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ترامب يريد التفاوض من اجل الدعاية 
واالعالم فقط

مرتضى مكي
ذكــرت قنــاة “ســي ان ان” دون ان تذكــر مصادرهــا الخبريــة، ان كوريــا الشــمالية رفضــت 

كل المقترحــات االميركيــة، ووصفتهــا بانهــا “مقترحــات بلطجــة”.
وكان الرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب قــد التقــى قبــل حوالــي شــهرين الزعيــم الكــوري 
الشــمالي فــي ســنغافورة، حيــث قامــت الواليــات المتحــدة بإثــارة ضجــة دعائيــة واصفــة اللقــاء 
بانــه جــاء نتيجــة لسياســات الضغــوط السياســية واالقتصاديــة علــى كوريــا الشــمالية الرغــام 
القيــادات الكوريــة الشــمالية للجلــوس بــازاء طاولــة المفاوضــات، وصــدر بيــان فــي ختــام اللقــاء.
تأجيــل المنــاورات العســكرية المشــتركة بيــن الواليــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة فــي 
ــا الشــمالية،  ــل كوري ــة مــن قب ــة والصاروخي ــف التجــارب النووي ــة، ووق ــرة الكوري شــبه الجزي
واعــادة رفــات جثاميــن العســكريين االميركييــن الذيــن قتلــوا خــالل الحــرب الكوريــة، واغــالق 
ــاء  ــد لق ــت بع ــا الشــمالية، شــكلت التطــورات التــي حدث ــي كوري ــة ف ــع التجــارب النووي موق
ترامــب - كيــم جونــغ اون. زار وزيــر الخارجيــة االميركــي مایــک بومبيــو بيونــغ يانــغ بعــد قمــة 

ســنغافورة، لكــن لــم تحمــل تلــك الزيــارة شــيئا للحكومــة االميركيــة.
تقريــر قنــاة الســي ان ان يكشــف عــن ان كل مســاعي المســؤولين االميركييــن القنــاع 
كوريــا الشــمالية بنــزع الســالح واجهــت طريقــا مســدودا، نتيجــة لعــدم الثقــة الشــديد مــن 

قبــل القيــادات الكوريــة الشــمالية بالواليــات المتحــدة ومــدى التزامهــا بوعودهــا.
كوريــا الشــمالية تقــول، انهــا اتخــذت خطــوات حســن النيــة اللغــاء العقوبــات االقتصاديــة 

المفروضــة عليهــا، لكــن الواليــات المتحــدة اشــترطت لذلــك نزعــا كامــال لســالح بيونــغ يانــغ 
ــن  ــي ســنغافورة صــرح مستشــار االم ــغ اون ف ــم جون ــع كي ــب م ــة ترام ــل قم ــووي. وقبي الن
القومــي االميركــي جــون بولتــون فــي مقابلــة مــع قنــاة “ســي بــي اس” الخبريــة بــان بــالده 

ســتأخذ النمــوذج الليبــي فــي الحســبان خــالل مفاوضاتهــا مــع كوريــا الشــمالية.
واظهــرت كوريــا الشــمالية ردة فعــل عنيفــة حيــال تصريحــات بولتــون هــذه، واعلنــت وزارة 
الخارجيــة الكوريــة الشــمالية فــي بيــان ان “مســؤولي البيــت االبيــض ووزارة الخارجيــة 
االميركيــة مــن ضمنهــم بولتــون، ومــن خــالل حديثهــم عــن نمــوذج )نــزع الســالح النــووي 
ــزع  ــوذج ن ــق نم ــن وراء تطبي ــازات( يكشــفون عــن نواياهــم م ــم االمتي ــم تقدي ــن ث اوال، وم
الســالح الليبــي. وقــال مســاعد الخارجيــة الكوريــة الشــمالية حــول ذلــك: هــذه التصريحــات 

ال تعبــر عــن نوايــا الجانــب االميركــي لحــل القضايــا عبــر الحــوار”.
ــات المتحــدة  ــه اذا اتخــذت الوالي ــغ اون ان ــم جون ــوري الشــمالي كي ــم الك ــد الزعي ويؤك
خطــوات لرفــع مكامــن القلــق االمنــي، فــان كوريــا الشــمالية ســتتخذ خطــوات باتجــاه نــزع 

