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حدود الجنوب مصيدة
للفئران الزيدية منذ قديم
الزمان
توفيق رفيق القسيمي
االحتواء الزيدي ُيهدد و يتوعد و ُيزبد و ُيرعد ُمعل ًنا عزم ُه اكتســاح
الجنوب العريب بحرشات ِه الهمجية ،ظا ًنا يف قرارة نفســه أنَّ الجنوب
العريب ُل ً
قمة سائغة سيتم بلعها بسهولة.
حصل ل ُه َ
َ
تم كنس
هو مل يفقهَ الدرس الذي
قبل أربع سنوات حينام َّ
ُحثاالته إىل خارج أســوار الجنوب العريب ،هــو مل يتعلّم و ي ّتعظ من
ً
َ
ص ًة يف
ذلك الدرس أنَّ الجنوب
علقم لن يســتطيع ابتالعه و سيبقى ُغ ّ
بلعومه سيخنقه ليلفظ أنفاس ُه األخرية.
رصح ُتم و اســتعطفتمونا بالكالم املعســول الذي
مهام تحد ّث ُتم و ّ
يحمل يف ط ّيات ِه ُس ًم ال قعً ا لن تجدوا لترصيحاتكم آذان ًـا صاغية فأنتم
َ
وقف
ُمج ّرد أعداء و لســ ُتم إخوا ًنا كام تدّعون ،فمن ساندنا باألمس و
ّ
معنا ضدّكم هم إخواننــا الحقيقيون الذينَ
نترشف بإخوتهم الصادقة
ليس لها نظري.
التي َ
ّ
تخطي الحدود ســتكون
هــددوا و توعّ دوا كام يحلو لكم و حاولوا
هي من ســتقتلع
الجنوب محرق ُتكم أ ُّيهــا الزّيود،
ُ
فالحرب الفاصلة َ
شــأف ُتكم و ُتحرقكم ّ
لنشتم رائحة الشــواء و ُتحي ُلكم إىل رماد تذرو ُه
الرياح ليتطاير يف الهواء.
حدو ُد الضالع و يافع و كرش و املُســيمري و الصبيحة و ثرة مِ حرقة
تنتظركم؛ فهل ّموا إليهــا يا أعواد الثقاب ،أمل تأتوا من أقىص شــال
الشامل إلحراق الجنوب العريب؟
َ
الوجهة فأنتم من ســتحرتقونَ بنا ِر حربكم فهل ّموا
لكنكم أخطأ ُتم
ً
شتاقة إليكم ُ
لت َمونَ
مجوس عرصكم يا زيو َد زمانكم؛ فالنا ُر ُم
إليها يا
َ
بداخلها حتى ّ
ّ
تخطي ُتم
تم رائحة شــوائكم فهذا هو ما ينتظ ُركم إذا
نش َّ
حدودنا و تســاهل ُتم بأمرنا و اســتغباكم من قائدكم إىل املحرقة التي
أتي ُتم إليها هرولة!.

الضالع أرض البسالة
واإلقدام
عقيد/سيف ثابت قاسم
برشة بلغت حد النبوءة نقلتها إلينــا صحيفة الطريق يف الصفحة
األخــرة التي يرتأس تحريرها الزميل /أميــن محمد نارص وكيل وزارة
اإلعالم حال ًيــا يف عددها الصادر يوم األحد 9/2/2014م ويحمل العدد
رقم .1722
عرج ومن خالله تناولنا املجازر اإلبادية الوحشــية الجامعية التي
يتعــرض لها أبناء محافظــة الضالع من قبل قــوات الحويث اإليرانية
املدججة برتسانة من املدرعات والدبابات واملدفعية وراجامت الصواريخ
املتطورة الهادفة إىل إزهاق األرواح وتدمري الحجر والشــجر والنســل
وبكل ثقة ووعــي وإدراك املقاتل املجرب نقول بــكل فخر واعتذار أن
الرهان عىل إخضــاع الضالع وأهلها امليامني مفروغ ًـــا منه؛ فأحفاد
عنرت ومصلح وشــائع والشــنفرة وغريهم من املناضلني الصناديد قد
أصبحوا اليوم قوة عســكرية وآلية ومعنوية يصعب كرسها باإلضافة
إىل الطبيعة القتالية التلقائية ألبناء الضالع وأيضا ميتلكون قوافل من
الكوادر والقيادات العســكرية املجربة واملؤهلة أكادمييا وتحتل مكانة
عســكرية مرموقة تؤهلها لخلع أعني وأنوف من يبتغون التطاول عىل
أرض الضالع وأناسها .
