
قال رئيس مجلس النواب سلطان الربكاني، 
إن الحرص امللموس عىل وحدة اليمن وسالمة 
أراضيه، من جانب الدول الشقيقة، ويف صدارتها 
اململكة العربية السعودية ودول التحالف العربي، 

يؤكد رشاكة ووحدة املصري مع اليمن.
وأضاف الربكاني يف كلمته خالل مشاركته 
يف الــدورة الـ ١٤١ للجمعيــة العامة لالتحاد 
الربملاني الدويل يف العاصمة الرصبية بلغراد، أن 
ذلك الحرص عىل وحدة وسالمة اليمن، هو أمر 
مقدر منا كيمنيني، ويجعلنا بذات الوقت نرفض 
كل ما من شأنه زعزعة أمن هذه الدول من قبل 
إيران وأذرعها اإلرهابية، وندعو العالم إىل رفض 

وإدانة ذلك الفعل املهدد لألمن والسلم العاملي.
وتابع الربكاني: وقد جئناكم من بلٍد تأكله 
الحرب وتمزق أوصاله وتتدهور أوضاعه إىل 
أبعد الحدود وتفدح معاناة شعبه إىل حٍد غري 
متوقع يف جميع املجاالت، جراء ممارســات 
االنقالبيــني الحوثيني وانتهاكهــم الحقوق 
والحريات، وممارسة القتل وتدمري املدن، ودور 

العبادة، واالعتقاالت والجوع والفقر واملرض 
والدمار والرعب والتهجــري وتجنيد األطفال 
وحرمان النساء حقوقهن، وغريها من املآيس 
اإلنسانية يف مختلف مجاالت الحياة عىل مدى 
خمس سنوات نتيجة انقالب املليشيات الحوثية 
واســتيالئها عىل الســلطة، والعبث اإليراني 
باملنطقــة الذي تجاوز الحد وبلغ مســتوى 
اإلرضار باملصالح الدولية املشــركة ورضب 
معامــل النفط باململكة العربية الســعودية 
واملطارات واملمــرات املائية، يف انتهاك فاضح 
للقانون الدويل، وهو ترصف أرعن ملاليل إيران 
وحقدهم التاريخي عىل أمتنا العربية ورغبتهم 

باالنتقام منها واستجرارهم املايض.
واستطرد بالقول: ولعلكم تابعتم ما جرى يف 
أغسطس املايض من أحداث مؤسفة يف جزء غال 
من وطننا الحبيب يف محافظة عدن واالستيالء 
عىل بعض مؤسسات الدولة، وقد بادر األشقاء يف 
اململكة العربية السعودية بجهود مخلصة إلنهاء 

األحداث ومللمة الصفوف

وزيــر الدفاع يشــدد عىل 
أهمية مواصلة الجهود لبناء 
القوات املســلحة وفق أسس 
علميــة وطنية بعيــداً عن 

الوالءات الضيقة.
أكد وزير الدفــاع الفريق 
الركــن محمد املقــديش، أن 
الشــعب اليمنــي وقواتــه 
املسلحة قادرون عىل استكمال 
تحريــر الوطن والحفاظ عىل 
مكتســباته وحماية سيادته 
وسالمة أراضيه حتى يتحقق 

لليمن أمنه واستقراره.
وقال وزير الدفاع يف كلمته 
خــالل حفل تخــرج دفعات 
جديدة مــن دورات مهارات 
النرص  بمعســكر  قتاليــة 
التدريبــي بمحافظة مأرب " 
إن القوات املســلحة اليمنية 
تخوض معركــة الوطن ضد 
املليشــيا الحوثية واملرشوع 
الفــاريس يف مختلف مناطق 
واتجاهــات اليمن، وُتحارص 
املليشيا يف الحديدة وتقف عىل 
أبواب صنعاء، ولن تتخىل عن 

ذرة واحدة من تراب الوطن".
وأضاف املقديش أن الجيش 
الوطني هو صمام أمن الوطن، 
وأن مؤسسة الوطن الدفاعية 
لــن تتخــىل عــن واجباتها 
الدستورية والوطنية وتنفيذ 
املهام املوكلة إليها يف أي زمان 
املليشــيا  ومواجهة  ومكان 
املتمردة ومشــاريع الخراب 
وجماعات اإلرهاب والتطرف 
تحت قيــادة فخامة رئيس 

الجمهوريــة املشــري الركن 
عبدربه منصور هادي.

وأشاد وزير الدفاع بجهود 
قيــادة املراكــز التدريبيــة 
واملدربني واملعلمني املبذولة يف 
سبيل تأهيل وتدريب منتسبي 
الجيش الوطني وإكســابهم 
املهارات القتاليــة واملعنوية 
العالية بما يؤهلهم لالنتقال إىل 

امليادين واملواقع 
متسلحني بالعلم 

ناقش رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك 
مع ســفري أملانيا لدى اليمن الجوانب املتصلة 
بتعزيز عالقــات الصداقة اليمنيــة األملانية يف 
مختلف املجاالت، والدور االنمائي واإلنســاني 
لألصدقاء األملان تجاه الشعب اليمني، وتوجهاته 

للمرحلة القادمة.
كمــا ناقش معه مســتجدات األوضاع عىل 
الســاحة الوطنية، واملوقف االملانــي الثابت 
والداعم للرشعية يف اليمن وحرصها عىل إحالل 
السالم وفقا للقرارات الدولية امللزمة بما يؤدي 
إىل عودة الدولة وإنهاء االنقالب ووضع حد ملعاناة 

اليمنيني.
وتطرق اللقاء أيضا إىل الحــوار الذي ترعاه 
اململكة العربية السعودية الشقيقة يف جدة بني 
الحكومة الرشعية واملجلس االنتقايل، والتقدم 
الذي أحرزه، حيث أشاد رئيس الوزراء بالجهود 
السعودية املخلصة للحفاظ عىل وحدة الجبهة 
الداخلية اليمنية  الســتمرار مواجهة والقضاء 
عىل املرشوع االيراني يف اليمن عرب وكالئها من 
مليشــيات الحوثي االنقالبية، وافشال أجنداته 

التدمريية والتخريبية التي تمس امن واستقرار 
دول الجوار واملنطقة والعالم برمته ويهدد سالمة 
املالحة الدولية، معربا عن ثقته أن يسهم اتفاق 
جدة عقب التوقيع عليه يف ترسيع إنهاء االنقالب 
الحوثي وإجهاض املــرشوع اإليراني يف اليمن، 
والدخول يف مرحلة جديــدة من البناء والتنمية 
لتخفيف معاناة الشــعب اليمنــي عىل امتداد 

الوطن.
ولفت الدكتور معني عبدامللك، إىل استمرار 
مليشيا الحوثي االنقالبية وبإيعاز من داعميها 
يف طهــران يف رفــض كل خيارات الســالم 
والتمادي يف االنتهاكات الوحشية ضد املدنيني، 
واستهداف دول الجوار وتهديد املالحة الدولية، 
مؤكدا أن ذلك يتطلب باملقابل موقف حازم من 
األمم املتحدة واملجتمع الدويل بدعم الحكومة 
وتحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 
السعودية الشقيقة الستكمال إنهاء االنقالب 
يف حالة استمرار عدم الرضوخ للسالم وتطبيق 
القرارات امللزمة واالنصيــاع لإلرادة املحلية 

والدولية ووضع حد لهذه الحرب 

بعث فخامة املشري الركن/ عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهورية،  برقيــة تهنئة 
إىل نظريه التونيس قيس ســعيد، هنأه فيها 
بانتخابه رئيساً جديداً للجمهورية التونسية 

الشقيقة.
وأشــاد فخامتــه بنضــوج التجربــة 
الديمقراطية التي تشهدها تونس معرباً عن 
تهانيه بهذه النجاحات مثمناً العالقات األخوية 
بني البلدين والشعبني الشقيقني، متطلعا ملزيد 
من التعاون يف مختلف املجاالت ملا فيه مصلحة 
البلدين الشــقيقني، متمنيا للشعب التونيس 

التطور واالزدهار يف ظل قيادته الجديدة.
كما بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة ألخيه 
أمري دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح، هنأه بنجاح فحوصاته 

الطبية التي أجراها مؤخراً.
وأشاد رئيس الجمهورية بالجهود الكبرية 

لسموه التي يبذلها اىل جانب اليمن وشعبه.
وثمــن الرئيــس دعم دولــة الكويت 
الشــقيق اضطراد التقــدم واالزدهار.موفور الصحــة والســعادة. وللكويت املراحــل والظــروف، متمنياً لســموه الدائــم للشــعب اليمنــي يف مختلــف 

ناقــش نائب رئيــس الجمهورية 
الفريــق الركن عيل محســن صالح، 
مع السفري األملاني لدى اليمن كاروال 
مولر املستجدات عىل الساحة الوطنية 
والعالقات الثنائية بني البلدين وسبل 

تعزيزها وتطويرها.
وتطرق اللقاء إىل جملة من القضايا 
واملوضوعات عىل الســاحة الوطنية 
ويف مقدمتها جهــود تطبيع األوضاع 
يف املناطق املحررة واســتمرار جهود 
استعادة الدولة اليمنية من أيدي مليشيا 
الحوثي املدعومة من إيران، مشرياً إىل 
الدور األخوي الصادق للسعودية يف هذا 
اإلطار ومساعيها الحثيثة لرأب الصدع 
وتوحيد صف اليمنيــني لالتجاه نحو 
بناء الدولــة اليمنية االتحادية املكونة 

من ستة أقاليم.
ونوه نائب الرئيس إىل العالقات املتينة 
التي تربط اليمن وأملانيــا االتحادية 
ومجاالت التعــاون املختلفة وحرص 
الرشعية عىل تعزيز التعاون بني البلدين 

الصديقني.

وجدد نائب الرئيس يف اللقاء التأكيد 
عىل تمســك الرشعية بالسالم الدائم 
املستند عىل املرجعيات الثالث باعتباره 
الخيار األمثل ألمن اليمن واســتقراره 
ولردع مشاريع إيران التخريبية يف بالدنا 

واملنطقة.
وأكــدت الســفرية األملانية دعم 
ومســاندة بالدها املستمر للرشعية 
وألمن واســتقرار اليمــن ووحدته 
وسالمة أراضيه، مشرية إىل استعداد 

رئيس الجمهورية يهنئ نظيره التونسي بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا 
ويهنئ أمير الكويت بنجاح فحوصاته الطبية

نائب الرئيس يناقش مع سفير ألمانيا لدى اليمن مستجدات األوضاع 
واستمرار جهود استعادة مؤسسات الدولة من المليشيا االنقالبية

عدد إكـــتروني

البركاني: حرص األشقاء على وحدة وسالمة اليمن يؤكد متانة الشراكة ووحدة المصير

حضر حفل تخرج دفعات جديدة من دورات المهارات القتالية..

وزير الدفاع ُيدشن نظام الربط االلكتروني بالمنطقة العسكرية الثالثة ويؤكد على أهمية 
مواصلة الجهود لبناء القوات المسلحة وفق أسس علمية ووطنية بعيدًا عن الوالءات الضيقة

العرادة يسلم رسالة من وزير 
الدفاع لوزير دفاع موريتانيا 

سلم ســفري بالدنا لدى موريتانيا الدكتور سالم 
العرادة، رسالة من وزير الدفاع الفريق الركن محمد 
عيل املقديش، لوزير الدفاع املوريتاني حنن ولد سيدي.

وتضمنت الرســالة تهنئته بمنحه الثقة من قبل 
القيادة املوريتانية وتوليه قيادة وزارة الدفاع، متمنياً 

له كل التوفيق والنجاح.
جاء ذلك خالل لقاء سفري بالدنا لدى موريتانيا، 
بوزير دفاعها، حيث بحث الطرفان العالقات األخوية 
بني البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها خاصة يف مجال 

الدفاع.
وخالل اللقاء اســتعرض الســفري املستجدات 
والتطورات عىل الساحة اليمنية والتدخالت اإليرانية يف 
املنطقة، وما ترتب عليها من تهديد عىل األمن القومي 

العربي.
وثمن السفري املوقف األخوي لألشقاء يف الجمهورية 
اإلسالمية املوريتانية قيادة وشعبا، ودعمهم الدائم 

لليمن ولوحدته واستقراره.

في لقاء مع سفيرة ألمانيا االتحادية لدى اليمن..

رئيس الوزراء يشيد بثبات موقف المانيا الداعم للشرعية

أهداف الثورة اليمنية
التحرر من االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري 

عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفع مستوى الشعب اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.
انشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد انظمته من روح االسالم الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.

احترام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ 
الحيــاد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار الســالم العالمي 
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صفحـة
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تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني

 

الدولة أو قانون الغاب
التمرد عىل الدولة وسلطاتها الدستورية والقانونية، 
أيــا كان  يعد مــن أخطر العوامــل املقوضة ملفهوم 
الدولة، ألن التمرد ال ينتج نظاماً وال سالماً وال أمناً، وال 
استقراراً، وإنما يصنع الفوىض ويعرض حياة الناس 
والسلم املجتمعي للخطر، وحقوق املواطنني لالنتهاك 
ومصالحهم للنهب والســطو، بل إن التمرد واالنقالب 
عىل سلطات الدولة، يلغي النظم والقوانني ويحل محلها 
قانون الغاب، ولن تكون الدولة بمفهومها الشامل كذلك 
إال ببسط ســلطاتها عىل كامل تراب الوطن، وفرض 
هيبتها واخضاع جميع املواطنني ملؤسساتها القانونية 

والدستورية.
وألجل هذا تعمل الرشعية اليمنية بالتنسيق مع األشقاء 
يف اململكة العربية الســعودية؛ عىل إنهاء تمرد مليشيا 
االنتقايل عىل سلطات الدولة واالستيالء عىل مؤسساتها، 
ووضع حد ألي تمرد يف املستقبل، وفق الثوابت الوطنية 
واملرجعيات الثالث، والعمل عىل عودة الحكومة اليمنية إىل 
ممارسة عملها من العاصمة املؤقتة عدن، ومن ثمة توحيد 
جهود الرشعية الستكمال اســتعادة مؤسسات الدولة 
والقضاء عىل انقالب مليشيا الحوثي الطائفية وإفشال 
املرشوع اإليراني واملخطط الفاريس الذي يستهدف اليمن 

واملنطقة العربية وأمنهما القومي.
 إذ أن شــعبنا العظيم  لن يتسامح تجاه املشاريع 
الصغرية الساعية لتقويض الدولة، ومصادرة مؤسساتها 
لصالح مشاريع األرسة والساللة والقرية، وتعود الدولة 
املعربة عن الشــعب وإرادته الحرة، ممثلة بمؤسسات 
الرشعية التي قدم شــعبنا الغايل والنفيس الستكمال 
استعادتها، وسيقدم املزيد من التضحيات لتحقيق النرص 
وإنهاء كافة مظاهر االنقالب والتمرد والفوىض واستعادة 
العاصمة صنعاء وبسط نفوذ الدولة يف كل شرب من تراب 

الوطن العزيز .
إن كل املشــاريع التآمرية التي تستهدف النظام 
الجمهوري ومؤسسة الدولة واملرشوع الوطني لليمن 
االتحادي، تعد عمال مرفوضا وسلوكا مشينا  يتعارض 
مع مصالح الشعب اليمني العليا وثوابته الوطنية، وتتناىف 
مع املوقف الثابت والصلب للرشعية اليمنية املرتكز عىل 
مبدأ أسايس وهو بسط سلطات الدولة عىل كامل الرتاب 
الوطني، وعودة مؤسســاتها  إىل ممارســة سلطاتها 
الدستورية والقانونية دون وصاية من أحد.. وأي خروج 
عن هذه الثوابت، عمل مرفوض ال يمكن القبول به ولن 
تسمح الرشعية بتمريره، باعتبارها املسؤولة واملفوضة 
دستورياً من الشــعب اليمني بالحفاظ عىل مكتسباته 
الوطنية وحماية مصالحــه العليا من أي عبث وطيش 

غري مسؤول.
وانطالقا من هذا املوقــف الثابت، عىل أولئك املغرر 
بهم "مليشيا" ما يسمى باملجلس االنتقايل، العودة إىل 
جادة الصواب وتلبية دعــوة رئيس الجمهورية القائد 
األعىل للقوات املسلحة، ومراجعة ترصفاتهم الصبيانية 
وأعمالهم الطائشــة والتوقف عن السري يف هذا النهج 

الدموي الفوضوي الذي ال ينتج ســوى 

 تقرير / عارف الواقدي

تواصل قــوات الجيش الوطني مســنودة بتحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية الســعودية، عىل مدى األيام 
املاضية يف تحقيق تقدم ميداني يف مختلف جبهات القتال يف 
البالد، تكبدت خاللها مليشيا االنقالب الحوثية خسائر فادحة 

يف العتاد واألرواح. 
ففي محافظة الضالع، جنوبي البالد، اندلعت مواجهات 
عنيفة بني قوات الجيش الوطني واملليشيا الحوثية يف مديرية 
قعطبة، شمايل املحافظة، عقب محاولة تسلل لألخرية باتجاه 

مواقع الجيش يف منطقة الفاخر، تصدت لها قوات الجيش.
 وتكبدت مليشــيا الحوثي خالل املعارك عدداً  كبرياً من 
القتىل والجرحى، إضافة إىل تكبدها خسائر فادحة يف العتاد.

ويف محافظة حجة، شــمايل غرب البالد، لقي قيادي بارز 
يف مليشــيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران مرصعه، يف 

مواجهات مع أبطال الجيش الوطني، شمايل املحافظة.
و ذكرت مصادر محلية ان  القيادي يف املليشيا املدعو أبو 
عمار مشــيب، لقي مرصعه يف املواجهات األخرية مع أبطال 
الجيش، يف منطقة "الطينة" شمال مزارع الجر التابعة ملديرية 

عبس.
ويف السياق، ُقتل عدد من عنارص مليشيا الحوثي املتمردة 
أمس، يف مواجهات مع قوات الجيش الوطني، اندلعت أثناء 
محاولة مجاميع من مليشيا الحوثي التسلل، باتجاه مواقع 
الجيش، يف قرية "الطينة"، الواقعة عىل الرشيط الساحيل غرب 

مديرية عبس، وقرية "املقاطعة" التابعة لقرى بني حسن.
ورصدت قوات الجيش محاولتي التسلل وأفشلتها، وكبدت 

املليشيا قتىل وجرحى يف صفوفها.

إىل ذلك شنت مقاتالت تحالف دعم الرشعية، عدة غارات 
جوية عىل مواقع املليشيا الحوثية شــمايل املحافظة ذاتها، 
استهدفت تجمعات  لعنارص حوثية يف قرية بني الَخمج رشق 
مديرية حريان، تزامنت مع أخرى استهدفت تجمعا للمليشيا، 
يف قرية "الحمراء" بمديرية مســتبأ، مما أدى إىل تدمري عدد 

من اآلليات القتالية التابعة لها.
ويف مديرية حرض، شــمايل املحافظــة، دمرت مقاتالت 
التحالف بغارة جوية أخرى عربة للمليشيا من نوع بي ام بي.
يف صعيد متصل، لقي عدد من عنارص مليشــيا الحوثي 
املتمردة بينهم قيادات ميدانية بارزة مرصعهم، األحد، يف كمني 
محكم نفذه أبطال الجيش الوطني، يف مديرية باقم شــمايل 

محافظة صعدة.
واستدرجت قوات الجيش مجموعة كبرية من 
عنارص املليشيا الحوثية، إىل جبال "الجبادي"، 

لن نخذل الشهداء ولن نساوم عىل 

حق األجيال بالعيش يف وطن آمن 

مستقر ودولة إتحادية عادلة.

خسائر فادحة تتكبدها المليشيا الحوثية في مختلف الجبهات 

مصرع عدد من عناصر  مليشيا الحوثي شمالي الضالع  وحجة وصعدة بينهم قيادات ميدانية
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تلقى نائب رئيــس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محسن صالح، برقية شكٍر جوابية 
من نائب رئيس جمهورية الصني الشعبية 
الصديقة، رداً عىل تهنئته له بالذكرى ال70 

لتأسيس جمهورية الصني.
وأشــاد نائب الرئيس الصيني بمستوى 
العالقات الثنائية بني اليمن والصني باعتبار 
بالدنا من أوائل الــدول العربية التي أقامت 

عالقة دبلوماسية مع الصني.
وأبدى نائب الرئيس الصيني استعداد بالده 
لبذل جهود مشركة يف تعزيز العالقات بما 

يحقق تطوراً مستمراً يف شتى املجاالت.
وأعرب نائب الرئيــس الصيني عن 
تقديــره لنائــب رئيــس الجمهورية 
ومشاعره الطيبة، متمنياً دوام العالقات 

الثنائية وازدهارها.

