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         عبدالفتاح عيل البنوس 

الحديدة ورهان 
األغبياء

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــي األمريكي  ــعودي اإلمارات ــدوان الس ــيض مرتزقة الع يم
ــة الحديدة  ــة الحتالل محافظ ــلة الرامي ــم الفاش يف مغامرته
ــيطرة عليها  ــيطرة عىل املطار وامليناء بغية إحكام الس والس
ــىل الخنوع والخضوع  ــق عىل اليمنيني وإجبارهم ع والتضيي
ــم ، والتحول إىل  ــؤوننا له ــة ش ــليم كاف ــدوان وتس ــوى الع لق
ــعودي واإلماراتي  ــا الس ــا يميل عليه ــة تنفذ م ــان برشي قطع
ــوى العدوان للتقدم  ــلة لق واألمريكي ، محاوالت عديدة فاش
يف الحديدة والسيطرة عليها ودائما ما تحاط هذه املحاوالت 
بغطاء جوي مكثف وتحاط بتغطية إعالمية مكثفة ،ورسعان 
ــواء عىل يد  ــات يف اله ــارات والتقدم ــذه االنتص ــر ه ــا تتبخ م
ــائر قوى العدوان  ــال اإلعالم الحربي الذين يوثقون خس أبط
ويسجلون لحظات انكسار زحوفاتهم وفرار مرتزقتهم الذين 
ــا املغاوير الذين  ــر رضبات أبطالن ــرشدون كالجرذان عىل إث ي
ــت كفيلة لردع  ــدة إىل مقابر ومحارق كان ــوا رمال الحدي حول
ــول والعودة بهم إىل جادة الحق والصواب واإلقالع  ذوي العق
ــم والدفاع  ــودة إىل محافظاته ــم والع ــيض يف مغامرته ــن امل ع
ــومون أهلهم  ــا وتحريرها من الغزاة واملحتلني الذين يس عنه
ــجون واملعتقالت  ــوء العذاب ويزجون بهم يف الس وذويهم س
ــور اإلذالل والتعذيب والقمع  ــذع ص ــون يف حقهم أق ويمارس

واإلرهاب النفيس واملعنوي غري املسبوق  .
ــيطان  ــهم للش ــؤالء املرتزقة باعوا أنفس ــدو أن ه ــن يب ولك
ــن قواته وأفراده ، وارتهنوا  ــوا يف صفه ، وتجندوا ضم وتخندق
ــوال  ــراء األم ــت إغ ــم تح ــن يقودونه ــروب الذي ــار الح لتج
ــعودية واإلماراتية ملعارك الساحل الغربي التي تحولت  الس
ــابقون يوميا عىل  إىل محارق ومهالك لهم  ، حيث نجدهم يتس
ــزو واالحتالل وكل  ــاندة قوى الغ اإللتحاق بهذه الجبهة ملس
ــال الذي يكلفهم حياتهم، حيث ترتك جثثهم  ذلك طمعا يف امل
ــريان بقصف ما تبقى منها للتغطية عىل  يف الرمال ويقوم الط

فشلهم وهزائمهم اليومية  .
وهنا أتساءل: ما الذي يجرب شباب الصبيحة واملحافظات 
ــىل االنخراط يف  ــات محافظة تعز ع ــة وبعض مديري الجنوبي
صفوف العدوان والقتال معهم وتقديم أنفسهم قرابني لخدمة 
ــداف ومخططات الغزاة واملحتلني ، وهم يدركون بأن نهاية  أه
ــاب عىل مرصاعيه  ــل يعقل بأن يفتحوا الب ــك الهالك ؟! وه ذل
أمام الغزاة واملحتلني الحتالل محافظاتهم ومدنهم  ويذهبوا 
ــن احتالل الحديدة  ــزاة واملحتلني لتمكينهم م ــال مع الغ للقت
ــن طريان  ــاعات املاضية ش ــالل الس ــا ؟!  خ ــيطرة عليه والس
ــق متفرقة من  ــىل مناط ــتريية مكثفة ع ــارات هس ــدوان غ الع
ــة كيلو 16  ــه الخصوص منطق ــدة وعىل وج ــة الحدي محافظ
ــس وذلك بهدف  ــدة والدريهمي وحي ــار الحدي ــط مط ومحي
تمكني املرتزقة من التقدم ورغم رضاوة القصف وكثافته إال أن 
ــل بفضل الله سبحانه وتعاىل وثبات  محاوالتهم باءت بالفش
ــعبية الذين  ــنا ولجاننا الش ــر جيش ــود وبطولة مغاوي وصم
ــاق ، خلفت حالة  ــطرون مالحم بطولية ترشئب لها األعن يس
ــاهدون املوت  من الذعر والخوف يف نفوس املرتزقة الذين يش

يف جبهات الساحل الغربي يوميا  .
باملخترص املفيد، الحديدة رئة اليمن ومتنفسها الوحيد يف 
ظل العدوان والحصار والتفريط بها هو بمثابة تفريط باليمن 
ــني وال يمكن أن يقبل أحرار ورشفاء اليمن بذلك مهما  واليمني
بلغت التضحيات ، ومهما زحف األعداء وحاولوا التقدم فإن 
الخسارة واإلخفاق حليفهم ولن يحصدوا غري ذلك بإذن الله 

وتوفيقه  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .  

