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ــك بدر الدين الحوثي باملبعوث  ــيد عبداملل مثَّل لقاء قائد الثورة الس
ــار  ــة عىل طريق تصحيح مس ــت خطوة متقدم ــن غريفي ــي مارت األمم
ــيادهم االنحراف به وتوجيهه ملا  ــويد الذي أراد املرتزقة وأس اتفاق الس
ــيطانية  يتماىش مع مصالحهم وأهدافهم وبما يخدم مخططاتهم الش
ــع النقاط عىل  ــكلة ووض ــك جوهر املش ــيد عبداملل ــث المس الس ، حي
الحروف فيما يتعلق باتفاق السويد والعوائق التي تحول دون تنفيذه 
ــذ أوىل الخطوات من  ــة بتنفي ــوى الوطني ــم مبادرة الق ــى اليوم رغ حت
ــليم أمن موانئ الحديدة لقوات خفر السواحل ،  جانبهم املتعلقة بتس
ووضع املبعوث األممي أمام نقاط جوهرية من شأن القيام بها الوصول 
ــا مماطلة أو تلكؤ ، ويف طليعتها  ــويد إىل حيز التنفيذ دونم باتفاق الس
ــذ األوامر  ــىل رضورة اإلرساع يف تنفي ــث ع ــث ح ــات ، حي ــة املرتب قضي
ــوم محافظات  ــات يف عم ــرصف املرتب ــة ب ــة املرتبط ــدات األممي والتعه
ــتكمال  ــار صنعاء الدويل واس ــىل أهمية فتح مط ــة ، وأكد ع الجمهوري
ــات املتعلقة بملف تبادل األرسى واملعتقلني واملفقودين  تنفيذ التفاهم
ــة  ــىل إزال ــث ع ــز ، والح ــة تع ــة يف محافظ ــق التهدئ ــرشوع يف تطبي وال
ــول دون تنفيذ اتفاق  ــات وإيقاف الخروقات التي تح العراقيل والعقب
ــويد واالبتعاد عن املماطلة والتباطؤ والتلكؤ يف جانب تنفيذ ذلك  الس
ــيد القائد للعبور  ــية انطلق منها الس ــذه مرتكزات ومحددات رئيس ، ه
ــعب والوطن ثماره ،  ــويد إىل حيز التنفيذ الذي يجني الش باتفاق الس
ــيد ورغبته الصادقة  وهو ما يؤكد الحرص الوطني الذي يتحىل به الس
ــكانها  ــب محافظة الحديدة وس ــذه املحنة وتجني ــن ه ــاوز الوط يف تج
ــكال واألوجه التي يريد  ــا تداعيات الحماقات املتعددة األش ومقدراته
األعداء تنفيذها وتمريرها هناك ، وهنا تتجىل حكمة وحنكة وبعد نظر 

وسعة أفق السيد القائد والتي نلمس أثرها يف الواقع املعاش  .
ــيد القائد  ــه وتقديره للس ــه أبدى إعجاب ــي من جانب ــوث األمم املبع
ــويد  ــويد ، حيث أكد عىل أن اتفاق الس ــه عىل تنفيذ اتفاق الس وحرص
ــار األمني مع بقاء السلطة  ــكرية يعقبها االنتش ينص عىل تهدئة عس
ــدد التأكيد عىل تنفيذ اتفاق  ــة والقوات األمنية يف أماكنهم ، وج املحلي
ــة التنفيذية التي اتفق  ــار وفق اآللي ــويد والرشوع يف إعادة االنتش الس
عليها أعضاء اللجنة املشرتكة، مشريا إىل أنه أبلغ رئيس اللجنة األممية 
ــار ومراقبة وقف إطالق النار بهذا  ــة باإلرشاف عىل إعادة االنتش املكلف
الخصوص وحثه عىل رسعة التنفيذ وبصورة عاجلة ، وهي ترصيحات 
ــع ، خصوصا وقد  ــا وتنفيذها عىل أرض الواق ــة ننتظر ترجمته إيجابي
ــات والكالم  ــا الكثري من الترصيح ــدة ومبعوثه ــا من األمم املتح تعودن
اإليجابي الذي لألسف ال يعقبه أي تطبيق عميل ، وهذه هي مشكلتنا 
ــبقوه يف هذه املهمة  ــدة واملبعوث األممي الحايل ومن س ــع األمم املتح م
ــه ، ولذلك  ــوا وتعهدوا ب ــون ما تكلم ــم ال يطبق ــيشء لكنه ــون ب ، يتكلم
ــرتة ألخرى نظرا  ــوءا من ف ــزال األوضاع عىل حالها ، بل وتزداد س ــا ت م
ــبب عدم جدية األمم املتحدة يف الوصول لحلول ،  النعدام الحلول بس
ــا مع قوى العدوان  ، وهنا  ــبب انحيازها الفاضح والواضح وتماهيه بس
ــي إلظهار جديته  ــام املبعوث األمم ــي الفرصة األخرية أم ــت هذه ه بات
ــؤولية مع أطروحات  ــويد والتعاطي بمس ــه يف تنفيذ اتفاق الس ورغبت
ــة اليمنية وإيقاف العدوان  ــد إذا ما كان جادا يف حل األزم ــيد القائ الس
ــة األرضية أمام اليمنيني لالنخراط يف حوار يمني  ورفع الحصار وتهيئ
ــمون خالله مالمح دولتهم ويحددون مرتكزاتها األساسية  - يمني يرس

