
04 رأيرأي

ــرام ، هكذا  ــت الح ــدك أيها البي ــام  ، روي ــوم ع ــي الي ــام ويأت ــىض ع م
ــعرية املبدع معاذ الجنيد قصيدته  ــتهل شاعر الثورة وأيقونتها الش اس
ــي األمريكي  ــعودي اإلمارات ــام عىل العدوان الس ــي ألقاها بمرور ع الت
ــد لم يكن  ــاعرنا الجني ــد جازما بأن ش ــىل بالدنا ، وأعتق ــي ع الصهيون
يتوقع أنه سيأتي اليوم الذي تميض فيه أربعة أعوام دفعة كاملة وندلف 
يف العام الخامس من عمر هذا العدوان الوحيش اإلجرامي الذي تجاوز 
ــرارات واملعاهدات  ــراف واملواثيق والق ــك كافة األع ــدود ، وانته كل الح

واللوائح الدولية واألممية.
ــي أدمت  ــه ومكدراته الت ــيه ومنغصات ــكل مآس ــام 2018م ب ــىض الع م
ــزن ، حيث خرست  ــام الح ــا كيمنيني هو ع ــبة لن ــكان بالنس ــوب ، ف القل
ــهيد صالح  اليمن فيه كوكبة من خرية أبنائها ويف مقدمتهم الرئيس الش
ــهاده فاجعة  ــرب استش ــه ، الذي كان خ ــه علي ــاد رضوان الل ــيل الصم ع
ــاهدنا فيه من الكوارث  ــرصم الذي كرهناه وش ــني يف العام املن كل اليمني
ــات واآلالم واملتاعب  ــبع باملنغص ــب الكثري ، عام مش ــوازل واملصائ والن
والصعاب والنكبات والعراقيل ومدلهمات األحداث ولم يغادرنا إال وقد 
ــا نتطلع معه وتحت قيادته  ــنا الصماد الذي كن نال منا وأخذ منا رئيس
ــة الحديثة ، دولة  ــة املدني ــه النرص ونبني الدول ــذي يتحقق في ــوم ال للي
ــن حوف إىل تخوم  ــا كل اليمنيني األحرار م ــات التي يفاخر به املؤسس

صعدة.
ــنة  ــوف عليه ، رغم أنه أخذ من أعمارنا س مىض عام الحزن غري مأس
ــن العام 2018م  ــو وفيها املر ، ولك ــنة الحياة فيها الحل ــة ،  وهذه س كامل
ــنوات ، واليوم  ــوام والس ــابقاتها من األع ــه متفردة عىل س ــت مرارت كان
ــام النرص  ــل فيه أن يكون ع ــد ، يحدونا األم ــام جدي ــف يف رحاب ع ندل
ــع عنهم فيه  ــعبنا ، عام يغاث فيه الناس ، وتنقش والتمكيني لوطننا وش
ــعب اليمني  ــم والحصار الجائر ، ويتنفس الش ــحابة العدوان الغاش س
ــتقرار يف عموم  ــود األمن واالس فيه الصعداء ، وتعود لهم الحياة  ، ويس
ــعب اليمني بجيشه ولجانه  ــنوات عجاف ظل الش ربوعه ،  بعد أربع س
صابرا صامدا ثابتا متماسكا مرابطا محتسبا يف مواجهة قوى اإلجرام 
والوحشية والتطرف واالستبداد بقيادة الشيطان األكرب أمريكا وقرنها 
اللعني آل سعود ، شعب ظل وما يزال عصيا عىل املؤامرات واملخططات 
ــيطرة عىل  ــدف إىل احتالل اليمن والس ــلولية التي ته ــيطانية الس الش
ــعودية  ــام الوصاية والتبعية للس ــودة به إىل نظ ــه والع ــه ومقدرات ثروات