    
أولوية السيادة على األطراف واالستقالل الوطني

عبدالجبار الحاج

ــة الوطنية يف  ــي أولوية الدول ــاً ه تمام
ــط  ــو بس ــعبية نح ــيد اإلرادة الش تحش
ــراف ألنها  ــة عىل األط ــيادة الوطني الس
األقرب أليدي الطامعني.. أكانوا من دول  
ــار ..فمع تنامي  ــوار او املحتلني الكب الج
ــات محلية يف ظل غياب  طموحات زعام
ــغالها  ــة املركزية أو ضعفها أو انش الدول
يف ثانويات الرصاع  ..فإن األطراف تبقى 
عرضة للتآكل والضياع ونهبا للطامحني 
املحليني أو الطامعني من الدول ..فأولوية 
الدولة الوطنية دوما يف استعادة ما ضاع 
ــوح  ــع يف طم ــل أن يضي ــيادة قب أو الس
ــتعانة بطامع او محتل  انفصايل وعرب اس
يف أوضاع  السقوط الوشيك أو صريورته 

يف متناول  االحتالل األجنبي .
ــرف من أطراف بلد ما إىل  إن انتقال ط
ــال ...  ال يعني  ــة مجاورة مث ــيطرة دول س
ــا أن تواطؤ  ــابق ..كم ــاء تاريخه الس إلغ
ــن التاريخ يف  ــا يف فرتة م ــيايس م نظام س
ــازالت من الوطن عن  ــيل أو إبرام تن التخ
ــل ال يمنع الخيارات  الوطنية  جزء  محت
ــض  ورفض تلك  ــة من نق ــرتات الحق يف ف
ــدة يف العالم جرى  ــازالت فكم معاه التن
ــرف  ــق  الط ــت يف ح ــا  إذا أجحف نقضه

األضعف..
ــارة إىل  ــال اإلش ــذا املق ــص يف ه اخص
نماذج من تحققات  هذه األولوية يف  جعل 
ــمالية وجهة أوىل وأولوية  األطراف الش
ــكري  ــيايس والعس وطنية يف  األداء الس
نحو بسط النفوذ يف  األطراف الشمالية .
ــكري  العس األداء  ــالل   خ ــن  م و 
ــادت  ــيايس لعدد من الدول التي س والس
ــل ترابه ومياهه وجزره فإني  اليمن بكام
ــوف أمام  ــاالت للوق ــدة مق ــت ع خصص
ــن انطلقوا  ــخ  األئمة الذي ــات تاري محط
ــن  وصنعاء أحيانا  ــن صعدة أو م بدءاً م
ــة والبد من  ــذه الغاي ــق ه ــرى لتحقي أخ

اإلشارة ما أمكن ..
ــع أن األرسة  ــن املراج ــري م ــد كث تؤك
ــن طرف  ــليمان ب ــليمانية /أرسة س الس
ــىل املخالف  ــيطرت ع ــد س ــي / ق الحكم
ــاعدة  ــن  بمس ــمايل لليم ــم الش أو اإلقلي
ــني إمام  ــادي يحيى بن الحس اإلمام اله
ــم لقرابة  ــول أيضا أن ذلك ت ــدة ،وتق صع
ــا  هو  ــا يهمنا هن ــري أن م ــني، غ ــني االثن ب
ــيادة او االستعادة  ــيد لنهج الس التجس
ــم املبادئ التي  ــراف كان هذا هو أه لألط
ــس دولة  ــام الهادي  - مؤس وضعها اإلم
اإلمامة يف اليمن يف صعدة -لخلفائه وهو 
ــد النفوذ  ــماال وم ــيطرة ش ــدأ مد الس مب
شماال وقد مد نفوذه أثناء دخوله صعدة 
للمرة الثانية إىل نجران ..واىل برط  أثناء 
ــعرا احد  ــوذه إىل صنعاء ورثى ش ــد نف م
ــمه   ــران باس ــوا نج ــن تول االرشاف الذي
ــىل الرغم من  ــه هناك ..ع ــرا العمال تقدي

بروز رصاعات يمنية يف تلك املراحل ..
ــاط البيضاء  ــا النق ــا نتاول هن ما دمن
ــلطات مثلت   يف تحققاتها املتأتية من س
ــة ،فمن جهة  ــة وإرادة  وطني ــة يمني دول

