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عبدالفتاح عيل البنوس 
ــة بامتياز، زمن  ــة واألممي ــر والدياثة الدولي ــه زمن العه إن
ــتغراب والتعجب  فيه من العجائب والتناقضات ما تثري االس
والحرية  ،زمن ضاعت فيه القيم واملبادئ والضمائر  ، ولم نعد 

نسمع فيه إال كل شينة وقبيحة ومنكرة.
ــه الكثري من  ــذي أطل علينا في ــان هو ال ــف ال وهذا الزم كي
ــارج  ، جمعتهم  ــالء من الداخل والخ ــراء األجراء العم الحق
ــادة  ــن ق ــوا م ــة وتحول ــة والعمال ــة والخيان ــة والنذال الخس
ــار إليهم  ــى أصبحوا قادة يش ــن الكثري حت ــع عليهم الوط دف
ــم الهائلة إىل  ــم ومكانتهم وثروته ــح لهم ثقله ــان ويصب بالبن
ــعبهم  مجرد حثالة يقاتلون يف صف العدوان ضد وطنهم وش
ــة وهو املدعو  ــؤالء القادة الخون ــوم أمام أحد ه ــنقف الي وس
ــدوان وهو يقتل  ــا عىل الع ــذي ظل متفرج ــارق عفاش وال ط
ــه  ــدر من ــرك أو يص ــه دون أن يتح ــر وطن ــعبه ويدم ــاء ش أبن
ــن أكلوا ونهبوا خريات  ــا عمليا يف امليدان وهو أحد الذي موقف
ــهيد  ــو من كان ينتقد الش ــن املعطاء  ، وه ــذا الوط ــروات ه وث
ــم بصفوف املقاتلني  ــن املليص ورفاقه إللتحاقه العظيم حس
من جيشنا ولجاننا يف جبهات الحدود دون أخذهم للموافقة 
ــهيد  ــكر الش منه ، وهو الذي ظل يخدعنا بالحديث عن معس
ــد من خالله  ــه وأنه يرف ــه يرشف علي ــذي قال بأن ــيص وال املل
الجبهات قبل أن يفتضح حاله وينكشف املستور مع أحداث 
ــكر  ــع حقيقة هذا املعس ــرف الجمي ــي ع ــمرب والت ــة ديس فتن
ــه وطبيعة املهام املوكلة إليهم والتي ال عالقة لها برفد  وقيادت
الجبهات وال بمواجهة العدوان وإنما كانت معدة لالنقضاض 
ــتيالء عليها بالقوة بالتنسيق مع العدو  ــلطة واالس عىل الس
ــوع طارقكو يف قيادة هذه  ــي الذي نجح يف إغراء الدل اإلمارات

املؤامرة التي باءت بالفشل الذريع. 
ــو بالفرار  ــه إىل حتفه والذ ه ــذا األرعن عم ــد أن قاد ه وبع
ــاء بعد أن كان مختبئا يف جحره غري آبه ملا يحصل  بزي النس
لشعبه ووطنه  ، ذهب ليصطف مع الغزاة واملحتلني واملرتزقة 
ــارات (الهنجمة  ــة والخيانة ونظ ــزة العمال ــاك إرتدى ب وهن
ــجاعة و(العسارة) ضد وطنه  الكذابة) مدعيا البطولة والش
وشعبه بعد أن صدق نفسه بأنه القائد املنقذ املخلص  ، وبعد 
ــة زبانيته يف وصفه من خالل  ــه الغرور مبلغه بمبالغ أن بلغ ب
شبكات التواصل االجتماعي  ، هذا يقول طارق عمل وطارق 
ــارق زحف وطارق تقدم  ــادم وطارق وصل وطارق هجم وط ق
ــخة  ــارق قال وطارق وطارق وطارق، حيث حولوه إىل نس وط
ــالمات  ــزر، رغم أن الدنيا س ــع أو غراندي ــر املقن ــة للنم مماثل
ــل ومن يتابع  ــذا التهويل والتطبي ــتحق كل ه ــا به يش يس وم
ــاحل الغربي  ــارك واملواجهات يف جبهات الس ــات املع مجري
ــذا األرعن رهان  ــدا ويقتنع بأن الرهان عىل ه ــدرك ذلك جي ي
ــه إىل حتفه ومن معه وهو  ــارس وأنه بحماقته هذه قاد نفس خ

ال يشعر
ــة العدو الباغي الغازي واملحتل لبلده  فمن جنب عن مقاتل
ــد يف مقاتلة شعبه ووطنه إىل صف الغزاة  ويحاول أن يستأس
واملرتزقة هو أحقر من أن يحقق أي انتصار يذكر مهما بلغت 
اإلمكانيات املتاحة له ففي تاريخ الحروب نظريات ومفاهيم 
ــك التي تقول بأن  ــة ال يداخلها الخطأ ومنها تل عملية صائب
املهزومني ال يصنعون انتصارا  ، ومن هان عليه وطنه وشعبه 

