
أقول للعسيري: إن ما يبدأ بالكالم الفارغ يا عسيري ال ينتهي اال الى مزيد من الكالم الفارغ؟!!  
إياك والمجازفة في الترويج للمعلومات الخاطئة والمضللة.

جاللة الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود المفدى- حفظه الله- يقول إنه يقود تحالفًا عربيًا لضرب اليمن حتى 
تعيد الرئيس هادي الى الحكم على ظهر طائرة سعودية.. ونذكرك بقول الله تعالى في كتابه الكريم: «يا أيها الذين 
آمنــوا إن جاءكم فاســق بنبــِأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالــة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» صــدق الله العظيم.. 

والشعب اليمني يقول ال يمكن القبول بهادي رئيسًا ولو محموًال على أسنة رماح االصالح.

نعم يا جاللة الملك الكريم أنا واحد من أبناء الشعب اليمني الذين 
يدافعون عن العالقة اليمنية السعودية في مختلف الظروف عن 
قناعة مجردة من االهواء والمصالح والمنافع الزائلة، يدفعني الحزن 
ويمزقني األلم على ما وصلت إليه هذه العالقة الضاربة جذورها في 
أعماق الشعبين اليمني والسعودي من اهتزاز قلما نجد له مثيًال 
في أي خالفات وأزمات سابقة حدثت فجأة وانتهت فجأة الى الوفاق 
واالتفاق والشراكة بما  تم التوقيع عليه من المعاهدة الحدودية 
التي وضعت النقاط فوق الحروف على قاعدة الشراكة المستمدة 

من قيم العروبة واالسالم..
قد يقال لكم يا جاللة الملك المفدى إن الضربات الجوية غير 
المسبوقة موجهة ألنصار الله المحسوبين على الجمهورية االسالمية 
االيرانية وليست موجهة للشعب اليمني العظيم صاحب الملكية 
الحقيقية للبنية التحتية والبنية العسكرية والمدنية التي تدمرها 

تلك الضربات العدوانية..
فأقول باألحرى إن الحروب الجوية تتضرر منها األهداف الثابتة 
لما تبقى من بنية الدولة اليمنية المدنية والعسكرية أكثر مما تتأثر 
منها االهداف الهالمية المتحركة المتمثلة باللجان الشعبية واللجان 
الثورية التابعة ألنصار الله، التي ال تستطيع الحركة اآلمنة اال في 
االجواء الفوضوية المضطربة التي ال وجود فيها للدولة بما لديها من 
المؤسسات والبنى التحتية المدنية والعسكرية واالمنية والحقوقية 
للدولة الممثلة لسيادة القانون وغيرها من البنى االقتصادية 
واالجتماعية والخدمية، فالتعليم والصحة والمواصالت والموانئ 
والمطارات والطرقات والمنشآت والمباني الحكومية والسكنية 
والكهرباء والجامعات والكليات والمعسكرات.. الخ، على نحو تظهر 
فيه المقارنة أن األضرار الموجهة للشعب والدولة أكثر مرات عدة 
من األضرار الموجعة ألنصار الله، ومعنى ذلك يا جاللة الملك أنكم قد 
جعلتم الشعب ومؤسسات الدولة في دفة والرئيس في دفة أخرى 
ورجحتم دفة الرئيس على دفة الشعب بصورة ال يستدل منها على 
حكمة ورصانة ودبلوماسية ملوك آل سعود المعتادة الذين تجنبوا 
التورط بهذا النوع من الحروب العدوانية المباشرة مع اليمن الملكية 

