
تــحــتــفــل الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة   
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة ملكًا 
وحــكــومــة وشــعــبــًا بــالــعــيــد الــوطــنــي 
الـ٨٤، ذكرى توحيد المملكة العربية 
ــذي يــصــادف الــــ٢٣ من  السعودية ال
سبتمبر من كل عام على يد مؤسس 
المملكة جــاللــة الــمــلــك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله 
والذي دشن مرحلة جديدة من إعادة 
ــمَّ الشمل العربي الممزق بتوحيد  ل

المملكة..
وتشهد العالقات اليمنية السعودية 
فــي ظــل رعــايــة الــقــيــادة السياسية 
الحكيمة للبلدين والشعبين الشقيقين، 
ممثلة بــالــرئــيــس عــبــدربــه منصور 
هـــادي رئــيــس الــجــمــهــوريــة وخـــادم 
الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز ، بعد أن وطد جذور هذه 
العالقة الزعيم علي عبدالله صالح 

خــالل العقود الثالثة الماضية وحل 
مشكلة الحدود بين البلدين والشعبين 
الشقيقين، لتنطلق العالقات اليمنية- 
السعودية إلى مرحلة جديدة وآفاق 
واسعة ورحبة، سيما واليمن تحظى 
بــاهــتــمــام متميز مــن قــبــل الــقــيــادة 

الــســعــوديــة، ومــثــل وقــــوف خـــادم 
الحرمين الشريفين إلى جانب الشعب 
اليمني خالل أزمــة ٢٠١١م شهادة 
تــاريــخــيــة عــلــى عــمــق هـــذه العالقة 
األخوية التي تــزداد تطورًا يومًا بعد 

يوم، رغم العواصف والمحن..

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com
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التخطيط والتجهيز واالستعداد لخوض اية  
معركة عسكرية ال يحتاج إلى توافر أمكانات 
مادية وبشرية وإعالمية فقط، بل البد ان تكون هناك 
اهداف ويجب تحقيقها بالقوة وعبر سفك الدماء واحراق 

كل ما على الحياة. 
فالحروب تظل أحد األساليب الوحشية والهمجية التي 
تعاني منها البشرية سواء تلك التي نشبت بين الدول، أو 
تلك التي تتفجر في صراع داخلي بين أبناء الوطن الواحد 

وهي األخطر.
بإمكان كــل شخص ان يتصور نتائج انفجار الحرب 
في العاصمة صنعاء واليمن بشكل عام كيف ستحسم 

المعركة، وحال صنعاء واليمن كيف سيكون؟
حقائق مرعبة:

المشهد العام داخل العاصمة صنعاء ومن خالل التمعن 
في أولى كــوارث األحــداث المؤسفة التي جرت في احياء 
ــك إغــالق أو  شمالن وحــزيــز وحــي المطار وزد على ذل
محاصرة منافذ العاصمة وحشد المقاتلين وجمع السالح 
اضافة الى تسلل قيادات تنظيم القاعدة الى العاصمة.. 
وفوق هذا وذاك استمرار توزيع االسلحة داخل العاصمة 

من قبل طرفي الصراع..
هذا المشهد المرعب داخليًا.. اما اذا اضفنا اليه اطماع 
ومخططات الخارج وإصــرار إطــراف إقليمية على نقل 
صراعها وتحقيق انتصارات لها  على حساب الدم اليمني 
فهذا يجعلنا نشعر أننا نسير نحو كارثة ال تبقي وال تذر، 

ولن يكون بمقدور احد السيطرة على الصراع.
ان خيار الحرب مهما حمل من شعارات باسم اسقاط 
الجرعة او الحكومة او النظام.. او الــدفــاع عن النظام 
الجمهوري او مواجهة الروافض يعني ادخال البالد في 
صراع ال نهاية له، وليس بمقدور الحوثي او االخوان حسم 
المعركة لصالح ايٍّ منهما  مهما راهن كل طرف على ذلك.
واذا  افترضنا انتصار الحوثي او االخوان فلن يكون ذلك 
اال انتصارًا ملعونًا في التا ريخ اليمني واالنساني النه ألحق 
هزيمة نكراء بجزء من الشعب.. الذي سيحترق بنيران 
معارك عبثية.. والشيء اآلخــر هل سيقبل المؤتمر او 
االشتراكي أو حزب الرشاد أو غيرهم اعالن الوالء والطاعة 
لمن التزال اياديهم تقطر من دماء ابناء الشعب.. هذا اذا 
تصورنا ان الحرب حسمت في صنعاء واليمن في ايام..؟؟

