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أرُجوّزة الّسالم األمريكي 
املزعوم..!

ثورة شعبية ضد التطبيع 
في مونديال قطر

على خطى 30 نوفمبر لدحر 
االحتالل اجلديد

يف الوقِت الذي تتواّرى فيه أمريكا  
خلَف إرجوّزة الّسالم، ُمخفّيًة حقيقَتها 
الّشيطانية وَنزَعَتها االْستعّمارية الصهيوارهابية 

تحت عباَءة الُحّرية والّديُمقراطّية وتحقيّق الِسلم 
والّسالم الدويل الّشامل،خصوّصاً لدوِل العالم 
ها يف الواّقع عىل العكس تماماً من  الثالث، نِجَدّ
ذلك؛ فهي من صنعت اإلرهاب واغتالت الّسالم 

العاملي وأفّشت الُحروب والضّغائن املذهبية 
والقومية والعرقية يف دول العالم بأكمله.

تفاجأ مراسلو القنوات اإلخبارية لكيان  
العدو الصهيوين بمستوى السخط 

الشعبي العارم الذي القوه خالل مشاركتهم يف 
تغطية "مونديال قطر " وأوضح رئيس تحرير 

صحيفة رأي اليوم عبدالباري عطوان يف مقطع 
فيديو عىل اليوتيوب  أن املواطنني يف قطر ومن 

مختلف الجنسيات العربية اشعلوا ثورة شعبية 
ضد الوجود  لكيان العدو الصهيوين.

إن هذا االنتصار الكبري الذي حققه شعبنا  
اليوم هو يف األساس كان انتصارا منذ 

البداية منذ أول طلقة نار أطلقت يف جبال ردفان 
الثائرة ومنذ أول قنبلة يف عدن املستعمرة .. أن 

أول طلقة نار يف ردفان وأول قنبلة فجرت يف عدن 
كانت هي األساس يف صنع هذا االنتصار الذي 

ناضل شعبنا من أجله طوال أربعة أعوام نضاال 
باسال خالدا وجباراً..

والشعب اليمني يحتفل بالعيد الخامس  
والخمسني لخروج آخر جندي بريطاين 
مستعمر من جنوب الوطن وتحقيق االستقالل 

الوطني البد أن نعود قليال إىل الوراء للحديث 
عن عدن وأهميتها التاريخية وكيف كانت الدول 

االستعمارية تتصارع عىل احتاللها وما هي 
األسباب التي جعلت بريطانيا تكون هي الكاسب 

األكرب.
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القبائل اليمنية.. 
عنوان املواجهة والتصدي 

للمشاريع االستعمارية

القبائل اليمنية.. 

ما بني 30نوفمرب العام 1967م.. وبني 30نوفمرب 
العام 2022م.. يؤكد اليمانيون عىل ط��ول الخارطة 
ال��ي��م��ن��ي��ة ال���واس���ع���ة ال���ح���اج���ة ل��ت��ع��زي��ز امل���ف���ه���وم ال��ح��ق��ي��ق��ي 
لالستقالل الناجز وخاصة بعد تكالب الغزاة واملعتدين 
وأذن�������اب�������ه�������م م�������ن امل������رت������زق������ة ع�������ىل امل������ح������اف������ظ������ات ال����ج����ن����وب����ي����ة 

والشرقية..
وم������ازال������ت ال�����ق�����وى ال���وط���ن���ي���ة وق��������وى ال���ش���ع���ب امل���ج���اه���د 
الصابر الصامد تؤكد أنها جديرة بإرساء استحقاقات 
جديدة لالستقالل الناجز ودحر الغزاة وامتالك كامل 
السيادة اليمنية الوطنية وتحرير القرار الوطني من أية 

تبعية أو هيمنة أو استحواذ أجنبي.

الطيران املسير
 فرض حسابات القوة على العدوان 

خبرات املسيرات اليمنية ملهمة لروسيا التي أرعبت أوروبا 

جرائم ضد اإلنسانية.. تنتظر إحالة مجرمي احلرب للعدالة  

جرائم ضد االنسانية ارتكبها 
العدوان ومرتزقته خالل أكرث 
من سبع سنوات ونيف سفك 

خاللها دماء األبرياء من 
األطفال والنساء والشيوخ .. 

غري مبال بحرمة الدماء والجرم 
الذي أقدم عليه .. هذه املجازر 

الدموية تمت عىل مرأى ومسمع 
من األمم املتحدة واملنظمات 

التي تدعي حماية الحقوق 
والحريات.. وأمام جرائم بهذه 

البشاعة يبقى املجرمون من 
قيادة تحالف العدوان بقيادة 

النظامني السعودي واالمارايت 
ومرتزقتهما مطلوبني للمحاكمة 
أمام محكمة الجنايات  الدولية 
نظري ما اقرتفته أياديهم اآلثمة 
بحق املدنيني من أبناء الشعب 

اليمني..
تفاصيل ص 03

إحاطة غروندبيرغ.. 
تضليل  وانحياز 

مكشوف للعدوان

اجلبهة القومية .. من الثورة 
الى االستقالل

تفاصيل ص 04

يوم2800 
مواطنًا، بينهم 8800 طفلخاللها وجرح 47 ألفا و673 من العدوان استشهد 



02 محليات

ُش����ي����ع يف م���ح���اف���ظ���ة ص����ع����دة ، ج���ث���م���ان ال���ش���ه���ي���د م��ص��ل��ح 
محمد ح��س��ن امل��ش��اط، ال���ذي استشهد م��ت��أث��راً بإصابة 
ت�����ع�����رض ل����ه����ا خ�������ال م����ش����ارك����ت����ه يف ج����ب����ه����ات ال������دف������اع ع��ن 

الوطن يف مواجهة العدوان األمرييك السعودي.
وخ���ال التشييع ال���ذي ت��ق��دم��ه م��ح��اف��ظ ص��ع��دة محمد 
ج���اب���ر ع������وض، وأم������ن ع�����ام امل���ج���ل���س امل���ح���ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
محمد العماد ووكاء املحافظة وأقارب الشهيد، أشاد 
املشيعون بمواقف وتضحيات الشهيد يف سبيل الدفاع 

عن الوطن وسيادته واستقاله.
ون�������وه م���ح���اف���ظ ص����ع����دة ب�������دور وب���س���ال���ة ال���ش���ه���ي���د م��ص��ل��ح 
املشاط يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.. مشريا 
إىل أن ال��ش��ه��ي��د ك���ان���ت ل����ه إس���ه���ام���ات ب�������ارزة يف م��خ��ت��ل��ف 
ال��ج��ب��ه��ات، ح��ت��ى إص���اب���ت���ه ال���ت���ي اس��ت��ش��ه��د م���ت���أث���را ب��ه��ا يف 

إطار معركة النفس الطويل.
وع�����ر ع����ن خ���ال���ص ال����ع����زاء وامل�����واس�����اة إىل ف���خ���ام���ة امل��ش��ري 
الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل، 
ووالده وأسرته وكافة أبناء ومشايخ ووجهاء مديريات 

خوالن بن عامر.
ف��ي��م��ا أش����اد ع��ض��و ال���وف���د ال��وط��ن��ي امل����ف����اوض، ع���ي ن��اص��ر 
قرشة بالدور االجتماعي للشهيد مصلح املشاط.. معراً 
ع��ن ال��ت��ع��ازي ل��ل��رئ��ي��س امل��ش��اط وج��م��ي��ع ق��ب��ائ��ل وم��ش��اي��خ 

خوالن بن عامر.
وق������د ُووري ج���ث���م���ان ال���ش���ه���ي���د م���ص���ل���ح امل����ش����اط ال�������رى يف 
مسقط رأسه يف عزلة ولد نوار بمنطقة الرقة يف مديرية 
حيدان بعد الصاة عليه يف جامع اإلمام الهادي بمدينة 

صعدة.
ه��������ذا وك���������ان ق�����ائ�����د ال�������ث�������ورة ال����س����ي����د ع����ب����دامل����ل����ك ب��������در ال����دي����ن 
الحويث، قد بعث برقية عزاء ومواساة لفخامة املشري 
ال��رك��ن م��ه��دي امل��ش��اط رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع��ىل 

باستشهاد أخيه مصلح املشاط.
وأع������������رب ق�����ائ�����د ال�������ث�������ورة يف ال�����رق�����ي�����ة ع������ن خ�����ال�����ص ال�����ع�����زاء 
وامل�����واس�����اة ل��ل��رئ��ي��س امل���ش���اط ووال�������ده وأس����رت����ه ال��ك��ري��م��ة.. 
س���ائ���ًا ال���ل���ه ت���ع���اىل ل���ه ال��رح��م��ة وامل���غ���ف���رة وال���ف���وز ب��ال��ج��ن��ة 

وألهله الصر والسلوان.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن 

حبتور، برقية ع��زاء وم��واس��اة إىل فخامة املشري الركن 
م���ه���دي امل����ش����اط، رئ���ي���س امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع�������ىل، يف 

استشهاد شقيقه مصلح عن عمر ناهز ٤٣ عاماً.
وعر رئيس الوزراء يف الرقية عن بالغ العزاء واملواساة 
للرئيس املشاط، ووالده وإخوانه يف استشهاد مصلح 
امل��ش��اط، ال��ذي ارتقت روح��ه إىل بارئها بعد معاناة مع 
امل���رض ج���راء اإلص��اب��ة ال��ت��ي ت��ع��رض لها خ��ال مشاركته 
يف ج����ب����ه����ات ال����ب����ط����ول����ة يف م����واج����ه����ة ال�������ع�������دوان األم�����ري�����يك 

السعودي.
وأش��������اد ب���م���ا اج����رح����ه ال���ش���ه���ي���د م����ن ب����ط����والت وت��ض��ح��ي��ت��ه 

ال���ك���ب���رية يف س��ب��ي��ل االن����ت����ص����ار ل���وط���ن���ه وال�����دف�����اع ع����ن أم��ن��ه 
وكرامة وعزة شعبه ضد قوى العدوان ومرتزقتها.

وأكد رئيس الوزراء أن الوطن فقد باستشهاده فارساً 
شجاعاً وبطًا مقداماً من أبطاله امليامن، سائًا الله 
العي القدير أن يسكنه الفردوس األعىل ويلهم أهله 

وذويه الصر والسلوان.
إىل ذل��������ك ت����ل����ق����ى ف����خ����ام����ة امل�����ش�����ري ال������رك������ن م�����ه�����دي م��ح��م��د 
امل������ش������اط، رئ�����ي�����س امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس األع�����������ىل، ب���رق���ي���ات 
ع����زاء وم���واس���اة م���ن رؤس�����اء م��ج��ال��س ال��ق��ض��اء وال���ن���واب 
وال���ش���ورى وه��ي��ئ��ة م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد، وأع���ض���اء املجلس 

ال����س����ي����ايس األع����������ىل، ون����������واب رئ����ي����س ال�������������وزراء وال�������������وزراء، 
وم����ح����اف����ظ����ي امل����ح����اف����ظ����ات ورؤس�������������اء ال����ه����ي����ئ����ات وامل����ص����ال����ح 
ال���ح���ك���وم���ي���ة، وال����ع����دي����د م�����ن ال���ش���خ���ص���ي���ات االج���ت���م���اع���ي���ة 
والسياسية والحزبية، وذلك يف استشهاد أخيه مصلح 

محمد املشاط.
وعروا من خال الرقيات عن خالص العزاء واملواساة 
ل��ل��رئ��ي��س امل���ش���اط ب��ه��ذا ال��ف��ق��د األل���ي���م.. س��ائ��ل��ن امل����وىل عز 
وج��������ل أن ي���ت���غ���م���د ال����ش����ه����ي����د ب������واس������ع ال�����رح�����م�����ة وامل����غ����ف����رة 
وي���س���ك���ن���ه ف���س���ي���ح ج���ن���ات���ه وي���ل���ه���م أه����ل����ه وذوي��������ه وم��ح��ب��ي��ه 

الصر والسلوان

يواصل مجلس النواب اليوم االثنن عقد جلسات أعمال فرته 
الثالثة من الدورة األوىل لدور االنعقاد السنوي الثامن عشر.

وخ��ال الجلسة التي عقدها املجلس أم��س األح��د برئاسة رئيس 
امل���ج���ل���س ي��ح��ي��ى ع����ي ال�����راع�����ي.. واص������ل ن������واب ال���ش���ع���ب م��ن��اق��ش��ت��ه��م 

لتقرير لجنة الشؤون املالية بشأن مشروع موازنة املجلس للعام 
املايل 1444ه�، وأقر املجلس استكمال النقاش يف جلسة مقبلة.

وك��ان املجلس ق��د استهل الجلسة باستعراض محضره السابق 
وأقره.
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استشهد متأثرًا بجراحه خالل مشاركته في الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان

تشييع جثمان الشهيد مصلح محمد املشاط في صعدة
   برقيات تعازي من قائد الثورة وقيادات الدولة والشخصيات االجتماعية والسياسية واحلزبية

فيما ناقش تقرير جلنة املالية

مجلس النواب يواصل اليوم االثنني جلسات أعماله

الرئيس املشاط يعزي في وفاة 
الدكتور غازي أحمد إسماعيل

ب����ع����ث ف����خ����ام����ة امل�����ش�����ري ال������رك������ن م�����ه�����دي امل������ش������اط رئ�����ي�����س امل���ج���ل���س 
السيايس األعىل، برقية عزاء ومواساة يف وفاة الدكتور غازي 
أحمد إسماعيل القائم بأعمال وزير الصحة العامة والسكان 
سابقاً، بعد حياة حافلة بالعطاء يف خدمة الوطن يف املجال 

الصحي.
وأش��اد الرئيس املشاط يف الرقية التي بعثها إىل نجل الفقيد 
الدكتور أوسان وأفراد أسرته، بأدوار الفقيد الدكتور إسماعيل 
يف امل�����ج�����ال ال���ط���ب���ي وإس����ه����ام����ات����ه وص������م������وده وث����ب����ات����ه يف م���واج���ه���ة 

العدوان والحصار األمرييك السعودي اإلمارايت.
وأك������د أن ال����وط����ن خ���س���ر ب���رح���ي���ل ال���ف���ق���ي���د أح�����د ال�����ك�����وادر ال��ط��ب��ي��ة 
املتفانية واملخلصة يف أداء عملها ومهامها يف الجانبن املهني 

والقيادي.
وعر الرئيس املشاط عن خالص العزاء وعظيم املواساة لنجل 
الفقيد وأف����راد األس����رة ك��اف��ة ب��ه��ذا امل��ص��اب .. س��ائ��ًا ال��ل��ه العي 
ال��ق��دي��ر أن يتغمده ب��واس��ع ال��رح��م��ة وامل��غ��ف��رة ويسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".

  املشيعون واملعزون يشيدون مبواقف وتضحيات الشهيد وإسهاماته البارزة

التقى نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية 
، عضو مجلس الشورى رئيس جمعية أبناء الحديدة 
االج���ت���م���اع���ي���ة ال���ت���ن���م���وي���ة ال����دك����ت����ور أح����م����د م�����يك، واألم�����ن 
العام للجمعية جمال الحضرمي، وعدداً من أعضاء 

الجمعية.
ناقش اللقاء الذي حضر جانباً منه نائب رئيس مجلس 
ال��������ن��������واب ع�����ب�����د ال�������س�������ام ص������ال������ح ه������ش������ول زاب�������ي�������ة ال����ق����ض����اي����ا 
وال���ه���م���وم ال���ت���ي ت���ع���اين م��ن��ه��ا امل��ح��اف��ظ��ة، وم��ن��ه��ا مشكلة 
ال����ك����ه����رب����اء وم�������ا ي���ت���ع���ل���ق ب����م����ه����ام ص������ن������دوق دع�������م ك���ه���رب���اء 
الحديدة واملناطق املجاورة لها عىل الساحل، واستمرار 

ارتفاع أسعار الكهرباء.
وتطرق اللقاء الذي ضم أعضاء مجلس النواب عبدالله 

حسن خريات، ومنصور واصل، وعبده محمد ردمان، 
وأس��ام��ة قاسم عمر، وع��ي بغوي أصلع وع��دن��ان عي 
ص���غ���ري، وع����ي ه��ب��ة م��ن��ص��ري وال���دك���ت���ور م��ح��م��د ال�����رزوم 
إىل شكاوى املواطنن إزاء اإلشكاالت املتعلقة باألرايض 
والقضايا واملواضيع املتصلة بهموم ومعاناة املواطنن 

يف الحديدة.
ويف اللقاء نوه نائب رئيس املجلس بدور جمعية أبناء 
الحديدة يف متابعة القضايا املتعلقة بهموم ومشاكل 
امل���ح���اف���ظ���ة وم������ا ت���ب���ذل���ه م�����ن ج����ه����ود ل���ل���م���ط���ال���ب���ة ب��ت��ح��س��ن 
الخدمات يف املحافظة يف إطار املهام والواجبات املنوطة 
بعمل الجمعية وفقاً لألهداف التي أنشئت من أجلها 

يف ظل ظروف العدوان والحصار.

ولفت إىل أن مجلس النواب كلف لجاناً خاصة بالنزول 
امليداين للمحافظة لاطاع عن كثب عىل هموم ومعاناة 
املواطنن ومنها صندوق دعم كهرباء املحافظة واملناطق 
املجاورة لها يف الساحل .. مشرياً بهذا الصدد إىل تقرير 
اللجنة الخاصة املكلفة بتقيص الحقائق بشأن مشكلة 
األرايض يف منطقة ال��ق��ص��رة ب��ال��ج��روب��ة يف م��دي��ري��ة بيت 
ال���ف���ق���ي���ه وال����ت����ي ت����م إدراج�����ه�����ا يف ج������دول أع����م����ال امل��ج��ل��س 

ملناقشتها خال هذه الفرة.
وأك���د ال��ل��ق��اء أه��م��ي��ة مناقشة اإلش���ك���االت وال��ق��ض��اي��ا مع 
الجهات التنفيذية ووضع الحلول واملعالجات الكفيلة 
ب��ح��ل��ه��ا وم���ع���ال���ج���ت���ه���ا وال���ع���م���ل ع����ىل ت���ح���س���ن ال���خ���دم���ات 

وإنصاف املواطنن.

أك����د م��ح��اف��ظ ذم����ار م��ح��م��د ن��اص��ر 
البخيتي اس��ت��م��رار دع���م القضية 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة وم�������ق�������اوم�������ة ك����ي����ان 
ال�������������ع�������������دو ح���������ت���������ى ي�����������ن�����������ال ال������ش������ع������ب 
الفلسطيني حقوقه واس��ت��ع��ادة 

أراضيه املحتلة.
وأش��������ار امل���ح���اف���ظ ال��ب��خ��ي��ت��ي خ���ال 
لقائه أمس بذمار القائم بأعمال 
ممثل حركة املقاومة اإلسامية 
حماس معاذ أبو شمالة ومدير 
م���ك���ت���ب ال�����ح�����رك�����ة يف ال����ي����م����ن ع��م��ر 
ال����س����ب����ايض، إىل أن ذل������ك م����ا أك���د 
عليه قائد الثورة السيد عبدامللك 
ب����������درال����������دي����������ن ال����������ح����������ويث وامل������ج������ل������س 
ال���س���ي���ايس األع������ىل، ب��اع��ت��ب��ار ذل��ك 

م�����وق�����ف ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي ال�����ث�����اب�����ت ت�����ج�����اه ال���ق���ض���ي���ة 
الفلسطينية.

ول��ف��ت إىل أه��م��ي��ة ال��رت��ي��ب إلق��ام��ة مناسبة خاصة 
ب��ف��ل��س��ط��ن ب��م��ح��اف��ظ��ة ذم������ار ي����ش����ارك ف��ي��ه��ا م��م��ث��ل��و 
كافة الفصائل الفلسطينية بصنعاء للتأكيد عىل 
م��ح��وري��ة القضية الفلسطينية وأن��ه��ا ليست عبئاً 
ك��م��ا تعتقد ب��ع��ض األن��ظ��م��ة ال��ت��ي ذه��ب��ت للتطبيع 

مع العدو الصهيوين.
وأوض��������������������ح أن األن��������ظ��������م��������ة وال���������ج���������م���������اع���������ات واألف��������������������راد 
والشعوب التي تتضامن مع القضية الفلسطينية 
يتم محاربتها وتكون عرضة للعقوبات لكن الثبات 

ع����ىل ه�����ذا امل����وق����ف رغ�����م ال���ت���ح���دي���ات ي���ح���رر األوط������ان 
وق��د ت��ح��ررت إي���ران ولبنان عندما دعمت القضية 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ك����م����ا ت������ح������ررت ص����ن����ع����اء م������ن وص����اي����ة 

السفري األمرييك.
وأك���������������د أه������م������ي������ة ال�����������وح�����������دة اإلس���������ام���������ي���������ة، م������ب������ي������ن������اً أن 
الشعوب العربية واإلسامية ما تزال مع الشعب 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي وح������ق������ه يف إق�������ام�������ة دول�������ت�������ه امل���س���ت���ق���ل���ة 

وعاصمتها القدس الشريف.
ودع�����������ا م�����ح�����اف�����ظ ذم�����������ار ال����ج����م����ي����ع إىل ال�����ت�����ح�����رك م���ن 

منطلق قضايا األمة التي يجمعها مصري واحد.
م������ن ج�����ان�����ب�����ه، ع������ر ال�����ق�����ائ�����م ب�����أع�����م�����ال م����م����ث����ل ح���رك���ة 
امل��ق��اوم��ة اإلس��ام��ي��ة ح��م��اس، ع��ن ت��ق��دي��ره مل��ا ملسه 

م���ن دع���م م���ن ق��ب��ل ق���ي���ادة السلطة 
امل��ح��ل��ي��ة ب����ذم����ار، الف���ت���ا إىل أن أب���ن���اء 
الشعب الفلسطيني يف اليمن هم 

بن أهلهم وذويهم.
ونوه بمواقف الشعب اليمني تجاه 
القضية الفلسطينية وما يتميز به 
من نخوة وعدم الرضوخ، ما مكنه 

الثبات خال املرحلة الراهنة.
وأش������������������������������ار أب��������������������و ش������������م������������ال������������ة، إىل أن����������ه 
ب���ال���رغ���م م���م���ا ي���ت���ع���رض ل����ه ال��ش��ع��ب 
ال��������ف��������ل��������س��������ط��������ي��������ن��������ي م����������������ن م�������ظ�������ل�������وم�������ي�������ة 
وم��ؤام��رة دولية وتآمر الغرب عىل 
امل�����ق�����اوم�����ة  ف����ل����س����ط����ن، إال أن روح 
ك��ف��ي��ل��ة ب�����اس�����رداد ح���ق���وق ال��ش��ع��ب 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي، وإع���������������ادة ال����ب����وص����ل����ة 

بعكس ما يريده العدو.
وت�����ط�����رق إىل رم�����زي�����ة امل����س����ج����د األق��������ى يف م���واص���ل���ة 
ورس����������وخ ن����ض����ال ال����ش����ع����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي يف ق���ل���وب 
ال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة واإلس���ام���ي���ة ب��ب��ع��ده��ا ال��دي��ن��ي، 
م��ؤك��داً أن القضية الفلسطينية ع��ادل��ة وواض��ح��ة 
وراف�����ع�����ة ل���ك���ل م����ن رف���ع���ه���ا وم����ذل����ة ل���ك���ل م����ن س��ع��ى 

لبيعها.
ويف ختام اللقاء قّدم القائم بأعمال ممثل حركة 
حماس يف اليمن أبو شمالة ومدير مكتب الحركة 
السبايض، درع الحركة ملحافظ ذمار نظري دوره يف 

دعم القضية الفلسطينية.

أك���������د امل�����ج�����ل�����س األع������������ىل إلدارة وت����ن����س����ي����ق ال������ش������ؤون 
اإلنسانية والتعاون الدويل ارتفاع أعداد النازحن 
إىل خ��م��س��ة م���اي���ن و159 أل���ف���اً و560 ن����ازح����اً حتى 

نهاية أغسطس 2022م.
وأوضح تقرير صادر عن مركز املعلومات بمجلس 
الشؤون اإلنسانية، أن عدد األسر النازحة بلغت 
740 أل����ف����اً و122 أس�������رة، ف��ي��م��ا وص�����ل ع�����دد األف������راد 
النازحن إىل خمسة ماين و159 ألفاً و560 فرداً 

يف 15 محافظة.
ولفت التقرير إىل أن مليوناً و168 ألفاً و664 فرداً 
نازحاً ال يحصلون عىل مساعدات حتى اللحظة، 

رغ�������م امل����ط����ال����ب����ة امل����س����ت����م����رة ل���ل���م���ن���ظ���م���ات ب����االض����ط����اع 
بدورها ومسؤولياتها تجاه النازحن.

وبن أن عدد النازحن يف أمانة العاصمة 694 ألفاً 
و127 ن��ازح��اً، كما بلغ ع��دد النازحن يف محافظة 
ال����ح����دي����دة 944 أل����ف����اً و916 ف����������رداً، يف ح����ن وص���ل 
عددهم يف محافظة حجة إىل 791 ألفاً و147 نازحاً 
ويف محافظة صعدة 512 أل��ف��اً و526 شخصاً من 

النازحن.
ووف���ق���اً ل��ل��ت��ق��ري��ر، ب��ل��غ ع���دد ال��ن��ازح��ن يف محافظة 
ت��ع��ز 511 أل��ف��اً و231 ن���ازح���اً، ويف م��ح��اف��ظ��ة ع��م��ران 
294 أل���ف���اً و455 ف������رداً، وم��ح��اف��ظ��ة ذم����ار 275 أل��ف��اً 

و191 نازحاً، كما وصل عدد النازحن يف محافظة 
إب إىل 226 ألفاً 177 نازحاً.

ويف محافظة صنعاء وصل عدد النازحن إىل 211 
ألفاً 253 نازحاً ويف محافظة الجوف بلغ عددهم 
219 أل���ف���اً و219 ف������رداً، وال��ب��ي��ض��اء 124 أل���ف���اً و432 

نازحاً.
وذكر تقرير مجلس الشؤون اإلنسانية، أن عدد 
ال����ن����ازح����ن يف م���ح���اف���ظ���ة م�������أرب ب���ل���غ 155 أل����ف����اً و22 
ن����ازح����اً ووص�����ل ع���دده���م يف م��ح��اف��ظ��ة ري���م���ة إىل 62 
ألفاً و608 نازحن ويف محافظة املحويت 54 ألفاً 

و915 نازحاً، والضالع 82 ألفاً و341 نازحاً. 

نائب رئيس مجلس النواب عطية: 

ُكلفت جلان خاصة بالنزول امليداني للحديدة لالطالع عن كثب على هموم ومعاناة املواطنني

اس�����ت�����ع�����رض امل����ك����ت����ب ال����ت����ن����ف����ي����ذي ب���م���ح���اف���ظ���ة 
تعز يف اجتماعه برئاسة محافظ املحافظة 
ص��������اح ع����ب����دال����رح����م����ن ب������ج������اش، امل���ص���ف���وف���ة 
ال��ح��ك��وم��ي��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ م���وج���ه���ات ق���ائ���د ال���ث���ورة 

السيد عبدامللك بدرالدين الحويث.
ويف االج����ت����م����اع وج������ه م���ح���اف���ظ ت���ع���ز أع���ض���اء 
امل�����ك�����ت�����ب ال����ت����ن����ف����ي����ذي وامل��������دي��������ري��������ات ب���م���ت���اب���ع���ة 
م��ص��ف��وف��ة م��وج��ه��ات ق��ائ��د ال���ث���ورة وال��ع��م��ل 

ب���ه���ا واس���ت���ي���ع���اب���ه���ا، خ���اص���ة يف ظ����ل امل��رح��ل��ة 
ال��������راه��������ن��������ة ال��������ت��������ي ي������م������ر ب������ه������ا ال���������وط���������ن يف ظ���ل 

العدوان والحصار.
وش���������������������دد ع�������������ىل ض�������������������������رورة ال���������ع���������م���������ل ب���������ص���������ورة 
جماعية، لتعزيز مستوى الخدمات ورفع 

األداء املحي والخدمي يف املحافظة.
وتطرق املحافظ صاح بجاش إىل الجوانب 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ت���ن���م���ي���ة وت���ح���ص���ي���ل اإلي���������������رادات .. 

م���������ش���������دداً ع�������ىل ض��������������رورة االل����������ت����������زام ب�������ال�������دوام 
ال��وظ��ي��ف��ي ورف�����ع ت���ق���اري���ر ع���ن م��س��ت��وى أداء 

املكاتب التنفيذية.
وأث��������ن��������ى ع��������ىل ال������ج������ه������ود ال������ت������ي ُب��������ذل��������ت خ�����ال 
الفعاليات االحتفالية بذكرى املولد النبوي 
الشريف عىل صاحبه وآل��ه أفضل الصاة 
وأزىك ال�����ت�����س�����ل�����ي�����م، وإظ���������ه���������ار ت�����ع�����ز ب�����ص�����ورة 

مشرفة.

اختتم بوزارة التخطيط والتنمية الرنامج التدريبي حول النمذجة 
وال����ت����وق����ع����ات االق�����ت�����ص�����ادي�����ة".. وش���������ارك يف ال����رن����ام����ج ال��������ذي اس��ت��م��ر 
12ي������وم������اً م���خ���ت���ص���ون ب����������وزارة ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���ت���ن���م���ي���ة وال����ج����ه����ات ذات 
العاقة باملؤشرات االقتصادية من وزارت املالية والنفط واملعادن 
والزراعة والصناعة والتجارة والروة السمكية واالتصاالت وتقنية 

املعلومات والبنك املركزي اليمني والهيئة العامة لاستثمار.
ويف االخ������ت������ت������ام أش�����������اد ن������ائ������ب وزي�����������ر ال����ت����خ����ط����ي����ط وال����ت����ن����م����ي����ة ال�����دك�����ت�����ور 
عبدالسام محمد املهذري، بالجهود التي ُبذلت لرتيب وتنظيم 
ال����رن����ام����ج.. م�����ؤك�����داً أن وزارة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ن���م���ي���ة س���ت���ك���ون ه��م��زة 
وص��ل بن كافة الجهات املشاركة يف الرنامج واملعنية بمجاالت 

التخطيط والتوقعات االقتصادية.

وب������ن ال����دك����ت����ور امل������ه������ذري أن ت����دش����ن ال����رن����ام����ج ال����ت����دري����ب����ي ال���ن���وع���ي 
والتخصيص ح��ول النمذجة والتوقعات االقتصادية، ي��أيت وفقاً 
لخطة وزارة التخطيط والتنمية للعام ١٤٤٤ه��ج��ري��ة ويف إط��ار 

الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ٢٠٣٠م.
فيما أكد وكيا وزارة التخطيط لقطاعي خطط التنمية وبرمجة 
امل���ش���اري���ع امل���ه���ن���دس "ع���ب���دال���ل���ه ال���ش���اط���ر وع�������ادل ال���ح���وش���ب���ي أه��م��ي��ة 
برنامج النمذجة والتوقعات االقتصادية، كونه يركز عىل الجانب 

العمي وامليداين.
وأش�����ار إىل أن ال���رن���ام���ج، ي���ه���دف ل��ب��ن��اء ق�����درات ال��ع��ام��ل��ن ب���ال���وزارة 
وال������ج������ه������ات ذات ال������ع������اق������ة يف م�������ج�������االت ال����ت����خ����ط����ي����ط وال�����ت�����وق�����ع�����ات 

االقتصادية.

تنفيذي تعز يناقش املصفوفة احلكومية لتنفيذ موجهات قائد الثورة

وزارة التخطيط تختتم برنامجًا تدريبيًا حول النمذجة والتوقعات االقتصادية 

الدكتور املهذري: البرنامج التدريبي
 النوعي جاء في إطار الرؤية الوطنية

محافظ ذمار يستقبل ممثل حركة حماس ويؤكد استمرار دعم القضية الفلسطينية 

ارتفاع عدد النازحني إلى أكثر من 5 ماليني وسط معاناة متفاقمة مع تقليص املساعدات



1-التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار 
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري 
ع�ادل  وازال�ة الف�وارق واالمتي�ازات ب�ن 

الطبقات
2- بن�اء جي�ش وطين قوي لحماي�ة البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصادي�ًا  الش�عب  مس�توى  رف�ع   -3

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
4- انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين 

عادل مس�تمد انظمته من روح االس�الم 
الحنيف 

5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية يف 
نطاق الوحدة العربية الشاملة 

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
بمب�دأ  والتمس�ك  الدولي�ة  واملنظم�ات 
الحي�اد اإليج�ايب وعدم االنحي�از والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 
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اسبوعية 
سياسية . عامة

بـــات ســـاح الـــطـــران املــســر بــمــا وصـــل الــيــه مــن تــقــانــة وحـــداثـــة ســاح 
العصر أو كما يسميه الخرباء العسكريون ساح الجيل الثالث من 
الــحــروب نــظــرا ملــا أحــدثــه مــن تغير يف مــوازيــن الــقــوى العسكرية وما 
احــدثــه مــن نقلة نوعية يف املــفــهــوم العسكرية والــقــتــايل جعل الــدول 
املتواضعة يف اقتصادياتها تمتلك  قوات جوية مؤثرة وفاعلة بالقليل 

من املال .
ويف هـــــذا الـــســـيـــاق اســـتـــطـــاعـــت الـــــقـــــوات املـــســـلـــحـــة الــيــمــنــيــة أن تــحــقــق 
تـــطـــورا نــوعــيــا مــلــمــوســا يف صــنــاعــة الـــطـــائـــرات املـــســـرة الــهــجــومــيــة منها 
واالستطاعية وغرها من أجيال الطائرات التي دخلت يف منظومة 
القوات الجوية وغرت موازين القوى مع تحالف العدوان وحققت 
نـــجـــاحـــات كـــبـــرة مـــن خــــال دقــــة اصـــابـــة االهـــــــداف املـــعـــاديـــة يف مــديــات 

بعيدة  يف كل السعودية واالمارات. 
ويأيت التفوق والنجاح الكبر للطائرات املسرة بحسب تأكيد خرباء 

عــســكــريــن يف كــونــهــا تــطــر عـــى مــســتــويــات مــنــخــفــضــة مــمــا جــعــل من 
دفاعات  العدو وراداراته عاجزة تماما عن التصدي لها . 

ورغــــم تــرســانــة الــعــدو وانــفــاقــه الــكــبــر عــى شــــراء االســلــحــة املختلفة 
من بطاريات الباتريوت وثاد االمريكية إال انها لم تتمكن من ان تغر 

من األمر شيئا .
وبــاتــت اهــم مــواقــع الــعــدو العسكرية الحصينة أهــدافــا سهلة امــام 
ضربات الطران املسر وهناك شواهد كبرة للضربات النوعية التي 
اصبحت رعبا ياحق العدو ومرتزقته عى مستوى الداخل ويف عمق 

أراضيه .
ويف اآلونة األخرة وبعد أن احتدم  الصراع بن روسيا وأكرانيا كان 
لــلــطــران املــســر حــضــوره الــفــاعــل واملــؤثــر يف احــــداث انــتــصــارات لصالح 
روسيا يف أوكرانيا  خاصة بعد صفقة التعاون العسكري املعلن بن 

روسيا وطهران.

ويف اآلونــــــــــــــة األخــــــــــــــرة زادت املــــــخــــــاوف 
لــــدى األوروبــــيــــن مـــن اســـتـــخـــدام ســاح 
الــــطــــران املـــســـر بــعــد ضـــربـــاتـــه الــنــوعــيــة 

يف أوكرانيا. 
وحـــــــــــول تــــــطــــــور الـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــتـــقـــنـــيـــة 
لــــــــــــلــــــــــــطــــــــــــران املـــــــــــــســـــــــــــر نـــــــــــــشـــــــــــــرت مـــــجـــــلـــــة 
نـــــــــاشـــــــــيـــــــــونـــــــــال انــــــــــــرســــــــــــت األمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة 
مــــقــــاال تــــنــــاول تــــطــــور الـــــطـــــران املــســر 
يف الـــــــيـــــــمـــــــن وكـــــــــيـــــــــف أثــــــــــــــر يف تـــــعـــــزيـــــز 
الــــهــــجــــمــــات الـــــروســـــيـــــة يف أوكــــرانــــيــــا 
والـــــكـــــاتـــــب "مــــايــــكــــل هـــــورويـــــتـــــز" ؟؟  
هــــو مـــحـــلـــل جـــيـــوســـيـــايس ورئـــيـــس 
 Le Beck املـــــــــخـــــــــابـــــــــرات يف فــــــــــــرع 
International ، وهي شركة 
استشارية جيوسياسية وأمنية 
مقرها الخليج. كتب بإسهاب 
عـــــن الـــــشـــــرق األوســـــــــط وكـــذلـــك 
عـــــــــــن الـــــــــهـــــــــجـــــــــوم الــــــــــــــــــــــرويس عــــى 

أوكرانيا.(
ويقول الكاتب  "  إن االسراتيجية التي استخدمتها روسيا 

لضرب شبكة الكهرباء األوكرانية  تم تطويرها إىل حد كبر يف اليمن " 
وأضاف : " قد تكون مفاجأة أن الدروس املستفادة من صراع يبعد 
آالف الكيلومرات عن أوروبا كان لها تأثر مباشر عى واحدة من أكرب 
الحروب التي شهدتها القارة االوروبية منذ الحرب العاملية الثانية " 

وبحسب كاتب املــقــال أن 
دخـــــــــــول الـــــــطـــــــائـــــــرات املـــــســـــرة 
ضــــــــد عــــــاصــــــمــــــة أوروبـــــــــــيـــــــــــة قـــد 

مثل صدمة كبرة للغرب .
مــــــــــن خـــــــــــــال هـــــــــــــذا الـــــــتـــــــنـــــــاول 
لــــــــلــــــــكــــــــاتــــــــب مـــــــــايـــــــــكـــــــــل نـــــــــــــــــرى أن 
صـــدى ورعـــب الــطــران املسر 
وصـــــل اىل أوروبــــــــا وهــــــذا بــقــدر 
مــــا هــــو اتـــــهـــــام  فـــإنـــنـــا نـــؤكـــد بـــأن 
الــقــدرات الدفاعية اليمنية قد 
وصلت اىل مستوى متقدم من 
الـــــتـــــطـــــور الـــــنـــــوعـــــي يف الــــجــــاهــــزيــــة 
والكفاءة العالية بشكل  يمكنها 
مـــــــن حـــــمـــــايـــــة الـــــــســـــــيـــــــادة الــــوطــــنــــيــــة 
ويـــــــــــضـــــــــــع مـــــــــــــــعـــــــــــــــادالت جـــــــــــــديـــــــــــــدة يف 
إطــــــــــار هــــــــذه املــــــواجــــــهــــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
والـــــجـــــيـــــوســـــراتـــــيـــــجـــــيـــــة االمــــــــــــر الــــــــذي 
اجرب راسمي التكتيكات العسكرية 
والـــقـــتـــالـــيـــة لـــلـــعـــدوان ان يــــأخــــذوا يف 
اعـــتـــبـــارهـــم كــــل الـــحـــســـابـــات الــقــتــالــيــة 
لــلــقــوة الـــصـــاروخـــيـــة والــــطــــران املــســر 
الــــيــــمــــنــــي, وهــــــــو مــــــا يــــعــــنــــي أن مـــــعـــــادالت 
عسكرية جــديــدة ارســيــت وفــرضــت عــى الـــعـــدوان احــرامــهــا وعــدم 

تجاوزها.. 

الطيران املسير
 فرض حسابات القوة على العدوان 

يف املفهوم العسكري ويف اسراتيجيات القتال وإدارة الصراع وإدارة املواجهة العسكرية بدأت ترسخ يف هذه املشهد 
رؤية عسكرية جديدة.. تتمثل يف صياغة معادلة املواجهة القتالية بإمكانيات حديثة وسهلة وذات تأثر عسكري 

وجيواسراتيجي.. ويف هذا املنحى فإن الطران املسر يف مفهوم القوى العسكرية اليمنية قد حدد معالم جديدة لهذه 
املواجهة وتحول إىل قوة ردع قوية إيجابية ومؤثرة جعلت مراكز النفوذ االقليمي والدويل تعيد حساباتها وتضع خطوطاً 
عديدة تحافظ عليها وال تسمح بتجاوزها, نظراً المتاك اليمن والقواعد املسلحة يف صنعاء املقدرة العالية الحداث هزات 

رعب باستهدافها لبنك أهداف جيوسراتيجية تبدأ من العسكرية وتصل إىل البعد االسراتيجي وإىل إحداث ارباكات قاتلة 
يف امن الطاقة دون ان تتمكن بكل اساليبها ووسائلها الحديثة من التصدي للتحديات املتعاظمة التي اوجدتها الطائرات 

املسرة بمختلف انواعها.
تقرير: ناصر الخذري

خبرات املسيرات اليمنية ملهمة لروسيا التي أرعبت أوروبا 

جرائم ضد اإلنسانية..
 تنتظر إحالة مجرمي احلرب للعدالة  

جرائم ضد االنسانية ارتكبها العدوان ومرتزقته 
خـــال أكـــر مــن ســبــع ســنــوات ونــيــف ســفــك خالها 
دمــــــاء األبـــــريـــــاء مــــن األطــــفــــال والـــنـــســـاء والـــشـــيـــوخ .. 
غر مبال بحرمة الدماء والجرم الــذي أقــدم عليه 
.. هــــذه املــــجــــازر الـــدمـــويـــة تــمــت عـــى مـــــرأى ومــســمــع 
مـــن األمـــــم املـــتـــحـــدة واملـــنـــظـــمـــات الـــتـــي تـــدعـــي حــمــايــة 
الحقوق والحريات .. وأمام جرائم بهذه البشاعة 
يبقى املجرمون من قيادة تحالف العدوان بقيادة 
الـــــنـــــظـــــامـــــن الـــــــســـــــعـــــــودي واالمـــــــــــــــــــــــارايت ومــــرتــــزقــــتــــهــــمــــا 
مــــطــــلــــوبــــن لــــلــــمــــحــــاكــــمــــة أمـــــــــــام مــــحــــكــــمــــة الــــجــــنــــايــــات  
الـــــدولـــــيـــــة نــــظــــر مــــــا اقـــــرفـــــتـــــه أيـــــاديـــــهـــــم اآلثــــــمــــــة بــحــق 
املـــدنـــيـــن مــــن أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي يف مــســاكــنــهــم 
ويف صــــــــــاالت الـــــــعـــــــزاء واالفــــــــــــــــراح ويف دور الــــعــــبــــادة 
واملستشفيات واألسواق يف انتهاك صارخ للقانون 
الـــــــــدويل االنــــــســــــاين  الـــــــذي يــــحــــرم ويـــــجـــــرم اســـتـــهـــداف 
املــدنــيــن واألعــيــان املــدنــيــة .. ويف هــذا الــســيــاق أصــدر 
مركز عن اإلنسانية، مطلع االسبوع تقريراً يوثق 
جرائم العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت بحق 

الشعب اليمني خال 2800 يوم من العدوان.
وأكـــــــــــد مــــــركــــــز عـــــــن اإلنـــــســـــانـــــيـــــة اســـــتـــــشـــــهـــــاد وجـــــــرح 
شـــــهـــــيـــــداً   18013 بـــــيـــــنـــــهـــــم  مـــــــــواطـــــــــنـــــــــاً،   47673
و29660 جـــريـــحـــاً.. كــمــا أكــــد اســتــشــهــاد 4061 
طـــفـــًا وجـــــرح 4739 آخــــريــــن، وكـــذلـــك اســتــشــهــاد 
2454 امـــــــــــــــرأة وإصـــــــــابـــــــــة 2966 امـــــــــــــــرأة أخــــــــــرى، 
بــــاإلضــــافــــة الســـتـــشـــهـــاد 11498 مــــواطــــنــــاً وإصــــابــــة 

21955 آخرين.
املنشآت اخلدمية

وأوضـــــــح مـــركـــز عــــن اإلنـــســـانـــيـــة أن الـــــعـــــدوان دمـــر 
598 ألف و737  منزاًل، و182 منشأة جامعية، 
و1679 مسجداً، باإلضافة لتدمر379 منشأة 
ســــــيــــــاحــــــيــــــة، و415 مــــســــتــــشــــفــــى ومــــــــرفــــــــقــــــــاً صــــحــــيــــاً 

خال2800 يوم.
وأضــــاف املــركــز أن تــحــالــف الـــعـــدوان دمـــر 1242 
مدرسة ومركزاً تعليمياً، و140 منشأة رياضية، 
و255 مـــــوقـــــعـــــاً أثـــــــــريـــــــــاً، و61 مـــــنـــــشـــــأة إعـــــامـــــيـــــة، 

و10803 حقول زراعية.
البنية التحتية

وفيما يتعلق بالبنية التحتية فأكد املركز أن طران 
العدوان استهدف 15 مطاراً، و16 ميناًء، و344 
محطة كهرباء، و 7099 طريقاً وجسراً، كما دمر 
طــــــــران الـــــــعـــــــدوان 616 شـــبـــكـــة ومــــحــــطــــة اتــــصــــال، 
و2974 خـــــــزان وشـــبـــكـــة مــــيــــاه، و2101 مــنــشــأة 

حكومية.

املنشآت االقتصادية
أمــــا مـــا يــتــعــلــق بــاملــنــشــآت االقــتــصــاديــة فــأكــد مــركــز 
عن اإلنسانية أن العدوان استهدف 407 مصانع، 
و385 ناقلة وقـــود، و12030 منشأة تجارية، 

و454 مزرعة دجاج وموايش.

وأضاف املركز أن العدوان دمر 10112 وسيلة 
نقل، و998 شاحنة غذاء، و700 سوق، و485 
قارب صيد، و1014 مخزن غذاء، و425 محطة 

وقود خال 2800 يوم.
5000 مريض مهددون بالوفاة 

واليــــزال الـــعـــدوان يمعن يف قــتــل االبـــريـــاء بــصــورة 
مــــبــــاشــــرة وغــــــر مــــبــــاشــــرة مــــن خــــــال فــــــرض الـــحـــصـــار 
الجائر الذي تسبب يف نقص حاد يف الدواء وتضرر 
آالف املــــــــرىض الـــــذيـــــن هـــــم بــــأمــــس الــــحــــاجــــة لــــأدويــــة 
وتــلــقــي الــرعــايــة الــطــبــيــة ومـــن هــــؤالء مـــرىض الفشل 

الكلوي الذين بات أكر من 5000 منهم مهددون 
بالوفاة جراء نفاد األدوية واملحاليل الخاصة بهم . 
ومؤخرا أكــدت وزارة الصحة يف بيان لها أن اكر 
من خمسة آالف مريض بالفشل الكلوي مهددون 
بــالــوفــاة إذا توقفت جلسات الغسيل نتيجة نفاد 

األدوية واملحاليل الخاصة بهم.
وقــالــت الـــــوزارة يف بــيــان لــهــا، “إن نــاقــوس الخطر 
يدق نتيجة نفاد املحاليل وتعطل األجهزة يف معظم 
مــراكــز الغسيل الــكــلــوي يف مختلف املــحــافــظــات ما 

يهددها باإلغاق”.

وأكد البيان، أنه “ال يوجد حاليا مخزون كاف من 
أدوية ومواد ومستلزمات الغسيل الكلوي، وخلو 
مــــخــــزون الــــعــــام 2023 مــــن األدويــــــــــة، مــــا لــــم تــقــم 
املنظمات الدولية واإلنسانية بواجبها تجاه مرىض 

الفشل الكلوي وتوفر املحاليل الخاصة بهم”.
وطـــالـــب الــبــيــان، األمــــم املــتــحــدة “الــقــيــام بــواجــبــهــا 
مـــــــن أجـــــــــل وقـــــــــف الـــــــــعـــــــــدوان ورفـــــــــــع الـــــحـــــصـــــار وفــــتــــح 
مـــطـــار صـــنـــعـــاء الــــــــدويل والــــســــمــــاح بــــدخــــول األدويــــــة 
واملستلزمات الطبية إلنقاذ حياة املرىض بمن فيهم 

مرىض الفشل الكلوي”.
انتهاك حقوق املرأة والطفل 

يــواصــل الــعــدوان ومــرتــزقــتــه انــتــهــاك حــقــوق املــرأة 
والــطــفــل بــصــورة مــتــعــمــدة حــيــث اوضــحــت منظمة 
انتصاف لحقوق املرأة والطفل بأن أكر من 5 آالف 
امرأة بن شهيدة وجريحة جراء العدوان األمرييك 

السعودي خال السنوات املاضية.
واشـــــــــــارت يف بــــيــــان لــــهــــا أن أكـــــــر مـــــن ألـــــــف انـــتـــهـــاك 
تعرضت لها النساء يف الساحل الغربي واملحافظات 

املحتلة من قبل قوى العدوان
وبــــــن الـــتـــقـــريـــر أن الــــــعــــــدوان والــــحــــصــــار تـــســـبـــبـــا يف 
حرمان املرأة من حقها يف الحصول عى الخدمات 
الصحية باستهداف املستشفيات وانتشار األمراض 

واألوبئة.
وأكـــــــــــد الـــــتـــــقـــــريـــــر أن الــــــــــعــــــــــدوان  تــــســــبــــب يف ارتــــــفــــــاع 
مــــــــعــــــــدالت ســــــــــوء الـــــتـــــغـــــذيـــــة خــــــاصــــــة بــــــــن الـــــحـــــوامـــــل 
واملرضعات، وأيضا زيادة نسبة اإلجهاض وتشوه 

األجنة نتيجة األسلحة املحرمة .
ولـــــفـــــت الــــتــــقــــريــــر أن مــــــا يــــــقــــــارب 70% مــــــن أدويـــــــة 
الـــــوالدة ال تــتــوفــر يف الــيــمــن بــســبــب الــحــصــار وحمل 
التقرير تحالف العدوان املسؤولية عن كل الجرائم 
واالنتهاكات بحق املدنين خاصة النساء واألطفال 

ونطالب بتحرك دويل وأممي
محاكمة املجرمني 

وأمام جرائم بشعة تعددت يف صورها واشكالها 
ال يـــــزال الــــعــــدوان يــتــجــاهــل الـــوضـــع االنـــســـاين الـــذي 
وصل اليه حال الشعب اليمني الذين باتت حياتهم 
معرضة للخطر بسبب الوضع املعييش والصحي 
الــصــعــب الـــــذي فـــرضـــه الــــعــــدوان بـــعـــدوانـــه وغـــاراتـــه 
الجوية وحصاره الجائر الذي آثر عى كافة مناحي 

الحياة .
وعـــــــــــــن بـــــــشـــــــاعـــــــة املــــــــجــــــــرمــــــــن يــــــبــــــقــــــى أمــــــــــــــــام املـــــنـــــظـــــمـــــات 
الحقوقية واالنسانية وكل أحرار العالم من محامن 
ونشطاء يف حقوق االنسان مسؤولية كبرة يف تحريك 
ملفات  املجرمن ومطالبة محكمة الجنايات الدولية 
للتحقيق يف الجرائم التي ارتكبت بحق االنسانية يف 
اليمن من قبل تحالف املعتدين ومرتزقتهم والضغط 
يف هذا الجانب حتى ينال الجناة من مجرمي الحرب 

الجزاء العادل والرادع . 

