
هل بدأ العد التنازلي للمملكة ؟

فشل العدوان وكل مشاريعه في النيل من الثوابت 
الوطنية المتمثلة بالثورة والجمهورية والوحدة 

والديمقراطية والسيادة واالستقالل.. 
وأثبتت األحداث عظمة األهداف الستة للثورة اليمنية الخالدة 
«٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م، ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م، ٣٠ نوفمبر 
١٩٦٧م» التي ستظل تنير الطريق لشعبنا اليمني العظيم حتى 
يتحقق له كل مايصبو اليه من العزة والسيادة واألمن واالستقرار 

والحرية والوحدة والتقدم واالزدهار.. 
نحتفل باليوبيل الذهبي لعيد االستقالل المجيد ٣٠ نوفمبر، 
وبالدنا تتعرض لعدوان غاشم وحصار ظالم منذ ١٠٠٠ يوم من 

قبل ١٧ دولة بقيادة النظام الكهنوتي السعودي..
عار علينا يا أبناء اليمن األحرار أن نختلف أو نتصارع على سلطة 
وهمية، في الوقت الذي يدنس المحتلون الجدد جزءًا من أراضينا 

الطاهرة.
علينا الحذر من بعض الكيانات الكرتونية التي يديرها عدد 
من المتسكعين في دهاليز االرتزاق والخيانة في فنادق الرياض 

واسطنبول والدوحة..
ممن يسعون لتبني وخدمة أهداف وأجندة العدوان من خالل 
السعي إلثــارة الفتنة وجر القوى المناهضة للعدوان الى مربع 
صراعات كان وسيظل يتمناها ويخطط لها ويدعمها العدوان 

وتحالفه ومرتزقته..
لقد استطاع شعبنا اليمني العظيم بصموده االسطوري قهر 
وافشال العدوان، وحقق ابطال القوات المسلحة واألمن واللجان 
الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل اليمنية انتصارات رائعة 
في جبهات الشرف والكرامة دفاعًا عن الوطن، وهذا يحتم علينا 
تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف لمواجهة التحديات 
الوطنية وفي مقدمتها العدوان السعودي وتفويت مخططاته 

الشريرة في شق الصف الوطني.. 
علينا التفعيل الصادق لبنود االتفاق الموقع بين المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه وبين أنصارالله وحلفائهم في ٢٨ يوليو ٢٠١٦م.
إن تكالب االعداء وسط صمت وتواطؤ المجتمع الدولي يحتم 
علينا االبتعاد عن المناكفات السياسية واإلعالمية والعمل الجاد 
لما يخدم الوطن ويلبي طموحات أبنائه ويخفف معاناتهم ويليق 

بتضحياتهم وصمودهم في وجه العدوان الغاشم.
مــن هنا أوجــه التحية والتقدير لكافة أبــنــاء شعبنا اليمني 
العظيم الصامد، وتحية خاصة لقيادات أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي الذين شخصوا الوضع ووضعوا المعالجات للوضع 

الراهن وذلك في بيانهم الصادر األسبوع الماضي.
أدعو كافة القيادات الوطنية الى مراجعة هذا البيان المهم ففيه 
برنامج عمل كامل ورائــع يسهم في تعزيز صمودنا وتحقيق 

النصر المؤزر بإذن الله على العدوان.
هنا يتضح جليًا الفرق الكبير بين األحزاب الوطنية الحريصة على 
الوطن ووحدة الصف، وبين تلك األحزاب الكرتونية التى تسعى 
لشق الصف الوطني وحرف البوصلة عن المعركة الحقيقية التي 

يفترض أن يحتشد خلفها الجميع وهي مواجهة العدوان..
كل التهاني والتبريكات لشعبنا بعيد االستقالل ٣٠ نوفمبر..

وتهنئة خاصة لفارس العرب موحد اليمن الزعيم البطل 
المناضل/ علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق، رئيس 

المؤتمر الشعبي العام.