ويف جانب من توجهاتها يف أولوية بسط 
ــة  ــن األمان ــراف فم ــىل األط ــيادة ع الس
التاريخية  أن ننصف  دولة عيل بن الفضل 
يف أنها مثلت عرب زعيمها  الذروة يف نزعة 
ــة التي  ــي فهذه الدول ــتقالل الوطن االس
ــتقاللية  ــت نموذجا يف تحقيق االس قدم
ــم العدالة  ــن وانفردت يف تقدي لكل مواط
االجتماعية وكرس اإلقطاعيات الحاكمة  
ــن أعلن عن  ــن الفضل أول م ــد كان اب فق
ــن الفاطميني  ــه املطلق ع ــتقالل دولت اس
ــقاق مع  ــذا املوقف أدى إىل ش ،رغم أن ه
ــي  ــذي كان داع ــب ال ــن حوش ــه اب رفيق
ــمال  ــة يف  ش ــيس القرامط ــد مؤس وأح
ــة  وهما الفضل  ــىل مناطق حج اليمن ع
ــب  قبل ذلك عىل  موقف قرمطي  وحوش
عام مناهض  للدولة العباسية وثائر عىل 
ــا .. ولذلك فقد تنازع ابن الفضل  طغيانه
ــية  ونافذة  ــراف  سياس ــارب مع أط وتح
ــطا وأتى أعايل الشمال   عدة جنوبا ووس

اليمني ..
وقد تكالبت عليه وتحالفت ضد دولته  
كل الدويالت املتناحرة .. وكذا السالطني 
ــة   املحلي ــم  إقطاعياته يف  ــراء  واألم
املستقلة وقبل ان تخوض حربها أقدمت 

عىل قتله بسم طبيب حجام ...
ــع قد تصادم  ــوده الرسي  وألن كان صع
ــد   ــاد يف زبي ــي زي ــة بن ــع دول ــكريا م عس
وأسعد الحوايل اليعفري يف صنعاء ومع 
ــس رؤوس الدويالت  ــدي واملغل ال الكرن
ــة هم أوائل  ــذا مع ثالثة أئم ــة وك املعافري
ــادي  ــس اله ــم املؤس ــة ه ــة الزيدي األئم
ــدة  فقد  ــث األئمة يف صع ــىض وثال واملرت
تحالف هؤالء معا يف حرب طاحنة قضت 
عىل عاصمة املذيخرة وأعوانه وأبنائه .. 
ــيايس  ــل بني املوقف الس ــا هنا افص ان
ــي يف  هذا  ــاول أن أعط ــاء.  إذ أح واالنتم
ــة  مرحل كل  دور  ــاف   بإنص ــوع  املوض
ــا مهما  ــا حقه ــا يفيه ــة م ــة وزعام ودول
ــات  ــة يف موضوع ــا خاص ــا معه اختلفن
ــو  ــا ه ــتقالل ..الن هدفن ــيادة واالس الس
ــيادة  ــتلهام الدروس الوطنية يف الس اس

واالستقالل ... 
ــام  اإلم أرسة  ادوار  ــاول  لتن ــود  وأع  
ــلط الضوء عن  رشف الدين واملطهر ألس
ــه الوطني  ــذا التوج ــيايس من ه أداء س

السيادي  ما أمكن ...؛
ــرص الطاهريني وأحد ابرز  يف أواخر ع
ــقوطها يف فقدان موردها من  ــباب س أس
املالحة عىل البحر األحمر ..كانت اليمن 
ــكها وفقدت  ــا وتماس ــدت توازنه ــد فق ق
ــبة األكرب من مواردها نتيجة تحول  النس
ــارة إىل رأس الرجاء الصالح  ــرق التج ط
ــر  آخ يف  ــة  الطاهري ــة  الدول ــت  ...وكان
ــري  ــلطان الطاه ــد الس ــنواتها يف عه س
ــل  الناس  ــأت إىل إثقال كاه ــر قد لج عام
ــكال الزكوات والجمارك  بالرضائب وأش
ــراد كتعويض  ــة اإلي ــوات غليظ وعرب قن
ــورد  ورفعت  ــدان الخزينة ألهم م عن فق
ــا  ال  ــات بم ــة الجباي ــن مضاعف وزادت م

يطاق فاشتعلت يف نواحي تهامة ثورات 
ــل  ــكان العام ــامات ف ــردات وانقس وتم
ــقوط الدولة الطاهرية هو  الرئييس يف س
ــره  اقتصادي ..وإضافة  إىل ذلك  يف جوه
من العوامل العسكرية قد برزت تدخالت 
ــيطرة عىل املوانئ لتزيد  املماليك يف الس
ــيطرة  ــني ماليا ثم س ــق الطاهري ــن خن م
ــد وأنحاء أخرى من  الطاهريني عىل زبي

تهامة   ...
ــادس  ــن القرن الس ــك الفرتات م يف تل
عرش كانت وبعد سقوط األندلس العربي 
ــت الربتغال قوة  ظهرت قوى دولية وكان
ــاء الصالح  ــار ورأس الرج ــوب البح تج
ــة البحر  ــبة من مالح ــرث نس ــتأثر بأك اس
ــا اليمن يف  ــي اعتمدت عليه ــر الت األحم

