
ال يقتصر العهر اب��دًا على أم��وٍر معينات بل ان عهر 
البعض اكثر ضررًا من عهر فاتنة تقضي حوائجها بعرق 

عهرها ..
ف��اإلداري حين يفسد في مكان عمله يمكن ان نسمي 
فساده الملتوي بالعهر االداري ، فقط حين يدرك إفساده 

وفساده لكنه ال يعترف ويقر بذلك .
أما العهر الذي يسبق ضرره العهر نفسه فعهر البعض 
ممن يسمون انفسهم ويلقبهم البعض بالساسة وما تجد 

في أعمالهم إال الخساسة..
بحاح أحد المتمسحين والمتزلفين للرئيس السابق صالح 
وأحد العاملين لصالح ولّي نعمته وصاحب الفضل عليه ومن 
أوصله الى ان تقلد منصب الوزير في عهد رئاسة صالح 
الملياردير الشهير بقشان، وقبل ايام قليالت طلع علينا 
من إحدى الجامعات في قطر االبنة المدللة غير الشرعية 
للموساد والمطيعة لالمريكان والصهاينة ارباب الفساد، 
وام��ام طلبة الجامعة بدأ حديثه وع��رض مقاطع فيديو 
خاصة به من اجل االسترزاق بها وجمع األموال عبرها وفي 
حديثه المبتذل ومن اجل ارض��اء االمير الصغير باتهام 
من عينه وزي��رًا واتهام الوحدة اليمنية التي جعلت منه 
شيئًا ُيذكر مع انه مخلوق هالمي وجلمود سرابي ال يمكن 

االستفادة منه بأنها لم تكن كما يخطط له واسياده.
الوحدة اليمنية في نظره التي جعلت من اليمن قوة 
وجمهورية موحدة أخذت مكانة مرموقة في المنطقة 
ويفاخر بها كل عربٍي اصيل، قاصرة - أي انها لم تعجبه.. 

ِلَم..؟!!
هل الن الوحدة جاءت فأغلقت مصنع صيرة..؟

أم النها أتت لتنسف سيطرة الحزب على أصول وممتلكات 
المواطنين الخاصة..؟

أم ألن الوحدة أتت ومعها جاءت المصانع واالستثمارات..؟
ليته يمتلك قدرة على اإلجابة وشجاعة تمكنه من الرد..
هل الوحدة من ارتدت في حرب صيف 94م ورفضت 

وجودها؟ أم ان المرتدين عنها الطامعين في هرم السلطة 
وث��روات الوطن هم من اشعلوا فتيل الحرب ال��ذي هب 
إلطفائه كل ابناء اليمن من اقصاه الى اقصاه ومن شرقه 

حتى غربه..
لما هذا الكره للوحدة..؟!!

ه��ل الن��ه��ا ج���اءت ومعها وج��دت��م الجامعات وال��ط��رق 
المعبدة والمدن السكنية..؟

هل تكرهها ألن السبب في تحقيقها والمدافع عنها 
ورمزها االول كان وما يزال الرئيس الصالح ومعه كل االوفياء 

ومن حوله يلتف الوطنيون وابناء اليمن الشرفاء..؟
الوحدة قدر شعب ال يمكن الرجوع عنها..

وم��ا ت��ط��اول أجير مثل بحاح على رم��ز اليمن وهرمه 
العمالق إاّل لضعفه وقلة حيلته.. وإن كان نظام صالح فاسدًا 
عيت فلتعلم أننا في نظام الفساد لم نعرف  كما تقولت وادَّ
ما عرفناه في دولتكم المدنية الحديثة ألن صالح كان رأس 
النظام وألن الرأس كان صحيحًا فالجسد ظل بصحة جيدة 
وإن شابه ما شاب فذلك حال الدنيا وحال األنظمة التي ال بد 

من ان تجد بها خلاًل هنا او شيئًا من الفساد هناك..
أما في دولتكم المدنية المزعومة فقد وجدنا السالح 
ورأينا الدماء وعرفنا الموت وسمعنا أص��وات الصواريخ 
وأدركنا معنى األزمة ووصلنا اخيرًا الى ان يتمنى البعض 

فينا ضوء الشمعة..

