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بلدة صغيرة حكمها شخص ُيدعى محمد ثاني، 
ومع مرور الوقت  وسعها وحولها إلى مشيخة.. كانت 
تلك ما ُيعرف اليوم بقطر.. خضعت هذه المشيخة 
مرارًا لجيرانها، مرات للبحرين ومرة ألبوظبي.. بينما كان عبد 
العزيز بن سعود يعتبرها وسكانها العتبيين المشتغلين 
بالصيد امتدادًا لمناطق شرق نجد التي احتلها عام 1913م 
تقريبًا.. ارتبط ابن ثاني باتفاقيات حماية بريطانية، وفي عام 
1915 انتزع المفوض السياسي البريطاني في البصرة التزامًا 
من ابن سعود بعدم العدوان على الممتلكات البريطانية في 
الخليج،المشمولة بالحماية، ومنها مشيخة قطر.. مع ذلك تمكن 
ابن سعود من ربط قطر به ونشر فيها الوهابية.. الوهابية 
الحنبلية هي المذهب الرسمي لقطر منذ ذلك الوقت كما في 
السعودية تمامًا.. )معظم الكتب التي كانت تدرس للتالميذ 
والطالب في المعاهد العلمية في اليمن حتى عام 2001م هي 
نفس الكتب المعتمدة لطالب المدارس القطرية(.. االختالف 
بين السعودية وقطر ليس جوهريًا، كلتاهما وهابيتان، وكلتاهما 
بدأتا تابعتين لبريطانيا ثم أمريكا، وال تزاالن كذلك.. تدعم 
قطر الجماعات اإلرهابية وأمها جماعة االخوان المسلمين منذ 
عقود قليلة.. كانت السعودية تقوم بالدور نفسه منذ أيام 
ات البنا وعبدالعزيز في عرفات في بدايات ثالثينيات القرن  لقاء
العشرين.. برز دور قطر بقوة بعد أن حاولت السعودية في 
عهد ولي العهد - ثم الملك- عبدالله التخفف قلياًل من الضغوط 
الدولية.. استخدمت السعودية جماعة االخ��وان والجماعات 
اإلرهابية المرتبطة بها أدوات لسياستها في دول عربية لتغيير 
أنظمتها أو إشاعة الفوضى فيها كما في سوريا واليمن وليبيا.. 
تقوم قطر بنفس الدور مع اتفاق مع هذه الجماعات على عدم 
القيام بأي نشاط يهدد إمارة صغيرة وضعيفة مثل قطر.. قطر 
لم تتعرض لمثل هذا التهديد في الماضي، ولكن قد يحدث 
ذلك مع تغير سياساتها في المستقبل.. سعى الشباب من أسرة 
آل ثاني الى أن تكون لبالدهم مكانة تتماثل مع بقية إمارات 
الخليج الغنية.. أطاح حمد بوالده وأرسله للعيش في سويسرا، 
ألنه كان يشعر بالمهانة من بقاء قطر أدن��ى مكانة سياسيًا 
واقتصاديًا واجتماعيًا من جاراتها اإلمارات والبحرين والكويت، 
بسبب سياسات والده التقليدية.. في وقت الحق أطاح تميم 
بأبيه ألسباب ليست واضحة تمامًا حتى اآلن.. جاء األمراء الجدد 
ألحداث تغييرات تضع إمارة قطر في المكان الذي يعتقدون 
أنه الئق بها، وتجاهلوا أن الثروة الكبيرة من النفط والغاز ال تبرر 
وحدها تمكين إمارة صغيرة من لعب دور في المنطقة- ناهيك 
عن العالم- أكبر من حجمها سواء من حيث المساحة أو من حيث 
عدد السكان أو من حيث تعصبها للوهابية غير المقبولة في 

معظم بالد العرب والمسلمين..
إن دعم جماعة االخوان اإلرهابية والجماعات المرتبطة بها 
كان مفيدًا أمس.. اليوم يبدو أنه غير مقبول لدى دول عربية 
مثل مصر، أو غير عربية مثل بريطانيا وفرنسا.. واض��ح أن 
القطريين حاولوا التخفف من الضغوط اإلماراتية والسعودية 
واألمريكية من خالل عملية ابتزاز.. ادعاء توجه للتقارب مع 
إيران مثاًل.. هذا غير مجٍد إطالقا.. لكن هذا ال يعني أن نهاية 
الحكم الحالي في قطر باتت وشيكة لمجرد شطحات أميرها، 
وليس لمثل ه��ذه الشطحات المعتادة يضحي اإلماراتيون 
والسعوديون وشركاهما بآل ثان، كما أن ساسة قطر الجدد 
لن يصّعدوا الخالفات الهامشية إلى مستوى يجعلهم في عداد 

