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كتابات

خضوع االمم املتحدة ومتادي الحوثيني 
ومليشــياتهم والتعايل وادعاء القوة الكاذبة 
لن ينهيه ولن يخرس مليشيات املاليل الحوثية 
ايرلوا ويكشــف مدى ضعف  وابناء حســن 
وهوان هذه املليشيات الشيعية االيرانية االثنى 
عرشية اال عمل او تــرف او اجراء أو تحرك 
واحد يكشف حقيقة هذه املليشيات املهزومة 
مسبقًا وهو مباغتة مليشيات الحويث والبدء 
بالهجوم عليهــا وتحريك جميع الجبهات يف 
وقت واحــد ملواجهتها والتصدي لغطرســة 

هذه  وغــرور 
ت  ملليشــيا ا
ميــة  ا جر ال ا
اعطائها  وعدم 
فرصة  او  وقت 
تبــادر  ألن 
م  لهجــو با
بأرســال  او 
ت  ا يــز لتعز ا
ية  لعســكر ا
ت  ا ملعــد ا و
يف  ملليشياتها 

الجبهات.
هنا ســوف تعجز مليشــيات الحويث 

عن خوض املعركة وتفشــل يف سد وتوفري 
احتياجــات مليشــياتها يف جميع الجبهات 

وتعزيزها باملقاتلني واملعدات العسكرية.
الحويث  هذا هــو مايربك مليشــيات 
ويجعلهــا يف موقف ضعيــف ومهزوز وال 
تســتطيع التحرك او املبادرة ويدفعها إلرسال 
احمد عبدالســالم لألمم املتحدة لطلب متديد 

الهدنة.
مليشــيات  انكســار  تتذكرون  طبعًا 
الحــويث يف الســاحل الغريب وانســحاب 
مليشــياتها من اطراف الحديــدة وتتذكرون 
املتحدة  الحوثة واســتجدائهم لألمم  خضوع 
بإيقاف تقدم قوات العاملقة الجنوبية وطلب 

الهدنة.

ستايت البشارات يف يوما ما
تحمل عناوين الفرج

ورايات النر
الصرب يعقبه نر

هذا وعد الله ال يتبدل
كالحب الذي يعقبه لقاء 

سيرضب الخري موعدا معك
فمن براثن اليأس يولدوا األمل

من وجع املعاناة واالبتالء 
يولدوا العظامء 

السحاب حبىل بالغيث
واألرض حبىل بالنبالء القادمون 

ايل مرابع التاريخ 
ســاحات  يف  اســامءهم  ليدونوا 

الوطن
التضحيات ستثمر 

ولن تضيع
الدماء الزكية ستنبت سنبالت خرض 

عام قريب
ستايت البشارات تحمل النر 

وان تاخر 
سيايت يوزع االريج والفرح ايل كل 

االرجاء 
اليأس ال مكان له بيننا 

النر قادم
ومن رحم الظالم 
يبزغ الفجر املنري

ويولدوا الوطن

العســكرية  الحشــود  رغــم 
وهناك  هنــا  واالعالمية  السياســية 
عىل شــعبنا الجنويب العظيم من قبل 
اعداءه التاريخيني املمولني من الخارج 
وبأمكانيات هائلة اال ان شعبنا الجنويب 
األيب يســري يف طريقــه وبخطــى 
ثابتة صــوب هدفه املنشــود محققا 
السياسية  االنتصارات  تلو  االنتصارات 
والعســكرية بفضل اللــه تعاىل اوال 
بعدالة قضيته وببسالة قواته  ثم  ومن 
بإتفاق  الباسلة  الجنوبية  العســكرية 

ف  صطفــا ا و
الجنوب  ابناء 
ممثلهم  حول 
عــي  لرش ا
ملجلــس  ا
يل  نتقــا ال ا
يب  لجنــو ا
ورئيسه املغوار 
س  و ر عيــد
قاسم الزبيدي.

ا  بهــذ و
شــعبنا  اثبت 
املثل  اعدائه  لكافــة  العظيم  الجنويب 

الشعبي القائل :" الكالب تنبح والقافلة 
تسري".. فام اعظمك يا شعبنا الجنويب 
األيب الســائر صوب هدفه املنشــود 
وسيســتمر يف مواصلــة مســريته 
النضالية التحررية يف وجه كافة قوى 
الرش واالرهاب يف كل شــرب من ارض 
الجنوب الطاهرة بإذن الله تعاىل حتى 
يعــود الحق إىل اهله وســوف يكون 
النــر حليف شــعبنا الجنويب األيب 
 .. الباسلة  الجنوبية  وقواته املســلحة 
الجنويب  شعبنا  ألعداء  والعار  والخزي 
العظيم وال نامت أعــني الجبناء والله 

عىل ما نقول شهيد.

