في خطابه مبناسبة الذكرى الـ 59لثورة أكتوبر املجيدة..

الرئيس املشاط 14 :أكتــوب ـ ــر ثـ ــورة ك ـ ـ ــل اليمني ـ ـ ــني

لن يستقر اليمن إال واحد ًا موحدا وال مكان
ألحالم الواهمني بالتقسيم

دعا رئيس املجلس السيايس األعىل املشري الركن مهدي محمد املشاط
 يف خطاب له بمناسبة الذكرى ال� 59لثورة  14أكتوبر  -دول العدوانإىل االستجابة العاجلة ملطالب صنعاء املحقة والعادلة ،التي سيكون
لها أثر إيجابي كبري يف املساعدة عىل العبور نحو السالم ،وإنهاء الحرب

ادعو دول العدوان إلى االستجابة العاجلة
ملطالب شعبنا احملقة والعادلة

العدوانية ،ومعالجة كل ملفاتها املتعددة.
قال" :إنني أنصح بالعودة إىل جادة الصواب ومغادرة مواقع االنطواء
تحت قيادة الخارج املعتدي ،وأدعو إىل التعاطي مع هذه الذكرى
كفرصة للمراجعة وتصحيح املواقف ،فالوطن -الشك -يتسع لكل من

يؤمن بسيادته واستقالله ،ومن آمن بذلك وتخىل عن االنحياز للخارج
ضد الداخل كان له ما لنا وعليه ما علينا ،ومن يأبى إال االستقواء
بالخارج ضد األهل والوطن فعليه أن ينتظر يوما يشبه يوم من سبقه
من أدوات وعمالء املستعمر الربيطاين".
تفاصيل ص03
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في حفل خطابي نظمته حكومة اإلنقاذ الوطني مبناسبة ثورة  14أكتوبر املجيدة..

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة يهنئان قائد الثورة
واملجلس السياسي األعلى بالعيد الـ  59لثورة  14أكتوبر

الرهوي :صرف املرتبات ورفع احلصار وفتح املطار مطالب رئيسية لتجديد الهدنة

بن حبتور :احللول القادمة ستأتي من صنعاء وليس من عواصم االحتالل والعدوان

ً
حفال خطابياً بمناسبة
نظمّ ت حكومة اإلنقاذ الوطني أمس
ال��ذك��رى ال �  59ل �ث��ورة ال �  14أك�ت��وب��ر 1963م ،ب�ح�ض��ور ع�ض��وي
املجلس السيايس األعىل أحمد غالب الرهوي وجابر الوهباين.
ويف ال �ح �ف��ل أك ��د ع �ض��و ال �س �ي��ايس األع� ��ىل ال ��ره ��وي أن ث ��ورة

 14أك�ت��وب��ر ج�س��دت ن�ض��االت شعب اليمن بشطريه الشمايل
�ال م� ��ن ال� ��وط� ��ن ال �ي �م �ن ��ي ب �ق �ي ��ادة
وال �ج �ن ��وب ��ي ل �ت �ح ��ري ��ر ج � ��زء غ� � � ٍ
امل�ن��اض��ل غ��ال��ب ب��ن راج ��ح ل�ب��وزة وم�ع��ه  700م�ق��ات��ل ع ��ادوا من
شمال الوطن بعد لقائهم املشري عبدالله السالل واملشري عبد

الحكيم عامر اللذين وعداهما بالدعم واإلسناد ووجههم إىل
أح ��د ال�ض�ب��اط يف ال�ج�ن��وب واس �م��ه ف�خ��ري ع��ام��ر امل �س��ؤول عن
دعم الثورة يف الجنوب.
تفاصيل ص02
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ستظل املؤسسة العسكرية صمام أمان الوطن وفية لشعبها وقيادتها ولدماء الشهداء األبرار
رف � ��ع وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع ال �ل ��واء
ال � � � � � ��رك � � � � � ��ن م� � � �ح� � � �م � � ��د ن � � ��اص � � ��ر
ال� �ع ��اط� �ف ��ي ،ورئ � �ي � ��س ه �ي �ئ��ة
األركان العامة اللواء الركن
محمد عبدالكريم الغماري،
برقية تهنئة إىل قائد الثورة
ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب ��در ال��دي��ن
الحويث ،وإىل رئيس املجلس
ال� �س� �ي ��ايس األع � � ��ىل  -ال �ق ��ائ ��د
األع � � � ��ىل ل � �ل � �ق � ��وات امل �س �ل �ح ��ة
امل�ش��ري ال��رك��ن م�ه��دي محمد
امل � �ش � ��اط وأع � � �ض� � ��اء امل �ج �ل ��س
ال �س �ي ��ايس ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د
ال �� 59ل�ث��ورة ال �� 14م��ن أك�ت��وب��ر
املجيدة..
تفاصيل ص - 02ص06

البحرية اليمنية ..
املعادلة الرادعة
في املواجهة

خالصة فاضحة جللسة مجلس األمن الدولي..

معادلة االستحقاق اليمني واالستحواذ األمريكي البريطاني ؟!
ال تزال مطالب صرف مرتبات
جميع موظفي الدولة مدنيني
وعسكريني من عائدات النفط
ال �ي �م �ن ��ي ك �ح ��ق م � �ش� ��روع وك� ��ذا
كافة االستحقاقات اإلنسانية
ال �ع ��اج �ل ��ة م� ��ن م� � � ��وارد ش �ع �ب �ن��ا
ال �ي �م �ن��ي وث� ��روات� ��ه ض �م ��ن دورة
م ��ال� �ي ��ة واق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة م� �ت ��وازن ��ة
ومتكاملة ،هي شروط القيادة
ال �ث ��وري ��ة وال �س �ي��اس �ي��ة وش ��روط
ال � ��وف � ��د ال � ��وط � �ن � ��ي امل � � �ش � � ��ارك يف
املسار التفاويض لتمديد الهدنة
وب��امل �ق��اب��ل ال ي� ��زال االص �ط �ف��اف
املعلن لدول العدوان ورعاتها
األم � ��ري� � �ك� � �ي � ��ني وال � ��ربي � �ط � ��ان � �ي � ��ني
واألم �م �ي��ني وس �ب��اق س�ي�ط��رت�ه��م
ع��ىل م�ن��اب��ع ال�ن�ف��ط ال س�ي�م��ا يف
وادي ح �ض ��رم ��وت ه ��و امل ��وق ��ف
املعرقل لتمديد الهدنة وتلبية
االس � � �ت � � �ح � � �ق� � ��اق� � ��ات امل� � �ش � ��روع � ��ة
واإلنسانية لشعبنا اليمني..
تفاصيل ص07
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مسؤول الشكاوى والتظلمات لـ«

»:

مت معاجلة الكثيرمن القضايا
املتعلقة باألراضي
ص 07

أمني سر حزب جبهة التحرير الدكتور عارف العامري:

ثورة  26سبتمبر مهدت لقيام
ثورة  14أكتوبر املجيدة
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في حفل خطابي نظمته حكومة اإلنقاذ الوطني بالعيد الـ  59للثورة االكتوبرية:

الرهوي :الـ  14من أكتوبر ثورة كل األحرار والشرفاء من شمال الوطن وجنوبه

دول العدوان وسفراء أمريكا وبريطانيا يختلقون األقاويل ويضللون الرأي العام احمللي والدولي فيما يتعلق باملطالب املستحقة للقبول بتمديد الهدنة

د .بن حبتور :جميع الذين صمدوا في صنعاء يُعدون أبطا ًال وأحرار ًا ألن صنعاء كانت وستظل منبر ًا عالي ًا للكرامة واحلرية والشموخ
عباد :لن يهدأ لشعبنا بال حتى يخرج آخر محتل من أرض اليمن
فاطمة محمد :الرواد األوائل لثورة  14أكتوبر و  30نوفمبر
كما خرج آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن
هم من مختلف احملافظات اليمنية

ً
حفال خطابياً بمناسبة الذكرى الـ  59لثورة الـ
نظمّ ت حكومة اإلنقاذ الوطني أمس
 14أكتوبر 1963م ،بحضور عضوي املجلس السيايس األعــى أحمد غالب الرهوي
وجابر الوهباين.
ويف الحفل أكد عضو السيايس األعى الرهوي أن ثورة  14أكتوبر جسدت نضاالت
غال من الوطن اليمني بقيادة
شعب اليمن بشطريه الشمايل والجنوبي لتحرير جزء ٍ
املناضل غالب بن راجح لبوزة ومعه  700مقاتل عادوا من شمال الوطن بعد لقائهم
املشري عبدالله السالل واملشري عبد الحكيم عامر اللذين وعداهما بالدعم واإلسناد
ووجههم إىل أحد الضباط يف الجنوب واسمه فخري عامر املسؤول عن دعم الثورة
يف الجنوب.
وأشار إىل أن ثورة الـ 14من أكتوبر املجيدة بدأت بـ  120ألف طلقة رصاص و 120لغم
و 40بندقية خشبية أرسـلــت إىل ردفــان ليتوىل املناضل لـبــوزة تفجري وإشـعــال فتيل
الـثــورة مــن عــى جـبــال ردفــان ومـعــه ثلة مــن الـقــادة الفدائيني والـثــوار األحــرار الذين
استطاعوا مواجهة املستعمر الربيطاين بقاعدة الحبيلني ومنعه من التقدم.
كما أكد الرهوي أن ثورة  14من أكتوبر ثورة كل األحرار والشرفاء من شمال الوطن
وجنوبه دامت وصمدت أربع سنوات حتى رحيل آخر مستعمر بريطاين عن جنوب
اليمن يف الـ 30من نوفمرب عام 1967م.
وأوضح أن االحتالل الربيطاين يف جنوب اليمن ،كان يراهن عى عاملني إلطالة أمد
الوجود الربيطاين يف الجنوب عرب استقراء حالة الضعف التي وصل إليها الثوار من
االقتتال الذي حدث بني الجبهة القومية وجبهة التحرير يف السادس من نوفمرب عام
1967م بعد يوم مما يسمى انقالب الخامس من نوفمرب يف شمال الوطن ،والذي
كان يعتقد أن هذه األحداث ستؤدي إىل انهيار يف صفوف الثوار يف الشمال والجنوب.
وذك ــر أن يــوم االسـتـقــالل يف الـجـنــوب كــان رداً عـمـلـيــاً عــى نـكـســة الـجـيــوش املـصــريــة
والسورية عام 1967م  ..وقال" ثورة أكتوبر يجب ان نستلهم منها الدروس والعرب
ونستفيد مــن مــآثــرهــا ومخزونها الـبـطــويل والكفاحي يف مــواجـهــة املستعمر الجديد
القديم".
وأض ــاف ال ــره ــوي ":ل ــدى املـجـلــس الـسـيــايس األع ــى وحـكــومــة االن ـقــاذ الــوطـنــي ثــالثــة

مطالب حقوقية ومشروعة للقبول بتمديد الهدنة تتمثل يف دفع املرتبات ملوظفي
الدولة يف الشمال والجنوب وفتح مطار صنعاء مع تعدد الوجهات ،ورفع الحصار
عن املوائن اليمنية والسماح بدخول املشتقات النفطية واألدوية بسالسة" ..الفتاً إىل
أن دول العدوان وسفراء أمريكا وبريطانيا يختلقون األقاويل ويضللون الرأي العام
املحيل والدويل فيما يتعلق باملطالب املستحقة للقبول بتمديد الهدنة.
بدوره ،أكد رئيس مجلس الوزراء ،الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ،أن ثورة 14
أكتوبر أسست لتجربة وطنية واسعة هي إعــادة تحقيق الوحدة اليمنية وما تالها
مــن إن ـجــازات ..الفـتــاً إىل أن الـحـضــور الـكـبــري لـقـيــادات الــدولــة مــن املـجـلــس الـسـيــايس
واملؤسسات الدستورية الربملانية والحكومية والقضائية والشوروية يأيت بمثابة تكريم
لواحدة من املحطات االستثنائية يف حياة الشعب اليمني.
وقــال" :كحال معظم الثورات تم يف هذه الثورة نسيان الكثري من املناضلني الذين
صمدوا صمود األبطال ،وهم يحضرون مع الشهيد األول يف هذه الثورة راجح بن
غالب لبوزة ،الذي قاد مع مجموعة من قيادات الجبهة القومية وجبهة التحرير،
هذه الثورة ،وبذلوا جهوداً كبرية يف حشد طاقات املجتمع بجنوب الوطن وشماله
آنذاك ،أدت إىل انبالج فجر الثورة".
وأضاف" :ثورة الـ 14من أكتوبر جزء من تاريخ الشعب اليمني ،ال يستطيع أحد أن
يقول إنها جزء من تاريخه الشخيص أو الجهوي أو الشطري ،ألن من سقطوا شهداء
فيها هم من كل أرجــاء الوطن شماله وجنوبه وشرقه وغربه ،كما أن قيادتها هم
قيادات يمنية بحتة ،فيما يظل االنفصال هو النقطة السوداء يف تاريخ اليمن إذا ما
أخذنا أن هذا التاريخ الطويل لليمن سيستمر بإرادة شعب وقيادة واحدة وبشهداء
ّ
موحدين وبفكر يمني موحد".
وتابع" :الذين بحثوا ويبحثون يف أضابري املستعمر الربيطاين ليجدوا ورقة هنا وأخرى
هناك ،بأن جنوب اليمن كان ذات يوم اسمه الجنوب العربي ،عليهم أن يعلموا أن
ذلك املشروع واملسمى االستعماري الخبيث ،قد أسقطته الجبهة القومية وجبهة
التحرير يف مسار نضالهم من أجل تثبيت الثورة املباركة".
وأكد رئيس الوزراء أن املناسبة تقتيض ّ
تذكر الرموز التي حضرت وساهمت وعملت

بجد من أجل الثورة اليمنية  26سبتمرب و 14أكتوبر و 30نوفمرب ،ولتثبيت معايري
وطنية عامة.
ولـفــت إىل أن ال ـثــورة الـفـتـيــة  21سـبـتـمــرب بـقـيــادة قــائــد ال ـث ــورة ،الـسـيــد عـبــداملـلــك بــدر
الدين الحويث ،جاءت لتعطي زخماً إضافياً للثورة اليمنية وإعادة االعتبار للشهداء
يف جـنــوب الـيـمــن وشـمــالــه وشــرقــه وغــربــه ،ولـتــأكـيــد واحــديــة الـثــورة وإرادة الشعب
اليمني املوحد.
ّ
وبني الدكتور بن حبتور أن كل من حضر وشارك يف مسرية هذه الثورة ونهجها املقاوم
بقيادة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث ،هم أبطال كبار ومجاهدون عظماء ،إبتدا ًء
ً
بالجندي الذي قاتل يف جبهات املواجهة ،مرورا باملوظف البسيط ،وانتهاءً بقيادات
املجلس السيايس األعــى ومجالس النواب والشورى والــوزراء والقضاء ،وقيادات
وزارات الدفاع والداخلية واألمن.
كما أكد أن جميع الذين صمدوا يف صنعاء يُعدون أبطاال وأحراراً ،ألن صنعاء كانت
وستظل منرباً عالياً للكرامة والحرية والشموخ والبطولة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد عى أن الحلول القادمة ستأيت من صنعاء وليس من
معرباً يف ختام كلمته عن الشكر ملن ّ
عواصم االحتالل والعدوانّ ..
نظم الفعالية من
املعنيني برئاسة الوزراء ووزارة الثقافة وكل من حضر وشارك فيها.
ويف الـفـعــالـيــة الـتــي حـضــرهــا رئـيــس مـجـلــس الـقـضــاء األع ــى ال ـقــايض أحـمــد املـتــوكــل
ورئـيــس مجلس الـشــورى محمد حسني الـعـيــدروس ونــائــب رئـيــس ال ــوزراء لشؤون
الدفاع واألمن الفريق الركن جالل الرويشان ،وأعضاء من مجالس الوزراء والنواب
والـشــورى ومحافظو املحافظات الجنوبية والشرقية ،أشــار أمــني العاصمة حمود
عـبــاد إىل أن دالالت ثــورة  14أكـتــوبــر املـجـيــدة ،تــؤكــد مــواصـلــة الــدرب والـنـضــال الــذي
أختطه أحــرار سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب حتى تحقيق االستقالل وتطهري اليمن من
كافة أشكال الوصاية واالرتهان الخارجي.
وأشــاد بتضحيات الــرواد األوائــل مــن املناضلني يف الشمال والـجـنــوب الــذيــن فجروا
أعـظــم ثــورة يف تــاريــخ اليمن وتمكنوا مــن القضاء عــى أطــول استعمار بريطاين كان
يستحكم عى كل مفردات الحياة يف الشطر الجنوبي من الوطن.

ولفت ُعباد إىل أن الشعب اليمني بقيادة قائد الثورة السيد عبد امللك الحويث قادر
عى مواصلة النضال والجهاد يف مواجهة كل محتل ومستعمر وتطهري تراب الوطن
وسيادته ولن يهدأ له بال حتى يخرج آخر محتل من أرض اليمن كما خرج آخر جندي
بريطاين من جنوب الوطن يف الـ  30من نوفمرب 1967م.
واعترب االحتفال بالذكرى الـ  59لثورة  14أكتوبر تكريماً للمناضلني األبطال الذين
ً
قضوا وجاهدوا وقدموا دماءهم وأرواحهم يف سبيل الله ودفاعا عن عزة وكرامة
وسيادة الوطن.
فـيـمــا تـطــرقــت عـضــو مـجـلــس الـشــورى فــاطـمــة مـحـمــد بــن مـحـمــد يف كـلـمــة املناضلني
واملرأة ،إىل دور املناضلني األحرار الذين غيبهم التاريخ يف شمال الوطن وجنوبه ودور
القيادات النسوية النضالية التي شاركت يف الكفاح املسلح لنيل الحرية واالستقالل
وتحرير جنوب الوطن من املستعمر الربيطاين.
وأشـ ـ ــارت إىل ال ـي ــوم ال ـت ــاري ـخ ــي الـ ــذي ت ـج ـســدت ف ـيــه ح ـق ـي ـقــة ال ـن ـض ــال ال ـي ـم ـنــي ضــد
االمرباطورية التي لم تغب عنها الشمس وجثمت عى صدر جنوب اليمن قرناً و28
عاماً ،وكانت اإلرادة الشعبية الحرة هي األقوى لدحر تلك اإلمرباطورية ..مبينة أن
مصري قوى العدوان واالحتالل الجديد سيكون اسوأ من مصري املستعمر الربيطاين.
وأكدت فاطمة محمد بن محمد أن الرواد األوائل لثورة  14أكتوبر و 30نوفمرب هم
من مختلف املحافظات اليمنية ولوال دعم ثورة  26سبتمرب ملا نجحت ثورة  14أكتوبر..
وذكرت أن الثوار واجهوا أعتى املعدات العسكرية يف مرحلة الكفاح املسلح منذ بداية
ال ـثــورة الـتــي انـطـلـقــت مــن قـمــم جـبــال ردف ــان وبــذلــوا الـغــايل والـنـفـيــس مسرتخصني
دمــاءهــم لكسر شــوكــة الـطـغــاة ولتحقيق الـهــدف الكبري الــذي يحتفل الـيــوم بــذكــراه
الـ 59من ثورة أكتوبر املجيدة.
تخلل الحفل بحضور رؤســاء وممثيل األحــزاب والتنظيمات السياسية واملنظمات
الجماهريية وعــدد مــن مناضيل الـثــورة اليمنية والــرمــوز الوطنية وأبـطــال التحرير،
ومـشــايــخ وشـخـصـيــات اجتماعية وقـيــادات عسكرية وأمـنـيــة ،قـصـيــدة للشاعر عبد
الكريم الحنيك ،ولوحة فنية ممزوجة بالفلكلور الشعبي للفرقة الوطنية التابعة
لوزارة الثقافة.

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان يهنئان قائد الثورة مبناسبة العيد الـ  59لثورة  14أكتوبر

 14أكتوبر ثورة عبر فيها أحرار الوطن عن إرادتهم احلرة ورفضهم للوصاية واالستعمار
اليمن سيظل حر ًا أبي ًا مستق ًال رغم أنف احلاقدين واملعتدين والطامعني

أحرار وشرفاء اليوم هم أحفاد من طردوا اإلمبراطورية التي كانت ال تغيب عنها الشمس

رفع وزير الدفاع ،اللواء الركن محمد ناصر العاطفي،
ورئيس هيئة األركان العامة ،اللواء الركن محمد
عبدالكريم الغماري ،برقية تهنئة إىل قائد الثورة ،السيد
عبدامللك بدر الدين الحويث ،بمناسبة العيد الـ 59لثورة
الـ 14من أكتوبر املجيدة فيما ييل نصها:

يف هذه اللحظات الفارقة يف تاريخ يمننا الحبيب ،التي يحتفل
فيها شعبنا العظيم بأعياده الدينية والوطنية ،ويواجه بكل
إيمان وثبات مؤامرات وكيد املعتدين ،ويف هذا اليوم األغر الذي
عـ ّـرب فيه أحــرار الوطن عن إرادتـهــم الحرة ،ورفضهم للوصاية
واالستعمار بكل أنواعه وأشكاله ،يسعدنا ويشرفنا أن نرفع
ملقامكم العايل باسم قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان
الـعــامــة وكــافــة منتسبي قــواتـنــا املـسـلـحــة املــرابـطــني يف الـسـهــول
وال ــودي ــان وال ـج ـبــال وال ـص ـحــاري وال ـب ـحــار أس ـمــى آي ــات الـتـهــاين
القلبية والـتــربيـكــات بمناسبة االحـتـفــال بــالــذكــرى ال ــ 59لـثــورة
الـ 14من أكتوبر املجيدة ،سائلني املوىل -عز وجل -أن يمدكم
بموفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح يف تحمّ ل املسؤولية
الدينية والوطنية الجسيمة التي تقع عى كاهلكم ،وأنتم خري
من يحملها يف ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها بلدنا

وشعبنا اليمني العظيم ،وأن يجعل الفرج والنصر والتمكني
ً
عى أيديكم ليعود اليمن حراً قوياً
مستقال بقراره وسيادته.
ت ــأيت ه ــذه الــذكــرى الــوطـنـيــة املـجـيــدة مـتــزامـنــة مــع احـتـفــاالتـنــا
ب ــأع ـي ــادن ــا ال ـس ـب ـت ـمــربيــة ،وب ـم ــول ــد خ ــري ال ــربي ــة -ع ـل ـيــه وع ــى آلــه
أفضل الصالة والتسليم -كما أنها تأيت يف ظل ظروف تتشابه
م ــع أح ــداث ـه ــا يف املـ ــايض ح ـيــث ي ـش ـهــد وط ـن ـنــا ال ـح ـب ـيــب م ــؤام ــرة
س ـعــوديــة  -إم ــارات ـي ــة  -أمــريـكـيــة بــريـطــانـيــة ،ظ ـهــرت م ــن خــالل
املراوغة الخبيثة يف استمرار الهدنة األممية ،فانكشفت األقنعة
وتبينت النوايا الخبيثة التي تسعى إلعادة االستعمار بصورته
الجديدة غري مستوعبني أن أحرار اليوم هم أحفاد من طردوا
اإلمــرباطــوريــة الـتــي كــانــت ال تـغـيــب عـنـهــا الـشـمــس يف مـثــل هــذا
الـيــوم مــن الـعــام 1963م ،ولــن يـسـمـحــوا بـعــودة االسـتـعـمــار
ً
بأي شكل من األشكال ،وسيظل اليمن حراً أبياً
مستقال رغم
أنف الحاقدين واملعتدين والطامعني  ..وأبطال قواتنا املسلحة
سيكونون كالعادة يف مقدمة الصفوف لوأد كل املؤامرات ،التي
يحيكها األعــداء ومرتزقتهم ،وسيظل موقفنا ثابت إمــا هدنة
تحفظ كرامة شعبنا وتصون ثــروات ومقدرات وطننا ،وتنهي
العدوان والحصار وإخراج املحتلني كما خرج أسالفهم ،وإما أن
ينتظروا هول ما هو قادم ،وأن يأخذوا تحذيراتنا لهم بمحمل

املستعمرون االعراب
عندما فجرت ثورة 14أكتوبر من قمم جبال ردفان الشماء السامقة وواجهت امرباطورية امتدت سلطاتها عى
اصقاع واسعة من املعمورة ..لم يكن يدور يف بال الثوار االحرار ان يأيت بعدهم اشخاص عى استعداد كامل للعمالة
الي مستعمر يدفع "الصرفة" ويسلم الراتب الشهري ..والذي يصيب القلب بااللم والحسرة ان يتباهى الباعة الصغار
هؤالء كما اسموهم ارخص مرتزقة باشياء وهمية وبأكاذيب ما لها من برهان..

جمال القيز

اليوم املحافظات املحتلة يعبث بها املستعمرون االعراب
وي ـع ـي ـث ــون ف ـي ـه ــا فـ ـس ــادا وف ـ ــوىض ونـ ـهـ ـب ــاً ..شـ ـب ــوة تـحــت
االحـ ـت ــالل ال ـك ــام ــل وعـ ــدن تــأت ـمــر ب ــام ــر ض ــاب ــط م ـخــابــرات
امـ ــارايت وضــابــط م ـخــابــرات س ـعــودي وال مــن ي ـقــول هــذا
ع ـب ــث ..او ي ـجــرؤ ع ــى الـ ـك ــالم ..امل ـهــم ل ــدى هـ ــؤالء اطـقــم
ي ـف ـح ـط ــون ب ـه ــا واسـ ـلـ ـح ــة ي ـت ـب ــاه ــون ب ـه ــا عـ ــى امل ــواط ـن ــني
املساملني املساكني..
"والـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــة" االمـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـق ـ ــذرة ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـل ــم كـ ــرواتـ ــب
والـهـبــات امللوثة واطــالق ايــادي العبث يف الجبايات ويف
فــرض اتــاوات ونـهــب معلن ونـهــب خفي ويف االستعالء

ومـمــارســة التسلط والعنجهية تحت مسميات عديدة
لكنها ال تخلو من تعصب قبيل او تسلط شليل..
وال ـ ـ ــذي ي ـح ــز يف ال ـن ـف ــس ويـ ـح ــرج امل ـش ــاع ــر ال ــوط ـن ـي ــة ان
ي ــأيت ال ـع ـيــد ال ـ ــ 59ل ـث ــورة 14أك ـت ــوب ــر وعـ ــدن وم ــا حــوالـيـهــا
ومـحــافـظــات محتلة تــرضــخ وتــرزح تحت سـطــوة املحتل
الخارجي االعرابي وتحت اذيال صغار املرتزقة واالذيال..
ع ــدن ال ـتــي ازاحـ ــت م ــن املـنـطـقــة كـلـهــا اع ـتــى امــرباطــوريــة
استعمارية عرفها التاريخ وخربتها البشرية هاهي اليوم
تنئ وتبيك حالها االمر الذي ال يسر عدوا وال صديقاً..
وم ـ ــن املـ ـه ــم ان ن ــؤك ــد ه ـن ــا ان م ـث ــل ه ـ ــذا امل ـس ـل ــك وهـ ــذا

النمط من األعمال االرتهانية يجب ان يجابه باملقاومة
وبالتصدي وهناك مقاومة وتيارات تواجه مثل هذا املد
العدايئ االرتهاين اال انه يقابل بالقمع وبالسجون ..وخري
دل ـيــل مــا تـشـهــده ال ـس ـجــون ال ـســريــة ال ـتــي ت ـشــرف عليها
املخابرات اإلماراتية وتمارس فيها أعمال منافية لالخالق
والقيم وتشهد أعماال اجرامية وانتهاكات واسعة..
هــذا هــو واقـعـنــا املــؤلــم ..وغ ــداً بــإذن الـلــه ســوف تستعيد
عدن واملحافظات املحتلة االخرى حريتها واستقاللها من
املـسـتـعـمــر االعــرابــي الـجــديــد ال ــذي جــاء مـتــوحـشــا ونــاهـبــاً
وقاتال وطامعاً وحاقداً.

الجد ،ألن قدراتنا العسكرية ستطالهم يف عمق أراضيهم ويف
أي مـكــان وطــأت أقــدامـهــم النجسة أرضـنــا الـطــاهــرة ..ولــن ترى
الدنيا عى أريض وصيا.
مرة أخرى نهنئكم وكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم بهذه
املـنــاسـبــة الــوطـنـيــة املـجـيــدة ،الـتــي تــذكــرنــا بــأولـئــك األب ـطــال من
شــرفــاء الــوطــن ،ومــن رفــاق الـســالح الــذيــن ضـحــوا بــأرواحـهــم
ودمائهم ،وقدموها رخيصة يف سبيل الله ،ويف سبيل عزة
وكــرامــة ه ــذا الــوطــن امل ـع ـطــاء ،شــاكــريــن لـكــم دعـمـكــم الــدائــم
ل ـت ـطــويــر مــؤسـسـتـنــا ال ـع ـس ـكــريــة ال ـع ـمــالقــة ،وص ـقــل م ـهــارات
منتسبيها األبطال بما يتواكب ومتطلبات العصر ،معاهدين
لـكــم وكــل أب ـنــاء شـعـبـنــا وشـهــدائـنــا األخ ـيــار بــأنـنــا ســائــرون عى
دربـهــم حـتــى يتحقق الـنـصــر امل ــؤزر عــى كــل األع ــداء يف شمال
ال ــوط ــن وج ـنــوبــه ون ـعــاهــدكــم بــأنــه مـهـمــا كــانــت ق ــوة املـحـتـلــني
الـجــدد فــإن إرادتـنــا وبأسنا أشــد مصداقاً لقوله تـعــاىلَ :
(نـ ْ
ـحـ ُـن
أُو ُْلـ ــوا ُق ـ َّـوة وَأُو ُْل ـ ــوا َب ــأْس َ
ش ـ ِـدي ـ ٍـد) ..وسـيـظــل وطـنـنــا مـقــربة لكل
ٍ
ال ـ ـغ ـ ــزاة وال ـط ــام ـع ــني ومـ ـح ــل ف ـخ ــر ل ـك ــل األحـ ـ ـ ــرار والـ ـش ــرف ــاء
املخلصني.
رحم الله شهداءنا ..والشفاء لجرحانا ..والفرج ألسرانا..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير الداخلية يشدد على أهمية
حتلي رجل الشرطة باللياقة البدنية
ش ـه ــد وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة الـ ـلـ ــواء ع ـب ــدال ـك ــري ــم أمـ ــري ال ــدي ــن
الحويث ،اختتام منافسات بطولة الشرطة لكرة القدم،
والـتــي نـظـمـهــا اتـحــاد الـشــرطــة الــريــايض ب ــوزارة الــداخـلـيــة
بمشاركة  10فرق من الوحدات األمنية بأمانة العاصمة.
ويف ال ـف ـعــال ـيــة أكـ ــد وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ع ــى أه ـم ـيــة إقــامــة
األن ـش ـطــة الــريــاض ـيــة ل ـفــرق ال ـشــرطــة مل ــا ل ـهــا م ــن دور يف
الحفاظ عى اللياقة البدنية والصحة النفسية ،مشدداً
عى أن يتحى رجل الشرطة باللياقة البدنية العالية،
التي تعزز من الصحة الذهنية للفرد يف أداء عمله.
ووجه إدارة التدريب باالهتمام الجاد بجميع منتسبي
وزارة الــداخ ـل ـيــة م ــن ض ـب ــاط وأف ـ ــراد بــال ـب ـنــاء ال ـج ـســدي
وامل ـهــارايت والـتــي تـسـهــم بـشـكــل فــعّ ــال يف رفــع الـقــدرات
ال ـبــدن ـيــة والـجـسـمــانـيــة لـلــريــاضـيــني م ــن مـنـتـسـبــي وزارة
الداخلية.
م ــن جــانـبـهــم ع ــرب امل ـش ــارك ــون يف ال ـب ـطــولــة ع ــن شـكــرهــم
لقيادة الداخلية واتحاد الشرطة ،وحرصها عى إقامة

م ـث ــل ه ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــوالت ،والـ ـت ــي ت ـم ـك ـن ـهــم م ــن اك ـت ـســاب
املهارات الرياضية.
ويف الـ ـخـ ـت ــام ق ـ ــام وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة بـ ـت ــوزي ــع الـ ـكـ ــؤوس
واملـيــدالـيــات عــى الـفــرق واألف ــراد الـفــائــزيــن يف البطولة،
مقدماً لهم التهاين عــى مــا حققوه مــن نتائج ،متمنياً
ل ـل ــذي ــن لـ ــم ي ـح ــال ـف ـه ــم الـ ـح ــظ ال ـت ــوف ـي ــق يف امل ـس ــاب ـق ــات
القادمة.
وأسـفــرت نتائج البطولة عن فــوز فريق مدرسة تدريب
أف ــراد الـشــرطــة ،بــاملــركــز األول ،وحــل ثــانـيــا فــريــق قــوات
النجدة ،وتم تكريم فريق مصلحة التأهيل واإلصالح،
الفريق املثايل.
حـضــر اخ ـت ـتــام الـبـطــولــة مــديــر ع ــام ال ـتــدريــب والـتــوجـيــه
العميد عبدالرحمن الحمران ،ومدير مدرسة تدريب
أف ــراد الـشــرطــة الـعـمـيــد عـبــداملـجـيــد ســاتــر ،ومــديــر إدارة
ال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـم ـي ــد ح ـس ــن الـ ـ ـه ـ ــادي ،ومـ ــديـ ــر ال ـش ـب ــاب
والرياضة يف أمانة العاصمة األستاذ عبدالله عبيد.

األثنني

ً
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 -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

في خطابه مبناسبة الذكرى الـ 59لثورة أكتوبر املجيدة

الرئيس املشاط :الـ  14من أكتوبر ثورة كل اليمنيني من صعدة إلى عدن ومن احلديدة إلى املهرة
على كل احلاملني بتقسيم اليمن وتفتيته التخلي عن هذه األحالم
البغيضة ألن اليمن لن يستقر اال واحد ًا موحدا

ننصح بالعودة إلى جادة الصواب ومغادرة مواقع
االنطواء حتت قيادة اخلارج املعتدي

الـ 14من أكتوبر املجيد هو يوم خالد وحدث
استثنايئ ومحطة تحول كربى يف تاريخ وطننا
وشعبنا اليمني الحر والعظيم ،فيه تفجرت براكني
ثورة التحرر من االستعمار الربيطاين الذي ظل
جاثماً عىل جنوب الوطن لفرتة طويلة من الزمن
عىل مدى  129عاماً متبعاً سياسة فرق تسد،
وممارساً كل أساليب القمع والتنكيل واالستبداد
واالستعباد ألبناء شعبنا يف جنوب الوطن وكذا
قيامه بنهب ثروات وخريات ومقدرات الوطن..
فمثل هذا اليوم التاريخي الخالد الـ 14من أكتوبر
املجيد انطالق ثورة التحرر والقضاء عىل املستعمر
البغيض املستبد بدءاً من جبال ردفان ومن ثم
ً
مقارعة للمحتل أينما
توسعت لتعم كافة املناطق،
وجد حتى تم طرده وأجرب عىل الرحيل مذموماً
مدحورا من أرضنا اليمنية الطيبة والطاهرة التي
عرفت عىل مدى األزمان والسنني بأنها مقربة
ً
مستقبال.
للغزاة الطامعني قديماً وحاضراً وكذلك
وهنا سنتناول بقراءة تحليلية موجزة لخطاب
فخامة الرئيس املشري الركن مهدي املشاط بمناسبة
الذكرى الـ 59لثورة الـ 14من أكتوبر املجيدة ..فإىل
التفاصيل:

قراءة وتحليل مقدم /موىس محمد حسن

ليوم ال�� 14م��ن أكتوبر 1963م ألقه ال�ث��وري الكبري وأهميته
الوطنية العظيمة ودالالت��ه التاريخية املجيدة ،وهو يوم يبعث
ً
شماال وجنوباً وشرقاً وغرباً ،ويف
يف نفوس كل اليمنيني األحرار
ه��ذا السياق أك��د فخامة رئ�ي��س املجلس السيايس األع��ى املشري
مهدي املشاط ،أن يوم الرابع عشر من أكتوبر يمثل واح��دا من
أهم األي��ام الوطنية الخالدة يف تاريخ الشعب اليمني ،وهو -ال
شك -يوم يتشرّف به كل يمني ويمنية وكل من يعرف ماذا تعني
الحرية واالستقالل ..وعرب الرئيس يف خطابه ،عن أحر التهاين إىل
قائد الثورة ،السيد عبدامللك بدر الدين الحويث -حفظه الله،-
وجميع قادات ومكوّنات املوقف الوطني ،وكل األحرار واملناضلني
يف الداخل والخارج بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسني لقيام
ثورة الرابع عشر من أكتوبر املجيدة ضد الغازي األجنبي.
تاريخ يتكرر
ه �ن��اك م��ن ال ي ��درك م�ع�ن��ى ال �ح��ري��ة وال �س �ي��ادة واالس �ت �ق��الل أو
باألصح يتغابى عن عظمة هذا املعنى وال يستهويه أن يعيش حراً
كريماً عزيزاً يف وطنه وعى أرضه وبني شعبه ويريد أن يعيش يف
حضن االحتالل ويف كنف قوى االستعمار واالستكبار والهيمنة
والطغيان فيجند نفسه لخدمة املحتل وتنفيذ مخططاته عى
حساب تدمري وطنه ودم��اء أبناء شعبه وذل��ك هو حال املرتزقة
اآلث �م��ني ال��ذي��ن ت�ن�ك��روا ل�ق�ي��م وم �ب��ادئ ال ��والء واالن �ت �م��اء لوطنهم
وشعبهم وارت�م��وا يف أح�ض��ان ق��وى ال�ع��دوان واالح�ت��الل ووق�ف��وا
يف ص�ف�ه��م ض��د وط�ن�ه��م وش�ع�ب�ه��م ،ل�ك�ن�ه��م ل��م ول ��ن ي�ف�ل�ح��وا يف
سعيهم وقد هزموا وخابوا وخسروا هم ومن يحركهم ويمولهم
وي�س�ت�خ��دم�ه��م ل�ت�ن�ف�ي��ذ أج �ن��دات��ه وم �ص��ال �ح��ه وأه ��داف ��ه ال �ح��اق��دة
وأط �م ��اع ��ه االح �ت ��الل �ي ��ة ،ح �ي��ث واج �ه �ه ��م أح � ��رار ال �ي �م��ن وأب �ط��ال��ه
الشجعان املدافعون عن الوطن وع��ن سيادته واستقالله وعن
كرامة وحرية أبناء الشعب ،فحققوا انتصارات حاسمة ،ألنهم
أصحاب حق يف مواجهة أهل ضالل وباطل ،ولذا فإن مسار هذه
االنتصارات العزيزة سيستمر بإذن الله وتأييده حتى يتم تحرير
ك��ل ش��رب محتل يف أرض�ن��ا ال�ي�م�ن�ي��ة ..وه��ذه ال��ذك��رى ال�غ��ال�ي��ة عى
قلوب أحرار وشرفاء شعبنا اليمني العظيم تعيد مشهد النضال
ال��وط�ن��ي إىل األذه ��ان ذل ��ك ال�ن�ض��ال امل �ش��رف ال ��ذي ان�ت�ص��ر لليمن
األرض واإلنسان -بطرد املستعمر الربيطاين من جنوب الوطن،وكذلك اليوم سينتصر األحرار يف معركتهم ضد قوى االحتالل
الجديد وسيحققون للوطن استقالله الناجز شاء من شاء وأبى
م��ن أب��ى ..ويف ه��ذا االت�ج��اه يشري ال��رئ�ي��س م�ه��دي امل�ش��اط ،إىل أن
هذه الذكرى تأيت لتعيد إىل األذهان أياما مشابهة وتاريخا يتكرر

على الطرف اآلخر التعاطي مع هذه الذكرى كفرصة للمراجعة وتصحيح املواقف

ادع ــو دول ال ـعــدوان إلــى االسـتـجــابــة الـعــاجـلــة ملـطــالــب صـنـعــاء احملقة
والعادلة ،التي سيكون لها أثر إيجابي كبير للعبور نحو السالم
كل من يوهم اصحاب املشاريع الصغيرة بتقطيع اليمن مجرم بحق املنطقة وبحق اليمن
وي�ع�ي��د نفسه ع��ى م�س��رح األح ��داث وم�ش�ه��د امل��واج�ه��ة وال�ص��راع
بني األوفياء لشعوبهم وأوطانهم وبني أعداء الشعوب وخونة
األوط ��ان ،وه��و م�ش�ه��د ي�ع�ي��د إن�ت��اج ن�ف�س��ه ع��رب مختلف ال�ع�ص��ور
ويف مختلف ال�ب�ل��دان يف ك��ل زم��ان وم �ك��ان ..م��وض�ح��اً أن ال�ت��اري��خ
والعرب ،ويعيد التأكيد
حينما يعيد نفسه إنما يمنحنا الدروس ِ
ع ��ى ال �س��ن اإلل �ه �ي��ة ال �ث��اب �ت��ة ال �ت��ي ت�ح�ك��م امل �ت �غ � ّ�ريات وت�ت�ح�ك��م يف
العواقب واملآالت ،وتدير صراعات البشر عى أساس من حكمة
ال�ل��ه يف ت��رت�ي��ب م�ع��ادالت وم�ق�ت�ض�ي��ات (ال�ح��ق ال��دام��غ ،وال�ب��اط��ل
ال ��زاه ��ق) ،وه ��ي -الش� ��ك -م �ع ��ادالت ث��اب �ت��ة ال ي�ن�ك�س��ر يف إط��اره��ا
ح��ق ،وال ينتصر م�ع�ه��ا ب��اط��ل" ..م�ش��ريا إىل "ه��ذه س��ن عمدتها
الشواهد الناصعة ،والتجارب الراسخة ،والنماذج املعتربة ،عرب
كل أشكال ومستويات الصراع  -بني أنصار الخري وأرب��اب الشر
 منذ األزل وحتى اليوم وإىل أن تقوم الساعة".أهم الواجبات
لهذه الذكرى الوطنية ،دروسها الوطنية العظيمة عن عظمة
النضال الوطني وق��وة إرادة األح��رار يف نيل الحرية واالستقالل
وعدم القبول باملستعمر الغازي عى هذه األرض اليمنية املباركة
الطيبة التي ال تقبل دنس ورجس املحتل عى ترابها الطاهر ..ولذا
علينا االستفادة من هذه الثورة االكتوبرية املجيدة والخالدة ومن

مسارها النضايل العظيم الذي أثمر عن تحقيق االستقالل ودحر
االحتالل ،وهذا ما أشار إليه فخامة الرئيس املشاط ،حيث قال
"أهم الواجبات اليوم النظر إىل هذه الذكرى كمحطة عى درجة
عالية من األهمية يف إثراء التجارب وتجليات الحقائق ،ومراجعة
وتقييم األشخاص واملواقف عى أساس من االنسجام التام مع
نضاالت وتضحيات الشعب اليمني يف سبيل حريته واستقالله
منذ م��ا قبل وب�ع��د ال��راب��ع عشر م��ن أك�ت��وب��ر ،وص��وال إىل ال�ح��ادي
والعشرين من سبتمرب".
وأضاف" :ويف هذا السياق ،أجدد التهاين لشعبنا بهذا اليوم
الخالد ،وأع� ّ�رب عن عميق اعتزازي بكل مكوّنات املوقف الوطني
امل�ن��اه��ض ل�ل�ع��دوان وال�ح�ص��ار ،وال��راف��ض ل��الح�ت��الل وك��ل أشكال
ال�ت��دخ��ل ال�خ��ارج��ي يف ش��ؤون ب��الدن��ا ،ك�م��ا أب ��ارك ان�س�ج��ام�ه��ا مع
مقتضيات وتوجّ هات هذا اليوم الوطني ،وأدعو كل يمني ويمنية
إىل مواصلة التمسك بمشروع اليمن املستقل الذي تقوده اليوم
صنعاء وتنفرد به كل قواها الوطنية من دون منافس أو منازع".
واحدية الثورة اليمنية
ت��اري�خ�ن��ا ال�ي�م�ن��ي ال �ت �ح��رري وال �ث ��وري ي�ش�ه��د ب��واح��دي��ة ال�ن�ض��ال
الوطني وواحدية الثورية اليمنية وواحدية الهدف واملصري ،ففي
مسرية النضال والكفاح املسلح التي خاضها اليمنيون األحرار ضد

االستعمار الربيطاين ،شارك أبناء الشمال مع أبناء الجنوب يف
مقارعة املحتل وق��دم أبناء املحافظات الشمالية أدواراً عظيمة
وه��ام��ة وك��ان ل�ه��ا أث��ره��ا ال�ك�ب��ري يف ان�ت�ص��ار ث��ورة ال �� 14م��ن أك�ت��وب��ر
املجيدة ،حيث استمر الكفاح الوطني املسلح ال��ذي انخرط فيه
أبناء الشمال إىل جانب إخوانهم يف جنوب الوطن -س��واء قبل
أو ب�ع��د ال �ث��ورة االك�ت��وب��ري��ة -ح�ت��ى ت��م دح��ر االس�ت�ع�م��ار ال��ربي�ط��اين
وتحقيق االستقالل الوطني الناجز يف ال�� 30م��ن نوفمرب املجيد
1967م ..وه��ذا م��ا ت�ح��دث عنه ال��رئ�ي��س امل�ش��اط ،حيث أك��د أن
ثورة الرابع عشر من أكتوبر كانت ثورة كل اليمنيني من صعدة
إىل ع��دن وم��ن ال�ح��دي��دة إىل امل�ه��رة وم��ن يقف ع��ى إره��اص��ات�ه��ا يف
أربعينيات وخمسينيات القرن املنصرم ،سيدرك هذه الحقيقة،
يف دالل ��ة ع��ى واح��دي��ة ال��وج��دان ال�ي�م�ن��ي ..وق ��ال" :ل��ذل��ك أن�ص��ح
كل الحاملني بتقسيم اليمن وتفتيته  -إىل كنتونات وإقطاعيات
 بالتخيل ع��ن ه��ذه األح��الم البغيضة ،ألن اليمن ل��ن يستقر إالواحداً موحّ دا ،وكذلك مصالح اليمن واملنطقة تقتيض الحفاظ
عليه موحّ دا ،وبدون ذلك سيكون الجميع يف خطر".
انحياز للوطن والشعب
ي�ج��ب علينا االع �ت��زاز ب��والئ�ن��ا وان�ت�م��ائ�ن��ا ل��وط�ن�ن��ا ال�ي�م�ن��ي العظيم
وان ن �ك��ون ع ��ى وع ��ي وإدراك ت ��ام ب ��أن أي م�ح�ت��ل ال ي�س�ع��ى إىل

خدمة البلد ال��ذي احتله أو خدمة أبنائه ،ب��ل هدفه ه��و خدمة
مصالحه وتحقيق اج�ن��دات��ه يف توسعة ال�ن�ف��وذ والهيمنة ونهب
ثروات وخريات البلد املحتل واستغالل موقعه الجغرايف وغريها
م��ن األط �م��اع االح�ت��الل�ي��ة امل�ع��روف��ة ل�ل�ص�غ��ري وال�ك�ب��ري ،ول ��ذا علينا
جميعاً استشعار مسؤوليتنا الوطنية تجاه بلدنا ونكون منحازين
للوطن والشعب ،رافضني لالحتالل والتبعية واالرتهان ،وذلك
هو أساس نهوضنا وتطورنا وبناء وطننا وهو أيضاً مصدر عزتنا
وكرامتنا ،فاملحتل ال يمنح عزة وكرامة ملن يحتله بل يفرض عليه
الذلة والهوان واالستعباد ،وهنا دعا الرئيس املشاط الجميع إىل
االنحياز املطلق للشعب واليمن الواحد واملوحّ د ،واالستمرار يف
رفض التبعية واالرتهان ،والعمل عى تحويل كل منها إىل ثقافة
عامة وقيم سلوكية ومواقف عملية ،ووعي فردي ومجتمعي..
مؤكدا أن "الثبات عى هذا النهج هو الطريق الوحيد لبلوغ كل
ال �خ ��ري ،وت�ح�ق�ي��ق ك ��ل م ��ا ي�ص�ب��و إل �ي��ه ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي م ��ن آم ��ال
وتطلعات".
وقال" :ويف هذا السياق ،أيضا أدعو كل خصومنا املحليني إىل
استكشاف تناقضهم الصارخ مع ثورة الرابع عشر من أكتوبر،
واستشعار غربتهم املوحشة عنها وعن أهدافها وكل مقتضياتها
القيمية والعملية".
مغادرة واقع االنطواء
الفرصة ما تزال سانحة أمام املغرر بهم أيضاً للعودة إىل صف
ال��وط��ن وت ��رك م��وق��ع ال �ت �م��رس م��ع ق ��وى ال �ع ��دوان واالح �ت ��الل،
ف��ال��وط��ن ي�ت�س��ع ل�ل�ج�م�ي��ع ،وه ��ذا م��ا أك ��د ع�ل�ي��ه ال��رئ�ي��س امل�ش��اط،
م��وج �ه��اً ن�ص�ح��ه ل�ل�م�غ��رر ب �ه��م ول �ك��ل م ��ن ي��ؤم��ن ب �س �ي��ادة ال��وط��ن
ب��ال �ع��ودة إىل ج ��ادة ال �ص��واب واس �ت �غ��الل ه ��ذه ال��ذك��رى مل��راج�ع��ة
وتصحيح امل��واق��ف ،حيث ق��ال" :إن�ن��ي أنصح ب��ال�ع��ودة إىل ج��ادة
الصواب ومغادرة مواقع االنطواء تحت قيادة الخارج املعتدي،
وأدعو إىل التعاطي مع هذه الذكرى كفرصة للمراجعة وتصحيح
امل� ��واق� ��ف ،ف ��ال ��وط ��ن -الش � ��ك -ي �ت �س��ع ل �ك ��ل م ��ن ي ��ؤم ��ن ب �س �ي��ادت��ه
واس�ت�ق��الل��ه ،وم��ن آم��ن ب��ذل��ك وت�خ��ى ع��ن االن�ح�ي��از ل�ل�خ��ارج ضد
ال��داخ��ل ك��ان ل��ه م��ا لنا وعليه م��ا علينا ،وم��ن يأبى إال االستقواء
بالخارج ضد األهل والوطن فعليه أن ينتظر يوما يشبه يوم من
سبقه من أدوات وعمالء املستعمر الربيطاين".
كما دعا الرئيس املشاط دول العدوان إىل االستجابة العاجلة
ملطالب صنعاء املحقة والعادلة ،التي سيكون لها أثر إيجابي كبري
يف املساعدة عى العبور نحو السالم ،وإنهاء الحرب العدوانية،
ومعالجة كل ملفاتها املتعددة.