ــن تتخــذ اي خطــوة باتجــاه ذلــك. الســالح النــووي، واال فانهــا ل
ترامــب يعتبــر المفاوضــات وســيلة للضغــط مــن اجــل تحقيــق اهدافــه وسياســاته، الرئيس 
االميركــي ال ينظــر الــى المفاوضــات علــى انهــا ســبيل لحــل الخالفــات، ولذلــك يتحــدث مــن 
جهــة عــن المفاوضــات، ويزيــد مــن جهــة اخــرى الضغــوط االقتصاديــة والسياســية. ال يمكــن 
ــول  ــى حل ــن اجــل التوصــل ال ــون م ــل يجــب ان يك ــط، ب ــاوض فق ــن اجــل التف ــاوض م التف
للخالفــات، لكــن الرئيــس االميركــي التاجــر، يعتبــر المفاوضــات اداة سياســية واعالميــة 
للضغــط علــى الطــرف المقابــل، واضفــاء الشــرعية علــى سياســاته والقــاء كل القضايــا علــى 
عاتــق الجانــب االخــر. ترامــب يريــد ان يقــول فــي االوســاط السياســية واالعالميــة اننــا 
اتخذنــا الخطــوات الالزمــة، وان الجانــب االخــر ال يبــدي مرونــة فــي مواقفــه، ترامــب يعتبــر 
الجلــوس الــى طاولــة المفاوضــات امتيــازا يقدمــه للجانــب االخــر، ولذلــك ال يمكــن التفــاؤل 
بنمــوذج ترامــب للمفاوضــات، بــل علــى العكــس القبــول بالمفاوضــات يعتبــر بمثابــة تقديــم 

تنــازل للجانــب االميركــي والقبــول بمطالبــه المتغطرســة.

مجازر السعودية في اليمن...عندما تسقط األقنعة وينكشف المستور!

معركة صامتة في إدلب.. خياران ال ثالث لهما!
عبير محمود

معركــٌة صامتــة بدأتهــا القــوّات الســوريّة 
فــي إدلــب، ودون ضجيــٍج أو تصريــٍح إعالمــيّ 
يرافــق العمليــات العســكريّة التــي أطلقهــا 
الماضيــة،  الجمعــة  الســوريّ  الطيــران 
التــي  المعركــة  شــرارات  أولــى  اندلعــت 
ســتكون األعنــف علــى اإلطــالق فــي ســجّل 

معــارك حــروب الميــدان الســوريّ.
ال خيــارات عديــدة أمام الفصائل المســّلحة، 
السياســيّ  والمحّلــل  الكاتــب  يقــول  هكــذا 
تركــي صقــر حــول مجريــات العمليّــة فــي 
إدلــب، مبيّنــًا أّن الخياريــن الوحيديــن همــا 
إمّــا القبــول بالتســوية أو مواجهــة الجيــش 

الســوريّ.
أّن  علــى  السياســيّ  المحّلــل  وشــدّد 
الجيــش الســوري كمــا فــي غيــر مناطــق، 
إدلــب  محافظــة  باســتعادة  قــراره  اتّخــذ 
مــن الفصائــل المســّلحة، مشــيرًا إلــى أّن 
الوقــت بــات مناســبًا لخــوض المعركــة فــي 

الشــمال.
ــدّ  ــوري أع ــش الس ــر أّن الجي ــن صق وبيّ
عدّتــه خــالل األيّــام الماضيــة، للبــدء بعمليــة 
تحريــر المحافظــة عبــر الخياريــن الوحيديــن، 
إمّــا المصالحــة أو الميــدان، علــى غــرار مــا تــمّ 

فــي جنــوب البــالد، بحســب مــا ذكــر.

وحــول تفاصيــل المعركــة، يقــول صقــر: إّن 
ــع، ســتنطلق  ــة وبحســب مــا هــو متوّق العمليّ

ــدّ  ــى أْن تمت ــغور، عل ــر الش ــي جس ــن غرب م
المعركــة  معطيــات  وفــق  المدينــة  لداخــل 
وكيفيّــة ســير العمليّــات العســكريّة علــى 
األرض، منوّهــًا بأنّهــا ســتكون عمليّــًة دقيقــًة 

ــامّ. ــكل ت ــة بش ومدروس
أّن  إلــى  السياســيّ  الكاتــب  ونــوّه 
الجيــش الســوريّ ال شــكّ ســيبقي علــى 
ــار المصالحــة، موضّحــًا أّن بــاب التســوية  خي