فتناولنا هذا كان قبل أن يوازي ست سنوات تجسدت وتحققت عىل
الرض الواقــع فالضالع كانت أوىل بوادر االنتصــارات الجنوبية تلتها
عدن؛ حيث مرغت أنوف الحوثيني يف الوحل بفضل التضحيات النضالية
القتالية والشجاعة لجيل الضالع الصاعد من املناضلني وبحنكة نضالية
واعية وعقالنية بصدارة قيادية فذة للقائد عيدروس الزبيدي وشــال
عيل شــائع وصالح الشــنفرة وعيل مقبل صالح وعبدالعزيز وثابت
مثنى جــواس ورجال املقاومة الجنوبية وغريهم من املناضلني والقادة
العسكريني .
ومليشــيا إيران وأتباعهم مل يســتفيدوا من عــر التاريخ وها هم
يغرقون مجددًا يف مســتنقع وفخاخ أطامعهم الشــيطانية العدوانية
الفاشلة وباملقابل يتجرعون مواجع وفجائع الهزائم اليومية املستنزفة
لنزوعهم االستعامري التسلطي دون مباالة ملا لحق بهم من هزائم نجم
عنهــا مئات القتىل ومل يتعظوا إال يف مرحلــة ال يفيد فيها االتعاظ أو
الندم...فقــد طفح الكيل ووصل األمر لــكل جنويب أن يجعل من مران
مقربة لكل حويث ومتحوث ولله يف خلقه شؤون .
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افتحوا األجواء للطيران المنافس !
علي ثابت القضيبي
ســتظ ّل حادثة طائرة اليمنية األخرية
كابوس ًا يؤرق مضاجع ركابها ألم ٍد  ،فهي
كارثي ٌة بكل املقاييس  ،فلــوال لطف الله ،
ثم حنكــة طيار الرحلــة ...بعدها توقعنا
أن تتدارس الســلطات أمر طرياننا وبشك ٍل
جدي  ،وأن تخرج بحلو ٍل تضمن ســامة
األرواح املفــروض عليهــا الســفر حكر ًا
عىل هــذه الطائرات  ،وتضمن عدم تع ّرض
غنى عنها...
بلدان الهبوط لكوارثٍ هم يف ً
ولنتخ ّيل لو وقعت الطائــرة فوق مناطق
فيصل أو الدقي أو غريها من مناطق املرور
للهبوط !!
يف بالدنا  ،ك ّل األمور تســر بالفهلوة
تصب يف مصلحــة رشذم ٍة من
 ،وكلهــا
ّ
اللصوص األفاقني والنافذين يف الســلطة
 ،أو بالرشاكــة مــع الخــارج ومن نفس
التشكيلة  -كام يف حالة اليمنية  -ولو كان
ذلك عىل حســاب أرواح اآلالف من الشعب
! فــا يه ّم  ،واملهم أن ُيــري ويزيد هؤالء
األفاقني واللصوص يف الرثاء !
يف حالــة اليمنية  ،وبعد ابتالع طرياننا
الجنــويب ( اليمــدا )  ،وبعــد ترشيد كل
كوادرهــا وفنييها  ،ودمجهــا مع اليمنية
اململوكة مناصفــة تقري ًبا مع دولة أخرى
( تص ّوروا )  ..فقــد حدثني وزي ٌر جنويب
ســابق أن مدير اليمنية السابق ( الكابنت

عبدالخالق القــايض ) وهو قريب الرئيس
املثلج عفــاش  ،فقــد كان يذهــب إليه
بسجالّت حسابات موارد اليمنية إىل بيته
وجه؟! إذ ال دخل
ليبحثها معه وإىل أيــن ُت ّ
لــوزارة املالية أو الجهــاز املركزي للرقابة
واملحاســبات أو ســواه بهذه الرشكة ! أي
وكأنها إقطاعية خاصــة بالرئيس وذويه؛
ولذلك أوضاعها رثــ ٌة  ،ويف عهد جرنالنا
سوءا ورثاثة .
العتيد الوضع أكرث
ً
ٌ
منهك اقتصادي ًا  ،وهو يف ذيل
شــعبنا
أفقــر دول يف العامل  ،مــع كل ذلك تذاكر
اليمنية من أغىل أســعار التذاكر يف العامل
ّ
للرضع واملواليد ،
! كام وال إعفــاءاتٍ حتى
ســوءا يف
وفوق ذلك خدماتها بني األكرث
ً
العامل  ،واسألوا يف هذا كل من سافر عىل
ظهر رشكات طريان أخرى ؛بل حتى مواعيد
حجزها غري دقيقة  ،ومثلها مواعيد اإلقالع
وما إىل ذلك  ،وك ّل ذلك مل يحرك ساكن ًا لدى
الجهات املسؤولة عن هذا الطريان!
