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ــالدي واشتهر  ــرش املي ــرن التاسع ع ــرف الق ع
ــرص وعي األمم  ــه عرص القوميات: ع ــا بأن يف أوروب
ــا وحدودها وبتاريخها  ــوب لذاتها: بأرضه والشع
ــا وتكوينها النفيس  ــا وتقاليده ــا وعاداته وهويته
ــي دولها املتميزة  ــت تنشئ وتبن املشرتك...،وراح
ــات الدينية  ــاض االمرباطوري ــة عىل أنق واملستقل

والشمولية وخاصة االستعمارية منها.
ــه  ــذي ابتدعت ــي ال ــي القوم ــون الوع ــذا يك به
ــري  خ ــة  األوروبي ــوب  والشع ــم  األم ــه  وجسدت
ــد  ــة وبالتحدي ــوب األرض كاف ــم وشع ــة ألم هدي
والتخصيص منها أّمتنا العربية التي سارعت منذ 
أواسط ذلك القرن امليالدي إىل تبني واعتماد هذا 
ــة القومية العربية،  الوعي القومي وإطالق الحرك
ــريان  ــة تعب ــا باملناسب ــة (وهم ــة العروبي والحرك
ــة الواعية  ــه: الحرك ــد) وتحديده بأن ــول واح ملدل
ــز واملستقل، والعاملة  لوجود األمة العربية املتمي
ــود يف مؤسساتدستورية  ــذا الوج ــىل تجسيد ه ع
ــة  واجتماعي ــة  واقتصادي ــة  (سياسي ــدة  واح

وثقافية) وغريها كثري.
ــة  ــت للحرك ــي والثاب ــوم العلم ــول إن املفه ونق
ــت  ــة انطلق ــة العروبي ــة أو للحرك ــة العربي القومي
ــا  وتنظيماته ــري،  والجماه ــة  الشعبي ــات  الحرك
ــات  وإبداع ــة  والكفاحي ــة  والنضالي ــة  السياسي
ــات  ــراج النظري ــم يف استخ ــا وانجازاته مفكريه
ــة للظروف املناسبة والربامج  والتحليالت املناسب

ــة  العربي ــة  األنظم ــض  بع ــراط  وانخ ــة،  الفكري
ــراك والنضال  ــط الح ــة) يف خ ــة (الوطني القطري
القومي العربي الذي غطى ساحة الوطن العربي 
ــو أحجام مختلفة  ــة، وإن بأنماط بحدوده القومي
ــع وظروف البلد  ــر تبعاً الختالف واق ــني بلد وآخ ب

عن اآلخر...
ــذي  ــم ال ــدم واملستدي ــرصاع املحت ــان ال ــد ك لق
ــىل  ــزال ع ــالدي، وال ي ــن املي ــرن العرشي ــع الق طب
ــة أو  ــة العربي ــة القومي ــوى الحرك ــني ق ــدوام ب ال
ــة، وبني قوى االستعمار  الحركة العروبية من جه
ــة  ــه الحرك ــه ومع ــالف أسمائ ــىل اخت ــي ع الغرب
ــان الصهيوني وقوى  ــة وطليعتها الكي الصهيوني
ــة أخرى.  ــة العربية من جه ــم الرجعي ــة حك أنظم
ــل اختالف  ــاً يف ظ ــرصاع ودائم ــذا ال ــب ه ــي قل فف
ــذا  ــح ه ــاً لصال ــوى، ودائم ــن الق ــالل موازي واخت
ــادي لقوة الحركة القومية  الثالوث املناهض واملع
ــة) املندفعة بكل قواها يف سبيل  العربية (العروبي
ــر  فلسطني،ودح ــادة  واستع ــرر  والتح ــدة  الوح
ــر املصري،  ــي، وتقري ــالل الصهيون ــود االحت الوج
ــن الوطن  ــب ومحتل م ــل شرب مستل ــادة ك واستع
ــي يف اإلسكندرون، ويف عربستان، ويف الجزر  العرب
ــا مع إيران، إىل جانب حاجات األمة  املتنازع عليه
ــة الشاملة والعدالة االجتماعية  العربية يف التنمي
ــدد الحضاري  ــة والتج ــة السياسي والديمقراطي
ــي الفعليني  ــالل القطري والقوم وتحقيق االستق

