
ــالل شمال  ــة  األوىل واستق ــا يف الحرب العاملي ــة تركي ــد هزيم بع
ــدن ومحمياتها  ــى حميد الدين بإعادة ع ــن طالب اإلمام يحي اليم
ــد أن الربيطانيني  ــزءاً ال يتجزأ من الرتاب اليمني، وأك ــا ج باعتباره
ــل، وأنه ال يعرتف  ــا األتراك من قب ــوة كما اغتصبه ــا بالق اغتصبوه
ــا الربيطانيون مع العثمانيني، ومن ضمنها  باملعاهدات التي عقده
ــي وصفها بأنها تمت بني طرفني مغتصبني،* ال  معاهدة الحدود الت

حق لهما يف الترصف يف أرض اليمن. 
ــل وريث الدولة  ــربوا شمال اليمن املستق ــني اعت إال أن الربيطاني
ــا الدولة العثمانية  ــل املعاهدات التي وقعته ــة وملتزماً بك العثماني
معهم، ووصفوا خالفهم مع اإلمام بأنه خالف حول تحديد الحدود، 
ــض اإلمام هذا التوصيف وأرص عىل اسرتجاع كامل تراب  يف حني رف

جنوب اليمن، 
ــئ الحديدة واللحية  ــام 1918م برضب موان ــرد الربيطانيون ع ف
ــف واملخا يف الشمال*، وقاموا بتسليم ميناء الحديدة لعدو  والصلي
ــد القبائل يف الجنوب  ــم اإلدرييس. فرد اإلمام بتزوي اإلمام وحليفه
ــرد االحتالل واستعادة  ــالح وطالبهم بالتعاون معه لط باملال والس

أرايض الجنوب *
ــل عام 1926م  ــوًال فتمكن بمعاونة القبائ ــت دعوته هذه قب  ولقي
ــات الغربية وبالذات يف  ــن السيطرة عىل مناطق واسعة يف املحمي م
ــا إىل تشكيل وحدات  ــع والعواذل، ولحج*. مما دفع بريطاني الضال
ــاط بريطانيني، وتوجيه رضبات  ــة محلية تحت قيادة ضب عسكري
جوية لقوات اإلمام يحيى واملناطق القبلية املتحالفة معه، وقصف 

مدن ومناطق يف شمال اليمن، يف الفرتة من 1928 وحتى 1934م .*
وتزامن مع هذا ارتكاب اإلمام يحيى أخطاًء كبريًة حيث طلب من 
األهايل يف املناطق املحررة تسليم رضيبة الزكاة، وكانت بريطانيا ال 
ــات مالية، وطلب من  ــيشء، وال تفرض عليهم أي التزام ــم ب تطالبه
املشائخ تسليم الرهائن * وأوكل إدارة املناطق املحررة إىل إقطاعيني 
ــان األهايل  ــىل األرض التي ك ــروا ع ــوا أن سيط ــا لبث ــال دين م ورج
يدافعون عنها، وقاموا باستغالل األهايل، فرتاجع تأييدهم له * ومن 

ثم تراجعت قواته التي أصبحت تفتقر إىل الدعم الشعبي.
ــع بأدوات   ــات الدولية تدف ــه السياس ــذي كانت في ــت ال يف الوق
ــن بريطانيا مطلع القرن العرشين ..  ــع والتي مثلتها نيابة ع املطام
ــل وظروف تاريخية  قست  وتكالبت عىل وطننا وشعبنا  ففي مراح
ــة متضافرة يف  ــا الخاص ــج مرشوعاته ــت التجزئة تنت ــي كان اليمن
ــدار الوطن  من مطامع الخارج وغزواته  صناعة رشوخ عميقة يف ج
وحروبه  وهنا أتكلم عن جذور األطماع السعودية من جهة ومن جهة 
ــح الهزيلة والضيقة للسالطني واملشائخ الرجعيني يف  أخرى املطام
إمارات ومن ثم املحميات التي  دعمها وشجعها االنجليز وصنعها 

ــارزة يف الجنوب تلك  التي بذرت بذرتها األوىل نحو االنفصال عام  ب
1728 للمرة األوىل يف ظل غياب الدولة الواحدة  ..

ــم يخل أبدا  ــج يحيى ل ــم من أن نه ــة أخرى عىل الرغ ــن جه ..م
ــدة إال أن أخطاء سياسية ونهج  ــن خطاب ومعارك وحروب الوح م
ــم الطليقة بالرحمة بالرعية  ــة املالية وقسوة الجباة وأيديه الجباي
ــات خلطت بني استقطاب املوالني وبني إطالق أيد هم حكام  وسياس
ــم صالحيات أنتجت إقطاعيات كبرية عىل  وطغاة محليون ومنحه

حساب املصلحة العامة وممتلكات صغار وفقراء الرعية ..
هذه العوامل من أخطاء السياسات من الداخل وأطماع الخارج 
ــل التجزئة  ــة تضافرت عوام ــة الوطني ــا الدوني ــات أنتجته ورصاع
ــة الوطنية  يف  ــة والدوني ــا الذاتي ــات طغت عليه ــاع ورصاع واألطم

وخالل مراحل طويلة ..
 وملوازنة النفوذ الربيطاني قام باالتصال باإليطاليني عام 1926م 
ــا باستقالل سلطة  ــدة اعرتفت بموجبها إيطالي ــد معهم معاه وعق
ــن، وعقد  ــاري بني البلدي ــت التبادل التج ــا، ونظم ــام عن تركي اإلم

