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    2162 اليمن في الحرب اندالع مع كتبت  وخواطر مقاالت مجموعات    الكتاب

  الكاتب نظر وجهة من الحرب   المحتوى

 2161 القاهرة – واالعالم للنشر العربية العلوم دار  من متوفرة الورقية النسخة
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في أغلب مقاالت الكتاب اسعى لوضع اطروحات ، او رؤى ربما تفيد اكانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية ، كما 

قمت بإضافة مسرحية من فصل واحد للتعبير عن وجهات نظر اطراف الصراع ، في هذه النسخة الرقمية – أضفت 

مقال  رسائل فبراير المنشور في فبراير 2012 فيه قدمت رؤية او خريطة طريق للوصول الى وقف الحرب في 

 اليمن، ظني أن  كل يمني صار يكرر ،

 #اوقفوا_الحرب_في_اليمن

 #بثينة_عين_االنسانية 

 

إن كانت الحرب جاءت لردع الحوثي )كما يقال ( فإن الطرف المستفيد األكبر من استمرار الحرب هم األنصار 

)الحوثي( ، عدا فريق شرعية )هادي ( ، ال أحد يستطيع االنتصار في حرب ليس لها )رؤية( ، وغنيمتها المواطن 

 المطحون . فقط هي مقولة اكررها : من بدأ الحزم ال يمكن ان يصنع الحسم .  
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  :    العلم ألخذ

 

 األساسية المراجع  
 

 اعالم متابعةل تأثير هناك بالتأكيد ،  قرب عن االحداث عايش الذي الكاتب نظر وجهة والمحتوى المعلومات 

 مبحك التقاهم الذين األشخاص من كثير من حصدها التي االحاديث بعض على ايضا فيها وأعتمد ، الحرب اطراف

  .  تشارياالس عمله
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 مارس  62
 يف االنقالبيني ضد حربا أن الحقا فهمنا ، حينها املوقف نستوعب مل ، السماء من صواريخ علينا انهالت 2015 العام الليلة تلك يف

 عاصفة رةالذاك يف حمفورا سيظل امسا محل الذي ، اليمن يف الشرعية لدعم العربي التحالف باسم السعودية العربية اململكة أعلنتها اليمن

  . احلزم

 اململكة تريد حقا هل .. ؟ حدث ملاذا ؟ تغري الذي ما ، العاصفة مليالد  الثانية الشمعة اضيئت وقد ، جديد من الوثيقة هذه مجع اعيد

 دعم ميت مل ،ملاذا ؟ سوريا يف األسد شريعة دعم يتم مل ملاذا ، مصر؟ يف مرسي شرعية دعم يتم مل ملاذا ، اليمن يف الشرعية دعم والعامل

  . صدام سقط عندما البداية كانت وحقيقة ؟ قبلهم صدام شريعة دعم يتم مل ملاذا للوراء نعود أم ؟ ليبيا يف القذايف شرعية

 ، ملؤقتا الرئيس هادي يف حبا وال ، اليمن لعيون يكن مل اليمن يف اململكة تدخل أن ، العربي عاملنا يف الساسة نصدق ان خاطئ مقياس 

 ، اكثر ال 2212 القرار مبوجب دولية شرعية حيمل االن هو ، اليمن يف السياسية االطياف مع اتفاق مبوجب مؤقت رئيس هو حقيقة

 رؤية حيمل احلسم ذلك وهل ؟ احلسم يقدم هل احلزم بدأ من ، العاصفة بعد وماذا يتحدث مل أحدا ان اال ، عامليا بها معرتف فشرعيته

 ؟ واالمل صفةالعا بعد ملا واضحة

 تمقاال من يداي سجلته ما  واملزيدة املنقحة الطبعة هذه يف القادمة الصفحات عرب لك أنقل ، هنا رأيي كل يعجبك ال قد القارئ عزيزي

 ، احملضة مبدركاتي احكم مواطن أنا ، أحد ضد أو أحد مع لست لك أؤكد دعين ، 2015 العام خالل حتديدا املنصرمة الفرتة خالل

 االعالم يريده وما ، الدم نثر من الساسة يريده ما وجهلت ، احلرب هذه يف مواطن كأي تضررت ، احلرب عام يف وعايشته لمتهع مبا

  ؟ احلرب بعد وماذا كغريي احلرية اصابتين و .... القتل ثقافة دعم من

 آجال او عاجال مكان هلم ونيك لن واالغبياء . مجيعا هؤالء من اكرب اليمن وأن ، سيشرق الفجر أن جيدا أعلم ، متاما متفاءل أنا هذا رغم

.  

 بطريقيت انقلها احلرب، يف وآرائي ملعايشاتي 2015   العام يف خاصة دونتها اليت املقاالت تلك بعض الكتاب هذا خالل لكم سأنقل 

  . للحرب مشاهداتي عن لتعرب

 ! احلسم تظاران ويف . بشر أنا أمنا تذكريي وسأكرر احلكم، يف القرار ولكم

  شكرا

  بشري مبارك أمحد
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 الرئيس واستقال

  :  اآلتي منه نفهمل احلوثي خطاب جاءنا االن من يوم قبل

 شراكة أي ، املشاركة عن يبتعد فأمر للشراكة الوحيدة الواجهة هي حركته من جعل أن ، جيوبكم ملكت وما الشراكة الشراكة -

  ؟! شركاء بغري

 عن كلميت الدستور من نشيت وكنا... احلوار خمرجات علينا يفرض يشيت زبلطة الكالم يسمعش ما) ... تأديب يشيت الدستور -

 آلية عن البحث ميكنهم ، منه جزءا كانوا اليت احلوار خمرجات من جاء الدستور صناعة يف والقرار ذلك ..كيف ( !احلوار خمرجات

 همصاحل يف تدخل بدون يقرر الشعب يوما دعوا ، ذلك يقرر من هو للشعب وليقدم ، ابالنو وجملس الوطين احلوار مؤسسة عرب لتعديله

  ! حنن نقرر دعونا فقط . املؤمتر او املشرتك وأحزاب وهادي حوثي اجلميع أعين ، فقط انتم ترونه اليت

 ، من مع تأمر من ، يعنيه ما افهم مل ... حقنا املؤامرة نشيت بس ، للمؤامرات ختضع وال مماطلة بطل ياريس مفتوح سقفنا -

 !!! بليل دبر قد أمر هناك أن أم ، لصنعاء وصوهلم سهل من هو هادي الرئيس يكن امل

 السياسي العمل يف بارزة مسة صارت البلطجة أن أن أم ، وحدهم هم فقط ..... طريقنا من تبعده نشتيك بلطجي شعبها مأرب -

!!! 

 !!! الشعب ميثل غريكم أو أنكم قرر من !!!!!!!!.......  الدولة مع فنحن يقلق اال اليمين الشعب على -

  .....أحبيت

  .....مجيلة البدايات كل

 ...االخر من هات

  مقاالتي تسلسل ينقطع وبالتالي.... صنعاء يف االحداث تسارع يف املاشي على لقاء هذا

  ؟ بعد وماذا ... عموما

 تشريع ملنع آلية أي إجياد يف واركانه السابق احلكم قوى من أقول بوضوح وخلينا  ،بقوة ضغط هناك بأن سابقا معكم واضحا كنت

 يللتشك إعالنه او مبكرة انتخابات عن اإلعالن اىل الرئيس جر تستهدف كانت االحداث وتسارع والفوضى ، كانت طريقة بأي االحتاد

 ليمنل احلاكم الدستوري اإلعالن على بناء اليمن يف دةالوحي الشرعية شرعية خالل من الشرعية يكتسب حتى عسكري او رئاسي جملس

 عليا مصاحل حتكمه البلد حول يدار شيء هناك ، اليمن يف املصري السيناريو رسم يعيد من هناك باألصح أو ...اخلليجية املبادرة وهي

 .... أو عسكري جملس لتشكيل الدفاع لوزير فرصة إجياد الغرض ان يبدو وكما ، اخلليج دول لبعض

  عموما

  بالتأكيد ... ضبابي الوضع

 من السلطة يسلب حاكم عسكري جملس تكوين على العمل او ذكرت كما املبكرة االنتخابات اعالن اىل الرئيس ايصال هو كان اهلدف

 !!! الرئيس بدعم أو ... الرئيس وجود يف الرئيس

  ... االجتاه هذا يف حمقق الفشل كان ...

 اليت ، له املنسوبة ةالصوتي باتالتسري يف ظهر كما الرئيس هدف تعارض لقرارات االمن املمر هادي جعل كريست اىل احملاولة وانتقلت

  ... بدا ما هذا ... وحدويا وطنيا منه جعلت تهينه ان من بدال

 عليه واعرتض ، هادي الرئيس كان القرار هلذا الفعلي القرار صاحب ان رغم ، باسندوة حكومة جرعة حبجة كانت احلوثي متدد بداية

 ؟! كذلك اليس غامضة الصورة ، هادي الرئيس كان صنعاء اىل مرورا املعسكرات سلم ومن ، اقراره على اجرب ان أال ، باسندوة
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  هخلف من خلفه ومن احلوثي حترك تشريع يف الشريك يصبح وبالتالي به االمر يتم ما يقبل ان اما خيارين امام كان الرئيس عموما

  كلها اليمن مواجهة يف االن احلوثي اصبح حبيث للجميع صادما كان بالفعل مطب امام احلوثي ضعي ان او

 او شرتكامل لضرب كعصا احلوثي يستخدم ان أراد الرئيس ان واظن ، واحلوثي الرئيس بني خفي اتفاق يف حدث تغري هناك أن ظين ويف

 لفخيت صاحل مع آخر اتفاق لديه كان احلوثي ان يبدو ، صاحل الزعيم مع دمستبع غري باتفاق االمر هذا وكان ، اإلصالح حزب باالصح

 ليجيةخ وغري خليجية دول من وتأييد وبدعم ويسر وبسهولة ملراده الوصول يف الشخصني احلوثي استغل وبالفعل ، هادي مع االتفاق عن

.  

 كما ، منفرد طرف ذاته هو كان ، أحد طرف يف سهنف يضع مل حمنك رجل ، هادي_منصور_عبدربه# الرئيس أن البداية يف لي برز

 إنه . ماحلك كرسي على يده بسط ليضمن ، املستقبل يف او حاليا معارضيه مجيع من ويتخلص األوراق مجيع يستخدم ان يريد أنه يبدو

 يف هادي يظل أم . صاحل الزعيم على يتفوق فهل . اليمن دهاة من داهية و التوقعات فاق بشكل حمنك الصرب درجات اعلى اىل صبور

 !!! علي جلباب

 . صاحل احلوثي خلف ومن احلوثي مع واضحة مواجهة يف كلها اليمن جيعل االسلوب بهذا هادي الرئيس إذن

  .... جدًا معقدة العملية اذن

 ، كب اليمن يقبل ان اال ، اليمن سيد تكون ان يعين ال العاصمة يف اليد بسط أن ذلك معنى ، غموضا الدول اكثر هي اليمن جيعل وهذا

   ؟ االمر يتغري هل ، صاحل وال للحوثي قبول يوجد ال اليمن كل يف واليوم

  بوضوح ظهر ما هكذا

  اجلنوب وضع ال

  تعز وضع وال

  تهامة وضع وال

 مأرب وضع وال

  البيضاء وضع وال

  اخل ... وال

 كل يف التمدد إىل جره خالل من  ... معه من وكل احلوثي تدمري يعين هؤالء كل مع واملواجهة الطوىل اليد للحوثي يكون بأن يسمح

  . صاحبه و هو قوته لتشتيت احملافظات

 ؟ حيلها كيف ورطة يف نفسه احلوثي جعل ما هذا

 :  سوى امامه وليس

  ... استقالته واسقاط الرئيس لعودة للوساطات يسعى ان األوىل

 ... الواجهة اىل صاحل سيعيد هذا ان اال ، االستقالة وقبول لالنعقاد النواب جملس دعوة التحركات تلك كل هدف ماخيدم وهو الثاني

  ......آخر وضع ترتيب يف ويبدأ يقاوم بأن وذلك فعال للمواجهة جير وأن السياسي الغباء يثبت ان واما

  بالتالي

  وبهدوء بنفسه نفسه حيرق

 اكمةاحل السلطة جعل بأن احملافظات بقية مايةحل منه حرصًا رمبا ، احملافظات بقية يف آخر أمرا رتب قد هادي الرئيس كان املقابل يف

 ورةالص ويف احملافظات تلك شئون يدير عسكري جملس سلطة يد يف جعلها ،مأرب ومنها والشرقية والوسطى اجلنوبية احملافظات يف
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 لسلطة االن  ختضع كلها وهي احملافظات تلك تدير ( ةمصغر عسكرية) امنية جمالس أن هي احلقيقة لكن احلاكم هو احملافظ كأن يبدو

  هادي_منصور_عبدربه# املستقيل الرئيس

 مع والتعامل اشرةمب االقاليم تشريع اطار يف تعنته استمرار حالة يف احلوثي لسطوة الرافضة االجزاء بقية يف التعامل سيتم االغلب ويف ولذا

 ثحي ... بدا ما هذا ..املناطق تلك يف فعليا احلالي الدستور هي صارت املسودة وكأن، املركز عن مستقلة سلطات باعتبارها األقاليم

 ! بتحد حتد هو االمر وكأن .... األقاليم مبسمى مباشر بشكل األقاليم مع التعامل اىل الدستور إقرار جتاوز

 قبليال اجمللس األمين اجمللس يشارك مأرب رمبا ، احملافظات تلك يف الفورية البيانات تصدر اليت هي األمنية اجملالس ان جند لذاو

  .متدده شلف أسباب من سببا تكون وقد ... املصفاة اىل باألصح البرتولية املناطق اىل الوصول يف له تهديد اكرب احلوثي يعتربه الذي

 له يستل ارض يف بالقوة بيتا يبين ان حياول مقبول غري كدخيل اليمن يف فوضعه وحملي إقليمي دعم بدون قوته بلغت مهما احلوثي#

 ... 

  .. اكرر زلت ال

 هللا رحم من اال كراتني جمرد صارت بل .. بيوم يوما بريقها وخيتفي... بريق ذات تعد مل ... اليوم السياسية واالجتاهات األحزاب كل

 بتأهيل واعية قيادات هلا تكن مل ، األحزاب تلك تعرت 2011 من سنوات 2 خالل ..(ميته واشرب بله) قرطاس صار بعضها بل ...

  ؟ حتكم أن ميكنها كيف نفسها تعد ومل ، وفقط احلكم لسلطة تصل أن وترية على تسري ظلت ، املراحل لكل قيادي كادر

 يف اليوم الفرصة أن، والواعدة الشابة السياسية القيادات يقرر ،امل جمتمعي قبول هلا واليت الناس من قربا األكثر قياداتها تقرر امل اآلن

 (  شراكة -مواطنة– عدالة – حرية) الصامت الشعب وصرخة املستقبل هاجس فيها تراعي ثالثة بقوالب خترج وتكتالت أحزاب تكوين

  : هي والقوالب

  القريب املستقبل يف السلطة زمام ستمسك اليت القيادات بناء و وترشيح استقطاب -

  واخلالقة املتاحة احليوية اإلعالمية الوسائل بكل اجملتمعية شاركةوامل الشعيب واالستقطاب السياسية التوعية -

 ستقوم ليتا واملشكالت وإقليميا حمليا املؤثرة والبيئة االحداث تسلسل) طياتها يف حتوي برؤية السلطة اىل للوصول االستعداد -

  ( برؤيتها مبعاجلتها

  .. ومبدع خالق فكر تكوين يف يساهم العكس على بل نهم خمرج ال انه ابدا يعين ال الضبابي الوضع اكرر زلت وال

   ... وانتهت عربة املاضي ... تصنع و احلاضر تؤسس اليت هي خياراتنا

  .... هلا باالستسالم واقعا تصبح وجدت إن واملؤامرة

  :واذن  

  احلوثي#

 لعاملل يقول اليمن ان ظل يف  عاريا جيعله فانقالبه يريد ما على حصوله عدم ظل يف برز كما ..... هادي# الرئيس من صفعة أكرب تلقى

  الدولة_حيتل_احلوثي#  ان

 ئاشي نقل أنه أن أال ،ملصاحله اليمن يهني ان اراد لرجل العودة كرت لتحرق حساس وقت ويف جاءت األخرية التسريبات صاحل# الزعيم

 !!! هادي الرئيس أبناء اهباجت العاصمة يف اإلرهاب احداث لتهمة توجيهه ، التسريب ناقل جتاهله

 إال، له املوجهة التعم عن بعيدا و ،الضبابي املشهد رغم حكومته بيد القمة اىل تتحرك أن اليمن كادت حباح _حمفوظ# الوزراء رئيس

 لصمودا يف تمريس هل ، البلد ليها تقاد قذرة لعبة  عن البعد هو اليوم قراره جاء .. بامجال األسبق بالرئيس يذكرني مغامر سياسي أنه

  ؟!

  ... يصنعها وال االحداث مع يتجاوب....... اجلنوبي_احلراك#
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 امل السياسية البدائل تقدم أن عجزت اليت األحزاب تلك مثل هو ، اجلميع ويطلبه اجلميع يكرهه الذي احلاضر الغائب ..... االصالح#

  . اللعوب باحلزب يصفه احلزب هذا يؤيد من جعل ، موقف كذا يف شعبيتها اسقطتت اليت ذاتها ،وهي النظام اسقاط بعد

 اىل اجلمهوري احلرس من أسلحة توزيع ومت ، احلوثي مع دامية مواجهة حتدث أن خمطط كان صنعاء احلوثي دخل ملا  عموما 

 عاد وإن الدولة مع أننا ، ألفرادها قيادته أكدت بل ، شبابه زحف أوقف ، املواجهة اإلصالح جتنب ما لسبب رمبا ، اإلصالح رجاالت

 صادما ظين يف املوقف كان ..... ستخرجه من وهي صنعاء اىل احلوثي أوصل من هي الدولة ، اآلن احلوثي تواجهو ال ، للحكم صاحل

   .... رمبا ، أخرى خطة ترسم ورمبا ، النظر يعيدون ستجعلهم ربنا ، املواجهة لتلك وخطط رسم ملن

 بشكل مستقبله يصنع الذي الوحيد احلزب هو ... بهدوء الداخل من وتبنى ... بهدوء الداخل من تنهار اليت القلعة ... املؤمتر#

  رمبا! .. الحقا الراحبة الورقة هو يكون رمبا . خمتلف

  . اليه سهامه يوجه والكل .. للوطن والء عن تبحث اجلاهل براءة فيها قلوب ... اليمين_اجليش#

  ... اجلراح كل رغم على عللجمي النابض القلب .... اليمن#

  هادي الرئيس استقالة ظل يف املاشي وعلى عاجل مرور

 جوهري_حممد# : السوري للشاعر ابيات.. اخلتام ويف

 والقلِم احلق بسيف بأسا نصُد          رجولتنا تسخو ال بالنا ما

 واهلمِم للهامات القمع يد ُشلت مبارزة خنشى ال العزم نستنهض

 5102 يناير
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  5102 مارس – فرباير املاشي ع

 هرش خالل مرات اربع فيه متر كلها األسبوع أيام بأن الشهر متيز حيث ... تقريبا مرة القرن يف يتكرر متميز شهر بأنه 2015 فرباير

  ... فريد متيز .. فرباير

  ... الكبري القمر وبزوغ بكسوف .... فريد يفلك حدث فيه سياتي أيامه آخر بأن سيتميز 2015  مارس الشهر وهذا

 ! ... ومارس فرباير مايف اهم تكن مل هذا لكن

  ؟؟؟ نبدأ مباذا

  الرئيس_عاد# نعم

 لبلي مدبر عمل بل عشوائية تكن مل انها أال الثانية... املفاجأة عدن# اىل الرئيس وصول ، مفاجأة هادي الرئيس استقالة كانت كما

  . عشوائي عمل ابدا يكن مل اخلليجية املبادرة على بناء 2012 يف عليه االستفتاء يوم بالتحديد فرباير 21 يف وصوله وترتيب

  ... االعالم على وسنمر ، االعالم انتقائية عشوائية يف ، جيهلها ملن اال السياسة يف توجد ال العشوائية احبيت

 والفارق ، مرسي عزل احداث 2011 مصر# يف حدث ما لتقليد سعيا كان ، صنعاء يف احلوثي انصار أصدره الذي الدستور اإلعالن

 مل اليت ، املصرية الدولة مؤسسات كل كانت بل مجاعة تكن مل مصر يف الدستوري اإلعالن اعلن فمن ، عشوائيا عماًل كان هلذا شاسع

 اجلماعة كانت وبالتالي ، الدولة مؤسسات نمكا تكون ان يدعمها من كان أيا جلماعة ميكن ال وبالتالي ، مرسي مع بتوافق تعمل تكن

 نيةاألم املؤسسة ممثلي وهما الدولة يف االستقرار اركان حضور من البد لذا ، التحركات لتلك القبول من نوع عن تبحث احلوثي انصار

 واجب وهو ، الدولة رارالستق دعما حضورهما الن حيضرا ان والبد ، الرويشان# و الصبيحي# حضر ولذا ، والداخلية الدفاع وزارتي

  ... اخلطوة بنفس قمت لرمبا موقعهما كنت وان ، األمنية املؤسسة صفوف يف االنقسام من محاية قدماه

 ... عموما

 ياداخل قبوال جيد ومل ... له دوليا او إقليميا ال  قبوال جيد مل ذلك وعدا ، يكن مل كأن وهلذا وفاق على يسر مل ... الدستوري اإلعالن 

  : تعزيز يف بقوة اسهم بساطة وبكل هلكن

  االحتادية اليمن -

  قوال ال فعال الستة باألقاليم القبول -

  الدستور على االستفتاء عدم رغم االحتادية األقاليم وفق العمل مباشرة -

 من احيوي جزءا واصبح لب خالف عليه كان الذي اليمين الربملان وشرعية اخلليجية باملبادرة والدولي احمللي القبول استقرار -

  احلل

  انقطاع بعد اعماهلا ومباشرة احملافظات يف احمللية باجملالس القبول -

 للدولة طلقامل الوالء وفق تعمل امنية تكوينات لتشكيل االغلب يف واالحنياز األمنية القوات صفوف يف العسكرية الوالءات تغري -

  به بأس ال وقتا سيأخذ وهذا اليمنية

  آخر حمور وهلذا ...اليمن جنوب يف االنفصال ارهاصات ذبول -

 لالستحقاقات التجهيزات لتبدأ 2015 فرباير يف تنتهي ان ينبغي كان تلقائيا الذي هادي الرئيس لشرعية األساسي الدعم -

 بالتاليو اليمين الدستور وليس ناال اىل اليمنية للدولة احلاكم الدستوري اإلعالن متثل وهي اخلليجية املبادرة وفق املقررة االنتخابية

 ......بذلك القول اردنا ان املكمل الدستوري اإلعالن هو بل اخلليجية املبادرة حتويه ال ملا مكمل اال ماهو احلالي اليمين الدستور
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 خارج منو هادي والرئيس السلطة من مباشر بدعم هلم حققت اليت املكاسب وتعجل احلوثي النصار سياسي غباء هو حدث ما اذن

 يف بها يتمسكون بذا وهم ، الطرفني من يكسب ان أراد احلوثي ان أال ، السطح على تظهر ال اليت أهدافه ولكل صاحل الزعيم السلطة

 ، بالسلطة مرتبطني او السلطة يف رجال او السلطة من العادة فوق دعم على بناء اال املكاسب تلك تتحقق  مل اشرت وكما ، منطق غري

 كما  ، اهلل نصر السيد حزب بتجربة اللبنانية التجربة نقل هو فعله ميكنهم ما افضل كان ، شيئا يساوون ال الدعم ذلك دونب هم يعين

 العاصمة يدخل بذا و ، 2002 يف  احلزب حققه انتصار سوى شيء من شيء وال انتخابات وال رئيس فال السياسي العمل تعليق  نرى

  ... ايران يف واذنابها اللبنانية األرض يف راسها ...  املعامل واضحة غري لنا مبتورة أهدافا حيملون وهم 2001 يف اللبنانية

  ؟ رائدة ستكون احلوثي انصار جتربة ان افرتض ال ملاذا

 مباور ، صاحلهمل رصيد هلم ستكون اجلديدة التجارب ان اظن وبالتالي ، خارجها يعمل ممن دهاء اكثر السياسة يف يعمل من باإلمكان

 ! أصال ذلك مبمارسة هلم مسح ان ،هذا افرتض ان ميكنين ال .. احلزين بلدي يف السياسة عتاة افسده ما بهم اهلل يصلح

 ... يبدو ما هذا ، للحدوث اقرب يكون اللييب النموذج جعل ، عدن اىل الرئيس انتقال

 يثح ، اليمن يف يكن مل وهذا .... وبنغازي والربقة ، سطرابل ، ثالثية امنية مؤسسات فيه اللييب النموذج ، فعال كذلك يكن امل

 . أيضا يبدو ما هذا كبري بشكل موحدة ، األمنية املؤسسة

 . املاضية الفرتات خالل.. قوية مالطيم من  املسلحة القوات به مرت ما بسبب االن يربزها مل الوقت ان رغم

 اءتج هنا ومن ، صعب بناء مرحلة يف االن وهي قواتها ترابط على عملت واضحة بصورة األقاليم يف تشكلت اليت األمنية اللجان ان اال 

 تكوين عرب وذلك ، هادي الرئيس احلالية للسطلة الوالء على احلفاظ هو والغرض ، السلطة يف رجال عرب شعبية جلان تأسيس يف الفكرة

 املؤسسة يف حيدث قد عبث ألي الواقي الذراع لتكون ، القريب بلاملستق يف األمنية املؤسسة يف لدجمها اليوم وتأهيلها قوية شعبية جلان

 . هادي الرئيس دولة باألصح أو ،األمنية

 الف ونحيسب احلوثي انصار جعل ، السريع التعزيز وهذا ، احلوثي انصار إقليم عن املستقلة األقاليم يف احلاكمة لسطلةا محاية قلت كما

 ... انقسام وجود إلبراز االعالم سعى وان األمنية املؤسسة يف حقيقي انقسام فال هنا ومن... يماألقال بقية يف عشوائي تقدم ألي حساب

 خطورة يعلم فهو ، ألسباب اال قيادته من توجيه يرفض عسكري قائد يوجد ال ، اخلاص االمن معسكر حول تداوله يتم ما حتى

 بل النقل وا التعيني رفض او قبول حول ليس يدار شيء هناك وبالتالي ، معسكره يف بعصيان تنتقل قد اليت وتبعاته لألوامر العصيان

 وليس .. عسكري ألي حتمي امر األوامر اطاعة لك يقول امين او عسكري أي اسال لكن ... ! اآلن معرفته ادعي ال آخر امر هناك

  ... اختيارا

  .... عموما

 ... أعداء ال ... أصدقاء ال مبعنى نعم ، برجوازي عمل والتجارة السياسة يف بساطة بكل ، جرائد كالم السياسة ان نفهم ان الغباء من

  ... احللول تكمن املصاحل تكمن وحيثما املصاحل هي االجتاه حيدد من .. مصاحل هناك

  .... يكن مل هذاو ... أيام يف نفوذه وسيبسط ، أوال الدولة مؤسسات مقاليد بكل اإلمساك على القدرة ميتلك ان اما عليه سيحكم كم واذن

  وبالتالي

  عشرية او دولة تنفعه ولن ... به وإقليميا دوليا قبوال جيد ان عليه

  .. يكن مل وهذا

  سيحدث أو .... حيدث ما وهذا ... ليتقدم يقدم ان اما يقبل ان فعليه اذن

 انتظاره طال وان كامل استقرار هو سياتي وما ، الربيع مجهوريات بقية يف حدث عما متاما خمتلف اليمين النموذج ان تأكيده اريد ما

  ... جدًا مجيل املولود لكن عسرية دائما الوالدة ...
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 اليمنية النقد مؤسسة القائمة رأس وعلى ، وباستقرار وبهدوء ، بذكاء تعمل الدولة مؤسسات كل جعل الذي هو ، اليمانية احلكمة

 قوف يعمل املركزي البنك يكون ان حريص فالكل ولذا ، االقتصاد حيكمها ليوما سياسة ان يعلم الذي ...  اليمين_املركزي_البنك#

 فوضى نشر يف املصاحل أصحاب بعض له سعى وما ، الدولة يف النقدية القدرة إدارة يف ناجح منوذج وهو ، احد من تدخل دون سياسته

 البنك جعلت للخارج عشوائية حتويالت عمليات وبدأت أمواهلم على قلق حالة يف الناس من الكبري العدد جعل مما النقدية االزمة

 لعمالتا بيع من األرباح حصد يف يرغبون املتصيدون الن ، للوطن محاية ، اخلارج اىل النقدية التدفقات حلماية يلزم ما يتخذ املركزي

  ... يدبرها او يديرها من هللا وفق ال ... مفسدة الناس أزمات من املكاسب .... السوداء السوق يف الدوالر وخاصة األجنبية

 ؟؟ ملاذا ... ألجل مؤجل فهو االرتباط فك او االنفصال ملوضوع بالنسبة اما

 من هناك كان 1992 يف ... كارثة الفوري االنفصال يف اليوم فالتفكري ... يقال ما كان أيا ، تدرس ومل بعجل حدثت الوحدة كانت ان

 قيادة من القرار اختاذ وبطء االحداث تتابع ان اال ، ومازالت مستقرة الفكرة ورمبا ، اجملاورة الدول من حضرموت انفصال سيدعم

 دعم وقررت ترتاجع اخلطوة تلك دعم قررت اليت الدول جعل ، املكال اىل انتقاهلا رغم دولة حضرموت إعالنها وعدم 92 االنفصال

  . ما مصلحة أمنا ، كراهية وال الحد حبا ال ... احللول تغريت املصاحل تغريت ... صاحل والرئيس املوحدة الدولة

 ... للتاريخ هذا لكن ... االن تتكرر ال القصة

  : مهاأه سبابأل االن جنوبية دولة تكوين حنو للتوجه دعمهم عدم أسباب واهم ، الداعمني ديدن هو االحتادية_اليمن# يف التفكري اليوم

 كونها داع أكثرية، وال اغلبية ال متثل ال وهي ... جدا ضعيف الشارع يف احلقيقي قبوهلا االنفصالي للتوجه املمثلة القيادات -

 بعد امل تصور او رؤية أي لديهم ليس فعليا وهم ..... الدنيا آخر يف عالج عن يبحثون رمبا ، متى واىل واخلالف االختالف تعاني مازالت

 دثحي ما وليحدث وفقط الوحدة ، الوحدة يف التفكري نفس ، ذلك دبع حيدث ما وحيدث ، وفقط االنفصال عن يبحثون هم ، االنفصال

 . دكان صاحب بل ، أمة قادة ميثل ان يرقى ال .....تفكري الحقا

 لالقبو عدم جيهل مما للكثري صادمة ضربة وهي للوحدة الساحقة األغلبية انتصار يعين احلالي الوضع يف مصري تقرير أي -

  .االستفتاء ذلك دخول يف احلق له ومن واضحة انتقالية فرتة حتديد معد ظل يف وخاصة مؤكد بالنتائج

 وضعال ويف البداية من ( فاشلة) دولة أي ةسنوي مليارات يصل ضخم مالي دعم اىل حتتاج الوضع هذا يف االن تتشكل دولة أي -

 يةبن تأسيس ان وخاصة .. هلا عائد بدون مستمر مالي دعم يف االستمرار على القدرة لديها دولة أي توجد ال العاملي لالقتصاد احلالي

 لكت غري من الكوادر من كبري عدد توظيف اىل الوليدة الدولة سيضطر املتغريات استيعاب على قادرة بشرية وقدرات جديدة مؤسسية

 الدولة نم اليمن ان حيث ، عالميا ترويج هو املنطقة تلك يف النفطية الثروة عن يقال وما ....! ماغزيت كأنك يابوزيد وبالتالي ، املنطقة

  . ذلك بدعم الحد مقنعا ليس النفطية الثروة حجم فعمليا ، النفط استخراج يف كلفة األكثر

 شه وضع يف واالحقية واحلاكمية السلطة على داخلي وحراب إنسانية كارثة حلدوث سيؤهل الوضعية هذا يف تتشكل دولة أي -

  ... االن هلا مستعدة دولة أي ليست نزوح ازمة تفجر اىل يؤدي

  ! نظر_إعادة # فقط .... نكسات اىل تؤدي ، مسكنات جمرد السريعة واحلول ، عادلة حلوال ليست املؤقتة احللول واذن

 ، وريةدست احتادية ، القانون دولة ، والنباء املشاركة االختيار يف احلق للناس ، قوية مينية دولة تكوين دعم يف اليوم احلقيقي احلل

 ، واوجد أن االنفصال لداعمي ميكن ، كافية انتقالية فرتة مرور وعند ، قوة من باليد ما لبك .هذا بقوة االجتماعي السوق اقتصاد تدعم

  .... املصري تقرير دعم على قادر قوي سياسي حزب تكوين

 الثورجية قادة به يتميز مستمر غباء ، املستقبل قيادةل وتأهيله السياسي العمل استيعاب على اقادر اقوي اشباب نؤهل مل اننا كوارثنا اكرب

  ... السياسة ميارسوا مل النهم ، الشديد لألسف الستينيات يف

  اليمن يف داخلية أهلية حلرب مؤشرات ال ، نفهم ان جيب
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  اليمن النقسام مؤشرات ال

  ... اليمنية الدولة مؤسسات لتفكك مؤشرات ال

  ينتصر_اليمن# و يمانيةال_احلكمة# هو الوحيد املؤشر

  . االن ذهننا يف ليس امرا تفجر أن تريد خفية يد هناك تكون ان إال

  االعالم_فربكة# اىل انتقل وأخريا

  : تعاىل قال ويصلح يهتدي مل من منه يأتي وما االعالم هي ، الكريم القرآن منها حذر كارثة اكرب

 آمنوا الذين إال ( 222 ) يفعلون ال ما يقولون وأنهم ( 225 ) يهيمون واد كل يف أنهم تر أمل ( 222 ) الغاوون يتبعهم والشعراء)

 ( 222 ) ينقلبون منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم ظلموا ما بعد من وانتصروا كثريا اهلل وذكروا الصاحلات وعملوا

 

 .... هم خباراال نشرة هم ، األفالم هم املسرح هم  والتلفزيون الصحافة هم الزمن ذلك يف الشعراء

  التنبؤية_الربجمة# نسميه منوذج وهو السليب االعالم استخدام يف سأذكره السريع على امر هناك

 الشارع يف قبول هلا تصبح حبيث ، بتدبريها يقومون تنبؤات اصدرا يف (املخابرات) غالبا جهات من استخدامها يتم وسيلة هي باختصار

 وإعادة ، تكراراها يتم مبعلومات تغذيتهم طريق عن ، بأنفسهم احداث صناعة يف الناس ةبرجم يف يسهمون وكأنهم ، العامة ولدى

 ميت ، حل عن العامة يبحث وعندها ، معينة قضية يف العام_الرأي_تفجري# نسميه مما نوع ألحداث وسيلة من وبأكثر طرق بعدة سردها

 ستغباءا يتم ادق ومبعنى ، احلل هو ويصبح اجلمهور ليتنباه جديد من اونشره للقضية املتبنية اجلهة ختدم اليت بالطريقة احلل صياغة

 بأنهم تعاىل اهلل وصفها اليت لألحداث املدركة الواعية الفئة الناس أواسط ، املشهد عن الناس أواسط غياب ظل يف الناس من األكرب العدد

  ... كثريا اهلل ويذكرون الصاحلات يعملون

 ارباك حدث ماذا ، املركزي البنك افالس عن الكالم تكرار ، املاضي الشهر يف أهمها على الضوء اسلطو بها اذكر بسيطة وكأحداث

  .... بأيديهم بيوتهم خيربون ، والقلق اخلوف بسبب الناس بها يقوم الكوارث اكرب ... الناس فعل بسبب كلها البنوك يف االعمال

 .............. ليبيا يف مصر_اقباط_ذبح# املاضي الشهر االحداث ابرز من

  ... اإلسالم ميثلهم وال ، اإلسالم ميثلون ال وهؤالء قتل الي رفضي أؤكد أوال

 يف لإلسالم ينتمون أناس بها قام 2012 و 2011 العامني بني حدثت اليت اإلرهابية اجلرائم من %2 ان موضع كذا يف ذكرت وقد

 ريشه ومل .... يهود او مسيحيني او إسالميني متدينني أناس ضد بالتحديد ملحدون بها قام اإلرهابية اجلرائم تلك من %91 اما الغرب

  . وفقط احلرب تلك حنو التوجيه فليكن .. اإلرهاب على اليوم احلرب الن ، خيدمهم ال ذلك ألن ... املربمج االعالم بذلك

  ، االقباط أولئك قتل يف اشك : االتي سيؤكد حذق متفرج واي ... متقن هوليدي فلم الفلم عموما

 ، جالالر من كتيبة وليس ميشي واحدا رجل وكان رمال يف االرجل حلركة انظر بالتأكيد، مغلقة استديوهات يف اال ابدا ميثل مل والفلم

  أوال هذا

  حيدث مل هذا.. بالرمال وسيلتصق ، لالمام الوريد من بقوة الدماء سيفرز عرضت اليت بالطريقة سيفرز لرأس قطع أي -

  واضحة موج حركة اخللفية ويف الوضوح بذلك الصوت يظهر لن املايك دقة تكن مهما -

  ملونة مادة أي او فيمتو يكون ان اال املعروضة الطريقة بتلك ماحل ماء يف خيتلط ان للدم ميكن ال -

 فمن ... للسالح مصنعة دول من يأتي بل اخلضار سوق يف جتده ولن دوالر الف عن تقل لن تكلفته القتلة يرتديه الذي اللبس -

  ... خرسان سوق يف ليس بالتأكيد األسلحة تلك يدعم

 ............................ الللللل ... املتحركة الكامريات.. الساعات -
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 ؟؟؟ به التصديق التفاهة من .... اعالمي عبث

 ! ... دين ولي دينهم هلم بوضوح نعم داعش او القاعدة عن أدافع لست

 يف ما يوما كانت أو ، املخابرات تلك يف قرابة هلا أو ، دول ملخابرات تنتمي كانت القاعدة قيادات أغلب ملاذا ، يتكرر السؤال ان أال

  .... املخابرات لتلك زيارة

 ... كان وان

 اهلل بهدي يهتدون انهم يزعمون أناس الدولة_تنظيم# او داعش# ف

  ... ذلك يزعمون حكامنا فكل ذلك تزعم السعودية# و ،ذلك زعمت ايران# و ذلك يزعم احلوثي_انصار# و 

 !!!!!.. هبل بال

  السلطة على حرب ببساطة القضية 

  ينتصر فاحلق كيدهم ورغم

  (اليعلمون الناس أكثر ولكن امره على غالب واهلل) : تعاىل بقوله تام يقني على ألننا

 األوىل علمةامل للمرأة ورساليت... الغاوين باتباع ذلك يكون ولن ، عظيمة المة نؤسس كيف ولنبحث األمور بفسافس تنشغلوا ال السادة أيها

 دجمل يوم يومني حيمل شهر يف.... البنت الصدوقة الرفيقة وللمرأة الزوجة األوىل العشيقة وللمرأة ، األخت األوىل الصديقة وللمرأة االم

  : لالم يوم املرأة

 .. متتلكها ان والبد ..القدرة امتلكت ان اجملتمع قوة هي املرأة بأن دقالصا القول اىل اليوم حباجة حنن

 ...عجزت ان اجملتمع وبال سبب فهي... للجميع صرخة

 ..وساس اساس املرأة

  ..... املرأة قيمة قدروا رجال النساء خلف وكذلك...الصورة يف يظهرن وامل القادة هن نساء العظماء وخلف

 
  5102 فبراير
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 ؟ أنتم من.. ناصح... قاطع

 لوحة عرب .... اليكم قلمي من تغرد ان تريد وهي اال ، الكلمات تلك اجدها ال املتسارعة األحداث بغري اليكم العودة يف رغبت كلما

 مستمر........... مب والقاح.. املفاتيح

 ناصح االخر ويف قاطع حديثي يف اكن دعوني ام ... هذا نصدق طيب ... عدن# دخلوا احلوثي انصار ان ، اوصلتنا املتتالية االحداث 

  .... املفيد فيه لعل اآلتي حديثي على وصربكم ....

 اليمن يف الصراع ان البعض وسيوهمنا ، دور وال قيمة أي هلا ليس ، اجملرة خارج منطقة عن نتحدث وكأننا اليمن# عن نتحدث عندما

 ! رمبا ، السلطة على داخلي صراع هو

 ! رمبا ... دينية حرب بأنها راالخ وسيوهمنا

 ؟ صحيح هذا هل احلصيف وللمتابع

 .... لطيفة عربة فيها قصة لكم ألسرد مقاطعا هنا سأكون

 ... بيكا شيكا أمريكا:  القصة

 ةالطلع يف عنه تبحث الشرطة وصارت ، العمارة ويف املارة على التحايل على وقدرته ، النشل بسرعة ، العرب بالد يف اشتهر لص

 سام ارض اىل املواصيل اوصلته حتى االمر له وتيسر , وعربة مثال فيها صار اليت البلدة هذه من يهاجر ان الطيب اللص قرر ... النزلةو

 ... األمريكي احللم يعيش ان وقرر امريكا..

 اول وبدأ ، والتحرك املشي يف طريقتهم على ليتعرف ، الناس مراقبة فقرر ... النشل سوى املهن من يعرف وال ، دخل بال أنه إال

 يتحايل ظل واملسكني ، املهاجر صاحبنا على األمريكي قبض ، اذهلته وبسرعة ، األثرياء من أنه عليه يبدو رجال وسرق ، عملياته

 ( !ختلص ما االعذار) و ... قاتله اجلوع وان ويعتذر

  .... عموما

 ... افضل عمل على وسأدربك معي تعمل نا شرط على  !! ساحمتك ، عزيزي ختف ال : األمريكي له قال

 .تردد بدون وافق و ... املسكني مهاجرنا فرح

 ...التدريب عملية بدأت هكذا

 نخيو كيف ... واحدا سنتا وال يسرق ومل التزم املهاجر ان ووجد ، معينة مواضع يف املال له يضع ان األمريكي يتقصد كان مرة كل يف

 !!! صاحبه

  :   له وقال املهاجر األمريكي طلب ، الرجلني بني زرعت والثقة وحيث التدريب من أشهر وبعد

 ... تعليق وال وطاعة مسعا تقول ان منك مطلوب ماهو كل .. عملية اليوم لدينا -

 ... العملية موقع اىل وحتركا ، فاخرة بدلة املهاجر األمريكي ألبس

 ؟؟؟..... مثلي لص أهذا .. باستغراب ينظر صاحبناو معا ودخال ، بهدوء األمريكي فتحه ، فخم قصر بل فلة امام

 حلريةا أخذت .... كله املال وسحب فيها اليت اخلزنة وفتح األمريكي فتحها صورة املكتبة أوسط ويف مكتبة ، كبرية قاعة اىل وصال

 ... حمرتف لص هو اذن ، املهاجر رأس تضرب

 ! باهلرب فلنسرع يقول املهاجر سارع وهنا
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 ( بطة) اللعب بطاقات فتح ، امامه املال وضع و ، باهلدوء املهاجر وطالب ، املكتبة يف االجتماعات طاولة على بهدوء األمريكي جلس

 .... واهلدوء باجللوس وطالبه ، الثالجة من البارد املشروب احضار املهاجر من وطلب ، مواضع ثالث يف الطاولة على وفرشها

 احلرية تلك يف وهو خيدعين، شرطي انه ام .. املكان صاحب أم لص هو هل .. رأسه يف تتصارع األفكار .... صاحبنا يغادر مل الذهول

 املهاجر اردا وكلما ، املكتب درج من املرخص سالحه خمرجا وحترك وعربد صاح ، مكتبه يف هذان جلوس ابهره مخسيين رجل دخل

 ... اللعب واكمل اهدأ : قائال األمريكي اليه نظر ، التحرك

 .. الشرطة أبلغت واال حتركا ! اللصان أيها : القصر صاحب صاح

 ! معنا العب تفضل : االخر األمريكي اليه نظر

 ... خيار لي ليس اذن : القصر صاحب

 وحيرك ، هادئ األمريكي وصاحبه ، والقلق اخلوف قمة يف واملهاجر ، هلما يوجهه بسالحه يهدد مازال وهو ... بالشرطة واتصل

 ... اكرتاث بدون األوراق

 .... الشرطة وجاءت

 ... بشيء يباليان ال جيلسان وهاهما مالي اخذا اللصان هذان : القصر صاحب

 : مبتسما الشاب األمريكي قام

 يهددنا واخذ جنونه جن ، هذه القمار لعبة يف عليه انتصرت وملا ، بهدوء الرجل هذا مع نلعب كنا لقد ... الشرطي سيدي -

 ... سيدي ويهدد السالح حيمل من انظر جنربه ومل اليها دعانا من هو ولكنه شرعية غري اللعبة هذه تكون قد ، بالسالح

 !!... تبكون تفقدونه ملا ثم باملال تعبثون األثرياء أيها : الشرطي

 !!! أرجوك ..افهم.. صدقين : القصر صاحب

 .. نعتذر عموما ... باطلة الدعوة هذه ان يبدو : الشرطي قاطعه

 ... معك لنغادر تساعدنا ان نرجو خطر وضع يف اننا سيدي عذرا : الشاب

 ... صحيح نعم : الشرطي

 !... السياسة بعد يتعلم لن النه باسداس امخاس يضرب املهاجر وصاحبنا ، واملهاجر الشاب حاميا الشرطي وحترك

 !!! ... وحيرتق يبكي القصر وصاحب املال وحيمالن شرعي اطار ويف ... خرجا لقد

  ... عليكم والفهم القصة هتانت

 ... ناصحا سأكون االن 
 جدع اي ورقصنا واملزمار بالطبل رأسنا على يلعبون أصال انهم ام ... السياسة يفهمون ال ساستنا ان اليوم حقنا يف ترتكب جرمية اكرب

  !!! واالغبياء احلمقى حنن أننا أم !!!

 حادث من ... وعرضها اليمن طول يف ، أبرياء أناس من نزفت اليت الدماء تلك وامنا بالسياسة الساسة جهلة ليس اليوم حيزن ما 

 .. نزفت عدن.. نزفت احلديدة.. نزفت حضرموت .. نزفت تعز ... بعدها وما ... صنعاء يف املساجد حوادث واىل البشع العرضي

 ؟ ملاذا .. نزفت أهلها الطيب األرض هذه حمافظات وكل واب ذمار ، نزفت البيضاء

 ! لألسف وهذا.. سلطة ألطماع

 ... مبتالنا ويعايف .. مرضانا ويشفي موتانا يرحم ان اهلل نسأل

 ؟ الوضع كيف اسال ما كثري -

 ... اهلل بإذن قادم واخلري ,,, العافية اهلل نسأل .. أقول -
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 ؟ تنظر اال تقول ماذا -

 .... وستزول غفلة هي امنا ؟ ماذا انظر -

 ؟ متفاءل انت ملاذا -

 ... واألرض والعرض املال ، والوطن الناس واستودعته تعاىل اهللب واثق ألني -

 ! ظين يف... جتهلونا مما بشيء اعلم وألني         

 ؟ ماهو -

 ! تعاىل باهلل الظن حسن الدائم عملي فليكن ، راجعون سبحانه واليه منوت كلنا اننا الوحيدة احلقيقة أن -

 .... قاطع اذن 

 احللول يتأت املصلحة تكمن وحيثما ، األخري يف مصاحل لعبة هي والسياسة ، احمليط عن بعيدا لليمن ظرالن املستحيل من انه قبال قلت

 ... املشاكل وتنتهي

 ... ذلكل التوجيه مت وان طائفية حربا وال ، دينية حربا ليست ، غرب وال شرق وال ومشال جنوب حرب ليست اليوم الدائرة فاحلرب

 التفاوض عند املخرجات افضل على للحصول األرض على مواقعك ثبت ، املعتادة أمريكا لعبة وهذه ، عمواق استباق هي اليوم احلرب

... 

 ... آخر صدى له سيكون اليوم احلوار ولكن مستمر، احلوار اذن

 يهف عرب هنا حلوارفا ، املختلفة األفكار من الكثري طياته يف ومحل ، السياسة القوى من العديد مشل الذي الوطين، احلوار نهاية بعد

 . الشامل الوطين احلوار خمرجات مسيناه ما صورة يف باتفاقات انتهت ، خمتلفة نظر وجهات وجود عن اليمنيون

 تمربسب يف والشراكة بالسلم عرفت وثيقة يف جاء مبا وانتهت ، جديدة كقوة احلوثي وبروز ، صنعاء احداث بدأت حتى االمر ينته مل

 واكرره يكالم اوكد ولكي ، 2012

 صنعاء دخلوا احلوثي انصار

 سلطة من بدعم

 حميط من وقبول

 ... ساسة من وبرضا

 ... عدن سيدخلهم صنعاء ادخلهم ومن

 ... خفية اخللفية يف ، هنا الالعب ليسوا احلوثي انصار

 وراس املشرتك بالتأكيد .. السابق الوطين احلوار يف األقوى الالعب كسر ، صنعاء دخول عند األنصار عليه حترك أساسي عامل هناك

 ... منها التخلص جيب اليت االجندات من صاروا النهم ، االمر هلذا احمليط يف قبول وهناك ، ومت اإلصالح حربته

 ...التفاوض يف اواحد اطرف هناك ان عن عرب حيث ، اليمن يف العام األمني ممثل من مهم تصريح جاء ، وهات واخذ ، وجذب شد وبني

 ... تفاوضا بل حوارا يعد مل المرا ان مبعنى

 ... شاسع والفارق

 قدهومعت فكره عن للتعبري أمامه اجملال وإفساح الرأي، يف باملشاركة صاحبه حّق وعن «آخر رأي» بوجود االعرتاف عن تعبري هو فاحلوار

 احلوار خمرجات يف نتائجه وقدمت ,,, الوطين احلوار يف مت ما ذلك ...مشرتكة رؤية على التوافق ثم ، لذلك مانع ضغط أو تشويه دون

... 
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 تلكومي ، تثبت ان يريدها نظر وجهة طرف ولكل متوفرة فاألرضية ..عمله ينبغي ما حول تفاوض فهو السياسية القوى بني يتم ما اما

 ... حيتاجها اليت القوى أدوات

 يف مكاسب على احلصول الحقًا تستهدف اليت ادثاتاحمل إطار يف لكن اآلخر، يريده مبا مسَبقة معرفة من ينطلق فهو أوضح مبعنى

 الربح تحسابا مدى يف الفارق يكون ثم نفسه، الوقت يف ويتنازل يكسب مفاوض طرٍف كّل أّن أي .آخر جانب يف تنازالٍت مقابل جانب

 .واخلسارة

 ... وبالتالي

 ... آخر طرف وجود من البد بالتالي... بيكموفن يف التفاوض خمرجات يف يتحكم من هو ، األرض يف نفسه اثبت الذي الطرف

 نا عليه ثان طرف برز وهنا ... صنعاء يف املتحاورة األطراف ختالف بطريقة وحتركه ، عدن اىل هادي الرئيس وصول ، يفسر هذا رمبا

 ؟؟؟ بعد اذاوم ... اليمنيني اغلب دعم على حصل ، والدولية اإلقليمية الشرعية كل على حصل ... قوته مواضع االن يرسخ

 هي ، صعدة حروب يف تقريعها مت من هي ، اجليش مؤسسة هي ، االحداث كل من تضررا املؤسسات أكثر ، الداخل يف نتعمق ومازلنا

 قوة هد البداية من تستهدف ، الضربات هذه ،وكل وغريها واجلوف عمران احداث يف هومجت من هي ، القاعدة حروب من نزفت من

 !!! لدي تكتمل مل الصورة ... ذلك يف دور هلا كان اجليش وهيكلة ، جديد وشكل جديد والء لتكوين متنوعة والءات كوحدة اجليش

 .. احلوثي النصار الثورية اللجان عمليات يسهل وكأنه ، 2012 من األخرية االحداث يف واضح دور له يكن مل اجليش ان سنالحظ

 ... سنالحظه ما ابرز هذا لكن ، ذلك غريبا يبدو

 خيرض ال قوي وطين جيش بناء من البد بل ، السياسية املعمعة تلك دخول يف يرغب ال اجليش بأن الدفاع وزير الصبيحي لماتك

  ..هادي الرئيس مقابلة اىل وصل انه رغم ، الصبيحي موقف حتدد مل كلمات ، السياسية العملية ألطراف وال جملموعات

 بسرعة انهت وكما اجليش قوات، بسرعة التمرد انهت اليت، بدر معسكر عدن يف اخلاصة القوات معسكر ألحداث تعجبت كما

 ومل اجليش قوات انسحبت ملاذا ... املعسكر نهب مت ولألسف ، املهمة هادي للرئيس التابعة الشعبية اللجان وتركت بسرعة انسحبت

 !!! معارك أي... للمعارك تستعد انها قيل ... املواقع تلك تأمني يف تستمر

  ...؟؟؟؟ موالي يعين ماذا السؤال ، العليا ةياالمن اللجنة بأوامر ، اجليش قيادات يف للحوثي موالية انها لنا قيل قيادات تكليف مت

 يف ، خارجها من يكن مل هو فيها وفرد القوات هذه من جزء وهو .. موالي كيف فإذن  ...!ال  ؟؟املسلحة القوات خارج من جاء هل

 يف افراد فهم واملعسكرات األلوية قادة اما ، الدفاع وزير هو املسلحة القوات خارج من يعني الذي الوحيد خاصة لغربا يف املدنية الدول

 ارهباعتب املسلحة القوات وتواليه للقوات األعلى القائد وهو املدنيني من منتخب رجل املدنية الدول يف الرئيس طبعا ، القوات تلك

 ! هنا وليس هناك... الرئيس هذا اختار يالذ الشعب متثل اليت الشرعية

 من هي املسلحة القوات أن حتديدا اعنيه ما هنا اعنيه ال طرف أي ضد او مع املوقف سيحسم اليمين اجليش أن قلت املنظر هذا يف

 ... القوات تلك تواليه من ذلك حيدد ، اجتاه بأي املوقف هذا سينهي

 ، هانظام ضمن تعمل هي ... ووووووو ومياه وكهراباء اتصاالت ، املدنية املؤسسات هي اليوم اتنظيم املؤسسات اكثر ان تأكيدال ازيد لكي

  ,,, يعمل زال ما النظام ان واضحة داللة  وهذا يضعف او خيف نشاطها رمبا

 يقود من يعنيهم وال الوطن خدمة يف مألنه ... والتقدير الشكر املؤسسات تلك موظفي ولكل ... اجلمهورية كل يف حيكم مازال النظام

 ... االقتصادي النشاط يتوقف ال لكي و  .. ذلك ينتظرون ال و ،،، اليوم السياسية العملية

 : القول اكرر ان اريد ال

 احد ماتدخل بيننا ذات اصلحنا لو اليمن اهل اليمن دمر 

 املا_يأن_اليمن#
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 : تعاىل قوله يف الكرمية اآلية ان أقول ان اريد ال

 احلشر ( اْلَأْبَصاِر ُأوِلي َيا َفاْعَتِبُروا اْلُمْؤِمِننَي َوَأْيِدي ِبَأْيِديِهْم ُبُيوَتُهم ِرُبوَنُيْخ)

 ... اسفاه وا ... علينا تنطبق

 ... التغيري يف ثورة قبل السلوك يف ثورة ، اىل حباجة اننا يعرب االحداث من الكثري مع برز الذي السلوك ان

  

 ... قاطعا مازلت و
 ؟ االن اليمن يف األساسي املتحرك هي ايران له

 يف احداو رياال تدفع لن ايران ، تسجيالته لنشر لوسيط وحيتاج ، بيعها يف يرغب اليت اخلاصة أفكاره لديه باألجرة مطرب مثل ايران

 واملشورة يبالتدر حول الناقص اللوجسيت الدعم تقديم يف وتسهم ... مسبقا املدفوع السالح تقديم ميكنها ، البناء او التعمري او االستثمار

 ال أنها ،إال هذا جيد ، اخلمينية ثورتها تنشر انها تفتخر هي بفكرة، األنصار مع ترتبط ايران اذن .. معرفة من لديها يتوفر مبا ،

 ... املشكالت لكل لاحللو تكمن املصلحة تكمن حيثما تذكر ... السياسة لعبة من تستفيد لنا،هي يبدو كما املبادرة زمام متتلك

 ، أمريكا لداعم استندت العراق يف

 ، روسيا سوريا يف

 ؟ ياترى فمن ... اليمن يف اما

 العبث هلذا متفرغة وليست ... كثريا اليمن تعنيها ال روسيا

 صديقي عدوي ، ال أم صنعها من هي أكانت ، فرصة ألمريكا فداعش ؟داعش كانت ولو توجهاتها سيدعم من سوى معها يفرق ال أمريكا

 هذا ،اإلرهاب على احلرب يعنيها ما ... هادي مع او املؤمتر ومع األنصار مع املنطقة هلذه داعمة هي لذا، مصلحيت حيقق كان إن

 ... فقط وهنا هنا  يهم ال إرهاب أي اإلرهاب على احلرب مايعنيها

 من؟ اذن

 جعلته ثروة جاءته .. اجلريان من وليس األقارب من ليس ... االن يواجه ان من اضعف لكنه ... التحرك يريد يربز طرف هناك .... 

 ...! هنا احلرب فاتورة يدفع من ! ايران خلف يقف رميا من ، عنه فلنبحث ... البلدان يف العمالقة صناعة مواجهة يف

 ... مرة من كثرأل طائفية حرب لفرض احملاوالت رغم ، سورية لنسخة لتحويلها دول سعت وإن ،سورية نسخة ليست اليمن

  .... ليبية نسخة ليست اليمن

 يف لعدوا ، الظاهر يف احلليف ذلك يونس  من بدعم كان القذايف بقاء ان وفهم ... الغرب لعبة عبداجلليل مصطفى الشيخ فهم حينها يف

 ، يبيالل الكارثة هي وهذه ... ليبيا يف جيش وجود عدم ومع ، آخر قوي طرف يبقى ال حتى القذايف ثم ، يونس تصفية مت لذا ،الباطن

 ليبيا جيش ليكون ساندوه ، آخر طرف ، حفرت ،عاد آخر طرف من والب ، مصطفة ابعاد من البد إذن ، الغرب تدخل منعت ولكنها

 !! عجيب ... الثورة جنود يوما كانت .. وميليشيات ، ليبيا جيش بني حرب االن تصار ،

 إذن .. اليمن معركة يف ،املعركة هذه يف األقوى الالعب مازال انه اال قوته ، اجليش كيان زه الذي الضرب كل فرغم خيتلف االمر هذا

 ثورة رمبا أو يشاجل انقالب او حوثي، انقالب قول يف سنستمر هل سنعرف بعدها... القادمة التفاوض توجهات سيحدد اجليش والء

 !! شعب

  ......... االستقالة الغى ثم استقال الذي الشرعي الرئيس هو ، هادي_منصور_عبدربه# اليمين فالرئيس احلني ذلك حتى

 الداخل يف ... أساسا الصراع لب هي االحتادية_اليمن# و الدستور# معركة فمازالت لذا

 ... أخرى ابعاد فهناك اخلارج و
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 على تسيطرل العراق يف داعش ظهرت ، األمريكي العجز يف زيادة سبب اجلنوني النفط ارتفاع ... الفكرة تصل ولكي للتوضيح مثاال اعطي

 نا يستطيع من ، ؟؟ ترى ياهل ،ترىيا يشرتي من ... سوداء سوق يف جدًا زهيدة بأسعار النفط وباعت ، النفط الستخراج هامة مواقع

  !! اجلواب كامل ال رمبا ألني .. فكروا ... اإلرهاب دعم يف ستذهب انها يعلم وهو األموال تلك ينفق من ، املخاطرة تلك يتحمل

 وترنح ، النفط أسعار دكت تلقائيا البورصة ويف ، السعر هزت وبكميات بأسعار السوق اىل عاد ، أوبك من النفط مالك من بدعم النفط عاد

 .. يشرتيه ومن السالح يصنع من ، العامل يدعمها حرب يف ،إليها وصل اليت القمة عن

 ! فقط كريللتف !!!!!!!!!!!!!!!!!!! اللنب صيب ويابقرة

 يف البقاء عن يبحثون الذين وحكامنا ساستنا ان اخلطأ أن إل  ..  بذلك التام احلق له ، أبدا مصاحله عن االخر يبحث ان اخلطأ ليس 

 !  الكلية يف ال االغلب األعم يف ، وطنه أو أمته مبصلحة عالقة هلم وليس ،الكراسي

 وصحف ، النت يف الصحفية املواقع من ترسانة ميلك وهو والكل حمدودة ال اعالم_فربكة# مع اعالمي_هبل# هي املزعجة الضربة

 اكرر وال ..  التنبوئية_الربجمة# أيضا سابقا ذكرت وكما ، اعالمي هرج حالة يف ،اصبحنا فضائية قنوات توفر ذلك على اضف ورقية

 وعشرات ، هادي انصار ميتلكها أخرى وعشرات ، املؤمتر انصار ميتلكها وعشرات ، ياحلوث انصار ميتلكها املواقع عشرات احلديث

 عبث# بساطة بكل ...... وأخرى ... احلراك انصار يديرها عددو... اإلصالح انصار ميتلكها

 مانفصا يصيبك ال حتى ... والقال والقيل الصحف من ال احلدث داخل من مطلعة مصادر على تعتمد ان وسيلة افضل احلرب اثناء يف

 ! االبوية واللطمة ايامك كرتتذ او ، الشخصية

 من ، العام الشعيب املؤمتر ، اليمن يف تأثريا األكثر احلزب من ... أخرى ابعاد للسياسة أن ، نعي وال سياسة نلعب ان جدا الغباء من

 ، خلع رتضنااف وان ، دستوري اطار يف خرج بل ، حيدث مل وهذا فعال خلع هان اما وبالتالي ، صاحل_علي# السابق الرئيس ، يقوده

 السياسية العملية عن نزعه ميكن ال طرف هو وبالتالي ، ومؤيدوه مجهوره لديه مازال الرجل هذا ان ذلك من واكثر ، سابق رئيس فهو

  آخر. كصدام التاريخ وسيذكره ، شهيدا صار مات إن و...

  دوالر مليار 20 ليده ان ،قيل املستخيب نكش يتم نا فكرة ، معه تتعامل ان جمرب أنت اذن ، فليفعل وابعاده لنزعة القدرة لديه من

 ... فائدة بدون ماليا قرضا ليعطينا ، بصنعاء حده يف قصره امام طابورا سنقف هل ؟ بعد وماذا ، اخلرب بهذا وصرعونا

 ... اليمن لتفيد الثروة تلك الستعادة حترك هناك ان اما

 ، مليار 100 ، مليار 20 لديه ان لنا قيل ان بعد وماذا ! الكالم سوى شيء ال... والنكت الرتفه وقت بها نتسلى مضغة فقط انها ام

  ؟ بعد وماذا

 عهد يف بين انظام ان نتوقع هل ... قانون وبأي ، فيها سيحكم قاض واي ، القضية ملف سريفع الذي احملامي من ... سنحاكمه

 عبث# ....  ؟؟؟صاحل سيحاكم صاحل

 ياسةالس يف يوجد ال ، األنصار مع يتحالفس او حتالف ، بإتقان السياسة لعب بأوراق يلعب سياسة رجل ، اعتبارية شخصية هو اذن

 ... املشكالت وتنتهي احللول تكمن املصاحل تكمن حيثما مصاحل هناك وأكرر ، مستمرون أعداء وال دائمون أصدقاء

 ، الزعيم الفاضل االب لكن ، علي_امحد# اقصد  ،انا مش عاطب !! امحد اال ماهلا يكررون الناس لنسمع امحد ابنه يقدم ان يريد هو

 فسهن سيقدم كيف ، يفكر كيف ننظر ان لنا حيق اال ، ألمحد نسمع ان لنا حيق اال لكن الرئاسة يف خنتاره رمبا جيد ، ولده على قاطع

  ! اآلن قيمة له صمته أن ..أو أبي جلباب يف يعيش سيظل انه او للجمهور

  .... السادة أيها

 ؟ سيحكم كيف املهم حيكم من يهم ال
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 اختاره إن... فليحكم ... الغد يف االمل ويعطينا ، احلريات لي ويضمن ، الوطنية حقوقي حيرتم الذي القانون اطار ضمن حيكمنا

  ! لناسا وليخرت كله العامل يراقب أن يهم ال ، ومراقبة شفافة انتخابات فلتكن فقط ، املدنية الدميقراطية هي هذه فليحكم ، األغلبية

 يتحدث قريبا امحد وسنسمع ,, يفهم.. الزعيم ان اعتقد ... حيكم من احلكيم يكون ان املهم ... سيحكم الوريث ان نقول ان متاما غباء

! 

 جنوبي_جنوبي_حوار# 

 احوار اردناه ...ان العشاء لىع دردشة أم .. تفاوض أنه أو حوار ... واحد اجتاه يف سيحضره من كل ... ابوظيب يف .. هذا حوار أي

 وهناك ، االحتاد مع يقف من وهناك ، املسار تعديل من يقف من وهناك ، الوحدة مع يقف من هناك ... جنوبي كل يشمل ان جيب

 يف عاصفة هو اجلنوب أطياف كل جيمع ال حوار أي ... واالخواني والصويف السلفي هناك اإلسالمي التوجه ويف إسالمي توجه لديه

  ! ياجارة وارقصي ، فقط دربكة... فنجان

 ... اقاطع ومازلت
 أصحابه اقنع كما ليقنعين ، ساطع فكر وصاحب ، نابغا خطيبا سأمسع سأمسعه عندما انين اظن كنت ... احلوثي_عبدامللك# السيد

 ... سيدي يا موفق والعمل لتدريبا من ملزيد حتتاج اخلطابية فخربته ، له ليس ألخيه أو ألبيه حبا ناصروه أنصاره ان لي يبدو ،

 !!! يعين ايش ... الصرخة 

 الوطن علم عواارف الصرخة تعليق من بدال ، اهلل بإذن وسننتصر البلدان بقية ولتحيا أمريكا فلتحيا العكس على الناس موت يف ارغب ملاذا

 ... ينتصر_املواطن# و رةالثو الوطن واهلل ، اهلل بإذن  ينتصر_اليمن# أن له ومتجيدا له والء واصرخوا ،

 خوةا ونظل فلنختلف ...، عليك أفرض وال ، علي تفرض ال بعض نقبل ان يهمين ما ... ديانتك او .. لونك او صرختك يهمين ال اخي

  . وحريتك حرييت حيمي الذي ، القانون هو بيننا الفيصل وليكن... نهضة نصنع ولنأتلف

 : بنصيحة أودعكم 
 اهلل صلى الكريم للرسول الوداع خطبة من) ... هذا شهركم يف هذا بلدكم يف هذا يومكم كحرمة حرام عليكم وأعراضكم وأموالكم دماءكم فإن

 ( وسلم عليه

 ِبِنْعَمٍة َفانَقَلُبوْا (121) اْلَوِكيُل ِنْعَمَو الّلُه َحْسُبَنا َوَقاُلوْا ِإمَيانًا َفَزاَدُهْم َفاْخَشْوُهْم َلُكْم َجَمُعوْا َقْد النَّاَس ِإنَّ النَّاُس َلُهُم َقاَل الَِّذيَن) : تعاىل قال

 عمران آل (َعِظيٍم َفْضٍل ُذو َوالّلُه الّلِه ِرْضَواَن َواتََّبُعوْا ُسوٌء َيْمَسْسُهْم لَّْم َوَفْضٍل الّلِه مَِّن

 احلجر ( اجلميل الصفح فاصفح آلتية الساعة وإن) : تعاىل قال

 ... لعدن أخيرا 
 مدينة هي ، التاج ودرة البحر جوهرة عدن ، السادة أيها تدخلها السياسة جتعلوا ال حتى , سياسية عاصمة عدن من اجتعلو ال 

 لوجستية اقتصادية

 وتدار. الكود اىل ابني من وأجزاء احلوطة مدخل اىل حلج من أجزاء تشمل باجتاهات عدن أي توسعتها األفضل وهو ، انصح ولذا ..

 مليش ، احمللي اجمللس مقام ،يقوم أمناء جملس هلا ، القابضة كالشركات نوعية إلدارة وتؤسس املدينة تدير لصةخا تقنية حكومة عرب

 مع تعاملال او انشاء عدن سلطة دائرة يف يتم اال والشرط، واالقتصاديني والتجار املتعلمني من النخبة باالنتخاب القادمة تشكيلته يف

 ... واقتصادي اداري جهد من سيقدمه وما ، وسريته بامسه يرتشح الرتشح يف راغب واي ، السياسية األحزاب

 واالسرتاتيجي اللوجسيت بوصعها البحر مدينة هي كما فعاملوها ، املاليني وتشغل مليارات املدينة هذه لكم تقدم ان اردمت ان 

 أخرى كنفلت سياسية عاصمة اردمت ان ، النظر اعيدواو مليا فكروا.. واكثر بل النفط استخراج يقارب للثروة مصدر فهي ... والتضاريسي

 ... والتاريخ احلضارة صنعاء عن بديال أرى ال اني مع ..غريها
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 عليكم اطلت

 اعلم 

 شجون ذو احلديث لكن

 ... وطين و ونفسي اهلي اهلل واستودع ... اهلل واستودعكم

 ... املقاطعة انتهت

  شكرا

 .....  بساعات العاصفة قبل 5102 مارس
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  اليمن يف الشرعية دعم حتالف :  احلزم عاصفة

 تضحا اجليش يف املؤثرة القوى ان بوضوح برز املعارك بدء ومع ، اليمين_اجليش# كان اليمن# يف املعركة سيحسم من ، اخربتكم كما

 . اليمن يف الشرعية_دعم_حتالف# عن... ختتلف والءات لديها ان جلية بصورة

 يف لصفرا نقطة من اليمن يف التفاوض يعود ان احمليط يريد ال لكم ذكرت وكما ، التوازن إعادة من فالبد حتكم السياسة يف املصاحل وألن

 ,,, التدخل من البد كان وهنا ... وحيد طرف اطار

 : نقطتني على اعتمادا اخلليج دول تولتها اليت املباغتة الضربة وكانت

 .القومي امنها حلماية يلزم مبا تقوم ان القومي امنها يتضرر اليت للدولة حيق هنفإ الدولي القانون حبسب •

 .اليمين الشأن يف تدخال وليست شرعية املوجهة الضربة جعل مما .. اليمن يف الشرعية ممثل هادي الرئيس دعوة •

  . األوىل للنقطة جاء أنه واحلقيقة ، هادي لعيون جاء التدخل أن صدقنا إن هذا طبعا

 يف ةالشرعي_دعم_حتالف# كامل دعم اطار يف يتشكل الثانية العراق# وحرب الكويت# حترير حرب حتالف مع شاركوا الذين اليوم

 بيةالعر ومصر وقطر واالمارات السعودية العربية اململكة القائمة رأس وعلى اخلليج وخاصة فيه العربية للدول واضح بروز مع .. اليمن#

... 

 يف توازنال اعادة بهدف . اليمن على احلربي للتدخل تفسريا ماجاء هذا ..احلوثي_انصار# صورة يف ايران# هلم  املتكرر العدو ضد هؤالء

 املزمنة_اخلليجية_املبادرة# اطار يف اليمن# حوار لدعم التفاوض يف الداخلية السياسية القوى

 ... التوازن إعادة لكنه ... احلسم اهلدف فليس إذن

 لتوقعا فكان ، الضربة سرعة بسبب اليمن يف األرض على الواقع االمر فرض حتركات  أربك ... احلزم_عاصفة# حتالف التحالف هذا

 .... عدن# على بالسيطرة الداخلي املوقف انهاء بذا ليتم ، ثالث او يومني بعد الضربة تكون ان

 ... بدا ما هذا ....ايران# يربك التحرك يف اململكة رعةس

 وهي ايران#  تعندت ان .... صمت حالة يف حلفاءها ان وخاصة الكربى، بالدول بالنا فما العربية الدول كل مواجهة على تقوى ال هي

 ايران# يف الشعب جل ان وظين ، الفقيه_والية# نظامها انهيار اىل سيؤدي ، قواها تشتت فلن ، يبدو كما ،اليوم أوضاعها اضعف يف

 بأن ريالكث امنيات مع ... املستمر التعنت اظن فال ... تتصاحل املصاحل لكن ...النظام هذا من يتخلصوا حتى حكومتهم تعاند ان يتمنى

 ... ايران يف الوالية نظام انهاء يتم

 أبناء من اختيارهم مت ان عليهم يغلب والذي ، الشعبية اللجان ينظام غري تشكيل اىل هادي الرئيس جلوء لنا يفسر حدث ما إذن

 يف بدأت واليت احملافظات من امنية قوى لتجنيد الدعم تأخر ورغم ، له محاية تكوين اىل حيتاج كهذه مرحلة يف ، الرئيس حمافظة

 : نصيحة هذا يف ولي ... األمنية القوى والءات وتغيري بلورة إعادة لكذ من اهلدف ، الوضع بسبب ، تكتمل ومل عدن إقليم

 ، عسكريةال امليزانية من مصاريفهم يتلقون وهم وبالتالي ، النظام من جزءا ستصبح تلقائيا هي ثورية او ... الشعبية اللجان كل •

 للقوات يالرمس الزي مالباسه يتم وعليه .. فيها تأهيلهم يتم تدريب معسكرات وفتح ، نظامية امنية جلان اىل حتويلهم يتم ان فاألولوية

 قدراتهم وتطوير تدريبهم على العمل يتم االلية وبنفس ، ابناءها من حمافظة لكل احملافظات من يتم قادم جتنيد واي .. األمنية

 .. ويوجهه وكالسل يدعم فالتجنيد السابقة املرحلة يف التجنيد الغاء بسبب الشباب سلوكيات يف كثريا خسرنا .... والفكرية اجلسدية

 ... االفراد ال الوطن يوالون مواطنون ليصنع
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 فرد أي قبل من سالح أي محل مينع عليه وبناء ، والعامة اخلاصة الدولة ممتلكات حلماية نظامية قوة خلق يف سيسهم هذا •

 البلد هذه مقدرات من هو يوالذ املنهوب السالح مجع على العمل ويتم ... األمنية اللجان اال ، األسباب كانت أيا املدن شوارع يف مدني

 ... مجاعة او لفرد ملكا وليس الضرائب عرب فيه مواطن كل ويدفعها

 التأهيلية الفرتة يف معسكره يف للمجند الكامل العزل شرط على يوما 90 اىل 20 من اكثر يستغرق لن للمجندين النوعي التأهيل •

 قطف وليس ... اخلرباء باملدربني دعمنا يف اجلزيرة درع من ونستفيد .. اءوانتم واخالقيا وقانونيا ونظاميا جسديا فيها يتأهل اليت

 مب_قاح#

 السلطة من شرعية اكتسب وان التدخل هذا... احلزم_عاصفة# اليمن يف الشرعية_دعم_حتالف# اجلديد التحالف ملوضوع ونعود

 :هلا نتصدى ان من البد أمورا ابرز الشرعية

 املواطن وحيمي الوطن ثم اهلل اال يوالي ال ويشملهم اليمن أبناء حيوي نظامي وطين جيش بناء اىل حباجة اننا •

 كارثة ... موقع كل يف والسلب النهب لشرعنة والسعي الدولة مؤسسات مقدرات يف فالعبث السلوك يف لثورة حباجة أننا •

 املا_يأن_اليمن# نقول جتعلنا داخلية

 ... اضعفنا سلوكنا... لألسف بأيدينا نابيوت خنرب انفسنا، عدونا السادة أيها نعم

 ...حيزن ما هو ببلدنا صنعناه ما

 ... اخلارج من دعمنا ان يفيد ما

 ... الداخل من غسيل اىل حتتاج وقلوبنا

 ؟ عابرة فرحة جمرد أم جوية ضربة سيصلحنا هل

 عدن# املدن درة يف شاهدناه ما

 ...فينا داخلية هزمية داللة مت الذي العبث

 ..بالنهب النفوس ضعاف انشغل 

 ...  راشدون بالغون رجال بل بهم غرر صغارا ليسوا وهم

 التغيري .... وسلوكياتنا قيمنا يف وإصالح وتعمري جتديد بدون وبناء نصر يأتي ان ميكن ال السلوك يف ثورة اىل ذكرت كما حباجة أننا 

 ... واجلماعة الفرد ال ... نوالقانو الدستور حيكمها مدنية لدولة نؤسس ان اردنا ان منا يبدأ

 حباجة اننا ... ساسة انهم ويصرون السياسة لعبة جيهلون ... ربي رحم من اال بلدهم مصاحل عن بعيدون انهم ساستنا اثبت • 

 مهد يسفك او جوعا يرجتف واملواطن ... واالنتظار احلكي ال والتغيري البناء وحمورها السياسة تعي قوية أحزاب ألنشاء حقيقة دعوة اىل

 ... يضحكون بروجهم يف وهم ...

 البالد عن الفتنة ورفع العباد اهلل اصلح 

 الفساد اركان بقوة وخر

 املعاد تعاىل واليه هذا عن غفلة يف وهم مقاعدهم اهرتأت قوما وزعزع

 اهلل استودعكم

 شكرا

22/1/2015 
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 موقوتة قنابل.. ذهب مناجم

 اعدتينس... سابقا بالي عن غابة أسئلة إجابات اكتشف جعلتين بها مررت اليت واملواقف ، ديبال بها متر اليت العصيبة األيام هذه 

 .عنها احتدث ان البد ولذا ...امامها صغري اني اكتشفت العصيبة األيام هذه يف وامنا دائما اراها ... ذهب مناجم على التعرف على

 طريقة نع والبحث واسبابها هلا اإلشارة من فالبد ... فانفجرت جتاهلنها ااعينن بني كانت.. موقوته قنابل على التعرف على ساعدتين

 ... جديد من تنفجر ان قبل الوضع لتصحيح

 ... ينتصر_اليمن# و الفجر ويأتي تنتهي اهلل بإذن اليت.. العصيبة األيام هذه يف مشاهداتي من لكم سأنقل رمبا معكم امضي لكي

 من جسده الذي الرجل ذاك أنا ... امتلكه الذي القلم سوى وطين فيه اساند سالحا أجد ال ... بعثرةامل اجزائي أمللم فإني تلوموني ال

 انا .. واالدب الشعر بالد العز تعز من وروحه ، اليمن حاضرة صنعاء من وقلبه ، التاج درة عدن من مستنري وعقله ، احلياة حضرموت

 ... اليمن ابن

 شكلها ، العاصفة وصواريخ الدبابة قصف هزات بسبب... اإلطفاء من يوم نصف بعد... الكهرباء انارة عادت ان بعد ... االن اكتب

 .... امللخلخة االعمدة يف الكهرباء فصلت

 .. وليد هجري شهر وهالل ، بعيد مكان من الضوء بعض ينريها ليالء ليلة نعم

 ..ذعرهن من اهدي زواقف .. بنياتي تتصايح ، عدن مطار يف يدك املدافع صوت باألمس نعم

  : يتساءلن

 !!!!.... ملك كون واحد كل قلهم طيب ... يتصاحلوا خليهم ... خايفني ... يابابا تعبنا .. ؟يتصاحلوا متى -

 ... قوي طماش بابا  : السنتني تراوح مل اليت والصغرى

 : مبتسما اجيب

 ... خناف مما جننا االلطاف يالطيف رددن  -

 .... له لالستسالم وتضطر .. يتوقف مل النامس رصوق .. مستمرة املدفعية قصف

 ؟.... ملاذا سؤال ... املطار الشباب يدخل ومل اخلامس اليوم ومير

 مارس 11 األربعاء يوم يف  حتديدا ، املطار قرب خورمكسر يف بدر معسكر قائد السقاف مترد انهاء قرار مع ... قليال للوراء اعود دعوني

 ظهر قرابة اىل املغرب بعد من استمرت معارك ... مشابهة ظروف عمل مهمة يف عدن خارج عنهم عيدب وانا اسرتي عاشت، 2015

 االسرة على تعطلت باألمس الكهرباء تعطلت وكما ... املعسكر وسقط ساعة حدود يف املعركة وانهى وتدخل اجليش وجاء ... اخلميس

 يف اننا اليوم الفارق ... عنهم بعيد وانا ذلك وكل .. اجلمعة صالة مع كهرباءال اصالح ومت.. الذهب مناجم برز وهنا يوم قرابة يف أيضا

 .سوية املعمعة

 : التالية األيام فسرتها ... االستفهام عالمات من جمموعة فتح التمرد انهاء فيه مت الذي السريع املوقف ذلك مع

 حتقيق جلهة سليمت او قبض دون آمنا خروجا السقاف اخراج ومت املهمة اجليش انهى ان ما

  ! للنهب و... للجان املوقع تاركا اجليش غادر ،

 قتالية وةق فيه يوجد ال املعسكر .املوقع ملقدرات كامل شبه وتدمري املوقع يف حدثت اليت والسلب النهب عمليات منع اللجان تستطع مل

 .... الرئيس قرار تنفيذ يف والتعنت والرفض التمادي ذلك على تدل

 ... املوقع بوابة على احلراك علم وتعلق الرئيس حترج .. عبده للرئيس الشرعية مع مفرتضا تقف اليت لجانال من هناك
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 !!! املعسكر قلب يف احلراك بأعالم مكدس خمزن وجود

 ! بينها اجليش يكن ومل ... اللجان من عناصر إضافة مع تغيري دون هي كما املطار حامية ظلت

 السالح سيذهب وملن يشرتي من .. جاهزة واألموال السالح تشرتي .. فاخرة سيارات وصلت وقد اال اليوم نفس مساء جاء ما ان واذهلين

 ؟؟؟؟؟ للنهب هؤالء حترك يف ساهم من هم وهل ...