ــدة  ــالل والوح ــق االستق ــىل طري ــني، ع والحقيقي
القومية فعلياً ال قوًال، ومواربة كانت قوى املعسكر 
ــة القومية العربية  ــادي واملجابه لقوى الحرك املع
جاهزة عىل الدوام وبدون توقف أو انقطاع- بالرغم 
ــا وهناك  ــن املعارك هن ــد م ــا يف العدي ــن هزائمه م
ــط واألفكار  ــرصاع الخط ــن العربي- ل ــن الوط ألم
ــة القومية  ــع قوى الحرك ــا تقصد إىل من ــي كله الت
العربية من تحقيق أهدافها القومية والوطنية من 
ــداب- االستعمار واالحتالل املبارش-  خالل (االنت
ــالل الوطني كما هو يف سايكس  التقسيم واالستق
ــام الكيان الصهيون يفوق  ــو- ووعد بلفور، وقي بيك

أرض فلسطني.
ــة ملسرية  ــب القوى املعادي ــر أسالي ولعل أخط
ــي تشديد العمل دائماً  الحركة القومية العربية ه
ــني تحالف قوى: االستعمار  عىل توطيد اللحمة ب
ــالف  واخت ــة  العربي ــة  والرجعي ــة  والصهيوني
ــداوات ومنع التقارب والتفاهم بني  السياقات والع
ــة العربية وأخطرها التنافس غري الرشيف  األنظم
ــر إىل تجمعات  ــا األم ــل بن ــا حتى وص ــا بينه فيم
ــالق:  ــدوات واالنغ ــت للع ــة إىل أن وصل متنافس
فجامعة الدول العربية انشئ إىل جانبها: مجلس 
ــدون توصيف لهذا  ــج؟؟ (هذا ب ــاون دول الخلي تع
ــرشوع االتحاد املغاربي واىل جانبه  الخليج!؟) وم
ــني املغرب وجماعة الصحراء؟!  رصاع الصحراء ب
ــم إّال  ــربر الله ــري امل ــف وغ ــري الرشي ــس غ والتناف

ــان أوًال والعراق  ــأن نقول: لبن ــرار الخالف ك استم
ــت إىل التداول  ــاً كما خرج ــرص أوًال؟! تمام أوُال وم
ــي  ــريات الت ــن التنظ ــرن العرشي ــات الق ــع بداي م
ــة الفرعونية  ــة الفينيقية والقومي ــول: بالقومي تق
ــا... وكلها بوجه القومية العربية والتي هي  وغريه
املظلة للجميع. فيما الحقيقة والواقع توضح هذه 
السياقات التي ليس لها إال هدف واحد هو اإلمعان 
ــة املعادين لهذه  ــرب ملصلح ــة الع ــة ألم يف التجزئ
األمة واملتمثلني يف: الكيان الصهيوني أوًال ويف دول 
ــة ثانياً وال فرق هنا يف الرتتيب بني  الرجعية العربي

أوًال وثانياً.
ــرة اليائسة  ــه هذه الخاط ــل خري ما نختم ب ولع
ــو استحضار ما خلص إليه املفكر  يف هذه األيام، ه
القومي العربي الفذ ابن خلدون ساطع الحرصي 
ــوات  ــدى للدع ــوم تص ــة ي ــة العراقي ــن التابعي م
ــة وغريها بمقولته  ــة: الفينيقية والفرعوني القومي
ــع) وهذا ما أثبتت  ــدة: (العروبة فوق الجمي الخال
ــع هذه الدعوات  ــى اليوم صحته: برتاج األيام حت
ــوات: لبنان أوًال  ــه مصري دع ــا سيكون علي وهذا م
ــل أجزاء يف  ــخ. فالك ــرص أوًال... ال ــراق أوًال وم والع
كل: هو الوطن العربي: وال فرق بني متقدم ومتأخر 
فالكل متساو يف نهاية املسار وبالتايل عندما تكون 
ــل دولة عربية منها  ــة أوًال، يعني ذلك أن لك العروب

هي أوًال.
* األمني العام التحاد املحامني العرب (سابقاً)