المنفيين..
إن الحملة اإلعالمية السعودية واإلماراتية على قطر ال تترتب 
عليها نتيجة مهمة، ومن يعتقد ذلك يسيئ التقدير، كما أن 
الحملة اإلعالمية المضادة التي قامت بها قناة »الجزيرة« وركزت 
فيها على الجرائم اإلماراتية في بعض محافظات جنوب وشرق 
اليمن ليست ذات قيمة بالنسبة لنا في اليمن، وكان من المالحظ 
تركيز »الجزيرة« على المعتقالت التي أقامتها اإلمارات وحدها، 
وذلك ألن بعض انتهاكاتها في تلك المناطق مست الجماعات 
اإلرهابية التي تدعمها قطر.. على أن تلك الزوبعة التي فرح بها 

بعض منا قد انتهت تقريبًا.

زاوية حارة

بدون زعل

  فيصل الصوفي

ينتظر أبناء محافظة تعز داخل الوطن 
وخ��ارج��ه ب��ف��ارغ الصبر االع���الن ع��ن بدء 
تنفيذ مبادرة السالم التي تم إعدادها من 
قبل اللجنة المجتمعية نهاية أبريل المنصرم والتي 
تبدأ بوقف شامل وكامل للمواجهات المسلحة في 
مدينة تعز -مركز المحافظة- وجميع المديريات 
وفتح جميع المنافذ المؤدية من والى مدينة تعز 
والمديريات أم��ام حركة المواطنين والتجارة 
وادخال المواد االستهالكية والمساعدات الغذائية 
والطبية والعالجية وتبادل األسرى مع حلول شهر 

رمضان المبارك.
لم تعد تفصلنا سوى أيام معدودة على شهر رمضان 
المبارك وجميع ابناء محافظة تعز ينتظرون بآمال كبيرة 
إعالن جميع األط��راف المعنية موافقتهم على مبادرة 
السالم المجتمعية وتشكيل اللجان االشرافية والميدانية 
واألمنية والعسكرية من كافة األط��راف ووض��ع الخطة 
التنفيذية والمواعيد الزمنية والبدء بعملية التنفيذ على 
ال��واق��ع.. ولضمان نجاح المبادرة فإنه يتوجب التوقيع 
عليها وعلى الخطة التنفيذية لبنودها ومضامينها من 
قبل كافة األط��راف السياسية »المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي - أنصار 
الله وحلفاؤهم- حزب االصالح، الحزب االشتراكي اليمني- 
التنظيم ال��وح��دوي الشعبي الناصري - ح��زب الرشاد 
السلفي«.. ومن قبل قيادات الفصائل المسلحة »كتائب أبو 
العباس، كتائب حسم، كتائب أبو الصدوق، لواء الصعاليك، 
كتائب القشيبي، كتائب دماج، كتيبة الزناقل، لواء الطلبة، 

عصبة الحق، تنظيم القاعدة، تنظيم داعش، لواء النصر، 
لواء الحمزة«.

فال يمكن أب��دًا أن يتم تحقيق مبادرة السالم وإع��ادة 
األمن واالستقرار والسلم االجتماعي ووقف نزيف الدم 
والخراب والدمار في مدينة تعز والمحافظة بشكل عام 
دون التوقيع على المبادرة من قبل كافة األطراف المعنية 
واألحزاب والتنظيمات السياسية وقادة الفصائل المسلحة 
دون استثناء وااللتزام بتنفيذ بنود ومضامين المبادرة 
بشكل كامل وعدم القيام بأية اعمال تؤدي الى عرقلة 
مهام اللجان التنفيذية وافشال المبادرة برمتها- ال سمح 

الله.
يجب أال ُيكتفي بموافقة وتوقيع ق��ي��ادة م��ا يسمى 
لمجلس  ا و لشعبية  ا ومة  للمقا لتنسيقي  ا لمجلس  ا «
العسكري« ألن ك��ل فصيل مستقل ب��ذات��ه وال يخضع 
لقيادة المجلس التنسيقي أو المجلس العسكري، واألهم 
من الموافقة والتوقيع صدق النوايا وأن يكون الجميع 

