
أيقونة المجد
ـــــــــة الـــــــيـــــــمـــــــِن  ـــــــــقـــــــــون ــــــــمــــــــجــــــــد يــــــــــــا أي ـــــــوفـــــــمـــــــبـــــــر ال ن
ــــا  ــــف تـــــــجـــــــتـــــــث مــــــــــــن أدمـــــــــــــنـــــــــــــوا فــــــــــــي أفــــــــقــــــــنــــــــا صــــل
ـــــكـــــســـــٌر  ـــــن ــــــــمــــــــغــــــــبــــــــون م ــــــــت والــــــــــعــــــــــالــــــــــم ال أقــــــــبــــــــل
 
ٌ
ــــــــــــــــــراطــــــــــــــــــوري نــــــــافــــــــشــــــــة وســـــــــــــــطـــــــــــــــوة اإلمــــــــــــــــــب
ـــــــــــــــــــــــــــــــان ألـــــــــــــقـــــــــــــاهـــــــــــــا مــــــجــــــلــــــجــــــلــــــة  لـــــــــــكـــــــــــن ردف
ـــــــصـــــــر مـــــتـــــقـــــدا  ـــــــن ل ــــــــــــــاق ا مـــــــــــن أرض بــــــلــــــقــــــيــــــس ف
ـــــــظ الـــــــــــكـــــــــــون مــــــــبــــــــهــــــــورًا بـــــســـــطـــــوتـــــنـــــا  ـــــــق ـــــــي واســـــــت
ــــــضــــــت  ــــــــتــــــــرا وم ــــــــجــــــــل ــــــــا أذعــــــــــــنــــــــــــت إن مــــــــــــن هــــــــاهــــــــن
ـــــت  ـــــل ــــــــــد رح ـــــــقـــــــبـــــــح ق ـــــــقـــــــايـــــــا ال ــــــــــا ب ــــــــــن هـــــــاهـــــــنـــــــا ي م
ــــــا  ــــــن ــــــــا يـــــــقـــــــســـــــم الـــــــــــتـــــــــــاريـــــــــــخ فــــــــــــي دم وهــــــــــــــــا هــــــــن
ســـــــــنـــــــــدحـــــــــر الـــــــــبـــــــــغـــــــــي مـــــــــثـــــــــل األولـــــــــــــــيـــــــــــــــن ولـــــــــن 

ـــــــلـــــــوطـــــــِن  ــــــــض ل ــــــــي ــــــــب ـــــــــات ال ـــــــــي ـــــــــن ـــــــــاألم ــــــــت ب ــــــــل ــــــــب أق
ــــــــــن الـــــــــزمـــــــــِن ــــــــــا حــــــيــــــنــــــًا م واســـــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــروا أرضــــــــــن
مـــــــمـــــــتـــــــهـــــــِن  و ٍن  ا و ــــــم  ــــــســــــل ــــــســــــت م بـــــــــيـــــــــن  مـــــــــــــا 
ــــــــــدِن ــــــــــم ـــــــى األمــــــــــــصــــــــــــار وال ريـــــــــــــش الــــــــــــغــــــــــــرور عـــــــل
ـــــــــــــــم يــــــخــــــِن  كـــــــــــال .. فــــــــــقــــــــــال الـــــــــــمـــــــــــدى كـــــــــــال ول
ـــــِن ـــــم ـــــي ــــــــــــراري عـــــــــن ضــــــحــــــى ال ــــــــــــب ـــــي طــــــــغــــــــاة ال ـــــل ـــــج ي
ـــــــشـــــــهـــــــود مـــــــــــن عـــــــــــدِن ـــــــم ـــــــــــــــــق ال ـــــــهـــــــم األل ـــــــل واســـــــت
ــــــــــم يـــــكـــــِن  ــــــــــون ل ــــــــــك ــــــــــضــــــــــورًا يـــــــــقـــــــــول ال تــــــنــــــعــــــي ح
ـــــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــل مــــــــرتــــــــهــــــــِن 

