
توقعات باستمرار ا�جواء الباردة وتكون الصقيعتوقعات باستمرار ا�جواء الباردة وتكون الصقيع
صنعاء / سبأ

أكد املركز الوطني لألرصاد أن معظم املناطق الجبلية والصحاري وأجزاء من الهضاب الداخلية 
ال تزال متأثرة بالكتلة الهوائية الباردة مصدرها شمال وشمال غرب شبه الجزيرة العربية.

ــتمرار األجواء الباردة وشديدة الربودة يف تلك املناطق واحتمال  وتوقع املركز يف نرشة له أمس اس
ــاعات الليل  ــار، البيضاء خالل س ــاء، ذم ــات عمران، صنع ــن محافظ ــع عىل أجزاء م ــون الصقي تك

والصباح الباكر خالل الـ 24 ساعة القادمة.
ــن من التدني  ــذر املركز املواطنني يف املحافظات املذكورة وخاصة األطفال واملرىض وكبار الس وح
ــع حفاظا عىل  ــاذ االحتياطات من الصقي ــىل املزارعني اتخ ــدداً ع ــات الحرارة الصغرى، مش يف درج

محاصيلهم الزراعية.
ــاح اليوم يف محافظة  ــجلت أقل درجة حرارة صب ــز إىل أن محطات الرصد الجوي س ــار املرك وأش

عمران 6ر4 تحت الصفر ويف محافظة ذمار درجة تحت الصفر.

حملة تغريدات كشفت خسائر العدوان في حملة تغريدات كشفت خسائر العدوان في ٢٠١٧٢٠١٧  

/  
ــن  م ــة  الثامن ــاعة  الس ــت  انطلق
ــدات كربى  ــاء أمس حملة تغري مس
ــرز  أب ــام  واألرق ــورة  بالص ــفت  كش
ــىل اليمن  ــدوان ع ــائر قوى الع خس

وأقوى عمليات التنكيل خالل العام 
ــه  ــرع خالل ــام تج ــايض 2017م ع امل
ــد التنكيل وأفدح  الغزاة واملرتزقة أش
الخسائر باألرواح واآلليات براً وجواً 

وبحراً.

توفير البطاقات الشخصية لمواطني سقطرىتوفير البطاقات الشخصية لمواطني سقطرى

"برواز دبي" أكبر مبنى مسروق في التاريخ"برواز دبي" أكبر مبنى مسروق في التاريخ
ــفت صحيفة الغارديان الربيطانية  كش
ــم "برواز دبي"، الذي تم تدشينه  أن مجس
ــرواز يف  ــام 2018 بوصفه أكرب ب ــع الع مطل
ــم، يمكن أن يضاف له لقب أكرب مبنى  العال

مرسوق عرب التاريخ.
وفجرت الصحيفة الربيطانية فضيحة 
ــا قالت إن املبنى  ــن العيار الثقيل؛ عندم م
يعود بتصميمه إىل مصمم مكسيكي سبق 
ــابقة  ــذا العمل ضمن مس ــدم به ــه أن تق ل
أقيمت يف العام 2008 لتصميم هيكل يعزز 
ــاز العمل  ــي، حيث ف ــد لدب ــه الجدي الوج

ــذ التصميم بعد  ــم تنفي ــابقة ولكن ت باملس
ــة الجائزة، وبعد أن رفض املصمم  دفع قيم
التنازل عن حقوق امللكية الخاصة بعمله، 
ــأت اإلمارات إىل رشكة  طبقاً للقوانني، ولج
دون  ــم  التصمي ــذ  بتنفي ــت  قام ــذة،  منف

الرجوع للمهندس صاحب العمل.
يقول أدوار كالريس، محامي املهندس 
دونيس يف نيويورك، إنه تم التقدم بدعوى 
ــن املهندس إىل املحكمة االتحادية  نيابة ع
األمريكية العام املايض، ولكن دون جدوى.

  / مصطفى املنترص
ــني  اليم ــه  أدائ ــد  بع
ــش محافظ  ــتورية ناق الدس
ــعد  س ــم  هاش ــقطرى  س
السقطري، أمس ،مع  القائم 
ــة  مصلح ــس  رئي ــال  بأعم
األحوال املدنية اللواء محمد 
ــن القضايا  ــم جملة م الحاك
ــا  ــة أبرزه ــرثة باملحافظ املتع
ــة  ــرع مصلح ــق بف ــا يتعل م

األحوال املدنية باملحافظة .
ــود  ــقطري الجه ــن الس ــاء ثم ويف اللق
ــوال املدنية  يف  ــي تبذلها مصلحة األح الت
ــم والذي  ــواء محمد الحاك ــادة الل ــل قي ظ
ــة املواطنني  ــارى جهده يف خدم يبذل قص
ــة  ــاء محافظ ــوص أبن ــه الخص ــىل وج وع

سقطرى.

