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مستعدون لوقف كل أشكال عملياتنا
الدفاعية فور توقف كل أشكال العدوان
أسوأ األخطاء وأكثرها هدم َا وظالمية
على اإلطالق هو رهن القرار والتبعية للخارج

www.26september.net
تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

شهده ميدان التحرير بصنعاء

إيقاد شعلة العيد الـ 59لثورة  26سبتمرب الخالدة
اللواء الكحالين :ماضون على درب الشهداء واالنتصار ألهداف ثورتنا وقيم شعبنا
اليمين العظيم يف الحرية والسيادة واالستقالل

عمّا قريب سيتحقق النرص املؤزر ويندحر ما تبقى من الغزاة ومرتزقتهم وسرتتفع راية اليمن عالية خفاقة
شهد ميدان التحرير يف العاصمة
صنعاء ،مساء أمس االول حفل إيقاد
شعلة العيد الـ 59لثورة الـ 26من سبتمرب
الخالدة.
ويف الحفل الذي ُبدئ بالسالم
الجمهوري وآي من الذكر الحكيم،
بحضور وزير الشؤون االجتماعية
والعمل عبيد سالم بن ضبيع ومساعد
وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء
الركن عيل محمد الكحالين ووكيل أول
وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم
الضحياين ورئيس لجنة الشؤون
االجتماعية يف محيل أمانة العاصمة
حمود النقيبّ ،
تقدم قائد االستعراض
الشبابي الكشفي نبيل محمد الخالد
باالستئذان لبدء العرض.

وجه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي األعلى مساء أمس االول خطابا إلى أبناء
ّ
الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ  59لثورة الـ  26من سبتمبر الخالدة فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل رسوله األمني وعىل
آله الطيبني وصحابته املنتجبني وبعد..
أيها اإلخوة واألخوات
إن احـتـفــاءنــا وتـعــاطـيـنــا مــع هــذا الـيــوم مــن تــاريـخـنــا الـيـمـنــي الكبري
ي ـجــب أن ي ـكــون مـخـتـلـفــا ت ـمــامــا ع ــن ك ــل األن ـم ــاط ال ـتــي دأب عـلـيـهــا
النظام البائد والـتــي مــع األســف الشديد أحــالــت مثل هــذه الذكرى
إىل مناسبات موسمية للتضليل وحفالت الشتائم وتصدير الضجيج
ال ــذي ال يـسـمــن وال يـغـنــي مــن ج ــوع وال ـع ـكــوف فـقــط عــىل تضخيم
الذات الفارغة وكأنه قد خرق األرض أو بلغ الجبال طوال.
يجب أن ننفذ دائما وأبدا إىل ما تحت السطح لننتزع ما يحتاجه
هذا الوطن الجريح من معالجات تساعده يف التصحيح والبناء.

ل ـقــد مـ ـ ّر ع ــىل هـ ــذه الـ ـث ــورة ق ــراب ــة ال ـس ـتــني ع ــام ــاً غ ــري أن ـن ــا ويف كــل
ذكرى ومناسبة لم نحاول يوما أن نسأل ملاذا بقيت بلد السادس
والعشرين من سبتمرب تراوح مكانها ضمن قوائم الدول والبلدان
األكــر فقرا وفـســادا؟ ويف املقابل لم نسأل أيضا :ملــاذا رأينا البلدان
األخــرى تتقدم إىل األفـضــل؟ ملــاذا وجدنا الصني مثال تنهض كمارد
عـمــالق وتـتـحــول مــن بـلــد ك ــان ال ـنــاس فـيـهــا يـضـطــرون أحـيــانــا ألكــل
لـحــوم امل ــوىت  -لـشــدة فـقــرهــا وجــوعـهــا وعــوزهــا  -إىل بـلــد هــي الـيــوم
القوة االقتصادية األوىل واملرشحة غدا إلحــراز املركز األول عامليا يف
جميع املجاالت وكل ذلك يف أقل من أربعني عاما فقط ولم نسأل
أيضا :ملــاذا وكيف تحولت بلد مثل ماليزيا ويف ظــرف عشرين عاما
فقط مــن بلد كــانــت تسمى ذات يــوم بلد املــالريــا إىل بلد يـشــار إليها
اليوم كواحدة من كبار النمور اآلسيوية؟
تفاصيل ص 03

تفاصيل ص 07

عملية «فجر احلرية» استندت إلى عمل أمني واستخباري دقيق

من على مشارف أبني وشبوة

بفضل من الله وتأييده
وزير الدفاع :انتصاراتنا امليدانية لم تكن باملعدات العسكرية بل ٍ

نبارك ألبطال اجليش واللجان الشعبية وأبناء القبائل األوفياء
حترير كامل محافظة البيضاء وطرد العناصر التكفيرية منها

,

من ميادين القتال يف املناطق املـحــررة بمديريتي مسورة
والصومعة بمحافظة البيضاء أطل القائد امليداين املعروف بخربته
الواسعة يف إدارة املعارك القتالية وحسمها موجها عدة رسائل
هامة حملت يف طياتها تطمني وتحذير يف نفس الوقت  ..إنه وزير
الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
تقرير  /نائب مدير التحرير

النصر قريب ويلوح في األفق وعلى الشعب اليمني أن يستعد
ملعركة الكفاح املسلح واملعركة الشاملة لتحرير اليمن

رســالــة التطمني التي وجهها الـلــواء العاطفي إلخــوانـنــا يف املناطق املحتلة يف
جـنــوب الــوطــن جــاءت لتؤكد أن أبـنــاء الجيش والـلـجــان الشعبية الــذيــن نهلوا
من مدرسة الشهيد الرئيس صالح الصماد رحمه الله كل معاين الحب والوفاء
واإلخالص لله وللوطن والشعب يؤدون واجبهم الوطني املقدس يف مواصلة
مسرية النضال والكفاح ضد الغزاة لتحرير كل شرب دنسه املحتل يف أي بقعة
من وطننا الحبيب شماله وجنوبه وشرقه وغربه وهم يحملون عىل عواتقهم
أمانة املسؤولية وصدق القول والعمل الذي أكده اللواء العاطفي من ميادين
الصمود يف جبهات القتال  ,ويدرك اخواننا يف املناطق الواقعة تحت االحتالل
أنــه آن األوان لــوحــدة الـصــف وتـقــويــة ودعــم الجبهة الــوطـنـيــة الــرافـضــة للغزاة
واملحتلني و قد اشعل االحرار من أبناء القبائل فتيل الثورة ضد املحتلني ابتداء
مــن أقــى املـنــاطــق الـشــرقـيــة يف املـهــرة وسـقـطــرى وجـنــوبــا مــن مــديـنــة عــدن التي

الغزاة واحملتلون أبوا أن يخرجوا
من اليمن مباء الوجه

تشهد هي األخرى حراكا شعبنا رافضا لهيمنة املحتل وسياسية القمع واإلذالل.
وبــالـتــأكـيــد أن رســالــة الـتـطـمــني الـتــي وجـهـهــا وزيــر الــدفــاع سـتـجــد تـفــاعــال كبريا
 ..كيف ال وهــم يشاهدون بــأم أعينهم كيفية الوضع املــأســاوي الــذي يعيشونه
تحت وطــأة وهيمنة الـغــزاة الجدد وكــالء االمربيالية االمريكية والصهيونية ..
وكيف يتعامل ابناء الجيش واللجان الشعبية مع كل املناطق املحررة من حيث
ترسيخ األمن واالستقرار وسالمة املواطنني وحماية املمتلكات العامة والخاصة.
ال ــرس ــال ــة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي ح ــذر م ــن خــالل ـهــا ال ـل ــواء ال ـعــاط ـفــي ت ـحــالــف ال ـع ــدوان
جاءت من موقع القوة والقدرة بأن القوات املسلحة باتت تمتلك من الخربات
والكفاءات اليمنية واسلحة الردع املتطورة واملصنعة محليا يف مجال الطريان
املسري والقوة الصاروخية ومختلف اسلحة القوات الربية والبحرية..
تفاصيل ص 04

محليات
مجلس النواب يواصل
عقد جلسات أعماله اليوم
يواصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فرتته الحالية ابتداءً
من اليوم االثنني.
وي �ق ��ف ن� ��واب ال �ش �ع��ب أم� ��ام ال �ق �ض��اي��ا امل ��درج ��ة يف ج� ��دول أع �م��ال
املجلس يف إطار مهامه الدستورية يف الجانبني التشريعي والرقابي.

 26september.net  26september.net

02

 26sept26@gmail.com www.26sep.net

االثنني  20 :صفر 1443هـ |  27سبتمرب 2021م | العدد  16 | 2226صفحة

رئيس الوزراء يطمئن على صحة وزير األشغال غالب مطلق
زار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن
حبتور أمس وزير األشغال العامة والطرق غالب عبدالله
مطلق عقب عودته من رحلته العالجية يف ال�خ��ارج التي
استمرت قرابة عام.
واطمأن رئيس ال��وزراء خالل الزيارة ومعه نائبي رئيس
ال� � � ��وزراء ل� �ش ��ؤوين األم � ��ن وال � ��دف � ��اع ال �ف ��ري ��ق ال ��رك ��ن ج ��الل
الرويشان والرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير الشؤون
االجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع عىل الوضع الصحي
للوزير مطلق عقب املرض الذي ألمّ به واضطره إىل السفر
إىل خارج البالد لتلقي الرعاية الصحية والعالجية الالزمة.
وأوضح الوزير مطلق أن رحلته العالجية كانت ناجحة

بفضل الله ودعم رئيس املجلس السيايس األعىل فخامة
الرئيس مهدي امل�ش��اط وم�س��ان��دة رئيس وأع�ض��اء حكومة
اإلنقاذ  ..مؤكدا أن حالته الصحية يف أحسن حال.
وق��د ع� ّ�رب رئ�ي��س ال ��وزراء وزم ��الؤه ع��ن ارت�ي��اح�ه��م لسالمة
ع��ودت��ه إىل أرض ال��وط��ن وه ��و يف ص�ح��ة وع��اف �ي��ة ل�ي��واص��ل
نشاطه الوطني خالل هذه الفرتة االستثنائية التي يمر بها
ال�ي�م��ن وق�ي��ادة وزارة األش�غ��ال ال�ع��ام��ة وال�ط��رق وال�ج�ه��ات
التابعة لها لتواصل مسارها الخدمي.
من جانبه ثمن الوزير مطلق زيارة رئيس الوزراء وزمالئه
ل��ه  ..داع�ي��ا ال�ل��ه -ال�ع��ي ال�ق��دي��ر -أن ي��دي��م ع�ل�ي�ه��م الصحة
والعافية ويجنبهم وأهلهم والوطن كل شر ومكروه.

هنأ قائد الثورة واملجلس السياسي بالعيد الـ  59لثورة  26سبتمبر

قراءة وتحليل :العميد أنور املاوري

للصحفي سعيد الجزائري:

ملف الثمانينات عن :حرب املخابرات
ظ�ل��ت واش�ن�ط��ن ت�ن�ظ��ر إىل "ك��وب��ا" ك�ج�ي��ب ع ��دايئ ل�ه��ا ت�ن�ب�غ��ي ان
تتخلص منه حسب خططها وخطواتها ..ول��م تكن العالقة بني
واشنطن وهافانا هادئة بل مشوبة باالضطراب وبحرب شرسة
اهمها كانت حرب املخابرات بينهما وخاصة عندما جاء كاسرتو
إىل السلطة وامسك بزمام االمور يف كوبا فمن هو كاسرتو وملاذا
اصبح هدف املخابرات االمريكية رقم(..)1
ي �ج��ب ع ��ن ه ��ذا ال �س ��ؤال ال�ص�ح�ف��ي س�ع�ي��د ال �ج ��زائ ��ري يف ك�ت��اب��ه
"ملف الثمانينات عن حرب املخابرات" حيث يقول :كاسرتو هو
الدكتور فيديل كاسرتو سيايس كوبي عظيم زعيم يف كوبا رئيس
وزراء ولد يف 13آب أغسطس 1927م من اصل اسباين ألسرة ثرية
تعمل يف زراعة القصب التحق بمدرسة يف "هافانا" عام 1945م
واشتغل يف املحاماة يف عام 1947م ..واشرتك يف مغامرة سياسية
ض��د ح�ك��م ال��دك�ت��ات��ور ث��روج�ي�ل��و رئ�ي��س ج�م�ه��وري��ة ال��دوم�ي�ن�ك��ان ثم
ع��اد إىل الجامعة ودرس االق�ت�ص��اد وال�ع�ل��وم السياسية فحصل
ع��ىل ال ��دك �ت ��وراه يف ع ��ام 1950م وع ��اد إىل امل �ح��ام��اة ح�ي��ث اش�ت�ه��ر
بتبني قضايا العمال واملستأجرين ضد املالك ..انتخب يف الربملان
ال�ك��وب��ي يف ال �ع��ام 1953م وب�ع��د ان �ق��الب 26ح ��زي ��ران ي��ون�ي��و ال�ع��ام
1953م وع��ودة باتيستا للحكم ب��دأ ك��اس��رتو ص��راع��ه ض��د حكومة
الدكتاتورية ولكن قبض عليه وحكم بالسجن 15سنة ثم عفي عنه
عام 1955م فهاجر منفيا إىل املكسيك ومن ثم سافر إىل نيويورك
حيث جمع حوله املهاجرين والثائرين عىل حكومة باتيستا ويف
2كانون االول ديسمرب العام 1956م
ع��اد إىل ك��وب��ا م��ع ث�م��ان��ني م��ن ال�ث��وار
ت �ف��رق��وا يف ان �ح ��اء ال �ب ��الد وأل �غ ��وا م��ا
ع��رف ب��اس��م ج�م��اع��ة 26ي��ول�ي��و نسبة
ل �ح��رك��ة ع ��ام 1953م وم ��ع م�س�ت�ه��ل
ع ��ام 1959م ن�ج�ح��وا يف ق�ل��ب ن�ظ��ام
ال� �ح� �ك ��م ..ويف ك� ��ان� ��ون ال� �ث� ��اين ي �ن��اي��ر
ال�ع��ام 1959م ف��ر ب��ات�ي�س�ت��ا م��ن ك��وب��ا
واق�ي�م��ت ع��ىل االث ��ر ح�ك��وم��ة ب��رئ��اس��ة
اوزنا ويف اليوم التايل دخل كاسرتو
هافانا دخول املنتصرين وتوىل فورا
رئاسة الوزراء..
اس �ت �م ��ات ��ت امل� �خ ��اب ��رات االم ��ري �ك �ي ��ة
يف م �ح ��اوالت اغ �ت �ي��ال ك ��اس ��رتو وق��د
اط �ل��ع ك��اس��رتو ال�س�ي�ن��ات��ور االم��ري��ي
ج ��ورج م��اك�غ�ف��رن يف آب اغ�س�ط��س
العام 1975م عىل قائمة تحوي عىل
24محاولة الغتياله كانت املخابرات االمريكية قد اعدتها وحاولت
تنفيذها ضده..
والحقيقة ان املحاوالت الغتيال كاسرتو بدأت بخطط لتشويه
شخصيته فابتدأ من اذار م��ارس العام 1960م بحثت املخابرات
االمريكية لتحطيم شخصية كاسرتو الزعامية والقيادية عن طريق
نسف خطبه السياسية وعندما عدمت السبل إىل ذلك نوقشت
خطة اخرى سميت خطة "اللحية" ..حيث كان الهدف منها هو
تحطيم هيبة وشخصية كاسرتو امام الجماهري عن طريق تلويث
حذائه وثيابه اثناء احدى رحالته إىل الخارج ثم تطورت إىل خطة
التفكري يف تدبري حادث عريض ضد كاسرتو وشقيقه راؤول وزير
الدفاع الكوبي وعدد اخر من الزعماء الكوبيني..
ويف ي ��وم 21ت �م ��وز ي��ول�ي��و 1960م وص �ل��ت إىل م�ح�ط��ة ه��اف��ان��ا اي
م�ك�ت��ب امل �خ��اب��رات االم��ري�ك�ي��ة يف ال�س�ف��ارة االم��ري�ك�ي��ة يف ال�ع��اص�م��ة
ال�ك��وب�ي��ة ب��رق�ي��ة م�ش�ف��رة ت�ق��ول :ح�س��ب طلبكم ام�ك��ان�ي��ة ازال ��ة اك��رب
ثالثة من الزعماء يف القمة تبحث بجدية يف القيادة هل لديكم
عنصر كوبي متوافر للتعاون لقاء مبلغ عشرة االف دوالر وتدفع
بعد اكتمال التنفيذ والتأكد من ان العنصر الكوبي ليس عميال
مزدوجا فيصبح دفع املبلغ له دليال ملموسا ضدنا..
وت �ع �م ��د امل� �س ��ؤول ��ون يف م �ح �ط��ة ه ��اف ��ان ��ا اال ي �س �ت �خ ��دم ��وا خ ��الل
اتصاالتهم بالكوبي الذي ابدى استعداده للتعاون معهم كلمة
اغ�ت�ي��ال واك�ت�ف��وا ب��اس�ت�خ��دام ت�ع�ب��ري ح ��ادث ل�ك��ل زع�ي��م وق��د اك��دوا
ل�ل�ك��وب��ي امل �ت �ع��اون م�ع�ه��م ان �ه��م س�ي�م�ن�ح��ون ارم �ل �ت��ه ت �ق��اع��دا ج�ي��دا
وسوف يمنحون اوالده منحة دراسية ملواصلة دراستهم يف امريكا
اذا "قتل" اثناء التنفيذ ولكن العملية الغيت بسبب عدم تمكن
العميل الكوبي من التنفيذ..
جاسوسة يف فراش الزعيم
املخابرات االمريكية لم ينل منها اليأس يف محاوالتها املتكررة
ل �ق �ل��ب ن �ظ ��ام ال �ح �ك��م يف ك ��وب ��ا ول ��م ت �ي ��أس م ��ن م �ح ��اوالت اغ �ت �ي��ال
كاسرتو..
وب�ح�ث��ت امل �خ ��اب ��رات االم��ري �ك �ي��ة ع ��ن م ��ؤام ��رة ج ��دي ��دة ف��اع�ت�م��دت
ع ��ىل ال �ن �س ��اء ل �ل ��وص ��ول إىل ك� ��اس� ��رتو ..وت �ع �م ��دوا ان ي �ص �ن �ع��وا يف
ف��ري�ق��ه ب�ش�ك��ل ص��دف��ة ال�ج��اس��وس��ة االمل��ان�ي��ة م��اري��ا ل��ورن��ز ل�ل��وص��ول
إىل غايتهم..
ويف العاشر من شباط 1960م دخلت الباخرة السياحية االملانية
برلني التي يقودها القبطان هزيخ لورنز مرفأ هافانا وهي املحطة
قبل االخرية لرحلة سياحية يقوم بها اثرياء امريكيون وقد اقام
ال�ق�ب�ط��ان ح�ف�ل��ة س��اه��رة ب��اذخ��ة وق ��د اق ��رتب م��ن ال�س�ف�ي�ن��ة زدم��ن
ب �خ��اري وص �ع��د م�ع��ه ح ��واىل ع�ش��ري��ن ك��وب�ي��ا ب�ل�ح��ى ط��وي�ل��ة وع��ىل
رأسهم فيديل كاسرتو..
وظ ��ن االث ��ري ��اء االم��ري�ك�ي��ون ان ��ه ع�ص��اب��ة م��ن ع�ص��اب��ات ال�ق��رص�ن��ة
ول�ك��ن ك��اس��رتو ط�م��أن�ه��م ب�ص��وت ع��ال وق ��ال ل�ه��م ك��ل االم��ري�ك�ي��ني
اص��دق��ايئ وت�ق��دم م�ن��ه ال�ق�ب�ط��ان ه��ري��خ ودع��ا ك��اس��رتو إىل ط��اول�ت��ه
وع ��رف ��ه ع ��ىل اب�ن�ت��ه م ��اري ��ا ل ��ورن ��ز ذات ال�خ�م�س��ة وع �ش��ري��ن رب�ي�ع��ا..
وك��ان��ت ف�ت��اة م��ذه�ل��ة وف��ائ�ق��ة ال�ج�م��ال واالث ��ارة ذات س�م��ار ج��ذاب
وبشرة بنية وتمتلك عينني ملتهبتني وهذا الجمال اغرى كاسرتو
يف ان يطلب م��ن وال��د الفتاة ان يبقيها يف ك��وب��ا لتكون سكرتريته
كمرتجمة للغة االملانية..
* خبري عسكري

رئيس الوزراء :ما تواجهه ثورة  21سبتمبر منذ قرابة سبع سنوات ليس ببعيد عما
واجهته ثورة  26سبتمبر من عدوان ومحاولة اجهاضها من قبل النظام السعودي ذاته
رف ��ع رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ع��زي��ز ص��ال��ح ب��ن
حبتور برقية تهنئة إىل قائد ال�ث��ورة السيد عبدامللك ب��در الدين
ال�ح��ويث ورئ�ي��س املجلس السيايس األع��ىل فخامة املشري الركن
م�ه��دي امل�ش��اط بمناسبة اح�ت�ف��االت شعبنا ب��ال�ع�ي��د ال �  59ل�ث��ورة
 26سبتمرب.
وعرب رئيس ال��وزراء يف الربقية عن أطيب التهاين والتربيكات
باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس ال��وزراء لقائد الثورة ورئيس
وأعضاء املجلس السيايس األعىل وكافة جماهري الشعب اليمني
ب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�غ��ال�ي��ة ال �ت��ي ت�ه��ل ع��ىل وط�ن�ن��ا ل�ل�س�ن��ة
السابعة عىل التوايل وهو يواجه صلف وعدوان وحصار املعتدي
األمريي السعودي وعمالئه ومرتزقته ممن ّ
يدعون زورا وبهتانا

في حفل تخرج أكثر من  700طالب وطالبة من جامعة العلوم والتكنولوجيا

اجلنيد :تخرج دفعات جديدة من اجلامعات اجناز أكادميي يضاف إلى صمود وثبات شعبنا اليمني في وجه العدوان
متابعة :عبدالحميد الحجازي
اع�ت��رب ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء ل �ش��ؤون ال��رؤي��ة ال��وط�ن�ي��ة
محمود الجنيد ،تخرج كوكبة من الطالب والطالبات،
م��ن ال�ج��ام�ع��ات ال�ي�م�ن�ي��ة يف ظ��ل ال �ع ��دوان وال�ح�ص��ار،
انجازاً أكاديمياً يضاف إىل صمود وثبات شعبنا اليمني
يف وجه العدوان.
وخ ��الل ح�ف��ل ت�خ��رج  700ط��ال��ب وط��ال�ب��ة م��ن حملة
ال� �ب� �ك� ��ال� ��وري� ��وس يف م �خ �ت �ل ��ف ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات ال �ط �ب �ي ��ة
والهندسية واإلداري��ة واإلنسانية م��ن جامعة العلوم
والتكنولوجيا للعام الجامعي -2021 2020م ،والذي
ت��زام��ن م��ع االح�ت�ف��االت ب��أع�ي��اد ال �ث��ورة ال�ي�م�ن�ي��ة  ..أش��ار
الجنيد إىل امل��راح��ل ال�ت��ي م��رت بها ال�ب��الد قبل ث��ورة 21
س�ب�ت�م��رب م��ن ت ��ردي األوض ��اع االق�ت�ص��ادي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
واالج �ت �م ��اع �ي ��ة واالخ� �ت� ��الالت يف ال �ج ��وان ��ب ال�ع�س�ك��ري��ة
واألمنية.

جاسوسة في
فراش كاسترو

كيف سبب
كاسترو الصداع
لواشنطن

االنتماء لهذه الثورة والدفاع عنها.
وذكر رئيس الوزراء أن ما تواجهه ثورة  21سبتمرب منذ قرابة
س�ب��ع س �ن��وات ل�ي��س ب�ب�ع�ي��د ع�م��ا واج�ه�ت��ه ث ��ورة  26س�ب�ت�م��رب من
عدوان ومحاولة اجهاضها من قبل النظام السعودي ذاته الذي
لم ولن ي��روق له رؤي��ة أي مشروع وطني يف اليمن وعمد دوما
بصورة مباشرة وغري مباشرة لوأد أي فعل مؤثر للتخلص من
هيمنته ووصايته عىل الشعب اليمني.
وق��ال " نحتفل للعام السابع بهذه املناسبة يف ظل مشروع
وطني تحرري جديد يقوده الحبيب عبدامللك بدر الدين الحويث
ال� ��ذي ي �ع��رب دوم� ��ا ب�ن�ه�ج��ه ال �ح �ك �ي��م وص� ��دق ن ��واي ��اه ع ��ن اإلرادة
الوطنية الخالصة وجدية التوجه للسري بالوطن نحو استقالل

قراره وصون سيادته وكرامة أبنائه وصنع غده املستقر واملزدهر
بإذن الله ".
وأش ��اد رئ�ي��س ال ��وزراء بتضحيات ال��رع�ي��ل األول م��ن مناضي
ال�ث��ورة اليمنية األم م��ن ك��ل أرج��اء اليمن الكبري ال��ذي��ن جسدوا
بنضالهم الجامع أنصع املواقف الوطنية وعربوا عن إرادة وطنية
خالصة ووحدة الهدف والغاية .
وحيا استبسال وتضحيات الجيش واألمن واللجان الشعبية
واملتطوعني من أبناء القبائل األحرار الذين يسطرون بدمائهم
ال ��زك �ي ��ة ان �ت �ص ��ارات ال �ش �م ��وخ وال �ع ��زة وال �ك ��رام ��ة ع ��ىل امل�ع�ت��دي��ن
وم��رت��زق�ت�ه��م وي�ن�ت�ص��رون ل�ل��وط��ن وك ��ل أح� ��راره ال �ش��رف��اء ال��ذي��ن
ي �ن��اه �ض��ون ال �ع ��دوان ال �ب��اغ��ي وي �ق ��اوم ��ون ب �ص �م��وده��م وث�ب��ات�ه��م

م �ش��روع��ه ال �ت �خ��ري �ب��ي وال �ت ��دم ��ريي ب �ح��ق ال �ي �م��ن وب �ت ��واط ��ؤ م�خ� ٍ�ز
وم ��ذل م��ن ع�م��الئ��ه وم��رت��زق �ت��ه ال��ذي��ن ب��اع��وا وط�ن�ه��م وش�ع�ب�ه��م
ب�ث�م��ن ب �خ��س ..وه �ن��أ رئ �ي��س ال� ��وزراء ال �ق �ي��ادة ال �ث��وري��ة وامل�ج�ل��س
السيايس األعىل باالنتصارات األخرية التي أحرزها أبطال الوطن
يف البيضاء ومأرب.
وترحم الدكتور أب��ن حبتور عىل أرواح شهداء الوطن األب��رار
من الرعيل األول و من رجال الجيش واألمن واللجان الشعبية
واملتطوعني الذين استشهدوا يف سبيل وطنهم ولتحقيق غايات
وطنية وإنسانية ودينية سامية  ..سائال املوىل العي القدير أن
يعيد ه��ذه املناسبة ع��ىل وطننا وشعبنا وهما أك��ر ق��وة ومنعه
وينعمان باألمن واالستقرار والسالم املشرف.

وأشاد باالنجازات التي تحققت يف ظل ثورة  21من
س�ب�ت�م��رب ويف امل�ق��دم��ة ال�ح�ف��اظ ع��ىل م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
وإط� ��الق م �ش ��روع ال ��دول ��ة ال �ن �ه �ض��وي وال �ت �ن �م��وي ل�ب�ن��اء
الدولة اليمنية الحديثة تجسيداً للشعار الذي أطلقه
الرئيس الشهيد صالح الصماد " يد تحمي  ..يد تبني ".
وأعرب الجنيد عن تطلعه يف أن يكون للخرجني دور
يف ب�ن��اء ال��دول��ة اليمنية ال�ح��دي�ث��ة ..م�ش�ي��داً ب��ان�ت�ص��ارات
رجال الجيش واللجان الشعبية الذين يسطرون أروع
املالحم البطولية يف ميادين العزة والكرامة للدفاع عن
أمن واستقرار وسيادة الوطن.
من جانبه أكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي
حسني حازب أن تخرج  700طالب وطالبة من جامعة
واح� ��دة ،إض��اف��ة إىل م �خ��رج��ات  48ج��ام�ع��ة ح�ك��وم�ي��ة
وأه� �ل� �ي ��ة ،رس� ��ال� ��ة ل� �ل� �ع� ��دوان ،ب� �ق� ��درة ال �ي �م �ن �ي ��ني ع��ىل
الصمود والعطاء وقهر الصعاب وتحدي املستحيل.

في فعالية نظمها جهاز األمن واملخابرات مبناسبة العيد السابع لثورة  21سبتمبر

وزير اإلعالم  :العدوان لم يزد شعبنا إال إميان ًا وصالبة وصمود ًا

أق� �ي� �م ��ت يف اإلص � ��الح � �ي � ��ة امل � ��رك � ��زي � ��ة ل� �ج� �ه ��از األم � ��ن
وامل�خ��اب��رات فعالية خطابية بمناسبة العيد السابع
من ثورة  21سبتمرب املجيدة.
ويف ال �ف �ع ��ال �ي ��ة ،أش � � ��ار وزي � � ��ر اإلع � � ��الم ض �ي ��ف ال �ل ��ه
ال �ش��ام��ي ،إىل أن إح �ي��اء ه ��ذه امل�ن��اس�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة عىل
مستوى واسع يعرب عن روحية وإباء اإلنسان اليمني.
وأش� � ��ار وزي � ��ر اإلع � � ��الم ،إىل أن ال �س �ع ��ودي ��ة ذه �ب��ت
ل�ش��راء األس�ل�ح��ة م��ن ك��ل دول ال�ع��ال��م الس�ت�خ��دام�ه��ا
ضد الشعب اليمني فلم يزده ذلك إال إيمانا وصالبة
وق ��وة وص �م ��ودا ..الف �ت��اً إىل م��ا ت �ع��رض ل��ه ال�ي�م��ن من
م ��ؤام ��رة وت ��دم ��ري ل��الق �ت �ص��اد ون �ه��ب ل �ل ��روات وت��دم��ري
ل�ل�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة واس �ت �ه ��داف ل �ك��ل م �ق��وم��ات ال�ح�ي��اة
وم �ح��اص��رت��ه ب ��را وب �ح ��را وج ��وا وم �ن��ع وص ��ول ال �غ��ذاء
والدواء إليه.
وأش ��ار وزي ��ر اإلع ��الم ،إىل أن اإلص��الح �ي��ات محطة
إلصالح النفوس ومعرفة الواقع والحقيقة ..مؤكدا
أه�م�ي��ة االس�ت�ف��ادة م��ن ال��ربام��ج التأهيلية ال�ت��ي تقدم
ل �ل �ن ��زالء ..م ��ن ج��ان �ب��ه ه �ن��أ ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ج �ه ��از األم ��ن
وامل�خ��اب��رات ال�ل��واء دك�ت��ور ع�ب��دال�ق��ادر ال�ش��ام��ي ،قائد
ال �ث ��ورة ورئ �ي ��س وأع �ض ��اء امل �ج �ل��س ال �س �ي ��ايس األع ��ىل
ب�م�ن��اس�ب��ة ال �ع �ي��د ال �س��اب��ع ل �ث ��ورة 21س �ب �ت �م��رب ،وب ��ارك
االن� � �ت� � �ص � ��ارات ال �ع �ظ �ي �م ��ة ال � �ت� ��ي ت �ح �ق �ق ��ت ب �م �خ �ت �ل��ف
ال�ج�ب�ه��ات يف م��واج�ه��ة ال�ع��دوان ال�غ��اش��م ع��ىل اليمن
أرضا وإنساناً وثروات.
وأش� ��ار إىل أن ال �ث ��ورة ج ��اءت ل�ت�خ�ل�ي��ص ال�ي�م��ن م��ن
ال��وص��اي��ة ،ب�ع��د أن وض ��ع ال�ب�ل��د ت�ح��ت ال�ب�ن��د ال�س��اب��ع

مناشدة لرئيس
املنظومة العدلية
باإلنصاف

اللواء الشامي :قيادتنا الثورية احلكيمة جنحت
في احلفاظ على بنية الدولة ومؤسساتها
وأسندت مهمة تنفيذه للسفري األمريي يف صنعاء
الذي تحول حينها إىل حاكم فعي يف وقت شهدت
املحافظات الكثري من الجرائم اإلرهابية واالغتياالت
واألزمات املختلفة ملحاولة تقييد اليمن.
وأك ��د ال �ل ��واء ال �ش��ام��ي ،أن ق ��وى ال�ه�ي�م�ن��ة أوص�ل��ت
ال � ��وض � ��ع ال� �س� �ي� ��ايس وال� �ع� �س� �ك ��ري واالق � �ت � �ص � ��ادي يف
اليمن إىل االنهيار ،إال أن القيادة الثورية الحكيمة،
اس�ت�ط��اع��ت ال �ح �ف��اظ ع��ىل ب�ن�ي��ة ال ��دول ��ة وم��ؤس�س��ات�ه��ا
من خ��الل سلمية الثورة وع��دم املساس بمؤسسات
الدولة وإفشال مخطط تقسيم الوطن.
وتطرق إىل جهود قيادة الثورة ،يف تطبيع األوضاع
وال� �ح� �ف ��اظ ع� ��ىل ت �م ��اس ��ك ال �ج �ب �ه ��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة ورف� ��د
الجبهات وما تال ذلك من نجاحات وانتصارات عىل
كافة املستويات العسكرية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية.
فيما أكدت كلمة النزالء ،أن ثورة  21سبتمرب حدث
وت �ح��ول ت��اري�خ��ي ،أح ��دث ت�غ�ي��ريات ج��ذري��ة يف ال�ب�ن��ى
امل��ؤس �س �ي��ة يف امل �ج �ت �م��ع إىل ن �م��ط ج ��دي ��د ي �ت ��واف ��ق م��ع
مبادئ وقيم وأهداف الثورة املباركة ..مشرية إىل أن
ثورة  21سبتمرب جاءت بعد أن تحمل الشعب أكر

ت �ق��دم اىل ال�ص�ح�ي�ف��ة األخ م�ن�ص��ور ع�ب��دال�ل��ه أب ��و عي
وإخ��وان��ه بمناشدة إىل رئيس املنظومة العدلية عضو
املجلس السيايس األعىل محمد عي الحويث النصافهم
م ��ن امل �ع �ت ��دي ��ن وم � ��ن ق ��ام ��وا ب ��ال �ب �س ��ط واالع � �ت � ��داء ع��ىل
أرضيتهم البالغة ث�م��ان ل��ن والكائنة يف ح��ي املحاريق
ب �م �ن �ط �ق��ة م �س �ي ��ك -أم� ��ان� ��ة ال �ع ��اص �م ��ة ص �ن �ع ��اء وال �ت ��ي
اش��رتوه��ا قبل أك��ر م��ن  43ع��ام��اً ومسجلة يف السجل
العقاري والتي تم تسويرها وأخذ التزام من الجريان
بعدم فتح ط��رق أو نوافذ ألرضيتهم وخ��الل كل هذه

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

مما تحتمل طاقته سياسيا واقتصاديا وجاءت الثورة
لتحطم تلك القيود والسالسل.
وأكدت أن من أبرز أهداف ثورة  21سبتمرب ،التحرر
م��ن ال��وص��اي��ة ال �خ��ارج �ي��ة ،وم ��ا ك ��ان ي�ع��د ل�ل�ي�م��ن م��ن
مخطط كاريث يهدف إىل تقسيم الجغرافية اليمنية
وإدخ� ��ال� ��ه يف دوام � ��ة ال �ن ��زاع ��ات م �ت �ع ��ددة ال �ع �ن��اوي��ن
ل�ي�ظ��ل ت�ح��ت ال��وص��اي��ة م��ن خ ��الل م��ا ي�س�م��ى م�ش��روع
األق��ال �ي��م ،ب��اإلض��اف��ة إىل م��ؤام��رة ت��دم��ري ال�ج�ي��ش من
خالل هيكلته وتصفية كوادره وانتشار اإلرهابيني من
القاعدة وداعش.
تخللت الفعالية التي حضرها عدد من وكالء جهاز
األم� ��ن وامل �خ ��اب ��رات وق� �ي ��ادات امل ��ؤس �س ��ات وال��وس��ائ��ل
اإلع��الم�ي��ة ،ق�ص��ائ��د وف�ق��رات ف�ل�ك�ل��وري��ة ق��دم�ه��ا ن��زالء
اإلصالحية ،عربت عن أهمية االحتفاء بهذه املناسبة
وما حققته من إنجازات.
وع�ق��ب ال�ف�ع��ال�ي��ة اط�ل��ع وزي��ر اإلع ��الم ون��ائ��ب رئيس
ج �ه��از األم ��ن وامل �خ ��اب ��رات وال �ق �ي ��ادات اإلع��الم �ي��ة ع��ىل
أق �س ��ام اإلص��الح �ي��ة وال �خ ��دم ��ات ال �ت��ي ت �ق��دم ل�ل�ن��زالء
وف��ق أف�ض��ل امل�ع��اي��ري ..مشيدين بمستوى الخدمات
املقدمة للنزالء يف اإلصالحية.

امل��دة ل��م يحصل ان اع�ت��دى أح��د ع��ىل أرض�ي�ت�ه��م ،حتى
قبل خمس سنوات حيث تم االعتداء والبسط عليها
حسب قولهم.
وي�ن��اش��د ال�ش��ايك وإخ��وان��ه رئ�ي��س امل�ن�ظ��وم��ة ال�ع��دل�ي��ة
إن�ص��اف�ه��م وارج ��اع ال�ح�ق��وق ألص�ح��اب�ه��ا وض�ب��ط الجناة
وإزال� � ��ة االس �ت �ح ��داث ��ات آم �ل ��ني يف االن� �ص ��اف وال �ع ��دال ��ة
يف ع �ه ��د ث � ��ورة 21س �ب �ت �م ��رب وامل� �س ��رية ال �ق ��رآن �ي ��ة ك��ون �ه��م
مستضعفني وما قامت الثورة اال لنصرة املستضعفني
وردع الظاملني واملستكربين.
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ويف ال �ح �ف ��ل ال � ��ذي ح �ض ��ره وزي � ��ر ال �ث �ق ��اف ��ة ع �ب��دال �ل��ه
الكبيس ووكيل وزارة التعليم العايل الدكتور صادق
الشراجي ،أكد رئيس الجامعة الدكتور عادل املتوكل،
أن ت�خ��رج ه��ذه ال�ك��وك�ب��ة ي�ت��زام��ن م��ع االح�ت�ف��ال بالعيد
ال �س ��اب ��ع ل �ث ��ورة  21س �ب �ت �م��رب ،ث� ��ورة ال �ح ��ري ��ة وال �ك ��رام ��ة
واالستقالل.
ولفت الدكتور املتوكل إىل حرص الجامعة عىل تبني
أح ��دث امل�ن��اه��ج واخ�ت�ي��ار أف�ض��ل ال �ك �ف��اءات ال�ت��دري�س�ي��ة
وت��وف��ري ال�ب�ي�ئ��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وت �ط��وي��ر وت �ح��دي��ث ال��ربام��ج
وامل �ن ��اه ��ج  ..م �س �ت �ع��رض��اً ال �خ �ط ��وات واالن� �ج� ��ازات ال�ت��ي
ح�ق�ق�ت�ه��ا ال�ج��ام�ع��ة يف امل �ج��االت ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة
والبحثية..تخلل الحفل أداء القسم الطبي لخريجي
ك �ل �ي��ة ال �ط ��ب وال �ع �ل ��وم ال �ص �ح �ي ��ة ،ول ��وح ��ة ف �ن �ي��ة م��ن
الفلكلور الشعبي ،ت��اله��ا تكريم خريجي املاجستري،
وأوائل الخريجني بشهادات تقديرية وجوائز عينية.

إع ـ ــالن باحلضور
تعلن محكمة املنطقة العسكرية املركزية للمتهمني يف القضية
الجزائية رقم  - 24لعام 1442ه بوقائع االنضمام وتسهيل
دخول العدو اىل اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات
ووقائع أخرى وان عىل املتهمني املذكورين تالياً الحضور يف
املوعد املحدد مالم سوف تسري املحكمة يف إجراءات نظر
القضية باعتبارهم فارين من وجه العدالة وهم-:
 - 1لواء -أحمد صالح يحيي أبو حاتم
- 2عميدركن  -حيدر أحمد حسن محفل
3عميدركن  -خالد حسني عيل اليميني- 4عميدركن  -محمد عيل أحمد العمري
- 5عميدركن-محسن محمد مبارك الحرميل
- 6عميدركن-محمد أحمد صالح الحاضري
- 7عميدركن -موفق محمد عبدالله منصر
- 8عميد -أحمد حميد محسن مرح
- 9عميد  -جمال غالب أحمد الشمريي
- 10عميد -خالد عبدالله عيل النيس
- 11عميد -صادق عبدالله املخاليف
 - 12عميد -صالح أحمد لقصم الحاريث
 - 13عميد -محمد هادي ضبعة العمليس
- 14عميد  -ياسر حسن عيل العابد
- 15عميد  -يحيي عيل سعيد حنشل
- 16عميد  -طه شمسان أحمد املعمري
- 17عميد  -محسن محمد حسني الداعري
- 18عميد  -محمد سالم عبدالله الخوالين
- 19عميد  -محمد صالح عبدالرب الغنيمي
- 20عميد -صالح يحيي ناصر القطيبي
- 21عميد  -عبدالله عبدالرحيم غيالن
- 22عميد  -عيل سالم بن عوض الحاريث
- 23عميد  -محمد حربان مانع الوادعي
- 24عميد  -محمد عبدالله محمد وهان
- 25عقيد  -محمد عزي الدروبي
- 26عقيد  -نبيل محمود مفتاح إسكندر
- 27عقيد  -حسن فتيني فضل
- 28عقيد  -محمد سلمان مجاهد
- 29عقيد  -مجاهد قائد حزام الغلييس
- 30عقيد  -مساعد عزام الحاريث

26sept26@gmail.com
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اهداف الثورة اليمنية

-1التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري
ع�ادل وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني
الطبقات
 -2بناء جيش وطين قوي لحماية البالد
وحراسة الثورة وماكسبها
 -3رف�ع مس�توى الش�عب اقتصادي�ًا
واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا
 -4انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين

عادل مستمد انظمته من روح االسالم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ
التعايش السلمي بني األمم.

www.26september.net

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي )Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.

اسبوعية
سياسية  .عامة

ّوجه خطابا إلى الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 59لثورة  26سبتمبر :

الرئيس املشاط  :نرفض رفضا قاطعا كل ضغط وكل تضليل وكل إجراء يهدف إلى االنتقاص من حق الشعب اليمني
مستعدون لوقف كل أشكال عملياتنا الدفاعية فور توقف كل أشكال العدوان

وما هي عليه اليوم من إرادة وقدرة عى ضبط وتصويب املسارات مثلما أن
ً
فضال فيما تعيده اليوم من اعتبار لألهداف العلنية يف السادس
لألخرة
وال�ع�ش��ري��ن م��ن سبتمرب وغ��ره��ا م��ن م��واق��ف شعبنا ال�ي�م�ن��ي ال�ع��زي��ز التي
تعرّضت لالخرتاقات املبكرة وهكذا ينبغي أن نتعامل مع تاريخنا املجيد
وأن ننظر إليه دائما وأب��دا كمستودع لتجارب ونضاالت اجرتحها شعبنا
ال��واح��د يف ال�ق��دي��م وال�ح��دي��ث (م�ن��ذ ف�ج��ر ال�ت��اري��خ اليمني وم ��رورا ب�م��ا قبل
وب �ع��د س�ب�ت�م��رب األم� ��س وس�ب�ت�م��رب ال �ي ��وم) وب �ه ��ذا ف �ق��ط ت �ت��واص��ل ال�ج�س��ور
وتتالقح التجارب وتصحح بعضها بعضا وبهذا فقط ترتاكم لدى األجيال
القدرة عى مواصلة املشوار بأقل قدر من الخطأ وأكرب قدر من الصواب
ف��ال ح��اض��ر ب ��دون م��اض وال م�س�ت�ق�ب��ل م��ن دون ح��اض��ر ويف ك��ل م��رح�ل��ة ال
ش��ك خ�ط��أ وص ��واب ع��ى أن أس ��وأ األخ �ط��اء وأك��رثه��ا ه��دم��اَ وظ��الم�ي��ة عى
اإلطالق هو رهن القرار والتبعية للخارج مثلما أن أعظم الصواب وأنفعه
للبالد والعباد هو حرية واستقالل ال�ق��رار الوطني وه��ذا باختصار شديد
ه��و ال ��درس ال�ك�ب��ر ال ��ذي ي�ج��ب ت��رس�ي�خ��ه يف ن�ف��وس�ن��ا وت��وري�ث��ه ألج�ي��ال�ن��ا يك
نضمن ال�ع�ب��ور إىل يمن ع��زي��ز ي��زده��ر فيه معنى ال�ح�ي��اة الكريمة وتختفي
منه معاناتنا وهواننا ع��ى العاملني وتلك غاية نبيلة تستحق وال ري��ب أن
ندفع من أجلها ما ندفعه اليوم من ثمن كبر وباهظ.

وجــه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس
ّ
المجلس السياسي األعلى مساء أمس االول خطابا إلى أبناء
الشعب اليمني بمناسبة العيد الـ  59لثورة الـ  26من
سبتمبر الخالدة فيما يلي نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب ال�ع��امل��ني وال�ص��الة وال�س��الم ع��ى رس��ول��ه األم��ني وع��ى آله
الطيبني وصحابته املنتجبني وبعد..
أيها اإلخوة واألخوات
إن احتفاءنا وتعاطينا مع هذا اليوم من تاريخنا اليمني الكبر يجب أن
يكون مختلفا تماما عن كل األنماط التي دأب عليها النظام البائد والتي مع
األسف الشديد أحالت مثل هذه الذكرى إىل مناسبات موسمية للتضليل
وح�ف��الت ال�ش�ت��ائ��م وت�ص��دي��ر الضجيج ال��ذي ال يسمن وال يغني م��ن ج��وع
والعكوف فقط عى تضخيم الذات الفارغة وكأنه قد خرق األرض أو بلغ
الجبال طوال.
يجب أن ننفذ دائما وأب��دا إىل ما تحت السطح لننتزع ما يحتاجه هذا
الوطن الجريح من معالجات تساعده يف التصحيح والبناء.
ل �ق��د م� � ّر ع ��ى ه ��ذه ال �ث ��ورة ق ��راب ��ة ال �س �ت��ني ع ��ام ��اً غ ��ر أن �ن ��ا ويف ك ��ل ذك ��رى
ومناسبة ل��م ن�ح��اول ي��وم��ا أن ن�س��أل مل��اذا بقيت بلد ال�س��ادس والعشرين
من سبتمرب تراوح مكانها ضمن قوائم الدول والبلدان األكرث فقرا وفسادا؟
ويف املقابل لم نسأل أيضا :ملاذا رأينا البلدان األخرى تتقدم إىل األفضل؟
ملاذا وجدنا الصني مثال تنهض كمارد عمالق وتتحول من بلد كان الناس
فيها يضطرون أحيانا ألكل لحوم امل��وىت  -لشدة فقرها وجوعها وعوزها
 إىل بلد ه��ي ال�ي��وم ال�ق��وة االق�ت�ص��ادي��ة األوىل وامل��رش�ح��ة غ��دا إلح��راز املركزاألول عامليا يف جميع املجاالت وكل ذلك يف أقل من أربعني عاما فقط ولم
نسأل أيضا :مل��اذا وكيف تحولت بلد مثل ماليزيا ويف ظرف عشرين عاما
فقط م��ن بلد ك��ان��ت تسمى ذات ي��وم بلد امل��الري��ا إىل بلد ي�ش��ار إليها اليوم
كواحدة من كبار النمور اآلسيوية؟
إن األج��وب��ة الصحيحة ع��ى مثل ه��ذه األس�ئ�ل��ة تكمن يف حقيقة واح��دة
مفادها أن هذه البلدان اعتزت بنفسها وتمسكت بقرارها وامتلكت أنظمة
ً
رجاال ال يبيعون أوطانهم عى الرصيف
تقدس أوطانها وشعوبها وقادة
وال يحولون بلدانهم إىل حدائق خلفية ألحد ولم يرهنوا قرارهم الوطني
لقاء ثمن بخس ول��م يغرقوا يف وح��ل الفساد ونهب امل�ق��درات وتحويلها
إىل م��دن سكنية وش��رك��ات وأرص ��دة بنكية يف ال �خ��ارج ول��م ي�ص�ف�ق��وا يوما
ل�ح�ص��ار ب�ل��ده��م وق�ص��ف ش�ع�ب�ه��م واح �ت��الل أرض�ه��م ك�م��ا ه��و ح��ال امل��رت��زق��ة
اليمنيني اليوم.
ن�ع��م ل�ق��د س�ب��ق ال �س ��ادس وال �ع �ش��رون م��ن س�ب�ت�م��رب ظ��روف��ا وإره ��اص ��ات
وعوامل أعلنت عى أساسها األهداف الرامية إىل تحقيق التغير والتطوير
وكان يمكننا وفق اآلمال والتوجّ هات الخرة أن نرى يمناً عزيزاً وقوياً مثله
مثل أي بلد آخر لو لم يتعرّض هذا اليوم التاريخي -مع األسف -لطعنات
غادرة من ِقبل أبناء غر بررة أهدروا قرار البالد واستقاللها وما دروا أنهم

َ
هدما
{ أسوأ األخطاء وأكثرها
وظ��ام �ي��ة ع �ل��ى اإلط� ��اق هو
ره��ن ال�ق��رار والتبعية للخارج

{ ال �ط��ري��ق إل ��ى ب �ن��اء ال �ب �ل��دان ي �ب��دأ دائ �م ��ا وأب ��دا
ب ��ام� �ت ��اك ال � �ق � ��رار احل � ��ر وامل �س �ت �ق ��ل وب ��ام �ت ��اك
ال �ش �ج ��اع ��ة ال �ك ��اف �ي ��ة ل �ل �م ��راج �ع ��ة وال �ت �ص �ح �ي��ح

بذلك أهدروا كل فرص البناء عى مدى كل هذا العمر الطويل.
أيها الشعب اليمني العظيم
إن دروس تاريخ النضاالت اإلنسانية تقول لنا اليوم وبكل وض��وح بأن
ال�ط��ري��ق إىل ب�ن��اء ال�ب�ل��دان ي�ب��دأ دائ�م��ا وأب��دا ب��ام�ت��الك ال�ق��رار ال�ح��ر واملستقل
وبامتالك الشجاعة الكافية للمراجعة والتصحيح ويف ذلك وحده املبدأ

ال��ذي يمكننا من خالله أن نعيد االعتبار لكل نضاالت شعبنا عرب جميع
محطاته التاريخية.
وهنا فقط يصبح التاريخ ملهما كله ومفيدا كله بحلوه ومره وبنجاحاته
وإخفاقاته ولذلك يمكننا اليوم أن نقول بأن لكل تلك األخطاء التي اكتنفت
تجربة السادس والعشرين من سبتمرب الفضل الكبر يف رفد ثورة الحادي
والعشرين من سبتمرب املجيد بحاجتها من الوعي واستيعاب ال��دروس

أيها اإلخوة واألخوات
وب�ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة أج��د ال�ف��رص��ة س��ان�ح��ة أي�ض��ا لتجديد التهاين
والتربيكات باالنتصارات اإلضافية الكبرة التي تزهو بها معركتنا التحررية
ب��ال�ت��زام��ن م��ع اب�ت�ه��اج��ات شعبنا ب��أع�ي��اده السبتمربية ال�خ��ال��دة ك�م��ا أج��دد
ال� ��دع� ��وة ل �ك ��ل امل �ن �ح ��رف ��ني ع ��ن ط ��ري ��ق ال �ح ��ري ��ة واالس� �ت� �ق ��الل إىل م��راج �ع��ة
حساباتهم وال�ع��ودة إىل ج��ادة ال�ص��واب وإدراك أنهم بتبعيتهم للخارج
املعتدي عى بلدنا وع��ى شعبنا املظلوم إنما يخسرون دنياهم وأخراهم
وكينونة وجودهم وأن الفالح كل الفالح والخر كل الخر يف االنحياز إىل
بلدهم وشعبهم .ونؤكد بأن صدورنا مفتوحة وواسعة بسعة هذا الوطن
الذي يتسع للجميع وليس لنا من شروط سوى اإليمان بحرية واستقالل
هذا البلد والعمل من أجل تحرير أرضه وعزة ورفعة شعبه املجاهد.
ون�ج��دد أي�ض��ا ال�ت��أك�ي��د ع��ى موقفنا ال�ث��اب��ت وال��راس��خ يف م��واص�ل��ة ال��دف��اع
عن بلدنا وشعبنا .ويف هذا السياق نرفض رفضا قاطعا كل ضغط وكل
تضليل وكل إجراء يهدف إىل االنتقاص من حق الشعب اليمني يف الدفاع
ع��ن نفسه وع��ن حريته واس�ت�ق��الل��ه م��ؤك��دي��ن يف نفس ال��وق��ت استعدادنا
التام واملستمر لوقف كل أشكال عملياتنا الدفاعية فور توقف كل أشكال
العدوان وترحيبنا الدائم بأي جهود مخلصة وصادقة وضامنة لتحقيق
السالم ورف��ع الحصار وإن�ه��اء ال�ع��دوان واالح�ت��الل وتعالج آث��ار وتداعيات
الحرب وتحفظ لبلدنا سيادته واستقالله ومصالحه املشروعة باعتبار كل
ذلك حقوقا طبيعية وقانونية وإنسانية لشعبنا اليمني الصامد والصابر
وع��ى أس��اس أي�ض��ا م��ن ال�ت��زام�ن��ا األك�ي��د ب�ض�م��ان معالجة م�خ��اوف ال�ج��وار
وضمان مصالحه املشروعة مع بلدنا.
(تحيا الجمهورية اليمنية  -الخلود للشهداء  -الشفاء للجرحى  -الحرية
لألسرى ..والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته).

رفعا برقية بمناسبة العيد التاسع والخمسني لثورة ال� 26من سبتمرب الخالدة

وزير الدفاع ورئيس األركان :سنتحدى الصعاب مهما عظمت حتى يتحقق الوعد وينتصر اليمن

رفع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي
ورئ �ي ��س ه�ي�ئ��ة األرك � ��ان ال �ع��ام��ة ال �ل ��واء ال ��رك ��ن م�ح�م��د
ع�ب��دال�ك��ري��م ال�غ�م��اري ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة اىل ق��ائ��د ال �ث��ورة -
ق ��ائ ��د امل �س ��رة ال �ق ��رآن �ي ��ة ال �س �ي��د ع �ب��دامل �ل��ك ب ��در ال��دي��ن
الحويث واىل رئيس املجلس السيايس األعىل  -القائد
األع��ىل ل�ل�ق��وات املسلحة امل�ش��ر ال��رك��ن م�ه��دي امل�ش��اط
واىل أع � �ض� ��اء امل �ج �ل ��س ال �س �ي ��ايس األع� � ��ىل ب �م �ن��اس �ب��ة
ب��ال�ع�ي��د ال�ت��اس��ع وال�خ�م�س��ن ل�ث��ورة ال � 26م��ن سبتمرب
الخالدة فيما ييل نصها -:

السيد عبدامللك بدر الدين الحويث – قائد الثورة
األخ /امل �ش��ر ال ��رك ��ن /م �ه��دي امل �ش��اط  -رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس
األعى القائد األعى للقوات املسلحة.
اإلخوة أعضاء املجلس السيايس األعى..
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
عى وقع االنتصارات املباركة التي يحرزها أبناؤكم وإخوانكم من
م�ج��اه��دي امل��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف ك��ل امل�ي��ادي��ن
والجبهات ن��زداد ش��رف��اً وس�ع��ادة أن ن��رف��ع لسيادتكم ب��اس��م قيادة
وزارة ال ��دف ��اع ورئ ��اس ��ة ه�ي�ئ��ة األرك � ��ان ال �ع��ام��ة وج�م�ي��ع امل��راب �ط��ني يف
ج�ب�ه��ات ال�ع��زة وال�ش��رف م��ن م�ج��اه��دي ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية
ال �ش ��رف ��اء األوف �ي ��اء أس �م��ى وأص � ��دق ال �ت �ه��اين وال �ت��ربي �ك��ات ب�م�ن��اس�ب��ة
اح�ت�ف��ال شعبنا اليمني العظيم بالعيد ال�ت��اس��ع والخمسني لثورة
ال� �� 62م��ن س�ب�ت�م��رب امل �ج �ي��دة ه ��ذه ال �ث ��ورة امل �ب��ارك��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ب�م�ث��اب��ة
ن �م ��وذج ��اً ن �ه �ض��وي��اً ف ��ري ��داً ي �م ��زج ب ��ني األص ��ال ��ة ال �ت �ل �ي��دة وامل �ع ��اص ��رة
الرشيدة ومثلت نقلة نوعية يف تاريخ اليمن الحديث وحافزاً لكل
ال �ث ��ورات ال�ت��ي ت�ل�ت�ه��ا يف ش�م��ال ال��وط��ن وج�ن��وب��ه ل ��وال أن ت��آم��ر عليها

املتآمرون وأحبط تحقيق أهدافها أصحاب النفوس الضعيفة التي
ارتهنت أنفسهم للخارج ولألسف الشديد أنها ما زالت مرتهنة إىل
ه��ذه اللحظة وم��ا يجعل ه��ذه املناسبة أك��رث بهجة أنها تتزامن مع
احتفاالت شعبنا بالذكرى السابعة لثورة ال� 12من سبتمرب الخالدة
ه��ذه ال�ث��ورة ال�ت��ي ج��اءت ملبية ل�ط�م��وح��ات وإرادة ال�ش�ع��ب اليمني
وهويته االيمانية اليمانية التي ال تقبل الذل أو االرتهان مهما كانت
التضحيات التي يقدمها وما زالت هذه الثورة مستمرة حتى تحقيق
كافة األه��داف السبتمربية وبهذه املناسبة الوطنية الخالدة نسأل
الله تعاىل أن يعيدها عليكم وأنتم تنعمون بوافر الصحة والعافية
بما يمكنكم من تنفيذ مهامكم ومسؤولياتكم الوطنية الجسيمة
بكل حكمة وسداد وأن يعيدها عى شعبنا اليمني الصابر املحتسب
وه��و يف أم��ن وأم ��ان وم�ح�ب��ة وس ��الم ت�ح��ت ق�ي��ادت�ك��م ال�ح�ك�ي�م��ة ال�ت��ي
كان من قدر الله تعاىل وحكمته أن تتحملوا املسؤولية وبلدنا يمر
بمنعطفات وأح��داث صعبة للغاية ع��ى رأس�ه��ا ال�ع��دوان الغاشم
ال � ��ذي ي �ش �ن��ه ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دان ال �س �ع ��ودي االم � � ��ارايت األم ��ري ��ي ع��ى
وط�ن�ن��ا وش�ع�ب�ن��ا م�ن��ذ س�ب�ع��ة أع ��وام ف�ع��ربت��م بسفينة ال��وط��ن بخطى
ال��واث��ق ب�ع��ون ال�ل��ه وت��أي�ي��ده اآلخ ��ذ ب��األس�ب��اب ح�ت��ى ي�ح�ق��ق ال�ل��ه أم��راً
كان مفعوال.
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث – قائد الثورة
األخ /امل �ش��ر ال ��رك ��ن /م �ه��دي امل �ش��اط  -رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس
األعى القائد األعى للقوات املسلحة.
اإلخوة أعضاء املجلس السيايس األعى..
م��ن ي�ت��اب��ع األح ��داث ي ��درك م ��دى اس�ت�ه�ت��ار ق ��وى ال�ش��ر ب��ال�ش�ع��وب
واألنظمة التي خنعت لها ولعل ما ج��رى يف أفغانستان هو درس
وع � ��ربة مل ��ن ي �ت �ع��ظ ب� ��أن امل �ح �ت �ل��ني ه ��م أول م ��ن ي �ب �ي �ع��ون م��رت��زق �ت �ه��م

م��ن م ��ارب إىل ال�ب�ي�ض��اء ..اىل م �ك��راس اىل ب�ي�ح��ان اك�ت�س��اح م�ت��واص��ل وازاح ��ة
لقوى االرتهان ..مجاميع االرتباط الصهيوين عرب الوكالء يف الرياض وأبوظبي
وامل �ن��ام��ة ..ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة وض �ع��وا م�ع��ادل��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة يف امل�ف�ه��وم
العسكري ..ويف املفهوم الجيوسرتاتيجي فتحت ضرباتهم املزلزلة واملرعبة
تتهاوى حسابات عبدة الصهاينة وتتالىش حسابات البيت الصهيوين يف تل
أبيب ..وباملجمل ان كل تبة تسقط يف أيدي رجال الجيش واللجان وكل جبل
يسيطر ع�ل�ي��ه ..وك��ل منطقة ت�ن��دح��ر منها مليشيات م��ا تسمى ال�ش��رع�ي��ة هو
إنجاز شعبي عظيم تدق فيه مسمارا جديدا يف نعش تحالف الشر والطغيان
وأدوات العدوان.
ولقد أصيبت القيادة املتآمرة العدوانية والدائرة يف فلك املعتدين الصهاينة
بخيبة كبرة ،ألنها توصلت اىل مؤكدات تقول ان امام هذه القوى الطغيانية
واالرتهانية محددات زمنية لتوايل االنهيارات املتتالية التي حتماً ستفيض اىل
االنهيار الكبر الذي بدأت مالمحه تتضح بعد ان اقرتب االبطال املجاهدون
م��ن اس ��وار م��دي�ن��ة م ��ارب وب�ع��د ان ح�ق�ق��وا ذل��ك االك�ت�س��اح ال��واس��ع ملحافظة
ال�ب�ي�ض��اء وع��دد م��ن م��دي��ري��ات م�ح��اف�ظ��ة ش�ب��وة ..وازاح ��ة م�ل�ي�ش�ي��ات االن�ت�ق��ايل
باتجاه الداخل اليافعي والداخل الصبيحي.
يف الوقت الذي بدأت جبهة الساحل الغربي تعيش انهيارا واضحا يف القدرات
ويف امل�ع�ن��وي��ات ويف م��وج��ة االرت�ب��اط��ات واالض�ط��راب��ات العسكرية ال�ت��ي طغت
ع��ى س�ط��ح االح ��داث وب��دأ ال�ع��د ال�ت�ن��ازيل ل�ل�ت�ه��اوي املنتظر بجبهات ال�ع��دوان
وامل��رت��زق��ة ،ف�ف��ي ل��ودر ظ�ل��ت وح��دات املليشيا تنتظر ال�ه��روب واالن��دح��ار ربما
عرب البحر أو ربما قد تذهب اىل حضرموت واملهرة بحراً ..وكل هروب لتلك
املليشيات يعني ان بساط الصهيونية امللعونة تتعرض لالنكماش واالنحسار
وكل انكسار وانكماش يؤكد ان املوارد السعودية واالماراتية تستنزف وتذهب

وعمالءهم ولكن البعض من املرتهنني
م��ا زال� ��وا ي �غ ��ردون خ ��ارج ال �س��رب دون إدراك ك��ام��ل مل��ا ي �ج��ري ع��ى
األرض م ��ن أح � ��داث وم �ت �غ ��رات ي�ن�ط�ب��ق ف�ي�ه��م ق ��ول ال �ل��ه ت �ع��اىل يف
الض َ
كتابه العزيز القائلُ :
ان يف َّ
(ق ْل مَ ن َك َ
الل ِة َف ْليَمْ ُد ْد َل ُه ال َرّحْ مَ ُن
سيَعْ َلمُ َ
ُوع ُد َ
الس َ
مَ داًّ َح َّتى إِ َذا رَأَوْا مَ ا ي َ
ون إِ َّما العَ ِ َذ َ
اع َة َف َ
ون
اب وَإِ َّما َّ
ض ��عَ � ُ
مَ � ْ�ن ُه � َو َش � ٌّر َّم� َ�ك��ان��اً وَأَ ْ
�ف ُج �ن ��داً) ..ول�ع��ل ال�خ�ط��وات ال�ت��ي ي�ق��دم
عليها تحالف ال�ع��دوان السعودي اإلم��ارايت األم��ري��ي الربيطاين يف
املحافظات املحتلة هي رسالة واضحة بأن هناك مؤشرات لخطوات
استعمارية جديدة يسعون إىل تنفيذها عى حساب بلدنا وشعبنا
وم ��ا ت�س�ل�ي��م م �ح��اف �ظ��ة امل �ه ��رة م ��ن ق �ب��ل امل �ح �ت��ل ال �س �ع ��ودي ل �ق��وات
ب��ري �ط��ان �ي��ة ون � ��زول ق� ��وات أم��ري �ك �ي��ة ب��ري �ط��ان �ي��ة يف ب �ع��ض امل �ح��اف �ظ��ات
املحتلة والعمل عى بناء قواعد عسكرية يف الجزر اليمنية الواقعة

تحت سيطرة املرتزقة ومحاولة تجميع عناصر اإلره��اب اىل
بعض املحافظات وال��رف��ع م��ن وت��رة ال�خ��روق��ات يف الساحل
الغربي تحت مرأى ومسمع األمم املتحدة وإشاعة الفوىض
يف املحافظات الجنوبية إال مؤشر بأن العدو ما زال يسر يف
غيه و غبائه ..وهنا نقول لتحالف ال�ع��دوان وم��ن يساندهم
�زال وم��وج �ع��اً
م ��ن ال �ق ��وى االم ��ربي ��ال �ي ��ة ب ��أن ال� ��رد س �ي �ك��ون م ��زل � ً
ورادع ��اً ل�ه��م ول�ع��ل م��ا ج��اء ع��ى ل�س��ان س�ي��ادت�ك��م ه��ي رس��ال��ة
ج�ل�ي��ة وواض �ح ��ة ل ��و ك ��ان ��وا ي �ع �ق �ل��ون ب��أن �ن��ا س �ن �ح��رر ك ��ل ب�ل��دن��ا
وس�ن�س�ت�ع�ي��د ك��ل امل�ح��اف�ظ��ات ال�ت��ي اح�ت�ل�ه��ا ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان
ً
وسنضمن لبلدنا أن يكون حراً
مستقال ال يخضع ألي احتالل
أو وصاية وسنواصل مشوارنا يف التصدي للعدوان عى بلدنا
ويف ن �ص��رة أم�ت�ن��ا يف ق�ض��اي��اه��ا ال �ك��ربى وس �ي �ك��ون ش�ع�ب�ن��ا ح��راً
كريماً عزيزاً رغم أنف املعتدين وعمالئهم وواقع امليدان يبشر
بالخر وواقع املرتزقة واألعداء يف شمال الوطن وجنوبه ينذر
بأنهم يف زوال وتساقط ميليشياتهم يف جنوب الوطن وأوكار
ع�ن��اص��ره��م اإلره��اب�ي��ة ال��ذي��ن اس�ت�ن�ج��دوا ب�ه��م يف م��دي��ري��ة ال�ص��وم�ع��ة
يف م�ح��اف�ظ��ة ال �ب �ي �ض��اء وف ��راره ��م اىل ج�ب�ه��ة م ��ارب ي�ج�ع��ل أب �ن��اءك��م
م��ن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية أك��رث حماسا واس�ت�ع��داداً
وج��اه��زي��ة إلح��راز النصر األك��رب للقضاء ع��ى تلك العناصر وتحرير
مدينة م��ارب م��ن شرهم واع��ادت�ه��ا اىل حضن ال��وط��ن وك��ل ش��رب من
َ َ َ َّ
يز).
أرضنا الغالية (وَمَ ا ذ ِلك َعى الل ِه ِبعَ ِز ٍ
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث – قائد الثورة
األخ /امل �ش��ر ال ��رك ��ن /م �ه��دي امل �ش��اط  -رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس
األعى القائد األعى للقوات املسلحة.
اإلخوة أعضاء املجلس السيايس األعى..