رمبــا يعتربين البعــض متحام ًال عىل
طريان اليمنيــة  ،كال واللــه  ،ولكن فع ًال
أوضاعهــا رثــة  ،وخدماتهــا وصيانتها
وشــكلها أكرث رثاثة ...وهنا أُقســم بالله
العظيم أن شــقيقة برملاين جنويب كبري
 ،وهي وقــورة ومحل ثقــ ٍة  ،وقد التقت

عائلتينــا يف القاهــرة العــام املنرصم ،
وحدثتنا أن مهندســ ًا أرض ًيا معروف لديها
ومن منطقتها  ،وقد حدثها أن طرياننا هذا
يسري بالربكة  ،وقال لها هل تصدقني :إننا
يف حاالتٍ اضطررنا إىل اســتخدام سلك
معدين عادي لتثبيت أشيا ٍء يف املحرك!...
يا هــؤالء ...افتحوا األجــواء للطريان
اآلخر املنافس  ،فأرواح الناس ليست لعبة
 ،وتقاسم ممكنات اقتصاديات البالد بينكم
باملحاصصة هو عمــل جائر  ،أقصد مث ًال :
ريع إيرادات اليمنية لحســاب فالن وعالن
من كبــار اللصوص والنافذيــن  ،وإننا إن
أوقفناه ســوف ندخــل يف متاعب و  ..و
 ، ..وما هكذا تدار البلــدان والدول ُق ّبحت
وجوهكم جميع ًا...
هنــا ؛ أذكركــم بواقعة لهــث خليفة
املســلمني عمر بن الخطــاب ريض الله
وبثوب ممزق خلــف ناقة تاهت من
عنه
ٍ
بيت مال املســلمني ( الخزانــة العامة ) ،
وكل ذلك مخافة الله أن يحاســبه ويعاقبه
عىل ضياعها يــوم القيامة ! وأنتم تنهبون
وتتقاســمون ك ّل مال املسلمني وثرواتهم
ونفطهم و  ..و  ..وتوزعونها عىل أبنائكم
وصحبكــم وال تخشــون اللــه وعقابه
وحسابه؛ويحكم ...أيّ كوارثٍ وبال ٍء أنتم ؟!
ُقوتلتم دنيا وآخرة...

خصروف وانكشاف المخبأ !
ناصر التميمي
مــع بداية ظهور املتمرديــن الحوثيني
وســيطرتهم عــى الحكــم يف صنعاء
وانقســام املجتمع يف العربية اليمنية بني
مؤيد لهم ومعارض لهم وإن كان من وراء
الحجاب فبعد إعالن عاصفة الحزم ملحاربة
املد الفاريس وأعوانه من املجوس وهروب
هادي إىل مملكة الحــزم وخروج طابور
كبري مــن أصحاب املصالــح الضيقة إىل
خارج اليمن من أغلب القوى املتنفذة ناهيك
عن من انغمس من هذه األحزاب الهشة يف
صفوف الحركة الحوثية سواء
اشــراكيني أو مؤمتريني أو إصالحيني
أو بعثيــن وغريهم بحثــا عن مصالحهم
الشخصية.
وأمام هذا كله ظل الرئيس هادي محاط ًا
بلفيف مــن العصابات ذات التوجه الثنايئ
وعندمــا ذهبوا إىل هادي ليــس حب ًا فيه
وإمنا لتنفيذ أجندتهم ألسيادهم الحوثيني
ال أكرث وبالفعل تم اخرتاق الرشعية املنتهية
الصالحية بعدد كبري من العنارص املرتبطة
بالحوثيني وظلوا يلعبون من خلف الستار
طيلة هذه السنوات من عمر عاصفة الحزم
معتقدين أن التحالف غبي اليعرف مايدور
يف أروقة هذا الرشعيــة التي تتآكل يوم ًا
عن يوم.
ومحســن خرصوف واحــد من جيش
طويل من الذين حملوا لواء الرشعية ولهم
أوجه متعددة حيــث كان ميثل رأس حربة
لحزب اإلصالح داخل صفوف الرشعية التي
باتــت أوراقها تتســاقط كأوراق الخريف
وخــال الفــرة املاضيــة كان خرصوف
يحلل وميتــدح جيش مــأرب ونهم وهو
يعلم حقيقة هــذا الجيش الهالمي الغرض
من وراء ذلك اســتزاف التحالف والحصول
عىل األســلحة واألموال التي تتكدس يف
امرباطرية مأرب ليتم بعد ذلك تســخريها

ملحاربــة الجنــوب فيام إذا ســنحت لهم
الفرصة.