ستهون عليه نفسه ومن معه من املخدوعني واملغرر بهم.
ــة  ــه الواضح ــو وعمالت ــارة طارقك ــد حق ــرص املفي باملخت
ــي لكي يفهم  ــخ محمد بن زايد تكف ــارات وارتهانه للمس لإلم
ــذي لعبه  ــبوه ال ــدور املش ــل وال ــذا الرج ــة ه ــض حقيق البع
ــدف إىل  ــي كانت ته ــة والت ــمرب الدموي ــة ديس ــعال فتن يف إش
ــاريع  ــاحة للرصاعات واملش ــن وتحويله إىل س ــة اليم صومل
االستعمارية واالستيطانية واالستغاللية املتعددة األشكال 
ــعل فتيلها وهو من  ــن خطط لها وهو من أش ــه، فهو م واألوج

يتفوق عىل الدنبوع يف الحقارة والوضاعة. 
وال عزاء للبلهاء واملأزومني وأصحاب العاهات السياسية 
ــس والطريفة)  ــلة طارقكو لألن ــة واإلعالمية ، (وش والحزبي

فالطيور عىل أشكالها تقع.
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله.  

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

طارقكو بني غرانديزر 
والنمر املقنع

أوقفوا العدوان ؛ شعار دون املهمات والتضحيات ..
عبدالجبار الحاج

ــر  ــي م ــن الت ــيل اليم ــعود ع ــروب س ح
ــكري كما  ــكلها العس ــا قرن تارات بش عليه
ــرار اليمني  ــرى بإلحاق الق ــي اليوم وأخ ه
ــيئة الخارجية املطلقة وبالذات  تبعا للمش
السعودية ثم اإلمارات يف العقد األخري فضال 
ــة األمريكان والغرب عموما. ونتج  عن تبعي
وينتج عن تلك الحروب الطويلة احتالالت 
ــل قادتها،  ــاه اليمن وقت ــزر ومي ألرايض وج
ــس الصماد  ــهيد  الرئي ــم اغتيال الش آخره
ــادة اليمن..وبالتايل  ــك مئات من ق وقبل ذل
فإن هذا اللون من العداء املستفحل والحقد 
ــة  واإلرساف يف  ــني واألطماع التاريخي الدف
ــل واإللحاق ال يمكن إيقافها  الحروب والقت
إال بحرب واحدة إلنهاء كل الحروب، وذلك 
ــاملة  ــن يتأتى إال بحرب تحرير وطنية ش ل
ــرتد  ــي وكامل يس ــرص نهائ ــي إال بن التنته
ــرب من األرض  ــوق التاريخية يف كل ش الحق
واملياه والجزر  ويضع حدا للتمادي املوغل 
ــالل واإللحاق  ــادة واالحت ــرسف يف اإلب وامل
ــيايس، ويجعلها آخر الحروب ومفتاح  الس
ــة  واملنطق ــن  اليم يف  ــربى  الك ــوالت  التح

العربية عموما.
ــى الذي  ــدوان وكف ــوا الع ــعار أوقف إن ش
ــدوان  وال يزال  ــام الع ــتخدم منذ أول أي اس
يستخدم ويطلق منذ األيام األوىل للعدوان 
فهو إىل اليوم شعار ربما انطىل عىل البعض 
ــالمية يف عهد  ــه ومقدماته  االستس أغراض
ــعار يفيض إىل  ــح وأزالمه كش ــخ صال ومطب
ــو توقفت إذ  ــاج الحرب فيما ل ــليم بنت التس
ــن الحرب  ــق أهدافه م ــدو تحق ــن الع يضم
ــىل بقائه  ــظ ع ــا ويحاف ــن تبعاته ــربأ م ويت
ــيطرته عىل ما احتل وسيطر..ويجعل  وس
ــا  خاضع ــه  ونتائج ــه  بمقدمت ــاوض  التف
ــل اليمني   ــده ويجع ــدوان وح ــيئة الع ملش

ــكري  ــالح عس ــن كل س ــزل م ــرداً وأع مج
وسيايس..

  انه شعار ال يرتفع إىل مستوى املسؤولية 
التاريخية وهو شعار يتبخس  التضحيات  
ــتطول حتما،  ــرب، وهي س ــت الح وأن طال
ــوا العدوان  ــاب أوقف ــو خط ــا عىل نح لكنه
ــال ثمن أو  ــتكون ب ــه ال طائل منها بل  س فإن
ــايل فإنه  ــة كربى. وبالت ــتحقاقات وطني اس
ــعار ال يمكن أن ينطوي إال عىل مدلوالت  ش