وتجنــب  دخولهــا  يريــد  مــن  لــكّل  مفتــوحٌ 
الوحيــد  الخيــار  ســتكون  التــي  المعركــة 

ــم تقتنــع  أمــام القــوّات الســوريّة فــي حــال ل
بالتســوية. الفصائــل 

المســّلحة  العناصــر  كاّفــة  مصيــر  وعــن 
الموجــودة فــي المحافظــة ، يقــول صقــر: إّن 
العناصــر األجانــب أمامهــم طريــق الترحيــل 
أبنــاء  أّن  حيــن  فــي  أتــوا،  حيــث  مــن 
ــم دخــول  المناطــق األخــرى ســيكون بإمكانه
مناطقهــم  إلــى  والعــودة  جديــدة  تســوياتٍ 

كمــا  الداخــل،  فــي  أو  الجنــوب  فــي  ســواء 
أّن أبنــاء المنطقــة ال شــكّ ســيفتح أمامهــم 
كمــا  مناطقهــم  فــي  ليبقــوا  التســوية  بــاب 
حــدث فــي مناطــق التســويات فــي عــدد مــن 

األخــرى. المحافظــات 
يقبــل  ال  مــن  أّن  علــى  صقــر  وشــدّد 
بالتســوية وإتمــام المصالــح ال شــكّ ســيواجه 
ــذي ســيفرض شــروطه  الجيــش الســوريّ ال
الســتعادة المنطقــة كاملــًة، مبيّنــًا أّن القــوّات 
الســوريّة اتّخــذت قرارهــا ولــن تتراجــع عنــه، 

ــه. بحســب قول
وعــن الــدور التركــيّ، بيّــن صقــر أّن أنقــرة 
ــف  ــي تصنّ ــل المســّلحة والت ــد للفصائ ال تري
ــد  ــة بع ــا، خاصّ ــل أراضيه ــة أّن تدخ باإلرهابيّ
فشــل توحيــد جميــع الفصائــل والتنظيمــات 

التــي كانــت تدعمهــا.
موضّحــًا أنّهــا تريــد معالجــة ملــفّ إدلــب 
ــس  ــويةٍ دون أْن ينعك ــلٍّ وتس ــاد ح ــر إيج عب
إلــى  اإلرهابيّيــن  فــرار  عبــر  الداخــل  علــى 
ــة، األمــر الــذي لــن تســمح  مناطقهــا الحدوديّ
بــه كونــه سيســبّب لهــا مشــاكل خارجيّــة 
ــًة  كبيــرة لــن تســتطيع حّلهــا بســهولةٍ، خاصّ
فــي ظــّل المشــاكل التــي تخوضهــا مــع أمريــكا، 

ــه. علــى حــدّ قول

ــئ  ــم المتواط ــمع العال ــرأى ومس ــى م عل
والمتعاطــف مــع مملكــة آل ســعود تحشــد 
ــة  ــة الهائل ــا الحربي ــا آلته ــعودية وحلفائه الس
اليمنــي،  الشــعب  علــى  الدفيــن  وحقدهــا 
متواصــل  وبشــكل  بربريــًا  عدوانــًا  وتشــن 
ــعب  ــود ش ــر صم ــة لكس ــة يائس ــي محاول ف
اليمــن البطــل الــذي أذهــل العالــم بصبــره 
وصمــوده وتحملــه للحصــار والتجويــع والظلم 

والعــدوان.
ــة  ــادة جماعي ــة إب ــود عملي فالســعودية تق
مــن  وبتواطــؤ  اليمنــي  للشــعب  حقيقيــة 
العربيــة  والديكتاتوريــات  الغربيــة  الــدول 

جريمــة  إنهــا  بــل  األوســط  الشــرق  فــي 
إبــادة جماعيــة بالتواطــؤ مــع مجلــس األمــن 

الدولــي! 
إن العــدوان الســعودي متواصــل بينمــا 
باتــت الجهــود الحثيثــة الراميــة لوقــف إبــادة 
اليمنــي، دون نتيجــة حتــى اآلن  الشــعب 
النــازف،  اليمنــي  الــدم  غــزارة  ضــوء  علــى 
ووحشــية النظــام الســعودي، التــي لــم توفــر 
المدنييــن مــن األطفال والنســاء وكبار الســن 
ومنهــا ارتــكاب طيــران العــدوان الســعودي 
ــزرة  ــت، مج ــس الفائ ــوم الخمي ــي، ي االمريك
ســوق  فــي  اليمــن  اطفــال  بحــق  مروعــة 
ــر  ــا أكث ــي راح ضحيته ــدة والت ــان بصع ضحي