2800 يوم من العدوان استشهد خاللها وجرح 47 ألفا و673 مواطنًا، بينهم 8800 طفل

ثورة شعبية ضد التطبيع 
في "مونديال قطر "

تــــــــفــــــــاجــــــــأ مـــــــــراســـــــــلـــــــــو الــــــــقــــــــنــــــــوات 
اإلخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــة لـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــان الـــــــــــعـــــــــــدو 
الـــصـــهـــيـــوين بـــمـــســـتـــوى الــســخــط 
الـــشـــعـــبـــي الــــــعــــــارم الـــــــــذي القــــــوه 
خـــــــال مــــشــــاركــــتــــهــــم يف تــغــطــيــة 
"مـــــــــــونـــــــــــديـــــــــــال قــــــــطــــــــر " وأوضـــــــــــــــح 
رئــــــــيــــــــس تـــــــحـــــــريـــــــر صـــــحـــــيـــــفـــــة رأي 
الــــــيــــــوم عـــــبـــــدالـــــبـــــاري عــــــطــــــوان يف 
مقطع فيديو عى اليوتيوب  أن 
املواطنن يف قطر ومن مختلف 
الــــجــــنــــســــيــــات الــــعــــربــــيــــة اشـــعـــلـــوا 
ثــــــــــــــــــورة شــــــعــــــبــــــيــــــة ضـــــــــــد الـــــــــوجـــــــــود  
لــــــــكــــــــيــــــــان الــــــــــــعــــــــــــدو الــــــــصــــــــهــــــــيــــــــوين , 
وقال : " هذا ما حكاه مراسلو 
الــــــقــــــنــــــوات االســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الـــــذيـــــن 
ذهــــــــبــــــــوا اىل قـــــطـــــر بــــإعــــتــــقــــادهــــم 

أنهم دولة عظمى " 
وأضاف : " هوف مان مراسل 
قـــــــنـــــــاة 12 االســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة ركــــــب 
تــاكــي وعــنــد مــا عـــرف صاحب 
التاكي ان- الراكب اسرائييل- 
قــــــــــــام بــــــــإنــــــــزالــــــــه عـــــــــى الـــــــــفـــــــــور مـــن 

سيارته". 
اىل جـــــــــانـــــــــب طــــــــــــــرد مــــــصــــــوريــــــن 
اســـرائـــيـــلـــيـــن مـــــن احــــــد املـــطـــاعـــم 
يف قـــطـــر واجــــبــــارهــــم عــــى مــســح 

الصور التي تم التقاطها. 
فمن خال  تعامل الجماهر 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة مــــــــــع مــــــــــراســــــــــيل كـــــيـــــان 
الــــــعــــــدو الــــصــــهــــيــــوين أثـــــبـــــت لــهــم 

“حـــجـــم الـــكـــراهـــيـــة” لــلــمــحــتــل ، 
يف الوطن العربي، 

وقــــــــال مــــراســــلــــو قـــــنـــــوات كـــيـــان 
الــعــدو الــصــهــيــوين، " بــعــد أيــام 
مــــــــن انــــــــطــــــــاق فــــــعــــــالــــــيــــــات كــــــأس 
الـــــعـــــالـــــم يف قــــــطــــــر، إن كــــراهــــيــــة 
“إسرائيل” منتشرة بن الناس 

يف الشوارع العربية.
ويـــقـــولـــون: “بـــعـــد عـــشـــرة أيـــام 
يف قـــطـــر نــشــعــر أنـــنـــا مـــكـــروهـــون 

وغر مرغوبن هنا”.
ويروي مراسل إسرائييل، أن 
مــــواطــــنــــا قـــطـــريـــا قــــــال لـــهـــم بــعــد 
أن عــــــــــرف أنــــــهــــــم إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون: 
“انصرفوا من هنا بأسرع وقت 
مــمــكــن، أنــتــم ال أهـــا وال سهًا 
بكم”، وفق موقع “القدس”.

الــــــــــــــــشــــــــــــــــارع  “يف  مـــــــــــــضـــــــــــــيـــــــــــــفـــــــــــــاً: 
فـــــــلـــــــســـــــطـــــــيـــــــنـــــــيـــــــون وإيـــــــــــــرانـــــــــــــيـــــــــــــون 
وقطريون وأردنيون ومغاربة 
وســــــــــــــــــــــــــــــوريــــــــــــــــــــــــــــــون ولــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــون 
ومـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــون يــــــــــاحــــــــــقــــــــــونــــــــــنــــــــــا 
بــــــــنــــــــظــــــــرات مـــــلـــــيـــــئـــــة كــــــــراهــــــــيــــــــة”، 
يـــقـــول الــصــحــفــي اإلســـرائـــيـــيل، 
يــــــــوري أنــــهــــم يف الــــبــــدايــــة كـــانـــوا 
يــــعــــرفــــون عــــــن أنـــفـــســـهـــم أنـــهـــم 
من “إسرائيل”، لكن بعد هذا 
الـــتـــعـــامـــل مـــــن قـــبـــل الـــجـــمـــاهـــر 
الـــعـــربـــيـــة مـــعـــهـــم زعـــــمـــــوا أنـــهـــم 

من اإلكوادور.



04 تقارير

تقرير املصري
يف ال���راب���ع ع��ش��ر م���ن اك��ت��وب��ر 1963م أش��ع��ل��ت ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة 
فتيل الثورة  ض��د املستعمر ال��ري��ط��اين م��ن ج��ب��ال ردفان  وردا 
عىل تلك الثورة شن املحتل حربا شعواء ضد املناطق املنتفضة 
واس��ت��خ��دم مختلف أص��ن��اف األس��ل��ح��ة وأب��ش��ع االس��ال��ي��ب ل��ردع 
ال����ث����وار ك����ان م���ن ب��ي��ن��ه��ا ف����رض ال���ح���ص���ار االق���ت���ص���ادي ع���ىل م��ن��اط��ق 
ال���������ث���������ورة وت������ش������ري������د امل�������واط�������ن�������ن م�������ن ق�������راه�������م ب�����ال�����ع�����ن�����ف واإلره��������������اب 
واستخدام قنابل النابالم وتسميم مياه الشرب وإل��ق��اء علب 
ودم��ى متفجرة وغ��ره��ا فضال ع��ن تجنيد امل��رت��زق��ة م��ن مختلف 
ال��ج��ن��س��ي��ات مل��ح��ارب��ة ال���ث���وار وأم�����ام ذل���ك وم���ع ان��ت��ق��ال ال���ث���ورة اىل 
مدينة عدن واغلب مناطق جنوب اليمن اتخذت الدورة الثامنة 
ع��ش��رة للجمعية العمومية ل��أم��م امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ع��ق��دت يف 13 
ديسمر 1963م قرارا أكدت فيه حق شعب اليمن الجنوبي يف 
تقرير مصره بنفسه  كما اك��دت ال���دورة العشرون للجمعية 
ال��ع��م��وم��ي��ة ق���راره���ا ال��س��اب��ق وب��رغ��م م���ح���اوالت ب��ري��ط��ان��ي��ا تجاهل 
هذين القرارين إال أنها اضطرت يف آخر األمر اىل االعرتاف بهما 

يف اغسطس 1966م 
ويف يونيو 1964م دع��ت الحكومة الريطانية اىل عقد مؤتمر 
دستوري يف لندن يضم مختلف أركان الحكومة من السالطن 
واألمراء للبحث يف مستقبل البالد ويف إمكان تحقيق االستقالل 
م��ع ب��ق��اء ال��ق��اع��دة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة يف ع���دن ع��ىل أس��اس 
االس���ت���ئ���ج���ار  وك������ان امل���ح���ت���ل ي����ح����اول م����ن خ�����الل ع���ق���د ه�����ذا امل��ؤت��م��ر 
ت��ح��ق��ي��ق اه���داف���ه وب���ال���ذات اح���ت���واء ق�����رارات االم����م امل��ت��ح��دة يف ما 
يتعلق بحق املصر وايضا سحب البساط من تحت أقدام الثوار 
وإف���ش���ال ال���ث���ورة امل��س��ل��ح��ة ال��ت��ي ق��ادت��ه��ا ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة  فكان 
ال�����يء ال���واض���ح م���ن ذل����ك ه���و االح���ت���ف���اظ ب��ق��اع��دة ع����دن م��ق��اب��ل 

املوافقة عىل تقرير مستقبل الجنوب بالطرق السلمية .

الثورة املضادة
ويف س����ي����اق م����واج����ه����ة ه������ذا ال����ت����ح����رك ال����ري����ط����اين ق����ام����ت ال��ج��ب��ه��ة 
القومية بعمليات عسكرية جريئة وسط القاعدة العسكرية يف 
عدن مما دفع بحركة املقاومة اىل أن تعم كل مناطق الجنوب  
وه�������و م������ا أدى إىل ات������س������اع ن�����ط�����اق ال����ت����أي����ي����د ال���ش���ع���ب���ي يف ال�����داخ�����ل 
وال���خ���ارج مل��وق��ف ال��ج��ب��ه��ة . وم���ع ان��ع��ق��اد امل��ؤت��م��ر األول للجبهة 
القومية الذي أقر فيه ميثاقها الوطني وابرز اهدافه ان الخيار 
امل��س��ل��ح ه��و ال��س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د ل��ت��ح��ري��ر ج��ن��وب ال��ي��م��ن م��ن املحتل 
ال��ري��ط��اين  ويف ن��ف��س ال��وق��ت ب����رزت ك��ي��ان آخ���ر وب��دع��م خ��ارج��ي 
ك��ث��ورة م��ض��ادة وذل���ك ب��إن��ش��اء جبهة عسكرية مماثلة للجبهة 
القومية ملقاومة االحتالل - والغرض من ذلك مشاركة الجبهة 
القومية يف قطف ثمار الثورة حيث انضم  سالطن  وشخصيات 
موالن لالستعمار الريطاين والسعودية  لذلك الكيان املسمى 
)بجبهة التحرير( . اضافة إىل قيام احزاب وجمعيات بمنتصف 
الخمسينيات بتشجيع  ودعم املحتل لخدمة اهدافه والحفاظ 
ع��ىل م��ص��ال��ح��ه االس��ت��ع��م��اري��ة ب��ج��ن��وب ال��ي��م��ن . ف��ف��ي ال��ف��رتة بن 
أواخر عام 1965م  ومنتصف عام 1967م طرأت تطورات عىل 
الساحة الوطنية فمع استمرار الحرب والنضال ضد االحتالل 

ال��ري��ط��اين انتقلت ال��ع��الق��ات ب��ن ال��ق��وت��ن الرئيسيتن الجبهة 
القومية وجبهة التحرير من التحالف إىل اقتتال والذي سرعان 
ما تحول يف اغسطس 1967م إىل حرب أهلية شملت العديد 
م���ن م��ن��اط��ق ال���ج���ن���وب ح��ي��ث ك����ان ت���ح���ول م���ي���زان ال���ق���وى ل��ص��ال��ح 
إح���داه���م���ا يف ال����ص����راع ع����ىل م���ن���اط���ق ال���ن���ف���وذ ه����و ال������ذي س��ي��ح��س��م 
مسألة لصالح من ستكون السلطة وقد لعبت اطراف خارجية 
يف ت����أج����ي����ج ذل�������ك ال������ص������راع وع�������ىل رأس�����ه�����ا االس����ت����ع����م����ار ال����ري����ط����اين 

والسعودية ومصر.
فمصر ع��م��دت اىل تقديم جبهة التحرير ل��ل��رأي ال��ع��ام العربي 
والدويل عاملة عىل اخذ اعرتاف ودعم لها من الدول العربية 
وال�����ص�����دي�����ق�����ة ك����م����ا ل����ع����ب����ت دورا ك�����ب�����را يف أخ��������ذ اع������������رتاف ب����ه����ا م��ن 
ج���ام���ع���ة ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة ب���اع���ت���ب���اره���ا امل���م���ث���ل���ة ال����وح����ي����دة ل��ش��ع��ب 
ال��ج��ن��وب وت��رك��ي��ز أج���ه���زة اإلع�����الم ال��ع��رب��ي��ة)امل��ص��ري��ة ( واليمنية  
الجمهورية العربية اليمنية ( ك��ل دع��اي��ات��ه��ا يف تكريس جبهة 
التحرير باعتبارها القوة الوحيدة املوجودة يف الساحة ونسب 
ك���ل االع���م���ال ل��ه��ا وخ��ن��ق وت��ط��وي��ق وع����زل ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة عن 

التواصل مع العالم الخارجي 

كشف املؤامرة
لذا ادركت الجبهة القومية لتلك املؤامرة وكشفت نواياها حيث 
اك��دت إن ال��ث��وري األص��ي��ل يجب أن ال يصرف نظره مطلقا عن 
ع��دوه الحقيقي ويجب ان يخضع كل التناقضات الثانوية يف 
سبيل مواجهة التناقض األسايس والرئييس  إن الجبهة القومية 
وم����ن����ذ ق���ي���ام���ه���ا ح�������ددت م��ع��رك��ت��ه��ا ب���أن���ه���ا م���ع���رك���ة م����ع امل��س��ت��ع��م��ر 
امل��ح��ت��ل وال��ح��ك��م السالطيني ال��رج��ع��ي العميل واس��ت��ط��اع��ت ان 
تجمع اكر قاعدة ممكنة وتوسع االطار املقاتل ضد هؤالء  من 
املفروض أن يكون الهدف الرئييس والشغل الشاغل بالنسبة 
للثورة والقوى الثورية وإن أي انجرار او انحراف وراء معارك 
جزئية هو يف األساس ابتعاد عن املعركة الرئيسية التي يجب 
ان يتوجه لها الشعب   ومما يزيد من خطورة ظاهرة االقتتال 
األه��يل يف جنوبنا اليمني تركيبة املجتمع القبيل التي يعيشها 
وما يعني ذلك من امكانية استفحال األمور ودخول البالد كلها 
يف معركة وحرب اهلية من الصعب كبح جماحها والسيطرة 
عليها وانهاك قوى األطراف الوطنية من جراء الصدام الدموي 
اليومي وخسران املعركة والثورة للتعاطف الشعبي الذي كان 
ي��م��ث��ل اط����ار ح��م��اي��ت��ه��ا ودع��م��ه��ا وش���ع���ور امل���واط���ن إن ال��ق��ض��ي��ة قد 
ب����ع����دت ع����ن أه��������داف ال�����ث�����ورة وم����س����اره����ا م���ث���ل ذل�����ك ب����ع����داً خ���ط���راً 
اذ ت��م��ك��ن ه���ذه ال��ح��ال��ة وت���خ���دم االس��ت��ع��م��ار م���ن ت��وج��ي��ه ض��رب��ات 
ل����أط����راف ال���وط���ن���ي���ة ب���ع���د اس���ت���ن���ف���ار ج��ب��ه��ة ع���ري���ض���ة م����ن ال��ش��ع��ب 
وزرع بذور الذعر والهلع بن صفوفه واظهار الشعب بمظهر 
املتصارع فيما بينه األمر الذي يفقد القضية الكثر من العطف 
والتأييد الدويل الذي تلقاه وكل ذلك يخدم االستعمار داخليا 
بضرب العناصر الثورية باسم االقتتال االهيل وخارجيا ليظهر 
ويرهن املحتل الريطاين  محليا ودوليا بأن األمر لم يعد بيد 
أي ط��رف م��ن األط���راف املتصارعة وعليه ت��رى حكومة بريطانيا 

ض������رورة ت���واج���د ف���ع���ال ل���ق���وات ط������وارئ دول���ي���ة يف امل��ن��ط��ق��ة ت��ق��وم 
ب���دور األم���ن ال��داخ��يل وال��خ��ارج��ي - ع��ىل ح��د ت��ص��وره��ا - وت��ه��دف 
م���ن خ����الل ذل����ك ت��ط��وي��ق ال���خ���ط ال���ث���وري وع��رق��ل��ة ت���ح���رك أدوات 
النضال وبعدها يسهل عىل بريطانيا ترتيب أوضاع ومصالحها 

االستعمارية يف اطار الحماية الدولية .
عمالء األمس

إن ه���ذا امل��خ��ط��ط االس��ت��ع��م��اري ك���ان ي��ج��د ل��ه ت��واف��ق��اً لطموحات 
شخصيات واطراف داخلية بعد أن وجدت لها اعرتافاً ودعماً  
ومساندة سياسية ومادية من اطراف عربية ليأيت ذلك الطموح 
ب��ال��ت��ف��اه��م غ���ر امل���ب���اش���ر م���ع امل��خ��ط��ط االس���ت���ع���م���اري ال���ري���ط���اين يف 
جنوب اليمن, فحقيقة واقع ما كان يجري من  تزايد الصراع 
واالقتتال وارت��ف��اع حالة الفوىض والسلب والنهب والتخريب 
ل��ي��س ع��ف��وي��ا ب���ق���در م���ا ه���و ع��م��ل م��م��ن��ه��ج وخ����ط يكرس  اه����داف 
وطموحات شخصية يريدون من ورائه دفع بريطانيا لتسليم 
ال��ج��ن��وب اىل ق�����وات أم����ن دول���ي���ة يك ي��س��ت��ط��ي��ع��وا م���ن خ����الل ه��ذا 
اإلطار الواقي وبعد أن يكون قد أفلت الزمام ايضا من يد األمم 
امل��ت��ح��دة ك��ط��رف اس���ايس م��س��اه��م يف ت��رت��ي��ب األوض����اع يف جنوب 
اليمن سياسيا  لتبادر تلك االط���راف الداخلية بعد نصب هذا 
الجدار الدويل اىل قطف ثمار الثورة عر ثورة مضادة من خالل 
التفاهم واالتفاق املباشر مع االستعمار الريطاين والسعودية 

التي ارتبطت معهم بعمالة وخيانة .
وفيما يخص الدعم السعودي فقد اشار محمد سعيد عبدالله 
يف ك���ت���اب���ه) ع����دن ك���ف���اح ش��ع��ب وه���زي���م���ة ام����راط����وري����ة ( إن امل��ل��ك 

سعود قدم مائة الف دوالر اىل جبهة التحرير .
كذلك أوضح الدكتور صالح باصره يف كتابه ) دراسات يف تاريخ 
حضرموت الحديث وامل��ع��اص��ر (  احتضان السعودية ودعمها  
ل�����ح�����زب راب������ط������ة اب������ن������اء ال�����ج�����ن�����وب وع��������ىل األخ���������ص ف��������رع ال�����راب�����ط�����ة يف 
حضرموت حيث كشفت املحاكمة التي اجريت يف مدينة املكال 
بحضرموت لبعض ق��ي��ادة ف��رع ال��راب��ط��ة بعد إل��ق��اء القنبلة عىل 
املسرة الطالبية يف 12 سبتمر 1966م املؤيدة للجبهة القومية 
ك��م��م��ث��ل ش��رع��ي ع���ىل ال��ج��ن��وب ورف����ض ف��ص��ل ح��ض��رم��وت ككيان 
م���س���ت���ق���ل  وت���س���ب���ب���ت ت���ل���ك ال���ق���ن���ب���ل���ة ب��م��ق��ت��ل ط����ال����ب واص�����اب�����ت اك���ر 
م��ن خ��م��س��ن ط��ال��ب��ا فكشفت ت��ل��ك امل��ح��اك��م��ة ال��ن��ق��اب ع��ن ال��دع��م 
السيايس واملادي والعسكري الكبر لفرع رابطة ابناء الجنوب  
ليكون أحد قنوات اتصالها بحضرموت وكذا احدى قوى الضغط 
ل��ت��وس��ي��ع ع���الق���ات ح���ض���رم���وت ب���ال���س���ع���ودي���ة  ف��ع��ن��د ت��ف��ت��ي��ش مقر 
ال��راب��ط��ة بحضرموت وج��د فيه 300 بندقية و30م��س��دس��ا وأك��ر 
من ألف قنبلة وخمسة رشاشات إىل جانب العديد من الوثائق .
  - فعمالء اليوم  لم يستوعبوا دروس التاريخ جيدا ليسروا 

عىل خطي عمالء األمس -

تقرير  تريفليان
 يصف السر )همفري تريفليان( آخر مندوب سامي بريطاين 
يف عدن تطورات األوضاع خالل العامن االخرين عىل الوجود 
الريطاين يف جنوب اليمن ) لقد كان املوقف متدهورا فسلطة 

ال�����س�����الط�����ن يف والي�����ات�����ه�����م ي����س����ن����ده����ا ف����ق����ط وج���������ود ق�����وات�����ن�����ا ه���ن���اك 
واالتحاد أصبح بال قوة ولم يستطع ان يؤثر عىل األحداث أما 
الجيش االتحادي -  كان جيش االتحاد مؤلفا بالدرجة األوىل 
من افراد قبيلتن هما العوالق ودثينة -  فقد انقسم عىل نفسه 
لحساب والءات القبيلة ووالء بعض أفراده للحركات الوطنية  
ويف ع���دن وع���ىل ال��رغ��م م��ن ت��ش��دي��د ال��ح��راس��ة م��ن ق��ب��ل ال��ق��وات 
الريطانية كانت األسلحة تدخل املدينة وكانت األسلحة تدخل 
املدينة يف أغلب الظن عىل سيارات الجيش االتحادي او شرطة 
الريف ولم نكن نستطيع تفتيش هذه السيارات خوفا من ان 
ينقلب الجيش عليهم ... ولم يكن البوليس هو اآلخر راغبا يف 
معارضة الثوار بل إن بعض أفراده كانوا مع الثوار , ويف ذلك 
الحن كان يوجد حزبان هما جبهة التحرير والجبهة القومية 
وقد كان لجبهة التحرير والء حواىل نصف عدن وكانت هناك 
منافسة بن كل من عبدالله األصنج وعبدالقوي مكاوي عىل 
زعامة جبهة التحرير , وكان لجبهة التحرير جيش مؤلف من 
ح����وايل 1200 م��ق��ات��ل . ام����ا ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة ف��ك��ان��ت ب��اإلض��اف��ة 
إىل وجودها الفعيل الطويل يف عدن وكذلك مكانتها القتالية 
الواسعة يف الريف تتكون يف غالبيتها من الشبان أبناء الريف 
والذين لهم ارتباطات بالقبائل  أما حزب الرابطة فقد كان يف 
مرحلة االنحالل وكان زعماء ذلك الحزب ينتظرون ويعملون 
براحة ب��ال يف السعودية ! وب��أن أح��داً غرهم سيقوم بتصفية 
الخراب والفوىض ليسلم لهم بعدها حكم البالد يف صحن من 
ذه��ب ,  وك��ان��وا ع��ىل ات��ص��ال ببعض ال��س��الط��ن وأح��ي��ان��ا بجبهة 
ال��ت��ح��ري��ر- وك�����ان واق�����ع ع���م���الء امل�����ايض وس��ي��اس��ة امل��ح��ت��ل واع���وان���ه 
ب���امل���ن���ط���ق���ة ي���ت���ك���رر م���ش���ه���ده ال�����ي�����وم ل���ل���ع���م���الء والخونة  ب����ع����دوان 

2015م  .

انتفاضة 20يونيو
ويضيف املندوب السامي الريطاين يف عدن  قائال : )...لقد كان 
ك��ل يشء مختلطا مرتبكا فقد ك��ان��ت بريطانيا ق��د ق���ررت وفقا 
التفاقيتها مع حكومة االتحاد االنسحاب يف عام 1968م ولكن 
هذه التطورات أجرتها عىل التفكر يف تقديم تاريخ االنسحاب 
م���ع االص�������رار ع���ىل امل��ح��اف��ظ��ة ع���ىل ال���ق���اع���دة ال��ع��س��ك��ري��ة يف ع��دن 
وك��ان��ت القضية م��ن وجهة النظر الريطانية م��ن ال��ذي يتسلم 
السلطة ؟ فالحكومة االتحادية عاجزة حتى عن حماية نفسها 
– فقد رفضت حكومة االتحاد تقديم موعد االنسحاب ورأت 
أن موعد االستقالل مبكر - وقوات الجبهة القومية مسيطرة 
بالفعل ع��ىل الغالبية الساحقة م��ن مناطق ال��ج��ن��وب ومدينة 
ع�����دن ن��ف��س��ه��ا أص���ب���ح���ت م���ي���دان���ا م��ل��ت��ه��ب��ا ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة 
ال��ت��ي ي��ت��ن��اف��س ف��ي��ه��ا أن���ص���ار ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة وج��ب��ه��ة ال��ت��ح��ري��ر . 
وب���ع���د ان��ت��ف��اض��ة 20 ي��ون��ي��و 1967م وس���ي���ط���رة ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة 
ع����ىل م��ن��ط��ق��ة ك���ري���رت مل�����دة أس���ب���وع���ن ب���ع���دن واق����ت����ح����ام م��س��ت��ودع 
لأسلحة  وح������دوث ان���ض���م���ام م���ن ش���رط���ة أم����ن ال���ري���ف وت��م��زي��ق 
االعالم الريطانية واالتحادية .. اشار املندوب تريفليان ) اجمع 
ك��ب��ار ال��ض��ب��اط يف ال��ج��ي��ش وال��ب��ول��ي��س وال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة ع��ىل أن 

الحكومة االتحادية بعد حوادث 20 يونيو فقدت البقية الباقية 
م��ن سمعتها وك��ذل��ك والء ق��وات��ه��ا لها ... ول��م ينته شهر يونيو 
1967م إال وج��م��ي��ع ق��وات��ن��ا ق��د ان��س��ح��ب��ت م��ن األري�����اف باستثناء 
ع���دن وت��ل��ك ك��خ��ط��وة أول��ي��ة ل��ل��ج��الء ال��ن��ه��ايئ ,  وب��ع��د م��ي أق��ل 
من شهر عىل انسحاب قواتنا من األري��اف تساقطت الواليات 
الوسطى والغربية بيد الثوار فخالل أسبوع أو أسبوعن ووقع 

معظمها بيد الجيهة القومية (.
ام��ا ع��ىل صعيد ال��ص��راع ب��ن الجبهتن فقد ك��ان انتهى لصالح 
الجبهة القومية ويرجع ذلك لعاملن اوالهما ‘حكام الجبهة 
ال���ق���وم���ي���ة س��ي��ط��رت��ه��ا ع����ىل م���ن���اط���ق ال����ري����ف وازاح���������ة ق�������وات ج��ب��ه��ة 
ال��ت��ح��ري��ر ال��ت��ي ك��ان��ت تشكل ث��غ��رات يف ج��ب��ه��ات ال��ق��ت��ال الريفية 
وال��ع��ام��ل ال��ث��اين ان��ت��ق��ال وح����دات ال��ج��ي��ش االت���ح���ادي وال��ش��رط��ة 
اىل ال����ق����ت����ال اىل ج����ان����ب ال���ج���ب���ه���ة ال����ق����وم����ي����ة االم��������ر ال��������ذي ج��ع��ل��ه��ا 
تمسك بقوة زمام األمور يف عدن . فقد كان يف سيناريو املحتل 
ال����ري����ط����اين ت���أج���ي���ج ال�����ص�����راع ب����اع����رتاف����ه ب���ك���ال ال���ج���ب���ه���ت���ن ع����ىل ح��د 
س��واء كممثل للشعب يف اليمن الجنوبي لكن تغر موقفها  
ب�����االع�����رتاف ب��ال��ج��ب��ه��ة ال���ق���وم���ي���ة ع����ىل ان����ه����ا ال����ق����وة ال����وح����ي����دة ال��ت��ي 
يمكن لريطانيا ان تتفاوض معها  كان ذلك التغير يف موقف 
بريطانيا يعود اساساً اىل توصية بعث بها همفري تريفليان اىل 
الحكومة الريطانية تقوم عىل الحسابات أن الجبهة القومية 
ه����ي ال����ق����وة ال���ت���ي ت��س��ي��ط��ر ع��م��ل��ي��ا يف ال���ج���ن���وب وك������ذا ان ان��ض��م��ام 
الجيشن االتحادين للجبهة القومية حسم القضية يف عدن 
. اض��اف��ه ان الجبهة القومية رغ��م ذل��ك م��ع��زول��ة ع��ىل الصعيد 
العربي وباألخص هي عىل خالف مع عبدالناصر الذي تعتره 
بريطانيا ال��ع��دو األس���ايس لها  إن جبهة التحرير ليست ق��ادرة 

عىل السيطرة عىل املوقف حتى لو سلمتها بريطانيا السلطة

يوم االستقالل 
ف���ف���ي 5 ن���وف���م���ر 1967م اع���ل���ن���ت ق����ي����ادة ال���ج���ي���ش رس���م���ي���ا ان��ت��ق��ال 
ال��ج��ي��ش اىل ج��ان��ب ال��ث��ورة ورف��ض��ه دع���م ال��س��ل��ط��ات الريطانية 
املحتلة وكذلك رف��ض دع��م جبهة تحرير جنوب اليمن املحتل 
فانتقاله اىل جانب الجبهة القومية حل وبشكل نهايئ مصر 

مستقبل دولة اليمن الجنوبية
وت��م��ك��ن��ت ال��ج��ب��ه��ة ال��ق��وم��ي��ة م���ن ال��س��ي��ط��رة ع���ىل م��ن��اط��ق ج��ن��وب 
اليمن بما يف ذلك حضرموت واملهرة ولم تكتف بإخضاع املناطق 

بل اقصاء السالطن املحلين وفرار بعضهم إىل السعودية .
وام������ام ذل����ك اع��ل��ن��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا يف 14 ن��وف��م��ر 1967م ب��أن��ه��ا عىل 
استعداد ملنح االستقالل يف 30 نوفمر 1967م وليس يف 9 يناير 
1968م كما كان مخططاً له سابقا  ويف 21نوفمر التقي ممثلو 
الجبهة القومية يف جنيف مع الوفد الريطاين ألجراء املحادثات 
ح�������ول ت���س���ل���ي���م ال���س���ل���ط���ة ل���ل���ج���ب���ه���ة ال����ق����وم����ي����ة ورح�����ي�����ل امل��س��ت��ع��م��ر 
ال��ري��ط��اين ت��ح��ت ض��رب��ات ق���وى امل��ق��اوم��ة وال���ث���ورة امل��س��ل��ح��ة التي 
ان��ط��ل��ق��ت م���ن ج��ب��ال ردف�����ان يف 14 اك��ت��وب��ر 1963م ل��ت��ت��وج ب��أرب��ع 
سنوات من مسرة الكفاح والنضال و التضحيات بخروج اخر 

جندي بريطاين من جنوب اليمن يف ال� 30 نوفمر 1967م .
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عيل الشراعي  

 ).. أن هذا االنتصار الكبر الذي حققه 
شعبنا اليوم هو يف األساس كان انتصارا 
منذ البداية منذ أول طلقة نار أطلقت يف 

جبال ردفان الثائرة ومنذ أول قنبلة يف 
عدن املستعمرة .. أن أول طلقة نار يف 

ردفان وأول قنبلة فجرت يف عدن كانت هي 
األساس يف صنع هذا االنتصار الذي ناضل 
شعبنا من أجله طوال أربعة أعوام نضاال 

باسال خالدا وجبارا ... ( . جزء من نص 
خطاب املناضل عبدالفتاح اسماعيل الذي 

ألقاه يوم االستقالل 30 نوفمر 1967م 
نيابة عن القيادة العامة لتنظيم الجبهة 

القومية .

إعداد : احمد ناصر الشريف 

وال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ي��ح��ت��ف��ل ب��ال��ع��ي��د ال��خ��ام��س وال��خ��م��س��ن ل���خ���روج آخ����ر ج��ن��دي 
بريطاين مستعمر من جنوب الوطن وتحقيق االستقالل الوطني البد أن نعود 
ق��ل��ي��ال إىل ال�����وراء ل��ل��ح��دي��ث ع��ن ع���دن وأه��م��ي��ت��ه��ا ال��ت��اري��خ��ي��ة وك��ي��ف ك��ان��ت ال���دول 
االستعمارية تتصارع عىل احتاللها وما هي األسباب التي جعلت بريطانيا تكون 
ه��ي الكاسب األك��ر حيث استطاعت أن تحتل ع��دن وتنئش حولها املحميات 
ان���ط���الق���ا م���ن م���ب���دأ : ف����رق ت��س��د وه����و م���ا ج��ع��ل��ه��ا ب���ه���ذه ال��س��ي��اس��ة االس��ت��ع��م��اري��ة  
تستمر يف عدن 129 عاما ولم تخرج إال بقوة السالح ومقاومة الثوار األبطال 
لقوات االحتالل وهو ما سيتكرر حدوثه إلخراج املحتل الجديد ودحره إىل غر 
رجعه بإذن الله تعاىل وبفضل سواعد رجال الرجال يف ظل ثورة 21 سبتمر 
الشعبية التي قامت م��ن أج��ل تحرير اليمن م��ن الوصاية الخارجية وال��دف��اع 

عن سيادته واستقالل قراره السيايس .
 ت��ق��ول امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة امل���ت���داول���ة: إن ع����دن ك���ان���ت  وال زال����ت إىل ال��ي��وم 
محط أنظار كثر من الدول الطامعة يف إرساء قواعد لها عىل البحر األحمر 
والخليج العربي وم��ن َث���َمّ السيطرة ع��ىل املحيط الهندي ، والحصول عىل 
السيطرة االقتصادية والسياسية يف تلك املنطقة وما تقوم به اليوم أدوات 
بريطانيا وأمريكا يف املنطقة املتمثلة يف السعودية واإلمارات خر دليل عىل 
األه���م���ي���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ل���ع���دن ف���ت���وال���ت ع���ىل ع����دن ال��ك��ث��ر م���ن ال����ق����وات و ال����دول 
امل��س��ت��ع��م��رة ع���ىل س��ب��ي��ل امل���ث���ال : يف 26 ف���راي���ر 1548 م اس���ت���وىل ال��ع��ث��م��ان��ي��ون 
ع���ىل ع����دن بقيادة سليمان القانوين بغية ت���وف���ر ال��ع��ث��م��ان��ي��ون ق���اع���دة لهم 
لشن غ���ارات ض��د املمتلكات الرتغالية ع��ىل الساحل الغربي يف الهند وقد 
ف��ش��ل ال��ع��ث��م��ان��ي��ون ض��د ال��رت��غ��ال��ي��ن يف ح��ص��ار دي���و يف سبتمر ع���ام 1538 ، 
ولكنهم بعد ذلك عادوا إىل عدن حيث كانت املدينة محصنة بمائة قطعة 
م���ن امل��دف��ع��ي��ة وم����ن ه����ذه ال���ق���اع���دة تمكن سليمان باشا من ال��س��ي��ط��رة عىل 
اليمن كاملة مع صنعاء وكان من أهم تلك الدول )بريطانيا( حيث قامت 
ببعض امل��ق��دم��ات الح��ت��الل ع��دن ف��أرس��ل��ت يف ب��داي��ة األم���ر ال��ك��اب��ن هينز أحد 
ضباط البحرية إىل منطقة خليج ع��دن يف ع��ام  1835م وذلك ملعرفة مدى 
صالحية املنطقة لتكون قاعدة بحرية ومستودعا للسفن الريطانية وقد 
أشار الكابن هينز يف تقريره إىل ضرورة احتالل عدن ألهميتها اإلسرتاتيجية 
وكانت سلطنة لحج حينها مسيطرة عىل عدن حتى العام1839م ،وحن 
1839م  يناير عام  الريطانية يف 19  خسرت عدن لصالح اإلمراطورية 
ك�����ان ال ب����د ل��إن��ج��ل��ي��ز م����ن إي����ج����اد س���ب���ب ي�������ررون ب����ه احتاللهم لعدن ف��ك��ان��ت 
ق���د وق���ع���ت ح���ادث���ة اس��ت��غ��ل��وه��ا اس��ت��غ��الال ك���ب���را ، ففي عام 1837م جنحت 
سفينة هندية تسمى " دري��ادول��ت " وكانت ترفع العلم الريطاين بالقرب 
من ساحل عدن فادعى اإلنجليز أن سكان ع��دن هاجموا السفينة ونهبوا 
بعض من حمولتها وأن ابن "سلطان لحج وعدن " كان من املحرضن عىل 
نهب السفينة ، ويف ع����ام1837م يف ظ��ل سيطرة سلطنة لحج عىل عدن ، 
وقعت حادثة غرق السفينة الريطانية داريادولت قرب الشواطئ اليمنية 
اليمنين  ال��ص��ي��ادي��ن  ب���أن  فوجدت بريطانيا ضالتها الحتالل عدن وادعت 

ق���ام���وا ب��ن��ه��ب ت��ل��ك ال��س��ف��ي��ن��ة وط��ال��ب��ت ب��ال��ت��ع��وي��ض م���ن ق��ب��ل سلطان سلطنة 
لحج محسن العبديل وتمكن بريطانيا من السيطرة عىل ميناء عدن وكان 
موقف السلطان العبديل رفضه هو املساس بالسيادة اليمنية وواف��ق عىل 
دف���ع أي���ة ت��ع��وي��ض��ات أخ����رى ، ول��ك��ن ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ت��ي ل���م ت��ك��ن ن��ي��ت��ه��ا ال��ح��ص��ول 
عىل أية تعويضات وإنما هدفها هو االحتالل وف��رض سيطرتها العسكرية 
عىل مدينة عدن ومينائها االسرتاتيجي فعدلت عن قبول التعويض وطلبت 
احتالل عدن مقابل ال��ت��ع��وي��ض ع��م��ا ادع���ت���ه م���ن ن��ه��ب ال��ص��ي��ادي��ن اليمنين 
ملحتويات السفينة »داريا دولت« وبدأت يف االستعداد لتنفيذ غرضها بالقوة 
املسلحة ويف 22 يناير 1838 وقع سلطان لحج محسن ب��ن فضل العبديل 
معاهدة بالتخيل عن 194 كيلومرت مربع )75 ميال مربعا( لصالح مستعمرة 
عدن وذلك تحت ضغوط الريطانين مقابل شطب ديونه التي يقال أنها 
كانت تبلغ 15 ألف وحدة من عملة سلطنته ، مشرتطا أن تبقى له الوصاية 

عىل رعاياه فيها.
ويف ع���ام 1839م  أع����دت ح��ك��وم��ة ال��ه��ن��د ال��ري��ط��ان��ي��ة ع���دة إج������راءات ل��الس��ت��ي��الء 
عىل عدن، يف 16 يناير دفع القبطان »هينس« بعدد من السفن الحربية بهدف 
احتالل ميناء صرة فقاوم اليمنيون بشراسة مستميتة األمر الذي أجر السفن 
الريطانية عىل الرتاجع واالنسحاب ، ولعل هذه الخطوة من قبل الريطانين 
كانت بمثابة بالون اختبار ملدى إمكانات املقاومن اليمنين الذين بالطبع كانوا 

يمتلكون أسلحة بدائية ومنها عدد قليل من املدافع التقليدية الرابضة فوق 
قلعة صرة املطلة عىل ميناء عدن القديم.

وب����ع����د ث����الث����ة أي�������ام وت����ح����دي����دا يف 19 يناير1939م قصفت م���دف���ع���ي���ة األس����ط����ول 
ال���ري���ط���اين مدينة عدن ولم ي��س��ت��ط��ع األه�������ايل ال���ص���م���ود أم������ام ال����ن����ران ال��ك��ث��ي��ف��ة 
وسقطت عدن يف أي��������دي اإلن����ج����ل����ي����ز ب����ع����د م����ع����رك����ة غ�����ر م���ت���ك���اف���ئ���ة ب�����ن أس����ط����ول 
وقوات اإلمراطورية الريطانية من جانب وق��وات قبيلة العبديل من جانب 
آخ�������ر وب����������دأت م����ت����اع����ب ال����ح����ك����م امل�����ص�����ري يف ال����ي����م����ن ب����ع����د سقوط عدن يف أي�����دي 
ال���ري���ط���ان���ي���ن ف���ق���د ب������دأ ه���ي���ن���ز ات����ص����االت����ه ب���م���ش���اري���ع امل����ن����اط����ق ال���ج���ن���وب���ي���ة ال���واق���ع���ة 
ت���ح���ت ن����ف����وذ امل����ص����ري����ن، ل���ي���غ���ري���ه���م ب����ال����ه����داي����ا وامل�����رت�����ب�����ات وي���ح���ث���ه���م ع�����ىل ال���ت���م���رد 
عىل الجيش املصري ولكن األحوال تطورت بسرعة بعد تحالف الدول الكرى 
ضد محمد ع����يل باشا وانتهى األم������ر ب���ان���س���ح���اب ال�����ق�����وات امل���ص���ري���ة من اليمن 
ك��ل��ه  ال����ي����م����ن  ب�����م�����ق�����درات ج�����ن�����وب  1840م وانفردت بريطانيا وحدها  ع�������ام  يف 
وبدأت إنجلرتا عشية احتاللها لعدن يف تنفيذ سياسة التهدئة يف املنطقة حتى 
تضمن استقرار األمور يف عدن بما يحقق مصالحها االسرتاتيجية والتجارية 
والبحرية فعقدت مع سلطان سلطنة لحج معاهدة للصداقة ومنحته راتبا 
سنويا إال أن هذا لم يجد نفعا حيث حاول سلطان لحج استعادة عدن ثالث 
مرات يف عامي  1840م و1841م لكن تلك املحاوالت لم تنجح للفارق الهائل 
يف تسليح القوتن ولم يكن االستيالء عىل عدن هو غاية ما تبغيه بريطانيا يف 

املنطقة، وإنما كان هذا االستيالء بمثابة نقطة للتوسع وبداية االنطالق لتأكيد 
ال���ن���ف���وذ ال���ري���ط���اين يف ج���ن���وب اليمن والبحر األحمر وعىل ال���س���اح���ل ال��ش��رق��ي 
اإلفريقي وكذلك إلبعاد أي ظل لقوى أخرى ، هذه نبذة موجزة عن األسباب 
ال���ت���ي ت��ع��ل��ل��ت ب��ه��ا ب��ري��ط��ان��ي��ا الح���ت���الل ع����دن وال��س��ي��ط��رة ع���ىل ج���ن���وب ال��ي��م��ن ال��ت��ي 

استمرت حتى العام 1967م. 
إن ثورة 14 اكتوبر التي انطلقت شرارتها األوىل من جبال ردفان عام 1963م قد 
ضمنت استمراريتها النضالية بعد ان وجدت لها ظهرا قويا وداعما تمثل بثورة 
26 سبتمر التي اندلعت يف صنعاء عام 1962م  وهو ما يؤكد واحدية الثورة 
اليمنية يف الشمال والجنوب السيما أن ث��ورة 26 سبتمر يف صنعاء كان من 
ضمن أهدافها التحرر من االستعمار الذي كان جاثما يف الجنوب فجاءت ثورة 
14 أكتوبر لرتتبط بها بدليل عميل وترتيب مرسوم كفل لها االمداد والخلفية 

النضالية وقوة االنطالقة.
ك��م��ا ان ك���ل م����دن وم���ن���اط���ق م���ا ك����ان ُي���ع���رف ب��ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة قد 
م��ث��ل��ت ل��ه��ا خ���ط ال��ن��س��ق ال��رئ��ي��يس وال��ت��ك��وي��ن األس�����ايس ل��ع��ن��اص��ر ال���ق���وة ال��ف��اع��ل��ة 
وامل���ن���ظ���م���ة الس���ت���م���راري���ت���ه���ا ح���ت���ى ت��ح��ق��ي��ق ال���ن���ص���ر ض����د امل���ح���ت���ل ال����ري����ط����اين وك���ان���ت 
س���اح���ة ال���ش���م���ال ال��ي��م��ن��ي ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ث���وار 14 اك���ت���وب���ر ب��م��ث��اب��ة م��ح��ط��ة االس���رتاح���ة 
وال��ت��ه��ي��ئ��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ت��ح��ري��ر ، وه������ذا ال���ت���داخ���ل ال���ف���ط���ري وال���ت���ل���ق���ايئ يف واح���دي���ة 
ال��ن��ض��ال ال��ي��م��ن��ي ق���د ج��ع��ل ث����وريت س��ب��ت��م��ر وأك��ت��وب��ر ث����ورة واح�����دة ب���رؤي���ة وه���دف 
واحد لذلك من الطبيعي أن تكون فرحة أبناء الشعب اليمني شماله وجنوبه 
عظيمة وواحدة بإنجاز االستقالل واالنتصار عىل بريطانيا العظمى عىل الرغم 
من بعض اآلالم واألج��واء التي كانت تهيمن حينها بسبب مؤامرة املستعمر 
االنتقامية قبل خروجه من الجنوب صاغرا حيث بدأ حصار صنعاء متزامنا 
مع تحقيق االستقالل يف الجنوب فعطل مشروع إعادة تحقيق الوحدة عقب 
االس���ت���ق���الل م���ب���اش���رة، وألن ث����ورة 26 س��ب��ت��م��ر يف ال��ش��م��ال ك����ان ل��ه��ا دور رئ��ي��يس 
وفاعل يف تصفية االستعمار يف الجنوب عندما وفرت لثورة 14أكتوبر اإلمكانات 
والوسائل للتحرير وانتزاع االستقالل من معسكرات التدريب واحتضان الثوار 
اىل التمويل والدعم املعنوي واإلعالمي والسيايس  فإن الرد من الدولة الفتية 
التي تشكلت يف الجنوب عقب خروج املستعمر الريطاين لم يتأخر كثرا فقد 
أرسلت طالئع املناضلن إىل املناطق الشمالية من الجنوب للدفاع عن صنعاء 
وف��ك الحصار عنها وه��و ما يؤكد أن الوطن اليمني بشماله وجنوبه قد مثل 
ساحة نضالية واحدة توحدت من خالله اإلرادة والهدف  وصوال إىل امتالك 

قراره بنفسه .
واليوم والشعب اليمني يحتفل بالعيد الخامس والخمسن لعيد االستقالل 
ال��وط��ن��ي امل��ج��ي��د يف ظ��ل اح��ت��الل ج��دي��د ل��ج��ن��وب ال��وط��ن اليمني بسبب تقاعس 
أب���ن���اء وأح���ف���اد ث����وار 14 اك��ت��وب��ر وت��ع��ب��ئ��ت��ه��م ال��خ��اط��ئ��ة ض���د إخ���وان���ه���م يف ال��ش��م��ال 
فان موعدهم مع القدر ال محالة ليخوضوا معركة تحرير جديدة ومقاومة 
العدوان الظالم عىل اليمن وشعبه العظيم وجعل أرض اليمن مقرة للغزاة 
وامل��ح��ت��ل��ن ول���وك���الء ال��غ��رب م��ن ال��ع��م��الء وامل��رت��زق��ة ح��ت��ى ت��ت��ج��ىل ال��ح��ق��ي��ق��ة أك��ر 
وأك����ر وي��ع��ود ج��ن��وب ال��وط��ن ال��ي��م��ن��ي إىل ح��ض��ن أب��ن��ائ��ه م��ح��ررا وإخ�����راج ادوات 

بريطانيا منه إىل غر رجعة. 

على خطى 30 نوفمبر لدحر االحتالل اجلديد

في الذكرى الـ 55 لالستقالل املجيد..

اجلبهة القومية .. من الثورة الى االستقالل



م��������دي��������ري��������ة ال��������رض��������م��������ة ال��������ت��������ي ل����ه����ا 
ن����������ص����������ي����������ب ك������������ب������������ر م������������������ن ج������������رائ������������م 
ال��������������ع��������������دوان ال������ص������ه������ي������و ام�������ري�������ي 
ول���������ك���������ن ل�������ه�������ا ن������ص������ي������ب أخ��������������ر م����ن 
امل������ع������ان������اة ال������ت������ي ال ت����ن����ت����ه����ي ازم�������ة 
م����ي����اه ال�����ش�����رب وال�����ت�����ي ال ي��م��ك��ن 
أختزالها بالكلمات أو الجمل. 
صحيح ان املديرية تزدهر اليوم 
ب�������روض�������ات ال�����ش�����ه�����داء االب�����ط�����ال 
ول��������������ه��������������ذا  ال ع��������ج��������ب ب����������������ان ن����ج����د 
ك����ل زائ������ر ل���ه���ا ت���غ���م���ره ال��س��ك��ي��ن��ة 
العامة والراحة النفسية دائم 
التذكر لها والحنني اليها كلما 
س���ن���ح���ت ل�����ه ال����ف����رص����ة ل���زي���ارت���ه���ا 
ك������م������ا ه���������و ح������������ال ص�������اح�������ب ه������ذه 

السطور.    
ف��ق��ري��ة امل��ن��ج��ر وروض���ت���ه���ا  ال���خ���ض���راء ال���ت���ي تحيط 
بها املنازل القديمة  الشامخة بمواقف ابطالها 
ال��ش��ه��داء ل��درج��ة ت��ك��اد ان تسمع م��ن  احجارها 
واش��ج��اره��ا وج��ب��ال��ه��ا ن��ش��ي��د ال��خ��ل��ود وان����ت ت��ودع 

روضتها الخضراء. 
القرية التي يف اسفلها آبار معطلة ويف ساحتها 
أط��������ال ال����ص����ال����ة ال�����ك�����رى ال�����ش�����اه�����دة ع�����ى ج����رائ����م 
وص��������واري��������خ ال��������ع��������دوان ال�����ت�����ي م����زق����ت����ه����ا اىل أش������اء 

مبعرثة.

