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معركة الساحل الغريب غّريت املعادالت وقلبت موازين القوى

محمد صالح حاتم

ــه وغطرسته  ــدوان يف غي ــرار تحالف الع ــل استم يف ظ
ــادة الجماعية  ــد  من جرائم اإلب ــه وارتكابه املزي وحماقات
ــدى ثالث  ــىل م ــب اليمني،ع ــاء الشع ــق أبن ــازر بح واملج
ــه وانتحاره يف  ــا تمادي ــان آخره ــف، والتي ك ــوات وني سن
ــل الغربي، وحشده الحشود من  معركة الحديدة والساح
ــل، واستخدامه كافة  ــن الداخ ــة ومرتزقته م ــه الغازي قوات
ــة وبحرية  ــة دوليا , بري ــة الفتاكة واملحرم ــواع األسلح أن
ــن يتوقعه العدو ،فقد تحول  ــة ،ولكن حصل ما لم يك وجوي
ــوى الغزو  ــة تلتهم ق ــني ملتهب ــي إىل براك ــل الغرب الساح
ــد تم التنكيل  ــالل وأذنابهم ،وتحصد معداتهم، فق واالحت

بهم وقواتهم ،وتقطيعهم إىل أوصال.
وخالل معركة الحديدة كان يعتقد تحالف العدوان أنها 
ــادالت الحرب  ــا ستغري مع ــة خاطفة، وأنه ــون معرك ستك
لصالحهم ، نظرا لطبيعة األرض الساحلية والتي تعترب يف 
صالحهم لوجود الغطاء الجوي ،كذا ما يمتلكونه من عتاد 
ــن جيوش ومرتزقة  ــورة ،وكذا ما حشدوه م وأسلحة متط
ــة املغرر بهم ، من يسمونهم  ــن أبناء املحافظات الجنوبي م
ــة" ومرتزقة طارق عفاش  ــة العمالقة وقوات املقاوم "ألوي
ــوا به من  ــة " ، وما قام ــراس الجمهوري ــن يسمونهم  "ح م
حمالت إعالمية وتضليل وفربكات إعالمية ضخمة بهدف 

تحقيق انتصارات وهمية.
ــاىل وتضحيات أبطال  ــه سبحانه وتع ــن بفضل الل  ولك
ــاء الشعب  ــة ووعي أبن ــي ولجانه الشعبي ــش اليمن الجي
ــي والحديدة  ــل الغرب ــت معركة الساح ــد كان ــي، فق اليمن

ــالل أرض اليمن وانتهاك  ــزاة والطامعني يف احت مقربة للغ
ــذه املعركة غريت  ــراض أبنائه، فه ــه واستباحة أع سيادت
ــىل األرض، ولم تنفع الحشود البرشية  معادالت الحرب ع
وال العتاد واألسلحة املتطورة والحديثة  التي استخدمها 
ــم إلحاق الهزيمة بهم منذ أول يوم  الغزاة يف املعركة، فقد ت
ــم مدرعاتهم  ــم تحطي ــم ارض الحديدة،وت ــأت أقدامه وط
ــذه املعركة فقد كان سالح  ــم واغتنامها،وخالل ه ودباباته
الجو املُّسري هو مفاجأة املعركة والذي ألحق الدمار والويل 
ــوات ومعدات الغزاة واملحتلني، وكذلك القوات البحرية  بق
ــي كان لها دور فعال ورئييس يف هذه  والدفاع البحري والت
املعركة من خالل استهدافها إحدى البوارج املعادية،ومنع 

اقرتاب أي بارجة إىل الساحل الغربي.
ــىل  ع ــداث  األح ــات  مجري ــدة  الحدي ــة  معرك ــريت  غ
ــال واحرتافية  ــة واستبس ــة وحنك ــرا لشجاع األرض، نظ
ــن معركة  ــة ، ما جعل م ــه الشعبي ــي ولجان ــش اليمن الجي
ــالق  ــة انط ــة ونقط ــي محط ــل الغرب ــدة والساح الحدي
ــل اإلمارات  ــة املحتلة من قب ــات اليمني ــر  املحافظ لتحري
ــذه املحافظات  ــه أبناء ه ــا يتعرض ل ــك مل والسعودية،وذل
املحتلة يف عدن وتعز وحرضموت ولحج وسقطرى وغريها 
من انتهاك لألعراض وتعذيب وحيش يف سجون اإلمارات 