واليمن الجمهورية.
قد يقول البعض من المستشارين إن الضربات الجوية سوف 
تضعف القبضة الحديدية ألنصار الله على الدولة وسوف تحقق 
أهدافها المعلنة في إعادة هادي الى الحكم بصورة تعيد للدولة 
السعودية ما فقدته من الهيبة على يد أنصار الله.. فأقول بالمقابل 
إن أنصار الله سوف يستمرون من القوى الفاعلة المستندة الى 
الدعم االيراني المتحفظ بقدر من االحترام والقبول الشعبي الناتج 
عن عدم تورط إيران كقوة مقاتلة ومناصرة ألنصار الله، في وقت 
أظهرت فيه هذه الضربات الجوية الدور العدواني للمملكة العربية 
السعودية باعتبارها المسؤولة الوحيدة عما أحدثته الضربة 
العسكرية من التدمير ومن سفك للدماء وازهــاق لــألرواح وعما 
تخلفه الحروب العدوانية من الجرحى والمشوهين والمعاقين  
والمتسولين والفقراء، على نحو ال يمكن التغلب عليه اال بعد فترة 
طويلة من الزمان ومبالغ مهولة من اإلمكانات وقيادات قادرة على 
حسن استغالل ما يمكن توفيره من االمــوال والثروات والموارد 
البشرية والطبيعية، على فرض أن االنتصار على أنصار الله سوف 
يحقق االستقرار وذلك ما ال يمكن تحقيقه نظرًا لما تراكم لدى 

أنصار الله من خبرات قتالية طويلة.
أقول ذلك وأقصد به محذرًا العسيري من مغبة االعتماد على القوة 
الكامنة والمحتملة للتدخل البري، ألن تجربة االخوان المسلمين 
وأعوانهم فاشلة وتجريب المجرب خطأ مرتين ألنهم عجزوا عن 
أن يكونوا البديل للقوى السعودية في  مواجهة القوى المحسوبة 
على الجيش واللجان الشعبية المحسوبة على أنصار الله وعلى 
رئيس المؤتمر الشعبي العام المتهمين بتنفيذ التدخالت االيرانية 
المهددة ألمــن واستقرار المملكة العربية السعودية والــدول 
الخليجية تحت مبرر إعادة الرئيس المخلوع هادي الذي دمر ما تبقى 

من مؤسسات الدولة خالل المرحلة السابقة رغم ما وفرتم له من 
إمكانات الدعم والمساندة المادية االقليمية والدولية والوطنية غير 
المسبوقة لرئيس قبله، فهو غير مؤهل لتحقيق ما تعولونه عليه 
من مهام حاضرة ومستقبلية كبيرة ألنه ال يستطيع اليوم والغد 

أن يكون مختلفًا عما كان عليه 
باألمس من إدارة فاشلة وقيادة 
ضعيفة، ألن المرء ال يستطيع ان 
يكون اال نفسه وخصوصًا عندما 
يصل الى ما فوق السبعين وربما 
ما بعدها من سنوات، وإذا كان 
المتوقع ألي حــرب أن تنتهي 
بــالــحــوار السياسي فــإن البديل 

لذلك سيكون الحرب األهلية!!
أقــول ذلــك وأخــاف على ما قد 
يلحق بعهدكم مــن المتاعب 

واالخفاقات في مسار العالقات اليمنية السعودية سوف تكون 
سلبياته أكثر من إيجابياته مقارنة مع ما تحقق في العهد الزاهر 
للملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته 
منذ اللحظة األولــى لواليته للعهد حتى اللحظة االخيرة لوفاته، 
فقد عرفه الشعب اليمني وعرفته الكثير من الشعوب العربية 
واالسالمية انه صاحب موقف أقرب الى إرادة الشعوب منه الى إرادة 

الحكام فيما يقدمه من أشكال الدعم والمساندة المادية 

والمعنوية السخية ال يقصد منها شراء المواقف المؤيدة للحكام 
لالستقواء بما لديهم من القوة على الشعب اليمني الذي تطحنه 
الصراعات والحروب السياسية على السلطة في محاولة لضرب ما 
لديه من بقايا مؤسسات مدنية وعسكرية خالصًا من أية أخطار 
أمنية إيرانية تهدد أمن المملكة 
العربية السعودية واستقرارها.