نص الخطاب:
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عى خري األنام محمد وعى آله األطهار،
وأرض اللهم عن صحابته األخيار املنتجبني أما بعد،،
ب��اس�م��ي ون�ي��اب��ة ع��ن زم ��اليئ يف امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ى ،وب�م�ن��اس�ب��ة اح�ت�ف��االت
شعبنا بالذكرى التاسعة والخمسني لقيام ث��ورة الرابع عشر من أكتوبر املجيدة
ضد الغازي األجنبي ،أهنئ يف البداية سيدي العزيز قائد الثورة ،السيد املجاهد
عبدامللك بدر الدين الحويث -حفظه الله -كما وأهنئ كل الشرفاء من أعيان ووجهاء
ومشايخ اليمن وجميع ق��ادات ومكونات املوقف الوطني والعمل الجهادي عى
امل�س�ت��وي��ني ال��رس�م��ي وال�ش�ع�ب��ي ،وه��ي م��وص��ول��ة ك��ذل��ك ل�ك��ل األح ��رار وامل�ن��اض�ل��ني يف
الداخل والخارج.
أيها اإلخوة واألخوات
إن ي��وم الرابع عشر من أكتوبر يمثل واح��دا من أه��م األي��ام الوطنية الخالدة يف
تاريخ شعبنا اليمني العزيز ،وه��و ال شك ي��وم يتشرف به كل يمني ويمنية وكل
من يعرف ماذا تعني الحرية ،وماذا يعني االستقالل ،ولعل من دواعي السرور
أنكم اليوم تمثلون الوارث الشرعي واالمتداد الطبيعي لهذا اليوم املجيد بكل ما
ارتبط به من نضال وتضحيات يف سبيل الدفاع عن سيادة واستقالل اليمن ودحر
الغازي واملحتل األجنبي عن ثراها الطاهر.
وما أشبه الليلة بالبارحة ،وما أشبه اليوم باألمس ،ولذلك تأيت هذه الذكرى لتعيد إىل

األذهان أياما متشابهة وتاريخا يتكرر ويعيد نفسه عى مسرح األحداث ومشهد املواجهة
والصراع بني األوفياء لشعوبهم وأوطانهم وبني أعداء الشعوب وخونة األوطان ،وهو
مشهد يعيد إنتاج نفسه عرب مختلف العصور ويف مختلف البلدان يف كل زمان ومكان،
عى أن التاريخ حينما يعيد نفسه إنما يمنحنا الدروس والعرب ،ويعيد التأكيد عى السن
اإللهية الثابتة التي تحكم املتغريات وتتحكم يف العواقب واملآالت ،وتدير صراعات البشر
ع��ى أس��اس م��ن حكمة ال�ل��ه يف ت��رت�ي��ب م�ع��ادالت ومقتضيات (ال�ح��ق ال��دام��غ ،وال�ب��اط��ل
ال��زاه��ق) وه��ي الش��ك م�ع��ادالت ثابتة ال ينكسر يف إط��اره��ا ح��ق ،وال ينتصر معها باطل،
وهذه سن عمدتها الشواهد الناصعة ،والتجارب الراسخة ،والنماذج املعتربة ،عرب كل
أشكال ومستويات الصراع  -بني أنصار الخري وأرباب الشر  -منذ األزل وحتى اليوم وإىل
أن تقوم الساعة (فلن تجد لسنة الله تبديال ولن تجد لسنة الله تحويال).
أيها األخوة واألخوات
إن م��ن أه ��م ال��واج �ب��ات ال �ي��وم أن ن�ن�ظ��ر إىل ه ��ذه ال ��ذك ��رى -ال �ع��زي��زة ع��ى ق�ل��وب�ن��ا
جميعا -كمحطة عى درجة عالية من األهمية يف إثراء التجارب وتجليات الحقائق،
ومراجعة وتقييم األشخاص واملواقف عى أساس من االنسجام التام مع نضاالت
وتضحيات شعبنا يف سبيل حريته واستقالله منذ ما قبل وبعد الرابع عشر من
أكتوبر وص��وال إىل الحادي والعشرين من سبتمرب ويف هذا السياق أج��دد التهاين
لشعبنا بهذا اليوم الخالد ،وأعرب عن عميق اعتزازي بكل مكونات املوقف الوطني

املناهض للعدوان والحصار والرافض لالحتالل وكل أشكال التدخل الخارجي يف
شؤون بالدنا ،كما أبارك انسجامها مع مقتضيات وتوجهات هذا اليوم الوطني،
وأدعو كل يمني ويمنية إىل مواصلة التمسك بمشروع اليمن املستقل الذي تقوده
اليوم صنعاء وتنفرد به كل قواها الوطنية من دون منافس أو منازع.
ك�م��ا أدع��و الجميع إىل االع�ت��زاز ال��دائ��م ب��دي�ن�ن��ا ،واالن�ح�ي��از امل�ط�ل��ق لشعبنا وبلدنا
الواحد واملوحد ،واالستمرار يف رفض التبعية واالرتهان ،والعمل عى تحويل كل
منها إىل ثقافة عامة وقيم سلوكية وم��واق��ف عملية ،ووع��ي ف��ردي ومجتمعي،
وأؤك��د لشعبنا ب��أن ال�ث�ب��ات ع��ى ه��ذا النهج ه��و ال�ط��ري��ق ال��وح�ي��د لبلوغ ك��ل الخري،
وتحقيق كل ما يصبو اليه من آمال وتطلعات.
ويف ه��ذا ال�س�ي��اق ،أي�ض��ا أدع ��و ك��ل خ�ص��وم�ن��ا امل�ح�ل�ي��ني إىل اس�ت�ك�ش��اف تناقضهم
ال�ص��ارخ مع ث��ورة ال��راب��ع عشر من أكتوبر واستشعار غربتهم املوحشة عنها وعن
أهدافها وكل مقتضياتها القيمية والعملية.
إن�ن��ي أن�ص��ح ب��ال�ع��ودة إىل ج��ادة ال�ص��واب وم�غ��ادرة م��واق��ع االن�ط��واء تحت قيادة
الخارج املعتدي ،وأدعو إىل التعاطي مع هذه الذكرى كفرصة للمراجعة وتصحيح
املواقف فالوطن الشك يتسع لكل من يؤمن بسيادته واستقالله ،ومن آمن بذلك
وتخى عن االنحياز للخارج ضد الداخل كان له مالنا وعليه ما علينا ومن يأبى إال
االستقواء بالخارج ضد األهل والوطن فعليه أن ينتظر يوما يشبه يوم من سبقه
من أدوات وعمالء املستعمر الربيطاين.

لقد ك��ان��ت ث��ورة ال��راب��ع عشر م��ن أك�ت��وب��ر ث��ورة ك��ل اليمنيني م��ن ص�ع��دة إىل عدن
ومن الحديدة إىل املهرة ومن يقف عى إرهاصاتها يف أربعينيات وخمسينيات القرن
املنصرم س�ي��درك ه��ذه الحقيقة ،يف دالل��ة ع��ى واح��دي��ة ال��وج��دان اليمني ،ولذلك
أنصح كل الحاملني بتقسيم اليمن وتفتيته -إىل كنتونات وإقطاعيات -بالتخيل عن
ه��ذه األح ��الم البغيضة ألن ال�ي�م��ن ل��ن يستقر إال واح ��داً م��وح��دا ،وك��ذل��ك مصالح
اليمن واملنطقة تقتيض الحفاظ عليه موحدا وبدون ذلك سيكون الجميع يف خطر.
إن ك��ل م��ن ي��وه��م أص�ح��اب امل�ش��اري��ع ال�ص�غ��رية بتقطيع ال�ي�م��ن إىل أوص��ال ه��و يف
الواقع يمارس شكال من أشكال الغش والخداع بحق هؤالء ،وهو يف نفس الوقت
م�ج��رم ب�ح��ق ب�ل��ده وامل�ن�ط�ق��ة ق�ب��ل أن ي�ك��ون م�ج��رم��ا ب�ح��ق ال�ي�م��ن ،ألن ب�ل��ده سيبقى
يعاين منها ،فيما سينجو اليمن منها كما يف كل مرة ،فالتاريخ ال يحتفظ بسوابق
انفصالية قادرة عى الصمود طويال وكل تلك السوابق كانت تتالىش طوعيا أمام
واحدية الوجدان اليمني.
خ �ت��ام��ا أدع� ��و دول ال� �ع ��دوان إىل االس �ت �ج ��اب ��ة ال �ع��اج �ل��ة مل �ط��ال��ب ص �ن �ع��اء امل�ح�ق��ة
والعادلة ،والتي سيكون لها -إن شاء الله -أثر إيجابي كبري يف املساعدة عى العبور
نحو السالم وإنهاء الحرب العدوانية ومعالجة كل ملفاتها املتعددة.
تحيا الجمهورية اليمنية  -املجد والخلود للشهداء  -الشفاء للجرحى  -الحرية
لألسرى  -النصر والتمكني لشعبنا اليمني العزيز
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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إعداد وإشراف :عبدالحميد الحجازي

عضو املجلس السياسي األعلى احمد غالب الرهوي يكتب عن الذكرى الـ 59لثورة  14أكتوبر:

تقارير
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بأكثر من  900صاروخ ..

فصائل املقاومة الفلسطينية تدك مواقع هامة للكيان الصهيوني

السيد نصرالله :املقاومة في لبنان وفلسطني أثبتت أنّ جيش االحتالل يُقهر ويُهزم ويُذل وتُ كسر هيبته
الشامي :العدوان على غزة سيكون له انعكاسات خطيرة سوريا :عدم اهتمام املجتمع الدولي بدماء الفلسطينيني سالمي :الرد السريع للمقاومة الفلسطينية على اجلرائم
على كيان العدو واألمن واالستقرار في املنطقة
يعكس التواطؤ مع العدوان وجتاهل كل قيم القانون الدولي الصهيونية يدل بأن املقاومة تعيش فص ًال جديد ًا من القوة
إقدام العدو الصهيوين عىل استهداف
قطاع غزة يوم الجمعة بغارات هستريية أثمة،
هو امتداد لسلسلة الجرائم واملجازر التي يرتكبها
باستمرار هذا الصلف الصهيوين االرعن بحق
الشعب الفلسطيني سواءً يف القدس أو الضفة
الغربية أو القطاع أو باقي املدن الفلسطينية
املحتلة.
وكالعادة نرى املواقف املخزية واملفضوحة
لحكومات ودول العالم ومنظماته الدولية
والحقوقية ،التي اعتادت عىل مثل هذه املواقف
الالإنسانية فلم تصدر سوى تصريحات باهتة
تدعو لضبط النفس ،بل تساوي بني الجالد
والضحية ،ولعل األدهى واالمر تلك املواقف
املتواطئة التي ابدتها بعض االنظمة العربية
خصوصاً التي هرولت نحو التطبيع وباعت
القضية املركزية لألمة الفلسطينية.

تقرير :عبدالحميد الحجازي

العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الكيان املحتل ضد
أهداف لحركة الجهاد اإلسالمي يف قطاع غزّة ،أدت  -بحسب
وزارة ال�ص�ح��ة يف غ ��زة -إىل اس�ت�ش�ه��اد ت�ي�س��ري ال�ج�ع��ري ال�ق��ائ��د
العسكري يف سرايا القدس ونحو 15شهداً بينهم طفلة تبلغ
 5أع��وام وسيدة مسنة فيما أصيب بجروح 125آخرين وهي
احصاءات أولية خصوصاً وأن غارات العدو الصهيوين ما زالت
مستمرة.
وك � ��ان اإلع � ��الم ال �ح �ك ��وم ��ي يف ق �ط ��اع غ� ��زة ق ��د أك� ��د أن ال� �ع ��دوان
اإلسرائييل خلّف أضرارا يف  650وحدة سكنية ومؤسسات خدمية
وتعليمية
جاهزية الفصائل
ورداً عىل هذا االعتداء الصهيوين السافر أكدت فصائل املقاومة
الفلسطينية أن رد املقاومة ق��ادم وبالطريقة التي تحددها قيادة
املقاومة ..متوعدة بالرد القايس واملؤلم عىل جريمة اغتيال القائد
الكبري تيسري الجعري وإخوانه الشهداء.
وب��ال�ف�ع��ل ل��م ت�م��ض س ��وى س��اع��ات ح�ت��ى أع�ل�ن��ت س��راي��ا ال�ق��دس
وف �ص��ائ��ل اخ ��رى ض �م��ن “رده� ��ا األويل” ع ��ن اط ��الق  100ص ��اروخ
باتجاه بلدات يف جنوب فلسطني املحتلة ،وقالت مصادر محلية
ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة إن ص ��واري ��خ امل �ق ��اوم ��ة وص �ل��ت إىل ج �ن��وب��ي ت ��ل أب �ي��ب،
وصفّارات اإلنذار تدوّي يف بات يام وحولون”.
حالة ذعر إسرائيلية
ب �ع��د ص ��واري ��خ ال� ��رد ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي اص �ي ��ب ال �ص �ه��اي �ن��ة ب �ح��ال��ة م��ن
الذعر والخوف ،فسارع وزير األمن اإلسرائييل ،بيني غانتس ،إىل
استدعاء  25ألف جندي من قوات االحتياط ،تحسباً ألي رد من
ف�ص��ائ��ل امل�ق��اوم��ة .ك�م��ا اس�ت��دع��ى وزي��ر األم��ن ال��داخ��يل اإلس��رائ�ي��يل،
عومر بار ليف 10 ،سرايا من قوات االحتياط يف "حرس الحدود"،
لنشر عدد منها يف املدن الساحلية مثل اللد وعكا ،خشية اندالع
م��واج�ه��ات شبيهة لتلك ال�ت��ي ان��دل�ع��ت خ��الل ال�ع��دوان ع��ىل قطاع
غزة يف العام املايض.
يف ح ��ني ات �خ ��ذ ج �ي��ش االح �ت ��الل ت ��داب ��ري خ ��اص ��ة يف "غ� ��الف غ ��زة"
تتضمن منع التجمهر وف�ت��ح امل��الج��ئ ع��ىل بعد  80ك��م م��ن قطاع
غزة ،كما قام جيش االحتالل بنشر القبة الحديدية عىل املنطقة
الحدودية مع قطاع غزة باإلضافة إىل منطقة تل أبيب.
ف �ي �م��ا أش � ��ار اإلع � ��الم ال �ص �ه �ي ��وين إىل ف �ت ��ح امل ��الج ��ئ يف امل�ن�ط�ق�ت��ني
ال ��وس �ط ��ى وال �ج �ن��وب �ي��ة ،وت �غ �ي��ري م �س ��ارات ال �ط ��ائ ��رات يف م �ط ��ار ب��ن
غوريون ،تحسباً إلطالق صواريخ من قطاع غزة.
تل أبيب هدفاً
زي ��اد ال�ن�خ��ال��ة أم��ني ع��ام ح��رك��ة ال�ج�ه��اد اإلس��الم��ي يف ت�ص��ري�ح��ات
صحافية قال إن تل أبيب ستكون أحد أهداف صواريخ املقاومة،
والساعات القادمة ستثبت للعدو أن كل فصائل املقاومة واحدة
وسنقاتلهم كرجل واح��د بشكل موحد ..مشدداً عىل أن اللحظة
تحتاج إىل موقف واضح حيال مواجهة هذا العدوان.
م ��ن ج��ان �ب��ه ذك ��ر امل �ت �ح��دث ب ��اس ��م ح ��رك ��ة "ح �م ��اس" أن امل �ق��اوم��ة
ال�ب��اس�ل��ة س �ت��داف��ع ع ��ن ش�ع�ب�ن��ا وأه �ل �ن��ا يف ال �ق �ط��اع وب �ك��ل م ��ا ت�م�ل��ك
وس�ت��وازن ال��ردع وستبقى ت��الح��ق االح�ت��الل وس�ت�ه��زم��ه ك�م��ا هزمته
يف ك ��ل امل �ع ��ارك ويف ك ��ل ال �س ��اح ��ات ،ويف م�ق��دم�ت�ه��ا ه ��ذه امل�ع��رك��ة
أي�ض��ا وع ��ىل ك��ل ال �س��اح��ات أن ت�ف�ت��ح ن��ريان�ه��ا ع��ىل ال �ع��دو وق�ط�ع��ان
املستوطنني".

التطبيع شجع العدو
وك ��ان ال�ن��اط��ق ب��اس��م ح��رك��ة امل�ق��اوم��ة اإلس��الم�ي��ة (ح �م��اس) ح��ازم
قاسم ،قد أكد أن العدو الصهيوين يصعد من عدوانه عىل الشعب
الفلسطيني ومقدساته منذ انطالق مسار التطبيع الحايل ،مشرياً
إىل أن ه��ذه االت�ف��اق��ات ش�ج�ع��ت ال�ع��دو ع��ىل ت�ص�ع�ي��د ج��رائ�م��ه ضد
الفلسطينيني.
ونقلت وك��ال��ة "ش�ه��اب" الفلسطينية لألنباء ع��ن ق��اس��م ،قوله:
إن العدو الصهيوين كان وسيبقى العدو املركزي لألمة ،وال يمكن
أن يكون كيانا طبيعيا يف األمة ..مبيناً أن القضية العربية ستظل
هي القضية املركزية لكل مكونات األمة.
وطالب جماهري األمة بأن تُعيل صوتها رفضا لإلجرام الصهيوين

فصائل املقاومة :معنويات
مقاتلينا في أفضل حاالتها ويد
مجاهدينا ستظل العليا في امليدان
أصبحت تل أبيب
ومستوطنات العدو هدف ًا
مشروع ًا لصواريخ املقاومة
الفلسطينية
ض��د الشعب الفلسطيني ،وتوحيد جهودها ع��ىل ت�ن��وع مكوناتها
م ��ن أج ��ل م��واج �ه��ة امل �ش ��روع ال �ص �ه �ي��وين ال ��ذي ي�س�ت�ه��دف ال�ش�ع��ب
الفلسطيني ،واألمن القومي العربي ،ومصالح كل األمة.
عملية وحدة الساحات
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي
يف ف�ل�س�ط��ني ،ي��وم ال�س�ب��ت ،ع��ن ع�م�ل�ي��ة "وح ��دة ال �س��اح��ات" ال�ت��ي
بدأتها عند تاسعة البهاء بتوقيت املقاومة ليلة الجمعة.
وب �ح �س ��ب وك ��ال ��ة "ف �ل �س �ط ��ني ال� �ي ��وم االخ� �ب� ��اري� ��ة ..أك � ��دت س ��راي ��ا
القدس ،استمرار القتال رداً عىل ال�ع��دوان الصهيومي ..وقالت:
"نطمنئ أبناء شعبنا وجمهور املقاومة ب��أن معنويات مقاتلينا يف
أفضل حاالتها ويد مجاهدينا ستظل العليا يف امليدان بإذن الله".
وأع �ل �ن��ت س ��راي ��ا ال �ق ��دس ض�م��ن ع�م�ل�ي��ة "وح� ��دة ال �س ��اح ��ات" ع��ن
قصفها يف تمام ال�" 12تل أبيب" ومطار بن غوريون وأسدود وبرئ
ال�س�ب��ع وع�س�ق��الن ون�ت�ي�ف��وت وس ��دي ��روت ب �  60ص����اروخ����اً رداً عىل
العدوان الصهيوين املتواصل.
املوقف اليمني
ال�ي�م��ن ح�ك��وم��ة وش���ع���ب���اً ك��ان��ت م��ن أوائ ��ل امل �ن��ددي��ن ب��االس�ت�ه��داف
الصهيوين وعدوانه عىل غزة ،وتجىل ذلك باملوقف السيايس الثابت
تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني املشروع يف
الرد املناسب ،إىل جانب مواقف العديد من الفعاليات السياسية
والعلمائية واملثقفني واالكاديميني والسياسيني واالعالميني.
حيث أدان ناطق حكومة االنقاذ الوطني وزير اإلعالم ضيف الله
الشامي ،وبشدة ال�ع��دوان الصهيوين عىل قطاع غ��زة ،مشرياً إىل
أن هذه الجريمة تأيت يف إطار سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو
ال�ص�ه�ي��وين ب�ح��ق ال�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ..م���ؤك���داً أن ال�ج��ري�م��ة ال�ت��ي
ارتكبها كيان العدو يف غزة ما كانت لتحصل لوال هرولة األنظمة
العميلة للتطبيع مع العدو الصهيوين وتخليها عن القضية املركزية
لألمة.
وأكد عىل حق الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن نفسه وأرضه
وامل�ق��دس��ات اإلس��الم�ي��ة ،وح��ق ال��رد ب�ق��وة يف ع�م��ق األرايض املحتلة
وان �ت ��زاع ح�ق��وق��ه امل�غ�ت�ص�ب��ة وط ��رد اإلح �ت��الل ال�ص�ه�ي��وين م��ن جميع
األرايض املحتلة.
واستنكر وزير اإلعالم ،الصمت املخزي للمجتمع الدويل واألمم

املتحدة عىل جرائم العدو الصهيوين بحق الشعب الفلسطيني التي
تتنافى مع كل األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.
وجدد التأكيد عىل موقف اليمن الثابت واملبديئ يف الوقوف إىل
جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كافة
األرايض الفلسطينية.
ودع ��ا ال ��وزي ��ر ال �ش��ام��ي ،ال �ش �ع��وب ال�ع��رب�ي��ة واإلس��الم �ي��ة وأح ��رار
ال �ع ��ال ��م إىل م �س ��ان ��دة ال �ش �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي يف م ��واج �ه ��ة ص�ل��ف
وع �ن �ج �ه �ي ��ة ال � �ع� ��دو ال� �ص� �ه� �ي ��وين ،وم � ��ا ي ��رت �ك �ب ��ه م� ��ن ج� ��رائ� ��م ب �ح��ق
الفلسطينيني.
كما أكد أن العدوان عىل غزة ،لن يمر مرور الكرام وسيكون له
انعكاسات خطرية عىل كيان العدو الصهيوين ،واألمن واالستقرار
يف املنطقة ..داعيا حركات املقاومة إىل توحيد جهودها ملواجهة هذا
العدوان وضرب عمق العدو.
وع��ر ناطق الحكومة ،عن تعازي الحكومة والشعب اليمني،
لحركة الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني يف استشهاد القائد
الجعري وعدد من رفاقه جراء العدوان الصهيوين.
كما دانت بشدة رابطة علماء اليمن العدوان الصهيوين الجبان
عىل قطاع غزة
وقالت الرابطة يف بيان لها  :تابعنا بألم شديد العدوان الصهيوين
ال�ج��دي��د ع��ىل غ��زة يف وح�ش�ي��ة ج��دي��دة ت�ض��اف إىل س�ل�س�ل��ة ج��رائ�م��ه
الوحشية بحق الشعب الفلسطيني
واض ��اف ع�ل�م��اء ال�ي�م��ن ..ال�ش�ه�ي��د ال�ق��ائ��د ت�ي�س��ري ال�ج�ع��ري ارت�ق��ى
سعيدا بعد جهاد مشرف ومواجهة بطولية مع الكيان الصهيوين
الجبان
وعر علماء اليمن عن عزائهم ومواساتهم للشعب الفلسطيني
ول �ك ��اف ��ة امل �ج ��اه ��دي ��ن واألح � � ��رار ف �ي ��ه وع� ��ىل رأس �ه ��م ح ��رك ��ة ال �ج �ه��اد
اإلسالمي.
إىل ذلك توالت املواقف والبيانات املنددة بالعدوان الصهيوين عىل
قطاع غزة من كل الهيئات التشريعية مجلس النواب والشورى،
واالح� � ��زاب ال �س �ي��اس �ي��ة وامل �ك �ت ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي يف ال �ع��اص �م��ة ص�ن�ع��اء
وامل�ح��اف�ظ��ات ،م��ؤك��دة أن ال �ع��دوان ال�ص�ه�ي��وين ع��ىل غ��زة وش�ع�ب�ه��ا
املحاصر واغتياله رجال الجهاد واملقاومة يجب أن يستنهض همم
األحرار يف فلسطني وكل البالد اإلسالمية.
املوقف السوري
ح�م�ل��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال �س��وري��ة ال �ع��دو ال�ص�ه�ي��وين م�س��ؤول�ي��ة
ال�ت�ص�ع�ي��د ال�خ�ط��ري يف ق�ط��اع غ ��زة ،وط��ال�ب��ت ب�م�ح��اس�ب��ة امل�س��ؤول��ني
الصهيونيني ،الذين اعتادوا ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية.
وق��ال م�ص��در رس�م��ي م�س��ؤول يف وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ل��وك��ال��ة األن�ب��اء
السورية إن عدم اهتمام املجتمع الدويل بدماء الفلسطينيني أطفاال
ونساء وشيوخا يعكس بشكل سافر تواطؤ مع العدوان وتجاهل
لكل قيم القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.
وأك ��د امل �ص ��در وق ��وف س ��وري ��ا ودع �م �ه��ا ل�ل�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي يف
الدفاع عن حقوقه بالحياة والحرية.
املوقف االيراين
أكد قائد الحرس الثوري اإليراين اللواء حسني سالمي ،أن الرد
السريع للمقاومة االسالمية الفلسطينية عىل الجرائم الصهيونية
ت ��دل وب ��ال ش ��ك ع ��ىل أن امل �ق��اوم��ة ت�ع�ي��ش ف�ص��ال ج ��دي ��دا م ��ن ال�ق��وة
وبالتايل فإن الكيان الصهيوين سيدفع مرة أخرى ثمنا باهظا جراء
جرائمه األخرية.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة ال�ج�م�ه��وري��ة اإلس��الم �ي��ة ل��ألن�ب��اء (إرن� ��ا) ع��ن ال �ل��واء
س��الم��ي خ ��الل اس�ت�ق�ب��ال��ه ال�س�ب��ت ،ل��ألم��ني ال �ع��ام ل�ح��رك��ة ال�ج�ه��اد
االسالمي يف فلسطني زياد النخالة ،قوله :إن "العالم اإلسالمي
وخاصة محور املقاومة يمر بظروف خاصة".
ولفت إىل أن مسرية التطور عىل الساحة الفلسطينية وانحدار

واحدية الثورة اليمنية  ٢٦سبتمبر و ١٤أكتوبر ودورهما في استقالل جنوب الوطن
يقول الربدوين  :من بداية الخمسينات إىل مطلع الستينات  -تالحقت االنتفاضات ضد
اإلنجليز يف عدة أشكال بعضها مسلح وبعضها غري مسلح وكانت اإلضرابات واالحتجاجات
واملظاهرات تجتاح عدن من وقت آلخر ،كما كانت األعمال املسلحة تشب وتخبو.
حاول االستعمار جعل املحميات املتعددة سلطة واحدة عاصمتها عدن وحكامها
من سالطني املحميات تحت مبدأ االتحاد فأصبح السالطني وزراء يف حكومة اتحادية
وسالطني مناطق ،ولهذا خلت أرياف الجنوب من منتفعني بسلطة االستعمار ومن
قابلية تشكيالته يف عدن حيث تركزت القوى املقاومة للثورة فتفجرت الثورة من جبل
ردفان يف شهر أكتوبر 63م.
ومن هنا كما يقول الربدوين يف كتابه "الثقافة الثورية يف اليمن" :تكونت السمات األوىل
عىل وجه الثورة األكتوبرية بأنها ريفية التحرك واألنفاس فأشبهت ثورة ردفان ثورة
الصني يف األربعينيات وثورة كوبا يف آخر الخمسينيات".

تعامل االستعمار البريطاني مع الثورة بأنها انتفاضة قبلية
ومصيرها سيكون كغيرها من االنتفاضات

كانت قبائل ردفان ضمن القبائل التي تطوعت للدفاع عن الثورة في الشمال وفي مقدمتهم الشيخ راجح لبوزة
شكل مكتب شــؤون اجلـنــوب فــي صنعاء مــركــز اتصال
لتوحيد القوى الوطنية وحترير جنوب اليمن احملتل

مازالت األطماع العسكرية السياسية االقتصادية موجودة لدى قوى االستعمار التي حتتل حالي ًا مناطق من اجلنوب
ويقول السيد ناصر علوي السقاف يف حديث مع صحيفة
"ال ��راي ��ة" يف  14أك�ت��وب��ر 93م (وه ��و م��ن أب ��رز م�ن��اض��ي ال�ث��ورة
وفرسانها األوائل):
ب �ع��د ن �ج��اح ال �ث ��ورة امل�س�ل�ح��ة ف��رض��ت األم� ��ور ف ��رض ��اً ع ��ىل ك��ل
ً
القوى السياسية وأصبحت واقعا يجب التعامل معه حتى
األصنج (زعيم حزب الشعب االشرتايك بعد عودته من مؤتمر
لندن الدستوري) يف عام 1964م  ،أعلن قبوله بمبدأ الثورة
املسلحة لطرد االستعمار.

ظـ ــل كـ ـف ــاح أح ـ ـ ــرار الـ ـيـ ـم ــن ضــد
امل ـس ـت ـع ـمــر ال ـبــري ـطــانــي مـهـمــة
يـ ــوم ـ ـيـ ــة دون ان ـ ـق ـ ـط ـ ــاع ح ـتــى
االستقالل في  30نوفمبر 1967م
اخ ـت ـل ـطــت دمـ ـ ــاء ال ـي ـم ـن ـيــن مــن
اجلنوبين والشمالين دفاع ًا عن
ثورة سبتمبر في كل اجلبهات
ان ـط ـل ـقــت ث ـ ــورة  14أك ـت ــوب ــر مــن
ج ـب ــال ردف ـ ــان وخـ ــاض غ ـمــارهــا
ال ـ ـثـ ــوار مـ ــن كـ ــل ال ـي ـم ــن ف ـكــانــت
تـعــز والـبـيـضــاء وقعطبة قــواعــد
التدريب واالنطالق
متـيــزت ثــورة أكـتــوبــر بأنها ثــورة
وحــدويــة بالتأسيس والتكوين
والقيادة واحلركة واحملتوى

قانون يعاقب الثوار

وك��ان االستعمار ال��ربي�ط��اين يتعامل م��ع قضية ال�ث��ورة بأنها
قامت صدفة باعتبارها انتفاضة قبلية وأن مصريها سيكون
ك�غ��ريه��ا م��ن االن�ت�ف��اض��ات ال�ق�ب�ل�ي��ة ال�ت��ي س�ب�ق�ت�ه��ا ..ل�ك��ن عندما
الحظوا أن السالح الذي تستخدمه قبائل ردفان غري السالح
املعتاد مع القبائل بدأ الربيطانيون يشعرون بخطورة املوقف،
ويضيف :يف سبتمرب 63م قبائل ردفان كانت ضمن القبائل
ال �ت ��ي ت �ط ��وع ��ت م ��ن ج �ن ��وب ال ��وط ��ن يف ال ��دف ��اع ع ��ن ال� �ث ��ورة يف
ال�ش�م��ال ،يف م�ق��دم�ت�ه��م ال�ش�ي��خ راج ��ح ب��ن غ��ال��ب ل �ب��وزة ال��ذي
ك� ��ان ي �ق ��ود ق �ب ��ائ ��ل ردف� � ��ان ح �ي �ن �ه��ا ،يف ذل� ��ك ال ��وق ��ت أص� ��درت
ح �ك��وم��ة االت �ح ��اد ق��ان��ون��اً ب ��أن ُي �ع��اق��ب ك ��ل ش �خ��ص أو ج�م��اع��ة
ت �ط��وع أو ت�ج�ن��د م ��ع (ث � ��ورة ال �ي �م��ن) ب��ال�س�ج��ن خ �م��س س �ن��وات
وغ��رام��ة م��ال�ي��ة  5000ش�ل��ن ،أو ال�ع�ق��وب�ت��ني م�ع��اً ..يف خضم
ه��ذه ال�ت�ط��ورات وص��ل وف��د م��ن ال�ق��اه��رة ب��رئ��اس��ة ع�ب��د الحكيم
ع��ام��ر ،وق�ح�ط��ان ال�ش�ع�ب��ي ك��ان ح�ي�ن�ه��ا م �ت��واج��داً يف ال�ق��اه��رة،
ويتابع السيد السقاف :حينها كنت سكرتريا ً لتجمع القبائل يف
املجلس املركزي للجبهة القومية ،وذهبت عىل رأس مجموعة
ملقابلة عامر ومعنا نسخة من القانون التي أصدرته حكومة
االت �ح��اد ،وط��رح�ن��ا رؤي�ت�ن��ا ب��أن ه��ذا ال�ق��ان��ون ي�ه��دف إىل تعميق
واق��ع االن�ف�ص��ال ،ون�ح��ن نرفضه وال ن�ع��رتف ب��ه ،ألن�ن��ا ن��رى أن
اليمن واح��د شماله وجنوبه ،وأننا سنقاومه ،فقال لنا عبد
ال�ح�ك�ي��م ع��ام��ر :ق��اوم��وه ون�ح��ن إىل ج��ان�ب�ك��م ،وب��ال�ص��دف��ة ع��اد
راجح بن غالب لبوزة من جبهات الدفاع عن ثورة  26سبتمرب
ومعه  700مقاتل ،وكان قد سمع بقانون حكومة االتحاد،
وبعد التشاور مع القيادة والحكومة من شماليني وجنوبيني
أعلن أن��ه سيعود ويقاوم إذا تطلب األم��ر ذل��ك ،وأخذنا وعد
لبوزة بعني االعتبار.

استشهاد لبوزة

ع��اد ال��رج��ال إىل ردف��ان وطالبهم ( املحتل) بتسليم السالح
ف��رف�ض��وا فنشب ال�ق�ت��ال ي��وم  13أك�ت��وب��ر 1963م  ،وم�س��اء
نفس اليوم أعلنت إذاعة عدن بيان عن قيادة جيش االتحاد
ذك ��رت ف�ي��ه م�ق�ت��ل ال�ش�ي��خ ال�ش�ه�ي��د /راج ��ح ب��ن غ��ال��ب ل �ب��وزه ،
يضيف السقاف :قابلنا عامر مرة أخرى أنا وقحطان الشعبي،
وبعد املقابلة أمر بمد قبائل ردفان بالسالح والذخرية.

وزارة لشؤون اجلنوب

وك� ��ان ي ��وج ��د يف ص �ن �ع��اء م �ك �ت �ب��اً ل �ش ��ؤون ال �ج �ن��وب ب�ص�ن�ع��اء
ً
مجاال واسعاً لالتصال
برئاسة الرئيس قحطان الشعبي فتح
بأبناء الجنوب ،وتطور بعد ذلك ليصبح وزارة لشؤون الجنوب
بعد تقديم التماس للرئيس السالل ال��ذي واف��ق عليه ،مثل
املتطوعني يف جبهات القتال أو من املتوافدين إىل تعز وصنعاء

كهاربني من النظام الربيطاين أو من أولئك الذين تواجدوا يف
ساحات القتال قبل الثورة يف شمال الوطن وامللتحقني مسبقاً
بحركة القوميني العرب؛ إىل جانب ما شكله مكتب شؤون
الجنوب يف صنعاء كمركز تجمع واتصال ولقاءات ونقاشات
بني الفئات الوطنية حول أهمية توحيد القوى الوطنية وتحرير
جنوب اليمن املحتل.

