
مما الشك فيه أن قوات االحتياط االستراتيجية 
»الحرس الجمهوري سابقًا« بعد اعادة تسميتها 
وفقًا للهيكلة الجديدة كان��ت ومازالت هي القوات 
الضاربة والعمود الفقري للقوات المسلحة اليمنية.. 
ان عملية التأهي��ل والتدريب والتربية العقائدية 
الت��ي حصل��ت عليه��ا وماحظي��ت به م��ن اهتمام 
ورعاية من قبل قائدها آن��ذاك العميد احمد علي 
عبدالله صالح الذي اثبتت االي��ام أنه  قائد محنك 
استطاع ان يعد تلك القوات وفقًا ألحدث التربية 
العسكرية في العالم كما انه قام بمنحهم حقوقهم 
المالية واالهتم��ام بالتغذية والحواف��ز والبدالت 
والترقيات والدورات التشجيعية وهذا بكل تأكيد 
جعل م��ن تلك المنظوم��ة قوات ضارب��ة ويعتمد 
عليها، ورغ��م المؤام��رة التي تعرض��ت لها هذه 
القوات من قبل االرهابيين ابان ازمة العام 2011م 
التي عصفت باليمن- إال أنه ل��وال هذه القوات التي 
تربت عل��ى الوطنية والوحدة لس��قطت اليمن في 

الحرب االهلية.
وقد قدمت هذه القوات الضاربة ثمنًا باهظًا من 
األرواح فداًء لوطنها وحفاظًا على أمنه واستقراره 

ووحدته، واستطاعت بمهاراتها القتالية ووالئها 
الوطن��ي أن تحاف��ظ عل��ى العاصم��ة صنع��اء م��ن 
المش��روع التآمري لإلخوان وحافظت على النظام 
م��ن االنقالبيين، كما حافظت عل��ى جميع عواصم 

المحافظات من الفوضى والعبث..
 ستظل صفحة قوات الحرس الجمهوري 

ً
 حقيقة

والقوات الخاصة حافلة بالتاريخ المشرف في حفظ 
النظام الجمهوري والشرعية الدستورية والوحدة 
والمكتسبات الوطنية من السقوط والدمار في ظل 
المؤامرة الخارجية لتمزيق اليمن والزج بالشعب في 

حرب أهلية تأكل االخضر واليابس..
إن المؤامرة االستعمارية الصهيونية تستهدف 
تفكي��ك الجي��وش العربي��ة وتدميره��ا وتدمير 
ترسانة االسلحة التي تمتلكها حتى تبقى الشعوب 
العربية واالرض العربية فريس��ة سهلة للعدوان 
ونهب الثروات والم��وارد ويبقى العدو الصهيوني 

هو المتفوق..
إن المؤامرةالت��ي اس��تهدفت اليم��ن ووحدتها 
وجيش��ها هدفت في االس��اس الى تدمي��ر قوات 
الحرس الجمه��وري التي تمتلك جاهزي��ة  قتالية 

تس��ليحية  ن��ات  مكا ا و لي��ة  عا
متفوق��ة وتع��د الق��وات الضاربة 
لحماية امن واستقرار الجمهورية 
اليمنية وسيادتها، فكانت عملية 
الهيكلة التي اش��رف عليها خبراء  
من الوالي��ات المتح��دة االمريكية 
واالردن  اس��تهدفت تمزي��ق 
هذه القوات من خ��الل ضم األلوية 
التابع��ة له��ا بالمحافظ��ات ال��ى 
المناطق العس��كرية التي تتبعها 
ه��ذه المناط��ق وفصله��ا مالي��ًا 
واداري��ًا ع��ن القي��ادة المركزي��ة 
للحرس الجمهوري والقوات الخاصة  

وفصل القوات الخاصة وألوية الصواريخ عن قيادة 
الحرس وتم تهميشها وتجاهلها باعتبارها القوات 
الضارب��ة التي دافع��ت عن النظ��ام الجمهوري من 
السقوط وتم تحويل اللواء الثالث مشاة جبلي حرس 
جمه��وري المرابط في الصمع ال��ى محافظة مارب 
بناء على رغبة االخوان المس��لمين وعندما سيطر 
على الحالة االمنية في مدينة مارب وفرض سيادة 

