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الثالثاء -  ١٥ سبتمرب ٢٠٢٠ م- املوافق ٢٦ محرم ١٤٤٢ هـ

 السياسة الحالية للتحالف، وخصوصا سياسة راعية 
اتفاق الرياض )الســعودية(، املتساهلة مع ما يجري يف 
الشامل عامة ومأرب خاصة من هزائم عسكرية مقصودة 
ومتعمــدة من قبل ساســة وقادة ما تســمى الرشعية 
وجيشــها الوطني، قد تصل عىل زوال أنظمة الحكم يف 
الجزيرة والخليج، وبالتايل ســتكون كارثتها وخيمة عىل 
شــعوب دولهم، ألن نتائج حرف مســار أهداف عاصفة 
الحــزم واتفاق الرياض إىل متكني القوى الشــاملية من 
االستقرار جنوبا عىل حساب ثورة أبناء الجنوب املطالبة 
باســتعادة دولتهم بدال من متكينهم من االستقرار شامال 
حســب أهداف الحرب ســيفقد عاصفة الحــزم واتفاق 
الرياض املرشوعية التي قامت من أجلها، وسيعتربان يف 
حكــم املنتهي أمام العامل، حيث وأن أهدافهام هي  الحرب 

ضد الحوثيني وإعادة الرشعية إىل صنعاء .
 عىل أنظمة الحكم يف الخليج أن تعلم أن مســاعدة 
اإلخوان يف متكينهم من الســيطرة عــىل الجنوب - ال 
ســمح الله - ستكون قد وضعت نفسها  يف أكرب مصيبة 
اســتعادة  اإلخــوان ومبجرد  تاريخهــا، فمخطط  عرب 
أنفاســهم بعد الســيطرة عىل عدن - إذا حدث ذلك - فإن 
أول مطالبهم حينها هي االستغناء عن استمرار ما تسمى 
عاصفة الحزم والتدخل الســعودي يف اليمن، وسيكون 
مربر طلب االســتغناء من اعتبارين حسب خطتهم هي: 
صعوبة واســتحالة هزمية الحوثيــني والقضاء عليهم، 
وأن اســتمرار تلك الحرب ستفيض إىل مزيد من الكوارث 
اإلنسانية واالجتامعية يف اليمن وست سنوات حرب دون 
فائدة تعد حجة كافية. أما الثاين ســيحتج باستقرار ما 
تســمى الرشعية يف عدن كعاصمة لهم بدال من صنعاء، 
وحقيقتهم أنهم و يف طلب إنهاء التدخل الســعودي يف 
اليمن حينها إال ليك يتم إفســاح املجــال أمام حلفائهم 
تركيا وقطر للسيطرة عىل الجنوب متاما حتى يتسنى لهم 
الرشوع يف تنفيذ خطتهم التي سبق وتم وضعها  من قبل 
تنظيم اإلخوان اإلرهايب الهادفة دامئا إىل إسقاط أنظمة 

الحكم  يف الخليج العريب  .
شعب الجنوب ومهام كانت الظروف شديدة عليه إال 
أنه سيبقى ذات الشــعب الثائر حتى استعادة دولته ولن 

تثنيه تلك املخططات عن مواصلة نضاله وثورته .
إذن ولتاليف وصول هذه املخططات اإلخوانية الحوثية 
إىل عقــر دار كل األرس الحاكمة يف الخليج العريب ليس 
أمامها غري متكني الجنوبيني من الســيطرة عىل أرضهم 
الذين ســيكونون - وقد عرفوا بذلك - أنبل وأخلص وأوىف 
شقيق لألشقاء الخليجيني ، وحبذا لو تسارع دول مجلس 
التعاون الخليجي  إىل االعرتاف بدولة الجنوب املســتقلة 
واملوافقة عىل ضمها إىل مجلس التعاون الخليجي، بذلك 
فقط ستستطيع السعودية وكل دول الخليج العريب إبعاد 
الخطر اإليراين الرتيك من عــىل منطقة الخليج العريب 
وإفشــال جميع مخططاتهــم العدوانيــة ضدهم وضد 

أنظمتهم .