واإلمارات واألمريكان.
ــطوري  ــزة بصموده األس ــموخ والع ــق املجد والش ــعب مجيد عان ش
ــرضب املثل يف  ــر التي باتت م ــه ولجانه املغاوي ــال جيش ــوالت أبط وبط
ــعب يلتف حول قيادته  ــجاعة واإلقدام واالستبسال ، ش البطولة والش
ــه وتناضل  ــح وتدافع وتواج ــت تناف ــي ما فتئ ــية الت ــة والسياس الثوري
وتقارع قوى العدوان والطاغوت واإلجرام التي اجتمعت عليها من أجل 
ــة ترامب ونتنياهو واملهفوف  ــليمها بوالي إخضاعها وتركيعها لهم وتس
ــعب رضب أروع األمثلة يف  ــن زايد ، ش ــلمان والغر محمد ب ــد بن س محم
ــبيله ، شعب يأمل بأن  الوفاء والوالء للوطن والتضحية من أجله ويف س
ــىل الوطن ، ينكرس فيه  ــام الجديد 2019م فاتحة خري عليه وع يكون الع
قرن الشيطان وأذنابه وتسقط عروشهم وتتهاوى ممالكهم وينكس الله 

راياتهم ويخذلهم فيه ويحيط فيه بمكرهم وإجرامهم ووحشيتهم.
ــرص املفيد، 2018كان عام الحزن وقد وىلَّ وانقىض ، وحل علينا  باملخت
ــتقرار  ــذي نأمل أن يكون عام الفرح واالنتصار واألمن واالس 2019م وال
ــات ، وتتالىش املكدرات واملنغصات ،  ــة ، عام تنفرج فيه األزم والطمأنين
ــتقرا متحررا بمنأى  ــتقال مس ــعيدا موحدا مس ويعود اليمن كما كان س

عن أي تدخالت أو مؤثرات خارجية من هنا وهناك.
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله.

عام جديدعام جديد
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عبدالفتاح علي البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

 قطاع الدفاع الجوي التابع للمؤسسة العسكرية 
ــة  األهمي ذات  ــات  القطاع ــرث  أك ــن  م كان  ــة  اليمني
االسرتاتيجية املحورية التي ارتكزت عليها السيادة 
اليمنية والدولة القوية ،وكان  القطاع الذي مثل أحد 
أهم الحواجز الدفاعية أمام نجاح وترسيخ مشاريع 
ــية  ــة االمريكية باليمن وأحد الدوافع األساس الهيمن
ألمريكا يف رضورة محاولة إضعافه وتدمريه بسياسة 
ــابق  الس ــام  والنظ ــة  االمريكي االدارة  ــني  ب ــقة  منس
ــض املنظومات  ــت يف انتزاع بع ــح) تمثل (نظام صال
ــام  ــل النظ ــن قب ــا م ــرى بيعه ــة أو باألح الصاروخي
ــة بدأت  ــال ،وهي مرحل ــل امل ــكا مقاب ــابق ألمري الس
ــكا  ــحبت امري ــام 2004 اىل 2007م وس ــذ يف ع بالتنفي
من املؤسسة العسكرية اليمنية عدد، من املنظومات 
ــك لم تنته املخاوف  ــة الدفاعية   ورغم ذل الصاروخي
ــوي اليمني،  ــدرات نظام الدفاع الج ــة من ق االمريكي
ــة إضعافه وتقليصه  ــتمرت يف تبني سياس حيث اس
ــل واخراجه  ــريه بالكام ــرة تدم ــت اىل فك ــى وصل حت
ــقوط نظام صالح  ــد اعتمدت بعد س ــن الخدمة وق ع
ــكان فكرة  ــتكمل مع االمري ــام هادي الذي اس اىل نظ
تدمري نظام الدفاع الجوي وتفكيكه وانتزاع االجهزة 
واالنظمة الهامة الذي عىل اساسها تعمل الصواريخ 
ــري منها وما تبقى فتم تفكيكها من قبل  ،وقد دمر الكث
خرباء مكلفني من البنتاجون واخراجها عن الخدمة 

كليا...
عاصفة الحزم والعدوان على اليمن

ــا الرئييس  ــوي اليمني هو هدفه ــاع الج كان الدف
االول وقد ركزت مقاتالت تحالف العدوان السعودي 
ــا الجوية عىل رضب  ــا يف اوائل غاراته ــي كلي االمريك
ــة صنعاء  ــه يف العاصم ــده ومواقع ــتهداف قواع واس
ــى من  ــا تبق ــري م ــرض تدم ــق لغ ــن املناط ــا م وغريه
ــم املنتهية باإلضافة اىل  منظوماته التي كانت يف حك