الدولة كانت مكافأته ان يحل 
وي��وزع اف��راده عل��ي جميع 
الوي��ة المنطقة العس��كرية 
وبع��د أن انكش��فت موامرة 
»اإلخوان« ضد دول المنطقة 
واليمن ضمنها ومخططاتهم 
إلقامة دولة الخالفة من خالل 
ض��رب مؤسس��ات الدول��ة، 
وإضع��اف جيوش��ها بعد أن 
انكش��فت هذه المؤامرة كان 
للمش��ير عبدرب��ه منص��ور 
هادي القائد األعل��ى للقوات 
المسلحة زيارة مهمة مفاجئة 
لقوات االحتياط »الحرس الجمهوري سابقًا« جاءت 
في الوق��ت المناس��ب ورفعت م��ن معنويات هذه 
القوات الضاربة من خالل اشادة رئيس الجمهورية 
القائد األعلى بها ووعوده التي قطعها بتوسيعها 
وتدريبها لتنتش��ر في جميع المناطق العسكرية 
باعتباره��ا قوات النخبة والعم��ود الفقري للقوات 

المسلحة اليمنية.

لقد تحق��ق للوطن اليمن��ي الواحد الكثير م��ن االنجازات 
الوطنية الكبرى ف��ي مختلف المج��االت وال يمكن بأي حال 
من االحوال انكاره��ا أو طمس معالمه��ا أو اخفاء حقائقها 
وارقامه��ا أو الك��ذب عل��ى المواط��ن بادع��اء بعضه��ا، ألن ما تم 
انجازه من الخيرات العامة مدون ليس في احجار األساس والكتب  
 والمؤلفات   والمدونات   الخاصة   والعامة،   بل   في   ذاكرة   الش��عب   التي  
 يس��تحيل   محوها   من   تلك   الذاك��رة   العمالقة   الت��ي   حفظت   الوطن  
 وانجازاته،   وتس��تعد   لتدوين   ما   يفعله   اآلخرون   سواءً   أكان   حسنًا  

 أم   سيئًا . 
إن الغريب الذي يش��اهده المواطن اليمني هو االعتداء على تلك 
االنجازات من الثوريين الجدد الذي فشلوا في الوفاء برسم اللوحة 
الوردية التي أوهموا الناس بها خالل جنونهم بالسلطة في 2011م، 
وقد مضت ثالث سنوات على وصولهم الى السلطة ولم يفلحوا في 
انجاز ما غرروا به المواطن البس��يط والمسكين الذي اقتادوه الى 
ساحاتهم، بل لم يستطيعوا الحفاظ على ما وعدوا به الدول التي 
انطلقت نداءاتهم نحوها وأكدوا لها بأنه��م ثورة وكل مكوناتها 
تكتل ق��وي ومترابط س��يحمي المصالح المش��تركة ويعزز األمن 
واالستقرار فخدعوا الوطن والمواطن قبل أن يخدعوا تلك الدول 
التي وجدت فيهم بغيتها لتحقيق مآربه��ا الخاصة جدًا، فانفرط 
عقد التكت��ل المصلحي واختلفوا على مصالحه��م الخاصة وجعلوا 
من مؤسسسات الدولة ومصالحها خيرًا فإذا كل واحد منهم فرض 
هيمنته وسيطرته عليه واستدعى كل عناصره المرباة على الحقد 
والكراهية لالنقضاض على مصالح البالد   والعباد   ولم   يكفهم   ذلك  

 الفجور   ضد   اآلخر   وإنم��ا   عاد   الفجور   عليهم   وانقلب   بأس��هم   على  
 بعضهم   البعض   فأذاقوا   الناس   سوء   العذاب . 