كتابات

العنوان هو عباره قالها خالد صفوان 
)كــامل الشــناوي( يف فيلــم الكرنك، 
وفيه َجّســد شخصية صالح نرص رئيس 
مخابرات مرص يف عهد عبدالنارص، ويف 
دالالته إســقاط موّفق يتامهى وواقعنا 
اليوم، خصوصًا وهــذا الواقع قد آل إىل 
ملمــح تراجيدي تعكســه كل مجريات 

حياتنا اللحظة ومدى صلتنا بها. 
َمن يتجّول بني ثنايــا حياتنا اليوم 
شاعت  فاملخدرات   ، بلغناه  ما  سيصعقه 
بشــكل كاريث، ومــؤرش الجرمية يف 
تصاعد مرعــب، والتعليم ينهار، وتفاقم 
مؤرش تــرب الطــالب، وأصبح مرأى 
البالطجــة املدّججني بالســالح مألوفًا، 
حتى النظافة العامة انحدر تعاملنا معها 
غلو  تفاقم  عــن  ناهيك  الحضيض،  إىل 
خطابنا الدينــي وترشذمه.. إلخ ، أي أننا 

أصبحنا نخوُض يف مستنقع موحل.
املشــهد العبثي الذي يسحقنا اليوم 
ُممنهــج، ورســم ســيناريو خطواته 
العرّابــون الكبار املُســتهدفون لبلداننا، 
وهو ضمــن سياســاتهم الخبيثة التي 
مفكرون  طاوالتهــم  عــىل  وضعهــا 
لويس وفوكوياما  اسرتاتيجيون كربنارد 
وسواهام، وذلك لتغيري مفاهيم الحروب 
الخصــوم، فعوضًا عن ما  وأدواتها مع 
ُعرف بحروب الجيل الثاين، وهي الحرب 
بالدبابات وحامــالت الطائرات والقوات 

املجوقلــة وخالفــه، فقــد جرى 
الرابع،  الجيل  بحروب  اســتبدالها 
املستهدفة  الدول  وتدمري  الفتك  أي 
من داخلهــا، وأدواتها هي التدمري 
املمنهج الــذي تنهض به قوًى عدة 
مــن أصل البالد نفســها، وهذا ما 
اليوم ويف ســوريا  نعيشــه هنا 

وليبيا.. إلخ .
بنا يف عصب  الفتــك  بدأ  لقد 
حياتنا وهو ديننا، وبحسب املخطط 
بدأ التمزيق عرب تشــجيع إنشــاء 
املدارس الدينية املتشددة واملتناحرة 
مع بدايات مثانينات القرن الفارط، 
وتكاثرت  الطوائف  تناسلت  وهكذا 
كالفطر يف بلداننا، وكل منها يرى 
أنــه األصوب، بل منهــا اليوم من 

يغتــال ويفجر بناًء عــىل فتاوى اإلفك، 
الذي  وتخيلوا يف مرص، أن اإلســكايف 
طعن األديب الكبري نجيب محفوظ بغية 
قتله مل يقــرأ روايته  )أوالد حارتنا( التي 
عىل أساسها تقرر اغتياله بحسب فتوى 

إفك! 
حقًا لقد كنــا يف غفلة وما انفكينا 
منها، فلم ينرِب أحد ليتصّدى لشاٍب شاع 
أو  ترويجها،  أو  املخــدرات  تعاطيه  عنه 
حتى ُيبلغ عنه أهله ، ومل ينرِب أحد لصبٍي 
هرب من مدرســته وطفق يتسكع يف 
الذين  اآلباء  عىل  صمتنا  وكلنا  الشوارع، 

ينزلــون إىل املدارس 
ليرضبــوا معلمــني 
ألنهم زجروا أبناءهم، 
وكلنــا مل ننهــر من 
يف  قاممته  يرمــي 
غــري موضعهــا، أو 
رصاصاته  يطلق  من 
الهــواء،  يف  عبثــًا 
يتشــّدق  مــن  أو 
يف  بالسالح  ويتبجح 
الشوارع.. إلخ ، هكذا 
إىل  حياتنا  تحولــت 
مقلب ُقاممة مقرف . 
أن  الــكاريث 
ســلطاتنا رّثة ولصة 
أيضا، وكل مســؤول 
فيها ال يهمه إال ما ينهبه من البالد ومن 
ثرواتها، وكلهم كانوا يشــعرون أن مثة 
مخطط للفتك بالبالد ، لكن أحًدا مل ينبه 
إليه مطلقًا، وكلهم انســاقوا يف تنفيذه 
التي  وصمتوا عليه خوفا عىل كراسيهم 
يقاتلوا ألجلها أيضــًا ، ولذلك انحدر بنا 
الحال إىل هذا املــآل الجهنمي ، والقادم 
يفوقه هواًل وبشــاعة كام هو مرسوم 
، ألننــا كلنا اســتمرأنا دور الضحايا أو 
الركون إىل مقولة )وأنا مايل(، وبصمتنا 
تحولنا إىل مجرمني بحق أنفسنا وأوالدنا 

