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منذ ثقاب العام 2011م، وحرائق الفتنة، والفوضى 
في اليمن ال تفتأ تشتعل في كل مكان،، قيل يومها وما 
يزال البعض يرّدد: لم يكن ثمة دولة ، وكان الربيع 
ا لقيامها... انتظرنا ذلك طويال، وكان 

ّ
الثائر موعدًا حق

االنتظار يمنحنا المزيد من الخيبات ، ويشّيع أحالمنا نحو الهباء، لم تقم سوى قيامة هذا 
الشعب، بينما الدولة الموعودة أسفرت عن وجٍه ميليشياوٍي غارق حتى أذنيه بالموت 
، والموت فقط. على اعتالالتها ؛ كان لدى هذا الشعب دولة تنتظم الحياة بمساراتها 
ر والقصور، والتي كان بإمكاننا العثور لدائها عن 

ّ
المختلفة وإن شاب بعض جوانبها التعث

دواء فتنهض وتتعافى، في ظل مؤسسات حكومية قائمة ؛ قوامها السلطة للقانون وإن 
اعترى ذلك القصور، أكرر.. ال أفتأ أعود للحديث عن هذا الموضوع ليس جلدًا لما تبقى لنا من 

 أن رهانًا فادحًا 
َ
ذواٍت متعبة، ولكن انتصارًا لحقيقة

قد سقط ، ومازال يجرجر الوطن في وحل سقوطه 
وتهافته الوخيم، تداعيات دامية بعضها فوق بعض 
، للحد الذي صار بإمكان الموت أن يصّوب المزيد 
من أوجاعه وفواجعه للتافه من األسباب.. فهل من 
الحكمة أن نبقى على ذات األسباب التي منحت الموت 
كل هذه الخيارات السهلة في التمدد واالنتشار؟ 

َع فيها أو حوافر!
ْ
 ال نق

ٌ
اإلنتظار هروب من الحقيقة ، وهزيمة

 "لمكائن" الضعف.. لسنا ضعفاء، وسنبادر إليقاد 
ٌ

 لمكامن قوانا، وتفعيل
ٌ

االنتظار تعطيل
ألف شمعٍة في ليل هذا الوطن الحالك الوخيم، سنستمّد قوتنا من ضعف مواقفهم وتهافتها، 
ى بوطننا من كل هذه 

َ
وسنبادر لدحر كل هذا الزيف بثباتنا حول الحقيقة ؛ حقيقة أننا أول

"األراجوازات" الطافحة بالغثائية والغواية والشرور.

 أح��ّي��ي صمود شعبنا اليمني العظيم 
من انتصارات الجيش واللجان الشعبية 

ّ
ث
ُ
وأ

والمتطوعين من أبناء القبائل ،الحقيقة 
أن الزعيم علي عبدالله ص��ال��ح- رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- قد قدم العديد من المبادرات الجادة 
والفعلية لتحقيق السالم ، لكن لألسف 
قوبلت بتعنت تحالف العدوان السعودي 
ال��غ��ارق ف��ي غ���روره المستقوي بأمواله 

وبالدعم الغربي والجماعات اإلرهابية.
لقد اعتقد تحالف ال��ع��دوان السعودي 
أن هذه المبادرات جاءت من ضعف، فيما 
الحقيقة ان م��ب��ادرات الزعيم ج��اءت من 
اجل ان يعم االمن والسالم وحسن الجوار 
ف��ي المنطقة وه��ذا ماعهدناه دوم��ًا من 
الزعيم علي عبدالله صالح -حفظه الله- 
الذي عرفناه رجاًل حكيمًا ينحاز دومًا الى 
رضت عليه الحرب فهو 

