
االنتصار التاريخي الذي حققه أبناء الشعب اليمني في الشمال 
والجنوب على المؤامرة االنفصالية في 7 يوليو 1994م وتعميد 
الوحدة اليمنية بالدماء الزكية الطاهرة والقضاء على ذلك المخطط 
التآمري مثل انتصارًا لكل أبناء اليمن وألجيال المستقبل.. ولإلرادة 
الوطنية الحرة.. ولكرامة وعزة واستقالل اليمن ارضًا وانسانًا.. 
كما مثل انتصارًا على التبعية والعمالة والخيانة واالرتزاق وكل 

مشاريع المتاجرين باألرض والعرض.
في 7 يوليو 1994م توج ابناء المحافظات الجنوبية والشمالية 
تضحياتهم العظيمة بإعالن االنتصار للوحدة اليمنية، وهزيمة 
اخطر وابشع مؤامرة استهدفت تمزيق الهوية الوطنية الواحدة، 

قادها عدد من الخونة والمتآمرين من قيادة الحزب االشتراكي اليمني.
في 7 يوليو انتصر الشعب اليمني على عصابة التآمر في الداخل والخارج وأكد للعالم 
أن الوحدة اليمنية ثابت مقدس وخط أحمر لن يسمح ألي كان المساس بهذا المنجز 
الوطني العظيم الذي تحقق سلميًا وعبر حوار دام عقودًا من الزمن وتم االستفتاء 
على دستور دولة الوحدة بفضل السياسة الحكيمة لموحد اليمن الزعيم علي عبدالله 
صالح ومعه العديد من القيادات الوطنية التي ناضلت من أجل إعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية التي ظلت والتزال واهم وأغلى واعظم الغايات للشعب اليمني على امتداد 

التراب الوطني.
ليس صحيحًا مايروج له اليوم االنفصاليون الجدد من أكاذيب ومزاعم أن الشمال 
اجتاح الجنوب كما أن الوحدة لم تكن وحدة ضم وإلحاق كما يحاول هؤالء ان يغالطوا 

حقائق تاريخية بابتذال.
الوحدة اليمنية أعادت االعتبار لكل أبناء الشعب اليمني وخصوصًا ابناء المحافظات 
الجنوبية الذين ظلوا يرزحون تحت حكم شمولي حول الجنوب الى معتقل كبير وصادر 

الحقوق وسفك الدماء وشرد نصف السكان الى بالد المهجر هربًا من ميليشيات السحل 
والقتل واالخفاء.

وبفضل انتصار سبعة يوليو شهدت المحافظات الجنوبية تحوالت تاريخية 
غير مسبوقة على مختلف األصعدة ونهضة عمرانية وتنموية تزامنت مع 
تحوالت سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتعليمية وغيرها الينكرها 

إال جاحد.
هذه التحوالت العظيمة التي طرزت وجه الوطن بما في ذلك المحافظات الجنوبية 
كانت تثير حفيظة المتآمرين الذين ظلوا في جحورهم إلى بداية مؤامرة الربيع العبري 
فخرجوا عام 2011م ومعهم أعداء شعبنا محاولين تنفيذ مؤامرتهم االنفصالية 
ت بالفشل، فذهبوا لالستعانة  بشكل ممنهج عبر محاوالت أقلمة اليمن والتي باء
بالعدوان الخارجي بقيادة السعودية والذي يشن حربًا همجية للعالم الثالث على بالدنا.
مجددًا اليستطيع المرتزقة والخونة والعمالء ان يبنوا دولة وطنية حتى وان قادوا 
مؤامرة انفصالية، فما تعيشه المحافظات الجنوبية هو احتالل سعودي اماراتي 

امريكي بريطاني.

