
ــاب للسيد عبدامللك  ال يمر خط
ــن  ــدث ع ــو يتح ــي إال وه الحوث
ــا بالوعي،  ــي، ويطالبنا دائم الوع
ــل  ــرضورة العم ــا ب ــدد علين ويش
ــاذج تحثنا  ــدم لنا نم ــي، ويق بوع

عىل التمسك بالوعي..
ــك  ــد عبداملل ــن السي ــم يك إذا ل
ــذي خلقنا  ــدث عن الوعي ال يتح
ــي األول  ــه وهو الوع ــه من أجل الل
ــل باإليمان  ــق اإلنسان املتمث لخل
ــن وقوانني وأحكام  الحقيقي بسن
وأقدار الله التي يستقر بها الكون 
ــط إلهي  ــريه وفق مخط ــه وتس كل
ــذي  ــي ال ــو الوع ــا ه ــوم، فم مرس
يطالبنا السيد عبدامللك به غري أن 
يكون لدينا وعي أن هذا اإليمان ال 
ــه إال إذا كان  يمكن أن نحصل علي
ــه يتطلب  ــان إن ــي وإيم ــا وع لدين
ــة حزمة  ــا الوعي بمعرف ــا أيض من

ــي تحافظ  ــة الت ــم النبيل ــن القي م
ــتقرار مرور سنن وقوانني  عىل اس
ــه بانسيابية  ــدار الل ــكام وأق وأح

لتسيري واستقرار هذا الكون.. 
ــدد  وإذا لم يكن الوعي الذي يش
ــو  ــه ه ــا ب ــك علين ــد عبداملل السي
ــان  ــي اإليم ــي ان وع رضورة الوع
ــة  ــم النبيل ــة بالقي ــي املعرف ووع
ــي كيفية  ــا أيضا وع ــان من يتطلب
ــة متكاملة من  ــل بهما كحزم العم
ــل بهما يتم  ــالل الوعي أن العم خ
وفق قيم لها معايري ورشوط معينة 
ــا  ــز مهمتن ــداً وال تنج ــزأ أب ال تتج
ــي  ــا وه ــن أجله ــا م ــي خلقن الت
اإليمان إال بااللتزام بهذه املعايري 
ــنن  والرشوط التي تحافظ عىل س
ــه يف  ــدار الل ــكام وأق ــني وأح وقوان

استقرار وتسيري الكون..
وقدم لنا السيد عبدامللك يف كل 

ــرية ومختلفه  خطاباته نماذج كث
ــىل  ــا ع ــدده تحثن ــعة ومتع وواس
ــي اإليمان  ــك بوع رضورة التمس
ــروض  ــب مف ــه كواج ــم ب والتسلي
ــل  ــن أج ــا م ــة خلقن ــا ومهم علين
تأديتها ومسؤولية يجب أن نقوم 

بها مهما كلفنا األمر.. 
وقدم لنا السيد عبدامللك نماذج 
ــك  التمس رضورة  ــىل  ع ــا  تحثن
ــة كالتمسك  ــم النبيل ــي القي بوع
ــاع عنه  ــق والدف ــي قيمة الح بوع
واىل جانبه والتمسك بوعي قيمة 
التطوير والبناء والتمسك بوعي 
ــزة  ــة والع ــالق والكرام ــم األخ قي

والرشف والنخوة.. 
ــىل  ــا ع ــاذج تحثن ــا نم ــدم لن وق
ــل الصادق  ــي بالعم رضورة الوع
ــي  ــق وع ــح وف ــن والصحي واملتق
معايري العمل بالقيم النبيلة ووعي 

ــل باإليمان تتحكم به  رشوط العم
أخالقيات ترتقي بالعمل الصادق 
ــن وأخالقيات تنبذ  والنزيه واملتق
ــش والكذب واإلجرام،  العمل بالغ
ــه لوجود  ــر كل ــر األم ــى يستق حت
ــت وأصيل  ــي ثاب ــرشوع ذي وع م