إن المشهد المحزن لتلك القوى التي فشلت في ادارة شئون الحياة 
السياسية قد دفع بعض عناصرها الى االعتداء على احجار األساس 
للمشاريع االستراتيجية والعمل على تشويهها وطمس بصمات 
االنجاز وجعله��ا مجهولة ظنًا منه��م أنهم قد حقق��وا انجازًا ولم 
يدركوا بأن الشعب الذي دون في ذاكرته كل االنجازات السابقة ال 
يقبل الزور والبهتان وال يقبل الفجور والعدوان وأن س��نة الفجور 
التي ابتكروها في 2011م ق��د عادت عليهم بالعصيان وفضحت 
سوءاتهم، وكشفت عوراتهم وفتحت باب االساءة النفسهم بشكل 

لم يسبق له مثيل في تاريخ اليمن الحديث والقديم.
إن مح��اوالت االعت��داء على التاريخ م��ن اعمال الفاش��لين ألنهم 
على يقين من فش��لهم وليس لديهم ما يمكن أن ينجزوه ليحظى 
باالحترام والتقدير في ذاكرة الش��عب، ولذلك فإنهم يمعنون في 

االعتداء على انجازات الوطن ويحاولون طمس التاريخ، ولم يدركوا 
أن فش��لهم وس��وء نيتهم قد س��بقهم الى   الوطن   والمواطن   الذي  
 يتولى   فضح   افعالهم   يوميًا   ويسجل   مسيرة   الفشل   وموجة   العنف  
 التي   ابتدعوها   في2011   م   ويرصد   اخاللهم   بالمصالح   العليا   للوطن . 

إن االمع��ان في محاربة التاري��خ امعان في أذية ال��ذات واذاللها، 
وتذليل عل��ى ضعف النفس وقل��ة العقل وانع��دام المبادئ ورواج 
الكذب والزور وسيطرة الفجور وانفالت زمام السيطرة المستنيرة 
وايكال األمر الى غير أهله من القدرات والكفاءات، واعتماد الفوضى 
والتجني على الوطن واالض��رار   بمصالحه   العليا   وفق��دان   الصواب  
 وانتهاء   البصر   وانعدام   البصيرة   األمر   الذي   خلق   الفش��ل   وابدع   في  

 سن   الفجور   ووسائله   األشد   فتكًا   بالوطن   وأهله . 
إن المسئولية الوطنية تحتم على العقالء والحكماء وقف تداعيات 
الشر وتداعيات سن الفجور ومنع توس��عها من أجل الحفاظ على 
ما تبقى من الخير الع��ام، والعمل بتعريف الوط��ن وأهله بعواقب 
االس��تمرار في الس��ير في طريق الحقد والكراهي��ة واالتجاه نحو 
بناء اليمن من جديد ومنع التدهور من خالل االتجاه العاجل صوب 
اجراءات االعداد لالستحقاق االنتخابي للمجالس المحلية والسلطة 
التش��ريعية ممثلة في مجلس النواب واالنتخابات الرئاس��ية، ألن 
الوصول الى هذا االس��تحقاق هو الطريق األكث��ر قوة للحفاظ على 
مصالح البالد والعب��اد ويكفي تباطؤًا وتلك��ؤًا، ألن الوطن   لم   يعد  
 يحتمل   كل   هذا   العبث   الفاجر،   وبات   من   الواجب   المقدس   أن   نقول  
 إن   مسئولية   عودة   الوطن   الى   البناء   واالعمار   مسئولية   جماعية   من  

 أجل   يمن   خالٍ   من   فجور   الفوضى   وفواجع   االنكسار   بإذن   الله . 

لماذا نحرص على أن نكون أش��خاصًا ومالمح وصورًا 
مختلفة.. وه��ل اآلخر بالض��رورة هو األفض��ل؟ وهٌم 
نعيش��ه وندفع ثمنه من حياتنا ومشاعرنا.. ننشغل 
بالصورة وننسى األصل.. الصراع بين األقنعة واألشكال اشكالية 

تجعل عالقاتنا مشوهة , فاآلخرون يحتارون مع من يتعاملون.. 
ماهية حقيقة الش��خصية . محاولة التجميل المزيف والتقمص 
لش��خصيات هي ليس��ت نحن، ينتج عنها أحيانًا كيان ممس��وخ 

