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عبدالفتاح عيل البنوس 
ــم ، ويعايشون  ــدون بأعينه ــا ، يشاه ــا ويف أوساطن ــون بينن يعيش
ــي نشهدها ،  ــاع الت ــا ،واألوض ــي نعيشه ــروف الت ــم ذات الظ بأنفسه
ــا من عدوان ، وما  ــدرك حقيقة ما يجري وما يشن علين ــون كما ن يدرك
يفرض علينا من حصار ، وما تمارس علينا من ضغوطات ، وما ترتكب 
يف حقنا من جرائم ومذابح  ، وما يساق حولنا من تهم باطلة ، وأكاذيب 
ــرات ، ويشاهدون  ــون قصف الطائ ــاءات كاذبة ، يسمع ــة ، وإدع ملفق
ضحايا هذا القصف واملناطق املستهدفة والتي ال عالقة لها باألهداف 
ــذا القصف  ــم استهدفوها جراء ه ــداء بأنه ــي يعلن األع ــع الت واملواق
ــوا تجمعا  ــم استهدف ــون بأنه ــني ويعلن ــا للنازح ــون مخيم ، يستهدف
للمليشيات الحوثية حسب تعبريهم ، يقصفون عرسا ويقولون بأنهم 
ــة االنقالبيني ،  كل ذلك عندهم ال قيمة له ما  ــوا مخازن ألسلح استهدف
ــة التي أوكلت إليهم ، وهي اإلرجاف  ــوا سيحصلون عىل ثمن املهم دام

والتثبيط وخلخلة الجبهة الداخلية .
املرجفون هم محور حديثنا اليوم ، هذه الرشيحة التي باعت نفسها 
ــدوان ومرتزقهم من النفعيني  ــا ودينها بثمن بخس لقوى الع وضمريه
ــم يف مقتل ،  ــورة 21سبتمرب وأصابته ــن أزعجتهم ث ــني الذي واإلنتهازي
ــر عليها ويسعون لتشويهها  ــذ قيامها وهم ينسجون خيوط التآم ومن
ــل من القوى الثورية التي قامت بها ، ويحاولون نسف إنجازاتها  والني
والتي لو لم يكف منها سوى تحرر القرار اليمني من الوصاية والتبعية 
ــور املرجفني  ــة السعودي ،  طاب ــن بيت الطاع ــة والخروج م السعودي
(شغال قرعة دون توقف ) يتحركون يف كل مكان بحسب طبيعة الدور 
ــوة ، وذاك يف املطعم ، وذاك  ــذا يف املسجد ، وذاك يف القه ــوط بهم ،ه املن
ــس القات ، وذاك يف املدرسة ، وذاك يف الجامعة ، وذاك يف القناة  يف مجل
ــي ، وذاك يف السوق ،  ــبكات التواصل االجتماع الفضائية ، وذاك يف ش
ــون لنرش األراجيف  ــارة ، ويف الطرقات ، يتحرك ــوق الباص أو السي وف
ــات واألكاذيب إلرهاب املواطنني وإرعابهم وتهويل األحداث  والشائع

، وقلب الحقائق ، خدمة لقوى العدوان والغزو واالحتالل  .
ــراف الوطنية  ــون بعضها لتشويه األط ــون األحداث ويخرتع يفربك
الواقفة ضد العدوان ، يتحدثون عن تحركات وحشود األعداء بتهويل 
ــث حالة من الرعب والقلق يف أوساطهم ، والدفع  وتضخيم املراد منه ب
بهم نحو الخنوع والخضوع واالستسالم ، يوظفون  الحوادث العادية  
ــدوان ، يغرقون يف الرتويج لالنتصارات  ــات العابرة لخدمة الع والخالف
والتقدمات ، وهذا يقول بأن واحد صاحبه يف الحديدة اتصل له وقال له 
ــأن املطار سقط بيد الرشعية حد تعبريه ، وآخر يتحدث عن انتفاضة  ب
ــول بأن الحديدة باتت محررة  ــعبية مزعومة يف الحديدة ، وثالث يق ش
ــش واللجان الشعبية ، هذا عىل الصعيد  ، ورابع يدعي استسالم الجي
امليداني العسكري ، أما يف الجوانب األخرى فحدث وال حرج  ، يلعبون 
ــات ويتهمون القوى الوطنية بقطعها ، ويروجون ألزمات  بورقة املرتب
ــاط املواطنني ، وال  ــارة  حالة الهلع يف أوس ــرية بغرص إث ــة خط تمويني
يتورعون عن الكذب والتدليس والتلبيس عىل الناس ، وال يخجلون من 
ــم باتوا مجردين من الحياء واإليمان ،  ــدم وقوع ما يروجون له ، ألنه ع
فصارعت تحركاتهم وترصفاتهم وأحاديثهم مشبعة بالكذب واالفرتاء 
ــي تشن ضد بالدنا  ــن وسائل الحرب الناعمة الت ــذه هي واحدة م ، وه