 املطار حامية ظلت وملاذا .... للنهب املعسكر سلم وملاذا.. اجليش انسحب ؟ وملاذا ؟... حيدث ماذا ... حقيقة حرية يف جعلين سبق ما 

 ؟؟؟؟ وملاذا ؟ ... للتحقيق السقاف يسلم مل وملاذا ؟..

 لكانت املسلمني لغري معبدا هذا كان ان, غدر جرمية يف .. صنعاء يف مساجدا االنفجارات هزت... 2015 مارس 20 اجلمعة جاءت 

 !... الوكيل ونعم اهلل حسبنا... فال هذا اما.. لوجه وجها معركة يف احلقيقي القتال , غدر جرمية أيضا

 .... تراه اسم أي دينية او.. مذهبية او.. طائفية اليمن يف املعركة ان الرسالة تصل ان يريد ... اللعبة أوراق خيلط من هناك

 ؟؟ ... ملاذا نفهم ال

  . كان شكل بأي السوري النموذج اىل اليمن جلر يسعى من هناك

 ... حياك شيء هناك اذن

 النظامي اجليش ... بوضوح الصورة وجتلت .. 2015 مارس 25 األربعاء حتى... طبيعي غري ترقبو ، ذرح بهدوء التالية األيام مرت

 هلالميةا املسميات عن نبتعد فدعونا , السابقة للرئاسة وامنا اليمن يف الشرعية للرئاسة حقيقة بصورة مساندا يكن مل القتالية بقوته

 وشرعية مةقائ شرعية بني .. بامتياز سياسية املعركة ... تصويرها مت وان بذلك وثقوا يةدين ليست املعركة ... والسنة والشيعة احلوثي

  ! اللعبة يف دخل خارجي طرف هناك أن هنا الفيصل ، املبادرة وزمام النظام بامتالكها للعودة تقاوم

 مواقعها من انسحبت احلالية الرئاسة شكلتها اليت اللجان .... يسيطر اجليش .... الفجوة بانت مارس 25 األربعاء عصر علينا يقبل مل

 بدأ والنهب ..,. الرئيس بيت نهب ... الرئاسي القصر نهب ... عدن وأبناء الوطن لكل صادمة سلوكية قنبلة انفجرت ولألسف ...

 ! ومرعب خميف نهب ... قبلها وما للجان السابقة احلامية القوة غادرتها اليت املواقع اغلب يطال

  !!!! يوقفه او عليه يقبض ومل حتركاته يصور واحلوثي فر انه االمر يف الغريب ، فر بل ، غادر الشرعي الرئيس ان قيل سويعات

 ... السفراء غادر وكذلك ... ذلك تصديق ميكن ال

 ؟... حيدث ماذا

 ؟... السرعة بهذه املعركة انتهت هل

 ... العند على اجليش سيطر

  ..... احلوثي متدد مقاومة اين ، ؟ اللجان اين

 ؟؟؟ القبائل اين ... الصبيحي اين 

 ..... املعركة انتهت اذن

 .... االمر بدا هكذا

 .... التدمري من ... العابثني من املدينة محاية معركة لتقود العصيبة الظروف هذه يف احملافظة قيادة تربز ان يتوقع كان اجلميع

 .... للعبث مسرحا عدن وتركوا ادرواغ انهم ام.. القلق اسكتهم .... حسا هلم نسمع مل

 ال ... مطاعمها يف طعموا من ... شوارعها يف ساروا من .. ماءها وشربوا بظلها استظلوا الذين ابناءها ظنناهم من ... بعدن يعبث من

 ؟؟ ... هلم مطمعا فقط عدن اكانت ... هؤالء من ميكن

 ! .... على اهلل سالم ... استكهومل متالزمة اصابته قد نهوكا خجل قلبه يف  يدندنها..... عدن أبناء من حزين صوت
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 .... مستغرب ... متفاجئ .... صمت... اجلميع الصدمة مع

 : الثورة عن نيب_بن_مالك#  للمفكر مقوالت هنا ونتذكر

 لكل..... قوية أخالقية عدةقا هلا تكن مل ان االنسان تغيري تستطيع لن ما ثورة إن......... تغيري عملية جوهرها يف هي ما ثورة إن))

 العدد وليس والعقيدة الروح على  الثورة تعتمد....تاالقرار فحوى ويتضمن عليها تسري اليت املبادئ يتضمن منهج ثورة

 نفقد رةالثو ومسلمات مقدمات وقلوبنا عقولنا يف حنفظ مل إذا....والوطنية املصلحة بل احلسابات علي تقوم ال الثورة سياسة......والعتاد

 (( ....لشخص جانبية سلطة تكون أن من نفسها حتمي أن جيب الثورة....ذاته الثوري الروح

 .. االن حيدث ماو .. سبق مبا تفكرنا

 دثحي ماذا ... النوم أحد يستطع ومل .... العربي الربيع يف للثورة املستمرة اهلزائم يفسر ما هذا اذن... احلسابات اخطأنا اننا اكتشفنا

 ؟.. حلج يف ؟ عدن يف

 ..... احلزم_عاصفة# .... صنعاء؟ يف حيدث ماذا ... فجأة

 .... املفاجأة وقع بسبب املوازين تغريت

 .... الناس ظنه ما هذا ....... األمور توازنت... االمر سينتهي

 مساء الراجع الرصاص بسبب املعركة تلك كادت ... اليوم حتى وتستمر .... املطار على السيطرة معركة مارس 22 اخلميس من وبدأت

 احلريق واطفئوا واحد كيان وكأنهم صاروا الذين.. اجلريان ... كبري منجم برز وهنا... نسكنها اليت العمارة حترق ان مارس 22 اجلمعة

 ... جرياني شكرا.. يبتسم واجلميع ...

 سيطرت لقد ... طبيعي بشكل تسري األمور ان ظننا .. املدينة يف ندور .. خرجنا .. انتهت املعركة ان مارس 21 السبت الصباح يف ظننا

 .... مسعناه ما هذا ... املدينة على اللجان

  ... الثمان املديريات ذات املدينة ارجاء يف تنقلنا

 ... ينتصر_اليمن# و ... اهلل بإذن تنتصر_عدن# .... تتأمل_عدن# عدن

 ... االحياء كل يف ... منظمة تكن مل .. املسلحة باجملموعات فوجئنا

 كيف ... للحياة للعودة يسعون ... الذهب عدن أبناء ... خالية شبه شوارع ... األمين االنفالت فيه تعم اليت اهلوليودية األفالم تذكرت

 يف الرصاص اطلقوا ... هجومي بشكل معنا تعامل... لجانال من لشباب كانت تفتيش لنقطة اوقفتنا ... هؤالء من خيشى والكل ؟...

 مع سالح أي على السطو هو واهلدف .. العابرة السيارات وقوف لفرض فقط االمر ان تبني ، ال ... يهامجهم احدهم ان ظننا ... هلواءا

 .... لينهبوه منهوبا سالحا يريدونا وهم .... اقالمنا اال منلك ال حيث بهم مررنا ... تنهب ممن سيارة أي

 اكيد البقاالت سنجد اخللفية احلارات يف نبحث دعونا .. مكان أي من متوينا نأخذ ان نريد .. احد ال ... مغلقة الكبرية احملالت كل

 (ودنه على) والنهب ... بالعشرات سيارات ... باملئات بشر مفاجأة ... الرتبية جهة من حديد جببل الطريق يف مررنا ... تغلق لن

 من وهناك سارعنا ؟؟ سيتفجر ...  ؟؟اجملنون ماهذا ... مبطرقة ذخرية صندوق يفتح ان حياول ما شخص ... فاسرعنا منظر ارعبنا..

 !نقف لن ال... حيملها اليت التهمة هذه ... معنا سيحمل ... نتوقف مل ... معنا ليمر يؤشر

 معو باحرتام خاطبونا ... اليد بأصابع عدد ... املطار يف املتمركزة األمنية القوة بنقطة اجلسر خط يف ومررنا ... املنصورة باجتاه غادرنا

 .. بهدوء بهم ومررنا ... التحية

 األمنية اللجنة اين ؟ احملافظ اين ... لبعضها تهمس األصوات ونسمع ... حنتاج مبا منها استزدنا بقالة وجدنا و ... وصلناها املنصورة

 ؟؟؟؟؟ للنهب عدن تركوا ملاذا ...
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 معركة بداية انها البداية يف ظننا ... اجلبل الدخان سحب غطت انفجاره دوى الذي ... حديد جببل مرورنا على ساعة نصف مرت

 ؟ ... نفعل ماذا .... الديزل من متوينهم جيدون ال .. مغلقة املخابز اغلب ... خمبز أي يف رغيف عن نبحث اخلطى فاسرعنا املطار

 هذا بساطة بكل ... انفجر حديد جبل ان الساعة حتى نفهم مل ... طويل طابور عليه وحيدا خمبزا وجدنا آخر موقع يف وعدنا خاطرنا

 !!! .... مبطرقة ذخرية صندوق لفتح يسعى .. شاهدنها كالذي شخص سببه.. االنفجار

 تكونس .. .... جي بي وآر بدباتني الشباب تزود املرة وهذه .. املطار لفتح اجلديدة املعركة بداية مع ... هلل واحلمد.. للبيت عدنا عموما

 ... عاصفة ليلة

 !!! املطار يفتح مل ... الشباب لدى يبدوا كما واألسلحة الدبابة خمزون وانتهى ... الليلة مرت

 ؟؟؟ ... املطار يف عدن اختزلت ملاذا والسؤال

 ؟؟؟؟ املعركة تنته مل وملاذا

 ؟ .... للمدينة األمين الوضع ترتيب نبدأ ان ميكن هل و

 ناصرع ان الناس ظن .... صاحبها مع تقف فئة كل ... املسلحني من شباب جمموعيت بني تالق ، الليلة نفس يف كريرت يف حدث ما

 قنبلة ... قوتهم الستعراض جيرونها اليت الذخرية وقيمة .. السالح هذا قيمة  حاملوه يعلم ال سالح معركة وهي ... دخلت مندسة

 ومازالت... عبث# الـ هذا أوقفوا عدن اهل من العقالء من فريق ... الذهب برز هنا .... هذا قبل يصلحها من، تنفجر ... موقوته

 ... تعطي املناجم

 ان توقعت ... صباحا حتركت.. ننم مل اننا ورغم ... لوظائفهم للعودة الناس يدعو احملافظة جملس ان ... الظالم يف وحنن اتصال جاءنا

 ... حسمت األمنية األمور ان يعين اجمللس قرار

 هدوءب... خرجت

 .... املدينة يف ترتبت األمور ان البد... رائع

 ... كبري او صغري بيد ... السالح جتد مكان أي يف وتنظر .. احلوايف يف البقالة حمالت عدا ... مغلق الكل .... جديد ال فوجئت

 .... جديد ال

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جملس أي .... اجمللس قرار اين

 ... شديد حزن يف وانا ... كريرت يف أمي اتفقد مررت

 ؟ ... هكذا أخرى فرتة سنظل هل

 ... احلزم_عاصفة# بدأت

 الطائرات يف ليست املعركة لكن

 .... الطائرات تنهيها ولن

  ... الطابور  يلتزمون وهم الذهب للناس وانظر .. ليستمر يقاوم الذي املخبز ذلك اشكر وانا .. اخلبز طابور يف وقفت و ... ادراجي عدت

 ... اجلبل ينهبون هؤالء مازال ... واملفاجأة ... الكباش جهة حديد جبل على ستمر وبالتأكيد ... املعال باجتاه مررت .... بهدوء

 .. املوت يوقفهم مل

 ,, اجلثث

 ... االنفجار ال

 .... البناء ال التخريب يف شجاعة ... مكانها غري يف الشجاعة هذه ما ... الغنيمة على يتقاتلون بل 

  ... النظافة على حيافظون جيد... اخذوها ... االنفجار من الشظايا حتى ...البقايا تتقاسم وهي .... املهمشة الفئة جتد وحوهلم
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 ... معداته نظافة ... النظافة محلة من الشهرية املطاعم من مطعم يسلم مل أنه حت

 ... ختريبه ويف وطنلل ضدال يف يقتل من وهنا....  ولبنائه الوطن ألجل يقتل من هناك 

 ... وتعمري بناء يف هم انهم بعدنا سيأتي ممن ظنا للمخربني ونصفق .. الذهب ننسى أن اخلوف

 ... املخربني وينبذ ... الذهب سيحمي التاريخ فقط

 ؟.. احملافظة من قرار جاء وقد ونفتح نتشجع ال ملاذا.... خاص موقع يف العاملني احد سئلت

  : لي قال

 2011 يف كما الوضع تظن هل..... حمددة ساعات ويف.. الوقود لتزويد مواقع ثالث حددت النفط ةشرك كانت ان,,, اخي -

  2011 احداث عن خمتلف االمر.....

 خيرب وا وسيسطو... تشكيه ملن وال تبعيته تعلم ال مسلح مجع اليك سيأتي االن ... امنية سيطرة فهناك نعمل ان نستطيع كنا  وقتها

 قيادة وحتديد.. االمر لرتتيب خطوة احمللي اجمللس يتخذ ان جيب .. بها خناطر ال .. وامانة ناس أموال هوهذ منعه تسطيع ولن

 .. !؟ ... احملافظ اين فكرة على ... األمين الوضع وترتيب ... للجان نظامية

  : صاحيب اكمل

 انتشار رغم عشوائية مسلحة جماميع جدتو فال ... صباحا ألعماهلم ويذهبون ... أهلها ينهبها ومل .. ليال تقصف صنعاء -

 اخللف من يطعنونها وهؤالء,, القتال جبهة يف تعمل اللجان اخي ...والعامة اخلاصة للمقدرات ونهب انفالت وال .. السالح

 والتخطيط املركزية القيادة انعدام ، مليشيات حتى ليست.. مسلحة جمموعات هناك ان املدينة يف حيدث ما صدقين...

 لتكوين جانالل افراد وتدريب بتهيئة اللجان تشكلت اليت السنة يف الرئيس يقم مل ملاذا ... كبري خطر .. والتدريب يالعسكر

 أنه أو ، بشيء يعلم ال أصال أنه أو ، تواليه ال األمنية القوات أغلب ان يعلم كان إن.. ؟؟ ملاذا ... نظامية امنية قدرات

 هنا ... كلعبة السالح مع وتتعامل مدربة ليست تتسلح مرة ألول جمموعات هؤالء .. خيا  !!! القنابل هذه صناعة يف مشارك

 املاذ سألت هل لكن... سنفتح هنا ... رمسي بشكل للدولة الرمسية املؤسسات فتحت ما متى باالطمئنان سنشعر... اخلطر

 ؟؟؟؟؟.... خيربونها ملاذا ؟؟؟؟ عدن يف هذا حيدث

 .... يصدق وال .... غريب امر هذا الن ... حلقي يف والعربة ... سكت

 ؟ عدن# ملاذا ... اعلم ال

 بكذا واتهامهم ... وارقامهم اشخاص أمساء ونشر .. املوت صور نشر عن .. التواصل وسائل تقلب وانت ... جديدة برزت مشكلة هناك

 .... مجيعا نعيها ان جيب رسالة هناك.... وكذا

 ... ضاةق ولسنا ... حتقيق جهة لسنا ... شخصية حسابات لتصفية ذلك من سيستفيد من فهناك ... احلذر اخذ علينا كهذه وضعية يف

 .....مايلزم تتخذ وهي ... الرمسية للجهات يقدمها ادلة لديه من

 . العاملني رب اهلل على مات من وحساب عظيم املوت مصاب ان ... نشهر وال نستهزأ وال نتشفى ال املوت يف

 .... احبيت 

 اليت املدينة ستنهار بدونهم ... اخللفية املعركة رجال وهم ، نشكرها.. نذكره ان جيب اليت الذهب مناجم بعض احدد ان هنا يعل

 . تؤوينا اليت والدولة.... نسكنها

 ... واخلاصة العامة اخلدمات عمال انهم

 ... فطوالن ... والبلدية ... واالتصاالت ... واملياه الكهرباء عمال... ابرزهم من
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 ... والتكس الباص وسائق .. البقالة وصاحب ..اخلضار وبائع ... املساجد قيم ... اخلاص يف

 ...وغريها واملياه الكهرباء خدمة على حنصل لكي ... خلدمتنا بصمت يعملون... الكثري وغريهم مجيعا هؤالء ان

 ... واالهانات والشتم للسب تعرضا الناس اكثر هم... هذا غمر

 يتحملون

 .... العمال عيد لنقول مايو 1 ننتظر او ... شكرا قول اال جتاههم منلك ال

 .... نذكرهم ال الذين االبطال انهم رءوسهم نقبل ان يستحقون انهم

 ... واملياه الكهرباء واخصهم

 ىحت من لألسف وهناك... الكهرباء خط للحي ليصلح حبياته خماطرا ليأتي كهذا عصيب وقت يف يصنعونه ما امام صغري انا كم شعرت

 رفع ندع واإلصالح املشرتك السابقة الرئاسة معارضة سلبية عادة اقرتها وقد .. والكهرباء للمياه اخلدمات فواتري سداد يف يرغب ال االن

  . األوراق خلط من نوعا كان... 2010 و 2009 العامني بني الكهرباء تسعرية

 ... اآلن اللوم يف نرغب ال

 لنقول ...  ؟الفواتري تقسيط يف البدء ميكنهم هل ؟ األوضاع تهدأ ان وبعد االن الفواتري سداد عن املاضية الفرتة يف تنعنياملم بإمكان هل

 .... للسحت نضطرهم ان من بدال ... بها ومكافآتهم .... مرتباتهم يستلمون املدفوعات هذه من ألن هلؤالء شكرا

 ... شكرا هلم قولوا .. بصدق اشكروهم

 يهدي االخر يساند كل ... الضحكة ... اللقمة يتشاركون جاره مع يقف كل ... معدنهم برزت االزمات يف ... عدن يف اجلريان اغلب

 ... روعه من

 ... شكرا من اكثر يستحقون انهم ... ذهبا وليسوا جواهر انهم

 ... مدينتهم على للحفاظ رسالتهم نقل يف .. ترتيبه ميكن ما لرتتيب سعيهم يف يسهمون الذين املدني اجملتمع منظمات شباب 

 بكلمة

 مبمارسة

 مببادرة

 بضحكة

 بتصميم

 برسالة

 شكرا بصدق نقول .... ذهب انهم

 .. عدن اهل اخالق هذه ليست ،يصرخون لالمن وانهيار وانفالت تسيب من حيدث ما رافضني جيتمعون الذين احلكماء أولئك 

 ... مديرياتهم حلماية قيادة لتشكيل يسعون ... محيدة غري ممارسات أي عن ملنعهم املسلحني أولئك بني يدخلون ... جيتمعون

 !الذهب انهم ... وسينجحون

 .... هلم شكرا

 ... خيذهلم خلفهم من بان ويشعرون ... ومقدراته الوطن حلماية يقاتلون .. املوت يواجهون االمامي الصف ترتيب يعيدون الذين أولئك

 ... الذهب نهما شكرا هلم أيضا أولئك

 ... والكبري الصغري اوجع الذي الكبري املصاب هذا رغم نعدهم ان ميكن ال الكثري هناك
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 و ... اليمن احلكمة ارض من ... الطيبة األرض هذه من حمافظة كل.. قرية كل.. مدينة كل بل... عدن بها منفردة ليست املناجم هذه

 ينتصر_اليمن#

 روالشك ... أيضا وتدريب تنمية اىل حتتاج املناجم هذه .. الظروف حتسن مع املواقع يف مكانتهم ززتع بان تكرم ان جيب املناجم هذه

 ...  جتاههم باملمارسة الشكر يتبعه بالكلمة

 ... مرة كل يف االنفجار عاودت واال ؟؟ نعاجلها وكيف ملاذا... انفجرت موقتة قنابل لدينا ان ننظر ان البد ذلك مع

 ينالوط البناء يف الرتبوية الثقافة ان داللة ... تراكمت أخالقية مشكلة هناك ان ابرزت ، يوم اول بداية من هرتظ اليت السلوكيات

  ! كوطن اليمن يعامل ال... كوطن عدن يعامل ال.. كممر لعدن ينظر.. ينهب فمن ... منهارة

 .. السابقة للرئاسة املوالي اجليش لصاحل املعارك تهاءان إشاعة وصلتهم  أن جملرد ، الشرعية الرئاسة جلان من انهيار من حدث ما

 ابقةالس للرئاسة املوالية للمطار احلامية األمنية للقوة والصرب الصمود ... املطار معركة يف نراه ما هذا... مدربة وغري نظامية غري قوة النهم

 ...  انطباعني يعطينا

 وتنفيذا حياتهم عن دفاعا يقاتلون... ذلك دون ميوتوا او بأوامر اال مواقعهم من ركوايتح لن .. األوامر اطاعة على دربوا ... جنود هؤالء

 ... منوت او ننتصر اما ...قادتهم ألوامر

 !!! ... غريهم ارسلوا شهداء هم .. منكم قتل مهما وبالتالي ,, حتركاتهم حتدد قتالية اسرتاتيجية لديهم

 ... عشرات بضع أعدادهم وللعلم

 : اللجان شباب ان جند املقابل يف

 ... مدروسة وليست ... عشوائية بصورة منها الكثري يفقد وبالتالي جمانية كأنها الذخرية مع يتعامل

 .األداء حسن يعين ال النية حسن أن نتذكر أن علينا دائما ، طريقته يف كل يعمل وامنا قتالي ختطيط لديهم ليس

 وهو أساسي هدف هلا القتالية فاملعارك.... قتالية معارك أي هدف هذا ليس .... مقتل يف كعدو إصابة ستهدفت أن املعارك أخطاء من

  . القتل من داملزي سيجلب القتل أما.... التفاوضات معركة يف بالتنازل والقبول االستسالم على اجباره ألجل للخصم القتالية القوة اضعاف

 : يتم ان فالبد هذا من 

 ( حلج ابني عدن قيادة جملس) االجتماعي النفوذ أصحاب ومن اللجان وقيادة احمللية السلطة من للمحافظة موحدة قيادة تشكيل

 عسكرية قيادات إجياد على والعمل املعسكرات يف توزيعها على والعمل القيادة تلك حتت والشباب اللجان من املسلحة القوة جتميع

 ... احملافظات يف احمللي مناال على للحفاظ وتوزيعهم وتأهيلهم تدريبهم تتوىل موالية

 والقدرات االمن على للحفاظ املخصصة األمنية اللجان عن بعيدا املقاتلة للجان قتالية عمل الية إجياد

 اخلدمات تشغيل وإعادة واملرور و الشرطة وضع ترتيب

 األمنيني لغري السالح محل منع

 نهبت اليت السالح كميات سحب على العمل

 ,,,, انهيارها ومنع واحتياجاتها املدينة وضع دراسة على العمل

  ....! كان طرف ألي التشويه او العنف على التحريض عن متاما التوقف

 : اليوم الشرعية الرئاسة تعاجلها ومل السابقة الرئاسة يف بدأت أخطاء لآلتي ننظر تعالوا 

 كلية خرجاتمب االكتفاء مت املقابل ويف ... والتعليم الرتبية مهنة يف يعملون ممتهنني معلمني لنا تقدم كانت اليت املعلمني معاهد الغاء مت

 يفرض للمعلمني معهد مثل بديل بإجياد اخلطأ هذا معاجلة يتم ومل ... تعليم ممتهين وليسوا تربية موظفي خمرجاتها كانت اليت الرتبية
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 الرتبية ميتهنون معلمني وليسوا ملرتب وظيفة رسونميا املعلمني من جيل جاء هنا من ... به مير ان الرتبية يف يعمل من كل على

 ... والتعليم الرتبية خمرجات يف الفرق فانظر ويعشقونها

 واجلدية احلزم يتعود مل جيل ... والقصص بالكالم سوى الوطن يعنيه وال ... الوطن قيمة يقدر ال جيل انتج ... التجنيد خدمة الغاء

 ترتبت الطوعي العمل يف عمل من وبالتأكيد ... الطوعي العمل عرب ... الفجوة تغطي ان دنيامل اجملتمع منظمات سعت.... والنظامية

 يقم ومل ... واجلامعات الثانوية خرجيي من الشباب من مؤلفة االف توافد ظل يف كاف غري هذا أن إال ... وطنيته وتعززت سلوكياته

 رارق أي تقريبا عام من وقتها من يتم ومل اخلدمة بعودة قرار جاء ... بالدولة املرتبط اخلدمي للعمل منوذج تقديم او الوضع بتعديل احد

 ساسةح قرارات تدار كيف افهم ومل ...... بوطنية االن دوره ميارس ان ميكن كامل جيل يف اخلدمة لتعزيز احملافظات يف التجنيد بفتح

 ؟؟؟.... اليوم الشرعية الرئاسة مؤسسة يف كهذه

 بعد ذلك متأخرا بذلك شعرت ... الوطن يف خلل من األمحر أبناء احدثه وما القبلية االنتماءات خطورة السابقة الرئاسة تتدارك مل

  .. 2011 يف االزمة انفجرت حتى احلني ذلك من معامله بانت واضحا صراعا ولد ذلك و ، 2002 انتخابات

 املواليني لك تضع بطريقة اجليش هيكلة إعادة يف احلالية الرئاسةو احلوثي وانصار السابقة الرئاسة بني بالتحالف متت اليت املعاجلة

 تمربسب احداث بعد اختل التحالف هذا ... األمحر أبناء كل السابق احلليف من للتخلص والتحرك ، القيادة سدة على السابقة للرئاسة

 ةالرئاس اختاذ بعد وخاصة الدائرة خارج الفاتحت لبناء سعت الشرعية الرئاسة أن وبدا ، الشراكة وثيقة و الرئيس وحصار .. 2012

 تحركت الشريعة الرئاسة ان شعرنا ... أنتهى و يستمر مل التحالف إذن ... العام الشعيب املؤمتر عن الشرعية الرئاسة بعزل القرار السابقة

 . احلزم_عاصفة# معركة بداية مع  بوضوح ذلك غري ظهر ان اال .... مدروس بشكل

 الن اخلطر مكمن وهنا ... الشرعية للرئاسة املوالية األمنية وخاصة املؤسسية البنية يف الثغرات من الكثري أظهرت احلزم _عاصفة#

 ترتيب هناك يكون ان اال األرض على قوته على تقضي لن لكنها ... للخصم اجلوية القتالية القوة ضرب تستهدف الطائرات معركة

 لقائيات اليت السلبية السلوكيات ... بروز مع كبرية بصورة بها اجلزم ميكن ال الذي وهذا ... شرعيةال للرئاسة املوالية القوات من داخلي

 : بقرارين ومتعلقة كبرية بصورة معلقا االمر وسيظل .. اليمن اىل الشرعية الرئاسة عودة ستمنع

 السابقة الرئاسة

 ..... نفاع اشد القتالي الوضع سيكون وبالتالي ... ضروريا سيكون ربيال التحرك الن ... اململكة بقيادة اليمن يف الشرعية دعم حتالف

 معطيات على مبنيا قرارا اال يكون ال قرار أي ان منه اكيد انا ما ... االمر ترتب وكيف الشرعية الرئاسة مؤسسة يف يدار ما اعلم ال

 الشرعية املؤسسة لدى هل يهم ما ... قرار هو القرار بل صائب رقرا وال خاطئ قرار فال,,, القرار ملتخذ الوظيفية السلطة اطار ويف حمددة

 !!!... ذلك أرجو..... احلزم_عاصفة# قرار بعد سنحتاجه ما ورؤية تصور اليوم

 سيقف هل ..  ؟اليوم الواقع على االمر سيتغري هل ... احلوثي من بدال.. اجليش من يأتي االنقالب جعلت السابقة الرئاسة ان لو ماذا

 هذا هل ... مغاير موقف هلا سيكون أمريكا ان خاصة .... خمتلفا حتالفا سنجد رمبا ؟؟؟ ... املوقف نفس لليمن الشرعية فحتال

 كان نا ... حتديدا األمحر وأبناء اإلصالح ضد السابقة الرئاسة مع التحالف قبلت وهلذا به شعرت قد الشرعية الرئاسة كانت التكتيك

 2011 ألحداث اقرب لصورة نعود اننا فيعين ... كذلك يكن امل .. به تتحرك الذي التكتيك لديها يومال الشرعية فالرئاسة كذلك

 القبول قبل عدن دخول اجل من تضغط اليوم السابقة فالرئاسة ... األرض على التحرك عن بالتوقف السابقة الرئاسة تقبل حتى وننتظر

 ... املؤمتر من واألخرى السابق الرئيس من حاهاا مبادرتني قدمت انها وخاصة .. تفاوض يف بالدخول

 ...... السياسة يف اكثر اغوص ان اريد ال 

 ... السابقة والرئاسة التحالف بيد ... تعاىل اهلل أمر بعد حسمها صار االن املعركة

 : بطريقيت سأنقلها  اجلفري_علي_احلبيب# من احببتها برسائل اختم عموما
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 السطوة جتعل ال لكن ... وطين انك نعلم.. املشكلة هذه حتل ان وميكن .. لديك يكمن احلل ... السابق رئيسنا  امحد أبو -

 الوطن! حب تغلب

 عملك! بفريق قوتك ... واملعرفة االهلية قبل والفاعلية الكفاءة االختيار احسن ... رجالك اخرت جالل أبو -

 لناسا حياة من جزءا تكن ومل تعشها مل طائفية فوضى اىل ليمنا وحتول الناس تظلم فال وناسك اهلك ظلم .... امللك عبد السيد -

 باحلل وبادر الناس دماء احفظ.. فيها

 اأوقفو تنتشر جتعلوا ال سياسية معركة هي امنا اليمن يف احلرب الطائفية أصوات أوقفوا .. والعقد احلل ورجال االعالم رجال -

 فدعوها .... منتنة انها ... بثها

 الكل .... اردمت ان بالده سيهدم من وانتم اردمت ان سيبين من انتم.. للماضي تنظروا وال للمستقبل انظروا ... اجلنوب يف اهلي -

 مات ومن ... القانون دولة األساس من اردمت ألنكم القانون مؤسسات يف احلساب ودعوا عميل احد فال ... وطنية حيمل

 اهلل على فحسابه

 .... املتخاصمني بني املصلحني كونوا ... اليهم نلجأ الذي اجلريان كونوا ... اءالبن يف عونا كونوا ... اخلليج اهل -

 اهلل جند وان ... الفتنة ويرفع الغمة ويذهب والبالد العباد يصلح ان اهلل واسألوا للسماء رءوسكم ارفعوا .. مجيعا اليمن اهل -

 .... الغالبون هلم

 ... اهلل استودعكم ... بدأت املطار معركة ان يبدو

29/1/2015 
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 الطاولة اىل العاصفة من للخروج مبادرة

 ... وأهله اليمن اجل من ...

 اليمن_ابن# من مواطن من

 وطن من .. امة من فرد اني كعادتي أوكد ، مبادرتي طرح يف ابدأ ان قبل 

 ارهقه وطن

 االنقسام

 احلرب

 ... العبث

 ينتصر_اليمن# ان امل لنور وينظر

 ... الفكرة تكتمل ومنكم ولكم .. فيه نعيش الذي .. الوطن هذا حبر يف قطرة هي أقوله فما ولذا

 .... السادة أيها

 الشرعية_دعم_حتالف# معركة بدأت

 منصور_عبدربه# الشرعي الرئيس اطلقها

 احلزم_عاصفة# وعصفت

 ، كيمح مدبر بأنه بالي يف هادي الرئيس سهم وأرتفع بل.... التمرد ستنهي العاصفة وان ، امره رتب قد الرئيس ان بدايتها يف ظننا

 ! ظين خاب ، خيطوها خطوة كل يعي

 هذ هدج من دفعت .... أيام ستة يف سنة أربعني يف بين ما سحقت ... اجلوية ومقدراته ... القتالية اليمن مبقدرات عصفت العاصفة

 ... قوته ومن ، الشعب

  . اليمين الشعب ملك هي ،اليمنية الدولة ملك هي ... عبدربه الرئيس ملك وال عبدامللك يدالس ملك وال املؤمتر رئيس ملك ليست هي 

 قدراته وتدمري العدو انهاك أوال تستهدف معركة واي ... عدو من خطر كنقاط املواقع هذا مع تعاملت ألنها احلزم_عاصفة# لوم ميكن ال

 ... طبيعي امر وهذا .. والقتالية الدفاعية

 ... األرض على حترك هناك يكن امل مثارا تؤتي ال اجلوية الضربات ان يعلم عاجلمي لكن

 ... األطراف جلميع الفيصل هي عدن_معركة# فـ وبالتالي عدن# هي احلسم أساس والن

 ... األرض يف العمليات لقيادة وقيادة ترتيب ... شيء كل اعد الرئيس ان توقعنا

 ... العبث# وطاهلا ومتقا اليت الوحيدة هي عدن# ان املفاجأة

 رمبا وهنا ... املعركة هو ليقود يعود خذلوه عينهم من ان تبني ان بعد الرئيس يعود ان نفسي عن ظننت .... املعركة تدار كيف اذن

 ... لليمن الشرعية_دعم_حتالف# من بري انزال معه سيكون

 يرتد إدارة يعد ان دون هذا مثل بقرار واالختيار والرتكيز ... االناةو بالصرب ومسناه الذي الرئيس اقدم ملاذا ... افهم مل .... باختصار

 .... األرض على العملية

 كبري املصاب

 كبري والوجع
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 ... تلوم ومن حتاسب من

 ... والوطن الشعب لينتصر و .. الكرسي فليسقط ... للكرسي العودة املعركة سبب يكون ان نريد ال

 قساب مقال يف قلت ما تكرار اريد ال

 ... عدن# ويف اليمن# يف اليت ... الذهب مناجم عن لنا كشفت .. القاسية الظروف هذه ان

 كبرية.. كبرية ... كبرية معاناتها الن عدن# واخص

 انها .. فريدة إنسانية قيمة عدن# لتسطر ... بالعطاء .. بالعمل ... باحلياة نابضة عدن# لتبقى يقاومون الذين الذهب مناجم

 تقاوم_عدن#

 اليوم السادة أيها

 حجة الف سيجد ... باألمس يدافع ومن.. االن ختتلف.. عليه اتفقت اليت فالقلوب ... الرئيس عاد ان .... جدا كبري شرخ حدث

 ... ليهجوه

 التفاوض_طاولة# عند تنتهي تبدأ معركة وكل

 الوطين واجيب من أحببت

 والروح الدم انتماء له يينتم انه ويظن .. الوطن هذا يعشق ... مدني ميين كمواطن

 ... الطاولة اىل العاصفة من للخروج مبادرة واضع ابادر ان وجدت

 ... اليمين الدم نزيف لوقف مباردة

 ... والبناء العمل يف والبدء احلرب لوقف

 ... حلل وصلوا وعدلوا فاضيفوا .. فيها حقوق أي لي ليس ... ترون كما ضعوها ... لكم املبادرة هذه ان واشهدكم

 مجيعا اليكم نداء

 هادي منصور عبدربه الرئيس املشري سيادة اىل

 العزيز عبد بن سلمان امللك املبجل فخامة اىل

  نهيان آل خليفة الشيخ معالي إىل

 ثاني آل متيم الشيخ معالي إىل

 السيسي عبدالفتاح الرئيس املشري سيادة اىل

 والقابهم بأمسائهم  احلزم_عاصفة# قادة كل اىل

  االممي ملبعوثا اىل

 وحلفاؤه املؤمتر قادة واىل صاحل عبداهلل علي الزعيم املشري سيادة اىل

 اهلل_انصار# قادة واىل احلوثي عبدامللك السيد سيادة اىل

 السلمي اجلنوبي احلراك قادة اىل

 املشرتك أحزاب قادة اىل

 املدني اجملتمع منظمات من احلر اجملتمع قادة اىل

 واالمن ملسلحةا القوات قيادات اىل

 لغربها شرقها من اليمن قبائل واعيان مشايخ اىل

 الوطن أمر يهمه من كل اىل
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 لوضع رؤية او ... للحل عنصرا تكون او  منها تنفع رمبا.. رمبا .. هلا وانظروا ... ادرسوها ... ايديكم بني وبنودها مبادرتي اضع

 .... افضل مباردة

 المبادرة مشروع 
 :  األول الجزء

 املبادرة إقرار على للعمل متهيدية ولفرتة نهائية بصورة القتالية العمليات توقف        -

 محاية رحبضو املؤسسات تلك لقيادات تسليمها مع بالتزامن عليها يسيطرون اليت املواقع مجيع من النظاميني غري املسلحني انسحاب -

 . موقعه يف لك واالمن املسلحة القوات جنود من

 ماعاجت يف .. السعودية العربية اململكة عاصمة يف أسبوع غضون يف حمدد يوم يف ميثلهم او ينوبهم من او املعنية ألطرافا جتتمع  -

 ... وتنفيذها واقراراه املبادرة مسودة على بالعمل اخلروج األطراف مجيع بقبول وإقرار مبادئ

 ... بذلك األطراف وقبول الشرعي الرئيس باعتباره ... هادي رمنصو عبدربه اجلمهورية رئيس وحبضور السياسية األطراف جتتمع -

 لألطراف األوىل املرجعية هي التنفيذية واليتها اخلليجية املبادرة باعتبار األطراف يقر -

 اىل ولللوص االلية هي والشراكة السلم وثيقة و االحتادية لليمن اجلديد الدستور مسودة و الوطين احلوار خمرجات ان األطراف يقر -

 اجمللس جلسات اىل الدستور مشروع نقاش ينقل ان وعلى .. ومبحتواها بها العمل وينتظر له ملهمة وصارت الشعب قبلها ، مدنية دولة

 .. املبادرة هذه يف احملدد االنتقالي الوطين

 وتعود سياسية خطوة أي من سلحةامل القوات وحتييد والنقاش التفاوض طاولة يف اجلميع أجندة تكون أن على األطراف مجيع يوقع -

 اسيالرئ اجمللس هي املسلحة القوات لقيادة العليا السلطة تكون ان وعلى ... علمها وتسيري واملدن املواقع حلماية واالمن املسلحة القوات

 املبادرة هذه عن املنبثق الوطين العمل حكومة يف الدفاع وزير و االجتماع هذا عن املنبثق

 ... اشهر ستة عن تقل وال السنة تتعدى ال انتقالية فرتة يف وثابت ملزم رئاسي قرار وإصدار سيأتي ما نقاش اجملتمعني على -

 عرب ... اجلديد اليمن وبناء ازمتها من اخلروج يف اليمن للشقيقة واملساندة الدعم كل بتقديم احلزم_عاصفة# التحالف أعضاء يقر -

 . اليمن_يف_احلرب_مادمرته_بناء_اعادةو_التحالف# يتبنى دولي ملؤمتر االعداد

  

 : الثاني الجزء 

 ..... إلقراره االتي األطراف يناقش

 بتعيينهم قرار يصدر .... اشخاص مخسة عن قوامه يزيد ال رئاسي جملس تكوين -

 الفرتة يف ارياس ويكون الرتاجع او للنقض قابل غري التفويض وهذا الرئاسي اجمللس اىل صالحياته كامل اجلمهورية رئيس ينقل -

 االنتقالية

 لمجلسل حيق اال وعلى ... فيه األغلبية مبوافقة صادر قرار أي يكون ان على االنتقالية الفرتة قيادة الرئاسي اجمللس يتسلم -

 تكوين اىل السابقة القوانني على واالعتماد العمل تسيري قرارات سوى ... االنتقالية الفرتة يف تشريعات او قوانني أي اصدار

 عليه واالستفتاء الدستور

 مويت .. العالية اإلدارية والقدرة الكفاءة على االختيار يف االعتماد ويكون واعضاءها احلكومة باختيار الرئاسي اجمللس يقوم -

 .... هادي الرئيس من هلم منحت اليت التنفيذي بالصالحيات مكانه يف كل للحكومة تفويض



 حرب اليمن 2015

Copyright2017 © AMBMACPC.COM    -    الصفحة 41 من 611                               المؤلف  : احمد مبارك بشير   -  من العاصفة الى االمل 

 املنظمات مجيع مع والتفاوض اليمين لالقتصاد االمن اخلروج على للعمل ازمة جلنة ءانشا على العمل الوطنية احلكومة على -

 التحالف أعضاء من سيقدم الي الدعم لتوجيه ومساندة تعاون خطة وضع على والعمل .. اليمن يف للعمل للعودة الدولية

 يمنال_يف_احلرب_مادمرته_بناء_واعادة_التحالف# ... الصحيح مكانه يف احلزم_عاصفة#

 يف املعتقلني مجيع فك يتم ومبوجبه الرأي وقضايا السياسية القضايا مجيع عن وشامل عام عفو اصدار الرئاسي اجمللس على -

 . فيها النزاع لفض القضاء مؤسسة اىل نوعية قضايا أي واحالة... ذلك لتفعيل القضاء ابالغ ويتم الصدد هذا من قضايا

 أطياف مجيع وبني شاملة وطنية مصاحلة عقد على االشراف مباشر وبشكل القادمة الفرتة يف العمل الرئاسي اجمللس على -

 : االتي يقر ما وفيها ... الشاملة للمصاحلة وثيقة اصدار حتى هذا يف دورهم ويستمر املدني اجملتمع

 ال ءللبنا حرية الرأي فحرية والشبهات االتهامات ونقل والشتائم السخرية يتجنب يهدم ال يبين الذي السوي اإلعالمي العمل -1

 والتحريض للهدم

 قطواس الذين ومجيع املختلفة السياسية التيارات مجيع من السابقة الفرتة وجرحى قتلى مجيع باعتبار قرار اصدار على العمل -2

 ... صدوره تاريخ يف به ويعمل وينشر ..معاملتهم مبثل ويعاملون للثورة ومصابني شهداء املعارك يف

 األعمال قطع أو باألمن اإلخالل أو كان نوع بأي السالح محل ومنع املظاهرات يف السلوك برتشيد السياسية األطراف التزام -1

 بذلك مؤيديها ودعوة السياسية األطراف دعوات خالل من خاصة أو عامة املمتلكات على االعتداء أو والشوارع

 العمل عن كامل بشكل مينعوا واال سياسة اجندة اتذ سياسية أحزاب اىل التحول السياسة واحلركات التنظيمات مجيع على -2

 وممارسته السياسي

 سياسي حلزب التحول قبل حلها عليه موجودة كانت وان قتالية ميليشيا تشكيل تنظيم ألي حيق ال -5

 يبوترت للتقاعد التقاعد سن بلغ من واحالة والقضائية واإلدارية األمنية الدولة مؤسسات يف الوظائف مجيع تدوير إعادة -2

 . املعنية املؤسسات يف القيادية الوظائف يف التعيينات

 ةمخس عن يقل ال مبا املعنية األطراف ترشحهم من للمجلس يضاف ان وعلى النواب احلالي الربملان انعقاد على األطراف يتفق -

 من حمافظة لكل أعضاء  2 عن يزيد وال 1 ترشيح أيضا يتم ان وعلى املبادرة اطراف من طرف لكل  عشرة عن يزيد وال أعضاء

 شريعيةالت السلطة وله االنتقالي الوطين اجمللس باسم قوامه يف اجلديد اجمللس يلتئم ان على  اجمللس يف ميثلونها اجلمهورية

 نم مراجعته بدون نافذ قرار أي اختاذ الرئاسي للمجلس حيق وال احلكومة اعمال ومتابعة مراقبة سلطة وله... البلد يف الوحيدة

 ... االنتقالي الوطين اجمللس قبل

 دابن املسودة ملراجعة العلنية اجمللس جلسات على وعرضها الدستور مسودة ملراجعة قانونية جلنة تكوين الوطين اجمللس على -

 غري احلذف او التعديل اصبح واال الوطين احلوار مبخرجات خيل ال ومبا ... حذفها او تعديلها او عليها واملوافقة .... بندا

 .... مدنية دميقراطية مجهورية لدولة ويؤسس مجيعا اليمنيني وحمط يليب دستور خبروج العمل اجمللس وعلى ... نافذ

 بدونها أو... اجمللس حيددها اليت باألقاليم

 على والعمل عليه لالستفتاء يوما 10 غضون يف الشعب لدعوة الرئاسي اجمللس على يعرض اجمللس من الدستور إقرار بعد -

 اجلديد الدستور لدعم وطنية محلة يلتشك

 الدستور إقرار من يوما 90 غضون يف النيابية االستحقاقات وتبدأ فيه مبا العمل يتم ... بنعم الدستور إقرار بعد -
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 يتم ان على أخرى اشهر 2 على تزيد ال لفرتة االنتقالية الفرتة وتستمر اجمللس لطاولة يعاد الدستور على بال اإلقرار حالة يف -

 ضالرف عن التقارير ورفع اجملتمعية املؤسسات كل فيها تعمل مكثفة عمل جبلسات والقيام الناس رفض اساب تلمس فيها

 تعديله على للعمل

 ... املئة يف خبمسني اقراره حالة يف ويقبل .. لالستفتاء يعرض ذلك إمتام بعد -

 - الثالث الجزء 

 : األطراف يدرك

 اجلميع خذالن من حلقها وما الوطن أجزاء جبميع حلقت اليت املظامل تداعيات من اليوم الوطن إليه وصل الذي املأزق أن -

 ادرةاملب على املبنية احلاكمة الشرعية االدرة واىل األمان برد اىل البلد يوصل مبخرج السابقة االنتقالية الفرتة من للخروج

 ...  والشراكة السلم وثيقة و الشامل الوطين احلوار وخمرجات املزمنة اخلليجية

 األوضاع تفاقم من زاد قد اجلمهوري البناء وأسس واحلرية الدميقراطية قواعد وفق يسر مل الذي السياسي االنتقال عملية إن -

 الدولة روانهيا تشرذمه إىل يؤدي مما الوطن يعاني فيما بسرعة تتدهور تزال ال اليت واألمنية واإلنسانية واالقتصادية السياسية

 .قائمةال اليمنية

 حلل ضحوا ملسار الفوري التنفيذ عرب واملواطنني، الوطن جتاه مبسؤولياتها السياسية األطراف مجيع وفاء يتطلب الوضع هذا إن -

 جتماعيةاال والعدالة واحلرية الشاملة املصاحلة مفهوم يتبنى اليمن، يف رشيد دميقراطي حكم إىل واالنتقال العالقة املظامل قضايا

 .شامل فيدرالي حكم ظل يف الدميقراطي لالحتاد ارمس ترسم بصورة

 العربية اململكة الشقيقة القائمة رأس وعلى اخلليجي التعاون جملس يبذهلا اليت للجهود تقديرهم بالغ عن األطراف يعرب -

 الرئيس يف لةممث مصر الكربى والشقيقة اخلليجي التعاون جملس يف واالشقاء العزيز عبد بن سلمان امللك يف ممثلة السعودية

 الوطين احلوار خمرجات وان املبادرة هذه جذر هي اخلليجية املبادرة بأن األطراف اتفاق دعم اجل من .. السيسي عبدالفتاح

 يف بدورهم لإلسهام واملواطنني بالوطن للوصول طريقها هو السياسية األطراف عليه اتفقت وما والشراكة السلم وثيقة و الشامل

 ساسًاأ يعتربها يؤكدها بل العامل يف األطراف مجيع مع اليمنية الدولة اتفاقيات يلغي وال يؤكد ومبا والعامل يماإلقل مصاحل خدمة

   والعهود املواثيق حترتم اليت الدولة لبناء

 : االنتقالية الفترة – الرابع الجزء

 ,  مالية سنة عن تزيد وال اشهر ستة عن تقل ال      

 : الدستور إقرار وبعد قبل  االتي يتم ان البد – الخامس الجزء

 أي الماست او اجلمهورية لرئاسة الرتشح طلب او الرتشح الرابعة الرتبة حتى واقاربه أبنائه من ألي او عبدربه للرئيس حيق ال -

 .... واحدة انتخابية دورة وملدة القادمة احلكومة يف لوزارة حقيبة

 استالم وا اجلمهورية لرئاسة الرتشح طلب او الرتشح الرابعة الرتبة حتى اقاربه او ؤهأبنا او العام الشعيب املؤمتر لرئيس حيق ال -

 .... واحدة انتخابية دورة وملدة القادمة احلكومة يف لوزارة حقيبة أي

 شحالرت طلب او الرتشح الرابعة الرتبة وحتى  أقاربهم او ابناؤهم او األمحر حسني بن عبداهلل الشيخ أبناء من ألي حيق ال -

 .... واحدة انتخابية دورة وملدة القادمة احلكومة يف لوزارة حقيبة أي استالم او اجلمهورية لرئاسة
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 او اجلمهورية لرئاسة الرتشح طلب او الرتشح  الرابعة الرتبة  وحتى أقاربه او ابناؤه او األمحر حمسن علي للجنرال حيق ال -

 .... واحدة انتخابية دورة ةوملد القادمة احلكومة يف لوزارة حقيبة أي استالم

 او اجلمهورية لرئاسة الرتشح طلب او الرتشح املبادرة اطراف  من أي من السياسية التنظيمات او األحزاب لرؤساء حيق ال -

 .... واحدة انتخابية دورة وملدة القادمة احلكومة يف لوزارة حقيبة أي استالم

 أي تالماس او اجلمهورية لرئاسة الرتشح طلب او الرتشح الربعة املرتبة وحتى اقاربه او وابناءه احلوثي عبدامللك للسيد حيق ال -

 .... واحدة انتخابية دورة وملدة القادمة احلكومة يف لوزارة حقيبة

 يف لوزارة حقيبة أي استالم او اجلمهورية لرئاسة الرتشح طلب او الرتشح وابناءهم السلمي اجلنوبي احلراك لقيادات حيق ال -

 .... واحدة انتخابية دورة وملدة القادمة احلكومة

 القصد وراء من اهلل و هذا 

  

 ابنكم

 اخوكم

 طالبكم من طالب

 اليمنية اجلمهورية مواطين من مواطن

 االن لكم يكتب

 تنتصر_عدن# ينتصر_اليمن# أمها مثل النها ... املوت تقاوم اليت عدن# من

 2015 مارس/11
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 تقاوم دنع – النار حتت وطن

 ... خاصة عدن بها ومتر ، اليمن بها متر اليت العصيبة األيام هذه يف

 واحزان فواجع

 ... معكم سابق حديث يف فتحتها قد كنت أسئلة هناك

 .. كان سؤال اهم

 ؟.... ثان طرف يوجد ال ؟ السياسية األطراف حوار يف قال االممي املبعوث ملاذا

 ... متفق فالكل آخر طرف يوجد ال اذا

 .. هنا تنته مل الكلمات لكن

 طرف يوجد وال أهلية حرب كيف ، اليمن يف قريبة أهلية حرب بواعث ان 2012 سبتمرب بعد ما الفرتة خالل مرة من اكثر كرر فقد

 ؟........ثان

 تمقاال يف ايراده قسب مما وغريها مرت اليت األسئلة تلك من كثري من فهمتها ، اليت اجلوانب بعض هذا مقالي يف معي جتدون رمبا

 ميفكال... اصبت او  أخطأت اني أقول يوم يأتي وقد وخيطي يصيب بشري جهد هي .. يرفضها وقد مين البعض يقبلها قد ... سابقة

 ... السماء من منزل ليس

 ... االحبة أيها عموما

 ابدأ ان قبل

  وطن _اجلميع# و للجميع_لوطنا# جيمعنا_الوطن# اليمن# االم واىل عدن# الدرة اىل رساليت ابعث دعوني

  

 تنتصرين اهلل بإذن الدرة ايتها عدن#

 تقاوم_باهلها_عدن#

 العدني# شعارها بهم فألصقت مشسها وكوتهم ماءها شربوا الذين

 ... الطيب املعدن ذلك

 ... اجلميع ويقبل ... اجلميع مع يتعايش الذي

 ... فيها لساكنني ومعابد نائسك... الكثرية مساجدها جاورت اليت عدن#

 عدن#

 مران وصاحب...سابق ورئيس شرعي رئيس... عليك يتكالب ان احلسناء ايتها أيعقل

 احلزم_عاصفة# عربي حتالف مع خفي حلف يف

 ترعبهم اليت االقتصادية املنارة ألنك انت لتدمريك

 فيها انت عما خمتلفة صورة على دونكيير انهم أم

 لتعايشا تقبلني ال

 املودة يف تعيشني وال

 فيك قادمة لنهضة بصيص أي يدمرون انهم يظنون ام
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 خيزيهم وذلك  التقدم عن تتأخرين رمبا يدمروك لن

 ...كله هذا رغم ستنتصرين الدرة ايتها

 ....فقط ألجلك مات فيك اليوم مات من

 زائل كرسي وجمد سلطة ألوهام ليس

 الكومة تلك من ستنهضني انت

 .. االنسان راية .. العامل راية .. العرب راية .. اليمن راية قلبك يف وترفعني

 .. لإلنسانية موطن انت

 ... نعشقك حنن ولذا

 انسان_انا#

 احبيت

 ... املدينة عن يوم غياب بعد صدمت، اريج مع غادرت ... 2015 ابريل من الثاني

 ... بسماتهم متيزهم ... املقاومة وشباب الصرخة لقوات جلان سوى احد ال.. اخلور يف مررت

 ...تعدها امتار اال بينهم يفرق ال

 مرحية غري بوادر

 قاتل هدوء

 احد ال

 حمالت ال

 خمابز ال

 حبزن... بهمس.. خبوف يتحركون رجال سوى

 .. تقتلنا والريبة غادرنا

 ؟ حيدث ماذا

 ... نتجنبها ان نصحونا اللجان شباب... كريرت دخول من منعنا

 املعال اىل مررنا

 ...  اقل أو مرت مئة وأخرى توقف نقطة بني وما

 هذا يوقف من,, ومبانيها سكانها على كارثة ستكون.. املعال يف معركة حدثت ان ... املعال مشارف على للجان دبابات وجود ارعبنا 

!!! 

 ... الدم وقذائف .. شوارع حلرب بوادر

 ... املاضي اليوم يف انفجر الذي ( املاء بيب) يصلحون وهم دماتاخل عمال من االشاوس الرجال أولئك اال املعال يف جند مل

 ... رءوسهم ألقبل اخرج ان االن متنيت .. احلياء اصابين

 ... باهلها تقاوم فعدن احلياة تستمر لـكي فقط يعملون انهم

 والنساء الرجال هؤالء ... عدن نطفأتا توقفوا ان .. عدن حياة يف األساسي السبب اخلدمي العمل مؤسسات كل يف والنساء الرجال هؤالء

 ... عدن تقاوم لن فبدونهم ينتهي ال الذي الشكر يستحقون..

 .. القذائف تسمع ... معقد الوضع ... منعنا العقبة من كريرت اىل للوصول أخرى مرة سعينا
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 .... كريرت_عدن# عدن# قلب يف حامية معركة

 ... يتساقط عندما عدوا او صديقا يعرف ال والرصاص ، استنفار الةح يف والكل ... اللطف اهلل نسأل ادراجنا عدنا

 ... لطفك ربنا .... الدم سيل يتوقف لن خنشاه ما هذا .... شوارع حرب

 ... املوت رصاصة صادته.. عزيز أو صديق عن نسمع وحنن ... كارثيا.. مزعجا ... ثقيال اليوم مر

 ظننا كما .. اليوم ذلك يهدأ مل

 ... املغرب قبيل تعقيدا كثرا اصبح الوضع

 ... واحد ضوء حتت ظلمة يف ... واحد مكان يف اجلريان ويتكدس ... الصولبان ومعسكر املطار تضرب واجلو ، البحر من بقاذفات واذا

 ... القلوب وختطف ... العمارة ترج الدبيج بتلك حتس

 .. والنكات ، الضحكات نقدم , باخلوف األطفال يشعر ال حتى، اجلو لتغيري سعيا 

 ... عدن على حزين يوم مير هذا ورغم

 .. ضحاياها تودع

 ...احملرتقة ومبانيها

 ابريل من الثالث اليوم ويأتي

 ... قاتل هدوء ... مجعة يوم

 فيه صالة ال.. مغلق احلي ومسجد ... عاصفة بها تشعر اهلواء نسمة حتى ... املدفعية واصوات .. الكالب سوى احد ال للشارع خترج

 .... املدفعية او .... القنص من خوفا االمام يأت مل بل ... مجعة لصالة العدد يكتمل مل ..

 ... صحية غري مزاجية حالة يف جعلين اليوم هذا مر

 فتنةال هذه يطفئ بان دعائي يتقبل وان صيامي يتقبل ان تعاىل املوىل راجيا... اآلخرة مجادي شهر من البيض األيام تلك يف صائم

 ... مهاوخيد

 االحبة مع التواصل عن ... وصميت اختفائي

 الكلمات هذه تطبع اناملي واخذت ... هدأت،عانيته الذي االكتئاب من كبري جزءا ففرغت، معي تواصلوا ، علي قلق حالة يف جعلهم

 .... املقال هذا يف

  

 ... تغري املعركة مسار ان هلم وأقول اشكرهم كنت .. لتعا ان علي يتواصون .. واالحباب واالهل األصدقاء كان.. العاصفة بداية أتذكر

 ... املدينة يف للجميع سيصل عندي سيحدث وما .. وليلة يوم يف االمر ينتهي ولن ... نزوح فانه داري من خرجت وان

 .... سيوقفهم الطريان ... مواقعهم من أصال يتحركوا لن تبالغ ال يقولون امسعهم

 ... ماخشيته وحدث ... رضاأل معركة ليست اجلو معركة

  : البعض قال

 ... هدفها احلزم_عاصفة# حتقق مل اذن -

 : قلت

 هم اهلدف وهذا ... السعودية العربية اململكة على تهديدا متثل اليت والصاروخية اجلوية القوة دمرت .. قالوا وهم حققت بل -

 ! العاصفة متحدث من حتقيقه على اكدوا من
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 ... ريب انزال من البد اذن : قيل

 : قلت

 ال هم.. األساس من مفقود املعركة،هذا ارض يف ازمة وإدارة عسكرية قيادة بوجود اال بري انزال يتم ان ميكن ال.. انزال أي -

 جنود اىل تلقائيا سيتحولون اذ .. معقدة ومشكلة كبرية للتحالف جبهة سيفتح االنزال مت وان ... املوقع طبغرافية يعرفون

 ويف اةواحلي املعيشة وتسيري فيها  نزلوا اليت املنطقة بإدارة ملزمني سيكونون الدولية والقوانني القواعد ىعل وبناء ، احتالل

 ... وخمتلفة جديدة ومقاومة .. كمحتل معهم سيتعامل ممن له سيتعرضون ما عدا... احلرب إدارة منهم مطلوب الوقت نفس

 وهذا ... بالوالء الشرعي للرئيس تدين مينية قتالية وحدات من جلنود اليمن اخلد من مواقع من بري انزال هو هلم بالنسبة احلل اذن

 .... الشرعي؟ للرئيس الوالء تقدم حقيقة الوية أي هناك هل.. هلم واضح غري مايبدو

 يف سهمت اليت ريةوالذخ بالسالح وتزويدهم ... املعركة ارض يف الشباب للمقاومني اللوجسيت الدعم هو به يتحركون والذي الثالث احلل

 اللحظة هذه حتى هلم املتاح هو اخليار وهذا ... املعركة ارض يف املقاومة لصاحل وإدارته املعركة استمرار وثانيا ... أوال املعنوي دعمهم

.... 

 اشهر مخسة حتى املعارك استمرار احتمال التحالف وضع هلذا ... مفتوحة معركة ألرض مواقعها بكل املدينة تتحول ... باختصار اذن 

 ... دوالر املليار تتجاوز شهرية بتكلفة ...

 ...! بشري وقود... وقود اىل حيتاج املعركة هذه استمرار لكن

 اجليش قوات من انها نعلم حنن .. الصرخة قوات سأمسيها اسم أي أو احلوثية قوات او.. لصاحل املوالية القوات ستوقف الضربات هل

 ... عموما ...

 ... واعود قليال سنقفز

 وغريي ذلتوب .. الكارثية واالشاعات .. املشبوهة االخبار نقل يف تسارع جند عدن والدرة .. الكبري الوطن بها مير اليت العصيبة األيام يف

 مليع ذكي اعالمي مطبخ هناك ان انطباعا يعطي... احلرب هذه ظل يف االشاعات هذه بروز لكن.. التضليل هذا انتشار ملنع جهدا يبذل

 ... وترتيب ,,, بهدوء ..

 خريا ينوي ال االشاعات هذه يروج من ان

 .. حاقد انه

 ... حقيقة وكأنها تصبح بتناقلها ولألسف

 ... األمساء بعض عن التجاوز مع األمثلة بعض وسأعطي

 ... انتقاد تلو.. وانتقاد ..احلضارم عن تتحدث رسائل العاصفة من الثالث اليوم يف انتشر

 ... الرسالة مع لةالرسا ومتر

 ... لتناسيها السعي ومع

 ... انذار سابق وبال فجأة

 ... معةاملع هذه وجتنب العقل بلغة احملافظة التزام يف متثلت اليت والسكينة اهلدوء هذا يف نعم ،واستقرارا هدوءًا احملافظات اكثر يف

 منظم بشكل.. القاعدة يد يف الدولة مؤسسات كل تسقط ... الشهر منتصف ببدر مضيئة ليلة يف فجأة.. القاعدة بيد العاصمة املكال تسقط

 ان ميكن ال.. متعمد تدمري .. والسلب للنهب للعصابات املؤسسات بفتح اليوم هذا صباح اول يف هلا ممارسة اول ولتبدأ,.,, مرتب ..

 ... صدفة تكن مل هذه ... هدم يف ناءب يف معركة يف اما.. مقابلة يف مرة تأتي الصدفة ان يعلم فالكل .. االمس وليد يكون
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 هذا من ... اإلرهاب ضد واحدة معركة اىل العامل معارك كل حيول ان يريد من ...داعش مقر هي اليمن تكون ان يريد الذي هذا من 

 ؟ ملاذا.. هم من ... بيننا هم ... شركاء له ام منفردا يلعب وهل ؟ ... ياترى

 ... املدنية اصل وهي القبيلة حضرموت نسيت حيث.. يوم وليد أيضا ظهر الذي القبلي لفاحل صوت يربز ... انذار سابق وبال

 ...ال ... الكفرة.. الشيعة حلرب تتداعى واالصوات

 ؟؟؟ النشاز األصوات ماهذه

 ! ... اليمن حتى وال لعدن وال حلضرموت ال املدني اخلط مع يتناسب ال

 هل ؟... انتشرت ملاذا ... قيمة منها جعل ... االجتماعية الوسائل يف الكبري انتشاراها ... هدف هلا بل.. إشاعة تكن مل الرسالة اذن

 ...! للهدف لتصل.. املفسبكني تناقلها الغباء وبسبب .. للبدء صفارة كانت هي

 االمن جالر بالتحديد فتستهد كانت ... والبيضاء وابني حضرموت يف القاعدة ان ... للتساؤالت مثري وهذا املاضية الفرتة يف الغريب

 السياسي االمن رجال من رجل امام من يوميا متر القاعدة رجال كان ... تقريبا سنة قبل باوزير غيل يف شهرية حادثة ويف ... السياسي

 ريةنا دراجة مرت املقاهي احدى يف الشاي يشرب وهو يوم ويف ... موجود غري انه ابنه يبلغهم وكان ... معها احلديث منه وتطلب

  خوفا ... احد يوقفهم مل .. يعرفهم والكل .. يشاهد والكل ومروا ..برشاش الرجل دم سفك انذار سابق وبال .. توقفت راكبني وعليها

... 

 أسبوعا حديثه على مير مل .. ابي من تريده القاعدة كانت ما اعرف ردد جملسا جلس كلما.. ابيه قتل على املتأمل واالبن أيام مرت

 ... مقتوال دوهوج حتى..

 .. 2012 هلا القاعدة احتالل قبل ابني يف تكررت احلوادث وهذه

 2011 و 2010  السياسي االمن رجل اكثر على القضاء مت

 ... 2012 العام مع اليمن غادروا السياسي االمن قادة كبار ان حتى

 ؟ هم ملاذا : السؤال

 ؟  ورجاهلا للقاعدة لتعذيبهم انتقاما هل

 او

 ؟ .... احد يعرفها اال جيب ملفات هناك ان 

 . اآلن حتى ورمبا ,,, سابقا السياسي باالمن مباشرة غري او مباشرة أما صلة هلم القاعدة قادة أغلب أن سابقة مرة يف ذكرت كما أو 

 ... الرسائل ملوضوع اعود عموما

 .. املوقع وهذا ,, احملل وهذا .. البيت هذا تتهم أخرى فرسائل

 مل.. سنة 100 من اكثر من عدن يف يعيشون .. شيعة وهم ... عدن يف واخلوجة البهرة عن احلديث ذلك من ... سمال تنشر رسائل

 ؟.. السم هذا مرسل يهدف ماذا ... واصلها أهلها من هم .. اليوم يسكنوها

 .. اخل ... تعزي ... يافعي.. ضالعي .. شبواني .. بدوي.. جنوبي .. مشالي عن يتحدثون ثم

 إصابات انها ... بعضا بعضهم يقتلون عدن اهل انظروا فيقال .. أهلهم يهامجوا ان للمقاومة املتحمسون عدن أبناء جيعل  لسما هذا

 !صديقة بنريان

 ... أداء حسن عن يعرب ال النية وحسن .. عدن عن يدافعون انهم يظنون .. نية حبسن اشخاص النريان تلك ينقل من ان والكارثة

 : تعاىل قال

 (نادمني فعلتم ما على فتصبحوا جبهالة قوما تصيبوا ان فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم ان امنوا الذين ايها يا )
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 .. عدن يعرف ال يامن

 ... البعض بعضهم جوار الديانات اغلب فيها استوطنت فيها التعايش مدينة عدن

 النار عبدة .. اجملوس فيها عاش

 اليهود جوار

 النصارى جوار

 املسلمني جوار

 مبذاهبهم واملسلمون

 السنة

 والشيعة

 والصوفية

 فيها ومازلوا عاشوا

 ... وقادتها ,,, ساستها بعدن لعب.. والسلطوية ... واحملاباة .. والتجنيد .. التعليم ذلك يف وساهم ... اخطاء.. املزيج هذا يف حدثت

 نهائيا واحذفها الرسائل هذه امام قف اذن

 نهائيا

 كذب من نضااًل تبين ال

 ... كذب من نضااًل تبين ال

 احلزم_عاصفة# ... للمعركة أخرى مرة نعود 

 ؟ التحالف هذا ولد ملاذا

 ! الشرعية عن دفاعا

 .. من شرعية

 ... وأهله اليمن على حرصا ... الغاها ثم استقالته قدم الذي هادي منصور عبدربه الرئيس

 جيد

 ! اليمن إلنقاذ للجريان تهدعو الشرعي الرئيس وجه عندما بسرعة جاء هذا والقرار

 رائع

 .. بسرعة حدث أيضا هذا ان اصدق ان علي

 .. شخص أي توقعه مما اسرع حدث انه متاما اصدق نعم

 ... عدن اىل الرئيس يصل ان قبل مت له التخطيط لكن

 ... السفراء يتحرك ان صدفة ال.. ينتقل ان صدفة ال وبالتالي 

 ... فقط البدء حلظة هي الوحيدة الصدفة

 ... ومربكة مفاجأة كانت اليت الوحيدة هي

 يف منتخبا مرسي كان األقل على .... مرسي الشرعي الرئيس ضد مصر يف يونيو 10 انقالب مع جادة وقفة هؤالء يقف مل ملاذا حسنا

 ...!!خمتلف السياسي الوضع ان ببساطة اجلواب ، املنافسني من كبري عدد فيه مباشرة انتخابات

 ... حتديدا هذه يف يكذب ومل متاما صادقا كان.. االهلية احلرب من محاية اخلطوة هذه على اقدم اجليش ان السيسي رئيسال قال عندما
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 كرئيس تقبله ال اليت الدولة مؤسسات على السيطرة يستطع مل ... مرسي الرئيس

 حماكم ال

 جيش ال

 امن ال

 ... ال

 مرسي يف يصرخ كان عندما

 .. الدولة يؤخون مرسي

 ... بك يقبلون ال بأفراد دولة تقود كيف.. الدولة يؤخون مل عندما غبيا انك 

 وقراره هرأس يسلم انه هذا يعين .. احليوية املؤسسات يف حتديدا والثاني األول الصف قيادات من ادارته طقم بتغيري الرئيس يقم مل اذا

 ... سبقه الذي الرئيس بيد

 .. لبوانق اجليش جاء .. الوضع هذا يف.. اذن

 السياسية العملية يف ويندجموا الواقع يقبلوا ان فرصة االخوان لدى كان

 قاعدة دائما السياسة يف

 شيء كل تكسب لن

 شيء كل ستخسر لكن

 شيء ال او قليال واخسر قليال واكسب بالتنازل فاقبل

 ... للحرب باهل ليسوا انهم يعلم وهو .. بالسالح يواجهوه لن االخوان ان اجليش علم

 ... احلرب هذه مثرة يكونوا ان اختاروا وهم ... اإلرهاب ضد حربا يصنع ان البد لكنو

 ... مصر يف العكس حدث لو

 ... مرسي مع العامل وقف و

 ؟ ... سورية يف هو ما أمثال بثالث مضاعفة صورة ستكون العربية مصر كانت

 ... وديع ولن... للحكم مبارك يعد مل... مبارك األسبق الرئيس ونشرها انشاءها اليت العسكرية قيادتها اال توالي ال العسكرية القوة الن

 ...أبدا احلكم عن يغب مل نظامه لكن

 ! .. استطعت ان هذا ... جديدة بثورة فعليك.. الغاءها اردت وان ... ثبتت يونيو 10 شرعية اذن

 يف جلميعا سيبدأ الذي اليوم سيأتي وبالتأكيد ... مطالب هلا احلياة لكن ... الشارع يف التظاهر سيستمر... منظم سياسي عمل يف ابدأ أو

 ... جيمعهم والوطن .. للجميع الوطن ان سيعرف والكل .. أحدا ينبذ وال أحدا جيايف ال الذي للحل والعودة املطالب تلك بتقبل.. مصر

 .... كبري الوطن حب

 اليمن يف ... املقابل يف 

 ... املرحلة كرجل هادي منصور بهعبدر للرئيس ننظر وحنن األيام مرت

 .. األخطاء كل حتمل والكل

 .. الدولة مؤسسات يف لقيادات جيدة غري اختيارات منها

 دائما الكفاءة االختيار عامل يكن مل

 ... عموما
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 ... الشرعية ألجل البذل نقطة اىل وصلنا

 قبلهت ال فعليا لكن .. الظاهر يف كرئيس تواليه .. ولةالد مؤسسات قيادات ان تبني ... لعدن الرئيس عودة عند بسيطة ساعات ويف

 ... كرئيس

 املتتالية التحركات يف واضحة بصورة تبني الوضع هذا

 .. الشعيب املؤمتر عن الرئيس عزل هو صاحل الزعيم ارتكبه خطأ واكرب

  . فورا االستقالة لقبول وابالن جملس بانعقاد يسمح ومل... الرئيس على فرضت اليت اإلقامة احلوثي ارتكبه خطأ واكرب

 كله هذا

 ... يولد ان البد الثاني الطرف ان تكتمل الصورة جعل

 ... الدولة مؤسسات كل يف عبث من حدث وما ومغادرتها عدن من التحرك ذكرت كما

 ... الدولة مقدرات حتمي اليت الرئيس جلان اين حرية يف الناس جعل

 .... مقصود لعبث بسيطة صورة

 او

 الدولة إدارة يف ضعف

 التحركات نم حياد يف اننا الصبيحي وبأمر الصبيحي عودة بعد حتى .. احلياد يف ظلت الرئيس توالي انها قيل اليت اجليش الوية حتى

 ... السياسية

 ... احلوار وينتهي يكتمل االنقالب ان نهايتها ستنطلق اليت املعركة اذن

 ... املسار لتغري العاصفة جاءت

 ... اجلو حتركات يدعم يكن مل األرض يف التحرك ان واحد شيء اصفةالع صدم وما

 ... هلجوم دفاع من ستتحول املعركة ان يبدوا وال .. املوقف سيد هو والدفاع مستمر اهلجوم ان الوضع فظل

 ... عدن دخول هي واملعركة

 ... عدن وانتهكت

 .. لحربل وقود من البد ... الداخل من مقاومة انشاء من البد .. اللجان قوة اختفاء ومع

 جديدا يكن مل الصوت والن

 ... الكفرة الشيعة ضد للجهاد الدعوة أصوات تزايدت

 الشيعة غزو ضد ... اكفانهم حيملون املساجد من املقاتلون وبرز

 للجهاد هلموا بان اململكة يف كبار علماء من ترتفع والنداءات

 ... اجلهاد ومحاس

 ... للعقيدة فداء للموت املتحمس الشباب حيرك الشهادة وحب اهلل سبيل ويف

 . الدم سكب من ومزيد ، عاطفي عبث

 تغذيتها مت اليت املقاومة تلك ... واحد عدو ضد لكن خمتلف هدف يف تقف الشباب من أخرى عينة من أخرى مقاومة ناكه أن إال

 ... واجلنوب ... العقيدة الطرفني معها تمعوجي... احلراك اعالم وترتفع ... احلراك شباب وهم .. اجلنوب عن بالدفاع

 ... الرئيس شرعية عن يدافع هؤالء من احد ال واذن

 ... املشهد هذا يف تكن مل اليت جلانه تهم فقط فهي
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 ... جهدهم قدر انفسهم ينظمون وامنا ... مركزية قيادة بال يتحركون مجيعا هؤالء ان ذلك خطورة

 اخلوف 

 .. كذا جبهة.. سوريا يف حدث كما ... قتالية جمموعات ثم .. قتالية فرق اىل حيوهلم عسكرية مركزية ةقياد وبدون أهدافهم اختالف

 .. كذا وجيش

 !!! داعش عن بدال !!!( اإلسالمية واخلليج اليمن دولة.. دايخ) نسميه جديد عنصر ظهور من مانع هناك يكون ولن

 ... املقابل يف

 آخر هدف هلم الصرخة قوات يف املقاتلون يأتي

 ... اليمنية الدولة على وحفاظا .. والعدوان اخليانة من الوطن انقاذ يف الوطين النداء

 ؟.... وأين ومتى يتحركون كيف يعرفون عسكريون قادة يقودهم وهؤالء

 ... التضحيات بلغت ومهما العاصفة توقفهم لن

 تعرف وال .. بالنابل احلابل خيتلط ... وفيها فيها لشوارعا فحرب .. كعدن مدينة مع القتال هو سيواجهنه كابوس اكرب ان صحيح

 هذه يف كاسب وال, يتحمل ان يستطيع من .. االنامل على العض ويشد ,, بوسائله الكل وسيلعب .. العدوة النريان من الصديقة النريان

 ....كثر خاسرون هناك املعركة

 تصفية معركة ... مجل وال ناقة فيها هلم ليست.. معركة يف اليمن دماء هي طرف أي من ... أبنائه دماء من الكثري  الوطن سيخسر

 احلزم عاصفة من الوحيد الكاسب فهي ايران ضد ليست ... اإلرهاب على احلرب هي اليت اجلديدة الباردة احلرب معركة .. حسابات

 املدفوع السالح ستقدم هي.. رياال تدفع لن دائما كررا كما فايران .. والرتاضي املصاحلة توقيع بعد احللف يف قريبا ستدخل ايران و ...