معاهدة مماثلة مع االتحاد السوفيتي*
ــز، ويريم، وإب  ــام 1928م، بقصف مدن تع ــون ع ــرد الربيطاني  ف

واملناطق املجاورة لها.
 وتزامنت هذه السياسة مع تزايد الضغوط العسكرية السعودية 
ــر الواقع ووقع معاهدة مع بريطانيا  من الشمال، فرضخ اإلمام لألم
ــات الجنوبية تحت  ــاء املحافظ ــرتف بموجبها ببق ــام 1934م اع ع
ــرتف بريطانيا  ــل أن تع ــني عاماً، مقاب ــدة أربع ــا مل ــة بريطاني حماي

بسلطته عىل شمال اليمن *
وباإلضافة إىل دور وسياسية بريطانيا الرامية يف كل املستعمرات 
ــة  اإلدارية ومنها  ــاء اإلمام يحيى السياسية املالي ــة إىل  أخط إضاف
ــل  ــة مشك ــب دورا يف صناع ــاة لع ــوة الجب ــة وقس ــوات وطريق الزك
ــراء واملشائخ كانت  ــإن املصالح الضيقة للسالطني واألم التجزئة ف
ــريت سياسة بريطانيا تجاه الجنوب  ــرس هذا الواقع، فعندما تغ تك
ــدف التخفيف من  ــة األوىل، به ــرب العاملي ــد الح ــا بع ــة م يف مرحل
ــوب للمساهمة يف مواجهة التحديات  أعبائها املالية، وتأهيل الجن
ــذا التوجه السالطني واألمراء  ــة املحدقة باملنطقة، قاوم ه العسكري
ــرب إىل الحد من صالحياتهم يف  ــة أن يؤدي دمجهم يف كيان أك خشي
التعامل مع رعاياهم، وأن يمتد نفوذ هذا الكيان إىل شؤون مناطقهم 

الداخلية.
ــام 1925م، عندما طرح املقيم الربيطاني يف عدن رضورة   ففي ع
ــا([10])، وكرر هذا  ــل إدارته ــاء تسهي ــج املحميات تحت غط دم
الطرح عام 1930م، لقيت الفكرة معارضة من قبل األمراء والسالطني 

خشية إضعاف نفوذهم. 

ــة إىل أن جاء احتالل إيطاليا للحبشة  وظلت هذه املعارضة قوي
ــل بريطانيا برصاعاتها  ــام 1937م، وتزايد املخاوف من أن تنشغ ع
ــت القارة عىل أبواب  ــة داخل القارة األوروبية حيث كان األكرث أهمي
ــن املفككة إىل كيانات  ــة الثانية، فتصبح جنوب اليم ــرب العاملي الح
ــت املعارضة  ــا، وبالتايل خف ــل إيطالي ــاع من قب ــرية محل أطم صغ
ــل السلطنات  ــاً، يقيض بتحوي ــاً ملكي ــدرت بريطانيا مرسوم وأص
واملشيخات واإلمارات إىل محميتني هما املحمية الغربية، واملحمية 

الرشقية، وتضم كل منهما خمسة كيانات. *
 ويف أوائل الخمسينيات قدم مستشار املحمية الغربية مرشوعاً 
ــن املحميتني  ــي لكل م ــس ترشيع ــل حكومة ومجل ــيض بتشكي يق
ــا املندوب السامي  ــىل أن يكونا معينني ويتبع ــة والغربية، ع الرشقي
ــام يف مدينة عدن، وعقد مؤتمر لهذا الغرض حرضه ثمانية عرش  الع
حاكماً من حكام املحميات *، إال أن هذا املرشوع لقي مقاومة من قبل 
السالطني واألمراء، فأعيد طرحه مرة أخرى عام 1954م* ولكنه ظل 

محل مقاومة من قبل السالطني واألمراء ولنفس األسباب.
ــام 1956م، حيث  ــرث قبوال إال بعد ع ــح فكرة االتحاد أك ــم تصب ول
ــرث قبوًال من ذي قبل،  ــرزت عوامل جديدة جعلت فكرة االتحاد أك ب
ــل حركة  ــا البالد بفع ــت تعاني منه ــة التي كان ــاء العزل ــا انته منه

الهجرة العائدة إىل الجنوب، 
وبفعل : 

قيام ثورة يوليو يف مرص عام 1952م، 
فشل العدوان الثالثي عىل مرص عام 1956م، 

قيام ثورة يوليو تموز يف العراق عام 1958م، 
اكتساح املد القومي للمنطقة العربية، 

استمرار مطالبة شمال اليمن باستعادة أرايض الجنوب .
ــا وتحوالتها  ــورة مكثفة بأحداثه ــاول هذه املرحلة بص  ولكن تن
ــة والعالم بأرسه خالل الخمسينيات والستينيات   الكربى يف املنطق
ــة تالية من  ــوان يف مرحل ــاص ضمن هذا العن ــز خ ــه يف حي سأتناول
ــك مرحلة هامة  ــرصاع اليمني  السعودي تل ــذور التاريخية لل الج
ــة يف اليمن والتي جسدت وتجسد  من تاريخ حروب سعود الطويل
ــوح  مطامعها التوسسعية  ومشاريعها التفكيكية لليمن ومن  بوض
ــا يسمى بالسالم  ــايس يف ظروف  م ــرة عىل قرارها السي ــم السيط ث

