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حينما تصل المؤامرات إلى ذروة تفعيلها وذروة المحصلة والنتائج فأطراف 
هذا التآمر تمارس السخرية والتهكم بمن يؤمنون بنظرية"المؤامرة"وتشن 
كل أنواع الحروب اإلعالمية والنفسية لتجعل من يؤمن بنظرية"المؤامرة" 
هو إما معتوه أو مخبول أو متخلف ومريض نفسيًا وليصبح ذلك بمثابة القمع 

لمجرد التفكير في حقائق تآمر في كل ما جرى وما يجري.
في عام 1966م جاء خبراء امريكان إلى السعودية ووضعوا سيناريوهات 
ومقترحات عرضت على ملك السعودية فصاغها في رسالة إلى الرئيس 
األمريكي حينها كمقترحات أمريكية تبنتها السعودية ونقلتها للرئيس 
األمريكي وه��ي في اجمالها التآمر لتدمير القومية توثق لكل ماجرى 
كخطوات ابتداء"من الهزيمة القومية عام 1967م إلى دفع صدام حسين 

للحرب مع إيران وربطًا بذلك سوريا. 
إذا جئت تقرأ ما حدث في محطاته ومحصلته من طبيعة أساسها التآمري 
الذي بات فوق الوضوح بل وفوق االنفضاح يكفي أن يقولوا أو يردوا عليك 

انت من الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة. 
وإذا لم يكن ذلك في حاصل تفعيله أوصل إلى قمع اجتماعي ومجتمعي 

فهو قمع اإلغالق للحدث والحديث على أساس السياق التآمري له.
منذ أحداث سبتمبر 2001م والتغطية لها في فضائيات »الجزيرة« 
وأخواتها أصبحت أفهم أن استعمال "أنت تؤمن بنظرية المؤامرة" أنها تعني 
القمع والمنع بتأثيراتها غير المباشرة أو بمفهوم التفعيل المباشر كإغالق 
أو إنهاء.  منذ رسالة ملك السعودية"فيصل" التي ذكرتها للرئيس األمريكي 

فإن آل سعود قادوا التآمر مع أمريكا ربطًا ببريطانيا والغرب لتدمير القومية 
واستعمال اإلسالم المعتقد والمسلمين كأداة لالستعمال األمريكي المرتبط 
باالستعمال البريطاني او سايكس بيكو وتثوير وثورة الخميني من باريس 
والحرب العراقية اإليرانية في موازاة ما ُعرف بجبهات أفغانستان كانتا أهم 
مداخل اإلجهاض على القومية وتفعيل التمزيق والصراعات واالقتتال بين 
المسلمين بالمشاريع المذهبية الطائفية التي كان يكفي تموضع وأموال 
آل سعود وتأجيجها واجتياح الخميني كمكملة ومبرر لهذا التفعيل وكل 
المطلوب قطب ثاٍن شيعي والطرف اآلخر قادر على فرض هذا الصراع كأمر 
واقع يؤكد ذلك قول سديس الحرم المكي حتى لو لم تكن الحرب في اليمن 
طائفية فسنجعلها طائفية. يكفي أن تقول إيران في اليمن إلشعال حرب 

مذهبية طائفية في اليمن حتى لو لم يكن إليران وجود. 
ما يحصل في العراق وسوريا وليبيا واليمن وحتى مصر هو تدمير وانتقام 
مزدوج من القومية واإلسالم أساسها الشراكة المؤسسة بريطانيا ثم امريكا 
مع آل سعود مع تجديد وإضافات لألدوار كما قطر وتركيا، وحتى في ظل 
جديد في األدوار أو تجديد فسيظل آل سعود الثقل الفاعل األهم في هذا 
التفعيل. عندما يعين أشراف مكة كملوك في العراق وسوريا واألردن من 
بريطانيا فهم عمالء ولكن األهم من عمالة هؤالء ما ارتبط بتأسيس وفرض 

إسرائيل وبقائها وهو زرع الكيان الموازي "السعودية".
زرع كيان السعودية هو الذي أسس ودعم إسرائيل وهو من دمر القومية 
وحول اإلسالم المعتقد إلى ألعوبة الستعمار ثم الستعمال، وبالتالي فاألدوار 

األهم واأللعاب األهم التي دمرت القومية وشوهت واساءت لالسالم هي أدوار 
وألعاب آل سعود في ظل أي عمالة آلخرين بوعي أو بدونه "فوق الوعي".

