
مظلوميتان يتخلل بدايتهما عقد كامل
فمظلومية الجنوب بدأت يف العام 1994 م

ومظلومية صعدة بدأت يف العام 2004 م
ــبب الرغبة يف االستفراد بالسلطة  ُظلم الجنوب بس

والفساد..
ــول بالتبعية  ــبب العمالة والقب ــدة بس و ُظلمت صع

والوصاية...
ــتبداد  ــاف االس ــا أصن ــت بحقهم ــا مورس وكالهم
ــتعباد  االس ــاوالت  ومح ــتبعاد  واالس ــاد  واالضطه

واإلخضاع والرتكيع.
ومنذ بدأت مظلومية الجنوب وقفت صعدة الحسني 
ــا معلنا  ــه واتخذت موقف ــوب ومظلوميت ــف الجن يف ص
واضحا رصيحا رافضا ومناهضا للحرب العبثية ضدها 
ــوى التقليدية  ــرؤ أي من الق ــذي لم تج ــو املوقف ال وه

العتيقة أن تتخذ مثله أو أدنى مستوى منه....

فمن يخربني كيف كان موقف الجنوب من مظلومية 
صعدة؟!

ــور يف اطالعنا  ــن موقف نجهله لقص ــاك م إن كان هن
ــرتام واإلجالل  ــه االح ــدم ل ــا لنق ــه فأفيدون أو يف إعالن

والعرفان!!!
عموماً.....

ــة والقوى  ــية التقليدي ــع القوى السياس كانت جمي
الدينية و االجتماعية والقبلية املرتبطة بها عىل صعيد 
واحد مع النظام الحاكم الظالم تشاركه القرار واملوقف 

واألرباح.
ــاء  ــرت الغط ــرت ووف ــت وجمه ــه وأفت ــدت ل فحش
ــه ليمارس  ــام يف حين ــعبي لذلك النظ ــيايس والش الس

ظلمه واستبداده...
وفجأة...

ــر 2011م ُفتح باب  ــورة الـ 11 من فرباي ــع انطالق ث وم

ــني النظام ورشكائه  ــدة عىل املظلومتيني ب املزاد واملزاي
ــور بمظهر  ــا ليحاول األول الظه ــن عليه حينه الثائري
ــرر به من قبل رشكائه ورشكاؤه يحاولون التربؤ منه  املغ
ــب  ومن ظلمه كونهم ُغلبوا عىل أمرهم وعارضوا بحس

املتاح لهم!!!
ــوار الوطني  ــر الح ــدة حتى مؤتم ــتمرت املزاي واس
ــوب  ــة الجن ــون مظلومي ــدة يحمل ــاء صع ــتمر أبن واس
ــابها من  ــم وال موقف مش ــىل مظلوميته ــا ع ويقدمونه

أبناء الجنوب!!!!
ــام التابع تبعية  ــاوالت النظ ــد الحوار مع مح لم يج
عمياء للخارج االنقالب عىل مخرجاته وفرض األقلمة 
ــا وانترص لها  ــدة ملظلوميته ــع فانترصت صع كأمر واق
ــبتمرب  ــعب الرشفاء واألحرار يف الـ 21س بقية أبناء الش
2014م وأعلن قائدها مجدداً تبني املظلومية الجنوبية 

والتضحية من اجلها

ولألسف الشديد.....
ــيي  ــبب بعض سياس ــة الجنوب بس ــت مظلومي ظل
ــه وبمظلومية أبنائه  ــرون ب ــوب الذين ظلوا يتاج الجن
ــهم  ــارج واألجنبي ويقدمون أنفس ــىل الخ ويعولون ع
كمشاريع بديلة لتنفيذ األجندات االستعمارية بتكلفة 
ــم لخدمة  ــون ببالده ــرب... فرتاهم يضح ــد اك ــل وجه اق
ــاحل  ــاء الجنوب للموت يف الس ــوقون أبن املحتل ويس
ــتبد بهم  ــم واس ــن ظلمه ــة م ــدود لخدم ــي والح الغرب

ونهبهم واستغلهم و قهرهم بدون مقابل!!!
ــة  ــا مظلومي ــرص يوم ــتحيل ان تنت ــن املس ــك م ولذل
ــه مظلومية صعدة باملرشوع  الجنوب اال بما انترصت ب
ــا  ــاء جميع ــون الرشف ــاه اليمني ــذي يتبن ــي ال الوطن
وباالعتماد عىل الله وعىل أنفسهم والتحرر من التبعية 
ــاء ألصحابها.... مالم  والوصاية وتقييم املواقف والوف

فسيستمر التيه حتى الضياع

الجنوب و صعدة ؟؟!!!