في دولتكم الحديثة ُعدتم ِبَنا خمسين عامًا او يزيد الى 
ال��وراء.. منعتم عنا ال��دواء وقطعتم علينا ضوء الكهرباء 
وجئتم ترافقكم أزمة الماء وشحة ونقص في الغذاء، وما 

تجاهلت ذكره هنا كان اعظم وأدها..
أوهمتم الكل بجنة نظامكم الذي ثرتم إليجاده، فعرف 
الجميع معنى الجحيم وتمنوا معكم جهنم الفساد الذي 
نُتم تعرفون انكُم 

ُ
طالما تحدثتم بتبجٍح عنه النكم حينها ك

اإلفساد وان اصلكم من فساد..
لم ترق له وحدة النظام السابق فجاء بما يحلمون ويسعون 
لتحقيقه م��ن تقسيم ف��ي نظامهم المهتوك عرضه 
المطعون في اصله الفاقد عذريته بطريقة غير شرعية..
وآليتم القاعدة وبايعتم المرشد وصحتم مرحبًا بدولة 
الخالفة وجئتم بالمحتل لتدنسوا أرضنا الطاهرة الطهور 

بأقدام المرتزقة..
رحبتم بداعش ودعمتموها لتقاتل ابناء جيش اليمن الذي 
عنصرتموه وحصرتموه في صالح وأوالده وعائلته ولم تبقوا 
في هذا الوطن شيئًا سيئًا غير سوي لتنسبوه لصالح سوى 

المفسدين من ابنائكم..
هدمتم الدور ودمرتم المصانع والجسور واحرقتم كل 
معمور فقط من اجل ان تخفوا مالمح الصالح من هذا الجسر 
او ذاك الملعب او تلك الطريق دون علٍم لكم ولغباٍء بكم 
أنكم بذلك تصنعون له تاريخًا على تاريخه وتجعلون منه 

أسطورة زمانه، وهنا تكمن الحقيقة فمن على يديه تحققت 
اه ربه حين تآمرتم عليه  الوحدة المباركة ومن الموت نجَّ
حيكونه 

ُ
جميعًا هو اليوم في الصفوف االولى المقارعة لما ت

من شٍر لهذا الوطن ولما تخططون له من تقسيٍم وشرذمة 
وهو المطلوب األهم للغزاة النه يحبط مشروعهم في غزونا 

ويفضح مؤامرة شرذمتهم أمثالك بحاح..
ع زمانه وآخ��ر تبابعة اليمن من ملوك دول��ة حمير..  بَّ

ُ
ت

داهية عصره وأمير قلوب محبيه من ابناء شعبه وقائد 
القوميين في وطنه وزعيم المؤتمريين من قواعد وأعضاء 

وانصار.
الناجح دومًا، وشماعة للفاشلين امثالك ايضًا.. قائٌد همام 
وأسد ضرغام، الصالح أكبر من تخرصاتكم وجميعكم من 

بعده فاسدون إال من رحم الله..
يجب ان يدرك بحاح وغيره أنه ال يمكن وال يجوز له ولهم 
ان ينسوا انفسهم ويتعدوا حدودهم ويتنكروا لصاحب 
الفضل االول عليهم، وليكن انتقادهم واقعًا وعتابهم 
ص��ادق��ًا وحديثهم ف��ي ه��ذا او ذاك منصفًا، وليتذكروا 
حديث ابسط مواطن يمني يمكن له ان يرد على بهتانهم 
وزور اتهامهم بالقول: ليكن فسادكم كصالح الذي ِبنى 
»فساده« الجسور وشيد نظامه »غير السوي« العمارات 
َوَعّبد الطرقات وبنى السدود وأع��اد ترسيم الحدود مع 
االشقاء، ليكن فسادكم كفساده ولتؤّمنوا البالد وعواصم 
المحافظات ولتالحقوا الدواعش وتنهوا فلول اإلرهابيين 
وتبيدوا القاعدة وكل المخربين .. وسيكمل الحديث لكم 
بحثًا عن الكهرباء والماء في المدن وايصال الغاز الى القرى 

وشق الطرق إليها وإيجاد الخدمات فيها..
حينها ستقولون حتمًا ان صالحًا هو السبب في كل ما 
 السبب "في بناء اليمن 

َ
نعيشه من بالء، وألنكم كذلك فليبق

وتنميتها ثالثة عقود وسنين" وليمت هادمو وطننا وقاتلو 
ابناء شعبنا وتدمير بنية بلدنا في ث��الث سنين وأشهر 

وقليل..!