ظل الرسوليني والطاهريني وسواهم ...
  16 ــرن  الق ــن  م األول  ــث  الثل ــي  فف  
ــرصاع والحروب يف  تداخلت تعقيدات ال
ــرصاع الدويل عليها  ــن وامتدادات ال اليم
ــني  ــيطرة ب ــىل  الس ــة رصاع ع ــن جه فم
الطاهرييني بني السلطان عامر الطاهري 
ــن  ــام رشف الدي ــة باإلم ــة ممثل و اإلمام
ــتطاع  ــكري للمماليك اس ــل عس وتدخ
ــاحل وأجزاء  ــيطرة رسيعا عىل الس الس
ــيطرتهم  من تهامة  كبرية وقعت تحت س
ــلطان  ــلطة الس ــن تحت س ــاوت م اذ  ته
ــم  ــاب   ث ــن عبدالوه ــر ب ــري عام الطاه
ــوة الجباة وجور الرضائب  مضاعفة قس
ــوات اإلتاوات  ــا من قن ــوات وغريه والزك
ــاس  ــل الن ــت كاه ــي أثقل ــمية .الت الرس
ــاقط  وتس ــردات  وتم ــورات  ث ــر  وتفج
ــتى داخلية  ــق نفوذهم مع قوى ش مناط

وخارجية ..
ــار  أنظ ــت  كان ــرى  أخ ــة  جه ــن  وم
ــلطانية  الس ــوش  وجي ــاطيل  وأس
ــلء الفراغ  ــة تراقب وتتحرك مل العثماني
ــب  ــة عق ــة الطاهري ــه  الدول ــذي تركت ال

سقوطها ..
هذه الفرتة شهدت أيضا سقوط عرص 
ــرص الهيمنة والرصاع  املماليك وبداية ع

بني العثمانيني والربتغال.
ــنوات عىل  ــالث س ــام 1538 بث ــل ع قب
ــل أن يأخذ هذا الرقم  ــه التقريب  وقب وج
ــداث عىل صفحات  ــه يف تأريخ األح مكان
ــيطرة  ــة الس ــاره  بداي ــني باعتب املؤرخ
ــنوات  العثمانية . كان قبل ذلك   بثالث س
ــتلم اإلمام رشف الدين صنعاء من  أن اس
ــماال  ــع ش ــا أراد التوس ــك وعندم املمالي
واجه معارضة من أرشاف الجوف( ومن 
ــام ابن املؤيد) الذي كان إمام صعدة  اإلم
ــه ..... غري أن ابنه  ــدوا ل بالتوازي ..فحش
ــوا يف صعدة  ــاد املعركة وانهزم ــر ق املطه
ومهدت تلك املعركة طريق املطهر شماال 
ــتوىل عىل جبل برط حتى حد الربع  فاس
ــران  ــدم إىل نج ــام 1534م وتق ــايل ع الخ

واستوىل عليها  عام 1534م...
ــام رشف الدين قد بزغ  ــم اإلم وكان نج
ــر  عبدالوهاب  ــة عام ــقوط دول ــب س عق
ــعلها  الطاهري وكانت الحروب التي أش

ــت أقدامهم عىل  ــك ومحاولة تثبي املمالي
مواقع يف البحر األحمر واليمن وأضافوا 
ــي لديها  من  ــوة القيمة تصب كل ما بق ق
قوة يف اليمن علها تحل موقع الطاهرين 
ــقوطهم أمام األتراك يف سوريا ثم  لكن س

يف  مرص . 
ــت توقيتا  ــم املماليك صادف لكن هزائ
زمنيا واحدا هو العام 1917 ،عام سقوط 
املماليك كقوة كربى يف  املنطقة وسقوط 

الطاهريني يف اليمن ..
ــي  تأت ــت  كان ــي  الت ــردات  التم إن   
والثورات التي شهدتها البالد وباألخص 
ــز القوى  ــىل مراك ــد قضت ع ــة ق يف تهام
ــن   ــام رشف الدي ــاحة لإلم ــت الس وأخل
ــرياً من تلك  ــك أن جزءاً كب ــم من ذل وااله
التمردات والثورات امتدت إىل مساحات 
ــتغلتها أرسة  رشف الدين يف  ــرتات اس وف

دعوته إىل رفض االحتالل العثماني ..
ــاب الرصاع  ــا ش ــر عم ــرصف النظ وب
ــح هنا ونقض  ــن فرتات صل ــا تخلله م وم
هناك او طغت فيه الرباجماتية او التقاط 
ــات الراجماتية  ــإن السياس ــاس ف األنف
ــع املماليك  ــن م ــا رشف الدي ــي اتبعه الت
ــرتاب أوال  واالبتعاد  يف املراوحة بني االق
ــي اتخذها اإلمام رشف  الحقا او تلك الت
الدين من تحريض األرس ضد العثمانيني 
فإن سياسته ثم ما أراده املطهر بعد ذلك 
ــاملة ضد السيطرة   من تعميمها ثورة ش
العثمانية رغم ما ساد أرسة رشف الدين 
ــذت أرسة رشف  ــامات فقد أخ ــن انقس م
ــر  موقع زعامة الثورة  الدين وابنه املطه