ُ
السالم ، لكن اذا ف

ف��ارس العرب بال منازع مثله مثل بقية 
ابناء الشعب اليمني اليركعون إال لله تعالى.
أم��ا بخصوص اجتماع اللجنة الرباعية 
في الرياض وماسبقها من مبادرات لوزير 
الخارجية االمريكي ج��ون كيري ،وايضًا 
م��ب��ع��وث االم��ي��ن ال��ع��ام ل��الم��م المتحدة 
اسماعيل ولد الشيخ أحمد، يمكن اعتبارها 
قاعدة للحوار رغم أن كل هذه المبادرات 
تعمل على تطويل أمد العدوان السعودي 
ع��ل��ى ال��ي��م��ن ، وت��س��ع��ى ل��ح��ص��ول تحالف 
ال��ع��دوان السعودي على مكاسب ، عجز 
عن الحصول عليها عبر عدوانه الظالم 

وحصاره الجائر على اليمن.
والحقيقة إنه لشيء مؤسف ان يظل العالم 
يتفرج على العدوان على اليمن ، وشيء 
مخجل أن االم��م المتحدة ومجلس األمن 
والمنظمات الحقوقية التقوم بواجبها بل 
ان ق��رارات مجلس االمن تصب في خدمة 
الجماعات االره��اب��ي��ة التي تعتبر ذراع 
تحالف ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي ف��ي عدوانه 
الهمجي على اليمن..وهنا أحيي المجلس 
السياسي االع��ل��ى ومجلس ال��ن��واب على 
جهودهما الحثيثة للوصول ال��ى السالم 
برغم الصعوبات وبرغم صمت وتعنت دول 
العالم التي ينبغي عليها احترام خيارات 
الشعب اليمني مالك الشرعية ومصدرها .

لذلك اذا استمر صمت العالم على هذا 
العدوان واستمر العدوان في غّيه وغروره 
وتعنته ، فإن الصواريخ اليمنية هي التي 
ستحقق ال��س��الم ف��ي المنطقة ب��إذن الله 

تعالى.
٭ القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر  
بجامعة ذمار 

دعوني اتكلم بوضوح بعيدًا عن حالة الفرز السياسي وتصنيف الناس مع 
وضد، ولنصارح انفسنا بالحقيقة  فيما يخص قضية تأخر مرتبات الموظفين 
الكثر من ثالثة اشهر منذ تشكيل المجلس السياسي، الشك ان الجميع يعرف 
أن اللجنة الثورية منذ ماقبل العدوان السعودي  كانت تتولى صرف المرتبات 
للموظفين مدنيين وعسكريين في مختلف عموم الجمهورية حتى في 
المناطق التي تخضع للعدوان السعودي  وهادي، وكان البنك المركزي في 
صنعاء يتولى العمليات المصرفية وهذا االمر خفف عن هادي عبء مرتبات 
الجنوب، رغم ان معظم  ايرادات النفط والغاز كانت تذهب لجيوب الفاسدين 
من دعاة الشرعية في مأرب والجنوب وبعد استنزاف خزينة البنك المركزي 
في صنعاء وتشكيل المجلس السياسي وفشل السعودية وحلفائها في تحقيق 
اي انتصار عسكري ضد الجيش واللجان الشعبية لجأت السعودية وهادي 
وبتوجيه من امريكا الى مضاعفة العقوبات االقتصادية علي الشعب اليمني 
واعلنوا نقل البنك المركزي الى عدن وسحب العملة ليضعوا المجلس السياسي 
في موقف صعب من اجل الضغط عليه لتقديم تنازالت سياسية لصالح قوى 
العدوان او ان يضعوه في مواجهة مع الناس الذين يريدون مرتباتهم، اال 
ان المجلس السياسي لم يرضخ لضغوطهم فانتظر العدوان خروج ثورة 
شعبية ضد المجلس السياسي وحكومة االنقاذ لكن وعي ابناء الشعب اليمني 
وتقديرهم للمرحلة التي يمر بها الوطن جعلهم يتحملون االوضاع االقتصادية 
الصعبة ويفشلون مخططات العدوان السعودي االمريكي لتركيع الشعب 
اليمني، واصبح هادي في وضع محرج حتى بعد نقل البنك الى عدن النه لم 