ف��ي م��ن��ت��دى "األرب����ع����اء" للشيخ 
المستنير عبدالحميد الحدي تثار 
القضايا الوطنية وتناقش بال قيود، 
وتعرض األحداث بأكثر من وجهة 
نظر، وال ُيكتفى بالنظرة السطحية 
عند مناقشة قضايا الساعة.. أقف 
ع��ن��د ق��ض��ي��ة "ث��ق��اف��ة المنتصر" 
نت المشهد اليمني بالسواد  التي لوَّ
خالل حقبه ثورية تاريخية مليئة 

بالحروب والصراعات والتناحر السياسي والحزبي والقبلي. 
في رأيي أن المأزق الحقيقي للنخبة السياسية التي تنتظر والدة اتفاق 
وشيك في جنيف 2 ينهي العدوان العسكري على اليمن هو ادعاء كل 
أطراف الصراع بالنصر الوهمي في معركة تدمير الوطن، فاألحداث التي 
مرت باليمن ابتداء من ثورة سبتمبر وأكتوبر مرورًا بحرب صيف 1994م 
وأخيرًا بأحداث 2011م وما نتج عنها من تداعيات تجعلنا نجد أنفسنا 

محاصرين بما يسمى ثورة 21 سبتمبر 2014م..
 كل تلك األحداث والوقائع تعاملنا معها بعقلية المنتصر ولم تستطع 
النخبة إدارة تلك الثورات بطرق ووسائل ناجحة لنصل في نهاية المطاف 

لدولة المواطنة والمؤسسات.
فقدت تلك الثورات واالنتصارات عذريتها وروحها وصارت مسرحًا 
لصراعات وحروب تهدد بتشظي الوطن وتعصف بنسيجه االجتماعي 
والثقافي والسياسي ، وبما أننا نشهد مخاض اتفاق جنيف 2 إلنهاء الحرب 
العسكرية سنوضح أض��رار ثقافة المنتصر على موروثنا الوطني من 
الصراع والخالفات وإدارة الدولة ومؤسساتها باستعراض أهم األخطاء 

االستراتيجية في مسيرة الحركة السياسية للجمهورية اليمنية:
أواًل: تعاملنا مع نتائج حرب صيف 1994م بالتطبيل النتصار الشرعية 
على االنفصاليين، وهذا التفسير البسيط القائم على منطق الصح والخطأ، 
ووح��دوي انفصالي، أدى لترسيخ األخطاء التي ينظر لها بأنها إنجازات 
وطنية ال تقبل النقاش أو الجدال واختفت األحقاد وتراكمت التجاوزات 
التي لم تعالج ، حتى تحولت دعوة االنفصال من قضية سياسية الى قضية 
مجتمعية وصارت تكبر إلى أن تحولت لقضية ثقافية طائفية مذهبية 

بقدوم عاصفة العدوان.
ثانيًا: نظرت أحزاب اللقاء المشترك لالتفاق الخليجي إلنهاء االزمة اليمنية 
بأنه انتصار سياسي وحزبي على الحكم آنذاك "المؤتمر وحلفائه" وفهموا 
من المبادرة الخليجية بأنها تمكنهم من استالم السلطة، وفهمها الحزب 
الحاكم بأنها مخرج مقبول لألزمة وأوصلتنا ثقافة المنتصر الى أحداث 21 

سبتمبر وانتهت بالعدوان السعودي على اليمن.
ثالثًا: إذا نظر أي طرف سياسي أو حزبي إلى مشاورات جنيف 2 بأنها 
انتصار له ولجماعته وحزبه، فإنها ستعيد المشهد اليمني لنقطة الصفر 
وستعيد الصراعات الحزبية والعسكرية مضافة إليها صراعات طائفية 

