




















»انتفا�ش��ة« مرتزقة حتالف العدوان 
بدخ��ول بيح��ان لن تنج��ح يف التغطية 
عل��ى الواق��ع املعق��د وامل��اأزوم الذي 
واأ�ش��يادهم  املرتزق��ة  ه��وؤالء  يعي�ش��ه 

واأ�شياد اأ�شيادهم.
اأواًل: من اجلانب الع�ش��كري: ح�ش��دوا 
كل قدراتهم الب���رية ومعها كل قدرات اأ�ش��يادهم من الت�ش��ليح 
والتمويل واالإمداد واالإ�شناد والر�شد والتج�ش�س و�راء املواقف 
والدعاي��ة والت�شليل واحلرب النف�ش��ية االأ�شخم وا�ش��تثارة كل 
النع��رات املناطقي��ة والعن�رية والطائفي��ة واملذهبية، ومع 
ذلك تكبدوا اأكرب اخل�شائر الب�رية، رغم اأن معهم اأ�شخم واأحدث 
اأ�شطول جوي يف املنطقة يق�شف على مدار الدقيقة حتى بلغ عدد 
الغارات اأ�شعاف عدد املجاهدين املرابطني يف املنطقة... كل 
ذلك مل يوؤد اإال لب�ش��ط ال�ش��يطرة على منطقة كانت �ش��به خالية 
من التواجد الع�شكري اال�شرتاتيجي، وعلى هام�س ذلك ارتكبوا 
ع���رات جرائم القتل للأبرياء وهدم املنازل واملرافق العامة 
واإتلف املمتلكات العامة واخلا�شة، بل وارتكبوا اأخطاء قاتلة 
حت��ى بح��ق اأعداد من قطع��ان املرتزقة، فهل يعت��رب اأي متابع 

حمايد هذه النتيجة ن�را؟!
والقراءة الواقعية للم�ش��هد تقول ب��اأن جماهدينا االأبطال قد 
لقنوهم اأق�شى الدرو�س وما زالوا جاهزين وم�شتعدين لتلقينهم 

االأق�شى ثم االأق�شى بقدرة الله وتوفيقه.
اجلان��ب  م��ن  ثاني��ًا: 
ال�شيا�شي: نعرف ويعرف 
فئاته��م  ب��كل  املرتزق��ة 
اأنهم جمرد مرتزقة، مهما 
�ش��وقوا الأنف�شهم حتت اأي 
عن��وان فه��م ال يتحركون 
اإال مبال املحتل و�شلحه 
م��ا  وكل  واأوام��ره، 
�ش��عارات  م��ن  يرددون��ه 
متاج��رة  ه��ي  م�ش��تهلكة 
بال�شعارات ال اأكرث، فهم 
بل م���روع حقيقي يعرب 
عن قي��م واآمال وتطلعات 
املجتم��ع ال��ذي يتاجرون با�ش��مه ويخ�شعون��ه للقمع 
واالبتزاز ويدمرون نف�ش��يته ويجرفون هويته ويعطلون م�شرية 
حياته، فاأي �ش��يطرة للمرتزقة عل��ى اأي رقعة من االأر�س فاإنها 
ال تعني للمجتمع اإال املزيد من املعاناة واملزيد من االنك�شاف 
لواق��ع املرتزق��ة وتعري��ة اأكاذيبه��م ودح���س زيفه��م وف�ش��ح 

انغما�شهم يف كل دنا�شة.
ثالث��ًا: �ش��تبداأ املع��ارك الداخلي��ة لقطعان ولفي��ف العملء 
واملرتزقة تطغى على امل�شهد، و�شيدفع املجتمع احلا�شن لهم 

ثمنا باهظًا وماأ�شاويًا يتمنى معه حلظة اخلل�س منهم.
رابع��ًا: م���روع العدوان لتمزيق اليمن ل��ن ينجح مهما اأنفق 
م��ن اأموال وا�ش��تنزف م��ن اأرواح، الأنه ي�ش��ادم حقائق التاريخ 
واجلغرافيا وكافة روابط املجتمع وم�شاحله احلقيقية، ولي�س 
اأمام املعتدي واأذنابه اإال اخل�ش��ارة واإه��دار االإمكانيات و�شياع 
اجلهود وتعميق االأزمات، وكل �شيء بقدرة الله وتدبريه �شيعود 