وأرسنا وأوطاننا.. أليس كذلك؟!

كلنا ضحايا .. كلنا مجرمون!

مبشاكلكم  انشــغالكم  نقدر  أواًل 
العائليــة،  الداخليــة، وخالفاتكــم 
اليوم  يل  اسمحوا  الوطنية،  وأموركم 
أن أخربكم أن اليمــن الذي قلتم ذات 
يوم إنكــم جئتم لتنقــذوه قد غرق، 
وأنتــم تتحملــون جزًءا وافــًرا من 
أدوات  اتكالكم عىل  املسؤولية بسبب 
الفشل  ومشاريع الخذالن اإلخوانية .

الرشعيــة التي قلتــم إنكم جئتم 
حبيسة  ستظل  صنعاء  إىل  لتعيدوها 
الفنادق ولن تدخل صنعاء كام تقول 

املعطيات عىل األرض.
 - تعلمــون  وأنتــم   - نفيدكــم 
أن املوظفــني يف اليمن بــال رواتب 
فاملعلم  جوعا،  يتضورون  وأطفالهم 
الذي كان راتبه قبل خمس ســنوات 
قرابة 65 ألــف ريال ميني، ما  يعادل 
300 دوالر أمريــيك، واليوم بعد أن 
فقدت العملة قيمتها بات راتب املعلم 
قرابة 90 دوالًرا، وبات يعيش ظروفا 
ســيئة. أما رواتب الجيــش واألمن 
يتذكر  يعــد  فلم  فحّدث وال حــرج، 

أحدهم آخر شهر استلم فيه راتبه!
 ظروف صعبة يعيشــها أشقاؤكم 
يف اليمن، العملة املحلية تنهار يوميا 
التحتية  ومعها تنهار قوانــا وبنيتنا 

املدمرة أصال.

الكثري  يتدهور،  وريالنــا  يوم   كل 
قالوا بأنه مل يــَر الخري منذ أن جئتم 
إلينا، هــل عجزتم أن تعملوا أي يشء 

ألجلنا وخصوصا وأنكم تدركون 
بأننــا نحــارب بالوكالة عنكم 
وتعلمــون جيــدا أن طموحات 
إيران و الحــويث لن تنتهي يف 
عدن فلديهم مرشوع الســيطرة 
عىل الخليج العريب معتقدين أن 
اسمه "الخليج الفاريس" ونحن 
ومل  والعرب  فــارس  بني  ضعنا 
نســتطع التمييز من معنا ومن 

ضدنا؟!
املارشــال  فخامة  يا  أنت  أما 
فلم نعد ومل نكن يوما نأمل منك 
خرًيا قط، وبتنا ندرك أن أمرنا ال 
وأن  وخصوصا  أساسا،  يهمكم 
ضمن  وأوالدكم  مســتحقاتكم 

بالعملة  ومرتباتكم  الفســاد  شبكة 
الصعبة، لكن أقولها مبيلء الفم: والله 
إننا سوف نشكوكم إىل الله، شعبكم 
ميوت مــن الفقر والجــوع والقهر 
والقذائف وأنتــم نامئون يف النعيم، 
أي وقاحة متلكون يا أوغاد؟! قاتلكم 
الله جميعا وحسبي الله عليكم وِنعم 