 وم����������ع أن ح�����دي�����ث�����ن�����ا ع����������ن  ش���ب���ح 
امل��������ي��������اه ال�������������ذي ل��������م ي�����ت�����وق�����ف ع���ن���د 
قرية املنجر فحسب بل هناك 
ال��������ع��������ش��������رات م���������ن ال���������ق���������رى ال�����ت�����ي 
ج����ع����ل����ت����ن����ا ن��������ص��������رخ  ب��������االع��������راض 
والتساؤل هل سيدركنا الوقت 
إلنقاذ هذه املديرية من الشبح 
امل���خ���ي���ف امل��������وت ع���ط���ش���ا الس��ي��م��ا 
للجهات املختصة والجمعيات 

واملنظمات اإلنسانية  
بالتأكيد بان الجميع سيساهم 
ب���رف���ع ه�����ذه  امل���ع���ان���اة ال���ت���ي ط��ال 

أمدها.
اخ�����������������������������را الش�����������������������ك ب�����������������������أن إس������������ن������������اد 
ق�������ي�������ادة امل�������دي�������ري�������ة ل����ل����ش����ي����خ ع���ب���د 
ال����ل����ه ع���ب���دال���ك���ري���م ال����ف����رح س��ي��ج��ع��ل م����ن ت��ح��ق��ي��ق 
اح���ام ه���ذه امل��دي��ري��ة ق��ري��ب��ة امل��ن��ال ك��ون��ه م��ن اه��م 
ال��ش��خ��ص��ي��ات  االج��ت��م��اع��ي��ة ذات ال��ح��ض��ور ال��ب��ارز 
والتأثر الكبر وجدير بتحمل املسؤولية الدينية 
والوطنية لديه رؤية شاملة واحساس وشعور 
صادق واستجابة سريعة للحاالت الطارئة رغم 
ش��ح��ة اإلم���ك���ان���ات ف��ع��ى ال��ج��م��ي��ع ال��ت��ع��اون معه 
ل��ن��يء ل��ه��ذه امل��دي��ري��ة ش��م��ع��ة م��ن األم����ل الكبر 
وال���ق���ض���اء ع����ى ذل�����ك ال���ش���ب���ح امل���خ���ي���ف ازم������ة م��ي��اه 

الشرب التي طال أمدها

06 تقارير

بعيدا عن كل ما تعرض ويتعرض له الشعب اليمني من 
جرائم بشعة طيلة ثماين سنوات من الحرب العدوانية 
ال��������ت��������ي ق������������دم امل�������ب�������ع�������وث األم���������م���������ي س���������وي���������دي األص���������������ل ه�����ان�����س 
غ����رون����دب����رغ إح���اط���ت���ه األخ��������رة امل���ط���اط���ة إىل م��ج��ل��س األم����ن 
م���غ���ي���ب���ا وم���ت���ع���ام���ي���ا ف���ي���ه���ا ع�����ن ك�����ل م�����ا ت����ع����رض وي����ت����ع����رض ل��ه 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي م���ن ج���رائ���م ع���دوان���ي���ة وم����ا أص���ب���ح يعيشه 
جراء هذه الحرب من صنوف وأشكال متعددة للمعاناة 
اإلنسانية التي توثقها تقارير املنظمات املدنية والحقوقية 
وآخ����ره����ا ت��ق��ري��ر ص�����ادر ع���ن م���رك���ز ع���ني اإلن���س���ان���ي���ة ل��ل��ح��ق��وق 
والتنمية تضمن أرق��ام��ا وإح��ص��ائ��ي��ات دق��ي��ق��ة وم��ه��ول��ة عن 
الجرائم التي ارتكبتها دول العدوان عى مدى 2800 يوم 
م��ن��ذ ب���دء ع��دوان��ه��ا ال��غ��اش��م وف����رض ح��ص��اره��ا االق��ت��ص��ادي 

الجائر عى الشعب اليمني.
وب����ش����ك����ل واض����������ح ك����ش����ف م����ض����م����ون اإلح�������اط�������ة ح���ق���ي���ق���ة أن  
ال������والي������ات امل����ت����ح����دة األم����ري����ك����ي����ة وب���ري���ط���ان���ي���ا وف����رن����س����ا إض���اف���ة 
إىل ال����ك����ي����ان اإلس������رائ������ي������ي، ه�����ي ال����������دول ال����ت����ي ُت������ع������ُدّ امل��س��ي��ط��ر 
الرئيس عى ق���رارات األم��م املتحدة، حيث ال تقف الهيئة 
األم��م��ي��ة إال يف ال��ج��ان��ب ال���ذي ي��خ��دم م��ص��ال��ح ت��ل��ك ال���دول، 
وال قيمة ملواثيقها وامل��ب��ادئ التي أنشئت م��ن أجلها إذا ما 

تعارضت مع تلك املصالح، ولم يسبق وأن كان انحيازها 
أكرث انكشافاً عى مدى تاريخها مثلما هو ظاهر اليوم يف 
م��واق��ف ان��ح��ي��ازه��ا إىل ج��ان��ب دول ال��ح��رب ال��ع��دوان��ي��ة عى 
اليمن،  حيث أصبح انحيازها املكشوف يتجى بكل وضوح 
يف إح���اط���ات م��ب��ع��وث��ي��ه��ا امل��ق��دم��ة إىل م��ج��ل��س األم����ن ال��ت��ي ال 
تتعدى عن كونها سقوطاً أخاقياً ومتاجرًة بدماء اليمنيني 
ومعاناتهم، ال سيما إحاطة مبعوثها األخرة التي أثبتت 
أنها هيئة عاملة من أجل املال النفطي السعودي اإلمارايت 
ال��ق��ذر وتنفيذ مخططات أم��ري��ك��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وك��ي��ان ال��ع��دو 

الصهيوين والحرص عى تأمني وحماية مصالحهما.
وليست كما يعتقد البعض منظمة حريصة أو عاملة من 
أجل االلتزام بمسؤولياتها األخاقية والقانونية، والحفاظ 
عى السام وال��دف��اع عن حقوق اإلن��س��ان واالنتصار لحق 
امل�������اي�������ني م�������ن األب���������ري���������اء م�������ن األط��������ف��������ال وال������ش������ي������وخ وال�����ن�����س�����اء 
الذين تقتل آالت الحرب الحديثة األمريكية والريطانية 
والفرنسية والصهيونية املتطورة املئات منهم كل يوم ومن 
بقي منهم يتهددهم خطر املوت جوعا أو املوت باألمراض 

الفتاكة والقاتلة.
يف ه�����ذا ال���س���ي���اق ق�����دم غ����رودن����ب����رغ إح���اط���ت���ه األخ��������رة، ال��ت��ي 

أظهر فيها انحيازه املكشوف لدول تحالف العدوان ودول 
ال��ه��ي��م��ن��ة واالس���ت���ك���ب���ار ال���داع���م���ة ل��ه��ا ، ح��ي��ث وض����ع ال��ح��رب 
وال����ح����ص����ار وان����ت����ه����اك ال����س����ي����ادة ون����ه����ب ال�����������رثوات ال���س���ي���ادي���ة 
ال���ي���م���ن���ي���ة ج����ان����ب����اً، واس����ت����ع����رض م����ه����ارات����ه ال��ت��ض��ل��ي��ل��ي��ة ب����إدان����ة 
ق���رار سلطات صنعاء بمنع نهب النفط اليمني، واعتبار 
إج��راءات��ه��ا التحذيرية أع��م��ااًل معرقلة للسام ال��ذي يزايد 
ب���ه وي��ت��ص��رف خ����اف م���ا ي��خ��دم��ه أو ي��س��ر ب��ات��ج��اه��ه، ورغ���م 
أن مطالب صنعاء املتمثلة بصرف الرواتب وفتح املطارات 
وامل�������وائن ووق�����ف ال���ح���رب ال���ع���دوان���ي���ة ، ه���ي أه����م ال��خ��ط��وات 
للبدء يف السر عى طريق تحقيق السام الحقيقي ورفع 
املعاناة عن الشعب اليمني الذي تقول إحصائيات منظمته 
األم�����م�����ي�����ة إن��������ه ي����ع����ي����ش أس����������وأ أزم����������ة إن����س����ان����ي����ة ع������ى م���س���ت���وى 
العالم؛ إال أن هذا املبعوث املزايد والكاذب ال يزال يعتر 
مطالب  ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال��ح��ق��وق��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة مطالب 

مستحيلة وتعجيزية.
وأي�����ا ك����ان م��ض��م��ون وم���ح���ت���وى إح���اط���ة امل���ب���ع���وث األخ������رة أو 
إحاطاته املستقبلية فقد بات العالم أجمع يدرك حقيقة 
ال���ك���ارث���ة وامل����أس����اة اإلن��س��ان��ي��ة ال���ت���ي ي��ع��ي��ش��ه��ا ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي 
وجسدتها وال ت���زال تجسدها ص��ور دم���اء وأش���اء أجساد 

األطفال والنساء والشيوخ التي مزقتها صواريخ وقنابل 
طائرات العدوان يف السابق وصور األطفال الذين يموتون 
بسبب استمرار الحصار االقتصادي نتيجة غياب الغذاء 
والدواء، وتلك هي القاعدة واألساس الصلب الذي تنطلق 
منه وتستند عليه م��واق��ف ومطالبات ال��ق��ي��ادة اليمنية يف 

صنعاء، وهي مواقف ومطالب ثابتة لن تتغر.
ويف املقابل أصبح العالم أجمع يدرك حقيقة أن منظمة 
األم����������م امل�����ت�����ح�����دة ه������ي م���ن���ظ���م���ة ت���ض���ل���ي���ل وت�����زي�����ي�����ف ل���ل���ح���ق���ائ���ق 
وتغطية وتأمني وتهيئة للبيئة املواتية لتنفيذ مخططات 
أن��ظ��م��ة ال��ه��ي��م��ن��ة واالس���ت���ك���ب���ار ال���ه���ادف���ة إىل اح���ت���ال ال��وط��ن 

اليمني ونهب ثرواته وخراته باسم اإلنسانية. 
وذلك ما ال يمكن أن يتحقق أبدا ما دام هناك قيادة يمنية 
ث�����وري�����ة وس���ي���اس���ي���ة وع���س���ك���ري���ة ح���ك���ي���م���ة م�����درك�����ة مل��خ��ط��ط��ات 
ومشاريع األعداء وما دام هناك شعب أبي وصامد وثابت 
يف ميادين الدفاع عن حقه يف الوجود والحياة وعن أرضه 
وث���روات���ه وه���و ح��ق كفلته ل��ه ك��ل ال��ش��رائ��ع ال��س��م��اوي��ة وك��ل 
ال��ق��ي��م وامل����ب����ادئ واألخ������اق وال���ق���وان���ني ع����دا م���ب���ادئ وأخ����اق 
م���ب���ع���ويث ه�����ذا امل���ن���ظ���م���ة ال��ت��ب��ع��ي��ة االس�����رزاق�����ي�����ة ال����ت����ي ت��س��م��ي 

نفسها أمم متحدة.

محمد عيل الذيفاين جمال القيز
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  يف إحاطته األخرة املقدمة إىل 
مجلس األمن منتصف األسبوع 

املنصرم تجلت وبشكل واضح 
أبرز مهارات التضليل للرأي 

العام وانحياز املبعوث هانس  
غروندبرغ الصريح واملكشوف 
لدول العدوان ، والدول التي 

تقف وراءها ولم تعد خافية 
حقيقة مشاركتها ودعمها لتلك 
الحرب العدوانية، ال سيما بعد 

أن أصبحت مطامعها واضحة 
وتواجدها العسكري ملحوظا 
ويتزايد بشكل مستمر يف عدد 

من املحافظات والجزر والسواحل 
اليمنية، خصوصاً الواليات 
املتحدة األمريكية وبريطانيا 

وفرنسا إضافة إىل الكيان 
اإلسرائيي.. املزيد من التفاصيل 

يف السياق التايل:

خاص - 26 سبتمرب

إحاطة غروندبيرغ.. تضليل  وانحياز مكشوف للعدوان

إعـــــــــــــالن قضائــــي
محكمة املنطقة العسكرية املركزية توالي محاكمة اللواء البحسني و)33( آخرين

عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية بصنعاء جلستها العلنية يف القضية الجنائية لسنة 1443ه� املتهم فيها اللواء فرج ساملني 
البحسني وآخرين عدد )33(  ثاثة وثاثون متهما بااللتحاق بصفوف معسكرات دول العدوان السعودي االمارايت الصهيو أمريي 

وبوقائع تسهيل دخول العدو إىل اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال صفات ووقائع أخرى.
وقد قررت املحكمة الزام النيابة العسكرية باإلعان والنشر عن املتهمني 

والقيادات العسكرية من الخونة الذين تجري محاكمتهم وهم:

لواء ركن: فرج ساملني البحسني1

لواء ركن: حامد يحيى يحيى احمد الصوميل2

لواء: صالح عامر عيل معوضة3

عميد ركن: احمد عبدالله محمد العابيس4

عميد ركن: توفيق مسعد صالح الحربي5

عميد ركن احمد محمد محمد شمار6

عميد ركن: سعيد عبدالله صالح النعمي7

عميد: عبدالجبار عبده حسن زحزوح8

عميد: عبدالله سالم سعيد الحيدري9

عميد: فؤاد حامد محسن عطية10

عميد: ياسر حسني مجيل11

عميد: نور الدين محمد عيل اليامي12

عميد يحيى يحيى قمالن13

عميد ركن: عبدالله عايض عبدالله الراعي14

عقيد: محسن عيل ناصر مرصع15

عقيد: محمد محمد املكروب16

عقيد: هيثم ناجي محمد منشلني17

عقيد: عبدالله يحيى يحيى هدعش18

عقيد: فهد محمد ناجي الشايف19

لواء: عبدالكريم احمد يحيى السنيني20

عميد ركن: احمد يحيى صالح األشول21

عميد ركن: احمد عيل احمد محمد البعداين22

عميد ركن: عبدالسالم عيل قاسم العلياين23

عميد: عبده عبدالله احمد املخاليف24

عميد: عيل محمود احمد عيل يامن25

عميد: محمد عبدالله محمد محسن العذري26

عميد: احمد محمد عيل الحداد27

عميد: يحيى بن محمد الحاتمي28

عميد: يحيى صالح أبو حاتم29

عقيد ركن: يحيى يحيى زايد ناصر الحدمة30

عقيد ركن: مراد عيل ناصر طريق الكثريي31

عقيد: سالم احمد محمد الشبواين العبيدي32

عقيد: أمني احمد عيل محمد غالب الزكري33

عقيد: احمد عبده القطريفي34

إعـــــــــــــالن قضائــــي
محاكمة اللواء االحمر   و)12( آخرين 

عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية بصنعاء جلستها العلنية للنظر 
يف القضية الجنائية لسنة 1443ه� واملتهم فيها اللواء عي صالح عبدالله 

األحمر وآخرين عدد )12( اثنى عشر متهما بااللتحاق بصفوف معسكرات 
دول العدوان السعودي االمارايت الصهيوامريي وبوقائع تسهيل دخول 

العدو إىل اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال صفات ووقائع أخرى.
وقد قررت املحكمة الزام النيابة العسكرية باإلعان والنشر عن املتهمني 

والقيادات العسكرية من الخونة الذين تجري محاكمتهم هم:

لواء ركن: عيل صالح عبدالله األحمر1

لواء ركن: احمد سعيد محمد بن بريك2

عميد: عيل بن راشد احمد الحاريث3

مبخوت بن عبود ربيع صالح الشريف4

عقيد: عبدامللك عيل املداين5

عقيد: يحيى عيل عبدالله حميد6

مقدم ركن: محمد يحيى حسن الشريف7

عقيد: يحيى عيل سعيد حنشل8

رائد: عبدالغني عيل عبدالله شعالن9

مهدي مهدي جابر الهاتف10

رائد: عبدالغني طاهر نصر عبدالله العمراين11

منصور عيل حزام12

خطاب عبدالله محمد الياسري13

الرشد والتمكني
  ألن بيان الله قد ارشدنا وشرح لنا الكثري 
م������ن ال����ق����ص����ص ال�����ت�����ي ت����ب����ن س������ن ال�����ل�����ه يف خ��ل��ق��ه 
وكونه ...فبن لنا كيف ان الفئة  القليلة املؤمنة 
واملحتسبة غلبت الفئه الكثرية املستكربة قال 
ن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة ِبإْذِن  تعاىل: }َكم ِمّ
��������ِه{ وه�����ن�����ا )ك���������م( ي���ع���ن���ي م������واق������ف وم����واج����ه����ات  ال��������َلّ
متعددة  ومتكررة عىل مر التاريخ وهناك شرح 
عميق لبيان الله تناوله الشهيد القائد حسن 
بدر الدين الحوىث رىض الله عنه والقائد العلم 
ح���ف���ظ���ه ال����ل����ه وك����ذل����ك ب���ع���ض م����ن رج�������ال ال��ص��ف 
األول ك���ال���ش���ه���ي���د ال����رئ����ي����س ال����ص����م����اد ريض ال���ل���ه 

عنه..
ح��ي��ث ت��م ت��رب��ي��ة امل��ج��اه��دي��ن ع��ى االي��م��ان وأن 
ال����ن����ق����ص يف االي�������م�������ان أه��������م م������ن ال����ن����ق����ص امل��������ادي 
وال����ع����ددي  وب��ي��ن��وا ك��ي��ف ال��ل��ه س��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل 
يمكن املؤمنني عى قدر رشدهم حتى يتصرفوا 
ب���ط���رق ص��ح��ي��ح��ة ول���ذل���ك ض���رب���وا م��ث��ا ب��ال��ط��ف��ل 
الذي يعطيه الله قوة عى قدر رشده ولو كانت 
القوة أكر من الرشد لعاث الطفل بمحتويات 
ال�������غ�������رف�������ة ب�����ش�����ك�����ل م�������زع�������ج ك�������ذل�������ك ال�������ل�������ه ي���ع���ط���ى 
امل���ؤم���ن���ني ق�����وه ب���ق���در رش����ده����م ول�����و أن ال��ت��م��ك��ني 
اكر من الرشد لعاثوا يف االرض الفساد وهذا 
م���ا ي���ق���وم ب���ه ال��ش��ي��ط��ان ع��ن��دم��ا ي��ت��م��ك��ن اول���ي���اؤه 
يف م����راح����ل م��ع��ي��ن��ة م����ن ال����ت����اري����خ اذ س����رع����ان م��ا 
ي����خ����رج����ون ع�����ن امل����ن����ه����ج وي���ن���ت���ه���ج���ون اه�������م ص��ف��ة 
إلبليس وهى الكر حتى يأيت اولياء الله- الثلة 
املؤمنة القليلة- فيتمكنوا من هزيمة الظاملني...

كما يتصف املؤمنون بالتسليم لله ولرسوله 
يف ج����م����ي����ع م����ح����ط����ات ج�����ه�����اده�����م وم����واج����ه����ت����ه����م 
ألع����داء االم���ة واإلن��س��ان��ي��ة ان��ط��اق��ا م��ن فهمهم 
مل��ن��ه��ج ال���ل���ه ال������ذي ب����ني يف آي����ات����ه س���ن���ة ع��ج��ي��ب��ة ال 
ي���درك���ه���ا اال امل���ؤم���ن���ون وه�����و ان ال���ل���ه ق����د ي��ل��زم��ك 
وان������ت يف م���رح���ل���ة ال���ت���م���ك���ني واالن����ت����ص����ار ب��إي��ق��اف 
ال����ح����رب وف����ق����ا مل���ن���ه���ج ال����رش����د "َوُه�����������َو ال�������ذي َك������َفّ 
َة ِمنۢ  أَْيِدَيُهْم َعنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعْنُهم ِبَبْطِن َمَكّ
َبْعِد أَْن أَْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم  َوَكاَن ٱلَلُّه ِبَما َتْعَمُلوَن 

َبِصًرا".

وه���ن���ا واض�����ح ب���ي���ان ال���ل���ه أن ال��ن��ص��ر ل��ل��م��ؤم��ن��ني 
لكنه جل يف عاه اوقف الحرب لحكمة يريدها 
سبحانه الن النصر وفق ارادة الله وليس كما 
يريد املؤمن بحيث يكون التسليم للقيادة هو 
م���ن���ه���ج امل�����ؤم�����ن ال�����ص�����ادق ول����ي����س ع���ل���ي���ه ت��ف��ص��ي��ل 

النصر. 

ول���ذل���ك امل���ؤم���ن���ون ع��ل��ي��ه��م م���س���ؤول���ي���ات ك��ب��ره 
يف هذه املرحلة خاصة وهم يشهدون مراحل 
ال��ن��ص��ر وال��ت��م��ك��ني ك��م��ا ه���و ح���اص���ل ال���ي���وم, كما 
ذك����ر ال��ش��ه��ي��د ال��رئ��ي��س ال��ص��م��اد ريض ال��ل��ه عنه 
فيجب التسليم ألمر الله الذي سيجر املعتدي 
ع����ى ال���خ���ض���وع وال���ت���ق���ه���ق���ر ام������ام ب�����أس وع��زي��م��ة 
اوليائه املسلمني المر ربهم وقد ظهرت حكمة 
الله يف هذا الجانب فنجد ان العدوان الهمجي 
غ��ر امل���رر يعيش ح��ال��ة تخبط وغ��ي��ب��وب��ة اول��ي��اء 

الشيطان.

فهل سيفهم امل��ف��ك��رون والنخب يف الجزيرة 
ماذا يحاك لهم من املؤامرات عى يد الواليات 
املتحدة األمريكية واسرائيل أم اننا سنضطر اىل 

إيقاظهم من سباتهم.

عميد/عبدالسالم السياين

 أصبح العالم أجمع 
يدرك حقيقة أن 
منظمة األمم املتحدة 
هي منظمة تضليل 
وتزييف للحقائق 
وتغطية وتأمني وتهيئة 
للبيئة املواتية لتنفيذ 
مخططات أنظمة 
الهيمنة واالستكبار

ات��������������ج��������������ه��������������ت ه������������ي������������ئ������������ة االس����������������ت����������������خ����������������ب����������������ارات 
واالس���ت���ط���اع يف ن��ش��اط��ه��ا ال��رئ��ي��ي إىل 
ت��ف��ع��ي��ل ال��ك��ث��ر م���ن ن��ش��اط��ه��ا وم��ه��ام��ه��ا 
اآلنية واملرحلية واملستقبلية وهي مهام 
ت���ب���ن���ى ع���ل���ي���ه���ا يف اإلط�����������ار ال�����وط�����ن�����ي, ويف 
االم���ت���داد اإلق��ل��ي��م��ي.. وي��م��ك��ن ان تصل 
إىل املدى الدويل عى اعتبار ان الصراع 
مع الصهاينة سيكون مسرح عملياته 
ال��ق��ت��ال��ي��ة وال���ع���س���ك���ري���ة واالس���ت���خ���ب���اري���ة 
ال����ب����ح����ر األح�����م�����ر وخ����ل����ي����ج ع�������دن وال���ب���ح���ر 

العربي.. 
وتستوعب ق��ي��ادة هيئة االستخبارات 
واالس����������������������ت����������������������ط����������������������اع ه�����������������������������ذه امل�����������ع�����������ط�����������ي�����������ات 
واالس���ت���ح���ق���اق���ات ال���ق���ادم���ة وال����راه����ن����ة.. 
وي��أيت نشاطها لينصب يف ه��ذا املنحى 

والتوجه.. ولهذا يدرك قادة عسكريون يتبعون تحالف 
العدوان او يتبعون دواًل تدين بالوالء لتحالف العدوان 
ان هيئة االستخبارات واالستطاع قد وضعت خطواتها 
األوىل يف الطريق الذي سوف يوصلها إىل نجاحات امنية 

واستخبارية واستطاعية غاية يف األهمية..
ومن هذا املنطلق فإن هذه الهيئة هي دعامة قوية من 
الدعامات العسكرية املؤثرة التي تستند إليها القيادات 
ال��ع��س��ك��ري��ة امل��ي��دان��ي��ة وتستند إل��ي��ه��ا اي��ض��اً ق��ي��ادات ال��ق��رار 
العسكري السيادي سواء يف إدارة املواجهات القتالية أو 
يف إدارة الصراع السيايس مع أعداء مربصني يمتلكون 

لوجسيتيات واس��ع��ة وع��دي��دة ولديها 
ق�����اع�����دة ب����ي����ان����ات م���ع���ل���وم���ات���ي���ة م��وس��ع��ة 
وع��دي��دة.. وم��ع ذل��ك استطاعت هيئة 
االس���ت���خ���ب���ارات واالس���ت���ط���اع ان تحقق 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ن��ج��اح��ات وت��م��ك��ن��ت من 
اح�����داث اخ���راق���ات ع���دي���دة يف ص��ف��وف 
العدوان ويف املديات اإلقليمي والدويل 
م��ن خ���ال اع��م��ال م��ح��ددة وم��رس��وم��ة 

اثمرت عن نجاحات مهمة..
ولهذا نجد األعداء والحاقدون وقوى 
امل��ؤام��رات تكن ع��داء س��اف��راً ع��ى هيئة 
االستخبارات واالستطاع وهذا مؤشر 

عى النجاح والتأثر والفاعلية.
ولذا فإننا سنظل نؤكد يف كل موقف 
ويف إط���ار ك��ل مستجد ان ه��ذه الهيئة 
وقيادتها ومنتسبيها هم العنوان األبرز ملفهوم االحراف 
امل����خ����اب����رايت واالس���ت���ط���اع���ي واألم������ن������ي.. وه�����م ال���ج���ه���ة ال��ت��ي 
ت��ع��م��ل ب��ص��م��ت واي����ث����ار وب���ن���ك���ران ذات وه����ي راف���ع���ة ق��وي��ة 
ع���ى ج��ه��ده��ا ي��ن��ب��ن��ي األم����ن واالس���ت���ق���رار, وع��ل��ي��ه��ا يتحقق 
عمل أمني استباقي غاية يف األهمية رغم كل املتآمرين 
وال����ح����اق����دي����ن م�����ن أع����������داء ال�����وط�����ن وال����ش����ع����ب امل���ت���ح���ال���ف���ني 
مع ق��وى االستكبار العاملي وق��وى النفوذ الصهيوين يف 

املنطقة.
تحية وتقدير لهذه الهيئة وقيادتها الشجاعة ومنتسبيها 

االجاء االفذاذ.

وقفة مع مديرية الرضمة هيئة االستخبارات الرقم الصعب



 * ب������������داي������������ة وش�������ع�������ب�������ن�������ا ال�������ي�������م�������ن�������ي ي�������ح�������ي�������ي ذك������������رى  
االس�����ت�����ق�����ال 30 م������ن ن�����وف�����م�����ر.. م������ا دالل���������ة إح����ي����اء 
هذه الذكرى يف ظل استمرار الصمود ومواجهة 

العدوان؟
**  أواًل نشكر صحيفة " 26سبتمرب" إلتاحة هذه الفرصة 
ل���ن���ا ل��ل��ح��دي��ث ع����ن م��ج��م��ل ال���ق���ض���اي���ا ال���وط���ن���ي���ة، وك����ذل����ك واق����ع 
محافظة ع��م��ران وس���ر االع��م��ال ال��خ��دم��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة فيها.. 
وب��ال��ن��س��ب��ة ل����ذك����رى ال��������30 م����ن ن���وف���م���رب، ف���ه���ي م����ن امل��ن��اس��ب��ات 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي ل��ه��ا دالل��ت��ه��ا ألن��ه��ا م��ح��ط��ة م��ه��م��ة ت��ح��ق��ق فيها 
االس���ت���ق���ال مل���ن���اط���ق ال���ج���ن���وب ال��ي��م��ن��ي ال���ت���ي ظ���ل���ت ن���ح���و 129 
ع���ام���اً ت��ح��ت ظ��ل��م االس��ت��ع��م��ار ال��ربي��ط��اين ال��ب��غ��ي��ض، اس��ت��ع��م��ار 
ح����ل ال���ظ���ل���م ب������داًل ع����ن ال����ح����ق، وت���غ���ي���ر م���ع���ال���م امل��ج��ت��م��ع ق��ب��ل��ي��اً 
ابتداء من البشر وانتهاء باملعالم السيادية للوطن يف جنوب 
اليمن الغايل.. ذلك االستعمار واالحتال ارتكب املمارسات 
وال��ج��رائ��م ب��ح��ق اب��ن��اء ال��ي��م��ن، ال��ذي��ن ل��م ي��ق��ب��ل��وا ول���م يخنعوا 
له فقاوموه بكل الوسائل وانطلق الكفاح املسلح من جبال 
ردفان يف 14 أكتوبر 1963م واستمر النضال ليتوج يوم ال� 
30 من نوفمرب بجاء املستعمر ورحيل آخر جندي بريطاين 
من مدينة عدن. فالشعب اليمني لم ولن يخنع ألي استعمار 
مهما طال أمده وزاد وتمادى يف عدوانه، وعنفوان الشعب 
اليمني كفيل بطرد وهزيمة أي مستعمر أو طامع، وها نحن 
اليوم نقاتل ونواجه العدوان السعودي االمارايت الصهيوين 
األم���ري���ي م���ن أج����ل ال��ح��ري��ة واالس���ت���ق���ال وال���س���ي���ادة وس��ام��ة 

األراض اليمنية.

تداعيات العدوان
* ه���ل ل��ك��م أن ت��ح��دث��ون��ا ع���ن س���ر ع��م��ل امل��ك��ات��ب 
التنفيذية يف محافظة عمران خ��ال ه��ذه الفرتة 

الراهنة؟
** منذ بداية العدوان واستهدافه للعديد من البنى التحتية 
والخدمية، تحول عمل السلطة املحلية واملكاتب التنفيذية يف 
محافظة عمران، للعمل وفق خطة طوارئ ملواجهة تداعيات 
ال��ع��دوان والحصار وتوفر جانب الخدمات وف��ق االمكانات 
امل���ت���اح���ة ب���م���ا ي��م��ك��ن م����ن اس���ت���م���رار ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ص���ح���ة وأع���م���ال 
ال���ن���ظ���اف���ة واالت�����ص�����االت وغ�����ره�����ا.. ال���ح���م���د ل���ل���ه ت��ح��س��ن ال���وض���ع 
تدريجياً وبالتحديد منذ منتصف العام 2020م إىل توفر 
بعض احتياجات التنمية يف شتى مجاالت الحياة، بما فيها 
الطرق والحواجز املائية، وأيضاً بعض الرتميمات الصغرة 
التي تفي بالغرض، واألم��ور مبشرة بالخر ب��إذن الله. فكل 
أعمال السلطة املحلية واملكاتب التنفيذية بمحافظة عمران 
تسر بشكل جيد، بفضل اهتمام محافظ املحافظة الدكتور 
فيصل جعمان وكل وكاء املحافظة ومدراء وموظفي املكاتب 
التنفيذية، الذين أثبتوا أنهم  عند حسن املسؤولية الدينية 
والوطنية، فاستمروا يف التواجد والحضور لوظائفهم رغم 
ال��ق��ص��ف ال�����ذي ت��ع��رض��ت ل���ه امل��ح��اف��ظ��ة وش����ل ح���رك���ة ال��ت��واج��د 
اإلداري يف ع���م���ران إال أن ال��ج��م��ي��ع ص���رب وص��م��د وث���اب���ر لحفظ 

كيان الدولة وخدمة املجتمع.

خدمة التنمية
* وم���اذا ع��ن امل��ش��اري��ع التي تمكنتم خ��ال هذه 

الفرتة من انجازها يف املحافظة؟
** يف ه�������ذا ال����ج����ان����ب ن�����وج�����ز ل����ك����م ع�����������دداً م������ن امل�����ش�����اري�����ع ال���ت���ي 
أن���ج���زت م���ن ال���ع���ام 2020م ب��م��ا ت���وف���ر ل��ن��ا م���ن ال���ب���اب ال���راب���ع 
ال���ذي صاحيتنا ف��ي��ه م��ض��م��ون��ة، ف��ق��د تمكنا بفضل ال��ل��ه من 
ايجاد وحدة شق ملحافظة عمران بكلفة مليون ونصف املليون 
دوالر، وه��و انجاز كبر ومكسب للمحافظة، كما تمكنا يف 
مجال الطرقات من العمل يف طرق مسور وامل��دان، وتنفيذ 
بعض أعمال الرص والتسوية للعديد من الطرق ومداخل 

املحافظة، باإلضافة إىل العمل يف طريق اللسان بالعشة.

ويف ج���ان���ب امل���ي���اه ت���م اع������ادة ب��ع��ض ال���ح���واج���ز امل���ائ���ي���ة وال����ربك 
وال��ت��ي ضربت يف منطقة سفيان وغ��ره��ا، والعمل ج��اٍر عىل 
قدم وساق ملشاريع مماثلة يف املديريات االخرى، إىل جانب 
مشاريع الرتميم للعديد من امل���دارس التي تنفذها السلطة 
املحلية باملحافظة، باإلضافة إىل مشاريع أخ��رى يف الجانب 
ال��ص��ح��ي منها م��ا ن��ف��ذ بتمويل م��ن ال��داع��م��ن وامل��ن��ظ��م��ات، أو 
بالشراكة مع مصنع اسمنت عمران، كمشروع اعادة تأهيل 
مستشفى 22 مايو، ومركز الغسيل الكلوي يف املستشفى 
باإلضافة إىل ايجاد التجهيزات لهذا املستشفى.. وكما ذكرت 
ل��ك��م ه��ن��اك تنمية م��ل��ح��وظ��ة ج��ي��دة ن��س��ب��ي��اً يف ال��ظ��رف ال��ط��ارئ 
الذي اعتمدنا فيه عىل الجهد واملثابرة واالمكانات الشحيحة 
ب��ع��ي��داً ع��ن امل��ح��س��وب��ي��ة وامل��ن��اط��ق��ي��ة، يف ظ��ل ان���ع���دام امل��رت��ب��ات، 
ف���ك���ل س���ي���ول���ة ال����ب����اب ال�����راب�����ع ص���ب���ت يف ك����ل م����ا ي���خ���دم ال��ت��ن��م��ي��ة 

ويحسن الخدمات الضرورية.

 أكر عائق
* وب�����ال�����ن�����س�����ب�����ة ل�����ل�����م�����ش�����اري�����ع امل������ت������ع������رة خ������اص������ة يف 

الطرقات.. ماذا عملتم ؟
** ح����ق����ي����ق����ة األم�������������ر، ه������ن������اك م�����ش�����اري�����ع ت�����وق�����ف�����ت م�����ن�����ذ ال�����ع�����ام 
2011م ، وكل املشاريع يف الطرقات صفت تصفية كاملة 
مع املقاولن وبالذات املشاريع الكبرة، وإن شاء من ضمن 
خطة املحافظة املستقبلية أن يتم اعادة النظر يف تلك املشاريع 

املتعرثة خصوصاً مشاريع الطرق.
 والجميع يعلم أن احداث تنمية كبرة ومستدامة تحتاج 
إىل مبالغ كبرة  ووجود ثروات نفطية وإيرادات محلية تصب 
إىل خزينة الدولة، لكن  العائق األكرب تمثل يف نقل مرتزقة 
ال���ع���دوان للبنك امل��رك��زي إىل ع���دن، وه���ذه النقلة تسببت يف 

إج���ه���اض ال��ت��ن��م��ي��ة وح���رم���ان م��وظ��ف��ي ال���دول���ة م���ن م��رت��ب��ات��ه��م ، 
ه��ك��ذا ع��م��ل ال���ع���دوان ع���ىل اض���ع���اف ال��ت��ن��م��ي��ة واي���ق���اف ال��ع��دي��د 
من املشاريع من خال نقل البنك واستخدامه كورقة حرب 
اق��ت��ص��ادي��ة ض��د ال��ي��م��ن��ي��ن، ف��م��ا ك���ان م��ت��ع��رثاً م��ن امل��ش��اري��ع لم 
نستطع االس��ت��م��رار فيه بسبب ال��ع��دوان ال��ذي استهدف كل 
يشء وض��رب الطرق والجسور، فاعتربت ضمن املتعرثات، 
وما كان منجزاً أجهضه العدوان وما كان جاهزاً أيضاً دمره 
العدوان، لكن إن شاء الله سنعمل عىل استكمال املشاريع 

وبناء ما دمره العدوان.

رأس حربة
*  ت������ع������رض������ت م������ح������اف������ظ������ة ع���������م���������ران ل������ل������ع������دي������د م���ن 
ال�����غ�����ارات م���م���ا أدى إىل ت���وق���ف ال����خ����دم����ات.. ك��ي��ف 

واجهتم ذلك؟
** خسائر كبرة لحقت بمحافظة عمران جراء استهداف 
العدوان، فهي من أكرث املحافظات التي استهدفت بوحشية 
طالت األنسان واملقدرات االقتصادية والطرق والجسور وكل 
يشء، ألن العدوان أدرك  أن هذه املحافظة هي اليد القوية، 
وأن عمران دائماً هي امل��دد، وفيها العديد من القوى الفذة 
والثورية كما هو يف كل محافظات الجمهورية، إال أن عمران 
ن��ت��ح��دث عنها ب��م��ئ ال��ف��م ب��أن��ه��ا ال��ع��م��اق��ة يف ال��ت��ص��دي لقوى 
ال���ع���دوان وه���ي رأس ال��ح��رب��ة يف ال��ج��ب��ه��ات إىل ج��ان��ب ش��رف��اء 

الوطن من صعدة إىل حوف إىل مناطق الجنوب.. 
ون��ت��ي��ج��ة الس��ت��ه��داف ال���ع���دوان امل��ت��ك��رر مل��ح��اف��ظ��ة ع��م��ران فقد 
ض����رب����ت ال���ت���ن���م���ي���ة وك������ل م�����ا ب���ن���ي���ن���اه يف ث����اث����ة ع����ق����ود م�����ن ال���زم���ن 
استهدف، واستهدفت املنشآت منها مباين اإلدارة املحلية يف 
كل املديريات باإلضافة  إىل  مبنى املحافظة، ومباين إدارات 
األم���������ن وامل�����ح�����اك�����م وامل����ج����م����ع ال�����ق�����ض�����ايئ، واالس�������ت�������اد ال������ري������ايض، 
والصالة املغلقة واملعاهد التقنية وال��ط��رق والجسور بعض 
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وامل�������دارس، ك��ل��ه��ا ض��رب��ت وق��ص��ف ك���ل يشء يف 
ع���م���ران، وم���ع ذل���ك ث��اب��رن��ا ت��ح��ت ال��ق��ص��ف وأن��ج��زن��ا م��ع��ام��ات 
ال��������ن��������اس ت�����ح�����ت ال������ش������ج������ر، وت���������واج���������د امل�������وظ�������ف�������ون يف م���ك���ات���ب���ه���م 
واملدرسن يف مدارسهم، واألطباء يف مستشفياتهم، تحت 
ظ�����ال ال���س���ي���وف وال���ق���ص���ف واالس����ت����ه����داف ال���ي���وم���ي ع���ش���ن���اه يف 

عمران لثمان سنوات.

حاجة املستشفيات
* يف الجانب الصحي، وما هي الصعوبات التي 

تواجهونها؟
** ال���ص���ع���وب���ات ه����ي ح����اج����ة امل���س���ت���ش���ف���ي���ات إىل ال����ع����دي����د م��ن 
التجهيزات والكوادر الطبية والصحية، خصوصاً وأن اغلبها 
كان معتمداً عىل دعم املنظمات، وبتوقف دعم املنظمات وما 
كانت تدفعه من مبالغ كبرة للكوادر الطبية، غ��ادر الكثر 
من االطباء تلك املستشفيات واملركز، واغلقت بعض االقسام 
االمر الذي ادى إىل بعض األمراض وعدم وجود العديد من 

االدوية، الدعم للجانب الصحي. .
 أم���ام ذل��ك ن��ح��اول ال��ي��وم  ال��ق��ي��ام بجهد كبر مل��واج��ه��ة عدم 
فشل املستشفيات أو توقفها، فمستشفى 22 مايو إىل اليوم 
لم ينل صفته االعتبارية التي رفعت لرئيس الجمهورية بأن 
يعلن هيئة مستشفى ولم يصل الدعم إىل اليوم عدا بعض 
ال��ج��ه��ود ال��ذات��ي��ة، ول��و زرت���م املستشفى ال��ي��وم ل��رأي��ت��م االق��ب��ال 
والتوافد عليه بأعداد كبرة ربما أك��رث من مستشفى الثورة 
والجمهوري بصنعاء، فهو محوري يقدم الخدمة الصحية 
لثاث محافظات.. ويف خمر يمول  القطاع الصحي من قبل 
ال��ش��ي��خ ع���ي ج���ل���ي���دان وال���خ���ري���ن، وه���ن���ا ن��ش��ك��ر وزي�����ر ال��ص��ح��ة 
ال��دك��ت��ور ط��ه امل��ت��وك��ل ال����ذي ي��ت��اب��ع ب��ش��ك��ل مستمر اح��ت��ي��اج��ات 
ال���ق���ط���اع ال���ص���ح���ي يف امل���ح���اف���ظ���ة، ك���م���ا ن��ط��ل��ب م����ن امل��ع��ن��ي��ن يف 
وزارة الصحة مواجهة اآلث���ار السلبية التي تركتها املنظمات 

يف املستشفيات والتي شكلت لنا عبئاً كبراً.

مبادرات مجتمعية 
* ه�������ل ه������ن������اك م���������ب���������ادرات م���ج���ت���م���ع���ي���ة خ������اص������ة يف 
ج����ان����ب ال����خ����دم����ات وم������ا دور ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة يف 

تشجيعها؟
** ل����ل����م����ب����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف م���ح���اف���ظ���ة ع����م����ران دور ك��ب��ر 
وج�������ي�������د، ف�����ف�����ي ك�������ل م�����دي�����ري�����ة أك���������رث م�������ن 30 م��������ب��������ادرة م����ن����ه����ا يف 
الطرقات وال��ربك وال��س��دود والحواجز الرتابية املائية، وكما 
ذكرت لكم أننا استطعنا توفر وحدة شق ووح��دة تنفيذية 
ب��رئ��اس��ة امل���ه���ن���دس/ أب����و ع���ي ال���ق���ح���وم، ف��ت��ق��وم ه�����ذه  ال���وح���دة 
ب���م���س���اع���دة امل����واط����ن����ن ب���إع���ط���ائ���ه���م امل�����ع�����دات وامل������واط������ن ي��م��ول��ه��ا 
وتعترب مساهمات مجتمعية، إىل جانب العديد من املبادرات 

الزراعية.

استنزاف كبر 
* م��ح��اف��ظ��ة ع���م���ران ت��ع��ت��ر م���ن أك����ر امل��ح��اف��ظ��ات 
يف األرايض ال������زراع������ي������ة ح����دث����ن����ا ع������ن ه��������ذا ال����ج����ان����ب 

والصعوبات التي تواجهونها؟

**  ع��م��ران زراع���ي���ة ب��ح��ت��ة، إال أن��ن��ا يف ح���وض ع��م��ران ن��واج��ه 
اس���ت���ن���زاف���اً ك����ب����راً ل���ل���ح���وض امل������ايئ ال������ذي ي���ع���د ع����ام����ًا رئ���ي���س���ي���اً يف 
االستمرار والتوسع الزراعي  لتحقيق االمن الغذايئ املطلوب، 
ف��ق��اع ال��ب��ون يعترب م��ن أودي���ة اليمن الخصبة وه���ذا الحوض 
يتعرض لاستنزاف وللزحف ال��ع��م��راين الكبر، وال��زح��ف يف 
زراعة القات، لهذا نطالب الجميع إبقاء الوضع عىل ما هو 
عليه، وأن تكون املياه خاصة وخالصة للزراعة خصوصاً  يف 
الرب والشعر والحبوب بأنواعها والخضروات، فكل املديريات 
ال��زراع��ي��ة أص��اب��ه��ا ال��ش��ل��ل يف ن��ق��ص امل����اء وت��وس��ع زراع����ة ال��ق��ات 

والتوسع العمراين فيها.

 ترشيد االستهاك
* كونكم سلطة محلية هل أوجدتم معالجات 

لقضية استنزاف املياه؟
** الب�������د م������ن اع�����������ادة ال����ن����ظ����ر يف اق������ام������ة ال������س������دود وال����ح����واج����ز 
امل���ائ���ي���ة ب��ح��ي��ث ان���ه���ا ت���خ���دم ال��ت��ن��م��ي��ة وت����غ����ذي امل����ي����اه ال���ج���وف���ي���ة، 
ألن ال����س����دود ال��س��اب��ق��ة أف���ض���ت ع���ىل ال����واق����ع ن���وع���اً م���ن األم����ور 
امل����زاج����ي����ة، ول���ي���س���ت خ���اض���ع���ة ألم������ور ت���غ���ذي���ة م���ائ���ي���ة.. وع���م���وم���اً 
األم��ور بحاجة إىل ترشيد يف استهاك املياه، وأيضاً التقنن 
يف ج��ان��ب ال��رتاخ��ي��ص وق��ط��ع ال��رتاخ��ي��ص ل��ل��م��واط��ن��ن يف حفر 
اآلبار، وهذا الجهد تقوم به هيئة موارد مياه عمران إىل جانب 
كل الشرفاء الحامن لهذا الحوض، وإن شاء الله تتكاتف 
الجهود بعون الجميع ألهمية املياه وتقنينه والعيش عليه.

دور بارز 
* ك�����ون�����ك م������ن أب���������رز م����ش����اي����خ م���ح���اف���ظ���ة ع�����م�����ران، 
حدثنا عن دور القبيلة اليمنية يف صد العدوان؟
** ه��ن��اك ب����روز ك��ب��ر مل��ش��اي��خ ال��ق��ب��ائ��ل يف ع���م���ران، ووج����ودي 
بن هذه الهامات يشرفني بأن أتحدث أن كل مشايخ عمران 
وأبنائها إىل جانب الوطن، فكل رموزها السياسية والقبلية 
ش�����رف�����اء يف ال������واق������ع ف����م����ن ت�����واج�����د وث�����اب�����ر وص����م����د يف ب���ي���ت���ه ف��ه��و 
مجاهد، وم��ن وق��ف إىل جانب ال��ع��دوان فهو خائن، فرموز 
ع����م����ران ب����االس����م م�����وج�����ودة يف ت��ن��م��ي��ة ع����م����ران وح������ل ق��ض��اي��اه��ا 
وم���ش���اك���ل���ه���ا، وع�����م�����ران زاخ��������رة ب���ق���ي���ادات���ه���ا ال����ف����ذة وم��ج��ت��م��ع��ه��ا 
متناغم رغم فخذيها القبي والسيايس ال��ذي يجمع حاشد 
وبكيل إال أننا جميعاً أخ��وة نمثل ج��س��داً واح���داً وعنصريتنا 
هي محافظة عمران والوطن الذي يجمع الكل، فليس لدينا 
عنصرية يف واقع عمران إال العنصرية لليمن الواحد املوحد.

 
حماة اليمن 

* كيف تنظرون إىل الضربات التحذيرية التي 
ي���وج���ه���ه���ا ط����ران����ن����ا امل�����س�����ر مل�����ن ي�����ري�����د ن����ه����ب ث����روات����ن����ا 

النفطية ؟
** ه����ذا ال���ح���دي���ث ي��ع��رب ب���ه ال���ج���ن���وب ق��ب��ل ال���ش���م���ال، فليس 
لدينا أعداء يف الشمال وال يف الجنوب، بل أننا اثبتنا إلخواننا 
يف ال���ج���ن���وب ض������رورة أن ن���ك���ون ل��ح��م��ة واح������دة ل��ح��م��اي��ة ال���دي���ار 
وحماية سواحل اليمن وثرواته، فالضربات التحذيرية ترفع 
رأس الجنوب قبل الشمال، ونحن والجنوبيون نعرف أننا 
جسد واح���د، فتحذيراتنا ه��ي حماية ل���أرايض اليمنية ممن 
ي���ن���ه���ب���ه���ا.. ون����ق����ول إلخ����وان����ن����ا يف امل���ح���اف���ظ���ات ال��ج��ن��وب��ب��ي��ة ال���ذي���ن 
ي���ج���زئ���ه���م ال�������ع�������دوان: "ن����ح����ن أخ����وان����ك����م وال����ج����ن����وب وال���ش���م���ال 
ملكنا وم��ل��ك��ك��م، وك���ل ث����روات ال���واق���ع يف ال��ش��م��ال وال��ج��ن��وب 
هي ملك للشعب، وليست ملكاً لثلة معينة أو شلة تستفيد 
م��ن��ه��ا، ف��م��ن ي����ص����درون ب��ال��خ��ف��ي��ة ه���م س����رق ال����واق����ع وه����م من 
ي���ح���دث���ون األزم��������ات ل���دي���ن���ا ول����دي����ك����م، ف��ن��ح��ن ن��ح��م��ي ال����دي����ار أي����اً 
كانت يف الشمال أو الجنوب، ولدينا ساح سينال العدوان، 
ونشكر القوة الصاروخية العماقة التي حمت بادنا وثرواتنا 
وس���واح���ل���ن���ا، وش����ك����ري ال���ج���زي���ل ل���ك���ل ش����رف����اء ال���ج���ن���وب ال���ذي���ن 
أت���ح���ف���وا م��س��ام��ع��ن��ا ب���ال���ت���ع���ب���رات ال���ط���ل���ق���ة ع����ن ت���ل���ك ال���ض���رب���ات 

التحذيرية".
رسائل للجميع 

* يف ن����ه����اي����ة ه��������ذا ال�����ل�����ق�����اء م�����اه�����ي ال�����رس�����ال�����ة ال���ت���ي 
ت������ودون ت��وج��ي��ه��ه��ا م���ن م��ح��اف��ظ��ة ع���م���ران ل��ل��ق��ي��ادة 
الثورية والسياسية وإىل أبناء الشعب اليمني؟

** نشكر قائد الثورة الذي حمى ديار املسلمن يف اليمن ويف 
شتى الجزيرة العربية وهو املجاهد واملتابع األول واملناضل، 
وك���ذل���ك ال��ش��ك��ر ل��ل��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة م��م��ث��ل��ة ب��ال��رئ��ي��س م��ه��دي 
املشاط ، الذي أظهر عىل الواقع شيئاً من املثابرة السياسية 
العماقة يف إدارة الوطن وشؤونه، وشكرنا الخاص لأستاذ 
م��ح��م��د ع���ب���دال���س���ام امل���ت���ح���دث ب���اس���م ال��ي��م��ن ال�����ذي أظ���ه���ر عىل 
ال��واق��ع دف��اع��اً حقيقياً، ومثل دوره أك��رب من طائرة سخواي 
وأكرب من طائرة إف 16 حن دافع عن الوطن بثقافة عالية، 
وش��ك��ري ال��ج��زي��ل ل��ك��ل ال��ف��رق��اء ال��س��ي��اس��ي��ن ال��ذي��ن وع����وا ب��أن 
األزم����������ة ل���ي���س���ت ع�����ارض�����ة وإن�����م�����ا ع����������دوان ح���ق���ي���ق���ي وأن ال���ث���م���ان 
س����ن����وات ت���خ���رج أف���ض���ل دك����ات����رة يف ال����ش����رق األوس�������ط وال���ع���ال���م 
والفرتة كافية لتايش صراعنا السيايس والحضور إىل طاولة 
امل���ف���اوض���ات، وأن ي��ع��ي ال��ج��م��ي��ع أن ك���ل ش���رب يف ال��ب��ل��د محتل 
سببه ال���ع���دوان وامل��رت��زق��ة، ون��ق��ول ل��ل��م��رت��زق��ة ك��ف��ى، ب��ل ح��ان 
ال��وق��ت لتغير اسمكم م��ن م��رت��زق��ة إىل م��غ��رر ب��ه��م، وع���ودوا 

إىل صف الوطن والجمهورية والوحدة.

