
لكي نفهم الخبرية بلهجة أهلنا في لبنان (قامت     
السلطات العسكرية واألمنية واإلدارية في عدن 
بترحيل ٨٤٢ مواطنًا يمنيًا شماليًا الى محافظة تعز ، وهي 
ليست المرة االولى التي تقوم بها السلطات بعدن بمضايقة 
المواطنين وترحيلهم الى خارج حدود عدن ولحج) انتهت 

الخبرية ، لكن.. 
شيء ُمرعب وُمخيف وُمذهل ما يحدث اآلن في عدن !!! ، 
نكاد ال نصدق الصورة التي تظهر أمامنا في شاشات اليوتيوب 
واالنستجرام والفيس بوك والصحف الورقية  وغيرها، ونحن 
عــي انها تتبع أجهزة أمنية  ــدَّ

َ
نشاهد أطقمًا عسكرية ت

وعسكرية في مدينة عدن  ترافق سيارات مدنية (باصات 
وهايلوكسات) محملة بمواطنين يمنيين بسطاء ليتم 
ترحيلهم من عدن الى تعز والى بقية المحافظات اليمنية 
األخرى ، والمبرر الذي يسوقه من أصدر القرار ان هؤالء أبناء 

الشمال ال يحملون بطاقات هوية او إثبات شخصية .
وإْن صح هذا الخبر الصادم  فنحن أمام قرار غير قانوني 
وال انساني وال ديني وال أخالقي ، بل اننا امام مشهد ُعنصري 
خطير تقوم به السلطات المحلية المدنية والعسكرية 
واألمنية في عدن ، كون القافلة البشرية والموكب العسكري 
المصاحب لها تحركت من امام مبنى حكومي يرفرف عليه 
علم الدولة الشطرية البائدة التي كــان يقودها الحزب 

االشتراكي اليمني ذات يوم .

وال أظن ان المنفذ البسيط الذي نفذ ُمهمة الترحيل يدرك 
المخاطر القانونية الجسيمة الُمترتبة على جرٍم كهذا والتي 
رنا بترحيل اليهود واإلسماعيليين وبقية اليمنيين 

ّ
تذك

الُمخالفين في الرأي والمذهب وحتى المنطقة من عدن 
في سالف االزمان ، وهو تاريخ بطبيعة الحال ليس ببعيد، 
اع األزمات في بالدنا معدومة فهم يكررون  وألن ذاكرة ُصنَّ

الخطيئة كل عقد او بضع سنوات دون وعي او بصيرة.
وأمام هذا الحدث الجلل نضع عددًا من التساؤالت على 

جهات عدة في بالدنا :
Î  ما  موقف الحكومة (الشرعية) في الرياض مما يحدث 

في عدن؟ 
Î  ما موقف الوفد المفاوض عنها في دولــة الكويت 
ــرأي العام  وكيف سيبررون هــذا الفعل الخطير امــام ال
اليمني والعربي واالنساني ، او انهم سيكررون ذات الموقف 

الُمخزي في تبرير اإلنزال األمريكي بقاعدة العند؟  
Î Î Î  ما موقف اإلدارة األمريكية اآلن من جريمة 
إنسانية خطيرة تحدث بالقرب من مرابضهم بقاعدة العند 
اللحجية وهي ال تبعد عن عدن سوى ٢٣ كلم ويستطيعون 

إيقاف هذا القبح المشوه لإلنسان من الناحية المعنوية ؟
والــســؤال األكثر وضوحًا ، هل يستطيع (أمــن) عدن 
والجيش (الوطني) ان يتخذوا قرارًا ُعنصريًا بعيدًا عن 
رضا وُمباركة دول تحالف العدوان المحتلة للجزء الجنوبي 

الغالي من اليمن ُمنذ يوليو ٢٫١٥م؟
Î  أين علماء الدين وحملة الفكر واألقالم الحرة لمجابهة 

هذه الفتنة الخطيرة ؟
Î  أين هي الشخصيات السياسية الُمعتقة  والحراكية 

على وجه الخصوص من فعل ُعنصري فاضح كهذا؟
اليوم  السكوت عما يحدث في عدن ال يتفق مع مقولة 

(إذا كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب) بل ان الصمت 
على ما يحدث ُيعد مشاركه ضمنية لكل ما يحدث  في عدن 
والجنوب اليمني كله ومنها قضية التهجير القسري الَمقيت 
لباعة الخضار والفواكه والباعة المتجولين وعمال البناء . 