رضب االنظمة الرادارية والكشفية الراصدة
،كاسرتاتيجية لتطبيق املقولة العسكرية الشهرية 
ــىل االرض "وقد  ــيطر ع ــيطر عىل الجو يس ــن يس "م
ــه الجوية  ــا التحالف بكل طاقات ــف عىل تحقيقه عك

ــيطرة الجوية الكاملة عىل  ــتطاع ان يفرض الس واس
ــكرية  ــة العس ــد املؤسس ــني افق ــن يف ح ــواء اليم اج

اليمنية املبادرة بأهم الخطوط الدفاعية..
ظل قطاع الدفاع الجوي لقوات الجيش  واللجان 
ــاد رغم انه  ــت الرم ــة  تتوقد تح ــاراً هادئ ــعبية ن الش
ــت اجواء اليمن  ــرض لتدمري وارضار ضخمة وظل تع
ــدوان الحربية  ــف الع ــهال  ملقاتالت تحال ــا س مرسح
ــتطالعية والتجسسية ترسح وتمرح  وطائراته االس
بسهولة مطلقة من دون أي عواىق ،لكن لم يكن االمر 
ــم التطوير والصيانة للمؤسسة  طويال حتى بدأ قس
العسكرية التابعة للجيش واللجان الشعبية  برتميم 
ــادة الحياة لقدراته املدمرة  نظام الدفاع الجوي واع
ــلة من  ــىل الواقع   بسلس ــراج نريانه ع ــة واخ واملفكك
ــي نفذها مطلع الثالثة  العمليات النوعية االولية الت
ــابقة التي كان لها وقع جيوبليتكي صادم  اعوام الس
عىل تحالف العدوان ومؤثر عىل املرسح االسرتاتيجي 

وقد مرت  بطبيعتها العملياتية بمرحلتني:
ــة  التجريبي ــة  املرحل ــي  وه األوىل،  ــة  *املرحل
ــت البدء بالتصدي ملقاتالت تحالف العدوان  وتضمن
ــا  ــي طبع ــرق مبارشة..وه ــا بط ــاوالت اصابته ومح
ــب "  اثار حفيظة  ــا "توازن رع ــة  فرض خالله مرحل
ــام 2017م  ــه يف ع ــدوان ودفع ــف الع ــاوف تحال مخ
ــرشكات  ــوع F15وF16 بال ــن ن ــه م ــر مقاتالت اىل تطوي
ــة الحماية الذاتية  ــة لغرض تزويدها بانظم االمريكي
ــف  ــات قص ــاء عملي ــة اثن ــدات أرضي ــن أي تهدي م

اهدافها بالعمق اليمني.
ــوم  ــتقت عل ــة اس ــي مرحل ــة، وه ــة الثاني املرحل
ــرية من وحدة  ــة عميقة وبجهود كب وبحوث تطويري
ــوي لتكون  ــة الدفاع الج ــع النظم ــر والتصني التطوي
ــقاط عدد  ــقاط 'فقد تم اس ــة  ' االصابة واالس مرحل
ــدوان وتدمريها من ضمنها  ــالت تحالف الع من مقات
ــة ومقاتالت  ــة F15وF16 االمريكي ــالت الحديث املقات
الرتنادو وطائرات التايفون  االوروبية بنجاحات غري 
متوقعة، وفيها فرض "توازن الردع" الذي كان املسار 
واالويل  امام الدفاع الجوي اليمني يف صعيد محاولة 

ــف العدوان  ــيطرة الجوية لتحال ــرس الس ــرتاق وك اخ
ــرتاتيجية اكرث وقعية  ــواء اليمن بعمليات اس عىل اج