 سوف تثبت األيام أن المملكة 
العربية السعودية أزاحت أكبر  
عقبة عسكرية وأمنية قــادرة 
على التصدي لالرهاب الحقيقي 
الـــذي يــهــدد أمــن اليمن وأمــن 
لسعودية  ا لعربية  ا لمملكة  ا
والدول الخليجية بعد أن يتبين 
للدول المتحالفة أنها انتصرت 
لالرهاب بما قامت به من ضربات 
جوية تمكنت من إضعاف القدرة الدفاعية للجمهورية اليمنية 
وحولت الجيش واألمــن الى لجان شعبية داعمة ألنصار الله في 
دفاعهم عن الضربات العدوانية الخارجية الموجهة من الجو والبحر 
وانها وقفت بقصد أو بدون قصد الى جانب المليشيات الداعشية 
والقاعدية التي أحكمت السيطرة على بعض المدن الجنوبية 

والشرقية.

أقول ذلك وأقصد به أن ما يطلق عليه بالقيادة الشرعية ال يمتلك 
أية قوة شعبية وعسكرية يمكن الركون اليها في ترجيح كفة 
الحلفاء في التدخالت البرية المحتملة وان من يطلقون عليهم 
مليشيات موالية لهادي لم يكونوا في حقيقة االمر سوى مليشيات 
قاعدية تقاتل وفق ما لديها من الحسابات واألهــداف االسالمية 
بذات االسلوب وتحت ذات االهداف التي يقاتل فيها تنظيم الدولة 
االسالمية في سوريا وفي العراق التي بدأت بدعم خليجي ما لبث 
أن شعر بالندم ولكن بعد فوات األوان، ألن الرئيس هادي هو الذي 
أضعف الجيش وهو الذي مازال يحرص على تدميره بقوة جوية 

خليجية ودولية.
أعــود فأقول إن العدوان السعودي مهما تظاهر بحرصه على 
شرعية الرئيس هادي بات يكشف اآلن أن هدفه القضاء على ما 
تبقى من بنية تحتية مدنية وعسكرية تعيد اليمن عشرات األعوام 
الى الخلف، تمامًا كما حدث في العراق وفي ليبيا بعد الخالص من 
القيادتين القوميتين البعثية والناصرية.. معتقدين أنهم بذلك 
العمل غير الــمــدروس ســوف يكسبون إماراتهم وممالكهم ما 
هي بحاجة اليه من ديمومة المقومات األمنية ربما ألن حساباتهم 
الزمنية ال تضع باالعتبار ما تخلفه هذه االعمال المرتجلة من عواقب 
وخيمة تتحول فيها القوى الوطنية من النقيض الى النقيض ومن 
العمل المنظم والمحكوم بقدرة الدول على التحكم والسيطرة الى 
الفوضى الشاملة والعابرة لما لدى هذه الدول من الحدود والنقاط 

المحروسة هنا وهناك.
ألن الفوضى ليست قيودًا وحدودًا محكومة بنقاط ونظم وحراسات 
حدودية بقدر ما هي أفكار وقناعات أيديولوجية عابرة للحدود 
الوطنية والقومية وقــد تتجاوز ذلــك الــى الــقــارات القابعة خلف 
المحيطات المائية المترامية االطراف، والمسكوت عليه العتبارات 
سياسية وتكتيكية يحترف الدجل والمناورة والمكايدة السياسية.
قد تقول إن بمقدور هذه الطائرات المقاتلة أن تتجاوز  العوائق 
المحروسة بقوة الجيش واألمن واللجان الشعبية التابعة ألنصار الله 
خالصًا من المخططات االيرانية، فأقول لهؤالء إن الثورة االيرانية ال 
تعتمد على القوة العسكرية التي تعتمد عليها الجيوش المسخرة 
لحماية العروش الخليجية ألنها صاحبة أفكار وشعارات ثورية مثل 
سالح.. الموت ألمريكا، الموت السرائيل، اللعنة على اليهود، النصر 
لالسالم.. هذا السالح الذي يجد في حروبكم العدوانية ساحات 
مفتوحة وأسواق رواج مغرية حيث لم أشاهد القوة المتصاعدة 
ألنصار الله تنمو بهذه الصورة المخيفة كما هو حالها اآلن، حيث 
يالحظ المراقب المحايد سلسلة من االنتصارات المذهلة تتحقق 
ألنصار الله ولمن يقف الى جانبهم في جميع الميادين والساحات 
العسكرية واالمنية والجماهيرية بما نالحظه من انتصارات 
عسكرية مذهلة تتالحم فيها قوة الجيش واألمن المحسوبة على 

