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اللي ما يعرف يجازي.. يعادي!!
حسني زيد بن يحيى 

لألسف، الذاكرة الجمعية الجنوبية 
تحتاج إىل عملية إعادة تنشيط حتى 
تتمكن من استذكار تاريخها وهويتها 
ــر  التحري ــاح  ري ــق  لتنطل ــة  الوطني
ــالل واستعادة الدولة، ضعف  واالستق
ــة انعكس سلبا  ــرة الجمعي تلك الذاك
ــاء الوطني  ــوالء واالنتم ــم ال ــىل قي ع
ــوس  ــاف النف ــا لضع ــى متنفس وأعط
ــي  الخارج ــل  املحت ــالب  استج إىل 
يف  ــس  والتدلي ــي  الجنوب ــل  للداخ
ــن جوهرها بحيث  املفاهيم وحرفها ع
ــه عىل  ــررا وقوادي ــل مح ــح املحت أصب
ــة, تلك الذاكرة  األرض الوطنية مقاوم
ــة استهدافها كان  ــة الجنوبي الجمعي
ــل القوى  ــن قب ــا م ــا ومدروس ممنهج
ــة بموقع  ــة الطامع ــة واإلقليمي الدولي

وثروات الجنوب واليمن.
ــي  الربيطان ــار  االستعم ــرا  مبك
ــة للسيطرة  ــه الرئيسي ــن أدوات كان م
ــه  ــن هويت ــه ع ــوب سلخ ــىل الجن ع
ــك باملرشوع  ــة, حيث تمثل ذل الوطني
ــي  ــايل الربيطان ــاري الكولني االستعم
ــوب العربي) يف فرباير  املسمى (الجن
ــدف منه فصل الجنوب  1958 الذي ه
ــة  التاريخي ــة  الوطني ــه  هويت ــن  ع
ــالت  دوي إىل  ــوب  الجن ــم  تقسي ــع  م
إىل  ــات  السلطن ــول  تح ــع  وتشجي
ــا  ــم استخدامه ــزة يت ــات متحف هوي
ــا, الحركة الوطنية  ــد الحاجة إليه عن
ــوب حينها وخاصة  ــئة يف الجن الناش
ــب  ــرزاق باذي ــه عبدال ــد عبدالل الفقي
ــي  التفتيت ــرشوع  امل ــك  ذل ــت  أسقط
ــة  ممثل ــة  السياسي ــه  أدات ــت  وكان
ــوب,  الجن ــاء  أبن ــة  رابط ــزب  بح
ــة  الوطني ــة  الحرك ــال  نض ــل  تواص
ــر  ــح بثورة14أكتوب ــاح املسل إىل الكف
ــل  ــالل ورحي ــق االستق 1963 وتحقي
ــرب  يف30نوفم ــي  الربيطان ــر  املستعم
ــة جنوبية تحت  ــام أول دول 1967 وقي
ــن الجنوبية  مسمى (جمهورية اليم

الشعبية).
الذاكرة الوطنية الجمعية الجنوبية 
ــة  ــة التحرري ــروح الثوري ــة ب املشبع
تواصلت حتى تحقيق الوحدة اليمنية 
ــو 1990, غياب وجود رشيك  يف 22ماي

ــال تالقى مع  ــي وحدوي يف الشم وطن
تخوفات القوى الدولية واإلقليمية من 
وجود دولة يمنية موحدة قوية, حيث 
ــز نظام  ــرض لرم ــوء األخ ــي الض أعط
ــاش) إلعالن  ــة بصنعاء (عف الوصاي
ــك الوحدة الجنوبي  الحرب عىل رشي
ــش الجنوبي  ــص من الجي اوال للتخل
ــدة معاداة  ــس واملربى عىل عقي املسي
ــة  ــة والرجعي ــة والصهيوني اإلمربيالي
ــة  ــاء الدول ــة دون بن ــا للحيلول وأيض