ومذاهب استسالمية محضة. 
ــوا  ــو أوقف ــؤال..ماذا ل ــه الس وإال فلنوج
ــا ال  ــي أنن ــادة ؟.أال يعن ــا الس ــدوان أيه الع
ــدوان  ؟!.  ــوى إيقاف الع ــروم من قتالنا س ن
ــا وتضحياتنا  ــم أال يعني أن نتيجة حربن ث
ــرب الثالثينيات وحرب  منذ مئة عام من ح
ــل  ــا  مقاب ــاع كل تضحياته ــتينيات  تب الس
إيقاف العدوان وما ترتب ويرتتب عليها من 
استيالء وتقدم وسيطرة للعدو عىل أرضنا 
ــالم ملغوم.. ــودة الهيمنة يف س ــايل ع وبالت
ــا لو ظل إيقاف  ــذا هو النتاج النهائي فيم ه
ــا وديدننا ؟!  ألم يكن مضمون   الحرب هدفن
ــرد حروب  ــن جانبنا مج ــروب الدفاع م ح
ــة حتى غدت كما ينتج يف  دفاعية وتراجعي
ــة تراجعية وكأن  ــع كل حروبنا دفاعي الواق
ــرتاتيجية  ــحاب اس الدفاع املحض واالنس
ــرب   ــط يف كل ح ــة وبالضب ــكرية يمني عس
ــع  وما ترتب عليها من تراجع وتمدد وتوس
ــت تارة  ــا وتوقف ــا وجزرن ــدو يف أراضين للع
ــارة  ــات وت ــف يف الثالثيني ــة الطائ باتفاقي
ــتينيات   ــا يف الس ــة كم ــة الوطني باملصالح
وهكذا تبدو حروباً عبثية بالنسبة لليمنيني 

وحروباً مظفرة آلل سعود. 
ــعودية عىل  ــازت الس ــات ح يف الثالثيني
ــادت  ع ــتينيات  الس ويف  ــعة  واس أراض 

ــيطرت عىل القرار السيايس  واستولت وس
املطلق يف شمال اليمن.

ــي ينبغي  ــرتاتيجية الت ــي االس إذن ماه
ــؤول  ــى ال ي ــا حت ــن يف حربن ــع وتعل أن تتب
نتاجها إىل مآالت خارسة كما تلك الحروب 

والتضحيات التي مضت؟
الجواب بكلمة:

ــر  التحري ــرب  ح ــرتاتيجية  اس ــا  أنه  
الوطنية.

ــر الوطنية  ــرب التحري ــد بح ــاذا نقص م
ــا كل  ــدة ألنه ــرب واح ــد بح ــاذا نقص وم

الحروب ؟
ــرب تحرير وطنية  ــار نقصد بح باختص
ــاً واحتالًال  ــاً واجتياح ــه حروب ــا نواج إنن
ــًال وإبادة من قبل العدوان وليس مجرد  وقت
ــه بزمن وجيز  ــوم زوال ــداء عابر ومحك اعت

وقصري عىل أطراف البلد..
إننا نواجه حرب للعام الرابع  ونتج عنها 
احتالل للمياه واألرض والجزر وهي امتداد 
ــايل فان مواجهتها  لحروب  مئة عام..وبالت
ــج عنها  ــة محضة ينت ــاً دفاعي ــت حرب ليس
الرتاجع بالنسبة لنا والتمدد للعدو.. أليس 
احتالل سقطرى وميون والساحل ومارب 
ــدن وأجزاء كبرية من الجنوب   والجوف وع

هو واقع  حال  وليس توقعاً ومخاوف ؟؟
ــر الوطنية هي حرب  إذن فحرب التحري
ــعة يصبح  يجب أن تتصدى لها جبهة واس

فيها األنصار جزءاً من قيادتها وألويتها.
ــتوجب  ــة تس ــر الوطني ــرب التحري وح
تعبئة شعبية واسعة تضع كل اليمنيني أمام 
ــاء وتحقيق برنامج  ــات التحرير والبن مهم
ــي فلدينا  ــي لالكتفاء الذات زراعي وصناع

من األرض ما يكفي لحاجاتنا.
ــن أي  ــتوجب م ــعب يس وإرشاك كل الش

ــني العمل  ــل إدارة الحرب تأم ــادة تتحم قي
ــتوجب ذلك  ــعب ويس ــكل الش ــاج ل واإلنت
النظر يف حجم األرض الزراعية والصالحة 
ــن وتمكني الفالحني  ــة يف عموم اليم للزراع
ــة ارض  ــول عىل قطع ــن الحص ــني م املعدم
ــا محليا  ــالح وتوفر فائض ــي لحاجة الف تف
ــوق، وهذا يتطلب سياسة اقتصادية  يف الس
ــة قانونية جديدة  جديدة جديدة ومنظوم
تعيد النظر يف واقع األرايض الزراعية  التي 

نهبت خالل عقود يف كل أنحاء اليمن.
ــليح  ــرب التحرير الوطنية هي تس إن ح
ــات املواجهة ويف  ــا يف جبه ــني جميع اليمني
ــباب الحياة واإلنتاج وليست  الداخل بأس
ــة ال تلتفت  ــات حربية محض ــرد عملي مج
ــم من أهمية  ــع االقتصادي.عىل الرغ للواق
ــيع  ــل عىل توس ــدو والعم ــال الع ــة قت جبه
قاعدة مقاومة العدوان  والتحرير  من خالل 
حركة مقاومة وطنية وجبهة تحرير وطني 