دونما حاجة لوصاية من أحد  .
ــي خالل اللقاء الذي  ــيد عبدامللك الحوث باملخترص املفيد أعاد الس
ــويد إىل مساره الصحيح  جمعه مع غريفيت يوم أمس األول اتفاق الس
ــرة اليوم باتت يف ملعب األمم املتحدة ومبعوثها إىل اليمن للضغط  والك
ــويد  ــذ مخرجات اتفاق الس ــن أجل تنفي ــعودية واإلمارات م ــىل الس ع
ــي تحول دون ذلك  ــكاب الخروقات ووضع العراقيل الت ــف عن ارت والك
ــت يميض وال يمكن الحديث عن جوالت جديدة للمفاوضات يف  ، فالوق

الوقت الذي ما تزال مخرجات اتفاق السويد تراوح مكانها  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله .
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عبدالفتاح علي البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــرًا خطريًا،  ــع للمعارك أم ُيدرك املتاب
ــرام، بل  ــية واإلج ــًة يف الوحش ــل غاي ب
ــان من أدغال  أجزُِم أنك لو جئَت بإنس
ــعر رأسه، ولحثى  ــَك بش أفريقيا؛ ألمس
الرتاب عىل وجهه، ولربما أمسَك بحجر 

يرضب به جبهته من هول ما يرى...
الخامس  ــا  ــتدخل عامه ــرب س الح
ــع  الجمي أن  ــرتض  وُيف ــب،  قري ــا  عمَّ
ــدروس املهمة  ــتخلص التجارب وال اس
ــن األمر ال  ــذا النفق. لك ــروج من ه للخ
ــن تململ  ــر ذلك م ــدو كذلك. ويظه يب
املرتزقة يف الحديدة، وتهربهم من اتفاق 
ــي بمباركة عاملية  ــويد والذي حظ الس

وتبعه القرار األممي 2451
ــؤاالً، وعصفُت  ــألت نفيس س لقد س
ــة  مقنع ــٍة  إجاب ــتخالص  الس ــن  الذه
ــد، ومن  ــة فلم أِج ــرش مقنع ــى ُع أو حت

وجدها فلُيجب وله الشكر..
والسؤال هو:

ــن يقذُف بهؤالء املرتزقة إىل مواطن  م
ــفقة، ثم يرتكهم  ــوت دون رحمة وال ش امل

يف العراء بال إسعاف أو دفن أو تكريم؟
ــذا القرار قد  ــك أن املتحكم يف ه ال ش
ماتت لديه نواميس اإلنسانية، وال يُمت 
ــة  ــي للعروب ــة، وال ينتم ــالم بصل لإلس
ــة  ــرة يمني ــه قط ــس يف دم ــط، ولي بخ

واحدة..
لسُت أبالغ يا قومنا، فاألمر ال يخفى 

عىل املراقب الحصيف...
هل تتذكرون تلك املعارك يف الساحل 

ــن املرتزقة يف  ــت اآلالف م ــي ابتلع والت
ــي  ــف، والت ــم تتوق ــي ل ــم الت زحوفاته
ــت رحمة القناصة  ــوفة وتح كانت مكش
ــاش والصاروخ واللغم  والبازوكة والرش
ــن  ــه م ــل نصيب ــم ين ل ــن  ــي، وم اليمن
ــواعد اليمنية؛ أتاه الطريان ليكمل  الس
ــكالب والقطط  ــة ويرتك الجثث لل املهم

الضالة..
أن  ــت  وظنن ــويد  الس ــاق  اتف ــاء  ج
ــرة والرياض  ــة يف القاه ــون اليمني البط
ــد اكتفت بما رسقت من املليارات التي  ق
ــىل املرتزقة،  ــاء القت ــا لدم ــا ثمنً أخذته
لكني أفاجأ بزحٍف عرمرمي يف رصواح، 
ــا علمتم ورأيتم بأن  وكانت النتيجة كم
ــل كيده يف نحره  ــه املعتدي، وجع ردَّ الل

