعتربون ــل أصبح ــتائم ب الش
ــل بساحل تهامة وقناعتهم أن دوره  الفش
ــاحل الغربي  ــم يف الس ــدف لتصفيته يه
ــا من أي  ــوب فيما بعد خالي ــون الجن ليك

شخص يعرتض قوى الفيد والفتوى.  
موقف أبو اليمامة مؤرش أن أجندات آل 

ــتمرار  نهيان بالجنوب ال يرغبون يف االس
ــاحل الغربي نظرا لألسباب  بمعركة الس
ــحاب  ــالفة بل يؤكد رغبتهم يف االنس الس
ــل بيد اإلمارات،  ــن القرار ليس بيدهم ب لك
ــني منه   ــن عىل يق ــروف وما نح ــن املع وم
ــا بل بيد  ــرار بيده ــس الق ــارات لي أن اإلم
ــة الجنوب  ــام مرتزق ــس أم ــا ولي بريطاني
ــوى وضع مربرات للخروج من ذلك من  س
خالل تصعيد خالفاتهم مع طارق عفاش 

.
ــحاب من  ــال وافقت عىل انس ــا يف ح أم
ــيكون عامال  ــون بذلك باعتقادي س يرغب
ــزج بطارق نحو  ــم وتصفيتهم وال لقصفه
ــو  ــة" ه ــو اليمام ــا "أب ــتهدافهم وطامل اس
حراكي وله بصمات صيف 94م بالوقوف 
ــتهدفت  ضد قوى الفيد والفتوى التي اس
ــوب، دليل انه غري مرغوب من الفرق  الجن
ــة تحت  ــية املنضوي ــية والعفاش الداعش
ــم أعداء  ــم يعتربونه ــارات ألنه ــط اإلم أب
ــن ذلك مؤرش  ــية  لك ــية والداعش للعفاش
ــو  ــه "أب ــوب علي ــرف  املحس ــىل أن الط ع
ــة  ــتمرار بمعرك ــب االس ــة" ال يرغ اليمام
ــاحل الغربي و موقفه هذا هو موقف  الس
ــن يقودهم الزبيدي  بقية  الحراكيني الذي

وشالل .
ــؤرشا أن الحراكيني  ــي م ــك  يعط كل ذل
ــورة  خط ــوا  أدرك ــا  اماراتي ــني  املدعوم
ــتمرار بمعركة تهامة عليهم كحراك  االس

ــتقبل  ــايل وعىل مس ــرشوع انفص ــه م لدي
ــة" برمتها وأن الطريق  "القضية الجنوبي
ــاحل الغربي   ــريون عليها بالس الذي يس
ــل لقتلها  ــم ب ــار قضيته ــؤدي النتص ال ت

رسيريا.
ــية  ــع العفاش ــد أن املجامي ــذا يؤك  وه
ــلفيني  ــية اإلرهابية ممثلة بالس والداعش
ــع للزبيدي   ــدون ضد الحراك التاب متوح
ــد  ــتهالكهم  بالعدي ــالل ورشكاء يف اس وش

من املشاريع منها معركة تهامة .
ــتمرارية   ــح اس ــات  توض ــذه الخالف ه
ــدات اإلماراتية وما قد  ــدع بني األجن التص

تفيض إليه نحو الدور اإلماراتي باليمن.
ــت  عجز آل نهيان  هذه الخالفات برهن
ــدات التابعة لها  ــك األجن ــىل توحيد تل ع
ــعودية  يف ظل خالفاتهم مع أجندات الس
ــية تزداد بني  ــب عليه من حساس ــا ترت وم
ــيات  ــاض وأبو ظبي وصلت لحساس الري

بني لندن وواشنطن .
ــني التابعني  ــح أن الحراكي كما هو واض
ــرية من جراء  ــعروا بورطة كب ــارات ش لإلم
ــة بجانب  ــاش باملعرك ــارق عف ــول ط دخ
ــؤرشا أن  ــى م ــية، يعط ــلفية الداعش الس
طارق بنظر اإلمارات أفضل من الحراكيني 
ــربون أن  ــان يعت ــار أن آل نهي ــىل اعتب ع
ــا الجنوب  ــاهموا بإدخاله ــش س العفافي
ــض مناطق  ــوال لبع ــن تعز وص ــزاء م وأج
ــم  ــم لحلفائه ــالل خيانته ــن خ ــة م تهام

األنصار بينما الحراكيني لم يحققوا ذلك .
ــاكلة "أبو  ــس أمام من هم عىل ش إذا لي
ــوض  ــن خ ــع ع ــوى الرتاج ــة" س اليمام
ــول بقرار  ــاحل الغربي والقب ــة الس معرك
ــة  ــالن التوب ــة أو إع ــات اإلماراتي العقوب
ــة  ــوى املناهض ــام للق ــة واالنضم الوطني
ــى من أبناء  ــا عىل ما تبق ــدوان حفاظ للع
ــتنزاف  ــاف االس ــي وايق ــراك الجنوب الح
املستمر  لهم وللقضية الجنوبية، ويف هذه 
الحالة سيكون ذلك عامال إليقاف الدعم 
ــارات ومن هو مع  ــي لهم من اإلم الذي يأت
ــيتخىل  ــة س ــادئ الوطني ــار للمب االنتص
ــوف يظل  عن اإلمارات، ومن هو مرتزق س
يلهث وراءها  ويقدم تنازالت عىل حساب 