ميثاق وطني

ول�ع��ل أب��رز ح��دث حينها ه��و ع�ق��د م��ا يشبه امل��ؤت�م��ر ال�ع��ام يف
ص�ن�ع��اء يف دار ال�س�ع��ادة ت�ح��دي��داً وال��ذي ض��م م�ئ��ات م��ن أب�ن��اء
جنوب اليمن كقادة للحركة الوطنية ومن مختلف الشرائح
االجتماعية بما يف ذلك ممثلو حزب الشعب االشرتايك الذي
كان قد فتح له مكتبني يف صنعاء وتعز فقد وصل إىل مكانة
مؤثرة نظرا ً لتميز واتساع قاعدته الشعبية بحكم سيطرته عىل
املؤتمر العمّ ايل؛ حيث خرج عن ذلك االجتماع لجنة تحضريية
برئاسة قحطان الشعبي وعضوية عدد من مناضي الحركة
الوطنية أم�ث��ال ن��اص��ر ال�س�ق��اف واملجلعي وع�ي��دروس القايض
والكاظمي وال�ص��الح��ي ،والشيخ مقبل ب��اع��زب ال�ك��ازم��ي (من
العوالق) ،والشيخ أحمد سالم الحمريي ،والشيخ عبدالله
املصعبي وغريهم  ..مهمتها إعداد ميثاق وطني لتشكيل جبهة
موحدة لتحرير الجنوب اليمني املحتل ،واق��ر ذلك امليثاق يف
م ��ارس  63وأذي ��ع م��ن إذاع ��ة ص�ن�ع��اء مُ ��دي �ن��اً االت �ح��اد ال�ع��رب��ي

امل��زي��ف وم �ح ��ذراً م��ن م�خ�ط�ط��ات االس �ت �ع �م��ار ال ��ذي ي�س��ري نحو
اس�ت�ق��الل ش�ك��ي وق�ي��ام دول ��ة م��ا ي��دع��ون��ه (ب��ال�ج�ن��وب ال�ع��رب��ي)
كدولة انفصالية متآمرة عىل وحدة اليمن واستقالله ،مؤكداً
يف نصوصه عىل ض��رورة تحرير الجنوب اليمني املحتل وشن
ح� ��رب ت �ح��ري��ر واس �ع ��ة ض ��د اإلن �ج �ل �ي��ز وأذن ��اب �ه ��م ح �ت��ى ال�ن�ص��ر
واالستقالل ،والعمل عىل تحقيق الوحدة اليمنية بعد تحرير
الجنوب اليمني.
إن ك�ف��اح أح ��رار ال�ي�م��ن ض��د امل�س�ت�ع�م��ر ال��ربي�ط��اين ظ��ل مهمة
ي��وم�ي��ة دون ان�ق�ط��اع ،ف�م�ن��ذ ع��ام 1839م وح�ت��ى االس�ت�ق��الل
يف  30نوفمرب 1967م كانت عدن ولحج والضالع وبيحان
وح �ض ��رم ��وت وال� �ع ��وال ��ق ودث �ي �ن ��ة وغ ��ريه ��ا ت �ت ��أج ��ج ن� � ��اراً ت�ص��ي
امل �س �ت �ع �م��ري��ن ،يف ال �ب ��داي ��ة ك ��ان ��ت ق �ب ��ائ ��ل ال �ف �ض ��ي وال �ع �ب ��ديل
وال �ع ��وال ��ق وردف � ��ان وال �ض��ال��ع وال� �ع ��واذل وب �ي �ح��ان ،وت �ط��ورت
ً
أشكاال تنظيمية حديثة.
املقاومة لتأخذ

اس ـت ـل ـمــت ثـ ـ ــورة أكـ ـت ــوب ــر وط ـن ـ ًا
مم ــزقـ ـ ًا مـ ـك ــونـ ـ ًا م ــن  23سـلـطـنــة
وإم ـ ــارة ومـشـيـخــة ف ـتــم تــوحـيــد
هذه الكيانات في  6محافظات
نرى اليوم بعض العمالء يسعون إلى
متزيق الوطن والـعــودة به إلــى مربع
التشطير تنفيذ ًا ألجندات خارجية
إقليمية وعاملية
يـحــاول الـعــدوان تقسيم اليمن بن
الـسـعــوديــة الـتــي تــركــز عـلــى الـثــروة
النفطية واإلمــارات التي تركز على
ميناء عدن وباب املندب واجلزر
يجب أن تتقدم كل النخب والقوى
السياسية ببرامج ومشاريع عملية
من اجل إعادة بناء الهوية اليمنية

اطماع عسكرية واقتصادية

وارتبط وجود املُحتل الربيطاين العدواين ،عىل أرضنا باملصالح
السياسية وال�ع�س�ك��ري��ة ب��ال��درج��ة األوىل ،ح�ي��ث ت�ح��ول��ت ع��دن
إىل ق��اع��دة عسكرية لحماية امل�ص��ال��ح ال��ربي�ط��ان�ي��ة االق�ت�ص��ادي��ة
والسياسية والعسكرية يف بلدان الجزيرة والخليج العربي،
ويف الشرق األدىن واألوسط ،وكذلك محطة ترانزيت لتزويد
األساطيل التجارية بالوقود ،وكقاعدة عسكرية تؤمن حماية
ُّ
الطرقات واملمرات البحرية إىل مناطق الهند وشرق أفريقيا،
كما أن َع َدن قد مثلت بعد الحرب العاملية الثانية نقطة ارتكاز
ورأس جسر عسكري لحلف األطليس لقيام بأعمال عدوانية
ضد حركات التحرر الوطني العربية واألفريقية.
وه ��ذ ِه األط �م� ُ
َ
�اع ال�ع�س�ك��ري��ة ال�س�ي��اس�ي��ة االق�ت�ص��ادي��ة م��ا زال��ت
موجودة لدى قوى االستعمار ،التي حالياً تحتل مناطق من
ُ
ال�ج�ن��وب وت�خ�ض�ع� ُ�ه ل�س�ي�ط��رت�ه��ا وه ��ذه امل�ط��ام��ع داف ��ع تدخلها
ال �ع��دواين يف ال�ي�م��ن ال يشء آخ ��ر ،وإن ك��ان يف ه��ذا ال��زم��ن قد
ض��عُ � َ
َ
�ف ال��دور ال��ربي�ط��اين ،لصالح أم��ري�ك��ا ،فيما دول الخليج
ٌ
أذيال لهاتني الدولتني االستعماريتني ال أكرث.

حقيقة ال ميكن إنكارها

ت�ع��د ث��ورت��ا س�ب�ت�م��رب وأك�ت��وب��ر ث��ورت��ني يف ث ��ورة ،ف�س�ب�ت�م��رب هي
أكتوبر وأكتوبر هي سبتمرب ،وأن الوطن واحد والشعب واحد,
وه ��ذه ال�ج��دل�ي��ة ح�ق�ي�ق��ة وط�ن�ي��ة ال ي�م�ك��ن إن�ك��اره��ا أو دح�ض�ه��ا,
وأن ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ب �ك��ل ف �ئ��ات��ه يف ش �م ��ال ال ��وط ��ن وج�ن��وب��ه
ه��و ال�ح��اض��ن وال��داع��م ل�ث��وار ال�ج�ن��وب امل�ق��اوم��ني ل��الس�ت�ع�م��ار،
واختلطت دم��اء اليمنيني م��ن الجنوبيني والشماليني دف��اع��اً
عن ثورة سبتمرب يف كل الجبهات ،من نقيل يسلح واملحابشة
والحيمة وقعطبة ومكرياس ...الخ ..إىل ملحمة فك الحصار
ع ��ن ص �ن �ع ��اء ،وح � ��ني ان �ط �ل �ق ��ت ث � ��ورة  14أك �ت ��وب ��ر 1963م
م��ن ج�ب��ال ردف ��ان خ��اض غ�م��اره��ا ال �ث��وار ال�ي�م�ن�ي��ون ال�ج�ن��وب�ي��ون
والشماليون فكانت تعز والبيضاء وقعطبة قواعد التدريب
واالنطالق ,وامتزجت الدماء اليمنية يف ربوع الجنوب دفاعاً
عن ثورة  14أكتوبر.

ثورة وحدوية

تميزت ثورة أكتوبر بأنها ثورة وحدوية بالتأسيس والتكوين
وال �ق �ي ��ادة وال �ح��رك��ة وامل �ح �ت ��وى ،ع ��ىل م �س �ت��وى وح ��دة ج�ن��وب

الوطن ,ووحدة شمال الوطن بجنوبه ,فمن حيث التأسيس
وال �ت �ك ��وي ��ن ك ��ان ��ت ال �ح ��رك ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة يف ع � ��دن ب �ك ��ل أط �ي��اف �ه��ا
ومسمياتها تضم طيفاً واس�ع��اً م��ن املؤسسني م��ن ك��ل اليمن
شماله وجنوبه ،وبالتايل كانت ثورته  14أكتوبر هي الرتجمة
اليمنية الحية لوحدة الشعب اليمني الواحد واملصري الواحد,
حيث استلمت هذه الثورة الرائدة جنوب الوطن وهو ممزق
بني هويات متعددة تصل لحوايل  23هوية لكل منها علمها
الخاص وجوازها الخاص وجيشها الخاص وحدودها الخاصة
ي�ج�م�ع�ه��ا م�س�م��ى ه��الم��ي " ات �ح ��اد ال �ج �ن��وب ال �ع ��رب ��ي" ي��رأس��ه
امل �ن��دوب ال�س��ام��ي ال��ربي �ط��اين ه��دف��ه إس �ق��اط ال�ج��ان��ب ال�ق��ان��وين
واألخ ��الق ��ي ع ��ن ب��ري �ط��ان �ي��ا ن �ح��و م �س �ت �ع �م��رة ع � ��دن ,وت ��م ج�م��ع
 18س�ل�ط�ن��ة وإم ��ارة وم�ش�ي�خ��ة ف�ي��ه م�م��ا ك��ان ي�ع��رف باملحمية
الغربية ملستعمرة عدن هي (مستعمرة عدن ,سلطنة العبديل,
سلطنة العوذيل ,سلطنة الفضي ,سلطنة الحواشب ,سلطنة
ي��اف��ع ال�س�ف��ىل ,سلطنة ي��اف��ع العليا ,سلطنة ال�ع��وال��ق العليا,
س�ل�ط�ن��ة ال�ع��وال��ق ال�س�ف��ىل ,س�ل�ط�ن��ة ال�ص�ب�ي�ح��ي ,إم ��ارة ب�ي�ح��ان,
إم��ارة ال�ض��ال��ع ,مشيخة ال�ع��وال��ق ال�ع�ل�ي��ا ,,مشيخة القطيبي,
مشيخة العقربي ,مشيخة دثينة ,مشيخة العلوي ,مشيخة
امل �ف �ل �ح ��ي ,م �ش �ي �خ��ة ال �ش �ع �ي ��ب) ول� ��م ي �ك ��ن ض �م ��ن ه� ��ذا ال �ك �ي��ان
ال��ربي �ط��اين م��ا ك ��ان ي �ع��رف ب��امل�ح�م�ي��ة ال�ش��رق�ي��ة ،وال �ت��ي ت�ح�ت��وي
عىل ما يعرف اليوم حضرموت واملهرة (السلطنة القعيطية,
السلطنة الكثريية ومعهما والي��ة ال��واح��دي) ل��ذل��ك استلمت

أمن سر حزب جبهة التحرير واملتحدث اإلعالمي لألحزاب والقوى السياسية املناهضة للعدوان الدكتور عارف العامري:

ثورة  ٢٦سبتمبر ّ
مهدت لقيام ثورة  ١٤أكتوبر املجيدة

ثورة أكتوبر وطناً ممزقاً مكوناً من حوايل  23سلطنة وإمارة
ومشيخة ،فتم توحيد هذه الكيانات تحت مسمى جمهورية
اليمن الجنوبية الشعبية يوم االستقالل املجيد يف  30نوفمرب
1967م ودمجت الجنوب كله يف  6محافظات ،فكانت بحق
ثورة الوحدة والتوحيد يف السبعينيات من هذا القرن ,وشارك
يف ه ��ذا ال �ن �ض��ال ك ��ل أب �ن ��اء ال ��وط ��ن وه��دف �ه��م األس �م ��ى ال�ت�ح��رر
وال ��وح ��دة ,وك��ان��ت ال ��وح ��دة ج� ��زءاً م��ن ت�ك��وي�ن�ه��م وع�ق�ي��دت�ه��م,
فكانت الفرق القتالية للفدائيني تتسمى بالوحدة.

مشروع استعماري جديد

واليوم العدوان السعودي اإلمارايت عىل بالدنا يقوم بنفس
الدور الذي يخدم مشروعاً استعمارياً جديداً.
ف�ب�ع��د ث ��وريت س�ب�ت�م��رب وأك�ت��وب��ر ع��اىن ج�ن��وب وش �م��ال ال��وط��ن
األم��ري��ن ح�ي��ث ك��ان ال�ش�م��ال ي�ن��زف ج��راح��اً ت�ح��اص��ره ،وج�ن��وب
وطن يعاين التشظي واالنقسام والصراع السيايس الذي كاد
يفتك ب��ه ،ف�ك��ان��ت ال��وح��دة امل��الذ ال��وح�ي��د لكليهما ب�ع��د انهيار
امل�ن�ظ��وم��ة االش��رتاك �ي��ة وح��ال��ة ال�ض�ع��ف ال ��ذي وص��ل م�ن�ت�ه��اه يف
ك�ي��ان�ه��م ال�س�ي��ايس وامل�ج�ت�م�ع��ي ،ف�ك��ان��وا اش ��د ان��دف��اع��اً ن�ح��وه��ا
الن �ه ��م وج � ��دوا ف �ي �ه��ا ط ��وق ال �ن �ج ��اة مل �ع��ان��ات �ه��م ،وم ��ع ك ��ل ه��ذا
لألسف نرى اليوم بعض العمالء واملرتزقة من ذوي املشاريع
ال �ض �ي �ق��ة ي �س �ع��ون إىل ت �م��زي��ق ال ��وط ��ن وال� �ع ��ودة ب ��ه إىل م��رب��ع
ال�ت�ش�ط��ري  ،خ��دم��ة ألع ��داء ال�ي�م��ن وت�ن�ف�ي��ذاً ألج �ن��دات خ��ارج�ي��ة
إق�ل�ي�م�ي��ة وع��امل �ي��ة ت�س�ع��ى إلق ��ام ��ة م �ش ��روع اس �ت �ع �م��اري ج��دي��د
لالستيالء عىل خريات اليمن ومواردها.

أكتوبر خلده التاريخ

ي �ت �ض��ح ه ��ذا م ��ن خ ��الل ت��رك �ي��ز ع � ��دوان ال �ت �ح��ال��ف ع ��ىل ف�ص��ل
الجنوب عن الشمال وتقسيم اليمن ما بني السعودية التي
تركز عىل ال��رثوة النفطية يف م��ارب وال�ج��وف ،واإلم��ارات التي
ت��رك��ز ع��ىل م�ي�ن��اء ع��دن وب��اب امل�ن��دب وال �ج��زر ،وم��ن أج��ل ذل��ك
سفكوا دماء اليمنيني األحرار مستخدمني كل أنواع األسلحة
وجالبني مختلف الجيوش العربية واألجنبية ،ومما يحز يف
النفس أن تجد من يصفق لهذا املشروع ويتواطأ معهم ويبيع
ه��ذه األرض مقابل حفنة م��ن ال��دوالرات وال��ري��االت متناسني
أن يوم  14أكتوبر خلده التاريخ ،وسيبقى خالداً إىل األبد يف
نفوس اليمنيني األحرار ،ويف الضفة األخرى صمود الشعب
وثبات قواه املقاومة عىل رأسهم حركة أنصار الله وحلفاؤهم
واملؤتمر الشعبي العام وشركاؤهم ،وكل الشرفاء يف الوطن
وخارجه.

معاجلات سياسية وطنية

إن �ن ��ا ن ��أم ��ل ال� �ي ��وم ب� ��أن ن �ق ��وم ك �ن �خ��ب س �ي��اس �ي��ة ب �م �ع��ال �ج��ات
سياسية وطنية باسرتاتيجية جدية لها من خالل برامج ثقافية
حقيقية مبدعة وخالقة ،وأن نقلل من الخطابات واملناظرات
السياسية ،وأن تتقدم كل النخب والقوى السياسية بربامج
ومشاريع عملية من اجل إعادة بناء الهوية اليمنية ،والثقة
بتاريخ وحضارة اليمن ..وبمشاركة اجتماعية يتعزز من خاللها
قيم الحب والوالء واالنتماء للوطن وإعادة بناء اليمن  ،بما
ي�ن�س�ج��م وي �ل �ب��ي أه � ��داف ال �ث ��ورت ��ني ال �ق��ائ��م ع ��ىل اإلي �م ��ان ب��ال�ل��ه
وبالهوية اإليمانية والحرية واالستقالل ،والعدالة ،والكرامة
اإلنسانية.

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية تدشن العمل بنظام املنافع التأمينية

الكحالني :النظام سيوفر الكثير من الوقت واجلهد
ليسهم في تسريع مختلف اإلجراءات

قبل الحديث عن ثورة أكتوبر املجيدة ،يجب الحديث عن ثورة 26سبتمرب التي قامت يف صنعاء بحجة القضاء عىل الحكم االمامي،
والتي مهدت النطالق ثورة أكتوبر  ..فحني قامت الثورة السبتمربية يف العام 1962م استطاع النظام املصري آنذاك أن يحرك كثرياً
ممن وظفتهم مصر لهذا الحدث ،خاصة بعد خروج اململكة املتوكلية اليمنية من االئتالف الذي سمي باإلتحاد العربي الثاليث
الكونفدرايل الذي ضم مصر وسوريا يف مارس 1958م.
ً
شماال وجنوباً ،وتحركت جموع من القبائل من
ويف تلك الفرتة تفاعلت مع الثورة جماهري الشعب من كل املحافظات اليمنية
جنوب الوطن من الضالع ويافع ودثينة وردفان والعواذل وشبوة صوب شمال الوطن ،حيث استقبل معرب الراهدة أكرث من 64
ألفاً زحفوا إىل صنعاء للمشاركة يف الدفاع عن الثورة وخاضوا معارك كبرية يف حجة وصعدة ومارب.

 64ألف ًا من أبناء جنوب الوطن شاركوا في الدفاع عن ثورة
سبتمبر وخاضوا معارك كبيرة في حجة وصعدة ومارب
جبهة نضالية موحدة

وب �ع��د اس �ت �ق��رار األوض � ��اع ن�س�ب�ي��اً يف ش �م��ال ال ��وط ��ن وق �ب��ل ع ��ودة
القبائل إىل مناطقها يف جنوب الوطن عقد لقاءً يف دار السعادة
يف ف ��رباي ��ر 1963م ض ��م أك ��رث م ��ن  100ش�خ�ص�ي��ة ق �ي ��ادي ��ة م��ن
م �ح��اف �ظ��ات ج �ن��وب �ي��ة ،وش ��ارك ��ت ف �ي��ه ع ��دد م ��ن ال �ق ��وى واألح � ��زاب
السياسية منها ح��زب الشعب االش ��رتايك وح��زب البعث وحركة
القوميني العرب وجمعية اإلصالح اليافعية والجبهة الناصرية،
وال �ج �ب �ه��ة ال��وط �ن �ي��ة امل �ت �ح ��دة وال �ع ��دي ��د م ��ن ال �ق �ي ��ادات ال�ع�س�ك��ري��ة
واالجتماعية ومن مشايخ ورجال القبائل ،واتفق فيه املشاركون
عىل تشكيل جبهة نضالية موحدة تضم كافة القوى باسم جبهة
تحرير جنوب اليمن املحتل.

ثورة شعبية مسلحة

ع �ن ��د ع � � ��ودة ب �ع ��ض ال �ق �ب ��ائ ��ل إىل م �ن ��اط �ق �ه ��م يف ردف� � � ��ان ب �ع��د
م �ش��ارك �ت �ه��م ال �ف��اع �ل��ة يف م �ع ��ارك ص �ن �ع��اء ،ط �ل��ب أم ��ري ال�ض��ال��ع
(ش �ع �ف ��ل) وع� ��رب ال �ض ��اب ��ط ال �س �ي ��ايس ال ��ربي �ط ��اين (م �ي �ل ��ن) امل�ق�ي��م
يف ال�ح�ب�ي�ل��ني م��ن ال�ش�ي��خ ال�ث��ائ��ر /راج ��ح ب��ن غ��ال��ب ل �ب��وزة ورف��اق��ه
تسليم ما لديهم من األسلحة التي عادوا بها من صنعاء ،ولكن
الشهيد لبوزة ومن كانوا معه من قبائل ردفان رفضوا تسليم
أسلحتهم ،وأرسل الشهيد لبوزة رصاصة يف ظرف إىل األمري يف
الضالع والضابط السيايس الربيطاين ،وهي تعني أننا لن نسلم
عرضنا يقصد بذلك السالح ،ولن تجدوا منا سوى الرصاص،
حينها اجتمع أم��ري الضالع والضابط الربيطاين وق��رروا سحب
السالح الذي بحوزة القبائل بالقوة ،فجهزوا عدداً من القوات
العسكرية ووجهوها إىل ردفان ،وحينها أعلن الثوار والقبائل
املواجهة لتندلع معارك ضارية استمرت يومني معلنة الثورة
الشعبية امل�س�ل�ح��ة ،وق��د س�ق��ط يف ت�ل��ك امل�ع��رك��ة الشهيد غالب
راج ��ح ل �ب��وزة يف  14أك �ت��وب��ر 1963م ف��اع�ت��رب ه ��ذا ال �ي��وم ي��وم��اً
النطالقة الثورة.

مشاكل اجلنوب متعددة ومعقدة أولها
الـتـصـفـيــات املـنــاطـقـيــة واحلــزب ـيــة الـتــي
ب ــدأت فــي 1966م ثــم أح ــداث 1986م
الدامية باإلضافة إلى مشكلة التأميم
آن األوان لشعبنا في ظل قيادة ثورة
الــ 21من سبتمبر أن يناضل لتحرير
كل شبر من أرض اليمن
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي يـ ـقـ ــود احلـ ــرب
السياسية على بالدنا خدمة ألطماعه
ال ـق ــدمي ــة  -احل ــدي ـث ــة ويـ ـ ــروج ب ـعــودة
األوضاع الى ما قبل 90م
تصفيات وتأميم

مشاكل الجنوب متعددة ومعقدة ومتعاقبة ،يرى الكثري أن أولها
التصفيات املناطقية والحزبية التي بدأت يف 1966م مروراً بكارثة
أح��داث 1986م الدامية التي قضت عىل كثري من اآلم��ال وزرع��ت
الكثري من اآلالم ،باإلضافة إىل مشكلة التأميم التي طالت كل يشء
حتى املوايش والدواجن واألشجار ،ومعالجتها صارت أكرث تعقيداً،
ون�ش��اه��د ال �ي��وم ك �ث��رياً م��ن ال�ق�ض��اي��ا امل �ن �ظ��ورة ل ��دى امل�ح��اك��م امل�خ�ت�ص��ة
للمطالبة بالحقوق املؤممة.

بعد استقرار االوضاع نسبي ًا في صنعاء مت تشكيل جبهة نضالية
موحدة تضم كافة القوى باسم جبهة حترير جنوب اليمن
فكل من كان له موقف حينها دفع عىل إثرها ثمناً غالياً ،وكانوا
ً
مثاال للرجال املؤمنني الشجعان ،حيث أع��دم ثمانية من مناضي
ال �ث ��ورة وس �ج��ن ( )35م�ن��اض� ً�ال ل �ف��رتات ط��وي�ل��ة ،ويف ال�ش�م��ال أي�ض��اً
ُ
ً
مناضال ممن قاموا بحركة الناصريني وسجن املئات من
أعدم 25
املناضلني ،وكل ذلك يهون من أجل الوطن واألمة.

خيانة وعمالة

تعيش املحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية اليوم مرحلة عدم
وجود الدولة ،وهي تحتضر يف ظل احتالل سعودي إم��ارايت يقوم
ب�ن�ه��ب ال� ��رثوات ال�ن�ف�ط�ي��ة وال �غ ��ازي ��ة ،وم �م��ارس��ة ك��ل ص ��ور االم�ت�ه��ان
وال �ت �ع ��ذي ��ب وال �ت �ج ��وي ��ع ألب �ن ��اء ه� ��ذه امل �ح ��اف �ظ ��ات .ك ��ل ذل� ��ك ب�س�ب��ب
رضوخ بعض القيادات السياسية واالجتماعية والعسكرية لالرتزاق
وام�ت�ه��ان ال�خ�ي��ان��ة وال�ع�م��ال��ة ،ف�م��ا ي��زال االق�ت�ت��ال ق��ائ�م��اً ب��ني ال�ف��رق��اء
السياسيني وال�ب�ح��ث ع��ن ج��زء أك��رب م��ن ال�ك�ع�ك��ة ،ت�ق��وده��م يف ذل��ك
الطريق أنظمة تحالف ال�ع��دوان السعودي واالم��ارايت ،يف محاولة
ل�ل�ق�ض��اء ع ��ىل اي م �ق��اوم��ة ت ��ذك ��ر ،وب �ق ��اء ج �ي��وش ال �غ ��زاة يف األرض
اليمنية الجنوبية والشرقية املحتلة.
ال �ي ��وم وب �ع��د ث ��ورة ال �ح ��ادي وال �ع �ش��ري��ن م ��ن س�ب�ت�م��رب ال �ت��ي ج ��اءت
ل�ت�ع��دي��ل م �س��ار ال �ث ��ورات ال �ت �ح��رري��ة ،آن األوان أن ي�ن��اض��ل ال�ش�ع��ب
ك ��ل ال �ش �ع��ب ل�ت�ص�ح�ي��ح األوض � ��اع وال �ق �ض ��اء ع ��ىل ال �ف �س��اد وإس �ق��اط
الفاسدين ،وتحرير كل شرب من أرض اليمن الطاهرة.

جلان ونخب واحزمة

األطماع الربيطانية القديمة الحديثة يف جنوب اليمن ،أمر جعل من
النظام الربيطاين يقود الحرب السياسية عىل بالدنا ،ويروج هذا النظام
اىل ما يسمى بعودة األوضاع يف اليمن اىل ما قبل عام 90م ،وبالتايل
ع��ودة االستعمار ال��ربي�ط��اين اىل املنطقة وإع��ادة السيطرة ع��ىل امل�م��رات
التجارية الجديدة والقديمة ،ويتم هذا بدفع أذناب بريطانيا وامريكا
ل�ت��وظ�ي��ف ع��دد م��ن ال�ع�م��الء وت�ش�ك�ي��ل م�ج�م��وع��ة م�ل�ي�ش�ي��ات وم�ج��ال��س
ولجان ونخب واحزمة ،كلها تدين بالوالء ملن يدفع أكرث.

النظام ميثل أمنوذجا في العمل التأميني باعتباره األول من نوعه على مستوى اليمن

دش �ن��ت امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
أم ��س ال �ع �م��ل ب �ن �ظ��ام امل �ن��اف��ع ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة ،وال��ربن��ام��ج
التدريبي ملختيص املنافع التأمينية والرقابة يف املركز
الرئييس والفروع.
ويف التدشني أكد رئيس املؤسسة العامة للتأمين��ات
ش� ��رف ال ��دي ��ن ال �ك �ح ��الين أن ال �ن �ظ ��ام س �ي �ك��ون م�ك�م��ال
ألنظمة سابقة ،كانت املؤسسة السباقة للعمل بها
يف إطار مساعيها لتطوير وتجويد خدماتها.
وأف��اد ب��أن النظام سيوفر عىل املؤسسة الكثري من
الوقت والجهد ويسهم يف تسريع مختلف اإلجراءات
يف إط��ار حرصها ع��ىل إن�ج��از معامالت امل��ؤم��ن عليهم
وحصولهم عىل كافة حقوقهم.
وأوض � � � ��ح ال � �ك � �ح� ��الين أن امل� ��ؤس � �س� ��ة اع� � �ت � ��ادت ع��ىل
اس �ت �ك �م ��ال ك ��اف ��ة اإلج � � � ��راءات وامل� �ع ��ام ��الت ،وص ��رف
معاشات املتقاعدين واملستحقني من بعدهم بانتظام
يف ال�خ��ام��س م��ن ب��داي��ة ك��ل ش�ه��ر ..وق��ال "إن النظام
سيحقق نقلة نوعية يف عمل املؤسسة ،وسيتم خالل
الشهر أو الشهرين املقبلني توسيع النظام ليشمل
املزيد من التفاصيل ،بما يف ذلك خدمة الجمهور،
ومتابعة مستحقات ومعامالت املؤمن عليهم".
وأش � ��ار إىل أن ال �ن �ظ ��ام ي �م �ث��ل أن �م ��وذج ��ا يف ال�ع�م��ل
ال �ت ��أم �ي �ن ��ي ب ��اع �ت �ب ��اره األول م ��ن ن ��وع ��ه ع ��ىل م �س �ت��وى
اليمن ..مؤكدا أن القائمني عىل النظام سيواصلون
ت �ط ��وي ��ره ب �م��ا ي �ل �ب��ي وي �ح �ق��ق ط �م ��وح ��ات امل ��ؤس �س ��ة يف
تقديم خدمة ذات جودة وفاعلية.
وع� � ��رب ع � ��ن ال� �ش� �ك ��ر ل� �ك ��ل م � ��ن س� ��اه � �م� ��وا يف إع� � ��داد
ال � ��دراس � ��ات وال �ت �ه �ي �ئ��ة وغ ��ريه ��ا م ��ن امل� �ه ��ام امل �س ��اع ��دة
يف إن �ش��اء وإع� ��داد وت �ط��وي��ر ال �ن �ظ��ام س ��واء م��ن ك ��وادر

امل ��ؤس �س ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ت ��أم �ي �ن ��ات االج �ت �م ��اع �ي ��ة أو م��ن
الشركة املنفذة.
وح � ��ث رئ� �ي ��س امل ��ؤس� �س ��ة امل� �ش� ��ارك� ��ني يف ال ��ربن ��ام ��ج
التدريبي عىل االستفادة املثىل من محاوره ،واالمل��ام
بكافة التفاصيل املتعلقة باملواد التدريبية والحرص
عىل تطبيق ما تلقوه أثناء عودتهم للعمل يف فروع
امل ��ؤس �س ��ة وخ �ص ��وص ��ا ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��إن �ج ��از إدخ � ��ال
البيانات.
ف �ي �م ��ا ت �ط ��رق م �م �ث ��ل ش ��رك ��ة ي �م ��ن س ��وف ��ت امل �ن �ف ��ذة
ملشروع النظام عبدالله زبارة إىل مراحل تنفيذ النظام
وال �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي واج �ه ��ت ال �ع �م��ل ج ��راء ت��داع �ي��ات
العدوان والحصار ..الفتا إىل أهمية أن يستمر فريقا
املؤسسة والشركة يف تحديث وتطوير النظام ليحقق
الفائدة واأله��داف املؤمّ لة منه .وأك��د ان الشركة لن
تألوا جهدا ً يف تقديم االستشارات والعون للمؤسسة
ب�م��ا يمكنها م��ن تحقيق ك��ام��ل األه ��داف امل��رج��وة من
امل � �ش� ��روع وال� �ت ��ي ت �ص ��ب يف خ ��دم ��ة امل �س �ت �ف �ي ��دي ��ن م��ن
خدمات املؤسسة العامة للتأمينات.
وتخلل التدشني الذي حضره نائب رئيس املؤسسة
العامة للتأمينات هيثم باصيد ،عرض حول مشروع
املنافع التأمينية الذي تبنته املؤسسة يف إطار مشاريع
األتمتة ضمن ال��رؤي��ة الوطنية لبناء ال��دول��ة ،بهدف
االنتقال من العمل اليدوي إىل اآليل.
وي� �س� �ت� �ه ��دف ال� ��ربن� ��ام� ��ج ال� �ت� ��دري� �ب� ��ي ال � � ��ذي دش �ن �ت ��ه
املؤسسة بالتزامن مع تدشني النظام بالتعاون مع
ال�ش��رك��ة امل �ن �ف��ذة ،ج�م�ي��ع م�خ�ت��يص امل�ن��اف��ع ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة
وال��رق��اب��ة يف امل��رك��ز ال��رئ�ي��يس وال �ف��روع وي�س�ت�م��ر خ��الل
الفرتة  24 - 20ربيع األول.
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ب�ع��د م��داه�م�ت�ه��ا ع��دة م�ن��اط��ق ب��ال�ض�ف��ة ..ف�ف��ي م��دي�ن��ة ب�ي��ت لحم،
اعتقلت قوات العدو ثالثة مواطنني من بلدة الخضر ،ومواطنني
اث�ن��ني م��ن م�ن�ط�ق��ة ه �ن ��دازة ،وث��الث��ة آخ��ري��ن ،أث �ن��اء ع�ب��وره��م عىل
ح��اج��ز ال�ك��ون�ت�ي��ر ال�ع�س�ك��ري ش ��رق ب�ي��ت ل �ح��م ،وج�م�ي�ع�ه��م م��ن
بلدة بيت فجار.
ومن ط��ول�ك��رم ،اع�ت�ق�ل��ت ق��وات ال�ع��دو ال�ص�ه�ي��وين ث��الث��ة شبان
اثنني منهم من مخيم طولكرم ،وآخر من بلدة صيدا ،بعد أن
داهمت منازلهم وفتشتها.
ومن نابلس ،اعتقلت قوات العدو شقيقني بعد أن داهمت
منزليهما يف مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.
ومن جنني ،اعتقلت قوات العدو الصهويني طالبة جامعية
تبلغ من( 22عاما) من حي املراح ،وأسريين محررين من بلدة
عنزة.
كما اعتقلت ق��وات ال�ع��دو ش��اب��ا م��ن خ��رب��ة الحديدية ب��األغ��وار
ال�ش�م��ال�ي��ة أث �ن��اء ت ��واج ��ده ع�ن��د أح ��د امل��واط �ن��ني يف امل�ن�ط�ق��ة ..وم��ن
الخليل ،اعتقلت قوات العدو الصهيوين ،أربعة مواطنني من
مخيم الفوار.

العدو الصهيوني يعتقل 21
فلسطيني ًا من الضفة بينهم
طالبة جامعية
 32شهيد ًا بينهم القائدان
اجلعبري ومنصور و 275
جريح ًا حصيلة التصعيد
الصهيوني على غزة
القوة الصهيونية نحو الزوال واالنهيار ،هي مسرية ماضية لألمام
بال تراجع ،وسيكون تحرير القدس قريبا بإذن الله.
وت�ط��رق ال�ل��واء س��الم��ي إىل ت�ط��ور ق��درات امل�ق��اوم��ة الفلسطينية..
ق��ائ�الً :إن "ق��وة املقاومة تنامت كثريا قياسا للمايض وب��ات��ت ق��ادرة
عىل إدارة حروب كبرية".
املقاومة هي األعىل
أك��د األم ��ني ال�ع��ام ل�ح��زب ال�ل��ه ال�ل�ب�ن��اين ال�س�ي��د ح�س��ن ن�ص��رال�ل��ه،
أن ي��د امل �ق��اوم��ة س�ت�ك��ون ه��ي ال�ع�ل�ي��ا يف م�ع��رك��ة غ ��زة ..الف���ت���اً إىل أن
"الساعات واأليام املقبلة ستكشف أن العدو أخطأ التقدير يف غزة".
وق ��ال ال�س�ي��د ن�ص��ر ال�ل��ه يف ك�ل�م��ة ل��ه خ��الل امل�ج�ل��س ال�ع��اش��ورايئ
املركزي الذي يقيمه حزب الله يف الضاحية الجنوبية لبريوت مساء
السبت" :من الواضح أن العدو يذهب إىل التقديرات الخاطئة بأن
غزة لن ترد وحركة الجهاد اإلسالمي لن ترد".
وأضاف" :من حق الشعب الفلسطيني ومن حق املقاومة ومن
حق حركة الجهاد أن ترد عىل هذا االعتداء ويجب عىل كل شريف
يف ه ��ذا ال�ع��ال��م أن ي��دع��م ه ��ذا ال �ح��ق وأال ي�ش�ك��ك ب ��ه" ..وت ��اب ��ع :إن
"رد امل�ق��اوم��ة ي�ج��ب أن ي�ك��ون م��وض��ع ت��أي�ي��د وم�س��ان��دة م��ن الجميع
ونحن يف حزب الله نتابع ما يجري وعىل تواصل دائم مع إخواننا
األعزاء يف حركة الجهاد اإلسالمي ومع قيادة حركة حماس وبقية
الفصائل".
وأوض ��ح أن "ال �ع��دو ي�خ�ط��ئ ع�ن��دم��ا ي�ت�ص��ور أن ��ه ي��ره��ب امل��واط�ن��ني
وأه��ل غ��زة وكذلك عندما يتوجه بالخطاب إىل لبنان وه��م لديهم
تجارب معنا واملقاومة دائما باملرصاد".
وق ��ال ال�س�ي��د ن�ص��ر ال �ل��ه " :امل �ق��اوم��ة يف ل�ب�ن��ان وف�ل�س�ط��ني أث�ب�ت��ت
أنّ ج�ي��ش االح�ت��الل ُي�ق�ه��ر و ُي�ه��زم و ُي ��ذل وتُ�ك�س��ر ه�ي�ب�ت��ه" ..مضيفاً:
"التجربة أثبتت أيضاً أنّ أمريكا تُهزم سياسياً وميدانياً كما جرى
يف العراق وأفغانستان وإيران واليمن والصومال وفنزويال وكوبا".
وت��اب��ع ق���ائ���الً  :إنّ ��ه "ي�ج��ب ال�ع�م��ل ع��ىل إظ�ه��ار ن�ق��اط ق��وت�ن��ا وك�ش��ف
ن�ق��اط ض�ع��ف ال�ع��دو واالس�ت�ف��ادة منها يف امل��واج�ه��ة" ..الف��ت��اً إىل أنّ
"العدو يعمل عىل بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام
والتأثري يف سري املعارك".
تصعيد صهيوين
اعتقلت ق��وات ال�ع��دو الصهيوين ،أم��س األح��د 21 ،فلسطينيا

اقتحام املسجد األقىص
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب العدو الصهيوين
وع ��دوان ��ه ال��وح��ي وال ��دم ��وي ع��ىل ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ني يف ق�ط��اع غ��زة
وتصعيد استهداف املسجد األقىص املبارك وإطالق يد املستوطنني
الستباحته وجهان لعملة العدو العنصري الواحدة.
وأدانت الخارجية االستهداف الصهيوين املتواصل للمقدسات
املسيحية واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك ،والتي
ك��ان آخ��ره��ا االق�ت�ح��ام��ات الجماعية ال��واس�ع��ة ال�ت��ي ق��ام بها غالة
امل�ت�ط��رف��ني ال�ي�ه��ود ل�ب��اح��ات��ه ب�م�ش��ارك��ة ع�ض��و ال�ك�ن�ي�س��ت امل�ت�ط��رف
ايتمار بن غافري ،وعناصر ومؤيدي الجمعيات االستيطانية وما
تسمى منظمات "جبل الهيكل".
وحملت الخارجية الفلسطينية ،العدو الصهيوين املسؤولية
الكاملة واملباشرة عن ع��دوان��ه املستمر ضد املقدسات املسيحية
واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك ،وعن تداعياته
وم �خ��اط��ره ع��ىل س��اح��ة ال �ص ��راع وامل�ن�ط�ق��ة ب��رم�ت�ه��ا ..وق ��ال ��ت :إن ما
يتعرض له املسجد األقىص من حمالت تهويد شرسة ومتواصلة هو
جزء ال يتجزأ من حرب االحتالل املفتوحة عىل الشعب الفلسطيني
وق�ض�ي�ت��ه وح �ق��وق��ه ،وي �ن ��درج يف إط ��ار م�ح��اوالت�ه��ا إلل �غ��اء ال��وج��ود
الفلسطيني يف القدس الشرقية املحتلة ويف عموم املناطق املصنفة
(ج) لتسهيل ابتالعها وتخصيصها كعمق اسرتاتيجي لالستيطان.
إىل ذل� ��ك ح �م �ل��ت ح ��رك ��ة امل �ق ��اوم ��ة اإلس ��الم �ي ��ة (ح� �م� ��اس) ال �ع ��دو
ال�ص�ه�ي��وين امل �س��ؤول �ي��ة ال�ك��ام�ل��ة ع ��ن ت��داع �ي��ات س�م��اح��ه ل�ل�م�ت�ط� ّرف��ني
الصهاينة باقتحام املسجد األق��ىص امل�ب��ارك ،ونتائجه ال�ت��ي ال يمكن
التنبّؤ بها ،يف الوقت الذي يستمر يف عدوانه الهمجي عىل قطاع غزّة.
ونقلت وكالة "فلسطني اآلن" عن الحركة يف بيان لها ،القول:
َّ
إن شعبنا الفلسطيني يف كلّ أماكن وجوده يقف اليوم موحّ داً يف
الدفاع عن أرضه ومقدساته.
ودع��ت ال�ح��رك��ة ج�م��اه��ري ال�ش�ع��ب الفلسطيني يف ال�ض�ف��ة األب� َّي��ة
وامل��راب �ط��ني يف ال �ق��دس ،وأه ��ل ال�ث�ب��ات يف ال��داخ��ل امل�ح�ت��ل إىل ش��دّ
ال � ّرح��ال وال � ّرب ��اط وم��واص�ل��ة االع�ت�ك��اف يف امل�س�ج��د األق ��ىص يف ه��ذه
األي� ��ام امل �ب ��ارك ��ة ،ت �ص ��دّ ي����اً ل �ه ��ذه االق �ت �ح ��ام ��ات ،وإف������ش������االً أله��داف �ه��ا
الخطرية.
كما دعت األمة العربية واإلسالمية ،قادة وشعوباً ،إىل التحرّك
العاجل للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكلّ الوسائل ،يف معركة
ال��دّ ف��اع ع��ن قبلة املسلمني األوىل وم�س��رى ال � َّرس��ول األم ��ني ،حتى
تحقيق تطلعاته يف التحرير والعودة.
تفوق املقاومة
للرد عىل العدوان الصهيوين املستمر لليوم الثالث عىل التوايل
وال� ��ذي أس �ف ��ر ع ��ن ارت �ق ��اء  32ش����ه����ي����داً وأك� ��ر م ��ن  275ج��ري �ح �اً،
واصلت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي
يف فلسطني عمليتها التي أطلقت عليها "وحدة الساحات".
وذك ��رت وك��ال��ة "ف�ل�س�ط��ني ال �ي ��وم" اإلخ �ب��اري��ة أن س��راي��ا ال�ق��دس
أدخ�ل��ت يف ص�ب��اح أم��س األح ��د ،ت��ك��ت��ي��ك��اً وت����ط����وراً ج���دي���داً يف عملية
"وحدة الساحات".
وب �ح �س��ب ال �ع��دي��د م ��ن امل ��راق �ب ��ني ،أع �ل �ن��ت س ��راي ��ا ال �ق ��دس ال �ي��وم
م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ع ��ن ق �ص ��ف ال �ق ��دس امل �ح �ت �ل��ة وم �غ �ت �ص �ب��ة س ��دي ��روت
ب��رش �ق��ات ص ��اروخ �ي ��ة ض �م��ن ع�م�ل�ي��ة "وح� ��دة ال �س ��اح ��ات" رداً ع��ىل
استشهاد القائد الكبري خالد منصور وإخوانه الشهداء ،ورداً عىل
العدوان الصهيوين املتواصل عىل أبناء فلسطني يف قطاع غزة.
ويف حصاد عملية "وحدة الساحات" يف يومها الثالث :قصفت
س ��راي ��ا ال� �ق ��دس ال� �ق ��دس امل �ح �ت �ل ��ة وم �غ �ت �ص �ب��ة س� ��دي� ��روت ب��رش �ق��ة
صاروخية ..ودكت سرايا القدس مستوطنة نرييم بعدد من قذائف
ال�ه��اون ..واستهدفت تجمع لآلليات يف أح��راش كيسوفيم بعدد
من قذائف الهاون.
ك�م��ا دك ��ت س ��راي ��ا ال �ق ��دس م��وق��ع ك�ي�س��وف�ي��م ب �ع��دد م ��ن ق��ذائ��ف
الهاون ..وقصفت "نري عوز" برشقة صاروخية.
وكانت سرايا القدس قد دكت الليلة املاضية موقع "ناحل عوز"
بعدد من قذائف الهاون.
ويف عملية مشرتكة ضمن عملية «وحدة الساحات» استهدفت
سرايا القدس وكتائب املقاومة الوطنية وكتائب املجاهدين وكتائب
ش �ه��داء األق ��ىص ل ��واء ن �ض��ال ال �ع��ام��ودي م��دي�ن��ة ع�س�ق��الن امل�ح�ت�ل��ة
برشقات صاروخية.
واستهدفت سرايا القدس تحشدات لآلليات العسكرية يف صوفا
بعدد من قذائف الهاون ..وقصفت "مفتاحيم" برشقة صاروخية.
وقصفت سرايا القدس مدينة عسقالن املحتلة برشقة صاروخية
ضمن عملية «وح��دة الساحات» ..واستهدفت تجمع لآلليات يف
موقع كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون الثقيل.
كما استهدفت سرايا القدس أنظمة املراقبة والرؤية داخل موقع
"ناحل عوز" برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون ..وموقع
"إيرز" العسكري بعدد من قذائف الهاون.
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وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان يهنئان رئيس املجلس السياسي بالعيد الـ 59لثورة  14أكتوبر

 14أكتوبر كانت الشرارة األولى لطرد
املستعمر البريطاني البغيض

العقيد حسني عيل املطري

بني ثورتني وثوار أحرار

احتفل وطننا اليمني قيادة وحكومة وشعباً بذكرى ثورة 14
أكتوبر التي ُتعد ذكرى مجيدة لكل أبناء الشعب اليمني األحرار
كونها أوىل ش��رارات رفض االحتالل وخ��روج املستعمر الربيطاين
من جنوب البالد.
كما تمثل ع�ي��داً م��ن أع�ي��اد ال�ث��ورة اليمنية ال�ت��ي تبشر باالنتصار
العظيم لشعبنا اليمني عىل االستعمار السعودي اإلمارايت والذي
انتصر قبل ذلك عىل املستعمر الربيطاين وغريه.
ان ل�ث��ورة  14أكتوبر مكانة خ��اص��ة ل��دى ق�ي��ادة ال��وط��ن الثورية
ممثلة بقائد الثورة السيد املجاهد عبد امللك بدر الدين الحويث،
الذي يدعو إىل استلهامها يف مواجهة العدوان واالحتالل الجديد
حني قال:
ذكرى الرابع عشر من أكتوبر  ،من ذكريات العز واملجد والحرية
لشعبنا ال�ع��زي��ز ،حينما ت�ح��رك األح ��رار يف ه��ذا البلد يف مواجهة
املحتل املستعمر ال��ربي�ط��اين آن��ذاك وص��وال إىل ط��رده م��ن ال�ب��الد،
ولهذه املناسبة دالالت مهمة  ،اليوم نحن يف أمس الحاجة إليها
ونحن نواجهة هذا الغزو وهذا العدوان وهذا االحتالل الهمجي
من قوى الشر ويف مقدمتها أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي
ومن معهم من أذيالهم وأذنابهم".
ك�م��ا أول��ت ق�ي��ادت�ن��ا ال�س�ي��اس�ي��ة ب ��دءاً ب��ال�ش�ه�ي��د ال�ص�م��اد اهتماما
وم �ت ��اب �ع ��ة ل� �ل ��دور االس� �ت� �ع� �م ��اري ال ��ربي� �ط ��اين ،إذ رأى ب � ��ان ن�ف��س
ال�ت�ه��دي��دات واألط �م��اع االس�ت�ع�م��اري��ة ل��ربي�ط��ان�ي��ا س��اب�ق��ا م��ن تمزيق
ال��وط��ن وال�س�ي�ط��رة ع��ىل امل�م��رات ال�ب�ح��ري��ة ت�ع��ود ال�ي��وم م��رة اخ��رى
ع ��ن ط��ري��ق أدوات اس �ت �ع �م��اري��ة ج ��دي ��دة م�م�ث�ل��ة ب ��دول ��ة اإلم� ��ارات
والسعودية.
ويف النهج ذات��ه ف��إن االح�ت�ف��ال ب�ث��ورة  14أك�ت��وب��ر يظل احتفاال
منقوصا م��ادام هناك جندي إم��ارايت أو سعودي أو أمرييك عىل
ت ��راب ال��وط��ن ش�م��ال��ه وج�ن��وب��ه وك �م��ا اح�ت�ف�ل�ن��ا ب �ج��الء أخ ��ر ج�ن��دي
ب ��ري �ط ��اين س�ن�ح�ت�ف��ل ب ��إذن ��ه ت �ع ��اىل ب �ج ��الء آخ ��ر ج �ن ��دي إم� � ��ارايت أو
سعودي ,ولهذا تنظر ثورة  21سبتمرب وثوارها االحرار إىل قضية
الغزو واالحتالل األجنبي كأحد أبرز قضايا ومهامها الوطنية ،ويف
كل مناسبة تؤكد القيادة الثورية والسياسية ممثلة بالسيد عبد
امللك بدر الدين الحويث ورئيس املجلس السيايس األعىل مهدي
امل �ش��اط ع��ىل االل �ت ��زام ال��وط �ن��ي وال��دي �ن��ي واألخ ��الق ��ي ب �ط��رد ال �غ��زاة
وتطهري كل شرب من األرض اليمنية وصون سيادتها الوطنية يف
الرب والبحر والجو.

