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< قيل - حسب الكثير من 
الــمــواقــع- إنَّ اإلمــــارات أعلنت 
نــتــهــاء عملياتها العسكرية  ا
في اليمن وبقاء بعضها بهدف محاربة 
العناصر االرهابية ليس أكثر، ومثل ذلك 
اإلعالن الذي لم يكن رسميًا ولكنه كان 
على لسان بعض المسؤولين في صيغة 
تغريدات على شبكة التواصل االجتماعي 
أنــا أرى أّن األمــر ال يستحق الكثير من 
االهتمام، وهو ال يعدو عن كونه حركة 

تفكيكية للمنظومة الخليجية التي تتحالف اليوم على تدمير اليمن وهو يمهد 
للمراحل القادمة التي يعمل النظام العالمي الجديد على صناعتها في المنطقة 

العربية.
 مع حركة التجارة الدولية 

ً
فاإلمارات وهي البلد األكثر ثراء وبذخًا واألكثر تفاعال

 مع المستويات الحضارية العالمية، 
ً
وحركة االقتصاد العالمي واألكثر تفاعال

والبلد العربي الوحيد الذي يعمل على تغريب مجتمعه من خالل إحالل البدائل 
اآلسيوية محل العربية في القطاع االقتصادي الخدمي، كما أنها البلد الوحيد 
الذي يتطاول فيه الشيوخ واألثرياء من الحفاة والرعاة في البنيان، وقد بلغ بذلك 
البلد الغرور مبلغًا ال يمكنه بعده أن يرى المستوى المتدني الذي سيذهب إليه، 
حاك في غسق الليالي ضده، فقد وقع في الوهم 

ُ
وال يدرك حجم المؤامرة التي ت

حين ظن أن تطاوله على اليمن ومشاركته في التدمير كان الهدف منها الحد 
من المد الصفوي اإليراني، والحفاظ على حيوية (دبي) من خالل الهيمنة  على 
عدن، وعدن هو الهم الذي يؤرق اإلمارات منذ تم إعالنها منطقة حّرة، إذ عملت 
اإلمارات بكل طاقاتها المالية واإلعالمية والدبلوماسية واالقتصادية على عرقلة 
مشروع المنطقة الحرة بعدن، وآخر محاوالتها تلك هي شركة أبوظبي القابضة 
التي جاءت في الظاهر لتشغيل الميناء والمنطقة الحرة، وهدفها الجوهري هو 
تعطيل حركة الميناء ألنه سيترك أثرًا مباشرًا على حركة التجارة العالمية في 

دبي وعلى حركة االقتصاد اإلماراتي.
منذ نشأة اإلمــارات العربية في مطلع سبعينيات القرن الماضي وهي تنأى 
بنفسها عن التدخل في شؤون الغير الداخلية وكان حضورها في التفاعالت 
السياسية ال يعدو عن كونه حضورًا إنسانيًا وحضورًا أخالقيًا بل كان الشيخ زايد 
بن سلطان أكثر حرصًا على تجنيب بلده الصراعات اإلقليمية والدولية وكان 
على إدراك كامل بطموحات آل سعود في التوسع األفقي والرأسي في المنطقة 

وكان يعمل على الحد من تلك الطموحات 
بأساليب غاية في الذكاء، وقد روى الزعيم 
علي عبدالله صالح بعضًا من تلك اإلشارات 
التي تلقاها من الشيخ في بعض حواراته 
الصحفية، اليوم جاء األبناء وحدث في البناء 
الهرمي االجتماعي والسياسي تبدل وتغير 
في اإلمارات، فرئيس الدولة خليفة بن زايد 
توارى عن األنظار وعن الظهور اإلعالمي 
منذ أكثر من عام، ومحمد بن زايد هو من 
يتولى مقاليد األمــور، وهــو صاحب النهي 
واألمر وصاحب النشيد بل إّن محمد بن راشد الذي تضعه التقاليد التي درج عليها 
المجتمع اإلماراتي في مراتب الندية بحكم المنصب (حاكم إمارة دبي ووزير 
الدفاع ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الــوزراء)، نراه يتفرغ اليوم لمديح 
محمد بن زايد وال تكاد الفضائيات اإلماراتية- وهي كثير ومتعددة- تخلو من 
نشيد يومي أو قصيدة نبطية لمحمد بن راشد في مدح محمد بن زايد، بل إن 
بعض النصوص المغناة تراه درع اإلمارات وحامل طموحاتها وهي بذلك تتجاوز 
رئيس الدولة الشيخ خليفة في منصوص الخطاب الذي يصدر من رموز في الدولة 
وليس من شعراء عاديين من عامة الناس، ويبدو أن محمد بن زايد الذي يقوده 
طموحه الى مراتب الهالك المؤجل ال يدرك خطورة تعاقده مع الشركة األمنية 
العالمية «بالك ووتر» في حمايته وحماية قصوره ومؤسسات الدولة، ويبدو أن 
وزارة الدفاع اإلماراتية لم تعد تحت سيطرة وزير الدفاع بل تحولت الى مؤسسة 
عسكرية وأمنية تدار من قبل محمد بن زايد وأصبح محمد بن راشد ديكورًا ال 
يتجاوز حضوره اإلعالمي مضمار سباق الهجن والخيل، بل كاد نشاط محمد بن 
راشد أن يغيب منذ إعالن العدوان على اليمن في مارس ٢٠١٥م ولم نسمع له 
ركزًا طوال زمن الحرب عدا قصائده المغناة التي تؤيد موقف محمد بن زايد في 