مــن 100 شــهيد وجريــح معظمهــم أطفــال.
والــرد  الصمــود  عمليــات  فــإن  بالطبــع، 
للقبائــل اليمنيــة والجيــش اليمنــي تأتــي 
المنطقــي علــى جرائــم  الــرد  فــي ســياق 
العــدوان الهمجــي، وقصــف ســالحه الجــوي 
ــا  ــة، بم ــي اليمــن العروب ــة ف لمناطــق مختلف
ــي  ــكاني مدن ــاظ س ــق ذات اكتظ ــا مناط فيه

فــي قلــب األحيــاء...
ــى  ــى القصــف المتواصــل للبن ــة إل فإضاف
التحتيــة المدنيــة ولمؤسســات الدولــة والذي 
أودى بحيــاة آالف الضحايــا والذيــن معظمهــم 
اإلجــراءات  أحــد  فــإن  المدنييــن،  مــن 
آذار   26 منــذ  اليمنييــن  علــى  المفروضــة 
والبحــري  الجــوي  الحصــار  هــو  الماضــي 

إلــى  يعيــد  والــذي  الريــاض  بإشــراف 
ــل  ــان الحصــار الجــوي البحــري المماث األذه
الــذي تقــوم بــه “إســرائيل” ضــد 1.8 مليــون 
ــام 2007  ــذ ع ــزة من ــى قطــاع غ فلســطيني عل
واإلجــرام  التعذيــب  أســاليب  جانــب  إلــى 

اليمنييــن.  ضــد  الســعودي 
اليمــن،  فــي  تمــوج  المنــاخ  هــذا  فــي 
عربيــة  جماهيريــة  ســاحات  تمــوج  وفيــه 
بموقــف  مناديــة  واالحتجــاج،  بالغضــب 
وتدخــل ومناصــرة وحتــى بوقــف للعــدوان 
أيضــًا  المنــاخ  هــذا  وفــي  اليمــن!  علــى 
ــدوان  ــي للع ــرب اإلمبريال ــد الغ ــتمر تأيي يس

ــى اليمــن ويتنامــى، مرســخًا  ــي عل الصهيون
توجهــات وسياســات وشــرورًا وفجــورًا تبديــه 
قيــادات أميركيــة وفرنســية وبريطانيــة علــى 
ــام آل  ــدوان نظ ــث تصــف ع الخصــوص، حي
ســعود، وعلــى اليمــن حاليــًا، المحاصــر بأنــه 

دفــاع عــن الشــرعية!؟
ــة  ــى العروب ــم عل ــن يدعــون غيرته فالذي
أجنــدة  اليــوم  ينفــذون  إليهــا  وانتســابهم 
ضــد  عدوانيــة  غربيــة  أميركيــة  صهيونيــة 
عروبتهــم عبــر قيامهــم بإضعــاف وتفتيــت 
بلــد عربــي وتدميــر جيشــه وعتــاده وســالحه 
ــا  ــة وم ــه التحتي ــاته وبنيت وتخريــب مؤسس
القومــي  باألمــن  إضــرار  مــن  ذلــك  يعنيــه 

العربــي والعالقــات العربيــة العربيــة..؟!  
والتــي  بالعــدوان  المشــاركة  الــدول 
تتشــدق باألمــن القومــي العربــي التزمــت 
ــي  ــان الصهيون ــالل الكي الصمــت خــالل احت
ســاكنًا  تحــرك  ولــم   1982 عــام  لبيــروت 
المتكــرر علــى قطــاع غــزة  العــدوان  تجــاه 
ومحــاوالت تهويــد القــدس وهــدم المســجد 
األقصــى، وســاهمت باســتنزاف الجيشــين 
الســوري والعراقــي وتدميــر ليبيــا فهــل كل 
ذلــك يخــدم األمــن القومــي العربــي أم يخــدم 