يفتقد اللون والطعم والرائحة .
الحياة ال تستحق كل هذا االجتهاد، فالمسألة أبسط بكثير من 
ع وإظهار 

ُّ
ذلك.. عندما نكون أنفس��نا بواقعنا دون نفاق أو تصن

حقيقة هي ليست حقيقتنا بل نرضى بشخصيتنا وعيوبنا , نتصالح 
مع انفسنا , لينعكس هذا على حياتنا وتصبح الحياة أجمل.. الُعمر 
أقصر من ان نمضيه في مسارات بعيدة عن حقيقتنا ونظهر أمورًا 

.. وكم من أش��خاص ننبهر بهم من البدايات 
ً
هي ليست موجودة أصال

لنكتش��ف الحقًا أنهم عبارة عن قناع رقيق ومزيف ال يتحمل ضوء الحقيقة.. 
أحيانًا نتعاطف معهم ألنهم يعيشون أزمة مع ذاتهم وتناقضًا دائمًا مع العالم 
حولهم.. نعم المزيفون للحب والصدق والوفاء يشوهون جمالية الحب والحياة 

ويفقدوننا الثقة في اآلخرين .
رغم أنهم ل��و تعاملوا وكانوا أنفس��هم دون تلوين وال أقنع��ة لكانوا أجمل 

رغ��م جحودهم لكل ماه��و خير وجميل ف��ي التعميم 
والتخصي��ص وربم��ا يكون��ون  مقبولي��ن رغ��م قب��ح 
مش��اعرهم الصريحة .. أنا ومن منطل��ق فهمي وتجربتي 
المتواضع��ة أق��ول إن أفضل الط��رق للوصول لإلنس��ان هو 

الصدق والصراحة.
نعم يج��ب أن تكون العالقات اإلنس��انية ف��ي نهاية االمر 
, مش��اعر صادقة وليس��ت مصالح.. إن الصورة التجميلية 
الت��ي يحرص بعض األش��خاص عل��ى استنس��اخها هي في 
ذاته��ا  اللغم ال��ذي يحمل في باطن��ه اإلحباط والش��عور 
بالخداع والزيف والكذب، ومتى ما اهتزت الثقة فإن الكيان 
س��يتصدع فالثقة  كنس��يج العنكب��وت ال يمكن إصالحه 

عندما يتمزق ..
التنوع والتباين جزء من جمالية الحياة ، ومن إعجاز الخالق 
الكريم جل شأنه فكل ش��خص مختلف عن اآلخر . ويستحيل 

التطابق التام ..

الخاتمة أقول :
احذروا التقليد والتصنع فالتقليد ليس في الس��لع التجارية فقط بل حتى 

في البشر..

 ق��ال وزي��ر ث��وري ج��دًا إن األم��وال 
المنهوبة هائلة ج��دًا، ومهولة ج��دًا، ولو 
تم استردادها س��تكفل لليمنيين عيشًا 
رغيدًا لعدة عقود، وزير الشئون القانونية 
ب��رم مش��روع قان��ون الس��ترداد األموال 
المنهوب��ة، وقدم��ه للحكومة عل��ى عجل، 
وبدورها شكلت للمش��روع لجنة دراسة، 
ومجل��س األم��ن ذك��ر   األم��وال   المنهوبة  
 وأيد   اس��تردادها ..  ومن   ذا   الذي   ال   يؤيد  
 ذلك؟   فهذي   البالد   فقيرة   ومنتهبة   أيضًا،  
 وبس��بب   هذين   العس��رين   الحي��اة   عليها  
 عسيرة ..  وسأكرر   كلمة   منتهبة   ألنها   أدق  

