
 وس��ط صمت دول��ي مريب ، ت��واص��ل دول 
تحالف العدوان السعودي على اليمن ارتكاب 
حرب اإلبادة الجماعية في أبشع صورة لتدمير 

اليمن أرضًا وإنسانًا..
ل��ي��س غ��ري��ب��ًا  دع���م ال��س��ع��ودي��ة وق��ط��ر  
للجماعات اإلرهابية ، لكن ان يتم انشاء تحالف 
يضم ع��ددًا من ال��دول العربية واإلسالمية 
ة اختراع  لدعم الجماعات اإلرهابية فهذة براء
جديدة للنظام السعودي  ال��ذي يقود هذا 
التحالف لتدمير اليمن وتمزيقها وقتل شعبها 
وتسليمها لقمة سائغة للجماعات اإلرهابية !!
حتى مجلس األمن الدولي صار مساهمًا في 

دعم اإلرهاب!!
فكيف يصدر قرارًا بحصار الشعب اليمني 
وي��ص��وت باإلجماع الستمرار الحصار سنة 
جديدة ، ويقتصر هذا الحصار على الشعب 
اليمني ، أم��ا الجماعات اإلره��اب��ي��ة فتسرح 

وتمرح وبدعم من مجلس األمن الدولي.!!
الشعب اليمني  يعاني أشد المعاناة بسبب 
تعرضه ألبشع عدوان  ظالم  وحصار همجي 
برًا  وبحرًا وجوًا،  فيما تنظيم القاعدة اإلرهابي  
يقوم ببيع النفط اليمني بكل سهولة وُيسر 
عبر موانئ حضرموت، ويحصل على مليار 

ريال يوميًا، قيمة النفط!!
فهل ق��رار مجلس األم��ن ال��دول��ي  بتمديد 
ال��ح��ص��ار على الشعب اليمني يعد عربون 

صداقة مع الجماعات اإلرهابية  أم ماذا؟! 
 كان اإلرهاب يلفظ أنفاسه األخيرة في اليمن 
، ثم جاء تحالف العدوان السعودي بعاصفة 
الدعم له، طوق النجاة للجماعات اإلرهابية 
في 26-3-2015م، ليس غريبًا على النظام 
السعودي والنظام القطري دعمهما لالرهاب، 
فها هما ومعهما تركيا يحاولون جاهدين انقاذ 
اإلرهابيين في الجمهورية العربية  السورية 
الشقيقة الذين يلفظون أنفاسهم األخيرة 

تحت أق��دام أبطال الجيش العربي السوري 
البطل.

يفترض على مجلس األم��ن الدولي اص��دار 
ق��رارات��ه الداعمه للقضاء على اإلره���اب من 
خالل دعم الشعب والجيش اليمني واصدار 
قرار  بإيقاف العدوان السعودي الظالم ورفع 
الحصار الجائر على الشعب اليمني ، ومغادرة 
المحتلين والمرتزقة  من محافظة عدن ، وحل 
األزمة اليمنية بالحوار  بين اليمنيين  ، واجراء 
ح��وار آخر بين اليمن والسعودية  وتحميل 
دول تحالف العدوان كل التعويضات لما لحق 
باليمن شعبًا وُبنى تحتية بسبب العدوان.. 
ومساندة المجتمع الدولي  لليمن اقتصاديًا 
ودعم الجيش اليمني  للقضاء على اإلرهاب وان 
يتم العمل على  حصار الجماعات اإلرهابية 
تمهيدًا للقضاء عليها، وتطهير األراض��ي 

اليمنية.
وه���ذه ال��ق��درة اليمنية ع��ل��ى  استئصال 
اإلرهاب هي سر العدوان والحصار على اليمن 
من قبل السعودية وحلفائها ،المعروف عنها 

دعم اإلرهاب.
ياسادة ياكرام إن طائرات تحالف العدوان 
تقصف المحافظات التي ترفع علم الشرعية 

المتمثل بعلم الجمهورية اليمنية .
أما المحافظات التي التعترف بعلم الشرعية 
)علم الجمهورية اليمنية( فاليتم قصفها 

اطالقًا.