أمــن الكيــان الصهيونــي.
اإلبــادة  حــرب  تصنعهــا  التــي  المأســاة 
فقــط  تكشــف  ال  اليمــن،  فــي  الجاريــة 
ــه  ــي تتلبس ــدوان وحش ــح لع ــه قبي ــن وج ع

والتدميــر،  القتــل  فــي  هســتيرية  رغبــات 
ولكنهــا تكشــف أيضــًا عــن جانــب ال يقــل 
الكبيــر  الحشــد  هــذا  وجــود  هــو  بشــاعة 
والنفــوس  الميتــة  الضمائــر  أصحــاب  مــن 
الخربــة. هــؤالء ســواء كانــوا سياســيين أو 
إعالمييــن أو غيرهــم شــركاء فــي الجريمــة 
بالتأييــد أو التبريــر أو التحريــض أو التضليــل 
ــح  ــى بالصمــت. هــذا هــو الوجــه القبي أو حت
للمأســاة، غيــر أنــه فــي أحلــك لحظــات األلــم 
والمعانــاة تظــل هنــاك نقطــة ضــوء تبعــث 
األمــل فــي النفــوس التــي أضناهــا الظلــم 
وأنهكتهــا عذابــات شــعب يتمســك بحقــه 
فــي أن يحتفــظ بهويتــه وأن يكــون لــه وطــن 
مســتقل وحــر، ال يأتمــر بأوامــر الســعودية أو 

غيرهــا مــن الكيانــات الوظيفيــة.
الحــق أن الــدول التــي تمثــل االســتعمار 
ــي نفســها  ــرى ف ــي ت ــد والت ــم ـ الجدي القدي
العنايــة  مــن  ومبعوثيــن  مبشــرين  رســال 
وحقــوق  بالديمقراطيــة  للتبشــير  اإللهيــة 
اإلنســان وحمايــة المدنييــن وحريــة التعبيــر، 
أســقطت خيارهــا األوحــد واألخيــر إلثبــات 
اتســاق  علــى  والبرهنــة  النيــة  حســن 
مواقفهــا السياســية واألخالقيــة حيــال ملفــات 
المنطقــة، وبذلــت قصــارى الجهــد لتوفيــر 
غطــاء سياســي وعســكري ومــادي وإعالمــي 
بانحيازهــا  ســعود  آل  لجرائــم  مناســب 
إلرهابــه وإجرامــه ليــس فــي اليمــن وإنمــا 

فــي ســورية والعــراق ولبنــان...
ــة  ــاح الوهابي ــاد برم ــي يب فالشــعب اليمن
بنــد  طائلــة  تحــت  وحلفائهــا  الســعودية 
مقدميــن  الشــرعية...،  بعــودة  يوصــف  مــا 
للعالــم بأســره صــورة منقوصــة ومجحفــة، 
ــؤ  ــدم تكاف ــس لع ــة لي ــل ومناقضــة للحقيق ب
الســعودي  )النظــام  المتواجهيــن  الطرفيــن 
المعتــدي والشــعب اليمنــي المعتــدى عليــه( 
فحســب، بــل وإســقاط حــق الشــعب اليمنــي 
فــي دفــع العــدوان والظلــم عــن نفســه وأرضه، 
وكذلــك مســاواة رد فعــل الجيــش اليمنــي 
ــن...،  ــدي واللجــان الشــعبية والحوثيي العقائ
ــذي ال يمكــن  ــي ال بالفعــل اإلجرامــي الوهاب
الشــعبية  اللجــان  فعــل  رد  إليــه  يصــل  أن 
ورجــال القبائــل والحوثييــن، فــي البشــاعة 
والخســة والنذالــة، هــذا إذا كان االتفــاق ال 
يــزال معقــودًا علــى أن مقاومــة العــدوان حــق 
المتحــدة  األمــم  ميثــاق  يمنحــه  مشــروع 

والقانــون الدولــي.
وإذا كان الشــيء بالشــيء يذكــر، فــإّن 
األمــم المتحدة فقدت كل شــرعيتها وفشــلت 
ــون  ــة للقان ــا كحامي ــي مهمته ــدة ف ــرة جدي م
الدولــي وللســلم العالمــي ولــم يعــد وجودهــا 
مبــررًا مثلمــا حــل بعصبــة األمــم التــي ذهبــت 
إلــى مزبلــة التاريــخ مــن أجــل الســبب ذاتــه. 
ــن  ــود اليمنيي ــا تق ــس أمنه ــرار مجل فهــي بق
إلــى المــوت إمــا جوعــًا أو تحــت تأثيــر قصــف 