ق������������ال ال�����ع�����ق�����ي�����د ع������ب������دال������ل������ه ع�����ب�����دال�����ك�����ري�����م 
ال������������ح������������وري م���������دي���������ر ع�������������ام م�����������������رور م�����ح�����اف�����ظ�����ة 
ع��������م��������ران، أن ث������ب������ات وت�����ض�����ح�����ي�����ات ش���ع���ب���ن���ا 
ال����ي����م����ن����ي ع������ى م��������دى ث�����م�����اين س������ن������وات م��ن 
التصدي للعدوان الغاشم، اثمرت عزة 
وانتصاراً يف مختلف الجبهات ونجاحات 
يف كل املجاالت ومنها النجاحات االمنية 

والتنموية.
وأش�������������ار ال����ع����ق����ي����د ال��������ح��������وري يف ت���ص���ري���ح 
ل������������������������"26 س�������ب�������ت�������م�������ر" إىل أن اح��������ت��������ف��������االت 
ش��ع��ب��ن��ا ب����ذك����رى االس����ت����ق����ال امل���ج���ي���د 30 
م�����ن ن����وف����م����ر، ي���ج���س���د ع���ظ���م���ة ال��ي��م��ن��ي��ن 
ورف�������ض�������ه�������م وم������ق������اوم������ت������ه������م ل������ك������ل اش������ك������ال 
االح�����ت�����ال ال���ق���دي���م وال����ج����دي����د، وأن������ه ك��م��ا 
خرج املحتل الريطاين مهزومًا مكسور 
الهيبة، سيخرج املحتلن ال��ج��دد أذالء 

يجرون أذيال الهزيمة واملهانة.

 عبدالحميد عبدالله

وح���������ول ال����ع����م����ل امل�������������روري ي�����وض�����ح ال���ع���ق���ي���د 
ال������ح������وري ان خ���ط���ة إدارة امل���������رور ب��م��ح��اف��ظ��ة 
ع�������م�������ران خ���������ال ال�������ف�������رتة ال������راه������ن������ة وامل����ق����ب����ل����ة، 
ت������ت������ض������م������ن ال�������ع�������م�������ل م�����������ع ال��������ج��������ه��������ات امل�����ع�����ن�����ي�����ة 
لتنفيذ املصفوفة املرورية التي تشمل نقل 
األس������������واق ال����ع����ش����وائ����ي����ة م�����ن وس�������ط امل����دي����ن����ة، 
وإع�������������ادة ال����ن����ظ����ر يف وض��������ع امل�����ك�����ات�����ب امل���ص���ال���ح 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وامل���ن���ش���آت ال���ت���ج���اري���ة ال���خ���اص���ة، 
إلي�����ج�����اد م�����واق�����ف س�����ي�����ارات خ����اص����ة ب���ه���ا ب�����داًل 

م������ن ال�������وق�������وف يف ال�������ش�������ارع ال�����رئ�����ي�����ي وخ���ن���ق 
انسيابية حركة السر.. وأشار إىل أن إدارة 
م��رور محافظة ع��م��ران تتطلع خ��ال العام 
الجاري إىل استكمال شارع الشهيد الصماد 
" دائري املدينة" الذي سيسهم يف تخفيف 
االزدحام والزام املركبات وشاحنات النقل 
الثقيل باملرور من خاله ب��داًل من الدخول 

إىل املدينة.
مركز حوث

وت��������ط��������رق ال���������ح���������وري إىل ض���������������رورة االس������������راع 
يف ت��ج��ه��ي��ز امل��ج��م��ع االيل امل������روري يف منطقة 
حوث، لتسهيل تقديم الخدمات املختلفة 
للمديريات الشمالية من محافظة عمران.. 
م����ؤك����داً أن ت��ج��ه��ي��ز امل��ن��ط��ق��ة امل����روري����ة ب��ح��وث 
ي������أيت ل���رتج���م���ة ت���وج���ي���ه���ات ال����ق����ي����ادة ال���ث���وري���ة 
وال���س���ي���اس���ي���ة ب��ت��ب��س��ي��ط االج����������راءات وت��ق��دي��م 
أفضل الخدمات للمواطنن بسرعة وبأقل 

تكلفة.   

جهود كبرة
ق�����ال م���دي���ر ع�����ام م������رور م��ح��اف��ظ��ة ع���م���ران، 
إن ه������ن������اك ج���������ه���������وداً ك������ب������رة ت������ب������ذل م�������ن ق���ب���ل 
رج��������ال امل����������رور ل���ت���ن���ظ���ي���م ح����رك����ة ال����س����ر وم���ن���ع 
اإلزدح���������ام���������ات امل�������روري�������ة خ����ص����وص����اً يف وق����ت 

الذروة من 11 صباحاً حتى 1 ظهراً.
واضاف: انه تم إغاق بعض التقاطعات 
ال����ت����ي ك����ان����ت ت���س���ب���ب اخ����ت����ت����اق����ات يف ال����س����ر، 
م��ع تحويل بعض ال��ش��وارع إىل ات��ج��اه سر 
واحد، إىل جانب التنسيق مع الجهات ذات 

العاقة لفتح شوارع جديدة ونزع الصبيات 
والخرسانات التي كانت تضيق من مساحة 
ب��ع��ض ال����ش����وارع ك���ش���ارع ح���ج���ة، ب��اإلض��اف��ة 
إىل ط����م����وح����ن����ا خ����������ال ال�������ف�������رتة ال�������ق�������ادم�������ة إىل 
ت��ب��ن��ي وض���ع م��ع��ال��ج��ات ل��ل��ط��رق��ات وخ��ط��وط 
السر التي تتكرر فيها الحوادث، من خال 
عملية الرتميم والصيانة وتزويد الطرقات 
باإلرشادات والعامات املرورية واللوحات 

التوعوية. 
حوادث سر

ف���ي���م���ا ي����خ����ص  ال������ح������وادث امل���س���ج���ل���ة، اش����ار 
العقيد عبدالله الحوري إىل أن إدارة املرور 
بمحافظة عمران سجلت خال الربع األول 
من العام الحايل 1444ه��� وق��وع اكرث من 
100 ح��������ادث س������ر، ت�����وزع�����ت ب�����ن ح������وادث 
صدام اآلليات ودهس للمشاة، باإلضافة 
إىل حوادث االنقاب املتكررة بسبب السرعة 
التي تعد سبباً رئيسياً يف الحوادث املرورية.. 
مضيفاً: أنه تم إحالة 25% من قضايا تلك 
ال���ح���وادث إىل ال��ن��ي��اب��ة، فيما عملت االدارة 

عىل حل العديد من القضايا ودياً.  
وثائق وأرقام

وح������������ول االن�����������ج�����������ازات ال������ت������ي ت����م����ك����ن����ت إدارة 
املرور بمحافظة عمران من تحقيقها خال 
العام الحايل 1444ه���.. أشار الحوري إىل 
أن االدارة اص����درت 1571 وث��ي��ق��ة م��روري��ة 
تضمنت 523 رقماً " خصويص"، و318 
رقماً " نقل عام، و13 رقماً " أجرة"، وكذا 
298 ملكية وتجديد 653 كرتاً، باإلضافة 

إىل اص�������دار 317 رخ���ص���ة ق�����ي�����ادة.. وأض�����اف 
إىل أن رجال امل��رور بمحافظة عمران ورغم 
اإلمكانات البسيطة املتوفرة " ون��ش واحد 
وس���ي���ارة ه��ي��ل��وك��س" ت��م��ك��ن��وا ض��ب��ط ال��ع��دي��د 
من الحوادث املرورية، والكشف عن اربعة 
بيانات جمركية مزورة تم احالت اصحابها 

إىل الجهات املختصة.
 توعية مرورية

وتحدث مدير عام مرور محافظة عمران 
ع��ن ال��ح��رص وااله��ت��م��ام يف  ع��ك��س ال��ص��ورة 
لدى أف��راد املجتمع عن رجل امل��رور، وذلك 
م���ن خ����ال ال��ت��وع��ي��ة امل��س��ت��م��رة ل���رج���ال امل����رور 
وع��ق��د ال����دورات املهمة وال��ن��وع��ي��ة ل��ه��م، بما 
ي��خ��دم االرت���ق���اء ب��أس��ل��وب ال��ت��ع��ام��ل وتقديم 
ال��خ��دم��ة ل���ل���م���واط���ن.. ويف امل��ق��اب��ل ت���م تنفيذ 
ال��������ع��������دي��������د م����������ن االن��������ش��������ط��������ة ال�������ت�������وع�������وي�������ة ال�����ت�����ي 
اس����ت����ه����دف����ت ط��������اب امل�������������دارس وال����ج����ام����ع����ات 
والكليات، ونقابة سائقي مصنع اسمنت 

عمران وبعض املستشفيات الخاصة. 
واختتم العقيد عبدالله الحوري تصريحه 
بتوجيه الشكر لقيادة وزارة الداخلية ممثلة 
ب����ال����ل����واء ع���ب���دال���ك���ري���م أم������ر ال�����دي�����ن ال����ح����ويث، 
وم���دي���ر ع����ام امل������رور ال��ع��م��ي��د ب��ك��ي��ل ال�����ربايش، 
عىل اهتمامهم ومتابعتهم املستمرة لسر 
ال��ع��م��ل يف م���رور محافظة ع���م���ران.. مطالباً 
س������ائ������ق������ي ال���������س���������ي���������ارات وامل���������رك���������ب���������ات ب����ال����ت����ح����ي 
واالل�������������ت�������������زام ب�������ق�������واع�������د ال��������س��������ر ال��������ت��������ي وج���������دت 
لتحقيق سامتهم أواًل وسامة كافة أفراد 

املجتمع.         

   أكد الشيخ صالح زمام املخلوس نائب محافظ محافظة عمران أمن عام 
املجلس امل��ح��ي، أن ي��وم 30 نوفمر م��ن ال��ع��ام 1967م ج��اء ليتوج نضال 
شعبنا اليمني يف االستقال وخروج املستعمر الريطاين الذي جثم ما يقارب 
129 ع��ام��ًا ع��ى مناطق ج��ن��وب ال��ي��م��ن.. مضيفًا أن ه��ذه املناسبة غالية ع��ى كل 
وطني شريف، وتأكيداً بأن شعب اليمن لم لن يخنع ألي استعمار مهما طال 

أمده وزاد وتمادى يف عدوانه.

وق�����ال ال��ش��ي��خ امل��خ��ل��وس يف ح�����وار ل���"ص��ح��ي��ف��ة 26 س��ب��ت��م��ر:" ن��ح��ن ال���ي���وم ن��ق��ات��ل 
ونواجه العدوان بثبات وصمود من أجل الحرية واالستقال وسيادة وسامة 
أرايض اليمن.. متطرقاً إىل العديد من القضايا التي تهم التنمية وعمل الجهات 
ال���خ���دم���ي���ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة وال���ص���ح���ي���ة يف م���ح���اف���ظ���ة ع�����م�����ران ب����اإلض����اف����ة إىل امل������ب������ادرات 

املجتمعية واثرها يف التنمية املحلية.. إىل تفاصيل الحوار التايل :-

08 عن ُقرب
نائب محافظ عمران أمني عام املجلس احمللي الشيخ /صالح  املخلوس  لـ "26 سبتمبر" :ـ

30 نوفمبر   جاء ليتوج نضال شعبنا اليمني في االستقالل وخروج املستعمر 

االستقالل جاء  ليجسد عظمة اليمنيني ورفضهم لكل اشكال االحتالل

 نواجه اليوم العدوان بثبات وصمود من أجل احلرية واالستقالل والسيادة شعب اليمن لم ولن يخنع ألي استعمار مهما طال أمده وزاد عنفوان عدوانه

 نعمل مع اجلهات املعنية لتنفيذ املصفوفة 
املرورية التي تشمل نقل األسواق العشوائية

اصدرنا 1571 وثيقة مرورية ونفذنا توعية مرورية 
لطالب املدارس والكليات وسائقي النقابات

   يتعرض حوض عمران 
لالستنزاف والزحف العمراني 
الكبير وانتشار زراعة القات 
  عمران زاخرة بقياداتها 
الفذة ومجتمعها متناغم 

وابناؤها في طليعة
 املتصدين للعدوان

     متكنا من ايجاد وحدة 
شق بكلفة 1.5 مليون دوالر 
ونفذنا  أعمال رص وتسوية 

للعديد من الطرق 
   خسائر كبيرة جراء 

استهداف العدوان للبنية 
التحتية واخلدمية في مختلف 

مديريات احملافظة
   أكثر من 30 مبادرة في 

كل مديرية تعمل في اجلانب 
الزراعي وفي الطرقات واقامة 

البرك واحلواجز املائية

عبدالحميد الحجازي- عبداللطيف مقحط
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مدير عام املرور مبحافظة عمران العقيد عبدالله احلوري لـ" 26 سبتمبر":

   نأمل االسراع في جتهيز 
املجمع اآللي بحوث

 وكذا استكمال شارع 
الشهيد الصماد كدائري 

ملدينة عمران
    تسجيل 100 حادث 

سير خالل الربع االول
 من العام احلالي وإحالة 

25% منها للنيابة

تهــــانينـــــــــــــــــا
أجمل التهاين وأطيب التربيكات نزفها 

للعرسن الخلوقن املجاهدين/ 

 بسام غانم نعمان القشايئ
 ويحيي عي محمد الزوقري

بمناسبة زفافهما امليمون .. ألف مربوك 
املهنئون:

عبدالرحمن الجري وأوالده
 عبدالحميد الحجازي وإخوانه
 سمر غانم القشايئ وإخوانه
  وجميع األهل واألصدقاء. 



* ك��������ان��������ت ال���������ب���������داي���������ة م����������ع ال�������ش�������ي�������ح ن��������اج��������ي م����ح����م����د 
ال��س��ام��ي رئ��ي��س مجلس ال��ت��اح��م القبيل بامانة 
العاصمة صنعاء وال���ذي ت��ح��دث ع��ن ال 30 من 

نوفمرب عيد االستقال قائًا: 
** يأيت احتفالنا بعيد االستقالل املجيد بعد 55عاما مرت 
ع����ى رح���ي���ل وط������رد آخ�����ر ج���ن���دي ب���ري���ط���اين م����ن أرض ال���ي���م���ن، يف 
30ن��وف��م��ر 1967 م ه���ذه ال���ذك���رى ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي تحققت 
بعد سنوات من الكفاح املسلح ضد قوات االحتالل الريطاين، 
وال������ذي ظ���ل 1٢9 ع���ام���ا م��ح��ت��ال ل���ج���زء غ����ال م���ن ارض ال��ي��م��ن، 
ول�����ك�����ن ب����ف����ض����ل ت����ض����ح����ي����ات االب�������ط�������ال م������ن رج����������ال ال����ي����م����ن ش���م���اال 
وج��ن��وب��ا، اض���ط���رت ب��ري��ط��ان��ي��ا أن ت��ج��ر اذي�����ال ال��ه��زي��م��ة وال��خ��زي 
وترحل، ولوال هذه التضحيات التي انطلقت شرارتها من جبال 
ردفان الشماء ما رحلت بريطانيا،والكفاح املسلح الذي القاه 
االحتالل الريطاين كان يقوده رجال القبائل اليمنية من جميع 
امل��ح��اف��ظ��ات ل��ح��ج واب����ن وش��ب��وة وت��ع��ز واب وح��ض��رم��وت وك��ل 
القبائل اليمنية كان لها السبق يف مواجهة ومقارعة االحتالل 
الريطاين، فالقبيلة اليمنية هي صانعة االبطال وهي السند 
واملدد بالرجال واملال والسالح سواء ضد االحتالل الريطاين 
او اي محتل الرض اليمن.. وإن احتفالنا بالذكرى 55 لعيد 
االستقالل 30نوفمر وللمرة الثامنة وبالدنا تتعرض للعدوان 
من قبل التحالف السعودي االمارايت بقيادة امريكا وبريطانيا، 
وال��ذي قوبل بالصمود والثبات من قبل ابناء شعبنا اليمني 
واف����ش����ل م��خ��ط��ط��ات��ه ي���ع���د درس��������اً مل����ن ي���س���ع���ى وي���ح���ل���م ب���اح���ت���الل 
ال��ي��م��ن م���ن ج���دي���د، ف��ك��م��ا رح��ل��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا وه���ي االم���راط���وري���ة 
ال��ت��ي ك��ان��ت الت��غ��ي��ب  ع��ن��ه��ا ال��ش��م��س م��ج��رج��رة اذي����ال الهزيمة 
وال��خ��زي وال��ع��ار سريحل غ��زاة ال��ي��وم اذي���ال بريطانيا، فاليمن 
كانت ومازالت وستظل مقرة للغزاه، والقبيلة اليمنية هي 
صمام آمان لليمن وهي الحجرة الصماء التي تتحطم عليها 

كل املؤامرات واملحاوالت الحتالل اليمن.

* من جانبه تحدث الشيخ نجيب حسني املطري 
احد ابرز مشايخ قبيلة بني مطر عن 30 نوفمرب 

عيد االستقال حيث قال: 
** بداية نشكركم وكل طاقم الصحيفة وكل منتسبي دائرة 

التوجيه املعنوي للقوات املسلحة اليمنية قيادة وافرادا .
إن ال� 30 من نوفمر يعتر ثورة متقدة ومشتعلة ضد الغزاة 
وامل��ح��ت��ل��ن يف ك���ل زم�����ان وم����ك����ان.. ف���ال���� 30 م���ن ن��وف��م��ر ب��م��ث��اب��ة 
اع��ص��ار يلف وي��ح��اص��ر ال��غ��زاة ال��ج��دد مثلما ك��ان اع��ص��اراً قذف 
بآخر غ��از ومستعمر يف تلك اللحظات وتلك االي���ام النضالية 
وط�����ه�����ر ون�����ظ�����ف االرض ال���ي���م���ن���ي���ة ب�������را وب�����ح�����را م�����ن دن�������س ال�����غ�����زاة 

واملحتلن ،وفرض سيادة وخلع عباءة الوصاية.
ف��ال 30 م��ن نوفمر  يعتر ثمرة نضال ك��ل اليمنين فهذا 
ال��ت��اري��خ وه����ذا ال��ي��وم وه����ذا ال��ع��ام ن��ع��ت��ره  ض����وءاً اض����اء ال���درب 
النضايل واضاء طريق الحرية واضاء طريق االستقالل واضاء 
ط���ري���ق ال���ن���خ���وة واض�������اء ط���ري���ق ال���ش���ه���ام���ة واض�������اء ط���ري���ق ال���ع���زة 
واض����������اء ط�����ري�����ق ال�����ك�����رام�����ة وال�����ت�����ي ه�����ي م���ط���ل���ب ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي 
يف ك����ل زم������ان وم�����ك�����ان.. واك�������رر واق�������ول ب�����أن ال 30 م����ن ن��وف��م��ر 
ح���دث ت��اري��خ��ي ي��ج��ب ان نستلهمه ج��م��ي��ع��ا ،وأن ن��ج��ع��ل منه 
ع��رة،ب��ح��ي��ث  ن��ذك��ر انفسنا ون��ذك��ر اجيالنا بأهمية ه��ذا اليوم 
،وان نستلهم هذا الحدث وندرس االجيال بأهمية هذا اليوم 
وما آلت اليه اليمن من احداث ومتغريات ،وكونه تحقق عر 
عدة محطات تاريخية وثورية ونضالية مزجت الدماء بالعرق 
وتزاوجت الكلمات بالقذائف واالقالم بالبندقية حتى تحقق 
ال��ه��دف امل��ن��ش��ود وت��ح��ررت ال��ب��ل��د.. وخ��ت��ام��ا اخ��اط��ب ك��ل االح���رار 
يف هذا الشعب العظيم بأال نجعل من هذا اليوم حدثا عابرا 
وتاريخا غابرا  ،لكن علينا جميعا أن نكون صادقن مع الله 
ومع انفسنا ومع شعبنا ومع اجيالنا فال تضيع دم��اء اولئك 
ال���ث���وار امل��ج��اه��دي��ن االح�����رار ال��ذي��ن ض��ح��وا واس��ت��ب��س��ل��وا م��ن اج��ل 
ال��ك��رام��ة وال������ذود ع���ن ال���وط���ن ف��ع��ي��ب ع���ى ك���ل م���ن ع��اي��ش تلك 
امل������واق������ف أن ي���ن���س���اه���ا وان ي���ت���خ���ى ع�����ن ت���ل���ك امل������ب������ادئ ف���ي���ا ع��ي��ب��اه 
أن ن���خ���ون ت��ل��ك ال���دم���اء وت���ل���ك ال��ت��ض��ح��ي��ات ،ف��ل��ن��ك��ن اح������رارا وال 
نرتمي يف احضان الغازي  واملحتل الجديد الذي أىت بقميص 
م��ات��س��م��ى ال���ش���رع���ي���ة ال���ك���اذب���ة وال����زائ����ف����ة ف��م��س��ت��ح��ي��ل أن ن��رت��ه��ن 
ل��ل��غ��زاة ال��ط��ام��ع��ن يف دم����اء ش��ع��ب��ن��ا ون��ه��ب ث�����روات ب��ل��دن��ا، فما 
علينا إال توحيد صفنا وج��م��ع كلمتنا  واالس��ت��م��رار يف مقارعة 
الغزاة واملحتلن ولنقاومهم بكل الطرق والوسائل واالساليب 
امل��ن��اس��ب��ة ك���ل م���ن م���وق���ع���ه،وال���واج���ب ال���واج���ب االل��ت��ف��اف ح��ول 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ممثلة ب��ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د/ع��ب��دامل��ل��ك 
ب�������در ال�����دي�����ن ال�����ح�����ويث وح����ك����وم����ة االن������ق������اذ وال������ذي������ن ب����ه����م س���ن���ح���رر 
ارض���ن���ا وب��ه��م س��ن��ن��ال ع��زت��ن��ا وب��ه��م ن��ح��اف��ظ ع���ى ك��رام��ت��ن��ا وم��ع��م 
س��ي��ع��م ال��خ��ري واالم�����ن واألم������ان وم���ن خ��الل��ه��م ن��ل��م��س ونعيش 
حريتنا واستقاللنا  ،كما يجب علينا أن نكون عى وعي وعى 
بصرية يف كل مواقفنا وتحركاتنا .. وخالصة الكالم وبمناسبة 
ه��ذه املناسبة ندعوا كل اخوتنا املغرر بهم أن ي��ع��ودوا لجادة 
ال���ص���واب وأن ي��ت��ح��ل��وا ب��ال��رش��د وي��س��ت��غ��ل��وا ال��ع��ف��وا ال��ع��ام ال��ذي 
اطلقه السيد قائد الثورة واملجلس السيايس وحكومة االنقاذ 
ف����ال����وط����ن ي���ت���س���ع ل��ل��ج��م��ي��ع ف����ال����وط����ن ي��ج��م��ع��ن��ا واألخ����������وة ن��ه��ج��ن��ا 
ول��ي��ع��ل��م��وا أن ال���ع���دوان ي��س��ت��ه��دف ال��ج��م��ي��ع وان ال���ع���دو ال خري 
فيه وال خري معه وال خري سيأيت منه، فايدينا قيادة وحكومة 
وشعبا م��م��دودة وقلوبنا وص��دورن��ا مفتوحة وترحب وتنادي  
ل��ك��ل يمني ح��ر ويف.، ف��ث��ورة ال ٢1 م��ن سبتمر م���اج���اءت اال 
لتوحيدنا وجمع كلمتنا،وكذلك القيادة الثورية لن تكون اال 
كريمة رحيمة رؤوف���ة بكل يمني وه��ذا ماعهدناه منها قيادة 
مناضلة مجاهدة متسامحة ضحت ومازالت تضحي من اجل 

البلد والقيم واالرض والعرض. 
ه����ذا وح���ف���ظ ال���ل���ه ال��ي��م��ن ارض�����ا وان���س���ان���ا.ف���ال���رح���م���ة ل��ل��ش��ه��داء 
وال��خ��الص ل��الس��رى وال��ش��ف��اء للجرحى وال��ع��ودة للمفقودين  
ومن نصر اىل نصر ب��أذن الله سبحانه وصى الله وسلم عى 

سيدنا محمد وآله الطاهرين.
* وي����ق����ول ال���ش���ي���خ ام�����ن ع����ب����ده م���ح���س���ن ح���م���ي���د اح�����د م��ش��اي��خ 

م����دي����ري����ة ال�����س�����وده م���ح���اف���ظ���ة ع�����م�����ران ب������ان م���ن���اس���ب���ة ال���ع���ي���د 55 
ل��الس��ت��ق��الل ال30 م���ن ن��وف��م��ر ع��ي��د ال���ح���ري���ة ع��ي��د ال��ن��ص��ر عيد 
ال���ك���رام���ة ال�����ذي ي��ف��ت��خ��ر ب���ه ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م وال������ذي من 
خ�����الل�����ه ت�����م ت���ط���ه���ري األرض ال���ي���م���ن���ي���ة ال�����ط�����اه�����رة م�����ن االس���ت���ع���م���ار 
ال��ري��ط��اين ال��غ��ازي ال���ذي أراد السيطرة والتملك ع��ى األرايض 
ال��ي��م��ن��ي��ة واس���ت���غ���الل أراض���ي���ه���ا وث����روات����ه����ا ال����ري����ة وال���ب���ح���ري���ة ك��م��ا 
ه����و اآلن ال������ذي ن����واج����ه م����ن دول ال�����ع�����دوان ب���م���ا ف��ي��ه��ا اإلم�������ارات 
وال��س��ع��ودي��ة وق���د ك���ان ه��ن��اك دور أف���ع���ال ل��ل��ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن��ي��ة يف 
م���واج���ه���ة االس���ت���ع���م���ار األج���ن���ب���ي وال�������ذي ت���ح���رك ب���ق���وة وش��ج��اع��ة 
وب����ذل����وا ال���غ���ايل رخ���ي���ص���اً م���ن أج����ل ت��ط��ه��ري ال���ب���الد م���ن األن���ج���اس 
واملحتلن ووقفوا وقفه رجل واحد ونكلوا بالعدو شر تنكيل 
ح���ت���ى اخ������ر ج����ن����دي ط������رد م����ن أرض اإلي�����م�����ان وال���ح���ك���م���ة وي��ع��ت��ر 
ف����رح����ة ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي ب����اح����ت����ف����ال  ب���ال���ع���ي���د ال�����������55 ل���الس���ت���ق���الل 
اح��ت��ف��ال جميع الشعب اليمني ال��ح��رة فنحن جميع القبائل 
اليمنية ح��اض��رون يف املشاركة والفرحة واالستقبال العظيم 
لهذا ال��ي��وم ي��وم االس��ت��ق��الل ي��وم الحرية وال��ك��رام��ة والشجاعة 
وال��ق��وة اإلي��م��ان��ي��ة فنحن ش��ع��ب ال��ي��م��ن ش��ع��ب اإلي��م��ان شعب 
الحكمة كما وصفها خري خلق الله وخاتم األنبياء واملرسلن 
سيدنا محمد صلوات الله عليه وعى اله الطيبن الطاهرين 

فاليمن مقرة الغزاة

*  ام����ا ال��ش��ي��خ ص����ادق اح��م��د أح��س��ن م��ه��دي من 
وجهاء و مشايخ قبيلة سنحان محافظة صنعاء 

فقد تحدث عن عيد االستقال قائا:
**  ال�����ح�����م�����د ل�����ل�����ه وال���������ص���������الة وال���������س���������الم ع�������ى اش������������رف األن�����ب�����ي�����اء 
واملرسلن سيدنا محمد وعى اله ..حبيت أن شارك يف فرحة 
ابناء شعبنا العظيم احتفاله بالعيد ال 55 لالستقالل ونيل 

ال����ح����ري����ة وال���������ذي ت������وج ب����ط����رد آخ������ر ج����ن����دي م�����ن ج����ن����ود االح����ت����الل 
الريطاين من جنوب اليمن حيث كان للقبيلة اليمنية الدور 
الفاعل يف طرد االستعمار الريطاين من جنوب اليمن بقيام  
ثورة 14 أكتوبر  وكذلك قيام عده جبهات حتى تحرر جنوب 
اليمن من االستعمار وسوف نذكر لكم مقتطفات عن توحد 

الصفوف ضد املحتل من خالل ماييل :- 
بدات الثورة واشتعلت شرارتها يف 14 أكتوبر 1963م يف 
الجزء الجنوبي من اليمن ضد االحتالل الريطاين، وانطلقت 

من جبال ردفان، بقيادة راجح بن غالب لبوزة،
ويف عام 1957 انطلقت جبهة أسميت )العاصفة العدنية( 
ب��ق��ي��ادة محمد ع��ب��ده ن��ع��م��ان الحكيمي األم���ن ال��ع��ام للجبهة 
الوطنية املتحدة وكانت تذيع برنامجاً إذاعياً من إذاعة صنعاء 
باسم )ص��وت الجنوب(، لكن اإلم��ام رفض أي نشاط لهم يف 
صنعاء، فعملت مجموعة من املناضلن عى تكوين تجمع 
جديد لهم يف منطقة البيضاء الحدودية برئاسة محمد عبده 
ن��ع��م��ان الحكيمي وم��ق��ب��ل ب��اع��زب وب���اش���راك ع���دد م��ن رؤس���اء 

القبائل وأسسوا هيئة تحرير الجنوب اليمني املحتل
ويف ٢٢ أب�����ري�����ل 1958 ق����ام����ت ق���ب���ائ���ل ال����ش����اع����ري وال�����دك�����ام 
والحميدي واألحمدي واألزرقي واملحاربة وجحافة وبني سعيد 
وحاملن وردفان باحتالل مركز السرير يف جبل جحاف بقصد 
السيطرة عليه، ويف 19 يوليو 1958 اندلعت اتنفاضة قبائل 
سيبان واملناهيل يف حضرموت، كما قامت قبائل الربيزي يف 
ال����ع����وال����ق يف م������ارس 1959 ب���إج���ب���ار ال����ق����وات ال���ري���ط���ان���ي���ة ع��ى 

االنسحاب من املراكز العسكرية التي أقاموها يف العوالق
يف 10 دي����س����م����ر 1963 ع����ن����دم����ا أل�����ق�����ى ع����ن����اص����ر م�����ن ج��ب��ه��ة 
ال���ت���ح���ري���ر ال���ق���وم���ي���ة ق��ن��ب��ل��ة أدت إىل م���ق���ت���ل امل�����ن�����دوب ال���ري���ط���اين 
ال��س��ام��ي. واس��ت��م��رت ه��ج��م��ات ال��ق��ب��ائ��ل يف ال��ك��ف��اح امل��س��ل��ح ضد 
املستعمر الريطاين وأعوانه يف إمارة الضالع بتاريخ ٢4 يوليو 
1964 بقيادة ع��يل اح��م��د ن��اص��ر ع��ن��ر، عقب ع���ودة ع��دد من 
الشباب من تعز الذين خضعوا فيها لدورة تدريبية عسكرية 
دام������ت ش���ه���ري���ن ل��ي��ن��ض��م��وا إىل ص���ف���وف ال����رج����ال ال���ع���ائ���دي���ن م��ن 
شمال الوطن بعد مشاركتهم يف الدفاع عن ثورة ٢6 سبتمر 
يف صفوف ال��ح��رس ال��وط��ن��ي. وق��د تلقى ال��ث��وار ك��ل ال��دع��م من 
إخوانهم يف الشمال، فعاد قادتهم من تعز ومعهم السالح 

والذخائر والقنابل اليدوية.
 واشتدت العمليات الفدائية عى قوات االستعمار وأصدرت 
قانون الطوارئ يف 19 يونيو 1965 وحظرت بموجبه نشاط 
الجبهة ال��ق��وم��ي��ة لتحرير ال��ج��ن��وب اليمني امل��ح��ت��ل، واعترتها 
حركة إرهابية، وقامت بإبعاد ٢45 مواطناً من شمال اليمن.
ع���ق���دت ال��ج��ب��ه��ة ال���ق���وم���ي���ة ل��ت��ح��ري��ر ال���ج���ن���وب ال��ي��م��ن��ي امل��ح��ت��ل 
مؤتمرها األول يف تعز بتاريخ ٢٢ يونيو 1965، وأعلنت فيه 
موقفها الثابت ملواصلة الكفاح املسلح ضد املستعمر الريطاين 
حتى جالئه عن أرض الوطن. واعترت نفسها املمثل الوحيد 
ألبناء الجنوب اليمني املحتل. وأق��رت يف ه��ذا املؤتمر الئحتها 

الداخلية وامليثاق الوطني. 
وشكلت الجبهة القومية يف 5 أبريل 1966، لجنة لجمع 
ال��ت��رع��ات وال��ق��واف��ل م��ن امل��ن��اط��ق الشمالية، استهلت اللجنة 
عملها من لواء إب حيث بادر املسؤولون واملشايخ  واملواطنون 
بجمع القوافل املالية والحبوب بأنواعها وأسهموا بنقلها إىل 

قعطبة.

يف 5 أك��ت��وب��ر 1966 ق����ّدم ق��ب��ائ��ل ال��ش��م��ال ال���دع���م الشعبي 
وال����ع����س����ك����ري ال���ك���ب���ري إلخ����وان����ه����م يف ال����ج����ن����وب، وذل��������ك ب��������دأً م��ن 
الضالع وحتى وصولهم إىل عدن، مما أدى إىل الضرر األكر 
يف صفوف القوات الريطانية، والهزيمة الساحقة يف نفوس 
ق�����وات االح����ت����الل ال���ري���ط���اين واس���ت���م���رت ال��ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن��ي��ة ب��رف��د 
الجبهات وتواصل الكفاح ضد االستعمار وصواًل إىل الخروج 
يف 15 ف������راي������ر 1967 خ�����رج�����ت ج����م����اه����ري غ�����ف�����رية يف ع�������دن يف 
مظاهرات حاشدة معادية لالستعمار الريطاين وهي تحمل 
جنازة رمزية للشهيد مهيوب عيل غالب عبود الذي استشهد 
أثناء معركة ضد القوات االستعمارية يف مدينة الشيخ عثمان.

أصدرت الجامعة العربية يف 8 مارس 1967 قراراً تشجب 
فيه التواجد الريطاين يف جنوب اليمن.

واس�����ت�����م�����ر ن�����ض�����ال ال����ي����م����ن����ي����ن ح����ت����ى اع����ل����ن����ت وزارة ال����خ����ارج����ي����ة 
ال���ري���ط���ان���ي���ة ب������دء ان����س����ح����اب ق����وات����ه����ا م�����ن ع������دن يف ٢6 ن��وف��م��ر 
1967، وغادر الحاكم الريطاين ها مفري تر يفليان. ويف 30 
نوفمر 1967 تم جالء آخر جندي بريطاين عن مدينة عدن، 
وإع��الن االستقالل الوطني وقيام جمهورية اليمن الجنوبية 

الشعبية، بعد احتالل بريطاين دام 1٢9 عاماً،

* م�����ن ج����ان����ب����ه ت�����ح�����دث ال����ش����ي����خ اح�����م�����د ب�����ن اح���م���د 
ش���ري���ف ع����ن م���ن���اس���ب���ة  ال���ع���ي���د ال 55 ل��اس��ت��ق��ال 

قائا:  
** تطل عى شعبنا اليمني الذكرى ال 55لرحيل آخرجندي 
بريطاين من جنوب يمننا الحبيب يف ال30من نوفمر1967 
حيث ناضل احرار شعبنا ملقارعة املستعمر الريطاين لسنوات 
فقد انطلقت شرارة ثورة 14اكتوبر من جبال ردفان وتحرك 
ك���ل اح�����رار ال���ث���وارم���ن ق��ب��ائ��ل وم���ن ك���ل ف��ئ��ات ال��ش��ع��ب وق���اوم���وا 
االمراطورية التي كان يطلق عليها آن��ذاك االمراطورية التي 
ال تغيب عنها وخرجت صاغرة ذليلة من وتايت هذه الذكرى 
ال��ع��زي��زة ع��ى ق��ل��وب��ن��ا ون��ح��ن ن��واج��ه ت��ح��ال��ف��اً ك��ون��ي��اً اس��ت��خ��دم يف 
عدوانه عى شعبنا ووطننا انواع االسلحةوحشد االمكانيات 
وارت��ك��ب اب��ش��ع ال��ج��رائ��م ب��ح��ق شعبنا وق��ت��ل ال��ن��س��اء واالط��ف��ال 
والشيوخ وفرض الحصار الجائر امام كل تلك الدول املعتدية 
ص���م���د اب����ن����اء ه������ذا ال���ش���ع���ب ت���ح���ت ق����ي����ادة ث����وري����ة ق����رآن����ي����ه وارغ������م 
االعداء عى الرضوخ ملطالب شعبنا وحقوقه وسيخرج الغزاة 
ال���ج���دد اذالء ص���اغ���رون ك��م��ا خ����رج ق��ب��ل ال���غ���زاة االول������ون ع��اش 
اليمن حرا عزيزا شامخا وال يسعني إال ان اسال الله الرحمة 
وال����خ����ل����ود ل���ل���ش���ه���داء وال����ش����ف����اء ل���ل���ج���رح���ى وال�����خ�����الص ل���الس���رى 

والنصر لليمن والعاقبة للمتقن 

* أم�����ا ال���ش���ي���خ  ق���اي���د ال���ذن���اب���ه ن����م����ران رئ���ي���س ف���رع 
ال���ت���اح���م ال��ش��ع��ب��ي ال��ق��ب��يل ب��م��ح��اف��ظ��ه م�����أرب فقد 
أك���د ب���ان ال30 م��ن ن��وف��م��رب ع��ي��د اس��ت��ق��ال اليمن 
ورح��ي��ل االس��ت��ع��م��ار ال��ربي��ط��اين البغيظ م��ن ارض 

الوطن قائا: 

** ها هو التاريخ يعيد نفسه فبعد 55  عاماً من طرد أخر 
ج���ن���دي ب��ري��ط��اين م���ن ج���ن���وب ال���وط���ن يف 30 ن���وف���م���ر1976م 
تعود إطماع الدول لالحتالل  والسيطرة عى أجزاء من وطننا 
ال��غ��ايل ب��وس��ائ��ل وط���رق مختلفة ب��م��ا فيها ال��وج��ود العسكري 
يف املحافظات الجنوبية ويف سبيل تحقيق إطماعهم تحالفوا 
وشنوا عدوانهم الذي يدخل عامه التاسع وهنا ومن أول يوم 
م��ن ه���ذا ال���ع���دوان ي���رز دور القبيلة اليمنية يف ال��ت��ص��دي لهذا 
ال���ع���دوان جنبا إىل ج��ن��ب م���ع  ال��ج��ي��ش ال��ي��م��ن��ي وال يخفى عى 
احد ان القبيلة اليمنية كانت هي صمام أمان وصمود الشعب 
اليمني م��ن أوىل لحظات ال��ع��دوان ل��ي��أيت يف تلك األي���ام األوىل 
أع����اده تشكيل وح����دات ال��ج��ي��ش اليمني ال���ذي ق��د ك���ان ت��آم��روا 

عليه قبل عدوانهم تحت مسمى أعادة الهيكلة 
وب��ف��ض��ل ح��ك��م��ه ال��ق��ي��ادة ال��رب��ان��ي��ة ممثله يف س��ي��دي وم���والي 
عبدا مللك بدرا لدين الحويث تم أعاده وتأهيل الجيش وصناعة 
ق���وه ال�����ردع مل��واج��ه��ه ت��ح��ال��ف ال��ش��ر وك����ان دور ال��ق��ب��ي��ل��ة اليمنية 

واضح برفد الجبهات بالرجال واملال. 
ومثلما ك��ان��ت القبيلة اليمنية ه��ي م��ن أط��ل��ق��ت ش����راره ث��وره 
14أك���ت���وب���ر196٢ وح��ق��ق��ت أه���م أه��داف��ه��ا ب��ج��الء آخ���ر جندي 
بريطاين م��ن جنوب ال��وط��ن. ف��ان القبيلة اليمنية س��وف تظل 
مسانده وداعمة للجيش والقيادة حتى تحرير كامل الوطن 
وط������رد ك����ل غ�����از وط����ام����ع س���ول���ت ل����ه ن��ف��س��ه ت���دن���ي���س أج�������زاء م��ن 

وطنتا الغايل. 
النصر لليمن والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى  والعودة 

لألسرى واملعتقلن.

أود أنوه بأن الكتابه من منظور اليوم قد تختلف 
ب���ع���ض ال������يء ع����ن ال���ك���ت���اب���ة يف ب����داي����ة ال����ح����دث ن���ظ���راً 
مل������ا ع����اش����ت����ه ال����ي����م����ن وال������ج������ن������وب خ������اص������ًة م������ن أح��������داث 
م��غ��اي��رة ل��ن��ه��ج ث����ورة ال����� 14 م���ن اك��ت��وب��ر ال��ت��ي ت��وج��ت 
باالستقالل, عى الرغم من أن البعض من املناوئن 
للثورة وال��ذي��ن رأوا بريطانيا دول���ة عظمى ال تغيب 
عنها الشمس كانوا يقولون بأن االستقالل صعب 
املنال ولكن بالرغم من أقوالهم املكايدة والتي تصب 
يف م���ص���ل���ح���ة االس����ت����ع����م����ار وأع������وان������ه ف����االس����ت����ق����الل ق��د 
تحقق بفضل النضال الجماهريي الوطني يف عموم 
مناطق الجنوب بصرف النظر عن كون االستعمار 
ق�����د خ������رج م�����ن ال�����ب�����اب وع��������اد م�����ن ال����ن����اف����ذة م��س��ت��ك��ف��ي��اً 
بمرتزقته وبمساندة الدول الكرى والدول الرجعية 
لها ولكن بصر الشعب واستمرار املقاومة وبكشف 
مآرب االستعمار وأهدافه ونهبه للرثوات ومحاربته 
ل��ك��ل ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة يف ك���ل ال��ي��م��ن واألق���ال���ي���م ف��إن 
االستقالل الثاين قادم بحول الله وقدرته وسيخرج 

املستعمر صاغراً دون رجعة شاء أم أبى.
وبنظرة خاطفة عى أهداف االستعمار الريطاين 
ال�����ق�����دي�����م وااله�����������������داف ال�����ح�����ال�����ي�����ة ف�����إن�����ه�����ا ال ت����خ����ت����ل����ف يف 
مضامينها وإن اختلفت يف طرق ووسائل تحقيقها.
م���������ث���������اًل: ال�������ت�������ق�������اء م������ص������ال������ح االس�������ت�������ع�������م�������ار ال������ري������ط������اين 
والسعودية وغريها من الدول عى حساب مصالح 
الشعب اليمني ونضاله من أجل حريته واستقالله 

هدفاً ال زال قائماً وان اختلفت الطرق والوسائل.
- االس���ت���م���رار يف اس��ت��ق��ط��اب ال���ع���م���الء م���ن ض��ع��ف��اء 
النفوس وتوسيع دائرة االستقطاب لتشمل بعض 
ممن يدعون بأنهم مثقفون وحاملن رأي��ه الوطن 
وه����م م���رت���م���ون يف اح���ض���ان االس���ت���ع���م���ار ه���دف���اً ال زال 
ق���ائ���م���اً وت���م���ث���ل ب���ري���ط���ان���ي���ا م����ع ح��ل��ي��ف��ت��ي��ه��ا ال���س���ع���ودي���ة 
واالم����ارات اللتان تضخان االم���وال لها متناسن أن 
األم�������وال ل���م ت��ن��ف��ع ق��������ارون.. ع��ن��دم��ا ي����أيت غ��ض��ب ال��ل��ه 
استجابة لدعاء الفقراء واملظلومن, الثكاىل وااليتام 
وامل���س���ت���ض���ع���ف���ن يف ك�����ل ب����ق����اع األرض ب�����ص�����ورة ع���ام���ة 

واليمن بصورة خاصة.
أعتقد أخي القارئ الكريم وأختي القارئة يف عدن 
وغريها انكم تتذكرون انه يف 16 يناير عام 196٢م 
صرح املسرجونروفومو أن بريطانيا لن ترحل من 
عدن يف إشارة اىل جعلها قاعدة حربية كبرية لبعض 
املناطق املحتلة العربية واآلسيوية واالفريقية.. حيث 
شاركت القاعدة الريطانية من البحر االحمر يف باب 
املندب يف ضرب قناة السويس وشرم الشيخ أثناء 
ال��ع��دوان ال��ث��اليث ع��ى م��ص��ر.. وه��دف السيطرة عى 
املمرات البحرية والجزر واملوائن بكل أنواعها ال زال 

قائماً يف الوقت الراهن.
ف�����ض�����اًل ع������ن م������واق������ع ال�������������رثوات ال���ن���ف���ط���ي���ة وامل����ع����دن����ي����ة 
والزراعية )مزارع القطن طويل التيلة يف ابن ولحج 
وحضرموت )مينع( وكذلك مواقع االسماك الذي 
ت��م��ت��ئ ب����ه ال���ب���ح���ار ال���ث���الث���ة يف ال���ي���م���ن( ال���ب���ح���ر االح���م���ر 

والبحر العربي واملحيط الهندي.

 • االس��������ت��������ع��������م��������ار ال��������ج��������دي��������د وع��������م��������ائ��������ه ك�������م�������ا ع����م����ل 
االس����ت����ع����م����ار ال����ق����دي����م ح��������اول وال زال ي�����ح�����اول ج��ع��ل 
املحافظات الجنوبية وبقية املناطق املجاورة قاعدة 

حربية إمتداد لقواعده الحربية يف مناطق شتى.
)وم�������ا ب����ن����اء ق����واع����د يف م�����ط�����ارات وال�����ري�����ان وال��غ��ي��ظ��ة 
وس�����ق�����ط�����رى وم�������ي�������ون وع������ب������دال������ك������وري وم�������������وائن م����زم����ع 
إنشاؤها او تعميقها يف سواحل املهرة وحضرموت 
وشبوة إال تأكيد عى االستمرار والتذكري باألهداف 
القديمة- الجديدة لالستعمار الريطاين- االمرييك- 
االس��رائ��ي��يل وحلفاؤهم م��ن ال��ع��رب امل��وال��ي��ن خدمة 
ل��ل��ص��ه��اي��ن��ة وامل���ت���ص���ه���ي���ن���ن ول������ن أغ�������وص ك���ث���ري يف ه���ذا 
ال����س����ي����اق اال م�����ن ب������اب ال����ت����ذك����ري ل���ع���ل ال������ذك������رى ت��ن��ف��ع 

املؤمنن.
 • ح���ق���ي���ق���ة ع����ن����د م������ا ع��������رف االس�����ت�����ع�����م�����ار ال����ري����ط����اين 
وح���ل���ف���اؤه أو أع���وان���ه أن ال���ث���ورة ق���د ق��ام��ت يف ال��ي��م��ن 

الشمايل وان االهداف الستة املعلنة مزعجة بالنسبة 
له وللسعودية وأن هذه الثورة أي ثورة ٢6 سبتمر 
عام 196٢م ستكون عاماًل مهماً وسنداً بكل تأكيد 
ل��دع��م اح�����رار ج��ن��وب ال��ي��م��ن ال���ذي���ن ت���واف���دوا م���ن كل 
حدب وصوب من مناطق الجنوب اىل صنعاء وأن 
بعضهم ق��د ش���ارك يف ال��ح��دود امل��ت��اح��ة ل��ه س���واء يف 
الثورة أثناء الحصار وبالفعل تشكلت الطالئع االوىل 
ل��ت��ف��ج��ري ال����ث����ورة م����ن ردف�������ان ب���ق���ي���ادة ال���ب���ط���ل ال��ش��ه��ي��د 
غ���ال���ب ب���ن راج�����ح ل���ب���وزه ب���داي���ة يف ص��ن��ع��اء للتخلص 

من االستعمار الريطاين واعوانه.
ول��ه��ذا ق��ام��ت بريطانيا ومعها ال��س��ع��ودي��ة بدرجة 
رئ���ي���س���ي���ة وك�������ل ال�����ق�����وى امل�����ع�����ادي�����ة ل�����ل�����ث�����ورات م�����ن دول 
واش��������خ��������اص واج��������ه��������زة م������خ������اب������رات������ي������ة.. إل���������خ ب����م����ح����اول����ة 
حرف مسار ثورة ٢6 سبتمر وتحييدها من حيث 
املضمون لصالحها " أي لصالح السعودية" وليس 

ل��ص��ال��ح ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وأن ت��ب��ق��ى ش��ك��ل��ي��اً دون ان 
تحقق اه��داف��ه��ا الستة ع��ى ال��واق��ع العميل، أضف 
إىل أن االستعمار ح���اول بكل ج��د واج��ت��ه��اد وال زال 
يحاول بشكل أوسع ان يعمق االنفصال ليس بن 
ش���ط���ري ال���ي���م���ن ف��ح��س��ب ب����ل وب�����ن م����ا ك���ان���ت ت��س��م��ى 
ب����امل����ح����م����ي����ات ال�����ش�����رق�����ي�����ة وال�����غ�����رب�����ي�����ة ن�����ك�����اي�����ة ب�����ال�����وح�����دة 
اليمنية, ويف االطار نفسه حاول االستعمار وال زال 
ي��ح��اول رب���ط املنطقة كلها ت��ق��ري��ب��اً ب��أح��الف م��ع بقية 
البلدان التي تحت سيطرته.. صراحة ان االستعمار 
ال يمكن ان يحقق كل اطماعه التي ذكرناها وغريها 
من التي لم تذكر اال بالقضاء عى الثوار من املفكرين 
ورجال الثقافة واالحرار بمختلف تخصصاتهم ممن 
يناضلون من اجل استقالل جنوب اليمن والدفاع 
ع������ن ال�������ث�������ورة يف ال�����ش�����م�����ال وإع�������������ادة ت���ح���ق���ي���ق ال�����وح�����دة 
ال���ي���م���ن���ي���ة وت����ص����ح����ي����ح م�����س�����اره�����ا وإن�������ش�������اء ال���ت���ج���م���ع���ات 
القبلية يف الجنوب وال��ش��م��ال املناهظة لالستعمار 
وكان االستعمار الريطاين يقوم بقمعها باعتبارها 
ان��ت��ف��اض��ات قبلية رائ��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة وي��ع��رف ب��ان��ه��ا اذا 
نظمت فانها ستكون قوة اىل جانب الثورة أو تنخرط 

يف إطارها.
لم يفلح االستعار يف كثري من مشاريعه مثل قيام 
االتحاد الفيدرايل ثم االتحاد العربي لعقد صفقات 
وم��ع��اه��دات ج��دي��دة وف��رض��ة ق���ي���ادات ت��ك��ون راض��ي��ة 
ع��ن م��ش��روع��ه م��ن االن��ت��ه��ازي��ن وامل��وال��ي��ن ل��ه أص����اًل.. 
ولكنهم يتظاهرون بالوطنية ب��ل ي��زاي��دون بها أكرث 
من الوطنين املخلصن حقاً وحقيقه- قواًل وعماًل.
عانت اليمن جنوباً وشمااًل من الثالوث البغيض 

)الفقر, والجهل واملرض(.
ورغ��م ه��ذا وذاك استمرت ث��ورة ال���14 من أكتوبر 
ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت م��ن ج��ب��ال ردف����ان ال��ش��م��اء وك����ان اول 
شهيد لها هو املناضل غالب بن راجح لبوزة وكوكبة 
من الشهداء الذين أناروا درب الثورة وكانوا بمثابة 

شموع احرقت لتيضء لآلخرين درب التحرير.
وب�����دع�����م م�����ن ال�����ث�����وار يف ش����م����ال ال���ي���م���ن وك������ل اح������رار 
ال������وط������ن ال�����ع�����رب�����ي وال������ع������ال������م اس�����ت�����م�����رت ث����������ورة اك����ت����وب����ر 
يف ت�����وس�����ي�����ع ن�����ش�����اط�����ه�����ا ب����ش����ق����ي����ه ال�����س�����ل�����م�����ي وال�������ف�������دايئ 

)الجهادي(.
اىل ان شمل امل��دن واالري���اف واه��ت��ز بالفعل عرش 
الحاكم الريطاين )املندوب السامي) واستعان بمن 
عقد معهم م��ع��اه��دات الحماية وم��ن ث��م الصداقة 

واخرياً االستشارة دون جدوى.
وال���ح���ق���ي���ق���ة ان امل���ث���ق���ف���ن وال����خ����ري����ج����ن م�����ن ال������دول 
ال��ع��رب��ي��ة وك��ذل��ك ال��ت��ج��ار ال��ذي��ن ع����ادوا اىل ع���دن من 
م���ص���ر وال���ه���ن���د وب���ع���ض ال���ب���ل���دان االخ�������رى امل��س��ت��ن��ريي��ن 
بالفكر الثوري من خالل معايشتهم للثورات التي 
ق��ام��ت يف ت��ل��ك ال��ب��ل��دان ال��ت��ي س��ب��ق��ت ث����وريت سبتمر 
واك��ت��وب��ر يف تلك ال��ب��ل��دان ق��د لعبوا دوراً ال يستهان 
ب�����ه يف ن����ش����ر ال�����وع�����ي ال������ث������وري وامل�����ش�����ارك�����ة يف ال���ن���ض���ال 
وال��ح��ف��اظ ع���ى اس���ت���م���راره وب��ش��ه��ادة ال������رواد االوائ����ل 

للثورة يف شمال اليمن وجنوبه.
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القعطبي 
عيل حسني *

إشراقة 30 نوفمبر
باطاللة يوم الثالثن من نوفمر األغر عى شعبنا اليمني 
املجاهد املناضل بتعزيز املفهوم ان ارادة الشعوب الحرة ال 
يمكن ان تنكسر وال يمكن ان يخفت وهجها واشراقها...