اما اذا امتدت الحرب الى بقية المحافظات فإن مخاطر 
تمزق اليمن وتشرذمها الى شمال وجنوب والى اكثر من 
ذلك ستعد احدى كــوارث هذه الحرب المجنونة، سيما 
وهناك قوى خارجية تسعى الى تمزيق األقطار العربية 
ضمن مخطط تآمري  لم يعد خافيًا على احد، كما ان هناك  
من  يؤجج الصراع المذهبي والطائفي والعرقي والديني 
لتدمير االمة العربية ، عبر اشعال هذه الحروب العبثية .. 
يــدرك الجميع ان النزعات االنفصالية والمناطقية 
ــإعــادة تقسيم الــيــمــن الــى  والــمــذهــبــيــة بــاتــت تــهــدد ب
فسيفسات صغيرة في حال سقطت  العاصمة صنعاء 
في مستنقع الحرب، حيث أن هناك قوى تتحين الفرصة  

لتنفيذ هذا الفصل من المخطط التآمري.
لقد اظهرت صور المواجهات المسلحة التي اندلعت 
في العاصمة، وعلى الرغم من انها تبدو مجرد جس نبض 
ومحدودة إال انها اظهرت فظاعة ما يمكن ان تخلفه 

الحرب من ضحايا..

قبل الكارثة 
اسألوا 
أنفسكم

محمد أنعم

من وكالة سبأ 
إلى التلفزيون

ــجــريــمــة الــتــي    ال
ارتكبها الهمج 
«جـــهـــال  ـــتـــابـــعـــون لــــ ال
ــهــم  ــعــدوان األحــــمــــر» ب
ــأ عــام  ـــة ســب ــى وكـــال عــل
٢٠١١م لم تجبر حتى 
اليوم.. ومثلت ابشع صور 
العدوان واإلرهــاب بحق 
مــؤســســة عــامــة ومنبر 

إعالمي رسمي..
صحيح أن «اإلخـــوان» 
حولوا الفضائية اليمنية 
ــرســمــيــة إلــــى «بــــوق»  ال
ـــاألصـــح  ـــع لـــهـــم وب ـــاب ت
نــســخــة مـــن «ســهــيــل»، 
كما اخضعوا هذا المنبر 
اإلعــالمــي المهم ألهــواء 

الحاقدين والمحرضين 
واالشــرار واإلقصائيين، 
والمكفرين أيضًا.. لكن 
أن يتم مواجهة الكلمة 
بالقذائف والـــرأي اآلخــر 
بالقصف والنسف فهذا 
أيضًا إرهاب.. إن لم يكن 
مؤشرًا الستئصال اآلخر..
لــقــد ظــلــت فــضــائــيــة 
ــحــرض ضد  ــمــن» ت ــي «ال
ـــر وتـــكـــفـــره  ـــم ـــؤت ـــم ال
وتتهمه زورًا وبــاطــًال 
منذ أربـــع ســنــوات، ولم 
يمارس ضد هــذا البوق 
العنف.. وعلى الحوثيين 
أن ال يكرروا نفس أخطاء 

اإلخوان!!

ماذا بعد الطلقة 
األخيرة؟!

األهـــم بعد الطلقة األخــيــرة   
ليس اجــادة استخدام السالح 
ــمــعــارك.. بــل كيف  واالنــتــصــار فــي ال
نتجاوز عقدة حل مشاكلنا بالسالح 

والعنف..
األهم.. هل يمكن إحالة أسلحة الموت 
والخراب والقتل والتدمير إلى التقاعد 

واالنطالق نحو بناء اليمن الجديد..
إن معركة األبطال الحقيقيين تبدأ 
اليوم.. وهي معركة تتطلب بطوالت 
حقيقية تلبي تطلعات الشعب اليمني 
وتــطــوي ماضي اإلقــصــاء والتهميش 
واإللغاء والنهب والفساد والمتاجرة 

بالسلطة والدين..
الجميع أمام امتحان صعب وتاريخي..