امراضنا االجتماعية واالقتصادية والسياسية لم تنشأ اال 
حين غاب عنا أن نجتهد لنعرف ذواتنا وكيف تجذر فينا 
الفساد وكيف اصبح معنى التغيير ان يتغير وجه مستبد 
بآخر ألننا في بيئة فاقدة لروح المقاومة الي تغيير الرتباطها 
بالبنية النفسية لإلنسان منذ الطفولة ونحن نربى على التلقين 
والعار والخوف من التفكير والقبح االخالقي والرضوخ للمصالح على 
حساب الوطن بدًال من التنوير وترقية العقول واالستقامة على 
االنفتاح واإلتقان فالشعب الحر هو المؤهل ان يحكم والغير حر هو 
المستعبد ألننا نتمسك بماٍض تعفنت تقاليده واعرافه وموروثاته 
ولم تنتج لنا إال تخلفًا وبؤسًا فكل فساد سببه القناعات الراسخة 
بالتبعية والرضوخ والكسل واختيار اقصر الطرق لالستغالل 
والتكسب وعدم جدوى اي تنمية بسبب القيم القمعية والدونية 
والمسقطة على اي نماء او تطوير يحقق للوطن بالعائد العظيم 
النه ال يرى فيه قيمة وطن والنــه يفتقد المنطق الحق مقلدًا 
اسلوب ولغة المستبد الذي يعاني منه اصًال في الكذب والتضليل 
والنفاق والوعود االصالحية الى ان جعل منا دولة هزيلة مبعثرة 
تحكمها مليشيات عميلة متسلطة وناهبة معتدية على ارضنا 
ل لماذا وصلنا إلى هذا التدهور  المباركة وانسانيتنا ولم نتساء
االخالقي ألننا لم نكن صادقين مع انفسنا بل اكتفينا باللوم على 
الظروف واآلخر مع أننا نحن من ساهم في ايجاد هذه الظروف..

ما نحن عليه صفعة لضمائرننا
 نحن من استسلم في تعظيم الفاسد اتقاء لشره او طمعًا في 
رضاه حتى فقدنا الثقة بأنفسنا وبإمكاناتنا في السيطرة على 
مصيرنا في يومنا وغدنا حتى وصلنا إلى تأزم الحاضر وانسداد 
المستقبل والعجز امــام قــوى المستبد ومــا يحمله من انعدام 
الشعور باألمن ولم يسمح لنا بأن نكون مستقلين احرارًا داخل 
انفسنا واصبحنا اداة أو وسيلة وقيمة مبخسة إلنكار وجودنا وجعل 
منه جزءًا من طبيعتنا حتى تسترنا على عورات ذواتنا االستبدادية 

ذات النبت الشيطاني التي اسقيت بالجهل والتخلف والتطرف..
من الذي ضيعنا الفاسد بجهله أم الفاسد بسلطته أم الفاسد 
بضيق مصلحته قبل ضيق أفقه ؟أم الفاسد بَعجزه وتراُجعه 
وبإيثاره الهوان على الناس..؟ ام من آثر أن يكون مفعوًال به دائمًا؟ 

أم من ُيِصُر على أن يكون الفاعل وحده دائمًا؟
ــصــدور الــتــى ضــاقــت والنفوس  إذا كنا جــاديــن فلتجتهد ال
المستنزفة ولنراجع انفسنا واخالقنا ومؤسساتنا من االعوجاج 
وفساد الممارسة، هذه فرصتنا للتغير والتغيير، ال تتوقفوا 
كثيرًا عند كيفية السقوط ولكن اجتهدوا لمعرفة كيف نصلح 
وا به المستقبل وما أفسدوه فكرًا وبشرًا.. اجتهدوا أن  كل ما سَممَّ
نعرف كيف نحيى األرض المحروقة التى أرادوها سياسة واقتصادًا 
واجتهدوا أكثر أال يكون ووطننا مرتعًا لمثل هؤالء وإال أرضًا خصبة 

لينمو فيها الفساد والقتل والذمار..!
كى يتذكر التاريخ أننا كنا هنا.. وأننا وقفنا فى وجه االستبداد.. 
فلتكن توبة عن القبح توبة من اجل هذا الوطن ومستقبله من 

اجل ان يكون العدل فوق القوة..