على قناعة تامة بضرورة انهاء الحرب المجنونة واطفاء 
نار الفتنة الملعونة ووقف نزيف الدم والخراب والدمار 
وتحقيق ال��س��الم وال��وئ��ام واألم���ن واالس��ت��ق��رار والسلم 
المجتمعي وعودة الحياة العامة الى طبيعتها في مدينة 

تعز وأرجاء المحافظة.
أبناء تعز القاطنون في أحياء مديريات صالة والقاهرة 
والمظفر بمدينة تعز وال��ق��رى وال��ع��زل ف��ي عموم 
م��دي��ري��ات المحافظة وك���ذا المتواجدين ف��ي عموم 
محافظات الوطن والمهاجرين في مختلف بلدان العالم 
والمشردين والمهجرين قسرًا من منازلهم وقراهم 
ومناطقهم جراء العدوان البربري الغاشم من قبل تحالف 
الشر العربي والعالمي ال��ذي تقوده السعودية وج��راء 
المواجهات المسلحة بين اليمنيين ل-ألس��ف الشديد 
الجميع ينتظرون بفارغ الصبر البدء بتنفيذ مبادرة السالم 
على أرض الواقع ويتضرعون الى الله أن تكلل جهود 
لجنة السالم المجتمعية بالتوفيق وأن ُيكتب للمبادرة 

النجاح التام.
أعتقد بل أج��زم أن نجاح مبادرة السالم في محافظة 
تعز ستشكل محطة تاريخية مهمة ليس في حياة ابناء 
تعز فحسب بل وفي حياة كل أبناء اليمن ألنها ستكون 
بمثابة حجر األس��اس التي سيتم بناء السالم عليها في 
أرج��اء الوطن اليمني وستمثل البوابة التي سيلج عبرها 
اليمانيون -من جحيم نار الفتنة المعلونة والحرب المجنونة 
وازهاق األرواح البريئة وسفك الدماء الزكية- الى رحاب 
السالم وواحة المحبة والوئام واألمن واألمان في ربوع يمن 

الحكمة واإليمان.

  محمد عبده سفيان

تعز.. هل ستنجح 
مبادرة السالم؟

 عبدالفتاح علي البنوس 

البركان يروي 
العطشان 

تطرق الرئيس الصالح - حفظه الله - األسبوع الماضي في خضم احتفاالت 
شعبنا بعيد أعياده الوطنية العيد الوطني السابع والعشرين ، لموضوع 
َمة( ، والكثير من شبابنا 

ْ
غ

ُ
ْمَرة( و)الط

ُ
في غاية األهمية عن مصطلحي )الز

المولودين إما قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م بأعوام أو بعد ذلك 
)اليمن( العظيم، ال يعلمون شيئًا عن  التاريخ الفاصل في التاريخ المعاصر ل�
واقع الحال قبل ذلك التاريخ في المحافظات الجنوبية والشرقية ، إال مما يرويه 
لهم آباؤهم أو أقاربهم ومعظم هؤالء - لألسف الشديد - غير منصفين في 
ما يروونه، بل يعكسون التشوهات الفئوية والمناطقية الحادة المتجذرة في 
أعماقهم ، فتأتي رواياتهم مضللة وغير واقعية في كثير من األحيان ، 
لذلك يجلدون الزمان الوحدوي بسياط من جهنم ، ويصورونه بأنه أتى بالشر 

المستطير على كل مواطني تلك المحافظات .
وبداًل من قيام أولئك اآلباء بتعميق روح الوالء الوطني في قلوب وأفئدة 
وعقول أبنائهم ، وتجذير مشاعر الفخر واالعتزاز بانتمائهم لوطن ال�22 
ات العهد التشطيري البغيض سواء في عهد  من مايو المجيد ، وإبراز َسْوَء
اإلمامة واالستعمار أو بعد تحرر اليمن منهما ، ونيله حريته واستقالله 
، والتأكيد على أن بقاء اليمن مشطرًا بعد ثورتي السادس والعشرين من 
سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر الخالدتين المتوج بنيل االستقالل التام في 
الثالثين من نوفمبر المجيد ، خطأ ومهزلة تاريخية ما كانت األجيال القادمة 
لتغفره لمن استمرأه واستعذبه وأصر عليه طوال سنوات التشطير منذ 