معها  ..
ــم بصيغة  ــك والتقسي ــغ التفكي ــرى وبصي ــرة أخ ــوب م يف الحن
ــان اتحادي سيضع  ــرة ..رأت بريطانيا أن قيام كي ــذه امل مختلفة ه
حداً لهذه املطالب، باإلضافة إىل إدراك بريطانيا أن وقت االستعمار 
ــط معها  ــة ترتب ــام دول ــا قي ــن مصلحته ــد أزف وأن م ــدي ق التقلي
ــا العسكرية يف عدن، ورأى  ــدة صداقة وتضمن بقاء قاعدته بمعاه

ــؤدي إىل ابتالع وتذويب  ــة تفتت قد ي ــم يف حال ــني أن بقاءه السالط
كياناتهم ضمن مشاريع أكرب. وبالتايل أُقر املرشوع االتحادي بصفة 
ــام 1959م،وُجعلت رئاسة االتحاد دورية بني  ــة يف 11 فرباير ع نهائي
ــدة حماية  ــدت معاه ــة اتحادية*وُعق ــت حكوم ــني* وُشكل السالط

وتعاون مع بريطانيا يف العام نفسه* .
ودخلت االتحاد ست إمارات من أصل إحدى عرشة هي بيحان، 

والضالع، والفضيل، والعوذيل، ويافع السفىل، والعوالق العليا ...
ــة،  لم تنضم إىل االتحاد  ــا  العوالق السفىل، والعقربي، ودثين  أم
ــر عام 1960م. وانضمت يف العام التايل  إمارة الواحدي يف  اال يف فرباي
أبريل عام1961م[??قحطان الشعبي )، ويف يناير 1963م انضمت 

مستعمرة عدن .* 
ــني اثنني  فنزعة  ــن  اتخذت شكل ــة يف اليم ــة االنفصالي إن النزع
ــي وكانت الرابطة  ــارات الجنوب العرب ــني قابلتها خي عدن للعدني

احد تعبرياته وحوامله ..
ــل طارئة ودخيلة  ــة هي نتاج عوام ــىل أن  النزعات االنفصالي ع
ــة اتبتعها   ــات مالية إداري ــاء سياس ــار، وأخط ــت يف االستعم تمثل
ــن ناحية  ومن ناحية أخرى نتاج  أنانية وانعزالية  ونظرة  اإلمامة،م
ضيقة محكومة بمصالح ذاتية للسالطني وأمراء املناطق املتمسكني 

بسلطاتهم املطلقة عىل مناطقهم.
عىل صعيد السياسة الخارجية كان اإلمام قد مد جسور العالقة 
ــن عىل تلك  ــات ويف الوثائق ما يربه ــذ العرشيني ــع السوفييت من م
ــاق  صداقة  ــة اىل التوقيع عىل اتف ــك العالق ــورت تل ــالت  وتط املراس
ــل املراجع تشري إىل  ــاد السوفيتي عام 1928م- ك ــاون مع االتح وتع
ــذا التاريخ ويبدو ان خطأ مطبعيا قد وقع يف كتاب سيد مصطفى  ه
ــش انها عام 1927او  ــوان تاريخ اليمن الحديث يرد الهام سالم بعن
ــاع الوفدين  ــرام االتفاقية إحداهما يف اجتم ــاك مرحلتني إلب ان هن
ــام 27 والثاني اجتماع  التوقيع بني الطرفني السوفييتي واليمني  ع
ــوا يف العرص  ــن سبق ــى فهو مم ــد مصطف ــق باملؤرخ سي ــن نث ونح
ــث إىل انجاز أهم عملني عظيمي الفائدة والسبق وهما كتاب  الحدي
ــاب تاريخ اليمن الحديث  ــل العالقات السعودية اليمنية وكت مراح
ــد اتفاقية مماثلة مع  ــك ذهبت دولة الحجاز إىل عق ــل ذل -  ويف مقاب
ــت خالل هذه الفرتة  وعىل الرغم من سلطة الرشيف يف تلك  السوفي
ــا يف كنف  ــا واقعة كلي ــت الحجاز وجعلته ــت قد أخضع ــرتة كان الف
التبعية لربيطانيا . وهي نفس الفرتة التي بدأت بريطانيا رسا تعقد 
ــان نجد عبد  ــم الحجاز إىل سلط ــود تمهيدا لض ــة مع آل سع صفق
ــف بكثري من قوة الرشيف  ــم أن األخري كان ال يزال اضع ــز ورغ العزي
يف الحجاز اال ان بريطانيا رأت يف عبدالعزبز الرجل األفضل لها من 
ــده بريطانيا دون نقاش إىل  ــداده املطلق لتقديم ما تري حيث استع

أن تم فعال تخيل بريطانيا عن إرشاف الحجاز لصالح عبدالعزيز .
ــا لعبد العزيز أن بدأت أطماع سعود  كانت نتيجة دعم بريطاني
ــران فكانت  ــل من عسري ونج ــا يف شمال اليمن يف ك ــم جنوب تتعاظ
ــب بارتياح رصاع اإلدرييس واإلمام يحيى ذلك انه رصاع راقبته  تراق
ــم غذته ثانياً ثم انقضت ثالثا وقد باتت األطراف من  من بعيد أوال ث
ــق ان تناولنا جوانب  ــرب الثالثينيات التي سب ــف لتدشن ح الضع
كثرية منها فيما سبق وال زلنا بصدد هذه الفرتة من القرن العرشين  .
ــا يحيى مع  ــاون التي وقعه ــة والتع ــة الصداق ــج عن اتفاقي نت
السوفييت  عام 28 وجددت عام 55  ان رشع السوفييت عام 1931 
ــة االتصال  ــراف وهي وسيل ــات تلغ ــاز أول محط ــل يف انج بالعم
ــدة واظن  ــاء تعز الحدي ــني كل من  صنع ــذاك  تربط ب ــة ان املتقدم
ــل  ميناء  ــق وتوسيع وتأهي ــدأوا العمل يف تعمي ــة حجة .وب الرابع
ــول إىل ميناء رئييس  ــذت منذ هذا االنجاز تتح ــدة التي أخ الحدي
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هذه امليناء . ودشن الروس العمل يف طريق الحديدة صنعاء فضال 
ــاالت صناعية وزراعية  ــن العمل يف تقديم مشاريع كربى يف مج ع