واليملك الزبيدي او شالل او بن دغر او عرب او حتى هادي الحق 
في اغالق سجن من السجون السرية التي يشوى اليمنيون داخلها 
بالنيران، ومع ذلك يتحدثون بكل بجاحة عن تحرير وتقرير 

مصير.
إن العالم كله مع الوحدة اليمنية وهذا يعني أنه على الشعب 
اليمني وفي المقدمة أبناء المحافظات الجنوبية مسئولية التصدي 
لمؤامرة االنفصاليين الجدد والذين يسعون بشكل واضح إلحراق 
هذه المحافظات في صراعات مناطقية وقبلية عبثية وترك البالد 

وثروتها يتحكم بها الغزاة والمستعمرون.
إن النزعات االنفصالية تتعدد وتزداد تعقيدًا وتهدد اليمن 

بكارثة إذا لم يتم التصدي بحزم لمؤامرة االنفصاليين الجدد.
يكفينا شعارات ومغالطات، واصحاب االصوات الناعقة هم مجرد أدوات لخدمة 
الغزاة الجدد، خانوا نضال ودماء ابطال حرب التحرير وصانعي انتصار فجر االستقالل 

الوطني الناجز في 30 نوفمبر 1967م.
ومهما بدت صورة المشهد معتمة فالواضح ان اصحاب المشاريع المريضة ليس 
بمقدورهم اخراج اليمن من األزمة سواء منهم دعاة االنفصال أو األقلمة أو دعاة دولة 
الخالفة أو غيرهم فجميعهم اليعبرون عن االرادة الوطنية أو تطلعات الشعب اليمني. 
ان اليمن ليست بحاجة لمزيد من الصراعات واالقتتال.. وتجربة سنوات العدوان 
توجب على الجميع التصدي لمشاريع الفوضى والتي جلبت االجانب الحتالل جزء 
غاٍل من الوطن وليس »التحرر« او االستقالل المزعوم.. ألن استمرار السير في هذا 
المخطط التآمري يعني جر الشعب اليمني لحرب جديدة مع االنفصاليين الجدد 
ولن تتوقف إال بالقضاء على كل من يحاول المساس بوحدة الشعب أو النيل من تراب 

وطننا المقدس.
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انتصار 7 يوليو أنقذ اليمن 
ووحدته من أخطر مؤامرة 

إتجــاهـ

 عبداهلل الصعفاني

قاتل الله الفجور في الخصومة .. إنه في اليمن 
تحديدًا وراء كل مأساة وخلف كل ملهاة .. 
ل��وال الفجور في الخصومة ما تم إخ��راج أزمة 
2011م على ذلك النحو التراجيدي البائس 
..ولواله الحتفظ الفرقاء ببقايا مودة ، وشظايا 

قابلة لصناعة زوارق العودة .
واألزم��ة في الخصومة السياسية في اليمن 
تكتسب سوادها من أن الصراع ال يكون على 
سياسات وال على أفكار صحيحة أو خاطئة، وإنما 
ألنه يتجاوز الخالف على الشأن العام إلى الصراع 
الشخصي واستخدام العنف اللفظي والعسكري 
في الثأر الفردي والتنابز باأللقاب وقوعًا في ما 

هو أشد من بئس الفسوق.
وكنت كتبت حينها غير مرة تعليقًا على أداء 
قنوات فضائية روجت للفجور والكذب وأساءت 
إلى خصوم مموليها بصورة تعافها قيم الدين 
ومفردات الشراكة في الوطن ، وترفضها حتى 
أبجديات األخ��الق واإلنسانية ولكن ..لم يكن 
أولئك يمتلكون من الفكرة وال من الموضوع 
إال ما تمليه عليهم أوام��ر ضباط االتصال في 
السفارات وشطط قناة الجزيرة وتوجيهات 
عزمي بشارة وهو يحرض بصيغ مباشرة وغير 

مباشرة أسوياء وأغبياء الساحات على السواء .
واآلن بعد الذي أصاب األمة كلها من عواقب 
الفجور وشطط الخصومة وك��ذب الترويج 
والتبرير ومتواليات توريث األحقاد ها نحن 
نشاهد بالعيون المجردة واآلذان المقعرة 
والمحدبة كيف تحّول الممول والمصّنع من 
األدوات المحسوبة » أنظمة » إل��ى ضحايا .. 
وكيف أن الشدة بين الشركاء في الوطن واألخوة 
في الدين ، واللين مع األع��داء ومخططاتهم 
أض��ح��ى وب���ااًل ونقمة ن��راه��ا ف��ي ص��ور تمزيق 