وقوة.
اليوم ومع وصول الحرب عىل اليمن  عامها الرابع 
ــوات الجيش واللجان  ــدة التطوير والتصنيع لق ،وح
ــعبية يف تطوير االنظمة الدفاعية لم تغب لحظة  الش
ــا يف التطوير مصححة   ــن مواصلة جهوده واحدة ع
ــات  االمكان ــن  م ــتفيدة  ومس ــابقة  الس ــا  اخطاءه
ــا دفاعيا يمكن  ــك نظام ــري حاليا تمتل ــرة لتص املتوف
ــتوى  ــا واكرث فاعلية عىل املس ــه صار دقيق ــول  ان الق
ــقاط طائرات  ــكري ويف مرسح اس ــي والعس العمليات
ــا ان قلنا انها  ــدة عليه ــرية مرعبة  ال مزاي ــدو بوت الع
باتت قادرة كليا عىل كرس الحظر الجوي  عىل اليمن 
ــقاطها لطائرة CH4 الصينية  ــد عرض بعملية اس فق
بداية االسبوع املايض  وغريها من املقاتالت الحربية 
ــقطت بالعاصمة صنعاء مقدرته  ــيما تلك التي س س
ــار املقاتلة  ــرات دون طي ــقاط الطائ ــة عىل اس الكامل
ــبة خطأ  ــتخبارية للعدوان بدقة وفاعلية بنس واالس

ضئيلة جدا وبأسلحة صاروخية مناسبة.
ــعودي  ــبح تحييد طريان التحالف الس ولهذا فش
ــي لم يعد  ــوي اليمن ــل الدفاع الج ــن قب ــي م االمريك
ــايكلوجية النه تحول  ــرتى أو للحرب الس ــا يف حديث
ــا عىل املرسح  ــد يمتلك رقما صعب ــد متجس اىل تهدي
ــوة  فج ــيع  لتوس ــبة  املناس ــوة  والق ــرتاتيجي  االس
ــلوب  ــن بأس ــىل اليم ــوي ع ــر  الج ــرتاق بالحظ االخ

ديناميكي مدروس.
ــكرية  لقوات  ــة العس ــذا يمكن القول إن املؤسس ل
الجيش واللجان الشعبية تمتلك القدرات واالنظمة 
والتحضريات الدفاعية ألن تفرض واقعا اسرتاتيجيا 
ــدوان وتحطيم  ــد طريان الع ــا يف صعيد تحيي مختلف
ــن   الذي  ــماء اليم ــوي املفروض عىل س ــر الج الحظ
ــام  ــات بالع ــرسح العملي ــل م ــدا يدخ ــيكون صعي س
ــاق الحديدة  ــل اتف ــد 2019م خصوصا إذا فش الجدي

واستمر تحالف العدوان بالحرب.

عام عام ٢٠١٩٢٠١٩م هل سيكون عاما للدفاع م هل سيكون عاما للدفاع 
الجوي اليمني؟الجوي اليمني؟

زين العابدين عثمان

ــدت خالل األيام املاضية وترية الهجمة  تصاع
الرشسة التي تستهدف الهيئة الوطنية للشؤون 
ــوات  ــواء بأص ــوارث س ــة الك ــة ومواجه اإلغاثي
ــن قبل الكثري من  ــة أو دولية، يف محاولة م محلي
املترضرين من وجود هذه الهيئة لتحييدها عن 
ــام بمهمتها الوطنية واغتيالها معنوياً أمام  القي
ــاذا كل ذلك؟ الجواب  ــعب اليمني، ومل اعني الش
ــن أبواب  ــة أقفلت العديد م ــاطة ألن الهيئ ببس
ــتفيدين  ــرار من املس ــرضر جيش ج ــاد وت الفس
ــىل رأس  ــانية، وع ــاعدات اإلنس ــب املس ــن نه م
ــاد  ــن املنظمات الدولية ولوبيات الفس املترضري

املرتبطة بها.
ــبب الهجمة الرشسة، يجب أن  ولنفهم أكرث س
ــرتة األخرية  ــت الهيئة يف الف ــم أوالً ماذا فعل نفه
ــدى طواقم  ــديد ل ــذي أدى لهذا الحنق الش وال
ــك يف  ــز ذل ــة ونوج ــة واملحلي ــات األممي املنظم