بعد أن تضاعفت انكساراتها املتعددة:

مرة أخرى نهنئكم بهذه املناسبة الوطنية الغالية معاهدين لكم
وكل العظماء املجاهدين الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم
الزكية من أجل تحقيق األفضل لهذا الوطن الغايل أننا بإذن الله
تعاىل عى دربهم سائرون حتى يتحقق النصر املبني أو أن نلقى الله
شهداء كما سبقنا اليها زمالء السالح وشرفاء الوطن مؤكدين لكم
ولكل أبناء شعبنا اليمني العظيم بأن أبناءكم من مجاهدي الجيش
واللجان الشعبية يف أعى مستوى من الجاهزية واليقظة الدائمة
وم�ع�ن��وي��ات�ه��م ت�ع��ان��ق ال�س�م��اء واث �ق��ني ب�ن�ص��ر ال�ل��ه وت��أي�ي��ده ش��اك��ري��ن
ل�ك��م ال��دع��م وال��رع��اي��ة ال��دائ�م��ة ل�ه��ذه امل��ؤس�س��ة ال�ب�ط�ل��ة ومنتسبيها
األشاوس بما يسهم يف تطوير قدراتها وبنائها البناء النوعي القادر
عى مواكبة التطورات يف الجانب العسكري يف مختلف التخصصات
وأننا ومن منطلق املسؤولية والواجب الديني والوطني والعسكري
ط ��وع ت��وج�ي�ه��ات�ك��م ال�ح�ك�ي�م��ة وس �ن �ت �ح��دى ال �ص �ع��اب م�ه�م��ا ع�ظ�م��ت
حتى يتحقق الوعد وتتحرر األرض من دنس الغزاة واملستعمرين
وينتصر اليمن بقيادته الوطنية الشريفة وإرادة شعبه الويف وجيشه
العظيم.
املجد للوطن ..والرحمة للشهداء ..والشفاء للجرحى ..والفرج
ل��ألس��رى ..وال�ن�ص��ر ل�ك��ل امل��راب�ط��ني يف م��واج�ه��ة األع� ��داء ..وال�ش�م��وخ
للشعب وقواته املسلحة ولجانه الشعبية وكل الشرفاء ..والسالم
عليكم ورحمة الله وبركاته

وزير الدفاع

الرياض على اعتاب االنهيار

هدراً وهباء منثوراً.
ويف غالب االعتقاد سوف تضيف الرياض وأبوظبي من هذا املأزق اليمني عى
م�ت�غ��رات ع��اص�ف��ة وم��دم��رة ل�ن�ظ��ام�ه�م��ا وي�ك�ف��ي ل�ل�ت��دل�ي��ل ع��ى ذل��ك ان م��وج��ة
م�ع��ارض��ة ق��وي��ة ب��دأت تنشأ وتستقوي ض��د النظامني يف ال��ري��اض وأب��وظ�ب��ي،
م �م��ا ي �ن ��ذر ب �ت��وس��ع ه ��ذه امل �ع ��ارض ��ة ف �ل��م ي �ع��د ال �ع �م��ل امل �خ ��اب ��رايت يف ال ��ري ��اض
وأب��وظ �ب��ي ب��إم�ك��ان��ه ان ي�ح�ج��ب ت�ل��ك امل �ظ��اه��ر امل��رع �ب��ة آلل س �ع��ود وآلل ن�ه�ي��ان
ال��ذي تحول ال��داخ��ل السعودي اىل كابوس يؤرقهم رغ��م سياسات الحديد

والنار واالختطاف واالغتيال واالخ�ف��اء القسري والسجون التي تغيب فيها
شخصيات وع�ل�م��اء وأك��ادي�م�ي��ني وغ��ره��م وب��رز يف خ��ارج ال�ن�ظ��ام��ني يف ب�ل��دان
امل�ن��ايف االوروب�ي��ة ناشطون م�ع��ارض��ون اصبحوا يلهبون ظهور حكام الرياض
وأبوظبي بكتابات وبهاشتاجات وبتعليقات الذعة ومزعجة ومؤملة ألولئك
الحكام وخاصة بعد ان تمرغت انوفهم يف الرتاب جراء انكساراتهم العديدة
للنظامني يف اليمن ..اليوم ..يف هذه املرحلة الخطرة نؤكد لقيادات النظامني
يف الرياض وأبوظبي ان «التهشيم» املتصاعد لهيبة الحكم ستمر عى ايدي

قيادة الرياض مجبرة على مرارة العلقم واستجداء التسوية
صنعاء قالت كلمتها وعلى الرياض وأبوظبي االنصياع

رئيس هيئة األركان العامة

امل
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اليمنيني وت��أك��د ل�ه��م اس�ت�ح��ال��ة تحقيق ان�ج��از ع�س�ك��ري او ان�ت�ص��ار م��ا يف إط��ار
هذه املواجهة التاريخية وخاصة بعد أن تعرض العمق السعودي للصواريخ
البالستية والطائرات املسرة اليمنية ،وتعرض املنشآت االقتصادية والنفطية
وامل �ط ��ارات االس��رتات�ي�ج�ي��ة اىل ه ��زات ع�ن�ي�ف��ة واىل ض��رب��ات ق��وي��ة ج�ع�ل��ت رم��وز
وقيادات تلك االنظمة تستجدي الدول الكربى ايقاف الضربات اليمنية ..بل
إن الطاغية املريض «بن سلمان» طلع عى العلن ومن قناة «العربية» يعرض
الصلح والتسوية مع صنعاء وقد أذلته صنعاء ورفضت ذلك االستجداء..
ً
احتياال مكشوفاً عى استحقاقات ف��رتة ما بعد
ألنها رأت يف ذل��ك االسلوب
العدوان وقرأت يف ذلك االسرتخاص طلباً للهدنة ثم ما يلبث ان ينغض عى
ً
اليمن مرة أخرى ،أو يصنع فتنة أو يدق اسفينا بني اليمنيني.
ولذلك رفض ذلك االحتيال وتم اقفال قنوات االستجداء املخاتل من قيادة
الرياض التي تعيش أزمات متالحقة..
ويف ق��ادم األي��ام املنتظر أن تتحول االزم��ات الداخلية للنظام ال�س�ع��ودي اىل
فوىض مدمرة ستكون يف انتظار ذلك البلد املتخم بالنفط والغاز واملؤامرات
وبالتوجس واالضطراب من أعى قمة الهرم حتى أسفل قاعدته الشعبية.
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من على مشارف أبني وشبوة

وزير الدفاع :انتصاراتنا امليدانية لم تكن باملعدات العسكرية بل هي بفضل من الله وتأييده

نباركألبطالاجليشواللجانالشعبيةوأبناءالقبائلاألوفياء
حترير كامل محافظة البيضاء وطرد العناصر التكفيرية منها

,

من ميادين القتال يف املناطق املحررة بمديريتي
م�س��ورة وال�ص��وم�ع��ة بمحافظة ال�ب�ي�ض��اء أط��ل القائد
امل �ي ��داين امل �ع ��روف ب�خ��ربت��ه ال��واس �ع��ة يف إدارة امل �ع��ارك
القتالية وحسمها موجها ع��دة رس��ائ��ل هامة حملت
يف طياتها تطمن ودع��وة وتحذير يف نفس الوقت ..
إنه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
تقرير  /نائب مدير التحرير
رسالة التطمن التي وجهها اللواء العاطفي إلخواننا يف املناطق
املحتلة يف جنوب الوطن جاءت لتؤكد أن أبناء الجيش واللجان
الشعبية الذين نهلوا من مدرسة الشهيد الرئيس صالح الصماد
رح �م��ه ال �ل��ه ك��ل م �ع��اين ال �ح��ب وال ��وف ��اء واإلخ� ��الص ل�ل��ه ول�ل��وط��ن
وال�ش�ع��ب ي ��ؤدون واج�ب�ه��م ال��وط�ن��ي امل �ق��دس يف م��واص�ل��ة م�س��رية
ال�ن�ض��ال وال�ك�ف��اح ض��د ال �غ��زاة ل�ت�ح��ري��ر ك��ل ش��رب دن�س��ه امل�ح�ت��ل يف
أي بقعة من وطننا الحبيب شماله وجنوبه وشرقه وغربه وهم
يحملون ع��ى عواتقهم أم��ان��ة امل�س��ؤول�ي��ة وص��دق ال�ق��ول والعمل
الذي أكده اللواء العاطفي من ميادين الصمود يف جبهات القتال
 ,ويدرك اخواننا يف املناطق الواقعة تحت االحتالل أنه آن األوان
ل��وح��دة ال�ص��ف وت�ق��وي��ة ودع��م الجبهة ال��وط�ن�ي��ة ال��راف�ض��ة للغزاة
واملحتلن و قد اشعل االحرار من أبناء القبائل فتيل الثورة ضد
امل�ح�ت�ل��ن اب �ت��داء م��ن أق��ى امل�ن��اط��ق ال�ش��رق�ي��ة يف امل�ه��رة وس�ق�ط��رى
وج�ن��وب��ا م��ن م��دي�ن��ة ع ��دن ال�ت��ي ت�ش�ه��د ه��ي األخ ��رى ح��راك��ا شعبنا
رافضا لهيمنة املحتل وسياسية القمع واإلذالل.
وبالتأكيد أن رس��ال��ة التطمن التي وجهها وزي��ر ال��دف��اع ستجد
تفاعال كبريا  ..كيف ال وهم يشاهدون بأم أعينهم كيفية الوضع
املأساوي الذي يعيشونه تحت وطأة وهيمنة الغزاة الجدد وكالء
االمربيالية االمريكية والصهيونية  ..وكيف يتعامل ابناء الجيش
واللجان الشعبية مع كل املناطق املحررة من حيث ترسيخ األمن

النصر قريب ويلوح في األفق وعلى الشعب اليمني أن يستعد
ملعركة الكفاح املسلح واملعركة الشاملة لتحرير اليمن

واالستقرار وسالمة املواطنن وحماية املمتلكات العامة والخاصة.
الرسالة الثانية التي ح��ذر م��ن خاللها ال�ل��واء العاطفي تحالف
ال�ع��دوان ج��اءت م��ن م��وق��ع ال�ق��وة وال�ق��درة ب��أن ال�ق��وات املسلحة
ب��ات��ت ت�م�ت�ل��ك م��ن ال �خ ��ربات وال �ك �ف ��اءات ال�ي�م�ن�ي��ة واس �ل �ح��ة ال ��ردع
امل� �ت� �ط ��ورة وامل �ص �ن �ع ��ة م �ح �ل �ي��ا يف م� �ج ��ال ال � �ط� ��ريان امل� �س ��ري وال� �ق ��وة
الصاروخية ومختلف اسلحة القوات الربية والبحرية ما يجعلها
قادرة عى توجيه ضربات اقىس واكرث ايالما مما سبق وأن العدو
قد خرب تلك االسلحة يف كثري من املواقع العسكرية يف جبهات
القتال داخل املناطق التي يتواجد فيها املحتل يف وطننا ويف عقر
داره التي تطالها اسلحة ال��ردع االسرتاتيجي لسالح الجو املسري
وال �ق��وة ال �ص��اروخ �ي��ة ب��ن ال�ف�ي�ن��ة واألخ ��رى ال�ت��ي ب��ات��ت ش��واه��ده��ا
كثرية يف كثري من مواقعه العسكرية واملواقع األخرى االكرث اهمية
وحساسية  ..فهل يعي تحالف العدوان هذه الرسالة التحذيرية
أم أن صلفه وغروره سيجره إىل ما هو أسوأ ؟
نصر اسرتاتيجي
خ � ��الل اط� ��الع� ��ه ع� ��ى أوك� � ��ار اإلره� ��اب� �ي� ��ن يف م ��دي ��ري �ت ��ي م �س ��ورة
والصومعة  ..أكد وزير الدفاع ان ما تحقق من إنجازات عسكرية
يعد انتصارا اسرتاتيجيا  ..مشريا إىل أن العدوان أراد أن يجعل
م ��ن ت �ل��ك ال �ع �ن��اص��ر اإلره ��اب �ي ��ة ال �ت��ي زرع �ه ��ا يف م�ح��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء
خنجراً مسموماً يف خاصرة الشعب اليمني ،إال أن أبطال القوات
املسلحة وال�ل�ج��ان الشعبية أف�ش�ل��وا تلك املخططات وك��ان��وا عند
مستوى املسؤولية الوطنية يف ترسيخ أسس األمن واالستقرار يف
املديريتن وعى امتداد محافظة البيضاء بأكملها.
وقال اللواء العاطفي "انه وبعد تحرير مديريتي الصومعة ومسورة
م��ؤخ��راً م��ن عناصر داع��ش وال�ق��اع��دة باتت محافظة البيضاء محررة
بشكل كامل من اإلرهاب ومرتزقة العدوان" ً ..
ناقال إىل أبطال الجيش
واللجان الشعبية تحايا وتهاين قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين
الحويث ورئيس املجلس السيايس األعى املشري الركن مهدي املشاط،
ب��االن �ت �ص��ارات ال�ع�ظ�ي�م��ة امل�ح�ق�ق��ة ض��د ال �ع ��دوان األم��ري��ي ال�س�ع��ودي
الربيطاين اإلمارايت يف مختلف جبهات املواجهة ويف مقدمتها استكمال
تحرير محافظة البيضاء من أدوات العدوان وأذنابه.

واجب وطني
وط�م��أن وزي��ر ال��دف��اع ،أب�ن��اء امل�ح��اف�ظ��ات الجنوبية املحتلة ،بأن
الجيش واللجان الشعبية هم أخوة لهم يشعرون بمعاناتهم ولن
يروا منهم إال كل خري ،ولن ي��رتددوا لحظة عن القيام بواجبهم
الوطني واإلنساين لنجدتهم والوقوف إىل جانبهم لدحر املحتلن
وتحقيق اإلرادة الشعبية يف الحرية والسيادة واالستقالل الشامل
لليمن  ..مضيفاً " كنا نريد من الغزاة املحتلن أن يرحلوا من اليمن
بماء الوجه ولكن يبدو أنهم بغطرستهم وتجربهم واستكبارهم
يفضلون الخروج مطرودين أذالء صاغرين يجرون اذيال الهزيمة
واالنكسار واالندحار".
مدرسة الشهيد الرئيس الصماد
وت��وع��د وزي ��ر ال ��دف ��اع ،أع� ��داء ال��وط��ن وم��رت��زق �ت��ه ،ب ��أن األب �ط��ال
امل�ي��ام��ن امل�ن�ت�م��ن إىل م��درس��ة ال�ك��رام��ة وال�ع��زة ال�ي�م��ان�ي��ة املنضوين
ت�ح��ت ل��واء ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��در ال��دي��ن ال�ح��ويث ،وال��ذي��ن تعلموا
مبادئ البطولة والشجاعة واإلقدام من الرئيس الشهيد الرئيس
ص��ال��ح ال �ص �م��اد ،س�ي�ك��ون��ون ب��امل��رص��اد ل�ك��ل م��ن ت �س��ول ل��ه نفسه
املساس بأمن واستقرار الوطن وسالمة املواطنن.
مواقف مشرفة
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر أش ��اد وزي ��ر ال ��دف ��اع ب��امل��واق��ف ال��وط�ن�ي��ة امل�ش��رف��ة
لقبائل محافظة البيضاء ومساندتها ألب�ط��ال الجيش واللجان
الشعبية لتطهري محافظتهم األبية من عناصر داعش والقاعدة
الذين جلبهم ال�ع��دوان من بقاع عديدة يف العالم لسفك دماء
اليمنين ال��راف�ض��ن ل�ل��وص��اي��ة وال�ه�ي�م�ن��ة األم��ري�ك�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ..
مؤكداً أن االنتصارات ليست باملعدات واإلمكانيات املتطورة ،بل
تتحقق يف ساحات النزال وميادين البطولة بفضل الله وتأييده
لجنده املدافعن عن وطنهم وسيادتهم.
تحرير اليمن
ون ��وه وزي ��ر ال ��دف ��اع ،ب�م��ا س�ط��ره امل��راب �ط��ون م��ن م��الح��م ب�ط��ول�ي��ة
ألحقت الهزائم بالعناصر التكفريية والقوى الداعمة لها وإفشال

الغزاة واحملتلون أبوا أن يخرجوا
من اليمن مباء الوجه

م�خ�ط�ط�ه��ا ال �ت��آم��ري ال �ت��دم��ريي ال�ت�م��زي�ق��ي ل�ل�ي�م��ن ..م �ش��رياً إىل أن
األبطال امليامن مهمتهم تحرير اليمن وإرس��اء دعائم استقالله
وسيادته.
مرتزقة أجانب ومحليون
وق� ��ال " إن دول ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان اس�ت�ج�ل�ب��ت إىل ال �ي �م��ن ك��ل
األدوات املشبوهة من مرتزقة أجانب ومحلين وعناصر تكفريية
ومستشارين وضباط من جهاز املوساد الصهيوين وخرباء غربين
وبوارج وأساطيل وخاليا تجسسية إىل املحافظات املحتلة والجزر
واملوائن اليمنية تحت ذريعة مواجهة النفوذ اإليراين ،فيما تؤكد
ال�ح�ق��ائ��ق ان �ه��م ي�س�ع��ون ل�ت��دم��ري ال�ي�م��ن ون �ه��ب ث��روات��ه وم�ق��درات��ه
والهيمنة عى موقعه االسرتاتيجي عى مستوى املنطقة والعالم.
أنفاق وخنادق
ك �م ��ا اط �ل ��ع وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع ،ع ��ن ك �ث ��ب ع ��ى االن� �ف� ��اق وال �خ �ن ��ادق
والثكنات العسكرية ومعامل العبوات الناسفة وأماكن التعذيب
الذي كان يستخدمها الدواعش لتعذيب األسرى واملختطفن من
املواطنن بمديريتي الصومعة ومسورة.
فيما ثمن أب�ط��ال الجيش وال�ل�ج��ان الشعبية ،اه�ت�م��ام القيادة
الثورية والعسكرية العليا بأوضاعهم  ..معربين سعادتهم بزيارة
وزي ��ر ال��دف��اع ل�ه��م يف م��واق��ع ال�ش��رف وال�ب�ط��ول��ة دف��اع��اً ع��ن اليمن
وس�ي��ادت��ه ووح��دت��ه واس�ت�ق��راره  ..م�ج��ددي��ن ال�ع�ه��د للسيد القائد
والشعب اليمني ،بامليض عى درب الشهداء امليامن حتى دحر
الغزاة واملرتزقة وتطهري اليمن بالكامل من االحتالل.
موقف انساين
إىل ذل� ��ك ويف إط� ��ار ال �ع �م��ل اإلن� �س ��اين ال� ��ذي ت �ق �ت �ض �ي��ه األع� ��راف
والتقاليد القبلية األصيلة حرص وزير الدفاع عى زيارة الشخصية
االعتبارية واالجتماعية السلطان الرصاص بن حسن الرصاص
يف مديرية مسورة لالطمئنان عى صحته.
وي �ع ��د ال �س �ل �ط��ان ال ��رص ��اص  ،وج ��اه ��ة ق�ب�ل�ي��ة وي �ح �ظ��ى ب�ت�ق��دي��ر
واحرتام كافة أبناء محافظة البيضاء بمختلف توجهاتهم.

االطالع عىل احوال الجرحى
اىل ذلك تفقد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي،
أح � � ��وال ال� �ج ��رح ��ى م� ��ن أب� �ط� ��ال ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة يف
م�س�ت�ش�ف��ى ال �ث ��ورة ب�م�ح��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء ح�ي��ث أط �ل��ع وزي ��ر ال��دف��اع
ومعه وكيل أول املحافظة حمود شثان ،عى مستوى الخدمات
والرعاية الطبية املقدمة للجرحى ..ناقال إليهم تهاين وتربيكات
ق��ائ��د ال�ث��ورة السيد عبدامللك ب��در ال��دي��ن ال�ح��ويث ورئ�ي��س املجلس
السيايس األعى القائد األعى للقوات املسلحة املشري الركن مهدي
املشاط بمناسبة االنتصارات العظيمة املحققة يف مختلف جبهات
املواجهة ..مشيداً بتضحيات الجرحى دفاعا عن الوطن ..وقال"
أيها األبطال أنتم تؤدون واجبكم الوطني واإلنساين املقدس دفاعاً
عن األرض والعرض يف مواجهة أعداء اليمن وسيادته ووحدته
واستقالله وعزة شعبه.
التضحية والفداء
أك��د وزي��ر ال��دف��اع أن تضحيات ال�ج��رح��ى سيسجلها ال�ت��اري��خ يف
أن�ص��ع ص�ف�ح��ات��ه ب��أح��رف م��ن ن��ور ،تستلهم منها األج�ي��ال معاين
التضحية والفداء ..وقال" إن كل قطرة دم سالت من أجسادكم
س �ت �ك��ون س �ي � ً
�ال ج ��ارف ��اً ألع� ��داء ش�ع�ب�ن��ا وأم �ت �ن ��ا"  ..م �ن��وه��اً ب ��ال ��روح
املعنوية العالية التي يتمتع بها جرحى الجيش واللجان الشعبية.
وأضاف" إن الوطن بخري مادام فيه مثل هؤالء األبطال األشداء
الواثقن بنصر الله وعونه" ..حاثاً إدارة املستشفى عى إيالء كامل
الرعاية الصحية للجرحى الذين قدموا دماءهم الزكية يف سبيل
الدفاع عن وطنهم وشعبهم ،ومن أجل أن يستعيد اليمانيون
األحرار مجدهم وشموخهم بن األمم والشعوب.
فيما أش��اد وكيل أول محافظة البيضاء ،باهتمام قائد الثورة
ورئيس املجلس السيايس األعى بتوفري املشاريع الخدمية ألبناء
املحافظة ،وتقديم الخدمات الطبية والعالجية للجرحى.
ب��دوره��م ع��رب جرحى الجيش واللجان الشعبية ،ع��ن شكرهم
وتقديرهم لزيارة وزير الدفاع واطالعه عى أحوالهم  ..مؤكدين
ال �ح��رص ع��ى االل �ت �ح��اق ب��رف��اق درب �ه��م يف ج�ب�ه��ات ال�ب�ط��ول��ة ب�ع��د
تماثلهم للشفاء.

في إيجاز صحفي لـتفاصيل "عملية فجر احلرية "

العميد سريع  :مستمرون في مسيرتنا اجلهادية حتى يكتب الله لشعبنا النصر ولبلدنا العزة والكرامة

عملية "فجر احلرية" استهدفت بالدرجة األولى ما تبقى من أوكار لعناصر ما يسمى بالقاعدة وداعش املرتبطة بتحالف العدوان

,

كشف متحدث القوات املسلحة العميد يحيى سريع عن تفاصيل استكمال
َ
مناطق محافظة البيضاء خالل عملية "فجر الحرية".
تحرير ما تبقى من

وق ـ ـ ـ ـ ــوع ق ـ ـ ــراب ـ ـ ــة 230
م ــن ال ـع ـن ــاص ــر ال ـت ـك ـف ـيــريــة
ومــرتــزقــة الـ ـع ــدوان م ــا بني
قـتـيــل وم ـصــاب وأس ـيــر خــال
عملية "فجر احلرية"
م ـق ـتــل  70ع ـن ـص ــر ًا مــن
ال ـت ـك ـف ـي ــري ــني وامل ــرت ــزق ــة
وإصابة  120آخرين ووقوع
 40عنصرا منهم في األسر
خال العملية

وقال العميد سريع يف إيجاز صحفي" بعد أن نجحت
ُ
مختلفة،
قواتنا خالل الفرتة املاضية يف تطهري مناطق
ٍ
كانت تتخذها تلك العناص ُر كمناطق للتدريب والنهب
وال�س�ل��ب واالع �ت��داء ع��ى امل��واط�ن��ن ،تستكمل ال�ق� ُ
�وات
�اد م��ن ق�ب��ائ��ل ال�ب�ي�ض��اء ورج��ال�ه��ا
امل�س�ل�ح��ة ب��دع� ٍ�م وإس �ن � ٍ
األح � ��رار م�ه�م��ة ت �ح��ري��ر م ��ا ت�ب�ق��ى م ��ن م �ن��اط� َ�ق م�ح��اف�ظ��ة
البيضاء يف العملية العسكرية فج ُر الحرية.
وأكد أن العملية استهدفت بالدرجة األوىل ما تبقى
من أوكار عناصر ما يسمى بالقاعدة وداعش املرتبطة
بتحالف العدوان  ..موضحاً أنه وخالل  48ساعة فقط

جنـحــت قــواتـنــا فــي حترير
مديريتي الصومعة ومسورة
وأجزاء من مكيراس
شـ ــن ط ـ ـيـ ــران ال ـ ـعـ ــدوان
أكثر من  30غارة في محاولة
لدعم تلك العناصر وإيقاف
تقدم قواتنا
الـقــوة الـصــاروخـيــة وســاح
اجلو املسير نفذوا  10عمليات
استهدفت مواقع العدو
نجحت القوات املسلحة يف تحرير مديريتي الصومعة
ومسورة وأجزاء من مديرية مكرياس.
َ
خالل اليومن هاجمت قواتنا أوكار العدو
وأضاف"
إيقاع الخسائر الفادحة يف
من
وتمكنت
يف هذه املناطق
ِ
صفوفه وتحرير وتطهري املنطقة بأكملها".
ول�ف��ت إىل أن��ه خ��الل ت�ق��دم ال�ق��وات املسلحة للقضاء
عى تلك العناصر املجرمة ،شن تحالف العدوان أكرثَ
ً
ً
محاوال بذلك دعم تلك العناصر وإيقاف
غارة
من 30
ت �ق��دم ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة  ..م��ؤك��داً أن ال�ق��وة
الصاروخية وس��الح الجو املسري ك��ان لهما ح�ض��و ٌر ب��ارز
بعشر عمليات استهدفت مواقع ومعسكرات األدوات
التكفريية ملا يسمى بداعش والقاعدة.
وق ��ال" ك��ان��ت أب ��رز ن�ت��ائ��ج ع�م�ل�ي��ة ف�ج��ر ال�ح��ري��ة ت�ح��ري� ُر
ال �ص ��وم �ع ��ة وم � �س� ��ورة وأج � � ��زاء م ��ن م ��دي ��ري ��ة م �ك ��رياس
بمساحة إجمالية تقدر ب� 2700كم مربع"  ..مؤكداً أنه
ٍ
وبهذه العملية النوعية تكون محافظة البيضاء تحررت
بشكل كامل.
كما أك��د متحدث ال�ق��وات املسلحة وق��وع ق��راب��ة 225
من العناصر التكفريية ومرتزقة العدوان ما بن قتيل
وم�ص��اب وأس ��ري ،م�ن�ه��م  70ق�ت�ي� ً
�ال و 120م�ص��اب��اً ،فيما
بلغ عدد األسرى  40أسرياً ،كما تم تدمري وإعطاب 10
مدرعات وآليات مختلفة.
ُ
قواتنا يف اغتنام عتاد عسكري كبري
وأضاف" نجحت
بينها مدرعات وأسلحة متوسطة وخفيفة والسيطرة
عى سبعة معسكرات تابعة للعناصر التكفريية ،كما

نجحت قواتنا يف تحرير عدد من املواطنن الذين كانوا
تحت قبضة تلك العناصر التكفريية ومعتقلن لديها".
واس�ت�ع��رض العميد س��ري��ع مشاهد وثقتها عدسات
اإلع��الم الحربي لعملية فجر الحرية  ..مبيناً أنه وفور
تحرير وتطهري تلك امل�ن��اط��ق ب��اش��رت ال�ج�ه� ُ
�ات املختصة
وعى رأسها السلطة املحلية إىل جانب القوات املسلحة
مهامَ تطبيع األوضاع.
وتابع" اليومَ أبناءُ البيضاء إىل جانب أبطال الجيش
وال�ل�ج��ان الشعبية واألم��ن م��ن أج��ل الحفاظ ع��ى أمن
واستقرار مناطقهم وحمايتها من مخططات العدوان
ومرتزقته وأذنابه".
وقال" " إن القوات املسلحة بفضل الله وعونه تنجح
يف تحرير ما تبقى من محافظة البيضاء ،هذه املحافظة
التي عانت كثرياً من املؤامرات األجنبية والداخلية التي
َ
مناطق للعناصر التكفريية
كانت تهدف لتحويلها إىل
واملرتزقة".
وأشاد متحدث القوات املسلحة بدور قبائل البيضاء
من مشايخ وشخصيات اجتماعية ومواطنن يف هذه
املعركة الوطنية املصريية وال��ذي��ن ي�ج��ددون مواقفهم
الوفية وانتصارهم ملبادئهم وعزتهم وكرامتهم.
وح�ي��ا م��واق��ف ق�ب��ائ��ل ال�ب�ي�ض��اء وأص��ال�ت�ه��م ون�خ��وت�ه��م
وان�ح�ي��ازه��م ال��دائ��م وامل�س�ت�م��ر ل�ل�ح��ق وال�ش�ع��ب اليمني
ورفضهم للعدوان ومخططاته وأجندته.
وأكد استمرار القوات املسلحة يف أداء واجبها الديني
والوطني حتى يكتب الله للشعب اليمني النص َر والعزةَ

َ
والكرامة.
وج � ��دد ال �ع �م �ي��د س ��ري ��ع يف خ �ت ��ام اإلي� �ج� ��از ال�ص�ح�ف��ي
تأكيد القوات املسلحة عى العمل بما جاء يف خطاب
ال �س �ي ��د ع �ب ��دامل �ل ��ك ب � ��در ال� ��دي� ��ن ال � �ح� ��ويث "س� �ن� �ح ��رر ك��ل
بلدنا ،ونستعيد املناطق التي احتلها تحالف العدوان
ً
وسنضمن لبلدنا أن يكون حراً
مستقال ،ال يخضع ألي
�دو خ��ارج��ي ،وال يخضع ألي وص��اي��ة
اح�ت��الل م��ن أي ع� ٍ
وس �ن �ك ��ون ش �ع �ب ��اً ح� � ��راً ،ك ��ري� �م ��اً ،ع � ��زي � ��زاً ،وس �ن ��واص ��ل
مشوارنا يف التصدي للعدوان عى بلدنا ،ونصرة أمتنا
يف قضاياها الكربى ،ولن نرتاجع أبداً".

تدمير وإعطاب  10مدرعات
وآل ـيــات مـخـتـلـفــة واغ ـت ـنــام عـتــاد
عـسـكــري كـبـيــر والـسـيـطــرة على
 7مـعـسـكــرات للتكفيريني خــال
عملية "فجر احلرية"
ال ـت ـح ـي ــة ألبـ ـنـ ــاء ال ـب ـي ـضــاء
ولـ ـقـ ـب ــائـ ـلـ ـه ــا عـ ـل ــى م ــواق ـف ـه ــم
املعبرة عن أصالتهم ونخوتهم
وذلــك بانحيازهم الــدائــم للحق
والشعب والوطن
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ُتونس في نقطة الالعودة !

تقارير

عبدالرحمن مراد

االشكاالت التاريخية اليمنية
حني نتحدث عن التغيري واالنتقال يف ظل غياب البعد
املعريف للجذر التكويني وغياب الدراسات االجتماعية
واألنرثوبولوجية فنحن نتحدث عن أمان ,واالماين هي
تعبري عن حالة تطلعية يف ظل معوقات واقعية موضوعية,
لم نملك القدرة املعرفية عىل تفكيكها حتى نتمكن من
ابتكار البدائل وبما يساهم يف العملية االنحرافية يف املساق
التاريخي .

تونس البلد العربي الوحيد الناجي من تداعيات ثورات الربيع العربي لعدم
انزالقه في دوامة الحروب ،ومع ذلك الزال غارقا في كبواته منذ  2011م
فقد قفزت به الخالفات البينية في أوساط النخبة الحاكمة إلى حلبة الصراع
السياسي الذي بدا أكثر تعقيدا مع اشتداد وتفاقم األزمات االقتصادية وتردي
األوضاع المعيشية .وقد شهدت تونس عشية  25يوليو الماضي تطورات
سياسية بالغة األهمية بدأت باحتجاجات شعبية سبّبتها أزمة سياسية
وم ل لن ل للذ ذل ل ل للك ال ل لح ل للني ل ل للم ت ل لح ل للدث أي
تل ل لطل ل للورات سل ليل للاسل ليل للة ،ب ل للل رافل ل ل للق ذلل للك
ح ل للال ل للة م ل للن الل لضل لبل للابل ليل للة والل ل لسل ل لك ل للون يف
ن لق لطللة ال للاح للرك للة ب لعللد ق ل للرارات ال لتللدابللري
االسلتلثلنللائليللة ال لتللي الق للت تللأي ليللدا سليللاسليللا
وتل لف للاع للا ش لع لب لي للا واس ل لع ل للا ،لل لك للن ح للال للة
الل لجل لمل للود وات ل لخ ل للاذ خ ل لطل للوات يف األم ل للام
هللو مللا ت للرك فللراغللا سليللاسليللا ك لبللريا أث للار يف
املقابل تساؤالت كثرية يف ظل الضبابية
السيما مع غياب خارطة طريق واضحة
ل لل لخللروج بللاللبللللد م للن أوض للاع له للا امللعلقللدة
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا،
وربما هذه االنسيابية يف مساحة الفراغ
أوج ل للدت املل للرر ألط ل للراف امل لع للارض للة ال للذي
يقودها حزب النهضة االسامي بتحريك
أدواتلله وأنلصللاره وتزامن ذلللك مع حملة
إع للام لي للة يف ال لق لن للوات ال لف لض للائ لي للة وع للى
منصات التواصل االجتماعي بالهجوم
ال لع لن لي للف عل للى ال للرئ لي للس ق لي للس ووص لف لله
بللأن لله واقل للع يف ح للرج س ليللايس وغ للري ق للادر
عللى ات لخللاذ خ لطللوة يف األم للام وملطللاللبلتلله
بالعودة للمؤسسات التشريعة وإجراء
الحوار .
وب للدأ يلشلتلغللل ع للى ن لقللاط اللضلعللف يف
إثارة البلبلة والتشكيك واملخاوف ،وهو
ما كان أيضا محل انتقاد البعض وأخريا
ت لحللذيللرات ات لح للاد ال لش لغللل ال لتللونللي مللن
استفراد الرئيس بالسلطات التشريعية
واللتلنلفليللذيللة وم لمللارسللة صللاح ليللة هللاتللني
ال لس لل لط لت للني ،وكل للل ذلل للك ق للد ي ل للؤدي إىل
مل لن للزلل لق للات خل لطل للرية خ ل ل للارج ال لح لس للاب للات
اللسليللاسليللة يف ال للوق للت ال للذي يلنلتلظللر فليلله

ال لش للارع ال لتللونللي م للا يلطلملئلنلله يف ملسللار
العملية السياسية للخروج مما هو واقع
فليلله مللن م للأزق حلقليلقللي ،يف ظللل صلعللود
وتللوسللع مللوجللات جللديللدة مللن امللظللاهللرات
واالح ل لت ل لج ل للاج ل للات الل لشل لعل لبل لي للة امل لن للاه لض للة
ل للللرئ ليللس س لع ليللد ،وعل للى ذات اللصلعليللد
خروج مظاهرات مؤيدة مما أنتج حالة
من االنقسام والفرز املجتمعي التي قد
تلقللود مللآالتلهللا إىل منزلقات خلطللرية .هذا
ال لس لجللال اللشلعلبللي رد عللليلله الللرئ ليللس يف
خ لطللابلله االث لن للني  20سلبلتلمللر بللاسلتلمللرار
ال لع لم للل ب للال لت للداب للري االس لت لث لن للائ لي للة امل لع لل لنللة
يف  25يللول ليللو إىل أن ي لتللم وض للع قللوانللني
انلتلقللالليللة وت لعللديللل ال لقللانللون االن لت لخللابللي،
ك لمللا وع للد بلتلعليللني رئ لي للس ل لل لح لكللومللة إال
أنه لم يحدد تزمينا إلنهاء هذه التدابري
ضمن أحكام انتقالية ،هذه وغريها من
اإلجل للراءات ال لتللي ي لقللوم بلهللا تلملثللل حللركللة
تصحيحية لانفجار الثوري الذي اندلع
يف  17ديلسلمللر ع للام  2010م حسب
وصف الرئيس.
ث لم للة خ ل لطل للوات يف األج ل لن ل للدات امل لع لل لنللة
س لي لق للدم ع لل لي لهللا ال للرئ لي للس م لن لهللا اإلع ل للداد
ل ل لق ل للان ل للون ان ل لت ل لخل للابل للي ج ل للدي ل للد ي لس لت للدع للي
تعديات دستورية ،لكن ليس واضحا
ماهو املسار الدستوري الذي سيسلكه يف
حال ما إلتزم بتعهده باحرتام الدستور
الحايل الذي استخدمه للعمل بالتدابري
االستثنائية .كل تلك القرارات التي أعلن
عنها تشكل قلقا لحركة النهضة ،وهو
م للا ي لج لع لل لهللا ت لع لت لقللد أن ذلل للك ق للد يلفلتللح
األب ل للواب أمل للام إم لكللان ليللة إل لغ للاء الللدس لتللور

بين الحكومة والرئيس والبرلمان ،وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي
إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية تضمّ نت قرارات إلنقاذ البلد بإجراءات
استثنائية كان من أبرزها إعفاء رئيس الحكومة من منصبه ،وتجميد عمل
البرلمان ،ورفع الحصانة عن جميع أعضائه ،وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة
العمومية والسلطة التنفيذية وغيرها من اإلجراءات.

توفيق سالم

الحايل  2014بالتزامن مع ما تعهد به
الللرئليللس بلكلشللف حلقللائللق وع للدم اللعللودة
إىل الوراء ،وأكد بأن "السيادة للشعب"
فهل يعني خطوة مشروع إعداد القانون
االنتخابي الجديد يستمد قانونيته من
ال لش للرع لي للة الل لثل للوريل للة الل لت للي ت لم لن لح لله ه للذه
الصاحية القانونية ؟!
يبدو أن رسالة الجماهري التي خرجت
ي للوم اللسلبللت س للواء امل للؤي للدة أو امللنللاهلضللة
هي األكرث إثارة يف املشهد السيايس كان
ح للزب ال لن له لضللة ي للرف للع ش لع للارات تلطللاللبلله
ب للال لت لخ لليل عل للن اإلج ل ل ل للراءات االس لت لث لن للائ لي للة
واللعللودة للمؤسسات التشريعة بينما
كانت األخللرى مؤيدة لخطواته ،وتؤكد
عدم العودة إىل الخلف ،ويبدو أن ذلك
االنقسام حللرك املياه الللراكللدة وعللى إثره
أصدر الرئيس يوم األربعاء  22سبتمر
م للرس للوم للا رئ للاس لي للا ج للدي للدا بللال لتللأك ليللد عللى
االستمرار بلالتدابري االستثنائية الجاري
اللعلمللل بلهللا ملنللذ  25يللولليللو ،وقللد شمل
هذا األمر خمس نقاط أساسية :
األوىل  :م ل للواص ل لل ل للة تل لعل للل ليل للق ج لم لي للع
اخل لتل لصل للاصل للات م لج لل للس ال ل لن ل للواب ورف ل للع
الحصانة الرملانية عن أعضائه.
الثانية  :سحب كل االمتيازات واملنح
ال لخللاصللة بللرئ ليللس ال للرمل للان ال لح للايل راش للد
الغنويش .
ال لث للال لث للة  :أن يل لم للارس ال للرئ لي للس م لهللام
السلطتني التشريعية والتنفيذية.
ال للرابل لع للة  :م للواص لل للة ال لع لم للل ب لتللوط لئللة
ال ل للدس ل لت ل للور وبل للال ل لبل للابل للني األول وال ل لث ل للاين
املتعلقني

ب للالل لح للري للات الل لع للام للة وال ل لفل للرديل للة م لنلله
وب لج لم ليللع األحل لك للام ال للدس لت للوري للة ال لت للي ال
تتعارض مع هللذه التدابري االستثنائية،
وإل لغللاء اللهليلئللة املللؤقلتللة ملللراقلبللة دسلتللوريللة
القوانني الحكومية.
الخامسة  :تويل الرئيس إعداد مشاريع
ال ل لت ل لعل للديل للات املل لتل لعل للل لق للة ب ل للاإلص ل للاح ل للات
الل لسل لي للاسل لي للة بل للاالسل لتل لعل للانل للة ب لل لج لن للة ي لتللم
تنظيمها من طرف الرئيس .
وربلمللا امللقلصللود هلنللا تلعللديللل الللدسلتللور،
مللن خللال إع للداد قللانللون انلتلخللابللي جللديللد
ال للذي ي لجللري اللعلمللل بلله بلعللد االسلتلفلتللاء
الشعبي قبل املرور بانتخابات مبكرة.
وكل للان ال للرئ لي للس ق للد ملل ّ للح يف ت لصللري لحللات
سابقة إىل إمكانية تنقيح الدستور الذي
أق ّر نظاماً سياسياً هجيناً يقوم عى املزج
بني النظامني الرملاين والرئايس.
وينتقد مللراقلبللون وحقوقيون القانون
االن لت لخ للاب للي ال ل للذي أف ل للرز يف االن لت لخ للاب للات
اللنليللابليللة يف ال لع للام  2019بللرملللانللاً بلكلتللل
ص لغ للرية وم لش لت لتللة وت للوج له للات سليللاسليللة
مل لخل لتل للل لف للة مل ل للا ّأث ل ل ل للر عل ل للى عل لمل للل لله الح ل لقل للاً
وخ لص للوص للا يف ال لت للواف للق ع للى امل لص للادق للة
عى القوانني.
وكانت حركة النهضة التي تمتلك أكر
ً
كلتللللة يف ال للرمل للان  51نللائ لبللا مللن ملجلمللوع
 217نل ّلددت بلقللرارات الرئيس ،واصفة
إي للاه للا بللاالن لقللاب ع للى ال لث للورة والللدس لتللور
ودعته للرتاجع عنها مراراً ،لكن الرئيس
كللان دائلمللا مللا يللؤكللد يف تصريحاته أنلله ال
رجل ل للوع إىل ال ل ل ل للوراء .ك لم للا ع ل ل ّلر ع ل للدد مللن
اللسليللاسليللني وامللخلتل ّ
لصللني يف اللقللانللون عن

تويل سعيّد ّ
مخاوفهم من أن يؤ ّدي ّ
كل
السلطات إىل حللدوث انلحللراف سلطوي
يف تونس.
وإىل ذل ل للك ل لق لي للت قل ل ل للرارات "س لع ل ّي للد"
ت للرح لي لب للاً واس ل لع ل للاً مل للن ش للري لح للة واس لع للة
م للن ال لتللون لس ليللني يف  25ي للول لي للو املل للايض،
وقللد خللرج اللكلثللري مللن اللشلعللب اللتللونللي
لاحتفال ،ال سيّما بعد قرار منع السفر
للنللواب الللرملللان واإلقللامللة اللجللريللة وأيلضللا
اللعللديللد مللن اللشلخلصليللات واللسليللاسليللني
ورجل للال األع لم للال ال للذي طللاللبلهللم بللإعللادة
األم ل ل للوال امل لن له للوب للة ،فل لض ل ً
لا عل للن تللوق ليللف
وماحقة نواب يف الرملان قضائياً بعد أن
رُفعت عنهم الحصانة النيابية ،ودفعت
هذه اإلجراءات منظمات حقوقية دولية
وتونسية للتعبري عن قلق واضح وجيل
مللن تللراجللع يف اللحللريللات يف اللبللاد واللتللي
ك لف لل لهللا ال للدسل لت للور ،ل لك للن ال للرئ لي للس بلعللث
برسائل لطمأنة املجتمع الدويل تمسكه
بللال لح لقللوق وال لح للر ّي للات ال لت للي ن ل ّ
لص عللليلهللا
الدستور ستبقى سللاريللة املفعول وأن ال
يتمّ املساس بها.
وإىل أن ي لح للني م للوع للد ت لع لي للني رئ لي للس
ال ل ل للوزراء وت لش لك ليللل ال لح لك للوم للة ،وإع ل للداد
مل لشل للروع الل لق للان للون االن لت لخ للاب للي ال لج للدي للد
وغ للريه للا م للن االج ل ل للراءات ال لت للي يلنلتلظللرهللا
الشعب التوني أن تلج إىل حيز الوجود
ب لفللارغ اللصللر للللخللروج بللاللبللللد مللن املللأزق
السيايس الذي ال يحتمل بقائه يف دائرة
اللفللراغ واللصللراع الللذي يضع تللونللس عى
حللافللة األخلطللار واالن للزالق إىل مللاال يحمد
عقباه.

«البأس الشديد» غ َّيرت موازين احلرب في اليمن
ُ ُ ُ ُ
ُ ُ ْ
َ ُ
س
{قالوا َنحْ ن أولو قوَّ ةٍ َوأولو َبأ ٍ
َ
شدِيدٍ} ،هكذا وصف القرآن الكريم أهل
اليمن.
العملية غيرت موازين الحرب وأربع
دول مستعدة للتعامل مع حكومة
صنعاء.

عملية "البأس الشديد" التي أعلن عنها الناطق
العسكري باسم حكومة صنعاء ،العميد يحيى
سللريللع ضللد قللوات الللرئليللس هللادي وحللزب االصللاح
وتنظيم "القاعدة" ،وذكر يف بيانه بأنه تم تحرير
أكرث من  1600كيلومرت مربع يف محافظة مأرب،
منبع النفط والغاز ومحطة الكهرباء ،آخر مدينة
يتحصن بداخلها من بقي من املقاتلني املتشددين
التابعني لحزب اإلصاح وما تسمى حكومة هادي
التي تقيم خارج اليمن ،وسقط يف هذه العملية
بحسب العميد سريع -قرابة  15ألفاً بني قتيلوجللريللح وآخللريللن تللم أسللرهللم ،واكلتلمللال السيطرة
ال لك للام لل للة عل للى م لع لس لكللر املل ل للاس الل ل للذي ي لع لت للر أك للر
معسكر لهذه القوات.
عملية "البأس الشديد" غريت موازين الحرب يف
اليمن ،وقللدمللت لللللرأي اللعللام املحيل والللدويل من
خال الصورة املرئية الواضحة التي نقلت الواقع
امليداين يف أرض املعركة ،رغم قسوة املشاهد فيها
خللاصللة وأنلهللا بللني األخ للوة أبلنللاء الللوطللن الللواحللد إال
أن له للا ق للدم للت ل لنللا حلقليلقللة ج ليللش هل للادي امللغللللوبللني
عى أمرهم وكيف تم تقديمهم إىل محرقة املوت
اللجلمللاعللي مللن أجللل التخلص منهم أو دفللاعللاً عن
ال لف للاس للدي للن ال للذي للن ي لت لح لك لمللون ب ل ل للرثوات ال لش لعللب
اليمني يف الشمال والجنوب ،نأمل أن تؤثر تلك
املشاهد عى بقية قوات ما تسمى حكومة هادي
ح لت للى ي لخ لضللع ه ل للادي وح ل للزب اإلصل ل للاح للللتلصللالللح
ووق للف ال لح للرب وإن له للاء ه للذه امل للآيس ال لتللي جللرحللت
كرياء اإلنسان اليمني وأثرت عى نفسية الجميع
.
عملية "ال لب للأس ال لشللديللد" ملللحلمللة أسلطللوريللة،

م لش للاه للد ال لق لت للال ف لي لهللا ك للان للت م للروع للة وم للرع لب للة،
شاهدنا عشرات الجثث من قتى جيش هادي،
وتفجري عشرات املدرعات والسيارات العسكرية،
وكيف تطايرت أشاء جنود هادي الذين وضعوا
يف ملعلسلكللرات ملكلشللوفللة ،دخللل عللليلهللم مقاتيل
ح لك للوم للة ص لن لع للاء مل للن كل للل ات ل لجل للاه ك للأن له للم س ليللل
ج للارف ملخليللف ي لجللرف كللل يشء أم للام لله ،هللدمللوا
األسوار ودمروا القاع ،املواجهات املباشرة وجهاً
لوجه كانت الغلبة ملن يملك الشجاعة واإليمان
بللاللقلضليللة .قلتللل يف هللذه املللواجلهللات امللبللاشللرة عللدد
كبري من جيش هادي وإرهابيي "القاعدة" ،وفر
من بقي منهم عى قيد الحياة مواجهاً مصريه يف
الجانب اآلخر من املعركة ،منهم من لقي حتفه
ومنهم من أصيب ومنهم من استسلم ،وقليل
ج للدا م للن اس لت لطللاعللوا ال لف للرار وال لن لجللاة بللأعلجللوبللة،
وش للاه للدن للا ال لق لنللاصللة وهل للم ي لص لط للادون ال ل للرؤوس
املحتمية خلف املتارس املحصنة ،ولكنها لم تكن
كللذلللك أم للام ق لنللاص م لحللرتف ي لعللرف ملتللى وكليللف
يوجه رصاصته نحو خصمه!
ثالث رسائل حققتها العملية
ً
أوال :علمللليللة "ال لب للأس ال لش للدي للد" غ للريت مللوازيللن
الحرب يف اليمن ،وأعطت رسالة واضحة للداخل
والخارج ،مفادها أن السواد األعظم من الشعب
اليمني يف شمال اليمن يناصرون حكومة صنعاء
ولللن يلتلخللللوا عللن أرض لهللم ،وثللرواتلهللم ملهلمللا كللانللت
التضحيات.
ثانياً :ال لخ لسللائللر ال لك لبللرية يف ص لف للوف امللقللاتللللني
ال لتللاب لعللني مل للا تلسلمللى ح لكللومللة ه للادي وهللزيلملتلهللم
وس ل لقل للوط أك ل للر م لع لس لك للر ب لي للد ق ل ل للوات ص لن لع للاء،
يبعث رسللالللة إىل املقاتلني يف الجبهات األخللرى
ب ل للأن ال ل لحل للرب أص لب لح للت ع لب لث لي للة ،ي لت للاع للب ف لي لهللا
السياسيون الفاسدون ،وأن العقيدة القتالية
مل لفل لق للودة تل لم للام للاً ب لس لب للب ع ل للدم وض ل ل للوح الل للرؤيل للا
مللسلتلقلبللل ه للذ ال لص للراع ،وع لنللد اقل للرتاب اللتلسللويللة
السياسية قد يصبح املقاتلون يف الجبهات عبئاً
زائ ل ل للداً ع للى امل لي للزان لي للة ال لت للي ي للذه للب م لع لظ لم لهللا إىل

األمريكية والروسية والصينية ومحطة الكهرباء
التي كانت تيضء سماء اليمن.

د .فضل الصباحي

حسابات تجار الحروب يف حكومة هادي وحزب
اإلصاح.
ثالثاً :قللدمللت صلنلعللاء ع للدة م لب للادرات ول للم تلجللد
ج ل للواب ل للاً مل للن وج ل لهل للاء م ل ل للأرب وس لل لط لت له للا امل لح لل لي للة،
تشمل ت لل للك امل ل لب ل للادرات ح لف للظ ال لح لق للوق وت للوزي للع
الرثوة ،وتبادل األسرى ،والعفو العام عن جميع
املشاركني يف هذا الصراع ،وفتح الطرقات ووقف
الل لح للرب ،وم لح للارب للة اإلره ل ل للاب ،وع ل للدم اس لت لخللدام
أرايض مأرب للقوى األجنبية ،وغريها من النقاط
التي تقرب الجميع نحو السام ووقللف الحرب،
مع األسف أغلب مشايخ مأرب والجوف يتلقون
دع لمللاً مللالليللاً مللن دول إقللليلمليللة ،مللن أج للل تلغللذيللة
الصراعات والحروب بذريعة عودة "الشرعية"،
وش لع للارات ديلنليللة ومللذهلبليللة ،وال له للدف اللحلقليلقللي
إبل لقل للاء م لح للاف لظ للة مل ل للأرب خل ل للارج س لي لط للرت ال للدول للة
الل لق للادرة ع للى ح لمللايللة أراض لي له للا وث للروات له للا امللنلهللوبللة
حتى يسهل التحكم بللامللخللزون النفطي الكبري يف
تلك املنطقة.
الخاصة :ملحللافلظللة م للأرب اللتللي تلقللع يف شلمللال
وسللط اليمن ذات أهمية اسرتاتيجية كلبللرية نظراً
ملللوقلعلهللا اللجلغللرايف وتللاريلخلهللا اللعللريللق ومساحتها
الزراعية الغنية ومنابع النفط والغاز واالحتياطي
ال لن لف لطللي األك ل للر يف ال لع للال للم ،ب لح لسللب ال للدراس للات

عملية "فجر الحرية" حققت
أهدافها خالل  48ساعة!
ان لت لص للرت ق ل للوات ص لن لعللاء يف ك للل الل لح للروب ال لتللي
خاضتها بقوة وثبات وصر وشجاعة حتى سيطرت
ع ل للى شل لمل للال الل ليل لم للن ،وام ل لت ل للدت إىل امل لح للاف لظ للات
الجنوبية حتى وصلت حدود مدينة عتق عاصمة
ملحللافلظللة ش لبللوة اللنلفلطليللة ،وملحللافلظللة اللضللالللع،
وتمت السيطرة عى ما تبقى من مديريات مأرب،
وت لط لهللري ملحللافلظللة ال لب لي لضللاء بللال لكللامللل ب لعللد تللدمللري
م لع لس لك للرات وم لع للاق للل "الل لقل للاعل للدة" ال لت للي تلحلصللن
عناصرها يف تلك املحافظة بالرتتيب مع ما تسمى
ح لك للوم للة هل ل للادي الل لت للي س لل لم للت ل له للم امل لع لس لك للرات
واملنشآت الحكومية واألسلحة املختلفة ،لكنهم
لللم يلصلمللدوا حلتللى للسللاعللات أمللام عللزيلمللة األبلطللال
من الجيش واللجان الشعبية التابعني لحكومة
صنعاء الذين لقنوهم درساً قاسياً قتل عى إثره
وأصيب أعداد كبرية ومنهم من سلموا أنفسهم.
ه للذه اللعلمللليللة اللعلسلكللريللة اللسللريلعللة ال لتللي أربلكللت
الخصوم سوف تغري الكثري من األحداث القادمة
لصالح قوات صنعاء.
ال لح لق لي لق للة ،م لن للاب للع الل لنل لف للط ،وال ل لغ ل للاز يف م ل للأرب
والجوف وحضرموت وشبوة ،كلها ثللروات توفر
مليارات الدوالرات سنوياً ،لكنها مع األسف تحت
سيطرة ما تسمى حكومة هللادي وحللزب اإلصاح
الللذيللن حللرمللوا الشعب اليمني الللذي مسه الضرر
وهللو بللأمللس اللحللاجللة إىل عللائللدات ثللرواتلله النفطية
وال لغللازيللة ،وغللريهللا مللن م لصللادر الللدخللل اللتللي هي
"ملك خالصاً للشعب فقط" ،ومن أعطى الوعود
وأب ل للرم ال لص لف لقللات بللال لت لصللرف ب لمللا ال ي لم للللك وقلبللل
بالفتات وترك شعبه يواجه الفقر واملرض واملوت،
م لث لللله ال يلسلتلحللق ال لح لي للاة ل ليللذهللب إىل اللجلحليللم،
فللاللشلعللب هللو صللاحللب ال لقللرار فليلمللا يلخللص ال للرثوة
والسيادة ،ونوع العاقة مع الدول.