حمري العزكي

 0808 رأي

يا عبدالسالم عيل جابر :
ــت ذاك املوقف  ــة خجلت ، حني وقف ــه ان الخيان والل
ــقت وابتلعتك  ــد عليه  ! ليت األرض انش ــذي ال تحس ال

لتواري سوأتك !!
ــن كل اليمنيني  أمام  ــاً بالنيابة ع ــت محرج والله كن
ــم ينظرون إليك وأنت  ــاء البيت وه أبنائي وبناتي ونس
تهان وتقذف بالحذاء يف موقف أفقدك الكالم وأخجلك 
ولقد شعرُت أنا بالعربة تخنقك  وتكاد تحبس أنفاسك !
املؤتمر كان للوزير املنشق كما كان مكتوب خلفك  !!

ــا  ــرت بمعناه ــق ) وتفك ــة (املنش ــت كلم ــل تأمل ه

ــن ويف اللغة اإلنجليزية ال  ــي !! إنها تعني الخائ الحقيق
معنى لها بديل غريه !

ــهد ال تمحوه  ــك املش ــق : ذل ــرضة الوزير املنش ــا ح ي
مليارات الدوالرات وقد شاهده املاليني من سكان الكرة 

األرضية شاهده اليمنيني من املهرة إىل صعدة !
ــك أنهم  تأملوا  ــك كلهم والش ــاهدته أرستك وأهل وش

عليك ورثوا لحالك !!
يا عبدالسالم جابر بكم بعت نفسك ؟ !

ــا كيمنيني بني العالم  ــالم جابر ال تفضحن يا عبدالس
ــم كله كيمنيني  ــيحتقرنا العال وال تمثل بنا بني األمم س

وستصبح وصمة عار عىل جباهنا !
ــت رسيرك   ــاس وتخفى تح ــوارى عن الن ــوك ت أرج
ــتحتقرك يف رسها  ــترت فزوجتك بعد هذا املوقف س واس
ــيعريونه  ــىل مخالطة أصدقائه وس ــدك لن يجرؤ ع وول
ــذي رموه  ــه إبن الوزير ال ــة واألخرى بأن ــك بني الفين ب
ــكان الكرة األرضية !!  بالحذاء أمام مئات املاليني من س

ماذنب ولدك ليتحمل سلوكياتك الشاذة !!
ــم لك بكل الكتب السماوية أن السعودية هي  أنا اقس
ــة !! وليس  ــذه اإلهان ــدك وأعدت لك ه ــن حرضت ض م
ــرو صغري يف  ــرد ج ــروك وأنت مج ــم احتق ــا ألنه غريه

ــات مثل من  ــث عن فت ــذر  جئت تبح ــم وخائن ق نظره
سبقك إىل فنادقهم  !!

ــا  ــدر م ــيهينونك بق ــم س ــذا : ( انه ــي ه ــر كالم وتذك
ــك يف كل القنوات  ــيمرون بوجه ــيعطون من مال وس س
ــق بل  ــن مؤتمر ليس ألنك منش ــيعقدون لك أكرث م وس
ــذا يريد  ــاً يف نظرهم هك ــي ويمني حقري أيض ــك يمن ألن

السعوديون وهذا هدفهم !
ليتك ترمي بنفسك من سطح الفندق الذي تنزل فيه 
ــاعر ولم  ــان كانت لديك مش ــوت !! لنقول : انك إنس وتم

تتحمل هذه االهانة !!!

ليتك مت قبل هذا !!
هاني الوشييل

تحاول النوبلية توكل كرمان أن تسوق مواقف مغايرة 
ــرب والعدوان عىل اليمن. وبغض  ملا هو مألوف تجاه الح
النظر عن االتفاق واالختالف مع طروحاتها املستجدة، 
وبعيداً عن محاكمة النوايا، فإن مبادرتها األخرية بشأن 
بناء سالم مستدام يف اليمن وتحقيق املصالحة الوطنية 
ــد  ــع تزاي ــة م ــام خاص ــاش الع ــرة بالنق ــاملة، جدي الش
ــىل اليمن  ــة بإيقاف الحرب ع ــة املطالب ــوات الدولي الدع
ودعوة أطراف الرصاع الستئناف املفاوضات السياسية 