العدد:  
(١٨٨٥)
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13االثنين:  رأي

  حسين علي الخلقي

 حنان الشريف

قوتنا في وحدتنا

توبوا من أجل الوطن

يقال: لكل شيء إذا ما تمَّ نقصان، وتمام الشيء 
هو بداية نقصانه، ويقول ابن خلدون الدول 
تشيخ وإذا شاخت بدأ زوالها، وسنن الله في 
كونه أنه يمهل ولكنه ال يهمل، وال يهلك القرى وأهلها 
مصلحون، ومتى شاع الظلم، وفشى الطغيان وزاد العمه 

والتيه، رأيت آيات الله.
فآل سعود الذين كان في مقدور الله أن تبلغ دولتهم 
قرنًا من الزمان -وقد بلغته- ها هم ينتحرون ويذهبون 
الى فنائهم وفق سنن الله وقانون التاريخ، وقد بدأت 

العالمات لكل ذي لب أو عقل بصير.
فالمال الذي حاول تأويل النص النبوي الذي يتحدث 
عن قرن الشيطان والقول إن نجد ليس هي المقصودة 
من نصه ومضمونه بل المقصود مكان بالعراق كما 
يزعمون رغم الدالئل والمؤيدات التاريخية، فالشيطان 
الذي جاء قريش الى دار الندوة وهم يتشاورون حول 

مصير الرسول عليه الصالة والسالم جاء على هيئة شيخ 
نجدي، وأشار عليهم أن يجمعوا من كل قبيلة شابًا فتيًا 
قويًا وينتظرون الرسول عند بابه فإذا خرج باشروه 
بضربة مميتة ويذهب دمه بين القبائل ويتعذر على 
بني هاشم المطالبة بدمه، ونفس المشورة نراها اليوم 
في تعامل هذا الشيطان مع أهل اليمن فقد جمع تحالفًا 
دوليًا لتدمير اليمن وضرب بنيته التحتية، وتدمير 
مقدراته وتاريخه، فقتل من قتل في اليمن، ودمر ما 
دمر وها هي الحرب على مشارف العام الثالث دون أن 
يبلغ نظام قرن الشيطان غاية أو يبلغ هدفًا له، وتلك 
من العالمات الدالة على تدحرجه وانكساره، فالسعودية 
رْت كل امكاناتها المادية واالعالمية والعسكرية 

َّ
سخ

والسياسية والدبلوماسية، واشترت القانون الدولي 
والمنظمات الدولية، وعملت ما ال يخطر على قلب 
رجل، أمًال في االنتصار في هذه الحرب التي أشعلتها في 

اليمن ولكنها - ووفق كل التقارير والمقاالت التحليلية 
العربية والغربية - فشلت.

ــذي يخوض نظام قرن  هــذا الفشل فــي اليمن - ال
الشيطان حربًا مباشرة معه - يقابله فشل في العراق 
في حربه غير المباشرة، وفشل في سوريا، وها هو 
ُيْمَنى بهزيمة سياسية في لبنان غير متوقعة وغير 
محسوبة، فقد بلغت الغطرسة بهذا النظام أن حجز 
سعد الحريري رئيس وزراء لبنان، وأجبره على االستقالة 
وعبر قنوات فضائية سعودية وفي ذلك بالغ المساس 
بالسيادة الوطنية اللبنانية، األمر الذي جعل من القضية 
موضوعًا وطنيًا لبنانيًا جامعًا وموحدًا لكل الطوائف، فقد 
كان الهدف خلط األوراق السياسية، ودعم اسرائيل 
للقيام بضربة عسكرية لحزب الــلــه، لكن اسرائيل 
اعتذرت، وخــرج سعد الحريري الى فرنسا وعــاد الى 
لبنان وتراجع عن استقالته، فكان الفشل السعودي في 
لبنان سيفًا يقطع دابر قوم عاثوا في األرض فسادًا وهو 
ليس بداية العالمات بل جزءًا من العالمات واإلشارات 
التي يرسلها الله وال يرونها فالله يمد أهل الطغيان في 

طغيانهم فيصرون ويعمهون.
أما على الصعيد الداخلي السعودي فالقضية لم تعد 
خافية على أحد، فابن سلمان لم يبق له من سند، وكل 
التوازنات بدأت تختل، فالمستبد الذي يريد أن يكون 