مشاركته في العدوان على اليمن.
تلك الصورة التي عليها اإلمارات قابلة للتشظي من اتجاهين اثنين، االتجاه 
الداخلي الذي يقوده محمد بن زايد ويصطدم مع مصالح بعض أفراد األسرة 
اإلماراتية، والثاني االتجاه الخارجي الذي سيغذي هذه الصراعات لتعود اإلمارات 
الى سابق عهدها بعد أن وصل بها الحال الى ما وصل في حركة التفاعالت في 
جنوب اليمن واصطدام المصالح بين اإلمارات والسعودية وبعض دول التحالف.. 
وعلى مثل ذلك كيد الفّجار ال يكون إال حالة تضليلية، ولن يدرك عرب الصحراء 

إال بعد فوات األوان.

من جنود الوطن الصامدين الشامخين حدثني عن 
رغبته في فك االبواب الموصدة تلك االبواب التي 
أغلقها ألم مخلوط باالحالم فاتفقنا أن نترافق سويًا 
في أحياء هذا الوطن الغالي لنتشارك االجر في توزيع السلة 

الرمضانية للمتعففين خلف تلك االبواب..
فنحن جنود والجنود دومًا هم جند الله وروحه الذي اليراه 
أصحاب المشاريع العفنة سررنا كثيرًا بطلبه وجهزنا أنفسنا 
بأن ينضم إلينا، حددنا وجهتنا وحددنا اليوم والساعة..
 فرحًا مسرورًا في أبهى حلته تتطاير رائحة 

ً
فأقبل متهلال

العود والمسك منه يحمل أكياسًا عدة.. وبعد الترحيب 
تسللنا الى مقاعدنا داخل السيارة وهويردد.. مرحى بريحة 
الجنة هيا لنبدأ بفتح االبواب الموصدة تلك االبواب التي 
تحمل ألمًا وحلمًا، وأكد أن الحزن مثل الفرح يجب ان نطرق 
له االبواب علنا نخفف من عبء الضغط على من يقطنون 
خلف تلك االبواب.. وبدأنا المشوار وصلنا للباب رقم واحد 
استحلفنا بالله ان ينزل بمفرده بما أنه ضيفنا في الرحلة 
الى الجنة فكان له ماشاء واستل من مقعده وسحب أول 
سلة ورشها بعطر العود الفاخر وأدخل ظرفًا وهو يقول 
:مرحى بريحة الجنة هيا نفتح االبواب الموصدة وحملها 
وهو سعيد وطرق الباب وبعد لحظات من الطرق دخل 
 مسبحًا يردد مرحى 