وتحررت رصواح ..
ــن  م ــات  املئ ــث  جث ــت  كان ــا  وبينم
ــباع،يف  ــحبها الضباع والس املرتزقة تس

الجبال والسهول..
ــذي ال يرف  ــي وال ــه الخف كان املوجِّ
ــاء اليمنيني؛ يوجه بزحف  له جفن لدم
ــابقه يف  ــران، وانتهى الزحف كس يف نج
ــارك يف إبادة  ــريان ش رصواح إال أن الط

العبيد املستأجرين عىل أكمل وجه...
ــيول دماء اآلالف من املرتزقة  وبني س
الرخيصني؛ ال تكاد تجد دماء سعودية 
ــرشات، وال يتعدون  ــة إال بالع أو إماراتي

املئات..
ــه الخفي أوامره  بعد ذلك وجه الوج
ــوف،  ــري يف الج ــف األخ ــده بالزح لعبي

ــي  يكف ــاد  وعت ــدة  بع ــُف  الزح وكان 
ــارات والبحرين والكويت  الجتياح اإلم
ــت  كان ــد  ..فق ــدة  واح ــاعة  س ــالل  خ
ــراء  صح ــأل  تم ــددة  املتع ــكيالت  التش
ــعتني.. الشاس ــني  والخليف ــن  صربي
مدرعات وآليات ودبابات وأطقم وسالح 
ــه الطائرات  ــي متطور، ترفرف فوق نوع
ــادل األدوار،  ــوع، تتب ــكل ون ــن كل ش م

وتمشط املكان..
ــف  الزح ــك  ذل ــاَم  أم ــف  يق يشء  ال 
ــه  ت أعدَّ ــد  وق ــة،  البرشي ــس  املقايي يف 
ــرد القايس للهزائم  ــعودية ليكون ال الس
املدوية يف عسري ونجران ورصواح ونهم، 
ــوفة خاصًة  ــرت عورتها املكش وأرادت س
ــق اإلعالم الحربي انتصارات  بعد أن وث

الجيش واللجان يف كل جبهة..
ــالت  ــت العج ــف، وابتلع ــدم الزح تق
ــوف  الج ــال  رم ــة  األمريكي ــورة  املط
ــا، وتقدمت بكل ثبات وعنفوان،  وقهرته
ــج الفخر وكأن  ــون أهازي وردد املهاجم

الرياح تفر منهم فكيف بالبرش..
ــاتهم ترعد بزخات  يتقدمون ورشاش
ــف، والطائرات  ــا الذي ال يتوق رصاصه
ــيطية أمام  تربق بصواريخ وقنابل تمش
ــدا كل يشء وكأن  ــالق، وب ــف العم الزح

األمر قد ُحسم، والنرص قد أنجز ..
ــض،  تغم ــم  ل ــني  الثابت ــني  أع ــنَّ  لك
ــن  ــٍد م ــُرت، وكل واح ــم تف ــنتهم ل وألس
ــه  ــرُس يف موقع ــان ينغ ــش واللج الجي
ــٍد جزاًء  ــجرة ال تنتظر من أح وكأنه ش

يف  ــا  بربه إال  ــق  تتعل وال  ــكورا،  ش وال 
رشابها وغذائها..

وتنطلُق إشارة شفرة البداية؛ وخالل 
ــراء  الصح ــت  أصبح ــدودة؛  مع ــواٍن  ث
يف  ــورا  تامب ــوع  ن ــن  م ــني  براك ــا  وكأنه

أندونسيا..
ــات  ــل مئ ــًدا ب ــا واح ــن بركانً ــم يك ل
ــني  فرباك ــري،  التأث ــة  مختلف ــني،  الرباك
الجوف تصهر الحديد ال الحجر، تذيب 
ــه مصانع أمريكا، ومن  أحدث ما أنتجت
ــا الحريق  ــني املوت؛ أتاه ــم تذبها براك ل