يستطع االيفاء بالتزاماته تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة 
العدوان ومرتزقته، وهناك تعتيم اعالمي على مايحدث في الجنوب من تردٍّ 
لالوضاع وفساد مالي، على عكس مايحدث في المناطق التى تقف مع الجيش 
واللجان الشعبية ضد العدوان رغم قلة االيرادات وحجم المؤامرات لكن الوضع 
لم يصل الى ماوصلت اليه مناطق تقع تحت نفوذ العدوان أمنيًا واجتماعيًا 
واقتصاديًا، والشك ان تأخر مرتبات الموظفين لمدة تزيد عن ثالثة اشهر في 
المناطق المساندة للجيش واللجان تسبب في معاناة الناس، ولوال وجود التكافل 
االجتماعي اضافة الى ان اغلب سكان الشمال اليعتمدون على  المرتبات  
لوصل الوضع الى حد اليطاق وتتزايد أصوات الناس لمطالبة حكومة االنقاذ  
بصرف الراتب في مواقع التواصل االجتماعي بسبب معاناتهم والجميع يعلم 
ان السبب الرئيسي في ذلك هو العدوان ومرتزقته ولكن صاحب الحاجة أعمى 
والجوع كافر كما يقول المثل واعتقد ان من يطالب بصرف مرتبه يعد مطلب 
حق، ومن العيب ان نتهمه بالخيانة لكن علينا ان ننظر للموضوع  بكل أبعاده 

فالعدوان السعودي اراد ان يضغط على الشعب بالورقة االقتصادية إلثارة 
نقمة الناس على حكومة االنقاذ وتحميلها مسئولية معاناة الناس التي سببها 
العدوان وبهذا يكون العدو قد حقق اهدافه التي فشل في تحقيقها عسكريًا 
بسبب صمود الجيش واللجان الشعبية والتالحم الشعبي، وهذا االمر يبدو بعيد 
المنال للعدو الي هذه اللحظة بسبب وعي الناس، والشك ان امامنا خيارين 
ه بعض الناس  لتجاوز هذه االزمة الخيار االول الذي يريده العدو وينساق وراء
م للعدو امرنا للسيطرة علينا والتحكم في مصيرنا وهذا 

ّ
بدون وعي هو ان نسل

الخيار كارثي نظرًا النه يفرط بكل التضحيات التي قدمها الشعب منذ عامين 
والنتيجة ستكون مزيدًا من المعاناة واالذالل والتدمير للشعب وخيانة دماء 
الشهداء.. أما الخيار الثاني الذي يشكل الحل الحقيقي هو المزيد من الصمود 
والصبر والثبات والتعاون والتكافل االجتماعي اضافة الى قيام حكومة االنقاذ 
بمضاعفة جهودها في تحصيل االيرادات وكسر العزلة الدولية والتواصل مع 
المؤسسات الدولية لعرض معاناة الشعب ومظلوميته إليجاد حلول عاجلة 
لالزمة االقتصادية مع ضرورة التعاون من قبل الجميع وان يضع كل انسان 
نفسه موضع المسئولية وهذا هو الخيار الحقيقي الذي ينسجم مع اهدافنا 
ومبادئنا وقيمنا وتضحيات شعبنا اليمني العظيم التي قدمها للدفاع عن 
الوطن ضد العدوان السعودي الغاشم، وهذا اليتعزز اال من خالل االستعانة 
بالله والثقة به والتوكل عليه وحتمًا سيفرج الله عنا ما نحن مافيه.. اخيرًا ادعو 
من لديه خيار آخر لحل االزمة بالشكل الذي اليحقق اهداف العدوان  غير 
ماطرحته آنفًا فليطرحه، مع تقديرنا لصمود وتضحيات ابناء شعبنا العظيم 

وصبرهم ومعاناتهم والتي بإذن الله ستنتهي قريبًا.