الدولة واللجان الشعبية المحسوبة على أنصار الله.
وال نجد في الجانب اآلخر من حديث القنوات «العربية» و«الجزيرة» 
المروجة لمؤتمرات العسيري سوى استبدال كلمة الدولة الغائبة 
والمغيبة بقوة الرئيس السابق الــذي يطلقون عليه صالح حينًا 
وعفاش معظم األحيان رغبة فيما يطلقونه على أنصار الله حينًا 

وعلى قوة الحوثي معظم األحيان.
ما ال يمكن تحقيقه في المجابهات العسكرية الفاشلة مع االخوان 
الــذيــن تحولوا الــى قبائل - قــاعــدة- ال يمكن للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة االعتماد عليهم في معركتها البرية المحتملة.. 
أقول ذلك من باب النصيحة لجاللة الملك سلمان - حفظه الله.. لست 
بحاجة يا جاللة الملك الى الثقة في قدرة هادي وقــدرة االصالح 
المجربة ألن تجريب غير المجرب خطأ مرة.. وتجريب المجرب 
خطأ مرتين، ومن عجز عن حماية نفسه ولجأ لطلب الحماية من 
ه مهما  ه وأصدقاء الخارج على الداخل ال يفيد نفسه وال يفيد حلفاء
تظاهر بالتأييد، ألن ما يبدأ بالكالم الفارغ ال ينتهي إال الى مزيد من 

الكالم الفارغ.
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هادي أضعف الجيش واليزال 
يعمل على تدميره بقوة خارجية

الحرب على اليمن زادت من نمو 
حركة أنصار الله بشكل غير مسبوق
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العسيري والكالم الفارغ للقنوات الفضائية..!!

٣٠مارس ٢٠١٥م 
-العشرات بين قتيل وجريح في استمرار المواجهات 

بشبوة بين الجيش والمليشيات التابعه لهادي.
-قتيل وجريحان في أعمال شغب بالسجن المركزي إب 

في محاولة بعض المساجين الفرار .
-أصابة ٥ اشخاص،  في قصف شنته طائرات العدوان 
السعودي وحلفاؤها على مبنى السجن المركزي بمحافظة 

صعدة.
-استشهاد مواطن واصابة ٢٠ آخرين في الغارات التي 

شنتها طائرات العدو السعودي.
- استشهاد ٤ جنود في غارات لطائرات ال سعودعلى 

معسكرات الجيش بمأرب.
-٤٠ شهيدًا وعشرات الجرحى في غارة جوية لطائرات 

ال سعود استهدفت مخيمات النازحين بمحافظة حجة.
- الطيران السعودي يقصف الدفاعات الجوية بتعز.

-الطيران السعودي يقصف دائــرة "اإلمــداد والتموين 
العسكري" بصنعاء.

-استشهاد ١٣ مواطنًا في غارات سعودية على محافظة 
عدن .

٣١مارس ٢٠١٥م 
-٣٠ قتيًال وجريحًا في تجدد المواجهات بشبوة وقصف 

لطائرات العدوان على اليمن.
-. قوات سعودية تقصف بالصواريخ قرى حدودية يمنية

- غــارات جويه لطيران السعودية على يريم وكتاب 
تخلف أكثرمن  ٤٨ شهيدًا وجريحًا.

