
ال ادري متــى يفهــم هــؤالء ان اللجنــة 
العامة تمثل الماليين من أعضاء المؤتمر 
في الشــمال والجنوب وانها المؤسســة 
الوحيدة الذي مازالت محتفظة بنفسها 
ككيان وحدوي حاول ويحاول االنقالبيون 
تفكيكــه وبــذر الخالفات بيــن أعضائه 
لكن كل محاوالتهم تبوء بالفشــل لسبب 
بســيط جدا ان من يقف علــى رأس هذا 
الكيان الوحدوي العمالق هو حكيم اليمن 
والعرب جميعا وان هــذه اللجنة تألفت 
وتشــكلت من توازانات وطنيــه الغلبة 
فيها لشــمال او لجنــوب وال لزيــدي او 

لشافعي..
 مؤسسة قائمة على توازنات حقيقية اليشعر اي 
عضو من اعضائها ان هناك اغلبية تســتهدفه وال 
يشعر بحاجة الى اي نزوع مناطقي او فئوي او مذهبي 
الن الجميع ببســاطه يضع مصلحة الوطن ووحدته 
فوق كل االعتبارات والن الجميع فيها يعيشون حالة 
من المساواة الحقيقية واليوجد فيها طرف يحاول 
فرض امالءاته على طرف اخر وال وجود فيها الي نوع 

من انواع الفرز بكافة اشكاله..
اللجنــة العامة (للمؤتمر الشــعبي العام) هي أحد 
مكتســبات الزمن الجميل زمن االنتخابات والحرية 
والديموقراطيــة والــرأي والرأي االخــر وقد بقيت 
محتفظــة بتماســكها النهــا ظلــت عصيــة على 

محاوالت اختراقها..
اللجنة العامة تتألف مــن االوفياء من رجال الدولة 
الحقيقيين اصحاب الخبرة والباع السياسي الطويل، 

ومثلمــا وقفــت بحــزم فــي 
اللحظات الحرجة امام مشاريع 
التقســيم فهاهي تقف اليوم 
امــام حلقــة جديــدة لــذات 
المشــاريع ، التــي ستســقط 
تباعا ، وتبقى الوحدة واللجنة 

العامة والمؤتمر..
فتحيــة للجنة العامــة التي 
جسدت مواقف الحفاة العراة 
الصامديــن منــذ الفين واحد 

عشر..
تحيــة للجنــة العامــة التي 
تتحمــل ويتحمــل أعضاؤها 
الكثير مــن االنتقادات بل والشــتائم فــي كثير من 
المواقف والمناسبات لكنهم يتعاملون معنا بصدر 

رحب وبدون تشنجات او استعالءات ،،،
يتعاملــون معنــا وفقــا لنهــج المؤتمــر النهــج 
الديموقراطــي القائــم علــى التعدديــة والحريــة 

والقبول بالرأي والرأي اآلخر..

 تناولت االشرطة االخبارية للفضائيات خبرًا من 
مصادر ووكاالت وفضائيات أميركية قبل أكثر من 
شهر يقول"إن مقاتلي القاعدة في اليمن انضموا أو 

انتظموا تحت قيادة أو تنظيم داعش".
وبالتالـــي مـــا الفـــرق بيـــن داعـــش التـــي تعلن 
الحرب ضد الجيش والحوثييـــن وبين القاعدة أو 

انصارالشريعه التي تبنت عملية التحرير؟ 
جهاد افغانستان قدم "القاعدة"كإرهاب عالمي 
وتنظيم دولي وجهاد سوريا قدم "داعش"والتي 
تعني دولة العراق والشام وهو تقديم من محطات 

أميركية لتفعيل محطات أميركية الحقة. 
اختيار المســـمى هو لتفعيل واستعمال يتصل 
بما يعرف بإعادة تشـــكيل خارطة المنطقة في 
إطار مشروع أميركي عالمي عادة مايربط عضويا 

بصالح ومصالح اسرائيل. 
التحليـــالت التي تصاحـــب الحرب ضـــد داعش 
بقيادة أميريكا تتحدث عن سعي برزاني العراق 
الســـتقالل األكـــراد أو عـــن امتـــالك تركيـــا رؤى 
تحاول فرضهـــا على أميريكا والغـــرب بما يخدم 