ومــن األســباب التي أخرت الحســم
العســكري يف جبهات الشامل كرصواح
ونهم وتعز وميدي هــو العالقة الحميمة
بني املتمردين وهذه القــوى التي ال تنظر
إىل تحرير صنعــاء أبدًا بقــدر ما يهمها
االنقضــاض عىل الجنــوب وتحريره من
املليشــيات التابعة لإلمارات حسب قولهم
وعدم إخــاص القيادات العســكرية يف
الشــال للتحالف العريب من أمثال املهرج
محسن خرصوف وغريه الكثري من قيادات
جيش التباب التي انظمت مع الحويث بعد
طــاق الرشعية باألربع ومــا حصل يف
شــال الضالع ليس ببعيد عندما سلمت
املعســكرات والعتــاد الحــريب واملناطق
املحررة للحوثيني وهلم جرا من املسؤولني
الذيــن عادوا إىل حظرية أتبــاع إيران بعد
أن أخذوا وجنوا من األمــوال املليارات من
الدوالرات واســتبدالهم بكل من أرسل من
الحويث يف مناصب كبرية ليدعم من أرسله
ويف وضــح النهار والرشعيــة املارقة ال
تستطيع فعل يشء نتيجة لسيطرة القوى
املنتفذة عىل القرار السيادي لها.
كل القــوى يف الشــال اليــوم بدأت
ترتب أوضاعها ووصلت إليهم قناعة تامة
باســتحالة العودة إىل الجنوب مرة أخرى
لذلك كان عليهــم لزام ًا البحــث لهم عن
مخرج يؤمن لهم مســتقبلهم ومستقبل
أوالدهم بعــد احتدام الــراع يف أورقة
ريا
رشعية هادي املتصارعة وهو مادفع كث ً
مــن القيادات املدسوســة داخل الرشعية
إىل الكشف عن النقاب واألوجه الحقيقية
لهم وفضلوا االرمتاء إىل حضن الحوثيني
ليوحدوا أنفسهم من أجل مواجهة املجلس
االنتقايل الذي أزعجهم وأربك حســاباتهم

وإفشــل مخططاتهم الجهنمية التي تحاك
ضد الجنوب ولحامية الوحدة املقدسة كام
يدّعي أعــداء الجنوب الذين مل يصلهم خرب
موتها بعد والتي قــرت يف العام 1994م
يف قربها األبدي.
خرصوف كشــف عن وجهه الحقيقي
بانتقاده العلنــي للتحالف العريب وأمتدح
إيران وهــذا أكد لنا بأنــه كان مجرد أداة
يف جسد الرشعية ينهش فيه من سنوات
طويلة حتى وصل إىل ما يريده وحســب
تحليلنا للشأن اليمني فإن هذه الترصيحات
العمياء مل تأتِ من محض الصدفة ولكنها
تكشــف لنا مخطط خطري الســتهداف
التحالف العريب عرب هذه األدوات .واألبواق
التي تســمي نفســها قيادات عســكرية
و هي مجــرد قطط صغــرة مدللة تلهث
وراء مصالحها الخاصة إلشــباع بطونها
وخرصوف مل يقل هــذا الكالم من فراغ أو
مجرد رأي شــخيص؛ بل هناك قوى نفوذ
تقف خلف ذلك ومدعومة من دول تســعى
لخلخلة التحالف العــريب وإضعاف دوره
العســكري واإلنســاين ولن تكون هذه
الترصيحات األخرية من قبل مسؤول ميني
بهذا الحجم؛ بل ستكشف لنا األيام القليلة
املقبلة عــن الكثري من أمثــال خرصوف
والذين سيخرجون إىل العلن وسيكشفون
عن نواياهم الحقيقية من التحالف ورمبا
ســيهرب كثري من قيــادات الرشعية من
الريــاض إىل مــأرب أو صنعــاء اليمنية
ويعلنــون عــن والئهــم للحوثيني وغري
مستبعد تسليم مأرب لهم نكاية بالتحالف
من موقفــه الداعم للمجلــس االنتقايل
وشــعب الجنوب وأولهــم خرصوف الذي
كشف املخبأ والقادم أعظم!.