 محمد علي السنباني 

ع��ام��ان مضيا س��ط��ر خاللهما 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي أن���ص���ع ص��ور 
ومعاني الصمود والفداء والبسالة 
وال��ت��ض��ح��ي��ة وال���ت���ح���دي ب��ق��واه 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ح��ي��ة وع��ل��ى رأس��ه��ا 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام ، في 
م��واج��ه��ة أب��ش��ع ع����دوان وأدن���ى 
م��ؤام��رات ال��ت��اري��خ قبحًا، وق��دم 

المؤتمر وال يزال  التضحيات الجسام على مذبح الوطن واختار االنحياز للوطن 
وقضاياه والدفاع عنه والعمل على إنهاء معاناة أبنائه. 

 وعلى طريق االستمرار في مسيرته الوطنية النضالية  ظل نجم المؤتمر 
الشعبي العام منذ تأسيسه في ال� 24 من أغسطس 1982م، وعلى مدى34 
عامًا متصدرًا العمل السياسي الوطني ومنحازًا لقضايا الوطن وهموم ابنائه في 
مختلف الظروف والملمات ، فيما أفلت نجوم كثير من األح��زاب  والكيانات 
األخرى بعد انكشاف شعاراتها ومشاريعها التآمرية وارتهانها لقوى الهيمنة 
اق إلى تقديم التنازالت  الخارجية..وعلى مدى تاريخه كان المؤتمر وال يزال السبَّ
تلو التنازالت من أجل الوطن وليس أولها تخليه عن حقه الدستوري في الحكم عام 

2011م ، وتسليم السلطة سلميًا إبان أحداث 
فوضى الربيع العبري، مرورًا بتنازله عن 
حقه في نصف الحكومة التي تضمنتها 
مبادرة تسليم السلطة، وصواًل إلى مرونته 
مؤخرًا حول المناصب في حكومة اإلنقاذ 
أو المجلس السياسي الذي تم تشكيله من 

القوى الرئيسية لمواجهة العدوان 
المتمثلة في المؤتمر الشعبي العام 

وأنصار الله.
ولعل الظروف التي مرت  وتمر 
بها اليمن قد أسهمت بشكل كبير 
في إظهار  مدى تفرد المؤتمر عن 
بقية القوى السياسية بالوسطية 
واالعتدال نهجًا وسلوكًا، وحرصه 
الدائم على تغليب مصلحة الوطن 
وح���ل ال��خ��الف��ات السياسية على 
طاولة الحوار حقنًا للدماء وحرصًا 

على تجنيب اليمن مخاطر االنزالق إلى مربع 
الصراع واالقتتال .. وكان لهذا النهج الذي 
س��ار عليه منذ تأسيسه ال���دور الكبير في 
تحقيق أكبر وأعظم المنجزات للجمهورية 
اليمنية أثناء فترة حكمة، فال أحد يستطيع 
أن ينكر تلك المنجزات التاريخية الكبرى التي 
تحققت في المرحلة الذهبية التي عاشها اليمن 
في عهد المؤتمر، فرأينا ث��ورة تعليم وثورة 
بناء وتنمية ومنجزات ونفط وب��ن��اء مؤسسة 
عسكرية شامخة وتحققت في عهده مفخرة 
العرب واليمنيين المتمثلة في إعادة تحقيق 

الوحدة المباركة.

 وعندما نتحدث عن منجزات المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام وم��واق��ف��ه الوطنية  ال 
يمكننا أن نختزلها أو نحصرها على 
عجالة في مقالة متواضعة، لكن ال بأس 
من اإلشارة إلى بعض تلك المنجزات التي 
ظلت وستبقى واضحة للعيان ويلمسها 
الجميع في مجال الطرقات واالتصاالت 
والتعليم والتعددية السياسية والحزبية 
ودعم انشطة منظمات المجتمع المدني وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، 
باإلضافة إلى النهضة االقتصادية واالنتاجية في مختلف المجاالت.. واستطاع 
المؤتمر الشعبي العام بوسطيته واعتداله أن ينفتح على كافة شرائح المجتمع 
واألحزاب  والقوى السياسية األخرى على عكس كثير من األحزاب والتكوينات 

