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ــؤس  ب ــة  قضي أن  ــدرك  ي ال  ــن  م
 1994 ــد  بع ــقاءهم  وش ــني  الجنوبي
ــدة  ــراف عدي ــه أط ــأزرت يف صناعت ت
ــى دولية ، وإن  ــة وإقليمية وحت محلي
ــؤولية األكرب تقع عىل عاتق  كانت املس
نخبة الحكم يف الجنوب بسبب أخطاء 
ــا  ــري تربيره ــاء يج ــات، أخط البداي
ــب بأنهم  ــكوى ونحيب هذه النخ بش
ــنو النية سلموا  طيبون وسذج وحس
ــم خدعوا أو  ــة ومقدراتها، ولكنه دول
ــذا التربير من  ــتغفالهم، وه ــرى اس ج
منظور السياسة تربير خارج نطاقها ، 
وُيبنى عليه متوالية من االستغفاالت 

واالستغالالت الالحقة...
ــقاءهم  ــني وش ــؤس الجنوبي أن ب
سيستمر طاملا ظلت نفس األطراف 
ــاليبها ، وتعتمد عىل  ــن أس ــدد م تج
ــري  ــارة غرائزهم يف الحكم والتفس إث
ــا ويف  ــا وتحالفاته ــاء مواقفه ويف بن

طرح برامجها وتوجهاتها.
ــاً  خصوص ــراف  األط ــس  نف إن 
ــقاء  ــبب ش الداخلية واإلقليمية س
ــهم منذ انكسارهم  الجنوبيني وبؤس
ــذوا يتبادلون  ــرب 1994، إذ أخ يف ح
ــم  حك ــب  نخ ــا  باعتباره ــع  املناف
ــن  لك ــة،  وإقليمي ــة  داخلي ــدة  فاس
ــدي  فاس أن   ، ــا  بينه ــالف  االخت
ــدون  ــة 7/7 فاس ــد عصاب ــذا البل ه
ــات  ــوا كل إمكاني ــة، وظف ــال وطني ب
ــات  ــروات إىل اإلمكاني ــن ث ــد م البل
ــة  ــية والجيواقتصادي الجيوسياس
ــا وتكوين  ــبيل حصولهم عليه يف س
ــدة  ــب الحكم الفاس ــح مع نخ مصال
ــدن  ع ــوا  وضع  ، ــم  اإلقلي ــدول  ل
وميناءها االسرتاتيجي مثًال؛ تحت 
ــك لقاء منافع  ــة الجربية، وذل اإلقام
ومصالح فتحتها لهم يف دبي، وظلت 
ــاومة وضغط يجري  عدن ورقة مس
ــا من أجل  ــتثمارها والتلويح به اس
ــة املحلية  ــذه النخب ــني عالقة ه تمت
ــم يف اإلقليم  ــة الحك ــدة بنخب الفاس

ــم  ــا يف الحك ــىل بقائه ــة ع للمحافظ
ــا، ومع الوقت ومع ترابط  وديمومته
ــذه  ــت ه ــا تمتن ــح وتداخله املصال
ــا يؤكد ذلك  ــرث فأكرث ، وم ــة أك العالق
ــة ، فلقد  ــرب العدواني ــن هذه الح ش
ــم يف اإلقليم إىل  ــب الحك تداعت نخ
ــاد  قرار الحرب دفاعاً عىل نخبة فس
الحكم يف هذا البلد عندما استشعرت 
خطر التغيري القادم من خارج نظام 
ــلت كل  ــم العصابة، وبعد أن فش حك
ــذا النظام الذي  ــاوالت ترميم ه مح
أخذ يتفكك ويتحلل منذ عقد ونيف 
ــر 2011م ، فلم  ــه يف فرباي ــغ ذروت وبل
ــة وال  الخليجي ــادرة  املب ــح ال  تنج
حوار املوفنبيك يف إعادة إنعاش هذا 
النظام وإعادة تدويره، وجاءت هذه 