الرسية ونرش لإلرهاب  وتدمري للخدمات األساسية.
ــي ولجانه  ــش اليمن ــات الجي ــن أولوي ــذا جعل م كل ه
ــرب من  ــة وكافة أبناء الشعب اليمني، تحرير كل ش الشعبي
تراب اليمن الطاهر ،وهو ما حدث بالفعل وما عملية قصف 

مقر قوات تحالف العدوان يف الربيقة بعدن من قبل الطريان 
املسري إال خري دليل ،ورسالة مفادها إنكم أردتم من معركة 
الحديدة والساحل الغربي  تضييق الخناق علينا وإحكام 
ــط عىل  ــة، والضغ ــل اليمني ــل السواح ــىل ك ــرة ع السيط
املجلس السيايس لتقديم التنازالت والخضوع لكم وتنفيذ 
مخططاتكم، وأن ترتكبوا بحق أبناء تهامة أبشع الجرائم 
ــوا أعراضهم وتفتحوا  لهم سجوناً رسية ،وتنرشوا  وتنتهك
ــم من داعش والقاعدة يف هذه املحافظة كما فعلتم  قواعدك
ــا إىل معركة  ــي تحتلونها،ولكننا حولناه ــات الت باملحافظ
ــرب من ارض اليمن ،وان اليوم والغد  لن يكون  تحرير لكل ش
ــوم يف املناطق التي  ــن تنعموا بالراحة بعد الي كاألمس، فل
ــا التعذيب والتنكيل،  ــا، ولن تمارسوا ضد أبنائه تحتلونه
فاملعركة تغريت من الدفاع إىل الهجوم ،ولن ننتظركم حتى 
تأتون إلينا ، بل سنكون نحن املبادرين يف جميع الجبهات 
عىل مستوى الداخل وما وراء الحدود ،وان استهداف مقر 

قيادة التحالف يف عدن هو البداية والقادم أعظم .
ــات تحت أرضية التي كشف النقاب  عنها  كما أن املنص
ــار عنها مؤخرا   ــة ، وأزيح الست ــوة الصاروخي ــن قبل الق م
ــي ما  ــت العدو،وه ــة أذهل ــة ومتقدم ــة نوعي ــرب إضاف ،تعت
ــس الطويل  ــام، فمعركة النف ــادم األي ــري املعركة يف ق ستغ
نحن من سيتحكم بها وعوامل النرص قد ترسخت ،والعدو 
ــة ،فاملعادلة تغريت  ــري املعرك ــع التأثري عىل س ــن يستطي ل
ــام املبعوث األممي بعدة زيارات  واملوازين انقلبت، وما قي
إىل صنعاء  إال بهدف إنقاذ قوات تحالف الغزاة من الورطة 

واملستنقع الذي وقعوا فيه، بانتحارهم يف معركة الساحل 
الغربي .

ــا رأينا غريفيث  ــع واملعركة لصالحهم مل ــو كان الوض ول
ــم املتحدة واملنظمات  ــرول إىل صنعاء، وملا سمعنا األم يه
ــل  ــة إذا حص ــة إنساني ــدوث كارث ــن ح ــذر م ــة  تح العاملي
ــام للحديدة ومينائها وهو ما لم نسمعه من قبل ،عىل  اقتح
ــازر والجرائم  ــاب تحالف العدو مئات املج ــم من ارتك الرغ
ــاء وحرض واملخا  ــن يف تعز،وعدن وصنع ــق أبناء اليم بح
ــت يف صالح  ــي ليس ــريات والت ــراً للمتغ ــن نظ وغريها،ولك

العدو ،رأينا ما رأينا وسمعنا ما سمعنا.
ــم حساباتكم،  ــد اخطأت ــداء لق ــول لألع ــري نق ويف األخ
ــد تماديتم  ــم وترحلوا ألنكم ق ــم ان تحملوا أمتعتك وعليك
ــن وأبنائه ،وإن الحديدة هي  ــاب الجرائم بحق اليم يف ارتك
ــة  وإن الساحل الغربي هو  ــن ستحرر املحافظات املحتل م
ــة املحتلة،ومن  ــل والجزر اليمني ــن سيحرر كل السواح م
سيحافظ عىل الوحدة اليمنية أرضا وإنساناً ،وإن أهدافكم 
ومخططاتكم ستفشل بفضل الله سبحانه وتعاىل ،ووعي 
ــاء اليمن األحرار والرشفاء،وتضحيات أبطال الجيش  أبن
ــوم أكرث من أي  ــه الشعبية الذين يقفون الي ــي ولجان اليمن
ــة قتالية عالية  ــىل أهبة االستعداد وبجهوزي وقت مىض ع

لدحر وطرد الغزاة واملحتلني ومرتزقتهم.
ــة  ــار للخون ــزي والع ــاً ،والخ ــراً أبي ــن ح ــاش اليم وع

والعمالء.