وفق خطط وبرامج مدروسة ومرسومة بدقة وعناية. 
ــي وندرك  ــب ، ويجب أن نع ــل يف هذا الجان ــا أن ال نتساه ــذا علين ل
خطورة هذه الحرب ، والعنارص التي تقوم بها ، فاملسألة ليست عبارة 
ــة منظمة ومدروسة وعلينا أن  ــن مجرد  (بقبقة ) و (هدار ) ، املسأل ع
نتصدى لهذه الحرب كما يتصدى ويتصدر أبطالنا للحرب العسكرية 
، فاملرجف ينشط بفاعلية ، ومواجهته ونسف نشاطه يتطلب فاعلية 
ــة والدليل القاطع ، وعلينا  ــادة ومؤثرة ومقارعته بالحجة الدامغ مض
ــم النصح للمرجفني بالكف عن إرجافهم وخدمتهم للعدو ،  أيضا تقدي
ــم فال بأس يف اإلبالغ عنهم ليأمن  ــإن قبلوا فبها ، وإن أرصوا عىل غيه ف
ــل املرحلة الراهنة  ــرية وخصوصا يف ظ ــع من رشورهم املستط املجتم
ــي معتمدا عىل  ــة الساحل الغرب ــداء يف جبه ــد فيها األع ــي يصع والت

املرجفني واملنافقني والخونة ملساعدته يف التوغل واإلخرتاق. 
باملخترص املفيد، املرجفون هم جزء ال يتجزأ من العدوان والتصدي 
ــة بالغة التأثري ،  ــىل املأل يمثل جبهة وطني ــم وتعريتهم وفضحهم ع له
ــني املجتمع من  ــم وتحص ــد إلفشاله ــد والرتص ــع التجن ــىل الجمي وع
مخاطرهم وأرضارهم ، وتوعية املواطنني بأساليبهم وأدواتهم والبيئة 
ــه ، باعتبار ذلك  ــذي ينشطون في ــا ، والتوقيت ال ــون فيه ــي يتوغل الت

واجبا وطنيا عىل كل يمني رشيف غيور عىل أرضه وعرضه  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

املرجفون ومتطلبات 
املرحلة ــىل مدينة  ــدة، أو العدوان ع ــة الحدي ــي معرك تأت

ــاق  ــي، يف سي ــري اليمن ــا البح ــدة ومينائه الحدي
ــاده  مف ــي،  إمارات ــودي  سع ــي  صهيون ــي  أمريك

استعراض القوة بعد الفشل.
ــني  مضام أي  ــق  يحق ال  ــراض  االستع ــذا  ه
ــذا املعسكر  ــد أرضاره عىل ه ــل ترت ــة، ب اسرتاتيجي

املعتدي.
ــة إىل  ــارة األمريكي ــل السف ــراض نق ــا استع رأين
ــب  ــع الشع ــل لرتكي ــرض فاش ــة كع ــدس املحتل الق
ــاع اإلقليمية لهذا  ــة األوض ــي بعد تهيئ الفلسطين
ــاون رسمي عربي، مشفوع  الرتكيع عرب تخاذل وته
ــرت يف نهاية  ــي أظه ــدة، والت ــراف عدي ــة أط بعمال
ــع  ــا م ــاء أمريك ــرب حلف ــاوب أق ــدم تج ــاف ع املط

الخطوة الحمقاء.
ــىل قوات  ــلة ع ــارات األمريكية الفاش ــا الغ ورأين
ــوات املقاومة سواء يف  ــش العربي السوري وق الجي
ــل االسرتاتيجية  ــرات، بعد فش ــق أو رشق الف دمش
ــي  ــة، والت ــدام األذرع التكفريي ــة باستخ األمريكي
ــن صالبة محور  ــل زادت م ــق أي أهداف، ب ــم تحق ل
ــة الهاوية بما  ــة ووصلت مع الروس إىل حاف املقاوم

أفىض إىل الفشل.
ــا الغارات الصهيونية عىل سوريا كمحاولة  ورأين
ــزاع التنازالت من محور املقاومة، والتي قوبلت  النت