الحرب العدوانية يف نفس السياق.
ــذه  ــت ه ــات اكتنف ــوال مالبس ول
ــات القوى  ــا تحالف ــرب وأهمه الح
ــام نظام 7/7  ــا املتداخل وانقس فيه
ــدوان وأيده،  ــتجلب الع ــن اس بني م
وأخر وجد نفسه يف الضفة األخرى 
ــوى  الق ــمت  انقس ــا  كم  ، ــرباً  ُمج
ــني ،  ــة يف الضفت ــة الحقيقي املعارض
لوال هذا األمر باإلضافة إىل عوامل ، 
ملا طالت هذه الحرب واستطالت ، ال 
بل يمكن القول ملا قامت هذه الحرب 

من األساس.
ــة  واضح ــاف  اصطف ــاب  غي إن 
ــذا  ه ــكل  ش ــه  وبرنامج ــه  أهداف
ــم  ــواء، اتس الخليط والخبط العش
وال  ــات  التحالف ــوح  وض ــدم  بع
ــوش عىل  معقوليتها، األمر الذي ش
ــث  ــه، حي ــري ونجاعت ــالمة التغي س
ــات ال  ــا تحالف ــاً بأنه ــرت أحيان ظه
ــت اصطفافات  ــة، فلقد جمع معقول
ــة ضحايا مع  ــرب العدواني هذه الح
ــهدا غرائبيا  ــم، مقدمة مش جالديه
ــت فيه  ــة تداخل ــاهد كوميدي أو مش

األلوان األسود باألحمر.
ــدأ  ب ــاء  صنع ــف  تحال كان  وإذا 

ــه  ــد إرادت ــه وتوحي ــراز هويت يف إب
ــت ، فإنه يف  ــوح معامله مع الوق ووض
ــورة التحالفات  ــة ص ــة املقابل الجه
ــة وال زال  ــر للمنطق واملعقولي تفتق
ــامات  ــن االنقس ــة م ــئ بمتوالي ينب
ــتمرار  والترشذمات ، كما ينبئ باس
ــام الحكم يف  ــدة يف نظ النخب الفاس
ــويقها ،  ــادة تس ــها وإع ــاج نفس إنت
ــبب غياب حامل سيايس  وذلك بس

يعرب عن مصالح الضحايا.
ــوب وما أفرزه  ــهد يف الجن إن املش
ــة وترصيحات  ــام املاضي رصاع األي
ــات  السياس أن  ــد  يؤك  ، ــات  املكون
ــة  ــوى الهيمن ــا ق ــومة تضعه املرس

واالحتالل وتلبي مصالحها.
ــذي  ــم ال ــف أو الدع ــذا التحال وه
ــايل يف  ــس االنتق ــس املجل ــده رئي أك
القناة الفرنسية ، هو تحالف أو دعم 
ــي اإلقليمي «االحتالل  إمالء الراع
أن  ــار  باعتب ــداً  تحدي ــي»  اإلمارات
ــه يمثل جناح  ــد عبدالل طارق محم
ــح  ــط بمصال ــذي ارتب ــام 7/7 ال نظ
ــىل  ــارات ع ــع اإلم ــوى م ــع أق ومناف
ــىل  ــني وع ــن واليمني اليم ــاب  حس
ــوب والجنوبيني عىل  ــاب الجن حس

وجه الخصوص.
ــس االنتقايل يعتقد  وإذا كان املجل
ــه  ــس لنفس ــه بهكذا طريقة يؤس إن
ــة  ــنة كالجبه ــة أو خش ــوى ناعم ق
ــدة، فإنه يخطئ  الوطنية قبل الوح
ــر ، وعىل الرغم من يقيني أنه  التقدي
إمالء إماراتي  تريد من ورائه إعادة 
ــم نواتها أرسة عيل  بناء رشعية حك
ــة األكرث ثقًة  ــح باعتبارها الجه صال
ــات  لديها كي تواصل نفس السياس
يف التعامل مع الجنوب وميناء عدن 
ــالح  ــق باإلص ــا ال تث ــداً، ألنه تحدي
الذي صار قبلته تركيا ومصالح قواه 
ــطنبول،  ــوب اس ــه ص ــة تتج الفاعل
ــم ال  ــه ألنه ــار الل ــق بأنص ــا ال تث كم
ــة مع  ــح اقتصادي ــون بمصال يرتبط

