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ــرائيل وأذنابهم من آل سعود ــالمي جميعها مختطفة من أمريكا وبريطانيا وإس ¶ األمم المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر اإلس
ــوم بالذكر الـ 50 لجالء •  نحتفل الي

ــن  والوط ــي  الربيطان ــار   االستعم
ــام الثالث  ــهد عدواناً بربرياً للع يش
ــا  فيم ــام..  ع ــكل  بش ــوايل  الت ــىل  ع
ــق الجنوبية والرشقية  معظم املناط
ــعودي  ــت االستعمار الس ــع تح تقب

اإلماراتي.. ما قراءتكم لذلك؟
ــداء  الشه أرواح  ــىل  ع ــم  نرتح ــة  البداي يف   -
ــة للمعتقلني  ــى والحري ــاء للجرح ــى الشف ونتمن
ــر الجزيل ألتاحت الفرصة  كما أتقدم إليكم بالشك
ــل هذه  ــم الغراء يف ظ ــرب صحيفتك ــدث ع ــا لنتح لن
ــي رشيف وهي  ــة عىل قلب كل يمن ــة الغالي املناسب
ــن نوفمرب 67م  ــوم الثالثني م ــرى الخمسني لي الذك
ــر جندي بريطاني من جنوب اليمن بعد  لجالء آخ
ــم عىل صدورنا  ألكرث من 129 عاماً, كما تأتي  أن جث
ــا اليمني الحبيب يمر بمراحل  هذه املناسبة ووطن
ــي الغاشم  ــدوان الرببري الهمج ــة بسبب الع سيئ
والحصار الجائر الذي تشنه دول التحالف بقيادة 
ــة العرب  ــن صهاين ــود وحلفائها م ــة آل سع مملك
ــس له مربر, تحت  ــا وإرسائيل وبريطانيا لي وأمريك
ــدوان عىل  ــن يفتكر أن الع ــه رشعية هادي وم حج
ــه أن يذهب إىل  ــل رشعية هادي فعلي اليمن من أج
ــة.. وعلينا أن ندرك أن العدوان  اقرب مصحة عقلي
ــذ بداية القرن  ــد تاريخي يمتد من ــىل اليمن له بع ع
ــار االستعمار  ــع بداية انهي ــن عرش تحديدا م الثام
ــب حينها بالرجل املريض  العثماني الذي كان يلق
وظهور االستعمار الفرنيس والربيطاني يف املنطقة 
ــداف اقتصادية  ــة أله ــة السياسي ــري الخارط وتغي
خدمة للكيان الصهيوني وعمالئه والسيطرة عىل 
املمرات املائية واملالحية وخصوصا يف مضيق باب 
ــام يربط بني  ــي اسرتاتيجي ه ــدب كممر مالح املن
ــرن اإلفريقي فإن أنظار العالم  الرشق والغرب والق
ــدم لسبب موقعها  ــو اليمن منذ الق ــه دوما نح تتج
ــد أن تعرضت  ــة بع ــام يف املنطق ــي اله االسرتاتيج
ــار الحبيش  ــرة من قبل االستعم ــزو ألكرث من م للغ
والربتغايل وااليطايل والفرنيس والربيطاني واليوم 
ــارات ولكن ما هو حاصل  ــن قبل السعودية واإلم م
ــات الجنوبية والرشقية  اآلن من احتالل للمحافظ
ــم أمريكي  ــارات وبدع ــة واإلم ــل السعودي ــن قب م

وإرسائييل وبريطاني سيزول وينتهي قريبا..
ــن نوفمرب 67م هو يوم •  يعد الـ30 م

ــتعمر الربيطاني  ــل سياسة املس فش
التي كان يسعى من خاللها إىل إثارة 
الخالفات الطائفية بني أبناء الداخل 
ــعودي  ــد الغازي الس ــك تج ومع ذل
ــىل نفس  ــري اليوم ع ــي يس واإلمارات