وقيم وُمثل عليا.. 
ــات  ــن مطالب ــه م ــا فهمت ــذا م ه
السيد عبدامللك لنا بالوعي، وعي 
ــاج منا إىل  ــهل ال يحت ــط وس بسي
مراكز أبحاث وجامعات ومدارس 
ــات عمل وتأهيل ووظائف  وورش
ــيارات ومرافقني  عليا وأموال وس

ومستشارين.. 
كل ما يحتاج األمر منا هو وعي 
اإليمان وقيم عليا ومرشوع سوي 
يشهدان عىل ان هناك رباً له سنن 
ــري  ــدار تس ــكام وأق ــني وأح وقوان
ــوى أداة بسيطة  ــا س ــه ولسن كون

ــن أدوات تسيري هذا الكون مثلنا  م
ــؤدي مهمتها  ــي ت ــل النمل الت مث
ــي ان هناك  ــون، والوع ــري الك لتغي
ــة  وعظيم ــة  وأصيل ــة  نبيل ــاً  قيم
ــف ضد  ــق وتق ــىل الح ــظ ع تحاف
ــان وتبنيه  ــور اإلنس ــل وتط الباط
ــه وحياته ،  ــظ كرامته ورشف وتحف
ــي أن هناك رشوطاً ومعايري  والوع
ــالل مرشوع نقوم به،  للعمل من خ
يجب أن نلتزم بها وال نفرطاً فيها 
ــى ال  ــروف وحت ــت الظ ــا كان مهم
ــل منا يف خدمة  يصبح النمل أفض
ــتقرار وتسيري كون الله، الذي  اس
ــيسري هذا التغيري ويتغري الكون  س
ــط له وليس وفق  وفق ما هو مخط
ــدون وعي  ــاول أن نكونه ب ــا نح م

وإيمان وقيم ومرشوع ..

06 الثــــورةرأي

عبدالفتاح حيدرة 

من وعي الزيارة إىل جبهات ماوراء الحدود.. نجران (١)

مطامع الغزاة  االنتصار.. هو الوعي الذي يطالبنا به دائما السيد عبدامللك الحوثي ..!! 
وبائعي األوطان

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــو إىل تدمري وطنه  ــم يجد يف نفسه أي حرج وهو يدع  من ل
ــة غري مكرتث  ــودة لكريس الرئاس ــعبه من أجل الع وإبادة ش
باملجازر واملذابح التي ترتكب والدمار والخراب الذي يحصل، 
ــل القتل  ــأن يستمر مسلس ــك ويطالب ب ــز عىل كل ذل ويقف
السعودي اإلماراتي األمريكي الصهيوني املشرتك يف حصاد 
ــال ، بالتأكيد أنه  ــني األبرياء من النساء واألطف أرواح اليمني
ــن لصاحب قلب  ــن ، فال يمك ــة ضمري وقلة دي ــي من أزم يعان
يمتلك ذرة إحساس أن يشاهد كل تلكم املشاهد املؤملة دون أن 
ــاعر الغرية ، ويثور دمه يف عروقه وهو يشاهد  تتحرك فيه مش
ــوب  مجازر واقعية خالية من الدبلجة ومعالجات الفوتوتش
ــاهد حية ومبارشة من قلب  وملسات التحسني واملونتاج، مش