عمر زين *

العروبة فوق الجميع

ــام  ــل  2006م  ق ــان - إرسائي ــرب لبن يف ح
حّكام العرب العمالء  بالّتغطية وتربير رضب 
ــّربر يشبه  ــي بم ــوب اللبنان ــل للجن إرسائي
ــدوان  تحالف  أكرث من  ــم يف  حرب  وع مّربره
سّت عرشة  دولة عىل اليمن ،  فكان املعتدون  
و َمن يتآمر ويتحالف  ويغّطي لهم جرائمهم 
يف لبنان كالّثعابني  تخرج من وكر واحد حفره 
ــّرش الّسعوصهيوأمريكي  ، وهناك   ثالوث ال
ــة رجل واحد  ــن أن يقف العرب وقف وبدال م
ــد ( حسن نرص الّله  ــد املقاومة الّسّي مع سّي
)، ويجّرموا إرسائيل ، وما كان مطلوبا منهم 
ــم العاجزون  ــب والّتنديد ؛ فه ــوى الّشج س
ــه أضعف اإليمان  ــن تحريك ساكن ، ولكّن ع
ــد وّجهوا أصابع  ــا حصل هو العكس فق ، وم
االتهام لحزب الّله ، وبكى الّسنيورة : رئيس 
وزراء لبنان آنذاك بدموع سعودية ، متآمرة 
ــرأي العام ، ولفت  ــد وتضليل ال لكسب تأيي
االنتباه إىل أّنه  يخاف عىل لبنان من الّرضبة 
اإلرسائيلّية ،  ويّربر حرب إرسائيل عىل  بلده 
بأّن قلبه عىل لبنان ؛  فيناشد الّسّيد (حسن 
ــل ، ويسّلم  ــرد عىل ارسائي ــرص الّله) بأّال ي ن
ــى يعّم الّسالم  ــالح املقاومة اللبنانية حّت س
ــة تحفظ أمن  ــوات دولّي ــي ق ــان ، وتأت يف لبن
ــان ،، ولكّن ( نرص الّله ) يرفض و يأبى أن  لبن
ــالء ، واملجرمني ،  ويخون  يكون  ظهريا للعم
وطنه عقيدته التي استقاها من القرآن بأّنه  
ــن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما  : " م
ــم "  ، وبأّنه : "ال عدوان إّال عىل  اعتدى عليك
ــد ، نهض  ــق بجناح  فري ــني "،، فانطل الّظامل
كصقر  جريح  يف أحد جناحيه  ، مىض يدافع 
عن لبنان الكربياء بثقة كبرية بالّنرص مراهنا 
ــال تخّرجوا من  ــه وحده ، وعىل رج عىل الّل

مدرسته الحيدرّية الكّرارة غري الفّرارة ،،
ــدا مؤمنا  ــان وحي ــن لبن ــع ع ــىض يداف م
ــى حّكام العرب العمالء  بقضيته ، وقد أعط
ــن  ــا لّق ــف ، وحينه ــره الّرشي ــم ظه وأدار له
إرسائيل درسا قاسيا لم تستطع نسيانه إىل 
ــوم ؛  فقد قصم ظهر (أمريكا )يف مدّللتها  الي
(إرسائيل) ، و قطع عىل اإلرسائيليني حلما 
ــرس جناح  ــدأ بك ــد ، يب ــط جدي يف رشق أوس
املقاومة اللبنانّية  فتتداعى بعده جناحات  
ــة مقاومة لوجود الكيان العنرصي  أي حرك
اإلرسائييل، ولكّن (نرص الّله ) أحال  حلمهم 
ــة  ــرس شوك ــود ، و ك ــا  أس ــوردي كابوس ال
ــذي ظن يوما أّنه  إرسائيل ، وقهر الجيش ال

لن يقهر ،،
ــري انتظار  ــرص الّله)  يف غ ــم انترص ( ن نع
ــوا املقاومة بحرف صادق    للعمالء أن يدعم
ــط ، وتمّر الّسنون لرياود إرسائيل حلمها  فق
ــة  شموخ  ــوب  قلع ــّريت وجهته ص ــذي غ ال
ــت  ــون ، وّجه ــا املأف ــض كيانه ــرى   ترف أخ
ــا إىل بالد قائد يرصخ  إرسائيل وجهة حلمه

من خلف الّصحارى والبحار أن:
املوت إلرسائيل ،

وهنا وبعد هزيمتها يف لبنان ؛  ولجغرافية  
ــل   ــد إرسائي ــم ُبع ــن  ، وبحك ــة اليم وطبيع
حدودّيا مع اليمن مايجعل هجومها املبارش 
ــاغ ، وغري مّربر  ــىل اليمن شيئا غري مستس ع
ــا من  ــت أذنابه ــد حّرك ــي  فق ــري منطق ، وغ
أعراب الجزيرة ، ولّوحت براياتها الحمراء 
ــت ألذنابها من بني  ــدة الّزمان ، لّوح كعربي
ــم  ــن فه ــرضب اليم ــني ل ــود ، والخليجي سع
ــا ، وستدعمهم  ــرب منه ــريان اليمن ، وأق ج

