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  أحمد الزبيري

تسونامي شرعية شعب 
الصمود والتحدي واالنتصار

الطوفان البشري والجمع ال��ذي التحف العاصمة 
صنعاء والذين أتوا من كل فج عميق.. 

زلزال وتوسونامي السبعين الذي عبروا عنه والوفاء 
المنقطع النظير للشعب اليمني وف��ي ري��ادة ذلك 
المؤتمر الشعبي العام للوطن وللقائد الرمز الزعيم 

علي عبدالله صالح..
وذلك للتعبير والتنديد بالعدوان والحصار على مدى 

عام كامل للشعب اليمني..
وا رغم االرهاصات والتهديد من قبل ماكينة  جاء

اعالمهم وفضائياتهم وتهديداتهم المتكررة..
حيث جاءت المرأة والطفل والشيخ والشباب تشكلوا 

في صورة صمود ومستمرون حتى ننتصر..
رين 

ّ
الت��س��أل��وا المسئولين وال المحللين والمنظ

العسكريين "المهلوسين"!!
وال تسألوا العرب والفرس واالمم المتحدة وواشنطن 

وموسكو وجنيف ..
اسألوا هنا..

اسألوا هنا الطوفان البشري..
اسألوا هنا عرفات السبعين..

اسألوا هنا الملتحفين بالصبر والصامدين في وجه 
العدوان والحصار على مدى عام كامل...

اس��أل��وا هنا الشعب ك��ل الشعب ال��ف��ق��راء المرضى 
الفالحين النساء االطفال الكهول..

ل بعد كل هذه السنوات وشهور  نعم.. ما زلت أتساء
الحرب 'أين أضع حبك اليوم؟

أفي خانة العظماء؟
أم في خانة االثرياء ؟

قت ذل��ك بكل 
ُ
حقًا حتى موسوعة غينس فقد ف

جدارة..
النه عندما تتحول ثروات الشخص إلى أرقام قياسية 

..
ال تحضر فيها وتزيد ااّل لغة االصفار المليونية 
وحينها تكون عائدات هذه الثروة والرصيد في تزايد 

يوميًا..

حيث يغدو الحب والتعايش هو السمة االساسية 
والتعاضد هي القوة الصلبة فيه النه متوحد االركان 

والزوايا..
بكل فخر انه حب الشعب حب الوطن حب الزعيم 

حب المؤتمر الشعبي العام
بالروح بالدم نفديك يايمن

بالروح بالدم نفديك ياصنعاء نفديك ياعدن..
احتشد الماليين من كل محافظات الجمهورية 
بدعوة من زعيم حزبهم فهبوا من كل حدٍب وصوب 

حتى كأنه يوم عرفة..
واحسب ان عرفات السبعين اكبر ثروة نفاخر بها 

كشعب وكحزب بقيادة الزعيم صالح..
كيف ال وكلهم هنا..

كلهم من أقاصي حوف حتى تهامة..
اليمن كلها هنا..

حضرموت حضرت وهي حاضرة اليمن األصيلة..
ال تعرف الغياب..

وتعز عززت بمجيئها حضورنا واليوجد مكان في 
اليمن التوجد فيه تعز..

أما ذمار فقد تذمرت وثارت ضد الظلم والعدوان 
ها إلى جبهات الشرف.. فأرسلت أبناء

وها هي اليوم ترسلهم إلى مهرجان العزة..
وإب األبية أبت وأقسمت إال أن تكون السباقة..
كماهي السباقة دومًا إلى كل مواقع البطولة..

تها أحزاننا وهمومنا..
ّ
وهاهي المحويت تمحو بطل

أطلت تحمل بين يديها أكاليل الوفاء للوطن وللقائد 
الذي لم يخذلها يومًا..

وريمة رامت المجد فأقبلت تجسده قواًل وفعاًل.. 
كيف ال وهي االبنة البارة لوطن اسمه اليمن..

هاهي الحديدة تحدد مسارها
الحر األبي ..

سارعت للمشاركة والحضور بكل طيبتها وأصالتها..
وهاهي صعدة التي صعدت في أعيننا أكثر حين أتت 

رغم جراحها الغائرة..