أواخر العام 1967م وحتى منتصف العام 1990م  .
وبداًل من أن يؤكد أولئك ألبنائهم وأحفادهم على حقيقة أن الوحدة اليمنية 
هي األصل وأن التجزئة هي االستثناء ، وأن التوحد بالضرورة واحد من أهم 
عوامل القوة والتمكين لألمم والشعوب ، يقول بذلك وتؤكده كتب التاريخ 
وعلم االجتماع ، خصوصًا حينما يكون ذلك التوحد بين كيانين سياسيين 
يتفقان تمامًا ودون أدنى جدال بانتمائهم لوطن واحد بحجم اليمن العظيم 
، وأن هذا االسم كان متضمنًا في التسمية الرسمية للدولتين القائمتين قبل 
التوحد مهما تباين أو اختلف لدرجة التناقض والتنافر الحاد طبيعة وجوهر 
النظام السياسي الحاكم لهما ، وأن الوحدة كانت مطلبًا وحلمًا ناضل من أجل 
تحقيقه اآلباء واألجداد وقدموا ألجل ذلك أرواحهم وأجسادهم رخيصة ، وأنه 
مهما تلوث وتلطخ ثوب الوحدة النقي الطاهر الناصع البياض ببقع سوداء 
داكنة فإن الحل لن يكون أبدًا بالعودة للتجزئة والتشطير ، بل بالمزيد من 
النضال واإلصرار والعزيمة على تصحيح كل التشوهات وكل االختالالت غير 

المرضي عنها في تلك المحافظات في إطار دولة الوحدة ذاتها .
بن واإلجحاف 

ُ
والمنصفون من أولئك اآلباء يدركون تمامًا أن من الظلم والغ

الجسيم إلصاق أي وجه من أوجه الفساد تمت بالعهد الوحدوي الميمون ، 
ألن الفساد بطبيعته قائم منذ بدء الخليقة ، وهو ناتج عن كون من يحكم 

األرض هم من البشر وليسوا من المالئكة ، وأن أولئك الفاسدين قد عاثوا 
في أرض )اليمن( العظيم فسادًا في شماله وجنوبه وشرقه وغربه ، وأنه 
ينبغي أن تتضافر جهود كل الشرفاء لتعرية أولئك الفاسدين الذين كانوا 
يتربعون على مراكز قوى نهبت كل خيرات البلد ، وأهمية عدم السكوت 
والخنوع لسطوتهم وجبروتهم ، بل يجب مواصلة العمل ال��دؤوب لنزع 
أقنعتهم والدفع بهم لساحات القضاء ليقول كلمته الفصل فيهم ، لعلهم 
يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المريضة االقتداء بهم والسير على 
دروبهم الشيطانية الحالكة الظلمة ، وليس هناك ما يبرر رجم وجلد دولة 
اة من شياطين اإلنس وتحميلها وزر ما اقترفه 

َ
الوحدة بذنوب أولئك الُبغ

أولئك الفاسدون بحق وطنهم العظيم ومواطنيهم ، وإذا ما نحن بحثنا عن 
شياطين اإلنس فسنجدهم في كل المحافظات اليمنية ، وليس هناك من 
عي طهارة ونقاء القيادات التي كانت تحكم المحافظات الجنوبية  يمكنه أن يدَّ
والشرقية قبل انبالج صباح يوم الوحدة المباركة في الثاني والعشرين من 
مايو في العام 1990م ، كما ال يمكن ألحد ادعاء أن تلك القيادات كانت أقرب 
ما تكون للمالئكة ، خصوصًا وأن تلك القيادات ذاتها شاركت مشاركة فعلية 
كاملة في النظام السياسي الجديد لدولة الوحدة وكانت وظلت ومازال الكثير 

منها من دعائمها حتى اللحظة .
ولنا هنا أن نتذكر بعضًا من )جنات( النعيم التي يشهد بها التاريخ المعاصر 
، ويدعي البعض زورًا وبهتانًا أن المواطنين كانوا ينعمون بها في المحافظات 
الجنوبية والشرقية قبل إعادة التئام الجسد اليماني في كيان موحد ، فدورات 
العنف السياسية الوحشية الناتجة عن االقتتال والتناحر لم تتوقف بين 
الرفاق هناك كل خمسة أعوام ، وشهدت مدينة )عدن( تحديدًا بحارًا من 
ت 

