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عبدالفتاح عيل البنوس 
ــوع عبدربه منصور هادي  ــن يوم آلخر يثبت الدنب م
ــوان، وأنه ال  ــوان وأنه للحقارة عن ــه والحقارة صن بأن
ــد لديه أي منافس عىل مرتبة الريادة يف الحقارة،  يوج
ــدوان عىل  ــف برشعنة الع ــخ لم يكت ــذا الكائن املس فه
ــاحة  ــتميتة يف تربئة س ــعبه، ومحاولته املس بالده وش
العدوان والحديث عن كونه من قام باستدعاء تحالف 
ــعبه، وهو الذي  ــالده وش ــدوان عىل ب ــن ع البعران لش
ــداة هروبه متنكرا بمالبس  قال يف مقابلة تلفزيونية غ
ــدوان إال عند  ــن الع ــم يعلم بش ــة بأنه ل ــائية مهري نس
ــرة يف طريقه  ــة امله ــة بمحافظ ــة الغيظ ــه مدين وصول
ــعودية عرب سلطنة عمان، ومع ذلك يغرق  للهروب للس
يف التسلطن تحت تأثري الكحول الفاخر ويصور نفسه 
ــة وبأن  ــل الرشعي ــي وبأنه ممث ــس الرشع ــه الرئي بأن
ــا وإرسائيل  ــارات وأمريكا وبريطاني ــعودية واإلم الس
ــة دول التحالف وقطيع املرتزقة جاءوا إىل اليمن  وبقي

استجابة لطلبه ودعما وإسنادا لرشعيته املزعومة .
ــؤول األول إزاء  ــات املس ــخ الحقري الذي ب ــذا املس ه
ــؤولية جراء  ــل املس ــو من يتحم ــدوان، وه ــم الع جرائ
الدمار والخراب الذي لحق بالبنية التحتية واملمتلكات 
العامة والخاصة، يحاول دائما الظهور يف صورة اآلمر 
ــق األمن بانتهاك  ــي وصاحب القرار عندما يتعل الناه
ــتباحة الدم اليمني والرشعنة  ــيادة الوطنية واس الس
ــي  ــو يذكرن ــة، وه اليمني ــاه  ــالل األرايض واملي الحت
ــا ألقى كلمة له  ــل محمد اليدومي عندم بالخائن الكه
ــب من خاللها  ــىل بدء العدوان خاط ــهر ع بعد عدة أش
ــعودية ودول التحالف بأن يواصلوا عدوانهم وأن  الس
ال يرتكوهم يف منتصف الطريق عىل حد تعبريه، واليوم 
ــم العسكري  ــماه الحس ــخ هادي يدعو إىل ما أس املس
ــاحل الغربي، وهي دعوة مشبعة بالنزعة  ملعركة الس
االجرامية اللعينة، حيث يرغب يف استمرار نزيف الدم 
ــني اليمنيني باحتالل ميناء  اليمني وتهديد حياة مالي
الحديدة وهي املعركة التي ترشف عليها وتشارك فيها 
ــدة وإرسائيل، حيث جاءت ترصيحات  الواليات املتح
ــت فيه العديد من الدول  ــذا اللعني يف الوقت الذي دع ه
ــة  ــاف العملي ــة إىل إيق ــة واألممي ــات األوربي واملنظم
ــكرية اإلماراتية املدعومة واملسنودة أمريكيا يف  العس
ــة املفاوضات  ــوس عىل طاول ــاحل الغربي والجل الس
ــيلة األنجع لحل  ــو الوس ــيايس ه ــار الحل الس باعتب
ــاف نزيف الدم اليمني ووضع حد  األزمة اليمنية وإيق

النتهاكات قوى العدوان يف حق اليمن واليمنيني.
وهو بذلك يريد إيجاد مربر للعدو األمريكي املرتبص 
ــه التي تتهدد  ــعبنا للميض قدما يف حماقت بوطننا وش
ــرتاث بالدعوات املطالبة باالتجاه  الحديدة وعدم االك
نحو الخيارات السياسية لحل األزمة اليمنية وتفادي 
ــذه الحماقة  ــانية املرتتبة عىل ه ــة اإلنس ــوع الكارث وق
ــا لن تقابل بحالة من الالمباالة  الكربى وخصوصا أنه
ــش واللجان  ــل أبطال الجي ــل والربود من قب والتجاه
ــال  ــوم من حالة استبس ــو حاصل الي ــعبية وما ه الش
ــرة والتي لن  ــات صاروخية مدم ــة للعادة ورضب خارق
يكون آخرها هدية القوة الصاروخية العيدية املسددة، 
ــزاة واملرتزقة  ــالء الغ ــكا اليماني أش حيث بعرث التوش
ــرية،  ــن قبل الطائرات املس ــد دقيقة م ــد عملية رص بع
ــدن لإلرشاف عىل  ــول الدنبوع إىل ع ــي مفتتح لوص وه
ــوم به الدنبوع  ــدة، وأعتقد بأن كل ما يق ــة الحدي معرك
ــركات وضيعة ترشعن لألعداء مواصلة  عبارة عن تح
ــه املزعومة  ــماعته ورشعيت ــك باليمنيني تحت ش الفت
ــعب اليمني إال  وأنها لن تقدم ولن تؤخر ولن تزيد الش