ومن لحج جحافل الوطنيين تأتي تباعًا..
لتشارك الوطن صموده
وصلت قوافل الحسيني

لتهدي فلها وعبقها ليمن المجد وللزعيم الرمز 
وللوطن ارضًا وإنسانًا

والجوف جفاها الكثيرون لكنها لم تجاِف أحدًا
هاهي تقول لكم أنا هنا

ال أغيب عن محطات تاريخ وطني اليمن..
أما حجة حاجُتنا وُحّجتنا

وقلعتنا الشامخة..
فقد أتت من عنفوان التاريخ لتعانق أم المدائن..

وهاهي الضالع
تضطلع بمسئولياتها الوطنية وتحضر لتخرس 

األدعياء والمرجفين..
وهاهي شبوة تشب النار في صدور الخونة وتقول 

لهم أنا جزء من اليمن ولن اتخلى عن وطنيتي..
أم��ا أبين فبانت أصالتها اليوم وبينت أنها األكثر 
وطنية ..حضرت ببحرها ووديانها فمرحى بأبين 

وأهلها..
أهاًل بأهل  المهرة.

 ويالكم من مهرة في صنع المواقف المشرفة وفي 
نصرة الوطن الذي تعشقونه..

وهاهي عدن بمعدنها األصيل ورجالها األوفياء 
عدن الحضارة

عدن التي يعرفها كل سكان العالم..
تقول انا هنا استراتيجية المواقف قبل استراتيجية 

الموقع..
أما صنعاء

فماذا أحدث عن صنعاء ياأبتي؟
 إن بدت غنت لها الشهُب..

ٌ
  مليحة

غِضبت لهُب..
ُ
 دمعها إن أ

ٌ
عصّية

 خانها الُعجمان والعرُب..
ٌ
وفية

هادي الذي لم يستطع توفير األمن حتى لقصر المعاشيق بعدن ال يستغرب 
منه كمعتوه أن يصرح باستعادة هيبة الدولة والدليل على ذلك تعرض منزله 

بعدن للنهب.
الخروج الجماهيري في العاصمة صنعاء بذكرى انتهاء العام األول للعدوان 
غير مسبوق في تاريخ اليمن وهذا الخروج المالييني أذهل وأخ��رس هذا 

العالم في آن واحد. 
فهذه هي أقوى شرعية للشارع قدمها الشعب اليمني للعالم الذي أسماه 
شرعية الشارع في العام 2011م وبالتالي فالشعب اليمني وضع هذا العالم 
الذي يختزل في مسمى المجتمع الدولي ويقدم من خالل ما يعرف بالشرعية 

الدولية في أصعب زاوية وبمنطقه ومعاييره.
بالمناسبة فما تسمى القوى الكبرى أو التوافق الدولي سار إلى توافق امريكي 
روسي تحديدًا على فرض هدنة في اليمن مع انتهاء العام األول لعدوان 
التحالف كهدنة تفرض على كل األطراف الداخلية والخارجية موازية وشبيهة 

كما جرى في سوريا. 
النظام السعودي كان أول من أبلغ بهذا التوافق الذي هو بمستوى قرار دولي 
ملزم ومن قبل واشنطن، والنظام السعودي مارس كل ضغوط الترغيب 
واالستجداء لدى واشنطن لتأجيل هذه الهدنة حتى 18 الشهر الجاري وحتى 

يتمكن من تحقيق إنجاز في واقع اليمن قبل الوصول لهذه الهدنة.

ومن أجل ذلك فالنظام السعودي حرك ما أسماها الوساطة القبلية إلجراء 
ذلك الحوار مع أنصار الله ليمارس التهدئة الحدودية فيما يراها نقاط ضعفه 
ويزحف حدوديًا من مكمن أو نقاط قوته وحيث ميدي والشريط الساحلي هو 
ما بمقدوره تحقيق أسهل إنجاز فيه قبل الهدنة التي هو من حدد موعدها.

أنا وغيري كنا نرى أن صمود "ميدي" يستحيل كصحراء  ومنطقة مكشوفة 
 كيف 

ً
للطيران والبحر من طرف ال يملك غير السالح الفردي وال ندري حقيقة

جاءت هذه المعجزة وكيف تحقق المستحيل في ميدي وذلك كان مستبعدًا 
من العدو الذي مارس في خمسه أيام قرابة عشرة زحوفات فاشلة وكانت 

النتيجة هزيمة مخزية ومدوية بميدي.
هذا الفشل المخزي بميدي جعله ينكر أي عالقة له بالزحف عليها وأن من 
يزحف هو جيش هادي واإلخوان فالغطاء الجوي والسالح البحري الذي شارك 
في معارك ميدي هو لدول التحالف غير السعودية التي ال عالقة لها بذلك 

المن قريب وال من بعيد. 
األهم من هذه التخريجات البليدة البلهاء كذكر النظام السعودي هدنة 
ألزم بها والتزم وهو من اختار وحدد موعدها في العاشر من الشهر الحالي. 