ً
الى المنزل ولبعض الوقت خرج مهلال

بريحة الجنة.. وأخذ مكانه داخل السيارة  وبدأنا مواصلة 
طريقنا وهو مواصل حديثه فقال طرقت الباب فأدخلوني 
بعد االستئذان ألجد عجوزًا أعمى حبيس الجدران يجزم 
بأن الشارع مجهول بالنسبة له وابنه مدرس توفي بمرض 
السرطان ولديه أربعة أحفاد في معيته  خلف باب مغلق.. 
وال يعلم أنه من يفتح لي الباب الموصد تحاشيت النظر اليه 
عند جملته االخيرة التي رافقتها عبرة.. مؤكدًا أننا نحن 
من تحاصرنا االبواب وليس هذا الكفيف المبصر وصلنا الى 
الباب الثاني وكما اتفقنا هو من سيقوم باالنزال وفتح الباب 
الموصد وكما في الباب االول دفع بالكيس الى بين يديه 
ورشه بعطر العود الفاخر وأضــاف ذلك الظرف وحمله 
فوقه واتجه نحو الباب وبعد ان فتح له الباب ماهي إال 
لحظات وتوارى خلف الباب الذي فتح وانتظرت هذه المرة 
بقلق كيف سيعود بعد أن كان في بابه االول كفيفًا وعاد 
وهو يسبح ويهلل وأخذ مقعده ولم يلتفت هذه المرة 
نحونا داخــل السيارة ولكنه قال :يقول انه فقير مقعد 
بعد أن فقد وظيفته حتى زوجته توقفت مكينتها عن 
الخياطة بسبب انقطاع الكهرباء وفوق ذلك اخبرني بأن 
عته وهو اليعلم  ابنه أخذ الترتيب االول في مدرسته، ودَّ
انه فتح لي بابي الموصد فقد كنت األول بين زمالئي من 
رجال االعمال في المديونية هذا العام بسب فقد الكثير 
من أنشطتي التجارية واليعلم كم تحطم ولدي عندما 
أخرجته من المدرسة الدولية للمدرسة الحكومية التي 

تجاور منزلنا من سنين.. 
يا استاذة ما أحلى ريحة الجنة عندهم حسبتهم أغنياء 
ـــردًا ورهــبــة ال يــحــقــدون  وال  وهــم يــتــضــورون جــوعــًا وب
يحسدون  وال يتمردون كل ما هنالك أنهم يحلمون بألم 
خلف أبواب الجنة الموصدة التي النحرص على أن نفتحها 
بأيدينا ..رافقنا الذهول والصمت في طريقنا للبيت الثالث 
وكما سبق نزل من مقعده دفع بالسلة الغذائية بين يديه 
ورشها بعطر العود الفاخر ووضع نفس الظرف وحملها 
على كتفه وطرق الباب وكما سبق لحظات ودخل المنزل 
فعندما توارى الى الداخل.. اخذتني الغصة وبدأت أفهم 
مايقصد بفتح االبــواب، قطع تفكيري خروجه واتجاهه 
نحونا بنفس التهليل والتسبيح وأخــذ مكانه.. فسبقته 
بالحديث وقلت له: أعرفها وأعرف ماذا ستقول عنها يامن 
تبحث عن أبواب الجنة ورائحتها، أدار رأسه نحوي.. أكملت 
حديثي لقد ابيض شعرها ليس من تزاحم السنين او من 
مرارة تجربتها ولكن حزن على منزلها الذي تفجر وفقدت 
كل عائلتها وهي اآلن في معية ابن أخيها الذي تركها وترك 
أوالده وذهب يدافع عن وطنه، يمضي الشهر والشهران 
واليستلم راتبه.. فهز رأسه بقوله: نعم ما أحلى رائحة 
الجنة عند قدميها.. فوالدتي ماتت كمدًا بسبب أخي الذي 
ظن أن الصح في ان يكون بين من يبيعون االوطان فغادرت 
الدنيا حزينة على من غرسته في جذور هذا الوطن وأتى 
العمالء والمرتزقة واقتلعوا غرسها.. هذه ذات الشعر 
االبيض التي قاربت على الثمانين عامًا هي من ستفتح لي 
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االبواب الموصدة.. هيا نكمل طريقنا وبلكنته.. هيا ش

نشتي نلحق ريحة الجنة خلف االبواب الموصدة..
أنهينا يومنا وودعناه وهو يحدث من رافقنا:يا أوالدي 
هــذه السنة كلما شممت رائــحــة الــعــود والمسك سوف 
تتذكرون هذه السويعات التي تسابقت أنا وأنتم فيها على 
أبواب الجنة ..تركنا وهو يهلل ويسبح وقد ترك فينا أبوابًا 
فتح ورائحة عود تزاحم رائحة الفطورالتي 

ُ
كثيرة يجب ان ت

تنبعث من كل بيت في هذه اللحظة قبل الغروب ..