 واحتالل وقصف.
ًّ
وتشظ

♢ وحتى وق��د سلمت ق��ي��ادات حزبية كنا 
نحسبها مراجع عقائدية وأيديولوجية في 
القومية واألممية واإلسالمية وقد تحولت إلى 
قطع شطرنج لزجة في يد األعداء الممولين، 
البديل عن استنهاض العبي الفجور والخصومة 
وما تبقى عندهم من عقول وضمائر وشجاعة 
إلط��الق رسائل وم��ب��ادرات تؤكد أن » الجهل 
ط���ول ال��زم��ن ع��ي��ب » وأن ه��ن��اك استيعابًا 
لتفاصيل ما حدث ورغبة في فتح نوافذ لحوار 
جاد ومسؤول يعود فيه أهل الشتات الخائب 
بحنين المشتاق إل��ى حضن الوطن، ويتنازل 
فيه أهل الداخل بأخالق الفرسان ، وااللتقاء في 
لوحة وطنية تمتلك القدرة على جبر الضرر 
الفردي والجماعي بما يجبر الخارجي المعتدي 
على االعتراف بجرائمه وتعويض اليمنيين عما 
لحق ببالدهم وشعبهم من كوارث، وإال واجهوا 
أمة البأس الشديد موحدة ال تصبر على ضيم .
♢ وأي نعم .. ال��ع��دوان ك��ان وقحًا وظالمًا 
وفاجرًا وحاقدًا ومدمرًا ولكن.. قبل وبعد ذلك 
على اليمنيين أنفسهم أن يرفعوا شعار » إلى 
هنا ويكفي » ويكونوا حكماء في االنتصار على 
الذات السيئة .. أقوياء في إيصال مظلوميتهم 
إلى العالم من موقع القدرة على الرد بوحدة 

الصف .
♢ ذل��ك م��ا أتمناه .. وإن كنت أحلم فعلى 
الطارف منكم أن يدلق على رأسي جرداًل من 

الماء.

إلى هنا .. 
ويكفي ..!!

ماخاْب َمن لْه زعيْم
ْ
 ال������������ط������������غ������������اة

ّ
أرع���������������������ب���������������������ْت ك������������������������ل

ْي�������������������ا ب�������������������و ح�������������م�������������د ي����������اح����������ك����������ي����������ْم
ش�������������ْع�������������ب�������������ْك ت��������������ح��������������دى ال����������������غ����������������زاة

م��������������������اخ��������������������اْب م�����������������ن ل����������������������ْه زع�����������ي�����������ْم
*   *  *

ق�������������������ائ�������������������ْد م�������������ح�������������ن�������������ْك ج�������������س�������������وْر
ض��������ي��������ْم  

ْ
ف ش���������������������������ا ال  و  

ْ
م����������������خ ش����������������ا  

ش�������������ع�������������ب�������������ْه ي�������������ه�������������ز ال�������������ق�������������ص�������������وْر
م�������������������اخ�������������������اْب َم���������������������ن ل���������������������ْه زع�����������ي�����������ْم

*   *  *
 األس���������������������������وْد

ْ
أع��������������������������������������ددْت ج��������������ي��������������ش

 ب���������������������������������������الدْه م���������ق���������ي���������ْم
ْ

داخ���������������������������������������ل
وع������������������������������ن ث�����������������������راه�����������������������ا ي������������������������������ذوْد

م��������������������اخ��������������������اْب م�����������������ن ل����������������������ْه زع�����������ي�����������ْم
*   *  *

ش���������������ع���������������ْب ال��������������ي��������������م��������������ْن م����������ؤت����������م����������ْر
ي����������ف����������خ����������ْر ب�����������ن�����������ْه�����������ِج�����������ْه ال�������س�������ل�������ي�������ْم

ش������������ر[  ْك  والج����������������������������������������ا خ���������������ّي���������������ل   [  
م��������������������اخ��������������������اْب م�����������������ن ل����������������������ْه زع�����������ي�����������ْم

*   *  *ْ
رف������������������ض������������������ت ك���������������������ل ال���������������������ع���������������������روض

ْم������������������ن أج������������������������ل ش���������������ع���������������ٍب ع��������ظ��������ي��������ْم
وال��������������ش��������������ع��������������ْب ب�����������ك�����������ل ال����������������ف����������������روض

 ال������������زع������������ي������������ْم
ْ

ي��������������دع��������������و ي������������ع������������ي������������ش
*   *  *ْ

زل����������������������زل����������������������ْت ك�������������������ل ال�������������������ع�������������������روش
ْوَرْم�����������������ي�����������������ت�����������������ْك ف����������������ي ال��������ص��������م��������ي��������ْم