ال��ن��اع��ق العسيري وم��ع��ه ط��اب��ور العمالء 
وال��م��رت��زق��ة ي��ت��ش��دق��ون ب��أن��ه ت���م تحرير 
محافظات ع��دن وحضرموت وابين وشبوة 
ولحج ، وان هذه المحافظات عادت الى حضن 

الشرعية المزعومة.
السؤال الذي أوجهه للعسيري وطابور عمالء 

اللجنة الخاصة السعودية:
هل يرفرف علم الشرعية )علم الجمهورية 

اليمنية( في هذه المحافظات ؟؟
اإلجابة هي : ال  !!

إذًا ماهو العلم الذي يرفرف في سماء هذه 
المحافظات؟

اإلجابة: أعالم الجماعات اإلرهابية القاعدة 
وداعش وانصار الشريعة، وبجوارها أعالم دول 
تحالف العدوان السعودية واإلم��ارات وقطر 
والبحرين والكويت ومصر واألردن والسودان 

والسنغال و.....الخ 
ترفرف جميع األع��الم   بمختلف األشكال 
في هذه المحافظات ماعدا علم الجمهورية 
اليمنية ف��إن��ه غير م��وج��ود وال ُيسمح أب��دًا 
ب��وج��وده ف��ي ه���ذه ال��م��ح��اف��ظ��ات ال��م��زع��وم 

تحريرها !!
ف��إن ك��ان مجلس األم���ن ال��دول��ي ي��ع��رف أن 
تحالف العدوان السعودي على اليمن يدعم 
اإلره��اب فإن تلك مصيبة ، وإن كان مجلس 

األمن الدولي اليعرف فالمصيبة أعظم ؟!

> أحد عشر شهرًا مضت ومازالت الحرب المجنونة مستعرة في 
مدينة تعز وعدد من مديريات المحافظة بين األطراف المتصارعة 
سفك ومنازل 

ُ
زهق ودم��اء زكية ت

ُ
على السلطة.. أرواح بريئة ت

المواطنين ومحالتهم التجارية والمؤسسات العامة والخاصة تدمر سواًء 
بقصف الطيران الحربي التابع لتحالف العدوان السعودي الصهيوأمريكي أو 
بالقصف المتبادل بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وبين الميليشيات 
المسلحة التي تطلق على نفسها )المقاومة الشعبية( المدعومة عسكريًا 
وماليًا وإعالميًا من قبل حكام مملكة آل سعود وحلفائهم في تحالف العدوان 
البربري الهمجي الغاشم والحصار الجوي والبري والبحري الجائر على وطننا 

وشعبنا اليمني.
أحد عشر شهرًا مضت واليزال مسلسل القتل والخراب والدمار مستمرًا 
في عاصمة الثقافة ومدينة السالم والمحبة والوئام.. العشرات يقتلون 
والمئات ُيصابون يوميًا سواًء من الطرفين المتحاربين أو من المواطنين 
��ردوا من منازلهم.. مئات المنازل والمحال 

ُ
األبرياء.. آالف المواطنين ش

التجارية والمؤسسات العامة والخاصة الواقعة في األحياء والحارات الخاضعة 
لسيطرة ميليشيات ما يسمى )المقاومة( تعرضت لالقتحام والنهب.. معظم 
المنشآت العامة المدنية والعسكرية واألمنية ُدمرت.. مئات المنازل ُهدمت 
فوق رؤوس ساكنيها من المواطنين األبرياء منها بقصف صاروخي من 
طيران العدوان ومنها بالقصف المدفعي وصواريخ الكاتيوشا وصواريخ 