لواقعه احلقيقي بعد انك�شاف الواقع امل�شطنع.
واأخ��ريًا: نح��ذر قطعان املرتزقة من التمادي يف �ش��لب ونهب 
واإت��لف ممتلكات املواطنني الذين حتت �ش��يطرتهم، ونحملهم 
كامل امل�ش��وؤولية عن �ش��لمة اأرواحهم وممتلكاتهم، ونحذرهم 
م��ن اأي انتهاكات حلرمات منازله��م، ونقول لهم: املحتل الذي 
حتتمون ب�شلحه وتتحركون باأمواله �شريحل مهزومًا مدحورًا، 
وقريبًا باإذن الله، و�ش��يرتككم مل�شريكم، فاإياكم وال�ش��طحات 
والتمادي يف الغي وال�شلل، وخذوا لكم عربة من مرتزقة �شعد 
ح��داد واأمثالهم ومرتزقة االأمريكان يف اأفغان�ش��تان الذين هووا 
من عنان ال�ش��ماء بعد اأن تعلقوا بعج��لت طائرات املحتل... 

والعاقبة للمتقني.

عندما نادوني »»طه شبوة«!
طه العزعزيمحمد أحمد مفتاح

نقول للمرتزقة: 
املحتل الذي حتتمون 
ب�سالحه وتتحركون 

باأمواله �سريحل مهزومًا 
مدحوراً، قريبًا باإذن اهلل، 

و�سيرتككم مل�سريكم، 
وخذوا عربة من مرتزقة 
الأمريكان يف اأفغان�ستان.

علم النحو: »اال�شم ما دل يف 
على م�شمى«، ويف ماأثور 
ثقافتن��ا العربية: »لكلٍّ من ا�ش��مه 

ن�شيب«!
وكان العرب يلوذون باالأ�ش��ماء 
لتحقي��ق القوة وال�ش��دة، ف�ش��موا 
»االأ�ش��د«،  »اللي��ث«،  اأبناءه��م: 
تختل��ف  ولك��ن  »�شخ��ر«... 
الع�ش��ور،  باخت��لف  الثقاف��ات 
مبعنى اأن اال�ش��م اأ�شبح ال يدل على 
م�ش��مى، فوزارات وموؤ�ش�شات مثل 
الكهرب��اء، واملياه، وال�ش��باب، 
والت�ش��ليف الزراعي، والعدل... 
اأ�شبح��ت ال تدل على �ش��يء، كقول 
طه ح�ش��ني يف »ال�شعر اجلاهلي«: 
اجلاهلي��ني،  عل��ى  مك��ذوب  اإن��ه 
الأن��ه ال يقول �ش��يئًا وال ي��دل على 
�ش��يء! ونح��ن نري��د اأن نق��ول اإن 
هذه الوزارات ال تعمل �ش��يئًا، وال 
تدل على �ش��يء! فنحن نتمثل قوله 
تع��اىل: »ال يكل��ف الل��ه نف�ش��ًا اإال 
و�شعها«، بعبارة ثامنة وتا�شعة: 
اإن هذه الوزارات موجودة بدليل اأن 
لها مليارات الرياالت )ميزانيات( 
�ش��هريًا، واأن له��ا اأ�شحاب معايل 
نواب��ًا  �ش��عادة  واأ�شح��اب  وزراء 

وجماهري غفرية من املوظفني.
واأكرب دلي��ل وج��ود يافطة على 
كل وزارة، ولي���س وج��ود موق��ف 
معالي��ه  موق��ف  ع��دا  �ش��يارات، 
وال�ش��وؤون  �ش��عادته  واأ�شح��اب 
املالية بخا�شة، والذي هو وزير 