السذاجة السياسية!!

حسن حمود رشف الدين

ــع  مجتم ــي  اليمن ــع  املجتم أن  ــم  رغ
ــم  ــب اجتماعاته ــاز، بسب ــايس بامتي سي
ــالل وقت  ــة املقيل خ ــىل طاول ــة ع اليومي
ــر حتى  ــرية تستم ــا كث ــة وأحيان العرصي
أوقات متأخرة من الليل.. مجتمع معتمد 
ــر  ــل اآلخ ــع ك ــرأي, يسم ــادل ال ــىل تب ع
ــدأ "الرأي  ــق مب ــن منطل ــه م ــل رأي ويتقب
والرأي اآلخر".. الجميع باستثناء نسبة 
ــاوز %5 لديهم ثقافة  ــرية جدا ال تتج صغ
سياسية كفيلة بأن تحميهم من الهجمات 

ــا  ــي ينتهجه ــة الت ــالت اإلعالمي والحم
النظام األمريكي يف تمييع البلدان وتهيئة 

شعوبها الستقبال جنودهم بالورود.
ــن  ــا م ــل محصن ــي ظ ــع اليمن املجتم
ــا رئيسيا  ــكل عائق ــذه الهجمات، ما ش ه
ــألرايض اليمنية  ــام االحتالل الغربي ل أم
ــة  األنظم ــىل  ع ــم  سيطرته ــرار  واستم
ــرارات السيادية  ــم بالق ــة والتحك العربي
للبلدان.. ومنذ بدء الربيع العربي 2011م 
ــار النفاذ  ــذي استطاعت دول االستكب ال

ــة  ــدان العربي ــض البل ــه إىل بع ــن خالل م
ــا  ــت منه ــا جعل ــا أنه ــا، كم ــرص وليبي كم
ــي  ــج الت ــىل دول الخلي ــط ع ــة ضغ وسيل
ــة يف البنوك الدولية،  تمتلك أرصدة مهول

فأخذت منها ما أخذت من أموال طائلة.
ــذ  ــه ومن ــري.. إال أن ــن غ ــع يف اليم الواق
ــارس 2015م..منذ بدء هجمات  تحالف  م
العدوان عىل اليمن ظهر يمنيون مؤيدون 
للعدوان انخدعوا بسهولة واختفت عنهم 
النباهة والدهاء وأصبحوا "سذجا" بغري 

ــى أنهم تحولوا من سياسيني  بصرية؛ حت
ــات  ــل واالجتماع املقاي ــني  يف  مخرضم
ــة  السياس يف  ــذج"  "س إىل  ــة  العرصي
ــالل من حيث  ــون لالحت ــوا يهيئ وأصبح

يشعرون ومن حيث ال يشعرون.
ــن السذاجة  ــن يحملون م ــؤالء الذي ه
ــدول  ــراء ل ــوا سف ــم ألن يكون ــا يؤهله م
ــل اليمنيني ويف  ــون يف قت ــدوان يشارك الع
ــة؛ ال يدركون حجم  ــة التحتي تدمري البني
ــا يحملونه من  ــه وم ــة ما ينتهجون فداح

ــم يستثمر العدو سذاجتهم  غباء، أمثاله
ــة  ــدة الوطني ــق الوح ــر يف تمزي ويستم
ــه واحتالل البالد  الداخلية لتهيئة دخول
ــي يحتلها اليوم  ــل يف املناطق الت كما عم
ــيشء يف  ــس ال ــل نف ــوم عم ــاول الي ويح
الساحل الغربي؛ وهنا نقف وقفة للتأمل 
ــان  ــش واللج ــره الجي ــا يسط ــر م وننظ
ــة كفيلة  ــارات عظيم ــة من انتص الشعبي
ــون  ــذج يراجع ــؤالء الس ــل ه ــأن تجع ب