 من   كلمة   منهوبة   الشائعة .  
نحن مس��تعجلون في هذا األمر، ونتمنى 
أن يكونوا جادين، وأن ال يكون لألمر عالقة 
بالمكايدة السياس��ية، لفت��رة معينة ثم 
ينته��ي كل ش��يء، ويس��تمر الناهب��ون 
الج��دد في االنته��اب، ويحتف��ظ أئمتهم 
بما انتهبوا.. مش��كلة الذين يشغبون في 
األم��وال المنهوب��ة، أنهم يفعل��ون ذلك، 
وف��ي بالهم أف��راد   معين��ون   ومح��ددون  
 س��لفًا،   وينس��ون   أنفسهم   وعش��يرتهم،  
 ويتكلمون   عن   األموال   المنتهبة   في   ظالل  
 محافظ   مأرب   الذي   أخذ   من   ش��ركة   صافر  
 أكثر   من   545مليون   ريال   خالل   أشهر .       

 ذكر الدكت��ور باص��رة أن جب��ل حقات، 
ومن��زل البي��ض ف��ي كريت��ر،  انتهبهم��ا 
عبدالله بن حس��ين األحمر.. ومس��احات 
أح��واض الملح ف��ي خور مكس��ر، انتهبها 
حمي��د عبدالله حس��ين األحم��ر.. وميناء 
االصطياد في المعال صارت مع شركة سام 
التابعة لمجموع��ة األحم��ر .. ومتنزه ذو 
ريدان في خور مكس��ر،  انتهبه اللواء علي 
محسن األحمر.. ومس��احات في جبل هيل 
وجولد مور، والسفارة السعودية سابقًا في 
خور مكس��ر  انتهبها محمد علي محس��ن 
األحمر.. ومزرعة الدواجن في دار س��عد  
انتهبها عامر عبدالوهاب اآلنسي.. ونادي 
الشرطة )اتحاد الشرطة الرياضي (، ومقر 
جمعية الصداقة اليمنية- السوفييتية في 
كريتر  انتهبهم��ا غالب القمش.. هذا في 
كر، ليس كل ما انتهبه 

ُ
عدن وحدها، وما ذ

هذا العدد القليل من النافذين، بل مجرد 
مثال، وما لهم ف��ي لحج وأبين وحضرموت 
أعظم، حتى قيل إن الشيخ صادق األحمر 
مؤج��ر أراٍض في س��يئون الس��تخدامات 
المطار.. ه��ؤالء وزبانيته��م، أكثر الناس 
كالم��ًا ع��ن اس��ترداد األم��وال المنهوبة، 
وما ذكرنا هو عينة صغيرة مما انتهبوه، 
وهذا كما قلنا في جهة من البالد، إذا بقيت 
م��ن الب��الد.. إذ االنته��اب ال يقتصر على 
الجنوب، بل هو في الشمال أقدم، وحسبكم 
 أن حديقة األطفال في عطان، تم 

ً
حس��رة

السطو على أكثر من نصف مساحتها   وبني  
 عليه   مشروع   تجاري   ألوالد   األحمر،   والجبال  
 الغربية   ألمانة   العاصم��ة   مملوكة   للدولة،  
 ومعظ��م   األراضي   ف��ي   س��فوحها   أوقاف،  
 وقد   وزعه��ا   الل��واء   األحمر   عل��ى   مقربين  
 ومتمصلحي��ن،   وبالتأكيد   ل��م   يفعل   ذلك  

 بالمجان .  
   

زاوية حارة

فيصل الصوفي
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د. علي العثربي

)شاءها الله شهية(
هذا مطلع ألجمل قصيدة خّصها الشاعر 
/ سميح القاسم الفاتنة ) عدن ( وعنونها 
ب� ) ليلى العدنية(.. قالها قبل ثالثة عقود ونيف من 
الزمن، غير أنها علقت في ذاكرتي منذ ذلك الحين، 
أيام ما كنت أعيش في حضنها الدافئ ريعان شبابي 
» 1967-1977م »  وبعدها كلما أزورها أجد نفسي 
أتمتم من حيث ال أدري بهذا المطلع الرائع »شاءها 

