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إن الوحدة في اليمن 
ال تــعــنــي انــتــصــارًا 
ألبناء الشعب اليمني 
الشقيق فقط لكنها 
ــتــصــار لــكــل ابــنــاء  ان
ـــة وبـــدايـــة  ـــعـــروب ال
صحيحة الستعادة 
ــن الــعــربــي  ــضــام ــت ال
ـــوحـــدة العربية  وال
الشاملة، وباسم كل 
ابناء المغرب أبــارك 
ــي اليمن  لــألشــقــاء ف
هذا المنجز العظيم

الملك الراحل الحسن الثاني
المغرب

الربيع والثورات الملونة
> وكما هو رجل المواقف فقد آثر الرئيس الفذ علي عبدالله 
صالح  تسليم السلطة حقنًا لدماء اليمنيين رغم الشرعية 
التي يمتلكها والسالح والجيش واألمــن، ومقومات الدفاع.. 
لكن الربيع «العبري» سرعان ما انكشف وتــبــددت خيوط 
اللعبة الداخلية- الخارجية التي نفذ فصولها «كومبارس» 
فنادق الرياض هادي وشلة الطامحين إلى «الكرسي أو الموت» 
والعمالت المدنسة فكانت المعادلة «للمهلكة» ومرتزقتها 
من الداخل والخارج تسعى وبكل وقاحة إلى تدمير كل منجز 
شيد خالل العقود الماضية، فالشعب اليمني يمتلك رصيدًا 
حضاريًا ألكثر من عشرة آالف عام، لكن انعكست اآلية واصبح 
المال البديل عن كل القيم اإلنسانية واصبحت اسرائىل شقيقة 
ومقاومة والشعب اليمني ارهابيًا في نظرهم، ووقفت الجامعة 
«العبرية» مباركة للعدوان غير المبرر على اليمن، ووقفت 
األمم المتحدة أمام الجنون والطيش السعودي ومرتزقته تراوغ 
وتراوح «بخطوة إلى األمام وخطوتين إلى الخلف» في جنيف 
١ و٢ ومشاورات الكويت التي اصبحت مناورة في ظل العولمة 
ة السعودية  ومشروع الشرق األوسط الجديد فظهر من العباء
ــذي حشدهم مــع كومبارس  األقـــزام و«البنكوت العفن» ال
اإلعالم المتسعود الفاشل بحجة «الشرعية» الميتة الغرض.. 
«الشرعنة» لتدمير اليمن اإلنسان والحضارة في ظل «العولمة 
ومشروع الشرق األوسط الجديد والفوضى الخالقة» وتعود 

حليمة إلى عادتها القديمة..
«الشرعية» المنتهية  ولضرب اليمن حتى تعود ما تسمى بـ

منذ عامين إلى احضان العروبة؟!!
ومحاولة تسوية اليمن باألرض من اجل ذلك بشروط تعجيزية 
والمعادلة المضحكة في الطرف المقاوم اآلخر محاولة تسوية 

األرض السورية المقاومة باألرض إذا لم يرحل األسد من سوريا 
وهو الشرعي.. ومحاولة تسوية اليمن باألرض إذا لم يعد الفار 

هادي وحكومة فنادق الرياض!!
وانبطح بعض القوميين واالخوان المتفرخين من جالبيب 
السعودية «داعش والقاعدة» التي حشرت انفها في كل دول 
الربيع «العبري» بخطة قديمة استخدمت في المنطقة لكيفية 
تنفيذ مؤامرة «الثورات» الملونة في بعض الدول االشتراكية 
والدول المقاومة.. فانكشف المستور للعالم ومن تحت الطاولة 
ظهرت إلى السطح المؤامرة واصبح الكيان االسرائىلي هو حليف 
قرن الشيطان الذي وصل إلى مائة عام وصار قاب قوسين أو 

ادنى من االنكسار..؟!
ولو عدنا بالذاكرة إلى الوراء لنجد سيناريو التقسيم والتمزيق 
للدول هو نفسه الذي تعرضت اليمن للمؤامرة والحروب الغرض 
منها نهب الثروات وجعلها «اقاليم» و«كانتونات» ضعيفة 
والمخطط التآمري يرمي إلى المحافظة على قيمة «األخضر» 
األمريكي من االضمحالل والــزوال والبقية تأتي على شعوب 

المنطقة..