الضالع ليــس منطقة آبار نفط ، 
الضالــع ال تنتج غازًا بل ُتنبت مقاتلني 

وشهداء ورجال دولة. 
الضالع  اإلشــتباكات يف   تجدد 
التــي مل تنقطع يومًا ،قبل وأثناء وبعد 
الهدنة،  أمر ال ُيقلق املجتمع الدويل ، وال 

يستدعي مجرد 
إدانة،  بيــان 
مأرب  فقــط 
حيث  ومابعده 
خطوط  النفط 

حمراء.
حســنًا 

ال  الضالــع 
جكــم  تحتا

، وملء  هي كفيلة  مبــداواة جراحها 
املقاتلني  الرجال  من  مبزيد  الشــواغر 
ومشــاريع الشهداء، هي ال وقت لديها 
، ال تعنيهــا البيانات طاملا بقي األصبع 
عىل الزناد ،وبوابة عدن يف اياٍد يقظة 

أمينة . 
الضالع  اإلنهيارات  ركام  وســط 
ومعها القليل آخــر ما تبقى من معنى 

البطولة.

هجوم مباغت يكسر شوكة الحوثيون 

ميالد وطن

الكالب تنبح والقافلة تسير..

الضالع غنية بمصنع الرجال

فهد الصالح العوذلي

باسم فضل الشعبي

محمد سعيد الزعبلي

خالد سلمان

صالح شائف

الهدن المفروضة بشروط صنعاء 
ليست حاًل ولن توقف الحرب !

للتحالــف وللرشعيــة ولكل من يبحثــون عن حلول 
للمشكالت اإلنســانية املجتزأة وبإجراءات مؤقته تشبه يف 
فعلها الحقن املهدئة لألمل وال تعالج املرض أو تشفي املريض؛ 
نقول لهم جميعا أبحثوا عن صيغة مرشفة لإلعرتاف باألمر 
الواقــع يف كال من عدن وصنعــاء؛ كمدخل إليقاف الحرب 
وإحالل السالم الشامل والدائم يف اليمن؛ وجعل ذلك املحور 
الرئييس والجوهري لعملية التسوية الشاملة املنتظرة؛ ومبا 
يضمن الحلول العادلة واملنصفة للجميع ويف مقدمتها حل 
قضية الجنوب وحقه يف إستعادة دولته الوطنية الجنوبية 

كاملة السيادة .
ففي ذلــك يكمن الحل الواقعي الذي يؤســس ملرحلة 
تاريخية جديدة من العالقات األخوية القامئة عىل التفاهم 
والتعاون والتكامل والتطور املشــرتك الــذي يضمن تبادل 
املصالح وإنســياب املنافــع وتنميتهــا وحاميتها بقواعد 
القانون واألســس واإلتفاقيات املنظمة لذلك بالرضورة بني 
الدولتني الشــقيقتني؛ وملصلحة املستقبل واإلزدهار املأمول 
لحياة الشعبني الشقيقني يف الجنوب والشامل؛ وعىل قاعدة 
الندية واألخوة وجعل املســتقبل اآلمن واملســتقر واملزدهر 
هدفًا عامًا مشــرتكًا؛ عوضًا عن البحث عن هدن هي ) مذلة 
( أساسًا للتحالف والرشعية عىل حد سواء أو هكذا يبدو لنا 
األمر؛ و) بتواطؤ ( ومواقف ) غامضة ( من املجتمع الدويل؛ 
أو هذا ما نراه ونعتقــده ووفقًا للكثري من األدلة واملعطيات 
التي برزت خالل الفرتة املاضية؛ ولعل إتفاق السويد شاهدًا 
حيًا عــىل ذلك؛ وهي هدن يفرضها اإلنقالبيون عىل الجميع 
وبرشوطهــم ودون أن يلتزمون بها ودون أن يقابل ذلك بأي 

إجراءات رادعة .
أما إســتمرار الحال عــىل ما هو عليــه وهدنة تتلو 
أخرى؛ فلن يكون ذلك مع األسف غري تثبيتا وتقوية لسلطة 
اإلنقالب يف صنعاء ومســاعدتها عىل ذلك وبغطاء دويل 
وإقليمي يتخذ من الهدن املتتالية وســيلة لذلك؛ وتشجيعا 
عىل مواصلة حربها وجرامئها وفتح جبهات جديدة بهدف 
إحكام ســيطرتها عىل املحافظات املحــررة؛ وهو ما يعني 
بأن الجنوب ســيكون ســاحة لحرب قادمة أوسع وأشمل؛ 
وهي التي مل تتوقف أساســًا وعىل أكرث من جبهة وبأكرث 
من وسيلة إرهابية إجرامية شهدتها ساحة الجنوب؛ ولذلك 
فال مناص من اإلســتعداد لها وبكل الوســائل وحشد كل 
الطاقات الجنوبية املتاحة وعــدم الركون ألي وعود أو ألي 
ضغط كان ومن أي جهة كانت ملنع الحرب العدوانية الجديدة 
ضد الجنوب؛ فهذا رهان محفوف باملخاطر الجدية بل وغري 
مضمون مطلقا؛ فاإلســتعداد للحرب كام يقال هو وسيلة 

ملنعها أو إللحاق الهزمية باملعتدي.