فيلم أميريكي ومن إنتاج"هوليود" عن أفغانستان لمخابرات باكستان 
حين جاءت الصواريخ للمجاهدين في أفغانستان وعليها النجمة السداسية 

اإلسرائيلية وعبارة " ُصنع في إسرائيل" في ظل حكم ضياء الحق. 
المخابرات الباكستانية مارست التوسل ل��دى السعودية والمخابرات 

األمريكية إلزالة النجمة وعبارة ُصنع في إسرائيل. 
ذلك يعني أن السعودية حولت اإلس��الم إلى لعبة والمسلمين إلى وقود 
وضحايا في صراع أمريكي ال ناقة والجمل فيه لإلسالم والمسلمين، فيما 
األم��وال من السعودية والخليج تصب إلسرائيل الصانعة لسالح الجهاد 

والمجاهدين. 
إذا أحداث وحقائق في فيلم أمريكي ومن إنتاج"هوليود" فماذا يكون هذا 
إن لم يكن التآمر، وكيف ألطراف هذا التآمر الواضح والموثق أن تقمعنا حين 
وصمنا أننا نؤمن أو ممن يؤمنون بنظرية التآمر، وكيف لي تصديق أسلحة 

دمار شامل فيما غزو أمريكا للعراق أثبت عدم وجودها؟
السعودية الوهابية هي اإلرهاب العالمي بوضوح ال لبس فيه، ولو حوربت 
أو تم غزوها كما أفغانستان والعراق فاإلرهاب سيجف وينتهي، ولكن 
مشروع أمريكا"شرق أوسط جديد"وهو"سايكس بيكو 2" يحتاج الستمرار 
وتفعيل اإلرهاب ليكون اإلرهاب والحرب ضد اإلرهاب أرضية تفعيل وتنفيذ 

هذا المشروع.

   مطهر االشموري

التآمر السعودي األمريكي على القومية واإلسالم

 أحمد الرمعي

هل يتعظ 
الغزاة الجدد 

مما جرى 
لسابقيهم؟!

زاوية حرة

 فيصل الصوفي

ما أشبه اليوم
 بالبارحة!