واسعة االمتداد والعمق الشعبي.
ــرارات   ــوات وق ــك بخط ــا ذل  إذا  أنجزن
ــتلزم  ــربى لعلها تس ــة  ك ــراءات وطني وإج
ــات  ــى واملنظوم ــد البن ــة ته ــارات ثوري خي
ــة  بجمل ــة  القائم ــة  والقانوني ــية  السياس
ــرارات كربى وإال فإن  ــيم ومصفوفة ق مراس
ــج تضمن النرص  ــن تفيض إىل نتائ الحرب ل
ــاد  ــة الفس ــىل طبق ــيض ع ــر وتق والتحري
ــمى طبقة  ــكار تلك الطبقة التي تس واالحت
ــتثمرين وهي ليست سوى اسم جرى  املس
ــب إقطاعات االقتصادية  تحت عناوينه نه
ــم  العامة وممتلكاتها من أموال وأراض باس

الخصخصة واالستثمار.
ــدة إلنهاء كل الحروب هي  إن حرباً واح
ــروب مع  ــر الح ــون آخ ــا أن تك ــي نريده الت
ــدود  وبالتايل  ــيئ والطامع والل الجوار الس

ــرتاتيجية حرب طويلة تنهك العدو  هي اس
ــذا النوع  ــر ه ــاج آخ ــرص.. ونت ــن الن وتضم
ــتعادة كل األرض  ــرب اس ــل من الح الطوي
وهزيمة العدو هزيمة ال يفكر بعدها بمجرد 
ــدرس والعربة عنده   ــن ويكون ال األذى لليم
بأنه خاض آخر حرب انهزم فيها وأعاد كل 
ــذي احتلها خالل مئة عام وأجرب  األرض ال
ــببته حروبه يف  ــض ملا كل ما س ــىل التعوي ع

اليمن.. 
ــة ربما  ــده بكلف ــذي نري ــدرس  ال ــذا ال ه
ــة تضمن النرص والتحرير  أعىل ولكن بنهاي
والسالم والسيادة. هي  ما سيجعل من  هذه 
االسرتاتيجية يف هذه   الحرب  آخر الحروب 
ــتقل  واملس ــر  الح ــن  اليم ــس  تؤس ــي  الت
ــتقبل   املس ــن   وتضم ــي  والنام ــد  والواح

املستقر والنهج الكامل السيادة.
ــه ، حرب  ــون والتوج ــذا املضم وإنها به
ــالم  ــه س ــتقبل في ــا ملس ــا بعده ــس مل تؤس
ــتعيد  ــالم يعيد ويس مضمون  ال يتزعزع س
ــرب  ــدو يج ــه الع ــة  وفي كل األرايض املحتل
ــرشوط لفاتورة  ــري م ــديد كامل غ ــىل تس ع
ــذه اإلرادة وبضمانة  ــوة  ه ــات  بق التعويض
ــا أن نبدأ  ــذا علين ــرتاتيجية، وله هذه االس
ــة  وطني ــرب  ح يف  ــعب  الش كل  ــإرشاك  ب
ــاد  الفس ــتئصال  اس ــرب  ح يف  ــه  وإرشاك
ــات  ــه يف جبه ــبابه وإرشاك ــه وأس ومنابع
ــة من  ــد والصناع ــة والصي ــال والزراع القت

خالل جبهة وطنية واحدة متحدة.
األوىل  ــوة  الخط ــن  م يشء  كل  ــدأ  لنب
ــح  يف الحرب  ــاه الصحي ــة يف االتج الصائب
ــورة التي ترضب  ــة وبالث ــة والعدال والتنمي
الفساد املتجذر ال باملداهنة  بإرادة الشعب 
ــدة  وتضحياته، ال بالرهان عىل حلف الفس

والنهابة  اللصوص..

مزرعة ترامب الكبرية 
د. يوسف الحارضي

ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــس الوالي ــرف أن رئي ــل تع ه
امللياردير ترامب يمتلك مزرعة كبرية جدا تصل مساحتها 
ــني ومائتي ألف كم  ــم مربع (مليون ــوايل 2.200.000 ك إىل ح
ــع) يعمل فيها حوايل60مليون عامل وعاملة كثري منهم  مرب

عبيد والبقية مستأجرون ؟؟؟
ــكك فيها  ــذه صادمة للكثري وقد يش ــون املعلومة ه قد تك
األغلب ولكن هذه هي الحقيقة وهذا ما يمتلكه ، فهو يمتلك 
هذه املزرعة والتي أيضا للعلم ال يزرع فيها شيئا عوضا عن 
ــهري  ان العاملني فيها يعملون يف قطاعات متعددة بأجر ش
زهيد مقارنة بما تنتجه هذه املزرعة من ثروات طائلة كونها 
ــذه املزرعة تقع  ــروات هائلة جدا ، فه ــاً ثرية تحتوي ث أرض
ــوريا والعراق  ــم وبالتحديد ما بني جنوب س ــط العال يف وس
ــمال اليمن وعمان ويحيطها من الرشق الخليج العربي  وش

ومن الغرب البحر األحمر .
ــم  ــازال يتحك ــن م ــا ولك ــىل موقعه ــم اآلن ع ــد تعرفت أكي
ــتغراب عن  ــة واالس ــم مع املوضوع كثري من الدهش تفاعلك
تفسري األمر ، فهذه املنطقة تقطنها دول متعددة ولكل دولة 
أمري أو ملك وهي مستقلة بذاتها ولديها حكومات وشعوبها 
ــتأجرين كالسعودية واإلمارات  ــوا عماًال وعبيداً ومس ليس