الحديثة واملستقلة أيضا.
ــف 1994  ــرب صي ــن تداعيات ح م
ــاش والجرنال  ــا عف ــي تشارك فيه الت
ــار الدنبوع  ــن األحمر والف عيل محس
وحزب اإلصالح والجماعات الوهابية 
ــور (القضية  ــة التكفريية ظه السلفي
ــرب  ــج ح ــا لنتائ ــة), ورفض الجنوبي
ــة  ــت الحرك ــوب انطلق ــري الجن وتكف
ــت حتى عرفت  االحتجاجية وتواصل
ــاد  ــي), فس ــراك الجنوب ــم (الح باس
ــي  األمريك ــة  الوصاي ــام  نظ ــوء  وس
ــة  ــة الشعبي ــع الحرك ــودي دف السع
ــة  العاصم اىل  ــل  تص ــة  االحتجاجي
ــاب  ــورة الشب ــالل ث ــن خ ــاء م صنع
ــة لوأد  ــام الوصاي ــر 2011, نظ 11فرباي
ــة دفع بقواه  ــة الثورية الشعبي الحرك
ــة  واملشيخي ــة  العسكري ــة  التقليدي
ــات  ساح إىل  ــل  للتسل ــة  والحزبي
ــادة نظام  ــادرة إع ــت مب ــورة, وكان الث
الوصاية ورشعنته من خالل (املبادرة 
ــا طرفا  ــع عليه ــي وق ــة) الت الخليجي
ــه  ــي وحلفائ ــر الشعب ــام املؤتم النظ
واللقاء املشرتك ورشكائه, ومن البداية 
ــن  ــة) م ــادرة الخليجي ــت (املب رفض
ــة ممثلة يف الحراك  قبل القوى الثوري
ــة  ــاب وحرك ــوار الشب ــي والث الجنوب
ــك القوى  ــف تل ــم تكت ــه ول ــار الل أنص
ــل تعداه  ــض ب ــف الرف ــة بموق الثوري
ــة  ــات الرئاسي ــة االنتخاب إىل مقاطع
ــة  ــوع املخالف ــار الدنب ــة للف الصوري
للدستور وكل املقاييس الديمقراطية.

ــم  والتنظي ــادة  القي ــاب  غي
واأليدلوجيات عند الحراك الجنوبي 
ــا يف  ــف قدراتهم ــاب أضع ــوار الشب وث
ــل  بك ــة  الرائع ــم  نضاالته ــار  استثم

ــرية,  الكب ــم  وتضحياته ــس  املقايي
ــا بفضل قوة التنظيم وبتوافر  خالفهم
ــة  ــت حرك ــة استطاع ــادة والرؤي القي
ــة  ــل اإلرادة الشعبي ــه تمث ــار الل أنص
وإنجاز الثورة التاريخية يف 21سبتمرب 

.2014
ــراء حرب  ــدأ أم ــك التاريخ ب ــن ذل م
ــة  ــاد دول الوصاي ــري 7/7 وبإسن وتكف
ــة يف استثمار ما  ــة الخليجي األمريكي
ــه الذاكرة الوطنية الجمعية  تعرضت ل
ــا ظل  ــش, بينم ــن تشوي ــة م الجنوبي
ــني األصحاء نفسيا وأخالقيا  الجنوبي
ــار الله  ــف حركة أنص ــرون مواق يتذك
ــد  ــا الشهي ــف مؤسسه ــة بمواق ممثل
ــي  ــن الحوث ــدر الدي ــني ب ــد حس القائ
ــوب يف  ــري الجن ــرب وتكف ــة لح الرافض
ــريه للمظاهرات  مجلس النواب وتسي
ــي  الوع ــن  ــاب ع ــا, وغ له ــة  الرافض
الجمعي الجنوبي أن ثورة 21سبتمرب 
ــراء الحرب  ــي من أسقطت أم 2014 ه
ــي او ما  ــراك الجنوب ــه وليس الح علي
ــدول التحالف العربي, ليس  يسمى ب
ــل مواقف حركة  ذلك فقط بل تم تغاف
ــع القضية  ــة م ــه املتضامن ــار الل أنص
الجنوبية ومبكرا ودعوات قائد الثورة 
ــن الحوثي  ــد عبدامللك بدر الدي السي
ــوار إليجاد  ــة للح ــادات الجنوبي للقي
ــة  الجنوبي ــة  للقضي ــادل  الع ــل  الح
وطرح مرشوع دولة من إقليمني شمال 
ــال للمظلومية الجنوبية,  وجنوب كح
ــراغ الذاكرة الجمعية الجنوبية  لكن إف
ــرري  التح ــايل  النض ــا  موروثه ــن  م
ــراف الديني  ــل االنح ــا ويف ظ وهويته
ــة)  الشافعي ــم/  (تري ــة  مدرس ــن  ع
ــل نظام  ــا من قب ــم استبدله ــي ت والت
ــة والسلفية  ــة السعودي 7/7 بالوهابي
ــوب رخوا  ــا جعل الجن ــة مم اإلماراتي
وبيئة مكنت من تسلل قوات االحتالل 

السعودي اإلماراتي األمريكي إليه.
ــة  ــارات الوطني ــن االعتب ــدا ع بعي
ــح  املصال ــات  وبحساب ــة  واألخالقي
ــوب  ــة الجن ــي مصلح ــا ه ــة م الضيق
ــوات العدوان  ــن الوقوف إىل جانب ق م
ــي؟!!  األمريك ــي  اإلمارات ــودي  السع
ــن  م ــني  الجنوبي ــاد  استف ــاذا  م ــم  ث