كراهية ضد هذا املسخ وزبانيته  .
ــوداء يف تاريخ  ــوع نقطة س ــرص املفيد، الدنب باملخت
اليمن واليمنيني وسيظل كذلك إىل أن يرث الله األرض 
ومن عليها، وسيأتي اليوم الذي يخضع فيه للمحاكمة 
ــة  ــرة محاكم ــره يف اآلخ ــا، وتنتظ ــاءلة يف الدني واملس
ــاء  ــهداء ودم الش ــرص ألرواح  تنت ــة  إلهي ــاءلة  ومس
ــاة األرسى واملعتقلني وكل من طالهم  الجرحى ومعان
ــدور الدوائر  ــىل الباغي ت ــدوان والحصار وع رضر الع
والقادم أعظم بإذن الله رغم أنف الدنبوع وترامب وبن 

سلمان وبن زايد والذوارق واملرتزقة جميعا .
ــف ألف خري، هذا  ــارك وكل عام وأنتم بأل ــم مب عيدك

وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

الدنبوع ومخطط 
احتالل الحديدة 

املحارضة السادسة والعرشون من محارضات 
ــك  ــم عبداملل العظي ــي  اليمن ــد  ــيد والقائ الس
ــالم الله عليه)، محارضة  بدرالدين الحوثي (س
ــا  ــيكتب منه ــف س ــل وأي واٍع وأي مثق أي عاق
ــا وكل فكرة فيها  ــب، كل جملة منه عرشات الكت
ــيايس مختلف ما  ــي واجتماعي وس بحث علم
ــم نحن قصريوا وعي  ــه عما بعده، يا إلهي ك قبل
ــذا الوعي وهذه  ــزام أمام ه ــي ثقافة، أق ومنعدم
املعرفة، علينا ان نعرتف اننا ضللنا أنفسنا قبل 
ــنا بمعرفتنا  ــرون، ضللنا أنفس ان يضللنا اآلخ
املكتسبة من كتب وسياسات وبحوث ونظريات 
الغرب والرشق، عندما رأيناها أفضل وفضلناها 
عىل معرفة قيمنا بكتاب الله، وتوجيهات وأوامر 
ــك ونحافظ  ونواهي كتاب الله، عندما لم نتمس
ــي وقيم ومرشوع ال  ــأن لدينا معرفه وع ونؤمن ب
ــا يشء، إنها معرفة هدى الله  يمكن ان يضاهيه
ــيطة  ــات الله، هذه املعرفة البس ــاب الله وآي وكت
ــة، ذات القيم واملنهاج لحياه  والصادقة والعادل

سعيدة وراقية وحضارية..
ــارضة مرعبة ومخيفة،  ــة ان هذه املح الحقيق
ــوف (اعرتف لكم يف آخر املقالة عن خيفتها  وس
ــا) ، هي محارضة ال تحتاج أبدا للحديث  ورعبه
عنها، ألنها فوق كل حديث وفوق كل اي محاولة 
ــوق كل قيم وفوق  ــوق كل وعي وف ــص، وف تلخي
ــيد القائد عبدامللك  ــرشوع، لم يضطر الس كل م
ــهر  ــور يوميا وملدة ش ــي للظه ــن الحوث بدرالدي

ــرية ليلقي عىل  ــاة املس ــة قن ــىل شاش ــل، ع كام
ــامعنا محارضاته الرمضانية اليومية، هكذا  مس
ــببا وجيها وكبريا وعظيما  عبثا، بل ان هناك س
ــه وال يتفهم قيمه وال يعي  ــال، ال يدرك وعي وجلي
مرشوعه، إال أصحاب القلوب والعقول املتمسكة 
بهدى الله وأوامر ونواهي كتاب الله، واملحافظة 
عىل أصالة قيم الكرامة والعزة والهيبة، واملنفذة 
ــتقالل  ــيادة واالس ــق للتحرر والس ملرشوع الح