األرض والعرض .
ــرون أن  ــني ينظ ــا أن الحراكي ــن ربم لك
ــي إال من  ــن يأت ــة ل ــن الورط ــم م خروجه
خالل تصعيد خالفاتهم مع طارق عفاش 
ــيجعلهم  ــذا س ــه وه ــة مع ــح معرك أو فت

فريسة أخرى الجندات السعودية .
ــعر  ش ــا  كم ــياق  الس ــس  نف ــىل  ع
ــارات  اإلم ــإن  ف ــم  بورطته ــون   الحراكي
ــعور وال تستطيع اتخاذ  تحمل نفس الش
ــد الناتو  ــرار بي ــحاب ألن الق ــرارا  االنس ق
وتحديدا بريطانيا بل تنظر أن انسحابها 
ــيرتتب  ــة لندن س ــة دون موافق ــن املعرك م
ــا  ــا خصوص ــرب  عليه ــب الغ ــه غض علي
ــائل  ــس هبوب عاصفة من   رس ــي  تلم وه

ــن مطابخ  ــة التي تأتي م ــد املبطن التهدي
الناتو من خالل تصعيد قضايا السجون 
ــرش  ــية، ون ــاكات الجنس ــة واالنته الرسي
ــي  ــا ه ــة كم ــح األخالقي ــيل الفضائ غس
ــرتكة بني  تروج "الجزيرة" بالفضائح املش
ــلمان مع جورج نادر هذا ما  أبناء زائد وس
يجعلهم يخشون ذلك لكن ما باليد حيلة 

.
ــهم  ــرارة أنفس ــربون يف ق ــان يعت آل نهي
ــليم األمر  ــحابهم يعني تس ذاتهم أن انس
ــا ذليلة  ــودة  إىل حضنه ــعودية والع للس

ومسلوبة اإلرادة ومزيدا من إذاللها.
ــدع  بني مرتزقة  ــك يؤكد أن التص كل ذل
ــه، وليس  ــتمر تنامي ــوف يس ــدوان س الع
ــوى  ــوب س ــن الجن ــل م ــام كل ذي عق أم
ــة ضمريه  ــني العقل ومراجع ــكام لع االحت
ــق، وال طريق لهم  ــي  وتحكيم املنط الوطن
ــحاب من مساندة  نحو الوطن غري االنس
ــة الوطنية نهاراً  ــع إعالن التوب العدوان م
ــن خالل الوقوف  ــارا بالوقوف ضده م جه
مع القوى املناهضة للعدوان، ألن القضية 

التي تحملها هي وطنية بامتياز.
ــتظل  القوى املضادة  فوق هذا وذاك س

للعدوان أكرث تماسكا من الطرف املضاد .
ستظل  ترفض الخنوع والخضوع ألي 
ــو املوقف الصحيح نحو  وصاية دولية وه
ــمال ألقىص  ــمال الش ــاذ اليمن من ش إنق

الجنوب. .

الحزام وطارق
فهمي اليوسفي

ــالحية دفاعّية يف عهد  ــا تصنيعات س كّله
ــف ( كما  ــّيد الكه ــرّان أو  س ــب كهف م صاح
ــباه البرش) وهو الذي لم يّدِع يوما  يسميه أش
أّنه اكتشف العالج املضمون واألكيد لفريوس 

اإليدز.
ــني لتربير  ــري الجنوبّي ــِت يوما بتكف ولم ُيف
ال   : ــول  يق ــي  دين ــاء  بغط ــم  عليه ــرب  الح
ــاش ) ومن رحم  ــر( عّف ــىل وّيل األم ــروج ع خ
اإلخوانجوّهابّية نفسها تّم تكفري أهل صعدة 
ــاء حرب(  ــرب عليهم بنفس غط ــر الح لتربي
ــالم  ــى اإلس ــرة ليبق ــود كف ــم زي 1994م)فه
مقترصاً ( يف نظر خريجي ناطحات الّسحاب 
) عىل من يحّلل الزّنا ورشب الخمر كما يفعل 
ــالم  مفتو مملكة الرّمال ؛ فهؤالء هم وجه اإلس
ــرآن كما  ــذي يحرّف الق ــارص ال ــي املع الّرتامب
حرّف اليهود والّنصارى كتبهم ؛ فكان عقابهم 

من الله شديداً .
ــحاب هو  ــالم عند ذوي ناطحات الّس اإلس
ــعب  ــع ذلك ال بد للّش ــعبه، وم ــن يحارب ش مل
ــّبح بحمده آناء الليل  ــجد ويس أن يركع ويس

وأطراف الّنهار (استغفر الله العظيم ).
ــعب  الذي ال يمتلك تطبيق مقولة  : ال  الّش
ــة الخالق .وما أعظم  طاعة ملخلوق يف معصي
من قتل نفس دون وجه حق وقد ُقِتل إخواننا 
ــمال  يف الجنوب 1994م وُقَتل إخواننا يف الّش
ــتخدمت دولة بني  ــدة) يف 2004م واس ( صع
ــي   واإلخوانج ــايش  العّف ــّقيها  بش ــر  األحم