ــال  بأعم ــم  القائ ــه  ووج
ــداد  إع ــة  برسع ــة   املصلح
ــمائة  وخمس ألف  ــز  وتجهي
ــة  كدفع ــخصية  ش ــة  بطاق
ــم  ــة يت ــاء املحافظ أوىل ألبن
ــة  املحافظ إىل  ــالها  إرس
ــليمها إىل النقيب نذير  وتس
ــر فرع  ــنان مدي نارص بن س

األحوال املدنية باملحافظة.
ــد  محم ــواء  الل ــد  وأك
ــة  املصلح أن  ــم   الحاك
ستعمل عىل تذليل كافة الصعوبات التي 
ــقطرى وعىل وجه  ــة س ــا محافظ تواجهه
ــخصية الخاصة  الخصوص البطائق الش
بمواطني محافظة سقطرى مشرياً إىل أن 
ــليم  ألف وخمسمائة  املصلحة بصدد تس
ــبوع  ــة أوىل األس ــخصية  كدفع ــة ش بطاق

املقبل .

سعوديون يحتجون على رفع اسعار البنزين بفيديوهات ساخرةسعوديون يحتجون على رفع اسعار البنزين بفيديوهات ساخرة
لجأ مغردون سعوديون عرب موقع التواصل 
ــات  فيديوه ــرش  ن إىل  ــرت"،  "توي ــي  االجتماع
ــع الحكومة  ــىل رف ــا منهم ع ــاخرة احتجاج س

أسعار البنزين.
ــة  ــات مضمن ــعوديني تعليق ــرش آالف س ون
ــة،  ــة االقتصادي ــن الحال ــرب ع ــات تع بفيديوه
واألوضاع املعيشية الصعبة املقبلني عليها بعد 

رفع البنزين إىل ما يقرب الضعف.
ــن الفيديوهات من لقطات  وجاءت الكثري م
قديمة بمسلسل "طاش ما طاش"، وأخرى من 

أفالم مرصية.

ــاءل آخرون عن سقف االحتجاج  فيما تس
ــيقترص عىل  ــعودي، وهل س ــدى املواطن الس ل
نرش النكات والتعليقات الطريفة عىل "تويرت".

وبحسب مغردين، فإن الحكومة "تستغفل" 
ــابات املواطن، حيث  ــرب برامج حس املواطنني ع
ــدة للمواطنني مقارنة  ــم رصف مبالغ زهي إنه يت

بالرضائب وفروقات األسعار الجديدة.
ــار إىل أن الحكومة السعودية قررت رفع  يش
ــام الجديد 2018  ــعار البنزين بداية من الع أس

بنسب تراوحت بني 82 باملائة و126 باملائة.

ومضةومضة

معــاذ الجنـيد
كتائب الُبشرىكتائب الُبشرى

إىل أولئَك الذين كلما َملَعت عيونهم .. أمطرتناإىل أولئَك الذين كلما َملَعت عيونهم .. أمطرتنا ُس ُسحُب حُب 
الُبشرى .. جنود وأبطال اإلعالم الحريب :الُبشرى .. جنود وأبطال اإلعالم الحريب :

أَرسى ومن   .. أوحى  من  ُسبحان 
ــرشى ــبُ ال بــكــتــائــِب   .. ـــا  ن ـــدَّ وأَم

انكشفت ــُه  ــاتُ آي ِبــهــم   .. ــٌد  ــن ُج
صــربا ـــْت  ـــَرَغ وأف  .. للمؤمنني 

مــعــركــٍة لــُكــلِّ   .. ــــبــــاِرزون  ال
ـــوَن عــيــونــهــم جــمــرا ـــاِذف ـــق ال

َسَجدت  .. مشاِهداً  الساِطعوَن 
ُشكرا وسبَّحت   .. القلوُب  منها 

ُمقتَِحٌم  ( الُكورنيت   ) أطلََق  إن 
مجرى وعيونُهم   .. ــدى  املَ فُهُم 

ـــُف طــائــرٍة أل  .. أمــطــَرتــُهــم  ــو  ل
ـــَربا ِش  .. ــزحــزحــوا  ــت ي مل  ـــاهلل  ب