والرافضة ملرشوع الباطل والتبعية واالرتهان ..
إن البحث خلف تفاصيل السبب الذي جعل 
ــخيص  ــرا للظهور الش ــيد عبدامللك مضط الس
اليومي، وخالل ليايل رمضان املباركة، ان البحث 
ــر الهني أبدا،  ــبب من ذلك ليس باألم خلف الس
ــا وملما  ــا واعيا ومثقف ــان من ــا كان اإلنس فمهم
ــذا إىل  ــل يف بحثه ه ــوف يص ــه س ــة ، فإن باملعرف
طريق واسع وفسيح، تائها بدون إرشاد وترشيد 
ــه يف كل فقرة  ــوف يظهر ل ــات، وس ــدون عالم وب
ــاد يف قيمه  من كل محارضة قصور يف وعيه وفس

وتخبط يف مرشوعه..
ان أصحاب القلوب والعقول الواعية واملتقية 
ــه ال يمكن ان  ــة ، لديهم معرف ــة والرحيم واملؤمن
يمتلكها أكرب أستاذ أو عالم أو باحث أو فيلسوف 
ــي ، ليس له صلة  ــيايس أو صحف ــر أو س أو منظ
ــه وال بقيم املتقني  ــه وال بكتاب الل ــان بالل باإليم
ــي  ــن والتق ــوب املؤم ــول وقل ــني ، ألن عق واملؤمن

ــندها  ــو كتاب الله، وتس ــياً، ه تملك ركناً أساس
ــي - القيم -  ــي (الوع ــية ه ــدة رئيس ــة أعم ثالث
ــدى الله  ــك بوعي ه ــن التمس ــرشوع)، ان رك امل
ــي والقيم واملرشوع لم  ــاب الله وأعمدة الوع وكت
ــفة  تأت يف كل كتب الجامعات ونظريات الفالس
واملفكرين ورصد الباحثني ، لم تأت إال من كتاب 

رب العاملني، من القرآن الكريم..
ــم وأعظم واكرب وأول ما يجب ان نتأثر به  إن أه
ــا وثقافتنا ووعينا وقيمنا ومرشوعنا يف  يف أفكارن
اتجاهاتنا ووالءاتنا وعداءاتنا، ويف كل مسارات 
حياتنا، هو آيات ربنا وكتابه وكلماته وتوجيهاته 
ــون كل أعمالنا متجهة  ــه، ان تك ــره ونواهي وأوام
للقرآن الكريم، وثقافة القرآن الكريم، وتوجيهات 
ونواهي القرآن الكريم، ولهذا ال بد من اتخاذ قرار 
ــم للتوجه للقرآن الكريم واالرتباط  حازم وحاس
ــق به، بدال من ان تصبح أمريكا هي املرجع  الوثي
ــف، إن رق وعبودية اليوم  ــاذ القرار واملوق يف اتخ
ــا رق وعبودية املوقف  ــن األمس، انه مختلفة ع
والوالء والرأي والعداء والتضليل ومساندة أهل 

الباطل ..
ــات الباطل  ــرضون اجتماع ــني ال يح ان املتق
ــراف، أو  ــالل واالنح ــل والض ــس الباط ومجال
ــل واملدحضة عن  ــات الداعمة للباط االجتماع
الحق، وليسوا ممن لهم مواقف مع الباطل وأهل 
ــواء كان  ــتوى، س ــكل وبأي مس الباطل بأي ش
ــتوى الفردي أو عىل مستوى القضايا  عىل املس

ــل وأهل  ــم الباط ــن يدع ــية م ــرية، ألن نفس الكب
ــيئة وخبيثة، نفسية منحطة  الباطل نفسية س
ــكل  ــراء بش ــا اإلغ ــر فيه ــال ويؤث ــرتى بامل تش
ــابات، ويؤثر  ــة الحس ــارش واألحقاد وتصفي مب
ــماعه للباطل  ــون وس ــل واملضلل ــا التضلي فيه