ومذهبية أشعلها تحالف العدوان وستؤسس لحروب قادمة كثيرة 
تخلق واقعًا معقدًا ال تنقع معه الحلول السياسية وال التوافقات 

الدولية.
رابعًا: لكل حرب أهداف خفية وغير معلنة ، فالعدوان السعودي 
فشل في أهدافه المعلنة من إعادة شرعية هادي وجحافله بالقوة 
العسكرية، ولكنه نجح في نشر الطائفية والمذهبية والطائفية 
بين أبناء الشعب اليمني . فال يصح وصف العدوان بالفشل او النجاح 
، بل الوصف الصحيح بأننا كلنا اشتركنا في االخطاء االستراتيجية 
دون استثناء ويجب علينا أن نستغل الفرص لخلق دولة مواطنة 
ومؤسسات تتجاوز كل مخلفات الماضي وتخفف من تراكم الموروث 

السياسي والحزبي.
خامسًا: نترك للتاريخ واألجيال القادمة الحكم باالنتصار والهزيمة ، فال 
يصح توصيف اليمنيين بمناصر للعدوان ومناهض له ونوظفه سياسيًا 
وحزبيًا، بل نترك الحكم للتاريخ وإن أردن��ا توظيفه سياسيًا وحزبيًا 

فاالنتخابات والجماهير هي التي ستقرر من تعطي صوتها .
سادسًا: علينا مغادرة سياسية اللعب بثقافة الهزيمة والنصر وأن نفهم 
أن الوطن والنسيج االجتماعي وصل ألشد حالته وهنًا وضعفًا، فهو لن 
يحتمل صراعات أخرى أو دورات من التناحر الحزبي والسياسي والعسكري 

.
نا تفيدنا نفسيًا وتبرر هزيمتنا في  سابعًا: ثقافة تحميل اآلخر أخطاء
إدارة دولتنا ومؤسساتنا ، ولكنها تبعدنا عن النظر ألخطائنا واالستفادة 
من تجاربنا المرة وتصحيحها وتجاوزها وتشخيص الواقع على أسس 
واقعية وليس على نظرات خيالية أو تصورات غيبية تبيعنا الوهم وتبعدنا 

عن واقعنا المعقد والمبكي.

> ال��ذي��ن راه��ن��وا على ال��ع��دوان البربري الغاشم 
والحصار الجائر على وطننا وشعبنا من قبل مملكة 
آل سعود والمتحالفين معها من أنظمة الشر العربي 
بأنهم قادرون على كسر إرادة اليمنيين واجبارهم 
على االستسالم ورف��ع الراية البيضاء.. الشك أنهم 
خ��س��روا ال���ره���ان ب��ع��د تسعة أش��ه��ر م��ن الصمود 
االسطوري للشعب اليمني في وجه العدوان والحصار 
رغ��م الخسائر البشرية الكبيرة والتدمير الشامل 
للُبنى التحتية )االقتصادية والتعليمية والخدمية 
والعسكرية واألمنية- واألحياء السكانية وهدم منازل 
المواطنين في المدن والقرى على حٍد سواء من قبل 
الطائرات والبوارج والزوارق الحربية(، إاّل أن ذلك زاد 

اليمنيين صمودًا واستبسااًل في مواجهة العدوان..
< الذين راه��ن��وا على كسر إرادة الشعب اليمني 
وقواته المسلحة في أقل من شهر منذ بدء العدوان 
وإلقاء طائرات آل سعود الصواريخ والقنابل الفراغية 
والعنقودية المحرمة دوليًا على المنشآت العسكرية 
والمدنية ومنازل المواطنين وقطع التيار الكهربائي 
والمياه وانعدام المشتقات النفطية، تأكد لهم بعد 
تسعة أشهر من العدوان والحصار أن رهانهم خاسر.