ستظل املؤسسة العسكرية صمام أمــان الوطن
وفية لشعبها وقيادتها ولدماء الشهداء األبرار

غيث الدرواين

تاريخنا وحضارتنا وعقيدتنا وأخالقنا ومبادئنا
ترفض اخلنوع للمستعمرين والطغاة

مولد نبي الرحمة..
مناسبة فارقة

رفع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ،ورئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن محمد
عبدالكريم الغماري ،برقية تهنئة إىل رئيس املجلس السيايس األعىل  -القائد األعىل للقوات املسلحة
املشري الركن مهدي محمد املشاط وأعضاء املجلس السيايس بمناسبة العيد ال� 59لثورة ال� 14من أكتوبر
املجيدة فيما ييل نصها:
يف يوم زاهر ميلء بالبهجة وبعبق التاريخ وأصالة
الحاضر ونضال األحرار من أبناء شعبنا املقدسني
ل � � ��راب وط � �ن � �ه� ��م ،ال � ��راف � �ض � ��ني أن ت � �ط� ��أه أق� � ��دام
امل �س �ت �ع �م��ري��ن وال �ع �م ��الء ،ي �س �ع��دن��ا وي�ش��رف�ن��ا
وكل أبناء قواتنا املسلحة الباسلة املرابطني
يف ج �ب �ه��ات ال �ع ��زة وال �ك ��رام ��ة وال �ش ��رف ويف
خطوط التماس أن نرفع ملقامكم الكريم
أج��ل ال�ت�ه��اين وأص ��دق األم�ن�ي��ات بمناسبة
اح�ت�ف��ال شعبنا ال�ي�م�ن��ي ال�ح��ر ب��ال��ذك��رى ال �
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الثورة العظيمة التي كانت الشرارة األوىل
ل�ط��رد امل�س�ت�ع�م��ر ال��ربي�ط��اين ال�ب�غ�ي��ض ال��ذي
جثم عىل صدر وطننا قرناً ونيفاً من الزمن،
داع � ��ني امل � ��وىل ج ��ل يف ع� ��اله أن ي �ن �ع��م ع�ل�ي�ك��م
ب � ��دوام ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة وأن ي�ج�ع�ل�ك��م ذخ ��راً
لوطننا وأداة خري ونصر وتمكني عىل األعداء ومن
معهم من املرتزقة واملنافقني.
إن م ��واج �ه �ت �ن ��ا ال� �ي ��وم ل �ق ��وى ال � �ع � ��دوان ه ��و خ �ي��ار
اس��رات�ي�ج��ي ال ت��راج��ع عنه ألن تاريخنا وحضارتنا
وعقيدتنا وأخالقنا ومبادئنا وقيمنا ترفض الخنوع
للمستعمرين والطغاة ،والقضية اليوم أصبحت
واضحة وجلية فكل أبناء الوطن مستهدفون من
قبل األع��داء فال استثناء ألحد حتى الداعمني له
وامل�ح��اي��دي��ن وال�ص��ام�ت��ني ق��د ن��ال�ه��م ال�ش��ر م��ن ه��ذا
العدو ألن غايته األساسية والرئيسية التي يسعى
إل �ي �ه ��ا ه ��ي ت ��دم ��ري ال �ي �م ��ن ون �ه ��ب خ ��ريات ��ه وث ��روات ��ه
وإع ��ادة االس�ت�ع�م��ار ب��وج��ه ج��دي��د ت�ح��ت مسميات
ج ��دي ��دة ،ون �ح��ن ن ��درك ج �ي��داً ب��أن��ه ب�ع��د أن ف�ش��ل
ال �ع ��دو ال �س �ع��ودي اإلم � ��ارايت األم ��ري ��يك ال��ربي �ط��اين
عسكرياً يف ميادين ال�ع��زة وال�ك��رام��ة ح��اول خالل

ال�ف��رة امل��اض�ي��ة اس�ت�خ��دام ال�ه��دن��ة كغطاء يمارس
يف ظ�ل�ه��ا م ��ا ه ��و أس ��وأ م ��ن ال �ح ��رب ال�ع�س�ك��ري��ة أال
وهو امللف االقتصادي واإلنساين والذي استخدمه
ك ��ورق ��ة ض �غ ��ط ل �ع ��ل وع� ��ى أن ي �ص ��ل إىل ن �ت��ائ��ج
وأهداف تحقق له بعض أهدافه الخبيثة ،وبعد
انتهاء الهدنة األممية نجده يحاول إبقاء الهدنة
وفق صيغتها السابقة والتي تخدم أهدافه فقط
 ..ولكنه وج��د رداً قاطعاً وح��ازم��اً بأنه ال هدنة إال
بتحقيق ما تم االتفاق عليه ،وليعلم العالم أننا
س �ن �ظ��ل ع �ن��د ش ��روط �ن ��ا إم ��ا ه ��دن ��ة ت �ح �ق��ق م�ط��ال��ب
ال �ش �ع ��ب أو ح� ��رب ي �ن �ت �ص��ر ف �ي �ه��ا ش �ع �ب �ن��ا امل �ظ �ل��وم

ّ
إن م�ن��اس�ب��ة امل��ول��د ال �ن �ب� ّ
�وي ه��ي إح ��دى امل �ن��اس �ب��ات ال �ف��ارق��ة يف ت��اري��خ
البشريّة جمعاء ،وق��د ك��ان مولده عليه وآل��ه الصالة وال�س��الم مولد
ّ
والحق ،وكان شعاع النور الذي جاء للقضاء عىل الظالم ،فهي
الخري
والدة سيد الخلق وأعظم شخصيات التاريخ ،وخاتم األنبياء وأشرف
ّ
ّ
املرسلني فقد ولد صىل الله عليه وآله وسلم يف العام نفسه الذي نجّ ى
الله تعاىل بيته الحرام من ش ّر أبرهة وجيشه بمعجزة الطيور األبابيل
التي قضت عىل فيلة أبرهة ،ليكون املولد النبويّ الشريف شعاع األمل
ً
سائدا يف ذلك
لتغيري الدنيا والقضاء عىل الجهل والظلم الذي كان
ً
رحمة للعاملني.
الوقت ،فهذا مولد خري الربية الذي بعثه الله تعاىل
ً
مشعال للهداية والنور للعالم بأسره،
فقد كانت والدته الشريفة
وق ��د ج ��اء ع�ل�ي��ه وآل ��ه ال �ص ��الة وال �س ��الم ل��ريس��م ل�ل�ب�ش��ر ط��ري��ق ال �ف��الح
النبي الكريم مقتصرًا
والنجاح يف هذه الدنيا ويف اآلخرة ،ولم يكن تأثري
ّ
ً
معروفا عند أهل مكة قبل البعثة
عىل الزمان الذي بُعث فيه ،بل كان
النبويّة بأخالقه وصدقه وأمانته ح ّتى لقبته قريش بالصادق األمني
وق ��د اص�ط�ف��ى ال �ل��ه ت �ع��اىل ن�ب�ي��ه ل�ي�ك��ون ل ��ه األخ� ��الق ال�ع��ال�ي��ة وال �س��رية
القويمة ،وق��د كانت أخالقه الحميدة وسريته العطرة سبب محبة
ال�ن��اس ل��ه عليه وآل��ه ال�ص��الة وال�س��الم ،كما ك��ان��ت السبب يف دخ��ول
الكثري من الصحابة يف اإلسالم ،فقد صدقوه وآمنوا بدعوته والتفوا
ح��ول��ه ي�س��ان��دون��ه يف ال �ح � ّ�ق ،ف �ك��ان��وا ش�ع�ل��ة اإلس ��الم األوىل ،يف م� ّ�ك��ة
املكرمة ،وكانوا نواة الدولة اإلسالمية األوىل التي مألت األرض بعد
ذل��ك ع� ً
�دال وخ �ريًا ،ون�ش��رت اإلس��الم يف أص�ق��اع األرض ،ف�ت��أيت فرصة
امل��ول��د ال�ن�ب��وي يف ك��ل ع��ام ل�ت��ذك��رة امل�س�ل�م��ني ب�س��رية رس ��ول ال�ل��ه ص� ّ�ىل
ّ
وسلم ،وما عاشه من املعاناة برفقة صحابته الكرام ،وما
الله عليه
واجهوه من املشاق والصعوبات يف سبيل نشر رسالة اإلسالم.
ّ
تمسك الناس بالقرآن
إن مناسبة املولد الشريف هو فرصة ليزيد ّ
ال�ك��ري��م وال�س� ّ�ن��ة النبوية الشريفة ،وأن يسعى ك� ّ�ل مسلم إىل السري
كل أب مسلم أن ّ
عىل نهج النبوة ،كما عىل ّ
يعلم أطفاله سرية رسول
الله وأخالقه ،وأن يروي لهم السرية النبوية منذ بداية ظهور مالمح
اإلس� ��الم األوىل وح � ّت ��ى ق��ام��ت ال �ح �ض��ارة اإلس ��الم � ّي ��ة يف ج�م�ي��ع أن �ح��اء
األرض.
إن ال �خ��روج ال�ش�ع�ب��ي ال�س�ب��ت ق�ب��ل امل ��ايض ل��الح�ت�ف��ال ب��ذك��رى امل��ول��د
النبوي الشريف يف العاصمة صنعاء وع��واص��م ع��دد من املحافظات
ص��ورة يمانية م�ش��رق��ة وم�ع��ربة ع��ن تجسيد امل�ح�ب��ة وال ��والء واالن�ت�م��اء
إىل رس��ول الله صلوات الله وسالمه عليه وع��ىل آل��ه ،إذ سجل أبناء
يمن الحكمة واإليمان هذا العام حضورا مليونيا الفتاً يف إحياء هذه
املناسبة الدينية العظيمة فقد كان لذلك الخروج الشعبي والحضور
املليوين املشرف إىل ساحات الرسول األعظم إحياء واحتفاال بذكرى
م��ول��ده الشريف دالالت��ه العظيمة ورسائله القوية املجسدة لعظمة
شعبنا اليمني.

ل�ح�ق��ه ول��روات��ه ول��دم��اء ال�ش�ه��داء وك��ل األب��ري��اء،
وإن ك ��ان ال �ع ��دو ي ��ري ��د أن ي ��رك ��ب امل ��وج ��ه وي �ع ��اود
ال�ك��رة للتصعيد عسكرياً ف��إن��ه غ��ري مستوعب إىل
أي ��ن ي�ت�ج��ه ألن ��ه يف ال ��واق ��ع ي�س��ري ن�ح��و ال�ج�ح�ي��م
وتحذيرات قيادتنا الثورية ممثلة بالسيد عبد
امللك بدر الدين الحويث لها ما بعدها وأقوالنا
أفعال والبادئ اظلم.
نهنئكم م��رة أخ��رى بهذه املناسبة الوطنية
العظيمة ونجدد العهد لكم بأن املؤسسة
ال �ع �س �ك ��ري ��ة ال �ب �ط �ل ��ة س �ت �ظ ��ل ص �م ��ام أم ��ان
ل � �ه � ��ذا ال � ��وط � ��ن وف � �ي � ��ة ل �ش �ع �ب �ه ��ا وق� �ي ��ادت� �ه ��ا
ول� ��دم� ��اء ال� �ش� �ه ��داء األب � � ��رار وك � ��ل امل �ن��اض �ل��ني
ال��ذي��ن ق��دم��وا أرواح �ه ��م يف س�ب�ي��ل ال �ل��ه وم��ن
أج� ��ل ع� ��زة وك� ��رام� ��ة ي �م �ن �ن��ا وش �ع �ب �ن ��ا ،وي �ن �ب��وع��اً
ل�ل��وف��اء ال��وط�ن��ي وم��درس��ة ل�غ��رس ص�ف��ات ال�ف��داء
واإلق ��دام وال�ت�ض�ح�ي��ة ,ورم ��زاً ل�ل�ت�ص��دي وال�ص�م��ود
وال � �ك � �ف � ��اءة ال� �ق� �ت ��ال� �ي ��ة ،م �ت �ح �ل �ي ��ة ب� ��أع� ��ىل درج� � ��ات
االستعداد واليقظة وال�ح��ذر وبمستوى ع��ال من
الوعي واالنضباط والتقيد بروح ونهج توجهاتكم
ال �ح �ك �ي �م��ة ح �ت��ى ي�ت�ح�ق��ق ل��وط �ن �ن��ا وش �ع �ب �ن��ا ال�ن�ص��ر
وال �ت �م �ك��ني ب � ��إذن ال �ل ��ه ت� �ع ��اىل ..ش ��اك ��ري ��ن دع�م�ك��م
الدائم لهذه املؤسسة الوطنية ومنتسبيها والذي
أس �ه ��م إس �ه ��ام ��اً ف ��اع � ً�ال يف ت �ل��ك ال �ن �ق��الت ال�ن��وع�ي��ة
ل�ت�ط��وي��ر ق��درات �ه��ا يف ك��اف��ة ال�ص�ن��وف وال�ت�ش�ك�ي��الت
وأصبح واقعاً يرهب األع��داء وما نخفيه لهم هو
أشد مما رأته أعينهم سواءً يف مسرح العمليات
أو ميادين العرض والحليم هو من يتعظ.
امل� �ج ��د ل� �ل ��وط ��ن ..ال ��رح �م ��ة ل� �ل� �ش� �ه ��داء ..وال �ش �ف ��اء
للجرحى والفرج القريب لألسرى..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

في مواكب اإلباء ..الوطن والشعب ُيودّ عون الفقيد الفريق عبداحلكيم املاوري
الفريق املاوري ..تاريخ وطني مشرف

العزاء آلل املاوري في فقيدهم وفقيد
الوطن معالي وزير الداخلية السابق

القايض خالد يحي املاوري

األسيف  /العميد احمد محمد املاوري

اصرت "الشرعية املزعومة " عىل عدم السماح لنقل جثمان فقيد
الوطن معايل وزير الداخلية السابق بعد وفاته يف السويد إثر مرض
ع �ض��ال ال ��م ب�م�ع��ال�ي��ه وذل ��ك مل��واق �ف��ه ال��وط�ن�ي��ة ال �ح��ازم��ة يف دع ��م ث��ورة
ال��واح��د وال�ع�ش��ري��ن م��ن سبتمرب 2014م وت�ج��در اإلش ��ارة ه�ن��ا اىل ان
امل��رح��وم تقلد ع��دة م�ن��اص��ب ام�ن�ي��ة ع��دي��دة ك��ان آخ��ره��ا وزي ��راً للداخلية
وزاول منصبه االخ��ري يف ه��دوء ام�ن��ي ملفت للنظر كيف ال وه��و رجل
األمن املتدرّج يف مناصبه األمنية.
وتدخل قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث حفظة الله
ح�ي��ث أص��ر ع��ىل ن�ق��ل ال�ج�ث�م��ان إىل ب�ل��د ال�ف�ق�ي��د ورت �ب��ت األم ��م امل�ت�ح��دة
رحلة خاصة بهذا الحدث وصدرت تعليمات رئيس املجلس السيايس
األعىل اىل مجلس الوزراء ووزير الداخلية الحايل اللواء /عبدالكريم
الحويث برتيب وتجهيز واستقبال جثمان الفقيد رسميا وتم ترتيب
لها ذلك حيث تضمنت تعليمات معاليه اىل نائب ومستشاري وزير
الداخلية والقيادة والوحدات االمنية بالحضور يف االستقبال الرسمي
يف مطار صنعاء وعند اقامت مراسيم التشييع بجامع الشعب يوم
االرب� �ع ��اء ب �ت��اري��خ 1444 /3/16ه� � � امل ��واف ��ق 2022/10/9م ك�م��ا
صدرت تعليمات رئاسية هيئة االركان العامة بوزارة الدفاع باملشاركة
يف االستقبال والتشييع والتنسيق مع دائريت العالقات العامة بوزارة
ال��دف��اع ووزارة ال��داخ�ل�ي��ة ح��ول االع ��داد وال�ت�ن�س�ي��ق مل��راس�ي��م التشييع
وك ��ان ي��وم��ا االس�ت�ق�ب��ال وال�ت�ش�ي�ي��ع ي��وم��ني ح��اف�ل��ني ف�ش�ي��ع امل��ذك��ور اىل
م�ث��واه االخ��ري روض��ه (الشهيد ال�ص�م��اد) وب�ه��ذا تلحف الجثمان ت��راب
ارض وطنه الغايل بجوار الشهداء واالبطال والرجال االوفياء الذين
قدموا أرواحهم ودماءهم تضحية يف سبيل هذا الوطن الغايل التي
أثبتت القيادة السياسية ممثلة بالسيد القائد عبد امللك بن بدر الدين
الحويث حفظه الله بأنها ال تفرط بالرجال املجاهدين االوفياء فسالم
ال�ل��ه عليه وع��ىل امل�ج��اه��دي��ن االب�ط��ال م��ن ال�ش�ه��داء واألح�ي��اء االوف�ي��اء
الخلود للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لألسراء وعاش اليمن
منتصرا عزيزا .

ٌ
ش �ي��ع ب�ص�ن�ع��اء ،ج�ث�م��ان ف�ق�ي��د ال��وط��ن وزي��ر
الداخلية ال�س��اب��ق ال�ف��ري��ق ال��رك��ن عبدالحكيم
امل� ��اوري ال ��ذي واف� ��اه األج ��ل ب�ع��د ح �ي��اة ح��اف�ل��ة
بالعطاء يف خدمة الوطن.
وخالل مراسم التشييع التي تقدمها عضو
املجلس السيايس األعىل محمد عيل الحويث،
ورئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور
ون��ائ�ب��ا رئ�ي��س ال� ��وزراء ل �ش��ؤون ال��دف��اع واألم��ن
ال �ف��ري��ق ج ��الل ال ��روي �ش ��ان ،وال ��رؤي ��ة ال��وط�ن�ي��ة
م �ح �م ��ود ال �ج �ن �ي ��د ،ووزي � � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة ال� �ل ��واء
الركن عبدالكريم الحويث ،وعدد من الوزراء
وأعضاء من مجليس النواب والشوري ،أشاد
املشيعون بعطاء ونضال الفريق عبدالحكيم
امل��اوري خ��الل ف��رة حياته العملية يف أوس��اط
امل��ؤس �س��ة األم �ن �ي��ة ،ووق ��وف ��ه يف ص ��ف ال��وط��ن
وم� ��واج � �ه� ��ة ال� � �ع � ��دوان األم � ��ري � ��يك ال� �س� �ع ��ودي
اإلمارايت.
ف �ي �م ��ا أش � ��اد ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ل �ش ��ؤون
ال ��دف ��اع واألم� ��ن ال ��روي �ش ��ان ،ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
الحويث ،بمناقب الفقيد املاوري ،وإسهاماته
الوطنية والنضالية ،ودوره يف تطوير العمل
ومستوى األداء األمني أثناء توليه قيادة وزارة

الداخلية.
م� � ��ن ج� ��ان� �ب� �ه� ��م ع� � ��رب أوالد ال �ف �ق �ي ��د
وأق��ارب��ه ع��ن ت�ق��دي��ره��م ل�ق��ائ��د ال�ث��ورة
السيد عبدامللك بدرالدين الحويث،
ووزير الداخلية اللواء عبدالكريم
أمريالدين الحويث ،ودورهما يف
ع ��ودة ج �ث �م��ان ال �ف��ري��ق امل ��اوري
ل�ل�ع��اص�م��ة ص�ن�ع��اء ،ب�ع��د أن
منع العدو ذلك منذ وفاته
عام 2019م.
ج � � � � � � � � � ��رت م � � � � ��راس � � � � ��م
ال � �ت � �ش � �ي � �ي� ��ع ل� �ج� �ث� �م ��ان
ال� � � �ف� � � �ق� � � �ي � � ��د امل� � � � � � � � � ��اوري
ب� �ع ��د ال � �ص � ��الة ع �ل �ي ��ه يف
ج��ام��ع ال �ش �ع��ب ب��أم��ان��ة
العاصمة ،ليتم مواراته
ال ��رى يف م �ق��ربة ال�ش�ه�ي��د
الصماد بأمانة العاصمة.
ش � � ��ارك يف ال �ت �ش �ي �ي ��ع ،وك� ��الء
وزارة الداخلية ورؤس��اء املصالح التابعة
ل�ه��ا ،وع��دد م��ن زم��الء الفقيد والشخصيات
االجتماعية ،وأهايل وأقارب الفقيد.

برحيله فقدنا هامة وطنية ورج��ل من أغىل الرجال ،رجل من أشجع
الرجال ،رجل من اصدق الرجال ،رجل من اشرف الرجال،
رجل امن وسالم ،رجل شهدت له مواقف العزة والكرامة
والتضحية والفداء طوال حياته نصريا للحق وعدوا
ل �ل �ب ��اط ��ل ون� �ص ��ريا ل �ل �م �س �ت �ض �ع �ف��ني يف األرض ع��رف��ه
ج �ن ��وده ب ��أن ��ه م ��ن ي �ت �ق��دم �ه��م يف امل �ك ��ره وان� ��ه أخ��ره��م
يف امل�غ�ن��م ع ��زف ع��ن امل�ن��اص��ب ع�ن��دم��ا ك��ان��ت امل�ن��اص��ب
م�غ�ن�م��اً وت �ق ��دم ل�ل�م�ن�ص��ب ع �ن��دم��ا أص �ب �ح��ت م�غ��رم��اً
وت�ض�ح�ي��ة ل��م ي ��ردد ل�ح�ظ��ه واح ��دة ع�ن��دم��ا اح�ت��اج��ه
الوطن للذود عنه رغم امل��رض العضال ال��ذي عاىن
منه حاول أعداء الوطن النيل منه عدة محاوالت
كتب له الله النجاة منها لم يرك ألوالده من حطام
الدنيا سوى منزل متواضع وسرية عطرة ومحبة
الناس وفخر الدهر انه الفريق الركن املجاهد
عبد الحكيم اح�م��د امل��اوري ل��م يسع يف يوم
م��ن األي� ��ام ل�ل�ظ�ه��ور وك ��ان ش �ع��اره ع�م��ل يف
امليدان أفضل من ألف كلمة يف امليزان كان
ل ��ه ال �ف �ض��ل ب �ع��د ال �ل ��ه وم �ع ��ه ك ��ل ال ��رج ��ال
املخلصني يف الحفاظ عىل األمن واالستقرار
يف ربوع الوطن وإفشال جميع مخططات
األع� ��داء ل��زع��زع�ت��ه ورغ ��م ان ��ه ل��م ي�ك��ن م�م��ن
يتحدث عن نفسه وال يحب الظهور اإلعالمي
إال ان��ه أص�ب��ح ع�ن��د وف��ات��ه ح��دي��ث ال�ع��ال��م رغ��م أن رح�ي�ل��ه ش�ك��ل ثلمه يف
السيف إال أن تاريخه الوطني املشرف سيظل مصدر الهام لألجيال يف
معاين التضحية والبذل والعطاء يف سبيل الله والوطن.
سالم الله عليه يوم ولد ويوم توفاه ويوم يبعث حيا وإىل جنان الخلد
أب��ا ط��ارق وإن�ن��ا ن�ع��اه��د ال�ل��ه ون�ع��اه��دك ع�ه��دا ال ن�خ��ون��ه ون�ع��دك وع��دا ال
نخلفه بأننا عىل منهجك وطريقك سنكمل املشوار.

البحرية اليمنية  ..املعادلة الرادعة في املواجهة

أصبحت البحرية اليمنية بفضل الله تعاىل قوة ضاربة ومعادلة مؤثرة يف موازين الردع واملواجهة ضد
تحالف العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت وباتت تأخذ مسارا تصاعديا يف مجال القدرات واألسلحة
النوعية املتطورة التي تكفل مواجهة كافة التهديدات والتحديات البحرية خصوصا الصادرة من رباعية
العدوان األمرييك الربيطاين السعودي اإلمارايت .
زين العابدين عثمان
فخالل العرض العسكري يف صنعاء الذي أقيم مؤخرا ظهرت
ال�ب�ح��ري��ة ب �ق ��درات ج��دي��دة واس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة س ��واء ال �ق ��درات ال�ب�ش��ري��ة
امل�ق��ات�ل��ة م��ن وح ��دات ال�غ��واص��ني وخ�ف��ر ال�س��واح��ل وق ��وات م�ش��اة
ال �ب �ح ��ري ��ة أو ع� ��ىل م �س �ت ��وى ال �ت �س �ل �ي ��ح ال� � ��ذي أص� �ب ��ح ي �ت �ك ��ون م��ن

مجموعات زوارق متطورة وألغام بحرية ومجموعة ضاربة من
الصواريخ بر -بحر التي تعترب طليعة أهم عناصر القوة والتي نود
تناولها يف هذا التحليل.
ف�ه�ن��اك أج �ي��ال م�ت�ق��دم��ة م��ن امل �ن �ظ��وم��ات ال�ح��دي�ث��ة ال �ت��ي كشف

ع �ن �ه��ا ألول م � ��رة وه � ��ي "ص � ��واري � ��خ ف ��ال ��ق 1وم� �ن ��دب  2وص � ��اروخ
محيط التكتييك وص��واري��خ البحر األح�م��ر وع��اص��ف وروب�ي��ج التي
تم تطويرها لضرب أي هدف بحري يتمركز يف طول وعرض البحر
األحمر -العربي -باب املندب .
ونأخذ صاروخ "فالق 1وروبيج وعاصف " املثلث الناري األكر
تطورا والذي يتميز بقدرات عملياتية وتقنية توازي نظرياتها من
الصواريخ البحرية التي تملكها الدول املتقدمة فهي تمتلك :
 - 1الدقة العالية يف ضرب األه��داف البحرية املختلفة يف املياه
اإلقليمية أو الدولية .
 - 2ال�ق��درة الفائقة ع��ىل امل�ن��اورة وم��واج�ه��ة ال�ح��رب االلكرونية
والتشويش والنظم الدفاعية .

3ال � �ق� ��درة ع ��ىل ت ��دم ��ري م �خ �ت �ل��ف ال �ق �ط��ع ال �ع��ائ �م��ة ك ��امل ��دم ��راتوال �ف��رق��اط��ات وح��ام�ل��ة ال �ط��ائ��رات وغ��ريه��ا م��ن ال�ق�ط��ع ف��ال��رؤوس
ال�ح��رب�ي��ة ال�ك�ب��رية ال�ت��ي تحملها ال�ص��واري��خ الس�ي�م��ا ص ��اروخ روب�ي��ج
وع��اص��ف ي�س�ت�ط�ي��ع أن ي��وف��ر ق ��وة ن��ريان�ي��ة ك��اف�ي��ة الخ ��راق أس�ط��ح
وه� �ي ��اك ��ل ح ��ام �ل ��ة ط � ��ائ � ��رات ع �م ��الق ��ة ك ح � ��ام � �ل � ��ة U.S.Sل �ي �ك��ول��ن
األمريكية.
 -4ال �ق��درة ع��ىل ض��رب أي ه��دف ق��ري��ب أو ب�ع�ي��د امل ��دى يف ط��ول
وع � ��رض ال �ب �ح ��ر ف �ج �م �ي��ع ال �ق �ط ��ع واألس ��اط� �ي ��ل ال �ب �ح ��ري ��ة ال �ت��اب �ع��ة
لتحالف ال�ع��دوان األم��ري��يك ال�س�ع��ودي اإلم ��ارايت ال�ت��ي تتمركز يف
البحر األحمر وب��اب املندب والبحر العربي خصوصا مجموعات
األسطول الخامس األمرييك هي يف مرمى االستهداف .

ب��ال�ت��ايل فالبحرية اليمنية بفضل ال�ل��ه ت�ع��اىل وم��ع ه��ذه النسخ
واملنظومات الحديثة أصبحت تمتلك عمق اسراتيجي مهم ومؤثر
ج��دا يف م��واج�ه��ة ب�ح��ري��ة ت�ح��ال��ف ال�ع��دوان األم��ري��يك ال�س�ع��ودي -
اإلم ��ارايت ك�م��ا أن�ه��ا ب��ات��ت تتمتع ب��ال�ق��وة ال�ك��اف�ي��ة لحماية ال�س�ي��ادة
والسواحل واملياه اإلقليمية وكسر الحصار البحري املفروض عىل
اليمن وأيضا ما يتعلق بنهب الروات وهذه الجزئية التي يفرض
عىل دول العدوان فهمها وأخذها باالعتبار اليوم .
إذ أن م��واص �ل��ة ال �ح �ص��ار وال�ت�ن�ك�ي��ل ب��ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ت�ج��وي�ع��ا
وحصارا ونهب ثرواته النفطية فان ذلك سيكون دافعا أساسيا
لتفتح أبواب معركة بحرية واسعة تكون كل قطع دول العدوان
البحرية من سفن وناقالت أهدافا عسكرية مشروعة .
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مسؤول الشاكوى والتظلمات لـ«

»:

تم معالجة الكثري من القضايا املتعلقة باألرايض
عميد :عبدالسالم السياين

إسقاط بايدن

اذا ك ��ان ��ت ال �س �ع ��ودي ��ة ت ��اري �خ �ي ��اً ت �م �ي��ل يف والئ� �ه ��ا ل �ل �ح��زب
ال�ج�م�ه��وري يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة االم��ري�ك�ي��ة أك��ر م��ن ال�ح��زب
الديمقراطي ولديها مساندين يف الصف األول  ...فيبدوا أن
بايدن قد تلقى صفعة غري متوقعه من الحليفة السعودية
بقرار اوبك  +فهذا يحمل تحليلني ال ثالث لهما .
األول ت� �ف ��اه� �م ��ات س� �ع� ��ودي� ��ة غ � ��ري م� �ب� ��اش� ��ره م � ��ع ال� �ح ��زب
الجمهوري باملساعدة يف أس�ق��اط ب��اي��دن حتى ال يتمكن من
ترشيح نفسه يف الفرتة القادمة وذ لك بطرق غري مباشره ..
ف �ت �خ �ف �ي��ض ال �ن �ف ��ط م ��ن ق �ب ��ل امل �م �ل �ك ��ة ق ��د ي �ح �م ��ل ال �ج ��ان ��ب
االق �ت �ص��ادي وب��اط �ن��ه إض �ع��اف ش�ع�ب�ي��ة ال �ح��زب ال��دي�م�ق��راط��ي
ومساندة الجمهوريني ألضاعت فرص النجاح يف توىل بايدن
يف االنتخابات القادمة .
والثاىن - :حاجة بن سلمان لتلميع وتحسني صورته التي
اصبحت قبيحة لدى الكثري من النخب والشعب السعودي
حيث كل واحد يشاهد خضوع المثيل له من حكومة اململكه
لتوجيهات الواليات املتحدة االمريكية وخصوصا يف اجبارها
ع��ى االس�ت�م��رار يف ع��دوان�ه��ا ع��ى ال�ي�م��ن ...ب ��دون أى م��رر كل
ه��ذا ش��وه شعبية بن سلمان ..وه��و يف ام��س الحاجه لتأييد
شعبي عندما يعلن وفاة والده ...فيعمل عى اسرتجاع ولو
جزء من شعبيته وطمس صورته السوداء واشعار الشعب
بأن مصلحة الوطن اهم.
ع �ن��ده��ا ي�ع�ت�ق��د س �ه��ول��ة ت��ول �ي��ه ال �ح �ك��م ب �ع��د وال� ��ده وت��دم��ري
ك��ل امل�ع��ارض��ني م��ن األس��رة الحاكمة معنويا ونفسيا ..وه��ذا
باعتقادي كمن يسافر بالحمار يف وجود السيارة.
إن امل �ق��رب��ني م ��ن ب ��ن س �ل �م��ان ق ��د ت �م �ك �ن��وا ج�ع�ل��ه ي�ع�ي��ش يف
غيبوبة عن الواقع من حوله
اليس كان االجدر به لردع خصومه وتوليه الحكم وتحسني
صورته عربيا ...
ات �خ ��اذه ق� ��راراً م�ف��اج�ئ��اً ودون ت ��ردد ب��إي �ق��اف ال �ح��رب وع��دم
االن�ص�ي��اع ل��رغ�ب��ة وت��وج�ي�ه��ات ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة يف
اس�ت�م��راره��ا ..ال�ي��س املنطق والعقل وال�س�ي��اس��ة ي�ف��رض ذلك
لكن تيارات داخل السعودية ال ترغب ان يصل هذا االمري اىل
مثل هذا القرار فيستقوي بأركان حكمه وشعبيته.
لذلك ال احد يقدم النصح بصدق لهذا األمري واصبح االقرب
منه يستفيد منه وينتظر لحظة سقوطه...
إن كثرياً من االحداث املاضية والقادمة للمملكة ستشهد
صحة هذا التحليل لقد استغلوا اندفاع ابن سلمان وسرعة
حماقته ودف�ع��وه اىل االس�ت�م��رار يف ع��دوان��ه ع��ى ال�ي�م��ن رغ��م
وض ��وح خ�س��ران�ه��م  ,وك��ذل��ك ات�خ��ذ ب�ع��ض ال �ق ��رارات ال�غ�ب�ي��ه
ك��إع��دام ع��دد كبري  18نفساً يف ي��وم واح��د دون ذن��ب  ,وزج
بعدد من العلماء املناهضني للفكر السلفي يف السجن .
وهذا يدل عى ترتيب بطيء وهادئ قد ترعاه دول عظمى
لإلطاحة بأبن سلمان يف الوقت املناسب ..
ف �ه ��ل ي� ��ا ت � ��رى ل ��دي ��ه م �خ �ل �ص ��ون اش � ��د إخ� ��اص� ��ا م� ��ن امل ��راك ��ز
االسرتاتيجية املخرتقة ...
وأما ما يخص الهدنه وانتهائها فإن االجدر باململكة االسراع
يف ت�ن�ف�ي��ذ م �ت �ط �ل �ب��ات ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ى ال �ص ��اب ��ر ألن �ه ��ا ل�ي�س��ت
تعجيزيه أو صعب تحقيقها
ف�ط�ل��ب ص ��رف ال ��روات ��ب م��ن ن�ف��ط ال�ي�م��ن ال�ع�ظ�ي��م ..م�ط�ل��ب
شرعي وقانوين وإن أي تأخري يف التنفيذ سيجرنا عى فرض
السام بطرق عديده .وسيندم التحالف لتلكؤه واستكباره
واس �ت �م ��راره يف ح �ص��ار ال �ش �ع��ب ب� ��دون أي م �س��وغ ق ��ان ��وين او
شرعي وإن غدا لناظره قريب.

أوضح مسؤول الشكاوى والتظلمات يف اللجنة العسكرية ألرايض وعقارات القوات
املسلحة الرائد عمرو الشلح أن اللجنة قطعت شوطا كبريا يف حل كثري من القضايا
املتعلقة باألرايض ومنها تخصيص مساحة كبرية من أرايض وزارة الدفاع لبناء مدينة
أبراج سكنية يف منطقة ظهر حمري بالعاصمة صنعاء لتعويض من لديهم أراض تم
شراؤها أو صرفها لهم يف مناطق غري مسموح البناء فيها
مؤكدا بأن لجنة الشكاوى مستمرة يف استقبال الشكاوى عى مدار
الساعة عى أرقام تم تخصيصها الستقبال الشكاوى والتظلمات
 ..كثري من القضايا واملواضيع الهامة املتعلقة بعمل اللجنة تم
التطرق لها يف سياق الحوار التايل :
حوار :االدارة العسكرية

من الصعوبات اليت نواجهها يه عدم قدرة الشاكي أو املتظلم على
تحديد األرض اليت يدعيها

تخصيص مساحة كبرية لبناء مدينة (أبراج سكنية) لتعويض
من لديهم أراض غري مسموح البناء فيها

اطالق األراضي لكل من ثبت له أي أمالك خاصة في املناطق التي ال تشكل خطورة على املواقع العسكرية
> ب ��داي ��ة ن ��ود أن ت�ع�ط��ون��ا ص� ��ورة ع ��ن اآلل �ي��ة
ال �ت ��ي م ��ن خ ��ال �ه ��ا ي �ت ��م اس �ت �ق �ب ��ال ال �ش �ك ��اوى
والتظلمات؟
>> يتم استقبال اتصال املتظلم أو الشايك عر أرقام
الهواتف التالية:
776191144
01835866
775093455
وي� �ت ��م ع �ق ��ب ال� �ت� ��واص� ��ل إب� ��اغ� ��ه ب ��إح� �ض ��ار ال ��وث ��ائ ��ق
املطلوبة (بصائر امللك +ص��ورة البطاقة الشخصية+
تظلم مختصر او شكوى يوضح فيها املطلوب بصورة
مختصرة.
ثم يتم استام امللف من قبل املختص ونقوم بعملية
ق�ي��د امل�ل��ف يف س�ج��ل ال�ش�ك��اوى وال�ت�ظ�ل�م��ات وم��ن ثم
يتم تكليف مهندس اللجنة بالنزول إىل مكان األرض
محل التظلم واسقاطها ورفع تقرير فني عن موضع
األرض وطبيعتها وبعد التأكد من موقع األرض أنها
يف ن �ط��اق ال�ح�ج��ر ي�ت��م إح��ال��ة امل �ل��ف ك��ام� ً�ا اىل ال�ف��ري��ق
القانوين التخاذ اإلج��راءات القانونية وال��رف��ع بالرأي
ل��أخ/رئ�ي��س اللجنة وب�ع��د ذل��ك ي�ت��م إب��اغ املتظلم أو
الشايك بما جاء يف التوجيهات من رئيس اللجنة.
> س �ب ��ق وأن اع �ل �ن �ت��م ع ��ر وس ��ائ ��ل اإلع� ��ام
بأرقام الهواتف التي من خالها يتم استقبال
ال� � �ش� � �ك � ��اوى وال � �ت � �ظ � �ل � �م� ��ات  ..ك� � ��م ب � �ل� ��غ ع� ��دد
التظلمات التي تم استقبالها إىل حد اآلن؟
>> ب�ل��غ ع��دد ال�ت�ظ�ل�م��ات ال�ت��ي ت��م اس�ت�ق�ب��ال�ه��ا خ��ال
هذا العام 1444ه� ( )127تظلما منها صحيحة ومنها
ن��واق��ص وم�ن�ه��ا اح�ي��ل للفريق ال�ق��ان��وين ليتم الفصل
فيها.
> بعد فحص امللفات املقدمة إليكم  ..ما هي
اآللية التي يتم من خالها التواصل مع من
ثبت أن لديهم مظلومية؟

 127تظلمًا تم استقبالها
منذ مطلع العام 1444هـ
لــديــنــا تــنــســيــق وتــعــاون
مشرتك مع اللجنة الرئاسية
املــكــلــفــة بــحــل اشــالــيــات
االرايض املــحــســوبــة على
الجمعيات السكنية
نهيب بــاألخــوة املواطنني
بــعــدم الــبــيــع والــــراء يف
األرايض العسكرية
>> من ثبت ان لديه مظلومية اول عمل نقوم به
ت�ج��اه��ه ه��و اب ��اغ ال��وح��دة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ت��ي يف ن�ط��اق
مسئوليتها املتظلم أو اباغ الشرطة العسكرية بكف
الخطاب عن املتظلم يف حدود االجراء املسموح به أو
حسب املعالجة املعتمدة..
ثانيا نقوم بإباغ املتظلم بما تم بشأن تظلمه ومن
ن��اح �ي��ة اخ ��رى ي �ت��م رب �ط��ه ب�ع�م�ل�ي��ات ال�ل�ج�ن��ة يف ح��ال
تعرضه لابتزاز لنقوم باتخاذ االجراءات الازمة.
وب � �ع� ��ض ال� �ت� �ظ� �ل� �م ��ات ت� �ح� �ت ��اج اىل إج � � � ��راء ق ��ان ��وين
يستدعي إحالتها إىل القضاء للبت فيها.
وق ��د ت��م ت�ق�س�ي��م ال�ح�م��ى ل�ل�م��واق��ع ال�ع�س�ك��ري��ة اىل
مناطق ( )Aو ( )Bو ( )Cاملنطقة ( )Aيمنع فيها البناء
منعاً باتاً و ( )Bو ( )Cيسمح فيها البناء.

بإشرتاطات حسب وضع األرض ومكانها من املوقع
العسكري فإذا كانت األرض ضمن املنطقة ( )Aيتم
تعويضه التعويض العادل وإذا كان يف املنطقة ()B
و ( )Cف�ه��ي ت�خ�ض��ع ل��إلش��رتاط��ات وال �س �م��اح ب��ال�ب�ن��اء
وفق ذلك.