بتوازن الرعب والفشل الذريع.
ــن االتفاق  ــر باالنسحاب م ــدة تم ــة عدي واألمثل
ــداد الضحايا باليمن  ــران وزيادة أع ــووي مع إي الن
ــط يف امللفات  ــل اسرتاتيجي، والتخب من دون مقاب
ــف كوريا الشمالية واالتفاقات  الدولية بما فيها مل

الدولية وغريها.
ــىل الحديدة،  ــدوان ع ــي الع ــاق يأت ــذا السي يف ه
ــال ملا يقرب من 80 %  ــذا امليناء الذي يشكل مدخ ه

ــم املساعدات  ــن الغذاء ومعظ ــن واردات البالد م م
ــذاء نحو عرشين  ــد عليه يف الغ ــة. ويعتم اإلنساني
ــخص كل شهر فضًال عن املساعدات من  مليون  ش
املنظمات اإلنسانية. والحديدة هي محور الحفاظ 
ــؤدي إىل عواقب  ــف مينائها سي ــىل الحياة، وتوق ع
ــس الشؤون  ــاً ملا رصح به رئي ــة كارثية، وفق إنساني
ــوك يف مؤتمر  ــارك لوت ــم املتحدة م ــة لألم اإلنساني

صحفي مؤخرا.
ــق العدوان عىل الحديدة بعض األهداف  قد يحق
ــا العسكرية، لكنه  ــد مبيعاته ــة عىل صعي األمريكي
ــب اليمني  ــع املقاومة والشع ــق تركي ــا ال يحق حتم

الحر.
ــدروس املستفادة  ــر الغربية إن ال ــول التقاري تق
من الرصاع غريت اسرتاتيجية املشرتيات الدفاعية 
ــة أمريكية سعودية  ــة، ومن أمثلتها صفق السعودي
ــملت  ــا إدارة ترامب العام املايض، ش ــت إليه توصل
ــة مصممة للقيام بأعمال  بيع سفن قتالية ساحلي

عسكرية ساحلية.
ــة  ــة السعودي ــة الدفاعي ــذت املؤسس ــا اتخ كم
ــذا العام،حيث  ــدداً باملروحيات يف ه ــاً متج اهتمام
ــر أمريكا قريباً 120 طائرة هليكوبرت من طراز  ستوف
ــرات خفيفة  ــي طائ ــة وه ــة املسلح AH-6. الحرفي

مناسبة لالستطالع وبعض املهمات الهجومية.
ــن أهداف أمريكا األخرى والتي تأتي يف مقدمة  م
أولوياتها، تتبع طريق الحرير الصيني. والحديدة 
ــرات البحرية  ــدب وهو أحد املم ــق إىل باب املن طري
األكرث ازدحاًما يف العالم حيث يمر منه ما يقرب من 

4 ٪ من إمدادات النفط يف العالم.
ــي تطويق  ــدة ه ــدن والحدي ــىل ع ــرة ع والسيط
للمضيق من االتجاهني، أي انه تضييق عىل الصني 

وأوروبا املتمردة يف بعض امللفات أيضا!

ــال لهذا التتبع، يمكننا مالحظة أن الصداقة  كمث
ــالل  ــززت خ ــان تع ــني واليون ــني الص ــاون ب والتع
ــة بعد دعم الصني النشط  السنوات األخرية، خاص

لليونان خالل أزمة ديونها.
ــة ”كوسكو“  ــام 2016م، استحوذت رشك ــي ع فف
ــري  البح ــن  الشح ــة  ــة مجموع ــة (رشك الصيني
الصينية) عىل حصة أغلبية يف هيئة ميناء برييوس 
بعد أن نجحت يف توسيع جزء من محطة الحاويات 
يف امليناء خالل السنوات السبع املاضية، ويضطلع 
ميناء برييوس، أكرب املوانئ يف اليونان، بدور رئييس 
ــق باعتباره بوابة رئيسية  يف مبادرة الحزام والطري

يف منطقة الجنوب األوروبي.
ــن غري املستغرب  ــد ذلك التعزيز للتعاون، م وبع
ــايض، وسائل اإلعالم  ــر الشهر امل ــرى، يف أواخ أن ن
ــة النووية لحلف  ــة تذكر أن مدير السياس اليوناني
ــمال األطليس، ”فريد فريدريكسون“، زار قاعدة  ش
ــة يف ”البيلوبونيز“  ــة اليوناني ــوس“ الجوي ”أراكس
اليونانية، حيث املواقع املناسبة لتخزين األسلحة 

النووية.
ــن احتمال نقل  ــارة وسط تقارير ع وجاءت الزي
ــن قاعدة  ــة األمريكية م ــة النووي ــرؤوس الحربي ال