المتقوقعة على ذاتها والتي تتعمد إقصاء اآلخر..
وال شك ان ه��ذا النهج ال��ذي س��ار عليه المؤتمر  مكنه من تحقيق أعظم 
تبت بحروف من 

ُ
وأكبر وأنبل المنجزات لليمن واليمنيين على مختلف الصعد ك

نور في أنصع صفحات التاريخ وُحفرت في عقول ووج��دان اليمنيين قاطبة، 
وجعلته يحافظ على مكانته في صدارة األحزاب وظل وال يزال الرقم الصعب على 
الساحة الوطنية رغم كل المؤامرات 
ال��ت��ي حيكت وال ت���زال ض���ده منذ 
العام 2011م والمحاوالت البائسة 
والمتكررة لدول العدوان لتصفية 
رئيس ومؤسس المؤتمر الزعيم 
علي عبدالله ص��ال��ح ليتسنى لهم 
تنفيذ مخططاتهم ال��ق��ذرة ضد 
اليمن بعد إدراكهم أن وجوده على 
رأس حزب بحجم المؤتمر الشعبي 
العام يحول دون تحقيق مراميهم 
الشيطانية ضد اليمن وأهله ، وهو 
ما لم ولن يتمكنوا من تحقيقه أبدًا. 
حديثنا ع��ن المؤتمر ومنجزاته 
ال��ي��وم، ه��و بمثابة ال��ت��ذك��ي��ر لمن 
عون أنهم حققوا انجازًا او نفذوا  يدَّ
مشروعًا واح��دًا لمصلحة اليمنيين 
م��ن��ذ أن س��ل��م ال��م��ؤت��م��ر السلطة 
طواعية وحتى اللحظة.. ويكفي 
أن نذكرهم بأن عامين انقضيا ولم 
ت��ن��ت��ِه ق���وى ال��ش��ر م��ن ت��دم��ي��ر كل 
تلك المشاريع والمنجزات الكبرى 
ال��ت��ي تحققت ف��ي عهد المؤتمر، 
وال��ت��ي ك��ان��ت ال��ه��دف األس����اس من 
هذا العدوان الوحشي والمشاريع التآمرية على 
اليمن..وفي نهاية المطاف سينتهي العدوان  
حتمًا، وستبقى منجزات ومواقف المؤتمر التي 
لم تتوقف محفورة في ذاكرة ووجدان اليمنيين 
مهما حاولت القوى المتآمرة التشويش على هذه 

المواقف والمنجزات..

يعد األمن القومي ألي دولة ركنًا أساسيًا ومهمًا في بقائها، ألنه يشمل 
الجوانب العسكرية والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية لهذه 
الدولة، ما يعني امتالكها القدرات واإلمكانات العسكرية وقرارها السياسي 
المستقل والقدرة االقتصادية والمادية الكافية، وما يمكنها من الدفاع عن 

أمنها القومي ومصالحها وحقوقها وسيادتها..
ل المرتكز والقاعدة الصلبة 

ّ
عندما نؤكد على أن الجمهورية اليمنية تشك

لألمن القومي العربي أواًل، وألمن العالم ثانيًا، إنما نستند إلى ما هو قائم من 
خالل المواقف السياسية واالقتصادية والعالقات المتوترة إن لم نقل عالقات 
الصراع التي تقودها أنظمة عربية ضد دول عربية أخرى، وخاصة اليمن، بما 
يعني عدم امتالك األمة القدرة على الدفع بالعدو الخارجي الذي  يستهدف 
فرض إرادته على مقدراتها واإلبقاء عليها مجزأة وفقدانها القدرة على 
تهيئة الظروف للنهوض والتقدم وتحقيق طموحات أبناء األمة في التحرر 
واالستقالل والوحدة والعيش الكريم، مثلما أصبح الصراع القائم على اليمن 