دول التحالــف الســعودي. 
اليمــن، وهــو  فــي  اليمنــي  الشــعب  إن 
بيــن حصــاري العــدو الوهابــي وبعــض أمتهــم، 
أقــوى إرادة وأشــد عزمــًا وأكثــر ثباتــًا علــى 
عزيمتهــم  يزعــزع  أن  مــن  والمبــدأ،  الحــق 
رأي وأن يشــل إرادتهــم أي حصــار أو عــزل 
وإنهــم  إرادتهــم بصــورة خاصــة،  يســتهدف 
أن  يريــد  مــن  منهــم  ينــال  أن  مــن  أكبــر 
يبلغهــم، مــن منبــر مجلــس التعــاون الخليــج 
آل  مملكــة  فيــه  تتحكــم  الــذي  الفارســي 
أن  والمحنــة،  الشــدة  وقــت  وفــي  ســعود، 
مقاومتهــم للعــدوان معزولــة، وأنهــم وحدهــم؟!
التعــاون  مجلــس  دول  فمشــيخات 
والملتحقــون بهــم ممــن يدعــون خوفهــم 
علــى مســتقبل الشــعب اليمنــي يقومــون 
الغربــي  بالســالح  أبنائــه  بقتــل  اليــوم 
أن  لهــم  ســبق  الذيــن  وهــم  واألميركــي، 
صمتــوا عــن شــراذم التكفيــر القاعديــة التــي 
أبنائــه  علــى  واعتــدت  اليمــن  اجتاحــت 
واألحزمــة  المفخخــة  بالســيارات  وقتلتهــم 
والمســاجد  الســاحات  فــي  الناســفة 
والمستشــفيات واحتلــت مناطــق واســعة في 
اليمــن وهــددت أمنــه واســتقراره ووحدتــه..؟!  
يدعــون  الذيــن  المتآمــرون  هــؤالء 
حفاظهــم علــى وحــدة اليمــن وحــل أزمتــه 
يمنيــًا  فريقــًا  أيــدوا  الذيــن  هــم  بالحــوار 
إعــالن  مــن  آخــر وســاعدوه ومكنــوه  ضــد 
وشــجعوه  ودعمــوه  ثانيــة،  عاصمــة  عــدن 
علــى ضــرب وحــدة اليمــن ورفــض الحــوار 
ــاء  ــة صنع ــن العاصم ــل ســفاراتهم م ــر نق عب
إليهــا فــي انتهــاك صــارخ وســافر للســيادة 
اليمنيــة..؟! األراضــي  ووحــدة  واالســتقالل 

اليــوم صــار بإمــكان مــن يعنيهــم األمــر 
معرفــة ســر صفقــات الســالح الهائلــة التــي 
وقعتهــا دول مجلــس التعــاون مــع الواليــات 
المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا فــي الســنوات 
العــرب  بيــد  الغربــي  فالســالح  األخيــرة، 
ــي  ــرب ف ــن الع ــاع ع ــه الدف ــن وظائف ــس م لي
وجــه إســرائيل وال صــدّ عــدوان خارجــي بــل 
وظيفتــه محصــورة فقــط بقتــل العــرب وتجزئــة 
ــة  ــة والطائفي ــروب األهلي ــعال الح ــم وإش دوله
يحقــق  وبمــا  بينهــم  فيمــا  والمذهبيــة 
ــة  ــدول الغربي ــا ويســاعد ال إلســرائيل أطماعه
ــى  ــة عل ــة والهيمن ــروات العربي ــى نهــب الث عل

ومصيرهــا.  بقرارهــا  والتحكــم  شــعوبها 
الشــعب  عضــد  فــي  ذلــك  يفــتَّ  لــن 
اليمنــي المقــاوم، ولــن يجعلــه يرمي الســالح 
الخيــارات  يختــار  أو  للعــدوان  ويستســلم 
المزخــرف  االستســالم  إلــى  تقــود  التــي 

الوهميــة. الشــرعية  بكلمــات 
وأنــا أعــرف جيــدًا ثوابــت الشــعب اليمني 
ــى  ــوا عل ــم رحــى الحــرب وثبت ممــن عركته
الحــق والمبــدأ والهــدف منــذ الماضــي وحتــى 
اليــوم، وأعــرف الجــذور العميقــة واألهــداف 