 واليوم أطرافها احد خيضع عندما ستنتهي الباردة احلرب ... العرب ارض يف هنا تكون لن نهائية حرب هناك كانت ان ... مسبقا

 ... بنارهم األرض تشتعل او صلح هلم يكون وقد ... اطراف عدة بل طرفان ليس احلرب اطراف

 ؟ ... ماذا سبيل يف بيته من وخيرج .. سره وينتهك ... معقله سيدك ...االعزل املدني اطناملو سيخسر

 ! ... الشرعية صحيح اه

 اإلرهاب على للحرب دعمه اجليش سيعلن .. املؤسسات فوق اعالمها ترفع وهي القاعدة بروز مع اليوم املكال وضع  ذلك على اعد

 ,,, للموت ةمفتوح معركة ساحة اىل املنطقة وتتحول,,

 املعارك فيها ستدار اليت واملدن ... عدن مدنية هي املعركة يف متضرر اكرب املقابل يف

 الضراوة بهذه القتال استمر فان

 ... عدن مناطق كل يف احلرب اشتعلت ان لكن .. هلا ذهبوا ابني قرى من هم ومن عدن داخل بالنزوح الكثري بدأ وقد أبناءها فسينزح

 ..خارجها سينزحون

 اين اىل

 تشتعل حلج

 تشتعل ابني

 ... تقصف املدن من وغريها

 ... عدن وألبناء اليمنني لكل القاسية الضربة وجاءت

 ... ميين ألي اليمن خلارج اهلجرة منافذ أغلقت

 .. املطارات تدمري بسبب ليس
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 ... االن ... دولة ألي بالدخول ميين أي قبول عدم صدرت األوامر هكذا لكن

 كأي ليست فحربها ... عدن أبناء خاصة.. اهاليهم مصري على يتحرقون ... العودة يريدون اليمن خارج عالقون هم ملن ىأخر وكارثة

 .. آخر مكان يف حرب

 ؤسساتمل سلب او نهب أي يشهد مل .. لبنان يف احلرب شدة يف ان الفرق مع .. الثمانينات يف ببريوت اشبه ستكون استمرت ان حرب

 ! عجيب وهذا ... خاصة او عامة

 احلرب هذه تأتي 

 عدم جةحب ترتفع االسعار... قيمة هلا ازمة هلم بالنسبة.. هنا لإلنسانية قيمة فال.. االحتكار آخر اجتاه يف بالعبث السوداء السوق تبدأ و

 خاصة ،الكبري ويهان ... العزيز ويذل ... للمال بالطلب االيادي ستمتد ... واألنشطة االعمال توقف ظل يف ستكرب واالزمة... املواد توفر

 .. األمور تستقر حتى انتظار مرتب الشرعي الرئيس مينحنا ولن ... انشطته توقفت الذي اخلاص القطاع يف يعملون واغلبنا

 !  لطفك اللهم

 فأطفئها فتنة انها اللهم

 الوكيل ونعم اهلل حسبنا

 ... النظام يتغري مل الرئيس تغري بساطة بكل

 بذكاء السلطة يف معركته يدر مل فالرئيس 

 .. معه يتحالفوا ان احللفاء من طلب ثم احللفاء ضد حتالف

 ؟ امل بصيص هناك هل

 ... الكثري هناك نعم

 تتوقف ولن ... تتوقف مل اليمن يف احلكمة

 الكثري وسيقدمون يقدمون

 ... الطاولة على املبادرات

 ... واخلارج للداخل اليوم ورساليت

 ... الوطن خسارة من بكثري اقل قليلة خسارة

 .. مدننا تدمري أوقفوا ...والتحالف هادي وإىل  صاحل او احلوثي واىل

 عدن تدمري أوقفوا

 اليمن تدمري أوقفوا

 .... رشيد رجل منكم يكون ان البد

 احلزم_عاصفة# مع لست انا نعم

 ... الوطن لنا واتركوا دمروه احلوثي تريدون انتم

 ... السابق تقديري يف أخطأت كم ةالعاصف علمتين انها رغم

 .... ادارته حسن ويف... لألمور الرئيس تدبري يف

 !برجمه إعادة او ... املصنع وضعية اىل إعادة تريدون فكلكم.. التعليق يف تستمروا ان ارجو، ترتنح اليت األحزاب اما

 تهملصم يعودوا ان يفضل ... سكره من افاقت كأنها وصاحت سكت الذي األحزاب بعض

 ! فيها حنن ما بالء يكفينا..
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 العاصفة هدوء بعد مبادرة اهم 

 ؟  تقبله تعد مل فيها املؤسسات قيادات دولة يدير ان يريد كيف ،انقسام فيها صار شرعيته الن ...الشرعي الرئيس يتنحى أن

 ...! شرعية هكذا قطفلتس ..... البلد تدمري على وال اليمنيني جثث على شرعي رئيس بعودة اقبل ال كمواطن انا

 يطفئها؟؟ ان اهلل نسأل فتنة انها الدم هذا يوقف ان مبادرته

 .... اليوم كذلك كلها تعد مل معه وقفت اليت والنفوس

 وطنيته يف اشكك ال انا

 األداء حلسن تؤدي ال النوايا حسن لكن

 ... قرار القيادة

 ... حكمه يف سنوات 1و

 رسالة لتعطينا العشرة األيام جاءت

 .. القرار ميتلك ومل االختيار حيسن مل انه املاضية العشرة األيام ثبتتا

 موقف هلذا العدة يعد مل انه املاضية العشرة األيام اثبتت

 الرئاسة او للنظام الداخلي البيت ترتيب يعد مل انه

 وسكت حوله اخليانات و االختالالت تلك كل شاهد

 مقامهم ورفع وثبتهم بل

 ... خانته جمموعة اجل من كلها اليمن ويعاقب

 ؟؟ اجلاني بتهمة الربي حياسب ان يعقل فهل

 ... احلطب عود ككسر اال الضرر من ميسه مل واجلاني

 ؟ ... النزيف هذا يوقف رشيد رجل من هناك فهل

 ... اليه واتوب القيوم احلي هو اال اله ال الذي العظيم اهلل استغفر

 اهلل استودعكم

 بهاحب اجتمعنا اليت عدن من

2/2/2015 
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 احلرب صناعة ...... العاطفة اىل العاصفة من

 القصف_حتت_عدن#

 القصف_حتت_اليمن#

 ... احلزم_عاصفة# العاصفة بداية من الثالث األسبوع مدخل

 او يزالتح عن بعيدا موضوعيا أكون ان جبهد واسعى ... اشاهدها كما لألحداث جهدي قدر وناقال ... إجابات عن باحثا معكم ومازلت

 ... االن مرفوض فكالهما ... احلياد

 واياكم سعيي وهذا احلقيقة عن باحثا

 ... اليمن وخارج اليمن من احبة من مساندة .. رسائل األخرية الفرتة يف تلقيت االحبة أيها

 سالميةاإل اجلامعة افتتاح ماعالنه يف ملساندتي ، السين_الفقه_تطوير_مركز# يف السادة إشارة اذكرها ان تهمين اليت الرسائل اهم ومن

 يتال االختالالت تلك ومعاجلة ، واالحكام للنصوص الديين الفهم تصحيح يف متخصص علمي أحباث مركز تكون ان تسعى واليت ،

 بدال تاليوبال ، علم من وصلهم مبا اجتهاداتهم امنا وهي ... قرآني نص انها على يتبعها الكثري ومازال اإلسالمي الفقه علماء من ورثناها

 يف نظر وجهة جمرد وهي ، الدين هي انها على كامل جليل تنقل اليت األخطاء من الكثري عن الغبار لنفض لالجتهاد الباب فتح من

 فلرتال ولنا هلم بالنسبة وهو ( الكريم القرآن) العاملني رب كالم والتحري البحث يف األساسي واعتمادهم .. ما وقت ،يف ما قضية معاجلة

 ... شيء يف الدين من وليست تتبع صارت اليت الشوائب تصفية فيه يتم ان جيب الذي

 ... خريا اهلل جزاهم ... دينه لنصرة خطاهم وسدد لطاعته اهلل وفقهم

 احلاد تاملواصال تكلفة وارتفاع ، البرتول توفر عدم بسبب ، املقبلة األيام يف تنقطع رمبا اليت مشاهداتي لكم سأنقل... العاصفة اىل نعود

 ...! العربة تكسي ألنشاء جماال افتح او ، للتنقل سأستخدمها رمبا ، حصان او محار جيرها عربة عن للبحث وسأسعى ،

 : االتي امام اننا فوجدت ... الطرقات يف املقاتلني نقاط على اركز اخذت .... حتديدا ابريل 2 يف

 كريالعس بالزي عليهم وتتعرف ... والعسكرية األمنية املواقع يف تمركزت اخلاصة القوات او القديم املركزي لألمن حمدودة نقاط -

 املركزي االمن لرجال املعروفة وباللهجة

 الزنة يرتدون .. البدو للهجات قريبة بلهجة يتميزون اقل او عشرا الثامنة دون اغلبهم اشخاص فيها ينتشر أخرى نقاط -

 ... احلوثي مليشيات من انهم... الصرخة شعار وحيملون عسكري جاكت وعليهم ( اليمنية املآزر) املعاوز او ( اليمين الثوب)

 سحنة زهمميي واملدرعة كالدبابة عسكرية اليات ميتلكون وهم .. عدن أبناء من السلفية شباب فيها يتمركز املديريات بني نقاط -

 ..اغلبهم يف القصرية والقمصان اللحية وتلك عدن

 زيهم طبعا.. اجلامعة سن و الثانوية نهاية املراهقة سن يف الكل اقل مل ان واغلبهم عدن بشبا فيها املديريات داخل نقاط -

 ... مدني

 ... القبائل جلان او ، هادي جلان من جلان أي وال ، اجليش من جنود ألي نقاط أي يغيب املشهد هذا يف

 ، اراانتش األكثر احلوثي مليشيا ، بالكبري ليس وعددهم ، عليها سيطرت اليت مواقعها من تتحرك ال املركزي االمن قوات ان االحظ كما

 عن ذلك ليعرب املركزي االمن قوات مع بقوة تندمج احلوثي ومليشيا ، اقل اراهم بل ... سنة 11ال دون ذكرت كما اغلبيتهم ولكن

 .... لصاحل املوالية والقوات احلوثي بني حتالف
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 العدنية_املقاومة# انها يتجاهلها الكل ، املقاومة من جديد نوع عن ليعربوا عدن أبناء من السلفيني مع بقوامه عدن شباب يندمج كما

 .. احملافظات من كثري يف اليمنية_املقاومة# من جزء هي واليت

 الوقت عم هذا يتغري ومل .. مواقعهم على تسيطر جمموعة وكل ... بالنابل احلابل اختالط امام اننا ... غريبة صورة لي ينقل املشهد اذن

 . مستمرة فالعاصفة... للمحافظة التحتية البنية يف واخلسائر الضحايا عدد الوحيد املتغري ... املستمر القصف رغم

 ، ةاحملافظ يف حيوية مواقع وتدك  بالنابل احلابل خيتلط ذكرت كما احلرب ويف ، حمددة مواقع قصف فيه ليتم التالية األيام جاءت

 ... املالبس جتار كبار احد خمازن منها ، املعال يف الصوامع امنه ، مايو 22 ملعب منها

 هذا عند تتوقف ال االضرار طبعا

 بدأ حتى ... احلراسة وجود ورغم السكان غياب مع بالكامل نهبت سكنية فلل ... سكانها غادرها اليت املواقع يف السرقات انتشار

 ... الكهرباء بانقطاع تضررت املناطق ان رغم للبيت عودته بقرار السكان بعض

 يجدف .. املال ميتلك من اال ، الكبري ويهان العزيز يف يذل ... كبرية ملهانة سيتعرض الالجئ او فالنازح ، اللجوء او النزوح من اخلوف

 وما دولال بعض مطارات يف العالقون اليمنيون وجه ما وهذا ، لإلرهاب كمصدر اليمين مع تتعامل الدول كل ان خاصة،صاغية اذن له

 السكن هلم وفروا و ، أهلهم كرامة لصون جتمعوا حيث ، الدول تلك يف وشبابه اليمن أبناء من مبادرات اال ذلك موقفهم من انقذهم

 ! يقاوم_باهله_اليمن# الن ... واملعيشة

 لعملا روح قوية بصورة برز ... اومةواملق احلياة يف لالستمرار عدن# أهالي يف القوة تلك برزت ...عدن# يف نسمة املليون قرابة وجود مع

 ... تقاوم_باهلها_عدن#  البقاء ألجل

 توجاء ، عدن يف احلياة الستمرار تسعى اليت ... وغريها ومياه وكهرباء اتصاالت ، املدنية املؤسسات موظفي اىل ، البيت يف االسرة من

 ةواخلضرجي البقاالت أصحاب عدا.. وظمران احلجاز افتتاح ليعاد ، كاملنصورة االمنة املواقع يف ، األسواق فتح يف اجلميع من مبادرات

 تحلف العمقي وتبعه الكرميي من مبادرة جاءت ، واملصارف البنوك مجيع عمل توقف ومع السوق لتحريك النقدية للسيولة احلاجة ومع ،

 ... عدن يف ألسر الواردة احلواالت الستالم موقع

 واغاثة ، عدن ودفء عدن كاغاثة ، املتضررة االسر لدعم مبادرات انشاء يف الشبابية اجملموعات تبدأ حيث ، هذا عن االمر يتوقف مل

 اليت جحل عنهم تغب ومل .. عدن يف املتضررة لألسر املعيشة وسبل الغذائية املواد لتوفري ... وتعز عدن من انطلقت اليت وغريها ... حلج

 ........ العالجات توفر دمعو اخلدمات انقطاع من احلوطة عاصمتها تعاني

 تقاوم_باهلها_عدن# اكرر باختصار

 قاومةامل وتربز ، اليمن# هو يكون ان يريد لكونه وامنا ، اليمن من كجزء ليس للحوثي، الرافضة اليمن يف للمقاومة امتداد هي املقاومة ههذ

 املؤسسات على السيطرة يف التمدد من احلوثي ملنع ، صنعاء# رأسها وعلى اليمنية احملافظات اغلب يف املدينة املؤسسات داخل من

 لسيطرةا هذه بعد من برزت املشكالت وكل... واألمنية العسكرية املؤسسة على سيطرته يكفي انه يرون ،فهم انهياراها ملنع للدولة املدنية

. 

 :ابرزها حمافظات يف قبائل بها قومي واحملافظة املدن اطراف يف للحوثني جتمعات ضد موجعة ضربات عرب نوعية مقاومة ويليها 

 اب

 البيضاء

 مارب

 اجلوف

 شبوه
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 كذل لفهم وسأسعى ... كاملة قتالية عملية اطار يف مباشرة ملواجهات العمليات تلك حتول ال القبائل تلك ،جيعل ما شيء هناك لكن

 ... معكم الحقا

 لعتاند واليت... اجلرحية احملافظة تلك يف دائرة رحاها زالتما واليت الضالع# يف بشهور االحداث وقبل فرتة من ضارية معركة تربز

 . قليلة سنوات من

 : كثر ضحايا فيها يسقط أخرى مقاومة هناك

 تعز

 احلديدة

 كتل مواجهة يف قمع هناك املقابل يف... اليمنية الدولة عن الدفاع اطار يف مستمرة واملقاومة وووووو اعالميني. صحفيني من مقاومة هناك

 ... القتل وهي األعنف اىل املنع وهي طريقة ابسط ،من ومةاملقا

 للعاصفة نعود

 ... احلوثي اقتالع يف االن حتى العاصفة به قامت الذي ما اذن

 خالل من اململكة حتاول وبالتالي ، األرض يف معركة مقابلها يف هناك تكن امل نتائج أي حتقق ان ميكن ال اجلو معركة ان دائما اكرر

 يف قوة تشكل ان حتاول أخرى جهة ومن ... املستقبل يف او اليوم معها مواجهة خلق يف تسهم ان ميكن مقدرات كل ربض التحالف

 هو للتجمع اليمين اجليش لقوات اهلمة لشد تسعى ان هذا ومن ... استسالمه يعلن احلوثي جلعل املطلوب التوازن لتحقيق األرض

 ... الربية املعركة خلوض تحالفال وقبة الشرعية قبة حتت لتكون والقبائل

 ! االن حتى هذا يتم ومل ... معها للتعامل األرض يف انزال قوات أي لتتمكن األرض يف مركزية قيادة تشكيل األخرى خياراتها ومن

 واشياء ... رضملعا سيتحول املؤيد حتى وتلقائيا ذكرت كما احتالل سلطة اطار يف التحالف سيدخل ذلك غري يف الربي االنزال خيار الن

 ... كثرية

 ؟ أهدافها حتقيق العاصفة استطاعت هل بالتحديد أسئلة هناك

 ... ضمنا واملعلوم به املصرح ام الرمسي املعلن... نتحدث اهداف اي عن سيتغري السؤال

 واحلوثي لصاحل املوالية االمن قوات استسالم اىل الوصول ... ال رمسيا املعلن

 ! فنعم والتحالف اململكة على اخلطر مكامن تدمري ... وبامتياز نعم به املصرح

 ... للجميع احلامسة ألنها ،  عدن_معركة# ألهمية .... لعدن اعود دعوني ... طويلة القصة مازالت 

 األوىل من بكثري اشرس وهذه ، ومتددهم الشيعة ضد دينية عقدية مقاومة وجتمعها ، عدن ألجل عدن شباب من محاسية مقاومة هناك

 ... املعركة يف الفيصل نقطة هي...

 ... الدين على للحفاظ عقدية احلرب ان الرئيسية احلرب مسعر تكون ان البد وهنا

 يف معركته االن واالبرز .. عدة مديريات يف ينتشرون وهم هؤالء مع كانت احلوثي صاحل حلف قوات واجهتها معارك اشرس كانت ولذا

 يف الشباب جيعل ، القتالي احلماس هذا، املوت قتال تقاتل انها اال للمقاومة البسيط السالح فرغم... التواهي اىل املعال امتداد القلوعة

 ...ظنهم حبسب شهادة املعركة هذه يف موتهم الن ، احلوثي صاحل قوات ملواجهة وحماولة دائم استنفار حالة

 نوبيةاجل املقاومة اعالم حتى وال ، الشرعي الرئيس وال التحالف ماعال ال احد يذكرهم مل املقابل يف لكن ... بالدم التضحية الشباب قدم

 من دماء املعركة يف اجتمعت فقد ... اليمن ابن هو .. عدن ابن هو املعركة هذه يف ضحى فمن ... معكم لفهمها سأسعى ،وألسباب

 كانت خاصة نكهة هلا املقاومة هذه ... مه يرونه كما وصاحل احلوثي مع اإليراني احللف ضد ... عدنية مجيعها وهي عدة حمافظات
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 يف همبعض وسقط سبق قد شبابهم  ان رغم كقيادة ... اإلصالح حزب  اخلط يف يدخل للمعركة املتتالية االحداث مع... عدنية# توليفتها

 ,, املقاومة هذه

 ... للتحالف تأييده اعلن احلزب ان اجلديد

 حلريقا ويستمر لألخرين يستخدمه وقودا احلزب يكون ودائما .. طريقا ختتار اإلصالح حزب ةقياد ان أرى ما دائما.. البسيطة وملتابعاتي

 ... احلزب هذا يف

 ! 2002 قبل ما حازها اليت ...... شعبيته يفقد هذا رغم

 انجل او القبائل او يشاجل عن دائما احلديث ملاذا ... املقاومني الشباب هؤالء لدعم مبادرة يف يبدأ ال الشرعي والرئيس التحالف ملاذا

 ... هادي جلان ... سوى الحد تصل ومل ، تستخدم مل انزلت اليت النوعية األسلحة حتى ...؟؟ هادي

 ... إعالميا هلم يروج ،ولن بالسالح هؤالء يدعم لن التحالف باختصار

 ... سأذكرها ... أخرى بطريقة سيدعمهم نعم 

 ؟ ملاذا

 لساعةا حتى هذا يتغري ومل ، كإرهابيني اجلهاديني السلفيني مع تتعامل أمريكا القائمة رأس وعلى ومصر السعودية رأسه وعلى التحالف

.. 

 ؟ ملاذا... نعم .. قادم املدد وان .. واجلهاد القتال على وحتفيزهم االن استخدامهم يتم

 صاحل من سلي.. للشرعية املوالي واجليش بائلالق باستخدام او باألنزال أرضية قوة لتكوين ، طريقة اىل الوصول التحالف يستطيع حتى 

 من تحالفال يتحمله مبا التحالف طائرات تتحرك وبالتالي، احلرب وقود ليستمر عاطفيا، سيغذيهم ،باالنكسار هؤالء يشعر ان التحالف

 رمبا رادأف بضع وجتمع . هناك ةومدرع ... هنا دبابة يدمر لكي وفقط ... أيضا املرتفعة التكاليف ذات قذائفه ويسقط ... للطلعة تكلفة

 .... آخر مكان يف احلوثي صاحل حلف قوات من  واحد فرد

 ... الدبابة هذه ماحول ستدك وطبعا .. دبابة فقط لتدك طائرة تتحرك ان احلرب يف كارثة هذه طبعا

 مركزية قيادة وجود ولعدم ... والعتاد دةالع بسبب ... املباشرة القتالية املواجهة عن ضعيفة األرض يف املقاومة ان على يدل هذا الن

 يف سراديبو ، انفاق لوجود بقوة إعالميا الرتويج يتم االحداث تلك وراء التفتيش يتم ال حتىو... األرض يف القتال وتوجيه املعركة إلدارة

 نيةب قصف ما ان وسريى للموقع التوجه ميكنه عدن# يف مواطن ألي الدعاية هذه زيف كشف ميكن واليت .... قصفت اليت املواقع تلك

 ... واحد رمبا أو ... مسلحني مخسة او أربعة فيها عابرة ودبابة حتتية

 عن املصري شاجلي نشرها الصور تلك ان سيكتشف انرتنت مستخدم وابسط ، االنفاق لتلك صور تصدير يتم العملية لتربير السعي ويف

 .... دمرها اليت و غزة انفاق

 الرئيس ان ينتع ... قريبة البحر ومياه ، ملحية أرضية يف .. بالكيلومرتات مساحات يف فيها التحرك دبابة تستطيع نوعية انفاق وجودف

 ثابتا علهجت بطريقة مبنيا سيكون االنفاق من النوع هذا وبالتالي ... القتالية املنظومة بناء يف العامل دول تفوق قدرات ميتلك كان السابق

 !!أيضا األرض من التفجري يكن امل ... السماء من قصف عليه يؤثر فكيف .. دبابة جوفه  يف لتتحرك

 قوات ودفع .. هلجوم دفاع من عدن يف املعركة وحتويل للقتال األرض يف قوة إجياد سرعة التحالف على يفرض النوعي الضغط وهذا

 ... املدينة اطراف اىل للتدحرج واحلوثي صاحل حلف

 لقتالا عن والتوقف باخلذالن املقاومة فتيان يشعر ال لكي ... وكذا كذا وعن للجيش قيادة تكوين عن ، ماتمعلو بتصدير االعالم ويقوم

... 
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 دخول بعد منه افلتت واليت ، اإلصالح قيادات من للتخلص ، وصاحل للحوثي فرصة جاء والذي ... اإلصالح_حزب# اعالن وجاء

 ... 2012 سبتمرب صنعاء

 التحالف الن ، صاحل السابق الرئيس مع يلعب التحالف ان اشعر أحيانا بل ، أصال اإلصالح حزب امر فالتحال يهم ال بالتأكيد

 هم ، هاديةاجل السلفية مثل مثلهم هم بالتالي،! معهم يتحالف فكيف يصفهم كما اإلرهابيني لإلخوان امتدادا اإلصالح يعترب بأغلبيته

 اناخو من للتخلص ... بالتحديد االمر هذا يف وصاحل للتحالف واحدة واملصلحة ..االنتظار اال التحالف هلم يقدم ولن ... للمعركة وقود

 . اليمن

 األمنية عاملواق على السيطرة اىل الوصول يف ورغبتها املعركة، انهاء تريد فهي أهدافها لتحقيق التقدم عن القوات تتوقف مل املقابل يف

 يف يسالرئ وقصر ، الصولبان وارضية املطار من بقي ما على اليد بسطت وقد ، احلالي جيةاالسرتاتي هدفها هي احملافظة يف والعسكرية

 كوينلت بقوة يسعى التحالف, التواهي يف السياسي واالمن فتح معسكر على السيطرة لديها بقي ، حقات يف اجلمهوري والقصر اخلور

 ،تتعاون لاملقاب يف انها اال احلوثي مليليشيات تتصدى القبائل ان رغم... منهم طويال وقتا يأخذ هذا ان ويبدو ... األرض يف قتالية جبهة

 ملو .. مواقعها محاية يف تستمر وهي ، اجليش مع قتالي حتالف تكوين القبائل تلك حتاول ومل ، تقاومه وال اليمين اجليش قوات مع

 ! اجلميع من مستغربا المرا جيعل ما هو اجليش مع جتاوبها ان اال ... مواقعها خارج للمواجهة تتحرك

 .. بضراوة قاتلهاوت املليشيا مع القبائل مشكلة بالتالي... املسلحة الدولة قوات بني وتفرق .. احلوثي مليشيا بني تفرق القبائل -

 . الشرعية الدولة مؤسسات من جزء والثانية دخيلة فاألوىل... اجليش قتال عن ومتتنع

 األرض على نزل وإذا بذلك تصرح وامل عدوان به يقوم ما وتعترب التحالف اىل بقلق تنظر بطبيعتها القبائل ان الثاني اجلزء -

 ... حمتلة او ، معتدية كقوة معه ستتعامل

 على صحتر وبالتالي ، املرحلة قيادة يف ضعيفا تعتربه لكنها ... وتدعمه الشرعي الرئيس تقبل القبائل ... الثالث اجلزء -

 مليشيا ضد هجوم معركة يف تتحرك ان خالهلا من ميكن ، اجليش من تربز قوية قيادة نتظارا يف اجليش بقيادات عالقتها

 ... احلوثي

 الوالءات ثم... حتكمه فالوالءات ، الوطنية كامل الوطين اجليش ليس انه نفهم ان علينا اليمين اجليش اما

 ,,, األمحر حمسن علي اجلنرال والت اجليش اغلبية

 ... علي امحد بقيادة مجهوري حرس وقوات خاصة قوات كون اجليش وضع تصحيح من وبدال صاحل ئيسالر بدا حني 2002 حتى

 ... حمسن علي ... اخلصم احلليف من للتخلص منهم حماولة يف ... جديدة والءات وتكونت

 .. 2011 احداث بعد املوقف سيدة هي املواالة هذه وظلت

 عبةل بنفس اللعب الشرعي الرئيس من حماولة يف .. معلنة غري بصورة ، احلوثي مع السابق الرئيس مع الشرعي الرئيس حتالف جاء

 حيث .... 2012 العام احداث يف به بطشا اللطمات اشد تلقى الذي اجليش يظنه ما وهذا ... والتناقضات التحالفات السابق الرئيس

 السلطة من قادم للحوثي الدعم ان يرون وهم .. افظاتواحمل املعسكرات اسقاط اثناء احلوثي بسبب 1000 من اكثر رجاله من فقد

  . كاملة حروب 2 خالل للحوثي مقاومتهم على تأديب وكأنها السابقة والسلطة احلالية

 مهل برز وملا ... قياداته من العديد وخسر... واحلوثي صاحل حتالف قبل من اللطمات عليه وتتالت النفسي وانهياره ، اجليش انكسار

 يقول وكأنه حيدث ما جتاه حياد وضعية يف اجليش جيعل الذي وهذا .... بينهم وجوده يستمر مل ، الصبيحي مساتهم حيمل منهم قائد

 !لنا ملك هي اليت املؤسسات يدمر حليفا وادخلت .. ؟.. ندعمك فكيف الرئيس أيها قتلنا يف وساهمت صمت :الشرعي للرئيس
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 نوع هوف.... لقيادته قابل غري انه اال هادي الرئيس بشرعية يقر فاجليش ، الشرعية ادتهملقي اخلضوع يفهمون جنود وألنهم اجليش نعم

 ! املعلن غري التمرد من

 او كومةحل سلطته نقل اختيار خيار يضع ان عليه بل ... للتفاوض كاطار الشرعي الرئيس عن التخلي عليه التحالف ان يبدو بالتالي

 سرتي اهلل ... واجليش القبائل مشل مل على قادرة شخصية اختيار عليهم وسيكون .... اشرافهم تحت انتخابات الجراء الضغط أو هنائب

 خري يكون ان تعاىل اهلل  من نرجو.. قيادات اليمن يف هناك ... ال بالتأكيد... الرجال خلصت يعين .... حمسن_علي# لنا يرجعوا

 ... اهلل شاء ان القادم بروزها يف اليمن

  

 احلزم_عاصفة#  ستستمر... ذاه يتم وحتى

 كتل سكان كل على الضغط هو الضغط هذا اثر سيكون ، ينسحب لكي املدينة يف اخلصم على تضغط ان اردت وان ، معقدة املدن معركة

 على قائمة املدن والن ، السكان على اخلناق ويضيق ، األنشطة من الكثري وستتوقف سيستمر الضغط ان ، أوضح مبعنى ، املدينة

 ... منها النزوح بروز يف ستسهم اخلدمات انقطاع ... اخلدمات

 ... همبرحيل مبشرا الضغط سيكون ، امثالي واعماهلم انشطتهم وبتوقف ، واخلاص احلر القطاع يف فيها العاملني اغلب عدن يف واملشكلة

 لسعوديةا الرياالت بعض بينها يضعون ولو ... لطائراتبا علينا التموين بألقاء التحالف يقوم ان اال ... برمحته بنا يلطف ان اهلل ونسأل

 ... ابتسم# اذن ! جيد شيء هذا

 واليت 92 حرب وتلتها ، والزمرة الطغمة بني 12 يف بدأت ملعركة مستمرا انتقاما تبدو هذه املعركة ان يشعر انه بفكرة لي ملح احدهم

 الطغمة مع اليوم يتحالف صاحل الرئيس ان ميكن فهل ... صاحل سابقال الرئيس مع الزمرة حتالف حيث أيضا 12 حرب اثار فيها برز

 ! رمبا... الوارد غري االن هذه من دعونا ...... شغاله املؤامرة نظرية ... الزمرة ضد

 ماك ذكره مت ما بسبب اجليش قيادات معه تتوافق مل حيث ، األركان كامل انقالب صناعة يف ينجح مل السابق الرئيس ان هو الوارد 

 نم مدروسة تكن مل التالية اخلطوات وبالتالي ... احللف هذا من احلالي الرئيس انسحاب يتوقع مل احلوثي مع حتالف وعندما ...يبدو

 شعورها ، باستمرار عنه تدافع ظلت اليت الدائم حليفها وهو صاحل من اململكة تقبله لن احلوثي فدعم ... بينهما االزمة جتاوز يف الطرفني

 يكن فلم ... ؟! اليمن يف احلاكم هو وصار وصل لو ماذا البداية من ، للمملكة عداوته بوضوح يعلن فصيل مع بالتحالف ذهلاخ انه

 ... التحالف هذا فجاء ... املستقبل يف حملاربتها احملتملة القوة كل لدك الية عن البحث سوى جمال أي للسعودية

 ثباتأل بامتياز سياسية معركة وامنا ... شرعية معركة وليست ، دينية معركة ليست .. ناليم يف املعركة ان يدرك التحالف بالتأكيد

 ... معينة توجهات

 الصني الثاني وطرفها ، وحلفاءها املتحدة الواليات األبرز طرفها يف ، اإلرهاب على احلرب الباردة احلرب معارك من جزء املعركة فهذه

  . الطاقة حرب هي 2001 من معاملها بدأت تدار خفية معركة هناك... وحلفاءها وروسيا

 امامها وضعت املتحدة الواليات لكن ، الدائم احلياد من الوضعية هذه تريد ال هي ... اهلند هي ، بالقوة احلياد وضعية يف قوة هناك

 ُقمع يف فجعلها ... معني اجتاه يف اهلندية القوة بروز لعدم الضاغط هي الباكستان لألسف نعم ... الباكستان جارتها هي .. مزعجة عقبة

 ... احلياد

 لب... خاسر او منتصر فيها ليس احلروب من النوع وهذا ... التوازنات حرب ، وامنا والتغيري الكسر اجتاه يف حرب ليست احلرب هذه

 وتربز .. واحلماقات األخطاء من بالكثري تتميز السياسية احلروب من النوع اوهذ ... اجلميع من تنازالت فيها ، وسطية حلول هناك

 ... االعالم يف محاقاتها

 احلزم_عاصفة#
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 بـ الينا جاءت

 الشائعات_عاصفة#

 وطورت

 االعالم_فربكة#

 ادواتها

 مصدق_خليك#

 مراسلني لديهم يوجد ال احملايدة ولألطراف ، حتديدا للتحالف االعالم وسائل كل ... االن للمعلومات مصدر االشاعات جيعل الذي ما

 على حصل وامنا احلدث موقع يف أصال يكونوا ال قد والذين املعركة ارض من املراسلني من يصلهم ما على يعتمدون بل ، فهمطر

 ... يوالواتس يالفيس التبادل بوسائط املعلومات

 ذهه ان سيقال حياناأ ، الوسائط عرب تبادهلا يتم ... يكشفها ان صحفي او باحث او متحٍر ألي ميكن واليت املغالطات من كبري حجم

 ... احلرب يف اخلدعة من جزء

 ... مايقوله يعارض صوت أي ومينع بل .. معها يتعامل واحلوثي صاحل حلف الثاني والطرف وخاصة

 ..... عدن# باملدينة تضر الشائعات هذه ان جيد املتابع لكن

 ... واملصايف والكهرباء املياه املدنية مؤسساتها عن تتحدث شائعات

 .. سلعها وخمازن التجارية مراكزها عن تتحدث تشائعا

 شركاتها عن

 مطاعمها عن

 اطراف لدى وقبول دور هلا جمتمعية شخصيات عن

 طرقها عن

 وعن وعن عن

 عدن# عدو واحد طرف فقط... املواقع هذه تدمر او تدك عندما يستفيد من

 عبر حيدث االثناء ويف ... الكذبة ليكتشفوا املقاومة بابش فيتوجه .. كذا موقع يف احلوثيني من جمموعة وجود عن تتحدث اشاعات

 ... العزل للمدنيني وإرهاب

 ... قدمية واحداث أخرى مواقع يف حوادث من اخذت انها جتد تتابعها عندما ضحايا عن صور نقل يتم

 طقةمن عن والغض منطقة لتمجيد.. ياملناطق االنتماء بسبب ضحايا أمساء جتاهل ويتم سابقة فرتة يف ماتوا هم ضحايا أمساء نقل يتم

 عدن# ضد اشاعات حرب اال ليست هذه بالتأكيد

 ... نةاملدي من يكن مل فيديو او صورة من اكثر عرضت (أرى انا) يف احلدث العربية ان حتى تبادهلا وسرعة تناقلها سرعة يف اإلشكالية

 ... ومتابعة تدقيق فريق لديها يوجد ال انه دليل

 ... ودقق واسأل ... فاتركها شككت ان .. املصدر عن احبث تأكد .. االشاعات لنقل وسيلة نفسك من جتعل ال املناشدة وأكرر

 وةق وصول ... عدن يف سيكونون وساعات ابني اىل القبائل دخول .. نوع من املقاومة الستمرار املقاتلني لدفع آخر نوع من شائعات هناك

 هفي الذي انتشر صوتي تسجيل واشهر شيء ال األيام ومتر ... كذا يف واسلحة معدات من بري انزال ... كذا موقع يف مصرية عسكرية

 عدن# ومعركة ... الساعة حتى التسجيل يف ذكره الذي املدد يصل ومل ... احلرب أيام ثاني يف وصل.... ( ياسليمان) لصديق نداء

 ... مستمرة
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 ؟ احلوثي تقدم توقف لن اجلوية الضربات ملاذا 

 ... السالح خمازن دمرت ... واالليات املعدات من الكثري دمرت ... ودمرتها ... اليمنية الدولة منشآت طالت اجلوية رباتالض

 ... لصاحل املوالية االمن وقوات احلوثي عدد من قلص كم كله هذا لكن

 املقاتلني من  الطريان اسقط كم نبحث املعركة من يوما 15 بعد

 .منهم احلد او .... انهاءهم سيتم متى ... اليمن كل يف املقاتلني آالف تفوق ليةقتا قوة عن نتحدث وحنن 

 ... سعريا تزيدها وامنا ... املعركة تنهي ال اجلو معركة

 ... منها ختفف ... تقدمها تبطء

 احملافظات ومعم يف... طفال 21 منهم ، األسبوعني خالل يف فردا 520 اليمن يف املعارك ضحايا فإن املتحدة األمم حسبو

 ... األطراف مجيع من جريح 1200 و ، االقتتال يف األطراف مجيع من قتيال 212 هناك حتديدا عدن# ويف

 ... تقريبا املعال يف 12 و كريرت يف مدني 11

 ,,., تعاىل اهلل على ونياتهم لقتالنا الشهادة يكتب ان اهلل نسأل

 ....املباشر االقتتال بسبب تقع القتلى اغلب

 احملافظات كل ويف اليمن يف النزاعات ضحايا فإن للدراسات ابعاد وحسب 2012 للعام ادراجنا سنعود فقط احلرب هذه نلوم ال ىوحت

 ... قتيل 2000ل وصل

 االخر واجلزء ، وصنعاء ومارب وعمران اجلوف يف القبائل مع املواجهات يد على قتلوا اغلبهم.. احلوثيني من قتيل 5000 فقط منهم

 ... احلوثي يتوقف ومل... القاعدة دي على

 اجليش من قتيل 1000 و

 ... طيار بدون االمريكية الطيارة يد على قتلوا تقريبا 100 حدود  ...املدنيني من 1000 و

 ........... للدراسات ابعاد ومؤسسة املتحدة األمم تقرير على مبنية تقريبية السابقة األرقام

 ... التواهي لدخول وحجيف القلوعة يف االنو ... مستمرة املعركة ومازالت 

 احلوثي صاحل حلف لقوات الوقود متويل ملنع السوق اىل الوقود لتصدير منعا او عليها حفاظا ...  عدن مصايف هادي جلان اغلقت واالن

 ... رمبا ...

 ... املواصالت بسبب احلركة علينا يتعذر واالن

 ... املعال يف لغالال خمازن دك بسبب الدقيق جند ال واالن

 ! رمبا.. خمتلفا كالما ولقلت ... عاطفية اكثر لكنت سنا اصغر كنت لو ورمبا

 ... سياسية حلول اىل للوصول االقتتال ويتوقف احلزم_عاصفة# تتوقف ان جيب أقول االن لكنين

 ؟ ملاذا

 احلقيقني اخلصمني بني حربا كونها من كثرا هي .. األفالم صناعة هي كما .. حرب صناعة هي السياسية احلرب ان القول سأكرر 

 ... معركتنا ليست واملعركة األصلي الصراع اطراف عن باالنتداب نقاتل االن... وعتاد وعدة

 ! خسارة او نصر حرب ستكون لكنها ... بالتأكيد بها سنكتوي لكننا ... األرض هذه يف تكون فلن اخلصوم معركة حدثت ان 

 ... توازنات معركة هي ةالسياسي املعركة وبالتالي

 سوريا دمرت

 املاليني شرد
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 ... مبوته اال يسقط ولن ... األسد يسقط ومل

 ... حسني صدام مبوت اال العراق يسقط ومل العراق ودمرت

 القذايف مبوت اال ليبيا تسقط مل

 ......... ليبيا ينقذ مل القذايف وموت

 ... تونس انقذ علي بن وفرار ... مصر انقذ مبارك انسحاب ... متام بالعكس

 ان ميكن ال النوع هذا من حرب يف .سياسي خمرج عن يبحثوا ان ... اليمن حكماء كما التحالف حكماء  واخصكم االحبة أيها بالتالي

 تقبلي ان التوازنات يف فالعمل،اليمن# اجل من الوطن# اجل من تتنازل ان ،فاألوىل شيء كل ختسر ان باإلمكان ولكن شيء كل تكسب

 ... احلل اجبديات اىل للوصول التنازالت مبنهج اجلميع

 سالرئي عبدربه ان يقبل ان اجلميع على ان ويبدو ... جديدة بقيادة التفكري اجلميع فعلى ... يلتما ان واجليش القبائل اردمت ان

 . ابدا املعركة يف الراحبة الورقة يكون لن الشرعي

 .. اقتصاديا ينهار ان ميكن ال كدولة اليمن ان لكم أقول دائما كنت

 ... العاصفة قبل ولكن االزمات رغم السابقة احلالة يف رأيي على مصرا ومازلت

 ... ينهار اليمين االقتصاد نعم.. العاصفة مع اليوم

 إنقاذه ميكننا ولكن

 جيمعنا_الوطن#  و  للجميع_الوطن# للوطن نعمل ان قبلنا ان

 .... التحالف قيادة القائمة رأس وعلى الشرعي الرئيس قبل السابق الرئيس اجلميع للعقل ينصت ان وأمتنى

 .... انسى ما قبل آه

 ابتسم# يكلمنا دقيق وكيس برتول دبة لي وجد من

 األخري ويف

 تنتصر_عدن# و ينتصر_اليمن# القاسية الظروف هذه رغم الن موجود االمل

 اهلل_بإذن_ستفرج# و

11/2/2012 
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  االمل_اعادة# احلزم_عاصفة# العمق يف

 تركته الذي ، املكتيب جهازي عرب ليس ملكاتبتكم عدت ، مساء 9 الساعة ويف مايو 2 اليوم هذا ويف ، العاصفة بدء من ونيف الشهر مير

 نصف غياب بعد السرعة بهذه صراحة اليكم اعود ان أتوقع مل ، 2015 ابريل 10 يف سكين من النزوح على أجربت بعدما وحيدا

 يهف يواسيين ، داري من واخلروج النزوح اقاوم كنت حقيقة ، الكثري شيءال لكم كتبت مما يتغري مل ، األخري مقالي من تقريبا شهر

 تاملواصال انقطاع وال ، االتصاالت انقطاع وال ، األسبوعني على قارب الذي الكهرباء انقطاع بسبب نغادر مل ، خاصة خليل أبو جرياني

 رهقتناا ، اليوم يف ساعتني عن تزد مل اليت السويعات نوم يرهقنا ومل ، النهار ذباب يزعجنا ومل ، الليل يف النامس هجوم يقنعنا ومل ،

 تصب مل واليت املقاومة تطلقها اليت الكاتيوشا صواريخ ارعبتنا ، االمل أيام وبدأت العاصفة انتهت بعدما زادت اليت العاصفة صواريخ

 ، محايتنا يدعمون انهم يقولون هم ، تأخري وبدون فورا العريش من بالنزوح لنا املقاومة شباب مطالبة ليناع الضغط زاد ، البيوت فوق

  ؟ ملاذا معا الحقا وسنفهم املعكرة يطيلون هم العسكري التفكري يف لكن

  األحبة أيها

  .. االحنياز وال احلياد ال ، املوضوعية التزم ان وعدي عند ومازلت وعدتكم

  الحبةا أيها

 اصل ان املقال هذا خالل من أيضا وسأسعى ، عنها إجابة عن للبحث معكم جاهدا سأسعى مجيعا عقولنا فلك يف تدور اليت األسئلة

 .... والعمل البناء اىل واالمل العاصفة من للخروج حقيقة حلول اىل للوصول عليه نتفق ألطار معكم

  ؟ أمل حقيقة هناك هل بهدوء وننظر ،حياتنا اعمالنا فيها فقدنا ، طويلة مسبقة إجازة يف وحنن .،العاملي العمال يوم بنا مير

 ةاملسئولي سنتحمل القرار اختاذ تأخر وكلما ، االختيار على منفردين القدرة ولنا بأيدينا االختيار ان .... ذلك اردمت ان امل هناك نعم

 ناعةص اال ذاته حد يف ليس والقرار ، القرار باختاذ واملنفرد باالختيار داملنفر الكائن االنسان... الحقا حيدث ما تبعات عن منفردين

 على ال النتائج على والقياس ، األداء حسن عن يعرب ال النوايا حسن وأكرر ، املتبعة الوسائل جوهر حتدد اليت هي والنتيجة ، لنتائج

  . والوسائل اإلجراءات

 الماالع وسائل يف املعلومات نقل يف املغالطات حجم اعرف ، كثرية اوقاتا احلدث قلب ويف قرب عن ومتابع االحداث على عيان كشاهدو

 ألسفول... مصدق_خليك# و اعالم_فربكة#، والفيسات الوتسيات اخبار بالتأكيد واخطرها االجتماعية، الوسائط او ، كانت الفضائية

 ؟؟ .... املعركة اطراف هم منف . املعركة اطراف مجيع من

 مليشيات اليها تنضم ، هادي للرئيس والدولية الدستورية الشرعية على متمردة هي وبالتالي صاحل السابق للرئيس موالية كريةعس قوات

 نظامية غري شعبية عسكرية قوة هي وامليليشيا ، احلوثي مليشيا وهي2012 سبتمرب احداث بعد صنعاء يف السلطة على استولت مسلحة

 هذان ....عموما.. سلبية لفظة ليست  فهي ، النظامية األمنية القوة جتاه املواطنني حقوق عن الدفاع بهدف نظامي غري كيان يؤسسها

 خاصة ، خاصة تدريبات وخاض ، ومؤهل مدرب عسكري تنظيم انها فلنقل االمر تصويب اردنا ان مسلحة متمردة جمموعة ميثالن

 ربوسنعت هذا يف الطويل احلديث سنتجاوز ، اإلرهاب ملقاومة ، األمريكي اجليش من مدربون ريبها تد على اشرف واليت اخلاصة القوات

 ... األول الطرف هذا.. املتمرد اجليش او..العسكري صاحل تنظيم هذا

 ةالشرعي توالي واليت املاضي، املقال يف غيابه فسرت واليت اجليش قوات غياب ومع ، مقاتل الف مئة عن يزيد قد القوات هذه قوام

 ان جلنود ميكن وال ، حمسن علي الغائب قائدها اليت مدرع للفرقة ينتمي األكرب جزءهم و مقاتل الف 200 عن يزيد امهاقو واليت

  ... املعركة ارض عن قيادتهم غياب يف يتحركوا
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 العسكرية القوة من الكبري القوام وهذا... هادي شرعية على املتمرد اجليش او واحلوثي صاحل تنظيم هو املوجود القتالي التنظيم اذن

 تدريبات على وحصلوا ، متتالية سبعة حروبًا  خاضوا مقاتلون وهم ، ونواحيها صعدة من القادمني احلوثي مليشيا وجود مع املدربة

 حتى ، مستمرة قتالية جبهات عدة يفتحون جعلهم ... اللبناني اهلل وحزب ، ايران يقال كما رأسها على خارجية اطراف من نوعية

 بقية يف جبهات وفتحوا , اململكة حدود يف جديدا حربا خيوضون كما ، ومأرب عدن يف ابرزهاو ، والضالع تز يف اشنعها ةالساع

 حيدث مل هذا .... مدربة عسكرية بقوات مواجهتهم مت لو السريع لالنهيار يعرضهم تلقائيا الكبري التمدد هذا جيعل مما احملافظات

  . لسعوديةا احلدود يف سوى ... االن حتى

 ال املرتبة يف يعتربونه العسكريني احملللني بعض قياس  يف أما ، عامليا 21 املرتبة يف والعدة القتالية القدرة ناحية من هو اليمين اجليش

  . وأكثر كذلك وهم....واجللد والتحمل الشراسة ناحية من أي للجنود القتالية القوة ناحية من عامليا 11

 واليت .... السعودية العربية اململكة بقيادة احلزم_عاصفة# اليمن_يف_الشرعية_دعم_حتالف# اجلو قوات هي عركةامل يف الثاني الطرف

 فوجئ ، شهر من اقل مدة يف االمر انهاء وتوقعت ، تدعمه جيش وقوات هادي وجلان القبائل من أرضية قوة بوجود معلومات تلقت

 اتهمعد وخفض ، للعدو القتالية القدرة تدمري هو اجلوية الضربات من فاهلدف ، األرض يف قتال يوازيه ال اجلو يف القتال ان اجلميع

 عقر اىل ولالوص وحتى هلجوم دفاع من املعركة لتحويل واملضي قصفها مت اليت املواقع على بالسيطرة األرض يف الفيالق وتقوم ، احلربية

 ... العدو قيادة دار

 وابطاء إطالة فهي الطائرات معركة اما األرض يف اال تنتهي لن املعركة وهذه ، احلامسة كانت عدن# معركة ، مسبقا لكم ذكرت كما

  .... املتمرد_اجليش# لطرف ستنتهي فقط ساعة 21 يف الطائرات توقفت ،فلو فقط للنهاية

 حلدودا على منها أفواج تدريب يف السعودية القوات بدأت اليت القبائل هم الشرعية_دعم_حتالف# اطار ضمن يقع الذي الثالث الطرف

 وخاصة املتمرد اجليش متدد ملواجهة قتالية قوة لتكوين التحالف يسعى واليت وشبوة، واجلوف مأرب قبائل وخاصة االشتباك مواقع ويف

  ... صعدة عمق يف واالشتباك ، احلدود مناطق يف

 هنا ، اطراف عدة من تتشكل املقاومة ،وهذه املسلحة_ملقاومةا# الشرعية_دعم_حتالف# ضمن يقع أيضا وهو األبرز وهو الرابع الطرف

 ، األبرز اجلزء وهذا ، منفرد بشكل وتعمل مركزية لقيادة تنقاد ال األطراف هذه ان اخلطورة ، الوقت نفس يف والفائدة ، اخلطورة تكمن

 ومل الحالس امتلك هو وفعليا ، له يسوق أو يظن ماك والعرض للدين فداء للقتال املتحمس الشباب من هي املعارضة تلك اغلب ان والثاني

 يف حبوضو وبرز الصفو يعكر مزعج آخر أمر برز الوقت نفس يف ....العاصفة ضربات على متاما معتمدا يظل وبالتالي ، االعداد ميتلك

  : التالي النحو على خفية كيانات فيها تربز املقاومة ان فنجد ، وليبيا سوريا

 مونينت الكل أقل إمل وأغلبهم ، ببسالة املوت تواجه واليت األقل الفئة وهم ...والعرض الدين عن دفاع حقيقي بدافع املقاومة -

 . )اإلصالح( االخواني و السلفي للتوجه

  .. ( الغريب على عمي وابن وانا عمي ابن على واخوي انا) فكرة مع تنجذب اليت احلماسية املقاومة -

 لفةخمت واهدافهم والتفاوضية الكالمية لقدرتهم ، غريهم من أوضح بصورة ويظهرون االحداث تلك يف يربزون الذين املتسلقون -

  ..شخصية أطماع اىل الوصول يف تنحصر حيث.. متاما

 أوال املالي الكسب هو فالغرض والعبث السرقة ويربرون ... الفيد على للحصول فقط الركب خلف يسريون وهؤالء القمامة منظفو -

 .... احلرب مربر وحتت شكل وباي

 املضي غريهم وعلى املعركة إدارة يف احلق أصحاب وحدهم ويعتربون الحد االنضمام حيبون ال فئة وهم املقاومة لغرض املقاومة -

 همخالف ألنه وشرفه عرضه يف فريقهم يف من التهام اضطروا وان حتى نظرهم وجهة ألثبات املغلوطة املعلومات كل وينشرون .. معهم

 ... األخطر وهؤالء....الفكر
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 ، املشرتكة والقيادة التنسيق ذلك يوجد ال املقال كتابة تاريخ حتى لكن ، للمقاومة وتنسيقية مركزية قيادة بوجود القول رغم 

 يف والغريب ، الفصائل من عددا جتد املديرية نفس ويف ، احلرب امراء وبرز ، وفقط امريها امرة يف نفسها تضع املسلحة فاجملموعات

  .... ،ومدرعات طريان ومضاد وكاتيوشا دبابات من الثقيلة األسلحة على وحصل استلم حمددا فصيال ان االمر

  : هي املقاومة يف االن وضوحا األكثر الفصائل عموما

 همنسمي أن ميكن القاعدة واليس وهم ، امرائهم لغري االنقياد يقبلون وال مناطقهم يف امراء هلا يربز واليت ( اجلهاد) السنة جبهة -

  . عبدالوهاب ابن ملدرسة ينتمي والذي الوادعي لفكر املنتمني

  . معروف إسالمي لتوجه تنتمي وهي ، السابقة عن ختتلف ال وهي اإلصالح جبهة -

  . اجلنوبية املقاومة باسم الربجبندا حتصد اليت وهي ، اجلنوبي احلراك جبهة -

 يف أن جتد بل ، غالبا األلوان كل من متتزج وهي... مديرياتهم ومحاية تنظيم على تعمل وهي تاملديريا شباب جلان جبهة -

 ( )احلارات احلوايف أساس على تقسيم مديرية كل

   . بوضوح مأرب يف بارز عدن يف االحداث عن غائب القبائل جبهة -

 ستلمي ال ومن الثقيل السالح يستلم من وحتديد لوماتاملع واستالم التوجيهات بإصدار سوى غائبا مازال الشرعي اجليش جبهة -

...  

 مؤسسات إدارة وحتت ، وبهدوء بصمت تعمل اليت وهي السلمية_املقاومة# اخلامس الطرف يف يأتي ، األقوى هو آخر طرف وهناك -

  .... غريها من اقوى اثرها ان رغم ، احد يذكرها ولن ،تعمل اليمن# ويف عدن# يف احلياة الستمرار تعمل

 ... مبتالنا وعافى موتانا اهلل ورحم ... دوره له الكل نتجاهل ال لكي

  االحبة أيها

 ... إليران فليذهب ايران قتال يريد فمن ، نسيب اطار وهي ، وشر خري معركة هي بل ، وباطل حق حرب ليست احلرب هذه اكرر

 النظام ضد شرسة مقاومة ولديها ، وعرب سنة منهم %15 من اكثر مةنس مليون الثمانني قرابة يسكنها اليت الدولة ايران بساطة وبكل

 على احلرب كانت ،إن استقراراها لزعزعوا ايران يف السنة العرب دعم وكذا ...كمعارضة فقط دعمت ان اليت خلق جماهدي منظمة منها

 اكلاملش طوفان من يرانا ترقد لن وبالتالي ، ايران من حمتلة أنها يقال اليت االمارات جزر حترير اىل الضاربة القوى لتوجهت ،أو ايران

 رضاب اليمن يف الصراع اطراف نفس بقبول النووية اتفاقيتها توقيع مع موعد على يونيو 10 يف فايران ... ايران يهزوا ان اردوا ان هذا ،

 ألكربا الكاسب أنها أوضح ومبعنى.. واخلليج مريكاأ برضا ، األبرز اإلقليمية القوة ايران تصبح ومبرورها االتفاقية بهذه...  باإلجبار أو

 ليست اليمن فحرب ... التوثيق وينقصها ، احلقائق من خالية انها مسبقا نعلم عبارات خوض نريد ال عمومًا ، ومابعدها العاصفة من

 ... األيام ستكشفه .. االن فيه يثاحلد اريد ما هذا وليس ... متعددة ألطراف حسابات تصفية وامنا قوة اثبات وال ... ايران ضد حربا

 تسقط ، التدمريي مداها يعرف بصواريخ ، حرب جرائم اىل وترقت ، اإلنسانية ضد جرائما ارتكبت األطراف مجيع املعركة هذه يف

 ، معمل ، مصنع ، حكومي مبنى ، جتاري مبنى هد يتمل، ما مبنى على املتمرد اجليش من مخسة حتى او أربعة او ثالثة اسقاط حبجة

 اهذ بسبب التحالف من اعتذار على حنصل ان توقعنا ، كريرت القطيع يف الواجبات مبنى قصف مت عندما كمثال ... اخل .. مدرسة

 سكان كل يعلم .اآلخر الطرف التهام ملفقة قصة عن البحث من بدال .... وووو مبانيهم وتأثر مدنيني ضحايا اىل أدى الذي.. اخلطأ

 لزاالز تسبب ضغط قوة عنها ينتج ، عطان جبل يف نوعية قذيفة استخدام يتم عندما ... التحالف طريان من سقطت القذيفة ان القطيع

 ، األخطاء من الكثري تنتج حروب هي املدن حروب وكل ، تبعاتها هلا حرب كل بالتأكيد... ومعدات بشر من وماحوت املباني يدمر

 ... كارثة هذه خنطئ ال مالئكة انفسنا جنعل ان لكن .... يةوغب..... قذرة حروبا املدن حروب جيعل وهذا
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 مباني لىع لتسقط املقاومة من استخدامها ومت ، املفتوحة القتالية املواقع يف يستخدم سالح وهي بالكاتيوشا سكنية احياء قذف يتم ان

 .. االخر الطرف يتهم ثم ... بها االضرار وتلحق سكنية

 ....  ومبانيهم الناس على االضرار حتدث وتلقائيا العدو اىل للوصول السكنية املدن اجتاه يف املدفعية استخدام يتم ان

 راغف من العدو استفادة يف عكسيًا يسهم معركة ارض اىل املوقع حتويل لغرض .... وترهيبهم منازهلم اخالء على الناس اجبار يتم عندما

 ارهمحص وليس واختفائهم انتشارهم سرعة يف يسهم كما .. منه حرموا الذي الغذاء على واحلصول فيها توسعهم وبالتالي السكنية املنازل

 انتشار ملنع املدنيني من داخلية مقاومة لصناعة مينعه بل ذلك يف الصديق يسهم ان ال العدو يستخدمها ان يفرتض االسرتاتيجية وهذه ..

  ... املتمردين ويف املقاومة يف اجلميع من حدث سنة 11 دون لاألطفا جتنيد .. األطراف اىل للخروج عليه الضغط وزيادة العدو

 .. الكثري.... والرهبة اخلوف لبث الشائعات ونشر ، السكنية املدن حصار

 .... واملستشفيات واملدارس املساجد حرمات انهاك .. واجلرحى االسرى قتل

  ... لعدوا نريان من ايالما اكثر ةالصديق والنريان ... واكثر العدو نريان نالت كما واملدينة املدنيني من نالت ةالصديق النريان اطيل ال لكي

 تربز الرؤية تتضح ال عندما وشر خري بل ، وباطل حق حرب هذه ان نزعم ان ميكن فال ، اإلنسانية ضد انتهاكات مارس الكل والن

 ... فاطفئها فتنة انها اللهم .... فتنة انها اخلالصة

 والنمو شاراالنت على القاعدة قدرة تربز ، السالح فيها وينتشر ، املسلحة املقاومة أطياف فيها تتنوع اليت املدن معارك يف االمر يف ما اخطر

 ينتظرون الذين الداخل يف لقياداتهم وينضموا البحر من القاعدة# رجال يتوافد ان نفاجأ لن ، حبري موقع يف عدن# وجود ومع ،

 املقاتلني الرجال يربز ، الذخرية استخدام يف اخلربة وقلة ... بيعه انتشار مع السالح وانتشار ، كةاملعر انهاء بطء وهي ، الفرصة

  ... معها للمعركة جديدا مركزا عدن# من جيعلوا ان وميكنهم ، أمريكا األول عدوهم يعرفون الذين الشرسني

 يف املقاومة بدأت وهنا ، اخلور ويف حقات ويف العقبة يف ، املتمرد للجيش الثقيلة األسلحة كل بدك الطريان قام ، العاصفة انتهاء يوم يف

 على اخلور يف املقاومة وسيطرت ساعات وبالفعل ، حدث الذي التشتت من مستفيدة ، السريع بالتحرك اخلور وخاصة مديرية كل

 خرج إضافية واحدة ساعة يف ، سريعا حسمت ةاملعرك ان وبدا ، هادي منزل واستعادوا الرحاب جولة اىل امتدوا السعادة يف هامة مناطق

 يف ومتددوا املواقع على أيديهم بسط استعادوا سويعات ويف ، القصف اثناء انفسهم اخفوا حيث الرمال حتت من املتمرد اجليش جنود

 داح صاح حتى ..معركتنا تبدأ مل واحد ردا تلقوا انهم اال وكالتكس سوزوكي يف باملقاومة استنجد اخلور شباب ان ورغم ، اخلور اغلب

 ؟؟؟؟ .... اليكم يأتون عندما فقط معركتكم تبدأ هل اخلور مقاومي

 مازالت هذا ورغم... العالي القتالي وتدريبهم ، اليدوية أسلحتهم ثقيلة معدات أي واحلوثي لصاحل املتمرد اجليش لقوات يعد مل االن

 ... الصديقة بالقذائف تدك املدن

 املقاتل ذلك وحملت ، الظمئة ، املتعبة الوجوه تلك حملت النقاط احدى امام مروري يف .. اجلنود هؤالء ورةص لكم انقل آخر مشهد

 أكلي من ... مرات بل مرة اول يقاتل مل الطفل هذا ان .... ليأكله العفن فيه برز خبز بقايا ماء بقعة يف يرطب وهو سنة 11 دون الطفل

 ونخياف ؟. ينسحبون ال ملاذا.. حمزن مشهد ... والعطش اجلوع قمة يف انهم فهمت .... القتال يف امبتدئ يكون ان ميكن ال الطريق بهذه

  !رمبا .. وثالثا .. وثانيا... أوال والطاعة السمع جنود انهم او ... اعلم ال...ذويهم قتل خيافون رمبا او ، عادوا ان املوت

 همابلغت اكيد... التحالف املقاومة أبلغت ذلك بعد .... ثالثة وعددهم ، املطار شاين صن فندق اعلى على القناصة سيطر ... آخر مشهد

 .. عموما ، الفندق يف التمردين من رتال ان

 ممر ىلا الديوان من بنياتي انسحبت ... مفتوحة واالبواب منشغل والكل ، للشمس ضوء اخر على باللعب ملتهيات وطفالتي املغرب قبل

 ققحم موت من بنياتي جنت ورمحته تعاىل اهلل وبفضل ، الديوان ونوافذ أبواب وتفجرت العمارة هز ، صاروخ سقط ، جاري لشقة الشقة

 ولح البيوت وتتصدع ... املكان ترج خرى وقذيفة .... الدرج اسفل العمارة يف من اجلميع هرع الفندق على بل لدي الصارخ يسقط مل ..
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 ، عبار تقافزوا ... احلي خلفية يف قات مقيل يف بيوتهم خارج كانوا الذين الرجال بعض قيوب ..نزحوا قد النهم السكان وينجو الفندق

 األنقاض بني من خرج فجأة .... الرحاب جولة يف املوقع على للسيطرة املقاومة من العريش شباب هب ، احلجارة من بعضهم واجنرح

 ان بعد املقاومون واختفى ، املوقف تغري دقائق مخس من اقل ويف جراحهم وجيارحون ، وجوههم على من االمسنت ينفضون جنود ثالثة

 .. وجرحى قتلى منهم سقط

 كتائب ارسال او ، هلؤالء نوعي وتدريب معدات ارسال مت لو ، املدينة لبنية مستمرة خسارة سوى الصاروخ هذا من استفدناه الذي من

 الردو مبليون يقتل ان يستحق حوثي جندي ان اعتقد ال ... الرياض يف ال األرض يف حقيقة قيادة وجود من البد ذلك عدا ... قتالية

 ... ألجله تتحرك طيارة قذيفة قيمة

 ديةاملا اخلسائر اما ، لباريها ذهبت األرواح ... سيعوضها من ، التحتية البنية يف املادية واخلسائر األرواح يف اخلسائر ان املشكلة

 ةنفطي عقود ، التحالف ودول ومؤسسات لشركات احتكارية عقود شكل على اليمن سيدفعها ...احلرب هذه طلب من فاتورتها فسيدفع

  .... الثمن يدفع الذي هو احلاالت كل يف اليمين املواطن مسكني.... ووووو عقارية،

 وهل ... الحتوائهم بابها لفالتحا دول تفتح ومل يعانون ، العامل احناء يف املشردين اليمنني وكل ، العاصفة بدء من هذا على مثال اقل

 يف اليها أجل ملن بيوتا فتحت كما هلم بيوتا تفتح ان ميكنها هل ، املعارك استمرار مع اليمنني لالجئني أبوابها اململكة تفتح ان ميكن

 شرسة معهم قتالال فجبهة ذلك يف معذورة هي ؟ اليمنيني القادمني ضمن حوثية خاليا دخول من اململكة تأمن كيف ؟.... الكويت حرب

....  

 ستصيب النار وبالتالي األرض، على السيطرة احتمال قل احلسم تأخر وكلما ، التحالف دول لصاحل ذلك يكون لن املعركة امتدت ان

 اعالم يف مرسومة تبدو ، الوردية فالصورة ، التحالف يف احلرب لقيادة سليم بشكل تصل املعلومات ان اعتقد وال .. األطراف دول

 تبدو هنا الصورة ، املوقع نفس يف ، والفر الكر معارك وتستمر موقعها يف طويلة لفرتة اليد بسط املقاومة تستطيع ال عندما ... تحالفال

 ! ما خطأ ... ما خطأ هناك ان يفهم ان عليه فورا ، عسكري قائد ألي مرحية غري

 النفوس تزداد ، واجلوع الضنك يزيد عندما ، مشكلة يف حنن ذلك بدون.. ( سببا واتبع) نتذكر ان علينا لكن ... بالتأكيد مطلوب الدعاء

 جمموعة يه فاملدينة ، احلاضنة املدينة على يعتمد بل اجملتمعية احلاضنة على العدو املقاتل يعتمد ال املدن معارك ويف ، بروزا الضعيفة

 نستطيع ال نحن ، يومني كل يف بوجبة االكتفاء يستيطع املدرب قاتلامل ، قتاله الستمرار املقاتل حيتاج ما حتوي اليت املساكن من مهولة

 له يستل أرض يف يقاتل إنه ، شهر كغذاء معه يبقيه أن عليه صغري ترمس يف حمفوظة خفيفة مكسرات على يعتمد هو حقيقة بل...ذلك

  ... الصديق من العدو معرفة عنا وسيغيب.. والفاقة اجلوع من تنهك اليت النفوس على سيعتمد ، لذلك مستعد وهو ، ذبلك يعلم هو

  ... كارثة ستكون األرض يف قيادة بدون أنه إال ، ضرورة الربية املعركة

 وأضافوا ، ميكس ، والعراق وليبيا سوريا من منقولة صورة ، ابريل_كذبة_حرب# يف وكأننا لي برزت أهدافها اطار ويف اليمن حرب

 !!!...... سنة أربعني ثالثني مصر حتعرفوا الشارع خيرج ملا اجليش : السيسي# قال دماعن ، مصر احداث من البهار بعض اليه

 يكون لن  ، ذلك وعند ، صديق او ، عدو اما اطارين يف يتعاملون هم ، املدنيني مع التعامل على مدربني ليسوا اجليش جنود الن نعم

 راالخ الطرف مع تتعامل اليت املتمردة القوات جنود ينتشر عندما حيدث ما هذا... محايته يتم والصديق يقتل العدو ، وسط خيار هناك

  ... اجلنود أولئك نظر وجهة من األرهابيون فيها خيتفي اليت واملستشفيات املساجد حصار يف تكررت مصر أحداث كإرهابي،

  ... ردةوا غري وباطل حق حرب عن حديث أي وجعلت ، العمق يف العربية التناقضات ابرزت احلرب هذه

 اسقاف كان وان املتغلب احلاكم : ان ليبلغونا اليوم، التحالف دول فضائيات يف العلماء برز ، وماتالها يوليو 1 مصر احداث شرعية يف

  ! ... االهلية احلرب البالد جتنيب مرسي وعلى !!!... الفتنة البالد لتجنيب والطاعة السمع له البد
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 لسياسيا باملعنى ضعيفا كان فمرسي ... اليمن# يف حيدث ما مصر# جنب له اهلل غفر عبداهلل امللك به قام ما ان نفهم ان البد بالفعل

 ةفمؤسس ، الدولة مؤسسات كل تدمري من اهون الرئاسة مؤسسة تغيري وبالتالي ، الدولة مؤسسات من مؤسسة أي له تدن مل ، للضعف

 ليست املعركة الن صنعاء يف استمر ان هذا كل خاصة وعدن البلد جتنيب على قادرا هادي وكان ، الدولة هي ليست واحلكومة الرئاسة

  ... للرياض يتوجه ان ال احلدث قلب يف شرعيته عن الدفاع يف االستماتة يف استمر ان او ، عدن معركة

 وإقليميا دوليا ملزمة تقرارا وجعلها ، وهات اخذ فيها كان أمورا ثبت ، السابع الفصل حتت صدر الذي 2212 االممي القرار حتى

   : األحالم من الكثري فأسقط...

 . اليمنية األجواء يف طياريها تدرب تتفضل (حتب) دولة ألي ميكن للجميع حرب ساحة اليمن جعل -

 وحتت ، املتحدة لألمم العام األمني من ينبع النهائي والقرار املتحدة لألمم العام األمني وصاية حتت الشرعي الرئيس جعل -

  . السعودية العربية اململكة رعاية

 يحدود خالف أي ينهي مما املرسومة حدودها ويف القانوني وبشكلها احلالية بوحدتها اليمنية الدولة شكل نهائي بشكل ثبت -

 . احلدود ترسيم من عليه االتفاق مت ما حول ، املستقبل يف عمان او السعودية مع

 جعل مما اليمين اخلالف واطراف واإلقليمية الدولية األطراف كل وبقبول اليمنية الوحدة حول اخلالف انهى ذكرت كما -

  ! طرف أي .. السابع بالفصل وسيواجه الدولي للقانون خمالف يعترب بغريه يطالب طرف واي منه مفرغا امرا الوحدة

 حماربة يريد طرف واي شرعي امر طيار بدون بطريانها أمريكا تدخل واصبح دوليا امرا اوجعله اإلرهاب على احلرب ثبت -

 ! شعب يا مربوك ... اليمنيني ماعدا للجميع مفتوحة اليمنية األجواء ... به اهال االرهاب

 تعرف ال أنها برز اليت ، وحكومته الشرعي الرئيس دور هذا الن ، القرار تنفيذ بعد ملا رؤية أو آلية أي يعطي ال ، القرار هذا أن إال

  . فوضى فهناك رؤية هناك تكن إمل ، لقرارا تنفيذ بعد وماذا

 على اهلجوم او طرف عن الدفاع اطار يف هنا لست ولذا ... وفهمها احلقيقة عن للبحث مثلكم وساعيا ، االستقرار عن باحث كمدني أنا

  وطن_اجلميع# و  جيمعنا_الوطن# و للجميع_الوطن# وبالتالي مشرتك وطن يف اننا وافهمه اعيه ما ... طرف

  التحالف موقف اتفهم

  الشرعية احلكومة موقف اتفهم

  املقاومة موقف اتفهم

  املتمردين موقف اتفهم

 يعمج من للرصاص ، والذل للقهر ، واملرض للجوع يتعرضون الذين ، اليمنيني من املاليني البشرية األغلبية موقفنا يتفهم من لكن

 وهي املدن لدعم مركز هي األرياف السابق يف.. األرياف السابق ملجأنا كان .. نادخل ومصدر اعمالنا فقدنا اننا يتفهم من ، األطراف

 يف اجملاعة تاليوبال العظمى األغلبية يف املدن على تعتمد فالقرى لألسف النامية الدول يف اما ، الكربى الدول يف الصناعية املدن يف كذلك

  ... القرى يف املوت ، املدن

 تأتون ان اما ... قليلون شرذمة اجل من الويل سيذوقون اليمنيني ماليني ان ذلك يعين ، املوقف ألنهاء رؤية هناك تكون ال عندما

 ونيظن أناس هم األرض يف املواقع على يدلكم ومن... دمرتهم مما اكثر دمرتنا اليت طائراتكم فجنبونا خفتم ان األرض من الستئصاهلم

 تمعوجي الطرف يف أمريكا تكون عندما بساطة وبكل .. العزل املدنيني تدمري يف يسهمون انهم يعرفون وال املعركة انهاء يف يسهمون انهم

 !!!....مريبة الغريبة التناقضات...  الطرف نفس يف اإلصالح احللف يف

  ... الدوامة هذه من خنرج دعونا االحبة أيها عموما
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 كيف.. البعض لبعضهم االستماع يف يرغبون وال البعض بعضهم نيرفضو االزمة واطراف االزمة وحل ، النزاع حل عن نتحدث عندما

 ؟ للحل نصل

 حال وضعوا بل يريدون ما وال يريد ما يضع ومل ، خلصومه وسلم عليه اهلل صلى األعظم الرسول استمع احلديبية صلح يف اهلرج قمة يف

 ... الثالث البديل انه.... اجلميع يريد فيما متمثال

 امناو حنب منع نبحث ال االن حنن ، الدبلوماسية يف شيء أي له تقديري كل مع يعي ال اليوم ياسني السيد مينالي الدبلوماسية رجل

  ... الثالث احلل معركة ليدير ، حمنك برجل اخلارجية وزير اليمين الدبلوماسية رجل تغيري من البدء يف البد ، يقدر من عن نبحث

 ورةص اىل اليمن تتحول ان واىل املستمرة احلرب يعين التام الرفض اردمت ان .. احلوثي وال صاحل ال... جممال االخر يرفض ان ميكن ال

 هذا نم املعركة تنتهي وحتى للجميع سيصل والدمار ، كثر فرجاله مات وان باملوت اال يتوقف ولن سيستلم صاحل فال ، سوريا من أسوأ

 .. ويلطف يسرت واهلل ... قواعد سنجد قاعدة من وبدال احمليط اىل الدماء بوستسك الدم يولد والدم ... مليون كم تصفية جيب النوع

 من الغرب باجتاه عمران اطراف يف خليجية قوة وجود عن متواترة أنباء هناك أن رغم ... املنال بعيدة انها يبدو وهذه األرض يف معركة او

 ناكه هل ... اجلنوبي احلراك يف لفيلق تسليمها حبجة عدن يف املتمرد اجليش من تكتيكية انسحابات عن اخبار ترتدد وكما ، عدن

 !!! يطبخ ما شيء

 ادياي ... ومنوا استقرارا األكثر اإلقليم تصبح حتى ... العراق لكردستان اقرب وجعلها هاحتييد التحالف حماوالت رغم و حضرموت يف

 ىلا حيتاج فاالمر ، اليمن كل يف املوقف سيد هو صاحل كان إن هذا....أصال حتركت تكن امل هذا... بذلك شعر ان وستتحرك هناك صاحل

 . نظر_اعادة#

 ... الكارثة هي االخر رفض ، مرسي ثم مبارك تنحية بعد انتهت مصر فوضى وال ، صدام قتل بعد انتهت العراق معركة ال

 ... جدا بسيط احلل

 يستمع منصت مستمع اىل أيضا حنتاج و ، مصغرة فتنة ائماد الوسطاء ، وسيط غري ومن مباشرا اللقاء يكون أن جيب شيء كل قبل

 لقةح يدير ان وعليه ، فيه املختلف ويفهم ، عليه املتفق منهم ويستخرج ، بدلوه يدلي ان للجميع الفرصة ويعطي ، األطراف جلميع

 ذهلةم فهي اإلبداعية احللول أما.. يةكاف ليست الوسط احللول ... منسيا امرا واملختلف املتفق من جيعل جديد منفرد حل لصناعة نقاش

 . ثالث بديل اىل حنتاج...

 يضعنا ،صاحل حزب هو الذي الشعيب املؤمتر رجال من قياداتها واغلب.. املعقدة الظروف هذه ظل يف الدولة مؤسسات عمل فقط قسنا لو

 ةجترب بل.. اليوم صنيعة هذه تكن ومل ... تماسكةم مدنية مؤسسات تأسيس استطاع انه اال السابق الرئيس أخطاء كل رغم ان قناعة امام

  .... سنة ثالثني

 . الدروس نتعلم ان علينا األخطاء نكرر ال ولكي ... صحيح شيء كل وال خاطئ شيء كل ليس

  .... احلوار جلسات يف مشارك أي بال يف خيطر مل ابداعيا حل حوته مبا الشامل الوطين احلوار خمرجات جاءت كما

 ... اليوم احلرب دوامة من اليمن خيرج متميز ابداعي حل صناعة على قادرون ينياليمن فإن

 يف مةاز إدارة تكوين من البد ، والدفاع واالعالم اخلارجية القائمة رأس على ، تنفيذية وزارات تكوين يف اإلسراع من البد البدء يف اذن

 النزاع طرافا مع بالتواصل اجلديد االممي املبعوث مع بالتعاون تغيريه بعد يناليم الدبلوماسية رجل يبدأ ان من البد ، املنكوبة املدن كل

 اىل للوصول املستديرة الدائرة اطار يف والنقاش األطراف رؤية لنقل الفكرين من عدد مع اجللوس.. شديد بإنصات اليهم واالستماع مجيعا

  ... الصراع هذا تنهي .. واحدا طرفا متثل ال اليمنيون_حنن# متثل اجلميع رؤية عن تنبثق مينية خليجية مبادرة

 اجليش لقيادة الداخل من قيادة تكوين ، اهلدوء حيدث كي وبالتالي ، الشرعي اليمن جبيش يقبل الكل ان على يؤكد اجلميع والن

 احلوثي كمليشيا مواقعه اىل ادراجا والعودة احلوثي رأسها وعلى املسلحة األطراف وانسحاب مجيعا املسلحة األطراف من املواقع الستالم
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 نم واالنسحاب الشرعية للحكومة سلطته نقل أيضا الشرعي الرئيس فعلى ، اجلميع ميثل انه يدعي ان له حيق احد ال والن ، صعدة اىل

  ... متامًا املشهد

 اخلاص قطاعلل وكذا احلالل يفو رواحاأل يف للمدنيني حدثت اليت االضرار لتسجيل جلنة إجياد على أيضا االتفاق من البد املضمار هذا ويف

...  

  االحبة أيها

 ؟؟ امل هناك هل أخرى مرة

 ... ذلك اردنا ان بأيدينا أيضا التأخري.. ذلك اردنا ان االمل نصنع حنن بأيدينا اخليار الن نعم اهلل بإذن

  جيمعنا_الوطن# وان للجميع_الوطن# ان الفهم على القدرة يف األول القرار صاحب هو التغيري يصنع من

  ؟ سنلتقي هل

  بقية العمر يف كان ان اهلل شاء ان

  الجئ وانا القاكم اال ارجو النزوح بعد لي مقال اول وهذه

  ابتسم#

  اهلل_بإذن_ستفرج#

  شكرا

  2015 مايو 2
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 مريبة الغريبة التناقضات

 الحصار_تحت_اليمن#
 نكون ان ونعتين نبحث ، عقولنا فلك يف تدور أسئلة عن إجابات عن نوباحث وانتم انا األول ، هماتأكيد من البد امران هناك البدء قبل

 لىع قائمة ومسريته حياته مسلم فكل ،عنه احلديث منته امر اهلل على التوكل والثاني ، واحلياد التحيز عن بعيدا موضوعي اطار يف

 متواكل هو مناا موقعه يف ينتظر وهو اهلل على التوكل يزعم فمن ، باألسباب االخذ يلغي او ينفي ال عليه والتوكل ، تعاىل اهلل على التوكل

 ! مت.... متهالك وبالتالي ،

 العمق يفهم ال ملن املفاجآت سيحمل وبالتأكيد ، 2015 مايو 12 غد يوم املقرر الرياض_اجتماع# بدء من واحد يوم قبل االحبة أيها

 الكاتيوشا، و املدافع بضربات متبوعا نسيب وهدوء...التحالف بصواريخ ممزوجة هدنة اخلمسة، ألياما هدنة معها وتنتهي ، اليمن يف

 ... املتنازعة األطراف مجيع من الرصاص وطقطقة

 احلصار_حتت_اليمن#  يأن شعب ومظلمة...وظلمة اشتداد

 و ، ميانية_احلكمة# الدائم ظين مع واني ...ملا بصيص فهناك السواد هذا فرغم...بامتياز ميين واحلل قريب فرج لعله

 .... اهلل_بإذن_ستفرج#

  االحبة أيها

 تراجع عن يتساءل والكثري ... العاصفة بدء يف ، 2015_اليمن_حرب# ومن ، احلزم_عاصفة# بدء من شهرين إمتام من نقرتب

 الشرقية_عدن# على هادي# شرعية على ملتمردا_اجليش# سيطرة بعد وخاصة ، األرض على السيطرة يف احلوثي وبروز املقاومة

 وجود عن والصراخ ، مشاعة عن اجلميع يبحث وكالعادة ... التواهي# ، القلوعة# ، املعال# ، كريرت# ، خورمكسر#  مبديرياتها

 هل حاضنة ال يردد كما ال .... املتمرد_اجليش# لـ متوفرة االجتماعية احلاضنة ان يثبت اخليانات زادت وكلما ، واملواالت ، اخليانات

....   