الّسكني نفسها  التي تطعن به اليمن اليوم؛
ــا   إخوتن ــدغ  ُيل أن  ــب  والغري ــب  والعجي
الجنوبيون مرتني فمن يتجّندون اليوم تحت 
ــت   ــي فرض ــا الت ــو ذات االيديولوجي ــه ه لوائ
قتالهم يف 1994م،هو من الفصيلة التي رفعت 

السالح عليهم قبل عقدين من الزمان ..
الوهابّية بوجه جديد باسم( طارق عّفاش 
ــت رايته،  ــدون ( بحمق) تح ــن يتجّن ــو م ) ه
ــدود الّتكتم  ــوفة وقحة تعّدت ح بعمالة مكش
وخرجت للعراء يف جيوش هزيلة تقاتل جنبا 
ــي زايد كعصابة  ــعود وبن إىل جنب مع بني س
أرخصوا قيمهم فتجمد إحساسهم وشعورهم 
ــن إىل أن وصل إىل  تحت الصفر ووصل  بالوط
حّد الّتبّلد فكّل مرتزقتهم وأذيالهم يتقاضون 
ــالل املفلس ،  ــن أجل االحت ــس األجور م أبخ

وكّلهم دروع برشّية لألمريكربيطانينّي..
ــع منصات تقذف  ــو تّم تصني ــذا الج ويف ه

ــت األرض وقبلها تّم  ــن تح ــتيات م بالباليس
تصنيع  طائرات مسّرية تقذف يف قلوب الذين 
ــتيات، وكّلها تّم  ــل الباليس ــوا الرّعب قب نافق
ــن ناطحات  ــد لم تك ــد : قائ ــا يف عه تصنيعه
ــّبع  ــته فيتش ــا  لدراس ــا وطن ــحاب يوم الّس
ــة  ــش األمريكّي ــوان داع ــه إخ ــّبع ب ــا تش بم
ــوع وذّلة وخنوع  ــع والّتصدير من خض الّصن

لألمريكيني..
ــّيد القائد ورجال الله _ لم يحتاَجوا يف  الس
ــم  ألن يحّنوا  ــر مصّنعاته ــم و تطوي تصنيعه
لحاهم ويّرصحوا ( بعدها )  بأّن املوت لثمانية 
ــل ليبقى مليونان فقط   وعرشين مليونا جمي
ينعمون بالحياة كما فعلها أحدهم يدعى : ( 

عبدالله صعرت) .
_ لم يحتج رجال الله حني صّنعوا منصات 
الّصواريخ والّطائرات املسّرية أن يتهّكموا بباب 
مدينة رسول الله ( صّىل الله عليه وآله ) كما 
يفعلها أحد ممثيل حزبهم  اإلخوانجي الذي 
ــه الهالمّية  ــه ورمضانه ونجوميت ــّخر صوت س
ــالم : (عيل بن أبي  ــز وعَلم اإلس للّتعرض لرم
ــول األعظم الذي  ــب ) رأس آل بيت الرس طال
ــتهداف للقرآن القائل فيهم :  ــتهدافه  اس باس
ــب عنكم الرّجس أهل البيت ويطّهركم  " ليذه
ــتخفاف بآل  ــا عن أّن االس ــريا ". متغابي تطه
ــة  ــالت ممجوج ــه يف مسلس ــول الل ــت رس بي
ــد الّنقص يف حلقات    ــن  إفراغ عق هو عبارة ع
ــىل محّمد  ــد األموينّي ع ــص حق ــي قص تحك
ــول الله  ــكّل من يعادي ويتهّكم بآل بيت رس ف
ــّب اإلمام  إّنما هو امتداد ملعاوية الذي أمر بس
عّيل( كرّم الله وجهه) وآل رسول الله األعظم  

عىل املنابر مدة ثمانني عاما.
ــد تصنيعهم هذا  ــم يحتج رجال الله عن _ ل
ــتنفرة  برباقع  ــر املس ــرار الُحم ــّروا ف إىل أن يف

ودون براقع إىل شقق وفنادق أربابهم.
ــه يف تصنيعاتهم أن  ــال الل ــم يحتج رج _ ل
تكون حرف سفيان يف تعز ،وال ليدخلوا ميناء 
ــىل التحيتا من باب  ــيطروا ع يف ذمار، وأن يس
ــوباتهم  الّناقة، وكّل زّالتهم وخدعهم وفوتوش
يف  ــتمرار  االس يف  ــم  حيائه ــة  وقل ــم  وكذبه
ــتخفاف بعقول  الكذب عىل جمهورهم واالس
ــعور  ــكّل طبيعية منهم  ودون ش ــم ب متابعيه
ــق رجال  ــون فيمح ــل حني يكذب ــى خج بأدن
ــن أرض الواقع تهزمهم  الله كذبهم بمقاطع م

وتصفعهم صفعات متتالية .

ــه يف تصنيعاتهم أن  ــال الل ــم يحتج رج _ ل
ينادوا ألقلمة  اليمن ويتاجروا  بسقطرى .