يمكننا تفصيلها الحقا .  
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عبدالفتاح عيل البنوس 
ــن يف ظروف  ــىل الضحك حتى ونح ــي تجربنا ع ــي املواقف الت ــرية ه كث
ــيص عىل اإلنسان الضحك يف ظلها ، ولكن بعض املواقف تخرتق هذه  يستع
النظرية وتدفعنا للضحك وتجاوز املنغصات واآلالم واملتاعب وإفرازاتها 
التي تفرض عليك أن تظل عابس الوجه كئيب املنظر ، ونحن اليوم سنقف 
أمام ظاهرة غريبة أفرزها العدوان السعودي اإلماراتي األمريكي مرتبطة 
ــن يمثلون شلة االرتزاق والعمالة والخيانة بقيادة املسخ  بالشخوص الذي
الدنبوع عبدربه منصور هادي، حيث يضحكك هؤالء عندما يتحدثون عن 
ــل يمارسون نقيضها من الرذائل ، ويسوقون ألشياء مثالية يعملون  فضائ
ــا، ويتحدثون عن مواضيع وقضايا   ال أثر لها يف حياتهم ومواقفهم  بخالفه
ــري العاهرة التي تحارض عن  ــم اليومية  ،حالهم يشبه إىل حد كب وترصفاته
الرشف والعفة والطهارة  ، والعالم السكري الذي يخطب عن مفاسد الخمور 

وتحريم اإلسالم لها
حيث يبدو منظر الدنبوع هادي مضحكا وهو يتحدث عن سيادة الوطن 
ــب الغزاة ورشعن للعدوان  ــراره وسالمة أراضيه وهو من جل وأمنه واستق
عىل بالده ، و من املضحك جدا عندما يحدثك سلطان الربكاني عن النزاهة  
ــوى،  وعيل البخيتي عن  ــن عن الوطنية ، والزنداني عن التق ــيل محس ، وع
ــرصوف عن الرشعية،  ــورا الجروي عن الرشف ، ومحسن خ ــة  ، ون الرجول
ــود ، ومعمر  ــن الصم ــود املخاليف ع ــن الصندقة ، وحم ــر ع ــد األحم وحمي
ــد قباطي عن السياسة ، وطارق  ــي عن الطهارة  ،ومحمد عبداملجي اإلريان
ــاليف عن القومية، وياسني  ــاش عن اإلقدام والشجاعة، وعبدامللك املخ عف
سعيد نعمان عن الرأسمالية ، وحمود الهتار عن العدالة وعسكر زعيل عن 
ــة، وعبدالعزيز جباري عن الثوابت  ــة، ويارس اليماني عن الكرام املصداقي
ــه صعرت عن حرمة النفس  ــاد العليمي عن الوفاء، وعبدالل ــة،  ورش الوطني
ــن املصداقية، وأحمد بن دغر عن الرجعية ،  ــة ، وجميل عز الدين ع املسلم
وعادل الشجاع عن الثبات واملواجهة، وسلطان العرادة عن الدولة املدنية 
، وهاشم األحمر عن النظام والقانون، وعيل حسن األحمدي عن الخيانة، 
ــزاق ، ومحمد  ــم قاسم طاهر عن االرت ــق عن العمالة ، وهيث ــور الحن ومنص
اليدومي عن االستقامة. وعبدالوهاب اآلنيس عن األمانة ، ومحمد الشايف 
ــن  السقوط واملالمة ، ومحمد بن موىس العامري عن الفجور، وهاني بن  ع
بريك وهو يتحدث عن الوحدة، ومحمد الحزمي وهو يتحدث عن العروبة ، 
وياسني التميمي وهو ينظر للمثالية ، وفهد القرني وهو يتحدث عن الهوية 
ــاء الوطني ، ومحمد  ــو يتحدث عن االنتم ــة،  ومحمد األرضعي وه اليمني
ــو يتحدث عن العزة ، وخالد اآلنيس وهو يتحدث عن السمو،  الحاوري وه
ــالب وهو يتحدث عن  ــو يتحدث عن الرفعة، ونجيب غ ــل القويس وه وفض
ــف القطرية ،  ــو يتفلسف حول املواق ــة  ، وسعيد ثابت وه ــت الوطني الثواب
وراجح بادي وهو يتحدث عن اإلنتصارات الوهمية،  وعزالدين األصبحي  
وهو يتحدث عن مركز امللك سلمان ومساعداته اإلنسانية، ويحيى شبيبه 
وهو يتحدث عن التدخل اإليراني يف اليمن ، وحسني عرب وهو يتحدث عن 
ــل الخوداني وهو يدعي منارصته  ــاب الحالة األمنية يف عدن،  وكام استتب
ــدث عن التقشف،  ــد السعدي وهو يتح ــا ودعمه إلرسائيل، ومحم لسوري
ــة  ، ومحمد عيل املقديش وهو  ــال جباري وهو يتحدث عن املحسوبي وجم
يتحدث عن التقدمات امليدانية ، وعبدالله إسماعيل وهو يتحدث عن الغد 
ــرادي وهو يتحدث عن الجرائم الحوثية عىل حد زعمه  املرشق ، وعيل الج
ــن واستقرار ومصلحة  ــو يتحدث عن حرصه عىل أم ــادق رسحان وه ، وص
ــز، ومحمد عيل الشدادي وهو يتحدث عن رضورة نقل الربملان إىل عدن،  تع
ــل اإلماراتية والحسن أبكر وهو  ــد بحاح وهو يتفنن يف تعداد الفضائ وخال
ــان وهو يتحدث عن  ــىل املال العام، و خالد الرويش ــدث عن الحفاظ ع يتح