الله شهية«. 
ومنذ ذلك الحين وأنا كلما مررت بعاصمة عربية، 
أو أجل��ت الطرف ف��ي كثب��ان تهام��ة، أو »غوطة » 
الع��راق، أو أوراس الجزائ��ر، أو واح��ة ف��ي الجزيرة 
العربية، يطالعني طيف عدن في روح وقوام »ليلى 
العدنية« فأس��تحضرها ف��ي الص��ورة الفنية التي 
رس��مها لها س��ميح القاس��م، ألخالها ماثلة أمامي 

تنثال من تالفيف الذاكرة وترًا من حنين ال يريم. 
»ليلى العدنية« ش��عر ش��ديد الس��واد تخاله  ول�
عندما تنثره شبيه بليلة صيف غابت نجومها بين 
كثب��ان تهامة ولها عين��ان قّدتا من عي��ون المهاء 
اليمنية. وكلما ظمئت جاد عليك منها سلس��بيل. 
وحي��ن تطالعك هضب��ة »نج��د« العام��رة بالدفء 
واالخضرار، سرعان ما تتذكر صدر »ليلى العدنية« 

العامر بالدفء واالشتهاء. 
 وكلما مررت بأي ميناء أو ش��اطئ عربي ممتد من 
المحيط إلى الخليج، تطالعك خاصرة »ليلى العدنية« 
تنهض واقفة في اإلبكار واآلصال من زرقة خليجها 

العدني. 
 أما إذا طاف بك الخيال على جبال »األوراس« حيث 
المآثر البطولية الجزائرية، فسرعان ما يتبدى لك 
روح »ليلى العدني��ة« حيث تجد فيه الرقة س��لمًا، 
والقس��وة في حال مقاومتها للغزاة والمستعمرين 

على مدار التاريخ. 
ولكي تقرأوا معي  )ليلى العدنية( في عيون شاعرنا 
العربي الفلسطيني س��ميح القاسم، أبسط أمامكم 

مقاطع من رائعته التي يقول فيها: 
شاءها الله شهيْه . 

شاءها الله.. فكانت كبالدي العربيْه 
شعرها.. ليلة صيف 

بين كثبان تهامة .
مقلتاها.. من مهاٍة يمنيْه 

فمها.. من رطِب الواحِة 
في البيد العصية . 

 بين رمالي الذهبية . 
ُ

عنقها.. زوبعة
صدرها.. )نجد ( السالمة 

يحمل البشرى إلى نوٍح 
فعودي يا حمامْه . 

ولدى خاصرتيها بعض 
شطآني القصية .

شاءها الله.. فكانت كبالدي العربية . 
نكهة )الغوطة( و)الموصل( فيها 
ومن )األوراس (.. عنف ووسامه . 

 
ً
وأبوها شاءها اسمًا وشكال

فدعاها الوالد المعجب.. ليلى 
وإليكم أيها اإلخوان: 

)ليلى العدنية(. &

علي عمر الصيعري

ليلى العدنيــــــة

منع   تداعيات   
انكسار   الوطن

أهمية قوات االحتياط

االختالف في األصل

> ما ش��هدته بعض المحافظات الجنوبية 
ومنه��ا ع��دن يوم��ي العش��رين والواح��د 
والعش��رين من ش��هر فبراير المنصرم، من 
أعمال فوضوي��ة قامت به��ا مجامي��ع تنتمي -كما 
ادعت- إلى الحراك الجنوبي، أعمال كادت أن تتحول 
إلى أعمال إرهابية تهدف كما كشفت التحقيقات مع 
بعض المجاميع التي قام��ت بهذه األعمال وأعلنت 