ــه لتطوير صناعاتهم  _ لم يحتج رجال الل
ــاؤهم جوائز نوبل للّسالم مقابل  أن تنال نس
ــض األخ عىل أخيه يف ثورة  إثارة الفنت وتحري
أسموها بالّربيع العربّي فإذا بها شتاء قاحل 
ــحوب وجه توّكل كرمان ومن عىل  ــاحب ش ش

شاكلتها.
ــع البيض واللنب  ــم يحَتج رجال الله لبي _ ل
ــان يف  ــرّوج لتلك الّتجارة  خالد الرويش كما ي

قصائده املعصومة.
_ لم يحتج رجال الله يف تطوير صناعاتهم 
ــان  ــتدعي  ثم ــربرا (صورّيا)يس ــوا م أن يكون
عرشة دولة بعّدتها وعتادها وعددها ليقاتلوا 

رجال يقول : رّبي الله !
ــوا صنعاء يف عاصفة  وينهقون بأّنهم دخل
الرّمم  ليطردوا  ( الحوثي) من اليمن و يتغّنوا 

بـ :
أهال يا استعمار أهال...

ــام  ــوا  أم ــوا  ورقص ــّروا   وتفندق ــم : ف نع
الحسناوات وكرّموا  املطربات بكّل جرأة .

ــم أن  ــه يف تصنيعه ــال الل ــج رج ــم يحت _ ل
يجمعوا األموال من كّل اليمنيني  عرب جمعّية 
ــجد األقىص ليتم  ــرصة املس ــم ن اإلصالح باس
ــدوء  ــكل ه ــم  ب ــىص أمامه ــجد األق ــع املس بي
ــي إرسائيل )  ــش ( بن ــاب داع ــليمه ألرب وتس
ــعراؤهم  ــب دون أن يخط ش ــن ذه ــق م يف طب
ــا واحدا عن صفقة  ــم وأبواقهم حرف وممّثلوه
ــدوان وهدم  ــرب والع ــل الح ــع األرض مقاب بي
ــجار الزيتون وقد  البيوت وأرسلتها وقطع أش

عّلمتهم حماس البندقّية يوما ما.
_ لم يحَتج رجال الله يف ابتكارات صناعتهم 
ــري  وتقص ــى  اللح ــل  تطوي ــدة  فائ ــة  لدراس
ــّنة التي يفهمونها عىل  األثواب كتطبيق للّس

طريقتهم املثىل  .
ــبعة  ــوا س ــم يحتج رجال الله أن يهّمش _ ل
ــاط الجنوب وقتل مثلهم (  ــرش ألفا من  ضب ع

من اليمنينّي ) يف صعدة اإلباء ثأرا لشعار :
املوت ألمريكا

واملوت إلرسائيل.
ــوا الوزارات  ــج رجال الله أن يكتب _ لم يحت
واألرايض التي عليها بأسمائهم فتكون ضمن 

ملكّياتهم ليطالبوا الّدولة باإليجارات.
ــوا خلف  ــه أن يرابط ــج رجال الل ــم يحَت _ ل

ــرون بالتقاط  ــبوك ويتفاخ ــات الفيس شاش
صور لهم مع (األمامري ) يف تركيا واملغرب كما 
ــاكلته ممن  ــن عىل ش ــيل بخيتي وم فعلها ع

ضبطوا بني  أحضان الجميالت .
ــم  أن  ــه يف تصنيعه ــال الل ــج رج ــم يحَت _ ل
يعرضوا أعراضهم للّسوداني واإلماراتي عىل 
ــات الّتلفزة وعرب قنوات عهرهم بوقاحة  شاش
ما بعدها وقاحة؛ لنيل رضا شيطانهم األكرب.

ــم أن  ــه يف تصنيعه ــال الل ــج رج ــم يحت _ ل
ــم ومبادئهم  ــن قيمه ــد أنملة ع ــوا قي يرتاجع
ــكا وربيبتها إرسائيل ؛ فرجال  لنيل رضا أمري
ق أو كذب أو  ــلّ الله ينترصون برشف يف غري تس
سخرّية أو تكفري أو تفسيق أو تحريض أو بيع  
ــق العمالء والخونة  ــخ من أفعال ومزال أو ...إل

واملرتزقة واملنافقني .
ــخ  ــّوروا صواري ــوا وط ــه صنع ــال الل _ رج
ــماوّية بكّل  ــت أرضّية وفوق س ــات تح ومنّص

إيمان لهم بقضيتهم الحّقة.
_ رجال الله من  صنعوا وبنوا مدينة فاضلة 
ــطو وأفالطون يف زمننا     لو عاش سقراط وأرس
ــأوا إليها ينعمون فيها بقيم مثىل تحاكي  للج
ــه وال من  ــن بني يدي ــل م ــه الباط ــا ال يأتي قرآن

خلفه ..
ــوه  ــن صنعوا تاريخا ونقش ــال الله م _ رج
ــم وأبنائهم  ــر القاني من مهجه ــّدم األحم بال
ولم يبخسوا أرواح البرش كما بخسها العمالء 
واملرتزقة ومسوخ البرش من عبد ربه إىل أحقر 

وأرخص مرتزق.
ــن الله معهم  ــو لم يك ــه الذين ل ــال الل _ رج
ــن الله  ــم،  ولو لم يك ــت رميته ــوا فأصاب ملا رم
ــياطني ممسوخة من  معهم ملا كرسوا قرون ش
ــن مقربتهم التي   ــل جاءت  لتكون اليم كّل نس
ــم كما تلقف عصا موىس عّيص وحبال  تلقفه