مشكلة اليمن منذ بدء نشأة الدولة الحديثة يف مطلع الستينيات يف
القرن املايض أنها تنفق جل املوازنة العامة عى مفردات القوة وإدارة
الصراع ولم تفكر يوماً يف أهمية البحث العلمي يف التخفيف من حدة
الصراع وقدرته عى إحداث عمليات االنتقال ،فالتعبريات السياسية
املتعددة التي وصلت إىل سدة الحكم تستغرق ذاتها يف صراعها مع
اآلخر وفق حاالت انفعالية ،وهي بذلك تستسلم بكل إرادتها لقانون
التاريخ وتفسح له املجال يك يكرر نفسه وأحداثه ووقائعه إىل درجة
تعطيل حركة املجتمع يف التحديث واالنتقال ،فالحرب والصراعات
وال لن للزاع للات ت لع لمللل ع للى ي لق لظللة ال له للوي للات ال لتللاري لخ ليللة ب لكللل تلشللوهللاتلهللا
ونتوءاتها التي ال تتناغم مللع روح العصر الللذي نعيش ،لذلك فكل
الحروب التي حدثت بعد عام 1990م لم ترتك إال مجتمعاً مختلفاً,
وثقافة تقليدية ،واقتصادا راكداً ،حتى تلك التحوالت التي ظننا انها
تحوالت ،لم تكن تحوالت بنيوية عميقة فقد تركت ،وراءها مجتمعاً
مغرتباً وثقافة مستلبة ،وشخصية منقسمة عى نفسها  .فالحرب
هي بمثابة االنقطاع الحضاري املتجدد يف املكان الجغرايف ،والزمان
التاريخي بما ترتكه من أثر يف النسيج االجتماعي والثقايف واالخاقي،
ومثل ذلك يكون سبباً مباشرا ً يف ازدواج الشخصية  ،وتنافر السلوك،
بل يكاد يشكل تعارضاً بني الفكر واملمارسة .
ويف خضم االحتفاالت اليوم بالثورة كقيمة دالة عى التبدل والتغيري
يفرتض بنا الوقوف عند فكرة البناء كرديف لفكرة النصر كدال يرشد
ويهدي اىل املستقبل وبمثل ذلك نملك مقومات االستمرار والتكامل
إذا كثفنا الدراسات حول اآلفاق واملقدرات واملعضات وال يمكن لذلك
أن يتحقق دون استنفار العقول والقيام بالدراسات التي تعني صناع
القرار يف هذا البلد عى اتخاذ القرار الازم يف الزمن الفارق.
لقد قال التاريخ إن الحرب قد تصنع واقعا جديدا ملن يحمل مشروعا
وطلنليللا للللبلنللاء ،ولليلسللت ملشللروعللا تللدمللرييللا إال علنللد الللذيللن يلقلتللاتللون من
نزيفها أما صاحب املشروع فاالنتصار هو محور ارتكازه لبناء املستقبل .
ومن محاسن الحروب والصراعات أنها تحدث فرزا وتمايزا ،فيمتاز
أهللل اللخللري واللبلنللاء ،ويمتاز أهللل اللشللر واللبلغللي ،وتلكللون اللصللورة أكرث
وضوحا للناس ،وهذا هو عني ما قالت به الحرب يف اليمن عى مدى
السنوات التي سلفت،فالذين يدعون الشرعية اتضح أنهم ال يملكون
قرارا وأنهم ليسوا أحرارا والذين وقفوا اىل صف الوطن دفاعا وذودا
عن حياضه رفعوا شعارا مضمونه " يد تحمي ..ويد تبني " وقد دل
الواقع أنهم عند مستوى الشعار من حيث الدفاع وما يزال ٍّ
هم البناء
يستنفر فينا القدرات الذهنية والفكرية والعملية .
وبللالللوقللوف علنللد االشلكللالليللة اللتللاريلخليللة نللرى أنلله مللن ال لضللرورة بمكان
قل للراءة ال لتللاريللخ بلملنلهلجليللة جللدلليللة وب للرؤي للة تلفلكليلكليللة قل للادرة عللى بلعللث
الروح يف الذات املنهزمة فينا ،يك تستعيد وعيها بمقوماتها التاريخية
والل لحل لض للاري للة ،وب لح لي للث ت لت لم لكللن مل للن ت لس لج ليللل ح لض للوره للا يف ال لع لصللر
ال لحللديللث ،بللوعللي أك للرث تلطلللعللا وأك للرث تلقللدمللا واك للرث ان لتللاجللا ،بلعليللدا عن
روح الغنيمة والصحراء فالبناء الجديد قد يتطلب هدما يف أحايني
كثرية حتى يكون البناء الجديد أكرث قوة وأكرث متانة يف مقاومة عوامل
الطبيعة وتطورات املراحل التاريخية .
فاليمن لم تعد ذات قيمة وجدانية وثقافية يف تصورات الناس ،وال
ً
تشكل عنصرا ً
فاعا وقوياً يف بيئة االنتماء والهوية الوطنية والحضارية
والتاريخية ،فقد رأينا خال األحداث التي عصفت بنا منذ 2011م
وحلتللى هللذه اللحظة اللتللي نعيش فيها كيف تعامل ابلنللاء اليمن مع
اليمن ،فهو لم يتجاوز القيمة العددية ..ثمن بخس دراهم معدودات
ومثل ذلك أمر دال عى حالة نكوص وجدانية ،وحالة شلل وتعطيل
يف البنية الوطنية ،ويف نسيج الهوية واالنتماء ،وهو نتاج عقود من
االسلتلهللداف والتدمري بللأمللوال املللرتفللني التي كانت ومللاتللزال تتحرك يف
اللج لغللراف ليللا الليلملنليللة ملنلطلللقللة م للن ب لعللد ث لق للايف،وال لت للزام اخ للاق للي تلجللاه
مقولة أو أثر أو وصية قيل إنها انطلقت من لسان أحدهم يف لحظة
تاريخية فارقة تحسباً أو توقعاً أو استساماً لحسابات فلكية ،بيد
أن مثل ذلك لن يطول به األمللد ،فسنن الكون تقول إن املللرتف الذي
ت للأخ للذه األمل للاين اىل أب لعللد م للدى ت لكللون عللاقلبلتلله ه للي ال لع لظللة ال لتللي تلعللظ
اللغللافللللني حلتللى ي لعللودوا اىل رشللدهللم ،وهللي اآلي للة اللتللي تلعليللد اللتللوازن
اىل حركة املجتمع وحركة الحياة ،فالله وصف نفسه بالعدل ومن
العدل أن يعيد اللتللوازن اىل حركة الحياة ولللو مل َّلد أهللل الللرتف زمناً يف
طغيانهم يعمهون ،فالقضية هنا قضية جوهرية وهي ثابتة يف صميم
التجربة البشرية من حيث التمادي يف الطغيان ومن حيث معالجة
االنحراف بالعودة اىل التوازن الذي يريده الله تحقيقاً لخاصية العدل
وامل لس للاواة ،وال لعللرة ملللن يلتلعللظ ،وال أرى ّ
إال أن ملقللاديللر اللللله كللائلنللة يف
ال للزم للن ال للذي نلعليللش ح لتللى ت لت لسللاوى م للوازي لن لله ،وث لمللة رم للوز واشل للارات
يتحدث عنها الواقع تومئ اىل قللادم جديد ،واىل حالة أجللد ال يكون
اللغللرور حللاضللراً فيها بلقللدر الحضور األملثللل إلرادة اللللله يف اللعللدل ويف
املساواة ويف الحياة اآلمنة واملستقرة.
ل لقللد آن ل لت للللك ال ل للذات امل لغ للرتب للة ع للن ب لعللدهللا ال لح لض للاري وال لث لق للايف أن
ّ
تستعيد وعليلهللا بللذاتلهللا وال أرى مللا يلحللدث الليللوم إال تلبللاشللري دالللة عى
يلقلظللة تللاريلخليللة ويلقلظللة ح لضللاريللة ،وال أرى أول لئللك الللذيللن يلنللالللون من
اليمن يف القنوات الفضائية يف مقابل دراهم معدودات ّ
إال امتداداً ملا
ً
انتهاء بهم ،فالزمن ما
يماثله يف التاريخ بدءا ً من أبي رغال ولن يكون
يزال يحمل لنا الكثري من العجائب والغرائب ،كما أن حالة التضليل
وال لفللراغ واللنلكللوص اللتللي بللدت علنللد رمللوز سياسية بعينها كللان للهللا ما
يماثلها أيلضللاً ..فللالللذيللن نللاشللدوا املجتمع االقليمي وال للدويل بالتدخل
اللعلسلكللري يف الليلمللن وهللم ينتمون اىل ملشللاريللع قللومليللة أو تلحللرريللة أو
مشاريع تطلعية لم يكونوا ّ
ً
امتاء
إال تعبرياً عن حالة «فراغ» ال يجد
إال بتكامله مع اآلخر املغاير وهو يف السياق ذاته ال يجد نفسه متكيفاً
ّ
مع شللروط واقعه وال مع األبلعللاد الحضارية والثقافية أو التاريخية
ذات املساق الوطني.
لقد كشفت األحداث الغطاء عن كثري من رموز املزايدات يف الوطن
وقللالللت األح للداث إن الللذيللن يلتلحللدثللون عللن ملصللالللح الللوطللن لللم يتجاوز
املفهوم يف نظرهم مصالحهم الللذاتليللة املستغرقة يف ذاتيتها ،وحني
سالت دماء األبرياء عى تراب هذا الوطن لم تنبت إال االشجار التي
تثمر يف مخازنهم وبيوتهم ويف منازلهم الفارهة عى شواطئ الثلج،
ولم يجد اليمن من كل شعاراتهم ّ
إال لحظة األلم أو املوت أو الفاجعة.
اليمن ذات عمق تاريخي وهي تنتصر لنفسها حتى وإن بدا الواقع
ك لم للا بل للدا ع لل ليلله يف ب للداي للة ال ل لعل للدوان عل للام 2015م إال أن امل لق للوم للات
الحضارية والثقافية تشكل نسقا دفاعيا ما يرح يتشكل حتى يصبح
الحال كما هو عليه اليوم من حيث القوة واملنعة ،ومن حيث تبدل
املعادلة العسكرية لتصبح اليمن كما عهدها تاريخها .
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» تعيد نشر حوار مع االستاذ محسن العيني
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ابلغني اللواء عبدالكريم قاسم في بغداد بقيام
ثورة في اليمن وتعييني وزيرًا للخارجية
محسن احمد العيني -رحمه الله -شخصية يمنية وعربية سياسية غنية عن التعريف ..واجه اليتم وهو يف سن السابعة بعد
وفاة والده ووالدته وعاش يف هذه السن طفولة بائسة مع اخوته..وبعد انتقاله اىل صنعاء والتحاقه بمكتب األيتام للدراسة
كتب عليه ان يمارس السياسة منذ وقت مبكر نظرا ملا كانت اليمن تعيشه من أوضاع متخلفة وقد ساعده انتقاله للدراسة
يف لبنان ومصر وفرنسا ضمن بعثة األربعني التي غادرت اليمن اىل بريوت عام 1947م ان يجد نفسه يف قلب األحداث والخيار له يف
خوضها او البعد عنها وتجنبها..مواطن وجد نفسه يف مواقع مختلفة فحاول ان يكون صادقا ويقدم خري مايف نفسه ..وقد اكرمه الله
بخالف زمالؤه الذين ساروا يف نفس الدرب الذي سار عليه من االعتقال والسجن..اليصر عى القول انه كان عى صواب وان اآلخرين
هم املخطئون فذلك خداع للنفس كما يقول..يف هذا الجزء يتحدث األستاذ محسن العيني عن قيام ثورة  26سبتمرب وكيف علم بها
وتعيينه وزيرا للخارجية وما أعقبها من خالفات أثرت عى مسرية الثورة .
ألتقاه يف صنعاء:احمد ناصر الشريف

في طريقي الى صنعاء عبر القاهرة قابلت الرئيس جمال عبدالناصر وتألمت لما ينقل إليه من معلومات مغلوطة
< ب �ع ��د ت ��رج �م �ت ��ك ل �ك �ت ��اب "ك� �ن ��ت ط �ب �ي �ب ��ة يف
ال � �ي � �م� ��ن" م� �ن� �ع ��ت م � ��ن ال � � �ع� � ��ودة اىل ص �ن �ع ��اء
وانشغلت يف عملك يف نقابات اتحاد العمال
العرب ..كيف علمت بقيام ثورة 26سبتمرب
وتعيينك يف أول حكومة لها وزيراً للخارجية؟
<< يف  19أيلول/سبتمرب 1962م م��ات االم��ام احمد
فغادرت القاهرة بعد يوم او يومني اىل دمشق ومنها اىل
بغداد حيث التقيت وزير خارجية العراق السيد هاشم
جواد الذي وعدين برتتيب موعد يل مع اللواء عبدالكريم
قاسم خالل اسبوع وأعد يل اتحاد العراق برنامج لقاءات
وزي��ارات..وب�ي�ن�م��ا ك�ن��ت ات�ن��اول ال�ع�ش��اء ضيفا ع��ى ات�ح��اد
عمال العراق مساء الجمعة 28ايلول..سبتمرب1962م
اذا بسيارة اللواء عبدالكريم قاسم تصل لتنقلني ملقابلته
يف وزارة الدفاع حيث كان يقيم ويعمل..وقد ذكر يل أن
ثورة قامت يف اليمن وأسمعني ماسجلته وكالة األنباء
ال �ع��راق �ي��ة م ��ن ب �ي��ان��ات أذاع �ه ��ا رادي � ��و ص �ن �ع��اء ب�ي�ن�ه��ا ب�ي��ان
تشكيل الحكومة التي عينت فيها وزيرا للخارجية.
< هل معنى ذلك انك لم تكن تعلم بتعيينك
وزي��را للخارجية وعلمك بقيام ال�ث��ورة االم��ن
الرئيس العراقي اللواء عبدالكريم قاسم؟
<< نعم..وقد بقيت مع اللواء قاسم اىل ساعة متأخرة
م ��ن ال �ل �ي��ل وه ��و ي �ح��دث �ن��ي ع ��ن ث� ��ورة ال �ع ��راق وال �خ��الف��ات
امل� ��ؤس � �ف� ��ة ال � �ت� ��ي ح �ص �ل ��ت وب � �خ� ��اص� ��ة ب �ي �ن ��ه وب� � ��ني ال � �ل� ��واء
عبدالسالم عارف ونصح اليمنيني بأن يوحدوا صفوفهم
وأال يسمحوا للخالفات بأن تفرقهم مهما تكن األسباب
ووعد بدعم العراق للثورة اليمنية واالستعداد لتقديم
املساعدات..كان حزينا وصافيا وصريحا ويشعر بالعزلة
وال� ��وح� ��دة وال ��وح �ش ��ة وق� ��د اه � ��داىن م �ج �م��وع��ة خ �ط��اب��ات��ه
واستعرض بعضها..وأشار اىل الفقرات التي صفق لها
امل�س�ت�م�ع��ون وت �ح��دث ع��ن امل ��وت وال�ع�ن��ف ال ��ذي ي�ت�ع��رض
ل ��ه امل �س ��ؤول ��ون يف ال �ع ��راق ومل ��ا ت�م�ن�ي��ت ل ��ه ط ��ول ال �ع �م��ر..
قال:األمور بيدالله وقدقتل االمام عيل وغريه من عظماء
الرجال.
وع � �ن� ��د م� � �غ � ��ادريت مل �ك �ت �ب ��ه ال ح� �ظ ��ت ان � ��دف � ��اع م �ص ��وري ��ن
وصحافيني فألتفت م�ب��اش��رة ال�ي��ه وق�ل��ت س�ي��ادة الزعيم
أرجو اعفايئ من أي مواجهة معهم اوحديث فال أرغب
يف ممارسة أي عمل بمجرد خرب يف االذاع��ة عن تعييني
وزيرا للخارجية فوافق وكنت أشعر أنه كان يعتزم اعالن
اعرتاف العراق بالجمهورية اليمنية.
< مل� � � � ��اذا ل� � ��م ت � �ك � ��ن ت � ��رغ � ��ب يف ال � �ح � ��دي � ��ث اىل
الصحافة وهل هناك محاذير معينة منعتك
م ��ن ان ت ��ديل ب �ت �ص��رح ص�ح�ف��ي وق ��د أص�ب�ح��ت
وزيرا للخارجية يف حكومة الثورة؟
<< فعلت ه��ذا رغ�ب��ة مني يف ت�ف��ادي اث��ارة أي حساسية
مع القاهرة التي ال أشك يف انها تحرص عى أن تكون أول
دولة تعلن االعرتاف بالثورة والجمهورية يف اليمن وكان
الخالف عى أشده بني القاهرة وبغداد.
< ه��ل غ��ادرت ب�غ��داد اىل صنعاء مباشرة ام
توجهت اىل دولة أخرى؟
<< ص �ب �ي �ح ��ة ال� �س� �ب� ��ت  29اي � �ل� ��ول..س � �ب � �ت � �م� ��رب غ � � ��ادرت
الفندق يف طريقي اىل مطار بغداد متوجها اىل ب��ريوت..
ويف ال�ط��ري��ق س�م�ع��ت ص��وت��ا ي�ن��ادي�ن��ي ف�ط�ل�ب��ت م��ن س��ائ��ق
السيارة أن يتوقف..وفجأة ينزل من احدى األشجار عيل
صالح السعدي وسريعا يقول يل:لقد سمعت حديثك
مع الصحافيني أرج��و أن تتوسع معهم يف مطار بغداد
ويف بريوت وتتحدث عن الديمقراطية وتتوسع يف شرح
اهداف الثورة اليمنية وقدسمعتها وهو مانريده لألقطار
العربية كلها..فقلت له:يامجنون املفروض انك مختف..
كيف تغامر هكذا؟قديلحظونك ويعتقلونك..وكان هذا
آخ ��ر ل �ق��اء يل م��ع ع��يل ص��ال��ح ال �س �ع ��دي..وك ��ان امل�ه�ن��دس
ع��دن��ان ال�ق�ص��اب ق��د م��ر ع��يل قبل ي��وم��ني او ث��الث��ة يف أحد
ف�ن��ادق ب�غ��داد وراف�ق�ت��ه اىل دار األس�ت��اذ اب��راه�ي��م حسيب
امل�ف�ت��ي وال��د م��ازن امل�ف�ت��ي وت�ن��اول�ن��ا ال�غ��داء م��ع ع��يل صالح
السعدي وحازم جواد وطالب شبيب وتحدثنا عن ظروف
اليمن بعد وفاة االمام احمد واحتمال اندالع الثورة يف أي
لحظة..وفهمت منهم أن العراق ايضا مقبل عى تغيري
وأن ال�ح��زب ي�ع��د ن�ف�س��ه ل�ل�ق�ي��ام ب�ح��رك��ة وق��د ط�ل�ب��وا مني
ابالغ القيادة القومية ومن يلزم بهذا..ويف بريوت أجريت
ات �ص��اال م��ع ال�س�ي��د ف�ي�ل�ي��ب ت�ق��ال وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة وه��ات�ف�ي��ا
م��ع دم�ش��ق واط�م��أن�ن��ت اىل اس�ت�ع��داد ال�ب�ل��دي��ن ل��الع��رتاف
بالحكومة الجديدة يف صنعاء.
ويف مطار بريوت كان معي األستاذ معروف سعد وعدد
كبري من األص��دق��اء..وأن��ا يف طريقي اىل القاهرة فوجئت
ب��وص��ول األم ��ري س�ي��ف االس ��الم ال�ح�س��ن م��ن ن �ي��وي��ورك يف
ط��ري�ق��ه اىل امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وك ��ان ق��د أع�ل��ن
ن �ف �س��ه ام ��ام ��ا ع ��ى ال �ي �م��ن ظ �ن��ا ب ��أن ال �ب ��در ق ��د م ��ات ت�ح��ت
أنقاض قصره كما كان أشيع.
وصول الحسن اىل بريوت
< هل التقيت بالحسن؟
<< ك� �ن� ��ا يف رك � �ن � ��ني م� �ت� �ب ��اع ��دي ��ن يف امل � � �ط� � ��ار..وق� � ��د ذك� ��ر
ل �ل �ص �ح��اف �ي��ني أن� ��ه س �ي �ق��ي ع ��ى ال� �ث ��وار ب �م �ج ��رد وص ��ول ��ه
اىل ال �ح ��دود ال �ي �م �ن �ي��ة..وق��د رددت ع ��ى ه ��ذا ال �ق ��ول ب��أن
من يحاول أن يعيد عقارب الساعة اىل ال��وراء هو كمن
يحاول أن يشد الشمس من كبد السماء..وقد رددت هذا
التصريح اذاعة لندن بعد ذلك..ويف القاهرة نظم الطالب
اليمنيون حفال كبريا يف نقابة الصحافيني وكانوا يفيضون
بهجة وحماسة وت�ف��اؤال ..وق��د تحدثت اليهم واقرتحت
ان ي�ع��ود ك�ب��اره��م وامل�ت�ق��دم��ون يف دراس�ت�ه��م اىل ال�ي�م��ن..
وقلت لهم ان ظ��روف اليمن تستدعي ب��ذل كل الجهود

وح�ش��د ك��ل ال �ط��اق��ات..وق��د اب ��دوا اس�ت�ع��داده��م ل�ل�ع��ودة
وشكلوا لجنة ألختيار من يسافر منهم عى دفعات طبقا
لظروف الطريان..وقد سافرت معي مجموعة ويؤسفني
أن�ه��م أرغ �م��وا ع��ى ال �ع��ودة اىل ال�ق��اه��رة ب�م�ج��رد م�غ��ادريت
ص�ن�ع��اء اىل األم ��م امل �ت �ح��دة وص� ��درت ت�ع�ل�ي�م��ات م�ش��ددة
ب�م�ن��ع س �ف��ر ال �ط ��الب اىل ال �ي �م��ن ب �ع��د ذل � � ��ك..واذا ت�ح�ج��ج
البعض بالحزبية فالجميع يعرفون ان الذين عادوا لم
يكونوا من حزب معني.
وقد أصبحت الحزبية هي النغمة التي سادت وحوربت
باسمها ال�ق��وى ال��وط�ن�ي��ة وال�ع�ن��اص��ر املثقفة يف ال�س�ن��وات
األوىل للثورة..وقد اجتمعت يف القاهرة بالدكتور جون
بادو سفري امريكا وبسفريي بريطانيا وايطاليا وبعدد من
الشخصيات العربية ورجال الصحافة وزرت السيد انور
السادات يف مكتبه بمجلس األمة.
< هل قابلت الرئيس جمال عبدالناصر قبل
سفرك اىل صنعاء؟
<< يف م�س��اء ال�ث��الث��اء ال �ث��اين م��ن ت�ش��ري��ن األول..اك �ت��وب��ر
1962م توجهت للمرة األوىل اىل ك��وب��ري القبة ملقابلة
الرئيس جمال عبدالناصر فأستقبلني السيد سامي شرف
مدير مكتبه وانرعج عندما شاهد أزرار جاكتتي وهي تكاد
تسقط وطلب من مساعديه أن يعملوا فورا عى تثبيت
ه��ذه األزرار قبل ال��دخ��ول ع��ى ال��رئ�ي��س..وق��د ح��دث هذا
ألن جاكتتي اشتبكت بخطاف باب السيارة عندما حاولوا
ف�ت�ح�ه��ا يل ع�ن��د ال��وص��ول ول ��م أك ��ن ق��د ت �ع��ودت أن يفتح
يل أحد باب السيارة..ويف أثناء تثبيت األزرار شاهدت يف
القاعة املتصلة باملكتب عددا من املهندسني العسكريني
وهم عاكفون عى خرائط وعيونهم حمراء والسهر باد
ع ��ى وج ��وه �ه ��م وك ��ذل ��ك االره� � ��اق وه� ��م ي �ح ��اول ��ون وض��ع
خريطة لليمن.
وقد بادرين سامي شرف بالسؤال عن سبب عدم اعرتاف
اللواء عبدالكريم قاسم بالجمهورية يف اليمن..وقبل ان
أجيب ق��ال:ان معلوماتنا أن قاسم غري راض عن الثورة
ألن السالل يف نظره شيوعي والبيضاين ناصري والعيني
بعثي..وقد تأثرت وأدرك��ت خطر وخطأ املعلومات التي
س �ت �ك��ون أم ��ام ال��رئ �ي��س وه ��و ي �ع��ال��ج ق�ض�ي��ة ال �ي �م��ن..وق��د
اس�ت�ق�ب�ل�ن��ي ال��رئ �ي��س يف م�ك�ت�ب��ة ب ��ال ��دور األريض يف م�ن��زل��ه
وت�ب�س��ط م�ع��ي يف ال�ح��دي��ث وش�ج�ع�ن��ي ع��ى أن أق ��ول كل
مايف نفيس.

مع عبدالناصر
< بماذا بدأت معه الحديث؟
<< ب ��دأت ب�م��ا س�م�ع�ت��ه م��ن ال�س�ي��د س��ام��ي ش ��رف وق�ل��ت
ل �ل��رئ �ي��س ان� �ن ��ي أع �ل ��م م ��وق ��ف ال �ق ��اه ��رة م ��ن ال �ب �ع ��ث وان
امل� �ص ��ري ��ني اذا ك� ��ان� ��وا م �ق �ت �ن �ع ��ني ب � ��أن ب �ع ��ض امل �س ��ؤول ��ني
ال�ي�م�ن�ي��ني ب �ع �ث �ي ��ون..وأن ال �ث �ق��ة م �ف �ق��ودة ف ��ان األم � ��ور ل��ن
تسري كما ينبغي وقلت اننا نؤمن باألمة العربية الواحدة
وبالديمقراطية واالش��رتاك�ي��ة وال�ع��دل االج�ت�م��اع��ي..وان�ن��ا
ن�ف�ه��م ج �ي��دا ان ه ��ذه ه ��ي أه ��داف ��ه ..وأه � ��داف ث ��ورة م�ص��ر
واه� ��داف ال �ث��ورة ال�ع��رب�ي��ة ك �ل �ه��ا..وان ال �خ��الف م��ع س��وري��ا
وال �ح �س ��اس �ي ��ات ال� �ت ��ي ن� �ش ��أت م� ��ع ب �ع ��ض ال �ش �خ �ص �ي��ات
ال�ح��زب�ي��ة ال ي �ج��وز أن ت �ع��زل م�ص��ر وق��ائ��ده��ا ع��ن ال�ش�ب��اب
العربي يف األقطار األخرى ملجرد شبهة الحزبية التي قد
تكون اتهاما ال يقوم عى أساس صحيح..ومضيت أقول
للرئيس ان مصر ينبغي ان يكون صدرها واسعا وقلبها
ك �ب ��ريا..وان ��ه ي�ح�س��ن ال�ت�ث�ب��ت م��ن امل�ع�ل��وم��ات وال �ب �ع��د عن
الحساسيات.
< وماذا عن الثورة يف اليمن ودعم مصر لها؟
<< اس �ت��أذن��ت ال��رئ�ي��س يف اب ��داء ب�ع��ض امل��الح �ظ��ات عى
االس �ل ��وب ال ��ذي ب ��دأت أج �ه ��زة االع� ��الم ت �ع��ال��ج ب ��ه ق�ض�ي��ة
ال � �ث� ��ورة يف ال �ي �م ��ن..ف ��ذك ��رت ل ��ه أن ص �ح ��ف ال �ق ��اه ��رة ق��د
ذك ��رت ان ه�ن��اك ف��زع��ا يف ب�غ��داد ودم�ش��ق وع�م��ان ال ��خ...
من الثورة يف اليمن وان عبدالكريم قاسم رفض االعرتاف
بالجمهورية وانه اشرتط عى وزير خارجية اليمن تأييد
ال � �ع � ��راق يف ض� ��م ال� �ك ��وي ��ت يف م �ق ��اب ��ل اع � ��رتاف � ��ه ب��ال �ن �ظ��ام
ال �ج �م �ه ��وري..وال �ح �ق �ي �ق ��ة ن �ق �ي��ض ه� ��ذا ك �ل ��ه..ف �ق ��د اب ��دى
العراق استعدادا لالعرتاف كما ان دمشق رحبت بالثورة
واعرتفت بالجمهورية..وانه ايا تكن األسباب فليس من
امل�ص�ل�ح��ة اس �ت �ع��داء ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة واس�ت�ث��ارت�ه��ا..وق�ل��ت

للرئيس انني كنت يف القاهرة حني قامت الثورة املصرية
عام1952م وال حظنا كيف انها أعلنت اوال ان هدفها هو
تغيري القيادة العسكرية فقط ثم الحكومة..ثم ترحيل
امللك م��ع االحتفاظ بابنه الطفل ملكا وتشكيل مجلس
وص��اي��ة وان ال�ج�م�ه��وري��ة ل��م ت�ع�ل��ن اال ب�ع��د س �ن��ة..ب��ل ان
الثورة تغاضت عن وجود القاعدة العسكرية الربيطانية
يف السويس وتحالفت مع امللوك والحكام العرب..كل
هذا حتى يشتد عودها وتقوى شوكتها..هذا يف مصر ولها
وزنها وجيشها وشعبها الواعي فكيف باليمن وهي عى
ماهي عليه من تخلف داخ��يل وأخ�ط��ار خارجية محدقة
م��ن ال�ش�م��ال وال �ج �ن��وب..ال �ب��در ل��م ي�م��ت ت�ح��ت األن�ق��اض
والحسن عائد من أمريكا.وقلت ان نجاح الثورة يستدعي
ع��دم اس�ت�ث��ارة ال�غ��ري واس�ت�ف��زازه ق��در االم �ك��ان ..ونجاحها
ه��و ال��ذي س�ي�ك��ون ل��ه اث��ره ع��ى األوض ��اع يف ال�ج�ن��وب ويف
الجزيرة العربية كلها..قلت هذا وأكرث منه دفعة واحدة
للرئيس شعورا مني باملسؤولية نحو بلدي اليمن ونحو
مصر ونحو الثورة العربية كلها.
كان متفهما
< هل تقبل منك الرئيس جمال عبدالناصر
كلما تحدثت به؟
××أش �ه ��د أن ��ه ك ��ان م �ع��ي م �ه��ذب��ا ورق �ي �ق��ا ول ��م ي �ب��د ع�ل�ي��ه

ب��ع��د وص���ول���ي صنعاء
كلفت بالسفر ف���ورا الى
األم���م ال��م��ت��ح��دة الن��ت��زاع
مقعد اليمن واالع��ت��راف
بالنظام الجمهوري
ذكر لي فيما بعد عبدالله
جزيالن وعبدالرحيم عبدالله
انه كانت لديهم تعليمات
بقتلي في صنعاء
قال لي السادات اننا ندرب
جنود الصاعقة على اكل
الثعابين قلت له الثعابين
عند القبائل فاكهة
رددت على االمير الحسن
ان من يحاول اعادة عقارب
الساعة الى الوراء هو كمن
ي��ح��اول ان يشد الشمس
من كبد السماء

اال االه �ت �م��ام وح �س��ن االس �ت �م ��اع..وق ��ال يل :ب��ال�ن�س�ب��ة اىل
ماسمعت من سامي ش��رف ال تهتم لهذا كثريا ثم سأل
متى أنضممت اىل حزب البعث؟ فقلت:حني كنتم سمن
ع��ى ع�س��ل م��ع ال�ح��زب..ع�ن��دم��ا ك�ن�ت��م ت�ح�ض��رون ل��وح��دة
س ��وري ��ا وم �ص ��ر وع �ن ��دم ��ا ارت �ف �ع ��ت ال� �ش� �ع ��ارات ال �ق��وم �ي��ة
وع�م��ت امل�ط�ب��وع��ات وامل�ن�ش��ورات ش��وارع ال�ق��اه��رة وحلمنا
بتحقيق ال��وح��دة م��ن امل�ح�ي��ط اىل ال�خ�ل�ي��ج..ق��ال:ع��ى كل
حال خالفنا هو مع القيادات وليس مع الشباب ولن تجد
منا اال كل عون..فقلت:ياسيادة الرئيس وحتى القيادات
ال تكن لكم اال كل االحرتام والتقدير...وقد ختم الرئيس
املقابلة بقوله:عى كل حال أنت اآلن مسافر اىل اليمن..
توجه عى بركة الله واطلع عى األحوال هناك وسرناك
عند عودتك..وكانت قد وصلتني برقية بتوقيع الرئيس
عبدالله السالل يطلب فيها التوجه اىل نيويورك لرئاسة
وفداليمن اىل الدورة السابعة عشرة للجمعية العمومية
ل ��ألم ��م امل �ت �ح��دة وأن اع �ض ��اء ال ��وف ��د وأوراق االع �ت �م ��اد يف
الطريق..ورغم اين أحسست بعدم الرتحيب بوصويل اىل
صنعاء فقد أص��ررت ع��ى ال�ت��وج��ه اليها أوال وق��د ذك��رت
هذا للرئيس جمال عبدالناصر.
ويف ال�ث��ال��ث م��ن ت�ش��ري��ن أألول..اك �ت��وب��ر 1962م قامت
ب �ن ��ا ال �ط ��ائ ��رة اىل ال �ح ��دي ��دة ح �ي ��ث ال �ت �ق �ي��ت ه �ن ��اك ال �ل ��واء
ح �م��ودال �ج��ائ �ف��ي وزي ��رال ��دف ��اع وال �ع �ق �ي��دال��رع �ي �ن��ي وع� ��ددا
م ��ن ال �ض �ب ��اط وق ��د أب � ��دوا ت��ربم �ه��م وس �خ �ط �ه��م ل �ل �ق ��رارات
الجديدة التي جعلت من الدكتور عبدالرحمن البيضاين
وزي��راالق �ت �ص��اد ل�ي��س ن��ائ�ب��ا ل��رئ�ي��س ال� ��وزراء ف�ق��ط ب��ل نائبا
ل�ل�ق��ائ��د ال �ع ��ام ل �ل �ق��وات امل �س �ل �ح��ة..وس �ب��ب س�خ�ط�ه��م أن��ه
مدين واملنصب عسكري وأن هذا امتهان للقوات املسلحة
ال �ي �م �ن �ي ��ة..وب �ع ��د ال �ظ �ه ��ر وص �ل ��ت اىل ص �ن �ع ��اء وت��وج �ه��ت
م �ب ��اش ��رة م ��ع ال �ش �ه �ي��د ع ��يل م �ح �م��داألح �م��دي وغ� ��ريه م��ن
الوزراء الجدد الواصلني اىل قيادة الجيش ملقابلة الرئيس
عبدالله السالل.
وقد هالني أن وجدته يف مكتب صغري وقد طالت لحيته
وي �ب ��دو ع �ل �ي��ه ال �س �ه��ر واالره � � ��اق وح ��ول ��ه ع� ��دد م ��ن رج ��ال
ال �ث��ورة م�ن�ه��م ال�ش�ه�ي��د ع��يل ع�ب��دامل�غ�ن��ي واالخ ��وة ع�ب��دال�ل��ه
ج��زي��الن وع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ض�ي��ف ال�ل��ه وغ��ريه��م م��ن الضباط
والجنود واملراجعني..هذا يتحدث بالتلفون وذاك يطالب
ب�م�س��دس وث��ال��ث ي��رف��ع ص��وت��ه يف ح��دي��ث ج��ان�ب��ي م��ع آخ��ر
وض �ج��ة وف ��وىض واره � ��اق م �م��اي �ح��ول دون ه ��ذه ال �ق �ي��ادة
ال �ش ��اب ��ة وال �ت �ف �ك ��ري ال � �ه� ��ادئ وال �ع �م ��ل امل �ث �م ��ر..ف ��أق ��رتح ��ت
ع��ى ال �ف��ور ع�ق��د ج�ل�س��ة مل�ج�ل��س ال� ��وزراء ل�ت�ن�ظ�ي��م ال�ع�م��ل
وت��وزي��ع االختصاصات وتحديد سياسة ال�ب��الد الداخلية
والخارجية..وقد قوبل اقرتاحي بالفتور وعدم االهتمام
وق��ال الرئيس ال�س��الل :ال فائدة من ك��رثة االجتماعات..
فقلت ل��ه :وك�ي��ف اذا ستسري ام��ور ال�ب��الد؟ وق��د أص��ررت
ع��ى ح�ض��وره ب��اع�ت�ب��اره رئ�ي��س ال ��وزراء ف��وع��د ان سمح له
الوقت.
< هل تم االجتماع؟
<< يف ال�ق�ص��ر ال�ج�م�ه��وري ال ��ذي ك��ان ي�غ��ص ب��ال��داخ�ل��ني
وال �خ ��ارج �ي ��ني ال �ت �ق �ي �ن��ا ال ��دك �ت ��ور ع �ب ��دال ��رح �م ��ن ال �ب �ي �ض��اين
ف ��أب ��دى ت� � ��رددا يف ع �ق ��د ج �ل �س��ة مل �ج �ل��س ال � ��وزراء..وب � �ع � ��د
الحاح شديد واف��ق عى االجتماع ولعل وج��ود مندوبي
وك��ال��ة ان �ب��اء ال �ش��رق األوس ��ط امل�ص��ري��ة وم�ص��وري�ه��ا ال��ذي��ن
وص �ل ��وا م �ع��ي ق ��د ش �ج��ع ع ��ى ع �ق��د ه ��ذه ال�ج�ل�س��ة األوىل
ملجلس الوزراء..ولم يحضر السالل رئيس الوزراء ورأس
االجتماع الدكتور عبدالرحمن البيضاين ال��ذي اق��رتح ان
ي�ق�ت�ص��ر ال�ب�ح��ث ع��ى م��اي�ط��رح��ه وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ن�ظ��را اىل
ض ��رورة س�ف��ره ال�س��ري��ع اىل األم ��م امل �ت �ح��دة..وق��د ع��رض��ت
عى املجلس بعض مادار يف مقابلتي مع الرئيس جمال
ع �ب��د ال �ن��اص��ر وال� �ل ��واء ع �ب��دال �ك��ري��م ق ��اس ��م يف ب �غ ��داد وم��ا
ب�ح�ث�ت��ه م��ع ع��دد م��ن س�ف��راء ال ��دول ال�ك��ربى يف ال�ق��اه��رة..
كما ش��رح��ت فهمي لسياسة الجمهورية كما ج��اءت يف
مبادئ الثورة وبيانها األول..وأبديت استيايئ من بعض
ال�ت�ص��ري�ح��ات امل��رت�ج�ل��ة ال�ت��ي ت�ص��در م��ن ب�ع��ض امل�س��ؤول��ني
وت �ت �ص ��ل ب ��ال �س �ي ��اس ��ة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة..ف� �ق ��د س �م �ع ��ت ب �ع��ض
ال �ت �ص��ري �ح��ات ال �ت��ي ت �ه��اج��م امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
وتهدد بارسال املجاهدين افواجا لتحرير عدن والجنوب..
وطالبت ب��ال��رتوي وضبط النفس وع��دم اس�ت�ع��داء الغري
علينا واستفزازهم ض��د ثورتنا يف ايامها األوىل..وق ��د أيد

مع انور السادات

يتحدث مع الزميل أحمد الشريف

امل�ج�ل��س ب��االج�م��اع م��اع��رض�ت��ه واق ��رتح ال��دك�ت��ور البيصاين
مبالغة يف التأييد توجيه شكر مجلس ال��وزراء اىل وزي��ر
الخارجية واملوافقة عى كل افكاره وسياسته الحكيمة..
وأوىص ب�ض��رورة ال�ت��وج��ه ب�س��رع��ة اىل األم��م امل�ت�ح��دة التي
بدأت فيها أعمال الجمعية العمومية للعمل عى ابعاد
الوفد املليك الذي كان وصل اىل نيويورك لحضور الدورة
واحتالل مقعد اليمن.
العودة اىل القاهرة
< ه ��ل غ � ��ادرت ص �ن �ع��اء ب �ع��د ذل ��ك االج �ت �م��اع
ملجلس الوزراء؟
<< ن�ع��م..يف الصباح الباكر غ��ادرت صنعاء ومعي عى
الطائرة عدد من الذي شاركوا يف احداث القيام بالثورة
واص�ي�ب��وا اص��اب��ات بالغة ومنهم العقيد حمودالسكري
ال��ذي ح��اول اغ�ت�ي��ال االم��ام ال�ب��در ليلة ال�ث��ورة وأص�ي��ب يف
ق�ص��ر ال�ب�ش��ائ��ر وامل �ق ��دم ع��يل اب��ول �ح��وم ال ��ذي أص �ي��ب ع�ن��د
اق �ت �ح��ام داراالذاع � � � ��ة..ويف ال �ط��ري��ق اىل ال �ق ��اه ��رة س�م�ع��ت
تفاصيل ليلة ال�س��ادس والعشرين من سبتمرب املجيدة
وأح ��داث �ه ��ا وم� ��ا س �ب �ق �ه��ا وم� ��ا ت ��اله ��ا..وق ��د ذك� ��ر يل ال �ل ��واء
عبدالله جزيالن والطيار عبدالرحيم عبدالله بعد سنوات
ع ��دة يف ال �ق ��اه ��رة أن ��ه ك ��ان ��ت ل��دي �ه��م ت �ع �ل �ي �م��ات ب �ق �ت��يل يف
صنعاء اذا لم أغادر البالد يف صباح اليوم التايل لوصويل..
وأن ال�س�ي��ارة املكلفة بهذه املهمة كانت معدة يف ساحة
القصر الجمهوري وأن الطيار عبدالرحيم عبدالله حرص
عى مرافقتي ط��وال الوقت منذ نزلت من الطائرة حتى
عدت اليها يف صباح اليوم التايل من أجل ضمان سفري
وعدم تأخري تجنبا ألي مكروه..والعهدة يف هذه الرواية
عى األخوين جزيالن وعبدالرحيم.
< ب� �ع ��د وص � ��ول � ��ك اىل ال � �ق � ��اه � ��رة يف ط ��ري �ق ��ك
اىل ن �ي ��وي ��ورك ه ��ل ال �ت �ق �ي��ت ب ��ال ��رئ �ي ��س ج �م��ال
عبدالناصر؟
<< ن� �ع� ��م ق� ��اب� �ل� ��ت ال� ��رئ � �ي� ��س ج � �م � ��ال ع� �ب� ��دال� �ن� ��اص� ��ر ي� ��وم
ال�ج�م�ع��ة 5ت �ش��ري��ن األول ..اك �ت ��وب ��ر 1962م وع��رض��ت
ع�ل�ي��ه ان�ط�ب��اع��ايت ع��ن س��ري األم ��ور يف ص�ن�ع��اء ون�ق�ل��ت ال�ي��ه
ماسمعت م��ن ت��ذم��ر ال�ض�ب��اط يف ص�ن�ع��اء وال�ح��دي��دة من
تصرفات املسؤولني الكبار الذين يحاول بعضهم الظهور
وكأنه وحده محل ثقة القاهرة وسبب دعمها..وذكرت
ماسمعته وشاهدته من تهور وطيش وتصرفات تتعارض
م��ع أي شعور باملسؤولية نحو اليمن وث��ورت�ه��ا وظروفها
ونحو مصر وجيشها وزعيمها..وركزت عى أجهزة االعالم
اليمنية واملصرية وأسلوب معالجة العالقات مع الدول
العربية واألجنبية وض��رورة التفكري يف اسلوب مواجهة
الصعاب التي تعرتض طريق الثورة وهل العنف وحده
هو االسلوب الوحيد.
وق��د رأى ال��رئ�ي��س عبدالناصر أن اب�ح��ث يف امل��وض��وع مع
السيد انور السادات رئيس مجلس األمة آنذاك واملختص
ب��ال �ش��ؤون ال�ي�م�ن�ي��ة..وق��د أت�ص��ل ب��ه يف م�ن��زل��ه وأخ ��ربه أين
س� ��أزوره يف أمل �س��اء ع�ي�ن��ه رغ ��م أن ال�س��اع��ة ك��ان��ت م�ت��أخ��رة
وذل��ك ألن�ن��ي س��أغ��ادر ال�ق��اه��رة اىل ن�ي��وي��ورك ص�ب��اح اليوم
التايل.
مع انور السادات
< ماذا دار بينك وبني أنور السادات؟
<< يف م�ن��زل ال �س ��ادات ب��ال�ه��رم ب��ال�ه��رم ح��اول��ت ان اديل
بكل ماعندي من معلومات ومالحظات وافكار وكررت
م ��اذك ��رت ل �ل��رئ �ي��س يف امل �ق��اب �ل �ت��ني ول ��ه يف م �ق��اب �ل��ة س��اب�ق��ة
وماتجدد من انطباعات عما يجري يف صنعاء ..فقال يل
:انك منزعج ..أريدك تطمنئ اىل اننا نعد لكل امر عدته
ولكل احتمال مايلزم..هذه القبائل ينبغي اال تزعجنا..أال
تعرف أننا اآلن يف سبيل ارسال الصاعقة اىل اليمن..اننا
ندرب جنود الصاعقة عى أكل الثعابني..فمن يستطيع
ان ي�ق��ف ام��ام�ه��م؟ ف�ق�ل��ت ل��ه ي��اس�ي��دي ان�ه��م س�ي��واج�ه��ون
ق�ب��ائ��ل ش��رس��ة ه��ي ج��زء م��ن ال�ص�خ��ر وم��ن ال�ج�ب��ل..ق�ب��ائ��ل
يف ب�ع��ض امل �ن��اط��ق ال�ث�ع��اب��ني ع�ن��ده��ا ف��اك �ه��ة..وق��د اب�ت�س��م
وقال:يبدو ان��ك تجيد النكتة ايضا..فقلت ل��ه :كم كنت
ات �م �ن ��ى ل ��و ك � ��ان األم � ��ر م� ��زاح� ��ا..ع� ��ى ك ��ل ح � ��ال ل �ق ��د ق�ل��ت
ماعندي بكل أمانة والبقية عى الله ثم عليكم.
 #يتبع الجزء الثاين يف العدد القادم
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شهده ميدان التحرير بصنعاء

إيقاد شعلة العيد الـ 59لثورة  26سبتمبر اخلالدة

اللواء الكحالني :ماضون على درب الشهداء واالنتصار ألهداف ثورتنا وقيم شعبنا اليمني العظيم في احلرية والسيادة واالستقالل
عما قريب سيتحقق النصر املؤزر ويندحر ما تبقى من الغزاة ومرتزقتهم وسترتفع راية اليمن عالية خفاقة
ّ
في عيدها : 59

ثورة  26سبتمبر  ...استلهام مللحمة
الصمود في مواجهة حتالف العدوان !
أن مفهوم الثورة هي عملية تغير ثورية جذرية لحياة الشعب وتحدث نقلة تاريخية كاملة فيه وتحوله من نظام
اجتماعي متأخر اىل نظام اجتماعي متقدم وكذلك يف كل شؤون الحياة املختلفة فثورة  26سبتم�  1962م حدث
ال يقارنه اي حدث يف تاريخ اليمن قديمة وحديثه فقد استطاعت تحرير الشعب اليمني واخراجه من سبات املايض
وركوده إىل آفاق الحاضر واشراقه.
واعت�ت ثورة السادس والعشرين من سبتم� حدث كبر وزلزال سيايس يف شبة الجزيرة العربية ومصدر قلق
وتهديد لقوى رجعية واستعمارية يف املنطقة لذلك تعرضت ملؤامرات داخلية وخارجية ما لبث ان تحولت إىل عدوان
عسكري ضد الثورة والشعب اليمني.
عيل الشراعي

روسيا حتذر

أرواح
�يء ي �ق �ت � ُ�ل
َ
ال �ض �ح �ي ��ان ��ي :ال ش � � � َ
االرتهان للخارج
أكثر من
الثورات ُ
ِ
ِ

ال�ش�ع� َ�ب ال�ي�م�ن� َ�ي ام�ت�ل� َ�ك ق ��را َره وح �س� َ�م أم� َ�ره
االرتهان والتبعية
باخلروج من عباء ِة
ِ
ِ

شهده ميدان التحرير يف العاصمة صنعاء ،مساء أمس االول حفل إيقاد شعلة العيد ال� 59لثورة ال� 26من سبتم� الخالدة.
ويف الحفل الذي بُدئ بالسالم الجمهوري وآي من الذكر الحكيم ،بحضور وزير الشؤون االجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع
ومساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن عي محمد الكحالين ووكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياين
ورئيس لجنة الشؤون االجتماعية يف محي أمانة العاصمة حمود النقيبّ ،
تقدم قائد االستعراض الشبابي الكشفي نبيل محمد
الخالد باالستئذان لبدء العرض.
ح �ي ��ث ق � ��ام أش� �ب� ��ال وش� �ب� ��اب ال �ك �ش��اف��ة
ب� ��امل� ��رور م ��ن أم � ��ام م �ن �ص��ة االح� �ت� �ف ��ال ،يف
جسد فيه املشاركون أهداف الثورة
عرض ّ
ال �ي �م �ن �ي��ة ال �س �ت ��ة ،وم �ب ��ادئ �ه ��ا ال �ع �ظ �ي �م��ة،
وه� �ت� �ف� ��وا ب � �ش � �ع� ��ارات ع � � � ّ��ت ع � ��ن ع �ظ �م��ة
وم� �ك� ��ان� ��ة امل� �ن ��اس� �ب ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة يف ن �ف ��وس
اليمنيني.
وع� �ك� �س ��ت ف � �ق � ��رات ال � �ع � ��رض ال �ش �ب ��اب ��ي
الكشفي ،مصحوباً باملوسيقى العسكرية
واألل �ح ��ان ال��وط�ن�ي��ة ،ك�ث��را م��ن امل��دل��والت
ّ
املع�ة عن أفراح الشعب اليمني بحلول
هذه املناسبة السبتم�ية املجيدة.
ويف االح �ت �ف ��ال ،أل �ق��ى وك �ي��ل أول وزي ��ر
ال� �ش� �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة ك �ل �م ��ة ،ن �ي ��اب ��ة ع��ن
وزي��ر ال�ش�ب��اب ،ح� ّي��ا فيها أش�ب��ال وشباب
الكشافة املشاركني يف إحياء حفل إيقاد
شعلة العيد ال� 59لثورة ال� 26سبتم�،
ّ
واستمرار ّ
وتوقدها.
توهجها
�اد
وق ��ال" :ه ��ا ن�ح� ُ�ن ن�ح�ت�ف��ي ال �ي��ومَ ب��إي�ق� ِ
�� ال�خ��ال��د ِة
ش�ع�ل� ِ�ة ث ��ور ِة ال �� 26م��ن س�ب�ت�م� ِ
يف ِذك ��راه ��ا ال �ت��اس �ع� ِ�ة وال �خ �م �س��ني ،وك� َّ�ن��ا
َ
بمهرجان
أيام يف هذا املكان ،نحتفي
ِ
قبل ٍ
سبتم� املجيدة،
السابع لثور ِة 21
العيد
ِ
ِ
ِ
�ادت ُه��وي� َ�ة ث� َ
الشعبية ال�ت��ي أع � ْ
�ورة
ال�ث��ور ِة
ِ
ال � � � � �� 26م � ��ن س� �ب� �ت� �م ��� ،وان � �ت � ��زع � � ْت � �ه � ��ا م ��ن
المتالكها
قبضة املُنتفعني ال��ذي��ن س� َ�ع��وا
ِ
ِ
الذاتية األنانية".
ملصالحهم
وتسخرها
ِ
ِ
ِ
وأك � � ��د أن ث � � ��ورة 21س� �ب� �ت� �م ��� س �ح �ب � ْ
�ت
ال� �ب� �س � َ
�اط م ��ن األن� �ظ� �م � ِ�ة ال �خ ��ارج �ي � ِ�ة ال �ت��ي
م��ارس��ت ال��وص��اي� َ�ة وال�ه�ي�م�ن� َ�ة ع��ى ال�ي�م� ِ�ن
وث � � ��ور ِت � � ��ه م � �ن� � ُ�ذ ان � �ط� ��الق � � ِت� �ه� ��ا ،وع � � َّرض � � ْت � �ه� ��ا
�رات واالخ� ��راق� ��ات ،وأثْ� َ�ن �ت �ه��ا ع��ن
ل �ل �م ��ؤام � ِ
�ال
ت �ح �ق �ي � ِ�ق أه � ��دا ِف � �ه � ��ا وم � �ب � ��اد ِئ � �ه � ��ا ،وآم � � � ِ
الشعب وتطلعاته.
ِ
ُ
وأضاف" :ال يشءَ
يقتل أرواحَ
الثورات
ِ
أك� ُ
َ
ّ
دت
تعم
وقد
للخارج،
االرتهان
من
�ر
ِ
األن �ظ �م � ُ�ة ال �ف ��اس � ِ ُ
�دة امل��رت �ه �ن� ُ�ة ل �ل �خ��ارج إىل
وتحنيط أهدا ِفها ،وباعت
خنق مباد ِئها
ِ
ِ
ُ
ْ
نفسها وقرارَها للخارجْ ،
َ
ثورة
جاءت
لكن
لتصحيح
2014م
عام
سبتم�
من
21
ِ
�ار ث � � ��ور ِة 26س �ب �ت �م ��� وإع� ��اد ِت � �ه� ��ا إىل
م� �س� � ِ
ودرب ال�ح��ري� ِ�ة
�روع�ه��ا ال��وط�ن��ي
�ار م�ش� ِ
م�س� ِ
ِ
�ض ال�ت�ب�ع�ي� ِ�ة
وال �س �ي ��اد ِة واالس �ت �ق��الل ورف� � ِ
واالرتهان".
والوصاية
ِ
ِ
وأش� � � � � ��ار ال � ��وك� � �ي � ��ل ال � �ض � �ح � �ي � ��اين إىل أن
�رات ت�ك��ال�ب��ت ع��ى ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي
امل ��ؤام � ِ
ُ
فجر ثور ِة  26من سبتم� ،من ِقبل
منذ
ِ
الهيمنة واالستعمار.
قوى
ِ
واع� �ت ��� ال �ن �ظ ��ام ال� �س� �ع ��ودي امل �ت �ص �ه � ِّ�ني
أس � � � � َ
�الء ،وم� � �ص � ��د َر ال � �ت� ��آم� � ِ�ر ع��ى
�اس ال � � �ب� � � ِ
�وب األم � � � � ِ�ة
ال � �ش � �ع � ��ب ال � �ي � �م � �ن � ��ي ،وش � � � �ع� � ً� � ِ
للمشاريع
ال�ع��رب�ي� ِ�ة واإلس��الم�ي��ة ،خ��دم��ة
ِ
آل سعود
االستعمارية  ..مبيناً أن نظام
ِ
ك ��ان وم ��ا ي� ��زال ال �ب ��واب � َ�ة ال �ت ��ي ِي �ن � ُ�ف � ُ�ذ م�ن�ه��ا
�رب االس�ت�ع�م� ُ
ال�غ� ُ
�اري إىل ال�ع��ال� ِ�م ال�ع��رب��ي
واإلسالمي.
ُ
�الق ث� � � ��ور ِة  26م��ن
وق� � � ��ال" :م � �ن� ��ذ ان � �ط � � ِ
س�ب�ت�م��� ،م ��رورًا ب �ث��ور ِة ال �� 14م��ن أك�ت��وب��ر
وال��وح��دة ال�ي�م�ن�ي��ة ،وص � ً
�وال إىل ث ��ور ِة 21
ِ
ُ
املؤامرات السعودية،
من سبتم� ،كانت
َ
ُ
�دوان ع � � ��ى ال� � �ي� � �م � ��ن ،يف
وان� � �ط� � �ل� � ��ق ال� � � � �ع � � � �
 26م ��ن م � ��ارس ع� ��ام  ،2015ب �ع � َ�د أن
َ
أدرك ال �ن �ظ ��ام ��ان ال �س �ع ��ودي واإلم � � ��ارايت
�ب ال �ي �م �ن � َ�ي ،ق ��د ام �ت �ل � َ
أن ال �ش �ع � َ
�ك ق � ��رارَه
االرتهان
بالخروج من عباء ِة
وحسمَ أمرَه
ِ
ِ
وال� �ت� �ب� �ع� �ي ��ة ،وأع� � �ل � � َ�ن ح � � َّ�ق � ��ه يف ال� �ح� �ي ��اة،
وأف� �ص � َ�ح ع ��ن إراد ِت � � ��ه يف ت �ح �ق �ي� ِ�ق أه ��دا ِف ��ه
وتطلعا ِته".
ّ
وع� وكيل أول وزارة الشباب والرياضة

ل��دح��ر ال�غ��زاة واملحتلني م��ن ك��ل ش��� من
أرض ال�ب�ل��دة الطيبة ،كما وصفها ال�ل��ه -
سبحانه وتعاىل.
فخامة األخ الرئيس:
س ��روا ون �ح��ن م�ع�ك��م ب �ع��زة وك ��رام ��ة يف
ظ��ل ق��ائ��د ال �ث��ورة ال�س�ي��د ال�ع�ل��م ع�ب��دامل�ل��ك
ال�ح��ويث  -ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه  -ول��رج��ال ال��رج��ال
أب � � �ط� � ��ال ال � �ج � �ي� ��ش وال� � �ل� � �ج � ��ان ال �ش �ع �ب �ي � َ�ة
م �ن��ا ال �ت �ح �ي��ة وال �ع ��رف ��ان مل ��ا ي �ق��دم��ون��ه م��ن
تضحيات.
ال��رح �م��ة وال �خ �ل ��ود ل �ل �ش �ه��داء األب � ��رار ..
ال �ش �ف��اء ل �ل �ج��رح��ى  ..ال �ح��ري��ة ل ��أس ��رى ..
عاش اليمن موحدا حرا مستقال.
أبناؤكم شباب الجمهورية اليمنية
صنعاء  25سبتم� 2021م.

�ش
ع ��ن اإلج � ��الل واالع� �ت ��زاز ب��أب �ط��ال ال�ج�ي� ِ
�ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة ،ال ��ذي ��ن ُي � َ
�س � ً�ط ��رون
وال� �ل� �ج � ِ
�ور
أع �ظ��مَ امل ��واق �
�ف ،وي �ق � ِّ�دم ��ون أن �ص� َ�ع ص� ِ
ّ
والشرف
جبهات العز ِة
كل
ِ
ِ
الصمود ،يف ِ
والبطولة والفداء.
ِ
َ
الجبهات،
املتوالية يف
االنتصارات
وبارك
ِ
ِ
ّج � � � ْ
ال � �ت� ��ي ُت � � � ِ�و َ
�ت م � ��ؤخ� � �رًا ب �ع �م �ل �ي � ِ�ة "ف� �ج � ِ�ر
واستهدفت ما َّ
ْ
أوكار
تبقى من
الحرية"،
ِ
بتحالف
املرتبطة
عناصر القاعد ِة وداعش
ِ
ِ
ِ
�ان
�ش وال� �ل� �ج � ِ
�اح ال� �ج� �ي � ِ
ال � � �ع� � ��دوان ،ون � �ج � � ِ
ال �ش �ع �ب �ي� ِ�ة ب �م �س ��ان ��دة ق �ب ��ائ ��ل ال �ب �ي �ض ��اء يف
ت�ط�ه� ِ�ر ك � ِّ�ل امل �ن��اط� ِ�ق ال �ت��ي ك��ان��ت ت� َّ�ت�خ� ُ�ذه��ا
ً
َ
�ب
�ب وال �ن �ه� ِ
ت �ل ��ك ال �ع �ن ��اص � ُر وك � ��را ل �ل �ت ��دري � ِ
وال � � َ
�داء ع � ��ى امل� ��واط� �ن� ��ني،
�ب واالع� � � �ت � � � ِ
�س � �ل � � ِ
�ات ال�ص��وم�ع� ِ�ة
�ال ت�ح��ري� ِ�ر م��دي��ري� ِ
واس �ت �ك �م� ِ
وم� �ك ��راس ب �م �س��اح� ِ�ة  2700ك �ي �ل��و م��ر
محافظة
مديريات
كامل
وتحرير
مربع،
ِ
ِ
ِ
ِ
ال� �ب� �ي� �ض ��اء ،وال � �س � �ي � �ط� ��ر ِة ع � ��ى م ��دي ��ري ��ات
َ
واسعة ُ
وعسيالن
ومناطق
بيحان والعني
ٍ
بمحافظة شبوة.
ِ
ويف االح �ت �ف��ال ،ال ��ذي ح�ض��ره ع ��دد من
م � �س � ��ؤويل ال � ��دول � ��ة وق � � �ي� � ��ادات ع �س �ك ��ري ��ة
وأم �ن �ي ��ة ،ق� ��رأ ال �ق ��ائ ��د إب ��راه �ي ��م ال �ش �ب��ام��ي
وثيقة العهد ،رفعها شباب الجمهورية
ال�ي�م�ن�ي��ة إىل ف�خ��ام��ة امل�ش��ر ال��رك��ن م�ه��دي
امل �ش��اط رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ى
القائد األعى للقوات املسلحة:
جاء فيها:

ب��اس��م ش �ب��اب ال�ج�م�ه��وري��ة ن��رف��ع ل�ك��م،
وم� � ��ن خ ��الل� �ك ��م ل� �ق ��ائ ��د ث � � ��ورة ال � � � �� 21م��ن
س�ب�ت�م��� امل �ب��ارك��ة ال�س�ي��د ال�ع�ل��م ع�ب��دامل�ل��ك
ب��درال��دي��ن ال �ح��ويث  -ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه -أس�م��ى
آي � � ��ات ال� �ت� �ه� ��اين وال � �ت � ���ي � �ك � ��ات ،ول �ج �م �ي ��ع
القيادات السياسية والوطنية ولجماهر
ش �ع �ب �ن��ا ال �ص ��ام ��د ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د ال� ��59
لثورة ال� 26من سبتم�.
فخامة األخ الرئيس:
باألمس القريب احتفلنا بالعيد السابع
ل�ث��ورة ال �� 21م��ن س�ب�ت�م��� ،ث ��ورة الشعب
اليمني األب��ي ،ث��ورة التحرر م��ن الوصاية
واالرت � �ه � ��ان ،ث � ��ورة االس �ت �ق ��الل ل�ت�ص�ح�ي��ح
م �س��ار ال �ث ��ورات ال�ي�م�ن�ي��ة ب�ه��وي��ة إي�م��ان�ي��ة،
وق � � � � � � � ��رارات وط � �ن � �ي � ��ة ح � � � � ��رة ،وم � �ن � �ج � ��زات
ت ��اري� �خ� �ي ��ة ،وب � �ط � ��والت م �ي ��دان �ي ��ة ل ��رج ��ال
ال� � ��رج� � ��ال يف ج� �ب� �ه ��ات ال � �ع � ��زة وال � �ك� ��رام� ��ة
وال �ت �ف ��اف ش�ع�ب��ي ح ��ول ال �ق �ي ��ادة ال �ث��وري��ة
وال �س �ي ��اس �ي ��ة ض ��د ال � �ع � ��دوان ال �س �ع ��ودي
األم� � � ��ري� � � ��ي  -اإلم � � � � � � � ��ارايت  -اإلس � ��رائ� � �ي � ��ي
ومرتزقتهم.
فخامة األخ الرئيس:
ن� � �ب � ��ارك ل � �ك� ��م وألب � � �ن� � ��اء ش �ع �ب �ن ��ا ت �ح ��ري ��ر
محافظة البيضاء كاملة من دنس املرتزقة
وال� �ع� �م ��الء وال � ��دواع � ��ش ب �ع �م �ل �ي��ة "ف �ج ��ر
ال�ح��ري��ة" ،ك�م��ا ن�ب��ارك ل�ك��م م��ا ت�ح�ق��ق من
ً
وخاصة
انتصارات يف مختلف الجبهات،
تحرير عدد من مديريات محافظة شبوة

عقب ذلك قام املفوّض العام للكشافة
ع �ب��دال �ل��ه ع �ب �ي��د ،وس �ك ��رت ��ر ع� ��ام ج�م�ع�ي��ة
ال� �ك� �ش ��اف ��ة م �ط �ه ��ر ال � � �س � � ��واري ،ب �ت �س �ل �ي��م
الوثيقة إىل مساعد وزير الدفاع للموارد
ال �ب �ش��ري��ة ال �ل ��واء ال ��رك ��ن ع ��ي ال �ك �ح��الين،
ووك� �ي ��ل أول وزارة ال �ش �ب ��اب وال ��ري ��اض ��ة
ع�ب��دال�ح�ك�ي��م ال �ض �ح �ي��اين ،ل�ت�س�ل�ي�م�ه��ا إىل
رئيس املجلس السيايس األعى.
ووس � � � � � � ��ط اب� � � �ت� � � �ه � � ��اج وف � � � ��رح � � � ��ة ج � �م � ��وع
الحاضرين ،يف ميدان التحرير بالعاصمة
ص�ن�ع��اء ،ق��ام وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماعية
وال�ع�م��ل ع�ب�ي��د ب��ن ض�ب�ي��ع وم�س��اع��د وزي��ر
الدفاع اللواء الركن عي الكحالين ووكيل
أول وزارة الشباب عبدالحكيم الضحياين
ورئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة يف
م �ح ��ي أم ��ان ��ة ال �ع ��اص �م ��ة ح �م ��ود ال�ن�ق�ي��ب
ب ��إي �ق ��اد ش �ع �ل��ة ال �ع �ي ��د ال � � �� 59ل� �ث ��ورة 26
سبتم� املجيدة.
ب�ع��د ذل��ك ق��ام أش�ب��ال وش�ب��اب ال�ح��رك��ة
ال�ك�ش�ف�ي��ة ب��امل��رور م��ن أم ��ام امل�ن�ص��ة ،فيما
كانت املوسيقى العسكرية تعزف األلحان
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ،ل �ي �خ �ت �ت ��م ال� �ح� �ف� ��ل ب ��ال� �س ��الم
الجمهوري.
ويف ت�ص��ري��ح ق ��ال م�س��اع��د وزي ��ر ال��دف��اع
ل � �ل � �م� ��وارد ال� �ب� �ش ��ري ��ة ال � �ل � ��واء ال � ��رك � ��ن ع��ي
الكحالين" :إنها لحظات تاريخية مهيبة،
نشعر فيها بالفخر واالعتزاز ونحن نوقد
ش�ع�ل��ة ال �ع �ي��د ال � �� 59ل �ث ��ورة  26س�ب�ت�م���
الخالدة ،لتتوهج متألقة بتعابر النصر
اليماين الذي تخطه إرادة شعبنا ،وتسطر
مالحمه البطولية سواعد أبطالنا امليامني
املرابطني يف مختلف الجبهات".
ّ
ووجه التحية والتقدير ألبطال القوات
املسلحة وال�ل�ج��ان الشعبية  ..م�ع���اً عن
االمتنان واالعتزاز بمواقفهم الشجاعة،
وم ��ا ي �ح �ق �ق��ون��ه م ��ن ان �ت �ص ��ارات ع�ظ�ي�م��ة،
م �ب ��ارك ��اً ل �ه��م ث�ب��ات�ه��م وص �م ��وده ��م وش ��دة
بأسهم يف مالقاة عدوهم.
وأضاف" :ال ننىس يف هذه اللحظات أن
ّ
نرحم عى أرواح شهدائنا األبرار ،ونقف
ً
إجالال ووفاءً أمام عطاءاتهم ونضاالتهم
وت�ض�ح�ي��ات�ه��م ،ون��ؤك��د ل�ه��م أن �ن��ا م��اض��ون
ع ��ى درب �ه ��م ،واالن �ت �ص ��ار أله � ��داف ث��ورت�ن��ا
ولقيم شعبنا اليمني العظيم يف الحرية
والسيادة واالستقالل".
وأك��د مساعد وزي��ر ال��دف��اع أن مسارات
بناء وتعزيز القدرات الدفاعية وأسلحة
ال � � ��ردع االس ��رات �ي �ج �ي ��ة ت �م ��ي ب �خ �ط ��وات
متسارعة ،وعمّ ا قريب سيتحقق النصر
امل� � � � ��ؤزر ،وي� �ن� ��دح� ��ر م � ��ا ت �ب �ق ��ى م � ��ن ال � �غ� ��زاة
ومرتزقتهم ،وسرتفع راية اليمن عالية
خفاقة.

فمع قيام ث��ورة  26سبتم� 1962م يف شمال اليمن وإعالن
قيام الجمهورية العربية اليمنية كان االتحاد السوفيتي أول دولة
تعرف بالنظام الجمهوري بعد يومني من قيام الثورة وقد حذر
رئيس االتحاد السوفيتي خروشوف (1964 -1953م ) من أي
تعد عى الجمهورية سيعت� تعديا ضد االتحاد السوفيتي ويف
 29سبتم� اعرفت الجمهورية العربية املتحدة (مصر) بها ولم
يأت منتصف شهر ديسم� اال وقد اعرفت بالنظام الجمهوري
يف صنعاء اك��ر ك��م ثالثني دول��ة  .فيما ل��م تكن بريطانيا وأمريكا
وال �س �ع��ودي��ة واالردن ب ��ني ت �ل��ك ال � ��دول وب � ��دات ال �ق ��وات امل�ص��ري��ة
تصل لليمن فقد احضرت اول القوات اىل كل من صنعاء وتعز
بالطائرات وبعدها بدأت أوىل البواخر املصرية تفرغ شحناتها من
الجنود والدبابات واملدافع والسيارات يف ميناء الحديدة ويف بداية
اكتوبر كان هناك ما يقارب من ثالثة ألف جندي مصري يف اليمن.

التدخل اخلارجي

( نعرف آل سعود جيدا وحياتنا كجران معهم تجربة متصلة
وم �ع ��ارك م�ت�ص�ل��ة ك��ذل��ك  ...ل��ن ي �ت��أخ��روا ل�ح�ظ��ة ع��ن ب ��ذل ك��ل ما
ي�س�ت�ط�ي�ع��ون ألح � ��داث ت �غ �ي��ر يف ال �ي �م��ن ل �ت��دخ��ل ب ��ذل ��ك يف دائ ��رة
ن�ف��وذه��م وال ي�ع�ن�ي�ه��م يف ه ��ذا األم ��ر ان ي �ك��ون ال�ح�ك��ام م�ل�ك�ي��ني او
جمهوريني وانما كل ما يعنيهم هو ان يكون اليمن تحت نفوذهم
)  .هذا ما تحدث به املشر عبدالله السالل أول رئيس للجمهورية
العربية اليمنية .فالسعودية فقد انكشف امر دعمها للملكيني
يف االسبوع االول بعد قيام الثورة ففي  2اكتوبر 1962م اتجه
طيارو احدى الطائرات العسكرية السعودية والتي كانت تحمل
ام ��دادات ع�س�ك��ري��ة اىل امل�ل�ك�ي��ني يف ن �ج��ران وات�ج�ه��وا ب�ه��ا اىل مصر
ويف ال�ف��رة ب��ني ال�ث��ال��ث وال�ث��ام��ن م��ن اك�ت��وب��ر ل�ج��أت ث��الث ط��ائ��رات
س �ع ��ودي ��ة أخ� � ��رى ب �ط �ي ��اري �ه ��ا اىل ال� �ق ��اه ��رة وذل� � ��ك ش� �ع� ��ورا م�ن�ه��م
بقومتيهم واستنكارا ملا تقوم به حكومتهم من محاولة وأد الثورة
ال�ي�م�ن�ي��ة .ويف  25اك�ت��وب��ر 1962م ات�ه�م��ت ح�ك��وم��ة ص�ن�ع��اء ب��ان
بريطانيا كانت تأمر القوات االتحادية يف بيحان بأن تدعم امللكيني
يف مأرب باألسلحة والذخائر وتوفر املواصالت.
ويف  19اكتوبر كشف الرئيس عبدالله السالل التآمر ال�يطاين
ضد النظام الجمهوري بصنعاء فقامت يف  22اكتوبر الطائرات
امل�ص��ري��ة ب�ض��رب اح��دى ال�ق��رى البيحانية ونتيجة ل�ه��ذه الوضعية
ال �ت��آم��ري��ة امل�ح�ي�ط��ة ب ��ال �ث ��ورة وت ��زاي ��د ت��دف��ق امل� ��ال م ��ن ذه ��ب وف�ض��ة
واس �ل �ح ��ة ج� ��دي� ��دة م �ت �ن ��وع ��ة ع��ى
ال �ق �ب ��ائ ��ل ف �ق ��د ب� � ��دأت ال �ك �ث ��ر م��ن
ال �ق �ب��ائ��ل ت �غ��ر م��واق �ف �ه��ا م ��رة م��ع
الجمهوريني واخرى مع امللكيني
ح� �س ��ب م � ��ن ي� ��دف� ��ع اك� � ��ر  -دون
اع�ت�ب��ار ل��وط�ن�ي��ة ودف ��اع ��ا ع��ن ث��ورة
حررتهم – فقد وجدت القبائل يف
هذه الوضعية تجارة مربحة لها
وقد ساعد الجانبان يف اذكاء نار
ال �ح��رب  .ل��ذل��ك ك��ان��ت ال �ح��رب يف
اليمن كنزا عظيما ألطراف كثرة
داخلية وخارجية.
وك�ن�ت�ي�ج��ة ل�ل��وض��ع االق�ت�ص��ادي
امل �ت ��ده ��ور ل �خ��زي �ن��ة ال� �ث ��ورة ن�ت�ي�ج��ة
ال� �ت ��زام ��ات� �ه ��ا امل ��ال� �ي ��ة اث � ��ر ذل � ��ك ع��ى
ت ��أخ ��ر م ��رت� �ب ��ات امل ��وظ� �ف ��ني س� � ��واء م ��دن �ي ��ني او ع �س �ك ��ري ��ني ب ��دل ��ت
ال �ع ��دي ��د م ��ن االن �ش �ق ��اق ��ات ت �ظ �ه��ر يف ص �ف ��وف ال �ج �م �ه ��وري ��ني ك��ل
ه ��ذا س ��اع ��د امل �ل �ك �ي��ني ع ��ى ال �س �ي �ط��رة ع ��ى ح ��رض ب �ع��د ان ت�م�ك�ن��وا
م��ن ك�س��ب حاميتها وس�ي�ط��روا ع��ى م��أرب وق��د ح��اول��وا السيطرة
ع��ى ص�ع��دة ل�ك��ن حاميتها ص�م��دت ح�ت��ى وص�ل��ت االم ��دادات من
ال�ق��وات امل�ص��ري��ة يف ن��وف�م��� 1962م وس�ق�ط��ت ال�ج��وف يف أي��دى
امللكيني وبعد سيطرتهم عى مأرب اتجهوا نحو الغرب يف اتجاه
صنعاء بعد االستيالء ع��ى ص��رواح اال انهم ص��دوا عنها بعد ان
استطاع الجمهوريون السيطرة عى التلني املشرفني عى صرواح
وقد استطاعوا تحرير صرواح بعد ان استشهد اعداد كبرة من
مجموعات املظليني الذين انزلتهم الطائرات املصرية للدفاع عن
ص��رواح وبسيطرتهم عليها استطاعت ق��وات صنعاء ان يمنعوا
امللكيني من التقدم يف طريق مأرب – صنعاء .