”انجريليك“ يف تركيا اىل اليونان!
ــف، تراجع الدور  ــذه املعركة تكشف فيما تكش ه
ــدوان بعد  ــادة الع ــدم اإلمارات لقي ــودي وتق السع
ــري  ــن أن مص ــودي، وال نظ ــل السع ــق والفش الحم
ــري السعودي املرتبط  االمارات سيختلف عن املص

بمصري الراعي األمريكي الصهيوني.
الحديدة ملتقى أهداف اسرتاتيجية أمريكية مع 
ــة تمارس املزيد من  مطامع خليجية وروح انتقامي

القتل لحفظ ماء الوجه وتصدير بطوالت وهمية.
ــف يتعلق  ــل يف حل أي مل ــس األمن الفاش مجل

ــىل موعد مع  ــان ع ــا، ك ــوق ألصحابه ــودة الحق بع
ــراف فيه، فقد  ــزه وتواطؤ أط ــد لعج ــاف جدي انكش
ــم املتحدة خطوة  ــن التابع لألم ــض مجلس األم رف
ــول امليناء  ــوري للقتال ح ــة بوضع حد ف للمطالب
االسرتاتيجي. وفشل املجلس يف املوافقة عىل بيان 
ــة واإلمارات  ــي تقودها السعودي ــوات الت يدعو الق
ــار، حيث أعربت كل من  ــق وقف إطالق الن إىل تطبي
الواليات املتحدة واململكة املتحدة عن معارضتهما 

للنص الذي قدمته السويد.
ــس إىل ضبط النفس  ــا املجل ــدًال من ذلك، دع وب
ــاء بالتزاماتها  ــىل الوف ــراف ع ــث جميع األط و“ح
ــدويل“ يف القتال من  ــون اإلنساني ال بموجب القان
ــاً الجيش  ــر عليها حالي ــل املدينة التي يسيط أج
ــرض  ــوء أخ ــو ض ــة وه ــان الشعبي ــي واللج اليمن
ــان“: ”الحديدة هي حبل  ــدوان. تقول ”الغاردي للع
ــات  ــن لرضب ــدات، ويمك ــال املساع ــاة إليص النج
ــن الناس مع  ــة أن تقتل العديد م ــف الجوي التحال
ــن خالل املجاعة والجوع عند إتالف  مرور الوقت م

هذه البنية التحتية املدنية“.
ــأن تفيش وباء  ــة الصحة العاملية ب ــد منظم وتفي
ــخصاً  ــد أودى بحياة 2.272ش ــريا يف اليمن ق الكول
ــه بها.. وحذرت  ــود 1.088.030 حالة مشتب مع وج
منظمة أطباء بال حدود يف وقت سابق من هذا العام 
ــح أن تتفاقم حاالت الكولريا خالل  من أنه من املرج
موسم األمطار يف اليمن، الذي يستمر من منتصف 

أبريل وحتى نهاية أغسطس.
ــدوان واملتواطئني معه  ــن الع ــذا الدمار يدي كل ه
باملشاركة أو الصمت، وبقدر هذه اإلدانة، تظهر يوماً 
ــان الشعبية  ــش اليمني واللج ــر قوة الجي بعد آخ
ــم  وصموده ــة  الرشيف ــة  اليمني ــل  القبائ ــاء  وأبن

وتكبيدهم العدوان خسائر فادحة.

الحديدة يف املزيان االسرتاتيجي األمريكي 
إيهاب شوقي  *

ــخ تحت وطأة  ــف94 وجنوبنا راض ــر علينا ذكرى حرب صي  تم
ــن الحبيب  ــي مناطق الوط ــادة فيما باق ــاك السي ــالل وانته االحت

تواجه عدواناً كونياً وترفض الخضوع واالنصياع .
ــي الكثري من الذكريات  ــذه الذكرى األليمة تحرضن ومن خالل ه
ــم ومظلوميتهم التي  ــن قضيته ــوب وأبنائه ع ــف عن الجن واملواق
ــا وطهرها بني  ــت حارضة بربيقه ــا ولطاملا كان ــا تحدثوا عنه لطامل

يدي أصحابها. 
ــة الجنوب التي نارصناها وكان أول من وقف اىل جانبها هو  قضي
الشهيد القائد (حسني بن بدر الدين الحوثي ) الذي نظم مظاهرة 

كبرية يف صعدة اإلباء لرفض الحرب عىل أبناء الجنوب. 
خرج يف ذلك الزمان الذي فيه كنا نحن وهم نعاني من ظلم نفس 
ــان االختالف فقط يف  ــرضب بسياط نفس الجالوزة، ك الطاغية ون