اعتقد ه��ؤالء أن��ه بمجرد قصف ط��ي��ران ال��ع��دوان 

للمطارات والقواعد العسكرية وتدمير الطائرات 
الحربية ومنظومات الدفاع الجوي ومخازن األسلحة 
وال��م��ع��س��ك��رات وم��ق��رات ق��ي��ادات ال��ج��ي��ش وغ��رف 
العمليات وخ��زان��ات المشتقات النفطية ومخازن 
التموين واالمداد الخاصة، سوف يعلن الجيش اليمني 
واللجان الشعبية وكافة أبناء الشعب اليمني االستسالم 
وستدخل القوات الغازية التابعة لدول تحالف العدوان 
وميليشيات الخائن ه��ادي وح��زب اإلص��الح وتنظيم 
القاعدة العاصمة صنعاء دون قتال.. ولكنهم وبعد 
تسعة أشهر من العدوان أيقنوا أن حساباتهم كانت 

خاطئة..
اعتقدوا أن األم��وال الهائلة واألسلحة والمدرعات 
واآلليات العسكرية الحديثة والمتطورة التي قدمتها 

مملكة آل سعود س��وف تقلب الموازين لصالحهم 
وسيتمكنون بمساندة طيران ال��ع��دوان من إلحاق 
الهزائم بقوات الجيش واللجان الشعبية في تعز ومأرب 
والجوف والبيضاء وشبوة ولحج والضالع، ولكن ما حدث 
هو العكس فقد كبدهم أبطال الجيش واللجان الشعبية 
هزائم نكراء في مختلف الجبهات ولقنوهم دروسًا 
قاسية في الفداء والتضحية دفاعًا عن الوطن وسيادته 

واستقالله..
< الذين اعتقدوا أن االستعانة بقوات سعودية 
وإماراتية وسودانية ومغربية وكولومبية ومرتزقة 
أجانب وعصابات اإلره��اب واإلج��رام العالمية سوف 
يتمكنون من احتالل كامل اليمن، وجدوا بعد تسعة 
أشهر أن )اليمن مقبرة الغزاة والخونة والمرتزقة( 

حقيقة ماثلة في الواقع..
< َم���ْن راه��ن��وا على أم���وال آل س��ع��ود وقدراتهم 
وترساناتهم العسكرية الحديثة والمتطورة خسروا.. 
والشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة، راهنوا على 
الله الواحد األحد القوي الجبار وإيمانهم القوي الذي ال 
يتزعزع بقدرات المولى العلي القدير وإيمانهم بعدالة 
قضيتهم، وأن الله على نصرهم لقدير، هم المنتصرون 

اليوم..
< هاهم على مدى تسعة أشهر يمنون بالهزائم 
النكراء في مختلف جبهات القتال ومعهم القوات 
الغازية والمرتزقة األجانب.. وها هم أبطال القوات 
المسلحة واللجان الشعبية يسطرون أعظم المالحم 
البطولية في نجران وعسير وجيزان وم��أرب وتعز 
وشبوة والجوف ولحج والبيضاء ويلقنون قوات العدوان 
والمرتزقة الهزائم المتتالية ويكبدونهم الخسائر 

الفادحة في األرواح والعتاد.
< ها هو »شعب الجن« جنوب مضيق باب المندب في 
محافظة تعز الثقافة واإلباء والثورة.. وها هو »صحن 
الجن« في مأرب الحضارة والشهامة والصمود يتحوالن 
إل��ى مقبرتين للقوات الغازية والمرتزقة األجانب 

والمحليين.

رأي 13االثنين:  العدد:  
)1789(
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> يظن حكام المملكة العربية السعودية أن المكر الذي هم عليه سُيكتب 
له االستمرار وهم ال يدركون أن نهاياتهم تعمل على استدراجهم من حيث 

ال يعلمون..
لقد دأب إعالمهم خالل مؤتمر جنيف2 على تصوير خروقات الهدنة التي 
يقوم بها طيرانهم في ربوع اليمن على أنها خروقات حوثية وعفاشية، وقد 
تواتر الكذب الذي يمارسونه إلى درجة أنهم يصدقون كذبهم وزيفهم وهم 
يدركون أن إعالمهم أصبح محدود األثر ويتسم بالزيف والتضليل والذي يذهب 
إلى الكذب ظنًا منه أنَّ فيه النجاة لكنه وقع في المهالك وهو يظن أن كذبه الذي 