 ، ــا  وتخطيط  ، ــا  واستخباراتي ــا  لوجستي
ــت زنانريهم  ــا الحلوب وتح ــم بقرته وألّنه
مليارات األموال والذهب ، والكنوز املكّدسة 
ــب الحّجاج ، ومن   ــن فريضة الحّج ورضائ م
ــال يجوز كنز الّذهب والفّضة  تجارة الّنفط ف
ــل حّتى  ــم إرسائي ــا عىل حل ــب انفاقه ويج
ــم لو هم  ــا يف نار جهن ــم به ــوى جباهه ال تك
ــة الوهابّية  ــت اململك ــذا أنفق ــا  ،، وله كنزوه
ــر لحربها عىل  جارتها  ــة  حّد الفق السعودّي
ــا  أهدته لرتامب  ــن ، وما بقي من كنوزه اليم
ــب وزار  ــّرم ترام ــني تك ــه ح ــه وابنت وعقيلت
ــد جديد  ــدل ستار عه ــالد الحرمني ، وأس ب
ــني  ــن دم اليماني ــر م ــاط األحم ــّد البس ، وم
ــل يف تمّددها  ــم إرسائي ــي لتحقيق حل القان
ــة الوهابية  ــدود ،، زار ترامب مملك ــال مح ال
ــة  ــوات  تشجيعّي ــه  يف خط ــا بزيارت وّرشفه
للبقرة الحلوب باالستمرار يف قصف اليمن 
بدعوى القضاء عىل الّتمّدد اإليراني ، فكان 
سلمان وابنه كجحا حني حمل الحمار عىل 
ــون إرسائيل  ــل وكّله لعي ــره بغباء وجه ظه
ــارا نهارا  ــع معها علنيا وجه ــي تّم التطب الت
،كارسين حاجز الّرهبة الذي كان يف الّسابق 
ــود لنتنياهو وترامب  ــع بل الّسج من الّتطب
ــر مسجد  ــدوس طه ــل إرسائيليا ي ــا يجع م
ــي يتقّبله كّل  ــول األعظم يف جو أريح الّرس
العبيد والعمالء ، وفوق هذا ما يجعل ترامب 
ــدس عاصمة إلرسائيل  ــارح بإعالن الق يص
ــون ، بائعون ملرسى  ــني العرب خانع ، وثعاب
نبّيهم ،   ما يجعل من رجل يماني  استشهد 
ــو أمريكّية   ــرات  السعوصهي ــىل يد املخاب ع
ــم يف الّتمّدد اإلرسائييل  حني فضح مرشوعه
ــل القدس عاصمة لبني إرسائيل ،، نعم  لجع
ــد اليماني / حسني  ــد السّي ــد القائ استشه
ــه ودمه  ــي مفتديا بروح ــن الحوث ــدر الّدي ب
ــه ، واسترشافه للمستقبل األخطر لو  حرّيت
ــه ، وبّلغ  ــن ، فقّدم حّجت ــت أمريكا اليم دخل
ــي ُجمعت   ــه الت ــه يف محارضات استبصارات
ــالء  أمريكا  ــرب عم ــره ع ــغ أم ــالزم ، وبل يف م
وإرسائيل  ، بلغ شأنه وأمره إىل تلك الكيانات 
ــت الجيوش وحاربته  االستعمارّية فجّيش
ــه ورسوله وآله  ــه لّل ــه و توّلي ــره ورّبانّيت لفك

(عليهم الّسالم أجمعني )
ــن  ــا م ــه ؛ خوف ــه وحريت ــوا  رجولت حارب
ــت مضاجعهم وكشفت  ــه التي أقّض رصخت

خباياهم حني رصخ بـ:
الّله أكرب

املوت ألمريكا
املوت إلرسائيل

الّلعنة عىل اليهود
الّنرص لإلسالم

ــروب من 2004  ــت صعدة ستة ح وحورب
إىل 2010م بسالح إرسائييل أمريكي و بأذرع 
ــه  وثورته   ــم حريت ــة ، لتكمي ــة وهابّي أحمرّي
ــة ، الّصارخة يف وجوههم أن المكان  الّصادق
ــم  ــه أذرعه ــار ،، فقتلت ــن األنص ــم يف وط لك
ــدا بعد مقاومة  ــة حّرا مجاه االستخباراتّي
منه ومن رجاله شديدة البأس ، ورغم وضع 
ــدة  ــة  لصع ــك األذرع الوهابّي ــة تل ومعامل

كمستعمرة ،
ــة (آنذاك )  ــت الحكومة اليمني نعم عامل
ــن باستشهاده  ــأرض محتلة ، ولك صعدة ك
ــل  ــم إرسائي ــط حل ــون  وسق ــط  الظامل سق
ــاد الشهيد القائد   ــد كان استشه معهم ؛  فق