مشاركتهم كمرتزقة مع قوات االحتالل 
إذا  ــة  بسيط ــة  بحسب ــدوان؟!!  والع
ــرة الجمعية الجنوبية  تنشطت الذاك
ــام عفاش قد  ــع أن نظ ــم الجمي سيعل
ــارات مقابل  ــه لإلم ــن عمالت قبض ثم
ــة  (مدين ــاري  االستثم ــه  مرشوع
بلقيس) يف أبو ظبي وتعهده بتعطيل 
ــئ  ــح موان ــدن لصال ــاء ع ــل مين تفعي
ــج  ــك دول الخلي ــة, كذل ــي العاملي دب
ــة يف يمن  ــس لها مصلح ــة لي الكرتوني
ــوب موحد وقوي فهي  موحد أو يف جن
ــن تسمح بوجد دولة مدنية  ال تقبل ول
ــة  ــا الجنوبي ــىل خارصته ــة ع وحديث
ــال رياحها الحداثية  تحسبا من انتق
ــا, كما ال يخفى  إىل مواطنيها وبلدانه
ــد أن اإلمارات والسعودية هما  عىل أح
ــاري  ــام االستعم ــرد أدوات للنظ مج
ــة الكيان  ــه املتقدم ــي وقاعدت األمريك
ــس  ــدوان لي ــت الع ــي وتوقي الصهيون
ــة ولكنه جاء ضمن مخطط ما  مصادف
يعرف ب (صفقة القرن), فبعد ضمان 
ــة (إرسائيل) عىل املمر الشمايل  هيمن
ــة (كامب  ــرب اتفاقي ــر ع ــر األحم للبح
ــر  ــر األحم البح ــل  ــد) ولتحوي ديفي
ــان البد من  ــرية (إرسائيلية) ك إىل بح
ــىل مدخلة الجنوب ممثال  السيطرة ع
ــرى وميون  ــدب وجزر سقط بباب املن
ــالل  ــي, أي ان احت ــل الغرب والساح
الجنوب واستخدام أبنائه وقود يف هذه 
ــة القذرة ليس إلعادة  الحرب العدواني
الدنبوع أو الجنوب بل جاءت لتحقيق 
ــل) أوال وأخريا,  مصلحة أمن (إرسائي
ــوب الجنوب  ــوب ولن ين ــث لم ين بحي
ــدوان  ــذا الع ــن ه ــني يشء م والجنوبي
ألن مصلحة دوله إثارة الفوىض وعدم 
ــة يف الجنوب ملنع  ــرار والتنمي االستق
ــئ عدن واملخا والحديدة,  تفعيل موان
ــن دول العدوان  ــادة م ــاال لالستف ومث
النظام املرصي املشارك فيه بانتهازية 
تحصل عىل مليارات الدوالرات, بينما 
الجنوب الرازح تحت االحتالل والذي 
ــد الجنوبي  ــدم يف الح ــع أبنائه ال يدف
السعودي والساحل الغربي لم ينوبه 
ــات  ــاء والخدم ــني يف الكهرب أي تحس
ــه,  أراضي ــدة  ووح ــن  واألم ــة  والبيئ

ــد قوات  ــك تتعم ــل ذل ــن ك ــس م العك
إىل  ــي  اإلمارات ــودي  السع ــالل  االحت
ــع توفري  ــارات ومن ــل أي استثم تعطي
فرص العمل وتغييب األمن واالستقرار 
ــاب الجنوبي إىل محارق  للدفع بالشب
ــد  ــي والح ــل الغرب ــوت يف الساح امل
ــل.  ــودي ودون مقاب ــي السع الجنوب
ــة بنت  ــي (عطي ــىل أم ــه ع ــة الل رحم
ــد البكريي العوذيل) كانت  احمد سعي
ــرر يل املثل القائل: (اليل ما  دوما ما تك
ــادي!!).. وحتى  ــازي.. يع ــرف يج يع
ــل يف مقابلة  ــا هذا املث ــق علين ال ينطب
ــف  ــل باملوق ــوء املتمث ــروف بالس املع
ــى  ــرب نتمن ــورة 21سبتم ــادي لث املع
ــي  ــي الجنوب ــي الجمع ــوة الوع صح
ــا كثوار  ــا من ــوات األوان, حرص ــل ف قب
أحرار حملنا القضية الجنوبية مبكرا 
ــات وتصدرنا صفوف  ويف أصعب األوق
ــرات السلمية وصمدنا صمود  التظاه
ــام  ــم النظ ــن ومحاك ــال يف زنازي الرج
ــراك  ــرار يف الح ــه لألح ــق نتوج الساب
ــات بني قوى  ــي إليجاد تحالف الجنوب
التحرير واالستقالل يف صنعاء وعدن, 
ــدوان وتحرير  ــىل قاعدة مقاومة الع ع
ــع تفاهمات مستقبلية  الجنوب أوال م
ــة التي  ــة الشعبي ــودة إىل الرشعي للع
ــىل حد  ــوب ع ــال والجن ــن الشم تمك
ــة  ــم بحري ــر مستقبله ــواء يف تقري س
ــة  اإلقليمي ــة  الوصاي ــن  ع ــدا  وبعي
ــرج من بني  ــى أن يخ ــة.. نتمن والدولي
صفوف الجنوبيني رجل رشيد, عدن يا 
أحرار الجنوب لن تستطيع أن تتنفس 
ــي  ــالل األمريك ــل االحت ــق يف ظ وتنطل
ــه  ومليشيات ــي  اإلمارات ــودي  السع
ــة  ــا فرص ــة, لدين ــة املناطقي التكفريي
ــة تحررية  ــة بوجود قوة ثوري تاريخي
تقدمية تحكم يف صنعاء أكدت يف أكرث 
ــن موقف لها عىل احرتامها لخيارات  م
ــة تاريخية أمام  ــرار الجنوب, فرص أح
ــاء إلطالق  ــرار الرشف ــني األح الجنوبي
ــر الجنوب  ــاح مسلح لتحري ثورة وكف
ــاء قاعدتنا الخلفية؛  تشكل فيه صنع