#أنا_يمني_وأحب_وطني
مالحظة :حسب طلب مرافقنا لم يتم تصوير أو توثيق 

السالت الرمضانية

 < عبدالرحمن مراد
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الــعــدوان على اليمن يسعى الــى فــرض مخطط األقلمة  بالقوة، 
خصوصًا وان هناك خمسة جيوش متواجدة على خمسة اقاليم  
ه، والكل يعلم ان هذه القوات  حسب تقسيم الفار هادي ومن وراء
كل منها تسعى لالستحواذ على اقليم تتبع لقيادات.. وكل قيادة 
لها توجهاتها المناطقية والمذهبية، وما يؤكد ذلك تلك االبواق 
السعودية والخليجية التي تظهر على القنوات الفضائية وتتحدث 
عن االقاليم اليمنية وكــأن اليمن صار ملكًا لهم يقّسمونه كيفما 
وا، ويبدو ان فوضى ٢٠١١م كانت بداية ذلك التقسيم النه لو  شاء
كان الغرض من تلك الزوبعة االطاحة بالرئيس علي عبدالله صالح 
لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه، فالرئيس صالح سلم السلطة سلميًا 
وصارت بيد رئيس جديد كان االجدر به ان يكسب ثقة الجميع ال ان 
يسعى إلى تنفيذ مخطط عجز واضعوه عن تنفيذه في العراق منذ 
ثالثة عشر عامًا رغم  ما اعدوا لهذا المخطط من عدة وتجهيزات..
 لذا ال أستغرب لماذا صاحب أحداث ٢٠١١م العداء والتحريض 
ضد الجيش واألمن أيًا كانت قيادتها فهي وحدات من ابناء هذا الوطن، 
ر لكن أن يكرس العداء لكل أفراد ووحدات  فالعداء لقياداتها قد يبرَّ
الجيش واألمن فهذا الذي ال مبرر له اال شيء واحد وهو خلق عداوة بين 
وحدات الجيش وتقسيمه وهذا ما حصل بالفعل.. والمتعارف عليه انه 
بمجرد ان يخرج رأس النظام ويرأسه رئيس آخر تهدأ األوضاع وتبدأ 
مرحلة جديدة، وقد تم ذلك في اليمن  وغيرها من الدول العربية فقد 
حدثت ث أحداث وبمجرد خروج الحكام  انتهت الصراعات، فلماذا 
هذه المرة ال تنتهي الصراعات رغم خروج الحاكم.. اذًا االمر مخطط  
وهناك أجندة وضعت لتحقيق أمٍر ما خصوصًا وان النتائج من الربيع 
العبري هي نتيجة واحدة في تلك الدول العربية ونموذجها االول 
العراق وان هذا المخطط واحد اال انه ولألسف أن الجميع شارك في 

تنفيذه سواء القوى الوطنية او تلك القوى العميلة..
 ما يهم في االمر ان يكون الشعب اليمني يقظًا ويفهم ان مشروع 
االقاليم ما هو اال مشروع تقسيمي تمزيقي كل اقليم يخالف اآلخر 
وتحت قوى تدعو الى المناطقية والمذهبية وهذا المشروع ال يخدم 
الشعب اليمني بل سيجعله في حالة صراعات دائمة خصوصًا وان تم 
ذلك التقسيم على الحالة الراهنة اي في وجود قوات مسلحة موالية 
لدول وألشخاص.. واذا ما كنا نريد ان نجرب االقاليم من اجل الحد من 
المركزية والمشاركة المحلية فال يجب أن يتم ذلك اال في ظل وجود 
جيش وطني قوي ال ينتمي الى اي تيارات وال الى تبني مشاريع دول..
 وعلى الشعب اليمني أال ينجرف وراء التيارات المؤدلجة تلك التي 
تنفذ المشروع الصهيوني بحذافيره ظنًا منها ان قياداتها بفعلها 
هذا سوف تتسلم مقاليد الحكم في اليمن وتتناسى ما جرى لها  في 
مصر وتونس وما سيحصل لهم في االردن واي تيارات مؤدلجة 
اخرى فالجميع   مجرد ادوات سينتهي دورهم حين يقرر مخرج 
هذا المخطط.. أتمنى ان يكون هذا مجرد وهم وشكوك، ونسأل الله 
سبحانه وتعالى ان يجعل هذا البلد آمنًا وسائر بالد المسلمين انه على 

ذلك قدير.

 محمد عبده سفيان

عفاش وأصحاب
 العقول الجامدة !