واملبطلني..
ــة يف  ــه، وخاص ــاب الل ــدى يف كت ــوا اله الحظ
ــض املثقفني  ــارس فيه بع ــذي يم ــذا العرص ال ه
ــني  ــل والنظام ــكا وإرسائي ــزور ألمري ــهادة ال ش
ــن اإلعالميني  ــري م ــي، الكث ــعودي واإلمارات الس
ــه  ــم مراجع ــزور وعليه ــهدون ال ــني يش واملثقف
ــوا عن  ــن يرتفع ــم م ــا ه ــون هن ــهم، واملتق أنفس
ــة، يا  ــات التافه ــاققات واملناكف ــفاف واملش الس
ــزاز والخوف  ــي باالهت ــعر بحيات ــم اش ــي، ل إله
مثلما شعرت به أثناء االستماع لهذه املحارضة، 
ــي وقيمي  ــيل ووعي ــي وعق ــزت وجدان ــي ه الت
ــط حياتي  ــار لقد مر رشي ــي، باختص ومرشوع
ــرشون عاماً وأنا  ــد وأربعون عاما) منها ع (واح
ــاذا أقول، لجمت  ــهادة الزور، م أمارس مهنة ش
ــذي أوجهه  ــؤال ال ــاني، ويبقى الس وانعقد لس
لنفيس ولكم، أليست هذه املحارضات اليوم هي 
منهج الوعي بهدى الله الذي يجب ان نحاسب 
ــاباتنا، ونتوب لله  ــد حس ــا، ونعي ــنا عليه أنفس

ونستغفره؟!!! ..

من وعي وقيم ومشروع محاضرات السيد عبدامللك الحوثي الرمضانية.. 
املحاضرة السادسة والعشرين.. (٢٦)

عبدالفتاح حيدرة

الجذور التاريخية للصراع اليمني السعودي"  ١٤   "
عبدالجبار الحاج

ــك االنتصارات  التي   بعد تحقيق تل
تزامنت مع زيارة املشري عامر وبقيادته 
ــعى لحل  ــة تس ــر العاملي ــدأت الدوائ ب
القضية اليمنية  وأعلن يوثانت  األمني 
ــام لألمم املتحدة آنذاك وهو الرجل  الع
الذي كانت له وجهة نظر يف ان تكون لكل 
ــي تطلب االنضمام  ــة من الدول الت دول
لألمم ان تمر بفرتة عدة سنوات كعضو 
ــو  ــا كعض ــر قبوله ــل ان يق ــب قب مراق
ــود  ــىل كلٍّ أع ــدة .. وع ــم املتح يف األم
ــع األحداث يف  ــول وقائ ملوضوعنا وتق
ــد تحقيق  ــه بع ــرة ان ــرتة املبك ــك الف تل
ــك االنتصارات  ــورة ، بعد تحقيق تل الث
أعلن يوثانت  عن مرشوع لفك االرتباط 
ــة العربية   ــعودية والجمهوري ــني الس ب
ــأن  ب ــيض  ــرشوع يق ــدة وكان امل املتح
توقف السعودية  دعمها ومساعداتها 
ــتخدام أراضيها  ــع اس ــني وتمن للملكي
ــة ويف املقابل تقوم  ــة الجمهوري ملحارب
ــحب  ــة العربية املتحدة بس الجمهوري
قواتها تدريجيا من اليمن وفعال جاءت 
ــالرشاف عىل  ــم املتحدة ل ــوة من األم ق
ــهر  ــتة أش ــيwذ االتفاقية وبعد س تنف
ــررت األمم  ــدي ق ــل غري املج ــن العم م
املتحدة إنهاء مأموريتها وقدم الجرنال 
ــتقالته  ونرش كتابه  فيما  فون هورن اس
ــالم(  وفيه  بعد  (الجندية من اجل الس
ــت توضع يف  ــل التي كان ــح العراقي فض

طريق السالم  .
ــالم وفك  ــرشوع الس ــد انهيار م وبع
ــراف الصف  ــض أط ــدأ بع ــاط ب االرتب
ــد انتصارات  ــوري  وخاصة بع الجمه
ــروا بااللتقاء رسا  ــان ففك هجوم رمض
ببعض امللكيني وتم لقاء رسي يف كرش 
ــن جانب  ــريي واالرياني وم ــم الزب ض
ــياغي ..عىل  امللكيني حرضه احمد الس
ــن يشء إال  ــفر ع ــم ان اللقاء لم يس رغ
ــل مرشوعات  ــة مسلس ــل بداي ــه مث ان
ــذا الفريق  ــوية املعربة عن خط ه التس
ــرية  كث ــاريع  مش ــرت  وظه  ... ــه  نفس