عودة للمقارنة!!
في العام ١٩٩٣م ظهرت رائحة عفنة انتقلت من الداخل إلى 
الخارج عبر المماحكات والمناكفات فواصلت السعودية تنفيذ 
أجندتها «الوهابية» بمساندة أبناء جلدتنا لألسف علنا فقد دخل 
السفير السعودي رافعًا العلم بمدرسة الجالية اليمنية في 
«موركاتو» دون استئذان السفير، فثار وكان رده  أديس أبابا بـ
قاسيًا.. ورحم الله عميد السلك الدبلوماسي في أثيوبيا وأمين 
سر تنظيم الضباط األحرار السبتمبري اللواء حسين الغفاري، 
وتطورت األمور،  فكان الملك حسين ملك األردن الراعي للملمة 

الشمل اليمني..
ورغم خطاب البيض الناري رجع مع أعوانه الكومبارس ليس 
إلى اليمن حسب االتفاق وإنما إلى السعودية لجلب «العملة» من 

الباطن، والظاهر أداء العمرة؟!
«كومبارس» ٩٤م  فاالنفصال المبيت والمدفوع األجــر لـ
انكشفت عورة السعودية بإرسالها جنودًا وضباطًا سعوديين 
ذوي بشرات ناعمة وبدالت وعالمات واضحة سعودية وذقون 
مسترسلة وساعات في األيادي اليمنى وظهر الجيش السعودي 
في المكال، وجرت المعارك وكان الرئىس صالح والشعب من 
ورائه يطاردون المرتزقة ودارت حرب ضروس انتصرت فيها 
الوحدة اليمنية التي كانت حلم كل يمني في الشمال والجنوب 
والشرق والغرب، ففر االنفصاليون بعد نهب البنوك واالستيالء 

على ما خف وزنه وغلى ثمنه..
وألن كاتب السطور عمل مع االستاذ القدير محمد هاشم 
الشهاري عام ٨٦م فقد هاتفني ذات مرة بعد عام تحديدًا 
وطلب لقائي بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في لجنة إعداد 
المناهج وهو بالمناسبة أول من وضع المنهج المدرسي في 
«الجمهورية العربية اليمنية»  سبعينيات القرن الماضي.. لـ
آنــذاك وحدثني وكــان معي الزميل محمد أنعم، عن السبب 
الرئيسي العــتــذاره عن عــدم المشاركة في لجنة المناهج، 
وعلى الفور قال: هل أكتب لديكم في «الوحدة» فقلنا نعم قال 
يكفيني صفحة اسبوعية ومن حينها استمر في الكتابة حول 
المناهج وبانتقادات حرف مسار عقول األجيال.. واستمر في 

الكتابة لسنوات حتى وافاه األجل رحمه الله..
اليوم عيد وطني للجمهورية اليمنية نحتفل به كشعب 
ــل األطــيــاف السياسية  وجــيــش ولــجــان شعبية وقــبــائــل وك
الشريفة، والعالم «المادي» يخوض ضد اليمن حربًا ضروسًا 

وهي الحرب الكونية الثالثة بأحدث الطائرات واألسلحة الفتاكة، 
لكن العدوان وّحد اليمنيين فخاضوا ويخوضون الحرب ضد 
«شذاذ اآلفاق» والمنتفعين من الداخل بحجج  المرتزقة والـ
واهية ال يقبلها عقل وال منطق، وكما هي عــادة اليمنيين 
الصامدين فقد سطروا خالل عام ونيف بطوالت اسطورية 

