
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

ة مشهد العدوان على الجار  كلما حاولت قــراء
الفقير اليمن أتذكر ماكتبه األمريكي ديفيد 
اغناتيوس من أن الدول عندما تشعر بالضعف 
فإنها تلجأ إلى فعل أشياء متهورة وغير فعالة, 

وهذا مافعلته وتفعله جارة الغطرسة .
� لم يكن الشعب اليمني يطمح من الجيران 
بأكثر من كف األذى، وعندما أراد الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح توضيح بعض جوانب صور 
التعاون قــال : ال نريد منهم غير تسهيالت 
للعمال اليمنيين، تاركًا للمراقبين استنتاج كيف 

أن هؤالء ال يقبلون بنا ولو مجرد " شقات"!
� غير أن مــاحــدث عقب انــكــســار مخطط 
هادي في تمزيق اليمن باألقلمة وقصة استقالته 
وهروبه ومارافقه من العدوان، كشف أنه يمكن 
استيالد الغطرسة من رحم االحساس بالفراغ 
وعدم االمتالء الحضاري أو الديمقراطي واالنساني، 
فكان ماكان من عدوان دمر كل شيء في اليمن 
ه نحوها  بمبرر ادعاء محاربة إيران التي لم توجَّ

رصاصة واحدة .
�  بالمقابل ظــهــرت مــأســاة ومــهــزلــة قوى 
سياسية يمنية وصلت بها الخفة درجة بيع كل 
أرصدتها في سوق الحديث عن الثورة والتغيير 
فكان حوار الموفنبيك فاصًال مثيرًا في بيع األممي 
واإلسالمي والقومي من الشعارات في سوق ترويج 
لألقاليم وما أعقبه من قصص الهروب العظيم 
الــذي اختزل القضية اليمنية في فنادق اللجوء 

واستدعاء طائرات الجو وصواريخ البحر.
ت الطيبون اليمنيون وهم جموع الشعب 

َّ
� وتلف

متسائلين .. أين حلم الراغبين في التغيير وأين 
الناشطون والــنــاشــطــات؟ أيــن هــم مــن مهزلة 
مخطط الحركة نحو تقسيم اليمن إلــى شمال 
وجنوب وأسفل وأعلى وهضاب مذهبية ومناطق 
طائفية، فإذا بهم مجرد أدوات ليس للتقسيم 
وإنما للتدمير واالقتتال , دون وعي بكون قابلية 
أي منطقة لهذا التقسيم انما يحمل لها نتائج 

كارثية..
� وهكذا تماهى العدو الخارجي بأعداء وطنهم 
وأنفسهم وأهاليهم , واتضحت الكذبة الكبيرة 
لمن تفانوا للقول بأن ربيعهم التغييري " ليس 
دبة غاز لُتسرق وال علبة فول لُتنهب " فإذا باأليام 
ثبت ليس سرقة دبة الغاز وفساد علبة الفول 

ُ
ت

فحسب وإنما سرقة وطن بأكمله ,وتحّول أقطاب 
الشعارات وأتباعهم إلى أدوات لتخريب البالد 

بهذا المستوى المنظور من الجهالة.
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< تبدو ساحة المعركة وكــأن الحرب لم 
تــبــدأ بــعــد.. رغــم أن السعودية وتحالف 
العدوان تظهر في حال مزٍر وهي تخوض 
معركة همجية ضد الشعب اليمني الذي 
ظل طوال عام ونصف يمد أياديه للسالم 
والحوار، ولكن آل سعود لم يستجيبوا لصوت 

العقل والحكمة..
ــيــوم.. تغيرت لغة الــخــطــاب.. وإن لم  ال
يفهم آل سعود ماذا يعني إعادة اليمنيين 
ترتيب صفوفهم.. فمعنى ذلك أن المعركة 
ستبدأ ال محالة، وهي معركة بكل تأكيد لن 
ــْن عجز طــوال عــام ونصف من  يكسبها َم
الهمجية والوحشية وحرب اإلبادة والحصار 
عن ان يجبر الشعب اليمني على رفع الراية 

البيضاء..
< ليس أمام النظام السعودي إّال أن يقبل 
بــحــوار مباشر وشــفــاف مــع اليمن وعبر 
سلطاته الشرعية.. كما دعا إلى ذلك الزعيم 