نائب الرئيس يتلقى برقية شكر جوابية من نظيره الصيني
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الجيش الوطنــي صمام أمان العبور إلى المســتقبل
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الرئيس يعزي في وفاة المناضل السبتمبري األكتوبري 
علي عبيد محمد ذي حران

رئيس مجلس القضاء األعلى يبحث مع نظيره األردني التعاون الثنائي في مجال القضاء

وزير الخارجية يبحث التعاون الثنائي مع كوريا

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المقدم نصر أحمد عبدالله العبد

التقى نائب رئيــس الجمهورية الفريق الركن 
عيل محســن صالح، محافــظ حرضموت قائد 
املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج ساملني 
البحسني لالطالع عىل املستجدات األمنية والخدمية 
وأوضاع الوحدات العسكرية يف املحافظة وسري عمل 

املكاتب التنفيذية.
واســتعرض نائب الرئيس الجهود املبذولة يف 
تثبيت األمن وتوفري الخدمات للمواطنني وجهود 
األجهزة العســكرية واألمنية يف اســتتباب األمن 
ومحاربة اإلرهاب، اســتناداً إىل توجيهات فخامة 
الرئيس املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة واهتمامه 

الكبري بحرضموت وبقية محافظات الجمهورية.
كما أكد نائب رئيــس الجمهورية يف اللقاء بأن 

محافظة حرضموت رضبت نموذجاً يف التمســك 
بالرشعية وبمؤسســات الدولة وســتظل حالة 
متميزة يف البناء واألمن والسالم ومحروسة برجالها 

وقيادتها وأبطال الجيش واألمن فيها.
وعرب نائب الرئيس عن شكره وتقديره للجهود 
الكبرية التي تبذلهــا دول تحالف دعم الرشعية يف 
اليمن بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة 

ودعمهم املستمر للمحافظة يف شتى املجاالت.
من جانبه عرب محافظ حرضموت عن تقديره 
الهتمام ومتابعة القيادة السياسية، ورفع تهانيه 
وتهاني الســلطة املحلية بحرضموت ومنتسبي 
املنطقــة الثانية للقيادة السياســية بمناســبة 
احتفاالت شعبنا بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة ١٤ 

أكتوبر املجيدة.

بحث رئيس مجلس القضاء األعــىل القايض الدكتور عيل 
نارص سالم، مع رئيس محكمة التمييز رئيس املجلس القضائي 
باململكة األردنية الهاشــمية الشقيقة القايض محمد الغزو، 
التعاون الثنائي يف مجال القضاء وآليات تعزيزها وتطويرها.

وخالل اللقاء الذي عقــد يف العاصمة األردنية عّمان ،عىل 
هامش اجتماعات املنظمة الدولية لإلصالح الجنائي )املائدة 
املســتديرة( بالتعاون مع بعثة االتحاد األوروبي املنعقدة يف 
االردن، تم االتفاق عىل دراسة املقرحات املقدمة من الجانبني 
تمهيــدا لبلورتهــا يف برنامج تعاون تنفيذي مشــرك بني 

السلطتني القضائيتني يف البلدين الشقيقني.
وأكد رئيس مجلس القضاء األعىل ،أن هذا اللقاء ســيتيح 

االطالع عىل التجربة القضائية األردنية.
واســتعرض رئيس مجلس القضاء واقع القضاء يف بالدنا 
والظروف التي مر بها اثر االنقالب الحوثي وما احدثه من دمار 

يف البني التحتية بينها املؤسسات القضائية.
وأشــار إىل ماقت به الحكومة من تأمني القضاة واملحاكم 
واألجهزة التابعة له، مؤكــداً أن مجلس القضاء يبذل جهودا 
كبرية يف سبيل استمرار عمل املحاكم وتطوير البنية التحتية 

للجهاز القضائي ورفده بالكفاءات القضائية.
من جانبه أبدى املسؤول االردني استعداد املجلس القضائي 
األردني تقديم العون واملســاعدة للقضاة اليمنيني يف مجال 
الترشيعــات والتدريب القضائي، منوهــا بعالقات التعاون 
الثنائي التي تربط السلطتني القضائيتني يف البلدين الشقيقني.

حرض اللقاء عضو مجلــس القضاء األعىل رئيس محكمة 
استئناف عدن القايض فهيم الحرضمي وعضو مجلس القضاء 
االعىل رئيس اســتئناف نيابة عدن القايض قاهر مصطفى، 

ومستشار سفارة بالدنا باألردن الدكتور باسل باوزير.

بحــث وزيــر الخارجية محمد 
الحرضمي، مع ســفري جمهورية 
كوريا لدى بالدنا باك وونج تشول، 
التعاون الثنائي بني البلدين وسبل 
تعزيزهــا وتطويرهــا يف مختلف 

املجاالت.
واســتعرض الوزير الحرضمي 
اخر التطورات املحلية والسياسية 
يف بالدنا، مشيداً بالعالقات املتميزة 

بني بالدنا وكوريا.
وثمــن الحرضمــي املوقــف 
الكوري الداعــم للحكومة اليمنية 
القيمة  ومساهماتها اإلنســانية 

ومنهــا مؤخراً دعم مستشــفى 
خليفة يف منطقة الربة بمحافظة 
تعز، باإلضافة إىل اســتئناف املنح 
والدورات التدريبيــة جزئياً العام 
املايض وبشكل شبه كامل خالل هذا 
العام، والتي لألسف انقطعت بسبب 

االنقالب الحوثي املدعوم إيرانيا.
من جانبه، عرب السفري الكوري 
عن دعم بالده للحكومة اليمنية 
وجهود عملية السالم يف اليمن، 
مؤكداً اســتمرار جهــود كوريا 
االغاثية واإلنســانية للشــعب 

اليمني.

بعث فخامة الرئيس املشــري الركن عبدربه 
منصور هادي، برقية عزاء ومواساة إىل احمد عيل 
ذي حران وكافة أفراد أرسته بمحافظة الضالع 
بوفاة والده املناضل السبتمربي األكتوبري الكبري 

الشيخ عيل عبيد محمد ذي حران.
وأشــار فخامة الرئيس يف برقيته إىل مناقب 
الفقيد الوطنية الفدائية التي اجرحها يف سفر 
الثورة سبتمرب وأكتوبر ومشاركاته وبصماته 
النضالية امليدانية يف أكثر من محطة وعمل فدائي 
حتى نيل شعبنا التحرر واالستقالل من الكهنوت 

واالستعمار البغيض.
وقال فخامة الرئيس لقــد كان الفقيد من 
الرعيــل األول الذين خاضــوا النضال وقدموا 

التضحيات ومضوا دون االلتفات اىل الوراء.
وعرب فخامــة الرئيس عن خالــص العزاء 
واملواساة بهذا املصاب األليم ومبتهالً للموىل عز 
وجل ان يتغمده بواسع وحمته وان يلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان.

بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواســاة اىل 
العقيد محمد احمد العبد وإخوانه وكافة آل 
العبد يف وفاة املقاوم املقدم نرص احمد عبدالله 
العبد احد أبطال املقاومــة يف مواجهة قوى 
التمرد واالنقالب لتحريــر عدن واملحافظات 

املجاورة.

وأشار فخامة الرئيس إىل التضحيات التي 
قدمتها أرسة العبد من خالل تقديمها لســتة 

من أبنائها بني شهيد وجريح .
وعرب فخامة الرئيس عــن خالص العزاء 
واملواساة بهذا املصاب األليم.. مبتهالً للموىل 
عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان.

نائب الرئيس يؤكد أن حضرموت ضربت نموذجًا في التمسك بالشرعية وبمؤسسات 
الدولة وأنها ستظل حالة متميزة في البناء واألمن والسالم

البركاني: حرص االشقاء
وأكد مد أياديهم للســالم الدائــم ودعمهم كل 
جهد مخلص يســعى إىل تحقيقه، وبالذات الجهود 
الخاصة باألمم املتحدة ومبعوثها الخاص الســيد 
مارتن جريفيث، باعتبار خيار الســالم هو الخيار 
االسراتيجي، لتصبح الجمهورية اليمنية بشعبها 
وموقعها الجغرايف واحداً من روافد الســالم العاملي 
يف منطقة مهمة عىل خارطة املصالح الدولية، ودعا 
الربكاني، مليشيا الحوثي إىل أن تجنح للسلم وتتخىل 
عن العنف وتتحول إىل مكون سيايس يمارس وجوده 
وحقوقه وفقا ملحددات الدستور والقانون ومخرجات 
الحوار الوطني والقرارات األممية ويف مقدمتها القرار 
2216 مســتفيدا من عرب التاريخ وتجربة خمس 

سنوات من الحرب التي فرضتها.
ولفت إىل اعتبار اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة 
مؤرشا مهما لعملية السالم، وأن تعامل املليشيات مع 
ذلك االتفاق مقياسا عىل جديتها للسالم وبدون تنفيذ 
هذا االتفاق تظل كل محاولة غري مجدية وكل جهد 
غري مثمر ويســتمر الحوثي بنكثه العقود والعهود 
كعادته وهو أمر غري مقبول، وأكد بالقول: نعم ندعم 
خيارات السالم ونقف مع السالم القائم عىل الحق 
والعدل واملرجعيات الثالث، لكننا لن نقبل أن يستمر 
الحوثي بصلفه ومراوغاته ويجعل الباب مفتوحا له 

إىل ما ال نهاية ويهلك ما تبقى عىل أرض اليمن.
وأضاف: ومن هنا، فإننا نطالب باالهتمام العميل 
بقضية بالدنا، ونرجو االنتقال من ســطور اإلدانة 
للتدخالت غري املرشوعة إىل صدور فعل مرشوع يحول 
دون استمرار التدخالت املرضة بأمن اليمن واملنطقة 
ككل، كما عرب الربكاني، عن الشكر للجمعية الوطنية 
يف رصبيا عىل حسن االعداد وكرم الضيافة وحفاوة 
االستقبال، وقال: إنه من دواعي اعتزازنا أن يشارك 
وفد بالدنا بأعمال الدورة الحالية، وسط العاصمة 
بلجراد، حيث تتجدد روابط صداقة تاريخية وتعاون 
خالق بدأ باملشــاركة يف صياغة إعالن باندونج، ثم 

تأسيس حركة دول عدم االنحياز.
وواصل حديثــه بالقول: يقــدر مجلس نواب 
الجمهورية اليمنية، تفهمكم لألوضاع املأساوية التي 
يعيشها اليمن أرضاً وإنساناً، ومواقف بلدانكم الداعمة 
للرشعية الدســتورية ممثلة بفخامة املشري الركن 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والحرص 
عىل وحدة اليمن واستقالله وسالمة أراضيه، ولفت إىل 
التئام مجلس النواب، بمدينة سيئون يوم الثالث عرش 
من أبريل املايض وانتخب هيئة رئاسته بغية تفعيل 
دور الربملان الدستوري وقيامه بمهامه الترشيعية 
والرقابية املرتبطة بحياة الناس وقضاياهم، وتكامالً 

لدور املؤسسات الدستورية.
وتابع: وجــراء ذلك أقامت املليشــيات الحوثية 
مرسحية هزلية أسمتها محاكمات لخمسة وثالثني 
عضواً ممن حرضوا اجتماع سيئون ويف مقدمتهم 
رئيس املجلس املنتخب ونائبه، وتطلب املليشــيات 
فيها الحكم بإعدامهم ومصادرة ممتلكاتهم التي تم 
االستيالء عىل بعضها فعالً، وكل ذلك ال يمت بصلة 
للقوانني اليمنية واالتفاقيات الدولية، رغم أن حكم 
االنقالبيني كالعدم نتيجة صدوره عن جهة غري ذي 
صفة، غري أنه يشــكل خطراً عىل حياتهم ويسمح 

باالستيالء عىل ممتلكاتهم.
وأشار إىل أن الزمالء يف مجلس النواب املقيمني يف 
مناطق سيطرة املليشيات االنقالبية بمثابة األرسى، 
وُسلبت منهم حريتهم وقرارهم، وهو ما يتطلب من 
االتحاد الربملاني الدويل اتخاذ موقف واضح وحازم 
ملواجهة تلك الترصفات وإيقاف تلك املمارســات، 
فضالً عن املمارسات التي يعانيها شعبنا األبي وبعض 

االنتهاكات الحوثية التي يندى لها جبني اإلنسانية.
وأكد أن الربملانات واألحزاب والصحف ومؤسسات 
املجتمع املدني مظاهر للديمقراطية تساهم إسهاماً 
فاعالً يف تعزيز القانون الدويل، وكان ملجلس النواب 
اليمني دور فاعل يف هذا املجال، غري أن تلك التجربة 
التي تمتع بها اليمن، واتصف بها منذ القدم، حاول 
االنقالبيــون القضاء عليها، مســتمدين من رشع 
الغاب ومنطق القوة والغلبة ســبيالً لهم ولدعواهم 
وخرافاتهم البعيدة عن منطق العرص، وصاروا مصدر 
قلق كبري للمنطقة وإرضار بأمنها ومصالح العالم 

أجمع.
وتابــع قائــالً: كما أعــرب لكم عن ســعادتنا 

بمشــاطرتكم االحتفاء بالذكرى الثالثني بعد املائة 
لتأســيس االتحاد، وقد كان يل رشف املشــاركة يف 
احتفال الذكرى املئوية لتأسيسه املنعقد يف لندن، يف 
مستهل عميل الربملاني وقد انتظمت دورات االتحاد 
تحت عناويــن مهمة، ويتوج اليــوم بعنوان يهتم 
بمســتقبل العالم، كما أننا نؤكــد حرصنا عىل أن 
نضفي أثراً نوعياً عرب مناقشة مواضيع الدورة وتقديم 
مقرحات عملية تعزز التعاون الربملاني الدويل، غري أن 
ذلك لن يتحقق ألن الحديث عن القانون الدويل دونما 
احرام حق الشعب الفلســطيني بإنهاء االحتالل 
وإقامة دولة فلسطني بعاصمتها القدس الرشقية إنما 
هو حديث لالستهالك ال يسمن وال يغني من جوع 
ويحدثنا عن حقوق مســترة وينىس حقوق شعب 
وظلمه ومعاناته، وتذكرنا بمقولة "قتل امرئ يف غابة 
جريمة ال تغتفر وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر".

رئيس الوزراء يشيد بثبات
العبثية التي أشعلتها نيابة عن إيران.

وأثنى رئيس الوزراء عــىل املوقف االملاني الداعم 
للحكومة والشعب اليمني عىل مختلف املستويات، 
والذي يأتي مجســدا للعالقات املتميزة القائمة بني 
البلدين والشعبني الصديقني، والحرص املشرك عىل 

استمرار تعزيز هذه العالقات املتميزة.
بدورها جددت السفرية االملانية كاروال مولر، دعم 
بالدها للرشعية اليمنية وحرصها عىل تحقيق السالم 
وإنهاء معاناة اليمنيني.. مؤكدة أن أملانيا مستمرة يف 
تقديم الدعم اإلنساني للشعب اليمني يف هذه الظروف.

ونوهت بالعالقات املتميزة بني البلدين والشعبني 
الصديقني والحرص عىل تطويرها يف مختلف املجاالت.

وزير الدفاع يدشن نظام
واملعرفة لتنفيذ املهــام وأداء الواجب عىل أكمل 
وجه.. مشّدداً عىل أهمية مواصلة الجهود لبناء القوات 
املسلحة وفق أسس علمية ومعايري صحيحة وعقيدة 

وطنية بعيداً عن الوالءات الضيقة.
وثمن دعم اململكة العربية السعودية إلعادة بناء 
القوات املسلحة اليمنية ووقفتهم الثابتة ملساعدة 
الشــعب اليمني عىل اســتعادة أرضــه وعرضه، 
وتضحياتهم الغاليــة إىل جانب اخوانهم يف الجيش 
الوطني يف معركة املصري الواحد واملصلحة املشركة 
لصد املخططات اإليرانية الرامية للعبث بأمن اليمن 

واملنطقة.
حرض الحفل قائد املنطقة العسكرية الثالثة اللواء 
الركن محمد الحبييش، وقائد املنطقة العســكرية 
السابعة اللواء الركن محسن الخبي، ونائب رئيس 
هيئة التدريب والتأهيل بــوزارة الدفاع اللواء الركن 

موفق منرص.
إىل ذلك دشن وزير الدفاع الفريق الركن محمد عيل 
املقديش نظام الربــط االلكروني للبيانات والدورة 

املستندية اآللية باملنطقة العسكرية الثالثة.
وأكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد عيل املقديش، 
أن اليمن لن يستقر ويســتعيد أمنه إال باستعادة 
الرشعية ومؤسسات الدولة واملؤسسات الدستورية 
وزوال املليشيا الحوثية واملتمردة والجماعات اإلرهابية 

التي تشكل تهديداً ألمن اليمن واملنطقة.
وأضاف الوزير املقديش خالل تدشــينه، نظام 
الربط االلكروني للبيانات والدورة املستندية اآللية 
باملنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب بحضور 
قائد املنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد 
الحبييش، وعدد من رؤســاء ومدراء هيئات ودوائر 
وزارة الدفاع "ان الشعب اليمني وقواته املسلحة لن 
يقبلوا بمشاريع املايض والفوىض والتمزيق واالنقالب 
عىل أهداف ثورتي ســبتمرب وأكتوبر ومكتســبات 
الجمهورية والوحدة والتمرد عىل الخيارات الوطنية 
التي يبذل يف ســبيلها تضحيات غالية وسيول من 

الدماء الزكية".
وذكر وزير الدفاع "نحن اليوم أمام مرحلة فاصلة، 
نكون فيها أو ال نكون، وســنكون إن شاء الله عند 
حسن ظن شعبنا وقيادتنا الرشعية بقيادة فخامة 
رئيس الجمهورية املشــري الركن عبدربه منصور 
هادي".. مشــدداً عىل أهمية مواصلة الجهود وبذل 
مزيد من التضحيات والتمســك بالصرب والعزيمة 
لتحرير ما تبقى مــن الوطن وتلبية تطلعات وآمال 
الشعب اليمني يف استعادة أرضه وكرامته وبناء دولته 

االتحادية القائمة عىل العدالة واملساواة يف السلطة 
والثروة.

وألقى الفريق املقديش كلمة توجيهية لعدد من 
القادة والضباط هنأهم فيهــا بالعيد الـ 56 لثورة 
الـ 14 من أكتوبر الخالدة.. ناقالً لهم تحيات فخامة 
الرئيس املشري الركن عبدربه منصور هادي، رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة، ونائبه 

الفريق الركن عيل محسن صالح.
وحث الفريــق املقديش عىل أهمية االســتفادة 
من التكنولوجيا والتطورات الحديثة لتطبيق نظام 
الربط التقني يف جميع دوائر ووحدات وزارة الدفاع 
واستكمال بناء قاعدة معلومات موحدة وصحيحة 
لجميع منتسبي القوات املسلحة لتصحيح االختالالت 
لإلسهام يف تطوير العمل اإلداري والهيكيل.. مشريا إىل 
أن قادة وأبطال الجيش الوطني قد هّبوا للدفاع عن 
الوطن منذ الوهلة األوىل ويضحون بأرواحهم وأغىل ما 
يملكون يف سبيل تحقيق األهداف املنشودة، وهم من 
يصنعون تاريخا جديداً لليمن الجمهوري الوحدوي 

االتحادي.
وأشــاد وزير الدفاع بما تحقق من إنجازات يف 
سبيل إعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية واستعادة 
مؤسسات الجيش التي ســيطرت املليشيا املتمردة 
عىل مقدراته وأسلحته وتسخرها لخدمة مشاريعها 
التدمريية واملخططــات الرامية لزعزعة أمن اليمن 
واملنطقة، مثمناً جهود وتضحيات األشقاء يف اململكة 
العربية السعودية املساندة للشعب اليمني والداعمة 
للسلطة الرشعية والقوات املسلحة اليمنية يف هذه 
املعركة الدفاعية لصد األخطار والتهديدات املشركة.

مصرع عدد من مليشيا الحوثي
و"نايف"، و"رمدان"، ثم باغتتهم بهجوم مفاجئ.

وأسفر الكمني عن مرصع عدد من عنارص املليشيا 
الحوثية بينهم مرشف ما تسمى بالعمليات الحربية 
يف مديرية باقم املدعو أبو حمزة الحوثي، والقياديان 
املدعو أبو طارق الوجيه، واملدعو عبدامللك السفياني، 

باإلضافة إىل جرح عرشات آخرين.

الدولـــة أو قانـــون الغــاب

العنف وزرع األحقاد والكراهية كما أكد فخامة 
الرئيس يف كلمته املوجهة للشعب بمناسبة الذكرى 
الـ56 لثورة 14 أكتوبر املجيدة وكفى تعريض حياة 
اليمنيني واستقرارهم ومعيشتهم ملزيد من املعاناة 
واملآيس، وما تسبب به انقالب مليشيا الحوثي كاف.
وهي دعوة  حكيمة وصادقة إذا ما استغلتها 
مليشيا االنتقايل وغادرت مربع امللشنة الفوضوية 
املنبوذة واندمجت يف وحدات الجيش واألمن تحت 
مظلة الحكومة الرشعية اليمنية- ممثلة بوزارتي 
الدفاع والداخلية- لهو األجدى واألنجح ليتسنى 
توحيد الجهود والتفرغ ملعركة الوطن األساسية 
املتمثلة يف انهاء انقالب مليشيا الحوثي اإليرانية، 
واستكمال تنفيذ مخرجات الحوار وإخراج بنود 
ومضامني وثيقته التي أجمع عليها اليمنيون بكافة 

مكوناتهم إىل النور.
آن األوان اليوم إلنهاء انقالب صنعاء املشؤوم 
وتحقيق تطلعات شعبنا يف حياة حرة كريمة يف 
ظل يمن اتحادي كبري ونظام حكم رشيد وعادل 
يكفل لليمنيني املواطنة املتساوية والرشاكة العادلة 

يف السلطة والثروة.
وهذا هو موقف الرشعية والشــعب اليمني 
الذي ال يمكن الرتاجع عنــه، ولهذا فان اليمن- 
حكومة وشعبا- يثمنون الجهود املخلصة  التي 
يبذلها األشــقاء يف اململكة العربية السعودية يف 
معالجة أحداث التمرد يف عدن وتوحيد  الصفوف 
وتوجيهها نحو الهدف الرئييس والعدو األسايس 
الذي أصبــح اليوم يهدد أمــن اليمن واملنطقة 
ويعرض األمة العربية ومصالحها  القومية للخطر 

الفادح.