استراتيجية لها للهيمنة، فيما المضحك أن يقال إن الدولة األعظم 
التي تقود هذه الحرب ال رؤى لديها وهي فقط تقود الحرب ولكنها 

التعرف إلى أين تسير. 
وفيما الرئيس األمريكي"أوباما"يتحدث عن صعوبة المعركة مع 
داعش وأنها قد تأخذ وقتا أطول يتطوع قادة ومحللون كبار للقول 

بأن هذه الحرب تحتاج لعشر سنوات أو لعشرات السنين. 
خالل عقد ستسقط االستراتيجيات المضادة كما إيران والمتباينة 
كما تركيا وتأتي االستراتيجية األميركية ولكن كمعطى للتفعيل 
واألحـــداث والتطورات ولن تســـتطيع تركيا مثال منـــع قيام دولة 
كردية كما ال تستطيع إيران منع تفتيت العراق ولذلك امتدادات 

ربطا بسوريا وإلى األردن كافتراضية.
ولهذا ماذا يعني أو ماذا يفيد إيران أي تموضع في اليمن من خالل 
الحوثـــي أو «انصارالله» إذا هي ال تســـتطيع الحيلولـــة دون تفتيت 

العراق ربطًا بالشيعة هناك؟!
ماذا يعني أو ماذا يفيد تركيا ارتكازها على التنظيم الدولي لالخوان 
ومايمثله االخوان في اليمـــن في هذا االرتكاز إذا هي ال تســـتطيع 
الحيلولة دون قيام دولة كردية في المنطقة ســـيكون ثقلها أكراد 

تركيا. 
من بمقدوره استقراء تطورات عقد أو اثنين في السعودية ودول 
الخليج الشقيقة ربطا باألردن، خاصة واميريكا باتت تلعب باستقرار 

األوطان والشعوب لخلخلة استقرار األنظمة؟
وضع أميريكا فـــي العراق بعد غـــزوه وتموضع إيـــران كذلك هو 
توافق أوضاع ومصالح الطرفيـــن، وهذا التوافق نفذ بدقة لم ينفذ 

بها أي اتفاق رغم الخالفات والعداء.
مـــن خـــالل أحـــداث العـــراق والمنطقة 
فأميريكا تجـــاوزت الحاجة إلى اســـتمرار 
وتوافق أو اتفاق مابعد غزو العراق بينها 
وبين إيران فيما إيران اضطرت للدفاع عن 
حليفها النظام السوري وباتت غير قادرة 
على استمرار اإلحداثيات والتكافؤات مع 

أميريكا في واقع العراق. 
كذلـــك فاميريـــكا كانـــت وراء تأهيـــل 
اردوغـــان والمجيئ بـــه للحكم فـــي تركيا 
٢٠٠٢م وفرض ذلك على الجيش التركي 
وعقيدته منذ عهـــد "اتاتورك"كتحضير 
لمحطة ٢٠١١م بانتهاء مهمة أو محطة 
فالعـــد التنازلي يبـــدأ للتغيير فـــي اتجاه 
عكســـي ومعاكس وهذا مايعيه اردوغان 
وأوغلو ولكنه يعنيهم االجابة ألنفســـهم 
من الـــذي أخضـــع وأجبر الجيـــش التركي 
للقبول بحكم أسلمة حتى ولو شعاراتيا"في 

تركيا؟ 
الذي فرض ذلك على الجيش التركي باســـتطاعته فرض مايريد 
من خالل االخوان أو من تصعيد وتموضع صراعي مؤشراته واضحة 

بين القوى السياسية في تركيا. 
الحرب ضد الجيش في اليمن هي ممارسة وفي تفعيل مستمر منذ 
محطة ٢٠١١م من االخوان والقاعدة بالشـــراكة أو تبادل األدوار 
وصـــراع االخوان والحوثي انصارالله هـــي تلقائية من حروب صعدة 
فواصل محطة٢٠١١م والســـاحات كان تكتيكيا"من قبل االخوان 