دخول مأرب

مع مطلع ع��ام 1963م وامل�ع��ارك يف أشدها بني الجمهوريني
وامل�ل�ك�ي��ني أرس��ل ال��رئ�ي��س األم��ري��ي ج��ون ك�ي�ن��دي رس��ائ��ل للرئيس
املصري جمال عبدالناصر واألمر فيصل والرئيس السالل يطلب
منهم وقف القتال وبعد هذه الرسالة وصل إىل صنعاء يف اواخر
يناير امل�ش��ر عبدالحكيم ع��ام��ر واج�ت�م��ع ب��ال�ق�ي��ادة للعملية 900
واخ ���ه ��م ب� ��ان (رال � ��ف ب ��ان ��ش ) ال �س �ك��رت��ر ال �ع ��ام امل �س ��اع ��د ل��أم��م
املتحدة سوف يصل اىل صنعاء وعليه يجب ان تكون كافة املدن
الرئيسية يف اليمن يف أيدى القوات املصرية مهما كلفنا ذلك من
عتاد وارواح.
وق�ب��ل ت�ح��ري��ر م ��أرب ق��ام امل�ش��ر ب�ع��دة ع�م�ل�ي��ات ن��اج�ح��ة وسعت
كثرا من سيطرة الجمهوريني عى البالد وألن هذه العمليات قد
تمت خ��الل شهر رم�ض��ان فقد أصبحت ت�ع��رف بحمالت رمضان
فبعد ان رفع عدد القوات املصرية اىل حوايل  20ألف مقاتل قاد
املشر بن عامر حملة كبرة من املصفحات يف  16ف�اير واتجه
بها اىل صعدة.
وق��د استطاعت ه��ذه الحملة ان تشتت ق��وة ملكية مكونة من
ح� ��وايل  1500رج ��ل ك ��ان ��ت ب �ق �ي��ادة االم� ��ر م �ح �م��د ب ��ن ال�ح�س��ني
وح ��اول ��ت ان ت �ع ��رض ت �ق��دم �ه��ا يف ال �ط��ري��ق ويف ال �ي ��وم ان ت�ش�ت��ت
قوة ملكية مكونة تقدمها يف الطريق ويف اليوم الثامن عشر من
الشهر نفسه دخل املشر بن عامر عى رأس هذه الحملة مدينة
صعدة دخول املنتصرين وذلك بعد ان الجأت امللكيني اىل الفرار
اىل ال�ش�ع��اب وال�ك�ه��وف وك��ان��ت م ��أرب ه��ي امل��دي�ن��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة ال�ت��ي
سقطت بيد امللكيني وبناء عى تعليمات املشر عامر اعدت خطة
الستعادة مأرب  .حيث قامت قوتان مشركتان من الجمهوريني
واملصريني بهجوم عى طريق صنعاء – مأرب ويف  25من ف�اير
استولت القوتان بقيادة املشر بن عامر عى مدينة مأرب.
وبعدها قاد حملة اخرى وطهر فيها طريق صنعاء – تعز حتى

ال � �س� ��الل :ال �س �ع ��ودي ��ة ال ي �ع �ن �ي �ه��م ان
يكون احلكام في صنعاء جمهوريني او
ملكيني وامنا كل ما يعنيهم هو ان تكون
اليمن حتت نفوذهم
خروشوف  :أي تعدي على اجلمهورية
سيعتبر تعديا ضد االحتاد السوفيتي
ط �ي ��ارو اح ��دى ال �ط��ائ��رات ال�ع�س�ك��ري��ة
السعودية والتي كانت حتمل ام��دادات
ع �س �ك ��ري ��ة ال � ��ى امل �ل �ك �ي ��ني ف� ��ي جن� ��ران
اجتهوا بها الى مصر
ك��ان��ت احل� ��رب ب �ع��د ق �ي��ام ال �ث ��ورة ك�ن��زا
ع �ظ �ي �م��ا وم �ص ��ال ��ح ش �خ �ص �ي��ة ألط � ��راف
كثيرة داخلية وخارجية
شكلت ثورة  26سبتمبر1962م قاعدة
أساسية الن�ط��الق ث��ورة  14اكتوبر عام
1963م ف��ي ج�ن��وب ال��وط��ن ض��د احملتل
البريطاني
وص � ��ل إىل م ��دي �ن ��ة إب  .وك� ��ان
ال� �ه� �ج ��وم ال � ��راب � ��ع يف  7م� ��ارس
ع� � ��ى ح � ��ري � ��ب وت� � � ��م االس � �ت � �ي� ��الء
ع �ل �ي �ه ��ا وب � �ع� ��د ه� � ��ذه ال �ح �م ��الت
االرب � � � ��ع اص � �ب� ��ح ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ون
ي� � �س� � �ي� � �ط � ��رون ع� � � ��ى ك� � � ��ل امل� � � ��دن
ال �ي �م �ن �ي ��ة امل �ه �م ��ة وع � ��ى ال �ط ��رق
ال ��رئ �ي �س �ي ��ة وب ��اس �ت �ي ��الئ �ه ��م ع��ى
ح ��ري ��ب اس �ت �ط ��اع ��وا ان ي��وق �ف��وا
االم � ��دادات امل�ل�ك�ي��ة ال �ي��ت ك��ان��ت
تصلهم عن طريق بيحان.

مشروع أممي

وبعد تحقيق هذه االنتصارات
الحربية الكبرة لقوات صنعاء بدأت الدوائر العاملية تسعى لحل
القضية اليمنية واالعراف باألمر .الواقع وعمل كل من الرئيس
االمريي كنيدي واألمم املتحدة عى محاولة التدخل يف القضية
 .ف�ف��ي م ��ارس 1963م وص��ل (رال ��ف ب��ان��ش ) اىل ص�ن�ع��اء وق��اب��ل
الرئيس السالل واملشر عبدالحكيم عامر وقال له املشر ان جميع
م��دن اليمن يف اي��دي الجمهوريني ف��رد رال��ف بانش  :حتي م��أرب
؟ ون�ق��ل ب��ان��ش ب�ط��ائ��رة ه�ي�ل��وك�ب��ر اىل م ��أرب وح�ي�ن�م��ا ع��اد سكرتر
االمم املتحدة من مارب اىل صنعاء ثم سافر اىل عدن عقد مؤتمرا
صحفيا تحدث عن املوقف يف اليمن مؤكد سيطرة الجمهوريني
عى كافة مدن اليمن.
ويف  29اب��ري��ل 1963م أع�ل��ن ( ي��وث��ان��ت )األم��ني ال�ع��ام لأمم
امل�ت�ح��دة ع��ن م�ش��روع لفك االرت�ب��اط ب��ني ال�س�ع��ودي��ة والجمهورية
ال �ع ��رب �ي ��ة (م � �ص� ��ر) يف ال �ي �م ��ن وك� � ��ان امل � �ش � ��روع ي �ق ��ي ب � ��أن ت ��وق ��ف
السعودية مساعداتها للملكيني وتمنع استخدام أراضيها لغرض
محاربة الجمهورية ويف املقابل تقوم مصر بسحب قواتها تدريجيا
من اليمن وبذلك يرك لليمنيني امر تقرير مصرهم.
وفعال جاءت قوة من قوات الطوارئ اىل صنعاء التابعة لأمم
املتحدة والتي تشكلت من الكونغو وغ��زة ثم تبعها ق��وات اخرى
وه��ي ق��وات كندية ويوغسالفية وسويدية ونرويجية واسرالية
ون �م �س��اوي��ة وم ��ن ن �ي ��وزالن ��دا األم� ��م امل �ت �ح��دة ل ��أش ��راف ع ��ى ت�ن�ف�ي��ذ
االتفاقية وبعد ح��وايل ستة أشهر م��ن العمل غ��ر امل�ج��دي ق��ررت
االم ��م امل�ت�ح��دة ان �ه��اء دوره ��ا يف ال�ي�م��ن وق ��دم ال �ج ��رال ف ��ون ه��ون
اس�ت�ق��ال�ت��ه وف�ي�م��ا ب�ع��د ن�ش��ر ك �ت��اب ( ال�ج�ن��دي��ة م��ن اج ��ل ال �س��الم )
وفيه فضح العراقيل التي كانت توضع يف طريق تنفيذ اتفاقية
السالم يف اليمن .

من ثمار الثورة

لقد كان النتصار ثورة  26سبتم� عام  62تأثر كبر عى مجمل
الوضاع اليمنية يف شماله وجنوبه فشكلت بذلك قاعدة أساسية
النطالق ثورة  14اكتوبر عام 63م التي وجدت العوامل املساعدة
يف الظروف الجديدة التي هيأتها ثورة  26سبتم� فبعد سنة من
ان�ت�ص��ار ث ��ورة  26سبتم� ت�ف�ج��ر ال�ن�ض��ال امل�س�ل��ح ض��د االس�ت�ع�م��ار
ال�يطاين وعمالئه من قمم جبال ردفان.
ورغم ذلك فلقد ظهر بعد قيام الثورة بأيام ان هناك اتجاهني
سياسيني اتجاها ث��وري��ا وات�ج��اه��ا اصالحيا (تقليديا ) وك��ان يمثل
االت�ج��اه االول ت�ل��ك ال�ق��وى ال�ت��ي ق��ام��ت ال�ث��ورة ع��ى اك�ت��اف�ه��ا وال�ت��ي
شكلت القيادة بينما يمثل االتجاه الثاين زعماء املعارضة التقليدية
التي لم يكن لها نصيب يف تفجر الثورة او كانت عى علم باحتمال
ن�ش��وب�ه��ا ول ��م ت �ش��رك يف اش �ع��ال �ه��ا او س��اه �م��ت يف ق�ي��ام�ه��ا ول�ك��ن
بدور ثانوي .وهذا ما سوف يقود إىل مرحلة جديدة من االحداث
والصراع الدامي اضافه اىل حربهم ضد امللكيني و لم تنتهي تلك
اال بمطلع السبعينيات م��ع اع ��راف امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
بالنظام الجمهوري بصنعاء بعد ثمان سنوات من الحرب.

عسكرية

 26september.net  26september.net

 26sept26@gmail.com www.26sep.net
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خالل حفل تخرج الدورة  31إدارة قوى بشرية..
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الترب  :من ميلك القرار على األرض هو املنتصر وال خوف على اليمن
اللواء الكحالني :ثورة الـ 21من سبتمبر أنهت الهيمنة والوصاية وأفشلت مؤامرات األعداء وفرزت القوى الوطنية عن قوى العمالة واالرتزاق

تغطية :أحمد طامش  -تصوير :فهد الجويف

أق�ي��م بصنعاء حفل تخريج ال ��دورة  31إدارة ق��وى بشرية ش��ؤون كتائب " دورة 21
سبتمرب" التي انعقدت خال الفرتة من 2021/9/26-14م ..
وخ��ال حفل التخرج أك��د مستشار املجلس السيايس األع��ى الربوفيسور عبدالعزيز
الرتب أن من يملك القرار عى األرض هو املنتصر وأنه ال خوف عى اليمن ما دام النصر
حليف جيشنا العظيم ولجاننا الشعبية يف مختلف جبهات القتال والدفاع عن الوطن.
وقال  ":لقد تساقطت أوراق العدوان وانتصرت ثورة ال� 21من سبتمرب املجيدة التي
جاءت لتصحيح مسار ثورة  26سبتمرب الخالدة".

وأضاف :عى دول العدوان أن تستفيد مما حصل يف أفغانستان وأشار إىل ما يعانيه
املواطنون يف املناطق املحتلة من انتشار الفوىض وانعدام األمن وصعوبة املعيشة يف ظل
عدم استقرار العملة وارتفاع أسعار املواد الغذائية..
من جانبه أشار مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن عي محمد الكحاين
إىل أن ثورة ال� 21من سبتمرب املباركة أنهت الهيمنة والوصاية األجنبية وأفشلت مؤامرات
األعداء وحققت األمن واالستقرار وفرزت القوى الوطنية عن قوى العمالة واالرتزاق.
وأوض ��ح ال�ل��واء ال�ك�ح��اين أن ث��ورة ال �� 26م��ن سبتمرب ال�خ��ال��دة نقلت ن�ظ��ام ال�ح�ك��م من
النظام امللي الورايث إىل النظام الجمهوري الديمقراطي وألهمت ثورة  14أكتوبر إلطاق

القوات البحرية حتتفي بثورة  21سبتمبر

الحديدة :عيل الشرعبي

ن� ّ�ظ�م��ت شعبة ال�ت��وج�ي��ه املعنوي
ل�ل�ق��وات ال�ب�ح��ري��ة ف�ع��ال�ي��ة خطابية
وت��وع��وي��ة اح �ت �ف��اءً ب��ال�ع�ي��د ال�س��اب��ع
لثورة  21سبتمرب.
ويف ال �ف �ع��ال �ي��ة أش � ��ار وك �ي ��ل أول
م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة أح �م��د م�ه��دي
ال �ب �ش ��ري إىل م ��ا ت �ن �ع��م ب ��ه امل �ن��اط��ق
ال�ح��رة م��ن أوض��اع آم�ن��ة ومستقرة
يف ظل ثورة  21سبتمرب.
وأك � � � ��د أن ث � � � ��ورة  21س �ب �ت �م ��رب،
خ � �ل � �ص � ��ت ال� � �ي� � �م � ��ن م � � ��ن ال � ��وص � ��اي � ��ة
األم��ري �ك �ي��ة وه�ي�م�ن��ة ق ��وى االس�ت�ك�ب��ار
العاملي  ..مشرا إىل أن هذه الثورة،

ج � � ��اءت ب� �ع ��د أن ب �ل �غ ��ت امل � ��ؤام � ��رات
ذروتها ،لتفتيت اليمن وإثارة الفتنة
بن أبنائه ،ما دف��ع األح��رار للتحرك
يف مواجهة قوى العمالة واالستكبار.
وأوض� � ��ح ال ��وك �ي ��ل ال �ب �ش ��ري ،أن
ث � ��ورة س �ب �ت �م��رب ،ان �ت �ص ��رت ل�ل�ح��ري��ة
واس � �ت � �ق � ��ال ال� � �ق � ��رار ال �ي �م �ن ��ي ب �ع��د
أن ك ��ان ��ت ال� �ب ��اد ت �ع �ي��ش أوض ��اع ��اً
مرتدية وتسودها الفوىض وإقاق
السكينة العامة من خال إنتشار
عمليات االغتياالت والتفجرات.
فيما أشار قائد القوات البحرية
وال ��دف ��اع ال �س��اح��ي ال �ل ��واء م�ح�م��د
ف� �ض ��ل ع� �ب ��د ال� �ن� �ب ��ي ،إىل أن ث � ��ورة
 21م��ن س�ب�ت�م��رب ،أس�ق�ط��ت ق��وى

ال� �ع� �م ��ال ��ة وال � �خ � �ي � ��ان � ��ة ،وان� �ت ��زع ��ت
س �ي ��ادة وح ��ري ��ة واس �ت �ق ��ال ال �ب��اد
وتخلصت من الوصاية الخارجية.
وأك � � ��د امل � ��يض يف ط� ��ري� ��ق ال �ح ��ري ��ة
وال � � � � ��دف � � � � ��اع ع� � � ��ن ال� � � ��وط� � � ��ن وأم� � �ن � ��ه
واس �ت �ق ��راره وس �ي ��ادت ��ه واس �ت �ق��ال��ه
وت�ح��ري��ر ك��ل ش��رب م��ن أرض ال�ي�م��ن
من دنس الغزاة واملحتلن.
تخلل الفعالية ،بحضور رئيس
أرك � � � ��ان ال� � �ق � ��وات ال� �ب� �ح ��ري ��ة ال � �ل� ��واء
م�ن�ص��ور ال�س�ع��ادي وق��ائ��د ال�ش��رط��ة
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ب ��امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ال �ع �ق �ي ��د
ع �ب ��د ال� �ك ��ري ��م ال� �ح� �ق ��اري وق � �ي� ��ادات
ع �س �ك ��ري ��ة ،ق �ص �ي ��دت ��ان ل �ل �ش��اع��ري��ن
أيوب الحشاش ومحمد املنصور.

مؤسسة «الشهداء» تبدأ صرف مبالغ
الكفالة ألبناء الشهداء

ب��دأت مؤسسة الشهداء ص��رف مبالغ الكفالة
ألب � �ن � ��اء ال � �ش � �ه � ��داء ل� �ش� �ه ��ري ي ��ول� �ي ��و وأغ �س �ط ��س
2021م عرب برنامج إحسان.
وأوض �ح ��ت م��ؤس �س��ة ال �ش �ه ��داء يف ب �ي��ان ص ��ادر
عنها أن مبالغ الكفالة التي تصل إىل  528مليوناً
و 300ألف ريال تستهدف  26ألفاً و 415من
أب�ن��اء وب�ن��ات الشهداء ب��واق��ع  20أل��ف ري��ال لكل

فرد.
وأش� � ��ار إىل أن ذل� ��ك ي� ��أيت يف إط � ��ار م �س��اع��ي
دائرة الرعاية االجتماعية بمؤسسة الشهداء
ت��وس �ي��ع ع ��دد امل �ش �م��ول��ن ب��ال �ك �ف��ال��ة م ��ن أب �ن��اء
ال �ش �ه ��داء وض �م ��ن ال ��رع ��اي ��ة وااله �ت �م ��ام ال ��ذي
ت��ول �ي��ه امل��ؤس �س��ة ب ��أس ��ر ال �ش �ه ��داء يف م�خ�ت�ل��ف
املحافظات.

شرارتها وتحرير جنوب الوطن وتحققت يف ظلها الوحدة اليمنية املباركة.
وأك��د م�س��اع��د وزي��ر ال��دف��اع أن ال�ي�م��ن وأب �ن��اءه األح ��رار وج�ي�ش��ه العظيم سيميض ق��دم��اً

يف تحقيق االن�ت�ص��ارات الحاسمة عى ق��وى الشر وال�ع��دوان حتى تحقيق النصر الكامل
وتحرير كل شرب من تراب وطننا اليمني من املحتلن والغزاة اآلثمن.
بدوره أشار مدير مدرسة الشؤون اإلدارية واملالية العقيد الحمزي إسماعيل الحمزي
إىل أن املسؤوليات الجسام تتعاظم عاماً بعد عام أم��ام ث��ورة ال�� 21من سبتمرب املجيدة
لتحقيق أهدافها ويف مقدمتها الوفاء للشهيد الرئيس صالح الصماد وتحقيق مشروعه
ال��وط�ن��ي ال��ذي يحمل ش�ع��ار "ي��د تحمي وي��د تبني" واالن�ط��اق بكل ق��وة نحو ب�ن��اء ال��دول��ة

أكد أن اهتمام قائد الثورة ساهم في حتسني أوضاع السجون ونزالئها
مدير عام اإلصالحية املركزية مبحافظة إب لـ" " 26سبتمبر:

اجنازات ثورة  21سبتمبر شملت مختلف مناحي
احلياة مبا فيها تطوير االصالحيات املركزية

خاص26 /سبتمرب
أك� ��د ال �ع �ق �ي��د رض � ��وان س �ن ��ان _م ��دي ��ر ع� ��ام اإلص ��اح �ي ��ة
امل ��رك ��زي ��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة إب ،أن ث� ��ورة  21س�ب�ت�م��رب أع ��ادت
االعتبار ألبناء اليمن وحررت الوطن من قيود الوصاية
واالرتهان للخارج ما جعل األعداء ينصبون العداء لها
وال ي��زال��ون ي�ح��اول��ون اج�ه��اض مسرتها امل�ب��ارك��ة واخماد
بريقها الوهاج.
وأوضح العقيد سنان يف تصريح خاص لصحيفة 26
ُ
ُ
ثورة البناء
ثورة 21سبتمرب جاءت لتحقيق
سبتمرب  ،أن
وال �ت �ط��ور واالزده � ��ار وت�ح�ق�ي��ق ال�ع��دي��د م��ن االن �ج ��ازات يف
مختلف املجاالت بما فيها تحسن وتطوير االصاحيات
امل��رك��زي��ة وال�ت��ي ان�ع�ك�س��ت ع��ى ت�ح�س��ن اوض ��اع ن��زالئ�ه��ا،
م �ب �ي �ن��ا ان أع� �ظ ��م ت �ل ��ك اإلن� � �ج � ��ازات ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ت �ه��ا ث � � ُ
�ورة
21س�ب�ت�م��رب امل�ج�ي��دة ه��و ت�ص��دي�ه��ا ل �ع��دوان ع��امل��ي ت�ق��وده
عشرات الدول الكربى بقيادة امريكا واسرائيل وبريطانيا
وادوات� �ه� ��ا يف امل �ن �ط �ق��ة ال �س �ع��ودي��ة واالم � � ��ارات وم�خ�ت�ل��ف
الدول الغربية املشاركة يف هذا العدوان بوسائل وطرق
متفاوتة وبصور مختلفة يف هذا العدوان اإلجرامي الذي
تسبب بأكرب كارثة إنسانية عى وجه األرض..
وأش � ��ار م��دي��ر إص��اح �ي��ة إب إىل أن ث� ��ورة  21س�ب�ت�م��رب
2014م أت��ت كمسار تصحيحي للتحوالت التي طمح
إليها الشعب اليمني أتت لتسقط كل مشاريع الهيمنة
وتسد األب��واب التي كانت تفتح لتكريس ال��وص��اي��ة عى
القرار اليمني وإلفشال مشروع تقسيم اليمن إىل أقاليم
م �ت �ن ��اح ��رة ،م� ��ؤك� � ً�دا ب� ��ان ال �ص �م ��ود األس � �ط� ��وري وت �ك��ات��ف
ُ ُ ْ ً َ
األحْ � َ�ز ُ
اب واملكونات
مختلف شرائح املجتمع ،خ��ص�وص��ا
السياسية ،وكذا القبائل اليمنية والشباب واألكاديمين
وتعاظم التكاتف الشعبي وتقديم العطاء ودعم جبهات
القتال وم��واص�ل��ة تشغيل وتفعيل م� ّ
�ؤس�س��ات ال��دول��ة،
ش� َّ�ك� َ�ل ص��دم� ً�ة ق��وي� ً�ة ج � ًّ�دا ل�ل�ع��دوانّ ،
وأك ��دت للعالم أن
ِ
ال �ش �ع� َ
�ب ال �ي �م �ن��ي ه ��و م ��ن خ ��رج ب �ث ��ورة ال� �  21س�ب�ت�م��رب،
َ
ول ��ن ت�س�ت�ط�ي��عَ أ َّي � ��ة ق ��وة يف األرض أن ت �ص �ف��يَ ث��ورت �ه��م،
وت�س� ُ�ل� َ
�ب ق��را َره��م وس�ي��ادت�ه��م ،وتنهب ث��روات الشعب؛
َ
َ
الشعب اليمني ق ّر َر االستقال وحكم نفسه بنفسه
أل َّن
والتمتع برثواته وخراته.
وت �ط��رق ال�ع�ق�ي��د س �ن��ان إىل ال �ت �ط��ورات امل�ل�ح��وظ��ة ال�ت��ي
شهدتها االصاحيات املركزية خ��ال ف��رتة وجيزة والتي
تعد أحدى ثمار الثورة املباركة إىل جانب اهتمام القيادة
الثورية ممثلة بالسيد عبدامللك بدرالدين الحويث التي
ك��ان ل�ه��ا االث ��ر ال�ك�ب��ر يف اح ��داث ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة يف تحسن
اوض � � � ��اع ال � �س � �ج� ��ون ون � ��زالئ � �ه � ��ا ،م � �ش � ��را إىل م ��اش �ه ��دت ��ه
اإلصاحية املركزية بمحافظة إب من تطورات ملحوظة
خ ��ال ال �ف��رتة االخ ��رة م��ا أن�ع�ك��س اي�ج��اب�ي��ا ع��ى تحسن

ال �ش �ه��داء  ..ب ��ارك امل�ش�ي�ع��ون االن �ت �ص ��ارات ال �ت��ي يحققها
أب �ط��ال ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف م�خ�ت�ل��ف ج�ب�ه��ات
القتال .
وأك� ��دوا االس �ت �م��رار يف ت�ق��دي��م ك��اف��ة ال��دع��م ل�ل�م��راب�ط��ن
وال�س��ر ع��ى درب ال�ش�ه��داء األب��رار يف الكفاح والتصدي
للمحتلن وأدواتهم حتى تحرير الوطن من دنس الغزاة.
وج � ��رت م ��راس ��م ال �ت �ش �ي �ي��ع ل �ل �ش �ه��داء ال ��ذي ��ن ت��وش�ح��ت
ج�ث��ام�ي�ن�ه��م ب��ال�ع�ل��م ال �ج �م �ه��وري ب�ع��د ال �ص��اة ع�ل�ي�ه��م يف
جامع الشعب بأمانة ليتم مواراتها الرثى كل شهيد يف
مسقط رأسه.

زايد عيل الغفري

21سبتمبر..
حرية واستقالل

أوض��اع ن��زالئ�ه��ا يف ك��اف��ة ال�ج��وان��ب التعليمية والتأهيلية
وال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة وال�ت��دري�ب�ي��ة وال�ت�ه��ذي�ب�ي��ة وامل�ه�ن�ي��ة ،الف �ت��اً إىل
االوضاع املأساوية التي كانت تعانيها السجون قبل ثورة
21سبتمرب وافتقارها لكل مقومات الحياة.
وأكد مدير عام اإلصاحية املركزية بإب بان ما وصلت
إليه اإلصاحية من تطورات مما كانت عليه يف السابق
ه��ي ب�ف�ض��ل ت��وج�ي�ه��ات ق��ائ��د ال�ث��ورة ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��در
الدين الحويث يف معظم خطاباته الداعية إىل االهتمام
بالسجون والسجناء وتقديم لهم كافة الخدمات التي
ح��رم��وا منها س��اب�ق��ا وت�ف�ع�ي��ل جميع األن�ش�ط��ة التأهيلية
وال �ت��دري �ب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ل �ت��أه �ي��ل ال �ن ��زالء،
إىل ج��ان��ب دع��وت��ه ل��إس �ه��ام امل�ج�ت�م�ع��ي يف إط ��اق س��راح
ع��دد م��ن السجناء املعسرين م��ن خ��ال القيام بتسديد
م��ا ع�ل�ي�ه��م م��ن ال�ت��زام��ات م��ال�ي��ة ل�ل�غ��ر ،وذل ��ك مساهمة
م�ن�ه��م يف م�س��ان��دة ال��دول��ة يف ه ��ذه ال�خ�ط��وة اإلن�س��ان�ي��ة،
وخاصة يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي تعاين
منها الباد..
وبن العقيد سنان أن قيادة الداخلية واملصلحة قامت
برتجمة توجهات القيادة الثورية والسياسية ووضعت
خ �ط ��ط ج ��دي ��دة ع ��ى امل �ح �ك ��وم ع �ل �ي �ه��م وامل �ح �ب ��وس ��ن يف
مختلف السجون ،حيث شهدت هذه السنوات املاضية
تطورا ملحوظا يف اإلص��اح والتأهيل واإلن�ت��اج ،بجانب
التوسع إضافة إىل العفو واإلفراج عن النزالء  ..وإضافة
إىل خ �ط ��ط ال �ت ��أه �ي ��ل ل �ك ��ل ال � �ن � ��زالء ،ف �ت �ع ��ددت ال � ��ورش

واملنتجات داخل السجون لتتحول أماكن االحتجاز إىل
مناطق إنتاج يف مختلف املجاالت ،والتصنيع واألعمال
الحرفية لتتغر سياسة السجون ويكون السجناء بن
"اإلن�ت��اج وال��رع��اي��ة" ،الف�ت��ا إىل عملية التطوير املستمرة
وب �م ��ا ي �س �ه��م يف ت ��أه �ي ��ل وت� ��دري� ��ب ن � ��زالء ال �س �ج ��ون ع��ى
مستوى الجمهورية ،وإكسابهم حرفا تساعدهم عى
الكسب عقب اإلفراج عنهم ،وتحقيق دخل لهم أثناء
ف��رتة ال�س�ج��ن م��ن أرب ��اح ب�ي��ع م�ن�ت�ج��ات ،وإن �ش��اء م��راك��ز
التشييد والبناء باملصلحة لتدريب ال�ن��زالء عى الحرف
اليدوية كالنجارة والخياطة وأعمال الكهرباء ،وغرها
ً
فضا عن التنسيق مع منظمات ومؤسسات
من الحرف
امل �ج �ت �م ��ع امل � � � ��دين ،إلن � �ش � ��اء م � ��راك � ��ز ت ��دري� �ب� �ي ��ة وت ��أه �ي �ل �ي ��ة
ب��ال�س�ج��ون ت�س�ه��م يف ت��دري��ب ال�س�ج�ن��اء ،وإن �ش��اء م��راك��ز
م ��وازي ��ة ل �ه��ا ب��امل�ج�ت�م��ع ال �خ ��ارج ��ي إلل �ح ��اق امل �ف ��رج ع�ن�ه��م
للعمل بها..
وثمن مدير إصاحية اب جهود قيادة وزارة الداخلية
م�م�ث�ل��ة ب��ال�ل��واء ع�ب��دال�ك��ري��م ال �ح��ويث وم�ح��اف��ظ محافظة
إب ،مل ��ا ي ��ول ��وه م ��ن اه �ت �م��ام ب �ن ��زالء اإلص ��اح �ي ��ة امل��رك��زي��ة
بمحافظة إب وال�ت�ج��اوب يف ك��ل متطلبات واحتياجات
النزالء  ،كما هو الشكر موصول لرئيس مصلحة التأهيل
واإلص ��اح ال �ل��واء ع�ب��دال�ل��ه ال �ه��ادي مل��ا ي��ول�ي��ه م��ن متابعة
م�س�ت�م��رة مل ��دراء اإلص��اح �ي��ات وإص��اح �ي��ة م�ح��اف�ظ��ة إب
ب��ال��ذات يف ال �ن��زول امل �ي��داين ل��اط��اع ع��ى م��ا ي�ت��م تقديمه
لنزالء اإلصاحية وتوفر االحتياجات.

الوطن والقوات املسلحة يشيعون عدد ًا من شهداء الواجب

ُش �ي ��ع ب �ص �ن �ع ��اء ج �ث ��ام ��ن ك ��وك �ب ��ة م ��ن ش� �ه ��داء ال ��وط ��ن
والقوات املسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون معركة
الدفاع عن الوطن.
ح �ي ��ث ت� ��م ت �ش �ي �ي ��ع ج �ث ��ام ��ن ال � �ش � �ه� ��داء ال �ع �ق �ي ��د ه ��اين
عبدالله القمي وال��رائ��د حمد محمد الشريف والنقيب
ف� ��واز ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ه �م �ي��ل وامل � ��ازم أول ح��اش��د م�ح�م��د
ح �ي��در وامل � ��ازم أول س��اب��ر ع ��ي ق��اس��م ال ��زاق ��ري وامل� ��ازم
أول عبدالله صالح املضواحي وأيمن ياسر حسن حاتم
وعبدالواحد محمد مصلح راجح.
وخ � ��ال م ��راس ��م ال �ت �ش �ي �ي��ع ال �ت ��ي ش � ��ارك ف �ي �ه ��ا أع �ض ��اء
مجلس الشورى أحمد الشرعبي أحمد الزبري ويحيى
ال�ن�م��س وق �ي ��ادات ع�س�ك��ري��ة وأم �ن �ي��ة ،أك ��د امل�ش�ي�ع��ون أن
دم ��اء ال �ش �ه��داء أث �م ��رت يف ت�ح�ق�ي��ق االن �ت �ص ��ارات ل�ل��وط��ن
والشعب اليمني يف مختلف الجبهات.
ج � ��رت م� ��راس� ��م ال �ت �ش �ي �ي ��ع ل �ل �ش �ه ��داء ال� ��ذي� ��ن ت��وش �ح��ت
ج�ث��ام�ي�ن�ه��م ب��ال�ع�ل��م ال �ج �م �ه��وري ب�ع��د ال �ص��اة ع�ل�ي�ه��م يف
جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم مواراتها الرثى كل
يف مسقط رأسه.
كما ُشيعت بصنعاء جثامن شهداء الوطن والقوات
امل�س�ل�ح��ة ال�ع�ق�ي��د ع �ب��دال��وه��اب م��رت��ى امل �ن �ص��ور وال ��رائ ��د
عبدالله احمد املوشي وامل��ازم اول عدنان عبدالرحمن
ال� ��زه� ��ري وامل �س ��اع ��د ع ��زال ��دي ��ن م �ح �م��د ال� ��وي� ��ي ،ال ��ذي ��ن
اس�ت�ش�ه��دوا وه ��م ي��داف �ع��ون ع��ن ال �س �ي��ادة ال��وط�ن�ي��ة ضد
تحالف العدوان ومرتزقته يف عدد من الجبهات.
وخ��ال مراسم التشييع التي ش��ارك فيها مدير دائ��رة
تقييم ال�ق��وى البشرية العميد ال��رك��ن عبدالعزيز صاح
ورئ �ي ��س ع�م�ل�ي��ات ق� ��وات األم� ��ن امل ��رك ��زي ال�ع�م�ي��د م�ح�م��د
ال�ق�ح��وم ون��ائ��ب م��دي��ر ع ��ام دي ��وان وزارة ال��دف��اع ال�ع�م�ي��د
ال ��رك ��ن م �ج��اه��د ال �س �ه��اق��ي ون ��ائ ��ب م ��دي ��ر دائ � ��رة ال �ت �ق��اع��د
ال �ع �س �ك ��ري ال �ع �م �ي��د اح �م ��د ال �ح �س �ي �ن��ي وأه� � ��ايل وأق � ��ارب

اليمنية الحديثة.
فيما ج��ددت كلمة ال�خ��ري�ج��ن ال�ع�ه��د وال ��والء ل�ل��ه ث��م ل�ل��وط��ن وال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة بأنهم
سيكونون أوف�ي��اء عى ال��دوام للقسم العسكري يف ال��دف��اع عن الوطن وحماية سيادته
وحفظ أمنه واستقراره.
م��ؤك��دي��ن ع��ى ال�ع�م��ل ب�ت�ف��ان وإخ ��اص يف ان�ج��از ك��اف��ة امل�ه��ام امل�س�ن��دة إل�ي�ه��م وتطبيق ما
اكتسبوه من علوم ومعارف وخربات عى أرض الواقع ويف ميدان العمل وبما من شأنه
االرت�ق��اء ب��أداء القوى البشرية ومعالجة كافة اإلش�ك��االت واالخ�ت��االت الحاصلة يف هذا
املجال.

إىل ذل ��ك ُش�ي�ع��ت ب�ص�ن�ع��اء ال �ي��وم ج�ث��ام��ن ك��وك�ب��ة م��ن
شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين استشهدوا وهم
يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامن الرائد صالح مجاهد القايض
والرائد وليد ظافر عمر وامل��ازم أول إيهاب نبيل سعيد
الكامل واملازم أول محمد عي املعازي واملازم أول جمال
أح �م ��د ش �م ��ار وامل �س ��اع ��د س �ل �ي��م ش �م��س ال ��دي ��ن ال�ع��دي�ن��ي
واملساعد أيمن عبدالله الشجاع واملساعد نعيم محمد
الحبييش.
وخال مراسم التشييع التي شارك فيها مدير دائرة

تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صاح
وارك� ��ان ح ��رب ق ��وات ال �ن �ج��دة ال�ع�م�ي��د خ��ال��د ح��ري��ش
ون ��ائ ��ب م ��دي ��ر دائ� � ��رة اإلم � � ��داد وال �ت �م ��وي ��ن ال �ع �س �ك��ري
العميد عبدالله السباعي وأهايل وأقارب الشهداء،
أك��د امل�ش�ي�ع��ون أن ال��دم��اء ال�ط��اه��رة ل�ل�ش�ه��داء أث�م��رت
يف تحقيق االن�ت�ص��ارات للوطن والشعب يف مختلف
الجبهات.
ج � ��رت م� ��راس� ��م ال �ت �ش �ي �ي ��ع ل �ل �ش �ه ��داء ال� ��ذي� ��ن ت��وش �ح��ت
ج�ث��ام�ي�ن�ه��م ب��ال�ع�ل��م ال �ج �م �ه��وري ب�ع��د ال �ص��اة ع�ل�ي�ه��م يف
جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم مواراتها الرثى كل
شهيد يف مسقط رأسه.
ك�م��ا ُش �ي��ع ب�ص�ن�ع��اء يف م��وك��ب ج�ن��ائ��زي م�ه�ي��ب ج�ث�م��ان��ا
شهيدي الوطن والقوات املسلحة العقيد ابراهيم محمد
ال�ك�ب��ي وامل�ج��اه��د ع�ب��دال�ن��اص��ر م�ح�م��د ال��دح�ب��ي ..ال�ل��ذان
اس�ت�ش�ه��دا وه �م��ا ي��ؤدي��ان واج�ب�ه�م��ا ال��وط�ن��ي يف م��واج�ه��ة
قوى العدوان..
ك �م��ا ت ��م ت �ش �ي �ي��ع ج �ث �م��ان ف �ق �ي��د ال ��وط ��ن امل �ق ��دم م�ح�م��د
عبدالله القانص.
وخال مراسم التشييع التي شارك فيها عضو مجلس
ال �ش ��ورى م�ح�م��د ع �ب��دال �ل��ه ال �ك �ب��ي وم ��دي ��ر دائ� ��رة ت�ق�ي�ي��م
القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز ص��اح ونائب
مدير دائرة التقاعد العسكري العميد احمد الحسيني ..
أشاد املشيعون بالدور الكبر للشهيدين وزمائهم من
أبطال الجيش واللجان الشعبية عى املواقف الوطنية
واالستبسال الذي أظهروه وهم يدافعون عن الوطن يف
مختلف جبهات القتال ضد تحالف العدوان.
ج ��رت م ��راس ��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ل�ج�ث�م��اين ال�ش�ه�ي��دي��ن ال�ل��ذي��ن
ت ��وش �ح ��ا ب ��ال �ع �ل ��م ال �ج �م �ه ��وري ب �ع ��د ال� �ص ��اة ع �ل �ي �ه �م��ا يف
ج��ام��ع الشعب بأمانة العاصمة لتتم م��وارات�ه�م��ا ال��رثى
يف مسقط رأسيهما.

إن اح � �ت � �ف� ��ال أب� � �ن � ��اء ال �ش �ع ��ب
اليمني ال� 21من سبتمرب يعترب
نصرا ً ألهدافها ومضامينها ألنها
جاءت من أجل تحقيق أرادتهم
يف إس �ق ��اط ال ��وص ��اي ��ة وال�ه�ي�م�ن��ة
وت� �ح� ��ري� ��ر ق � ��راره � ��م وس �ي ��ادت �ه ��م
ال �ت ��ي ك ��ان ��ت ت�ه�ي�م��ن ع�ل�ي�ه��ا أي ��اد
خارجية.
إن هذه الثورة املجيدة جعلت
ال� �ع ��دو االس ��رائ� �ي ��ي واالم ��ري ��ي
وال �س �ع ��ودي اإلم � � ��ارايت ي�ش�ن��ون
ع �ل �ي �ه ��ا ال� � �ع � ��داء ألن � �ه� ��ا ق �ط �ع��ت
عليهم كل الطرق التي كانوا من
خ��ال�ه��ا ي�س�ي�ط��رون ع��ى س�ي��ادة
ال � �ق � ��رار ال �ي �م �ن ��ي وألن � �ه� ��ا ح ��ول ��ت
ال �ي �م ��ن م ��ن ال �خ �ن ��وع واالرت � �ه� ��ان
إىل االستقال والحرية..
ول �ك ��ن رغ� ��م م ��ا واج �ه �ت ��ه ث ��ورة
ال �� 21م��ن س�ب�ت�م��رب م��ن ع��راق�ي��ل
وص �ع��وب��ات وم �ح��ن اس�ت�ط��اع��ت
أن تنتصر بفضل ال�ل��ه سبحانه
وت� � � � �ع � � � ��اىل وب � � �ف � � �ض � � ��ل ال� � � ��رج� � � ��ال
امل �خ �ل �ص ��ن ال ��وط� �ن� �ي ��ن وه ��اه ��ي
ت �س ��ر ب �خ �ط��ى ث ��اب �ت ��ة وم �ت �ق��دم��ة
ن� �ح ��و األم� � � ��ام دون ت� ��وق� ��ف وم ��ا
ن �ش ��اه ��ده ال �ي ��وم م ��ن ان �ت �ص ��ارات
ن � ��وع � �ي � ��ة يف م� �خ� �ت� �ل ��ف م � �ي� ��ادي� ��ن
وج� � �ه� � ��ات امل � ��واج� � �ه � ��ة م� � ��ع ق� ��وى
العدوان ومرتزقته إال دليل عى
أن ه��ذه ال�ث��ورة ت�س��ر إىل األم��ام
ع ��ى أي � ��دي األب� �ط ��ال وال �ش ��رف ��اء
من أبناء هذا الشعب.
إن أبناء اليمن اليوم يحتفلون
باألعياد السبتمربية التي جاءت
متزامنة مع االنتصارات امليدانية
ألب� � � �ط � � ��ال ال� � �ج� � �ي � ��ش وال� � �ل� � �ج � ��ان
ال �ش �ع �ب �ي��ة يف م �خ �ت �ل��ف ج �ب �ه��ات
ال� �ش ��رف وال� �ك ��رام ��ة وب �م �س��ان��دة
ب��اس�ل��ة م��ن ك��ل ال�ق��وى ال��وط�ن�ي��ة
ال �ح ��رة وال �ق �ب��ائ��ل األح � ��رار ال ��ذي
بلغ إيمانهم بقديسة قضيتهم
وواج� � � � � ��ب ص� � �م � ��وده � ��م وش � � ��رف
تصديهم للمعتدين ودفاعهم
ع � ��ن س� � �ي � ��ادة ال � ��وط � ��ن وك � ��رام � ��ة
ش�ع�ب��ه وح�ت�م�ي��ة م��واج�ه��ة أق�ب��ح
ع� � ��دوان ع ��ى ال �ي �م ��ن م �ن ��ذ س�ب��ع
سنوات..
إن ث � � ��ورة ال� � � �� 21م� ��ن س �ب �ت �م��رب
ح� �ق� �ق ��ت ع� � � � ��دداً م � ��ن امل � �ن � �ج� ��زات
ال �ت ��ي ي ��أيت يف م�ق��دم�ت�ه��ا ص�م��ود
وث� �ب ��ات أب� �ن ��اء ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن��ي
يف وج ��ه أع �ت��ى ع ��دوان وت�ح�ق�ي��ق
االنتصارات العسكرية الواسعة
يف م �خ �ت �ل��ف امل �ي ��ادي ��ن ال �ت ��ي ك��ان
آخ� � ��ره� � ��ا ع� �م� �ل� �ي ��ة ال � �ن � �ص� ��ر امل� �ب ��ن
وال�ب��أس الشديد وف�ج��ر الحرية
وص � � � � � ً
�وال إىل ت � �ح� ��ري� ��ر ع � � ��دد م ��ن
مديريات محافظة شبوة..
فالثورة مستمرة إن شاء الله
حتى تحرير وتطهر كل شرب من
وطننا الحبيب من دنس الغزاة
واملحتلن..
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عدد من مناضلي الثورة اليمنية لـ«

»:

نظام آل سعود العدو األول لثورة 26سبتمبر
ومن يقف في صفهم عدو للثورة

عمليات فجر التحرير في البيضاء والبأس الشديد في محافظة
مأرب متثالن نصر ًا استراتيجي ًا على العدوان
العدو األول لثورة  26سبتمرب 1962م هو كيان النظام السعودي ومن ارتمى يف احضان الرجعية امللكية السعودية
هو اآلخر عدو لدود لثورة  26سبتمرب وال يحق له التحدث ببنت شفه بإسم الثورة الجمهورية..
إن االحتفال اليوم بالذكرى ال�  59لثورة  26سبتمرب هو تجسيد حي لواحدية الثورات اليمنية  21سبتمرب وال�  14من
أكتوبر.
" 26سبتمرب" التقت عدداً من املناضلني والسياسيني الذين تحدثوا عن عظمة الثورة اليمنية وأهدافها التحررية..
فإىل الحصيلة:

استطالع :عبده الشرعبي

ب��داي��ة اك��د رئ�ي��س ه�ي�ئ��ة االرك ��ان ال�ع��ام��ة ال�س��اب��ق
ع�ض��و م�ج�ل��س ال �ش��ورى ال �ل��واء ال��رك��ن اح�م��د عيل
األشول :إن احتفال شعبنا بالعيد الوطني ال� 59
ل�ث��ورة 26سبتمرب 1962م والعيد الوطني ال � 7
لثورة  21سبتمرب 2014م والعيد الوطني ال� 58
لثورة ال� 14اكتوبر الريب قد جسد اليوم واحدية
ال �ث ��ورة ال�ي�م�ن�ي��ة ب �ك��ل ت�ج�ل�ي��ات�ه��ا وم �ع ��اين اه��داف �ه��ا
ال�س�ت��ة ل�ل�ث��ورة األم ال�س�ب�ت�م��ربي��ة ث ��ورة 26س�ب�ت�م��رب
بالتزامن مع احتفاالت الجيش واللجان الشعبية
بأعظم االنتصارات عىل العدوان الرببري الغاشم
وح �ص ��اد س �ب��ع س �ن ��وات م ��ن ال �ص �م��ود األس �ط ��وري
لشعبنا اليمني وقواته املسلحة ولجانه الشعبية
تتوج اليوم بعملية فجر الحرية التي استكمل فيها
ت�ح��ري��ر ك��ام��ل مل�ح��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء وع�م�ل�ي��ة "ال �ب��أس
الشديد" يف محافظة مأرب والعملية الواسعة يف
محافظة ش�ب��وة ال�ت��ي ح��رر فيها ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية ع ��دداً م��ن م��دي��ري��ات ش�ب��وة وب��ات اب�ط��ال
الجيش واللجان الشعبية عىل بعد  7كيلو مرتات
من مركز محافظة شبوة يف مديرية عتق.

امريكا الراعي الرسمي لإلرهاب

وأض��اف ال�ل��واء ال��رك��ن احمد األش��ول :إن تطهري
ك � ��ل م� �ن ��اط ��ق م �ح ��اف �ظ ��ة ال� �ب� �ي� �ض ��اء م � ��ن ال �ع �ن ��اص ��ر
ال�ت�ك�ف��ريي��ة وم�ج��ام�ي��ع ت�ن�ظ�ي�م��ي ال �ق��اع��دة وداع ��ش
وم��رت��زق��ة ال �ع��دوان ي�م�ث��ل ال�ي��وم ن�ص��راً اس��رتات�ي�ج�ي��اً
ليس عىل ما يسمى بتحالف العدوان وحدها وانما
يتجاوز ذلك ليكون انتصاراً عىل الواليات املتحدة
االم��ري�ك�ي��ة ذات�ه��ا ال��راع�ي��ة األوىل ل�ل�ق��اع��دة وداع��ش
وامل �ص ��درة ل ��إره ��اب ال� ��دويل ل�ع��اب��ر ال �ق ��ارات ول�ه��ذا
فقد مثل تحرير محافظة البيضاء عموماً ومديريت
امل�س��ورة وامل�ص�ن�ع��ة خ�ص��وص��اً اق��وى صفعة للبيت
األبيض األمرييك وادواتهم وعمالئهم الصغار يف
نظامي آل سعود وزايد رعاة اإلرهاب بالوكالة يف
املنطقة العربية واالسالمية.

اليمن مقبرة الغزاة

وأش � � ��ار رئ� �ي ��س ه �ي �ئ ��ة االرك� � � ��ان ال� �ع ��ام ��ة ال �س ��اب ��ق
االش��ول اىل ان املحتلني ك��ان��وا ق��د اب��وا ان يخرجوا
م� ��ن ال �ي �م ��ن ب� �م ��اء ال� ��وج� ��ه وب ��ال� �ت ��ايل ف �ق ��د دف �ع �ه��م
غرورهم وكربهم اليوم للخروج اذالء وصاغرين
ك ��ون ال�ي�م��ن م�ق��ربة ال �غ��زاة وس�ت�ب�ق��ى ك��ذل��ك يف اي
زم � ��ان وم� �ك ��ان وي �ن �ب �غ ��ي ه �ن ��ا االش � � ��ارة اىل ح�ق�ي�ق��ة
مفادها ان الجيش واللجان الشعبية ال يحققون
ك��ل ه ��ذه االن �ت �ص ��ارات ال�ع�ظ�ي�م��ة ال �ي��وم م��ن خ��الل
االعتماد عىل ما يملكونه من عتاد عسكري ولكن
ك ��ل م ��ا ت �ح �ق��ق ال �ي ��وم م ��ن ان �ت �ص ��ار ه ��و ب �ف �ض��ل م��ن
الله ً
اوال ثم بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا
الثورية والسياسية والعسكرية  ..ثانياً اضافة اىل
ان م�ق��ات��يل ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يتمتعون
ب �ع �ق �ي ��دة ق �ت ��ال �ي ��ة دف ��اع� �ي ��ة ع� ��ن األرض وال� �ع ��رض
وال��دي��ن وال�ه��وي��ة الوطنية كونهم اص�ح��اب قضية
حق ضد باطل وضد محتل غاز.

ثورة  21سبتمبر و2014م

من جهته اللواء الدكتور محمد عبدالله الكبيس
ع �ض��و م �ج �ل��س ال� �ش ��ورى رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة "".......
ب��امل �ج �ل��س ق� ��ال :ن �ع��م ص �ح �ي��ح ب ��أن ه �ن ��اك ت�ش��اب�ه��اً
بني الثورة الفرنسية والثورة األم ثورة 26سبتمرب
1962م م��ن ال�ن��اح�ي��ة اإلن�س��ان�ي��ة اىل ال �ح��د ال��ذي
ي �م �ك��ن ت �ص �ن �ي��ف ث � ��ورة 26س �ب �ت �م ��رب 1962م ه��ي
الثورة االنسانية الثانية عىل مستوى العالم بعد
ال� �ث ��ورة ال �ف��رن �س �ي��ة وب ��ال �ت ��ايل ف� ��إن اح �ت �ف ��ال ش�ع�ب�ن��ا
وق�ي��ادت��ه ال�ث��وري��ة والسياسية والعسكرية بالعيد
الوطني ال �  59لثورة 26سبتمرب وال��ذي ي��أيت هذا
ال �ع��ام م�ت��زام�ن��اً م��ع اح �ت �ف��ال ش�ع�ب�ن��ا ب�ع�ي��د األع �ي��اد
الوطنية العيد ال�  7لثورة  21سبتمرب 2014م.
ثورة االستقالل والحرية التي قطعت يد الوصاية
والتبعية املقيتة واىل األبد هذه الثورة الفتية التي
ات � ��ت م �ك �م �ل��ة مل� �س ��رية ال � �ث � ��ورات ال �ي �م �ن �ي��ة ال �س��اب �ق��ة
ول�ت�ص�ح�ي��ح م �س ��ارات اه � ��داف ث� ��وريت  26س�ب�ت�م��رب
1962م وثورة 14م اكتوبر  1963بعد ان نالت
منها وع�ب�ث��ت ب�ه��ا ي��د ال��وص��اي��ة والتبعية ل�ن�ظ��ام آل
سعود خالل اكرث من خمسني عاماً ماضية.

الدولة الوطنية

وأض � ��اف ع �ض��و م�ج�ل��س ال �ش ��ورى ال �ل ��واء ال��رك��ن

ال� � � � �ل � � � ��واء األش � � � � � ��ول:
اإلحـ ـتـ ـف ــاء بــالــذكــرى
الـ59لثورة26سبتمبر
جتـ ـسـ ـي ــد ل ــواح ــدي ــة
الثورات اليمنية
ال � � �ل� � ��واء ال� �ك� �ب� �س� ��ي :ث ـ ــورة
سـبـتـمـبــر ث ـ ــورة االس ـت ـقــالل
واحلرية وقطع يد الوصاية
والتبعية
العميد الشرعبي :نظام
آل سعود ميــارس األذى
ضد شعبنا منذ  90عام ًا
ال �ع �م �ي��د ال �ش �ط �ب ��ي :ثـ ــورة
26سـبـتـمـبــر نـقـلــت الـشـعــب
اليمني من عهد االستبداد
الـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـص ـ ـ ــاف ال ـ ـت ـ ـق ـ ــدم
واالزدهار

ً
ممثال بأبطال
الكبيس :إن الشعب اليمني ال�ي��وم
ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج� ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة ودول � �ت � ��ه ال ��وط �ن �ي ��ة
الوليدة من رحم ثورة  21سبتمرب 2014م حق
له ان يخر له املجد راكعاً بعد صموده االسطوري
سبع سنوات ضد اعتى ع��دوان همجي يف العصر
الحديث وليس هذا فحسب بل ان شعبنا اليمني
العظيم وهو يجني حصاد صموده ونضاله سبع
س�ن��وات م��ن ال�ع��دوان ال��ربب��ري الغاشم انتصارات
ع�ظ�ي�م��ة ب�ت�ح��ري��ر ك��ام��ل مل�ح��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء وت�ح��ري��ر
م ��دي ��ري ��ات ع �س �ي ��الن وع � ��ني وب �ي �ح ��ان واج � � ��زاء م��ن
مديرية عتق مركز محافظة شبوة وتحرير مديرية
ح ��ري ��ب ب �م �ح ��اف �ظ ��ة م� � ��ارب ال� �خ� �ن ��اق ع� ��ىل م ��رت ��زق ��ة
العدوان وقطع كل طرق امداداتهم داخل مدينة
مأرب والسيطرة عىل عشرات املعسكرات يف هذه
املناطق يعد اليوم ان�ج��ازاً واع�ج��ازاً الهياً ألصحاب
الحق عىل الباطل ونصراً تاريخياً يرقى اىل الفعل
ال��وط �ن��ي ال �ت��اري �خ��ي ألب �ن ��اء ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي ال�ص��اب��ر
املجاهد.

جميعهم اعداء للثورة

ولفت ال�ل��واء ال��دك�ت��ور :محمد عبدالله الكبيس
اىل ان احتفال شعبنا وقيادته الثورية والسياسية
بصنعاء بالذكرى ال�  59لثورة 26سبتمرب كثورة
أم ي�م�ث��ل ص�ف�ع��ة ق��وي��ة ع ��ىل وج ��ه ق ��وى ال��رج�ع�ي��ة
ومرتزقتهم من اليمنيني الذين ارتموا يف احضان
نظامي آل سعود وزايد والذين ظلوا يكذبون عىل
الشعب اليمني عقوداً من الزمن من انهم نوارس
ث ��ورة  26س�ب�ت�م��رب وال� �  14م��ن اك �ت��وب��ر امل�ج�ي��دت��ني
ه��اه��م ال �ي��وم ي�ق�ف��ون اىل ج��ان��ب أل ��د اع ��داء ال �ث��ورة
اليمنية كتفاً بكتف.
م ��ن ج��ان �ب��ه اك ��د ال �ش �ي��خ امل �ج��اه��د ال�ع�م�ي��د اح�م��د
محمد ال�ح��اج ال�ش��رع�ب��ي ع�ض��و مجلس ال�ش��ورى:
إن ث��ورة 26س�ب�ت�م��رب 1962م ستبقى ج�ي� ً
�ال بعد
جيل ايقونة الثورات اليمنية والثورة األم بال منازع
ول�ي��س غ��ري��ب ان ت��أيت ذك ��رى ث ��ورة  26س�ب�ت�م��رب ال �
ً
ممثال بأبطال جيشه ولجانه
 59وشعبنا اليمني
الشعبية يحتفلون بأعظم االنتصارات التاريخية
ال� �ت ��ي اج ��رتح� �ه ��ا ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة يف
ك��ل ج�ب�ه��ات امل��واج �ه��ة م��ع ع ��دو ث ��ورة 26س�ب�ت�م��رب

األول ن�ظ��ام��ا آل س �ع��ود وزاي� ��د ح�ي��ث ان ن �ظ��ام آل
س�ع��ود م�ن��ذ 90ع��ام��اً م��اض�ي��ة وه��و ي�م��ارس األذى
ض��د شعبنا اليمني ول��م يتوقف يف م��ؤام��رات��ه ضد
اليمن ارضاً وشعباً لحظة واحدة حيث ان الكيان
السعودي الغاصب ألقدس املقدسات اإلسالمية
يف مكة املكرمة واملدينة امل�ن��ورة يعيش فوبيا قيام
دول��ة وطنية ق��وي��ة باليمن يمثل ب��داي��ة النهاية له
ك�ن�ظ��ام وك�ي��ان ع�م�ي��ل ت��م غ��رس��ه يف ن�ج��د وال�ح�ج��از
ك �خ �ن �ج ��ر م �س �م ��وم يف خ� ��اص� ��رة األم � �ت� ��ني ال �ع ��رب �ي ��ة
واإلسالمية تمهيداً لقيام الكيان الصهيوين املحتل
لألرايض الفلسطينية والقدس الشريف.

عمليات فجر التحرير والبأس الشديد

وأض � ��اف ال �ع �م �ي��د ال �ش ��رع �ب ��ي :ن �ع��م ي �ح��ق ال �ي��وم
ل �ش �ع �ب �ن��ا ان ي � �ط� ��اول ال� �ن� �ج ��وم اع� � �ت � ��زازاً واف� �ت� �خ� ��اراً
وش �م ��وخ ��اً ب ��ان �ج ��ازات واع � �ج� ��ازات اب �ط ��ال ال�ج�ي��ش
وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة وخ �ص��وص��اً م�ن�ه��ا م��ا اج��رتح��وه

م��ن ان �ت �ص��ارات ع�ظ�ي�م��ة يف ع�م�ل�ي��ات ف�ج��ر ال�ت�ح��ري��ر
ال �ت ��ي ادت اىل ت �ح ��ري ��ر ن �ح ��و  300ك ��م م ��رت م��رب��ع
يف م�ح��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء واس�ت�ك�م��ال ت�ط�ه��ري ك��ل ذرة
رم��ل يف محافظة البيضاء م��ن دن��س اق��دام ش��واذ
ال �ب �ش ��ري ��ة م� ��ن ال �ع �ن ��اص ��ر ال �ت �ك �ف ��ريي ��ة ال� �ت ��ي ج�ل�ب�ه��ا
ال� �ع ��دوان م ��ن ك ��ل اص �ق ��اع االرض ل��إس �ت �ي �ط��ان يف
م �ح ��اف �ظ �ت ��ي ال �ب �ي �ض ��اء وم � � ��أرب ح �ي ��ث ي �ع ��د ال �ي ��وم
ت �ط �ه ��ري ك ��ام ��ل م �ح ��اف �ظ ��ة ال �ب �ي �ض ��اء م� ��ن ال �ع �ن��اص��ر
االره��اب�ي��ة ب��أه��م االن�ت�ص��ارات االسرتاتيجية الكبرية
ع��ىل تنظيمي داع��ش وال�ق��اع��دة وك��ذا ال ننىس هنا
ذك��ر عملية "ال �ب��أس ال�ش��دي��د" يف م�ح��اف�ظ��ة م��أرب
فهي األخرى تمثل اهم نصرا ً عىل العدوان الرببري
الغاشم.

عدوان كوني

وأش ��ار ع�ض��و م�ج�ل��س ال �ش��ورى اح�م��د ال�ش��رع�ب��ي
اىل ان اليمنيني اليوم بصمودهم االسطوري الذي
اذه ��ل ال�ع��ال��م وب��ان�ت�ص��اره��م ع��ىل ال �ع��دوان ال�ك��وين
ال� � ��ذي اس �ت �ه ��دف �ه ��م وج � ��ودي � ��اً ق �ب ��ل س �ب ��ع س �ن ��وات
ي�ك��ون��ون ب�ه��ذا ال�ن�ص��ر امل�ب��ني ع��ىل ال �ع��دوان ال��ربب��ري
ال �غ��اش��م ق��د اع� ��ادوا ص�ي��اغ��ة وك �ت��اب��ة ت��اري��خ ال�ي�م��ن
ال�ح��دي��ث امل�س�ت�ق��ل ب��دم��اء ش�ه��دائ�ه��م ال��زك�ي��ة حيث
سيدونون معاين الحرية والتضحية والفداء عىل
ج ��داري ��ة ت��اري�خ�ي��ة ال�ي�م��ن ال �ح��دي��ث اع �ظ��م امل��الح��م
البطولية التاريخية ال�ت��ي ليس لها نظري يف تاريخ
اليمن قديمه وحديثه وسوف تتزين بهذه لوحات
ال �ن �ص ��ر امل� �ب ��ني ع� ��ىل اع� �ت ��ى ع � � ��دوان ه �م �ج ��ي ع��رف �ت��ه
البشرية يف القرن الواحد والعشرين قمم جبال
ن�ق��م وع�ي�ب��ان وج�ب��ل ش�م�س��ان يف م��دي�ن��ة ع��دن ثغر
اليمن الباسم قريباً ان ش��اء الله وان غ��داً لناظره
قريب.

سيخرجون أذالء مدحورين

ولفت الشرعبي إىل أن ال�ع��دوان ومرتزقتهم
الذين رفضوا أن يأخذوا عصاهم ويرحلوا من
األرض ال �ي �م �ن �ي��ة ب �م ��اء وج ��وه �ه ��م ه ��اه ��م ال �ي ��وم
ي�خ��رج��ون م��ن ال�ي�م��ن أذالء م��دح��وري��ن ب�ع��د أن
تمكنت ق��وات�ن��ا املسلحة وال�ل�ج��ان الشعبية من
ت �م��ري��غ أن ��وف �ه ��م ب ��ال ��رتاب وان ق �ي��ادت �ن��ا ال �ث��وري��ة
وال �س �ي��اس �ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة م�ص�م�م��ة ال �ي ��وم ع��ىل
امل��ي ق��دم��اً ح�ت��ى ت�ح��ري��ر ك��ل ذرة م��ن ك��ل رب��وع
الوطن.
من جهته املناضل العميد عبدالهادي الشطبي
ق��ال :إن االحتفال ب�ث��ورة  26سبتمرب يف ذكراها
ال �� 59يمثل وف��اءً ل��دم��اء ال�ش�ه��داء ال��ذي��ن قدموا
أرواح� � �ه � ��م ودم � ��اءه � ��م رخ� �ي� �ص � ً�ة يف س �ب �ي ��ل ال �ل ��ه
والوطن.
وأض� ��اف وال ري ��ب ب ��أن واح ��دي ��ة ال �ث ��ورة ال�ي�م�ن�ي��ة
 26س �ب �ت �م��رب وال � ��راب � ��ع ع �ش ��ر م ��ن أك �ت ��وب ��ر وث � ��ورة
 21س�ب�ت�م��رب ت�ت�ج�س��د ال �ي ��وم ب��أن �ص��ع ص ��وره ��ا يف
االص �ط �ف��اف ال��وط�ن��ي ال�ش��ام��ل ل�ك��ل أب �ن��اء ال��وط��ن
شماله وجنوبه حول قيادتنا الثورية والسياسية
ويف خ �ن ��دق ال� ��دف� ��اع ع ��ن ال ��وط ��ن ض ��د ال� �ع ��دوان
ك�م��ا تتجىل ال�ي��وم أس�م��ى م�ع��اين ص��ور التضحية
وال�ف��داء لشعبنا اليمني يف ص�م��وده االس�ط��وري
خ� ��الل ال �س �ب ��ع ال �س �ن ��وات امل ��اض �ي ��ة واالن� �ت� �ص ��ارات
التي يجرتحها الجيش واللجان الشعبية اليوم
يف ك��اف��ة الجبهات ق��د اع��ادت االع�ت�ب��ار لكل أبناء
الشعب اليمني شماله وجنوبه .