علي عبدالله صالح مرارًا وتكرارًا منذ بداية 
الــعــدوان، ناصحًا إياهم بعدم الرهان على 
أكذوبة دخول صنعاء.. وإذا لم تقرأ الرياض 
تفاصيل خارطة أقيال اليمن الذين شاركوا 
بتحدٍّ في أعمال جلسة البرلمان المنعقدة 
-الــســبــت- فستندم.. فكل نائب برلماني 
تــقــف خلفه جــيــوش ال طــاقــة آلل سعود 
على مواجهتهم عسكريًا.. أو الصمود أمام 
زحفهم إذا استنفروا للحرب ونادى المنادي 

ا بمن شمه باروت».. «حيَّ

< نعتقد أن خوض حوار سعودي- يمني 
بــرعــايــة دولــيــة اصبحت تفرضه فوهات 
الــبــنــادق ودمـــاء األبــريــاء، وبـــات مستحيًال 
ومجرمًا على أي طــرف سياسي يمني أن 
يخوض أي حوار جانبي مع السعودية بعد 
كل ما حدث.. هذا الخيار لم يعد متاحًا اليوم، 
ولكن مازال باإلمكان وعبر الحوار فقط أن 
تحافظ السعودية على وجودها قبل أن تأفل 

من خارطة الحياة السياسية وإلى األبد..
< الــحــرب لــم تــبــدأ بــعــد.. تــأكــد لــي ذلك 

حقًا بانعقاد البرلمان وتشكيل المجلس 
السياسي.. لكن استمرار المعركة لم يعد 
لصالح السعودية على االطــالق.. فصمود 
ر الموازين على مستوى  الشعب اليمني غيَّ
المنطقة.. وهــذا يعني أن على السعودية 
أن تدرك أن الساحة أصبحت للمارد اليمني 
وأن مستقبل المنطقة تقرره اليمن وليس 
الرياض بعد اليوم، وهذه نتيجة طبيعية 

في كل نهايات الحروب..
< الحروب على مر التاريخ هي التي تعيد 
رسم الخارطة السياسية للدول والشعوب.. 
وإذا كان آل سعود يحركون «براميل الحدود» 
لتمددهم وتوسعهم على حــســاب دول 
المنطقة.. فاليوم بيادات الجنود اليمنيين 
كلها تحث الخطى نحو شيطان نجد لكسر 

قرنه وإلى األبد..
وصدق من قال: «صنعاء بعيدة.. قولوا له 

الرياض أقرب».

     محمد أنعم

الحرب.. لم تبدأ بعد!

فـــروا هــاربــيــن مــذعــوريــن، بل 
ومتسللين كاللصوص، ومتخفين 
ـــواح، وتــركــوا  ـــن بــيــن الــعــويــل وال
خلفهم السلطة والثروة والعدة 
والعتاد والبالد والعباد، ليرتموا في 
أحضان أعداء شعبهم ووطنهم 
كما ترتمي البغايا فــي أحضان 
شــواذ عشاقها، ولــم يكتفوا بما 
كان يمكن أن يسد احتياجاتهم 
ويشبع رغباتهم ويمأل بطونهم.
لقد مارسوا، وهم منتشون بين 
دفء ورطوبة تلك األحضان النتنة، 
مــا لــم يــمــارســه أحــد مــن األفـــراد 
ــجــمــاعــات فــي كــل الــشــعــوب  وال
واألمــم على امــتــداد التاريخ، بل 
وبذلوا -أيضًا- وهم تحت وطأة 
حّمى ما ال يجوز بذله، وباعوا ما 
يحرم بيعه وصرخوا بما يخجل 
الرخص عن التلميح به، وتعروا 
سرًا وعلنًا عن كل القيم والمثل 

واألخالق.
ــكــشــفــوا  ــكــشــفــوا وان هـــكـــذا ت
ـــهـــم بغثها  ات وظـــهـــرت ســـوء
وغثاثها للعالم أجمع، ومن بين 
هذا العالم أقرباؤهم وقريباتهم 

داخل الوطن وخارجه.
إن معظم هذا الرهط لم يكن 
معروفًا ألحد من قبل، وكان من 
الممكن أن يظل مجرد بصقة نكرة 
لو لم يقع في ما يتأفف الحضيض 
عنه، ولكن مــا حــدث قــد حــدث، 
وهو الواقع الذي ساعد هذا الرهط 
البصقة على الظهور واكتساب 
ــم يعد بــوســع أحــد،  الــشــهــرة، ول
اليوم أو غدًا، أن ينكر الحقائق أو 

يغير األحداث وهذه واحدة.
أمــا الثانية فهي سماعنا اليوم 
لهذا الرهط وهو يّدعي أنه بطل 
حٍّ 

َ
شجاع مغوار مقدام فاتح ُمض

عفيف شريف، ويضيف له األجنبي 
العدو بأنه لم يبق بينه وبين فتح 
ــه وتسليمها إال  عــاصــمــة وطــن
قيد أنملة، ويعتبرون ذلك قمة 