َ
ِهق

ْ
ز
ُ
الدماء التي أريقت بمنتهى البساطة وعشرات اآلالف من األرواح التي أ

وعشرات اآلالف من المفقودين والمغيبين في غياهب السجون في كل دورة 
 بالتربع على كرسي الحكم اللعين المشئوم 

ً
عنف صراعًا على السلطة ورغبة

، فما من رئيس هناك اعتلى ذلك الكرسي بإرادة شعبية بل بسحق جماجم 
عشرات اآلالف من مواطنيه ، ولعل لنا في أح��داث الثالث عشر من يناير 
المشئومة في العام 1986م خير شاهد حي مازال ينبض حتى اليوم ، ويكفينا 
االستشهاد بوصف بليغ لقائد ورئيس أحد األحزاب اللبنانية الشهيرة لهذه 
المجزرة وهو الذي أشار إلى أن من تمت تصفيتهم خالل خمسة عشر يومًا 
في تلك األحداث يفوق عدد من لقوا حتفهم خالل الحرب األهلية اللبنانية 

خالل خمسة عشر عامًا .
تلك المحرقة وذل��ك ال��� )هولكوست( أفنى خيرة الرجال الوطنيين من 
السياسيين والمثقفين ولم يسلم منه حتى أطفال المدارس ، وأجبر من بقي 
منهم على قيد الحياة على النزوح فرارًا برؤوسهم وجلودهم للمحافظات 
ْمَرة(،  كما أفرز قيادات جديدة من 

ُ
الشمالية ، وهؤالء هم المعروفون باسم )الز

الصف الثاني والثالث وحتى العاشر أطلق عليهم الناجون من تلك المحرقة اسم 
َمة( التي تربعت على كراسي الحكم 

ْ
غ

ُ
َمة( الحاكمة في عدن ، تلك )الط

ْ
غ

ُ
)الط

بعد تلك المجازر الوحشية ، أباحت لنفسها النهب واالستيالء على كل ممتلكات 
ْمَرة( من رفاقهم، وجاءت حرب تثبيت دعائم 

ُ
من أطلقت عليهم اسم )الز

الوحدة في صيف العام 1994م ، ليكون من ضمن ما تمخض عنها تمكين 
َمة( 

ْ
غ

ُ
ى عليها من )الط

َ
ْمَرة( من استعادة ممتلكاتها المنهوبة والمستول

ُ
)الز

التي كفرت بالوحدة وارتدت عنها ، لما رأت أن األمور في الدولة الموحدة لم 
تعد تسير بما يتفق مع مصالحهم وأهوائهم ، وأن ما دفعهم باألمس للهرولة 
إليها لم يعد قائمًا ، وصورت لهم أنفسهم المعتلة أنهم يملكون القدرة على 
إعادة عقارب الساعة لما قبل 22 مايو 1990م ، واستعادة دولتهم وفق 
ما كانوا يزعمون وكأن تلك الدولة ليست أكثر من ملكية خاصة بهم مدونة 
وا ، أو كأنها عقد زواج  بأسمائهم ولهم الحق في أن يستعيدوها متى ما شاء
قابل للفسخ عند عدم قبول أحد الطرفين بالتعايش مع اآلخر ، فطردوا 
أنفسهم من أقذر أبواب التاريخ بعد أن دخلوه من أوسع أبوابه.. ومما أتذكره 
جيدًا في هذا الصدد وأشهد عليه ، أن تعليمات صارمة ومشددة صدرت من 
ْمَرة( باستعادة 

ُ
الرئيس الصالح بعدم السماح حينها نهائيًا ألٍي من عناصر )الز

أي ممتلكات عقارية مازال يتواجد فيها المغتصبون لها أو عائالتهم ، وأنه 
وفقًا لذلك فمن المحرمات قطعيًا القيام بطرد أي ساكن من مسكنه وإلقاؤه 
هو ومن معه في الشارع ، على أن يتم تعويض من لم يستردوا مساكنهم 

آنذاك لذلك السبب بأراٍض أخرى مملوكة للدولة .
وإذا كان هناك من مازال يتشدق حتى اليوم بامتالك المحافظات الجنوبية 
والشرقية للثروات النفطية ، وأنه من أشد أنواع الظلم والَجور أن ينتفع 
بعائداتها ويعمم خيرها على 27 مليون نسمة ، وأن من شأن عودة التشطير 
استمتاع مليونين إلى ثالثة ماليين فقط بثمار تلك العائدات ، فإننا نرد على 
من يتبنى هذا المنطق الهزيل العقيم بأننا لو قبلناه وعممناه على ِعالته 
ال( محتجًا على انتفاع باقي أبناء المحافظات 