شعوبيًا يفشل ويفقد سلطانه.
ما يمكن أن يقال إن نظام قرن الشيطان بدأ يعلن 
غروبه، فكل المؤشرات والدالئل تقول ذلك سواًء أشرنا 
اليها في السياق أو لم نشر، حتى في الذاكرة الشعبية 
اليمنية ثمة رؤية تذهب الى القول إن نهاية نظام آل 
سعود يكون على يد المحمدين، وتقول إن آخر ملوك آل 
سعود سيكون سلمان، وفي ظني كل الرموز واإلشارات 

تساند هذا القول.
سيفنى الطغاة والقتلة، ويبقى اليمن.. تلك هي 
مشيئة الله في هــذا التدافع الــذي حــدث في سنين 

اليمن الخوالي.. ولله عاقبة األمور.

من يعتبر الدين والسماء واألرض من ِعداد أمالكه، والشعوب ومقدراتها 
ومصائر أبنائها من ِعداد أمالكه، جاعًال من ِشعارات الخيانة وصكوك 
س الحرية 

ُّ
عها بكرة وعشّيًا، مقصلة لكل من يحاول تنف

ّ
الوطنية، التي يوز

والمواطنة، أو حتى القول وبأدب جّم : ما يجري من ممارسات ونفي لآلخر وتبختر 
عليه وتكريس للفساد وحماية له، وتغّيب للدولة ومؤسساتها، جريمة جسيمة 
وخطيئة كبرى، ال ُيمكن لصاحبها أن يحكم شعبًا كالشعب اليمني، أو يستفيد 
من التجارب وتقّبل قيم العصر وحقيقة التحّوالت االجتماعية الهائلة وفطرة 

د التي فطرها الله في خلقه..! االختالف والتعدُّ
ومن يبطش بكل شيء، أيضًا، ويستحوذ على كل شيء ويتفرعن على القريب 
والبعيد، يصُعب عليه العيش بشكل طبيعي كبقية البشر، كما يستحيل عليه 
- من منظوره االستعالئي طبعا- البقاء والتعايش مع شركائه في الوطن بدون 
اختالق األزمات والبحث المستمّر عن األعداء والمتآمرين وعمالء الشرق والغرب، 
ما ذاته بصورة هيستيرية ومنحها 

ّ
درة.. ُمضخ

ُ
والحديث معهم وعنهم بلغة الق

م برقاب الناس وحركاتهم وسكناتهم وحكمهم 
ّ
 الكامل والحصري في التحك

ّ
الحق

وفــرض منهجه وفكره األحــادي عليهم بشتى الوسائل وفي مقدمتها بالنار 
والحديد، مستندا على مأثورات وأوهام ال حصر لها تجعله يعتقد أنه، بالفعل، 
المختار والمتحّدث الرسمي والوحيد باسم الله ومالئكته وأنبيائه...فيما بقية 
م بقدرها التي جعل دورها ال يتجاوز هذه 

ّ
شرائح المجتمع وقواه عليها أن تسل

الحدود والمهام: فإما ُعكفي ووقود لتنفيذ مشيئة وإرادة "المختار"، أوعبيد له 
ولكل من يعتقد أنهم يحملون نفس جيناته الوراثية وحمضه النووي الذي يحمل 
في النهاية ِشفرة الصفاء العرقي.. أو مجانين ومعتقلون، أو متسولون ومشردون 
أو الجئين خارج الحدود وداخلها، أو أحياء أموات يستدعيهم كلما احتاج لهم 
للخروج للساحات حاملين رايات "الوالية" في أعياده ومناسباته التي تزيد عن 

مائة عيد في السنة، ال تتوقف حناجرهم- وهم بالطبع في لحظات انفصال تام 
عن واقعهم وعقولهم - ُسكارى وما هم ِبُسكارى-عن ترديد عبارات الوعيد 
والتهديد بنصب محاكم التفتيش للمخالفين والمطالبين بقوتهم ورواتبهم، أو 
أولئك الذين يوجهون نقدا وعتابا خفيفا للفساد، أوالمطرودين والمشردين في 
الشوارع ممن عجزوا عن دفع إيجاراتهم وعجزت " مسيرة السماء " عن تقديم 