تحت رعاية األمم املتحدة.
ــة  ــاط مهم ــت نق ــىل س ــان ع ــادرة كرم ــوت مب  احت
ــار أن حزب  ــا، عىل اعتب ــة إىل حد م ــة وجريئ وموضوعي
ــزال مؤيداً  ــان كان وال ي ــذي تنتمي إليه كرم ــالح ال اإلص
ــادة  بقي ــن  اليم ــىل  ع ــكري  العس ــدوان  والع ــل  للتدخ
ــاف الحرب، ورفع  ــت يف البدء بإيق ــعودية، فقد طالب الس
ــن البالد،  ــعودي اإلماراتي م ــحاب الس الحصار واالنس
ــة نظر القوى الوطنية  ــو مطلب ال غبار عليه من وجه وه
يف الداخل، إال أنه يمتنع عن وصف الحرب عىل حقيقتها، 
ــني وعدوانية من  ــة من طرف اليمن واليمني كونها دفاعي

الطرف السعودي اإلماراتي.
ــتئناف  ــو إىل " اس ــادرة تدع ــن املب ــة م ــة الثاني النقط
ــالب  باالنق ــت  توقف ــث  حي ــن  م ــية  السياس ــة  العملي
ــوم العملية  ــىل مفه ــة مالحظات ع ــا ثم ــوار". وهن والح
ــوم عودة  ــا، إذ املطلوب الي ــود به ــا املقص ــية وم السياس
ــل كيمنيني إىل النقطة  ــوار واملفاوضات، بحيث ننتق الح

التالية للحرب والعدوان، وهذا لن يتحقق ما دامت توكل 
ــدون استئناف العملية السياسية من حيث  وغريها ينش
توقفت باالنقالب، فعالوة عىل أن هذا الكالم ينطوي عىل 
ــة ذكية ملطلب عودة الرشعية، فإنه يعني بعد أربع  ترجم
ــنوات من الحرب املتوحشة استسالم الحوثي لطرف  س
ــية التي رهنت قرارها  هادي وزمرته من النخبة السياس

للخارج.
ــادرة إىل اقرتاح  ــذا املطلب امللغوم تقفز املب ــن بعد ه لك
ــكرية برعاية أممية  ــكيل لجنة عس عميل ينص عىل " تش
ــلحة من جميع املليشيات"، أما  ــحب األس تعمل عىل س
ــة وطنية من  ــكيل حكوم ــرتح " تش ــة فتق ــة الرابع النقط
جميِع املكونات بمن فيها جماعة الحوثي". وال جدال أن 
ــكالن محور الحل السيايس املوضوعي  املطلبني معا يش
ــالف يف مفاوضات الكويت وما  لألزمة اليمنية، إال أن الخ
بعدها كان حول تراتبية الحل، هل األنسب البدء بالشق 
األمني كما يطالب طرف هادي وتوحي مبادرة كرمان، أم 
تكون األولوية للشق السيايس وتشكيل حكومة توافقية 

كما يطالب الوفد الوطني ( أنصار الله وحلفاؤهم) ؟
ــاءت  ــد ج ــه، فق ــه ومخاوف ــرف مربرات ــكل ط وألن ل
ــابق)،  ــة األمريكية الس ــر الخارجي ــادرة كريي ( وزي مب
ــذ املطلبني أعاله، إال أن  ــارين متزامنني لتنفي لتقرتح مس
ــعودي- ــادي ومن خلفهما تحالف العدوان الس طرف ه

ــرار  ــادوا تك ــريي، وأع ــات ك ــوا مقرتح ــي رفض اإلمارات
املطالبة بتنفيذ قرار مجلس األمن 2216 عىل نحو حريف.

ــا بقرار  ــب يف مبادرته ــان أن تطال ــدر بكرم وكان األج
ــو رصيح الدعوة إىل إيقاف  ــي جديد يتضمن عىل نح أمم
ــتئناف املفاوضات السياسية وفقا  الحرب يف اليمن واس
ــلم  ــا يف ذلك اتفاق الس ــا بم ــق عليه ــات املتواف للمرجعي
ــادرة أنها تجاهلت  ــب للمب والرشاكة. لكن مع ذلك يحس
ــود املبعوث  ــاق مع جه ــارة إىل القرار 2216، يف اتس اإلش
ــرار جديد  ــتصدار ق ــن غريفتث باتجاه اس ــي مارت األمم
ــرف هادي ودعاة  ــن مجلس األمن يضع حدا لتعنت ط م