أكثر من عام وأربعة اشهر مضت على استقالة عبدربه منصور 
هادي من منصبه كرئيس للجمهورية بعد انتهاء فترة التمديد التي 
ُمنحت له من قبل مؤتمر الحوار الوطني والمحددة بعام واحد بعد 
فترة رئاسته المؤقتة والمحددة بعامين من ٢١ فبراير ٢٠١٢م وحتى ٢١ 
فبراير ٢٠١٤م وقد اختار بنفسه موعد استقالته يوم ٢١ فبراير ٢٠١٥م 
أي انه انهى فترة رئاسته المؤقتة بعامين بموجب المبادرة الخليجية وفترة 
التمديد التي منحت له من قبل مؤتمر الحوار الوطني والمحددة بعام وأكثر 
من عام على فراره من عدن الى السعودية وبدء العدوان البربري الغاشم على 
وطننا وشعبنا اليمني من قبل آل سعود وامارات الخليج وحلفائهم من انظمة 
الشر العربي والعالمي والذي ادعى آل سعود انه جاء بناء على طلب من هادي 

الستعادة الشرعية.
أكثر من عام واألرواح البريئة من ابناء الشعب اليمني تزهق ودماؤهم 
الزكية تسفك ومقدرات وطنهم وممتلكاتهم  تدمر من قبل الطائرات 
والبوارج الحربية التابعة لدول تحالف العدوان والدبابات والمدرعات والمدافع 
وصواريخ الكاتيوشا ومختلف انــواع االسلحة الحديثة والمتطورة التي تم 
تزويد الميليشيات المسلحة التابعة لحزب االصالح وشركائه من االشتراكيين 
والناصريين والجماعات السلفية وأنصار الشريعة والحراك الجنوبي االنفصالي 
والموالين للفار هادي والفار علي محسن األحمر من منتسبي الجيش واألمن.

عدوان خارجي وحرب داخلية قذرة تضرر منها كل ابناء الشعب اليمني 
دون استثناء، والمؤسف ان الكثيرين ممن مأل الحقد والغل والكراهية قلوبهم 

لشخص الزعيم علي عبدالله صالح عفاش يصرون وبكل وقاحة على ان الزعيم 
هو سبب كل مايحدث من عــدوان خارجي وحــرب داخلية وانــه تحالف مع 
الحوثيين لالنتقام من احزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتها االصالح واالشتراكي 
والتنظيم الوحدوي الناصري ومن ابناء تعز خاصة النهم تصدروا مايسمونها 
(الثورة الشبابية الشعبية) مطلع عام ٢٠١١م واجبروه على مغادرة كرسي  بـ
الرئاسة وانه هو من أدخل الحوثيين الى صنعاء وسلم لهم المعسكرات والسالح 
وكل مؤسسات الدولة.. هؤالء الناس أعمى الله بصرهم وبصيرتهم فال يرون 

اال ماتم برمجة عقولهم عليه.
إذا دخلت معهم في نقاش ستجدهم مبرمجين على نمط واحد يرددون 
كالببغاوات ماتقوله وسائل االعالم التابعة لدول تحالف العدوان وكذا التابعة 
للموالين لتلك الدول. نقول لهم من الذي ادخل الحوثيين الى العاصمة صنعاء 
في عام ٢٠١١م واستقبلهم استقبال الفاتحين في ساحة التغرير والفوضى 

امام جامعة صنعاء ومن الذي اعترف بهم كمكون سياسي رغم انهم لم يسجلوا 
أنفسهم كحزب او تنظيم سياسي في لجنة شؤون االحزاب مثل بقية االحزاب 
والتنظيمات السياسية ومن الذي مكنهم من المشاركة في مؤتمر الحوار 
الوطني وخصص لجنة خاصة بقضية صعدة ومن الذي اعتذر عن الحروب 
الست ومن الذي لم يقم بواجبه الدستوري والقانوني كرئيس للجمهورية وقائد 
أعلى للقوات المسلحة وكحكومة تجاه ماحدث في منطقة دماج وتجاه من 
حدث من اجتياح لمحافظة عمران واالستيالء عليها من قبل الحوثيين ومن 
الذي ذهب اليها بعد سقوطها بيد الحوثيين وقال كلمته المشهورة (عمران 
عادت الى حضن الدولة) هل هو عبدربه منصور هادي أم عفاش؟ ومن الذي 
أرسل الوفود الى صعدة للتفاوض مع الحوثيين هادي أم عفاش؟ ومن الذي 
ارسل ممثل األمين العام لألمم المتحدة جمال بنعمر الى صعدة للتفاوض مع 
عبدالملك الحوثي ومكث في ضيافته ثالثة أيام هل هو عفاش أم هادي واألمم 
المتحدة؟ ومن الذي لم يقم بواجبه الدستوري والقانوني في حماية العاصمة 
صنعاء ومكن الحوثيين من اجتياحها واالستيالء على المعسكرات ومؤسسات 
الدولة ووقع معهم على اتفاق (السلم والشراكة الوطنية) في نفس اليوم الذي 
سقطت فيه صنعاء بيد الحوثيين؟ فيأتي الرد منهم على كل هذه االسئلة 