الوكيل.
ترتفع  واألســعار  تنهار  العملــة 

بشكل مخيف والكل بلع لسانه وكأن 
األمر مل يعد يعنيه! العملة تعني قوت 
راتبك،  تعني  أوالدك وأهلك وناســك، 
تعني  حياتك،  تعني 
أوالدك،  مســتقبل 
مســتغرب  العامل 
مثــيل ومثلك أيضا 
كيــف أننا عقدنــا 
تحالًفــا مع واحدة 
من أغنى دول العامل 
ونحــن نتضور من 
الفقــر و الجــوع 
وحكومتنا الرشعية 
التي جئتم إلنقاذها 
تــزداد غنى ونعيام 
بــات  والشــعب 
يتسول قوت يومه؟! 
بــل إن معظم قادة 
حروب  تجار  إىل   تحولــوا  الرشعية 
ولسنا مدركني هل ذلك منكم غباء أم 
ذكاء؟ أعرتف أنكــم أنقذتم الرشعية 
وحصنتموهــا من الجــوع و الفقر 
ولكن ماذا عن شعب اليمن بأكمله؟! 
خذوا الرشعية لكم واتركونا بحالنا إن 
كنتم عازمني عىل إذالل الشعب بدعم 
رشعية الفساد فنحن مل يعد لدينا ما 

نخره، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

إلى قادة التحالف العربي

الكل منا يعلم بأن محافظ عدن أحمد 
ملفات عديدة هامة  أمامه  مللس"  "حامد 
وشــائكة، ولكن ما زال الرجل يف بداية 
املشوار وال ميكن له حلحلة جميع امللفات 
الوضع  من  بالرغم  وضحاها،  عشية  بني 
بعض  فلننتظر  ولذلك  الخانق،  الكهربايئ 
الخيط األبيض من  لنا  الوقت حتى يتبني 
الخيط األســود من الفجر، والحق يقال 
التــي وجهها  املحافظ  األخ  بأن دعــوة 
يف  املعلمني  ونقابة  واملعلامت  للمعلمني 

عدن بــرضورة رفع اإلرضاب وفتح أبواب 
املــدارس أمام الطــالب والطالبات للعام 
الدرايس الجديد 2020م و 2021م بعد أن 
الدراسة عامًا كاماًل، وما نتج  حرموا من 
عن ذلك من أرضار بالغة تعليمية ونفسية 
لطالبنــا وطالباتنا، قد كان لها بالغ األثر 
يف  املواطنني  أوســاط  بــني  واالرتياح 
واملعلامت  للمعلمني  احرتامنا  ومع  عدن، 
وتقديرنا ملطالبهــم الحقوقية املرشوعة 
فعليهم رفع دعــوى قضائية ضد املدعى 

عليه وزير الرتبيــة والتعليم يف حكومة 
الرشعية اليمنية باعتباره الجهة املسؤولة 
يفصل  وســوف  املعلمني،  حقــوق  عن 
القضــاء يف ذلك، وســيتحصلون عىل 
مهام  رجعي  بأثر  الفائتة  حقوقهم  كافة 
لتوقيف حقوقهم، ولكننا ال  الفرتة  كانت 
نســتطيع تعويض الطالب والطالبات ما 
فاتهم من التعليم بأثــر رجعي، وهذا ما 
التعليم حــق رشعي وقانوين  بأن  يعني 
ووطني وإنساين لجميع أبنائنا وأحفادنا 

اليوم وغدًا وبعد  وإناثًا  ذكورًا 
ولذلك  الله،  شــاء  ما  إىل  غد 
فال يحــق ألحد املســاس به 
أفــرادًا أو جامعات أو جهات 
ولنقول جميعنا وبصوت عاٍل: 
ال لسياسة التجهيل بعد اليوم 
االحتالل  نظام  فرضها  والتي 
اليمني يف جنوبنا الحبيب ما 
بعد حــرب 94 الظاملة، وفينا 
ولألسف الشديد من عمل عىل 

تنفيذ تلك السياســة بوعي 
أو بدون وعــي هنا وهناك، 
ولذلك فإن كنا فعاًل نســعى 
فعلينا  حقًا  الوطن  بناء  إىل 
بالعلم  أواًل  اإلنسان  نبني  أن 
ترتقي  العلم  ففي  واملعرفة، 
األمم وتبنى األوطان، فمتى 
سنكون كذلك يا ترى؟! والله 

عىل ما نقول شهيد.

ارتياح شعبي لدعوة املحافظ املوجهة للمعلمين بعدن

علي ثابت الق�ضيبي

خالد ال�ضنمي

حممد �ضعيد الزعبلي

عادل العبيدي 

لتالفي خطر 
إسقاط أنظمة 

الخليج


