
 الدول تشبه البرش…هناك أناس ”محرتمون“ 
ــر هناك  ــك األم ــني“ وكذل ــري محرتم ــاس ”غ وأن
ــة“… محرتم ــري  ”غ ودول  ــة“  محرتم ”دول 
ــج ”الدول  ــويد والرنوي ــل الس ــا يحري أه ــال م مث
ــا ديمقراطية  ــي أنه ــف دول تدع ــة “ كي املحرتم
ــية لها  ــم دول فاش ــعوب تدع ــا للش وحاكميته
ــن حروباً  ــان وتش ــجل قبيح يف حقوق اإلنس س
ــرث ديمقراطية  ــعوب ودول أك ــري مربرة ضد ش غ
منها.. كما هي حرب عاصفة الحزم ..الستعادة 
ــت رشعية شعبية ملرحلة  رشعية توافقية وليس
ــه  ــتقال بنفس ــتنفدت أغراضها ورئيس اس اس
ــني من  ــرون املالي ــم ي ــهاد وه ــىل رؤوس األش ع
الناس تخرج يف العديد من املدن اليمنية ترفض 
هذه الوصاية الغبية واملبتذلة ..اليمنيون شعب 
حر.. نشيده الوطني (لن ترى الدنيا عىل أريض 

وصيا).
****

ــمس دعونا  ــن الش ــح م ــي أوض ــة الت الحقيق
ــاب بعد 850  يوما من العدوان  عىل  نجرد الحس

اليمن
ــة  ــا ديمقراطي ــت فيه ــج ليس -1 دول الخلي

وصاحبة سجل قبيح يف حقوق اإلنسان.
-2  مرص ناقصة الرشعية ولم يكن فيها  برملان.
ــري  البش ــة  صالحي ــت  انته ــودان  الس  3-
ــتور  ــادة 57 من دس ــا للم ــا ”وفق ــارد دولي ”املط

السودان2005م.
ــة  ــة فوقي ــة مؤسس ــدول العربي ــة ال -4جامع
ــا العام  ــواء أمينه ــعوب وتتبع أه ــم بالش ال تهت
ــواء البعض من  ــي“ وفقا أله املرصي ”القومج

الحكام وليس أسس أخالقية حقيقية.
ــدول  ال ــح  ــدم مصال ــدة تخ ــم املتح -5 األم

ــتعمارية واالمربيالية ”امريكا -بريطانيا -  االس
ــابع وتدمر الدول وترشد  ــا ”بالفصل الس فرنس
ــا  ــزم بإعماره ــربر… وال تلت ــعوب دون م الش
ــتان  ــاً للبند الثامن كما هو الحال يف أفغانس وفق

والصومال…..
*****

رسالة اليمن الحضارية
ــتور القائم  .اليمن كانت تحتاج اعتماد الدس
ــرتة االنتقالية  ــة الف ــات وهي مهم ــم االنتخاب ث
ــدول  ــح وال ــن يصل ــويل م ــعب ي ــرية والش األخ
ــارت يف اتجاه آخر تريد تولية  ــتعمارية س االس
ــؤوليته  ــن مس ــىل ع ــتقيل وتخ ــخص“ مس ”ش
وتصفر العداد . وفقا لرصاع ايدلوجى عقيم يعم 
املنطقة وتدفع ثمنه الشعوب .وتدخل خارجي 

غري مفيد ويزيد االحتقان..
ــات  أزمة اليمن الحقيقية عدم وجود مؤسس
ــية  السياس ــؤونها  ش إدارة  يف  ــية  ومؤسس
ــة تستقر  واالقتصادية والتنموية واهم مؤسس
ــتورية  ــي املحكمة الدس ــة بها ه ــدول الحديث ال
ــخصية  ــة لكافة النزعات الش ــا. كمرجعي العلي
ــزاب  ــية لألح ــتوريني والسياس ــادة والدس للق
وتفسري النصوص واالتفاقيات وبذلنا لليمنيني 
ــت منذ الربيع  ــف ومواقع االنرتن النصح الصح
ــوب يف املايض ولم  ــأزوم 2011كما فعل املحج امل
ــع  ــتبينوا النصح إال يف ضحى الغد…واتس يس
الفتق عىل الراتق واليمنيون هم من نرش االسالم 
ــتة والعالم  ــارات الس ــي يف الق ــي القيم الحقيق
الجديد دون سيف أو جزية بأخالقهم الحميدة 
ــول عرب  و“القبيلة“ والثقة التي أوالها لهم الرس
ــيل بن أبي  ــاذ بن جبل وع ــل الصحابة مع أفض

طالب ريض الله عنهما…

***
ــودان  ــون الس ــن يحكم ــىل م ــب ع وكان يج
ــن جلبوا العار  ــواء املغرضة واملدمرة الذي باأله
ــن 1989 - 2016م وال  ــودانيني م ــودان والس للس