فهل من حر مجيب؟!.
* منسق ملتقى التصالح والتسامح 

الجنوبي

أشواق مهدي دومان
ال أدري ما مكوّنات املخرضّية التي يف رؤوس الجنوبّيني وما نوعيتها حني 
ــم يحاربوهم يف صيف  ــال الله من ل ــار حرب ضّد رج ــدون لخوض غم يتجّن

1994م.
ــض الّشمالّيني  ــل الزّنداني يف تحري ــا فع ــرضورة قتالهم كم ــم يفتوا ب و ل

عليهم حني أسموهم كفرة؛  ألّنهم اشرتاكّيون..
ــل سيعقل ألولئك أّن حبيبهم  اليوم الذي يجعل منهم درعا جنوبّيا  _ فه
ــع بهم عمالته لإلمارات ومنها لربيطانيا السرتداد عدن و إعادتها لبيت  ليقّن

الّطاعة الربيطاني ؟
ــم باآلالف  ــن هّمشهم يف وظائفه ــوا المتداد م ــك أن يطمئن ــف ألولئ _ كي
ــني وحاربهم بصواريخ سكود التي  ــب أراضيهم ونسبها لعائلة األحمري ونه
ــت وأزهقت أرواح الجنوبّيني تحت مربّر الحفاظ عىل الوحدة التي وأدها  قتل
ــى ألقزام الجنوب ممن يقبلون أن  ــون وهي يف الرّابعة من العمر فأّن األحمرّي
ــون  بتسميتهم عمالقة دفعا  ــة طارق عّفاش ويشّجعهم املحتّل يكونوا مطّي
ــرب عمالئها أن تحتّلهم و  ــم ليكونوا دمى تحاول بريطانيا عرب اإلمارات ع له
ــك خرياتهم وتغتصب رجالهم قبل نسائهم يف سجون تشبه سجن أبو  تنته

غريب  الذي كان يف العراق يف أّيام االحتالل األمريكي ؟
ــن الّتاريخ الذي ُقِهروا فيه عىل يد عّم قائدهم  ــف لهم أال يستفيدوا م _ كي

اليوم وهم عىل علم أّن : " املؤمن ال يلدغ من جحر مرّتني " ؟! 
فيا _ أهلنا يف الجنوب _

ــخ 1990م و1994م لتنتعش ذاكرتكم و  ــّال عدتم   للوراء، خاّصة  إىل تاري ه
تعرفون فقط من هو عدوكم؟

ــى أن لو كان  ــا  من أمس " بمعن ــمس أنه ــا أّن : " لو يش ش ــوا بعده فتفهم
ــان قلبهم عىل  ــدة ولو ك ــوا عىل الوح ــم  ملا التّف ــن لوطنه ــون خّريي األحمرّي

الجنوب ما حاربوه ومزّقوه إىل سبعة وسبعني حراكا وكلبهم معهم ؟
ليعرف أهل الجنوب أن  قادتهم اليوم جاءوا لينعقوا بعد عقود من الزّمن 
ــىل أنصار الله  ــة فتنوية عدوانّية ع ــال الجنوب يف حرب عبثّي ــروا رج وينح

الذين يعّز عليهم الجنوب كما يعّز عليهم الّشمال..
كيف للجنوبّيني  أن يلتحقوا بعميل عمالء بريطانيا ويصطفوا إىل جانبه 
ــا   وال جمل سوى أن يكونوا مجرّد مطّية لالحتالل  ــة  ال ناقة لهم فيه يف معرك
ـــ : " إّني أرى رؤوسا قد أينعت ،  ــرسا لبقّية مما ترك عّفاش الذي آمن بـ ، وج

وحان قطافها".