والذي أخذ منحى صراعيًا بين العديد من الدول اإلقليمية والعالمية..
يتم ذلك في ظل العدوان والتهديد الدائم الستقالل العديد من دول 
الوطن العربي وسالمة أراضيها، وهذا ما هو ماثل في المشهد العربي اليوم، 
إذ تواجه العديد من الدول العدوان الخارجي والذي يحرك أدواته في الداخل 
من اإلرهابيين والعمالء والمرتزقة الستهداف أمن واستقرار األمة العربية..
 ومن أجل أن تحافظ األم��ة العربية على أمنها، فال بد أن ت��درك دولها 
التهديدات والتحديات التي تواجهها وتحديد مصادر هذه التهديدات 
كخطوة أساسية نحو صياغة استراتيجية أمنية قومية. لكن المؤسف 

والمؤلم القول: إن أحد الخصوم األساسيين في استهداف أمن األمة يتمثل 
بالعدوان الذي تشارك فيه إلى جانب أعداء األمة أنظمة عربية..

يأتي استهداف اليمن كونها مقاومة ومواجهة للمشاريع العدوانية ونظرًا 
لموقعها الجغرافي المهم في المنطقة والعالم، وكذلك امتالكها ثروات 
مختلفة إضافة لمقاومتها المشاريع والمخططات الهادفة إلى تحقيق 
أمن الكيان الصهيوني الغاصب وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني 
وحقوق العرب في أرضهم وثرواتهم وسيادتهم على هذه األرض، وبذلك 
تسعى الدول المعادية إلى تدمير اليمن لتحقيق المشاريع والمخططات 

الصهيونية..
 وعليه فإن اليمن وهي تقف صامدة، وتدافع وتدفع الثمن الباهظ بشريًا 
وماديًا واقتصاديًا وسياسيًا وما يلحق بها من دمار وخراب وبأيٍد إرهابية 
عربية وغير عربية مدعومة من أنظمة عربية وأخرى اجنبية ، إنما تدفع 
هذه األثمان دفاعًا عن أمنها الوطني وأمن األمة العربية، وأن صمود اليمن 

ومواجهتها للعدوان الكوني منذ بداية الربيع العبري إنما هو صمود لألمة 
العربية وحفاظ على ما تبقى من أمن هذه األمة المستباح ليس من قبل 
األعداء فقط؛ بل ومن عرب اللسان الذين فقدوا أدنى الروابط التي تجمع 
أبناء األمة، حيث يقومون بهدم وتدمير الركائز األساسية لألمن القومي 
العربي ممثلة بالجمهورية اليمنية، التي أصبحت فعليًا مرتكزًا ألمن العالم، 

فما تشهده من تهديدات وعدوان سافر يهدد األمن والسالم بالعالم..
ال ننحاز وال نتجاوز الحقيقة عندما نقول إن محاولة إسقاط وإضعاف اليمن 
إنما يعني تحقيق أهداف العدو األمريكي - الصهيوني والدول االستعمارية 
بتحقيق مشاريعهم الهادفة إلى تركيع األمة والهيمنة على ثرواتها النفطية 
بشكل خ��اص، وكذلك إسقاط المشروع المقاوم للهيمنة االستعمارية 

الغربية، وأحالم من يسعون إلى أن يصبحوا سالطين العصر والزمان..
نعود لنؤكد أن الدفاع عن أمن اليمن إنما هو دف��اع عن األم��ة العربية 
وسيادتها واستقاللها وبناء المشروع القومي النهضوي وكذلك أمن اليمن 

واستقرارها وتحقيق الحل السياسي المستند إلى وحدة الجمهورية أرضًا 
وشعبًا بتحقيق األمن في العالم..