سحرة فرعون ..
ــو األعجز عن  ــال الله (وكّل وصف ه _ رج
ــل ينحني لهم  ــمّوهم ) وقد جع ــول لس الوص

إجالال وتعظيما وإكراما .
ــارات   االنتص رّددت  ــن  م ــه  الل ــال  رج  _
ــهول ، وصدور القفار  ــيدهم يف بطون الّس نش
ــى تراقصت نجوم  ــامخات حّت ــور الّش ، وظه
ــنه جماال  ــا ،وباح القمر   بحس ــماء ملعان الّس
ــاء فجعلت  ــمس للغناء ضي ــتاقت الّش ، واش

ترّدد معهم سيمفونّية الِعزّة فتقول معهم  :
"  لن ترى الّدنيا عىل أريض وصّيا" .

منصات صواريخ تحت أرضّية..
طائرات مسّرية مقاتلة

     أشواق مهدي دومان
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عبدالفتاح عيل البنوس 

ــعبية العارمة املطالبة  ــرة انتفاضتهم الش ــرار محافظة امله ــل أح يواص
ــم كونه ال  ــعودية من محافظته ــة والس ــوات الغازية اإلماراتي ــروج الق بخ
يوجد أي مربر وال تتوفر أي ذريعة لتواجد هذه القوات املحتلة ، فاملهرة لها 
ــوب ومدلهمات األحداث  ــال الذين يذودون عنها عند الخط رجالها األبط
ــتمرة للمطالبة بإنهاء  ــة ، ووقفات احتجاجية مس ــريات غضب عارم ، مس
ــعودية تحت أي مربر ، فال يحق  ــد للقوات الغازية اإلماراتية والس أي تواج
ــدي عليها مطلقا ، فهي محافظة آمنة  ــيادة املحافظة والتع لهم انتهاك س
ــاملة مستقرة األوضاع ، ولم يعكر صفو هذه الحالة إال استباحة القوات  مس
الغازية اإلماراتية والسعودية ألراضيها بغية السيطرة عليها ، واالستحواذ 
ــة املخزونة  ــرثوات النفطية والغازي ــدة ويف مقدمتها ال ــا الواع عىل ثرواته
ــي تربط بالدنا  ــة الهامة الت ــىل املنافذ الربي ــيطرة ع ــن األرض والس يف باط

بسلطنة عمان . 
ــر واعتزاز  ــزاة واملحتلني مثار فخ ــه الغ ــة املهرية يف وج ــذه االنتفاض ه
ــم ووطنهم  ــىل أرضه ــون ع ــن ال يقبل ــاء الذي ــني الرشف ــموخ كل اليمني وش
ــني اإلماراتيني  ــني الطامع ــن املحتل ــباه الرجال م ــن قبل أش ــأن يدنس م ب
ــيطاني الذي  ــعوديني الذين جاءوا إىل بالدنا من خالل تحالفهم الش والس
ــوا بأنه من أجل دعم الرشعية الدنبوعية ومحاربة املد اإليراني املزعوم  قال
ــوم أن يذهبوا الحتالل  ــن الغريب الي ــار الله ، ولك ــارة رصيحة ألنص يف إش
املحافظات الجنوبية التي من املفرتض أنها تتبع رشعية الفنادق املزعومة 
ــد فيها أي حضور ألنصار الله واملد اإليراني املزعوم ، وال نعلم ما  ، وال يوج
الذي ذهب بهم إىل املهرة املحاددة لسلطنة ُعمان  ؟! هل هناك خطورة من 
قبل املهرة نحوهم ؟! بالتأكيد ال يوجد ولكن املخطط يقتيض السيطرة عىل 
ــات الجنوبية إلنفاذ مخططهم  ــط نفوذهم عىل كامل املحافظ املهرة وبس
الرشير وتحقيق أهدافهم الخبيثة وخدمة مصالحهم وأسيادهم األمريكان 

والصهاينة .
ــن األرض ،  ــة يف باط ــا املدفون ــتغالل ثرواته ــب واس ــرة لنه ــوا للمه ذهب
ولكنهم تفاجأوا بحالة راقية من الوعي الوطني الراقي جدا من قبل أحرار 
ــوى الغزو واالحتالل  ، وطالبوا برحيلهم  ــرة الذين عربوا عن رفضهم لق امله
ــخصيات الوطنية  ــن الش ــرزت العديد م ــث ب ــة ، حي ــم املحافظ ومغادرته
ــمى ويف مقدمتهم   املناهضة لتواجد القوات الغازية واملحتلة تحت أي مس
الشخصية الوطنية الشيخ عيل سالم الحريزي والذي كان يشغل منصب 
ــذا الجانب  ــهودة يف ه ــذي كانت له مواقف مش ــة املهرة وال ــل محافظ وكي
ــة الدمية هادي بإقالته  ــت قوى الغزو واالحتالل ودفعت بهم ملطالب أزعج
ــعودية واإلماراتية   ــن منصبه  ردا عىل موقفه الرافض لتواجد القوات الس م
ــتغالل ثرواتها ، وهو القرار الذي لم  ــيطرة عىل منافذها واس يف  املهرة والس
ــا واندفاعا  ــيخ الحريزي ، بل زاده وكافة أحرار املهرة حماس يكرتث به الش
ــة  ــاريع العمال ــاح ملش ــدم االنبط ــر وع ــال والتحري ــيض يف درب النض للم
ــزو واالحتالل والتي  ــزاق والتي تخدم يف مجملها قوى الغ والخيانة واالرت
ــا ال يقبله أي حر  ــتغالل وهو م ــلط واالس ــاءت من أجل الهيمنة والتس ج
ــت الخطوب  ــات ومهما بلغ ــا كانت املغري ــه وأرضه مهم ــف عىل وطن رشي