> ماهي املعالجات والحلول التي تقومون
بها حيال من تم التحقق من صحة وثائقهم
ومظلوميتهم وشكاواهم؟
>> أم��ا بالنسبة ملعالجة األض ��رار ت��م ال�ق�ي��ام بعدة
اجراءات منها-:
أ -ت ��م ال �س �م ��اح ب ��إزال ��ة االض � � ��رار ال �ت ��ي ت �س �ب �ب��ت ب�ه��ا
األمطار والسيول أيا كانت بناء عى تقرير مهندس
اللجنة ويسري هذا عى كل املناطق.
ب -السماح باستكمال البناء ملن تعدى نسبة البناء
 50%وما فوق يف أي منطقة كانت وال يعتر السماح
له إقرارا له بامللكية بعد تحرير التعهد الازم ويسري
هذا يف جميع املناطق.
ج -وم � ��ن أه � ��م اإلج � � � � ��راءات ال� �ت ��ي ت� ��م ات� �خ ��اذه ��ا يف
الحلول واملعالجات انه تم تخصيص مساحة كبرية
م��ن أرايض وزارة ال��دف��اع وذل ��ك ل�ب�ن��اء م��دي�ن��ة (أب ��راج
س�ك�ن�ي��ة) يف م�ن�ط�ق��ة ظ�ه��ر ح�م��ري ب��ال�ع��اص�م��ة ص�ن�ع��اء
لتعويض كل من لديه قطعة أرض عن طريق الشراء
أو ال �ص��رف يف األم��اك��ن ال�ت��ي ال ي�م�ك��ن ال�س�م��اح فيها
بالبناء.
د -إطاق كل األرايض الزراعية لكل من ثبت له أي
أماك خاصة يف املناطق التي ال تشكل خطورة عى
املواقع العسكرية.
ه � �  -ب��ال �ن �س �ب��ة مل ��ن ث �ب ��ت ل ��ه م �ل ��ك يف امل� ��راه� ��ق ف�ي�ت��م
إط��اق�ه��ا ب�ع��د ف ��رز ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل ��أرايض وت�ح��دي��د
نسبة الدولة ونسبة املواطن.
> ب�ع��د تشكيل اللجنة ال�خ��اص��ة بمعالجة
االشكاليات الحاصلة يف الجمعيات السكنية

م��ن ق�ب��ل امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس ب��رئ��اس��ة ال�ق��ايض
أح �م��د ال �ج ��رايف ..ك�ي��ف ي�ت��م ال�ت�ن�س�ي��ق بينكم
وبينهم؟
>> بالنسبة للجنة الرئاسية فالتعاون أمر طبيعي
خاصة ولجنة االرايض العسكرية لديها عضو يف تلك
ال�ل�ج�ن��ة وك�ل�ت��ا اللجنتني ت�س�ع�ي��ان ل��وض��ع امل�ع��ال�ج��ات
والحلول لنتائج فساد م��رتاك��م وكبري وال�ت��ي يسعى
البعض اىل افشال ما يتم عمله يف سبيل وضع تلك
املعالجات.

> هل هناك قضايا تم معالجتها؟
>> هناك الكثري من القضايا املتعلقة باألرايض التي
تم معالجتها منها ما تم إطاقه ونزع اليد عنه وأيضاً
ما تم التعويض عنه وكذلك رفع األضرار والسماح
ب��إزال �ت �ه��ا يف ج�م�ي��ع األم ��اك ��ن س� ��واء يف ح �م��ى امل��واق��ع
العسكرية او فيما يسمى بالجمعيات.

> ماهي اب��رز الصعوبات التي تواجهونا يف
لجنة التظلمات والشكاوى؟
>> م��ن أه ��م ال�ص�ع��وب��ات ال �ت��ي ن��واج�ه�ه��ا ه��ي ع��دم
ق� ��درة ال �ش ��ايك أو امل �ت �ظ �ل��م ع ��ى ت �ح��دي��د األرض ال�ت��ي
يدعيها وخصوصاً يف ما يسمى بالجمعيات ،وذلك
ل�ع��دم م��واف��اة اللجنة ب��اإلس�ق��اط��ات األص�ل�ي��ة ملسمى
الجمعيات والكشوفات والوثائق.

> كلمة أخرية تودون قولها لم نتطرق لها
يف اللقاء؟
>> ن� ��ود أن ن ��وض ��ح ل ��أخ ��وة امل �س �ت �ف �ي��دي��ن وامل� ��اك
ب ��أن �ن ��ا يف ل �ج �ن��ة األرايض ال �ع �س �ك ��ري ��ة م �س �ت �م ��رون يف
ح��ل ق�ض��اي��اه��م ورف ��ع م�ظ�ل��وم�ي��ات�ه��م رغ��م وج ��ود كل
املعوقات والصعوبات التي نواجهها وال نألو جهداً
يف ذلك.
ونهيب باألخوة املواطنني بعدم البيع وال�ش��راء يف
األرايض ال�ع�س�ك��ري��ة ألن ذل ��ك ي�ع��رض�ه��م ل�ل�م�س��اءل��ة
القانونية.

كخالصة فاضحة لجلسة مجلس األمن الدويل:

معادلة االستحقاق اإلنساين اليمين واالستحواذ األمريكي الربيطاين ؟!
ال تزال مطالب صرف مرتبات جميع موظفي الدولة
مدنيني وعسكريني من عائدات النفط اليمني كحق
مشروع وكذا كافة االستحقاقات اإلنسانية العاجلة
من موارد شعبنا اليمني وثرواته ضمن دورة مالية
واقتصادية متوازنة ومتكاملة ،هي شروط القيادة
الثورية والسياسية وشروط الوفد الوطني املشارك
يف املسار التفاويض لتمديد الهدنة وباملقابل ال يزال
االصطفاف املعلن لدول العدوان ورعاتها األمريكيني
والريطانيني واألمميني وسباق سيطرتهم عى منابع
النفط ال سيما يف وادي حضرموت هو املوقف املعرقل
لتمديد الهدنة وتلبية االستحقاقات املشروعة واإلنسانية
لشعبنا اليمني..التفاصيل يف السياق التايل:
سبتمر -خاص
رغ��م ت��وج��ه ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة والسياسية اليمنية يف صنعاء
وم��ده��ا ي��د ال�س��ام الحقيقي وم�ن�ح�ه��ا دول ال �ع��دوان م�خ��ارج
تحفظ لها ما تبقى من م��اء وجهها وذل��ك من خ��ال توظيف
امل �ع ��ادالت ال �ت��ي ف��رض�ه��ا ش�ع�ب�ن��ا يف س�ب�ي��ل ال�ب�ح��ث ع��ن ف��رص��ة
تمكينه من حقوقه الكاملة يف طول اليمن وعرضه وإنصاف
م�ظ�ل��وم�ي�ت��ه وض �م��ان س��ام��ة أراض �ي ��ه م��ن ال�ب�ح��ر األح �م��ر حتى
املحيط الهندي بما يحقق السام العادل والكامل الذي يجنب
شعبنا امل�ع��ان��اة وال�خ�س��ائ��ر ،وي�ج�ن��ب امل�ن�ط�ق��ة ودول ال�ع��دوان
والعالم التداعيات املستقبلية التي قد تكون مزلزلة ومدمرة.
جاءت جلسة مجلس األمن املنعقدة أواخر األسبوع املنصرم
ب �ش��أن ال�ي�م��ن م�خ�ي�ب��ة ل��آم��ال وراف �ض��ة مل �س��ار ال �س��ام امل�ن�ش��ود
ويف مشهد يجسد مدى االنحطاط الدويل غري املسبوق يف كل
ال�ت��اري��خ ال�ب�ش��ري ع��ى االط��اق ج��اءت إح��اط��ات م�ن��دوب��ي دول
منظومة االستعمار واالح�ت��ال األم��ري��ي ال��ري�ط��اين الفرنيس
ال�ج��دي��د م�ع��رة ع��ن رف�ض�ه��ا ل�ش��روط ال��وف��د ال��وط�ن��ي امل�ف��اوض
لتمديد الهدنة ،ومؤكدة يف الوقت ذاته استمرار تلك الدول
االستعمارية والعدوانية يف العمل من أج��ل االح�ت��ال للبلد
ونهب ثرواته النفطية والغازية وحرمان شعبنا اليمني منها.
م� ��ررات م �ن��دوب��ي أم��ري �ك��ا وب ��ري �ط ��اين مل �ض��ام��ني إح��اط�ت�ي�ه�م��ا
امل�ق��دم��ة مل�ج�ل��س األم ��ن ك�ش��ف ح�ق�ي�ق��ة اف�ت�ق��اده��ا ل�ل�م�ص��داق�ي��ة
وان�ت�ه��اك�ه��ا يف ال��وق��ت ذات ��ه ل�ك��ل امل�ع��اي��ري وال �ق��وان��ني اإلن�س��ان�ي��ة
الدولية،الرد السريع لنائب وزير الخارجية يف حكومة اإلنقاذ

الوطني حسني العزي بخصوي موقف جلسة مجلس األمن
ال��دويل م��ن ش��روط ق�ي��ادة شعبنا اليمني لتمديد هدنة األم��م
املتحدة ،املتمثلة بصرف رواتب املوظفني من نفط وغاز اليمن،
ح �ي��ث ك �ت��ب ن��ائ��ب وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة يف ت��دوي �ن��ة ل ��ه ع ��ى م�ن�ص��ة
(تويرت)" :إليكم مطالبنا التي يأسف مجلس األم��ن لتمسكنا
بها ويشعر بخيبة أمل بشأنها  :صرف مرتبات املوظفني من
غاز ونفط بادنا ،دخول الوقود دون عوائق ورشوات ،وجهة
واح��دة التكفي لسفر ع�ش��رات اآلالف م��ن امل��رىض واملحتاجني
للسفر".
إىل ذلك يمكن القول أن الخاصة الفاضحة واملخزية لوقائع
جلسة األمن الدويل قد تجلت يف انكشاف حقيقة أن دولتي
االس �ت �ع �م��ار وال�ه�ي�م�ن��ة واالس �ت �ك �ب��ار األم ��ري ��ي وال��ري �ط��اين ه�م��ا
الدولتان الضاغطتان بكل ثقلهما ملنع صرف مرتبات الشعب
ال�ي�م�ن��ي م ��ن ث ��روات ��ه ورف ��ع ال �ح �ص��ار ع �ن��ه وظ �ه��ر ذل ��ك ج �ل �ي��اً يف
م��داخ �ل��ة امل �ن ��دوب األم ��ري ��ي ويف ال ��وق ��ت ذات ��ه ت�ج�ل��ت ح�ق�ي�ق��ة

م�س��اه�م��ة ال��ري �ط��اين وم �س��اع��دت��ه ل��أم��ري��ي ع ��ى ال ��وق ��وف يف
وجه مطالب الشعب اليمني املحقة ورفع مظلوميته واعتبار
العدوان عى اليمن استثماراً تجارياً لدول الطغيان ويحقق
مصالح اسرتاتيجية لها عى حساب معاناة الشعب.
ب ��امل �ق ��اب ��ل ورداً ع� ��ى االص� �ط� �ف ��اف امل �ع �ل ��ن ل� ��رع� ��اة ال� �ع� ��دوان
األم��ري�ك�ي��ني وال��ري�ط��ان�ي��ني واألم�م�ي��ني ،أك ��دت ق�ي��ادة الشعب
اليمني السياسية أن هذه املناورات لن تغري من األمر شيئاً وال
تؤثر يف موقفها املتمسك بشروط تمديد الهدنة وهي شروط
ي��ؤك��د ال�ك�ث��ري م ��ن امل��راق �ب��ني أن �ه��ا إن�س��ان�ي��ة ب�ح�ت��ة ت�ض��ع ت�ح��ال��ف
ال �ع��دوان يف م��وق��ف ف��اض��ح ي�ك�ش��ف دوره ال�خ�ب�ي��ث يف إش�ع��ال
األزم� ��ات اإلق �ت �ص��ادي��ة امل��رك �ب��ة ع��ى ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ،وخ�ن�ق��ه
تحت طائلة حصار آلة املوت الغربية األمريكية املشرتكة للعام
الثامن عى التوايل.
وق��ال عضو الوفد الوطني املفاوض عبدامللك العجري" :ال
نستبعد أن شهادة الزور التي أدىل بها مندوبا أمريكا وبريطانيا

يف ج�ل�س��ة م�ج�ل��س األم ��ن ال�ه��دف م�ن�ه��ا ت��وري��ط دول ال�ع��دوان
لإلصرار عى عدوانها االقتصادي" ،يف تأكيد عى أن استمرار
تحالف العدوان يف هذا السلوك سريفع وترية الردع أكر من
أي وقت مىض.
وأض�اف العجري يف تغريدته التي علق فيها عى مخرجات
"ح �ف �ل ��ة" م �ج �ل��س األم� ��ن امل �ن �ع �ق��دة أواخ � ��ر األس� �ب ��وع امل �ن �ص��رم
" ،ش �ه��ادة ال ��زور ال�ت��ي أدىل ب�ه��ا م�ن��دوب��ا أم��ري�ك��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا يف
م�ج�ل��س األم� ��ن ت �ه��دف ل �ت��وري��ط دول ال �ع ��دوان ل ��إلص ��رار ع��ى
ع��دوان�ه��ا االق �ت �ص��ادي ،وم��ن ث��م اب �ت��زازه��ا ل�ض��خ ح��اج�ت�ه��م من
ال�ن�ف��ط م�ق��اب��ل ال��دع��م وال �س ��اح" ،يف إش ��ارة إىل ال�ت�ص��ري�ح��ات
األم��ري�ك�ي��ة األخ ��رية ب�ش��أن م��ا أس�م��اه وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم��ري��ي
إع ��ادة ال�ن�ظ��ر يف ال �ع��اق��ات م��ع ال�س�ع��ودي��ة وان �ت �ش��ار األن�ظ�م��ة
الدفاعية يف السعودية واإلم��ارات وإمْكانية نقلها إىل أماكن
أخرى ،يف حني أن هذه االبتزاز ال يستطيع إنكار تعرض دول
ال �ع ��دوان ل �ض��رب��ات ن��وع�ي��ة يف ظ ��ل وج ��ود األن �ظ �م��ة ال��دف��اع�ي��ة
األم��ري�ك�ي��ة ال�ت��ي ل��م تتمكن م��ن اع��رتاض ال�ص��واري��خ البالستية
والطائرات املسرية.
وعاد العجري لتقديم النصيحة ً
مرة أخرى ضمن النصائح
ال �ت��ي ت ��أيت إلزاح ��ة ك��ام��ل ال�ح�ج ��ة ع��ن ال �ط��رف ال��وط �ن��ي ،حيث
خاطب عضو الوفد الوطني امل�ف��اوض دول ال�ع��دوان ورعاتها
بقوله" :نحذركم من أن تجاهل مطالب الشعب وتحذيرات
ال �ج �ي��ش ال �ي �م �ن��ي س �ت �ك��ون ع��واق �ب �ه��ا وخ �ي �م��ة " ،وه ��ي رس��ال��ة
تحذيرية ل��دول العدوان وكذلك دول االتحاد األوروب��ي التي
تمارس ذات املناورات العدوانية بحثاً عن تغطية حاجاتها مع
اإلبقاء عى معاناة الشعب اليمني.
إىل ذل � ��ك ،أك � ��د ع �ض ��و امل �ك �ت ��ب ال �س �ي ��ايس ألن� �ص ��ار ال �ل ��ه ع��ي
القحوم ،أن صنعاء ترصد ك�ل التحركات العدوانية األمريكية
األوروب �ي ��ة يف ال�ج�غ��راف�ي��ا ال�ي�م�ن�ي��ة ب ��راً وب �ح��راً ،م��ؤك ��داً أن ه��ذه
ً
وباال عى تحالف العدوان ورعاته.
االستفزازات ستنقلب
وق ��ال ال �ق �ح��وم يف ت �غ��ري��دة ل ��ه" :ن ��راق ��ب ع��ن ك�ث��ب ال�س�ل��وك
العدواين لأمريكان والريطانيني يف اليمن وتدفق لقواتهم يف
حضرموت واملهرة وسقطرى وميون وباب املندب مع اإلصرار
والتعمد يف الدفع للتصعيد واستمرارية العدوان والحصار".
ون ��وه ع�ض��و س�ي��ايس أن �ص��ار ال�ل��ه إىل أن "م��واق��ف األم��ري�ك��ان
وال ��ري �ط ��ان �ي ��ني يف م �ج �ل ��س األم � ��ن واض� �ح ��ة وم �ع �ل �ن ��ة وت �ث �ب��ت
س�ل��وك�ه��م ال �ع ��دواين وم�م��ارس��ات�ه��م اإلج��رام �ي��ة" ،الف �ت��اً إىل أن
ال��رد اليمني س�ي��واك��ب ك�ل ال�ت�ح��رك��ات ال�ع��دوان�ي��ة ،وه��و األم��ر
الذي ينذر بتوسع عمليات الرد والردع النوعية الكفيلة بإجبار
العدو ورعاته إىل إعادة تقدير الحسابات ووزن التقديرات.

خالصة:

يف أع�ق��اب ف�ش��ل ت�ج��دي��د ال�ه��دن��ة األم�م�ي��ة م��ع اس�ت�م��رار ق��وى
ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان يف ال�ت�ن�ص��ل أم ��ام ال�ع��ال��م أج �م��ع ع��ن تنفيذ
ش ��روط وم �ط��ال��ب ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي اإلن �س��ان �ي��ة ت�ب�ق��ى ال�خ��اص��ة
أن هذا التعنت الواضح من قبل قوى العدوان ومن معها،
الرافضة لتمرير الهدنة األممية وفقاً للشروط اإلنسانية ،لن
ي�ن�ط��ي ع��ى ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ال ��ذي ب��ات ي�ن��دد ب��رح�ي��ل ت�ح��ال��ف
ال �ع ��دوان وأدوات� ��ه م��ن ص�ع��دة إىل امل �ه��رة ،ك�م��ا أن ��ه ل��ن ينتهي
وفق أهواء ذلك التحالف العدواين ال سيما يف ظل التحذيرات
الصارمة لقيادة شعبنا اليمني  ،التي توعدت قوى العدوان
برد مزلزل ورادع عى هذا العبث والتآمر الدويل عى البلد..
وعى الرغم من الحقائق واملعطيات السابقة التي تدركها
قوى تحالف العدوان جيداً ،إال أنه من الواضح أن هذه القوى
ال ت��دف��ع إلن �ه��اء ع��دوان �ه��ا وال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن م �ع��ان��اة ال�ي�م�ن�ي��ني،
والسبب ببساطة عدم استيعابها لفكرة أن يكون اليمن خارج
وصايتها بعد عقود من الهيمنة والوصاية األجنبية  ،يف حني
أن كل ما يحاك ضد اليمن وشعبه يف املجتمع الدويل أصبح
ظاهراً للجميع ،وعى املكشوف؟!.
الواليات املتحدة األمريكية هذه الدولة التي تتشدق باسم
ال �ح��ري��ة وال �ع��دال��ة وح �ق��وق اإلنسان تضغط ب�ك��ل ث�ق�ل�ه��ا مل�ن��ع
صرف مرتبات املوظفني ،وظهر ذلك جليا يف مداخلة مندوبها
األم��ري��ي يف م�ج�ل��س األم ��ن ،وي �ق��ف إىل ج��ان��ب ذل ��ك م��رت��زق��ة
العدوان يف الداخل.
وللتوضيح أك��ر فقد رف�ض��وا إدراج ال�ش��رط ال�خ��اص بصرف
روات ��ب م��وظ�ف��ي وزاريت ال��داخ�ل�ي��ة وال��دف��اع ب�ح�س��ب ك�ش��وف��ات
 ،2014وذل��ك ض�م��ن م��رت�ب��ات ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ،وم��ا يتعلق
بتحديد العملة ،وك��ذا استمرار دف��ع ال��روات��ب دون انقطاع،
وما يتعلق باستحقاق رواتب املوظفني منذ العام .2016
وبحسب تأكيد رئ�ي��س ال��وف��د الوطني محمد عبد ال�س��ام،
ف��إن" :ال�ه��دن��ة انتهت ول��م ت�م��دد بسبب تعنت دول ال�ع��دوان
أمام املطالب اإلنسانية والحقوق الطبيعية للشعب اليمني يف
فتح مطار صنعاء الدويل ،وميناء الحديدة ،وبدون أية عوائق
واإلستفادة من ثرواته النفطية والغازية لصالح مرتبات كافة
املوظفني اليمنيني" مضيفا  ":السام يف اليمن غري مستحيل
ل��و تخلت دول ال�ع��دوان ع��ن عقليتها االستعائية ،وقدمت
مصالحها الوطنية وال�ق��وم�ي��ة ع��ى مصالح أم��ري�ك��ا وبريطانيا
ال��دول�ت��ني امل�س�ت�ف�ي��دت��ني م��ن اس�ت�م��رار ال �ع��دوان وال�ح�ص��ار عى
اليمن.

09
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

ذكرى أكتوبر يف ظل
احتضان عدن رًّ
محتل آخر
لقد كان لثورة الـ 14من أكتوبر يف الشطر
الـجـنــوبــي مــن وطـنـنــا الـحـبـيــب الـتــي ُقــدحــت

شـ ــرارت ـ ـهـ ــا األوىل م ـ ــن ذرا ش ـ ــوام ـ ــخ ردفـ ـ ــان
الـ ـشـ ـم ــاء ع ـ ــام  1963ال ـك ـث ــر مـ ــن األص ـ ـ ــداء
الـعــربـيــة واإلســام ـيــة النـطــاقـهــا يف تحقيق
منطلقات
أهــدافـهــا اإلنسانية السامية مــن
ٍ
قومية وأممية.

عدن اليمنية والقضية الفلسطينية

وق ــد كــانــت مــدي ـنــة ع ــدن ال ـبــاس ـلــة مـعـقــل
اً
فعا-ثورة أكتوبر وعاصمة جنوب اليمن
عند حسن الـظــن ،بما اضطلعت بــه -بعد
ت ـخ ـل ـص ـهــا ال ـن ــاج ــع م ــن الـ ـق ــوات االح ـتــال ـيــة
ال ــري ـط ــان ـي ــة -م ــن ال ـت ـف ــاين يف ن ـص ــرة قـضـيــة
األمـ ـ ـت ـ ــن ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة واإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ال ـق ـض ـي ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ف ـ ـص ـ ــارت ج ـ ــدي ـ ــرة بـ ـم ــا لــم
يــزل الـفـلـسـطـيـنـيــون يـكـنــونــه لـهــا مــن الشكر
والعرفان إىل اآلن.
وحـسـبـنــا دل ـيـ اًـا عـمـيــق األث ــر عــى املـســانــدة

التي حظيت بها قضية فلسطن من حاضنة
وعاصمة ثورة  14أكتوبر إدالء «شريف عيل
حسن مشعل» املعروف تنظيم اًيّا بـ«عباس
زيك» ع ـضــو ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة ل ـحــركــة فـتــح
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة -يف س ـي ــاق ح ـ ـ ــواره م ــع ق ـنــاة
«امل ـيــاديــن» ال ــذي ب ـ َّ
ـث ي ــوم  28مــايــو امل ــايض-
ب ـمــا ي ــيل( :ك ـ ــان ال ـس ــاح يـصـلـنــا إىل ب ــروت
ِم ْـن أملانيا وبلغاريا واملعسكر االشرتايك عر
الـيـمــن الـجـنــوبــي ال ــذي ت ـحـ َّـمــل ه ــذا الـعــبء
الـثـقـيــل يف ت ـلــك امل ــراح ــل ،ح ـيــث ك ــان ل ـنــا يف
نحمل منه
عدن مخزن ساح ضخم ،وكنا
ِّ
الساح صوب بــروت ،فــذات يوم من أيام
سـفــاريت يف عــدن قــال يل الــرئـيــس أبــو عمار:
«اإلســرائ ـي ـل ـيــون يـقـصـفــونـنــا ب ـض ــراوة يف حي
ال ـف ـك ـهــاين ،وق ــد سـمـعــت أن م ــع الـيـمـنـيــن
بـ ـع ــدن س ـ ــاح م ـت ـط ــور مـ ـض ــاد طـ ـ ــران ع ـي ــار
100مـلــم يستخدم بالكمبيوتر ومــداه أكرث
ُ
مــن 30ك ــم ،أري ــدك أن تــأيت لـنــا بــواحــد منه
لـصـ ّـد الـغــارات اإلســرائـيـلـيــة هـنــا بالفكهاين،
ف ــذه ـب ـ ُ
ـت إىل ال ــرئ ـي ــس ع ــيل ن ــاص ــر م ـح ـمــد،
فقال يل يصرف عــى الـفــور ،فتوجهت إىل
مطار عــدن ووجـ ُ
ـدت معهم بطارية واحــدة
من هذا الساح لحماية املطار يديرها خراء
سوفييت ،فأتاين السفر الرويس بعدن عى
إث ـ ــر هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع -وق ـ ــال يل :أنـ ــت طــالــبس ـ ــاح؟ ،ق ـل ـ ُ
ـت ل ــه :ن ـع ــم ،قـ ــال :أن ــت تــريــد
تـقـطــع عــاقـتـنــا م ــع الـيـمــن ال ـج ـنــوبــي؟ قـلــت
له :ال اً
أبدا ،فقال يل :هذا ساح اسرتاتيجي
ال يـمـكــن نـقـلــه إىل أي مـكــان آخــر ،قـلــت لــه:
رح ت ـف ــاه ــم م ــع ال ــرئ ـي ــس ع ــيل ن ــاص ــر ،فــأنــا
لــن أرف ــض س ــاح يــأتـيـنــي مــن أح ــد ،فــذهـ َ
ـب
الـسـفــر ال ــرويس إىل الــرئ ـيــس نــاصــر ،فـكــان
رد الــرئـيــس :إذا كــان الـتـعــاقــد بيننا وبينكم
س ـي ـخــرج فـلـسـطــن م ــن امل ـع ــادل ــة فـسـنـعـيــد
الـنـظــر يف ه ــذا ال ـت ـعــاقــد ،ألن فـلـسـطــن هــي
نعز عنهم اً
الشطر الثالث لليمن ولن َّ
شيئا».
ويف األخ ـ ــر أخ ــذن ــا الـ ـس ــاح إىل ب ـ ــروت،
وأىت ال ـش ـه ـي ــد خ ـل ـي ــل الـ ــوزيـ ــر ”أب ـ ــو ج ـه ــاد”
ومـعــه مـهــرة مــن املـقــاتـلــن لـيـتــدربــوا عليه،
حتى اتقنوا العمل عى ذلك الساح الذي
اسـتـخــدمــوه بــوجــه الـطــران اإلســرائـيــيل مرة
واح ـ ـ ــدة ،ولـ ــم ي ـع ــد يـ ــأيت ال ـ ـطـ ــران لـقـصــف
الفكهاين مرة أخرى).

اًّ
محتال آخر
منكر احتضان عدن

م ـ َّـم ــا س ـبــق سـ ــرده نـ ــدرك أن مــدي ـنــة عــدن
الباسلة كانت واحدة من عواصم التحرر،
َّإال أنها باتت منذ سبع سنن وحواىل سبعة
أشـهــر مــوئـ اًـا ألق ــذر مـحـتــل يف تــأريــخ الـعــرب

املعاصر والــذي يتمثل يف الوجود االحتايل
اإلم ـ ــارايت ال ـس ـعــودي ال ــذي عــاثــت عـنــاصــره
يف مـحــافـظــات جـنــوب الـبــاد الـفـســاد ونشر
ال ــذع ــر وال ـخ ــوف ب ــن ال ـع ـبــاد وم ــارس ــت مــن
صنوف القمع واالستبداد أكرث َّ
مما مارسه
االحتال الريطاين املباد ،حتى إنها عمدت
إىل ت ـش ـك ـي ــل واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدام ف ـ ـ ــرق اغـ ـتـ ـيـ ــاالت
لـلـتـخـلــص م ــن الـسـيــاسـيــن امل ـن ــاوئ ــن ،فـقــد
ذك ــر خــر مــوقــع «ن ــون بــوســت» ب ـتــأريــخ 24
أك ـت ــوب ــر َّ 2018
أن (ال ـت ـق ــري ــر االس ـت ـق ـص ــايئ
ال ــذي أع ــده مــوقــع «بــازفـيــد نـيــوز» األمــريــي
امل ـه ـت ــم بــال ـت ـح ـق ـي ـقــات وص ـح ــاف ــة ال ـت ـق ــي،
مل ــراس ـل ــه «أرام روسـ ـت ــون» ك ـشــف تـفــاصـيــل
تعاقد اإلمــارات مع شركة أمريكية يملكها
ش ـخـ ٌ
ـص إســرائ ـيــيل م ــن أج ــل ق ـيــام مـقــاتـلــن
سابقن يف قوات نخبة العمليات الخاصة
األمــري ـك ـيــة م ـمــن لــدي ـهــم خ ــرة س ـن ــوات مــن
التدريب التخصي من الجيش األمريي،
وي ـع ـم ـل ــون اآلن ل ـح ـس ــاب ش ــرك ــة أمــري ـك ـيــة
خاصة استأجرتها اإلمارات العربية املتحدة
بتنفيذ اغـتـيــاالت تـحـصــد أرواح شخصيات
يـ ـمـ ـنـ ـي ــة ال تـ ـتـ ـن ــاس ــب مـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــزاج أب ـ ـ ــو ظ ـب ــي
ومخططها لتفتيت اليمن ،وقد طال ذلك
املخطط -يف ما ال يزيد عن  3سنن -عشرات
اليمنين أغلبهم -بــاإلضــافــة إىل الناشطن
ال ـح ـقــوق ـيــن وال ـص ـح ـف ـي ــن -أئ ـم ــة مـســاجــد
ورجال دين معتدلن).
وإذا ك ــان اإلمــارات ـيــون قــد قـبـلــوا بــالـظـهــور
بهذا الــدور الــذي يندى من مجرد االشتباه
به الجبن -يف ضوء تناوب أو تقاسم األدوار
ب ـي ـن ـهــم وب ــن ح ـل ـفــائ ـهــم ال ـس ـع ــودي ــن -فــإن
ك ــا ال ـح ـل ـي ـفــن م ـج ــرد أداة ع ـمــال ـيــة طـيـعــة
يـقـتـصــر دورهـ ــا ع ــى ال ـق ـيــام بــامل ـهــام املـنــوطــة
إلـيـهــا مــن أولـيــائـهــم الـصـهــايـنــة واألمــريـكـيــن
وال ــري ـط ــان ـي ــن وم ـ ــن يـ ـ ــدور يف ف ـل ـك ـهــم مــن
املاسونين.
ف ـ ـ ـ ــإىل م ـ ـت ـ ــى سـ ـيـ ـسـ ـتـ ـمـ ــر ج ـ ـ ـنـ ـ ــوب وطـ ـنـ ـن ــا
ال ـغــايل عــى قـلــوبـنــا –يف ظــل تـغـيـيــب إرادت ــه
الـسـيــاسـيــة الـحــرة تـغـيـيـ اًبــا كـلـ ّيــا -مـكـ اً
ـرهــا عى
االحـتـفــاء بــأولـيــاء الـيـهــود وال ـن ـصــارى الــذيــن
صــاروا يسخرون نعم الله عليهم بمبارزته
باملعايص جـهــاراًا نـهــارا غــر مزدجرين بقوله
تـبــارك وتـعــاىل مخاطباًا مــن كـ َ
ـان أشـ َّـد منهم
َ َ
قـ اً
آالء
ـوة وأعـظــمَ آث ــاراًا وأوفــر أم ــواال( :فـ ِـبــأ ِّي ِ
رَب َ
ّك َت َتمَ ارَى).
ِ
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املسيات
انتصارات بوشم رّ
مع تصاعد عمليّات تطوير ّ
الصناعات العسكريّة
يف مـحــور املـقــاومــة املـمـتـ ّـد مــن فـلـسـطــن إىل اليمن
ال س ـ ّي ـم ــا عـ ــى م ـس ـت ــوى ال ـ ـ ّ
ـص ـ ــواري ـ ــخ ال ـبــال ـي ـس ـت ـ ّيــة
املسرة من فلسطن إىل اليمن يف ّ
ّ
ّ
ظل
والطائرات
تـصــاعــد وت ــرة الـهـجـمــات الـ ّ
ـص ــاروخ ـ ّي ــة وامل ـس ـ ّـرات
بــدءا من عــام 2019م حيث كــان اليمن يف طليعة
قوى محور املقاومة التي استطاعت قلب املعادالت
السعودي
ونـقــل املعركة إىل عمق دول الـعــدوان ّ
اإلمـ ـ ـ ــارايت .ب ــال ـ ّت ــزام ــن م ــع تـ ـطـ ـوّر قـ ـ ــدرات امل ـق ــاوم ــة
الـفـلـسـطـيـنـ ّيــة الـتــي كـســرت امل ـعــادالت يف معركتي
ـســاحــات ال ـتــي وفــرضــت
سـيــف ال ـقــدس ووح ــدة الـ ّ
ـاك ج ــدي ــد ٍة
ع ــى ال ـع ــد ّو االس ــرائ ـي ــيل ق ــواع ــد اش ـت ـب ـ ٍ
هــي نـفـسـهــا الـقــواعــد الـتــي فــرضـهــا حــزب الـلــه عى
م ـ ــدى سـ ـن ــوات امل ــواجـ ـه ــة م ــع ال ـ ـعـ ــد ّو اإلس ــرائـ ـي ـ ّ
ـيل
بعد حــرب تموز 2006م قواعد ومـعــادالت ّ
غرت
م ـ ـسـ ــارات امل ــواجـ ـه ــة وح ـق ـق ــت ف ــرض ــت عـ ــى دول
الـعــدوان يف اليمن ويف فلسطن هــدنــة ويف لبنان
خـضــوع الـعــد ّو لـشــروط لـبـنــان بــاعــرتاف كـبــار قــادة
ال ـعــد ّو الـ ّ
ـصـهـيــوين يف أكــرث مــن مـنــاسـبــة وحديثهم
ّ
ّ
املسرة
تشكله الـ ّـطــائــرات
عــن ال ّتهديد الــذي باتت
ّ
السابقة ومن تلك الشواهد التي
مقارنة باملرحلة ّ
ش ـغ ـلــت أوس ـ ــاط ال ـع ــد ّو اإلس ــرائ ـي ــيل وح ـ ــازت عــى
َ
ّ
كبر الهجوم الذي نفذته القوات اليمنيّة
اهتمام
ٍ
ٍ
يف أيلول سبتمر 2019م الــذي استهدف منشآت
إنـتــاج الـ ّـنـفــط الـ ّتــابـعــة لـشــركــة "أرام ـكــو" مــن حيث
ّ
والدقة يف تحديد الهدف
بعد املسافة عن الهدف
وأصابته ّ
ّ
والدفاعات
عالية وعجز الـرّادارات
بدق ٍة
ٍ
ال ـجــو ّيــة م ــن تـحــديــد م ـســار ال ـ ّ
ـص ــواري ــخ وامل ـس ـ ّـرات
ويف ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار قـ ـي ــم ل ـ ـ ــواء األب ـ ـح ـ ــاث يف ش ـع ـبــة

االسـتـخـبــارات الـعـسـكــر ّيــة "أم ــان" هــذه لـيـصــل إىل
إن القدرات املاحيّة ّ
استنتاج يقول فيه ّ
للطائرات
ٍ
ّ
املسرة وقدرتها عى حمل عشرات الكيلوغرامات
ّ
بالصواريخ ّ
ّ
ّ
متقدمة
الدقيقة سابقة
املتفجرات
من
يف ت ــاري ــخ ال ـح ــرب ّ
أدت إىل تـنـفـيــذ ق ـ ـوّات صـنـعــاء
عمليّة إعصار اليمن النوعيّة التي استهدفت ّ
بعدة
بأسلوب أقلق تل أبيب
عمليات الرياض وأبو ظبي
ٍ
ّ
التي ّ
والعسكري حن
عرت عن هذا القلق األمني
ّ
أشارت غييل كوهن مراسلة الشؤون العسكريّة
أمني لدى الكيان ّ
الصهيوين
ّف
ٍّ
يف قناة كان عن تخو ٍ
بـعــد تـلــك الـعـمـلـيــات ّ
أدى إىل اس ـت ـخــاص نـظــر ّيـ ٍـة
إن املسافة بــن اليمن وأبــو ظبي هــي تقريبااً
تـقــول ّ
املـســافــة نفسها بــن الـيـمــن وإســرائـيــل .لــذلــك ،إذا
هجوم
كان لدى القوّات اليمنيّة القدرة عى تنفيذ
ٍ
صــاروخـ ّـي ،فيبدو ّ
أنـهــم قــادرون عــى القيام بهذا
ٍ
أيضااً ضدنا.
ّ
نـ ـظـ ــريـ ــة أك ـ ــدت ـ ـه ـ ــا مـ ـجـ ـل ــة ال ـ ـ ّـن ـ ـش ـ ــرة امل ـت ـخ ـ ّ
ـص ـص ــة
ب ـ ـش ـ ــؤون جـ ـي ــش االحـ ـ ـتـ ـ ــال اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــيل واألم ـ ـ ــن
الـقــومــي (اإلســرائ ـيــيل) "مـعــرخــوت" حـيــث أشــارت
إىل ّ
(أن ال ـه ـجــوم ال ـي ـم ـنــي ع ــى "إس ــرائ ـي ــل" أصـبــح
مـســألــة وقــت ،وعــى إســرائـيــل االسـتـعــداد دفــاعـ ّيــااً
اً
وهجوميّا"ّ ،
ألن املسألة أصبحت :متى؟ وكيف؟).
ك ـ ّـل تـلــك الـعـمـلـيــات ّ
أدت إىل ان ـت ـصــار م ـعــادالت
حققت جزءااً كبرااً
هدنة ّ
صنعاء الجديدة وفرض
ٍ
م ــن أهـ ـ ــداف ص ـن ـع ــاء ال ـت ــي ال زال ـ ــت ت ـم ـت ـلــك زم ــام
املبادرة والقرار يف الحرب .وهي املعادالت نفسها
الـتــي انـتـصــرت يف معركتي سيف الـقــدس ووحــدة
الساحات التي استطاعت نقل املعركة إىل داخل
ّ

ت ـ ــل أب ـ ـي ـ ــب مـ ـنـ ــذ ال ـ ـسـ ــاعـ ــة األوىل
يفعلوا اآلن مثل حزب الله وهذا
لـلـمـعــركــة وه ــي نـفــس امل ـعــادالت
أمر بات ثابتااً)..
الـتــي انـتـصــر بـهــا لـبـنــان يف معركة
ش ـ ـ ـهـ ـ ــادات واع ـ ـ ــرتاف ـ ـ ــات ق ـ ــادة
العدو تجمع عى ّ
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ال ـ ـب ـ ـحـ ــر ّيـ ــة والـ ـنـ ـفـ ـطـ ـ ّي ــة
أنه مع تراكم
وباعرتاف قادة العدو االسرائييل
ه ــزائـ ـم ــه ي ـت ـص ــاع ــد ن ـج ــم م ـح ــور
حيث قــال رئيس حكومة العدو
املـ ـق ــاوم ــة ّ
وأن كـ ــل مـ ــا ج ـ ــرى يف
األس ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــق و زعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــم امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة
امل ـن ـط ـق ــة مـ ــن ح ـ ـ ــروب ع ـج ــز عــن
ّ
الصهيونيّة بنيامن نتنياهو (يف
ّ
الحد من قدرات محور املقاومة
األ ّيـ ــام األخ ــرة نـحــن ن ــرى فـقــدانــااً
أو مـ ـنـ ـع ــه م ـ ــن تـ ـطـ ــويـ ــر ق ـ ــدرات ـ ــه
وترسانته العسكريّة واألهم ّ
كــامـ اًـا لـلـسـيـطــرة يف ال ـقــدس ويف
أنه
ش ـمــال الـ ّ
ـض ـفــة ال ـي ـهــود وعــائــات
ال زال يضع فلسطن عى رأس
ت ـت ـع ـرّض ل ـل ـت ـن ـك ـيــل يف عــاص ـم ـت ـنــا
اولــويــاتــه كقضية مــركــز ّيـ ٍـة .كام
#
عواضة
شوقي
ّ
ال ـقــدس ويــوجــد ل ـكـ ّـل ه ــذا سـبـ ٌ
ـب
أكــده املستشرق صهيوين اودى
بـسـيـ ٌ
ـط فـعـنــدمــا نـسـتـسـلــم لـنـصــر
كوهن بقوله:
الله يف لبنان نلتقى تظاهرات يف القدس.).
(ح ــزب ال ـلــه ي ـقــول ل ــن ن ـعــرتف بـكــم ول ــن نـعــرتف
اعــرتاف بالهزيمة ّ
أكــده القائد ّ
السابق يف جيش باسرائيل ولن نعرتف بحدودكم ّ
ألن لدينا القضية
االحتال يف ّ
الضفة الغربية تسفيكا فوغل حن الـفـلـسـطـيـنـيــة ون ـحــن نــريــد ت ـحــريــر فـلـسـطــن فـكــلّ
تـحـ ّـدث عــن (حـصــول خطأ يف تقدير ال ّتعامل مع ع ــام ي ـقــول نـصــر ال ـلــه ّ
أن ــه يــريــد ال ـصــاة يف املـسـجــد
اً
حزب الله سابقا وقد قالوا ّ
إن صواريخه ستصدأ األق ــى وق ــد ق ــال يــائــر لـبـيــد ل ـحــزب ال ـلــه تـفـضـلــوا
ّ
ّ
لكنها لم تصدأ ويف اليوم الــذي سيشعرون أنهم خذوا وأنا أتنازل هذه ليست مفاوضات ّإنما اتفاق
جــاهــزون لـشـ ّـن حــرب ضـ ّـدنــا فهم سيفعلون ذلك استسام تاريخي واستسام أمام تهديدات نصر
وحزب الله سريكم الكثر من الق ّوة .فلديه مئة الله وتهديدات طائراته املـسـ ّـرة واستسام ونصر
وخ ـم ـســن أل ــف صـ ــاروخ يف ل ـب ـنــان وه ــي ل ــن تـصــدأ الله يفهم ّ
أننا انكفأنا).
خذوا ذلك يف الحسبان)..
ّ
كل ذلك يعني ّ
أن الكيان ّ
الصهيوين لديه القناعة
أمّ ــا قــائــد فــرقــة الـجـلـيــل يف جـيــش ال ـعــد ّو ســابـقــااً
ّ
وأن وجوده أصبح مسألة وقت ّ
بأنه إىل زوال ّ
وأن
آيف اي ـتــام ف ـقــال ّ
(إن ه ــذه أداوت مــدمـجــة واألداة ما تمّ إنجازه حتى الساعة خطوة انتصار عى طريق
الدامجة هي ّ
أن نصر الله ال زال نصر الله وحزب االنتصار األكر بتحرير فلسطن ّ
كل فلسطن.
الله ال يزال حزب الله والفلسطينيون يريدون أن
 #كاتب واعامي لبناين

 14أكتوبر عنوان شموخ اليمنيني

العقيد :أحمد عبدالله السياغي

لقد رسمت ثــورة الــ 14من اكتوبر 1963م املجيدة
لحظة تاريخية هامة وعامة وطنية يف تاريخ اليمن
ومثلت عنوانا بــارزااً لعزة وكرامة وشموخ الشعب
اليمني واإلرادة الـحــرة الـتــي ال تقهر رافـضــة الضيم
والخنوع واالستسام وكما كان تاحم األحرار من
ابناء شعبنا اليمني األبي آنذاك يف جنوبه وشماله
وشرقه وغربه وإصرارهم عى وحدة املصر املشرتك
خ ــال إس ـن ــاد أب ـط ــال ال ـك ـفــاح امل ـس ـلــح ح ـتــى تـحـقـيــق
ال ـت ـح ــرر واالسـ ـتـ ـق ــال ال ــوط ـن ــي ال ـك ــام ــل يف  30مــن
نــوف ـمــر ع ــام 1967م وان ـس ـح ــاب امل ـح ـتــل الــري ـطــاين
مــن ارض الـيـمــن الـطــاهــرة فـسـيـتــاحــم ابـنــاء شعبنا
الصامد اليوم بجميع فئاته لتسطر ماحم البطولة