بعد هذا الفشل ومنذ مساء الجمعة الماضية سار النظام السعودي في 
استنفار مسارين للتعامل مع هذه الهدنة. 

االول : التحرك إلى واشنطن وعواصم ودول التأثير إلقناعها بتأجيل جديد 

حتى نهاية الشهر الحالي
الثاني : الضغط على المندوب األممي ولد الشيخ بتغيير فكرة الهدنة جذريا 
بحيث تكون الهدنة التي تجئ من هذه الفكرة ناسفة للهدنة أو " الالهدنة" 
حيث إن على ولد الشيخ تبني إصدار إعالن هدنة من األمم المتحدة يوجه 
لألطراف اليمنية فقط ويدعوها لحوار الكويت فيكون حوارًا تحت حرب 
العدوان السعودي كما جنيف 1وجنيف2، والسعودية لم تعد طرفًا في 

الهدنة أو حتى ملتزمة بحيث ال يوجه لها حتى اتهامات خرقها. 
في تقديري أن ولد الشيخ يتعامل بتجاوب مع ما يريد النظام السعودي 
ولكنه وألول مرة في قلق من كون الموقف الدولي استبقه إلى توافق على هذه 
الهدنة بشكل ومشمول آخر، هذا ماقد يصعب مهمته بتغيير فكرة"الهدنة" 
إال إذا نجح النظام السعودي في إقناع أمريكا وروسيا تحديدًا بالبديل الذي 
تريده ليأتي كمقترح من المبعوث األممي ولد الشيخ في حالة انتزاع النظام 

السعودي موافقة مسبقة على ذلك. 
اعتقد أن الواقع والوقائع في اليمن والحشد الشعبي غير المسبوق في 
العاصمة كشرعية واقع وشرعية شارع بات أقوى من الشرعية الدولية ويؤهل 
المؤتمر وأنصار ألله لرفض حوار في ظل استمرار العدوان أو الحرب من قبل 
النظام السعودي وتحالفه، ومع ذلك فالصواب هو مايسير فيه الطرفان كقرار 

ة أو استقراء. سياسي وليس اجتهادًا مثاليًا خاليًا من أي قراء

ي�����ا رب ي�����ا ع����ال����م ب������أح������وال ال����ع����رب
ه�����ون ع���ل���ي ق��ل��ب��ي ال���ه���م���وم واالك���ت���ئ���اب 

دم ال����ع����رب ي��س��ف��ك وأم����ري����ك����ا ال��س��ب��ب
ف���رض���ت ع��ل��ى ش��ع��ب ال��ي��م��ن أق���س���ى ع��ق��اب 

ف����رض����ت ع���ق���وب���ت���ه���ا ع���ل���ى ك���م���ن ش��ن��ب 
ه���ام���ات ف���ي ال���ت���اري���خ ت��ت��ح��دى ال��ص��ع��اب 

ق���ال���وا ال��زع��ي��م ي���رح���ل س���ري���ع ي���ا للعجب 
وأغ���ض���ب���وا ش��ع��ب ال��ي��م��ن ش���اي���ب وش���اب 

زع��ي��م��ن��ا ال����م����غ����وار ش���ام���خ ف����ي ال��ن��س��ب
ح���ك���ي���م ي���م���ان���ي أع���ت���ل���ى ش����أن����ه وط����اب 

وق�����ف أم������ام ك����ل ال���ع���واص���ف م����ا اض���ط���رب
م���ع ال���م���واط���ن ف���ي ال���وط���ن دون اض���ط���راب 

ل���ب���ي���ك ل���ب���ي���ك ي����ا زع����ي����م م���ج���د ال���ع���رب 
أوام�����������رك ي�����ا ق����ائ����د ال������وح������دة م���ج���اب 

ل��ل��م��ؤت��م��ر وال���ش���ع���ب وال���ج���ي���ش أن�����ت أب
وح����ص����ن واق�������ي ل���ل���ي���م���ن ف�������ارس م���ه���اب 

ف��ال��م��ؤت��م��ر إل�����ى س���اح���ة ال��س��ب��ع��ي��ن ه��ب
راك�����ب ع��ل��ى ظ��ه��ر ال���ج���واد ش���اي���ب وش���اب 