بحهم..!
ُ
أبسط حماية لهم من جشع المؤجرين وق

لذلك وأمام كل هذا علينا أن ُنفّرق بمنطق وبمعطيات واقع وليس بخياالت 
وتكهّنات..بين من يخدم العدوان ومن يخدم الوطن؟

هل هو ذلك الذي يطالب بالشراكة الوطنية وتوحيد الصفوف ومنح الناس ُربع 
كرامة من خالل صرف ما تيسر من رواتبهم، أم الذي يجّوع الناس ويستولي على 
اإليرادات من أجل إكرام فاسديه وتحقيق مشاريعه ونصب الصور والشعارات 

على إمتداد البصر في كل شارع وحي ومدينة؟
ومن الذي يخدم العدوان؟ هل هو ذلك الذي ُيطالب بتنفيذ القانون والدستور 
واحترام حقوق المواطنة واآلدمية، أم الذي يمزق القانون والدستور ويجعل 
مشرفيه رقيبا مسلطا على ِرقاب وأنفاس الموظفين في جميع مؤسسات الدولة؟
ومن هو الطرف الذي يخدم العدوان؟ هل هو ذلك الذي يقوم بالتهجم على 
الوزارات والمؤسسات واقتحامها بالمسلحين والتطاول على شركائه من وزرائها 
ومسئوليها، وفرض أشخاص عليهم في مراكز قيادية بفوهات البنادق، أم الذي 
يتحمل كل هذا ويصبر، ال يتوقف لسانه وإعالمه عن الدعوات إلى التهدئة وحماية 

الجبهة الداخلية؟
ومن هو الطرف الذي "ُيشطط" الجبهة الداخلية؟ هل هو ذلك الذي يدفع 
لمجموعة من األحـــزاب، الدكانية، الكرتونية التي ال يتجاوز عــدد أعضائها 

الحقيقيين عن شخص الرئيس واألمين العام وصرف مبالغ مالية شهرية لهم 
تتجاوز الخمسين أو المائة األلف الريال مقابل إصدار بيانات سخيفة بحق المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه والقوى الوطنية وشتمهم بمختلف الشتائم السوقية 
واإلرعــاد واإلزبــاد في وجوههم، أم ذلك الذي يغض الطرف ويترفع عن هذا 
الهبوط واالبتذال مجبرًا الماليين من كوادره وأنصاره على ابتالع هذه اإلهانات 

على طول الخط؟
ومن الذي يشتت شمل الجبهة الداخلية؟ هل هو ذلك الطرف الذي يمول طابور 
خامس وطوووووووويل جدا من المواقع اإللكترونية بأموال من الخزينة العامة 
ة لآلخرين ورموزهم وحضورهم الكاسح على طول البالد  للقدح والشتم واإلساء

وعرضها القادرين على تغير المعادلة في الميدان خالل ساعات؟
ومن الذي يسيىء للجبهة الداخلية ولمشاعر الشركاء وللقبيلة وللوطن وقواه 
الحية ولضباطه الشرفاء المدافعين عن كرامة شعب وعن رمزية ومكانة مؤسسته 

الدفاعية واألمنية ؟
هل هو هذا المتحمل الصابر المنتمي للناس وهمومهم وقضاياهم، أم هو ذلك 
الذي جعل ويجعل من كل شخص يحمل خاتم " العترة " وُيلقب بـ " الشامي "، " 
ريك، أبو مجرفة، 

ُ
ل"، " أبوطالب"، " شرف الدين"، " الحوثي"، " الوشلي"، أبوك

ّ
المتوك

أبو رقبة، أبو خزنة، وووالــخ.. يفرضهم كآمرين ناهين على الشيخ، والدكتور 
والعميد واللواء والبرفيسور، والمهندس والخبير.. متجاوزًا كل األخالقيات 
والحدود والصالحيات.. من حقه أن يسجن الناس ويبتلع اإليرادات والقيام بأي 
تعيينات في القطاع العام، المدني والعسكري وحتى المختلط والخاص، وبقية 

مبارس وتوفية عدد..
ُ
ات عبارة عن مجموعة مراسلين وك الناس والكفاء

أفتونا أثابكم الله..