... تتمات ...

تعلن هيئة مستشفى مأرب العام عن رغبتها فـي إنزال املناقصات العامة التالية: 
تاريخ وساعة ويوم رسوم العطاءموضوع املناقصةرقم املناقصة

مدة سريان مبلغ الضمانفتح املظاريف
الضمان

توريد مواد قرطاسية 2019/10 م
5.0002019/11/17 ريالواحبار طابعات

90  يومــًا300.000 ريال11  صباحا

5.0002019/11/17 ريالطباعة مناذج للهيئة2019/11 م
90  يومـــًا300.000 ريال11:30  صباحا- االحد

5.000 ريالتوريد مواد صيانة2019/12 م
2019/11/17

12:00  ظهرًا-االحد
90  يومـــًا900.000 ريال

ــال  ــة خ ــم اخلطي ــدم بطلباته ــة التق ــذه املناقص ــي ه ــول فـ ــن الدخ ــن الراغب ــى املوردي فعل
أوقــات الــدوام الرســمي لشــراء وثائـــق املناقصــات إلــى العنــوان التالــي:- إدارة املشــتريات 
واملخــازن باملقــر الرســمي بهيئــة مستشــفى مــــأرب الــعــــام تلـــفــــون )06/304033( 

فــاكــــس )06/301003(.
يقــدم العطــاء أصــل فـــي مظــروف مغلــق ومختــوم بالشــمع االحمــر ومكتــوب عليــه اســم 

اجلهــة واملشــروع ورقــم املناقصــة، واســم مقــدم العطــاء، ويف طيــه البيانــات التاليــة:
- ضمان بنكي غير مشروط من بنك معتمد أو شيك مقبول الدفع بحسب ما ذكر أعاه.

1- صــور مــن )البطاقــة الضريبيــة - البطاقــة التأمينيــة - الســجل التجــاري - البطاقــة 
الزكويــة( ســاريات املفعول لعــام 2019م.

2- صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول لعام 2019م.
3- تقدم العطاءات بالريال اليمني ولن ينظر إلى أي عطاء مقدم بعملة اخرى.

4- مكان تسليم البضاعة املخازن الرئيسية لهيئة مستشفى مأرب العام.
5- فترة التوريد خال شهر من تاريخ توقيع العقود.

6- سيتم سداد مستحقات املوردين بعد التوريد إلى مخازن الهيئة.
7- أن يوضع فـي العطاء مصدر وصناعة كل صنف.

8- سيتم ترسية املناقصات صنفًا صنفًا.
9- الهيئة غير ملزمة بأقل االسعار.

10- أن تكون صاحية العرض ال تقل عن تسعن يومًا.
11- أخر موعد لبيع العطاءات يوم االثنن املوافق: 2019/11/11 م.

ولــن تقبــل العطــاءات التــي تــرد بعــد تلــك املواعيــد وســيتم إعادتهــا كمــا هــي وســيتم فتــح 
ــوم. ــع ومخت ــمي موق ــض رس ــم بتفوي ــن ميثله ــن أوم ــور املتقدم ــف بحض املظاري

إعــــالن مـــناقــــصـــة
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 المـــوافــق ١7 اكتوبر 20١9م

     اجليش الوطني اليمني
      

     

3 تحليل

خطاب فخامة الرئيس هادي بني عظمته كقائد 
ويف لشعبه ووطنه ومرشوعه، ثابت عىل املوقف 
والعهد، غري مفرط وال متهــاون، بيقني املؤمن 
بالنرص وهزيمة االنقالب والتمرد والتآمر الداعم 
لهما، خاطب الشعب والجيش واملقاومة وأجيال 
الثورة، رابطا املايض بالحارض، ثورة وعربة، صمود 
ومقاومة، نضال لألجيال متتابع، فحوى خطابه 
العديد من القضايا املرتبطة بالوضع الذي يعيشه 
الوطن واملواطن نتيجة االنقالب اإلمامي والتمرد 
االنفصايل، موجهاً الحكومــة لرفع املعاناة عن 
كاهل املواطنني يف هذا الظــرف العصيب، مؤكداً 
عىل حزمــة ثوابت ال مســاومة وال تفريط بها، 
موضحاً بأن الجيــش الوطني هو عنوان رشفنا 
ورافعة التحرير وأســاس بناء الدولة، كما حوى 
خطاب فخامته العديد من الرسائل واملوجهات، 
حدد فيها السري واملسار، وجدد يف خطابه العهد 
بتحقيق أحالم الشعب اليمني بيمن اتحادي يحقق 
طموح اليمنيني بدولة العزة والكرامة واملواطنة 
الواحدة املتســاوية والنهوض، مؤكداً مواجهة 
التآمر واملتآمرين وهزيمتهم، واستعادة صنعاء 
وكل شــرب من تراب الوطن، مؤكــداً بأن احرام 
سيادة الدولة اليمنية هدف الثورة والثوار وال يقبل 
املساومة واملناورة، مشيدا بالدور األخوي الصادق 
وبجهود القيادة الســعودية يف دعــم الرشعية 
اليمنية الســتعادة الدولة ومؤسساتها والقضاء 
عىل االنقالب اإلمامي والتمرد االنفصايل، موضحاً 
العالقة العميقة بــني اليمن واململكة بمصريهما 
الواحد ومستقبلهما املشرك، مخاطبا املغرر بهم 
وبأن وطنهم يستوعب الجميع، موضحاً إيمانه 
بالسالم الدائم وبأنه خياره محدداً طريقه ودوامه، 
كما خاطب األمم املتحدة لتقوم بدورها يف الحفاظ 
عىل األمن والسلم الدوليني من جراء تهديدهما من 
قبل مليشيا االنقالب الحوثي وإيران وعدم محاباة 

االنقالب.
ونجمل كل ذلك بالنقاط التالية:

• أكتوبر الثورة والثوار سياج الوطن ضد االحتالل 
والوصاية واستالب األرض والثروة والقرار. حيث 
أشار فخامته لهذه الداللة العظيمة بقوله )ها هو 
الزمن يعود، والذكرى تحل من جديد، برائحتها، 
التي تكتسب عبريها األّخاذ من دماء الثوار األحرار، 
وأجسادهم التي تناثرت أشالء يف ملحمة أكتوبر 
املجيدة، لتدحر االستعمار، وتصنع للوطن سياجا 
منيعا ضد االحتالل والوصاية واســتالب األرض 

والثروة والقرار(.
• الروح اليمنية وشــعبها الثائــر تصنع قدر 
الشــعب وإرادته يف الحرية واالســتقالل وكامل 
ســيادته الوطنّية عىل كامل أرضــه غري آبهة 
بجربوت أو بطش. وأشــار فخامته لذلك بقوله: 
)لقد ظلت أنظار العالم تتجه نحو جنوب الوطن 
الحبيب حيث الشعب الثائر، والروح اليمنية تتفجر 
غضبا وثورة يف وجه املستعمر، غري آبهة بجربوت 
االستعمار، وجنازيره وآلته الباطشة، لتصنع قدر 
الشعب، وإرادته يف الحرية واالستقالل، ولتكتمل 
بها قدسية هذه الحرية بعظمة التحرير وامتالك 
الشعب اليمني لكامل سيادته الوطنّية عىل كامل 

أرضه الحرة الطيبة بكل مجد وإباء(.
• وعي الشعب اليمني وحاجته للتحرر من قيود 
الذل والخوف، ومغــادرة واقع البؤس واملعاناة، 
واآلالم التي تســبب بها االستبداد واالستعمار يف 
شــمال الوطن وجنوبه.. ولقد أوضح فخامته 
ذلك بقوله )إن شــعبنا العظيــم، يف تلك املرحلة 
الفارقة من تاريخ الوطن، كان عىل قدر من الوعي 
واإلدراك بحاجته إىل التحرر من قيود الذل والخوف، 
ومغادرة واقع البؤس واملعاناة، واآلالم التي تسبب 
بها االستبداد واالســتعمار، الجاثمني عىل صدر 

شعبنا يف شمال الوطن وجنوبه(.
• الثورة اليمنية هي امليــالد الحقيقي لليمن 
الجديد القائم عــىل أنقاض الكهنوت، والرجعية 
والتخلف.. وأشار فخامته لذلك بقوله )لينفجر 
كالربكان ضد الحكم اإلمامي الكهنوتي يف الشمال 
مع بزوغ فجر الـ26 من سبتمرب للعام 62، مؤذنا 

بميالد حقيقي للوطن، عــىل أنقاض الكهنوت، 
والرجعية والتخلف، واضعا اليمن عىل طريق جديد 
عنوانه التقدم والنهوض والتنمية واالنفتاح عىل 

العالم من حولنا(.
• واحدية الثورة اليمنية يف ثورتي 26 سبتمرب 
و14 أكتوبر للقضاء عىل اإلمامة واالســتعمار 
وإيذانا بميــالد حقيقي للوطــن والتوجه نحو 
التقدم والنهضة والتنمية واالنفتاح عىل العالم.. 
حيث أوضح فخامته انفجار الشعب اليمني )ضد 
الحكم اإلمامي الكهنوتي يف الشــمال مع بزوغ 
فجر الـ26 من سبتمرب للعام 62، مؤذنا بميالد 
حقيقي للوطن، عىل أنقاض الكهنوت، والرجعية 
والتخلف، واضعا اليمن عىل طريق جديد عنوانه 
التقدم والنهوض والتنمية واالنفتاح عىل العالم 
من حولنا(. وأضــاف فخامته: )لقد مّثلت ثورة 
ســبتمرب الظافرة حالة إلهام، للثوار البواسل يف 
جنوب الوطن، الذين كانــوا يتهيأون، ويعدون 
العدة، ويرســمون الخطط، إلشعال الثورة ضد 
املستعمر اإلنجليزي، حتى أتى فجر الرابع عرش 
من أكتوبر، اليوم الذي اســتنفر فيه الشعب يف 
الجنوب قوته، وشــحذ إرادته، وصدح حي عىل 
الكفاح من جبال ردفان الشماء بصوته املختلج، 
حماسا وكربياء، مفجراً ببندقيته الظافرة ثورة 
عارمة لم يهدأ ضجيجها، إال بإعالن االســتقالل 
الوطني، ودحر أخر جنود االستعمار يف الـ30 من 

نوفمرب للعام 67(.
• حقيقة اليمنيني يف تاريخهم عرب ودروس ملن 
يريد معرفة الشعب اليمني العظيم. حيث أشار 
فخامته لذلك بقولــه )إن التاريخ اليمني حافل 
باألحداث، التي يمكن منها اســتلهام الدروس 
والعرب، ملن أراد أن يعرف حقيقة شــعبنا اليمني 

العظيم(.
• حقيقة الشعب اليمني العظيم الذي سجلها 
التاريخ يف املايض والحارض.. حيث أوضح فخامته 

هذه الحقيقة واملتمثلة باآلتي:
- الشعب اليمني ال يقبل الضيم واملهانة.

- الشــعب اليمني ال يقبــل االنتقاص منه أو 
املساس بذرة تراب من أرضه الطاهرة.

- الشــعب اليمني ال يقبل التفكري بتحويله إىل 
ترس ملشاريع صغرية أو أجندة معادية.

• الحارض اليمني الجديد امتداد لنضال الشعب 
اليمني وأحالمه املتطلعة لليمن الجديد. حيث بني 
فخامته ذلك بقوله )وان الحارض اليمني يتشكل 
من نضال شعبنا املســتمر وأحالمه املتطلعة إىل 

يمن جديد(.
• دولة اليمن االتحادي الجديد الداللة والدور.. 
حيث أوضح فخامته داللة اليمن االتحادي الجديد 

باآلتي:
- يمن اتحادي عادل مبني عىل مخرجات مؤتمر 

الحوار الوطني الشامل.
- دولة تقــوم عىل مبــادئ العدالة والرشاكة 

والديمقراطية والحكم الرشيد.
- دولــة قوية، تعــرب عن مصالح الشــعب 

وتطلعاته.
- دولة اتحادية عادله تمثلهم جميعاً وتحتويهم 

جميعاً.
- دولة تعرب عن تطلعاتهم وتحمي حقوقهم يف 

الرشاكة والتنمية والعيش الكريم.
- دولة تعزز أمجاد حارض ومســتقبل اليمن 

املتكئ عىل حضارة شعب أبي وتاريخ عظيم.
- تمثل رافداً من روافد املنطقة وسنداً لألشقاء 
يف مواجهة املشاريع املعادية والنزعات الطائفية 
واإلرهابية التي تعمل مع أعداء األمة للتدمري ونرش 

الفوىض وتقويض املجتمعات.
• التأكيد عىل الوفــاء بالعهد بقيــام اليمن 
االتحادي والحفاظ عىل الجمهورية والسري عىل 
درب املناضلني.. وأوضح فخامته ذلك بقوله: )إننا 
ننتهز هذه املناســبة واحتفاالت شعبنا بأعياده 
املجيدة، لنؤكــد بأننا عىل العهــد باقون، وعىل 

أهداف الجمهورية ثابتون، وعىل درب املناضلني 
وطريق الشهداء والثوار ماضون لتحقيق أحالم 
شعبنا يف وطن كريم ومزدهر تتجسد فيه أحالمهم 
وتطلعاتهم بيمن اتحادي قائم عىل مبادئ العدالة 

والرشاكة والديمقراطية والحكم الرشيد(.
• التأكيد عــىل إنهاء االنقــالب الحوثي.. أكد 
فخامتــه ذلك بقوله: )لقــد تحملنا عىل عاتقنا 
والشعب من خلفنا، مســؤولية إنهاء االنقالب 
الحوثي، ونحن ماضون يف إنهاء هذا االنقالب، ألنه 
يريد العودة بشعبنا إىل حقبة التخلف، والرجعية، 

واالنتقاص من كرامة وآدمية اإلنسان(.
• طبيعة االنقالب الحوثي وخطره وعدوانه عىل 
اليمن واملنطقة.. وأوضح فخامته ذلك بالنقاط 

التالية:
- مثل اعتداء عىل الدولــة والرشعية والنظام 

الجمهوري.
- مثل انتقاصا من كرامة الشعب وتحد إلرادته.
- حاول دون النظر إىل حقائق التاريخ، إعادة 
النظام اإلمامي العنرصي املغلف بأحقاد التاريخ 
والعنرصية املقيتة كصــورة هابطة من عصور 

التخلف وظالم القرون الغابرة.
- يريد العودة بشــعبنا إىل حقبــة التخلف، 
والرجعية، واالنتقاص من كرامة وآدمية اإلنسان.

- االنقالب الحوثي مدعوم إيرانياً.
- يشكل واحدة من أســوأ صور اإلرهاب الذي 
يهدد استقرار اليمن واملصالح اإلقليمية والدولية.
• تمرد عدن استهدف الدولة والوطن واملواطن 
وهو عمل مرفوض وغري مقبول. وأوضح فخامته 
ذلك بقوله )لقد تابعتم جميعاً األحداث املؤسفة 
يف العاصمة املؤقتة عدن من تمرد عىل مؤسسات 
الدولة، وهو ســلوك يســتهدف الدولة والوطن 

واملواطن ويمثل عمالً مرفوضاً وغري مقبول(.
• دعــوة املغرر بهم للتمرد عــىل الدولة بعدم 
الســري يف نهج الدم والكراهية واملآيس فالوطن 
ملك الجميع.. حيث أوضــح فخامته ذلك بقوله 
)وإنني أدعو كل من غــرر به للتمرد عىل الدولة 
ومؤسساتها وثوابتها الوطنية مراجعة أعمالهم 
الطائشة والعودة ايل جادة الصواب والتوقف عن 
الســري يف هذا النهج الدموي الذي باتت مالمح 
نتائجه ملموســة من زرع لألحقاد والكراهية 
وتعريض حياة الناس واســتقرار معيشــتهم 
للمآيس، فيكفي شعبنا ما يعانيه جراء االنقالب 

الحوثي.
• الشــعب اليمني لن يقبل املشاريع املعيقة 
ملرشوعه االتحادي.. وبني فخامته ذلك بقوله )إن 
شعبنا لن يقبل بهذه املشاريع، فهو شعب حر، 
مستنري يعيل من شــأن الحرية ويعشق الكرامة 
ويتطلع للمواطنة املتســاوية ويتشبث بحقه يف 

الرشاكة بالسلطة والثروة(.
• عدم االنكســار أمام أعداء وخصوم الشعب 
والجمهورية واليمن االتحادي. أكد فخامته ذلك 
بقوله )إننا نؤكد أنه ال انكسار مع خصوم الشعب 
أعداء الجمهورية أعداء املرشوع الوطني لليمن 

االتحادي(.
• الشعب لن يتســامح مع مشاريع تقويض 
الدولة ومؤسساتها ومصادرتها لصالح مشاريع 
األرسة والســاللة والقرية. أوضح فخامته ذلك 
بقوله )إن الشعب لن يتســامح تجاه املشاريع 
الساعية لتقويض الدولة، وإسقاط مؤسساتها، 
ومصادرتها لصالح مشــاريع األرسة والساللة 

والقرية، لصالح االرتهان ملاليل طهران(.
• الشــعب مســتمر يف الكفاح ومقدما الغايل 
والرخيص الســتعادة الدولة وانهــاء االنقالب 
واستعادة صنعاء وكل شــرب من اليمن. أوضح 
فخامته ذلك بقوله )وســوف يميض يف الكفاح 
حتى ينتزع ســيادته، وتعود الدولة املعربة عن 
الشعب، ممثلة بمؤسسات الرشعية التي ناضل 
وسيناضل شعبنا الســتعادتها وإعادة بنائها، 
ببســالة وإرادة ال تفر وتضحيــات ال تنضب، 

وسيقدم الغايل والرخيص لتحقيق النرص وإنهاء 
كافة مظاهر االنقالب والتمرد والفوىض وعودة 
الدولة إىل العاصمة صنعاء وكل شــرب من تراب 

الوطن العزيز(.
• احرام ســيادة الدولة اليمنية هدف الثورة 
والثوار وال يقبل املســاومة واملناورة.. حيث بني 
فخامته ذلك بوضوح تام بقوله )إن احرام سيادة 
الدولة اليمنية هو هدف ثوار وشــهداء ثورتي 
سبتمرب وأكتوبر وهو هدف ال يقبل املساومة وال 

املناورة(.
• السري عىل درب ثوار وشهداء الثورتني سبتمرب 
وأكتوبر وعدم خذالن الشهداء. حيث أكد فخامته 
ذلك بقولــه ) وعىل درب ثوار وشــهداء أكتوبر 

وسبتمرب ماضون، ولن نخذل الشهداء(.
• عدم املســاومة عىل حق األجيال بوطن آمن 
ومستقر وبدولة اتحادية تحمي حقوقهم وتعرب 
عن تطلعاتهم.. مؤكدا فخامته ذلك بقوله )ولن 
نساوم عىل حق األجيال القادمة بالعيش يف وطن 
آمن مستقر وعزيز، دولة اتحادية عادله تمثلهم 
جميعاً وتحتويهم جميعــاً، تعرب عن تطلعاتهم 
وتحمي حقوقهــم يف الرشاكة والتنمية والعيش 
الكريم ولتعزز أمجاد حارض ومســتقبل اليمن 

املتكئ عىل حضارة شعب أبي وتاريخ عظيم(.
• التحرير هدف ال حياد عنه وال عدول.. حيث 
أكد فخامته ذلك بقوله )ومواصلة شــحذ الهمم 
والجهود نحو التحرير الــذي يعد هدف ثابت ال 

يمكن الحياد عنه أو العدول عن مساره(.
• الجيش الوطني هو عنــوان رشفنا ورافعة 
التحرير وأساس بناء الدولة. حيث قال فخامته: 
)إن الجيش الوطني هو عنــوان رشفنا ورافعة 
التحرير وأساس بناء الدولة، ونوجه التحية كل 

التحية ألبطال جيشنا الوطني يف كل مكان(.
• عدم القبول بأي مليشيات خارج إطار الجيش 
وبعيدا عن سلطة الدولة. أكد فخامته ذلك بقوله 
)ولن نقبل بوجود أي مليشيا خارج إطار الجيش 

وبعيدا عن سلطة الدولة(.
• التوجيــه باملعالجة الجذريــة بضم كافة 
التشكيالت األمنية والعسكرية يف وزارتي الدفاع 
والداخلية.. موضحا ذلــك بقوله: )ولقد وجهنا 
بوضع معالجات جذرية لضم كافة التشــكيالت 
األمنيــة والعســكرية يف إطار وزارتــي الدفاع 

والداخلية(.
• الرحيب واإلشــادة بجهود اململكة بتعزيز 
مؤسســات الدولة ولم الصفوف إلنهاء االنقالب 
الحوثي. أوضح فخامته ذلك بقوله )وإننا نرحب 
ونشيد بالجهود املخلصة التي يبذلها األشقاء يف 
اململكة العربية السعودية ملعالجة هذه األحداث 
ومللمــة الصفوف صوب إنهاء انقالب املليشــيا 

الحوثية اإليرانية وتعزيز مؤسسات الدولة(.
• تجديد الشكر لألشقاء يف تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة الشقيقة.. حيث أوضح فخامته 
ذلك بقوله: )إننا نجدد شكرنا إىل األشقاء يف تحالف 
دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية 

الشقيقة(.
• تخصيص الشكر لخادم الحرمني الرشيفني 
وويل عهده األمني لدورهما التاريخي يف مواجهة 
املرشوع الفاريس وجهودهما املخلصة يف مساعدة 
اليمن واستعادة مؤسســات الدولة.. حيث قال 
فخامتــه: )وأخص ذكراً أخي خــادم الحرمني 
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وويل 
عهده األمني األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود عىل الدور التاريخي يف مواجهة املرشوع 
الفاريس املعادي لليمن ولكافة شعوب املنطقة، 
ونثمن جهودهم الكبرية واملخلصة يف مســاعدة 
الشعب اليمني يف نضاله ضد االنقالب عىل الدولة 
يف مختلف املجــاالت، ونتطلع إىل مزيد من الدعم 