النقاط التالية:
ــؤون اإلغاثية  ــة الوطنية للش ــاءت الهيئ * ج
ــدة للتعامل مع املنح  لتكون نافذة واحدة ووحي
ــمارسة  والهبات الدولية مما يغلق الباب امام س
ــاد وتجار املعونات الذين سمنت كروشهم  الفس
ــت فيها بالدنا يف حالة  طوال عقود طويلة عاش
ــا يريد  ــب ودب ليعمل م ــكل من ه ــة" ل "اإلباح
ــود إطار وطني  ــا يريد، ولهذا  فإن وج ويمول م
منظم يشارك يف إدارته كل الجهات ذات العالقة 
ــم  ــعا يض ــس إدارة موس ــة مجل ــك الهيئ (تمتل
ــاعدات  باملس ــة  املعني ــات  ــوزارات والهيئ ال كل 
ــانية ويضمن اتخاذ القرارات املثىل للبلد  اإلنس
ــاد  ــورة جماعية) هذا اإلطار حد من الفس وبص
ــرب أبواب  ــل ع ــاوى والتعام ــوبية والرش واملحس

خلفية لرسقة مساعدات الشعب اليمني.

ــع احتياج  ــن رحم واق ــاءت الهيئة م ــد ج * لق
ــي فرضها  ــديدة الت ــراء املعاناة الش ورضورة ج
ــوال 4 أعوام من  ــعبنا اليمني ط العدوان عىل ش
ــرك مجلس  ــذا فإن تح ــار، وله ــرب والحص الح
ــاج الجمهورية  ــة إلعداد خطة احتي إدارة الهيئ
ــة ألول مرة يف تاريخ البلد يضع محددات  اليمني
ــة عن  ــات الدولي ــع املنظم ــام جمي ــة أم واضح
ــي وال يرتك  ــان اليمن ــاج االنس ــا يحت ــة م طبيع
ــات الختيار ماذا تعمل ،  الباب مفتوحا للمنظم
ــه من البديهي عندما يعاني اكرث من 70%  أي أن
ــاعدات  ــن املجاعة أن توجه املس ــعب م من الش
ــاريع األممية  ــب املش ــني وال تذه ــوث الجائع لغ
ــطة التمكني السيايس  إىل دورات التدريب وانش
ــطة ولهذا فإن خطة االحتياج  وغريها من األنش
ــات الدولية  ــام املنظم ــاد ام ــت أبواب الفس أقفل

ووكالئهم املحليني عىل حد سواء.
ــالل فرتة  ــة خ ــس إدارة الهيئ ــتطاع مجل * اس
ــن الخلل يف  ــا) من تقييم مكام ــزة (60 يوم وجي
ــد والخروج  ــاني واإلغاثي يف البل ــل اإلنس العم
ــتفادة من  ــرارات الالزمة لالس ــات والق بالتوصي
هذه املساعدات ، عىل سبيل املثال إعداد الئحة 
ــة تكون  ــة لعمل الهيئ ــة ومنظم ــة محكم داخلي
نافذة امام الجميع ، وكذلك إعداد االحصائيات 
والدراسات عن حجم املنح واملساعدات واملبالغ 
املرصوفة ودراسة فائدة هذه املنح عىل اإلنسان 
ــظ  يحف ــام  نظ إىل  ــىض  أف ــك  ذل وكل  ــي.  اليمن
ــيادة بالده  ــان اليمني ويحفظ س مصالح اإلنس

أمام عبث املنظمات الداخلية والخارجية.
* لقد اعتادت املنظمات الدولية عىل اإلفساد 
ــتهالك ما يصل إىل 60%  يف بالدنا من خالل اس
ــي تحت  ــعب اليمن ــة إىل الش ــح املقدم ــن املن م

ــغيلية) ولرشح ذلك  ــات التش ــة (املرصوف ذريع
ــت منظمة دولية  ــرث فاملقصود هو أنه إذا قدم أك
ــإن 4 ماليني  ــاعدة مقدارها 5 ماليني دوالر ف مس
ــات أجور وحماية ومهام  دوالر كانت تذهب نفق
ــىل  ــني ع ــوب القائم ــب إىل جي ــتية تذه لوجس
املنظمة يف حني يذهب ما تبقى من فتات لصالح 