كم نفرًا ممن كانوا باالمس يتسابقون على نيل شرف 
عضويته ويتباهون بانتمائهم وقدم انتسابهم له، 
تجدهم اليوم ولالسف يتسابقون على كيل التهم 
له ويتباهون بتطاولهم على قياداته وسياسته الرصينة 
 يصفونه 

ً
ويتفاخرون بقذفه بأبشع االلفاظ، فتجدهم تــارة

 آخرى بالعجوز 
ً
بالهزيل والمبطح أو بالضعيف والسلبي، وتارة

والمفلس وغير ذلك من الفاظ االنحطاط واالفالس االخالقي 
وتصريحات القبح الالمسئولة التي تنم عن قصر نظر وغباء 

مستفحل وسطحية ادراك لتاريخه السياسي والنضالي..
نفرًا يشبهون إلى حٍد كبير خيوط العنكبوت المهترئة واوراق 
الخريف المتساقطة المنسلخة عن شموخ اغصانها وثبات 
جذعها ورونق عزة االنتماء الصالتها.. نفرًا تغافلوا في لحظة 
تاريخ متجذر وتجربة عظيمة لها هياكلها المتكاملة وبنيتها 
المترابطة ونهجها الشفاف والراسخ بثوابت اعظم الحضارات..
فتعاملوا معه كمؤسسة تجارية ما أن افلست بها مصالحهم 
وفقدوا امتيازاتهم انقلبوا على أعقابهم، فغادروها مهرولين 
وهجروها متنكرين وتكالبوا عليها مفترسين متسابقين على 
نهش لحمها وتقاسم حصصها ومتذمرين بفشلها ووهنها، 
بينما كان حريًا بهم ان يتسابقوا على حماية رصيدها وصون 
مكتسباتها ورص صفوفها ومساندتها على الوقوف بثبات 

وصمود.
ماذا حل بكم ايها النفر المهرولون نحو االنحطاط؟..لماذا 
اتكم..  اصبحتم أوهى من خيوط العنكبوت تجاه قضايا والء
ولماذا َمْن مجدتموه باألمس كلتم له اليوم التهم؟.. هل اصابكم 
الزهايمر تجاه قضايا الوطن فضعف ايمانكم التنظيمي؟.. 
أم أن فيروسات المصلحة اخترقت منظومة القيم والمبادئ 
لملفات ثوابتكم فأفسدتها كما يفسد البعض المجتمع اليوم!؟

يا برغماتيي الهوى والهوية، اعلموا انه ليس سلعة مستوردة 
مدونًا عليها بلد منشئها وتاريخ الصالحية، وليس هو وليد 
الحدث وظروف اليوم المحيطة، انما وطني النشأة والتنشئة، 
ولــه ارث قوامه جملة من احــداث تاريخ الوطن االجتماعي 
والثقافي والسياسي واالقتصادي، في كافة قضايا الصراع 
الوطني المحلي المحلي منها والمحلي االقليمي والدولي فارتكز 
على عدة من عوامل عميقة تعامل معها بمرونة وحكمة 

اليفهمها السطحيون امثالكم.
ــزان، متفننًا  حيث تميز بسياسة التروي ودبلوماسية االت
بترتيب االولويات ومرسخًا نهج الوسطية واالعتدال، فأرسى 
بذلك ثقافة التعايش، والتزم بلغة الحوار لبلورة االفكار 
واالطروحات، كون قاموسه اليؤمن بثقافة التسرع واالندفاع، 
واليحوي سطحية الفكر والتفرد، وال يحمل هواجس العداء 

والتآمر على الوطن وقضايا المواطن.
فهو عامل توحد ال تمزق، مصلح ال مؤجج، بــاٍن ال مدمر، 
حريص ال مفرط، متأنٍّ ال مندفع، ململم ال مشتت، واسع ال 
ضيق، ثابت ال هــش، مستقل ال تابع، وطني اممي ال فئوي، 
قومي ال قطري، يملك من الوالء وااليمان بالوطن وقضايا االمه 
ماال يمتلكه غيره، متفردًا وحده دون غيره بفلسفة النفس 
الطويل تجاه القضايا الشائكة وبالصبر والحكمة في معالجة 
وحلحلة عقدها، وهو صلب الجسد ثابت االسس صعب المنال 
مهما تكالبت عليه النوائب.. الوفاء بالوفاء من أهم مبادئه فكرًا 
رمى 