الحرب.
وقد نصت النقطتان الخامسة والسادسة من املبادرة 

عىل:
ــة تعمل عىل جرب الرضر  ــاء هيئة مصالحة وطني - إنش

وتعويض الضحايا.
ــعوديِة واإلمارات لليمِن  - إعادُة األعمار، والتزاُم الس

بالتعويِض عن ما أحدثتاه من دماٍر خالل الحرب.
ــىل أهمية  ــني، وع ــني النقطت ــع هات ــاً م ــي متفق وأجدن
ــرتح أن تبدأ بتفاهم  ــاملة التي أق املصالحة الوطنية الش
ــوال إىل  ــالح، وص ــزب اإلص ــار الله وح ــني أنص ــي ب وطن
ــان ومن خالل  ــا أدعو توكل كرم ــاملة، كم املصالحة الش
ــزب اإلصالح وبناء عىل  ــا املؤثر داخل وخارج ح موقعه
ــل باتجاه التقريب بني اإلصالح  مواقفها األخرية أن تعم
ــدة واللحمة  ــىل تعزيز الوح ــاعد ع وأنصار الله، بما يس
ــرات  ــدوان واملؤام ــة الع ــة يف مواجه ــة الداخلي الوطني

الخارجية.

ــىل رضورة تحول أنصار الله إىل  كما اتفق مع كرمان ع
ــزاب والتنظيمات  ــيايس يعمل وفق قانون األح حزب س
ــي، كصمام  ــار الديمقراط ــية، بما يعزز من املس السياس
ــتخدام  أمان يحول دون تجدد الحروب والرصاعات واس

العنف لتحقيق أهداف سياسية.
ــىل املبادرة  ــة ع ــرية وجوهري ــة أخ ــة مالحظ إال أن ثم
ــتجدات  ــكل عام، وهي أنها أغفلت املناخ العام ومس بش
ــة خطأ  ــو لألمان ــدة- وه ــكري يف الحدي ــد العس التصعي
ــن يطالبون  ــوث األممي وغريه مم ــرتك يقع فيه املبع مش
ــية-، إذ كيف يمكن إقناع  باستئناف املفاوضات السياس
ــاورات  ــتجابة للمش ــي يف الداخل باالس ــرف الوطن الط
ــي للحوار أو ما  ــم يتوفر املناخ الصح ــات ما ل أو املفاوض
ــي أغفلتها  ــاء الثقة، الت ــث بإجراءات بن ــميه غريفت يس
ــوة الرصيحة إىل   ــت الدع ــا، كما أغفل ــان يف مبادرته كرم
ــدة، وكأنها وغريها  ــكري يف الحدي ــف التصعيد العس وق
ــرتاق يف هذه املعركة الفاصلة كي  يراهنون عىل إنجاز اخ
ــالم عىل  ــن فرض رشوط استس ــرف العدوان م يتمكن ط

أنصار الله والقوى الوطنية يف الداخل.
ــالم والتفاوض  ــى ملطالبات الس ــول: ال معن ختاما نق
ــف  ــا توق ــإذا م ــدة، ف ــد يف الحدي ــتمرار التصعي ــع اس م
التصعيد العسكري أمكن ملختلف األطراف التعاطي مع 
ــتئناف املفاوضات  ــان كأرضية للنقاش واس مبادرة كرم
ــاء الثقة  ــراءات بن ــذ إج ــع تنفي ــوازي م ــية بالت السياس

بعناوينها اإلنسانية املتوافق عليها وطنيا ودوليا.

مالحظات أولية على مبادرة توكل كرمان للسالم

عبدالله عيل صربي
بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح عيل البنوس 