األخوي(.
• الثقــة بأن اململكة الشــقيقة بقيادة خادم 
الحرمني والرشيفني وويل عهده األمني تقود قطار 
النرص ضد املــرشوع اإليراني وأدواته بما يحقق 

النرص لليمن الكبري.. حيث بني فخامته ذلك بقوله: 
)وواثقون من اقتدارهم عىل قيادة قطار النرص 
ضد املرشوع اإليراني واستعادة الدولة والرشعية 

يف اليمن بما يحقق النرص لليمن الكبري(.
• العالقــة األخويــة واملصريية بــني اليمن 
واململكــة.. حيث أوضح فخامتــه هذه العالقة 
بقوله: )فاململكة العربية الســعودية هي األخ 
األكرب وعمقنا االســراتيجي.. و يجمعنا تاريخ 
واحد ومصري واحد وأمن واحد ومستقبل مرتبط 

ببعضه ارتباط الجسد الواحد بأعضائه(.
• الشــعور املســؤول بحجم املعاناة بسبب 
االنقالب.. حيث أوضح فخامته ذلك بقوله )نعلم 
جيدا حجم املعاناة التي تكتوون بنارها جراء هذه 

الحرب وتلك األحداث(.
• العمل بكل جد لرفع املعاناة وتجاوز القصور 
وتحقيق مصالح الشعب.. حيث بني فخامته ذلك 
بقوله: )وإننا نعمل بكل جد لتفعيل دور الحكومة 
والسلطات املحلية بما يقدم أداء أفضل ويحقق 

مصالح شعبنا الصابر، ويتجاوز القصور(.
• توجيه الحكومة والســلطات املحلية بتوفري 
الخدمات ورفــع املعاناة واســتكمال التحرير. 
وقد بني فخامته ذلــك بقوله: )وأوجه الحكومة 
والســلطات املحلية برفع وتــرية األداء وتوفري 
الخدمات ورفع املعاناة اليومية عن أبناء شعبنا 
يف املناطق املحررة ومواصلة شحذ الهمم والجهود 
نحو التحرير الذي يعد هدف ثابت ال يمكن الحياد 

عنه أو العدول عن مساره(.
• دعوة الشــعب وقواه الوطنية لالصطفاف 
ملواجه األعداء والساعيني لتمزيق الوطن والعمل 
إلســقاط االنقالب.. حيث أكد فخامته عىل ذلك 
بقوله: )وهنا ندعو شعبنا وكافة القوى الوطنية 
الرشيفة واملخلصة إىل تجديد العزم ملواجهة أعداء 
اليمن وإســقاط االنقالب بكل فروعه وصوره، 
والوقوف بحزم أمام كل من يعمل لتمزيق الوطن 

والعبث بمؤسساته(.
• دعوة املجتمع الدويل ومجلس األمن إىل العمل 
لتطبيق القرارات الدولية واحرام ســيادة اليمن 
ودعمه ضد االنقالب الحوثي والبعد عن إضعاف 
القرارات الدولية. حيث دعا فخامته املجتمع الدويل 

ومجلس األمن إىل ما ييل:
- تطبيق القرارات الدولية وخاصة القرار 2216.
- احرام ســيادة اليمن ودعمه ضد االنقالب 
الحوثي املدعوم إيرانيا، الذي يشــكل واحدة من 
أســوأ صور اإلرهاب الذي يهدد استقرار اليمن 

واملصالح اإلقليمية والدولية.
- االبتعاد عن مداهنة االنقالب.

- االبتعــاد عن إضعاف القــرارات الدولية أو 
تعويمها لصالــح قوى االنقالب و املليشــيات 

والجماعات الخارجة عن الدولة.
• التأكيد عىل خيار السالم العادل وفق املرجعيات 
والرغبة الصادقة بتنفيذه.. حيث أكد فخامته عىل 
ذلك بقوله: )ويف هذا الصدد نؤكد مجدداً رغبتنا 
الصادقة والجادة يف الســالم العادل املبني عىل 

املرجعيات الثالث الثابتة(.
• حــث املبعوث األممــي عىل تنفيــذ اتفاق 
ستوكهولم كاستحقاق إنســاني وطريق نحو 
الســالم الدائم والشــامل.. حيث قال فخامته: 
)ونحث املبعوث الخاص عــىل مواصلة جهوده 
يف متابعة تنفيذ اتفاق ســتوكهولم كاستحقاق 
إنساني والتزام يفتح الطريق نحو البحث يف سالم 

دائم وشامل(.
وختــم فخامته رســالته بالدعاء للشــهداء 
بالرحمة والغفران والخلود والشــفاء للجرحى 
واملجد والنــرص والســالمة للذائدين عن رشف 
وكرامة اليمن واملنطقة العربية من رجال الجيش 
الوطني واملقاومة الباسلة يف كل الجبهات وامليادين 
وبالحرية والرفعة واملجد لشعبنا اليمني العظيم 

يف كل األرايض والبقاع.
14 أكتوبر 2019

بّين عظمته كقائد وفي لشعبه ووطنه ومشروعه، ثابت على الموقف والعهد، غير مفرط وال متهاون

قراءة في خطاب فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الــ56 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة

14 أكـتوبــر 1963م.. ثــورة شعب يتــوق للحــريــة واالستقـالل

   د. عبده سعيد المغلس 

كعــادة فخامــة الرئيس هادي في كل مناســبة وطنيــة وجه فخامته 
بمناسبة العيد الـ56 لثورة 14 أكتوبر المجيدة خطابًا للشعب اليمني 
العظيم خاطب فيه عظمة الشعب اليمني بأبنائه المرابطين في ثغور 
الكرامــة ومتارس الفداء واإلباء، وبأجياله من أبنــاء وبنات ثورة الرابع 
عشــر من أكتوبر المجيدة، وأبطال التحرير ورموز المقاومة والنضال 
في أرجاء الوطن، مستلهما الدور الرسالي ألشرف األنبياء والمرسلين 
محمد عليه الصاة والســام، ملهم األمة، ومعلمها ومرشــدها نحو 

الحرية، والكرامة، والعدل.

 أكــــــد علــى حزمة مــن الثوابت لرفــع المعاناة عــن المواطنين 
وتوحيد الجهود صوب المعركة األســـاســيـة

 أكد على مواجهة التآمر والمتآمرين وهزيمتهم، واستعادة صنعاء وكل شبر من تراب الوطن
 احترام سيادة الدولة اليمنية هدف الثورة والثوار وال يقبل المساومة والمناورة
 تمرد عدن استهدف الدولة والوطن والمواطن وهو عمل مرفوض وغير مقبول

 عدم المساومة على حق األجيال بوطن آمن ومستقر وبدولة اتحادية تحمي حقوقهم وتعبر عن تطلعاتهم
 الجيش الوطني عنوان شرفنا ورافعة التحرير وأساس بناء الدولة

تضمن خطاب فخامة الرئيس للشعب اليمني:



     اجليش الوطني اليمني
      

     

الخميس الــعـدد »1898«  18 صفر 1٤٤1هـ
متابعات4 المـــوافــق 17 اكتوبر 2019م

2- الكفاح المسلح وثورة 26 سبتمبر 1962م
إن قيام ثورة 26 ســبتمرب 1962م، 
قلب فعلياً موازين القوى السياســية 
واالجتماعيــة والوطنية جذرياً، بل إن 
قيام ثورة26 ســبتمرب 1962م أحدث 
تغيرياً جيو/ سياســياً، واسراتيجياً، 
يف كل املنطقــة العربية، مس املصالح 
االستعمارية يف العمق، تغيرياً ليس عىل 
صعيد الراهن يف شمال البالد، وإنما عىل 
صعيد منطقة الجزيرة والخليج، استنفر 
معه االســتعمار الربيطاني والغربي، 
والرجعي قواه بعــد قيام هذه الثورة، 
ووقف إىل صفه حلفاؤه من السالطني 
واألمراء واملشايخ واملستوزرين، ومن 
السياســيني ضمن حكومتي االتحاد 
وعدن، بعد أن أدركوا جميعاً )استعماراً، 
وحكاماً محليني( أن قيــام ثورة 26 
سبتمرب 1962م هو أول مسمار يدق يف 
نعشهم جميعاً، وأن السهم قد انطلق 
وال راد له. ومــن كان يعيش يف واقع 
الجنوب اليمني املحتل آنذاك يدرك معنى 

هذا القول، حيث تحولت عدن وجميع 
مدن ومناطق الجنوب بدون اســتثناء 
إىل بؤرة ثورية مشتعلة، ليس يف تأييد 
الثورة يف شــمال البالد، بل باعتبارها 
نقطة النطالق الثورة يف جنوب البالد. 
وتلك الجدلية السياسية والوطنية، هي 
ما تتحقق بعد أقــل من أيام قليلة بعد 
العدوان عىل ثورة 26 سبتمرب 1962، 
ودعم مرص عبدالنارص للثورة الوليدة، 
وتوافد اآلالف من عــدن ومن مناطق 
الجنوب املختلفة إىل تعــز، وصنعاء، 

دفاعاً عن ثورة 26 سبتمرب 1962م.
علينا اإلقــرار يف البداية )موضوعياً 
وسياسياً وتاريخياً( أنه لوال قيام ثورة 
26 سبتمرب 1962م، ملا تمكنت حركة 
القوميني العرب مــن تحويل مفهوم 
وشــعار »الكفاح املســلح«، والثورة 
الشــعبية الوطنية املسلحة، من خيار 
احتمال ممكن إىل خيار سيايس واقعي 
متاح وقابل للتنفيذ يف واقع املمارسة. 
ولذلك ســعت اإلدارة االســتعمارية 

الربيطانية بعد قيام ثورة 26 سبتمرب 
1962م مبارشة إىل استفسار، وطلب، 
كما يقول محمد حســنني هيكل، من 
أن بريطانيا »ســتعرف بالجمهورية 
العربية اليمنية برشط واحد، وهو أن 
تعلن حكومة اليمن الجديدة، أنها تعترب 
حدود اليمن الحالية مع الجنوب العربي 
املحتل، حدوداً فاصلــة ونهائية. لكن 
حكومة الجمهورية رفضت عىل الفور، 
وأدركت، أن ذلك الرفض يحمل يف ثناياه 
تأثريات بعيدة عــىل املوقف يف الجنوب 
املمتد إىل عدن. كان هذا هو الســبب 
الذي حدا بالحاكم الربيطاني العام يف 
عدن، وباملستشارين الربيطانيني يف كل 
املحميات أن يعتربوا قيام ثورة اليمن 
خطراً البد مــن دفعه قبل أن يتحصن، 

ويعزز مراكزه«)1(.
إن ثورة 26 ســبتمرب 1962م، هي 
من فتحت الباب واســعاً أمام تحول 
الشعار واملفهوم إىل واقع، باعتبار ثورة 
الشمال شكلت القاعدة اإلقليم )الخلفية 

السياســية، والوطنيــة( إلعالن قيام 
الثورة مرتبطة بقضية الكفاح املسلح.

فالثورة السبتمربية والكفاح املسلح 
وجهان لعملية سياسية تاريخية ثورية 
واحدة. واملفارقة السياسية والواقعية 
هنا أن الجبهة القومية لم تبدأ كثورة 
سياسية حزبية مدنية، وبعدها تبلورت 

قضيــة الكفاح املســلح، ألن الجبهة 
القوميــة كإطار ســيايس وتنظيمي 
كفاحي، ولدت ووجــدت متوحدة مع 
فكرة وقضية الكفاح املسلح معاً وجدا، 
وكانا مستمرين يف هيئة ثورة شعبية 

تحررية مسلحة.
ويف هــذا الســياق يقول الشــهيد 
عبدالفتــاح إســماعيل: »كان أمام 
الحركة الوطنية يف الشطر الجنوبي من 
الوطن مهمتان هما مهمة الدفاع عن 
النظام الجمهــوري، بعرقلة التخريب 
الربيطاني امللكي، واملوجه من الجنوب، 
ومهمة االستفادة من الظرف التاريخي 
الذي هيأته ثورة ســبتمرب للســري يف 
النضال الوطني للشعب اليمني بأرسه 
يف كامل تربــة الوطن«. عىل ضوء ذلك 
كان قــرار القيام بالثورة الشــعبية 
املســلحة يعلن عن نفسه مستنداً عىل 
الظروف املوضوعية والذاتية للمجتمع 

اليمني)2(.
لقد عرفت الساحة السياسية أحزاباً 

وتنظيمات وحركــة عمالية، ولكنها 
جميعاً لم يخطر يف بالها اقراح خيار 
الكفاح املسلح كشكل للعمل السيايس 

الثوري لطرد االستعمار والتحرر منه.
ومن هنا قولنا وتأكيدنا، أن ثورة 26 
سبتمرب 1962م هي من أوجدت الخلفية 
السياسية االسراتيجية النطالق خيار 
الكفاح املسلح وتطوره إىل ثورة شعبية 
مسلحة شاملة. نؤكد عىل هذه الحقيقة 
السياسية الوطنية التاريخية، بعيداً عن 
ثقافة الثورة »األم«، والثورة »البنت«، 
وأيديولوجية »األصل« و»الفرع« التي 

أنتجها الفكر السيايس املتخلف.
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  تعز- مختار الصبري

دشــن وكيل أول محافظة تعز الدكتور 
عبدالقوي املخاليف- ونائب رئيس جامعة 
تعز الدكتور رياض العقاب - وأيمن املخاليف 
مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز، األحد 
املايض، الكرنفال الريايض والشــبابي- 
الكشفي األول يف املحافظة بميدان الشهداء 
- احتفاء بالعيد الوطني لثورة 14 أكتوبر 
برعاية وزير الشــباب والرياضة أ/ نايف 

البكري ومحافظ تعز أ/ نبيل شمسان.
وأشاد الوكيل املخاليف بالكرنفال األول من 
نوعه -عىل مستوى املحافظة- وبعروضه 
الرياضية والكشــفية، املمزوجة باألغنية 
الوطنية، احتفاًء باألعياد املجيدة، مجسدين 
بذلك روعــة عاصمة الثقافــة وحاضنة 
الرشعية وقاهرة اإلماميني الجدد ومجوس 

مران بخرية شبابها ورجالها، رواد الثورة 
وصناع الدولــة االتحاديــة ومرشوعها 

الوطني ومرجعيتها الدستورية.
وأكد املخاليف عىل »روعة الكرنفال وما 
يجسده من لُحمة برشية ومرشوع ثقايف 
وحضاري وما يحملــه من دالالت وطنية 
وإنسانية تســتحرضه عاصمة الثقافة 
وصاحبــة الريادة اإلنســانية والبرشية 
والحضور الجماهــريي الكبري يف ميدان 
الشــهداء بتعــز اســتجابة لتضحيات 
شهدائها الذين ارتقوا دفاعا عن مرشوع 
وطنهم يف مختلف املحطات ضد املستبدين 

واملستعمرين«.
وأبدى الوكيل املخــاليف إعجابه باملنظر 
الخالب الذي رسمه شباب تعز ورياضييها 
وأعضاء الكشافة واملرشدات يف الكرنفال 
الريايض الكشفي بلوحة موناليزية بنكهة 
تعزية رائعة يف الصناعــة بأقالم وأنامل 

شــبابها الرياضيني والكشفيني يف ظل ما 
تشــهده تعز من حرب وحصار خانق يف 
رسالة للعالم ان تعز هي حياة اليمن والعلم 
والفن والحضــارة والثقافة وبوابة اليمن 

االتحادية ومرشوعه الوطني.
وأثنى مدير عام مكتب الشباب والرياضة 
أيمن املخاليف عن سعادته بظهور الكرنفال 
الريايض الكشفي األول بهذا املستوى الذي 
سلب إعجاب الجميع وأذهل الحارضين، 
مؤكدا ارتباط الرياضة ومختلف األنشطة 
الشبابية بنضال الشعوب وبناء مجتمعات 

مستقرة وإيجابية.
وعىل صعيد زخم الكرنفال الشــبابي - 
كرم مكتب الشباب والرياضة بتعز، نجوم 
أندية تعز الكابتن هشام بالبل العب نادي 
الرشيد - والكابتن حمزة محروس - وأحمد 
حسن العبي أهيل تعز بمبالغ مالية وجوائز 

أخرى.

كما كرم مدير عام الشــباب والرياضة 
أيمن املخاليف ونائب مدير عام مكتب الربية 
فؤاد الرشعبي املدارس الفائزة بمسابقة 

التفوق الكشفي.
ويف الكرنفــال اقيمت مباراة بني ناديي 
الصحة واألهيل عىل كأس 14 أكتوبر، انتهت 
بفوز األهيل بهدفني نظيفني ليتأهل ملالقاة 
الطليعة الفائز بكأس ســبتمرب، يف سوبر 
وديربي يف 30 نوفمــرب القادم عىل كأس 

عيد الجالء.
حرض الكرنفال الربملانــي عبدالكريم 
شيبان، وقائد الرشطة العسكرية العميد 
جمال الشمريي، واألستاذ عبدالخالق سيف 
مدير عام مكتب الثقافة، واالســتاذ عيل 
رسحان مدير عام مكتب حقوق اإلنسان 
ورئيس اتحاد اإلعــالم الريايض، ومدراء 

االندية يف املحافظة.

  سيؤن/خاص:

التقى األســتاذ ســند ذيبان نائب الرئيس 
التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم شــؤون النقل 
الربي بــاألخ تقي هادي العامــري مدير عام 
مكتب النقــل بالوادي والصحــراء وقد كرس 
اللقاء لتنسيق والتعاون بني الهيئة ومكتب النقل 
من اجل تقديم الخدمات وتنظيم حركة النقل 
بالوادي وقال ذيبان ان مكتب النقل قام بجهود 
يشكر عليها نظرا لعدم وجود مكتب للهيئة يف 
الوادي وأن الهيئــة بصدد تفعيل دور الهيئة يف 

األيام القادمة.
مــن جانبة قــال مدير مكتــب النقل تقي 
العامري: إننا مستعدون للوقوف اىل جانب الهيئة 
لكل مافيه خدمة النقل ونرحب بتواجدكم اليوم 

هنا.
بعد ذلك قام نائــب الرئيس التنفيذي للهيئة 
العامة لتنظيم شؤون النقل الربي بالجمهورية 
يرافقه سالم احمد السبايا نائب مدير عام مكتب 
النقل بالوادي والصحراء واالخ صربي باعديل 
مدير الشؤون املالية واإلدارية باملكتب.. بالنزول 
إىل مكاتب النقل الجماعي واالطالع عىل كيفية 

تقديم وتسهيل الخدمات للمواطنيني.
وشــدد ذيبان عىل مالك املكاتــب وفروع 
رشكات النقــل يف الوادي والصحــراء بتنظيم 
العمل وباألخص مواقف الباصات وإيجاد اماكن 
وقوف ال تتسبب يف خلق ازدحامات داخل املدينة 
وكذلك توفري وسائل السالمة للمركبات من خالل 
الفحص الدائم لجاهزيتها، منوها بأن رشكات 

النقل هي الرشيك الفعال للهيئة.

تعز تحتفي بعيد أكتوبر »بكرنفال رياضي كبير« ومكتب 
الشباب والرياضة يكرم نجوم منتخب الناشئين

لقاء لتنسيق العمل والتعاون بين هيئة 
النقل البري ومكتب النقل بالوادي والصحراء
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اكتسبت عدن أهميتها لدى الربيطانية لسببني:
األول: االحتالل الفرنيس ملرص يف الحملة الفرنسية 
عام 1798م ومحاولة الفرنسيني االمتداد نحو البحر 
األحمر وأرادت بريطانيا منع هــذا التمدد أو القيام 
بعملية سبق يف التمدد داخل البحر األحمر، فكانت عدن 

هي النقطة األنسب لتحقيق ذلك.
الثاني: اكتشاف البخار وتسيري السفن البخارية بني 
لندن ومستعمراتها يف الهند وحاجة هذه السفن للتزود 
بالفحم وكانت عدن تشكل موقًعا اسراتيجيًا هاما لهذا 

االمر بعد ان اتضح أن سقطرى غري مالئمة.

صراع القوى
وقد امتدت املحاوالت الربيطانية لالستيالء عىل عدن 
حوايل 39 سنة.. واجه الربيطانيون خالل هذه الفرة 
قوتني رئيســيتني كانتا ســببا يف تأخري تحقيق هذا 

الطموح:
األوىل: تمثلت يف سالطني العبادل 
الذين استمروا يف مواجهة الطموح 
الربيطانــي منذ عــام 1800 اىل 
1839م وعــىل وجــه الخصوص 
السلطان محسن العبديل وابنه احمد 
منذ عام 1836م اىل 1839م، الذين 
لم يكونا لقمة ســائغة للوقوع يف 
براثن الربيطانيني، األمر الذي اضطر 
بريطانيا لتجريد حملة عســكرية 

ضخمة الحتالل عدن.
الثانية: تمثلت يف محمد عيل باشا 
الذي شكل قوة عسكرية ال يستهان 
بها وبــدا يتمدد داخــل الجزيرة 
العربية ويبسط سيطرته الكاملة 
عليها وتحقق لــه ذلك يف ثالثينات 
القرن التاســع عرش فكان بذلك 
التمدد يقرب من عــدن، وهو ما 
يعترب يف مفهوم الربيطانيني مساس 
بمصالحهم االسراتيجية. فزادت 
مخاوف الربيطانيني من أن يتمكن 

محمد عيل من السيطرة عىل عدن ما يعني استحالة 
حصولهم عىل مبتغاهم فيها.. ورغم محاولة محمد 
عيل باشا تطمني الربيطانيني بأنه سيمنحهم مخازن 
للفحم يف عدن إال أن الربيطانيني لم يكونوا يثقون يف 
محمد عيل باشا ويرون فيه شخصية مراوغة ولن ينفذ 

وعده، خاصة وهو بهذه القوة.
لم يكن الطموح الربيطاني الحصول عىل مخازن بل 
توسع طموحهم إىل درجة أعىل من ذلك وهي امتالك 
هذه املنطقة بحيث تصبح أرضا بريطانية. ولالستيالء 
عىل عدن كان عىل بريطانيــا أن تتخلص من هاتني 

القوتني.