َ
، فسينادي البعض من )الُمك

الجنوبية والشرقية بخيرات نفط )المسيلة( ، مطالبًا بأن يكون نفط )المسيلة( 
ألبناء حضرموت الساحل فقط ، ال يشاركهم فيه حتى أبناء حضرموت الصحراء 
عون أنهم  )سيئون( ، وهو منطق انتهازي متعفن ال يليق نسبته لمن يدَّ
َنًا ، أولئك القائلون -باستعالء وتقزز  َمدُّ

َ
 وعلمًا وتحضرًا وُرقيًا وت

ً
األكثر ثقافة

واشمئزاز- إن خطيئتهم الكبرى التي ارتكبوها تتمثل بأنهم قبلوا االتحاد 
واالندماج مع قبائل همجية متوحشة ال ترتقي لمستواهم الفكري العقيم 
، ويتناسى أولئك من أدعياء الثقافة أن تلك الثروات النفطية ما كان لها أن 
تظهر في األساس أو يتم استكشافها والكشف عنها إال بفضل قيام دولة 

الوحدة ، وأنه كان من المحرمات التنقيب عنها أو استكشافها قبل ذلك .
وللحديث بقية..

وترامب مايزال في البيت األبيض يستعد 
لمغادرة البيت األبيض في طريقه للسعودية 
لترؤس القمة السعودية الوهابية التي دعا 
إليها سلمان الرجيم ونجله المهفوف ، كان البركان 
اليماني المظفر في مقدمة مستقبليه مساء الجمعة 
حيث وصل بسالمة الله وحفظه إلى منطقة الرين 
جنوب عاصمة ال��ع��دوان ال��ري��اض في رسالة قوية 
أرسلها أبطال القوة الصاروخية للزهايمري سلمان 
ون��ج��ل��ه ولخليفتهم ت��رام��ب ، م��ف��اده��ا أن ال��ق��وة 
الصاروخية اليمنية الت��زال تمتلك زم��ام المبادرة 
والقدرة على الضرب وبقوة داخل العمق السعودي، 
غير مكترثة بتخرصات ترامب ووزير دفاعه جيمس 
ماتيس، ومهما أرعدوا وأزبدوا فإن ذلك لن يثني رجال 
الرجال من جيشنا ولجاننا وأبطال القوة الصاروخية 
عن تأديبهم وردع غطرستهم والرد على جرائمهم 

الوحشية.
حالة من الذعر خيمت على سكان الرياض عقب 
اعتراف السلطات السعودية بوصول البركان اليماني 
إلى الرياض وخصوصًا أن وصوله جاء قبيل وصول 
الخليفة ترامب، وهو ما يجعل كل الخيارات مفتوحة 
أم��ام أبطالنا للرد على أي ردود أفعال من قبل آل 
سعود أو األمريكان وخصوصًا بعدأن جعلت وسائل 
اإلعالم السعودية من هذا الحدث فرصة للتهويل 
والعويل والتلويح بأن إطالق البركان الباليستي اليماني 
ُيعد بمثابة التهديد لمن أسمتهم بالقادة والزعماء 
المشاركين ف��ي قمة الخليفة ت��رام��ب ، ومحاولة 
جر األمريكان إلى تدخل مباشر في العدوان على 
اليمن أكثر مما عليه تدخلها الراهن، ويرون أنهم 
بهكذا استغالل سيؤثرون في نفسياتنا ويدفعون 
بنا نحو االرتماء في أحضان األمريكان لطلب العفو 
والصفح وتقديم قرابين الوالء والطاعة والتسليم 
بوالية وخالفة ترامب على غ��رار آل سعود ، وهم 
اليدركون أن اليمني ال ولن يركع إال لله وحده ولن 
يأتي اليوم الذي يخنع فيه ويخضع لمحتل وغاٍز أهوج 