إن ما يحدث في عدن من انعدام لألمن، واالغتياالت 
للمسؤوليين العسكريين واألمنيين وهي حــوادث شبه 
قيد ضــد مجهول ، وتعثر تقديم خدمات 

ُ
يومية وت

الكهرباء ، المياه ، الـــدواء  ألهلنا بعدن الجريحة ، وما 
شاهدناه من ترحيل مقزز إلنسانية اليمنيين ، وانهيار 
كلي لمؤسسات الدولة وأركانها، هي من إفرازات االحتالل 
السعودي اإلماراتي الُمباشر لعدن اآلن ، والحمدلله دخلت 
الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا "الُعظمى"  على 

خط المحتلين الجدد لجنوب اليمن .
ليس هناك حل ناجع للقضية اليمنية الداخلية سوى 
مبدأ الحوار الذي انطلق ِقطاره في دولة الكويت الشقيق، 
وندعو الله العلي القدير ان ينجح ، أما ما عداه فلكم ان 
زاة األجانب من األحباش والفرس 

ُ
تتذكروا مصير كل الغ

والعثمانيين والبرتغاليين والبريطانيين فقد ُهزموا، وال 
عزاء في هزيمة المحتلين الجدد.
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السعودية تمّدد
 واليمنيون يتقاتلون 

 محمد أنعم

أرض المعركة المحتدمة اآلن على امتداد   
اليمن وعرضها  تشبه حلبات صراع الموت 
التي كانت تقام للترفيه على ملوك وأمراء وأميرات 
االمبراطورية الرومانية الذين أدمنوا على مشاهدة 

صراعات دامية ضحاياها من العبيد.
الــى اليوم مــاتــزال مسارح الموت «كولوسيوم» 
تقف كاألشباح في الدول التي ورثت االمبراطورية 
الرومانية والى اليوم لم تتعظ كثيرًا من الشعوب 
والقوى واألفــراد وماتزال دماء العبودية والطاعة 
العمياء تتدفق في عروقهم بشكل مخيف.. يقتلون 
وُيقتلون مقابل حصولهم على فتات من العيش 

الملوث أو طمعًا في دراهم معدودة.
همجية ووحشية أباطرة روما تظهر في تزيين 
ساحات الموت والتي شيدت ببناء معماري كان 
يعكس رقيًا واضحًا باالحساس الجمالي المرهف 
والذي يمثل انعكاسًا لتطور كبير في وعي االنسان 
الذي ظل رغم كل ذلك حبيس معتقدات خرافية 
وتعاليم كهنوتية وعنصرية أباحت ألولئك الملوك 

الحق في استعباد وقتل اآلخرين.
جاء سبارتاكوس وقاد أول ثورة للعبيد حرر فيها 
االنسان من أن يظل مجرد قاتل أو مقتول كما يريد 

ذلك سادة روما.
اســتــذكــار هــذا المشهد المرعب ضـــرورة لدى 
الشعب اليمني بعد عام من جرائم الحرب واالبادة 
الجماعية التي يتعرض لها من قبل آل سعود حيث 
يرى أن كثيرًا من ابنائه يعيشون حياة عبيد روما، 
يتقاتلون بوحشية داخل حلبات، فيما القاتل الحقيقي 
«السعودية»  يقف على المسرح متفرجًا ويرمي 
للمتصارعين باألسلحة ويقهقه ضاحكًا مطلقًا إشارة 
البدء واالنتهاء وكأنه مقدس ومنزه من الحساب 

والعقاب.
هذا ليس وطنًا بل اننا نعيش وسط حلبة صراع 
دامية ُمرعبة.. الكل يؤدي دور العبيد وليس بيننا 
«سبارتاكوس»، من حق آل سعود أن يمددوا.. طالما 
والعبيد يحملون جثث ابنائهم واخوانهم ويرمونها 
خــارج المسرح ويحلمون أن يلعقوا خف سعودي 
بقر بطن أخيه وأزهق روح أمه.. بل  هذه الحفلة 
الدامية التي توشك أن تنتهي بسالم، وكــل هذه 
الدماء والدموع والوطن المثخن بالجراح.. أكلها كانت 

حفلة من أجل عيون األمير محمد بن سلمان.
أقيال اليمن ُسفكت دماؤهم، أيكونون أيضًا مجرد 
عبيد؟.. ال.. ال أصدق.. وهل نعيش في وطن فعًال 
خضع 