نوعية طرق التعذيب .
ــا وتحررهم  ــوة أصحابه ــارضة بق ــوب كانت ح ــة الجن مظلومي

وتوقهم لكرس القيود واالنطالق اىل األفق الواسع .
ــت تلك املظلومية؟  ــرى اآلن يا ترى؟ أين اختف ــن ما الذي يج لك
ــم انها  ــا بسيطا رغ ــا حتى حفيف ــا أو نسمع له ــد نراه ــاذا لم نع مل
ــت أكرب من السابق بسبب االحتالل وما يمارسه من انتهاك  أصبح
ــب؟!.. ملاذا سقطت تلك  ــوب وإلنسانيتهم بشكل مرع ألبناء الجن
ــت تلك املظلومية كالغبار يف وسط ريح  القضية وانطمست وتالش

هوجاء عاصفة!!!!!  
هل نيس أهل الجنوب مظلوميتهم أم أنهم رموها تحت اقدام أول 
محتل داس أرض الجنوب الحبيب ؟هل باعوا قضيتهم أم هي التي 
ــني أيديهم؟ تساؤالت  ــا لم تكن يف أمان ب ــم بعد أن عرفت انه باعته

هامة وموجعة وجب البحث عن اجاباتها.
ــا نرى كيف أصبحت السجون الرسية والعلنية تمأل عدن  فعندم
ــارس ضدهم ابشع  ــاء واألطفال ويم ــاق اليها الرجال والنس ويس

انواع التعذيب واالمتهان.. 

ــم أهميته االقتصادية ويصبح  ــا نرى ميناء عدن يهمل رغ عندم
ــون من الفاقة  ــا املواطنون يعان ــة لشذاذ اآلفاق بينم ثكنة عسكري
ــة يقاتلون ابناء وطنهم يف  ــر والعوز، حينما نرى قادة القضي والفق
ــم املر ويسقيهم  ــون يف صف واحد مع من كان يذيقه ــال ويقف الشم

العلقم من أتباع النظام السابق وأحذيته !!!
ــان يف أصحاب القضية  ــرف هنا بل ونتأكد أن الخلل ك عندها نع
ــورة الجياع وبني  ــا فالفرق كبري جدا بني ث ــا واملظلومية ذاته نفسه

ثورة األحرار،
فثورة الجياع تنتهي بمجرد ان يسد فمك وتمتلئ معدتك حتى 

وإن كنت مربوطاً بسلسلة ويقدم لك الطعام يف إناء متسخ ...
ــه بطريقة  ــذي ستحصل علي ــو هذا ال ــن أجله ه ــل ما ثرت م فك
ــم تعد تشعر باإلهانة وتتقبل أي  ــة ولكن األدهى واألمر انك ل مهين
ــة لذلك اضمحلت  ــك وغايتك املادي ــل الوصول لهدف يشء يف سبي
ــت وأصبح ابناء الجنوب بدًال من ان يحموا وطنهم  القضية وتالش
ــون يف سبيل  ــان وذل يقاتل ــن حرم ــا فاتهم م ــوا م ــوه ويعوض ويبن
ــون املعارك ومحارقها  ــل ويقدمون أرواحهم ويساقون اىل ات املحت
كأضحيات وفداء ألصحاب السمو واملعايل يصفيهم املحتل ويفرغ 
ــه عن البناء  ــوا وراء وعوده الكاذبة وكالم ــم منهم ألنهم لهث ارضه
ــذي رأينا كيف انه اآلن يحررهم  ــور والحرية وووو...إلخ، وال والتط
ــوب اىل جحيم  ــول ارض الجن ــون ويح ــم يبني السج ــن أرواحه م
ــم اضاعوا  ــذا تحرروا، ه ــرصت قضيتهم ام هك ــذا انت ــاق، أهك ال يط

مظلوميتهم وقضيتهم ألن نفوسهم لم تكن حرة. 
ــل ما يليق  ــل لك إال بك ــرة فهي ال تقب ــون النفوس ح ــا تك فعندم
ــك تستسيغ العيش مكبال بقيود ملونة بألوان  بإنسانيتك ال تجعل
ــوا بني حرية  ــروا وقارن ــان, لذلك انظ ــرىض بها كيفما ك ــة وت جميل
العبيد وحرية األحرار فاألحرار ال يكبلون بالقيود امللونة ورسعان 

ما يكرسونها ويسعون لنيل حريتهم املطلقة بدون أي نقص.