زالوا يف طغيانهم يعمهون...
ــد احمد محجوب  ــتوى  محم ان يكون يف مس
ــالم يف اليمن عام 1967م  ومحاولة  مهندس الس
رأب الصدع لكن فاقد اليشء ال يعطيه…البشري 
ــالته الحضارية. وال  ــوه رس رئيس دمر بلده وش
عهد له وال ذمة وال يلتزم بدستور السودان ..ماذا 
ــيضيف  ــن وماذا س ــعودية او اليم ــيقدم للس س

للسودانيني ؟؟؟غري مزيد من اآلالم…..
ــري“  ــودان “البش ــس الس ــزم رئي ــاذا لم يلت مل
ــلطنة عمان  ــت س ــا فعل ــي كم ــاد االيجاب الحي
ــات الحزب  ــة ”؟؟ أو يرجع إىل مؤسس ”املحرتم
ــت صورية ..حتى يحفظ  والدولة حتى وإن كان

ماء وجهه كما فعلت باكستان…..
ــاذا فرط  ــط ”مل ــة قروش نف ــو القص ــن ل بعدي
ــىل الدعم املايل  ــودان ليحصل ع ــوب الس يف جن
ــاذا يفعل  ــة ؟؟…ثم م ــط الجنوب بكرام ــن نف م
ــنة دون طائل  ــوال أصال رئيس حكم 27 س باألم
وكان لديه موارده النفطية كاملة يف بلد مساحته 
ــون ميل مربع مقارنة باليابان جزر صخرية  ملي
ــودان ترتبع عىل عرش  ــدس الس ــاحتها س مس
ــه  ــودانيون كالجني ــم.. كان الس ــاد العال اقتص
االسرتليني فيما بعد االستقالل وعرب الحكومات 
ــري ورهطه  الديمقراطية املنتخبة وحولهم البش
املفسدون من االخوان املسلمني.. اىل شعب تائه 
وفاقد البوصلة ومنقسم يف شطرين ال ظليل وال 

يغني من اللهب..
ــارد دوليا يف مجارات  ــاذا يفعل رئيس مط وم

ــا ال يحرتمانه إطالقا  ــعودية وكالهم مرص والس
ــة بلد  ــخصيا يف أذي ــه ش ــواهد يف إذالل ــم ش وله
ــور ويقدر  ــودانيني عرب العص ــب الس ــد يح جدي
جهودهم يف التعليم واإلدارة والطبابة ويتسبب 
ــودانيني فيه كما حدث يف  يف مفاقمة أوضاع الس

ليبيا ؟
ــودان يف  ــن األجدى أن يدخل هو والس كان م
عزلة مجيدة ويتابع انتخاباته املرضوبة ويلملم 
ــعب  ــح مع الش ــه ويتصال ــعبه وأراضي ــا ش بقاي
واملعارضة ومع الجنوبيني ودارفور واملنطقتني 
ــل مع  ــات.. ويتعام ــتور واالتفاقي ــل الدس ويفع
ــدة من  ــافة واح ــة ويقف عىل مس ــن بجدي اليم
ــن  ــون م ــذاذ واملحرتم ــل األف ــا فع ــع كم الجمي
السودانيني عرب العصور يف حل نزاعات اليمنيني 
ــهود يف  ــخ مش ــودان تاري ــم والس ــن دمائه وحق
ــودانيني عرب  ــون يثقون يف الس ــك… واليمني ذل
العصور-محمد احمد املحجوب-الديمقراطية 

يف امليزان-
ــعوديني ذلك  ــدر له جمهور الس ــا ليت لو ق وي
ــخرة  ــوه نكتة ومس ــا “ طلع ــال ميدي يف السوش
ــري  ــبب البش ــاب …واالنرتنت.. وبس يف الواتس
ــرص  ــري م ــب البش ــم يكس ــني ول ــا اليمني خرسن
ــوداني ”فقد اليمنيني  ــعوديني يعني بالس والس
ــرسان  ــو خ ــعوديني“… واصل ــب الس ــا كس وم

شعبه منذ أمد بعيد…
ــح العالم وخرس  ــة إذا رب ــد الطاغي ــاذا يفي فم

شعبه؟؟!!.....
*كاتب سوداني

05 الثــــورةرأي

عبدالله االحمدي  عبدالجبار الحاج

مملكة االرهاب - ٧   محطات يف تجربة حركة التحرر الوطني 
الفيتنامية "١"