ت��ص��رخ ب��وج��ه أع�����داء ال��ي��م��ن ص��رخ��ة غضب
ع���دوان���ك���م وح���ش���ي ط�����وال ع����ام ي���ا ك��اب 

ل��ل��ش��ع��ب ك���ام���ل ي���ال���زع���ي���م أن�����ت األح����ب
ل���و ق��ل��ت خ���وض���وا ال��ب��ح��ر خ��ل��ف��ي الس��ت��ج��اب 

ف���ال���م���ؤت���م���ر ح������زب األص�����ال�����ة واألدب
وال���خ���ي���ل ش���ع���اره م��ع��ت��ل��ي م��ث��ل ال��ش��ه��اب 

ف���ال���م���ج���د وال�����ع�����زة ل���م���ن م���ن���ا ان��ت��س��ب
ل���ل���م���ؤت���م���ر ح������زب األص�����ال�����ة ان���ت���س���اب 

أح����س����ن ي���م���ن���ا األخ����ت����ي����ار ي�����وم ان��ت��خ��ب
ألع�����ض�����اءه ع���ب���ر ال���ص���ن���ادي���ق ان���ت���خ���اب 

ص����م����ود أع����ض����اء ال���م���ؤت���م���ر ل�����آن ض���رب
أروع م���واق���ف ف���ي ال��ص��م��ود واق�����ف س��ن��اب 

ألب��ط��ال��ن��ا أع���ض���اء ال��م��ؤت��م��ر ش��ع��ب��ي ج��رب
ف��ي ال��س��ل��م أو ف��ي ال��ح��رب ه��م ع��ي��ن ال��ص��واب 

ق���د ح��ق��ق��وا ف���ي ال��ت��ن��م��ي��ة أع���ل���ى ال��ن��س��ب
وف����ي ال��ب��ن��اء واالق���ت���ص���اد م��ح��س��وب ح��س��اب 

وش���ي���خ���ن���ا ال�����زوك�����ا أم����ي����ن ص����اف����ي ذه���ب
ع���ال���ج ب��ح��ك��م��ة ال���خ���ل���ل وأوف�������ى ال��ن��ص��اب 

ف���م���ن ل���ح���زب ال���م���ؤت���م���ر خ�����ان وان��س��ح��ب
ف����ي ك����ل م��س��ت��ن��ق��ع س���ق���ط م���ث���ل ال���ذب���اب 

ف���ي���ا ش��ع��ب��ن��ا أف���ص���ح وال ت��خ��ش��ى ال��ع��ت��ب 
وال���ق���ي ع��ل��ى م���ن خ��ان��ن��ا ال���ل���وم وال��ع��ت��اب 

م���ن ي����وم ت���ول���ى ال��ش��ع��ب م��ح��ل��وق ال��ش��ن��ب
أص���ب���ح ي��م��ن��ا ف����ي ث���اث���ة أع�������وام خ����راب 

م�����ا ه�����و ي����م����ان����ي أص�������ل م�����ن أٍم وأب 
ه����و م����ن ب���ق���اي���ا االح�����ت�����ال واالن�����ت�����داب 

ال ق����رن ش��ي��ط��ان ال��خ��ل��ي��ج س��ل��م��ان ه��رب 
م��ت��ل��ب��س ال���ش���رش���ف وب����رق����ع وال���ن���ق���اب 

الق���م���ة ال���ش���ي���ط���ان ب���ش���رم ال���ش���ي���خ ذه���ب
ج������راه س���ل���م���ان م��ث��ل��م��ا ال���ن���اق���ة س����راب 

وال���ق���ى ب���ي���ان م��ك��ت��وب ك��م��ا س��ل��م��ان كتب
م���ا زاد وان���ق���ص ح���رف واح����د ف���ي ال��خ��ط��اب 

ب���ض���رب���ن���ا ب����ال����ط����ائ����رات ق�������دم ط��ل��ب
وال���خ���ائ���ن���ي���ن ال����ك����ل ل���ب���ى واس���ت���ج���اب 

ب���ع���اص���ف���ة ال�����ح�����زم س���ل���م���ان اص��ط��ل��ب
خ������ال ع����ام����ًا ب���ال���ج���ن���ون أص����ب����ح م��ص��اب 

م����ا ب���ات���ح���رك���ن���ا ال����ع����واص����ف ذي ت��ه��ب
ن��ح��ن ال����رواس����ي ال��ش��ام��خ��ة ف����وق ال��س��ح��اب 