ــرضوا ح إن  الــجــبــهــاُت  تــتــكــلَّــُم 
ُعــمــرا  .. ــقــٍة  ــي دق كـــلُّ  ــرُي  ــص وت

*   *   *   
ألــويــًة ــلُّ  ــت ــح ت  .. ـــا  ـــن ـــداُم أق

القرصا بها  نَسفوا   .. عدساتُُهم 
وُهْم  .. املُعتدين  جيوَش  ــردي  نُ

قَهرا  .. ــدا  ــِع ال ــنــَة  فــراِع أردوا 
طلقتُنا  ( ــرامــز  اإلب  ) تستهِدُف 

(  ... اإلبــرا   ) مصانَِع  يستهِدفوَن 
ــُخ الــتــي عـــَربَْت ــواري ــص ــُم ال ــُه ف

ِدوَل الخليج .. وزلَزلت ( إرسا ... )
قذائُفُهم  .. بأمريكا  وغــــَدْت 

ـــرا ُذع  .. نــفــســيــاتــهــا  ــاُح  ــت ــج ت
ــٌة ــق ــوثَّ ُم  .. ــْم  ــه ِب املُــعــجــزاُت 

ِسحرا وظنَّها   .. ــعــدوُّ  ال ــَت  ــِه بُ
ــاً ــَدث بــــوا َح مــن كــل ِشـــٍرب .. َرسَّ

ِذكــرا ــوا  ــدث أح  .. قــلــٍب  ــل  ك يف 
ِبهم املــؤمــنــني  صــــدوُر  تـُـشــفــى 

( الصحرا  تحالِف   ) وجُه  ويسوُء 

*   *   *      
َحَملْت ُمرَسٌل   .. ــَل“  ”املُــراِس إن 

ــربى ــُك ال ــــِه  ربِّ آيــــَة   .. ـــاُه  ـــفَّ كَ

عيل أحمد جاحز
يوميات الثورة

هل اكتمل رسم المثلث هل اكتمل رسم المثلث 
المؤسسي اآلن ؟المؤسسي اآلن ؟

ربما أن عصابة الخيانة والفتنة كانت تشكل حمال ثقيال على 
كاهل السلطات والقيادة السياسية جعل خطواتها وتحركاتها 
والظروف  التحديات  مواكبة  عن  جدا  ومتأخرة  بطيئة 
المتسارعة  والمتغيرات  المتتالية  والمؤامرات  االستثنائية 
التي يواجهها اليمن أرضا وإنسانا ، وبالتالي فإن القضاء على 
تلك العصابة جعل القيادة السياسية تشعر بالتخفف من تلك 
األعباء ، ولعل هذا هو سر القرارات الجمهورية والرئاسية التي 

فاجأت الشارع اليمني أول امس .
الحكومة  في  تعديالت  بين  تنوعت  التي  القرارات  تلك 
وتغييرات في مواقع حساسة على رأس أهم مؤسسات الدولة 
افتتح بها  ، تعد خطوة استراتيجية  القيادي  وداخل هيكلها 
العام الجديد 2018م ، لتحمل رسائل عدة أبرزها االيحاء بأن 
الذي  الثوري  التاريخ  دفتر  في  ستفتح  جديدة  صفحة  ثمة 

يسطره اليمنيون .
وكبيرة  جريئة  كخطوة  القرارات  عن  هنا  نتحدث  طبعا 
اختيار  صوابية  مدى  عن  النظر  بصرف  المبدأ،  حيث  من 
ومدى  الشخصيات  اختيار  على  فالحكم   ، الشخصيات 
صوابيته سيبقى متروكا للتجربة التي ال يمكن أن يخبئها عنا 

الميدان وال يتستر عليها الواقع .
شعبيا  أمال  تشكل  كانت  هذه  مثل  قرارات  أن  الواضح  من 
ضحية  وقع  قد  الشارع  كان  واقعيين  نكون  ولكي  منتظرا، 
االحباط واليأس في حصول تغييرات من هذا النوع أو باالصح 
من اتخاذ خطوات جريئة تعصف برؤساء مؤسسات حساسة 
رئاسة  ومكتب  والمحاسبة  للرقابة  المركزي  الجهاز  مثل 
الجمهورية ووزارة المالية وغيرها ، سيما وأن قرارات أخرى 
مشابهة كانت قد سبقتها واعتبرها الشارع ناقصة مثل مجلس 