سأعود إليها يف سياق  هذه الحلقات .
ــورة نقاط  ــتكمال ص وأعود هنا الس
ــع يف صف  ــذت تتس ــف التي أخ الضع
الثورة لصالح قوى الثورة املضادة ..الن 
ــورة ومعنى  ــاس بني مضمون الث االلتب
ــه  ــن خالل ــا فم ــة  كان قائم الجمهوري
ــد الثورة والجمهورية  تسللت إىل جس
ــط بالثورة  ــوز ال ترتب ــخصيات ورم ش
ــذري فاالرياني  ــري الج ــوم التغي بمفه
والزبريي والنعمان والعمري واألحمر 
ــائخ كثريون  ــة  ومش ــات تقليدي وزعام
ــورة  وُقّربوا منها ثم طغوا  التحقوا بالث
ــوا إىل املواقع  ــرار  وقد أت ــىل موقع الق ع
ــع خصومتهم  ــن موق ــا م ــة إنم املتقدم
ــام وخاصة من بروزهم يف  القديمة لإلم
ــع األهداف   ــداث 48  وليس من موق أح
ــم الضباط  ــي قررها تنظي ــة الت الثوري
ــي .. من هنا  ــادة عبداملغن ــرار بقي األح
ــة  الجمهوري ــوا  يجعل ان  ــتطاعوا  اس
ــم  ــن مواقعه ــورة م ــال للث ــعارا بدي ش
ــز  مرك يف  ــا  تبوأوه ــي  الت ــية  السياس

القرار.. 
ــني الثورة  ــوم ب ــط املفه ــرا اختل باك

ــني الثورة والدولة فمع  والجمهورية وب
ــذري التغيري  ــورة بمفهومها الج ان الث
وتغدو يف تحققاتها وانجازاتها مرحلة 
يف التاريخ انتقالية ومرحلة من التغيري 
ــاة املجتمع الذي التف  الجذري يف حي
ــع  وحياة  ــورة ..تنقله من واق ــول الث ح
ــودها العوز والتفاوت  كانت بائسة يس
ــع  مجتم إىل  ــي  واالجتماع ــي  الطبق
ــاواة والعدالة االجتماعية ..فكان  املس
إحالل معنى الجمهورية  قد اخذ يحتل 
مساحته ليحل محل أهداف ومضمون 
الثورة قوال وفعال اي غدت الجمهورية 
ــت مجرد  بديال لألهداف الثورية وليس
احد األهداف الستة   ثم أخذت مفاهيم 
ــة  ذاتها تفرغ من مضامينها  الجمهوري
ــة لتنحرص  ــة واالجتماعي الديمقراطي

الجمهورية يف شعارات واسم فارغ.
من هنا سنالحظ قوى الشعب الحية 
ــا  ــية ومنه ــات سياس ــة بتنظيم ممثل
ــرب كانت  ــني الع ــة القومي ــا حرك وفيه
حارضة يف امليدان  وأحزاب أخرى طور 
ــن رؤى ثورية  ــكل  عىل ما لديها م التش
ــا لم تكن جاهزة للحدث  صادقة إال أنه
ــوى الثورة  ــم ترشع ق ــني اندالعه ول ح
ــد  ــي القائ ــا التنظيم ــاد وعائه يف إيج
فظلت يف أدوارها متوجهة يف امليدان يف 
ساحات القتال دفاعا عن الثورة لكنها 
ــية  وغائبة  يف موقع القرار ظلت هامش

ومغيبة يف آن واحد ..
ــد غدت بيد  ــع القرار ق ــك ان  مواق ذل
تلك العنارص التي قلنا أنها غريبة عىل 
الثورة وراحت يف كل نشاط لها تتصيد 
ــن  ــد م ــة وتزي ــوات املرصي ــاء الق أخط
تهميش وترشيخ قوى الثورة الشعبية 
العفوية من جهة وتلك القوى الحزبية 
ــا ولكن  ــزء منه ــة يف ج ــة املنظم الثوري
ــا وتباعدها عن  ــتاتها جميع يف ظل ش
ــع هوتها يوما  ــا التي كانت تتس بعضه
ــوى الثالثة ان  ــمح للق ــوم   ما س ــد ي بع
ــار  تضطلع بدور فعال يف تحريف املس
ويف إذكاء ممارسات ومشاعر مناطقية 
ــيئا فشيئا عىل  واجتماعية  لتقبض ش
ــارات  مفاصل القرار وعىل توجيه املس

واالمزجة الشعبية .
ــت  ــي توال ــات الت ــي كل الحكوم   فف
ــائخ  ــت مجموعة  املش ــاقطت كان وتس
ــم املصالح  ــة 48 ومن أتت به ومجموع
ــوة  ــم الق ــوا ه ــد أصبح ــخصية ق الش
ــالل  ــد الذي وجد الس ــة إىل الح الغالب
ــع  ــدا يف موق ــرية وحي ــرات كث ــه م نفس
ــن تأييد  ــتمد قوته إال م ــرار وال يس الق
شعبي وسيايس عىل مستوى القاعدة 
ــارص القليلة يف  ــض العن ــعبية وبع الش
ــول يف مركز القرار  ــع مؤثرة وال أق مواق
ــق  ــاول رصاع الفري ــرنى يف تن ــا س كم