الشعب اليمني وهذا ما أوقفته الهيئة.
ــؤون  ــام مجلس إدارة الهيئة الوطنية للش * ق
ــدويل  ال ــاد  الفس ــي  لوب ــة  بمواجه ــة  اإلغاثي
ــن القرارات الجريئة  ــيل من خالل حزمة م واملح
ــع  ــام توزي ــالح نظ ــح وإص ــا تصحي كان أبرزه
ــكل سالل غذائية،  املساعدات العينية" عىل ش
ــع املواطنني  ــذي كان يؤدي إىل بي ــذا النظام ال ه
لهذه املواد الغذائية لدفع التزامات أخرى ملحة 
ــدواء ويعود بالفائدة الربحية  مثل اإليجار أو ال
لصالح التجار واملنظمات املنفذة لهذه املشاريع 
ــل والتخزين وغريها، وطالبت  مقابل أجور النق
الهيئة بأن يكون هناك نظام بديل محكم يعتمد 
ــوزع  وي ــة  االلكرتوني ــق  والبطائ ــة  البصم ــىل  ع
ــب  ــث تذه ــني بحي ــاً للمواطن ــاعدات نقدي املس
الفائدة الكربى لصالح املواطن وهو القرار الذي 
ــاد الدويل واملحيل وكان  أثار حفيظة لوبي الفس

احد أسباب هذه الهجمة الرشسة.
ــد مجلس إدارة الهيئة إىل إيقاف تجديد  * عم
ــدة  املفي ــري  غ أو  ــبوهة  املش ــات  املنظم ــود  عق
ــوان  العن ــتخدم  تس ــي  والت ــي  اليمن ــعب  للش
ــية،  ــي واإلغاثي لتنفيذ اجندات سياس الحقوق
ــات وفق  ــركات املنظم ــام وتح ــرصت مه ــا ح كم
ــن  ــد وتضم ــيادة البل ــظ س ــة تحف ــر قانوني أط
ــة وتوجيه املنح  ــه من خالل دراس مصالح أبنائ
ــارشة دون  ــعب مب ــاعدات الدولية إىل الش واملس

ــوائية غرضها تجفيف املساعدات  أنشطة عش
واألغراض الدعائية والسياسية.

ــة  للهيئ ــال  والفّع ــع  الرسي ــرك  التح إن   *
ــيس املنظم  ــؤون اإلغاثية والتأس ــة للش الوطني
يف  ــمة  الحاس ــرارات  والق ــة  الجماعي واإلدارة 
ــببت أن يكون كل  ــاد جميعها س ــة الفس مواجه
ــدين يف موقع الخصومة الشديدة للهيئة  الفاس
ــن يالحظ  ــياً، وم ــاً وسياس ــتهدافها إعالمي واس
ــذه الفرتة الوجيزة (60) يوما فقط  أنه وخالل ه
ــرب يف تقنني  ــوط معت ــتطاعت الهيئة قطع ش اس
ــاعدات والحفاظ  ــات وتوجيه املس عمل املنظم
ــاد وإعداد خطة  ــيادة ومكافحة الفس ــىل الس ع
ــخ البالد جميع  ــة ألول مرة يف تاري ــاج عام احتي
ــناد  ــازات وأكرث تجعل من دعم وإس ــذه اإلنج ه
ــة وثقافية بدرجة  ــعبية وإعالمي الهيئة مهمة ش
ــاً  ــوم جميع ــون الي ــا معني ــث أنن ــية ، حي رئيس
ــه كهدف  ــب والحفاظ علي ــذا املكس ــت ه بتثبي
ــبتمرب املجيدة  ــورة 21 س ــداف ث ــن اه رئييس م
ــول عىل  ــي من التغ ــاد األمم ــبح الفس ــع ش ومن
مؤسساتنا الرسمية ، ولهذا فإن اإلعالم الوطني 
ــف  للتعري ــدوره  ب ــالع  باالضط ــب  مطال ــوم  الي
ــك عىل النخب  ــدور الهيئة ومهامها وكذل أكرث ب
ــوي  ــدور توع ــام ب ــني القي ــني والحقوقي واملثقف
ــباب  ــدين وتوضيح األس ــة الفاس ــح وتعري لفض
الحقيقية وراء رصاخهم يف هذا التوقيت بالذات 
ــة إلدارة  ــة وطني ــون لنا هيئ ــة أن يك ــن أهمي وع
ــانية عرب نافذة واحدة والذي  املساعدات اإلنس
ــل إىل القيادة اليمنية  كان طلبا أممياً ايضاً وص