ون����ح����ن ال�����ي�����وم ن���ح���ت���ف���ي ب����ه����ذه ال������ذك������رى ال���غ���ال���ي���ة وال���ع���ي���د 
الوطني املشرق انما نؤكد تلك القيم الوطنية العظيمة 
ق�����ي�����م ال���������ف���������داء وال�������ب�������ن�������اء وال�����ت�����ض�����ح�����ي�����ة م��������ن اج����������ل وط����������ن ح���ر 

ومستقل..

وه������ا ن���ح���ن ن����ع����زز يف ان���ف���س���ن���ا ويف االج�����ي�����ال ال����ش����اب����ة ذل���ك 
الوهج الوطني العظيم الذي ابرز عناوينه تقول ان دحر 
امل���س���ت���ع���م���ر ال����ري����ط����اين ك������ان اب����ل����غ رس�����ال�����ة وط���ن���ي���ة ج��س��ده��ا 
االبطال املناضلون الصادقون يف سفر النضال الوطني..

ال��������� 30 م������ن ن����وف����م����ر 1967م ذك����������رى ع���ظ���ي���م���ة ت��خ��ل��ي��د 
لالجيال القادمة ويجب تدريسها من أجل معرفة نضال 
مقاومة آبائهم الذين قدموا كثرياً من الشهداء من أجل 
طرد املستعمر املحتل الريطاين لجنوب اليمن ألن كثرياً 
من اجيالنا الذين ولدوا يف عصر الوحدة لم يعرفوا هذه 
املناسبة العظيمة الذي توجة بطرد االستعمار الريطاين..

وال���ي���وم م���ا أش��ب��ه ال���ي���وم ب��ال��ب��ارح��ة اس��ت��ع��م��ار م���ن ج��دي��دة 
بوجوه متعددة ويقود هذه القوى املحتلة لليمن مرتزقة 

وعمالء لهذه الدول.

وم���ن امل��ؤك��د ان اإلع����الم امل���ق���روء وامل����ريئ وامل��ك��ت��وب معني 
ب����اإله����ت����م����ام وال������رع������اي������ة وال����ع����ن����اي����ة ب���ق���ض���اي���ا األم���������ة وال�����وط�����ن 
وي��ت��ط��ل��ب م��ن��ه ان ي��س��ع��ى إىل ت��وض��ي��ح ل��ل��ي��م��ن��ي��ن وب��ص��ورة 
خ��اص��ة ال��ش��ب��اب مل��ع��رف��ة أس��ال��ي��ب امل��ح��ت��ل��ن وال��ه��ي��م��ن��ة عى 
ثروات اليمن.. ونهبها والدفع بالشباب الوقوف ومقاومة 
املحتلن حتى خروجهم من اليمن، يمن اإليمان والحكمة 
وت��ط��ه��ري امل��ح��اف��ظ��ات امل��ح��ت��ل��ة م���ن امل��س��ت��ع��م��ر ال��ج��دي��د وك���ذا 

املرتزقة وعمالئهم..

بهذه املناسبة نداء إلخواننا تحت االحتالل  ان ينهضوا 
وي��س��ت��ف��ي��ق��وا م��ن غ��ي��ه��م وس��ب��ات��ه��م م��ن أج���ل ن��ي��ل حريتهم 

وكرامتهم.
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* محافظ محافظة املهرة

بقلم اللواء الركن: لقمان باراس 

  بدايًة ونحن نحتفل بالذكرى ال� 
52 لعيد االستقال أود أن أن��وه بأن 
الكتابة عن هذه الذكرى بما مثلته من 
ف�����������رح ك������ب������ر ون�������ص�������ر واع�����������ت�����������زاز ل������ي������س يف 
أوس���������������������������اط أب��������������ن��������������اء ال�����������ج�����������ن�����������وب ال������ي������م������ن������ي 
ف�������ح�������س�������ب, ب����������ل يف أوس��������������������اط ال�����ش�����ع�����ب 
ال���ي���م���ن���ي ب�����أس�����ره, وك����ذل����ك ك����ل االح�������رار 
ال��������ع��������رب وغ�����������ر ال��������ع��������رب م��������ن امل������ن������اوئ������ني 

لاستعمار بكل أشكاله.

القبائل اليمنية ..  عنوان املواجهة والتصدي للمشاريع االستعمارية
وجاهات قبلية ومشايخ أكدوا لـ26سبتمبر :   اك������د م���ش���اي���خ ق���ب���ائ���ل ال���ي���م���ن ب������أن اح���ت���ف���ال اب���ن���اء 

شعبنا ال��ع��ظ��ي��م ب��ال30ن��وف��م��رب ع��ي��د اس��ت��ق��ال يمن 
االي����م����ان وال��ح��ك��م��ة ول���ل���م���رة ال��ث��ام��ن��ة وب����ادن����ا ت��ت��ع��رض 
ل�����ل�����ع�����دوان م�����ن ق����ب����ل ال����ت����ح����ال����ف ال�����س�����ع�����ودي االم����������ارايت 
ب���ق���ي���ادة ام���ري���ك���ا وب���ري���ط���ان���ي���ا، وال������ذي ق���وب���ل ب��ال��ص��م��ود 
وال�������ث�������ب�������ات م��������ن ق�����ب�����ل اب��������ن��������اء ش����ع����ب����ن����ا ال�����ي�����م�����ن�����ي واف�����ش�����ل 
م��خ��ط��ط��ات��ه وال�����ذي ي��ع��ت��رب  درس�����ا مل���ن ي��س��ع��ى وي��ح��ل��م 
ب��اح��ت��ال ال��ي��م��ن م��ن ج��دي��د، ف��ال��ي��م��ن ك��ان��ت وم��ازال��ت 
وستظل مقربة للغزاة، والقبيلة اليمنية هي صمام 
آم��������ان  ل��ل��ي��م��ن وه�����ي ال���ح���ج���رة ال���ص���م���اء ال���ت���ي ت��ت��ح��ط��م 

عليها كل املؤامرات واملحاوالت الحتال اليمن. 
مشرين اىل انه من اول يوم من هذا العدوان برز 
دور القبيلة اليمنية يف التصدي لهذا العدوان جنبا 
اىل ج����ن����ب م�����ع ال����ج����ي����ش ال���ي���م���ن���ي والي����خ����ف����ى ع�����ى اح����د 
ان ال��ق��ب��ي��ل��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ك���ان���ت ه���ي ص���م���ام ام�����ان وص��م��ود 
ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي م����ن اوىل ل���ح���ظ���ات ال�����ع�����دوان ل��ي��أيت 
يف تلك االي��ام االوىل اع��اده تشكيل وح��دات الجيش 
اليمني الذي قد كان تآمروا عليه قبل عدوانهم تحت 

مسمى اعادة الهيكلة
واله���م���ي���ة امل��ن��اس��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة ال���ت���ي ي��ح��ت��ف��ل ب��ه��ا اب��ن��اء 
ش��ع��ب��ن��اء ال��ع��ظ��ي��م ص��ح��ي��ف��ة 26 م����ن س��ب��ت��م��رب اج����رت 
اس����ت����ط����اع����ا ص���ح���ف���ي���ا م������ع ع��������دد م������ن م����ش����اي����خ ال���ق���ب���ائ���ل 

اليمنية وخرجت بالحصيلة التالية:- 

استطاع : صالح السهمي

    على مر التاريخ القبيلة اليمنية كانت 
السند القوي في التصدي للمحتلني والغزاة 

 30 نوفمبر ذكرى عظيمة جتسد املكانة 
البارزة للشعب اليمني األبي 

  االستقالل الوطني الناجز انتزعه االحرار 
اليمنيون من اخطر امبراطورية استعمارية 

  نحن اليوم أمام استحقاق انتزع 
االستقالل من احملتلني اجلدد من االعراب 

وحلفائهم االجانب



عسكرية11

يحتفي أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م ب��ذك��رى 
ال����ج����اء يف ال������30م�����ن ن���وف���م���ر امل���ج���ي���د ل���رح���ي���ل آخ���ر 
جندي مستعمر بريطاين من تراب اليمن الطاهر 

يف جنوب الوطن.
ت�������أيت ه�������ذه االح�����ت�����ف�����االت ون����ح����ن يف زم�������ن اح����ت����ال 
ج���دي���د ل��ل��م��ن��اط��ق ال���ج���ن���وب���ي���ة م����ن ال����وط����ن م����ن ق��ب��ل 
العدو السعودي أمارايت..ومثلما حملت ذكرى 
ال����������30م���������ن ن�����وف�����م�����ر ط������اب������ع������اً ف��������ري��������داً ألب�������ن�������اء ال���ي���م���ن 
ب����اع����ت����ب����اره����ا م���ن���اس���ب���ة وط����ن����ي����ة م����ج����ي����دة ل���ل���ت���ح���رر م��ن 
املستعمر واذنابه كما أنها مناسبة عظيمة وخالدة 
ي����ح����ت����ف����ل ب�����ه�����ا أب�������ن�������اء ال�����ش�����ع�����ب يف ال������ج������ن������وب ب����وج����ه 
خ��اص ألنها مناسبة تحمل يف مضامينها أح��داث��اً 
وتحوالت يف غاية األهمية شهدتها املنطقة آنذاك.
س��ت��ح��م��ل ال���ي���وم ذك����رى ال����30م���ن ن��وف��م��ر خ��ال 
امل��رح��ل��ة ال���راه���ن���ة ويف ه����ذا ال��ت��وق��ي��ت ب��ع��د ان حقق 
شعبنا اليمني انتصاراً عىل قوى االحتال الجديد 
نظراً لارتباط الوثيق باإلحداث والتضحيات التي 
الزالت يف أذهان أبناء اليمن شمااًل وجنوباً حاول 
االح���ت���ال ب��م��خ��ت��ل��ف م��س��م��ي��ات��ه االح���ت���ي���ال ع��ل��ي��ه��ا أو 

طمس معاملها.
لقد شكل تاريخ ال�30من نوفمر املجيد منطلقاً 
ل��ت��أس��ي��س ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة "ت��ح��ت م��س��م��ى اليمن 
ال���واح���د وال��ش��ع��ب ال���واح���د ذو امل���واط���ن���ة امل��ت��س��اوي��ة 
وال���ت���ط���ل���ع���ات امل���ش���رك���ة ول����ه����ذا وم�����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي أن 
ي�����ح�����اول أع����������داء امل���������ايض وأع������������داء ال����ح����اض����ر ت���ح���ري���ف 
امل����ع����اين ال���وط���ن���ي���ة ل���ه���ذه امل���ن���اس���ب���ة ال��ي��م��ن��ي��ة امل��ج��ي��دة 
واستجاب مصطلحات مناطقية وكما تم تسمية 
ال�����ج�����ن�����وب ال�����ع�����رب�����ي يف ع����ه����د امل���س���ت���ع���م���ر ال����ري����ط����اين 
ي����ح����اول اذن�������اب اإلم���������ارات وال���س���ع���ودي���ة اس��ت��ج��اب 
ه����ذه ال��ت��س��م��ي��ة ال��ع��ن��ص��ري��ة خ����ال امل��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة 
وت������أس������ي������س ه�������وي�������ة م������ش������وه������ة ق������ات������م������ة ع��������ىل أس��������اس 

التقسيم والتفريق بني أبناء الوطن الواحد.
ل����ع����ل ال����ت����ش����اب����ه ب�����ني س����ي����اس����ات دوي�����ل�����ة اإلم����������ارات 
يف ال�����وق�����ت ال������راه������ن ع�����ىل امل����ن����اط����ق ال���ج���ن���وب���ي���ة وب����ني 
س����ي����اس����ات امل���س���ت���ع���م���ر ال����ري����ط����اين يف ال�����ق�����رن امل�����ايض 
بسبب الهدف املشرك لهذه القوى االستعمارية 
وامل��ت��م��ث��ل يف ال��س��ي��ط��رة ع��ىل ج��ن��وب ال���وط���ن، وكما 
عملت بريطانيا يف عمل السلطنات إلبقاء الحرب 
كذلك تسعى السعودية واإلمارات اليوم لتكوين 
ج����م����اع����ات إره�����اب�����ي�����ة ش�����م�����ااًل وج�����ن�����وب�����اً إلب�����ق�����اء ح���ال���ة 
ال�����ح�����رب ل���ض���م���ان ب���ق���ائ���ه���ا م���س���ي���ط���رة ع�����ىل ال���ش���ري���ط 

الساحيل لوطننا الحبيب.
لهذا فإن االحتفاء بال�30 من نوفمر هو بمثابة 
اع�������ادة ب���ع���ث ج���دي���د ل��ل��ه��وي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ش��ك��ل 

أعظم تهديد للسعودية واإلمارات.

*مدير دائرة التدريب

ت��ن��ط��ل��ق ه�����ذه ال����دول����ة ال���ظ���امل���ة م����ن م���ق���ول���ة أن 
)الغاية ترر الوسيلة( فجرائمها منذ نشأتها 
حتى ال��ي��وم ت��ؤك��د ذل��ك ق��د يغيب ع��ن بعضنا 
ان السكان األصليني لهذه القارة التي كانت 
جديدة هي للهنود الحمر، وقد أقدم السكان 
البيض الوافدين عليها بإبادة هؤالء السكان، 
بل وتطهري هذه القارة منهم وارتكبوا جرائم 
فظيعة ال يصدقها عقل ان شاهدها او سمع 
بها، لكنها حدثت هذه هي البداية ملا سميت 
فيما بعد بأمريكا، ولن تكون املراحل التالية 
يف ع���م���ر ه�����ذه ال�����دول�����ة إال أك�����ر ج����رم����اً ودم����وي����ًة 
يف ح��������ق ش�������ع�������وب و دول م��������ن وق�����������ف ام�����ام�����ه�����ا 
ل����ن����س����ت����ع����رض ف�����ق�����ط م�����ح�����ط�����ات م��������ن ب���ش���اع���ت���ه���ا 

لألحداث من بعد الحرب العاملية الثانية ..
أواًل ت���������م ال������س������ي������ط������رة ع���������يل ال����������ق����������ارة األورب���������ي���������ة 
كاملًة وأق��ام��ت ق��واع��د و جيوش لها يف املانيا 
– إي��ط��ال��ي��ا – ال��ي��اب��ان – ك���وري���ا و دول يف أوروب����ا 
ال���ش���رق���ي���ة ب���ع���د ان ع���م���دت ايل ت���دم���ري االت���ح���اد 
السوفيتي – ثانياً السيطرة شبه الكاملة عيل 
دول أم���ري���ك���ا ال���وس���ط���ي )ال���ات���ي���ن���ي���ة(، وك���ذل���ك 
أمريكا الجنوبية وغزو و احتال دول فيها ثم 
اتجهت ايل دول يف أفريقيا وآسيا منها ما تم 
السيطرة عليها اقتصاديا أو سياسيا، ومنها 
م��ا ت��م توجيه جيوشها الحتالها كالصومال 
يف أفريقيا وأفغانستان و ال��ع��راق يف آسيا ثم 
تدمري دول أخ��ري يف الربيع ال��ع��ري كليبيا – 
سوريا – اليمن و اآلن ظهر الوجه الحقيقي و 
القبيح لها بالسيطرة غري املباشرة عن طريق 
أدواتها يف املنطقة لنهب ثرواتها وحرمانها من 

مواردها ..
ه�����ذه خ���اص���ة م����وج����زة ل���ل���م���راح���ل ال���ت���ي م���رت 
ب��ه��ا م��ن��ذ أك���ر م��ن ق��رن��ني و ن��ص��ف م��ن ال��زم��ن، 
ف��م��اذا ُنسمي ك��ل م��ا ح��دث منذ النشأة حتي 
اليوم أليست ارهابا بل هي أم اإلرهاب و لكن 
ال��ع��ن��اي��ة ال���إل���ه���ي���ة  ل���ن ت����رك ال���ش���ع���وب ال��ح��رة 
وامل����ق����اوم����ة ف���ري���س���ة ل���ه���ذا ال���ط���اغ���وت وس��ي��ك��ون 
ه���ذا ال��ع��ق��د ه���و ال��ن��ه��اي��ة و ال������زوال وان���دث���ار كل 
الظلم و اإلرهاب األمرييك التي صنعته خال 
ه���ذا ال��ت��اري��خ غ��ري امل��ش��رف، و أن ال��ل��ه ال يهدي 

كيد الظاملني .

العميد/ ناصر ُحميد

العقيد حسني عيل املطري

نوفمبر.. جتسيد 
للهوية الوطنية

أمريكا صانعة 
اإلرهاب
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رسائل ميدانية جتدد العهد والوفاء للوطن والشعب
:» قادة عسكريون وميدانيون يؤكدون لـ»

الـ30 من نوفمبر انتصار لإلرادة التحررية ونيل االستقالل

"26سبتمرب" تواصلت مع قادة عسكريني ومن ميادين 
البطولة لتنقل رسائل ميدانية للمقاتلني بمناسبة الـ30 
من نوفمرب يوم طرد آخر جندي بريطاين من أرض اليمن 
كــانــت الـــبـــدايـــة مـــع الــعــمــيــد خــالــد حــســني الـــهـــمـــداين- قــائــد 

اللواء الثاين مشاة بحري قال:
** ال���30 من نوفمر تتويج لكفاحات الشعب اليمني ونضاالته 
ض��د االس��ت��ب��داد واالس��ت��ع��م��ار األج��ن��ب��ي وت��ج��س��ي��د حقيقي إلرادت�����ه يف 
الحرية واالستقال من براثن االحتال الذي جثم عىل أرضه الطاهرة 
ردح�����اً م���ن ال���زم���ن وه����و ي��ع��اين وي����ات وم����آيس ه����ذا ال���ع���دو ال��غ��اص��ب 
ألرض���ه وخ��ريات��ه وك��رام��ة شعبه ال���ذي ينشد ال��ح��ري��ة واالن��ع��ت��اق من 
الظلم والوصاية والهيمنة والتبعية للخارج، فكانت القوى الحرة 
التحررية يف شمال ال��وط��ن وجنوبه يتحركون ليل نهار لطرد هذا 
املستعمر البغيض فما كان من أبناء اليمن إال التوجه بكل قواتهم 
وقدراتهم املتواضعة إىل ميادين الشرف والعزة والكرامة والتصدي 
لاستعمار الريطاين ومواجهته بكافة الوسائل واإلمكانات حتى تم 
طرد آخر جندي بريطاين من أرض جنوب الوطن، وهاهو املستعمر 
ال���ج���دي���د ي���س���دل ال���س���ت���ار ع���ن ح���ق���ده وع����دوان����ه ال���غ���اش���م ع���ىل شعبنا 
اليمني ويسعى إىل اح��ت��ال أراض��ي��ه وتدنيس ت��راب��ه الطاهرة ولكن 
بأياد عربية ومرتزقة ارتهنوا لقوى االستكبار والظلم واالستعمار 
العاملي لفرض أجنداته ومخططاته الهدامة التي يسعى من خالها 
إىل تركيع وإذالل شعب حر والهيمنة عىل مقدراته وخرياته فما كان 
من تلك القوى اإلجرامية إال شن عدوان همجي وتحالف شيطاين 
ترأسه أمريكا وإسرائيل وينفذه العماء من نظامي آل سعود وآل 
زاي����د وامل���رت���زق���ة ل��ك��ن��ه ق��وب��ل ب��رف��ض ش��ع��ب��ي ع����ارم وص���م���ود أس��ط��وري 
عظيم أذهل العالم، وهاهي قوى العدوان ومرتزقتها تجر وراءها 
أذيال الخزي والهزيمة أمام الضربات املسددة من أبطال القوات 
املسلحة، وهاهي بشائر النصر تلوح باألفق وستحرر كافة األرايض 

اليمنية بإذن الله.
العميد صالح الحاوري- قائد اللواء 203مشاه قال:

** ال�������30 م���ن ن��وف��م��ر امل��ج��ي��د ح����دث ت���اري���خ���ي ل���ه م��ك��ان��ت��ه ال��خ��اص��ة 
يف وج������������دان وق������ل������وب ك������ل أب������ن������اء ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي ألن��������ه ي��������وم ال���ن���ص���ر 
العظيم عىل غ��زاة وجبابرة األرض والتاريخ يشهد بذلك االنتصار 
ع���ىل اإلم���راط���وري���ة ال��ري��ط��ان��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ال ت��غ��ي��ب ع��ن��ه��ا الشمس 
الت��س��اع رق��ع��ة مستعمراتها، ال�����30 م��ن ن��وف��م��ر ال��ت��اري��خ��ي ه��و ي��وم 
خالد يف تاريخنا وحياتنا يوم خروج آخر جندي بريطاين من أرض 
الحبيبة عدن ألنه وعىل مدى 129 عاماً من االستعمار الريطاين 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة اس��ت��ط��اع أب���ن���اء ال��ي��م��ن دح����ر وط���رد 
امل��س��ت��ع��م��ر وإج������اء آخ����ر ج���ن���دي ب���ري���ط���اين وذل�����ك ب��ت��ض��ح��ي��ات األح�����رار 
والثوار واملناضلني األبطال الذين لقنوا املحتل واملستعمر الريطاين 

أقىس الدروس يف التضحية والفداء.
  إن ال���30 من نوفمر تاريخ شعب عريق ضحى بآالف الشهداء 
العظماء يف سبيل دحر غزاة ومحتيل أرضه ووىل من غري رجعة، 
يحتفل أب��ن��اء الشعب اليمني ال��ي��وم ب��ه��ذه ال��ذك��رى العظيمة وهم 
يمرون بأوقات عصيبة جراء العدوان الغاشم والظالم عىل بادنا 
م���ن ق��ب��ل ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وام��ري��يك وأذن���اب���ه���م م���ن آل س��ع��ود ودوي��ل��ة 
اإلم������ارات وم���ن ي����دور يف فلكهم ع��ىل م���دى 8 أع�����وام، ول��ك��ن بفضل 
الله سبحانه وتعاىل وبصمود شعبنا اليمني وبثبات مقاتيل قواتنا 
امل���س���ل���ح���ة س���ي���ن���دح���ر ال�����غ�����زاة وامل����ح����ت����ل����ون ال�����ج�����دد ك���م���ا ان�����دح�����ر ال����غ����زاة 

واملحتلون أسافهم يف 30 نوفمر 1967م.
لقد شكل ال�30 من نوفمر حدثاً عظيماً ونقلة نوعية يف مسرية 
نضال شعبنا ض��د املستعمر ال��ري��ط��اين املحتل وأرغ���م ع��ىل الرحيل 
ت��ح��ت ال��ض��رب��ات امل��وج��ع��ة وال���ت���ي ت��ل��ق��اه��ا م���ن أح�����رار وش���رف���اء ال��وط��ن 
الذين اعتروا الكفاح املسلح هو الطريق الوحيد إلجبار املستعمر 

الريطاين عىل الرحيل وعىل مبدأ ما أخذ بالقوة ال يسرد إال بالقوة 
فتحقق النصر العظيم عىل أعتى وأق��وى محتل عىل وج��ه األرض 
ومن هنا يجب علينا أن نستلهم من 30 نوفمر صمودنا وثباتنا يف 
مواجهة العدوان األمرييك اإلسرائييل والسعودي اإلمارايت وكل من 
تحالف معهم ال��ذي ال يختلف عن املحتل الريطاين البغيض فما 
مارسه املحتل يف املايض من اإلجرام ومحاولة إذالل كرامة اإلنسان 
اليمني يمارسه أع��داء اليوم يف جزء من أرض الوطن وب��دون رادع 
فقد اجتازوا حدود اإلجرام وتجردوا من كل قيم الدين واإلنسانية.
العميد الــركــن نــجــم عــبــاد- مــديــر دائــــرة شـــؤون الضباط 

قال:
** ال�30من نوفمر تاريخ مجيد يف سجل التاريخ اليمني املعاصر 
ال����ذي ع��ىل إث����ره ت��م ط���رد امل��ح��ت��ل ال��ري��ط��اين وإج����اء آخ���ر ج��ن��وده عن 

األرض اليمنية يف محافظاتها الجنوبية.
ل����ق����د ع��������اىن أب������ن������اء ش���ع���ب���ن���ا ال����ي����م����ن����ي يف ال�����ج�����ن�����وب ال�������وي�������ات وال����ق����ت����ل 
واالن�����ت�����ه�����اك�����ات يف س����ج����ون االح������ت������ال ال�����ري�����ط�����اين ول����ك����ن ب���ف���ض���ل ال���ل���ه 
سبحانه وت��ع��اىل وك��ف��اح ون��ض��ال ال��ث��وار األح���رار ال��ذي��ن س��ط��روا أروع 
امل��اح��م ال��ف��دائ��ي��ة ض��د امل��ح��ت��ل ال��ري��ط��اين ح��ت��ى ت��ح��ق��ق االن��ت��ص��ار عىل 
اإلمراطورية الريطانية التي كانت تحكم أجزاء واسعة عىل الكرة 
األرضية با منازع واجروا عىل جر أذيال الهزيمة ومغادرة كل شر 

من املحافظات الجنوبية أذالء صاغرين.
نحتفل ال��ي��وم ب��ذك��رى ال����30 م��ن نوفمر ه��ذه املناسبة العظيمة 
وال���غ���ال���ي���ة ع���ىل ك���ل أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وال���ت���ي ت���ؤك���د ب����أن اإلرادة 
وال����ع����زي����م����ة ت����ه����زم امل���س���ت���ح���ي���ل، ف���ب���ع���زي���م���ة وث�����ب�����ات األح�����������رار ال���ش���رف���اء 
ال���ذي���ن وق���ف���وا يف وج���ه امل��ح��ت��ل ال��ري��ط��اين وع��م��ائ��ه ج��ع��ل��ت جحافل 

الريطانيني تجر وراءها أذيال الهزيمة والخزي حتى أعلن املستعمر 
رحيله عن جنوب الوطن الغايل، تعطينا هذه الذكرى دافعاً معنوياً 
ملواصلة النضال والكفاح كونها تعتر مدرسة عظيمة تستمد منها 
األجيال دروس التضحية والفداء واالستشعار باملسؤولية الدينية 
والوطنية يف مواجهة أع��داء اإلنسانية وطغاة األرض واملتسلطني 

والطامعني يف خريات وثروات يمننا الحبيب.
إن م�����ا ت�����ق�����وم ب�����ه دول ال�������ع�������دوان ال�����ي�����وم م�����ن ع����ب����ث وت�����دم�����ري وق���ت���ل 
ألب��ن��اء شعبنا يف ال��ج��ن��وب م��ا ه��و إال ام��ت��داد وتنفيذ الح��ت��ال جديد 
ت��ح��ت مسمى "دع���م ال��ش��رع��ي��ة" ول��ك��ن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال��ح��ر األب��ي 
م��ع��روف وع���ىل م��ر ال��ت��اري��خ وال��ع��ص��ور بتضحياته وب��ط��والت��ه وأن����ه ال 
ي��ق��ب��ل م���ن ي���ري���د أن ت��ط��أ ق����دم أرض�����ه ال���ط���اه���رة وك���م���ا اس��ت��ط��اع ت��ح��ري��ر 
أراضيه الجنوبية من املستعمر الريطاين يف ال�30 من نوفمر عام 
1967م ه��و ق���ادر ع��ىل دح��ر ال��غ��زاة واملحتلني ال��ج��دد ومرتزقتهم 
ع��م��اء األم��ري��ك��ان وال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين بفضل ال��ل��ه سبحانه وت��ع��اىل 
وبفضل ن��ض��ال وك��ف��اح ال��رج��ال ال��ش��رف��اء وال��وط��ن��ي��ني م��ن أب��ن��اء هذا 
الوطن وع��ىل أي��دي أبطالنا األش���اوس من مقاتيل ال��ق��وات املسلحة 
امليامني وبهذه املناسبة الوطنية الخالدة نقدم تهانينا لقائد مسريتنا 
ق��ائ��د ال���ث���ورة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال���دي���ن ال���ح���ويث ول��رئ��ي��س املجلس 
السيايس األعىل املشري مهدي املشاط ولقيادة وزارة الدفاع ممثلة 
باللواء الركن محمد العاطفي ورئاسة هيئة األركان ممثلة باللواء 
ال����رك����ن م��ح��م��د ع���ب���دال���ك���ري���م ال���غ���م���اري ول���ك���اف���ة أب����ن����اء ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي 
ال���ع���ظ���ي���م ع����ىل ص����م����وده وان�����ت�����ص�����اره، وإىل أب����ط����ال ال�����ق�����وات امل��س��ل��ح��ة 
يف ج��م��ي��ع ج��ب��ه��ات ال���ع���زة وال���ش���رف وال���ك���رام���ة امل���داف���ع���ني ع���ن ال��ي��م��ن 

ووحدته وسيادته واستقاله.
العميد يحيى الشعثمي- مستشار مدير دائرة اإلمداد 

والتموين قال:
** نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والخمسني لعيد االستقال 
ال�������30 م���ن ن��وف��م��ر ال�����ذي ج����اء ت��ت��وي��ج��اً وان����ت����ص����اراً ل���ث���ورة 14 أك��ت��وب��ر 
املجيدة ضد املحتل الريطاين يف جنوب الوطن هذه الثورة التي قام 
بها األحرار من أبناء شعبنا يف الجنوب والتي انطلقت شرارتها األوىل 
من جبال ردفان األبية من أجل الحرية واالستقال والكرامة، وتأيت 
هذه الذكرى املجيدة وأبناء شعبنا اليمني يتعرضون لعدوان غاشم 
وحصار جائر من قبل طواغيت األرض ودول االستكبار العاملي وعىل 
رأسها العدو الصهيوأمرييك السعودي اإلمارايت ويجب علينا ونحن 
نحيي هذه الذكرى الخالدة والعظيمة ان نستلهم منها الدروس 
وال����ع����ر مل����ا ي���ج���ري يف امل���ح���اف���ظ���ات ال��ج��ن��وب��ي��ة وال���ش���رق���ي���ة م����ن اح���ت���ال 
من قبل أذناب وأدوات أمريكا والكيان الصهيوين وبريطانيا وكأن 

التاريخ يريد أن يعيد نفسه ولكن الفارق كبري وشاسع بني محتل 
األمس وبني من يحاول أن يحتله اليوم من الذين يسمون أنفسهم 
"بالداعمني للشرعية" ذلك ألن من احتلت الشطر الجنوبي باألمس 
كانت اإلمراطورية التي ال تغيب عنها الشمس والتي كانت تحكم 
نصف الكرة األرضية ومن يحاول أن يحتله اليوم الذين هم أدوات 
وم���رت���زق���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ م��خ��ط��ط��ات ت���آم���ري���ة واس���ت���ع���م���اري���ة ب���ي���د األم���ري���ك���ان 
والصهاينة من ال يملكون قراراً وال يحكمون حتى دولة، فالواجب 
علينا يف هذه الذكرى الوطنية الغالية عىل قلوبنا أن نجعلها محطة 
انطاق ملواجهة هذا التحالف الربري وطرده من املحافظات التي 
يحاول احتالها بتعاون الخونة والعماء واملرتزقة الذين زرعهم 
وج���ن���ده���م م���ن���ذ زم������ن ل��ت��ن��ف��ي��ذ م���خ���ط���ط���ات���ه يف ال���ي���م���ن وإب���ق���ائ���ه���ا ت��ح��ت 
وصايته وهيمنته وعىل العدو السعودي اإلمارايت أن يعي ويدرك 
أن اليمن عصية ع��ىل أي محتل وأن��ه��ا "م��ق��رة ال��غ��زاة" وعليهم ان 
يسألوا ويعتروا من أسيادهم الريطانيني واألتراك ويقرأوا التاريخ 
ال��ح��اف��ل ب��ب��ط��والت وت��ض��ح��ي��ات أب��ن��اء ال��ش��ع��ب اليمني ض��د م��ن يريد 
أن تطأ قدمه ارض السعيدة وأنهم ال يمكن أن يفرطوا يف سيادة 
واس��ت��ق��ال وط��ن��ه��م ال����ذي ه��و ب��م��ث��اب��ة األم وان أرواح���ه���م ودم��اءه��م 
ترخص أمام الدفاع عن أرضهم وحريتهم وسيادتهم واستقالهم 
وما شاهده العالم من بطوالت وانتصارات يف جميع جبهات العزة 
والشرف عىل أيدي أبطال القوات املسلحة مسنودة من أبناء هذا 
الشعب الوطنيني واملخلصني ومن خلفهم القيادة الثورية الحكيمة 
ممثلة بالسيد ال��ق��ائ��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث إال دل��ي��ل قاطع 
ع��ىل عظمة وق���وة وب���أس أب��ن��اء يمن اإلي��م��ان والحكمة ض��د ال��غ��ازي 
وامل���ح���ت���ل.. ف����ال�����30 م���ن ن��وف��م��ر ش��ع��ل��ة ل���ن ت��ن��ط��ف��ئ وس��ت��ب��ق��ى شعلة 
ملتهبة مع شعلة ثورات 21سبتمر و26سبتمر و14 أكتوبر ولن 
تستطيع دول العدوان ومرتزقتهم إعادة عجلة التاريخ إىل الوراء 
وان دماء شهداء الثورات وشهداء مواجهة الحرب العدوانية التي 
يقودها العدو األمرييك الصهيوين السعودي من مقاتيل القوات 
املسلحة ستكون الحامي واملدافع عن الوطن ووحدته واستقاله 

وسيادته وحريته.
الـــــــعـــــــمـــــــيـــــــد مــــــحــــــمــــــد مــــــــفــــــــتــــــــاح األبـــــــــــــــرقـــــــــــــــي- قــــــــــــــــــوات الــــــــحــــــــرس 

الجمهوري قال:
**  ال����ث����اث����ون م�����ن ن���وف���م���ر امل���ج���ي���د ه�����و ي������وم ال�����ع�����زة وال����ن����ص����ر امل���ب���ني 
واالس����ت����ق����ال وال����ح����ري����ة ب����إج����اء وط������رد أخ�����ر ج���ن���دي ب���ري���ط���اين ن��ت��ي��ج��ة 
ال���ن���ض���ال وال���ك���ف���اح امل���س���ل���ح ض����د االس���ت���ع���م���ار ال���ري���ط���اين ال��ب��غ��ي��ض يف 
ج��ن��وب ال���وط���ن وال�����ذي ن��اض��ل م���ن أج��ل��ه��ا ال���ث���وار واألح������رار يف ج��ن��وب 
ال���وط���ن ض���د اإلم����راط����وري����ة ال��ري��ط��ان��ي��ة ب��ك��ل إرادة وع���زي���م���ة ال تقهر 
ول�����م ي��س��ت��س��ل��م��وا ل���ه���ذا امل��س��ت��ع��م��ر رغ�����م م����ا اس���ت���خ���دم���ه م����ن وس���ائ���ل 
قمع وتدمري وقتل ألبناء الشعب يف الجنوب بل زادهم ذلك قوة 
وص��اب��ة وتصميماً ع��ىل ط��رد وإج���اء املحتل ال��ري��ط��اين ع��ن األرض 

اليمنية الطاهرة.
أن����ه ي����وم س��ط��ر م��ج��ده ال���ت���اري���خ ال��ن��ض��ايل ل��ش��ع��ب��ن��ا ال��ع��ظ��ي��م ورح���ل 
االستعمار الريطاين عن جنوب الوطن بعد احتال دام ألكر من 
129ع���ام���اً واك��ت��م��ل��ت س��ي��ادة ال��وط��ن ب��ع��د أن خ���اض مناضلو ث��ورة 
14اك��ت��وب��ر ن��ض��االت مستمرة وق��دم��وا تضحيات ك��ب��رية يف معارك 
ح������رب ال���ت���ح���ري���ر ض����د امل���س���ت���ع���م���ر يف ج����ن����وب ال����وط����ن ل���ي���ص���ن���ع���وا ف��ج��ر 
االس��ت��ق��ال يف 30 م��ن ن��وف��م��ر 67م ب��إج��اء آخ���ر ج��ن��دي ب��ري��ط��اين 

عن أرضنا الطاهرة يف الجنوب.
لقد ك��ان ألبناء الوطن مواقف بطولية شجاعة يف النضال ضد 
االستعمار الغاشم الذي ظل عقوداً من الزمن محتًا للمحافظات 
الجنوبية والشرقية واستطاعوا صنع الحرية وطرد الغزاة املحتلني 
وإفشال املخططات االستعمارية والحفاظ عىل الهوية اليمنية.. 

يهل علينا العيد ال�54 لاستقال واليمن املوحد يواجه عدواناً 
واحتااًل يف جنوب الوطن من قبل أعداء األمة العربية وأدواتهم 
م��ن األع����راب وع���ىل رأس��ه��م األم��ري��ك��ان وال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين وال��ع��دو 
ال��س��ع��ودي إم����ارايت إلب��ق��اء يمن ال��ح��ض��ارة وال��ت��اري��خ تحت الوصاية 
والهيمنة الخارجية، ولكن اليمنيني قيادة وحكومة وشعباً وقوات 
مسلحة وق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن ت��ص��دوا وي��س��ت��ع��دون ل��ه��م ب��ك��ل ق���وة وع��زم 
وثبات إلفشال مخططاتهم للحفاظ عىل وحدة وحرية واستقال 
ال����وط����ن أرض��������اً وع�������زة وك�����رام�����ة ش��ع��ب��ن��ا ال���ي���م���ن���ي ال�������ذي س���ي���ظ���ل ي��ح��ي��ي 
ويحتفل ب��ال���30 م��ن نوفمر ج��ي��ًا بعد جيل لعظمة ه��ذا التاريخ 
الفارق يف حياتهم وف��خ��وراً بتضحيات ونضاالت الثوار والشهداء 
األح������������رار ال������ذي������ن ج�����������ادوا ب����ك����ل م������ا ي���م���ل���ك���ون م������ن اج�������ل ط�������رد وإخ���������راج 
املستعمر ال��ري��ط��اين م��ن ج��ن��وب ال��وط��ن ون��ي��ل الحرية واالستقال 

لوطننا الحبيب.  

كما عشق اليمنيون الشهادة قديماً وحديثاً يف سبيل الدفاع عن بادهم وحريتهم ورفضوا أشكال الوصاية والهيمنة وتدنيس 
تراب أرضهم الطاهرة بجحافل الغزاة املحتلني هم أحرار يكافحون وينشدون الحرية واالستقال وعدم التدخل يف شؤونهم 

الداخلية..
ومن هذا املنطلق وتلك املبادئ األساسية قدم اليمنيون عر أزمنة التاريخ نماذج مشرفة يف التضحية والشجاعة واالستبسال 

واألحرار عىل نزع حقوقهم من أيادي الطغاة املستكرين والغزاة املعتدين واملحتلني األجانب حتى نالوا بنضاالتهم وكفاحاتهم 
ما كانوا ينشدونه ويدافعون عنه من حرية واستقال غري آبهني بمؤامرات األعداء والطامعني بخريات اليمن وبمواقفهم 
الثابتة وصمودهم التاريخي يف وجه املعتدين والغزاة تحققت مسارات النصر وعزة الوطن وكرامة أبناء الشعب اليمني..

وبني نضاالت األجداد باألمس وصمود األحرار الشرفاء اليوم تبقى املواقف الوطنية واملاحم البطولية للمقاتلني األبطال يف 
املؤسسة العسكرية الدفاعية بقواتها املسلحة ولجانها الشعبية وأبناء القبائل اليمنية وثبات القيادة الثورية الوطنية الحرة هي 

كلمة الفصل وسيدة املوقف يف املواجهة مع األعداء..

الــعــمــيــد الـــهـــمـــدانـــي:30 نــوفــمــبــر بــشــائــر الــنــصــر و الــســيــادة 
الوطنية على كل شبر من أرض اليمن

العميد احلاوري: ذكرى نوفمبر تاريخ شعب عريق ضحى بآالف الشهداء العظماء
العميد جنــم عــبــاد: بــإرادتــنــا وثــبــاتــنــا سنحقق املستحيل 

ونسحق الغزاة املعتدين
العميد الشعثمي: العدو   لن يعيد عجلة التاريخ ودماء شهدائنا ستظل خالدة في ِسْفر النضال
العميد األبـــرقـــي: عزميتنا لــن تقهر مهما كــانــت الــتــحــديــات وإرادتــنــا 

ستدحر الطامعني

لقاءات: مقدم: نبيل السياغي- مقدم: احمد طامش

اختتام ورشة إلنتاج وتطوير وسائل 
توعية للصم مبخاطر األلغام

متابعة: نبيل السياغي

اخ������ت������ت������م������ت ب������ص������ن������ع������اء ورش���������������ة ع���م���ل 
حول تصميم وإنتاج وتطوير وسائل 
ال����ت����وع����ي����ة ل����ل����ص����م، ب���م���خ���اط���ر األل�����غ�����ام 
وال������ق������ن������اب������ل ال������ع������ن������ق������ودي������ة وم����خ����ل����ف����ات 

الحروب.
ش��������ارك يف ال������ورش������ة ال����ت����ي اس���ت���م���رت 
خمسة أيام، ضمن مشروع التوعية 
بمخاطر األلغام ومخلفات الحروب 
للصم ومحيطهم املجتمعي، ال��ذي 
ي�����ن�����ف�����ذه امل��������رك��������ز ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي ل���ل���ت���ع���ام���ل 
م�����ع األل�����غ�����ام ب����ال����ش����راك����ة م�����ع ج��م��ع��ي��ة 
رع���اي���ة وت���أه���ي���ل ال���ص���م ب���دع���م منظمة 
ال�����ي�����ون�����ي�����س�����ي�����ف، 10 م�������ش�������ارك�������ني م���ن 

الجمعية واملركز .
وخ�������������������ال االخ����������ت����������ت����������ام أش�������������������اد رئ������ي������س 
االتحاد الوطني للمعاقني، الدكتور 
عبد الله بنيان، بدور املركز التنفيذي 
يف ت����وع����ي����ة ش����ري����ح����ة ال�����ص�����م ب���م���خ���اط���ر 

األلغام ومخلفات الحروب.
ول��ف��ت إىل أه��م��ي��ة ح��ص��ول ش��ري��ح��ة 
ال����������ص����������م ع�����������ىل ح�������ق�������ه�������م م�����������ن ال������ت������وع������ي������ة 
ب��م��خ��اط��ر ه���ذه امل��خ��ل��ف��ات ح��ف��اظ��ا عىل 

سامتهم.
ب��������دوره ح����ث رئ����ي����س ج��م��ع��ي��ة رع���اي���ة 
وت����������أه����������ي����������ل ال�������������ص�������������م، ي�������ح�������ي�������ى س�����������������رور، 
امل���������ش���������ارك���������ني ع����������ىل ب����������ل����������ورة م������خ������رج������ات 
ال������������ورش������������ة ع�����������ىل ال������������واق������������ع ال�������ع�������م�������يل يف 

امليدان وإيصال رسائل التوعية للصم 
وم��ح��ي��ط��ه��م امل��ج��ت��م��ع��ي.. الف��ت��ا إىل أن 
ال���������ورش���������ة ت�����������أيت ب������ع������د ن�������ج�������اح م������ش������روع 
ال������ت������وع������ي������ة ال��������������ذي ت���������م ت�����ن�����ف�����ي�����ذه ال������ع������ام 

املايض.
ف��������ي��������م��������ا أش������������������������ار ض������������اب������������ط امل��������������ش��������������روع، 
ع����ب����دال����س����ام ال����ع����ص����ار، إىل إن�����ج�����ازات 
ال������ج������م������ع������ي������ة وامل��������������رك��������������ز ال�������ت�������ن�������ف�������ي�������ذي يف 
امل����ج����ال اإلن�����س�����اين م����ن خ�����ال ت��ح��دي��ث 
وسائل التوعية الخاصة بالصم بما 
يتناسب مع احتياجات ذوي اإلعاقة 

السمعية.
وب�������������ني أن ه�������������ذا امل�����������ش�����������روع ي�������������أيت يف 

إط�����ار ال���ش���راك���ة م���ع امل���رك���ز ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
للتعامل م��ع األل���غ���ام.. الف��ت��ا إىل أن 
ال����ل����ج����ن����ة ال����ف����ن����ي����ة ل�����ل�����م�����ش�����روع ب����ص����دد 
ت������ج������ه������ي������ز م��������������������واد ال��������ت��������وع��������ي��������ة ت�����م�����ه�����ي�����دا 
ل���ت���دري���ب ال����ف����رق امل���ي���دان���ي���ة م����ن أم���ان���ة 
ال�������ع�������اص�������م�������ة وم�������ح�������اف�������ظ�������ات ص�����ن�����ع�����اء 

وذمار والبيضاء.
ال��������������������ورش��������������������ة إىل ع������م������ل  وخ������������ل������������ص������������ت 
سيناريوهات لفاشات توعوية حول 
مخاطر األلغام والقنابل العنقودية 
وم���������خ���������ل���������ف���������ات ال������������������ح������������������روب، وت��������ط��������وي��������ر 
وتحديث ملصقات وكتيبات التوعية 

التي سيتم إنتاجها.

تشييع عدد من شهداء الوطن والقوات املسلحة
ُش�����ي�����ع ب����ص����ن����ع����اء ج���ث���ام���ني 
ع���������دد م�������ن ش�������ه�������داء ال�����وط�����ن 
وال�������ق�������وات امل���س���ل���ح���ة ال����ذي����ن 
اس�����ت�����ش�����ه�����دوا وه��������م ي��������ؤدون 
واجبهم يف معركة الدفاع 

عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامني 
ال���ش���ه���داء، ال��ن��ق��ي��ب ع��اص��م 
ح�����س�����ن ال�����غ�����ب�����ي�����ي، امل���������ازم 
أول م����ح����م����د ع�����ب�����دال�����وه�����اب 
جاعم، املازم ثاين مبارك 
حميد القبعي، املازم ثاين 
م���ص���ط���ف���ى زاي����������د ال������س������روري 
وامل���������ازم ث�����اين ح��م��ي��د أح��م��د 

دعباب.
وخ��ال م��راس��م التشييع 
التي شاركت فيها قيادات 
ع����س����ك����ري����ة وأم�����ن�����ي�����ة وأه���������ايل 
وأق�������������������ارب ال���������ش���������ه���������داء، أك������د 
دم����������������������اء  أن  امل���������������ش���������������ي���������������ع���������������ون 

ال����ش����ه����داء أث�����م�����رت يف ص��ن��اع��ة 
النصر وبناء مستقبل اليمن.

ج��رت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم 
الجمهوري بعد الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم 

مواراتها الرى كل شهيد يف مسقط رأسه.
كما ُشيعت بصنعاء جثامني شهداء الوطن والقوات املسلحة العقيد 
معمر ابراهيم القالة والنقيب عيل حسني عفاش وامل��ازم ثاين احمد 
ح����ي����در م����ع����وض����ة.. ال����ذي����ن ارت�����ق�����وا ش����ه����داء وه�����م ي����داف����ع����ون ع����ن ال���س���ي���ادة 

الوطنية.
وخ����ال م��راس��م ال��ت��ش��ي��ي��ع ال��ت��ي ش����ارك ف��ي��ه��ا ق���ي���ادات ع��س��ك��ري��ة وأم��ن��ي��ة 
وأه��ايل وأق��ارب الشهداء.. عر املشيعون عن الفخر واالع��ت��زاز باملواقف 
الوطنية واألدوار التي سطرها الشهداء بدمائهم وهم يواجهون قوى 

العدوان واملرتزقة .
ج��رت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم 
الجمهوري بعد الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم 

مواراتها الرى كل شهيد يف مسقط رأسه.
إىل ذلك ُشيعت بصنعاء جثامني كوكبة من شهداء الوطن والقوات 
املسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع عن 

الوطن.

ح����������������ي����������������ث ت������������������������م ت��������ش��������ي��������ي��������ع 
ج��ث��ام��ني ال���ش���ه���داء ال��رائ��د 
ع���يل ح��ي��در م��ث��ن��ى، امل����ازم 
أول بشري فازع العويني، 
امل��������������ازم ث���������اين م����ح����م����د ع���يل 
ال��ع��ب��ص��ري، وامل�������ازم ث��اين 

مجدي محمد الحنيض.
وخ���������������������������������������������������������ال م�����������������������راس�����������������������م 
ال����ت����ش����ي����ي����ع ال������ت������ي ش�����ارك�����ت 
ف����ي����ه����ا ق��������ي��������ادات ع���س���ك���ري���ة 
وأم�����ن�����ي�����ة وأه������������ايل وأق����������ارب 
الشهداء، أكد املشيعون 
االس����ت����م����رار يف ال���س���ري ع��ىل 
ال��������ش��������ه��������داء  ودرب  ن��������ه��������ج 
يف ال�����������ت�����������ص�����������دي ل������ت������ح������ال������ف 
ال������������������ع������������������دوان يف م�����خ�����ت�����ل�����ف 

جبهات العزة والكرامة.
ج��رت م��راس��م التشييع 
للشهداء الذين توشحت 
ج����������ث����������ام����������ي����������ن����������ه����������م ب��������ال��������ع��������ل��������م 
ال�������ج�������م�������ه�������وري ب������ع������د ال������ص������اة 
ع��ل��ي��ه��م يف ج��ام��ع ال��ش��ع��ب ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة، ل��ي��ت��م م���وارات���ه���ا ال����رى كل 

شهيد يف مسقط رأسه.
ك��م��ا ُش��ي��ع��ت ب��ص��ن��ع��اء يف م��وك��ب ج��ن��ائ��زي م��ه��ي��ب ج��ث��ام��ني ك��وك��ب��ة من 
شهداء الوطن والقوات املسلحة الذين استشهدوا يف جبهات الشرف 

والعزة والكرامة.
ح��ي��ث ت��م تشييع ج��ث��ام��ني ك��ل م��ن امل��ق��دم ع��ب��دال��س��ام أح��م��د ال��ج��رزي 
والرائد إياد حامد عبدالرزاق والرائد صدام أحسن القرعي والرائد عيل 
أحسن السامي والرائد ابراهيم محمد الشايف والنقيب يعقوب زيد 

البحري واملازم أول أيوب حمود الصريب. 
وقد اقيمت لجثامني الشهداء مراسيم تشييع رسمية حضرها عضو 
مجلس الشورى عبدالرحمن الجرزي ومديرا دائريت العمليات العميد 
الركن اسماعيل عواض وتقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز 
ص����اح وق���ائ���د ك��ت��ائ��ب ت��ه��ام��ة ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ع��ب��دال��ل��ه ال����وزي����ر وع�����دد من 
القيادات العسكرية واألمنية والشخصيات االجتماعية وأهايل الشهداء.