أصحاب الحراك الجنوبي، المرهقون نفسيًا وعقليًا بأثقال 
المناطقية والكراهية، ظلوا يتخبطون، ولم يتمكنوا من تحديد 
ماذا يريدون بالضبط، أو ما هو مشروعهم؟ وهذا ألنهم بال قضية 
حقيقية.. تبلبلوا وتحيروا، فحاولوا الخروج من "الحايرة"، بفتح 
باب قديم محكم االغالق، وهو "الجنوب العربي"، قالوا نحن ال 
عالقة لنا باليمن، نحن جنوب عربي، ونريد استعادة دولة الجنوب 
العربي، ومع ذلك كانوا يرفعون أعالم دولة جمهورية اليمن 
الديمقراطية، وليس علم اتحاد الجنوب العربي الذي وضعه 
االستعمار، وفي نهاية المطاف هاهم يستعيدون »هاديًا« 
ويقاتلون معه في تعز ومناطق أخرى، ولما يقال لهم ما هذا 
التراجع إلى الهوية اليمنية، يدرأون الحرج بالقول الكاذب: أصاًل 
نحن نقاتل بوصفنا دولة  الجنوب العربي، ألننا صرنا دولة من 
دول التحالف.. على أن قولة الحراك عن"الجنوب العربي" هي 
تقليد باهت للمشروع االستعماري الذي اسقطه اليمنيون.. أعني 
مشروع"اتحاد الجنوب العربي" الذي تبنته السلطات االستعمارية 
البريطانية في الجنوب اليمني المحتل بداية من عام 1958م، 
إذ قالت لعمالئها السالطين إن اليمن هو هذا الجزء من األرض 
الواقعة في الشمال، أما الجزء المحتل فيكون من اآلن"الجنوب 
العربي"، واتخذ االستعمار وعمالؤه مختلف الحيل والتدابير 
القانونية لهذا الغرض، حيث أطلقوا على الجنوب اليمني المحتل 
اسم"اتحاد الجنوب العربي"، وأع��ادوا تسمية المؤسسات بما 
يناسب هذا االسم، فسموا الهيئة السالطينية الحاكمة المجلس 
االعلى التحاد الجنوب العربي، وسموا الجيش جيش اتحاد الجنوب 
العربي، والحكومة حكومة اتحاد الجنوب العربي، وهلم جرا، 
وفي حقيقة األمر كان أصحاب الحكم والقرار في الجنوب اليمني 
المحتل هم المستعمرون البريطانيون، وليس العمالء المعينون 
في تلك الهيئات، وفي النهاية اسقط اليمنيون - وهم من الجنوب 
والشمال- هذا المشروع، وطردوا االستعمار في 29 نوفمبر 
1967م، وفر عمالؤه معه.. ذلك المشروع الساقط"الجنوب 
العربي" حاول اصحاب الحراك استعادته، ولكن ألنه مشروع قد 
أسقط، وقد أماته اليمنيون في مهده بتعاضدهم، فالحراكيون 
ال يفعلون س��وى العبث بجثة ميت، أو تسلية النفس بأمنية 
لن تتحقق.. خالل فترة الكفاح المسلح التي بدأت بثورة 14 
أكتوبر 1963م، واختتمت باعالن االستقالل الناجز يوم 30 
نوفمبر 1967م، كان المستعمرون البريطانيون وعمالؤهم 
في هيئات دولة الجنوب العربي المزيفة، يشعرون أن تعاضد 
اليمنيين الثوار في الجنوب والشمال يمثل خطرًا على وجودهم، 
ولذلك لجأوا إلى حيلة بائسة وهي كسر هذا التعاضد من خالل 
وا من بالد اليمن، إلى الجنوب، وهؤالء  االدعاء أن هناك يمنيين جاء
األجانب! يسهمون في إضعاف حكومة الجنوب العربي، ويجب 
تسفيرهم من عدن، وهناك متمردون من سكان الجنوب العربي 
مثل لبوزة والشعبي والسقاف وعلي أحمد ناصر، وصالح مصلح 
وغيرهم كثير، يتلقون دعمًا من اليمن، ويجب القضاء عليهم 
ألنهم عمالء لدولة أجنبية هي اليمن.. لكن في األخير فشلت 
هذه المساعي المناطقية، كما سقط مشروع "اتحاد الجنوب 
العربي".. وجماعات الحراك تسعى الستعادة هذا اإلرث، لذلك 
هي مبلبلة شائهة، فحسنت خاتمتها باالرتماء في أحضان هادي 

ممثل المستعمرين الجدد، فيا لها من خاتمة!!

  غيالن العماري

دعوة للحب

> منذ 48 عامًا من اليوم استطاع الرجال 
الرجال من أبناء هذا الشعب الجبار إجبار آخر 
جندي بريطاني على أخ��ذ عصاه والرحيل من 
أرض األحرار اليمن..نعلم أننا نحتفل هذا العام 
ب��ال��ذك��رى ال����48 لالستقالل بلون ال��دم نتيجة 
العدوان الغاشم والبربري الذي تشنه السعودية 

وحلفاؤها على اليمن أرضًا وإنسانًا.
هذا العدوان الذي استهدف البشر والحجر.. 
ع��دوان أعمى البصر والبصيرة يقتل اليمنيين 
بدم بارد ال يفرق في ذلك بين طفل أو شيخ أو 
امرأة.. عدوان دمر الُبنى التحتية لليمنيين بحقٍد 
دفين لم يسبقه إليه أحد في العالمين حتى الكيان 
الصهيوني الغاصب لفلسطين.. ولم يكتِف هذا 
العدوان بقتل اليمنيين باألسلحة الفتاكة المحرمة 
دوليًا بل تجاوز ذلك الى فرض حصار جائر على 
الشعب اليمني برًا وبحرًا وجوًا وكأنه يقول من 
لم نستطع قتله من أبناء الشعب اليمني باآللة 
العسكرية قتلناه جوعًا وكمدًا، إمعانًا في إذالل 
أحفاد التبابعة واألقيال من اليمنيين وحقدًا على 
تاريخهم وإرثهم الحضاري الضارب جذوره في 