)لو( وقذائف )آر بي جي( من قبل الطرفين المتحاربين.
الوضع في مدينة تعز وعدد من مديريات المحافظة التي تشهد مواجهات 
مسلحة أصبح مأساويًا وكارثيًا بكل ما تعنيه الكلمة ومرشحًا للتصعيد 
)المجلس العسكري  في ظل إص��رار قيادة تحالف العدوان وما يسمى ب�
والمقاومة الشعبية( على استمرار المواجهات وتكرار المحاوالت الفاشلة 
إلسقاط تعز من قبل القوات الغازية والميليشيات المسلحة التابعة للخائن 
الفار هادي والقيادات العسكرية الموالية له ولحكام السعودية وإمارات 
الخليج والميليشيات التابعة لحزب االصالح وحلفائه من الحزب االشتراكي 
والوحدوي الناصري والجماعات السلفية المتطرفة وتنظيم القاعدة وأنصار 
الشريعة و)داعش( وهو ما يعني المزيد من االزهاق لألرواح والسفك للدماء 
والدمار والخراب، وليس هناك من خيار أمام أبناء محافظة تعز بكافة 

اتهم الحزبية وفي مقدمتهم قادة ما يسمى  توجهاتهم السياسية وانتماء
)المجلس العسكري والمقاومة( إاّل العودة الى جادة الصواب وتغليب لغة  ب�
العقل والمنطق وإعمال الحكمة بالجنوح للسالم والقبول بالمبادرات الهادفة 
لوقف نزيف الدم والخراب والدمار وإنقاذ تعز  وأبنائها من المصير المجهول 

الذي ينتظرها في حالة استمرار الحرب العبثية وقصف طيران العدوان.
دمت العديد من المبادرات الهادفة لوقف نزيف الدم والخراب 

ُ
لقد ق

والدمار واستعادة األمن واالستقرار والسلم االجتماعي لتعز المدينة 
 االستجابة من قبل قيادة ما يسمى 

َ
والمحافظة بشكل عام، ولألسف لم تلق

»المقاومة«.. وكان آخرها تلك المبادرة التي أعلن عنها محافظ تعز االستاذ 
عبده محمد الجندي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة صنعاء 

بتاريخ 15 فبراير الجاري والتي تتكون من ثالث نقاط رئيسية هي:
1- انسحاب كافة الميليشيات المسلحة التابعة لما يسمى )المقاومة 
الشعبية( وما يسمى )اللجان الشعبية( التابعة لجماعة أنصار الله )الحوثيين( 

من مدينة تعز وكافة المديريات.
2- عودة الجيش الى ثكناته.

3- إطالق جميع السجناء لدى الطرفين المتحاربين، وبحيث تقوم السلطة 
المحلية في المحافظة والسلطات المحلية في المديريات بممارسة كافة 
المهام المنوطة بها وفقًا للدستور وقانون السلطة المحلية والقوانين النافذة 
وأن تشكل لجنة من أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ واألحزاب والتنظيمات 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني واألكاديميين والمثقفين ورجال المال 
واألعمال لبلورة مضامين المبادرة وصوغ خطواتها التفصيلية الضرورية 
والقابلة للتنفيذ واإلشراف على عملية تنفيذها وتطبيقها بما يحقق حقن 
دماء أبناء المحافظة وصون ممتلكاتهم واستعادة األمن واالستقرار والسلم 
االجتماعي وتطبيع األوضاع العامة وإعادة الحياة الى طبيعتها كما كانت 
عليه قبل العدوان السعودي واندالع المواجهات المسلحة الدامية وبما يجنب 

ها الصراعات والتناحرات حاضرًا ومستقباًل. المحافظة وأبناء
نتمنى أن تلقى مبادرة المحافظ االستاذ عبده محمد الجندي االستجابة 
من جميع األطراف المتصارعة وأن يدفع كل الشرفاء والمخلصين من أبناء 

تعز  باتجاه القبول بها والعمل على بلورتها وتنفيذها.
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مطهر االشموري