 يواخوان ألهلي زيارة يف ، السيطرة وبعد الشرقية_عدن# على املتمرد_اجليش# سيطرة قبل مرتني حتركت عندما مشاهداتي اطار يف

 مغلقة تواحملال ، اتصاالت وال كهرباء ال ، بعيدة نائية قرية يف وكأنه يعيش هناك والكل ، النزوح عن عجزوا الذين املعارف وبعض

 ... ام بطريقة عمال لنفسه اوجد الناس بعض ، يلزمهم ما للسكان لتبيع مساء وتأتي صباحا خترج سيارات من حاجاتهم الناس ويشرتون

 همو التظاهر منهم يطلب ان الطبيعي غري ، طبيعي امر وهذا ، اليهم وتقربا هلم حتبيبا ، غذائية بسلل السكان يدعم املتمرد واجليش

 .. العاملني رب هلل واحلمد .... ويعاون يعني اهلل...... السيد ورةص حيملون

  عموما

 قبل من الطرق اغالق يسبب مما الشرقية_عدن# على الغربية_عدن# من املقاومة من القصف عمليات تبدأ األوىل الزيارة عند

 وقياسا لنعود اهلدوء وانتظرنا حلج# يف الفيوش اىل وصلنا حتى عدن احملافظة حول دورة يف بدأنا وهكذا ، املتمرد_اجليش#

 اكتشفنا الثانية الزيارة يف السيطرة وبعد مرت، كيلو 200 جتاوزت مبسافة منها وعدت تعز# يف الراهدة اىل وصلت وكأنين بالكيلومرتات

 عن زيدي ما استغرقنا وإيابا اذهاب القياس ويف ، والغربية الشرقية بني وصل ،خط املمدراة اىل العلم من يصل اطريق استخدامه مت طريقا

 قاومةامل قذائف سقوط االخر االجتاه يف نشاهد وكنا ، عدن# قلب يف وجودها أتوقع مل مبساحات املرتني يف مررنا ،طبعا امرت كيلو 20

 اغلب يف عهاامس اليت اليومية الرصاص بطقطقة هذا يذكرني. بالذخرية يتسلون وكأنهم .... الرملية األرض على او بيوت جدران على

  ! (عرطة) شعب.. عديها.... شعيب عرس حفل يف وكأننا والذخرية السالح بامتالك الفرحني بعض من األوقات
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 على يسيطرون وهم ، يقل أو يزيد امجاال مئات بضع رمبا ، بالكبرية ليست واعدادهم املتمرد_اجليش# كاملة سيطرة سرتى

 االخبار نشرة نشاهد وكأننا ، بالك يف خيطر ان ميكن ال ومرعبا مهوال دمارا ستشاهد كما ، باملطلق للمقاومة اثر وال ، الشرقية_عدن#

 املنظر هذا .... والنظام املعارضة ، وعدن اليمن يدمر واجلميع سوريا دمر اجلميع ،اجلميع قبل من تدمريها بعد اليوم سوريا# عن

 مع  ، هادي_جلان# ،مبساندة هادي_منصور_عبدربه# لـ الشرعية_عمد_حتالف# بني حتالفا هناك أن منطقي غري استنتاجا يعطيك

 سالح نم له وماتوفر جبهده ساهم الكل ، اليمن تدمري على ، املتمرد_اجليش# مبساندة ، احلوثي_عبدامللك# بقيادة احلوثي_مليشيا#

 ، اقتصاديا ، احلصار_حتت_منالي_شعب# وضع يف اجلميع واسهم ، وعامة خاصة ، ومدنية عسكرية ، التحتية البنية لدك

 قلت وكما.... بأكملها دولة حصار جتربة .... األسوأ بل ، احلصار حتت وهي غزة بقطاع اشبه اليمن صارت ... وعسكريا اجتماعيا

 ! ..... شعب يا مربوك ، الشعب حنن هم الدمار فاتورة سيدفع من سابقا

 بذا همو ، املهجر يف الشرعية حتت املنضوي اليمين اجليش قيادات من هم ئراتللطا االحداثيات يعطي من ان تقبلنا العاصفة بدء يف

  !( مي بلرت مرطناها) ... ذلك تقبلنا ..... أيديهم حتت املعسكرات كل ان وخاصة ، والذخرية السالح من املتمردين متوين مينعون

 ، مؤسسات برتول، ،حمطات فنادق ، السكينة املدن معهاو املدنية املنشآت ، يستهدف الطريان ان وجدنا االمل_اعادة# بدأت فلما

 عزت# يف القاهرة لقلعة حدث كما اثرية مناطق وأخريا  ، واالتصاالت ، واملياه الكهرباء امدادات على ذلك ،واثر سكنية احياء ، شركات

 ياتاالحداث تلك يعطي من تتساءل حياناأ .. اليمن سكان كل حصار اىل سيؤدي املتمردين حلصار التعنت استمرار سابقا توقعت كما ،

 القديم تدمري اهلدف ان او .. أسوأ وهذا ... ولشعبه... لوطنه كراهية او حقد عن هو هل ، قاصد انه او ، كارثة وهذه باالثر جاهل اما

  ! النتيجة يربر ال النية حسن .... التدوير إعادة يف جديد هندسي عمل... اجلديد لبناء

 يعطيو ، للفشل تعرضت التحالف عمليات بأن انطباعا لتعطي ، احلوثي مليشيا ايدي على سعودية حمافظات صفتق كله هذا وبعد

 ، الشرعي الرئيس طرف من معلومات من تسليمها مت وما ، احلرب هذه يف بها أوقعو بها غرر اململكة# ان دالئله وله أساسيا استنتاجا

 ، صاحل الزعيم السابق حليفها مع مباشرة مواجهة يف اململكة جعلت ، كبرية خدعة احلوثي امليشي خطورة من به اململكة ايهام مت وما

 يتال القنابل ان ،خاصة خاصة اقتصادية يف احلوثي مكاسب وزادت ،الزعيم شعبية زادت متادى كلما التحالف ان بله الطني وزاد بل

 جعل ، وجازان_جنران_ثأر# بعدها ومن جنران_ثأر# ذلك وتبع ، املدنيني على اضرار من احدثته وما نقم وبعدها عطان على رميت

 التحالف الن مغادرتها سكنية مناطق لسكان ميكن ساعات ان احد اقناع ميكن وال ، قسوة وبكل ، صعدة سكان يستهدف التحالف

 ، رسلت رسائل أي يفهم فمن اميون همواغلب ، التلفزيون تشاهد مل وبالتالي الكهرباء تعرف ال املناطق تلك ان العلم مع ، يستهدفها

 عينا التحالف قيادة لدى يكرب املأزق جعلت النتيجة هذه ... العزل املدنيني ضرب بل احلوثي قيادات يضرب مل التحالف ان ، خالصة

 السنوات يف تالتعن وكل ، حتركاتهم معرفة عن الداخلية أجهزة عجزت الذي اليمنيني من االلف مئات حتتضن وهي وخاصة ، اململكة

 أيام ويف ، اجلبري# اجلديد الوزير مع وخاصة ، اإلبداعية احللول جاءت وهنا ، اململكة ضد داخلية حاضنة سيجعلهم جتاههم السابقة

 على رستوف التسهيالت وهذه ، املختفية احلشود تلك حجم العامل رأى ، النظاميني غري لليمنيني قدمت اليت التسهيالت مع بسيطة

 ... عليها تشكر اململكة من ذكية خطوة .... الداخلي امنها حلماية الكثري اململكة

 سحبا سحبت قلت كما ،وانها متاما خدعت انها االن تعلم ،هي مشرفا خروجا احلرب هذه من اخلروج تريد انها القادمة اخلطوة

 االمارات من القادم الصوت، احلرب دون أخرى بطرق ملصاحلها افضل نتائج ستحصد وكانت ،مجل وال ناقة فيها هلا ليس حلرب

 كل ليس ولكنه اليمن من جزء هو احلوثي ان يؤكد الذي االماراتي اخلارجية وزير صوت ومع ، ذلك يوضح خلفان_ضاحي# السيد

 من اخلروج من البد ... مصر# من حتى ، التحالف قلب من بل فقط االمارات من ليس الصوت هذا ....  جتاوزه ميكن وال ، اليمن

 . بامتياز سياسي واحلل... احلرب هذه
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 نم االنقالبيني ضد االمام شرعية ، اليمن يف الشرعية حلماية حتالف يف اململكة كانت حتديدا الستينيات يف طوال سنوات قبل

 متو الوحيد الطريق هو السياسي احلل وكان ، سنوت السبع قرابة احلرب فاستمرت ، مصري وبدعم السالل بقيادة املتمرد_اجليش#

 سيفهم اسرع اظنها ولكن االلية وبنفس..... السبعني حصار بعد احلل من جزءا االمام عمال وظل ، االمام عودة عدا ، اجلميع قبول

  .... والدمار املوت يف شرعية ال ان الشرعية حلفاء مجيع

  : بالنص فيها يقول حيث 0152 فرباير يف مباشرة لعدن وصوله عند اخلليج حلكام الشرعي الرئيس رسالة من جزء

 احلوثي انالعدو من وشعبه اليمن حلماية العسكري التدخل ذلك يف مبا الالزمة والتدابري الوسائل بكافة الفورية املساندة تقديم ........ ))

 ان . وداعش القاعدة هةمواج يف اليمن ومساعدة اجلنوب مناطق وبقية عدن مدينة على ساعة أي يف حدوثه املتوقع اهلجوم وردع املستمر

  ...........(( احملدقة واالخطار العصيبة الظروف هذه يف جانبه اىل اشقاءه وقوف ينسى لن اليمين الشعب

 والقاعدة داعش وربط ، السابق الرئيس ومن الشرعية السلطة من أساسا دعما يلق مل وانه ، املريخ من جاء احلوثي ان يظن النص يقرأ من

  . ياريس اهلل حياك.... مريبة الغريبة التناقضات قلت كما... باألمر

 غرينديزر وسيظهر ، فيغا وحوش يضرب الطريان ان ختيلت طوال لساعات استمرت اليت الطريان ضربات احدى يف املريخ ذكر وعلى

 !!! فليد بأمري اهال .... قريبا

 ، ذلك من بكثري اضعف احلوثي ان لي واكد الشك هذا سقطا ما.. شك فقط ، القوة تلك كل حيمل احلوثي ان من شك يف سابقا كنت

 ،خطابا قصره قصف بعد صاحل# الزعيم خطاب هو ، اليه وصل ملا يصل لن حوهلا ومن السلطة داخل من وحاضنة دعم بدون وانه

 ما عوض وانه ، الظل يف كان وان االنقالبي الرئيس بأنه اثبتت كلماته لكن حاول سلطة، صاحب ليس مينيا مواطنا يكون ان فيه حاول

 يمنال حيكم من ان الشبهة ألزيل اخلطاب هذا احتاج كنت...  الزعيم تعج هي بل ،الرئيس إلخفاء ستار كواجهة الثورية باللجنة يسمى

 .... ال ام ذلك اعجبنا األقوى احللقة وهو ، السابق الرئيس هو اليوم

 نم جزء وألنه هادي الرئيس ،نظامه من جزء السابق الرئيس بعد جاء من الن ، ظامالن تغيري ابدا يعين ال الرئاسة مؤسسة تغيري مفهوم

 احللقة هو كان ظهر كماو ، كريم ضيف جمرد أنه أو له خصوم وكأنهم ، حكومته مع وال شعبه مع ال ثالث كطرف نفسه وضع النظام

 ال شكلها اليت الشرعي الرئيس جلان حتى ... ! لكرسيا هوس رمبا ! ما لسبب ذلك أراد النه ،نهائيا احللقة خارج كان بل األضعف

 مع اليمن يف احد ال ان اال الشرعي الرئيس مع كله العامل ان رغم ... اليمن يف انت ابتسم....... املتمرد_اجليش# تؤيد بل تؤيده

 ! ياريس مسكني.. الشرعي الرئيس

 .... املقاومة انهيار ملوضوع واعود هذا اجتاوز دعوني االحبة أيها

 مركزية وقيادة رأس له ليس ، قضيته حنو املتحمس الشباب من جمموعة ومازالت كانت املسلحة املقاومة ان سابقة مقاالت يف وضحت ما

 وكما ، صرالن يف األبرز الدور اهل تكون ان تريد فئة كل لكن ، والدبابات والكاتيوشا املدفعية امتلك وصحيح ، السالح امتلك ،صحيح

 ائبغ بالقائد فكيف ، الشرعية حكومته ومعه ، الرياض يف املقاومة معركة قائد .... ( احلمري يسوق فمن امري وانت امري انا) لاملث يقول

 ... األول اجلزء هذا ... نهار ليل ويدعمهم جيشه بني متواجد التمرد قائد املقابل ويف ، فريقه عن

 ، السابق املقال يف ذكرت كما سيئة ليست مليشيا وكلمة ، مقاومة مليشيا كهنا ليس يعين ، موحد مقاومة كيان هناك ليس الثاني

 من خاصة بصورة الطائفة او عامة بصورة املواطنني حقوق محاية بغرض طائفي او سياسي كيان من يتشكل نظامي غري جيش فاملليشيا

 بل ، مديريتها فقط وليس موقعها حتمي موعاتجم كل مسلحة جمموعات هي حتديدا جنده فما ... الدولة يف احلاكمة السلطة تغول

 حتى املتمرد اجليش منهم انتهى ان ما ، حارته أو حيه يف حممي كل ، منفردين يعملون ، مثال ما حي مقاومة . املديرية تلك يف حيها

 وناتج ، منفرد فالقرار تاجملموعا تلك لكل رأس يوجد وال ، أخرى جملموعة االنقياد ترفض جمموعة فكل ، وهكذا يليهم من على قفز
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 ان ويفرتض ، التحالف طريان على %100 كامال اعتمادًا تعتمد فاملقاومة ، زمن من االمر النتهى العاصفة ولوال.... وفقط الفعل ردة عن

 ! اهلل حياكم .... األرض على يعتمد الذي هو الطريان

 اإلصالح مقاومة ان رغم ، العامة بالصورة ، واحد رجل قلب على ستلي فيها املقاومة ، اليمن حمافظات كل عدن يف ليست الصورة هذه

 بناءل تؤسس ، عسكرية عقلية ، سابقون جنود هم هناك املقامة قيادة أن إال ، واحدة إدارة ويف منسجمة أنها تربز املخاليف بقيادة تعز يف

 لرجا وأغلبهم مأرب يف املقاومة أما، بالسكان كتظةم مدينة قلب يف مدن حرب يف الدخول اخلطأ نفس فيها تكرر ، تعز يف مليشيا

 يف تقدم ال انه وترى ذلك كل ، واحد رجل قلب على يعملون ال عامة بصورة أنه أال ، مدينتهم وضع على يسيطرون أنهم يبدو القبائل

 متقد وال للمقاومة تقدم ال لكن ، السيطرة من املتمرد_اجليش# متكن ،ليعرقل يقصف والطريان يقاوم الكل ان هنالك ما كل . موقع أي

  ! مسكني يا يامواطن ظهرك وعلى .... للمتمردين

 ةالغربي عدن حلدود تصل وعندما .املتمرد واجليش املليشيا قوات سوى جتد لن الشرقية عدن يف مقاومة عن االن تبحث مررت ان حتى

 ان اقتصاديا الغربية عدن حصار بسهولة املتمرد اجليش ستطيعوي ، املتمرد للجيش نقطة اخر من مرت 200 من اقل بعد املقاومة جتد

 وحتى وابني حلج مدخل من عدن قلب اىل يده حتت عدن احملافظة اىل الدخول فنقاط امداداته وصول لتسهيل خلدعة حيتاج ولن ، أراد

 متامإ يريدون انهم ظين ... ؟ احلصار يتم ال اذامل لكن ، غريها او الزعم يتم كما ابطاط أكياس يف إلخفائها حيتاج ال هو ، التواهي ميناء

 غالقأل رمبا او ... رمبا نزوح مناطق اىل لتحويلها وأيضا ، اليها الناس لعودة اجملال لفتح الشرقية عدن يف واالتصاالت الكهرباء صيانة

 ! رمبا ... احلصار وامتام الربيقة طريق

 حترك يأ على تقدم ال وهي... ثقيلة أسلحة متتلك وهي...الربيقة اىل تتوافد اصرهاعن بدأت نعم ، القاعدة مبوضوع السابق تأكيدي مع

  ملاذا؟؟؟..

 لكونميت وهم ، البيضاء ، ،حلج ابني يف ينتشرون الشرعية_انصار# يعرف ما عناصر جتد أخرى حمافظات يف.. فقط هناك ليست هي

 ،وهذه دورهم يبدأ وعندها اجلميع ينهك ان ينتظرون انهم يقولون هم ، اهذ يف نظر وجهة لديهم ، املعركة يف تشارك وال ثقيلة أسلحة

   !!! يااوالد ياحالوة .... اليهم السؤال توجيه مت عندما ردهم هكذا بل مين ليست اإلجابة

   ! ياريس مرحيب ... داعش باقي ، اخلليج لدول رسالته نص يف الشرعي الرئيس وضعها صورة تكتمل الصورة

 لسلميةا املقاومة يف القوي الشباب جهد برز ، جهدنا وهذا ومتواضعة بسيطة بصورة صحيح ،اإلغاثة يف وعملنا املستمرة قاشاتين اطار ويف

 يف قلت كما ،عموما املنكوبة احملافظات ألبناء الشرعية احلكومة قدمته مما مبراحل افضل جهدهم ان وبرز ، واملنكوبني األهالي دعم يف

  : فيها للتفكري امامهم تقف اليت التساؤالت جتد الشباب مع نقاشاتي

  ؟ شر اىل ام خري اىل حنن هل -

 ضالريا اىل موصوهل يسهل ان مستبعدا ليس ، عدن اىل الوصول مهل سهل لصنعاء احلوثي وصول يف ساعد كما عبدربه ان نظن -

 سهل ومن احلوثي بعلم خرج نعم... صنعاء من الشرعي الرئيس خروج مسألة يف ) احلوثي من بدعم اال صنعاء من هروبه نظن وما ....

  !(عمر يابن وسالم... اجلميع مصلحة سيخدم خروجه ان الثورية للجنة التزم الذي وهو عمر بن مجال االممي املبعوث خروجه

 ام الذي واخلراب دمارال من املدنيني وتسليم ، ومحايتها بيوتهم اىل والعودة أسلحتهم محل املقاومة شباب على ان نعتقد اننا -

  .... فليأت بلجانه يقاوم ان عبدربه اردا ان معركتنا ليست هذه .... فقريا او غنيا ،كبريا الو صغريا ترك

 .... ذلك نرى وال لننتصر نهار ليل ندعو اننا -

 ... واهلزمية الدمار سوى نرى ال األرض يف وحنن النصر من قوسني قاب اننا يقول التحالف اعالم -

 ام يعنيين ال حيكمنا من مبدأ: للعلم) ... وسالم بأمن ونعيش.. حقوق لنا مواطنون اننا نشعر ان نريد فقط يهودي فليحكمنا -

 ( ؟ سيحكمنا كيف يعنيين
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  وغريها ..... -

 من همهيف ال ما لألسف وهذا ... التفكري يف مشكلة ،هناك سبق عما للتساؤل الشباب يصل ان ، للغاية سيء الوضع ان تشعرك أسئلة

 ققحت ان تريد متعددة فصائل ، سوريا احداث يف ذلك نرى كما  بالعقول يتالعب ومن ، احلرب نار يوقد ومن ، الفتنة هذا على حيرض

 .. السوري الوطن خارج تعيش انتقالية سلطة و ... السورية الدولة على حفاظا ، األسد بشار للرئيس ثابتة وشرعية ، منفردة نصرا

 صراق السكان بأغلبية يرزح واللجوء ، السوريني يالحق واملوت ، الفصائل كل من تدك وسوريا سنوات مخس ، بالنصر يدندن المواالع

 . دمارها يف اليد نفس التحالف يف الدول لنفس كان ما يوما واليت ، أفغانستان احداث يف القصة نفس... اختيارا ال

 ، بواصع أطول طريقا خنتار وبالتالي ، للوصول واالسلم األقصر االجتاه نعرف ال اننا اال يمنض اخلري واىل ، خري اىل حنن بالتأكيد

 وزعم ادعاء سوى ، احلق ميتلك احد وال احلق على اننا ونزعم نتجاوزها امامنا االمن الوصول أسباب ... باردتنا فيه منضي ، اختيارنا

  ..... سابقًا إسرائيل بين من نبذناه ما حنن نكرر قوم، دون لقوم عهدا اعطى اهلل وكأن ،

 ان ذلك معنى سوريا يف اليوم األسد سقط لو األوىل، اجلاهلية وسأمسيها ، بالصوملة العشرين القرن يف عرفت صورة هو الدولة كيان انهيار

 ولوتتح ، السلطة صاحب انه يزعم والكل، الكل يقتل الكل ، الصومالية الدولة سقوط بعد الصومال من عمالقة صورة اىل سورية تتحول

 السوداء الصورة ..... املوت سيواجه معهم خيتلف ومن ، فصيل يتزعمها قبائل او كنتونات جمموعة اىل السورية االحياء بل املدن

 .... الدولة مبؤسسات املساس يتم عندما قلق حالة يف الكل جيعل ما هو ، الدولة النهيار

 احلفاظ او قتالال يف تستخدم ، مسلحة ملليشيا حتولت عسكرية قيادة يف مجعت وان حتى املتعددة ائلالفص ان احلقيقة املشكلة وبالتالي

  .... وتسيريها الدولة مؤسسات على للسيطرة واساس رؤية هناك تكن مامل ، دولة تكون لن لكنها ، االمن على

 صراع خلق تستهدف عسكرية مليشيا القاعدة ، لقاعدةا بيد حضرموت سقطت ، حضرموت يف حدث ما عرب اريده ملا مصغرة صورة انقل

 على الناس احرص حضرموت أهالي كان وبالتالي ، تدار كيف او الدولة عن صورة لديها وليس ، العسكرية قوتها واضعاف ، أمريكا مع

 مؤسسات المباست بدأ ، هرأس على بالقاعدة وقبل ، اجلميع مع يتواصل وبدأ اهلي جملس بتشكيل.... اقليمهم او حمافظتهم محاية

 ميت حتى مهم لكنه تقليدي ،شكل املؤسسات حلماية امنية جهة لتكوين املسلحة القاعدة عناصر من واستفاد ، عليها للحفاظ الدولة

 ... ارهاوانهي احملافظة انزالق منع بالتاليحتديدًا.و املكال عن احتدث هنا طبعا ، مؤسساتها عمل واستمرار احملافظة وحدة على احلفاظ

 ينجح ان ميكنه ، القات تداول منع االخرية قرارته وابرز ، حضرموت أهالي شعاره جعل ولذا احملافظة أبناء خلدمة سعى اجمللس هذا

 كانت وان ، سليب قرارهم فنتائج كبرية العادة كانت ،أن صغرية أم كبرية االجتماعية العادة حجم على ذلك يعتمد ما، نوعا ذلك يف

  ... فيه اخلوض مضمار هذا وليس ، إجيابي القرار فنتائج ريةصغ العادة

 عن حميدة حضرموت تكان البدء ومن ألنه ، بذلك التحالف من ورغبة ، أهلها برضا ، االمنة املنطقة حضرموت ذلك جعل عموما

 لكردستان اقرب صورة هي ولذا ، 1992 العام يف منهم حماولة هناك كانت كما اخلليج لدول ضمها يف اململكة لرغبة اما ، الصراع

 حضرموت# إقليم يف بك اهال ... . العسكري الصراع عن بعيدة ولكنها ، االقتصادي احلصار من اليمن اهل نال ما ناهلا صحيح. العراق

.. 

 لذا ، الرؤية تلك ميتلك من تصرف حتت هو ولذا ، الدولة إدارة ملغزى وادراك فهم لديه فليس عسكري كيان املسلحة املليشيا ذكرت كما

 ما ذاوه .... الدولة تنهار ال حتى املؤسسات تلك خدمة يف هي بل الدولة، مؤسسات عن للتخلي استعداد على احلوثي مليشيا تكن مل

 ومد للسيطرة منهم حتوث من استخدمت ،باالصح للسيطرة عناصرها أدخلت أنها صحيح ، العكس وليس اليمين النظام يد حتت جعلها

 يسيأت الوقت مع و كانت مما اضعف وجعلها ، املليشيا تلك بانهاك اليمين النظام يقوم ما بطريقة ان كثريا اشك لن، التعلمو نفوذها

 دون عدة بأمور اضعافها ميكن كان ، االن صعبا رقما وصارت والقوة والربوز ، للنمو فرصة اعطتها العاصفة ان رغم .... اليقني اخلرب

  . احلرب
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 ، كونتت اليت الدولة خدمة يف ستكون هي بل الدولة لشكل رؤية أي لديها وليست قتالية مليشيا هي القاعدة على اوكده ذلك قلنا كما

 املخيف الكيان ذلك ليست هلذا .... أفغانستان حكمت اليت طالبان امرة حتت نفسه جعل ان يف الدن بن أسامة قاعدة مع حدث كما

 .... للعامل

 ، الكيان بهذا جهل او مبعرفة ، دولية جهات من باخرى او بصورة دعم انه صحيح ، بداعش املعروف سالميةاإل الدولة تنظيم بعكس

 ، تقليدية كانت وان دولة مؤسسات ولديه ، م 1921 قبل ما العثمانية الدولة خارطة هي حدودها ، دولة كيان لديه الكيان هذا لكن

 ، ليوما العاملي االقتصادي النظام لشكل واضحا تهديدا ميثل الكيان هذا ، الدولة إلدارة سيةسيا رؤية ، العامل إلدارة اقتصادية رؤية لديه

 كما عمله ةالي تغريت وان والشرقي الغربي للعامل األوحد النظام صار الذي العاملي االقتصادي الكيان هذا لتدمري النووية القنبلة ميثل بل

 يف واسعة خربة هلم ، وعسكريون وسياسيون اقتصاديون حتته ينضوي الكيان هذا ، ابقةس مقاالت يف قلت وكما ، لنا إلظهاره يسعون

 ، األرض على السيطرة اجتاه يف تتحرك وهي ، للكيان املدنية القيادة حتت تعمل عسكرية مؤسسة لديه الكيان هذا ، ذلك كل إدارة

 سساتمؤ جتد الكيان ويف ، إقليمية حدود ذات دولة اىل وحتويله ، لكيانا وازدهار هامنو الستمرار الالزمة املوارد ولتوفري الدولة لتوسيع

 يةاإلسالم احملاكم تشكلت عندما الصومال يف بسيطة مؤسسية بداية الكيان هلذا كان ، وغريها والتعليم واالعالم القضاء ابرزها الدولة

 ارةإد يف طالبان بدأتها اليت الفكرة ذات هي ، جديدة شاكلة على الصومال بناء يف وبدأت ، الصومال على الدولة يد بسطت اليت

 ليتا احلديثة للدولة رمست اليت للصورة مرضية وغري ، واشنطن# العاملية اخلالفة عاصمة من مقبولة غري الكيانات هذه ، أفغانستان

  ... واشنطن مع التحالفات عاصفة حتالفات من دكها مت ولذا ...والعشرين الواحد للقرن اخلالفة عاصمة تريدها

  عموما

 وليست املنطقة دول ختافها اليت القوة هي ، أخرى دول انقاض على التوسع يف ترغب ، دولة كيان ، داعش اإلسالمية الدولة كيان

 خبداي هال .... وبهدوووووووووووء .... إسرائيل مع والسالم.... ايران مع النووية االتفاقية اخلليج دول ستقبل ولذا... اسرائيل وال ايران

  ! العرب حكام مع انت ابتسم ... واليمن اخلليج يف اإلسالمية الدولة

 

 ةالشرعي حكومة القائمة رأس على ، اذالهلم يف اجلميع ويسهم ، اليمن خارج احلصار يف اليمنيون االف يرزح ، واحلصار املتاهة هذه ويف

 واحد كل يعين ، هلم تربعه السابق الرئيس اعلن بعدما جاء أولئك  به وعدوا الذي الدعم حتى ، احلجج االف ويسمعونا ، الرياض يف

 مهل قدمته مما افضل لبعضهم اليمنيني املهجر أبناء قدمها اليت األشياء ابسط ومن ، أطفال رياض مدرسة يف كأننا ، الثاني (يعاند)

 روتوف مساكن هلم حتجز ان تستطيع ال الشرعية مةاحلكو ان اعتقد ال احلجج تلك كل افرتضنا لو حتى يعين ... الرشيدة حكومتهم

 نم منعوا جيبوتي جزر من نائية جزيرة يف وصولوا جيبوتي اىل نازح الف من اقل ... الدول تلك يف هلم إقامة فيز وتستخرج معيشة

 عجزت ، دوالرات خبمسة اللرت ماء توفري ومت ، منهم مات كم اعلم وال ، للدخول التأشرية قيمة دوالر 20 توفر عدم بسبب دخوهلا

 ... السكن هلم وتوفر املبالغ تلك عنهم تدفع ان الشرعية حكومتنا

 صيد قوارب عرب ، الربيقة اىل املكال من الدقيق ادخال يف أسهمت صغرية مجعية من مبادرة ، عدن الدقيق فيها يتوفر ال بأكملها حمافظة

 من اإلنسانية املساعدات تدخل ان الرياض يف الشرعية حكومة عجزت ، رغيفال لتوفري عدن حمافظة خمابز من لعدد توزيعها ومت ،

 املؤسسات دور وتفعيل احملافظة إلدارة اهلي جملس تكوين عن الشرعية حكومة عجزت .... الربيقة هي امن ممر عرب عدن اىل جيبوتي

 ملهجرا حكومة .... الكرميي مصرف وهو عدن يف راالس آلالف السيولة توفري يف مصرف وجنح املوظفني مرتبات لتسليم البنوك وفتح

 شيطان اىل الصراع اطراف من طرف وحتويل ، رنانة تصرحيات اال هلم وليس احلدث قلب يف او احلدث من جزءا تكون ان عجزت

 .... مصدق_خليك# و ابتسم ... املالئكة حبكومة اهال .... مالئكة وكأنهم
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 ان يسوالف الواتس يف خرب نشر مت ، ذاته ابليس النزاع اطراف من طرف صار وكيف االحداث على الشائعات اثر لنا يبني بسيط حادث

 ظننا بصورة الرصاصات اطلقت ، فجرا والنصف الثالثة الساعة ومع فجأة ، االن من أسبوعني قبل ، إشاعة .. تسميمها مت عدن مياه

 املاء نم تشربوا ال ، الصوت مكربات من املساجد قيموا صرخ فجأة ، عةسا الربع جتاوزت ملدة توقف بال .... عنيفة اشتباكات يف اننا

   !!!!!!!!!!! وكذا كذا مستشفى يف وفاة حاالت هناك.. مسمومة املياه ان

 ، للصوم استعدادا الوقت نفس ويف ، املاء شرب مببادرة قمت ، معنا ينتحر ان املتمرد_اجليش# يقرر ان اال فعله مستحيل هذا والن

 نا وتبني ... وفاة أي خرب فكذبوا باملستشفيات عالقة على مهل من مع تواصلت وفورا ، املاء من وليس القلق اثار من مبغص شعرت

 يتبينوا ان دون صدقوا حيث للغاية  بسطاء كانوا ، الرعب اثارة من بدال املسجد قيموا ان فيها الكارثة ... كربى إشاعة املوضوع

  مصدق_خليك# و  .... اليمن يف انت ابتسم ...... الفوضى هذه قبل التأكد بإمكانهم كان فقط ..... اجلسام بارباألخ بالنا فما....اخلرب

 وعبث ، اناملك تفتيش مت ، بالرصاص عنوة فتحها مت األبواب .. هلناك وصلنا طبعا ، وجرياني انا ملسكين بزيارة قمت الفوضى هذه يف

 كل على هلل احلمد .... الغربان اثار وجود تتعجب فال ، الكاتيوشا وضربات الطريان بقصف تأثر سكين والن ، والقطط الفئران باملكان

 خف مما بسيطة مسروقات هناك لألسف حصل ما وهذا ، للسرقة عرضة بيوتنا جعل ولكنه ، يسرق مل صحيح املتمرد_اجليش# حال

 ميتلك من متخلف اكيد .... ( ! كلها الكتب ذي ايش) متخلف هذا قالوا اكيد .... متس مل مكتبيت ... لنا نسبيا قيمة وهي محله

 ومن املنظر من متعبني ،خرجنا معي محلته ، وضعته حيث طفالتي العاب حتت راقدا وجدته الذي جهازي على وخشيت  ... مكتبة

 تساعدون انكم ابلغوه هنا وصل امل اجليش باختصار وقال .. علينا سلم ، املكان من قريبة خمازن حارس جاءنا ، القطط براز رائحة

 اىل دخل من املنطقة أبناء من هناك ولألسف ، أسبوعني قبل املوضوع ، غادرها جيد مل افلم ، وذخرية سالح عن باحثا دخل الدواعش

 منه بناطل ديثاحل يف اخذنا بعدما.. الغالي اخلفيف عن يبحثون فقط ، األثاث اخراج يستطيعون ال انهم اال ، شيئا سرقوا رمبا شققكم

 هم نال جرية ان باألذية شعرت.. التفتيش وال .. السرقة تؤذنا مل .. الرجل هلذا الدعم لتوفري املالك مع وتواصلنا والشقق العمارة اغالق

  ! همحق يف اخطأنا رمبا .... وهلم لنا اهلل غفر عموما ... اجلوع املربر سأجد حزنت ما طعاما اخذوا لو.... جبريانهم غدروا من

 أهلهو اليمن واملنتصر وأهله اليمن املهزوم ، املعركة هذه يف هزمية وال انتصار وال ... قريب اهلل بإذن الفرج و ميين احلل وسأظل اوكده ما

   وأكرر . الضرر كل ورغم ، تعاىل باهلل ثقة وسننتصر ...

  مركزية قيادة ال

  مؤسسي دور ال

  واضحة رؤية ال

  العشوائية تستمر اذن

  .... مريبة الغريبة التناقضات ان واحدا انطباعا يعطي هذا

 ! هندي متر لنب مسك

 ! الرتماي على لي مل وسلم

  شعب يا وسالم

  نازحا مازلت

  خبري القاكم

 ... الودائع عنده تضيع ال الذي اهلل انه احب وما احب ومن وطين واستودع اهلل واستودعكم

  شكرا

  2015 مايو 12
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 رمضان مرحيب شعبان هال

  : واخواتها داعش 5\0 االحداث مع الماشي على
 ، االن من شهر قرابة عليه مر بكم لقائي آخر ، العرب بالد ويف ، اليمن يف رحاها تدار اليت االحداث يف تغري فماذا... عنكم غبت

  ! هذا ملقالي مطالعتكم مع عذرا لي جتدون رمبا ، التواصل يف تقصريي عن لكم اعتذر

 مقاالتي طالعةمب اهتمامكم يف اللفتة تلك ويسعدني رسائلكم طالعت ، يتفقدني مبراسليت معي  تواصل من كل وتقدير حب بكل اشكر كما

 ! حب بكل شكرا ...

 أكون ان كعادتي ،وأرجو عدة أمور يف (دردشة) معكم سأخوض جزئيني من املكون املقال هذا ويف ، البعض استثارت رمبا تساؤالت هناك

 ... متحيزًا وال حمايدا ال موضوعيا حديثي يف

 املعتادة انقطاعها فرتة يف الكهرباء عادت ان وبعد ، والكاتيوشا اهلون صواريخ صوت ومع حماور عدة على هذا مقالي يف معكم سأمر

  : االحداث عن املاشي على اليكم اكتب

 احلصار_حتت_اليمن#

 احلصار_حتت_عدن#

 غفر ، ابواالحب األقارب من عدد وفاة و العام، الوضع بسبب ، املاضية الفرتة يف النفسي الضغط من لةحا ، سيئة نفسية حبالة أصبت

 ... لفرتات النت النقطاع وكذا ... العاملني رب هلل واحلمد وموتاكم ملوتانا اهلل

 اجليش عن اخربتكم وما ، اديه_شرعية# على املتمرد_اجليش# من الغربية_عدن# على احلصار عملية بدأت األخرية األسابيع يف

 عد بني التحرك انسياب بةوصع اىل ذلك أدى طبعا ، احلوثي_انصار# من وجلان ، صاحل_الزعيم# املوالي الدولة جيش هو املتمرد

 !. السفر جلوازات االحتياج ينقصنا دولتني بني او والغربية، الشرقية برلني يف وكأننا والشرقية الغربية

 مبنع غذائي حصار ذلك وزاد ، هناك أهلي لوجود ذلك ،من  آخر انزعاجا لي ،سبب الشرقية_عدن# جتاه حركالت على قدرتي عدم

 نعمي الذي الكامل احلصار يكن مل طبعا ، اليمن تعانيه الذي الكلي احلصار من جزء وهو الغربية عدن اىل الغذائية واملواد اخلضار تدفق

 السوداء السوق بروز أي ، %100 اىل %150 من تتفاوت بنسب األسعار رفع اىل تلقائيا  راحلصا هذا أدى مرونة، فيه وامنا شيء كل

 ... شيء كل يف

 الشعب على للضغط الكلي باحلصار التحالف يفعل اجلزء،كما ذلك يف املقاومة على الضغط وامنا الناس اهالك يريد ال المتمرد_الجيش# 

 ، املتمردين مع الداخلية املواجهة من مرحلة اىل للوصول املواطنني على الضغط يستهدف اليمن على الكلي فاحلصار ،معهم واملتمردين

  . املقاومة ملواجهة املواطنني على الضغط أيضا يريد املدن على املتمردين من احلصار اآللية وبنفس

 ومل حملافظةا مستشفيات أغلقت الصورة يف ولنكون . توفيت الطريق ويف الشرقية من خاليت ُاسعفت ، اسلفت كما األحزان تأتي تباعا 

 دستتك وقد اخلدمات من النذر اال يتوفر ال كالعادة احلكومي و حكومي احدها الغربية يف كلها مستشفيات ثالث اال تقريبا يعمل يعد

 وبالتالي مغلق الطريق هذا ، كيلومرتا 15 تقريبا الغربية يف املنصورة واىل الشرقية يف كريرت من الطبيعي الطريق ويف ، احلاالت لديه

 من احسبها واني ، وفاتها ليتبني للمستشفى التحرك مت ومباشرة السيارة وصلت مرتا، كيلو 10 حلدود ميتد طريق املتاح الطريق

 ويف ، ابنتها فقدان استشعرت وكأنها اجلدة اسعاف مت حتى يومان ميض مل ... اجلنازة إجراءات بدأنا ، هلل احلمد ، الصاحلني

 لحصولل كنز هلم بالنسبة املريض ، اخلاصة املستشفيات أصاب الذي الغلو عن احدثكم لن ،وطبعا اربع اأيام ظلت ، اخلاص املستشفى
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 ايام عشرة مبرر اخلالةب اجلدة لتلحق، الرابع اليوم نهاية قبل اهلل شاء ان الصاحلني من واحسبها اجلدة توفيت عموما ، النقد على

 .. عليهما تعاىل اهلل رمحة ويف وأخرى دنيا صاحبات لتكونا ابنتها جوار دفنها مت ، تقريبا

 قرابة يف املصاب نزل معدودة أيام ففي ، كريرت وخاصة الشرقية لعدن الصحي بالوضع متأثرين ، واحباب أصدقاء بوفاة االحداث توالت 

 االذنني من الدم خرج حتى الدم اوردة تفجري اىل أدى يالذ الدم ضغط ارتفاع جراء ومن األغلبية وهم الضنك محى اثر من ، نفسا11

 . سلم اللهم ، تنتشر أخرى محى هناك أن ويقال ....

 ...... الوضع هذا مع

 اىل ترابية جانبيه طرق من اخراجهم من جيد سواق استطاع امس يوم حتى ، وامي اخوتي اهلي بقية مع التواصل يف صعوبة اجد مازلت

 روح ،الكامل الكهرباء انقطاع بسبب ،بل الناس يقتل املتمرد اجليش الن ليس .. ؟ الشرقية عدن من اخلوف اذامل ..... الغربية عدن

 يف يدفن انه )احلانوتي( القبار افادة حسب واليت ، الضنك محى أهمها امراض ،انتشرت ،ووووو...القمامة انتشار و عالية، رطوبة مع

 يف اجلو ورطوبة حرارة تبدأ مايو شهر ومع ، وجنود مدنيني من ، املرض جراء من يومية ضحية عشر واحدى عشرة بني الواحد اليوم

 الرتميم اعمال أن إال، الكهرباء توصيل إلعادة سعى املتمرد اجليش ان رغم ....  النوم قلة و  اجلهد اشتداد اىل يدفع مما ، االرتفاع

 يومي بشكلو العاصفة قصف الستمرار إضافة ، والغربية الشرقية بني الفاصلة قاملناط يف القتالي الوضع استمرار مع خاصة، وقتا ستأخذ

 ... االن إصالحها المتناع تلقائيا يؤدي مما، جبوارها أو خرمكسر توليد حمطة قصف مت وطبعا ،

 انه ،حتى ماتاخلد من بدال القذائف تقدم (ديلفري) خدمات او ، تكسي سيارات انها تشعر تسمعها، وأنت كأنك الطائرات وضع

 نم تتحرك هي بالتأكيد ، السحاب يف موقف يف كانت وكأنها الطائرات صوت تسمع موقع أي يف املتمرد اجليش يتقدم ان ومبجرد

 جاءت وقد ، منها التخلص يريد الصواريخ من كبري خمزون لديه احلزم_عاصفة# يف التحالف ان كثرية أحيانا اشعر طائرات، حامالت

  ... امس_عم# يا وبيع ... امريكا# مع صوارخيه جتديد صفقة سيعقد الوقت نفس ويف ، اهلها الطيب البلد هذه على هلريمي الفرصة له

 الطيارون بالتالي ، األرض من عليه اعرتاض أي من خياف ال أساسا انه ، آخر انطباعا يعطيك نزهة يف وكأنه للطريان التحرك هذا طبعا

  ! عيمز يا الدفاعية القوة وين .... للصواريخ ورمي تدريب نزهة يف

 مقطوعة_الكهرباء#

 اجلمهوريات دول من دولة كأي اليمن كانت السابق يف ، خاصة عدن# و عموما اليمن# يف الكهرباء وضع عن صورة على ألضعكم طبعا

 أصال الكهرباء تعرف ال اليمن من %20 قرابة ان العلم مع ، ذلك يف جديد وال ، فيها طبيعي امر الكهرباء انقطاع ، النامية العسكرية

 املناطق هذه عن ليس هنا احلديث هلذا ..، أعماهلم يف املواطري يستخدمون كانوا وان... اليمن مناطق من كثري يف الداخلية األرياف وهي

 يف اخربتكم وكما ماحلز_عاصفة# اضافته ما ، الصيف مع خاصة وتزيد وانقطاعها الكهرباء وجود هو الطبيعي االمر املناطق ،بقية

 منالي حصار فسيتم ، منها جزء هو وامنا اليمن خارج من يأتي مل املتمرد اجليش والن املتمرد اجليش حلصار ستسعى انها سابقة مقاالت

 كني مل وملا ، الدولة معسكرات استهداف يف بدأت ، واجلوي والبحري الربي واالغالق عليه االقتصادي احلصار فرضت وبعدما ، وأهله

 يف اعةس عن تزيد ال قد ملدةو ، املناطق بعض اال الكهرباء تعرف تعد مل اليمن ان القصف ذلك آثار ومن ، مؤسساته استهدفت كافيا ذلك

 نع للبحث اليمنيني دفع مما... أصال الكهرباءب تعرتف تعد مل ومناطق ايام، أربعة كل يف ساعة منطاق ويف ، ساعتني واقصاها اليوم

 توفر لعدم جمدية غري ( املواطري) املولدات فصارت ، انواعه بكل الوقود انقطاع اىل أدى احلصار كان وملا ، حياتهم ستمرارال البدائل

 ونعود ..  %200 النقل تكلفة رفع تلقائيا وهذا ، دوالرات مخسة من ألكثر اللرت تكلفة لتصل السوداء السوق يف ويتوفر البنزين او الديزل

 لتعمل ، عدن مساحة من %20 متثل واليت حتديدا الغربية_عدن# و عدن# هي بالكهرباء احملظوظة املناطق أصبحت للكهرباء

 ،وحتى الدولة حمافظات كبقية الظالم يف تعيش الشرقية_عدن# ، اليوم على موزعة يومية ساعة 12 اىل 1 بني لديها الكهرباء

 طبعا..حظا األفضل هي الغربية_عدن# عدا احملافظات بقية من افضل اتلساع تعمل انها فرق مع ذاته الوضع تعيش االمنة حضرموت



 حرب اليمن 2015

Copyright2017 © AMBMACPC.COM    -    الصفحة 81 من 611                               المؤلف  : احمد مبارك بشير   -  من العاصفة الى االمل 

 حبهم عن ناجم حرصهم املؤسسة موظفي ان وللعلم عدن، كهرباء مؤسسة متيز على يدل دل وان الشرقية املناطق إلصالح مستمر السعي

 وهذا ، االقتتال مناطق اغلب يف العامة املؤسسات موظفي اغلب مثل مثلهم مرتباتهم يتسلموا مل انهم رغم باعماهلم والتزامهم الهاليهم

 اعمال وتوقف واالعمال األنشطة توقف األساسي والسبب... للدعم حباجة السكان اغلب جيعل مما ، اخلاص القطاع موظفي أيضا يعانيه

  احلصار_حتت_اليمن# ان هو واالساس ... النقد ومؤسسات البنوك

 الديزل تكلفة ارتفاع ومع ، اجلوال شركات وكذا ، االتصاالت مؤسسة ومنها العمل من أخرى مؤسسات تعاني الكهرباء انقطاع ومع

 يف كاتالشب تشغيل ترتيب طريقة عن وذلك اخلدمة بقاء اىل تلك املؤسسات سعت ، الوقود على احلصول وصعوبة ، املولدات لتشغيل

 امامت منقطعة واجلوال األرضي شبكات ان عدا كثرية أوقات يف جلوالا وشبكة ، االنرتنت توقف اىل يؤدي تلقائيا وذلك ، معينة أوقات

 تعمل ال وهي ..... ككل عدن من %25 وهي الشبكة تشغيل مناطق يف اال تعمل فال االنرتنت اما ، ككل عدن من %25 من اكثر يف

 ابعةمت من الناس ينام حتى تقطع ثم لليلا منتصف حتى تعمل أيضا كامال يوما وليست ، يومني او يوما لالنقطاع تتعرض وامنا يوميا

  ! االخبار

 مما احملافظات كل طال الوضع هذا ، الدقيق مادة واهمها الغذائية املواد من الكثري انعدام يف واضحا بدا فأثره االقتصادي احلصار اما

 املواد من جيد خمزون ان هو املوقف انقذ لذيا الشيء  .... اليمن حكام من هلؤالء أوسع اهلل رمحة لكن ، للجوع اليمنيني ماليني يعرض

 موظفي عودة ترتيب مت الوضع تأزم ومع احلديدة، ميناء وكذا عدن يف احلرة املنطقة مجارك يف مارس شهر من عنه االفراج يتم مل

 ، سابقا وجيدة كبرية انتك التجارية احلركة ان يدل وهذا ، الرز من جيد خمزون توفر عدا هذا ، البضائع عن االفراج لرتتيب اجلمارك

 من التهريب عرب الدقيق توفري ويتم ، وأهله اليمن على فرضه احلصار حياول اليت الندرة قانون من االصوب هو الوفرة قانون ان يدل هذا

 واحيقق حتى ... الشعب تاليا ثم اللجان اشباع هو واوال احلوثي جلان او املقاومة جلان تستلمه الدقيق ان تتعجب ولن ، ملناطق مناطق

 !! اللجان وعاشت .... السكان يغضب ما وهذا.... النصر

 هاتحدثأ اليت الفوضى جتنب والسبب ، نقدا بيعه عملية ترتب لكنها الوقود من خمزون لديها عدن مصفاة اليمن مصايف اكرب ان الغريب

 يف أوردتها اليت األطراف من انهم ، باالسم سوى ياحلوث جلان عن كثريا خيتلفون ال أنهم... شيء بكل يتاجرون وهم ، هادي جلان

 ... واملكسب الفيد انصار .. السابق املقال

 قبل من تدمريها مت التحتية البنية من % 15  التحالف رأسها وعلى النزاع اطراف من القصف جراء تدمريه مامت فإن عامة بصورة

 يسعى انه يبدو اثرية مواقع بقصف ضرباته بارك التحالف وطبعا ..... ةاملقاوم أخطاء % 5 و املتمرد اجليش بيد %10 و ، التحالف

  .. مب_قح# .. الصواريخ بأسلوب تنقيب عملية .... االثار تلك حتت الدفينة الكنوز عن للبحث

 باصات كاملبار الطريان قصف طال حتى ، احلوثي اقصد ( الغولة امنا) وجود حبجة سكنية مناطق تطال اليت التحالف ضربات عدا

 خاص كسيت استئجار النقل سيتكلف وبالتالي ، طريان أي توفر لعدم احملافظات بني اليوم للنقل الوحيدة الوسيلة وهي اجلماعي النقل

  ....! لقاهرةا إىل طريان تذاكر قيمة سيكلفك آلخر مكان من نقلك جيعل مما لنقلك

 األرض يف املقاومة ميثل من وهم ، االحداثيات تلك يعطيه ممن يأتي الذنب ، فيها له ذنب ال االحداثيات تلك ان سيقول التحالف طبعا

 اصابهم الذي املدنيني القتلى ان القول حقيقة.... األرض عن التحالف اعالم يعرفه كما اال األرض يف يعرف ال اعمى لتحالففا ،

 هم !! سييب ما.. درانا ايش) القول يكرر ان يريد تحالفال.... املتمرد للجيش %10 بـ مقارنة القتلى من واكثر %20 ميثلون التحالف

  ! شيال يا وشيل .... احلوثي على التهمة سريمي او ..... مصدق_خليك# و ( لي قالوا

  ... األساس يف اقتصادي هدفها ، حبت سياسي غرضها بشرية معركة هي امنا ... مالئكة ال املعركة هذه يف

  املسلحة_املقاومة# وضع عن
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  بالتأكيدو ، العسكري الزي الباسهم و ، شباب مقاتلني جتنيد يف والبدء االشتباك عمليات تنسيق مت ، املقاومة انهيار من خوفا اطبع 

 ذلكك حنسبهم األطراف مجيع من الشهداء قربان تقديم ويستمر ، التحالف قوات هلم ستدفعها مرتب وهلم عمل فرصة على سيتحصلون

 ... اهلل على ونياتهم وحسابهم

 الغربية وعدن ، التحالف طريان على %100 تعتمد مازالت واملقاومة ، األرض يف املتمرد اجليش توسع او تقدم ملنع السعي مت عموما

 مستميتة احملاوالت مازالت و الطريان، امام مكشوفة وضعية يف املتمرد اجليش جيعل مما مفتوحة كلها مداخلها ن،الالشرقية من اصعب

 بيد املطار مازال ، والرصاص القذائف أنواع وكل ، املقاومة وكاتيوشا  والبارجات بالطريان التحالف قصف رغم، ملطارا الستعادة

 ريانفالط فورا تدمريها يتم امتلكها وان .. ثقيلة معدات أي قتاله يف ميتلك ال اجليش ان رغم ، هادي_شرعية# على املتمرد_اجليش#

  ...  صديقة_نريان# و.. املقاومة اليات يستهدف وباخلطأ االليات كل رتصدي صار انه حتى .. باملرصاد له

 طويل انشائي ونشيد ، املقاومة خلف واننا ، التحالف لقوات الربي_االنزال# اغنية تغنوا ، ترتاجع املقاومة ان اجلميع شعر كلما

 نل لكنهم اللوجسيت الدعم كل يقدمون هم ، العاملي التحالف قوات وضع مثل العربي التحالف قوات وضع الشرعية،_حكومة# تتغناه

 يف جيعلهم الشعور هذا ، الغازي ضد للتوحد احملايد اجليش وعناصر ، الصامتة القبائل سيدفع ذلك الن ، الربي النزول على يقدموا

 اهل من األرض يف قوة أي كوينت سيسهلون فهم ، داعش# اإلسالمية الدولة ضد العاملي التحالف مع يتم ما وهذا ، احملاولة عن غنى

 الغازي دض للتوحد صدام جنود وبقايا والقبائل العشائر كل توحد احتمال يف سيجعلهم الربي النزول اما لوجستيا ذلك وسيدعمون املنطقة

 ..! غامضة الرؤية... صحيحا يكون ال قد وظنهم يظنونه ما هذا ....

 أنهوك ، السعودية املدن على احلوثي_انصار# اطلقه صاروخ بأول فشل انه برز ابقاس لكم قلت كما الذي العربي_التحالف# مع ونعود

 يريد ما حقق التحالف ان حقيقة ، القتال عن هؤالء اجبنت ، احلزم_عاصفة# وال ، الضاربة_القوة# ال ، هذا عن غنى يف كنتم يقول

 حتىو ، اليمن# يف واحدا موظفا توقف ان بالرياض مقرها يف عتستطي ال الشرعية_حكومة# و ، الشرعية إعادة بالضرورة يريد ما وليس

 بل مأرب، يف كما االحتادية الدولة حلم مع وامنا هادي_شرعية# مع ليست فهي ، واحد رجل قلب على كلها ليست نفسها املقاومة

 قيادات كما السلطة تقاسم حلم مع طرف ناكوه ، والدمار الدم انهار على تأتي ان اريدها ال أنين إال ، االحتادية الدولة انصار من انا

 الشرعي الرئيس من اجلنوبية بالقضية التالعب مت والذي احلراك كما جنوبية دولة حلم مع او ، األمحر أوالد بأحالم املخدوع اإلصالح

 ...اصال التحالف يريدها ال إرادة وهي قرارته، كل ومع

 يقاتلون يالذ املساجد شباب ، االصالح شباب وكذا ،السلفية اجلبهة شباب هم قتالال يف تستميت اليت الصلبة املقاومة تقال حقيقة

 توقف اليت دماج بعد احلوثي مع ضد ثأر هلم السلفيون وخاصة... احلوثي_انصار# قبل من متس انها يظنون اليت عقيدتهم عن دفاعا

 ان رفيع والكل.... كلها اليمن يف ميتد به فكيف صعدة يف قرية وهي دماج كسر احلوثي يستطع مل كاملني لشهرين احلوثي وجه يف

 بدون الطيارة قذائف عنهم مينع لن واال دماج أبناء ينزح ان مباشرة بصورة طلب الذي الشرعي الرئيس االمر ولي من بأمر سقطت دماج

 استلم من هو اليمين اجليش وان، بتانسح وجلانه احلوثي ان علموا ان واالن ، دماج من وانسحبوا االمر لولي استجابوا ..... طيار

 احد ال لكن...... احلقيقية املقاتلة القوة هم هؤالء  .وفعليا ينتهجون وهكذا تفكريهم هذا ، االمر لولي طاعة سينسحبون فانهم املهام

 ..... سيذكرهم

 املال مبدأها ، كبري وال ... معها مبدأ ال ، من مع هي تعلم ال ألنك القاعدة واحذر ... تنتظر ، القاعدة هي والصامت اخلفي العنصر اما

  ! واملوت

 ، اجلميع يفكك فعليا هو رمبا أو ،مكرما معززا الكرسي على يكون ان يريد هو يبدو وكما الكل منى فقد ، هادي الشرعي رئيسنا اما

 مع ثم ، االصالح# مع لفحتا لذا ....... اجلميع ، اإلصالح ، احلراك ، اجليش ، احلوثي يفكك ، البني بينهم يفككهم
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 ألنهم فقط مشاكلهم سيحلون اليمن اهل عموما.. ؟ الدمار هذا بعد حيكم ان يريد اين السؤال....باخلارج استنجد ثم ، احلوثي_انصار#

 ! العاصفة هدأت أن فقط...احلكمة وفيهم حكمة أهل

 هو احلوثي ساعد من لك لقال اعدادي طالب أي سألت ولو مرة، ألول اكتشافها مت اسرار وكأنها وثائقيات لنا تنشر التحالف قنوات

 استوىل الذي السياسي الغطاء فهو احلوثي اما صاحل هو االن األرض على يتحرك ومن ..وهادي صاحل صنعاء ادخلهم ومن ، وهادي صاحل

 القاعدة ان لك لقال أيضا دادياع طالب سألت لو بساطة وبكل ... التفكري يف جلهد احلاجة بدون... 2012 سبتمرب يف السلطة على

 ، القاعدة اخرتقت وقد اال عاملية وال عربية عاصمة ال ، العامل اصقاع يف املخابرات مجيع قبل من اخرتاقا العاملية التنظيمات اكثر هي

 ... لالخرتاق قابل تنظيم هو العاطفة على يقوم تنظيم أي وببساطة ألنه

  ؟؟؟؟! نلوم من

 .... ممال الكل ..... احد ال

  : العربي_التحالف#

 ... االمر بهذا ناقبل... املعسكرات ضرب ولذا ، والذخرية األسلحة كل يدمر هو ولذا ، االنقالبيني من اليمنيني لينقذ جاء -

 . احلرب هي وهذه

 بلناق ... القومي نهاأم على احلفاظ يف احلق للمملكة وبالتأكيد ... السلطة على استوىل ان اململكة يهدد من شوكة رسليك جاء -

  . االمر بهذا

 ... برتول حمطات... كهرباء حمطات... جامعات.. مدارس.. فنادق تدمري مت .... ذلك يقول ال عدن يف رأيته ما ..حسنا -

 ان قلنا... متعمد بشكل تدمريها مت عدن.. املخطئ هو االحداثيات يعطي من ان قبلنا ... معسكرات هذه ليست.... جتارية جممعات

  ... احلرب أخطاء هذه

 نريان .. حرب أخطاء .... بهم معرفة لي عائالت فيه ان احلظ ومن ركاب فيه نقل باص يستهدف ... سكين حي يستهدف -

 منطقي هذا .. هلؤالء االعتذار جمرد التحالف و الشرعي الرئيس من ننتظر بالتالي وارد أمر فهذا ، اخطأ التحالف كان ان .... صديقة

 يف التحالف ان هذا يعطيك ،خبطأ اعرتاف ال، املوقف سيدة التربيرات ان حيدث ما ... اليمنيني لتحرير جاء التحالف ان لناق ان

  ! انقاذ من اكثر واردة عدوان كلمة صارت وهنا ، الشرعي رئيسه بقيادة وأهله اليمن ضد حرب

 يعلم لكلا أيضا وبالتأكيد ، سكنية احياء وسط يف تقع تالشخصيا تلك ان يعلم والكل ... قيادية شخصيات بيوت استهداف -

 لتحالفا طائرات يقود من ان ام .... املدنيني السكان على ستقع احلوادث بالتالي ، يقصفها حتى التحالف تنتظر لن القيادات تلك ان

 . ثورة باي واتفكر ال يعين ..... اليكم جاء ان التحالف يفعله ما انظروا أخرى دولة لشعب يقول ان يريد

 يبوس رئيسها ستجعل بورما اىل احدةو طريان طلعة .. حقيقية مأساة يف وهم.. بورما مسلمي ينقذ ان التحالف هلذا كان -

 ، كذل وغري األكرب الشيطان و الفرس كابوس شر من اإلسالم إلنقاذ جاء التحالف ان ففكرة .. !!  اسالمه يعلن ورمبا ويتوب ،االيادي

 فيخ ما شيء هناك ، اململكة حكام أوضح وبصورة ، السعودية العربية اململكة باألدق ونعين أهدافه للتحالف ان بوضوح نقول اننا اعتقد

  . املستور ستكشف األيام دع ، األمور تلك من شيء من نفسها تنقذ ان اململكة حتاول ، العامل سياسة أروقة يف يدار

  : المتمرد_الجيش#

 ... بالتأكيد هذا منطقي واألمان االمن لبسط هدوحدو ارضه يف التمدد يف احلق الدولة جليش -

 احلق هلا هي .. شعبية جلان انها تدعي غريها، من أو صعدة من خرجت جلان جمموعة اجليش مع يتحرك ان املنطقي غري -

 يف جتاهها املوقف يربك ام هو اجليش مع وجودها ... ملوقعها فلتعد اذن ... موقعها حتمي أن احلوثية املليشيا من جزء كونها يف

 ... احملافظات
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 ال ..كم النص االنقالب هذا وال واضحا عسكريا انقالبا وليكن نفوذه وبسط السلطة على سيطرته بوضوح يعلن ان اجليش قرار -

 ! ميين ..مكس سابقة سلطة الغاء هو وال مترد هو وال انقالب هو

 ال وبالتأكيد نظرها وجهة عن تعرب سياسية حركة شعارات هي الدولة جيش مع تناسبت ال شعارات استخدام اجليش مينع ان -

 ... اليمين اجليش تعين وال اليمنية الدولة تعين

 مارس 25 األربعاء يوم، وانصاره هادي بفرار بدأت يوم انتهت احلرب هذه ان 2015_اليمن_حرب# يف تأكيدها احب للتاريخ حقيقة

 لتعيد ..مارس 22 الليل منتصف ساعات مع انطلقت العاصفة تدخلت أن إال ،املتمرد اجليش وسيطر ، الثامنة الساعة مع 2015

  ! احلرب دورة

 العام نهاية من بدأ الذي احلوثي متدد مبنع الشرعي الرئيس يقم مل ملاذا ؟اليمن حرب هناك تكون اال امل هناك كان هل : السؤال

 ومي اليمن الشرعي الرئيس هنأ ملاذا ؟ دماج سقوط ملنع حينها العربي بالتحالف االستنجادب الشرعي الرئيس يقم مل ملاذا ؟ 2011

 اذام ألجل الدم نزيف استمر ملاذا ؟ وصاحل واحلوثي هادي بني كان الذي االتفاق ماهو ... ؟ القشييب وقتل احلوثي بيد عمران سقطت

  ؟؟؟ بالتحديد

  : اليكم مين حكاية تكون دعوها لكن مؤكدة غري معلومات يعطي ما ، املوثقة غري التسريبات وحي من لكم سأنقل 

 تخاباتان اعداد يف والبدء السلطة على السيطرة سيتم كان الوضع ، برمته السياسي املشهد اربك عبدالعزيز_بن_عبداهلل# امللك موت

  .... جوار غري ودول جوار دول من بدعم ... علي امحد الرئيس ، احلكم يف موقعه اىل السياسي البيت سيعود ،بالتأكيد مبكرة

 على وليس الفرد على املعتمد احلكم دولة هكذا ، عبداهلل عهد ليس سلمان وعهد جاء سلمان# ان سابق مقال يف إشارة أعطيت كما

 .. ... العسكرية اجلمهورية كاملة ملكية دولة يف ، املؤسسة

 لتقسيم رؤية حول خمابراته من معلومات تصله كما ، جهة من العربية الدول يقمتز مينع ان ويريد االحداث جتاه جدا واضح سلمان

 ، واحدة بوتقة يف انهما على لكالهما ينظر هو ، املستوى ذات يف واالخوان ايران ميقت كان الوقت ذات يف أنه إال ، العربية الدول

 لذا ، سعود آل عبدالعزيز املؤسس امللك أبناء ملك محاية هو ملكةامل حكام لرؤية العام االطار أن إال ، صحيحا يراه الذي اإلسالم ودون

 يتمل ورتص إىل ليصل ، الكربى مصر على تركيزه ، صغرية رؤية وضع لذاو ، احلكم يف اإلسالمية للجماعات فرصة يعطي أن يفكر قد هو

 وطين جملس تشكيل يتم ان على ، أيضا مصر ويغادر استقالته السيسي يقدم حني بعدو ، مصر يغادر أن مقابل ، مرسي عن االفراج

  ...األحداث بعد عليهم القبض مت الذين املساجني كل اسر وفك ، جديدة انتخابات عنها وينتج مصر يف شاملة مصاحلة واعداد

 رباحل انهاء يريد ماك، الشرعي الرئيس بشار حكم وانهاء الدولة على املعارضة يد وبسط فورا سوريا يف الصراع انهاء يتم ان سلمان رؤية

  .... العراق يف السنة ضد

 ...... اليمن حرب اىل مصر حرب من املوقف انقاذ من البد.... سلمان اشغال من البد ، آخر شيء برز هنا

  .... احلرب ترتيب مت .. ليل سكون ويف ، دولي وبتوافق ، اخلليج اسرة قلب ومن ، احلوثي حجم تهويل مت اليمن يف

 إعادةب تقضي األوىل ، السياسة تغريات احلوثي، حلرب مطبعة يد هو االن احلوثي، وصول لتسهيل مطبعة يد له كانت عيالشر الرئيس

 السياسة أن إال ....احلبيبة مصر نفديك كلنا أننا أؤكد هنا أنين إال احلرب، من مصر حبماية قضت والثانية ، العربي الربيع دورة

 ...سياسة

 ... اليمن واىل ..... احلرب قافلة حتركت

 يكون ان نم فالبد ..... عبداهلل أخيه سري سيسري فمقرن  .... الوالية يف تغيري قرارات اصدر لذا ... شيئا استشعر سلمان ان انا اعتقد

  .... توقف دون املسئولية ليحمل .. حيدث فيما طوىل يد له شخص سلمان يلي من
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 حجم معلومات منها ان وأظن .... مضافة او مستقطعة ، مشوهة كانت وصلت ان او سلمانل تصل ال املعلومات من كثريا ان به اثق ما

 ! الحقا اخلدعة ليكتشف ، بدأت احلرب أن إال ... هادي مع سيقاتل الذي اجليش

  ! احلسم ميكنه ال احلزم بدأ من اكرر كما

  ! بامتياز ياسيس واحلل ... تعاىل اهلل بإذن احلسم على اقدر احلكمة اهل ان متاما واثق

 املخرج تريد اململكة ان متاما واثق..... أرجو فقط ذلك أجو ،ثاٍن له ليس واحد جنيف يكون ان وارجو جنيف# على مقبل اليمن احبيت

 دخولف ،السياسة اال شيء وال السياسة فهو احلسم اما باحلزم بدأت فقط هي احلسم متلك ال انها للعلن تربز جيعلها ال الذي السياسي

  ؟! احلرب ومابعد رؤية ودون ، النهائها واضحة رؤية دون احلرب

 طرف هناك يكون ان املفرتض فمن عسكريا منطقي غري امر ، مواقعه من املتمرد اجليش بانسحاب اال جنيف لينعقد يكن مل انه فكرة

 أي األمنية باملؤسسة عالقة هلا سلي اليت النزاع اطراف من املسلحني مجيع على ان مع انا ؟؟؟ من املستلم الطرف ، مستلم

 وه ، منقلب غري او منقلب للجيش واملعسكرات املؤسسات وتسلم املشهد من تنسحب وجلانه هادي_انصار# و وجلانه احلوثي_انصار#

 الو ذلك سيتم متى توضح مل واليت ، الرياض_وثيقة# تقوله ما حسب وطنية أسس على جيش تشكيل يتم وحتى ، االن اليمين اجليش

 الذي املرء ذلك هو الوطين ان اظن اني مع ، الوطين للجيش املؤسسات نقل يتم . اجليش بها يتأسس اليت ، ؟ الوطنية األسس ماهي

 وام اب من اخوته انهم واحدة نظرة اليهم ينظر ، وغنيهم فقريهم ، وكبارها صغارها حيب ، ترباها ويعشق ،حيبها األرض هلذه ينتمي

 واحد الدم لكن خنتلف ان ميكن الواحدة العائلة يف ... ميين أنه فقط ، واصله لونه اختلف مهما ، ومنهجه عقيدته اختلفت مهما ،...

  .... كثر وهم نعم بالتأكيد ، الشخص هذا جند ان ميكن فهل ! يصيبين يصيبك وما ...

  الشرعية_حكومة#

 حدب كل يف للتصوير أعضاؤها تقافزي و ، الشرعي الرئيس مع تمعوجت املوضوعات على وتعلق البيانات تصدر هي احلكومة تلك مسكينة

 يف اهلدنة تستغل مل املوقرة واحلكومة ، احلوثي يستغلها ان خوفا هدنة يريدون ال ... ناقة وال حبل ال األرض يف هلم وليس ، وصوب

 اداالستري ال جتاره يستطيع ال احلصار حتت وضعها يف واليمن ، كان مما أسوأ اخلارج يف وضعنا وصار ، الداخل يف الوطن أبناء إغاثة

 جتد ملكةوامل اليمن بني احلدود معابر ويف ، ادراجها تعود او اذنت فإن ، امللك بالط تستأذن ان البد تقرتب سفينة واي ، التصدير وال

 معرب يف لواقفا ويتذكر ، كبري خري يف انتف معاملتك أسبوع يف أجنزت كاملة اوراقك وكانت احلظ حالفك ان االنتظار يف اليمنيني طوابري

 ليهمع تتمنع صارت ، اليمنيني وخاصة العرب لكل احلضن كانت اليت مصر# حتى ، غزة يف رفح معرب عن اخبار من تأتينا ما الوديعة

 سبحان ... نعتتم صارت الصومال وحتى ..... مبارك_على_اهلل_سالم# يدندن ميين وتسمع التحالف يف شارك من كل عذر عذرها ،

  ! عجيب ، وأكثر صومالي ونصف مليون تستضيف اليمن ، اهلل

 إن االنقالب حكومة الن ... اليمنية الدولة يف قرار تنفيذ على قدرة حتى او مكتبا او إدارة متتلك ال، امسا الشرعية حكومة اطيل ال لكي

 الستضافتك سلمان_شكرا# عموما معقد فاألمر ، فعليا نقالبا حكومة توجد ال انه ،ولوا تدير اليت هي ، بذلك نسميها ان أحببنا

   ...! الرشيدة حكومتنا

 على اظاحف انسحبت األمريكي للقصف الثالث اليوم يف فهي غريها من اكثر وطنية اثبتت افغانستان# يف طالبان# ان املفارقات من

 احق الكل وليس حق على الكل الن ، الزعيم# سابقه وال يالشرع_الرئيس# و احلوثي_انصار# ال ، الكل جتاوزت وطنية ، املدنيني

 ..! اليمنية_النسخة_جنيف# مسلسل معًا نتابع ان اال ينبغي فال

  داعش# االسالم_دولة#
 ال ألنها حدود بالتأكيد هلا ليس  ... بغداد# العاصمة تكون ان ،ونيتها املوصل وحاضرتها دولة اال اليوم عليها اطلق ان ميكن ال طبعا

 علم عاطب ، العباسية الدولة حكمتها اليت املناطق وكل والشام العراق مناطق تشمل ان اىل ستمتد دولتها ان اىل تنظر وهي ، بها تعرتف
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 اتهموقياد زعاماتهم وارتداء ، األسود للون حببهم العباسيون ومتيز ، األبيض هو االموية الدولة فعلم ، العباسية اخلالفة علم هو داعش#

  داعش عن نراه ما هذا ..... السود_الرايات_اصحاب# بانهم واشتهروا السوداء بسللمال

 مةاملنظو يعارض واجتماعي واقتصادي سياسي لكيان تأسس وهي ، واشنطن# العاملية اخلالفة لعاصمة اللدود اخلصم وكأنها تبدو داعش

  ... مليالعا النظام على لالستحواذ القادم الشرعي البديل وكأنه ، العاملية

 ..... التيوب على وقناتهم ، مواقعهم صفحات من ونسرتقها ، التحالف اعالم من نستقيها داعش عن معلوماتنا كل

 يكاأمر ترى لن) : وهي امريكا على حربه يف املعلنة رؤيته  حول الدن_بن# أسسها اليت القاعدة# بالكلية ختالف بالتأكيد داعش#

  ...! يبدو كما بينهما كبرية الفوارق لكن ، واحد األساس لنا يبدو رمبا.. ( فلسطني يف واقعا نراه حتى االمن

 ال عالقة هلم ليس ااشخاص تتبع قيادتها ، ! اهرب انهب اجزر  مبدأها اليتو ، الدن_بن# بعد من أسسها اليت القاعدة# وليدة هي

  ! ؟ املسلمون هم ومن اإلسالم هو من فهمنا إن ،باملسلمني وال باإلسالم

 الدول عدوها ، األرض على واجهتها ان اال أمريكا مواجهة يف ترغب ال وهي ذكرت، كما ممتدة دولة لتأسيس تسعى فهي داعش# أما

 املصايف نم البرتول بيع من يستفيد الكيان هذا ان االمر يف ،الغريب عدة دول انقاض على  دولتها تؤسس هي ولذا املنطقة يف اليوم القائمة

 العاملية السوداء سوقلل أيضا باملاليني يكسبها اليت االثار يبيع ، املافيا حتركها اليت العاملية السوداء السوق واملشرتي عليها ذاستحو اليت

 للمبدع احلالل_جبل# مبسلسل يذكرني ، تناقضات ، االوثان من األرض يطهر انه زاعما اثرية مواقع يفجر انه يظهر ثم ،

 ةواخلليف العاملية املافيا بني حتالفا هناك ان اعرف ان استغرب لن .... األرض من ثروته جيمع طاحل احلص فهو ، عبدالعزيز_حممود#

 نا الغريب .... يقهر ال الذي جيشه ويبين الذمم سيشرتي خالله من الذي األخضر املال عن البحث يف يعيب ما هذا ،وليس البغدادي

 .. اثري عموق بدك خليفة وال يقم فلم .. مثلها يكون ان يسعى واليت العباسية خلالفةا وخاصة السلف يف تكن مل ابتدعها اليت سنته

 ! داعش مليشيا وطبقها الصهيونية مليشيا ابتدعتها سنة .... سوق او معبد او مسجد بنسف وال..

 تقدمت مل ، منضبط جيش لديها ، مستقرة منطقة أي يف قتالي فعل أي تقدم وال تتقدم ال داعش# ان جتد بسيطة مالحظة يف ذكرت كما

 تشعل ان بالغري ديدنها يف تفعله ما وكل ، تفعل ولن اململكة وال تفعل ولن تركيا ،وال تفعلها ولن إسرائيل وال ، تفعلها ولن ايران يف

 معبدا هدفتاست ولو جرمية وهي كاذبة  حجة فهي احلجة كانت أيا اململكة# يف ملساجد استهدافها صح ،فإن األطراف بني الفتنة

 دنينيامل يقتل ملن دين وال اآلمنيني قتل يف شجاعة ال حيث ..  جرمية أنه لقلنا للمالحدة ناديا استهدفت وإن ،جرمية انها لقلنا لليهود

 نا استبعد ولن .... كآلة يتحرك وصار (دماغه) باع انه او خمدرات تأثري حتت هو اما منتحر شخص الطريقة بهذه نفسه يقتل ومن ....

 دولة على سوداء قائمة اىل يضاف أخالقي سقوط فهو داعش فعل من ذلك صح إن قلت كما  ..! غفران صك له وهب البغدادي اخلليفة

  ... داعش

 أن قبل ،الفتح وجيش احلر اجليش ستواجه سوريا يف معركتها ويف ... احلياة يستحق ال والكافر ، كافر خيالفها من كل تعترب داعش

 .... للموت استعد ضدي او ، فبايع بك اهال معي فمنطقها ، نظامال جيش تواجه

  (املوت او للبغدادي البيعة) داعش# شعار

 اذن ... (ببالش) النفط على واحلصول السالح من املزيد ولبيع ، للربح مصدرا يعتربه لكنه لفعل داعش إيقاف العاملي التحالف أراد ان

 اما ، نشأت كيف الناشئة الدول ... املنطقة تلك فليحكم ؟ أصال أمريكا ترفضه وملاذا .... ملصايفا من باملزيد ومده .. عمره اهلل اطال

 سياسة هناك د،بالتأكي والسياسة الدين بني خنلط اننا االشكالية..... بنفسه دولته يؤسس قتالي بتنظيم واما ، نادر وهذا دولية باتفاقات

 :  داعش# أصول عن نبحث للتاريخ ننظر تعالوا مزحة هذه ان تعتقدون   .... السياسة يف دين ال لكن الدين يف

 الذين املغول هؤالء كذلك حروبه كانت من ، عنيفة وال دموية تكن مل حيث بربرية حروب كلمة امسع ملا اتعجب : المغول_التتار#

 ، والفضة الذهب غنائم عن اال يبحثون ال هم... ( اليهم تنتمي ومن انت متوت ضدنا تعش معنا ) شعاره ليكون ( جنكيزخان) وحدهم
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 .... احلكمة دار جامعة ودمروا .. نسمة مليون بغداد يف جزروا معدودة أيام يف ، منه التخلص من البد زائد فحمل والبشر الكتب اما

 لقطز هوالكو لرسالة انظروا.. ابهوعذ سوطه وهم األرض يف اهلل امر ينفذن انهم الظن كل يظنون هم... بغداد ومعامل آثار من العديد ودمروا

  : منها مقتطفات لكم انقل.. مصر حاكم

  : األعظم القائد وغربا شرقا امللوك ملك من )

  السماء ورافع األرض باسط اللهم بامسك

 هسخط من خلقنا ارضه يف اهلل جند حنن انا االعمال من وماحوهلا املصرية بالديار مملكته واهل دولته امراء وسائر قطز  املظفر امللك يعلم

 لغطاءا ينكشف ان قبل امركما لنا واسلموا بغريكم فاتعظوا مزدجر عزمنا وعن معترب البالد مجيع يف فلكم غضبه به حل من على وسلطنا

 عظمم قتلناو الفساد من األرض وطهرنا البالد فتحنا قد اننا مسعتم وقد شكر ملن نرق وال بكى من نرحم ما ، اخلطأ عليكم ويعود فتندموا

  ......( بالطلب وعلينا باهلرب فعليكم العباد

 ..... او.... الفقيه الولي من او .... البغدادي اخلليفة من رسالة نقرأ اننا يظن يقرأها من طويلة رسالة

  !!!! اللهم بامسك يرحم حدأ احد ال انه اال ... اللهم بامسك يقتل الكل .... رمحاك اللهم

 بدأت لب ال .. االجتماعات يف وتتنقل تلتقي احلركة ظلت فهل ، فلسطني يف دولة إلنشاء قامت سياسة حركة : الصهيونية_الحركة#

 لك رغم ، وتوسعت يدها وبسطت ، وعسكريا سياسيا التحرك يف بدأت ، اإلسرائيلي اجليش نواة هي قتالية مليشيا تكوين يف

 كان مسلما ( امليت الفلسطيين هو اجليد الفلسطيين) دولتهم تأسيس يف احلركة شعار وكان آنذاك احلر العامل من تتلقاها اليت التسهيالت

  .... الصهيونية للحركة االنصياع رفض ان يهوديا حتى او مسيحيا ام

 عرتفتا هي بالفعل معفنة ايزابيال# املعفنة امللكة وهي ( االسم ذلك أحببنا )إن الداعشية امللكة بقيادة  االسبانية:_االمبراطورية#

 عموما.. االسم اختيار يف لي ذنب ال أي ... زواجها عند ومرة ، مولدها عند مرة ، مرتني اال تغتسل ومل املاء تكره انها قالت انها بذلك

 ،أيضا ودمرها االندلس حكم من آخر األمحر بين مع وقعتها اليت السالم اتفاقية ورغم االندلس على يدها وضعت ان ما اليت امللكة هذه

 ، همتهجري أو املسلمني مجيع تنصري هو ، االمر تسلمها بعد أصدرته قرار اول انها اال ... البلد يف املسلم الكيان على باحلفاظ هموعدت

 عدد بقاء وجدت وملا ، حبياتهم جنوا الذين اليهود ومنهم املغرب اىل هاجر من وهاجر ... جدا باهظة مبالغ يدفع ان عليه سيهاجر ومن

 سلمام مازال بانه يشتبه فمن ... القتل ألجل وفقط للقتل امنوذجا صارت واليت ، التفتيش حماكم بتكوين قرارا أصدرت هممن كبري

 ورهوص نقله ما لكم انقل احملاكم يف الوضع ذلك من صورة نضع ولكي .... ميلك ما كل ويسلب .. احملاكم لتلك يسحب االشتباه جملرد

  : مذكراته يف فكتب التفتيش حماكم كشفوا الذي احد الفرنسي ليموتسكي الكولونيل

 سماجل وسحق العظام لتكسري آالت منها للتعذيب رهيبة آالت على ،عثرنا االبدان هلوله تقشعر ما فرأينا أخرى لغرف انتقلنا ثم )...

 نم كتلة االخر اجلانب من وخيرج كله اجلسم يهشم حتى تدرجييا واليدين الصدر عظام ثم األرجل عظام بسحق يبدؤون ،كانوا البشري

 ......( املفروم باللحم املمزوجة والدماء املسحوقة العظام

 من قرون ثالثة من اكثر .... حقيقية رعب قصة ، أحرقت املكاتب من والكثري ، التفتيش حماكم اجملزرة تلك يف قتلوا االف ومئات

 خضنا ان سيطول واملوضوع ، التفتيش حماكم يف ميوت به واملشتبه ، راقبةامل حتت يف استمر ظل ومن ، فر فر من .. الرب باسم القتل

 ... فيه

  لصليبا راية رافعني الدين ناشرين هلا فاحتني ليكونوا االمريكية، القارة اىل ، يسمونه كما اجلديد العامل اىل االوربيون خرج املال وألجل

 احد ، البشر من املاليني عشرات إبادة ومت ، ( امليت اهلندي هو اجليد اهلندي) األرض تلك على السيطرة يف أساسية قاعدة وليضعوا ،

 ارزاقهم وسيب قتلهم مت ...باملاليني كانت اإلبادة ان اال الرقم هذا على دليل يوجد ال ، انسان مليون 90 رهيبا رقما وضعت التقديرات

  ... وحالهلم
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 من فرينيل ليون السيد ذكره ما وهذا ، مسلمة قبائل منها كانت احلمراء اهلندية لقبائلا تلك اغلب ان املراجع من أخريا توفر فيما يقال

  : (أمريكا واكتشاف افريقيا) كتابه يف هارفرد جامعة

  ...( اليها جميئه قبل أمريكا يف اإلسالمي بالوجود الكامل الوعي واعيا كان كولومبس كرستوفر إن )

  : حلكامها فيها يقول الفلبني فتح عندما ماجالن الشهري القس رسالة انقل الداعشي الفتح ذلك صورة نرسم لكي

  .....( البالد بهذه منكم أوىل احلضارة أصحاب األبيض العرق ألننا التسليم.. إليك أطلب املسيح باسم إنين)

 ! ,,,,, ميتةامل احملبة بتلك املسيحة واونشر الفلبينيني من ماليني ابادوا حتى يتوقفوا مل االسبان لكن ... تلك معاركه يف قتل طبعا

 فغزوا ، أمريكا يف االستسالم رفضوا الذين اهلنود من املاليني قتل بعد العاملة لأليدي احتاجوا االوربيون والن  السوداء:_العبودية#

 صةق ولتستمر .... وجنوبها مشاهلا ... أمريكا يف العبودية اىل ليجروهم .. مسلمون ومنهم االفارقة ماليني ليأسروا ، الغربية افريقيا

  .... وغريها .... معتقد وتغيري وتشريد ، قتل من حتويه مبا العبودية

 اندلسية اسبانية لواص من الرجل هذا وللعم لينكولن ابراهام الرئيس وهو واشنطن بعد أمريكا رؤساء اعظم من الرئاسي القرار جاء حتى

 ساسياأ سببا القرار هذا كانو املبجل الرئيس قرار.... التفتيش حماكم من هربا اجلديد العامل اىل هاجرت اليت امليلوجنونس عائلة من وهو

  : هو والقرار اغتياله يف

 نايري من األول اليوم هذا صباح منذ العبودية مرحلة انتهاء رمسي وبشكل اعلن : لينكولن ابراهام االمريكية املتحدة الواليات رئيس أنا)

  ( م1121

  .... العشرين القرن منتصف يف اال العنصرية تنته ومل العنصرية ينه مل العبودية اءانه

  .... وامريكا الغرب هو ، متمدن عامل اىل حتول الدامي العامل ذلك اليوم

 من جيل ليتعلم ذهبوا االوربيني من املاليني عشرات ... الكثري منه ليتعلموا هلم قاسيا درسا كانت والثانية األوىل العاملية احلرب

 . القانون وسلطة التعايش من .... والعمل والعلم االستقرار من يأتي التغيري لكن ... الباطشة القوة حتدثه تغيري ال أنه االوربيني

 ملنظومةا معامل ستدك هيف، البلقان يف فنريانها اندلعت ان واليت ثالثة عاملية حرب اندالع ملنع تسعى من هي ، وامريكا اليوم اوربا لذا

 يف احلقيقيون الالعبون حيث ، االيادي مكاسرة مباريات مثل باردة، حرب اال ماهي العربية األرض يف احلروب ... اليوم القائمة العاملية

 لح عن ويبحث.... حذر خائف .. يرتقب الكل .. البلقان ارض البقعة لتلك ينظر الكل ولذا ... الدماء تلك عن بعيدا الباردة احلرب

  . احلرب ندو

  . اللهم بامسك يقتل كلهم ، يوغندا يف املسيحي الرب جيش عن كثريا خيتلف ال اإلسالمي داعش اكرر وكما

 نع وحديث احلبيبة عدن من للخرج رحليت عن فيه اجزء القادم حلديثنا وسيكون بقية احلديث يف ومازال تنته مل االحداث احبيت

 .... والسنة الشيعة عن وجانب السياسة

  .... خريا اهلل وجزاه. الكريم ملضيفي شكرا.. الغربية عدن يف نزوحي يف اقضيه اليت األخري اليوم هو اليوم هذه

 وكنت ... نعد خارج واىل النزوح فسيستمر عمل وارتباطات باملعيشة تتعلق وألسباب ... احلبيبة عدن يف اقضيها اليت األخرية والليلة

 وحاضنة ، اليمنيني كل عاصمة صنعاء ، صنعاء# اىل أيضا اعشقها مدينة اىل اخليار لكن... القاهرة# معشوقيت زيارة استطيع ان ارجو

 .العرب كل

  قريب عن نلتقي ان عسى

  الدعاء منكم ارجو

  اهلل استودعكم

  وأهلها واليمن وأهلها عدن واستودع
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  باهلل اال قوة وال حول وال

9\2\2015 
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 رمضان مرحيب شعبان هال

 ؟ بعد وماذا وشيعة سنة اإلسالم ...5\5 االحداث مع لماشيا على
 ، اعرف وباهلل ، اقرب اهلل اىل وانتم عام وكل ، خري بألف وانتم عام فكل رمضان اىل يسبقنا ويوم ، املرة هذه االنتظار عليكم اطل مل

 اىل نايقرب وعمال احبه من وحب حبه اهلل فنسأل ، بهحل وطلبا له حبا اهلل يعبدون الذين االحرار اهلل عباد من وتكونون ، افهم وبكتابه

  . وحبه رضاه

 ربش ألننا واردة فهي أخطاء حدثت وان ، عنه يستغين جواره وال هرجوا عن يستغين ان لليمن ميكن ال انه نعي ان علينا احلرب هذه يف

 دعاءال صيغ فيها يعجبين مل ، املفروضة الصلوات دبع املساجد من كثري يف املستمر القنوت هو ، احلرب هذه يف حدث ما امجل من ...