والمعطــاء،  األبــي  الشــعب  لهــذا  البعيــدة 
وأعــرف بعــض مــن ســَلك دروب العــزة ومــن 

ــال... ــدل تبدي ــا ب ينتظــر وم
ولكــن مــا مــن شــك فــي أننــي أردت 
الشــعب  إرادة  أن  علــى  أؤكــد  أن  بذلــك 
اليمنــي فــي اليمــن بخاصــة وفــي مواقــع 
المقاومــة العربيــة ضــد االحتــالل الصهيونــي 
واألميركــي بعامــة، وضــد االســتعمار الغربــي 
فــي أرجــاء الوطــن العربــي، كانــت ومــا زالــت 
ــال  ــن أن ين ــر وأعظــم وأشــد ســطوعًا م أكب
منهــا مــا أريــد إيصالــه إليهــا بطريقــة مــا فــي 
ــال  ــهداءها وأطف ــه ش ــزف في ــذي ت ــت ال الوق

اليمــن إلــى المقابــر...
مــن جامعــة  ينتظــر  أن  لليمــن  ليــس 
مــن  أكثــر ممــا كان  العربــي  نبيــل  عــرب 
جامعــة عــرب عمــرو موســى. األولــى غطــت 
ناتويــة تدميــر ليبيــا، والثانيــة تجهــد لتكــرار 
مــا فعلتــه األولــى فــي ســورية، تعلــم اليمــن 
أن مــن تركهــا وظهرهــا إلــى الحائــط فــي 
مواجهــة محرقــة عاصفــة الحــزم، ســوف لــن 
ــة... ــية الوهابي ــه وحش ــي تواج ــا وه ينجده
التــي يرتكبهــا نظــام  وحيــال المحرقــة 
بــأن  االعتــراف  مــن  مفــر  فــال  ســعود،  آل 
لديــه  وأغلبهــا  ـ  عريضــة  عربيــة  قطاعــات 
حــس وطنــي وقومــي عــاٍل ـ وقعــت فريســة 
ممنهجــة،  إعالميــة  وآلــة  براقــة  لشــعارات 

فضحتهــا المحرقــة المســتعرة فــي اليمــن 
اآلن، والتــي ال يعلــم إال اهلل مــدى خســائرها، 
ــا ـ وبحســن نيــة ـ أن اللئيــم قــد يجــود  ظنًّ
بمكرمــة فــي لحظــة صحــوة ضميــر، ونســوا 
أن اللئيــم ال تشــغله إال أطماعــه وأغراضــه 
الدنيئــة، وأن ضميــره ثبــت موتــه تاريخيــًا... 

ذلــك درس ال بــد أن نعيــه جيــداً!
لــم  التقليــدي  العربــي  الموقــف  إن 
ــكال،  ــن األش ــكل م ــأي ش ــواًل وال ب ــد مقب يع
فالشــعب اليمنــي المثخــن بــاآلالم والجــراح، 
وهــو يــودع كل يــوم دفعــات مــن شــهدائه 
ــام آل ســعود  ــم نظ ــده جرائ ــن تزي ــرار، ل األب
قــوة وصالبــة وتماســكًا، ولــن  إال  وحلفائــه 
أرضــه  عــن  دفاعــه  مواصلــة  عــن  تثنيــه 
أعــذار  عــن  بحثــوا  ومهمــا  وعرضــه... 
علــى  الخليجــي  العــدوان  لهــذا  ومبــررات 
اليمــن ســتظل واهيــة ووضيعــة شــأنها شــأن 
ســورية  علــى  اإلرهابيــة  الحــرب  مبــررات 
العــدوان  مبــررات  وشــأنها شــأن  والعــراق، 
الفلســطينيين... الدائــم ضــد  اإلســرائيلي 
فالشــعب اليمنــي المقــاوم الــذي واجــه 
كفاحــه  تاريــخ  فــي  صعبــة  كثيــرة  ظروفــًا 
الوطنــي، وكان يتجــاوز فــي كل مــرة قياداتــه: 
لــن ييــأس ولــن يُحبــط وســيظل أصيــال 
يقــدم التضحيــات فــي ســبيل عــزة ومنعــة 

النبأوقــوة اليمــن الجديــد.