من والعة شبٍل مجاِهد...
ــار  والبخ ــار  بالغب ــماء  الس ــألت  امت
ــواء إىل  ــت رائحة الش ــان، ووصل والدخ
ــعودي يف  ــي واإلماراتي والس الصهيون
ــورة طائرته، وانتهى دور الطريان،  مقص
ــل بالنابل، وبدأ عمالقة  واختلط الحاب
ــاطني القنص  ــخ املوجهة، وأس الصواري
ــددة،  املس البوازيك  ــذة  ــز، وجهاب املرك
ــو  وحيدري ــط،  التخطي ــو  ومحمدي
ــش  الجي ــاد  ــف عت ــجاعة؛ يف نس الش
ــح أعمى من النار  ــف والذي أصب الزاح
ــه، ومرعوًبا من  ــن تحت ــد م ــي تصع الت
ــه ..ففر  ــاقط علي ــي تتس ــف الت القذائ
ــرار يف املؤخرة،  ــتطاع الف ــن اس منهم م
وهلك الكثري ممن ال أهل لهم فيسألون 
عنهم، واحرتق من ال قبيلة لهم وال جاه، 
ــه تتجىل  ــات الل ــن رأوا آي ــلَم م واستس
ــت املعركة كأرٍض  ــام ناظريهم. وانته أم
ــاء العبيد -وعىل  ــرشب دم محروقة، تت

ــل  ــل كعمي ــي يعم ــد كويت ــهم عقي رأس
ــيل  ــعودية-، وتغ ــتخبارات الس يف االس
ــة. ولن  ــن الحرائق الثمين ــرشات م بالع
ــهد، وال بد  ــي الكلمات لوصف املش تكف
ــالم الحربي  ــاهدة ما نرشه اإلع من مش
ــد القوي  ــف عىل تأيي ــاهد؛ لنق من مش

الجبار، وبسالة األقوياء األطهار..
ــاحق  انتهت معركة الجوف بنٍرص س
ــال  األبط ــن  م ــني،  املؤمن ــه  الل ــاء  ألولي
ــاء اليمن يف الجيش  ــد، من أبن الصنادي

واللجان..
ــة للمرتزقة  ــاحقة ماحق وبهزيمة س

العبيد اللئام...
ــة كهياكل  ــت املدرعات املحرتق ووقف
ــاع املعركة  ــىل اتس ــاهدة ع فرعونية ش
ــالة أويل البأس  ــدتها، وعظمة وبس وش
ــاء. وكأنى  ــال اليمن العظم والقوة، رج

بتلك املدرعات تقول:
ــُت أدري ــٌة أتيُت ولس مدرع

ــا املُرعبين ــالِد  ب يف  ــي  بأن
ــوا كان ــواِم  األق أراذل  وأَنّ 

عىل طرف الحوايش ساكنينا
حميُت الُعهَر يف األحشاِء لكن

ــا ــوا هاربين ــأِس ولَّ ــاَم الب أم
ــبٍل فلو كان الحديد نعاَل ِش

ــا األكرمين ــاج  ت اآلن  ــُت  لكن
أن  ــي  الخف ــه  الوج ــدرك  ي ــل  فه
ــن يمر، وأنَّ  ــرتخاصه للدم اليمني ل اس
ــتطاله ولو  ــوة اليمن الطوىل س بأس وق

بعد حني؟!

ــدأ  ــني أب ــم ح ــز الكل ــم، ويعج ــار القل يحت
ــهدائنا األبرار، أولئك األحياء  بالكتابة عن ش
الذين تحوم أرواحهم الطاهرة بيننا كنسائم 
ــنا عذوبتها. دعونا نرتحل مع شهيدنا  تنعش
ــم، ونتعرف عليه أكرث، وذلك من خالل  العظي
ــه أروع حديث يليق  ــي تحدثت عن أرسته الت

بعظمته -عليه السالم..
ــه رشف املتوكل حرر  ــد عبدالل ــهيد زي الش
ــّب الله عىل  ــب الحياة، فآثر ح ــه من ح نفس
ــبيل الله بكل شجاعة  كل هوى، فمىض يف س
ــال، وجعل من نفسه شمعة تحرتق  واستبس
ــرساً ليعرب  ــن عظامه ج ــرون، وم ــا اآلخ ليحي
ــاً لك  ــة، فهنيئ ــة والكرام ــرون إىل الحري اآلخ

الشهادة يا زيد.
ــن الدافع  ــهيد زيد ع ــدة الش ــت وال تحدث
ــبيل الله  ــهيد للجهاد يف س ــز الش الذي حف
ــه وغريته عىل وطنه وعىل أبناء   قائلة : حميت
وطنه، فمن املستحيل أن تأتي هذه الظروف 
ــدة عىل الوطن وال يكون مع املجاهدين  والش
املدافعني عن الدين والوطن والعرض، انطلق 
ــاهد  ــن بعد ما ش ــاد م ــهيد للجه ــي الش ابن
ــت يف صعدة من حروب  ــداث  التي حدث األح
ــاعره وجعلته ينطلق  ــعة هزت مش ــت بش س

بكل حماس وشجاعة.