  : نقول دعونا يفرقنا ال جيمعنا الذي بالدعاء اكفنا نرفع دعونا وامنا ، الغري على

  والبالد العباد اصلح اللهم

  والبالء الغالء اللهم وارفع

  مفتونني غري اليك اللهم وتوفنا الفتنة وازل الغمة اللهم واكشف

  اإلسالم دين على اللهم وابعثنا اإلسالم على وتوفنا اإلسالم ىعل احينا اللهم

  اجتنابه وارزقنا باطال الباطل وارنا اتباعه وارزقنا حقا احلق ارنا اللهم

  علينا بغوا لنا اخوة ومن واالهم ومن والنصارى اليهود من عادانا مبن عليك اللهم

  السوي الصراط هدهموا املستقيم الصراط فاهدهم خريا فيهم كان ان اللهم

  احلاكمني خري وانت باحلق بيننا واحكم امرهم فتوىل شرا فيهم كان وان

  الدين يوم اىل بإحسان تبعهم ومن أمجعني رسلك وعلى امجعني اخللق خري عبداهلل بن حممد األمني الرسول على والسالم والصالة

  العظيم العلي باهلل اال قوة وال حول وال

  . لعاملنيا رب هلل واحلمد

  ..................................... آمني اللهم

  االسالم#

  :احلج سورة يف تعاىل قال ...قبل من إبراهيم ابونا به مسانا ما وهذا ، تعاىل اهلل رسل اتباع كل واتبعه نتبعه الذي الدين ذلك

  ...( الناس على شهداء وتكونوا عليكم شهيدا ولالرس ليكون هذا ويف قبل من املسلمني مساكم هو إبراهيم ابيكم ملة.. )

 من وغربها األرض شرق ، مجيعا يشملنا اإلسالم ان أرى أني حيث اإلسالم حول أخرى كتابات يف موضعها يف سأنقلها نظر وجهة لي

 ولا وهذا ... شيعة وال سنة ال ...... مسلمون حنن وبالتالي يعنينا اإلسالم أن سأثبت عموما . املؤمنني وحنن وصابئة ويهود مسيحيني

 ... بها االخذ من البد قاعدة

 ومن .. مسلم فهو وصدقه به آمن فمن للمسلمني األول الفيصل هو... الكريم القرآن رسولنا معجزة أيدينا بني الذي ربنا كتاب من هدينا

 نهاية يف تعاىل قوله وهذا اهلل عند من جاء ما بكل ميانباأل تلقائيا يلزمه اهلل بكتاب املسلم واميان .. املسلمني من ليس فهو ورفضه انكره

  : البقرة سورة

 رانكغف واطعنا مسعنا وقالوا رسله من أحد بني نفرق ال ورسله وكتبه ومالئكته باهلل آمن كل واملؤمنون ربه من اليه أنزل مبا الرسول آمن )

  ( املصري واليك ربنا
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 متى يعلم اخللق من أحد وال ، بذلك اهلل من ميثاق احد ميلك وال ، النار أهل ومن جلنةا أهل من حيدد ان اخللق من الحد حيق وال

 يمالكر الرسول حملمد حتى وال ،وتعاىل سبحانه وربه العبد بني العالقة يف يتدخل أن اخللق من احد ميلك وال ، احلساب وما احلساب

 خيالف بل ... كان من أيا ناقله على مردود هو اال القرآن نص الفخي حديث يصدر ان ميكن ال وبالتالي ،ذلك وسلم عليه اهلل صلى

 ومنهم كبذل الرسول يطالبهم ومل دينهم غريوا يكونوا مل، خيرب يف يهود لقتال خيرب فتح يف الرسول مع  املدينة من يهود حارب الوقائع

 ....  قتل من

  : مريم سورة يف تعاىل قوله توفر من يدخلها اجلنة أن كلنا نعلم فقط 

  ( شيئًا يظلمون وال اجلنة يدخلون فأولئك صاحلا وعمل وآمن تاب من إال )

  : البقرة سورة يف تعاىل وقال

 وال عليهم خوف وال ربهم عند أجرهم فلهم صاحلا وعمل اآلخر واليوم باهلل آمن من والصابئني والنصارى هادوا والذين آمنوا الذين إن )

 ( 22 ) حيزنون هم

  : املائدة سورة يف سورة يف ىلتعا وقال

 (29) َيْحَزُنوَن ُهْم َوَلا َلْيِهْمَع َخْوٌف َفَلا َصاِلًحا َوَعِمَل اْلآِخِر َواْلَيْوِم ِباللَِّه آَمَن َمْن ٰ  َوالنََّصاَرى َوالصَّاِبُئوَن َهاُدوا َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ِإنَّ)

 سمخ جتاه به وتتصرف تقدمه مبا مرتبط فهو الصاحل العمل أما ، بنا مر قد فاإلميان ، برمحته اال ندخلها ال اهلل برمحة حماطة فاجلنة

 جرب الصاحل العمل أعظمو ، ..( عملك واملهنة ، واجلسد ، والعقل ، اهلل خبلق املمثلة والعالقات ، الروح ) االنسان ذات متثل هي نقاط

 صلب من لآلخرين الغوث وتقديم اخلواطر جرب جعل الذي ، املاعون سورة ذلك ومن ةكثري الصاحل العمل على الدالة واآليات ، اخلواطر

  : تعاىل اهلل ودين احلساب بيوم مكذبا صار عنه ابتعد ومن االميان

 هم ذينال ساهون صالتهم عن هم الذين للمصلني فويل املسكني طعام على حيض وال اليتيم يدع الذي فذلك بالدين يكذب الذي أرأيت )

  ( املاعون ومينعون يراؤون

 ثحي ،شيء االمر من لنا وليس عاله يف جل تعاىل وحده هلل فيها القرار فقط ...االطالق على احد بيد ليس واجلنة النار مسألة اما وأكرر

 يف تعاىل قال ، هلل أمرهم أن ، أحد معركة من انسحبوا الذين املنافقني حول عتابا عاتبه وقد اخللق سيد األعظم لرسوله ذلك يكن مل

  : عمران آل سورة

 (121) َظاِلُموَن َفِإنَُّهْم ُيَعذَِّبُهْم َأْو َعَلْيِهْم َيُتوَب َأْو َشْيٌء اْلَأْمِر ِمَن َلَك َلْيَس)

 شيء! االمر من لنا ليس حسابهم ما ، بتصرفهم ظاملون هم بل ، النار يف أنهم يبلغه مل

  احلساب عند القيامة يوم مرهاا ستحسم خالفاتنا ان ربنا اخربنا كما

  : احلج سورة  تعاىل قال

 (َتْخَتِلُفوَن ِفيِه ُكْنُتْم ِفيَما اْلِقَياَمِة َيْوَم َبْيَنُكْم َيْحُكُم اللَُّه)

  : احلج سورة تعاىل وقال

 هيدش شيء كل على اهلل إن القيامة يوم بينهم يفصل اهلل إن أشركوا والذين واجملوس والنصارى والصابئني هادوا والذين آمنوا الذين إن )

( 12 )  

 ، لعلماءا وبرز ، والتفسري التبيان أداة هي السنة كانت ، تعلمه على والعمل ، لفهمه اجلهد منا حيتاج أيدينا بني الذي اهلل كتاب والن

 على اهلل كتاب من ويعلمونا ليعطونا الينا العلماء جاء ، ومكان زمان لكل اهلل دين والن واالماكن، األزمنة وتغري ، اجملتمعات تطور ومع

 يةتكامل تراكمية علوم البشرية العلوم الن ، الطبيعي البشر نقص فيه اجتهاد هو امنا يقدمونه ما ان وفهم علم على وألنهم ، فهمهم ضوء

  : هي أساسية قاعدة لنا وضعوا ،
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  ( الصواب حيتمل خطأ غريي ورأي ... اخلطأ حيتمل صواب رأيي )

 انهم رغم.... واملراجعة والتدقيق للتحقيق حباجة مجعوه ما ان التأكيد كل مقدماتهم يف يؤكدون لوجدناهم االولني كتب فتحنا وول

  ..طبيعي امر وهذا ومتبعون مريدون العلماء هلؤالء وصار ،. والربهان احلجة ابراز يف تنافسوا

 التقيد يرفضون اجالء علماء لنا يربز واليوم .......... وما ، الفقه مدارس عتتنو وملا ، غريه جاء ملا أحدهم فهم يف الكمال كان ولو

 :  لقمان سورة يف أيديهم بني تعاىل قوله يضعون النهم ومراجعة فحص دون االتباع جملرد اإلباء واتباع كله باملاضي

  ( السعري عذاب إىل يدعوهم الشيطان انك أولو آباءنا عليه وجدنا ما نتبع بل قالوا اهلل أنزل ما اتبعوا هلم قيل وإذا)

 االخرين جهد فقيمة .... االب إرادة جتاوز هلم حيق ال جهلة أطفال أو ، أدوات جمرد اىل البشر حتويل هو ، االتباع جملرد فاالتباع

 الكريم القرآن يقدمه فيما خيالف أن عامل ألي ميكن ،وال العلوم مجيع سنة هو ، والتعديل اجلرح مبدأ على والعم وفحصها دراستها يف

 .السين_الفقه_تطوير_مركز# يف االفاضل املفكرون العلماء األساتذة اإلسالمي الفقه يف النظر إعادة يف املبادرة أصحاب ومن ..

 علماء ليااحل عصرنا يف جاء لذا ، املنطقية غريو املقتبسة اخلياالت أو ، القصصية الروايات فيه يتبع الناس من كثري ، التاريخ حتى

 ركث وهم ، والتعديل اجلرح منهجية وأعمال ، والدليل املصدر عن والبحث ، الينا يصل مبا التحقيق يف خلدون ابن مببدأ اخذوا أجالء

  ... السرجاني راغب الدكتور ومنهم

 بتهمة واألهانة للجلد مالك ماماال تعرض .. للذكر مثاال ، الرأي جملرد الضرر واصابهم واتباعه ، السابق اإلرث واجهوا سبق من أغلب

 احلاقدين بعض ان سوى ، ما شيء على حرض وال السياسة يف يتكلم مل مالك االمام ان رغم ، املنصور ابوجعفر شرعية على اعرتاضه

 مالك االمام نا هذا يف وجدوه الذي الرابط ما اعلم ال... ( طالق مكره على ليس ) حلديث نقله جملرد ، املدينة امري عن به وشوا عليه

  ... مالك االمام من جعفر أبو مدة بعد اعتذر عموما .... العباسي اخلليفة على اعرتض

 واعتذر علي االمام مدح يف كتابا كتب أنه جملرد ، والسحل املربح، للضرب تعرض أن بعد املسجد قلب يف فلسطني يف النسائي استشهد

  . رأي لصاحب حياة وال ، القتل يستحق عليه دوناحلاق فاعتربه ، معاوية مدح يف كتابا يكتب ان

 .... عديدة القصص

  ؟ االمر فسد متى

 .... الغثاء فصار ... بالدين السياسي العمل تداخل عندما

 الذي اريوس الدين عامل بني مناظرة حدثت ، املسكوني نيقيه مبجمع عرف فيما م125 العام يف السياسة فبسبب للتاريخ عدنا ولو

 لذيا اثناسيوس السلطة عامل وبني ، وكلمته ورسوله اهلل عبد عيسى وان اهلل اال اله ال بأنه االميان وعن التغيري من اإلسالم عن يدافع

 ألساسا يف كان والذي قسطنطني آناك الروماني العامل حاكم من وبأمر ، املقدس الثالوث فكرة وابتدع املسيحية اىل وثنية معتقدات ادخل

 به جاء وما املسيح بألوهية باالعرتاف الناس بالزام امرا فاصدر قسطنطني ذلك يعجب ومل .. اريوس انتصر عموما... بشيء يؤمن ال

 أتيي مبا لكن ، الناس على دينية كلمة له وليس ، احلكم يف اهلي دور أي له كان ملا ، اريوس حكم امضى لو ألنه .. ملاذا؟.. اثناسيوس

 وقتل ، يدواحلد بالنار ثبته ، االمر هذا قسطنطني يفرض ولكي ... اهلل بأمر حيكم باعتباره احلاكم عةطا يف الناس يصبح اثناسيوس به

 اهل ةمقارب عن وابتعدوا ، ماميانه املؤمنون واخفى .... املدنس الفكر هذا دعائم لتثبيت ، والشرق اوربا يف (املسلمني) البشر ماليني

  ... وسلم عليه اهلل لىص حممد جاء ان اىل الصمت وعم .. احلكم

  : باآلتي يتميز الضال النهج ان جند ..... عموما

 بلفيق ، كامل شبه او كامل ختدير وضع يف وكأنه املرء جتعل العقل على العاطفة سيطرة وألن : العقل على العاطفة تغليب -

  : منها سلبية أشياء يعطي تغلب العاطفة جعل لكن.. العقل اعمال العمل أساس جيعل واإلسالم ..... شيء بكل
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 يسةالكن له عمدت ما وهذا ، هلل تقربهم واسطة ال انه الناس علم فلو ، املنهج يف العليا للطبقة املوارد تدفق الستمرار آلية هو -1

 بيعت اليت ، الغفران صكوك عليهم وعرضوا ، ميالدي 1000 العام يف القيامة قرب اعالنها يف ، البسطاء من املال جلمع الكاثوليكية

 الكنيسة وحماوالت ، يعم السخط بدأ شيء حيدث ومل 1000 العام جاء فلما ، الصك ذلك ألجل ميتلكون ما الناس باع باهظة بأمثان

 ، فيها رهمينتظ واملسيح ، (املسلمني) الكفرة دنس من القدس باستعادة اال تقوم لن القيامة أن يف الفكرة جاء حتى تنفذ تصبريهم يف

 ليبيةالص احلروب وبدأت ، للمسيح فداء انفسهم يقدمون الناس من والغالبة ، املسيح باسم العدة وتعد ، اجليوش جتيش اوربا فبدأت

 ... بالغفران حيلم والكل ... الثانية

 او تفكرال او التفكري لك حيق وال .. البابا او القس او الفقيه او االمام او الشيخ هو واحلقيقة للمعرفة األول املصدر جلعل آلية هو -2

 ! إمامي.. ، شيخي ،سيدي قاله ما فاحلق التدبر

 قبلت ال مسلمات كله ذلك وجعل ، واملنطق العقل قواعد ألبسط واملنافية الغريبة واحلكايات واخلرافات االساطري قبول سهولة -1

  . اخلرافات بهذه القبول يرفض من كل ورفض تكفري و ، التكذيب او الضحد او الشك

 ال أمر وهلمق يصبح حبيث ، بعينهم افراد تأليه اىل االمر يصل بل ، بعينهم أشخاص يف العصمة بوضع املعرفة مصادر حتصني -

 ان إلسالما فميزة ولذا ... املالئكة من واعلى البشر فوق النهم قدوة هؤالء اختاذ احملال من فيصبح ، التقليد يقبل ال وفعلهم اجلدل يقبل

 يف يسل .. فيه ننافسهم ان ميكننا الذي العمل سوى شيء وبينهم بيننا يفرق ال بشر .. ويصيبون خيطئون مثله بشر هم قدوات لديه

 بشر وفه ذلك عدا فيما... فقط األرض اىل رسالته ونقل ربه عن اإلبالغ يف وعصمته وسلم عليه اهلل صلى الرسول اال معصوم احد اإلسالم

  . وسلم عليه اهلل صلى حممد على اهلل صلى قدوتنا كان ولذا

 ... خلا جسده تقطيع او نفسه جبلد املرء فيتلذذ ، النفس وتطهري هلل التقرب حبجة واجلسد النفس تعذيب مربرات إجياد -

 وقتل ارلالنتح مستعدين جيعلهم هذا ورمبا.... بالدم والتلذذ القتل عليه استسهل جسده تعذيب عليه استسهل من النفس علم يف وطبعا

 ..... ننتحر ان أو اهللكة على نقبل او انفسنا نعذب أن علينا تعاىل اهلل حيرم فيما.... ابتدعوها هاموا سبيل يف االخرين

 عنهم يبلغون ممن خيتارونهم ومن املعصومني فهم عن قاصر البشر فهم ان حبجة املنطقية او العلمية املناقشات عن االمتناع -

 من اضعف ألنك تدارسه او لقراءته داعي ال وبالتالي... حمددين أناس اال يفهمها ال والغاز رموز ردجم هلم مقدس كتاب أي فيصبح...

 . منه والتحقق املصدر وتثبيت والربهان باحلجة االتيان املعرفة نقل أساس اهلل جعل فيما,,,, شيئا منه تفهم ان او فيه تقرأ ان

 إلسالما علموا ولو ... قلناه ما هو الدين ان يظنون النهم ، وتفصيال مجلة الدين برفض الالدينيون يقوم الن منطقيا السبب جتد ذلك ومن

 ... االن هذا يف حديثي وليس ...  وتفصيال مجلة التبعوه اصله على

  سنة_شيعة#

 هدف وبال اجلميع للمعارضة يعارض ثالث وطرف ملعاوية وآخرون لعلي مؤيدون برز ، ومعاوية علي االمام بني حدثت اليت الفتنة يف

  .... الفتنة اعتزل اجلميع افضل هم رابع وطرف ، واضح

 سياسي اطار وهو ، بالشيعة فسموا وأله علي االمام لدعم حزبية قاعدة وضع  من وبرز ، حمق احدهما وال حق على الطرفني كال عموما

  ... أصال االسم بهذا ايربزو مل اللحظة حتى ، واحلكم الوالية يف واله علي االمام احقية اىل ينظر

 حكيمة ةنظر ويف ، الراشد اخلامس اخلليفة وهو ، علي بن احلسن ابنه الناس برضا بعده وىل استشهاده وقبل مقتل يف االمام أصيب وملا

 دفعق ، منياملسل بني ستسوء األمور ان نظر احلكيمة وبرؤيته ، تصوره مما تعقيدا اكثر احلكم إدارة ان وجد علي بن احلسن االمام من

 . األوىل الفتنة بهذا وانتهت املسلمني خالفة يف معاوية احلسن االمام مبوجبها بايع سفيان ابي بن معاوية مع مصاحلة

 ، حمنك دولة رجل كان حيث معاوية عهد يف ذلك هلم يكن ومل ، الشغب ألثارة وتسعى ، حدث ملا رافضة سياسية تكتالت بروز مع

  : ذلك يف أقواله اشهر من السياسة يف مدرسة هو بل
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  ( متر طأطأ)

  ( ابدا تنقطع فال ارخيت شدوا وان شددت ارخوا أن شعرة الناس وبني بيين أن)

 نب زيد واالمام ، السنة اهل به يؤخذ العابدين زين علي االمام ففقه ،وهلذا مسلم فالكل ، سين او شيعي فقه يربز مل هذا بعد وحتى

 ..السنة اهل به يؤخذ علي

 يف يستل وبدع وظواهر ، والتباكي اخلالفات ،برزت وسنة شيعة يربز مل أيضا ، كربالء يف علي بن احلسني االمام استشهاد بعد تىح

 يناالث الشيعة ذلك ،ومن واحلكم السلطة يف مطامع هلم ممن ، بسنوات ذلك بعد اكرب بصورة الشيعة برز ، اإلسالم يف وال البيت اهل

 لعائلةا ان وجدوا وملا وفقط العابدين زين علي االمام ابنه نسل يف فقط احلسني واحفاد أبناء من عشر اثنا يف مامةاال جتعل اليت عشرية

 رجخ متى اليه سيعود احلكم وان ...سرداب يف اختفى عشر الثاني االمام ان فزعموا ، البيت بآل الصلة وانهاء ذلك قطع اردوا ، كبرية

 رجهف اهلل عجل.. السرداب صاحب وصايا الناس ويبلغ الشأن يتوىل الذي الفقيه الولي السرداب يف عهم يتواصل من وان ، سردابه من

 اال، اختالف صحيح ، قريش من رجال عشر اثنا يف اخلالفة ان السنة بعض يظن حيث التعديالت ببعض اال ذلك خيتلف ولن ،!!!

 . خفي اتفاق انه

 إمساعيل والتحريض والشتيمة والقذف السب منهج مؤسس من ابتداء ذلك ديدنها وجعلت ، الصحابة مهامجة يف عشرية االثين تعمقت

 .... هكذا الشيعة كل وليسوا ، اخلميين هلم جددها ان بعد اليوم ايران شيعة أغلب وهم ، ايران يف الصفوية الدولة مؤسس الصفوي

 عليه اجتمعوا حيث ، وسيدها الشيعة امام وهو ، احلسني بن العابدين زين علي بن زيد االمام عهد يف حتديدا الشيعي اخلالف برز

 وجده اباه ان وقال ،بل عليهما واثنى امفمدحه وعمر ابوبكر الشيخني يف رأيه عن وسألوه فيه وعقد حل وأهل ، الكوفة اهل من وجهاء

 ، احلق وطلبوا الباطل رفضوا النهم رافضة انهم يقولون انهم رغم ، االمر هلذا بالرافضة فسموا ، قوله فرفضوا ، حيبانهما جده وجد

 ان ملسلم فليس ، مجيعا اإلسالم اهل من مرفوضني وهم ، النواصب فسموهم علي االمام تهاجم جمموعة معاوية بن يزيد عهد يف وبرز

 فئة ،وظهرت اتباعه زعموا وان علي بن زيد امامهم نهج عن بعيدا خطا خيطون الروافض بدأ .. مقامه من ينقص او علي االمام يهاجم

 إمساعيل قربه من اال يعلمه ال والباطن ، الناس كل يعلمه فالظاهر ، باطن وعلم ظاهر علم له القرآن ان زعموا املتصوفة الشيعة من ثانية

 ما بسبب ، القويم والسلوك التصوف حبب متيزت اليت الشيعية الفئة وهي ، الباطنية او باإلمساعيلية ،فسموا اليه العابدين زين بن

 من وابرز ، مستقال دينا تكون ان اىل اقرب الطوائف تلك صارت بل ، طوائف اىل الطائفة تقسمت ، الباطنية العلوم يف دعوة من ابتدعوه

 مباإلسال عالقة هلا ليس ديانة فهي البهائية اما مسلمون االزهر يعتربهم الدروز ان العلم مع ، والبهائية ، الدروز هم باستقاللية خرج

 .... نهائيا

 : وشيعة سنة للجميع وهي ... املسألة وننهي .. احلكاية ألصل نعود عموما 

 انتهى اذن .. اإلسالم أهل من فهو.. وكتابا شريعة والقرآن رسوال وحممد دينا له واإلسالم ربا له اهلل يكون ان ارتضى من -

  ...  اخلالف

 يف ئاشي نغري لن ولكننا ... اذن املشكلة انتهت ، علي االمام انه فلنقل اخلالفة يف األولوية و الوالية له فيمن خالفنا كان ان -

 اباحلس يوم اهلل على ذلك حساب فلنجعل وبالتالي ذلك ميكننا وال عهده يف حاضرين نكن ومل اخللفاء رابع علي االمام جاء.. التاريخ

... 

 معاوية وبايع تنازل من هو اخلامس اخلليفة احلسن االمام وهو مجيعا منا خري هو فمن احلكم معاوية والية على خالفنا كان ان -

 وهو احلسني خيرت ومل اخلالفة على احلسن وىل قد منا خري هو ومن ، قرر فيما جدال فال معصوما كان وان ، جمربا ال خمتارا باحلكم

   احلسني من أوىل احلسن ان رأى فقد علي االمام ابوهما
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 ولكن... نبكيه فكلنا ..شهيد ابن شهيد وهو احلسني لألمام حدث ما على بالتباكي واياكم سوية ننشغل نا يف اخلالف كان ان -

 لىع قدرة لنا ليس معلق امر فهو.. بعده املسلمني على وجنى عليه جنى ممن اهلل ليقتص احلساب يوم وننتظر لألمام قليال نتقدم دعونا

 .... مساوئه عن ولنبتعد احسنه فلنأخذ تاريخ وهو تغيريه

 حاضره حياته عن االنشغال العاقل طبع من وال ، احلليم طبع من فليس النيب صحابة يف والقدح السب يف احلل كان إن -

 . ميت هو مبن بالنا فما حي هو ملن القدح و والذم السب يف ومستقبله

 قبل من الرافضي كان ان روافض حنن ، اهلل رسول حمبة يف الشيعي كان أن شيعة حنن ... فرقهم مما اكثر املسلمني مجع ما -

  . . اهلل رسول يعادي من كل عادينا نواصب حنن ، وسلم عليه اهلل صلى حممد هلدي اتباعا سنة حنن ، الباطل ورفض احلق

 : ومأخذ احلوثي_انصار# على نقطة لي ان سوى

 ان يوم ، االمحر عبداهلل الشيخ أبناء كاهلنا عن ازحتم ان ويوم ، الرفاق حكومة ضد خرجتم ان يوم الناس استقطاب يف جنحتم لقد 

 ، اءالبن أساس والشراكة ، اجلميع بيد والقرار ، احلكم أساس هو التعايش ليكون جئتم انكم قلتم يوم ، صنعاء من يفر اجلنرال جعلتم

 مقلت ، صربا للناس وقلتم ، آالف عشرة اللفا فصار ، الوقود زيادة يف ريال الف من صحنا ، الغالء الناس جترع ، نراه مما هذا فأين

 ريكاالم املوت) قلتم  الدولي وال السياسي العمل يف هلا معنى ال راية رفعتم ... أهلها من البالد فحررمت ، الدواعش من البالد ستحررون

 اليمن أن طبيعيال مرفاأل ، مجيعا هؤالء عشفلي لغرينا املوت نريد ملاذا ثانيا ،خالفتموها أوال ، ( اليهود على واللعنة إلسرائيل واملوت

 عفلند ، للحياة مصدر هو بل أحد موت يف سببا يكون ان حيب ال املسلم أن التأكيد مع ، مستقل حميط يف وليست العامل من ًاجزء

 ، انواير اخلميين نيوب بينكم عالقة ال ان تزعمون انتم ، سياسي لغرض ، ايران بلده يف اخلميين يوم ذات رفعها تعنينا ال صرخات

 احلياة ... وللمؤمنني ولرسوله هلل العزة.. اكرب اهلل) صرختنا تكون ان نتفق دعونا.. الصرخة هذه نسوا انفسهم هم ، هلم فسياستهم

  ( لإلسالم والنصر الظاملني على واللعنة للجميع

 يف يةاحلر أي وهي ، املواطنة على القائمة واحلرية ، باألخر بولوالق التعايش عن ناتج واالستقرار ، والعمل البناء أساس والعلم االستقرار

 . وطن واجلميع ، للجميع والوطن ، املساواة قبل والعدالة القضاء، استقالل ويف القانون سيادة قيد

  السياسة#

  ... شئونهم تصريف على والعمل الناس حكم مبعنى ، حمددة رؤية وفق الدولة إدارة هي أساسا السياسة

 خالتاري يف يسمى ما او النخبة طبقة وبدون ، العامة تتبعها اليت ، اجملتمع قيادات أي ، النخبة طبقة على للناس احلكم يعتمدو

 ، وتطورها ، الدولة شكل حتدد ان تستطيع الطبقة هذه يف النظر ومن ، احلكم إدارة احلاكم يستطيع ال ، والعقد احلل اهل اإلسالمي

 ذات الدول اغلب يف هو ينتقيهم ، مؤسسي عمل هناك كان ان هم ينتقونه او ، هو وينتقيهم بل ، احلاكم حول يدورن االغلب يف وهم

 من هؤالء كان وان ، تطور ويف مستقرة الدولة ان فاعلم واملفكرين العلماء يعظم انه لتجد احلاكم حول نظرت وكلما ، الفردي احلكم

 . قاصنيالر من بشعب فابشر له املطبلني املهيصني

 ... نطيل ال لكي

 املنظومة او ، األحزاب تنشأ هنا ومن ، شأنها إدارة يف رؤية اهل وان، حلكما إىل الوصول يف رؤية هلا ان ترى جمموعة او فرد يأتي قد

 ... عمل أي ثلم مثلها املرتاكمة واخلربة بالتجربة أساسا ترتبط مامل منفصلة دراسة خالل من تعطى ان ميكن ال واحلاكمية ، احلاكمة

 ىعل احلر العامل يف كما مؤسسي نظام على القائمة األحزاب تهتم املؤسسي العمل كأهمية احلكم إدارة يف أيضا الفردية القدرات وألهمية

 قيامال خالل من تأهيلهم ويبدأ بل ، الدولة يف معينة مناصب اىل للوصول وجتهزهم لتعدهم اجملتمعية والقيادات ، املواهب الختيار اطار

 عرفت كاملة حكومة تعد األحزاب تلك من ًاوكثري بل... وهكذا الربملان يف النائب او الدبلوماسي او الوزير بها يقوم مبا شبيهة بأعمال
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 عن خيرج لن وكلهم... احلزب ورؤية سياسة عن خيرجوا اال فيجب اخلاصة قدراتهم هلم كان وان هؤالء مجيع لكن ...الظل حبكومة

 . والقانون ورالدست اطار

 ، هوحد فرد من أوىل عشرة يتبعه فشخص ، العامة حترك اليت اجملتمع قيادات على قائم السياسي العمل يف القائد أن أوضح مبعنى

 التابعني من جمموعة على قائم حزب اما ، القوي احلزبي للعمل تأسيس هو جمتمع قادة استقطاب مبدأ هلذا ، العاطفة حتركها والعامة

 ال ليتا فالعائلة ، منها الكاملة امللكية وحتى أيضا الفردية الدول على ينطبق وهذا ... بفنائه ينتهي .. مؤسسه او رئيسه بعمر فعمره

 هو نهأل الفرد ذلك بنهاية احلزب ذلك ينتهي ، فرد على القائم احلزب وكذا . قريب فناء اىل حكمها ، التالي جيلها يف قياداتها تؤسس

 .. اتباع سوى هحول وما شيء كل

 مل عيجام دكتور اختيار من مبراحل افضل اداري سياسي منصب يف متعلم قبيلة شيخ اختيار ان جند األحيان من كثريا ان القول خالصة

 وكيل على معتمدا سيظل اجلامعي فاألستاذ ،  اخلربة خالل من اال تكتسب ال الناس فإدارة ، املنصب لنفس اجلامعي موقعه يغادر

  ! الشاعر بطن يف والقصد,,,, النظام كما النظام ويظل ، ةالوزار

  اطلت

 العجل على لألحداث لنعد بعد اغادركم لن لكنين

 اكثر أن وجدت ، احملافظات من بعدد ومررت صنعاء اىل وصلت بعدما ، كذلك فدعوها عدن#  دائما حديثي يف يكون ان احب ألني

  . صعدة# انسى الن عاطب.... عدن#و تعز# كانت تدمريا احملافظات

 يف سيمةج اضرار ناجتها كان ، السكنية املدن يف هي أصال واليت العسكرية املواقع تضرب اليت التحالف# ضربات سابقا اخربتكم كما 

 يةاملدن املباني من وغريها جتارية ومراكز ومصانع وطرق واحياء ومنشآت مؤسسات استهداف اما .. حرب ناتج هذا ،قلنا بها احمليط

 ةلقياد وتستخدم عسكرية هي بالفعل مواقع هناك ان خاصة ، ومعاملها املدينة لدك مربرا ليس فيها يتربد حوثي وجود العذر كان ،وان

  ! غريب.. برصاص حتى وال تستهدف مل احلرب

 من أتيت كانت وان الرياض، يف الشرعية حكومة تريده عما نبحث جيعلنا فهذه الرياض من احداثيات على بناء تأتي الضربات كانت ان

 الو عميقة دولة وال فرد وال حزب ال ميتلكها ال الذي اليمين الشعب مقدرات استهداف ، نكسة فهي األرض يف املسلحة_املقاومة#

 . لي بدا ما هذا ..... احلوثي_انصار# على موجعة ضربات ضرب التحالف ان يدل صنعاء يف رأيته ما ان رغم... له تربير ال... صديقة

  :ادناه االحتماالت بني وهي الكارثة هلذه تفسري إلجياد سعيت عموما

 ستخف البطالة يعين .. ! كبرية عمولة مقابل عمل مواقع إلجياد وتشييد بناء شركات مع االحداثيات يعطي من عقدها صفقة -

  !( ياشباب شغل بيقع) ... احلرب بعد جدا كثريا

  . واعماهلم وحياتهم مدنهم انتهت فقد بيوتهم اىل الناس لعودة امل ال وانه اسيةوق مستعرة احلرب ان صورة اظهار -

 ! .. املدنية باألهداف يتسلى الطريان اجعل عسكرية اهداف هناك يعد مل حيث والقصف احلرب استمرار مربر إجياد -

  ! عرطة_شعب#

 فكرة وهذه ، السابقة الدولة او بالقبيلة عالقة هلم ليس الذين املدنيني من جديد صنف من اعمال رجال تكوين على العمل -

 ... العربي وليس الدولي التحالف

  CNN و  BBC ك حمايد شبه اعالم من للمراسلني بالسماح عليه ، احلقيقة اظهار حقا يريد املتمرد واجليش التحالف كان إن

 احلاصل الصراع يف األطراف من طرف بعني ال ... مستقلني مراسلني بعني االحداث ونقل ، احملافظات من وغريها عدن# اىل بالدخول

  ... االن

  . املشهد تعزز واملقاومة  وحده الوزر وحتمل ساعده املتمرد_اجليش# و ، عدن# دمر التحالف اختصر و
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 مرض والطاعون ، ثثاجل انتشار مع وخاصة .. كريرت# قلب من الطاعون ظهور ببداية اشاعات تعطي فيها االنباء آخر اليت لعدن ونعود

 ، طريةخ رسالة فهي صح ان  الطاعون خرب ، النهار من األوىل الساعات يف ينشط الذي املصري البعوض تنقله الذي كالضنك ليس وبائي

 ةاصخ ... ورجل امرأة وبني ، وصغري كبري وبني ، ومعتدي مقاوم بني املرض يفرق ولن ، اآلالف أرواح ستزهق ..... اكرب بكارثة توحي

 يةطب بعثة ارسال من البد ، ويفهم يعي ملن مبكر انذار جرس يعطي النزوح مناطق يف البشري اللحم وتكدس... البشر طال احلصار ان

 ... للتأكد املوقع اغالق على والعمل ، للتقصي

  :  احلرب يف برزت اليت الظواهر من

 حرقها اال لك حل وال القمامة أطنان من ثروة متتلك وانت جلوا على سلبا يؤثر مما وحرقها عديدة مواقع يف القمامات تكديس -

 . االمراض من العديد لنقل وسيلة صارت واال الضررين اقل واحلرق...

 . عدن يف بشدة برزت هادي جلان يعززها لألسف واليت العالية املناطقية -

 ... املختلفة بأنواعه سالح سوق يوم كل رعص بعد صار ، املعسرين ملجأ احلراج سوق حيث عثمان الشيخ يف النور سوق -

 اهزج واملشرتي ومدرعة دبابة ضالتك ستجد شبوه# او ابني# لـ فتوجه ثقيلة أسلحة اردت وان ، باملشرتي واهال متوفرة والذخرية

  املدنيني من ليس وبالتأكيد

 منها الراجع خطورة يعي وال ، يةعشوائ بصورة رصاصاته يرمي سبب وبال السالح حيملون وهم يتبخرتون وشباب أطفال -

  ! بلطجيا# صار ابنهم ان يفتخرون وارشاده نصحه من بدال واالهل...

 عم امتنع ان ما الذي القات هذا ، للمكيفات ال مبدئي ومازال بها بليت ما انين اهلل امحد اليت النبتة تلك األخضر القات# -

 مهرب دخل حتى ستسمعها القادح السباب أنواع وكل ، سيئة مزاجية حالة يف اللجان شباب وجدت حتى لعدن الدخول عن احلصار

 والكمية وخاصة يشرتي من يف مبارزة ام ، القات اقصد العروس مبقدم فرحا اهي الطلقات أصوات تسمع حتى السوق اىل النبتة هلذه

 تلك يف ... وامصيبتاه . واقاتاه ، $15 ربيقا مبا اللحظات تلك يف تباع $ 1 ب العادة يف تباع اليت الربطة صارت حتى حمدودة

 إلرضاع انفسهن يعصرن ان او اطفاهلن فطم النساء اكثر تقرر حتى ، الرضع لألطفال منتجات أي فعليا جتد ال اليت اللحظات

  .!... به فتعلقوا اليمن اىل االحباش نقله وبالء ، والغذاء والفواكه اخلضار وسيد املوقف سيد القات يصبح...الصغار

 لىع فرح كله جانبية تكاليف وال افراح قاعات فال ، موفرا صار الزواج ان بسبب فرح والشباب ، مستمرة واالفراح الزجيات -

  ... االفراح قاعات دك كما الذهب أسواق التحالف يدك ان الشباب احد ويتمنى ، الضيق

 هناك هل ، مليشيات صارت واحدة مليشيا يف كنا ، املتعددة ليشاتاملي من عدد قيام سهل بأخرى أو بطريقة التحالف أن األكرب اخلوف

 ؟! ستستمر املشكلة أن أو للجيش لضمهم الحقة رؤية

  (هادوية او حوثية) اللجان حتكمها اليت السوداء السوق ان ابرزها عموما اليمن يف كثري يف أسوأ ظواهر هناك ان رغم ، األبرز هذه ميكن

  ... الناس يعيشها اليت االزمة تلك من الفائدة كل ويستفيدون هوادة بال يعملون احلروب وجتار ، بها واملتحكم املتحرك هي

  ! الوكيل ونعم اهلل حسبنا

  نازح_يوميات#

 أو البيجو فكانت أخرى وسيلة عن حبثنا ، التحالف قبل من باصاته قصف بعد اجلماعي بالنقل حجز على احلصول امتنع بعدما

 قطف احلوبان# منطقة تعز# اىل عدن# من الرحلة ان علمنا عموما ، العامل وحتى تقريبا العربي العامل يف سفر اراتسي اشهر البيجوت

 تعز اىل الراكب اصبح االن $ 9 عن اليزيد تعز اىل كان الذي النقل على تفاوضنا بعدما ، صنعاء# اىل آخر بيجوت تدبري يتم ذلك وبعد

 مع اهلل بركة على وحتركنا ، وجذب شد بعد االتفاق مت عموما ، الطريان ينافس سعر ، جديدة ذهوه حقائبه احتساب عدا $20 بسعر

 لنقاط وصلنا ثم ، للمقاومة التابعة النقاط بعض على دورة تكان، الغربية عدن منطقة من خروجنا ، صباحا 1.10 الساعة
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 رعنياملزا على ضرر اىل تلقائيا يؤيدي مما لعدن تدخل ال اليت اخلضار أنواع كل فيه ستجد والذي بالفيوش ،مررنا املتمرد_اجليش#

 القلي اال أهلها من خالية شبه صارت اليت حلج يف السيارة ومتر ، عليهم حتى احلصار ، للمدن منتجاتهم بيع على يعتمدون الذين

 ألقصرا الطريق وعادة املتمرد، اجليش عليها يسيطر واليت العند_قاعدة# جتاوزنا حتى الطريق يف وانطلقنا ، واالمراض الكهرباء بسبب

 .... متامًا منقطعة هي واالن....الداخل يف االشتباكات بسبب سنوات ثالث من تقريبا مقطوعة يه واليت ، الضالع# طريق هو

  الحصار_تحت_الضالع#

 ، وارد غري وهذا هادي جلان من مقاومة افيه ان يقال كان وان الشرعية للحكومة ال االن طرف ألي التبعية من حمررة هي الضالع طبعا

 مع الغربية_عدن# على باحلصار شبيه وهو ، املتمرد_اجليش# حصار حتت واضعة وهي ، هادي على املتمردين أيضا تتبع وال

 متتد مث لعالضا كل على للسيطرة لتمتد الضالع من للخروج تسعى الضالع ومقاومة ، كثرية أشياء طال الضالع يف التدمري ان االختالف

 فهي دالعن اىل للوصول املعركة أما.... اعلم واهلل واحد وتوجه واحدة قيادة على ظين حسب الضالع يف املقاومة كون ذلك يعزز ، للعند

 املتصارعة األطراف كل ، يبدو كما ،احلرب هذه يف الفيصل هي عدن_معركة# وأكرر ذكرت وكما . عدن يف املطار مبعركة شبيهة

  . الناس كربة اهلل فرج ... بالكلية عدن# على طرةللسي حتارب

 انه صالأ االمر يف والغريب املتمرد، اجليش تقدم ملنع قوله حسب التحالف طريان دمرها اليت اجلسور تلك ستجد تعز اىل املرور يف طبعا

 هالكن ، ! نعم .. تأخر هي... هلم تسهل معبدة وجسور مرصوفة لطرق حتتاج ال وحتركاتهم  اجليش فسيارات ، املواطنني حركة يعطل

  ! ترللي عقول.... التفكري سوء على اهلل اعاننا ، منها منعهم تستطيع ال

 الوادي وسكان ، السيول بعض وهناك مررنا ، الناس طريق ذاته هو كان أيضا الوادي عرب طريقا لنفسه اوجد املتمرد اجليش والن

 ... الضحلة املواقع يف للمرور يساعدونك

  ... خريا اهلل زاهمج

 اجليش يطرةس حتت تعز يف املمتدة الشرقية املنطقة ، عدن يف ملا مقاربة شبه فالوضعية تعز# على مرورا وطبعا ، تعز# يف للحوبان وصلنا

 ...!اعلم واهلل واحدة وقيادة واحدة جبهة يف كلها تقع تعز يف املقاومة ان أيضا وظين...الغربي اجلزء يف تقع واملقاومة ، املتمرد

  الحصار_تحت_تعز#

 يشاجل هو هنا التدمري أساس ان يف الفرق مع ،بكثري وأسوأ الشرقية عدن يف حدث مبا شبيه وهي ، كبري بشكل دمرت املدينة تعز

 . املشهد عززت واملقاومة الطريان وساعده املتمرد

 تساقطت اليت املتمرد اجليش فقذائف ، ماء حوض يف كأنها تلك تعز ،ومدينة املتمرد اجليش حصار حتت تقع الغربية تعز ان ستجد هنا

 ايرفرب احداث يف النظام ضد شبابها مبوقف يذكرها درسا لتعز يعطي أن يريد السابق النظام ان يشعرني حيدث ما ، دكا املدينة تدك

 واالثار ، ... املدينة تعزل عاملامل تدك شوارع حرب صارت .. اإلصالح قيادات ... نعم تعز؟ يف اجلبهة فتح من  لكن..... 2011

 رافألط او القرى اىل النزوح .. الربيئة الدماء من حبرا تسكب االصعب انها املدنيني من تتساقط والضحايا.... الطريان عليها يتسلى

 ... الناس كربة اهلل فرج ,,,, نزوح خميمات يف اجلبال

  : يف قعت املدن حرب أو االشتباكات مواقع يف الصورة تتضح لكي

 هادي حترك فكان الشرعية مطلب وهي ... هلا إدارة ةحمط ريدهاي التحالف أو الشرعية حكومة وكانت األهم هي : عدن -

 الربي التدخل يتم إمل ... األمد طويلة حربها جيعل مما موحدة ليست املقاومة يف جبهاتها ان رغم.... وقالبها املعركة بداية جعلها اليها

.  

 . بريا تدخل بدون حتسم لن وأيضا... السابق النظام مع ثارات وله احلراك معقل : الضالع -

 م 1991 -92 العامني احداث مع السابق النظام مع ثار وهلا سنوات من الدولة سلطة خارج قبائلها : واجلوف مارب -

 ... الوقود تسعرية زيادة جرعة بعد دولةال على انقالب حماوالت اثار على القبائل لتلك مواقع اليمين الطريان ضرب وقد وخاصة
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 . القاعدة تواجد عدا... صعدة يف دماج من نزحت ان بعد سلفية لقيادات معقل : البيضاء -

 يف هي حمافظة 22 اصل من اليمنية احملافظات بقية ،  احملافظة صنعاء واطراف اب واطراف وابني شبوة يف االشتباكات بعض هناك

 احملافظات كل يف سلمية مقاومة وجود رغم ، لتكوينها املستمرة احملاوالت رغم ، مسلحة مقاومة فيها ليستف احلربي احلياد وضعية

 من العديد مطلب كانت السلمية وفكرة ، املسلحة املقاومة من احلوثي على صعوبة اكثر جيعلها مما ، احلوثي_انصار# سياسات ضد

 والبيض هادي من املقربة قياداته وبعض احلراك شباب ان اال ، احلرب هذه من جزءا احلراك يكون ان رفضت اليت احلراك قيادات

  عسكرية مواقع على االغلب يف ومركز حمدود فيها التحالف ضربات ان جند رمبا لذا ،الحقا تتضح رمبا ألسباب ،املعركة يف دخلت

 ! األساس هو ليس االغلب يف...

 ... للرحلة لنعد

 $20 قبلتم لنا قيل نفاوض حبينا وملا ، تقريبا $25 صنعاء اىل الراكب سعر وصل مرتفعة واالسعار الكيفية وبنفس الثاني الناقل وجدنا

 احب ، الدردشة ومع ، القات مبضغ مستمتعا كان والسائق ، البيجوت حترك عموما ... فسكتنا لصنعاء منها اقصر والطريق عدن من

 من ، مميز جو يف ، خمضرة خضراء مبناطق مررت حيث ، قبل من لي حتدث مل لةرح يف حيوية مناطق على ميررنا ان وقرر احلديث

 اخلضراء احملافظة اىل دخلنا عموما ، وجسور طرق ممر و ،بهية خضراء مزارع فيها ،التحالف هااستهدف واليت األوىل املنطقة اسم القاعدة

 السحب وتلك ، املشهد اصف ان ميكن ال ، اجلبل حيتضنها ءخضرا هي ، فيها عدة  مناطق على مررنا ، قبل من قراها أر مل ، اب#

 .... االشلوح_عدن# منها أتذكر عدن اسم عليها تطلق قرى وجدت اني الطرائف ومن ، اجلبل يعانق الذي اجلميل والضباب البيضاء

 نم النازحون وامنا باملعنى ياحاس ليسوا ، والسياح بالزوار تعج حيث املدينة اب قلب اىل وصلنا ، اب# يعانق عدن# عشق مركب اسم

 فنادقها فعجت ، باخلري اب على جاءت فاحلرب ، احلديدة# صنعاء# تعز# عدن# حلج# الرتتيب حبسب تأتي حمافظات

 عتق حيث خمفضة هذا املوسم يف األسعار أن إال ، احملافظات تلك من احلال ميسوري من االغلب يف وهم ، بالناس واسواقها ومنتزهاتها

   ..... الطبيعية األيام يف $ 55 – 25 ب مقارنة جيد سعر ... الليلة يف $ 10 – 12 حدود يف صغري جناح يف لةاللي

 بزيارة قام التحالف ان رغم .. أعصاب وهدوء وحياة جو ، هنا لبقيت امكنين ولو ، تستحق هي حقيقة... احلرب_يف_سياحة_اب#

 وجود رغم .... حضرموت مثل مثلها احلرب يف حايدت اليت احملافظات من هي اب ...! الشهرية اب منتزهات احد لتدمري سياحية

  .... فيها نوعية سلمية مقاومة

 قلعة زابر وفيه ، اليمن يف العالية اجلبال من مسارة نقيل طريق ، شهري جبلي طريق يف نتصاعد وحنن السحب قرب ذلك بعد تعلقنا

 رويدا رويدا امامك تصغر املدينة ستشاهد تقريبا، البحر سطح عن مرت 2500 يقارب فاعارت على تقع اليت مسارة قلعة السحب تعانق

 مل ، معطوب ألنه الصاروخ لضعف ،أو اجلسر لقوة لكنه صاروخه التحالف عليه اسقط الذي  مسارة جسر على ستمر ، ختتفي حتى

 ذاه ... اكثر أو إضافية ساعات مخس عن تقل ال ساعات بنا ذسيأخ والذي الوادي طريق يف ودخلنا ادرجنا عدنا كنا واال اجلسر يف يؤثر

 احلص_الزعيم# السابق_الرئيس# ان تعرب ، املدن بني او املدن يف وجدتها اليت اإلضافية والطرق الطرق حجم اهتمامي أثار آخر شيء

 تقول ديهل القاعدة وكأن .... الدولة يف فةاملختل املناطق اىل الوصول وتسهيل األرض يف القوة بسط يف املدى بعيدة اسرتاتيجية لديه

 ... اهلدف_اىل_تؤدي_الطرق_كل#

 راضأ مساحة اكرب لديها اليت ، الواسعة املنبسطة الشهرية يريم مديرية ومن ، ذمار# الثالثة احملايدة احملافظة اىل السيارة بنا تدخل

 كنل القات# اخلبيثة الشجرة يليها ، البطاطس أهمها اخلضار بأنواع تزرع اليت املزارع تلك البصر مد على جتد .. حاليا اعرفها زراعية

 حاياض واكيد باحلادث تأثرت سيارات وشظايا التحالف استهدفها اليت الغاز قاطرة بقايا على مررنا ...اب# يف زراعته بكثافة ليس

 يف كان هنا التدمري اثار ... صنعاء حملافظة مدخل هي واليت ، ذمار مدينة احملافظة لقلب وصلنا حتى الوقت مر ... فيها مدنيني

  .... احلكومية املؤسسات وبعض ، ذمار جامعة
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  : ذلك من السلمية املقاومة يف تصب اليت النكات بعض منها انقل ذمار من اخرج ال ولكي

 جلبل الطريق فني اعفو : هلم فقال باتريوت صاروخ 20 استقباله ويف جنران اىل وصل احلوثي اطلقه الذي اسكود صاروخ -

  . عطان

  ! بي االتصال برجاء: يقول الذي مثل هي اململكة مع احلدود على احلوثي ينفذها اليت احلربية العمليات -

 لنقدا لتوفري الطريق على منتجاتهم يعرضون املزارعني من الكثري ان ستجد واملتوسطة، الصغرى االقتصادية الدورة أساس النقود والن

 مع لبالط واخنفاض العرض كثرة) البوار بسبب الطريق يف وهنا القات مزارعي أولئك ومن ، الصغري السوق يف املقايضة صاداقت النعدام

 اشرتاها اليت الكمية الطريق يف العارضني احد من القات يشرتي السائق وجدت حيث املتدنية األسعار جتد ... ( االسعار اخنفاض

 من القات منع وكذا ، وعدن تعز يف احلصار السبب السائق قال ... بوار فعال ... $9 بسعر شراها واكثر $ 100 عدن يف تساوي

  ... حضرموت دخول

 العاصمة تقع ، الغزاة ضد حتصينا حصنها وجل عز اهلل وكأن ، اجلبال من بسد حماطة صنعاء وان خاصة ، جدا طويل صنعاء مدخل

 اليت املدن من ألنها الظالم يعمها ، مساء 1 الساعة مع الظالم يعمها اليت للعاصمة وصلنا حتى ، بها منر اليت اجلبال من التلة تلك بني

 رياخل اهل والن... املاء على حصولك هو صنعاء يف االن شيئا وأسوأ ... للكهرباء احلاجة سينسيك الساحر صنعاء جو،الكهرباء تعرف ال

 .... وأهله اليمن هم فهؤالء .. واالحياء احلارات على بيلالس ماء توزيع يف الكثري بادر فقد ينتهي ال اليمن يف

 النا استطيع ال.... مفروشة شقة يف استضافين ...باألحوال وعلمي الظروف صعوبة رغم ، العبيدي عبدالوهاب العزيز اخي استضافنا

  ! السلم يف وال احلرب يف ال ينتهي ال اليمن اهل كرم ان وشعرت .. كثريا احرجين ... كثريا خريا اهلل جزاك.. له أقول ان سوى

 منها اجعالر ان سوى ، هدف أي تصيب ال حيث تطلق ملاذا اعلم ال ، بأنواعها األرضية املضادات أصوات استقبلتنا مبيت ليلية اول يف

 نم لتنبيه رمبا او.... النحاس سوق يف قيمة الراجع لقشرة يكون ان ميكن رمبا ... التحالف طريان العروس زفة رمبا.... الناس يؤذي

  ! فائدة هناك اذن .... له يستعدون حتى القصف سيأتيهم

 طعيست مل ، العكس ال املدن على تعتمد هي األرياف والن ، واالرياف للقرى ذهبوا ، اشباح مدينة صنعاء ستجد ، احلرب بدايات يف

  ! االمل ، اخلفي االنسان سر وهذا ، اجلديد الوضع يف حياتهم ليؤسسوا عادوا... فعادوا الصرب الناس

 ... مؤسساتها وعمل الدولة سطوة جتد هنا ، العاصمة يف احلياة لتستمر البدائل كل اوجدوا ، واحلياة بالعمل ، يقاومون أهلها بدأ اليوم

 فاحلكاية رالعم بنا امتد ان ، فيها اللغز لكشف سنسعى لكن كله لغزها تعرف ال هلذا ، رأس بال أطراف احلرب هذه ان صحيح 

  .طويلة

 خطب ، العاصمة امانة مديريات احدى بوس بيت يف ، احلسن جامع يف صليت ، صنعاء يف مجعة اول ويف ، شعبان من مجعة آخر يف

 توافد حلظات اال وماهي ، حمنته يف معه وقوفهم على الناس شاكرا وقف ، الصالة وبعد ، جدًا منهكا وكان ، جيد خطيب اجلامع يف

 على من صراحة واعلن رفض الذي ، السلمية_املقاومة# رجال احد انه ، قصته عن سألت ، ومباركني مرحبني اجلامع يف اسالن عليه

 فرجا شهرين دام اعتقال يف اقتادوه ان اال احلوثي للجان وماكان ، اخطائهم اىل وأشار وانتقدهم ، احلوثي_جلان# لسياسات رفضه املنرب

 ضد واحدة وقفة وقفوا حيث ، املسجد يف واملصلني احلي سكان ملوقف ثم تعاىل هلل والفضل ، 2015 يونيو 11 اخلميس يوم عليه

  . الكربة عنه اهلل فرج حتى عنه الدفاع يف واستمروا ، اخلطيب تغيري ورفضوا  اللجان

  احلياة بكم مجعتنا ان الزمن من وقت بعد لقاء لي يكون ان وارجو اطلت أحبيت

  : البقرة سورة يف تعاىل بقوله واذكركم الفرج مفتاح فهو بالصرب عليكم واشد الدعاء حديثي ختام يف واسألكم

  ( الصابرين وبشر والثمرات واالنفس االموار من ونقص واجلوع اخلوف من بشيء ولنبلونكم )

  الصرب شهر على نقبل وحنن
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 . الودائع عنده عتضي ال الذي اهلل وهو احب ومن احب وما وطين واستودع اهلل استودعكم

 شكرا

12\2\2015 
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 خاطر جرب ولو كلمة

 من

 اهله_و_اليمن#
 ، املاء على احلصول يف نقضيه الوقت من وجزء ، كهرباء ال حيث ، مميزا صار هذا رمضان ان خاصة ، لكم اكتبه ما اجد اال توقعت

 الطاقة خازنات عرب او ماطور لديه ملن توجهنا مولاحمل شحن على احلصول أدرنا وإن ، املدينة يف الريف نعيش الذي اهلل فسبحان

 الةص بعد ننام صرنا رمضان يف ، ماطور لديه مقهى أي اىل لألخر احلني من اليه نتوجه اليت الكماليات من صار ،واالنرتنت الشمسية

 اهلل نسأل آنوالقر والصالة القراءة شغلنا يف صباحا الثامنة الساعة مع يومنا ونبدأ ، الفجر ننظر ثم ، السحور مع لنستفيق بقليل الرتاويح

 ملفقودةا ونشرت التسعينيات بداية يف كتبتها ، ساخرة قصة من مشاهد نقل قررت رمضان يف لكم أكتب ان قررت عندما وحتى ، القبول

 ... القادم لقائنا يف اهلل شاء ان ذلك فليكن .. معنى للسخرية كان عندما ذلك منها، مشاهد مب_صم#

 أصاب اليمن على احلصار فإن ، احلصار هو املدن صراع أساس وألن ، ومحقاء معقدة املدن حرب ان ، سابقة مقاالت يف خربتكما كما

 احدهم ان منهم ظنا ، املدنيني حنن بنا بعضهم على يضغطون وكلهم ، واخلارج الداخل من كماشة يف وقعوا اليمنيون وكأن ، اليمن أهل

 . االمل بنفحة وعيشوا ... ابشروا.. اهلل شاء ان مقبل خري اىل االمر ان فاعلموا اهلل بيد األمر وألن .. اهلل لنا ... ألمرنا سيهتم

 . احلرب من آخر ملخرج رؤية واضع السرب خارج كعادتي معكم ادندن املقال ونهاية ، خاطر جرب فقط كلمات ارسل هذا مقالي يف

  خاطر_جرب_ ولو_كلمة#

  سلمان_الملك# جاللة
 وان ، تسعفهم ومل اليمنيني ارهقت التحالف قوات حصار ان تعلم هل ، حولك ممن املعلومات كل تصلك هل املبجل أيها أعلم ال

 رصاص من اكثر دكتهم هي ، التحالف صواريخ من سقطوا املدنيني الضحايا اغلب وان ، واألمان االمن عنهم أبعدت التحالف طائرات

  . األرض على املتحاربني

 ، احلرمني ارض على اعتداء أي ميلك مبا سيمنع ميين كل أن ثق ، القومي وامنها حدودها محاية يف اململكة مع اننا ،ثق املبجل اأيه

 . جريانهم ألمن حفظاال و قلوبا االرق هم  اليمن اهل الن وامنا فقط، األرض تلك يف حبا ليس

 يثقون ال هم .... وغربها ،شرقها وجنوبها مشاهلا ، اليوم نبذوها هم يةشرع اليمن على يفرض ان العامل يف ألحد ليس املبجل أيها

 فكيف خلريهم هنا تعمل مل االغلب يف الوجوه تلك الن ، فيبتسمون الشرعي الرئيس حول ملن ينظرون هم ... بدمارهم جاءت بشرعية

 نم عليهم مفروضة وليست ، اليمن اهل كل تضيهاير شرعية اىل الوصول اجل من توافق خلق دعم يف قرارك فليكن خلريهم، هناك تعمل

 . احلرة بأصواتهم اختيارها يف يشاركون شرعية ... أحد

  سلمان_شكرا#

  ! احلرب هذه وحسم انهاء يف سبابا تصبح عندما فقط بها نصرخ دعنا

  خاطر_جرب_ولو_كلمة#

  الله_انصار#
 حترمونا الف حبقوقكم املطالبة يف احلق لكم ، هنا يدافع من وحدكم  أنفسكم جتعلوا فال سوية بلدنا ألنه بلدكم على الغضب يف احلق لكم

 اذامل ... معكم واشركونا وحدكم تغنوا فال ، معنا وحقنا حقكم وهذا ، الدولة مستقبل وإقرار السياسة يف املشاركة يف احلق لكم ، حقوقنا

 ، اناألحي من كثري يف االختيار حتسنوا ومل ، للدولة قادة أنفسكم اخرتمت ، ذلك نقرر مل اننا رغم ، ميثلنا انه زعم حيكمنا من جاء كلما

  . شئتم ملن ثم أوال للوطن و هلل الوالء دعوا ، لكم ينضموا مل وان كثر فالشرفاء ، الفساد لنبذ تسعون وحدكم انكم بالضرورة ليس
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  خاطر_جرب_ولو_كلمة#

  الشرعي_الرئيس#
 انك عمناز كلما ، العكس لنا اثبت ذلك ظننا وكلما ، القرار لسيادتكم يكون ان ننتظر ، عجاف سنوات ثالث يف مضينا ، الرئيس فخامة

 . وحدك فيه تفكر ما جنهل أننا أو... ذلك غري لنا بان ، وأهله اليمن مع

  يف التحالف حصار من ضحية ذهب ميين كل ، احلرب من انتشرت بأوبئة متأثرا مات ميين كل ، سكبت دم قطرة ،كل الرئيس فخامة

 كذل متتلك وال نهايتها تعلم ال وانت جبهتها وفتحت ، احلرب هذه طلبت أن يوم ، ورقبتك ذمتك يف مجيعا هم ، الشرعية سبيل

  . عليك نشفق مازلنا ذلك رغم ... السبيل سواء اىل اهلل يهديك الن بالدعاء ترتفع مجيعا اكفنا ان واعلم....

 . حكامهم من أرحم اليمن أهل

 خاطر_جرب_ولو_كلمة#

  صالح_الزعيم# السابق_الرئيس#
 سألتك ، اطيل ولن .... احللول ومتتلك ، األوراق من العديد متتك وأنت ، اليمين الداخل يف اليوم األقوى الرجل انك احد ينكر لن

 .  وأهله اليمن ألجل اخلالصة وطنيتك ارنا  هو اال اله ال الذي باهلل

 خاطر_جرب_ولو_كلمة#

  والحمدي_سالمين_مظلمة#
 ، رفاقه اعدمه األول ، واحلمدي ساملني ، اليمن حكما زعيمني افضل مظلمة هي أمنا هذا كل أن ، معه دردشة يف صديقي حدثين

  ... هلل الناس فاحبهما ، فاحسنا ، فعدال ، فاخلصا حكما ، رفاقه اغتاله والثاني

 علي ، األمحر وعبداهلل ، حمسن ،علي ناصر وعلي ، صاحل علي من ، خبري وانتم عني كل ، عني احلرف يف جتمعت اليمن مشكلة أن

 رفح معنا يتغري ملا يأتي الفرج ان صاحيب يعتقد ....... و .. اجمليد وعبد ، ،عبدالعزيز احلوثي امللك ،وعبد هادي عبدربه ، سامل

 . العني

 خاطر_جرب_ولو_كلمة#

  العاصمة_صنعاء#
 ما كل رغم ، اهلامة مرفوعة جتدها ، تنخ أو ختنع أن تأبى ، وغربه ،شرقه وجنوبه مشاله ، اليمنيني كل حوت اليت املدينة هذه

 لكذ قلب يف حمري لغز وانه ، املمكنة الوسائل بكل احلياة الستمرار مقاومة يف أهلها جتد ، اليمن عن تعرب مدينة ، وحوهلا فيها جيري

 خاطر_جرب_ولو_كلمة# االمل# االنسان

 الحرب_شهداء#  الحرب_اياضح#
 ومع اجتاه أي من ، قصد دون أو ،بقصد جودا ، حمبة ، ،تضحية فداء ، ارواحكم متتلكون ما اغلى بذلتم ، لكم والعرفان الشكر كل

  . وموالكم موالنا هو تعاىل اهلل اىل ونياتكم وحسابكم كذلك ،حنسبكم الشهادة درجات من درجة نلتم ، طرف أي

  . الصاحلني يف وتقبلكم لكم اهلل غفر . الدعاء و والعربة ، الذكرى سوى لكم شيئا منتلك ال 

 خاطر_جرب_ولو_كلمة#

  المسلحة_المقاومة
 يف قتال جبهات فتحتم عليكم عتب علينا ان اال ، احلق ولنا مثلكم نكون ان عجزنا ، احلق ولكم الصواب تظنونه عما تدافعوا ان قررمت

 ويف األطراف يف قتال جبهة يف قوتكم توجهوا ان بإمكانكم وكان ، املقاومة حبجة املدنيني على قتل جبهة حتمفت ، املدن وداخل االحياء

  ... حدث ما هذا ال ام ،قصدمت التدمري يف ساهمتم ، العسكرية املواقع
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 منكم لك .. وسياسية عسكرية ةرؤي لديكم ليس ، العمل يف خمتلفة الظاهر يف متقاربة جمموعة فصرمت موحدة قيادة تكوين يف متنعتم

  ... لياله على يبكي

 كتنامعر يف ليس انه علمي مع ... النصر من شيئا حتققوا ان اردمت ان... والعتاد العدة فاحسنوا .. تطول وحربنا طويلة اغنيتنا ان اعلموا

  ! منتصر هذه

 خاطر_جرب_ولو_كلمة#

   التحالف_اعالم#
 مواقع يدحتد يف ، والوتسنة الفسبكة بيانات تستخدم التحالف قيادة صارت حتى ، وتصديرها االشاعات ترويج يف ساهمتم لألسف

  ... القصف

 هاالفوا مجيع اغالق سهلتم ، األضعف احللقة انكم وجدمت وملا ، انتصار انه على للموت وتروجون ، الكلمة بغباء الصمت معاقل تدكون

 بل ، املغالطات من الكثري حيمل االعالم هذا ان اجلميع يعلم حمددا، واجتاها حداوا تيارا االعالم يصبح ،وعندما تناقضكم اليت

  ... واالكاذيب

 ، وةبالق مقاومته تتم عندما ويزدهر ينموا الضال فالفكر ، حجته بني من والقوي ، كلها األصوات تغلقوا فال ، حر اعالم صناعة ادرمت ان

 ... مستنري عيو و علم وانتشار استقرار يف اال تبزغ ال واحلقيقة ، فكر اال ينازعه ال الفكر ، التأثري على قدرة اكثر ويصبح ، ويتطور بل

 ............... الظالم يلتهمكم ان قبل تبينوا.. مجيعا ... واملسيطر األبرز أنكم إال اآلخر الطرف أو التمرد اعالم ابرئ ال هنا

 خاطر_جرب_ولو_كلمة#

 والخصوم_الحرب_حلفاء#
  العرب_بالد_يف#

  داعش_االسالم_دولة#

  البغدادي_اخلليفة#

 التن اليت التفجريات تلك عن بالتأكيد مسعتم ، األمنيني موت اليها اضيف وامنا كربة، وهي فقط املعارك يف املوت عن أحتدث لن

 أو مضا ، لربه متعبد مسلم فيها يقف مساجد ، السنيني عشرات منذ الناس آالف صالة شهدت اليت املساجد هذه ، آمنني فيها امساجد

 داالوغا من شرذمة ان يعلم ال ... مستأمنا أمنًا ، الرتاويح هي فريضة ليست نافلة صالة ليصلي ، العشاء صالة بعد يقف ، مسربل

 .... حزين والكالم ... للمساجد الناس عاد ، ماحدث ورغم ، املساجد يف الصالة من الناس ختيف ان اقسمت

  : املائدة سورة يف تعاىل قوله اال للجميع تكفي ماتكل هناك ليست

 لئن . تقنيامل من اهلل يتقبل إمنا قال ألقتلنك قال االخر من يتقبل ومل احدهما من فتقبل قربانا قربا إذ باحلق آدم ابين نبأ عليهم واتل )

 أصحاب من نفتكو وإمثك بإمثي تبوأ أن أريد إني . العاملني رب اهلل أخاف إني ألقتلك اليك يدي بباسط انا ما لتقتلين يدك الي بسطت

 يواري يفك لرييه األرض يف يبحث غرابا اهلل فبعث . اخلاسرين من فأصبح فقتله أخيه قتل نفسه له فطوعت . الظاملني جزء ذلك النار

  ( النادمني من فأصبح اخي سوءة فأوري الغراب هذا مثل أكون أن اعجزت ياويلتى قال أخيه سوءة

 ! أخيه سوأة يواري أن عجز الذي آدم ابن من اعجز تمأن

 خاطر_جرب_ولو_كلمة#

  وطني_على_الله_سالم#
  !،كعادتي السرب خارج سأغرد لكم قلت كما
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 يف دةاجلدي رؤييت أقدم ، اهلل بإذن ستصل بأنها أومن ، الكلمة سوى امتلك ال وألني  اليمنية_النسخة_جنيف# من األوىل احللقة بعد 

  : التعيسة احلرب من اخلروج

 نم يكون ان البد احلل والن ينتهي ان البد املعلق االمر لكن ، الرياض يف وليسوا الداخل يف هم الدولة إدارة ميتلك من تقال حقيقة

 مهل ،كما الكلمة وليجمعوا متردهم عن املتمردة األطراف بتنازل احلل فليكن ، واليته املنتهي النواب جملس من احلل فليكن ، الداخل

 نريد ال حنن ، نوابه خالل من للشعب واحتكموا ، الصرخة أزيلوا الوطن، عن تعرب ال اليت الشعارات تلك أزيلوا ، احلق لغريهم احلق

   للجميع حباجة ، للجميع حباجة يأن وطين ، خنتار دعونا ، نقرر دعونا ، احلوثي مترد وال املهجر حكومة

  االمر يهمه ملن عادتي كما وهي . اجلميع من ريحاجل وطين . وطين_على_اهلل_سالم#

  تعاىل اهلل شاء ان قريب لقاؤنا وعسى

22\2\2015  
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 عدن_هنا#

  ! عتب وال الثانية للمرة وعدي سأخلف

 ! عتب وال أملي لكم وأنقل

 ! عتب وال أملي لكم وأنقل

 يف اهن أنت ....والرجال والنساء األطفال جثامني تستقبل ، رالنها و الليل ساعات كل يف املساجد وتفتح ، االكفان سوق يزدهر عندما

 .... العرب بالد

 .. اليمن هنا ...هنا و..ليبيا..تونس..مصر..العراق..سوريا

 حاضنة من تدار دعارة بيت واالرهاب ... االرهاب الكل يصارع حيث ... باب كل يف يدق والعهر ، اإلرهاب على احلرب حيث هنا

  ! السر ستعرف هناك احبث .. العاملية خلالفةا وعاصمة العامل

 ... والدمار املوت من عامل يف املنبوذ واملنطق الفكر هلوسة مصاب ،فأصاب التغطية اطار خارج اهلم يأخذني ال حتى

  عدن_هنا#

 ، الدار_هنا# ، الشيخ_هنا# ، املنصورة_هنا# ، اخلور_هنا# ، التواهي_هنا# ، القلوعة_هنا# ، املعال_هنا# ، كريرت_هنا#

  ... الربيقة_هنا#

  .....الدينية أو الوطنية ،أو الشرعية عن ،دفاعا ناسها وفرق معاملها ودكت ، مقربة فيه بقعة كل يف صار الذي املكان ذاك أنها

 قمبنط قوامتنط كلهم ، الرئيس تزعمها ومقاومة ، الرئيس ذاك على مترد جيش ،ضد البالد رئيس من بطلب العربي التحالف حتالف

 برئ انسان نفس وطوب صخرة كل مع وتطاير ، الدمار ذلك كل هول رأينا حتى نهارها بزغ إن ما سوداء ليلة ويف ، االحالم عن الدفاع

  ... باإلعدام عليه حكم الذي املكان ذلك يف هناك كان انه اال ذنب له يكن مل

 ، خوفًا أو كبدًا ، جوعًا ، مرضا متوت او ، الرصاص وطلقات اهلاون، بقذائف متوت هنا اإلعدام، حبكم املوت يالحقها هنا الناس

 فقيص من وهناك...االعذار عن تبحث بل االعتذار جتيد وال ، أهدافها اختيار الصواريخ تلك حتسن ال حيث....صديقة بنريان وكثريا

 ! هلا

 ... جوعى ... حسرة ماتت ... اهلامدة اجلثة رائحة عليها دلت ليال ثالث منذ ماتت ، وحيدة بيتها يف امرأة وجدوا أنهم تسمع عندما

  ... !متوت بأن... الفضفاض باألمل نورها وبزغ العاصفة اشتدت عندما متوت هنا... املدينة تلك على وقهر ، ليل ظلمة يف رعبا رمبا

 ...! رمبا ..االمل يعيد التحالف# وبرز ، الذهبية_السهم# التحالف اطلق عندها

 يبزغ مشس على فأفاقت للعاصفة، ذكر كل وكرهوا احلزن، أصابها صدورا خمرتقا السهم وانطلق العاصفة، حاكته الذي ادالسو ازاح

 !!!تنتهي رمبا ... املدمرة احلرب هذه إلنهاء .. جديد من فجرها

 من ،عشرات اجلزيرة_درع# جنود من مئات ببضع نزل ، خفي مكان يف ذلك قبل نزل أنه ،أو أخريا الربي االنزال يتم عندما

 ، الشعبية_املسلحة_املقاومة# شباب وبينهم ،الوطين_اجليش# املدرب اجلديد اجليل شباب يتقدمها، للمملكة اخلاصة_القوات#

 املدرعات تلك كل حتارب حيث ، عدن# يف النصر يرسم واملسألة، تعاجل قياسي وقت ويف 2اجلزء_اليمن_هدنة# يف االليات عشرات

 ، لقتاليا املوقف يف تغريا هناك ان ،ويربز األكيد النصر البسيط التقدم ذلك من االعالم يصنع  ، املتمرد اجليش جنود من عشرات بضع

 : جدًا الربيء السؤال ويربز

 لديهم أن أم ؟ اناالحز وتزيد الضحايا تزيد حتى انتظروا ملاذا ؟ املدينة يف التدمري هذا يف التحالف وساهم تريثوا ملاذا ؟ االنزال تأخر ملاذا

 ؟ جدًا املسامل الغرب مع ايران صفقة عقدت يوم يف عقدت صفقة
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  وهي اسةيالس عبث هي إمنا  النصر_صناعة# كـ احلرب_صناعة# أن فتكرر جوبا جتد ال عندها

 السياسة#

  الكبار يلعبها

  األبرياء فيها ميوت

  العامة هلا ويصفق

 ؟!2015_اليمن_حرب# يف سرحيةامل فصول بقية لنشاهد نرتيث ان علينا هل

  سياسة_باء_الف# مازلنا اننا ونعلم نكتفي ان علينا أم

 ! عدن_هنا#

 تعز_هنا#

  مأرب_هنا#

  صعدة_هنا#

 اب_هنا#

 حلج_هنا#

  الضالع_هنا#

 حضرموت_هنا#

 اجلوف_هنا#

 احلديدة_هنا#

 حجة_هنا#

 ذمار_هنا#

  رمية_هنا#

  عمران_هنا#

 احملويت_هنا#

 سقطرة_هنا#

  املهرة_اهن#

  ابني_هنا#

 شبوة_هنا#

  صنعاء_هنا#

 اليمن_هنا#

 .... هنا نعم

 .....  ستنهض كانت حيث من....