 ي����������������������وْم ي�������������زف�������������وا ال���������ن���������ع���������وش
ْ

ك������������������ل
م�������������������ا أش���������������ج���������������ع���������������ْك ي�������������ازع�������������ي�������������ْم

 توفيق الشرعبي

أغلقوا هواتف المجلس السياسي!
بعد قرابة عام من تجربة حكم المجلس السياسي ثمة أشياء 
كثيرة جدًا يجب أن تطرح بشفافية طالما والتمديد قد أقر.. 
ألن الوضع ليس على مايرام، ويكفي أن المجلس لم يحقق النجاح 
المطلوب خارجيًا رغم عدالة قضية شعبنا وبشاعة ما يتعرض له 

من عدوان همجي وحصار جائر.
ت��ردي األوض���اع اإلنسانية في بالدنا 
ومذابح العدوان المستمرة وك��وارث 
الفقر والمجاعة ومنع دخول االدوية 

وال��وق��ود وقتل األط��ف��ال والنساء 
وتدمير المدارس والمستشفيات 

والمصانع الغذائية وغيرها 
ك��ل��ه��ا ت��ث��ار ب��ف��ض��ل ت��ق��اري��ر 
منظمات دول��ي��ة، وال دور 
ل��ح��ك��وم��ة في  للمجلس أو ا
اث���ارت���ه���ا م���ع دول ال��ع��ال��م 

والمنظمات الحقوقية.
وإذا استمر المجلس السياسي منشغاًل باالتصاالت الداخلية 
والتوظيف والتعيينات ومتابعة االطقم ولمن تورد اإليرادات .. 

فالعدوان سيمدد ايضًا وال يبالي.!!

أفكار العمالء مسمومة!!

َم��ْن تابع خطبة خطيب 
س���اح���ة ال���م���ع���ال أم����ام 
الحشود التي دعا إليها 
م��اي��س��م��ى »المجلس 
االنتقالي الجنوبي« الجمعة 
ال��م��اض��ي��ة، ي���درك ك��م أرع��د 
وأزب���د ذل��ك »ال���دروي���ش« باسم 
ال��دي��ن وت��وظ��ي��ف ال��ق��رآن وف��ق��ًا لهواه 

المأزوم ورغباته الرديئة.. 
ذلك الخطيب »الناهق« ذكرنا بأشباهه من 
»الناهقين« المتاجرين بالله وبالدين في أسواق 
أهوائهم ونزواتهم منذ 2011م عندما كنا 
نسمع ونشاهد هذه الكائنات وهي تكشف عن 
حقدها وحماقتها ومتاجرتها بالدين لمصالح 
أنانية ضيقة، مستبيحة الدماء وقتل األبرياء ونشر 
األدواء واالرزاء في الساحات وال��ش��وارع والمدن 

والقرى تحت شعارات وعبارات دينية.
نتذكر ع��واء اإلره��اب��ي يوسف القرضاوي عبر 

»الجزيرة« محرضًا.. ونتذكر ثغاء الزنداني وهو 
ة اختراع..!! يمنح الفوضى باسم الدين براء

نتذكر كثيرًا من »النهيق« و«الزعيق« لكائنات 
اثبتت فجورها في الخصومة ونفاقها واستخدامها 
الدين لمصالح جماعاتها وتنظيماتها اإلرهابية.

نتذكر الرؤيا التي رأها بعض »الدراويش« والتي 
يجيهم فيها »ال��رس��ول« يحثهم على مواصلة 

مشوارهم الرديئ ومعه »جبريل«!!
ونتذكر من التاريخ القريب جدًا من »خزعبالت« 
ة الدين لتغطية  هذه الكائنات التي لبست عباء
قبحها، ومنها م��ا قاله »س��دي��س ال��ح��رم« بحق 
اليمنيين وتحريضه على قتلهم، وما قاله آل الشيخ  
خطيب الحرم ومفتي المملكة من قبح وتحريض!!
وال��ك��ث��ي��ر الكثير م��ن »ال��ن��ه��ي��ق«ال��ذي اثبت 
علميًا وعمليًا أن »أف��ك��ار العلماء مسمومة« 
وانتشارها أسرع من الوباء.. ولكم أن تتخيلوا كم 
أع��داد الضحايا الذين سقطوا جراء تلك االفكار 

المسمومة!!