ستدرس في الجامعات..
َيٌد ممدودة للسالم ال لالستسالم، واألخرى ضاغطة على 

َ
ف

الزناد، فاألرض تدافع عن صاحبها إلى جانب الكالشينكوف 
أمام اعتى األسلحة المحرمة دوليًا، والوطن والشعب قد افرز 
في كل الميادين َمْن العمالء وَمْن الوطنيون، وال عزاء للمرتزقة 
والمعتدين وأذنابهم، وعاش اليمن والزعيم.. والقائد والجيش 
واللجان الشعبية والصامدون على األرض من كافة الطوائف 
احــرارًا أبــاة مهما ماطل محاورو فنادق «الــريــاض» وتهربوا 
من الحوار في الكويت الشقيقة مشكورة من الشعب الصامد 
والمرابط، والشكر موصول من كافة أبناء اليمن الواحد إلى 
حكيم العرب السلطان قابوس، سلطان سلطنة عمان.. وتحيا 
الجمهورية اليمنية حرة أبية واحدة في عيدها الوطني ومن 
ة السعودية،  نصر إلى نصر سلمًا أو حربًا للخروج من العباء
فالتاريخ لن يظلم أحدًا، فالشعب والزعيم أبو أحمد والقائد أبو 
جبريل واللجان الشعبية والقبائل الصامدون صمود عيبان ونقم 
والنهدين سيدخلون التاريخ من أوسع أبوابه.. أما من استجلبوا 
العداون فإنهم سيدخلون مزبلة التاريخ ال محالة، ألن الشعب 
قد شب عن الطوق، وتحية لسيد المقاومة اللبنانية حسن نصر 
الله وللمفكر العربي الراحل هيكل والعروبي المفكر الصادق 
إبراهيم عيسى والمفكر يوسف الحسيني وللقلم النابض 

بالعروبة صاحب القضية عبدالباري عطوان..
وكل عام والشعب اليمني في تقدم وازدهار

مــنــذ أن وطـــأت قــدمــاه أرض الجنوب 
، عمل االستعمار 

ً
اليمني، غازيًا ومحتال

البريطاني على فصل الجنوب عن الشمال 
وعمل على رسم الحدود الشطرية بين 

اليمنيين على أساس شمال وجنوب.
ومنع أي تواصل أو تقارب بين الشطرين، 
ولكي يكرس وجوده ونفوذه االستعماري 
القوي على أرض الجنوب وتحكمه على 
حركة المالحة البحرية والتجارة الدولية 
انطالقًا من مدينة عــدن، انتهج سياسة 
«فّرق تسد»، وعمل على تغذية النزعات 
ــمــنــاطــقــيــة والــنــزعــات  ــعــنــصــريــة وال ال

االستقاللية للسلطنات.
فــدعــم هـــذه السلطنات وجــعــل لكل 
سلطنة علمًا خاصًا بها ومنح كل سلطنة 
 على ما تحت يدها، 

ً
حكمًا ذاتيًا مستقال

كما دعم الحركات ذات المشاريع الصغيرة 
والمريضة، كحركة عدن للعدنيين وكذا 
رابطة أبناء الجنوب العربي ذات النزعة 

االستقاللية بمحافظة حضرموت.
كانت هذه السلطنات، وهذه الحركات هي 
أدوات االستعمار البريطاني في تكريس 
التقسيم والتجزئة وضرب الهوية الوطنية، 
ــقــوى الوطنية  وأدواتـــــه فــي مــواجــهــة ال
الوحدوية التي ناهضت االستعمار وأعوانه 
وأشعلت شــرارة الكفاح المسلح من أجل 
طرد المستعمر وألغاء الحدود الشطرية، 
وكذلك القضاء على السلطنات الرجعية 
واإلقطاعية التي ارتبطت باالستعمار 
وكرست وجوده ونفوذه  بعد قيام ثورتي 
سبتمبر وأكــتــوبــر المجيدتين واللتين 
جعلتا هدف تحقيق الوحدة اليمنية هدفًا 
رئيسيًا من أهدافهما الثورية إلى جانب 
أهدافهما األخرى المتعلقة بتصفية بقايا 
الــوجــود االستعماري واإلمــامــي والمضي 
ــي الـــثـــورة االجــتــمــاعــيــة بــالــقــضــاء على  ف
السلطنات، إال أن المستعمر مــن خلف 
البحار واألنظمة العربية الرجعية وعلى 
رأسها السعودية، وقفوا منذ الوهلة األولى 
بكل الوسائل ضد تحقيق هدف الوحدة 
وبقية األهداف، وعملوا على تكريس واقع 
للتجزئة والتشطير  عبر االستمرار في 
تغذية النزعة الحضرمية واحتواء الكثير 
مــن رمـــوز السلطنات واإلمـــامـــة، وعبر 
إثارة الحروب والمواجهات المسلحة بين 
الشطرين، ولم يقف األمر عند هذا الحد، 
بل والتخطيط والتنفيذ لمؤامرة اغتيال 
الرئيس الشهيد ابراهيم محمد الحمدي 
قبل ذهابه الى عدن بيوم واحد للتوقيع 
على اتفاقية الوحدة.. هذه الجريمة التي 
ــى أن  ظلت مــن أكــثــر الــجــرائــم غموضًا إل
بدأت تتسرب مؤخرًا أوراقها والتي تدين 