جريمة الصالة الكربى وهو يصطف يف جبهة من ارتكبوا الجريمة ذاتها  .
ــده يف ملوك وأمراء  ــكك مجيب الرحمن غنيم وهو يتغزل بقصي ويضح
ــزداد رشاهتك  ــا، وت ــن يف ذلك إبداع ــم ويظ ــدح يف جرائمه ــدوان ويتم الع
للضحك املمزوج بالحرسة وأنت تشاهد اآلالف من املرتزقة من املحافظات 
ــف العدوان ويف  ــم يقاتلون يف ص ــف طائرات العدوان وه ــي يطالها قص الت

جبهاته املختلفة ويرفعون شعار شكرا سلمان. 
ــب الحياء من  ــرؤوس وأذه ــه العقول من ال ــل الل ــد  ، ش ــرص املفي باملخت
ــم وتبدلت األحوال  ــوب فتحولت املفاهي ــات اإليمان من القل ــوه، وأم الوج
ــي الرشيف الذي  ــا،  وأضحى الوطن ــل الخائن وطني ــار املرتزق العمي فص
ــردا  ، وصار الفار  ــه انقالبيا متم ــه وعرضه وسيادت ــل دفاعا عن أرض يقات
ــة ال رشعية يف نظر  ــت الرشعية الشعبية الحقيقي ــن رشعية، وأضح الخائ
ــا نسمع من يهرف بما ال يعرف ومن يدعي اليشء وهو يعمل  الكثري، ورصن

بنقيضه، فعال إنها مدعاة للحرسة وللضحك أيضا .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عندما نضحك حسرًة 
عليهم

من دروس وِعرب الغزوة الصاروخية السورية على الكيان اإلسرائيلي
جميل أنعم العبيس

ــاع، والغزوة انتهت خالل بعض ساعات  هجوم ودف
فقط، ولطاملا كان العدو األصيل الربيطاني واألمريكي 
ــاب والحدث  ــع األسب ــل يصن ــق ب ــي يختل و الصهيون
ــب حكام  ــل ويقسم وينص ــزو ويحت ــي يعتدي ويغ لك
ــان  ــزو لبن ــا غ ــرية ومنه ــة كث ــة واألمثل ــالء وخون عم
ــي بذريعة محاولة  ــل الصهيون ــف 1980م باألصي صي
ــا، وكذلك كان  ــيل يف أوروب ــايس إرسائي ــال دبلوم اغتي
ــي والسعودي  ــي واإلخوان ــل الوهاب ــذ بالوكي التنفي
والرتكي والقطري واإلماراتي وبختم أمريكي ترامبي 
ــام خونة،  ــن وتنصيب حك ــم سوريا واليم ــراد تقسي ي

والنتيجة كانت عكسية.
ــربي  ــان الع ــىل الكي ــة ع ــات صاروخي ــوم بزخ هج
ــة بالهرولة إىل  ــة عىل سوريا متزامن وغارات صهيوني
ــة وتطويق الحدث  ــف الزخات الصاروخي روسيا لوق
ــه الغاصب، والعالم كله  لحماية األصيل الكيان وشعب
ــر عيون الصهاينة وتعيش بأمن  يستنجد بروسيا لتق

وسالم وطمأنينة.
وشعوب املنطقة تحرتق من سبع سنوات وال مغيث 
ــان الصهيوني تتم  ــار، والكي ــىل الن ــب الزيت ع ــل ص ب
ــات فقط، فطول املواجهة مع  إغاثته خالل بضع ساع
بني صهيون تعني الهجرة املعاكسة للصهاينة للغرب 
األمريكي واألوروبي وعودة الحروب والفنت واملشاكل 
ــة لعقود قبل أن  ــم تعرف طعم الراح ــا التي ل إىل أوروب
ــني املحتلة، وبانتقالهم  ــص من اليهود إىل فلسط تتخل
ــت الحروب والفنت إىل األمة العربية  إىل فلسطني انتقل

ر  ــاً تبخُّ ــة تعني أيض ــرة املعاسك ــة، والهج واإلسالمي
ــودي الجبان  ــل اليه ــن إقناع العق ــرشات السنني م ع
ــني املحتلة،  ــيء إىل فلسط ــاء العالم للمج ــل أنح يف ك
ــد أرض امليعاد والعسل  ــي أن أرض امليعاد لم تع وتعن
ــب املختار  ــس، والصواريخ ُتنزل الشع ــنب والشم والل
ــري، واليهودي  ــرذان والرصاص ــت األرض كالج إىل تح
ــربت الصهاينة  ــاة واملال، دالالت كبرية أج يحب الحي
ــرب طويلة األمد، فقط حرب  ــىل عدم التفكري بأي ح ع
رسيعة وخاطفة ومضمونة النتائج هذا الفلك الوحيد 