ــا،  فالوقائع عىل  ــود جزاف ــم آل يه ــن ال نته نح
ــا نقول. هذه أرسة حاقدة  األرض هي الدليل عىل م
ــا بينها. فهذا يموت  ــل،  وتتصارع،  حتى فيم تتقات
بالرصاص،  وهذا بالسم،  وذاك بالخمر واملخدرات. 
ــورك كان  ــارة الدويل يف نيوي ــرج التج يف رضب ب
80 % من الذين اشرتكوا يف هذه العملية سعوديني،  
وما يجري من قتل ودمار يف اليمن وسوريا والعراق 
ــيطان اليد  ــة الش ــن ململك ــرص والبحري ــا وم وليبي
ــري مبارشة،   ــارشة،  أو غ ــة مب ــه،  بطريق ــوىل في الط
ــارات البغاء يف  ــا،  وإلم ــل فهو امتياز له ــا التموي أم
ــيخة  ــد التقارير أن إمارة الش ــج. جاء يف اح الخلي
ــة أعوام  ــار دوالر خالل خمس ــوزة رصفت 56 ملي م

عىل أعمال اإلرهاب. 
ــار عىل  ــوف والدم ــة الخ ــي مملك ــعودية ه الس
ــارج،  كل يشء فيها تحت  ــل والخ ــتوى الداخ مس
ــىل مقال يبادرون إىل  ــر،  أن عملت إعجاب ع املجه
ــذه اململكة منتقص  ــابك. املواطن يف ه حجب حس
ــيعة يف املنطقة الرشقية،   ــروا إىل الش الحقوق، انظ
ــهاداتهم يف املحاكم،  وال يوظفون،   هؤالء ال تقبل ش
ــش والرشطة،   ــاب إىل الجي ــرم عليهم االنتس ومح
ــالح  ــدوام موضوعون تحت تهديد الس وهم عىل ال
ــكاب مذبحة  ــنة دون ارت ــكاد تمر س ــل،  وال ت والقت

بحق هؤالء. 
ــت عصابة آل يهود  ــايض 2016م قتل يف العام امل
ــيعة املناطق الرشقية،   ــا معظمهم من ش 47 مواطن
ــيخ نمر النمر،  متهمة إياهم  ــهم الش وكان عىل رأس
ــن،  فهم تحت  ــران اليم ــا مكارمة نج ــاب. أم باإلره
الحصار الدائم وال يمر عام دون أن يقدموا ضحايا،  
ــن كل النواحي،   ــات آل يهود م ــم عصاب وتحارصه
ــيوخ  ــزواج منهم،  ويصدر ش ــن ال ــع غريهم م وتمن
ــاوى التكفري،   ــيعة فت ــة بحقهم،  وحق الش الوهابي

واالستحالل. 
ــا،  وهم  ــرث انتقاص ــازان أك ــري وج ــو عس مواطن
ــن. عصابة ال يهود  ــد،  أو ابو يم ــريون أنهم عبي مع
ــن  ــت بالدي ــت،  وتالعب ــت،  وتغطرس ــت وبغ طغ
ــىل األرض.  ــا آلهة ع ــرصف،  وكأنه ــوق،  وتت والحق
ــود فنعود بكم إىل  ــعود إىل اليه ــبة أل س أما عن نس
ــاهني،  الذي يقول أنهم ينتسبون  الكاتب احمد ش
ــتعمار الربيطاني  إىل مردخاي اليهودي، وان االس
ــس لهم ليمكنهم من الوصول إىل الحكم  هو من أس

ليكونوا يده يف بالد الحرمني. 

يف الوقت الذي كانت قناة موزة (الجزيرة ) تذيع 
ــوكالته  ــن اختفاء أو نقص بعض أنواع الش خربا ع
ــوزة،  كانت  ــيخة م ــارة الش ــت إم ــوبر مارك ــن س م
الطائرات السعودية تمطر سوق املشنق يف مديرية 
شدا،  محافظة صعدة بصلية من الصواريخ لتقتل 
ــعودية أن  ــرشات،  وزادت املدفعية الس ــرح الع وتج
ــف مانعة  ــن القذائ ــة م ــوق بمجموع ــرت الس أمط
ــراج القتىل من  ــعاف الجرحى وإخ ــاس من إس الن

تحت األنقاض.
ــا،  ومن  ــت،  ومن تركي ــطاء من الكوي ــاء الوس ج
ــكا يخطبون ود آل  ــا،  ومن أمري العراق،  ومن فرنس
ــوكالتة الشيخة موزة،  سعود بفك الحصار عن ش
ــم  ــلمان ل ــرم س ــرص املج ــف يف ق ــذا إىل أن الهوات ه
ــن يتوددون إىل  ــطاء آخري ــف عن الرنني من وس تك
مجرمي آل يهود بفك الحصار عن شوكال الشيخة 
ــوا بالكرب  ــن الجماعة امعن ــم،  لك ــوزة وابنها تمي م
ــة باتهام الشيخة بتمويل اإلرهاب،  وهم  والغطرس
ــة عن جرائمهم  ــدون أن افتعال هوجة للتغطي يري
ــوريا  ــلمني يف اليمن وس يف دعم اإلرهاب وقتل املس