ــن الحوثي رشارة  ــد / حسني بدر الّدي الّسي
ــه ، فنهضت بوجعها  ــورة ربانّية باركها الّل ث
ــوف  ــىل سي ــا ع ــرص دمه ــا وانت ، وجراحه
ــد  مع والة  ــروا من جدي ــني الذين تآم الّثعاب
و  ــة  والخالوج ــود  سع ــي  بن ــن  م ــم  أمره
ــي( إرسائيل  ــم البغ ــي عّلمته ــم الت كبريته
ــك الّثورة  ــوا معا لوأد تل ــا) ، اجتمع وأمريك
ــّذ الّشجاع  ــا القائد الف ــي أكمل مشواره الت
الّسّيد / عبدامللك بدر الّدين الحوثي، الذي 
ــت البقرة  ــوم يف حني مض ــم وإىل الي جاهده
الحلوب وجمعت  من الثعابني املستعربة ما 
ــن ، و بقناع وصورة  ــت  يف رضبها لليم جمع
واسرتاتيجية أوسع ، فقد حوربت اليمن كّل 
ــف  قائدنا وحيدرنا  ــن ،، فما أشبه موق اليم
ــد املغوار / عبدامللك بن البدر  وكّرارنا الّسّي
ــل سّيد  ــا ّعوم ــل كم ــذي ُيعام ــي ، ال الحوث
ــة ، السيد (حسن نرص الّله)  بقسوة  املقاوم
ــم ، وانبطاحهم وخّستهم ،  العرب وعمالته
وانحنائهم ألمريكا وإرسائيل ، ورّبما عومل 
ــد صالفة حني لم  ــا ووطننا اليمن بأش قائدن
ــون بالّصمت تجاه  ــرب املنبطح ــْف الع يكت
ــل شاركوا بأموال وسالح  العدوان علينا ، ب
ــه بالكباش ، وكما فعل سّيد  ورجال هم أشب
املقاومة اللبنانية   فعل سّيد الّنرص اليماني 
حني أدار ظهره الّرشيف  للعمالء ، واملنافقني 
، واملرتزقة الذين بّرروا للعدوان عىل وطنهم 
ــار الّله   ــالح أنص ــه  وس ــار الل ــود  أنص بوج
ــوا (نرص الّله ) بأن  ــوه بنفس ما طالب وطالب

يلقي الّسالح  ،
ــوا  ــوب ألق ــدن والجن ــك فع ــان  ذل ــو ك ول
ــون اآلن إّال بمستعمر  ــم ، فهل ينعم سالحه
ــي صهيوني بعقال وعباية  بريطاني أمريك

إماراتّية ،،
ــاه الّرجال حني يرّددون  ولكّنه ديدن أشب
ــون من أنفسهم أحذية ، ويبسطون  ، ويجعل
ــزاة  الغ ــه  علي ــيش  يم ــاد  كسج ــم  مبادئه

املحتّلون ،،
ــي الحوثي لها ،  ــدر اليمان ــه ابن حي ولكّن
ــا يمليه عليه  ــد والزال  يجاهد  بم وقد جاه
نهج جّده محّمد وبخطى إمامه عّيل وثقافة 
ــيل  يميض قائد  ــني وانتصار زيد بن ع الحس
ــام العمالة  ــم أصن ــة ليحّط ــرية القرآنّي املس
ــري مهتم  ــر، غ ــو اآلخ ــدا تل ــزاق واح ، واالرت
ــا خرجوا من  ــن م ــني الذي ــات املنافق بفقاع
ــم يتخّبطون  ــم رأيناه ــم االنبطاح ، وك قمق
ــن املّس  ــان األكرب م ــه الّشيط ــن يتخّبط كم
ــن سلطان ،  ــه بها م ــا أنزل الّل ــات م ، يف تّره
والمعنى لها وال يرتجمها إال قوله (عّز وجل 
ــود، وال الّنصارى  ــك اليه ــن ترىض عن ): ول

حّتى تتبع مّلتهم "
ــم ،  فقد خّيبهم الّله عىل  فليعملوا جهده
ــوا خاللها سوى  ــدار ثالث سنوات لم يجن م
ــة ، والفشل أمام رجال الّله خريجي  الهزيم
ــي ، الذي لم تستطع (  مدرسة الكهف املّران
ــادي  ) بتحالف الثعابني   ــة : عبد ربه ه أمين
اإلرهابي  أن تضع الَعَلم السعوإماراتي  فيه 
ــم اليمن  ــن ،  وسيظل عل ــّل علم اليم ، بل ظ
ــال اليمن  ــرف عىل جب ــن، هو املرف ــّل اليم ك
ــة  ــرية القرآني ــد املس ــد قائ ــة ، فعه الّشامخ

وإيمانه وعقيدته بـ:
" أن ال ترى الّدنيا عىل أريض وصّيا "..