 ! لنا عزاء وال ...تعاىل اهلل بإذن...... لنستمر سنبدأ

  سلمان_شكرا#
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 جاللتك إنهم ... الرياض_حمفل# ، مهيب حمفل يف عاصمتك، مقام يف مجعهم مجعوا ، الرياض الجئو أن كم لنا أظهرت انك حيث

  ! قدر وال مقام هلم ليس بدونك

 باسم الناس وفرقوا الثورة، باسم الناس حقوق وانتهكت الدولة، نفسها ظنت مران من خرجت مجاعة مع بسواء سواء جاللتك هم

 ...الدين

 ...بنا منا للتخلص بامسنا يناضلون جاللتك هم

  ... ذنوبنا نطهر بهم ارمب علينا منا بالءنا شقاءنا جعل أن ربنا فسبحان

  ... ابوابنا يدق املوت ياشعب يهناك

   ...... لنا اغفر ربنا

 ...!ودنبوع وأرعن أمحق بني الصناعة حمكمة كماشة يف وقعنا امللك جاللة

 ... الن ابتسامة لحيم العيد جاءنا أن بعد اليمن كل يف يقبلهم مربع مجيعا هلؤالء بقي هل امللك جاللة الرفيع املقام صاحب يا اعلم ال

 ! وتبسم_ابشر# .... لنا يقول

  سلمان_شكرا#

 .. ذلك علمنا ...  العامل بهم يقبل مل مران مجاعة أن احلرب علمتنا

 يصنع ان احلزم لصانع يكن مل امللك جاللة فلَم قليل انها قلتم زمرة على القضاء ألجل بأكمله شعب يدمر ان من اضعف انهم وتعلمنا

  ....تفرحنا ومل اوجعتنا اليت طائراتكم صواريخ عن بعيدا للحسم العديدة اخليارات جاللتكم وبيد رباحل بغري احلسم

  سلمان_شكرا#

 ..حربنا غري يف تكون ان بإمكانكم وكان .... اساريرنا وتهللت....إلسعادنا املليارات صرفتم

 ...جبارباإل للصحة طلبا الوزن خلفض القاسي الرجييم ملمارستنا تعتصر بطوننا

 ناعلي تنهال السماء من مريوم بروز ينتظر وكلنا ....نساءنا... شبابنا ... كبارنا.. صغارنا حصاركم واضحك حياتنا، صوارخيكم وطالت

 .. إلينا تنظر لعلها هلا فنبتسم بالصواعق

 .... مصابنا على وسنضحك نضحك ومازلنا.... املدقع بالفراغ فانعشوها جيوبنا يغرفون احلرب وانصار

  ! ... فرحتنا يا ونقول ... مكفهرة عابسة ليال يف بالدعوات ونغدقهم .... ساساتنا كل ونلعن

  سلمان_شكرا#

 .... جديد من التاريخ نقرأ ان منا لزاما صار .. امللك جاللة يا ولذا ... نتعلم وال التاريخ من شيئا نقرأ ال مجيعنا ان علمتنا

  عدن_هنا#

 اليمن_هنا#

  شكرا

19\2\2015 
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 االعمار إعادة عن البحث

 غري اطار أي يوجد وال ، حبت سياسي فيها االنفراج بوادر مازالت اليت 2015_اليمن_حرب# من يوم 200 مرور بعد واالن

 ؟ ملاذا . احلرب تلك ألنهاء السياسة

 . االعمار إعادة مربع اىل االنتقال من احد يتمكن لنو سيستمر الصراع اطار فإن واال ، جديد من يتعايشوا ان البد احلرب اطراف الن

  . يوحدهم التفاق اليمن حرب يف الصراع اطراف مجيع بقبول احلرب ألنهاء سياسي اطار من البد يتعايشوا ولكي

 مكان يف الاعم خلق على قدرتهم حيدده وطنهم ، اعمال ورجال جتارا املال ،فرأس الباطل على ومن احلق على من جدليات عن وبعيدا

  . االعمار إعادة مرحلة عن والبحث ، بالثبات التمسك قمة يف جيعلهم لبلدهم حبهم ان ،اال آخر

 عدب االعمار بإعادة املقصود ان فلتعلم ، العزيز قارئي معك كثريا ابتعد ال ولكي ، االعمار_اعادة# الوقفة تلك عن نبحث حنن اليوم

  : اطارين يف يأتي احلرب

 . تحتيةال البنية -

  . الوطين املال رأس بناء -

 ، املال رأس منو نم تتولد تلقائيا هذه الن مساكن ترميم يف احلرب بعد االعمار إعادة يعتين ال وبالتالي ، الثانية يف تلقائيا تسهم فاألوىل

 ملتحاربةا األطراف من عليها التوافق يتم آلية اطار يف احلرب يتبع الزامي اطار ألنها التعويضات عن احتدث ال وبالتالي . االعمال وتدوير

  . املال رأس منو أيضا خالل من و املاحنني او

 ناه االعمار إعادة فمتطلبات ولذا األدنى، حدها يف كانت وان املتوفرة التحتية البنية دمرت انها احلرب صنعتها اليت الكارثة عموما

 لكربى ةجاذب ستكون حيث فرصة ، كارثة ماهي قدر فرصة هي وبالتالي ، لتحتيةا للبنية كامل جتديد انها نوعها من وفريدة بل كبرية

 اليت يةالرؤ ماهي ... نتوقف هنا، املستثمرة الشركات تلك ثروات لتطوير خصبة أرض النها مغرية ، التحتية البنية يف االستثمارات

  .الغموض يف حتى وال مالظال يف يعملون ال أولئك الن .... االجتاه هلذا الشرعية_حكومة# تضعها

 القدرة ان وهي سنوات من تالها فيما وتطورت ، 2011 احداث مع برزت خميفة كارثة ان ، الوطين املال رأس بناء هو الثاني اجلانب

 . غاثةواإل الدعم منظمات او %10 ال غطاء على تعيش الفئات بقية كما والباقي ، فقط %10 من اقل اال منها يعمل ال اليمن يف العاملة

 يعملون النسبة تلك من %10 وان ، الصناعة يف تعمل فقط %10 ال تعمل اليت القدرة من %1 ان الكارثة تلك مظاهر من مظهر ابسط ان

 لبص من والذي  ؟الوطين املال رأس ينمو ان الصورة هذه يف تستطيع كيف ... خدمية اعمال األنشطة وبقية ، زراعي بلد يف الزراعة يف

 مبداخيل جدا جدا فقري لكنه ، مبوارده جدا غين بلد يف ، االقتصاد عجلة حتركت حترك ان الذي املورد ، االنسان هو املال الرأس هذا

 عن ثتبح انها فقط ... ؟؟؟ بالتحديد متضي اين اىل وال تريد ماذا تعرف ال حكومات بسبب ارهقتنا اليت التناقضات انها ... أبنائه

 رداملوا إدارة طريقة يف نظر_اعادة# فقط ان املرات من ئاتامل مئات سيتضاعف هذا وااليراد االنفاق ان تعلم وال النقدي وااليراد االنفاق

  . الدولة متتلكها اليت
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 ... اطار يف نظل هل ، احلرب ومابعد ماقبل إدارة طريقة يف النظر_اعادة# يف ارغب فقط هنا االطالة اريد وال احلديث اطيل ال هنا

  ... وووووو ، وامان ، استقرار عن البحث

  ؟ ذلك كيف

 : االتي فهم يف البداية

  : والتجديد التطوير بني الفرق

 فهو جديدالت اما ، االستمرارية أي العادة اطار اىل تتحول ان فاعليته وتزداد املستمر، البناء يف الفاعلة القاعدة هي التحسني او التطوير

 . الناس معه يندمج حتى يثبت ال نها اال املألوف عن خيتلف ثوري فكر

 ، تغري يئاش بأن تشعر فال ، الثبات مع ينسجم ألنه احد به يشعر فال التطوير اما ،طويلة لفرتة الثبات عن التجديد يعجز  وبالتالي

  . تام تغري هناك وفعليا

  . الفكرين ندمج ان جيب بالتالي

  : عامي ومبثال

 وعدم ، طعامها وبسوء ، جبهلها احس فقد ، زوجته بتطليق قام املنصب استالمه بعد ، كبري ملنصب وصل شخص ميثل التجديد

 لفةخمت حلياة السابقة احلياة عن التام االنفصال هذا ، ( !املوديرن) فئة من ، متعلمة أخرى امرأة من تزوج .. متطلباته فهم على قدرتها

 نها اال الكامل التغيري على قدرته ابراز اىل أدى حبت ثوري تصرف ،إنه واتسن زواج مدة بعد خاصة صحيحا خيارا دائما تكون ال قد ،

 . باخليانة يشعر بالتأكيد الذي اآلخر الطرف على ذلك فيه سيتسبب ما نسي

 عيدهاي نعم ، افضل تعليم على احلصول يف يساعدها ، زوجته من التقرب يف الزوج يبدأ حيث ، خمتلف قالب التحسني او التطوير

 اال ، بطءا سيكون التغيري اثر ان صحيح ... حتقيقها ميكن وكيف اجلديدة متطلباته عن معها احلديث يف يساعدها ، التعليمية اةللحي

 هي ذلك ندع ، التغيري مواكبة عن املرأة تعجز قد املقابل يف لرمبا لكن ... حياته يف تغري قد الكثري هناك ان سيشعر حلظة كل ويف انه

 التحسني أي االستمرارية مفهوم اىل التطوير يتحول هنا ومن ، وضعه حتسني على ملساعدته هي وستسعى بل جزهاع ستتقبل ذاتها

  . املستمر

 هي ........ اما ، أبا يصبح عندما يتغري ، زواجه عند يتغري ، اجلامعة دخوله مع يتغري ، التمييز سن بلوغه مع تلقائيا يتغري فالطفل

 وهو شهيعي انه االنسان حيسب الذي الثبات مع ينسجم وبالتالي ، طبيعي تطور عن بل فارقة حلظة عن ناجتا يكن مل التغيري هذا هو او

  . يعيشه ال فعليا

  ؟ االمر هلذا اتطرق ملاذا عموما

 اليت ياةاحل قواعد ويربتط مرتبطا االعمار اطار يكون ان جيب وبالتالي ، باإلنسان ، بالسكان ترتبط االعمار إعادة متطلبات من الكثري ان

 السماء نم ينزل ان الكلي التجديد ذلك ينتظر لن االنسان الن ، االستهالكية اليومية لالحتياجات والتوفري ، االمن استقرار مع تنسجم

 مراراست هذا يعين الحقا، ساذكرها اليت اجلوانب بعض يف التفكري يف للعمل واضحة مسارات هناك يكن مل فإن ، األرض من ينفجر او

 الناس حياة من وستسيل مستمرة احلرب كوارث جيعل مما السياق خارج بدائل عن والبحث ، والنهب العبث واستمرار ، الفوضى

 . نظر_اعادة# فقط .... دماءهم منهم سالت كما أعمارهم

  : املسارات ماهي

 القرار تنفيذ بعد وماذا ، 2212 قرار تنفيذ جمرد فقط وليس فاعال ، للجميع واضحا السياسي املسار اطار يكون ان البد -

 يؤدي الذي للمسار واضحة رؤية يعطينا القرار وال اخلليجية املبادرة وال الوطين احلوار خمرجات ،فال التنفيذ مآالت ماهي ، 2212

  . وووووووو مؤسساتها الدولة تستلم وكيف ، االنتقالية الفرتة انهاء ومنهجية الدولة مسارات وإقامة االستقرار اىل



 حرب اليمن 2015

Copyright2017 © AMBMACPC.COM    -    الصفحة 661 من 611                               المؤلف  : احمد مبارك بشير   -  من العاصفة الى االمل 

 وزيعت ، املياه ، املواصالت ، الطرق ، الطاقة ، الوطين املال الرأس بناء اىل ستؤدي واليت نريدها اليت التحتية البنية ماهي -

 ؟ .....الرعي و الزراعة حتفيز ، الصناعية املدن

 هناك ان نعلم ان األشياء ابسط من أن ، بلده يف للعمل جلذبه ميتلكه ما بكل ؟الوطين املال الرأس دعم يتم ان ميكن كيف -

 اليت فاألموال ، أمساء ذكر وبدون ومعامل مصانع اىل لتتحول أخرى دول يف صبت ، مليارات حققوا ، االسترياد يف يعملون جتارا

  ؟.... فيه اإلنتاجية القدرة ترفع ومل ابناءه تطور فلم ، له تعد ومل خرجت ثم ، الوطن من حصوهلا

 أدوات ان ، اوصاله وتقطع ، اجملتمع جتزئ اليت العقبات كل وإزالة ، اجملتمعي الرأي وتنمية الوعي أدوات تطوير آلية -

 هدف ويف واحد قالب يف متماسك جملتمع لتؤسس ، واملناطقية واحلزبية املذهبية فيها تشطب اليت الوطنية صناعة على قادرة االعالم

 . وطن_اجلميع#  عناجيم_الوطن#  للجمبع_الوطن# اجل ومن واحد

 الذي ، الفراغ_من_شبابنا_انقاذ# و ، املرعب البطالة تفاقهم من احلد على للعمل العاجلة التدريبية االحتياجات ماهي -

  : أيضا فالبد يكفي ال لكنه وفاعل قصري مداها وهذه ، البلطجة او اإلرهاب بيد العوبة اىل لتحويلهم ( محقى) قبل من يستغل

 انه ؟ مراملست لالعمار املستمر احليوي االحتياج سيخلق لكنه املدى بعيد ناجته سيكون والذي ، التعليم تطوير اجاتاحتي ماهي -

 .... جيل تلو جيل

 .... حاسوبي عن بعيدا اعتده مل رمبا ، الذكي اجلوال باستخدام صعبة الكتابة يتأحب

 جوالي شغل والذي الشمسية بالطاقة لشاحين شكري كل وصراحة ... ةااللكرتوني االجهزة كل نتناسى ان علمتنا الكهرباء ان اال

  ... الطويلة مقاليت عن غياب بعد معكم ألتواصل االلكرتوني

  شكرا

12\10\2015 
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 ! بأمل... 5102 وداعا

 أبكاني الدم أن إال االحزان أبكتين ما

  أوهاما جرحنا من صنعنا

  أصناما وهمنا ومن

  االنصاب على ذحبا حبارا دماء فسالت

 عباد لقبلتنا عاد وما

 ! وطين أيا حتزن فال

!!! 

  بأمل مرحبا

 جديد من مرحبا

 سوريا# ويف ، العشر األشهر لتتخطى اليمن# يف احلرب زمن معها وميضي متضي ،2015 العام نهاية اىل مسرعة األيام بنا متضي

 ربح مصر# ويف ، عاما عشر االثين من تقرتب احلادة أزمته العراق# ان اال ، ليبيا يف الوضع وكذا ، اخلامسة سنتها نهاية من تقرتب

 هريش يف يتداخل اليت العامل يف للمسيحيني امليالد أعياد أعين وال ، امليالد أعياد عن احتدث وكأني ، الثاني عامه ينهي اإلرهاب

 ....! بأمل... وانتم عام فكل .... ويناير ديسمرب كانون

  ؟ أمل

  ! .... نعم

 ؟ تىم

  ...  نظر_اعادة# اىل االمر حيتاج فقط ... خياراتنا هذه

  نظر_اعادة# فقط

  : الشمس سورة يف تعاىل قال

 (َدسَّاَها َمْن َخاَب َوَقْد*َزكَّاَها َمْن َأْفَلَح َقْد*َوَتْقَواَها ُفُجوَرَها َفَأْلَهَمَها*َسوَّاَها َوَما َوَنْفٍس)

 تالعبوي ، التاريخ نقل يف يتالعب السلطة اىل الوصول او للحفاظ السياسي العبث أن ، امامت ستعي التاريخ صفحات تقلب عندما

 .. املستقبل سملر احلاضر يف يتحكم ،فهو وحيدده املستقبل رسم يعيد هان اال ، يغريه ولن التاريخ يف يؤثر لن بالتأكيد هو ، باالقتصاد

 زفة يف طبلون ، بأيديهم للذبح كالنعاج رقابنا نسلم وصرنا ، النخبة اختيار على قدرةال فقدنا ألننا فقط ... بنا يتالعبون ببساطة هكذا

 ! .... اخلليفة. االمام ، الزعيم ، الرئيس ، امللك

 ....ظيموالتع والتبجيل ، واملنافقة واالشاعة ، والكلمة والصورة ، والنشرة بالنكتة ... التفاهة_صناعة# اىل مثقفونا يتحول عندما هكذا

 ... حكيما واألمحق ، مظلوما والظامل ، قديسا والعاهر ، وليا والفاسق ، أمينا واللص ، مبشرا التافه فجعلوا

  (......... اهلل قول) على تعلوا بل تساوي (عبداهلل قال) جعلنا عندما فقط

 ! تعاىل باهلل اال قوة وال حول فال

 اهلل محك هذا ان املبجل شيخنا ويصيح ، النار يف نكره من ونضع اجلنة يف حنب نم فنضع اهلل دون من اربابا نكون ان قبلنا عندما فقط

 ! الوكيل ونعم اهلل حسبنا : وقلنا فسلمنا ، ذلك حنن وجهلنا بذلك اهلل من موثقا امتلك انه ظن فقد ،

  أحبيت
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 رةوالقاه دمشق و بغداد ، القدمية اخلالفة واصمع حول ، واشنطن و موسكو ، اخلالفة عواصم يف تدار اليت باألحداث املليء العام هذا يف

 ىلا يلتفت العامل جتعل ، خمتلفة صورة يف داعش# على احلرب وجعل ، سوريا يف املشهد اربك الذي الروسي التدخل .. وإسطنبول

 ! تايم_هبل# و .... مستفسرا متسائال ، الدولي_التحالف#

 !!!! أنتم من : كالقذايف صائحا وخيرج يطيش عقلك علوجي ، باإلرباك سيصيبك هؤالء على الطواف عموما

 يف ريطانياب ، الوقت ذاك يف العظمى اإلمرباطورية بدأت عشر والثامن عشر السابع القرنني بني ، نقرتب الوقت ذات ويف ، نبتعد تعالوا

 جاءت ، العشرين القرن بداية اىل الرسم لكذ واستمر ، ومعمدة موثقة باتفاقيات ، اليوم عليها املتعارف العامل حدود اغلب مالمح رسم

 ركياوت والشام العراق حدود رمست اليت بيكو سايكس ومنها ، السابقة اخلارطة تغري عدة اتفاقيات وبرزت ، والثانية األوىل احلربني

 بصورة العامل حتكم ىقو مخس برزت الوقت ذات ويف ، األوسط الشرق من جزءا فقط بل العربي العامل كل مالمح لرسم يكن مل ،حيث

 : هي االمن وجملس املتحدة األمم مالمح ارست اليت وهي واضحة

  وفرنسا ،( الروسي االحتاد) السوفييت االحتاد ، فرنسا ، املتحدة اململكة ، املتحدة الواليات

  : حمورين اىل اخلمسة القوى حتولت قليلة سنوات

  أمريكا تقوده حمور -

  يتيةالسوف روسيا تقوده حمور -

 هي ألقوىا السياسة ان ،اال الصني ومعها االقتناص سياسة يف بقوة الروس برز ولفرتة ، واالقتناص التغلغل اسرتاتيجيتني بني وحرب

 مل هذا ان اال ، واحدة قيادة حتت الكربى القوى لصورة يعود العامل ان وبدا السوفيت، بسقوط ، احملورين حقبة وانتهت ، التغلغل

  ... والتغلغل االقتناص السياستني بني مزج حيث بقوة ونهض ، االقتناص اسرتاتيجية من استفاد روسيا فمحور ، طويال يستمر

 نع نتحدث هنا حنن ، العراقي واالمن اجليش تسريح بل ، املشكلة االحتالل يكن ومل ، العراق باحتالل أمريكا صنعتها ازمة تفجرت

 اميةنظ كقوة تشكل اجليش هذا القتالية، عقيدته صنع أنه صحيح ، حسني صدام يشكله مل شاجلي هذا ، فرد مليوني بعدد مدربة قوة

 بن احلسني امللك به صرح الفعل هذا خبطر الشعور ، احلروب من عددا خاض مدرب نظامي جيش ، العشرين القرن عشرينيات من

 احد ال ، مبقارعته قوة ألحد ليس تنظيم حتت سينضوي ، ، تدمريية لقوة سيتحول اجليش هذا أن مبارك حسين السابق والرئيس طالل

 انتك القضية ان يزعم احد وال ، اخلالقة بالفوضى لدينا عرف ملا تعد كانت رمبا هذا، تعي وال تفهم ال حتى الغباء من أمريكا ان يظن

 نم املطلوبة يةاخلمسين للقائمة  نظرنا ولو ، وفقط العراق جيش كان شيعي او سين العراقي اجليش يكن مل باختصار ، وشيعة سنة

 يعرتف ال صدام ، السنة يقارب ومل الشيعة حيارب مل صدام ، للشيعة ينتسبون منهم شخصا 12 ان جتد حسني صدام فريق من أمريكا

 توطيد يف بدأ فحسين ، الفخ يفهم العرب قادة من عددا جعل ماحدث .... الظلم توزيع يف عادال ديكتاتوا كان صدام ، بالعراقي اال

 بامريكا هعالقت وربط ، جديدة سياسية بقوى مرتبطا جيشا يشكل بدأ صاحل ، االمريكية باإلدارة عالقته وتعميق ، السياسة يف اجليش

 العامل اهكذ .... عليه فتنقلب قوية جيش قيادات تكوين خياف ألنه لألمر يهتم مل القذايف ، الدولة يف اجليش قواعد عمق األسد ، بقوة

 !!! بدا ما هكذا .. خمتلف افق حنو يتحرك أبد

 ، عشر التاسع القرن من عليها هم اليت السلطة ذهاب على اخلليج يف القيادة خوف ، رمبا ، جيدا الدرس يع مل العربي اخلليج ان اال

 .. فهمناه ما وهذا ... بدأ ما هذا ... كراسيهم أمن باألصح أو اخلليج امن تهدد قوة أي من التخلص هو ، آخر اجتاه يف التفكري فبدأ

 !!! رمبا

 2001 العام مع املوقوتة قنبلتها تفجرت اليت املالية االزمة مع االقتصاد هذا خطورة برزت الدوالر، افتصاد حتت مازال العامل ان اال

 ! اخلطر ناقوس فدق...العربي اخلليج دول القائمة رأس وعلى اجلميع منه ذاق احداثها وتأثري
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 قيالشر اجلنوب يف املوارد اقتصادات منو ومع ، املوارد اهم على للسيطرة حماولة ويف ، املوارد اقتصاد على تعتمد الكربى دولال ان اال

 فيه ينمو يغرب مشال ، الغربي الشمال يف ويضعف ، الشرقي اجلنوب يف بقوة يتطور ،التعليم مهددا الغربي الشمال اصبح ، اهلند الصني

 ياوادار فكريا الغرب قلب يف العامل يقودون اهلنود أن واضحة الصورة كانت ، عددا الشباب فيه ينمو شرقي وجنوب ، عددا السن كبار

  صورة يف اكتملت ، اوربا يف تغلغلها لبسط  فرنسا مع سعت املانيا ، جديد من املوارد خريطة رسم من البد اذنصناعيا، تقودهم والصني ،

 لساحةا يف ايران وبرزت ، ذلك يف عربي دور أي غياب مع ، األوسط الشرق يف املبادرة ألخذ تركيا جاءت املقابل يف االوربي، االحتاد

 ان رغم ، روسيا متثل وايران ، أمريكا متثل تركيا نرى ،وكأننا البطيء الرتكي التغلغل سياسة به تواجه االقتناص سياسة آخذة بقوة

 . باملطلق أو رورةبالض صحيحا ليس هذا أن إال ، االن يقال هذا

 وغري سريع وقت يف جاءت انها اال متوقعا منها جزءا ان رغم ، للجميع صدمة وكانت ، 2010 ديسمرب تونس احداث جاءت

 فاجأ ، اربكها بل فرنسا صدم هذا ، العسكري الفرنسي التدخل يف الغرق من تونس انقذ الفرار يف السريع علي بن وتصرف مدروس،

 اخلليج يف وخاصة القوى مجيع جعلت املفاجأة ،  التغلغل سياسة اهلادئ التدخل من فالبد معدة الفعل ردة اسةسي ان اال ، أمريكا

 تصرف ، بسرعة الدرس تعلم الذي املصري اجليش  ، االحداث تسارعت و ،مصر أحداث ، السياسي املوقف انقاذا لسرعة تتداعى

 كانت، أخرى جبهة الشام على والرتكيز ، اليمن  احداث تبعتها ، وبهدووووء ، فاملوق على السيطرة يف وبدأ ، متوقع هو مما بأسرع

 قصة وتعود ، أخرى جهة من والصني وروسيا جهة من واروبا أمريكا بني بوضوح ، الطاقة حرب انها  2001 بعد الرماد حتت حربا

 على قادرة اضةانتف هناك تكن ومل لن واليت سوريا يف رباحل عالاش ومت ، والثانية األوىل العاملية احلربني فجرت اليت املشهد اىل البلقان

 يف الدول مجيع عبثت هلذا ، هدفا النظام اضعاف ان اال ، العربية اجلمهوريات بقية مثل مثلها ، باملطلق النظام على فيها االنتصار

 برزت وفجأة ، البني بينها متناحرة فصائل اىل امالنظ ضد املقاومة فصائل حتولت أفغانستان يف حدث وكما ، النظام قوة لكسر حماولة

 جعل عادية ليست قوة ، داعش# أنها نعم ، بيكو سايكس احلدود اتفاقيات من تغري جديدا مالحما وترسم األرض على تسيطر قوة

 به فيلق ان ختيل ، األرض على وبسطه انتشاره ذلك من االعجب ، وليد تنظيم ميتلكه الذي الضخم التمويل حجم عن يتساءل اجلميع

 ، فرد الف 20 قرابة من املكون املستجد العراقي الوطين اجليش من كتائب 2 يهزم ، يدوية أسلحة ميتلك وهو داعش# من فرد مئتني

 او ، مسبق اتفاق امام اننا او ، علمي خيال أفالم عن نتحدث اننا إما ، ساعة 22 من اقل يف جدا احلديث عتادهم كامل على ويستولي

 ، نحلامل العراق جيش جنود عن نتحدث اننا يعقل هل ، ؟ ومتى ؟ دربهم الذي ذا من ، املستويات اعلى يف تدريبا تلقوا فرد املئتني نا

 . أكثر ورمبا ، يقال ما هذا ، فرد الف الستني تفوق لداعش عسكرية قوة عن نتحدث حنن اليوم

 ، مرسي السابق املصري الرئيس على اجليش انقلب وفجأة التوقعات، عن فختتل بصورة ، االمام اىل مصر يف تسري األمور ان بدا

 من الو اخلليج من الو املصرية الدولة يف ال مقبولة غري فئة ميثل الرجل هذا الن ، مرسي_شرعية# دعم يف ساكنا احد حيرك مل وببساطة

 ذاه ... مدقع سياسي جهل امام اننا القول ميكن وهلذا ، احلكم يف السياسية للتجربة يفتقد مرسي كان وامنا ، فقط هذا ليس ، الغرب

 خارجي تدخل يأ ، مرسي قيادة على اجليش رأسها وعلى خنبتها تعرتض دولة شأن يف تدخل أي أن أخرى جهة ومن جهة من

 ، المرا هذا يف يتدخل من كل انريانه من يسلم لن ، نسمة مليون التسعني أمة يف واليابس األخضر تدك ، محراء أهلية حرب اىل سيؤدي

 عشر لتاسعا القرن يف أفغانستان جتربة نعيد وبالتالي ، مصر يف املشهد لتغيري كامل احتالل جليش حباجة انت ذلك فعل ميكنك حتى

  . اليوم هازمان يف لربيطانيا كان ما متتلك أصال دولة توجد وال ... عليه املنقلب الشرعي امللك لتثبيت املباشر الربيطاني واالحتالل

 اللييب عالوض الن ، بساطة بكل وفشلت ، اليمن يف ثم ، ليبيا يف لتطبيقها ودولية خليجية قوى  سعت الناجحة املصرية احلالة هذه

 هو لاملقاب يف ، والعتاد بالعدة ومد عسكريا قائدا احضروا انهم رغم ، ليبيا يف عليه االعتماد ميكن جيش هناك ليس ، السيطرة عن خرج

 قوة دعم وعدم ، احلل هو التوازنات خلق فاصبح ، ليبيا قبائل كل سلح عندما كله العامل من ااطالقه مت الساحة، يف جيوشا اجهسيو

  . وفورا اللييب املشهد حلحلة من البد لذا ، املوقف سيد هو أخرى دون
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 عجز لب املشهد عن غائبا ،كان الشرعي الرئيس فحتى ، الراية تلك حيمل ان على قادر عسكري او سياسي شخص أي يربز مل اليمن يف

 يكن مل انه اال ، الدور لينفذ الدفاع وزير شخصية إلبراز اخرى قوى فسعت ، له سلمت اليت الدولة إمكانات من االستفادة عن تعاجز او

 الالعب بدأ ،  اليمين شهدامل فهم عن وبعيدا التصرف، بطيء كان حتديدا والسعودي اخلليجي الالعب والن ،  يستطيع ال أو جاهزا

 نم ال عدن بوابة من تدخل أن تريد فإيران ، اجلنوب يف احلراك من فصيل يدعم ، التحرك يف  اخلليج دول من العبون ومعه اإليراني

 العام مع برز كما يكن مل انه اال ، 2002 من بدأ ايران من احلوثي الدعم ان ،صحيح الشمال يف احلوثي دعمها رغم ، صعدة بوابة

 2009 العام يف الالعبني، مجيع من يستفيد ان أراد ، معلقا االمر ابقى ، ينهه مل انه اال السابق الرئيس حاربه صحيح و ، 2002

 على يسيطر ان بدا و حترك انه رغم، حتركه يف فشل احلراكي فصيلال هذا ان اال ، وبقوة اجلنوبي احلراك من لفصيل الدعم توجه

 ؟ فشل ملاذا ،عدن يف كمنقذين السياسي املشهد رأس يف اليوم هم أفراد من بقيادة عدن 2011 ويف 2012 منها داثاح عدة يف  املشهد

 اضف بعاط ، املاضي القرن من الستينيات احداث يف قياداته اغلب يعيش ،مازال رؤيته وضعف مرجعياته لتعدد باختصار يعود فشله....

 بذلك كياحلرا الفصيل قيادات قبلت لماذاف .. اخلليج يف مصاحل هلا كانت واليت قياداته لىع حتديدا السعودي اخلليجي الضغط لذلك

  ....... مالطة خراب على ولو . كان شكل وباي حتكم ان تريد ألنها ؟ ايران من الدعم

 لىع الشمال يف احلوثي صلح،ف الثانية اجلبهة يف، مكتملة تكن مل الرؤية ان رغم ، واضحة املرجعية كانت الشمال مشال يف العكس

 اىل اضف ، حتاربه كانت دولة دعم ، قبل من النوع هذا من دعم على حصل ان حيدث مل ، حوهلا ومن السلطة من مباشر غري دعم

 ،دولال يف السياسي التدخل آليات يف طبيعي امر وهذا ، واجنبية خليجية عربية دول عدة من واقتصادي سياسي مباشر غري دعم ذلك

 سيادة ذات دولة عن فالكالم ، االقتصادية وبعدها السياسية شئونها على للسيطرة ما دولة يف ما لفصائل دعمها ما دول توجه حيث

 ومالي كوبا ، سابقا كوبا او ، الشمالية كوريا مثل العامل عن مغلقة دول يف يوجد قد انه اال باملطلق مستحيل أمر متاما كاملة مستقلة

 ملاذا ةصور هناك ليس ،  الدولة من املباشر غري الدعم نفس على احلراك فصيل حصل الفرتة ولنفس  املقابل يف ، االمس كوبا ليست

 ًاآنف ذكرنا كما فشل احلراكي الفصيل أن إال... احلكاية بعدنا أجيال تعرف رمبا ... مسرية ام جمربة .... ؟ ذلك  الدولة سلطة فعلت

 ، ةالسلط على كامل بانقالب احلوثي يقم مل هنا ...  السلطة اىل والوصول صنعاء دخول من احلوثي ومكنت الدولة سهلت  املقابل ..ويف

 !؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا يوجب كان االتفاق الن أم ، رؤية نقص من أهي ، ذاتها السلطة على وسيطرة مترد بل

 ، يقال ذاهك ، عبداهلل امللك عن غائبة كانت كأنها أمورا رزاب ، سلمان بيد الراية واستالم ، له اهلل غفر عبدالعزيز بن عبداهلل امللك وفاة

 عوديةفالس ، اململكة أمن متس خارجية متغريات من حيدث ملا يلتفت مل ، الداخلية اململكة لشئون تفرغ الذي اململكة نهضة صانع وكأن

 ولدخ اال يبق فلم حصل وان ، عليها تسيطر داعش# ان بدا العراق يف فالرمادي ، احلدود على كبرية كماشة يف واقعة صارت بوضوح

 إعادة لىع والرتكيز اخلارج اىل النظر يف سلمان امللك بدأ ، اململكة يف للنظام معاداته يعلن الذي احلوثي يد حتت االن واليمن ، اململكة

 الفعل اسةسي اعتمد انه اال ، سابقيه عن تلفةخم انها األوىل الوهلة يف تبدو حتالفات يرسم وبدأ ، لنا فهم ما هذا ، اململكة ملكانة اهليبة

 تنتقل الوصاية وتلقائيا ، الدولة الوصاية حتت أي ، السابع البند حتت اليمن وضعت سريعة وبصورة ، الفعل لردة دراسة دون

 لقرارا مبوجب مباشرة أو معلنة غري بصورة اليمن على الوصية هي اململكة فصارت ، السعودية تقودها ،واليت اخلليجية املبادرة ألصحاب

 . السابع البند

 اومةمق أي وبال ، مئات ضع عنب يزيد ال بعدد احلوثي يتبعه فجأة االممي، املندوب وطلب ومعرفة مبعية عدن اىل هادي الرئيس يغادر

 الفيد أصحاب الدولة ومعسكرات مؤسسات على ويهجم ، هادي الرئيس ،ويفر عدن على سيطرته ويفرض حلج وال ابني عدن حدود من

 ... انتهى املشهد بدا هنا ، وأهلها بالتحديد دنع هانةإل مرسومة القصة وكأن، جلانه رأسهم على والغنائم
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 يف ، اليمن ومعسكرات مطارات ، التحالف طائرات وتدك ، العربي التحالف سلمان امللك يعلن مارس 22 يوم ليل منتصف بداية يف

 ، هادي الرئيس بطلب ذلك برر حيث شرعي ناعدو انه اال عدونا هادي على املتمردون اعتربه يماف ، اليمنية الشرعية مبساندة عرف

  .... السابع البند على بناء اليمن على الوصاية هو واالساس طبعا

 األرض يف بها يستهان ال شعبية حاضنة  التحالف هلذا ان ، شرعيا عدوانا مسيناه الذي التدخل هذا عرب احلوثي واجهها مشكلة

 من احلسم تأخر مع الربع من اقل اىل اخنفضت ، التدخل بداية يف % 90 عن تزيد كانت الشعبية احلاضنة هذه املقابل يف ... اليمنية

 كل يف بوضوح بارز هذا ، اليمنية التحتية البنية فعال يدمر ، املدنيني الضحايا من كبرية اعدادا األرض يف يقدم كان فالطريان ، جهة

 أن هفي والفعل ، إجيابية غري نيته جيعل وهذا ، نهائيا للخطأ التحالف انكار هو هنا اإلشكالية ، صعدة اىل عدن من التحالف ضربات

 فاالعتذار ، اخلارج او الداخل من مينيني افراد من احداثياتها تأتي الضربات كل بل اغلب ان يعرف ألنه ، ذلك سيقدر كان الكل !

 ويذكرنا بالدان يزمر كان التحالف لقوات واملتحدث ، حيدث مل هذا ان اال ، قبوله يف يسهم عامل كرارهت وعدم وجتنبه اخلطأ عن

  . الصحاف بالتأكيد ننسى ولن ، 2001 يف العراق على التحالف قوات عن باملتحدث

 انفالطري ، داعش على الدوىل الفالتح قصة تتكرر ، األرض يف يتحرك من اال يصنعه ال والنصر ، نريانا بل نصرا يقدم ال الطريان

 ، عدن يف ذلك فكان ، األرض على نصر من البد فكان ، جدا خطري املشهد ان ،برز األرض يف تتقدم وداعش ، نريانه يسقط الدولي

 ... ةسعودي قوات معها وطبعا، األرض يف التدخل عزمت اليت هي االمارات فكانت ألمارات،ا إىل توجه بعدما حباح من مباشر بطلب

 ... ! االن نعلم ال ؟ االمارات بالتحديد ملاذا  لكن

 انها حقاال لنا تبني، فارغة بنكتة اشبه كانت بداية مغزاها نفهم ولن مل واليت ، االسرتاتيجية اخليارات عن احلوثي اعلن املقابل يف

 : باالتي تتعلق سرية عمليات حتوي

  ، طويلة استنزاف حلرب التحالف جر  -

  ، اجلنوبية احملافظات على زالرتكي عدم -

  ، السعودية احلدود على اجلهد تركيز -

  األرض، يف القوى توزيع إعادة -

 ، البالستية والذخائر األسلحة تواجد فضح لعدم املعلومات وتغيري تضليل -

 من مزورة معلومات عرب مباشرة غري بصورة تأتي كانت التحالف لطريان الكثرية االحداثيات من جزءا ان نعرف عنما نستغرب لن وهنا

 فعليا  اخلارج او الداخل من سيدعمه  احد ال ان خاصة احلربي التمويل لبقاء البدائل عن البحث وأخريا ،  هادي على املتمرد اجليش

  . كرها او خوفا أما

 األرض يف احلسم ، سابقا رتذك وكما ، ذلك عن بعيد االمر ان اال ، األرض يف تتقدم األمور ان وبرز ، عدن يف بالنصر االحتفاء مت

  ؟ ملاذا ، احتالل قوة اىل مباشرة بصورة حيتاج

 هلا انك فما ، مشرتكة حربية قوة هي نزلت اليت القوة والن ، االمن فرض ثانيا ، العدو من التخلص ، بأمرين تتكفل االحتالل قوة الن

 قتلي قاتال شاهد وان حتى االمر هذا يف بالتدخل امر لديه ليس وهنا ، العسكري االمر يقدس فاجلندي ، األمين اجلانب يف تتدخل ان

 ! يفعل فلن منعهم وميكنه خاص موقع على مسلحة جمموعة سيطرت لو ،! يفعل لن ، يفعل فلن اجلرمية منع وميكنه ، امامه شخصا

  ... اكثر ليس حمدد اطار يف حمدد دوره ، بذلك االمر يتلق مل ببساطة ألنه .. طبيعي أمر هذا ..

 اال  . وعصبية مرض فهي خصت وان ، صحية فهي عامة كانت ان اإلجراءات هذا ، امنية إجراءات اختاذ اىل عدن يف السطلة سعت

 يه حضرموت مثل امنا األكثر املناطق يف املنشرة األمنية القوة فمثال ، بعد يتضح مل هناك حيدث وما حدث ما حول الكثري اخلفايا ان
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 والسؤال ، للشرعية الوالء أعلنت بل قالوا لألمر ومسايرة ، صاحل توالي انها لنا ينقل واليت ، اخلاصة والقوات اجلمهوري احلرس من

 ؟ الدولة شرعية ام ؟ هادي شرعية هل هو

 رأس على ، االمر جتاهل وغريهم. احلدث ذلك من عظمت االمارات ان اال ، األرض يف جنودا اخلليج دول بعض خسرت املقابل يف

 . اململكة مراال

 طبيعي فأمر مقتول، او قاتل اما هو جاء مقاتل أيف .. اخلسائر معلومات إخفاء احلوثي سياسة كما ، اململكة سياسة نقبل قد ! ... نعم

  .... لالستجمام يأت مل هو ، املعركة ارض يف يقتل ان

 قيمة إلظهار ، يوميا تتكرر لن فرصة انها ، الدولة مواطين يف الوطنية القيمة ورفع ، الوطين اجليش دور تعظم ان ارادت االمارات إذن

 .....!!!! أخرى فرصة جند فلن االن زهاابر يتم امل ...  االمارات حكام الوطين اجليش ولقادة الوطين وللجيش له والوالء الوطن

 احلكومة اطار ضمن يعملون والذين أعماهلاب والقائمون ، واخلليج عدن بني موزعة الشرعية احلكومة ، جدا معقد اليمين املشهد فعليا

 ؟ املشكلة أين !!!! أصال بالشرعية االعرتاف يف مشكلة هناك ليس وبالتالي ، احلوثي وصاية وحتت صنعاء يف هم الشرعية

 هذا كامل ليس وهو ،جهة من هذا انتقالي رئيس هو هادي حيث  ؟؟ هادي الرئيس شخصية يف أهي الشرعية حتديد يف اذن اإلشكالية 

 السياسة األحزاب اتفاق مبوجب مت له التمديد وان ، ثالثة جهة من وهذا االنتقالية فرتته فعليا انهى قد أصال وهو ، أخرى جهة من

 بلق النهائية املرحلة ترسم اليت الشرعية الصورة تقرر ان األحزاب هلذه ميكن وبالتالي ، رابعا وهذا الوطين احلوار يف شاركت اليت

  .. الدولة شرعية املهم الشخص شرعية يهم فال واذن.... باتاالنتخا

 رابةق فبعد ، احلرب هلذا جلرها ، كاذبة استخباراتية معلومات عرب احلرب يف ورطت انها ظين يف السعودية العربية فاململكة ذلك عدا 

 حربا لتدخ اذا بها فكيف ... وفقرية ضعيفة لةدو  يف فصيل مأما ، العامل يف العسكرية اإلمكانات افضل متتلك قوة يف اشهر العشرة

 يةالروس فالنريان ، سوريا يف الشرعية لدعم الروسي التدخل أخرى جهة ومن ، اململكة يف للقادة مريح غري املشهد  ؟؟؟ ايران مع مباشرة

 وما اململكة رمسته ملا املشهد بكار هذا ... اخلط طول على ضده اململكة تقف اليت ، السوري النظام جيش من األرض على تقدم تبعها

 على قادر غري جيعله اليمن يف حدث فما ، السوري املشهد يف عسكريا سيتدخل انه خارجيته وزير قال وان حتى ، سلمان امللك ظنه

 الرياض اعاجتم خمرجات اهم وهذا ، فقط انتقالية مرحلة يف بشار للرئيس قبول يف حدث ما وهذا ، التنازل من له البد فصار ، ذلك

 !!  اكرب تنازالت هناك صارت تأخر كلما ، ومكان وقت له السياسي فالفعل ، وقته عن كثرية تأخر والذي ، سوريا حول

 عيدي سياسي اتفاق اىل الوصول وبالتالي ، وارد غري وهذا ، وعلين مباشر احتالل بدون مستحيل امر اليمن يف العسكري احلسم ان بدا

 ترتسم ، قادم اتفاق منصة اىل للوصول اخللفي الباب هي عمان سلطنة كانت و ، الفعلي  احلل هو اجلرية امواحرت االخوة روح منصة

  ؟؟؟ االتفاق هذا يف سيزعج الذي ما ، قريبا مالحمه

 ىلا تاجحي شرخا صنعت ، االجتماعي النسيج يف أخالقية ثغرة صنعت التحالف ضد او مع الغبية االعالم وسائل صنعته آخر امر هناك

 . نظر_اعادة# اىل حنتاج فقط .... باملستحيل ليس هذا ان اال.... لرتميمه جهد

 ملا مهاستخدا يتم بريء منها والدين ، الدين لباس البست سياسية صراعات هي امنا ، اإلسالمي او العربي عاملنا يف اليوم الصراعات أن

 ، الساسة صراع هو امنا ، الباطل على احد وال احلق على احد منهم يسل ، احلق ألعالء يقاتل كلهم ، للعواطف تهييج من حيويه

 اليت ةاملثقف النخبة أيها احدثكم انين اال ، الناس عامة بكالمي اخص ال ، ذلك قبلنا ألننا فجهلونا ، الدين لباس الباسه يف تفننوا

 لمنتع مل اننا اال ، جدا طويل صراع بعد ولدت احلديثة ربااو هكذا علينا حكرا ليست هي . الساسة لنريان وقودا العامة جتعل ان قبلت

 من رتهمؤام ينفذ من اىل حيتاج يتآمر من الن ، هلم عبيد أننا قلنا فقد ، مؤامرتهم انها قبلنا ان ، الدرج اسفل يف حنبوا ومازلنا ، الدرس

 :  إبراهيم سورة يف تعاىل قال ...ليناع القدرة ميلك ال ألنه ، له استجاب من يرفض الشيطان مثل فاملتآمر ، الداخل
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 ِلي َفاْسَتَجْبُتْم َدَعْوُتُكْم َأن ِإالَّ ُسْلَطاٍن نمِّ َعَلْيُكم ِلَي َكاَن َوَما َفَأْخَلْفُتُكْم َوَوَعدتُُّكْم اْلَحقِّ َوْعَد َوَعَدُكْم الّلَه ِإنَّ اأَلْمُر ُقِضَي َلمَّا الشَّْيَطاُن َوَقاَل)

 ( َأِليٌم َعَذاٌب َلُهْم الظَّاِلِمنَي ِإنَّ ْبُلَق ِمن َأْشَرْكُتُموِن ِبَما َكَفْرُت ِإنِّي ِبُمْصِرِخيَّ َأنُتْم َوَما ِبُمْصِرِخُكْم َأَنْا مَّا َأنُفَسُكم َوُلوُموْا يَتُلوُموِن َفاَل

 لئكأو ادركه عما اال يعرب ال ،  التقديس موضع البشر كالم وضع الذي ، القديم الثقايف املنقول امام صارمة وقفة نقف ان جيب حقيقة 

 الفقه تطوير مركز مدير شاهني كمال الدكتور يقوله كما وهذا ، الشيعي او السين املنقول عن يقال وهذا ، زمانهم يف الناس من النفر

 !..... وقت جمرد هذا إمنا ، اإلسالمي

 صلح ما منه نقبل ، ننقده ان يستحق حمدد زمن يف الناس من نفر كهادر عما بشري تعبري هو املنقول هذا ان نقول حتى وقت جمرد نعم

 . خرب ما منه ونرفض

 هو ذاه البشر، لكل حمفوظة وحقوقها مجيعا لإلنسانية ملكا العلوم : تفاضلي تراكمي تكاملي علم البشري العلم ان متاما نعي ان وعلينا

 ,نقاشات عن نتيجة والعلوم  .الرتاكم هو هذا احلضاري، والتطور ,عرفةامل وتدفق ,واخلطأ التجربة تراكم عن نتاج وهي  .التكامل

 . التفاضل هو وهذا ، واحتياج ومشكلة وقبول، ورفض ,وانتقادات وحوارات،

 صلحي ال لزمان وماصلح ، البحر عمق يف رميناه ساء وما به سن قولنا او فعلنا من حسن فما ، وخنطي نصيب بشر اننا باختصار لنعرب

 .... غريه نلزما

 .... االميان مصدره االمل ان جيدا وتذكروا

  ... بابكم يدق واالمل ، حياتكم تضيء البسمة وجعل حالكم واصلح ايامكم اهلل طيب

  واهلموم األحزان كوابيس عن وابعدكم

  تعاىل اهلل شاء ان لقاء لنا وعسى

  حمبيت

 2012 ديسمرب 15
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 ماالوها_حبل# من ختلصوا 5102 ختام يف

 2011 من سنوات مخس بعد

 انفك احلبل ان اجلميع توقع

 انتهت والعقدة

 رقابنا حول جعلناها وهم العقدة ان اال

 يربطنا هناك حبل ال

 النظام يسقط اناس صاح

 سقط فإن

 ؟ جرى فماذا

 النظام نبين دعونا

 النظام نؤسس

 املوت املوت يعلنون منابرهم فوق دعاة

 ةاحليا احلياة : ولنقل كفوا اال

 إله منا ليس منقض امر سنموت كلنا

  العقدة انزعوا

 الوهم فلننزع ذلك اردنا ان

 سوية نفهم لعلنا ...القصة هذه معي اقرأ

  االوهام_حبل#

 .... احلمار لريبط  حباًل منه يطلب عمه اىل الفالح ذهب

 ،،، مكانه يف اربطه و جيدا وشده احلمار تربط انك تصنع للحبل داعي ال : عمه اجابه

 ... عمه اخربه ما الفالح  صنع

 مكانه من احلمار يتحرك ولك الليلة ومرت

 ضربه... اطعمه .. ابدا التحرك رفض احلمار . للحقل ليتوجه احلمار وشد الفالح حترك التالي اليوم صباح يف

 ،،،   احلمار يتزحزح مل

 .... واخربه لعمه الفالح عاد

 ؟ وثاقه فككت هل : العم قال

 !تتذكر اال ... حتى نربطه مل ... وثاق اي :الفالح

 . ربطه تصنعت انك نسي من انت بل : العم

 ! صحيح : الفالح

 ! العقدة تلك فك بغري اقناعه ميكن وال بوثاق مربوط انه يعي هو محار انه . وثاقه و عقدته فك تصنع اذن : العم

 .... وثاقه فك فقد الفالح مع احلمار ركحت ذلك وبعد ... احلمار رقبة يشد وهو احلبل فك وتصنع الفالح عاد

 انه
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 االوهام_حبل#

 االن وثاقك انت فك يربطك تدعه فال

 وانزعها العقدة تلك عن احبث

 دليل عن نبحث بل عاجز منا ليس

 تذكر فقط

 سلوكك_انت#

 انسان_انا#

 ايامكم_اهلل_طيب#

 نظر_اعادة#

 

 شكرا

 أمل بداية اهلل شاء إن خري على 2015 العام ختام
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 ! املغلقة والغرف احلرب من عام

 

 وانتم عام كل

  حب يف

  حرب يف

   وسياسة دين

 …اقبل ليل

  غابت مشس

  البدر ذهب الليل طال

  النريان اال بساحتنا اضواء ال

 نيام والكل ابويه يفقد طفل

 احدب كتف على الطفل صعد

 هينا هينا به وسار الظهر حواه

 انسان يبدو مالمح... االفق يف تبدت

 النريان تلك فقدته شيء رمبا او

 .. بنور اضاء الشيء ابتسم

 ! امجله ما  آه آه...

 البلدان مساء اضاء

 سبب بال الفجر نبع تفجر

 فجأة الظلمة تلك انقلبت

 اطفاال حيمل ظهر على الطفل كان

 حدبة احلدبة تلك تكن مل

 اطفال من اكواما بل

 النريان تلك يف تاه فالح حيملها

 بهدوء انزهلم

 بهدوء ابتسم

 وطن هذي ان اليهم اشار

 خصبة ارض

 وانسوا كلل بال اليوم ابنوها

 االيام تلك …متاما انسوها

 

  . أتعلم دعوني ، الطالب بني الطبيعي ملقعدي عدت نعم ، اجلهل بسبب جامح واهم ،أنين علمين وماتاله فالعام ، الدرس ملقاعد عدت
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 ما،بعد  العاصفة انطالق ذكرى اليوم لكم، اكتب أن دفعين اليوم ان اال ، ما بعذر غبت ، يعأساب رمبا أتذكر ال طوال أيام بكم مرحبا

 يصدق، من نعم . بأكمله عام اليمن.... ارض العاصفة صواريخ دقت 2015 مارس 22 يف بدأ انه اليوم واعلن منتصفه الليل جاوز

 سوى ، احلرب يف منتصر من فما . حدث وقد ، 2015 اليمن حلرب أوىل مشعة بإطفاء سنحتفل اننا مرة اخربتكم ، العام ومضى

  . املغلقة الغرف تلك خلف تدار هي اليت الساسة مصاحل

 ىلا حتتاج ، ما شرعية ألثبات اخلارج من القادمة السياسة معارك يف ،فاحلسم احلسم يصنع لن احلزم بدأ من ان أيضا حينها اخربتكم

 اطار ضمن يكن مل هذا الن يتم مل وهذا ، املتدخل للطرف واألمنية املسلحة القوات نفوذ بسط ببساطة هو ، الداخل جتاوز هو قرار

 أما ، هاعلي السيطرة املراد املنطقة يف واالمن النفوذ لبسط احتالل قوات اىل حيتاج الشرعية لفرض هنا احلسم ان أوضح مبعنى ، التدخل

  سوريا و انأفغانست يف حدث ما وبالتالي ، املليشيات مواجهة يف ميليشيات تشكل كفكأن اجملتمع من أهلية الوية تشكيل على االعتماد

 شكلت ليتا املسلحة املقاومة باألصح أو تتشكل اليت املليشيات أن اخربتكم وكما ، اخلصم قوة كسر يف رمست اليت الطريقة هو وليبيا

 القوات من مئات بضع أمام كبرية ومعدات وبقوة ، واتفاق قرار انك عدن حترير ان االن يعلم كلنا ، واحد رجل قلب على لألسف ليست

 يةكم ان هو التالي اخلطر ،لكن الفوري التغيري حتدث ان ميكن والقوة العدة أن يثبت ونصرا ، سريعا االمر كان ، هادي على املتمردة

 ينضوي مل ومنها ، التشكيل حديث النظامي يشاجل قوات مع اندمج من منها ، متعددة ألطراف وصلت املعدات تلك من باهلينة ليست

 األسلحة تلك عن طويل حديث الغرف خفايا ويف . نسميه ما كان أيا أو ، القاعدة لفكر ينتمون ممن وخاصة ينضو مل فيمن واألخطر ،

  . التحالف او احلكومة اطراف من طرف من تأمني بدون هلا كيف ألولئك سلمت او سربت اليت

 حكومة صارت بل ، احلرب بعد ملا واضحة رؤية أي متتلك تكن مل الشرعية حكومة ان واضحة بصورة ،رمست عدن يف االحداث تتالت

 التدخل يف ورئيسها احلكومة عن إجيابية صورة ورسم بلورة إلعادة األخري اجلهود سعت ، معنى من الكلمة حتمله ما بكل مهاجرة

 يكن مل ملاذا ، الناس ابتسم ، لرشدهم عادوا بل ، القاعدة شباب اختفى ، اجلميع نظر ، ثالثة أيام ، لعدن الشرقية املنطقة يف األمين

 األسلحة وخاصة سالح ال ، احلكومة اسرتدتها العناصر تلك متتلكها اليت األسلحة من سالح ال ان األهم  !.. صحيح ؟.... سابقا ذلك

 ال آخر طرف من هدوء ، امنية سيطرة ال هدوء هو اذن ، استعادته مت حسال ال ،ختيل حرارية وصواريخ ، العسكرية االليات النوعية

 املغلقة الغرف ويف . الرماد حتت مازال اجلمر ، ينطفئ مل فاجلمر لذا .... أخرى، ابعاد لديه او ، رمبا املدنية اهل يؤذي ان يريد

  . اخلبيثة اجلمرة تلك عن يتحدثون

 حدث ام اضعاف عشرات تعز يف سكبت اليت والدماء ، غرها يف مت ما اضعاف تعز يف تدمريه مت ما ، الدامية تعز ، تعز أخرى جبهة يف

 لافض ويف ، أخرى جهة من وللحوثي ، يساندونهم ومن اإلصالح جلبهة وبالتحديد ، تعز ألهل لطرفني جمزرة أصبحت تعز ، غريها يف

 دنع يف للحرب األوىل الشهور يف قدم الذي الفتات الدعم ذات هو ن،اآل إىل وملقاومته لتعز وعسكري لوجسيت دعم من يقدم ما احلاالت

 ومل ، اتفاق وكأنه وبدا ، احلصار فك أساس على بنيت ، احملافظة تلك يف اليت األخرية النصر معارك وحتى ، مزيد وبال عدن وملقاومة

 ياسةس خمتلفة، رؤية ، ابدا لعدن قدمته ما لتعز تقدم نا تريد ال ، التحالف قلب ويف املعركة تلك يف أطراف الن ، باملزيد تعز تهنأ

 لتم تعز ريرحت يف التحالف إرادة حتققت لو ، السياسة فإنها اجلميع وليبتسم . احلرب تلك يف حمرقة تكون ان لتعز اريد رمبا ، خمتلفة

  . املغلقة الغرف تلك يف لسنا اننا نفهم لكننا ما شيء هناك ... أسبوع من اقل يف

 يف مينياعال من كبرية وبصورة ، واهلجوم النقد يتلقى من اكثر هم ، والسلفيني اإلصالح املعركة يف الشريك الطرف كان كله هذا غمرة يف

 اليمن من وليسوا فكرا هلم ينتمون معهم قاتلت أطرافا هناك ان رغم السلفية متس مل البداية ،يف التشويه تلو والتشويه ، واخلارج الداخل

 الثاني على اهلجوم واالن ، االخوان مجاعة ميثل فهو ، اإلرهاب ميثل انه ألنه األول فسرنا ، التحالف جنود من وليسوا عاطب أصال

 يف مثال الغريبة احلوادث ومن ، لصورتهم تشويه هناك واالن ، لفكرهم ينتمي فكره أن والسبب ، القاعدة حتركات بروز بعد وخاصة

 هذا دبع ...ماذا أم فعال هو هل االمر؟ هذا اىل اإلشارة مت ملاذا سلفي، جامع شيخ هو القتلة احد أن لتحرياتا يف قيل العدني الشيخ مقتل
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 يةاجلنوب اجلبهة يف املعسكرات اغلب على ليسيطر يتحرك انه جند حيث ، األول الطرف مع ما نوع من اتفاق هناك كأن املقابل يف . ؟

 . املغلقة فالغر تلك يف جنهله شيء دائما هناك ،

 يف االمر ،فاصبح املتنازعة واألطراف التحالف قوى تريده ملا حمددة خطوات ورمست ، قوية بصورة أولوياتها حتديد يف احلرب جنحت

 الشرعية مع حتالفا هناك وأن خمتلف االمر أن نتذكر فقط ، اململكة حدود حلماية هي الدامية احلرب تلك القصيدة كأنه اململكة اعالم

 يف لكن ، ةالعسكري احلوثي قوة حتطيم مت أنه أيضا اثباته ميكن ما تستغرب! ..ال أيضا للتحالف التابع الفضائي االعالم يف نيةاليم

 الغرف لكت يف يدور ما جنهل ومازلنا ، بشيء شيء . احلرب تلك قبل بها ليحلم يكن مل واقتصادية سياسية قوة للحوثي أعطيت املقابل

 . املغلقة

 رؤية  أي أيضا لديهم يكن مل ، حيتاجونه ما كل بأيديهم وضعت شهور خالل ، املصري تقرير حق نريد ، يصرخ زال ما آخر طرف

 ، تفاقال يصلوا مل االخرين بني خالفهم  من اكرب بينهم خالفهم والن ، ( الديك واال )حبيت هي فقط تنموية وال اقتصادية وال سياسية

 ةشرعي راية حتت وباألصح التحالف، راية حتت نفسها وضعت و ، القيادات بعض فتنازلت ، رةالصو وضحت كان...واالن ان فكان

 فمن ، ومكذب مصدق بني صدمة يف الناس كانت ، املوحدة الدولة حكومة من جزءا فاصبحوا 2212 االتفاق بند وحتت ، هادي

 تلك تهيء ومل ، العام تلو العام ومير ، األصوات لتلك بارزة قيادات وانضمت 2009 جاء ثم ، باحلقوق تطالب وحناجرهم 2002

 لكت تدور ظلت بل ، السياسي العمل على اجلديدة القيادات قدرات تطوير على مليم وال صرف يتم مل ، واعية جديدة قيادات القيادات

 تفكر ومل ( االرتباط )فك كلمتها لتحقق فقط ابليس يدعمها ان تقبل الن مستعدة ،كانت يدعمها ( )سوفيت عن حبثا املنفى يف القيادات

 نفس هي ... ؟ الفك بعد وماذا ليقدموا وقت لديهم يكن مل ، القادمة لألجيال حقيقية صورة رسم يف والبدء ( االعتباط )فك يف يوما

  ؟2212 القرار تنفيذ بعد وماذا الشرعية حكومة ترتكبها اليت األخطاء

 امتق احلرب أن يصدق ان اجلميع ينتظر ،والكل املاضي القرن من الستينيات يف الشعب ذلك وكانه الشعب مع يتعامل اجلميع لألسف

  التهريج اعالم من احلمقاء الصرخات وتلك ، يتموا الذين واألطفال ، انهارا سكبت اليت الدماء يرى وهو ، خاطره اجل ومن ، لعيونه

 اعالم من يأتي ما كل نصدق اال نصدق دعونا املاضي...فقط عن افاتواخلر الكراهية نشر تتعمد . للجميع املوت أو لآلخر العداء يف

 . تنشر ان البد أشياء املغلقة الغرف ففي . ونتأكد نبحث دعونا .. التهريج

 سبقت ليتا اللقاءات كل يف حتضر كانت واليت للسعودية األمنية اللجنة مع ابها يف لقاء اىل حوثي وفد يتحرك االنفعاالت تلك غمرة يف

 فك دثح وفجأة ، واليمن اململكة بني احلدود يف العسكرية العمليات توقفت فجأة ، اجلميع اذكى كان السلطان اهلل حفظ ، السلطنة يف

 ، االتفاق رتب من هم واململكة اليمن يف القبائل حكماء ان قيل وفجأة ، األلغام نزع عمليات بدأت وفجأة ، ومؤقت تعز عن سريع حصار

  . املغلقة الغرف خارج ومازلنا ، يدار خمتلف امر هناك ان والصورة

 عام قبل يكن مل متاما، االن خمتلف االمر لكن ، العادة كما السبعني يف 2011 حشود منذ االضخم حشده املؤمتر اعد وقد يأتي اليوم

 البطل عن يبحث اجلميع فصار ، عاجلمي ارهقت العاصفة ان اال ، العاصفة مع االغلية بل اجلميع كان يومها ، مماثل حشد على قادر

 السياسي العمل عباءة حيمل الذي الوحيد ،احلزب القوة من املزيد املؤمتر .اكتسب الغباء يقودها اليت احلرب عيوب احدى وهذه ،

 نيب اختالف هناك وكأن االمر جعل للحوثي، بل املشرتك او للمقاومة يكن مل اخر حشد هناك املقابل يف ، والدين العنصرية عن بعديا

 حشد مقابل متواضع ، النهضة منطقة يف احلوثي النصار متواضع حشد اآلخر احلشد ، كذلك ليس وآخر صحيح جانب ،به الطرفني

 ، مأرب ، تعز ، ،عدن مغلقة مسارح يف احتفالية جتمعات أيضا املقابل ...ويف الديين اهلرج تقبل ال الناس أن يؤكد مبا املؤمتر،

 أمر ناكه أن ،أي للسالم مستعد صار اجلميع ان يعلن وحباح ، أمنا أكثر صار اليمن بأن هادي تصرحيات وتتصدر ، بالعاصفة حيتفلون

 . املغلقة الغرف تلك يف يدار ما
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 رساحل لقوات واضح بروز ظل ويف ، خمتلفني مكانني ويف ، للثاني مساء لألول صباحا ، خمتلفان احلوثي وحشد املؤمتر حشد وقتا

 فسي الدكتور مقال يف واضحا االمر وكان بل ، السياسي او الديين توجهه يف احلوثي مع ليس أنه املؤمتر من رسالة هناك .  ياجلمهور

  ، حلاليا وللدستور للربملان العودة ، احلرب مهزلة انهاء يف البداية من املؤمتر يريدها اليت الرسالة ، الدستورية للشرعية العودة العسلي

 كل خسر الذي الرجل هذا أن ، املنصة يف هم ملن حتى املفاجئ صاحل ظهور صنعها ، اهم أخرى رسالة . التيار لنفس ميينت ال لكنه

 ديملتق التحالف ساهم ، سنوات مخس خالل السابق السياسي  والعبث اجلدل يف خسره ما احلرب من كسب ، سابقة فرتة يف رصيده

 ان أو ذكي عسكري أداء عن يعرب ال تصرف وهذا ، وابنه هو منزله دمر عندما البدء يف ، صدق بدون او بقصد ، فضة من طبق  يف له هذا

 ادبأفر حيتمي االن وهو بل فرت، ، أخرى قيادات بني صمد الذي الوحيد شعبيته،هو من فزاد هذا صاحل استغل بعده ،  ما شيء هناك

 ملؤقتةا عاصمتنا يف سابقة احتفاالت يف حتى ، اجنبية عناصر محاية يف مازال طرف مقابل يف ، تقريبا احملافظات كل ومن شعبه من

 انه يقول ان أراد أخرى رسالة ، اقوى بصورة اخلصوم حترج انه اال  نعم! األصدقاء حترج رمبا ..رسالة اجلموع بني خيرج مل عدن

 أنه .. ذهول حالة يف اجلميع جعل ، املفاجئ صاحل ظهور لكن ، الكرام مرور سيمر بل ابدا ، باحلشد ليهتم احد يكن مل . املنتصر

 وصدق ، صاحل وعلي مبارك حسين منهم العصر هذا يف قلة االحياء العرب الساسة دهاة ، معه تتفاوضوا ان عليكم الذي األقوى الرجل

 ،ال ما ءشي فيه االمر نا ،ويبدو سينائي فلم أو تلفزيونية دراما يف يقدم ان ميكن معقدة شخصية صاحل بأن صاحل خالد التمثيل جنم

 . املغلقة الغرف تلك يف حيدث ما جنهل مازلنا تستغرب

 عجيب رابط هناك ان ظين يف اليوم لنا، العامل وينقله بل ، عدن احلزينة املدينة لنا تنقله اليت األبرز احلادث هي االنتحارية العمليات

 دةع تضع بروكسل تفجريات وايضا حمرتفا، حمققا لست ، ما ابطر هناك ، االمس عدن وتفجريات ، األخرية بروكسل تفجريات بني

 لعاما يف باريس ألحداث بنا يعود العجيب والرابط بل ،  للمسلمني عال تقدير فيها دولة يف  وقعت أنها خاصة اهلدف حول تساؤالت

 خمابراتية خلفية هناك ان تؤكد مجيعها يوه ، مجيعا اذهانكم يف متر وهي كثرية التساؤالت ، االعالم حرية ضد وجهت واليت املنصرم

 ان وتأكد ، خبيثة بأيد يدار ، أوسع جهاز هناك .... التنفيذ يتم غريها وبأيدي ، ختطط ، ترتب ، رمسية غري او رمسية أكانت

  . املغلقة الغرف تلك خلف يدور شيء هناك أن تأكد ،لذا عشوائي عمل فيها يوجد ال السياسة

  ار....انتظ يف اجلميع االن

   ... حوهلم وممن اليمنيني من اجلميع

 فالبد تنتهي قد الكويت يف احلكاية وألن ، الستينيات منذ اليمن احداث مع حكاية وللكويت ،  الكويت باجتاه ينظر يرتقب اجلميع

  ؟ الكويت ملاذا  على املرور من

  .... الصباح اجلابر األمحد صباح .... الكويت

 لكت ،هي حماباة وال بل هذا يف جماملة ال ، الكويت من حبق نبعت الشرق يف العشرين القرن يف اإلنسانية سريةامل أن أوال لإلشادة

  . ودينا واجبا ذلك تظن بل ، تفضال وال منا ال ، وحمبة بيسر العطاء وتبذل ، بهدوء تعمل اليت الصامتة

 كويتال نسان ، لنا علمته شيئا تؤدي هي إمنا ، عليها جديدا ليس ، مناطقه كل يف ، اليمن أبناء على حتنو الكويت ملسات نرى اليوم

 يف له اهلل ك)بار الصباح اجلابر األمحد صباح الشيخ السمو صاحب املبجل الكويت أمري الكويت يف اإلنسانية مسرية قائد شخص عرب يربز

 العام يرينا يف املتحدة األمم قبل من رمسي بشكل ( العاملي اإلنساني )املركز صفة الكويت متنح أن املستغرب من ليس ولذا ( وعمله عمره

  . طويل زمن من يستحق وهو ، عاليا الكويت يضعه وسام إنه ، ( اإلنسانية )قائد لقب امريها ومينح ، 2012

 دائرة يف تعيينه 1952 مباشرة وعقبها ، االجتماعية الشئون لدائرة كرئيس 1955 العام يف تعيينه عند اإلنسانية قائد مع البداية

 الرجل ليربز 1921 يف االستقالل جاء  واإلعالمي. واالجتماعي اإلنساني العمل يف الرجل هذا يف العالية القدرة برزت ، املطبوعات

 بيةوالعر الكويتية والصحافة االعالم قفز ، واألنباء لإلرشاد وزيرا القديم اجلديد موقعه ومن ، اجملتمع تنمية يف االعالم دور يعي الذي
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 الكويت بصمة ليضع اخلليجية املساعدات للجنة ورئيسا للخارجية وزيرا ليصبح عامني جمرد طويل وقت ميض مل . الكويت نبع من

 ؟.... دمق ماذا . ومشاال جنوبا والسودان افريقيا اىل البحر عرب منتقال ، ومشاال جنوبا اليمن اىل ممتدا العربي اخلليج عموم يف اإلنسانية

 ولي خلليجا عموم يف املدارس تلك يف املعلمني مرتبات ودفع بل املدارس وتأسيس بناء ومن  ، االنسان بناء يف احلقيقي العمل ان على ركز

 مكتب افتتاح عرب انطالقه دبي من جعل ثم ، مجيعها اخلليج امارات له شهدت ، اجلامعات بتأسيس وانطالقا ، الكويت على حكرا

 .  اليمن اىل ملساته تنتقل ومنها ، اذاعتها ليؤسس الشارقة اىل منتقال ، مباشرة بصورة عليه يشرف واإلنساني عياالجتما للعمل تنسيق

 يشاركه صنعاء من ، وامللكيني اجلمهوريني بني 1922 اليمن يف الوطنية املصاحلة صانعي احد فكان ، السياسي عمله يف بقوة برز ثم

 السلطنة بني التسوية يف ساهم و ، م1922 احلدود احداث بعد والشمالي اجلنوبي اليمن بني ملصاحلةا يف الحقا برز ، االرياني القاضي

 أنه ، السالم لدور الختياره األبرز هو واليوم . م 1910 والسلطنة اجلنوب بني اخلالف انهت اليت املبادئ اتفاقية يف اجلنوبي واليمن

 . قطيعة من الكويت غزو احداث تلى ملا وازاحة ، للكويت واضحة واشادة تارخيي تكرميا

 . الدولة لتلك بامتنان ينظرون وعدن صنعاء جامعيت خرجيي كل ، اليمين املثقف صناعة يف ساهمت كما ، دائما لليمن السالم صناعة

  . نعلمها ال أشياء املغلقة الغرف تلك يف ودائما ، السياسي العمل يف عشوائية ال  تذكر أكرر هلذا

  . األبرياء فيها ومات ، احلمقى ونفذها ، االذكياء خططها اليت اليمن حرب نهاية ورمبا ، الكويت ولقاء ابريل 11 رانتظا يف

 بناء يف األوىل اجلزئية هي املواطنة أن أيضا آخر ودرس ، دين السياسة يف نعم ، السياسة يف دين ال أنه ، بعد تعلمه يتم مل درس هناك

 ان الإ ، طبيعة االختالف أن ورابعة ، القانون امام كبري وال اجلميع فوق القانون أن وثالثة ، الطائفة وال العرق وال ، االنتماء ال ، الدولة

 ناءالب أن ، جبواره جتلس ال عليه تصعد ، فقط أساس حجر هو املاضي أن وخامسة ، نهضة صنعنا كان فأن نأتلف وبه ، قيمة التعايش

 تايم_هبل# يف سنخوضها أخرى عاما مخسني فإن واال ، نظر إعادة ، نظر_اعادة# فقط ، احلاضر بناء من يأتي واملستقبل احلاضر هو

.  

  الدائمة حمبيت

    2012 مارس 22   شكرا
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 ؟ نتوقف ملاذا ... االقتصاد يف السياسة يف رمضان

 

  السياسة في
 

  جديد من مرحبا

 ، االمس حبدث مبتدئا ، والسياسة االقتصاد حول معكم ادردش ان الفضيل الشهر نهاية من أحب

 اهذ خالل من اليه معكم اصل ان اريد ملا مدخال سأعتربه انين اال ، موضوعي هذا ليس بالتأكيد ، األوربي االحتاد من خترج بريطانيا

 من أي ، اململكة مواطين عمق من جاء قرار هو االحتاد من بريطانيا خبروج القرار ان جيدا لنفهم ، االحداث على نقفز ال ولكي . املقال

 كثريةاأل وليس األغلبية بقبول االختيار نهج قبول ومع ، عدمه من له صاحلا يراه فيما القرار اختذا على املواطن قدرة يف الدميقراطية عمق

 عمق هو بالقرار النصف وقبول ، تنحيته مت قد االخر النصف إذن ، واحد زائد املصوتني نصف اال متثل ال األغلبية تكون وقد ،

 ، ديين عرقي باعتباره منها جلزء الرتويج يتم قد ، التحول هلذا عدة أسباب هناك ،  احلرية حدود فهم يف الوعي وعمق ، الدميقراطية

 . املصلحة وعمقها االقتصاد االسباب جوهر ، السبب جوهر ليس انه اال

 بالقوة ورباأ لتوحيد فاشلة حماوالت يف تبدأ هلذا القصة فجذور ، للحدث التأرخيي سلسلللت عدت لو منطقيا القرار كان لي وبالنسبة  

 جوهر باستخدام القارة لوحدة بديل عن بالبحث األوربي الفكر وتطور ، حتى ، هتلر حماولة تلتها نابليون حماولة هي ، املسلحة

 ايةر حتت اسس العشرين، القرن من اخلمسينيات مطلع يف ادياالقتص األوربي التكتل نشأ هنا ، االقتصاد ، احلروب تلك أسباب

 وخاصة االن ىحت فعليا األوربي لالحتاد الرئيسية القوة ( وإيطاليا وفرنسا )املانيا األوىل املؤسسة الدول ، والصلب للفحم االوربية اجلماعة

 بطل بريطانيا قدمت ورمسيا ، الستينيات مطلع مع ملشرتكةا السوق او االوربية االقتصادية اجملموعة اىل اجملموعة اسم عدل . املانيا

 حني 1921 العام حتى ، املشرتكة السوق لعضوية بريطانيا ضم فرنسا رفض القبول وعرقل ، م 1921 العام يف للعضوية االنضمام

 العام يف لعضويةا لبقاء باستفتاء دفع امم ذلك قبل املتحدة اململكة جتنيها كانت ومالية اقتصادية تنازالت مقابل يف للسوق بريطانيا ضمت

 ملا شرتكةامل للسوق واالنضمام البقاء على املواطنون واصر الوقت ذلك يف بريطانيا ساسة رغبات ضد كانت االستفتاء نتائج ان اال 1925

 كانت ، األوربي االحتاد باسم اجلديدة املنظومة اعالن مت التسعينيات مطلع مع ، االقتصادية أعماهلم يف وتوسع مصلحة من وجدوه

 ألساسيا املعرقل وكان ، كونفدرالي احتاد اللحظة اىل مازال  انه اال املتحدة، الواليات كما فدرالي الحتاد لتحويله تدفعان وفرنسا املانيا

 حماوالت واستمرت ،  تاتشر احلديدة املرأة قبل من بقوة اليورو مقابل عملتها عن التنازل رفضت انها حتى ، بريطانيا التحول هلذا

 الشعور ومع ، ذلك ترفض املواطنني من االستفتاءات ان اال 2002 آخرها مرة من اكثر يف الفدرالية اىل االحتاد لتحويل وفرنسا املانيا

 زبهح فوز حال يف بانه ناخبيه  واعدا كامريون جاء ،حتى االحتاد من للخروج ترتفع الربيطانية األصوات كانت االقتصادي بالضيم

 كامريون اوفى فقد اتفاق االتفاق والن ، كامريون حزب الختيار الربيطاني الناخب دفع ما هذا رمبا ، اخلروج او للبقاء االستفتاء سيجري

 تكن مل للبقاء كامريون حجج ان حني يف بريطانيا مصلحة يف يراها ال فهو االحتاد من اخلروج تريد اليت للفئة ينتمي ال انه رغم بوعده

 ملو ، لالحتاد اقتصادها او مؤسساتها او كيانها بكل انضمت بريطانيا تكن مل فعليا . باخلروج اخلتام جاء اخلروج يف اخلصوم ججكح

 االحتاد على تعود وخسائر فوائد فهناك ذلك رغم ، فدراليا احتادا يكن مل حتى او ، الدولة مؤسسات الغت اندماجية وحدة هناك تكن

 األوربي اجليش بناء على العمل يضعف او سيؤجل بريطانيا خروج . بريطانيا عن نتحدث حنن ،  اململكة جخرو من االحتاد وغري

 أمريكا صاحل من وليس ، أمريكا بعد الثانية العسكرية القوة هي فربيطانيا ، أمريكية مصلحة وهذه الناتو حلف يستمر وبالتالي املوحد

 ةاالقتصادي القوة هي فرنسا و فأملانيا االحتاد داخل ليس االقتصادي الضرر من اخلوف ، ادارتها عن بعيدا موحد اوربي جيش تأسيس
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 مل واليت املختلفة والرسوم الضرائب خالل من اململكة مداخيل ترتيب إعادة يف يساعدها قد بريطانيا خروج ان اال ، االحتاد ضمن األكرب

 زيدللم الباب يفتح أيضا رمبا ، باخلروج صوت من اغرت اليت املغريات من جزءا هذا يكون رمبا ، االحتاد قوانني ضمن لتجنيها تكن

 ينظر اءبالبق صوت من ان رمبا ... ،  االحتاد قوانني وليس الكومنولث قوانني اجلديد القانوني الوضع اكار يف اململكة يف العمل فرص من

 سومبر او ، رسوم بال البضائع نقل وسهولة ، البينية لتجاريةا حريته ، االحتاد دول يف حتركه سهولة هي أخرى اقتصادية ناحية من

 ألي ميانت ال وبالتالي ، مواطنيها من ولست بريطانيا، يف لست االمر ختام يف . يفقدها رمبا ، اقتصادية أيضا املصاحل هذه ، خمفضة

 واحللول اإلجابات حتدد املصلحة ويف ، ةاملصلح تتغري حيث موقفي تغري لرمبا هناك كنت ان ، اخلروج او البقاء اطراف من طرف

 كني مل موعده الن فقط ، االحتاد على الضرر بذلك ليس بقائها او بريطانيا فخروج اذن . اريد ما ضد ذلك كان وان والصحيحة الصرحية

 ان مراال يف العجيب . طانيالربي للمواطن االقتصادي الوعي مستوى هو االمر يف يعجبين ما ان أال . العامل يف حيدث ما ظل يف مناسبا

 نعم للقول اليوناني الناخب توجه وبالتالي ، االحتاد لدعم وحيتاج مفلس بلد ألنه ، االهتمام بهذه حيظ مل 2015 اليونان استفتاء

   . املصلحة ، لالحتاد

 فأي ، ذلك مثل سيحدث خترج مل لو حتى ، وووو يهبط واجلنيه يصعد الذهب ، ؟ بريطانيا خبروج تأثرت األسواق ومجيع كيف

 ، االعالم لوسائ يف يسمعون مبا يتأثرون السوق يف من الن ، املالية األسواق قرارا على تؤثر العامل يف متابعتها يتم سياسية تداعيات

 التاليبو ، الذهب او للدوالر حتويله مقابل يف اإلسرتليين اجلنيه من بالتخلص البعض يقوم او ، سلعة على الطلب يزيد وبالتالي

 دورة فهم ، السوق يف العملة قيمة على يؤثر تلقائيا هذا ، أخرى عملة او أخرى سلعة صاحل يف الربيطانية العملة على الطلب ينخفض

  . الدائم بشكله السوق حترك مع لطبيعتها األمور تعود ، اكثر ال فعل ردة ميثل احلدث وهذه ، االحداث فهم تسهل السوق يف النقد

 ، لقائمةا مبؤسساتها ، املتحدة اململكة هي فهي ، األوربي االحتاد بقوانني االرتباط فكت انها هو ، بريطانيا يف سيتغري ما الواقع يف

  . جممدة كانت بعدما جديد من لتتفعل االقتصادية قوانينها وستعود

 النخبة يف رحاها ويدور ، سنوات 2 كل حيدث لذيا الطبيعي االمر ، املتحدة الواليات يف الرئاسة انتخابات ، آخر مبوضوع منر دعونا

 شيئا ذييغ انه اال ، وصفه يتم كم العنصري ترامب املليونري بروز هو الفارق ان اال ، األمريكي الشعب من املتوسطة الطبقة أي االمريكية

 الذي الشيء ألنه  ، ؟ بالتحديد ملاذا ، اإلسالمي اإلرهاب حنو سخطه يوجه انه اذ ، منهم العرب حتى أمريكا مواطين نفوس يف

 وألنه ، امريكي بلطجي انه بسبب أحيانا اعجابي يثري أنه ، اجلميع ويرهب ، اجلميع وينقله ، اجلميع ويراه اجلميع عنه يتحدث

 بطريقة احدةو لعملة وجهان وداعش هو عموما ، أفكاره وعرض ، نفسه تقديم يف متفنن فهو ، املدير الواقع برنامج ومقدم وراعي اعالمي

  : القصص سورة يف تعاىل اهلل قول ميثالن فهما ، باخرى او

  ( املفسدين من كان إنه نساءهم ويستحيي أبناءهم يذبح منهم طائفة يستضعف شيعا أهلها وجعل األرض يف عال فرعون إن )

 السابقة لآلية جدا الواضحة الصورة متثل هي داعش لكن ، توجهه يؤكد قوله ان اال احلالي الوضع يف ترامب على احكم ال وبالتأكيد

 تكمحي لن انه اال ، االلفية بداية يف االبن بوش كما تأثريه له سيكون ترامب فاز ان حتى األخري ويف . وفعال قوال بل قوال ليست

 ما عكس ع ورمبا ، اقالعر حبرب شبيهة جديدة حرب يف العامل سيدخل رمبا ، لديه التوجهات تلك تقيد ، عريقة دميقراطية ملؤسسات

 اول ، آخر شخص مرة ألول األبيض للبيت يأتي ان اظن اني رغم . بوتني الرئيس فعل كما األوراق ترتيب ويعيد داعش لنا ينهي نظن

   . ! رمبا األبيض البيت تدخل امرأة

 

 ألسدا وجود ، تريد ال وروسيا ، تريد ال اأمريك الن ؟، األسد وانهاء مباشر بشكل دمشق ضرب ويتم الصراع ينتهي ال ملاذا ، سوريا يف

 طةاحملي املنطقة هذه يف آخر صومال اىل سوريا حتول وعدم ، املوحدة الدولة على والبقاء سوريا على حتافظ اليت الوحيدة احللقة هو االن

 اليت الدول ان الكارثة وجوهر ، بعد عن يلعبان انهما ، وامريكا روسيا العمالقني ضد مباشرة مواجهة حتدث ال حتى ،وأيضا بإسرائيل
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 نظامية قوة حتكمها ال ، خمتلفة وباجتاهات خمتلفة بأمساء السورية األرض على مليشيات صناعة هو قدمته ما كل األسد إزاحة تريد

 اهتلق وغباء ، الدول تلك مصاحل صنعتها محاقة ، البعض بعضهم يقتلون حتى ، والسالح املاليني يتلقون فقط ، رؤية وضوح وال

 تلك نعص من حتى ، عليه وافرتاء كذبا اهلل راية ويرفعون ، البعض بعضهم يقاتلون اهلل غري سبيل ويف ، واجلاه املال اجل من املسلحون

 خمططا انك سوريا سيناريو  . سوريا يا اهلل ولك ، بيوم يوما تبتزه وصارت ، منه تفلتت ألنها حبباهلا اإلمساك على قادرا يعد مل الدمى

  . يطول حديث املضمار هذا ويف ، مصر وحتى واليمن لليبيا ينقل ان

  أحبيت....