يمارسه صدق..
ومن حماقات عرب الصحراء أن قاموا بتكليف سفرائهم مع بعض رموز 
االستخبارات العالمية بعقد مؤتمر مواٍز لمؤتمر جنيف2 ويهدف المؤتمر 
إلى الهيمنة على مخرجات مؤتمر جنيف2 األصلي وفرض الوصاية على بنوده، 
وتلك لعمري منتهى الحماقات التي بلغها عرب الصحراء حين يخامرهم الظن 
في القدرة على إعادة الماضي أو التحكم في مسارات الحاضر، وقد تناسوا أن الدم 
اليمني قد جرف كل أشكال الوصاية والهيمنة، وأن المفاوض اليمني الذي ذهب 
إلى جنيف2 ذهب وأمامه الكرامة واالعتزاز بالذات اليمنية، وهو يدرك أن قامته 
 إاّل الكرامة الوطنية 

َ
المرفوعة ال يمكنها االنحناء فقد احترقت األرض ولم تبق

ُه العدوان فقد 
ْ
ل
َ
وال يمكن المزايدة بها أو عليها ولم يعد هناك من شيء لم َيط

خسرنا كل شيء ولكنا في مقابل ذلك كسبنا اليمن في بعديها الحضاري والثقافي، 
فاليقظة الحضارية والثقافية كانت بحاجة إلى تلك الهزة العنيفة وذلك الركام 
حتي تستيقظ وتستعيد وعيها بذاتها وبقيمتها ووجودها ومعناها الحضاري 
والثقافي والوجودي في عالم اليوم الذي يتموج ليفصح عن مرحلة جديدة لن 
تكون أسرة آل سعود حاضرة في تفاعالتها، ذلك أن هذه األسرة تكتب نهايتها 
القذرة على حجار وصخور جبال اليمن وفوق رمالها التي تلتهم مجنزراتهم 
وعرباتهم وآلياتهم وماتزال تشعر بقدرتها على امتصاص كل الضربات قبل 
أن تبدأ في الهجوم المضاد، والهجوم المضاد من طبيعة األفعال واألحداث 
الفيزيائية وهو في قانون الطبيعة من الثوابت وال يمكن القفز على قيمته 
الموضوعية وأثره في المستقبل فالقانون يقول لكل فعل ردة فعل مضادة 
في االتجاه وتساويه في القوة.. وكل األفعال التي يقوم بها آل سعود في اليمن 
منذ مطلع القرن الماضي وحتى تاريخ عدوانهم في مارس عام 2015م بدأت 
الذاكرة تبعثها من مراقدها، وحين تبعث الذاكرة األح��داث فذلك يعني أن 
الطاقة االنفعالية ستكون أكثر بكثير مما يتصوره عرب الصحراء ولن تقف 
عند نقطة توشكا وال عند أسكود وال عند البوارج التي تعصرها األمواج فذلك 
أمر بات اعتياديًا وال يمكن أن يكون معيارًا تقاس بها التطورات التي سوف 
ات الثقافية  ات االجتماعية في المملكة والبناء تشهدها جبهات القتال والبناء

فالزلزال قد بدأ يفصح عن درجته التي سيكون عليها بعد أن اتضحت الكثير من 
الحقائق التي عملت األموال على تغطيتها، ولن يعمل التحالف اإلسالمي لمحاربة 
اإلرهاب على تهدئته أو التخفيف من أثره في مسارات مستقبل آل سعود الذي 
استند وجودهم في شبه جزيرة العرب على استهداف اليمن وتحجيم دورها 
والهيمنة على مساراتها الحضارية والثقافية واالقتصادية وأيضًا فرض الوصاية 
على المسار الثقافي وهو اشتغال بات واضحًا من خالل حركة التعطيل الممنهجة 
للمؤسسة الثقافية الوطنية الرسمية وغير الرسمية، فالمالحظ أنه منذ عام 
1990م وحتى زمن عدوان المملكة على اليمن نشط المثقف السلفي في فتح 
المراكز التعليمية والمساجد وإصدار الكتب واالستفادة من وسائل اإلعالم 
والتقنية الحديثة في حين ظلت المؤسسة الثقافية الرسمية عاجزة عن أي 
نشاط أو اصدار أو مواكبة حركة المجتمع من حولها وظلت وظيفتها وأهدافها 