حساباتهم قبل فوات األوان.
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عبدالفتاح عيل البنوس 
تعز الحاملة ، عاصمة اليمن الثقافية ، ومدينة العلم والعلماء 
، أراد لها قطيع العمالء واملرتزقة أن تتحول إىل ساحة للرصاع 
ــي دفعت باملرتزق الفار  ــال خدمة لقوى العدوان والت واالقتت
حمود املخاليف واملرتزق العميل صادق رسحان إلشعال فتيل 
ــل مقدراتها ومنشآتها  ــاء الرصاع فيها وتدمري ك الفتنة وإذك
ــات العامة  ــازل واملمتلك ــة واملن ــا التاريخي ــة وآثاره الحيوي
والخاصة ، ومع مرور السنوات فر املخاليف بما جمع من أموال 
قاصدا تركيا التي وصلها مستثمرا ليدشن سلسلة مشاريعه 
ــم للمأكوالت اليمنية والغربية تاركا  اإلستثمارية بفتح مطع
ــع الرصاع واالقتتال ويدفعون  تعز وأهلها يغرقون يف مستنق
ــعار شكرا سلمان ، لتتضح  ثمن ارتهانهم للعدوان ورفعهم ش
ــق الجلية حول األهداف الحقيقية لقوى العدوان من  الحقائ

وراء إشعال الحرب يف تعز وفتح العديد من الجبهات. 
ففي الوقت الذي كنا نسمع املربرات من قبل قوى العدوان 
ــة أنصار الله  ــه من أجل محارب ــعال جبهة تعز بأن بشأن إش
وإخراجهم من تعز ، رغم أن أنصار الله كانوا قد قبلوا بالحل 
ــرح من قبل السلطة املحلية بتعز الحتواء  التوافقي الذي ط
ــعلتها  ــرة املواجهات بعد أن أش ــاع دائ ــع اتس ــد ومن التصعي
ــام اتضحت  ــرور األي ــع ذلك ومع م ــوان ، وم ــات اإلخ مليشي
ــة رصاع النفوذ  ــأن تعز وقعت ضحي ــة وظهر للجميع ب الرؤي
ــع الجيش  ــرصاع م ــول ال ــث تح ــي ، حي ــودي اإلمارات السع
ــني مرتزقة العدوان من  ــان الشعبية إىل رصاع داخيل ب واللج
السلفيني املوالني لإلمارات واإلصالحيني املوالني للسعودية 
ــتباكات ومواجهات  ــن اش ــع ع ــر إال ونسم ــن يوم يم ــا م ، وم
مسلحة بني فصائل العمالء املرتزقة يذهب ضحيتها العديد 
ــاء الذين يسقطون نتيجة حالة الفوىض  من املواطنني األبري
واالنفالت األمني التي تطغى عىل املناطق واألحياء الواقعة 
ــدوان ،  ــة املوالية للع ــل العميل ــذه الفصائ ــرة ه ــت سيط تح
ــة لالغتياالت وتصفية  ــث تحولت تلكم املناطق إىل ساح حي
ــي تتلذذ  ــوى العدوان الت ــرأى ومسمع ق ــىل م ــات ع الحساب
ــة واملحزنة ،  ــة املؤمل ــذه الحال ــز إىل ه ــد يف تع ــول املشه بوص
ــني مجهولني وسط  ــن قبل مسلح ــني  قتل مرتزق  م ــل يوم قب
ــة  عن اغتيال أحد  ــز وأكدت مصادر أمنية وإعالمي مدينة تع
ــي“ من قبل  ــى بالجيش الوطن ــذي  يتبع ما يسم ــة ال املرتزق
ــارع جمال  ــة نارية يف ش ــني يستقلون دراج ــني مجهول ملثم
ــل االتهامات فيما بينها  ــط املدينة ، وتتبادل هذه الفصائ وس
ــاع لتصل  ــاالت وتتفاقم األوض ــف االغتي ــول الوقوف خل ح
ــات مسلحة وتبادل االعتقاالت بني جماعة  إىل وقوع مواجه
ــالح دون أن نسمع  ــات اإلص ــة ومليشي ــو العباس السلفي أب
ــد بهذا الوضع املزري  ــادات أو أصوات تتعاىل للتندي أي انتق
ــوذ بعيدا عن  ــة الحسابات ورصاعات النف ــة بتصفي واملطالب