والبحرين !!
ــذه األطروحات عندما يكون التوصيف  نعم قد تصدق ه
ــك تماما  ــر يصبح عكس ذل ــي ولكن األم ــاً أي خارج قرشي
ــر والتعمق أكرث يف واقع  ــم التحقق من حقيقة األم عندما يت
ــاحتها  ــة ، فهذه األرض بمس ــة الجغرافية الرثي ــذه البقع ه
ــن البرش يكدون يوميا   ــعة تحتوي عرشات املاليني م الشاس

ــمس  ــرارة الش ــت ح ــاراً تح ــًال نه ــون لي ــتغلون ويعمل يش
الصحراوية الحارقة التي تشتهر بها تلك املنطقة فتجتمع 
ــي معظمها تأتي  ــك املزرعة والت ــوال األرض يف بنوك تل أم
ــا وغازها ومعادنها ، ويف نهاية  ــا تخرج األرض من نفطه مم
ــبوع يأتي اإلقطاعي ترامب يأخذ هذه األموال جميعا  األس
ــض الدول  ــيطة لبع ــة بس ــع محاصص ــكا م ــالده أمري إىل ب
ــواء  ــون معه كموظفني س ــي يعمل ــة الت ــات الدولي واملنظم
ــا أو كمحاميني  ــا وفرنس ــارد) كربيطاني ــني (بودي ق مرافق
ــم املتحدة وهيئاتها) ، ويبقى العاملون القاطنون يف  (كاألم
ــمى  ــة ينتظرون ما يتجمع لهم من أموال ما يس ــك املزرع تل
ــتأجرين أو مال ينفقها من يسافر للعمرة والحج  كفالة املس
ــة ومما تخرجه  ــب وجمارك ومخالفات مروري أو من رضائ
ــل  ــهر فتواصل مسلس ــا لتأخذه يف يوم واحد يف الش بحاره
ــلء خزانة صاحبة  ــهر ألجل م ــل الجاد بقية أيام الش العم
ــد ال يجرؤ أحد منهم أن ينبت ببنت  املزرعة األمريكي كعبي
ــم إىل أقطاعية  ــل أرضه ــىل تحوي ــدة يعرتض ع ــة واح كلم
ــتأجرين  ــل حريتهم إىل عبيد ومس ــة بأمريكا وتحوي خاص
ــىل إدارة  ــني ع ــكا، ألن القائم ــة أمري ــل رفاهي ــون ألج يعمل
عملهم يستخدمون سياطا مؤملة ترضب عىل جلودهم كلما 
ــر أحدهم االعرتاض  ــاون وتقاعس عن العمل، أما إذا فك ته
ــار جاهزة منذ  ــني واألحب ــزع روحه بفتاوى القسيس فإن ن
ــم املدان  ــود من الزمن ال ينقص تنفيذ القتل إال كتابة اس عق

يف الحكم.
ــة وهذا التشخيص  ــدى أي إنسان يصف هذه املقال أتح
ــرف املتعارف  ــف والتقدير، فالع ــوء التوصي ــأ وبس بالخط

عليه أن مالك اليشء هو من يمتلك ثرواتها وأرباحها سواء 
ــار خاصة يف  ــره عرب البح ــيشء هذا أو يدي ــان يعيش يف ال ك
ــدرة إدارة مشاريع تجارية عرب  ــل العوملة والتي جعلت ق ظ
التكنولوجيا وعن بعد وأيضاً جاءت فكرة االستعمار بنفس 
الطريقة بعد أن كان كالسيكيا عرب الجيوش والحاكم املقيم 
ــن ،  يحق ملالك األرض أو  ــا من أمور عفى عليها الزم وغريه
ــد ويغري نظامها  ــري مديرها من أراد ومتى يري الرشكة أن يغ
ــذه األمور جميعا  ــا ويف يديه رزق العاملني عنده وه وشكله
تنطبق جملة وتفصيال عىل تلك البقعة الجغرافية املعروفة 
ــا االقطاعي  ــق عليها مالكه ــة والتي أطل ــرة العربي بالجزي
ــة  ــة السعودي ــه) كاململك ــن حق ــاً م ــذا أيض ــات (وه مسمي
ــارات املتحدة وغريها ، فتمعنوا أين  ومملكة البحرين واإلم
تذهب ثروات هذه املنطقة وأيضا من له الحق األول واألخري 
ــذي يصيغ  ــن ال ــا) وم ــا أو أمريه ــا (ملكه ــني مديره يف تعي
ــا ويؤسس  ــا وطرقه ــط مدنه ــا ويخط ــا وبرامجه مناهجه
ــن هذا ويف يده  ــا ويرىض عن هذا ويسخط ع جيشها وأمنه
ــي أمريكا وال أحد  ــر والنهي فيها ؟؟؟ أليست ه مقاليد األم
ــا والتي تنهب ثروات هذه املزرعة (اقصد تجني  دون أمريك
ثروات ما تمتلكه) رسا وعالنية ، ليال ونهارا وال يبقى للعبيد 
ــا إال فتات ما يسد حاجتهم لكي يبقوا أحياء ليواصلوا  فيه
ــن وضعت هذا  ــت هي أمريكا م ــد ؟ أليس ــم كعبي مسؤوليته
ــل القوانني  ــريا مخرتقة ك ــذا أم ــد وه ــذا وليا للعه ــا وه ملك
ــون  ــم دون أن يك ــد ألنفسه ــا العبي ــي وضعه ــد الت والقواع
ــق أن العبد ال يملك  ــة من منطل ــل ممانع ــد أي ردة فع للعبي
ــه قرار عىل  ــه فكيف سيكون ل ــل ال يملك نفس ــرار نفسه ب ق