الظل بحق!!
األ��وف بل ع���رات االأل��وف من 
ال�ش��باب ال�شائع احلائر يعي�شون 
حي��اة اأق��رب للعب��ث، يوؤمن غري 
قلي��ل منهم باأن وجودهم يف الدنيا 
-اأ�ش��تغفر الله- نوع م��ن العبث، 
فل و�شطاء لوظيفة، وال اإمكانيات 

حلياة م�شتقرة!!
ونح��ن اإذ نعر�س لهذه امللهاة/ 
املاأ�ش��اة نك��رر االعت��ذار للوزراء 
وقادة املوؤ�ش�ش��ات، الأنه ال وجود 
لت�ش��ور اأو منه��ج عم��ل، الأن��ه ال 
وج��ود لعنوان الروؤي��ة الوطنية، 
ما ه��ي؟! ومل��اذا؟! وكي��ف؟! وعلى 
ماذا؟! و�شببها...؟! واآلياتها...؟! 

واأولوياتها... اإلخ؟!
تقت�شي الروؤية اأن تكون وا�شحة 
دون  ال�ش��افرة  ال�شم���س  و�ش��وح 
غي��م اأو عم���س اأو غب���س. وداف��ع 
ه��ذه ال�ش��طور ه��و الف�ش��ول بنية 
اال�شتي�شاح واال�شتب�شار، وح�شب!!

مرة دخلُت فيها �ش��بوة ع�شقُت فيها اأول 
كل �ش��يء، نا�شها واأر�شها، ع�شقُت 
اأي�ش��ًا فيها الثقافة االأ�شيل��ة والقيم االأخلقية 
اأ�شل��ت الع��زة  واالإن�ش��انية والثوري��ة الت��ي 
والكرام��ة يف نفو���س اأبنائه��ا؛ �ش��بوة املدينة 
اليمنية الفنتازية ال�ش��احرة التي يخطف فيها 
االأه��ل بكرمه��م وترحيبهم قل��وب زائريهم فما 

بال��ك مبن ج��اء ليحررهم؟! اأق�شد امل�ش��ت�شعفني الذي��ن اأراقوا دماءهم 
الطاه��رة يف �ش��بيل حترير هذه املحافظ��ة اليمنية واالإن�ش��ان فيها من 

لل الع�شبية وحزب اخلوجن! ال�شِ
يف ال�ش��بع ال�شنوات من العدوان على اليمن، وقبلها اأي�شًا، يف �شبوة 
اليمنية مل يكن ُمرحبًا ب�«االنتقايل« ومب���روعه ودعوى »فك االرتباط 
واالنف�ش��ال« التي يروج لها مرتزقة »االنتقايل« هذا امل���روع بالذات 
ال��ذي اتخذت��ه االإمارات ذريع��ة ومطي��ة لتواجدها واحتلله��ا مليناء 
بلح��اف رغ��م اأنف من ال يوؤمن��ون به وال يوافقون علي��ه، لذلك ال ميكن 
مهم��ا ط��ال الزمن بق��اء االإمارات، ب��ل وال حتى »االنتق��ايل«، يف هذه 

املحافظة العزيزة.
ظلت �ش��بوة ميني��ة، مينية بالفع��ل االأخلقي واالإن�ش��اين. نعم، هي 
مينية برف�شها الأي تواجد اأجنبي. هي مدينة وا�ش��عة بت�شامح بنيها مع 
االآخرين، وهي وا�شعة بنقاء تعددها احلزبي، ووا�شعة ب�شمو بنيها من 

تبني اأفكار �شاذة ومتطرفة، ووا�شعة 
الأنه��ا مل تختل��ط بزحم��ة الفو�شى 
التي رتب لها الع��دوان االإماراتي. 
يف �ش��بوة مل ن�ش��مع اأن �شبوانيًا قتل 
مينيًا اآخر الأنه �ش��مايل. مل ي�ش��مح 
االإن�ش��ان ال�ش��بواين للعن�ري��ة اأن 
تت���رب اإىل داخل��ه. ظل��ت فكرت��ه 
متما�ش��كة ومتزنة، حيات��ه اأي�شًا، 