األحياء السكنية واملناطق الحيوية املأهولة بالسكان .
ــة للعدوان  ــة موالي ــوى محلي ــاك ق ــد، هن ــرص املفي باملخت
ــز اليوم  ــا يحصل يف تع ــن مصلحتها م ــة م ــراف خارجي وأط
ــالت  ــوىض واالنف ــة الف ــر حال ــدة ألن تستم ــى جاه ، وتسع
ــدف تدمري ما تبقى  ــة الرصاع ، به ــي ، وتعمل عىل تغذي األمن
ــؤرة للدعشنة  ــة وتحويلها إىل ب ــات عامة وخاص ــن ممتلك م
ــن تعز إىل  ــره م ــى لتصدي ــذي تسع ــرام ال ــاب واإلج واإلره
مختلف محافظات الجمهورية لتعم الفوىض البالد ، ليتسنى 
ــدة  ــذ أجن ــم وتنفي ــق أهدافه ــارات تحقي ــة واإلم للسعودي
ــات أسيادهم ، وهنا يأتي الدور عىل عقالء وحكماء  ومخطط
ــرار ورشفاء تعز للوقوف ضد هذا املخطط القذر ،وإنقاذ  وأح
ــزال قائمة ، فهذه املليشيات  ــا يمكن إنقاذه من مقدرات ما ت م
ــار والضحايا الذين  ــراب والدم ــة غري مكرتثة بالخ اإلجرامي
ــوا  ــد أن يتحرك ــذرة ، وال ب ــم الق ــراء رصاعاته ــون ج يسقط
ــب أبطال  ــوا إىل جان ــداء ، ويقف ــات األع ــوا مخطط ويفضح
ــارص وتطبيع  ــر هذه العن ــان الشعبية يف دح ــش واللج الجي
ــاع يف الحاملة لتعود الحياة فيها إىل طبيعتها ، لتفادي  األوض
االنزالق نحو طريق الال عودة والتي ستكون فاتورتها باهظة 

جدا وسيدفع أبناء تعز ثمنها غاليا جدا. 
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله .

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

الحاملة وفصائل العمالة 
واالرتزاق  

االعتصام يقلق القوى املتنفذه يف محافظة 
ــة اضطراب نفيس  ــرة ويخلق لديهم حال امله
ــب إىل البعيد تربطها بمزاعم  وهلوسات تذه
ــة قدر ما  ــاس لها من الصح ــرتاءات ال أس واف
ــد قضية  ــل وناجع  ض ــي وفاع ــي تعبري ح ه
نفوذ أجنبي واحتالل سعودي هو رأي العني 
ــه ومداراته إال ملن لديهم  ال يمكن التغافل عن
ــازل عن  ــون بالتن ــة يقبل ــات مشبوه ارتباط
ــي طريق املرور إىل  األرض ويفتحون لألجنب
أرضهم .وال عجب أن نجد أولئك الذين يمتون 
ــوذ واالحتالل ويدافعون  بصلة إىل قوى النف
ــل ما لديهم من قوة عىل وجود األجنبي يف  بك
ــم مذعورين كأنما  ــم، ال عجب أن نراه بالده
ــدون اعتصاما له  ــون حني يج ــم الجن أصابه
ــوى املتنفذة  ــه املرشوعة يف رحيل الق مطالب
ــون  ــة ويشطح ــن األرض املهري ــمة ع الغاش
ــون يف الفراغ ألنهم بال هدف يسريون  وينطح
ــا  ــون دونم ــالل يقف ــم االحت ــل دع ــن أج وم
ــه الجبني أن تجد ابن  ــل وهو أمر يندى ل خج
ــرس وسهولة  ــن انتمائه بي ــازل ع األرض يتن
ــد ملجرد اعتصام أو مقال ينادي  ويزبد ويرع
ــألرض ورحيل القوات العسكرية  بالسيادة ل
ــن أغواهم بريق  ــد الذي ــة .هكذا نج السعودي
ــون الحقيقة ويفرون منها خشية  املال يخش
ــدق إىل  ــي. وبص ــري املنتم ــا بضم مواجهته
ــع صكوك الوالء  ــام واإلدانة وتوزي لغة االته
ــة املمجوجة ال  ــذه اللغ ــل ه ــن يريدون .مث مل
ــالل أن  ــوق لالحت ــي تس ــا وه ــا قطع يمكنه
ــري املنادي  ــع امله ــام املجتم ــف عائقا أم تق
ــل ما ينايف  ــادة والرافض لك ــة والسي بالحري
ــوى الرتبص  ــذا أمر عىل ق ــألرض .ه ــوالء ل ال
ــان  ــة واالرته ــا يف العمال ــورط نفسه ــي ت الت
ــا  ــن غيبوبته ــق م ــدا وأن تفي ــه جي أن تدرك
ــل يضعها يف مواقف  وتتخلص من عالق هزي
ــفقة املهري  ــا وتثري أىس وش ــد عليه ال تحس
ــا يطمح إليه محافظته  كمواطن بسيط كل م
ــي يف األساس  ــن الرصاع وه ــى بمعزل ع تبق
ــا من  ــة ومفرداته ــف السعودي ــك وأن تك كذل
ــة اإلرهاب  ــة مكافح ــرة األرض بذريع عسك
ــن البسيط ما بالنا  التي ال تنطيل عىل املواط
بقوى مهرية فاعلة وناجعة وقادرة عىل تبني 
ــط األبيض من الخيط األسود ومتمكنة  الخي
ــود وتواجد اإلنسان بقوة  من الدفاع عن وج
ــري والجمال يف  ــم الحق والخ ــاء إىل قي االنتم
ــة ترسانة القتل وآلة الدمار وعسكرة  مواجه