فرمان العثمانيين
كانت الخطوة الربيطانية األوىل تتمثل يف الحصول 
عىل مساندة الســلطان العثماني والدولة العثمانية 

لتمكينها من وضع قدمها يف عدن.. وبالفعل فقد تمكن 
الربيطانيون من الحصول عىل فرمان من الســلطان 
العثماني عبداملجيد بجعل عدن منطقة لخزن الفحم 
الربيطاني وكان هذا الفرمان بداية التغلغل الربيطاني 
يف األرايض اليمنية.. وكان الهــدف العثماني من ذلك 
الفرمان قطع الطريق عىل تمدد محمد عيل من ناحية 
وضمان وقوف بريطانيا معها مــن ناحية أخرى يف 

مواجهة محمد عيل.
اما الخطوة الثانية فكانت تقوم عىل رضب محمد 
عيل باشا وتحجيمه وإضعاف قوته حتى ال يبقى قادرا 
عىل منع الربيطانيني من الحصول عىل عدن او يحدث 

تحالف بينه وبني سالطني العبادل.
الخطوة الثالثة فكانت تســعى إلرغام ســالطني 
العبادل عىل التنازل عن عدن وان تصبح أرضاً بريطانية 
بالــرشاء، وان لم ينجحــوا يف الرشاء 
فيكون باســتخدام القوة العسكرية 

واالحتالل.

تنازل!!
هل تنازل ســلطان لحج عن عدن 
للربيطانيني؟! أم أن مسألة التنازل لم 

تحدث أصال؟!.
اإلجابة عن هذا السؤال كان محور 
كتــاب )االحتــالل الربيطاني لعدن( 
للدكتور سلطان القاسمي الذي تناول 
من الفصل الثانــي ص 41 اىل الفصل 
الحادي عــرش ص 329 األســاليب 
والوســائل التي حاول الربيطانيون 
أستخدامها للحصول عىل موطئ قدم 
لهــم يف البحر األحمــر وبحر العرب، 
واملحاوالت املستميتة إلغراء السلطان 
محسن العبديل وابنه أحمد بن محسن 

للتنازل عن عدن.

محاوالت استعمارية
الربيطانيون أســلوب  اســتخدم 
املعاهدات التجارية وحاولوا يف البداية 

وضع مواد يف معاهدة 1802م مع الســلطان احمد 
عبدالكريم العبديل تمنحهم ملكية أجزاء من عدن لكن 

محاولتهم هذه باءت بالفشل )القاسمي 68 - 70(..
ثم استخدم الربيطانيون أساليب االغراء باملال لكنهم 

فشلوا..
بعد ذلك استخدموا أسلوب الحصار لكنهم فشلوا..

كما استخدموا التواصل مع القوى املحلية املعادية 
للســلطان العبديل مثل السلطان أحمد الفضيل القناع 

العبديل لكنهم فشلوا..
يف األخري اســتخدموا أســلوب القــوة واالحتالل 

العسكري ونجحوا يف ذلك يناير 1839م.
رفض السلطان محســن وابنه أحمد كل املحاوالت 
الربيطانية. وإلثبات ذلك الرفض فقد استخدم الدكتور 
القاسمي الوثائق اإلنجليزية واملراسالت الرسية التي 
كانت بني الربيطانيني مع بعضهم والتي تثبت رفض 
العبديل البيع او التنازل عن عدن. وبينت هذه الوثائق 
محاولة الربيطانيني تزوير أوراق رسمية يعرف فيها 
العبديل ببيع عدن للربيطانيني حني تمكنوا من الحصول 
عىل رسالة من العبديل يوضح فيها رشوط العالقة بني 
الطرفني ملنحهم مخــازن للفحم يف عدن وكانت هذه 
الرســالة تحمل ختم الســلطان وقد تنبه ابنه احمد 
بن محسن لخطورة هذه الرســالة وأن الربيطانيني 
سيستغلون الخاتم الرسمي فيها وحاول اسردادها 

لكنه فشل.. ومحاولة أحمد محسن اسرداد الرسالة 
هو ما اتخذته الســلطات الربيطانية كعذر فيما بعد 
ضد السلطان وابنه أنهم قاموا بإهانة الوفد الربيطاني 
بالتعامل غري الودي حني أرادوا انتزاع األوراق التي كان 
منحها السلطان للوفد. ثم زاد ادعاؤهم بالقول: إن تلك 
الوثائق كانت عبارة عن وثيقــة التنازل التي كان قد 
كتبها السلطان وبدات مطالبهم حول األمرين اإلهانة 
واالدعاء بامللكية وأنهم قد حصلوا عىل وثيقة التنازل.

الهجوم العسكري
كان الســلطان العبديل صلب املــراس ولم يخضع 
البتزازهم لتســليم عدن لهم.. وأمام تصلب السلطان 
العبديل لم يكــن أمام الربيطانيني من خيار ســوى 
استخدام القوة العسكرية الحتالل عدن وكان عليهم 
إيجاد الذريعة لذلك فكانت قصة نهب السفن والقرصنة 
هي الذريعة وعىل وجه الخصوص نهب السفينة دريا 
دولت. وبعد عدة أشهر من اإلعداد للحملة العسكرية 

بدأ الهجوم العسكري عىل عدن.. 
كان الهجوم العســكري عىل عدن دليالً قاطعاً أن 
الســلطان محســن لم يتنازل عن عدن.. وأنه فضل 
أسلوب القتال واملقاومة عىل أن يسلم أرضه لالنجليز..

بدأ الحصار عىل عدن بتاريخ 25 ديســمرب 1838م 
واستمر حتى موعد الهجوم الذي كان بتاريخ 19 يناير 

1839م..

أهميـة عـــدن لالمبراطــوريـة البريطانية
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يروي املناضل عيل محمد عبادي بداية مسريته النضالية 
التي بدأت يف عام 1960م يف مدينة عدن عندما كان يقيم يف 
جبل العيدروس بكرير  بمنزل خاله محسن عيل أحمد طاهر 
هاشم، حيث كانت تربطه عالقة صداقة مع قيادات  حزب 
األحرار وكان الزبريي والنعمان وبعض أعضاء حزب األحرار، 
أمثال السيد محمد هاشم وأخوه عبدالله هاشم  يأتون إىل 
منزل خاله، وهناك تعرف عليهم وعمره خمسة عرش عاماً.

بريد األحرار
ويضيف املناضل عبادي: ولذلك كان يأتي السيد محمد 
هاشــم إىل منزل خاله يف العيدروس ويطلب منه الذهاب 
إىل منزل حمود الحكيمي وهو أحد قيادات حزب األحرار 
بمنطقة السيلة بمديرية الشيخ عثمان حيث كانت قيادة 
حزب األحرار تكلفه بنقل  مجموعة من املنشورات والرسائل 
إىل قرية عرق رشمان يف مديرية ماوية تعز، وتسليمها إىل 
نارص املحجاني وهو أحد مســاعدي اإلمام أحمد، لكنه 
هرب  إىل قرية عرق رشمان ماوية واستقر فيها خوفا من 
بطش اإلمام،  فكان املحجاني يتوىل مهمة توزيع الرسائل 
الخاصة بصنعاء حيث يأتي ناس من الزيديه إليه ويأخذون 
الرسائل واملنشورات الخاصة بمشايخ صنعاء أما الرسائل 
واملنشورات الخاصة بتعز يقول املناضل "عبادي": كنت 
أقوم بتوصيلها إىل الشــيخ أمني أبو رأس والشيخ عيل بن 
عبدالله البحر والشيخ عبدالوهاب، وهم يقومون بتوزيعها 
عىل أصحابهم ورفاقهم؛ حيث كان يرافقني يف توزيع تلك 
املنشورات عىل مشايخ تعز عبدالله حسن محمد الشغدري 
وعيل عبدول العبديل ويحي الحمري، وقد تم إلقاء القبض 
عىل يحي الحمري من قبل رجال اإلمام ومن يومها ضاع 
ولم نعثر عليه حتى اليوم، أعتقد أن االمام قتله ،وكان عيل 
شويع يرافقه يف الطريق من عدن إىل ماوية دون أن يشاركه 
يف  حمل الرسائل واملنشورات، وكانت تلك مهمتي حتى تم 

اإلعالن عن قيام ثورة 26 سبتمرب 1962 م. 

_ وعن سؤايل له عن مضمون تلك الرسائل واملنشورات 
قال: إنه لم يكن يعرف مضمونها، ألنه لم يفتحها ليطلع 
عليها؛ ألن قيادة حــزب األحرار كانت تحذره أن يفتحها، 

وكان ينفذ كل ما يقال له، ولذلك كانوا يثقون به. 

الهروب إلى حافة اليهود
_ وعن مسرية الزحف إىل املجلس الترشيعي يف 24 سبتمرب 
1962م يقول عيل عبادي: شاركت يف تلك املسرية التي دعت 
إليها قيادات الحركة العمالية بدافع حماس الشباب حيث 
كانت أول مسرية أشارك فيها لكن قوات الرشطة تصدت 
لنا بإطالق الرصاص يف الهواء والقنابل املســيلة للدموع 
بكثافة كبرية وحينها تعرفنا عىل القنابل املسيلة للدموع 
وتأثريها عىل اإلنسان؛ فهربنا إىل حافة اليهود حيث قام 
بعض الشباب بتكسري أنابيب املياه لغسل وجوههم من أجل 
إزالة التأثري الذي أحدثته غازات القنابل ثم عدنا إىل منازلنا.

العمل مع عبدالرقيب عبدالوهاب 
وبعد يومني من زحفنا عىل املجلــس الترشيعي تم 
اإلعالن عن قيام ثورة 26 سبتمرب 1962م التي أشعلت 
حماس الجماهري الثوري، فكانــت املظاهرات املؤيدة 
للثورة تخرج إىل الشوارع يوميا بطريقة عفوية يف معظم 

مديريات عدن.

ويضيف املناضــل "عبادي": عندمــا قامت ثورة 26 
سبتمرب كنت أعمل يف كهرباء خور مكرس بداخل معسكر 
بدر التابعة لإلنجليز أنا والشهيد عبد الرقيب عبد الوهاب  
وكان معنا مجموعة من شباب رشعب والعدين، حيث كنا 
نعمل فنيني يف مجال الكهرباء وبعد إعالن ثورة 26 سبتمرب 
ومشاركتنا يف املظاهرات املؤيدة لها أختلف تعامل اإلنجليز 
معنا حيث قاموا بإخراجنا من داخل الكهرباء إىل الخارج  
وكلفونا  بعمل حفريات لكيبالت الكهرباء؛ حيث أعطونا 
املضارب واملجارف لكي نحفــر فقلنا لهم: نحن نرفض 
هذا العمل كونه ليس عملنا، وبسبب إرصارنا برفض عمل 
الحفريات أخذونا إىل مقر إدارة الرشكة يف التواهي وأخذوا 

منا الباسات والبطائق وأخرجونا من العمل.

مقابلة النعمان بتعز
بعد أن فصلنا االنجليز من العمل يف كهرباء خورمكرس 
طرحت عىل الشهيد عبدالرقيب عبدالوهاب فكرة العودة 
إىل تعز لالنضمام للحرس الوطني، فرحب بالفكرة وغادر 
عبدالرقيب عبدالوهاب مع مجموعة من الشباب. أما أنا 
فبقيت يف عدن كوني كان عنــدي عائلة ويجب أن أبلغها 
بقرار رحييل، وبعد خمسة أيام غادرت إىل تعز لكي ألتحق 
بهم واالنضمام لقوات الحرس الوطني، وبالصدفة قابلت 
أحمد محمد نعمان يف شــارع التحرير حيث رآني وأوقف 
سيارته بجانبي وسألته عن عبدالرقيب عبدالوهاب فقال 
يل: أنه ورفاقه قد سجلوا والتحقوا بالحرس الوطني، فقلت 
له: أني أرغب يف اللحاق بهم لكنه رفض وطلب مني البقاء 

يف تعز ملدة أســبوع للراحة، ويف اليوم الثاني قابلت السيد 
محمد هاشم وهو برتبة عميد معه ثالث نجمات وطري، 
فسجلني يف األمن بقوات النجدة وظليت أخدم يف تعز حتى 

عام 1965م.

مرحلة الكفاح المسلح
وعن مشــاركته يف الكفاح املســلح  ضد االستعمار 

الربيطاني يقول املناضل عبــادي: أنه عاد إىل مدينة عدن 
يف 1965م للمشاركة يف حرب تحرير جنوب اليمن املحتل 
من االستعمار الربيطاني يف إطار منظمة التحرير، مشريا 
إىل أنه كان قائــد مجموعة املنصورة ونفذ مع مجموعته 
عدة عمليات فدائية ضد قوات االستعمار الربيطاني، حتى 
انفجرت الحرب األهلية بني التحرير والقومية واســتالم 

الجبهة القومية للسلطة يف 30/نوفمرب 1967م.

حصار السبعين وكمين يسلح
ويواصل املناضل عبادي حديثة عن مرحلة الكفاح 
املسلح قائال :  بعد استالم الجبهة القومية للسلطة يف 
عدن جاءنا نداء عرب إذاعة صوت العرب من عبد القوي 
مكاوي الذي كان يف القاهــرة طالبنا بمغادرة عدن 

والذهاب  للمشــاركة يف فك الحصار عن صنعاء 
املحارصة من امللكيني؛ فانسحبنا إىل تعز والتحقت 
بنا الفرق األخرى حيث جــاءت فرقة الصبيحة 
بقيادة عيل بن عيل شكري وفرقة ردفان بقيادة 
ذي الليل بن راجح لبوزة وتالها فرق أخرى من كل 
مناطق الجنوب، ثم تحركنا من تعز نحو صنعاء 
وكان عددنا باملئات بقيادة سالم يسلم وهاشم 
عمر وأحمد عبده ســعيد، وجميعنا من مقاتيل 
جبهة التحرير، وعندما وصلنا معرب اســتقبلنا 
حســني الدفعي حيث كان قائــد الحملة هناك 
وكان نائبة محمد عيل األكوع، ورصفوا لنا بندقية 
شيكي وخمسني طلقة رصاص حيث مكثنا يومني 
يف معرب وثالث يوم تحركنا باتجاه نقيل يســلح 
بشــاحناتنا وعتادنا، وعندما وصلنا قاع جهران 
بدأت مدفعية القــوة امللكية ترضبنا من الجبال 
املحيطة، فنزلنا من الشاحنات وواصلنا السري عىل 
أقدامنا باتجاه نقيل يسلح، وعندما كانت املدفعية 
ترضب علينــا كنا ننبطح عــىل األرض حتى ال 
نصاب بالشظايا ثم نواصل السري، أما الشاحنات 
فانسحبت وعادت بكل ما عليها من عتاد واألدوات 
التابعة لنا ,وأما نحن فواصلنا السري حتى وصلنا 
نقيل يسلح ليالً، وكانت توجد قوة من الصاعقة 
يف تبة نقيل يسلح محارصة فقمنا بفك الحصار 
املفروض عنها، ثم بتنا تلك الليلة يف نقيل يسلح، 
ويف اليوم الثاني قابلت الشيخ سنان أبو لحوم يف 
رأس النقيل وكان حينها محافظ الحديدة فقال يل:  
انتبهوا عىل انفسكم يا أبناء الجنوب أنتم مبيوعني، 
فقلت له نحن يف الوسط ولن نعود للخلف، وكانت 
الشاحنات قد عادت وعليها كل أدواتنا ومؤوننا 
ولم نحصل عىل أي مساعدة أو غذاء حتى األهايل 
لم يتعاونوا معنا بل عاملونا بقسوة وانتهازية، 
فكنا نشري كوب املاء بريال والرطل التمر بريال، 
وهي أسعار مضاعفة مقارنة بسعرها األصيل، 
ظلينا ننتظر األوامر بالتقدم باتجاه صنعاء حتى 
الســاعة الرابعة عرصاً جاء الشــيخ عيل شيخ 
قرية النقيل ومعه مجموعة من املسلحني فقال 
لنا: نحن سوف نسبقكم لنمشط الجبل قبلكم، 
حينها قلت للقادة محمد عبده نعمان وســالم 
يســلم وهاشــم عمر: يجب أن تنتبهوا، فهؤالء 
سوف يطلعو يمشوطنا نحن ال تركوهم يسبقونا، 
فقالوا: ال لن يفعلوا ذلك، وعندما وصلوا إىل رأس 
الجبل بدأوا بالــرضب علينا من كل مكان، فقتل 
الكثري من رفاقنا األبطال وأبرز قادتنا الشجعان 
أمثال هاشم عمر وسالم يسلم ونارص بن سيف 

ومحمد عبدالله الحاج البصري.

اقتحام غرفة القيادة 
بعد مقتل الكثري من مقاتيل جبهة التحرير 
يف نقيل يسلح يقول املناضل عبادي  انسحبنا وعدنا 
إىل معرب حفاظا عىل أرواحنا بعد أن شعرنا بوجود 
مؤامرة مــن قبل قيادة الجيــش يف معرب، وأثناء 
وصولنا إىل معرب طلبنا الدخول إىل مقر القيادة لكن 
حراســة البوابة رفضوا يفتحوا لنا بوابة القيادة، 
حيث انسحب بعدنا مجموعة من قوات الصاعقة 
وكان معهم مجموعة من القتىل والجرحى، فتحايلنا 
عىل حراسة البوابة بتقليد صوت عيل سيف الخوالني 
ففتحوا لنا البوابــة واقتحمنا غرفة القيادة حيث 
كان فيها حســني الدفعي ومحمــد عيل األكوع 
ومجموعة من الضباط مخزنني ويرشبون املداعة 
فأشــهرنا عليهم السالح وفتحت قنبلة وقلت لهم 
نحن نشريكم بالنفوس وأنتم تبيعونا بالفلوس! 
وبعد شد وجذب قالوا لنا: ما هي طلباتكم ونحن 
ننفذها بوجوهنا، فقلنا لهم: نريد معداتنا وأدواتنا 
التي كانت عىل متن الشــاحنات التي انســحبت 
وعــادت إىل عندكم من قاع جهــران، فطلبوا منا 
نســجل كل أدواتنا التي كانت عىل الشاحنات قبل 
عودتها من قاع جهران فسجلناها عىل ورق، ويف 
اليوم الثاني أعادوها لنا ثــم عدنا إىل تعز، بعد أن 
قتل علينا املئات يف مؤامرة دينية من قبل القيادة يف 
معرب وبعض املشايخ، ومن تعز عاد مجموعة منا يف 
بداية 1968م إىل عدن فتم اعتقالنا جميعا من قبل 
األمن يف الجنوب وبقينا يف السجن حتى عام 1971م 
أفرج عنا الرئيس ساملني بضمانات من بعض أقاربنا 

الذين كان لديهم عقارات يف عدن. 

ثورة ٢٦ ســبتمرب و١٤ اكتوبر  أهم حدثني 
يف تاريخ اليمن املجيد، فهما تاريخ ميالد لهذا 
الوطن، هاتان الثورتان املجيدتان  رمز لوطننا 
الحبيب نحتفل بهما كل عــام، فها هو العيد 
الـ57 لثورة 26ســبتمرب والعيد الـ 56لثورتي 
14 اكتوبر و مازلنا و ســنظل نحتفل بهاتني 
الثورتني، فهما نــور الحرية الذي أضاء طريق 
اليمنني بعد عهد الظالم، و بداية األمل بعد أعوام 

من القهر واأللم..
ونحن نحتفل اليوم بالذكري الـ 56 لثورة 14 
أكتوبر املجيدة    التي كانت  نقطة تحول مهمة 
يف التاريخ اليمني  وجــرس عبور نحو التحرر 
من احتالل استعماري بغيض جثم عىل صدر 
الشعب طويال، وكانت أوىل ثمار ثورة السادس 
والعرشين من سبتمرب، و تجسيدا لقيم التحرر 
التي آمن بها الشــعب اليمني وخاض ألجلها 
معــارك وطنية وقدم فيهــا تضحيات تكللت 

بدحر املستعمر الغازي وإسقاط النظام اإلمامي 
الكهنوتي.

ونحن نعيــش أفــراح هاتني املناســبتني 
العظيمتني  مستلهمني منهما  الدروس والعرب 
يف هذا الظرف الحساس الذي يخوض فيه الوطن 
واحدة من أعظم معاركه ضد املليشيا اإلمامية 

الجدد. 
 ذلك االرتباط الوثيق بني ثورتي ســبتمرب 
وأكتوبر يف القيم واألهداف والعطاء والتضحية 
دليل عىل واحدية األرض واإلسان، وتشكالن 
الطريق الذي مر منه اليمن نحو التحرر من 

تبعات حكم املستعمر والكهنوت.
إن أهداف الثورة التي ضحى ألجلها الشــعب 
بقوافل الشهداء حارضة وباقية يف كل مراحل العمل 
الوطني وهي أهداف سامية ال يمكن أن تسقط أو 

تزول بل هي خالدة إىل األبد.