السعودية وتكشف دورهــا الخسيس في 
تبنيها وتنفيذها وإخراجها بذلك السيناريو 
الال أخالقي.. وفي كل المراحل والمحطات 
ظلت الوحدة هاجسًا ملحًا لدى كل األحرار 
والــشــرفــاء مــن رجـــاالت الحركة الوطنية 
اليمنية وهدفًا رئيسيًا من أهداف نضاالتها 
طــوال عقود من الزمن، والتي توجت في 
ـــ٢٢مــن مـــايـــو١٩٩٠م بقيام الــوحــدة  ال
اليمنية وتحقيق الحلم اليمني التاريخي 
علي يد الزعيم علي عبدالله صالح، كتراكم 
تاريخي إرادوي للحركة الوطنية بدءًا من 
لــبــوزة وبــاذيــب وانــتــهــاًء بصالح.. تحقق 
حلم قيامها مقترنًا بفتح عهد جديد من 
الحياة السياسية القائم على الديمقراطية 
واالنتخابات والتعدد الحزبي بعد عقود 
من الشمولية والــحــزب الــواحــد المرتبط 
أيــديــولــوجــيــًا ودبــلــومــاســيــًا بالمعسكر 
االشتراكي والمعسكر الرأسمالي.. مضت 
دولة الوحدة تشق طريقها في بناء الدولة 
اليمنية الحديثة والقوية وترسخ النهج 
الديمقراطي وتفتح آفاقًا واسعة للعمل 
النقابي والمدني وتحقق بشكل متسارع 
نهضة تنموية كبيرة وممنهجة، إال أن 
أعداء الوحدة من قوى التجزئة والمصالح 
ــداخــل وكــذلــك األنــظــمــة الرجعية  فــي ال
وعلى رأسها السعودية  الذين تضررت 
مصالحهم مــن الــوحــدة وأرهــبــهــم قيام 
دولــة يمنية قوية ديمقراطية التوجه، 
عملوا بكل الوسائل على زعــزعــة دولــة 
ــفــصــال ثم  الـــوحـــدة ودعـــمـــوا حــركــة االن
حــرب االنفصال في صيف عـــام١٩٩٤م 
وانتصر الشعب اليمني لوطنه ووحدته 
ضــد دعــاة التقسيم ومــن يدعمهم من 
قوى عربية ودولية، ومضت دولة الوحدة 
تشق طريقها في البناء والتنمية محققة 
ــدى عقدين مــن الــزمــن إنــجــازات  على م
مذهلة وخاصة في المحافظات الجنوبية 

والشرقية وفي جميع المجاالت إال أنه ومن 
الوحدة،  ذات الــدول التي لجأ اليها أعداء
وهــي السعودية واإلمــــارات وبريطانيا 
والدوحة، ظلوا يحيكون مؤامرات التقسيم 
تحت دعاوى ومسميات القضية الجنوبية 
والحراك الجنوبي السلمي.. هذه المؤامرات 
التي وجدت لها فضاًء واسعًا للتحرك في 
إطار جائحة الفوضى العربية في٢٠١١م 
تحت مسمى ثورات الربيع العربي، وهي في 
حقيقة األمر ثورات فوضوية تبنت مشروع 
التدمير والتجزئة والتقسيم في المنطقة 
العربية وأثـــارت الــنــعــرات والــصــراعــات 
الداخلية بالهوية والحامل لها التنظيمات 

اإلرهابية «القاعدة وداعش».
 الــيــوم ونحن نحتفل بالعيد السادس 
والعشرين للوحدة اليمنية، نعيش في 
ظــل تحالف عــدوانــي همجي على بالدنا 
بقيادة السعودية، وفــي ظــل استعمار 
أمريكي امــاراتــي سعودي على أجــزاء من 
المحافظات الجنوبية، وسيطرة تنظيم 
القاعدة وداعش على أجزاء واسعة من هذه 
المحافظات وبرعاية من تحالف العدوان 
ــجــديــد.. أعــــداء الــوحــدة  والمستعمر ال
التاريخيين، مــن قــوى إقليمية ودولية 
ومــن خونة ومرتزقة، هم ذاتهم اليوم 
من يقومون بتدمير الوطن ويتقاسمونه 
ويستبيحون خــيــراتــه، هــم ذاتــهــم من 
يدعمون اإلرهاب تحت مسمى المقاومة، 
عــون محاربته تحت مسمى قاعدة  ويــدَّ