المسئولية الوطنية

الالمباالة في التعامل مع حالة   
االقتتال اليومي في العاصمة 
صنعاء تثير الكثير مــن األسئلة 
كما تثير سخط الناس من موقف 
الــدولــة وهــو مــا يستوجب تحركًا 
سريعًا وعاجًال إليقاف نزيف الدم 
والحيلولة دون سقوط المزيد من 
الضحايا األبــريــاء وهــو مــا سيعقد 
األمور أكثر وينذر بتوسيع دائرة 
الــمــواجــهــات وخـــروج الــوضــع عن 

سيطرة الدولة والجيش..
ولعل األريحية التي يتم التعامل 
بها الحتواء األزمة وايقاف الحرب ال 
تتناسب مطلقًا مع اشتداد المعارك 
وارتــفــاع أعـــداد القتلى والجرحى 
يوميًا، وعلى الجميع االستجابة 
لصوت العقل واستشعار المسئولية 
الوطنية تجاه األحداث المأساوية 
والمعارك الطاحنة التي تدور رحاها 

على مرأى ومسمع من الجميع..

موقف الحراك..!!
استطاع الحراك الجنوبي السلمي ان يسجل موقفًا حظي   

باهتمام وتقدير كل القوى في الساحة الوطنية..
لقد عاشوا ويعيشون مأساة الهم الوطني وتراجيديا األحداث 
المؤسفة التي تشهدها صنعاء بنفس معادن أولئك القادة الوطنيين 
الكبار الذين هبوا من عدن وكل محافظات الجنوب في ١٩٦٢م إلى 
صنعاء دفاعًا عن الثورة السبتمبرية والجمهورية.. كما تدفقوا في 

عام ١٩٦٧م لفك الحصار عن العاصمة صنعاء..
إنهم يستحقون تعظيم سالم..

أدخنة المصانع.. أدخنة المدافع
ـــــفـــــرق بـــيـــن أدخـــنـــة    ال

المصانع وأدخنة المدافع 
شاسع، ففي مدن العالم التي ال 
تنام وال تتوقف مصانعها عن 
حركة االنــتــاج تظل أدخنتها- 
مهما بــدت ســوداء وملوثة للجو 
ومضرة للصحة- تزرع االبتسامة 

والسعادة للشعوب..
في بالدنا ال شيء من ذلك سوى 
أدخــنــة المدافع والــقــذائــف التي 
تزهق األرواح وتــخــرب وتدمر 

وتحرق كل شيء..
وهنا يكمن الــفــرق بين تجار 
الحروب وُبناة الدول والشعوب..

يا دولتاه..!
آالف األســر ليس في الجوف وال في   

أبين أو شبوة، بل في العاصمة صنعاء 
وتحديدًا في شمالها الموت يحاصرهم من كل 
االتجاهات.. أطفال.. نساء.. شيوخ.. فتيات.. 
كلهم يعيشون حالة هلع وخوف، ويفرون من 

وسط الموت بحثًا عن الحياة..
مئات األسر محاصرة داخل منازلها، ومن 
ناس في ريعان الشباب.. 

ُ
النوافذ يرون جثثًا أل

وفي الزاوية القريبة منهم تقف مجموعة 
مسلحة تنتظر اغتيال ضحية أخرى..

.. يا دولتاه.. يا رئيساه.. يا حكومتاه..!! 
ال مــجــيــب.. وتــســتــمــر هـــامـــات الــشــبــاب 
ستباح الحقوق 

ُ
تتساقط.. والدم ينزف.. وت

ــزهــق األرواح.. وتدريجيًا يغرب األمن 
ُ
وت

واألمان..
يا دولتاه.. يا غارتاه..

فتضيع األصــوات وسط دوي االنفجارات 
وأزيز الرصاص وقعقعة الرشاشات..

في حزيز وأحياء شمالن والجراف ومذبح.. 
وصــل ترهل الــدولــة الــى أقصى مـــدى.. وما 
تخليها عن تحمل مسئولياتها وأداء واجباتها 

ووظائفها إّال دليل على نذير شؤم.

المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفل بعيدها الوطني