املخضرّية وذيل عّفاش

الخليج وحصاد الهشيم
إيهاب شوقي

ــن  ــا ع ــداث لتعزلن ــورات األح ــا تط ــاً تجرفن أحيان
ــؤدي بنا إىل  ــا ي ــو م ــا وه ــا يف فروعه ــا وتغرقن أصوله
ــودة لنقاط  ــه وبالع ــم أن ــع العل ــرسة، م ــريات مبت تفس
ــه يمكن الوصول  ــو قريبة العهد، فإن ــة حتى ل تاريخي

لتفسريات أدق ونتائج أشمل وأصح.
ــم تناولها يف سياق منفصل  ــورات الراهنة إذا ت التط
ــالت مختلفة عن التي  ــن التاريخ، فإنها تأخذ تحلي ع
ــورات يف سياق  ــول عليها من وضع التط يمكن الحص

تاريخي.
ــد اليمن، وضد  ــودي واإلماراتي ض التصعيد السع
ــه نتيجة انهيار  ــة بشكل عام، يفرس بأن ــور املقاوم مح
ــع يف القيادة  ــي، وان ما يحدث هو مطام ــع العرب الوض
ــوب النفط وأزمات  ــد اقرتاب نض ــالب الرثوات بع واست
ــرشوع األمريكي،  ــة امل ــك خدم ــة، وكذل ــج املالي الخلي
كلها تفسريات صحيحة ولكنها غري مرتابطة يف سياق 
متصل، مما قد يوقع يف التوصل الستنتاجات وبالتايل 

طرق للمواجهة منقوصة الفاعلية.
ــود  ــي، أن نع ــاق التاريخ ــي السي ــاً ال يعن وأحيان
ــن ذلك العودة  ــدة يف التاريخ، بل تغني ع ــذور بعي لج
لنقاط قريبة ولكن مفصلية، ألن هذه النقاط تحمل يف 

طياتها ملخصات للسياق التاريخي األقدم.
ــذ أواخر  ــوع، فإنه ومن ــارشة يف املوض ــول مب وللدخ
عهد امللك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، 
ــة للنقلة  ــة نقلة معاكس ــات الخليجي ــهدت العالق ش
ــن القرن املايض  ــة الثمانينيات م ــي حدثت يف بداي الت

ــاون الخليجي. هذه  ــاء مجلس التع ــة يف إنش واملتمثل
ــت بداية حقيقية  ــة ربما هي التي مثل النقلة املعاكس
ــرتك حاليا، واستبداله  ــار العمل الخليجي املش النهي

بمجلس التنسيق السعودي اإلماراتي.
ــذه النقلة، الرغبة السعودية األمريكية  كان سبب ه
ــىل غرار حلف  ــف عسكري، ع ــة يف إنشاء حل املشرتك
ــو، والذي جاءت تفاصيله بتقرير هام عىل مجلة  النات
ــوان "الخليج  ــيس" األمريكية تحت عن ــن بولي "فوري
ــا جاء يف التقرير  ــة لحلف ناتو خاص به". ومم بحاج
ــرار حاجة أوروبا  ــام 2012، انه وعىل غ ــؤرخ له بالع امل
ــة الثانية ملواجهة  ــي بعد الحرب العاملي لحلف جماع
ــف ملواجهة  ــج بحاجة لحل ــإن دول الخلي ــروس، ف ال
ــون  ــني ال يثق ــر أن األوربي ــرب التقري ــا اعت ــران! كم إي
ــم  ــة عودته ــان وإمكاني ــون يف األمل ــم ويشكك ببعضه
ــذا قرروا  ــا، وله ــوا رسيع ــا نهض ــا إذا م ــالع أوروب البت

االستعانة باالمريكيني لقيادتهم.
ــج ال تثق  ــدول الخلي ــج، ف ــال يف الخلي ــك الح كذل
ــة ونواياها،  ــون يف السعودي ــة ال يثق ــا وخاص ببعضه

ولهذا فقيادة أمريكا لهذا الحلف واجبة!
ــا  ــا واقناع ــا وحرب ــب رصاع ــة تتطل املقارب ــذه  ه
للمؤسسات األمريكية بان إيران تشكل خطرا، وهو ما 
يفرس التحرش والحملة اإلعالمية الدائمة عىل إيران، 

ومحاولة الصاق اإلرهاب بها.
ــة بهذا الخطر  ــن أن كافة دول الخليج مقتنع ال نظ
ــادة السعودية  ــع قي ــت تجاوبت م ــي، وإال كان اإليران

لحلف ناتو جديد، وكانت نحت مخاوفها وهواجسها 
تجاه السعودية جانبا أمام الخطر اإليراني الحقيقي، 