ومستعمر سفاح وعدو أدمن على القتل واإلجرام.
لقد أشفى ب��رك��ان »2« اليماني غليلنا وأشعرنا 
باالرتياح التام وقفزنا فوق الجراح واألحزان واآلالم 
ب الجراح وأراح  والمنغصات ، لقد أروى الظمأ وطبَّ
القلوب ، كيف ال وق��د ُج��نَّ جنون آل سعود عقب 
وص��ول��ه وم��ن ش��دة ال��ص��دم��ة وت��أث��ي��رات��ه��ا أطلقوا 
العنان لطائراتهم لقصف العاصمة وصعدة وتعز 
فه ضيفنا 

َّ
بهيستيرية عكست حجم الوجع الذي خل

دنا على التوغل في عمق العمق  الباليستي الذي عوَّ
السعودي وصواًل إلى الرياض والتي يبدو أنه أدمن على 
زيارتها من حين آلخر ، وكلنا ثقة بأن هذه الزيارة 
لن تكون األخيرة ونتطلع نحو البحث عن وجهات 
جديدة للبركان المبارك نكسر بها قرن الشيطان 
ون��ردع بها أحفاد القردة والخنازير من آل سعود 
ومن تحالف معهم ، لكي يعرفوا قيمة اليمني ، ولكي 

يدركوا أن )مش كل البرم لسيس( .
وح��ت��ى الملتقى م��ع ب��رك��ان يماني ج��دي��د دمتم 

سالمين.

إذا اختلفوا 
الرباح.. د.عبدالرحمن أحمد ناجي

جنات النعيم في )عدن( قبل الـ 22 
من مايو العظيم

 هاهو شهر رمضان الكريم يحل على الشعب 
اليمني واالمة العربية واالسالمية في ظل مؤامرات 
وحروب وصراعات تعيشها بسبب انجرارنا مع بعض 
االنظمة العربية في تنفيذ المخطط الصهيوني االمريكي 
ال��ذي يهدف لتقسيم وتمزيق االم��ة وتدمير مقوماتها 
االقتصادية والحضارية  وخلق الصراعات بين اوساطنا تحت 
عناوين سياسية ومذهبية لتظل اسرائيل العدو الحقيقي 
لكل المسلمين بعيدة عن الصراعات تعيش بسالم النها 
استطاعت ان تجعل المسلمين يدمرون انفسهم بأنفسهم.. 
وما ساعدها على ذلك انجرار بعض المسلمين واالنظمة 
العربية كدول الخليج لتنفيذ هذا المخطط والتي سيأتي 
الدور على هذه االنظمة العميلة وسيكونون ككبش فداء 
للمشروع االمريكي بعد انتهاء دوره���م.. ولعل ما حصل 
ويحصل ف��ي س��وري��ا وليبيا وال��ع��راق ومصر واليمن منذ 
مشروع الربيع العبري ومرورًا بما حصل ويحصل من صراعات 
وتشظيات في هذه الدول ومايحصل اليوم من عدوان على 
اليمن من قبل العدوان السعودي االمريكي ما كان له ان 
يحصل لوال انجرار الكثير من المسلمين والتيارات السياسية 
والدينية  وراء سياسة العدو الصهيوني االمريكي بوعي 
وب��دون وعي لنصبح جميعًا ضحايا لهذا المشروع ويكون 
العدو الصهيوني المستفيد االول من هذه الصراعات التي 

يختلقها بين المسلمين.
وما احوجنا ونحن في شهر رمضان شهر القرآن والرحمة 
والبركة والمغفرة ان نراجع حساباتنا ومواقفنا تجاه الكثير 
من القضايا التي تعيشها االمة وافرزت كل هذه الصراعات 
والتدمير الذي يصب في خدمة عدونا جميعًا المتمثل في 
الكيان الصهيوني فجميعنا اخوة ندين بدين االسالم ونبي 
االس��الم س��واًء أكنت سنيًا او شيعيًا او اخوانيًا اوغير ذلك 

ولنوحد صفوفنا ضد العدو الرئيسي لنا ال��ذي يستهدفنا 
جميعًا ويدمر مقدراتنا وينهب ثرواتنا ويقتلنا بأيدي 
بعضنا.. ونحن كشعب يمني نعيش في ظل عدوان سعودي 
امريكي غاشم منذ اكثر من عامين علينا ان نستشعر عظمة 
ومعاني الشهر الكريم واثره في سلوكنا بما يعزز من تكاتفنا 
وتراحمنا وتالحمنا في الجبهة الداخلية بين مختلف المكونات 
التي تقف في وجه العدوان وان نبتعد عن اث��ارة القضايا 
الجزئية والهامشية التي تشتت جهودنا وترابطنا وتحويلها 