والعراق وعديد أقطار. 
ــطاء لم  ــودد آلل يهود من أولئك الوس ــاء الت إثن
يتطرق أي حيوان ملا يجري من قتل ألطفال ونساء 
ــطاء  ــني الكثري من الوس ــن،  كانت أع ــيوخ اليم وش
ــت قلوبهم،   ــود. عمي ــن آل يه ــىل خزائ ــة ع مصوب
ــن املبادئ،  وخطف  ــت ضمائرهم،  وتجردوا م ومات

بريق املال نور عيونهم. 
ــم بال ضمري،  يلهث وراء الحقارات تجرد من  عال

كل املبادئ. 
ــدول  ــن ال ــري م ــوا يف رشاء الكث ــعود نجح آل س
ــفة،   ــد منهم ببنت ش ــس اح ــم ينب ــات،  فل واملنظم
ــدون فاجر من قبل  ــنتني واليمن يتعرض لع أكرث س
ــم يتفرج  ــارا،  والعال ــيل انه ــعود والدماء تس آل س

بحقارة. 
ــد آل يهود القابضني عىل الحكم يف مملكة   يتعم
ــالم إىل العالم بشكل مشوه،   ــيطان تقديم اإلس الش
ــالم املحمدي الرسايل  يبتغون من ذلك تدمري اإلس
ــة الوهابية،  أو  ــتبداله بالرؤي ــوري النقي،  واس الث
بالدين الوهابي املتطرف. ففي كل املراكز واملدارس 
واملساجد التي تمولها اململكة وترشف عليها يقوم 
ــذي  ــدد،  ال ــرف،  والتش ــس التط ــون بتدري القائم
ــم.  ويقوم القائمون  ــس لإلرهاب،  املدمر للعال يؤس

عىل هذه املنشآت عمدا بتغييب اإلسالم املتسامح،  
ــماوية  ــان الس ــع واألدي ــع كل الرشائ ــش م واملتعاي
واألرضية. فاإلسالم هو أفكار ابن تيمية،  وهرطقات 
ــول  ــدي ذي األص ــاب النج ــد الوه ــن عب ــد ب محم

اليهودية (ينسب إىل يهود الدونمة يف تركيا ).
 فاإلسالم عتدهم هو التشدد يف تطبيق الحدود،  
ــد،   ــم،  والجل ــل،  والرج ــدي واألرج ــع األي ــو قط ه
ــع الرؤوس،  ــتحالل، والذبح،  وقط ــري واالس والتكف
لكم أن تلقوا نظرة عىل الوهابيني القادمني من دول 
ــحنهم،   ــوا. أن هؤالء تم ش ــكا،  لتعرف ــا وأمري أوروب
ــري،  يف مراكز، أو  ــرف والتكف ــم بأفكار التط وتعبئته
ــة، أو  ــاك،  أو يف دول عربي ــاجد هن ــدارس،  أو مس م
ــالمية عىل أيدي الجماعات املتطرفة،  وتلقول  إس
ــاب،   ــري واإلره ــرف،  والتكف دروس،  ودورات يف التط
ــازات  ــانية،  واالنج ــات اإلنس ــداء للمجتمع والع

الحضارية. 
ــارات الدوالرات  ــيطان ترصف ملي إن مملكة الش
عىل هذه األنشطة يف الداخل والخارج،  ويدير هذا 
ــز،  وبالفعل  ــات الخريية،  واملراك ــاط الجمعي النش
ــل الخريي،   ــتار العم ــاب تحت س ــم اإلره ــان دع ف
ــهل  ــد س ــة،  ق ــاني،  والتنمي ــالمي واإلنس واإلس
ــذه الكيانات،   ــرتاق ه ــن الجماعات اخ ــىل كثري م ع
ــانية،   ــة لإلنس ــراض املؤذي ــتخدامها يف األغ واس
ــات اإلرهابية تكفر  ــاري. بالجماع ــدم الحض والتق
ــارة والتقدم  ــم والحض ــا،  وتعترب العل ــا عداه كل م
والتفكري والعقل كفر ومحرمات،  وعليه فهم يحلون 
دماء املفكرين،  واملثقفني،  والعلماء املخالفني لهم،  
واإلنفاق واإلفراج،  فالتفجريات يف أوربا معظمها يف 
ــت،  وغريها من التجمعات  اإلنفاق ومقاهي االنرتن
واألماكن التي تحرمها هذه الجماعات. ومعلوم أن 
ــكل هو تدمريه  ــالم بهذا الش الغاية من تقديم اإلس
ــه، أو معتنقيه. اليوم  ــق أبنائ ــن الداخل عن طري م
ــلم تثري الرعب،  واقرتن اإلرهاب  أصبحت كلمة مس
بكل ما هو إسالمي،  وهذه هي نتائج تقديم اإلسالم 
ــا كثري من الدول  ــريض أعدائه،  حتى أن رعاي ــا ي بم
ــالمية أصبحوا ممنوعني من دخول  العربية واإلس
ــة،  وأمريكا،  وكندا،  وما قرار صديق  الدول األوروبي
ــع رعايا بعض الدول  ــعود الرئيس ترامب بمن آل س
ــكال هذه اإلجراءات  ــن دخول أمريكا إال احد أش م

املعادية لإلسالم،  أو ما يسمى إسالم فوبيا. 