القيود امللونة والنفوس الحرة
أمل املطهر

سعاد الشامي
خذوا نفساً طويأل

بماذا تشعرون اآلن ؟!
راحة وسكينة تنداح يف أرجاء  الروح أوليس كذلك؟!

ــاع املنسكبة عىل  ــب األوج ــس الطويل وهو يسح ــذا النف ــا أروع ه م
صدورنا والقاطنة يف أزقة أنفسنا وبالتدريج يزفر بها إىل الخارج.

سبق لكم وأن سمعتم بمعركة النفس الطويل ؟!
ــىل مقاس الثقة بالله  ــي تشكلت قوانينها القتالية ع تلك املعركة الت

وفرضت معادالتها العسكرية من وعود الله.
تلك املعركة التي منحها هذا املسمى قائد محنك منحه الله مؤهالت 
ــي ُتحصد اليوم يف  ــه يف ثمار النرص الت ــة عظيمة تجسدت حكمت قيادي

كل الجبهات.
ــود املستوردة واملرتزقة  ــلت حركة طوابري الجن تلك املعركة التي ش
ــا  ــل حصونه ــت ك ــني وأقتحم ــرص والتمك ــات الن ــل تكتيك ــا ك وسلبته

الدفاعية.
ــداف املعتدين إىل  ــم تدع مجاال لسري مطامع وأه ــك املعركة التي ل تل
ــث مبتغاها فطوقتها بحبل البأس وألبستها ثوب اليأس وعرضتها  حي

مكبلة يف مشاهد لإلعالم الحربي ترس الناظرين.
ــت الخطابات  ــة وفضح ــاة الوطني ــت دع ــي غربل ــة الت ــك املعرك تل
الوطنية الرنانة يف حرضة جنازة الرشف وركلت بالخونة واملنافقني إىل 

فنادق العار واإلرتزاق.
تلك املعركة التي ما فرطت بدماء الشهداء وأشالء األبرياء والكرامة 

لديها غري قابلة للسقوط أو املقايضة.
ــالم الكاذب بيد الحقيقة وجرته  ــك املعركة التي صفعت وجه اإلع تل

إىل مربع التخبط والفشل.
ــع املفاجآت  ــوالت وتصني ــت يف إنتاج البط ــة  التي تفنن ــك املعرك تل
ــوم أول هدف لها يف  ــارات وتسديد الركاالت لتحقق الي وتقديم االنتص
ــا علقم الذل  ــوارعها و سجونه ــي يتقطر من ش ــة عدن الت ــى مدين مرم

واالحتالل .
ــل الغزاة  ــا إال بالحرية وطرد ك ــن ينقطع نفسه ــة التي ل ــك املعرك تل
ــود اليمن السعيد ويحل فيه  ــالء من داخل جسد هذا الوطن ليع والعم

الرخاء والسالم 
تلك املعركة هي النعمة من كثري النعم التي أمر الله بشكرها والكتابة 

عنها.

النفس الطويل

كثرية هي الصعاب والتحديات والهجمات 
والحمالت املختلفة التي واجهتها ومازالت 
ــة واملوجهة صوب  تواجهها املسرية القرآني
ــي ورصخة " الله اكرب املوت  مرشوعها القرآن
ــة عىل اليهود  ــا املوت إلرسائيل اللعن ألمريك
ــع العسكري  ــان الطاب ــالم " وك ــرص اإلس الن
ــذه التحديات  ــع العام له ــو الطاب والعنف ه
ــن البعض  ــات لذلك ظ ــالت واملواجه والحم
ــد قوة  ــار وتزاي ــار الشع ــب يف انتش أن السب

األنصار 
ــار وما تحقق  ــا للحدود واألمص وتجاوزه
ــرف االنكسار يف مسرية  من انتصارات  ال تع
ــود إىل : ماقام به  ــة عىل االنحسار...يع عصي
ــداء املحليون  ــون والخصوم واألع املناهض

واإلقليميون والدوليون...!!!
ابتداء....بالهجمة الرشسة التي قوبل بها 

الشعار 
ــة  العميل ــة  اليمني ــات  السلط ــل  قب ــن  م

الحاكمة حينها
ــد  والتهدي ــع  واملن ــر  الحظ يف  ــة  واملتمثل

والتخويف والتشويه
ــاالت  اعتق ــالت  حم ــن  م ــا  وماتاله
ــة العسكرية الكبرية  ــات.... ثم الحمل ومداهم
ــرب رضوس ظاملة بهدف  التي تحولت إىل ح
ــن أطلقه وحتى كل  ــاء عىل الشعار و م القض