املنوال.. كيف ترى املقارنة؟
ــع االستعمارية  ــل املشاري ــروف أن ك ــن املع - م
ــدة فرق  ــه وقاع ــن اسرتاتيجي ــق م ــم تنطل يف العال
ــاء الرصاعات  ــة منها إذك ــد وبأساليب مختلف تس
ــة والطائفية والجهوية لتمزيق  املناطقية واملذهبي
ــى  ــي حت ــه االجتماع ــي ونسيج الوطن ــف  الص
ــا وأهدافها التي  ــا تحقيق كل مصالحه يتسنى له
ــودي واإلماراتي  ــا.. فالغازي السع ــت من أجله أت
ــدول االستعمارية التي أوجدتهما  هو ذنب لهذه ال
يف املنطقة لينفذا سياساتها وبأدوات محلية حتى 
ــأن يمني داخيل ثم أنه  يظهر للعالم بأن الرصاع ش
ــع ستفشل بيقضة  ــن هذه املشاري شان عربي ولك
ــش والجان  ــال الجي ــن من أبط ــود املجاهدي وصم
ــن أبناء شعبنا  ــل الرشفاء م ــة وبالتفاف ك الشعبي

اليمني العظيم..
ــة •  ــني محاول ــط ب ــن الرب ــل يمك ه

ــايض  امل يف  ــي  الربيطان ــتعمر  املس
ــروب  باله ــورة  الث ــىل  ع ــاء  بالقض
ــوب  ــاد الجن ــة اتح ــام بإقام إىل اإلم
ــعى إليه الغازي  العربي وبني ما يس
السعودي اليوم من تقسيم اليمن إىل 

أقاليم؟
ــد بالطبع فاالستعمار الربيطاني والغازي  -  أكي
ــة واحدة وهو من زرع  ــودي هما وجهان لعمل السع
ــم بينه وبني  ــم التقاس ــد أن ت ــة بع ــذه املنطق دول ه
ــار الفرنيس عام 1916م من خالل اتفاقية  االستعم
ــر الخارجية  ــت بني وزي ــو) التي تم ــس بيك (سايك
الفرنيس سيس ووزير الخارجية الربيطاني بيكو.. 