ُ
اسمه اليمن.. أم في حلبة صــراع مفتوحة ت

مصائرنا لرغبة ملوك آل سعود..؟!
ــرات  آالف اليمنيين حــصــدت أرواحـــهـــم طــائ
وصــواريــخ آل سعود ولــم تجف دماؤهم بعد ولم 
يتحدث عنهم أحـــد.. وستضيع دمــاؤهــم مثلما 

أضاعوا دماء ضحايا مذبحة تنومة.
في روما خرج سبارتاكوس وحرر العبيد.. دفع 
قياصرة روما الثمن.. وبقيت مآثرهم مجرد عبرة 

لمن ال يعتبر.
سبارتاكوس لم يتوسل السالم، بل هو من صنع 
السالم للبشر بضربة رمح حررت العبيد وحولت روما 

الى أرض هم سادتها.. يكفينا موتًا..
دماء اآلالف من ابناء شعبنا التي سفكها آل سعود 
تخولنا أن نطالب في الحوار ليس فقط بالسالم.. وإنما 
أوًال بحقنا أن نعيش أحرارًا في أرضنا ووطننا، وأالَّ 
يظل آل سعود يتعاملون معنا وكأننا مجرد عبيد في 

«حلبة» صراع لهم، ونحن نعده لنا وطنًا.
فإذا لم توقف السعودية قتلنا بالطائرات وتوقف 
دعم مرتزقتها الذين ينفذون أجندة محمد بن 
سلمان، فال يجب أن يفلتوا من العقاب، البد أن يتحرر 
ذ آل سعود 

َ
شعبنا فال تكبلونا كالعبيد ثانية... وَيْنف

كما َنفذوا من العقاب على ما ارتكبوه من جرائم خالل 
فترة الدفاع عن الجمهورية.

   أ.د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور

ترحيل اليمنيين من وطنهم عدن " فضيحة  "

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

أوهمونا أنهم رفعوا القاعدة من  
حضرموت ثم هبطوا بقواعدهم 
في قاعدة العند.. وألننا نتمتع بذاكرة 
سمكة بائسة لن نتوقف أمــام ســؤال .. 
أيــن ذهبت القاعدة ؟ومــاهــي مهمتها 
بعد حضرموت وأبــيــن ؟ ثــم لــمــاذا جاء 
المارينز إلى القاعدة " العند "؟ وماذا يراد 
لصنعاء؟ المهم تكامل وتبادل في األدوار 
تحت غطاء جــوي يرفض أن ينقشع أو 
حتى يبتلع لسان السخرية من هذا الشيء 
المسمى حوارًا أو مفاوضات أو تفاهمات .

Î مــغــادرة قــاعــدة حــضــرمــوت كانت 
إيذانًا بهبوط األمريكيين قاعدة العند، 
فيما يأخذ أصحاب الحل والتركيب دور 
القواعد من النساء والرجال انتظارًا لهبوط 
البركة من المفاوض المعيق والمحاور 

ع على صكوك الحرب.
ّ
الموق

Î وألن المصائب ال تأتي فرادى تحركت 
األفــاعــي حيث يــأتــي القتل أو التدمير 
بالتزامن مع قتل معنويات يمنيين في 
مطارات تعذيب كل من يمر بها بحثًا عن 
عالج أو يعود عبرها من مهمة دراسة أو 
عمل .. هل تصل إلى عقل أو عدل مهانات 
المتوقفين فــي بيشة أو مطار الملكة 
علياء في األردن أو حتى مطار القاهرة 
عند الــلــزوم ؟ .. هي تصل حتمًا ولكن 
كيف للجرح أن يؤلم العقول المعطوبة 

والضمائر الميتة ؟
Î وإذًا نحن أمــام بالونة تــفــاوض في 
ر من التضليل  الكويت تمارس ما تيسَّ
على حساب شعب مكلوم وأرض يمنية 
يراد لعاصمتها أن تسقط بذات سقوط 
األطــراف واألصــابــع في اليابسة والبحر، 
فإما التسليم بما فشل فيه مؤتمر حوار 
األقاليم، وإمــا التمزيق أكثر وأكبر على 
إيــقــاع الــــدوران فــي متواليات الحلقات 