إن الشعوب التي تنشــد الحرية وتسعى لها 
وتضحي ألجلها ال يمكنهــا باملطلق أن تتقبل 
فكرة العبودية أو تستسلم لالستبداد أو الدعاوي 
املضللة بالحقوق املقدسة يف استعباد الشعوب، 
ولذا فإن الشعب اليمني بعراقته وأصالته كان 
وال يزال يحمل يف ضمــريه الحر روح املقاومة 
لكل املشاريع التي تنتقص من حريته وكرامته، 
وألجل ذلك فالشعب اليمني اليوم ماض بعزيمة 
وثبات الستكمال أهداف ثورته واستعادة دولته 
ومؤسساتها وســينترص برغم كل التحديات 
فحجم الثمن الذي دفعه الشــعب من دم أبنائه 
والدمار الذي لحق بمكتسباته، والرضر واألذى 
الذي مســه ال بد وأن يثمــر بانتصار املرشوع 

الوطني.
 لقد كانت ثورة 14اكتوبر 26وسبتمرب ثورة 
وطنيــة يمنية خالدة واضحــة األهداف، نقية 

النهج، عظيمة األثر، صلبة اإلرادة.

  الــثورة اليمنية مـــيالد وطــــن

:» المــناضـــل علـــي محمد عـــبــادي فـــي حـــــوار صحـــفــي لـ»

الثائرة في معظم شوارع عدن الجماهير  قيام ثورة 26 سبتمبر أشعلت حماس 

 توليت قيــادة مجموعة المنصــورة ونفذنا 

عدة عمليات فدائية ضد اإلنجليز 
 بعد أن فصلنا اإلنجليز من العمل في كهرباء خور مكسر طرحت على الشهيد عبدالرقيب عبدالوهاب فكرة االلتحاق بقوات الحرس الوطني في تعز

 حذرني الشيخ سنان أبو لحوم من وجود مؤامرة علينا عندما قابلته في نقيل يسلح 
  تلقينا نداء من عبد القوي مكاوي عبر صوت العرب يطالبنا بمغادرة عدن للمشاركة في فك حصار صنعاء 
 سالم يسلم وهاشم عمر واحمد عبده من مقاتلي جبهة التحرير الذين ساهموا بفك حصار الملكيين لنقيل يسلح

 نقلت رسائل األحـرار من عدن إلى تعز وشاركت في الدفاع عن ثورة 26سبتمبر

يقول املناضل محمد عيل عبادي: إن الشهيد عبدالرقيب عبد الوهاب قائد ملحمة السبعني يوم 

كان كهربائيا قد قبل ان يلتحق بقوات الحرس الوطني يف مدينة تعز، ومن  ثم االلتحاق بقوات 

الصاعقة حتى وصل إىل رئيس هيئة األركان العامة، ويؤكد املناضل عبادي يف هذا الحوار أن ما 

تعرض له مقاتلو جبهة التحرير يف نقيل يسلح كان مؤامرة وخيانة من قبل قيادة الحملة يف 

معرب مستدال بتحذير الشيخ  سنان أبو لحوم حني قال لهم: يا أبناء الجنوب انتبهوا عىل انفسكم 

فأنتم مبيوعني عندما التقى به يف رأس نقيل يسلح، كما يكشف املناضل عبادي يف هذا الحوار 

عن املراسالت التي كانت تتم بني قيادة األحرار وبعض املشايخ يف تعز وصنعاء.. فإىل نص الوار.

 حاوره/ صالح سيف 

مروان القطوي



     اجليش الوطني اليمني
      

     

الخميس الــعـدد »1898«  18 صفر 1٤٤1هـ
شؤون عسكرية المـــوافــق 17 اكتوبر 2019م 6

  عارف الواقدي

أقامت دائرة التوجيه املعنوي وملتقى الفنانني واالدباء 
اليمنيني برعاية فخامة املشري الركن/ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املســلحة 
يوم الثالثاء، حفالً فنياً وخطابياً بمحافظة مأرب، احتفاء 
بالذكرى الـ56 لثورة الـ14 من أكتوبر املجيدة بحضور 

وزير الدفاع الفريق الركن محمد عيل املقديش.

 ويف الحفل أكد رئيس هيئــة التدريب العميد محمد 
الردفاني يف كلمة وزارة الدفاع، أن ثورة الـ14من أكتوبر 
قامت بالتشاور مع قيادات ثورة 26 سبتمرب يف الشمال 
وهو ما يؤكد واحدية الثورة والنضال واألهداف واملصري 

يف شمال الوطن وجنوبه.
وقال: »إن من أهم معاني االحتفاء بثورة 14 اكتوبر هو 
أهمية وجود جيش وطني قوي ينتمي لليمن ويحمل عىل 
عاتقه ومن خلفه الشعب اليمني مسؤولية الحفاظ عىل 
املكتسبات الوطنية وإعادة االعتبار لليمن أرضاً وإنساناً«. 

وأكد الردفاني عىل أهمية »امليض الســتكمال تحقيق 
أهداف ثورتي سبتمرب وأكتوبر ويف مقدمتها القضاء عىل 

مخلفات اإلمامة واالستعمار«.
وأوضح رئيس هيئة التدريب أن أبطال الجيش الوطني 
يســطرون اليوم اروع املالحم يف أكثر من أربعني جبهة 

ممتدة عىل 11 محافظة«.
ولفت إىل مواصلــة وزارة الدفاع بناء وتحديث قدرات 
الجيش واستمرارها يف برامج التدريب والتطوير املهني 

والتنظيمي للجيش الوطني.

والقى رئيس ملتقى الفنانــني واالدباء اليمنيني طه 
الرجوي كلمة أكد فيها أن ثورتي سبتمرب وأكتوبر صنعتا 
تحوال جذريا يف عقلية ووجدان االنسان اليمني وفتحتا 
أمامه اآلفاق البعيدة للحرية والكرامة والتطور واثبات 

الذات اليمنية.
وأشار إىل أهمية االستمرار يف مسرية النضال والكفاح 
لنيل التحــرر الكامل والقضاء عــىل مخلفات االمامة 
واالســتعمار ليكتمل الحلم وتتحقق طموحات الشعب 

وغاياته.

وأكد الرجوي عىل أن ملتقى الفنانني واألدباء اليمنيني 
سيكون جندياً مناضالً يف صف الجمهورية ومع الجهود 
السياسية والعسكرية واالجتماعية الساعية إىل استعادة 
الوطن وتحقيق أهداف ثورتي سبتمرب وأكتوبر، ومتحمالً 
مسؤولياته الوطنية واألخالقية يف إيقاد شعلة الحماس 

الوطني يف كل قلب وضمري.
ويف الحفل ألقيت قصائد شعرية ومرسحية شارك 
فيها كوكبة من الشعراء ونجوم الفن، القت املشاركات 

استحسان الحارضين.

نظمت عدد من وحــدات الجيش الوطني 
احتفاالت خطابية وعروض عسكرية احتفاء 
بالعيد السادس والخمسني لثورة الرابع عرش 
من أكتوبر املجيدة التــي انطلقت من جبال 

ردفان الشماء ضد االستعمار الربيطاني.
وتزامن االحتفــاالت تخريج دفع جديدة 
كرافد جديد للمؤسسة الدفاعية العسكرية 
صمام أمان الوطن وحامي الثورة وأهدافها.

عرض عسكري
احتفاء بالذكــرى الـ56 لثورة 14 أكتوبر 
نظمت قيادة اللواء 163مشاة بمحور بيحان 
عرض عسكري، وذلك بحضور قائد املنطقة 
العســكرية الثالثة اللــواء الركن/ محمد 
الحبييش، ووكيل محافظة شبوة عبدالقوي 
ملروق، وقائــد محور بيحــان اللواء مفرح 
بحيح، وقائد محور عتق العميدعزيز العتيقي.

وخالل االحتفال أكد قائد املنطقة العسكرية 
الثالثة اللواء الركن/ محمد الحبييش أن ابطال 
الجيش الوطني مســتمرون يف نضالهم عىل 
خطــى اآلباء الذين فجروا ثورتي ســبتمرب 
واكتوبر املجيدتني، حتى تحقق النرص وانهاء 

االنقالب، وبناء اليمن االتحادي.
وقال اللواء الحبييش يف كلمته أن ثمرة ثورة 
اكتوبر املجيدة كانت انعتاق الشطر الجنوبي 
من الوطني وتحرره من االستعمار الربيطاني، 
مشرياً اىل ان االحتالل الربيطاني يف الجنوب 
واإلمامة يف الشمال مثل أسوأ كابوس لليمن 

واليمنيني.
من جانبــه القى وكيل محافظة شــبوة 
عبدالقوي ملروق كلمة أشــار فيها إىل الدور 
البطويل الكبري الذي قام به الثوار ضد االحتالل 
الربيطاني يف الجنوب، وضد االمامة يف الشمال.

وقال: إن ابطال ثورة الرابع عرش من اكتوبر 
انترصوا رغم شحة اإلمكانات وضعفها، »إال 
أن إرادتهم الصلبة كانت أقوى من أي سالح«، 
معرباً عن تهانيه للقيادة السياســية بهذه 

الذكرى العزيزة عىل الشعب اليمني.
كما القى قائد محور بيحان اللواء الركن/ 
مفرح بحيبح كلمة شدد خاللها عىل أهمية 
استمرار النضال وإنهاء االنقالب، داعياً كل 
املغرر بهــم يف صفوف املليشــيا العودة اىل 
حاضنتهم الجمهورية، معــرباً عن تهانيه 
للقيادة السياسية والعسكرية بهذه الذكرى 

العظيمة.
بدوره أكــد قائــد محور عتــق العميد 
عزيز العتيقي أن القوات املســلحة صمام 
امــان الوطن، والحارس األمني ملكتســبات 
الشعب، معرباً عن تهانيه للقيادة السياسية 

والعسكرية بهذه الذكرى الغالية عىل الشعب 
اليمني. 

وكان قائد اللواء 163 مشاة العميد صالح 
لقصم الحارثي ألقــى كلمة ترحيبية، معرباً 
عن خالص تهانيه للقيادة السياسية ممثلة 
بفخامة الرئيس املشــري الركــن/ عبد ربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة، ونائبه الفريق/ عيل محسن 
صالح، وللقيادة العســكرية، بهذه املناسبة 

العظيمة.
ولفت الحارثي إىل أن هذه الذكرى تتزامن 
مع تخــرج دفعة جديدة من قــوات اللواء، 
مؤكداً ســريهم عىل درب من سبقوهم من 
الشــهداء األبرار ومواصلتهم النضال حتى 
انهاء االنقالب الحوثي، وبناء اليمن االتحادي.

تخريج دفعة عسكرية
يف ظل االحتفاالت بعيد ثــورة 14 اكتوبر 
احتفى اللواء الثالث عاصفة باملناسبة بإقامة 
عرض عسكري وحفل تخريج دفعة جديدة 
سميت دفعة الشــهيد غالب راجح لبوزة، 
بحضور قائد اللــواء الثالث عاصفة العميد 

محمد العجابي.
والقى قائد اللواء الثالث عاصفة العميد/ 
محمد العجابي حكمة يف الحفل قائالً: »تعود 
علينا الذكرى الـ56 لثورة الـ14 من اكتوبر 
وشــعبنا اليمني العظيم اليــوم يعاني من 
جماعات كهنوتية رجعيــة حاقدة غرضها 
اعادة عجلــة الزمن اىل ما قبــل ثورتي 26 
ســبتمرب و14 اكتوبر زمن االئمة يف شمال 
الوطن واالحتالل الربيطاني يف جنوب اليمن 
السعيد بحجة الحق اإللهي، ولكن هيهات ان 

يرضخ لها شعبنا اليمني وان يعود الزمن بنا 
اىل ما قبل الستينيات، ولن نسمح بأن يضمحل 

االرث الثوري ال أسالفنا واجدادنا.
وأكــد العميــد العجابــي يف ترصيــح 
لـ»ســبتمربنت« أن املعركة املصريية التي 
يخوضها أبطال الجيــش الوطني ما هي إال 
امتداداً لثورتي 26 سبتمرب و14 اكتوبر »ثورة 
الخالص من جماعات الرجعية واالحتالل التي 
تريد ان تجعل من وطننا الغايل وشعبنا اليمني 
العظيم مرسح ألفكارهــم املعادية لحقوق 

الشعوب بالعيش الكريم والتطور والرقي«.

حفل خطابي
كما احتفى لواء القوات الخاصة بمحور 
حرض محافظة حجة باملناسبة بإقامة حفل 
فني وخطابي بحضور قيادات عســكرية يف 

املحور.

ويف الحفــل القى قائــد اللــواء العميد 
حســني عبيد الجار، كلمة هنأ فيها فخامة 
الرئيس املشري عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحةظ، 
ونائبه الفريق عيل محسن صالح، وإىل كافة 
ابناء الشعب بهذه املناســبة العظيمة التي 
سطر فيها شعبنا اليمني مالحم البطولة يف 

مواجهة االستعمار الربيطاني.
وأكد امليض قدمــاً يف الدفاع عــن اليمن 
الجمهــوري االتحــادي الكبري وإســقاط 
مشاريع الكهنوت والتشطري، مجدداً العهد 
للقيادة الرشعية بالسري عىل نهج الكفاح ضد 
الطغيان والظلم، دون كلل أو ملل، لتحقيق ما 

يطمح إليه شعبنا العظيم. 
تخلل الفعالية عدداً من القصائد الشعرية 

والفنية املعربة عن املناسبة.

الجيش الـوطني حامـي الثــورة والمكتسبات والثوابـت الــوطنية

بحضــور وزيـــر الدفـــاع الفريــق الــركــن/ محمد المقـدشـي

ًدائرة التوجيه المعنوي تقيم حفال فنيًا خطابيًا بمأرب في الذكرى الـ56 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة

مثلـت انعكاســــًا حقيقـًا بأهمية الـثــورة ورســــوخ أهــــدافها فـــــي الوجـــدان 

عروض عسكرية وفعاليات فنية.. احتفاًء بالعيد الـ56 لثورة أكتوبر في عدد من الوحدات العسكرية

نظمت إدارة األمن العام ورشطة 
املهرة محارضة يف األدلة الجنائية 
والبصمة الوراثية يف خدمة العدالة 
واألمن للدكتور محســن العامري 
خبــري البصمة الوراثيــة واألدلة 
الجنائية لــدى محكمة الجنايات 

الدولية الهاي هولندا.
وتناولت املحــارضة رشح عن 
مراحــل تطوير العمــل الجنائي، 
مستعرضاً خطوات معاينة مرسح 
الجريمــة ودور الطب الرشعي يف 
كشــف خيوط الجريمــة واألدلة 
الجنائية واملادية وقيمتها يف كشف 
املجرم. وأكدت املحارضة عىل أهمية 
تطوير قــدرات العاملني يف األدلة 
الجنائية للحد من نسبة الجريمة 
وتأهيــل كوادر البحــث الجنائي 

باملحافظة.

إقامت مؤسسة دعم التوجه املدني 
الديمقراطي )مدى(، بالرشاكة مع 
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ورشة 
العمل التدريبيــة الثالثة الخاصة 
بمهــارات التحقيــق والتوصيف 
القانوني لجرائم اإلنرنت، يف مدينة 

املكال بحرضموت.
ويتلقى 25 مشــاركاً عىل مدى 
ثالثة أيام، يمثلــون أجهزة األمن 
واملحاكــم والنيابــات ومنظمات 
املجتمع املدني، املعارف واملفاهيم 
الحديثــة يف التوصيــف القانوني 

للجرائم اإللكرونية.
واشاد رئيس محكمة استئناف 
حرضموت القايض هاشم الجفري، 
بإقامة هذه الدورة التي تساهم يف 
تعزيز قدرات الكــوادر العاملة يف 

أجهزة القضاء والرشطة.

أكدت على أهمية تطوير قدرات العاملين في األدلة الجنائية

شرطة المهرة تنظم محاضرة عن األدلة 
الجنائية والبصمة الوراثية في خدمة العدالة

تعزيزا لقدرات الكوادر العاملة في أجهزة القضاء والشرطة

اقامة ورشة عمل تدريبية حول مهارات التحقيق 
فـــي جرائم اإلنترنت في حضرموت
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7 شؤون عسكرية

الجيش الــوطني رافـعـة التحريــر وأسـاس بــنـاء الــدولــة

• سيادة العميد عبدالعزيز املجيدي نبدأ معك 
هذا اللقاء من اللحظــة الراهنة ماذا تعني هذه 
املناسبة لك كقائد عسكري يخوض معركة الدفاع 
عن ثورتي ســبتمرب واكتوبر وللشعب اليمني 

بشكل عام؟
 ثورة الـ14 من اكتوبر من عام 1963م جاءت 
بعد انتصار ثورة 26 ســبتمرب يف عام الـ1962م 
وهناك ترابط بني الثورتني من خالل من اشركوا 
وناضلوا وقاتلــوا يف ثورة 26 ســبتمرب قبل ان 
ينتقلوا إىل النضال يف ثورة 14 أكتوبر التي انطلقت 
رشارتها من جبال ردفان الشماء بقيادة البطل 
راجح بن غالب لبوزة لتزلزل األرض من تحت أقدام 
االستعمار الربيطاني الذي احتل عدن يف 19 يناير 
عام 1839م وفرضوا سيطرتهم العسكرية عىل 

كامل املناطق الجنوبية والرشقية من الوطن.

وثورة الـ14 من اكتوبر ولدت من رحم ثورة 26 
ســبتمرب وكان أبطالها من امثال الشهيد صالح 
مصلح والشــهيد عيل عنر والشهيد عيل شائع 
هادي والشهيد قائد قاسم سعيد والفقيد سعيد 
عبدالوارث األبي.. هؤالء جميعا وغريهم ممن لم 
تسعفنا الذاكرة لذكرهم ممن ناضلوا يف ثورة 26 
سبتمرب وانتقلوا بالعمل النضايل والقتايل يف ثورة 
14 أكتوبر حتى نال جنوب الوطن االستقالل يف 
الثالثني من نوفمرب عام 1967 وهو يوم اخر رحيل 
آخر جندي بريطاني من جنوب الوطن التي استمر 
129 عامــاً، وال ننىس أن التاريخ ســجل الثورة 
اليمنية بحروف من نور أنارت معالم املســتقبل 

والفجر الجديد الوضاء بتضحيات أولئك الشهداء 
املناضلني الذين ضحوا بأرواحهم الزكية.

• بهذه املناسبة كيف يحتفي الجيش الوطني.. 
وكيف يعمل عىل ترسيخ مبادئ الثورة يف عقيدة 

األفراد القتالية؟ 
بالنسبة لنا فإن هذه املناسبات الوطنية تمثل 
تجسيداً وتعظيماً لتلك الثورة التاريخية. بامتدادها 
الثوري، ما نراه اليوم مع األسف هناك من يتعمد 

االساءة اىل أسس ومبادئ الثورة.

• من أهداف الثورة بناء جيش وطني قوي وكما 
تعلمون كان الجيش قبل 2011م ليس كذلك.. 

هل تسريون اآلن نحو تحقيق هذا الهدف؟
نعم.. نحن ملزمون بالعمل عىل مواصلة بناء 
جيش وطنــي بعيداً عن املناطقيــة والحزبية.. 
نغرس يف الجيش حب الوطــن الحب الحقيقي، 
وندعو اليمنيني االحرار الوقوف إىل جانب الجيش 
كرافد أســايس للدفاع عن الثورة والجمهورية 

ومكتسباتها.

ونحن هنا لتحقيق هذا الهدف ونتطلع اىل بناء 
جيش خاٍل من األخطاء التي رافقت بناء الجيش 
سابقاً وتصحيح ما حصل من اخطاء، ونعمل عىل 
تجاوز تلك االخطاء، جيش وطني حقيقي خاٍل 
من التبعية ومن الحزبية، مهما كانت الصعوبات 
ألن أغلب منتسبي الجيش الوطني هم من أفراد 
املقاومة الشــعبية الذين تم التحاقهم ودمجهم 
بالجيش بموجب توجيهــات رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املســلحة عبدربه منصور 

هادي.

• بعد أربع سنوات من تأسيسه حقق الجيش 
الوطني بتعز واليمــن ككل انجازات كبرية عىل 
مستوى البناء املؤسيس وعىل واقع أرض املعركة.. 

اذكر لنا باختصار أبرز تلك االنجازات؟
الجيش الوطني يحقق انتصارات وهو صامد، 
أقولها ونحن يف امليدان نعاني من شحة اإلمكانات، 
ونطالب القيادة العســكرية والسياسية بدعم 

الجيش وتوفري املتطلبــات الرضورية للحفاظ 
عىل الجيش وصموده ومــا حققه من بطوالت 
كثرية، أقول إننا يف بناء الجيش الوطني استطعنا 
ان نحقق نجاحات ال يســتهان بها رغم شحة 

اإلمكانات.

• تحيط بالبلد والجيــش الوطني الكثري من 
املؤامرات الخارجيــة وحتى الداخلية.. هل أنتم 

قادرون عىل مواجهتها وإفشال مخططاتها؟
نعم نحن وجيشــنا الوطني وقواتنا املسلحة 
بقيادة فخامة الرئيس عبدربــه منصور هادي 
قادرون عىل إفشال املخططات والعمل عىل الحفاظ 
عىل وحدة الصــف والوحدة اليمنية، والشــعب 
اليمني شعب حر أبي ال يقبل الهوان وال يستسلم 

للصعوبات ولن تثنيه املعوقات، والقوى املتسلطة 
مصريها دائما إىل الزوال مهما بلغت غطرســتها 
ومهما نثرت أموالها، ونحــن عىل ثقة أن عاقبة 
الصمود، النرص، مايحتم عىل اليمنيني املزيد من 
اليقظة، إضافة إىل التأكيد عــىل واحدية الثورة 
اليمنية )ســبتمرب وأكتوبر( من خالل سمو تلك 

األهداف التي رسمها األبطال.