إياكم وخدمة قوى 
العدوان 

ــذ يف النار ، ونحن  ــذ ش ــد الله مع الجماعة ومن ش ي
يف يمن الحكمة واإليمان وقد حسمنا أمرنا ، وحددنا 
ــمنا خارطة طريقنا بأنفسنا وبأيدينا  مسارنا ، ورس
ــه نحوها  ــب علينا التوج ــي يج ــا وجهتنا الت حددن
ــة الوطن  ــب يف خدم ــا يص ــن وم ــة الوط ــي وجه ، وه
ــتقراره  ــه أمنه واس ــظ علي ــه ويحف ــدم مصالح ويخ
ــيادته ، وجهة مواجهة العدوان والتصدي لكافة  وس
ــيطانية اإلجرامية  حيله ومؤامراته ومخططاته الش
ــة كل يمني حر عزيز رشيف  ــرة ، هذه هي قناع الرشي
ــذه هي ثوابت  ــه وأرضه وعرضه ، وه ــور عىل وطن غي
ــا أو تحويلها  ــال لتبديله ــية ال مج ومرتكزات أساس
ــذه قناعات  ــا  ، ه ــاومة عليه ــا أو املس ــرة به أو املتاج
ــالت وأراجيف  ــر بهرطقات وخزعب ــن أن تتأث ال يمك
وأكاذيب املرتزقة وأدواتهم يف الداخل الذين يعملون 
ــد اليمني خدمة  ــرس والعلن عىل النخر يف الجس يف ال
لقوى العدوان ، عىل أمل أن يسهم ذلك يف شق الصف 
ــك  ــيج االجتماعي املتماس الوطني والنيل من النس
ــا رغم كل  ــا وقوي ــكا وصلب ــل ثابتا ومتماس ــذي ظ ال

املحاوالت التي سعت الخرتاقه والنيل منه  .
ــياء  ــمينا األش ــار وس ــا املس ــد حددن ــا ق ــا دمن وم
ــمياتها ووضعنا النقاط عىل الحروف ، ومادمنا  بمس
ــار الصحيح  نثق ثقة مطلقة بأننا عىل الحق ويف املس
وعىل املنهج القويم ، فما همنا من شذ وال من ارتد وال 
ــقط أو ارتزق أو خان أو هان عليه وطنه وشعبه  من س
ــالء واملرتزقة إىل الجحيم  ، ليذهب كل الخونة والعم
ــعودية أو اإلمارات أو  قطر  ، ال يهمنا من هرب إىل الس
ــة يف العالم ، من هرب  ــا أو األردن أو إىل أي دول أو تركي
ــب إىل الجحيم بال  ــه ، فليذه ــه وبمحض إرادت بنفس
ــارة إىل موضوع يف غاية  عودة ،  ولكن ينبغي هنا اإلش
األهمية بدأنا نلمسه يف شبكات التواصل االجتماعي 
من قبل بعض الناشطني الذين يتطرقون إليه من باب 
ــم ال يدركون  ــة الوطنية ولكنه ــرص عىل املصلح الح
ــأن التعاطي مع هذا املوضوع بهذه الطريقة ويف هذا  ب
التوقيت الخطري يخدم قوى العدوان أكرث من خدمته 
للوطن وقضيته العادلة ومظلوميته التي ال مثيل لها  

.
ــوالءات  ال يف  ــكيك  والتش ــن  التخوي ــة  لغ ــا  إنه
والتحريض ضد شخصيات وأسماء محددة وإدعاء 
ــا يف طريقها للهرب مع الهاربني نحو  علم الغيب بأنه
ــم قبل أن  ــون بإقالتهم من مناصبه ــاض ويطالب الري
يعلنوا االنقالب وهذا طرح مشبع بالرعونة وال يليق 

بأصحابه طرحه اآلن عىل اإلطالق  .
ــكيك يف  ــة التخوين والتش ــد، لغ ــرص املفي وباملخت
ــال  ، ومن هم باقون  ــة جملة وتفصي ــة مرفوض الوطني
ــتوى الشبهات ، حتى يظهر منهم  يف الوطن فوق مس
ــع ورور  ــقط منهم ( م ــك ، ومن س ــد خالف ذل ــا يؤك م
ــالد منهم ،  ــرت الب ــة وتطه ــار األدور)  نجاس والحم
العدو يريد أن نشكك ونشك يف بعضنا بعضا ، وعلينا 
ــىل قناعة  ــن ع ــك ، ولنك ــق ذل ــاعده يف تحقي أن ال نس
ــتقر فيه إال  ــل إال الرشفاء ولن يس ــأن الوطن لن يقب ب
املخلصون فقط ، لذا ال داعي للفضول والغمز واللمز 

تجاه البعض عييييييييييييييييييييييييييب  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  

العالمة سهل بن إبراهيم بن عقيل
األثر الذي لم ُيْمَح لهذه الحرب فعاليتها ستكون عىل مستوى 
ــد ذلك عىل  ــتطيع تحدي ــرية، وال نس ــائل كب ــة، تجر مس الخارط
ــىل الخارطة، وال  ــتعمارية القديمة، والتي كانت ع ــح االس املصال
ــتقبلية، وأطماع الدول االستعمارية يف  عىل امتداد املصالح املس
ــع عرش  الهيمنة عىل العالم كما هي يف املايض خالل القرنني التاس