- الطيران السعودي يستهدف مواقع اللواء ٣٣ مدرع 
بالضالع.

-مليشيات هــادي تقصف مواقع اللواء ٣٣ في الضالع 
بالدبابات.

- إصابة العديد من المدنيين في قصف طائرات التحالف 
لتعز.

- قوات العدوان بقيادة السعودية تمنع وصول اإلمدادات 
الطبية إلى اليمن.

- غارات طيران السعودية تقصف مباني حكومية وجسر 
حرض - الطوال وميناء ميدي على البحر األحمر.

١ ابريل ٢٠١٥م 
- الطيران السعودي يقصف مصنعًا لاللبان بالحديدة 

يودي بحياة ٣٧ شخصًا واكثر من ١٣٠ جريحًا. 
-اغتيال المواطن فتحي مقبل حمود من قبل مجهولين 

في سوق الصميل وسط تعز.
- الطائرات السعودية تقصف مقر اللواء ٥٥ حرس 

(احتياط) في يريم ومقتل جنديين.
- مقتل شخص بمدينة العدين اثر انفجار عبوة ناسفة .
-اصابة جنديين في انفجار قنبلة بقلعة "القاهرة" بحجة.

- العثور على صاروخ لم ينفجر بكتاب إب.
- ٩٢ طفًال حصيلة اولية لضحايا طيران آل سعود خالل 

خمسه ايام من العدوان.

٢ابريل ٢٠١٥م
-تنظيم القاعدة يهاجم المكال ويطلق سراح عدد من 
االرهابيين من سجنه المركزي ويهاجم قيادة المنطقة 

الثانية.
-الطيران السعودي يستهدف مواقع عسكرية بمأرب.

-فرار ٣٠٠ من سجن المكال بينهم القيادي في القاعدة 
"باظرفي".

-إصابة جنود في قصف استهدف معسكرًا تابعًا للدفاع 
الساحلي بالحديدة.

-الطيران السعودي يقصف كتيبة خاصة بالجيش بأبين.. 
واشتباكات بعدن بين قوات الجيش مليشيات هادي.

- الطيران السعودي يقصف مطار عدن ومقر قوات 
األمن الخاصة بالمحافظة.

- تنظيم القاعدة يسيطر على المكال والقصر الجمهوري 
بحضرموت.

٣ ابريل ٢٠١٥م 
-تنظيم القاعدة يقتحم "العسكرية الثانية" وجهاز 

األمن القومي بالمكال.

-طائرات سعودية تلقي مساعدات عسكرية لمليشيات 
هادي في عدن.

- تنظيم القاعدة يسيطر على ميناء المكال على بحر 
العرب وخزانات النفط.

- استشهاد ١١ مدنيًا في قصف استهدف قرية في بني 
مطر جبل النبي شعيب.

٤ ابريل ٢٠١٥م 
- ارتفاع ضحايا القصف الذي استهدف قرية ببني مطر 

إلى ١٦ شهيدًا وجريحًا.
-قصف سعودي يستهدف حي الجراف بصنعاء ومعسكر 

الخرافي .
-الطيران السعودي يقصف مواقع بين البيضاء وأبين

-إجــالء ٢٢٧ شخصًا من جنسيات عربية معظمهم 
جزائريون من اليمن.

-الجيش يصد هجومًا للقاعدة على معسكر وسط 
"القطن" بحضرموت.

-الطيران السعودي يستهدف مقرات امنية ومنشآت 
مدنية بمحافظة صعدة.

االخوان المسلمون اليمكن أن تعتمد عليهم السعودية في عدوانها كونهم جماعة إرهابية
أضرار العدوان على اليمن تدمر البنية التحتية وال تلحق أي أذى بأنصار الله
السعودية غلبت هادي على الشعب اليمني واستمرت بعدوانها عليه