َّ
ـــــــــــطـــــــــــغـــــــــــاة وول ل أم ا

ـــــِن ـــــه ـــــــى ولـــــــــــــم ن ـــــــحـــــــن ــــــــــن ُن ـــــــعـــــــهـــــــد ل ـــــــى ال إنـــــــــــــا عـــــــل
ــــــــرا مــــــــــن الــــــعــــــفــــــِن ــــــــب نـــــســـــتـــــكـــــثـــــر الـــــــعـــــــيـــــــش كــــــــــي ن

 شعر/ أحمد غيالن 

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

ما زلت عند رأيي القديم بأن النفاق والطمع 
هما أقــوى وأقسى حصون التخلف في اليمن 
.. منافقون حــول من يقعد على أي سلطة ، 
ومنافقون حول من يعارضه .. أما اإلطار العام 
لهؤالء وأولئك فهو إضاعة الحكمة واإليمان 
وإغفال كون رأس الحكمة وجذعها وأطرافها 

هو مخافة الله .
Ä المنافقون يعمون صـــواب كــل ممسك 
بالسلطة ، وكــل قاعد في رصيف االعتراف 
والممانعة ، ويفسدون فكرة صراع المشاريع 
ليجعلوه صراًعا على المغانم ، والنتيجة تحول 
الوطن والمواطن إلى أشالء .. وما تزال األصبع 
على الزناد .. ما يــزال العمل جارًيا ومتواصًال 

لتجميل كل وجه قبيح .
Ä الكارثة أن صاحب كل وجــه قبيح يثابر 
إلثبات ذلك لكن عليك امتداح هذا الوجه وإال 
فأنت عدو أزرق في ثوب مواطن متمسكن .. 
لوال النفاق لما شاهدنا من يزين الحروب األهلية 
، ولوال النفاق واألطماع لما شاهدنا من يتفانون 
لتأكيد أن في الــعــدوان خيرًا بما في ذلــك من 

التدمير وإهدار العمر والوقت واألعصاب .
Ä ولقد كــدت أستسلم لسؤال اعتراضي.. 
من أين ألعداء اليمن في الخارج كل هذا الغل 
الذي أتى على النفوس والمقدرات وصبغ األرض 
بقاني الدماء لوال أن النفاق المشكو منه هو نفاق 
ة العدو .. 

ّ
اليمنيين وهــم يأخذون دور مظل

ويتسابقون على تمثيل دور عشاق التمزيق 
والتشظي ، ويمجدون اجتماع صفة النهب 
والسلب والتغابي واإلقصاء والثورة في النافذ 

الواحد .
ا أستسلم الستفهاميات من نوع 

ً
Ä كدت أيض

.. ما هذا النفاق العالمي وما هذه االزدواجية في 
المعايير؟ وكيف تغفل حقوق شعب في مكان 
ويتم االنتصار في مكان آخر لشخص أو حتى 

قطة عالقة؟!
Ä َمْن للنازح والمهدمة بيوتهم المحترقة 
دكاكينهم ومزارعهم وكل مصالحهم؟ وَمْن 
يجبر أضرارًا فادحة لحقت بماليين اليمنيين؟

Ä يبدو أنه ال أجوبة وال غرابة .. فنحن من 
نافقنا لنصرف الماليين على تنظيم بطولة 
ا وتدليًسا وأطماًعا 

ً
لقتال المالكمة أسميناها نفاق

" بطولة المالكمة من أجل الحوار".!

بح .. 
ُ

تجميل الق
العمل جاٍر ..!!