كما أن مواجهة اإلرهاب في اليمن والقضاء عليه يخدم األمن الدولي، ذلك 
ألن الجماعات اإلرهابية تستهدف أيضًا العديد من دول المنطقة والعالم..
ة الموضوعية لألحداث الدائرة في اليمن تضعنا امام خيارين،  أن القراء
خيار الصمود والمواجهة للحفاظ على سيادة األمة واستقاللها وكرامتها 
والحفاظ على ثرواتها، وخيار الرضوخ واالستسالم والتبعية، وبالتأكيد يختار 
المخلصون والوطنيون خيار الصمود والوقوف مع اليمن وهي تدافع عن األمة 
بشعبها وجيشها وقيادتها الشجاعة والحكيمة ممثلة بالزعيم علي عبدالله 
صالح.. والشك أن المنطقة ستتأثر والعديد من الدول في العالم بهذه الحرب 

اقتصاديًا وأمنيًا، أي أن أمن العالم من أمن اليمن..
ستبقى اليمن موحدة أرض��ًا وشعبًا مهما اشتدت الخطوب وكبرت 
المؤامرات، وسيحافظ الشعب اليمني على وحدته، ويناضل أيضًا من أجل 
تحقيق الوحدة العربية، مهما بلغت التضحيات، علمًا بأن اليمن وقيادتها 
تتحلى بالشجاعة وبالوعي في التعامل مع العدوان السعودي وبما يجنب 
الشعب في اليمن والشعب في السعودية كارثة كبرى تعمل قيادة آل سعود 
على خلقها دون إدراك لنتائجها المدمرة على البلدين من أجل تحقيق مصالح 
"صهيوامريكية، وبالتأكيد سيخرج المتآمرون مهزومين وسيفشلون أمام 
إرادة صمود اليمن وشعبه وقيادته، وها هي االنتصارات في اليمن تلوح في 

األفق، حيث يتم تحرير مدن طالما راهن اإلرهابيون على احتاللهم لها..

  سمير النمر

خياران 
لحل االزمة

غيالن العماري

عن انتظار .. يطيل من 
أمد الفجيعة

في بداية العام 2011م وبعد تفجير احداث  الربيع 
العبري بقيادة جماعة االخوان المسلمين في اليمن بهدف 

تدمير المؤسسة العسكرية واالمنية في اليمن ...
في 21 من مارس من تلك السنة انقلب الجنرال العجوز 
الخائن علي محسن وتمرد على النظام والقانون وانضم الى 
ساحات الفوضى والتخريب تنفيذًا لتوجيهات وتوصيات 

أسياده في الخارج ...
منذ ذلك الحين وبعد ان سلمت السلطة الى الخائن هادي 
ومع مرور السنوات والجيش اليمني يتعرض لمؤامرة 
قذرة حيث استهدفت القوات المسلحة واالمن بالتدمير 
والتفكيك وتعرضت اسلحتها للنهب وُسّرح منتسبوها 
أو ظلوا يتعرضون لالغتياالت يومًا بعد يوم عندما كان 
يتم مهاجمة المعسكرات او المقرات االمنية من قبل 
الجماعات المتشددة التابعة لالخوان في اليمن، إضافة إلى 
ماحصل بعد ان هرب الدنبوع ووصول الحوثيون للحكم.. 
وج��اء ال��ع��دوان السعودي على اليمن ف��ي ب��داي��ة العام 
2015م لينهي ماعجز عنه المتآمرون وليكمل ويدمر 
ماتبقى من البنية التحتية والمنشآت العسكرية واالمنية 

المختلفة في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية..
احتل الغزاة الجدد المناطق الجنوبية  تحت مسمى 
التحرير وباشروا في تنفيذ نفس المخطط في عدن ولحج 
والضالع وأبين بقتل الجنود والضباط وتسليم المعسكرات 
واالسلحة التي فيها للجماعات االرهابية من تنظيمي 
داع��ش والقاعدة واصبحت هي صاحبة االم��ر والنهي 
والحاكم الفعلي للمحافظات الجنوبية على مرأى ومسمع 
من العالم وب��إش��راف ودع��م ومساندة من السعودية 