جميل أن يكون للحب عيد ُيحتفى به، 
وجميل أن يحتفل العالم بعيد الحب، وينزل 
الناس الى الشوارع ويطلقوا األلعاب النارية 
ويتبادلوا الزهور والورود، كما احتفلوا بعيد رأس 
السنة وبوداع آخر ساعة من عام مضى واستقبال 
أول ساعة م��ن ع��ام جديد يتمنون فيه النجاح 
والسعادة وأن يكون عامرًا باألفراح والحب، ألن 

الحب أسمى مشاعر اإلنسان، 
هو حالة نقاء وتطهر وحالة إنسانية محضة ليس 
لها حدود وحواجز، ال تستهلكها أبعاد الجغرافيا 
وال تنتهي عند االختالف في العقيدة والمذهب 
وال��ع��رق والطبقة، الحب ه��و الهوية الحقيقية 
لإلنسان الكوني، وهذا ليس ترفًا أو حالة مثالية، 
وإنما أمر حتمي كي يختفي الصراع ويتحقق األمن 

حترم..
ُ
صان الحقوق وت

ُ
والسالم وت

لكن أين هذا الحب مما يحدث على هذه المعمورة 
م��ن ك���وارث وح���روب ض��د اإلنسانية وانتهاكات 
صارخة للقوانين والمواثيق الدولية وحق اإلنسان 
في الحياة.. هذا العالم الذي يحتفل بعيد الحب، 
لماذا ال يترجم مشاعره الى مواقف وسلوك إنساني، 
ويتأسى على ما يحدث لليمن واليمنيين من جرائم 
يندى لها جبين اإلنسانية، استخدمت فيها كل 
أنواع األسلحة المحرمة دوليًا؟ لماذا يصمت على 
بغي وعدوان سافر، ويختفي حبه وتسقط مشاعره 

وأحاسيسه؟
ومن السخافات أن بعض دول تحالف العدوان 

احتفلت بعيد الحب وبعيد رأس السنة،
 في نفس الوقت الذي كان فيه طياروها يقصفون 
المدن اليمنية ويرتكبون جرائم بشعة بحق اإلنسان 
اليمني أرض��ًا وإنسانًا، في قمة التناقض الروحي 
واألخالقي واالنشطار في الوعي والضمير، فاحتفال 
هؤالء هو احتفاء بالجريمة وانتشاء بالدم اليمني الذي 
يراق بغيًا وعدوانًا، وبمعالمها التاريخية التي تدمر 
بحقد دفين وحقارة ال ح��دود لها، هم يؤكدون 
بذلك أنهم حالة بشرية مسخة، وأن أرواحهم 
شيطانية ال مكان للحب فيها، وعقولهم َصِدئة 
غير قابلة لالرتقاء والتحضر، كما أن الصمت العالمي 
تجاه الجريمة الدولية في اليمن، هو صمت جبان 
ومشين، يؤكد أن العالم يعيش بال أخالق وضميره 
ميت ومثقوب، هذا ما تشير اليه وتؤكده مئات 
بيدت بكاملها بصواريخ تم 

ُ
األسر اليمنية التي أ

قذفها من عنان السماء، وعشرات اآلالف من القنابل 
العنقودية التي ُصبت على رؤوس اليمنيين على 
مرأي ومسمع العالم، نعم من حق العالم أن يحتفل 
بعيد الحب ويبتهج بعيد رأس السنة وبطريقته 
الخاصة، المهم أن يكون الحب موجودا ومجسدًا في 