تأسست عام ١٩٨٢م

 العدد (١٨٣٤)
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يتوارثه المناضلون الشرفاء  كابرًا عن كابر

الكفاح.. مستمر
د التاريخ كل المناضلين األحرار الذين سطروا أروع صور 

َّ
< مثلما خل

النضال والكفاح ضد المستعمر البريطاني وظلوا ومايزالون شامخين في 
الذاكرة الوطنية والشعبية أمثال راجح لبوزة وسالم ربيع علي وقحطان 
الشعبي وعبدالفتاح اسماعيل وعبود الشرعبي ومدرم ودعرة.. والكثير 

ممن حضرت أسماؤهم في أنصع صفحات المجد..
أيــضــًا سيخلد الــتــاريــخ والــذاكــرة 
ى من ذلك الرعيل 

َّ
الوطنية من تبق

الذهبي ومايزالون على قيد الحياة 
يواصلون مشوار العزة والكرامة 
سائرين على طريق الكفاح والنضال 
في طليعة المدافعين عن سيادة 
واستقالل ووحدة وطنهم، ومنهم 
على نــاصــر محمد ونــاصــر باعوم 
وباراس وباقيس وباسندوة وراشد 
محمد ثابت والصريمة وغيرهم 
يتنفسون  مــمــن  لكثير  ا لكثير  ا

الحرية والــعــزة وخلفهم اآلالف من أبناء وأحــفــاد رفــاق درب النضال 
والشرف وعلى رأسهم الدكتور قاسم لبوزة ممن ورثوا مبادئ الثورة 
وقيم الكرامة كابرًا عن كابر، وها هم يبذلون أرواحهم رخيصة في سبيل 
الدفاع عن وطنهم ومواصلة الكفاح العظيم ضد الغزاة والمحتلين الجدد 
الذين احتلوا ودنسوا األرض اليمنية الطاهرة.. ومثلما أجبر المناضلون 
الشرفاء االستعمار البريطاني وركائزه 
ه المحليين على الرحيل  وعــمــالء
ــن، أيــضــًا ســيــكــون مصير  صــاغــري
الغزاة والمحتلين الجدد وعمالئهم 
ــرحــيــل  ـــدحـــر وال ــزقــتــهــم ال ومــرت
ذليلين صــاغــريــن مــا دامـــت أرضنا 
دة بالمناضلين الشرفاء الذين 

َّ
وال

يقدمون اليوم دروســًا في صياغة 
المجد وصناعة التاريخ بدفاعهم 
عن كرامة وهوية وطنهم ووحدة 

وكرامة شعبهم..

من داخل معتقالت جيوش الكبسة.. 

 تعذيب وحشي للشباب في عدن وحضرموت
< أســالــيــب الــتــعــذيــب والتنكيل ومــداهــمــة 
البيوت.. واالختطافات للشباب وانتشار فرق 
الملثمين  الذين يجوبون شوارع عدن لتصفية 
الوطنيين األحــــرار الــتــي كــانــت منتشرة إبــان 
االستعمار البريطاني قبل االستقالل الوطني 
المجيد.. ها هي هــذه األساليب الــقــذرة تعود 
ويمارسها جيش الكبسة وعمالؤه، وال نتحدث 
عن جرائم التصفيات التي يقوم بتنفيذها عمالء 
حصى.. ولكن نضع 

ُ
السعودية واإلمارات فهي ال ت

صورة ألساليب التعذيب التي يتعرض لها أبناء 
شعبنا اليمني في المناطقة المحتلة، والتي ال 
تختلف عن بشاعة ووحشية أساليب التعذيب 
التي تعرض لها أبناء شعبنا ومناضلو الجبهة 
القومية وجبهة التحرير في سجون االستعمار 
البريطاني خالل فترة الكفاح المسلح والتي أشار 
اليها المناضل راشد محمد ثابت في كتابه عن 

سجون عدن.. 
< اليوم تبدو مأساة الشاب باسل (٢٤) عامًا 
أحد أبناء محافظة عدن والذي تعرض لتعذيب 
وحشي من قبل جواسيس جيوش ممالك الكبسة، 
تعكس مأساة شعب يرزح تحت االحتالل ممنوع 

عليه الكالم أو االنتقاد أو االعتراض.
ب باسل بصورة وحشية كما تظهر الصور 

ّ
ُعذ

بسبب اعتراضه على تصرفات جنود من عمالء 
الــغــزاة ضد تاجر صاحب بقالة.. وبسبب ذلك 

اختطف العسس بطقمين (باسل) من حي جولد 
مور من أمام منزله وتعرض للتعذيب الوحشي 
وبــوســائــل كهربائية شــديــدة الصعق ولمدة 