ضد العثمانيني ..
ــوح  ــري الطم ــه األم ــة توج ــن جه فم
ــري صعدة  ــن رشف الدين أم ــن اب عزالدي
ــا  ــني رافض ــرد العثماني ــزان لط إىل جي
ــودة للدفاع   ــه الع ــه ودعوته ل ــر أبي أوام
ــد ازدمر  ــقوطها بي ــل س ــن صنعاء قب ع
ــع يف األرس  ونفي  ــه عاد ووق ــا غري ان باش
ــق وملا تم  ــات يف الطري ــطنبول وم إىل اس
الصلح مع املطهر يف نجران أوىص املطهر 
ــه عيىس بن  ــران حينذاك حليف أمري نج
ــاء يف ابي  ــح والبق ــول الصل ــدي  بقب امله

عريش ..
ــمايل   ــم الطرف الش ــم املطهر بض اهت
ــل إىل املخالف  ــن فأرس ــة اليم ــن تهام م
ــادة رساج الدين  ــة بقي ــليماني حمل الس
عثمان فحارص الحامية العثمانية بقلعة 
جيزان ودخلت اغلب املناطق الشمالية 

يف طاعة املطهر ....
ــال التي  ــن معركة ث ــرصف النظر ع وب
ــا الصلح  ــر ونتج عنه ــن بها املطه تحص
ــه  ــل اعرتاف ــال مقاب ــه يف ث ــايض ببقائ الق
ــائر البالد  ــيطرة العثمانية عىل س بالس
ــي ظلت  ــمالية الت ــراف الش ــا األط ومنه
ــة  ــني األئم ــا ب ــيطرة عليه ــرتواح الس ت
ــد أهمية األطراف  ــراك وهذا ما يؤك واألت
ــيادة عليها من قبل الدول اليمنية  والس

او العثمانيني....
ــليمان باشا  عام 1569 عند وصول س

ــن قبل املطهر  ــزان هرب أمريها م إىل جي
ــزان حينها  ــت املناطق رشيف جي وأقبل

عيىس بن املهدي ..
ــا  ــة التي قادها اويس باش أدت الحمل
ــون اليمن خط  ــد والية اليمن لتك لتوحي
ــر إىل تحقيق  ــر األحم ــن البح ــاع ع الدف
تقدم وتفتيت الجبهة الداخلية واستوىل 
ــار إىل أن  ــا إىل ذم ــز وتقدم رسيع ــىل تع ع
ــش األتراك   ــرة من داخل جي قتل بمؤام
ــده فتقدم  ــا األمر بع ــوىل ازدمر باش .. وت
ــتوىل عىل صنعاء وحارص املطهر يف  واس
ثال أشهراً عدة حتى تم الصلح ببقائه يف 
ثال مقابل االعرتاف بالسيادة العثمانية  

....
ــوده يف ثال  ــر أثناء صم ــب املطه اكتس

وعقده الصلح مع ازدر باشا ....
ــيم ممتلكاته  ــر وتقس ــد وفاة املطه بع
ــن باشا  ــمالية بني أبنائه  عمل حس الش
ــة  ــوالة العثماني ــدة ل ــول م ــب أط صاح
ــا ...عمل حسن  ــنان باش وكذلك فعل س
ــدام العثمانيني عىل  ــا عىل تثبيت أق باش
ــمالية خاصة فحرص عىل  األطراف الش
ــر ذوي امليول  ــاء املطه ــض عىل أبن القب
ــخصيات من معاونيهم  االستقاللية وش
ونفاهم إىل اسطنبول إىل أن وافتهم املنية 
ــا إخضاع  ــنان  باش ــتطاع س هناك.  واس
ــيطرة  ــك املناطق وأكمل خطوات الس تل

حسن باشا ...
ــري مثلها  ــزان وعس ــت مناطق جي كان
ــوم يف املوج املتالطم  ــل باقي اليمن تع مث
وهو مناخ مالئم  يؤدي إىل بروز طموحات 
ــالت خاصة تلبي  ــاء إمارات أو دوي إنش
ــخيص  يف ظل  رغبة الطموح الذاتي الش
ــاحة الوطنية من دولة مركزية  خلو الس
ــغالها يف  ــل ضعفها او انش ــة أو يف ظ قوي
ــم طموحات  ــارك أخرى وهنا تتعاظ مع
ــوذ  والنف ــلطة  الس ــاق  وعش األرس 
ــاء السلطة  ــيطرة إىل التفكري بإنش والس
ــلطنة أو اإلمارة املستقلة  الخاصة والس