أو الطرف اآلخر. 
فإعالن الحرب ضد الجيش والحوثي ليس جديدا"وال يقدم جديدًا 
إال من اعتقاد أن مسمى"داعش"بات هو الرعب أو المرعب فتصبح 
مهام القاعدة أو ماينسب لها العمليات االنتحارية فيما داعش هي 

من سيمارس الحروب والزحف. 
هذا يعيد ما ذكرته من خبـــر تم تداوله من مصادر أمريكية عن 
انضمام مقاتلي القاعدة فـــي اليمن لـ"داعـــش" وبالتالي فاالحداث 
القادمة مدلولها في هذا اإلعالن وفـــي مختلف مناطق ومحافظات 

اليمن.
نحتاج إلى غوص في األبعد واألعمق من سياسات معلنة ومواقف 
علنية على مســـتوى الداخل والخارج لتخليـــص اليمن مما هو عث 
وعبث في محطة ونستخلص  لها أفضلية أمن واستقرار ثم أفضلية 
نماء وازدهار و"داعش والقاعدة"اليعول عليها في واقعية أو وعي 
وبالتالـــي فالحوثي أو انصاراللـــه وكذلك االخـــوان أو اإلصالح إن كان 
قطع الصله مع القاعـــدة والدواعش في أفضلية واقعية ووعيوية 

لصالح اليمن.

صادق السالمي

اللجنة العامة للمؤتمر 
عصية على االختراق

داعش تقود 
إخوان اليمن

مطهر االشموري

علي عمر الصيعري

مهزلة قادة 
الحراك الجنوبي

                 ١٤أكتوبر حكاية شعب وأسطورة كفاح
من على جبال ردفان وشمسان انطلقت شرارة 
الثورة ضدالمحتل البريطانـــي البغيض، ومنهما 
دوت أناشـــيد الثـــورة والخـــالص وارتفعت راية 
المقاومـــة الشـــعبية والكفـــاح المســـلح لشـــعب 
يمني أبي يأبى الضيم ويعشـــق الحرية، وتداعت 
الفصائل الثورية في لحـــج والضالع ويافع وعدن 
وفـــي كل أرض الجنوب،التـــي تحولـــت إلى لهيب 
مستعر يحرق أقدام المســـتعمرويزعزع كيانه 
ووجوده، مستلهمة روح الثورة السبتمبرية في 
الشـــمال، وروح الثورة القومية فـــي مصرالعروبة 

المحفزة على الثورة واالســـتقالل والتي جسدها الزعيم الراحل 
جمال عبدالناصرومن مدينـــة تعزالثورة والحرية عندما خطب 
في الجماهيراليمنية المحتشدة قائًال "على بريطانيا العجوز أن 

تحمل عصاها وترحل من عدن".. 
في الريـــف والبندر خاضت القـــوى الثوريـــة الوحدوية معركة 
االستقالل والتحرر وأنشدوا نشـــيدالحرية «برع يا استعمار من 
أرض األحرار»، و«بوس التراب يا شـــعب بوس التراب األخضر»، 
التـــي كانت تـــدوي فـــي كل جبل وســـهل، ومظاهـــرات الطالب 
والعمال في عـــدن لم تتوقـــف، والمقاومة المســـلحة في الريف 
تتصاعد وتيرتها وعملياتها الفدائية، راسمة أروع صور الفداء 

والتضحيـــة ومســـجلة فـــي ســـفر التاريـــخ 
الخالد حكاية شـــعب يأبى الضيم واإلذالل، 
ومقدمة قافلة طويلة من الشهداء األبطال 
الذين قدموا أرواحهم ودماءهم رخيصة في 
الضالع ويافع والمحابشة وصنعاء.. مجسدين 
واحدية الثورة والمصيرالواحد، من أجل نيل 
االستقالل والتحرر من االستعمار والحكم 
اإلمامي والسالطيني، كالشهيدغالب راجح 
لبوزة والمجعلي والردفاني وغيرهم الكثير 
الذين سطروا بدمائهم أروع مالحم البطولة 
والفداء حتى تحقق االنتصار العظيـــم في١٤ أكتوبر ١٩٦٣م 
وتوج فـــي ٣٠نوفمبـــر١٩٦٧م برحيـــل آخرجنـــدي بريطاني 
من عدن، ليواصل الثـــوار والقوى الثوريـــة التقدمية الوحدوية 
مشوارثورتهم االجتماعية بالقضاء على أذناب االستعمار والقوى 