ُ
 وسلوكًا، فاستهدفوه كالشجرة المثمرة التي ت

ً
وممارسة

بالطوب، وهم اليعون دوره كصمام امان للوطن وشوكة توازن 
لميزان قضاياه.

فمهما استهدفتموه أو كلتم له التهم، ومهما قدحت به منابر 
عمالئكم وتآمر عليه مرتزقة أزالمكم، ومهما قلل سفهاؤكم 
من شأنه وشأن منجزاته، سيبقى هو التنظيم الوطني الرائد شاء 
من شاء وأبى من أبى، وسيبقى عمق السياسة واالستراتيجية 
اليمنية ومجالها الحيوي... هذا هو المؤتمر الشعبي العام ال 

سواه، وعنه أتحدث ال عن غيره.
حفظ الله اليمن ارضًا وانسانًا، وحفظ تنظيمها الرائد زعامة 

وقيادة وقواعد.
*المجد والخلود للشهداء.
*الشفاء العاجل للجرحى.

*النصر لقضية أمتنا.
*والنامت أعين الجبناء وصهاينة العرب.

   عبدالرحمن مراد

طون" الجبهة الداخلية
ّ
هؤالء هم َمْن "يشط

  عبدالكريم المدي 

 عبداهللا محمد االرياني

هو عمق سياسي.. 
ج؟! دَّ

ُ
فمن أنتم يا خ

ــا اليمنية تتنفس الحرية  ال تــكــاد أرضــن
والــتــخــلــص مــن بــطــش الــغــزاة ويــتــجــه ابــنــاء 
الوطن الى البناء والتطور حتى يفاجأ اليمنيون 
بالتآمرات والمكر والخديعة من أجل السيطرة على 
الموانئ والمنافذ البحرية وهــذه محطات تاريخية 
عايشها ابناء اليمن عبر مراحل التاريخ، ففي المرحلة 
القديمة تصارعت االمبراطورية الرومانية والفارسية 
حول من سيسيطر على مضيق باب المندب وسيتحكم 
بطريق التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وما أمام 
ابناء اليمن إال الدفاع والمقاومة تمامًا كما تمكنوا من 
دحر اسطول اليوس جالوس الروماني في العام ٢٤ق.م 
وكــان لليمنيين تمركز في طريق التجارة العالمية 
والتميز الحضاري لكن المؤامرات والتنافس الدولي 
حول الموقع الجغرافي لليمن واستهداف حضارته 
مستمر من قبل القوى الغربية كما حدث في القرن 
الثامن عشر الميالدي عندما احتدم الصراع بين فرنسا 
وبريطانيا حول من سيكون األسبق الى جزيرة ميون 
وســط مضيق بــاب المندب عندما التقى االسطوالن 
البريطاني والفرنسي قرب هذه الجزيرة عام ١٧٩٩م.
وهــذا ُيعرف في التاريخ بموقعة «أبوقير» والتي 
حددت فوز بريطانيا التي بدأت تعد الحتالل مدينة 
عــدن وهــذا االحــتــالل لــه أســبــاب عــدة منها أن عدن 
قريبة من مضيق بــاب المندب وهــذا يجعلها حلقة 
وصل مع دول شرق افريقيا وهي واقعة ومطلة على 
البحر العربي وهذا يربطها مع دول جنوب شرق آسيا 
مما جعل عــدن في نظر القوى الغربية هي محطة 
الترانزيت في أمر التبادل التجاري وحلقة الوصل بين 