لو كان صحيحا، وهو ما لم يحدث، وما لم يصح.
ــكلت مع  ــدت السعودية األمور هكذا، ش عندما وج
حليفها ورشيكها األكرب اإلماراتي حلفا مستقال، وألن 
إعالن الحرب عىل ايران ليس نزهة، فقد أعلنتا الحرب 
عىل أصدقاء إيران وحلفائها، وعىل كل مقاومة ترى يف 

إيران صديقا وداعما للمقاومة.
ــن، تصورا  ــري العدوان عىل اليم ــن هنا يمكن تفس م
ــن الضعيفة وان الصاق تهمة العمالة  منهما انها البط
ــران باملقاومة اليمنية يؤدي ذات الغرض السيايس  الي
ــة،  ــة األخالقي ــت الخطيئ ــا كان ــران! وهن ــة إي ملواجه
ــة  ــا أزم ــج عنه ــد ينت ــي ق ــة الت ــة السياسي والخطيئ
ــروش يف السعودية واإلمارات  ــة قد تطيح بالع سياسي
بعد الخسائر الباهظة والفشل السيايس وما تبعه من 

فشل إعالمي واقتصادي.
ــي صهيوني  ــو هدف امريك ــرب عىل املقاومة ه الح
ــاس)، تتالقي بها  ــودي اماراتي باألس خليجي (سع
أهداف كل طرف، ناهيك عن األسباب األخرى املتعلقة 
بالنهب وأشواق القيادة والخدمة الجربية لألمريكيني.
أن حلف ناتو خاص بالخليج هو مزيد من التموضع 
ــح  ــف يسم ــو حل ــة، وه ــق يف املنطق ــي املعم األمريك
ــد والتموضع  ــراف جديدة تشتاق للتواج بدخول إط
ــا يفرس دخولها طرفا  ــي مثل فرنسا، هو م االسرتاتيج

يف العدوان عىل اليمن.

ــا، هي  ــان وسوري ــىل لبن ــإن الحرب ع ــك ف ــل ذل وك
ــان  الكي ــدد  يه ــذي  ال ــة  املقاوم ــور  ملح ــداف  استه
ــروش العميلة للمرشوع  ــدد أيضا الع االرسائييل، ويه

الصهيو - أمريكي.
ــع األسلحة  ــظ ويبتز ويبي ــان االمريكي يع الشيط
ــان  والكي ــري،  العسك ــي  الصناع ــاع  القط ــش  وينع
ــط يف إراقة الدم  ــد بإهدار موارد النف الصهيوني، يسع
ــي وإزالة  ــرر العرب ــا للتح ــن توظيفه ــي بدال م العرب
ــرات البحرية  ــب، ناهيك عن تأمني املم ــان الغاص الكي
ــه للتموضع االسرتاتيجي يف  ــدو وإتاحة الفرصة ل للع

املنطقة.
ــود عمل  ــل الخليج لوج ــا هي بدائ ــؤال هنا: م الس
ــي مشرتك؟ وماذا بعد اتخاذ  عربي وخليجي وإسالم
ــرات  ــردة باملغام ــرارات منف ــارات ق ــة واإلم السعودي

واملقامرات؟
ــت به غالبا  ــل الخليجي الذي تغّن ــاد العم أن حص
دول الخليج عن العمل العربي واإلسالمي، يكاد يكون 

حصاداً للهشيم، بل ويكاد يكون وباال بحكم املآآلت.
ــار نتيجة  ــوب بانتظ ــدول والشع ــل ستصمت ال ه
ــر املنترص؟ أم ستشكل  املغامرات وااللتحاق باملعسك
ــودي  ــرف السع ــور والخ الته ــه  ــال يواج ــا بدي كيان
ــوازن  ــد الت ــزالق ويعي ــذا االن ــم ه ــي ويحج واإلمارات

بالخليج وباإلقليم؟.

إنه ثاين بيان للسيد القائد عبدامللك بدرالدين الحوثي.. لو كنتم تعلمون.. 
عبدالفتاح حيدرة

ــد  ــان للسي ــدر بي ــداً أن يص ــادراً ج ن
ــدر السيد  ــال يص ــي، ف ــك الحوث عبداملل
ــد بلغت  ــا إال وق ــي بيان ــك الحوث عبداملل
ــوب الحناجر، لذلك يأتي هذا البيان  القل
ــد عبدامللك ، أما  ــوم كثاني بيان للسي الي
البيان األول فكان يف أحداث فتنة ديسمرب 
ــان السيد  ــي بي ــا بوع 2017م، وإذا تابعن
ــوف نجد أنه جاء بعد  عبدامللك األول س
ــاع أدوات  ــل املساعي يف إقن ــت ك أن فشل
ــن مخططها،  ــرب للرتاجع ع ــة ديسم فتن
ــم استكبار  ــىل جرائ ــرب ع ــل الص ــد ك ونف
ــك الفتنه، واستحكمت  وتعنت وغرور تل

ــة  ــة والعمال ــة الخيان ــات وأدل ــل حلق ك
واالرتزاق التي تبنتها تلك الفتنة .. 