ــأن الداخيل لليمن فقد سعى  أما عىل مستوى الش
ــازي  ــع الغ ــق م ــي وبالتنسي ــار الربيطان االستعم
ــرن العرشين عىل توقيع اتفاقية  السعودي منذ الق
ــني االنجليز واألتراك  ــة عام 1914م ب االنجلوتركي
ــاً شماال وجنوبا  ــم اليمن تقسيماً مذهبي إىل تقسي
ــران وجيزان  ــال واحتالل نج ــم إىل تقسيم الشم ث
ــف 1934م ثم بعد  ــالل اتفاقية الطائ وعسري من خ
ــن إىل اثنتني وعرشين  ــك إىل تقسيم جنوب اليم ذل
ــرشوع اتحاد  ــارة وإنشاء م ــة ومشيخة وإم سلطن
الجنوب العربي يف 11 فرباير 1959م لطمس الهوية 
ــي أفشلته القوى  ــة التاريخية (اليمن) الت الوطني
ــر 63م  ــورة 14 أكتوب ــد ث ــام 1964م بع ــة ع الوطني
ــي يف جنوب اليمن يف  ــردت االستعمار الربيطان وط
الثالثني من نوفمرب 67م وأفشلت مرشوعه التآمري 
ــان فاقد  ــرشوع إيجاد كي ــذا امل ــدف من ه ــان اله وك
ــىل مضيق  ــل السيطرة ع ــة من أج ــة الوطني للهوي
ــل يف فلسطني  ــا هو حاص ــدب عىل غرار م ــاب املن ب
ــار الكيان الصهيوني  ــا أنشأته دول االستكب عندم
ــام 1922م حتى  ــداب الربيطاني ع ــاء فرتة االنت أثن
ــدة يف  ــم املتح ــدول يف األم ــض ال ــه بع ــت ب اعرتف
ــىل مضيق قناة  ــل السيطرة ع ــن أج ــام 1948م م ع
ــد نفسه يراد تقسيم  ــس واليوم التاريخ يعي السوي
ــاال وجنوبا ثم تقسيم الشمال  اليمن إىل يمنني شم
ــات  ــوب إىل سلطن الجن ــم  ــات وتقسي كانتون إىل 
ــم التي  ــرشوع الستة األقالي ــات حسب م ومشيخ
ــر الحوار  ــا يسمى مؤتم ــا عرب م ــراد تمريره كان ي
الوطني التي أنتجته املبادرة الخليجية املطبوخة 
ــل إبقاء  ــا يف الداخل من أج ــرب أدواته ــا وع سعودي
ــة وإضعاف الدولة  ــن تحت الوصاية الخارجي اليم
ــىل سيادتها  ــا حتى ال تسيطر ع ــة وتمزيقه اليمني
ــة يف مضيق باب املندب  ــة ومياهها اإلقليمي الوطني
فعندما أعلنت ثورة الواحد والعرشين من سبتمرب 
ــداً تجسد يف  ــرزت واقعاً جدي ــدة 2014م.. أف املجي
ــاة الفاسدين واملتكربين  ــار اإلرهاب والطغ دك أوك
ــة قامت األرض  ــالء هذه الدول االستعماري من عم
ــن تحت  ــة عىل اليم ــاً كوني ــد وشنوا حرب ــم تقع ول
ــال الثورة  ــادي, الهدف منها إفش ــة رشعية ه حج
ــورة السادس  ــىل ث ــروا ع ــا تآم ــا كم ــر عليه والتآم
ــرب 67م وأفرغوها  ــن من سبتمرب يف 5 نوفم والعرشي
ــورة 11 فرباير 2011م  ــن محتوها وافشلوا أيضا ث م
ــا إىل أزمة  ــادرة الخليجية وحولوه ــالل املب ــن خ م
ــن قبل قواهم التقليدية التي زرعوها يف  سياسية م
الداخل واتهمت باغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم 
ــدي والرئيس الشهيد سالم ربيع عيل بسبب  الحم
ــي العربي عندما أغلقوا  موقفهما الوطني والقوم
ــرص وسوريا  ــرب م ــاء ح ــدب أثن ــاب املن ــق ب مضي
ــن أكتوبر  ــادس م ــي يف الس ــان الصهيون ــد الكي ض
ــالق النار  ــف إط ــىل وق ــل ع ــرب إرسائي ــا اج 73م مم
ــدأ الرتكيز عىل باب  ــن هنا ب ــودة للتفاوض وم والع
ــن مرشوعهم الوحدوي  ــدب ثم بسبب ذلك أعل املن
ــد الرئيس  ــه الشهي ــذي أعلن ــه ال ــخ مبادئ وترسي
ــه برفيق دربه  ــم الحمدي عند لقائ الشهيد إبراهي
ــرش أكتوبر  ــس ساملني يف الحادي ع ــايل الرئي النض
ــرش لثورة الرابع  ــة الذكرى الرابعة ع 77م  بمناسب
ــن أكتوبر ودبرت له مرسحية هزلية من قبل  عرش م
قوى االستخبارات اإلقليمية والدولية وأدواتها يف 
الداخل لتشويه صورته وسمعته وتاريخه النضايل 
ــت خيوط املؤامرة تباعا  وتم إعدامه ومن ثم نسج
ــة -الشنطة-  ــالل مرسحي ــن خ ــس ساملني م للرئي
ــرت بالرئيس  ــي انفج ــة الت ــة الدبلوماسي الحقيب
ــن حينها  ــني الشطري ــري الوضع ب ــي لتفج الغشم
ــرشوع الوحدة  ــق م ــى ال يتحق ــه حت ــص من للتخل
الوطنية خوفا من أن تبنى دولة قوية وتسيطر عىل 

ــه أكرث من  ــذي يمر من خالل ــاب املندب ال ــق ب مضي
ثالثة ماليني وستمائة ألف برميل من النفط الخام 
ــا إىل دول االستعمار  ــا من دول املنطقة متجه يومي
العاملي والكيان الصهيوني وقد دفعا حياتهما ثمنا 

ملواقفهما الوطنية تلك..
ــوم •  الي ــا  بريطاني ــادت  ع ــاذا  مل

ــن  ــؤون اليم ــافر يف ش ــل الس للتدخ
ــه من  ــاركة في ــدو أو املش ــم الع ودع