ــهيد حديثها عن  ــدة الش ــت وال ــم واصل ث
ــهيد فقالت: عندما أتحدث  أبرز صفات الش
ــن وصفه  ــم أعجز ع ــل العظي ــن هذا الرج ع
ــت أرى فيه  ــة، فقد كن ــة أو مبالغ دون مجامل
ــه، وكان  ــاب نفس ــىل حس ــى ع ــار حت اإليث
ــامة التي  ــب والحنون وصاحب االبتس الطي
ــب املواقف،  ــه حتى يف أصع ــادر مالمح ال تغ
ــع حتى من  ــؤولية الجمي ــل مس وكان يتحم
هم أكرب منه وباألخص أنا والدته بكل سخاء 
ــن الجميع،  ــاً وقريباً م ــالص، وكان مرح وإخ
ــه حقه،  ــكالم لن يفي ــكل ال ــول فيه ف ــاذا أق م
ــي األخالق  ــه كل معان ــت في ــه رجل جمع إن

واإلحسان.
ــهيد حديثها عن  ــدة الش ــا واصلت وال كم
ــت: آخر  ــهيد معهم فقال ــات الش ــر محط آخ
ــه  ــهيد كان كعادت ــي الش ــع ابن ــات م املحط
ــتمتع  ــس ونس ــا نجل ــي لزيارتن ــا يأت عندم
ــبب  ــه وال نريده أن يرحل؛ بس ــث مع بالحدي
روحه اللطيفة املرحة وتغيريه ألجواء البيت، 
ــه يريد أن  ــارة لنا قال يل إن ــه يف آخر زي إال أن
ــزوج، فرفضت  ــي يت ــت لك ــه عن بي ــث ل يبح
ــة إخوتك  ــس معنا مثل بقي ــت له ال اجل وقل
ــعنا فقلت له: إن هناك  فقال :إن البيت ال يس
ــتكفيك وهي فرتة بسيطة وكل واحد   غرفة س

ــيخرج إىل بيت  منكم عندما يكون له أوالد س
ــعر أنه سيأتي عريساً،  وحده، وكأنه كان يش
ــاً زُفَّ بالزغاريد  وفعالً من بعدها عاد عريس
إىل النعيم األبدي وكأنه ُعرس مالئكي مهيب، 
لقد استشهد -سالم الله عليه- يف عسري  يوم 
ــخ8/30/ 2018م إثر اصابته  الخميس بتاري
بقناصة األعداء املرتزقة بعد أن نكّل بهم أشد 
التنكيل وأقتحم هو ورفاقه ثالثة مواقع للعدو 
يف منفذ علب ، وقد استقبلت خرب استشهاده 
ــت أتوقع  ــتغراب فقد كن ــا وعدم االس بالرض
هذا و باألخص أن أخاه الذي قبله مجاهد يف 
ــهادة يف أي لحظة،  الجبهات وتوقعت له الش
ولكن عندما عرفت أنه زيد الذي استشهد لم 
ــح أن فراقه صعب ولكني فرحة  أحزن. صحي
له بنيل هذه املكانة العظيمة، وأنه نال ما كان 
يتمناه وفاز باليشء الذي يستحقه فكان هذا 
ــب وتحمله لألعباء  جزاء لصربه عىل املصاع
ــيجازيه خري  الثقيلة، وكنت أتوقع أن الله س

الجزاء لطاعته العظيمة لله ثم لوالديه.
ــهيد حديثها عن  ــدة الش ــت وال ــم واصل ث
ــهيد  ــم يكتب لنا الش ــد قائلة:  ل ــهيد زي الش
ــيئاً  ــا مكتوبة؛ ألنه كان ال يظهر ش أي وصاي
ــة بالغة ،  ــيئاً ذا أهمي ــه إال إذا كان ش يف نفس
ــبة لنا هي  ــه بالنس ــه وأقوال ــن كل أفعال ولك

ــري عىل  ــا نتعلم منها ونس ــد ذاته ــا بح وصاي
ــا وواجب املجتمع  ــاه ودربه، فمن واجبن خط
ــذي يريض الله،  ــو التحرك والبذل الجاد ال ه
فعلينا أن ال نبخل بأبنائنا وأنفسنا فهذا هو 
ــاه هذا العدوان  ــل الواجب الذي نبذله تج أق
ــام  ــداء باإلم ــا االقت ــا جميع ــم، فعلين الغاش
ــني  ــن والحس ــرم الله وجهه- والحس عيل -ك
ــوا ثورة أمام كل  ــالم- وكيف كان -عليهما الس