القضاء والنيابة العامة .
نستطيع اآلن أن نقول اكتملت أضالع مثلث العمل المؤسسي 
 ، الرقابية  المؤسسات   ، الحكومية  المؤسسات   : في  المتمثلة 

المؤسسات القضائية .
الفاعلة  الحقيقية  العالقة  تفعيل  يجري  ان  فقط  يتبقى 
نتائج  لتثمر  الثالثة  االضالع  هذه  بين  والمنتجة  والمؤثرة 
يلمسها الشارع ويشعر بالتغيير سواء ما يمس مصلحة الفرد 
و وضعه الخاص أو ما يخص مصلحة الدولة ووضع البلد على 

كل الصعد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعسكريا .
السياسية  القيادة  ثقة  منحوا  الذين  يعرف  أن  المهم  من 
 ، عاتقهم  على  الملقاة  الكبيرة  المسؤولية  حجم  والثورية 
ويدركوا ان هذه الثقة ليست مكسبا بل تكليفا ثقيال المغرم فيه 
هو عنوان المرحلة وال مجال في هذا المسار للبحث عن مغانم 
على   " الفهنة   " و  لالسترخاء  وال  المسؤولية  من  للهروب  وال 

حساب المسؤولية والمرجو منهم .
تعيين  هو  القرارات  تلك  في  قراءته  يمكن  ما  أهم  لعل 
ذات  قرارات  أنها  باعتبار   ، المحتلة  للمحافظات  محافظين 
عن  ستفصح  استراتيجية  ومفاعيل  جيوسياسية  أبعاد 
نفسها في قابل االيام وسيلمسها المحتل قبل أي طرف آخر 
في الداخل ، إضافة الى كونها تحمل رسائل وحدوية بليغة 
تتناغم مع الرؤية الوطنية والحرص الدولي على وحدة اليمن 
والوحدة  بالشرعية  يتغنون  من  وستحرج   ، أراضيه  وسالمة 

وهم ينفذون على االرض مشاريع تفتيت وتقسيم .
وفي المجمل ، يمكن أن تقرأ هذه القرارات في سياق التطورات 

في مسار العدوان على اليمن داخليا وخارجيا بشكل عام .
لتستهدف  صنعاء  سلطات  قيادة  قرارات  تأتي  حين  وفي 
الفساد وترتب المؤسسات وتبني جهازا اداريا مؤسسيا الغرض 
منه التخفيف على الشعب اليمني من أعباء الحصار والعدوان، 
تصدر قيادة العدوان المتمثلة في السعودية قرارات تقشفية 
على  وتجبره  المملكة  في  المواطن  تستهدف  سعرية  وجرعا 
االسهام القسري في دفع كلفة خسائر حرب تشنها المملكة 
وتنفق عليها بترف من أموال شعبها دون فائدة سوى إرضاء 

نزوات قيادتها انطالقا من أحقادها على اليمن .
وفق الله الجميع لما فيه الصالح العام ، وحفظ اليمن وأهله 

ونصر جيشه ولجانه وسدد خطى قيادته الحكيمة .

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير ALTHAWRAHالثــــورة

Alahnomi1@gmail.com 
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مشهدمشهد