الوطنية وذروة النخوة واإلباء.
كيف تـــرون هــذه الــكــائــنــات يا 

رى؟
ُ
ت

من األفضل ترك هذا السؤال بال 
إجابة، وترك هذه البصقه تجتر 
بما تريد، ليبدأ النظر بقوة الى ما 

هو أبعد منها ومن سقوطها.
وحين تتحول البعوضة صقرًا 
والخنفساء أســدًا، فربما تتحول 
البصقات من بائعات هوى هاربات 

الى بائعات أوطان عائدات.
* شفت كيف؟

بصقة

عبدالملك الفيشاني

تتحدث تفاصيل هذه 
الصورة للسفير أحمد علي 
عبدالله صــالــح -الــتــي تم 
التقاطها له مؤخرًا- عن 
ــزف من  ــن فــــارس نــبــيــل ي
أعماقه حزنًا على وطنه، 
ولكنه يقف شامخًا كجبال 
اليمن وشعبه الصامد.. 
وتــعــكــس مــالمــحــه حــزن 
ــفــارس الحميري  وآالم ال
الــحــر األبـــي الـــذي ال يقبل 

العيش بذلة ..
جــســمــه يــنــحــل حــســرة 
وكمدًا وقهرًا على شعبه 
ــــذي يتعرض  ووطـــنـــه ال
ــعــدوان همجي وحــصــار  ل
ظالم.. وهو محاصر خارج 
بلده فــي قبضة غــّداريــن 
ماكرين ال عهد لهم وال 

ذمة .. 
ال تـــحـــزن أيـــهـــا الــقــائــد 
ــبــطــل.. يكفيك شرفًا  ال
أنك حاضر  في قلوب ٢٧ 
مليون يمني.. حاضر  بقوة 
في وجدان رجال الرجال.. 
الفرسان الذين يــذودون 
عن وطن اآلباء واالجداد.. 
عن االرض والعرض.. ولم 

يغادروا متاريسهم أبدًا.. 
ــت رمز  أيــهــا الــفــارس.. أن
ومفخرة لألجيال.. ألنك لم 
تبع تراب أرضنا الطاهرة.. 
ــئــك القطيع من  مــثــل أول

الخونة والمرتزقة ..
ـــارس الــيــزنــي  ـــف أيــهــا ال
العفاشي.. الجميع يدرك 
أنك تعاني من أجل وطنك 
الـــكـــثـــيـــر.. لـــكـــن مــالمــح 
ـــك..  ـــظـــرات وجـــــهـــــك.. ن
ــمــمــزوجــة  ابــتــســامــتــك ال
ـــشـــوق.. ووجـــع  بــلــوعــة ال
الــفــراق.. تكشف عن أنك 
تسطر أروع آيات الصمود 
ــي.. وأثـــبـــتَّ أنــك  ــطــول ــب ال
رمــز وطني تــتــوارث هذا 
المجد كابرًا عن كابر حتى 
ــّبــع.. وشتان بينك 

ُ
جدنا ت

وبــيــن شـــرذمـــة الكبسة 
الذين انتفخت أوداجهم 

وأجسامهم..
الصورة لكم أيها السفير، 
تؤكد أن الذهب ال يتغير.. 
ــعــث فــيــنــا األمـــــل أن  ــب وت
فارسنا اليزني سيأتي مع 
إشـــراقـــة فــجــر انــتــصــارنــا 

القادم..

فارٌس.. كابرًا عن كابر  وسيط 
غير نزيه

ــد الشيخ المبعوث الــدولــي على  لــم يجرؤ ول
إدانة أربع جرائم حرب إبادة جماعية اقترفتها 
السعودية بحق المدنيين اليمنيين خالل األيام 
الماضية في مصنع أغذية لألطفال وسوق شعبية 
بنهم وفــي الجوف ومركز صيفي لألطفال في 
صعدة، كما لم يكترث بمعاناة آالف اليمنيين 
ــررت  ــمــطــارات الــعــالــم بــعــد أن ق الــعــالــقــيــن ب
السعودية منع رحــالت الــطــيــران المدني الى 

العاصمة صنعاء.
لقد اصبح واضحًا أن ولد الشيخ أصبح خصمًا للشعب 
اليمني ولم يعد وسيطًا نزيهًا، فقد خرج يتباكى 
عبر «تويتر» بعد تقدم الجيش واللجان الى نجران.. 
ـــم يــكــتــرث وكـــل مــدن  ول
ليمن يعصفها  ا
الـــــطـــــيـــــران 
الـــســـعـــودي 
لــيــل نــهــار.. 
ـــه لم  كــمــا أن
يحرك ساكنًا 
لسعودية  وا
ــوفــد  تــمــنــع ال
ــــي مــن  ــــوطــــن ال
العودة الى أرض 
الوطن ولكنه انتفض 
ليعبر عــن استنكاره 
ـــتـــشـــكـــيـــل الـــمـــجـــلـــس  ل

السياسي.