ــا واملوقع ألي بلد أو منطقة يجعل من  الجغرافي
ــاع املحيطني عىل مر  ــل اطم ــذا البلد أو ذاك مح ه
العصور أو األقوياء البعيدين كما هو حال عرصنا..

فقد كانت فيتنام محل أطماع وغزوات واحتالل 
ــة  والصين ــة  الهندي ــالالت  لالحت ــت  تعرض ــد  فق

واملغولية وطائفة من الدول القوية الطامعة .
ــاه الله به أي  ــرتاتيجي الذي حب إن املوقع االس
ــد تكون اليمن أو  ــد أو منطقة قد تكون فيتنام وق بل
ــه ما لم تدرك  ــبيل املثال .فإن ــرص أو كوبا .عىل س م
ــور  ــدان أهميتها ومواردها وتتس ــعوب هذه البل ش
ــلح  ــاع عن مجالها وتتس ــوة للدف ــباب الق بكل أس
ــتغالل األمثل ملواردها ومواقعها  ــباب االس بكل أس
ــع أثمان موقعها  ــعوب تدف تظل هذه املناطق والش
ــتغالال  ــة املوقع توظيفا واس ــال من نعم دون ان تن
ــا القومي يف مداه  ــعا ملجال أمنه ورفعا للقوة وتوس

الجغرايف الكامل .
ــمية للمنطقة  ــارة إىل أصل التس من املهم اإلش
ــن التاريخ  ــن تناوب مح ــة تأتي م ــد الصيني بالهن
ــيط  ــا أكان ذلك من أحداث التاريخ الوس وتتابعه
ــرص لها بيد  ــرات ال ح ــوع فيتنام م ــم ووق أو القدي
ــن جارتيها الحضارتني  ــزو واالحتالل القادم م الغ
ــمية، فيما  ــد ..وتلك التس ــني والهن ــني الص الكربي
ــىل الجغرافيا يف  ــتخدامها وتطبيقها ع ــرى اس ج
ــرات مختلفة  ــتعمارية م املرحلة االمربيالبة االس
ــمية  ــة فالتس ــوغات الحاج ــي ومس ــق دواع وف
ــا التي  ــة للجغرافي ــرتات طويل ــتخدمت لف قد اس
ــا أن تضم  ــات أرادتها فرنس ــس فيدرالي تضم خم
ــمال  ــط وش ــم جنوب ووس ــات تض ــالث فيدرالي ث
ــا ومرات اهرى  ــام إضافة إىل الووس وكمبودي فيتن
ــىل منطقة الجنوب  ــتخدمت ع ولفرتات وجيزة اس

الفيتنامي.
ــم إن الحاجة املوضوعية للخوض يف التجربة  ث

الفيتنامية مرده من التشابه يف بعض الوجوه .
ــي متخلف  ــاد زراع ــد ذو اقتص ــري وبل ــد فق فبل
ــي  ــم ه ــري ..ث ــي الفق ــف الفالح ــن الري ــكان م وس
ــاً يف  ــتون مليون ــكانية فس ــة س ــري وكثاف ــد صغ بل
ــاحة ال تتعدى  ــرشون يف مس ــينيات ينح الخمس
ــالالت  ــة لالحت ــع وعرض ــرت مرب ــو م ــف كيل 331 أل
ــة تقيم عىل  ــزوات والوصاية وأنظمة مغروس والغ
ــوالء منذ امللكيات وحتى الجمهورية يف جنوبها  ال

عىل وجه الدقة
ــد بآالف  ــافات تع ــد ذات مس ــع ذلك بل ــي م وه
ــا وجنوبا  ــاحل املمتد رشق ــرتات عىل الس الكيلوم

منها وجزر وخلجان .

أوجه الشبه مع اليمن :
وألن اليمن تعيش اليوم وضعا تاريخيا مشابها 
ــن تواجه  ــات واليم ــذ األربعيني ــام من ــة فيتن لحال
ــتعيد جغرافيتها  ــة ال يمكن ان تس مرحلة تاريخي
ــن تجربة  ــذ م ــأن تتخ ــي إال ب ــا الطبيع وحضوره
ــام  ــيادة يف فيتن ــرر والس ــدة والتح ــورة والوح الث
ــاس عليه يف أمد  ــتفادة والقي ــاال للتعلم واالس مج
النضال ..فمفاهيم التحرير والسيادة والوحدة يف 
تحربة فيتنام ويف تطبيقاتها عىل املمارسة العملية 
ــاس عليها، فموضوع  ــكل دقة يف القي امليدانية تش
ــام ان تتعامل  ــادة فيتن ــذت قي ــال اتخ ــيادة مث الس
ــية بالغة إذ لم تقبل أي إمالء مقابل دعم  بحساس
ــدة مع الصني  ــا اختلفت بح ــا حتى أنه يف محنته
ــول  ــا الحص ــض فيه ــة ترف ــوفييت إىل درج أو الس
ــى أنها  ــل أي امالء حت ــخي مقاب ــىل الدعم الس ع
ــت حربا محدودة مع  اصطدمت مع الصني وواجه
الصني أو أنها آثرت العالقة مع يوغسالفيا جوزيف 
ــوفيت  بريز تيتو عىل ان تقبل مجرد إيحاء من الس
ــالف الصيني  ــان الخ ــة اب ــت ذات املعضل . وواجه