ــرة األوىل يف  ــه  للم ــد انطالقت ــن رددوه عن م
2002/1/17 م يف مدرسة االمام الهادي عليه 
السالم يف مران - صعدة واملتمثل يف الرصخة 
ــد القائد حسني الحوثي  التي أطلقها الشهي
ــه والتي انتهت باستشهاده  رضوان الله علي
ــال من تبقى  ــن رفاقه واعتق ــع ثلة مؤمنة م م
ــم  ــرة... ث ــم املدم ــارصة مناطقه ــم ومح منه
ــروب حتى  ــرب األوىل من الح ــال الح ــا ت يف م

السادسة...!!
وانتهاء....بالعدوان املمتد اىل اليوم!!

ــور خطأ  ــن والتص ــذا الظ ــا أن ه وأرى هن
ــات  ــك الهجم ــون تل ــد تك ــا ق ــادح!!! فربم ف
ــا وصل اليه  ــروب عوامل مساعدة يف م والح
ــار.. ولكن..  ــرزه االنص ــار وأح وحققه الشع
يستحيل ان تكون هي السبب عىل اإلطالق..  
ألن األسباب الرئيسية ملا وصلت إليه املسرية 
ــوة ومرشوعية  ــة وق ــل يف عدال ــي  تتمث يف رأي

القضية وعظمة وحقيقة ورؤية املرشوع..
ــارة أيضا أن هذا  ــك ومن الجدير باإلش لذل
ــرري قابل  ــاره التح ــي بشع ــرشوع القران امل
ــروف  ــف الظ ــرار يف مختل ــاح واالستم للنج
ــورات ،  فلو  ــات وح ــا ، مواجه ــا و سلم ، حرب
ــك الحروب  ــل تل ــن ك ــيئا م ــا.. أن ش افرتضن
ــة الشعار!!!  ــدث يف مواجه ــالت لم يح والحم
ــو لم  ــى ل ــرة!! وحت ــوا الفك ــع تقبل وأن الجمي

يتقبلوها وعارضها البعض ولكن لم يعادوها 
ــون الواقع  ــف يمكن أن يك ــا!!! فكي ويحاربوه

اآلن ؟؟
ــل  ــان سيكم ــد ك ــد القائ ــك أن الشهي الش
مشواره ومسريته وسيحقق نجاحا وانتشارا 
ــرك بحرية  ــه فرصة التح ــع لو أتيحت ل أوس
ــي بصورته املرشقة  ــم مرشوعه القرآن وتقدي
والجذابة التي تمكنه من التميز عما سواه...

ولكان السيد القائد اىل جانبه ينرشان الوعي 
الذي يمهد للنهوض باألمة...وكانت الفرصة 

ألن يرصخ جميع ابناء اليمن أكرب 
ــه  ــق ماقال ــا سيتحق ــوا جميع ــو رصخ ول
ــد انتهينا من  ــا اآلن ق ــد القائد...ولكن الشهي
ــن العربي املسلم  ــوذج األول للوط ــاء النم بن
ــة واملستشعر  ــي املتحرك بجدي ــر الواع الح
للمسؤولية...و كانت التضحيات التي قدمت 

مدخرة للمعركة الكربى اآلتية ال محالة...
ــة   ــدث اإلعاق ــم تح ــو ل ــه ل ــة أن والخالص
ــرب بالوكالة لهذا الشعار وهذه املسرية  والح
ــق العميل  ــام اليمني الساب ــل من  النظ من ك
ــة  والرجعي ــة  الخائن ــة  العربي ــة  واألنظم

واملرتهنة...
لكنا اآلن نصيل يف القدس.. نعم اآلن اآلن  

.... وليس غدا

الصرخة... شعار ملشروع نموذجي متكامل
حمري العزكي

مروان حلييص
ــول الطائرات املسرية التابعة للجيش  اعرتاف تحالف العدوان بوص
ــي اختارها الفار هادي  ــان الشعبية إىل سماء محافظة عدن الت واللج
ــة الربيقة  ــر قيادته يف منطق ــه ، وسماء مق ــة له وحكومت ــة مؤقت عاصم
باملحافظة بشكل خاص، متجاوزة كل منظوماته الدفاعية الصاروخية 
ــة يف أكرث من منطقة يف املحافظات الخاضعة لسيطرته، بادعائه  املوزع
ــداف مقر قيادته يف منطقة  ــري طائرة بدون طيار كانت تريد استه "تدم
ــاً رصيحاً منه بالهزيمة وبكل إمكاناته العسكرية  الربيقة" ، ُيعد اعرتاف
ــدرات الجيش واللجان الشعبية يف أول  ــة واللوجستية  أمام ق والحربي
ــدن ، وتأكيداً منه عىل عجز  ــالح الجو ينفذها يف محافظة ع ــة لس معرك
ــي ظلت تحلق يف سماء  ــه الدفاعية عن كشف تلك الطائرات الت قدرات
ــق الخاضعة لسيطرته لفرتة طويلة قبل أن تتجه إىل مقر القيادة  املناط
ــة الربيقة وتستهدفه بخمس غارات جوية أدت إىل  والسيطرة يف منطق