الجمهوري غري املتجانس  ..
يف  ــداث  األح ــراءة  ق ــالل  خ ــن  وم
ــورة  فإن  ــنوات الث ــن س ــرتة م ــك الف تل
ــا للثورة إال  ــالل ظل مخلصا ووفي الس
ــه أهمية بناء  ــاب عنه وعن إدراك انه غ
ــهيد  التنظيم الثوري الذي غادره الش
ــت مبكر فلم  ــهيدا من وق عبداملغني ش
ــتوى  ــم ثوري بمس ــاء تنظي ــز  بن ينج

ــم القائد  ..لكن  ــل به إىل دور التنظي يص
لألمانة أيضا  فإن الرجل استند يف فرتة 
ــعب  الشارع الذي  بقائه إىل موقف  الش
ــقط خيارات وتوجهات ما أسميت  اس
ــرات عديدة عرب  ــالم م ــرات الس بمؤتم
ــرات واالحتجاجات يف  ــيري املظاه تس
ــق  اليمنية  ــز املناط ــدن ومراك ــة امل كاف
ــريه  ــرض 65 وغ ــر ح ــقطت  مؤتم وأس
يف  ــن  تك ــم  ل ــي  الت ــرات  املؤتم ــن  م
ــني كما ادعت  ــا  توحيدا لليمني توجهه
ــالم  ــو للس ــي تدع ــرات الت ــل  املؤتم ب
ــف  ــعودية وتوصي الس ــع  ــيق م بتنس
للرصاع بأنه حرب أهلية وليس تدخًال 
ــن واقعة  ــعودياً وبأن اليم ــكرياً س عس
ــالم  ــالل املرصي واما الس تحت االحت
ــو حكومات  ــدونه فه ــذي كانوا ينش ال
ــكلة  ــة للخارج وال مش ــة تابع مصطنع
ــك .. وكل جهود هذا الخط  لديهم يف ذل
الدخيل عىل الثورة الذي بدأ ينشط يف 
إفراغ الثورة من مضمونها االجتماعي 
واالقتصادي إىل  اختزال  الثورة بجملة 
ــتأنف  ــب وقد راح يس جمهورية فحس
نشاطه يف افراغ الجمهورية نفسها من 
ــعبي الديمقراطي بتبني  ــا الش معناه
خيارات  التسويات الجامعة للنقائض  
باملناصفة أو املقاسمة للسلطة .وغدت 
ــالم  ــوية والرشاكة والس ــم التس مفاهي
ــكلة  ــذ ذاك م فهوما يعيد انتاج املش من
اليمنية بوتائر رصاعية اعنف تستبعد 
ــداث  ــة لألح ــعبية  الصانع اإلرادة الش

الكربى وتختزلها يف نخب الرصاع .. 
ــا وصادقا  ــالل ظل وفي ــول ان الس أق
ــهم يف تقريب  ــورة  لكنه أس ــادئ الث ملب
ــرار فحارص  ــؤالء مواقع الق ــة ه وتولي
ــه ومن جهة أخرى عىل الرغم من  نفس
ــن اصدق الرجال للثورة لكنه  انه كان م
ــا عىل دعم عبدالنارص  ظل معتمدا كلي
ــم يدرك ان  ــة يف حني ل ــا واىل النهاي كلي
ــيض إىل آخر  ــم يرد ان يم ــارص ل عبدالن
ــر يف املعركة بني الجمهورية الفتية  األم
ــني  ــن امللكي ــس م ــداء لي ــب األع وتكال
ــداء  ــة الع ــعت رقع ــل اتس ــب ب فحس
ملضامني الثورة من الصف الجمهوري 

نفسه  ..
ــالل أهمية االتصال بدول   أدرك الس
ــة   ــورة والجمهوري ــدة للث ــم املؤي العال
بعيدا عن مرص او من خاللها .  وتحرك 
إىل الخارج ملرات وزيارات عديدة  يريد 
ــن  ــاع ع ــم للدف ــادر الدع ــدد مص ان يع
ــه لم يتحرك إليجاد املرشوع  ثورته لكن
ــل  .. وظل موقعه األول  الثوري املتكام
ــل الفريق  ــن قب ــز مرارا م ــس يهت كرئي