ــد عبدامللك  ــان األول للسي ــاء البي فج
ــرة كبرية  ــىل أن املؤام ــة ع ــا، كدالل مكتوب
ــورا، وداللة  ــا ف ــم معركته ــد من حس والب
عىل أن أدوات الفتنة قد أرصت واستكربت 
ــم، وداللة  ــت وأخذتها العزة باإلث وأجرم
ــرار الحاسم وإغالق  أيضا عىل اتخاذ الق
ــأنها  ــات التي من ش ــواب املفاوض ــل أب ك
املساعدة لتمدد وتوسع املؤامرة والفتنة، 
ــك اللحظات ويعرف  وكل يمني عاش تل
ــك البيان، وماذا  ــدا ماذا حدث بعد ذل جي

ــة  ــة والخيان ــة أدوات الفتن ــت خاتم كان
واالرتزاق..

وها هو البيان الثاني للسيد عبدامللك 
ــق 7 / 7 /  ــت املواف ــوم السب ــدر الي يص

2018م 
ــدة  ــخ أجن ــح تاري ــد أن أصب ــان بع بي
ــه وعمالئه  ــدو ومرتزقت ــات الع ومخطط
ــل دائري ممل،  ــه يعيد نفسه بشك وأدوات

متلخصا يف: 
- إرصار دول العدوان عىل تدمري وغزو 

واحتالل السواحل والجزر اليمنية
- رفض تحالف العدوان لكل مقرتحات 

املبعوث األممي لوقف الحرب والحصار
ــزو  والغ ــدوان  الع دول  ــد  تصعي   -
يف  ــة  العسكري ــا  لعملياته ــالل  واالحت

الساحل الغربي
ــل  ــة يف الساح ــدان املعرك ــح مي - أصب
ــان وقبائل  ــش واللج ــداً للجي ــا ج مالئم
ــه  ومرتزقت ــدو  بالع ــل  للتنكي ــن  اليم

وحلفائه.. 
ــل يمني وكل حر ورشيف وصادق  إن ك
ــي  ــرص اإلله ــن بالن ــم ومؤم وواع يف العال
لليمن واليمنيني، أصبح اآلن يعرف جيدا 
ــا هي خاتمة إرصار وتكرب وإجرام العدو  م

ــه،  ــه وحلفائ ــه وأدوات ــه وعمالئ ومرتزقت
ــه، وقبل ان  ــم امام عيني ــد نهايته ويشاه
ــان النرص واالنتصار  ــدأ املعركة ، انه بي تب
ــده الذين يتولونه  ــذي يمنحه الله لجن ال
ــذي يعاقب به  ــم، النرص اإللهي ال يتواله
ــىل يد جيش ولجان وقبائل اليمن،  الله ع
ــن  ــرور املتكربي ــن وغ ــربوت املستكربي ج
وإجرام املجرمني، بيان خالصته (إنه من 
ــد عبدامللك الحوثي  القائد اليمني السي
ــم) بيان  ــن الرحي ــم الله الرحم ــه بس وان
ــة نهاية وهزيمة  ــار اليمني وبداي االنتص

دول العدوان والغزو واالحتالل ..
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عبدالفتاح عيل البنوس 
ــول الزنانري ) هكذا يقول املثل  ــودة يف القلوب ما هيه بط (اليه
ــوا سلوكيات اليهود  ــي متحدثا عن الذين يمارس الشعبي اليمن
ــوا نهجهم ،  ــوا بثقافتهم ، وينهج ــم ، ويتثقف ــوا مسلكه ، ويسلك
ــدروا غدرهم ، ويدعموا  ــدوا حقدهم ، ويمكروا مكرهم ، ويغ ويحق
توجهاتهم ، ويتبنوا مقرتحاتهم ،ويؤمنوا بمشاريعهم التوسعية 
ــة من غري اليهود أنفسهم ، عىل اعتبار أن اليهود يف  واالستيطاني
السابق كانوا وما يزال الكثري منهم يتميزون بالزنانري التي توضح 
ــري من اليهود بال زنانري وذلك  ــم وأصولهم ، واليوم صار الكث عرقه
ــدف التمويه والتغطية عىل أنشطتهم وتحركاتهم التي تصب  به
ــل (يهودتهم) محفورة  ــة الصهيونية العاملية ، حيث تظ يف خدم
ــوم أنه صار  ــن املؤسف الي ــري ، وم ــة للزنان ــم دون حاج يف قلوبه
ــن اليهود أنفسهم  ــرب واملسلمني أكرث ( يهودة ) م ــري من الع الكث
ــود وآل نهيان وملوك وقادة العهر والعمالة  كما هو حال بني سع
ــود ، وبايعوهم عىل السمع  ــة ، الذين أخلصوا الوالء لليه والخيان