طاغية وظالم.
ثم قدمت والدة الشهيد رسالة إىل الجهات 
ــهداء قائلة: رسالتي  املعنية برعاية أرس الش
ــهداء  ــة أن يهتموا  بأرس الش ــات املعني للجه
وأن ال يفرطوا يف دماء الشهداء وتضحياتهم.
ــرية هي:  ــهيد كلمة أخ ــت لوالدة الش وكان
ــركاب  ــم يلحقوا ب ــن ل ــباب الذي ــح الش أنص
املجاهدين ولم ينطلقوا . عليهم أن ال يقرصوا 
أو يضيعوا أوقاتهم يف ما يرضهم وال ينفعهم؛ 
ــرية  ــه قص ــه ومدت ــن الل ــار م ــذا اختب ألن ه
وسيندمون أشد الندم عىل ما أضاعوه، كذلك 
ــات الدفع بأوالدهن للجبهات؛ ألن  عىل األمه
ــزة والكرامة لهن يف الدنيا واآلخرة،  يف هذا الع
أسأل الله تعاىل النرص العاجل عىل العدوان، 
ــف الداخيل، والرحمة والغفران  وتوحيد الص

للشهداء، والشفاء للجرحى.

صبرين والخليفين!صبرين والخليفين!

الشهيد زيد عبدالله المتوكلالشهيد زيد عبدالله المتوكل

د. مصباح الهمداين

وفاء الكبسي 

إيثار وأخالق..

ــيلفا عندما ترشح  ــئل الزعيم الربازييل لوال دا س س
ــو برنامجه الذي  ــام 2003م عّما ه ــة الربازيل ع لرئاس

سيقدمه للشعب؟ فأجاب بكلمات وقال :
ــع يف  ــون جائ ــتني ملي ــوم لس ــات  يف الي ــالث وجب  ث
ــنوات تحقق برنامجه تصفري  الربازيل، وبعد خمس س
ــل من الجوع، واحتلت الربازيل يف ظل برنامجه  الربازي

املرتبة السادسة يف اقتصاديات العالم االوىل.
ــتطاع ان يرفع  ــئل نهاية واليته، كيف اس وعندما س
ــنوات فقط؟  ــه يف عرش س ــارت إلي ــا ص ــل إىل م الربازي

أجاب : 
ــيط جدا فقط احتاج منا اىل اإلرادة، فبدال  االمر بس
ــت الحكومات  تنتظر قراراتها ان تصدر من  من ان كان
ــعوبنا يف الربازيل  ــع ش ــن قرارنا م ــكا اتخذنا نح امري

وامريكا الالتينية وبهذا نستطيع ان نفعل الكثري .
ــت زميلته  ــة، واتبع ــرة الثالث ــح للم ورفض ان يرتش
ــازت للمرة  ــس خطته وبرنامجه وف ــيف نف ديلما روس
ــة بقيادة امريكا أبت  ــة لكن الديمقراطية الغربي الثاني
ــؤالء الزعماء  ــج ه ــة تنت ــىل ديمقراطي ــالب ع إال االنق
ــر  ــن الفق ــعوبهم م ــن لش ــم املنقذي ــراء يف حياته الفق

واملجاعة ..
ــة الغربية أم  ــة الديمقراطي ــىل رشعي ــل نراهن ع فه

عىل رشعيات االنجاز للشعب ؟!!
ــابق رافائيل  ــوادور الس ــاب رئيس االك ــا اج وعندم
ــرة االنقالبات  ــريه لظاه ــن تفس ــؤال ع ــا عىل س كوري
ــا يف دول امريكا  ــة ديمقراطي ــد الحكومات املنتخب ض
ــدث فيها انقالبات  ــة يف حني ان امريكا لم يح الالتيني
ــني  املتناوب ــني  الحاكم ــني  الحزب ــات  بحكوم ــح  تطي
ــت وال تزال  ــة؟، وملا كان ــة االمريكي ــىل إدارة السياس ع
ــتى بلدان  ــكا الالتينية خاصة وش ــات يف امري االنقالب

ــات  الحكوم ــك  تل ــتهدف  ــا يس ــا نهج ــم عموم العال
ــات  ــم حكوم ــا اىل الحك ــد فيه ــي تصع ــة والت املنتخب
ــك  تل  .. ــة  االمريكي ــة  للسياس ــة  معادي أو  ــارية  يس
ــتهدف الرؤساء والحكومات التي  االنقالبات التي تس
ــة وتأميم الرشكات  ــى خيارات العدالة االجتماعي تتبن
االحتكارية الكربى؟ ..فبتعبري تهكمي ساخر لرافائيل 
ــبب ذلك ان  ــل معلال تلك الظاهرة بالقول : ان س كوري
للواليات املتحدة االمريكية سفارات يف كل دول امريكا 
ــفارة يف  الالتينية وليس للواليات املتحدة االمريكية س