• ونحن نســري نحو تطبيق مــرشوع اليمن 
االتحادي الذي سيحقق أهداف ثورتي )سبتمرب 
واكتوبــر(.. هل يمكن القــول اآلن أن الجيش 
الوطني قادر عىل حماية ثورة سبتمرب من اإلمامة 
واكتوبر من عودة احتالل جديد وبالتايل تطبيق 

مرشوع الدولة االتحادية؟
نعم الجيش الوطني واألحرار من أبناء الشعب 
اليمني قــادرون عىل حماية أهــداف ثورتي 26 
ســبتمرب و14 اكتوبر لن يقبل بأي احتالل جديد 
سيتم القضاء عليهم وإخراجهم من أرضنا ووطننا 
أذلة وهم صاغرون كما طــرد املحتل الربيطاني 

واخرج صاغراً منكرساً مهزوماً.

• الشك ان لتعز دوراً محورياً يف قيام ثورة 14 
أكتوبر وطردها للمســتعمر، وكنت قد عارصت 
الثوار يف الشــمال والجنوب اىل جانب قربك من 
الثورتني زمنياً.. هــل لك أن تحدثنا عن أبرز ما 
شهدته تعز من سلســلة اجتماعات وحوارات 
وطنية بني األطراف السياسية يف البالد للتحضري 

للثورة؟
لقد مثلت تعز أيقونة الثورة وواجهة املتطلعني 
للحرية والعدالة والحيــاة الكريمة، وكانت قبلة 
التحضري واإلعداد الجيد النطالق ثورة 14 أكتوبر، 
احتضنت تعز املناضلــني من أبناء جنوب الوطن 

واســتقبلت تعز ممثيل حركــة القوميني العرب 
والذين بدأوا التشــاور لتشــكيل جبهة الكفاح 
املســلح، فتم االتفاق عىل قيام الجبهة القومية 
لتحرير جنوب اليمن املحتل وتم عقد اإلجتماعات يف 
مدينة تعز وعقدت الجبهة القومية مؤتمرها األول 
افتتاح املكتب الرئييس للجبهة القومية بمدينة تعز 
بحضور أبرز قادتها ويف مقدمتهم قحطان الشعبي 

وسالم ربيع عيل ومهيوب الرشعبي »عبود«.

• ماذا عن دور تعز يف ربط قيادات الثورة الذين 
اتخذوا من املحافظة مقراً لهم بالعالم الخارجي.. 
بمعنى آخر هل كانت تعــز تمثل حلقة وصل 
بني قيادة ثورة أكتوبــر والعالم ومرص بدرجة 
رئيسية لتحريك امللف سياسياً لتحقيق التحرر 

واالستقالل.. وكيف كان ذلك؟
نعم مدينة تعز كانــت حلقة وصل بني قيادات 
ثورة 14 أكتوبر والعالم فقــد كان قادة الجبهة 
القومية وجبهة التحرير يتنقلون عربها إىل الدول 
األخرى، باإلضافــة إىل إن إذاعة تعز كانت صوت 
ثورة 14 أكتوبر وكانت بمثابة الناطق الرســمي 
لها منذ لحظة انطالقها يف 14 أكتوبر عام 1963م 
وحتى تحقيق االستقالل الوطني الناجز ورحيل 
آخر جندي مســتعمر من أرض جنوب اليمن يف 

الـ30 من نوفمرب عام 1967م.

• كان أول معسكر رسمي لتدريب وإعداد أبطال 
أكتوبر يف تعز مطلع عام 1964م.. هل كان هناك 

معسكرات تدريبية غري رسمية قبل ذلك؟

مثلث تعز منتصف قلب ثورة 14 أكتوبر، وميدانا 
متقدما لتدريب وإعداد أبطال التحرير، ورشيان 
إمدادهم بالســالح واملال، ونقطــة عبورهم إىل 
العالم وعقب قيام النظام الجمهوري شمال اليمن 
أصبحت مثلث تعز منتصف القرن العرشين قلب 
ثورة 14 أكتوبر، وميداناً متقدماً لتدريب وإعداد 
أبطال التحرير، ورشيان إمدادهم بالسالح واملال، 

ونقطة عبورهم إىل العالم.

• بسبب موقف تعز الداعم لثورة أكتوبر تعرض 
أبناؤها يف عدن ملضايقات كبرية من قبل املحتل.. 
هل يفرس ذلك األمر ما يحدث اليوم من انتهاكات 
ومضايقات بحق أبناء تعز يف عدن كون املحافظة 

لم تتخل عن مواقفها الوطنية؟

مع األسف الشديد أن ما يحصل البناء تعز يشء 
محزن وهناك من تنكر لــدور تعز وإب نهائياً يف 
ثورة 14 أكتوبر الخالدة رغم عجزهم عن تجاهل 

حقائق الثورة األكتوبرية بعد عقود من قيامها.

• كلمة أخرية تود قولها؟
كلمتي األخرية اوجه مناشدة للقيادة السياسية 
والعســكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية 
عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن عيل 
محسن األحمر ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
العامة ان تهتم باملؤسســة العسكرية واألمنية 
للحفاظ عــىل جاهزية كاملة لتأديــة مهامها 
وبناءها بناء وطني بعيداً عن االخطاء التي سايرت 
بناء الجيش السابق وهذا هو سياج امان للجيش 
يف البلد وكذلك ان تعمــل عىل رسعة ما تبقى من 
تحرير املحافظات وخاصة محافظة تعز وان يفعل 
مبدأ الثواب والعقاب ضد كل من لم ينفذ مهامه أو 
يخالف مهامه، ألنه من هنا نجدها فرصة بمناسبة 
أربعينية شهداء مجزرة اإلمارات عىل بوابة عدن 
وأبني نكرر هنا ادانتنا لهذا العمل اإلجرامي املنايف 
لكل االخالقيات بحق ابطال جيشنا الوطني لم نكن 
نتوقع مايحدث ان من اتى ليدعمنا ياتي ليقصفنا 

أو يشجع عىل تقسيم وطننا.

لقد كان لألدباء والشعراء دور كبري يف مقارعة 
املستعمر الربيطاني وساعدت أعمالهم اإلبداعية 
األدبية يف تأجيج مشــاعر الشــارع الســيايس 
واالجتماعي يف شــمال الوطن وجنوبه، من خالل 
كتابة الشعر والنثر واألغنية والقصة، ومن خالل 
ما يبث من هذه األعمال األدبية والفنية والفكرية 
عرب إذاعة عدن وصنعاء والقاهرة وصوت العرب، 
ومن خالل ما تنرش الصحافة اليمنية والعربية ودور 

النرش العربية.

وكان ممن اعتلوا منابــر األدب والفن الدكتور 
عبدالعزيز املقالح، واألســتاذ عبدالله الربدوني، 
واألستاذ عبدالله هادي ســبيت، واألستاذ محمد 
ســعيد جرادة، واألســتاذ إدريس أحمد حنبلة، 
واألســتاذ عبدالله فاضل فارع، واألســتاذ سعيد 
الشيباني، واألستاذ لطفي جعفر أمان، واألستاذ 

صالح نصيب.

وكان من بني من غنوا للمقاومة والثورة األستاذ 
عبدالله هادي سبيت، والفنان محمد مرشد ناجي، 
والفنان أحمد بن أحمد قاســم، والفنان اسكندر 
ثابت، والفنان محمد محســن عطروش، والفنان 
محمد ســعد عبدالله، والفنان فرســان خليفة، 
والفنان عيل بن عيل اآلنيس، والفنان أيوب طارش، 
والفنان محمد الحارثي، والفنان أحمد السنيدار، 
كل تلك الحناجر صدحت بالفــن املقاوم للوجود 

الربيطاني والحكم اإلمامي الكهنوتي البغيض.

يا شاكي السالح
ولعل أهم قصيدة وطنية حماسية يف أدب ثورة 
ال 14 عرش من اكتوبر ضد الوجود الربيطاني )يا 
شاكي السالح( للشــاعر وامللحن الكبري عبدالله 
هادي سبيت األغنية الوطنية »يا شاكي السالح« 
تغنى بها الكثري، من فنانــي لحج كفضل محمد 
اللحجي وأحمديوســف الزبيــدي ومحمد صالح 

حمدون وحسن محمد عطا.

ونورد بعــض األبيات من هــذه القصيدة التي 
صارت عىل لسان كل مواطن؛ كأغنية حماسية:

يا شــاكي الســالح شــوف الفجر الح

حط يدك عــىل املدفع زمــان الذل راح

هــذا الغــري ســيد واحنالــه عبيــد

 يامن مات والله أنه من القهر اســرتاح

هــذا املاء ســال هــذا الغصــن مال

هذا الزهر يتبســم عىل ضــوء الصباح

األجنبــي ويــل  والنبــي  أريض 

 ديني ومذهبي يأمرني أن أحمل ســالح

يــدك يــا أخــي يــدك يــا ســخي

كم لك كم عىل جسمي وجسمك من جراح

إيمانــك ســالح ضامــن بالنجــاح

ال تحيا عــىل األيام مقصــوص الجناح

إن صــاح النفــري كــم حــر الضمري

بايميش مــع املوكب عــىل اذالق الرماح

الدمــاء الســماء يف لــون  باتلقــى 

يــوم الــدم يطري مــأل هــذى البطاح

االكتتــاب آن  الشــباب  ياللــه   

أرضــك ملك لك واملغتصــب حتما يزاح

ياللــه ال األمــام بانحمــى الســالم

 يالله نشــعل الثورة كفــى من قول آح

املحــال قهــار  جمــال  وليحيــا 

يحيا الرشق ماعاشــت شــعوبه للكفاح

هذه األغنية الوطنية الحماســية كانت تبث من 
اذاعة صوت العرب يف الستينيات القرن املايض وكان 
لها وقع وأثر كبري يف نفوس اليمنيني يف الشــطر 

الشمايل والجنوبي عىل حد سواء.

محمد سعيد جرادة المناضل الجسور
الدكتور أحمد عيل الهمداني تحدث عن الشاعر 
محمد سعيد جرادة يف كتابه عدن يف عيون الشعراء 
قال فيه: لقد كان شــاعرنا مناضالً جسوراً قارع 
االســتعمار الربيطاني وفضح كل أالعيبه فعندما 
عطلت حكومــة االحتالل الربيطاني دســتور ما 
يسمى باملجلس الترشيعي لعدن وخلقوا دستوراً 

)مسخاً( رصخ شاعرنا بقوة:

عطلوا الدستور يف هذا البلد فهو ثلج ذاب إذ كان جمد

فلقد شــكلتموه صورة ال تثري العشق يف قلب أحد

عدن يا تاج بلقيس الذي بسنى السؤدد واملجد اتقد

فادخر حقدك للعقبى إذا عبأ الشعب قواه واتحد

وظل يقارع طلوع املســتعمر واحتقار وجوده 
بوطنية واعتزاز:

أيا من خضعنا لسلطانكم سئمناكم واعرتانا الضجر

كفاكـــم بقاء طويالً أساء إلينا وأكرم منه السفر

دعونا نشاهد شعاع الصباح وسحر األصيل ونور القمر

دعونا نظــن بأنا أناس دعونا نحس بأنـــا برش

ويقول الهمداني: إن شــاعرنا العمالق األستاذ 
محمد سعيد جرادة قد اســتطاع أن يصل إىل أعىل 
املراتب وأن يربع عرش الشــعر واألدب يف اليمن، 
وأثبت يف الخمســينيات قدرتــه الفائقة يف تهيئة 
الجماهري وتوجيهها لخوض نضالها العادل وبدءاً 
من سبتمرب 1962م برز الجرادة كباحث أدب ينبش 
لنا من أعماق التاريــخ الثقايف لليمن- من مقدمة 
ديوان لليمن حبي- لألســتاذ محمد عبده نعمان 

الحكيمي

عن الوطن/ بقصيدة )وطني( كان بليغاً بل كانت 
كلماته دروساً:

وطني حملتك يف صميم فؤادي كنزاً من اآلثار واألمجاد

أنا لست حزبياً وأهوى موطني أأقيم حزباً كي أحب بالدي

واستمر يف مغازلة الوطن:

غنيت لحن هواك يا وطني ترنيمة يف مسمع الزمن

وهتفت باسمك نارشاً عبقاً من أرض قحطان وذي يزن

هذا صباحك شّع، بسمته وضاءة يف ثغرك الحسن

يمناه تورق بالربيع لنا وتــوزع الخريات لليمن

وقد أشاد الشــاعر محمد سعيد جرادة يف كتابه 
بــدور املــرأة وانخراطها يف خضــم الرصاع ضد 
املستعمر املحتل، ففي قصيدته التي كتبها يف عام 

1963م )ثائرة من ردفان(:

فاتنـة منعمــــة كالزهرة املبتسمة
تقلــدت رشاشــها واملديــة املعلمة
تـقـدمـــت مـــوكبها لبؤة منتقمة
يا بنت ردفــان تحيات القوايف امللهمة

 المرشدي روح الغناء الوثابة
يقول الفنان عصام خليــدي عن الفنان الراحل 
محمد مرشد ناجي يف مقال له تحت عنوان »الفنان 
الكبري محمد مرشــد ناجي روح الغنــاء الوثابة 
وصوت األمة.. )خالني وراح(«، ُعـرف الفقيد منذ 
يفاعة الصبا وعنفوان الشباب مكافحاً ومناضالً 

صلباً عاشت قضايا أمته يف خالياه الدموية.

وكان يتنفسها فــناً وموسيقى ونغماً مساهماً 
يف تفعيل وسريورة وتنامي الوعي الوطني والقومي 
وتطور مداركه الفكرية املنفتحة إضافة إىل مواقفه 
اإلنسانية والنضالية الصلبة والجسورة املشهودة 
)الفذة( يف مقاومــة الظلم واالســتعباد والقهر 
والعبودية والجهــل والتخلف إبان الحكم اإلمامي 
الكهنوتي يف شــمال الوطن ســابقاً واالستعمار 

الربيطاني يف جنوبه. 

فمن منا ال يتذكر أناشيده الوطنية التي الهبت 
همم وحماس الجماهري العريضة وأقضت مضاجع 
الطغاة الفاســدين الظاملني ورفدت املكتبة الفنية 
الغنائية املوسيقية اليمنية والعربية بأعظم وأروع 
األغنيات الخالدات التي كان لها السبق والريادة يف 
توحيد الوجدان والضمري الوطني والعاطفي لكل 
فئات وطبقات الشــعب اليمني.. ناضل يف سبيل 
العدل واالستقرار ناشداً وآمالً أن يعيش كل اليمنيني 

يف سالم وسكينة وأمان.

:» « أركـان حــرب محــور تـعــز فـــي حــــوار خــــاص لـ

تعز القاعدة الرئيسية النطالق ثورة أكتوبر ولن نسمح باحتالل جديد
مثلــت تعــز أيقونة الثــورة وواجهــة المتطلعيــن للحريــة والعدالة 
والحيــاة الكريمــة، وكانت قاعدة رئيســية النطاق ثــوار 14 أكتوبر 
وأبطال حرب التحرير في جنوب الوطن لخوض الكفاح المسلح ضد 
القوات االســتعمارية البريطانيــة، وكانت الماذ اآلمــن لقادة حرب 
التحريــر وكبــار المناضليــن المطارديــن من قبــل أجهــزة المخابرات 

البريطانية في عدن.
وبمناسبة االحتفال بالعيد الـ56 لثورة 14 أكتوبر كان لصحيفة »26 
ســبتمبر«، لقاء مع أركان حرب محور تعز العميــد الركن عبدالعزيز 

المجيدي، فإلى نص اللقاء.

  لقاء/ وئام الصوفي

 تعز أيقونة الثورة وواجهة المتطلعين للحرية، وكانت قبلة التحضير واإلعداد النطالق ثورة أكتوبر 
 الجيش الوطني قطع شوطًا كبيرًا في إعادة البناء واصبح قادرًا على حماية اهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر

الشعر واألدب في مهمة إذكاء روح المقاومة ضد المحتل البريطاني

تعــددت منابر األدب والفن في أداء رســالة ثقافة المقاومة، وفــي تحقيق أهدافها 
التعبوية والتي ألهبت حماس أبناء الشعب اليمني للمضي قدما في طرد المستعمر 

البريطاني في الشطر الجنوبي ومقاومة اإلمامة شمال الوطن حتى اإلطاحة بها.

  صادق الرتيبي

 شــكلت أغنية )ياشــاكي السالح( أبرز مالمح القصيدة الثوريـــة
 قاد الشاعر )جرادة( بقصائده مهمة فضح أالعيب االحتالل وتوعية الجماهير
 اعتبــر الفنــان )المرشــدي( رائــد األغنيــة السياســية اليمنية
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نفذ فريق من التوجيه املعنوي بمحور تعز،، زيارة ميدانية شملت 
عدداً من املواقع العسكرية يف قطاعات اللواءين 35 مدرع، والرابع 

مشاة جبيل.
وحث فريق التوجيه الجنــود املرابطني عىل املزيد من الصمود 
والبسالة يف مواجهة مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران. 
وقال قائد الفريق العقيد محمد صدام يف ترصيح لـ»ســبتمرب 
نت«: »إن هذه الزيارة تأتــي يف اطار تنفيذ خطة التدريب القتايل 

والعملياتي واإلعداد املعنوي للعام التدريبي 2019م«.
وأوضح أن الزيارة -التي تأتي بالتزامن مع احتفاالت شــعبنا 
بأعياد ثورة26 ســبتمرب و14أكتوبر و30مــن نوفمرب- تهدف 
لتعزيز مســتوى االنضباط والجاهزية واليقظة والوعي الوطني 
لدى املقاتلني ملواجهة التحديات واألخطار التي يتعرض لها الوطن.

وقال العقيد صدام: »أوصلنا رســالة للمقاتلني بأننا مؤسسة 
عسكرية سيادية تتبع وزارة الدفاع، وهي بعيدة عن الرصاعات 
الحزبية«، مؤكدا أن الفريق ملــس خالل التقائه بالجنود والصف 
والضباط يف الوحدات القتالية استشعاراً عالياً باملسؤولية وحسا 
وطنيا رفيعا بااللتفاف حول القيادة السياسية والعسكرية. وعدم 
السماح ألي أحد باخراق هذا الحصن السيادي املنيع أو التحريض 

بتوجيه السالح إىل منتسبي الجيش الوطني.
وحذر من خطورة ما يقوم به بعض الناشطني يف مواقع التواصل 
االجتماعي الذين ال شغل لهم ســوى نرش اإلشاعات التي تيسء 

للجيش الوطني وتخدم املربصني بأمن الوطن واملواطن.

تنفيذًا لخطة التدريب القتالي والعملياتي واإلعداد المعنوي للعام التدريبي 2019م

التوجيه المعنوي بمحور تعز يزور مواقع اللواء 35 مدرع واللواء الرابع مشاة جبلي

ثــورة 14 أكتوبـر 1963م.. انطالقة جبارة لنيل االستقالل

• حدثنا عن اللواء وطبيعة املعركة التي 
يخوضها؟

اللواء العارش حرس حدود كان اسمه لواء 
الحسم ويتبع محور الجوف القطاع الشمايل 
ويتمركز يف مديرية برط وخاض ويخوض 
معارك ضد املليشــيا الحوثيــة االنقالبية 
املدعومة من ايران وحقق انتصارات كبرية 
رغم الطبيعة الجبلية الصعبة ذات املرتفعات 
الشاهقة والوعرة، ونرابط يف العديد املواقع 
يف القعيف وجميعها مرتفعات جبلية تنترش 
عىل مساحة واسعة من األرض كما نشارك 
اللواء األول حرس حدود يف منطقة القلعة 
وتبة ابويحيى.. وقبل اسابيع دحرنا املليشيا 
من جبل القاهرة االسراتيجي الذي يتحكم 
عىل خطوط امداد املليشــيا القادمة من 
برط كما قمنا بتأمــني كافة طرق اإلمداد 

واستكملنا تحرير جبهة »الضهرة«.

التضاريس الصعبة اســتغلها املليشيا 
وتحاول مــن خاللها التســلل إىل مواقع 
الجيش إال إنها دائما تبوأ بالفشل كما تلجأ 
املليشيا الحوثي اىل زراعة األلغام يف الطرق.

تمكننا ليس من تسلالت مليشيا الحوثي 
بــل االنتقــال إىل الهجــوم والتقدم نحو 
مواقعهم يف املناطق األكثر تحصينا يف مركز 

مديرية برط. 

• ما التدابري التــي تتخذونها يف مواجهة 
ذلك؟

قمنــا بالعديد من التدابــري وال يمكننا 
الكشــف عنها ولكن نقول وضعنا خططاً 
محكمة نســتخدم فيها أجهزة متطورة 
وتمكنــا من رصد والقبــض عىل عنارص 
خطرية كانت تزرع األلغــام يف الطرقات 

واألودية.

ودائماً نحن نريث يف أي تحرك نقوم به 
ونتأكد من خلو املنطقة التي نريد التحرك 
فيها من االلغام وفتح ثغرات للعبور، وذلك 
حفاظا عىل أرواح الجنود.. ألن املليشــيا 
زرعت اآلالف من األلغام وبأشكال مختلفة 

وبطرق عشوائية.