الى قضايا رئيسية تصب في خدمة عدونا جميعًا والتعود 
علينا اال بالخسران والشقاق، ولنعذر بعضنا البعض عن اي 
هفوات او تقصير ونغلب حسن الظن كوننا نمر بظروف 
عصيبة بسبب العدوان واليمكن حل مشاكلنا الداخلية من 
خالل تبادل االتهامات وتخوين بعضنا البعض وانما بمزيد 

من التالحم والتكافل  واالخوة االيمانية التي دعا اليها ديننا 
االسالمي الحنيف وقيمنا ومبادئنا اليمنية االصيلة والراسخة 
في وجداننا وهذا االمر كفيل بأن يفرج الله عنا ما نحن فيه 
ويعجل بنصرنا على اعدائنا.. كما ادعو اخواننا اليمنيين الذين 
وقفوا في صف العدوان السعودي االمريكي الى أن يجعلوا 
من هذا الشهر الكريم محطة لمحاسبة النفس والتراجع عن 
السير في تنفيذ مخططات العدوان السعودي االمريكي 
وقتل اخوانكم فنحن اخوة لكم تربطنا روابط االسالم والدم 

والوطن والتاريخ المشترك ولسنا اعداءكم، فعدونا وعدوكم 
واحد هو الكيان الصهيوني االمريكي الذي اليفرق بين سني 
او شيعي او اخواني فجميعنا مستهدفون، وك��ل الدالئل 
والعبر والشواهد تؤكد ذلك وستكونون الخاسر االكبر في 
هذه الحرب العدوانية وسيتخلى عنكم عدوكم كما تخلى 

عن حلفائه السابقين، وحتى دول الخليج وانظمتها التي 
تخدمه سيتخلى عنها وستكون اولى ضحايا هذا العدوان 
االمريكي الصهيوني وما يحصل من استهداف اليوم لقطر 
التي تعد حليفًا رئيسيًا له خير دليل وشاهد، وبعدها ستكون 
السعودية واالمارات مستهدفتان وسينالهما ما نال الشعوب 
االخرى التي ساهمت في تدميرها خدمة للكيان الصهيوني 
فهل آن األوان لمراجعة انفسكم ومواقفكم فالرجوع الى 
الحق خير من التمادي في الباطل والوطن يتسع لنا جميعًا 
وصدورنا مفتوحة لكم حتى وان اختلفنا في بعض اآلراء، فما 
يجمعنا اكثر مما يفرقنا، وليعتقد كل منا ما يشاء من مذهب 
ر اآلخر او يبيح دمه فالله هو من يحاسبنا 

ّ
او فكر دون ان يكف

جميعًا فيما نعتقد ويفصل بيننا يوم القيامة، ولنتفق على 
القواسم المشتركة التي تكفل للجميع العيش في هذا الوطن 
بحرية وكرامة بما يحفظ كرامتنا واستقاللنا وقرارنا الوطني 
المستقل ولنساهم جميعًا في بناء هذا الوطن فعندما نبني 
الوطن يرى الجميع البناء وال يرى هوية او مذهب من بنى 
ولنستفد من تجارب االمم االخرى التي التدين بدين االسالم 
ورغم ذلك يعيشون في سالم وازدهار فنحن أولى بأن نجسد 
هذه المباديء الننا ننتمي الى خير أمة والى اعظم دين هو 
االسالم الذي ارسله الله رحمة للعالمين.. فبأي وجه سنقابل 
الله يوم نلقاه.. وما الذي سيتحدث به عنا التاريخ واالجيال 
اذا ظللنا نتقاتل ونتناحر وندمر اوطاننا خدمة ألعدائنا.. وان 
لم نراجع مواقفنا ونحاسب انفسنا وخصوصًا في هذا الشهر 
الكريم فلن يقبل الله صالتنا وصيامنا حتى لوظللنا عاكفين 
في المحاريب، فالله اليريد منا صالة وصيامًا اذا لم تترك أثرًا 
في سلوكنا وتسودنا المحبة واالخاء والتكافل والتراحم.. ونحن 
غدًا موقفون بين يديه يوم الينفع الظالمين معذرتهم وال 

هم ُيستعتبون.. فهل الى رجوٍع من سبيل؟

 دسمير النمر

حتى يكون لصومنا معنى 