أشواق مهدي دومان

وكر الّثعابني  ورجال اّهللا

١٠٠٠يوم
من مراجعة الضمري

حمود احمد مثنى
ــاك يف قيادة حزب اإلصالح حكماء وعقالء   أعتقد انه مازال هن
ــي األمريكي  ــدوان السعودي اإلمارات ــري منهم أن الع ــدرك الكث وي
ــالح ولذلك إن   ــم اإلص ــني بما فيه ــل اليمني ــري وإذالل ك ــد تدم يري
ــوة وما يربط بني اليمنيني  ــة الرحم والنسب واملصاهرة واالخ صل
ــم أقوى وأبقى  ــم وتقاليدهم وأعرافهم ومبادئه ــم وعاداته وقيمه
من االنتماء الحزبي فالبد أن الكثري من قيادات وأعضاء اإلصالح 
ــاء والدمار الذي سببه  ــام بمراجعة ذاتية بعد 1000يوم من الدم ق
العدوان ..1000يوم والعدوان يغذي فينا االحقاد وينرش الكراهية 
ــف العدوان من إراقة دمائنا وبعد 1000يوم ل بد  1000يوم ولم يكت
ــة شاملة بعد إعالن فشل  ــاظ الضمري فينا من أجل مراجع من ايق
ــراق وسوريا وكذلك  ــارات وامريكا يف الع ــرشوع السعودية واالم م
البد من مراجعة للرشفاء والحكماء من قيادات الحراك الجنوبي 
ــة خاصة وأن  ــة يف كل األرض اليمني ــداث املأساوية والدموي لألح
ــداث دموية سابقة ولم يستفد احد منها بل  ــم من شارك يف اح منه
كان الوطن والشعب وتاريخهما هما الخارس الوحيد ونريد التنبيه 
ــي عندما  ــاري والتاريخي وه ــق الحض ــر للمنط ــة ال تفتق لحقيق
ــرصون لليمن وإذا  ــم ينت ــان الشعبية فإنه ــرص الجيش واللج ينت
ــرصون ألنفسهم بل ينترصون  ــوان العدوان فإنهم ال ينت انترص اع
للعدوان  وهناك فرق بني من يقاتل من أجل الخارج املغاير ليحقق 
ــن يقاتل من أجل  ــم وتمزيق أرضه وشعبه وم ــدف العدو بتقسي ه
ــو تحقق هدف  ــوة دولته ول ــزة شعبه وق ــه وكرامة وع ــدة أرض وح
ــح اعوانه فرصة  لكي  ــن ال يمكن ان يمن ــدوان بالنرص عىل اليم الع
يكونوا أحراراً يف دولتهم أو يكون لهم الحق يف بناء وتطوير  شعبهم 
ــة شاملة ألن  ــة أو تحقيق تنمي ــة تعليمية وعلمي ــداث نهض أو إح
ــاء اليمن فقرياً  ــع اسرتاتيجيتهم املتمثلة بإبق ــك يتصادم م كل ذل

وضعيفاً ومتخلفا.
ــا جميع اليمنيني أنا  ــذه الحقائق التي يدركها ويعلم به وامام ه
ــة بموقف يعود  ــل سابقة تاريخي ــاك من سيسج ــىل يقني ان هن ع
ــدوان أو  ــض استمرار الع ــني اما برف ــل اليمني ــري والسالم لك بالخ
ــارك يف رشف الدفاع عن األرض  ــوف يف مواجهة العدوان ليش الوق

والعرض ورشف النرص.

١٠٠٠يوم من الصمود

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــودي اإلماراتي  ــدوان السع ــون الع ــا هذا يك ــزوغ يومن مع ب
ــل إىل األلف يوم ،  ــىل بالدنا الحبيبة اليمن قد وص ــي ع األمريك
1000يوم من العدوان الهمجي  الغاشم  ، 1000يوم من التحالف 
السلويل اللعني الذي تقوده مملكة الرش ويضم قرابة الـ17دولة 
ــار وإهالك  ــراب والدم ــل والخ ــف والقت ــن القص ــوم م ، 1000ي
ــل ، 1000يوم من الزحوفات الفاشلة يف مختلف  الحرث والنس
ــات الداخلية والخارجية ، 1000يوم من الحرب العاملية  الجبه
ــان والحكمة ، 1000يوم عىل الصمت  التي تشن عىل يمن اإليم
ــة اإلماراتية األمريكية  ــدويل واألممي عىل العربدة السعودي ال
ــاح يف اليمن ، 1000يوم من  ــوم عىل الدم اليمني املستب ، 1000ي
ــراف واملواثيق  ــان والطفولة وكافة األع ــاك حقوق اإلنس إنته
ــن التآمر واالنحياز  ــني والقرارات الدولية ، 1000يوم م والقوان
ــاب  ــىل حس ــالد ع ــار للج ــني واالنتص ــل بمكيال ــدويل والكي ال