للعدوانية الصهيونية.
ــودي  ــن التلم ــي للمستوط ــدرس اإلسرتاتيج وال
ــار العرب  ــان لهم يف دي ــي بأن المك ــل الصهيون واملحت
ــرآن الكريم  ــم أن إسالم الق ــدرس األه ــني، وال واملسلم
ــم من يواجهون  ــة آل البيت الكرام وحلفائهم ه وشيع
ــدو أمريكا وإرسائيل ومن يواليهم تصديقاً لحديث  الع
ــه واَله  ــلَّ الله علي ــا ملني محمد ص ــول الرحمة للع رس
وسلم "ِكَتاَب الَلِّه، َوِعْرتَِتي أَْهَل َبْيِتي".. بينما اإلسالم 
ــد الوهاب تتحالف مع  ــودي وَسنَّة محمد بن عب السع

العدو األمريكي والصهيوني. 
ــة الربوباجندا  ــار منظوم ــو إنهي ــدرس الثمني ه وال
ــة الوعي  ــي الشعوب بمعرك ــة كي وع ــة ملحاول الورقي
ــرآن الكريم،  ــدو املُسطر بالق ــرف البوصلة عن الع لح
ــة  ــد األم ــة بتوحي ــت كفيل ــط كان ــخ فق ــة صواري ُرزم
اإلسالمية والعربية بإستثناء شعوب وأنظمة املواالة، 
ــواالة رزم  ــون وامل ــال والبن ــة امل ــت أنظم ــني أنفق يف ح

ــارات لتفرقة الشعوب ونرش  ــدوالرات بل جبال امللي ال
ــوىض والتدمري  ــة واملناطقية والف ــة والطائفي الكراهي

والخراب، خدمًة لبني صهيون.
ــالل  احت أن  ــة  والهام ــرى  األخ ــدروس  ال ــن  وم
ــن الخليج وسقطرى  ــرة عىل املمر البحري م والسيط
وعدن والصومال وجيبوتي وباب املندب وجزر ميون 
ــري والعقبة من أجل محارصة  ــن وتريان وصناف وسواك
ــوراج اإليرانية وتدمريها حتى التصل إىل  السفن والب
ــط يف حالة املواجهة  ــني املحتلة والبحر املتوس فلسط
ــدف "سقط  ــرن، هذا اله ــر صفقه الق ــع العدو وتمري م
ــي للعدو  ــري اإلسرتاتيج ــن املنظور العسك ــاً" م تمام
ــران وبغداد حتى  ــاوم من طه ــال طريق الرب املق باكتم
ــق الرب  ــة، وطري ــني املحتل ــم فلسط ــريوت ث ــق وب دمش
ــر، وأمريكا وإرسائيل  ــرث فاعلية من طريق البح كان أك
أدركت ذلك باعرتافها بأن قواعد صاروخية وصواريخ 
ــت أرض سوريا املقاومة قصرية  باآلالف أصبحت تح
ــي صهيون يف  ــل جيش بن ــدى تفي بش ــة امل ومتوسط
ــط التكفي بنزول  ــة القادمة وخالل دقائق فق املواجه

الشعب املختار إىل تحت األرض. 
ــن 70 ألف مجاهد  ــب أمريكا فإن هناك أكرث م وحس
ــني أصبحوا يف  ــة للعامل ــرتة رسول الرحم ــرآن وع بالق
ــني املحتلة، لذلك  ــا املقاومة وعىل حدود فلسط سوري
فإن معركة الساحل الغربي لليمن قد ترتاجع من البند 
ــل إختفائه من قائمة  ــد إىل البند رقم عرشة ب ــم واح رق

الوعيد والويل والتهديد.

ــا الجوالن  ــىل جغرافي ــط ع ــزوة كانت فق ــذة الغ ه
ــى إىل جغرافيا فلسطني  ــم تتخط ــوري املحتل ول الس
ــدو األصيل تفيد بأن  ــة، وبالتايل هي رسالة للع املحتل
ــي اإلخواني وربيع  ــج الربيع الصهيون مفاعيل ونتائ
ــان كانت  ــد وبن سلم ــال زاي ــة عي ــش وعلماني الدواع
عكسية بوصول رجال إسالم القرآن وشيعة آل البيت 
ــال القتل والدمار  ــدود الكيان الغاصب وكل أعم إىل ح
ــدس وفلسطني  ــان بيهودية الق ــل مد عمر الكي من أج
ــث سيكون متى  ــل أن الحدي ــت مشكوك بها، ب أصبح
وكيف سيتم تفكيك هذا الكيان اللقيط؟ سلماً أم حرباً 

أم غزوة أو غزوات.
ــآيس وآالم األمة  ــزول كل م ــذا الكيان ست وبزوال ه
ــن سعود وُسّنة  ــة واإلسالمية من زمن إسالم ب العربي
محمد بن عبدالوهاب بربيطانيا وثورة القبور إىل زمن 
ــش القبور، ودائماً وأبداً  داعش بأمريكا واإلخوان ونب
ــن أجل تنفيذ  ــة قديماً وحديثاً م ــرب يأتي للمنطق الغ
ــب خريات  ــون مقابل نه ــود وبني صهي ــع اليه مشاري
ــم بتمزيق وتقسيم  ــط والغاز، ويت ــن العربي النف الوط
ــوب بالوهابية أوًال  ــان والشعب والشع الوطن باألوط
ــت مع األصيل  ــة، واملواجهة أصبح ــم الُحكام الخون ث
اليهودي واألمريكي والسعودي، وذلك هو من بشائر 

النرص القادم إن شاء الله تعاىل.