وجرت مراسيم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم 
الجمهوري بعد الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة العاصمة، لتتم 

مواراتها الرى كل شهيد يف مسقط رأسه.



احمد  الفقيه

أرُجوّزة الّسالم األمريكي املزعوم..!

ومضات متناثرة

شذارات
 من عيد اجلالء

ت������م������ر ال�����������ث�����������ورات دوم�����������������اً ب�������م�������راح�������ل ص�����ع�����ود 
وهبوط.. وبمراحل ارهاصات، ومناوشات 
منذ والدتها حتى قيام الساعة.. تأيت هذه 
ال���ذك���رى ال�����55 لعيد ال��ج��اء امل��ج��ي��د واليمن 
يمر بمرحلة مخاض عسري، قد تكون هذه 
الذكرى فرصة سانحة ملراجعة الكثري من 
ال���ق���ض���اي���ا ال���وط���ن���ي���ة وال����ق����وم����ي����ة، ول�����م ش��م��ل 
أب�������ن�������اء ال�������وط�������ن ال��������واح��������د ب������ع������ي������داً ع�������ن ث���ق���اف���ة 
ال����ك����راه����ي����ة امل��������ق��������ززة، وال����ط����ائ����ف����ي����ة امل����ت����زم����ت����ة، 
ال��ت��ي أوص���ل���ت ال���ب���اد وال��ع��ب��اد اىل التشظي 

والتمزق واالقتتال..
ه���ان���ح���ن ق������ادم������ون ع�����ى ت���س���وي���ة ش���ام���ل���ة، 
وم���ص���ال���ح���ة وط���ن���ي���ة، إلن����ه����اء ك����ل ص����راع����ات 
األمس، ورمي املايض خلف ظهورنا، لنبدأ 
ص��ف��ح��ة ب��ي��ض��اء ن��اص��ع��ة ال���ب���ي���اض، ع��ن��وان��ه��ا 
ال���ع���ري���ض: "امل��ص��ال��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ب��ن��اء يمن 

اإليمان والحكمة"..
ع��ل��ي��ن��ا أن ن�����درك أن س��ف��ي��ن��ة ال���وط���ن تبحر 
يف وس���ط أم�����واج م��ت��اط��م��ة، وري�����اح ع��ات��ي��ة، 
وع�������واص�������ف ه��������وج��������اء.. وه����������ذا م������ا ي������ري������ده ل��ن��ا 

أعداؤنا يف  الداخل والخارج..
ك��ل��ن��ا ي��ع��ل��م ع���ل���م ال���ي���ق���ن أن ه���ن���اك ف���ل���واًل 
م���ن امل����أزوم����ن وامل����أج����وري����ن ال���ذي���ن ي��س��ي��ئ��ون 
ل����وط����ن����ه����م وس������ي������ادت������ه، واإلض���������������رار ب������روات������ه، 
والعودة به اىل مربع األزمات والصراعات.. 
ويدعون بأنهم حماة للوطن أرضاً وإنساناً 

ووحدًة وهويًة..
ل�����ذا ع����ى ه������ؤالء أن ي���ع���وا ال�������درس ج���ي���داً، 
أن ال��������ت��������اري��������خ ل���������ن ي�������رح�������م أح����������������������داً.. س������ي������دون 
أع��م��ال��ه��م أي�����اً ك����ان����ت.. أم����ا ال���ذي���ن ت���رب���وا عى 
موائد اللئام، وغذوا أجسامهم وعقولهم 
م�����ن�����ه�����ا ح������ت������ى ط������م������س ال�������ل�������ه ع��������ى أب������ص������اره������م 
وب�������ص�������ائ�������ره�������م، س�������ي�������أيت ي����������وم ي���������درك���������ون ف���ي���ه 
أن����ه����م ك����ان����وا ض���ح���اي���ا ألس����ي����اده����م وك���رائ���ه���م 
الذين أضلوهم السبيل، ولكن بعد فوات 

األوان..
من هنا ندرك أن حجب أشعة الشمس 
ض�����������������رب م�������������ن امل���������س���������ت���������ح���������ي���������ل.. م�������ه�������م�������ا ك�����������������ادوا 
ومكروا وتفننوا يف أساليبهم ووسائلهم، 
فمصريهم مصري املأزومن املارقن.. اىل هنا 
يكفي ال��وط��ن تشظياً وت��م��زي��ق��اً.. ف��األوط��ان 
ال تبنى بالدماء بل بسواعد األبناء الوفية 

الفتية..
ه�����������������اق�����������������د ه�������ل 
ع������ل������ي������ن������ا ال�����ع�����ي�����د 
ال�������55 ل��ل��ج��اء، 
وش��������������������ع��������������������ب��������������������ن��������������������ا 
م���ازال ي��ن من 
وطأة العدوان 
وال���������������������ع���������������������م���������������������اء 
ال����������ذي����������ن ب�������اع�������وا 
القيم واملبادئ 
واألخ�����������������������������������������������������������������اق 
ب������ث������م������ن ب�����خ�����ٍس 
دراه����������������������������������������������������������������������������������������������������م 
معدودة.. هم 
ي����ل����ع����ب����ون  اآلن 
ال���������������������وق���������������������ت  يف 
ال����ض����ائ����ع، ول���م 
يدركوا بعد أن 
ق�������ط�������ار ال�������غ�������رام 
ق����������������������������������������������د رح�������������������������������ل 
م������������������������������ع رح���������������ي���������������ل 

أسيادهم وزعمائهم وكرائهم.. وما مات 
فات.. وما مات لم ولن يعود أبداً..

ي�������ا ه�����������ؤالء ع����ل����ي����ك����م أن ت��������ق��������رؤوا ص���ف���ح���ات 
التاريخ جيداً، وتفكروا بما آلت إليه األمم 
والقرون السالفة.. كيف سادت ثم بادت.. 

كيف كانوا.. وكيف أصبحوا..؟!.
م�������ن ه�����ن�����ا ي����ن����ب����غ����ي ل�����ل�����ذي�����ن ل�������م ي����س����ت����وع����ب����وا 
أح���داث ال��ت��اري��خ وال���ث���ورات أن ي��ع��وا طبيعة 
األنظمة املستبدة مهما علت الب��د لها من 
لحظة س��ق��وط م���روع وم�����دٍو.. وه��ك��ذا ت��دور 
ع���ج���ل���ة ال����زم����ن يف ظ����ل األزم���������ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
واالقتصادية عاكسة نفسها عى الجوانب 

االجتماعية والتعليمية والصحية..
ف�����ال�����وط�����ن ي����ح����ت����ف����ي ب�������م�������رور 55 ع�������ام�������اً ع���ى 
خ���������������روج آخ������������ر ج��������ن��������دي ب�������ري�������ط�������اين م���������ن أرض 
الوطن, فما أحوجنا اليوم أن نرمم ونصون 
ال����ب����ي����ت ال���ي���م���ن���ي م�����ن ال������داخ������ل أواًل، ون����ع����زز 
ال���روح الوطنية لنبعث املشاعر الوحدوية 

من كمونها..
فاملرحلة التي تمر بها الباد مرحلة فارقة 
وم����ف����ص����ل����ي����ة.. ف����ه����ن����اك ع�����ي�����ون م����رب����ص����ة م��ن 
االشقاء واالصدقاء.. وهناك دهاليز وغرف 
م��ظ��ل��م��ة ت��ح��اك ف��ي��ه��ا امل����ؤام����رات وال����دن����اءات 
ض���د ال����وط����ن، وع����ى األص�������وات ال���ت���ي ت��ن��ادي 
ب����ان����ف����ص����ال ال�����ج�����ن�����وب أن ي�������درك�������وا ج������ي������داً أن 
ص����ن����ع����اء وع���������دن روح�����������ان يف ج����س����د واح���������د.. 
ومن املستحيل فصل الروح عن الجسد..

وليكن يف علم الجميع أن إرادة الشعوب 
ه���������ي دوم�����������������اً األق�����������������وى وامل�������ن�������ت�������ص�������رة يف ن����ه����اي����ة 
امل�����ط�����اف.. م��ه��م��ا ط�����ال ال����زم����ن أو ق����ص����ر.. أم���ا 
ال�����زع�����ام�����ات ال�����ورق�����ي�����ة س�����رع�����ان م�����ا ت���ت���ق���اذف���ه���ا 
ال������ري������اح ال����ع����ات����ي����ة اىل م������زاب������ل ال������ت������اري������خ.. أم����ا 
الشرفاء األوف��ي��اء من أبناء الوطن يظلون 
ش��ام��خ��ن ي��ع��ان��ق��ون ع��ن��ان ال��س��م��اء يف ت��ح��ٍد 
وإب����������������اء وإص���������������������رار، ف�����ب�����ش�����ائ�����ر ال������ن������ص������ر آت�������ي�������ة ال 
محالة، وخيوط الفجر السوداء أوشكت 

أن تنجيل..

إضاءات ثورية:
مع الشاعر العراقي: عبدالوهاب البيايت:

"رماد يف الريح"
"عشر ليال وأنا أكابد أهوال 

وأعتيل صهوة هذا األلم القّتال
أوصال جسمي قطعوها..

أحرقوها..
نروا رمادها يف الريح..

دفاتري..
تناهبوا أوراقها..

وأخمدوا أشواقها..
ومرغوا الحروف يف األوحال

دمي بأسمال..
أنا هذا با أسمال

حر كهذي النار والريح،
أنا حر اىل األبد..".

نببوفببمببر   30     
عالمة فارقة يف تاريخ 
الببيببمببن الببحببديببث، 
كل  تغري  فببالببثببورات 

يشء إال اإلنسان

        العمالء مهما مكروا 
وتفننوا يف أساليبهم 
ووسبببببائبببببلبببببهبببببم 
فمصريهم مصري من 

سبقوهم

يف الوقِت الذي تتواّرى فيه أمريكا خلَف إرجوّزة 
ال��ّس��ام، ُمخفّيًة حقيقَتها الّشيطانية وَنزَعَتها 
االْستعّمارية الصهيوارهابية تحت عباَءة الُحّرية 
والّديُمقراطّية وتحقيّق الِسلم والّسام الدويل 
ها  الّشامل،خصوّصاً لدوِل العالم الثالث، نِجَدّ
يف ال����واّق����ع ع���ى ال��ع��ك��س ت���م���ام���اً م���ن ذل�����ك؛ فهي 
م���ن ص��ن��ع��ت اإلره�������اب واغ���ت���ال���ت ال����ّس����ام ال��ع��امل��ي 
وأفّشت الُحروب والضّغائن املذهبية والقومية 
والعرقية يف دول العالم بأكمله، وعمّدت عى 
إّث�������اَرة ال���ف���ّ� وال����ح����روب ب����ن  ال������دول أو ب���ن أب��ن��اء 
ال�����دول�����ة ال������واح������دة؛ وذل�������ك ل�����ّي ي���ت���س���َن ل���ه���ا ن��ه��ب 
الروات الطبيعية واستعّباد الّشعوب تحَت تّلك 
املُسمّيات ال��زائ��ف��ة, وم��ا يحدث يف ّشبه الجزيرة 
ال��ع��رب��ي��ة ويف ب��اق��ي ال�����ّدول اإلس��ام��ي��ة، م��ا ه��و إال 
موَم األفعى الصهيوامريكية الخبيّثة..  م من ِسّ ُسّ
����ّن����ه ّدول  ك���م���ا أن ال������ع������دوان اإلج�������ّرام�������ي ال�������ذي ت����ُشّ
ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ب��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة واإلم�����ارات 
ما هو إال َعبث ُممنهج ومخّطط إجّرامي خبيٍث 
م��ن مخططات ال��ّش��ي��ط��ان األم��ري��ي ال���ذي يرغب 
يف اب������ت������اع ُم��������ق��������ّدرات وخ�����������ريات أرض������ن������ا- ال���ن���ف���ط���ي���ة 
واملعدنية والبحرية - التي تزّخر بها بلدنا، ناهيك 
ع�����ن َس����ع����ّي����ه ال����َح����ّث����ي����ث ل���ت���ح���ق���ي���ّق ح���ل���َم���ه -ال���ق���دي���م 
رة عى املَمّرات الَبحرّية واملاحّية  الجديد- للّسيَطّ
التي تقع ِضمن السياّدة اليمنية وُتشّرف عليها 
كمضيق ب��اب امل��ن��دب وغ��ريه��ا م��ن ال��ج��زر اليمنية 

الهاّمة املُطّلة عى ُطرق التجارة العاملية.
ق��ت��ه��ا يف تنفيذ  وب��ع��د أن فشلت أدواّت���ه���ا وُم��رت��ِزّ
م����ّش����روع����ه����ا ال����ّل����ص����ويص االس����ت����ع����م����اري يف ب���ل���دن���ا، 
تعاود أمريكا اليوم يف عصّفها العجوز  ملحاولة 
اس�����ت�����ع�����ادة أم�������ل ن����ه����ب ث����������روات ال����ي����م����ن ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
امل��ك��ن��وزة يف ب��اط��ن��ه��ا، وامل��ض��ح��ك ه���ذه امل����ّرة وال���ذي 
ُي��ّث��ري ال��ُس��ْخ��ِرّي��ة يف ن��ف��ّس ال��وق��ت أن��ه��ا ت��ّدع��ي عى 
لسان سفريها ل��دى اليمن حّرصها عى تحقيق 
ال���ّس���ام يف ال��ي��م��ن؛ ح��ي��ث أك����ّد ال��ّس��ف��ري األم��ري��ي 
خ��ال اجتماعه بمحافظ حضرموت املُعّن من 
ِق������َب������ل ح����ك����وم����ة ال�����خ�����وّن�����ة وال�����ع�����م�����اء يف م���ح���اف���ظ���ة 
حضرموت أن أمريكا توّد حماية مناّبع النفط يف 
املحافظات املحتلة وتصّديرها لصالح اليمنين، 
وهذا ما يتنافى تماما مع التصريحات األمريكية 

الّسابقة التي أكدت فيها أن بْند ّدفع املرتبات 
الذي ُتّصر عليه حكومة الجمهورية اليمنية يف 
ص��ن��ع��اء ي��ع��ّد ش��رط��اً ت��ع��ج��ي��زي��اً وم��ت��ط��رف��اً حسب 
زع������م������ه������ا، يف إش��������������ارة واض�������ح�������ة إىل أن امل���ص���ل���ح���ة 
ُ���ت���م���ّث���ل���ة ب��ت��غ��ط��ي��ة  ال���ص���ه���ي���وام���ري���ك���ي���ة األوروب�������ي�������ة امل
ال����ع����ج����ّز يف امل����ش����ت����ق����ات ال���ن���ف���ط���ي���ة ال���������ذي أح����دث����ّت����ه 
ال�������ح�������رب ال�������روس�������ي�������ة األوك��������ران��������ي��������ة يف أوروب�����������������ا ه���ي 
الدافع الحقيقي لتحّركات أمريكا يف املحافظات 
اليمنية امل��ح��ت��ّل��ة.. وه���ذا ي��ؤك��د بما ال ي���ّدع مجااًل 
للّشّك أن العدو األول للشعب اليمني والداعم 
ال��رس��م��ي ل��ل��ع��دوان اإلج���رام���ي ،واملُ��ع��رّق��ل األك��ر 
ملفاوضات تمّديد الُهّدنة، هو الّشيطان األمريي 

وربيّبته الصهيونية اليهودية، هذه هي الحقيقة 
التي يعيها ابناء الشعب اليمني . 

وال������ي������وم ي���ع���ت���ق���د ال����ش����ي����ط����ان األم������ري������ي وق����ادت����ه 
وع����م����ائ����ه أن ه�������ذا ال������خ������داع واالس�����ال�����ي�����ب امل�����اّك�����رة 
ستنّطيل عى أبناء الشعب اليمني غري ُمدرّكن 
أن زم������ن ن���ه���ب ال����������روات ال���ي���م���ن���ي���ة وال����ّس����ط����و ع��ى 
خ���ريات���ه ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���غ���ازي���ة وال���ب���ح���ري���ة ق���د م��ات 
ووىل إىل غ����ري رج����ع����ة، وق������د ق���ال���ه���ا وأك�������د ع��ل��ي��ه��ا 
ال����ي����م����ن����ي����ون ق������ي������ادة وش����ع����ب����ا وق������وات������ن������ا م���ّس���ل���ح���ة، 
وعى أمريكا ومرتزقتها أن يفهموا هذا الكام، 
ول��ي��ت��ذك��روا دائ���م���ا ض��رب��ة ال��ض��ّب��ة ال��ب��س��ي��ط��ة ال��ت��ي 
ج����اءت ك��ت��ح��ذي��ٍر وإن�����ذار م��ب��ديئ ل��ك��ل م���ن ت��س��ّول 
ل������ه ن����ف����ّس����ه امل��������ّس��������اّس ب����ح����ق����وق ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي 
وث������روات������ه ، وأم����ري����ك����ا ل���ي���س���ت ُم���س���ت���ث���ن���اة م����ن ه���ذا 
ال��ت��ح��ذي��ر ال�����ِج�����ّدي.. ك��م��ا أن ع��ل��ي��ه��م أن ي��ت��ذك��روا 

ال��ض��رب��ة التحذيرية األخ���رية ال��ت��ي نفذتها القوة 
ال�������ص�������اروخ�������ي�������ة وّس���������������اح ال��������ّج��������و امل��������س��������رّي يف م����ي����ن����اء 
ق���ن���ا ب��م��ح��اف��ظ��ة ش���ب���وة ب���ع���د أن ح������اول ال����ع����دوان 
األم��ري��ي ال��س��ع��ودي ال��ري��ط��اين ال��ص��ه��ي��وام��ارايت 
ال���ق���ي���ام ب��ع��م��ل��ي��ة ن��ه��ب ج���دي���دة وت���ه���ري���ب سفينة 
ن��ف��ط خ���ام ع��ر م��ي��ن��اء ق��ن��ا، ف��ج��اءت��ه ال��ض��رب��ة من 
حيث ال يعلمون، يف رسالة قوية بعثتها قواتنا 
املّسلحة ل��دول ال��ع��دوان أك��دت فيها م��رة ثانية 
أن ال����ن����ف����ط ال���ي���م���ن���ي وال��������������روات ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة م��ل��ك 
للشعب اليمني فقط ولم تُعد للفيد أو النهب 
أو ال����ّس����رق����ة، وال ي��م��ك��ن ألح�����د أن ي��س��ت��ف��ي��د م��ن��ه 
سوى أبناء الشعب اليمني من خال تخصيص 
ع���ائ���دات���ه ل���ص���رف م���رت���ب���ات م���وظ���ف���ي ال��ج��م��ه��وري��ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة ج���ن���وب���اً وش����رق����اً وغ����رب����اً وش�����م�����ااًل،  وه���ذا 
ما يتمّسك به ابناء الحكمة واإلي��م��ان وتطالب 
ب��ه صنعاء وال يمكن أن تتنازل ع��ن��ه.. وألمريكا 
ي����ؤك����د ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ب���ك���ل م���ك���ون���ات���ه ال��ق��ب��ل��ي��ة 
واملجتمعية والسياسية والعسكرية أن تّسّلل 
س�������ف�������ريه�������ا وال�����������وف�����������د ال�������ع�������س�������ك�������ري إىل م����ح����اف����ظ����ة 
حضرموت وتحركاتهم املشبوّهة فيها مّرصودة 
م��ن قبل الشعب اليمني أنفسهم وص��واري��خ��ه 
وم��ّس��ريات��ه وال ي��م��ك��ن للشعب ال��ي��م��ن��ي ال���ُح���ّر يف 
ح����ض����رم����وت وامل�����ه�����رة وس����ق����ط����رى وع�������دن وش���ب���وة 
ومأرب وصنعاء وباقي محافظات الجمهورية 
أن يقبلوا باملحّتل األجنبي أي��اً كانت جنسيته، 
فعى أمريكا وقطعانها اإلرهابية ومرتزقتها أن 
ي��رح��ل��وا م��ن أرض ال��ي��م��ن غ��ري م���أّس���وف عليهم؛ 
وعليها أن ُتدرّك أيضاً أن املواطن اليمني األصيل 
والِبّحار والّرمال والُجزر والّسهول والّسواحل 
وال��������ج��������ّب��������ال وال�������س�������ه�������ول وال�����������ودي�����������ان وال������س������واح������ل 
وال��ص��ح��راء اليمنية ال ت���رَض ب��ال��غ��زاة واملُعتدين 
أبداً، وستتحّول كلّها – بإذن الله وقدرّته - إىل 
ق��ذائ��ف وص���واري���خ وُم���َس���رّيات وج��ح��ي��م سُتهلك 
أمريكا وكّل من يّظن أّن اليمَن لقمًة سائغة، أو 
ُيراوّده َوْهم الّسيّطرة عى أرّض املَّدد أو احتال 

شعب اإليمان والحكمة والبأّس الّشديد ..
فاليمن واحد والشعب واحد والحّق واحد، 
وثرواتنا لنا ال لغرينا والّنصر من عند الله.. والله 

عى نصرنا لقدير.

50(تاريخ اليمن احلديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (
ي����ت����ح����دث ع����ل����م����اء ال���س���ي���اس���ة 
ك�������������م�������������ا أش�������������������رن�������������������ا يف ال���������ف���������ص���������ل 
ال����������خ����������ام����������س ع�������������ن أن ال�����������������دول 
ت��س��ت��ح��وذ ع��ى امل�����وارد وي��ك��ون 
ال����ه����دف ه����و ال���ت���ن���م���ي���ة وك���ذل���ك 
يف ال���وق���ت ن��ف��س��ه ه���و تجميع 
رأس امل����ال االس��ت��ث��م��اري حتى 
ي��م��ك��ن زي�����ادة ال�����روة ال��وط��ن��ي��ة 
وهو ما لم يحدث بالفعل يف 
ال���ش���م���ال أب���������داً، وق�����د ت����م ب��ن��اء 
ال���ط���رق ب��م��س��اع��دة أج��ن��ب��ي��ة أو 
م��ن ق��ب��ل ال��ت��ع��اون��ي��ات املحلية 
واك���������ت���������س���������ب���������ت امل���������������������دن ال���������ك���������رى 
م�������ح�������ط�������ات ت�������ول�������ي�������د ال������ك������ه������رب������اء 

وأنظمة الصرف الصحي ولكن الصناعة ظلت إىل 
حد كبري مسألة ورش عمل عائلية كانت معظم 
ال������ت������ج������ارة ه������ي االس������ت������ه������اك وال�������ت�������ب�������ادل، ت���ض���اع���ف 
ال��ص��راف��ون ال��ث��اث��ة يف س���وق ص��ن��ع��اء ال��ق��دي��م ع��ام 
1971 م إىل ع���ش���ري���ن م������رة ب���ح���ل���ول ع������ام 1985 م 
يف صنعاء وك��ذل��ك ب��ن ع��ام��ي 1983 م و1987 م 
ارت��ف��ع ع���دد ال��ص��راف��ن بالتجزئة م��ن ع��ش��ري��ن إىل 
260 وكانت املدن الكبرية األخرى متشابهة، تم 
إغ���اق ه��ذه املكاتب م���راًرا وت��ك��راًرا يف الثمانينيات 
وسجن التجار الصغار وتعرضوا للتعذيب لكن 
األش��خ��اص ال��ذي��ن كانت لديهم ص��ات حكومية 

وم���������������ع���������������ارف ق�������������ام�������������وا ب������ت������ه������ري������ب 
ال������������دوالرات وال������ري������ال ب��ك��م��ي��ات 
ض����خ����م����ة، ت�����ج�����در اإلش�������������ارة إىل 
أش�����������ه�����������ر  ت���������ج���������ار ال�������ي�������م�������ن ه������ائ������ل 
س����ع����ي����د أن��������ع��������م  وت������ح������ت ح���ك���م 
اإلمام أحمد حصل عى 60% 
من تجارة اليمن الشمايل مع 

ع��ام روس����ي����ا وب��ع��د 

ان�����ت�����ق�����ل�����ت  م   1962
ق�������اع�������دة ع����م����ل����ي����ات����ه إىل 

ال�����������ح�����������دي�����������دة م������������ن ع��������دن 
وت�������ك�������ب�������د الح����������ًق����������ا خ�����س�����ائ�����ر 

م����ن ت���أم���ي���م ال���ج���ن���وب ل��ك��ن 
راض���������ي���������ة ح������������ك������������وم������������ات ع��������������������دن ك��������ان��������ت 

عن التعامل معه.
لم يقتصر األمر عى تصدير الصابون والزيوت 
ال��ن��ب��ات��ي��ة وال��ب��اس��ت��ي��ك وال��ب��س��ك��وي��ت امل��ن��ت��ج محلًيا 
إىل الجنوب فحسب بل احتفظ باتصاالت كافية 
لاسترياد من هناك سلًعا مثل التمور والسجائر 

بينما ك��ان يف الشمال مساهًما رئيسًيا يف شركة 
التأمن املتحدة وشركته كانت عبارة عن صاالت 
عرض الجرارات والجرافات من اإلنتاج الحديث 
كما قام ببناء املصانع  وكانت عملياته الصناعية 
ك��ث��ي��ف��ة رأس امل�����ال وف���ع���ال���ة ت��ق��ن��ًي��ا ب����أي م��ع��ي��ار هنا 
كانت الروة اليمنية منتجة لروات أكر يف اليمن 
وإلعادة إنتاج هذه الظاهرة تتطلب مناًخا مائًما 
ل����اس����ت����ث����م����ار امل�����س�����ت�����دام ظ����ه����ر ال����ع����ك����س يف ال�����واق�����ع   
واشتىك التجار املنخرطون يف االستثمار والذين 
كانوا يتطلعون إىل وضع أموال يف أعمال أخرى 
م���ن أن ال����رش����اوى ل��ل��م��س��ؤول��ن وض���ب���اط ال��ج��ي��ش 
وص��ل��ت إىل 15 % م��ن األرب����اح املحتملة قبل بدء 
امل��ش��روع،  ليس من املستغرب أنهم نقلوا رأس 
املال إىل الخارج إذا أمكن ذلك يف غضون ذلك، 
اس��ت��ث��م��رت ش���رك���ات ال��ن��ف��ط ال��غ��رب��ي��ة يف ال��ي��م��ن   
وت�����ب�����ع�����ت�����ه�����ا ال�������ش�������رك�������ات ال�������ت�������ي ت�������ق�������دم خ������دم������ات 

مرتبطة بالنفط. 
ك��������ان األج�������ان�������ب م����ت����ف����ائ����ل����ن ح��������ول اس����ت����غ����ال 
اح��ت��ي��اط��ي��ات ال��ن��ف��ط أن ال��ي��م��ن ال���ش���م���ايل س��ي��ك��ون 
ق������ادًرا ع���ى ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه امل��ح��ل��ي��ة م���ن ال��ط��اق��ة 
وتمويل التنمية وتحقيق ازدهار أكر لليمن من 
م����������وارده ال����خ����اص����ة وس����ي����ك����ون ل�����ق�����ادة ال���ج���م���ه���وري���ة 
العربية اليمنية إىل درج��ة غ��ري مسبوقة الحرية 
يف اتخاذ تقرير مصري اليمن بأيديهم، علق أحد 
الصحفين يف نفس الوقت تقريبا أن النفط لم 

يكن يفسد البدو  ولكن البدو يفسدون عائدات 
ال�������ن�������ف�������ط، ك������������ان م�����ث�����ق�����ف�����ون م������ث������ل م�����ح�����م�����د ال�����ع�����ط�����ار 
يف ال���س���ت���ي���ن���ي���ات ي���ح���ل���م���ون ب����ال����ت����ط����ور ال����ع����ق����اين يف 
ال��������ب��������اد ويف ال����س����ب����ع����ي����ن����ي����ات ظ�����ه�����ر ج������ه������از مل����ح����اول����ة  
ت���ح���ق���ي���ق ه�������ذا ال����ح����ل����م يف ش����ك����ل ج�����ه�����از ال��ت��خ��ط��ي��ط 
امل��رك��زي ب��ق��ي��ادة عبد ال��ك��ري��م اإلري����اين، اكتسحت 
روم����ان����س����ي����ة ال�����ح�����داث�����ة ال����ك����ت����اب األج������ان������ب وك����ذل����ك 
ال���ي���م���ن���ي���ن وظ������ه������رت ص�����������ورة  ال����ت����ن����م����ي����ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
ش���ك���ل ال���ت���اري���خ ح���ت���ًم���ا وك���ث���ري م��ن��ه��ا ك���ان���ت أم��ن��ي��ات 
صعبة املنال والتحقق وكانت أقرب لألحام لم 
يكن للتكنوقراط قاعدة ق��وة  يمكن أن ينصحوا 
السياسين ولكن هذه النصائح عموما ال يؤخذ 
ب���ه���ا ن���اه���ي���ك ع����ن رغ����ب����ات ال���س���ي���اس���ي���ن وامل��ت��ن��ف��ذي��ن 
التي تتعارض مع رغبات التكنوقراط الطامحن 
إىل ال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة م��������ع ال��������ع��������دل وامل�������������س�������������اواة، ظ������ه������ر يف 
م��ن��ت��ص��ف ال���ث���م���ان���ي���ن���ي���ات م���ج���م���ع ع���س���ك���ري ت���ج���اري  
لم يكن اإلنتاج أساس الروة والسلطة ولم يكن 
م�����ض�����ادا ل����ل����خ����ارج أو م����ش����روع����ا ض�����د االس������ت������رياد أو 
طموحا لاكتفاء الذايت للبلد بل مصدراً للروة 
الشخصية لكبار الضباط واألسرة الحاكمة حيث 
م���ك���ن���ت���ه���م م������ن ال����س����ي����ط����رة ع������ى أع������م������ال االس������ت������رياد 
وم���ع���ام���ات ال��ع��م��ل��ة ال���ت���ي ت���رب���ط ال���ي���م���ن ب��ال��ع��ال��م 
األوس���ع وك���ان ال��ع��دي��د م��ن أول��ئ��ك ال��ذي��ن م��ارس��وا 
ه�����ذه ال���س���ي���ط���رة ض���ب���اًط���ا يف ال���ج���ي���ش ل���ه���م ص���ات 

بالرئيس اليمني أو عائلته.
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سقوط بيت العنكبوت
م�������ّرة ج�����دي�����دة ي����ف����رض امل�����ق�����اوم�����ون ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ّي��ون 
م��ع��ادالت��ه��م ع���ى ك��ي��ان ال���ع���دّو ال��ّص��ه��ي��وين امل���ؤّق���ت، 
من خال تنفيذ عملّية ازدواجّية يف قلب القدس 
حيث ت��ّم تفجري العبوة األوىل يف محطة ح��اف��اٍت 
يف ال������ق������دس امل����ح����ت����ّل����ة وت����������ّم ت����ف����ج����ري ال�����ع�����ب�����وة ال����ّث����ان����ي����ة 
ع��ن��د م��دخ��ل ال���ق���دس امل��ح��ت��ّل��ة ب��ال��ق��رب م���ن )م��ف��رق 
راموت(. العملّية نفذت بأسلوٍب متقّدٍم ومتطّوٍر 
ج����ّداً اس��ت��ط��اع أن يسقط ب��ال��ّدرج��ة األوىل املنظومة 
األمنّية الّصهيونّية ويخرقها بل ويظهر هشاشتها 
بالّرغم من كّل اإلجراءات واالستنفار املعلن بأعى 
درجاته من قبل جيش االحتال واستخباراته بعد 

تصاعد العملّيات يف الّضفة الغربّية.
ع���م���ل���ّي���ة ع���ك���س���ت ت�����ط�����ّور األداء امل������ق������اوم ب��ن��وع��ّي��ت��ه��ا 
وأس���ل���وب���ه���ا وت��وق��ي��ت��ه��ا، وال��ع��ن��ص��ر األه������ّم يف م��ك��ان��ه��ا 
ح�����ي�����ث ض�������رب�������ت ي��������د امل�������ق�������اوم�������ن يف أع��������م��������اق األح�������ي�������اء 
ال��ي��ه��ودّي��ة يف ال��ق��دس وه���ي منطقة ُت��ع��ت��ر الحصن 
األّول ل���ق���ط���ع���ان امل���س���ت���وط���ن ن�����ظ�����راً ل����ت����وّف����ر )األم��������ن( 
باعتقادهم رغم كّل اإلجراءات األمنّية والعسكرّية 
استطاع املقاومون الفلسطينّيون الوصول إىل عمق 
الكيان املحتّل يف عملّيٍة تحمل العديد من الّرسائل 

وفقاً ملا ييل:
1 � إس��ق��اط وف��ش��ل املنظومة األم��ن��ّي��ة والعسكرّية 

واالستخباراتّية للكيان الّصهيويّن املحتّل.
2 � ن��ج��اح امل��ق��اوم��ن ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ّي��ن ب��ن��ق��ل امل��ع��رك��ة 
إىل ع��م��ق ال��ك��ي��ان امل��ح��ت��ّل وض����رب ن��ظ��رّي��ة االس��ت��ق��رار 

لاحتال.
3 � نجاح العملّية امل��زدوج��ة باستخدام العبوات 

الناسفة والحفاظ عى القدرة يف الّتنّقل.
4 � إل���ح���اق أك����ر خ��س��ائ��ر م��م��ك��ن��ة م���ن خ����ال مقتل 

مستوطن وج��رح 47 م��ن قطعان املستوطن دون 
أّية خسارة للمقاومن.

ع�����ى ق������در م�����ا ك����ان����ت ال���ع���م���ل���ّي���ة امل������زدوج������ة ص���اع���ق���ًة 
وم����ؤمل����ًة ل��ل��ك��ي��ان ب����دا ال���ّت���خ���ّب���ط )اإلس����رائ����ي����يل( واض���ح���اً 
عى املستوين الّسيايّس والعسكرّي وبن قطعان 
امل���س���ت���وط���ن ال�����ذي�����ن ع�����اش�����وا ال����ّص����دم����ة وال������ّرع������ب م��ن 
وج���ود ع��ب��وات أخ���رى يف ال��ق��دس وأح��ي��ائ��ه��ا. ووف��ق��اً 
ل��ل��ت��ق��دي��رات األول����ّي����ة مل���ؤّس���س���ة )األم������ن اإلس���رائ���ي���ل���ّي���ة( 
ف�������إّن م���ن���ف���ذي ال���ت���ف���ج���ريات يف ال����ق����دس ع���م���ل���وا دون 
توجيٍه خارجّي أو تعليمات من جماعات مسلحة، 
وخّططوا للهجوم منذ فرٍة طويلٍة والخلّية املنّفذة 
ك��ان��ت ع���ى دراي������ٍة ج���ّي���دٍة ب��امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ج���رت فيها 
الّتفجريات، ويشتبه يف أّن عناصرها تحّروا املكان 
ال����ذي ي��وج��د ف��ي��ه أك���ر ع����دٍد م���ن ال���ّرك���اب يف محطة 
ال�����ح�����اف�����ات ث�������ّم ق�����ام�����وا ب���ت���ف���ج���ري ال����ع����ب����وة األوىل م��ن 
مسافٍة بعيدٍة، وفّجروا العبوة الّثانية يف مفرق 

راموت بطريقٍة مماثلٍة.
أّما وزير الّدفاع بيني غانتس أشار إىل )أّننا يف يوٍم 
صعٍب أجريت فيه خ��ال الّليل والّصباح سلسلة 
م���ن ت��ق��ي��ي��م��ات ال���وض���ع ب���داي���ة أوّد أن أش���اط���ر ع��ائ��ل��ة 
أري��ي��ه شتسوفك ال��ذي ُقتل يف الهجوم ال��ذي وقع 
ص���ب���اح ال����ي����وم )أم�������س( يف ال����ق����دس ح���زن���ه���م وأت���م���ّن���ى 
ال���ّش���ف���اء ال���ع���اج���ل ل��ج��م��ي��ع امل���ص���اب���ن( م��ض��ي��ف��اً )إّن���ن���ا 
ن��ع��م��ل يف ن���ف���س ال����وق����ت ع����ى إع�������ادة ج���ث���م���ان ت����ريان 
برو الذي اختطف مسلحون جّثته أمس يف جنن 
وهذه قضّيٌة إنسانّيٌة بالّدرجة األساسّية وتحّدثت 
إىل وال��ده وأّك��دت أّننا سنفعل ك��ّل ما هو ض��روري 

وبأسرع وقٍت ممكٍن لدفنه(.
ويف ح���������ن ت���������ح���������ّدث امل����������راس����������ل ال�������ع�������س�������ك�������رّي مل�����وق�����ع 

“وااله” أمري بوخبوط عن احتمال وقوع مزيٍد من 
ال��ه��ج��م��ات ب��م��ا يف ذل���ك وج����ود م��س��ل��ح��ن ف��ردي��ن، 
مع العلم أّن حماس لها مصلحة أساسّية يف شّن 
هجماٍت مسّلحة ضّد )إسرائيل(، وهذا الّنوع من 
ال��ع��م��ل��ّي��ات ل��ن ي���زول يف أّي وق���ٍت ق��ري��ٍب م��ش��رياً إىل 
أّن املطلوب ف��وراً من )ق��ّوات األم��ن( القيام بجهوٍد 
رئيسّيٍة أهّمها كشف البنية التحتّية املسّلحة التي 
انزلقت تحت أنوفنا، ونّفذت عمليتن يف القدس”.

يف حن شّن رئيس حركة )األمنين( الجرنال أمري 
أفيفي هجوماً عى األحزاب يف الحكومة قائًا: )من 
ال���ع���ار يف ال���وق���ت ال����ذي ت��ق��ع ف��ي��ه ه��ج��م��ات مسّلحة 
وُي���ق���َت���ل إس���رائ���ي���ل���ّي���ون ف������إّن ال���س���ي���اس���ّي���ن م��ن��ش��غ��ل��ون 
ب����ال����ق����ت����ال ع�����ى ال�������ع�������روش، ي����ج����ب ت���ش���ك���ي���ل ح���ك���وم���ة 
بالفعل والّذهاب للعمل هناك دولة يجب إدارتها 

وحرب ضّد العنف املتفيش(.
أّما االعراف بانهيار املنظومة األمنّية والعسكرّية 

ال�����ّدف�����اع�����ّي�����ة ف����ق����د ج�������اء ع�����ى ل�����س�����ان م�����رش�����ح ب���ن���ي���ام���ن 
نتنياهو ملنصب وزارة الحرب الجرنال يوآف غاالنت 
ق��ائ��د امل��ن��ط��ق��ة ال��ج��ن��وب��ّي��ة األس��ب��ق ال���ذي ق���ال: إّن��ن��ا يف 
ه���ذا ال��ّص��ب��اح ال��ص��ع��ب ن��ت��ل��ق��ى ت���ذك���رياً م���ؤمل���اً بقسوة 
ال���ع���ن���اص���ر امل���س���ّل���ح���ة وه������ذا ال ي��م��ك��ن أن ي��س��ت��م��ّر م��ن 

الّضروري إعادة الّردع وفوراً سناحق أعداءنا.
رّد ف��ع��ل االح���ت���ال ع���ى ال��ع��م��ل��ّي��ة ج����اء م���ن خ��ال 
رف����ع ح��ال��ة االس��ت��ن��ف��ار يف ال���ق���دس وامل���ن���اط���ق امل��ح��ت��ّل��ة 
ب��اإلض��اف��ة إىل حشد ق���ّواٍت عسكرّيٍة ضخمٍة حول 
م��خ��ي��م ج��ن��ن يف م���ح���اول���ٍة الق���ت���ح���ام ج���ن���ن. يف حن 
ت������ح������ّدث������ت أوس��������������اط ق�������ي�������ادّي�������ة م�������ن ف�����ص�����ائ�����ل امل�����ق�����اوم�����ة 
الفلسطينّية أّنه يف حال شّن االحتال هجوماً عى 
جنن فإّن جبهات غزة ستفتح يف ظّل استنفاٍر كبري 

لفصائل املقاومة عى امتداد أرض فلسطن.
م��ش��ه��د ي��ض��ع ال��ك��ي��ان يف وض����ٍع ح����رٍج يف م��واج��ه��ة 
مع املقاومن الفلسطينين لن تكون كسابقاتها بل 
أشرس وأقوى. وكما يف املّرات السابقة لعّل العدّو 
باستطاعته ان يبدأ املعركة لكّنه حتماً لن يتحّكم 
بتوقيتها ونتائجها وخواتيمها والّرسانة العسكرّية 
التي فشلت يف حمايته وحماية قطعان مستوطنيه 
من ضربات املقاومن عى مدى سنواٍت طوال لن 
ت��ج��ع��ل��ه ب���م���أم���ٍن م����ن ص����واري����خ امل���ق���اوم���ة يف غ������ّزة وال 
م��ن طائراتها املُ��س��رّية. وه��و ي���درك أي��ض��اً أّن الّلجوء 
ملصر وغريها لن يلبسه الّدرع الواقي ويعطيه صّك 
ال�����راءة م���ن ج��رائ��م��ه��ا ب��اح��ت��ال ف��ل��س��ط��ن وم��ي��ادي��ن 
ف���ل���س���ط���ن ت���ش���ه���د وس���ت���ب���ّش���رن���ا ب����امل����زي����د م�����ن ال���ه���زائ���م 

للكيان املؤّقت عّما قريب.
#كاتب واعامي لبناين
عن جريدة البناء اللبنانية
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قطرات من
بحر الذكريات )2(

م����ن امل�����ع�����روف أن م���ؤس���س���ات���ن���ا ال��ع��س��ك��ري��ة 
ال���ع���رب���ي���ة ق����د ت���أس���س���ت ع����ى م��ف��اه��ي��م ق��ي��م��ي��ة 
شرقية أو غربية تتنافى مع مورثاتنا القيمية 
العسكرية اإلسامية، فخا معظمها من 

القيم اإلنسانية السامية.

الضابط »محمد رشيد الجرباين« 
نموذج إنساين

ع����ن����د م������ا ت����������َمّ اخ�����ت�����ي�����ارن�����ا م������ن ع��������دة وح����������داٍت 
ع����س����ك����ري����ة وت�����ص�����دي�����رن�����ا ل�����ال�����ت�����ح�����اق ب����ال����دف����ع����ة 
العاشرة يف )مدرسة املشاة( ورُتب لدخول 
أغ��ل��ب امل��ل��ت��ح��ق��ن ب��ت��ل��ك ال��دف��ع��ة ب���ن ص��ايت 
م�������غ�������رب وع��������ش��������اء م�������س�������اء ال������س������ب������ت ال��������������٤ م���ن 
دي���س���م���ر/ك���ان���ون األول ع��������ام١٩٨٢، وك���ان 
امل��������������������ازم أول »م�������ح�������م�������د أح���������م���������د ع����������يل رش�����ي�����د 
الجرباين« الشهري ب�»محمد رشيد الجرباين« 
مساعد كبري معلمي املدرسة -وكانت رتبة 
ال����»م���ازم أول« آن����ذاك رت��ب��ة ذات ث��ق��ل- عى 
رأس ال������ض������ب������اط وض�������ب�������اط ال������ص������ف امل���ع���ل���م���ن 
امل�����ك�����ل�����ف�����ن ب�����اس�����ت�����ق�����ب�����ال�����ن�����ا وت�������رت�������ي�������ب أوض������اع������ن������ا 
داخ�������ل ت���ل���ك امل����ن����ش����أة ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، ب���اع���ت���ب���ارن���ا 
ط�����اًب�����ا ع���س���ك���ري���ن س���ي���ت���م إع������دادن������ا وت���أه���ل���ي���ن���ا 
يك ن��ع��ود إىل وح��دات��ن��ا معلمن م��ي��دان��ي��ن، 
ك����ان ل����»ال���ج���رب���اين« يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ن��ا -وه���و 
امل��س��ت��ق��ب��ل األق����دم واألب������رز- أس���ل���وٌب ت��ع��ام��يٌلّ 

مميز.

رفعة ذوقه وعذوبة منطقه
الحظت -منذ الوهلة األوىل لوصولنا- عى 
ذل�����ك ال���ض���اب���ط ال������ذي اع����ُت����ِر -يف ض�����وء رت��ب��ت��ه 
ومنصبه- رأس املستقبلن- أنه كان يخاطبنا 
-ب��ع��ك��س ج��م��ي��ع امل��س��ت��ق��ب��ل��ن اآلخ���ري���ن ال���ذي 
كانوا يسلقوننا بن الحن والحن بكلماٍت 
أحّد من السكاكن- بعبارات تتسم بالكثري 
ب وال������ل������ن، وت���ن���ط���وي  ب وال������ت������ه������ُذّ م�����ن ال��������ت��������أُدّ
ع����ى م����ا ل����م ن���ك���ن ن���ع���ه���ده م����ن امل��ش��ت��غ��ل��ن يف 
ال����س����ل����ك ال����ع����س����ك����ري –يف ذل�������ك ال�����ح�����ن- م��ن 
م������ع������اين ال�����ت�����ط�����م�����ن وال�������ت�������أم�������ن، وت�������وح�������ي ل���ن���ا 
بألفٍة وحميميٍة غري مسبوقتن من القادة 

العسكرين دفاعين كانوا أو أمنين.

اجتهاده يف إكرام الوفادة
وعند ما ملس القائد »الجرباين« -يرحمه 
الله- تخفَز زمائه املعلمن الذين شاركوه 
اس��ت��ق��ب��ال��ن��ا -ش��أن��ه��م ش���أن امل��ع��ل��م��ن يف س��ائ��ر 
امل���ن���ش���آت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���ع���س���ك���ري���ة واألم���ن���ي���ة- 
لصِبّ جاِم غضبهم علينا عر تناوبهم عى 
إش���غ���ال���ن���ا ب���ال���ك���ث���ري م����ن ال����ج����ري وال���ق���ل���ي���ل م��ن 
السري، حتى نقيَض معظَم ساعات ليلنا يف 
ت��ج��ُرّع ع��ش��رات ال��ط��واب��ري ال��ه��ادف��ة -يف األول 
واألخ��������������ري- إىل ت�����دش�����ن دورت�������ن�������ا ب����ال����ك����ث����ري م��ن 
التنغيص والتعكري، أص��در لهم توجيهاٍت 
ص��������ارم��������ًة غ�������ري ق������اب������ل������ٍة ل����ل����ن����ق����اش ب���������أن ي���ك���ت���ف���وا 
ب����ص����رف����ن����ا -ب������ع������د ت�������ن�������اول وج������ب������ة ع������ش������اء ذل�����ك 
امل��س��اء- إىل عنابر السكن الجماعي ملباشرة 
نصب األِسَرّة ورِصّ األزياء وترتيب الفراش، 
وم����ن ث�����َمّ ال���خ���ل���ود إىل ال����ن����وم، ل���ي نستقبل 
أول أيام برنامجنا التدريبي والتعليمي بما 
ينبغي من الحيوية والنشاط واالنتعاش، 
ًت��ا عليهم -ب��ت��ل��ك ال��ت��وج��ي��ه��ات املقتصرة  م��ف��ِوّ
عى تنفيذ مهام م��ح��ددة- فرصة موسمية 
ة، وم��وف��ًرا  ك��ان��وا ينتظرونها م��ن��ُذ ش��ه��وٍر ع����َدّ
علينا من عناء السهر وتعكري املزاج وإنهاك 
القوى ما قد يعود عليه من العزيز الوهاب 

بأعظم الثواب. 

امتيازه يف مناوبة يوم اإلجازة
باإلضافة إىل ما كان من أسلوبه التعليمي 
األك�������������ر ت���������أث���������رًيا وإف������������������ادة وامل�����ع�����ت�����م�����د -يف أك�����ر 
األحيان- عى إتباع الشرح النظري بالتطبيق 
العميل بطريقٍة متجاوزٍة الطرق التي كانت 
ما تزال معتادة، فقد كان تعامله األخاقي 
اإلن���س���اين ال���راق���ي ه���و األك�����ر اس���ت���ح���واًذا عى 
األل����ب����اب وأه�����م األس����ب����اب ل��ن��ي��ل��ه -رح���م���ة ال��ل��ه 
ع���ل���ي���ه- م����ا ل����م ي��ن��ل��ه س���ائ���ر زم����ائ����ه م����ن ال��ح��ب 

واالحرام واألعجاب. 
وق��������د ك�����ان�����ت م�����ن�����اوب�����ة ي��������وم ال����خ����م����ي����س ي����وم 
اإلج��������������������ازة األس�������ب�������وع�������ي�������ة ال��������������ذي ي�������ت�������ن�������اوب ع���ى 
اس��ت��ام��ه امل��ع��ل��م��ون ب��ص��ف��ٍة ع���ام���ة ه���و امل��ح��ك 
ق ب���ه وف���ي���ه ب���ن ال����رج����اِل ال��ع��ق��اء  ال�����ذي ن����ف����ِرّ
األج�����������اء ال������ذي������ن ت������ج������ُلّ ح����ل����وم����ه����م ع������ن ال���������ذِمّ 
والتسفيه وبن »بهائٍم لبست جلود الناس 

للتمويِه«. 
ف���ب���امل���ق���ارن���ة م����ع م����ا ك������ان ي���ن���ال���ن���ا م����ن ال���ع���ن���اء 
والعنت عند م��ا ي��ص��ادف اس��ت��ام أو مناوبة 
ي������وم ال���خ���م���ي���س ل���ض���اب���ٍط ب��ع��ي��ن��ه ه����و -م������ع م��ا 
ي���ج���ُدر ب���ي م���ن ض������رورة ال��ت��ح��ف��ظ ع���ى اس��م��ه 
وت���رك���ه وش���أن���ه- ب��رت��ب��ة »ال���ج���رب���اين« ويف س���ٍنّ 
قريبٍة من سِنّه، ومع ما كان يهَدر من وقت 
إجازتنا -بالرغم من ضيقه وقصره- نتيجة 
تعنت ذل��ك ال��ض��اب��ط وك���ره، ك��ان النموذج 
اإلن�������س�������اين امل�����������ازم أول »م����ح����م����د أح�����م�����د ع��يل 
رشيد الجرباين« إذا ما صادف يوم مناوبته 
ي�����وم ال��خ��م��ي��س ي��ع��م��د -ب�������ادئ ذي ب������دء- إىل 
ت����خ����ف����ي����ف ال������رن������ام������ج ال�����ت�����دري�����ب�����ي وال���ت���ع���ل���ي���م���ي 
اليومي وتقليص وقته، وتوجيه املختصن 
بمهام إعداد الطعام بتقديم موعد تجهيز 
وج���ب���ة ال���غ���داء ب��ح��ي��ث ال ن��ن��ص��رف م���ن ص��اة 
ال����ظ����ه����ر إال وق��������د ص��������ار ال�����ط�����ع�����ام -يف ال���ص���ال���ة 
امل��ع��دة ل��ل��ت��ن��اول- يف م��ت��ن��اول اآلك����ل، وم���ا إن 
ن��ن��ت��ه��ي م����ن ت����ن����اول ال����ط����ع����ام، ح���ت���ى ي��ص��رف��ن��ا 
-ب���م���ن���ت���ه���ى االح������������رام- إىل ع���ن���اب���ر ال���س���ك���ن يك 
ن����ت����ج����ه����ز ب���������ارت���������داء زي اإلج����������������ازة ال�����������ذي ص���م���م 
ليعكس ع��ن تلك املنشاة التعليمية ص��ورة 

ممتازة.
وك�����ن�����ا ن���ن���ت���ه���ي م������ن ذل�������ك اإلج�������������راء ون���ن���ط���ل���ق 
-ب��أق��ى س��رع��ة- إىل أرض ال��ط��اب��ور »م��ي��دان 
ال��ت��دري��ب« للتجمع ع��ى ش��ك��ل س��راي��ا، ول��م 
���م ح���ت���ى ن���ج���د ال���ج���رب���اين  ي���ك���ن ط����اب����ورن����ا ي���ت���ن���َظّ
]ال���ض���اب���ط امل��س��ت��ل��م[ واق���ًف���ا ب��ان��ت��ظ��ارن��ا -ب��وج��ٍه 
متهلٍل وثغٍر مبتسم- بجوار سارية العلم.