وال ـف ــداء وتـلـقــن املـحـتـلــن ال ـجــدد لـلـجــزء الـجـنــوبــي
مـنــه بـقـيــادة أمــريـكــا وإســرائ ـيــل وكـمــا لـقـنــو بــريـطــانـيــا
سيلقنون أمريكا وإسرائيل وأعوانهم من األعــراب
ومرتزقتهم دروســا وسيشعلون براكينهم إلحــراق
مضاجع املحتلن ودفنهم فكما كان اليمن سيكون
م ـقــرة ل ـل ـغــزاة وامل ـح ـت ـلــن وس ـت ـبــوء أمــري ـكــا الـلـعـيـنــة
وإسرائيل بالفشل أمام صمود واستبسال األبطال
وبالتفاف جماهر شعبنا وإرادتهم التواقة اىل وحدة
الـشـعــب وحــريـتــه واسـتـقــالــه والـحـفــاظ عــى ثــرواتــه
املنهوبة مهما كانت الصعاب والتحديات ولعل ابلغ
ال ــدروس الـتــي يـمـكــن اسـتـلـهــامـهــا مــن هــذه املناسبة
الــوط ـن ـيــة الـعـظـيـمــة ه ــو رف ــض ك ــل ج ـمــاهــر شـعـبـنــا

تاريخ اليمن الحديث..
يف ال ـ ـج ـ ـن ـ ــوب ،ح ـ ـيـ ــث كـ ــان
حـ ـ ـ ـك ـ ـ ــم األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ــااً

وع ــى ن ـطــاق واس ــع يف شـمــال
ص ـن ـعــاء وج ـن ــوب ـه ــا ،يف وقــت
مبكر مــن أكـتــوبــر ع ــام 1978م
ظ ـه ــرت م ـج ـمــوعــة ك ـب ــرة مــن
رج ـ ــال ال ـق ـب ــائ ــل ال ـش ـمــال ـيــة يف
عدن لدعم الثورة رد الشمال
ب ـت ـج ــدي ــد ال ـ ــدع ـ ــم ل ـج ـم ــاع ــات
املـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــى وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــايل
نـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــة

أليديولوجية الحداثة التي تم
تبنيها ويف نفس الوقت يعتر
إهانة للمساواة بن الناس يف
تفضيل أقارب املسؤولن عى
مــواطـنــن آخــريــن قــد يكونون
أكـفــأ مـنـهــم ،تــأســس الـحــزب
االشـ ــرتايك الـيـمـنــي ) )YSPيف
أكـتــوبــر  1978ومنحه دستور
معدل السيطرة عــى الدولة
وال ـ ـ ـش ـ ـ ـع ـ ـ ــب ،كـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـح ـ ــزب
اً
ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
االش ـ ـ ـ ــرتايك ال ـي ـم ـن ــي م ـس ـل ـحــا
بـنـظــريــة االشــرتاك ـيــة العلمية
وال ـت ــي تـعـتــر ال ـح ــزب ه ــو ق ــائ ــد وم ــرش ــد املـجـتـمــع ل ـه ــذه ال ـس ـيــاســات
والدولة يف نضال الناس ومنظماتهم الجماهرية ال ـ ـت ـ ـص ـ ـع ـ ـي ـ ــدي ـ ــة ب ــن
نـحــو الـنـصــر املـطـلــق إلســرتاتـيـجـيــة ال ـثــورة الـيـمـنـيــة الـ ـشـ ـم ــال والـ ـجـ ـن ــوب
كــان نـضــال الـعــرب والـشـعــوب األخ ــرى والـنـضــال وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــدا يف ي ـ ـنـ ــايـ ــر
ال ـ ـثـ ــوري يف ش ـط ــري الـ ـب ــاد م ــرتاب ـط ــن ج ــدل ـي ــااً يف  1979م ان ـ ـ ــدلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت
ال ـ ـح ـ ــرب ب ـ ــن الـ ـط ــرف ــن و
وحدتها .
ت ـن ــص ال ــدي ـب ــاج ــة ع ــى ه ـ ــدف ال ـي ـم ــن امل ــوح ــد يف أخ ــذ الـجـنــوبـيــون ع ـ اً
ـددا من
رئـ ـي ــس
ظ ــل ال ـح ــزب االشـ ـ ــرتايك ال ـي ـم ـنــي كـ ــان ج ـ ــزءاً ا مــن البلدات خارج الحدود ،كان
الــزخــم عـمـلـ اًيــا بــا شــك إن الـيـمــن املــوحــد سـيـكــون الواليات املتحدة كارتر يتعرض ل ـ ـ ـل ـ ـ ـه ـ ـ ـج ـ ـ ــوم يف
اً
مجد اًيا اقتصاد اًيا بطريقة ال يكون فيها الجنوب ذلك الوقت باعتباره متساها ولن عى الشيوعية
بمفرده وكانت جميع السياسات األخرى املتعلقة ول ـه ــذا ك ــان ــت هـ ــذه ال ـح ــرب ه ــي ال ـف ــرص ــة إلث ـبــات
بالخليج والقرن األفريقي والقوى العاملية الكرى الوجود بالنسبة للنظام العاملي األمريي وفجأة
م ـف ـهــومــة ف ـقــط م ــن م ـن ـظــور الـ ـث ــورة ال ـي ـم ـن ـيــة غــر أصبح اليمن يف الصحافة العاملية نقلت طائرات
مكتملة األهداف واملستمرة لتحقيقها كذلك كان ضخمة من وإىل صنعاء وجلبت الدبابات للقضاء
عبد الفتاح بطل الحزب املركزي هو نفسه شمالياًا ع ــى الـتـهــديــد الـشـيــوعــي كـمــا تــم شـحــن أسـلـحــة
ح ـيــث أص ـب ـحــت الـجـبـهــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة الــوطـنـيــة باهظة مثل الصواريخ املضادة للدبابات املوجهة
اً
عاما محوريا يف السياسة الجنوبية يف عدن ويف بــاألســاك إىل شـمــال اليمن وكــانــت هـنــاك حاجة
نفس الوقت كان لعبد الفتاح حلفاء يف الشمال إىل حــوايل  18شـهـراًا لتعلم كيفية استخدامها،
قــد يـتـســاءل امل ــرء عــن املـنـطــق ولـكــن مـعـظــم هــذه

بول دريش جامعة أكسفورد

األسلحة يف الواقع وصلت إىل أيدي السعودية يف
نهاية املطاف و كانت حاملة الطائرات األمريكية
متمركزة قبالة جنوب الجزيرة العربية.
ق ـي ــل ل ـف ــرتة أن ال ـش ـم ــال م ــوج ــود يف املـعـسـكــر
األمريي لكن بعد بضعة أشهر أبرمت حكومة
صنعاء صفقة مع الكتلة الشرقية ملئات الدبابات
وأربعن طائرة مقاتلة تاركة املحللن السياسين
يف دهـ ـش ــة مـ ــن ه ـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــات امل ـت ـق ـل ـب ــة وت ــم
السيطرة عى النزاع يف الواقع قبل نهاية مارس
 1979م بـتــدخــل الـ ــدول الـعــربـيــة وك ــان كــل مــن
العراق وسوريا وتم استبعاد مصر من الشؤون
الـ ـع ــربـ ـي ــة األوس ـ ـ ـ ــع ألن مـ ـص ــر وق ـ ـعـ ــت مـ ــؤخ ـ ـراًا
اتفاقية سام مع إسرائيل وكان السعوديون
الذين شعروا بالقلق الشديد من التوغات
ال ـج ـن ــوب ـي ــة عـ ــى اسـ ـتـ ـعـ ــداد ل ــان ـض ـم ــام إىل
م ـ ـبـ ــادرة ع ــراق ـي ــة ب ـش ـك ــل أسـ ـ ــايس لـتـقـيـيــد
الحزب االشرتايك اليمني ولعبت الكويت
ك ـم ــا ف ـع ـلــت يف ك ـث ــر م ــن األحـ ـي ــان دور
ال ــوس ـي ــط ال ـن ــزي ــه أمـ ــا ال ـص ــوت امل ـخــالــف
الوحيد لبعض الوقت فقد كان صوت ليبيا
وكــان االنـقـســام بــن املعسكرين الــدولـيــن أقــل
أهمية حيث لم تظهر روسيا أي رغبة يف إفساد
عاقاتها مع الشمال ولم يكن الشمال اً
أبدا يبدو
حـلـيـ اًـفــا غــرب ـ اًيــا بـشـكــل كــامــل وحـقـيـقــي ول ــم يكن
يـعــرف هــل الـشـمــال هــو حـلـيــف شــرقــي أم غــربــي
م ـمــا أث ــار غ ـضــب ب ـعــض الـشـمــالـيــن ح ـيــث كــانــوا
يتهمون الرئيس بأنه عميل سعودي وكان عام
 1979م هو املــرة األوىل منذ الحرب األهلية التي
أصـبــح فيها الـيـمــن ضـمــن منظومة سـيــاق عربي
أوسع نطاقااً بارزا اً حيث منحت الدولة عى عكس
األف ـ ـ ــراد واألحـ ـ ـ ــزاب ال ـس ــري ــة م ـس ــاح ــة ل ـل ـم ـنــاورة
السياسية .وال يـعــرف هــل وعــد رئيسا الدولتن

الـيـمـنــي مل ــا يـنـتـهـجــه الـ ـع ــدوان م ــن خ ــال م ــا قــدمـتــه
دوي ـل ــة اإلم ـ ــارات ال ـعــريــة ال ـح ــاق ــدة لــألمــم املـتـحــدة
من مشروع التشطر وكما كان صمودهم املعروف
وتــاح ـم ـهــم س ـي ـكــون ال ـي ــوم أق ـ ــوى م ــن ذلـ ــك وب ـكــل
تفاؤل النصر ال محالة لطرد املحتلن لجنوب الوطن
ودحرهم بعزيمة كل ابناء اليمن الحر الــذي يقف
خـلــف قـيــادتــه الـثــوريــة ممثلة بالسيد الـقــائــد العلم
عبدامللك ابن بدرالدين الحويث والقيادة السياسية
ممثلة بفخامة االخ رئيس املجلس السيايس األعى
املشر مهدي املشاط وسيحرتق كل األعداء وتفشل
مــؤامــرات ـهــم الـشـيـطــانـيــة وي ــذه ــب اىل الـجـحـيــم كــل
خائن وعميل.
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أو الشطرين أو الجزأين حسب الصيغة الرسمية
آنذاك بحل سريع وعميل من أجل الوحدة كما
وعد أسافهما يف عام  1972م بالعمل من أجل
وحدة اليمن..
ق ـل ــة م ــن ال ـن ــاس أع ـت ـق ــدوا أن هـ ــذا االح ـت ـم ــال
وشـيــك ول ــم يـكــن املــواط ـنــون مـتـفــائـلــن بــإمـكــانـيــة
ح ــدوث ه ــذه ال ــوح ــدة يف ي ــوم مــن األي ـ ــام ،لكن
السياسة عى مستوى الدولة ليست الحياة كلها
ويف نهاية سبعينيات القرن املايض بدأ تلفزيون
صنعاء البث الرسمي وكان يبث برنامج صور من
بادي ملحسن الجري والذي زار أجزاء مختلفة
من اليمن يف الشمال والجنوب وأجرى مقابات
مع شخصيات محلية أظهرت العادات والتقاليد
واألم ـ ــاك ـ ــن ال ـت ــاري ـخ ـي ــة وكـ ــانـ ــت ت ـب ــث ال ـل ـق ـط ــات
بــرف ـقــة مــوس ـي ـقــى م ــن ص ــوت ع ــود ي ـم ـنــي تـجــول
عــر الـجـبــال والـحـقــول ومـنــاظــر الـبـلــدات واظـهــر
ه ــذا ال ــرن ــام ــج ب ـص ــورة واض ـح ــة ع ــى مـسـتــويــات
ك ـث ــرة ج ـ ـ اًـدا ل ـل ـم ــواط ـن ــن ع ــى ك ــا ال ـج ــان ـب ــن أن
اليمن دولــة واحــدة بحكومتن ،بلغت الطفرة
النفطية ذروت ـهــا حـتــى اآلن فـيـمــا يتعلق باليمن
قبل عام 1980م لكن آثار انخفاض أسعار النفط
يف الـسـنــوات الــاحـقــة كــانــت مـتـفــاوتــة نـمــا جـهــاز
الــدولــة يف الـشـمــال بشكل أســرع بمساعدة من
النفط والغاز املنتجن محلياًا منذ عام  1984بينما
وصــل الجنوب إىل طريق مـســدود سياسياًا كان
اً
بعيدا عن السيطرة اليمنية بقدر ما كان
السياق
هـطــول األم ـطــار هــو مــن يـحــدد م ــوارد الــدولــة يف
ع ـقــود ســابـقــة قـبــل اك ـت ـشــاف ال ـن ـفــط فـقــد أثــرت
أسعار السلع العاملية اآلن عى مناطق بأكملها
يف وق ــت واح ــد ويف ن ـهــايــة ال ـع ـقــد ان ـك ـســر هـيـكــل
الـسـيــاســة الـعــاملـيــة بـشـكــل كـبــر كـمــا ح ــدث بعد
الحرب العاملية الثانية وبدأت األزمات بالظهور.

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن1990-1967م وأرسار تنرش ألول مرة
يف الحلقة السابقة ذكرت بتسلسل 11حالة
مــن مــوضــوع الـعـنــوان أعــاه بعضها فرضتها
ال ـ ـض ـ ــرورة ال ـس ـي ــاس ـي ــة م ـث ــل ح ــل 25إمـ ـ ـ ــارة أو
حــركــة 14م ــاي ــو 68م أو خ ـطــوة 22يــون ـيــو عــام
1969م وب ـع ـض ـهــا ح ــدث ــت بـس ـبــب ال ـخــافــات
اإليــديــولــوجـيــة وبعضها اآلخــر حــدثــت بسبب
طموح تسنم السلطة مثل انقاب 20إبرايل
عام 1980م أو أحداث 13يناير عام 1986م..
وهــذه األخ ــرة ال تـشــرف أحــد أمــا مــا ســأذكــره
يف هذه املادة من أحداث فإنها مشرفة وترفع
رأس كل يمني شريف بسبب بسيط وهو :أنها
استهدفت استكمال بناء الدولة والدفاع عنها
والحفاظ عى السيادة الوطنية وبعض تلك
األح ــداث كــانــت مـغـمــورة وأس ــرار تـنـشــر ألول
م ــرة وق ــد فـضـلــت أن ت ـكــون مـســك خ ـتــام هــذا
البحث وهي عى النحو التايل:
• ال لح للدث األول :اس لت لك لمللال م للا بل للدأه علهللد
ق ـح ـط ــان ال ـش ـع ـب ــي بـ ـن ــاء ج ـي ــش وأم ـ ـ ــن ق ــوى
عناصره من كل مناطق اليمن.
• ال لح للدث ال لث للاين :اس لت لك لمللال م للا بل للدأه علهللد
قـحـطــان بـحــل ال ــ25إم ــارة والـتــي كــانــت تشكل
ع ــدة دويـ ــات داخ ــل ال ــدول ــة وق ــد جــوبــه هــذا
اإلج ـ ــراء الــوط ـنــي ب ــ29ت ـم ــرد خ ــال ال ـف ــرتة مــن
6ديسمر عــام 1967م إىل 6يناير عــام 1971م
ل ـكــن ال ـج ـيــش واألم ـ ــن ت ـم ـك ـنــوا م ــن إخ ـمــادهــا
جميعها وجملة من قتل من املتمردين خال
اً
1379قتيا واستشهد من الجيش
تلك الفرتة
واألمن 169شهيدااً.
• ال لح للدث ال لث للال للث :م للن ف للراي للر 1971م إىل
إبــريــل مــن نـفــس الـعــام طــرد الـجـيــش اليمني
خال هذه الفرتة عناصر من كتائب الجيش
العماين من مساحة تقدر بـ16كم كانت ضمن
الـحــدود اليمنية وفـيـمــا بـعــد حــدثــت 23حــالــة

م ــن االش ـت ـب ــاك امل ـت ـفــرقــة خ ــال 3أع ـ ــوم خــال
فــرتات متباعدة وقــد كانت الجبهة الشعبية
لتحرير عمان تساند الجيش اليمني وقد قتل
اً
548قتيا
من الجيش العماين خال 3أعوام
ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــااً واس ـ ـت ـ ـش ـ ـهـ ــد م ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـي ـم ـن ــي
136شهيدااً.
• الحدث الللرابللع :خللال الفرتة من 22يناير
عام 1971م إىل 10سبتمر عام 1972م نشبت
6حروب بن جيش الشطر الجنوبي والجيش
ال ـس ـع ــودي امل ـس ـنــود ب ـعــدد ك ـبــر م ــن املــرتــزقــة
ال ـي ـم ـن ـيــن والـ ــذيـ ــن ُسـ ـم ــوا بــال ـت ـج ـمــع ال ـي ـم ـنــي
الـجـنــوبــي" وذلــك يف مـنــاطــق الـبـلــق والــوديـعــة
وقــد اسـتـطــاع الـجـيــش الـيـمـنــي تـحــريــر معظم
مـ ـس ــاح ــة الـ ـبـ ـل ــق وال ـ ــودي ـ ـع ـ ــة"وق ـ ــد قـ ـت ــل مــن
الجيش السعودي 106جنود و9ضباط ومن
امل ــرت ــزق ــة الـيـمـنـيــن 995ق ـت ـي ـ اً
ـا و114ق ـت ـي ــل مــن
ج ـن ـس ـيــات مـخـتـلـفــة واس ـت ـش ـهــد م ــن الـجـيــش
اليمني 172شهيدااً وقد وثق الكاتب األوروبي
بــول دري ــش يف كـتــابــه املــوســوم :تــاريــخ الـيـمــن
أك ـ ـ ــر ه ـ ـجـ ــوم ق ـ ـ ــام ب ـ ــه م ـ ــا ي ـس ـم ــى ب ــال ـت ـج ـم ــع
الجنوبي اليمني" حيث قــال":يف 2اغسطس
1971م ه ــاج ــم امل ـت ـم ــردون م ــن ق ـ ــوات تـجـمــع
الجنوب اليمني مواقع يف جنوب شرق اليمن
من األرايض السعودية لكن املتمردين هزموا
من قبل القوات الحكومية وقتل منهم حواىل
175م ـت ـم ــردااً خ ــال امل ـع ــارك وب ـعــدهــا ب ـعــام يف
22مــايــو 1972م نجا رئيس الــوزراء عيل ناصر
مـحـمــد مــن مـحــاولــة اغـتـيــال قــام بـهــا مـتـمــردو
تجمع الجنوب اليمني وحكم عى ستة أفراد
باإلعدام بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم".
• امل للرج للع  -ال لك لتللاب اللحلللقللة 34م ــن تــرجـمــة
ك ــات ـب ــة ي ـح ـي ــى ال ـس ـن ــي املـ ـنـ ـش ــورة يف صـحـيـفــة
26سـ ـ ـبـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر" ال ـ ـ ـع ـ ـ ــدد رق ـ ـ ـ ــم 2264ب ـ ـ ـت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ
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• الحدث الخامس :يف شهر سبتمر من عام
1972م تصدى جيش الشطر الجنوبي للهجوم
امل ـبــاغــت ال ــذي ق ــام ب ــه ج ـيــش ال ـش ـطــر الـشـمــايل
ودحــره إىل خلف الـحــدود واحـتــل عــدة مناطق
من الشطر الشمايل.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ذل ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدي وال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم امل ـ ـض ـ ــاد
مشروعان وذلك لسبب بسيط وهو أن الحرب
ك ــان ــت ب ــإيـ ـع ــاز مـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة وب ـض ـغ ــط مــن
القبائل –عدد الشهداء خال الحرب42شهيدااً.
• اللحللدث ال لسللادس :يف 5فــرايــر عــام 1975م
تم يف عدن توحيد حزب الشعب الديمقراطي
وهو حزب يساري كان يقوده األستاذ عبدالله
ع ـب ــدال ــرزاق ب ــاذي ــب وح ــزب الـطـلـيـعــة الـشـعـبـيــة
وه ــو ح ــزب ي ـســاري ك ــان ي ـقــوده األس ـت ــاذ أنـيــس
حسن يحيى ،تم توحيد الحزبن مع التنظيم
ال ـس ـيــايس ال ـج ـب ـهــة ال ـقــوم ـيــة لـتـصـبــح الـتـسـمـيــة
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الح ـ ـق ـ ــااً :ال ـت ـن ـظ ـي ــم الـ ـسـ ـي ــايس املـ ــوحـ ــد ال ـج ـب ـهــة
الـقــومـيــة وه ــذا اإلج ــراء عــزز الـجـبـهــة الــداخـلـيــة
ورف ـ ـ ــد ال ـ ـق ـ ـي ـ ــادة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة بـ ـ ـك ـ ــوادر ج ــدي ــدة
ومقتدرة.
• اللحللدث اللسللابللع :يف11أكـتــوبــر عــام 1978م
تأسس يف عدن الحزب االشــرتايك اليمني وقد
تألف من كل املكونات اليسارية يف جنوب اليمن
وشماله.
• الل لح للدث ال لث للام للن :يف عل للام 1987م نـشـبــت
اشتباكات حدودية بن جيش الشطر الجنوبي
وال ـج ـي ــش ال ـع ـم ــاين ب ـس ـبــب اس ـت ـح ــداث األخ ــر
مواقع جديدة يف املنطقة املحايدة بن البلدين
وق ــد اس ـت ـمــرت االش ـت ـبــاكــات ع ــدة أيـ ــام وكــانــت
الغلبة فيها للجيش اليمني.
ح ـي ــث اس ـت ـط ــاع دح ـ ــر ال ـج ـي ــش ال ـع ـم ــاين إىل
م ــواقـ ـع ــه ال ـس ــاب ـق ــة ،ال ـخ ـس ــائ ــر ال ـب ـش ــري ــة مــن
الـجـيــش ال ـع ـمــاين 175ق ـت ـيـ اً
ـا تـقــريـبــااً والـخـســائــر
البشرية من الجيش اليمني 58شهيد تحديدااً.
• الحدث التاسع :يف عام 1988م أقر الحزب
االشرتايك اليمني تقييم وتحليل تجربة الدولة
وال ـثــورة مُ ـنــذ عــام االسـتـقــال الــوطـنــي إىل ذلــك
ال ـ ـع ـ ــام وب ــالـ ـفـ ـع ــل ت ـ ــم إعـ ـ ـ ــداد ك ـ ـتـ ــاب م ـت ــوس ــط
ب ـه ــذا ال ـش ــأن ت ـحــت ع ـن ــوان":ال ــوث ـي ـق ــة الـنـقــديــة
والـتـحـلـيـلـيــة" اس ـت ـعــرضــت امل ـج ــال االق ـت ـصــادي
بشكل خاص وبقية املجاالت بشكل عام الوثيقة
كــانــت جـيــدة وقــد أوض ـحــت األخ ـطــاء الـســابـقــة
وك ـي ـف ـي ــة م ـعــال ـج ـت ـهــا ووضـ ـع ــت ب ــرن ــام ــج عـمــل
للبدء بتنفيذها وخال الفرتة من عام 1988م
إىل ع ـ ــام 1990م ب ـ ــدأت ب ـع ــض االس ـت ـث ـم ــارات
بموجب الوثيقة كما تم العمل بموجبها أيضااً
يف امل ـجــاالت األخ ــرى لـكـنـهــا تــوقـفــت بـعــد إعــان
الوحدة اليمنية يف 22مايو عام .1990
يتبع العدد القادم
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عظمة رسولنا األعظم
تجلت يف زهده وسمو
خلقه!!..
ف ـهــو ال ـق ــائ ــل :ص ــى ال ـلــه عـلـيــه وآلـ ــه وس ـلــم:
"أدبني ربي فأحسن تأديبي" ،ولهذا عى كل
زعيم وحاكم وملك ومسؤول أيااً كان أن يتحى
اً
بأخاقه وقيمه وتواضعه اً
وعما وسلوكااً،
قوال
لـيـكــون ق ـ اً
ـدوة صــالـحـ اًـة ،يـهـتــدى بـهــا اآلخ ــرون..
وص ــدق امل ــوىل ال ـقــديــر ال ـقــائــل( :ل ـقــد ك ــان لـكــم
يف رسول الله أسوة حسنة ملن كان يرجو الله
واليوم اآلخر وذكر الله كثرااً) األحزاب..)21( -
ل ــذل ــك ت ـت ـف ــاوت درج ـ ــات ال ـن ــاس يف اإلي ـم ــان
وال ـث ـب ــات واألخـ ـ ــاق أمـ ــام املـ ـثـ ــرات ،وامل ــواق ــف
الـعـصـيـبــة ،فـمـنـهــم ســريــع الـغـضــب ،والـســب
واللعن ،ومنهم من تستفزه الشدائد والنوازل
ول ـكــن يـبـقــى ص ــاب ــرااً مـتـحـفـظــااً بــرجــاحــة عـقـلــه،
وسجاحة ُخلقه ،وقوة إيمانه ..فاملؤمن الذي
امتأل قلبه إيمانااً صادقااً زاد ُخلقه علوااً وسموااً،
وتجاوز عن أخطاء اآلخرين ،والتمس املررات
ألغاطهم وهفواتهم ..والذي يف قلبه خبث ال
يخرج إال خبثااً..
هـ ـنـ ــاك أمـ ـ ــور قـ ــد تـ ـعـ ــرض ل ـل ـم ـس ـل ــم ف ـي ـن ــوء
بـهــا ،وربـمــا يـهــون يف نفسه مــا دامــت غــائـ اً
ـرة يف
نـفـســه ،فــاألحـقــاد وس ــوء الـظــن قــد يضغطان
عى اإلنسان ضغطااً يجعله يسء التفكر ،كثر
الظن باآلخرين ،كثر التشاؤم ،قليل الخر،
وم ــن ع ـنــاصــر ال ـق ــوة أن ي ـكــون امل ـس ـلــم صــريـحــااً
يواجه الناس بقلب مفتوح ،وأال ييسء الظن
باآلخرين ،ال يصانع عى حساب الحق مهما
كـ ــان ..وم ــن ص ـفــات ُخ ـلـقــه عـلـيــه وآل ــه الـصــاة
والسام أنه ما انتقم لنفسه قط ،إال أن تنتهك
حرمة الله ،فينتقم لله بها..
قــال لــه أحــد األع ــراف األج ــاف ،وهــو يقسم
الـغـنــائــم يف غ ــزو ٍة مــن ال ـغ ــزوات :أع ــدل ،فــإن
ه ــذه ق ـس ـمــة م ــا أريـ ــد ب ـهــا وج ــه ال ـل ــه ،ل ــم ُي ــرد
يف جــوابــه أن بــن لــه مــا جـهـلــه ،ووع ــظ نفسه
وذكرها بما قال له فقال :صى الله عليه وآله
وس ـل ــم" :وي ـح ــك فـمــن ي ـعــدل إن ل ــم أع ــدل؟،
خـبــت وخـســرت إن لــم أع ــدل ،ونـهــى أصـحــابــه
أن يقتلوه حن هم بعضهم بذلك إنه السمو
األخـ ــاقـ ــي ،وال ـع ـف ــو ع ــن املـ ـقـ ــدرة ،ه ـك ــذا ك ــان
ُخ ـل ـقــه ،ك ــان ق ــرآن ــااً ي ـمــي ع ــى األرض يف كــل
حركاته وسكناته ،لذلك فاملؤمن يضع نفسه
حيث يريد ،واألخاق هي املقياس..
ف ـ ــال ـ ـش ـ ـخ ـ ــص
الـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــوب
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
االنـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــال،
كـثــرااً مــا يذهب
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه غ ـ ـ ـض ـ ـ ـب ـ ـ ــه
مذاهب حمقاء
كـ ـم ــا حـ ـ ــدث أن
رج ـ ـ ـ ـ ـ اً
ـا نـ ــازع ـ ـتـ ــه
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــح رداءه
فـلـعـنـهــا ،فـقــال
لـ ــه رس ـ ــول ال ـل ــه
صــى الـلــه عليه
وآل ـ ـ ـ ـ ــه وس ـ ـل ـ ــم:
"ال ت ـ ـل ـ ـع ـ ـن ـ ـه ـ ــا
ف ــإنـ ـه ــا مـ ــأمـ ــورة
م ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــرة،
وإنـ ـ ــه مـ ــن ل ـعــن
ش ـي ـئ ــااً ل ـي ــس لــه
ب ـ ــأه ـ ــل رجـ ـعـ ــت
الـلـعـنــة عـلـيــه"..
فـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ـ ــات
ال ـغ ـضــب ك ـثــرة
وس ـ ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـظـ ــن
ي ـف ـســد اإلي ـم ــان
فسامة الصدر
مـ ـ ـ ــن األح ـ ـ ـق ـ ـ ــاد
والـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــائ ـ ـ ــن
وال ـ ـظ ـ ـن ـ ــون ه ــي
أروح لـ ـلـ ـم ــرء،
وأقــر لعينه من
أن يعيش سليم القلب ،نقي السريرة ،ال غل،
ال حسد..
فرسولنا األعظم صى الله عليه وآله وسلم
قال" :أنبئكم بشراركم؟ كما جاء يف مضمون
الحديث -قال :من يبغض الناس ويبغضونه،
قــال :أفــا أنـبـئـكــم بـشـ ٍـر مــن ذلــك؟ قــالــوا :بــى،
إن شئت يا رسول الله ،قال :الذين ال يقبلون
عرثة ،وال يقبلون معذرة ،وال يغفرون ذنبااً،
بشر من ذلك؟ قالوا :بى ،يا
قال :أفا أنبئكم ٍ
رسول الله ،قال :من ال يرجى خره وال يؤمن
شره"..
وال شك أن أكذب الحديث الظن ،وأن الذين
يلصقون عيوبهم وأخطاءهم عى اآلخرين لم
اً
اً
آجا..
عاجا أم
ينجوا من عقاب الله
إن س ــام ــة الـ ـصـ ــدر تـ ـف ــرض عـ ــى املـ ــؤمـ ــن أن
اً
ي ـت ـم ـنــى ال ـخ ــر ل ـل ـن ــاس ج ـم ـي ـع ــا ،إن ع ـج ــز عــن
سوقه إليهم بيده ..أما الذي يبحث عن عيوب
الـنــاس ،ويـحــب أن تشيع الـفــاحـشــة يف الــذيــن
آمنوا فله عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة..
وجاء يف الحديث النبوي الشريف قال رسول
الـلــه صــى الـلــه عـلـيــه وآل ــه وس ـلــم" :أال أنبئكم
بما يشرف الله به البنيان ،ويرفع الدرجات؟،
قــالــوا :نـعــم يــا رس ــول ال ـلــه ،ق ــال :تـحـلــم عمن
جهل عليك ،وتعفو عمن ظلمك ،وتعطي من
حرمك ،وتصل من قطعك"..
ول ـ ـي ـ ــدرك امل ـس ـل ـم ــون خـ ـطـ ــورة ال ـخ ـص ــوم ــة،
والـ ـجـ ـف ــاء والـ ـظـ ـن ــون ال ـس ـي ـئ ــة ف ــإن ـه ــا إذا نـمــت
وتــرعــرعــت يف الـنـفــوس ،شلت زهــرات اإليـمــان
ـان
الـ ـغـ ــض يف الـ ـقـ ـلـ ــوب ،وأذوت بـ ـه ــا يف مـ ـك ـ ٍ
سحيق..
وصدق رسولنا األعظم صى الله عليه وآله
وسلم القائل" :أال أخركم بأفضل من درجة
الـصـيــام وال ـصــاة والـصــدقــة؟ قــالــوا بــى :قــال:
إصــاح ذات الـبــن ،فــإن فـســاد ذات الـبــن هي
الحالقة ،ال أقول تحلق الشعر ،ولكن تحلق
الــديــن" ..قــال رســول الله صى الله عليه وآله
ـوم خ ــرااً وىل أمــرهــم
وس ـلــم" :إذا أراد ال ـلــه ب ـقـ ٍ
الـحـكـمــاء ،وجـعــل امل ــال عـنــد الـسـمـحــاء ،وإذا
ـوم ش ـ ــرااً وىل أم ــره ــم ال ـس ـف ـهــاء،
أراد ال ـل ــه ب ـق ـ ٍ
وج ـع ــل امل ـ ــال ع ـن ــد الـ ـبـ ـخـ ــاء" ..وص ـ ــدق امل ــوىل
القدير القائل( :إن يتبعون إال الظن وما تهوى
األنـ ـفـ ــس ،ول ـق ــد ج ــاءه ــم م ــن رب ـه ــم ال ـه ــدى)
النجم..)23( -
فـعــى قــدر نـقــاء ال ـســريــرة ،وص ـفــاء الـقـلــب،
وس ـمــو األخـ ــاق تــرفــع ال ـح ـس ـنــات ،وتـضــاعــف
األعمال الصالحة.!!..

ج����اء اإلس����ام
ليقيم أركان مجتمع
ال��ع��دل والفضيلة،
ول��ن تتحقق إال إذا
هيمن العقل الراشد
على ن��زوات الغضب
الطائشة
ت��ج��ل��ت عظمة
رس���ول���ن���ا األع��ظ��م
يف زه���ده وقناعته
ورض�����اه ب��ال��ك��ف��اف
وإعراضه عن الجاه
وال�����راء وامل��ن��اص��ب
وزخ�������ارف ال��دن��ي��ا
الفانية
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قيادات وشخصيات اجتماعية لـ"26سبتمبر":

جرائم بشعة ميارسها وكالء االحتالل في املناطق اجلنوبية والشرقية
ي ��أيت االح�ت�ف��ال ب��ال�ع�ي��د ال �  59ل �ث��ورة ال �  14م��ن أك�ت��وب��ر امل�ج�ي��دة
وجنوب الوطن وشرقه يعاين من نري وبطش االحتال الذي عاد
ً
مرتديا العباءة الخليجية عرب وكائه يف كل
من البوابة الخلفية
م��ن اب��و ظ�ب��ي وال ��ري ��اض ..م�ف��ارق��ات ع�ج�ي�ب��ة أن ي�ع��ود ه��ذا امل�ح�ت��ل
بحفنة من املرتزقة ليمارس خطط املستعمر القديم وسياسته يف
جنوب الوطن التي حولها اىل كنتونات ومناطق مرتهنة له بسبب
الخيانة والعماء ولكن احرار الوطن واحفاد ثوار  14اكتوبر قد

اشعلوا شرارة ثورة جديدة قادمة ضد املحتلن الجدد بدأت ضد
غ��زاة ال�ي��وم ال��ذي��ن ب��ات��وا يف م��واج�ه��ة حتمية م��ع جماهري الشعب
الثائرة الرافضة للضيم والخنوع ..
"26س� �ب� �ت� �م ��رب" ال �ت �ق ��ت ب� �ع ��دد م� ��ن ال � �ق � �ي� ��ادات وال �ش �خ �ص �ي ��ات
االجتماعية من جنوب الوطن وأجرت معهم اللقاءات .
أجرى اللقاءات  /عفاف الشريف

الـعـمـيــد بــن ح ـب ـتــور26" :سبتمبر" كــانــت الــداعــم
الرئيسي لنجاح ثورة االحرار في جنوب الوطن  14اكتوبر
* يف ال � � � �ب� � � ��داي� � � ��ة ت � �ح � ��دث
ال �ع �م �ي ��د م ��اه ��ر م �ه ��دي ب��ن
حبتور قال:
** ع �ن��دم��ا ن �ت �ح��دث ع ��ن ث ��ورة ال��راب��ع
ع �ش��ر م ��ن أك �ت��وب��ر الب ��د أن ن��ذك��ر ث ��ورة
السادس والعشرين من سبتمر التي
ك��ان��ت ال��داع��م ال��رئ�ي��ي يف ن�ج��اح ث��ورة
األح� ��رار يف ج �ن��وب ال��وط��ن ح�ي��ث بثت
روح االن�ت�ف��اض��ة يف ن�ف��وس األح ��رار يف
ش�م��ال ال��وط��ن وج�ن��وب��ه ض��د االح�ت��الل
األج�ن�ب��ي وم��دت ي��د ال�ع��ون وامل�س��اع��دة
من أهل الشمال إلخوانهم يف جنوب
ال � ��وط � ��ن ب� ��امل� ��ال وال � �س � ��الح وامل �ق ��ات �ل ��ني
ال��ذي��ن داف �ع��و ج�ن�ب��اً إىل ج�ن��ب م�ع�ه��م
ض ��د االس �ت �ع �م ��ار ال ��ري �ط ��اين ح �ت ��ى ت��م
ط� � ��رد امل� �ح� �ت ��ل م � ��ن األرايض ال �ي �م �ن �ي ��ة
وإع ��الن االس �ت �ق��الل يف ث��الث��ني ن��وف�م��ر
ع��ام  1967يف م�ش�ه��د ي�س��ر الحبيب
ويغيض العدو ..لقد أىت أكتوبر اليوم
ويف ط �ي��ات��ه م �ف ��ارق ��ات اك �ت ��و ب ��ري ��ة ب��ني
اك�ت��وب��ري��ي األم ��س ال��ذي��ن ت��وح��دوا مع
إخوانهم السبتمريني من أجل انتزاع
الحرية واالس�ت�ق��الل م��ن قبضة أق��وى
جيوش العالم آنذاك وبني اكتوبريي
اليوم الذين أصبحوا يف صف االحتالل
الجديد لألرايض اليمنية باسم تحالف
العدوان بقيادة الرياض.
إن االح � �ت � ��الل ال� �س� �ع ��ودي اإلم � � ��ارايت
ال�ص�ه�ي��وين ل ��ألرايض ال�ي�م�ن�ي��ة ال�ط��اه��رة
منذ ثمان سنوات دون مصوغ قانوين
ق � ��د ع� � ��اث يف األرض ال � �ف � �س� ��اد ح �ي��ث
أص �ب��ح ي �م ��ارس أب �ش��ع أن� ��واع ال �ج��رائ��م

م� ��ن ال �ق �م ��ع واالض� �ط � �ه� ��اد وال �ت �ج ��وي ��ع
والتجهيل املمنهج بحق شعبنا اليمني
يف املحافظات الجنوبية والشرقية عى
م� ��رأى وم �س �م��ع م ��ن أط � ��راف ال�ع�م��ال��ة
واالرت � � � � ��زاق يف امل� �ن ��اط ��ق امل �ح �ت �ل ��ة وب ��ث
سموم الفرقة الطائفية واملناطقية بني
الشعب الواحد إلضعافه واالستيالء
واالستعالء عليه.
فهل يعي أب�ن��اء وأح�ف��اد ث��وار أكتوبر
املجيد من هو العدو الحقيقي واألزيل
للشعب اليمني العظيم أم أن الدرهم
اإلم��ارايت ق��د وض��ع ع��ى أع��ني االرت��زاق
غ� � �ش � ��اوة ال ي � � ��رو م � ��ن خ� ��الل � �ه� ��ا س� ��وى
م� �ص ��ال� �ح� �ه ��م ف� � �ق � ��ط ..ال ي �س �ع �ن ��ي يف
األخر إال أن أرفع أسمى آيات التهاين
وال �ت ��ري �ك ��ات ل �ق ��ائ ��د امل �س ��رة ال �ق��رآن �ي��ة
ال�ح�ب�ي��ب ع�ب��دامل�ل��ك ب��در ال��دي��ن ال�ح��ويث
و ال �ق �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة و إىل ال�ش�ع��ب
اليمني العظيم بأعياد الثورة سبتمر
وأكتوبر ونوفمر
منطلق للثوار

* ف �ي �م��ا اوض� � ��ح ع �ب��دال �ل��ه
ع ��يل ال �ع �ج��ي  -ن��ائ��ب م��دي��ر
الزراعة والري م/شبوة:
** ان ال � ��راب � ��ط ال ��وث� �ي ��ق ل � �ث� ��ورة 14
اكتوبر باألهداف و املصر كان له اهمية
كبرة فقد كانت ث��ورة اكتوبر امتداد
طبيعي لحركة التغير التحررية التي
ش �ه��دت �ه��ا امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ع ��ى وج��ه
الخصوص منذ منتصف القرن املايض.
ف�ق��د ك��ان��ت امل�ن��اط��ق ال�ش�م��ال�ي��ة و منذ

اك � ��د ع � ��دد م � ��ن ق � �ي � ��ادة امل� �ح ��اف� �ظ ��ات ال �ج �ن ��وب �ي ��ة
وال�ش��رق�ي��ة ال�ق��اب�ع��ة ت�ح��ت اح�ت��ال ت�ح��ال��ف الشر
وال �ع ��دوان ب ��أن ث ��ورة ال� �  14م ��ن اك �ت��وب��ر امل�ج�ي��دة
ان�ط�ل�ق��ت ش��رارت�ه��ا األوىل م��ن ق�م��م ج�ب��ال ردف��ان
ض��د املستعمر الربيطاين البغيض حتى تحقق
النصر واالستقال وطرد املستعمر من كل شرب
من ارايض املحافظات الجنوبية والشرقية التي
ت��واج��ه ال �ي��وم ق ��وى اس�ت�ع�م��اري��ة ج��دي��دة ب�ق�ي��ادة
تحالف العدوان الغاشم.
مؤكدين بأن ابناء املحافظات املحتلة عىل اهبة
االس�ت�ع��داد لتحرير محافظاتهم م��ن املستعمر
ال�ج��دي��د ال��ذي ي��واج�ه��ون��ه يف ال��وق��ت ال��راه��ن كما
ت��دع��و ق �ي��ادات امل�ح��اف�ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة وال�ش��رق�ي��ة
ب��إع��ان ال�ك�ف��اح امل�س�ل��ح ض��د امل�س�ت�ع�م��ر ال�ج��دي��د
وف � ��ق اه � � ��داف وم � �ب� ��ادئ ث� � ��ورة ال � � �� 14م� ��ن اك �ت ��وب ��ر
امل� �ج� �ي ��دة ..ص �ح �ي �ف��ة "26س �ب �ت �م ��رب" وب �م �ن��اس �ب��ة
احتفاالت اب�ن��اء شعبنا بالعيد  59ل�ث��ورة ال��14
ً
ً
صحفيا مع
استطاعا
من اكتوبر املجيدة اجرت
ع ��دد م ��ن ق �ي ��ادات امل �ح��اف �ظ��ات امل�ح�ت�ل��ة وخ��رج��ت
بالحصيلة التالية-:

استطاع  :صالح السهمي

> ب � � ��داي � � ��ة ت � � �ح� � ��دث ال � �ش � �ي � ��خ م �ح �م ��د
ع �ب ��دال �ل ��ه ب� �ن ��ان ال �ع ��ول �ق ��ي وك� �ي ��ل اول
م � �ح� ��اف � �ظ� ��ة ش� � �ب � ��وة ورئ � � �ي � � ��س م �ج �ل ��س
التاحم القبيل باملحافظة حيث قال:

>> أن ث��ورة  14أكتوبر استطاعت أن تهزم
اإلم � ��راط � ��وري � ��ة ال ��ري �ط ��ان �ي ��ة ،ب �ع ��د أن ج� ��اءت
ت �ل �ب �ي��ة إلرادة وط �ن �ي ��ة ي �م �ن �ي��ة ج ��ام �ع ��ة ش�م�ل��ت
ك ��ل أب �ن ��اء ال �ي �م��ن ال �ك �ب��ر م ��ن ش ��رق ��ه إىل غ��رب��ه
وم��ن جنوبه إىل ش�م��ال��ه ..وق��ال يف تصريح له
بمناسبة العيد ال�� 59لثورة ال�� 14من أكتوبر
املجيدة ان يف مثل ه��ذا ال�ي��وم األغ��ر ع� رّ�ر أح��رار
الوطن عن إرادتهم الحرة ،ورفضهم للوصاية
واالس� �ت� �ع� �م ��ار ب �ك ��ل أن � ��واع � ��ه وأش � �ك� ��ال� ��ه .م�ب�ي�ن��ا
إن إح �ي ��اء ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ي��ؤك��د وف ��اء ال�ش�ع��ب
اليمني ملناضيل وش�ه��داء أك�ت��وب��ر ،وتمسكهم
ب��أه��داف �ه��ا وم �ب��ادئ �ه��ا ال �ع �ظ �ي �م��ة ،ك��ون �ه��ا ث ��ورة
حرية واستقالل ،أنهت االستعمار الريطاين
 ..ولفت الشيخ العولقي إىل أن العدو القائم
اليوم باملحافظات الجنوبية ،سيكون مصره
كمصر املحتل الريطاين.
وت ��رح ��م ال �ش �ي��خ ال �ع��ول �ق��ي ع ��ى ش �ه ��داء 14
أكتوبر وكافة شهداء الوطن من الرعيل األول
من املناضلني واألحرار الشرفاء وأحفادهم من