التفاوضية المفرغة .
Î بوقاحة يريدون احتالل اليمن بعد 
تمزيقه أو يتركونه صورة أفغانية أو شيئًا 
من مخلوط المسرح العبثي الدامي في 
العراق وسوريا وليبيا .. وتأملوا كيف أنه 
لم يعد الصومال في وارد أحاديث الحياة 

والموت على السواء .
Î وعند ذات المخططات البشعة ال 
بأس عندهم من تصفية قيادات عسكرية 
وأمنية ومرورية في المحافظات الجنوبية 
لتكون القشة التي تبرر وجبات الطرد 
المتواصل لشماليين بسطاء بالهوية، 
ــهــدف تــحــويــل النسيج االجتماعي  وال

والوطني إلى مستنقع .
Î حــالــة فــاجــرة وعجيبة نحن فيها 
الضحايا واألدوات وكأننا أمام اختبار مقولة 
أنه " ال سالم وأنه إما الحرب أو االستعداد 

للحرب " أو كما قال المهاتما غاندي .

في حضرة الضمائر 
الميتة..!!

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨٠٩)
االثنني :   ٩/ ٥/ ٢٠١٦م 
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تـــحـــتـــفـــظ كــتــب   
الــتــاريــخ بحقائق 
وصــــــور تـــتـــحـــدث عــن 
بشاعة األســالــيــب التي 
كــان يمارسها الجنود 
البريطانيون المحتلون 
ــة عـــــدن ضــد  ــن ــدي ــم ل
أبناء اليمن، وحمالت 
االعتقاالت التي كانت أطقمهم 
األمنية تشنها لترحيل أبناء لحج والضالع وأبين وتعز وإب، بدعوى أنهم 
يقيمون في عدن بصورة غير شرعية.. فثار الشعب اليمني وطردهم وتحررت 
عدن في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م، لكن عمالء الغزاة الجدد ها هم يقومون بتقليد 

األساليب لطرد أبناء 
الوطن، وكأن عدن 
ــيــســت يــمــنــيــة..  ل
ويــــــمــــــارســــــون 
لهمجية  ا نــفــس 
والـــــوحـــــشـــــيـــــة 
ة  ـــــــــــاء ـــــــــــدن وال
كــعــبــيــد إلرضــــاء 

المستعمرين الجدد..
ولو كان هؤالء فعًال يمتلكون حتى قليًال من الرجولة لدافعوا عن عدن 

من الغزاة الحقيقيين وأظهروا بطوالتهم عليهم ال على الضعفاء والمساكين 
من أبناء جلدتهم.. حقًا الصورة واضحة.. وما أشبه الليلة بالبارحة.

قرابة الشهر واألمم المتحدة عاجزة  
عن إلزام السعودية بوقف اطالق النار.. 
سفك 

ُ
قرابة شهر ودماء اليمنيين المدنيين ت

واألمم المتحدة تتحدث بشكل وقح عن نجاح 
اتفاق وقف اطالق النار..

 واألسوأ من كل ذلك انه وبعد قرابة شهر من 
االتفاق المزعوم والموانئ اليمنية لم تصلها 

أغذية وال أدوية وال مشتقات نفطية.. ووحدها 
الصواريخ السعودية الوحيدة المسموح لها 

بدخول اليمن..
إن استمرار الحصار ومنع السماح بإدخال 
مواد غذائية للمواطنين وادوية للمرضى تأكيد 
واضح على أن السعودية لن توقف اطالق النار.. 

واأليام بيننا..

ورحل أحد فرسان  جرائم السعودية.. ودموع بان كي مون
الجبهة القومية

ـــا    رحـــــــــــل عـــن
الــمــنــاضــل علي 
أحمد السالمي- عضو 
مجلس الــشــورى عضو 
اللجنة الــدائــمــة وأحــد 
أبــرز الــرمــوز الوطنية 
التي تصدت لالستعمار 
البريطاني واالستبداد.. 
وجـــاء الــخــبــر الفاجعة 
ـــوفـــاة هــــذه الــهــامــة  ب

الوطنية في اليوم الذي دخلت فيه القوات األمريكية 
والبريطانية الى عدن والمكال.. 

لم يتحمل قلب أحــد مؤسسي الجبهة القومية 
ــع الخبر الصاعق.. لم 

ْ
وحركة القوميين العرب َوق

يتحمل أن يشاهد قيم ومبادئ الذئاب الحمر تسقط 
تحت أقدام الغزاة الجدد..