عالقون في الخارج بمنع رحالت الطيران وفي الداخل بقصف الجسور

< في إمعان على تعذيب الشعب اليمني 
في ظل صمت دولي مخجل تتلذذ السعودية 
والمجتمع الدولي بعذاب اآلالف من اليمنيين 
العالقين في مطارات العالم بعد أن منعت 
الــســعــوديــة رحـــالت الــطــيــران الــمــدنــي الــى 

العاصمة صنعاء..
وفي لوحة أكثر مأساوية لبشاعة أساليب 
التعذيب واالمتهان الذي تمارسه السعودية 
في محاولة إلذالل وتركيع الشعب اليمني 
الــصــامــد.. تعمدت الــســعــوديــة - االســبــوع 
الماضي - ضرب الجسور والطرقات لتضاعف 
معاناة الشعب اليمني حتى على مستوى 
التنقل بين المدن، وما كان يحدث كل هذا لوال 

التواطؤ الدولي.
وخالل أيام االسبوع الماضي تعرضت مئات 
الجسور وعبارات الطرق للتدمير الهمجي 
من قبل طيران العدو السعودي منذ بداية 
الــعــدوان في إصــرار وتحدٍّ ســعــودي، حيث 
على استكمال تدمير البنى التحتية في اليمن 
ومنها الجسور والطرق لمضاعفة معاناة أبناء 

الشعب اليمني، حيث استهدفت السعودية 
العديد من الجسور خالل االسبوع الماضي 
ومنها جسر (الدرجة) بمديرية بني خميس 
بالمحويت والـــذي يربط طريق العاصمة 
صنعاء بالحديدة وتدميره بشكل نهائي، كما 
تم في ذات الوقت تدمير جسر مكحلة بباب 
الشق القريب من جسر الدرجة، كما استهدف 
الطيران السعودي جسرًا في مديرية صعفان، 
إضافة الى قصف طريق يسلح في بالد الروس، 

وجسر في مديرية بني مطر.
والهدف من وراء كل ذلك،  مضاعفة معاناة 
المواطنين وتعطيل حركة السير ونقل المواد 

الغذائية والمشتقات النفطية وغيرها.

تدهور صحة الفنان أبوبكر سالم بلفقيه
< تــدهــورت الحالة الصحية للفنان الكبير 
أبوبكر سالم بلفقيه بشكل مثير للقلق منذ مساء 
الجمعة، حيث أدخــل الى العناية المركزة في 

مستشفى بمدينة ميونخ األلمانية.
ذكر ذلك الفنان هود العيدروس في منشور له 
على في صفحته بالفيسبوك أوضح فيه أن الفنان 

أبوبكر يرقد حاليًا في العناية المركزة.
الفنان أبوبكر سالم بلفقيه يعد من أهم وأبرز 
األصـــوات الفنية اليمنية والعربية.. ويمثل 
مدرسة متميزة للفن الراقي والمعبر عن نبض 
الشارع.. نتمنى للشاعر والفنان أبوبكر سالم 

الشفاء.

«سلمان» وآل سعود يهتمون باليمنيين منذ 
مــذبــحــة تنمومة الـــى الـــيـــوم.. مثلما يهتم 

نتنياهو بالفلسطينيين كما أعلن مؤخرًا 
بعد تــورط حماس بسرقة مساعدات 

للفلسطينيين.
للبنانيين  نتنياهو يهتم بــأراضــي ا

والسوريين والمصريين وبالمسجد األقصى.. 
وسلمان يقضم أراضــي اليمنيين واالماراتيين 

ــن والــمــصــريــيــن  ــي ــطــري ــق ــيــيــن وال ــن ــبــحــري وال
والكويتيين.

سلمان يقتل الشعب اليمني بدعوى الدفاع 
عــن أرض الحرمين الشريفين.. ونتنياهو 

بدعوى الدفاع عن «أرض الميعاد»!!

طيران العدو يّدمر موقع القفل 
األثري بصعدة

أقدم طيران العدوان السعودي- األربعاء- على قصف معلم القفل األثري 
بمديرية ساقين بمحافظة صعدة، مما أدى إلى تدميره تدميرًا كامًال.