السالطينية المرتزقة واإلقطاعية.. 
نحـــن نعيش غمرة أفـــراح الشـــعب اليمني بالذكـــرى الواحدة 
والخمسين لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة، نستلهم نضاالت الثوار 
واألحراروعظمـــة كفاحهـــم ونضالهـــم الثوري والدمـــاء الزكية 
التي بذلوها من أجل الخالص وتحقيق أهداف الثورة في الحرية 
والوحـــدة والديمقراطية والســـلم االجتماعي وبنـــاء يمن العزة 

والقـــوة والوحدة التي أنبلج فجرها وأشـــرقت أنوارهـــا في الثاني 
والعشرين من مايو١٩٩٠م يوم الوحدة اليمنية وعودة الروح 
إلى الجسد، يوم االنتصار التاريخي للتطلعات واآلمال الوحدوية 
للشـــعب اليمني واالنتصـــار ألهداف وأحالم شـــهداء ســـبتمبر 

وأكتوبر..
وعلى الرغم من األوضاع السيئة والظروف الصعبة والخطيرة 
التي تعيشها اليمن على جميع المســـتويات، والتي باتت تهدد 
السلم االجتماعي والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي وتدمر 
بنيان الدولة باإلضافـــة إلى تدهور االقتصـــاد وتصاعد هجمات 
القاعدة وعملياتها اإلرهابية في حضرموت وأبين والبيضاء وأمانة 
العاصمة، والذي جعل من احتفالنا بثورة سبتمبروأكتوبر احتفاًال 
إستثنائيًا مليئًا بالشـــجون والمخاوف وفي نفس الوقت استثنائيا 

كي نكتشف رجال وقوى المرحلة.
 األمر الذي يستلزم من كل األحرار والشرفاء وكل المخلصين أن 
يستلهموا أهداف الثورة الخالدة، للدفاع عن مكتسبات ومنجزات 
الثورة وفي مقدمة ذلـــك منجز الوحدة العظيـــم والحفاظ على 
وحدة الصف، وهذا لن يتأتى إال بطـــي صفحة الماضي والبدء في 
صفحة جديدة، عنوانها الوحدة والديمقراطية والدولة المدنية 
والتقدم االجتماعي، على خطى أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر 

المجيدتين..

محمد علي عناش

 عيد اللحم.. 
وأضاحي 

اإلرهابيين!!

فيصل الصوفي
ارتفاع أو تدني التنمية البشرية في أي مجتمع، 
يقاس بمســـتوى دخل الفرد، والعمر، والتعليم، 
وعدد أجهـــزة التلفزيون والهواتـــف، وهلمجرا.. 
فإذا كان دخل األفـــراد عاليا، ويعمـــرون طويال، 
وعدد األميين قليل، وتنتشر تكنولوجيا االتصال 
والمعلومات على نطاق واسع في المجتمع، فهذا 
يدل علـــى أن التنمية في البـــالد جيدة، والعكس 
صحيح، وإلى جانب مـــا ذكر هناك مقاييس أخرى 
للتنمية البشرية تركز على جوانب ثقافية وصحية 
واجتماعية وغيرها.. وحال التنمية في اليمن كما 
ترون، وكما تقرؤون في تقارير المؤسسات المالية 
الدوليـــة التي تعتمد تلـــك المقاييـــس، وتقارير 
حكومة باســـندوة التي عطلـــت التنمية، وخربت 
بعض ما كانت أنجزته الحكومات التي ســـبقتها.. 
يمكن إضافـــة مقياس جديد، وهـــو لحمة العيد، 
فإذا أردنا معرفة مستوى التنمية في اليمن، علينا 
أن نعرف كـــم عدد الذين يأكلـــون من أضاحيهم 
في األضحى، ولمعرفة ذلـــك زر محالت الجزارة، 
وســـتجد أن معظم الناس يشـــترون من الجزار.. 
هـــذا كيلوجـــرام، وذاك اثنين، وآخر ثالثـــة، وأنا 
شخصيا وجدت نساء تشري الواحدة منهن نصف 
كيلو.. وهذا في أيـــام عيد األضحـــى الذي يعتبر 
يوم ملحمة، أو مهرجان أكل اللحم، ودخول اللحم 
في اللحم! ويفترض أن يأكل فيـــه المواطن لحما 
حتى الشبع، إذ في بقية أيام السنة قليل هم الذين 
يشـــرون اللحم، ناهيك عن الشـــبع منـــه.. كما أن 
لحمة عيد األضحى مقياس جيد لمعرفة التفاوت 
االقتصـــادي الكبيـــر بين الســـكان، فالقلـــة تذبح 
أعجاال وكباشـــا بالجملة، والكثرة الكاثرة تشتري 