وهيكلها بدون تفعيل أو نشاط أو تجدد أو تحديث.
لقد حاولت المملكة العربية السعودية أن تمارس غواية المكر في اليمن 
وإن كانت الحظوظ ساعدتها على النجاح في العقود الماضية إاّل أن المؤشرات 
التي يتحدث عنها الواقع اليمني أن ذلك المكر لن يحيق إاّل بأهله وأن اليمن قد 
تجاوزت حاالتها القديمة، وانتفض من بين ركام األحداث عفاش وذو نواس 
وتبابعة حمير.. وغدًا سوف يدرك آل سعود أنهم ال يمكرون إاّل بأنفسهم 

ولكنهم ال يشعرون.

   عبدالرحمن مراد

ما يمكرون إاّل بأنفسهم

أحمد األهدل

على جدار الزمان

زاوية حرة

 فيصل الصوفي

هل تفهمون؟

بحلول نهاية هذا األسبوع، سيدخل العدوان السعودي على 
الشعب اليمني شهره العاشر، وخالل األيام الستة األخيرة ازداد 
العدو شراسة وضاعف دعمه لعمالئه، وكأنه يسابق الزمن، بالرغم 
من أن هذه األيام الستة شهدت مشاورات في سويسرا، ويفترض- 
حسب األمم المتحدة- أن هذه المشاورات قد سبقها وقف"إطالق 
النار"، لكن هذا ما لم يحدث، بل على العكس من ذلك، تصاعدت 
حمى المعتدين، وفتحوا جبهات قتال جديدة، من بينها الغزو 
الخارجي من جهة الغرب اليمني، ولألسف أن العمالء اليمنيين 
يتقدمون الجند الوهابيين السعوديين.. ال ندري ما الذي دفع 
ممثلي القوى الوطنية لالستمرار في مشاورات سويسرا، مادام 
غفل من قبل األمم لمتحدة، 

ُ
أول شروط هذه المشاورات قد أ

ومن قبل العدو السعودي، ومن ممثلي المملوك هادي، فهؤالء 
األخيرون ال حول لهم وال قوة وال قرار في الحقيقة، فاألمر كله بيد 
العدو السعودي وليس بأيديهم، وقد قلنا من بداية العدوان إن 
المفاوضات يجب فرضها بين اليمن والعدو السعودي المعتدي، 
كطرفين دوليين، األول معتدى عليه والثاني ُمْعَتٍد، وال يزال 
الموقف يتحمل مثل هذا الفرض.. ال جدوى من مشاورات أخرى 
بين ممثلي القوى الوطنية اليمنية وعمالء العدو السعودي حول 
سالم ووئ��ام، طالما هؤالء اليمنيون يتشاورون حول قضية أحد 
طرفيها غائب عن المفاوضات، ومستمر في العدوان الذي هو 

أساس القضية موضوع المفاوضات..
أزعم أن المشاورات )اليمنية- اليمنية( في سويسرا قد انتهت 
أمس إلى فشل، ومثل هذه النتيجة كان أمرًا متوقعًا بناًء على تجربة 
جنيف األول��ى، ألن العدو السعودي يود االستمرار في العدوان 
لكي يحقق األهداف التي من أجلها بادر بشن العدوان العسكري 
على الشعب اليمني، وما هذه المشاورات سوى خديعة ومضيعة 
د عملياته العسكرية،  للوقت، والحظوا أن العدو السعودي صعَّ
د العدو  وزاد  في دعم عمالئه طيلة أيام مشاورات سويسرا، وصعَّ
عدوانه الجوي والبري والبحري بعد أن أعلن تشكيل ما يسمى 
التحالف اإلسالمي لمحاربة اإلرهاب، المكون من 35 دولة عربية 

وإسالمية..
 هل اتضحت لنا اإلرادة الحقيقية للعدو السعودي؟ ففي الظاهر 
ل تحالفًا إسالميًا لمحاربة اإلرهاب، لكن لم يحارب اإلرهاب، 