األحداث لجرائم حرب ضد اإلنسانية .
ــادي والعميل املرتزق  ــه الدنبوع ه ــرص بائع وخائن وطن ي
محمد اليدومي والجرنال السفاح عيل محسن األحمر وبقية 
ــة الفندق العظمى عىل  ــزاق والعمالة يف جمهوري قطيع االرت
ــاف عدوانهم الهمجي  ــدوان عىل عدم إيق ــدة قوى الع مناش
ــى تحالف آل  ــيح وهو يرتج ــي دموع التماس ــذرف اليدوم وي
ــعود بأن ال يرتكوه وأمثاله من الخونة وأن يواصلوا عاصفة  س
ــأن اإلغراق يف  ــارد ، ظنا منه ب ــراب والدمار بدم ب ــل والخ القت
القتل سيفني رشفاء وأحرار اليمن ليتبقى لهم الهمج الرعاع 
ــون التسليم ملحمد  ــاء ويعلن ــريفعون الراية البيض الذين س
ــم وعىل بالدهم،  ــن زايد كأوصياء عليه ــلمان ومحمد ب بن س
ــدقون  ــبق ذكرهم من بائعي الوطن يتش ــك أن من س واملضح
باسم الرشعية ويربرون كل جرائم العدوان تحت هذا العنوان 
ــعب اليمني بأن  ــاء  الش ــون إقناع أبن ــث يحاول ــف ، حي الزائ
العدوان الذي يقتلهم ويدمر كل ما هو جميل يف بلدهم هو من 
ــتعادة ما يسمى  ــل مصلحتهم وخدمة لهم ومن أجل اس أج
ــف نوايا الغازي السعودي  بالرشعية، ولكن رسعان ما تنكش
ــأن الرشعية عبارة عن  ــح لهم قبل غريهم ب واإلماراتي ويتض
ــباق  ــاهدون السعودي واإلماراتي يف س ــربى وهم يش كذبة ك
ــة وتحويلها إىل تابعيات  ــىل احتالل الجزر واملوانئ اليمني ع
ــاهد من يطلقون  ــعودية وإماراتية، واألدهى واألمر أن تش س
ــو من يبادر إىل بيع األرايض والجزر واملوانئ  عليه الرشعية ه

اليمنية بثمن بخس دونما حياء أو خجل . 
ــورة ووقاحة عن  ــة ال تقل خط ــابقة خطرية ووقح ففي س
استدعاء الغزاة واملحتلني لالعتداء عىل وطنه وشعبه ،ذهب 
ــقطرى وميون  ــري جزيرتي س ــد تأج ــع عق ــوع إىل توقي الدنب
لقوى االحتالل اإلماراتي كمكافأة لهم عىل مشاركتهم يف قتل 
ــن مرحلة قبض ثمن املشاركة يف العدوان  اليمنيني، وكأنه دش
ــي تكبدوها ، ليبدأ كل  ــم التعويضات عن الخسائر الت وتقدي
ــاء لليمن من  ــبه ومغانمه التي ج ــث عن مكاس ــرف بالبح ط
أجل الحصول عليها ، وسرنى يف األيام القادمة املزيد من هذه 

العقود التي يربمها هادي ليكسب رضا أسياده األنجاس .
ــعب  ــن وتاجر بدماء الش ــن باع الوط ــرص املفيد، م باملخت
ــزر واملوانئ  واملطارات  ــني عنده تأجري الج ــدم بارد ، من اله ب
ــزاة واملحتلني ،  ــرتاتيجية أو حتى بيعها للغ ــاريع االس واملش
ألنه يدرك بأنه خرس كل يشء وال يمكن القبول به عىل األرض 
اليمنية ، فهي أرض طاهرة ال تقبل األرجاس األنجاس بائعي 
ــأن ال مقام ألي  ــروب ، ورغم ذلك نؤكد ب ــان وتجار الح األوط
غاز أو محتل عىل شرب من تراب هذا الوطن ، ولن تكون موانئ 
ومنافذ وجزر ومياه اليمن اإلقليمية ومنافذه الربية والبحرية 
والجوية إال يمنية خالية من دنس الغزاة واملحتلني وأدواتهم 
ــإذن الله  ــي األوطان  ب ــالء واملرتزقة بائع ــة والعم ــن الخون م

وتوفيقه وتأييده  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

٩٠٠ يوم

زينب الشهاري
ــة املتلطخة  ــم املسخة املقيت ــوا تجميل صورك لتحاول
ــل...  التجمي ــات  ــدث مارك ــن بأح اليم ــال  ــاء أطف بدم
ولتحاولوا تطييب أجسادكم العفنة بعبارات االنتصارات 
ــة التي تحبكها آلة إعالمكم الدجال ولتقفلوا أفواه  الكاذب
ــالق والقيم بأموالكم  ــي العالم املتجردين عن  األخ رشيه
ــام العالم أنكم  ــل إليه ــع الحي ــوا يف دف ــذرة ولتستميت الق
ــرادع خطر الوحش الذي يهدد أمنكم...  الحمل الوديع ال
ــائخكم  مش ــواق  وأب ــن  الدي ــتخدام  اس يف  ــروا  ولتستم
ــوءة أعمالكم وتقنعوا  وعلمائكم التحريضية لتجملوا س