خلف الستار؟
ــي من  ــار الربيطان ــرد االستعم ــد ط ــا بع - طبع
ــرب 67م من قبل  ــن يف الثالثني من نوفم جنوب الوط
ــم من ثوار ثورة السادس  كل القوى الوطنية وبدع
ــرب 62م شمال الوطن هذا عىل  والعرشين من سبتم
ــوى اإلقليمي  ــىل املست ــا ع ــيل أم ــوى الداخ املست
ــا بقيادة  ــرص العربية وشعبه ــت جمهورية م فكان
ــال عبد النارص الذي  ــس القومي العربي جم الرئي
ــني سبتمرب وأكتوبر وكذلك  قدم دعما سخيا لثورت
ــن العربي من  ــة التحررية يف الوط ــورات العربي للث
ــذه العوامل  ــار العاملي ه ــني وأطماع االستعم براث
ــاح الثورتني وهذا ما  ــدت إىل حد كبري من إنج ساع
أثار حفيظة االستعمار الربيطاني ثم عىل املستوى 
ــي يف تلك املرحلة  ــاد السوفييت ــدويل وقف االتح ال
ــا  ــم بم ــرر يف العال ــة التح ــب دول منظوم إىل جان
ــاع وبراثن املستعمرين كقطب  فيها اليمن من أطم
ــام 1945م بعد  ــرب العاملية الثانية ع دويل بعد الح
االنتصار عىل دول املحور وأصبح عضوا يف مجلس 
ــدويل دائم العضوية هو وأمريكا وبريطانيا  األمن ال
ــم إىل خمس مناطق  ــم العال ــا والصني وقس وفرنس
ــا أن تدخل  ــه فاعتربت أمريك ــون مصالح يتقاسم
ــرشق األوسط  ــة ال ــي يف منطق ــاد السوفييت االتح
تدخل سافر يف مصالحها االقتصادية حيث سعت 
ــي وإضعافه وعدم  ــة االتحاد السوفييت إىل مواجه
ــل الحرب الباردة  ــذ سياستها يف املنطقة يف ظ تنفي
ــن القرن املايض وقامت  ــاء حقبة الثمانينيات م أثن
بتشكيل تنظيمات إسالمية ملحاربة املد الشيوعي 
ــد الشباب  ــا يف املنطقة وتجني ــن حلفائه وبدعم م
ــاد حسب زعمهم  ــم إىل أفغانستان للجه وإرساله
ــذي كان يطلق عليهم مصطلح (األفغان العرب)  ال
ــط االتحاد السوفييتي وتمزق  ويف عام 1990م سق
ــه وهي أحد  ــت نهايت ــاده وهكذا كان ــار اقتص وانه
ــرة النفوذ االستعماري  األسباب الرئيسية لسيط
ــوة , وكذلك  ــد وبق ــن جدي ــة م ــه إىل املنطق وعودت
ــم إقليمي  ــة كداع ــرص العربي ــروج جمهورية م خ
ــرري وتحديدا  ــي العربي التح ــن الحضن القوم م
ــال عبد النارص  ــس الشهيد جم ــد اغتيال الرئي بع
ــث  ــرب 1970م حي ــن سبتم ــن م ــن والعرشي يف الثام
ــارات اإلرسائيلية  ــات مسموما من قبل االستخب م
ــني أنور السادات خالفا  وحلفائها يف املنطقة وتعي
له الذي نقل مرص من عمقها االسرتاتيجي القومي 
ــوى االستعمارية  ــرري إىل حلف الق ــي التح العرب
ــوى الداخيل فقد سعت  ــة.. أما عىل املست يف املنطق
ــل  ــىل ك ــا ع ــط نفوذه ــىل بس ــة ع ــوى التقليدي الق
ــة التي لها صلة مبارشة مع حلفائها  مقدرات الدول
ــت  وقام ــاري  االستعم ــوذ  النف ذات  ــة  املنطق يف 
ــوب الوطن بعد  ــدرات الدولة يف جن ــل مق بتدمري ك
ــة التي  ــالل عنارصها التكفريي ــن خ ــام 1994م م ع
ــت للقتال يف أفغانستان ملحاربة ما يسمى املد  ذهب
ــىل اعتبار نظام الجنوب كان شيوعي  الشيوعي ع
ــه بفتوى  ــوا دماء أبنائ ــه واستباح ــد من قتال والب
ــوىض والنهب والبسط  ــة ونرش الفساد والف تكفريي
والظلم واإلقصاء والتهميش وسيطروا عىل الرثوة 
ــج الدراسية  ــري املناه ــدوا عىل تغي ــة وعم والسلط
ــا يخدم املصالح  ــاد رصاع ايدلوجي ديني بم إليج

ــا خططوا إلعادته  ــة يف باب املندب كم االستعماري
ــوار الوطني وبعد  ــن جديد عن طريق مؤتمر الح م
ــر األجنبي ليتدخل  أن فشلوا استعانوا باملستعم
بقوة السالح تحت حجة إعادة الرشعية -خالصة 
ــدي - نحن أمام رصاع دويل قديم يريد  القول يا سي
ــة الخارجية وهيمنته  ــون اليمن تحت الوالي أن تك