العجي :كانت املناطق الشمالية مأوى ومنطلقا للثوار االح ـ ــرار
من ابناء املناطق اجلنوبية ملواجهـة االحتالل البريطاني
مراحل مبكرة م��أوى و منطلق للثوار
االح� � ��رار م ��ن اب �ن ��اء امل �ن ��اط ��ق ال�ج�ن��وب�ي��ة
يف م ��واج� �ه ��ة ام � ��راط � ��وري � ��ة االح � �ت� ��الل
ال� � ��ري� � �ط� � ��اين و ال � � ��داع � � ��م االس� � � � � ��ايس و
ال��رئ �ي��ي ل�ل�ح��رك��ة ال �ث ��وري ��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة
و ق ��د اش ��رك ��ت يف اه ��داف �ه ��ا و اه�م�ه��ا
اع � � ��ادة ت �ح �ق �ي ��ق ال � ��وح � ��دة ال �ي �م �ن �ي ��ة يف
ظ� ��ل ال � ��وح � ��دة ال �ع ��رب �ي ��ة و م� ��ا ان ن ��ال
ال � �ج � �ن� ��وب اس� �ت� �ق ��الل ��ه يف ال � � �  30م��ن
نوفمر  1967م حتى بدأت املساعي
ال� �ج ��ادة إلع � ��ادة ت��وح �ي��د ال �ش �ط��ري��ن و
ال� �ت� ��ي واج � �ه � ��ت م � ��ؤام � ��رات ك � ��رى م��ن
قبل القوى الدولية االستعمارية عى
رأسها الصهيونية العاملية وتنفذ هذه
املخططات القذرة أياد عربية تزعمتها
السلطة السعودية ودويالت الخليج
ال�ت��ي ع�م�ل��ت ع��ى اذك ��اء ال �ص��راع��ات و
الحروب بني الشطرين كحرب املناطق
الوسطى و دعم االنقالبات العسكرية
كذلك عر عمالئها يف اليمن..
و ب � �ع� ��د ان � �ت � �ص � ��ار ث � � � ��ورة ال � � � �  21م ��ن
س�ب�ت�م��ر ال�ت��ي ع��رت ع��ن ك��اف��ة اط�ي��اف
و م�ك��ون��ات و ش��رائ��ح امل�ج�ت�م��ع اليمني
ش �م � ً
�اال و ج �ن��وب��اً رأت ق ��وى ال�ط�غ�ي��ان
ال �ع ��امل ��ي ان ذل� ��ك ي �ع ��ارض م�ص��ال�ح�ه��ا
وي�ح�ب��ط مخططاتها ف�ش�ن��ت ع��دوان�ه��ا

ع � � ��ى ال � �ي � �م � ��ن واس� � �ت� � �ه � ��دف � ��ت االرض
واالن � � � �س � � � ��ان ش � � �م � � � ً
�اال وج � � �ن � � ��وب � � ��اً دون
استثناء و استخدمت عمالئها لتنفيذ
مخططاتها االستعمارية و تحت ذرائع
ش�ت��ى م�ن�ه��ا اع ��ادة ت�ق�س�ي��م ال�ي�م��ن من
أج��ل نهب ث��روات��ه وم�ق��درات��ه الوطنية
وانتهاك السيادة ومن النتائج هو ما
تعانيه املحافظات املحتلة من انعدام
لألمن و ع��دم االس�ت�ق��رار و الصراعات
املتكررة واملستمرة بني فصائل املرتزقة
التي تأيت كلها لخلق و تهيئة االجواء
ل �ل �غ ��ازي و امل �ح �ت ��ل ان ي �ك ��ون ال �ب ��دي ��ل
وش ��رع �ن ��ة ن �ه ��ب ال � � ��روات وال �س �ي �ط ��رة
ع ��ى امل ��واق ��ع االس ��رات �ي �ج �ي ��ة وال �ه ��ام ��ه
و ت ��ردي ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة واالن �ه �ي��ار
االقتصادي مع زيادة نسبة الفقر هي
سياسة ممنهجة و مدروسة من قبل
ق��وى االحتالل الجديد القديم وذلك
من اجل ان يأمن بقائه يف هذه املناطق
لرعاية مصالحه.
ً
ً
تاريخيا
حدثا
* الشيخ عيل محمد عمر
ع �ب ��دال �ل ��ه ال � �ك� ��ردي رئ �ي��س
منتدى ابناء عدن  -رئيس
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة

الـ ـشـ ـي ــخ الـ ـ ـك ـ ــردي :م ـث ـل ــت ث ـ ـ ــورة ال ـ ــراب ـ ــع عـ ـش ــر مــن
أكـ ـتـ ــوبـ ــر حـ ــدثـ ــا ت ــاريـ ـخـ ـي ــا جـ ـم ــع الـ ـفـ ـص ــائ ــل امل ـن ــاض ـل ــة
للدفاع عن الوحدة تحدث
بالقول:
مثلت ث��ورة ال��راب��ع عشر م��ن أكتوبر
حدثا تاريخيا جمع الفصائل املناضلة
مثل الجبهة القومية وجبهة التحرير
وج�ب�ه��ة اإلص ��الح ال�ي��اف�ع�ي��ة وب��ال�ن�س�ب��ة
ل �ل �ن �ض ��ال ض � ��د امل �س �ت �ع �م ��ر ال ��ري� �ط ��اين
ق � � ��دي � � ��م ج � � � � ��دا م � � �ن� � ��ذ ب � � � ��داي � � � ��ة دخ � � � ��ول
امل �س �ت �ع �م ��ر ال � ��ري � �ط � ��اين وخ � � � ��الل امل �ئ ��ة
وتسعة وع�ش��رون ع��ام��ا وأب�ن��اء اليمن
شماال وجنوبا يقاتلون ضد املستعمر
الريطاين .
وب �ع ��د خ � ��روج امل �س �ت �ع �م��ر ال ��ري �ط ��اين
.ت��م االن �ق��الب ع��ى ال �ث��ورة  14أك�ت��وب��ر
من قبل الجبهة القومية التي سميت
ب�ع��د ذل��ك ب��ال�ح��زب االش ��رايك اليمني
وتمت التصفيات الجسدية املناضلني
وت � � ��م ق �ت �ل �ه ��م وت � � ��م ق � �ت� ��ل ال � �ك � �ث� ��ر م ��ن
أب �ن��اء ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي يف امل�ح��اف�ظ��ات
ال�ج�ن��وب�ي��ة وت ��م االل �ت �ف��اف ع��ى أه ��داف
ال � �ث� ��ورة وت� ��م ف �ص ��ل ال� �ج ��زء ال �ج �ن��وب��ي
ع��ن ال�ش�ط��ر ال �ش �م��ايل وم�ن�ع��ت ح��ري��ة
ال �ت �ن �ق��ل ب ��ني ال �ش �ط ��ري ��ن وت� ��م ت �ح��وي��ل
ال � �ج � �ن � ��وب إىل س � �ج� ��ن ك � �ب� ��ر زج ف �ي ��ه
ك �ث��ر م ��ن ال �ق �ي ��ادات ال��وط �ن �ي��ة وه �ن��اك
مجموعة م��ن امل�ن��اض�ل��ني ت��م وضعهم

في عيدها الـ  59ومن وهج اهدافها العظيمة ..شخصيات سياسية واجتماعية اكدت لـ" 26سبتمبر":

 14اكتوبر  ..ثورة تالحمت باجلماهير

جيل الحاضر ال��ذي التقوا ح��ول ه��دف وطني
واحد وهو مقارعة العدوان.
استلهام الدروس والعرب
> وي �ق ��ول ال ��دك �ت ��ور ط � ��ارق م�ص�ط�ف��ى
سام محافظ محافظة عدن عن ثورة
ً
قائا:
ال� 14من اكتوبر

>> نحن نقف عى اعتاب الذكرى التاسعة
وال �خ �م �س��ني ل ��ذك ��رى ث ��ورة  14أك �ت��وب��ر ال �ع��ام
1963م ال�ت��ي تمكنت م��ن تحقيق ان�ت�ص��اره��ا
ال �ك ��ام ��ل ض ��د االح � �ت� ��الل ال ��ري� �ط ��اين ال �غ��اص��ب
ل �ج �ن ��وب ال �ي �م ��ن م ��ن خ� ��الل ت �ت ��وي ��ج ان �ت �ص��اره��ا
يف ال� �ث ��الث ��ني م� ��ن ن � ��وف � �م � ��ر1967م ب�ت�ح�ق�ي��ق
االس �ت �ق ��الل ال �ن ��اج ��ز ،ن �ج ��ده ��ا م �ن��اس �ب��ة ه��ام��ة
الس� �ت� �ل� �ه ��ام ال � � � ��دروس وال � �ع � ��ر مل ��واج� �ه ��ة ذات
االح �ت ��الل ال �ق��دي��م ال �ج��دي��د يف ج �ن��وب ال��وط��ن
اليمني الصامد يف مناهضة االحتالل الجديد
وادوات � ��ه االق�ل�ي�م�ي��ة وامل �ح �ل �ي��ة امل��رت �ه �ن��ة مل�خ�ط��ط
االحتالل واهدافه الخبيثة يف املنطقة العربية
ويف اس �ت �ه��داف االم ��ة االس ��الم �ي ��ة ..أن ج�ن��وب
اليمن سيتحرر بإرادة الشعب اليمني وقيادته
الثورية ،وتعد الذكرى ال� 59لثورة  14أكتوبر
محطة يف تاريخ الشعب اليمني الصامد الذي
ي��واج��ه ال�ي��وم أع�ت��ى ع��دوان عرفته البشرية يف
التاريخ املعاصر ،وكما كان ال�  14من أكتوبر
م ��ن ال� �ع� ��ام1963م ي ��وم ��اً اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ا يف ح�ي��اة
الشعب اليمني يف ان�ط��الق ش��رارة ال�ث��ورة ضد
االحتالل القديم فسوف يكون يوماً مشهودا
لفجر جديد اخر يف مواجهة االحتالل الجديد
ل��ن ي�ن�س��اه ال �غ��ازي ال��ري�ط��اين ب��ل س��وف يثبت
يف ال��ذاك��رة االن�س��ان�ي��ة م��وع��دا الن�ت�ه��اء االط�م��اع
االس�ت�ع�م��اري��ة يف ال�ي�م��ن ب��ل وامل�ن�ط�ق��ة بكاملها
وي��وث��ق م�ع�ل�م��ا ه��ام��ا الس�ت�ع��ادة االم ��ة ج�م�ع��اء
ل �س �ي ��ادت �ه ��ا وك � ��رام � �ت � �ه � ��ا ..ال � �ي � ��وم ت � � ��درك ق ��وى
االحتالل الجديد أن اإلمراطورية التي لم تكن
تغيب عنها الشمس يف ستينيات القرن املايض
س�ق�ط��ت أم ��ام إرادة ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي وخ��رج��ت

مذلولة من املحافظات
الجنوبية ولم تستطع أن تواجه إرادة الشعب
بكل ما كانت تمتلكه من قوة ،وبالتأكيد فان
ذات امل �ص��ر االس ��ود ل��الح�ت��الل ال�ق��دي��م س��وف
يكون النهاية املحتومة لالحتالل الجديد.
نعم ،أن ذكرى ثورة  14أكتوبر هي محطة
س �ن ��وي ��ة ل ��الس �ت �ف ��ادة م� ��ن ت� �ج� ��ارب ال �س �ل ��ف يف
ال� �ن� �ض ��ال وال �ت �ض �ح �ي ��ة واالس� �ت� �ب� �س ��ال يف وج ��ه
االس� �ت� �ع� �م ��ار ال� ��ري� �ط� ��اين ال �ب �غ �ي ��ض ،إلس �ق ��اط
م� �ش ��اري ��ع ال� �ت ��آم ��ر ال � �ج� ��دي� ��دة ال� ��رام � �ي� ��ة إلذالل
ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن ��ي ون� �ه ��ب خ� ��رات� ��ه وم� �ق ��درات ��ه
والسيطرة عى قراره.
انطاقة مجيدة

> أم� ��ا ال �ش �ي��خ ج �م ��ال ع� ��وض ح �ي��دره
الزاميك رئيس فرع التاحم الشعبي
ال �ق �ب ��يل ب �م �ح��اف �ظ��ة اب� ��ن امل �ح �ت �ل��ة ف�ق��د
ت�ح��دث ع��ن ال�ع�ي��د ال �� 59ل�ث��ورة اك�ت��وب��ر
املجيدة بقوله:

>> تهل علينا هذه الثورة والوطن والشعب
ي �ت �ع ��رض األك� � ��ر م �خ �ط ��ط اس �ت �ع �م ��اري غ ��رب ��ي
ص �ه �ي��وين وش �ع �ب �ن��ا ال �ص ��ام ��د ي �خ ��وض م�ع��رك��ة
ال��دف��اع ع��ن ال�ه��وي��ة وال�س�ي��ادة وال�ح��ري��ة للعام
ال� �ث ��ام ��ن ع � ��ى ال� � �ت� � ��وايل’ ون � �ح� ��ن ن �ح �ي ��ي ذك � ��رى
ثورتنا االكتوبرية التحريرية املجيد فال يمكننا
أن ن �ت �ح��دث ع ��ن أه �م �ي��ة وع �ظ �م��ة ت �ل��ك ال �ث ��ورة
ونصرها دون أن نتذكر ونستحضر دور قبائل
ال �ي �م ��ن واس �ه ��ام �ه ��ا يف ت �ف �ج ��ر ال � �ث� ��ورة وص �ن��ع
ف �ج��ر ال �ح��ري��ة واالس �ت �ق ��الل ف��ال�ق�ب��ائ��ل ال�ي�م�ن�ي��ة

ك ��ان ��ت ال �س �ب��اق��ة يف اإلع � ��داد وال �ت �ح �ض��ر ل�ت�ل��ك
ال �ث ��ورة وك��ان��ت ال�س�ب��اق��ة يف ت�ح�ص��ني ال�ش�ع��ب
ورف � ��ع وع� �ي ��ه ..ك �م��ا ك ��ان ��ت دم � ��اء ال �ق �ب��ائ��ل ه��ي
ال��وق��ود ال��ذي اش�ع��ل ج��ذوة ال�ث��ورة ع�ن��دم��ا تم
نصب كمني م��ن قبل ق��وات االح�ت��الل للشيخ
امل�ج��اه��د الشهيد البطل رج��ح ب��ن غ��ال��ب لبوزه
الذي كان يقوم بالتنسيق بني القبائل ويقوم
بتهريب السالح من الشمال إىل منطقة ردفان
حيث تم استشهاده عشية ال�� 14من اكتوبر
1963م وب ��اس �ت �ش �ه ��اده ت� ��م ت �ف �ج ��ر ال� �ث ��ورة
وإعالن الكفاح املسلح من جبال ردفان األبية
ض��د االح�ت��الل ال��ري�ط��اين وخ��الل أرب�ع��ة اع��وام
من النضال والتضحية تم دحر املحتل وأشرق
فجر االستقالل والحرية يف ال� 30من نوفمر..
اليوم وشعبنا يقف ه��ذا املوقف البطويل ضد
ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان وض ��د امل ��ؤام ��رات ال�ت��ي ت�ه��دد
وجوده ووحدته وأمنه واستقراره فإن واجب
شعبنا تجاه ما يقوموا به أعداؤنا هو التصدي
لهذه املخططات ومقاومة ومواجهة ما يحدثه
األع� ��داء ب�ه��وي�ت�ن��ا وس�ي��ادت�ن��ا ورف ��ض وم�ق��اوم��ة
م �خ �ط �ط��ات��ه ل �ش��ق ال �ص ��ف ال ��وط �ن ��ي م ��ن خ��الل
زرع ب��ذور ال�ف��ن وإذك ��اء ال�ص��راع��ات املناطقية
واملذهبية وإن نقف صفا واحدا خلف قيادتنا
الثورية والسياسية وابطال جيشنا ومواجهة
ت�ل��ك امل �ش��اري��ع االس�ت�ع�م��اري��ة وض ��د االش��اع��ات
واالرجاف والحرب النفسية.
ونقول للعدو والعميل بأن الشعب اليمني
ال� � ��ذي ص �ن ��ع اك �ت ��وب ��ر ض� ��د اغ� �ن ��ى ام ��راط ��وري ��ة

يف ط � ��ائ � ��رة ه �ل �ي �ك ��وب ��ر وت� � ��م ت �ف �ج ��ره ��ا
وال �ت �خ �ل��ص م �ن �ه��م  ,وم �ن �ه��م م ��ن ك��ان
ي ��رب ��ط رج �ل ��ه ال �ي �م �ن��ى ب �س �ي ��ارة ورج �ل ��ه
ال� � �ي� � �س � ��رى ب � � �س � � �ي� � ��ارة وي� � �ت � ��م ت� �ح ��ري ��ك
ال�س�ي��ارت��ني ب��ات�ج��اه��ني مختلفني فيتم
ت �م ��زي �ق ��ه إىل ش � �ط� ��ري� ��ن وم� �ن� �ه ��م م��ن
ك��ان يتم ربطه بالسيارة ويتم سحله
ح�ت��ى امل ��وت  ,وم�ن�ه��م م��ن ت��م ت�م��زي�ق��ه
ب��ال �ف��ؤوس وم�ن�ه��م م��ن ت��م رم�ي�ه��م يف
اآلبار بعد قتلهم  ,هناك جرائم كثرة
وتم اإلطاحة بأول رئيس الجمهورية
وت ��م س�ج�ن��ه م ��دى ال �ح �ي��اة ح�ت��ى أع�ل��ن
وفاته وت��م قتل رئيس ال��وزراء فيصل
عبداللطيف ثم قتل الوزراء ثم وضع
اليمن تحت الوصاية .
تم تهجر أكر من  250ألف نسمه
تم طرد النساء من يافع اىل البيضاء
وال� �ح� �م ��د ل �ل ��ه ال � �ي� ��وم ن �ع �ي ��ش ث� ��ورة
ال��واح��د وال�ع�ش��ري��ن م��ن سبتمر التي
ستصحح كل األخطاء وتخرج اليمن
من الوصاية.
ويأسفني ال�ي��وم أن أرى املحافظات
الجنوبية واقعة تحت االحتالل لدولة
ال ت � �س� ��اوي م �س ��اح �ت �ه ��ا ن �ص ��ف إح� ��دى
املحافظات اليمنية .

اس �ت �ع �م��اري��ة ه ��و ن �ف��س ال �ش �ع��ب ال � ��ذي ص�م��د
للعام الثامن أمام عدوان واطماع االستعمار
ال�ح��دي��ث وك�م��ا ان�ت�ص��ر يف ث��ورة أك�ت��وب��ر بابسط
اإلم �ك��ان �ي��ات ف��ان��ه ق ��ادر ع��ى االن �ت �ص��ار ب�ع��د ان
تسلح بثقافة االيمان وأصبح يمتلك قوة ردع
واس �ل �ح��ة ردع اس��رات �ي �ج �ي��ه وك �م��ا ك��ان��ت ث ��ورة
أك �ت ��وب ��ر ت ��أك �ي ��د ب� ��أن ال �ي �م ��ن م �ق ��رة س� ��وف ي ��أيت
ال �ت��أك �ي��د م ��ن ق �ب��ل ش�ع�ب�ن��ا م ��ن ج ��دي ��د ل�ل�ع��ال��م
أج �م��ع ب ��أن ث ��ورة أك �ت��وب��ر وس�ب�ت�م��ر ت �ق��ول ب��أن
ال�ي�م��ن ك��ان��ت وم��ازال��ت وس�ت�ظ��ل م�ق��رة ال�غ��زاة
ح�ت��ى ي ��رث ال �ل��ه األرض وم ��ن ع�ل�ي�ه��ا ول ��ن ت��رى
ال��دن�ي��ا ع��ى اريض وص�ي��ا ال�ن�ص��ر لليمن الخلود
للشهداء.

> م��ن ج��ان�ب��ه ت �ح��دث األخ ال�ق�ع�ط�ب��ي
عيل حسن محافظ املهرة عن مناسبة
ثورة اكتوبر املجيدة بقوله:

>> ال� �ي ��وم ون �ح ��ن ن �س �ت �ق �ب��ل ال �ع �ي ��د ال �ت��اس��ع
وال �خ �م �س��ني ل� �ث ��ورة ال ��راب ��ع ع �ش��ر م ��ن أك �ت��وب��ر
امل �ج �ي��دة ه ��ذه امل �ن ��ارة ال��وط �ن �ي��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة ال�ت��ي
ض�ح��ى آب��اؤن��ا وإخ��وان�ن��ا ب��دم��ائ�ه��م ب��ل بحياتهم
م��ن أج��ل ط��رد االستعمار ال��ري�ط��اين البغيض
م��ن أرض�ن��ا اليمن وط��ن اإلي�م��ان والحكمة وما
أش�ب��ه ال�ي��وم بالبارحة حيث نجد أن االح�ت��الل
ق � ��د ع � � ��اد م � � ��رة أخ � � � ��رى وب� � �ل � ��ون آخ � � ��ر الح� �ت� ��الل
امل �ح��اف �ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة وال �ش��رق �ي��ة وال�س�ي�ط��رة
ع � � ��ى ث� � � � � ��روات ال � �ي � �م � ��ن وم � � �ط � � ��ارات � � ��ه وم � ��وان � �ئ � ��ه
وم�ن��اف��ذه ال��ري��ة وال�ب�ح��ري��ة مستخدما لتنفيذ
ذل��ك ق �ي��ادات االرت ��زاق وال�ع�م��الء ال��ذي��ن ب��اع��وا
ض �م��ائ��ره��م وق �ي �م �ه��م م �ق��اب��ل ح �ف �ن��ة م ��ن امل ��ال
امل��دن��س وارت�ض��وا ع��ى أنفسهم ال�ق�ي��ام بتنفيذ
ك��ل أج �ن ��دات ال�ت�ح��ال��ف ال ��ذي ه��و ع ��دو ال�ي�م��ن
والشعب اليمني وجاء لتدمر مقومات يمن
الحضارة والتاريخ.
إن �ن��ا م ��ن خ ��الل ص�ح�ي�ف��ة 26س�ب�ت�م��ر ن�ن��اش��د
إخواننا يف املحافظات املحتلة العودة إىل جادة
الصواب ومراجعة حساباتهم واغتنام فرصة
ال� ��دع� ��وة ال �ت ��ي أط �ل �ق �ه��ا ك ��ل م ��ن ق ��ائ ��د امل �س ��رة
القرآنية السيد العلم عبدامللك بن بدر الدين
الحويث ورئيس املجلس السيايس األعى املشر
الركن مهدي املشاط اللذان يدعوانهم يف كل
امل �ن ��اس �ب ��ات إىل ال� �ع� ��ودة إىل أح� �ض ��ان وط �ن �ه��م
وال � �ك� ��ف ع� ��ن إت � �ب� ��اع ق � � ��وات ال �ت �ح ��ال ��ف ل �ت �ن �ف �ي��ذ
أجنداتهم الخبيثة واملدمرة لشعبنا ووطننا.

في الذكرى الـ  59لثورة  14اكتوبر:

اجلبهة القومية  ..من مسيرة الكفاح املسلح إلى التحرر واالستقالل

الـتـحــول الـكـبـيــر فــي مسيرة
ث ـ ـ ـ ـ ــورة 14اكتوبر ان ـ ـت ـ ـقـ ــال
شــرارت ـهــا مــن ردف ــان ال ــى عــدن

عيل الشراعي

رياح التغير اآلتية من الشمال أخذت تعرض
للخطر مواقعهم ومصالحهم االسراتيجية
ف �م��ع ب ��دأ ت �ف �ج��ر ث� ��ورة  14اك �ت ��وب ��ر 1936م
من جبال ردفان بدأت مرحلة الكفاح املسلح
ض��د االس�ت�ع�م��ار  .ف��ان ممثيل ال�ق��وى الوطنية
للجنوب اليمني والذين اشركوا يف املعارك يف
اليمن الشمايل من اجل الحفاظ عى النظام
الجمهوري وثورة 26سبتمر تدربوا يف أرض
ال �ق �ت ��ال ع ��ى ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ع �س �ك��ري��ة واخ � ��ذوا
األس �ل �ح ��ة ال� �ض� ��روري� ��ة وامل � �ع � ��دات ال �ع �س �ك��ري��ة
األم ��ر ال ��ذي س��اع��ده��م ع��ى ان ي�ش�ك�ل��وا ال�ب��ؤرة
التي التفت حولها اوس��ع الجماهر الكادحة
يف الجنوب اليمني والتي اعلنت يف 14أكتوبر

احللقة
األولى

دع ـ ـ ــاة االن ـ ـف ـ ـصـ ــال الـ ـي ــوم
ه ــم ام ـ ـتـ ــداد إلحـ ـي ــاء م ـش ــروع
ب ــريـ ـط ــان ــي  -س ـ ـع ـ ــودي ق ــدمي

تعترب ثورة  14اكتوبر1963م ثورة وطنية تحررية ديمقراطية موجهة ضد اإلمربيالية
وال��رج�ع�ي��ة وال �س��اط��ن أن�ه��ا ث ��ورة ش�ع�ب�ي��ة ه��دف�ه��ا ال��رئ�ي��ي ت�ح��ري��ر ال�ش�ع��ب م��ن ط�غ�ي��ان
وج� ��ربوت االس �ت �ع �م��ار واالق �ط ��اع ق ��واه ��ا امل �ح��رك��ة ال �ف��اح��ون وال �ع �م��ال وف �ئ ��ات ال �ك��ادح��ن
الواسعة .
إن ن�ض��ال ال�ح��رك��ة اليمنية ال��وط�ن�ي��ة ع��رب مختلف امل��راح��ل ال�ت��اري�خ�ي��ة امل��اض�ي��ة ه��و ج��زء ال
يتجزأ من تاريخ ونضال الشعب اليمني عرب التاريخ حيث أن التاريخ الكفاحي البطويل
لشعبنا اليمني ض��د مختلف ال�غ��زاة واملحتلن واخ��ره��م االح�ت��ال الربيطاين ال��ذي جثم
عىل صدر جنوب اليمن  129عاما.

النضال واملصري الواحد
سيطر املحتل اإلن�ج�ل�ي��زي ع��ى ج�ن��وب اليمن
واستخدم مختلف أساليب القمع واالضطهاد
وال�ق�ت��ل واإلذالل ض��د ال�ش�ع��ب ون �ه��ب ال ��روة
وتقسيم الجنوب إىل أجزاء متناثرة ومارس ما
يمارسه كل محتل اجنبي من سياسة تكريس
وتعميق العالقات البالية والدفع بالصراعات
والقتال بني القبائل واستخدام كل ما يخدم
اهدافه ومصالحه معتمدا عى سياسة (فرق
ت�س��د) ..ولقد ادت ث��ورة 26سبتمر1962م
يف ال �ش �م ��ال دورا م �ه �م��ا يف ت�ص�ع�ي��د االن ��دف ��اع
الوطني لدى ابناء الجنوب يف سبيل التخلص
من االستعمار اإلنجليزي  .فشعر املحتل بأن
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1963م ال �ث��ورة امل�ج�ي��دة يف ال�ج�ن��وب اليمني
وه� �ك ��ذا خ �ل �ق��ت ث � ��ورة 26س �ب �ت �م ��ر 1962م
امل �ق ��دم ��ات ل �ل �ن �ض��ال امل �س �ل��ح يف ج �ن ��وب ال�ي�م��ن
وب��ذل��ك ي�ق��ول ع�ب��دال�ل��ه ب��اذي��ب ( :ان م��ا ي��وح��د
ال� �ي� �م ��ن ل� �ي ��س ف� �ق ��ط وح� � � ��دة ال� �ل� �غ ��ة واألرض
وال �ح �ي ��اة االق �ت �ص ��ادي ��ة وال �ت �ك��وي��ن ال �ن �ف��ي ب��ل
والنضال الواحد واملصر الواحد )
لقد شكلت االصطدامات املسلحة يف ردفان
 14اكتوبر 1963م بني القوات االستعمارية

والقبائل العائدة من الجمهورية اليمنية والتي
ك��ان��ت ح��ارب��ت اىل ج��ان��ب ال �ن �ظ��ام ال�ج�م�ه��وري
بداية للنضال املسلح من أجل تحرير الجنوب
ال�ي�م�ن��ي م��ن االس�ت�ع�م��ار االن�ج�ل�ي��زي وك ��ان عى
راس ه � ��ذه ال �ق �ب ��ائ ��ل ال �ش �ي ��خ ال �ش �ه �ي ��د غ ��ال ��ب
راج ��ح ل �ب ��وزه وأخ� ��ذت االن �ت �ف��اض��ة امل�س�ل�ح��ة يف
ردف��ان أوس��ع مدى وتطورت إىل ث��ورة لتنتقل
ال �ث��ورة امل�س�ل�ح��ة يف ردف ��ان وب�ش�ك��ل س��ري��ع اىل
اج��زاء اخ��رى م��ن الجنوب اليمني واستخدم

االنجليز يف عملياتهم الحربية ضد املنتفضني
ان ��واع االس�ل�ح��ة الثقيلة وامل��درع��ات وآالف من
الجنود وابتداء من ديسمر 1963م انتقلت
ش��رارة ال�ث��ورة اىل م��دي�ن��ة ع��دن نفسها ويمكن
اع�ت�ب��ار ب��داي�ت�ه��ا بتلك االن�ف�ج��ارات ال�ت��ي حدثت
يف مطار عدن يف  10ديسمر 1963م والتي
ك��ان م��ن ن�ت�ي�ج�ت�ه��ا ق�ت��ل م�س��اع��د ال�ق��ائ��د األع��ى
ل �ع��دن واص ��اب ��ة ال �ق��ائ��د االع ��ى ن�ف�س��ه ك�ي�ن�ي��دي
تريفاسكس و 22جنديا .

 59عام ًا مع ثورة  14أكتوبر

وش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي ي�ح�ت�ف��ل ب��ال�ع�ي��د ال�ت��اس��ع وال�خ�م�س��ني ل �ث��ورة  14أك�ت��وب��ر
امل �ج �ي��دة ال ��ذي ص ��ادف ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل ��ايض امل ��واف ��ق  14أك �ت��وب��ر  2022م
ي�ق�ف��ز إىل ال ��ذه ��ن س� ��ؤال ك �ب��ر وخ �ط ��ر س �ب��ق يل أن ط��رح �ت��ه يف م �ث��ل ه��ذه
امل�ن��اس�ب��ة ال��وط�ن�ي��ة يف ع��ام م��ى وه��و  :ه��ل م��ن امل�ع�ق��ول أن ي��أيت ب�ع��د ه��ذه
الفرة الطويلة ممن نعترهم أبناء وأحفاد ثوار  14أكتوبر الذين هزموا
اإلم��راط��وري��ة ال��ري�ط��ان�ي��ة ال�ت��ي ل��م ت�ك��ن ت�غ�ي��ب ع�ن�ه��ا ال�ش�م��س وأخ��رج��وه��ا
من املحافظات الجنوبية مدحورة لتتحول إىل جزيرة صغرة غرب أوروبا
ليعيدوا االح�ت��الل م��ن جديد ويسمحوا ملجموعة م��ن ال�ب��دو ال��رح��ل ممن
ي�ع�ي�ش��ون فيما ُي�ع��رف ال�ي��وم بمشيخات اإلم ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة وك��ان
يطلق عليهم إع��الم دول��ة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بأنهم
أذن��اب لإلمريالية والرجعية ب��ل وعبيدا لها وك��ان ي�ن��ادي بتحريرهم من
عبوديتهم للغرب االمريايل والرجعية السعودية ليصبحوا هم املتحكمني
يف مصر م��ا ك��ان يعرف قبل قيام ال��وح��دة اليمنية بالشطر الجنوبي من
الوطن اليمني ويذلوا أبنائه ويفرضوا عليهم ما يريدون فزجوا ببعضهم
إىل السجون بل ونصبوا لهم املشانق وأرسلوا البعض األخر إىل الجبهات
ل�ي�ق��ات�ل��وا ب��ال�ن�ي��اب��ة ع�ن�ه��م وي�ق��دم��ون أن�ف�س�ه��م ض�ح��اي��ا م��ن أج�ل�ه��م ودف��اع��اً
ع�ن�ه��م ووص ��ل ال�ح��ال ب��ال�ب�ع��ض م�ن�ه��م إىل ال�ت�ف��اخ��ر ب��أن�ه��م اح�ت�ل��وا أرض�ه��م
وجزرهم وحرروهم حسب زعمهم من سيطرة إخوانهم الشماليني الذين
لوالهم ولوال مساندتهم ودعمهم ما تحرر الجنوب اليمني من االستعمار
ال��ري�ط��اين حيث شكلت لهم ث��ورة  26سبتمر يف صنعاء خلفية نضالية
وفتحت لهم مدن الشمال اليمني أبوابها لينطلقوا منها ملقاومة املحتل
الريطاين وشاركهم إخوانهم يف الشمال النضال باملال والسالح والرجال
ولم يبخلوا عليهم بأي دعم حتى تحقق االستقالل الناجز يف  30نوفمر
عام  1967م ليشكل بعد ذلك توحيد أكر من عشرين سلطنة ومشيخة يف
دولة واحدة وتحت علم واحد النواة األوىل إلعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
ومن املفارقات العجيبة التي تستحق الوقوف عندها هي  :إنما يحدث
ال �ي��وم يف امل�ح��اف�ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة وال�ش��رق�ي��ة م��ن أح ��داث وال�س�ي�ط��رة عليها
م��ن ق�ب��ل امل�ح�ت�ل��ني ال�ج��دد ال�س�ع��ودي��ة واإلم ��ارات أذن ��اب ب��ري�ط��ان�ي��ا وأم��ري�ك��ا
وما استقدموه من مرتزقة إىل الجنوب
ال�ي�م�ن��ي ل�ت�ش��وي��ه س�م�ع��ة أب �ن��اء ال�ج�ن��وب
ي �ت ��م ع� ��ى م� � ��رأى وم �س �م ��ع م �م ��ن ت �ب �ق��ى
م � ��ن م� �ن ��اض ��يل ث � � ��ورة  14أك� �ت� ��وب� ��ر ف �ل��م
ي �ح ��رك ��وا س ��اك �ن ��ا إزاءه وب � ��دا ب�ع�ض�ه��م
وكأنه راض عما يحدث بل ومباركاً له
وم�ن�ه��م م��ن ه��و م�ش��ارك��اً م��ع االح�ت��الل
ف �ي �م ��ا ي� �ق ��وم ب� ��ه م� ��ن ت ��دم ��ر ل �ل �ج �ن��وب
الس �ي �م��ا أول �ئ ��ك امل �ت��واج��دي��ن يف ف �ن��ادق
ال ��ري ��اض وأب� ��و ظ �ب��ي م ��ن ال ��ذي ��ن ك��ان��وا
ي��رف �ع��ون ش �ع ��ارات م �ح��ارب��ة ال��رج�ع�ي��ة
واالم��ري��ال�ي��ة ويصنفون أنفسهم عى
أنهم تقدميون واشراكيون  ،ولكنهم
احمد الشريف
م��ع األس��ف ن�س��وا ك��ل ه��ذه الشعارات
ال��رن��ان��ة وان�ب�ط�ح��وا أم��ام م�غ��ري��ات امل��ال
املدنس فباعوا وطنهم وكرامتهم الوطنية مقابله  ،معترين أن شمال
ال ��وط ��ن ال�ي�م�ن��ي ال ��ذي ك ��ان ل ��ه ال�ف�ض��ل ال�ك�ب��ر يف دع�م�ه��م إلخ� ��راج امل�ح�ت��ل
الريطاين من الجنوب هو املحتل الحقيقي ويجب محاربته واالستعانة
عليه بالخارج وهذا ما حدث فعال  ،فقد وقفوا إىل جانب تحالف العدوان
ال ��ذي ق�ص��ف ال�ي�م��ن ع��ى م ��دار ال�س��اع��ة وق�ت��ل أب �ن��اءه ودم ��ر بنيته التحتية
واح�ت��ل امل�ح��اف�ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة وال�ش��رق�ي��ة وم��ا ي��زال ال �ع��دوان ق��ائ�م��ا للعام
الثامن عى التوايل ولم يسمح ملن يطلقون عليها الشرعية املزعومة بأن
تعود لتقيم يف أي منطقة من املناطق التي يزعمون أنها محررة ويقولون
أن نسبتها قد وصلت إىل خمسة وثمانني يف املائة من جغرافية اليمن  ،بل
انقلبوا عليها وأزاحوا املنحوس عبد ربه منصور هادي ونائبه واستبدلوهما
بتشكيل ما أطلقوا عليه مجلس القيادة الرئايس فماذا نسمي ذلك  :هل
ه��و اح �ت��الل وت�ف��ري��ط يف ال�س�ي��ادة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ي�م��ن  ،أم أن��ه ت�ح��ري��ر حسب
زع�م�ه��م  ،وأن�ت��م ي��ا م��ن ت�ع�ت��رون أن�ف�س�ك��م م�ن��اض�ل��ني مقيمني يف ال��ري��اض
وأبو ظبي ال يسمح لكم باملغادرة إال بإذن من ويل أمركم ؟!..
لقد جاءت ثورة  21سبتمر الشعبية عام  2014م يا هؤالء لتصحح مسار
التاريخ ومن أجل أن يلتئم شمل الشعب اليمني يف بيته الواحد وتحت
راي��ة جمهوريته ال��واح��دة ولتكون ل��ه قيادته الوطنية ال��واح��دة وي�ك��ون له
دستوره الواحد وسلطات دولته الواحدة وهي الحقائق التي حلت عى
أذهان وعقول وتفكر األعداء خاصة جارة السوء السعودية وعمالئها يف
الداخل كالصاعقة و فضحت كل مؤامراتهم وخططهم الفاشلة والدنيئة
ولم يتبق ليعر عنها ويكشف بجالء خلفياتها الحاقدة إال ما قاموا به من
ع��دوان بربري عى اليمن أرادوا من خالله أن يدمروا كل يشء ويعودوا
باليمن إىل القرون الوسطى ولكن الله أراد للشعب اليمني غر ما يريده
ل��ه األع ��داء ف�ن�ص��ر ج�ي�ش��ه ول�ج��ان��ه الشعبية ع��ى أع�ت��ى ق��وة وأش��ر تحالف
عدوان عرفه التاريخ الحديث.
ب�ق��ي أن ن �ق��ول ون �ح��ن ن�ح�ت�ف��ل ب�ع�ي��د ث ��ورة  14أك �ت��وب��ر امل �ج �ي��دة  :إذا ك��ان
اإلع ��الم امل��رت�ب��ط ب��ال �ع��دوان م�ب��اش��رة ال ي�ع��رف ب�ه��ذه ال�ح�ق�ي�ق��ة وي�ص��ر عى
ق�ل�ب�ه��ا م��ن خ ��الل وق��وف��ه م��ع ال �ج��الد ض��د ال�ض�ح�ي��ة ف��إن�ن��ا ن�ق��ول مل��ن يمثله
يف ال��داخ��ل ال�ي�م�ن��ي وه��م ك��رة اس�ت�ط��اع األع ��داء ت�ج�ن�ي��ده��م :ات�ق��وا ال�ل��ه يف
ً
أصال ألغراض عنصرية
وطنكم وترفعوا عن كل الكتابات الهدامة واملجندة
وط��ائ�ف�ي��ة وم��ذه�ب�ي��ة وع��دائ�ي��ة م��وج�ه��ة بمشيئة أس�ي��ادك��م ومموليكم ضد
م��ا ص��ار ال�ي��وم يمثله ال�ي�م��ن ل�ل�ع��ال��م ال�ع��رب��ي ب��ل ول�ل�ع��ال��م م��ن أه�م�ي��ة بعد
أن أث�ب��ت ج�ي�ش��ه امل�س�ن��ود ب��ال�ل�ج��ان الشعبية ب��أن��ه ق��ادر ع��ى أن ي��داف��ع عن
ال��وط��ن ال�ي�م�ن��ي وي�ح�م��ي س�ي��ادت��ه واس�ت�ق��الل��ه وم�ك�ت�س�ب��ات��ه وه ��و م��ا جعله
حديث العالم خاصة بعد الحشود الكبرة التي شهدتها ميادين العزة
والكرامة يف عدد من محافظات الجمهورية اليمنية وتم خاللها استعراض
ما وصلت إليه الصناعات العسكرية املتطورة بأياد يمنية فأخافت أعداء
اليمن وأفرحت أصدقاءه.