س���ل���م���ان ب�����أم�����وال ط���ائ���ل���ة ق����د اك��ت��س��ب
ال���غ���رب وإس���رائ���ي���ل وال��س��ي��س��ي اك��ت��س��اب 

م����ج����رم م���ن���اف���ق ك���ال���ول���ي���د وأب�������و ل��ه��ب
ف���ال���وي���ل ل����ه م����ن رب����ن����ا ي������وم ال���ح���س���اب 

أم�����ا ال���ع���س���ي���ري ال����ق����رد ك������ذاب ال���ع���رب
دج�������ال ك�������ذاب ف�����ي س�����ؤال�����ه وال�����ج�����واب 

م���س���ي���ل���م���ة ال������ك������ذاب ج�������ده ال ع��ج��ب 
ي��ط��ل��ع ف����ي ال���ش���اش���ة وي���ن���ع���ق ك���ال���غ���راب 

ق����ام����وا ب��ق��ص��ف ال����ج����ار ب���ن���ي���ران ال��ل��ه��ب
ج������وًا وب����ح����رًا ي����ا ح����ج����اب ال����ل����ه ح��ج��اب 

وب����اس����م ش���رع���ي���ة ع���م���ي���ل خ����ائ����ن ه���رب
ت���ق���ص���ف م����دن����ا وال����ع����واص����م وال���ت���ب���اب 

ف����ا ع���ج���ب ه����م رأس اإلره��������اب وال���ذن���ب 
ف��ت��ح��و ل����إره����اب ف����ي وط���ن���ا ال���ف���ي���ن ب���اب 

ال ع���ه���د ي����رع����وا ال م���واث���ي���ق ال  ص��ح��ب
م���خ���ال���ف���ي���ن ك�����ل ال����ش����رائ����ع وال���ك���ت���اب 

ش���ع���ب ال���ي���م���ن م��ن��ب��ع ح����ض����ارات ال���ع���رب
وم����ق����ب����رة ك�����ل ال������غ������زاة دوم��������ًا م���ه���اب 

ف��م��س��ت��ح��ي��ل ن���س���م���ح ل���ش���ل���ة أو ن��خ��ب
ت���ح���ك���م ي���م���ن���ا ال����ح����ر ب����ق����وة واغ���ت���ص���اب 

م��ت��م��س��ك��ي��ن ب���ال���ل���ه ف�����ي ك�����ل ال��ح��ق��ب 
ف����ل����ن ن����ط����أط����ئ ل���ل���م���اع���ي���ن ال����رق����اب 

م����ا ب���ان���خ���اف ج���م���ع ال��������دول أو ن��رت��ع��ب
ف���أه���ل ال��ي��م��ن ل��ل��م��وت م���ا ت��ح��س��ب ح��س��اب 

ن���ف���دي ال��ي��م��ن ب����ال����دوم م��ل��ع��ون م���ن ك��ذب
ن���ح���ن ج����ن����ودك ي����ا ي���م���ن ش���اي���ب وش����اب 

ن���ق���س���م ب���ط���ه وال����ح����وام����ي����م واق����ت����رب 
إن ال���ي���م���ن واق������ف ف����ي ال���م���رص���اد س��ن��اب 

ف���ال���وي���ل ك���ل ال���وي���ل ل��م��ن خ���ط���وة اق��ت��رب 
م����ن أرض����ن����ا ب���ان���دف���ن���ه ت���ح���ت ال���ش���ع���اب 

ن���ح���ن ج���ن���ود ال����ح����رب وأب�����ط�����ال ال���ع���رب 
أس�����ود ف���ي ال���غ���اب���ات م���ا ت��خ��ش��ى ال���ذئ���اب 

وال�����ل�����ه ل�����و ي�����وص�����ل ح����ف����ان����ا ل���ل���رك���ب 
م�����ا ن���ع���ل���ن اس����ت����س����ام ك�����ا وان���س���ح���اب 

ي���ل���ع���ن أب������و م�����ن ب������اع ن���ف���س���ه أو ه���رب 
ب��أرخ��ص ث��م��ن وأخ��ت��ار يعيش م��ث��ل ال���دواب 

وال����ل����ه ل����و ي��ب��ن��ي ال���خ���ل���ي���ج ب��ي��ت��ي ذه���ب 
م���اب���ي���ع م����ن أرض ال���ي���م���ن ذرة رم����ال 