يومين- بحسب (عدن الغد).
أما المدون السعودي الشهير (مجتهد) فقد 
نشر رسالة من جندي لقوات ما تسمى بالنخبة 
الحضرمية.. ويصف مــا يمارسه اإلمــاراتــيــون 
بحق أبناء حضرموت ومن ذلك «رأيت السجانين 

يتعاطون الحشيش ويسكرون ويعرون السجناء 
ويضعون بعضهم فوق بعض».. ويضيف الجندي 
الحضرمي قائًال: «واألمــر الخطير.. رأيت بعض 
الضباط اإلماراتيين وهم يغتصبون السجناء.. 

الخ».
«رأيــت الجنود يداهمون البيوت ويسرقون 
األشــيــاء ويدخلون على النساء وهــن فــي غرف 

نومهن».

يحتفل الشعب اليمني بالعيد التاسع واألربعين ليوم االستقالل الوطني المجيد الذي 
أشرقت شمسه على اليمن في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م بخروج االستعمار البريطاني البغيض 
وجالء آخر جنوده من أرضنا الطاهرة ورفرف علم االستقالل والحرية في سماء عدن وكل 
أرجاء الوطن احتفاًء بفضل الثورة المسلحة التي انطلقت من جبال ردفان الشماء بعد أن 

م سالحه لضابط االستعمار البريطاني.
ّ
رفض الشيخ لبوزة أن يسل

< اليوم يجب على كل القوى السياسية واالجتماعية أن تعلن الحداد.. وتتوقف عن انتاج 
يمن ما قبل ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م و١٤ أكتوبر عام ١٩٦٣م حيث نجد أن هناك 
محاوالت محمومة إلعادة رسم خارطة يمن ما قبل الثورة والجمهورية واالستقالل بنفس 
الخريطة الشطرية وبنفس األدوات مع إحداث تغيير في شكل النظامين اللذين يتشكالن 
من نفس القوى مع بقاء استقالل شكلي وجمهورية صورية، أما الوحدة اليمنية فرأسها 
المطلوب األول بدليل ما يحدث على األرض وال يجب أن نثق ببيانات األحزاب والدول األشد 

تآمرًا.
< إن االستقالل هو عيد أعياد الشعب اليمني لكننا أضعنا هذا االستقالل الوطني الذي صنع 
فجره من دماء خيرة ابناء الشعب اليمني الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية واستقالل 
الوطن والشعب من دنس الغازي والمحتل والخالص من الوصاية األجنبية على قرارنا الوطني 

ورفض التدخل الخارجي بشئوننا الداخلية أو فرض قراراته على بالدنا وشعبنا.
< عيد االستقالل الوطني كسفت شمسه منذ أن عاد المستعمرون الحتالل أرضنا وإذالل 

وقتل شعبنا..
إن طائرتهم وبوارجهم.. وبياداتهم تفعل فينا مالم يفعله القبطان هينس وعمالؤه 

طوال ١٢٨ عامًا من االستعمار البريطاني لجنوبنا الغالي.
< علينا أن ندرك بشاعة المخططات الدنيئة على حاضرنا ومستقبلنا وأن نعي تمامًا أن 
الجمهورية اليمنية التي تحققت كأحد مكاسب يوم االستقالل المجيد بدأت تتمزق وها هي 

نفس الحدود الشطرية التي رسمها المستعمر البريطاني والتركي لليمن في بداية القرن 
الماضي تكاد تخنق الشعب اليمني الواحد، وأن ثمة دولتين أو أكثر يجري إعادة تشكيلها، 
فيما نحن نتقاتل تحت نفس الشعارات القذرة التي أججها األئمة واالستعمار إلضعاف 