وتربة وطنه.
ت�شامح حمافظة �شبوة وانفتاحها 
عل��ى املحافظ��ات االأخ��رى اأورثها 
حقد احلاملني مل���روع االنف�شال، 
وجعله��ا تق��ف يف خان��ة االختيار: 
»االنتق��ايل«  م��ع  تك��ون  اأن  اإم��ا 
املدع��وم اإماراتي��ًا، واإم��ا اأن تقف 
مع حزب اخل��وجن املدعوم من قبل 
دول  تقاتل��ت  وبه��ذا  ال�ش��عودية، 
الغ��زو اخلارجية يف �ش��بوة بهذين 

الطرفني، اجلميع ي�ش��عى الفرتا�ش��ها وجعله��ا جتربة اإخ�شاب 
وتكثري م�شاريع غزو عدوانية.

عان��ت �ش��بوة الكثري م��ن الويلت، ظلت ب��ل اأمن وا�ش��تقرار، اأُزهقت 
فيه��ا االأرواح، وم��ات اقت�شادها ح��ني احُتل ميناء بلح��اف، ولذلك مل 
يح�شل بنوها على العي���س الرغيد واال�ش��تقلل االقت�ش��ادي. اأي�شًا ُحتم 
على بنيها االنتماء اإىل »االنتقايل« و�شيا�ش��ته اأو اخلروج من عدن، واإن 
كان ذل��ك يجري باأ�ش��لوب وحتت ذريعة واهية، وبه��ذا مل ُيقدر لها اأن 

ت�شتقل �شيا�شيًا.
يعرف اأبناء �ش��بوة كل االأكاذيب التي تت�شلل اإليهم كل يوم. وبالطبع 
لي�ش��وا ���ريعني يف اإ�شدار االأحكام. لديهم جاذبية ملعاي�شة كل اأبناء 
اليم��ن. ه��م ياأتون اإلين��ا، وحمافظتهم مفتوحة لناأت��ي لها. عاطفتهم 
ثوري��ة، ول��ذا ال ميك��ن اأن يزاي��د اأي م���روع �شيا�ش��ي ق��ذر الإخ�شاب 
انف�شالي��ني وال الفك��ر الدين��ي املتط��رف يف اإخ�ش��اب تكفريي��ني. يف 
حمافظة �ش��بوة عندما دخل��ت اإليها برفقة املجاهدين كانت الب�ش��مات 

اأكرث ما ت�شتقبلنا. فيها كنُت �شبوانيًا اأكرث.
كن��ا اأ�شحابًا واأرواح��ًا موؤتلفة، جتمعنا ال�شحك��ة، وكنا من مناطق 
ميني��ٍة متفرقة. كان بيننا جماهدون من �ش��بوة اأي�شًا. كان املجاهدون 
م��ن حجة وال�شالع و�شنعاء و�شع��دة والبي�شاء وذمار واإب واملحويت 
وتعز... اإال اأنهم من �ش��بوة بالفعل. مل نكن ندين للمناطقية اأو ن�ش��مح 
له��ا بتمزي��ق الفرحة بتحرير االأر���س. كان اأحدهم مازح��ًا ينادي اآخر 
بعد و�شولنا اإىل �ش��بوة: »علي �ش��بوة«، واأطلق علّي اآخر ت�ش��مية »طه 
��مي ب�ش��بوة ت�ش��اميًا وفرحًا. �ش��بوة ذاتها  �ش��بوة«، وعلى الفور كل �شُ

عرفت اجلميع، عرفت اأننا م�روع بالفعل.

ت�سامح �سبوة وانفتاحها 
على اجلميع اأورثها 

حقد »النف�ساليني«، 
وجعلها تقف يف خانة 
الختيار: اإما اأن تكون 

مع »النتقايل« املدعوم 
اإماراتيًا، واإما مع حزب 

»اخلوجن« املدعوم 
�سعوديًا، وي�سعى هذان 

الطرفان لفرتا�سها 
وجعلها جتربة اإخ�ساب 

وتكثري م�ساريع غزو 
عدوانية.
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»انتفاشة«» المرتزقة إلى أين؟!