العالم بأهلية أفعالكم...
ــتمريتم يف كل ذلك اعلموا أن الزيف والدجل  مهما اس
ــني الحقيقة حقارة  ــرار العالم يرون بع ــف، وأن أح قد كش
ــد  ــىل بل ــم ع ــاءة تجرئك ــن ودن ــان اليم ــم بإنس صنائعك
ــلم بخرسانكم وآمن  ــد س ــوا أن العالم ق ــارة واعلم الحض
بضعتكم وضعفكم أمام اليمني وأنتم املدججون بأحدث 
ــون بأحذية  ــاءة أمريكا واملتربك ــلحة املتدثرون بعب األس

اليهود...
ــم باالنتصارات التي  ــوم من الصفع عىل وجوهك 900  ي

يحققها اليمني يف الجبهات
ــون بأقدام رجال  ــوم وجنودكم ومرتزقتكم يداس 900  ي

الله
ــت أقدام  ــر تح ــاوى وتندث ــم تته ــوم ومجنزراتك 900  ي

املجاهدين
900  يوم وأنتم تعيشون الذل و الهوان والخوف والرعب
ــم تدفعون بعمالئكم ومرتزقتكم إىل املوت  900  يوم وأنت

املحقق
أما نحن فنعيش البطوالت ونشعر بعظمة التضحيات 
ــاء  ــفوركم وإنه ــو س ــحقكم ومح ــىل س ــزداد إرصاراً ع ون

عربدتكم وتطهري اإلسالم منكم
ــم  ــل أن نواجهك ــد جي ــال بع ــدون جي ــن مستع ونح
ــى الدين خاٍل  ــم ويبق ــم ونمحي أثرك ــل رشورك ونستأص
ــوائبكم صاٍف من أمثالكم وتبقى األرض لله يورثها  من ش
ــون وتكون  ــاده املؤمن ــا عب ــوز به ــني ويف ــاده الصالح عب

العاقبة للمتقني...

مخطٌئ جداً من يعتقد أن الثورة اليمنية 26 
سبتمرب و 14 أكتوبر قامت فقط ضد نظام حكم 
بيت حميد الدين واالستعمار الربيطاني، فقد 
ــي أعقبت  ــرب األهلية الت ــداث الح ــت أح اثبت
ــارشة وتبنيها للنهج الجمهوري وما  قيامها مب
ــاس  ــا ثورة قامت باألس ــى اليوم أنه تالها حت
ــات  ــد كيان ــتعماري أوج ــود اس ــة وج ملواجه
ــو الكيان  ــا ه ــه أهمه ــة ملصالح ــربرة وضامن م
ــراً مبارشاً عىل  ــذي ُيعترب خط ــودي“ ال ”السع
ــة ، وذلك ليس بحكم  ــعوب املنطق كل دول وش
ــودي اإلرهابي  ــم السع ــة الحك ــة تركيب طبيع
املتخلف فحسب، بل وبحكم ارتباطات الكيان 
املعقدة والوثيقة الصلة بالوجود االستعماري 
ــد  ــي ، وال أعتق ــيل الصهيون ــان اإلرسائي والكي
ــعود يف قلب  ــداً يجهل وجود حكم آل س أن أح
ــوا ووعد  ــايكس بيك ـــ ”س ــة ل ــة القانوني البني
ــل ترتيبات ما بعد الحربني العامليتني  بلفور وك
ــرب الباردة وبخاصة االتفاقيات الثنائية  والح
ــعب  ــول أننا ش ــن الق ــايل يمك ــارشة“ وبالت املب
ــا هو حال  ــر تماماً كم ــال مستم ــة نض يف حال
الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة 