ألهداف ومصالح اقتصادية بحتة..
ــم املتحدة •  ــدور األم ــا تقييمكم ل م

ــتعمر الربيطاني باملايض  ــاه املس تج
والغازي السعودي اليوم؟

ــة وبعدها  ــذه املنظم ــف ه ــن تعري ــد م - أوال الب
ــوب  الشع ــىل  ع ــري  التآم ــا  ودوره ــي  التاريخ
ــا ووكاالتها حتى  ــا وأهدافها وأجهزته وتأسيسه
ــي واملسلم حقيقة  ــي والعرب ــرف املواطن اليمن يع
ــل الصهيونية  ــن مؤامرات من قب ــاك عليه م ما يح
ــدرات العالم  ــل مق ــىل ك ــر ع ــي تسيط ــة الت العاملي
وتتحكم يف صنع القرار عرب هذه املنظمات والهيئات 
ــذ مشاريعهم ألهداف  ــة لتنفي واملؤسسات الدولي
ــة األمم  ــة فمنظم ــة وعسكري ــة وسياسي اقتصادي
املتحدة هي منظمة حكومية دولية أنشئت يف الرابع 
ــرب العاملية  ــام 1945م بعد الح ــن أكتوبر ع عرش م
الثانية كبديل ملنظمة عصبة األمم التي فشلت ولم 
ــدول االستعمارية وتم  ــب ومصالح ال ــق مطال تحق
تأسيسها بمقرتح من الرئيس األمريكي (فرانكلني 
روزفلت) كغطى دويل وعدد أعضائها 193 ومقرها 
يف مانهاتن مدينة نيويورك األمريكية.. فنظروا إىل 
ــه وديانته وتريدون  ــا واسم املؤسس وهويت موقعه
ــدال أو إنصافا فرش البلية ما يضحك  منه خريا أو ع
ــة الدول العربية  ــك انظروا إىل مؤسس جامع وكذل
ــام  ــس الع ــا يف نف ــا وتأسيسه ــام بفكرته ــذي ق ال
ــد الحرب  ــم املتحدة بع ــة األم ــس منظم ــن تأسي م
ــي  ــرات الربيطان ــر املستعم ــة وزي ــة الثاني العاملي
ورئيس الوزراء (ونستون ترششل) كغطى عربي 
ــروا أيضا إىل  ــود فنظ ــة مملكة آل سع ــت وصاي تح
ــه وتنتظرون منه  ــس واىل هويته وديانت ــذا املؤس ه
ــة املؤتمر  ــك منظم ــا وكذل ــدال أو إنصاف ــريا أو ع خ
ــة حكومية  ــرب ثاني أكرب منظم ــي التي تعت اإلسالم
ــث تضم يف عضويتها  ــة بعد األمم املتحدة حي دولي
ــوت الجماعي للعالم  ــة إسالمية تمثل الص 57  دول
ــل وعىل  ــا وإرسائي ــة أمريك ــىل طريق ــي ع اإلسالم
ــريي, وإنشائه  ــاب التكف ــن عبدالوه ــر محمد ب فك
ــة املغربية  ــاط يف اململك ــن قمة الرب ــرار صادر ع بق
ــرب 1969م ردا  ــن سبتم ــن م ــس والعرشي يف الخام
ــىص الرشقي يف  ــراق املسجد األق ــة إح ــىل جريم ع
ــه من قبل اليهودي  ــدس املحتلة التي تم إحراق الق
ــس  ــل) لطم ــس مايك ــرف (ديني ــرتايل املتط االس
ــة اإلسالمية ومعاملها التاريخية فعىل صعيد  الهوي
ــوب العربية واإلسالمية حملت غضباً عارمأ  الشع
ــم وانتهاكات مقدسات  ــزت مشاعره بعد أن استف
ديانتهم فخافوا من ردة الفعل ومن أجل امتصاص 
ــي واإلسالمي قام اليهوديان  غضب الشارع العرب
ــي اشكول) بفكرة إنشاء  (دافيد بن غوريون و ليف
ــي عرب  ــى إسالم ــي كغط ــر اإلسالم ــة املؤتم منظم
ــة  ــا تهدئ ــن خالله ــرروا م ــة وم ــم يف املنطق أدواته
ــذب والتضليل  ــف والخداع والك ــارع والتسوي الش
ــب والتنديد  ــي يصدرونها بشج ــات الت عرب البيان
ــىل حساب قضية األقىص الرشيف رغم القرارات  ع
ــي صدرت من مجلس األمن 238 و 242 قبل أكرث  الت
ــوم فأين أتت  ــذ حتى الي ــني عام ولم تنف ــن خمس م
ــام لهذه األمة رغم  ــاذا فعلت عىل مد خمسني ع وم
ــىص الرشيف.. ويف املقابل  االنتهاكات اليومية لألق
علقت رئيسة الوزراء اإلرسائييل فيحيينه (جولدا 
ــة  ــي قائل ــي واإلسالم ــف العرب ــىل املوق ــري) ع مائ