عسكرية

تزامن ًا مع احتفاالت شعبنا اليمني بثورة الـ 21والـ 26من سبتمبر

قادة عسكريون وميدانيون يتحدثون لـ "

"

الثورة اليمنية عنوان العزة والكرامة
ورمز احلرية واالستقالل

ال�21من سبتمرب ثورة شعبية تحررية قامت لتصحيح مسارات اعرتاها اعوجاج سيايس وفئوي ألهداف ومبادئ ثورة
ال� 21من سبتمرب الخالدة بفعل التدخالت املباشرة الخارجية لدفة الحكم يف اليمن عىل مدى عقود ستة واالرتهان
املقيت ألنظمة العمالة يف السعودية واإلمارات فكان لهبة الشعب ووقوفه إىل جانب قيادته الثورية والسياسية
وتحقيق نجاح الثورة ما هو إال نتاج ملا آلت إليه أوضاع اليمن يف وصاية وهيمنة وتدخل يف القرار والسياسة..ومع
تواصل أفراح أبناء الشعب اليمني بثوراته املجيدة..
"26سبتمرب" تواصلت مع قيادات عسكرية وميدانية عربت عن فرحتها بهذه املناسبة الوطنية الخالدة كانت
البداية مع:
لقاءات :مقدم نبيل السياغي -مقدم :احمد طامش

* العميد فيصل القعود – أركان حرب محور البيضاء قال:
** تتجىل عظمة الثورة اليمنية  21و 26سبتمرب املجيدتني بعظمة أبنائها
األح��رار األبطال وك��ل من ينشد الحرية واالستقالل واالنعتاق من عبودية
الوصاية وظالمية الهيمنة ودياجري االستعمار واالحتالل األجنبي ..لقد مثلت
الثورة اليمنية 26سبتمرب منعطفاً تاريخياً يف حياة الشعب اليمني واالنتقال
م��ن ع�ص��ور االس�ت�ب��داد وال�ج�ه��ل وال �ظ��الم إىل ح�ي��اة ال�ع�ل��م وط��ري��ق املستقبل
املليئة بالتطلعات وآمال أبناء الوطن يف العيش الكريم والتقدم واالزدهار
وسباق الحضارة والتطور والتكنولوجيا لكن بعض القوى العميلة للخارج
لم يرق لها مضجع فحاولت تثبيط العجلة التنموية البشرية واالقتصادية
وجعل البالد تحت وصاية النظام السعودي مقابل ثمن بخس من الرياالت
مثيال فاحتكرت السلطة وباعت السيادة ظناً
ً
وبعمالة لم يشهد لها اليمن
م��ن ت�ل��ك ال�ق��وى ان�ه��ا س�ت�ت��أب��د بعمالتها ل�ل�خ��ارج يف ال�ح�ك��م إىل ي��وم القيامة
ف�ج��اءت ث��ورة ال �� 21م��ن سبتمرب لتصحح م�س��ارات أه ��داف وم�ب��ادئ ال�ث��ورة
األم ال�ت��ي ح��اول��ت ق��وى العمالة جاهدة
ل��الن �ح��راف وال �خ ��روج ع��ن ت�ل��ك األه ��داف
ال ��وط �ن �ي ��ة ف �ب ��ان ��ت ت �ل ��ك ال� �ق ��وى ووق �ف ��ت
ض� ��د ه � ��ذا امل � �ش � ��روع ال ��وط� �ن ��ي ال �ت �ح ��رري
واس � �ت� ��دع� ��ت ق� � ��وى ال� �ظ� �ل ��م واالس� �ت� �ك� �ب ��ار
ل�ل�ع��دوان ع��ىل ب��الدن��ا وح�ص��اره وتجويع
ابنائه الشرفاء لكن ثبات قيادتنا الثورية
وال�س�ي��اس�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة وص�م��ود اب�ن��اء
ال�ش �ع��ب وال ��رج ��ال االب �ط ��ال يف ال�ج�ي��ش
وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة ال ��ذي ��ن ب �م��واق �ف �ه��م
البطولية الجموا قوى العدوان والغزاة
وب� �ث� �ب ��ات� �ه ��م االس � � �ط � � ��وري ص� �ن� �ع ��وا اروع
امل��الح��م البطولية واالن�ت�ص��ارات يف كافة
ميادين القتال وساحات املواجهة.
وب � �ه � ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ال �ع �ظ �ي �م ��ة ن �ع ��اه ��د
ق �ي��ادت �ن��ا ال��وط �ن �ي��ة ب��أن �ن��ا س�ن�ظ��ل االب �ط��ال
االب � � ��اة امل ��داف� �ع ��ني ع ��ن ث ��ورت �ن ��ا ووح ��دت �ن ��ا
وارض� � �ن � ��ا ح� �ت ��ى ي �ت �ح �ق ��ق ال� �ن� �ص ��ر او ن �ي��ل
الشهادة.
* ال � �ع � �م � �ي � ��د ال � � ��رك � � ��ن م� �ج ��اه ��د
السهاقي – نائب مديرعام ديوان
وزارة الدفاع قال:
** يحتفل أبناء الشعب اليمني اليوم
ب ��ال �ث ��ورة ال �س �ب �ت �م��ربي��ة امل �ج �ي ��دة ب�م�ش��اع��ر
وط �ن �ي��ة غ��الب��ة وه ��م ي��داف �ع��ون م ��ن اج��ل
اس �ت �ك �م ��ال ت �ح �ق �ي��ق األه� � � ��داف ال��وط �ن �ي��ة
والقومية.
إن ث � ��ورة ال � � �� 26م ��ن س �ب �ت �م��رب ل ��م ت�ك��ن
م � � �ج� � ��رد ص� � ��دف� � ��ة ب � � ��ل ك� � ��ان� � ��ت م �ح �ص �ل ��ة
للعديد من االح��داث واملواقف الوطنية
الشجاعة ،ولكن وم��ع ان�ط��الق شرارتها
ت��م االل �ت �ف��اف ع�ل�ي�ه��ا وم �ص ��ادرة أه��داف�ه��ا
وم� �ب� ��ادئ� �ه� ��ا ،ف � �ج � ��اءت ث � � ��ورة ال � � � �� 21م��ن
س�ب�ت�م��رب ل�ت�ع�ي��د ل�ل�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي حريته
وك��رام �ت��ه وس �ي��ادت��ه واس �ت �ق��الل��ه ب�ع��د أن
ع � ��اش س� �ن ��وات ط ��وي �ل ��ة ل �ق ��وى إق �ل �ي �م �ي��ة
حرصت عىل إفقاره وتجويعه.
يف 21س�ب�ت�م��رب خ��رج ال�ش�ع��ب اليمني
ل �ي �ق ��ول ك �ل �م �ت ��ه ال ل �ل ��وص ��اي ��ة وال �ت �ب �ع �ي��ة
واالرت �ه ��ان ل�ل�خ��ارج يف ث ��ورة م��ألت سمع
ال ��زم ��ان وب �ص ��ره وأراد ال �ل��ه ل �ه��ذه ال �ث��ورة
ال�ع�ظ�ي�م��ة ال �ن �ج��اح يف اج �ت �ث��اث امل��رت�ه�ن��ني
وامل� �ف� �س ��دي ��ن ال� ��ذي� ��ن ت �ح ��ول ��ت ال �ي �م ��ن يف
عهدهم إىل إقطاعيات فيما ظل الشعب
ال�ي�م�ن��ي خ ��ارج دائ ��رة االه �ت �م��ام وال��رع��اي��ة
مفتعلني األزمات والصراعات بني أبنائه
لكن وبقدر النجاحات التي حققتها هذه
ال� �ث ��ورة وق �ف ��ت يف ط��ري �ق �ه��ا ال �ع ��دي ��د م��ن
ال �ت �ح��دي��ات وع ��ىل رأس ت �ل��ك ال�ت�ح��دي��ات
ال�ع�س�ك��ري��ة ف�م��ا أن ن�ج�ح��ت ت�ل��ك ال �ث��ورة
املجيدة وبدأت تحقق أهدافها حتى جن
جنون املرتبصني بها وعىل رأسهم العدو
ال�س�ع��وام��ارايت وب��دأوا بتشكيل تحالف ع��دواين أرادوا ب��ه ال�ق�ض��اء ع��ىل هذه
ال�ث��ورة ,لكن فاجأهم الشعب اليمني بصموده األس�ط��وري وعندما تحرك
كل أبنائه للدفاع عن شعبهم ووطنهم وهاهم اليوم ينقلون معركتهم إىل
العمق السعودي مستهدفني منشآته الحيوية ومحتفلني بعيدهم السابع
رغم أنوف الغزاة واملستكربين..
تزداد ثورة ال� 21من سبتمرب ألقاً وشموخاً باآلمال والطموحات الكبرية
ألبناء الشعب اليمني الذين يرون فيها البوابة التي سيطل منها اليمن قريباً
عىل العالم بالنصر والحرية واالستقالل بعيداً عن كافة أشكال الوصاية
والتبعية لألنظمة الرجعية املتسلطة..
عقب قيام ث��ورة 21سبتمرب ب��دأ أع��داء اليمن يف التفكري يف كيفية إخماد
هذه الثورة الفتية والقضاء عليها حتى ال يخرج اليمنيون من عباءة الوصاية
وال�ه�ي�م�ن��ة ع��ىل ال �ق��رار ال��وط�ن��ي ال ��ذي ظ��ل أس ��رياً ل�ن�ظ��ام آل س�ع��ود ألك��رث من
نصف قرن..
* العميد أحمد الشامي – نائب مدير دائرة االتصاالت العسكرية
قال:

** وشعبنا اليمني يعيش هذه األيام أعياد وطنية مجيدة إنما هو الوفاء
والتقدير ملن وهبوا أرواحهم ودماءهم وحياتهم ألجل هذا الشعب ليعيش
حراً وعزيزاً ،فلزاماً علينا ان نتذكرهم ونعاهدهم أننا سائرون عىل طريق
الكرامة والفداء فوطننا هو رمز لحريتنا واستقاللنا ومجدنا.
وب�ه��ذه املناسبات الوطنية املجيدة نجدد العهد وال��وف��اء لثورتنا الخالدة
بأننا جنودها وارواحنا ودماؤنا لحمايتها فالواجب الديني والقسم الوطني
يستلزم منا التضحية لوطننا ليبق مستقال وكريما رافضا للوصاية واملحتل .
وم��ا يمر ب��ه ال��وط��ن م��ن ع��دوان س��اف��ر منذ  7س�ن��وات ام��ام بطولة جيشنا
واللجان الشعبية ومن ورائهم الشعب العظيم انما هي ملحمة اخرى وثورة
ضد الغزاة وصمود للحفاظ عىل مكتسباتنا واستقاللنا وحريتنا.
فاالحتفاالت الوطنية دروس يف التضحية واستشعار للمسؤولية امللقاة
عىل عاتق كل فرد من افراد الشعب واستنهاض للهمم والطاقات وشحذ
للمعنويات وبذل الغايل والنفيس فداء للثورة واألرض والوحدة والكرامة
والوطن
وع �ن��دم��ا اح ��س األع � ��داء ب ��ان ث ��ورة 21
س�ب�ت�م��رب امل �ج �ي��دة ق��ام��ت م ��ن اج ��ل ح��ري��ة
واس� �ت� �ق� ��الل أب � �ن� ��اء ال �ي �م ��ن ف �م ��ا ك � ��ان م��ن
ن�ظ��ام آل س�ع��ود وب�ع��د أش�ه��ر ق�ل�ي�ل��ة من
ق�ي��ام�ه��ا إال أن ح�ش��د أق��وى ت�ح��ال��ف دويل
ل�ل�ق�ض��اء ع�ل�ي�ه��ا وإخ �ض ��اع أب �ن ��اء ال�ش�ع��ب
الثائرين واملتطلعني للحرية واالستقالل
وال �ب �ن ��اء ..وب ��دأ ه ��ذا ال �ت �ح��ال��ف ال �ع ��دواين
بقيادة العدو اإلسرائييل واالمرييك وعرب
اذن ��اب �ه ��م ال �س �ع ��وام ��ارايت يف ش ��ن غ ��ارات ��ه
وض��رب��ات��ه العنيفة ع��ىل الشعب اليمني
وت��دم��ري م�ق��درات��ه التنموية واالق�ت�ص��ادي��ة
يف شتى املجاالت..
أم� ��ام ه ��ذا ال� �ع ��دوان ال ��ربب ��ري ال �غ��اش��م
ص�م��د ث ��وار 21س�ب�ت�م��رب يف م��واج �ه��ة ه��ي
األك��رب م��ن نوعها يف ت��اري��خ ال�ح��روب بعد
الحربني العامليتني األوىل والثانية ليثبتوا
ل �ل �ع ��ال ��م اج � �م� ��ع أن إرادة ال� �ش� �ع ��وب ال
تقهر وان الدماء تهون يف سبيل تحقيق
الحرية والتقدم والبناء..
ي�ح�ت�ف��ل أب �ن��اء ال�ش�ع��ب وم�ع�ه��م أب�ط��ال
ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة ب ��ال ��ذك ��رى
ال� 59لثورة ال� 26من سبتمرب وبالذكرى
السابعة لثورة  21سبتمرب بفرحة كبرية
وب ��االن� �ت� �ص ��ارات ال �ك �ب ��رية امل �ت ��زام �ن ��ة م�ع�ه��ا
وال �ت ��ي ك ��ان آخ ��ره ��ا ع�م�ل�ي��ة ف �ج��ر ال �ح��ري��ة
وعملية الردع السابعة التي نفذها سالح
الجو املسري داخل عمق العدو السعودي
وإصابة رأس اقتصاده الذي يعتمد عليه
ال �ع ��دوان ال �س �ع��ودي يف ت�م��وي��ل ع��دوان��ه
عىل اليمن.
قريباً سيندحر العدوان وتنتصر اإلرادة
الوطنية الحرة وثورتها الناصعة الهادفة
إىل البناء والتحرر من الوصاية والهيمنة
الخارجية.
* ال �ع �ق �ي ��د ع � ��ادل ال ��زاف �ن ��ي – ال �ق ��وات
الجوية قال:
** الثورات السبتمربية الخالدة مثلت
م��رح�ل��ة ت��اري�خ�ي��ة لشعبنا ال�ي�م�ن��ي امل�ق��اوم
وال�ث��ائ��ر ض��د ك��ل ال�ط�غ��اة ع��ىل م��ر ال�ت��اري��خ
وبهذه املناسبة الوطنية الخالدة نستلهم
دورس ال �ت �ض �ح �ي��ات وال �ك �ف ��اح وال �ن �ض��ال
األس � �ط� ��وري ل �ش �ع �ب �ن��ا ال �ع �ظ �ي��م ل �ل �خ��روج
م��ن ال��وص��اي��ة وال�ظ�ل��م اىل ف�ض��اء ال�ح��ري��ة
واالستقالل
فرغم كل م��ؤام��رات الخيانة والتكالب
ال �خ ��ارج ��ي إلج �ه ��اض م �ش��روع �ن��ا ال��وط �ن��ي
ال�س�ب�ت�م��ربي اال ان اي �م��ان ش�ع�ب�ن��ا ب�ث��ورت��ه
وم� � �ب � ��ادئ � ��ه ال � �س � ��ام � �ي � ��ة وق� � � ��ف ك ��ال� �ب� �ن� �ي ��ان
امل ��رص ��وص ل�ت�ت�ح�ط��م ك ��ل ت �ل��ك امل ��ؤام ��رات
عىل جدار الوطنية لهذا الشعب العظيم.
ان االحتفال بثورتنا السبتمربية هو تجسيد لعظمة هذا الشعب ولكل من
ضحوا بدمائهم الزكية وإعالن للعالم بأن اليمن ترفض التبعية والوصاية
وحكم الطغاة واملستبدين.
فثورتنا قادها الشعب وأشعل شرارتها األوىل وقدم قوافل من الشهداء
وما زال هو حارسها وحاميها .
أن أعيادنا الوطنية سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب مسرية كفاح وقصة بطوالت
وم��الح��م أس �ط��وري��ة وم �ع��ارك خ��ال��دة ان�ت�ص��ر ف�ي�ه��ا ال�ش�ع��ب ل�ك��رام�ت��ه وع��زت��ه
وحريته واستقالله ومجده التليد وحضارته العريقة.
ف�ش�ع�ب�ن��ا ال �ث��ائ��ر ع ��ىل م ��ر ت��اري �خ��ه وه ��و ي �ص ��ارع ال �ط �غ��اة وامل�ح�ت�ل��ني وال �غ ��زاة
وتاريخنا مشرق بكل معاين البطوالت والتضحيات وعىل ترابنا قرب الغزاة
وذل الطغاة ورفعت راية الجمهورية والحرية .
لقد تجسدت امجاد التبابعة وملوك سبأ وحمري بثوار سبتمرب واكتوبر
ونوفمرب فعىل خط النضال ساروا ويف موكب االحرار ناضلوا .
فثورتنا ه��ي مجدنا ووق��وف�ن��ا م��ع ك��ل ال�ش��رف��اء م��ن اب�ن��اء ال��وط��ن ه��و ال�ت��زام
ديني واخالقي ملبادئنا وقيمنا ووفاء لوطننا وثورتنا وشهدائنا.

ال �ع �م �ي��د ال �ق �ع ��ود :الـ ـث ــورة الـيـمـنـيــة مـثـلــت
منعطف ًا تاريخي ًا في حياة اليمنيني باالنتقال
من عصور االستبداد إلى احلرية

ال� �ع� �م� �ي ��د ال� �س� �ه� ��اق� ��ي :أراد حت ــال ــف
العدوان إجهاض الثورة السبتمبرية
والقضاء عليها

ال�ع�م�ي��د ال �ش��ام��ي :االح ـت ـفــال بــال ـثــورات
اليمنية دروس في التضحية واستشعار
املسؤولية
العقيد الزافني :أفراح وابتهاج أبناء
الـشـعــب الـيـمـنــي بـثــوراتـهــم اخلــالــدة
جتسيد لعظمة التضحيات
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مصدر أمني يكشف تفاصيل الدور األمني في عملية «فجر احلرية»

عملية فجر احلرية استندت إلى عمل أمني واستخباري دقيق

العملية األمنية التمهيدية لعملية «فجر احلرية» وفرت معلومات متكاملة
بأسماء وقيادات وعناصر اجلماعات التكفيرية واملرتزقة

األجهزة األمنية أثرت وصوبت بنك املعلومات بشكل دقيق عن تعداد وانتشار
وتكوينات ومقار التنظيمات التكفيرية التابعة للصريع أبو عثمان املشدلي

امل��دع��و امل�ش��دل��ي ك��ان ق��ائ��دا جلبهة احل��ازم�ي��ة وق��وات
املرتزقة في البيضاء ومديريتي الصومعة ومسورة

كشف مصدر أمنى ،أن عملية «فجر الحرية» استندت إىل عمل أمنى واستخباري دقيق ،ساهم يف حسم معركة تحرير مديريتي الصومعة ومسورة وتطهر ما تبقى من مساحة محافظة البيضاء من تنظيم
القاعدة والعناصر التكفرية املرتبطة بتحالف العدوان األمرييك السعودي ،يف وقت قيايس.
وأوضح املصدر أن األجهزة األمنية قامت بإثراء وتصويب بنك املعلومات بشكل دقيق عن تعداد وانتشار وتكوينات ومقار التنظيمات التكفرية من تنظيم القاعدة والقوات التكفرية التابعة للصريع أبو عثمان
املشديل قائد جبهة الحازمية وقوات املرتزقة يف محافظة البيضاء ويف مديريت الصومعة ومسورة كآخر نقطة تواجد لهذه التنظيمات باملحافظة.

وأش ��ار إىل أن ال�ع�م�ل�ي��ة األم�ن�ي��ة ال�ت��ي وص�ف�ه��ا ب��ال�ت�م�ه�ي��دي��ة لعملية
«فجر الحرية» قدمت معلومات تفصيلية ودقيقة للجيش واللجان
ال�ش�ع�ب�ي��ة ع ��ن م �ع �س �ك��رات وم �ق ��ار ال �ع �ن��اص��ر ال�ت�ك�ف��ري��ة وامل ��رت ��زق ��ة يف
الصومعة ومسورة ،ووف��رت معلومات متكاملة بأسماء وقيادات
وعناصر الجماعات التكفرية واملرتزقة يف املديريتني.
وأض � ��اف امل �ص ��در ب ��أن ال �ع �م �ل �ي��ة األم �ن �ي ��ة اس �ت �م ��رت م ��واك �ب ��ة ل�ل�ج�ه��د
العسكري وهجوم الجيش واللجان الشعبية عىل مواقع وتحصينات
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ال�ت�ك�ف��ري��ة وامل��رت��زق��ة يف م��دي��ري�ت��ي ال�ص��وم�ع��ة وم �س��ورة،
وج ��رى ت�ق��دي��م م�ع�ل��وم��ات م��واك �ب��ة ل�ل�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة عن
تحركات ونشاط الجماعات التكفرية واملرتزقة ،عرب غرفة عمليات
م�ش��رك��ة ج ��رى إن�ش��اءه��ا ب��ني األج �ه��زة األم�ن�ي��ة وال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة يف
محافظة البيضاء.
كما نفذت القوات األمنية عمليات دهم وتمشيط لبعض مواقع
وأوكار الجماعات التكفرية واملرتزقة خالل العملية العسكرية بما
قلل من حجم املخاطر عىل الجيش واللجان الشعبية ،وفاجئ قوات
العدو.
وأشار املصدر إىل أن األجهزة األمنية ضبطت خالل عمليات املداهمة
وثائق وأحزمة وعبوات ناسفة ،كما اغتنمت أسلحة وذخائر.
ولفت املصدر إىل أن العملية األمنية مستمرة ضمن جهود عملية
«فجر الحرية» حتى استكمال تطهر مديريتي الصومعة ومسورة

العملية واكبت اجلهد العسكري والهجوم على مواقع وحتصينات التكفيريني واملرتزقة عبر غرفة عمليات مشتركة مع القوات املسلحة
األجهزة األمنية ضبطت خ��ال عمليات املداهمة وثائق
ال �ق��وات األم�ن�ي��ة ن�ف��ذت عمليات ده��م ومتشيط لبعض
وأحزمة وعبوات ناسفة ،كما اغتنمت أسلحة وذخائر
مواقع وأوكار اجلماعات التكفيرية واملرتزقة
الوثائق التي عثرت عليها األجهزة األمنية في مقار ومعسكرات اجلماعات التكفيرية تفضح ارتباطها الوثيق بالعدوان
وكامل محافظة البيضاء من العناصر التكفرية والوصول إىل كافة
أوك��اره��ا ال�ت��ي ل��م تكشف ب�ع��د ،م�ن��وه��اً إىل أن األج�ه��زة األم�ن�ي��ة تقوم
حالياً بالتحقيق مع عدد من أسرى الجماعات التكفرية واملرتزقة.
وذكر املصدر بأن األجهزة األمنية عرثت عىل كم كبر من املعلومات
والوثائق يف مقار ومعسكرات الجماعات التكفرية واملرتزقة تفضح
ارتباطها الوثيق وعمالتها لقوات تحالف العدوان عىل اليمن.
وأكد أن األجهزة األمنية ماضية يف دورها ملساندة العمل العسكري
يف جبهات القتال ضد تحالف العدوان وأدواته من القاعدة والعناصر
التكفرية ،وحاضرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه
املساس باألمن واالستقرار الداخيل.
وح �ي��ا امل �ص ��در ت�ض�ح�ي��ات ال �ش �ه��داء وال �ج��رح��ى واألس � ��رى م ��ن أب �ن��اء
املؤسستني األمنية والعسكرية واللجان الشعبية ،وصمود الشعب
اليمني الذي يحتفل بالذكرى السابعة لثورة الحادي والعشرين من
سبتمرب يف مواجهة العدوان والحصار.
ونوه املصدر إىل أن هناك ملحقاً أمنياً للعمليات األمنية يف مديريتي
الصومعة ومسورة بمحافظة البيضاء سيوزع عىل وسائل اإلعالم.

10:00
– 09:17

م � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��أوى
امل � � ��دع � � ��و /م �ن ��ر
ب �ج��يل األه� ��دل
امل � � � �ك � � � �ن � � � ��ى أب � � � ��و
ال � � � � �ه � � � � �ي � � � � �ج � � � � ��اء
ال � � � � �ح � � � � ��دي � � � � ��دي
ال� � � �ق� � � �ي� � � ��ادي يف
القاعدة

من مواليد الحديدة يف العام
1987م ،ك �م ��ا اس �ت �خ ��دم اس ��م
إب��راه�ي��م محمد صغر املعافا،
توىل مهمة أمر تنظيم القاعدة
مل � ��ا س � �م� ��ي ب � ��والي � ��ة ال � �ح � ��دي � ��دة،
وأشرف عىل عدد من العمليات
االج��رام�ي��ة ال�ت��ي نفذتها عناصر
ت�ن�ظ�ي��م ال�ق��اع��دة ض��د امل��واط�ن��ني
يف م �ح ��اف �ظ ��ة ال� �ح ��دي ��دة خ ��الل
ف��رة ت��ول�ي��ه ،وه��و أح��د ق�ي��ادات
ت �ن �ظ �ي��م ال �ق ��اع ��دة يف م ��ا ي�س�م��ى
والي ��ة ج��زي��رة ال�ع��رب وه��و أم��ر
م �ج ��ام �ي ��ع ت �ن �ظ �ي��م ال� �ق ��اع ��دة يف
املحافظات الجنوبية يستخدم
م � � �ن� � ��زل� � ��ه ك � � � �م � � � ��أوى ل � �ل � �ع � �ن� ��اص� ��ر
التكفرية يف عزلة آل عزان قرية
امل �ض �م��ار ب �م��دي��ري��ة ال�ص��وم�ع��ة،
يف ال� � �ع� � ��ام  2013ك � � ��ان ض �م ��ن
خ �ل �ي��ة وص � ��اب اإلره ��اب� �ي ��ة ال �ت��ي
ق� � ��ام� � ��ت ب� � �ع� � ��دد م � � ��ن األع� � �م� � ��ال
االجرامية يف محافظة إب ،ثم
ت ��وىل ام ��ر ال�ق��اع��دة ف�ي�م��ا سمي
بوالية اب��ني ولحج وش�ب��وة ،ثم
ان �ت �ق ��ل إىل م �ح��اف �ظ��ة ال �ب �ي �ض��اء
وت� � � � ��وىل ع � � ��دد م � ��ن ال �ع �م �ل �ي ��ات
اإلره��اب �ي��ة ال�ت��ي ق ��ام ب�ه��ا تنظيم
ال �ق ��اع ��دة ال �ت �ك �ف ��ري ،ك �م ��ا أن ��ه
ت ��وىل خ ��الل ال�ع�م�ل�ي��ات األخ ��رة
(ف �ج��ر ال�ح��ري��ة ) االش � ��راف عىل
األم � � ��ور ال �ع �س �ك ��ري ��ة ل �ل �ع �ن��اص��ر
ال�ت�ك�ف��ري��ة يف ال�ب�ي�ض��اء ،وم�ن�ه��ا
ق� � �ي � ��ام � ��ه ب� � �ق� � �ي � ��ادة ع � � � ��دد ث ��الث ��ة
م �ج��ام �ي��ع ت �ك �ف��ري��ة يف م��دي��ري��ة
ط �ي ��اب ال �ت ��ي ق ��ام ��ت ب �ع ��دد م��ن
ال �ع �م �ل �ي ��ات االج � ��رام� � �ي � ��ة ،ك �م��ا
أن ��ه ت ��وىل االش � ��راف ع ��ىل ع�م�ل�ي��ة
ت� �ه ��ري ��ب ال� �ع� �ن ��اص ��ر ال �ت �ك �ف ��ري ��ة
أثناء اندحارهم وفرارهم أثناء
عملية فجر الحرية التي نفذها
ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف
مديرية الصومعة مؤخراً.

م � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��أوى
امل��دع��و /مختار
م �ح �م ��د أح �م��د
ال � � � � � � �ق � � � � � � �ي � � � � � � ��يس
امل � � � �ك � � � �ن � � � ��ى أب � � � ��و
ع� �م ��ر ال �ق �ي ��يس
ال� � � �ق� � � �ي� � � ��ادي يف
القاعدة

ي � �س � �ك� ��ن يف م � �ن � �ط � �ق� ��ة ج� ��اع� ��ر
ب� �م ��دي ��ري ��ة ال� �ص ��وم� �ع ��ة ،ي �ع �ت��رب
امل ��ذك ��ور أح ��د خ��ري �ج��ي ج��ام�ع��ة
اإلي � �م � ��ان ،ل� ��ه ع � ��دة م �ش ��ارك ��ات
ميدانية مع التنظيم أبرزها :يف
محافظة أب��ني ع��ام 2011م ويف
عام 2013م يف منطقة بيحان،
ع � �م � ��ل ع � � ��ىل إن � � �ش � � ��اء م �ع �س �ك ��ر
ج� ��اع� ��ر امل� �س� �م ��ى ب �م �ع �س �ك ��ر أب ��و
ع�م��ر ال�ق�ي��يس ال�ك��ائ��ن يف شعب
رصد بمديرية الصومعة ويتم
ال� � �ت� � ��دري� � ��ب ف � �ي � ��ه ع � � ��ىل ص� �ن ��اع ��ة
العبوات واملدفعية والقناصة،
ك�م��ا ق ��ام ب��إن �ش��اء م�ع�س�ك��ر آخ��ر
يف م �ح ��اف �ظ ��ة ش� �ب ��وة ب �م ��دي ��ري ��ة
خ��ورة منطقة ال�ع��زي�ف��ة وأن��ئ
م �ع �س �ك ��ر آخ � ��ر يف م �ن �ط �ق ��ة ذي
ع�ش��رة ال�ك��ائ�ن��ة يف ال �ح��دود بني
محافظتي البيضاء وشبوة.

توضيح ما ورد في امللحق االمني
نص التعليق

ال � � �خ� � ��ط
الزمني

ن � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ص
الجرافيكس

02:02
– 00:00

ش� � � � � �ع� � � � � ��ارات
ال � � � �ق� � � ��اع� � � ��دة يف
ب�ع��ض م�ن��اط��ق
م � � � � � � ��دي � � � � � � ��ري � � � � � � ��ة
الصومعة

ال � �ط � ��ري � ��ق ال � ��واص� � �ل � ��ة م� � ��ا ب ��ني
ال�ع�ق�ل��ة وم��دي��ري��ة ال�ص��وم�ع��ة،
ج � � ��وار م �س �ت �ش �ف ��ى ال �ص ��وم �ع ��ة
ال � � � � �ع � � � � ��ام ،س � � � � � ��ور م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى
ال�ص��وم�ع��ة ال �ع ��ام ،ع��ىل ح��ائ��ط
وم �ب �ن ��ى إدارة األم � � ��ن ،امل �ج �م��ع
ال � �ح � �ك � ��وم � ��ي ،امل � �ع � �ه� ��د ال �ت �ق �ن ��ي
وامل � � �ه � � �ن � � ��ي ،م� � � ��درس� � � ��ة ه� � � � ��ارون
ال � ��رش � �ي � ��د ب �م �ن �ط �ق ��ة امل � �ض � �م� ��ار،
الطريق الواصلة ما بني مديرية
الصومعة وامليفاع.

09:17
– 02:02

م �ق ��ر ت�ن�ظ�ي��م
ال � � � � � � �ق� � � � � � ��اع� � � � � � ��دة
ب� � � � � ��امل� � � � � �ع� � � � � �ه� � � � � ��د
التقني واملهني
بالصومعة

يعترب املوقع الرئييس لتنظيم
القاعدة يف مديرية الصومعة،
مبنى حكومي يقع شرق مدينة
ال �ص ��وم �ع ��ة وي �ت �ك ��ون م� ��ن ع ��دة
م� � �ب � ��اين م � �ن � �ت � �ش� ��رة يف م �س ��اح ��ة
ك � �ب � ��رة ي �ح �ي ��ط ب� �ه ��ا س � � ��ور ك �ب��ر
م ��ن ج �م �ي��ع ال �ج �ه ��ات ول� ��ه ع��دة
أبواب ،مسؤول املوقع املدعو/
أب ��و ه��اش��م االب ��ي أح ��د ق �ي��ادات
ت � �ن � �ظ � �ي � ��م ال � � � �ق � � � ��اع � � � ��دة ،ي� �ح� �ي ��ط
ب��امل�ع�ه��د ث��الث��ة م��واق��ع عسكرية
ف � �ي � �ه� ��ا ت � �ح � �ص � �ي � �ن� ��ات وم � � �ت� � ��ارس
كمواقع حماية ثابته للموقع،
اس� � �ت� � �خ � ��دم ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال � �ق � ��اع � ��دة
مباين املعهد فيما ي��يل 3:مباين
م �خ �ت �ل �ف ��ة ل� �ص� �ن ��اع ��ة وت� �خ ��زي ��ن
ال �ع �ب��وات واألح ��زم ��ة ال�ن��اس�ف��ة،
سجون سرية تابعة للتنظيم،
م �س �ت��ودع ل��آل �ي��ات وامل��رك �ب��ات،
م�س�ت��ودع وم �خ��ازن ل��أس�ل�ح��ة،
م�ب�ن��ى الس�ت�ق�ب��ال ال��واف��دي��ن من
خ� ��ارج امل �ح��اف �ظ��ة أو م ��ن خ ��ارج
ال �ي �م ��ن ،م �ب �ن��ى س �ك��ن ل�ع�ن��اص��ر
ال�ت�ن�ظ�ي��م م ��ع ع��وائ �ل �ه��م ،م�ب�ن��ى
م�خ�ص��ص الج�ت�م��اع��ات ق�ي��ادات
ت �ن �ظ �ي��م ال� �ق ��اع ��دة ،ب � ��رج خ ��زان
امل � �ي � ��اه ك� �م ��وق ��ع رق� � ��اب� � ��ة .م ��رف ��ق
خرائط

10:56
– 10:00

انطباعات عدد من األدباء واملشاركني ل�«

م � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��أوى
امل� � � � � � � � � � � ��دع� � � � � � � � � � � ��و/
أح � �م� ��د ص ��ال ��ح
ال � � � �ض � � � �م � � � �ج� � � ��ي
امل � � � �ك � � � �ن � � � ��ى أب � � � ��و
م � �س � �ل � ��م أح� � ��د
ع � � � � � � � �ن � � � � � � � ��اص � � � � � � � ��ر
القاعدة

م ��ن أب �ن ��اء م ��دي ��ري ��ة ل� ��ودر يف
م�ح��اف�ظ��ة أب ��ني ،أح ��د ع�ن��اص��ر
تنظيم ال�ق��اع��دة يف البيضاء،
ح �ي ��ث ك � ��ان ي �س �ت �خ ��دم م �ن��زل��ه
كمأوى للعناصر التكفرية،
عمل لصالح تنظيم القاعدة
يف مجال بيع وشراء املشتقات
ال�ن�ف�ط�ي��ة يف ال�ص��وم�ع��ة ،كما
يتلقى ح��واالت مالية بالريال
ال �س �ع ��ودي وال� ��ري� ��ال ال�ي�م�ن��ي
ل�ص��ال��ح ال�ت�ن�ظ�ي��م ،ك�م��ا ي�ق��وم
ب � �ش� ��راء ال ��ذخ ��ائ ��ر واألس �ل �ح ��ة
لصالح تنظيم القاعدة ،وهو
أح � ��د ع �ن ��اص ��ر ال �ت �ن �ظ �ي ��م ال �ت ��ي
فرت من الصومعة إىل شعب
عومران يف مديرية مودية يف
محافظة أبني.

12:16
– 11:42

م � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��أوى
املدعو /املر مو
ح��ام�ي�ت��زي��ان��وف
« ر و يس
ال� � �ج� � �ن� � �س� � �ي � ��ة»
ك �ن �ي �ت ��ه ث ��وب ��ان
ال � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��رويس
أح � � � ��د ع� �ن ��اص ��ر
القاعدة

ي�ق��ع امل� ��أوى ب�م�ن�ط�ق��ة ال�ن�ح��ر
ب �م��دي��ري��ة ال �ص��وم �ع��ة وج ��د يف
امل��أوى ورش��ة لتعديل السالح
وهو خبر يف تعديل األسلحة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ق�ن��ص وال�ق��ذائ��ف
ف� � � ��ر ق� � �ب � ��ل دخ � � � � � ��ول ال � �ج � �ي� ��ش
واللجان مديرية الصومعة.

32 :13
– 12:16

م � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��أوى
امل��دع��و /موىس
م � � � � � � �ح � � � � � � �س � � � � � � ��ن
ع � � � � �ب � � � � ��دال � � � � �ل � � � � ��ه
امل�ش��ديل املكنى
أب� � � ��وع � � � �ث � � � �م� � � ��ان
املشديل قيادي
مرتزق

يقع املأوى يف منطقة النحر
ق � ��ري � ��ة آل ف� � � � ��روي ب� �م ��دي ��ري ��ة
ال �ص ��وم �ع ��ة ،ق ��ائ ��د م ��ا ي�س�م��ى
ج� �ب� �ه ��ة ال � �ح � ��ازم � �ي � ��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة
ل � �ق� ��وات امل� ��رت� ��زق� ��ة ،ش� � ��ارك يف
أكرث من جبهة ،قائد ملجاميع
سلفية تكفرية اغتيل بعبوة
ن� � ��اس � � �ف� � ��ة ب � � �ع � � ��دن يف ت� � ��اري� � ��خ
2021/09/04م يف ص��راع بني
املرتزقة.

13:52
– 13:32

م � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��أوى
امل� � � � � � � � � � � ��دع� � � � � � � � � � � ��و/
عبدالله أحمد
ال� � � �ج� � � �ع� � � �ي � � ��دي
امل � �ك � �ن� ��ى م� �ع ��اذ
ال � � �ح � � �ض � � ��رم � � ��ي
ال� � � �ق� � � �ي� � � ��ادي يف
القاعدة

امل � � � � � � �س� � � � � � ��ؤول ال � � �ع � � �س � � �ك � � ��ري
ال � �س� ��اب� ��ق ل �ت �ن �ظ �ي ��م ال� �ق� ��اع� ��دة
ب �م ��دي ��ري ��ة ال �ص ��وم �ع ��ة ،ح�ي��ث
ك��ان ي�س�ت�خ��دم م�ن��زل��ه ك�م��أوى
ل � � �ل � � �ع � � �ن� � ��اص� � ��ر ال � � �ت � � �ك � � �ف� � ��ري� � ��ة،
م �ت �خ �ص ��ص يف امل� �ت� �ف� �ج ��رات،
وان� �ت� �ق ��ل إىل م ��دي ��ري ��ة ال ��زاه ��ر
وب � � �ع� � ��د ت � �ط � �ه � ��ره � ��ا م � � ��ن ق �ب ��ل
ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ان �ت �ق��ل إىل
ما يسمى بشعب أبو عمر يف
ال �ص��وم �ع��ة ح �ي��ث راب � ��ط ف�ي�ه��ا
قبل أن يفر إىل منطقة مودية
التي يتواجد فيها حالياً.

15:19
– 13:52

م � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��أوى
عناصر تنظيم
ال � � � � � � �ق� � � � � � ��اع� � � � � � ��دة
إلق � � � � � � � � � � � ��ام � � � � � � � � � � � ��ة
الدورات

ي � � � �ق� � � ��ع امل � � � � � � � � � � ��أوى يف ح � � � � ��ارة
ال�ص��وم�ع��ة ال�ق��دي�م��ة بمديرية
ال� � � �ص � � ��وم� � � �ع � � ��ة وي � � �س � � �ت � � �خ� � ��دم
الس �ت �ق �ب ��ال ع �ن ��اص ��ر ال �ت �ن �ظ �ي��م
إلقامة الدورات لهم.

11:42
– 10:56

16:00
– 15:19

م � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��أوى
امل ��دع ��و /س�م��ر
م � ��وىس أح �م ��د
القييس املكنى
أب � � � � � ��و ال � �غ � �ي � ��ث
ال � � � � � � �ق � � � � � � �ي � � � � � � ��يس
ال� � � �ق� � � �ي� � � ��ادي يف
القاعدة

أح��د قيادات تنظيم القاعدة
يف م � � ��دي � � ��ري � � ��ة ال � � �ص� � ��وم � � �ع� � ��ة يف
م � �ح � ��اف � �ظ � ��ة ال � � �ب � � �ي � � �ض� � ��اء ،وه � ��و
م � � � �ت � � � �خ � � � �ص� � � ��ص يف ه� � � �ن � � ��دس � � ��ة
امل � �ت � �ف � �ج� ��رات وزراع � � �ت � � �ه� � ��ا ،أدار
خ��الي��ا رص ��د م ��ؤخ ��راً يف م��دي��ري��ة
م � � �س � � ��ورة ،ك � �م� ��ا ع � �م� ��ل يف ب �ي ��ع
وشراء األسلحة لصالح تنظيم
القاعدة.

22:16
– 16:00

م � � � � �ع � � � � ��ام � � � � ��ل
ص � � � � � � � �ن� � � � � � � ��اع� � � � � � � ��ة
ال � � � � � �ع � � � � � �ب � � � � � ��وات
ال� � �ن� � ��اس� � �ف� � ��ة يف
م� � �ع� � �س� � �ك � ��رات
ال � � � � � � �ق� � � � � � ��اع� � � � � � ��دة
ب � � � � �م� � � � ��دي� � � � ��ري� � � � ��ة
الصومعة

م� � �ع� � ��ام� � ��ل وورش ص � �ن� ��اع� ��ة
العبوات واألحزمة الناسفة يف
م�ع�س�ك��رات ال �ق��اع��دة ب�م��دي��ري��ة
الصومعة

»:

معرض صنعاء للكتاب ..انتصار حقيقي للثقافة واألدب اليمني

تعيش اليمن مرحلة حرجة جراء الحرب الغاشمة
التي تطال السيادة اليمنية ويحاول العدو عرب
مصطلحاته وتربيراته تجريف الهوية اليمنية من
حضارتها وتاريخها ومع مرور الوقت ينكشف
العدو للعوام بأنه يستخدم كافة األسلحة لضرب
اليمني يف هويته وقد لجأ مؤخراً إىل االستهداف
الثقايف والتاريخي لليمن قدر استطاعته من خالل
حرمان اليمن من معارض الكتاب الدولية وسرقة
مخطوطاتها والعديد من عمليات السطو والنهب
ولكن اليمني نفسه اليزال يسطر أروع البطوالت
أمام كل ما يحدث من حوله.
ففي صباح يوم االحد املايض انطلقت فعالية
افتتاح معرض صنعاء للكتاب الذي تنظمه وزارة
الثقافة ممثلة بالهيئة العامة للكتاب بالشراكة
مع القرية التجارية تزامنا مع العيد السابع لثورة
الواحد والعشرين من سبتمرب وقد تم املعرض
بمشاركة أكرث من عشرين دار نشر محلية..
يف هذا االستطالع يتحدث عدد من األدباء
واملشاركني من دور النشر ل�»26سبتمرب» عن
انطباعهم و ما ملسوه يف معرض صنعاء للكتاب
 2021فإىل النص:
استطالع /عمران الحمادي

م � � ��راد :ب ��ذل� �ن ��ا ك� ��ل اجل � �ه� ��ود ل �ن �ج��اح
املعرض وكان انطباع الزائر ايجابيا
نوال :املعرض رسالة سام ومحبة
اآلن� �س ��ي :إق ��ام ��ة امل �ع ��رض ج ��دد ل��دي �ن��ا األم ��ل
لتفعيل دور احتاد الناشرين اليمنيني
انطباع ايجابي

ب� ��داي� ��ة ي �ت �ح ��دث رئ� �ي ��س ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ك �ت ��اب ال� �ك ��ات ��ب واألدي � � ��ب
عبدالرحمن مراد عن فكرة تنظيم املعرض قائال :جاءت فكرة املعرض
ت��زام �ن��ا م��ع ال�ع�ي��د ال �س��اب��ع ل �ث��ورة ال ��واح ��د وال �ع �ش��ري��ن م��ن س�ب�ت�م��رب وق��د

ب��ذل�ن��ا ك��ل ال�ج�ه��ود ل�ن�ج��اح امل�ع��رض وق��د رأي�ن��ا ان�ط�ب��اع��ا اي�ج��اب�ي��ا م��ن خ��الل
اس�ت�ح�س��ان ال��زائ��ر ل�ل�م�ع��رض ال ��ذي اع �ت��ربه ال�ك�ث��ر م�خ�ت�ل�ف��ا ع��ن امل�ع��ارض
السابقة.
م��ن ج�ه�ت��ه ي�ت�ح��دث وك�ي��ل ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ك�ت��اب ال�ن��اق��د واالدي ��ب
زيد الفقيه عن األمل الذي يتجىل يف روح القارئ عند زيارته ملعرض
ال �ك �ت��اب ق ��ائ ��ال» ي ��أيت م �ع��رض ص�ن�ع��اء ل�ل�ك�ت��اب يف وق ��ت ت��وق�ف��ت ف�ي��ه
ج�م�ي��ع األن�ش�ط��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ال��رس�م�ي��ة  ،وق ��د ج ��اء ك�ب��ارق��ة أم ��ل تحيي
ال ��روح األدب �ي ��ة امل�ي�ت��ة رس�م�ي��ا  ،إال أن ��ه أيت يف وق ��ت ي�ص�ع��ب ف�ي��ه عىل
األدي��ب والكاتب أن يشري متطلبات البقاء عىل قيد الحياة فكيف
بشرائه للكتاب ال��ذي يعتربه البعض شيئا ترفياً وصحيح أن ع��ددا
م��ن األدب��اء تواصلوا معي م��ن املحافظات القريبة مثل ذم��ار  ،وإب
ل��الس�ت�ف�س��ار ع��ن م��واع�ي��د وف��رة ف�ت��ح امل�ع��رض ب�ع��د أن ن�ش��رت الهيئة
خ��رب إق��ام��ة امل�ع��رض ع��ىل صفحتها ب��اإلن��رن��ت ول�ك��ن بعدها ل��م أع��رف
هل زاروا املعرض أم ال وإجماال أن ترمي حجرا يف املياه الراكدة خر
من تركها جامدة .

جتدد األمل

الدكتور /محمد عبدالله اآلنيس رئيس اتحاد الناشرين اليمنيني قال:
املعرض مثل تظاهرة ثقافية كربى أسهمت وستسهم يف تحفيز املشهد
ال�ث�ق��ايف ال��وط�ن��ي ,وق��د ج��اء امل�ع��رض يف إط ��ار ت��وج�ي�ه��ات ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة
وامل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل لتفعيل دور امل��ؤس�س��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ب�م��ا يلبي
االحتياج لتفعيل النشاط الثقايف ..ويكتسب هذا املعرض أهمية كربى
باعتباره الفعالية الثقافية األوىل منذ بداية العدوان عىل بالدنا ..وهذا
يبعث للعالم بأن اليمنيني أحياء ويمارسون حياتهم ويتفاعلون مع كل
جديد ومع العصر واملعرفة ويعزز دور صنعاء واليمن كمنتج للمعرفة
عىل الرغم من العدوان والحصار..
ونتقدم بالشكر لأخ رئيس الهيئة العامة للكتاب األستاذ عبدالرحمن

رسالة سام

وتضيف الشاعرة واألدي�ب��ة ن��وال القلييس يف حديثها ل�»26سبتمرب»
ق��ائ�ل��ة :يف ظ��ل األوض� ��اع االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال�ت��ي ن�ع�ي�ش�ه��ا م��ن ت�ب�ع��ات ال�ح��رب
وال�ش�ت��ات وان�ق�ط��اع ال��روات��ب يعد معرض صنعاء للكتاب رس��ال��ة سالم
وم �ن��اش��دة ل�ل�م�ج�ت�م��ع ال ��دويل ول�ل�ع��ال��م أج�م��ع يف ان �ه��اء ال �ح��رب وإح ��الل
السالم والتصالح الفكري واملجتمعي بني أوساط املجتمع اليمني عموما
ونتمنى لهذه املحاولة ان تكون مبادرة جيدة ملحاوالت قادمة يف اقامة
معارض للكتاب من أجل املطالعة والقراءة للجميع.

تفاعل كبير

الفقيه :معرض صنعاء للكتاب بارقة
أمل أحيت الروح األدبية امليتة
اجلعدبي :إيجابيات معرض الكتاب مرتفعة
احل �م��ادي :اس�ت�ف��دن��ا ال�ك�ث�ي��ر م��ن ه��ذا
املعرض
م ��راد ع��ىل ال�ج�ه��ود ال�ك�ب��رة ال�ت��ي ب��ذل�ه��ا إلق��ام��ة ه��ذا امل �ع��رض رغ��م شحة
اإلمكانيات..
ومثل هذه األعمال تبعث لدينا األمل بأن هناك فرصة لتفعيل دور
اتحاد الناشرين اليمنيني.

ي �ت �ح��دث ف �ي �ص��ل ال �ج �ع��دب��ي م �س ��ؤول ج �ن ��اح ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ك�ت��اب
باملعرض قائال :تم تسجيل أكرث من عشرين دار نشر محلية وقد كانت
نسبة اإلقبال أكرث من املعارض السابقة بشكل كبر وقد احتلت الكتب
الجامعية نسبة مرتفعة يف املبيعات بعد أن تجاوزت نسبة التخفيض
الثالثني باملائة  ..هذا وتسعى الهيئة العامة للكتاب إىل إقامة معرض
دائ� ��م ل �ل �ك �ت��اب ي �ش �م��ل ج �م �ي��ع إص� � ��دارات دور ال �ن �ش��ر وامل �ك �ت �ب��ات امل�ح�ل�ي��ة
بالتنسيق مع الهيئة بحيث يسهل للباحثني وللقراء وجود متطلباتهم
تحت سقف واحد ونحن سعداء لكمية االيجابيات املرتفعة التي حصلنا
عليها يف هذا املعرض املختلف.
هذا ويضيف عامر الحمادي مسؤول جناح مكتبة دار العلوم باملعرض
يف ح��دي �ث��ه ل ��»26س �ب �ت �م ��رب» ق ��ائ ��ال ت ��م ع ��رض ال �ك �ت��ب ال �ط �ب �ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة
وامل�خ�ت�ص��ة ب�ع�ل��م ال�ن�ف��س إض��اف��ة إىل ك�ت��ب امل�ع��ام��ل وال�ح��اس��وب وغ��ره��ا
وقد احتلت كتب األطفال نسبة مرتفعة من إقبال القارئ عىل شرائها
ويضيف الحمادي لم نجد أي عراقيل أو صعوبات عند تسجيلنا ضمن
املشاركني بمعرض صنعاء للكتاب وقد استفدنا الكثر من هذا املعرض
كتعرفنا عىل زمالء مشاركني فاعلني ضمن املعرض ومعرفة ما يحتاجه
القارئ والكثر من اإليجابيات.
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محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن /لقمان محمد با راس لـ«

ثورة الـ  21من سبتمبر انطلقت لتصحيح مسارات ثورتي
الـ  26من سبتمبر والـ  14من أكتوبر املجيدة
أك ــد اللواء الركن لقم ــان محمد باراس محافظ محافظة حضرموت بأن ثورة
الـ» 21من سبتمبر جاءت لتصحيح مسارات الثورة اليمنية وتحقيق اهدافها
ومبادئها التي قامت من أجلها.
وأش ــاد محاف ــظ محافظ ــة حضرم ــوت باالنتص ــارات التي حققوه ــا األبطال
الميامين من الجيش واللجان الش ــعبية في معركة فجر الحرية التي دحرت قوى االرهاب
من عناصر القاعدة وداعش بمديريات محافظة البيضاء وشبوة ..وطالب قيادة المسيرة
القرآني ــة الى س ــرعة تحرير بقي ــة المحافظات الجنوبية والش ــرقية القابع ــة تحت وطأة
االحتالل السعودي االماراتي الذي ينهب الثروات النفطية والغازية والثروة السمكية من

سواحل الجمهورية اليمنية.
مؤكـ ـدًا بالق ــدرة القتالي ــة والصناعية لقواتنا من أبن ــاء الجيش واللجان الش ــعبية الذين
يحقق ــون االنتصارات تل ــو االنتصارات وما معركة فجر الحرية إال دليل قاطع بالمس ــتوى
ال ــذي وصل ــت الي ــه قواتنا من الق ــدرات القتالي ــة والصناعية والخب ــرات الفائضة وأوصلت
صورًا يختار الى أعماق األرض للعدو السعودي وتكبيدها الخسائر تلو الخسائر في القوى
والعتاد.
صحيفة»26س ــبتمبر» أجرت معه حوارًا صحفيـ ـًا تناولت معه عددا من القضايا الهامة
وخرجت بالحصيلة التالية:

حوار  :صالح السهمي
< بداية ونحن نحتفل بالعيد الس� � ��ابع لثورة
ال�» 21من س� � ��بتمبر والعيد التاسع واخلمسون لثورة
ال�» 26من س� � ��بتمبر ما الذي يخطر بذاكرتكم وشعبنا
وقيادتنا السياسية والعس� � ��كرية واملجتمعية يعيشون
حلظات هذه الفرصة السبتمبرية؟

> اح � � � �ت � � � �ف � � � ��االت أب � � � � �ن� � � � ��اء ش� � �ع� � �ب� � �ن � ��ا ب� � � ��أع � � � �ي� � � ��اد ال� � � � � �ث � � � � ��ورة ال � �س � �ب � �ت � �م � �ب � ��ري � ��ة
وف � � � � � � � � � � ��اء وع � � � � � ��رف � � � � � ��ان ل � � � � � �ن � � � � � �ض� � � � � ��االت وت � � � �ض � � � �ح � � � �ي � � � ��ات ق � � � � � � � � � � ��ادة ال � � � � �ث� � � � ��ورة

> أث�ب�ت��ت ال�ق�ب�ي�ل��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ع�ب��ر م�خ�ت�ل��ف ال �ت��اري��خ امل �ع��اص��ر واحل ��دي ��ث أه�م�ي��ة ب��ال�غ��ة
ودور ري � � ��ادي ف ��ي احل� �ف ��اظ ع �ل ��ى ام � ��ن واس� �ت� �ق ��رار ال �ي �م ��ن ودح � ��ر ال � �غ� ��ازي واحمل �ت ��ل

> رؤي� � ��ة ث� � ��ورة ال� 21س �ب �ت �م �ب��ر ف ��ي حل �ظ ��ة ت �ك��ال �ب��ت األزم� � � ��ات واحمل� � ��ن وال �ت �ص ��دي
ل �ت �ح��ال��ف ال � �ع� ��دوان واألوض� � � ��اع ال �س �ي��اس �ي��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة امل �ت ��راك �م ��ة م �ن��ذ ع �ق��ود

> تعتبر وثيقة الشرف القبلي اإلع��ان عن تدشني املصاحلة املجتمعية بني مختلف
قبائل اليمن واملكونات الوطنية وتعزيز مبادئ التصالح والتسامح بني أبناء الشعب اليمن

<< في بداية احلديث ونحن نعيش هذه الفرحة السبتمبرية
بعاصمة اليمن املوحدة وبرغم العدوان اإلجرامي واحلصار
اجلائر على أبناء ش���عبنا العظيم من قبل أع���داء الله واألمة
اإلس���امية بقيادة العدو الس���عودي والصهيوأمريكي إال أن
صمود وش���جاعة وبس���الة قيادة املس���يرة القرآني���ة املتمثلة
بالقائ���د العلم الس���يد عبدامللك ب���ن بدر الدي���ن احلوثي قائد
املس���يرة القرآنية والقيادة السياسية ممثلة برئيس املجلس
السياس���ي األعلى املشير مهدي املش���اط والقيادة العسكرية
واالجتماعي���ة وبرغم احل���رب االجرامية م���ن قبل حتالف الش���ر والعدوان
واحلص���ار اجلائر إال أن ابناء الش���عب اليمني يحي���ي الفعاليات الوطنية
والديني���ة بامتي���از ونحن في ه���ذه اللحظ���ات نحيي العيد الس���ابع لثورة
ال�» 21من سبتمبر» التي انطلقت من مبادئ وأهداف تلبي آمال وطموحات
وأمنيات الش���عب اليمن���ي وإلى احلضارات االنس���انية ونناصر لدين الله
الق���ومي ديننا االس���امي احلنيف ومن خالك���م وعبر «26س���بتمبر» نؤكد
ب���أن ابناء محافظة حضرم���وت يرفضون تواجد قوى الع���دوان بأراضيها
وكذا ابناء احملافظات الشرقية واجلنوبية الواقعة حتت جبروت االحتال
للعدو الس���عودي واإلماراتي املدعوم امريكي ًا وصهيوني ًا إال أن سكان تلك
احملافظات الش���رقية واجلنوبية يؤيدون توجهات وحكمة قيادة املس���يرة
القرآنية بقيادة السيد العلم عبدامللك بن بدر الدين احلوثي ورئيس وأعضاء
املجلس السياس���ي األعلى وحكومة االنقاذ الوطن���ي بعاصمة اليمن املجد
العاصم���ة التاريخية صنعاء متمس���كني بأه���داف ورؤى ث���ورة ال» 21من
س���بتمبر» التي جاءت لتصحيح مس���ار ثورة ال�» 26من س���بتمبر» وال�»14
من اكتوبر».

< خالل فرحة اعي� � ��اد الثورة الس� � ��بتمبرية صنع االبطال
امليامني بطوالت وانتصارات عظيمة م� � ��ن قبل ابناء اجليش واللجان
الش� � ��عبية مبعركة فج� � ��ر احلرية كي� � ��ف تصفون لنا ه� � ��ذه البطوالت
واالنتصارات التي حققها اولئك البواسل؟

<< ما حققه االبطال امليامني من اجليش واللجان الشعبية يعد مفخرة
ل���كل أبناء اليم���ن االحرار ومعرك���ة فجر احلرية التي دح���رت قوى حتالف
العدوان من مديريات محافظة البيضاء وشبوة إال دليل قاطع على مطالب
وأمنيات وطموحات ابناء احملافظات احملتلة والقابعة حتت احتال العدو
االماراتي الس���عودي وبه���ذه االنتصارات نبارك ونهن���ئ أبطالنا من ابناء
اجليش واللجان الش���عبية ونقول أمضو ونحن من ورائكم لتحرير وطننا
الغالي من عبث ودنس املستعمر اجلديد للعدو الصهيو أمريكي وكنا نتطلع
ب���أن نعيش حلظات التحرر الكامل ودحر وطرد قوى االس���تكبار والهيمنة
لقوى حتالف العدوان االجرامي الذي عجز عن كسر إرادة وطموحات ابناء
شعبنا العظيم املتطلع الى احلرية والعزة والكرامة التي هي غاية كل ابناء
مين االميان واحلكمة ،فيا جيش���نا البواس���ل وجلاننا الشعبية نبارك لكم
هذه االنتصارات العظيمة ونطالبكم الى صنع املزيد من االنتصارات حتى
يتحقق النصر املؤزر لوطننا وشعبنا وهي الغاية املنشودة ألبناء اليمن.

< ماهي رؤية ثورة  21سبتمبر لتوحيد املواقف في مواجهة
العدوان الغاشم على وطننا وشعبنا من وجهة نظركم الشخصي؟

<< الش���ك بان هن���اك عوامل كثيرة صنع���ت ملحمة وصم���ود وانتصار
الشعب اليمني بوجه العدوان الغاشم ،في مقدمة تلك العوامل يأتي التأييد
اإللهي للش���عب اليمن���ي املعتدى عليه ظلم��� ًا وعدوان ًا وثان���ي العوامل في
عنصر القيادة التاريخية للثورة الشعبية ممثلة بشخص السيد عبدامللك
ب���در الدين احلوثي ،ذلك القائد الثاثين���ي الذي امتلك بحق كل مواصفات
القائ���د التاريخ���ي الناجح والف���ذ من ش���جاعة وحكمة وبصي���رة ومقدرة
ومواهب وقدرات عظيمة أخرى حيث استطاع قيادة الشعب في املواجهة
ضد العدوان ومرتزقته في حلظة تكالبت كل احملن واألزمات على اليمن وفي
مقدمتها حالة الفراغ واالنقسام السياسي ،إضافة الى وضعية اقتصادية
وتراكمات عقود خلت من الفساد والتبعية والفوضى واحلروب واالرهاب
واألزمات والتدخات األجنبية الفجة في كل الشؤون اليمنية.
وكان���ت رؤية قيادة ثورة «21س���بتمبر» لكيفية مواجه���ة العدوان ان يتم
حتصني اجلبهة الداخلية جاء ذلك من خال إعان وثيقة الش���رف القبلي،
ومن ث���م تطوير الق���درات القتالي���ة والتص���دي والصمود أمام دول الش���ر
والعدوان ليمن األميان واحلكمة.

< كيف استطاعت القيادة السياسية والعسكرية واملجتمعية
لتحصني اجلبهة الداخلية من دول العدوان االجرامي؟

<< يعد حتصني اجلبهة الداخلية البوابة الرئيسية واألساسية لتحقيق
النصر واالستقال واحلفاظ على اللحمة الوطنية التي راهن العدوان على

<< بعد ثورة « 21سبتمبر وجد قادة أنصار الله العسكريني ان اجليش
تدميرها وفق رؤى وأساسيات يرونها تصب في صمود اجلبهة الداخلية،
ولذا كانت من رؤية ثورة «21س���بتمبر» في توحيد املواقف السياس���ية من اليمني على حافة االنهيار الكلي ،وان اليمن في خطر كبير وذلك بعد هيكلته
خال تش���كيل املجل���س السياس���ي األعلى أو ًال ث���م توحيد موق���ف القبيلة من قبل السعودية وأمريكا وأدواتهم احمللية «هادي وحزب االصاح» حيث
بالتوقيع على وثيقة الشرف القبلية ثاني ًا.
وان الهيكلة كانت قرار تفكيك اجليش ،ولم تكن هناك هيكلة حقيقية له من
وسوف نوجز هذين احملورين لكي نطلع القراء واملثقفني من ابناء الشعب خالها وبد ًال من ان ترفع هذه القرارات من قدرات اجليش ،نزلت بالقوة الى
املس���توى املرعب وهذا يدل على التواطؤ واخليانة؛ لذا سارع قادة انصار
اليمني العظيم على النحو التالي-:
الله العس���كريني الى مس���اندة قادة عسكريني ش���رفاء واحرار من اجليش
أو ًال :تشكيل املجلس السياسي األعلى لتوحيد املواقف السياسية:
جاء تش���كيل املجلس السياس���ي في يوم  18يولي���و 2016م يعد أكثر من اليمن���ي الى انقاذ اجليش من التدمير الش���امل وبذل���وا جهود ًا جبارة في
خمسة عشر شهر ًا من العدوان ليعزز حالة الصمود ويوحد اجلبهة الداخلية تنظي���م وتطوير وتأهيل وتدريب ما تبقى م���ن ألوية اجليش اليمني حيث
ويوحد الطاقات ملواجهة العدوان واعادة ترتيب وضع هذه املؤسسات بعد تلقى اجلن���ود والضباط تدريبات ح���ول أحدث الفنون القتالية وأس���اليب
االستهداف املنهج جلميع مؤسسات الدولة بعد احداث 2011م وإيصالها حرب العصابات في املدن والقرى واجلبال والصحارى والسواحل وفنون
الى مرحلة خطيرة من االنهيار والترهل ..حيث أن من أهم أسباب تشكيل القت���ال الليلي ،وتدريبات حول القتال املتقارب ،وطريقة قراءة اإلحداثيات
املجلس السياسي إدارة اليمن والذي مبوجبه تتحدد مسؤولية قيادة الباد ،واالس���تعام العس���كري والرصد واملراقب���ة والطرق احلديث���ة في التفجير
وتسيير اعمال الدولة ،ورسم السياسة العامة للدولة وفق ًا للدستور الدائم والتفخيخ ونصب الكمائن من قبل قادة أنصار الله العسكريني ولم متض
للجمهورية اليمنية والقوان���ني النافذة وتوحيد اجلهود ملواجهة العدوان أش���هر حتى عادت احلياة للجيش اليمني بروح إميانية وعسكرية جديدة
الس���عودي وحلفائه وإلدارة ش���ؤون الدولة في الباد سياس���ي ًا ،وعسكري ًا وعقيدة عسكرية صحيحة وثقافة اخاقية عسكرية سليمة وفعاله.
ونتيجة لهذا التأهيل واإلعداد صمد اجليش اليمني لس���بع س���نوات من
وأمني ًا واقتصادي ًا ،وإداري ًا ،واجتماعي ًا ،وصيانة البلد ومؤسساته والروح
القصف اجلوي واحلصار والهجمات على جبهات متعددة من قبل القوات
الوطنية اليمنية بني مختلف شرائح الشعب اليمني.
ثاني ًا :التوقيع على وثيقة الشرف القبلية توحيد موقف القبلية اليمنية املدعومة من الس���عودية واإلم���ارات ،باإلضافة الى األم���وال التي يصرفها
التحال���ف ،وخض���وع أنصار الل���ه للمراقبة اجلوي���ة واألقم���ار الصناعية،
في تصديها للعدوان عبر التاريخ
وم���ع ذلك تفوقوا على التحال���ف ،فقد متكنت
اثبتت القبيلة اليمنية عبر التاريخ املعاصر
األدمغ���ة اليمني���ة م���ن تطوي���ر منظوم���ات
واحلديث أهميته���ا ودورها في احلفاظ على
اليم���ن ومؤسس���اته ومنظومت���ه
صاروخي���ة متكنت من قل���ب موازي���ن القوى
االجتماعية > ه �ي �ك �ل��ة اجل �ي ��ش ال �ي �م �ن��ي ك� ��ان ب �ق��رار
والقيمي���ة م���ن خ���ال وقوفه���ا املش���هود الى
في الص���راع مع الع���دوان الس���عودي ومنها
العديد م���ن منظومات الصواري���خ والطيران
جانب اليمن كل اليمن أرض ًا وانس���ان ًا موقف ًا سعودي امريكي عبر ادواتهم احمللية
ومظلومي���ة وعندم���ا تع���رض اليم���ن للهزات
املسير ومنظمات الردع التي متكنت من ردع
السياس���ية واألمني���ة الت���ي كادت ان تعصف ب � �ه� ��دف ت� �ف� �ك� �ي ��ك اجل � �ي� ��ش وق � ��درات � ��ه
الع���دوان وتكبي���ده خس���ائر كبيرة ب���األرواح
به ومستقبله وحتوله الى جماعات
واألم���وال ،حت���ى انها لم تقتص���ر على القيام
متناحرة ال� �ق� �ت ��ال� �ي ��ة وه� � ��و دل � �ي� ��ل ع� �ل ��ى اخل� �ي ��ان ��ة
بعمل دفاعي بل هاجمت العدو وهددت مدته
تس���تجدي األجنب���ي امل���ال والس���ام لتقت���ل
كم���ا ش���اهدنا ف���ي ي���وم /4نوفمب���ر2017/م
بعضها بعض ًا كانت القبيلة حاضرة لتحافظ
عندم���ا وصل ص���اروخ «ب���ركان »2ال���ى مطار
على النسيج االجتماعي لليمن وبالتالي أمنه
والعسكرية
السياسية
للقيادة
نبارك
>
امللك خالد ف���ي الرياض ،وهو حدث له دالالت
واس���تقراره ..وتتضمن قواعد وثيقة الشرف
كبيرة على املستوى السياس���ي والعسكري،
القبلي االعان عن تدشني مصاحلة مجتمعية ع� �ل� ��ى االن� � �ت� � �ص� � ��ارات ال� �ع� �ظ� �ي� �م ��ة ال� �ت ��ي
وهو إعان انتصار ضمن���ي لليمنيني وعجز
عام���ة بني مختل���ف ابناء القبائ���ل واملكونات
الوطنية تعزيزي ًا ملبادئ التصالح والتسامح ح�ق�ق�ه��ا االب� �ط ��ال م ��ن اجل �ي��ش وال �ل �ج��ان
سعودي واضح عن ش���ل حركة «انصار الله»
رغم كل القصف اليومي وإغاق املنافذ البرية
والتاح���م واألخ���وة مب���ا يحق���ق املصلح���ة
والتعايش ال �ش �ع �ب �ي ��ة ف� ��ي م� �ع ��رك ��ة ف� �ج ��ر احل ��ري ��ة
والبحري���ة واجلوية وممارس���ة أبش���ع أنواع
الوطني���ة وترس���يخ قيم التع���اون
العدوان على الشعب اليمني.
والعدال���ة االجتماعية والوحدة واالس���تقال
وبهذا استعاد اجليش اليمني هيبته كجيش
واألمن واالس���تقرار ،وتش���كيل مجلس شمل
احملافظات وجلان ملتابعة ترتيب وتفعيل دور القبائل في مختلف املجاالت له تأثير ورهبة ومكانة الذي يس���تحق ان يكون األفضل واألقوى باملنطقة
وامليدان اثبت ذلك.
وأهمها مواجهة العدوان.
وقد اس���همت وثيقة الش���رف القبلي كمش���روع وطني ومطلب شعبي في
< كيف كانت رؤية ثورة ال�» 21من س� � ��بتمبر في تصحيح
تعزي���ز اللحمة وتقوية الروابط االخوية من خال جمع املجهود الش���عبي
مسار الوحدة اليمنية املباركة؟
والرسمي وتنظيمه في حل القضايا وانهاء الثارات واخلافات.
<< لقد قال الس���يد عبدامللك «نحن جزء من أمتن���ا نحمل همها وآالمها
كما اس���همت وثيقة الش���رف القبلي في جتس���يد مبدأ التكافل والتراحم وآمالها ومنقت النظرة اجلزئية والتفكي���ر املنطلق من األنانية الذي أهلك
وتشكيل
العسكرية
وحشد املقاتلني بوتيرة عالية ومستمرة لرفد املؤسسة
األمة اإلسامية وعمق حالة الفرقة والشتات.
مجاميع قبلية حلماية الس���احة الداخلية ومواجهة التحركات املش���بوهة
إن قيام ث���ورة « 21س���بتمبر  »2014جاءت كضرورة تاريخية تس���تهدف
لق���وى الع���دوان والتعامل معها وع���زل اخلون���ة والعماء والتب���رؤ منهم انقاذ ثورتي « 26سبتمبر و  14اكتوبر» واجلمهورية والوحدة ،وتصحيح
والتص���دي لعناص���ر الع���دوان التي تعمل عل���ى جتنيد البع���ض من داخل االوضاع الكارثية التي جنمت عن االنحراف عن املسار التحرري الوطني،
جبهتها الداخلية للقتال في صف العدوان وكل هذا يأتي كرديف ومساعد واالستياء على السلطة والثروة وجتويف الثقافة الوطنية.
للدولة وليس بدي ً
ا عنها.
إن رؤية ثورة « 21من س���بتمبر» للوحدة اليمنية سبق قيام الثورة ذاتها
< م� � ��ا الذي حققه اجلي� � ��ش واللجان الش� � ��عبية من تطوير وأولوي���ة من أولوياتها بع���د قيامها ،كون الوحدة اليمني���ة لبنة من لبنات
القدرات القتالية والصناعية والعسكرية الصناعية والعسكرية خالل الوحدة العربية التي تش���هدها وتسعى اليها ثورة « 21من سبتمبر» ولذا
عمر ثورة « 21من سبتمبر خاصة ونحن نحتفل بالعيد السابعة لقيام سنحاول ابراز أهم النقاط التي جسدت اهتمام قيادة الثورة بالوحدة على
الثورة  21من سبتمبر وال�» 26من سبتمبر؟
النحو التالي-:

سبتمبر ثورة نابعة من إرادة الشعب
كلنا يعل���م املخاض الهائل الذي عاش���ته بادنا مثلها
مثل سائر البلدان التي إصابتها حمى الربيع العربي..
فالشعوب العربية عامة عانت صنوف الظلم والقهر على
يد جاديها ممن يطلق عليهم حكاما ولعقود طويلة من
الزمان.
ظلت الش���عوب العربية تبحث عن قائ���د قوي يقودها
ويأخذ بيدها لينقذها من بطش وتسلط احلكام القابضني
على شعوبهم باحلديد والنار وفي ذات الوقت يتمرغون
في وحل االرتزاق والعمالة حتى النخاع للدول الغربية
كأمريكا وبريطانيا وغيرهم م���ن دول الغرب التي كانت
تدوس الشعوب العربية ببيادات حكامها.
وم���ا أن الحت رياح م���ا س���مي بالربيع العرب���ي الذي
كان ظاهره انتفاضة الش���عوب املس���حوقة ضد حكامها
اجلبابرة وباطنها صقيع انهيار هذه الشعوب وسقوطها
النهائي في طاحونة التشريد والضياع و فقدان الهوية
متهيد ًا ملا يسمى خارطة الشرق األوسط اجلديد.
كان الش���باب هم وقود ثورات الربيع العربي و قرابني
تس���حق أمام آلة احلكام الذين فقدوا توازنهم وسارعوا
بإرسال الدبابة واملدفعية للتعامل مع شباب عزل أشعل
حماس اخل���اص من الظلم وإنق���اذ البلدان من جبروت
الساس���ة واحللم بوطن ينعم باحلرية والسام و تعمير
األوط���ان وس���قط احلكام واح���د ًا تلو األخ���ر وتصارعت
األح���زاب لني���ل القس���م األكب���ر م���ن احملاصص���ة وعمت
الفوض���ى أوط���ان الربي���ع العرب���ي ال���ذي بان���ت معامله
وانكشفت أقنعته وبعد فوات األوان انكشف قناع الربيع
العبري واملخطط املاس���وني اخلطير الذي أراد تقس���يم
شعوب الوطن العربي ومتزيقها من الداخل ليأتي النظام
املاسوني ليقتسم خارطة الشرق األوسط اجلديد.