ل�����و ي���ض���رب���ون���ا ب����ال����ن����ي����ازك وال���ش���ه���ب
م�����ا ن����رت����ع����ب ك�����ا وال م���ن���ه���م ن���ه���اب 

وال���خ���ت���م ص���ل���ى ال���ل���ه ع���ل���ى خ���ي���ر ال���ع���رب
ب����اب  ك������ل  م����ف����ت����اح  واآلل  م����ح����م����د 

لبيك لبيك يا زعيم المجد
شعر / سميح��ة مبخ�وت ال��ح������داد

 مطهر االشموري

النظام السعودي في خفايا وخلفية هدنة الكويت

> تسونامي الطوفان البشري اليماني المالييني الذي 
شهدته العاصمة صنعاء والتي مألت حشود سيله الهادر 
ميدان السبعين وكافة شوارعها وساحاتها مشكاًل امتدادًا 
ال ينقطع مع كل الطرق المؤدية الى مدينة سام عاصمة 
الشعب اليمني السياسية وحاضرته األزلية ورمز صموده 
انتصارات أسفار ماضيه التليد وتاريخه القديم والحديث 
ضد المعتدين والغزاة والمستعمرين ألرضه المباركة التي 
كانت وستبقى بجبالها وسهولها وصحاريها وسواحلها 

األرض التي تبتلعهم ليطلقوا عليها مقبرة الغزاة.
هذه المعاني والمضامين بكامل دالالتها وأبعادها جسدها 
أبناء شعبنا العظيم والعريق في مواجهته وتصديه الملحمي 
االسطوري لعدوان تحالف آل سعود الحاقد الباغي طوال 
عام وال��ذي لم يشهد التاريخ مثياًل لبربريته ووحشيته 
في قتل اليمنيين وتدمير وطنهم من الجو والبر والبحر 
مستخدمًا أق��وى وأح��دث وسائل الموت واإلب���ادة بما في 
ذلك األسلحة المحرمة دوليًا في ظل حصار جائر وظالم 
ليبقى المظهر األسوأ في هذه الحرب العدوانية االجرامية 
على اليمن الصمت العالمي والتواطؤ الدولي التي عكست 
طغيان المال السعودي ومصالح القوى الكبرى على الشرائع 
السماوية والتشريعات والقوانين الدولية وعلى جميع 
المبادئ والقيم األخالقية  الحضارية اإلنسانية التي لطالما 
أدع��اه��ا الغرب ونصب نفسه الحامي وال��ح��ارس المدافع 
عنها وفي المقدمة الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا 
وفرنسا ودول أوروبية أخرى وجدت في سفك دماء أطفال 
ونساء وشيوخ اليمن استثمار مربح لتشغيل مجمعاتها 
الصناعية الحربية واختبار أسلحتها الفتاكة في إب��ادة 
اليمنيين المدنيين األبرياء معتقدة أن الحرب العدوانية 
عف.. وبنيته العسكرية واالجتماعية 

َ
قر وأض

َ
على شعب أف

مفككة وأحزابه وقواه السياسية قد تم شراء غالبية قيادتها 
-على اختالف مستوياتها في الداخل والخارج -قد تحولت 
الى عمالء ومرتزقة للنظام السعودي، وبالتالي هذه الحرب 
العدوانية ستكون سريعة في تحقيق األهداف التي شنت 
من أجلها وأية تبعيات لجرائم اإلبادة سوف تحملها األسرة 
السعودية واألنظمة اإلقليمية و»العربية« المتحالفة معها 
سوف يلقي عليها التبعات القانونية واألخالقية إضافة الى 
توقع أن نتائج العدوان ستأخذ اليمن الى مسارات أحداث 
فيها يصبح كل هذا تفاصيل أمام الحرب والصراع المناطقي 
والطائفي والمذهبي في توجهات تقسيم اليمن الى كيانات 
لدويالت متناحرة.. منساق النظام السعودي االجرامي 
اإلره��اب��ي االس��ت��ب��دادي المتخلف وراء ق��ي��ادات سياسية 
متقوقعة في شرانق جماعتها منتفخة بذات استعالئية 
ات ال��ى هويات ما قبل الوطن وال��دول��ة وتتعامل  االنتماء
بنزعة فوقية مع الشعب بصفة عامة ومع أبنائه الذين 
يدعون الزعامة االجتماعية عليهم بصفة خاصة أو قيادات 
انتهازية مغلفة بالقومية والوطنية واليسارية والمدنية 
والليبرالية والحداثة لخداع البسطاء وتضليالتهم.. هؤالء 
جميعهم صدقوا أنفسهم واعتقدوا أنهم قادرين على 
الكذب والتضليل حتى النهاية، غير مدركين أن الشعب 
اليمني متقدم بذكائه ووعيه الحضاري العفوي حذر منهم 
حتى كشفوا أنفسهم أنهم خونة وعمالء مرتزقة أغبياء أمام 
شعب حضاري عريق وعظيم لديه من الخبرة والتجربة 
والقيم المتراكمة التي مكنته من التقريب بين الخير والشر 
الحق.. الباطل الوفاء والخيانة.. العدل والظلم االستقرار 