ــم  اإلقلي دول  ــادات  اقتص ــن  م أِي 
ويتوجسون منهم، ربما باعتبارهم 
ــكلون حالة غموض اقتصادي،  يش
ــية  ــم السياس ــم توجهاته وال يهمه
ــط  ــة ترتب ــران الدول ــي إي ــا ه ، فه
ــع اإلمارات  ــة م ــح اقتصادي بمصال
رغم اختالف التوجهات السياسية، 

ومع ذلك يتم التعامل معها.
ــف اإلمارات  ــا يخي ــه أكرث م وعلي
ــتدعيها  تس ــم  حك ــة  نخب ــول  وص
ــا  إمكانياته كل  ــك  تحري
ــة،  واالقتصادي ــية  الجيوسياس
ــري باالعتماد عىل  ــب إىل التفك وتذه
ــا يف تقوية مركز  ــه وتوظيفه مقومات
ــهده  ــه، وهذا الصداع نش ــة في الدول
ــف  ــع مل ــا م ــاتها وتعامله يف سياس
ــل إليها، وملن  ــد أن أحي ــوب بع الجن
ــلطة  ــها س يالحظ أنها عند تأسيس
ــظ عدن  ــال محاف ــد اغتي ــوة بع الق
األسبق جعفر محمد سعد ، كّونتها 
ــة  ــوى املختلف ــن الق ــف م ــن لفي م
ــة  املعرك ــا  جمعته ــة  واملتناقض
وستفرقها إدارة املصالح الحقاً ، إذ 
تكونت من جماعة الطغمة وفصيل 
الجماعات السلفية الحزام األمني، 
ــد  عن ــذاك  ب ــذا  ه رضب  ــهل  ليس
ــعودية مع  اللزوم، مثلما عملت الس
تأسيس نظام حكم صنعاء املنقسم 
ــف  ــبعني وتوظي ــتني والس ــني الس ب
ــوم دولة ويبقى  تناقضاته، كي ال تق

البلد ضعيفاً وممزقاً دائماً.
ــا  ــس كيانا هش إن التحالف يؤس
ــهل قياده  ــما عىل بعضه ليس منقس
ــواًء  ــة س ــروب قادم ــس لح ، ويؤس
ــب لالنفصال   ــطرين إذا ذه بني الش
ــطر ليضمن بقاء يمن  وداخل كل ش
ــه  ــه وثروات ــدر مقدرات ــف يه ضعي
ــغاله عن  ــىل الحروب البينية وإش ع
ــاف من  ــة إضع ــة، أي سياس التنمي
ــوة ، عىل قاعدة «  ــل تحصيل الق أج

قوتي تكمن يف إضعاف عدوي»..!!

بؤس وشقاء الجنوب يتواصل 
سامي عطا 

اغتيال األمة 

ــالمية ،يريد  ــة العربية واإلس عدو األم
ــع  ــي تخض ــاً، لك ــرياً كلي ــا تدم ان يدمره
ــتعمارية  االس ــه  ملخططات ــلم  وتستس
ــة منفذة ملا  ــارة عن أمة تابع ــح عب ،وتصب
ــي يتمثل  ــا الحقيق ــا، فعدون ــىل عليه يم
ــة  ــي صاحب ــة ، وه ــة الصهيوني يف الحرك
القرار السيايس يف العالم وهي التي تدير 

وتتحكم يف العالم بأكمله,
ــرتاتيجية محددة  والتي تميش وفق اس
،فقد عمل عىل معرفة مراكز القوة عندنا، 
ومكامن الضعف فينا،فعمل عىل استغالل 
ــم تدمري  ــي عربها ت ــف والت ــن الضع مكام
ــل إليه  ــو ما وص ــوة عندنا،وه ــز الق مراك
ــا اتبع عدة طرق لكي  حالنا اليوم،وعدون
ــه اوجد انظمة حاكمة يف  يدمرنا ومنها أن
ــالمية عميلة وتابعة  األمة العربية واإلس
ــىل تنفيذ مخططاته وأجندته  له  تعمل ع