 عيل حسني

٢وآل سعوداليمن 
وصية امللك عبدالعزيز 

وبندقيته!
الجزء الثالث

لم  الرياض،  في  الحاكمة  السعودية  لم النخبة  الرياض،  في  الحاكمة  السعودية  النخبة 
وقيم  معاصر  سياق  ضمن  بالتحول،  وقيم تفكر  معاصر  سياق  ضمن  بالتحول،  تفكر 
مناقشة  تجرب  لم  مثال؛  فهي  حديثة.  مناقشة عالمية  تجرب  لم  مثال؛  فهي  حديثة.  عالمية 
أية مشاريع اصالحات سياسية تنتقل بنظامها أية مشاريع اصالحات سياسية تنتقل بنظامها 
وتشجع  دستورية،  ملكية  الى  وتشجع السياسي  دستورية،  ملكية  الى  السياسي 
مجتمعها على االنفتاح التدريجي على العصر. مجتمعها على االنفتاح التدريجي على العصر. 
وتمارس  تحكم،  الدين  رجال  سلطة  ظلت  وتمارس بل  تحكم،  الدين  رجال  سلطة  ظلت  بل 
هيئة األمر بـ"المعروف والنهي عن المنكر" دور هيئة األمر بـ"المعروف والنهي عن المنكر" دور 
خصوصيات  على  االخالقية  والرقابة  خصوصيات الشرطة  على  االخالقية  والرقابة  الشرطة 
عبارة  صارت  المساجد  ان  كما  عبارة المواطنين.  صارت  المساجد  ان  كما  المواطنين. 
الحكم،  نظام  أما  التطرف.  لنشر  مدارس  الحكم، عن  نظام  أما  التطرف.  لنشر  مدارس  عن 
أمير  بين  القديم  باالتفاق  ملتزما  ظل  أمير فقد  بين  القديم  باالتفاق  ملتزما  ظل  فقد 
الدرعية األول محمد بن سعود، والشيخ محمد الدرعية األول محمد بن سعود، والشيخ محمد 
السلطة  لألول  السلطة ،  لألول   ،17451745 سنة  عبدالوهاب  سنة ابن  عبدالوهاب  ابن 
عصر  جاء  وهكذا  الدينية.  وللثاني  عصر السياسية  جاء  وهكذا  الدينية.  وللثاني  السياسية 
النفط  وعصر  االمبراطوريات  وعصر  النفط الثورات  وعصر  االمبراطوريات  وعصر  الثورات 
الحاكمة  السعودية  والعائلة  العولمة،  الحاكمة وجاءت  السعودية  والعائلة  العولمة،  وجاءت 

حبيسة مفاهيم وأفكار رجعية قديمة. حبيسة مفاهيم وأفكار رجعية قديمة. 
تبدو المملكة اليوم أمام وضع مفاجئ ومتغيرات تبدو المملكة اليوم أمام وضع مفاجئ ومتغيرات 
العولمة  حقائق  إنها  منها؛  مفر  ال  العولمة جديدة  حقائق  إنها  منها؛  مفر  ال  جديدة 

واستحقاقات هذا العصر وقيمه الثقافية. واستحقاقات هذا العصر وقيمه الثقافية. 
هذه  الى  بالنظر  والمملكة،  اليمن  هذه تفصل  الى  بالنظر  والمملكة،  اليمن  تفصل 
فجوة   ، والثقافية  السياسية  فجوة االستحقاقات   ، والثقافية  السياسية  االستحقاقات 
وحروبها  مشاكلها  في  الفقيرة  فاليمن  وحروبها كبيرة،  مشاكلها  في  الفقيرة  فاليمن  كبيرة، 
التحول  "مرحلة  تعبر  أنها  تعي  التحول وصخبها،  "مرحلة  تعبر  أنها  تعي  وصخبها، 
وتلك  بعد.  تبدأ  لم  الغنية  والمملكة   ، وتلك الحرج"  بعد.  تبدأ  لم  الغنية  والمملكة   ، الحرج" 
إحدى أكثر المشكالت واألزمات الحقيقية التي إحدى أكثر المشكالت واألزمات الحقيقية التي 
وتهزه  السعودي،  المجتمع  بنية  تماسك  وتهزه تهدد  السعودي،  المجتمع  بنية  تماسك  تهدد 

من األعماق. من األعماق. 
ثروة  تمتلك  السعودية،  العربية  كانت  ثروة ولئن  تمتلك  السعودية،  العربية  كانت  ولئن 
دول  مع  مصيرية  سياسية  وعالقات  دول طائلة  مع  مصيرية  سياسية  وعالقات  طائلة 
القوة  مفاهيم  فإن  كبرى،  رأسمالية  القوة وقوى  مفاهيم  فإن  كبرى،  رأسمالية  وقوى 
والثروة قد تبدلت. فلم تعد طائرات الـوالثروة قد تبدلت. فلم تعد طائرات الـf16f16 ، قوة  ، قوة 
اليمن  ان  كما  بسرعة.  يتغير  عالم  في  اليمن فتاكة  ان  كما  بسرعة.  يتغير  عالم  في  فتاكة 
اآلن، بأحزابها ومجتمعها المدني ومكتسباتها اآلن، بأحزابها ومجتمعها المدني ومكتسباتها 
العالمي،  وانفتاحها  والدستورية،  العالمي، السياسية  وانفتاحها  والدستورية،  السياسية 
القديمة  للحسابات  بالنسبة  فقيرة،  القديمة ليست  للحسابات  بالنسبة  فقيرة،  ليست 
السالح  لمعادلة:  الكالسيكية،  السالح والمفاهيم  لمعادلة:  الكالسيكية،  والمفاهيم 