والعرشين.
حرب الطاقة

ــل الرئييس للحركة يف العالم، والذين  إن الطاقة اآلن هي العام
ــاً، لكي  ــتغالال حقيقي ــتغاللها اس ــم األضعف يف اس ــا ه يملكونه
ــرن الحادي  ــدة يف الق ــة جدي ــعوبهم قيم ــهم وش ــوا ألنفس يكون
ــيري املصلحة،  ــات املوغلة يف أجهزة تس ــن وذلك للطعن والعرشي
ــر مفروغ منه، وقد أظهرت أوىل  ــعوب املالكة.. هذا أم ملصلحة الش
ــديد للدول االستعمارية  النتائج للحرب عىل اليمن الخوف الش
ــاء العالم، وإخماد هذه الثورة ليبقى الحال يف الحارض  يف كل أنح
كما كان عليه يف املايض تماماً، يدور يف حلقة مفرغة، املتحكم فيها 
ــوز الحاصلة  ــتغاللية القديمة وما الرم ــة االس أصحاب املصلح
والظاهرة يف هذه الدول التي فيها الطاقة إنما هي أشكال كرتونية 

كالتي يف قصص األطفال.
( الحروب املاضية)

نبتدئ بحرب أفغانستان، وما نتج عنها من انهيار إمرباطورية 
عظيمة "االتحاد السوفييتي" ثم تليها الحرب العراقية اإليرانية 
ــا من الحروب التي كانت  ــبق ذلك من حرب 67 و73 وغريه وما س
شظايا انترشت يف كثري من بقاع العالم، خلفت هذه الحروب حرباً 
ــث، وهي حرب التنظيمات  ــعوب العالم الثال لها فعاليتها أمام ش
ــميات، كذلك حرب االنقالبات، وخاصة  اإلرهابية بمختلف املس
ــنت ال  ــعوب بف ــذه الش ــغل ه ــالمي لش ــي واإلس ــم العرب يف العال
تستطيع سّدها أو القضاء عليها.. وما املسميات لهذه العصابات 
ــّذج وتجار  ــم إليها الس ــا جماعات ينض ــل وتفريخه إال للتضلي
ــاب الدماء املهدورة  ــتغلون ملن يربحون عىل حس الحروب واملس

ــد".. ومن  ــوم عند قوم فوائ ــا قيل:"مصائب ق ــح فإنه كم واملصال
ــعوب قديماً وحديثاُ هم  ــتغالل الش يعيش عىل رشب الدماء واس
ــمى أو  ــتغلون الحقيقيون.. وما هذه املنظمات تحت أي مس املس
ــتعمارية – ال أقل وال  ــة للدول االس ــه إنما هي جيوش متقدم راي
ــا يتعلق بهذه الجيوش  ــار كل م ــرث – وتظهر األيام تباعاً انحس أك
ــا، وإىل الطريق التي  ــف الواضح أليديولوجياته املتقدمة بالكش
ــن وهذا يغني (ملن  ــا، والغاية، وهي األصل يف التكوي تميش عليه

كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد).
بوارق النرص

ــم، فبدأت الحركات  ــعوب الحرة يف العال اتضح ذلك جلياً للش
ــح والطموحات  ــالم املطبق عىل املصال ــو هذا الظ ــة ملح الحقيقي

للمستضعفني.
(الخطان املتوازيان)

ــالمي هما:  بدأ ظهور لخطني متوازيني يف العالم العربي واإلس
ــعبية الحالية  ــورة الش ــطيني، والث ــعب الفلس ــق العودة للش ح
ــة املصالح  ــة، ألنها عىل فوه ــت اليمن قبل ــد أصبح ــن.. لق يف اليم
ــتعمارية يف الجزيرة العربية كلها والقرن األفريقي، وبدأت  االس
ــالمي عىل  ــري يف العالم العربي واإلس ــورة بالتأث ــظايا هذه الث ش
ــظت هذه الومضات إىل خارج الشعوب  ــتوى الخارطة، وتش مس
األخرى، سواء يف القرن األفريقي أو يف داخل الدول االستعمارية 
ــعوب، بما فيها  ــها، حيث أنها تحكي الحق الواضح لكل الش نفس
ــا وكرامتها  ــتعمارية، بحق امتالك مقدراته ــعوب الدول االس ش

وانتزاعها من أيدي الصهيونية العاملية.
* مفتي محافظة تعز
عضو دار اإلفتاء اليمنية.. مفتي محافظة تعز

الحرب.. ونتائجها املستقبلية
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