السوفيتي يف السبعينيات .
ــل جهد  ــدي يف تأصي ــارى جه ــي ابذل قص انن
ــرتاتيجي، فنحن اليمنيون طال الوقت ام قرص  اس
ــدرس بما يالئم  ــه واالتعاظ وال ــرون لألخذ ب مضط
ــي تواجه  ــة الراهنة الت ــة الحالة اليمني خصوصي
ــالل ومع وجود اطراف  فيه طغيان العدوان واالحت
ــوم يف ميدان ودهاليز  ــية تتهاوى يوما بعد ي سياس
ــا تحظى  ــة عله ــة والتفريطي ــويات الخياني التس
ــاه ومنحها  ــن حظوة العدوان ورض ــرب فقط م بالق

سلطة تحت رحمته واحتالله املبارش .
قال فو نجيني جياب :

ــر  ــزب خط ــورة، أدرك الح ــاح الث ــب نج  ( عق
عدوانية االستعماريني الفرنسيني، حتى يف إعالن 
ــب الحزب  ــمهم عىل ذلك. وطول ــتقالل، وقس االس
ــتعداد، وحث الشعب عىل التأهب  برفع درجة االس
ــتعلت الحرب العدوانية  للدفاع عن الوطن. لقد اش
ــا  ــايجون، بينم ــيني يف س ــتعماريني الفرنس لالس
ــوكتها بعد.  ــت ش ــعب قد قوي ــلطة الش ــم تكن س ل
ــة يف كّل املجاالت. فضًال  ــا صعوبات جم وواجهته
ــا؛ فال تزال  ــدات الخارجية املحدقة به ــن التهدي ع
ــانج كاي  ــوات ضخمة؛ وجيش ش ــان تملك ق الياب
ــمال، ويبذل أقىص  ــزال متمركزاً يف الش ــيك، ال ي ش
ــا يف الجنوب،  ــعب. أم ــلطة الش ــده إلطاحة س جه
ــالد حتى خط  ــت الب ــة، احتل ــوات الربيطاني فالق
ــاعدة الفرنسيني وحثهم  العرض 16، وحاولت مس

عىل توسيع نطاق حروبهم.
ــي، يف 6 مارس  ــك، كان توقيع االتفاق املبدئ كذل
ــا وقواتنا، نتيجة لهذه السياسة  1946م، بني فرنس
ــب  ــة. وبموج ــرتاتيجية املوفق ــة واإلس الصحيح
موافقتنا، أمكن جزءاً من الجيش الفرنيس التمركز 
ــمالية؛ لكي يقدم  ــام الش ــع معينة، يف فيتن يف مواق

العون لجنود شانج كاي شيك.
ــة  ــا سياس ــي، نفذن ــاق املبدئ ــىض االتف وبمقت
"صنع السالم من أجل التقدم إىل األمام" يف البداية 
ــة مبرشة  ــارص إيجابي ــك وجود عن ــبب ذل وكان س
ــن الرضوري  ــن كان م ــية. ولك ــة الفرنس يف الحكوم
ــيس، الذي كان  ــاه اإلمربيايل الفرن ــدي لالتج التص
أصحابه أعداء لشعبنا كّله، ويرصون عىل استمرار 
ــم، كان ال بّد من  ــالل الفرنيس. ومن َث ــزو واالحت الغ
ــعب الفيتنامي بأرسه: جميع الطبقات  توحيد الش
ــدف دعم الجبهة  ــارص الوطنية؛ به ــة والعن الثوري
ــد حقق  ــا. وق ــيع نطاقه ــدة، وتوس ــة املتح الوطني
حزبنا نجاحاً كبرياً يف سياسة توحيد الشعب. لقد 
وضع الرئيس هويش منه شعاراً أساسياً: "الوحدة، 
ــاح،  ــاح، النج ــاملة. النج ــدة الش ــدة، الوح الوح