الواليات املتحدة االمريكية .!!
ــا هي املرتبعة  ــف ان امريكا بم ــا هنا أود ان اضي وأن
ــتبقى  عىل عرش االمربيالية العاملية كانت  وظلت وس
ــة إلرادات  ــمة الكربى املعادي ــكرية الغاش ــوة العس الق
ــرر  ــي إرادات التح ــك االرادات  ه ــت تل ــعوب أكان الش
الوطني من التدخالت االجنبية املبارشة ضد االوطان 
ــعوب  ــتنزفة لخريات الش ــمالية املس أو الهيمنة الرأس
التي تضطر اىل الثورات الشاملة عرب التغيري الجذري 
ــا تعرضت له  ــل وم ــا حص ــعبية  .. كم ــورات الش وبالث
ــعبية وما تعرضت  ــن منذ ثورة 11 ثورة فرباير الش اليم
ــن مؤامرة املبادرة الخليجية وآليتها  التنفيذية التي  م
ــاركتها قلعة الثورات املضادة السعودية ..واملمثلة  تش
ــمايل فاالمريكي واالوروبي  ــرز أدوات الغرب الرأس بأب
ــة املحلية عرب أدوات من قوى  ــا بأدوات العمال وارتباط
ــائخ وقيادات احزاب يمنية عميلة ومرتهنة  نفوذ ومش
ــه يف الحرب  ــغ ذروت ــث االمر ان بل ــم ما لب ــا. ث تاريخي
ــعودي  ــىل اليمن تحالف س ــنها ع الهمجية التي يش
ــي  االمريك ــف  الحل دول  ــن  م ــددا  ع ــم  يض ــي  امارات
ــالمي يف املنطقة  ــيل العربي االس ــي االرسائي الربيطان
وهو عدوان تمثل يف اهداف واضحة ال تسمح بوصول 

ــات االمريكية الربيطانية  قوى يمنية معادية للسياس
ــتهدف وأد كل إرادة شعبية  االرسائيلية من جهة ويس
ــيايس واالقتصادي من  للتغيري والتحرر الوطني الس
ــتبقى حرب التحالف  التبعية، وبإيجاز فقد كانت وس
القائم محاولة لكرس ومنع أي حركة وطنية وثورية من 

السيطرة عىل القرار اليمني املسقل. 
أعود إىل امريكا الالتينية مستشهدا بأحداث واقوال 
ــتثناء انقالبات  ــهدت بلدان امريكا كلها بال اس فقد ش
عسكرية دموية ضد حكومات وزعماء وقوى سياسية 
ــات الديمقراطية  ــرب االنتخاب ــلطة ع ــدت إىل الس صع
ــات الديمقراطية  ــق اآللي ــت وف ــت وبرمج ــي نظم الت
ــن خاللها  ــد م ــرة تصع ــي كل م ــها، فف ــة نفس الغربي
ــا االقتصادية  ــذ برامجه ــدأ تنفي ــات وطنية تب حكوم
ــذ برامجها املوجهة للقضاء  بإلغاء االحتكارات وتنفي
ــني مجانية  ــن قوان ــر والبطالة وس ــوع والفق ــىل الج ع
ــات القطاع  ــكن وبناء مؤسس ــم والصحة والس التعلي
ــرثوات الطبيعية  ــاء والوقود وال ــام يف املاء والكهرب الع
ــوى العميلة يف داخل  ــفارات والق ــان ما تبدأ الس رسع
ــات الغرب الرأسمايل االمريكي  كل بلد تناهض سياس
بإعداد الدسائس واملؤامرات واالنقالبات وترشع قوات 
ــاطيل والجيوش باالستعداد والتحرك  التدخل واالس
ــل  ــوة فش ــرثة وخط ــد أول ع ــكريا عن ــل عس والتدخ

تعرتض طريق انقالباتها .
ــكريا  ــادت امريكا تدخال عس ــبيل املثال ق ــىل س فع
ــت حريا مبارشة  ــاال عام 54 وخاض ــا يف غواتيم حربي
ــد ان بدأت الحكومة  ــد الحكومة املنتخبة آنذاك بع ض
ــراءات االصالح الزراعي بتصفية  املنتخبة هناك بإج
ــيطر  ــه االمريكية  الكربى التي كانت تس ــة الفواك رشك
ــة  ــماء محلي ــة بأس ــن االرايض الخصب ــىل 45 % م ع

ــني  الفالح ــىل  ع االرض  ــت  ووزع ــت  وأمم ــتعارة  مس
املعدمني. 