بجواب واحد (عفاش هو السبب وهو وراء كل ماحدث ويحدث)؟!
هــؤالء الناس عقولهم جامدة ومبرمجة اليعون واليفقهون واليفكرون 
واليرون اال ما تم برمجتهم عليه.. وصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم 

:(إنها التعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور).

زعفران  المهنا

خلف األبواب 
الموصدة

عبداهللا سليم

٥ جيوش لفرض
 مخطط األقلمة!

ثالث جوالت من المشاورات ووفدنا 
الوطني للمرة الثالثة يفاوض ومازالت 
ــمــشــاورات مستمرة فــي الكويت  ال
رغم طول المدة التي تصل الى ستين يومًا، 
يقدم التنازالت تلو التنازالت في المشاورات 
األخـــيـــرة.. ولــكــن ورغـــم ذلــك فــإن القصف 
والحصار البري والبحري والجوي مازال مستمرًا 
واليمنيون ُيقتلون.. البنية التحتية العامة 
دمر منذ سنة ونصف.. والكهرباء 

ُ
والخاصة ت

ـــى جامدة  والــمــيــاه مقطوعتان وخطوطها األول
ومستشفيات ومدارس يطالها العدوان بطرق شتى 
من القصف وهدها على رأس نزالئها أو دارسيها أو 
عن طريق الحصار االقتصادي ومنع دخول الدواء 
والغذاء.. واآلن وفدنا الوطني يقدم الرؤى المنطقية 
في المشاورات وله الحق في اتخاذ القرار بنفسه 
 أن وفد الرياض 

ّ
دمًا مهما كانت التنازالت إال

ُ
والسير ق

ال يمتلك قرارًا وال رؤية!! فهو مسلوب االرادة ألنها 
بيد «آل سعود» لذا فالمفاوضات في الكويت مازالت 

محلك سر!؟
والحقيقة أن آل سعود شنوا حربًا كونية ثالثة 
بأخطر األسلحة المحرمة دوليًا والتي ترتقي الى 
جــرائــم حـــرب حــســب «هــيــومــن رايــتــس ووتـــش» 
وغيرها من المنظمات المحايدة.. ويبدو أن الفرضية 
كانت تقتضي التشاور مع السعودية «حوار يمني 
سعودي» بندية كاملة، لكنها زجت بهادي وحكومة 
 أن تسحب نفسها وتحالفها اإلجرامي 

ً
الرياض محاولة

لة القانونية وما ارتكبته مع تحالفها في  من المساء
حق اليمن واليمنيين.. وتكون حكومة الرياض 
الالشرعية وهادي المنتهية واليته وصالحياته منذ 

سنوات المسئولة عن كل الجرائم!!
فآل سعود وتحالفهم الـ١٧ دولة ومرتزقة القتل 
المستأجرين من الخارج، سيئو السمعة والصيت.. قد 
ارتكبوا مجازر بحق اليمن واليمنيين بأسلحة محرمة 
دوليًا، وهادي بشرعيته المتهالكة وحكومة فنادق 
الرياض قد قدمتهم السعودية وتحالفها ككبش 

فداء في حرب خاسرة حصدت األخضر واليابس ولم 
تحقق أي هدف.