النجاح التام ) .
رشق  يف  ــامل  الش ــي  اليابان ــاح  االجتي ــب  عق
ــا  ــروج فرنس ــام 40م وخ ــيا ع ــوب رشق آس وجن
ــالل الياباني إذ وقعت  ــن فيتنام باالحت املهزومة م
ــا بما يف ذلك  ــراء االحتالل الياباني لتضع فرنس ج
ــت االحتالل وإعالن حكومة  عاصمتها باريس تح
ــم إعالن  ــة ومن ث ــن جه ــان م ــة لألمل ــيش املوالي في
ــر هزيمتها  ــول . واث ــة ديج ــة املنفى برئاس حكوم
ــن فيتنام خالل فرتة االحتالل  تلك كان خروجها م

الياباني أمرا وقرارا فوق إرادة فرنسا .
ــن االحتالل أكان  ــة تحرير فيتنام م ــم ان قضي ث
ــالم اليابان وهو  ــي أو الفرنيس عقب استس اليابان
ــعب  ــىل ارض وش ــم ع ــيس الجاث ــالل الفرن االحت
ــع فيتنام  ــرش أو وض ــرن الثامن ع ــذ الق ــام من فيتن
تحت االحتالل واالنتداب الفرنيس يف التاسع عرش 
ــه كانت  ــويش يف خضم معركت ــراط ه ــني انخ إىل ح
مسألة تحرير فيتنام وتوحيدها هي قضية هويش 

منه األوىل ..
ــزب  ــج الح ــج كون ــه .يف هون ــويش من ــس ه أس
ــار لتنظيم  ــيوعي الفيتنامي عام 1930م كإط الش
وخوض معاركه السياسية أو تلك املتصلة بحروب 
ــذا صارت  ــة األمد . وهك ــة الطويل ــر الوطني التحري
ــا هويش منذ  ــافتها الزمنية كما قدره ــدت مس وامت

البداية إنها معركة طويلة ..

عاصفة الحزم التي نقضت غزلها
د.عادل االمني  

شرعية النفوذ والغاز 
والجزر واملوانئ 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــعودي  ــدوان الس ــر الع ــن عم ــر م ــوم يم ــع كل ي م
ــف الكثري من  ــا تنكش ــىل بالدن ــي ع ــي األمريك اإلمارات
ــور وتتجىل الكثري من  ــح الكثري من األم الحقائق وتتض
ــف  املبهمات ويزال الكثري من اللبس والغموض وينكش
ــاقط األقنعة وتتعرى الوجوه املتصنعة  املستور وتتس
ــات واملؤامرات  ــات واملخطط ــح األهداف والغاي وتتض
ــاحيق  ــر أصحاب مس ــد الوطن ويظه ــاك ض ــي تح الت
ــاريع التدليس والتزييف والخداع التي  التجميل ومش
ــا ويف مقدمتها  ــدقون ويتغنون به ــوا وما يزالوا يتش ظل
ــتعادتها ،  ــاع عن الرشعية والعمل عىل اس اكذوبة الدف
ــم بأرسه زيفها  ــربى التي تبدى للعال ــذه األكذوبة الك ه
ــعود  ــل آل س ــدم مصداقيتها ، حيث فش ــا وع وخداعه
ــن تحالف معهم يف إقناع الرأي العام العاملي بأن كل  وم
الجرائم واالنتهاكات واملذابح واملجازر التي يرتكبونها 
ــة  ــة التحتي ــوه بالبني ــذي ألحق ــار ال ــراب والدم والخ
ــتعادة  ــة هي من أجل اس ــة والخاص ــكات العام واملمتل
ــة الدنبوعية املزعومة ، وال أعلم عن أي رشعية  الرشعي
ــأن نطلق عىل  ــل يعقل ب ــداء ؟! وه ــدث هؤالء البل يتح
ــزاة واملحتلني لغزو  ــع األعداء وجلب الغ من تحالف م
ــدوان عىل  ــن ع ــالده ووجه لهم الدعوة لش ــالل ب واحت
بالده وقتل أبناء شعبه وإهالك الحرث والنسل وتدمري 

كل ما هو جميل تحت مسمى الرشعية ؟!
ــعب والوطن  ــف إىل صف الش ــي التي تق ــة ه الرشعي
ــع عن مصالحهم وال رشعية لعميل فار وال ملجرم  وتداف
ــقطت اكذوبة الرشعية  ــن وال ملرتزق حقري ، لقد س خائ
والشواهد عىل ذلك كثرية جدا وما حصل خالل اليومني 
ــة واألمريكية  ــوات اإلماراتي ــد للق ــن تواج ــني م املاضي
ــة بلحاف  ــال بمنطق ــآت الغاز املس ــة حول منش الغازي
ــيطرة عليها واستغاللها لحسابها  شبوة كمقدمة للس
وما سبقها من شواهد يف ميناء عدن وميناء املخا وميناء 
ــف  ــة واملنافذ الجمركية واملوانئ واملطارات يكش الضب
ــعى  ــة األهداف التي جاء العدوان من أجلها وس حقيق
وما يزال من أجلها وأظهر للجميع بأن الرشعية عبارة 
عن شماعة لتمرير أجندة القوى االستعمارية الكربى 
بقيادة أمريكا الشيطان األكرب ، فكل قوى العدوان تعمل 