الضحية .
ــودي  السع ــد  والحق ــرام  ــاب واإلج اإلره ــن  م ــوم  1000ي
اإلماراتي ، 1000يوم من التواطؤ األمريكي القذر والذي تجاوز 
كل الخطوط الحمراء والصفراء والخرضاء وكل ألوان الطيف 
ــازر واملذابح البرشية التي ترتكب  املختلفة ، 1000يوم من املج
ــق النساء واألطفال ، 1000يوم من العهر العربي والدياثة  يف ح
األممية تجاه املظلومية اليمنية ، 1000يوم من الحصار الشامل 
ــربى التي تحاك  ــن املؤامرة الك ــوا ، 1000يوم م ــرا وبحرا وج ب
ــخ والشموخ والحضارة ،  ــىل اليمن األرض واإلنسان والتاري ع
1000يوم من السقوط الذريع واملهني للقيم واألخالق واملبادئ 
ــودي واالنبطاح  ــة واالرتهان للريال السع ــة واإلنساني الدولي

للهيمنة والنفوذ األمريكي عىل حساب اليمن واليمنيني .
ــوري ، 1000يوم عىل  ــوم عىل الصمود اليمني األسط 1000ي
ــال من جيشنا  ــا رجال الرج ــة التي يسطره ــم البطولي املالح
ــة ، 1000يوم عىل  ــزة والكرام ــف جبهات الع ــا يف مختل ولجانن
البأس اليماني الشديد الذي أذاق األعداء كؤوس املنايا والسم 
ــاف ، 1000يوم عىل الثبات والتالحم الشعبي األسطوري  الزع
ــس الطويل ، 1000يوم  ــر الزاوية يف معركة النف ــذي مثل حج ال
ــل  ــر وأذه ــذي أبه ــري ال ــع النظ ــاء املنقط ــوخ واإلب ــىل الشم ع
ــة واألرضار البالغة  ــن التضحيات العظيم ــم ، 1000يوم م العال
ــرر واإلنعتاق من  ــب والوطن يف معركة التح ــي قدمها الشع الت
ــوت الضمري الدويل  ــة ، 1000 يوم من م ــام الوصاية والتبعي نظ
واألممي واإلنساني واملتاجرة به يف سوق النخاسة السعودي 
واإلماراتي ، 1000يوم وقوافل املدد تتقاطر عىل جبهات العزة 
والكرامة من مختلف املحافظات اليمنية دعما وإسنادا لرجال 
ــل رغم الظروف  ــا ولجاننا دونما كلل أو مل ــال من جيشن الرج
ــال مرتبات ، وبال موارد  ــة واألوضاع املريرة ، 1000يوم ب الصعب
ــل صعوباتها  ــة املرحلة بك ــي هو عنوان وسم ــود اليمن والصم

وتعقيداتها ومتغرياتها .
ــدوان ،  ـــ 1000من عمر الع ــوم ال ــد، نبلغ الي ــرص املفي باملخت
ــة العالم  ــدون ثابتون يف مواجه ــد ، صام ــون عىل العه واليمني
الخانع املنافق غري آبه بتخرصات البعض وتهديدات وأراجيف 
ــض اآلخر ، لن تؤثر فيهم زوبعات إعالم قوى العدوان ولن  البع
تفت يف عضدهم ، بل ستزيدهم صمودا وثباتا وشجاعة وإقداما 
ــار حتى يتحقق  ــىل ذات املس ــد باملواصلة والسري ع ــىل وع ، ع
ــدى عليهم ،  ــاده املظلومني املعت ــه به عب ــرص الذي وعد الل الن
ــون املؤامرات  ــان ويفشل ــون يكسبون الره ــوم واليمني 1000ي

وينترصون بفضل الله وتأييده ، والقادم أعظم بإذن الله  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

القدس بني اسرتاتيجية نصر 

اهللا واسرتاتيجية ترامب 

زين العابدين عثمان 
ــرار الرئيس ترامب رغم  ــزال واشنطن ترص عىل تنفيذ ق ال ت
ــم تمايز األخطار املدمرة التي ستنجم  ما به من تداعيات ورغ

عنه .
ــف  ــان ان توظ ــدر اإلمك ــاول ق ــن  تح ــظ ان واشنط فاملالح
ــة إلرسائيل  ــرشق أوسطية خدم ــك ال ــريات الجيوبيلوتي متغ
ــا نحو االنتقال  ــرية ديمغرافيا وتشق طريقه كي تتوسع األخ
ــاء دولة إرسائيل  ــان الضيق" اىل افق أوسع لبن ــن قالب "الكي م
ــك عىل حساب األرايض  ــي ينشدها اليهود منذ 1967م وذل الت

الفلسطينية ،.
ــرث جرأه يف األمر هو قيام ترامب باصدار قرار ليجعل من  األك
ــدوره يعكس صورة متكاملة  ــدس عاصمة إلرسائيل وهذا ب الق
ــم تعد تكرتث  ــة واملستقبلية ل ــات واشنطن الحالي ــأن سياس ب
ملباحثات السالم أو غريه ولن تتوقف حتى ترى دولة إرسائيل 
ــة الفلسطينية كره من كره وريض ومن  قائمة عىل حطام الدول