واالستقالل الكامل وحق تقرير املصري.
ــًة أو  ــل حرك ــول أن ك ــح الق ــة يصب بالنتيج
ــل حصل ويحصل منُذ ذلك  ــًة أو ثورة أو فع هبَّ
ــاف للثورة  ــٌل ُمض ــو عم ــوم ه ــخ إىل الي التاري
ــا  ــن أهدافه ــرج ع ــاس وال يخ ــة األس اليمني
ــل بالثورة  ــم يتص ــم إن ل ــق ، وال يستقي باملطل
ــة تركيز الثورة  ــاً، وتعترب عملي اليمنية عضوي
ــاً  ــًال و انتقاص ــن جه ــد الدي ــت حمي ــد بي ض
ــا ومجافاة تبعث عىل  واضحاً لفلسفة أهدافه
ــة وجود عدو  ــاً واضحاً بحقيق ــك، وتالعب الش
ــتهدف الحكم األمامي امللكي  ــرتاتيجي اس إس
باليمن بذات العنف والرشاسة الذي اسُتهدف 
ــُذ قيامه حتى اليوم  ــا الحكم الجمهوري من به
الذي يشن فيه العدوان السعودي - األمريكي 
ــراً جواً  ــاراً جائ ــماً وحص ــدوان بربرياً غاش ع
ــني ونصف، ألن  ــرث من عام ــراً منُذ أك ــراً وبح وب

ــتظل تدمري  ــة الكيان السعودي كانت وس غاي
مقومات العمران والكيان اليمني بغض النظر 

عن طبيعته  (تخريب الوجود والدور).
ــاوالت  مح أو  ــتيت  التش ــح  يصب ــايل  وبالت
ــن للتدافع املستمر بوجه  الخصخصة أو الره
ــي وخدمة لغايات  ــة السعودية قلة وع الهيمن
وأهداف الهيمنة نفسها بوعي أو بدون  وعي..!
أذكر هنا بأهداف الثورة اليمنية 26 سبتمرب 

و 14 أكتوبر وما تالها من األحداث املعروفة :
26 سبتمرب

ــتعمار  ــتبداد واالس ــن االس ــرر م 1 - التح
ــوري عادل  ــم جمه ــة حك ــا وإقام ومخلفاتهم

وإزالة
الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.

ــوي لحماية البالد  ــش وطني ق ــاء جي 2-  بن
وحراسة الثورة ومكاسبها.

ــاً  اقتصادي ــعب  الّش ــوى  مست ــع  رف   -3
واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.

 4- إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل 
مستمد أنظمته من روح اإلسالم الحنيف.

ــدة الوطنية يف  ــل عىل تحقيق الوح  5- العم
نطاق الوحدة العربية الشاملة.

ــرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات  6-  اح
ــاد اإليجابي  ــدأ الحي ــك بمب ــة والتمّس الدولي
ــرار الّسالم  ــىل إق ــل ع ــاز والعم ــدم االنحي وع
ــش السلمي بني  ــدأ التعاي ــي وتدعيم مب العامل

األمم.
ثورة 14 أكتوبر 1963م:

ــرتف بثورة  ــام إّال وقد اع ــة الع ــأِت نهاي لم ي
ــني دولة ..  ــة أكرث من ثالث ــبتمرب والجمهوري س
ــي من مرص  ــم العسكري القوم ــان للدع كما ك
ــتمّر زهاء أربع سنوات دوره  العروبة والذي اس
ــوري ، وحني أعلنت  ــام الجمه ــت النظ يف تثبي
ــّص  ــي ن ــة  والت ــا السّت ــبتمرب أهدافه ــورة س ث
ــتبداد  الهدف األول منها عىل التحرر من االس
ــي  ــك يعن ــإن ذل ــا ف ــتعمار ومخّلفاتهم واالس
ــتعمار الربيطاني يف  ــة االس بالرضورة مواجه