فرحمة الله تغشى فقيد الوطن وكل شهداء الثورة 
اليمنية.

ق دائم
ُّ

األستاذ أحمد الكبسي.. تأل

احــتــفــاًء   
ـــعـــيـــد  ب
م  للعا لمعلم  ا
الـــــــــدراســـــــــي 
-٢ ٠ ١ ٥
٢م  ٠ ١ ٦
ــحــت شــعــار  وت
«الــــمــــعــــلــــم.. 
صمود وعطاء» 
ــــــرًا  ــــــدي ــــــق وت

لجهوده المبذولة في الرقي 
بالعملية التربوية والتعليمية، 
م مكتب التربية والتعليم  كرَّ
ــة زمــيــلــنــا  ــعــاصــم بـــأمـــانـــة ال
االستاذ/ أحمد محمد الكبسي 
-وكيل مدرسة سيف بن ذي 
يزن - ومدير إدارة التصحيح 

بــــصــــحــــيــــفــــة 
«الميثاق».

ــــي  ــــان ــــه ــــت ال
ــكــات  ــري ــب ــت وال
لزميلنا المتألق 
ـــــذي  دومـــــــــًا ال
ــى  ـــحـــمـــل عــل ي
كــــاهــــلــــه هــــّم 
أجيال، وهو من 
التربويين الذين 
يــتــوكــأ عليهم هـــذا الــوطــن 
ليهش بهم الجهل والظالم.

وما الــدرع الــذي ُمنح له 
إال تعبير عــن التقدير 
لهذا المربي الفاضل الذي 
ج على يــديــه عماد  تــخــرَّ

المستقبل.

قديمهمجديدهم

من هو بريمر اليمن؟

ــمــخــالفــي    عـــبـــدالـــمـــلـــك ال
يصف الــقــوات األمريكية 
التي تحتل جــزءًا غاليًا من اليمن 

«األشقاء». بـ
بــن دغــر يــرحــب (بالحبايب).. 
ـــعـــامـــري،  الــــدكــــتــــور مــحــمــد ال
وعبدالعزيز جــبــاري والــزنــدانــي 
ر لهم 

َّ
روا الله ألنه سخ وصعتر كبَّ

المارينز وجنود ملكة بريطانيا.
ـــأن يــكــون هو  الــجــمــيــع يــحــلــم ب
المرشح لمنصب كارازاي اليمن، أو 
جلبي اليمن.. وجميعهم على أهبة 
االستعداد لمبايعة بريمر اليمن 
فــي أي معسكر للمارينز وبأنه 

خليفة المسلمين!!
من الغريب أن يختلق وفد 

ــريــاض فــي الكويت كذبة  ال
اقتحام (معسكر العمالقة) في 

عمران لالنسحاب من المشاورات، 
فيما يرفض االعتراف بحقيقة 
دخول األمريكان جنوب الوطن أو 
التصديق بأنهم يفاوضون على 

٣٠ مايو بدء امتحانات النقل..  و٣٠ يوليو امتحانات الشهادة العامةمحتل!!وطـــــــن 
أقـــــرت وزارة الــتــربــيــة  

والــتــعــلــيــم -الـــســـبـــت- 
الجدول الزمني لتنفيذ امتحانات 
مرحلتي النقل والشهادة العامة 

بمحافظات الجمهورية ، ووافقت 
قيادة وزارة التربية على أن يكون 
تاريخ ٢٠١٦/٥/٣٠م موعدًا لبدء 
تنفيذ امتحانات مرحلتي النقل في 

عموم محافظات الجمهورية.. 
وتاريخ ٢٠١٦/٧/٣٠م موعدًا 
لتنفيذ امتحانات شهادتي المرحلة 

األساسية والثانوية 

 يمنية عضوًا في حزب العمال البريطاني
فازت ابتسام قاسم يافعي -وهي يمنية تحمل الجنسية البريطانية  

وتقيم في مدينة شيفيلد -بمقعد- من مقاعد حــزب العمال 
للمجلس المحلي .

وتعد ابتسام يافعي أول امرأة يمنية تتمكن من الوصول الى هذا المنصب الذي 
فاز به العديد من الرجال اليمنيين الذين يحملون الجنسية البريطانية،وتعد 
من النساء اليمنيات القالئل في بريطانيا الالتي تميزن بالمشاركة واالجتهاد 

وانخرطن في العمل العام.

و
االستعمار وعمالؤه