أعماق التاريخ.
ورغم كل ما ارتكبه األعراب من البدو الرحل 
ومن يساندهم من جرائم بحق شعب الحضارات 
التليدة وكل ما أنفقه على عمالئه من أموال ومن 
شراء ذمم من باعوا وطنهم وقبلها ضمائرهم 
للشيطان، إاّل أن هذا الشعب األبي مازال صامدًا 

في وجه هذا العدوان البربري.
بريطانيا التي كانت ام��ب��راط��وري��ة ال تغيب 
عنها الشمس وبكل ما كانت تمتلكه من ترسانة 
عسكرية هي األقوى في ذلك الوقت لم تستطع 
الصمود أمام تضحيات أبناء الشعب اليمني الذين 
وقفوا لها بالمرصاد حتى أخرجوها في ال�30 من 
نوفمبر 1967م من جزء غ��اٍل من اليمن بعد 

احتاللها له ألكثر من 128 عامًا..
لم تستطع بريطانيا بكل هيلمانها الصمود 
أمام اليمنيين األحرار ولم تجد بدًا سوى أن ترحل 
عن أرض اليمن بفضل المالحم البطولية التي 
اجترحها الثوار والتضحيات التي قدموها من 
أجل حرية واستقالل وطنهم..فهل يعي الغزاة 
الجدد من األعراب الرحل ومن ساندهم الدرس، 
ويعلمون أن اليمن بيئة طاردة لكل الغزاة عبر 
التاريخ.. وهل يستفيدون مما جرى لبريطانيا 
العظمى على أيدي  اليمنيين أم أنهم سيظلون 

في غّيهم سادرين؟!
لقد كانت بريطانيا أكثر منكم قوة وجبروتًا 
ولكنها انكسرت وُهزمت أم��ام إرادة اليمنيين 
األحرار وسُتهزمون كما ُهزمت وسترحلون عن 
أرضنا كما رحلت وال يغرنكم ما تمتلكونه من 
ترسانة عسكرية وأمواٍل مدنسة فإنها ال تسمن 
وال تغني من جوع أمام إرادة هذا الشعب العظيم 

التي لم يستطع أحد من العالمين قهرها.
والتاريخ خير شاهد على ذلك.. فقد غزا اليمن 
األح��ب��اش وأخ��رج��ه��م ه��ذا الشعب مذمومين 
م��دح��وري��ن، وب��ع��ده��م ج��اء ال��ف��رس وتمرغت 
وج��وه��ه��م.. ث��م لحقهم األت�����راك واالن��ج��ل��ي��ز 
واندحروا جميعًا وانكسرت شوكتهم أمام صمود 

هذا الشعب الذي ال يقبل الضيم.
إن الذين يعتقدون أن حربهم في اليمن مجرد 
نزهة، مخطئون، فاليمن مذ خلق الله األرض ومن 
عليها مقبرة الغزاة والطامعين.. فهل في هؤالء 
القوم رجل رشيد يعيدهم الى جادة الصواب إن 

كان لديهم عقول يفقهون بها.

منذ خمس سنوات وبالتحديد منذ أزمة 2011م 
وذكرى مناسباتنا الوطنية تمر في صمت باهتة 
المعنى وف��اق��دة لأللق والكبرياء، بفعل أعمال 
الفوضى وما أحدثته من إنكسارات في النفوس 
وم��ن خ��ض��ات سياسية واجتماعية ارت��دادي��ة 
وتدمير ممنهج لثقافتنا الوطنية وأسس وحدتنا 
وانتمائنا لهذا الوطن، خالل هذه السنوات الكارثية 
التي دشنتها القوى الفوضوية بشعار "ارح��ل" 
واختتمتها بشعار " شكرًا سلمان" على صواريخك 
وبوارجك وقنابلك العنقودية وحصارك البحري، 

رفعت األعالم الشطرية من قبل فصائل الحراك اإلنفصالي في أعياد وحدتنا اليمنية 
ونفس هذه القوى من كانت تبرر هذا االنحراف وتوسع الشرخ وتعزز التجزئة وتستثمر 

هذه الوساخات كي تصب في مستنقع أهدافها التآمرية وطموحاتها الالوطنية..
إن مناسباتنا الوطنية تعتبر من أهم ثوابتنا الوطنية وقواسمنا المشتركة التي اليمكن 
أن نسقطها أو نختلف حولها أو نلغيها من أهدافنا، وانما يجب أن تظل حاضرة ومتوهجة 
في قلوبنا وفي ثقافتنا، ألنها ضميرنا الوطني واإلرث النضالي العظيم للحركة الوطنية 
اليمنية التي ناضلت من أجل االستقالل والحرية والعدالة االجتماعية والمستقبل 
المزدهر التي ينعم فيه اليمنيون باالمن واالستقرار والعيش الكريم، وقدمت من 
أجل ذلك قوافل من الشهداء األبرار الذين توجوا نضاالتهم في 30 نوفمبر 1967م 
برحيل آخر جندي بريطاني من اليمن، وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 1990م.