منطقته الجغرافية التي يعيش فيها !!  أليست املناهج التي 
ــد هؤالء يف مدارسهم وجامعاتهم  تربى عليها أجيال العبي
ــم واألفكار التي تنرش  ــج التي تبث لهؤالء يف إعالمه والربام
ــب االقطاعية  ــل صاح ــة من قب ــا موضوع ــم كله يف صحفه
ــاب (ذراري العبيد هؤالء)  األمريكي لينشأ النشء والشب
ــب األرض ومالكها ويضمن  ــة صاح ــأة تصب يف مصلح نش
ــم وخضوعهم  ــوج آبائه ــن منت ــم أكرث م ــون منتوجه أن يك
ــن سبقهم ؟؟  ــم وم ــوع آباءه ــن خض ــوى م ــد وأوىف وأق أش
ــذه املزرعة التي  ــذي تعيشه ه ــذا هو الوضع ال ــس كل ه ألي
ــب العاملني فيها كل  ــا ترامب يف األرض والذي يطال يمتلكه
ــدل إنتاجهم أكرث وأكرث (ما يسمى يف العمل  لحظة برفع مع
ــر تارقت وضعه  ــت أو الهدف) ويف آخ ــاري التارق االستثم
ــات دوالر (7آالف مليار دوالر  ــل عن 7ترليون ــم كان ال يق له
ــر القادمة  ــا يف األشه = 7.000.000.000.000دوالر) يريده
ــه العبيد يف املزرعة  ــاك جهدا زائدا سيبذل ــا يعني أن هن مم
ــم ورواتبهم لكي  ــاة أكرب عىل مستوى معيشته مقابل معان
ــم ولريىض عنهم  ــدراء أحقيتهم يف مناصبه يثبت هؤالء امل
مالك املزرعة دون أن يكون لكرامة وعزة ورفاهية املواطنني 
ــني العمل املجهد  ــار فحياتهم محصورة ب ــة أو اعتب أي قيم

بصمت وبمقابل زهيد أو السجن والقتل !!!
ــؤالء  ــن ه ــض م ــتثني البع ــذا يس ــايل ه ــة :- مق مالحظ
املواطنني يف هذه البقعة الجغرافية والذين رفضوا أن يكونوا 
ــم وممتلكاتهم  ــتأجرين وعبيد يف أرضهم وماله مجرد مس
ــمل الخانعني والذين حياتهم تجري كما  وحقوقهم بل يش

هي حياة العبيد !!!

أين عدالة العالم مما يجري يف اليمن...؟
كتب عىل أرض اليمن أن تكون ساحة رصاع 
تربتها خصبة لحروب إقليمية , ذات توجهات 
ــاحة  وأهداف مختلفة ومتباينة , باألحرى س
ــة، ولعل ما  ــارات مختلف ــني دول وتي ــالف ب خ
ــتمرة حتى  يطلق عليها بعاصفة الحزم ، املس
ــات , ونحن  ــذا إحدى هذه النكب ــوم الناس ه ي
ــاة إنسانية ال توصف ,  نتكلم عن ورطة ومأس
ونحن نتكلم عن طول أمد حرب ظاملة ، ناهيك 
ــة ، حرب  ــا املزعوم ــدم تحقيق أهدافه ــن ع ع
ــط  ــم حقيقة خالفات دول الرشق االوس ترتج
ــادرة وخيانات إذ صح  ــرت نوايا غ , إىل أن ظه
ــل والدمار ,  ــاء عاصفة القت ــول .. بني حلف الق
ــعودية واإلمارات  ــن دون لف وال دوران الس م
ــتان يف التحالف الذي  , وهما الدولتان الرئيس
ــريه الثانية طمعا  ــكليا , وتس ــوده األوىل ش تق

وجشعا.
ــة  ــمى "عاصف ــا تس ــه أن م ــك في ــا الش مم
ــي وزادت يف  ــع اليمن ــت املجتم ــزم" أنهك الح
معاناته ، فما يجري حاليا يف عدن من انقالب 
ــة  ــة الرشعي ــىل الحكوم ــي ع ــني ألبوظب املوال
ــب إىل اليمن من  ــم تذه ــارات ل ــد أن اإلم ، يؤك
ــعب  ــتعادة الرشعية ، وال ُنرصة الش ــل اس أج
اليمني املظلوم ، وإنما ذهبت لتحقيق أهداف 
ــيم اليمن  ــة بها ، وهي تقس ــتعمارية خاص اس
ــذا البلد  ــن ه ــزره , اليم ــه وج ــالل موانئ واحت
الذي تحول إىل ساحة انتظار تركن بها قوافل 