والفوضى التي مكنته وتمكنه اليوم من قهر المستحيل.
وهذا المعنى عبر عنه اليمانيون بخروجهم الى ميدان 
السبعين وش���وارع وس��اح��ات العاصمة يحتلفون بمرور 
عام على صمودهم وتصديهم وتحديهم  وانتصارهم 
على هذا العدوان الغادر والغاشم واسقاط كل رهاناته.. 
بحشودهم الجماهيرية االعصارية ملتهمة لكل مفاعيل 
عاصفته وزوابع مرتزقة األسرة السعودية الفاجرة الحاقدة 
ليتضح للقوى الدولية وخاصة تلك التي شاركت في العدوان 
وساندته أو تواطأت معه التي وقفت مذهولة أمام شعب ال 
يقهر وال يهزم يمتلك إرادة النصر المستمدة من إيمانه 
وعدالة قضيته وحقه في الوجود والحياة بعزة وكرامة على 
أرض وطنه الموحد الديمقراطي حرًا مستقاًل يصنع حاضره 
ومستقبله اآلمن المستقر المزدهر بنفسه.. خرج الشعب 
بكل فئاته وشرائحه ومكوناته االجتماعية السياسية 
الواقفة ضد العدوان في يوم مرور عام على ليقول للعالم 
أجمع انه هو الشرعية الشعبية الحقيقية وما عداه وهم 
وسراب.. انه التسونامي والزلزال الذي سيسحق أعداء اليمن 
ومرتزقتهم ويقذفهم الى مزابل التاريخ ومستنقعاته 

اآلسنة العفنة.

 د.محمد الشدادي

عرفات السبعين

> اليمن مساحة من األرض خصها الله عز وجل بالموقع الجغرافي المهم 
والمتميز ألنها واقعة على طريق التجارة العالمية، ويزيد من أهميتها  
سيطرتها على مضيق باب المندب الذي يعتبر البوابة الجنوبية لليمن بوجه 
خاص وللوطن العربي بوجه عام، مما مكن اليمنيين من القيام بدور الوسيط 
التجاري على مر التاريخ.. ومثل هذه الخصوصيات دفعت بدول عدة الى أن 
تتنافس على احتالل اليمن والسيطرة العسكرية والسياسية عليه، كما كان 
 من الفرس والروم حتى أفشل اليمنيون 

ٍّ
ذلك التنافس في التاريخ القديم بين كل

تلك المؤامرات وهزموا الرومان في اليمن عام 24ق.م.. ودحرهم لحملة اليوس 
جالوس دليل على المقاومة الباسلة والشجاعة من قبل أبناء اليمن، وبعد فشل 
الرومان في احتالل أراضينا كي يسيطروا على أهم موانئ  التجارة العالمية قاموا 
 بالفرس وحتى ال 