عفاش والحوثي.
هم ذاتهم من يرتبون لالنفصال واغتيال 
الوحدة.. هم ذاتهم من يطفحون بثقافة 
الكراهية والمناطقية والنزعة العنصرية 
الــمــحــافــظــات  ــقــومــون بتهجير أبــنــاء وي
الشمالية بتلك الطريقة الوحشىة التي 
تــكــشــف مــــدى ســقــوطــهــم وإفــالســهــم 

األخالقي.

ما من شعب على وجه االرض إال وله ثوابته الوطنية 
والوجودية..

تلك هي األُسس التي تجمع بين شتات ابنائه وتوحد 
فكرهم ورؤاهم في الحاضر والمستقبل..

وبالمقابل حين يفقد شعب ما ثقته بهذه الثوابت 
االساسية او يضعف الوالء الوطني ويبث سموم االحقاد 
والكراهية لدى ابنائه فإنه يكون قد افتقد روابطه 

االساسية..
وفقد معها مقومات النهوض والحضارة.. واصبحت 
عرضة للتمزق واالنهيار.. ناهيك عن مشاريع التآمر 

التي تتم ضد هذا الشعب او ذاك..
ونحن في اليمن الحبيب..

يمن ٢٦ من سبتمبر..
ويمن ١٤ من أكتوبر ..
ويمن ٣٠ من نوفمبر..

ويمن "٢٢"من مايو (عيد األعياد اليمانية)
من اكثر شعوب االرض قاطبة امتالكًا  لهذه الثوابت 
الوطنية والروحية.. لذلك البد أن نكون في مقدمة 

شعوب العالم حرصًا على هذه الثوابت الوجودية..
حقًا..اذا كانت ثورة الرابع عشر من اكتوبر وانتصارها 
العظيم ولــيــدة شرعية لــثــورة الــســادس عشر من 
سبتمبر الخالدة..فإن ثقافة الوحدة  والجهود المبذولة 
هي الوقود المتدفق  الذي حرك مشاعر االندماج واعالن 
وهج االندماج والتوحد من جديد وتضميد جراح الزمن 

االستعماري والشتات الغادر..
وعندها استعاد اليمن مكانته الطبيعية وموقعه على 

مستوى المنطقة والعالم ..
حيث كانت انظار العالم تنظر الى حنكة وعظمة 
الحكمة اليمنية وقائدها الموحد المناضل الرئيس علي 
عبدالله صالح، في الوقت الذي الرأسمالية العالمية آنذاك 

تنهار "االتحاد السوفييتي"..
واحسب ان عيد ٢٢ من مايو عيد االعياد اليمانية 
رة..

ّ
حمة اليمنية المشط

ُ
لما له من اهميه في تحقيق الل

حقًا انه يوم تاريخي ومفصلي لن تنساه االجيال وال 
السنين والمؤرخون.. انه تحديدًا يوم الثاني والعشرين 
من مايو ١٩٩٠م عندما رفع علم الجمهورية اليمنية 
خفاقًا في سماء عدن الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
الجمهورية اليمنية السابق- ومعه كل القيادات الوطنية 
من الشمال والجنوب الذين عملوا على تحقيق هذا 
المنجز العظيم ، فكان ميالد وطن .. والــذي يعتبر 

اكبر إنجاز ُيحسب لزعيم اليمن..
نعم ..لم تكن الوحدة اليمنية مجرد ضم شطرين 
متباينين يجمع بينهما مجموعة قواسم مشتركة 
ات ُبذلت واثمرت  وحسب.. ولكنها كانت جهودًا ولقاء
لتجتمع جذور وشتات المجتمع اليمني تحت مسماه 

الكبير..
واليوم تأتي هذه المناسبة التاريخية وشعبنا اليمني 
يواجه تحالف العربان وحرب إقليمية بل كونية عليه 

ليس لها  اي مبرر سوى غطرسة وظلم وقتل وعلى 
مرأى ومسمع من العالم اجمع وصمت غير مسبوق..!