وفدنا الوطني ذهب للتشاور للخروج بحلول لكافة 
القضايا لكن ذلك ال يعني اعفاء السعودية وتحالفها 
من الجرائم واإلبـــادة الجماعية، والقائمة تطول 
أمام محكمة الجنايات الدولية.. حتى بعد التصريح 
للمسئول البريطاني الــذي أطــل ببهجته وشعره 
األشقر حيث نفى شرعية الفار هادي وهو لم يأِت 
بجديد.. لكن الجديد أن دولته باعت أحدث األسلحة 
الفتاكة والمحرمة دوليًا بعشرات المليارات للطيش 
السعودي ضد اليمن.. أرضًا وإنسانًا وتاريخًا وحضارة 
 ومدنيين وشيوخًا وشبابًا وتدمير أسواق 

ً
واطفاال

وصاالت لألفراح واالتراح والضحايا باآلالف.
ــد الشيخ بجديد النحيازه الفاضح  ولــم يــأِت ول
للبترودوالر السعودي، ويبدو أنه استوعب درس 
سابقه األمــمــي جــمــال بنعمر حينما كشف جــزءًا 
من وجه الحقيقة السعودية ضد مجازر العدوان 
ــرد وأصــبــح غير مــرغــوب فيه ألن 

ُ
السعودي فــط

العقلية البدوية تعتبر أن الحقيقة هي «المال» 
والمعتدي السعودي على حق وبفلوسه؟؟!

وبعد أن طفح الكيل من الممارسات الالإنسانية 
للتحالف السعودي وضعت األمم المتحدة تحالف 
الــعــدوان فــي القائمة الــســوداء ويــبــدو أنها رسالة 
من أمريكا وبريطانيا وفرنسا للتحالف السعودي، 
لكن سرعان ما سحب القرار ألسباب واهية وغير 
منطقية، والحقيقة أنه ترهيب بالتصفية كنظيره 

األســبــق األمــمــي وفــي الظاهر حسب 
«مــــون» تــهــديــد الــســعــوديــة بقطع 

المساعدات للمنظمة األممية..
االختراقات تجري على األرض أخطر 
من سابقتها.. لعل وعسى أن تحقق 
نصرًا على األرض لكنه المستحيل 
أمام الجيش اليمني واللجان الشعبية 
والقبائل والشرفاء من أبناء هذا الوطن 
العزيز بمختلف مشاربهم وطوائفهم 

وشرائحهم.
فالشرعية المنتهبة الصالحية ال ندري بأي عقلية 
تفكر بالعودة للحكم بعد أن استعانت بالخارج ضد 
شعب ومــقــدراتــه.. ومــشــاورات الكويت أصبحت 
مناورات حتى على المستوى اإلنساني، تبادل كشوف 
األسرى والمعتقلين تمجيدًا لشهر رمضان الكريم.. 
ملى على وفد الفنادق أهم 

ُ
لكن قرارات الرياض التي ت

من شرعيتهم المهترئة وأهم من الشعب المحاصر 
وأهم من التدمير الممنهج لبيوت الله، واستهداف 
وطن ودولــة في جامع النهدين الفاجعة الكبرى، 
وضرب المساجد والمعالم التاريخية بحقد دفين 

للحضارة والتاريخ.
فالهروب من االتفاقات التي لم يجف حبرها هي 
ديــدن وفد الرياض المسلوب االرادة الــذي يعيد 
المشاورات الى مناورات ما بين ليلة وضحاها للعودة 

الى مربع الصفر؟!
واذا استمر الحال ما بين المناورة والمراوغة لوفد 
«الفنادق» فإن الصامدين على األرض يرون عودة 
الوفد الوطني الى اليمن أفضل من ضياع الوقت مع من 
ال يمتلك اإلرادة في اتخاذ القرار.. فقد طفح الكيل 
من المماطلة والقتل والتدمير الممنهج فاحذروا 
استراتيجية ثورة الجياع من بركان الغضب الذي 
سيجتاح قصوركم ألن الجوع كافر يا آل سعود.. 
 لقتلته» أليس كذلك يا ملوك 

ً
«والفقر لو كان رجال

الكبسة؟!..ورمضان مبارك..

  علي محمد االشموري

الجوع كافر

 فيصل الصوفي

زاوية حرةزاوية حرة

عشية أول يــوم من رمــضــان، نهضت حكومة المملوك هادي 
الرياضية بالرياض، على عجل لتعقد اجتماعًا "استثنائيًا"، حول 
فجيعة دخول السعودية  نادي الدول والمنظمات المنتهكة لحقوق 
اإلنسان، وقالت ألمين عام األمم المتحدة إن السعودية تدخلت 
في اليمن "بطلب من الرئيس الشرعي هادي".. وهذه العبارة هي 
التي يكررها ناطق العدو السعودي عسيري، من أول أيام العدوان 
لة حول  إلى اليوم.. يرينا األمر مقدار فزع السعودية من أي مساء
جرائمها في اليمن، رغم أن األمم المتحدة لم تفعل أكثر من إدخال 
المملكة في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الطفولة في اليمن، 
وهو إجــراء عــادي، فكيف  لو ارتقى إلى مستوى إحالة السعودية 
إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؟ ويرينا األمر أيضًا أن 
ارتهان المملوك هادي وحكومته للعدو السعودي، وصل مستوى 
افتدائه بأنفسهم!  يا أمم، يا عالم، لماذا أدخلتم السعودية القائمة 