ضمير وسلوك البشرية، 
ل��ك��ن ل��ي��س ق���درًا ع��ل��ى اليمنيين أن ال ي��ج��دوا 

فسحة من الوقت كي يحتفلوا بعيد الحب، كون 
لحظاتهم صارت كلها أحزانًا ومآسي، وأن العدو 
الغاشم لم يتح لهم أن يفرحوا، فصاالت أفراحهم 
ومخيمات أعراسهم استهدفها طيرانه بصواريخه 
اإلجرامية.. وليس قدرًا على اليمنيين أن يودعوا 
آخ��ر ساعة من العام الماضي بغارات وصواريخ 
ومجزرة بشعة، ويستقبلوا أول ساعة من العام 
الجديد بغارات ومجزرة أبشع، لكنه العالم الذي 
صار بال أخالق، صار بورصة كبيرة لتجار السالح 
ومافيا النفط وعصابات اإلرهاب وكهنة السياسة 
والدين وتجار المواقف، والثمن باهظ هو هذا الذي 
يحدث في اليمن، كما يحدث في سوريا والعراق، 
ففي هذه البلدان يذبح اإلنسان وتدمر حضارته، 
حضارة سومر وبابل وسبأ ،كي يولد داعش وتقام 
أسواق نخاسة، ومهما مرت السنوات سيبقى األثر 
ف��ي ه��ذه البلدان ش��اه��دًا على الجريمة ولحظة 

انحطاط العالم..
كنا نعتقد أن البشرية تمضي ال��ى األم���ام في 
سلوكها، وأنها تعيش حالة نضوج مستمر، وأن 
منجزات العصر وحضارته ليست فقط ثمرة تطور 
وارتقاء عقل اإلنسان وتفكيره، وإنما أيضًا ثمرة 
ارتقاء األخالق والقيم، وثمرة مبادئ وقيم األديان،
 وثمرة من ثمار الثورات العالمية الكبرى، لكن 
العدوان السافر على اليمن من قبل تحالف دولي 

تقوده أبلد دولة في الوجود، دولة هي عدوة للحياة 
والتحضر والعلم والعقل، دولة مايزال علماؤها 
ينكرون أن األرض كروية، دولة دستورها يحرم 
قيادة الفتاة للسيارة ويعتبر صوتها عورة، دولة 
تدرس أوالدها في المدارس أن عصر السلف خير 
من عصر العلم والتكنولوجيا، وأن الديمقراطية 
واالنتخابات والحزبية حرام وبدعة، دولة تعدم 
معارضيها بقطع رقابهم بحد السيف، كشف أن 

العالم مفلس وبال أخالق ،
وأن ج��ري��م��ة ال���ع���دوان ع��ل��ى ال��ي��م��ن أسقطت 
األديان والثورات ومبادئ اإلعالن العالمي لحقوق 
ت العقل الكوني الذي اليزال هاجسه  اإلنسان، وعرَّ
استعماريًا ونفعيًا يتاجر بأرواح بني البشر مقابل 

تدفق النفط والمليارات الى خزينته..
 وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل ذل���ك، اال أن اليمنيين 
يحتفلون بعيد الحب منذ أكثر من 335 يومًا، 
بطريقتهم ال��خ��اص��ة، ب��ص��م��وده��م وث��ب��ات��ه��م، 
وانتصاراتهم اليومية في ميادين العزة والشرف، 
بحبهم لوطنهم وولههم بهذا ال��ث��راء الطاهر، 
لذا يستبسلون في الدفاع عن الكرامة والسيادة 
والتاريخ العريق، ويلقنون العالم درسًا في األخالق 
هم بالمواكب  والصمود والحب، ويزفون شهداء
والزغاريد ويحتفظون بأحذيتهم ألن متاحف 

العالم ستطلبها يومًا ما.

مبررات الحرب القذرة
 وسكوت هو األقذر!!

تارة يقصفون تحت مسمى االنقالبيين!
وتارة يقصفون تحت مسمى الروافض!

وتارة يقصفون تحت مسمى الشيعة وجناح ايران باليمن!
وتارة يقصفون تحت مسمى الوهابية المتشددة!

وتارة لتدمير ترسانة صالح "المخلوع" العسكرية الضخمة؟!
و..و..و..و..!!...إل��خ..!!

هكذا عندما تنتهي المصالح تبدأ األحقاد
ر المسميات وتتعدد المبررات الواهية..

ُ
وتكث

يقصفون ويدمرون كل شيء في اليمن وتحت هذه المصطلحات العقيمة 
والخيالية..