ــد القدرة  ــا من فق ــربر تواجده ــالد التي ي الب
ــري إذ ال يشء  ــا كان املغ ــىل التماسك مهم ع
ــاء إىل األرض  ــوة االنتم ــادل ق ــه أن يع يمكن
ــة تاريخها وقدرتها  ــة بثقافتها وعراق املهري
ــى وإن كانت من  ــاوز أي مؤامرة حت ــىل تج ع
العيار الثقيل، هكذا هو املجتمع املهري ملن ال 
ــوال ويضطربون من مطالب عادلة  يفقهون ق
ــة كأسلوب قمعي  وينحون باتجاه تهم ملفق
يسنده االستبداد وآلته العسكرية التي تريد 
ــاء، بال قضية  ــاً بال هوية، بال انتم املهرة أرض
ليسهل للنفوذ السعودي تحقيق مرشوعه يف 
السيطرة واالحتالل ليصل بعدئٍذ إىل ما يريد 
ــه أمر مفروغ  ــة املحتل وأجندت .وإذاً فمقاوم
منه مهما عسكر الحياة واستقطب املنتفعني 
ــا عىل كل  ــم جزاف ــه تلقي الته ــل أبواق وجع
ــدأ رشيف .وهنا نقول الحق بنيٍّ ال  صاحب مب
يمكن التدليس عليه أو إنكاره فشتان بني من 
ــادة األرض واستقاللها ورفض  يدعو إىل سي
ــالل وبني من يقف  ــة والنفوذ واالحت الوصاي
مع عسكرة أرضه وإفقادها السيادة وجعلها 
ــي .أي عاقل  ــة مطواعة لالجنب ــة ذليل خانع
ــن الطيب بسهولة  ــه أن يميز الخبيث م يمكن
ــرة الذين  ــيوخ امله ــرس .وإذا فمن يكلف ش وي
ــودة بجنسية قابلة  ــم ألقاب السع منحت له
ــد القبائل   ــاء لتجني ــد االستغن ــب عن للسح
ــة عليهم إنما يحاول عبثا  الذين لهم الوصاي
ــز  ــة وتماي ــة املهري ــوة يف املواطن ــد ه أن يوج
األرض  يف  ــق  حرائ ــعال  إش ــه  اهداف ــني  لع
ــد من  ــر) الجدي ــر (بريم ــرة ليم ــة امله الغالي
بوابة الرصاع إىل مآربه .هذه القضية يفهمها 
ــن اربكوا فعال  ــرار والرشفاء الذي ــدا األح جي
مشاريع الغواية والنفوذ واالحتالل وستجد 
ــرف وجيز عاجزة تماما  اململكة نفسها يف ظ
ــوف باملخاطر وإن  ــري يف طريق محف عن الس
ــا واسعا  ــرة يشكل استقطاب ــالل للمه االحت
ــة  ــوى النضالي ــل الق ــرا لك ــا وتضاف وتالحم
ــم ومثلما سقط  ــة ويف العال ــرية يف املنطق الخ
ــي يف سقطرى وكشف  ــان النفوذ اإلمارات ره
ــف القوى التي لم تكن صادقة يف تعهداتها  زي
ــع السعودية التي ترتكب عىل  كذلك الحال م
ــىل املهريني  ــا ع ــا وقاسي ــا مؤمل األرض سلوك
جميعهم وهم يجدون عىل سبيل املثال نقاط 
تفتيش عسكرية بطاقم سعودي تطالب ابن 
ــا سوداء  ــه أي كوميدي ــات هويت األرض بإثب
ــل عن من  ــك الغريب واملحت ــني يسأل هذه ح