االستعمارية.
ــدا ما  ــد أن يدمر بل ــا يري ــدو عندم فالع
ــه وخالياه  ــد إىل زراعة عمالئ ــه يعم ،فإن
ــة ،وبعدها  ــات الدول ــل ومؤسس يف مفاص
ــرية والتي  ــتقطاب العقول الن ــوم باس يق
ــرشوع بناء  ــا ولديها م ــل فكراً وطني تحم
ــاريعه  ــول تعارض مش ــن ،وهذه العق وط
ــفها  كش ــىل  ع ــل  وتعم ــتعمارية  االس
ــىل  ع ــل  فيعم  ، ــاس  للن ــا  وتوضيحهه
ــاب  ألصح ــز  وحواف ــراءات  إغ ــم   تقدي
ــدم أجندته وتعمل  ــذه العقول،لكي تخ ه
ــول يف تنفيذ  ــن هذه العق ــتفيد م معه ليس
ــذه االغراءات  ــن رفض ه ــه ،وم مخططات
ــاريعه  ــد العدو ومش ــوف ض ــل الوق وفض
ــل العدو عىل  ــا تعم ــه ،فعنده ومخططات
اغتيال أصحاب هذه العقول،وتصفيتهم 

جسديا ،
ــوم  ــذه الي ــري تنفي ــا يج ــو م ــذا ه وه
ــدو  ــدأ الع ــذ ان ب ــن ،فمن ــا اليم يف بالدن
التخطيط لتنفيذ مرشوعه االستعماري 
ــذي  ــط الجديد،وال ــرشق األوس ــم ال باس
ــمي بالربيع العربي  ــن ضمنه ما س كان م

ــرتة اغتيال  ــم خالل تلك الف يف 2011م،وت
ــة اليمنية التي  ــن العقول الفكري الكثري م
ــي  والت ــه  مخططات ــفت  وكش ــت  عارض
ــذي يريد األعداء ان  حذرت من املصري ال
ــري اليوم عرب  ــو ما يج ــا إليه وه يوصلون
ــن علينا  تحالف قوى العدوان والذي يش
ــة ،حرب  ــادة جماعي ــة وإب ــا تدمريي حرب
ــعب بال  ــر الوطن وبحيث يصبح الش تدم

وطن وال دولة وبال هوية وطنية.
وما اغتيال الدكتور راجي أحمد حميد 
الدين ،صاحب العقل والفكر الذي يحمل 
ــة ،ومن قبله  ــة وبناء أم ــرشوع بناء دول م
ــن رشف  ــد عبدالرحم ــيور أحم الربوفس
ــريه الكثري  من العقول ،أصحاب  الدين وغ
ــوا الخضوع  ــي الذين رفض ــر الوطن الفك
واالستسالم ملشاريع العدو االستعمارية 

,إال تأكيد لذلك .
ــور راجي  ــه للدكت ــد اغتيال ــدو عن فالع
ــخصا بعينه ،ولم  ــتهدف ش وغريه لم يس
ــا برشية واحدة ،بل اغتال أمة  يقتل نفس

كاملة وقتل دولة كاملة.
فالعدو عندما يقصف بطريانه ويرضب 
ــة ،ويقتل  بصواريخه يدمر بيتا أو مؤسس
ــخاص وهم غالون علينا  أرسة أو عدة أش
ــال  ــال عق ــتهدف ويغت ــا يس ــه عندم ،لكن
ــعبا كامال ويدمر  ــتهدف ش فكريا فهو يس
ــرش ،ويزيح من أمامه  ــتقبل ماليني الب مس
ــرثة أمام  ــر ع ــت حج ــاء كان ــرة صم صخ

تنفيذ مخططه .
ــذه  ــاب ه ــىل أصح ــاظ ع ــب الحف فيج
ــن  م ــتفادة  واالس ــم  وحمايته ــول  العق
ــا  ــة الخالي ــم،واإلرساع يف محاكم أفكاره
ــابقة التي  التي لها صلة باالغتياالت الس
ــة وأقالما وطنية  ــتهدفت عقوال فكري اس
ــم ليكونوا عربة  ــق رشع الله ضده ،وتطبي

لغريهم.
وعاش اليمن حراً أبياً، واملجد والخلود 
ــة  للخون ــار  والع ــزي  والخ ــهداء  للش

والعمالء .
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