والتحديات. 
ــالة دعم وإسناد  باملخترص املفيد، انتفاضة أحرار املهرة هي بمثابة رس
ــعار "ال للغزو  ــت ش ــعبنا تح ــي يخوضها ش ــل الت ــس الطوي ــة النف ملعرك
ــعب  واالحتالل" ، هذه الثقافة والروح الوطنية التحررية هي من تمثل الش
ــا وملواقفها وثباتها وصمودها ومقارعتها لقوى الغزو  اليمني ، وهي من له
ــموخ  ــع الهامات ، محلقة يف فضاء الش ــب األعناق ، وترتف ــالل ترشئ واالحت
والعزة والكرامة والعنفوان ، ونحن هنا نشد عىل أيادي أحرار املهرة للميض 
ــف القيادات الوطنية  ــة حتى النهاية والوقوف خل ــم العظيم يف انتفاضته
الرافضة ملشاريع العمالة والخيانة واالرتزاق وتشكيل لوحة صمود وطنية 
تجرب قوى الغزو واالحتالل عىل الرحيل وإىل غري رجعة ، لتظل املهرة لألمن 

واالستقرار والطمأنينة عنوانا  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله. 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

املهرة 
انتفاضة وطن

الغاية تربر الوسيلة.. والوسائل املتاحة حجر عرثة

حسن حمود رشف الدين

هناك مقولة غربية الكثري من الحقوقيني والقانونيني 
ــي يرتكبها طغاة  ــم الت ــة تربير الجرائ ــا يف خان يضعونه
ــة تربر  ــول "الغاي ــل يق ــربة.. املث ــة املتج األرض واألنظم
الوسيلة" فكلما كانت غايتك أكرب كلما احتاج الطغاة إىل 
ــد الرأفة والرحمة واملصلحة  ــج لهذا املثل تحت بن الرتوي

للضحية.
كان الهدف وال يزال ألمريكا ودول االستكبار يف اليمن 
ــتمرار  ــيادي اليمني واس ــىل القرار الس ــيطرة ع هو الس
ــة نظاماً  ــون الواجه ــىل أن يك ــن ع ــن الباط ــا م احتالله
ضعيفاً ليس له قول أو رأي يف القرارات املصريية للبالد.. 
وحني شعرت هذه الدول بأن هدفها يف اليمن بدأ يتالىش 
ــذ 2014م خصوصا  ــود من ــد له وج ــم يع ــذ 2011م ول من
ــتكبار بكل ثقلها  ــبتمرب دخلت قوى االس بعد ثورة 21 س
ــن حمالت  ــا م ــة لديه ــائل املمكن ــتخدمت كل الوس واس
إعالمية ومساعدات إنسانية مشبوهة ووساطات دولية 

ــتكبار؛ وعندما لم  ــح مع دول االس ــا ارتباطات ومصال له
ــة الخارجية للنظام  ــل إىل مبتغاها يف إعادة الوصاي تص
ــم  ــة ويف مقدمته ــا يف املنطق ــت بحلفائه ــي، دفع اليمن
ــودانية  ــعودية واإلماراتية واملرصية والس ــة الس األنظم
لتكون واجهة القبح األمريكي والوسيلة األقذر للوصول 
ــه وللوصول إىل  ــام األمريكي أن ــد رأى النظ ــا؛ فق لغايته
غايته وهدفه املنشود يف اليمن ال بد من استخدام وسيلة 

عمالئه يف املنطقة.
تحت غطاء غايتها لتحقيق أهدافها سمحت أمريكا 
ــدوان  ــف الع ــوات تحال ــم لق ــتكبار يف العال ــوى االس وق
ــموحاً  ــواء كان مس ــلحة س ــد من أس ــا تري ــتخدام م اس
استخدامها أو محظوراً دوليا.. حتى أن األرض واإلنسان 
اليمني أصبحا حقال علميا لتجربة األسلحة املحظورة 
ــبب األرضار الناجمة عنها  ــا بس ــم تتم تجربته والتي ل

سواء عىل األرض أو اإلنسان.