ــة والرشقية ،  ــدن وبقّية املحافظات الجنوبي ع
ــورة 14 أكتوبر عام 1963م  ولهذا كانت رشارة ث
ومن منطقة ردفان انطالقة طبيعية ، وانترصت 
ــق  ــتقالل املناط ــالن اس ــة بإع ــورة اليمني الث
الجنوبية والرشقية يف 30 نوفمرب 1967م، ورغم 
ــدة اليمنية لم تتحقق  هذا االنتصار فإن الوح
ــان للظروف  ــث ك ــًال ، حي ــان  مؤم ــا ك ــوراً كم ف
الداخلية والخارجية السائدة دوٌر كبري يف ذلك 
ــة 5 نوفمرب 1967م يف صنعاء  ــد قامت  حرك ، فق
ــاً، وُثّم حصار  ــتقالل بـ 25يوم قبل إعالن االس
ــل  ــن قب ــاء م ــة صنع ــاً للعاصم ــني يوم السبع
ــني ، وتعرّض العالم العربي لنكسة يونيو  امللكي
ــة القومية التي  ــت الجبه ــك أعلن 1967م ، لذل
ــام حكومة  ــن بريطانيا قي ــم م ــتلمت الحك اس
عدن واستقاللها ، وهو ما جعل موقف حكومة 

صنعاء حرجاً وراضخاً لألمر الواقع.

الطريق إىل الوحدة:
سري األحداث بعد 30 نوفمرب 1967م:

ظّلت الوحدة اليمنية يف وجدان كل اليمنيني 
ــري والكبري وتنطلق منه  قبساً يهتدي به الصغ
كاّفة الشعارات يف صنعاء وعدن رغم التشطري 
ــالف رؤية  ِكىل  ــايس للوطن الواحد واخت السي
النظامني حول سعيهما لتحقيق الوحدة ، ويف 
أوقات مختلفة بدا تحقيق الوحدة أمراً صعباً،  
ــني يف عام  ــطرين إىل خوض حرب ــل دفع الش ب
ــام 1979م انتهت يف كل مرّة بإعالن   1972م وع
اتفاقّية وحدوية، ففي 21 رمضان 1392هـ/28 
ــطرين  ــا وزراء الش ــع رئيس ــر 1972 وّق أكتوب
ــع  ــر 1973م وق ــرة ، ويف 28 فرباي ــة القاه اتفاقي

الرئيسان بيان طرابلس، والذي تضّمن:
ــة  ــي الجمهوري ــني دولت ــدة ب ــوم وح  1- تق
ــن  اليم ــة  وجمهوري ــة  اليمني ــة  العربي

الديمقراطية الشعبية
تذوب فيها الشخصيات الدولية لكل منهما.
 2- يكون للدولة الجديدة علم وشعار واحد.

3-  عاصمة واحدة.

 4- رئاسة واحدة.
ــلطات ترشيعية وتنفيذية وقضائية  5-  وس

واحدة.
ــدة نظام  ــة الجدي ــم يف الدول ــام الحك  6- نظ

جمهوري وطني ديمقراطي.
7-  ويضمن دستور الوحدة جميع الحريات 
ــة للجماهري  ــية والعام ــخصية والسياس الش
ــا  ومنظماته ــساتها  مؤس ــف  وملختل ــة  كاف
ــذ جميع  ــة، وتتخ ــة والنقابي ــة واملهني الوطني
الوسائل الرضورية لكفالة ممارسة الحريات.

ــب التي  - تضمن دولة الوحدة جميع املكاس
حققتها ثورة سبتمرب وأكتوبر.

وقد التقى رئيسا الشطرين يف مدينة قعطبة 
ــىل  ــاق ع ــم االتف ــر 1977م وت ــخ 15 فرباي بتاري
تشكيل مجلس من الرئيسني ومسؤويل الّدفاع 
ــط والخارجية  ــاد والتجارة والتخطي واالقتص
يجتمع مرّة كل ستة أشهر بالتناوب يف صنعاء 
وعدن لبحث ومتابعة كاّفة القضايا الحدودية 
ــد وتنسيق  ــي الواح ــعب اليمن ــي تهم الش الت
الجهود يف كافة املجاالت بما يف ذلك السياسة 
ــت وحالت  ــداث تسارع ــة، لكن األح الخارجي
دون تحقيق ذلك إثر موجة اغتياالت تعرّضت 

لها قيادتا الشطرين.
ــان ال بد من  ــة ك ــداث الجسيم ــذه األح وبه
ــّيما وأن الحمالت اإلعالمية  حدوث كارثة، الس
ــتّدت بني النظامني "حينها" وما يحدث  قد اش
ــو نتائج األخطاء التي لم يتم  اليوم يف اليمن ه

تالفيها منُذ ذلك الحني..

mubarak4hezam@gmail.com
* رئيس تحرير “ املصري نت ومدير 
تحرير صحيفة املصري األسبوعية 
– لسان حال الحزب القومي 
االجتماعي“.