من الوزان، كيلو أو نصف كيلو.
اإلرهابيون في هذا البلد، هم األكثر أكال للحوم، 
وشربا للدماء، ومع ذلك ال يشبعون، ففي أيام عيد 
الله هذا، في أيام عيد األضحى القليلة هذه، ذبحوا 
مـــن المواطنين والجنود، عددا كثيـــرا لم يذبحوا 
مثله في شـــهر أو شهرين، وشـــربوا دماء بشرية 
لم يشـــربوا مثلها في نصف ســـنة من قبـــل.. إلى 
ميدان التحرير بالعاصمة أرســـلوا إرهابيا واحدا، 
كنـــوه بأبـــي معاويـــة الصنعانـــي، ليفجر نفســـه 
بحزام ناســـف، ويذبح لهم أكثـــر من ٥٠ مواطنا 
دفعة واحدة، ويشربهم دماء مئات المواطنين، 
ويفرحهـــم بحزن مئات األســـر.. وفي حضرموت 
والبيضاء كانت أضاحيهم لحوم ٣٥ جنديا.. هذا 
بالنسبة لمهرجانات اإلرهابيين المخصصة للقتل 
الجماعي، أما القتل بالمفرق فـــي أيام العيد، فلم 
 منـــه منطقة يمنيـــة يتحرك علـــى ظهرها 

ُ
تخل

إرهابي.. هل ســـبق وأن علمتم أو رأيتم أكثر من 
هذا التوحش الذي وصل إليه اإلرهابيون؟ ال أظن 
ذلـــك، والعجيب أن هذا يحدث باســـم اإلســـالم، 
ويحسب من أجل اإلسالم، فلم نلوم اآلخرين عندما 
يكرهون اإلســـالم، ويلصقون اإلرهاب به، إذا كان 
اإلرهابيون يعتبرون أنفســـهم مســـلمين خلص، 
ويقومون بأكل لحوم المسلمين ويشربون دماءهم 

بدعوى أن اإلسالم أمرهم بذلك؟

االثنين:  13 / 10 / 2014م  
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العيد 51 لثورة اكتوبر :
سيظل الـ14 من أكتوبر حدثاً وطنياً 

خالداً متوهجاً ينير الحاضر والمستقبل

من المفارقــات التي تبعث علــى الدهشــة أن يدعو بقادة 
الحراك الجنوبي عند حلول كل مناسبة لثورة الرابع عشر من 
اكتوبر المجيدة إلى مليونية تجوب الشارع الجنوبي وتحمل 
شــعارات االنفصــال وهم يعلمــون جيدًا أنهم لــم يعلنوها 
صراحة مطالبيــن باالنفصال فــي خطابهم الرســمي . هذه 
مســألة، أما الثانية- وهي المهمة- أنهم في مناســبة وطنية 
كهذه يحتفلون بثــورة كان على رأس أهدافها االســتقالل 
من المستعمر البريطاني والعمل الجاد على تحقيق الوحدة 
الوطنية التي بعدما تحققت نراهم اليوم يحرضون الشــارع 
على االنفصال وتدمير تلك الوحدة تحت اعذار ومســميات 
ومبــررات ال يصدقهــا عاقل . واألنكــى من هــذا وذاك نرى 
أولئك القــادة األدعياء يســتقوون بالمســتعمر الذي قامت 
الثورة المجيدة بطرده من الجنــوب كي يعيد لهم دولتهم 
التي ذوبوها عن قناعة وبعقد مجتمعي وسياسي في الدولة 