الصمت الدويل إىل متى؟!
عبدالعزيز أحمد البكري* 

ــة دولية مهمة  ــدة هيئ ــة األمم املتح هيئ
وحاجة ملحة البد أن تبقى كمرجعية رغم 
ــا عن أداء الحد األدنى من  عجزها وضعفه
ــا الكبرية والعظيمة التي  واجباتها ومهامه
تأسست للقيام بها يف خدمة دول وشعوب 
ــا - ولعل هذا العجز  ــم - إنسانيا وأمني العال
وخاصة يف اآلونة األخرية الذي يرجعه كثري 
من الخرباء والباحثني الدوليني إىل الهيمنة 
ــادة  ــردت بقي ــي انف ــا الت ــة عليه األمريكي
ــكك  ــد تف ــد) بع ــي (الجدي ــام العامل النظ
ــن الواليات  ــا مك ــي، مم ــاد االسوفيت االتح
ــة عىل دول  ــة من الهيمن ــدة األمريكي املتح
ــا وخلق اختالل  ــم واحتكار مصالحه العال
ــو ما  ــة، وه ــوى الدولي ــن الق ــري يف موازي كب
ــرضورة الحتمية عىل املجتمع  يجعل من ال
ــال  ــم أعم ــه وتقيي ــة مواقف ــدويل مراجع ال
ومواقف هيئة األمم املتحدة ومجلس األمن 
ــدويل ملعرفة االختالالت، وعىل ضوء ذلك  ال
ــث أنشطتها  ــط وتطوير وتحدي ــم تنشي يت
ــا وتأهيلها إلحالل  ودعمها وإحياء أدواره
ــون وحماية  ــن الدوليني وص ــالم واألم الس

حقوق اإلنسان. 
ــدة كمرجعية دولية  إن هيئة األمم املتح
ــدت  وأي دويل  ــاع  وإجم ــإرادة  ب ــت  تأسس
ــم ومنها  ــوب العال ــل دول وشع ــا ك مبادئه
بالدنا الجمهورية اليمنية الدولة العضو يف 
هيئة األمم املتحدة التي أكدت يف املادة (6) 
ــور اليمني)  ــا الوطني (الدست ــن قانونه م

ــم املتحدة حيث  ــزام العمل بميثاق األم الت
ــل بميثاق  ــد الدولة العم ــول املادة (تؤك تق
ــي لحقوق  ــالن العامل ــدة واإلع ــم املتح األم
ــدول العربية،  ــاق جامعة ال ــان وميث اإلنس
ــون الدويل املعرتف بها بصورة  وقواعد القان

عامة). 
إن كل دول العالم تجمع عىل رضورة تلك 
ــىل سلطة دولية معنية  الهيئة الدولية كأع
ــة  ــدويل وحماي ــع ال ــة املجتم ــن وسالم بأم
ــام، كما  ــان بشكل ع ــوق اإلنس وصون حق
ــان أن يعيش بحرية وكرامة  أراد الله لإلنس
ــرة، ومهمة األمم  ــاة كريمة آمنة مستق وحي
ــالل السالم  ــي فرض األمن وإح املتحدة ه
ــه دول  ــا أجمعت علي ــك م ــدول وذل ــني ال ب
ــس هيئة األمم  ــد تأسي ــوب العالم عن وشع
ــل  ــة تعم ــة مهم ــة دولي ــدة كمرجعي املتح
ــدل ملختلف شعوب ودول  عىل تحقيق الع
ــم يف جميع املجاالت اإلنسانية ومنها  العال
ــة  واالقتصادي ــة  السياسي ــب  الجوان يف 
ــة  واالجتماعي ــة  والتعليمي ــة  والصحي
ــان  ــوق اإلنس ــة وحق ــات اإلنساني والحري
ــي ال تزال بعض املنظمات التابعة لألمم  الت
ــا يف بالدنا اليمن  املتحدة تؤدي بعضا منه
ــن الحرب  ــا الرابع م ــش يف عامه ــي تعي الت
ــدوان والحصار والقتل لإلنسان رجاال  والع
ونساء وأطفاًال وشيوخاً بواسطة استخدام 
ــة  ــة واألسلح ــوة املفرط ــدوان للق دول الع
ــذاء  ــدواء والغ ال ــول  ــع دخ ــة ومن املحرم