  ؟ نفسي يف ماذا

 الكويت مناكفات ، اليمن عن احلديث خالل من ، والسياسية االقتصادية األفكار بعض وضع وهو ، املقال هذا من اردته لدرب سأعود

 وريتض الذي واملواطن ، اجلريح الوطن ،ذلك واملواطن الوطن ملصلحة يتحركون همان يزعمون واملتناكفون ، الثالث شهرها وتدخل مستمرة

 حتى ، الرتقيع سوى ، االقتصادي للوضع استقرار فال يستقر امل السياسي والوضع ، هلا يرثى حالة يف االقتصادي الوضع اذن . جوعا

 ، االقتصادي لالطار انتقل ان وقبل ، عدة ألسباب ، رتقيعال بعض اال حيدث لن ، الشرعية احلكومة عليها تسيطر اليت املناطق يف

 انه حتدث فهو ، اتبناه ما أفكاره ويف ، السياسي احلل اطار حول رؤيته باصرة الدكتور قدم ، واضحا وسأكون السياسي باجلانب سامر

 ، ورالدست تعديل دفة تسيري يف ويبدأ كاملة بصورة األمور زمام يستلم من هو شرعي جملس أي ، نواب جملس النتخاب املضي من البد

 دااح ال احلوثي االنقالب وكذا بالشرعية يسمى ما بني احلالي النزاع طريف ويف ، االمة ميثل من هو األمور اليه تؤول أن له حيق فمن

 هذا ان اال 2212 القرار محبك مفروضة هادي الرئيس فشرعية ، منفرد ملك حيكمها مملكة لسنا اننا نتذكر ان علينا ، االمة ميثل منها

 اىل الوصول حتى االنتقالية الفرتة إلدارة مؤقتة هيئة وجود يف اال يتم ال نواب جملس اختيار ان اال ، االن االمة اختيار ميثل ال

 املبعوث ارمب ، الصراع اطراف تقبله خمرج وجود من فالبد هنا ومن ، الدائمة واحلكومة للنواب الراية تسليم ثم ومن ، االنتخابات

 تكون أيضا رمبا صورة لرسم اجترأ ان كمواطن حقي من انه اال رمبا. ، مسبقا معدة صورة يرسم او  سيقدم الشيخ ولد السيد االممي

 وجود وعلى ، اليمين الدستور على تعتمد اليت اخلليجية باملبادرة تدار مازالت الفرتة والن ، االممي املبعوث لرؤية بديلة او صاحلة

 توافق حكومة وجود على تعتمد املبادرة والن ، الوطين احلوار ملؤمتر أسست املبادرة والن ، جهة من احلالي السابق الربملان سلطة

  : فكرتي لوضع خالهلا من امضي اليت االتفاق نقطة هي وبالتالي سبق ما حول اختلفوا الصراع اطراف ان حيدث ومل ، وطنية وشراكة

  . الوطين احلوار مؤمتر أعضاء مع السابق النواب جملس  من سيسيتأ جملس تكوين يتم أن -

 يف االجتاهات مجيع من متساوية نسب اجمللس يف يتمثل ان على واملؤمتر النواب أعضاء من التأسيسي اجمللس اختيار يتم -

 من اجمللسني خارج من أعضاء 10 اختيار يتم ان و عضوا 10  عن اجمللسني من األعضاء عدد يزيد وال واحلوار املؤمتر اجمللسني

 . وسياسية واجتماعية وقانونية اقتصادية خربة أصحاب او خمتصني اشخاص

 ويستمر نهائي بشكل سلطة بدون الشرعي الرئيس ويعترب كاملة بصورة اليه الشرعي الرئيس سلطة تنتقل اجمللس اجتماع عند -

  االنتقالية. للمرحلة الفخري الرئيس مسماه

 او املدني اجملتمع مؤسسات ميثل وعضو احمللي اجمللس ميثل عضو أعضاء 2 حمافظة كل من ترشيح لطلب لساجمل جيتمع -

  . تقريبا عضوا 12 اىل التأسيسي اجمللس أعضاء عدد يصل بذا ...  احملافظة تراه ما حسب اخلاص القطاع او النقابات

 بعع مباشرة بصورة الشرعي الرئيس سلطة تنتقل -

 ،للدولة والتنفيذي االقتصادي امللفني تدير ، التكنوقراط من مصغرة ازمة حكومة الختيار كيانه كامل يف لساجمل جيتمع -

  . اجمللس من الرئيس صالحيات هلا وينتقل  ، امللفني يف والتحالف الدولية اجلهات مع والتفاوض
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 يف احمللي اجمللس قبل من ،املرشحني احملافظني واختيار األولويات وترتيب ، امللفات مجيع وأدراه ترتيب احلكومة على -

 كلةهي بعد التأسيسي اجمللس قبل من تشكيله عند العسكري للمجلس الحقا وتسليمه اإلرهاب ملف استالم على والعمل ، حمافظة كل

  . واالمن املسلحة القوات

 لدستورا لتكوين ، اإللغاء او احلذف او التعديلب الوطين احلوار عن املنبثق الدستور ملناقشة التأسيسي اجمللس جلسات تبدأ -

 . اليمنية للدولة النهائي

 تتم اليت املؤقتة القوانني وضعية يف هي احلكومة من تصدر قانونية قرارات واي السابقة القوانني على معتمدة الدولة أمور تسري -

  . االنتخابات بعد هاالغاء او إلقرارها الربملان جمللس اعادتها ويتم ، الدولة مهام لتسيري

 املليشيات مجيع من املواقع ويستلم احلكومة مع بالتعاون واالمن املسلحة القوات وهيكلة ترتيب التأسيسي اجمللس يدير -

  . للشرعية التابعة املليشيات او لالنقالب التابعة

  . اشهر ستة عن تقل وال ونصف سنة عن يزيد ال مداها األخرية االنتقالية الفرتة -

  . القضاء وجملس واحلكومة التأسيسي اجمللس قبل من االنتخابية اللجنة تشكيل يتم -

 ةالنيابي االنتخابات اجراء حتى االزمة وحكومة التأسيسي اجمللس علم يستمر ، واقراره الدستور على االستفتاء اجراء بعد -

  . اجلديد الدستور على ءبنا  ذلك كل األقاليم حكام او احملافظني انتخابات وكذا والرئاسية

 على اطالعي بعد خاصة ، آخر حديث وفيه ، شائك االقتصادي امللف ان اال . االمر يهمه ملن مفيدة تكون رمبا ، فكرة جمرد هذه

  . عدن كهرباء مؤسسة إلدارة الواحد عبد خالد املهندس قدمها اليت عدن كهرباء مؤسسة إلصالح االسرتاتيجية الرؤية

 

 االقتصاد في نفكر دعونا
 

 لكم ، جيدة اظنها أفكارا فيه  ان اال ، يعجبكم ماال فيه جتدون رمبا ، بقراءته واالستمتاع الصرب منكم احتاج ، طويل مبقال اليكم اعود

  . االمر يهمه ملن نقلها يف احلق

 جديد من مرحبا اذن

 ، ريةبش صنيعة هي االقتصادية االزمات أغلب ، األوربي حتاداال مع املتحدة اململكة ارتباط فك ، تال و سبق ملا يضاف جديد ال حيث

 ان جند العموم ويف ، األسهم أسواق او النقدية األسواق حركة يضعف او حيسن مما ، األسهم او األموال مالكي من الفعل ردة بسبب

 اعالمي جتاوب حيدث وبالتالي ، الصدمة استيعاب على قادرة السياسية القيادة تكون عندما ،فقط افضل وبشكل لطبيعتها تعود األمور

 وهمية اتملتعلق السياسية القرارات او االقتصادية املصاحل حنول عندما حيدث والعكس ، للعامة االعالم عرب التفهم هذا ينتقل املقابل ويف

 ذاهك . املعجزة احللول تتولد حةاملصل أساس وعلى ، املصلحة فهم من تأتي واحللول البناء اكرر ، واملذهب والدين العرق باسم ملبسة

  . السياسة وهكذا االقتصاد

 ضد االغبياء فيها يستخدم مصاحل حروب هي ، عاملية او عربية التحالفات قبل من اليوم تدار اليت احلروب حول أيضا اكرره ما وهذا

 بزيادة الا ذلك ينتهي ولن ، نظر إعادة اىل راالم حيتاج فقط ، بعينها لفئات مصاحل بتحقيق تنتهي دموية مسرحية ليخلقوا ، االغبياء

 وعيال زيادة يف حدث كما . االقتصادي والوعي السياسي الوعي زيادة نعم املثقفة. او املتوسطة النخبة رأسهم على و ، العامة لدى الوعي

 ريةاحلرا السعرات عن ، املكونات عن ، واالنتهاء اإلنتاج تاريخ عن باحثا الغذائية العبوة يقلب من احملالت يف جتد اليوم ، الغذائي

 حق يف جرمية جرام 100 تناول ان أي ، جراما 20 او 10 عن اليوم يف تزيد اال ينبغي املناسبة السكر كمية أن نعرف صرنا ،اليوم
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 حتويل ميكنه االعالم ةخلطور يا . التعليم خالل من يتولد ومل ، اإلعالمي العمل خالل من تولد الوعي هذا اخل. ..... اليوم ، اجسادنا

  . صحيح .والعكس مصدق وخليك ، حقيقة اىل الوهم

 وجبيست االقتصادي البناء حنو التحرك الن ، اليمن يف املعلق الوضع من خمرج اىل للوصول فكرة ابلور ان السابق مقالي يف سعيت

 اديه بالرئيس ممثلة فالشرعية ، أوال الشرعية مع الوقوف هو احلل ان يف البعض بعضنا خندع ال ولكي ، سياسي استقرار اىل الوصول

 ابب من و ، اللفظة هذه احببنا ان العفاشي النظام بالط حول اخليارات بأسوأ أتت كذلك الشرعية و ، التحالف بيد اخلاسرة الورقة هي

 وإعالنه يةالرب قواته تدخل عرب ، ديالب االستعماري القرار عن له فليس مصاحله وتثبيت النظام تبديل فعليا أراد ان التحالف التكرار

 يف واتسن ثالث و ، ليبيا يف وأربع ، سوريا يف الصراع من سنوات مخس والعسكري، واألمين السياسي الوضع وترتيب احتالل سلطة

 مباشرة قةبطري طفق الدولة يف التحول تبعات حتمل التحالف على ، تبدده وال للخصم قوة تصنع جتربة ، صنعاء سقوط من ابتداء اليمن

 ومةحك يسمى الذي للطرف افضل وسيطرة مالية قوة صنع احلالي تدخله نعم واعداء، مليشيات لصناعة ، والسالح األموال بسكب وليس

 حلظة يف ، متدده استمرار يف ذلك نشهد ، التحالف خالل من حتقق يراوده حلما هذا كان رمبا ،  احلوثي او االنقالب او الواقع االمر

 سؤاال يطرح ما هذا ، موقعه عن تراجع ملا الطريان تدخل ولوال ، حلج يف العند اطراف اىل ويصل يتمدد ان استطاع الطريان توقف من

 اما ، الحوالس املالي الدعم بسبب الشرعية مع تقف انها االن نعرف حنن بساطة ،بكل اليمن يف الشرعية متثل اليت الربية القوة اين وهو

 فهم وال ، وشاملة عامة اقتصادية مصلحة حول جتتمع ال ، خمتلفة مصاحل مجاعة لكل ، امنلة قيد الشرعية مع ليست اغلبيتها قلوب

 نائمة خاليا ملفات إدارة ميتلك فمن ، مكان كل يف وصاحية نائمة خلاليا يعود هذا كل لنا قيل ان واذن ، وطين بعد وال ، للسياسة

 وما ، للدولة مستقبلي قرار أي يف سياسي كطرف نهائيا الغاؤها ميكن ال قوة انه يعين ، تسمها ام مسها الضخامة وهذه التحكم  بهذا

 سعودية لحةملص جاء التدخل ان عن اخلليج حمللي بعض وتصرحيات . النظر إلعادة بابا ليفتح اال الكويت منكافات يف بالتفاوض القبول

 . ياملستقبل احلل اىل للوصول اليمين النزاع اطراف مساندة من البد فإنه حدثت قد السعودية املصلحة وان ، خليجية مصلحة ورائها ومن

 ولد ارادتها اليت املصلحة ان نقول الكي ؟، ذنب بال سالت اليت الدماء عن ماذا ؟، والقتل الدمار يف صرفت اليت املليارات عن فماذا

 ودعونا ، شر جاكم وال موتانا اهلل رحم ، منورة ،مشعة ،مجيل ممتاز ، حلو ، .طيب االتفاق الفرقاء على وبالتالي اكتملت التحالف

  . السياسة تايم_هبل# نتجاوز  اذن

  االقتصاد عن قيل ، اإلمكان قدر خمتصر بشرح النقاط بعض لتوضيح وسأسعى ، االقتصاد اجلميع ويهم يهمين الذي دربي على عود

 راءواستش ، مداخيله تنوع عدم منها ألسباب الضعيفة االقتصادات من واقتصاده ، منيالداع من املعونات على معتمد اقتصاد أنه اليمين

 تقريبا 2010 سنة افضل يف ريال ترليون 20 عن تزيد سيولة حيرك االقتصاد هذا ذلك رغم مؤسساته، اركان يف واإلداري املالي الفساد

 الناتج و السيولة حركة أي ، لالقتصاد النقدي القياس وهذا ، واقل ترليون 1 ل وصل الرقم فهذا 2015 للعام التقديرات حسب ،

 هذه لتفعيل مشكلة هناك ان اال متنوعة دخل مصادر صناعة على قادرة موارد لديها الدولة الن ضئيال الرقم مازال وأكرر ، احمللي

 راسةد يتم ال املقابل يف ،  اقتصادها حتسني يف جنحت أخرى دول جتارب لنقل تسعى النامية الدول بقية مثل مثلها ،واليمن اخلطوة

 السياسات قاعدة وفق ، تبنيها ميكن االقتصادية التجارب كل ان أؤكد ان وعلي . وامكاناتها البلد قدرة مع توافقها عدم او ذلك توافق

 اعجابي اخفي وال 2010 اىل كةللممل االقتصادية سلمان بن حممد األمري القادم امللك لرؤية باعجاب انظر هنا ومن . الدولة يف املمكنة

 وحميطها. للمملكة نهضة ستخلق نفذت ان فقط ، بها

 من اليوم اىل 1990 عام املوحدة الدولة تأسيس بداية من اليمنية للعملة املتسارع االنهيار يف االقتصاد مشاكل برزت ، اقتصادنا اىل لنعد

 من ديون الوليدة الدولة حتملت ،  السوق بسعر 100 او الرمسي سعربال الواحد للدوالر ريال 250 اىل الواحد للدوالر ريال 12

 يف جاءت ، اليوم االحتادية روسيا السابق السوفييت االحتاد ديون  منها % 20 او 20 متثل دوالر مليار 10 فاقت السابقتني الدولتني

 قرار ان  القول ألفند قليال اقف وهنا ، اخلليج من ميين الف 250 عن يزيد ما عودة مع نهائي بشكل اخلليجي الدعم توقف اعقابها
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 همويف ، الوضع متاما يعي بل غبيا البيض السيد يكن مل ، املصلحة أساس على وبين ذكيا كان بل ، امحق او اعتباطي كان الوحدة

 ريةعش اىل به يؤدي قد انهيار نم اجلنوبي اليمن إلنقاذ يسعى هو ، جدا جدا قصرية انتقالية وبتقرة اندماجية دولة اىل االنتقال أهمية

 ، ريةالعسك للنخبة صادمة دميقراطية بانتخابات الرأمسالية اىل االشرتاكي النظام من انتقاهلا بعد اجلزائر يف حدث كما اكثر او سوداء

 انو بأخرى او بطريقة املصلحة باجتاه نظر كالهما ، أخرى مصاحل لديه بل أيضا غيب صاحل السيد الثاني الطرف ان ذلك يعين ال عموما

 تفكيك اىل يؤدي اقتصادي انهيار من تالها وما 92 صيف حرب اىل االمر وصل احلالتني كال يف ، االخر قرار فهم منهما كل يفهم  مل

 ديدج من السعودية بقيادة اخلليجي الدعم وعاد اإلصالحات عمليات بدأت ، موحدة مجهورية دولة بقاء يف االحالم كل وانهاء ، الدولة

 ، الدولي البنك يدعمها اقتصادية إصالحات جوهر يف والبدء ، العام الدين لتخفيف االتفاقات عدا ، عبدالعزيز بن عبداهلل امللك يد على

 وبناء يةحلما األساسية الوسيلة هي النقد فمؤسسة ، املركزي البنك دور تعزيز كانت خطواته وأول ، االقتصاد لتصحيح إرادة بقوة وبرزت

 حماولة يف 91 احداث اىل أدت اليت ، السعرية لإلصالحات الرؤية كانت ذلك ،ومن النقود اقتصاد األساسية مرحلته يف قتصاداال

 رغم ، جرعات صورة على قدمت او السعرية اإلصالحات تراجعت صنعاء، واطراف واجلوف مأرب من انطلقت السطلة على لالنقالب

 هي الصورة هذه ، واحدة ودفعة واحدة مرة تنزل ان جيب السعرية اإلصالحات ان يرى كان الذي غامن بن حكومة أرادة ليست انها

 طرتهاض اليت اخلبز بثورة انتهت السبعينيات يف السعرية اإلصالحات يف بدأ عندما السادات الرئيس مع حدثت اليت الصورة ذات

 اجلزيرة يف ملصر املوائمة الصورة اليمن الن ، سنة 10 علينا تقدمت مصر ان يتكرر دائما هلذا ، باجلرعات والبدء ، القرار عن للتخلي

 ان اال كامل بشكل اإلصالحات من األوىل املرحلة جناح عدم مع ، عليه والسيطرة النقد سوق يف لإلصالحات عدنا عموما ، العربية

 له صورة افضل يف وبرز اليمين االقتصاد اءأد يف حتسن حدث بالفعل عندها ، م 2001 العام مع فعال بشكل بدأ حتى استمر التسلسل

 انطباعا ما نوعا تعطي الصورة ان اال ، القاعدة وحتركات ، اجلنوبي احلراك بروز ورغم ، السنة صعدة حروب ،رغم 2010 العام يف

 ، األعلى اىل بدافعية تصاداالق لتحريك لإلنتاج مصادر تنوع وعدم ، القبيلة ومؤسسات ، الفساد تدخل لعمق ، كامل غري انه اال إجيابيا

 فوق انك العاملي الشفافية مدرج يف اليمن فرتتيب وللذكر ،  احلية األطراف يأكل والفساد ، النقدي االقتصاد على يعتمد مازال وكذلك

 يتجاوز هو واليوم ، 150 رقم مافوق اىل انهار فقد 2012 وحتى 2011 احداث بعد انه اال . 2010 العام يف 120 الرتتيب

  . 120 الرتتيب

 لألسف شباب إرادة ، التغيري احداث اجل من شباب حترك ، تريد ما عليها اطلق ، سياسية ازمة ، شبابية ثورة ، 2011 احداث

 احلهاملص لتؤسس الديناصورات حتركت لألسف و ، أكيد واالقتصادي السياسي الوعي لنقص ، الديناصورات من جملموعة دفتها سلمت

 ، واشرافها الشرعية الرئاسة مؤسسة بدعم 2012 صنعاء سقوط حتى االحداث تتابعت خري لعله ونقول . الشديد لألسف  اكرر ،

 .وكل يومال اىل مسرحها نعيش اليت احلرب واندلعت ، لإلنقاذ طالب اىل الداعم دفة تغريت ، عبداهلل امللك بوفاة السياسة املوجة ولتغري

 لقبول مستعد هو ، الدنبعة شرعية دولة ويرفض ، الثورة قائد أو السيد دولة ، دولة اال دولة يرفض هو ، حيكم من يعنيه ال مواطن

 . ميوت ال الشعب حدث ومهما ، االقتصادية احلياة عودة سوى يهمه وال ، االن االستعمار عودة

 دايةب من املتوقف اليمين النفط تصدير هميةأ يف نبالغ اال علينا ، والغاز النفط من الدولة خلزانة يورد الذي بالريع سيذكرنا من هنا

 الف 100 منها الف 200 انها لنفرتض ، 2010 يف يومي برميل الف 100 حدود ، اليوم يف نتحدث برميل كم عن ، احلرب

 يف تقع لاحلقو تلك واغلب ، االن حتى تفتح مل وجدت ان احلقيقية النفط حقول أن فهمه علينا ما ، باملستبعد هذا ليس ، ونهب فساد

 يف منها ليتوا التنقيب يوم يأتي وحتى ، أيضا واملكلفة ، التنقيب يف الصعبة املناطق من وهي ، اخلالي الربع بصحراء احمليطة املناطق

 وهو ، وهةمشب صفقات فيها ودخلت حيوي كبديل الغاز .وجاء القريب املستقبل يف طفرة او نقلة يصنع الذي بالشيء هذا فليس اجلوف

 زفيستن للغاز احلالي اليمن استهالك ورمبا ، مأرب يف احلقول ومنها اخلالي الربع بصحراء احمليطة الصحراوية املناطق يف يقع أيضا
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 يف  الرقم هذا ميثل ماذا ،  دوالر مليون 100 عن سيزيد منه السنوي العائد ان لنا قيل قد انه رغم ، احلقول تلك من حاليا املستخرج

  . الفرس مربط هنا ليس اذن . اليوم اقتصادات

 العمليات هي األساسية العمليات وبالتالي ، والصادرة الواردة ، النقود حركة على نعتمد حنن كليا احلالية االقتصاد عجلة يف اذن

 وهذا ، نقديال الكساد ثم التضخم الوقت مع تولد دورة يف تدور النقود ان يف تكمن وخطورتها ، أوضح بصورة واالستهالكية ، التجارية

 ، اتاملنتج على احلصول اجل من للخارج لتوريدها الصعبة العمالت شراء عمليات بسبب احمللية للعملة النقد شح من البنوك تعانيه ما

 يف البشرية التنمية ضعف ذلك أسباب من طبعا ، جيد غري وضع يف لدينا واخلدمات ، اخلدمات على يعتمد االقتصاد هذا من 50%

 هوحمور االقتصاد هذا ركيزة ويف ،  االجتماعي واالقتصاد املوارد القتصاد أوسع فهم اىل االنتقال اىل حباجة فنحن ، راتالقد تطوير

  . االنسان ، املواطن

 يزيد التسرب حجم ان غري جيد رقم وهذا طفل مليون 5 حدود يف  %95 اىل يصل اليمن يف األساسي التعليم  على االقبال ان يعلم الكل 

 التقنية او الفنية الدراسة اىل يصل ومن ، %1 هو العامة الثانوية اىل األساسي متعلمي من يصل  من ان عدا هذا ، %20 عن كثرية ياناأح

 ال حاليا اجلامعات ان عدا %15 هو الثانوية خرجيي من اجلامعات اىل يصل من ان عدا ، الفجوة حجم ختيل ، %1 من اقل هو

 صحيح ، الرقم بهذا سعيدا لست ، مستقبال الدولة إدارة على القادر التغيري جليل تؤسس هي نعم ، املعامل واضح اقتصادي لسوق تؤسس

 أسيسوت ، والتعليم الرتبية كلية و التعليم وزارات الغاء جذوره ويف ، اجلذور من لإلصالح جدية حباجة التعليم ان اال ، تعليم هناك ان

 اكادميية سساتمؤ اىل تتحول حبيث اجلامعات باستقاللية الرؤية تكتمل كما ، السياسة عبث لتعليما وجتنيب ، للتعليم هيئة او ملؤسسة

 اهن ،واملوضع متخصصة مهنية معاهد انشاء تقود هي بل الريادي دورها وتربز تنظمها لوائح اطار يف هيئتها من تدار مستقلة جمتمعية

 ان جند ان كارثة انها والتقين املهين التعليم هو هنا يهمين ما . سابقة االتمق يف فيه توسعت اني رغم قادمة عودة له شرحه يطول

 قاعدة وهي ، اخطاءك من تعلم قاعدة أو ، أبي قال مبنهجية ، السوق من املمارسة على تعتمد هي واحلرفية اخلدمية العمالة اغلب

 ، حقةال أجيال يف السابقة األخطاء نفس تتكرر هنا ، راتامل آالف بل مئات سابقا جتربته مت شيء مع وليس املستجد الشيء مع فعالة

 سيضمن ،بل داعش او القاعدة الثالث الطرف مع حتى او لقمته ليضمن النزاع اطراف من طرف أي لدى التجنيد هو لديها حلم وافضل

  . نظر إعادة اىل االمر ذلك كل حيتاج اال  . يبيعها من هو االخر ان يزعم انه رغم الغفران صكوك يبيع وكلهم ، الحقة مكافآت

 رزتب املركزي البنك مؤسسة يف اإلصالحات عرب النقد سوق مكينة اصالح يف التحرك ان نقول ان نستطيع ، االقتصادي للوضع لنعود

 دعونا قةالساب املؤسسة خارج اصالح انه اال اجليش ملؤسسة اخر اصالح هناك وكان ،  بامجال حكومة ومع م 2001 العام بعد من بقوة

 انتك حيث ، السادات الرئيس بعهد مصر يف بدأ الذي بالتحول تذكرنا وكأنها منفتح كاقتصاد اليمين االقتصاد حترك االن، هذا من

 مناو استفاد من احلقبة تلك يف برزت مصر يف ، مصر يف والصريفة ، األموال توظيف شركات وميالد اخلصخصة مع واضحة الصورة

 ؤسساتم دائرة خارج فيها لالستثمار السوق من النقد تستقطب أمساء وبرزت ، ديين بستار منها وكثري ، لنقلةا تلك مع واضح بشكل

 تلك سقطت ، النقدية مؤسساتها اصالح مرحلة أيضا مصر دخول مع ، الريان وامحد االسعد اشرف مثل أمساء برزت ، الرمسية النقد

 كانت ألموالا لتوظيف مساهمة شركات ثوب يف شركات بروز التسعينيات مطلع يف دثحت بدأت اليمن يف املقابل يف ، بسرعة الشركات

 يف ياملركز البنك عمليات من واستفادت الصريفة شركات قوة وتصاعدت ، البحريات شركة منها اخلربة لقلة مستحية صورة يف تظهر

 البنوك وحتى ، الشركات بعض سقطت 2001 حاتإصال مع ، الفرتة ذات يف انتقل اخلصخصة منوذج وحتى ، العمالت وشراء بيع

 ، رحلةامل تلك سبقت كانت مصر ان اال ، اإلصالح بعد لالقتصاد جديدة جتربة وبدأت ، الوطين البنك منها مالية قوة لديها ليس اليت

 او الريادية ريعاملشا دعم وعجلة ، تركيزا اكثر بطريقة يفهم ،  funding crowded     التمويلي احلشد مفهوم اصبح حيث

 نشعر هنا ، اليمن يف 2002 مطلع يف بدأت وهي ، البطالة من للتخفيف التسعينيات منتصف يف بدأت حيث ، تنشط الصغرية االعمال

 فالبوصة  ، اليمنية للدولة الدخل مصادر تنوع لعدم بعيدا زال ال فعليا نه اال ، سنوات 10 من اقل صار الفارق ان أي تقرتب الدورة ان
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 ، اضحو بشكل التمويلي احلشد فكرة على تعتمد املصرية املدني اجملتمع مؤسسات بدأت وأيضا ، مينية بورصة يقابلها ال املصرية

 واإلصالحات مبارك الرئيس عهد يف بدأت اليت االقتصادية البنية نعم . 52152 األطفال مستشفى مؤسسة مشروع بدايات مع ويتضح

 غمر وهذا ، سابقتها عن خمتلفة قوية متوسطة طبقة وصنعت املصري، لالقتصاد جديدة ومداخيل وسعأ قوة صنعت ، التسعينيات يف

 يف جوهريا سببا كانت اليت االمن مؤسسة انه خمتلفا كان سببها ، يناير 25 ثورة سبب هذا ليس لكن ، املؤسسات يف الفساد استفحال

 مسيطرةو قوية كانت اجليش مؤسسة ان اال ، واالقتصادي السياسي الوعي الشباب ينقص كان الكيفية وبنفس ، يناير 25 شباب حركة

 على رتكزت كانت واليت االقتصادية الرؤية ليستكمل مرسي املعزول الرئيس مدني رئيس أول جتربة باستكمال تسمح فلم مسيطرة ،وألنها

 صحية يستل كانت الصورة ، سياسي بذكاء تقابل مل انها اال اقتصاديا فريدة كانت جتربة ، اجملتمعي لالقتصاد كطاقة التمويلي احلشد

 جتربة مع ، دموية جتربة من ملصر منقذة كانت سيقال ما كان أيا ، املشهد لتقود اجليش مؤسسة عودة من البد كان لذا ، مصر لصاحل

 رغم ، بها باعجابي اعرتف بل نهام البد وهي ، مبارك الرئيس مسرية تكمل اقتصادية رؤية لنا قدمت ما بطريقة وهي السيسي الرئيس

 ةمشكل هناك ان اال ، وأخريا أوال املواطن وحق الشاملة باملصاحلة اؤمن فأنا ، وعصبيات باطر احلميد غري واخللط ، السياسية الشوائب

 أخرى جهة من رةوخط جهة من جيدة فهي وبالتالي ، فقط املتوسطة الطبقة وليست العامة وهي االمسى اهلدف جتاهل وهي التجربة يف

  . الحقا تفهم رمبا . واحدة حلظة يف تتم ولن معقدة انها اال األمور بعض هناك نعم ،

 2011 احداث ،  2011 او و 2012 العامني بني ذلك كان اليمنية البورصة تأسيس على مبين االقتصادي اإلصالح كان اليمن يف

 الفكرة برزت ، م 2001 من انطالقا الدولي البنك مع بالتعاون التطوير يف دياالقتصا االنتقال ترتيبات كانت اليت اخلطة تلك أوقفت

 للوصول سباقا االمر كان . املركزي البنك عرب اليمنية النقد إدارة يف التحول مرحلة جناح بعد 2005 العام يف دراستها عمليات وبدأت

  . دالناصرعب مجال الزعيم عهد يف التأسيس بداية من اليمنية مهوريةللج مساند مجهوري كنموذج مصر يف االقتصادي بالتغري االستنارة اىل

 حكم حييى االمام واستالم 1905 اتفاقية قبل وهذا العالي الباب قبل من القاهرة يف العلوية باإلدارة مرتبطا كان اليمن ان ننس ال كما

 لنبا على معتمدا ثلثها كان االمام دولة موازنة ان ذلك ومن ، خالتاري يف آخر درس وهذا عليها يبين قواعد من توفر ما بكل وليطيح اليمن

.  

 ؟ الناجحة واألفكار التجارب خالل من للبناء تؤسس اليت املالمح نرسم ان حناول هنا حنن يقال كما العجلة خنرتع لن حنن

 ألنها قيمة ذات انها اال ، قيمتها الستقرار مطلوب هو ، الصعبة العملة من الغطاء او الذهيب الغطاء خالل من ليس قوتها تستمد النقود

 العمل دتولي على قادرة ثابتة أصول اىل النقود تتحول ان هو يهم ما ، الدولة لتلك أثر حبدوث تنتهي قيمتها وبالتالي ، الدولة متثل

 أي ، نهينتجو ملا بديلة كقيمة قبلهت مكان كل يف الناس الن قيمة هو الذهب حتى ، املستدامة التنمية حتقق أي ، دائمة بصورة والنقود

 صاحب ميداس امللك اسطورة تتذكرون لو ، القيمة حتفظ اليت السلعة من سلعة هو االن الذهب االن ، النقود هي زمن يف كانت انها

 شيء كل ، بيده االكل عن عجز ، اطفاله فقد انه اال مبتغاه على حصل ، ذهب اىل بيده ميسه شيء أي حيول الذي احلمار اذني

 ققحت ان بدون هلا قيمة ال كانت أيا فالنقود ، واالستمرارية النماء يعطه مل يريد، اليت احلياة يعطه مل انه اىل ذهب اىل حوله من يتحول

 .  منها املرجوة املنفعة

 سهنف اجملتمع قطاعاته بكل للمجتمع خيرج ، واخل وبنوك مصارف النقد مؤسسات نبعه ، جار كنهر السوق يف النقد سيولة منثل دعونا

 حيتاج ، النهر جريان نسبة تنخفض تلقائيا ، النهر ذلك من يسحب اجلميع ، احلكومة ، اخلدمات ، الزراعة قطاع ، اإلنتاج قطاع ،

 نم القادم دالنق عدا ، واالدخار ، والتحويالت االيداعات عرب النقدية الدورة اكتمال خالل من الوارد النقود متثل اليت االمطار تدفق اىل

 ، $100 البنوك من الصادر والنقد $ 100 ميثل اخلارج من الوارد النقد ان ختيل ، التصدير اخلارجي القطاع عن الناتج اخلارج

 سائلة عادت اليت العملة ان ختيل ، $120 كان آخر مصب اىل الصادر حجم ان ختيل ، $200 سحبت القطاعات مجيع ان ختيل

 اخلارج من $10 والوارد $20 يعود ، أخرى مرة العملية تكرار ختيل ، السوق يف فاقد هناك ، $ 100 الوارد مع ، $50 للبنك
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 أجزاء كل بني االرتباط هذا عقدة ستجد التالي الشكل يف متعنت لو الكساد. غالبا ويتبعه السعري التضخم ،يتولد الصادر اخنفاض بسبب

 مؤسسة او النقد مؤسسة داخل يدور ال الشبكة من جزءا ان عدا ، الشبكة اطار جخار خترج سيولة هناك ان وستجد ، الدولة قطاعات

  مالية. أزمات صنعت املشكالت تلك كل ، النقدية السيولة من ضخم حجم وهو ، األسهم

   

 فجوة صنعت التقنية التطورات ان حيدث ما ان اال ، اخلارج من النقود لتوريد مصدر وهو ، دولة ألي مهم مورد هو البشر ان ذكرنا وكما

 اقتصادات من جزء هو دولة أي فاقتصاد ، بها واحمليط الدولة يف واخلدمات الصناعة متطلبات تلبية على احلالية اجملتمع قدرة بني

 . الغذائية ملنتجاتها واسعة سوقا اليمن تعترب فاململكة ، هلا سوقا ميثل بل ، حوهلا احمليط

 ريغ عاملة قدرة وجود باختصار هي واليت ، البطالة وختفيف التوظيف عملية يف كبرية فجوة دثاح التقين التطور ان هذا اىل اضف

 لبطالةا  يف زيادة خيلق أيضا وهذا . املعدات تشغيل مقابل الوظائف من هائل كم عن تستغين جيعلها الشركات يف التطور ان زد ، فاعلة

 وضحأ مبعنى ، احلرة باخلدمات االهتمام إعادة وهي السابقة األطر يف بالتفكري املالع ليعود ، عامليا السوق لتواجه املشكلة ترتاكم ،

 الدول اىل يةااللف ومدخل التسعينيات نهاية يف انتقلت ، السبعينيات مطلع يف ظهر  البديل هذا ، الصغرية االعمال عرب الفائض توظيف

 ادةلالستف عودة فهي . الشبابية واملبادرات احلرة االعمال دعم مبعنى ، يةالرياد االعمال لدعم صناديق انشاء فتم ، مصر ومنها العربية

 ، قوةب التوجه ذلك جنح عامليا . فردي مبنظور لكن اجملتمع على للرتكيز العودة اذن ، اجملتمع افراد يف والفريدة اخلاصة القدرات من

 مشاريع حوللتت دائم منو يف شركاتهم جتعل اليت الفريدة املنتجاتو الشباب ليستقطبوا الفكرة تلك من استفادوا املال رجال ان ذلك من

 ىلا شبابية مباردة من جوجل أمثال اجلنسيات متعددة العمالقة الشركات عن امثر مما خميفة بل  عمالقة، شركات اىل الريادية الشباب

  . عمالق وحش

 أي ، يرحم ال الفردي املال رأس حيث أخرى فجوة خلقت ةاخلصخص ان اال ، الرأمسالية اطار يف اخلصخصة تبين اىل الدول سعت

 نتكاسةاال هذه ، ختدمها ال اليت الوظائف لتبين اجتماعية مؤسسة ليست هي وبالتالي ، مالكيها فائدة لتضخيم تسعى حقها وهذا شركة

 بال شرالب من آالف فاصبح ، ياتالتسعين مطلع اليمن يف الدولة شركات خصخصة وبداية ، السادات عصر مصر يف االنفتاح مع حدثت

 ماراالستث او التجاري بالعمل القيام دورها ليس احلكومة ان اكرر ان فالبد ، الطريقة يف وامنا اخلصخصة يف عيبا ليس هذا ان اال . عمل

 ، االثنني تكون ان عتستطي ال وهي ، للمواطن الرفاه حتقيق اجل من والوطن املواطن خدمة اطار يف ذلك على مشرفة هي مباشرة بصورة

 هلذه املستخدم ان اطار يف مؤقت عمل وهو الكهرباء استمرار اجل من وتقرتض تغطي احلكومة ، عدن كهرباء مؤسسة يف االن حيدث كما

 خالد املهندس قدمها اليت البيانات يف واضحا كان و ، نفسها الكهرباء مؤسسة وضحته ما وهذا ، قيمتها سداد يف راغب غري اخلدمة

  . الكهرباء مؤسسة اصالح اسرتاتيجية حول الواحد عبد

 خرىا مشكلة ابرزت انها اال ، حياتنا تدير أصبحت اليت الشركات لصاحل حيشده ان بنك أي يعجز الذي التمويل حشدت األسهم سوق

 بقةالط رقي املقابل يف انه اال ،سليب جانب هذا و الفقر حدة تزايد مع العامل ثروات على املسيطرين من حمددة جمموعة صناعة  يف ايضا

 ظاهرة من حد مما املختلفة لألعمال وتوليد املستقلة احلرة االعمال من موجة خلق هو  آخر إجيابي وجانب . املستمر ومنوها املتوسطة

 لىع قادر شخص كل فليس البطالة يوقف مل هذا ان اال ، وغريها واهلند الصني يف حدث كما ، الريادية االعمال توليد واستمرار البطالة

  . وتنميتها الوظائف اىل احلاجة مازالت وبالتالي ، بنفسه احلر عمله منوذج يقدم ان

 البنوك خالل من التمويل على القدرة وعدم ، التمويل نقص هو املدني اجملتمع اعمال او ، الريادي العمل تطوير يف برزت مشكلة وهناك

 يف التحكم يف يشارك اجملتمع جتعل بطريقة اخلصخصة ادارة يف الدور للدولة يكون ان من دالب اذن ، األسهم سوق خالل من او ،

 احلكومية اخلدمات ضعف او انعدام من وتتخلص الوظائف وتولد البطالة من واحلد الرفاه وحتقق مباشر بشكل ختدمه اليت الشركات

 االقتصادية اجملموعة احتياجات تنمية اقتصاد فربز  تمع،اجمل شراكة من البد الناس حياة  على بعينهم اشخاص سيطرة ومتنع
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 االقتصاد جمموعة تنمية  BUSINESSES SOCIAL  او  التجارية اجملتمعية االعمال باسم الحقا عرف وما اجملتمعية

  اجملتمعي

 group  development economic-Socio او

 اوسع ملفهوم يؤسس مما االستدامة حتقق موارد بناء اىل وقدرات نقد من ميتلك ما حتويل يف االستثمار اىل اجملتمع دفع يف تتلخص و

 نم جبزء يضحي ان الداعم جتعل ثقة قناة اىل حيتاج التمويلي احلشد الن ، ؟ احلكومة واشراف تدخل من البد ملاذا ، التمويل حلشد

 تمعي،اجمل التمويل مبنصات عرفت احلكومات عليها تشرف قنوات هناك طبعا ، املستقبل يف اخلدمة تلك على احلصول مقابل يف دخله

 يف تسهم انها رغم ، قيمة من يقدمه ملا منفعة يريد النه اجملتمع فيه يفكر ما دائما هذا وليس االعمال لدعم هبات تقدم منصات وهي

 جملموعات يؤسس ال احلشد هذا ان اال ، منتجه انتاج او عمله لتأسيس قرض توفري عن الريادي يعجز حيث ، الريادية االعمال تطوير

 أتلج وبالتالي ، اهم احتياجات لديه اجملتمع لكن ، ذكية فردية ريادية اعمال حيشد نعم ، األسهم بسوق شبيهة عمالقة استثمارية

 صعبة. وضعية يف وهي اخلدمات تلك لتغطية اخلارج او الداخل من االستدانة اىل احلكومة

 ليحشد ، السيسي الرئيس يطلقه جديد سيادي صندوق ، االقتصادية الناحية من تفهم مل ألنها يةسخر مصب كانت ذكية جتربة ألنقل 

 ان ختيل ، ( مصر على )صبح باسم جوال رسالة هو فيه استخدمت اليت احلشد طرف احدى ، التنموية رؤيته لتحقيق اجملتمع متويل

 مصر على صبح من هناك ان ختيل ، جنيه مليون مخسني ينيع ، جنيهات خبمسة مصر على صبحوا واحد شهر يف شخص مليون 10

 رسالة خالل من الصندوق لتمويل تصل شهريا دوالر مليون مخسة هناك اذن ، شهريا مستمرة العملية ان ختيل ، أيضا خارجها من

 ، األرض على شهريا إجنازه يتم ما اىل االمر يعود هنا ، النوع هذا من التمويل بتقديم استمراره يف ثقة اىل حيتاج اجملتمع لكن . واحدة

 امم يسري جزء وهو ، اجملتمع يف السائل النقد خالل من التمويل هذا على حصل هو ، اإلجناز استمرارية حتقيق يتم ان ميكن فقط هنا

 املهم دينتست كم يهم ال ، للتمويل حباجة انت االستثماري العمل يف . للمجتمع منفعة أي حيقق ال يومي استهالك جمرد اىل حتويله يتم

 ها،ب وعدت اليت اخلدمات تطور هو السداد آخر مبنظور للمنفعة تنظر انت الوقفي االسهامي النوع من التمويل يف ، السداد ميكنك كيف

 الزكاة يمةق ان ناافرتض لو ، اجلوال رسائل تقنية عرب وسدادها الفطر زكاة آخر ملثال جئنا لو .  السوق يف املنتج هذا جتد ان هو املنفعة او

 احتياجات ستغطي هل اذن ، دوالر مليون 10 حشدت انت ، اخلدمة هذه عرب زكاتهم سددوا مليون 10 ان افرتضنا فلو $1 هي

 ستكون انك ذلك على زد ، عليها العاملني من بساطة بكل صارت ، االتصال شركات عن وماذا . وبهدوء وبزيادة نعم ، الفقرية االسر

  . الصدقة أموال من حمسوبية او نهب او تسريب أي هناك تكون اال %100 ضامن

 استقاللية ، العامة املشاريع يف التمويل حلشد واألمان الثقة لتوفري نظام تأسيس على والعمل ، البورصة تأسيس اىل التوجه من البد ملاذا

 رمبا ، وخارجيا حمليا البنوك يف واسر الفراد مكنزة لاموا هناك ، الثقة مربرات احدى هذه ، املوضوعية مع التام حياده و  القضاء

 هي ، تؤخر وال تقدم ال ، هؤالء من افراد ثروة امام شيء ال املليار صاحب امام عادل الزعيم مسلسل يف العطا أبو مأمون عن الكالم يصبح

 كل احلق له صحيح ، مالية كارثة تصاداالق مقياس يف لكنه ، ثابت شهري ريع على خالله من حيصل ، اقل وال اكثر ال كنز جمرد

 ستنقل الصحيح الطريق يف حتركت ان انها رغم ، الركون ذلك لتحريك وثقة آمنة قنوات توجد وال ، ماله يوجه اين جيد ال ألنه احلق

   . جدا خمتلف مستوى اىل االقتصاد

 أي ، االعالم وسائل عرب اقتصاديا وتثقيفه اجملتمع نميةت من أيضا البد ولكن ، اوال  اجملتمعية االحتياجات لتحديد حاجة هناك اذن

 ، األسهم أسواق او احلشد منصات افتتاح عند العناء ويوفر ، اخلداع من حيرره الذي االقتصادي الوعي اجملتمع اكساب من البد

 هذاو . الدولة يف النقد مؤسسة عليها تشرف اليت الرمسية األسهم أسواق عن بعيدة تعمل اليت األموال توظيف شركات وهم وليتجنب

 العمالا دعم يف الناشئة الشركات مساهمة استمرار مع ، واالستثمار االسهم بيوت تأسيس وتسهيل للمساهمة القوانني تعديل اىل حباجة

  . اجملتمع وتنمية اجملتمعية املساهمة من جزء ألنها الريادية
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 اليوم يف يدير يزيد، او عامل الف 500 عن اليقل ما فيها يعمل سوق عن نتحدث اننا اال ، القات هو األساسية اليمن مشكالت احدى

 اول وهو ، القات ضد نعم ، بديل سلوكي توجيه وامنا ، بقرار الغاؤه ميكن ال ، الدولي البنك حبسب دوالر مليون 5 يقارب ما الواحد

 ذاه حماربة عن سيأتي التغيري ان ليؤكد ، الستينيات يف لليمن زيارته عند ياسني إمساعيل جنان بسمة أبو الفنان شدت مالحظة

 الرياض قلب اىل يصل القات هذا كان ان اليومي التخزين من املخزنني متنع مل ، واجلمعة اخلميس جتربة ، ستحاربها كيف ، الشجرة

 امر وهذا ، ذكرت كما السلوكي التوجه لتغيري اسرتاتيجية بناء اىل حيتاج ،املوضوع واحد ليوم سعودي ريال 150 يفوق بسعر اململكة يف

 ليونم مخسة شهريا حيشدوا ان املخزنني هؤالء يقرر ان ختيل ، حتصى ال كوارث وبسبب حيث ، االقتصاد قلب يف يصب انه اىل آخر

  . واحد عام خالل حيدث ان ميكن ماذا . مضافة وقيمة جمتمعية مصلحة سبيل يف دوالر

 اخلاص القطاع مع فالشراكة ، عامة مؤسسات تأسيس على قادرة أي ، اقتصادية مدني جمتمع مؤسسات تطوير اىل االطار هذا يف البد

 اسهامات من جزء وبالتالي ، واملالك الشركة لصاحل الرحبية تعظيم يف جليا نفكر القطاع هذا من جزء وانا اخلاص القطاع ان اال مهمة

 وقوة الدولة بأشراف اال يتم لن  أيضا وهذا اجملتمع، حاجات امام جدا بسيطة رياديال االسهام او اجملتمعي االسهام او اخلاص القطاع

 الفرصة جاءت وهنا ، الدخل حمدودي مع فجوة ستخلق ، اخلاص القطاع اىل العامة املؤسسات خدمات حتويل املقابل يف ، القانون

 ردجم حقيقة هي ( )اإلسالمية املصارف يسمى مبا كبرية قةث للمجتمع ، شركة باي يثق ان للمجتمع ميكن كيف ، اجملتمعية للمساهمة

 خبدمات اكانت ، الرياالت مليارات حترك وهي ، كبريا منوا حقق اقتصادي منط ، الستينيات مطلع يف تطويره مت اقتصادي منط

 من مصرفا ان لو ختيل ، حيدث ال هذا ان اال ، استثمارية مكينة انها يفرتض وهي ، متتلكها اليت االدخارات خالل  من او التحويل

 ، املختلفني املساهمني من املساهمة حشد على وقادر بل لذلك السيولة ميتلك هو ، للطاقة عامة مؤسسة تأسيس يف دخل املصارف تلك

 جهة منو ، جهة من )اإلسالمي( بالبنك لثقته سيذهب هنا واملساهم ، سنة من اقل خالل يف طاقة مؤسسة اكرب نشاهد ان ميكننا اذن

 انو ، واالقرتاض القرض مع التعامل اال قانونا هلا متاحا ليس التجارية فالبنوك ، بأمان ستصله أرباحه وان كسبان، انه يعرف أخرى

  . آخر حديث وله أوسع بعدا سيأخذ البنوك عن احلديث ، احلالي الوضع من بكثري افضل فذلك التجارية البنوك لصاحل القانون تغري

 وا النظام اطار خارج معني خمرج اتاحة هو الفساد واشكالية ، نفسه اجملتمع يف ممتدة جذوره الفساد ، الفساد القضية يف هماأل اجلانب

 يف انه اال ، للمجتمع خدمة هذا ان ينظر البعض ، السلع من لعدد احلكومي الدعم فكرة ذلك من ، الفساد يتولد وبالتالي ، القانون

 ، للدوالر ريال 12 الرمسية الدوالر تسعرية كانت التسعينيات بداية يف مثال ، االقتصادية التجارب اثبتته ما ذاوه مؤقتة كارثة احلقيقة

 يقوم ان ختيل ، عرضية مصاريف عرب الدولة ميزانية من تسدد والفارق ، للدوالر ريال 5.5 الدبلوماسية للبعثات تسعرية وهناك

 يعود ثم ، ريال 2.5 فارق معه ، ريال 10 الصرف بسعر الصرافني لسوق يبيعها ثم ، ردوال الف 100 بشراء احملرتم الدبلوماسي

 ، الوقود ختيل ، عليه السيطرة ميكن وال واسع للفساد باب ، ثروة حصد انه اال فقط الف 20 نفرتض الدوالر من حيتاجه ما لشراء

 نفسه تمعاجمل فساد ختيل ... عدد ، الفساد من ثروات ، العاملي ربالسع افريقيا اىل بيعه ليتم املدعوم بالسعر يتشرى كان كبري جزء

 نعم على القدرة عدم مع ، املؤسسات تلك تنمية عجلة يعطل مما ، الرياالت مليارات له تقدم اليت اخلدمات فواتري سداد عن باالمتناع

 ان اردت ان ، الفساد سوق هو هذا نتخيل ال حنن ختيل ، االن حيدث كما نهائي بشكل اخلدمات تنهار حتى الناس عن اخلدمة

 وال ، األسواق على واالشراف اجملتمع خدمة يف بدورها احلكومة تقوم ان يف الفساد حماربة ، جلنة او جلهة تؤسس ال الفساد حتارب

 تشرتي وهي ، لفئةا هلذه ختصص مرتبات عرب العمل عن العاطلني او احملتاجة االسر دعم احلكومة على ، سلعة او منتج أي دعم يتم

 مؤقت لح رمبا مصر يف الذكية البطاقة ، والفقري للغين تصل منتجات دعم من افضل بطريقة املصغر االسري اقتصادها وتدير حتتاج ما

 وليالد البنك توجه ذات هي ، األسعار حترير على يعتمد الدائم احلل ان اال ، حيدث قد البطاقات بتسليم التالعب الن ، دائم وليس

 تلك على حيصل اجملتمع االن ، االن من افضل الوضع لكان وقتها يف حدثت ان رمبا ، بدايتها يف غامن بن حكومة توجه ذات وهو
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 قلاملست القضاء بسلطة الفساد حارب . الدولة تكتسح اليت واجلوع الفقر موجة سبب وهذا ، سيدفعه كان ما تفوق بأسعار اخلدمات

  . نفسها تراقب ان منفذة جلهة ميكن ال ، للحكومة وليس ملانللرب املركزي اجلهاز وتبعية

 ملختلطا القطاع حيقق ولن ، اخلاص للقطاع بالكامل ترتك ان ينبغي وال ، مباشر بشكل ريعية مؤسسات احلكومة تدير ان ينبغي ال اضف

 هذه وتستطيع ، منها اسهم على حيصل ان فرد أي يستطيع ، عامة مساهمة اقتصادية مؤسسات اىل التحول ان ، منه رجاء أي

 وليست جمتمع مؤسسات ، للحكومة الضرائب تسديد وعليها ، قياداتها وتنتخب احلكومة تدخل عن بعيدا نفسها تدير ان الشركات

 افةوثق ةوتنمي بتطور تتأثر فهي اجملتمع مؤسسات اما كوادرها يف تؤثر اليت السياسية باملتغريات تتأثر احلكومة ، حكومة مؤسسات

 إدارة تطورت ، عام مئيت قبل احلكومية العامة اإلدارة من املتعلم التليذ كانت االعمال إدارة . يسوس ساس وجع عن بعيدا اجملتمع

 مؤسسات االعمال إدارة بنظام اإلدارة اىل التحول من فالبد احلكومي التحول من آخر جزء وهذا ؟ ملاذا ، العامة اإلدارة وجتمدت االعمال

 يف وهو ، خلدماتها مستهلك كزبون اجملتمع مع أيضا احلكومة تتعامل ان فالبد ، والكرتونيا تقنيا تطويرها مع وذلك ، الدولة اتوزار و

 خط روتطوي . منه املستلمة القيمة تعظيم أيضا خالل من له املنفعة تعظيم بني الدمج ميكن كيف ، املؤسسات لتلك املالك الوقت ذات

  . موظفيها او احلكومية املؤسسة إدارات اكتشاف املواطن على فليس للخدمة موحدة إدارة لخال من معه التواصل

 مينع بشكل تدار كيف ، وغريها واجلمارك والرسوم الضرائب رأسها على ، احلقيقية متويلها مصادر يف النظر احلكومة على ان كما

 ميكنها ثروة متثل هي ، الدائرة تلك يف فساد حجم %10 عن تقل ال نسبة هناك ، التجار جهة الضرائب ممثلي مع والصحوبية التواصل

 ، اجملتمع وارشاد برعاية تهتم وزارة من تدار الدولة اوقاف تكون ان واكررها كارثة ، األوقاف ذلك من ختيل ، الدولة ميزانية حتريك

 هذا ميثل ، الدولة خزانة يتبع انه اال ، قابةور اشراف املالية عليه تشرف سيادي صندوق يف تكون ان جيب والزكاة األوقاف ان

 ، واالنباء االرشاد او ، والتنمية االرشاد وزارة مبسمى تكون ان ميكن توعوية مؤسسة فهي االرشاد اما ، والزكاة الوقف صندوق الصندوق

 عليه االتفاق يتم مبلغا ويستلمون التاحمل على يدورون الواجبات جامعي ان هذا مثل كارثة حلجم مثاال العطي .... الوطين االرشاد او

 يعين ، حمل 1000 ختيلها ، للجامع الف 20 مقابل ، زكاة باسم الف 20 تسلم حمالت ، شخصي بتقدير الزكاة سداد سند مقابل

 اداالقتص شكلةم ان ، أيضا انوه ان جيب انين أال . والدولة الدين باسم للفساد نؤسس اننا . يذكر شيء ال رقم وهذا . فساد مليون 20

 وهذا، اخلفي االقتصاد يف املتمثلة العميقة املشكلة حجم من بسيط جزء هو بل ، للحكومة واإلداري املالي الفساد يف يكمن ال الوطين

  . كثريا عليه مررت حديث

 رأس غوةط من ككل واجملتمع ةاالسر  محاية وبالتالي ، العامل حتمي اليت القوانني تطوير أهمية على والتأكيد للتذكري يدفعين سبق ما

 ربع احلكومي التوظيف لتطوير أيضا آلية إجياد من البد ، واحلرفية احلرة االعمال ألصحاب حياتي لتأمني الية إجياد ذلك ومن ، املال

 مع حتفيز و ، وميةاحلك املؤسسات يف البشرية املوارد إدارة تطوير وبالتالي ، واحملسوبية الفساد خمالب تربز ال حتى بعينها املؤسسة

  : التالية القصة اقرأ السلطان بقانون اشبه عبثية قوانني تكون اال على ، احلكومة مع اخلاصة الريعية القوانني تطوير

  نهام وحدة كل عن عانتني يدفع ان اال امور اربع ومعه يأتي انسان لكل املكال سدة عبور مينع انه قانونا السلطان اصدر االيام من يوم يف

:  

  )عجوز( عريق تيس معاه شخص اي_1

 اصلع شخص اي_2

  االندونيسي( احلضرمي املعوز -)الفوطة الصارون حتت سروال مايلبس شخص اي_1

 حرمته  بشور شوره شخص اي_2

 .. قال سيدي  عسكر من وهم السدة يف للعسكر اخلرب ابلغ

  : له قالت عبيد زوجة االيام من يوم يف
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 . نفع منه ال و عريق شفه… املكال يف بعه التيس شل قم … معك شغله ماشي عبيد -

  : هلا قال

 ـ بابيعه و بوه بشل  …حق معش -

 . العريق التيس ومعه احلارس شافه السدة من بيدخل هو و .. للمكال وسار حببل وعصبه تيسه شل عبيد صاحبنا

  : احلارس صاح

 . عانتني تدفع عليك عبيد -

  : عبيد

 واه؟ حق -

  س:احلار

 . عانتني عليه عريق تيس معاه واحد اي قال والسلطان عريق تيس معك  -

   عبيد:

 . مابدفع ونا -

 . عبيد راس فوق من العمامة طاحت اجلذب و الشد ومع… وعبيد احلارس متاسك

 . عبيد صلعة وظهرت

  : احلارس

 . عانات اربع قدها ثانيه عانتني عليك صلعه عادك -

    عبيد:

  جنون( = )غرام   وحده. عانه بدفع وال بوك يف  غرام -

 .… عبيد يرتبه وراح الصارون طاح املشادة ومع  احللبة واشتعلت و ومتساكوا

  : احلارس صاح

 . عانات ست عليك  ذحلني ما . ياعبيد. استح سروال بال عبيد -

   : عبيد

 . بعه التيس شل التق امسعها لبوي قال من الدار يف اللي  اهلبال من اال منك ماهو صدق -

  : احلارس صاح

  فقدك( او ثقلك = راعة )البوك .…… عانات 1 قدهن ذحلني حرمتك شور ع شورك عاد راعة البوك -

 

 دفهاه قوانني نريد ال ، واجملتمع املواطن اذالل مقابل يف للسلطة املال مجع هدفها اليت القوانني تلك من ساخرة ، ساخرة السابقة القصة

 2 ريبةض تدفع سيارة مليون املدينة يف ان ختيل ، السيارات ضريبة مثال  . للمجتمع والرفاه االستقرار حتقق قوانني وامنا ، املال مجع

 حتقق ، الطرقات صيانة استمرار ، تلك السيارة لقائد حتقق ان جيب شهريا دوالر مليون 2 ، الطرق استخدام رسوم لنعتربها ، دوالر

 فأي ، قيمة ذا الريع هذا يعترب ذلك عند ، واملار السائق خدمة يف هم الذي املرور لرجال مكافآت تعزز ، آمنة وممرات مواقف للمجتمع

  عينيه. امام  حاضرة منفعة القيمة تلك جيد ألنه ، الرسوم تلك دفع على سيحض مواطن كل بل ، يبتسم وهو سيدفع سيارة مالك

 يف يتكرر ال مناخيا تنوعا ميتلك اليمن ان اجلوانب تلك اهم من ، املفعلة غري الدولة وموارد اتإمكان يف النظر وهو االهم وهو التالي اجلزء

 ان زد ، عدن وخليج األمحر والبحر العربي البحر بني متنوعة أجواء يف البحر على كلومرت 2100 متتلك اليمن ان زد ، الدول من كثري
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 البحرية االعمال حنو تتوجه اليت االكادمييات او املعاهد او الكليات حجم كم ، رجز أرخبيل ضمن او مستقلة جزيرة 100 ميتلك اليمن

  ان ميكن ، البحري االصطياد من طن الف 200 من اكثر سنويا يصدر ان لليمن ميكن ، االصطياد ،او السفن صناعة او ، السياحة او ،

 تشكيل ميكن ، اليمجاوات آالف بل مئات توفر ان ميكنها اليت ريةالبح باملوجات التوليد تقنية من تستفيد كهرباء توليد شركات تنشأ

 وا  البحرية منها املتنوعة السياحة حجم ختيل ، سفن صيانة احواض منطقيت األقل على انشاء ان ميكن ، بالرياح الطاقة توليد غابات

 عةالصنا يف تتوفر عمل فرصة مليون من اكثر هناك ، اجلزر تلك يف بيعها ميكن اليت الشاليهات من كم ختيل ، املغامرات سياحة

 ياحةالس عدا ، واالنى املتوسطة الدخل أصحاب من السياح تستقطب حيث ورخيصة اقتصادية سياحة بأنها وستتميز . فقط السياحية

 مثل ، ةاجلوي او يةالبحر الرتانزيت موانئ عن احتدث مل  . آسيا شرق يف دينية ملذاهب املنتسبني من عدد تستهوي منطقة يف الدينية

  . عدن ميناء

 كمناطق واملتميز اخلصب ، تهامة ساحل على وسريا صعدة من املمتدة املنطقة اىل ننظر ان ميكن هل ، الزراعي اجلانب عن حتدثت وان

 اال ، اليمن يف أساسية زراعية منطاق 1 ، اجلزيرة وديان اكرب حضرموت وادي المتداد انظر او ، خاصة رعي مناطق و متنوعة زراعية

 ، نسمة مليون 2 تقريبا ، اليمن يف العاملة القوة من %20 من اكثر بها يعمل فقط %2 ، اليمن مساحة من % 2 اال متثل ال فعليا انها

 كم ، والبحار الصحاري اىل املنجرف االمطار ماء حلفظ مائية سدود اىل حيتاج الكاملة دورته يف ليسهم الشهري املورد هذا ، شيئا ليست

 ابني مراعي عن ماذا  . اجلوفية باملياه جدا غنية ومنطقة خاصة خبصوبة تتميز أيضا ارض يف تأسيسها على العمل ميكن اليت السدود من

 هو عما احتدث مل األرض فوق ما فقط هذا . ذلك يف اردنا ان لطوي احلديث او.... اجلرانيت جبال عن نتحدث هل . حلج مزارع و

 زاداتم اىل وتصل مستمر بشكل تنهب اليت و االثار عن ماذا . )متلتلة( أموال اىل وحيتاج استخرجه من التأكد بةلصعو . األرض حتت

  . عاملية

 يصنع املتاحة املوارد تشغيل ان نعي ان علينا ، املوارد اقتصاد اىل النقد اقتصاد من لالنتقال الوقت حان انه االقتناع اىل فعليا حنتاج

 مثلاملت السوقي اهلرم قاعدة ، األضعف السوق يف األقوى االقتصاد حلقة ان نعي ان علينا ، املتاحة غري املوارد تصنع دوالنقو ، النقود

 . املدى بعيد و الفاعل التأثري تصنع اليت لالسرتاتيجيات ، األموال تصنع هناك ، فقرا واألكثر الفقرية بالشرحية

 اجملتمعي االقتصاد حول طرحا وضعت انين اال اجلهد قدر ، النقاط من كثري على الضوء لطاس ان أحاول ، معكم افكر كنت االحبة أيها

 ميكننا خالهلا من ؟ ملاذا ، اجملتمعية والشركات

 عامة مساهمة شركات اىل خمتلط او عامة للحكومة اململوكة الشركات وحتويل عامة ملكية جمتمعية مساهمة مؤسسات انشاء -1

   . افضل وبصورة اخلاص القطاع الشركات واعدق وفق تعمل اقتصادية

 . املعرفة ونشر التعلم ادوات وتطوير اجملتمع لدى والوعي التعليم مستوى رفع -2

 اجملتمع ولدى األسواق يف األموال تدفق حركة خالل من التحتية البنية تطوير -1

  املمكنة األسعار باقل اجلودة عالية خدمات -2

  للفقراء مستمر ودخل أرباح درمص خللق آلية تكوين -5

  ودائمة متجددة عمل فرص -2

  للدولة القومي الناتج زيادة -2

 . الدولة خدمات من واحملرومة الريفية املناطق وتنمية تطوير -1

  : اجملتمعي االقتصاد من النمط هذا بتطوير الدولة ستجنيه الذي ما

  احمللي القتصادا يف التضخم حاالت انهاء اقل امل التضخم تقليل -1
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 هذا من مميزة منافسة لربوز واملوظف العامل حقوق انتهاك من حيد مما العمل وظروف العمل لسوق افضل معايري اطار وضع -2

 . اخلارجية الشركات يف والبدائل الرحبية الشركات يف االعمال أسواق امام السوق

 جيذب كلبش وغريها والزراعة كالسياحة تفعيلها ميكن اليت املوارد يف السوق احتياج لتلبية والتقين املهين التعليم تطوير -1

  احلالي املهين التعليم سلبية ويلغي للتعلم الشباب

  .الكربى املناطق يف العمل لفرص افضل وضع عليه يرتتب ومما احملرومة املناطق يف البطالة من احلد وتلقائيا وبالتالي -2

  بدفال كله او ذلك من جزء يتحقق ولكي

  . الدائم الوضع اىل املؤقت الوضع من واخلروج سياسي حل اىل الوصول -1

  متقدمة إدارية أنظمة وفق لتعمل الوزارات قوانني تطوير -2

  . كان أيا على القانون لتطبيق الكاملة القوة واعطاءها القضاء ملؤسسة كاملة استقاللية -1

  . بالربملان وربطها الرئاسة او احلكومة إدارة عن واملراجعة املالية الرقابة منظومة فصل -2

 ؤسساتمب مرتبطة وسائل او البنوك عرب واالستالم الضرائب او للرسوم املباشر التسليم الغاء خالل من النقد استالم آليات تطوير -5

   . البنوك او الوطين الربيد عرب االلكرتوني النقد عرب لتسديدا يف احلديثة التقنيات استخدام حتى او النقد

  . للمجتمع االقتصادية التوعية تستهدف برامج تطوير -2

 بدعم عوالدف ، حتديدا املدني اجملتمع مشاريع تدعم اليت التمويلي احلشد منصات وكذا اليمين البورصة سوق افتتاح او انشاء -2

   . الريادية الصغرية املشاريع منصات

 عوالدف الشركات من النوع هلذا امتيازات تقديم مع االستثمار قوانني وتفعيل اركواجلم الضرائب قوانني تعديل على العمل -1

  . للدولة الريع من املزيد حتقق واليت املهملة املوارد يف االستثمار يف بالتحفيز

 يف همةاملسا او تأسيس او لتطوير أرباحها من جبزء تسهم اليت اخلاصة الشركات لكل ومجركية ضريبة خاصة ميزات إعطاء -9

  عامة جمتمعية مساهمة شركات تطوير او تأسيس

 جهالتو هذا يف العمل على قادرة ( )اإلسالمية البنوك وكذا التوجه ذلك اىل للتحول قابلة اجملتمع ومؤسسات اجلمعيات فإن ذكرت وكما

  :  ب االهتمام على التأكيد علي انه اال  ( )اإلسالمية املساهمة بصكوك يسمى ما صيغة تلك ومن

 منطقة مثالف ، املنطقة ذات يف قيمة وسلسلة توريد سلسة اىل لتحويلها معينة منطقة يف املتاحة املوارد من االستفادة على العمل -1

 انشاء هنا نميك ، الكربى املناطق يف السوق من تشرتيه دائم بشكل احلليب منتجات اىل حتتاج املنطقة وهذه األغنام تربية فيها ينتشر

 )حليب املنطقة نفس من احلليب اخلام املادة شراء ويتم اجملتمع لصاحل ( .... جنب ، )زبادي احلليب منتجات إلنتاج ريصغ معمل

 ويروتط املعيشة لتحسني منافذ وإجياد ، جهة من لألموال تدوير فيحدث ، املنطقة نفس يف املنتج وبيع ( اجلمال ، االبقار ، األغنام

 تقدميهل املصنع مع منتجات وإجياد احلليب لبيع ما ملصنع الوسيط بدور املؤسسة تقوم ان فقط ميكن او ... . املنطقة نفس يف الوظائف

  اجتماعية تسويق شركة اىل املؤسسة وتتحول للسوق

  املستهدف للسوق مناسبة بأسعار منتجات لتقديم تكلفة اقل أدوات تطوير ميكنها اإلنتاج خالل ومن -2

 ملواردا من تستفيد الطابعة هذه ان اال ، متكامل مبنى اىل يدخلها ما حتويل على قادرة االبعاد ثالثية البناء ةطابع عن احتدث وكأنين

 املستدامة. التنمية وختلق  والنقد للعمل ومدرة منتجة موارد اىل لتحوهلا ، واصول بشر و نقود ، واجملتمع الدولة يف اليت

  مطاعتك اهلل وتقبل خبري وانتم عام وكل لكم اهلل شكر ، أيضا ومنفعة قيمة ذا املقال يف عتهوض ما يكون ان ارجو انين اال اطلت رمبا

  ايامكم_اهلل_طيب#

 2012\ يونيو
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 ! معلم أنت ....  واردوغان  السيسي ، تشافيز

 

  مرحبا

 اعالم او ، التعظيم و التأييد بني ، بالك بالي اللي القنوات  ستجرنا طبعا ، الساعة حديث اصبح ، تركيا يف األخري االنقالب احداث

  ! مصدق وخليك ، تايم_هبل#

 تنافس جاءت هي ، يرتاح الكل شان على يوم نصف خليها الست او اخلمس الساعات بانقالب عرف ما ليلة ، 2012 يوليو 15

 يف مرسي على ساعة 22 ال بوانقال طبعا ، 2002 ابريل 11 واىل ابريل 11 يف تشافيز على فانزويال يف  او ساعة 21 ال انقالب

 مع  البقية يف االنقالبني وفشل ، أهدافه حقق الذي الوحيد االنقالب هو مرسي على االنقالب ان صحيح ، 2011 يونيو 10 مصر

  . الفارق وجود

 الدولة ىلا يتحول سهولةوب لالنقالب النجاح اما اطر بثالث ينتهي ، القائم السياسي النظام إلزاحة تهدف اليت العسكرية االنقالبات يف

 دبوس غرزة جمرد وكأنه كامل بشكل السياسية احلياة من ينسحب هادئ انقالب او ، كارثية أهلية حرب اىل يؤدي فاشل انقالب او ،

  . املطحونني من الضحايا أكثرية ولألسف ضحايا انها اال ، قليلة او كثرية ، ضحايا سيحمل انقالب أي ان متاما نعي ان علينا .

 احرتامب وال بدين ال باملرة عالقة هلا ليس حبتة سياسية ايدلوجية عن يعربان هما الصراع اطراف من طرف ألي التحميد او التهليل طبعا

 بعد ملا البناء مرحلة بقانون نظامي سياسي عمل هي االنقالب بعد ما ومرحلة ، عسكري سياسي عمل هي االنقالب مرحلة ألن . القانون

  . االنقالب

 ، ياتالتسعين يف تركيا لبلدة رئيسا ما يوما وجعلته ، السلطة اىل اردوغان الرئيس أوصل دميقراطي لبناء أسست ، تركيا انقالبات

 الدولة على وسيطرة قوة ليؤسس عاما 20 من الكثر يعمل كان ، والتنمية العدالة فحزب ، االلفية مطلع اوغلو مع الدولة لقيادة واوصلته

 عن الرتكية الدولة مبادئ خترج ولن ، اتاتورك املؤسس الرئيس كان كما مرحلة رجل انه ، اللحظة وليد يكن مل دوغانار ، الرتكية

 بطةمرت صارت اليت ، الدولة ملؤسسات استقرارا اوجد ، والتنمية العدالة حزب احدثه الذي والتأسيس البناء نعم . املؤسس الرجل مبادئ

 احيوي جزءا أصبحت بل ، الدولة مؤسسات هو الرتكي اجليش يعد مل ، الرتكي للجيش املطلقة عيتهاتب منها ونزعت ، اعمق مببادئ

 يستمدها وقوة صالحيات أي انهت ، 2011 بتعديالت انتهت و 2002 بدأت اليت الدستورية التعديالت ، املؤسسات تلك من

 صبت ، 2009 بعد مراحل عدة يف اردوغان مارسه الذي ظافراال قص ، الدستور خالل من الربملان او الرئاسة مؤسسة لتجاوز اجليش

 لعثمانيا ، جدا العلماني ، جدا املتدين فاردوغان . الرئاسة ملؤسسة املؤسسات بقية وتبعية ، الدولة رئاسة سلطة هيمنة مصلحة يف كلها

  . املطلق السلطان اصبح ، جدا

 الدولة نقل ، امللك القس اصبح ، جدا االشرتاكي ، جدا العلماني ، جدا ديناملت الرجل ذلك ، املميزة االشرتاكية احلالة تشافيز

 يف سلطانال اردوغان حالة كما ، كمخلص ، كمنقذ الالتينية أمريكا أوساط يف يرتدد امسه كان ، نوعية نقلة األوىل رئاسته يف الفانزويلية

 تدخل اجهةاملو بداية ومع ، لتشافيز واملؤيدين املعارضني بنزول مصر، يف حدث مبا شبيها كان فانزويال يف االنقالب ، االسالمي العامل

 ، هبعودت الدولة مؤسسات كل متسك مع ، تشافيز لصاحل الشارع حركة استمرت ، االهلية احلرب من الدولة حلماية الفانزويلي اجليش

 منحته الطريقة بهذه تشافيز عودة ، شاملة أهلية ربحب اال االمرين مواجهة ميكنه ال املواجهة من االنسحاب اال خيار للجيش يكن مل

 قوماتهام بكل فعال تشافيزية الدولة صارت بل ، معارضيه وابعد ، الدولة واسم الدستور غري ، االنقالب قبل عليها ليحصل يكن مل قوة

  . االتينية المريكا امللك القس وصار . والعشرين الواحد القرن لفانزويال املؤسس وصار
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 ةالشرعي السلطة ان اال بسرعة ينتهي ان االنقالب هلذا كان ، البدر االمام على األركان رئيس السالل املشري انقلب سبتمرب 2219

 ، دامية حربا اليمن ودخلت ، والقبائل اجليش انقسام اىل أدى مما النفري إلعالن دفها مما ، السعودية ، احلليف من دعما تلقت

 ينمي انسان مليون نصف من اكثر حياة انهت ، البدر لشرعية مؤيد وبني لالنقالب مؤيد بني اليمن ارض على رومص اململكة بني وصراعا

 بشرعية وباالعرتاف ، عامة مبصاحلة انتهت ، دامية ثورة اىل السريع االنقالب حول بسيط خطأ ، م 1920 العام اىل واستمرت ،

  . النتيجة هي هذه . م 1922 سبتمرب ثورة او  االنقالب او اجلمهورية

 ، املطحونيني املواطنني من جزء األخري يف ألني ، خمتلفة بطريقة ألفهمها ، االحداث بعيد من اقرأ فقط هنا ان ، ضد او مع لست أؤكد

 وافهم. انظر ان أحاول هنا انين اال ، باستسالم حيدث ملا ننظر

 اجلزء ، تشافيز مع فانزويال لشعب كان كما ، حيوي دور الرتكي شعبلل كان ، وفقط خرج الشعب الن ليس فشل تركيا يف االنقالب

 بدا ، 2015 يونيو انتخابات بعد ، الكماشة اىل االنقالبيني جذبت اليت هي كانت بل ، مباشرة متاسكت ، الدولة مؤسسات ان األهم

 تصل الصورة وكانت ، العدالة حلزب عمل يأ عرقلة اىل ستؤدي وكانت ، االقرتاع صناديق خالل من بدأت اهلجوم مرحلة ان واضحا

 ، الربملان حل ، اردوغان تصرف ، اردوغان ضد للخروج الشعب على ضغط  احداث ، الردوغان الرتكية الدولة جتميد مرحلة اىل

 يف اردوغان أحدثها اليت التغريات عدا ، فاحلكومة الربملان على والتنمية العدالة نفوذ بسط اىل أدت ، ثانية انتخابات وأعلنت

 أيضا يكتاتورالد يتصف ، عادال وليس ، وقاتل ، قاس انه ديكتاتور معنى ليس ، الديكتاتور للرئيس القيادة مركزية ، الرتكية املخابرات

 لك ميتلك قوي رجل سيكون ما  اذن . لشهواته او لوطنه عشقه ذلك حيدد ما ، النماء واحداث البناء يف احلرية والرؤية والتفوق بالقوة

 لميث كان كما ، املذل السقوط من بروسيا نهض الذي ، الروسي القيصر بوتني ميثل اردوغان ، يريد ملا واضحة رؤية ولديه ، السلطة

 رجل هو اتاتورك ان يؤكد ان اال مثلي متواضع تاريخ لقارئ ميكن ال ، العظيم املؤسس اتاتورك من جديدا منوذجا كان بل ، تشافيز

 مالنحي فهما ، كاتاتورك اردوغان ليس رمبا ، وتهابه أوربا ختشاه اسم ، لرتكيا اسم قياسي وقت يف صنع به قادها اليت الدولة حبجم

 القومية خالل من اليها ينظر واتاتورك ، العثمانية اإلمرباطورية خالل من تركيا لعظمة ينظر اردوغان ، ايدلوجيا خمتلفني منهجني

 الذي املتصوف العامل ، غولن اهلل فتح السيد اعلنه الذي خصمه عن اردوغان بها خيتلف اليت ذاتها هي النظرة تلك ، العلمانية الرتكية

 كانيةاالرب الرؤية مع الغولنية الرؤية تلك تنسجم ال ، غربا بتوجهها بل شرقا بتوجهها قوية تركيا ان يظن وال الرتكية بالقومية يؤمن

 إعالمية بشبكة اشبه انه ، االعالم وسائل مئات ، املدارس مئات لديه غولن ان االمر يف ما ،واصعب اردوغان يدها على تتلمذ اليت

  . القادمة رؤيته لبناء اردوغان يراه فيما معيق جزء هي ، االظافر قص من البد ، متنقلة تربوية

 ، ملنعها الفرص من الكثري مرسي لدى تكان ، اللحظة وليدة أيضا تكن مل النها ، 2011 يونيو من الثالثني ثورة او مصر انقالب جنح

 ولح تدور كلها الرئاسة سلطة حتت تعمل مؤسسة ال انه حينها يستوعب مل  املهم ، خربة قلة ،  سياسيا غباء مسه ، ما لسبب انه اال

 تمؤسسا كانت ،  الناصر عبد تعشق اليت العسكرية املؤسسة يؤيدون مثلهم فهناك مؤيدين، من خرج مهما ، العسكرية املؤسسة فلك

 انصار على ،عرض اخلارج من بالنار يلعب ان حاول من هناك ، كاسحة شعبية واغلبية بل ، اجلديدة للثورة الوالء أعلنت قد الدولة

 يف . لسنوات هلم سيحب الشيء هذا رمبا ، مصر يف أهلية حرب هناك تكون لن ، باالعتذار تفوقوا انهم اال ، الكامل الدعم مرسي

 ولو ، بالسياسة بل ، بالدين هلذا عالقة ال شرعية سلطة أقول عندما ، السيسي الرئيس يقودها شرعية سلطة هي السلطة اليوم اخلتام

 صبوني الفتنة وشيوخ اعالما نواجه كنا واال ، تركيا يف فشل االنقالب ان هلل واحلمد  انه اال . شرعية سلطة هي لقلنا تركيا انقالب جنح

 ..... احد اهلل هو قل باسم وغريها اجلرحية سوريا يف حدث كما تركيا واحرقوا ، النار  على احلطب

  . األبرياء الضحايا دم من ويشرب املوت عفن من يتغذى ، اشر كذاب انه يدرك ال وهو بالصمد يقسم ملن تبا سوى أقول ال 

 صاحل هاوفعل ، تشافيز وفعلها ، اردوغان ويفعلها ، يسيالس فعلها ، به املرتبص عدوه القوي جيتث ان الطبيعي االمر ، االنقالب بعد

 يف سوريا ويف بغداد ويف وصنعاء عدن يف التصحيح حركات وفعلتها ، عدن يف 12 يناير احداث بعد الطغمة وفعلها ، 92 حرب بعد
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 مسيها ، احلاكمة الشرعية مخصو ضد الشرعية زمام ميسك من سيفعلها ، املاضي القرن من السبعينيات مطلع يف  .... ويف اجلزائر

 يسميها دولة يف القانون يصنع القوي ، القانون انشاء سيتم يهم ال ... القانون ضد ، سيحدث ما هذا ...  ظلم مسها ، املنتصر عدالة

  القانون. بدولة

 ةوالعدال ، تتجزأ ال فالعدالة ، الشريعة باسم الشرعية باسم الظلم صناعة اىل القانون ينتهي للقانون، مقياس هناك يكون ال عندما 

 هم الذي هنواب خالل من الواعي اجملتمع يصنعه بل ، فرد القانون يصنع اال يقتضي التكامل ، التكامل تقتضي واحلرية احلرية تقتضي

  . واحلرية العدالة قوة ميثلون

 نم ومستقبل ملستقبله يرمسه لنموذج حتديد هي ناالنسا خيتارها خطوة كل ان يعون ال هذا يف انهم اال ، وقدر قضاء يقول من سيربز 

  . الكثري أحالمه من أجل او ، اللحظة تلك يف مستقبله سطر لقد ، اختياره بعد للرتاجع نقطة ال انه يعي ان عليه ، يرعاهم

 السجون اىل دالةالع افراد كل تنهي ان كادت اليت التجربة من ، والتنمية العدالة حزب اليوم يعيه ان البد ودرس أساسي شيء

 ان ، السيسي الرئيس على ينتقدوه الذي الشيء ذات وهو ، اليوم خصومه ضد احلزب يستخدمه ما نفس هي ، االهاب باسم واملعتقالت

 ءالبنا نا يعوا ان وعليهم ، حلكوماتهم لديها املطلوبني مجيع تسليم تركيا على الذي اليوم هو ، تركيا اىل غولن فيه سيسلم الذي اليوم

 نتبهي ان القائد على ، والبناء النمو واستمرار ، الراية محل على القادرين للخلفاء فليؤسس . ادناه من ال السقف اعلى من خير املتكامل

 نوالسلطا ، مماتهن قبل حلظات يف اجماده انهى ، القوي سليمان فالسلطان ، اخللفاء ويصعد ، يرتجل ان فيها ينبغي اليت للحظة

 نريد عما امامت بعيدة موضوعية بعني رأينا ان املستقبل تغيري ميكننا . املوت على فيها شارف اليت اللحظات يف انتصاره دمر الدين صالح

  . مدمرا هرما شيخا ال قويا أبا فيه يظل الذي الوقت يعرف ان القوي للرجل حان ،فقط ويريدون

 

 غري ورةالص امن ، الشبه يأتي ناحية أي من اعلم ال ، التشبيه وال التقريب وال ، املقارنة ميكن ال ، اليمن يف لالنقالب التقريب ويف

 ال اليومف .. للحوثيني السلطة تسليم تسهيل عرب ام ، اخلليجية املبادرة عرب ، السلطة اىل هادي الرئيس بها وصل اليت الدميقراطية

 عرب مهل تنازله او ، اليهم السالح تسليم تسهيل عن او ، مكانتها رتدتس الدولة وان بدخوهلا احلوثيني مهنئا عمران يف كلمته الغاء ميكن

 او عسكري انقالب هو هل ، انقالبا هناك ان افرتضنا ان وحتى ، الغاشم االنقالب حدث مرحلة أي يف اعلم ال ، والشراكة السلم وثيقة

 بان افاالعرت ببساطة يعين جنيف يف لقاء اول من نقلبامل مع التفاوض مت حلظة اول يف ... ! دباب؟؟؟ باص انقالب او قبيلي انقالب

 ان بدال ، االنقالب اعين ، فضولي عن البحث اجتاوز لكي ... السلطة اقصد ، السمكة تقاسم على االختالف وامنا ، انقالبا ليس مت ما

 لبناء سارم يريد الشعب ، الثورية اللجنة شرعية وال الشرعية بشرعية يقتنع ولن مل الشعب ان ، الرياض وفد و صنعاء وفد  اجلميع يعي