عنها األجهزة األمنية في عدن..
.. نق��ول بل نذهب إل��ى التأكيد أن اليمن 

ً
وحقيقة

نفذ 
ُ

دعم م��ن الخارج وت
ُ

خطط وت
ُ

يواجه مؤام��رة ت
فقط م��ن قبل عناص��ر داخلية جعلوا ال��دوالر فوق 
الوطن وأمنه واس��تقراره. ولعل من ه��ذه العناصر 
جماعة الح��راك وأعني حت��ى ال ُيفه��م كالمي غلطًا 
جماعة فقط م��ن الح��راك تتبع ما يمل��ى عليها من 
توجيهات من قيادات يمنية تسكن في الخارج عبر 
ما تبثه قناة »عدن اليف« التي تتبع هذه القيادات..
وقد ش��اهدنا بث هذه القناة لمش��اهد معظمها 
مفبركة أثناء أعمال الفوضى في عدن وكذلك ما جرى 
في الضالع من اش��تباكات بين جماع��ة الحراك التي 
تدعي أنها س��لمية بينما الواقع كشف أنها جماعة 
مسلحة وبين أفراد من قواتنا المسلحة ورجال األمن..
س��معنا قن��اة »ع��دن الي��ف« تتباكى عل��ى هذه 
األحداث وتدعو العالم إل��ى التدخل في الوقت الذي 
يعرف العال��م أن ما يجري هو إره��اب وليس دفاعًا 

عن النفس..

هذه الحقيقة تجر نفس��ها على نش��اط وفعاليات 
ه��ذه الجماعات الحراكية إلفش��ال مخرجات الحوار 
الوطني ال��ذي يعترف أبن��اء المحافظ��ات الجنوبية 
أنفس��هم أنها اعطت للجنوبيين م��ا كانوا يحلمون 
به من جبر الضرر ورد المظال��م وتحقيق المواطنة 

المتساوية..
عندما تحقق��ت الوحدة في الثاني والعش��رين من 
مايو 1990م كان أكثر م��ن يدعون اليوم لالنفصال 
صغارًا لم يعرف��وا كيف هي المحافظ��ات الجنوبية 
بعد الوحدة وكيف كان��ت قبلها.. ولم يعرفوا بل لم 
يتعلموا أن أول من دعا للوحدة هم من أبناء الجنوب 
الذين هرولوا إليه��ا هربًا من بط��ش وظلم الحكام 
وأعني قادة الحزب االشتراكي خاصة ممن يحرضون 
الي��وم وهم في قصوره��م ومنتجعاته��م ومنازلهم 
الفاخرة ف��ي الخ��ارج، يحرض��ون أبن��اء المحافظات 

الجنوبية على االنفصال..
أقول إن أبناء الجنوب ه��ؤالء ما كان لهم ان يخرجوا 
ف��ي تجمع��ات صغي��رة ممولة م��ن الخ��ارج لرفض 
مخرج��ات الح��وار.. ب��ل كان عليه��م أن يدرك��وا 
أنهم ينف��ذون مخطط��ًا خارجيًا لي��س هدفه كما 
يعتق��دون رف��ض الح��وار ومخرجات��ه ب��ل هدف��ه 
الرئيسي الوطن وتقسيمه لتسهيل مهمة المخطط 
األمريكوصهيوني في تقس��يم الوطن العربي ونهب 

ثرواته وضرب قدرات شعوبه..
لذل��ك ش��عرنا ونح��ن نش��اهد م��ا ش��اهدناه في 
بعض المحافظات الجنوبية في العش��رين والواحد 
والعش��رين من فبراير المنصرم بالحس��رة واألسف 
الشديدين على هذه المجاميع.. وكم كبر في أعيوننا 
ونفوس��نا مواقف رج��ال األمن الذين تحل��وا بالصبر 
والحكمة وضبط النفس إزاء الكثير مما قام به بعض 
الش��باب في مظاهراتهم.. وعادت حينها ذاكرتنا 
إلى ما س��بق ونبهنا منه من تدني مس��توى التعليم 
»باسندوية«  الذي لألسف وفي ظل حكومة الوفاق ال�
ص��ار تعليم��ًا وتربي��ة وفق منه��ج ح��زب اإلصالح 
»االخواني« وليس كما كان قبل األزمة تعليمًا وطنيًا 
يربي في األجيال حب الوطن والوالء له ال حب الفوضى 

والكراهية والطائفية..
سؤالنا اليوم.. أين مخرجات الحوار الوطني من هذه 
المش��اهد التي تخدش صورتنا وصورة الوطن أمام 

العالم؟!

إقبال علي عبداهلل

الجنوب ومخرجات 
الحوار..

د. محسن حسين العمري

  توفيق الجندي