ريض .
ــدى املقاومة  ــار الحرب العسكرية ل ــذا األمر يصبح خي وبه
ــاوالت املفاوضات  ــون ط ــري ك ــار األخ ــو الخي ــة ه الفلسطيني
ــوى االذالل والتهشيم  ــا اي نتائج س ــد فيه ــد اغلقت ولم يع ق
السيايس وتقديم املزيد من التنازالت، سيما وان هناك تعاطياً 
ــة وباملقدمة السعودية  ــس من األنظمة العربي باالتجاه املعاك
ــر ويرى فيه  ــل أو بآخ ــرار ترامب بشك ــا يبارك ق ــارات م واإلم

منطلقا نحو السالم مع إرسائيل.
ــي ستشعلها  ــة التحرير الت ــرتاب معرك ــن اق ــث ع يف الحدي
ــارة إىل أن  ــد  تجدر اإلش ــدا أو بعد غ ــة غ ــة الفلسطيني املقاوم
األمني العام لحزب الله السيد نرص الله يف خطابه األخري اعلن 
ــة بكل الوسائل  ــم املقاومة الفلسطيني ــداده الكامل لدع استع
ــة والرشق  ــى بقاع املنطق ــة يف شت ــة فصائل املقاوم ــا كاف ودع
ــط اىل عقد اجتماع طارئ للتنسيق ووضع اسرتاتيجية  األوس
عسكرية متكاملة األطراف لتكون رديفا للمقاومة الفلسطينية 
ــرب املقبلة ضد  ــر الح ــل. وبمعنى آخ ــد إرسائي ــرب ض يف الح
إرسائيل ان وقعت لن تكون محصورة يف جغرافيا فلسطني هذه 
ــوادة فيها ولن تكون  ــا ستمتد لتكون اقليميه ال ه ــرة ،بل انه امل
ــة الفلسطينية وحيدة يف خنادق التماس مع الصهاينة  املقاوم
ــارش  ملقاتيل محور  ــري مب ــل مبارش وغ ــون هناك تدخ ــل سيك ب

املقاومة اإلسالمية جنبا اىل جنب مع الفلسطينيني .
ــد إرسائيل ان اطلق  ــأن الحرب ض ــا عىل علم مسبق ب أمريك
ــون دول محور  ــل املعنى ك ــون اقليمية بك ــي ستك ــا فه لجامه
ــي الفصائل  ــن وباق ــا اليم ــران سوري ــه إي ــزب الل ــة ح املقاوم

باملنطقة ستنخرط فيها طال الزمن أو قرص.
ــاول ان تضع اسرتاتيجية معاكسة الحتواء دول هذا  لذا تح
ــا إدارة ترامب وصادق  ــذا االسرتاتيجية قد رسمته املحور وه

عليها الكونجرس وهي كالتايل:
ــران  ــو  إي ــات نح ــار واالتهام ــه األنظ ــه توجي أوال: توجي

وتحميلها املسؤولية الكاملة امام املجتمع الدويل.
ــا التي كان  ــع مباحثات السالم يف سوري ــا: إفشال جمي ثاني
ــا جنيف 8 والذي خرج اليوم دون أي نتائج تذكر بهدف  آخره

إبقاء األزمة السورية راهنة اىل اجل غري مسمى.
ــا: السيناريو الذي يقوم عىل أساس اتهام إيران بتزويد  ثالث
ــرضب العاصمة الرياض،  ــني بالصواريخ الباليستية ل الحوثي
ــك من اجل اطالة امد الحرب واألزمة االقتصادية يف اليمن  وذل
بغية استنزاف الحوثيني الذي يشكلون قوة اسرتاتيجية مهمة 

يف محور املقاومة .
رابعا: قيام واشنطن بتشكيل تحالف عربي أوروبي إرسائييل 
ــدرع الحصني لسياسات  ــران وذلك من اجل ان يكون ال ضد إي
ــة اإلرسائيلية الذي  ــرشوع بناء الدول ــا االستثمارية وم أمريك

سيبنى عىل نار هادئة .
يف األخري تكون جملة املخرجات النهائية لكل هذه املتغريات 
ــرب متوقعة ستكون  ــة ماثلة امام باب اندالع ح الجيوسياسي
ــل ستدفع  ــان اإلرسائييل  وباملقاب ــخ الكي ــف يف تاري هي األعن
أمريكا وحلفاؤها العرب وغريهم اثمانا باهظة كونها ستفشل 
ــات املنطقة بسياسة  ــا جراء التعاطي مع أزم يف اسرتاتيجيته

صب الزيت عىل النار .
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