ما الذي حدث حتى تمر مناسباتنا الوطنية بهذا الشكل الحزين المتشح بأجواء الخيانة 
للوطن وللثورة والوحدة ولدماء الشهداء؟ لماذا فقدنا المعنى وتجردنا من كبرياء وجودنا 
وفخرنا بنضاالت األحرار الذين سطروا فيِ سفر التاريخ الناصع أروع مالحم الفداء 
والدفاع عن الوطن؟ من الذي يستهدف طمس هذه المحطات والثوابت الجوهرية في 
ثقافتنا ويقتلعنا من جذورنا ويلحقنا بالمشاريع اإلستعمارية التي عادت بثوب جديد 
ومن أبواب الخيانة والعمالة واالرتزاق واالتجار بدماء اليمنيين التي يسفكها العدوان 

السعودي الغاشم وتحالفه المرتزق في ظل صمت 
دولي مشين وجبان

مازلت أتذكر في 30نوفمبر العام الماضي حينما 
رفعت في عدن أعالم المستعمر البريطاني، لم 
يكن األمر عفويًا وانما له دالالته بما كان يعتمل 
خلف الكواليس من تآمرات، ودالالت��ه السياسية 
والثقافية التي تكشف حجم اإلنحدار واالنتكاسة 
في الثقافة الوطنية وكذلك السقوط السياسي 
واالخ��الق��ي ل��دى ال��ق��وى السياسية التي تعاطت 
مع األم��ر وكأنه وجهة نظر، واختلقت األع��ذار 
والمبررات لهذا االستالب المشين الذي ينتشر لدى جيل االنتكاسة والقطيعة مع 
تاريخنا النضالي الناصع، وأختلقت األسباب الالمنطقية والكيدية كي تسوق أهدافها 
التآمرية في السلطة، عبر الفوضى وتأجيج االزمات وأعاقة الحلول والتسويات وعبر 
هذا االنحراف والتداعي في القيم والمبادئ والثوابت الوطنية، هذه القوى نفسها من 
تكلمت وروجت أن القاعدة هي فزاعة صالح، هي تتباكى اليوم من اإلرهاب الذي حول 
المحافظات الجنوبية الى امارات اسالمية وبداًل من مواجهة االرهاب تلجأ الى التحالف 
معه باسم المقاومة، هي نفسها من نفت وجود الدولة هي من تتباكى اليوم على الدولة 

وتبحث لها عن كبش فداء من خصومها وهي من أسقطت الدولة في 2011م.. 
اليوم نعيش ذكرى عيدالجالء 30 نوفمبر في ظل عدوان سعودي همجي طال كل 
شيء في بالدنا ولم يستثِن ما يمكن أن يخجل منه ألن هناك خونة في الداخل شرعنوا 
له ذلك وقالوا له شكرًا على منجزاتك.. نعيش هذه الذكرى العظيمة في ظل واقع 
استعماري جديد في محافظاتنا الجنوبية وفي مأرب ولهم أذيال من نفس هذه القوى 

يرحبون به ويقاتلون الى جانبه.
ها لهذا الوطن وهذا   هذه القوى المراوغة التي تجردت من كل قيمه تؤكد انتماء
الشعب اليمني الحر، التي بدأت المشهد بالفوضى واختتمته بالخيانة والعمالة والعدوان 

على اليمن واليمنيين واالصطفاف الى جانب المرتزقة واالرهاب..