ــوي  ــالب دم ــع انق ــكا ابش ــادت امري ــام 73 ق ويف ع
ــد فازت  ــت ق ــا وكان ــة ديمقراطي ــة منتخب ــد حكوم ض
ــدوق االنتخابي بآليات  ــا وعرب أدوات الصن ديمقراطي
ــتويل  ــه الذي كان يس ــي العميل نفس ــام االمريك النظ
ــييل آنذاك واطاح االنقالب الدموي  عىل الحكم يف تش
ــت الرئيس  ــة طال ــالد بتصفيات جسدس ــاء الب بزعم
ــع  ــه بابلو نريودا ونفذت ابش ــدي ونائب ــلفادور اللن س
ــوزراء والقادة  ــن ال ــملت اآلالف م ــة ش ــة دموي مذبح
ــت الجرنال  ــزب الحاكم ونصب ــة والح ــوادر الحكوم وك
ــالب فمعروفة  ــباب االنق ــا اس ــيت .أم ــوي بيوش الدم
ــة املنتخبة  ــام الحكومة الوطني ــبب قي آنذاك انها بس

بتأميم مناجم الفحم ..
ويف امريكا الالتينية تاريخ من االنقالبات والحروب 
ــكا يف كل بلدان  ــا وخاضتها امري ــة التي قادته الدامي

امريكا الالتينية وبال استثناء ..
ــذ  فمن ــوا  نيكاراج يف  ــكا  امري ــروب  ح ــاك  وهن
ويف  ــعينيات  والتس ــات  والثمانيني ــبعينيات  الس
ــادا وبوليفيا  ــا وغرين ــلفادور وبنم ــدوراس والس الهن
ــرات  تصفوية لم  ــرا مؤام ــة ومؤخ ــا معروف ومؤامراته
ــادورو وقبل  ــىل رئيس فنزويال ام ــف عن القضاء ع تك

ذلك يف الدومينكان وهايتي .
ــة  ــا االنقالب الذي نفذته السياس ــس بعيدا عن ولي
ــمالية يف الربازيل مؤخرا ضد الرئيسة املنتخبة  الرأس
ــيف  أما ملاذا االنقالب يف الربازيل  الرئيسة ديلما روس
ــج القضاء عىل الفقر  ــه لو تعلمون برنام فمرده وداعي
ــس الربازييل لوال  ــذي انتهجه وحققه الرئي والجوع ال
دي سيلفا وبرنامج خليفته روسيف يف انجاز املرحلة 

ــن برنامج  ــقة ضم ــاء ثمانية ماليني ش ــن بن ــة م الثاني
بيتي وطني والذي قام عىل مبدأ من ال بيت له ال وطن 
ــة  ــة الغربية تقبع الرئيس ــوم وفق الديمقراطي له.. الي

الربازيلية يف سجن االنقالب االمريكي .
ــت أواخر العام املايض  ففي االنتخابات التي أجري
ــدد،  ــو املح ــل ه ــن ارسائي ــف م ــل كان املوق يف الربازي
فاملرشح اليميني التزم نقل سفارة ارسائيل اىل القدس 
ــار كان يقف اىل جانب منارصة القضية  ــح اليس ومرش
ــار الربازييل  ــو موقف زعماء اليس ــطينية كما ه الفلس
ــة وحق  ــوق العربي ــل يؤيد الحق ــذي ظ ــي ال والالتين
ــودة ..فيما  ــه وحق الع ــطني يف إقامة دولت ــعب فلس ش
ــرار عند  ــكا بأول ق ــه امري ــذي نصبت ــاء الرئيس ال ج
ــفارة الربازيلية  ــل الس ــس املايض بنق ــه الخمي تنصيب
ــب بأزياء وطقوس  ــدس وظهر يف حفل التنصي اىل الق

ارسائيلية مشيدا بإرسائيل.. 
ــحون  املرش ــع  من ــة  االمريكي ــة  الديمقراطي ــق  وف
ــة االمريكية والزعماء املحبوبون  املناهضون للسياس
املؤهلون للفوز من الرتشح لالنتخابات، فبعد االنقالب 
ــم الربازييل الذي  ــيف ألقي بالزعي ــة روس عىل الرئيس

رشحه اليسار بالسجن ملنعه من الرتشح. 
هذه هي الديمقراطية الغربية االوروبية واألمريكية، 
إنها ديمقراطية رأس املال النهبوي والعداء كل العداء 
ــات التحرر االقتصادي  والعداء لنهج العدالة  لسياس
ــج  ــاد ونه ــتئصال الفس ــات اس ــة ولسياس االجتماعي

االكتفاء الذاتي زراعة وصناعة..
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