ــني أهلك وأي تجارس وصل  أنت يف ديرتك وب
ــا أن تستحدث نقاطا  ــوى ومن معه بهذه الق
ــا إذن من الرشعية .إنه  خارج القانون ودونم
ــا يمتلكه  ــان يف أنبل م ــز اإلنس ــم يستف تهج
ــا  ــرب واألكرث إدهاش ــه .واألغ ــه وعرض أرض
ــاء املحافظة  ــري أن تجد من أبن ــز امله يستف
ــادة عىل  ــالل وزي ــذا االحت ــع عن ه ــن يداف م
ــوب حضاري  ــه بأسل ــن الرافض ل ــك يدي ذل
بكونه عميًال للخارج أو مهرباً ......إلخ، اللغة 
ــن هذيان ألنها  ــة التي هي عبارة ع املمجوج
تسوق وترشعن وتتعصب الحتالل سعودي 
ــا  ــة إذاً إنن ــه وال غموض.القضي ــس في ال لب
ــن استحقاق  ــات انتماء ودفاع ع أمام موجب
ــة  ــة الغماي ــه لعب ــن تلهي ــري ل ــع مه مجمت
ــة بالرحيل  ــة ولن يكف عن املطالب السعودي
ــا بالنسبة له  ــة القضاي ــذا قضي وسيجعل ه
ويصعدها إىل مستوى دويل قانوني حقوقي 
ــىل ذلك كما أن الحق أقوى  ويمتلك القدرة ع
ــل األحوال كان  ــل ومزاعمه، ويف ك ــن الباط م
ــو أنها  ــرث قربا ل ــون أك ــة أن تك ــن للمملك يمك
ــة يف التعليم والكهرباء  تبنت مشاريع تنموي
ــخ .كانت ستعرب عن سلوك رفيع  واملياه.....إل
يراعي حق الجوار لكنها لجأت إىل اإلحتالل 
ــل وإىل تنفيذ تطلعاتها يف  هكذا دون أي خج
ــة" املنافذ  ــة "الجغراسياسي ــالك  حيوي امت
ــة باعتبارها امتالكاً، سيطرة  الربية والبحري
وتحكماً عىل ممرات تجارية تخول لها اللعب 
عىل السيايس وفق أجندتها.اململكة ال يعنيها 
ــا  ــا ألنه ــم ألبنائه ــة والتعلي ــة املحافظ تنمي
ــا اميا ال يقرأ أبعاد وأهداف  تريد جيال مدجن
ــل األحوال  ــودي .وهي يف ك ــالل السع االحت
ــدان الجوار  ــة يف كل بل ــارب التنمي ــة تح دول
ــات ورشاء  ــق اضطراب ــاء لخل ــع بسخ وتدف
ــوى لسياستها.غري  ــم ومن أجل ارتهان ق ذم
أنها حتما ستفشل يف املهرة وستجد نفسها 
ــا، املجتمع  ــذ مآربه ــا عن تنفي ــزة تمام عاج
ــا  ــوة إىل األرض يعشقه ــي بق ــري ينتم امله
ــل ذرة فيها نبضه  ــرى فيها وجوده، يمنح ك ي
وحياته لذلك ال يساوم وال يهادن وال يتنازل 
ــراج  ــة إلخ ــة والسلمي ــه الحضاري ــه طرق ول
ــرية، تمسكه  ــر، ثقته بالله كب ودحر املستعم
ــة  ــدق الحري ــى يف خن ــوي .وسيبق ــق ق بالح
ــالل مهما كانت العسكرة  والسيادة واالستق
ــن ال يرجون  ــا تآزر معها م ــة ومهم للمحافظ

ألرضهم الخري والنماء.