وفور استكمال تنظيم صفوفنا كان يلقي 
يف مسامعنا -عى عجل- عدًدا محدوًدا من 
ال��ن��ص��ائ��ح ال��ث��م��ي��ن��ة واض���ًع���ا -يف امل���ق���ام األول- 
���ن���ا ع���ى ح��س��ن ال��خ��ل��ق وح���س���ن ال��ت��ع��ام��ل  ح���َثّ
وع���ى اس��ت��غ��ال أوق����ات إج��ازت��ن��ا االس��ت��غ��ال 
األمثل، ثَمّ لم يلبث -رحمة الله تغشاه- أْن 
يصَرفنا –يف جٍوّ مفعٍم بالفرحة واالبتهاج- 
نحو ب��واب��ة ال��خ��روج راف��ًع��ا -ب��إش��ارة ال���وداع- 
يده، ولسان حاله يقول: )أتمنى لكم إجازًة 
س����ع����ي����دة، وح������ي������اًة ع���ل���م���ي���ًة وع����م����ل����ي����ًة م���ث���م���رًة 

ومفيدة(.

الرجل الصادق واملؤمن
يف زح���م���ة ال���ح���ي���اة ويف ث���ن���اي���ا األي�������ام امل���ت���وال���ي���ة ت��دف��ع 
ب��ك األي���ام لتعرف ال��ن��اس ع��ن ق��رب ولتعلم مكامن 

اخاقها.. وسماتها وصفاتها.. 
ويف إطار هذا التعايش مع الناس ومع القيادات 
ت����ص����ل إىل م����ف����ه����وم أن ل����ك����ل ام��������رئ ص����ف����ة خ����اص����ة ب��ه 
وسمات تحمل صفاته.. ونحن ال نشيد هنا بمناقب 
أح�������������د, ول�����ك�����ن�����ن�����ا ف�����ق�����ط ن�����ض�����ع ال������ن������ق������اط ع��������ى ال�������ح�������روف 
.. ح������������روف ك�����ل�����م�����ات ض��������روري��������ة يف م��������س��������ارات ال����ح����ي����اة 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية .. ومعلوم أن 
مسار املتغريات التي شهدها اليمن وقادته وعناوينه 
السياسية حافل بالكثري ويف منعطفات هذا املسار 
صقلت قدرات إدارية وتنامت كفاءات كان العدوان 
يظن أنها لن تشهد تطورات أساسية وستبقى اسرية 
املراوحة يف الزمان واملكان.. ولكن ثبت الحق وتعززت 
ق��ي��م��ه وت���راك���م���ت ال����خ����رات.. واس��ت��ط��اع��ت ال��ك��ف��اءات 

ال��وط��ن��ي��ة ان تضطلع ب��م��ه��ام ج��س��ام واح���دث���ت ف��ارق��اً 
مهماً يف املفصلية اإلدارية الناجحة املتميزة .. 

ونحن هنا عندما نشري إىل ذلك ونؤكده ال نبتغي 
غ���ري ال��ح��ق��ي��ق��ة ووج�����ه ال���ل���ه .. واس���ن���اد األم�����ر إىل أه��ل��ه 
واع������داد اض������اءات ع���ى زواي�����ا رب���م���ا ت���ك���ون خ��اف��ي��ة عى 

البعض لكنها موجودة .. 
ف��ق��د ك����ان زب���ان���ي���ة ال���ن���ظ���ام ال���س���اب���ق ال���ب���ائ���د ي��ظ��ن ان��ه 
ه��و ال��ق��ادر ع��ى اح���داث ت��ط��ورات مهمة يف م��س��ارات 
العمل اإلداري ويف افق متغرياتها اإليجابية .. وكان 
يعتقد ان القيادة الجديدة سوف تواجه احباطات 

وتحديات مزعجة وان الفشل سوف يرصدها.
ول���ك���ن ت���أك���د ان ت���ل���ك ال����رؤي����ة ك���ان���ت ع����ى خ���ط���أ وأن 
ال�������ك�������ف�������اءات ال������ج������ي������دة ك������ان������ت ع�����ن�����د ح�����س�����ن ال������ظ������ن ب���ه���ا 
واس��ت��ط��اع��ت ب��اح��راف��ي��ة ع��ال��ي��ة وب���ك���ف���اءة وإي����م����ان ان 
ت��ج��ت��از ال��ت��ح��دي��ات وأن ت��ؤس��س ل��ع��م��ل إداري متقن 

كان أبرز نتائجه نجاحات ملموسة رغم من تواضع 
االم������ك������ان������ات وش�����ح�����ة امل��������������وارد, ل����ك����ن ب��������������اإلرادة ح��ق��ق��ت 

املستحيل..
ودع�����وين ه��ن��ا أن اش����ري إىل ق��ام��ة م��ه��م��ة م��ت��م��ث��ل��ة يف 
احمد حامد ويف العديد م��ن زم��ائ��ه ورف��اق��ه, واع��ر 
عن تقديري الكبري لشخصه ولجهوده.. وهي جهود 
مشهودة وال يخفى عى منصف مدى جديتها ومدى 
اهميتها.. ومستوى نجاحها امللموس.. وهذه القيم 
والنجاحات هي شهادة مؤكدة عن ان اإلصرار عى 
العمل, والصدق يف املسعى والجهد يفيض دوماً إىل 

النجاحات املعززة .. 
وال نملك ونحن نرى مثل هذا االنجاز إال أن نقول 
جهدكم مقدر وعملكم مشهود واألجر أواًل واخرياً 
عى رب العرش العظيم الذي سوف يجزيكم خري 
ال���������ج���������زاء.. ح����ت����ى وأن ب����������درت م������ن ق��������وى ح������اق������دة ع��ى 

ه������ذه اإلرادة ف���ن���ق���ول ل���ه���م أن االش�����ج�����ار امل����ث����م����رة ه��ي 
التي تتعرض إىل ح��ج��ارة املتصيدين والباحثن عن 

املتاعب.

محطات

العميد أنور املاوري 

20 صفحةالعدد   282286   نوفمبر  2022ماالثنين:  4 جمادى األولى

بّسام عبدالله النّجار



كرم رئيس مجلس الوزراء أ.د عبدالعزيز بن حبتور ومعه وزير 
التعليم العايل والبحث العلمي أ.حسني حازب طلبة جامعة 
ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا لحصولهم ع��ى امل��رك��ز االول يف املسابقة 
الوطنية ملشاريع ت��خ��رج طلبة كليات الهندسة وال��ح��اس��ب��ات يف 

الجامعات اليمنية.
ويف حفل إعالن وتكريم الفائزين يف املسابقة الوطنية ملشاريع 
التخرج يف مجاالت الهندسة والحوسبة والتكنولوجيا )الدورة 
ال��ث��ال��ث��ة( ال�����ذي أق��ام��ت��ه وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي 
م��م��ث��ل��ة يف م���رك���ز ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل األس���ب���وع 
املايض بصنعاء، هنأ رئيس الوزراء الطلبة الفائزين وجامعاتهم، 
ون�����وه ب����اإلن����ج����ازات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ل��ص��ال��ح 
تطوير ه��ذا القطاع الحيوي س���واء م��ن خ��الل التوسع يف إقامة 
الجامعات الحكومية واألهلية والخاصة أو من خالل االلتزام 
بتطبيق معيار االعتماد األكاديمي أو فتح التخصصات الجديدة 

التي تواكب احتياجات التنمية وسوق العمل.
وأع���ت���ر ب���ن ح��ب��ت��ور م���ا ح��ق��ق��ه ال��ط��ل��ب��ة م���ن ان����ج����ازات خ����الل ف��رة 
ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار ان���ج���ازات م��ض��اع��ف��ة ت��ح��س��ب ل��ه��م وألس��ره��م 

وأساتذتهم ووطنهم.
وأك��د وزي��ر التعليم العايل والبحث العلمي، حسني ح��ازب، 
أن إعالن وتكريم الفائزين باملسابقة الوطنية ملشاريع التخرج يف 
مجاالت الهندسة والحوسبة والتكنولوجيا يف نسختها الثالثة 
يأيت يف إطار توجهات وأهداف الوزارة وضمن أهداف ومضامني 
الرؤية الوطنية لتشجيع اإلب��داع واكتشاف املواهب بني طالب 

الجامعات .
وأش������ار إىل أه��م��ي��ة امل����ب����ادرة وال���خ���ط���وة ال���ت���ي ت��ب��ن��اه��ا م���رك���ز تقنية 
املعلومات التابع للوزارة من خالل إقامة مسابقة وطنية ملشاريع 
ال����ت����خ����رج ل���ط���ل���ب���ة ال���ك���ل���ي���ات ال���ت���ق���ن���ي���ة وال���ه���ن���دس���ي���ة يف ال���ج���ام���ع���ات 
الحكومية واألهلية بهدف تشجيع الطلبة عى البحث العلمي 

وتعزيز قدراتهم العلمية والبحثية.
من جانبه أكد املدير التنفيذي ملركز تقنية املعلومات، الدكتور 

ف��������ؤاد ح���س���ن ع���ب���د ال������������رزاق، أن امل���س���اب���ق���ة ت������أيت يف إط��������ار ال���ح���رص 
ع���ى دع���م ورع���اي���ة أع���م���ال ال��ش��ب��اب ال���رائ���دة يف م��ج��ال ال��ح��وس��ب��ة 
والتكنولوجيا وتحقيق أحد أهم أهداف التعليم العايل يف رعاية 
االبتكار واالبداع العلمي والبحثي ونشر ثقافة اإلبداع واالبتكار.
ويف خ�����ت�����ام ال����ح����ف����ل ت�����م اع���������الن وت����ك����ري����م ال����ف����ائ����زي����ن ب���امل���س���اب���ق���ة، 
ح��ي��ث ف����از ب���امل���رك���ز  األول يف امل��س��اب��ق��ة ال��وط��ن��ي��ة مل��ش��اري��ع ال��ت��خ��رج 
ع������ى م����س����ت����وى ال�����ج�����ام�����ع�����ات ال����ي����م����ن����ي����ة،م����ش����روع ط��������الب ه���ن���دس���ة 
امل���ي���ك���ات���رون���ك���س ب��ك��ل��ي��ة ال���ه���ن���دس���ة" آل�����ة ال���ن���ح���ت وال���ت���ش���ك���ي���ل ذات 
 AXiSCNC Milling MaChine -5 امل��������ح��������اور"   ال����خ����م����س����ة 
ل����ل����ط����الب، م���ح���م���د ال������ق������ايض، ع����ب����دال����رح����م����ن ال����ش����رج����ب����ي، اش�����رف 
ال���ي���م���اين، ت���ح���ت اش�������راف م. ي���اس���ر ال���ش���ط���ي���ف، ب���ج���ائ���زة م���ق���داره���ا 

مليون ريال.
ك����م����ا ف��������از يف امل������رك������ز االول يف ال������ج������وائ������ز ال���ت���ش���ج���ي���ع���ي���ة م����ش����روع 
ط����ال����ب����ات ك���ل���ي���ة ال����ح����اس����ب����ات وت����ك����ن����ول����وج����ي����ا امل����ع����ل����وم����ات ب���ج���ام���ع���ة 
ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، م���ش���روع خ���دم���ات ال��ط��ال��ب ب��اس��ت��خ��دام 
تقنيات الذكاء االصطناعي "Student AID" لكل من، مريم 
ال��ص��اله��م، ن���ور اب���و ل��ح��وم، م����رام ال���زب���ري، م��ه��ى ال��ب��ك��ري تحت 

اشراف ا. د. بالل الفهيدي،،
 ك��م��ا ت���م ت��ك��ري��م م��ش��روع��ني يف ك��ل��ي��ة ال��ح��اس��ب��ات ض��م��ن اف��ض��ل 
15 مشروع وهما، مشروع "كتشاف مالمح الوجه باستخدام 
خ����وارزم����ي����ات ال��ت��ع��ل��م ال��ع��م��ي��ق " ، ل��ل��ط��ال��ب��ني: اب���راه���ي���م ال����ق����ارة، 
ومحمد سعيد، اشراف ا. د. بالل الفهيدي، ومشروع موردي 

"منصة تجارة الكرونية لبيع املنتجات بالجملة"
ال����ط����ال����ب����ات: س���ك���ي���ن���ه ال�����ح�����اش�����دي،  ف���اط���م���ة اب������و س�����رع�����ة، زي���ن���ب 

الذيباين، تحت اشراف أ.د .صادق الطويل.
كما تم تكريم جامعة العلوم والتكنولوجيا ملشاركتها املتميزة 
ودوره�����ا ال��ف��اع��ل يف ان��ج��اح امل��س��اب��ق��ة، وت��ك��ري��م م��ش��ريف امل��ش��اري��ع 

بدرع التفوق .
حضر الحفل عميد كلية الهندسة د. محمود الرميمة، وعميد 
كلية الحاسبات وتكنولوجيا املعلومات أ.د بالل الفهيدي ومدير 
التسويق والعالقات العامة أ. محمد قدحه وعدد من منتسبي 

الجامعة.

دشن أبناء مديرية جبل املحويت بمحافظة املحويت العمل 
يف إن������ش������اء س������د ال����ض����ي����ق ب���ت���ك���ل���ف���ة 50 م����ل����ي����ون ري����������ال ب���م���س���اه���م���ة 
مجتمعية. . وأكد املهندس إبراهيم الغويدي منسق املديرية 
بمؤسسة بنيان أن أبناء منطقة القاهرة عزلة األحجول أطلقوا 
م��ب��ادرة مجتمعية تمثلت يف إن��ش��اء س��د الضيق بتكلفة تقدر 
ب50 مليون ريال بمساهمة وتعاون من أبناء املديرية، ويعد 
ه���ذا ال��س��د امل���ايئ مهما ألب��ن��اء املنطقة ح��ي��ث سيستفيد م��ن��ه ما 
ي��ق��ارب 3 آالف نسمة وس��ي��غ��ذي م��س��اح��ات ك��ب��رة م��ن األرايض 

الزراعية.
كما أطلق أبناء عزلة املجاديل بنفس املديرية مبادرة مجتمعية 
لبناء وحدة صحية بتكلفة تقدر ب5 ماليني ريال يستفيد منها 

ما يقارب ألفي نسمة من أبناء قرى املربا والقمال والذرة. 
ك��م��ا أط��ل��ق أب��ن��اء ع��زل��ة امل��ح��اذي��ل م��ب��ادرة مجتمعية ت��ه��دف إىل 
شق الطريق الواصل بني قرى العزلة ومركز املديرية واملحافظة 

بتكلفة 3 ماليني ريال سيستفيد منه ما يقارب 1500 نسمة من 
أبناء املنطقة باإلضافة إىل تدشني العمل يف مبادرة شق طريق 
النور بيت السلوي بطول 500 مر بتكلفة مليون ونصف املليون 
ل��ل��رب��ط ب���ني ع���زل���ة س���ام���ر وق��ب��ل��ة خ���دي���ش وص�����وال إىل وادي الع��ة 
وكذلك بناء ج��دار ساند بطول 12 مر وارت��ف��اع 4 أمتار لطريق 

قبلة بن عبدالله لحمايتها من االنجراف وتساقط الصخور. 
م�����ن ج���ه���ة أخ��������رى أط����ل����ق أب�����ن�����اء ع����زل����ة ال�����وس�����ط ب���م���دي���ري���ة أس���ل���م 

محافظة حجة مبادرة زراعية لزراعة نبات األرز 
حيث أكد املهندس حسن الشافعي منسق املديرية بمؤسسة 
بنيان أن هذه املبادرة تعد  األوىل باملديرية لزراعة حقلني زراعيني 
باألرز وتقدر املساحة التي تم زراعتها بما يقارب املعاد بطريقة 
بدائية واستطاعت املبادرة النجاح حيث أثمر نبات األرز الذي 
ت��م زراع��ت��ه وأص��ب��ح ج��اه��زا للحصاد وأض���اف الشافعي أن هذه 
املبادرة الناجحة شجعت املزارعني عى التوجه إىل زراعة األرز 
يف املديرية حيث تعد مديرية أسلم من املديريات النموذجية 

التي تتميز باألرايض الخصبة الصالحة للزراعة .

            -  حجة

نظم اب��ن��اء عزلة جياح بمديرية افلح اليمن بمحافظة حجة 
وق������ف������ات اح����ت����ج����اج����ي����ة م�����ت�����ع�����ددة ع����ق����ب ص��������الة ال����ج����م����ع����ة ت����ن����دي����داً 
بمايقوم به تحالف العدوان من نهب لرثواتنا النفطية وتبديداً 
ملقدرات اليمن واليمانيني.. وخالل الوقفات االحتجاجية التي 
ش�����ارك ف��ي��ه��ا ج���م���وع امل��ص��ل��ني م���ن ع��ل��م��اء وش��خ��ص��ي��ات س��ي��اس��ي��ة 
واج��ت��م��اع��ي��ة وع��س��ك��ري��ة وام���ن���ي���ة اوض�����ح ال��ش��ي��خ ال���ش���ري���ف خ��ال��د 
ال��ش��ع��ب��ي ش��ي��خ م��ش��اي��خ ال��ش��ع��اب��ي��ة ان امل���رح���ل���ة ال���راه���ن���ة تتطلب 
ت��ع��زي��ز وح�����دة ال���ص���ف ال���وط���ن���ي م���ن ش��م��ال��ه اىل ج��ن��وب��ه وت��ك��ات��ف 
كافة الجهود واستمرار الصمود والثبات يف مختلف املسارات 
وعياً وثقافًة وتحصيناً وصواٍل اىل االنتصار الكبر والخروج من 
حالة الالحرب والالسلم اىل السالم املشرف الذي يحفظ لليمن 
واه��ل��ه وح��دت��ه وس��ي��ادت��ه وام��ن��ه واس��ت��ق��راره ب��ع��ي��داً ع��ن الهيمنة 
وال����وص����اي����ة ال���خ���ارج���ي���ة. م����ؤك����داً ان اب����ن����اء اف���ل���ح ال���ي���م���ن ب��ق��ي��ادت��ه��ا 
املحلية وشخصياتها االجتماعية تشيد ب��دور ال��ق��وات املسلحة 

ويقظتها العالية يف حماية الرثوة النفطية وايقاف العبث بها 
وت���ع���ت���ر ان ه�����ذا ال���ع���م���ل وس������ام ش�����رف ع����ى ص�����در ك����ل ي��م��ن��ي ح��ر 
غيور .  ون��اش��د البيان ال��ص��ادر ع��ن الوقفات قائد ال��ث��ورة السيد 
عبدامللك ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث ورئ��ي��س املجلس السيايس االع��ى 
امل���ش���ر ال���رك���ن م���ه���دي م��ح��م��د امل���ش���اط ب��ات��خ��اذ اي����ة خ���ي���ارات ت��راه��ا 
م���ان���ع���ة ل��ن��ه��ب ث�������روات ال�����وط�����ن.. ودع������ا ال���ب���ي���ان اىل ف���ت���ح امل����ط����ارات 
وامل�������وائن وع�����دم ع��رق��ل��ة س��ف��ن ال����وق����ود وال��������دواء وال����غ����ذاء وع���دم 
تحميل الشعب اليمني اي قروض اوالتزامات بسبب ماترتكبه 
حكومات الفنادق من صفقات مشبوهة لنهب وتبديد الرثوات 
وامل��ق��درات ال��ت��ي ه��ي ملك لكل اليمنيني ب��ال استثناء.ولفت اىل 
مايقوم به آل سعود من جرائم بحق اليمنيني املغربني اآلمنني.
ووج��ه البيان دع��وة اىل العالم العربي واالس��الم��ي ب��أن يكفوا 
ع��ن صمتهم امل��ع��ي��ب وامل���خ���زي وال�����دور امل��ت��خ��اذل ل����دول ال��ه��رول��ة 
وال���ت���ط���ب���ي���ع م�����ع ال�����ع�����دو ال����ص����ه����ي����وين.. وث����م����ن ع����ال����ي����اً دور ال����ق����وات 
املسلحة واألم��ن يف كل خطواتهم العملية الجهادية الوطنية 
العظيمة مباركاً الضربات املسرة املوفقة ملنع نهب ثروة الوطن.

خ�����الل أق�����ل م����ن ع�����ام م���ن���ذ االن�����ش�����اء اس���ت���ط���اع���ت وح�������دة ت���م���وي���ل امل���ش���اري���ع 
وامل����ب����ادرات ال���زراع���ي���ة وال��س��م��ك��ي��ة أن ت��ن��ف��ذ 242 م��ش��روع��ا ب��ت��م��وي��ل م��رك��زي 

وعر وحدات التمويل باألمانة واملحافظات. 
وب����ح����س����ب ت����ق����ري����ر ان�����ج�����از وح���������دة ت����م����وي����ل امل�����ش�����اري�����ع وامل���������ب���������ادرات ال����زراع����ي����ة 
والسمكية الذي حصلت الصحيفة عى نسخة منه فقد بلغ عدد املشاريع 
املنفذة عر وح��دة التمويل يف األم��ان��ة واملحافظات 117 مشروعا بتكلفة 
اج��م��ال��ي��ة 5283933975ري�������������اال، ن��س��ب��ة م��س��اه��م��ة وح�����دة ال��ت��م��وي��ل امل��رك��زي��ة 
%43 بمبلغ 2276664592رياال ونسبة املساهمة املجتمعية %57 بتكلفة 

3007269328 رياال.. 
وأوضح التقرير الذي صدر حديثا أن املشاريع التي تم تنفيذها اشتمل 

عى التايل:
تنمية الرثوة النباتية 

وف����ق����ا ل���ل���ت���ق���ري���ر ب���ل���غ ع������دد امل����ش����اري����ع امل����ن����ف����ذة يف م����ج����ال ال���ت���ن���م���ي���ة ال��ن��ب��ات��ي��ة 
60م�����ش�����روع�����ا م���ن���ه���ا 41م�����ش�����روع�����ا م���م���ول���ة م�����ن وح�������دة ال���ت���م���وي���ل امل����رك����زي����ة ، 
و19 م��ش��روع��ا م��م��ول��ة م���ن وح�����دة ال��ت��م��وي��ل ب��امل��ح��اف��ظ��ات ب��إج��م��ايل تكلفة 
237009652رياال، واشار التقرير أن مساهمة املجتمع 227008672رياال 
بنسبة مساهمة بلغت %8.95، وبلغ اجمايل مساهمة وحدة التمويل 

9995980رياال بنسبة مساهمة بلغت 2. 4%.
واوض����ح ال��ت��ق��ري��ر أن م��ش��اري��ع تنمية ال����رثوة ال��ن��ب��ات��ي��ة ت��وزع��ت ع��ى النحو 

التايل:
ا- تنمية املحاصيل النباتية 30م��ش��روع��ا منها 17 م��ش��روع��ا بتمويل من 
وح�������دة ال���ت���م���وي���ل امل����رك����زي����ة، و13 م����ش����روع����ا ب���ت���م���وي���ل م����ن وح�������دة ال��ت��م��وي��ل 
ب���امل���ح���اف���ظ���ات، وت��م��ث��ل��ت ه����ذه امل���ش���اري���ع يف ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع زراع������ة األرايض 
الصحراوية والصالبة والكثبان الرملية ضمن مسارات التوسع يف زراعة 
محاصيل الحبوب املطرية الرئيسية ومسارات التوسع يف زراعة محاصيل 
الحبوب والبقوليات وتم تنفيذ تلك املشاريع عر الجمعيات التعاونية يف 

املديريات املستهدفة يف محافظات الحديدة وحجة والجوف. 
ب- تنمية املحاصيل االقتصادية 3 مشاريع منها مشروعان بتمويل من 
وح��دة التمويل املركزية، ومشروع بتمويل وح��دة التمويل باملحافظات 
وت��م��ث��ل��ت ت��ل��ك امل��ش��اري��ع يف دع���م وت��ش��ج��ي��ع زراع����ة أه���م امل��ح��اص��ي��ل النقدية 
التي تشتهر بها اليمن واهمها النب ومحصول القطن وكذلك السمسم. 

ج- تطوير أبحاث زراعية واصول وراثية: 
اش���ار نفس التقرير أن امل��ش��اري��ع امل��ن��ف��ذة بلغت ع��ش��رة م��ش��اري��ع بتمويل 
وحدة التمويل املركزية وهدفت يف دعم البنية التحتية واملؤسسية وبناء 
ال���ق���درات، وت��ط��وي��ر ال���ق���درة اإلن��ت��اج��ي��ة ل��ل��م��ؤس��س��ات وال��ه��ي��ئ��ات الحكومية 
امل���خ���ت���ص���ة ب����األب����ح����اث ال����زراع����ي����ة واألص���������ول ال����وراث����ي����ة وم���ن���ه���ا ال���ه���ي���ئ���ة ال��ع��ام��ة 
للبحوث واإلرشاد الزراعي واملؤسسة العامة إلكثار البذور املحسنة ومركز 

االصول الوراثية كلية الزراعة جامعة صنعاء. 
د- إنتاج البذور: 

واشار تقرير اإلنجاز أن عدد املشاريع يف مجال إنتاج البذور بلغت ثالثة 
مشاريع بتمويل وح��دة التمويل املركزية تمثلت يف دع��م البناء التحتية 
واملؤسسية وبناء القدرات وتطوير القدرة اإلنتاجية للمؤسسات والهيئات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة امل��خ��ت��ص��ة ب���إك���ث���ار ال����ب����ذور وم��ن��ه��ا ال���ش���رك���ة ال���ع���ام���ة إلن���ت���اج ب���ذور 
ال��ب��ط��اط��س وامل���ؤس���س���ة ال���ع���ام���ة إلك���ث���ار ال����ب����ذور امل��ح��س��ن��ة، ووح������دة ال���ب���ذور 

املجتمعية.
ه�- انتاج الشتالت:

ب��ل��غ ع���دد امل��ش��اري��ع 8 م��ن��ه��ا 3 ب��ت��م��وي��ل م���ن ال���وح���دة امل��رك��زي��ة و5 بتمويل 
وحدات املحافظات وهدفت اىل دعم وتشجيع زراعة محاصيل الفاكهة 
وال���خ���ض���ار ال��ن��ق��دي��ة واه���م���ه���ا ان���ت���اج ش���ت���الت ال����نب وش���ت���الت ال���ل���وز وش��ت��الت 
الفاكهة والخضار باإلضافة اىل انتاج شتالت النباتات الحراجية والغابات 

واملراعي. 
و- انتاج اسمدة محلية:

بلغ عدد املشاريع يف مجال إنتاج االسمدة 6 مشاريع بتمويل الوحدة 
املركزية وهدفت اىل تشجيع انتاج بعض انواع األسمدة محليا وخاصة 

االسمدة املعتمدة عى خامات وموارد متوفرة محليا. 
البناء املؤسيس.

اش������ار ال���ت���ق���ري���ر ان ع�����دد امل���ش���اري���ع يف ال���ب���ن���اء امل����ؤس����ي 33 م���ش���روع���ا م��ن��ه��ا 
27 ب���ت���م���وي���ل وح�������دة ال���ت���م���وي���ل امل����رك����زي����ة وس����ت����ة م���ش���اري���ع ب���ت���م���وي���ل وح�����دات 
املحافظات وانقسمت تلك املشاريع إىل 9مشاريع بناء معلومات منها 
7ممولة مركزيا، ومشروعان بتمويل وح��دات املحافظات وهدفت تلك 
املشاريع اىل بناء قاعدة بيانات ومعلومات واقعية ميدانيا عر فرق عمل 
متخصصة ك���ذا ت��دري��ب وم��س��ان��دة ف��رس��ان ال��ت��ن��م��ي��ة، وك�����وادر الجمعيات 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ال��زراع��ي��ة ع��ى م��س��ت��وى 50 م��دي��ري��ة ن��م��وذج��ي��ة ح��ي��ث ت��م اع���داد 
م���ج���م���وع���ة دراس���������ات ل���ك���ل م���دي���ري���ة اش���ت���م���ل���ت ع����ى ت��ق��ي��ي��م ال����وض����ع ال���راه���ن 
وتقييم امل���وارد وال��ف��رص املتاحة وك��ذل��ك التحديات وامل��ع��وق��ات والحلول 
املمكنة وتحديد اول��وي��ات احتياجات التنمية باملشاركة مع املجتمعات، 
اض��اف��ة إىل م��ج��ال ب��ن��اء ال��ق��درات بلغ ع��دد امل��ش��اري��ع 24م��ش��روع��ا منها 20 
مشروعا بتمويل وحدة التمويل املركزية و4 مشاريع بتمويل الوحدات 
يف امل���ح���اف���ظ���ات واك������د ال���ت���ق���ري���ر أن ت���ل���ك األن���ش���ط���ة امل���ت���ع���ددة يف ه�����ذا امل���ج���ال 
هدفت اىل تعزيز ودع��م ال��ق��درات املؤسسية والتنظيمية وبناء القدرات 
للمؤسسات والهيئات الزراعية والسمكية وكذلك املؤسسات العلمية 
البحثية والتقنية والخدمية واالنتاجية الحكومية الداعمة باإلضافة اىل 
تقوية البنية التنظيمية واملؤسسية للجمعيات الزراعية والسمكية عى 

مستوى املديريات وبإجمايل 50 جمعية.
تنمية املوارد املائية

ووفقا لتقرير اإلنجاز فقد بلغ عدد املشاريع يف مجال تنمية املوارد املائية 
81 م��ش��روع��ا م��ن��ه��ا 15 م��ش��روع��ا ب��ت��م��وي��ل م���رك���زي و 66 م��ش��روع��ا بتمويل 
وحدات املحافظات بتكلفة إجمالية)4326637447(رياال، بلغ مساهمة 
املجتمع 2986071252ري����اال بنسبة %69 وبلغ مساهمة وح��دة التمويل 
1340566194رياال بنسبة مساهمة %31، وتوزعت عى ثالثة مجاالت.

يف مجال نظم معلومات جغرافية 3 مشاريع بتمويل مركزي هدفت 
اىل اع��������داد خ����ارط����ة م���ائ���ي���ة م���ت���ك���ام���ل���ة ع����ى م���س���ت���وى ك����ل م���دي���ري���ة ح���ي���ث ت��م 
ت��ج��ه��ي��ز دل��ي��ل ارش������ادي م��ت��ك��ام��ل ل��ع��دد 64 م��دي��ري��ة وي��ح��ت��وي ال��دل��ي��ل عى 
قاعدة بيانات مائية لكل مديرية كما يهدف املشروع اىل اعداد الدراسات 
وال��ت��ص��ام��ي��م الفنية وج����داول ال��ك��م��ي��ات ل��ع��دد 3,750 م��ن��ش��أة ح��ص��اد مياه 
االمطار يف 250 مديرية, ويف مجال حصاد مياه االمطار بلغ عدد املشاريع 
70 مشروعا منها 58 مشروعا بتمويل وحدات التمويل باملحافظات و12 
م���ش���روع���ا ب��ت��م��وي��ل وح������دة ال���ت���م���وي���ل امل����رك����زي����ة وه����دف����ت ه�����ذه امل����ش����اري����ع اىل 
تشجيع التوسع يف تنفيذ مشاريع املنشآت املائية بمختلف انواعها وذلك 
لرفع كفاءة استغالل املوارد املائية املتجددة )امطار، وسيول، وغيول(.

واوض��������ح ال���ت���ق���ري���ر ان م����ج����ال ال�������ري ال���س���ي���ل ب���ل���غ���ت ع�����دد امل����ش����اري����ع ف���ي���ه 8 
مشاريع بتمويل وحدة التمويل يف املحافظات وهدفت هذه املشاريع إىل 

رفع كفاءة الري السيل وحماية ارايض الوديان.
 تعزيز وتطوير العمل املجتمعي

حيث بلغ عدد املشاريع9 بتمويل الوحدة املركزية وتوزعت عى مجاالت 
دع������م ال����ت����ط����وع وامل�������ب�������ادرات يف ع������دد 5 م����ش����اري����ع ه����دف����ت اىل دع������م ال���ت���ط���وع 
وامل�������ب�������ادرات امل���ج���ت���م���ع���ي���ة يف 50 م����دي����ري����ه ن���م���وذج���ي���ه وت������م ت�����دري�����ب ال���ه���ي���ئ���ات 

اإلدارية.
ويف مجال بناء قدرات الجمعيات كان عدد املشاريع 4 هدفت اىل تفعيل 

الجمعيات يف مجال التنمية املحلية يف 50 مديرية نموذجية. 
ويف مجال تأهيل وتطوير البنية التحتية بلغ عدد املشاريع 23 مشروعا 
منها 16 مشروعا بتمويل ال��وح��دات يف املحافظات و7 مشاريع بتمويل 
ال���وح���دة امل��رك��زي��ة وت���وزع���ت امل��ش��اري��ع ع��ى ث���الث م��ج��االت تمثلت يف ش��راء 
م�����ع�����دات ح���ي���ث ب���ل���غ���ت 10م�����ش�����اري�����ع م���ن���ه���ا 4 م����رك����زي����ا 6 ب���ت���م���وي���ل وح������دات 
امل��ح��اف��ظ��ات، ح��ي��ث ت��م امل��س��اه��م��ة يف ش����راء ع���دد م��ن امل���ع���دات ت��ن��وع��ت بني  
شيوالت ودركرات وحراثات زراعية، ملكاتب الزراعة يف محافظات حجة 

واملحويت الجوف، والتي ستعزز من قدرات العمل يف الجهات الزراعية 
وتخفف التكاليف. 

ام��ا يف مجال صيانة امل��ع��دات فأكد التقرير ان ع��دد املشاريع 5 منها، 3 
ب��ت��م��وي��ل م��رك��زي وم��ش��روع��ان ب��ت��م��وي��ل م��ن وح����دات امل��ح��اف��ظ��ات ح��ي��ث تم 
صيانة 15 معدة متنوعة تابعة للهيئة العامة لتطوير تهامة باإلضافة 

لصيانة 15 معدة متنوعة تابعة للرنامج الوطني للري. 
 يف مجال تطوير قدرات الجهات املساندة كان عدد املشاريع 8 بتمويل 

وحدات املحافظات.
تنمية الرثوة الحيوانية

اوضح التقرير أن عدد املشاريع يف مجال تنمية الرثوة الحيوانية بلغت 
9مشاريع منها 6 مشاريع ممولة مركزيا 3 مشاريع ممولة من الوحدات 
ب��امل��ح��اف��ظ��ات بتكلفة 43585273ري��������اال بنسبة ت��م��وي��ل م��ن ال��وح��دة 100% 

وتوزعت مشاريع تنمية الرثوة الحيوانية عى مجاالت.
ت��ن��م��ي��ة االن����ت����اج ال����ح����ي����واين 6 م���ش���اري���ع ه���دف���ت اىل م��ك��اف��ح��ة ظ����اه����ره ذب���ح 
وت���ه���ري���ب ص���غ���ار وان�������اث امل�������وايش )ق�������روض ل����ش����راء م������وايش ص����غ����رة- ت��رب��ي��ة 
وت���س���م���ني ع����ر ال��ج��م��ع��ي��ات ب���اإلض���اف���ة اىل ال���ح���ف���اظ ع����ى ال����س����الالت ض��م��ن 
م������ش������روع ال����ج����م����ع����ي����ات يف امل������دي������ري������ات وت�����رب�����ي�����ة وت����س����م����ني وان�������ت�������اج وت���ص���ن���ي���ع 
االع���الف وان��ش��اء معامل )ال��ب��ان- ج��ل��ود- عسل- اس��م��دة عضوية- اع��الف 
من املخلفات النباتية والحيوانية باإلضافة اىل انتاج وتربية النحل وتقديم 
الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية وتنمية منتجات الرثوة الحيوانية.
ويف م��ج��ال االرش�����اد وال���ت���دري���ب ك���ان م���ش���روع واح����د ب��ت��م��وي��ل ال���وح���دة يف 
امل���ح���اف���ظ���ات ه����دف إىل ت��ط��وي��ر ال���خ���دم���ات ال��ب��ي��ط��ري��ة وم���ش���روع���ان ب��ت��م��وي��ل 

الوحدة.
 تنميه املوارد البشرية

 بلغ اجمايل عدد املشاريع 6 مشاريع بتمويل مركزي توزعت عى ثالثة 
مجاالت.

ت��أه��ي��ل م��ه��ن��ي 3 م���ش���اري���ع ه���دف���ت إىل ت���دري���ب ع����دد 50 م������دراء ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
وتدريب عدد 540 من اعضاء الهيئات اإلدارية لعدد 26 جمعية وتدريب 
55 ضابط إق��راض ، 249 باحث اجتماعي واقتصادي وتدريب ع��دد 145 

عمال مسالخ.
ويف م���ج���ال ال��ت��أه��ي��ل ال��ج��ام��ع��ي ك����ان ه���ن���اك م���ش���روع���ان ه���دف���ا اىل اع����داد 
200ط���ال���ب ج��ام��ع��ي الس��ت��ك��م��ال دراس��ت��ه��م ال��ج��ام��ع��ي��ة ب��ك��ال��وري��وس علوم 

زراعية كليه الزراعة واألغذية والبيئة جامعه صنعاء.
يف م��ج��ال ال��ت��أه��ي��ل ال��ث��ق��ايف ك���ان ه��ن��ال��ك م���ش���روع واح����د ه���دف اىل تأهيل 
وتدريب عدد 106 من املتطوعني كمساعدين للعمل الثقايف يف مختلف 

املحافظات.
املوارد االرضية

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد املشاريع املنفذة يف مجال املوارد األرضية 
6مشاريع بتكلفة اجمالية 18883000رياال، ساهم فيها املجتمع بمبلغ 
1202150رياال بنسبة مساهمة %6 ومساهمة وحدة التمويل باملحافظات 
17680850ري����������������������اال ب���ن���س���ب���ة م���س���اه���م���ة %94، وت���م���ث���ل���ت ت����ل����ك امل�����ش�����اري�����ع يف 
استصالح مساحات واسعة من االرايض املهملة والصالبة والصحراوية 
وزراع��ت��ه��ا ب��م��ح��اص��ي��ل ال��ح��ب��وب وال��ب��ق��ول��ي��ات ب��م��ا ي��ت��ن��اس��ب م��ع طبيعة كل 

منطقة ورفع كفاءة استغالل مياه االمطار والسيول املتدفقة.
االرشاد واالعالم الزراعي

ب�����ل�����غ ع����������دد امل�������ش�������اري�������ع 6 م����ن����ه����ا 5 ب�����ت�����م�����وي�����ل ال���������وح���������دة امل��������رك��������زي��������ة، ب���ت���ك���ل���ف���ة 
3261940ريال ومشروع تمويل املحافظات يف مجال االرشاد 3 مشاريع 
م���ن���ه���ا م�����ش�����روع�����ان م����م����ول����ة م�����رك�����زي�����ا، وم������ش������روع ب���ت���م���وي���ل وح��������دة ال���ت���م���وي���ل 
يف امل���ح���اف���ظ���ات وه������دف اىل ت���وع���ي���ة يف امل����ج����االت ال����زراع����ي����ة ب��ش��ق��ي��ه��ا ال��ن��ب��ايت 
وال���ح���ي���واين وك���ذل���ك امل���ج���ال ال��ب��ي��ئ��ي واس��ت��ف��اد م��ن��ه��ا )41461( م���زارع���ا وك���ذا 
التدريب يف املجاالت الزراعية شقيها النبايت والحيواين والبيئي استفادة 
م��ن��ه��ا 6323 م�����زارع�����ا 436م������درس������ة ح��ق��ل��ي��ة اس����ت����ف����ادة م����ن����ه����ا34880 م���زارع���ا 

وتدريب 6500 فارس تنموي.
 ويف االعالم الزراعي ثالثة مشاريع بتمويل مركزي وهدفت اىل تعزيز 
دور االعالم الزراعي عر مختلف الوسائل املرئية واملسموعة واملقروءة. 

 التسويق الزراعي
ب��ل��غ ع���دد امل��ش��اري��ع 5 ب��ت��م��وي��ل ال���وح���دة امل��رك��زي��ة ت���وزع���ت ع���ى 5 م��ج��االت 

بواقع مشروع يف كل مجال.
ب������ن������اء ال���������ق���������درات م�������ش�������روع ه���������دف اىل ت����ح����س����ني وت�����ط�����وي�����ر اداء ال����ت����س����وي����ق 
والخدمات الزراعية ويف مجال صناعه الغذائية تأهيل وتشغيل مصنع 
التمور بالتحيتا اما يف مجال حماية املنتج املحيل فكانت 3 مشاريع هدفت 
إىل ال����ح����ف����اظ ع�����ى اس�����ع�����ار ال�����ث�����وم، وت���ن���م���ي���ة م���ح���ص���ول ال���ق���ط���ن يف ت���ه���ام���ة، 

والحفاظ عى اسعار النب والتفاح والرمان.
مستلزمات وخدمات زراعية

ك��ان ع��دد امل��ش��اري��ع 3 بتمويل وح���دة التمويل امل��رك��زي��ة تمثلت يف توفر 
الديزل والتسويق الزراعي.

حماية االحياء البحرية
مشروع واحد بتمويل مركزي وهدف اىل تعزيز الرقابة البحرية وحماية 

االحياء املائية من الصيد العشوايئ يف املياه اإلقليمية للبحر األحمر.

وضع أبناء حزم العدين حدا ملعاناتهم املستمرة عى مدار عقود 
م���ع وع�����ورة ال���ط���رق ب���إط���الق امل����ب����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة أس����وة ب��م��ا ي��ج��ري 
يف انحاء مديريات املحافظات الحرة من حراك تنموي ومشاركة 

مجتمعية.
فكرة املبادرات املجتمعية القت تفاعاًل واسًعا يف أوساط األهايل 
املستفيدين من الطرق، فسارع فريق إىل املساهمة باملتاح واملمكن 
م����ن ال���ج���ه���د وامل�������ال واالم����ك����ان����ي����ات، وآخ������ر ت�����رع ب����أج����زاء م����ن أراض���ي���ه 
امل���ح���اذي���ة ل��ل��ط��ري��ق امل������ارة م���ن ج������واره ل��ص��ال��ح ت��وس��ع��ت��ه��ا أو رص��ف��ه��ا.. 
وث��ال��ث إىل تشكيل ل��ج��ان مجتمعية ل��إش��راف ع��ى م��راح��ل ال��رص 
والتعبيد وفق املعاير الفنية الهندسية لضمان نجاحها، إضافة 

إىل تحصيل املساهمات املالية من املبادرين لصالح املبادرة.
وع�������ى م�����س�����ار ت����وس����ي����ع دائ����������رة امل�����ش�����ارك�����ة امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، دش�������ن أب����ن����اء 
ع��زل��ة ال��ش��رق��ي يف ال��ح��زم األس��ف��ل، م��ب��ادرة مجتمعية إلع����ادة شق 
وتأهيل طريق حيوي مغلقة منذ 17 عاما بجهود يدوية وإمكانيات 
ت���ق���ل���ي���دي���ة.. وخ������الل ال���ت���دش���ني، ق�����ال م���دي���ر امل�����ب�����ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
مديرية حزم العدين اسماعيل الحمري: "عى الرغم من الظروف 
االق����ت����ص����ادي����ة ال���ص���ع���ب���ة ال����ت����ي ي��ع��ي��ش��ه��ا امل����واط����ن����ون ب���س���ب���ب ت���داع���ي���ات 
العدوان والحصار، إال أن فكرة املبادرات القت ترحيًبا واسًعا بني 
أه��ايل ع��زل مديرية ح��زم العدين وخلقت تنافسا كبرا ب��ني أه��ايل 
العزل والقرى، وخاصة يف عزل وقرى الحزم األعى، فقد حظيت 
الفكرة باستجابة العديد من املواطنني، الذين بادروا لتمويلها عر 

تقديم املساهمات املالية والجهود".
الفتا إىل أن املواطنني قبيل هذه الفزعة املجتمعية كانوا يقضون 
ال��س��اع��ات ال��ط��وال يف م��ن��ح��درات جبلية وع���رة، للوصول إىل مركز 
املديرية لجلب احتياجاتهم األساسية يف رحلة شاقة وخطرة عى 

منت سيارات شاص قديمة.
وبني أن املجتمع يف قرى عزلة "حقني" مركز املديرية تمكنوا، عى 
سبيل املثال، وخالل عام 2021م من إنجاز رص وتعبيد 7 طرقات 
بتكلفة 19 مليونا و700 ألف ريال، بمبادرات مجتمعية خالصة.

 وأوضح: "نحن اآلن يف عزلة الشرقي إحدى عزم الحزم األسفل، 
ح����ي����ث ي�����ع�����اين امل������واط������ن������ون ال������ح������رم������ان م������ن أب�����س�����ط ال������خ������دم������ات ك����امل����اء 
وال���ك���ه���رب���اء وال���ص���ح���ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ب���اإلض���اف���ة إىل اف��ت��ق��اره��م ألب��س��ط 
املقومات املعيشية، وتعد الطريق شريان الحياة املقطوع عن أبناء 

الكثر من قرى هذه العزلة النائية، لكنهم رغم هذه الظروف، لم 
يستسلموا، بل وبعزيمة وتكافل وتكامل وتضافر جهود الجميع 
تمكنوا من إنجاز ما عجزت عن إنجازه حكومات لعقود متعاقبة 
يف 15 يوما، وبإمكانيات شحيحة وجهود ذاتية ويدوية، فجزاهم 
الله خرا، ونناشد الجهات ذات االختصاص واملحسنني مساندة 
هذه املبادرة وإعانة أهلها الفقراء وتخفيف املعاناة عن كواهلهم".
ف���ي���م���ا ي�����ؤك�����د م���ن���س���ق م����ؤس����س����ة ب����ن����ي����ان ال���ت���ن���م���وي���ة ب����امل����دي����ري����ة أم���ج���د 
بيضان، أن املجتمع يف ح��زم العدين تمكن م��ن ت��ج��اوز التحديات 
والصعوبات حني أبرز دور املشاركة املجتمعية الواسعة يف تذليل 
قساوة التضاريس الجبلية الوعرة وبدوافع ذاتية لم يسبقها توعية 
أو تحفيز من جهة رسمية أو غر رسمية، فقد قام أبناء عزل وقرى 
ال���ح���زم األع�����ى ب���إط���الق م����ب����ادرات رص وت��ع��ب��ي��د ال��ع��دي��د م���ن ال��ط��رق 

الرابية بجهود وامكانيات مجتمعية خالصة. 
ون���������وه ب��������أن م����ؤس����س����ة ب����ن����ي����ان ال����ت����ن����م����وي����ة ب�����رع�����اي�����ة ال����ل����ج����ن����ة ال�����زراع�����ي�����ة 
وال���س���م���ك���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا وب����ال����ت����ع����اون م�����ع ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة وال���ج���م���ع���ي���ة 
ب��امل��دي��ري��ة وش����رك����اء ال��ت��ن��م��ي��ة ع�����ززت ذل����ك ال����ح����راك ب���ت���دري���ب وت��أه��ي��ل 
ك�����وك�����ب�����ة م�������ن خ���������رة أب�������ن�������اء ق���������رى وع�����������زل امل������دي������ري������ة ل�����ق�����ي�����ادة امل�����ش�����ارك�����ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة وال��ج��م��ع��ي��ة وف����ق ه��دى 
ال��ل��ه يف امل���ج���االت ال��خ��دم��ي��ة وال��ص��ح��ة ال��ح��ي��وان��ي��ة واالرش�����اد ال��زراع��ي 

والبحوث واملوارد املائية...إلخ.
بدوره أضاف الشيخ محمد مارش عيل عبده املجهدي الشرقي: 
بعون الله وتوفيقه تم تدشني ه��ذه الطريق بمبادرة نفذها أبناء 
القرى املستفيدة بدون إسناد حكومي أو معونة منظمات، معترا 

ما قام به املجتمع إنجاز عظيم كبر كونه يأيت من مواطنني فقراء.
ودع�����ا ال��ش��رق��ي ال��ج��ه��ات ذات االخ���ت���ص���اص وامل��ح��س��ن��ني إىل إس��ن��اد 
املبادرة باملمكن واملتاح الستكمال تسوية وتوسيع بعض املنحنيات 

التي ال تزال تمثل خطورة سر كبرة، وتتطلب إمكانيات كبرة.
وثمن جهود أبناء عزلة الشرقي وق��رى شعب اليهودي واملغربة 
واملناطق املجاورة، مشيدا بروح املبادرة لدى املواطنني وقوة العزيمة 
واإلص���رار عى مواصلة العمل يف الطريق بجهودهم وإمكانياتهم 
الشحيحة، ق��ائ��ال: امل���ب���ادرون يستحقون أل��ف تحية وإج����الل، فقد 
انجزوا هذه املعجزة من رحم املعاناة الكبرة واإلمكانيات الشحيحة.
م��ن ج��ه��ت��ه، أك���د ال���ف���ارس ال��ت��ن��م��وي ب��ع��زل��ة ال��ش��رق��ي ع��ب��د ال��ل��ه عيل 
ع��ب��ده أن دور ف��رس��ان ال��ت��ن��م��ي��ة اق��ت��ص��ر ع��ى ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف ق��رى 
ع���زل���ة ال���ش���رق���ي؛ م���غ���رب���ه ون����م����وق وش���ع���ب ال���ي���ه���ودي وامل�����ع�����اذر وع���ق 
ال��خ��ن��ش وامل��ح��ج��ر، ف��ك��ان م���ن م��خ��رج��ات ج��ل��س��ات ال��ت��وع��ي��ة ان��ط��الق 
أب��ن��اء ه���ذه ال��ق��رى إىل ن��ك��ف ال��ت��ع��اون، وك��ان��ت م���ب���ادرة إع����ادة تأهيل 
ه���ذه ال��ط��ري��ق ال��ت��ي ت��وق��ف ال��س��ر م���دة 17 س��ن��ة، نتيجة م��ا تعرضت 
ل��ه م��ن إه��م��ال وع����دم ال��ص��ي��ان��ة ال���دوري���ة، إض��اف��ة إىل ق��ي��ام امل��زارع��ني 
واص�����ح�����اب ال���ب���ي���وت ب���ت���ح���وي���ل ب���ع���ض أج����زائ����ه����ا إىل م�����درج�����ات زراع����ي����ة 
أو أح�������واش ل���ل���م���ن���ازل ال���ق���ري���ب���ة.. وأش�������ار إىل أن ع��م��ل��ي��ة إع�������ادة ال��ش��ق 
والتأهيل استغرقت 15يوما بسواعد 100مبادر يوميا، وقد بلغت 
التكلفة ح��وايل 30مليون ري��ال م��ب��ادرة مجتمعية خالصة، مشرا 
إىل إعادة شق حوايل 10 كيلومرات من أصل 12 كيلو مراً هو طول 
الطريق، منوها بأن الطريق تربط بني مديريات الحزم كاملة كما 
ت��رب��ط امل��ن��ط��ق��ة ب��م��دي��ري��ة ال���ف���رع وب��ع��ض م���ن ع���زل م��دي��ري��ة ال��ع��دي��ن، 

ويستفيد منها بصورة مباشرة أكرث من 500 أسرة.
من جهتهم، قال املواطنون: بادرنا إىل شق الطريق وكانت مغلقة 
من قبل 17ع��ام��ا، وب��ذل الكبار منا والصغار وحتى النساء جهودا 
ك���ب���رة ح���ت���ى أن���ج���زن���ا ف���ت���ح ال���ط���ري���ق وردم ال���ح���ف���ر وف�����ك "ال���ط���ل���ع���ات" 
املغلقة، والحمد لله ع��رت م��ن الطريق حتى اللحظة 4س��ي��ارات، 
الفتني إىل أن من أشد املعاناة التي كانوا يواجهونها قبل إعادة فتح 
الطريق أن كلفة إيصال الكيس ال��ر تصل إىل 5آالف ري��ال يف نقلة 
جماعية، وعر طريق طويلة تستغرق أكرث من 11ساعة، أو ب�3 آالف 
ريال عى ظهر حمار، واآلن انخفضت إىل 1000ريال، مشرين إىل 

أن الطريق ال تزال بحاجة إىل الكثر من اإلصالحات.