يف األطراف  وباالستعانة باألجنبي ..
ــر  إىل  ــال آخ ــب  يف مق أن أذه وإىل  
ــع  ــمية يف مطل ــة القاس ــاول دور الدول تن
ــا وطالع  ــر أيامه ــس يف أواخ ــا ولي أيامه
ــمالية ؛  ــراف اليمن الش ــس عىل أط النح
ــعال   روح  ــت بدورها يف إش ــد اضطلع فق
ــالل العثماني وكان  ــة  ضد االحت املقاوم
ــه األوىل  عام  1635 ومن ثم  نهاية مرحلت
ــد الحكم  ــمية  مقالي ــت الدولة القاس تول
ــيطرت  ــاً كامًال  س ــالل دام قرن ــن احت ع
ــد الحكم وصارت يف موقع  فيه عىل مقالي

املسؤولية ..
ــك البد من إضاءة الفرتة التي كان  كذل
ــه يف عصور وحقب  عليها اليمن وأطراف
ــتدعى السياق حتما عىل  زمنية  كلما اس
إيجازنا الشديد لهذا املوضوع عرب مقال 
آخر لنموذج القاسمية يف بسط  السيادة 
ــماال  ــن ش ــراف اليم ــة إىل أط ــد الدول وم

ورشقا ...

قراءة يف خطاب السيد عبدامللك حول آخر التطورات على الساحة اليمنية
سعاد الشامي

؛  ــة  القيادي ــؤولية  املس ــق  منطل ــن  م
ــائكة  ــام بالقضايا الش ــدأ االهتم ــن مب وم
ــرص عىل  ــالد ؛ والح ــؤون الب ــة لش واملهم
ــىل أبناء  ــاك ع ــا يح ــق وم ــاح الحقائ إيض
ــات ممنهجة  ــعب اليمني من مخطط الش
ــاالت  ــب ومج ــتى جوان ــتهدفهم يف ش تس
ــادق القول ورجل  ــل علينا ص الحياة ؛ أط
ــان وحكيم الرأي ؛ لبيب  الفعل ؛ ثاقب البي
العقل وحلو الشمائل ؛ علم الهدى السيد 
ــه  ــي حفظ ــن الحوث ــدر الدي ــك ب عبداملل
ــرارة األحداث  ــه إىل ق ــل بخطاب ــه ليص الل
املستجدة؛  ليعرضها علنا عىل املأل موثقة 
ــم  ؛ ليقي ــة  ــة والصادع ــق الجلي بالحقائ
الحجة ويعري خبايا السياسات العدائية 

تجاه أبناء هذا الشعب اليمني املسلم.
ــيد  ــوف يف خطابات الس ــو املأل ــا ه وكم
ــية  ــاور أساس ــىل عدة مح ــز ع ــي ترتك الت
ــن األطروحات  ــري م ــا الكث ــعب تحته تتش
ــع الفرعية وكانت أهم محاور هذا  واملواضي

الخطاب كالتايل:
1 -املحور األول

*االستهداف السيايس :
ــل املشاورات  ــيد حقيقة فش أوضح الس
ــب  ــن جان ــة م ــدام  الجدي ــف بانع يف جني
ــلمية  قوى العدوان بالوصول إىل حلول س
ــد  ــفر الوف ــة س ــرب عرقل ــك ع ــة وذل منصف
ــم يحظ بحقه  ــي إىل جنيف الذي ل الوطن
ــن والعودة  ــل اآلم ــة النق ــول بضمان املكف
بسالم ؛ واالشرتاط املجحف وغري القانوني 
والال إنساني من قبل قوى العدوان يف نقل 
ــرىض إىل خارج الوطن لتلقي  الجرحى وامل

ــا الصادقة من  ــيد النواي العالج ، وأكد الس
ــاء ركائز  ــعب إىل إرس ــذا الش ــل أبناء ه قب
ــاركتهم يف عدة مفاوضات  السالم عرب مش
ــعوا إىل  ــذ البداية لم يس ــم من ــابقة وأنه س
ــرون إليها  ــم مضط ــرب وإنما ه ــذه الح ه
بحقهم املرشوع بالدفاع واملوثق بالدستور 
ــماوي والعرف البرشي كدولة يعتدى  الس
ــا بدون وجه حق وإن الرغبة الفعلية  عليه
ــل أمريكا  ــدوان هو من قب ــتمرار  الع يف اس
الراعي الرسمي لهذه الحرب والتي دفعت 
ــارات وصنعت لها  إىل خزينتها مئات امللي
ــدة واقعية عىل األرض تضمن لها حق  أجن

السيطرة والهيمنة العاملية.
2 -املحور الثاني:

*االستهداف االقتصادي
تدرج السيد يف إيضاح خطوات األعداء 
االرضار  ــدف  به ــة  واملدروس ــة  املمنهج
باالقتصاد الوطني وتركيع الشعب اليمني 