مياد النهضة القرآنية

عاش���ت اليمن مث���ل كل الدول التي عص���ف بها الربيع
العب���ري وعمت الفوضى في كل أرجاء اليمن االغتياالت
والتصفيات السياسية والركود االقتصادي و الصراعات
السياس���ية واخط���ر مام���ح الفوض���ى متزي���ق الوحدة
وتدمي���ر النس���يج االجتماعي من الداخ���ل وتدخل األمم
املتح���دة وإخض���اع اليمن للبند الس���ابع اخط���ر البنود

أو ًال -:رؤية قيادة أنصار الله للوحدة بعد قيام ثورة «21من
سبتمبر
تعد الوحدة اليمنية م���ن أهم اهتمامات قيادة ثورة «21من
س���بتمبر» باعتبار أن وحدة اليمن جزء ال يتجزأ ،وأنها لبنة
من لبنات الوحدة الش���املة التي تس���عى اليها قيادة الثورة؛
لذا كانت الوحدة والقضية ال تفارق خطابات قائد الثورة لكل
عام من أعوام العدوان.
قائد الثورة والقضية اجلنوبية:
ل���م يغفل قائد الثورة الس���يد عبدامللك ب���در الدين احلوثي-
يحفظ���ه الله -ما تعاني���ه احملافظات اجلنوبي���ة في خطاباته
ل���كل عام من أعوام العدوان ،إذ تط���رق في كل خطاباته خال
الع���دوان ال���ى املوضوع صريح ًا وف���ي أكثر من فق���رة في كل
خطاب ،حتى أن بعض اخلطابات تكاد تستأثر معاناة اجلنوب
من االحت���ال وإل���زام اجلنوبيني ،احلج���ة بالتحرك لتطهي���ر مناطقهم من
اجلماع���ات اإلجرامية ،ودعا من يتحس���س منهم ال���ى ان يتفضل ليتحمل
مسؤوليته فا يقبل بأن تكون منطقته أرضية ليتحرك منها أولئك بكل أمن
واطمئنان ،وسيكون إخوانها اجلنوبيني قد كفوا اجليش واللجان املؤونة
للنزول لتطهيرها ،وإذا لم يبادر أهل اجلنوب ملناهضة تلك املنظمات التي
متتهن االغتياالت وتفجير املساجد ليس ثمة باعث للتحسس ،من مواجهة
اجليش واللجان الش���عبية وماحقتهم للقاعدة وش���ركائها ،إذ لم يكن من
العدل واإلنصاف ان تعطى القاعدة وداعش وشركاؤها احلق في االحتماء
بأي���ة منطقة فتذهب لتقت���ل وترتكب أبش���ع اجلرائم وتفعل ما تش���اء وثم
تكون محمية هناك.
وخال اللقاء األخير للسيد عبدامللك بدر الدين احلوثي مع قناة املسيرة
عندما سأله املذيع عن تقييمه لتنامي الرفض احلاصل لبعض احملافظات
اجلنوبية والش���رقية للسياسات اإلماراتية والس���عودية خاصة ما يجري
في املهرة وقبل ذلك في س���قطرى وعدن ،التي تش���هد ب���ني اآلونة واألخرى
مظاهرات تطالب برحيل االحتال عيان ًا بيان ًا.
ثاني ًا :الرئيس الصماد والقضية اجلنوبية:
لقد كان الشهيد الرئيس الصماد داعم ًا رئيسي ًا للقضية اجلنوبية ،وكان
دائم��� ًا ما يؤكد على ضرورة احلل العادل له���ا ويؤكد على تضامنه الكامل
م���ع القضية اجلنوبية وكان يحرص على ان يكون ملف القضية اجلنوبية
من امللفات الساخنة في أي طاولة مفاوضات او لقاءات مع أي وفود دولية
أو أجنبية تتواجد في صنعاء.
كان حريص��� ًا على أن يك���ون هناك حضور كامل للمل���ف اجلنوبي في أي
تس���ويات سياس���ية أو مفاوض���ات محلي���ة أو عربية أو دولي���ة تهدف إلى
تقارب وجهات النظر للوصول الى احلل الشامل لألزمة في اليمن :احلرب
والعدوان واالحتال.
الرئيس الشهيد الصماد كان وراء اقناع املبعوث الدولي لليمن بضرورة
اللقاء مع القيادات اجلنوبية في صنعاء واالستماع الى آرائهم وقناعتهم
وتوجهاتهم السياس���ية للوصول الى احلل الشامل للقضية اجلنوبية في
إطار التسوية السياسية الشاملة لألزمة في اليمن وإيقاف احلرب والعدوان
وإنهاء االحتال للجنوب.
الرئيس الش���هيد الصماد كان على يقني كامل بأن حل القضية اجلنوبية
هو من أوليات املجلس السياسي في اليمن وإن حلها سيسهم في استقرار
اليم���ن يؤمن حركة املاح���ة الدولية في البحر وب���اب املندب وبحر العرب،
برحيل الشهيد الرئيس الصماد خسرت القضية اجلنوبية مناصر ًا وداعم ًا
لها في كل املجاالت ،وخسر أبناء اليمن واجلنوب واحد ًا من أفضل وأنبل
الرجال.

تنموي��� ًا  ،وه���ذا تع���ارض م���ع مخطط���ات
املتعامل به���ا في هيئ���ة األمم املتحدة إذ
يدخل أية دولة يطبق عليها البند السابع
دول العدوان وعلى رأس���ها قرن الشيطان
حتت الوصاية املطلقة.
مملكة الشر السعو-صهيونية التي كانت
ومع تطبيق قرار الوصاية املطلقة بات
تعتبر الدولة اليمنية هي حديقتها اخللفية
وخاضعة لسيطرتها ووصايتها  ،وتنفيذاً
اليمن مسلوب القرار واإلرادة واجنرفت
للمخطط االس���تعماري الكبير الذي ترعاه
اليم���ن نح���و حاف���ة االنهي���ار عل���ى كل
أمري���كا وحلفائه���ا في الش���رق األوس���ط،
املس���تويات السياس���ية واالقتصادية بل
استهدفت الس���عودية اليمن في  26مارس
وجغرافي ًا إذ أصبح اليمن الواحد مهدد
 2015بطيرانها وبوارجها وشاركتها في
بالتمزق و شتات الشمل اليمني الواحد.
ذلك دولة اإلمارات الطامعة في الس���يطرة
انبل���ج فج���ر  21من س���بتمبر وخرجت
أف���واج الش���عب الباح���ث ع���ن بصي���ص
على املوانئ اليمنية وضم جزيرة سقطرى
ض���وء ينجيه م���ن بحر الظلم���ات اللجي
إلى نفوذها و عديد من الدول شاركت طمع ًا
> فؤاد اجلياني
ف���ي تقاس���م األرض اليمنية البك���ر والغنية
الذي ص���ار واق���ع حياة يامس مآس���يه
بالثروات واملعادن  ،فسعت وبقوة إلجهاض
الدموية كل حلظة وثانية ،خرجت أفواج
الش���عب مؤيدة ومناصرة له���ذه الث���ورة الوليدة والتي ثورة  21س���بتمبر وأعلنت اس���تهدافها للشعب اليمني
انطلق���ت مكملة لبنود ثورتي س���بتمبر وأكتوبر ورفضا ونفذت أبش���ع هج���وم بربري غاش���م اس���تهدف األرض
للوصاية والعبودية والتبعية وقدمت أمنوذجا مختلف ًا واإلنسان واحلضارة.
للتصحي���ح والتغيير عما كان س���ائد ًا من���ذ قيام ثورتي
من الدفاع إلى الهجوم
السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر
املجيدت���ني وم���ا ي���زال البعض مم���ن ف���ي قلوبهم مرض
استطاع ش���عب الثورة السبتمبرية احلرة أن يتجاوز
وحتم���ل أنفس���هم حقدا دفين���ا ضد من يختلف���ون معهم مرحل���ة الدفاع الذي تق���وده اللجان الش���عبية واجليش
فكرا ومذهبا وينظرون إلى ثورة  21س���بتمبر الشعبية الوطني ف���ي اجلبهات بأس���لحة الكاش���نكوف وتنظيم
2014م على أنها انقاب وإلغاء ًلآلخر متجاهلني حقيقة الوقفات االحتجاجية وإصدار بيانات التنديد والشجب
هذه الثورة التي جاءت أساس���ا مصححة ملسار الثورة واإلدان���ة وحتت ظال القيادة القرآنية للس���يد عبدامللك
األم (س���بتمبر وأكتوب���ر) والعمل على حتقي���ق أهدافها ب���در الدي���ن احلوث���ي قائ���د الث���ورة والرئيس الش���هيد
الوطني���ة الت���ي مت إعانها قب���ل أكثر من خمس���ني عاما صال���ح الصم���اد ال���ذي أطل���ق ش���عار « ي���د حتم���ي ويد
وني���ف  ،ول���م يكت���ب له���ا الترجم���ة الفعلية عل���ى ارض تبني» فانطلقت جموع اللجان الشعبية ورجال اجليش
الواق���ع ومع انطاقة الثورة املباركة والتي التف خلفها الوطني في كل اجلبهات للحماية وس���عت أيدي الفنيني
كل الشعب اليمني الذي عانى كثيرا من تسلط النافذين والعقول العس���كرية للتصنيع والتطوير ومن إمكانيات
وعس���كر الزعيم وسلطان القبيلة و امتاك أسرة واحدة بس���يطة و ش���حيحة صنع���ت الصواري���خ والطائ���رات
لثروات و خيرات شعب بأكمله .
املسيرة واألسلحة الهجومية التي أرعبت دول الهيمنة
واالس���تكبار العاملي وصارت أس���لحة ش���عب ث���ورة 21
عاصفة الغزو الصهيو-أمريكية
ارتكزت ثورة  21من سبتمبر على احلفاظ على وحدة س���بتمبر حلقات رعب تهدد الكيانات االستعمارية التي
اليم���ن واحلف���اظ عل���ى ثرواته واس���تقاله و اس���تمدت س���عت لغ���زو بادنا واالس���تياء على أرضن���ا وثرواتنا
من الش���عب بقاءها ومنوه���ا للنهوض ب���ه اقتصادي ًا و ومتزيق نسيجنا االجتماعي.

< ماه� � ��ي الرس� � ��الة التي ت� � ��ود قوله� � ��ا أو إرس� � ��الها عبر
«26سبتمبر» إلى أولئك املغرر بهم في صفوف العدوان الغاشم؟

<< الكلم���ة التي أود قولها هي رس���الة الى أولئ���ك املغرر بهم من أبناء
جلدتن���ا ب���أن عليهم س���رعة العودة ال���ى الص���ف الوطني والوطن يتس���ع
للجمي���ع وأق���ول هنا ومن خالكم ب���أن ثورة « 21من س���بتمبر» جاءت لكي
تنصف املجتمع اليمني وإعادة احلقوق املغتصبة إلى أصحابها وإنصاف
املستضعفني في شرق الوطن وغربه وفي شماله وجنوبه بأبناء احملافظات
اجلنوبية والشرقية عليكم س���رعة االلتحاق باملسيرة القرآنية لكي تنالوا
احلرية والعزة والكرامة واالستقالية والسيادة الوطنية.
ونحن بقيادة محافظة حضرموت نناش���د ونطالب قائد املسيرة القرآنية
السيد عبدامللك بن بدر الدين احلوثي والقيادة السياسية والعسكرية الى
سرعة حترير احملافظات الشرقية واجلنوبية ونحن نطلق هذه االستغاثة
واملطالب���ة الش���عبية ألبناء محافظ���ة حضرموت وكذا احملافظ���ات التي ال
ت���زال تقبع حتت احتال حتال���ف العدوان الس���عودي اإلماراتي الصهيو
أمريك���ي وأملن���ا كبير بع���د الله ب���أن تس���تجيب دعواتنا من قب���ل قيادتنا
باملس���يرة القرآنية والسياس���ية والعس���كرية واملجتمعية حتى ينعم أبناء
تلك احملافظات باحلرية والعزة والكرامة والسيادة واالستقال حتت قيادة
وطنية موحدة.

سبتمبر الثورة وعظمة االنتصارات
قضت على الفساد الذي كان مستشري ًا في
م���ا أود توضيحه ف���ي البداية هو أن
الب���اد لعقود من الزم���ن ،وبقدر ما حررت
ثورة ال 21من سبتمبر  2014م ما هي
الث���ورة الوط���ن م���ن الوصاي���ة والهيمنة
إال امت���داد للثورات اليمنية التحررية
اخلارجية التي كانت قد وصلت قبل الثورة
اخلال���دة  26س���بتمبر و 14أكتوب���ر،
إل���ى ذروتها من خال املب���ادرة اخلليجية
لي���س ذلك فحس���ب ب���ل إن ث���ورة ال21
التي عطلت دس���تور اجلمهورية اليمنية،
من س���بتمبر كانت أش���د وأقس���ى على
وربط���ت كل مفاص���ل الدول���ة وقراراته���ا
املستكبرين واملتسلطني على الشعوب
مبوافقة الدول العش���ر الراعي���ة للمبادرة
والبل���دان وف���ي مقدمته���م اإلمبريالي���ة
اخلليجية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا
األمريكي���ة والصهيوني���ة العاملي���ة،
والنظام السعودي واإلماراتي ..أضف إلى
واألنظمة العربية العميلة واملتس���لطة
أن ثورتنا املباركة أعادت لليمن اعتباراته
وف���ي مقدمته���ا النظ���ام الس���عودي
اليازلي
محمد
>
احلضارية والتاريخي���ة وهويته اإلميانية
واإلماراتية.
التي عرف بها منذ فجر اإلسام مبناصرته
ب���ل الق���ول الفص���ل إن ه���ذه الث���ورة
املبارك���ة ث���ورة ش���عبية عارم���ة فجره���ا وقاده���ا رجال ووالئه للرسول الكرمي صلوات ربي وسامه عليه وآله،
وأبطال عظماء على رأس���هم قائد الثورة املجاهد العلم وقادت الب���اد إلى بر األم���ان والعزة واحلرية ،فرس���م
الس���يد عبدامللك بن بدر الدين احلوث���ي  -حفظه الله -اليمنيون من وهج هذه الثورة مس���يرة البناء والتقدم
عندما استشعر باخلطر الكبير احملدق بالوطن اليمني في العديد من املجاالت ،ففي الوقت الذي يتعرض شعبنا
واألمة ،مخططات تآمر األع���داء على بادنا ،خصوص ًا للع���دوان واحلصار ،وم���ن بني أكوام اخل���راب والدمار
مخططاتهم اإلجرامية التي قد كانت أعدت لغزو اليمن وأش���اء الش���هداء الذين يس���تهدفهم العدوان بغاراته
واحتاله وتقسيمه إلى أقاليم وكنتونات يحكمها عماء اجلوية ،رأينا التصنيع العس���كري يتخطى املستحيل
موالني لهم يأمت���رون بأمرهم وينف���ذون أجندتهم على وينجح في صناعة وتطوير القوة الصاروخية والطيران
حساب كرامة واستقال ووحدة اليمن.
املسير ومنظومات الردع مبراحلها املختلفة ،ومختلف
وبتلك ال���روح الثورية الصادقة التي تنش���د احلرية األس���لحة التي اس���تطاعت الوصول إلى عم���ق العدو،
والع���زة لليمن وقط���ع يد الوصاي���ة والتبعي���ة للخارج وضرب أهداف عسكرية وحيوية أربكت العدو وجعلته
بكل أش���كالها ،هبت جموع الشعب مبختلف مكوناتهم يولول مس���تغيث ًا بأس���ياده األمري���كان والصهاينة من
وانتماءاتهم السياس���ية ،فكت���ب لهذه الث���ورة النجاح البأس اليمني الذي لم ير منه إال القليل.
وهاه���ي مام���ح النص���ر اليمان���ي يرس���مها األحرار
الكبير ومتكن���ت من قطع دابر األع���داء ،الذين ناصبوا
العداء لهذه الثورة ألنهم أدركوا أن زمن الوصاية على املجاهدون من أبناء اجليش واللجان الشعبية في أروع
ً
اليمن وقراره الس���يادي والسياس���ي قد ول���ى ،فما كان صورها ،وقريبا وبإذن الله تعالى سيحتفل أحرار اليمن
منهم إال أن ش���نوا عدوانهم العس���كري الظالم في  26بالنصر املبني الكبير ،الذي س���يمثل انتصار ًا واجناز ًا
م���ارس 2015م ..والي���وم وبعد س���بع س���نوات من هذا لث���ورة  21س���بتمبر وكل الث���ورات اليمني���ة ،وانتصار
العدوان وجرائم القتل والتدمير ،قابلها شعبنا باملزيد إلرادة شعب اإلميان واحلكمة الذي سطر بثباته وصبره
من الصمود والثبات وااللتف���اف حول القيادة الثورية وتضحياته صفحات التاريخ اليمني احلديث واملعاصر،
والسياسية ،هاهو عدوان الش���ر ومرتزقته يتجرعون معلن��� ًا مي���اد الدول���ة اليمنية الق���ادرة والقوي���ة ،ذات
الهزائم النكراء ،ويولون األدبار في كل جبهات املواجهة .الس���يادة واالس���تقال اليمني ،الدولة اليمنية املوحدة
كما أن هذه الثورة وبتوفيق من الله وحنكة قائد الثورة التي سيكون لها ثقلها ومكانتها في املنطقة والعالم.
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بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

إسالميو املغرب
ُ
التذبذب
ضح َيّة

ع � ��ىل ال � ��رغ � ��م م � � َّ�م � ��ا ع� ��ان� �ت� ��ه األح� � � � ��زاب اإلس � ��الم � �ي � ��ة م��ن
تعسفات أنظمتنا العربية التي حظرت عليها املشاركة
ال �س �ي ��اس �ي ��ة ل �ع �ق ��ود زم �ن �ي ��ة ،ف �ق ��د ج� ��اء ال ��رب �ي ��ع ال �ع��رب��ي
ع��ام  2011مل�ص�ل�ح�ت�ه��ا ،إذ ح�م��ل ب�ع��ض األن�ظ�م��ة -ت�ف��اد ًي��ا
م �ن �ه��ا مل ��ا ق ��د ي �ن �ج��م ع �ن ��ه م ��ن أح � ��داث دام� �ي� ��ة -ع ��ىل م�ن��ح
األح � � ��زاب اإلس ��الم� �ي ��ة ح ��ق امل �ن ��اف �س ��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة ،وم ��ن
األنظمة العربية ال�ت��ي ح�ب��ذت س�ل��وك ه��ذا الطريق نظام
"امل �غ ��رب" ال�ش�ق�ي��ق ال ��ذي أج ��رى ت �ع��دي��ال دس �ت ��ور ًّي ��ا أت ��اح
لحزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه اإلس��الم��ي فرصة
املشاركة السياسية ،فاستطاع -بربنامجه االنتخابي امللم
ً
مالءمة للمجتمع املغربي املسلم -تصدر انتخابات
األكر
 2011الربملانية تصدرًا منحه حق تشكيل وترؤس حكومة
ائ �ت��الف �ي��ة ،ف ��رتأس زع �ي��م ال �ح��زب "ع �ب��د اإلل ��ه ب��ن ك ��ريان"
ح �ك��وم��ة ائ �ت ��الف ي �س��وده��ا ال �خ ��الف يف (م��رح �ل��ة إق�ل�ي�م�ي��ة
ووطنية حبىل بالتحديات واإلشكاالت) بحسب ما ورد يف
مقال للدكتور "إدريس لكريني" نشر يف "مركز املستقبل
ٍ
للدراسات" يف ال� 14من سبتمرب.

زيادة تعاطف الجماهري برغم التقصري
فبالرغم من أن حكومة "اب��ن ك��ريان" لم تتمكن طيلة
 5س�ن��وات ( - )2016-2011ب�س�ب��ب ذي�ن��ك امل�ع��وق��ن -من
اإلي� �ف ��اء ل �ج �م��اه��ري ال �ش �ع ��ب ب �ك ��ل م ��ا ت �ض �م �ن��ه ب��رن��ام �ج �ه��ا
االن�ت�خ��اب��ي ،إال أن امل�غ��ارب��ة -وف ��ق م��ا ن�ش��ر يف م��وق��ع ق�ن��اة
" "MBCيف  9س�ب�ت�م��رب( -أع � ��ادوا ت��أي �ي��د ح ��زب "ال �ع��دال��ة
وال�ت�ن�م�ي��ة" يف ان�ت�خ��اب��ات  2016ب�ش�ع�ب�ي��ة أك ��رب ،إذ حصد
نحو  % 31.65من مجموع املقاعد ،بزيادة نحو  % 4عن
مجموع مقاعده يف انتخابات .)2011
ولعل تعزز ثقة الجماهري به برغم التقصري يرجع إىل
ما كان يتسم به خطاب زعيمه "ابن كريان" من شفافية
يف ال �ط ��رح وق � ��درة ع ��ىل إف �ح ��ام ال �خ �ص ��وم وح �م �ي �م �ي��ة يف
ت�ب�ن��ي ال �ه �م��وم ،وق ��د أب ��رز ه ��ذه امل �ي��زة ب��وض��وح ال�ص�ح�ف��ي
مقال له نشر يف "رأي
املغربي "عبدالسالم بن عييس" يف
ٍ
ال �ي��وم" يف ال �� 10م��ن س�ب�ت�م��رب ب�ق��ول��ه( :ي�ت��ذك��ر امل�غ��ارب��ة أن
"ع�ب��د اإلل��ه ب��ن ك��ريان" -ح��ن ك��ان رئيسا للحكومة -كان
ُي��داف��ع ع��ن م�ك��ان��ة رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ،وب��ال�ت��ايل ع��ن موقع
ال�ح��زب ال��ذي يقودها دف��اع��ا مستميتا ،لقد ك��ان الرجل
بقدرته عىل الخطابة -يقارع خصومه مقارعة شديدة،ف�ف��ي ال�ج�ل�س��ات ال��ربمل��ان�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت ت�خ�ص��ص لأسئلة
الشفوية ،وحن كان برملانيو األحزاب املعارضة يقومون
ب��ان�ت�ق��اد أداء ال�ح�ك��وم��ة وي�ه��اج�م��ون ق��رارات�ه��ا ،ك��ان "عبد
اإلله" يتصدى لهؤالء النواب تصديا شرسا ،وكان يبدو
م �ت �ف��وق��ا ع �ل �ي �ه��م ،وم �س �ي �ط ��را ع ��ىل ال �ن �ق ��اش ��ات يف ال �ق �ب��ة
الربملانية.
وك��ان��ت ف�ع��ال�ي��ات ج�ل�س��ات ال ��ربمل ��ان ُت�ن�ق��ل ع��ىل ش��اش��ة
التلفزيون املغربي ،وبدال من أن يكون رئيس الحكومة
م��وض��ع ن�ق��د وم �س��اءل��ة ،ويف ق�ف��ص االت �ه ��ام ،ك ��ان "اب��ن
ك � ��ريان" ي �ب ��دو ،يف ال �ش ��اش ��ة أم � ��ام ال �ج �م �ه ��ور ال � ��ذي ك ��ان
يتابع بكثافة تلكم الفعاليات يف موقع املتفوق واملهاجم
ال ��ذي ي�ض��ع خ�ص��وم��ه يف خ��ان��ة امل��داف�ع��ن ع��ن أن�ف�س�ه��م،
األم��ر ال��ذي ك��ان يجعل رئيس الحكومة -وقتها -يحظى
بتعاطف كبري أمام الرأي العام املغربي.
وم� َّ�م��ا م � َّي��ز "اب ��ن ك ��ريان" (أن ��ه ك��ان ي�خ�ل��ق ان�ط�ب��اع��ا ل��دى
ال �ف �ئ ��ات ال �ش �ع �ب �ي��ة أن� ��ه م �ن ��دم ��ج م �ع �ه ��ا ،وي �ت �ك �ل��م ل�غ�ت�ه��ا
ويحمل همومها ،فيكسب "العدالة والتنمية" تعاطفا
شعبيا واسعا).
مذعن مطيع
توقيع ُجرم التطبيع من قبل
ٍ
ل�ع��ل امل�ل��ك "م�ح�م��د ال �س ��ادس" ق��د أدرك أن شخصية
"ع�ب��د اإلل ��ه ب��ن ك ��ريان" ال�ق��وي��ة س�ت�ظ��ل ع��ائ�ق��ا أم ��ام تنفيذ
ال �س �ي ��اس ��ات ال ��الع ��روب �ي ��ة ،ف��اس �ت �غ��ل إش �ك��ال �ي��ة ت �ع ��ره يف
ت�ش�ك�ي��ل ح �ك��وم��ة ائ �ت��الف �ي��ة -ب �ع ��د ت �ص ��در ح ��زب ��ه يف 2016
نتائج االنتخاب الربملانية للمرة الثانية( -فأعفاه من مهمة
تشكيل ال�ح�ك��وم��ة ،وك�ل��ف أح��د ق �ي��ادات ال�ح��زب األخ��رى
وهو "سعد الدين العثماين" باملهمة).
وبحسب موقع قناة " "MBCفقد (نجح "العثماين" يف
تشكيل إئتالف حكومي عن طريق تقديم التنازالت التي
كان "ابن كريان" قد رفضها بشكل بات.
ول��م ت�ت�م�ك��ن ح�ك��وم��ة "ال�ع�ث�م��اين" م��ن ح��ل ال�ع��دي��د من
امل�ش��اك��ل االق�ت�ص��ادي��ة ،ول��م ت�س�ت�ط��ع ك��ذل��ك ح��ل مشكلة
البطالة املتزايدة).
ويرجح متابعون كر ارتباط "العثماين" بامللك بعالقة
ص��داق��ة ،وأن اخ�ت�ي��اره لتشكيل ال�ح�ك��وم��ة ك��ان يف س�ي��اق
االس �ت �ع ��داد ل �ت �م��ري��ر م ��ا ح �ص��ل -ب �ع ��د ذل� ��ك -ب ��ن امل�م�ل�ك��ة
املغربية" وبن الكيان الصهيوين من اتفاق.
وباإلضافة إىل ما منيت به حكومة "العثماين" املحسوبة
عىل حزب "العدالة والتنمية" من فشل ذريع فإن إذعانه
املبالغ فيه للبالط املليك قد َّ
حمل حزبه -ممثال بشخصه-
وز َر توقيع "اتفاقية التطبيع" ،بالرغم من أنه -شخص ًيّا-
ً
كان يعترب َّ
أي تقارُب مع الصهاينة الغاصبن تعارُضا مع
ثوابت الدين ،فقد أورد موقع " "MBCما يي( :ويذكر
املغاربة تغريدة شهرية للعثماين يف أغسطس  ،2020قال
فيها" :إن إق��ام��ة أي��ة ع��الق��ة كيفما ك��ان نوعها م��ع الكيان
الصهيوين ،ال يمكن إال أن يصب يف خانة دعم هذه الكيان
امل�س�ت�ع�م��ر وي�ش�ج�ع��ه يف ال�ت�م��ادي ع��ىل ال�ش��رع�ي��ة ال��دول�ي��ة
والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".
إال أن العثماين برر الحقا موافقة حكومته عىل التطبيع
مع إسرائيل بالقول" :إن قرار التطبيع مع إسرائيل مؤلم
وص�ع��ب ،لكن املصلحة الوطنية أع��ىل بكثري" ،يف إش��ارة
منه إىل موافقة بالده عىل التطبيع مقابل اعرتاف أمرييك
بسيادة املغرب عىل الصحراء الغربية).
وما من شك أن توقيع "العثماين" عىل تلك االتفاقية
قد أفقد حزبه حاضنته الشعبية ذات التوجه اإلسالمي
ال�ت��ي ال ت�ت�خ�ي��ل م�ج��رد ال�ت�ف�ك��ري ب��ال�ت�ط�ب�ي��ع م��ع ال�ك�ي��ان قبل
تسوية منصفة تراعي الحقوق الفلسطينية.
ُ
التذبذب صارت خسارة حزب "العدالة والتنمية"
وبهذا
يف االن �ت �خ��اب��ات األخ� ��رية ع �ق��وب� ً�ة واج �ب ��ة ع ��ىل جُ ��رم ت��وق�ي��ع
اتفاقية تطبيع العالقات مع الدولة الصهيونية الغاصبة.

كما ذك��رن��ا يف الحلقة السابقة ب��أن ال�ب��وك��ريك قبل
موته أوىص وأرفق وصيته بتقرير شامل عن األسرار
التي توصل اليها والطريقة التي يجب أن يسري عليها
خ�ل�ف��ه  ..وأرس ��ل ذل ��ك إىل م�ل�ك��ه يف ل�ش�ب��ون��ة ع��اص�م��ة
ال ��ربت �غ ��ال وق ��د أم ��ر امل �ل��ك ال ��ربت �غ ��ايل خ�ل�ف��ه ب ��أن ي�ن�ف��ذ
وص�ي��ة ال�ب��وك��ريك ح��رف�ي��اً وف�ع� ُ
�ال ع�م��ل ال�ق��ائ��د الجديد
ال� �س ��ري ع� ��ىل ن �ه ��ج س �ل �ف ��ه وج� �ه ��ز ع � ��دة ح� �م ��الت ح�ت��ى
وص��ل يف ع��ام 1541م إىل أق��ى شمال البحر األحمر
ح�ت��ى م�ي�ن��اء ط��ور ع�ن��د ال�ط��رف ال�ج�ن��وب��ي لشبه ج��زي��رة
س�ي�ن��اء ث��م ت�س�ل�ل��ت ل �ي� ً�ال إىل م�ي�ن��اء ال �س��وي��س امل��واج��ه
ل��ه مل�ب��اغ�ت��ت األس �ط��ول ال�ع�ث�م��اين ب��ه غ��ري أن�ه��ا ش�ع��رت
ب �ت ��أه ��ب األس � �ط� ��ول ل �ل �خ ��روج إىل ال �ب �ح ��ر ف��ان �س �ح �ب��ت
م�س��رع��ة إىل ب ��اب امل �ن��دب ح�ت��ى ال ت�ح��اص��ر داخ ��ل ه��ذا
البحر وك��ان��ت ه��ذه الحملة رداً ع��ىل العثمانين عند
معركة "ديو" والتي كانت تبتغي بها طرد الربتغالين
م��ن الهند وذل��ك سنة 1538م أو ع��ىل األق��ل طردهم
لساحل الهند الغربي ولكنها لم تنجح هذه الحملة
وف�ش�ل��ت ال�ح�م�ل��ة ألس�ب��اب ك�ث��رية م�ن�ه��ا س��وء ال�ق�ي��ادة
نفسها وألن�ه��ا ل��م تصل إىل امل�ي��اه الهندية إال متأخرة
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل��ربت �غ��ال �ي��ن وق � ��وة س �ي �ط��رت �ه��م ه �ن ��اك ك�م��ا
سبقت اإلشارة .
وهكذا تتضح أبعاد مرحلة البوكريك املؤسس التي
كانت نتيجتها حرمان البحر األحمر أحد ثوابته "املمر"
وتتضح أيضاً أبعاد موقف " البحرية " عندما فقدت
أح��د ث��واب�ت�ه��ا وك��ان س�ك��ان ال�ب�ح��رية وم�ع�ه��م البندقية

يدركون أن معركتهم يف املحيط الهندي هي معركة
مصري غري أن ما أصابهم من ضعف اقتصادي أضعف
قدرتهم عىل مواجهة متطلبات هذه املعركة كما يجب
ويف الوقت املناسب وكانت البندقية ذات اإلحساس
ال �ت �ج��اري ال�ن�ش��ط أك ��ر وأس �ب��ق إدراك � ��اً ب �خ �ط��ورة ت�ل��ك
امل�ع��رك��ة وأع�م��ق ت�ق��دي��راً لنتائج حملة ف��اس�ك��ود جاما
األوىل ال �ت��ي ك��ان��ت ع��ن ط��ري��ق ج��واس�ي��س يف ل�ش�ب��ون��ة
فقد أرسلت عدة وفود إىل القاهرة عند مطلع القرن
16م لتحث ( ال�غ��وري )ع��ىل إرس��ال حملة بحرية إىل
الهند وعىل اإلتصال بأمراء الهند املسلمن ملنعهم من
التجارة مع الربتغالين كما أرسلت الخرباء الفنين
ملساعدته يف بناء قطع األسطول يف السويس عندما
ش��رع يف ذل��ك ع��ام 1605م ل�ك��ن ي��الح��ظ أن البندقية
ق ��د ت�خ�ل��ت ع ��ن امل �م��ال �ي��ك ب �ع��د ع ��دة س �ن ��وات وخ��اص��ة
ب�ع��د أن ع�ل�م��ت ب ��أن امل�م��ال�ي��ك ي� ��رتددون ع��ن م��واج�ه��ة
ال��ربت�غ��ال�ي��ون خ��وف��اً م��ن ت�ك��رار ه��زي�م��ة أس�ط��ول�ه��م كما
حدث له يف معركة " ديو" البحرية واضطرت سفنها
إىل ال��ذه��اب إىل س��وق ل�ش�ب��ون��ة ل�ل�ح�ص��ول ع��ىل ت��واب��ل
الهند كما تنبأ البوكريك وذلك تحت ضغط حسهم
التجاري بعد أن كانت سفنها تعود من اإلسكندرية
فارغة ال تجد ما تشرتيه وقد أحسن املؤرخون الذين
عاصروا فرتة التحول التجاري مثل ابن الدبيع  ,وأبن
املجاور ,وبامخرمة يف اليمن وابن أيامس يف مصر يف
تصوير حجم تجارة الشرق ومدى تكدسها يف موائن
عدن وغزة وباقي موائن الشام واالسكندرية ودمياط

الربتغالين حينما يكون جاهزاً

واي� �ض ��اً يف ت �ص��وي��ر م ��ا أص � ��اب ه��ذه
ل �ه ��ا ك ��ون �ه ��ا م �ع ��رك ��ة م �ص ��ري ول ��م
امل��وائن من جدب وقحط يف العقد
يتم إع��داد اإلسطول الجديد إال
األول من القرن 16م وكيفما كان
األم � ��ر ف �ق ��د ع �ج ��ز ال �ط ��اه ��ري ��ون ع��ن
يف النصف األول من عام 1515م
م ��واج �ه ��ة ال��ربت �غ��ال �ي��ن ل �ف �ق��دان �ه��م
ألن األخ � �ش � ��اب امل �ن ��اس �ب ��ة ل �ب �ن ��اء
ال� ��روة وت�ك�ن�ل��وج�ي��ا ذل ��ك ال �ع �ص��ر (
السفن الكبرية ال توجد يف مصر
وأن م��ا جلبه م��ن ن��واح��ي ال�ش��ام
السفينة الحربية واألسلحة النارية
ت �ع��رض ل �ل �غ��رق ع ��ىل ي ��د ف��رس��ان
ح� �ت ��ى أن أب� � ��ن ال� ��دب � �ي� ��ع م ��ؤرخ �ه ��م
القديس يوحنا ال��ذي��ن يتخذون
ال � �خ� ��اص وص � ��ف آخ � ��ر س��الط �ي �ن �ه��م
اللواء /حميد فاضل
م� ��ن ج� ��زي� ��رة ردوس م � �ق� ��راً ل�ه��م
األق��وي��اء ع��ام��ر ب��ن ع�ب��د ال��وه��اب يف
م�م��ا أض�ط��ر إىل ج�ل��ب األخ�ش��اب
أواخ��ر حياته ل��م تكن ل��ه س��وءة إال
ً
م��د ي ��ده إىل م ��ال األوق� ��اف وذل ��ك ت �ع �ب��ريا ع��ن ال�ض�ي��ق م��ن السلطنة العثمانية ال��ذي أص��ر سلطانها بايزيد
االق �ت �ص��ادي ال ��ذي م��رت ب��ه ال�ي�م��ن ح��ن ذاك وي��ذك��ر الثاين أن يكون ما طلبه الغوري هدية ملصر  ,وكانت
ً
فضال عىل
ب ��ام �خ ��رم ��ة أن ه � ��ذا ال �س �ل �ط ��ان م �ن ��ع أه � ��ايل ال �س ��اح ��ل هدية ضخمة تحتوي عىل ثالثمائة مدفع
املواجه لجزيرة كمران من مهاجمة الربتغالين أثناء األخشاب واملعدات .
وكان إلزاماً أن تتغري خطة الحملة اململوكية الثانية
وج��وده��م ح�ي�ن��ذاك يف ال �ج��زي��رة ع�ن��دم��ا ط�ل�ب��وا اإلذن
ً
لهم بذلك ومدهم بالسالح ألنه كان يعرف مدى قوة ع ��ن خ �ط��ة ح�م�ل�ت�ه��م األوىل ن �ظ ��را ل �ت �غ��ري األوض � ��اع يف
وح��داث��ة األس�ل�ح��ة ال��ربت�غ��ال�ي��ة وع�ج��ز امل�م��ال�ي��ك كذلك البحر األحمر خالل تلك السنوات فقد بلغه دخول
عن مواجهة الربتغالين فقد دفع التحول التجاري ال ��ربت �غ ��ال �ي ��ن م � ��وائن ال �ب �ح ��ر األح� �م ��ر ك �م ��ا ج � ��اءه وف ��د
ال �س �ل �ط ��ان ال� �غ ��وري إىل زي � ��ادة ال �ض ��رائ ��ب وم �ص ��ادرة الطاهرين يطلب منه النجدة لصد الربتغالين عن
األموال فزادت االضطرابات والثورات داخل سلطنته عدن والسواحل اليمنية بشكل عام وتلخصت الخطة
ال ��واس �ع ��ة واض� �ط ��ر إىل إرس� � ��ال ال �ح �م ��الت ال �ص �غ��رية ال�ج��دي��دة يف ض��رورة تحصن م��وائن وس��واح��ل البحر
لقمعها هنا وهناك وذل��ك يف وق��ت عمل فيه جهده األحمر وتحرير السواحل التي يتواجد بها الربتغالين
لبنا أسطول جديد منذ عودة قائد حملته األوىل من وغلقه نهائياً أمام الربتغالين لحماية ظهر الحملة
ال�ه�ن��د وت��أك �ي��ده ع��ىل ض ��رورة اس�ت�م��راري��ة امل�ع��رك��ة مع البحرية قبل توجهها إىل الهند .

اليمن ..لعبة الدم واملوت إىل أين؟!)96( ..
وك��أن م��وق��ع ال�ي�م��ن ال�ه��ام (ال�ب�ل��دة الطيبة),
ك �م ��ا وص �ف �ه ��ا ال� �ل ��ه يف ك �ت ��اب ��ه ال �ع ��زي ��ز ب ��ذل ��ك,
ق��دره��ا ال��ذي ُي�ط��ارده��ا ب��اس�ت�م��رار ,وه��و ق��در ال
مفر لها ولنا منه عىل الدوام .وقد َع َدد الرواة
وامل ُ��ؤرخ ��ن واإلخ �ب��اري��ن وح �ت��ى ال�ج�غ��راف�ي��ن,
وم �ع �ه��م رج� ��ال ال �س �ي��اس��ة وخ � ��رباء االق �ت �ص��اد
واملحللن اإلسرتاتيجين مال هذه البالد من
م �ن��اق��ب وم �ح ��اس ��ن وت �ف ��رد وخ � ��ريات ك �ث ��رية ال
ُتحى وال ُتعَ د.
وك � � � ��أن ه � � ��ذه ال� � �ب � ��الد ال � �ت � ��ي ُت � �س � �م� ��ى ال �ي �م ��ن
بأهميتها وموقعها املتميز ,وقيمتها الحضارية
وال�ت��اري�خ�ي��ةُ ,ق��در عليها أي�ض��اً أن ت�ك��ون وج�ه��اً
ِ
ل ��وج ��ه م ��ع األخ� �ط ��ار وأط� �م ��اع ال �ط��ام �ع��ن ِم � ْ�ن
ال� �غ ��زاة وامل �س �ت �ع �م��ري��ن ال �ت ��ي ت �س �ت �ه��دف �ه��ا ب��ن
الفينة واألخرى عرب التاريخ ,قديمه وحديثه,
وال تنفك عنها أو تلتمس لها ُعذراً من األعذار
لتكون بمنأى ومعزل عن كل مَ َكار يحيق بها
وب��أه �ل �ه��ا م �ك ��ره ال �س �ي��ئ وي �ح ��اول اس�ت�ه��داف�ه��ا
بشره ُ
وضره وحقده وطمعه ويعتربها لقمة
س��ائ �غ��ة ل ��ه وه� ��دف س �ه��ل امل �ن ��ال .وق ��د ك�ل�ف��ت
اليمن تلك املميزات واألهمية ثمناً غالياً ,كانت
ُ
تدفعه من أمنها واستقرارها ونمائها
وال تزال
وخ ��ريات �ه ��ا ودم � ��اء وح �ي ��اة أب �ن��ائ �ه��ا وح��اض��ره��م
وم�س�ت�ق�ب�ل�ه��م ع ��ىل أرض �ه ��ا ال�ط�ي�ب��ة امل �ع �ط��اءة,
وال خيار لها إال القيام بذلك رهبة ورغبة ,وال
حيلة ألبنائها ُهنا إال أن يظلوا عىل هذا املنوال
ألسباب كثرية يطول شرحها ,لتستمر حكاية
ق��در ال�ي�م��ن وال�ي�م�ن�ي��ن ال�ج��ائ��ر ال ��ذي ي�ط��ارده��ا
باستمرار!.
واالن � � ��ى واألخ � �ط � ��ر واألده � � � ��ى أن ال �ي �م �ن �ي��ن
ك ��ان ��وا وال ي ��زال ��ون ُه ��م امل ُ�ت �س �ب �ب��ن ال��رئ�ي�س�ي��ن
يف ه � � ��ذا ال � � � ��ذي ح � � ��دث وي� � �ح � ��دث م � ��ن ف� ��وىض
واض �ط ��راب وع ��دم اس �ت �ق ��رار ,ورواج وان �ت �ش��ار
ل�ث�ق��اف��ة ال�ع�ن��ف وال�ك��راه�ي��ة ,إن ل��م ي�ك��ون��وا ُه��م
املسؤولن املباشرين عن كل هذا الذي نعاين
م�ن��ه أي�م��ا ع�ن��اء ون�ش�ك��و م�ن��ه ب �م��رارة وب�م�ن�ت�ه��ى
ال ��وج ��ع واألل � ��م .وم ��ا م ��ن ب�ل��د يف ال �ع��ال��م ي�ظ��ل
يف حالة استنفار واضطراب وقالقل ودورات
عنف متوالية كاليمن ,وتبدو وكأنها موعودة
وم �ح �ك ��وم ��ة ب ��ذل ��ك ,وال ي �ك ��اد ي �ه ��دأ ل �ه ��ا ق ��رار
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أو وض� � � ��ع ,وت� �س� �ت� �ق ��ر ل� �ح� ��ن ح� �ت� ��ى ت �ض �ط ��رب
مُ جدداً بعد فرتة وجيزة ونسبية من الهدوء
والعارض والطارئ واملرحي
واالستقرار الحذر
ال � � ��ذي ال ي � � ��دوم .وق � ��د ل� � ِ َ�خ� � َ
�ض ل �ن ��ا ال � � ��ربدوين,
مُ ��وض �ح ��اً ال �ح��ال��ة وامل �ش �ك �ل��ة ال�ي�م�ن�ي��ة امل ُ��زم �ن��ة,
وع�ك�س�ه��ا ل�ن��ا يف ق��ال��ب ش�ع��ري ب��دي��ع وج�م�ي��ل
ُ
تضمنه من معاين وإسقاطات عىل
ينطبق بما
ال�ح��ال��ة وال �ص ��ورة ال�ي�م�ن�ي��ة ,ب�ق�ص�ي��دة ع�ص�م��اء
مُ عربة (من منفى إىل منفى) نشرها يف نوفمرب
1971م ,قال فيها:

َ ْ
ـاغ
بــالدي مــن يـ ْـدي طـ ٍ
أطـغـى إلــى أجـفـى.
إلــى
ـجن
ـن إلـى س ٍ
ومــن سـج ٍ
ومــن مـنـفىً إلــى مـنفى.
ـاد
وم ــن ُمـسـتـعـم ٍـر ب ـ ٍ
ـمر أخـفـى.
إل ــى مـسـتـع ٍ
وحش إىل وحشي
ومـن
ٍ
وه ــي الـ َّـنـاقـة ال َـع ْ
ـجـفا
املوت
ـهوف
بـالدي فـي ك
ِ
ِ
ال َت ـفـنــى وال َتـ ْ
ـشـفــى.
ُ ّ
ُ
رس
تـن ِقر فـي الـقبور الـخ ِ
عــن مـيـال ِدهـا األصـفـى.
وع ــن وع ـ ٍـد ربـيـع ّـي
ٍ

وراء ُعـيــونـهـا ْ
أغ ـفــى.
ِ
ـلم الــذي يـأتـي
عــن الـح ِ
عن الطيف الذي استخفى.
ضاف
فـتميض مـن ُدجىً
ٍ
إلـى أدجـى … إلـى أضفى.
ـري
ـار الـغ ِ
بــالدي فــي ديـ ِ
داره ــا َلـ ْـهـفـى.
أو ف ــي ِ
أراضـيـهـا
وحـتــى فــي
ِ
ُتـقـاسـي ُغــرب َـة َ
الـمـنـفى.
بيد أن كفيف البصر الذي كان يُبصر ويرى
م � ��اال ن� � ��راه ن� �ح � ُ�ن امل�ُ �ب� �ص ��ري ��ن ,ع� �م ��الق ال �ش� �ع��ر
العربي األس�ت��اذ عبدالله صالح ال��ربدوين ,لم
ي�ف�ت� ُ�ه يف رائ �ع��ة أخ ��رى م��ن روائ �ع��ه ال�ش�ع��ري��ة,
ت�ش�خ�ي��ص ال ��داء ال�ي�م�ن��ي ال�ت��اري�خ��ي ال��عُ �ض��ال,
ووصف حالة اليمن واليمنين ضمن إطارها
وس �ي��اق �ه��ا ال �ع ��ام امل �ع ��روف ل�ل�ج�م�ي��ع ,ب�م�ن�ت�ه��ى
الوضوح والصراحة.
ح �ي ��ث ع ��رب ص� ��ادق� ��اً ع ��ن ذل� ��ك ب �م ��ا ص� ��دع ب��ه
شعراً بقوله:
كـانـت تـُصـارع نـفـيس نـفسها وأنـا
ُ
ـنشغل.
عـنها ،بـتأريخ هـذا الـصمت م
وكـنـت أسـتفسر الـجدران :أيـن أنـا؟
وكـان يـستجوب اإلع ُ
ـدام َمـن سـألوا؟.
كان الدجى يخلع املسرى و ُيلبسني
وكـنــت ألـبـس أنـقـاضـي وأنـتـعـلُ.
وكـنـت أســرد عـن (بـلقيس) أغ ً
ـنية
مــداد مــن كـتبوها ،الـعطر وال َ
ـعس ُل
وكـنـت مــن كـائـنات الـلـيل واحـ ً
ـدة
ِ
وكــان أتـفـه مــا اشـتـاقـه األمـ ُـل!.
ويف أدق تــوص ـيــف ,مل ــا ش ـهــدتــه وتـشـهــده
ال ـ ـي ـ ـمـ ــن م ـ ــن صـ ـ ــراعـ ـ ــات دام ـ ـ ـيـ ـ ــة ,وح ـ ـ ــروب
م ـت ـتــاب ـعــة ,ودورات ع ـنــف ال ت ـت ــوق ــف ,كــان
شاعرنا الربدوين ُموفقاً يف التعبري عن ذلك
ضمن سياق بيت شعري ورد يف قصيدته
(زحف العروبة) بقوله:
ُ
ُ
ُ
الخصيب مقاب ُر
اليمن
فهنا ُهنا
ُ
ُ
ُ
ودمُ ,م َب ُ
ذئاب!.
واحتشاد,
اح,
 ...يتبع......

ال دموع يف الحرب..

خالد الصرابي
نحن لسنا من بدا باملعاداة وال نعبث عىل هذه األرض بالشعوب اآلمنة
نحن دعاة سالم وأهل حضارة جذورها ضاربة يف عمق التاريخ العربي
ولكننا يف الوقت ذاته شعب جلد وصبور ومقاتل شرس من جاءنا بالسلم
غمره الكرم اليمني ومن أراد فينا تجربة العداء .أحرقته نرياننا ومن تغابا
وتمادى يف غيه معنا بات حاله اقرب من حال آل سلول اليوم فما زال إىل
اللحظة يجفف دموع العوى نتيجة النجاح الكبري الذي حققته ضربتنا
الجوية ضمن عملية توازن الردع بمرحلتها السابعة حتى تأتيه الضربة
الكربى يف واحدة من أو سع العمليات العسكرية امليدانية هذا الشعب
ال��ذي اعتقد ال�ع��دوان وم��ن حالفه وأرت��زق من ماله ان��ه سيطويه بجولة
واحدة لطريانه الفاشل متناسيا أن من صلب األرض الطيبة وصخورها
املتينة يخرج رجال ال قاهر لهم معتصمن بحبل الرحمن.
التظليالت اإلعالمية التي دوما ما تسعى إىل فربكة الحقائق لم تعد
ت�ج��دي معنا ألن�ه��ا أس��اس��اً ل��م ت��أيت إال م��ن يشء ك��ان ل��ه م��ا ك��ان م��ن األث��ر
واملواجع .ولن تستمر أبواقها املشروخة طاملا كانت لغة الشارع السعودي
نفسه تغايره تماما فهناك الكثري من السعودين تحدثوا عقب وصول
أسراب الطائرات املسرية والصواريخ البالستية إىل أهدافها املرجوة يف عدد
من وسائل التواصل االجتماعي بمعنى أن كذب السلطات السعودي لن
ينجي احد من الرعب واألضرار التي تحدثها الضربات اليمنية نعم أيها
األبطال امليامن أننا اليوم نكسر العديد من املفاهيم والقواعد املغلوطة
ال�ت��ي يتقدمها ق��ول أن م��ن يملك امل��ال ه��و س�ي��د امل��وق��ف ول�ك��ن الحقيقة
عكس هذا تماما كون املالك إلرادة صلبة وعزيمة إيمانية قوية وشجاعة
فذة هو يف الحقيقة سيد كل املواقف فال داع��ي ل��ذرف دم��وع التماسيح
ألنها لن توقف سيل الهيجان اليماين.

هيمرب الجاسوس الربيطاين يف الرشق األوسط :بريطانيا يه من صنعت الوهابية وتبنت محمد بن عبدالوهاب ""12
أص�ب�ح��ت م�ن�ظ�م�ت�ن��ا ال �س��ري��ة أك ��ر وأك��ر
ق� � ��وة م � ��ن ذي ق � �ب� ��ل م � ��ا ل � ��م ي � �ح� ��دث أم ��ر
غ ��ري م �ت ��وق ��ع وه � ��ذا أم� ��ر م �س �ت �ب �ع��د ح��ال �ي��ا
ف��إن �ن��ا ق��ري �ب��ا س ��وف ن �ق �ط��ف ث �م ��ار خ�ط�ط�ن��ا
وج �ه ��ودن ��ا وب � ��ذور ال �ت �ف��رق��ة ال �ت��ي زرع �ن��اه��ا
س �ت ��أيت ث �م ��اره ��ا غ � ��داً وس �ن �س ��ود ع ��ىل ه��ذه
امل�ن�ط�ق��ة ..ب ��دأ م�ح�م��د ب��ن ع�ب��د ال��وه��اب يف
تصفية م�ع��ارض�ي��ه وأول�ه��م ه��و ع�ث�م��ان بن
م� �ع � َّ�م ��ر ح ��اك ��م ب �ل ��د ع �ي �ي �ن ��ة ح �ي ��ث ج�م��ع
ب��ن ع�ب��د ال��وه��اب أت�ب��اع��ه واخ��ربه��م أن بن
معمر مشرك كافر بالله ويجب القضاء
ع�ل�ي��ه وق�ت�ل��ه ول ��م ي�س��أل��ه اح ��د م��ن أت�ب��اع��ه
أو ي�ع��رتض م��ع إن ال�ج��اه��ل م��ن املسلمن
يعلم أن املتهم بالردة عن اإلسالم ال يقتل
غ �ي �ل��ة ب ��ل ي �س �ت �ت��اب وخ �ص ��وص ��ا أن م��وع��د
القتل ك��ان أث�ن��اء أداءه ص��الة الجمعة يف
مسجد بلدة عيينة وكيف يصح أن يكون
ك��اف��راً م��ن ق�ت��ل يف م�ص��اله ب��امل�س�ج��د امل�ه��م
أن أكر أتباعه كانوا يسعون وراء الغنائم
وامل � ��ال وال ب�ث�ن�ي�ه��م أي يشء ع ��ن ارت �ك ��اب
املجازر بإسم اإلسالم.
وقد َّ
علل بن عبد الوهاب الهجوم عىل
ب �ل ��دة ال �ع �ي �ي �ن��ة ب �ق ��ول ��ه َّ
إن ال �ل ��ه س�ب�ح��ان��ه
وت � �ع� ��اىل ق� ��د ص � � � َّ
�ب غ �ض �ب ��ه ع� ��ىل ال �ع �ي �ي �ن��ة
وأه� �ل� �ه ��ا ،وأف� �ن ��اه ��م ت� �ط� �ه ��رياً ل ��ذن ��وب �ه ��م،
وغضباً عىل ما قاله حاكم العيينة عثمان
َّ
معمر ،فقد قيل لحاكم العيينة بأن
بن
آت إىل ب��الدن��ا ،ون�ح��ن ن�خ��ى أن
ال �ج��راد ٍ
ي ��أك ��ل ال � �ج � ��راد زراع � �ت � �ن� ��ا ،ف� ��أج� ��اب ح ��اك ��م
ً
قائال ساخراً من الجراد ُ
سنخرج
العيينة
عىل الجراد دجاجنا فتأكله ،وبهذا غضب
ال�ل��ه س�ب�ح��ان��ه ل�س�خ��ري��ة ال�ح��اك��م ب��ال�ج��راد
آي � ��ة م � ��ن آي � � ��ات ال� �ل� ��ه ال ي� �ج� ��وز ال �س �خ ��ري ��ة
م�ن�ه��ا ول�ه��ذا أرس ��ل ال�ل��ه ال �ج��راد ع��ىل بلدة
العيينة فأكلها عن آخرها أعلن محمد بن
عبد الوهاب أن جميع أهل نجد كفار من
دون اس�ت�ث�ن��اء وت�ب��اح دم��اؤه��م ون�س��اؤه��م
وم�م�ت�ل�ك��ات�ه��م أل ��زم اب ��ن ع�ب��د ال��وه��اب من
دخ ��ل يف م��ذه �ب��ه أن ي �ه��اج��ر إل �ي��ه يف ن�ج��د
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من اجل تجييش الجيوش لغزو نجد وملا
هاجر من هاجر إىل الدرعية واستوطنوها
كانوا يف أضيق عيش وأشد حاجة.
وأص � �ب � ��ح م � ��ن ال �ص �ع ��وب ��ة اإلن � �ف � ��اق ع��ىل
امل �ه ��اج ��ري ��ن ف �ب ��دأ ب �ت �س �ي��ري ال � �غ � ��زوات ع��ىل
ال�ق�ب��ائ��ل امل�ج��اورة م��ن اج��ل ت��وف��ري الطعام
والنساء لهم ووفقا للربيطانين  ،هناك
ث��الث مجموعات م��ن ال�ن��اس ع��ىل األرض
امل�ج�م��وع��ة األوىل ه��ي ال��ربي�ط��ان�ي��ن ال��ذي��ن
ي �ص ��ورون أن�ف�س�ه��م ب��أن�ه��م أك ��ر ال�ك��ائ�ن��ات
تطورا التي خلقها الله يف شكل إنساين.
امل� �ج� �م ��وع ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ه � ��م األوروب � � �ي � � ��ون
واألم��ريك �ي��ون ذو ال �ل��ون األب�ي��ض
ق � � � � � � ��د ي � � � � � �ك � � � � � ��ون ه � � � � � � ��ؤالء
األش � �خ � ��اص أي � ً
�ض ��ا
ي � � � � �س � � � � �ت � � � � �ح � � � � �ق� � � � ��ون
االح� � � � � � � � � � � � � � � ��رتام ك � �م � ��ا
ي� � �ع� � ��رتف� � ��ون ب� �س� �خ ��اء
 ،امل� �ج� �م ��وع ��ة ال �ث ��ال �ث ��ة
ه � ��ي األش � �خ � ��اص ال ��ذي ��ن
ل � � � ��م ي� � �ح � ��ال� � �ف� � �ه � ��م ال � �ح � ��ظ
ألن � �ه � ��م ول � � � � ��دوا يف أي م ��ن
امل �ج �م ��وع �ت ��ن األول � �ي � ��ن إن �ه ��ا
ن��وع من املخلوقات بن البشر
والحيوانات إنهم ال يستحقون االح��رتام
ع��ىل اإلط ��الق وال يستحقون أش�ي��اء مثل
ال �ح ��ري ��ة أو االس �ت �ق ��الل أو ال �ب �ل ��د ل �ق ��د ت��م
إن �ش��اؤه��ا ل�ل�ع�ي��ش ت�ح��ت ه�ي�م�ن��ة اآلخ��ري��ن
وخاصة الربيطانية.
ع ��ىل ال ��رغ ��م م ��ن أن اب � ��ن ع �ب ��د ال ��وه ��اب
ك� � ��ان ُي� �ع� �ت ��رب وال � � ��د ال� ��وه� ��اب � �ي� ��ة إال أن� � ��ه يف
ال ��واق ��ع ك ��ان ��ت اإلم ��رباط ��وري ��ة ال��ربي �ط��ان �ي��ة
ه ��ي ال �ت��ي أن �ش ��أت األف �ك ��ار ال��وه��اب �ي��ة وه��ي
ال �ت��ي ص�ن�ع��ت اب ��ن ع�ب��د ال ��وه ��اب ب��اع�ت�ب��اره
اإلم��ام وم��ؤس��س ال��وه��اب�ي��ة ب�غ��رض تدمري
اإلس � ��الم م ��ن ال ��داخ ��ل وت �ق �ل �ي��ص ال ��دع ��وة
 ..ه �ي �م��رب ال ��ذي أع �ط��ى اب ��ن ع �ب��د ال��وه��اب
امل��ال وغ��ريه��ا م��ن ال�ه��داي��ا غسل دم��اغ ابن
عبد الوهاب من خالل إقناعه بأنه يجب

ق�ت��ل امل�س�ل�م��ن ألن �ه��م ق ��ام ��وا ب��ان�ح��راف��ات
خ �ط ��رية ل �ق��د خ ��رج ��وا م ��ن امل �س �ل �م��ن م��ن
ح� �ي ��ث امل � �ب � ��دأ اإلس � ��الم � ��ي األس� � � � ��ايس ل �ق��د
ارتكبوا جميعً ا أفعال البدع والشرك  ،يف
م��ذك��رات��ه ي�ص��ف ه�ي�م��رب اب��ن ع�ب��د ال��وه��اب
ب ��أن ��ه غ ��ري م �س �ت �ق��ر ل �ل �غ ��اي ��ة وق � ��ح ل �ل �غ��اي��ة
مفسد أخالقيا متوتر دائمً ا متكرب جاهل
م�غ��رم ب��ال�ن�س��اء وال�ج�ن��س اس�ت�غ��ل هيمرب
ذل ��ك وه ��و ال ��ذي ي�ع�ت��رب اب ��ن ع�ب��د ال��وه��اب
أح �م� ً�ق��ا ن �م��وذج � ًي��ا رت ��ب ل ��ه زواج � ��ا ص��وري��ا
مع امرأتن بريطانيتن جاسوستن أول
ام��رأة ك��ان��ت ام��رأة مسيحية صفية أما
امل��رأة األخ��رى كانت يهودية آسيا من
أج��ل استغالل عبد الوهاب وحمله
ع ��ىل إت �ب ��اع أوام� ��ر ه�ي�م��رب ب �ع��د وف ��اة
م �ح �م��د ب ��ن س �ع ��ود س �ن ��ة 1765م
واص � � ��ل اب � �ن � ��ه ع� �ب ��د ال� �ع� ��زي� ��ز ب��ن
م �ح �م ��د ب� ��ن س� �ع ��ود ال� �ح ��روب
ال� ��وه� ��اب � �ي� ��ة ف� �ب� �ل� �غ ��وا س ��اح ��ل
ال �خ �ل �ي��ج ال �ع ��رب ��ي ال �ف ��اريس
ّ
وتقدموا نحو
سنة 1780م
الكويت عام 1788م واعرتف
ال�ب�ح��ري��ن ب�س�ي��ادت�ه��م ،ودف ��ع ال��زك��اة
ل �ل ��زع �ي ��م ب ��ن س �ع ��ود وس� ��رع� ��ان م ��ا ق��وي��ت
شوكتهم حتى أنهم استطاعوا أن يهزموا
ّ
املعن من قبل العثمانين و
حاكم مكة
هو الشريف بن غالب سنة 1790م وبعد
سبعة سنوات َهزموا جيش حاكم بغداد
ال�ع�ث�م��اين م��ع ق ��وام 7آالف ت��ريك و14أل ��ف
ع ��رب ��ي وك � ��ان ال �ج �ي ��ش ال ��وه ��اب ��ي ي �ت��زع �م��ه
سعود بن عبد العزيز وبالرغم من وفاة
م�ح�م��د ب��ن ع�ب��د ال ��وه ��اب س�ن��ة 1791م ّ
إال
أن الحمالت الوهابية ل��م تقف ففي عام
1802م ق� ��ام� ��وا ب ��ال �ه �ج ��وم ع� ��ىل ال �ط ��ائ ��ف
وح ��اص ��روا ق�ل�ع�ت�ه��ا وب ��ال ��رغ ��م م ��ن ال�ه��دن��ة
ب�ي�ن�ه��م واالت �ف ��اق م��ع ال��وه��اب �ي��ن إال أن�ه��م
لم يحرتموا الهدنة ِممّ ا أ ّدى إىل إح��داث
م � �ج � ��زرة ب �ي �ن �ه ��م ،ول � � ��م ي � ��راع � ��وا ال �ص �غ ��ار
وال�ن�س��اء واألب ��ري ��اء ث��م ق�ت�ل��وا األس ��رى ش� ّر

ترجمة :كاتبة يحيى السني
كندا
ِقتلة.
حكومة اململكة السعودية الوهابية
األوىل1744-1818
ك ��ان أك ��ر امل �ع��ارض��ن ألف �ك��ار م�ح�م��د بن
عبد الوهاب هما والده وشقيقه سليمان
وكانوا رافضن ألفكاره وسياساته نتيجة
ل�ل�ت�ح��ال��ف ال �س �ع��ودي ال��وه��اب��ي  ،يف ع��ام
 1774تم تشكيل قوة صغرية من الجيش
ت� �ت� �ك� ��ون م � ��ن ال� � �ع � ��رب ال� � �ب � ��دو ب �م �س ��اع ��دة
الجواسيس الربيطانين الذين زودوه��م
ب ��امل ��ال وال� �س ��الح وح �ت ��ى ذل� ��ك ال ��وق ��ت ث��م
ت�ط��ور ه��ذا ال�ج�ي��ش أي� ً
�ض��ا ل�ي�ص�ب��ح ت�ه��دي� ً�دا
ك �ب��ريً ا ف�ق��د ق ��ام يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ب��ال��رع��ب
يف جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية إىل
دمشق سوريا وأصبح سبب ظهور أسوأ
ف�ت�ن��ه يف ال �ت��اري��خ وب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة تمكن
هذا الجيش بقسوة من التغلب عىل شبه
الجزيرة العربية إلنشاء أول دولة وإنشاء
مملكة وهابية سعودية.
غزو كربالء
ع��ىل سبيل امل�ث��ال م��ن أج��ل م��ا يسمونه

ق�ت��ال ال�ش��رك وال�ب��دع��ة ص��دم ال��وه��اب�ي��ون
ال �س �ع ��ودي ��ون ال �ع ��ال ��م اإلس� ��الم� ��ي ب ��أس ��ره
يف ع��ام  1801م��ن خ��الل أع�م��ال وحشية
تسببت يف ت��دم��ري وت�ش��وي��ه ق��دس�ي��ة مرقد
اإلم� ��ام ال �ح �س��ن ح�ف�ي��د ال �ن �ب��ي م�ح�م��د يف
كربالء يف العراق كما ذبحوا بال رحمة أكر
من  4000شخص يف كربالء وسرقوا أكر
من  4000من اإلبل التي حملوها كغنيمة
مرة أخرى  ،يف عام 1810ق��ام الوهابيون
ب�ق�ت��ل األب ��ري ��اء ب��ال رح �م��ة ع��ىل ط ��ول ش�ب��ه
الجزيرة العربية هاجموا ونهبوا العديد
م��ن ق��واف��ل ال �ح �ج��اج وم�ع�ظ�م�ه��ا يف م��دن
ال�ح�ج��از ب�م��ا يف ذل��ك م��دي�ن�ت��ن مقدستن
ه��ي مكة املكرمة واملدينة امل�ن��ورة ..يف مكة
قاموا بمهاجمة الحجاج ويف املدينة املنورة
قاموا بمهاجمة املسجد النبوي وتشويهه
وت �ف �ك �ي��ك ق ��رب ال �ن �ب��ي وب �ي ��ع وت ��وزي ��ع اآلث ��ار
التاريخية واألحجار الكريمة باهظة الثمن
وقد ارتكب هؤالء اإلرهابيون السعوديون
ال��وه��اب�ي��ون أع�م��اال إج��رام�ي��ة أث ��ارت غضب
املسلمن يف جميع أن�ح��اء ال�ع��ال��م بما يف
ذل� ��ك ال �خ ��الف ��ة ال �ع �ث �م��ان �ي��ة يف إس �ط �ن �ب��ول
ك�ح��اك��م م �س��ؤول ع��ن أم��ن ش�ب��ه ال�ج��زي��رة
ال�ع��رب�ي��ة وامل ��واق ��ع اإلس��الم �ي��ة امل �ق��دس��ة ،
أمر الخليفة محمود الثاين بإرسال جيش
مصري إىل شبه الجزيرة العربية ملعاقبة
العشائر السعودية الوهابية يف عام 1818
دمرت القوات العثمانية بقيادة إبراهيم
باشا نجل حاكم مصر القوات السعودية
ال��وه��اب�ي��ة وس ��وت أرض ع��اص�م��ة ال��درع�ي��ة
ب� ��األرض ت��م ال�ق�ب��ض ع��ىل ح��اك��م ال��درع�ي��ة
وأرس � ��ل اإلم � ��ام ال ��وه ��اب ��ي يف ذل ��ك ال��وق��ت
عبد الله آل سعود وأتباعه إىل اسطنبول
يف س��الس��ل وأم� ��ام ال �ح �ش��د ح �ك��م ع�ل�ي�ه��م
باإلعدام ودفنوا يف مصر  ،هرب بن عبد
الوهاب و أتباعه إىل الصحراء بمساعدة
الربيطانين وقاموا بإعادة تجمعهم مرة
ث��ان�ي��ة م��ع ت�ع��زي��زات ب��ري�ط��ان�ي��ة ك�ب��رية ه��ذه
املرة.