والخدمات األساسية التي افتقدها شعبنا 
ــدوان يف 26 مارس  ــة الع ــذ بداي ــي من اليمن
ــك  ــة إىل ذل ــوم باإلضاف ــى الي 2015م وحت
ــن العاصمة  ــك املركزي اليمني م ــل البن نق
ــات  مرتب ــادرة  ومص ــاء  صنع ــة  السياسي
ــواق  ــن األس ــة م ــب العمل ــني وسح املوظف
ــىل  ــالء ع ــة واالستي ــة مجاع ــق حال وخل
ــة اليمنية وتوقف  الرثوات النفطية والغازي
ــزل اإلنسان اليمني  محطات الكهرباء وع
ــل اإلعالم  ــن خالل منع وسائ ــن العالم م ع
ــم التي يرتكبها  ــن تغطية الجرائ الدولية م
ــوده السعودية  ــذي تق ــف العدوان ال تحال
ــا وفضح ما يعانيه ثالثون مليون  عىل بالدن
ــة لقانوننا  ــك، مخالف ــل ذل ــراء ك ــي ج يمن
ــل بميثاق  ــزام العم ــن الت ــي املتضم الوطن
ــي لحقوق  ــالن العامل ــدة واإلع ــم املتح األم
اإلنسان واحرتامه لقواعد القانون الدويل.. 
ــرض للقتل  ــا اليمني يتع ــم إن شعبن نع
ــة محرمة من  ــة بأسلح ــادة الجماعي واإلب
ــذي يقوده  ــف العدوان ال ــل طريان تحال قب
ــرض حصارا شامال  ــام السعودي ويف النظ
ــرات  ــة واملم ــذ الربي ــواء واملناف ــىل األج ع
ــارس  ــة ويم ــة اليمني ــة للجمهوري البحري

بحق شعبنا أبشع الجرائم اإلنسانية.. 
ــة وجود  ــىل أهمي ــني نؤكد ع ــا كيمني إنن
ــا بحق  ــدة رغم تقصريه ــم املتح ــة األم هيئ
ــة  ــة دولي ــة ومنظم ــا، كهيئ ــا وشعبن بالدن
ــي رغم محدودية  عليا هامة ورضورية، الت

ــل مرجعية يأمل الشعب  أدوارها لكنها تظ
و  ــة  الرعاي ــى  تلق أن  ــرية  الفق ــة  والدول
ــا ممن  ــا وإنصافه ــة ملظلوميته االستجاب
ــدول الكبرية،  ــدول الغنية وال ــا من ال ظلمه
ــدث للبلد  ــق واقعها عىل ما يح ــي ينطب الت
ــي من الظلم  ــان اليمني الذي يعان واإلنس
ــار من قبل تحالف العدوان  والقتل والحص
ــع أغنى  ــي الذي يجم ــودي األمريك السع
ــدول ماليا واقتصاديا وعسكريا ويسخر  ال
ــا اليمني  ــار شعبن ــل وحص ــك لقت ــل ذل ك
ــني املحتلة  ــدءا بفلسط ــة ب ــة العربي واألم
ــا  ــن وليبي ــا واليم ــراق وسوري ــرورا بالع م
ــارس ضدها  ــي مارست وتم ــال الت والصوم
ــم، خارج  ــا أبشع الجرائ ــا وحلفاؤه أمريك
الرشعية الدولية والقانون الدويل غري عابئة 
ــا تفعله وتمارسه،  ــة ألي يشء فيم أو مكرتث
ــا العالم يف  ــة األوضاع التي يعيشه مستغل
ــذي تنفرد بقيادته  ــل النظام األحادي ال ظ
أمريكا وتسخره ملصالحها، وتسري بالعالم 
وفق أهوائها وإرادتها وقناعة إدارتها خارج 
ــدويل ومجلس األمن وهيئة  إطار القانون ال
ــرى أمريكا بأنها غري  ــم املتحدة التي ت األم
صالحة أو مناسبة إلدارة املرحلة والتعامل 
ــريات اإلقليمية والدولية،  ــع الواقع و املتغ م
ــا وإدارتها وقانونها أنسب  وترى بأن أمريك
ــه.. مما  ــم وصالح ــادة العال ــدر عىل قي وأق
جعل العالم يعيش يف فوىض وخلل كبري يف 
ــدويل وإذا لم يتم مراجعة  ميزان املجتمع ال

ــذر بكوارث  ــف الدولية فإن الوضع ين املواق
ــة) كما توقع أن يحدث  وحرب عاملية (ثالث
ــري من الخرباء والباحثني واملتابعني  ذلك كث
ــزة  واملبت ــزة  املستف ــا  أمريك ــة  لسياس
ــري اإلنسانية وغري العادلة يف  والعدائية وغ
تعاملها مع بني اإلنسان يف األرض وبالذات 
مع األنظمة والدول املستضعفة والفقرية.. 
ــب العربي  ــني والشع ــن اليمني ــا نح فلسن
ــل أمريكا هي من  ــن نستضعف أمريكا، ب م
ــل شعوب ودول  ــف وتستخف بك نستضع
ــىل كل األمم والشعوب  العالم، مما يحتم ع
ــي وتعلم وتطالب وتناضل يف  والدول أن تع
سبيل إصالح دور األمم املتحدة وتحديثها 
ــع مصلحة بني  ــق ما يتفق م ــا وف وتطويره
اإلنسانية جميعاً يف صون حقوق الشعوب 
ــادة  ــة والسي ــة والكرام ــدول يف الحري وال
ــرار، وكل  ــالم واألمن واالستق ــالل الس وإح
ــوازن القوى  ــن خالل ت ــن يأتي إال م ذلك ل
ــة  األمريكي ــة  السياس إرادة  ــن  ع ــدا  بعي
ــرب..  ــرس واملتك ــرور و املتغط ــه املغ والتوج
ــاء اليمنيني وكل  ــأن دم ــع ب ــم الجمي وليعل
ــن دار يف فلكها  ــة أمريكا وم ــا سياس ضحاي
يف كل بقاع األرض طوفان سيجرف عروش 

املستكربين ويزيل ملك الظاملني.
*األمني العام للحزب القومي 
االجتماعي
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
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