ــوض السامي  ــن حديث املف لم يك
ــم املتحدة   ــان يف األم ــوق اإلنس لحق
املطالب برضورة إجراء تحقيق دويل 
ــأن  ــة يف تقرير بش ــه الرسع ــىل وج ع
ــني املدنيني  ــدد  الضحايا ب ــاع ع ارتف
ــف  ــارات تحال ــم يف غ ــل معظمه قت
ــوده  ــذي تق ــن ال ــىل اليم ــدوان ع الع
ــة، إال نتيجة أصداء ونتائج  السعودي
 – ــودي  السع ــدوان  الع ــات  وتداعي
ــن ، فهذه الحرب  ــي عىل اليم األمريك
ــا  أبعاده ــذ  تأخ ــدأت  ب ــة  العدواني
املحلية واإلقليمية والدولية، فتزامناً 
ــية الصعبة التي  مع األوضاع املعيش
ــها أهل اليمن عادت من جديد  يعيش
ــدوان للتخطيط  ــوى الع محاوالت ق
ــالق آخر معرب  ــة الحديدة ”إلغ ملعرك
ــاة ”، فهذه  ــه بالحي ــد اليمن وأهل يم
ــا فهي حتماً  ــة بحال حصوله املعرك
ــة  املنطق ــل  وب ال  ــن  اليم ــتأخذ  س

بمجموعها إىل نقطة الالعودة .
ــاً،  واضح ــدو  يب ــة  املرحل ــذه  وبه
ــودي-  ــدوان السع ــات الع أن تداعي

ــدأت تلقي  ــن ب ــىل اليم ــي ع األمريك
ــاوي  املأس ــع  الوض ــىل  ع ــا  بظالله
ــي، فاليوم  ــيش بالداخل اليمن واملعي
ــكل  ــي ب ــي ليلق ــهد اليمن ــاء املش ج
ــا  ــاوية واقع ــه املأس ــه وتجليات ظالل
جديدا عىل الواقع العربي املضطرب، 
فيظهر إىل جانب هذا املشهد العربي 
ــهد اليمني بكل  املضطرب واقع املش
ــاوية، والتي  ــة واملأس ــه املؤمل تجليات
ــدالع الحرب  ــارضة منذ ان ما زالت ح
ــة  -األمريكي ــة  السعودي ــة  العدواني
ــل ما يايزيد  ــعب اليمني قب عىل الش
ــورات هذا  ــىل العامني، ويف آخر تط ع
املشهد استمرار فصول هذا العدوان 
ــاً خلفه  ــىل األرض، تارك العسكري ع
ــرشات  وع ــهداء  الش آالف  ــرشات  ع
ــارا واضحاً  ــن الجرحى ودم اآلالف م
ــى  البن ــكل  ل ــة  ممنهج ــة  وبطريق

التحتية يف الدولة اليمنية.
ــدرك إّن هذه  ــوم ،هو إّن ن ــم الي األه
ــن مراحل  ــيتبعها م ــا س ــة وم املرحل
دقيقة من تداعيات الحرب العدوانية 

عىل اليمن، تستدعي بكّل تطوراتها 
ــا من الجميع أن يقفوا وقفة  وأحداثه
حق مع ضمائرهم، وأن ال يكونوا رشكاء 
يف مرشوع التدمري والتمزيق واإلجهاز 
ــي، فالحدث الجلل  عىل اليمن العرب
وعدوان “ناتو الخليج“ الشامل عىل 
ــة من الصحوة  اليمن يستدعي حال
ــة عند كّل العرب  الذهنية والتاريخي
ــاء العالم ، فاملرحلة  واملسلمني ورشف
ــن  ــد م ــود مزي ــل وج ــد تحتم ــم تع ل
ــت والتمزيق لهذه  االنقسام والتفتي