احمد الفقيه

محطات تاريخية..

ال�ت��اري��خ ذاك��رة ال�ش�ع��وب ،وش�ع��ب ب��ال ت��اري��خ ،شعب بال
ه ��وي ��ة ..وال ج � ��ذور ..ه �ن ��اك ش �ع ��وب وأم� ��م أض ��اع ��ت ن�ص��ف
أع �م ��اره ��ا يف ال �ح ��رب وال �ص ��راع ��ات ،وأص �ب �ح ��ت ب ��ن ع�ش�ي��ة
وضحاها ،عىل كافة الضياع والتشرد واملنايف ،تبيك أطاللها
البالية ،وماضيها التليد ،وجراحها النازفة بما كسبت أيدي
الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ..تاريخ
األم ��م وال�ش�ع��وب م��يء ب��امل�ف��اج��آت وال�غ��رائ��ب يف أح��داث��ه،
ومجريات حياته ،ووقائعه التاريخية املتباينة منها املخصب
ومنها املجدب ..فيه الكثري من اإلضاءات والومضات ،كما
فيه الكثري من الحماقات واالنكسارات..
يف ظ��ل ت�ل��ك ال�ت�ب��اي�ن��ات امل�ت��داخ�ل��ة ،واألح ��داث املتشابكة،
ن�ش��أت الكثري م��ن االخ�ت��الف��ات ال��رؤي��وي��ة وال ��رؤى املختلفة،
وال �ص ��راع ��ات ال�ف�ك��ري��ة وامل��ذه �ب �ي��ة واألي��دي��ول��وج �ي��ة امل�ت�ط��رف��ة
ل�ت�ن�ت��ج ل �ن��ا أح ��داث ��اً م�ت�ش��اب�ك��ة وواق �ع ��اً م ��أس ��اوي ��اً ..ف��ال�ت��اري��خ
ال �ح �ق �ي �ق ��ي ي � � ��دون ب� �ع� �ي� ��داً ع � ��ن االم � � � � ��الءات ال �س �ل �ط ��وي ��ة،
والحماقات الحزبية ،وال��والءات الضيقة ..هناك اختالف
يف وج� �ه ��ات ال �ن �ظ ��ر ع �ن ��د ال �ك �ث ��ري م ��ن ال �ب ��اح �ث ��ن وامل ��ؤرخ ��ن
واملحللن عند تدوين أحداث ووقائع التاريخ ،ولكل منهم
رؤيته وقراءته املوضوعية والفكرية ..عندما يصبح تدوين
األح� ��داث وال��وق��ائ��ع ال�ت��اري�خ�ي��ة ق�ض��اي��ا ك �ي��دي��ة ،وص��راع��ات
مذهبية ،ومناظرات سياسية ،تضيع الحقائق ،وتختلط
األوراق ،وتكون األحداث التاريخية عبارة عن سرد قصيص،
أو رواي � � ��ات م �ش �ب ��وه ��ة ت �ف �ت �ق��د إىل امل �ص ��داق �ي ��ة وال �ش �ف��اف �ي��ة
وال ��واق �ع �ي ��ة ..وت �ص��ري ك�ت��اب��ة ال �ت��اري��خ ع �ب ��ارة ع ��ن م �ك��اي��دات،
وحماقات ،وصراعات كيدية ال ُتعرب عن الحقيقة ،وال عن
�دق وواق�ع�ي��ة ..وال ت�ك��ون س��وى أط��روح��ات أو
األح ��داث ب�ص� ٍ
كتابات خارج النص التاريخي ..وهنا يصبح الجالد فاجراً..
ً
ً
وال�ف��اج��ر ق��دي�س��ا ..وامل�ف�س��د م�ص�ل�ح��ا ..وت�ن�ق�ل��ب ك��ل امل�ع��اي��ري
واملوازين رأساً عىل عقب ..وتفقد األحداث التاريخية رونقها
وألقها وف�ح��واه��ا ..ل��ذا الب��د أن يتم تحييد ت��دوي��ن التاريخ،
بعيداً عن املؤثرات أياً كانت سياسية أو حزبية أو مذهبية أو
فكرية ..فالتاريخ عندما يتم تزييفه أو تجيريه لزيد أو عمرو
من الناس يفقد مصداقيته التاريخية ،والعلمية ..ويصبح
عبارة عن طالسم وتمائم سحرية ،وأوه��ام وخزعبالت ال
ت� �م ��ت ب �ص �ل ��ة ل �ل ��واق ��ع
وال � �ح � �ق � �ي � �ق � ��ة ..وه � ��ذا
س � � � �ي � � � ��ؤدي يف ق � � � ��ادم
األي� � � � � � ��ام إىل ت� �ش� ��وي� ��ه
ع� � � � �ق � � � ��ول ال� � � � �ن � � � ��شء،
ون � �ش � ��أة ان �ف �ص ��ام �ي ��ة،
ت � � �ن � � �ع � � �ك� � ��س آث� � � � ��اره� � � � ��ا
س �ل �ب ��اً ع� ��ىل م �ع �ط �ي��ات
ال �ح ��اض ��ر وامل �س �ت �ق �ب��ل،
ب � ��ل ع � ��ىل ح � �ي� ��اة األم � ��ة
يف ك� ��اف� ��ة امل� �س� �ت ��وي ��ات
وامل� � �ن � ��اح � ��ي ..ل � � ��ذا ع ��ىل
م� ��ؤرخ � �ي � �ن� ��ا وب ��اح �ث �ي �ن ��ا
وامل� �ه� �ت� �م� ��ن ب ��ال� �ت ��اري ��خ
أن ي �ت �ح��روا امل�ص��داق�ي��ة
وال�ش�ف��اف�ي��ة وال�ع��دال��ة
والنأي عن أية تأثريات
أو م��ؤث��رات أي��اً ك��ان��ت ع�ن��د ت��دوي��ن األح ��داث ال�ت��اري�خ�ي��ة ..ألن
التاريخ أمانة يف أعناق العلماء ،واملؤرخن ،والباحثن ..لذا
علينا أن ننطلق من معطيات الحقائق والوقائع التاريخية
م��ن م�ص��ادره��ا وم�ن��اب�ع�ه��ا األص�ل�ي��ة امل��وث��وق ب�ه��ا ..م�ه�م��ا ك��ان
ح�ج��م ال�ت�ح��دي��ات ..أو ال�ض�غ��وط��ات ..ف��ال�ح��دي��ث ع��ن ت��اري��خ
األم��م وال�ش�ع��وب ال�س��اب�ق��ة ،ح��دي��ث ذو ش�ج��ون ،وف�ن��ون،
بل حافل باملفاجآت ،والطرائف ..كما هو حافل بالحماقات
واالنكسارات تارة أخرى ..لذا يتوجب عل املؤرخ أو الباحث
التاريخي أن يكون محايداً ،ومدققاً ،ومنقباً عن صفحات
التاريخ ،وسطوره املدفونة بحثاً عن الحقيقية وليس بحثاً
ع��ن ال �ش �ه��رة وال �ج ��اه وال� ��روة أو ال �س �ل �ط��ان..ف �ت��اري��خ األم��م
والشعوب – قديماً وحديثاً -يمر بمراحل ومحطات متباينة
وم�ت�ش��اب�ك��ة وق ��د ت �ك��ون م ��أى ب ��االض �ط ��راب ��ات وال �ت �ج��اذب��ات
واملشاحنات ،وهذه سنة الله يف خلقه ..فال توجد أمة من
األمم عىل وجه األرض معصومة عن الزلل او الخطل الن
لكل ساقطة الق�ط��ة ..ف��أي ت��اري��خ ال يسلم م��ن امل��زاي��دات أو
املكايدات ..ناهيك عن جوهر حقائقه ،وفحوى مضامينه..
ف ��أي ��ة أم ��ة ت �م��ر ب �م��رح �ل��ة االرت� �ق ��اء ث ��م ال �ن �ك ��وص ..ال �ع �ل��و ث��م
ال �س �ق��وط ..االخ �ص��اب ث��م ال�ش�ي�خ��وخ��ة ..ل�ي��س ه�ن��اك أزل�ي��ة
أو س��رم��دي��ة ،أو خ�ل��ود يف ه��ذه ال �ح �ي��اة ..ب��ل أح ��داث ال�ي��وم
تصبح م��اض�ي��اً ..وامل��ايض يصبح ذك��رى ،وه�ك��ذا ال�ح�ي��اة..ل��ذا
قراءة التاريخ أو تدوينه أو تحليله تحتاج إىل تدقيق وتعميق
وتمحيص ،وعمق فكري وأخالقي ،وأمانة علمية ،وجرأة
ع �ن��د ت �ن ��اول ال �ح ��دث ،وال �ب �ح��ث ع ��ن ال�ح�ق�ي�ق��ة ،ب �ع �ي��داً ع��ن
التطرف الفكري أو املذهبي دون إفراط أو تفريط ..ولنرتك
التاريخ ُي��دون نفسه بحيادية ،ومصداقية ..وليس بأقالم
املندسن أو املأزومن فكرياً ..اتركوا سنابل التاريخ اليانعة
تنمو بسالم ..ال تمسوها بسوء أفكاركم املأفونة ،وعقولكم
املسمومة ،وأقالمكم املسنونة ..فالرياح العاصفة الهوجاء
أول م��ا تعصف ب��رؤوس أصحابها ورب��ان�ه��ا ..فالحديث عن
ت ��اري ��خ ال �ش �ع��وب -ق��دي �م��اً وح��دي �ث��ا -ي�ظ��ل ال ��وج ��ه ال�غ��ام��ض
وال �ق��ات��م ب��ن إره ��اص ��ات امل ��ايض وال �ح ��اض ��ر ..وي �ظ��ل ال �ص��راع
محتدماً بن قوى الحق ،وقوى الباطل ،إىل أن يقيض الله
ً
مفعوال ..ومهما نقب وبحث املؤرخون والباحثون
أمراً كان
يف بطون الكتب واملخطوطات بحثاً عن الحقائق والوقائع
التاريخية تظل الكثري م��ن تلك الحقائق واألح ��داث أط� ً
�الال
منسية مع رحيل أصحابها..

الــتــاريــخ ذاكـــرة
الشعوب ،شعب بال
تاريخ شعب بال جذور
تاريخالشعوب
حــــافــــل بـــاملـــآثـــر
واملـــآيس ..كما هو
حافل باإلضاءات
واالنكسارات

كلمات مضيئة:
باألمس سرينا معاً

عانقنا شموس املنى
طويناها جُ رحاً..
ً
حنظال..
شربناها
كسوناها فجراً..

ليعلو اليمن..
سنطوي سويعات األلم..
رغم العناء ..والعدم
لرتتشف حروفنا الظمأى
قطرات ُّ
الذرى..
رغم الجراح والجوى!!..

بمناسبة الذكرى الـ..59ماذا حققت ثورة 26سبتمرب من عام  1962من أنجازات ؟؟
ثورة 26سبتمرب من عام  1962هل حققت أهدافها؟؟
يوم أمس احتفل شعبنا اليمني بالذكرى ال� 59لقيام ثورة
 26سبتمرب من عام 1962م والذي ساهم يف قيامها مناضلن
م ��ن ش �م ��ال وج �ن ��وب ال ��وط ��ن وه� ��ي :م ��ا ه ��ي اإلن� �ج� ��ازات ال �ت��ي
تحققت خالل هذه الفرتة الطويلة من عمر الثورة؟
وهل حققت الثورة أهدافها؟؟ وما هي األسباب واملعوقات
التي حالت دون تحقيق أهدافها كاملة؟ وما هي السبل التي
من خاللها يتم تحقيق األهداف بشكل كامل؟؟
ه� ��ذه ال� �ت� �س ��اؤالت امل �ش ��روع ��ة ألي م ��واط ��ن ي �م �ن��ي ال �ح ��ق يف
طرحها ..واإلجابة عليها أقول :أن إعالن الثورة الهدافها الستة
ي�ع�ت��رب ب�ح��د ذات ��ه ان �ج��از ..ل�ك�ن��ه إن�ج��از ش�ك��ي أو ص��رب ع��ىل ورق
ينتظر التحقيق  ..أما االنجاز الذي تحقق خالل السنة األوىل
من عمر الثورة والذي ال ينكره أحد وال يختلف حوله عاقالن
هو :إن ثورة  26سبتمرب من عام 1962م يف شمال الوطن قد
هيئت الظروف املناسبة لقيام ثورة  14أكتوبر من عام 1963م
يف جنوب ال��وط��ن ض��د االستعمار ال��ربي�ط��اين وم��ن خ��الل ث��ورة
 14أكتوبر التي ش��ارك يف صفوفها ث��وار مناضلن من جنوب
الوطن وشماله خالل فرتة الكفاح املسلح التي استمرت أكر

من أربع سنوات التي أجربت االستعمار الربيطاين عىل الرحيل
واعالن االستقالل الوطني يف  30نوفمرب من عام 1967م وهذا
ً
شماال وجنوباً ..أما مستوى
يدل عىل واحدية الثورة اليمنية
ما تحقق من ان�ج��ازات خ��الل  59عاماً من عمر ال�ث��ورة وال��ذي
يرتبط اساساً بمستوى تحقيق أهدافها يف مختلف املجاالت
ال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة وغ ��ريه ��ا..
ف��أج��زم ال �ق��ول :أن�ه��ا ان �ج��ازات ق�ل�ي�ل��ة ول��م ت�ل��ب ط�م��وح غالبية
جماهري الشعب صاحبة املصلحة الحقيقية يف قيام الثورة..
وفيما يتعلق بمستوى تحقيق أه��داف الثورة خ��الل  59عاماً
من عمرها يعترب ضئيل وهنا أود استعراض األهداف الستة
لثورة  26سبتمرب من عام 1962م وهي عىل النحو التايل:
ال�ت�ح��رر م��ن االس �ت �ب��داد واالس�ت�ع�م��ار وم�خ��ال�ف��ات�ه�م��ا وإق��ام��ة
ح �ك ��م ج �م �ه ��وري ع � ��ادل وإزال � � ��ة ال � �ف � ��وارق واالم � �ت � �ي� ��ازات ب��ن
الطبقات.
ب �ن ��اء ج �ي��ش وط �ن ��ي ق ��وي ل �ح �م��اي��ة ال �ب ��الد وح ��راس ��ة ال �ث ��ورة
ومكاسبها.
رف� ��ع م �س �ت ��وى ال �ش �ع ��ب اق �ت �ص ��ادي ��اً واج �ت �م ��اع �ي ��اً وس �ي��اس �ي��اً
وثقافياً.

إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوين عادل مستمد انظمته من
روح االسالم الحنيف.
ال �ع �م��ل ع ��ىل ت�ح�ق�ي��ق ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة يف ن �ط ��اق ال ��وح ��دة
العربية الشاملة.
احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمسك
ب �م �ب��دأ ال �ح �ي��اد اإلي �ج��اب��ي وع ��دم االن �ح �ي��از وال �ع �م��ل ع ��ىل إق ��رار
السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بن األمم.
وهنا أي�ض��اً أود استعراض م��ا تحقق بنسبة ضئيلة وم��ا لم
يتحقق بنسبة كبرية وذلك عىل النحو التايل:
ال �ه��دف األول :ل��م ي�ت��م ال�ت�ح��رر م��ن االس �ت �ب��داد وت ��م ال�ت�ح��رر
من االستعمار وت��م التحرر من مخلفاتهما بنسبة متوسطة
وتم إقامة حكم جمهوري غري عادل ..ولم يتم إزالة الفوارق
واالمتيازات بن الطبقات ..فالبائن حالياً أن االثرياء زادوا ثراء
والفقراء زادوا فقراً.
الهدف الثاين :تم بناء جيش عىل أساس غري وطني للدفاع
ع��ن ال�ح�ك��ام ول�ي��س ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن وم��واط�ن�ي��ه وواق ��ع ما
حصل الحقاً أكرب برهان.
ال �ه��دف ال �ث��ال��ث :ارت �ف��ع ن�س�ب�ي��اً م�س�ت��وى ال�ش�ع��ب اق�ت�ص��ادي��اً

واجتماعياً وثقافياً بسبب تطورات العصر والتعليم وتحويالت
املغرتبن ..أما يف املجال السيايس حصل العكس وقد ساهمت
االحزاب يف التعصب السيايس..
ال �ه��دف ال ��راب ��ع :ل��م ي�ت��م اس�ت�ي�ع��اب امل �م��ارس��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
بالشكل امل�ط�ل��وب ..وال�ش�ع��ب اليمني مجتمع ت�ع��اوين نسبياً
بالفطرة.
الهدف الخامس :لقد تحققت الوحدة اليمنية عىل أسس
ً
ضعيفة وش��وه��ت م�س��اره��ا الح�ق��ا نفس ق�ي��ادات�ه��ا ..وع��ىل كل
حال إن شاء الله تستمر ..أما الوحدة العربية الشاملة فهي
مجرد أمنية إن شاء الله تحققت لجيل أحفاد أحفادنا..
ً
أصال هدف عاملي
الهدف السادس :تم العمل به نسبياً وهو
كان موجود من قبل قيام الثورة ومستوى تنفيذه يتفاوت بن
صعود وهبوط حسب امزجة العدول الكربى.
االس �ب ��اب ال �ت��ي ح��ال��ت دون ت�ح�ق�ي��ق أه� ��داف ال �ث ��ورة ب�ش�ك��ل
كامل :األسباب التي حالت دون تحقيق أهداف الثورة بشكل
ك��ام��ل أو حتى أغلبها ه��ي أس�ب��اب ع��دي��دة بعضها موضوعية
وبعضها ذاتية وهي عىل النحو التايل:
ال �ت ��دخ ��ل ال �ف ��ض يف ال� �ش ��ؤون ال ��داخ �ل �ي ��ة م ��ن ق �ب ��ل امل�م�ل�ك��ة

السعودية بل أنها كانت تدس أنفها بكل شاردة وواردة.
س�ي�ط��رة م ��راك ��ز ال �ق ��وى ال�ع�س�ك��ري��ة وال�ق�ل�ب�ي��ة ع ��ىل م�ف��اص��ل
الدولة وتحويل الثورة إىل مصالح شخصية لهم والتباعهم.
ضعف الدولة للسبب املذكور اعاله ,وضعف موارد الدولة
السباب ذاتية وموضوعية لضعف التخطيط والربمجة.
ال� �ف� �س ��اد امل� � ��ايل واإلداري يف م ��ؤس� �س ��ات ال � ��دول � ��ة امل ��دن �ي ��ة
والعسكرية ..وزادت الهوى اتساعاً بن االستهالك واالنتاج.
برامج اإلصالح املايل واإلداري كان وما زال حرباً عىل ورق.
عدم التخطيط والربمجة يف اختيار وتأهيل وتوزيع الكادر
يف مختلف املجاالت.
عدم االهتمام الكايف باالنتاج الزراعي بصفته مصدر األمن
الغذايئ.
اه�م��ال التعليم امل�ت��وس��ط امل�ع��اه��د املهنية وال��رتك�ي��ز االح��ادي
ع��ىل ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ج��ام�ع��ي وس �ع��ي إل �ي��ه م�ع�ظ��م ال�ش�ب��اب مل�ج��رد
الوجاهة وليس لتلبية احتياجات التنمية ..وبعد التخرج ن
الجامعات وجدت جيوش من الشباب العاطلن عن العمل.
هذه هي املعوقات أو باألصح أبرزها:
أما السبل التي من خاللها تحقيق أهداف الثورة فهي:

كلك نظر

احمد القردعي

اس�ت�ق��الل�ي��ة ال �ق ��رار ال �س �ي��ايس وال �س �ي ��ادي ال �ي �م �ن��ي ..وإق��ام��ة
ع ��الق ��ات م ��ع دول ال �ع��ال��م ب�ش�ك��ل م�ت�ك��اف��ئ ل�ت�ح�ق�ي��ق م�ص��ال��ح
مشرتكة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية.
بناء دولة رشيدة وعادلة.
تنفيذ ب��رام��ج اص��الح م��ايل وإداري وس�ي��ايس شامل مزمن..
واصالح حقيقي غري سابقة ويف مختلف املجاالت.
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في حوار مع صحيفة «

عضو مجلس الشورى الشيخ محمد بن علي طعيمان لـ"26سبتمبر":

»  ..نائب وزير الزراعة

التحالف حول قرى المواطنين لثكنات
عسكرية ويتوعدهم بالقمع والتنكيل

نعمل على تخفيض فاتورة االستيراد واتجهنا نحو
زراعة المحاصيل االستراتيجية

قال عضو مجلس الشورى وأحد وجهاء قبائل محافظة مارب الشيخ محمد بن
عيل عبدالله طعيمان" :إن تحالف العدوان جعل من املواطنن دروعا بشرية،
وحول قراهم يف املناطق التي يسيطر عليها إىل ثكنات عسكرية ملسلحيه" ..متطرقاً
إىل مستجدات األوضاع العسكرية يف جبهة مارب وغريها من القضايا التي تهم أبناء
املحافظة يف إطار الحوار التايل:
حوار :حسان السعيدي

تحظى زراعة املحاصيل من الحبوب والفواكه وتنمية الثورة الحيوانية
باهتماما كبريا خاصة بعد قيام ثورة  21سبتمرب الذي جعلت من ضمن
أولويتها التنمية الزراعة كمورد هام سيسهم يف تخفيض كلفة فاتورة االسترياد
ودعم املنتج املحيل خاصة يف املحاصيل االسرتاتيجية  ..وعما شهده هذا القطاع
الحيوي الهام أوضح نائب وزير الزراعة الدكتور رضوان الرباعي أن هناك نجاحات
تحققت يف مجال انتاج املحاصيل الزراعية وتنمية الروة الحيوانية للوصول اىل
االكتفاء الذايت  ..صحيفة  26سبتمرب التقت نائب وزير الزراعة وخرجت بالحصيلة
التالية :

حوار  /محمد صالح حاتم

قبل ثــورة  21سبتمرب غابت التعاونيات الزراعية
بمفهومها الحقيقي

حظي قطاع الزراعة بخطط وبرامج في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية
وشعبنا اليمني يحتفل بالذكرى السابعة لثورة ٢١سبتمرب
كيف كان واقع القطاع الزراعي قبلها؟ وكيف هو اليوم بعد سبع
سنوات من انطالقها؟
خالل العقود املاضية تعرض القطاع الزراعي للتهميش والتدمري
امل�م�ن�ه��ج ،ل�ج�ع��ل ال�ي�م��ن ب�ل��دا ي�س�ت��ورد م�ع�ظ��م ح��اج�ي��ات��ه ال�غ��ذائ�ي��ة،
وي�ع�ت�م��د ع��ى م��ا ت�ق��دم��ه امل�ن�ظ�م��ات م��ن م �س��اع��دات غ��ذائ�ي��ة ك�ن��ا قبل
ثورة ٢١سبتمرب ٢٠١٤م -ال نتملك ارادة سياسية زراعية قوية ،كنا
نفكر يف زيادة فاتورة االسترياد ،غابت التعاونيات الزراعية بمفهومها
الحقيقي ،كنا نفكر يف زراع��ة الكماليات ،غيبت ال�ب�ح��وث ال��زراع�ي��ة
يف ال �س��اب��ق ،ت ��م اه �م ��ال االص� ��ول ال ��وراث �ي ��ة ل �ل �ب��ذور ،ك ��ان االس�ت�ث�م��ار
الزراعي غائب ،وكذا التصنيع الغذايئ ،كان القطاع الزراعي مهمل
وم �ه �م��ش ل �ك��ن ال �ي ��وم وب �ف �ض��ل ث� ��ورة ٢١س �ب �ت �م��رب ووج � ��ود ال �ق �ي��ادة
الثورية الحكيمة ممثلة يف السيد العلم عبدامللك ال�ح��ويث -حفظة
الله  -والقيادة السياسية الذي يولون القطاع الزراعة كل االهتمام
وب�ف�ض��ل ه��ذه ال �ث��ورة ،ف�ق��د ح�ظ��ي ق�ط��اع ال��زراع��ة ب�خ�ط��ط وب��رام��ج يف
إط ��ار ال��رؤي��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ب�ن��اء ال��دول��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة ك�م��ا ت��م خ��الل
العام املايض اطالق ثورة زراعية شاملة ،بمرحلتها االوىل والثانية،
وال �ي��وم اط�ل�ق�ن��ا ث ��ورة ت�ع��اون�ي��ة ،وث ��ورة ال ��ن ،وك��ل ه��ذه ال �ث��ورات هي
ثمره م��ن ثمار ث��ورة ٢١م��ن سبتمرب ،ث��ورة التحرر وال�ع��زة والكرامة
ث��ورة ال�ت�ح��رر م��ن االس�ت�ع�م��ار ال �غ��ذايئ ،ف��ال�ي��وم نعمل ع��ى تخفيض
فاتورة االسترياد ،واتجهنا نحو زراع��ة املحاصيل االسرتاتيجية مثل
القمح والحبوب والبقوليات ،واصبحنا نعتمد عى مواردنا الذاتية
يف ث��ورت �ن��ا ال ��زراع �ي ��ة ،وق�م�ن��ا ب�ت�س�ج�ي��ل االص �ن ��اف امل�ح�ل�ي��ة يف ال�س�ج��ل
ال ��وط �ن ��ي ،واص �ب ��ح ل��دي �ن��ا م �خ ��زون م ��ن ال �ب ��ذور امل �ح �ل �ي��ة ،ك �م��ا ف�ع�ل�ن��ا
ال�ق��وان��ن وال�ت�ش��ري�ع��ات ال�س��اب�ق��ة ال�ت��ي ك��ان��ت حبيسة االدراج ومنها
ق��ان��ون ال��روة الحيوانية ال��ذي ص��در يف ع��ام ٢٠٠٤م -وت��م تفعليه
بعد ثورة ٢١سبتمرب ،كما تم اطالق الزراعة التعاقدية بهدف خفض
فاتورة االسترياد وزيادة املنتج املحيل ،كما تم دراسة سالسل القيمة
ملحاصيل القمح والبقوليات وغريها من املحاصيل الزراعية ،وبفضل
ثورة ٢١سبتمرب تم إنشاء املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب
كمؤسسة معنية بإنتاج وتنمية القمح والحبوب .وتأسيس اتحاد
منتجي الحبوب واتحاد منتجي الن بهدف تأطري املزارعن وإشراكهم
يف العمل الزراعي الجماعي  ،وتفعيل العمل التعاوين املجتمعي،
ك��ل ذل��ك م��ن ث�م��ار ث��ورة ٢١س�ب�ت�م��رب ،كما ت��م تفعيل عمل االرش��اد
ال��زراع��ي م��ن خ��الل ح�ش��د ال�ط��اق��ات ل�ت�ع��زي��ز وت�ف�ع�ي��ل ب��رام��ج اإلرش��اد
للمزارعن وإن شاء الله سنعمل جاهدين عى ترجمة اهداف هذه
ال �ث ��ورة اىل ارض ال ��واق ��ع ،ل�ن�ت�ح��رر م��ن االس �ت �ع �م��ار ال �غ ��ذايئ ون�ح�ق��ق
االكتفاء الذايت لليمن.
دشنتم قبل ايام املرحلة الثانية من الثورة الزراعية ممكن تعطونا
مل �ح��ة م ��وج ��زة ع ��ن م ��ا س �ت �ق��وم��ون ب ��ه يف امل ��رح �ل ��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال �ث ��ورة
الزراعية؟
تتمثل سياستنا الزراعية يف املرحلة الثانية للثورة الزراعية يف إحداث
تنمية مستدامة قائمة عى هدى الله ،والرتكيز عى اولوياتنا املتمثلة
يف ال �غ��ذاء وال� ��دواء وامل�ل�ب��س ،واالس �ت �غ��الل األم �ث��ل ل�ل�م��وارد امل�ت��اح��ة
بمختلف انواعها ،أضافة إىل تخفيض فاتورة االسترياد والعمل عى
تعزيز االقتصاد املجتمعي ،وتحقيق االس�ت�ق��رار السكاين م��ن خالل
الهجرة العكسية م��ن املدينة إىل ال��ري��ف ،ك��ذل��ك س��رك��ز ع��ى جميع
سالسل القيمة وتحديد ماهي الفجوات يف الدورة الزراعية ونعمل
عى معالجاتها وإيجاد الحلول لها ،كل ذلك سنعمل عى تحقيقه
من خالل خلق نماذج ناجحة يف خمسن مديرية نموذجية بشكل
خاص ،وباقي املديريات بشكل عام.
ماهي توجهاتكم يف وزارة ال��زراع��ة وال��ري نحو زراع��ة الحبوب
والقمح كمحاصيل اسرتاتيجية؟
باعتبار الحبوب والقمح من اهم املحاصيل االسرتاتيجية املرتبطة

فعلنا القوانني والترشيعات
السابقة الــي كانت حبيسة
االدراج ومنها قانون الرثوة
الحيوانية
عازمون بإذن اهلل على التوسع
يف زراعة لحبوب والقمح حىت
الوصول لالكتفاء الذاتي
نظـــام الكــفيل بالسـعودية
يمثـل ممارسـة اسـتعبادية
للعمالة الوافدة
ب��األم��ن ال�غ��ذايئ ال�ق��وم��ي ،فأنها تحتل ص��دارة أولوياتنا واهتمامنا،
ول��ذل��ك ن�ع�م��ل ج��اه��دي��ن ع��ى زي ��ادة اإلن �ت ��اج م��ن ال�ح�ب��وب وال�ق�م��ح،
ون��رك��ز عليها كثريا م��ن خ��الل امل�ش��ارك��ة املجتمعية وإن�ش��اء جمعيات
منتجي الحبوب وال�ت��ي وص�ل��ت إىل ح��د اآلن ٣٨جمعية ،والحراثة
املجتمعية ،وااله�ت�م��ام ب��ان�ت�خ��اب ال�ب��ذور ،وتفعيل ال�ج��ان��ب البحثي
واإلرشادي والتوعوي بأهمية التوجه نحو زراعة الحبوب والقمح،
وك��ذا االه�ت�م��ام ب��ال�ب��ذور امل�ح�ل�ي��ة ،وإن�ش��اء ب�ن��وك ل�ل�ب��ذور يف امل��دي��ري��ات
وال� �ع ��زل وال� �ق� ��رى ،ك �م��ا ن �ع �م��ل ع ��ى االه �ت �م ��ام ب��ال �ت �س��وي��ق ال ��زراع ��ي
ل�ل�ح�ب��وب وال�ق�م��ح م��ن خ ��الل ش ��راء م�ن�ت�ج��ات ال�ح�ب��وب وال�ق�م��ح من
املزارعن بأسعار تشجيعية ،ونحن عازمون بإذن الله عى التوسع
يف زراعة لحبوب والقمح حتى الوصول لالكتفاء الذايت.
ُي �ع��د ال �ت �س��وي��ق ال ��زراع ��ي أح ��د ال ��دع ��ائ ��م األس ��اس �ي ��ة ل�ل�ن�ه��وض
بالقطاع الزراعي أين موقعه يف ّ
سلم اولوياتكم؟
ال �ت �س��وي��ق ال ��زراع ��ي س�ل�س�ل��ة م ��ن ال �ح �ل �ق��ات امل ��رتاب �ط ��ة م ��ع ب�ع�ض�ه��ا
البعض ،ول��ه اهمية ك��ربى يف النهوض بالقطاع ال��زراع��ي ونحن من
جانبنا خالل املرحلة األوىل من الثورة الزراعية اطلقنا مشروع الزراعة
التعاقدية كنظام تسويقي جديد سيسهم بشكل كبري يف التوسع
الزراعي و تحسن جودة املنتج وزيادة املنتج ،كما نعمل عى تحسن
وتطوير االسواق املركزية الحالية ،والعمل عى إنشاء اسواق مركزية
جديدة املحافظات ،وكذلك اصدرنا القرار رقم ٣٣لسنة ٢٠٢١م-
بضرورة بيع املنتجات الزراعية بالوزن وهذا سيكون له مردود كبري يف
زيادة دخل املزارع ،ومنع الغش واالهتمام بعمليات ما بعد الحصاد
من (قطف ،وفرز ،وتدريج ،تنظيف ،وتغليف وتعبئة ) كلها ستعود
بالنفع والفائدة عى املزارع واملستهلك والتاجر يف آن واحد.
ال �ت �ع ��اون �ي ��ات وم �ش ��ارك ��ة امل �ج �ت �م��ع اش �ي ��اء رئ �ي �س �ي��ة ح ��ث ع�ل�ي�ه��ا
ق��ائ��د ال�ث��ورة ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ال�ح��ويث حفظة ال�ل��ه يف محاضراته
الرمضانية حدثونا عن اهميتها وما هو املأمول منها؟
ال�س�ي��د ال�ع�ل��م ع�ب��دامل�ل��ك ال �ح��ويث ح�ف�ظ��ة ال �ل��ه وض ��ع ل�ن��ا م��وج�ه��ات
ن�س��ري ع�ل�ي�ه��ا ون�ع�م��ل ع��ى ت�ن�ف�ي��ذه��ا وم�ن�ه��ا ،ت�ف�ع�ي��ل امل�ج�ت�م��ع وإن�ش��اء
ال�ت�ع��اون�ي��ات ال��زراع�ي��ة ألن املجتمع ه��و ال�ش��ري��ك األس��ايس يف التنمية
ال ��زراع �ي ��ة ،ح �ي��ث ن�ع�م��ل ع ��ى ت�ف�ع�ي��ل امل�ج�ت�م��ع م ��ن ت�ح�ف�ي��زه ل�ل�ع�م��ل
املجتمعي وامل�ش��ارك��ات املجتمعية ،و م�ب��ادرات مجتمعية ،وتنظيم

امل�ج�ت�م��ع يف ت�ع��اون�ي��ات وت��أط��ريه��م يف ه��ذه ال�ج�م�ع�ي��ات ل�ت�ك��ون حلقة
وص ��ل ب��ن امل� ��زارع وال �ت��اج��ر ،ك�م��ا ن�ع�م��ل ع��ى االس �ت �ف��ادة م��ن امل ��وارد
البشرية ،من الكوادر واملتطوعن والذين سيقودون هذه الثورة يف
مرحلتها الثانية اكر من  ٧٠٠٠متطوع ومتطوعة ،وهناك برامج
توعوية بأهمية العمل املجتمعي ،واهمية املشاركة املجتمعية ودعم
التطوع  ،ألن معركتنا هي معركة وعي ،ألن غياب من يفعل املوارد
امل�ت��اح��ة ك��ان السبب يف ع��دم النهوض بالقطاع ال��زراع��ي يف العقود
املاضية.
املحاصيل النقدية ذات اهمية يف دعم االقتصاد الوطني ماهي
خططكم لدعم هذه املحاصيل والتوسع يف زراعتها؟
امل�ح��اص�ي��ل ال�ن�ق��دي��ة ك�غ��ريه��ا م��ن امل�ح��اص�ي��ل ن��ول�ي�ه��ا جُ ��ل اه�ت�م��ام�ن��ا،
ونعمل ع��ى التوسع يف زراع�ت�ه��ا وزي��ادة اإلنتاجية منها ،مّمل��ا لها من
اهمية يف املساهمة دع��م االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي ،ونحن يف اليمن لدينا
ال �ع��دي��د م ��ن امل �ح��اص �ي��ل ال �ن �ق��دي��ة ،م�ن�ه��ا ال ��ن ال �ي �م �ن��ي ذات ال�ش�ه��رة
العاملية  ،وال��ذي يُعد محصول اس��رتات�ي�ج��ي ،وث��روة قومية ،حيث
تم إعداد اسرتاتيجية وطنية لتنمية الن ،شملت العديد من الربامج
واألنشطة ،وكذلك القطن والسمسم واللوز نعمل جاهدين بإذن
الله عى التوسع يف زراعتها وزيادة اإلنتاج منها وخلق اسواق عاملية
لها لتكون رافد اسايس لالقتصاد الوطني.
كيف يمكن دعم املنتج املحيل وزيادة اإلنتاج؟
السيد ال�ق��ائ��د حفظة ال�ل��ه خ��الل م�ح��اض��رات��ه الرمضانية ح��ث عى
االهتمام باملنتج املحيل ،االهتمام بجودته ،ونحن نعمل عى ترجمة
ه��ذه امل��وج�ه��ات ع��ى ارض ال��واق��ع م��ن خ��الل ال�ت��وع�ي��ة ب��أه�م�ي��ة امل�ن�ت��ج
املحيل ،وكذا االهتمام بجودة املنتجات الزراعية وعدم قطفها قبل
اكتمال نضوجها ،واالهتمام بعمليات ما بعد الحصاد ،والتقليل من
استخدام املبيدات واالسمدة الزراعية الكيماوية  ،ملا لها من اضرار
عى جودة املنتج  ،اىل جانب اضرارها البيئية والصحية  ،اىل جانب
توعية املستهلك بأهمية املنتج املحيل وتفضيله عى املنتج املستورد
وما يمتلك من فوائد غذائية اكرب من املنتجات الزراعية املستوردة،
إض��اف��ة إىل ان�ن��ا ع��ازم��ون ع��ى ح�م��اي��ة امل�ن�ت��ج امل�ح��يل م��ن غ��رق االس��واق
امل�ح�ل�ي��ة ب��امل�ن�ت�ج��ات امل �س �ت ��وردة م ��ن خ ��الل خ �ف��ض ك �م �ي��ات االس �ت ��رياد
تدريجيا وصوال لالكتفاء الذايت بإذن الله تعاىل  ،كل هذا سيعمل
عى دعم املنتج املحيل وزيادة اإلنتاج وتخفيض فاتورة االسترياد.
ُت �ع��د ال� ��روة ال �ح �ي��وان �ي��ة ال ��ردي ��ف ل �ل ��روة ال �ن �ب��ات �ي��ة ك �ي��ف ي�م�ك��ن
الحفاظ عليها وتنميتها حتى تؤدي دورها؟
ال��روة ال�ح�ي��وان�ي��ة تعترب ال�ش��ق ال�ث��اين للقطاع ال��زراع��ي ،وتكتسب
اه�م�ي�ت�ه��ا م ��ن ك��ون�ه��ا م ��ورد اق �ت �ص��ادي ك�ب��ري ل ��أس ��رة امل �ن �ت �ج��ة ،وب�ن��ك
ت�ج��اري متحرك ،إىل جانب اهميتها يف تأمن ال�غ��ذاء للمواطن من
ال�ل�ح��وم واألل �ب��ان وم�ش�ت�ق��اه��ا ،وك ��ذا ال�ب�ي��ض وال �ج �ل��ود ،ه��ذه ال��روة
الكبرية نعمل جاهدين بإذن الله عى حمايتها ونموها ،وقد بدأنا
بعد م�ح��اض��رة السيد ال�ق��ائ��د العلم عبدامللك ال�ح��ويث -حفظة الله-
خالل شهر رمضان بالقيام بحملة وطنية ملكافحة ظاهرة ذبح إناث
وصغار الروة الحيوانية ،هذه الحملة التي انطلقت يف شهر يونيو
من هذا العام والزال��ت مستمرة كان لها دور كبري يف الحد من ذبح
إن��اث وص�غ��ار امل��وايش ،حيث عملنا م��ع اللجنة ال��زراع�ي��ة والسمكية
العليا والجهات املعنية إىل نزول فرق ميدانية إىل االسواق واملطاعم
واملسالخ ومنافذ املدن ومنعنا بيع االناث والصغار وتم ضبط املئات
منها ،وكذا تم توقيع محاضر مع نقابة بائعي اللحوم  ،ونقابة مالك
املطاعم عى تجريم ذبح إناث وصغار امل��وايش ،كل هذا االج��راءات
ستعمل عى الحفاظ عى الروة الحيوانية ،كما قمنا خالل املرحلة
األوىل م��ن ال�ث��ورة ال��زراع�ي��ة ب��إط��الق م�ش��روع ت�ق��دي��م خ��دم��ات بيطرية
لعشرة مليون رأس من االبقار واالغنام واملاعز بمبادرات مجتمعية
بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة بنيان التنموية.

مدير الصحة في محافظة البيضاء لـ«

ح���زب اإلص���اح
ي��ن��ه��ب ث����روات
م���ارب النفطية
وي��ت��ق��اس��م��ه��ا
وف������ق م��ع��ي��ار
التبعية والعمالة
لاحتال

< بداية كيف تصفون األوضاع يف محافظة مارب يف ظل انتصارات
الجيش واللجان وأبناء القبائل؟
<< أه ��ال وس �ه��ال ب �ك��م ،ون �ش �ك��ر ص�ح�ي�ف�ت�ك��م امل ��وق ��رة ع ��ى ه ��ذا ال �ل �ق��اء،
ون�ج��ده��ا ف��رص��ة س��ان�ح��ة أوال ل��رف��ع ل�ق��ائ��د ال �ث ��ورة ال�س�ي��د ع�ب��د امل �ل��ك ب��در
ال��دي��ن ال�ح��ويث ،ولقيادتنا السياسية ممثلة برئيس املجلس السيايس،
ال�ق��ائ��د األع ��ى ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة امل�ش��ري ال��رك��ن م�ه��دي امل �ش��اط ،بمناسبة
الذكرى السابعة لثورة  21من سبتمرب ،التي تأيت هذا العام متزامنة مع
جملة من االنتصارات ضد تحالف العدوان الغاشم وأذنابه من املرتزقة
الذين باعوا أنفسهم بفتات املال املدنس وفيما يخص عن سؤالكم ،فإن
األوض ��اع يف م�ن��اط��ق م��ا ت�ب�ق��ى م��ن م�ح��اف�ظ��ة م ��ارب ت�ح��ت س�ي�ط��رة تحالف
العدوان والبدء من وضع الناس املغرر بهم واملخدوعن من قبل العدوان
وأدوات ��ه ،عليهم أن ي��راج�ع��وا حساباتهم ،وينضموا إىل ج��ان��ب صفوف
ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة وم�ع�ه��م ال�ش��رف��اء واألح ��رار م��ن أب�ن��اء قبائل
مارب ،الستكمال عملية تحرير املناطق التي الزالت تحت سيطرة تحالف
العدوان والقاعدة ،بما يف ذلك مدينة مارب عاصمة املحافظة ويجب أن
يعرف الجميع أن قيادات التحالف تقوم بممارسات قمعية بحق أبناء
القبائل جراء تطلعاتهم لتحرير مناطقهم التي تم تحويل قراهم من قبل
التحالف إىل ثكنات عسكرية ،جاعلة منهم دروعا بشرية.
< ك�ي��ف ت�ق�ي��م م �ب��ادرة ال�س�ي��د ال�ق��ائ��د ب�خ�ص��وص م ��ارب ب��ن أوس��اط
القبائل؟
<< ح �ق �ي �ق��ة اب �ن ��اء ال �ق �ب��ائ��ل رح �ب ��وا ب �م �ب ��ادرة ال �س �ي��د ال �ع �ل ��م ،والزال � ��وا
يصطفون إىل جانب مصلحة محافظتهم ،ويدركون ما اختصها السيد
عبدامللك -حفظه الله ورعاه -من االهتمام واالمتيازات واألولوية ويقدرون
ذلك لسماحة قائد الثورة ،إال أن قيادة التحالف العسكرية ،وقبضتها
اإلجرامية والقمعية الزالت تهدد أبناء القبائل الواقعة بقصف منازلهم
ملنع إش�ه��ار أي م��وق��ف علني لتأييد امل�ب��ادرة يف امل�ن��اط��ق املحتلة ،متوعدة
إياهم بالعقاب والتنكيل ولكن سيظل املوقف الوطني ألبناء مأرب حاضراً
ويف طليعتهم األحرار الذي يتقدمون صفوف الجيش واللجان الشعبية
ل �ت �ح��ري��ر م�ح��اف�ظ�ت�ه��م ال �ت ��ي ع ��ان ��ت ك �ث ��ريا م ��ن ال �س �ل��ب وال �ن �ه��ب وال �ق �م��ع،
وأص �ب �ح ��ت وك � ��راً ل �ع �ن��اص��ر ال �ق ��اع ��دة وداع � ��ش ال �ل ��ذي ��ن ي �ش �ك��الن ال �ج �ن��اح
العسكري لتنظيم األخوان واألداة القذرة ألمريكا وأذنابها يف املنطقة.
< يف اآلونة األخرية تم تحرير عدد من مديريات مارب ..برأيك هل
استعادة عاصمة املحافظة بات وشيكا؟
<< من خالل صحيفة أبطال الجيش واللجان الشعبية نزف إىل شعبنا
اليمني بشرى تحرير مديرية حريب مارب ،وبدبدة وعدد من املديريات
الجنوبية ،وحاليا يقوم الجيش وأبناء قبائل مارب بتمشيط مركز مديرية
ال�ج��وب��ة ،اس�ت�ك�م� ً
�اال لعملية ت�ح��ري��ر بقية امل��دي��ري��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة ،والتهيئة
ل�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ح��ري��ر األك ��رب ،ب��اإلض��اف��ة ت�ط�ه��ري غ ��رب امل��دي �ن��ة وش �م��ال م��ارب
الوادي ،وهي مجرد مسألة وقت ال أكر بإذن الله ،وستصبح مارب حرة،
ب��ان��دح��ار االح�ت��الل وأدوات��ه اإلره��اب�ي��ة التي ت��م تجميعها واستقدامها إىل
مارب الغنية بالروة النفطية والغازية ،لتكون مارب عى غرار ماحدث
بالعراق وليبيا ،ولكن ما يجب أن يدركه التحالف ،أن السيناريو األمرييك
لن يتكرر يف مارب اليمن مطلقا.
ً
اتفاقا مع حكومة اإلنقاذ
< وقعت قبائل مراد وعبيدة والجدعان
بصنعاء ب�ه��دف حقن ال��دم��اء وتجنيب مناطقهم ال��دم��ار ..م��ا صحة
ذلك؟
<< االتفاقات متوالية ،ولكن نادراً ما يتم لها التوفيق والنجاح ،وكما
ذك��رت سابقا ،أن ق�ي��ادات تحالف ال�ع��دوان ومرتزقته القمعية املوجهة
ض��د ال�ق�ب��ائ��ل ،ب��اس�ت�ه��داف منازلهم وتقييد حريتهم وت�ه��دي��ده��م بقصف
منازلهم ،وتارة أخرى بإغرائهم باألموال ،أي بمعنى ممارسة العدوان
سياسة الرتهيب والرتغيب ،والزج بأبناء القبائل يف معارك ومواجهات
ال ن��اق��ة ل�ه��م ف�ي�ه��ا وال ج�م��ل ،وج�ع�ل�ه��م م�ج��رد أدوات ،لتنفيذ امل�ش��اري��ع
واملصالح األمريكية والربيطانية باملنطقة.
< كيف تصفون نهب وتسخري حزب اإلصالح ثروات مارب النفطية

والغازية ملصالحه الشخصية؟
<< هي عصابة من اللصوص ،امتطاها النظام السابق لعقود ،جاعال
منهم وسيطاً ومسكناً آلالم الشعب طيلة العقود املاضية ،بمقابل مادي
ومصالح وشراكة يف الحكم ،هاهي العصابة اليوم تمتطي عمليات النهب
املنظم لروات البالد ليس يف مارب فحسب ،بل يف شبوة وسيئون تلك
العصابة مارست بحق أبناء الشعب اليمني شتى الجرائم وشاركت يف
القتل والتنكيل ،والدمار والحصار ،وكذلك هو الحال مع ابناء وقبائل
م��ارب ،ال��ذي��ن ت��م حرمانهم م��ن اب�س��ط حقوقهم يف التنمية املحلية من
التعليم والكهرباء والصحة والطرقات ،الذين يستفيضون غضباً وهم
ي �ش��اه��دون ع�ص��اب��ة ح ��زب اإلص ��الح وأزالم ��ه م��ن ال�خ��ون��ة وامل��رت��زق��ة خ��ارج
ال�ي�م��ن ،وه��م ي�ن�ه�ب��ون ث ��روات م ��ارب وي �ب��ددون خ��ريات�ه��ا واس�ت�ث�م��ارات�ه��ا يف
دول الخارج ،بهدف إطالة الحرب ودعم اإلرهاب ،وتقاسمها وفق معيار
التبعية والعمالة للمحتل األجنبي.
< ترددت أنباء عن عمليات نهب طالت معسكرات التحالف وفرار
العديد من القيادات السياسية والعسكرية باتجاه منفذ الوديعة..
ما حقيقة ذلك؟
<< عى وقع معارك تحرير مديرية الجوبة جنوب مارب ،بلغنا حصول
ع�م�ل�ي��ة ن�ه��ب واس �ع��ة مل �خ��ازن م�ع�س�ك��رات ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت��ه،
يف م�ع�س�ك��ر أم ري ��ش ،وم�ع�س�ك��ر ال�خ�ش�ي�ن��ا ش ��رق ال�ج��وب��ة ،ال ��ذي ت��وال��ت
انفجاراته لساعات متتالية ،جراء استهدافه عى وقع املعارك وبالنسبة
ل�ف��رار ال�ق�ي��ادات العسكرية وال�س�ي��اس�ي��ة للتحالف وم��رت��زق�ت��ه ،ه��ذا يشء
ط�ب�ي�ع��ي ول �ن ��ا يف ال �ت ��اري ��خ دروس وع � ��ربة ،ول �ع �ل �ن��ا ش ��اه ��دن ��ا م ��ا ح ��دث يف
العاصمة األفغانية كابل الذي جر االحتالل اذيال الخيبة بعد  20سنة
م��ن السيطرة ،ت��ارك��ا مرتزقته ه�ن��اك ،يف ح��ن احتلت ال�ك��الب األمريكية
م�ق��اع��د ال�ط��ريان أم��ا ال�ق�ي��ادات م��ن امل��رت��زق��ة ب��ال�ت��أك�ي��د ،ق��د رت�ب��ت اوض��اع�ه��ا
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،مل��ا ب�ع��د ت�ح��ري��ر م ��ارب ،ل�ت��رتك امل�غ��رر ب�ه��م وامل�خ��دوع��ن ي��الق��ون
مصريهم املحتوم يف املواجهة إما قتى او جرحى وأسرى ،الذي يجب عى
املغرر بهم ترك القتال بأقل الخسائر حفاظا عى حياتهم.
< كأحد أبرز وجهاء محافظة مارب ..ما أولويات السلطة املحلية
بعد التحرير ودحر تحالف العدوان؟
<< بال شك أن قيادة السلطة املحلية يف محافظة مارب ممثلة باللواء
عيل محمد طعيمان ،يعمل جاهداً ونحن وكل مسؤويل السلطة املحلية
بجانبه عى تطبيع األوضاع يف كل املديريات واملناطق التي يتم تحريرها،
إضافة إىل التواصل مع مشايخ القبائل تمهيدا لعمليات تحرير عاصمة
املحافظة التي أصبحت اليوم قاب قوسن أو أدىن من عملية تحرير ما
تبقى م��ن م��ارب وه�ن��اك تكاتف وب��رام��ج ملختلف الجهات املعنية لتقديم
م�خ�ت�ل��ف االح�ت�ي��اج��ات األول�ي��ة ال��الزم��ة ل�ل�م��واط�ن��ن م��ن اإلي ��واء واإلغ��اث��ة،
والخدمات الصحية واملياه.
< ماهي الرسالة التي ي��ود الشيخ محمد ب��ن ع��يل طعيمان عضو
مجلس ال�ش��ورى توجيهها مل��ن تبقى م��ن امل�خ��دوع��ن وامل�غ��رر بهم يف
صفوف التحالف؟
<< رس��ال�ت�ن��ا إىل م��ن تبقى م��ن امل�غ��رر ب�ه��م يف م��ارب أن يغتنموا فرصة
ق��رار ال�ع�ف��و ال�ع��ام ،وأن ي�ع��ودوا إىل ج��ادة ال�ص��واب ق�ب��ل ف��وات األوان،
ق�ب��ل أن يصبحوا ه��م وممتلكاتهم يف م��رم��ى امل�س��اءل��ة وال�ع��دال��ة ع��ن كل
كبرية وصغرية.
< كلمة أخرية تود قولها يف ختام هذا الحوار؟
<< مهما تحدثنا عن أبطال الجيش واللجان الشعبية ومعهم أبناء
ال�ق�ب��ائ��ل ال�ش��رف��اء ال�ع�ظ�م��اء ،ل��ن ن��وف�ي�ه��م ح�ق�ه��م ج ��راء م��ا ي�س�ط��روه من
انتصارات عظيمة يف ملحمة التحرير للمناطق املحتلة ،عى ما حققوه
م��ن ت �ق��دم وان �ت �ص��ار وث �ب��ات دف��اع��ا ع��ن ال�ح��ري��ة وال �ع��زة وال �ك��رام��ة وص��وال
إىل ت�ح��ري��ر ك��اف��ة األرايض ال�ي�م�ن�ي��ة م��ن دن��س ال �غ��زاة واالح �ت��الل وتحقيق
االستقالل الشامل من التدخالت األجنبية يف القرار السيايس ،وإعادة
لليمن األرض واإلنسان كرامتها وتقدمها بن األمم والشعوب بإذن الله
سبحانه وتعاىل.

»

تفعيل المرافق الصحية ال يحتمل التأخير في المديريات المحررة
كشف مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان
بمحافظة البيضاء ،عن تدىن املؤشرات الصحية
يف املديريات الخمس املحررة من قبل الجيش
واللجان الشعبية من مسلحي التحالف
والقاعدة " الصومعة ،ناطع ،نعمان ،الزاهر،
مسورة" ،خالل األيام املاضية  ..مؤكداً يف لقاء
خاص ل�" 26سبتمرب" ،أن الهدف األول هو
تفعيل املرافق الصحية وتوفري الكادر لتقديم
الخدمات للمواطنن فاىل نص الحوار:

لقاء :محمد العلوي
ما تقييمكم للوضع الصحي يف املديريات املحررة باملحافظة؟
البنية التحتية متواجدة ومعظمها كانت مغلقة وال تقدم أي خدمات
للمواطنن ،فيما طالت بعضها االعتداءات من قبل مسلحي التحالف
وأدواته من عناصر تنظيم القاعدة وما نتجه اليه يف الوقت الراهن هو
تفعيل الخدمات وتوفري الكادر يف  36مرفقا ومنشأة صحية ،بينها 2
مستشفيات حكومية ،تنتشر يف املديريات املحررة " الصومعة ،مسورة،
ال ��زاه ��ر  ،ن�ع�م��ان  ،ن ��اط ��ع" ،ال ��ذي ن �ع��اين ن�ق�ص��ا ك �ب��ريا يف ال �ك ��ادر وت��وف��ري
ال�ح��واف��ز امل��ال�ي��ة ل�ه��م ،ب��اإلض��اف��ة إىل النفقات التشغيلية ،ال�ت��ي الب��د أن
تسهم املرافق يف إعادة الحياة ألهايل املديريات.
ما حجم االعتداءات التي طالت املرافق الصحية؟

ه �ن ��اك ع ��دد م ��ن امل ��راف ��ق ال �ص �ح �ي��ة ت ��م اس �ت �ه��داف �ه��ا وت ��دم ��ريه ��ا ب�ش�ك��ل
ك��يل وج ��زيئ ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر م��ن ق�ب��ل ع�ن��اص��ر ال�ت�ح��ال��ف وال �ق��اع��دة ،فيما
ه�ن��اك م��راف��ق صحية مغلقة ول��م ت�ق��دم أي خ��دم��ات ،وتفتقد للتأثيث
والتجهيزات الصحية ومن بن املرافق التي تعرضت للتدمري الكيل من
قبل عناصر القاعدة مركز الصومعة الطبي ،باإلضافة إىل تعرض عدد
من املرافق الصحية لأضرار الجزئية يف الزاهر وناطع ،التي هي بحاجة
ماسة ألعمال الصيانة العاجلة.
ما مدى توفر الكادر الصحي يف املديريات املحررة؟
حقيقة الكثري من العاملن يف القطاع الصحي ،باملديريات املحررة ،لم
يكونوا من أبناء املناطق ،أو من محافظة البيضاء نفسها ،بل معظمهم
من املحافظات األخرى التي اجربتهم تصرفات مرتزقة التحالف وعناصر
تنظيم القاعدة أثناء تواجدهم بتلك املناطق ،إىل ترك اعمالهم ومغادرة
املرافق الصحية ،جراء تعرضهم للمضايقات املختلفة حتى أننا يف مكتب
ال�ص�ح��ة ل��م ن�س�ت�ط��ع ال��دخ��ول إىل ت�ل��ك امل��دي��ري��ات ،ل��إش��راف أو م�ع��رف��ة
الوضع الصحي فيها خالل الفرتات املاضية.
ما نوعية املضايقات التي كان يتعرض لها االطباء؟
جميعنا تابعنا جريمة مقتل وصلب الدكتور مطهر اليوسفي ،من
قبل عناصر القاعدة يف مديرية الصومعة ،الذي تداولت وسائل اإلعالم
املحلية والدولية الجريمة التي حدثت ،وما تالها من عملية تدمري كيل
ل�ل�م��رك��ز ال�ص�ح��ي ب��ال�ص��وم�ع��ة ب��ال�ع�ب��وات ال�ن��اس�ف��ة ،وت�س��وي�ت��ه ب ��األرض،
جعل من الكوادر الصحية تغادر املنطقة جراء تلك العمليات االجرامية
واإلرهابية التي طالت الدكتور اليوسفي ،وتدمري املركز.
كيف اصبح الوضع األمني يف املديريات املحررة؟
ب�ع��د عملية ت�ح��ري��ر ق ��وات ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ت�ل��ك امل��دي��ري��ات
ودحر العناصر اإلرهابية بدعم وتعاون من أبناء القبائل أنفسهم ،تم
ت��رس�ي��خ األم��ن واالس�ت�ق��رار ،تستطيع مختلف ال�ك��وادر الصحية تقديم
مختلف الخدمات وإدارة املرافق الصحية لتقديم الخدمات للمواطنن
وأه ��ايل وس�ك��ان امل��دي��ري��ات ،ب�ك��ل ي�س��ر وس�ه��ول��ة ،وس��ط اح ��رتام وت�ق��دي��ر

األهايل.
ما مؤشرات الوضع الصحي يف تلك املناطق؟
املؤشرات الصحية يف املديريات التي تم تحريرها طبعا متدنية جدا،
ت �ح �ت��اج ل �ج �ه��ود ك �ب ��رية ،يف ت �ق��دي��م ال �خ ��دم ��ات ال �ص �ح �ي��ة رف ��ع ال�ت�غ�ط�ي��ة
بالتحصينات ،وخ��دم��ات التغذية ،وص�ح��ة األم وال�ط�ف��ل ،وغ��ريه��ا من
الخدمات الصحية العاجلة التي املواطنن هناك بحاجة ماسه اليها،
جراء شحة الخدمات التي لم تصل إىل خارج املرافق الصحية،
كم تتوقع نسبة احتياج الخدمات الصحية ألهايل وسكان املديريات؟
يختلف عدد السكان من مديرية إىل أخرى ،وبشكل اجمايل عشرات
اآلالف يعانون تدهور الخدمات املختلفة الذي يتجاوز سكان املديريات
الخمس املحررة  180ألف نسمة تقريبا ،بحسب تقارير التعداد السكاين
للجهاز امل��رك��زي ل��الح�ص��اء ،ال��ذي ي�ت�ج��اوز س�ك��ان م��دي��ري��ة الصومعة 40
ألف نسمة ،وكذلك الزاهر  43ألف نسمة ،وناطع ونعمان تزيد عن 70
أل��ف نسمة ،وكذلك مديرية مسورة تفوق  30أل��ف نسمة ،وجميعها
بحاجة ماسة للخدمات املختلفة التي تأيت خدمات الصحة يف أولويات
االحتياجات الطارئة والعاجلة.
ما األولويات بالنسبة لكم يف مكتب الصحة باملحافظة؟
هدفنا األول يف الوقت الراهن تفعيل املرافق الصحية وتوفري الكادر
الصحي ،والبحث عن دعم ،وبدأنا حاليا يف املستشفيات الكبرية ،وتم
توفري االحتياجات من األدوي��ة واملحروقات للبدء يف العمل ،والبحث
ع��ن ال �ك ��وادر ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة م��ن ط��ب األط �ف��ال وال�ن�س��اء وال� ��والدة واط�ب��اء
عموم ،وكذلك العاملن من املمرضات والقابالت ،ومساعدي األطباء
والتمريض.
م ��ا م ��دى اس �ت �ج��اب��ة وزارة ال �ص �ح��ة ال �ع ��ام ��ة م ��ع االح �ت �ي ��اج ��ات يف ت�ل��ك
املديريات؟
تم الرفع باالحتياجات الضرورية والالزمة للمرافق الصحية يف تلك
امل ��دي ��ري ��ات ل �ق �ي��ادة ال � ��وزارة ،وه �ن ��اك اس �ت �ج��اب��ة ك �ب��رية ج ��دا م ��ن امل�ج�ل��س
ال�س�ي��ايس األع ��ى ،وم��ن م�ع��ايل ال��وزي��ر ال��دك�ت��ور ط��ه امل�ت��وك��ل ال ��ذي ي��ويل

تلك املناطق األولوية يف إعادة الخدمات لأهايل واملواطنن باإلضافة
إىل متابعتنا املستمرة لبعض املنظمات الداعمة يف املجال اإلنساين،
للتدخل امل�ب��اش��ر لتوفري ح��اف��ز ل�ل�ك��وادر الصحية ،واس�ت�ك�م��ال اغلب
ال�ت�ج�ه�ي��زات ال�ط�ب�ي��ة ل�ل�م��راف��ق ،م��ع ال�ع�ل��م ب��أن ب�ع��ض امل��راف��ق تفتقر
ألب�س��ط ال�ت�ج�ه�ي��زات الفنية م��ن ال�ت��أث�ي��ث وإن ش��اء ال�ل��ه خ��الل ال�ف��رتة
القادمة ستشهد تلك املناطق تفعيل الخدمات الصحية بناء عى
ت��وج�ي�ه��ات ال�س�ي��د ال�ق��ائ��د ب��إي��الء امل�ن��اط��ق امل �ح��ررة األه�م�ي��ة م��ن ت��وف��ري
الخدمات املختلفة.
ك�ي��ف وج��دت��م ت�ع��اون وت�ج��اوب ال�س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة والشخصيات
االجتماعية؟
ه�ن��اك ت�ج��اوب ك�ب��ري م��ن اع�ض��اء السلطة املحلية ب��امل��دي��ري��ات وم��ن
م�ش��اي��خ ال�ق�ب��ائ��ل وال�ش�خ�ص�ي��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ،وال�ت�ج��ار ال��ذي��ن اب��دوا
اس �ت �ع ��داده ��م ل��رتم �ي��م ب �ع��ض امل ��راف ��ق ال �ص �ح �ي��ة ،وك� ��ذا امل �س��اه �م��ات
املجتمعية لتوفري بعض االحتياجات التي ال تستطيع الدولة توفرها
ب ��اإلض ��اف ��ة إىل ال �ج �ه��ود ب�ي�ن�ن��ا يف ال �ص �ح��ة وم ��ع االخ� ��وة يف ال�ق�ط��اع��ات
األخرى ،والعمل عى توحيدها حيث وجهت قيادة السلطة املكاتب
التنفيذية ب�ض��رورة ال�ن��زول وال�ع�م��ل ع��ى تطبيع األوض��اع املحلية عرب
تقديم ال�خ��دم��ات ال�ه��ام��ة م��ن االح�ت�ي��اج��ات ال�ط��ارئ��ة بما ي�خ��دم الناس
والتخفيف من معاناتهم.
ما الدعوة التي تود توجيهها يف نهاية اللقاء؟
نوجه الدعوة للمنظمات اإلنسانية بتنفيذ برامج االستجابة الطارئة
يف املديريات التي تعاين األم��ري��ن والكارثة الحقيقية ،حيث والوضع
ال يحتمل التأخر يف تفعيل املرافق الصحية ،التي عانت التجمعات
السكانية الكثري والكثري طيلة السنوات املاضية م��ن نقص يف ال��دواء
والغذاء ،وتدهور الوضع املعييش للمواطنن ،نتيجة تدهور االقتصاد
املحيل وارتفاع األسعار جراء الحرب االقتصادية التي يتعرض لها أبناء
الشعب اليمني يف املحافظات املحتلة او الواقعة تحت سيطرة حكومة
اإلنقاذ عى حد سواء.