ــوع من اإلرهابيني املرتزقة ، هذا هو حال  وجم
ــك البالد التي كانت باألمس القريب مصدر  تل
ــكينة ، فأصبحت  ــش والس ــعادة والتعاي الس
مقسمة ، عبثت بها أيادي الطامعني ، وأفسدها 
ــت ملعبا صغريا  ــعون االنتهازيون ، كان الجش
يعبث به قليل من أبناء اإلقليم فصارت ساحة 
ومغنما للجميع يلعب فيها الكل ويتالعب بها 

الكل، ويغنم من ورائها الذئاب. 
ــذي أصاب  ــاس" ما ال ــا عالم ..يا ن ــم " ي أنت
ــة , أال تدركون أن  ــم وضمائركم املريض عقولك
ــن لم يعد حربا عادية  ــا يجري حاليا يف اليم م
ــت عرب التاريخ ، أو  ــبه الحروب التي حصل تش
تلك التي تدور حاليا يف كثري من أصقاع العالم 
، كما أن ما يظهر عن أسباب الحرب عىل اليمن 
ــنة اإلعالمية ، يختلف تماما  عىل بعض األلس
ــي تخفي وقائع  ــبابها الحقيقية ، والت عن أس
وأهدافا كافية ، لو قدر للقانون الدويل أن يسود 
ــان  ، أو لرشيعة وقرارات مجلس حقوق اإلنس
ــرية من الدول  ــق ، ألدانت مجموعة كب أن تطب
اإلقليمية والغربية بجرائم حرب وجرائم ضد 
اإلنسانية , ألنها وبكل اختصار حرب لم تشن 
ــن يدور يف  ــعودي وم ــي اإلعالم الس كما يدع
فلكه ، عىل خلفية استعادة الرشعية املرسوقة 

ملؤسساتها حسبما يدعون .
ــري الذي أبكاني  ــه أرصخ رصاخ الصغ وعلي
ــن كان ملتصقا  ــو تحت األنقاض , رصاخ م وه
ــو  ــب تكس ــة رع ــه , يف حال ــبثا ب ــه متش بأبي

ــة وغادرتها  ــدت الطمأنين ــي فق ــه الت مالمح
ــش ومحزن  ــرباءة ، فعال أمر مده ــة وال الفرح
ــاهد ذلك  ــه كان يش ــم , والعالم كل ــع ظال وواق
ــه  ــرك رصخات ــم تح ــذي ل ــي ال ــل اليمن الطف
ــع ما يجري  ــو املجتمع الدويل م ــيئا , أين ه ش
ــرب وجرائم  ــم ح ــن جرائ ــن م ــا يف اليم حالي
ــاجد  ــال املدارس واملس ــانية ، تط ــد اإلنس ض
ــفيات ومخازن االدوية  ودور العزاء واملستش
 ، ــاء  والبق ــاة  للحي ــة  الرضوري ــات  والحاج
ــها  والتي تنفذها وحدات التحالف وعىل رأس
ــي  ــداف الت ــت األه ــن أصبح ــعودية ، وأي الس
ــها يف ظل صمت  ــاته عىل أساس بنيت مؤسس
املجتمع الدويل املعيب ، أين ..وأين .. وباملقابل 
ــالم ورشيعة الله ولكم  أنتم يا من تعرفون اإلس
ــانية ..!!  ــول اإلنس ــرب رس ــني وق رشف الحرم
ــل يعقل أن تبقوا أداة يف يد هذا التجمع من  فه
الدول املتسلطة عىل الدول الفقرية والضعيفة 
، والذي يلقب زورا وعدوانا باملجتمع الدويل , 
تأكدوا أن جرائمكم التي ترتكب بحق الشعب 
ــيواصل  ــاب , وس ــر دون حس ــن تم ــي ل اليمن
ــة  ــا يف املقاوم ــم دروس ــعب إعطاءك ــذا الش ه
ــا فعلتم  ــة مهم ــة الكامل ــجاعة والرجول والش
ــم  ــتظل تالحقك ــل س ــك الطف ــات ذل ، رصخ
ــتظل وصمة عار  يف  جبني  اإلنسانية  التي  وس