ويأتي تدمير موقع القفل األثــري ليضاف إلى قائمة الجرائم بحق التراث 
للمعالم األثرية والتاريخية في اليمن والذي يعد تراثًا انسانيًا.. وتمثل هذه 
الجرائم السعودية صورة طبق األصل لجرائم القاعدة وداعــش بحق اآلثار 

والتراث اإلنساني في سوريا والعراق وغيرهما.
وتتعمد السعودية وحلفاؤها انتهاك كل القوانين واألعــراف والمواثيق 
الدولية التي تجرم استهداف المواقع األثرية والمعالم التاريخية أثناء النزاعات 

والحروب مهما كانت المبررات.

األمم المتحدة 
للبيع!

بعد أن بــاعــت األمـــم المتحدة القيم 
ــذي تضمنها ميثاقها وكل  والمبادئ ال
ــعــد أن تــاجــرت  الــعــهــود الـــدولـــيـــة.. وب

بقراراتها ولصالح من يدفع أكثر..
اليوم ها هي األمم المتحدة تسقط في 
الوحل وتذهب الــى بيع دمــاء اليمنيين 
بتغيير تــقــاريــرهــا الــتــي تــؤكــد تــورط 
السعودية بقتل اطفال اليمن، بعد أن 
ــك رئــاســة مجلس حقوق  بــاعــت قبل ذل
اإلنــســان للسعودية لتغطية جرائمها 

باليمن.
آخر الفضائح إقدام األمم المتحدة على 
عقد صفقة بيع لــجــان األمـــم المتحدة 
للتحقيق فــي جــرائــم تــحــالــف الــعــدوان 
وأعطت ١٤ دولــة من تحالف العدوان 
حق تشكيل لجنة تحقيق حول استهداف 
مناطق سكنية ومستشفيات وصــاالت 
أعراس وأسواق وشاحنات لبرنامج األمم 
المتحدة في اليمن كل شيء انهار في األمم 
عرض للبيع 

ُ
المتحدة ولم تعد إّال مبانيها ت

أو سكنًا إليواء النازحين.

وصية اليدومي ورهطه«سلمان» يهتم باليمنيين ونتنياهو بالفلسطينيين!
أضـــــاع حــــزب اإلصــــــالح في 
مــــشــــاورات الــكــويــت فــرصــة 
تاريخية كان سيحصل فيها على 
«حصانة» ومكافأة بالمشاركة في 
السلطة رغم تورطه بالتآمر على 
اليمن والمشاركة مع السعودية في 
قتل اآلالف مــن اليمنيين.. وكــان 
سيحول دون إعالن وفاة فرع تنظيم 

االخوان باليمن رسميًا.
وبتشكيل المجلس السياسي األعلى وعــودة مجلس النواب لالنعقاد تكون كل 
المعادالت قد تغيرت ولم يعد بإمكان اليدومي ورهطه أن يعيدوا عجلة التاريخ الى 
الوراء أبدًا.. لكن بإمكان هذا المخبر العميل أن يكتب تفاصيل احتضار فرع (االخوان) 

باليمن، أفضل من االنشغال بشرعية البرلمان أو البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

خصروف.. كلها ضمادات!!
الــمــهــرج محسن 
خــصــروف المعين 
ـــفـــار هـــادي  ـــن ال م
ــــدائــــرة  مـــــديـــــرًا ل
التوجيه المعنوي 
بالقوات المسلحة، 
يظهر على شاشة 
ــاة  ــن ــق ـــفـــزة ب ـــتـــل ال

ــن  «الــــجــــزيــــرة» وم
وقت الى آخر في «الحدث» وفي 
«العربية» كمحلل استراتيجي.

ومحسن خصروف في حقيقة 
األمر وحتى ال نتجاهل خبراته.. 
نشأته صحي مدني.. فقد التحق 
بالشرطة العسكرية كصحي 

عام ١٩٦٧م.
ومن ثم تم ابتعاث خصروف 

ـــــــــى االتــــــحــــــاد  ال
السوفييتي وبعد 
تـــــخـــــرجـــــه ظـــل 
يمارس عمله في 
التوجيه المعنوي 
كــمــوظــف اداري 
لع على سير 

َّ
ومط

االحداث في اليمن 
وفي العالم وبالذات 
في الوطن العربي ومن هنا نمت 
ثقافته.. وهذا جزء من السيرة 
الذاتية للمحلل االستراتيجي 
خصروف الذي انتقل من مهنة 
تضميد جــروح المصابين الى 
تضميد جراح العدو السعودي 
تحت مسمى «محلل عسكري» 

وكله بثوابه!!