ترصفات عنارص القاعدة أجربت
الكوادر على مغادرة املرافق الصحية
معظم املــرافــق الصحية مغلقة
وتفتقر ألبسط التجهزيات الفنية
نــدعــو املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة إىل
تنفيذ برامج االستجابة الطارئة يف
املديريات املحررة
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نائب رئيس الهيئة العامة لالستثمار لـ«

»:

ثورة  21سبتمبر 2014م ثورة بناء اإلنسان
اليمني والدولة القادرة العادلة املستقلة
يف حديث مستفيض حول واقع االقتصاد الوطني ومتطلبات النهوض به خصوصاً القطاعات االقتصادية الواعدة يف العديد
من املجاالت الصناعية والزراعية والسمكية والتعدينية ..وكذا التوجهات الوطنية يف املرحلة الراهنة لتجسيد أهداف ثورة  21من
سبتمرب املجيدة ،ودعوة قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث لالهتمام والنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق االكتفاء الذايت
ً
وصوال إىل تحقيق األمن الفدايئ.
حول هذه القضايا ،وكذا دور الجهات املعنية يف صناعة االسراتيجيات القطاعية وفتح وتسهيل فرص االستثمار ..خص املهندس /خالد
شرف الدين نائب رئيس الهيئة العامة لالستثمار "صحيفة  26سبتمرب" بالحوار الصحفي التايل:
حاوره :عبدالحميد الحجازي

ب ـ ـعـ ــد ثـ ـ ـ ـ ــورة  21سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر ت ـ ـ ــواف ـ ـ ــرت اإلرادة الـ ـ ـصـ ـ ــادقـ ـ ــة وب ـ ـ ــدأن ـ ـ ــا نـ ـلـ ـمـ ــس خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات صـ ـحـ ـيـ ـح ــة ل ـ ـتـ ــرت ـ ـيـ ــب الـ ـ ــوضـ ـ ــع االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
> ب ��داي ��ة وش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي ي�ح�ت�ف��ل ب ��ذك ��رى ال �ث��ورة
امل�ج�ي��دة  21س�ب�ت�م��ر ..ه��ل ل�ك��م أن ت�ض�ع��وا ال�ق��ارئ
الكريم عىل حقيقة األوضاع االقتصادية التي كانت
أحد األسباب الرئيسية للثورة؟
>> ثورة  21سبتمرب 2014م ثورة بناء اإلنسان اليمني ،ثورة
بناء الدولة القادرة العادلة املستقلة ،وهذا لن يأيت إال من خالل
محورين محور اإلنسان ومحور االقتصاد ،ولكن بسبب العدوان
وال�ح�ص��ار ح��اول ال�ع��دو ع��ى م��دى سبع س�ن��وات استهدف هذين
املحورين.
وإذا م ��ا ت �ح ��دث �ن ��ا ع ��ن ال ��وض ��ع االق� �ت� �ص ��ادي ق �ب ��ل  21س�ب�ت�م��رب
2014م ل��م ي�ك��ن االق�ت�ص��اد اليمني ب��أح�س��ن ح��ال م�ق��ارن��ة ب��دول
ال �ج ��ران ن��اه�ي�ك��م ع��ن دول ال �ع��ال��م ،ف��ال�ن��ات��ج امل �ح��ي وف ��ق ال�ع��ام
2014م كانت ميزانية اليمن نحو  12مليار دوالر باإلضافة إىل
م�ل�ي��اري دوالر دع��م خ��ارج��ي ،باملقابل وص��ل حجم ال�ف�س��اد امل��ايل
حينها إىل  9,5مليار دوالر بما يعني يعادل تقريباً ثلثي امليزانية،
باإلضافة إىل أن اقتصاد اليمن ك��ان يشكل أق��ل اقتصاد يف شبه
الجزيرة العربية بعد سلطنة عمان التي كانت ميزانيتها  24مليار
دوالر ،وكان باإلمكان تجاوز كل تلك اإلشكاالت لو وجدت النية
الصادقة والجادة ملحاربة الفساد املايل ،ولكن لألسف عدم وجود
النوايا املخلصة لدى النظام السابق الذي كان يرزح تحت الهيمنة
وال�س�ي�ط��رة ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي ك��ان ه��دف�ه��ا ال��رئ�ي��ي إض�ع��اف اليمن
ليظل مع بقية دول املنطقة تحت هيمنتهم ووصايتهم.
وب �ع��د ث ��ورة  21س�ب�ت�م��رب 2014م ورغ ��م ال �ح �ص��ار وال �ع ��دوان
ولكن وج��دت النية الصادقة والتوجه ال�ص��ادق من قبل القيادة
الثورية والسياسية ومعهم املخلصني من أبناء الشعب ،بدأنا
ن�ل�م��س ع�م�ل�ي��اً خ �ط ��وات ص�ح�ي�ح��ة ل��رت�ي��ب وض�ع�ن��ا االق �ت �ص��ادي،
فعى ال��رغ��م م��ن ت��راج��ع وان�ك�م��اش االق�ت�ص��اد بنحو ،%52 -50
والناتج املحي من  40مليار إىل  19مليار دوالر ،وعجز يف تمويل
موازنة الحكومة التي لم تتجاوز  %6عما كانت عليه ،ومع ذلك
حققنا الكثر من الخطوات من خالل القطاع الخاص واملشاركة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وال �ك �ف��اءة اإلداري � ��ة وامل��ال �ي��ة مل��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ،ول�ل��ه
ً
فمثال
الحمد هناك أمثلة وتجارب أثبتت صحة التوجه القائم ،
الهيئة العامة لالستثمار كان حجم تدفق االستثمارات الداخلية
قبل 2014م يتذبذب شدة ورخا ًء وأثناء العدوان انكمشت هذه
االستثمارات نتيجة الحرب وخوف القطاع الخاص وهجرة رأس
امل ��ال خ ��ارج ال�ي�م��ن ،ول�ك��ن م��ع ب�ن��اء ال�ث�ق��ة وت��راك�م�ه��ا م��ع الشعب
وامل �غ ��رب ��ني ب ��دأت امل �ش��اري��ع ت �ت��دف��ق وامل �ن �ح �ن��ى ي��رت �ف��ع م �ن��ذ ال �ع��ام
ً
وصوال إىل نقطة
2018م من االنكماش يف السالب إىل املوجب
التعادل التي نحن يف الطريق للوصول إليها وهي  90مشروعاً
يف السنة.
ل ��ذل ��ك ب ��دأن ��ا ن ��رت ��ب أول ��وي ��ات �ن ��ا يف ال �ق �ط ��اع االس �ت �ث �م ��اري ل �ج��ذب
وامتصاص فائض السيولة خ��ارج النظام امل��ايل املصريف بتشجيع
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص وامل �غ��رب��ني م��ن خ ��الل ب �ن��اء ال�ق�ط��اع��ات ال��واع��دة
واملتمثلة يف الحد من االس�ت��راد باعتبار فاتورة االس�ت��راد الطلب
الحقيقي وال�ت��ي وص�ل��ت يف ال�ع��ام 2014م إىل  15م�ل�ي��ار دوالر
س�ن��وي��اً ،ثلثي ه��ذا املبلغ  10مليار ي��ذه��ب الس�ت��راد  30سلعة،
فقمنا ب��دراس��ة ال �� 30السلعة ورأي�ن��ا أن ه�ن��اك ال�ك�ث��ر منها قابل
لإلنتاج محلياً بكوادر وتقنيات يمنية يف متناول اليد ،فقط تحتاج
إىل تخطيط وإدارة سليمة ،وبدأنا فعلياً بقصة نجاح مع قطاع
األدوية وعمل إسراتيجية وطنية بالتعاون مع جهات االختصاص
وال�ق�ط��اع ال�خ��اص ،ودش�ن��ت االس��رات�ي�ج�ي��ة ب��رع��اي��ة وزارة الصحة
ورفعت إىل مجلس الوزراء وعى ضوئها أصدر املجلس السيايس
األع��ى ت�ع��دي� ً
�ال ل�ق��ان��ون الضريبة ال�ع��ام��ة وق��ان��ون ال�ج�م��ارك ومنح
االمتيازات املطلوبة ملنتجي األدوية وتشجيع الصناعات الدوائية.
ف�ف��ي ال �ع��ام 2018م ك��ان ح�ج��م االك�ت�ف��اء ال ��ذايت م��ن األدوي ��ة
الجليسة غر املحتكرة وليست تحت الحماية الفكرية ( التي يحق
ألية شركة صناعتها إذا امتلكت امللف العلمي) نحو  %10,5وكنا
نمتلك  10مصانع أدوية ،وبعد تطبيق االسراتيجية والتخطيط
املناسب من ذوي االختصاص استطعنا رفع االكتفاء الذايت من
هذه األدوية خالل العاميني املاضيني إىل  %30من حيث القيمة
وم��ن حيث الكميات كأصناف إىل  %50أي م��ن  160صنفاً يف
العام 2018م إىل أكرث من  600صنف حالياً يف مقابل األصناف
املسجلة لدى الهيئة العليا لألدوية التي تتجاوز  10آالف صنف
دوايئ م�س�ت��ورد ،وم��ن  10م�ص��ان��ع إىل  17ط�ل��ب إن�ش��اء مصنع
جديد بما يعني الوصول خالل العاميني القادمني إىل أكرث من
 %50من االكتفاء الدوايئ.
كما نبشر شعبنا اليمني بقرب اإلعالن عن أول منطقة صناعية
دوائية يف اليمن حيث وإجراءات منح تراخيص هذه املنطقة جارية
من الجهات ذات االختصاص ،باإلضافة إىل منطقة للصناعات
املتنوعة والصناعات الغذائية قيد لتسجيل حالياً.





بدأنا بترتيب أولوياتنا
االستثمارية وعمل
تسهيالت لتشجيع القطاع
الخاص وبناء القطاعات
الواعدة والحد من
االستيراد



نبشر بقرب اإلعالن عن
أول منطقة صناعية
دوائية في اليمن وكذا
تدشين أول سوق زراعي
نموذجي

وتمكنت الهيئة بعد العام 2014م من عمل أربع اسراتيجيات
إح��داه��ا ت�خ��ص ق�ط��اع ال ��دواج ��ن واألخ ��رى ل�ص�ن��اع��ة م ��واد ال�ب�ن��اء،
وص�ن��اع��ة األغ��ذي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إىل اس��رات�ي�ج�ي��ة ل�ق�ط��اع ال�ت�ع��دي��ن،
وه��ي منظورة اآلن أم��ام جهات االختصاص وال��رف��ع بها م��ن قبل
ال ��وزارة امل�خ�ت�ص��ة إىل مجلس ال ��وزراء الع�ت�م��اده��ا ..واالس��رات�ي�ج��ة
تنصب يف األساس عى بناء االكتفاء الذايت والحد من االستراد
بالتدريج وزيادة اإلنتاج املحي ،وتشيع القطاع الخاص من خالل
سلة االمتيازات التي تتالءم مع الفجوة املحددة يف االسراتيجية
وتشجيع إنشاء مناطق متخصصة للعديد من القطاعات.
والحمد لله ه�ن��اك نتائج مبشرة ،ففي ق�ط��اع ال��دواج��ن قاربنا
عى تحقيق االكتفاء الذايت خصوصاً بعد إنشاء الشركات ذات
ال �ع��الق��ة ب��اإلن �ت��اج ال �ن��وع��ي وش ��رك ��ات إن �ت��اج م�س�ت�ل��زم��ات األع ��الف
واألدوية البيطرية واللقاءات ..حيث كانت تصل فاتورة الدجاج
املجمد املستورد إىل  100مليون دجاجة سنوياً وكان اإلنتاج ال
يتعد  80مليون دجاجة  ،واآلن ومع اسراتيجية االكتفاء الذايت
سنصل إن شاء الله إىل إنتاج نحو  200مليون دجاجة سنوياً ،
وكذلك أعالف الدواجن كانت تستنزف نحو  350مليون دوالر
وح��ال�ي��اً وم��ن خ��الل ش��رك��ة إن�ت��اج ت�ع��اق��دي ت��م اإلع��الن عنها خالل
األي ��ام امل��اض�ي��ة سنتمكن م��ن تلبية ط�ل�ب��ات االس �ت��راد م��ن أص�ن��اف
األعالف املختلفة.
وهذا يعني أننا يف قطاع الدواجن نستطيع تخفيض ما يقارب
امل�ل�ي��ار دوالر م��ن ف��ات��ورة االس �ت ��راد ،وك��ذل��ك يف ق�ط��اع��ي األدوي ��ة
والصناعات الغذائية ما يقارب من ملياري دوالر ،وهذا سيؤدي
إىل تخفيض فاتورة االستراد خالل  5-3السنوات املقبلة أكرث من
 5مليارات دوالر عما كانت عليه قبل العدوان ،وبالتايل تخفيض
الطلب عى العملة الخارجية وانخفاض سعر الصرف بما يعادل
ث�ل��ث م��ا ه��و ع�ل�ي��ه اآلن ودع ��م ال�ع�م�ل��ة ال��وط�ن�ي��ة وت�ش�ج�ي��ع اإلن�ت��اج
املحي واالك�ت�ف��اء ال��ذايت وتشغيل العديد م��ن العمالة وشبكات
اإلن�ت��اج ال�ص�غ��ر وامل�ت��وس��ط  ..ك��ل ه��ذه ال�ف��وائ��د نجنيها م��ن خ��الل
تشجيع القطاعات الواعدة التي يمتلك منها اليمن الكثر والكثر.
سالسل القيمة
> دع ��وة ق��ائ��د ال �ث ��ورة ل�ل�ن�ه��وض ب��ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي
باعتباره أساس التنمية ..ماذا عن فرص هذا القطاع
الحيوي؟
> > ال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي ه ��و ص �ل��ب ال �ع �م��ود االق �ت �ص ��ادي واألم ��ن
االق� �ت� �ص� ��ادي وال� � �غ � ��ذايئ ،ول� �ك ��ن ب ��ال �ن �ظ ��ر ل� ��واق� ��ع ه � ��ذا ال �ق �ط ��اع،
ف �م��ن خ ��الل م ��ؤش ��رات ال �ع �ق��دي��ن امل��اض �ي��ني ف ��إن ح �ج��م ال �ق��روض
وامل�س��اع��دات املمنوحة ل�ه��ذا ال�ق�ط��اع ق��د وص�ل��ت إىل أك��رث م��ن 16
مليار دوالر ،ومع ذلك لم يكن لها أثر فاعل عى املزارع عدا بعض
مشاريع السدود كسد مارب وحسان وغرها من املشاريع ذات
ال�ب�ع��د االس��رات�ي�ج��ي ،يف ح��ني ك��ان ب��اإلم�ك��ان اس�ت�ث�م��ار ه��ذا امل�ب�ل��غ
املهول يف إحداث نهضة شاملة للتنمية الزراعية ً
بدال من إبقائها
بشكلها التقليدي الذي يعاين من سوء التسويق ،وتدين اإلنتاج
الزراعي ،باإلضافة إىل
االح�ت�ك��ار ال��ذي ي�م��ارس��ه م�س�ت��وردو ال�س�ل��ع األس��اس�ي��ة خصوصاً
ال �ح �ب ��وب ..وم ��ع ذل ��ك ظ ��ل امل � ��زارع ال �ي �م �ن��ي ي�ف�خ��ر ب ��زراع ��ة األرض

بدأنا بترتيب أولوياتنا االستثمارية وعمل تسهيالت
لتشجيع القطاع الخاص وبناء القطاعات الواعدة
والحد من االستيراد

متحدياً ك��ل ال�ظ��روف بما يف ذل��ك شحة اإلم�ك��ان��ات والتضاريس
الصعبة وع��وام��ل التغر امل�ن��اخ��ي وال�ب�ي�ئ��ي ،وع��دم وج��ود اهتمام
ح�ك��وم��ي إلي �ج��اد ن�ه�ض��ة زراع �ي ��ة ..وأم ��ام ك��ل ذل ��ك اس�ت�م��ر امل ��زارع
اليمني يف اإلن�ت��اج وح�ق��ق االك�ت�ف��اء يف بعض املحاصيل خصوصاً
ال�ف��واك��ه وال�خ�ض��ار ،ففي ال�ح�ب��وب يصل االك�ت�ف��اء ال��ذايت م��ن إىل
%60عدا القمح الذي ال يتجاوز إنتاجه  %10يف مقابل استراد
 %90م��ن االح�ت�ي��اج بسبب ت��دين وح��دة املساحة اإلنتاجية ،مما
ي�س�ت��دع��ي دخ ��ول اس�ت�ث�م��ارات ك�ب��رة ل��زي��ادة امل�س��اح��ة واس�ت�خ��دام
م �ن �ظ ��وم ��ات ح ��دي �ث ��ة وأس ��ال �ي ��ب ت �ق �ن �ي��ة ل �ت �ح �س��ني ال� �ب� ��ذور ،ورف ��ع
اإلنتاجية إىل  4أطنان للهكتار الواحد.
وح ��ال �ي ��اً ن �ع �م��ل م ��ع وزارة ال� ��زراع� ��ة وال � ��ري وال �ل �ج �ن ��ة ال ��زراع �ي ��ة
والسمكية العليا ،لتحسني سالسل القيمة التي أهم ما فيها هو
التسويق الزراعي كأساس الستمرار العملية الزراعية وتحسني
اإلن �ت��اج ،ف��ال�ف��رة امل��اض�ي��ة ش�ه��دت إه �م� ً
�اال ل�ج��ان��ب ال�ت�س��وي��ق رغ��م
أن حجم خدمات التسويق الزراعي كانت تمثل نحو 170مليار
ري ��ال ل�ك�ن�ه��ا ك��ان��ت ت��ذه��ب إىل ج �ي��وب ال��وس �ط��اء أو م��اي�س�م��ون�ه��م
ب(امل �ف ��اودي ��ن) وس �ط ��اء ب ��ني امل � ��زارع وامل ��واط ��ن امل�س�ت�ه�ل��ك ،ل��ذل��ك
ال �ت��وج��ه ال �ح��ايل ب��ال �ت �ع��اون م��ع امل��ؤس �س��ة االق �ت �ص��ادي��ة وف ��ق رؤي��ة
مدروسة علمياً إلنشاء شبكة من األس��واق الزراعية تمتد لعشر
م��دن رئ�ي�س�ي��ة م��ن خ��الل أس ��واق ن�م��وذج�ي��ة بحيث سيتم تدشني
أول هذه األسواق يف هذه األيام الوطنية وهو سوق مفرق مأوية
بتكلفة تتجاوز ثالثة مليارات ريال كمرحلة أوىل ،عى أن يتحول
ً
مستقبال إىل شركة مساهمة عامة يدخل فيها املزارعني واملواطنني
والقطاعات االقتصادية والقطاع الخاص مساهمة مع املؤسسة
االقتصادية..
ً
مستقبال بالتعاون مع جهات االختصاص عدم منح
وسنعمل
ت�ص��ري��ح ألي س��وق م��ا ل��م ت�ت��واف��ر ث��الث أرك ��ان أس��اس�ي��ة ه��ي البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ب�ك��ل م��ا ت�ش�م�ل��ه م��ن م�ص��در ل�ل�ط��اق��ة وم��واق��ف وم�ظ��الت
وك��اف��ة امل��راف��ق األخ��رى،وك��ذل��ك ت��وف��ر خ��دم��ات تسويقية زراع�ي��ة
متخصصة تتضمن إنشاء مركز للتعبئة والتغليف وثالجة مركزية
ب��أح�ج��ام وم�ق��اس��ات مختلفة ،وإن�ش��اء م��رك��ز ل�ل�ص��ادرات إذا ك��ان
ق��ري�ب��اَ م��ن م�ن�ف��ذ ب��رى أو ب�ح��ري أو ج��وي ،وت��وف��ر خ��دم��ات النقل
املالئمة للمحاصيل الزراعية ،ومكتب فني لجهات االختصاص
إلصدار التصاريح والشهادات الخاصة باملنشأ واألثر املتبقي.
أما الركن الثالث املطلوب توافره يف السوق النموذجية فيتمثل
يف ال �خ��دم��ات ال ��زراع �ي ��ة ،ال �ب ��ذور واألس �م ��دة وامل �ب �ي ��دات ال��زراع �ي��ة
ومنظومات الطاقة وشبكات الري وغرها من املستلزمات ..عى
أن يتم ربط كل ذلك بإدارة السوق التي يجب أن تعظم املنفعة
للمزارع بالدرجة األوىل بحيث يحق للمزارع يف املستقبل أن يحمل
أس�ه��م م��ن ه��ذا ال �س��وق وي �ك��ون ش��ري�ك��اً م�س�ت�ف�ي��داً م�ن��ه ،وب��ال�ت��ايل
يحصل عى كافة الخدمات بما فيها التسويق والتصدير والحفظ
والتغليف ،وحصوله أيضاً عى قروض ميسرة بضمانة أسهمه يف
السوق ،ناهيكم عن إمكانية إنشاء صندوق للتأمني ضد املخاطر
وال�ك��وارث والخسائر التي يتعرض لها امل��زارع حيث سيقوم هذا
الصندوق بشراء ديون املزارع وجدولتها عى فرات حتى ال يخسر
املزارع ويحجم عن االستمرار يف الزراعة.
سلة امتيازات
> لكن ..ملاذا يعزف القطاع الخاص عن االستثمار
يف ال �ج��ان��ب ال ��زراع ��ي م �ق��ارن��ة ب��اس �ت �ث �م��ارات��ه يف ب�ق�ي��ة
القطاعات؟
>> ص�ح�ي��ح م��ا ط��رح�ت�م��وه ..وس��أس��رد ل�ك��م ال�ع��وام��ل الرئيسية
ل �ع ��زوف ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص ع ��ن االس �ت �ث �م��ار ال ��زراع ��ي وال �ت ��ي ي�م�ك��ن
ع��الج�ه��ا ..ال�ع��ام��ل األول أن املستثمر ينظر ل�ن�ج��اح م�ش��روع��ه من
خالل ً
أوال تحقيق العائد األفضل وهو الذي يحدد املشروع زراعي
أو ص�ن��اع��ي أو ع �ق��اري أو خ��دم��ي ،ث��ان�ي��اً ف ��رة اس ��رداد رأس امل��ال
ف�م�ث� ً
�ال امل �ش��روع ال�ص�ن��اع��ي ي�س��رد رأس م��ال��ه خ��الل ث��الث س�ن��وات
بينما املشروع الخدمي خالل سنتني ،أما املشروع الزراعي فخالل
 15-10عاماً.
وبالتايل املستثمر يقارن بني العائد وفرة االسرداد باإلضافة إىل
العامل الثالث املتمثل يف درجة املخاطر التي تعتمد عى مؤشرات
يف القطاعات االستثمارية املختلفة ..وحقيقة أن الثالث العوامل
ليست مشجعة يف القطاع الزراعي.
ولتشجيع وج��ذب االس�ت�ث�م��ارات ال��زراع�ي��ة يستلزم وج��ود سلة
م��ن امل �ح �ف��زات ح�ك��وم�ي��ة ،يف ال�س��اب��ق وم ��ن خ ��الل ال �ق��ان��ون ()39
لسنة 1998م قانون التعاونيات والجمعيات الزراعية ،كانت
تمنح ام�ت�ي��ازات كبرة ليست م��وج��ودة حتى يف ق��ان��ون االستثمار
منها اإلع �ف��اءات م��ن ض��ري�ب��ة األرب ��اح وإع �ف��اءات ج�م��رك�ي��ة ،وفتح
م��راك��ز ل�ل�ج�م�ع�ي��ات ،ول�ك��ن ج�م��دت ه��ذه االم �ت �ي��ازات ع�ن��د تعديل
ق ��ان ��ون ال �ج �م ��ارك يف 2010م ال � ��ذي أل �غ ��ى ك ��ل االم� �ت� �ي ��ازات يف
القطاع الزراعي والحيواين مع االكتفاء ببعض امتيازات القطاع
الصناعي ،وبالتايل توجه املستثمرون نحو القطاع الصناعي عى
حساب القطاع الزراعي والسميك،
وظهر ذل��ك م��ن خ��الل م��ؤش��رات الهيئة العامة لالستثمار بأن
 %60م��ن امل�ش��اري��ع املسجلة م�ش��اري��ع صناعية يف ح��ني امل�ش��اري��ع
ال� ��زراع � �ي� ��ة ال ت� �ت� �ج ��اوز  %2وال �س �م �ك �ي ��ة  %1وال� �خ ��دم� �ي ��ة %20
والسياحية .%10
وح ��ال �ي ��اً ال �ك ��رة يف م �ل �ع��ب ال �ح �ك ��وم ��ة خ �ص ��وص ��اً إذا م ��ا ت ��وف ��رت
ال�ج��دي��ة ل��دى ال�ل�ج�ن��ة ال��زراع�ي��ة وال�س�م�ك�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ووزارة ال��زراع��ة
والري ووزارة الرثوة السمكية والهيئة العامة لالستثمار ،لتبني
مصفوفة أو سلة ام�ت�ي��ازات تخص االستثمار ال��زراع��ي والسميك
والحيواين ،ترفع للقيادة مع اسراتيجية الدواجن واسراتيجيات
البطاطس والنب والعسل ،واسراتيجية األسماك ..فمن خالل
هذه االسراتيجيات حددنا الفجوة وامتيازات املشاريع املطلوبة
لسد الفجوة ،متوقعني أنها ستكون جاذبة وقادرة عى إنعاش
القطاع الزراعي والسميك.
برنامج طموح
> البد من تهيئة البيئة االستثمارية لفرتة مابعد
العدوان ..فما الذي قدمته الهيئة العامة لالستثمار
من مشاريع يف إطار خطط الرؤية الوطنية خصوصاً
يف جانب البنى التحتية؟
>> ب��رن��ام��ج ال�ه�ي�ئ��ة ط�م��وح ل��وال ال �ع��دوان وال �ح �ص��ار ..وف ��رة ما
بعد العدوان ونتيجة تشخيصنا للواقع الحايل وخربتنا يف وضع
اسراتيجيات القطاعات الواعدة ،لذلك فقد عملنا يف الهيئة عى
تلخيص كل ذلك تحت مسمى العوامل املؤثرة يف بيئة االستثمار
وتتمثل بثمانية أركان ،هي املعلومات حيث يجب توفر البيانات



لدينا  100دراسة
فنية و 10دراسات
جدوى لمشاريع معيارية
وأكثر من خمس
استراتيجيات لخمسة
قطاعات واعدة



نطمح لتخفيض فاتورة
االستيراد خالل الخمس
السنوات المقبلة إلى أكثر
من  5مليارات دوالر عما
كانت عليه قبل العدوان
والدراسات التي يني عليها املستثمر قراره االستثماري ،ويف هذا
الجانب قطعنا شوطاً كبراً خالل الثالث السنوات املاضية ،ولدينا
ح��ال �ي��اً ن �ح��و  100دراس ��ة ف�ن�ي��ة و 10دراس� ��ات ج ��دوى مل�ش��اري��ع
معيارية وأكرث من خمس اسراتيجيات لخمس قطاعات واعدة.
أما يخص الركن الثاين من العوامل املؤثرة يف البيئة االستثمارية
فيتمثل يف تبسيط اإلج ��راءات ،وب��ال�ت��ايل تقليص زم��ن الحصول
ً
ومستقبال بعد استكمال
عى رخصة االستثمار إىل  10أيام فقط
الربط الشبيك مع الجهات إىل  24ساعة ..أما الركن الثالث فهو
يتعلق باالمتيازات والتسهيالت واإلعفاءات الضريبة والجمركية
وغ ��ره ��ا ،ح �ي ��ث ق��دم �ن��ا أك ��رث م ��ن م ��رة م �ش��اري��ع ل �ت �ع��دي��ل ق��ان��ون
االس �ت �ث �م��ار ،ول�ك�ن�ه��ا ل��م ت��ر ال �ن��ور إىل اآلن ،وه �ن��ا ن�ط��ال��ب ال�ق�ي��ادة
ال�ن�ظ��ر ب��اه�ت�م��ام ل�ه��ذا ال�ج��ان��ب ع��ى اع�ت�ب��ار أن ت�ع��دي��ل ال�ق��ان��ون هو
بوابة الجذب لالستثمارات.
ويف حني يتعلق الركن الرابع بالبنية التحتية ،وهذه معضلة
ألن ح�ج��م االس�ت�ث�م��ارات امل�ط�ل��وب��ة م��ن ال��دول��ة إلي�ج��اد بنية تحتية
وف��ق تقديرنا ووف��ق تقرير اقتصادي أصدرته الهيئة يف2018م
حواىل  211مليار دوالر وهو مبلغ ضخم والحكومة ال تستطيع
توفره ،لذلك البد من اللجوء إىل مصادر تمويل غر تضخمية،
وأف �ض��ل وس�ي�ل��ة ل�ل�ت�م��وي��ل ه��ي ب�ن��اء ع��الق��ة وش��راك��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة مع
ال�ق�ط��اع ال�خ��اص م��ن خ��الل ع�ق��ود االم�ت�ي��از ( )PoTب�م�ع�ن��ى ال�ب�ن��اء
وال�ت�ش�غ�ي��ل وإع ��ادة امل�ل�ك�ي��ة ،وت�ت�ض�م��ن  12-11ص�ي�غ��ة بحسب
املشاريع ونوعها ،كبناء املستثمر ً
مثال ملحطة طاقة كهربائية بنحو
200م�ل�ي��ون دوالر وتشغيلها ل�ف��رة  20ع��ام��اً ي�ك��ون خ��الل�ه��ا قد
اس��رد م��ال��ه وح�ق��ق أرب��اح��اً ال ب��أس ب�ه��ا ،وت�ع��ود بعد ذل��ك ملكية
املحطة مجدداً للدولة التي هي أيضاً استفادت بتوفر التكاليف
وض �م ��ان ال �خ ��دم ��ة ل �ل �م��واط��ن وف ��ق االت �ف ��اق �ي ��ات امل �ح ��ددة ل �ج��ودة
وسعر الخدمة والعمالة والصيانة التي تضمن تسليم املشروع
وهو بحالة تشغيلية جيدة ..وهذه العقود مأخوذة من تجارب

دولية عديدة.
أم��ا ال��رك��ن ال�خ��ام��س ل�ل�ب�ي�ئ��ة االس�ت�ث�م��اري��ة ف�ه��و ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ن�ظ��ام
العادل لفض النزاعات ،من خالل تحسني أداء املحاكم التجارية
وف�ق��اً للمعاير ال��دول�ي��ة وب�م��ا يضمن ج��ذب االس�ت�ث�م��ارات بشكل
أسرع وأكرب  ..والركن السابع يتمثل يف األمن واالستقرار ،وهذا
ولله الحمد يشهد تحسناً ملحوظاً من يوم إىل آخر يف ظل وجود
جيش وأمن قوي وتعاون ووعي شعبي.
ب��اإلض��اف��ة إىل ال��رك��ن ال�ث��ام��ن املتعلق بمكافحة ال�ف�س��اد وتعزيز
الشفافية ونظام األتمتة للحد من الفساد املايل واإلداري ..وتلك
الثماين أركان باعتقادي األهم لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ،وقد
ً
فعال العمل عليها م��ن خ��الل تحسني مؤشر بيئة األعمال
ب��دأن��ا
لليمن يف التصنيف ال��دويل ،حيث كانت ب��الدن��ا إىل ال�ع��ام امل��ايض
ً
يف التصنيف قبل األخ��ر  189م�ن  190دول��ة ،وحاليا ونتيجة
جهد عمل م�ت��واص��ل ل�ع��ام ك��ام��ل ب��ذل��ه ال�ف��ري��ق ال��وط�ن��ي لتحسني
مؤشر بيئة األع�م��ال ،نتوقع والتقرير ال��دويل سيصدر يف أكتوبر
القادم أن نلمس بعض التحسن ال��ذي سيفتح املجال لتحسني
بقية املؤشرات إن شاء الله.
رؤية ومشاريع
> س��ؤال �ن��ا األخ� ��ر ..م��ا ه��ي ال��رس��ال��ة ال �ت��ي تحملها
ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل ��الس �ت �ث �م ��ار ض �م ��ن م� �ش� ��روع ب �ن ��اء
الدولة اليمنية الحديثة ،بمعنى أخر أين يمكن دور
االستثمار يف تحسني االقتصاد الوطني؟
>> ل ��و ح�س�ب�ن��ا وف ��ق امل �ص �ط �ل �ح��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة ال �ن��ات��ج امل�ح��ي
ال � ��ذي ي �ت �ك ��ون م ��ن اإلن� �ف ��اق ال �ح �ك ��وم ��ي ال � ��ذي ه ��و ح ��ال �ي ��اً ض�ع�ي��ف
لعدم وجود موازنات ،والشق اآلخر وهو االستهالك املرتفع من
السلع والخدمات ،فيما الجزء الثالث املتمثل يف حجم املشاريع
االس �ت �ث �م��اري��ة وال �ت �م��وي��الت ال �ت��ي ت�ض��خ ل �ه��ا ،ب��اإلض��اف��ة إىل ح�ج��م
ال �ص��ادرات م�ن�ق��وص م�ن��ه ح�ج��م ال ��واردات ..ت�ل��ك األرك ��ان األرب�ع��ة
تشكل الناتج املحي ،واحد تلك األركان هو االستثمار.
بالنظر إىل الوضع الحايل وكيفية تنشيط الجانب االستثماري،
فلدينا فائض م��ايل خ��ارج النظام امل�ص��ريف نتيجة ال�خ��وف والقلق
كتداعيات للعدوان والحصار ،وبالتايل وحتى يتم استعادة ثقة
الرأس املال الوطني وإعادة األموال إىل النظام املصريف ،البد من
إي�ج��اد مشاريع ج��اذب��ة ووف��ق أول��وي��ات تستوعب ه��ذه السيولة،
ك��ال�ق�ط��اع��ات ال��واع��دة ال�ت��ي ع�ل�ي�ه��ا ط�ل��ب م��ن امل�ج�ت�م��ع يف مختلف
ظروف السلم والحرب ويف الحضر والريف ،وهذا ما يجب العمل
عليه الستمرار الدورة االقتصادية ،والوصول إىل االكتفاء الذايت
وم��ن ث��م تصدير الفائض ،وهنا يكمن دور االستثمار يف تحريك
ال� �ص� ��ادرات وق �ب �ل �ه��ا ت �ح��ري��ك ال �ج ��ان ��ب اإلن �ت ��اج ��ي ل ��زي ��ادة ال �ع��رض
وتخفيض األسعار ،وبالتايل ستتجه الدولة حينها لزيادة اإلنفاق
عى البنى التحتية وتطويرها.
وم��ن خ��الل ال�خ�ط��ة امل��رح�ل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�ل��رؤي��ة ال��وط�ن�ي��ة -2021
2025م ق��دم�ن��ا مل�ح��ور االق �ت �ص��اد أرب ��ع م �ب ��ادرات ،األوىل خ��اص��ة
ب �ت��ول �ي��د االس �ت �ث �م ��ار ،و امل� �ب ��ادرة ال �ث��ان �ي��ة ه ��ي ت�س�ه�ي��ل االس �ت �ث �م��ار،
وامل�ب��ادرة الثالثة تركز ع��ى بناء ال�ص��ورة االيجابية ،باإلضافة إىل
املبادرة الرابعة املتمثلة يف مناصرة السياسات ،ويمتخض عن هذه
امل�ب��ادرات نحو  30م�ش��روع��اً اغلبها تتعلق ب��وض��ع اسراتيجيات
وإع� � ��داد دراس� � ��ات امل �ش ��اري ��ع وال� �ف ��رص االس �ت �ث �م ��اري ��ة ،وح �م ��الت
ترويجية القطاعات ال��واع��دة ،إىل جانب ترقية النافذة وافتتاح
مراكز خدمات املستثمرين ،باإلضافة إىل تعزيز البناء املؤسي
والتنظيمي والبشري للهيئة العامة لالستثمار.
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يف ختام املؤتمر السنوي األول للصناعات الدوائية الوطنية :

دعوات للجهات املعنية إلى تب ّني حملة "صنع في اليمن" لتعزيز دور املنتج الوطني
متابعة  -عبدالحميد الحجازي
ط ��ال ��ب أك ��ادي �م �ي ��ون وب ��اح �ث ��ون ش ��رك ��ات
ال � �ص � �ن � ��اع � ��ات ال � ��دوائ� � �ي � ��ة امل� �ح� �ل� �ي ��ة ب � ��زي � ��ادة
االستثمار يف الصناعات الدوائية ،لتغطية
االح� �ت� �ي ��اج ح �س ��ب أول ��وي ��ات� �ه ��ا ،وال �ق ��ائ �م ��ة
الوطنية لألدوية األساسية.
ودعا املشاركون يف املؤتمر السنوي األول
ل�ل�ص�ن��اع��ات ال ��دوائ �ي ��ة ال��وط �ن �ي��ة ،ال�ج�ه��ات
املعنية إىل استكمال إعداد وإصدار قانون
لتنظيم ال�ت�ج��ارب واألب �ح��اث واالخ�ت�ب��ارات
السريرية.
وشددت توصيات املؤتمر ،الذي ّ
نظمته
خ � ��ال ال �ي ��وم ��ن امل ��اض �ي ��ن ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع �ل �ي��ا
لألدوية للمستلزمات الطبية بالتعاون مع
كلية ال�ص�ي��دل��ة يف ج��ام�ع��ة ص�ن�ع��اء ونقابة
الصيادلة اليمنين واالتحاد اليمني ملنتجي
األدوية تحت شعار ُ
"صنع يف اليمن" ،عىل
ضرورة إنشاء معمل "إيثانول" لاستفادة
ّ
مخلفات مصنع السكر يف الحديدة،
من
ودع ��وة ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة إىل ت�ب� ّ�ن��ي وإط��اق
شعار حملة "صنع يف اليمن" لتعزيز دور
املنتج الوطني.
وطالبت التوصيات أص�ح��اب الشركات
واملصانع املحلية بالتنسيق للمساهمة يف
ت�خ�ف�ي��ض ك�ل�ف��ة ال�ت�ص�ن�ي��ع امل�ح��ي ،وإط��اق
مدوّنة وخارطة ممارسة التصنيع الدوايئ
الجيّد يف املصانع املحلية.

تهانينا أبا عيل

مع إشراقة فجر يوم جديد رزق

االستاذ /هاشم يحيى
هاشم الشريف
بمولود جديد أسماه (عيل)

جعله الله قرة عن والديه وأنبته
نباتاً حسناً..
فألف ألف مربوك.
املهنئون:
والدكم /يحيى هاشم الشريف
اخوتك /سمري وعثمان
يحيى هاشم الشريف
عيل صالح الدين يحيى الشايف
املقدم /عيل محمد مبارك وولده

وك � ��ان امل ��ؤت �م ��ر ن ��اق ��ش ع � � ��دداً م ��ن أوراق
ال �ع �م ��ل ،ت �م �ح ��ورت ح ��ول "دور األب �ح ��اث
ال�ص�ي��دالن�ي��ة يف ت�ط��وي��ر امل�ن�ت�ج��ات ال��دوائ �ي��ة
الوطنية ،ودراسة الجدوى إلنشاء مراكز
ال �ت �ك ��اف ��ؤ ال� �ح� �ي ��وي يف ال �ي �م ��ن وف � ��وائ � ��ده،
وآفاق ووسائل تطوير الصناعات الدوائية
الوطنية ،وطرق التحليل لدراسة الثباتية
وتطبيقاتها ،ودور املهن الطبية يف تشجيع
املنتجات الدوائية الوطنية".
وزي��ر الصحة العامة وال�س�ك��ان الدكتور
طه املتوكل اعترب خال افتتاح املؤتمر األول
للصناعات الدوائية ،تزامن انعقاد املؤتمر

مع العيد السابع لثورة  21سبتمرب والعيد
ال� � �� 59ل �ث ��ورة  26س �ب �ت �م��رب ،رس ��ال ��ة ص �م��ود
وثبات للصيادلة وللصناعة الدوائية.
وأش � ��ار ال ��وزي ��ر امل �ت��وك��ل إىل أن ال �ع ��دوان
أم �ع��ن يف م �ع��ان��اة ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ب�م�ن��ع
دخول  360من األدوية التي يحتاج نقلها
إىل تربيد ،وإغ��اق مطار صنعاء ال��دويل،
ما تسبب يف عرقلة وصول األدوية املهمة
يف أس � � ��رع وق � � ��ت ،خ� ��اص� ��ة أدوي � � � ��ة م ��رىض
األم ��راض امل��زم�ن��ة ..م��وض�ح��اً أن  120صنفاً
دوائياً يحتاجه املصابون باألمراض املزمنة
منع تحالف العدوان األمرييك السعودي

م � ��ن دخ� ��ول � �ه� ��ا ال � �ي � �م� ��ن ،ك� �م ��ا أن ت �ح ��ال ��ف
العدوان منع  56شركة عاملية دوائية من
دخول منتجاتها إىل اليمن.
م� � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه اع � � �ت � � ��رب وزي � � � � � ��ر ال � �ص � �ن � ��اع � ��ة
ع � �ب � ��دال � ��وه � ��اب ال � � � � � ��درة ،ان � �ع � �ق � ��اد امل ��ؤت� �م ��ر
األول ل �ص �ن��اع��ة األدوي � ��ة يف ال �ي �م��ن ان �ج ��ازاً
ل� ��إس� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة ال � ��وط � �ن � �ي � ��ة ل� �ل� �ص� �ن ��اع ��ات
ال� ��دوائ � �ي� ��ة ..داع � �ي� ��اً رج � ��ال امل � ��ال واألع� �م ��ال
وال� �ج� �ه ��ات ذات ال� �ع ��اق ��ة ال� �ت ��وج ��ه ل ��رف ��ع
م � �س � �ت� ��وى األداء وت� �ن� �ف� �ي ��ذ أه � � � � ��داف ه� ��ذه
االس ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات ،خ ��اص ��ة وأن ن �س �ب ��ة م��ا
ت ��م ت �ن �ف �ي ��ذه ح �ت ��ى ال� �ي ��وم ل �ي ��س ب��امل �س �ت��وى
املطلوب.
ولفت الوزير الدرة إىل أن من أهم أهداف
اإلس ��رات �ي �ج �ي ��ة ،إن� �ش ��اء م �ن ��اط ��ق ص �ن��اع �ي��ة
دوائ� �ي ��ة ،ح �ي��ث م ��ن امل ��زم ��ع اف �ت �ت��اح م�ط�ل��ع
ال �ع ��ام امل �ق �ب��ل م�ن�ط�ق��ة ص�ن��اع�ي��ة دوائ �ي ��ة يف
صنعاء وأخرى يف ذمار..
الفتاً إىل توجهات قيادة الثورة واملجلس
السيايس األع��ىل نحو االك�ت�ف��اء ال��ذايت من
الغذاء والدواء.
ف �ي �م ��ا أش � � ��ار وزي � � ��ر اإلع � � � ��ام ض� �ي ��ف ال �ل ��ه
الشامي إىل أن انعقاد املؤتمر رسالة صمود
وت�ح��د ،مفادها أن اليمنين ق��ادرون عىل
ص �ن ��اع ��ة امل �س �ت �ح �ي ��ل وت � �ج� ��اوز ال �ص �ع ��وب ��ات
وت� �ح ��وي� �ل� �ه ��ا إىل ف � � � � ��رص ..م� � �ش � ��راً إىل أن
ال �ص �ن��اع��ات ال�ع�س�ك��ري��ة وص �ل��ت ال �ي��وم إىل
أرقى مستوى خال فرة وجيزة.

ملتقى أبناء الشهداء يكرم شخصيات في القطاعني العام واخلاص

تزامناً مع احتفاالت شعبنا اليمني
ب ��ذك ��رى ال �ث ��ورة ال�ي�م�ن�ي��ة  21س�ب�ت�م��رب
املجيدة و 26سبتمرب ال�خ��ال��دة ..كرم
م �ل �ت �ق ��ى أب � �ن� ��اء ال� �ش� �ه ��داء وم �ن ��اض ��ي
ال �ث ��ورة ال�ي�م�ن�ي��ة ع� ��دداً م ��ن امل�ت�م�ي��زي��ن
وامل � ��ربزي � ��ن يف أع �م ��ال �ه ��م ب��ال �ق �ط��اع��ن
العام والخاص الذين لهم دور كبر
يف دع � ��م أب� �ن ��اء ال� �ش� �ه ��داء ال �ع �ظ �م��اء
وال �ج ��رح ��ى وال� �ن ��ازح ��ن وامل �ت �ض ��رري ��ن
من العدوان والحصار.
ح�ي��ث ك��رم امل�ل�ت�ق��ى االس�ت��اذ جمال
احمد الصهيبي -مصلحة الضرائب،
االس � �ت � ��اذ خ� ��ال� ��د ال � � � ��داليل -امل ��ؤس �س ��ة
ال� �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �ط� ��رق ،االس� � �ت � ��اذ ع �ص ��ام
اح �م ��د غ ��ال ��ب ال ��زن ��م اإلدارة ال �ع��ام��ة
ل � ��إن � �ش � ��اءات وال� ��رك� �ي� �ب� ��ات ال �ف �ن �ي ��ة،
ال ��دك �ت ��ور ل �ط ��ف ال ��زم ��ال ��ة م�س�ت�ش�ف��ى
الزمالة التخصيص ،والدكتور صالح
ع ��ام ��ر امل�س�ت�ش�ف��ى امل �ل ��يك ،وال��دك �ت��ور
عبدالله محمد عي الحميدي مدير

اخ�ت�ت�م��ت ج��ام�ع��ة ال �ح��دي��دة ب��ال�ت�ع��اون
مع ملتقى الطالب الجامعي أمس األول
فعاليات العيد السابع لثورة  21سبتمرب
تحت شعار " حرية واستقال ".
ويف االخ � �ت � �ت� ��ام أك � ��د رئ� �ي� ��س ال �ج ��ام �ع ��ة
ال ��دك �ت ��ور م �ح �م��د األه� � ��دل ،أن ال �ع ��دوان
وال � �ح � �ص � ��ار ع � ��ىل ال � �ي � �م� ��ن ،ال � �ت � �ف� ��اف ع��ىل
ال �ث��ورة ال�ت��ي ح�ق�ق��ت أه��داف�ه��ا يف ال�ق�ض��اء
ع��ىل ال �ف �س��اد وإن �ه ��اء ال��وص��اي��ة وال�ت�ب�ع�ي��ة
 ..م �ش ��راً إىل م� �ح ��اوالت دول ال �ع ��دوان
اليائسة إلخمادها ..موضحاً أن االحتفال
ب ��ذك ��رى ال �ث ��ورة ت��زام �ن��ت م ��ع االن �ت �ص��ارات
التي يحققها الجيش واللجان الشعبية
يف جبهات البيضاء وشبوة ومأرب.
ف � �ي � �م� ��ا اس � �ت � �ع � ��رض م � ��دي � ��ر ف� � � ��رع ه �ي �ئ ��ة
األوق � � ��اف ب ��امل �ح ��اف �ظ ��ة ف �ي �ص��ل ال �ه �ط �ف��ي،
ن �م ��اذج م ��ن م �ظ��اه��ر ال �ه �ي �م �ن��ة األم��ري �ك �ي��ة

م��رك��ز ال�خ�ف�ج��ي ال �ط �ب��ي ال�ح�ك��وم��ي،
واالستاذ عزيز سرحان عي الشحب
مدير مدارس أوائل اليمن ،االستاذ
ن� �ش ��وان ع� �ب ��دال ��رؤف م �ح �م��د ن �ع �م��ان
م � � ��دي � � ��ر م� � � � � � ��دارس م� � �ش � ��اع � ��ل ال� � �ن � ��ور
األهلية ،االستاذ عبدالكريم عبدالله
الخوداين مدير مدارس طائع املجد
األهلية ،واألخ��ت خولة عي النزيي
مديرة مدارس السام األهلية.
م � ��ن ج ��ان �ب �ه ��م ع � ��رب امل � �ك� ��رم� ��ون ع��ن
ش �ك��ره��م وام �ت �ن��ان �ه��م ال �ق��ائ �م��ن ع��ىل
م �ل �ت �ق ��ى أب � �ن� ��اء ال� �ش� �ه ��داء وم �ن ��اض ��ي
ال � � � �ث� � � ��ورة ال � �ي � �م � �ن � �ي � ��ة ..م � ��ؤك � ��دي � ��ن ان
ال � �خ� ��دم� ��ات وال� ��رع� ��اي� ��ة ال� �ت ��ي ي �ح �ظ��ى
ب�ه��ا أب�ن��اء ال�ش�ه��داء وال�ج��رح��ى ،اق��ل
واجب يمكن أن يقدم لهم ،فآباؤهم
ق� � ��دم� � ��وا أرواح� � � �ه � � ��م يف س� �ب� �ي ��ل ع� ��زة
وك ��رام ��ة ال ��وط ��ن ،وك ��ان ��وا يف م�ق��دم��ة
ال � �ص � �ف � ��وف ل� �ي� �ن� �ع ��م ب� �ق� �ي ��ة امل �ج �ت �م ��ع
باالستقرار والعيش بأمن وسام.

جامعة احلديدة حتتفي بأعياد الثورة
واإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ع ��ىل ال �ب ��اد ق �ب��ل ث � ��ورة 21
سبتمرب ..الفتاً إىل حقيقة ال�ع��دوان عىل
ال�ي�م��ن يف م�ح��اول��ة إلع ��ادة ال��وص��اي��ة عىل
الشعب اليمني.
وت �ط ��رق إىل اإلن � �ج� ��ازات ال �ت ��ي ت�ح�ق�ق��ت
يف س �ن ��وات ال �ث ��ورة األوىل ،وم �ن �ه��ا األم ��ن
واالس � �ت � �ق � ��رار ،واالن� �ف� �ت� ��اح ع� ��ىل األط� �ي ��اف
ال� �س� �ي� ��اس� �ي� ��ة وال � �ف � �ك � ��ري � ��ة واالج� �ت� �م� ��اع� �ي� ��ة
والثقافية  ..منوهاً بدور جامعة الحديدة
يف ت��وع�ي��ة وت�ث�ق�ي��ف م�ن�ت�س�ب�ي�ه��ا وك��وادره��ا
وأفراد املجتمع.
بدوره أشار نائب رئيس وحدة العلماء
وامل � �ت � �ع � �ل � �م� ��ن ب� ��امل � �ح� ��اف � �ظ� ��ة ال � �ش � �ي� ��خ ع ��ي

ص ��وم ��ل ،إىل أن م ��ن أه ��م أس �ب ��اب ن�ج��اح
ث��ورة  21سبتمرب ،وج��ود ال�ق��ائ��د الحكيم
ال �س �ي ��د ال �ع �ل ��م ع �ب ��دامل �ل ��ك ب ��ن ب� ��در ال ��دي ��ن
الحويث الذي قاد بحكمته وإيمانه الثورة
لتحقيق أهدافها.
وق � � ��دم � � ��ت يف ال � �ف � �ع� ��ال � �ي� ��ة م � �ش � ��ارك � ��ات
م ��ن م �س��اع��د رئ �ي ��س ال �ج��ام �ع��ة ل �ل �ش��ؤون
األك� ��ادي � �م � �ي� ��ة ال� ��دك � �ت� ��ور أح � �م� ��د ال � ��زراع � ��ي
واملشرف الثقايف بمدينة الحديدة محمد
ب �ل �غ �ي��ث وع �م �ي ��د ك �ل �ي��ة ال ��رب �ي ��ة ال ��دك �ت ��ور
ي � ��وس � ��ف ع � �ج � �ي� ��ي ،إىل ح � �ج� ��م امل� � ��ؤام� � ��رة
ال �ت��ي ُت �ح ��اك ض ��د ث ��ورة  21س�ب�ت�م��رب ب�ش��ن
العدوان.
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احمد الشريف

ستة عقود وأهداف ثورة
 26سبتمبر لم تتحقق!..

مــن حــق الشعوب الـحــرة أن تثور ضــد األنظمة
املـسـتـبــدة والــدي ـك ـتــاتــوريــة س ــواء كــانــت مـلـكـيــة أم
ج ـم ـهــوريــة شـ ــرط أن ي ـك ــون هـ ــدف الـ ـث ــورة وط ـنــي
ب ـحــت ومــرج ـع ـي ـت ـهــا ه ــو ال ـش ـعــب وال ت ـس ـت ـنــد اىل
دعم وتدخل خارجي كما حدث لحركات التغيري
ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا ال ـس ــاح ــة ال ـي ـم ـن ـيــة خ ــال ال ـع ـقــود
امل ــاض ـي ــة ق ـب ــل ق ـي ــام ث ـ ــورة  21س ـب ـت ـمــرب ال ـش ـع ـب ـيــة
ع ــام  2014م  ،عــى سـبـيــل امل ـثــال مــا ع ــرف بـثــورة
الدستور يف شهر فــربايــر عــام  1948م التي ذهب
ضـحـيـتـهــا ق ـتــا م ـلــك ال ـي ـمــن آن ـ ــذاك االم ـ ــام يـحـيــى
حـمـيــد ال ــدي ــن ورئ ـي ــس وزراءه ال ـق ــايض ع ـبــد الـلــه
العمري وآخــرون رحمهم الله كــان بطلها ممثل
ح ــرك ــة االخ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن امل ــوف ــد اىل ال ـي ـمــن مــن
مـصــر الـجــزائــري الفضيل الــورتــاين والــذي أىت يف
شـكــل تــاجــر مستثمر وهــو مــن أفـتــى بقتل االمــام
يحيى وكــان قائدها العسكري الضابط العراقي
ج ـم ــال ج ـم ـيــل إض ــاف ــة اىل م ـن ــدوب األزه ـ ــر ال ــذي
ت ـح ــدث ع ـن ــه ال ـش ــاع ــر ع ـب ــد ال ـل ــه ال ـ ـ ــربدوين رح ـمــه
الـلــه يف كـتــابــه الـيـمــن الـجـمـهــوري ولــم اعــد أتــذكــر
اسـمــه ولــم يـكــن املـشــاركــون مــن أبـنــاء الـيـمــن فيها
مثل عبد الله الوزير الذي نصبوه إماما وغريه إال
عبارة عن كومبارس ليس بأيديهم قرار ولذلك لم
تعمر هذه الثورة طويا فقد أستطاع ويل العهد
اإلم ــام اح ـمــد حـمـيــد الــديــن فـيـمــا بـعــد ان يحشد
القبائل ويأمرها باقتحام صنعاء فأسقطت الثورة
ولم يمض عليها سوى أقل من شهر وتم إعدام
املشاركن األساسين فيها .
ويف ع ــام  1955م قــامــت حــركــة يف تـعــز بـقـيــادة
ال ـض ــاب ــط اح ـم ــد ال ـث ــاي ــا ض ــد االم ـ ــام اح ـم ــد ال ــذي
تمت محاصرته يف قـصــره ولكنها لــم تصمد وتم
اجـهــاضـهــا بـعــد ثــاثــة أي ــام مــن حــدوثـهــا والـسـبــب
أن دافعها لم يكن وطنيا وإنما انتقام من االمام
احمد الــذي وقــف اىل جانب املواطنن املتضررين
من تصرفات الجنود الذين أرسلهم احمد الثايا
لـنـهــب مـمـتـلـكــاتـهــم ويف نـفــس الــوقــت اراد احـمــد
الـثــايــا ان يـسـتـبــدل إم ــام بــإمــام حـيــث سـلــم زمــام
األم ـ ــور ل ــأم ــري ع ـبــد ال ـل ــه ب ــن يـحـيــى حـمـيــد الــديــن
ونصبه ملكا عى اليمن وقــد لقيت هــذه الحركة
م ـع ــارض ــة ش ـع ـب ـيــة ولـ ــم ت ــؤي ــده ــا ح ـت ــى امل ـع ــارض ــة

الــوط ـن ـيــة يف ال ـق ــاه ــرة ال ـتــي ك ــان ي ـقــودهــا ال ـقــايض
م ـح ـم ــد م ـح ـم ــود ال ـ ــزب ـ ــريي وق ـ ــد تـ ــم إع ـ ـ ــدام قــائــد
الحركة الثايا وعدد من املؤيدين له ،أما محاولة
قـتــل اإلم ــام احـمــد يف الـحــديــدة داخــل املستشفى
وال ـت ــي أص ـيــب فـيـهــا جـ ــراء إطـ ــاق ال ـن ــار عـلـيــه مــن
قـبــل ضــابــط املـسـتـشـفــى مـحـمــد الـعـلـفــي وزمـيـلـيــه
ال ـه ـن ــدوان ــة وال ـل ـق ـي ــة ف ـق ــد كـ ــان داف ـع ـه ــا شـخــي
جــدا كما أوضــح ذلــك الـلــواء عبد الله جزيان يف
مــذكــراتــه وكــذلــك األس ـتــاذ حـســن املـقــدمــي الــذي
كان يعمل آنذاك مديرا ملستشفى الحديدة حيث
أكدا أن الضابط محمد العلفي كان مصابا بمرض
خ ـطــري يـتـطـلــب عــاجــه يف ال ـخ ــارج ف ـقــدم لــإمــام
احمد طلبا بمنحة عاجية اىل ايطاليا ولكن اإلمام
تجاهل طلبه فقرر أن ينتقم منه بالقتل وقد جند
لــذلــك مـعــه الـهـنــدوانــة والـلـقـيــة وبـعــد فشلهم يف
الـقـضــاء عــى االم ــام تــم الـقـبــض عـلـيـهــم وأعــدمــوا
جميعا بعد محاولة القتل التي أضعفت اإلمام
وجعلته شبه مقعد حتى توفاه الله وفاة طبيعية
يــوم 19سـبـتـمــرب عــام 1962م وتـسـلــم الـحـكــم من
بعده ابنه ويل العهد محمد البدر لكن الضباط لم
يمهلوه اال اسبوعا واحدا وقاموا عليه بثورة بدعم
م ـصــري لـيـلــة 26سـبـتـمــرب ع ــام 1962م وه ــي ثــورة
دموية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بشهادة
أهـ ــم ق ــادت ـه ــا ح ـيــث أراق ـ ــت ال ــدم ــاء م ـنــذ ال ـســاعــة
األوىل لقيامها ونفت ثوارها منذ اسبوعها األول
فأعدمت الكثري مــن الشخصيات دون محاكمة
وكـ ــانـ ــت ت ــرم ــى ج ـث ـث ـه ــم ل ـت ــأك ـل ـه ــا ال ـ ـكـ ــاب وب ـع ــد
اسـتـنـكــار الـعـقــاء لـهــذه الـتـصــرفــات كــانــوا يــرمــون
جثث األبرياء اىل داخل برئ يف صنعاء القديمة .
وق ـ ـ ــد وج ـ ــده ـ ــا ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ج ـ ـم ـ ــال ع ـ ـبـ ــد الـ ـن ــاص ــر
فــرصــة لـتـصـفـيــة حـســابــاتــه مــع ح ـكــام الـسـعــوديــة
ال ــذي ــن تـ ــآمـ ــروا ع ــى الـ ــوحـ ــدة ب ــن م ـص ــر وس ــوري ــا
وكذلك لتصفية حسابه مع بريطانيا التي كانت
ت ـس ـت ـع ـمــر ج ـن ــوب ال ـي ـم ــن ف ــأرس ــل ص ـف ــوة جـيـشــه
ب ـطــائــراتــه ودبــابــاتــه اىل الـيـمــن بـحـجــة ال ــدف ــاع عــن
ثـ ــورة 26س ـب ـت ـمــرب مـسـتـغــا ع ـجــز ال ـث ــوار الـيـمـنـيــن

عــن حـمــايـتـهــا وال ــدف ــاع عـنـهــا وأصـبـحــت مـصــر هي
امل ـت ـح ـك ـمــة يف الـ ـق ــرار ال ـي ـم ـنــي ب ــل وك ــان ــت ه ــي مــن
تـنـصــب الـحـكــام وتـعــزلـهــم كـمــا تـفـعــل الـسـعــوديــة
الـ ـي ــوم م ــع م ــا ي ـس ـمــى ب ــال ـش ــرع ـي ــة امل ــزع ــوم ــة وق ــد
أنتهى األمــر بالثوار اليمنين اىل السجن الحربي
يف القاهرة حيث مكثوا فيه ما يقارب عام وأربعة
أشهر ولم يتم االفراج عنهم إال بعد هزيمة نظام
ع ـبــد ال ـن ــاص ــر م ــن اس ــرائ ـي ــل عـ ــام 1967م وه ــو مــا
أضطره لسحب قواته من اليمن لحماية القاهرة
وليخسر بعد ذلك مشروعه القومي الذي أىت اىل
الـيـمــن مــن أج ــل تـحـقـيـقــه بــدايــة بــإس ـقــاط الـنـظــام
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ح ـس ــب مـ ــا ك ـ ــان يـ ـه ــدد يف خ ـط ــاب ــات ــه
وخــاصــة أث ـنــاء زي ــارت ــه لـلـيـمــن ع ــام 1964م عـنــدمــا
قال وهو يخطب يف تعز بأن جزمة أصغر جندي
أفضل من تاج امللك فيصل وعقاله الذهبي ،ومن
املفارقات العجيبة أنــه بعد هزيمته من إسرائيل
ذه ــب بـنـفـســه اىل ال ـخــرطــوم وس ـلــم م ـلــف ال ـثــورة
ال ـي ـم ـن ـيــة ب ـي ــده ل ـل ـم ـلــك ف ـي ـصــل ال ـ ــذي فـ ــرض عـلـيــه
تـعـيــن انـ ــور الـ ـس ــادات نــائ ـبــا ل ــه يف م ـقــابــل تـقــديــم
السعودية مساعدات ملصر وقد قبل عبد الناصر
بشروط امللك فيصل فتحولت الثورة اليمنية من
ث ــورة مـصــريــة يف بــدايـتـهــا اىل ث ــورة س ـعــوديــة كــان
يتحكم يف قرارها النظام السعودي وكان هو من
يعن الحكام يف صنعاء وأصبح النظام الجمهوري
شعار با مضمون ولذلك لم يتم تحقيق اهداف
ثــورة 26سـبـتـمــرب الـسـتــة الـتــي أعلنته صبيحة يــوم
قـيــامـهــا عــام 1962م ألن ال ـقــرار لــم يـكــن أصــا بيد
اليمنين وحــن حــاول الشهيد ابــراهـيــم الحمدي
ان يحد عى استحياء من التدخل السعودي يف
الشأن اليمني قتلوه ،ولوال قيام ثورة 21سبتمرب
عـ ــام 2014م ال ـت ــي ج ـع ـلــت م ــن ال ـش ـعــب الـيـمـنــي
مرجعيتها ومعربة عن إرادته الحرة لتحرير القرار
السيايس اليمني من الوصاية الخارجية وتصحيحا
للمسار الــوطـنــي لظل اليمن اىل مــا النـهــايــة تحت
الـهـيـمـنــة األمــريـكـيــة والـسـعــوديــة وهــو األم ــر الــذي
ج ـعــل أم ــري ـك ــا ورب ـي ـب ـت ـهــا ال ـس ـعــوديــة وأذن ــاب ـه ــا يف
املنطقة يحشدون سبعة عشر دولة لشن عدوان
غاشم وظالم عى الشعب اليمني العظيم ما يزال
مستمرا للعام السابع عى التوايل بهدف إجهاض
ث ــورة 21سـبـتـمــرب الـشـعـبـيــة ال ـتــي قـطـعــت الـطــريــق
أمام تداخاتهم السافرة وفرض ما يريدونه عى
اليمنين وبما يخدم مصالحهم ولكن إرادة الله
الـتــي يستمد مـنـهــا الـشـعــب الـيـمـنــي إرادت ــه وقــوتــه
ك ــان ــت ه ــي األق ـ ـ ــوى وس ـي ـع ـل ــم ال ــذي ــن ظ ـل ـم ــوا أي
منقلب ينقلبون.

اليوم ..بدء دورة تدريبية في كتابة القصة اإلنسانية لدعم مرضى السرطان
تـ ـبـ ــدأ ال ـ ـي ـ ــوم االث ـ ـن ـ ــن ب ـص ـن ـع ــاء ال ـ ـ ــدورة
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة امل ـت ـخ ـص ـص ــة ب ـك ـت ــاب ــة ال ـق ـص ــة
اإلنسانية لدعم مرىض السرطان ،والتي
يـنـظـمـهــا إت ـحــاد اإلعــامـيــن الـيـمـنـيــن عى
م ــدى أرب ـعــة أي ــام ،ألك ــر مــن  20إعــامـيــاً
مـ ــن م ـخ ـت ـل ــف وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام امل ـ ـقـ ــروءة
واملسموعة واملرئية.

وأوضح أمن عام االتحاد االستاذ حسن
شرف الدين أن هذه الدورة التدريبية تأيت
يف إط ــار أنـشـطــة االت ـح ــاد لـصـقــل م ـهــارات
اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن يف ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن امل ـ ـج ـ ــاالت
ومنها املجال اإلنساين ،وباألخص مرىض
الـ ـس ــرط ــان الـ ــذيـ ــن ت ـض ــاع ـف ــت م ـعــانــات ـهــم
بسبب استمرار العدوان والحصار.

وأشـ ـ ـ ــار إىل أن امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــون يف ال ـ ـ ــدورة
التدريبية سيتلقون العديد مــن املـهــارات
ع ــى ي ــد امل ـ ــدرب ال ــوط ـن ــي االسـ ـت ــاذ مـحـمــد
جسار ..متمنياً أن يعكس املشاركون هذه
امل ـه ــارات يف حـيــاتـهــم الـعـمـلـيــة م ــن خــال
الكتابة اإلنسانية الصادقة التي تنقل كل
جوانب الواقع.