وحدة متويل املشاريع واملبادرات الزراعية والسمكية .. جناحات واجنازات هامة 
جامعة العلوم والتكنولوجيا حتصل على املركز االول 

اطالق مبادرات مجتمعية وزراعية مبحافظتي حجة واحملويت

نفّوض القيادة الثورية والسياسية والعسكرية في اتخاذ 
خياراتها ملنع نهب ثروة الوطن

مشاريع تخرج طلبة الهندسة واحلاسبات 

في بيان صادر عن الوقفة االحتجاجية لعزلة جياح - افلح اليمن

    تنفيذ 117 مشروعا في املجال التنموي بكلفة بلغت خمسة مليارات و283 مليونا 933 ألفا و 592 ريااًل

      بنيان: املجتمع أبرز دوره في قهر 
التحديات وحتويلها إلى فرص بدوافع 

ذاتية، وبنيان عززت ذلك بتدريب 
كوكبة من فرسان التنمية
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 استطاعت وحدة تمويل املشاريع واملبادرات 
ال�������زراع�������ي�������ة وال����س����م����ك����ي����ة م�����ن�����ذ ان�����ش�����ائ�����ه�����ا يف ال�����ع�����ام 
2021م ب��م��وج��ب ال���ق���رار ال��ج��م��ه��وري رق���م 59 أن 
ت���ح���ق���ق ان������ج������ازات ك����ب����رة يف اط��������ار امل�����ه�����ام األه��������داف 
امل����رس����وم����ة ل���ه���ا يف امل����ج����ال ال���ت���ن���م���وي ال���ش���ام���ل م��ن 
خ��������ال ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ح���ش���ي���د وت������وف������ر امل�������������وارد امل����ال����ي����ة 
ال���������ازم���������ة ل�����ت�����م�����وي�����ل وت�����ن�����ف�����ي�����ذ امل�������ش�������اري�������ع ال������زراع������ي������ة 
وال�����س�����م�����ك�����ي�����ة ال������ق������ائ������م������ة ع���������ى امل�������������ب�������������ادرات ال������ذات������ي������ة 
وال����ت����ع����اون����ي����ة، وك��������ذا ت����ع����زي����ز امل����س����اه����م����ة يف زي�������ادة 
اإلن������ت������اج ال������زراع������ي وال����س����م����ي وت���ح���ق���ي���ق االك���ت���ف���اء 
ال����������������������ذايت م�����������ن ال���������������غ���������������ذاء، واالس������������ت������������خ������������دام االم��������ث��������ل 
وامل����س����ت����دام ل���ل���م���وارد ال����زراع����ي����ة وال���س���م���ك���ي���ة ورف����ع 
كفاءتها يف تحقيق اهداف خطة التنمية الزراعية 
وال���س���م���ك���ي���ة، ب���اإلض���اف���ة إىل اإلس����ه����ام يف ت��ط��وي��ر 
وت��ح��دي��ث ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي وال���س���م���ي، وت��م��ك��ن 
صغار امل��زارع��ن والصيادين م��ن إن��ش��اء مشاريع 
إنتاجية صغرة تكسبهم اصوال إنتاجية وتوفر 
دخا مستداما يحسن من اوضاعهم االقتصادية 
وامل�����ع�����ي�����ش�����ي�����ة، وت�����ن�����م�����ي�����ة وت�����ف�����ع�����ي�����ل دور امل�����ش�����ارك�����ة 
املجتمعية يف التنمية الزراعية والسمكية املحلية 
ل�������دع�������م وت������م������وي������ل وت�����ن�����ف�����ي�����ذ م������ش������اري������ع ال������خ������دم������ات 

الزراعية والسمكية االساسية.

تقرير : محمد صالح حاتم

مدير املبادرات: املجتمع أجنز رص وتعبيد 7 طرقات بتكلفة 19 
مليونا و700 ألف ريال مببادرات مجتمعية خالصة

مواطنو عزلة الشرقي يدشنون مبادرة إعادة تأهيل طريق بطول 12 كم

متابعة : محمد الضاعي

متابعة : رضوان الشارف
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مجتمع 19

< ي�������ع�������ل�������ن اب��������راه��������ي��������م 
ق��������������ن��������������اف ط��������������اه��������������ر ع�����ن 
ف��������������������ق��������������������دان ب��������ط��������اق��������ت��������ه 
ال�����������������������ش�����������������������خ�����������������������ص�����������������������ي�����������������������ة 
ف�������ع�������ى م����������ن ي�����ج�����ده�����ا 
اي����ص����ال����ه����ا إىل أق������رب 
ق������������س������������م ش���������������رط���������������ة أو 
االتصال عى الرقم 
777900928ول�����������������������������������ه 

جزيل الشكر.

فقدانات

تعازينا

آل

الوزير

يقيض األطفال الذين يرتاوح أعمارهم بني سن الخمس سنوات و16 سنة، أكرث من ست ساعات يوميا أمام األجهزة 
االلكرتونية خاصة أجهزة الهاتف املحمول. 

ومع التقدم يف السن، يرتفع عدد هذه الساعات وتبدأ صحة الطفل يف التدهور. فماذا يمكن أن نفعل إزاء ذلك؟

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

إن ال������ه������وات������ف ال������ذك������ي������ة، وال������ت������ل������ف������از، وال�������ح�������اس�������وب، وأل������ع������اب 
ال�����ف�����ي�����دي�����و، ت�����س�����رق األط�������ف�������ال م������ن ع����امل����ه����م ال����ح����ق����ي����ق����ي إىل ع���ال���م 
افرتايض. واملؤسف أن الدراسات الحديثة تقدم أرقام مهولة، 
إذ أن 66 ب��امل��ائ��ة م���ن األط���ف���ال ال���ذي���ن ي��ب��ل��غ أع���م���اره���م أق����ل من 
س����ن����ت����ن، ي����ق����ض����ون ح��������وايل 50 دق����ي����ق����ة يف ال�����ي�����وم أم��������ام ش���اش���ة 
التلفاز. أما األطفال الذين ت��رتاوح أعمارهم بن خمس و16 
سنة، فيقضون 7 ساعات يف اليوم أم��ام األجهزة الذكية. يف 

املقابل، يقيض املراهقون حوايل 8 ساعات يوميا.
وفقا للبيانات والبحوث فإن األطفال الذين تصل أعمارهم 
إىل سن الثامنة قادرون عىل استعمال هاتف ذيك أو حاسوب 

لوحي دون مساعدة ذويهم.
يف امل�����ق�����اب�����ل، اع�����ت�����ر ال����ب����ع����ض أن ه��������ذا األم����������ر ط���ب���ي���ع���ي وال ي��ث��ر 
ال��ده��ش��ة، ن��ظ��را ألن��ن��ا ن��ع��ي��ش يف ال��ع��ص��ر ال��رق��م��ي. ك��م��ا أن ه��ذه 
األجهزة أصبحت تعّد ضرورة حياتية ما يعني أنه عىل الطفل 
معرفة كيفية استعمال ه��ذه األجهزة واالنضمام إىل العالم 
االفرتايض. لكن املختصن أكدوا من جهتهم أن الهواتف الذكية 
واألج�����ه�����زة االل���ك���رتون���ي���ة األخ�������رى ل���ه���ا ال���ع���دي���د م����ن االن���ع���ك���اس���ات 

السلبية عىل األطفال.
.

سبع أسباب للحد من الوقت الذي يقضيه األطفال 
أمام األجهزة اإللكرتونية

ويف ه������ذا ال����س����ي����اق أوص��������ت دراس���������ة اك����ادي����م����ي����ة ، ب���ح���ظ���ر ك���اف���ة 
األج�������ه�������زة اإلل�����ك�����رتون�����ي�����ة ع������ىل األط�������ف�������ال ال������ذي������ن ل������م ي����ب����ل����غ����وا ب��ع��د 
السنتن، وعدم السماح لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بن 
الثالث والخمس سنوات بالجلوس ألكرث من ساعة واحدة يف 
اليوم أم��ام هذه األجهزة. أما األطفال الذين ت��رتاوح أعمارهم 
ب��ن س���ّن 6 و18 س��ن��ة، ف��ال ي��ج��ب أن ي��س��ت��خ��دم��وه��ا ألك���رث من 
س��اع��ت��ن. وف��ي��م��ا ي����ي، ق����دم ال���خ���راء ج��م��ل��ة م���ن األس���ب���اب ال��ت��ي 
من شأنها أن تدفعك ملراقبة أطفالك والحد من الوقت الذين 

يقضونه أمام هذه الشاشات.
أوال: م����ن امل����رج����ح أن ت���س���اه���م ه�����ذه األج����ه����زة يف ت���أخ���ر يف ن��م��و 
الطفل. وق��د أثبت العلماء أن األدوات تؤثر ع��ىل حركة ونمو 
ال���ط���ف���ل وت����س����اه����م يف إض�����ع�����اف ق������درات������ه ع�����ىل ال���ت���ع���ل���م. ويف ه���ذا 
السياق، تشر اإلحصاءات إىل أن طفال من أصل ثالثة أطفال 
الذين يستخدمون األجهزة االلكرتونية، لديهم تأخر يف النمو.
ث��ان��ي��ا: ي��س��اه��م ال���وق���ت ال����ذي ي��ق��ض��ي��ه األط���ف���ال أم����ام ش��اش��ات 
األجهزة اإللكرتونية يف اإلصابة بمرض السمنة. والجدير بالذكر 

أن األطفال الذين ُيسمح لهم باستخدام األجهزة االلكرتونية 
يف غرفة النوم، معرضون لإلصابة بالسمنة بحوايل 30 باملائة 
مقارنة بأقرانهم. وبالتايل، من املرجح أن تؤدي بهم السمنة 

إىل اإلصابة بمرض السكري.
ثالثا: سيعاين األطفال من اضطرابات النوم. ففي حن، ال 
يشرف حوايل 60 باملائة من اآلباء عىل أطفالهم أثناء استخدام 
األج����ه����زة اإلل���ك���رتون���ي���ة، ي��س��م��ح ح�����وايل 75 ب���امل���ائ���ة م���ن األول���ي���اء 
ألطفالهم باستخدام ال��ه��وات��ف الذكية وال��ح��واس��ي��ب اللوحية 
يف غرفة النوم. ونتيجة لذلك، يحصل األطفال الذين يرتادون 
امل��دارس عىل ساعات نوم أقل بكثر مما تحتاجها أجسامهم 
م���ا ي����ؤدي إىل ض��ع��ف أدائ���ه���م امل�����دريس ب��اإلض��اف��ة إىل ش��ع��وره��م 

بالتعب.
راب��ع��ا: ي��ص��اب األط��ف��ال بمشاكل عقلية ج���راء استخدامهم 
ل���ألج���ه���زة اإلل����ك����رتون����ي����ة. ف���ال���ت���ع���رض امل����ف����رط ل���ش���اش���ات األج����ه����زة 
االلكرتونية من شأنه أن يساهم يف ظهور مشاكل عقلية لدى 
الطفل ع��ىل غ���رار؛ اض��ط��راب��ات الرتكيز، واالك��ت��ئ��اب، والقلق، 

وضعف الذاكرة وغرها. 
ويف الحقيقة، يواجه كل طفل يشاهد ألعاب الفيديو ويقيض 
أوق��ات��ا طويلة أم���ام ش��اش��ات األج��ه��زة االل��ك��رتون��ي��ة، مشاكال يف 

الرتكيز وضعفا يف الذاكرة.
خ������ام������س������ا: ي������ص������اب األط���������ف���������ال ب�����م�����ش�����اك�����ل ن�����ف�����س�����ي�����ة، ع�������ىل غ�������رار 
ال��ع��دوان��ي��ة يف ال���واق���ع، ق��د ي��ؤث��ر امل��ح��ت��وى ال���ذي ت��ن��ش��ره ك��ل من 
مواقع التواصل االجتماعي والتلفزيون باإلضافة إىل ألعاب 
الفيديو، من حرب وجرائم وقتال وغرها، عىل نفسية الطفل 

الهشة.
س��ادس��ًا: م��ن املمكن أن تجعل األج��ه��زة اإلل��ك��رتون��ي��ة الطفل 
مدمنا عليها خاصة إذا كان ال يستطيع التخي عنها أو تمضية 

يومه من دون استخدامها.
س������اب������ع������ًا:  ع������ىل ال������رغ������م م������ن أن م���ن���ت���ج���ي ال�����ه�����وات�����ف واألج������ه������زة 
االلكرتونية حاولوا جعلها آمنة، إال أن منظمة الصحة العاملية 
صنفت، سنة 2011، الهواتف الذكية عىل أنها تمثل خطورة 
عىل صحة األطفال وقد تسبب السرطان. وتجدر اإلشارة إىل 
أن الجهاز املناعي وال��دم��اغ��ي ل��ألط��ف��ال، ال ي���زال يف ط��ور النمو 
وب���ال���ت���ايل ي����ع����ّدون أك����رث ع���رض���ة ل���إلص���اب���ة ب�����األم�����راض. إىل ج��ان��ب 
ذلك، تؤدي األجهزة اإللكرتونية إىل تدهور صحة أعن األطفال 

بسرعة فائقة.

استخدام األطفال لألجهزة االلكترونية
 خطر يهدد جيل صاعد )2-1(

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

اجمل باقات الورد والفل والياسمني نهديها للشاب الخلوق/ 

مروان محمد شمالن
بمناسبة زفافه امليمون ودخوله القفص الذهبي.. فالف مربوك.

املهنئون:

  الشيخ يحيى سهيل عضو مجلس النواب - الشيخ زيدان دهشوش عضو مجلس 
النواب- الدكتور محمود الهارب عضو مجلس النواب- اللواء عيل بن عيل القييس وزير 
االدارة املحلية - الشيخ عمار الهارب وكيل وزارة االدارة املحلية - الشيخ محمد مشيل 

الريض عضو مجلس النواب- الشيخ عيل الخبل عضو مجلس النواب-األخ محمد يحي 
مصلح- االستاذ عصام العابد- االستاذ يحي احمد الصبيحي- األستاذ محمد يحي 
الهبيط- العقيد عيل الربيع - العقيد عبد الجبار تاج الدين- املقدم عيل محمد مبارك- 

املقدم عبدالكريم الهارب- املقدم يحيى املهال- الشيخ عيل محمد غازي- الدكتور أحمد 
الهارب - الدكتور خالد الشريف - الدكتور محمد مصلح- الدكتور مجاهد اليتيم- 

الشيخ عبدلله سهيل - الشيخ صالح الجوهري -االستاذ عيل االشول- األخ محمد 
الحزمي- الدكتور أحمد العفاري- األخ ثابت شمالن- األخ فؤاد صورج- األخ عيل محمد 

حسن صورج- األخ محمد عيل صالح الهبيط- الشيخ عيل قصيلة- العقيد أحمد 
فرج- األخ طه صورج- األخ نبيل صورج- االستاذ جمال الغشيمي- الشيخ زيد أبوعيل 

عضو مجلس النواب - القايض محمد الشريف- االستاذ احمد عبده زين - األخ عبد 
الرحمن الزين- العقيد / محمد احمد السلفي- األخ خالد السلفي - األخ هاين السلفي 

- الدكتور شرف املروين - األخ هيثم شمالن- األخ محمد شمالن - األخ  محمد عيل 
الشمري- األخ عبدالعزيز سهيل - األخ حافظ سهيل - األخ أحمد جناح- األخ مصلح 

عيل مصلح-  األخ معني السعدي- االخ محمد الدبعي - وجميع االهل واالصدقاء

تهانينا
  آل  شمالن
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ل��������ق��������د ق����������دم����������ت ال��������ت��������ض��������ح��������ي��������ات يف س����ب����ي����ل 
الخالص من جحيم املستعمر الربيطاين 
بمشاركة مختلف األط��ي��اف والتوجهات 
وال����ت����ك����وي����ن����ات م�����ن ال����ف����ع����ال����ي����ات ال���ط���الب���ي���ة 
وال��ن��س��ائ��ي��ة وال��ن��ق��اب��ي��ة يف م��س��رة النضال 
من خالل املظاهرات واإلض��راب والكفاح 
امل��������س��������ل��������ح.. ت�����ك�����ل�����ل�����ت يف ال���������ع���������ام 1967م 
بإعالن استقالل الجنوب اليمني وتحرره 
ب����خ����روج آخ������ر ج����ن����دي ب����ري����ط����اين م����ن ع���دن 
وكان الثالثون من نوفمرب هو يوم الحرية 
وعيد الجالء واالستقالل، لتعم الفرحة 
ك���ل ق����رى وم����دن ال��ي��م��ن ش���م���ااًل وج���ن���وب���ُا.. 
وبمناسبة االحتفال بالذكرى ال�55 لعيد 
الجالء قامت "26 سبتمرب" باالستطالع 

وأجرت اللقاءات التالية:

* ال�����ب�����داي�����ة ك����ان����ت م�����ع االخ��������ت خ���ول���ة 
العزي التي تحدثت قائلة:

** ش������ك������ل االس��������ت��������ق��������الل ال�������وط�������ن�������ي امل������ج������ي������د يف 
ال���ث���الث���ن م����ن ن���وف���م���ر 1967م، ال�������ذي ن��ح��ت��ف��ي 
ب����ه ال����ي����وم ، م��ن��ع��ط��ف��اً ه����ام����اً يف م����س����ار ال���ح���رك���ة 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة ال����ي����م����ن����ي����ة وان������ت������ص������ار ال��������ث��������ورة امل�����ب�����ارك�����ة 
26سبتمر و14 أك��ت��وب��ر، متوجاً وح��دة نضال 
وك�����ف�����اح أب�����ن�����اء ال�����وط�����ن ال������واح������د رغ������م ال��ت��ش��ط��ر 
حينها، برحيل اخر جندي بريطاين من جنوب 
اليمن، ويعتر ذلك اليوم املجيد املحطة األبرز 
ت����اري����خ����ي����اً ووط����ن����ي����اً ل���ل���ع���ب���ور إىل م���رح���ل���ة ال���ت���ح���رر 
واالس���ت���ق���الل وال����وح����دة، وك����ان ان���ط���الق ش����رارة 
ث�����ورة ال����راب����ع ع��ش��ر م���ن أك���ت���وب���ر يف زم����ن ق��ي��ايس 
ب���ع���د ان����ط����الق ث������ورة ال����س����ادس وال���ع���ش���ري���ن م��ن 
سبتمر، تأكيداً لواحدية الثورة ووحدة اآلمال 
والتطلعات ألبناء الشعب اليمني من أقصاه 
إىل أقصاه، لتتوج سنوات الكفاح والنضال يف 
الثالثن من نوفمر 1967م برحيل أخر جندي 
بريطاين واعالن استقالل جنوب اليمن حينها.

ال�30 من نوفمرب  نرباس متوهج
* أما االخت نوال طه فقالت:

** ذك����رى ال���� 30 م��ن ن��وف��م��ر ينبغي أن تظل 
ن��������راس��������اً ي�����ق�����ت�����دي ب�������ه ك�������ل األج��������ي��������ال ال����ي����م����ن����ي����ة يف 
ال����ح����اض����ر وامل����س����ت����ق����ب����ل، ل����ي����ك����ون����وا ع�����ىل ب���ي���ن���ة ان 
الحماس ال��ث��وري والتمرد عىل الظلم وانتزاع 
الحرية والكرامة لها جذورها ومنبتها العريق 

واألصيل فقد أصدرت قيادة الجبهة القومية 
لتحرير الجنوب اليمني املحتل يف )23( أكتوبر 
1963م ب��ي��ان��اً ت��م ف��ي��ه االع����الن ع��ن ق��ي��ام ال��ث��ورة 
م����ن أع�����ىل ق���م���م ردف�������ان ال���ش���م���اء يف 14 أك��ت��وب��ر 
1963م وب��داي��ة ال��ك��ف��اح املسلح ض��د املستعمر 
ب����ك����ل أش����ك����ال����ه وص����������وره ب����ع����د أن ذاق ال���ش���ع���ب 
اليمني ال��وي��الت من املستعمر الريطاين بكل 
صوره وأشكاله  من قتل واستعباد وظلم ولم 
يجد  الريطانيون أنفسهم إال  بن كماشة من 
النار والرصاص بفعل املقاومة الشرسة التي 
سادت كل أوساط الشعب اليمني ، وأخذت 
أش������ك������ااًل ع��������دة، ك���م���ا أن ال�����دع�����م ال����ع����رب����ي ال�����ذي 
القته املقاومة من الدول العربية كان له االثر 
الفاعل فكان النصر ضد املستعمر واستعادة 

أراضيهم.
تاريخ لذكرى عظيمة

* أما االخت هدى عبدالله فأضافت 
قائلة:

** يف30  ن��وف��م��ر ع���ام 1967م ق��وي��ت شوكة 
املقاومة اليمنية واشتدت سواعدها النضالية 
لتبطش باالستعمار الريطاين واستولت عىل 
ك��اف��ة امل��ن��اط��ق اليمنية وأل��ح��ق��ت ذل���ك بخوض 
معارك عنيفة مع جنود الحكومة الريطانية 
والتي ذاقت شر الهزيمة وكان يوم ال� 30 من 
ن���وف���م���ر 1967م ه����و م����ي����الد ج���م���ه���وري���ة ج��ن��وب 
ال����ي����م����ن س�����اب�����ق�����اً وخ�����ل�����وه�����ا ت�����م�����ام�����اً م������ن ق����راص����ن����ة 
االس����ت����ع����م����ار ال�����ري�����ط�����اين وب������ذل������ك ت�����ك�����ون ال�����ث�����ورة 
السبتمرية قد أنجزت وحققت أول أهدافها 
ال�����ث�����وري�����ة وامل����ت����م����ث����ل يف ال����ت����ح����رر م�����ن االس����ت����ب����داد 

واالس������ت������ع������م������ار وم�����خ�����ل�����ف�����ات�����ه�����م�����ا..  ب�����ع�����د اح�����ت�����الل 
ب���ري���ط���اين دام 129 ع�����ام�����اً، وأص���ب���ح���ت ال��ج��ب��ه��ة 
ال���ق���وم���ي���ة ل���ت���ح���ري���ر ج����ن����وب ال���ي���م���ن امل���ح���ت���ل إب�����ان 
حرب التحرير تتوىل مسؤولية الحكم، ويوم 
ال�����ث�����الث�����ن م������ن ن����وف����م����ر ي����ع����ت����ر ت�����اري�����خ�����اً ل����ذك����رى 
ع���ظ���ي���م���ة يف دول����������ة ال�����ي�����م�����ن، ح����ي����ث ي���ح���ت���ف���ل ب��ه 
ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي يف ك������ل ع����������اٍم وه��������ي م���ن���اس���ب���ة 
وط���ن���ي���ة ت���ت���م���ث���ل ب���ع���ي���د االس����ت����ق����الل وج��������الء آخ���ر 
جندي بريطاين عن أرض اليمن، والذي كان يف 
عام 1963م، إذ إّن اليمن كان ُمحتلًة لعقوٍد 

من ِقَبل القوات الريطانية.

يوم مهم للغاية
* أما االخت نورة عاطف فقالت:

 ** ال����ث����الث����ون م�����ن ن���وف���م���ر ال��������ذي ُي����ع����د -ع���ي���د 
االس������ت������ق������الل يف ال�����ي�����م�����ن- ي������وم������اً م����ه����م ل���ل���غ���اي���ة، 
ل����م ي����ح����دث ه������ذا إال ب���ع���د ان ض���ح���ى ال��ي��م��ن��ي��ون 
ب���دم���ائ���ه���م ض����د ال���ح���ك���م ال����ري����ط����اين ام����ت����د ط��ي��ل��ة 
129 عاماً، يحتفل اليمنيون بذكرى االستقالل 
ورحيل آخر جندي بريطاين من جنوب اليمن 
يف 30 ن��وف��م��ر 1967، ب��ع��د ن��ح��و أرب����ع س��ن��وات 
ع����ىل ان��������دالع ث�������ورة 14 أك���ت���وب���ر 1963 امل���ج���ي���دة، 
التي نجحت يف ط��رد االح��ت��الل الريطاين بعد 
اح��ت��الل دام 129 ع��ام��ا، وت����رك ب��ص��م��ات وآث����ارا 
س��ل��ب��ي��ة يف ج���ن���وب ال����وط����ن م����ا زال������ت ت��داع��ي��ات��ه��ا 
ماثلة إىل ال��ي��وم، لعل أب��رزه��ا تمزيق النسيج 
االجتماعي وتعزيز الهويات القروية واملناطقية 
ال��ص��غ��رة، ع��م��ال بسياسة "ف���رق ت��س��د"، التي 

كانت أبرز سمات ذلك العهد.

الثالثون  من نوفمبر.. تاريٌخ لذكرى عظيمة

استطالع هنية السقاف

نبارك للطالبن/
 معتز صالح محمد الهجيمة

 ونوح يوسف احمد الورد
 عىل تفوقهما وحصولهما الرتتيب األول عىل مستوى 

مجمع األمل بمديرية الرضمة بمحافظة إب .
متمنن لهما املزيد من التفوق الدرايس

 يف مسرتهما التعليمية
املهنئون:  محمد عيل الذيفاين

 ياسر الشاهري- صفوان الشريحي-  بالل املقطري
 دارس الشاهري- خذيفة الشريحي

نتقدم بخالص العزاء واملواساة للعالمة  اسماعيل بن ابراهيم الوزير 
واالستاذ القدير عبدالله بن ابراهيم الوزير والعالمة محمد بن ابراهيم الوزير  

والعالمة أسعد بن إبراهيم الوزير وذلك بوفاة عمهم
 السيد/  محمد بن محمد الوزير

 االسيفون: العالمة شمس الدين شرف الدين - العالمة يونس محمد املنصور 
- العالمة علوى سهل بن عقيل-  اللواء عبدالحكيم هاشم الخيواىن - اللواء 
عبدالوهاب يحيى الدرة- اللواء عبدامللك يحيى الدرة - املقدم محمود الوزان- 

عبدامللك الوزان وهاشم الوزان وكافة األهل واالصدقاء 

مبروك التفوق

تهانينا   آل  مبارك

تهانينا آل الفقيه

تهانينا آل اخلوبري
اجمل التهاين والتريكات نهديها محملة 
بالفل والورد والياسمن للشاب الخلوق/

  الدكتور  امني عبدالكريم الخوبرى
وذلك بمناسبة زفافه امليمون 

 فألف مروك
املهنئون: االستاذ عبدالكريم الشعباين

الدكتور سعيد حسن
الدكتور ابراهيم االمالحي

وكافة موظفي الهيئة العليا لألدوية

اجمل التهاين والتريكات القلبية 
نهديها للشاب الخلوق/ 

نضال خالد مبارك
بمناسبة زفافه ودخوله القفص 

الذهبي..فألف مروك.
املهنئون: والدكم خالد مبارك  - 
اخوتك: ماجد خالد مبارك عاهد 

خالد مبارك  - محمد خالدمبارك  
-عمرو خالد مبارك 

 املقدم/ عيل محمد مبارك وولده
 وكافة األهل واألصدقاء

أجمل التهاين وأطيبها نهديها لالستاذ
سيف الدين عبدالوهاب الفقيه
 وذلك بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف..

املهنئون:
 املهندس عبده احمد الهارب مدير 

املنطقة الشمالية الغربية بمؤسسة 
بنيان – رضوان الشارف – صالح 

علبهادي- أكرم الشارف – عمار الرباحي 
– حسن الشافعي – وكافة  العاملني يف 
مستشفى املنطقة الشمالية الغربية 

بمؤسسة بنيان
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يصادف بعد غد األربعاء املوافق الثالثني من نوفمرب 2022م 
ملللرور خمسة وخللمللسللني عللامللا عللى تحقيق االسللتللقللالل الوطني 
وخلللللروج املللحللتللل الللربيللطللاين ملللن جللنللوب اللللوطلللن اللليللمللنللي الحبيب 
كللمللا يلللصلللادف هللللذا الللليلللوم مللللرور ثللالثللة وثلللالثلللون عللامللا علللى تللوقلليللع 
اتفاقية إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقد كانت قيادتا شطري 
اليمن آنللذاك موفقتان حينما اختارتا يوم الثالثني من نوفمرب 
عام 1989م الستكمال ما تحقق يوم الثالثني من نوفمرب عام 
1967م للليللجللمللع بلللني االسلللتلللقلللالل والللللوحللللدة فللقللد تلللم فلليلله تللوحلليللد 
أكللر مللن عشرين سلطنة ومحمية ومشيخة تحت علم دولللة 
واحدة هي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية والتي وضعت 
حجر األساس الستعادة الشعب اليمني لوحدته وهذا ما تم 
بفضل إرادة أبناء الشطرين يوم 22 مايو 1990م ولم تكن قيادتا 
الشطرين آنذاك إال مرتجمة ومنفذة لللإرادة الشعبية باتخاذ 
قرار إعادة تحقيق الوحدة وهو ما يؤكد أن الشعب اليمني لم 

يكن رقما مفقودا وإنما كانت له كلمة الفصل. 
إذا كانت الوحدة اليمنية قد تعرضت ملؤامرات عى مدى أكر 
من ثالثة عقود مضت من عمرها بل من بعد إعللادة تحقيقها 
مباشرة وكانت أخطر تلك املؤامرات ما حدث عام 1994م من 
حللرب شللاركللت فيها مللع األسللف الشديد قلليللادات ممن كللان لها 
دور يف صلللنلللع هلللللذا امللللجلللد اللليللمللنللي اللللتلللاريلللخلللي واللللللللذي مللللا يللللللزال إىل 
اليوم  يمثل الشمعة الوحيدة التي تيضء سماء األمة العربية 
فللإن ذلللك راجللع إىل ارتباط تلك القيادات بالخارج وطمعها يف 
استمرارها مرتبعة عى كريس الحكم ولكنها يف األخري خسرت 
نفسها بعد أن رهنت قرار وطنها له ولم تجد منه دعما لبقائها 

كمكافأة عى فعلها الشنيع وغري 
الوطني وإنما لفظها الخارج الذي 
تعاملت معه واعتمدت عليه قبل 

أن يلفظها أبناء شعبها.
مللللللن املللللللفللللللارقللللللات اللللعلللجللليلللبلللة اللللتلللي 
تللللسللللتللللحللللق الللللللللوقللللللللوف علللللنلللللدهلللللا هلللللي: 
إنما يحدث اليوم يف املحافظات 
الجنوبية والشرقية من أحللداث 
والللللللللللسلللللللللليللللللللللطللللللللللرة عللللللللللللللليلللللللهلللللللا ملللللللللللللن قلللللبلللللل 
امللللللللحلللللللتلللللللللللللللني اللللللللللللجلللللللللللدد اللللللللسلللللللعلللللللوديلللللللة 
واإلملللللللللللللللللللللللللللللللللللارات أذنللللللللللللللللللللللللاب بللللللريللللللطللللللانلللللليللللللا 
وأمللللللللريللللللللكللللللللا ومللللللللللللا اسلللللللتلللللللقلللللللدملللللللوا ملللن 
ملللللللرتلللللللزقلللللللة إىل اللللللللجلللللللنلللللللوب اللللليللللمللللنللللي 
للللتلللشلللويللله سلللملللعلللة أبللللنللللاء اللللجلللنلللوب 

يلللللتلللللم علللللللى ملللللللللللرأى وملللللسلللللملللللع ملللللملللللن تللللبللللقللللى ملللللللن ملللللنلللللاضلللللي ثلللللللللللورة 14 
أكتوبر وصانعي فجر االستقالل حيث لم يحركوا ساكنا إزاءه 
وبعضهم راض عما يحدث ومباركا له وهناك من هو مشارك 
لللللالحللللتللللالل فللليلللملللا يللللقللللوم بللللله ملللللن تللللدمللللري للللللللجلللنلللوب السللليلللملللا أوللللئلللك 
املتواجدين يف فنادق الرياض وأبوظبي من الذين كانوا يرفعون 
شلللعلللارات مللحللاربللة الللرجللعلليللة واالمللربيللاللليللة واالسللتللعللمللار والللعللدو 
الللتللاريللخللي لليمن لللدرجللة أنللهللم ضللمللنللوا هلللذه الللشللعللارات املناهج 
الدراسية للرتبية والتعليم وكانوا يصنفون أنفسهم عى أنهم 
تقدميون واشرتاكيون وقوميون متجاهلني أو متناسني كل تلك 
الللشللعللارات الللرنللانللة الللتللي كللانللوا يتشدقون بها لللدغللدغللة عواطف 
الجماهري فانبطحوا أمام مغريات املال املدنس وباعوا وطنهم 
وكرامتهم الوطنية مقابل هذا الثمن البخس ويف نفس الوقت 
معتربين أن شمال الوطن اليمني الذي كان له الفضل الكبري يف 
دعمهم إلخراج املحتل الربيطاين من جنوب الوطن هو املحتل 
الللحللقلليللقللي واللللللذي تللجللب مللحللاربللتلله واالسللتللعللانللة عللللليلله بللالللخللارج، 
فقد وقفوا إىل جانب تحالف العدوان الذي يقصف اليمن عى 
مدار الساعة ويقتل أبناء الشعب اليمني ويدمر بنيته التحتية 
ويحتل املحافظات الجنوبية والشرقية للعام الثامن عى التوايل 
ولم يسمح ملن يطلقون عليها الشرعية املفقودة أن تعود لتقيم 
يف أي منطقة مللن املللنللاطللق الللتللي يللزعللمللون أنللهللا مللحللررة ويقولون 
أن نسبتها وصلت إىل %85 مللن جغرافيا اليمن فللمللاذا نسمي 
ذلك: هل هو احتالل وتفريط يف السيادة الوطنية لليمن أم أنه 

تحرير حسب زعمهم؟!
 وعليه نقول ملن يعتربون أنفسهم مناضلني وهم مقيمون يف 
الرياض وأبوظبي واسطنبول والقاهرة وال يسمح لهم باملغادرة 
إال بللللإذن ملللن ويل أملللرهلللم  وتلللم اسللتللقللدام عللائللالتللهللم إىل الللريللاض 
وأبوظبي لجعلهم رهائن: لقد جاءت ثورة 21 سبتمرب الشعبية 
عام 2014م لتصحح مسار التاريخ الوطني ومن أجل أن يلتئم 
الشعب اليمني يف بيته الواحد وهي الحقيقة التي حلت عى 
أذهان وعقول وتفكري األعداء وخاصة جارة السوء السعودية 
وعلللللملللللالئلللللهلللللا يف الللللللللداخللللللللل بللللمللللثللللابللللة اللللللصلللللاعلللللقلللللة الللللللتللللللي فللللضللللحللللت كلللل 
مؤامراتهم وخططهم الفاشلة والدنيئة ولم يتبق ليعرب عنها 
ويكشف بجالء عن خلفياتها الحاقدة إال ما قاموا به من عدوان 
بربري عى اليمن أرادوا من خالله أن يدمروا كل يشء ويعودوا 
باليمن إىل القرون الوسطى ولم تكن ثورة 21 سبتمرب الشعبية 
انقالبا كما يزعمون وقد أبى الله إال أن يحقق للشعب اليمني 
غري ما يريده له األعداء فنصر جيشه ولجانه الشعبية عى أعتى 
قلللوة وأشلللر تللحللالللف عللللدوان عللرفلله الللتللاريللخ الللحللديللث تللشللارك فيه 
دول عظمى وتتبناه وتدعمه الللواليللات املتحدة األمريكية التي 
أثللبللتللت أنللهللا علللدو الللشللعللب اللليللمللنللي األول، هللاهللو اللليللوم الشعب 
اليمني بللعللد ثمانية أعللللوام مللن اللللعلللدوان ممثال يف أبللنللاء جيشه 
ولجانه الشعبية يواجه التصعيد بالتصعيد ويضرب السعودية 
وابلللوظلللبلللي يف عللمللقللهللمللا االسللرتاتلليللجللي والللعللسللكللري ولللللم يللتللعللرض 
للمدنيني ويتسبب يف قتل الشيوخ والنساء واألطفال أو يدمر 
البنية التحتية كما فعل ويفعل تحالف العدوان بقيادة أمريكا 
وأذيلللاللللهلللا يف الللسللعللوديللة واإلملللللللارات حلليللث للللم يللسلللللم ملللن قصف 
طريانه الحربي حتى األجنة يف بطون أمهاتهم، وسيعلم الذين 

ظلموا أي منقلب ينقلبون.

احمد الشريف

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه
تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا، وتؤكد للجميع 

بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية.. ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين: )176(

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(
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صدور الجزء الثاين من كتاب 
املتحدث الرسمي للقوات 

املسلحة  العميد يحىي رسيع

الشهادة عطاء مقدس لها آثار ونتائج مباركة وتدفع 
عللللن الللللنللللاس اللللخلللسلللائلللر الللعللبللثلليللة غللللري امللللثلللملللرة, وملللللن املللهللم 
اسلللتلللذكلللار ملللآثلللر اللللشلللهلللداء وتللخللللليللدهللا وتلللوثللليلللق هللللذه املللآثللر 

إعالمياً وبكل الوسائل املتاحة.

صللللدر علللن دائلللللرة الللتللوجلليلله املللعللنللوي للللللقللوات 
امللللسلللللللحلللة بلللصلللنلللعلللاء يللللللوم أمللللللس اللللللجلللللزء اللللثلللاين 
من كتاب املتحدث الرسمي للقوات املسلحة 

العميد يحيى سريع قاسم.
حيث يللوثللق الللجللزء الللثللاين مللن الكتاب كافة 
التصريحات والبيانات واملؤتمرات الصحفية 
ملللللللللللللللللللللللللللتللللللللللللللللللللللللللحللللللللللللللللللللللللللدث 
الللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوات 
امللللللللللللللللللسلللللللللللللللللللللللللللللللللللحلللللللللللللللللة 
خلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالل 
اللللللللللللللللللفلللللللللللللللللرتة مللللللن 
أكللللللللتللللللللوبللللللللر   18
2019م حتى 
مللللللللللللللايللللللللللللللو   30

2022م.
ويللللللللللللللعللللللللللللللتللللللللللللللرب 
كللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاب 
املللللللللللللتللللللللللللحللللللللللللدث 
مللللللللللللللللرجللللللللللللللللعللللللللللللللللاً 
تللللللللللللاريللللللللللللخلللللللللللليللللللللللللاً 
هلللللللللللللللللللللللللللللللاملللللللللللللللللللللللللللللللاً للللللللللللللللللللللللللللبلللللللللللللاحلللللللللللللثلللللللللللللني 
واللللللدارسلللللني وامللللهلللتلللملللني ملللللا احللللتللللواه مللللن تللوثلليللق 
مللللخلللتلللللللف الللللعللللمللللللللليللللات الللللعللللسللللكللللريللللة واالعللللللمللللللال 
القتالية والبطولية البطال الجيش واللجان 

الشعبية.
وكان قد صدر سابقاً الجزء األول من كتاب 
امللللللتلللللحلللللدث والللللللللللللذي يلللللوثلللللق نلللللشلللللاطلللللات ملللتلللحلللدث 
القوات املسلحة العميد سريع خالل الفرتة 

من 17 أكتوبر 2018 اىل 17 أكتوبر 2019م.

صللللللللللللللرح الللللللللقللللللللائللللللللد الللللللللللعللللللللللام للللللللقلللللللوات 
اللللللحلللللرس الللللللثللللللوري اإليللللللللللللراين اللللللللللواء 
حسني سالمي، بأن كيان العدو 
الللللللصللللللهلللللليللللللوين سللللليلللللنلللللهلللللار وأن قللللللللوات 
اللللحلللرس الللللثللللوري ُسلللتلللحلللول الللفللتللنللة 
األخللللللللللللللللللرية إىل مللللللللقللللللللربة لللللللأمللللللريللللللكللللللان 

والصهاينة.
ونقلت وكللالللة "تسنيم الدولية 
لللأنللبللاء" أمللس األحلللد، عللن اللللللواء 
سللالمللي يف كلمة للله خلللالل تجمع 
15 أللللفلللاً ملللن الللتللعللبللئللة الللشللعللبلليللة يف 
سلليللسللتللان وبلللللللوشلللسلللتلللان، اللللقلللول: 
إن البالد تواجه اليوم حرباً عاملية 
كلللللللبلللللللرية، حللللليلللللث دخلللللللللللللت كلللللللل قلللللوى 

اللللكلللفلللر والللللشللللرك مللللن جللملليللع أنلللحلللاء 
اللللللللعلللللللاللللللللم ملللللللللع مللللللرتللللللزقللللللتللللللهللللللا وفللللللروعللللللهللللللا 
اللللللداخللللللللللليلللللة ملللللللحللللللاربللللللة الللللللللثللللللللورة واألملللللللللن 

والوحدة الوطنية.
وأضللللللاف: إنلللله يف املللشللهللد الللسلليللايس 
تحاول "أمريكا وبريطانيا وإسرائيل 
وأملللللانلللليللللا وفللللرنللللسللللا وآل سللللعللللود" إثللللللارة 

بللللللوسللللللائللللللل  الللللللللتللللللللوتللللللللر يف هللللللللللللللذه األرض 
إعالمهم املثرية لالنقسام، لكن هذا 
اللللشلللعلللب واٍع تللللمللللامللللا.. وتلللللابلللللع قللللائللللاًل: 
"للللللللللللللللعلللللللدو أضلللللللللغلللللللللاث أحللللللللللللللالم كللللللثللللللرية، 
يعيش يف وهم، العدو هو أول من 
ُيللللهللللزم مللللن إعللللالملللله؛ ال يللعلللللم اللللعلللدو 
أن هلللللذه األرض واللللللثلللللورة قللللويللللتللللان".. 

وأكللللد أن اللللجلللذور الللصلللللبللة لهذه 
الللثللورة قللويللة لللدرجللة أنلله إذا أراد 
جميع األعللداء قطع أحد فروع 
هذه الشجرة، فلن يتمكنوا من 

ذلك أبدا.
وقلللال: كللونللوا عللى ثقة مللن أن 
كلليللان الللعللدو الصهيوين سينهار 
وهلللذه الللثللورة لللن تللصللاب بلللأذى.. 
لللللللن تلللفلللللللح أوهلللللللللللام الللللللللعللللللللدو.. هللللذا 
الللللللللنللللللللظللللللللام قلللللللللللللللللللوي.. للللللللقلللللللد أللللللحلللللقلللللت 
اللللللللتلللللللعلللللللبلللللللئلللللللة اللللللللشلللللللعلللللللبللللللليلللللللة بلللللللقللللللليلللللللادة 
اإلمللللللللام اللللخلللاملللنلللئلللي هللللزائللللم كللبللرية 

باألعداء".
واختتم اللواء سالمي كلمته 
بلللللللاللللللللقلللللللول: إن الللللللللعللللللللدو اللللللللليللللللللوم أي 
"أمللللريللللكللللا وبلللريلللطلللانللليلللا وإسللللرائلللليللللل وآل 
سلللللللللعلللللللللود" نلللللللللزللللللللللوا إىل اللللللللسلللللللاحلللللللة بلللكلللل 
قلللللوتلللللهلللللم، للللكلللنلللنلللا بللللالللللتللللأكلللليللللد سلللنلللحلللول 
سللللاحللللة هلللللللذه اللللفلللتلللنلللة الللللكللللبللللرية وهلللللذه 
اللللحلللرب الللعللامللليللة إىل ملللقلللربة للللأعلللداء 

األمريكان والصهاينة وحلفائهم.

سللللللللللري مللللللكللللللتللللللب الللللللللرتبلللللللليللللللللة واللللللتلللللعللللللللللليلللللم 
بللللللمللللللحللللللافللللللظللللللة تلللللللللعلللللللللز، قلللللللافلللللللللللللللة شلللللتلللللويلللللة 
للللللللملللرابلللطلللني يف جلللبلللهلللات اللللللدفلللللاع عللن 

الوطن.
وخالل تسيري القافلة أشاد وكيل 
املللللحللللافللللظللللة إسللللمللللاعلللليللللل شللللللللرف الللللديللللن 
بلللجلللهلللود اللللقلللطلللاع اللللللرتبلللللوي، وعللطللائلله 
اللللللسلللللخلللللي يف تللللسلللليللللري قلللللللوافلللللللل اللللللدعلللللم 
للللللللللللللللملللللللرابلللللللطلللللللني يف الللللللللجللللللللبللللللللهللللللللات، رغللللللللم 

انقطاع املرتبات.
مللللللللن جلللللانلللللبللللله أوضلللللللللللللح ملللللللديلللللللر ملللكلللتلللب 
اللللللللللللرتبللللللللللليلللللللللللة واللللللللللتلللللللللعللللللللللللللللللليلللللللللم بلللللللامللللللللحلللللللافلللللللظلللللللة 
عللللبللللد الللللجللللللللليللللل اللللللسلللللاملللللعلللللي، أن هللللذه 
القافلة الثانية التي يسريها القطاع 
الرتبوي، جللاءت متزامنة مع فصل 

الللللللشللللللتللللللاء لللللتللللعللللزيللللز صللللللمللللللود امللللللرابلللللطلللللني 
يف اللللللللللجلللللللللبلللللللللهلللللللللات، الللللللللللللذيللللللللللللن يلللللللقلللللللدملللللللون 

الللللتللللضللللحلللليللللات يف سللللبلللليللللل الللللللللدفللللللللاع علللن 
الوطن وكرامة الشعب اليمني.

سالمي: سنحول الفتنة األخرية إىل مقربة 
لألمرياكن والصهاينة

مكتب الرتبية يف تعز يسريرّ قافلة شتوية للمرابطني

الـ                 من نوفمبر جمع
 بني االستقالل والوحدة
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تعلن لجنة معالجات االشكاالت الحاصلة يف 
االرايض املحسوبة للجمعيات السكنية املشكلة 
بقرار االخ رئيس املجلس السيايس االعىل رقم 28 

لسنة 2022م عن استقبال شكاوى وتظلمات 
املستفيدين )منتسبني- مساهمني( وكذلك شكاوى 

املواطنني من اجراءات الجمعيات واملشاريع السكنية..
فعىل كل من لديه شكوى او تظلم زيارة موقع اللجنة عرب الرابط التايل:

HYPERLINK "http://mojcitr.myftp.biz:8009/" http:// 
/mojcitr.myftp.biz:8009

واتباع التعليمات الواردة فيه وتعبئة االستمارات الالزمة وارفاق الوثائق 
التالية:

1 - ملخص لإلشكالية أو التظلم موقع من صاحب الشأن.
2 - صورة البطاقة الشخصية للمستفيد- املشرتي من املستفيد+ صورة 

من الوكالة وصورة بطاقة الوكيل.
3 - صورة حكم انحصار الوراثة وصورة بطاقة وكيل الورثة وصورة من 

الوكالة يف الحاالت التي يكون فيها املستفيد او املتظلم متوفيا.
4 - صورة من وثائق الصرف او االنتفاع وصورة من وثائق انتقال امللكية.

5 - صورة من الوثائق واالسناد واملستندات املتعلقة باالرض محل 
التظلم.

6 - وثائق االنتساب ووثائق االشرتاك والسداد بالنسبة للمنتسبني 
للجمعيات.

7 - حافظة مستندات للوثائق املقدمة.

وذلك خالل مدة ثالثني يومًا ابتداًء من يوم الثالثاء بتاريخ 5جمادى 
االوىل 1444هـ املوافق 2022/11/29م كما تعلن اللجنة انه تم تمديد فرتة 
استقبال امللفات من مسؤويل وممثيل الجمعيات واملشاريع السكنية ملدة 

ثالثني يومًا.
وتهيب اللجنة بالجميع انه لن يتم قبول اي شكاوى او تظلمات بعد 
انتهاء الفرتة املحددة لالستفسار التواصل عىل عمليات اللجنة عرب 
االرقام: 778666622 / 734666622 / 712666622 / 778859999

والله املوفق،،

إعالن