ُسمح لدول تحالف العدوان استهداف البنية التحتية 
للشعب من اليمني دون أن يتكلم مجلس األمن أو يبدي 
امتعاضه، بل أنه ُسمح لدول تحالف العدوان استهداف 
األحياء السكنية املكتضة بالسكان اآلمنني والذين ليس 
ــة.. وهذا  ــراف املواجه ــرف من أط ــة بأي ط ــم أي صل له
ــدة "الغاية  ــي تحت مظلة وقاع ــل التأييد يأت الصمت ب

تربر الوسيلة".
ــم يف  ــع الجرائ ــب أبش ــدوان يرتك ــف الع ــوم تحال الي
الساحل الغربي وعدد من املدن بهدف احتالل الحديدة 
ــي  ــدوان األمريك ــب الع ــث ارتك ــا، حي ــيطرة عليه والس
ــاحل  ــعودي مؤخرا جرائم بالجملة بحق أبناء الس الس
ــة، فقد ارتكب جريمتني  الغربي وخصوصا منطقة تهام
ــدد الضحايا 7  ــة زبيد وصل ع ــايض يف مديري االثنني امل

شهداء وإصابة آخرين.
ــم واالنتهاكات التي  ــم وغريها من الجرائ هذه الجرائ

ــعب اليمني  ــوى تحالف العدوان يف حق الش ارتكبتها ق
ــة إعالميا  ــارس 2015م موثق ــدوان يف 26 م ــدء الع منذ ب
ــون الوطنية  ــات التلفزي ــم عرضها عىل شاش وأغلبها ت
ــات التلفزة ووكاالت األنباء الدولية الُحرة  وبعض شاش
ــاندة للقضية اليمنية؛ إال أنها لم تؤت ثمارها حتى  املس
ــم والظالم  ــدوان الغاش ــذي يوقف الع ــكل ال اليوم بالش
ــعب اليمني من قبل  ــار املفروض عىل الش ويفك الحص
ــدء عملياته العدوانية قبل أربعة  تحالف العدوان منذ ب

أعوام.
ــة للجميع؛ لكن  ــباب الصمت الدويل باتت معروف أس
الزمن كفيل بأن يسرتد الشعب اليمني حقه من الظاملني 
ــاىل "والله من  ــبحانه وتع ــاة.. ويكفينا قول الله س الطغ
ورائهم محيط".. فنحن أصحاب قضية وكل ما هو ممكن 
ــتخدمه لردع املعتدي.. فـ"الوالعة" عملت ما  أمامنا نس

لم تعمله طائرات وبوارج ومعدات تحالف العدوان.

الوعي اليمني ومواجهة آلة النفاق العاملي 

ــذه الحرب  ــي أمام ه ــي معركة وع ــني ه ــة اليمني معرك
األمريكية السعودية اإلماراتية الظاملة ، 

التي تحالف كل شذاذ اآلفاق من كل العالم عىل بالدنا 
وشعبنا العزيز املؤمن الصابر..

ــم ، وهذه الهجمة  ــوم ونحن أمام هذا العدوان الغاش الي
ــعى إىل طمس  ــة ، التي تس ــة الصهيونية الرشس األمريكي
ــتهدف  ــالمية األصيلة ، والتي تس ــة العربية واإلس الثقاف
كل الشعوب العربية بال استثناء ، والتي تهدف إىل غسل  
ــأة بالفكر  ــول معب ــا إىل عق ــلمة ، وتحويله ــول املس العق
ــخص  ــخص بها إىل ش ــض ، ليتحول الش ــي البغي الوهاب
مفرغ من كل القيم واملبادئ واألخالق ، ليسهل عىل العدو 
ــدا مأمورا ، وأداة  ــيطرة عليه وجعله عب االنقضاض والس

طيعة تحت أمر أمريكا وإرسائيل.
ــا يريدونه هو الهيمنة  ــدو األمريكي واإلرسائييل ، م الع
ــيطرة عىل مقدرات األمة ، وسلبها حريتها وكرامتها  والس
ــا  ــالل عمالئهم ــن خ ــا  ، وم ــكل طاقاتهم ــارعان وب ،  يس
وأوليائهما من األعراب يف النظامني السعودي واإلماراتي 
ــني الكبريين ألمريكا وإرسائيل يف املنطقة العربية  الخادم

واإلسالمية ..
ــون األمة وكل أعمالهم يف املنطقة  الذين بدورهم يدجن
هي  لصالح األمريكي واإلرسائييل، لرشعنة ووجوب الوالء 

والطاعة لألمريكي واإلرسائييل ..
ــيا  ــكريا وسياس  اليوم وبعد هزيمة قوى العدوان عس
ــرب الفكرية  ــا بالح ــن عدوانيته ــد م ــوم تصع ــا الي ، نراه
ــتخدام األبواق املضللة ، سواء يف الجانب  والثقافية ، باس
ــاء الرشك  ــيطانية ، لعلم ــك األفواه الش ــي، أو بتل اإلعالم

والضالل ، أو باألقالم املأجورة باملال الحرام. 
ــدا ، تقوم بها قوى الكفر  ــة وكبرية ج هناك هجمة رشس
والطاغوت ، للقوى اإلستكبارية يف جميع أرجاء املعمورة 
ــه الخبيث  ــا ، تلميع الوج ــن خالله ــد بها وم ــي تري ، والت
ــعى دائما إىل أن  تجعل جميع املسلمني  للصهيونية ، تس
ــي اليهودي ،  ــدو الصهيون ــوا مع الع ــا ، ليطبع يف قبضته
ــيطان املتمثل بالنظام السعودي ، الذي باع  كما قرن الش
ــون ضد العرب  ــلمني ، وتحالف مع بني صهي ــة املس قضي
ــلمني وبشكل علني وفاضح ومكشوف  أمام شعوب  واملس
ــة  الصامتة واملتخاذلة  ــعوب العربي املنطقة بأرسها والش