"عون الله" ذو اإلثني عشر ربيعًا، جاء هذه المدينة، إب ، باحثًا في 
أروقتها الصحية عما يسّد رمق طمأنينته ، من  قاتٍل يسري بين 
ها مستجديًا العافية، ولم يكن  ضلوعه سريان النار في الهشيم.. جاء
ده أنها  ستخذله أو تشيح بوجه عنايتها عن معاناته، 

َ
يدور في خل

ليمضي شاهرًا في وجه الجميع جاّم أسفه وأساه : 
"يا جماعة الخير اشتي عالج يخليني آكل واشرب وانا أدي لكم الذي 

بّدكم"..قالها عون بمرارة..
 ليجلس، وال يجلس  إال ليقوم، وال يحاول أن 

ّ
وك��ان ال ينهض إال

يشرب، إاّل ليثبت لمن يشاهده أن قطرة م��اٍء  واح��دة ال يمكن لها 
العبور إلى جوفه الظامئ المشتعل  باآلالم.

"قبل شهر وسبعة أيام "غرشه" كلب في القرية ،واليوم حالته 
تاعبة زّي ما تشوف، ال يقدر يأكل، وال يقدر يشرب....." يسرد خاله 

القضية. يا إلهي!!
إنها سبعة وثالثون يومًا إذًا، شهر ونّيف وهذا الطفل البريئ في 
مواجهٍة غير متكافئة مع ذلك الداء الخبيث الذي حقنته به أنياب  
ذلك  الكلب المسعور، فضاًل عن أنياب هذا الواقع  الطاعن باألوجاع، 

وقد يسقط صريعًا في أية لحظة! 
يذكر "عون  الله" بمرارة كيف أن والده عجز عن سداد ثمن أجرة 
 ألف وخمسمائة ريال، 

ّ
السيارة التي أتت إلسعافه :"ماكان مع الوالد إال

وسّواق السيارة يشتي مبلغ كبير بسبب أزمة  البترول " 
ثم  ماذا يا عون؟

وني  بالغرفة وكل ما جاء  من يوم 
ّ
"ع��ادت السيارة وبعدها حط

والمرض  يزداد " ،يستبسل في التمسك بما تبقى من ثباته ،لكّن 
تقاسيم وجهه المنهكة كانت تفصح عن الكثير الكثير من معاناته!
كان الفقر -إذًا- أحد المتمالئين في قتلك ياعون الله، وكان الجهل 
وهو يعيدك نحو البيت حيث تنتشر لذلك الفيروس الخبيث فرص 

التمدد واالنتشار؛ كان له القسط الوافر من هذه المأساة!
وماذا عن الحرب المفروضة على هذا الشعب اليمني الكسير دون 

حول له أو قّوة؟
ألم تكن وهي تمنح الجرح األسباب الموائمة للنزف وعدم االندمال، 

ألم تكن تغلق في وجه عون الله وكثيرين غيره، أسباب الحياة؟
 غياب 

ّ
إنها الحرب األش��د واألفتك، ذلك أّن رحاها ت��دور في ظل

الدولة، بعد أن توالت عليها ضربات السقوط الموجعة منذ العام  
له ذلك وال يزال من اتساٍع لخيارات الموت 

ّ
الكارثة2011م ،وما مث

، والموت فقط!
ال ضمير لهذه الحرب، ال مبادئ ،ال ِقَيم ، ال ح��دود لبشاعتها، 
وقذارتها، وهمجيتها ،ومع ذلك فصوتها الصوت الذي ال يزال ُيرفع، 

وأمرها األمر الذي ال يزال ُيسمع..

لكن ، أين نحن من كل هذا؟
أين صوت الشعب الهادر الجسور؟

اين الفعاليات المدنية، منظمات المجتمع المدني، وحقوق اإلنسان؟
أال يجب أن تتضاعف الجهود وفي مقدمتها الصحية ، في مثل هكذا 

مآٍس وأوجاع؟
لماذا تقتلنا الحرب، واألصل أنها تحيينا؟

تحيي فينا، قيم التعاون والتكافل والغوث، قيم الرحمة، قيم 
ر 

ّ
الصمود، وبذل التضحيات في سبيل انتصارنا  على الموت الذي يكش

سعت 
ّ
اليوم عن أنيابه بشراسة، ولن  ننتصر - أبدًا - عليه  طالما ات

قاق، وضاقت بنا أحالم 
ّ

حناء والش
ّ

في واقعنا المعاش بؤر الضغينة والش
التعايش والتسامح  والّسالم.