والمال.والمال.
األسلحة،  شراء  خالل  من  الرياض  األسلحة، تواصل  شراء  خالل  من  الرياض  تواصل 

شراء المواقف، بينما تؤكد اليمن على عناصر شراء المواقف، بينما تؤكد اليمن على عناصر 
بفعل  اليمن،  اكتسبتها  التي  الجديدة،  بفعل القوة  اليمن،  اكتسبتها  التي  الجديدة،  القوة 
تتراكم  القيم  هذه  والتزال  المتراكمة،  تتراكم تحوالتها  القيم  هذه  والتزال  المتراكمة،  تحوالتها 
تشهدها  التي  والحرائق  الحرب  رغم  تشهدها وتتعزز،  التي  والحرائق  الحرب  رغم  وتتعزز، 

عديد من الدول في الشرق االوسط.عديد من الدول في الشرق االوسط.
 تبدو صنعاء متفوقة على الرياض بهذه النقاط  تبدو صنعاء متفوقة على الرياض بهذه النقاط 
، التي تفتقر اليها اكبر دولة مصدرة للطاقة في ، التي تفتقر اليها اكبر دولة مصدرة للطاقة في 
بالقيم الجديدة؛ الصحافة  الناس  بالقيم الجديدة؛ الصحافة العالم: وعي  الناس  العالم: وعي 
حقوق  والمدنية،  السياسية  الحريات  حقوق الحرة،  والمدنية،  السياسية  الحريات  الحرة، 
السياسات  نقد  السياسية،  ومشاركتها  السياسات المرأة  نقد  السياسية،  ومشاركتها  المرأة 
والفعاليات  االعتصامات  وحرية  والفعاليات الحكومية،  االعتصامات  وحرية  الحكومية، 
المدنية، المكتسبات القانونية للمواطنين على المدنية، المكتسبات القانونية للمواطنين على 
الترشح لرئاسة  الترشح لرئاسة صعيد الحقوق الطبيعية: حق  صعيد الحقوق الطبيعية: حق 
الدولة وحق انتقاد المسؤولين الحكوميين بما الدولة وحق انتقاد المسؤولين الحكوميين بما 
االحزاب  تشكيل  حق  الجمهورية،  رئيس  االحزاب فيهم  تشكيل  حق  الجمهورية،  رئيس  فيهم 
السياسية واالتحادات والمنظمات والجمعيات السياسية واالتحادات والمنظمات والجمعيات 
والطفل..  للمرأة  السياسية  الحقوق  والطفل.. المدنية،  للمرأة  السياسية  الحقوق  المدنية، 
وغيرها من عناصر وشروط تحول المجتمعات.  وغيرها من عناصر وشروط تحول المجتمعات.  
الدولة  فإن  الجديدة،  القوة  حقائق  الدولة امام  فإن  الجديدة،  القوة  حقائق  امام 
"هيئة  الى  تحتكم  التزال  التي  "هيئة السعودية،  الى  تحتكم  التزال  التي  السعودية، 
 ، خائفة  تبدو  ملوكها،   اختيار  في  ، البيعة"،  خائفة  تبدو  ملوكها،   اختيار  في  البيعة"، 
يضج  الذي  الجار  هذا  من  خائفة  يضج بالفعل.  الذي  الجار  هذا  من  خائفة  بالفعل. 

بالحيوية والحركة، خلف تاللها الجنوبية.بالحيوية والحركة، خلف تاللها الجنوبية.
شبه  لسكان  الديمغرافي،  القلب  هي  شبه "اليمن"،  لسكان  الديمغرافي،  القلب  هي  "اليمن"، 
كابالن".  لـ"روبرت  وفقا  العربية،  كابالن". الجزيرة  لـ"روبرت  وفقا  العربية،  الجزيرة 
الراحل،  الملك  وصية  تضمنته،  الذي  الراحل، والخوف  الملك  وصية  تضمنته،  الذي  والخوف 
صار مبدأ أصيال من مبادئ السياسة الخارجية صار مبدأ أصيال من مبادئ السياسة الخارجية 
السعودية، تجاه جارها الجنوبي. ولم تعد اليمن السعودية، تجاه جارها الجنوبي. ولم تعد اليمن 
معنية بارتدادات هذه "الهواجس الخائفة"، بل معنية بارتدادات هذه "الهواجس الخائفة"، بل 
العالم كله بات معنيا بهذا البلد الذي ال يريد أن العالم كله بات معنيا بهذا البلد الذي ال يريد أن 