مرصع العديد من قواته وجرح آخرين .
ــل إعالمها إىل  ــدوان يف وسائ ــف الع ــادة تحال ــت قي ــا سارع كعادته
الحديث عن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للحوثيني حاولت التسلل 
ــدن واملناطق  ــن سكان ع ــم أن العديد م ــف ، رغ ــادة التحال ــر قي إىل مق
ــني يف سماء املحافظة  ــوا عن رؤيتهم لطائرت ــة من الهدف تحدث القريب
ــاه مقر  ــاً من اتج ــان قادم ــب السك ــه اغل ــذي سمع ــار ال ودوي االنفج
ــو اليمني..كلها قرائن  ــارات سالح الج ــف والناتج عن غ ــادة التحال قي
ــا تجوبان سماء  ــني وتؤكد أنهما كانت ــة التسلل عن الطائرت تنفي صف
ــدف واملنطقة املحيطة به بشكل اعتيادي ، متعمدتني توجيه مزيٍد  اله
ــع للتحالف  ــاع الجوي"الباتريوت" التاب ــات الدف ــن اإلهانة ملنظوم م
ــاط الطائرة من  ــادة التحالف إىل نرش خرب إسق ــا سارعت قي ، وكعادته
ــر مشهداً واحداً يؤكد صدق إدعائها، عىل الرغم من أنه لو  دون أن تظه
ــي ال يتجاوز ثمنها آالف الدوالرات ،  ــا أنه تم إسقاط الطائرة الت افرتضن
ــة 7 ماليني دوالر  ــط ، يكلف الواحد منهما قراب ــي باتريوت فق بصاروخ
العترب ذلك انجازاً نوعياً لحكومة صنعاء من حيث استنزافها الخزينة 
السعودية ، وان رسالتها القاسية التي أرادت إيصالها من هذه العملية 
ــرار تصعيدها ضد  ــدوان ، تحذرها من مغبة استم ــد وصلت لدول الع ق
ــون باهظاً عليها ، وخاصة اإلمارات  ــة الحديدة ، وان ثمنه سيك محافظ
ــداً ، وتراجع حساباتها ، قبل أن ُتحدد  ــا تفهم الرسالة األخرية جي لعله

وجهة سالح الجو القادمة ، التي لن تكون اقرب من ابوظبي أو ودبي.
ــزة األمنية يف عدن  ــتها األجه ــربت حالة االستنفار التي عاش ــد ع لق
والربيقة خصوصاً وقطع عرشات األطقم العسكرية خط سري املركبات 
ــا حركة السري إىل طريق  ــن مدينة الشعب ، وتحويله ــار إىل الربيقة م امل
ــات، والهادفة إىل منع  ــروري استمر لساع ــة يف ازدحام م ــر ، متسبب آخ
ــرسب آثارها إىل العامة ، عربت  ــول خرب الغارات إىل ملواطنني وعدم ت وص
تلك اإلجراءات عن نجاح سالح الجو اليمني يف إصابة هدفه، وان شدة 
لعنة آالف الشهداء هذه املرة ، التي حلت عليهم يف مركز قيادتهم للمرة 
ــم تكن يف حسبانهم  ــرة "قاصف1" كانت موجعة لهم ول ــرب طائ األوىل ع
ــات إال غيض من  ــوها يف تلك اللحظ ــة الهسترييا التي عاش ــا حال ، وم
ــعبنا جراء غارات طريانهم الحربي ألربعة أعوام ،  فيض مما يعيشه ش
ــعبنا بفضل الله وتضحياته وحنكة قائد الثورة السيد  وها هو اليوم ش
ــات صاروخية  ــذي توعدهم " بمنظوم ــك بدرالدين الحوثي ال عبداملل
ــل إىل مدى بعيد "  ــل حمايتهم وبطائرات مسرية تص ــرتق كل وسائ تخ

ينقل الحرب والغارات إىل جحورهم،والقادم أعظم.

استهداف مقر قيادة 
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