الدخيل عىل الثورة واملحيط به ..
ــالل   قام يف يونيو  ومن ذلكw ان الس
ــض الدول العربية ودول  63 بزيارة لبع
ــىل  ــول ع ــرتاكي للحص ــكر االش املعس
ــرق مبارشة  ــات للجمهورية بط املعون
ــق الجمهورية العربية  ــس عن طري ولي
ــالل   ــام الس ــارس 64 ق ــدة. ويف م املتح
ــوفييتي لغرض  ــاد الس ــارة لالتح بزي
ــارشة  مب ــات  معون ــىل  ع ــول  الحص

للجمهورية ..
ــىل  ع ــع  الوقائ ــلط  نس ان  ــا  علين

ــف لعبة  ــي تكش ــداث الت ــورة األح ص
ــورة وعالقته  ــل عىل الث الفريق الدخي
ــعودية وأدواره يف شق  التاريخية بالس
ــل متتالية  ــة يف مراح ــف الجمهوري ص
ــعودي يف تلك  ــن الرصاع اليمني الس م
ــنوات عقب الثورة اليمنية هذا من  الس

جهة .
ــني  ــي ب ــرصاع الطائف ــر ال ــدأ تفج  ب
ــي  ــني  فف ــن  الجمهوري ــون  م ــذا الل ه
ــن  ــاء عبدالرحم ــطس1963 م ج أغس
ــط  البيضاني من القاهرة إىل عدن ونش
نشاطا طائفيا وهو أول من فجر رصاعا 
ــوف الجمهوريني وكان  طائفيا بني صف
غرضه الحقيقي  إقامة دولة شافعية يف 
ــطى  وقد تعرض نشاطه  املنطقة الوس
ــا  يف احد نوادي  ــي خطبه ودعوته الت
ــض واالحتجاج   ــدن إىل الرف ــرت بع كري
من قبل املستمعني بل وقاموا برجمه ..

ــالل صنعاء نهاية ديسمرب  غادر الس
ــام 64 هو العام  ــرة ويف يناير ع إىل القاه
ــالل من الخارج  فقد   الذي عاد فيه الس
ــيا لألمن الوطني  ــأ مك تبا سياس أنش
ــته .. لكن يف نفس الوقت  من عام  برئاس
ــادر املعروف بوالئه  ــم انتخاب الغ 64 ت
ــاد قبائل اليمن   ــا التح للملكيني  رئيس
ــهم يف  ــذا سيس ــم ان ه ــك بوه وكان ذل
ــن ثم تخصص  ــب والء القبائل وم كس
ــدأ  ــل وتب ــرشاء والء القبائ ــة ل ميزاني
ــات الوالء والوالء املضاد تارة مع  موج
ــعار  ــب األس هذا وتارة مع ذاك وبحس
ــدة وطابت اللعبة   التي أخذت يف املزاي
ــوق الوالء وطالت  ــطار اللعبة يف س لش
ــى انها بلغت  ــت امليزانية حت وتضاعف
ــتني مليون  يف صندوقها نهاية 66 إىل  س
ــذه امليزانية ويلغي  ــه ولم يوقف ه جني
هذه املصلحة  هذا إال مع مجيء  طلعت 
ــن الذي كان من ارشف واطهر من  حس
ــن ولكنه  ــارص يف اليم ــلهم عبدالن أرس

جاء متأخرا وبعد نزيف  ال يعوض  .
ــا  ــورة فاغرقه ــد  ث إذا أردت ان تفس

باملال كما يقول هويش منه  ....
ــة  ــني برئاس ــد امللكي ــارة وف ــد زي  بع
ــة  ملناقش ــل  فيص ــك  للمل ــياغي  الس
ــد انتصارات  ــدة بع ــرتاتيجية جدي إس
ــي ارشف عليها  ــان يف املعارك الت رمض
ــلفنا فقد تقرر رفع  املشري عامر كما اس
ــعودي يف حربه يف  ــة العدو الس ميزاتي
ــرار زيادة  ــن ق ــاس م ــن، وعىل أس اليم
ــت  ــم  تدفق ــة الدع ــة ومضاعف امليزاني
ــىل  ع ــدة  الجدي ــلحة  واألس ــوال  األم
ــل  وأخذت لعبة  ــائخ القبائ رموز ومش
تغيري الوالءات املزيفة  وصارت تجارة 
مربحة عىل قاعدة من  يدفع أكرث فكانت 
تتحرك من هنا إىل هناك  وتنتقل رسيعا 
ــك القاعدة  ــع إىل آخر عىل تل ومن موق
السيئة الذكر . هكذا وقعت الجمهورية 
وبهذا املنطق أوقعت نفسها يف منافسة 
ــعودية ال تستطيع عليها  مالية مع الس