واالمارات..
لم يقتصر االمر على ذلك فحسب في هذه المنطقة 
بل انها صارت تغذي الصراع في جبهة تعز المشتعلة 
وتمدها بالمقاتلين المتشددين واالسلحة والمعدات 
حتى جعلوا منها مترسًا وحاجز صد يفصل بين المناطق 

الجنوبية والشمالية ...
نفس السيناريو نجده في محافظات شبوة وم��أرب 
وال��ج��وف وال��م��ك��ال وم���ا ح��ص��ل وي��ح��ص��ل ف��ي محافظة 
حضرموت الوادي ومحافظة المهرة وعقب قيام الخائن 
هادي بتغيير قائد المنطقة العسكرية اللواء الحليلي 
واستبداله بآخر من ابين لكي يجعلوا منها منطقة خصبة 
لالرهابيين هناك حتى يتمكنوا من السيطرة على منابع 
الثروة النفطية والغاز على غرار النموذج الليبي ومن اجل 
افساح الطريق ايضًا للخائن علي محسن ليقوم بترحيل 
منتسبي تلك الوحدات العسكرية وسحب جميع االسلحة 
والعتاد العسكري ونقله الى مأرب والجوف المسيطر 
عليهما من قبل االرهابيين التابعين له وهو ماشهدناه 
قبل ايام عندما قام الجنرال العجوز الهارب بمهاجمة 
فرضة نهم من جديد والتي يريد ايضًا ان تكون هي 
الحاجز والفاصل مابين تلك المناطق الغنية بالثروة 
ومابين العاصمة صنعاء وبقية المحافظات االخرى التي 

لم يستطيعوا السيطرة عليها...
التطورات والمستجدات االخيرة في نهم بالذات ومن 
وجهة نظري حدثت بعد عودة الجنرال الخائن محسن من 
قطر وحصوله على التمويل الكافي لتلك التحركات خاصة 
وانها جاءت ايضًا بعد المستجدات الحاصلة في المنطقة 
وسيطرة الجيش السوري على حلب بالكامل فعلى مايبدو 
ان امراء الحرب والمتسلطين والمتآمرين على اليمن في 
الداخل والخارج يستغلون هذه األوضاع ويقومون بنقل 
مجاميع من االرهابيين الذين كانوا يقاتلون في سوريا 
الى جنوب وشرق اليمن بعد أن تم زج الجيش اليمني في 
مواجهات واسعة، وهاهم يستخدمون الدواعش من اجل 

تنفيذ مخططهم الملعون..

اخيرًا
اعتقد أن مواجهات مؤامرة نقل اإلرهابيين إلى اليمن 
تتطلب من أبناء اليمن في تلك المحافظات التكاتف فيما 
بينهم والتصدي للمؤامرة وأن يرفضوا ه��ذه االشياء 
الحاصلة في مناطقهم وان التغرهم االطماع والمصالح 
الشخصية، وأن ينسقوا مع السلطات الرسمية في العاصمة 
صنعاء ومع رجال الجيش اليمني المقاوم لهذا العدوان 
الغاشم وادواته االرهابية، مالم فإنهم سيدفعون الثمن 
وستعود عليهم بالويل إذا اعتقدوا أنهم بعيدون عن 
نار المؤامرة وستظل مناطقهم مشتعلة بالصراع والقتال 
حتى بعد ان يتوقف العدوان السعودي، كما سيظلون 
محتلين ومحكومين من قبل تلك العناصر االرهابية ولن 
يستطيعوا ان يخرجوهم من ديارهم بعد ان تمكنت 
 
ً
حًا وقوة

ُّ
هذه الجماعات اإلرهابية وصارت هي االقوى تسل

وصاحبة النفوذ والمسيطر الفعلي عليها بدون منافس..

 حسين شاجرة

سينتهي العدوان وتبقى 
منجزات المؤتمر

اليمن وأمن العالم ..
 عائشة عفاش

 عادل الهرش

اليمن تسير نحو 
النموذج الليبي

التحية لصمود شعبنا العظيم