وكرس إرادته عرب تجويعه كالتايل:
ــي تتوفر  ــم املناطق الت ــالل معظ -1احت
فيها الرثوات مثل مارب وشبوة وحرضموت 

والسيطرة عىل إيراداتها.
ــواء  األج ــىل  ع ــارشة  املب ــيطرة  -2الس
ــيطرة  ــة والس ــالت االقتصادي ــع الرح ومن
ــة والتحكم بالنقل  عىل معظم املنافذ الربي
ــض املوانئ وخنق  ــري بالتحكم ببع البح

ميناء الحديدة عرب الحصار.
ــي  ــك اليمن ــي البن ــد احتياط -3 تجمي

املركزي بالخارج
ــالت البنك من  ــات وتعام ــل عملي 4 - نق
صنعاء إىل عدن وتعطيل البنك يف صنعاء 

وقطع تأثريه بعدم التعامل معه.
ــاء عن تغطية  ــز البنك يف صنع  5_ عج
ــار  ــاد التج ــول اعتم ــا ح ــرتيات مم املش
للحصول عىل أموالهم من خالل املصارف 
ــوداء وعدم التعاون من قبل  ــوق الس والس

التجار مع اللجان االقتصادية.
ــة الوطنية والعمل  ــتهداف العمل 6 - اس
ــدوالر وبالتايل  ــام ال ــا أم ــد قيمته ــىل فق ع
ــعار املواد الغذائية وزيادة وترية  ارتفاع أس

معاناة املواطن اليمني.
ــانية  ــادرة إنس ــيد مب ــت للس ــا كان وهن
ــة  الكامل ــة  بالجاهزي ــة  للحج ــة  وإقام
ــأنها  ــكل اإلجراءات التي من ش بالقبول ب
ــح املواطن ليكون  ــاد لصال تحييد االقتص
ــتفيد الحرصي من إيرادات النفط  هو املس
ــأنه  والغاز والجمارك والرضائب بما من ش
ــن املواد  ــات م ــات واالحتياج ــري املرتب توف
ــا  ــة ، كم ــتلزمات الرضوري ــة واملس الغذائي
ــمي  طالب الحكومة بالتوجه الجاد والرس
ــط األمور وطالب  يف طرح املعالجات وضب
ــض  ــع بع ــدي م ــاوب املج ــار بالتج التج
اإلجراءات للحفاظ عىل نوع من االستقرار 

االقتصادي.
3 - املحور الثالث

االستهداف العسكري :
بني السيد جهود قوى العدوان الحثيثة 
ــكري  العس ــا  ــتمرارها يف تصعيده اس يف 
ــي  ــاحل الغرب ــاور الس ــدا يف مح وتحدي
ــة كبرية ؛  ــة وجوي ــات بري ــدود بعملي والح
ــلة من  وأيضا تصعيدها يف ارتكابها لسلس
ــا أخفقت بامليدان  ــية كلم الجرائم الوحش

وبان فشلها ؛ مؤكدا أن ال حل إال بالتصدي 
ــكري  العس ــيد  بالتحش ــدوان  الع ــذا  له

الصمود واملزيد من الوعي.
*رسائل الخطاب:

*إىل قوى العدوان: كلما زاد إجرامكم زاد 
عزمنا وقوت صالبتنا.

ــث  ــوا العب ــة : أوقف ــة واملرتزق *إىل الخون
ــا يحدث يف  ــي وم ــعب اليمن ــاة الش بمعان
ــىل التآمر عىل  ــاهد ع ــة ش األرايض املحتل
ــعب اليمني بكل بكل فئاته حتى تلك  الش

التي أجهدت نفسها بالتصفيق للعدوان.
ــم أمام  ــي: أنت ــعب اليمن ــاء الش *إىل أبن
ــالم  االستس أو  ــدي  التص ــا  إم ــن  خياري
ــة  اليماني ــة  والحكم ــة  اإليماني ــة  والهوي
تفرض عليكم الصرب والصمود واالستعانة 
ــكاله  بالله يف مواجهة هذا العدوان بكل أش
ــعباً بال  ــى ال تصبحوا ش ــد وإرادة حت بج
كرامة وال إرادة وال قيم وتنالوا خزي الدنيا 

ونار اآلخرة.
*إىل فئات العلماء والثقافيني والرتبويني 
ــي يف التصدي  ــم ه ــني: مهمتهك واإلعالمي
ــيطان يف كرس النفسيات  ملؤامرة أبواق الش
وإضعافها وذلك بفضحها عرب نرش الوعي 
ــىل  ــل ع ــة والعم ــق البين ــار الحقائ وإظه
ــة واملعنوية حتى يحظى  التعبئة الروحي

هذا الشعب بالتأييد اإللهي.
ــذا الوطن: الوضع  ــرار ورشفاء ه *إىل أح
ــي  ــزم إيمان ــارعة بع ــم املس ــب منك يتطل
ــدس، فهو  ــن الدفاع املق ــري إىل ميادي بالنف
ــاة الكريمة والفوز  ــق األضمن للحي الطري

بوعود الله ونرصه وتأييده .