األمة جغرافياً وديمغرافياً.
واليوم وتزامناً مع كل هذه  األوضاع 
املأساوية عىل األرض اليمنية ، عادت 
ــارات عىل صعيد  من جديد عدة مس
مواقف وخالفات مكونات هذا الحلف 
العدواني وأدواته يف اليمن “ ما يجري 
بجنوب اليمن تحديداً ،ينبئ بخالف 
كبري بني اإلماراتي والسعودي 'سرنى 
ــداً '“، ما يعني أيضاُ  فصوله قريباً ج
ــىل رصاع  ــن  مقبل ع ــوب اليم أن جن
ــاً جداً  ــه باهظ ــيكون ثمن ــوح س مفت

،وهنا وليس بعيداً عن هذه الخالفات 
ــري باليمن  ــل متابع ملا يج يالحظ ك
ــح أن تداعيات  ــكل واض كيف بدأ بش
ــن  اليم ــىل  ع ــة  العدواني ــرب  الح
ــرية جداً،  ــذ مسارات خط ــدأت تأخ ب
ــن ألّي متابع  ــة ال يمك ــذه املرحل وبه
ــة  ــرب العدواني ــات الح ــار تحرك ملس
ــة- األمريكية عىل اليمن أن  السعودي
ــة أّن هذه الحرب بطريقة  ينكر حقيق
ــتجّر  س ــريها  س ــط  ومخط ــا  عمله
املنطقة بكاملها إىل مستنقع الفوىض 
ــكّل يعلم أّن املستفيد  واالحرتاب ، وال
ــات املستقبلية  ــن التداعي الوحيد م
ــان الصهيوني،  لهذه الحرب هو الكي
ــت طبول  ــذا وذاك ما زال ــّل ه ــع ك وم
ــل  ــرع داخ ــدوان تق ــوى الع ــرب ق ح
ــراً، وطائرات  ــراً وبح ــدود اليمن ب ح
ــماء  ــي س ــي“ تغط ــو الخليج ”النات
ــوع  ــّر والج ــف يستم ــن، والقص اليم
يستمّر ويموت أطفال اليمن ونساؤه 
ورجاله، ونستعّد بفضل وبركة ”ناتو 
ــة تقسيمية  ــج“ لحرب مذهبي الخلي

جديدة مرسحها الجديد هو اليمن.
ــهد  ــول إن املش ــن الق ــاً، يمك ختام
اليمني يزداد تعقيداً مع مرور األيام، 
ــقطت حرب ”ناتو الخليج“  ولقد أس
األخرية عىل اليمن الكثري من األقنعة 
ــض من العرب كذباً  التي لبسها البع
ورياء وتملقاً أحياناً، وأحياناً أخرى 
بهدف تحقيق بعض املصالح الضيقة 
والسعي إىل اكتساب شعبوية كاذبة 
مزّيفة، فالبعض ذهب مرغماً إىل هذه 
ــرشوع ما أو بهدف  الحرب الرتهانه مل
ــل  والتفاصي ــخيص،  الش ــاع  االنتف
ــرة ”الناتو  ــول هنا وال تقرص، ففك تط
الخليجي“ الجديد، وأن يكون اليمن 
ــار نماذج  ــة األوىل الختب ــو الساح ه
ــو الخليجي“،  ــذا ”النات نجاحات ه
فكرة 'لعينة 'بكّل املقاييس، وستكون 
ــة وتداعيات خطرية  ــا نتائج كارثي له

عىل املنطقة كّل املنطقة.
* كاتب صحفي أردني 

ملاذا قامت ثورة ٢٦ سبتمرب و ١٤ أكتوبر ؟!

" اليمن الجريح ... عندما تنتحر اإلنسانية على مذبح الصمت العاملي ! "

مبارك حزام العسايل
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