يتحول: العربية السعودية.يتحول: العربية السعودية.
وجد  التبلور،  حديث  سياسي  لكيان  وجد بالنسبة  التبلور،  حديث  سياسي  لكيان  بالنسبة 

وممتدا  "كعبة"،  بجوار  مستلقيا  سريعا،  وممتدا ذاته  "كعبة"،  بجوار  مستلقيا  سريعا،  ذاته 
االطراف،  مترامية  صحراوية  مساحات  االطراف، فوق  مترامية  صحراوية  مساحات  فوق 
وسهوب وثروة نفطية ضخمة، فإن فرضية هذا وسهوب وثروة نفطية ضخمة، فإن فرضية هذا 
"الخوف"، تبدو منطقية ، ليس فقط في زمنها "الخوف"، تبدو منطقية ، ليس فقط في زمنها 
الرأسمالية  والقوى  المصالح  وبحسابات  الرأسمالية ،  والقوى  المصالح  وبحسابات   ،
سيكولوجيا  ناحية  من  أيضا  ولكن  سيكولوجيا الكبرى،  ناحية  من  أيضا  ولكن  الكبرى، 

التأريخ: عقدة النقص الحضارية.التأريخ: عقدة النقص الحضارية.
فاليمن، كهوية سياسية وكمكان وكأمة وتأريخ، فاليمن، كهوية سياسية وكمكان وكأمة وتأريخ، 
هي أرض سبأ ومعين وذو ريدان ، وحمير، وهي هي أرض سبأ ومعين وذو ريدان ، وحمير، وهي 
االغريق،  كتب  في  السعيدة،  العربية  االغريق، أرض  كتب  في  السعيدة،  العربية  أرض 
الجبال  وتلك  والوديان،  القديمة  المدن  الجبال وهي  وتلك  والوديان،  القديمة  المدن  وهي 
الشاهقة التي ال تزال تحتفظ باألصول األولى الشاهقة التي ال تزال تحتفظ باألصول األولى 
أيضا،  وهم  العتيقة.  وجذورهم  العرب،  أيضا، لبدايات  وهم  العتيقة.  وجذورهم  العرب،  لبدايات 
أي الشعب اليمني، أهل بأس وحرب، فاالتراك أي الشعب اليمني، أهل بأس وحرب، فاالتراك 
الهند  هضبة  وعبروا  أوروبا  طوعوا  الهند الذين  هضبة  وعبروا  أوروبا  طوعوا  الذين 
من  بأنفسهم  يلقون  كانوا  الصين،  الى  من وصوال  بأنفسهم  يلقون  كانوا  الصين،  الى  وصوال 
شواهق الحيود اليمنية، هربا من بنادق ومعاول شواهق الحيود اليمنية، هربا من بنادق ومعاول 

المواطنين. المواطنين. 
المؤكد اليوم ان اليمن الفقير، ال يمكنه التفريط المؤكد اليوم ان اليمن الفقير، ال يمكنه التفريط 
وفي  والثقافية  السياسية  مكتسباته  وفي في  والثقافية  السياسية  مكتسباته  في 
الجمهوري،  ونظامه  وحدته،  الوطنية:  الجمهوري، ثوابته  ونظامه  وحدته،  الوطنية:  ثوابته 
وجملة  السياسية  والتعددية  وجملة الديمقراطية  السياسية  والتعددية  الديمقراطية 
وحقوق  المكتسبة  السياسية  وحقوق الحقوق  المكتسبة  السياسية  الحقوق 
مشوار  طول  على  انجزها  التي  مشوار المواطنة،  طول  على  انجزها  التي  المواطنة، 
بها،  المساس  صار  قيم  وتلك  الطويل.  بها، كفاحه  المساس  صار  قيم  وتلك  الطويل.  كفاحه 
مستوى  في  اليمنيين،  للمواطنين  مستوى بالنسبة  في  اليمنيين،  للمواطنين  بالنسبة 
األوطان.  وسيادة  الشخصية  بالكرامة  األوطان. المس  وسيادة  الشخصية  بالكرامة  المس 
وهي كذلك، بالنسبة لتلك الشعوب واألمم التي وهي كذلك، بالنسبة لتلك الشعوب واألمم التي 
نضال  بعد  الحرج"،  "التحول  مرحلة  نضال اجتازت  بعد  الحرج"،  "التحول  مرحلة  اجتازت 
مماثلة:  وتحديات  ونزاعات  وحروب  مماثلة: طويل  وتحديات  ونزاعات  وحروب  طويل 
من  وسواها،  والهنود  واأللمان  من كالمكسيك،  وسواها،  والهنود  واأللمان  كالمكسيك، 

التجارب االنسانية. التجارب االنسانية. 