عبدالعزيز  محمد الرتب

ــع  ــرف الجمي ــد أن يع ال ب
ــىل وجه  ــع الدويل  ع واملجتم
ــيد القائد  الخصوص  أن الس
ــؤولية من  ــا ومس ــرث صدق أك
تجار الشنطة الذين ال يريدوا 
ــن  ــتقرار لليم ــري وال االس الخ

والدليل :-
ــرتف  ــي يع ــوث األمم املبع
يف  ــدة  املتح ــم  األم ــل  بفش
ــف  تحال ــل  عراقي ــة  مواجه
ــد  ــراءة وف ــن ب ــدوان ويعل الع
ــاورات  صنعاء من عرقلة مش

جنيف. .....
ــغ   بال ــام  باهتم ــت  تابع
ــك  عبداملل ــيد  الس ــاب  خط
ــي ووصلت  ــن الحوث بدرالدي
ــا  ــرص مهم ــا ننت ــني انن إىل يق
ــارعنا  ــروف إذا س ــت الظ كان
ــك املضامني إىل  ــة تل يف ترجم
ــدا عن   ــة بعي ــرارات تنفيذي ق
ــة  ــرتدد وخاص ــار أو ال االنتظ
ــور االقتصادي الذي  يف  املح

يراهن عليه العدوان.
ــدة  ــورة ع ــد الث ــل قائ أرس
ــائل  للعالم عن من يعرقل  رس
ــالم  ــاورات الس ــل مش /يعط
ــتمرار  ــتفيد من اس ومن املس
ــذ املرشوع  ــن ينف ــدوان وم الع
يف  ــيل   اإلرسائي ــي  األمريك

املنطقة.

ــوى من  ــم نحن أق أقول نع
ــكريا  عس ــىض  م ــت  وق أي 
ــهر  ش ــبتمرب  وس ــيا  وسياس
الثورة العزة والسالم وتحقيق 

األحالم.
ــب البيت اليمني  نعم لرتتي
ــة  ــرض هيب ــل وف ــن الداخ م
ــق مبدأ الثواب  الدولة  وتطبي

والعقاب.
ــاد  نعم إلحالة ملفات الفس
ــعار  باألس ــني  واملتالعب

واملتاجرة بالعملة الوطنية.
ــص  تراخي ــحب  لس ــم  نع
ــغ  املبال ــادرة  ومص ــة  الرصاف
ــدة  ــة الجدي ــاألوراق النقدي ب
ــاد  باالقتص أرضت  ــذي  ال
الوطني ورفعت أسعار السلع 

واملنتجات.
ــترياد أو دخول  نعم ملنع اس

السلع الكمالية.
ــات  العالق ــع  لقط ــم  نع
دول  ــع   م ــية  الدبلوماس

العدوان.
ــوال  أم ــادرة  ملص ــم  نع
ــكات الخونة   وعقارات وممتل
ــىل  ــم ع ــالء ومحاكمته والعم
ــد  س يف  ــخريها  وتس ــور  الف
ــهداء  الش ألرس    / ــز  العج

والنازحني.
ــف  الطائ ــة  اتفاقي ــاء  إلغ

وجدة.
نعم إلعادة االعتبار للبنك 
ــني  ــاء وتعي ــزي  يف صنع املرك
محافظ ومجلس إدارة جديد.
ــس  املجل ــل  لتفعي ــم  نع
ــوي  والتنم ــادي  االقتص
ــازاً متفرغاً  األعىل ليكون جه
ــه بالخربات واختيار  وتطيعم
ــارية وسكرتارية  هيئة استش

فنية.
ــي  ــر وطن ــد مؤتم ــم لعق نع
ــة الوطنية  ــامل للمصالح ش

وتفعيل قرار العفو العام.
ــعبية كون  نعم لإلرادة الش
ــلطات  الس ــك  مال ــعب  الش
ــن  ــع م ــوار م ــودة أو ح وال ع
ــتقوى بالخارج واستباح  اس

الدم اليمني.
ــوار  ح أو  ــاور  تش ال 
ــف  وق ــد  بع إال  ــات  ومفاوض
ــع الحصار وفتح  العدوان ورف
ــودة  وع ــارات  واملط ــئ  املوان

الجرحى والعالقني.
ــرص  ــى الن ــورة حت ــورة، ث ث
ــع  ــة رضب املواق ــع مضاعف م
االسرتاتيجية لدول العدوان، 

السن بالسن والبادئ أظلم.
الله اكرب

ــا  أرض ــن  لليم ــرص  الن
وانسانا....

حان الوقت إلجراء التغيريات يف بنيان الدولة
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