 ..
ــعودي  ويف تلك األثناء بدأ املال الس
ــني  ــوار املرابط ــوب الث ــل  إىل جي يص
ــارشة  ــري مب ــة غ ــدان وان بطريق باملي
ــاع  انقط يف  ــني  امللكي ــكلة  مش ــل  ولح

ــي عربها كانت طريق  طريق بيحان الت
ــذ بعد  ــذا املنف ــاع ه ــم وانقط إمداداته
ــارك  ــد مع ــني  بع ــتيالء الجمهوري اس
ــال لتأمني طرق  ــال بدي ــان كان امل رمض
ــي الطرق التي كانت  إمداد  امللكيني وه
ــيطرة الجمهوريني كما  واقعة تحت س
ــي األموال تأتي  ــابقا فهاه أوضحنا س
للجمهوريني يف نقاطهم مقابل السماح 
بمرور قوافل التموين للملكيني وهاهم  
ــات  (عش  ــهم بقناع ــوا ألنفس قد ارس
ــماح  الس ــألة  ــارت مس ــش) وص وعي
ــالح العدو إىل حيث يريد هي  بمرور س
ــش ولم تعد  ــألة مرهونة بحق العي مس
ــورة يف مراكز  ــون التي  تحرس الث العي
ــدر رزق وعيش  ــرق  بل النقاط مص الط
ــت اىل  ــرية تحول ــاالت كث ــا ويف ح وربم

مجال للرثاء الرسيع .. 
 ان دخول الجمهورية عىل املنافسة 
ــوالء قد  ــان ال ــن ضم ــط م ــذا النم يف ه
ــات أخالقية  ــقط يف ممارس جعلها تس
فاسدة بل وتحتضن الفساد وترعاه يف 
وسطها .فضال عن انها معركة ال تقوى 
ــة آل سعود يف النقطة التي  عىل منافس
ــعودية وما كان ينبغي  تتفوق فيها الس
ــر قيادة الث ورة والجمهورية يف  ان تفك
اللجوء إىل منافسته يف ميزان ال مجال 
ــات البرتول  ــراء ب ــني صح ــة ب للمقارن
ــل الذهب وبلد  ــا مئات برامي يضخ فيه
ــتطيع توفري  ــكاد يف ميزانيته ان يس ال ي
ــت  ــا أغرق ــوق انه ــه   ف ــه وموظفي قوت
ــالل مصلحة  ــة يف العبث من خ امليزاني
ــت يف  إحدى  ــؤون القبائل حتى بلغ ش
سنواتها ماليني الجنيهات اإلسرتليني  
ــبء وعديم  ــل الع ــك ثقي ــوق ذل وهو ف
ــتهل  ــدة جمهورية تس الجدوى ومفس
ــواق  بها الجمهورية عهدها يف فتح أس
ــبة  ــارة بيع ورشاء الوالء اما بالنس تج
ــأي  ــو ب ــوقها  فه ــذا س ــعودية فه للس
ــبة  ــغ هني وبالنس ــو  مبل ــغ ، فه ــم بل رق
ــودون ثانية  ــم رشاؤهم فإنهم يع ملن يت
ــي تدفع   ــعودية الت ــم  للس ــع والئه لبي
ــم ان  ــه  ث ــا تدفع ــاف م ــاف أضع بأضع
الوالءات للثورات ال تشرتى بالثورة ثم 
ــعب كله هب من شماله وجنوبه  ان الش
ــورة  .. أضف إىل ذلك ان  ــاع عن الث للدف
ــر يطالب برفع مرتبات موظفي  كل وزي
وزارته وتمت االستجابة لوزير الرتبية 
ــد محمود  ــا كان  محم ــم حينه والتعلي
الزبريي .. وبتقدير ان املعلمني يلعبون 
ــل أهمية بل وأكرث من الجنود  دورا ال يق
ــي  ــده البيضان ــاء بع ــم ج ــة ث يف املعرك
 wمطالبا بزيادة مرتبات موظفيه وكان
ــكل اإلداري قد عبئ بمدراء بلغوا  الهي
ــبة مدير  ــني بنس ــدد املوظف ــا بع قياس

واحد لكل أربعة موظفني .
ونظرا لضغط االلتزامات املالية عىل 
ــذه الوضعية  ــت ه ــورة ألق ــة الث حكوم
ــقاقات يف  ــربز االنش ــدأت ت ــا  وب بثقله
ــاط الجمهوريني من املوظفني ..ثم   أوس
ان مرتبات القوات كانت تدفع بانتظام 
وكانت املتأخرات  من نصيب املوظفني 

املدنيني ..
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