ــرق األقىص لم أنم تلك الليلة واعتقدت  (عندما اح
ــل الصباح  ــن عندما ح ــق لك ــل ستسح أن إرسائي
ــني يف سبات عميق) هذا  ــت أن العرب واملسلم أدرك
ــذه املنظمات والهيئات  ــا يؤكد أنهم يتحكمون به م
ــم..  ــدم مصالحه ــي تخ ــة الت ــات الوهمي واملؤسس
ــل عن  ــذه التفاصي ــد رسد ه ــم- بع ــدي الكري -سي
ــدويل  ــع ال ــة للمجتم ــات السياسي ــة الكيان تركيب
ــه االستخبارات  ــي والعربي التي أنشأت واإلسالم
ــارص املاسونية العاملية  الصهيونية الدولية من عن
عرب هذه املنظمات والهيئات واملؤسسات بما فيهم 
ــم املتحدة التي أصبحت اليوم تشارك  منظمة األم
ــارشة من خالل  ــىل اليمن بطريقة مب يف عدوانها ع
ــذي يعد بمثابة حرب  ــا لتنفيذ قرار 2216 ال فرضه
ــس األمن الدويل  ــذي يمرر عرب مجل ــىل اليمن وال ع
ــري مبارشة  ــا وبطريقة غ ــد وكاالته ــو أح ــذي ه وال
ــاذل  ــي واملتخ ــت والسلب ــا الصام ــب موقفه بسب
ــب اليمني  ــم بحق الشع ــب من جرائ ــام ما يرتك أم
ــاء وشيوخ مدنيني  ــاال وجنوبا من أطفال ونس شم
ــواق واملدارس  ــم قصفهم يف املنازل واألس آمنني يت
ــاالت األعراس  ــع واملزارع وص ــوارع واملصان والش
ــزاء ويف القرى واملدن والطرقات بجميع أنواع  والع
ــا املحرمة دوليا إضافة إىل الحصار  األسلحة ومنه
الجائر برا وبحرا وجوا الذي تسبب بمقتل اآلالف 
ــة وكبار السن املصابني  من األطفال بسبب املجاع
ــر والقلب  ــل الضغط والسك ــراض املزمنة مث باإلم
ــل الكلوي وغريها من األمراض املستعصية  والفش
ــي مستوى الحياة  ــدم توفر األدوية وتدن بسبب ع
ــل البنك  ــب نق ــر بسب ــط الفق ــت خ ــة تح املعيشي
ــزي وعدم رصف املرتبات يف ظل غالء فاحش  املرك
ــاب الخدمات  ــل غي ــة ويف ظ ــار العمل ــب انهي بسب
ــة للمواطن وإغالق املطارات  الرضورية واألساسي
ــذا؟ وأين  ــم املتحدة من كل ه ــي.. فأين األم واملوان
ــا الحقوقي األخالقي واإلنساني التي نصت  دوره
ــا؟ فقد أصبحت هذي املنظمة غري فعالة  يف أهدافه
وفاسدة ومتحيزة وتعطي األفضلية لبعض الدول 
ــا مثل أمريكا  ــم فيها دول بعينه ــن غريها وتتحك ع
ــربى, وهناك  ــل وبعض دول ك ــا وإرسائي وبريطاني
ــا دولهم لالنسحاب من هذه املنظمة مؤخرا  من دع
ــداف سياسية  ــروا أنها تخدم دول وأه ــد أن شع بع
ــة معينة وال تقف مع الحق أو  واقتصادية وعسكري