أمام قضاياها الكربى ومن أهمها القضية الفلسطينية.
النظام السعودي بقيادة بن سلمان ، يسعى مع العدو 
ــن الرصاعات ،  ــري م ــة اىل الكث ــر املنطق ــي إىل ج الصهيون
ــري ،  ــكل كب ــة ، بش ــه الظامل ــز يف عدوانيت ــات ومرك والنزاع
ــتهم  ــادي إرسائيل ، وتعارض سياس ــىل اليمن ألنها تع ع
ــموها "صفقة القرن" ، التي لم تنجح  ــؤومة التي أس املش
بسبب صمود الشعب اليمني ومقاومته لعدوانهم العاملي 
ــل ، وتقوم به  ــده إرسائي ــه أمريكا ، وتؤي ــذي ترشف علي ال
أياديهم السعودية واإلماراتية ، والذي الزال مستمراً وبكل 
ــوام ونصف ،  ــن ، منذ ثالثة أع ــية وإجرام عىل اليم وحش

ــار املطبق والخانق  ــن القصف والتدمري والقتل والحص م
ــود والنصارى  ــرتىض عنهم اليه ــعب اليمني ، ل ــىل الش ع
ــا يعملونه اليوم  ، يف غزة  ــو لليهود الجو فيعملون م ليخل
ــان الغزي يف فلسطني ،  من عدوان وانتهاكات بحق اإلنس

بدعم من النظام التكفريي املتصهني السعودي .
ــعود وبني زايد يف اليمن ، هي  ــوم نرى أفعال بني س الي

ذاتها أفعال اليهود يف فلسطني العروبة ..
ــلمان  ــكا ، وبالتعاون مع ابن س ــرب أمري ــيطان األك الش
ــه الكيان  ــىل ما يفعل ــري الغطاء ع ــعيان لتوف األحمق يس
ــرك الصهاينة  ــم من ح ــطني  ، وه ــق فلس ــي بح الصهيون
ــة العربية  ــوا اليوم عىل األم ــم املجال ليتطاول وفتحوا له
ــالم تكتب ، ولوال  ــن تنطق وأق ــالمية ، وتكون لهم ألس اإلس
ــان ومن معهم من رشذمة األعراب  هذان النظامان األحمق
ــيئاً بحق  ــىل أن يعمل ش ــي ع ــان الصهيون ــرأ الكي ، ملاتج

فلسطني وبحق األمة اإلسالمية أجمع.
ــخ البرشية ، وهذه  ــل يف تاري ــن نمر بأصعب املراح نح
ــث والعدو  ــن كل املراحل املاضية ، حي ــة أصعب م املرحل
ــعودي يريد أن يعصب عىل أعني الناس ، فيكون  عىل  الس
ــدو الحقيقي  ــن هو الع ــاوة ألن ال يبرصوا م ــم غش أعينه

لهذه األمة . 
ــوس املريضة ، التي  ــن أصحاب النف ــاك كم هائل م هن
استأجرها العدو السعودي سواء من الكتاب واإلعالميني 
ــن الفنانيني ليجعلوا  ــخصيات العلمائية ، وحتى م والش
ــع إرسائيل أمر  ــع م ــكيلية يف أن التطبي ــة تش ــم لوح منه

اعتيادي!
ــن  ــىل اليم ــة ، ع ــة  الكوني ــذه الهجم ــر إىل ه ــن ينظ م
ــكرية  ــت حرباً عس ــاملة ، ليس واليمنيني يجدها حربا ش
ــية ،  ــة ، والسياس ــرب االقتصادي ــملت الح ــل ش ــط ، ب فق
ــان اليمني يف وعيه ،  ــتهدف اإلنس ــية ، حرب تس والنفس

وفكرة ، ولذاته وهويته اإليمانية .
هذه املرحلة تتطلب منا جميعا كوننا يمنيني ، وننتمي 
ــول ، ولهذا الوطن الحبيب ، يجب  لإلسالم والقرآن والرس
علينا أن نواجههم وبأقوى طاقاتنا للتصدي ملخططاتهم 
اإلجرامية ، والتحرك بمسؤولية يف كل املجاالت ، الثقافية 
ــالح والتوجه  ــة ، بالكلمة والقلم ، وبحمل الس ، واإلعالمي
للجبهات ملساندة املجاهدين ، باإلنفاق ودعم الجبهات. 
ــا ، يف التكثيف من  ــب علينا أن نبذل قصار جهودن يج
ــلحة التي  ــون الوعي هو أقوى األس ــة لآلخرين ، ك الوعي
ــلت مؤامراتهم ، ومخططاتهم  يخافها األعداء والتي أفش
ــالح  ــوكتهم ، الوعي هو الس ــت إعالمهم ، وكرس ش ، وهزم

الذي يحمله الشعب اليمني ،
ــذه الفرتة كلها ، بالوعي  ــذي هزم العدو عىل مدى ه وال
ــننترص  ــبيل الله بثقافة القرآن العالية ، س والتحرك يف س
ــه ، وبالقوة واإلرادة  ــدو يغرق ويهلك بإذن الل ونجعل الع

والوعي والثبات سننترص ، ونهزم كل طغاة العالم .

نوال أحمد