الشعب اليمني وتمزيقه.
اليوم أصبح اليمن يغلي بدعوات االنفصال.. يحترق بالصراع المذهبي والمناطقي.. وأصبح  
القرار الذي يتحكم برقابنا وبمصير بالدنا وشعبنا، يصاغ في الكواليس خارجيًا وداخليًا 

وبدون العودة للشعب أو حتى أخذ استشارة هذا الحزب أو ذاك وطنيًا كان أو عميًال.
لم تعد اليمن تمتلك قرارها الوطني المستقل.. حتى عمالء االستعمار الجدد في الرياض 

أو أبوظبي ال يملكون من أمرهم شيئًا.
إن عيد االستقالل الوطني الذي نتغنى به اليوم يأتي ونحن لم نحافظ عليه كما حافظ 
عليه ابناء الشعب اليمني وقيادته السياسية قبل ٢٠١١م.. فَعمَّ سنتحدث بهذا العيد 
والمناسبة الوطنية العظيمة، إذا كانت السعودية كمستعمر جديد أغلقت اليمن وحولته 
الى سجن كبير ومنعت الطيران المدني من نقل أكثر من ٢٥ ألف يمني الى مطار صنعاء 
عالقين في مطارات العالم منذ أشهر!!.. وإذا كان الدواء والغذاء ال يأتي إّال بعد موافقتهم، 

ودخول صنعاء ال يتم إّال عبر مطار بيشة..
إن سفراء الدول الـ١٨ أصبحوا يمثلون اليوم المندوب السامي أو «بريمر» جديد يتحكمون 
بحاضر ومستقبل اليمن وبالتالي شكلوا حكومة أو ال تشكلوا.. اقبلوا بخارطة الطريق أو 
ارفضوها.. اذهبوا الى ظهران الجنوب أو الى الحسم العسكري.. كل ذلك لم يعد يعني شيئًا..

< عليكم اليوم أالَّ تسلموا أسلحتكم، ألن الوطن قد تم استباحته من ِقَبل قوى االستعمار 
ركم أنه نفس الشرط الذي طلبه الضابط البريطاني من الشيخ راجح بن غالب 

ّ
الجديد.. نذك

لبوزة عندما عاد من صنعاء الى ردفان مع المجاميع المسلحة، يومها طلب منه أن يسلم 
أسلحته.. فرفض فكانت الحرب فأشعل ثورة ١٤ أكتوبر فجاء فجر االستقالل.. الذي لم 

يأِت على طبق من ذهب.. يومها كانت صنعاء عدته وعتاده وتحمي ظهره..
اليوم يطالبون صنعاء بأن تسلم سالح الشعب اليمني بدون مقابل.. أو حتى نظير خروج 

المستعمر من وطننا المحتل.
< المستعمرون الجدد يبنون دويالت ويؤسسون جيوشًا بهوية مناطقية وشطرية 
ويمزقون النسيج الوطني ضمن سياسة ممنهجة.. ووصلت أياديهم القذرة لتطال حتى 
طالب اليمن في المدارس، فقد أعلنت صنعاء نتائج الثانوية العامة وفق معيار شطري بعد 

أن أعلنت في عدن نتائج الثانوية العامة وفق إطار جغرافي شطري.
< إن على كل القوى الوطنية أن تجعل من عيد االستقالل الوطني مناسبة ليس 
لالحتفاالت الصورية، وإنما إلعادة تقييم مهامنا وأولوياتنا الوطنية وفقًا لمبادئ وأهداف 
الثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر ومنجز ٢٢ مايو ١٩٩٠م.. كما أنه يجب على 
القوى الحريصة على استقالل ووحدة اليمن أال تظل تستجدي هذا الحق المقدس من 
الخارج، وأن تدافع عن االستقالل الوطني والوحدة بإعالن الحرب دون هوادة على دعاة 
االنفصال كجزء من معركتنا الوطنية ضد االحتالل الخارجي، وأال تترك الساحة خالية 

ألصحاب المشاريع الصغيرة.

 محمد أنعم

ق يوم رفض 
َّ

االستقالل.. تحق
لبوزة تسليم سالحه