من أجل خدمة مصالحها وتعزيز نفوذها يف اليمن.
ــعودية  والس ــكا  أمري ــة  رشعي ــد،  املفي ــرص  باملخت
ــع ،هي  واإلمارات هي رشعية املصالح والنفوذ والتوس
ــيطرة عىل النفط والغاز والرثوات اليمنية ،  رشعية الس
ــط النفوذ عىل املوانئ واملنافذ واملطارات والجزر  وبس
ــعود  ــن آل س ــذه الرشعية ومن أجلها ش ــة ، وله اليمني
ــي وقتلوا اآلالف  ــم عدوانهم الهمج ــن تحالف معه وم
ــاء وأطفاال ، أما الدنبوع وشلة  من اليمنيني رجاال ونس
ــة الرياض الفندقية فال قيمة لهم وال وزن لدى  جمهوري
ــن عدوان عىل دولة  ــوى العدوان وهم أحقر من أن يش ق

مستقلة وذات سيادة من أجلهم .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله .

أقول إنه من حق أي فصيل وطني 
ــة للعدوان أن  ــه الرافض أثبت مواقف
ينظم فعالياته وكرنفاالته الشعبية 
ــد ويحتفل ويمارس بقية  وأن يحش
طقوسه السياسية فوق أرض الوطن 
ــتقالل وأن ينعم باملزايا   بحرية واس
ــة الرشاكة والعدالة  التي توفرها دول
ــل ما  ــه أن يفع ــن حق ــاواة .. م واملس
ــع إدارة البلد  ــيق م ــد بعد التنس يري
املمثلة باملجلس السيايس األعىل  .. 
ــزم وتأكيد  ــك بكل ج ــن حقه ذل م

ــاً كان  ــد أي ــق أح ــس من ح ــه لي لكن
انتماؤه أو يف أي مربع كان رفض قراره 
أو معارضته واستهجان رغبته وإنما 
يجب عىل الجميع دعمه وااللتفاف 
ــات  الصعوب ــة  كاف ــل  وتذلي ــه  حول
ــن احتفاله  التي تعرتضه حتى يدش
ــي تليق  ــي ترشفه والت ــورة الت بالص

بمواقفه الوطنية الرشيفة .. 
ــه هو أن  ــي علي ــل ينبغ ويف املقاب
ــة  ــة والنزاه ــروح الوطني ــا ب يحييه
ــتغلها مثال بقصد  ــاء و أال يس واإلخ

ــىل أي من  ــض ع ــة والتحري املناكف
ــد  ــواء بقص ــرى س ــل األخ الفصائ
ــا  خصوص ــاءة  اإلس أو  ــويه  التش
ــذه املرحلة الحرجة  ونحن نمر يف ه
ــخ  تاري يف  ــري  الخط ــرج  واملنع

الجمهورية اليمنية .. 
ــال ال تحتمل مزيدا من  إذ أن الح
ــاء  والبغض ــن  والضغائ ــاحنة  املش
ــإن الوضع  ــدور فكما ترون ف يف الص
ــد انتخابات  ــرتاب موع ــرش باق ال يب
ــابه .. وكما  ــا ش ــال أو م ــية مث سياس

ــص  ــدو يرتب ــازال الع ــاهدون م تش
بالجميع يف الداخل من كل الجهات 
ــن أبنائنا  ــال م ــرية الرج ــازال خ وم
ــات  الجبه ــن  م ــوم  ي كل  ــودون  يع
ــم أنه عىل  ــني عىل األكتاف ث محمول
ــات تتالحق  ــت األزم ــال مازال أي ح
ــع  الوض زال  ــا  وم ــنا  رؤوس ــىل  ع
االقتصادي كارثيا وال يرس أحدا عىل 

اإلطالق .. 
ــراف الوطنية أن  ــكل األط ــد ل وال ب
تحسم األمر وتترصف بعقالنية أكرث 

ــدق بالجميع  ــر يح ــس ألن الخط لي
ــيعم الجميع بل ألنه يف مصلحة  وس
الجميع طاملا أنه ال يوجد يشء اآلن 
ــه..  ــرصاع علي ــمه أو ال ــن تقاس يمك
ــال ما  ــا قلي ــىل أعصابن ــيطر ع لنس
ــتطعنا إىل ذلك سبيال لنتماسك  اس
ــى يأتي اليوم  ــىل األقل حت اآلن أو ع
ــه بال ريب أن أصوات  الذي نتأكد في
ــوم  ــمعها كل ي ــي نس ــرات الت الطائ
ــدوي يف األجواء قد ذهبت ولكن لن  ت

تعود.

لنحتفل ولكن!
محمد السقاف
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