ومانسمعه او نشاهده هذه االيام من المساس بصاحبة 
الــصــون اليمني والــعــفــاف الشعبي العظيم"الوحدة 
اليمنية" ماهي اال اصـــوات نشاز واصـــوات مسعورة 
مأجورة ال تؤثر على التالحم الشعبي والنسيج اليمني 
مهما كان التآمر والتخاذل األرعن من قبل السلطات 

بعدن ولحج او اي منطقة اخرى..
كما تأتي هذه المناسبة العظيمة وأنظار اليمنيين 
 نحو دولة الكويت حيث حوارات فرقاء اليمن 

ً
شاخصة

هناك.. آملين بــإذن المولى عز وجــل ان تتكلل هذه 
ات بالسالم واالمان لليمن شعبًا وأرضًا  الحوارات واللقاء

ووحدة الصف  واالنسان ..
 وايضًا جاءت هذه الذكرى العظيمة وجيشنا ولجانه 
الشعبية يسطرون اجمل انــواع الثبات في التزامهم 
بضبط الــنــفــس وشــــروط الــهــدنــة رغـــم الــخــروقــات 

واالستفزازات المتكررة يوميًا ..
وعينهم االخرى على اي تقدم او عمل جبان في اي 

جهة في ربوع الوطن الحبيب..
ورغم ذلك ندعو الله ان يلم وطننا وشعبنا اليمني 

بلطفه وعنايته..
واهٌم من يرى عنا تراجعًا..

يا سبتمبر..يا أكتوبر..
واهٌم من يرى عنا تراجعًا او مايسمى فك االرتباط يا 

 في رؤوسهم فقط..
ّ
مايو العظيم.. إال

الن هذا الحدث الجوهري الذي صنعه اليمنيون أتى 
 بلهيب ارادة الجماهير اليمنية 

ً
بهودج الحرية، مشتعال

قاطبة..
 ..بل هي مصير 

ً
فالوحدة اليمنية ليست شورًا وقوال

وقدر الشعب اليمني ..
والنها كذلك.. فهي الجذع والمنبع الجامع لليمنيين.. 
فهي الــتــي ســوف تملي ماهية التشكل على الذين 
يرضعون على الهامش زيف قامتهم المنصوبة على 
جدار التبعية، والهيمنة االقليمية والخارجية.. والواقع 

هم الخشب المسندة التي التعرف شعبنا العظيم..
فكل الهامشيين سوف يسقطون، وسيبقى الجذع 
الحي الــذي استقام على اصل ثابت من عمق التاريخ 

اليمني ..
وحدة ابدية مهما تآمر عليها المتآمرون..

فالقاعدة الــتــي التحمت بالقمة أعلنت قبل ذلك 
وجهتها القدرّية..

وهــذا العام اظــن انــه اكبر محطة امتحان للشجرة 
اليانعة التي جمعت اليمنيين.. من قبل اعداء الوطن 
وضعفاء النفوس ورغم ذلك يتم بإيعاز من قبل الكارثة 

هادي وعربان الخليج.. 
 اننا كشعب يمني نثق بقدسية هذا الثبات النه  

ّ
اال

اكبر نضال ناضل ألجله الشرفاء والعظماء من الشعب..
وأغلى مكسب لليمن كله..

د. محمد الشدادي  محمد علي عناش

عيد األعياد اليمانية أعداء الوحدة من التقسيم إلى التهجير

   علي  محمد األشموري

٢٢ مايو يواجه أعتى األسلحة

يحل علينا العيد الوطنــي للوحدة وقيام الجمهورية 
اليمنيــة الـــ٢٦ وقد شــهد الوطــن والمواطــن أخطر 
مؤامــرة في التاريــخ القديم المعاصر خــالل عام ونيف 
اســتخدمت فيها السعودية و١٧ دولة اخطر األسلحة 
رض على الوطن وشعبه حصار من 

ُ
الفتاكة المحرمة دوليًا وف

تل الطفل واستشهدت المرأة والكهل 
ُ

الجو والبر والبحر، فق
ودمــرت البنى التحتية ووصلت الجراح إلــى كل منزل في ظل 
صمت دولي مطبــق تحولت خالله القوانين الدولية واالعراف 
والمواثيق اإلنســانية إلى مزاد على موائد اللئام و«خزناتهم» 

فسميت بالحرب المنسية.
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