 تغض  الطرف  مما  يحدث  للشعب  اليمني.           
* كاتب جزائري

صرخة عريب

عماره بن عبد الله *

ــعب اليمني  إنما يرتكب بحق أبناء الش
ــوام، من قبل تحالف  ــذ أكرث من ثالثة أع من
ــم  جرائ ــعوصهيوامريكي  الس ــدوان  الع
ــماوية  الس ــع  للرشائ ــة  مخالف ــية  وحش
ــم  ــة، جرائ ــات الدولي ــني واالتفاقي والقوان
ــدث يف  ــذا يح ــني، وكل ه ــا الجب ــدى له ين
ــذا  ــوال ه ــكوت عاملي،ول ــت وس ــل صم ظ
ــذه  ــىل ه ــي  ع ــايض العامل ــت والتغ الصم
ــت بحق أبناء اليمن هذه  الجرائم،ملا ارتكب
ــجع  ــكوت هو الذي ش ــذا الس الجرائم،وه
ــن الجرائم  ــكاب املزيد م ــدوان عىل ارت الع
وكذا مواصلة مسلسل جرائمه بحق أبناء 
اليمن،فالعدو لم يفرق بني أهداف عسكرية 
ــآت حكومية مدنية  ومساكن مدنية ومنش
،فقد قصف كل يشء إمامه، قصف املدرسة 
واملستشفى والجامعة واملسجد وصاالت 
ــواق والطرقات،عرشات  ــراس واألس األع
ــى  والجرح ــهداء  الش ــن  م اآلالف 
ــاء رملت وأطفال يتموا، وآباء  املدنيني،نس
وأمهات فقدوا فلذات أكبادهم، أجسادهم 
ــالء وأعضائهم  ــت إىل أش ــرية تحول الصغ
ــرب صليبية حرب  ــزاء ،ح ــت إىل أج قطع
ــق الطفولة اليمنية، ما  إبادة جماعية، بح
ــاء ،ماذا جنوا  ــؤالء األطفال األبري ذنب ه

حتى يتم إبادتهم بطريان العدوان.
ــب الطفلة إرشاق،  ــا ذنب بثينة ، وما ذن م

ــس بحجة وهو  ــميح يف بني قي ــل س والطف
ــهيد ويرفض أن يرتكه  ــن والده الش يحتض

وأمله أن أباه سيصحو من نومه.
ــر ،ملاذا  ــزان يف جريمة التحري ــل املي طف
ــه  ــل كان ميزان ــريان العدوان،ه ــه ط قصف
كان  أم  ــة،   البرشي ــدد  يه ــا  نووي ــال  معم
صاروخا بيولوجيا يحمل أمراضا سيبيد 

سكان الكرة األرضية.
ــة العاملية ،ودعاة  ــات الطفول أين منظم
ــا تتعرض له  ــانية مم الحرية ورعاة اإلنس
الطفولة اليمنية من حرب وحشية وحرب 

إبادة جماعية.
ــم ينعمون بالحياة وتحفظ  أطفال العال
ــهم يف  ــون إىل مدارس ــم  حقوقهم،يذهب له
ــون  الحدائق،يأكل يف  ــون  صباح،يلعب كل 
ــون  ــاب ،يلبس ــرتون األلع ــوى ،ويش الحل
ــم  ــون هواياته ــدة، يمارس ــاب الجدي الثي
املفضلة، بينما أطفال اليمن يموتون يوميا 
جراء القصف والحصار،مدارسهم دمرت 
ــط  ــد ابس ــت،ال توج ــفياتهم هدم مستش
ــبة لهم ال حليب وال  مقومات الحياة بالنس
ــوع يطاردهم  ــم ،الج ــن وال تعلي دواء ال أم
ــم  ــك به ــراض تفت ــار، األم ــبب الحص بس

بسبب الحرب والحصار.
ملاذا كل هذا يرتكب بحق أطفال اليمن؟

ــد  ــل الغ ــن جي ــال اليم ــا أطف ــم ي ألنك

ــذي  ــل ال ــم الجي ــادم، أنت ــتقبل الق واملس
ــن يحمل  ــالق، أنتم م ــم واألخ ــل القي يحم
ــة والوصاية  ــد الهيمن ــرشوع التحرر  ض م
ــرشوع  ــل م ــن يحم ــم م ــة، أنت الصهيوني
ــالل الصهيوني،  ــض لالحت ــة الراف املقاوم
ــيحرر فلسطني ، أنتم أمل األمة  أنتم من س
ــك تتعرضون  ــالمية ،ولذل ــة واإلس العربي

لإلبادة الجماعية.
لكن صرباً أبنائي:

ــانية  اإلنس ــاة  دع ــة  عدال ــت  غاب إن 
ــات الدولية، فلن تغيب عدالة رب  ،واملنظم

الربية،وخالق اإلنسانية.
ــانية الدنيوية،  ــت العدالة اإلنس إن غاب

فلن تغيب العدالة السماوية .
فو الله أن دماء أطفال اليمن وأناتهم من 
الجوع واملرض ،ورصاخهم بفقدان آبائهم 
ــم  ــدرا ،وان دماءه ــروح ه ــن ت ــم ل وأمهاته
ــتكون فيضانات تجرف  الطاهرة الزكية س
ــم،  ــعود وأذنابه ــي س ــف بن ــروش تحال ع
ــم،  ــم وأمراءه ــروش ملوكه ــتزلزل ع وس
ــتكون  ــال اليمن س ــات ورصاخ أطف وأن أن
ــف  ــرق دول تحال ــتدمر وتح ــق س صواع
ــوب من  ــم أذان وقل ــي وتص العدوان،وتعم
ــم.. وعاش  ــاندهم وأيده ــاون معهم وس تع
ــار للخونة  ــاً والخزي والع ــراً أبي اليمن ح

والعمالء.
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