 حترير لك يف حدث كما ، باتفاق اال يتم لن صنعاء حترير يسمى ما ان متاما واعيا صار والشعب ، فيه االختيار يف هو يشارك ، مؤسسي

  :   النار من أنواع عدة بني اختيار يف الناس تضع أمور عدة تعين الكويت مفاوضات فشل وان ، سابق

 يكتوي لن ، التسعينيات يف الصومال بكابوس اشبه كابوس يعين بالقوة صنعاء اسقاط وحماولة املوت واستمرار احلرب تمراراس -

 هم  . تاملو تعيش النها املوت يوقفها لن اجلائعة فاملاليني . والصومال ارترييا عن بعيدا النار تذهب ولن ، والسلطنة اململكة اال بنارها

  . الكويت يف انتصار يريد الكل لذا ، جيدا ذلك يعون

 خاباتبانت شرعية اىل احلالية شرعية اال حتويل أي احلي الوضع اىل الساكن الوضع من لالنتقال صنعاء يف السلطة تتحرك ان -

  . موجا بهم متوج املأساة الن اليمين الداخل يف الكل سيقبله حل وهو ، عبثية ولو

 بيع مسه ع أوهام بيع بل حلما ليس وهو ، الدولة عودة باسم الناس من املطحونني تعبئة يف ، وبيةاجلن احملافظات يف ميارس آخر عبث

 بدعم اجلريان دول من املكرمة وانتظار باألوهام التعلق ،  تؤسس ان جيب دولة هناك لتعود، دولة هناك ليس  . احلرم باب عند مسابح
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 انك الشرعية قبل من احلراكية القيادات ابتالع ، اليمنية الشرعية ضد او اليمنية ةالشرعي مع تكون ان اما   . حيدث لن األوهام تلك

 . الشرعية ابتلعتها اليت اجلزرة عن يبحثون مازالوا انهم اال واضحا

  ؟ الكالم هذا ملاذا 

 ، اجتماعيةو واقتصادية سياسية تقيادا اىل حتتاج والدولة ، الدولة تأسيس على العمل فعال عليه ان ، احلالي اجليل يفكر امل باختصار

 االنسان بناء يف املاليني هذه توجيه من بدال ، االوهام قادة تنقالت على تصرف املاليني هناك ، تعليمية وبنية ، حزبية بنية اىل حتتاج

 الوهم هذا  كوارث .احدى..... املزمن التخدير من نوعا خيلق مزعج، إلدمان بهم ويدفعون ، التهدئة كبسوالت  فقط يصرف ما ، القادم

 . الوهم عن يكتبون و ، لالوهام ويطبلون الوهم يعلقون انهم جملرد اجلدد الفسدة وجه يف يصفق املطحون اجلمع جيعل أن

 بدأي البناء أخرى مرة نؤكد ان علينا ، عذر مليون الف له ويقدم ، له ويصفق ،بل املخطئ حياسب كيف يتعلم ان اجليل يقرر ال عندما 

  . القمة من يبدأ االنهيار ان كما ، األساس من

 ملواطنا اليوم ، والصغار الكبار وانهكت الدماء ضرجت اليت احلرب تلك ولتنتهي ، اجلدل ولينهي ، االن فليفعلها ينفصل ان أراد من 

 علتهمج واهليبلة واالقلمة السلمةا ،فرايات والتلمود التوراة سيقدسون بل ، اليها اليمن تضم إسرائيل جاءت ان ويكرب سيهلل املطحون

 ... بالوطن عابثني اجل من الوطن باسم املوت على االحتالل بعودة يقبلون

  بالدماء املضرج الطفل سيقوله

 .. هنا ها ادفنوني

  منكم لست باني اهلل ساخرب

  ! وطن األرض هذه يف يعد مل

 حامل ذاك لنا يقدمها اليت الرؤية ماهي ، االن معه لنقف املبادئ كتل ميثل ،من ختدعين او نفسك ختدع ان اما ، مبادئ لي تقل ال

 كلهم صدقين ، االبالسة من صنعاء قصر يف من ان ام ، نعلم ال وحنن املالئكة من الرياض يف من ان ام ، البناء نبدأ متى ليعلمنا املبادئ

 لذيا اخلرب وتنظر جتلس ان ،فعليك تسمع تكن امل ، معتس ان فعليك ترى تكن امل ، منك مرت بعد من تفوح اخطاءهم ان اال ، بشر

 فعل دق ذلك بعد وليته ، الرباء الوالء اعلن الذي الصغري الطفل به قام تفجري اول يف دفنت قد فسعاد اتى ان هذا .. سعاد من يأتيك

  .! الكهرباء

 و شريعة؟ال بتطبيق تعين وماذا ، ؟ الشريعة لتطبيق املبدأ او املنهج ماهو مباشرة السؤال ، للشريعة حنتكم ان نريد حنن سيقول من هناك

 ولوسيط ؟ الثوابت تلك بالتحديد وماهي ، الثوابت تلك فماهي ، ثوابت هناك ان يقول من ستسمع ؟ الشريعة مصدر ماهو بالتالي

 . احلديث

 زيادةو أنظمتها وتقدم الدولة وبنمو فيه، اةاحلي بتطور يتطور بشري عمل السياسي فالعمل ، السياسة يف دين ال انه نعي ان علينا 

 ، يند السياسة يف ان  نثبت جتعلنا اليت  والقيم لألخالق احلاجة من خيلو ال التطور هذا ، بشري وخيار بشرية صناعة فهي ، سكانها

  . امته جتاه عمله يف  التصرف حيسن ان وحيب الروح ميتلك الذي االنسان السياسي قاعدة تشكل اليت هي والقيم االخالق الن

 

  ! بالدم .....ومضرج ومقلق جمهد بل ، ومتعب ثقيل هذا عن احلديث الن ، احلديث اطل مل

  واملالي السياسي الوعي لزيادة يساعدهم من اىل حباجة اليوم املواطنون

  ... اختيارهم عن والدفاع االختيار يف قوتهم لفهم يساعدهم ملن حباجة

  اجليب يف وطن ال وطن هم حيمل ان على قادر قادم جليل وينظروا األكاذيب حةصف يلفوا ان اىل حباجة
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 السن ..... القرار صار هو صار ان سيتعلم فأنه االختيار اساء وان الشعب وليخرت انتخابات ادعموا ، انقالب ال و شرعية ال باختصار

   عبثًا اعمارنا من يؤكل يوم كل على نتباكى عجزة اليوم صرنا أطفاال

   ! سالمتكم

  ايامكم_اهلل_طيب#

  الدائمة حمبيت

22\2\2012  
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 ! السبت موعدهم أن ... االحداث مع

  مرحبا

 تطورت لتالتاب يف املفاتيح بلوحة عالقيت أن اال ، شيئا سأكتب اني حلظة يف اظن ال وكنت ، حتديدا ،علي حزينا املاضي األسبوع مر

 تصاداالق مراجع من مرجع وفاة نبأ تلقيت املاضي األسبوع نهاية مع ، اآلالم تلك لتخفيف ىاملثل وسيليت هي باألحزان، عالقيت عن

 يمبارح حممد الشيخ اليمنية الغرف احتاد نائب و عدن يف والصناعية التجارية الغرفة رئيس ، حتديدا عدن ويف اليمن يف والتجارة

 لرجلا هذا جتاه اآلن اصيغها كلمات هناك ليست ، استاذه اىل املريد كذل حبنني اشعر ، الصاحلني يف وتقبله له اهلل غفر بامشموس

 لذلك احلرب اضطرته ، الديار عن بعيدا مات ، هذه! احلمقاء احلرب بنهاية فرحته تكتمل ان دون وغادرها ، حياتنا عن ترجل الذي

  !!. كذلك لعله ، بنا حيس اآلن لعله . له اختيارا ليس ،

 املستشار ، بعدن باملنصورة الرضا جامع خطيب فاضل اخ  صديق!! اغتيال ، املرعب الثاني اخلرب جاءني حتى يومان اال متر مل

 ليتا واملناهج والكتب  الوسائل تلك اغتالته ، املختلف اآلخر ضد االعمى والتحريض ، اخليانة اغتالته ، حليس بن صاحل الرتبوي

 مدارسنا لنوقف ، واملقروءة املسموعة القنوات تلك لنوقف ! لنوقفه ، ضده ندندن ام هذا لألسف  ، خيالف من كل على باإلعدام حتكم

 ولسنا ،  شياطني لسنا . احد منها يسلم مل ، اجلميع طالت جرائمه ، اآلخر ضد الظاهر او اخلفي التحريض لنوقف ، وجامعاتنا

 كلمةال ما اعلم ال ، الصاحلني يف وتقبلك حليس بن صاحل الفاضل اخي لك اهلل غفر . اخوة ونظل فلنختلف  آدم أبناء حنن ، مالئكة

  ! تعاىل باهلل اال قوة وال حول ال و . غدرهم بساهم فرموك ، بها مناقشتك عن عجزوا حتى اوجعتهم اليت

 عبث هو هكذا تهدأ ولن ، تهدأ ومل كثرية االحداث والن ، الذكر السابقي احلدثني هذين أتذكر ان دون االحداث على امر أن لي ليس

 . والسياسة الساسة

 تدخل مل أنها رغم ، الظاهر االقتصادي االنهيار ، مصر دائما اعشقها اليت األرض تلك اىل أمر دعوني ، اليمن حرب  يف اجول ان قبل

 اإلرهاب ضد ةظاهر داخلية حربا تعيش فعليا انها اال ،  اليمن تعيشها كما عليها مثقل حصار يف وليست احد، مع مواجهة حرب غمار

 ، ياسيةق فرتة وخالل املصرية للعملة املتتالي االنهيار يف تربز واضحة بصورة ميزانيتها ترهق احلرب تلك ، اخلارج من خفية وحربا ،

 من يقرتض ان املشروع صاحب على السهل من جتعل القوة تلك ، مستثمر ألي بامتياز ناجحة مشروعا متثل مصر مبقومات دولة ان أال

 دولة تطلبه قرض اكرب على للحصول الدفع اىل السيسي الرئيس دفع ما وهذا ، ديونه كل ليسدد عجلته وحيرك اقتصاده ليدعم هةج أي

 ةالالزم واخلطة األدوات وحكومته السيسي الرئيس لدى هل هو خييف ما ، ابدا القرض خييف ال لي بالنسبة ، النقد صندوق من نامية

 يعين مصر يف لالستثمار النقدية الدورة الن خوف فال األوىل كانت ان النفقات؟؟ لتغطية فقط ام  ملتتالية؟؟ا القروض تلك من لالستفادة

 أي ييع ال انه العامة من اجلمهور إشكالية ، مجيعا باملصريني ستلحق كارثة فهي الثانية تكون ان اال ، ( )بوسة! ومعه القرض اسرتداد

 وما متوقع هو فيما الفجوة احداث يف تلقائيا يسهم ما هو الغموض وهذا ، السيسي الرئيس يف املتمثل احلالي املشروع مدير سيتوجه اجتاه

 األول احملرك ميثل الذي ، املصري املواطن وهي الرئيسية العمل أدوات يسقط الرضا وعدم ، الرضا عدم حتدث الثغرة هذه ، موجود هو

 سيالسي الرئيس يطلق ان فعليا ارجوه ما ، وتدمريه ، االقتصاد حتطيم يف ذاته هو ساهم هلج كلما العامل وهذا ، بالقوة االقتصاد إلمداد

 عن عجزت وبالتالي ، االقتصاد مفهوم تعي ال اليت الفارغة او احملرضة االعالم بأدوات يتم ولن ، النطاق واسع شفافية برنامج وحكومته

 مصر يف مالية كارثة اكرب متاما يعي انه اشعر السيسي لقاءات من كثري يف ، ياملال الوعي وكذا ، باالقتصاد اجملتمعي الوعي تنمية

 ، فهمال سوء من خوفا رمبا ، للمواطنني فكرته يقدم ان دقيقة بصورة يستطيع ال انه اال ، اخلفي او األسود االقتصاد وهو النامية والدول

 قوالب وبناء السمعة، تلك لبناء فعليا فريقا يشكل ان وعليه ، باجليد ليس هذا ، احلالتني كال يف ، التوصيل على قدرته يف ضعفا او

 بحمب غري جزءا اإلرهاب ضد املصري اجليش يعيشها اليت االستنفار حالة رمبا ، اجلمهور مع التامة والشفافية الوعي لنشر معلوماتية
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 توجيه يف واحد خطأ ، عامني قبل عما خيتلف اآلن عالوض ، والعمل للبناء فورا التوجه من بدال ، احلرب بتلك اجملتمع اشغال يف

 عناصر حتارب ان ميكنك ، املصري اجليش حتى وال حكومتها وال مصر صاحل يف ليست حقبة مصر سيدخل فقط واحد خطأ ، القرض

  . اجلياع ثورة كابوس مواجهة تستطيع ال لكنك ، حمددة

 

 أال ، ركيةت نسخة صار مصر يف السيسي به يالم كان وما ، خمالبه ويربز ، نيابها عن يكشر اردوغان الرئيس ، تركيا يف عنا بعيد ليس

 جميدا بارعا ذكيا العبا كان نعم .  اردوغان مجهورية جديد بعصر تولد الرتكية الدولة ان إال ، الدماء لسكب فيها حيتج مل اردوغان ان

  . والسياسة للحكم

 

  الدولة يف اجلنسية حلاملي الوظائف توطني : )التوطني يسمى ما على جديد من الرتكيز  ديداوحت السعودية، يف الساحة اىل قليال نتوجه

 ان حيث  !! غريب تناقض ، 2010 الكربى االسرتاتيجية خطتها تنفيذ يف السري تريد اململكة أن حني يف ، السعودة يسمى ما او (

 ان ةلدول ميكن وال  ... اخل ، واحلريف واملهين ، الفكري للتنوع يؤسس الذي ، البشري بالتنوع اال يتم لن  كهذه منفتحة خطة بناء

 سياسة فهي ( غزال!! امه عني يف )القرد سياسة أما ،  العظمى الدول مسة هي التنوع إدارة و التنوع ، واحد فكري اجتاه من قوة تصبح

 ! للمستقبل البناء حلصا يف ليس والتسويف االختيار.... وعليهم . منوا واالقل املتخلفة الدول

 

  بالدي يف مقالي سأختم

 لىع صوارخيه اول التحالف اسقط عندما املاضي العام من مارس يف ، عشر الثامن بشهرها االحتفال يف تتقدم اليت احلرب يف ! اليمن

 كان الن بل ، قدراتهم نقصل وال ، لضعفهم ليس  !!. احلسم ميتلك ال ، احلزم بدء من حينها قلت ، احلزم عاصفة عن ،واعلن اليمن

 ما نهموظ ، ألعوام بها فينشغلوا بسوريا، شبيهة حرب يف ستغرق اليمن ان حينها ظنوا و ، احلسم اسرتاتيجية ميتلكون ال انهم واضحا

 !! هنا تطول ...والقصة حمله يف كان

 اليت ( شعب )إرادة و ، الرياض شرعية لقتهااط اليت ( صنعاء يا قادمون ) اليمنية اهلاشتاجات تابعت  إن ، اهلاشتاجات حرب يف

 حتى  والشرعية التحالف اعالم وسائل عجزت فهل ،  مبراحل الظهور يف تراند األعلى هي الثانية ان ستجد ، صنعاء شرعية اطلقتها

 . اءصنع إىل بذهابهم يقني على ليسوا فعليا انهم أم ،  األرض على وقوات لسالح حباجة ليست اليت احلرب هذه يف

 ليست ، آخر اشعار حتى انتهت اهلدنة أن أعلن وبها ( )ظاهريا املتحاورين بني ( الكويت!! )مناكفات جلسات علقت الشهر هذا يف و

 لذيا كالطالب عاد ثم ، صنعاء على باردا هادئا كان بل اليمن عموم يف يتوقف مل حيث ، صنعاء على التحالف قصف يعود ان باملفاجأة

 ، افعلي حتققت واليت ، الضربات تلك أخطاء من السكان قلوب اخلوف ويهز ، صنعاء جبال على بقنابله ليقذف ، دروسه يسرتجع

 نكفيست ، ألهداف فيها وضوح ال بّين عناد مسألة املعركة والن ، بصعدة مشفى يف ونهاية األخطاء تتالت ثم ، العاقل مصنع من بدءا

 انه يقول ، حدود بال أطباء ومنهم احملايد الطرف تقارير توجعه وعندما ، األبرياء أصاب نم انه ابدا يرفض بل ، االعتذار التحالف

 يربز كان حروبها يف أمريكا حتى ، اخلطأ جتاهل ، االمر يف خييف ما ، سيحقق من وهو يضرب من هو ، االمر يف بالتحقيق سيقوم

 انه اال جرائمه ملنع ابدا يسع مل انه صحيح ، يقول هو !! لتجنبها عىونس  واردة واالخطاء  حرب هذه أن ، للمدنيني معتذرا متحدثها

  !!! حمرتم جمرم .  جبرمه يعرتف

 خطأا فهل ، !!! احلدود اىل العدو تقدم متاما انهى انه التحالف أعلن حيث ، السعودية املناطق على املتتالية الضربات املفاجأة أن إال

  ً!!! أيضا هنا
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 ريةمؤمت قيادات ملنع صنعاء اىل الوصول املدني للطريان التحالف منع رغم اليمين الربملان اجتماع ، التحالف و هادي على الشهر ومفاجأة

 . اجلمهورية لرئاسة ممثال األعلى السياسي باجمللس عرف ما إقرار فيها ومت  األوىل اجللسة انعقدت انه اال ، االجتماع يوم يف تعود أن

 تلك تدعم وحتى ، لألحداث للمتابع كذلك تكن مل انها اال ، متأخرة كانت نظنها رمبا خطوة داخلية رعيةش تشكيل  يف اخلطوة إذن

 ، عليه عالية برجبندا رسم يتم مها تارخيا سيصبح ، 1 \20 غدا السبت يوم السبعني ميدان يف بكثافة للتواجد الدعوة كانت اخلطوة

 1\ 20 خطوة ، مرسي الرئيس شرعية وانهاء للتحول أسست واليت 2\ 10 يف ادلالحتش السيسي الدفاع وزير بدعوة شبيهة خطوة

 لن ، التاريخ ذات يف عام قبل ، عام قبل لتكون اخلطوة تكن مل ،  امليادين خالل من هادي حكومة شرعية انهاء الوضع لنفس تؤسس

 السياسي الغباء من عام خالل  . سياسي من مدروس ياعالم وعمل  سياسي ذكاء . اململكة من احلسم ينتظر كان الكل بل ، احد حيتشد

 ان كنمي ما ، للتحالف املفتوحة اخلزانة تستغل يف او ، ترتيث أو ترتاجع هادي شرعية يدعم ممن أكثرية جعلت ، للتحالف واحلربي

 نا ابسطها ، الداخلية عيةبالشر الدولي االعرتاف على للحصول أخرى خطوات سيحلق ظين يف ؟ بعد ماذا . احللوب البقرة تسميتها

 شرعية يعزز الذي 2212 االممي بالقرار ستجلجل واحدة اعرتاف خطوة ، االمن جملس يف العضوية دائمة اخلمس دول احدى تعرتف

  . سوريا يف قبال اكله كما . خابور!( التحالف سيأكل ) أوضح مبعنى ، هادي الرئيس

 تليس مأرب أن ركز ، مأرب يف الربملان انعقاد بدعوة التفكري جمرد الحظ ، لتفكريا عن دغر بن الرئيس يعلن ان مفاجأة ليس طبعا

 كالم عيبي انه اثق أنا .... !!! اقتالع ، االنقالبيني اقتالع حتى مستمرة احلرب أن هادي الرئيس يعلن كما ، للشرعية املؤقتة العاصمة

 خالل من طبعا هنا املباشر، العسكري االحتالل خالل من اال ما دولة يف داوعد قوة ميثل طرف اقتالع ميكن ال انه يفهم كعسكري ألنه ،

  صيحةلن تستمع ان ميكنها قررت ..فقط التجربة تلك ختوض ان اململكة قررت لو ، اململكة تقوده الذي التحالف األساسي الشرعية داعم

 علني ان التعاون جمللس ميكن اذن ، احلرب هذه كانت ملا نتكا وان ، التعاون جملس يف دولة اليمن تكون ان يدعم وهو النفيسي دكتور

 لضمها اليمن اىل قوته بكل اجلزيرة درع قوات دخول سيدعم وتلقائيا ، ونصف عام قبل فورا احلزم بدأ كما ، فورا اليه اليمن ضم

 احد وال مصفقون  عفاش مؤيدو ومنهم املواطنون سيخرج وبالتأكيد ، اململكة شرق يف هي اليت ايران االفرتاضي العدو من ومحايتها

 ..؟؟!! هل ... سنة ثالثني من انتظارها طال خطوة ، سيعرتض

 حركتت لن مأرب وقبائل ، حمسن اجلنرال مؤيدي من اغلبها بصنعاء حتيط اليت العسكرية والقوة ، األرض على نصرا يصنع لن الطريان

 ويطحن رحاها ستدور احلرب أن او باتفاق اال يتم لن صنعاء ودخول ، وفقط مأرب ستحمي انها ، مسبقا أعلنتها وقد اخلطوة هذه يف

 النخبة قوات من املباشر التدخل لوال ، أيضا تطحن ان عدن وكادت ، تطحن تعز . اليمن مواطين أصال املطحونون البائسون فيها

 واالقتصادي األمين األداء كان ، التحرير هذا ورغم . ةاملقاوم به سلحت الذي الكامل القتالي والعتاد ، اإلماراتية والقوات السعودية

 تلك قلب يف يكن امل وحكومته هادي حول يلتف ممن املهول الفساد حجم يف اجلواب كان رمبا ، لآلمال خميبا الشرعية حلكومة

  . احلكومة

  .... القاعدة من التحرير سيناريوهات لنا تتكرر واليوم

 يف وحدث املكال يف حدث ، قتال او مواجهة أي دون بالكامل وسالحها القاعدة منها اختفت اليت دينةامل ملسرح ودخول ، نارية طلقات

 الدفعب للمطالبة تتساقط فواتري  ثم بالتحرك جوال رسالة جمرد االمر ان ينظر يفهم من اغلب و ، املشاهد من وتهليل وتصفيق ، زجنبار

 يف اليوم حربها يف ،  االقتصادية اململكة لقدرات للعيان واضحة استنزاف حرب . بحلو بقرة فهناك يربح والكل تدفع واململكة ،

 امللك  حول رجال من أن ظين يف ان أال ، امللك ألنه امللك حماسبة ميكنه احد وال ، اليمن ملف ابرزها ان اال ، خمتلفة اجتاهات

  املكان!! هذا يف وليس االن ليس ، منكسرة اململكة جيعل ال حل عن يبحثون الوقت ذات ويف ، النصح له يقدمون

 للحل بالتوجه اخذ من ، 1920 واىل 1922 عام من املستمرة اليمن حرب يف قبل من كان الذي العناد ذلك  ، تتكرر الصورة تلك

 تهاجم كانت ليتا مصر حتى . اجلميع وانقذ االمحد، جابر األمري االنسان الرجل حينها ودعمه الفيصل امللك اململكة داهية حينها
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 مرحلة الدول تلك ودخلت احلرب، انتهت .منها الزعيمان ويتصافح بامللك ليلتقي ناصر الزعيم حينها تنازل ، بالعدو وتصفها اململكة

  . جديدة

  ؟؟؟ مهاجرة وشرعية ، داخلية شرعية مليالد موعود اليمن هل

 ، املاضي دولة فساد من جزءا كان فيها ومن اليمن على احرصه تؤكد شرعية ، ارض عن تبحث وشرعية ، األرض حتكم شرعية 

 . املاضي دولة فساد من جزء أيضا وفيها اليمن على حرصها أيضا تؤكد وشرعية

 ئميلت ان ميكن صغريا جرحا كان ، املشهد مسئولية حتمل على قدرة أي متتلك ومل ، عدة مناطق يف موت جبهات التحالف دول فتحت 

 طب يف درس أي تدرس مل وهي اجلرح فتحت انها اال ، والتوجيه والبناء واملشاركة بالعلم اجلريج معاونة يف الدول تلك ساهمت ان

 زتعج ، اجلسد لعالج املناسب القرار اختا عن الدول تلك فعجزت ، العاجز املريض جسم يف ينهش وصار اجلرح استعصى ، السياسية

 عالجه السهل من وليس ، بسهولة يندمل ان له ليس ، الكبري اجلرح هذا ، لشفاءا ليتم ناجح وطبيب شاف دواء عن البحث عن حتى

 أنب يطالب فقط اجلريح صار  ... أفغانستان ،وقبلها واملا قسوة أكثر العراق وجروح ، اقسى سوريا جروح ان اال ، قاسية اليمن جروح ،

 انه اال خطط، الذي من اآلن يهم ال ، إسرائيلية خطة ، يةروس ،خطة أمريكية خطة ... منكم والعقل القلب يأس قد وشأني دعوني

  . جبان حمرتف او ، مبتدأ هاو اختار

 

 التحالف وقادة هادي الرئيس حتى ، انتظار يف الكل !!!.. أملا او أمال ، اليمن حرب تاريخ يف فارقا سيصنع ..... 1\20 السبت

  !!! اخلصوم قناة بشغف ستتابع

  ايامكم_اهلل_طيب#

  الدائمة يتحمب

19\1\2012 
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 من.... مزيد ... 5102 عام

 

  : الغروب فجر اقصودتي من مقطعا انقل ابدأ ان قبل انه اال .. العادة يف جديد وال العادة هي كما ، آخر عام ينتهي

 (1) 

  جفوني يف والتهاب شوقي بني

  وسكوني عين النوم وذهاب

  غدي من خويف بني

  للبارحة تيعود واستحالة

 وجنوني ظين بني

 لعيوني همسي بني

 ؟ البشر بني أنا ابدوا كيف

 بشر! لست أنين أم

 حزين إنسان أحالم كابوس أني أم

 العرب ألوان اليأس كساه قد

  بيأسه مر اليأس يأس أن حتى

  وانتحر

  أدري أعد مل

  حجر أقراني بني أنا أم

  يدوي كالصاروخ صار احلجر حتى

 ! وانفجر

 ! وغرب شرق بني تهت  ؟؟ اأن من

 ! مستمر شرق غروب بني بل

............................................................................................ 

  عزيزتي عزيزي..

 مقاد تغيري مشاعل حيمل أيضا وهو ، املفاجآت من الكثري وفيه ، االحزان من الكثري فيه ، ينتهي أن 2012 العام شارف وقد التقيك 

 املتنبئ ، عليا مصادر من وقرارات ، موثقة انباء منها ، متنوعة معلومات على يعتمد هو كان أيا املتنبئ بأن وثق ، متنبئا لست ،

 من قاعدة ضمن ويتحركون ، توقعاتهم عليها ويبنون واالحداث السوق دراسة يف واالستشاريون االعمال رجال يعمل كما يعمل باختصار

 يف كونسي القريب ويف انه اال .... عنه احلديث املقام هذا يف ليس ، يطول حديث هذا ويف . كان أيا الغيب يعلم احد ال انه ثق ، املعرفة

  . اهلل شاء ان طويل لقاء هذا

 اهلدف اىل وللوصول ، كهدف مقياسه احلياة يف النجاح ، الكالم ذات انه اال خمتلف بأسلوب مرة كل يف  اكرره ما أقول ان  أحببت

  : اىل حتتاج
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 عيني للخلف نظرك تكرار ، تتوقف او متضي ان فإما ، االوان فوات بعد اال تصل فلن خلفك لتنظر خطوة كل عند تقف عندما  / أوال

 النظر_اعادة# اال عليك فما لذا ، به تقوم فيما اليقني عدم

  .... األوان فوات انتظار اىل االمر حيتاج ال . فورا بتغيريه قم او  ، صحيح اختذته او ستتخذه الذي الطريق ان ثق  / ثانيا

   ، الشامل الدمار من بكثري افضل ذلك ان اال ، ما وخسائر تنازالت ، كثرية تنازالت اىل تؤدي قد النظر_اعادة# بالتأكيد

 

 ... عزيزتي ... عزيزي

 ، ولبنان والعراق العربي الربيع دول خاصة ، العربية بالدي كل يف حنن نيهنعا ما رغم ، للغاية بسيطة 2012 العام مقبل يف كلماتي 

  : اطاريه ويف التعليم انه ، معاجلتها من البد كارثة هناك

    . خاصة اإلسالمية والرتبية اإلنسانية العلوم باملنهج واعين ، والنظام املنهج / أوال

 احلمر كل ويف ، ( املعلم ) الصانع واالساس األساس، من التأسيس فليكن قادة نصنع ان فعال اردنا ان ، ( )املعلم القادة صانع / ثانيا

 اقر عمن للمعلم االختيار عن فقط احتدث ال ، املستقبل لقادة األساسي الصانع هو املعلم . البناء حمور فهو العليا اىل الدنيا من التعليم

 تصنيعه إعادة او تبديله ميكن ال املنتح هذا ان البالء ، ابناءنا هم املنتج ان  هذا يف والبالء ، (  فسدة يصنع –  )الفاسد ان شرطا وليس

.  

 فكي . العيش بلقمة مشغول ألنه فاعال يكون لن االمنوذج هذا ، النبيل القائد االمنوذج املعلم بوجود حتى األبرز املشكلة حمور ان اال

 بالديون. مطارد وهو يصنع ان ميكنه ال ، الشارع يف يسكن وهو عيصن ان ميكنه ال ، جوعا يتضور وهو يصنع ان تريده

 : االبطال هؤالء احد عن انقلها مبكية أسيفة قصة 

 جزع ألنه املدرسة يف وبنيه بنياته يسجل ال . مرتبه يستلم ال الرابع ويدخل اشهر 1 عليه مير ،  القادة تصنع اليت النماذج من معلم انه

 عن اكوهن هنا يبحث ، بابتسامة همه خيفي وهو ، الصفوف يف التدريس عن يوما يغب مل الناس احرص كان هوألن ، السيولة توفري عن

 من دخل يف يتوفق مل اليوم ذلك يف ، بنيته مع خرج يوم مساء يف . السكن دين تراكم ، البقالة دين تراكم . حاجته يغطي إضايف عمل

  ( مت نها )افرتض سريع حوار ويف البقال امام وقف ، يبتسم و ، اجتاه كل يف يسلم العادةك كان سريه اثناء يف ، للبقال توجه ، عمل أي

:  

  البيت يف اسرتي ألطعم شيء ال اكذب ال واهلل ، سأسدد صدقين ، شيء باي اسعفين -

 : البقال

 . اعذرنا ، ذأستا يا اعذرنا ... للموردين مبلغ متحمل وانا اعطيك كيف مثلك وانا ، الدين طال ، أستاذ -

 وسقط ، منخره من الدم تفجر فقط ، يضحك مل ، يبكي مل ، شيئا يقل مل ، لبنيته يبتسم ان حياول وهو للخلف ترجل ، املعلم تراجع

  . املعلم مات ،.,,, املعلم مات ، الصغرية بكت ، الناس تصايح ، الناس التم . ارضا

 

 .... الكتابة على القدرة افقد ان قبل ثيحدي انهي فقط ...  هذا ميكن وال اطيل ان لي ليس

 ثق

  أن

 ، و ... ممكنا. شيء كل جيعل اإلميان

 ، و ..   تعمل األشياء كل جيعل األمل

 .. مجيل. شيء كل جيعل التعايش
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  خبري وانتم عام كل

  ... رمبا ... بأمل 2012 اهال
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 5102فرباير رسائل 

 

  نتهتا املهمات كل

  ابتدت حيث

  جمزرة التناغم بني وتنافرت

  خنبة على الدم يسال حيث

  حتكم كي

  القوم بذل

  الضعف بصوت

  دندنه و العبيد بتصفيق

  ليلة ضحى بني السم لنا بثوا

 تغنوا املاضي امسنا فجر  ويف

 ! امعه حنن 

 

  باشتياق مرحبا

 يهف الذي االمر يتسهل ان دعاء فقط منكم راجيا انين اال ابتعدت ولذا ، مقاليت احرب ان قبل مضى قد اال اجده فال الوقت يعاندني رمبا

 . انشغالي

 

 اجتنبها انين اال ، امرها يهمين احداث حول رسائلي بعض اسجل ان دون ، فرباير من التاريخ وهذا ، اليوم هذا ميضي ان احب مل

  : فلنبدأ املقدمات من دعونا .... ، الوقت من كثريا

 

  :   #الربيع_العربي عن
 حرية ، عيش )  الساعة حتى  أذني يف تدندن مازلت ، 2011 يناير وهتافات ، 2010 ديسمرب البوعزيزي صرخة ان أرى الزلت 

  . ( اجتماعية ،عدالة

 ىلا تتسرب املعرفة وان ، وستنضج نيئة مازالت مثارها وان ، تنمو بدأت التغيري  شجرة ان تام، يقني على حنن اليوم  ، السادة أيها

 . ذلك غري منه اريد وان ، التوازن وسيعيد ، اجلهل سيجرف فيضان هي ، املعمورة احناء كل

 نظنه كنا وما نعرفه ماكنا كل حول والنقاش البحث من ، متناهية ال قوة فجر انه هو حتديدا يناير 25 و العربي الربيع احدثه ما ان 

 االدراك  ذلك منو يوقف ان اليوم الحد ميكن ال بشكل فجرها ، ودين عقيدة نظنها كنا ما تالنقاشا تلك طالت بل ، مطلقا صحيحا

 . السنني مئات جتمد الذي العربي

 االن اولن ، مكبوت أمل من خري مكتوب امل انه اال ، لتحقيقها سبياًل ليست الكتابة بأن نعلم حنن و أحالمنا نكتب سنظل السادة أيها

  . ُنهمل او َنعمل فإما االختيار
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  :  اليمن_طيبة_انا_#بلدة
 من فريدة مبادرة إجناح يف الكبري االمل كان ، كبريا شيئا العمل هذا حيدث ان نأمل كنا ، 2010 ديسمرب يف جبار عمال ندشن كنا

 ةواجتماعي واقتصادية اسيةسي ، األمور كل يف النظر إلعادة تؤسس نراها كنا اننا اال ، حينها يف اليمن حكام ختدم كانت رمبا ، نوعها

 ، حبذر خطوة كل وادرس ، صحيح اجتاه يف اعمل ان واجيب من رأيت صحيح  . منازع بال الكبري الوطن سيخدم فعليا كان ، وثقافية

 لنامح ، مجيعا اننا اال ، البعض ينتظر رمبا ، البعض تراجع رمبا ، البعض انسحب رمبا ، به آمنت مبا يؤمن كامل فريق وحيدا لست

 كان من وتراجع ، رعايتها تبنى من انسحب .  احللم توقف  فجأة ، عنوانها هذا  !، طيبة بلدة ، وشغف حبب املبادرة تلك رسالة

 سأبدأ حتديدا متى اعلم وال ، اخطط الزلت ، عليه هي مما اقوى يوما سنعيدها : لي قال نفسي يف شيئا ان اال ، سيقودها انه يقول

 .احالمنا نكتب ازلنام ، سأكرر ...رمبا

  ، توقفنا ملاذا

  اقصودة وكتبتها ، يوم ذات بها حلمت اليت اخلطوة تلك هي تكون ان ناظرا ، فيها اندفعت ، 2011 فرباير يف الشباب ثورة جاءت

  :  ختامها يف فقلت 2002 يف ،وناقدا ناصحا  عربي، زعيم كل – زعيم اىل رسالة و

  للغناء تعرف أنت

  طربًا

  الكلمات تسمع ال ولكن

  حلنًا

  الفناء لك وترجو تهجو كلها

  ظنك خاب

  ملفق فكر يف أنت

  األغبياء زعيم

  السماء من كالطيور تراهم ً يوما لكنهم

  النعش لك حيملون

  احملقق اليوم فاحذر

 األتقياء بن يا

 ، الكرامة مجعة ، 2011 مارس 11 مجعة تكان حتى ...  ؟ للزعماء النعش فيه سيحمل الذي اليوم هو هذا هل ، حينها تساءلت

 غيريالت ساحة يف الربيئة الدماء فيه تفجرت الذي اليوم ذلك ، الكرامة مجعة ، الغالية سورية يف االسم ذات محل الذي اليوم ذات كانت

 يف فرق ال اليوم ذات ، وريةس يف تنزف الربيئة الدماء مازلت و سورية لكل درعا من الدماء فيه تفجرت الذي اليوم ذات هو  ، بصنعاء

 ثورة تعد مل انها علمت حينها  ، املواجهة ليتزعم اجلنرال ظهر ...حينها اليوم ومضى .... ؟ ما خطأ هناك ... تساءلت  . ساعة

 اركان احد ان الشباب صدق لألسف  . احللم سرق تأكدت حينها . معه والنخبة اجلنرال امتطاها طروادة حصان جمرد بل ، شباب

 اىل تهامحل التغيري راية ، الراية حتمل بانها ليالهم وتغنت ، للشباب ثورة يتزعم  ، عاما السبعني رجل ، الرئيس عموده بل ، الفساد

 انه اال تغيري هناك ، الشباب ثورة وال ، التغيري ثورة تعد مل هذه ، النظر_اعادة#  من البد قراري كان حينها  . بعد تعدها ومل ، نوبل

  . احلصان بداخل كان من بعد يرى ال من وهناك استفاق من هناك ، طروادة حصان كان ...  خطأ يقطر يف

 ، األسلوب ذات ، اليوم اليمن حرب به تقاد الذي األسلوب بذات تقاد كانت ، صعدة يف الستة احلروب ان ، الكثري يعرف ال رمبا

 لكنها السابعة احلرب اذن فهي ، الستة صعدة حروب قادت اليت القيادة كتل هي ، اليوم احلرب يقود من ان ينبه مما ، احلصار ذات
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 صغري تساءل لدي  ان اال ، رمبا . االن ميوله من هو احلروب تلك يف احلوثي ميول كان من اذن البعض  سيقول . كله اليمن على اليوم

 ما امللكية اخلزانة من يستلمون صعدة مشايخ كان ، ةواململك اليمن بني 2001 احلدود اتفاق بعد ، البصرية ألصحاب اوجهه  ، جدا

 كل تصور ، األموال هذه تذهب اين السؤال ، صعدة شيوخ هم ، االسم كان أيا ، السعودي بالريال  شهريا دوالر مليون 5.5  يقارب

 واجلهل الفقر من مزيد ، شيء ال ، لةالسيو بهذه صعدة ألبناء أسست اليت   املشايف، او ، الطرق ،او املعاهد او املدارس، من كم ، شهر

 عليها ،  من سيحاسب من ...  ؟  العدو مول من حتديدا السؤال اذن ، العدو صنع بل ، والقوة النفوذ صنع من  هي األموال هذه ،

 .  ( اليب )حبيب العوض

 

  : #الشرعية_االنقالب
 

 ميدع كان بل ، األسد الرئيس شرعية عن الدفاع الوقت ذات يف وجتاهل ، اليمن يف ويعيدها الشرعية ليحمي جاء العربي التحالف

 عرب مصر يف احلكم سلطة اىل وصل الذي ، مرسي شرعية عن الدفاع وجتاهل بل ، اجلحيم من ارضا سوريا من جعل حتى ، معارضيه

  . زيهن تنافسي باختيار يأت مل ، توافقي رئيس شرعية عن ليدافع جاء فقط ، العربية املنطقة يف حتدث مرة ألول ، مميزة انتخابات

 ويف اليمن حدودها وسلطة ، هادي للرئيس 2212 بالقرار فرضت عاملية شرعية امام االن حنن النقطة. هذه جتاوزنا  ! ...اخي حلظة

 حنن بل ، نالكو خارج نعيش ال وحنن ، احلكومة هي وحكومته الرئيس هو هادي الرئيس نعم ، الوضع هو بالتأكيد هذا ... منه أجزاء

 . اكيد فهمنا...  .. هادي سلطة غري بسلطة يعرتف ال باسره العامل ان نتعامل ان وعلينا  منه، جزء

 بعد؟ وماذا 

 حنن ، جدا اللبق متحدثهم قاله ما هذا ، السعودية العربية للمملكة خلفية حديقة جمرد حنن ، يقتل من يقتل ، ميوت من ميوت

 ؤمترم يف اجلدعان محد السعودي املالية وزير قال كما وبالتالي ، الدولي والدعم والقوة ، واملال الثروة كمتتل فهي ، خلفية حديقة جمرد

 نع الدفاع أجل من اململكة إلنفاق حدود ال  : إنه  ( ضريبة تسمى ال اليت الضريبة )يف اجلديدة التغيريات اعالن مع أخري صحفي

   ذلك،.. عن قدراتها بكل ستدفع اململكة أن مؤكًدا  اليمن( يف األشقاء ) مساندة ويف وأراضيها، حدودها

 وعد من تهديد أي تواجه عندما لدعمها اليمانيون وسيأتي بل ، واراضيها ، حدودها عن تدافع ان اململكة على ان متاما اثق ان بالتأكيد

 قتهانف الذي االنفاق حجم ان . ( عفاش )الزعيم صفو حسب الكربى الشقيقية تساندنا امسه ، شيء أي يف ما لبس هناك ان اال ، عليها

 ةالدول خزانة اىل وصل فقط لو ، والتعليم التحتية البنية لدعم ، الصحيح طريقه يف 2011 يف االحداث بداية من وجه ان ، عامني يف

 امللك صورة يضع ميين بيت كل لكان ، ذلك حدث ان ... ودمار حرب وجتار ،  شرعي ورئيس ومشايخ افراد خلزائن وليس ، اليمنية

 ، الدمار طريق يف  وتوجه وجهت األموال هذه  . وابنه سلمان امللك صورة حتمل وهي الوطنية عملتنا طباعة سيتم بل ، فيها سلمان

 اال يف جاهدة تعمل و  ، امنلة قيد بهم تثق ال ،وهي جيدا تعرفهم اململكة حكومة  بأن نقل دعنا  ، ال.... من جمموعة ودعم واملوت

 يتقبل حتى .  مغلوب ال و غالب ال ، لبنان  حرب مللف ادارتها سياسة تعيد ان تريد فهل .  كامل انتصار  طرف وألي هلم يتم

 ،  كله العامل من وتأييد ، دول عدة به حتالف تصور .  اململكة مدن من مدينة اسم حتمل اتفاقية يف والتفاوض بالتنازل القبول األطراف

 الطائرات ان يقال رمبا ، ( االنقالبني من )شلة دحر عن تعجز ، األوىل العاملية احلرب يف كانت ما توازي حربية ومعدات يةعسكر وقوة

 تنتهي نا ميكن ال هذه مثل حربا ان تعلم فاململكة  ، والوديان اجلبال يف شيئا صنع عن تعجز لكنها ، املفتوحة املناطق يف فقط تفيد

 ، صنعاء دخول يف هلا النصر حيقق من هو اجلنرال األول رجاهلا يكون ان ترجو ولعلها .  قوي احتالل جيش بتدخل اال طرف لصاحل

 ان داجي تعلم هي الوقت ذات ويف  . املادية اخلسائر من اكرب عليها البشرية خسائرها ستكون كهذا حربا ان تعلم  اظنها  لكنين ، رمبا
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 املعادلة يف الثاني الطرف عن عنهم االمر خيتلف ال ، ( جدا ثقيل فساد قرياط 22 )العيار من يدالعد جلبابها يف خيتفي الشرعية حكومة

  .   11 عيارهم فقط

 جلين ذهب فقد ( اختفى ما حي يف صعلوك ) عن حبثت فان ، كان أيا دعم يتم ، األرض يف قوة تشكيل سبيل يف انه الكربى املصيبة

 بحاص ،  مباشر غري او مباشر وبدعم الشرعية يف أطرافا قيادتها كل توالي اليت القاعدة ان األكرب لبالءوا ،  جلان او مقاومة اما األموال

  ( ! فيا ظاظا ابلة )مشاتة يا و . ورجال نفوذ هلا

 عندما نكانسا ، نسمة مليون 12 ال تفوق جوعا باملوت تهديد نسبة عن تتحدث اليوم انت ، جدا كبري والبشرية املادية اخلسائر حجم

 النزوح عدد ، لنستفيق طفل مليون ميوت ان جيب هل ، أربعة ، ثالثة ، الفني تريد هل ، تأثرت ، جوعا طفل الف موت تسمع

 يكفي ال ، جوعا واسرتي انا سنموت يصرخ جامعيا أستاذا تسمع عندما ، دخلها مصدر تفقد اسر ، نسمة مليون الثالثة قارب الداخلي

   مواطن(_هم# ) . املزيد اذكر ان اريد ال ، ألمره تبهنن حتى ميوت ان جيب ،

  ، العربي التحالف اىل رسالة من البد اذن

  العتاب بعد

 الحرب وانهاء الحسم الى للوصول أخرى مبادرة
 همونت كما ، الشرعية له ليكون قرارا ودعمتم شخصا اخرتمت ، ذلك كشعب نطلب ومل واعتديتم ، مصاحلنا تراعوا ومل الينا جئتم

 ، احلوثي انقالب وال هادي شرعية نريد فال ، االشقاء دعم تريدون كنتم ان تكرما نرجو ، ومشاال جنوبا ميين كشعب فإننا، مصاحلكم

 تنزف ثةخبي بذورا مازالت فأموالكم األكرب اخلاسر وانتم ، بنا عبثت أطرافا ختدم تفاهمات اىل لنصل الدماء من املزيد تسفك ان نريد ال

  : ان معكم العامل فليضغط ، سامة نبتة اليكم ليعود فينا

 التنسيق دورها .  االمن جملس و العربي التحالف من عسكرية شخصيات مع ، الصراع اطراف من عسكرية جلنة تتشكل -

  . اليمين للجيش السالح واستالم تسليم آلية و وخطط ، اليمنية املسلحة القوات لرتتيب ، واسرتاتيجية خططا وضع و العسكري

  . مؤقت بشكل الدفاع وزارة مهام يستلم هلا رئيسا العسكرية اللجنة تنتخب

  . اليمن يف احلرب انتهاء عن اإلعالن ويتم ، نهائيا األرض على وتتوقف العسكرية األمور تعلق -

  . التحالف فاشرا وحتت اممي اشراف حتت افراد 5 حمافظة كل من تأسيسي جمللس انتخابات دعم على العمل يتم -

 افظاتاحمل يف املطلوبة التنظيمية العمليات فقط االنتخابات على مباشر غري او مباشر تدخل دون وضعهما يف احلكومتان تظل -

  . طرف لكل اخلاضعة

  . ونائبيه رئيسا وانتخاب وسياساته اجراءاته لتكوين العاصمة يف التأسيس اجمللس جلسات تبدأ -

  . صنعاء يف احلكم وجملس هادي الرئيس النزاع طريف من اليمنية الدولة بقيادة مهامه سيالتأسي اجمللس يستلم -

 حلكومةا أعضاء اختيار على العمل ويتم ، التأسيسية الوطنية للحكومة رئيسا الختيار توافقيه ألمساء ترشيحا اجمللس يطلب -

   . للخارجية وزيرا و لداخليةل وزيرا و للدفاع وزيرا اهمهم وزيرا 21 عن العدد يزيد اال حبيث

 قيادة من املوجهة والدعم العمليات كل على التفاوض ويتم ، واحد عام عن تزيد ال ملدة التأسيسية الفرتة احلكومة تدير -

  االعمار إعادة ملف لدعم العامل اخلزينة لصاحل التحالف

 رئاسة حتويل ويتم أساسيني كأعضاء اليها ينضموا تلقائيا يتوال العسكرية اللجنة مهام استالم على والدفاع االمن وزراء ينسق -

   الداخلية. وزير ونائبه الدفاع لوزير العسكري اجمللس

  ، حمافظته على حكوميا ومشرفا حمافظا ليكون حمافظة كل ميثل ممن أعضائه من عضو اختيار التأسيسي اجمللس على -
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 هامم الستالم ويغادر اجمللس امام الدستورية اليمني ويؤدي اليمنية للجمهورية ياحلال الدستور على بناء مهامه احملافظ يستلم -

  . احملافظة إدارة

 يتم ( سياسية مجاعة او حزب كل عن 1 ) هلم ممثلني الختيار السياسية والقوى األحزاب دعوة التأسيسي اجمللس على -

 يف تمي ، احلزب او التيار ذلك من معروفة شخصيات باختيار جمللسا يقوم يتأخر ومن ، أسبوع غضون يف التأسيسي اجمللس اىل ضمهم

  . للدولة جديد دستور بناء او تعديل او اصالح على العمل  املوسع اجمللس

  ، اشهر 1 عن تزير ال مدة خالل احلكومة اىل اجلديد او املعدل الدستور من النهائية النسخة التأسيسي اجمللس يسلم -

 ومناقشته الدستور مراجعة فيها يتم ، يوما 10 عن تزيد ال مدة خالل  اجملتمعي للنقاش االعداد ةاحلكوم رئيس يعلن -

 يف عضوين الختيار احملافظة يف  حزب او نقابة او منظمة او جمتمعي تيار كل يدعو حمافظها بأشراف حمافظة كل يف جمتمعيا

  . للحكومة ترفع اجملتمعة األطراف كل من توقع وثيقة يف توافقات او مالحظات أي تداول ويتم  . اجملتمعية اجللسات

 او لالتعدي ويتم ، املالحظات او التعديل او التكرار لتصنيف الية وضع ويتم فيها للنظر للمجلس املالحظات احلكومة تسلم -

  اجملتمعية املذكرات تلك على بناء اإلضافة

  يوما 20 غضون يف لالستفتاء االعداد يف البدء ليتم احلكومة لرئيس يوما 10 غضون يف النهائية النسخة تسليم يتم -

  . املستقرة املرحلة اىل لالنتقال النهائية لالنتخابات االعداد يف البدء يتم الدستور إقرار بعد -

 

  : اليمن الى افريقيا من
 الجئا يفر انسان 22 يومي متوسط ، افريقيا من ليمنا اىل النزوح ملف األخرية الفرتة يف معها تعاملت اليت واحلزينة املعقدة امللفات من

 توقف انه اما الصومال من النزوح عدد ، االمهرة  ثم االورمو عرقية خاصة ،  2012 اىل 2011 من األعوام خالل اليمن اىل افريقيا من

 توسطمب تزايد يف افريقيا اىل مينيني من اليمن من النزوح عدد ان ختيل بل ، الصومال ارض منطقة اىل الصومال بعودة العكس حيدث او

  . 2012 يف شخص 155

 حتكم ، اثيوبيا سكان من % 51 العرقية متثل ( احلبشة – كوش وبالد االفريقي )القرن افريقيا شرق يف العرقيات اكرب من االورمو عرقية

 مالذ عن بحثت العرقية هذه ، الصراع الستمرار يؤهلها ، شديد بغباء تدار اثيوبيا إدارة ان سأعترب .. اثيوبيا تدير اليت التجري اقلية من

 ظلم حتتو بالدها يف بقائها ان تعلم مل . اوربا اىل ومنه اخلليج اىل اليمن عرب بعبورها ان تظن ، العامل اىل منفذها اليمن ان وتعترب هلا

  . اليمن يف ستلقاه الذي اجلور من ارحم حكومتها

 ميثل عدد عن نتحدث اننا اال ، تضاعف او قل الرقم رمبا ، اليمن يف االورمو الجئي من نسمة فال 10 من اكثر عن نتحدث تقريبا

 ، دم(آ )بين وشراء بيع على تعمل عصابات من تهديد ، للتهديد يتعرضون وهم ، لليمن الغربي الساحل  اىل وصوهلم من ، خميفا رقما

  أوربا اىل وصولوا الذين اقاربه احد له يرسله ماليا مبلغا األسري يدفع ان مقابل يف اسرهم فك يتم او ، الحقا لعرضهم احواش يف حتجزهم

 عارفهم له يقول وحتى جيبه تصفية يتم حتى ، ثاني حوش يف اسره يتم األول احلوش من خروجه بعد و اليمن، اىل قبله وصول ممن او

 مآسي  ....  له مشرت عن يبحث او ويرتكه احلوش صاحب هيرمح ان اما وبالتالي قيمته يفقد بعدها ، مال لدينا ليس عندك مت ،

   . عنها احلديث يطول مؤملة

 اللجوء حلركة منظم قانون اىل تفتقد بلد ويف ، امللفات بقية مع تتعامل مثلما ، UNHCR واهلجرة اللجوء مفوضية تتعامل الكارثة

 ، وقوانينها البلد لغة هؤالء تعليم يتم ان الالجئني جمتمع دمج عند مرا ابسط ، هنا اطيل ان اريد ال ( )مزاجية معايري تضع ، والنزوح

 آلخرا املضيف البلد عن البحث او ، اوربا اىل اهلجرة يف كبري امله ويظل ، كشحات ليستمر النازح تأهيل هو يتم ما لألسف ، وعاداتها

  تعليمهم يتم ماذا سالت ، عربية كلمة جييد ال 2011 من اليمن يف مقيم منهم بعدد تفاجأت ...  ( حنك طق و أوهام تأسيس فعليا )
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 ، اإلجنليزية واللغة احلاسوب الستخدام تأهليه يتم ان جيد  ، هذا سيقال حمظوظ انه . والكمبيوتر اإلجنليزية قيل اللجوء مركز يف

 اال معاجملت مع التعامل جييد ال احملرتم لالجئا يظل بالتالي . املضيف لبلد تأهيلهم يراد فعليا ام ، مالي انفاق جمرد هو هل ، السؤال

 ينقلوس ، عليه حلت مصيبة ، اليمن يعترب كونه ويظل  . يهتم من ( قانونية غري ام )قانونية تتبناه اليت اجلهة او ، الشارع خالل من

  . اليمن كل معها وسيظلم املظلمة متاهتها يف شاهده ما اليمن من رحل ان

 

  : #ترامب
 ناةق أتذكر ما على عرضته الذي برناجمه يتابع كان من ، ( سوق )ابن نقول كما انه ، بها املتفرد صراحته تعجبين ، ابقاس قلت كما

ONE  ، املبتدئ برنامج Apprentice The ، ألبعد والصرحية جدا والشديدة ، املتعجرفة ، الطاووسية شخصيته يعرف 

 ، 2001 املالية االزمة يف اوربية لبنوك ديونه سداد عن عجز عندما . ( سوق )ابن قلت اكم ، تلقائيا منه لسانه يتربأ والذي احلدود،

 مش واللي ، ربنا امر ده ،  ايه عوازين ) مبعنى ، وقانونه ، اهلل امر وهذا ، اهلل الختبار نتعرض اننا ، يقول للبنوك رسالة ارسل

 تاجر ، رامبت الرئيس  . بنك( )دويتشه املانيا بنوك ألكرب جدا املماطلني نياملستدين اكثر هو ببساطة وطبعا ، ( البحر من يشرب عاجبه

 يريد ، االقتصادي التاجر هذا .. جتاوزها انه اال ، 2001 املالية االزمة بأحداث املتأثرين اكرب من كان ولذا ، األول الطراز من عقاري

 خالل وسيأخذ ، سياسة ابتدائي هو ...اذن ( خذ قدرها على دفعت كم ) ، 2 = 1+ 1 ، التجارية بعقليته السياسة مع يتعامل ان

 العامل ةقياد سيؤهل انه و بامريكا ستحل الكربى املصيبة ان واما ، بامتياز يتخرج ان واما ، األوىل دروسه األبيض البيت يف األول عامه

 وترامب ، التنوع إدارة عن عجزت ان ، حدودها يف نوعالت إدارة على بقدرتها تتميز العامل حتكم اليت فاإلمرباطوريات ، روسيا# اىل

   . تضمحل او ستنهار ، مهاجرة املانية أصول من أصال  انه ناسيا يبدو

 ، احلسبة هذه ، للخليج تقدمه وما ، العراق يف قدمته ما مثن تستعيد ان أمريكا حق من انه يرى هو ، االبن بوش على سنرتحم هل

 اخلليج جملس اجتماع قلب اىل ، ماي ترييزا اجلديدة الفوالذية املرأة جاءت حتى ، وقلق خوف حالة يف اخلليج اململكة حكام جعلت

 ارةفزي ، كلمتها قدر على انها يبدو ، االمر اقتضى ان ترامب االرعن وستواجه عنكم ستدافع بريطانيا ، اطمئنوا هلم لتقول ، العربي

 وااجتمع ان ، جيتمعون جتعلهم ال تسد )فرق  . بريطانيا تقودها اليت اخلارجية لسياسةا بنود من بندا يفهم جعلته ، لرتامب واحدة

 ، بريطانيا لرجال مصاحل هناك . اجنلومريك اليمن معركة ، االن وضوحا اكثر األمور تضع الصورة هذه . ( عليك قضوا فهوا وان ، فهموا

 األمور ان اال ، يريدون ما يعرفون أمريكا رجال ان ويبدو ، القسمة لىع خالف يف بريطانيا رجال ان يبدو ، أمريكا لرجال ومصاحل

 بعالبع كان صدام اهلل رحم ، اجلديد اخلليج بعبع ، ايران ، اخلوف لصناعة طريقة يكون جديد بعبع من البد . الطرفني بني ضاعت

 .  ( البحرين و ، ت)الكوي الرجلني بني ستضيع دول فأول ، خمتلف االمر املرة هذه ان اال ، القديم

 نم يتغري مل أمريكا مع اإلرهاب ملف يقود فمن ، طيار بدون لطائراتها مسرحا اليمن وستظل ، باجملان ليس أمريكا تدخل ، باختصار

 يستعيد ان يريد هادي كان وان . اآلن دوالر يدفع ان مطلوب ، أوباما زمن يف سنتا يدفع كان ان التحالف ان الفرق ، عفاش زمن

 ستكون تحستف اليت فالقبور حكمه ميتد ان حيلم االنقالب كان وان ، ذمته يف سيحملها اليت الدماء من املزيد فثمنها ، مثن باي شرعيةال

 مسرتجع من فهل . قريبة 2001 العراق ذاكرة ، واالنسان األرض ينتهكون املارينز جبنود فسريحب التحالف لتدخل صفق ومن ، مدنا

 ؟

 

 : يةاإلمبراطور عصر
 يبني و ، اكثر فهمت واليوم متنوعة ملفات تدير انها ، االمارات انها ،  العامل لقيادة النهضة قواعد تفهم بدأت عربية دولة ان يبدو

   :  والتأشرية اإلقامة قانون على تعديالت إقرار بعد األخرية راشد بن حممد الشيخ كلمة ذلك
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 و ، االستثنائية ومواهبهم إمكانياتهم وإطالق البشر أحالم لتحقيق بيئة أفضل وهي الفرص، أرض هي املتحدة العربية اإلمارات دولة "إن

 " حلقيقيةا وثرواتنا ومستقبلنا القتصادنا سيضيف الثروات هذه عن والتنقيب وإبداعاتهم.. وأفكارهم البشر عقول يف املستقبل ثروة

 الفريقيا القرن يف مهمة موانئ على اآلن تسيطر ، العربي العامل من وابتداء ، لعاملل الربيطانية القيادة راية استالم حتاول االمارات طبعا

  ، الصومال يف بربرة ميناء يف االن األكرب استثمارها ، واريرتيا جيبوتي، بعد ،

 جنحت فان ، اكرب  صورة هناك ان اال ، والعامل العربي العامل اقتصادات قادة من القادمة سنوات العشر خالل االمارات ستكون اذن

 ديةالسعو من سيجعل ، السيسي الرئيس ملفه يدير الذي املصري لالقتصادي العمل اسرتاتيجية كذا و ، سلمان بن حممد األمري رؤية

 نم امحقا تدخال العامل يشهد  ومل ، احلرب انتهت ان هذا  ...  العامل اقتصاديات اهم بني ومن ، عربيا األقوى االقتصادان هما ومصر

  . ترامب#

  ترامب# عامل يف بنا فأهال

 

  السادة أيها أخرية وتذكرة

 ستستمر قوتهم وسائل االطراف امتلك ما هو، كما االمر قبول او الواقع االمر فرض امسه شيء يوجد ال و ، احلديد يكسر طال ان اللني

  مؤجل واالنتصار ... املواجهة

  . واملغفلني احلمقى نم حفنة اجل من الربيء الدم نزيف من ..ومزيد

 وسهل ، حببيبه حمب كل اهلل مجع  ، احلب الغائب البهيج هذا فيه ايامكم جعل ، احلب عيد12 بيوم يتميز فرباير والن اخلتام يف

  . غمته مغموم كل عن وازال ، صحبته غريب لكل

 

 ايامكم_اهلل_طيب#

  الدائمة حمبيت

10/2/2012 
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 ....! استسالم وال راجعت ال ... اجتاه بال

 

 احلضور نكا ، باملشاركة بل باملتابعة تكتفي ال اليت اجلماهري من مهيب وحبضور ، القنوات خلف املختفي االعالم مسارح من مسرح يف

 ذاه خالل من نكتشفه رمبا الذي اجلوهر جند مل احلقيقة ويف ، السياسة وعاملها ، املوت حمورها أن ، األهمية غاية يف فالقضية ملفتا

  : قائال بهم مرحبا ، للجمهور التوجه يف املقدم وبدأ املؤمتر بدأ بكم اهال ، املوت بقذائف الصاخبة األيام هذه يف  خاصة ، اللقاء

 حلو اجابتاهم لكل ونستمع معا لنناقشهم السادة هؤالء احضرنا إذ ، نوعه من األول هو اليوم مؤمترنا ، الكرام احلضور أيها -

 االفاضل السادة معي استضيف وهنا معكم الباحث ... املؤمتر نهاية واىل معكم االن نبدأ دعونا ومعقد شائك املوضوع والن ، اللقاء رحماو

   . وبهم بكم فأهال ، استسالم وال تراجع وال اجتاه بال

  : وحادة جادة بكلمات قائال الضيوف جتاه وجهه موجها الباحث

 برزت حربك ان اال مباشر غري او مباشر بشكل داعما دول عدة يف حربك اطلقت لقد ، فعليا معك ابدأ ان اريد اجتاه بال -

 دعمل التحالف اهداف فعليا حتقق ان تستطع مل مهيب عمالق حتالف يف الطويل الوقت هذا مضي وبعد االن و ، اليمن يف جادة بصورة

 ومن ومفالي ضرباته بنك يف تائها يبدو احلربي طريانك حول أهمية ذات قاطن هنا اضيف فقط ، لإلجابة اجملال سأعطيك عذرا . الشرعية

 فعليا انت و ،  املدنيني من ضحايا حتقق مباشرة وبصورة ، مدنية اهداف يف مباشرة تأتي اصاباتك ان جند ، الكويت مؤمتر توقف بعد

  . حيدث الذي هذا مربر فما اليمن عن للدفاع جئت وامنا اليمن ضد حرب يف لست

  : تراجع ال

  . مغرضة اشاعات كلها هذه مدنيني ضحايا ابدا يوجد ال ، األخري السؤال عن اإلجابة يف انوب دعين -

 : الباحث

  . نيك مل كأن جوابك وسأعترب جييب ان ارجو اجتاه بال للسيد موجه السؤال ، اجللسة ارباك يف اتسبب ان اريد ال منك عذرا -

  : اجتاه بال

 انك ؟ العاصمة عمق يف هو الذي الوطين اجليش عن وماذا ، احملررة املناطق عن وماذا ، شيء أي حنقق مل اننا تزعم كيف -

 ياتاالحداث فكل للعلم و ، االمر لبحث جلنة شكلنا فقد مدنيني ضحايا وقوع عن اما ، رمبا تتخيل انت ، موثقة غري مصادر على تعتمد

 من هو أساسا العسكرية املواقع احداثيات منتلك ال حنن . منفردا جرميتها يتحمل فهو خطأ هناك كان فإن ، تراجع ال من نتلقاها

  . لنا سلمها

  : الباحث

  جرائم حدثت انه تقر انت اذن -

 : اجتاه بال

  . جلنة شكلنا قلت -

  : الباحث

  . تراجع بال يتحملها األخطاء ان قلت انك اال -

  : اجتاه بال

 . حدثت ان -

  : الباحث
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  . التحالف قيادة يف تديرها اليت احلرب عن بشيء تعلم ال انت اذن ؟ النفي او التأكد ميكنك ومتى -

  : اجتاه بال

  . والسيطرة الرد على القدرة ولديها املعلومات كل متتلك وهي شيء كل متابعة على احلرص كل حريصة قيادتنا -

  : الباحث

 ؟  متأكد انت هل -

  : اجتاه بال

  . متاما واثق بل -

  : الباحث

 ظل يف هذا يعين ماذا وتعرف ، حدودك يف تتمدد اليمنية املتمردة القوات من انفار فهناك ، ذلك مراجعة عليك ان يبدو -

  ؟ املعركة

  : اجتاه بال

  . فوتشوب صور جمرد انها -

  : الباحث

 حتديدا. اجلنوبية نطقةامل ويف السعودية احلدود عمق من فيديوها بل ، تنقل صورا تعد مل -

  : اجتاه بال

  انفار جمرد . متاما تبالغ انت -

  : الباحث

 ام على اجلهادية القوة امسيتها باللجان شبيهة كتائب االن وشكلت اخلاصة والقوات القوات تلك كل متتلك وانت ، انفار -

 ألخريا حديثه يف اسرتاتيجية وجيعلها السعودية احلدود ىعل االعتداء وقف عن يتحدث الواليات خارجية وزير ان بدليل ابالغ ، أتذكر

 .!!!! سياسيا اال يكون لن اليمن يف احلل ان قلتم رمسيا وانتم ابالغ .

  : اجتاه بال

  . موضوعيا ولست متحيز انك يبدو -

  : الباحث

  سوريا. يف ،و اليمن يف للحسم خطتكم ماهي ، اذن موضوعيا سأكون -

  : اجتاه بال

  . البلدين يف العدالة حتقق سياسية تسوية اىل للوصول نسعى حنن -

  : الباحث

  ؟ كيف -

  : اجتاه بال

  . السياسية لألطراف واملساواة الشراكة يتحقق حبيث ، فيه البلدين لدعم نسعى ما هذا -

  : الباحث

  . منها الناس انطلق اليت النقطة لنفس نعود ، اجلراح هذه كل بعد -

  : اجتاه بال
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 . احلدود بكل لليمن الدعم نقدم حنن -

  : الباحث

 الب سيدي اليك انتقل دعين ، متقاربة او خمتلفة نظر وجهة هلم يكون رمبا ، اليمن يف النزاع اطراف السادة االن اشرك رمبا -

  . السابقة النقاط حول اليك استمع ان واحب قاطعين من اول انت ، تراجع

  : تراجع بال

 وقع ستسمع وقريبا ، األرض على عادية غري انتصارات حنقق االن حنن ، جدا السابقة واسئلتك طرحك يف بالغت انت -

 العدالة حتقق مدنية لدولة نؤسس حنن ، احلرب اشعل الذي اآلخر الطرف من ناجتة هي كانت اليت الدامية االحداث وكل ، االنتصار

  . والنماء

  : الباحث

 حيدث مل احملررة املناطق يف حتى ، والضجر ، الضيق من حالة اىل وصلوا الناس  بالتحديد؟ متى ، هذا كالمك مميز شيء -

  . إلصالحها االستدانة اىل اضطررمت البسيطة اخلدمات حتى ، شيء أي يف يذكر تقدك أي

  : تراجع بال

 املالية األرصدة كل الثاني الطرف قسر فقد األموال وعن ، مستعرة مازالت سوريا حرب انظر ، احلرب ألنهاء وقت لدينا ليس -

  . اإلصالح متطلبات كل لتغطية كافية تكن مل املالية املساعدات وتعرف اإلنتاج واوقف

  : الباحث

 سنوات مخس خالل للدعم بالنسبة عموما !! افهم مل ، األرض كل على سيطرمت انكم تقولون وانتم ، حمدد وقت لديكم ليس -

 رتةالف لنفس املقابل يف ،  املركزي عرب وليست شخصية بصفة امريكي دوالر مليار 1 من اكثر على عيةالشر حكومة حصلت 2012 من

 االخوان هم ضده مصر دعمت ومن ، املصري للمركزي وسلمت التحالف قيادات ذات من مساعدات دوالر مليار 11 على مصر حصلت

 . مريكيا دوالر مليار التسعمائة من تقرتب اليت احلرب كلفة حسبنا لو النوا ، اليمن يف املعاكس االجتاه ذات يف االن حياربون الذين

 واليت التحالف قوات عجزت هل و ... الشرعية استملتها اليت املساعدات تلك توجهت اين هذا من دعنا ، وأهله اليمن سبين كان مبلغ

   ؟ واالعمار للبناء احملررة املناطق دعم من اليمن يف أساسا تدخل من هي

  : تراجع بال

 باتنامرت نستلم حنن ، ذلك عن اجتاه بال اسأل مبصر عالقة لنا وليس ، أساسا املبلغ هذا نستلم مل ... األرقام يف تبالغ انت -

   . احلرب انتهاء بعد سيكون االعمار عن واما . فقط كحكومة

  : الباحث

 ضمن النا حتاربونه والذي صنعاء يف البنك من يستلمونها يمنال يف الدولة وموظفي ، التحالف من كحكومة مرتباتكم تستلمون -

  . املفتوحة حربكم

  : تراجع بال

  . نهبت اخلارج يف األجنبية األرصدة وكل ........ البنك ينهب االخر الطرف الن -

  : الباحث

  . صنعاء مةحبكو يعرتف وال كشرعية فقط معكم يتعامل واخلارج نهبت كيف اخلارج يف األرصدة افهم مل -

  : تراجع بال

 . معقدة املسألة -
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  : الباحث

 املستشارين جمموعة ان او ، صنعاء يف املركزي حمافظ والسيد شخصية مسألة بينها احلكومة ان ظننت انا حتى معقدة نعم -

  . لفالتحا قبل من واملالي االقتصادي احلصار نتيجة اليمن له تتعرض والذي احلالي االقتصادي الوضع عن تامة غفوة حالة يف لديكم

  : تراجع بال

  . السيد أيها حرب انها -

  : الباحث

  ! لغز حقيقة !!! ومواطنيكم بالدكم لدعم حرب ام . مواطنيكم على ام بالدكم على حرب -

  : تراجع بال

 همان واملذهبية والطائفية الرجعية كل و ، املاضي سلبيات كل ميثلون االخر الطرف ان الوضع تقدر وال موضوعيا لست انت -

   . اليمن يف عمق إليران يكون ولن . ايران عمالء

  : الباحث

 امل ؟ صنعاء يف هلؤالء االمس شركاء الستم للشرعية احلكومة وكل انتم ، القديم الفساد ميثلون انهم صح وان  ؟ ملن عمالء وانتم -

 منك ريدأ سيدي ، استسالم بال السيد اىل سانتقل اعذرني  ؟؟؟ معقد ضعالو األبرز..صحيح اجلزء كنتم بل ، املاضي بوتقة نفس تكن

  ؟ تريدون ماذا بدقة اإلجابة منك وأريد سبق ما على التعقيب

  : استسالم بال

 األهداف ضرب ان بنفسك قلتها وانت ، البلد على العدوان وقف نريد ما كل حنن عموما ، جدا موضوعيا كنت انت نعم -

 زياملرك البنك تعامل النهاية يف املركزي حول حدثت اليت الضجة رغم ، حتديدا املواطنني خينق اليوم االقتصادي صارواحل ، املدنية

 ائرخس وسنكبده ، العدو ضد االستنزاف حرب يف سنستمر  حنن اما ، عليه الضغوط تلك لكل ينظر ومل الوطن أبناء جتاه مبوضوعية

 نم هو املدة وطول متخبطة ضرباته ، اسلحتنا من الكثري خنسر مل ، ابدا يوقفنا ولن ، رضاأل يف جهده وسنشتت  ، وبشرية مالية

 توقف الا يردعنا لن العدو حدود يف العمق اىل سنصل اننا لك قلت ان تتفاجأ لن لذا ، متقلب السياسي والعامل خاصة ، للتقدم يدفعنا

  . العدوان

  : الباحث

 وجرح ، جرح منطقة كل يف اليوم ، احلرب بداية قبل  هو كما ليس اليمن يف اليوم ، يداحتد جتب مل لكنك ، ماذكرت افهم -

  . أيضا وغريها ، تنزف تعز ومازالت ، اجلراح تلك بعد السلطة يف وجودكم ويتقبل يندمل ان اجلرح هلذا كيف ، نازف عميق

 : استسالم بال

 عتراج بال اسأل  االن، اجلمهور واسأل ، البلد على بعدوانه كثريا دمناخ لقد ، اجتاه بال دعم لوال السلطة يف لنكون نكن مل -

 يشاهد وهو يبتسم لن وطين هناك ليس . العدو عمق يف وتدك تتقدم وهي املسلحة قواتنا شاهد عندما ، فخر ابتسامة ابتسم شك بال انه

 رؤية ميتلك من صدقين ، جديد من للبدء بابا هناك قولن هذا رغم اننا اال . الطريان توقف ان احلسم على قادرون حنن صدقين . هذا

 يه والشجاعة الذكاء احلرب يف ،  ! يصل كيف يعرف االجتاه ميتلك من يهم ال ، ابليس شرير، انه عنه قيل مهما ، سينتصر واجتاه

  . واألدوات السالح وليس احملرك

  : الباحث

 منصف حل يوجد اال ، للتحالف وهزمية اليمن على شرا صار جودكمو ، ؟ تندمل كيف ، عميقة اجلروح سؤالي عن جتب مل -

.  
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  : استسالم بال

   . استطاعوا ان لنزعنا بهم اهال او ، العدوان وقف و واملصاحلة الشراكة هو احلل -

  : الباحث

 اال ، اجملاعة يقارب يف الناس من %10 من اكثر ان ، الناس دمرت اليت احلرب هذه يكفي اال . تسيل اليت الدماء يكفي اال -

 ! كفى لنقول كافيا هذا ان تظن

  : استسالم بال

 انها ، هلكة يف الناس ان مقابل املستسلم أكون ان مين تطلب انت ؟ ننتصر وحنن نتنازل ملاذا ، يبدو كما تفهم ال انت -

 نا لو بساطة بكل ، للعدو األرض تسلم ان ، كله اليمن أحالم تدمر ان يعين ، قوي وانت  تستسلم ان يعين ماذا تعرف هل ،  احلرب

 وأهله منبالي يهتم التحالف ان الستدلينا ، التعاون جمللس رمسيا اليمن وضم حينها يف ملصر قدم الذي الدعم نفس لنا قدم التحالف هذا

 من هم ، ايران من وليس الفالتح من جاءنا الدعم كل تصور ، االخوان على للقضاء التحالف يف دول قبل من الدعم كل تلقينا لقد ،

 فتوق هي كلمة لك قلت ! عبث هناك ليس ، تغري مزاجه الن نستسلم ان منا يريد التحالف واالن ، جديد من القبضة لنحكم ساندونا

  . استطاعوا ان ولينزعونا بهم اهال واال ،  احلدود يف االعتداء وقف و سياسية شراكة يعين العدوان

  : الباحث

 يبللرتت اجملال وسأعطي . اليه واستمع اجلمهور اىل سأنتقل انين اال لديكم اجلديد من الكثري اجد لن رمبا ، ثريةك األسئلة -

  :  تفضل

 

  : 1 مواطن

 ، عصيدتنا مننت دعنا او احلرب النهاء خيار اجتاه البال أيها لديكم هل ... تعبنا .. صراحة تعبنا حنن ... انتم ... هيه -

 هؤالء عن خيتلفون ال هم حيكومنا ان املهجر حكومة يف اللصوص هؤالء نريد اننا قال من ثانيا ، لنا حدودك افتح او اهذ حصارك وانهي

  ؟ منا تريدون ماذا خربونا باهلل ... نريدهم ال ، هنا

  : الباحث

  . اجتاه بال سيدي اليك التوجه اعتقد -

  : اجتاه بال

  . وحتريرها . اليمن لدعم جئنا حنن الشعب نع يعرب ال مجالة بال شخص انه ؟ كيف -

  : 1 مواطن

 والعمل بالتدريب ادعمونا ، حكومتنا خنتار دعونا ... صنعاء حكومة وال  املهجر حكومة ال نريد ال االثنني من حرورنا اذن -

  ( !!! سهان )شكرا اليوم شعارنا من بدال لكم تهليال لسبحنا صدقين

  : اجتاه بال

  . إيراني عميل جمرد نها إجابة ال -

  : الباحث

  . تفضلي اخيت اليك سانتقل اإليراني للعميل شكرا -

  : 1 مواطنة
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 ، يرجع منكم واحدا بغنيا ما ، الدنبعة أصحاب يا هيي وانتم إليران تروح ما ليه ، ايران عمالء جو فني من نعرف نشيت -

  . سرق بدل قسر بغينا ما ... زينة حكومة بغينا هلم يضمنا سهان خلو

  : الباحث

 . عنها اإلجابة يريد احد كان ان اعلم ال ، تصب املعاني ذات هذي اعتقد -

  : تراجع بال

 . البلد خلدمة احلوار خمرجات وسننفذ . األممية القرارات سننفذ حنن ، عفاشية عميلة انت اخيت -

  : 1 مواطنة

 لكالما هوذا ننفصل يغينا ، زين شي خرب عندكم ، دولتنا بغينا ، واعمال لاشغا بغينا ، ميته واشرب بله بغيناه ما القرار خل -

.  

  : تراجع بال

  . حوار يف العفاشية هذه مع الدخول يف ارغب ال قلت كما -

  : الباحث

  . تفضل نعم ، آخر ملواطن ننتقل دعنا عموما ... أيضا تدعمكم ال انها اال االخر الطرف تدعم ال هي -

  : 2 مواطن

 اتابي تذكرت ، االبطال أولئك حمييا وقمت ، وابتهجت فرحت احلدود يف تتقدم وهي املتمردة القوات شفت ملا انا تصدق -

  : سبتمرب ثورة أيام قاهلا للربدوني

 وجبه شر ينضجوننا، عندما ……يذوقوا كي يطبخوننا، إنهم

 َضبه( )شيخ أمركت الرباميل …طبعًا األمس غريه اليوم خصمنا

 دربه اليوم يرى موطن، عندنا ……ونفط قاذفات اليوم عنده

 لعبه املوت مهنة اآلن، عندنا……أعال املوت خربة اليوم عنده

 ، احملررة املناطق يف القوة منتلك اليوم السنا ، نفسي يف واتساءل ، 2011 يف ألجله خرجنا الذي التغيري عن احبث مازلت و انين اال

 وزراءها بعض بل ، الشرعية حكومة يقبلون ال أساسا وهم ملاذا ؟ حكماء جملس او رئاسي جملس طقاملنا تلك قيادات يشكل ال ملاذا

 عمهمد يريد ال اجتاه وبال ، أساسا وفاق على ليسوا ، غريب . خمتلفون أعداء كأنهم االعالم يف نقيقهم ويظر ، كالديكة يتناقرون هناك

 اعتذر نعم ، استسالم بال اىل اعتذر ان االن وأريد بل 2011 يف خرجت ان كثرية اناأحي بالندم هذا يشعرني ... افهم مل ، كامل بشكل

  . سهان شكرا أقول ولن . املوت حمرقة اىل ليقودونا اجتاه بال تزعمهم محقى جمموعة اخرتنا

 

  : الباحث

 . اإلجابة يريد احد كان ان اعلم ال -

  : استسالم بال

 نهام واليت الربدوني اليمن شاعر قصيدة من احلارة االبيات تلك على اشكره اني نتحاسب ولن ، املاضي يف نناقش لن االن -

  : أيضا

 

 األحبه غري عناق )أبهى( فوق ……اعتنقنا وأربعني عام قبل
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 حقبه )جيزان( بقلب والتقينا ……حينًا )بنجران( به والتقينا

 مكبه الرؤوس على واملنايا ……يومًا )الوديعة( على والتقينا

 مشرئبه وراءنا تعدو وهي……هربنا خضنا، …البقاع تلك ءجا

 املخبه كاخليول رجليه، حتت ……تتلوى حلمنا، بعض إنها

 خصبه النبض وردية وجذور ……حباىل بذور منا حشاها، يف

 

  : الباحث

 اجتاه بال ليحدد نحا الوقت ان اظن ، منفذ عن تبحث مازالت الناس ان اال ، نفد الوقت ، آخر جماال سأعطي اني اعتقد ال -

 هناك . الماالستس يتقبل ان استسالم بال وعلى ، يرتاجع ان تراجع بال حيتاج ، التحالف يف قياداته يف للنظر حيتاج رمبا ، االجتاه

  . اجتاه بكل شكرا ...... نظر_اعادة# اىل مجيعا منكم حيتاج قادم جيل

 

  ايامكم_اهلل_طيب#

  الدائمة حمبيت

  2012 سبتمرب 1
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 gmail.comambmacpc@ اإللكتروني البريد

 /http://ambmacpc.com اإللكتروني الموقع

 https://www.facebook.com/AMBMACPC فيسبوك

 https://twitter.com/AMBMACPC تويتر

  بود شكرا

  الدائمة محبتي

 بشري مبارك أمحد

   واعمال مشاريع وتطوير اداري استشاري

 الحمد لله رب العالمين 