إعان

ُت� �ع� �ل ��ن ل �ج �ن ��ة م� �ع ��ال� �ج ��ات االش� � �ك� � ��االت ال� �ح ��اص� �ل ��ة يف األرايض
املحسوبة للجمعيات السكنية املشكلة بقرار األخ رئيس املجلس
السيايس األعى رقم ( )28لسنة 2022م عن استقبال ملفات
الجمعيات واملشاريع السكنية التي فيها إشكاالت ممن لم يسبق
ل �ه��م ت�ق��دي�م�ه��ا ،وم ��ن س �ب��ق ل �ه��م ال �ت �ق��دي��م ول ��م ي �س �ت��وف ال��وث��ائ��ق
وامل �س �ت �ن��دات ف�ع�ل�ي�ه��م س��رع��ة اس �ت �ي �ف��ائ �ه��ا ..وع ��ى ك��اف��ة م �س��ؤويل
وممثيل الجمعيات واملشاريع السكنية الحضور اىل مقر اللجنة
ال �ك��ائ��ن يف ش ��ارع ال�س�ت��ني ال�ج�ن��وب��ي -ف��ج ع �ط��ان -ال �ج �ه��از امل��رك��زي
للرقابة واملحاسبة -بأمانة العاصمة لتقديم امللف الخاص املتضمن
الوثائق واملستندات التالية:
أ -التوجيهات الخاصة بصرف األرض أو بصائر الشراء للجمعية
أو املشروع السكني.
ب -ال��رخ �ي��ص أو آل �ي��ة ال �ن �ظ��ام ال �خ ��اص ب��ال�ج�م�ع�ي��ة أو امل �ش��روع
السكني.
ج -النظام األسايس أو آلية االتفاق للجمعية أو املشروع السكني.
د -كشف بأسماء مسؤويل الجمعية أو املشروع السكني.
ه� -كشف بأسماء املستفيدين للجمعية أو املشروع السكني.
و -وثائق ملكية الجمعية أو املشروع السكني.
ز -مخططات الجمعية أو املشروع السكني.
ح -الالئحة املالية أو آلية االتفاق للجمعية أو املشروع السكني.
ط -آل�ي��ة ت��وري��د م�ب��ال��غ امل�س�ت�ف�ي��دي��ن وت��وزي��ع األرض ل�ل�ج�م�ع�ي��ة أو
املشروع السكني.
ي -ت �ق��ري��ر م�ل�خ��ص ع ��ن اإلش �ك ��االت ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��ا ال�ج�م�ع�ي��ة أو
املشروع السكني.
ك -أي وثائق أخرى للجمعية أو املشروع السكني.
وذل��ك خ��الل م��دة ث��الث��ني ي��وم��اً اب�ت� ً
�داء م��ن ي��وم األح��د ب�ت��اري��خ 27
ربيع أول 1444ه � املوافق 2022/10/23م مع إرف��اق نسخة
إلكرونية للوثائق واملستندات املقدمة للجنة..
وع �ن��د اس �ت ��الم م �ل �ف��ات م �س ��ؤويل وم �م �ث��يل ال�ج�م�ع�ي��ة أو امل �ش��روع
ال �س �ك �ن ��ي س �ي �ت ��م اإلع � � ��الن ب ��اس �ت �ق �ب ��ال اس �ت �ك �م ��ال وث� ��ائ� ��ق اإلخ � ��وة
املستفيدين من الجمعيات أو املشروع السكني ،وتهيب اللجنة
بالجميع أنه لن يتم قبول أي ملف بعد انتهاء الفرة املحددة ،وأنه
يف ح��ال��ة تخلف املعنيون ع��ن الحضور لتقديم وث��ائ��ق الجمعيات
سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
لالستفسار التواصل عى عمليات اللجنة عر األرقام:
712666622 -734666622 -778666622
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أمة "إقرأ" بدأت من مكة ..فحطت في اليمن

غ��اب��ت ال�س�ع��ودي��ة ع��ن ال�ع�ي��د وح�ض��ر ال�ي�م��ن..
ب �ق ��وة ح �ض��ر ال �ي �م ��ن ،ب ��األخ �ض ��ر ح �ض��ر ال �ي �م��ن،
ب�ل�ب�ي��ك ي��ا رس ��ول ال �ل ��ه ..ح�ض��ر ال �ي �م��ن ،ع�ل�م��ا أن
اإلس � ��الم ب ��دأ م ��ن م �ك��ة ،ال �ت��ي ت �ق��ع ال �ي ��وم ت�ح��ت
حكم آل سعود ..وفقاً لبعض املؤرخني ،مثل
األم ��ريك"ف ��رن ��ون" وب �ع��ض ع �ل �م��اء ال ��دي ��ن ف��إن
�الح
اإلس ��الم ظ�ه��ر ب�ش�ك� ٍ�ل أس ��ايس ك ��”ح��رك��ة إص � ٍ
إجتماعية -دينية”،وقد نزل القرآن عى النبي
م�ح�م��د ص��ى ال�ل��ه ع�ل�ي��ه وآل ��ه وس �ل��م ال ��ذي ك��ان
ي �ت �ي �م��اً ف �ق ��راً وك � ��ان ي �ع �ي��ش يف ك �ن��ف ج � ��ده ،ث��م
انتقل فيما بعد للعيش يف منزل عمه بعد وفاة
جده ،وهذه حقيقة.
يف ذلك الوقت ،كانت مكة موطناً ملزار الكعبة
مئات من األصنام الوثنية املحيطة
الوثني وبضع
ٍ
ب �ه��ا ،ف �ض� ً�ال ع��ن ك��ون�ه��ا م ��رك ��زاً ت �ج��اري��اً إق�ل�ي�م�ي��اً،
بتوزيع غر عادل للرثوة بني النخبة
كان يقوم
ٍ
الغنية واألسر والقبائل الفقرة واملعدمة.
ً
اىل أن أىت رس��ول ال�ل��ه محمد ووفقا للمؤلفة
ال��ربي �ط��ان �ي��ة"ك��اري��ن أرم �س ��رتون ��غ" ،ال �ت��ي أك��دت
عى رسالة "محمد" االجتماعية يف كتابها عن
"ت ��اري ��خ االس� � ��الم" ،ف ��إن ��ه ص ��ى ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وآل ��ه
وسلم  ,دعا شعب الجزيرة العربية إىل “تقاسم
ال� ��رثوة وخ �ل��ق م�ج�ت�م�ع��ا ُي �ع��ام��ل ف�ي��ه ال�ض�ع�ف��اء
واملستضعفني باحرتام”.
وه �ن ��ا ي �م �ك��ن ت �ف �س��ر مل � ��اذا ح � ��ورب يف ال �س��اب��ق
ويحارب اليوم كل من يطالب باملثل ،اي بتوزيع
ع��ادل ل�ل��رثوة ،ع��ى اع�ت�ب��ار أن ال�ح��اك��م ل��ه الحق
وح� ��ده ب �ه ��ا ،وق ��د ي� ��وزع ج� ��زءا م�ن�ه��ا ع ��ى ش�ك��ل
مكرمات ويمكن أن يذهب جزء مليزانية الدولة
وه� ��و ج� ��زء ال ي �ت �ع ��دى  %30م ��ن م �ج �م��ل ث ��روة
البالد ،كما يحصل اآلن يف السعودية.
وه��ذا ال�ي�م��ن أك��رب ال��دالئ��ل ال��واض�ح��ة ،ع��ى أن
م ��ن ي ��رف ��ض ال � ��ذل وال � �ه � ��وان ،وي� �ص ��رخ ه �ي �ه��ات
ه ��ذه أريض وم ��ن واج �ب ��ي ال ��دف ��اع ع �ن �ه��ا ،وه ��ذه
م��واردي م��ن ح�ق��ي ،يحاربه امل�ت��وارون ب��اإلس��الم
بمعية ب�ع��ض امل�ح��ارب��ني ل��ه ،يشكلون تحالفا،
وبعدوان غاشم ،يشنون عليه حربا ضروساً،
يحاصرونه ،ويقتلون شعبه ،ويحرمون أطفاله
العيش والتعليم والصحة وحتى السقف الذي
ي �ق �ي �ه��م ح ��ر ال �ش �م ��س وب � ��رد ال �ش �ت ��اء ،ي��رف �ع��وه
عنهم ،بذرائع واهية" ،وما يحاربون اال الله".
ولكن املفارقة هو أن هذا الشعب املستضعف،
خ �ل ��ق م ��ن ض �ع �ف ��ه ق � ��وة ت �ه ��زم �ه ��م ،وت �ج �ع �ل �ه��م
ع� ��ربة ..وف ��وق ه ��ذا ي �خ��رج ش�ع�ب��ه ب��امل��الي��ني ب�ع��د
ثماين س�ن��وات م��ن الحصار وال�ح��رب والتجويع
والضغط ،ليقول "لبيك سيدي يا رسول الله"
يف مشهد لم ير العالم بضخامته من قبل.

الشعب اليمني ،وحارب دين
امل �س �ل �م��ني -وه ��و امل ��دع ��ي ب��أن��ه
يدين به -علما أنه ومنذ قيام
ال � ��دول � ��ة السعودية األوىل
وات � �ف� ��اق ال� � ��ردة ع ��ى االس� ��الم
املحمدي األصيل بني محمد
ب ��ن س �ع ��ود وم �ح �م��د ب ��ن ع�ب��د
الوهاب ،والنظام السعودي
يحافظ عى وظيفته بتحريم
وم� � � �ن� � � ��ع ك � � � ��ل م � � � ��ا ي � � �ش � � ��ر اىل
االح �ت �ف ��اء ب ��ال ��رس ��ول األع �ظ��م
وم �ك��ان �ت��ه ،واآلن ب �ع��د 200
ع � � ��ام أع � � � ��اد أه � � ��ل اليمن اىل
ش �ب��ه ال �ج��زي��رة ال �ع��رب �ي��ة ب�ه��اء
االح � �ت � �ف� ��ال ال �ع �ظ �ي ��م ب ��امل ��ول ��د

وه �ن��ا ال ب��د م��ن االش� ��ارة اىل
ان � ��ه ويف ت �ق ��ري ��ر س ��اب ��ق ل �ه ��ا،
أك ��دت "ال�ف��اي�ن�ن�ش��ال ت��اي�م��ز"
أن ال� �س� �ع� ��ودي� ��ة واإلم� � � � ��ارات
م�ع��ا ،رغ��م ك��ل م��ا ت�م�ل�ك��ان��ه،
ف�ش�ل�ت��ا يف ت�ح�ق�ي��ق ّ
أي ت �ق� ّ�دم
عى األرض أو يف إعادة نظام
«ع �ب ��درب ��ه م �ن �ص ��ور ه � ��ادي»؛
ع � � � ��ى ال � � � ��رغ � � � ��م م � � � ��ن ال� � ��دع� � ��م
األم � � � � ��ريك ،ول � � ��م ت �س �ت �ط �ي �ع��ا
أخذ صنعاء من أنصار الله،
وم ��ا ف �ع �ل �ت��اه وت ��واظ �ب ��ان ع��ى
ف �ع �ل ��ه ب ��ان� �ت� �ظ ��ام ه � ��و ق �ص��ف
ريم عبيد
امل � �س � �ت � �ش � �ف � �ي � ��ات وامل � � � � � � ��دارس
وحفالت الزفاف والجنازات
وامل� � �س � ��اج � ��د واألس� � � � � � � ��واق ،إض� � ��اف� � ��ة إىل إع � �ط� ��اء النبوي الشريف..
وف�ي�م��ا ت�ح�ت�ف��ي ال�س�ع��ودي��ة ب��ال�ي��وم ال��وط�ن��ي،
"ال �ق ��اع ��دة" ف��رص��ة ل �ل��وج��ود ع ��ى أرض �ي ��ة ك��ربى
يف شبه الجزيرة العربية" ..وه��ذا يعني تمكني وت�ح�ت�ف��ل أي �ض��ا ب �ي��وم ال ��زي ال �ب ��دوي ال�س�ع��ودي
وت�ق�ي��م ألج �ل��ه االح �ت �ف��االت ع��ى اراض �ي �ه��ا ،فهي
اإلرهاب ال العكس.
وم ��ع أن ع ��دد امل �س �ل �م��ني ي �ب �ل��غ ح� ��وايل  1.9ت�ع�ت��رب -وه ��ي ق�ب�ل��ة امل�س�ل�م��ني -االح�ت�ف��ال ب��امل��ول��د
م �ل �ي ��ار م �س �ل��م أو ح � ��وايل  %24.8م ��ن س �ك��ان ال �ن �ب ��وي ،ب ��دع ��ة ..وم ��ا ب ��ني ال �س �ن��ة وال �ب ��دع ��ة يف
العالمً ،
وفقا آلخر إحصاءات أجريت ،ويشكل الفكر الوهابي ،ينظر اىل املراقص يف السعودية
املسلمون غالبية ال�س�ك��ان يف  49دول��ة ..اال أن عى أنها سنة ،ويعد الركوع للبقرة يف اإلمارات
ج � ��زءا ك �ب ��را م �ن �ه��م ي �ق��ف م �ت �ف��رج��ا ع ��اج ��زا أم ��ام سنة ،ويعترب االختالط والخمور يف السعودية
آالف الجوعى من املسلمني يف اليمن جلهم من س �ن ��ة ،ب�ي�ن�م��ا ي �ع �ت��رب االح �ت �ش ��اد م ��ن أج ��ل امل��ول��د
األط�ف��ال ،ي�خ��ى إدان ��ة ت�ح��ال��ف ع ��دواين ت�ق��وده ال �ن �ب ��وي ال �ش ��ري ��ف يف ال �ي �م��ن ب ��دع ��ة ،أت �ح ��ارب ��ون
ال �س �ع��ودي��ة ،ع�ل�م��ا أن ��ه ب�س�ب��ب ح �ص ��اره ال�ج��ائ��ر الله؟؟
ح �ك��م ع ��ى اآلالف م ��ن ال�ي�م�ن�ي��ني أن ي �ك��ون��وا ب��ال
ي �س �ع��ون ل �ل��رض��ا األم� � ��ريك ،وي �ق ��ول ��ون إن �ه��م
م ��أوى ألن ط��ائ��رات��ه ق�ص�ف��ت م�ن��ازل�ه��م ،وأص�ب��ح ب ��ال ��رتف� �ي ��ه ي � �ح� ��ارب� ��ون ال � �ت � �ط� ��رف ،وم� � ��ا ال �ت �ط ��رف
ه��ؤالء ي�ع�ي�ش��ون ال��الأم��ن يف أرض �ه��م ،ول��أس��ف ب �ن �ظ ��ره ��م إال "اإلس � � � � ��الم" وامل� �ع� �ت� �ق� ��الت ت �ش �ه��د
ي �ق ��ف ه� � ��ؤالء امل �س �ل �م ��ون أي� �ض ��ا م �ت �ف ��رج ��ني ع��ى ع ��ى ال� ��دع� ��اة امل �ع �ت �ق �ل��ني ف �ق ��ط ألن �ه ��م دع � ��وا اىل
الكميات الهائلة من امل��وارد التي تسرق وتنهب ات � �ب � ��اع ال� ��رس� ��ال� ��ة ال �ح �ق �ي �ق �ي ��ة ل � ��إس � ��الم ون � �ب� ��ذوا
وت�ح��رم مستحقها منها ،وه��و الشعب اليمني ال �ع��ادات ال�ط��ارئ��ة ع�ل�ي��ه وال�ت��ي ت�ش��وه حقيقته،
فقط ال غر.
وم ��ن أه �ل �ه��م ش��اه��د وه ��ي اخ�ت�ص��اص�ي��ة األدي ��ان
ول � �ك� ��ن ،رغ � ��م ك� ��ل ه � ��ذه ال� ��وق� ��ائ� ��ع وال �ح �ق ��ائ ��ق س��وزان لوينربغر م��ن معهد ال��دراس��ات الدينية
ال� ��دام� �غ� ��ة ،خ ��رج ��ت ص �ن �ع ��اء -ص� �ع� ��دة -م� ��ارب يف ج ��ام �ع ��ة ب� ��رن ال �س ��وي �س ��ري ��ة ،ت �ق ��ول إن� ��ه م��ن
ال�ج��وب��ة _ م��ارب ص��رواح _ ال�ح��دي��دة _ البيضاء خ��الل الصالة والصيام والعالقات االجتماعية
_ اب _ تعز _ الجوف _ صنعاء الثورة _ عمران امل �ن �ظ �م��ة ب ��ني ال �ج �ن �س��ني ،ي �ق ��دم اإلس � ��الم ن�م�ط��اً
_ حجة _ املحويت _ ريمة _ الضالع _ البيضاء م �ن �ظ �م ��ا وم �ن �ض �ب �ط ��ا ل� �ل� �ح� �ي ��اة ،وي �م �ك �ن ��ه ت ��وف ��ر
_ ذمار. .وغرها..
ال��دع��م وال�ت��وج�ي��ه ..ن�ع��م إن�ه��ا حقيقة اإلس��الم،
 14م � �ح � ��اف � �ظ � ��ة يف  27س� � ��اح� � ��ة  ،ل� �ت� �ق ��ول ال��ذي ت�ح��اول أم��رك��ا م��ن ج�ه��ة وأوروب ��ا بيمينها
ج �م �ي �ع �ه��ا "،ل �ب �ي��ك ي ��ا م �ح �م��د ،ل �ب �ي��ك ي ��ا رس ��ول املتطرف املتصاعد محاربته ،ولأسف تساندها
ال� � �ل � ��ه" ..ف� ��ال ال� �ح� �ص ��ار م �ن �ع �ه ��م ،ال ال� �ق� �ت ��ل ،ال دول ع��رب �ي��ة ،ف��ال غ��راب��ة أن ت�م�ن��ع امل �س��اج��د م��ن
ال�ط��ائ��رات ،ال ال��رته�ي��ب وال ال��وع�ي��د ،ك�ل��ه سقط أن ت�ص��دح ب�ص��وت ال �ص��الة ع��ى امل �ك��ربات ،فيما
أم� � ��ام إرادة ش� �ع ��ب ،ق � ��رر أن ي �ت �ح ��دى ال �ع ��ال ��م ي�س�م��ح ل�ل�ح��اخ��ام��ات ب ��أن ي�ن�ف�خ��وا ب��أب��واق �ه��م يف
ال � ��ذي وق � ��ف ض � � ��ده ..م �ش �ه��د م �ل �ي ��وين ،أق � ��ل م��ا محضر األول�ي��اء ..هذا يرتك بال محاسبة ،فيما
ي�ق��ال ع�ن��ه ،إن��ه ال��رع��ب بعينه ،رع��ب مل��ن ح��ارب يالحق محتف بمولد النبي داخل السعودية أو

خارجها ..ولذا لم يحضر الشعب اليمني كله
اىل ال �س��اح��ات ع�ب�ث��ا ،وإن �م��ا أىت ل�ي�ق��دم اإلس ��الم
للعالم بأبهى حلة ،وكانت أقوى رسالة.
رس��ال��ة وص�ف�ه��ا ال�س�ي��د ع�ب��د امل�ل��ك ب��در ال��دي��ن
الحويث ،عى أنها تحذير ألعداء رسول الله بأن
"هذه األمة تعزز ارتباطها بالرسول األعظم".
ويف خ� �ط ��اب ��ه أم � � ��ام ال � �ت � �ظ� ��اه� ��رات ال� �ح ��اش ��دة،
ح ��ذر ال �غ ��رب ك ��ذل ��ك م ��ن "ال �ع ��واق ��ب ال��وخ�ي�م��ة
مل � �م � ��ارس � ��ات � �ه � ��م" ودع � � ��اه � � ��م إىل "ال � � �ت � � �ح� � ��رر م ��ن
الصهيونية التي سيطرت عليهم ولعبت بهم"،
ك �م��ا أك� ��د ت �م �س��ك ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي "ب��ال �ق �ض �ي��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وامل�س�ج��د األق ��ى" ،م �ش��ددا عى
أن "ال�ت�ط�ب�ي��ع ه��و خ�ي��ان��ة مل �ب��ادئ ال �ل ��ه" ،وداع �ي��اً
ّ
"ال �ت �ح��ال��ف إىل وق ��ف ال� �ع ��دوان ورف� ��ع ال �ح �ص��ار
واالح� � �ت � ��الل ،وم �ت �م �ن �ي ��ا م� ��ن ال �ش �ع ��ب ال �ع �ظ �ي��م
مواصلة التصدي.
ومن لبى من أجل مولد محمد ،لن يتأخر من
أج��ل ن�ص��رة دي�ن��ه وال��دف��اع ع��ن ح�ق��ه امل�ق��دس يف
أرضه ،وبمن صمد لثماين سنوات ،وكان "خر
أمة أخرجت للناس" ،دافع عن أرضه ،وحمى
عرضه ،ومن الضعف صنع قوة ثابتة حقيقية،
ت �ث �ب �ت��ت ب��ال �ف �ع��ل يف س ��اح ��ة ال ��وغ ��ى ،وب��ال �ش �ك��ل
والفعل أيضا يف العروض العسكرية الجبارة،
وال �ي ��وم يف ال �ح �ش��د امل �ل �ي ��وين ال� �ه ��ادر ،ح �ت �م��ا ل��ن
يتخى اليوم ويجهز عى اإلنجاز.
االنجاز املتمثل بإجهاض مشروع استعماري
ي �ه��دف إىل ت�ف�ت�ي��ت أرض امل�س�ل�م��ني ،ف�ك�م��ا يبني
ال �ت ��اري ��خ ك �ي ��ف أن� ��ه ت ��م ش ��ق ال ��دول ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة
وتقسيمها إىل عدة دول ،ما تزال هذه الخطة
الشريرة تتبع حتى اليوم.
ف ��ال �ت �م ��زي ��ق ه � ��و م � �ش � ��روع اق � ��رتح � ��ه امل� �ف� �ك ��رون
ال �ص �ه��اي �ن��ة ،س �ع ��وا م ��ن خ ��الل ��ه وال ي ��زال ��ون إىل
تغريب اإلس��الم لتحقيق مصالحهم الخاصة،
فإذا تابعنا سوريا يف السنوات العشر املاضية،
م� ��ا ح � ��دث ه� ��و أن� �ه ��ا أص �ب �ح ��ت خ � ��را ًب � ��ا ول ��أس ��ف
ق �س �م ��ت مل �ن ��اط ��ق ن� �ف ��وذ وام � ��رك � ��ا ال � �ي� ��وم ت �س��رق
نفطها ،ذات املوضوع يتم السر به بخصوص
اس �ت �ق��الل اق �ل �ي��م ك ��ردس �ت ��ان يف ال� �ع ��راق ،وك ��ان
م �خ �ط��ط ال �ت �ق �س �ي��م م �ع ��دا أي �ض ��ا ل �ل �ي �م��ن ،ول�ك��ن
فشل فشال ذريعا ،فهل هم غافلون عن حشود
يوم التلبية للنبي؟
اذا ال �ث��اين ع�ش��ر م��ن رب �ي��ع االول 1444ه� ��،
م� ��وع� ��د ج � � ��دد ف� �ي ��ه ال� �ش� �ع ��ب ال� �ي� �م� �ن ��ي ت �م �س �ك��ه
باإلسالم ،وأكد مساره الجهادي حتى تحقيق
النصر ،ومن السعودية اىل اليمن ،مفهومان
لإسالم االول هدام وصورته يف السعودية التي
تدعم اإلس��الم وفوبيا باعتمادها القتل بأبشع
ال� �ط� ��رق وم �ن �ه ��ا امل� �ن� �ش ��ار ،ف �ي �م ��ا ي �ظ �ه ��ر اإلس � ��الم
ال �ح �ق �ي �ق ��ي ب � �ص� ��ورة أخ� � ��رى يف ال �ي �م ��ن ال �ع ��زي ��ز،
ب �م��واك��ب ال�ت�ل�ب�ي��ة ال�س�ل�م�ي��ة امل �ه �ي �ب��ة ،ال �خ �ض��راء
ال �ن �ق �ي ��ة ل �ت �ق ��ول ل �ل �ع ��ال ��م أج� �م ��ع "ه� �ن ��ا اإلس � ��الم
امل�ح�م��دي األص �ي��ل" ،وم��ا ت��رون��ه خ��الف ذل��ك ما
هو إال بدع ومحض افرتاء.

افراح آل صرب

نتقدم بأرق التهاين واطب األمنيات للشاب
الخلوق فهد عصام عبده صرب بمناسبة دخوله
القفص الذهبي متمنيني له حياة زوجية سعيدة
فألف مربوك كذلك التهاين لوالده العميد عصام
عبده صرب ودام الله افراحكم باملسرات .
املهنئون  :العقيد محمد حسني القادري
العقيد اياد الشوايف

الفقيدان النصيري واملاوري

أثر باق رغم الرحيل ..وبصمات عظيمة في خدمة الوطن

يف األسبوع املايض شيعنا جثمان فقيد
الوطن ،وزي��ر الداخلية السابق الفريق
عبدالحكيم املاوري ،والذي وافاه األجل
خ��الل رحلة عالجية إىل لبنان يف العام
2019م ..إال أن ت� �ح ��ال ��ف ال � �ع � ��دوان
الهمجي م�ن��ع ع��ودة ال�ج�ث�م��ان إىل أرض
الوطن طوال هذه املدة.
وسأتحدث هنا بإيجاز عن فقيد الوطن
الفريق عبدالحكيم امل��اوري ،من خالل
م �ع ��رف �ت ��ي ال �ش �خ �ص �ي ��ة ب � ��ه ،ح �ي ��ث ك ��ان
يتمتع ب��أخ��الق كريمة وص�ف��ات حميدة
ج�ع�ل�ت��ه م �ح �ب��وب��اً ع �ن��د ال �ج �م �ي��ع ،وت ��رك
انطباعا وبصمة مؤثرة يف قلب كل من
ع��اي�ش��ه أو ج��ال�س��ه ح�ت��ى ول ��و س��وي�ع��ات
قليلة بتواضعه ودماثة أخالقه وحسن
مقاله وح��رص��ه ع��ى عمل ال�خ��ر ،وك��ذا
اهتمامه الكبر والبالغ وحرصه الشديد
ع��ى ال��وف��اء ب�م�ه��ام��ه وواج�ب��ات��ه وخ��اص��ة
عندما توىل قيادة وزارة الداخلية ..وقد
ت ��رك ب�ص�م��ات واض �ح��ة يف ع�م�ل��ه األم�ن��ي
خالل توليه قيادة وزارة الداخلية ،رغم
الوضع االستثنايئ والصعب ال��ذي يمر
به الوطن نتيجة العدوان والحصار عى
ب��الدن��ا ..ول��ذا ف�ق��د خ�س��ر ال��وط��ن برحيل
ال �ف �ق �ي ��د امل� � � � ��اوري ه� ��ام� ��ة وط� �ن� �ي ��ة ك �ب ��رة
وجسورة ،أفنى حياته يف خدمة الوطن
وح �ف ��ظ أم �ن ��ه واس� �ت� �ق� ��راره ودف� ��اع� ��اً ع��ن
س�ي��ادت��ه ..وك ��ان ل��ه دور ع�ظ�ي��م وش�ج��اع
يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته
ومؤامراته التي تستهدف زعزعة األمن

رثاء /الشيخ ماجد النصريي

واالس� �ت� �ق ��رار وإق � ��الق ال �س �ك �ي �ن��ة ال �ع��ام��ة
والسلم االجتماعي ألبناء شعبنا اليمني
يف كافة املحافظات الحرة األبية ..عرفه
الجميع مخلصاً ومتفانياً يف أداء مهامه
وواج �ب��ات��ه ال��وط�ن�ي��ة ،وك ��ان م�ث��ال للقائد
األمني الناجح واملتميز يف القيادية ويف
ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل األم �ن��ي ..ك�م��ا أن الفقيد
وإىل جانب شخصيته قيادية الناجحة
واملتميزة كان أيضاً شخصية اجتماعية
م ��رم ��وق ��ة س ��اه �م ��ت يف ح� ��ل ال �ك �ث ��ر م��ن
قضايا املجتمع وحظي باحرتام وتقدير
الجميع.
وه �ن��ا ات ��ذك ��ر أن ال�ف�ق�ي��د امل � ��اوري ك��ان��ت
ت��رب �ط��ه ع ��الق ��ة ق ��وي ��ة م ��ع ع �م��ي امل ��رح ��وم
ال �ش �ي��خ ن��اص��ر ال �ن �ص��ري ع �ض��و امل�ج�ل��س
السيايس األع��ى ،رحمهما الله بواسع

رح� �م� �ت ��ه ..ح �ي ��ث ج �م �ع �ه �م��ا ح ��ب ال �خ��ر
واج � �ت � �م � �ع� ��ا ع � ��ى ال � �خ � ��ر ون � �ف � ��ع ال � �ن� ��اس
وخدمة الوطن والشعب ،فكما كانت
ح �ي ��اة ال �ف �ق �ي��د امل � ��اوري ح��اف �ل��ة ب��ال�ع�ط��اء
وال � �خ � ��ر وامل� � ��واق� � ��ف ال ��وط� �ن� �ي ��ة امل �ش ��رف ��ة
ك � ��ان � ��ت ك � ��ذل � ��ك ح � �ي � ��اة ال� �ف� �ق� �ي ��د ال �ش �ي ��خ
ن��اص��ر ال�ن�ص��ري ح��اف�ل��ة ب��امل��آث��ر العظيمة
والعطاء الوطني والنفع وخدمة الناس
وأب �ن��اء امل�ج�ت�م��ع وال�ش�ع��ب ب�ش�ك��ل ع��ام..
ك�م��ا ك ��ان ل�ل�ش�ي��خ ال�ن�ص��ري دور ب�ط��ويل
ع �ظ �ي��م يف م �ع ��رك ��ة ال �ت �ص ��دي ل �ل �ع ��دوان
الهمجي الغاشم ،والدفاع عن الوطن
وع��ن األرض وال�ع��رض وال��دي��ن ،راف�ض��اً
رف� �ض ��اً ق ��اط �ع ��اً ك ��اف ��ة أش� �ك ��ال ال ��وص ��اي ��ة
والتبعية للخارج.
ل �ق��د ك ��ان ف �ق �ي��د ال ��وط ��ن ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
ال� � � �ن� � � �ص � � ��ري ،ش � �خ � �ص � �ي � ��ة اج � �ت � �م � ��اع � �ي � ��ة
ح�ك�ي�م��ة ،ك�م��ا ك ��ان س�ي��اس�ي��اً ف ��ذاً ،مثل
يف حياته نموذجاً حياً للسيايس املكافح
واملناضل الصلب ال��ذي يقف إىل جانب
الوطن مهما تغرت الظروف ،فقد كان
هامة وطنية ثابتة املواقف ضد العدوان
وأدواته.
ويف هذا املقام وبهذا املقال ال يسعني
يف ال �خ �ت ��ام إال أن أع � ��زي ش �ع �ب �ن��ا ع��ام��ة
وأوالد وأق � � � � ��ارب ال� �ف� �ق� �ي ��دي ��ن خ ��اص ��ة،
ونسأل الله العيل القدير أن يتغمدهما
ب��واس��ع ال��رح �م��ة وامل �غ �ف��رة ،وي�س�ك�ن�ه�م��ا
فسيح جناته ،ويلهم أهلهما وذويهما
الصرب والسلوان.

>ي �ع �ل ��ن األخ /م �ح �م ��د أح �م ��د
ق��اس��م ح �س��ني ال �ق �ط��اب��ري عن
فقدانهبطاقةشخصيةتحمل
الرقم ( )10010092379فعى
م��ن وج��ده��ا إيصالها إىل أق��رب
ق � �س � ��م ش� � ��رط� � ��ة أو االت � � �ص� � ��ال
ب ��ال ��رق ��م ( )775969481ول ��ه
جزيل الشكر
> ي � �ع � �ل� ��ن االخ ف � � � � ��ؤاد أح� �م ��د
ع� � �ب � ��ده ال � � �ج � � ��الل ع � � ��ن ف � �ق � ��دان
ب �ط��اق��ة ش �خ �ص �ي��ة ص� � ��ادرة م��ن
م� �ح ��اف� �ظ ��ة ص � �ن � �ع� ��اء ال �ح �ي �م ��ة
ال ��داخ �ل �ي ��ة م ��رك ��ز ال �ع ��ر ,ي��رج��ى
ممن وجدها إيصالها إىل أقرب
قسم شرطة وله جزيل الشكر
والتقدير.
> يعلن األخ /عبدالله محمد
عبده فازع عن فقدان بطاقته
ال � � �ش � � �خ � � �ص � � �ي � � ��ة ،ف� � � �ع � � ��ى م� ��ن
وج � ��ده � ��ا إي �ص ��ال �ه ��ا إىل أق � ��رب
م��رك��ز ش��رط��ة أو االت �ص ��ال عى
الرقم  ..777437237وله جزيل
الشكر.

> ي�ع�ل��ن ال�ط��ال��ب أح �م��د ن��اج��ي
أح � �م � ��د ال � � �ج� � ��ويف ع� � ��ن ف � �ق� ��دان
اس � �ت � �م � ��ارة ال � �ث� ��ان� ��وي� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ال� � � �خ � � ��اص � � ��ة ب � � � ��ه..ف � � � �ع � � � ��ى م ��ن
ي�ج��ده��ا إي�ص��ال�ه��ا ألق ��رب قسم
ش��رط��ة أو االت�ص��ال ع��ى ال��رق��م
(.)777251099

بتمويل من شركة الجيل الجديد تم
مطلع األسبوع توقيع اتفاقية مشروع
"ال للتنمر" لجراحة ومعالجة الحول
ل �ل �ن �س��اء واألط� �ف� ��ال وال � ��ذي س �ي �ن �ف��ذ يف
مركز رواد النور لطب وجراحة العيون.
وقع االتفاقية من جانب بنك الدواء
اليمني ا .حسن الكبوس رئيس مجلس
األمناء ،ومن الجهة املمولة للمشروع
د .محمد اآلن��ي رئيس مجلس إدارة
الجيل الجديد بينما وقع االخ د .طارق
ال ��دع� �ي ��س م �م �ث ��ال ع� ��ن ال �ج �ه ��ة امل �ن �ف ��ذة
ل �ل �م �ش��روع رواد ال �ن ��ور ل �ط��ب وج ��راح ��ة
العيون.
س � � ��وف ت� �ت� ��م ف � � ��رتة ال� �ت� �س� �ج� �ي ��ل مل� ��دة
اس� �ب� ��وع� ��ني ،اب � �ت � ��داء م� ��ن االث � �ن� ��ني 17
أكتوبر 2022م ..كما سيتم استقبال
امل �ل �ف ��ات ع ��ى أن ت �ق ��دم ك ��ل ي� ��وم اث �ن��ني
وأرب �ع ��اء اىل م�ق��ر ب�ن��ك ال� ��دواء ال�ي�م�ن��ي
وب �ح �س ��ب ال� �ش� ��روط وع� ��ى أن ي�ح�ض��ر
امل�س�ت�ف�ي��د ب�ن�ف�س��ه ،أو ي �ك��ون امل�س�ت�ف�ي��د
م��ن ال �ف �ئ��ات ال �ف �ق��رة غ��ر ال �ق ��ادرة ع��ى
ت�ح�م��ل ت�ك��ال�ي��ف ال�ع�م�ل�ي��ة ..ويصطحب
تقريراً طبياً موقعاً ومختوماً من مركز
رواد ال �ن ��ور ل �ط��ب وج ��راح ��ة ال �ع �ي��ون او
اي م�س�ت�ش�ف��ى م �ت �خ �ص��ص يف ال �ع �ي��ون
الح �ت �ي ��اج امل �س �ت �ف �ي��د ل �ع �م �ل �ي��ة ج��راح �ي��ة
ملعالجة الحول ،كما يتم احضار صورة
بطاقة الهوية للمستفيد او ويل أمره.

تهانينا آل الدجات

فقدان

< ي �ع �ل ��ن األخ /أي � �م � ��ن أح �م ��د
م� �ح� �م ��د ال � �ب � �ك� ��ر ع� � ��ن ف� �ق ��دان ��ه
ال �ب �ط ��اق ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ص � ��ادرة
م � ��ن م �ح ��اف �ظ ��ة إب -م ��دي ��ري ��ة
ذي ال �س �ف��ال ،ورخ �ص��ة ق�ي��ادة
ص � � � ��ادرة م � ��ن م � � ��رور م �ح��اف �ظ��ة
ت � � �ع � � ��ز ،ف� � �ع � ��ى م � � ��ن ي� �ج ��ده ��ن
إي � �ص � ��ال � �ه � ��ن إىل أق� � � � ��رب ق �س ��م
شرطة وله جزيل الشكر

" ال للتنمـ ـ ــر " م ـش ـ ـ ــروع
جلراحة ومعاجلة احلول للنساء
واألطفال بنك الدواء

صرباً آل الصربي

بأسف بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة األخ

عبدالوارث سعيد الصربي

إثر حادث مروري مؤسف وبهذا املصاب الجلل
نتقد بصادق العزاء واملواساة إىل نجل الفقيد
بشري عبدالوارث الصربي وإىل كافة

اخوانه وأهايل الفقيد وكافة آل الصربي..
سائلني املوىل جل وعال ان يتغمد الفقيد
بواسع رحمته ورضوانه ويلهم اهله وذويه
الصرب والسلوان ..إنا لله وإنا اليه راجعون.
األسيفون:
معاذ محمد سعيد الصربي
حافظ الربيهي -خالد الحمادي
ناصر الخذري

تهنئة قلبية محملة بباقة ورد وفل للعريس
الغايل/

املهندس بندر عبدالله الدجات

بمناسبة زفافه امليمون..فألف مربوك.
املهنئون :العميد الركن/عيل غالب الحرازي-
العميد الركن عابد الثور -العقيد الركن
محمد تلها -العقيد/محمد الزبر العقيد/
ناصر محمد الخذري
الحاج عيل ناصر القري واوالده
االستاذ/محمد عبدالله الدجات واوالده
الحاج /فارس عبدالله الدجات واوالده
االستاذ/جهاد عبدالله الدجات واوالده
واشقائك املهندس/عيل وماجد عبدالله
الدجات -األستاذ /أحمد عيل قحيم
وكافة آل الدجات وآل القري

مربوك النجاح
اجمل باقات الورد والفل
والياسمني نهديها

لالستاذة /ابتهال قاسم شريان
بمناسبة تخرجها من كلية املجتمع
قسم تصميم ..
فالف مليون مربوك
املهنئون:
كافة ال شريان
عنهم والدها
الدكتور قاسم شريان

مجتمع
ثورة  14أكتوبر ..ثورة وحدوية خالصة

إن املتابع لفصول وأزمنة التاريخ وما
مختلف أرج��اء ال�ب��الد ،س��واء من
ج � ��رى يف ال �ي �م ��ن ب� ��ال� ��ذات يف م�ن�ت�ص��ف
الجنوبيني أو الشماليني ،الذين
القرن املايض مع اندالع الثورات اليمنية
ه � �ب � ��وا م � ��ن ك � ��ل م � �ك � ��ان م � ��ن أج� ��ل
ضد الظلم واالحتالل األجنبي يف شمال
ال �ك �ف ��اح وال �ن �ض ��ال ض ��د االح �ت ��الل
ال��وط��ن وجنوبه يستنتج ب��أن ث��ورة 14
الربيطاين.
أك � �ت� ��وب� ��ر ع �م �ل ��ت ع � ��ى ت ��وح� �ي ��د ال �ص ��ف
وق ��د ت �ش �ك �ل��ت وح � ��دة ال �ص ��ف يف
اليمني جنوبا وشماال يف دحر االحتالل
ه � � ��ذه ال � � �ث � � ��ورة ،وك � ��ان � ��ت م � ��ن ب��ني
العوامل التي أسهمت يف نجاحها
ال � ��ربي � �ط � ��اين يف ج � �ن � ��وب ال� �ي� �م� ��ن وال� �ت� ��ي
اس �ت �م ��رت م �ن ��ذ  14أك �ت ��وب ��ر 1963م
ب �ط ��رد االح� �ت ��الل ال ��ربي �ط ��اين ال ��ذي
ح �ت��ى رح �ي ��ل آخ ��ر ج �ن ��دي ب ��ري �ط ��اين م��ن
كان يسيطر يف القرن العشرين،
جنوب اليمن يف  30نوفمرب 1967م.
ع� � � ��ى م � � �س � � ��اح � � ��ات واس � � � �ع� � � ��ة م ��ن
ل�ق��د ت��أث��رت ث ��ورة  14أك �ت��وب��ر ب��ال�ث��ورة
العالم.
األم  26س � �ب � �ت � �م� ��رب ،ح � �ي � ��ث اص� �ط ��ف
وع��ى ال��رغ��م م��ن م�ح��اوالت دأب
أ .وليد الوادعي*
عليها االحتالل الربيطاين من أجل
ال� � � �ث � � ��وار ش� � �م � ��اال وج� � �ن� � ��وب� � ��ا ،م� � ��ن أج � ��ل
زرع الشقاق والتمزق والفرقة يف
ال �ح��ري��ة واالس �ت �ق��الل ورف ��ض امل�ش��اري��ع
صفوف اليمنيني جنوبا وشماال ،إال أن واحدية املصر
االستعمارية من الوصاية والهيمنة واالحتالل.
واش �ت �ع��ل ال �ك �ف��اح ال��وط �ن��ي ال ��واح ��د ل�ط��الئ��ع ال �ث ��وار يف وتطلعهم لالنعتاق م��ن ك��ل أص�ن��اف الظلم ،أجربهم
الجنوب والشمال ،وتنادوا فيما بينهم رفضا لالحتالل عى ترك كل الخالفات والعمل صفا واحدا من أجل
األجنبي والظلم واالستعباد ،بعد أن وجدوا الشعب تحقيق رغبات الشعب يف طرد االحتالل والتخلص من
ويالت االستعمار وأوجاع املحتل األجنبي.
يف كافة أرجاء اليمن يعاين ويالت االحتالل.
ل ��ذل ��ك ف �ق ��د ت �م �ي ��زت ث � ��ورة  14أك� �ت ��وب ��ر ،ب ��أن �ه ��ا ث ��ورة
* رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل الربي
وح ��دوي ��ة ي�م�ن�ي��ة خ��ال �ص��ة ،ش ��ارك ف�ي�ه��ا ال�ي�م�ن�ي��ون م��ن

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية
تظهر العديد من الدراسات حول سوق العمل للتعليم والتدريب املهني أن الطلب عىل خريجي التعليم والتدريب املهني
يف تزايد وأن هناك حاجة دائمة لهم ..لذلك يمكن الرجوع إىل موقع أبحاث سوق العمل التي تظهر النتائج وتؤكد عىل أنه
الضروري للغاية ألصحاب العمل أن يكون لديهم عمال مهنيون مدربون للمشاركة يف مهارات محددة يف قطاع البحث.

مؤسسة ميسرة
دراسات صادرة عن
التنموية()2-1
الذات
وتطوير
سوق العمل

املهارات العامة التي يتطلبها سوق العمل بشكل عام تتطلب
إعالنات الوظائف ،مهارات محددة مطلوبة من قبل أصحاب
ال �ع �م ��ل ،وت �ع �ت �م��د ه ��ذه امل� �ه ��ارات ب �ش �ك��ل أس� ��ايس ع ��ى ط�ب�ي�ع��ة
الوظيفة وأنشطتها.
م ��ن أه ��م امل �ه ��ارات ال �ت��واص��ل م ��ع اآلخ ��ري ��ن وت �ع��د ال �ق ��درة ع��ى
التواصل مع فريقك للعمل والعمالء من خالل طرق متعددة
مثل رسائل الربيد اإللكرتوين أو االجتماعات وجهًا لوجه واحدة
من أهم املهارات املطلوبة يف سوق العمل اليوم ،هذه املهارات
مهمة ً
جدا ألصحاب العمل.
ل ��ذل ��ك ي �ج��ب ع ��ى ك ��ل ب ��اح ��ث ع ��ن ع �م��ل ت �ط��وي��ر (ال �س��وش �ي��ال
م �ي ��دي ��ا) ،وه� ��ذه إح� ��دى م� �ه ��ارات االت� �ص ��ال ل ��دي ��ه ،خ ��اص ��ة ت�ل��ك
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ت��واص��ل ال�ح��دي��ث ألن م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
تعد حاليًا من أهم وسائل اإلعالن ملختلف الشركات.
وت� ��أيت ال� �ق ��درة ع ��ى ال �ت �ع �ل��م واك �ت �س ��اب خ� ��ربات ج ��دي ��دة ذات
أه�م�ي��ة ك�ب��رة ،ب��اإلض��اف��ة إىل إج ��راء ال�ب�ح��وث ال��الزم��ة يف مجال
ع�م�ل��ك وم��واك �ب��ة آخ ��ر ال �ت �ط ��ورات وي �ج��ب أي � ً
�ض ��ا أن ت�ع�م��ل ب�ج��د
لتعلم مهارات جديدة وطرح األسئلة عى املديرين والزمالء،
وتعترب الرغبة يف التعلم من السمات الرئيسية التي يبحث عنها
أصحاب العمل بني املتقدمني للوظائف.
ومن أفضل التخصصات املطلوبة يف سوق العمل طرق تطوير
امل �ه��ارات يف ال�ت�ع�ل��م وت�ت�ط�ل��ب م�م��ارس��ة ه��واي��ات ج��دي��دة ،وال�ت��ي
يجب أن يحرص فيها الشخص عى تعلم مهارات جديدة والتي
ستحفزك بالطبع عى مواصلة التعلم.

وم��ن األه�م�ي��ة ب�م�ك��ان ال�ت�س�ج�ي��ل يف دورات ج��دي��دة أو دورات
جديدة عرب اإلنرتنت ،أقض جزءً ا من وقتك يف البحث وقراءة
م�ج��ال ع�م�ل��ك وامل��وض��وع��ات ال�ت��ي ت�ه�م��ك ،ل��ذا ف��إن ال �ق��راءة هي
أفضل طريقة ملواصلة التعلم.
وم ��ن م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ب�ح��ث ع��ن أع �م��ال يف س ��وق ال�ع�م��ل امل��رون��ة
وال�ق��درة عى إدارة األول��وي��ات يف س��وق العمل الحايل يجب أن
ت�ك��ون م� ً
�رن��ا وأن تتكيف م��ع جميع ال�ت�غ�ي��رات ألن��ه ي�ج��ب عليك
دائمً ا التكيف مع سوق العمل واالستفادة الفعالة من يومك
من خالل إعداد قائمة مهام العمل التي تحتاجها.
وي�ت�ط�ل��ب االم ��ر يف س ��وق ال�ع�م��ل امل �ه ��ارات ال�ش�خ�ص�ي��ة أي م��ع
مديرك وزمالئك يف العمل وقدرتك عى التعامل مع الجميع
يف مكان العمل ،يف الواقع نحن نقيض معظم وقتنا يف العمل،
ل ��ذل ��ك م ��ن األف �ض ��ل إق ��ام ��ة ع ��الق ��ة ج �ي ��دة م ��ع ج �م �ي��ع امل��وظ �ف��ني
والتعامل مع اآلخرين إنهم طيبون وأذكياء ،ورغبتك يف العمل
يف الصناعة هي حبك لها ،وليس فقط لكسب املال فقط لبذل
قصارى جهدك واالستفادة من جميع امليزات املتاحة.
ولتنمية مهاراتك وقدراتك يجب تطويل مهارة التعلم وهي
من املهارات األساسية للتطوير والتنمية ألنها تساعدك بشكل
كبر عى تطوير مهارات أخرى.
ومن املهم أن تكون حريص ليكون لديك قدوة والحصول عى
نموذج جيد يف نفس املهنة التي تريد العمل فيها أن تضع لك
هدفاً وتحاول أن تصل إليه وأن يكون لك هدف معني ملساعدتك
عى تطوير مهاراتك املختلفة وتنميتها.