لن  ننتصر عليه وقد انفرط ِعقد ارتباطنا بالسماء ، ونمت بين 
جوانحنا مخالب دنيا جارحة تنوش بصغائرها ما تبقى لدينا من فتات 

الروح!
ة 

ّ
كان بوسع الحياة أن تبتسم في وجه طفولة "عون الله"  الغض

البريئة، لوال االستجابة المشبوهة القذرة ألسباب الهالك والموت، 
وهي عميقة بعمق هذا الوجع الوطني الدفين!

وكّنا سنغدو أكثر إنسانية لو أننا وضعنا يدنا في يد أبيه وساعدناه 
في تجاوز معضلة السفر وتذليل ما أمكن من صعوباٍت إلسعافه،،

لو أننا قّدرنا جيدًا كيف نضع العالج على مقربة منه، ووفرنا الوسائل 
الالزمة إليصاله في الزمان  المناسب وبالكمية والجودة المطلوبتين!

لو أننا صرخنا في وجه هذه الحرب القذرة وبصوٍت واضح، ومسموع، 
ى حتى نستعيد زمام الحياة من 

ّ
كفى..كفى.. كم  يا أيها الموت تبق

جديد؟ 
حتى نستعيد رجولتنا، إنسانيتنا ،وطننا المسحوق تحت حوافر 

التيه والضياع !
زهقت في سبيل إشباع 

ُ
أال تكفي كل هذه الدماء الطاهرة الزكية التي أ

الل!
ّ

رغبات منحرفة ونزواٍت  عامرة  بالض
كيف يا أرباب  هذه الحرب وزبانيتها ال تحرككم كل هذه المآسي 
التي تصول وتجول في طول هذا الوطن  وعرضه ، فتجنحون للسالم؟
وحده الحب ال الحرب، قادر على كنس كل هذه األكوام الهائلة من 
الضغائن المتراكمة فوق أرصفة الوطن اليوم.. وحده الحب ال الحرب 
من سيجعلنا أكثر إيمانًا بالحياة، على اختالف قيمها، وقواعدها 

الحافظة  ألمر الشعوب من التآكل والسقوط..
 

ّ
وحده الحب ال الحرب من سيحاصر كل هذا الموت المتفشي في كل
هم في الحياة.

ّ
مكان، ويستعيد ل�"عون  الله" وضحايا آخرين غيره، حق

محمد علي عناش

عيد الجالء.. 
فقدان المعنى 

واالحتفاء بالخيانة

"طياراتك يا استعمار ماتفزعني
والتاجك واألموال تغريني 

برع يا استعمار من أرض األحرار 
برع واال الليلة يكويك التيار 

تيار الحرية .. تيار القومية 
برع يا استعمار برع

من أرض األحرار برع 
برع برع برع يا استعمار"

48 سنة منذ رحل المحتلون عن 
اليمن مذمومين  مدحورين، لكنهم 

اليوم يحاولون العودة مجددًا، متجاهلين أن أبناء اليمن 
أولو قوة وأولو بأس شديد، ولم يتعلموا بعد أن اليمن 

مقبرة الغزاة.
إننا من جبهات الدفاع عن الوطن نحتفل بالذكرى 
ال���48 لعيد االستقالل وهي فرصة لتعزيز وحدة 
الصف الوطني وتوسيع الجبهة الوطنية للتصدي 
للعدوان، مجددين ال��والء للوطن والعهد لشهداء 
الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر 1962م، 14 
أك��ت��وب��ر1963م، 30 نوفمبر 1967م ب��أن نظل 
أوفياء للوطن، مدافعين عن سيادته واستقالله حتى 
آخر قطرة من دمائنا، متمسكين بأهداف ومبادئ 
ال��ث��ورة اليمنية ال��خ��ال��دة، أوف��ي��اء ألرواح الشهداء 
الغالية ولدمائهم الزكية التي وهبوها رخيصة من 
أج��ل التحرر والقضاء على االستبداد واالستعمار 
ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري ع��ادل وإزال��ة 

الفوارق واالمتيازات بين الطبقات..
ها نحن نقف اليوم بكل فخر واعتزاز جنبًا الى جنب 
مع جيشنا البطل الذي تم بناؤه للدفاع عن الوطن 
وحماية الثورة ومكاسبها، نحتفل بعيد االستقالل 
ونحن صامدون في وجه تحالف العدوان السعودي 
الغاشم وحصاره البري والبحري والجوي الظالم منذ 