العدل كما هو الهدف من انشائها..
ــوم ألبناء اليمن كافة •  رسالتكم الي

ــوب واملناطق الرشقية  وألبناء الجن
ــت  تح ــون  يرضخ ــن  الذي ــة  خاص

االستعمار؟
-  رسالتنا إىل أبناء اليمن كافة عليكم أن توحدوا 
ــة  وترتفعون  ــم الداخلي ــذون خالفاتك ــم وتنب صفك
ــب أن تدركوا  ــل الوطن, ويج ــر من أج ــن الصغائ ع
ــدا أن العدوان لم يأت بيشء جديد غري الخراب  جي
والدمار وتدمري البنية التحتية وكل مقدرات الدولة 
ــات املناطقية واملذهبية والطائفية  وإذكاء الرصاع
ــة وكاذبة وخداعة عىل غرار ما  تحت مربرات وهمي
ــل يف سوريا و ليبيا والعراق.. فالتدخالت  هو حاص
ــة وإنتاج  ــراب ودمار األم ــة هي سبب خ الخارجي
ــع أن  ــىل الجمي ــة وع ــي يف املنطق ــرشوع صهيون م
ــان ال تحمى وال  ــوب واألوط ــك بأن الشع يدرك ذل
ــى إال من الداخل وبسواعد كل أبنائها الرشفاء  تبن
ــه وأن الوطن  ــني والغيورين عىل مصلحت والوطني
ــم وانتماءاتهم  ــل توجهاته ــه بك ــل أبنائ ــع لك يتس
ومذاهبهم وطوافهم وفئاتهم ورشائحهم وأن يكون 
ــرف والتعصب  ــن التط ــدا ع ــاء فيه بعي ــل رشك الك
ــد  ــني واىل الهن ــروا إىل الص ــو فانظ ــدد والغل والتش
ــرث من مليار  ــان كل منها أك ــني يفوق تعداد سك اللت

وخمسمائة مليون نسمة يتعايشون بسالم وأمان 
ــارج  ــدرون إىل الخ ــل يص ــي ب ــاء ذات ــم اكتف ولديه
سلعهم اإلنتاجية رغم اختالف مذاهبهم وطوافهم 
ــم وديانتهم.. كما  ــم وتوجهاته ــم ولغاته وعقائده
ــرى إىل إخواننا يف املحافظات  أوجه رسالتي األخ
ــذي تعيشونه  ــأن الوضع ال ــة والرشقية ب الجنوبي
ــدواً وال صديقاً وهو  ــوم وضع مأساوي ال يرس ع الي
ــن معنى يف  ــا تحمله الكلمة م ــع احتالل بكل م وض
قاموس السياسة فالتدخل السعودي واإلماراتي 
تدخل سافر ليس له مربر.. انتهك السيادة الوطنية 
ــة مدعوما من  ــة التاريخي ــة الوطني ــزق الهوي ويم
حلفائهما أمريكا وإرسائيل.. وعليهم أن يدركوا أن 
الغازي لم يأت من أجل الجنوب كما يدعي البعض 
ــك االرتباط أو  ــة أو ف ــادة الدول ــل استع ــن أج أو م
تقرير مصري كما يتصور البعض اآلخر.. أن املحتل 
ــل طبيعة الرصاعات  ــودي واإلماراتي استغ السع
ــب عليه من  ــام السابق وما ترت ــة مع النظ الداخلي
ــرب صيف  ــا نتائج ح ــاء أفرزته ــات وأخط ممارس
ــدوان لم  ــف الع ــم أن دول تحال ــني.. ث ــة وتسع أربع
تعرتف بالقضية الجنوبية حتى اليوم التي افرزها 
ــي واعرتف بها دوليا وقد  الحراك الجنوبي السلم
ــا سماحة السيد املجاهد /عبد امللك بدر الدين  دع
ــرث من خطاب  ــه ورعاه - يف أك ــي -حفظه الل الحوث
ــة وتأكيدا عىل مصداقيته  اىل حل القضية الجنوبي
فقد شارك الحراك الجنوبي السلمي يف مباحثات 
ــات الكويت  ــف اثنني ومفاوض ــف واحد وجني جني
ــون أنصار الله يف الوقت الذي  وعمان إىل جانب مك
ــراك  ــة الح ــرى بمشارك ــراف األخ ــل األط ــم تقب ل
الجنوبي السلمي بما فيهم طرف تحالف العدوان, 
ــن الداخل  ــرارا أن الحل م ــول مرارا وتك ــك نق ولذل
ــارج فهو  ــول عىل الخ ــارج فمن يع ــن الخ وليس م
ــة الجنوبية  ــب بحل القضي ــا أننا نطال مخطئ كم
ــار الوطني بعيدا عن أي تدخالت خارجية  يف اإلط
ــل يف سوريا  ــرار ما هو حاص ــون عىل غ ــى ال نك حت
ــع الوصاية  ــن يأتي ذلك إال برف ــا والعراق ول وليبي
ــرب من أراضينا وسيادتنا  الخارجية لتحرير كل ش
ــايس قوي يف صنعاء حتى  اليمنية وبناء نظام سي
ــا الداخلية  ــل كافة مشاكلن ــع من خالله ح نستطي
ــة الجنوبية.. وانظروا إىل دول  ويف مقدمتها القضي
تحالف العدوان ماذا قدمت لكم وماذا جلبت لكم يف 
خالل العامني املاضيني غري الفوىض والنهب وضياع 
ــف  ــز الصي ــاء يف ع ــاء وامل ــاع الكهرب ــن وانقط األم
وانعدام املشتقات النفطية وتكدس القمامة وطفح 
ــاع سعر العملة  ــاع املرتبات وارتف ــاري وانقط املج
ــم وأقسام الرشطة والنيابات وغياب  وأغلق املحاك
ــم تعيشون يف  ــة والسياسية وكأنك السلطة املحلي
ــم آخر تنطبق عليكم قوانني الغاب.. وعليكم أن  عال
تعرفوا جيدا أنكم أمام امتحان صعب وأمام مفرتق 
ــرية تحيكها  ــات خط ــرون إىل رصاع ــرق قد تنج ط
ــم الداخلية  ــار رصاعاته ــف يف إط ــم دول التحال لك
ــوب كما هو  ــم يف الجن ــىل مصالحه ــواذ ع لالستح
حاصل يف جزيرة سقطرى وميون والسيطرة عىل 
املوانئ واملطارات وإعادة إنتاج رصاعات مناطقية 