فرضًا وإن يكن ذلك!
حتى لو أصبحت اليمن إمارة إيرانية والعياذ بالله!

ايش دخلك يا طال عمرك؟!
ايش دخلك انت يامحمد بن سلمان؟!

بالله بربك ماهذا الحقد والجبن اللعين؟!
ايش دخلكم يا شيوخ وانظمة السوء ب� الخليج؟!

طبعًا ماكان لهذه الوحشية ان تطال يمن العروبة..
لوال خيانة وهرولة زعماء العمالة واالرتهان القذر!

ابتداء من هادي الكارثة وجماعة االخوان وبعض من القيادات الزاحفة 
الى احضان آل سعود!!

حشدوا كل المنظمات االرهابية..
حشدوا كل جيوش المرتزقة..

والعالم كله صامت في ظاهرة أعتبرها قذرة وجبانة ان يغض الطرف 
احرار العالم من المنظمات والدول المتحررة من الفيتو االمريكي سابقًا 

والفيتو السعودي حديثًا "اليوم"!
بإستثناء منظمة او منظمتين فقط في العالم..

وكل يوم يمر ويظهر لنا كيمنيين مدى هذه القذارة..
ونتعجب أواًل من صمت أخوتنا العرب شعوبًا وحكومات ومن استهبال 

وتغابي أخواننا المسلمين..
طبعًا أنا اتكلم عن غير المشاركين في تحالف الشر..

واألغرب أن االدانة واالستياء تأتيان بين فترة وأخرى من )البعيدين( 
ممن التمتهم بنا صلة سوى بقايا االنسانية الصدئة.. ممن نسميهم نصارى 

أو )كفار(!
تأتي ممن اليفترض أن يكونوا كذلك وهذه من المفارقات العجيبة!!

من هؤالء عضو مجلس الشيوخ البريطاني الذي صرح. مؤخرًا عبر قناة 
)B.B.C ( ان المجلس بصدد اصدار لجنة للتحقيق في )جرائم الحرب(  ال�

االنسانية على اليمن..
"انغوس روبرتسون": كاميرون ورط بريطانيا في الحرب على اليمن.

وآالن هوكارث: يؤكد مقتل آالف المدنيين اليمنيين..
و"أندرو سميث" : باألسلحة البريطانية ؟

وتابع قائاًل :
بالفعل نشعر بقلق من استمرار هذه الحرب، والسكوت عنها امر اليمكن 
القبول به حيث )جرائم( قصف المدنيين بالقنابل العنقودية وبمساعدة 

من الحكومة البريطانية واالمريكية!!
نحن ندين هذا العمل وهذه الجرائم والدعم الذي تقدمه وزارة الدفاع 

البريطانية للتحالف الذي تقوده السعودية على اليمن،،
ونشكر الرجل الذي وعبر كالمه هذا يحسسنا بعض الشيء أن العالم 

مازال به بصيص خير..
شكرًا لك مستر"انغوس روبرتسون":

وايضًا ل� "هوال كارث"
ماقصرتم..

ويكفي أنكم:
أحرجتم عروبة العرب!

د/ محمد الشدادي

 احمد ابكر االهدل

حكاية عابرة  
لوطن

> اليمن كحقيقة باتت تاريخية لم تكن مع غزو الكويت وال 
ضد تحريرها ولكنها كانت ضد التدخل األجنبي قبل استنفاد 

الجهد العربي لتحريرها سلميًا.
يعبر عن هذا الموقف ما قاله الرئيس السابق علي عبدالله صالح أمام 
أشهر وزير خارجية أمريكي »جيمس بيكر« حين قال: »ما ينزل من 
السماء تستقبله األرض«.. وحين غزو العراق قال أيضًا المثل المشهور: 

يت رأسك«.
ّ
»إذا حلق ابن عمك بل

أما في حادثة تدمير المدمرة األمريكية »كول« بعدن فموقف علي 
عبدالله صالح كان استثنائيًا وتاريخيًا في صراحته وشجاعته ومنع أي 
دخول أو تدخل لألمريكيين الى عدن أو على مستوى اليمن إال وفق نظم 