السوداء، بينما هي تبيض "بطلب من الرئيس الشرعي.."؟!
  لقد مارست السعودية شتى صنوف الضغوط المالية والسياسية 
ضد األمم المتحدة لكي تتراجع عن إدخال السعودية في القائمة 
السوداء لمنتهكي حقوق األطفال، وهددت بحشد رجال الدين لكي 
يصدروا فتوى تصنف األمم المتحدة عدوًا لإلسالم.. وقد استجاب 
األمين العام بان كي مون لهذه الضغوط بدعوى أن السعودية سوف 
توقف مساهماتها في تمويل برامج األمم المتحدة التي يستفيد 
منها ماليين األطفال، ولذلك ال بأس من التضحية بأكثر من ٥٠٠ 
طفل يمني قتلتهم السعودية..  ومع أهمية الضغوط السعودية، 
فأني ال أشك لحظة أن األمم المتحدة تأثرت أيضًا بما نتج عن اجتماع 
حكومة المملوك هادي عشية أول يوم من رمضان، حيث أرسلت 
هذه الحكومة رسالة مفادها أن السعودية بريئة من قتل األطفال 
اليمنيين الذين ذكرهم تقرير أمين عام األمم المتحدة.. لقد كان  
المملوك هادي ووزراؤه يبررون للسعودية جرائمها، فارتقوا درجة 
في سلم العمالة والخيانة، وصاروا يدافعون عن جرائمها وينسبونها 
د الله وجوههم.. لكن  لغيرها، لكي تخرج من القائمة السوداء.. سوَّ

قد هي سوداء من أول يوم عمالة وخيانة..
حكومة المملوك عقدت اجتماعًا "استثنائيًا" لتبدي " انزعاجها 
الشديد واستغرابها" من وضــع المملكة وحلفائها في القائمة 
السوداء السنوية لألمم المتحدة، النتهاكها حقوق الطفولة في 
اليمن.. وتكلمت تلك الحكومة مثل العسيري ناطق العدو، لماذا 
أدخل األمين العام لألمم السعودية في القائم السوداء؟ السعودية 
تحمي الشعب اليمني بطلب من هادي، تقرير بان كي مون معلوماته 
وأرقامه مغلوطة ومضللة، مستقى من "الميليشيات االنقالبية"!. 
وهكذا. وهكذا..  لقد صــارت حكومة هــادي الناطق الثاني باسم 
العدو، بعد ناطقه األول عسيري، فكيلوا -بأمانة وديانة- اللعنات 
التي يستحقها هادي وحكومته، وأعطوهم حقهم وأوفوا الكيل، وال 
ِسروا الميزان.. حكومة وقفت مع السعودية ضد أطفال اليمن، 

ْ
خ

ُ
ت

جعت السعودية بتقرير بان كي مون، رغم أن 
ُ
جعت تمامًا مثلما ف

ُ
وف

تقرير هذا السيد زعم أن السعودية، قتلت ٥١٠ أطفال وأصابت 
٦٦٧ آخرين فقط،  في حين أن القائمة بأعمال الممثل المقيم 
لمنظمة اليونيسيف ذكرت في مارس الماضي أن المنظمة تحقق في 
مقتل ٨٠٠ طفل وإصابة ١١٨٠، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته 
بصنعاء بعد مرور عام واحد من العدوان السعودي، أما الذي عندنا 
نحن اليمنيين فهو أن السعودية قتلت ما ال يقل عن ألفي طفل يمني، 
ولو نجت السعودية من جرائمها اليوم بفضل المال والتهديد بالفتوى 
الدينية، وبفضل شهادة حكومة هادي، فغدًا لن تنجو من جرائمها.. 

زيدوا حكومة المملوك لعنة أخرى في هذه الليالي المباركة.

الناطق الثاني باسم 
العدو السعودي
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