ً
بدفع وتشجيع األحباش للسيطرة على بالدنا وذلك عداوة

يسبقهم الفرس الى اليمن ويقوموا هم بالتمركز على موارد التجارة العالمية.. 
تزايد هذا التنافس بين القوى األجنبية في بداية التاريخ الحديث، وكان هذا 
التنافس على أشده بين فرنسا وبريطانيا وأكثر ما يثبت ذلك هو حدوث معركة 
أبوقير بين هاتين الدولتين األوروبيتين في وسط مضيق باب المندب فوق 
أرض جزيرة ميون وعرفت هذه المعركة باسم معركة أبوقير عام 1799م، 
حيث تتمكن بريطانيا منذ ذلك العام من التربص بالموانئ اليمنية حتى تأتي 
لها الفرصة عام 1839م عندما تتمكن من احتالل ميناء عدن، وبهذا نجحت 
بريطانيا في احتالل المنطقة التي تسميها بالترانزيت، وهذه الكلمة تعني 
لبريطانيا الكثير، حيث إن عدن مطلة على البحر العربي مرتبطة مع المحيط 
الهندي وجنوب شرق آسيا، وهي قريبة من البحر األحمر الذي يربطها مع دول 
شرق أفريقيا، ناهيك عن المناخ الذي تمتاز به اليمن، وكذلك عدن مما حقق 
لبريطانيا زراعة القطن.. وفي هذه اآلونة تنافست ايضًا فرنسا ودول أوروبية 
على تصدير البن من الموانئ اليمنية، يتزامن مع هذه األح��داث السيطرة 
العثمانية على مناطق أراضينا وصواًل الى صنعاء وكل ذلك تهافت وتسابق من 
هذه القوة األجنبية على الموقع الجغرافي لليمن والموارد االقتصادية والذي كان 
أهمها البن اليمني، ورغم هذه األحداث كان اليمنيون يسطرون أروع المالحم 
البطولية ردعًا لالحتالل والسيطرة على أراضيهم وكل هذه األحداث أثبتت 
أهمية الموقع الجغرافي المهم  لليمن وعراقة التاريخ اليمني الذي تؤكده اآلثار 

الموجودة في كل وطننا الغالي، كما يؤكد الكثير من المؤرخين عراقة حضارة 
وتاريخ اليمن.

 واليوم نحن نعيش هذه األطماع من القوى األجنبية والتي أخفت نفسها خلف 
شعار التحالف العربي في حين أن ما يدور فوق أراضينا هو قتل وسفك وتدمير 
حضارة عندما يقوم األمريكان والصهاينة بتدمير اآلثار وكافة البنى التحتية.. 
صهاينة العالم يقومون بتدمير اليمن منذ من عام تم فيه تدمير البشر والحجر 
على يد جهال آل سعود الذين يخدمون مصالح الصهيونية العالمية بدليل أن 
وطننا الغالي يدمر بالطائرات األمريكية واالسرائيلية تحالفًا مع آل سعود.. هذا 
الظهور السياسي المتشرنق الذي ُحسب ظهوره األول عام 1744م متخذين 
من الحركة الوهابية شعارًا دينيًا لهم كي يتوسعوا في شبه الجزيرة العربية 
ثم تكون بداية ظهورهم الثاني عام 1922م بمساعدة بريطانيا لعبدالعزيز 
بن سعود أن يتوسع في المنطقة خدمة لمصالحها هي واسرائيل، وهؤالء 
المتشرنقون في التاريخ اليوم يتطاولون على حضارة ضاربة جذورها في أعماق 
التاريخ منذ آالف السنين.. وبعد ممارسة القتل الوحشي والبربري ضد شعب 
الحضارة واآلثار على مدى أكثر من عام يزعمون إعالن الهدنة ووقف إطالق 
النار في العاشر من ابريل الجاري، ولكننا لطالما سمعنا عن الهدنة التي لم نجِن 
منها اال المزيد من القتل والهدم وإحراق االطفال والنساء والشيوخ، وكل ذلك 
بمباركة من مجلس األمن الدولي الذي ال يملك أمام الصهاينة غير اإلدانة، ولكن 
مهما تطاول العدوان في القتل والتشريد والسفك، إال أن صمود أبناء اليمن هو 
أجل وأغلى االنتصارات، بل وما سطره الماليين من اليمنيين في يوم 26 مارس 
في ذكرى العدوان بميدان السبعين هو يوم لم يشهد له التاريخ مثياًل.. بهذا 
االنتصار العظيم،  نقول للعالم: لن ُنهزم بهذه اإلرادة وهذا الصمود، وها هم 
ماليين اليمنيين  من ساحة السبعين علت صيحاتهم للعالم بالروح بالدم نفديك 
هم لله ثم للوطن ولزعيم رمز  يا يمن، وأثبت هؤالء الفرسان والشجعان والء
البطولة والصمود.. لله درك أيها القائد اإلنسان الزعيم الذي خرجت الماليين 

من أجله وألجل الوطن.
أيها العالم المتصهين مهما طال وجار الظلم علينا لن تسمعوا منا غير بالروح 

بالدم نفديك يا يمن..
وصمود العام يؤكد لكم أننا سنصمد عقودًا فداًء للوطن فداًء يا يمن.

 > سلوى المتوكل

اليمنيون صمود على مر التاريخ