الجمهورية اليمنية كدولة مستقلة وذات سيادة.
لعل معارضة المشترك وعلى رأسها االخوان ال يمكنها إال أن تشهد 
بتوبيخ علي عبدالله صالح الشديد لوزيرة الخارجية األمريكية هيالري 
كلينتون 2010م في صنعاء وذلك ما دفعها لعقد لقاء سري مع أحزاب 
المشترك في السفارة األمريكية بصنعاء وهي طلبت منهم ما أسمته 
»انتظار مفاجأة العام القادم 2011م«، وه��ذه المفاجأة باتت اآلن 

معروفة.
علي عبدالله صالح منذ حروب افغانستان لم يكن مع الجهاد االرهاب 
وال مع االره��اب الجهاد، ولم يكن مع أو ضد أي طرف.. وظل يرفض 
األمركة والسعودة بالطريقة التي يقدمها بوضوحها مشاهد ما بعد 
2011م ومشهد العدوان السعودي، ومن ثم فهو الحاكم العربي الوحيد 
الذي تحدث أن ثورات 2011م محطة أمريكية ولها غرفة عمليات 
في تل أبيب، وفي الوقت الذي كان أنصار الله طرفًا في هذه الثورة وفي 

ساحتها آنذاك!
عندما يتحالف طرفان سياسيان إم��ا في محطة انتخابية مثاًل أو 
في محطة عدوان على وطن ولمواجهة هذا التعاون فالتحالف يعني 
بالتلقائية وبالضرورة وجود تباينات في أي قضايا أخرى غير المحطة أو 

القضية التي فرضت أو أوجبت هذا التحالف.
فالتباينات ستظل كحق أو هي استحقاق للتعددية، وفهم ومفهوم 
التحالف هو أن يحتوي هذه التباينات أو الخالفات حتى االنتهاء من 
األولوية التي دفعت لهذا التحالف أو أوجبته كواجب وطني هو فوق 

الخالفات والتباينات أصاًل.
إيران وسوريا وحزب الله كانت أطرافًا تؤيد ثورات 2011م وظلت 
إيران تطرح أنها امتداد لثورتها االسالمية، والموقف تغير حين طالت 

هذه الثورات الحليف سوريا.
ليس بالضرورة أن نقنع أنصار الله أن ثورات 2011م كانت محطة 
أمريكية، ووضع التحالف ال يمنع من احتفالهم بثورة 2011م من 
فهمهم أو مفهومهم، ولكن هم من عليهم االحتواء في احتفالهم بعدم 
ممارسة أي استهداف لشريكهم األهم والفاعل في مواجهة العدوان 
وهو المؤتمر الشعبي العام كمكون أو كقيادة سياسيًا أو إعالميًا ونحو 
ذلك، فيما المؤتمر الذي ال يمكنه تأييد هذه االحتفاالت ال يحتاج ألن 

يهاجم مجرد االحتفال كمشاركة في االحتواء.
النظام السعودي هو الذي أجبر أو جعل ثورة 26 سبتمبر 1962م 
تضطر لعقد اتفاق الصلح مع الملكيين، والنظام السعودي هو الذي أجبر 
ثورة 14 أكتوبر 1963م للسير في الخيار الشيوعي واحتل الشرورة 
والوديعة، وموقف النظام السعودي من ثورة سبتمبر واكتوبر هو 
موقفه من الوحدة اليمنية، وبالتالي فإكمال أو اكتمال ثورة »سبتمبر 
اكتوبر« هو في مواجهة النظام السعودي وتحقيق االستقاللية والسيادة 
الكاملة لليمن الذي بات اخطبوطيًا في الحياة السياسية االجتماعية 
وليس فقط في الحكم السياسي أو النظام السياسي الذي يصبح تحت 