ــَرْت ــَف َح طـَـلــَقــٌة   .. َر  املُــَصــوِّ إنَّ 
ا َحــرَّ تــزل  ومل   .. ــاِه  ــب ــِج ال كــلَّ 

غايتُه الــنــاِر  يف   .. ــــامً  راِس ــا  ي
الحمرا عينَك  عليهم  ْب  ــــوِّ َص

ســوأتــهــا اآلالُت  واَرِت  كـــم 
ــهــرا ــْت ُع ــَف ــشَّ ــَك ومبــقــلــتــيــَك ت

دوا“ .. فِجئَت ِبهم رَت من ”َرشَ َصوَّ
!! أرسى   .. ُهروبهم  رغم  للناِس 

نـُـِظــَمــْت كقصيدٍة   .. ــم  ــُه ــال أرت
ــا نـــرثا ــه ــت ــذب ــع ــت لـــكـــنـــَك اس

ــٍة ــي ــاف ـــري ق ـــن غ ـــا م ـــه ـــَرشتَ ون
ــَرا ــق تُ ال  األوزان  ــورَة  ــس ــك م

خــامتــٍة ـــلِّ  ك يف   .. حـــــاِرضاً  يــا 
(  ... ِعـــزرا   ) ــَع  م ــٌك  ــلَ َم ــُه  ــأنَّ وك

اقرتبت كلام   .. ـــادي  األع ُســفــُن 
البحرا أشِعِل   .. ِشبَاكَك  دَخلَْت 

ــــق فـــديـــتـُــَك كــــلَّ بــارجــٍة وثِّ
كرسا ظهرها   ( املُناسُب   ) كــَرس 

لِتُخِرجَها  .. لها  ــَك  يــدي ــت  ــبِّ ثَ
ــًة أُخـــرى )) ــوٍء آي (( مــن غــري س

*   *   *   
ملحمٌة  .. الـــحـــريبُّ  ــا  ــن ــالُم إع

ُصغرى  .. ــا  ــه دون املــالحــم  ــلُّ  ك
بــطــولــٍة حــَدثــْت لــكــلِّ   .. ُحـــزين 

ِحربا ـــَزَوْت  ان ثــمَّ   .. دونكم  من 
حــاِصــلــٌة  .. الـــعـــدوان  ــُم  فــهــزائ

ــَرا ــك نَ  .. ِبــُكــم  ــدو  ــغ ت لكنها 
زعموا الـــذي  الــصــنــاعــات  فــخــُر 

فخرا بــعــدكــم  ــعــرف  ي عـــاد  ــا  م
ــٍة ــارج ب ــم  ــي ــرم ت ـــوا  ـــاول ح إن 

ــرا ده حريُقها  يعيُش  فــِبــُكــم 
ــرٍة ــائ ط إســـقـــاط  ـــروا  ـــك أن أو 

ــرتى ــلُّ ســقــوطــهــا ي ــظ مــنــكــم ي
يــدكُــْم مــن  كالحسناِت  ـــوُت  امل

ــاً عــرشا ــف ــضــاَع يـــأيت الـــغـــزاَة ُم
ــم ــدكُ ــواع ـــــُه عـــىل س صـــىل اإلل

ــرا ــه صـــىل عـــىل أرواحــــكــــم طُ
جبهتُكم شـــهـــداء  عـــىل  صـــىل 

ــا جــرسا ــن وا ل بــقــلــوبــهــم َمــــــدُّ
ــهــم شــَفــقــاً ــائ ــدم ــوا ب ــل ــّك ــش وت

فــجــرا لــبــالدنــا  يـــبـــُزغـــوا  يك 
*   *  *   

ـــاَمً فَ إنَّ   .. الـــحـــريبُّ  ــا  ــن إعــالم
ِشعرا يــُقــْل  مل   .. ميــتَــِدحــُكــْم  مل 

انتََصبت أيــنــام  التحيُة  ــُم  ــُك ل
... نــرصا  وتــوزَّعــت   .. أحداقُكم 
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