يسلم حسني

كوميدياء سوداء

 يحيى صالح الدين
أوال - ذريعة التدخل العسكري بناء عىل طلب هادي ودعماً لرشعيته 

املزعومة :
ــب عدوانهم   ــودي  بأن سب ــدوان األمريكي السع ــف الع ــذرع تحال يت
ــة لطلب الدنبوع  هادي ولحماية  ــم العسكري يف اليمن  هو تلبي وتدخله

رشعيته املزعومة.
والرد قانونا عىل هذه الذريعة كالتايل:

1 - ال رشعية دستورية لرئاسته
ــور الجمهورية اليمنية حيث  حددت  ــه لم يعني  رئيسا طبقا لدست ألن
املادة 106 واملادة 108 من الدستور كيفية تويل رئاسة الجمهورية  ونصتا 
ــا للبلد,  وهذا لم  ــرى انتخابات تنافسية لتعيني الفائز رئيس ــىل ان تج ع
ــة وفرضته فرضا عىل  ــاءت به املبادرة الخليجي ــدث , الذي حدث ج يح

الشعب. 
2 - ال رشعية دستورية وال قانونية لطلب أي تدخل عسكري خارجي.

ــات تنافسية وفقا  ــاء عرب انتخاب ــو افرتضنا أن الدنبوع ج ــذا فيما ل ه
للدستور فال يحق  لرئيس الجمهورية طلب اي تدخل عسكري خارجي 
ــور والقانون اليمني مجرما  ــده ويعد ذلك بنظر الدست والعدوان عىل بل

ويجب محاكمته.
3 - ال رشعية له وفقا للمبادرة الخليجية.

ال رشعية لبقائه رئيساً ألن مدة تنصيبه رئيسا وفق املبادرة الخليجية 
ــادرة مدتها   من فرباير 2012م إىل فرباير 2014م  ــت  حيث حددت املب انته
ــة بناء عىل موافقة  ــذه املدة   ولم يمدد له فرتة إضافي ــرب قد انتهت ه وتعت

مجلس النواب يف حينه.
ثانيا:  ذريعة  ميناء الحديدة وإيراداته.

ثالثا: ذريعة  تهديد املالحة البحرية.
ــد عبد امللك بن  ــا قائد الثورة السي ــك الذرائع أسقطها وأبطله ــل تل ك
بدر الدين الحوثي  سالم الله عليه يف خطابه األخري وقدم مبادرة إلزالة 
ــل تلك الذرائع وقال يمكن أن ترشف األمم املتحدة عىل إيرادات امليناء  ك

والتأكد من رصفها للمرتبات.
ــد املالحة البحرية  ــم  أن هناك رغبة من قبلنا لتهدي ــول ادعاءاته وح
ــة البحرية  هو  ــا باملطلق وإنما التهديد عىل املالح ــة فال صحة له الدولي
ــل السفن الحربية التابعة لتحالف العدوان  املعتدية عىل الشعب  من قب
ــا اإلقليمية والتي  ــدب و يف مياهن ــع يف مضيق باب املن ــي تقب ــي الت اليمن

تقصف مدننا ونساء وأطفال اليمن.
ــن حلول تسقط أعذارهم وقبلت بها األمم  ومع كل ما طرحه السيد م
ــدوان وخاصة النظام اإلماراتي خادم أمريكا  ــدة إال أن  تحالف الع املتح
ــي لعدوانهم هو ألجل إركاع  ــع رفضها واتضح أن السبب الحقيق الوضي
الشعب وإعادته للوصاية األمريكية السعودية ونهب ثرواته ومقدراته.

رابعا: ذريعة التدخل العسكري ألننا "مجوس وشيعة"!..
ــي العربي  ــىل الشعب اليمن ــا لعدوانهم ع ــة يتذرعون به ــح ذريع أقب

املسلم هي ذريعة أننا مجوس وشيعة
ــة مع دول تعلن كفرها ليال ونهارا  ــب أمرهم يقيمون عالقات ودي عجي
ــات مع طائفة من املسلمني يؤمنون  كأمريكا وإرسائيل ويحرمون العالق

بالله واليوم اآلخر وبجميع أركان الدين.
الشعب اليمني عزيز  والبد من أن يثأر ملظلوميته  ويقتص من ظامليه.

ربنا افرغ علينا صربا وثبت أقدامنا وانرصنا عىل القوم الكافرين

الرد القانوين والواقعي 
على ذرائع تحالف العدوان 