أمر واقع داخلي لهذا االخطبوط الخارجي.
ه في  ما جرى منذ 2011م حتى ع��دوان 2015م أيًا كان من وراء
التحريك ومن ركب موجته، قد يكون إرهاصات إلكمال واكتمال ثورة 
»سبتمبر اكتوبر« وهو بالعدوان وصل الى استحقاق ونضوج ثورة لتكون 

الثورة في مواجهة وهزيمة هذا العدوان.
مادام النظام السعودي أجبر ثورة »سبتمبر اكتوبر« على اضطرارات 
كخيارات سياسية كما اتفاق الصلح مع الملكيين أو الخيار الشيوعي فإنه 
يفترض أن ال نظل نحاكم بعضنا بخيارات أو أخطاء اضطرارية وأن نواجه 

العدو الذي يوصلنا لمثل هذه الضرورات أو االضطرارات.
الصراعات على الحكم جعلت الصراعية أولويتنا على مستوى كل شطر 
كحكم، وبين الشطرين كحروب ثم بعد الوحدة وتلك األرضية التي ظل 

النظام السعودي يلعب عليها.

ة 
َّ

الثورة اليمنية الحق
والحقيقة هي في االنتصار 

على العدوان السعودي
 حسين علي الخلقي

هل مجلس األمن يدعم 
اإلرهاب؟!

 محمد علي عناش

العالم بال أخالق

 محمد عبده سفيان

مبادرة الجندي إلنقاذ تعز

منذ كنت صغيرًا وانا أحاول جاهدًا ان امسك بالقلم الذي كان يبدو 
كبيرًا على أصابع يدي الصغيرة , حاولت جاهدًا أن أكتب حكاية وطن، 
كان شكلي ووضعي مضحكًا وأنا أضع يدًا على قلمي واألخرى على األوراق 

التي أبت أن تستقر وتهدئ يدي األخرى .
وحين أج��دت امساك القلم وتثبيت األوراق تلفت حولّي بعينين ملؤهما 

اإلصرار .
ال أدري عما كنت أبحث , ربما كنت أبحث عن كلمات أخذتها رياح الشوق من 
 من رسالة 

ً
أحد العاشقين دون أن يدري او ربما أبحث عن كلمات تسللت هاربة

محب لحبيبته البعيدة عنه .
لقد بذلت مجهودًا وانا أحاول ان أبحث بين ماليين الكلمات التائهة من كلمات 

وأشعار وحكم وخطابات أحرار وماتوا أحرارًا.
رفعت يدي التي تمسك بالقلم حاكًا بها رأسي وكأنني  عالم مشهور او كاتب 

مرموق أو رسام مبدع يستعد لوضع اللمسات األخيرة على إبداعه .
مرت أمام عيني آالف الحكايات والروايات التي رأيتها وقرأتها وفي خضم أنا 
فيه من توقف فكري سمعت بعضًا من الهمسات صادرة من بنات أفكاري اللواتي 

لن في هدوء قائالت :- مسكين يحب وطنه حتى الموت . كن يتساء
هي حكاية وطن ال تشبه األوطان فهو يحتوي الجميع رغم صغر مساحته 

,رغم فقره...
حكاية وطن تعصف به األطماع وُيحرق تأريخه وُيقتل شعبه ألنه يتوق إلى 

الحرية .
قد يكون ذنب وطني أنه أحتوى الجميع دون تمييز , وعندما احتاج من 

احتواهم لم يجد أحدًا.
دقت ساعة الصالة في محراب الوطن وجاءت طائرات العدوان لتقصف كل 
جسور العروبة واألخوة التي كانت يومًا ممدودة بيننا وبين من يقصفوننا اليوم .
مصممون على ان نعيش بكرامة , على ان نبقى ننشر األمن والسالم للجميع .

مل .
ُ
هنا وطن وهذه بعض من حكاياته التي ال ت

وهنا شعب يجاهد ألجل كرامته , لم يعتِد على احد عبر تأريخه العريق، بل 
كان عونًا ومساندًا لكل جيرانه , واسألوا األحرار في كل زمان ومكان.