ثمانية أشهر.
صحيح ان اليمن فقير في المال لكنه غني بالرجال 
الشجعان الذين يعتبرون الدفاع عن أرض اليمن 
هو دفاع عن العرض.. اليقبل اليمنيون حياة الذل  
والعبودية، واليركعون إال لله ، يعيشون بحرية وعزة 
وكرامة ، شعارهم"إما حياة تسر الصديق وإما ممات 

يغيظ العدى". 
إننا نجدد العهد بذكرى االستقالل لشهداء الثورة 
اليمنية الخالدة أن تستمر قوافل الدفاع عن سيادة 
الوطن  وكرامته وحريته واستقالله ووحدته وأن 
نحافظ مخلصين على طهارة ترابه الغالي من دنس 
الغزاة، إن اليمن غالية وإن لنا شرف الدفاع عن أمنا 
الغالية اليمن الحبيبة، فال غرابة في ذلك ألنه اذا 
لم نقف نحن الشباب للدفاع عن أمنا اليمن ، فمن 

سيدافع عنها؟!
ألن��ه ع��ار علينا أن نشاهد دول تحالف ال��ع��دوان 
تستبيح سيادة الوطن وتنتهك مجالها الجوي وتقوم 

بحصار شعبنا برًا وبحرًا وجوًا، ونحن النحرك ساكنًا.
لن نسمح ب��أن تمس أرض اليمن الطاهرة أو أن 

تنجسها  أقدام الغزاة واإلرهاب.
فمهما حاول آل سعود ومهما حشدوا من المرتزقة 
واإلره��اب��ي��ي��ن م��ن مختلف دول العالم فنحن لهم 
بالمرصاد وسنفشل ك��ل مخططاتهم اإلجرامية 
وستتحطم كل مؤامراتهم الدنيئة أمام وعي شعبنا 
اليمني العظيم والتفافه ح��ول الجيش واللجان 

الشعبية.
نعاهد الله تعالى ثم الشهداء األبطال الذين طهروا 
ت��راب الوطن بدمائهم الطاهرة أن تظل طهارة 
األرض اليمنية مادمنا على قيد الحياة، وأن ندحر كل 
الغزاة واالرهابيين والعمالء والمرتزقة بإذن الله والله 
ناصرنا وهو نعم المولى ونعم النصير )إن ينصركم 
الله فال غالب لكم(.. فعهدًا نجدده للوطن ولشهدائه 
األبطال وخصوصًا شهداء االستقالل الشهيد البطل 
غالب راج��ح لبوزة ورفاقه الشهداء األبطال عبود   
وم��درم والحبيشي وباصهيب وقحطان وسالمين 
وفتاح وعنتر وصالح مصلح وعلي شائع وكل الشهداء 
الذين خطوا طريق التحرير ، نعاهدهم بأن نسير 
على عهدهم في الدفاع عن الوطن واستقالله، وأن 
نظل سائرين على درب الفداء للوطن الذي صاغوا 
مبادئه بدمائهم الزكية وح��ددوا مساره بأرواحهم 
الغالية، فها نحن نسير على خطاهم في درب الدفاع 
ع��ن ال��وط��ن واستقالله وحريته وع��زت��ه وكرامته 
وتحرير أراضيه المحتلة "عسير ونجران وجيزان 

وأبها وشرورة والوديعة".
وحارس البن في وادي سبأ غير غافل 
يحسبوه األعادي قاصر السن جاهل 

أينهم من ذكاه أين؟
فمهما ظن آل سعود أنهم بأموالهم ومرتزقتهم 
سيدمرون اليمن ويسلمونها للجماعات اإلرهابية ، 
فهم واهمون، ألن اليمنيين يؤمنون بأن حب الوطن 

من اإليمان، وأن كل شيء يهون من أجل الوطن ..
»كم شهيد من ثرى قبر يطل 
ليرى ما قد سقى بالدم غرسه
ويرى الهامات منا كيف تعلو

في ضحى اليوم الذي أشرق شمسه«
عهدًا بأن لن ترى الدنيا على أرضي وصيًا.

 حسين علي الخلقي

بــــــــرع
 يا استعمار