ّ
شك

وال يريد ذلك، بل إنه يدعم التنظيمات اإلرهابية في اليمن، وهي 
اليوم تحارب معه بقوة أعلى من ذي قبل، وقد اتضح اآلن أن 
ل ذلك التحالف اإلسالمي كي يتقوى بدول 

ّ
العدو السعودي شك

هذا التحالف اإلسالمي، ومن ذلك أنه يستقوي بها في عدوانه 
على الشعب اليمني.. فبعد إعالن أمير أمراء العدوان السعودي 
محمد بن سلمان، تشكيل ذلك التحالف اإلسالمي، رأينا االندفاع 
القوي للعدوان السعودي، ورأينا جنودًا مرتزقة سودًا وقمحيين 
وملحيين قتلى أو مقاتلين في صفوف العدو السعودي من كل 
األجناس.. ولعل الجدير بالمالحظة هنا أن المراسلين االعالميين 
اليمنيين يقولون: لقد قتل سودانيون في مأرب، قتل سودانيون 
في حرض، قتل سودانيون في تعز.. إنما ليس كل أولئك سودانيين، 
بل فيهم السنغالي والبنغالي والتشادي والجابوني، وهؤالء هم من 
له أمير العدوان السعودي محمد 

ّ
دول التحالف االسالمي الذي شك

بن سلمان، تحت الفتة محاربة اإلره��اب.. إنه حلف لدعم العدو 
السعودي ليستمر في عدوانه على الشعب اليمني..

 محمد عبده سفيان

رهانكم خاسر

على جدار الزمان كتبت
أجبرني الوقت أن أكتب قصة وطن

أجبرني الوقت أن أرسم خطوات بال عنوان
نعم أيها المتقاتلون على جثة الوطن القتيل..

نعم أيها المتحاورون على خارطة وطن منفي..
نعم أيها الصاعدون إلى حكم وطن.. ال يريد سوى األمان..

لنا منكم كل شيء.. الظالم.. والعطش والموت بال استئذان.. تحمَّ
لنا كان ألجل وطن.. المعقول وغير المعقول.. كل تحمُّ

ليبقى الوطن.. أما اآلن علينا أن نعي ونفهم أن الوطن اليوم..وليس غدًا في 
أمّس الحاجة لنا.. لتكاتفنا.. ال وقت لألحقاد.. ال مجال للسكوت..

الوطن اليوم وكل يوم يضيع من بين أيدينا.. ال وقت للبحث عن األسباب..
 منا يعرف نفسه.. لو اجتمعت الدنيا كلها علينا ونحن صف 

ٌّ
أو المسبب، فكل

واحد.. قلب واحد.. ودرب واحد  لن يستطيعوا أن يتقدموا شبرًا واحدًا أو 
يخترقوا قلب رجل واحد منا..

ان يجبر الحر على ترك األم��ان.. وحمل الخيام.. أن يجبر األصيل على 
السكوت واإلذالل.. هذا ما يحصل وسيحصل إن لم نقف صفًا قويًا في وجه 

عمالء الداخل.. وبائعي األوطان بالخارج..
ولي وطن آليت أال أبيعه..

وأن ال أرى في الدهر غيري له مالكًا..
ابها.. هذا جدار الزمان  تَّ

ُ
فقدت الكلمات أوراقها.. واألقالم الحرة أصابع ك

شاهد على مراحل مرت وستمر بنا بوطننا.. فالحروب مهما طالت تضع 
أوزارها مخلفة آالف الضحايا وماليين الجروح.. مخلفة مواقف تسمو بأصحابها 

ومواقف تهوي بأناسها..
»حذاِر«.. ف�

أنا من بلدة عزلها منسية..
شوارعها بال أسماء..

كل من فيها يعيش بفورة الغضب
سجل برأس الصفحة األولى

أنا ال أكره الناس.. وال أسطو على أحد..
لكن إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي..

فحذاِر حذاِر من جوعي..
ومن غضبي..

عن محمود درويش

التخلص من ثقافة المنتصر

 فائز سالم بن عمرو

بحاح والدجل السياسي
 عبداهلل المغربي