اليمنية الموحدة في مايو ١٩٩٠م.
ولو تجاوزنا كل مــا تقدم من باب أن للضــرورة أحكامًا وأن 
ظروف المرحلة تتطلب ذلك ، فإننا لن نستطيع تجاوز ثالث 
 : 

ً
مسائل سياسية ومجتمعية وقانونية تتلخص في اآلتي . أوال

فقد زعيم الحراك األساسي لشرعية تمثيله لجماهير الشعب 
في الجنوب بدليل عدم االعتراف به علنيًا من قبل الفعاليات 
الشعبية الجنوبية ، بل وانقسام المكونات الجنوبية الفاعلة 
على نفسها وتشتت والئها لعدد من قادة الخارج المختلفين 
فيما بينهم مثل/ علي سالم البيض وعلي ناصر محمد وحيدر 
العطاس وسالطين حضرموت والمهرة والفضلي والعبادل 
وحلف قبائل حضرموت وهؤالء وغيرهم يرى كل منهم أن له 
األحقية في العودة لدولته وتمثيل شــعبه . ثانيا: تعارض 
الحامل السياسي للحراك وَمن معه ِمن المطالبين باالنفصال 
وعدم المقدرة على تســميته واالتفاق حول شــكله وآليات 
عمله وســط تعارضات حــادة بين من يدعــون تمثيله كما 
اسلفنا وغياب البرنامج السياسي لجميع مكونات المطالبين 
باالنفصال ، وظهور عدد من المطالبات بإقامة كيانات تسعي 
لتشتيت الجنوب نفسه في اطار تشتيت وحدة الوطن اليمني 
 
ً
الموحد نفسه . ثالثًا: لو ســأل شباب الحراك انفسهم سؤاال

مفــاده ما جدوى هــذه المليونيات التي ازهقــت فيها ارواح 
اخوانهم وتعبوا وعرقوا أثناءها مليونية تلو اخرى ولم تحرك 
ساكنًا ال من قبل السلطة وال من قبل المجتمع الدولي لعرفوا 
أن ما يقومون به هو خدمة وتلبية لمزاج سياسي يركب رؤوس 
قادة الخارج ليضمن لهم في الوقت نفســه االســتمرارية في 
وهم القيادة السياســية الممثلة لهم من دون أن يســتفيد 
الشباب منها في شيٍء ماعدا من يحرضهم ويغريهم بالخروج 
،ولعــرف الشــباب أن قــادة الخارج تســتجدي مــن ورائهم 

المعونات الخارجية باسمهم!!
خالصة القول: على قادة الحراك والمكونات األخرى أن تحدد 
مســار ســعيها السياســي في صدقية ووضوح فال تستخف 
بدماء شــهداء ثورة الرابع عشــر من اكتوبــر باالنقالب على 
الوحدة التي استشهدوا من اجلها بعد االستقالل الذي رووا 
شــجرته بدمائهم الطاهرة كأن تسعى للعودة إلى االنفصال 
في يوم الوفاء والتخليد للشــهداء ومناضلي حــرب التحرير، 
هذا من جانب، ومن جانب آخر على قادة الخارج وأولهم/ علي 
 من أن يطالب مجلس األمن الدولي والدول 

ً
سالم البيض بدال

العشر بانفصال الجنوب، عليه أن يطالب المجتمع الدولي بحل 
عادل لقضية الجنوب وإعادة االعتبار للشعب الذي يرى أنه 
بن في مكانتــه وثرواته ومصادر القــرار والوظيفة 

ُ
لم وغ

ُ
ظ

العامة  وغير ذلك ، وأن يوجه احتفال الشعب اليمني بثورته 
الثانية وجهة تخليد الشهداء وتكريم مناضلي حرب التحرير 
وتقديم البرامج والمخرجات العقالنية لالنتصار لقضية أبناء 
المحافظات الجنوبية في اطار وحدة الشعب اليمني، وحقن 
دماء شباب الحراك في الجنوب وخلق ثقافة التعايش السلمي 
والمحبة بين كافة فئات واطياف المجتمع اليمني، وهذا اجمل 

ما سيقدمه إلخوانه في الجنوب والوطن عامة.