عرب أمني عام األمم املتحدة.
* رئيس دائرة السلطة املحلية ومنظمات 
املجتمع املدني

لماذا هذه الهجمة الشرسة على الهيئة الوطنية للشؤون اإلغاثيةلماذا هذه الهجمة الشرسة على الهيئة الوطنية للشؤون اإلغاثية
قاسم حسني الحوثي*

ــبتمرب باالحتجاج عىل رفع  ــدأت ثورتنا املباركة 21 س ب
ــة تربعوا عىل  ــن قبل حثال ــتقات النفطية، م ــعار املش أس
ــع يف رشاكهم  ــورة 2011م، لنق ــم بعد رسقة ث كرايس الحك
ــارقي الثورات – فقد باعونا للغرب  مرة أخرى – هؤالء س
وأبوا إال االنفراد بالحكم الهمجي، وظلوا مسيطرين عىل 
منابع الرثوات يف كل من مارب والجوف وحرضموت.. وها 
ــه ويالت انعدام أو ندرة  ــعب بأكمل هم أوالء يجّرعون الش

توافر املشتقات النفطية وارتفاع أسعارها.
* أن يظل بيت بال غاز أسابيع متعاقبة، فهذا أكرب عقاب 
ــره، ليس له راتب وال  ــرض له املواطن املغلوب عىل أم يتع
ــني إىل مرتبة  ــري من املواطن ــب، حتى تحول كث ــف رات نص

الفقر املدقع.
ــار الحروب إىل الوطن،  ــي هؤالء املرابون وتج * ال ينتم
فقد باعوه، وما زالوا يقبضون الثمن غالياً، ثروات مهدورة 
ــخيص ولصالح دول العدوان، يتقاسمونها  لصالحهم الش
ليقصموا ظهرونا بمزيد من األعباء، يعاونهم يف ذلك كثري 
ــة فقط ليحافظوا  ــل ممن رفعوا الرصخ من عمالء الداخ
ــم القيادية، ناهيك  ــخصية ومناصبه عىل مصالحهم الش
ــن  الذي ــاض"  ــنطن والري ــب وواش أبي ــل  ــدنة "ت ــن س ع
ينخرون يف جهود املجاهدين الرشفاء بقراراتهم الرعناء 
ــة الرشيرة جداً يف  ــراً – والذكي ــم الحمقاء ظاه وترصفاته
حقيقتها – ألنها مدروسة بعناية ووفق مخطط ماسوني 

ــة  ــطء وإطال ــه بب ــعب وقتل ــاة الش ــة معان ــودي إلطال يه
ــاء واملؤمنني  ــويه صورة الرشف ــدوان، وكذلك تش ــد الع أم
ـــ 21 من  ــة ثورة ال ــم العمالق ــويه ثورته ــني وتش والوطني

سبتمرب 2014م.
ــن املغلوب عىل أمره ال يرى إال حاجته اليومية  * املواط
ــه،  ــيب رأس ــالً نهاراً، تقض مضجعه وتش ــارزة أمامه لي ب
ــة تصمن للمواطن  ــودة إىل توزيع الغاز بطريف فهل من ع
ــذات ال تحتمل انعدام الغاز بهذه  أمنه الغذائي فاملدن بال
ــا إىل مداخن،  ــة، وال تحتمل تحول أبنيته ــة الفج الطريق

ويف كل بيت من بيوتها صورة شهيد. 
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