الشرق والغرب كما أسلفت ولهذه األسباب وخدمة 
لمصالح بريطانيا يدفع أبناء عدن وأبناء المحافظات 
الجنوبية حريتهم واستقالل بلدهم وتتحول بهم 
األحداث الى مقاومة ومواجهة مع المحتل وظل األمر 
يتمثل بالصراع العسكري ألبناء اليمن أمام امبراطورية 
ال تغيب عنها الشمس ما يقارب ١٢٩ عامًا سطر 
أبناء اليمن فيها مواجهات مشرفة وأمــام هذه القوة 
التي مارست سياسة التفرقة والتجزئة لألرض واإلنسان 
معًا طيلة هذه الفترة توجب على اليمنيين توحيد 
الفكر السياسي والهدف والذي تمثل بقيام ثورة ٢٦ 
سبتمبر ١٩٦٢م، وهذا بتضافر أبناء الوطن المجزأ 
ــذاك لكنها كانت إرادة الرجال الصادقين الشرفاء  آن
الذين تغلبوا على قوى عظمى في العالم ماًال وسالحًا 
وعتادًا وسراشة السياسة، هكذا واجه أجدادنا غطرسة 
االحتالل البريطاني بتضافر الجهود المشتركة بين ابناء 
المحافظات الشمالية والجنوبية وكانت ثورة ١٤ أكتوبر 
هي حصيلة النضال ألبناء سبتمبر حتى تطرح ثمار 
هاتين الثورتين في تحقيق طرد االحتالل من عدن 
وأذياله من باقي المحافظات والقضاء على المشيخات 

والسلطنات التابعة له في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م.
وظــل هــذا اليوم العظيم ألجــدادنــا ذكــرى البطولة 
والشرف ونيل الحرية وبناء الوطن حتى نشهد يوم 
اعادة اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد وازالة 
عفانة االحتالل عندما مزق الوطن الى شطرين هكذا 
كــان يــوم ٢٢ مايو ١٩٩٠م هو يــوم تحقيق أسمى 
وأغلى أهداف ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م واعادة بناء 
اليمن الموحد وعشنا هذه الفترة ووطننا يزهو بالوحدة 

وتحقيق المنجزات في كافة الصعد الحياتية.. كان 
المرء منا يشعر بأنه يملك العالم بأسره وهو يرى وطنه 
يزدهر عمرانًا بازدهار الموانئ الجوية والبحرية وربط 
المحافظات بشبكة طرق برية، كنا نتعايش الفرحة 
الغامرة ونحن نشهد افتتاح جامعات في العديد من 
المحافظات والكثير الكثير من المشاريع التنموية 
والخدمية التي لم نعد نسمع عنها وال عن أي مشروع 
حتى ولو صغير منذ العام ٢٠١١م عام التآمر على 
األوطان وعودة الصراعات العالمية كًال بأطماعه تمامًا 
كما هو حادث اليوم تدمير شامل ألرضنا وكل المنجزات 
تحت مسميات وذرائع مزيفة وكاذبة الهدف منها أن 
تضع هذه القوى ايديها على موانئنا ومقدراتنا ولكن 
هذه المرة األداة في تحقيق هذه األطماع لقوى الغرب 
هم ابن سلمان وابناء زايد وبأموال أراٍض عربية.. واين 
شعب نجد والحجاز مما يحدث بأموالهم، في حين أن 
أمريكا وبريطانيا تغرفان هذه األموال ببيع األسلحة 

لهذه الجماعة من الجهال.
وهكذا يتحول وطننا من دولة قوية خطت خطوات 
متسارعة في البناء واإلعمار الى وطن مدمر تآمر عليه 
أبناؤه من الداخل وتلك القوى الصهيونية بمساعدة آل 
سعود وابناء زايد.. لكن برغم الجراح وفداحة الدمار 
والكمد من اشقائنا في الداخل وهم يقفون الى صف 
العدوان نقول للعالم غدًا سنحتفل بيوم ٣٠ نوفمبر 
ذكرى تحرر الوطن من االحتالل البريطاني في العام 
١٩٦٧م ألن ثقتنا بالله كبيرة، ثم بالرجال الشرفاء 
من الجيش واللجان الشعبية وبالقيادة السياسية العليا 
وعلى رأسهم أنتم يا فخامة الزعيم علي عبدالله صالح.

 سلوى المتوكل

عودة الصراع العالمي إلى مياهنا اإلقليمية