عنجهية النقاط
ال��ن��ق��اط األم��ن��ي��ة والعسكرية ظلت 
ل��ع��ق��ود ت��ع��ك��س ص����ورة للسلوكيات 
الحضارية التي يتمتع بها أبطال الجيش 

واألمن فنالوا حب وثقة الناس جميعًا.
غير أن معظم النقاط تحولت مؤخرًا 
إلى ساحة رعب وقتل لألبرياء، فخالل 
إج����ازة ال��ع��ي��د ف��ق��ط ت��ع��رض العديد 
من المواطنين للقتل في هذه النقاط 
التي ُيفترض بها أن تحمى المواطنين 

وتصون دماءهم.
قتل بدم بارد طال على سبيل المثال 
ال��ش��ي��خ ن��اص��ر ال��ع��واض��ي ف���ي ج��ن��وب 
العاصمة، وع��م��ران الشيخ ف��ي نقطة 
بالمحوى إب وغيرهما ال��ع��ش��رات .. 
ووصلت الوحشية إلى قتل الناس أمام 
أمهاتهم وزوج��ات��ه��م وأط��ف��ال��ه��م .. 
ورغم فظاعة هذه الجرائم، هناك من 
يدافعون ويحمون القتلة ويهددون 
أولياء الدم بالقتل.. أو يمارسون الترهيب 
إلجبارهم على العفو عن الجناة.. أوقفوا 
القتلة في النقاط فقد بلغ السخط مداه. 

االستئناف تؤيد اإلعدام قصاصًا وتعزيرًا لقاتل الطفلة »رنًا«
 أي�����دت م��ح��ك��م��ة اس��ت��ئ��ن��اف أم��ان��ة 
العاصمة- أمس- الحكم االبتدائي الصادر 
من محكمة جنوب شرق األمانة، والقاضي 
باإلعدام قصاصًا وتعزيرًا بحق الجاني 
محمد مجاهد سعد المغربي الغتصابه 
وقتله المجني عليها رن��ا يحيى هادي 

المطري.
جاء ذلك في الجلسة األولى التي عقدت 
برئاسة رئيس الشعبة الجزائية الثالثة 
بمحكمة استئناف أمانة العاصمة القاضي 
محمد صالح الدربي، وعضوية القاضيين 

محمد إسماعيل الكبسي، وعلى محمد المرصد.
وتضمن الحكم تأييد جميع فقرات الحكم االبتدائي والذي قضى بتنفيذ 

حكم اإلعدام قصاصًا وتعزيرًا في مكان 
عام يدعى إليه وسائل اإلعالم وجمهرة 
من الناس بعد جلده مائة جلدة حدًا ومنع 
تصوير أو نشر التقرير الفني المصور 

والخاص بالقضية.
وك���ان���ت ن��ي��اب��ة ج��ن��وب ش���رق أم��ان��ة 
ال��ع��اص��م��ة وج��ه��ت ل��ل��م��دان المغربي 
)41عامًا( والمقيم في بير عبيد بيت 
م��ع��ي��اد ، ان���ه ق���ام ب��ت��اري��خ 25 يونيو 
2017م ، باغتصاب وق��ت��ل المجني 
عليها الطفلة رنا البالغة من العمر ثالث 
سنوات، وقام بخنقها بيده وضرب رأسها على أرضية الغرفة التي يسكنها 
الكائنة بمنزل والده في حي بيت معياد بطريقة وحشية حتى فارقت الحياة.

من المسؤول عن تجويع وإهانة طالب اليمن المبتعثين في الخارج؟!
اآلالف من الطالب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الصين وروسيا 
االتحادية والهند وغيرها من الدول، لم يستلموا مستحقاتهم المالية 

منذ أكثر من عام.
المشكلة أن ما تسمى بسفارات اليمن في الدول المبتعث إليها طالبنا 
تقابل معاناتهم باالستهانة وعدم االكتراث وترفض معالجة أوضاعهم.
فمن المسؤول عما يتعرض له الطالب اليمنيون المبتعثون للدراسة 
في الخارج من الفصل من الجامعات والطرد من السكن الجامعي لعدم 

تسديدهم الرسوم المستحقة..؟