خطرية ال سمح الله وحينها ال ينفع معها ندم..
كلمة أخرية؟• 

ــل اليمن لن يتحقق أو يزدهر إال يف ظل  -  مستقب
ــوي وإرادة سياسية حقيقية دون  ــام سيايس ق نظ
ــن أمنه  ــة تحقق لليم ــة خارجي ــالءات أو وصاي إم
ــه  ــل وعزت ــز والكام ــه الناج ــراره واستقالل واستق
وكرامته يف ظل حقوق متساوية لكل أبنائه وتطبيق 
ــة والتنمية  ــون والعدالة االجتماعي ــام والقان النظ

املستدامة..

املستعمران الربيطاين والسعودي يف تعاون املستعمران الربيطاين والسعودي يف تعاون 
وثيق منذ القرن العشرين من أجل تقسيم اليمنوثيق منذ القرن العشرين من أجل تقسيم اليمن

ــري االسرتاتيجي قال  ــي و الخب ــي السلم ــراك الجنوب ــادي يف الح القي
العسكري العميد عبد الله حسن الجفري : إن أبناء الجنوب اليوم 
يعيشون يف عالم آخر وتنطبق عليهم قوانني الغاب.. وأن دول العدوان تحيك 
ــوب, بإعادة إنتاج  ــىل مصالحها يف الجن ــات داخلية للمحافظة ع ــم رصاع له

الرصاعات املناطقية واملذهبية الخطرية..
ــم جديد يريد أن  ــام رصاع دويل قدي ــورة" أن اليمنيني أم ــد يف حوار لـ"الث وأك
ــازي السعودي واإلماراتي   ــت الوصاية الخارجية.. وبأن الغ تكون اليمن تح
ــة لينفذا سياساتها  ــدول االستعمارية التي أوجدتهما يف املنطق ــل لهذه ال ذي
بأدوات محلية حتى يظهر للعالم بأن الرصاع شأن يمني داخيل وشأن عربي.

ودعا أبناء الجنوب إىل رضورة اإلدراك أن الغازي لم يأت من أجل الجنوب كما يدعي 
البعض أو من أجل استعادة الدولة أو فك االرتباط أو تقرير مصري كما يتصور البعض 
ــة الهامة التي تشهدها الساحة  ــر .. ولفت يف حديثه إىل عدد من القضايا الوطني اآلخ

الوطنية وإىل أسبابها.. مع وضع الحلول املناسبة لها من وجهة نظره.. نتابع:
حوار/
محمد مطري

االحتالل اعاد الجنوب اىل 
شريعة الغاب..ويعيد انتاج 

الصراعات املناطقية واملذهبية

تحالف دول العدوان يسري 
بنفس الخط االستعماري 

القديم لتمزيق البلد

حل القضية الجنوبية 
يكمن يف رفع الوصاية 

الخارجية

االستعمار الربيطاين يف املاضي 
والغازي السعودي اليوم هما 

وجهان لعملة واحدة

األمم املتحدة أصبحت  
شريكًا مباشرًا اىل جانب 

العدوان
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