والطاعة وزادوا عىل ذلك الدعم واإلسناد والدفاع عنهم .
وهاهو املسخ املهفوف محمد بن سلمان ، ومعه الغر محمد بن 
زايد يمثالن هذه الرشيحة القذرة التي تتآمر عىل العروبة واإلسالم 
ــالم واملسلمني  ــة واألمريكان لرضب اإلس ــف مع الصهاين وتتحال
ــة القرن  ، والتي سبقتها لقاءات  ــن الداخل عرب ما تسمى صفق م
ــف والترصيحات من  ــات يف املواق ــاالت وتفاهمات وتناغم واتص
ــت السعودية واإلمارات يف حكم الدول املطبعة  قبلهما ، حتى بات
ــة والتفاهمات  ــح املشرتك ــىل حجم املصال ــع إرسائيل قياسا ع م
والتحالفات القائمة ، فها هو الكاتب السعودي   ”دحام العنزي“ 
ــدي ترحيبا  ــع إرسائيل  يب ــن املطالبني بالتطبيع م ــذي يعد م ال
ــع النظري بدعوة عضو الكنيست اإلرسائييل ”يويس يونا“،  منقط
للمهفوف  محمد بن سلمان لزيارة ”إ رسائيل“، وإلقاء خطاب يف 
ــام به الرئيس املرصي األسبق محمد أنور  الكنيست إقتداء بما ق
ــس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني  ــادات  ، وطالب العنزي رئي الس
ــري الشاب محمد بن  ــا ويدعو من أسماه األم ــو بأن يفعله نتنياه
سلمان الذي وصفه بصانع السالم  إىل إلقاء خطاب يف الكنسيت 
ــدا بأن األخري لن  يرتدد لحظة واحدة يف قبول تلك الدعوة ،  معتق
وطالب بافتتاح سفارة إرسائيلية يف السعودية ، وسفارة سعودية 

يف القدس الغربية عاصمة إرسائيل عىل حد زعمه. 
ــال العنزي يف مقال له نرشته صحيفة الخليج السعودية ما  وق
ــا احدهم سيسعدنا  ــن السعوديني وان ــه (كيل ثقة أن كثريا م نص
ــاك ورؤية املاء والخرضة  ــة ارسائيل والسياحة هن السفر إىل دول
ــه الحسن. كنت قد تمنيت أن يحدث ذلك من عدة سنوات  والوج
وذكرت يف كثري من املقاالت واملقابالت التلفزيونية ان السعوديني 
ــعبها بل  ــون أي عداء أو كره إلرسائيل وش ــاع سالم وال يحمل صن
انه يرشفني ويسعدني أن أكون أول سفري لبالدي يف ارسائيل وان 
ــل يف الرياض وان  ــاك ويرفرف علم ارسائي ــرف علم بالدي هن يرف
ــاة أفضل للشعبني ،  ــش بسالم ومحبة ونتعاون لصناعة حي نعي
افعلها يا نتنياهو إذا أردت السالم ولن يخذلك محمد بن سلمان 
ــون أنفسهم بخدام  ــؤالء هم من يصف ــي السعودية وه ــذه ه ) ، ه
ــي ، فماذا  ــر واملرشوع الوهاب ــذا هو الفك ــني ، وه ــني الرشيف الحرم
ــاده وأمثالهم من الحثالة غري هذا  ــرون من هذا املسخ وأسي تنتظ

السفه واإلنحطاط والخزي واملهانة ؟!!
باملخترص املفيد يهودة آل سعود متأصلة ومتجذرة ، فأصولهم 
ــة وسياستهم الصهيونية كلها تؤكد أنهم ال يقلون خسة  اليهودي
ــم األكرث خطورة عىل  ــة ووضاعة عن اليهود أنفسهم ، وأنه ونذال
ــني ، وأن اجتثاثهم من  ــالم واملسلم ــرب ، وعىل اإلس ــة والع العروب
ــة لها ولشعوبها ، ويجب عىل كافة  املنطقة مصلحة عامة وخدم
ــي املشاركة يف رشف  تطهري  ــرار يف العاملني  العربي واإلسالم األح
املنطقة من رجسهم وخبثهم وعمالتهم ووضاعتهم ومؤامراتهم ، 
واإلسهام يف استئصال شأفتهم فهم ال يقلون خطرا عن إرسائيل 
ــم قوتك وبأسك  ــاد ، فأرنا يا الله فيه ــرثوا يف البالد الفس ــد أك ، فق
ــك ،  وكن لهم باملرصاد ، وصب عليهم سوط عذابك الذي  وجربوت

ال يرد عن القوم املجرمني. 
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 
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والسعودية اليهودية