• هل تأخر حسم املعركة وما سبب ذلك؟
طبيعة املعركة يجب أن ال يقاس بالزمن 
أو الوقت.. فهناك طبيعة الجغرافيا الصعبة 
لها دور وكذلك عامــل تواجد املواطنني يف 
قراهم ومنازلهم يلعب دوراً، يجب الحفاظ 
عليهــم وممتلكاتهم، وأيضــا كما قلت 
لكم األلغام التي زرعتها املليشــيا بطرق 
عشوائية، وبالتايل الحفاظ عىل أرواح الجنود 
أهم من املجازفة بهم وكذلك املواطنني الذين 
تستخدمهم مليشيا الحوثي دروعا برشية 

واستغالل االطفال والزج بهم يف املعارك.

• هل لديكم تنسيق مع الوحدات األخرى؟
نعم نحــن وحدة عســكرية وجزء من 
وحدات أخرى تشــكل قوام املحور هدفنا 
واحد ونعمل يف إطــار واحد وفق مرسح 
عمليأتي وخطط مرسومة نحن نفتخر بأن 

منتسبي اللواء من كل مناطق اليمن.

وعالقاتنا طيبة مــع الوحدات األخرى 
ونتشــارك املعركة مع اللواء األول حرس 

حدود يف منطقة القلعة وتبة يحيى.

• ماذا عن الجانــب اإلداري والتنظيمي 
للواء؟

يف الحقيقة زارتنا فرق من وزارة الدفاع 
ومكتــب املفتش العام ملتابعة مســتوى 
الجاهزية وســري العمليات يف اللواء ونحن 

نعمل عىل إتمام هيكلة اللواء وفق التنظيم 
املعمول به بتشــكيل قوام اللواء وشعبه 

اإلدارية والفنية والكتائب.

ونــويل التدريب والتأهيــل لألفراد وفق 
خطط علمية وتدريبية يكتســب املقاتلني 
من خاللها الخــربات واملعلومات ملختلف 

األسلحة.

• ماذا عن الدعم واإلسناد املقدم للواء؟
نشــكر رجال القبائل الذيــن لهم دور 
كبري يف مساندة قوات الجيش يف مواجهة 
مليشــيا الحوثي االنقالبية وكذلك نشكر 
دول التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
الســعودية عىل دعمهم من خالل اإلسناد 
املدفعي والطريان حينمــا يتطلب املوقف 
القتايل ذلك، سواء باستهداف أهداف ثابتة 
او إمدادات املليشــيا او مــن خالل تقديم 

املساعدات األخرى.

• كلمة تودون قولها؟
أوجه رسالة إىل أبناء القبائل بأن يقفوا 
صفا واحدا إىل جانب ابناء الجيش الوطني 
وأن يســجلوا موقفا مرشفا مع الوطن، 
ليعلموا ان مليشيا الحوثي ال تؤمن بالحياة 

وإنما تؤمن باملوت وال غري املوت.

وبمناســبة أعياد الثورة اليمنية أهنى 
فخامة املشــري الركن/ عبد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهوريــة ونائبه الفريق 
عيل محســن صالح ووزير الدفاع واخي 
العزيز أمني العكيمــي محافظ محافظة 
الجوف وقيادة محور الجوف، واقول لهم 
اثبتوا لحســم املعركة مع املليشيا الحوثي 
املدعومة من إيران وتطهري كل تراب الوطن 

من رجسهم.

:» « العميد/ ظافر بن حقان الجعدي لـ

قوات اللواء في جاهزية قتالية عالية ومستعدون لحسم 
المعركة مع مليشيا الحوثي االنقالبية في أية لحظة

• لواء الفرسان يحقق انتصارات باتجاه جبهة حرض عىل 
وجه الخصوص املنفذ.. هل باإلمكان أن ترشحوا لنا ذلك؟!

أوالً: نشــكر صحيفة »26 ســبتمرب« إلتاحة الفرصه 
لنا، ونســتغل ذلك لنتقدم بالتهاني والتربيكات لقيادتنا 
السياسية ممثلة باملشــري الركن/ عبدربه منصور هادي 
رئيــس الجمهورية ونائبه الفريق الركن/ عىل محســن 
األحمر وحكومة األخ رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك 
ولجماهري شــعبنا اليمني بمناســبة العيد الـ57 لثورة 

سبتمرب املجيدة.
ثانياً: نحمد الله عىل ما من به علينا من نرص وتمكني، 
حيث استطعنا بفضل من الله السيطرة عىل جبال مبعوثة 
االسراتيجية ويعترب هذا إنتصار اكبريا لصعوبة تضاريس 
املنطقة الوعرة التي نخوض فيها املعركة، لكن عىل الرغم 
من ذلك إال أن عزيمة أبطالنا كانت فوق املستحيل وحققنا 
انتصاراً ناجحاً وملموساً، وتكبد العدو خسائر فادحة يف 

العدة والعتاد.
وبالنسبة ملنفذ حرض تم الســيطرة عىل أجزاء كبرية 
يف املنفذ القديم وما تبقــى يعترب خط نار واملنفذ يف حكم 
السيطرة التامة والكاملة عليه رغم أن كثرة األلغام التي 
زرعتها املليشيا كانت تشكل عائقاً، لكننا استطعنا تجاوزها 

بأقل الخسائر.
• ما هي اســرتاتيجيتكم القتالية اآلن وإىل ماذا تهدفون يف 

األيام القادمة؟
ال يمكن أن نبوح باســراتيجيتنا العســكرية أو بأي 
معلومات ألن ذلك محصور بغرفة العمليات العســكرية 
للمنطقة التي نتبعها وتظل رسية للحفاظ عىل أمن خطط 
ســري معركة التحرير ونهدف إىل استكمال تحرير الوطن 
وتخليص شعبنا من جور مليشيا الحوثي التي عاثت فسادا 

بحق الشعب اليمني.
• ما املســاحة عىل وجه التقريب التي يسيطر عليها لواء 

الفرسان حالياً؟!
نسيطر عىل مســاحة كبرية امتداداً من نهاية سلسلة 
جبــال أبو النــار يف حــرض وانتهاء بجبــال مبعوثة 
االسراتيجية القريبة من ســوق املزرق، ال استطيع أن 
أوضح لك أكثر من هذا ألنها معلومات عسكرية ال يمكن 

اإلفصاح عنها اآلن.

• كيف تصف معنويات أبطال اللــواء.. وما طبيعة الدعم 
اللوجســتي من قبل قيادة التحالف العربي بقيادة اململكة 

العربية السعودية؟!
 بالنسبة ملعنويات أبطالنا فهي عالية تناطح السحاب، 
وما االنتصارات التي يحققونها إال دليل عىل أن معنوياتهم 
مرتفعة، أما ما يخص الدعم من التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية الســعودية، أوال نثمن وقوفهم إىل جانب 
الشعب اليمني ومايقدمونه من دعم فهم سخروا لنا جميع 
اإلمكانات املتاحه، بدءاً من إعداد الفرد وانتهاء بتسليحه 
ورصف رواتبه ومستحقاته، وهنا اليسعنا إال أن نشكرهم 

ونثمن مواقفهم الصادقة.
• نالحظ اسناداً جوياً ومدفعياً كثيفاً يستهدف اوكار مليشيا 
الكهنوت واالنقالب الحوثية فهل هذا مؤرش عىل اقرتاب موعد 

تحرير مدينة حرض؟!
نعم املليشيا الحوثية االنقالبية، املدعومة من إيران تتلقى 
رضبات موجعة وتتكبد خســائر فادحة يف العدة والعتاد، 
ربما عىل مدار الساعة، من خالل قصف الطريان أو اإلسناد 
املدفعي املستمر، واملليشــيا حالتها سيئة ونحن عازمون 
المحالة عىل اجتثاثهم، واأليام القادمة حبىل بالكثري من 

االنتصارات واملفاجآت.
• قبل أسبوعني ذكر األمري خالد بن سلمان أن الجيش الوطني 
يف طريقه للسيطرة عىل منفذ حرض.. هل من توضيح أكثر؟!

نعم بفضل الله سيطرنا عىل أجزاء كبرية من املنفذ ويعترب 
يف حكم املحرر كما قلت لك ســابقاً، وترصيح األمري هذا 
جاء بناء عىل التنسيق بيننا وبني قيادة القوات املشركة، 
ونشكرهم عىل تعاونهم معنا، وكذلك نتوجه بالشكر لكل 
أبطال املنطقة العســكرية الخامســة، قيادة وأفراد عىل 

تعاونهم معنا.
ونحن جاهزون ومستعدون ليس لتحرير منفذ ومدينة 
حرض، لكن بإذن الله سنحرر كل شرب يف الوطن، والحروب 

دائماً التقاس باملسافات والزمن، إنما هي كر وفر.
• كلمة أخرية توجهها؟

نشكركم عىل تواصلكم ومتابعتكم واهتمامكم بنا وأود 
توجيه التحية إىل كل أحرار هذا الوطن وإىل كل فرد ينتمي 
لهذا الوطن عسكريني ومدنيني ونقول لهم جميعا توحدوا 

ورصوا الصفوف وانطلقوا جميعاً للدفاع عن هذا الوطن.

:» « العميد/ زيد الحجوري لـ

نحقق انتصارات كبيرة ونكبد العدو 
خسائر فادحة في العدة والعتاد

تخوض قوات اللواء العاشر حرس حدود معارك 
تحريــر الوطن من مليشــيا الحوثــي االنقابية 
المدعومــة مــن إيــران فــي محافظــة الجــوف 
تحديدا في مديرية بــرط ويحققون انتصارات 
كبيرة، ويسيطرون على مســاحة واسعة رغم 
الظروف القاسية والطبيعة الصعبة حول ذلك 
»26ســبتمبر« التقــت العميد ظافــر الجعيدي 
قائد اللواء العاشر حرس حدود، وناقشت معه 

طبيعة تلك المعركة فإلى حصيلة اللقاء:

 لقاء/ معاذ اليوسفي

أكد قائد لواء الفرســان العميد زيد الحجــوري بأن قوات اللواء تحقق انتصارات كبيرة وحررت مســاحة 
واسعة في مديرية حرض بحجة.

مشــيرًا إلى أنه تم السيطرة على أجزاء كبيرة من منفذ حرض القديم وأن ماتبقى يعتبر خط نار ويعد 
في حكم السيطرة التامة وان مليشيات الحوثي تتلقى ضربات موجعة وتتكبد خسائر فادحة في العدة 

والعتاد.
 »26سبتمبر« التقت العميد زيد الحجوري قائد لواء الفرسان وأجرت معه الحوار التالي:

 لقاء/ محمد حسن شعب
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األمطار الغزيرة التي هطلت عىل عدد من 
املحافظات اليمنية أماطت اللثام عن إهمال 
كبري وســوء يف التخطيط واإلدارة وكشفت 
هشاشــة الكثري من البنى التحتية بجانب 

الغياب الفاضح لقنوات ترصيف املياه.
يف مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج 
تحول تساقط األمطار إىل مشكلة حقيقية 
حيث حارصت السيول واملياه املتجمعة املنازل 
واألشخاص وعاش السكان لحظات حرجة 
وعصيبة للغاية وســط مناشدات للجهات 
واملنظمــات للتدخل العاجل وباســتمرار 
هطول االمطار زادت مناسيب املياه وغرقت 
العديد من املنازل واملحال التجارية.. األزقة 
الضيقة واملنــازل املتالصقــة فاقمت من 
حجم املشكلة وزاد األمر سوءاً غياب قنوات 
الترصيف وخروج الكهرباء عن الخدمة ما 
أدى إىل حدوث الكثري من األرضار وترك أكثر 
من تساؤل عن مستقبل هذه املدينة يف ظل 
ماتعانيه من عشوائية وانعدام يف التخطيط.

عجز واضح
ويف حني أدت األمطار الغزيرة يف شــبوة 

إىل تجريف مساحات واســعة من األرايض 
الزراعية والقضاء عــىل العديد من املوايش 
ومزارع تربية النحل تجلت املســألة يف عدن 

بشــكل أكد إىل حد كبري أن املــدن الكبرية 
والعريقة هي كذلك واقعة يف العشوائية حد 
الغرق فاملدينة التي اشــتهرت بصهاريجها 
التاريخية وقنوات ترصيف املياه التي ظلت 
تعمل وبوترية عالية ملئات الســنني وقفت 
عاجزة أمام تدفق مياه األمطار والســيول 
حيث شــارفت العديد من املناطق واألحياء 
عىل الغرق بعد أن تجمعــت املياه بكميات 
كبرية وحارصت الشوارع الرئيسية والفرعية 
واألحياء الســكنية بعد أن اختلطت بمياه 
الرصف الصحي وأكوام القمامة واملخلفات.

حتى الصيادين
قرى الصيادين وتجمعاتهم هي األخرى 
تعرضت لألرضار، فبحسب بعض الصيادين 
فقــد تعرضت العديد مــن مراكب وقوارب 
الصيد للغرق ويتخوف البعض منهم من أن 
تؤدي األمطار والعواصف الرعدية إىل فقدان 
العديد من الصيادين ما يتطلب التدخل ووضع 

الحلول املالئمة.

أمراض وأوبئة
مصادر طبية تحذر من املخاطر الكبرية 

واملحتملة النتشــار الكثري مــن األمراض 
واألوبئة كنتيجة طبيعية لبقاء املياه الراكدة 
لفرات طويلة وتحولهــا إىل مصدر لتفيش 
العديد من األوبئة واألمراض، وهو أمر يف غاية 
الخطورة واألهمية فحياة الكثري من األهايل 
عىل املحك وتحت رحمة الظروف واإلمكانات، 
وهذه مسألة ال ينبغي السكوت عنها كونها 
ترتبط بحسب املصادر الطبية بحياة اإلنسان 

وتهدد أمنه وسالمته. 

 سؤال يطرح نفسه
الســؤال الذي يطرح نفســه حتى متى 
ستظل هذه املشــكلة قائمة ويظل الناس يف 
املدن الرئيسية وبالقرب من األودية ومجاري 
السيول يعانون األمرين عند كل موسم أمطار؟ 
والجواب يتواىل تباعاً ومن أكثر من جهة أن 
املشكلة ستظل قائمة وبخاصة يف ظل الظروف 
الراهنة التي تمر بها البلد وغياب الدور الفاعل 
للجهــات املعنية بجانب انعــدام التمويالت 
الالزمة ملعالحة هذه االشــكالية ألن تجاوز 
البناء العشــوائي ومخلفاته وفتح ممرات 
وقنوات لترصيف املياه سيما يف املدن الرئيسية 

يحتاج إىل أموال طائلة ومكلفة للغاية.

ثمن باهض
الجميع بحســب بعض األهــايل عليه أن 
يدفع ثمنا باهضاً بســبب تساهل الجهات 
ذات العالقة عن القيام بواجبها وتراكم هذه 
السلبيات خالل سنوات طويلة والجميع كذلك 
عليه اإلستمرار يف دفع ذات الثمن ألن الوضع 
الحايل ال يبرش وال ينتج حلول عملية وفاعلة 
باستثناء بعض مشاريع نوعية نفذت خالل 
فرات سابقة، كما هو الحال يف صنعاء وتعز 
حيث استطاع مرشوع حماية تعز من كوارث 
السيول من تحقيق نجاحات ملموسة يف هذا 
اإلطار عىل الرغم من وجود بعض املالحظات 

املرتبطة به.

همسة
حتى يأتي الوقت الــذي تصبح فيه املدن 
اليمنية آمنة من مخاطر األمطار والسيول 
سنظل نهمس يف أذن الجميع، ألن نوجد قناة 
واحدة لترصيف مياه االمطار كل فرة واخرى 
أفضل بكثري من أن نبقــى يف أماكننا نندب 

حظنا ونلعن األمطار والسيول.
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الوعود بصيف بارد وإيجاد وفر يف الطاقة 
صار كوعــد »عرقوب« فالجديــد يذكر يف 
مجال انتاج الطاقة الكهربائية غري محطات 
إسعافيه ال تواكب التطورات و التكاد تفي 
بالغرض.. فإىل متى ســتظل هذه املشكلة 
قائمة؟ وما هي أســبابها؟ وما الذي يمنع 

أحداث التحوالت املطلوبة يف هذا املجال؟

تذمر
يف كل عــام يضيــق املواطنــون ذرعاً 
باالنقطاعــات الكهربائية ســيما يف فصل 
الصيــف ويف كل صيف تنهــال الوعود من 
الجهات ذات العالقة بان املشكلة يف طريقها 
اىل الحل وان الصيف القادم ســيكون بارداً 
وأفضل حاالً، لكن ال جديد يحدث حد تعبري 
مواطنني وكل ما يحدث هو تكرار لتلك الوعود 
وتكرار لإلنطفاءات وما يجعل املشكلة أشد 
وطأة هو وقوع اإلنطفاءات يف املدن واملناطق 

الساحلية كعدن وغريها، حيث يصعب تحمل 
درجات الحرارة وتمر اللحظات فيها بطيئة 

ومرة للغاية.

منظومة مهترئة
منظومة الكهرباء اليمنية باعراف الجهات 
الرسمية قبل غريها هي منظومة مهرئة، 
ولم يطرأ عليها أي تطور منذ عرشات السنني 
فأغلب املشاريع الرئيســية يف مجال توليد 
الطاقة هي مشــاريع محــدودة ومعدودة 
وتركز يف محطة الحســوة بعدن ومحطة 
رأس كثيب يف الحديدة ومحطة املخا يف مدينة 
املخا وكانت هذه املشاريع تغطي اإلحتياجات 
الفعلية وزيــادة وكانت تعرفــة الكهرباء 
للمشرك العادي ريال واحد للكيلو و65 فلساً 
لكبار املستثمرين بهدف تشجيع الصناعة 
واالســتثمار، لكن هذا األمر لــم يتواصل 
فعقب افتتاح محطة املخــا توقف التوجه 
الحكومي إلفتتاح محطــات جديدة تواكب 
التطورات والتوسعات العمرانية والزيادة يف 

اإلستهالك ومثل ذلك اهماال 
وخطأ اسراتيجياً، فبعد ان 
كان هناك وفرة يف التيار يف 
الثمانينيات صار لدينا عجز 
وعجز كبري يف توفري معدالت 

الطاقة املطلوبة.

محطات إسعافية
ينظــر الكثــريون إىل أن 
التوجهات الحالية والجهود 
املبذولة لسد العجز يف امدادات 
التيار الكهربائي هي جهود 
املطلوب فما  املستوى  دون 
تلجأ اليه الحكومة ويف ظل 
عدم توفر التمويالت الكبرية 
الالزمة هو بنــاء محطات 
بواقع محطة كل  اسعافية 
عام تقريباً، وكلها بحســب 
الديزل  تســتخدم  املعنيني 
واملازوت كوقود ما يفرض 
تحديــات اضافية بســبب 

ارتفاع اسعار الوقود كونه مكلف وغري مجد 
اقتصادياً ويرهق كاهل املوازنة العامة.

محطة استراتيجية
بحسب توضيح وزارة الكهرباء فإن محطة 
265 ميجــاوات الجديدة يف عــدن هي أول 
محطة اسراتيجية جديدة تنشأ منذ افتتاح 
محطة املخا وقد جاءت بتوجيهات ومتابعة 
من فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور 
هادي وتمثل اضافة نوعية، وهو أمر يف غاية 
األهميــة كون الواقع يحتــاج اىل املزيد من 
مشاريع املحطات االســراتيجية اكثر من 

احتياجاته للمحطات االسعافية.

اشــكاالت قائمة الجهات املعنية يف وزارة 

الكهرباء تأمل أن يتم تجاوز مختلف التحديات 
غري انها تأمل أن يتم التعاون معها لحل جملة 
من املشــكالت العالقة كالربط العشوائي 
وســداد الفواتري واملديونيات بجانب رسعة 
التحرك لتحسني الشبكة وتغيري املحوالت يف 

املناطق املحررة وتحديداً يف مدينة عدن.

مطلوب حل جذري
ختاماً.. يتوجب القــول إنه ال حديث عن 
بنية تحتية أو عن تنمية من أي نوع مالم يكن 
هناك وفرة يف الطاقة الكهربائية املنتجة لذلك 
البد من وقفة جادة لحل مشكلة الكهرباء حالً 
جذرياً يراعي كافة التطلعات ويدفع قطاع 
الكهرباء يف اليمن ملواكبة التطورات الحاصلة 

يف دول الجوار وبقية دول العالم.

  كتب/ صالح العماري

ليس بغريب عىل مدينة الشــحر أن تتحفنا 
بني الحني واآلخر بإبداع جديد ينطلق من عبق 

تاريخها وفنها الراقي األصيل.
إنهــا ياســادة تبهرنا بني الحــني واآلخر 
بإبداعات تســتمدها من روحانية مساجدها 

وإرثها وطيبة أهلها وفنها الراقي. 
يف العــام املايض 2018م 
انطلقت فكــرة زواج الرقة 
الجماعي، و»الرقة« الساحة 
املنبسطة التي يضفي عليها 
مسجد العيدروس التاريخي 
جماالً ينطلق من روحانية 
املوقع واملســجد ذو البناء 

الراثي الرائع.
وباالضافــة اىل أن هــذا 
الــزواج الجماعي يســهم 
يف تيســري زواج العرشات 
من الشباب وتكوين األرس 
وإكمال نصف دينهم، أبدع 
القائمون عليه يف االستفادة 
من مراسيمه بإحياء الراث 

واإلرث الفني الشعبي وعادات وتقاليد الزواج 
يف حرضموت خاصة ومدينة الشحر عىل وجه 
خاص واظهار املعالم التاريخية ملدينة الشحر 
بما يليق بإحدى أقدم وأعرق مدن حرضموت.

أسهم هذا املرشوع الخريي العام املايض وهذا 
العام يف تزويج 50 شاباً من كافة نواحي الشحر 
من محدودي الدخل بمســاهمة من السلطة 

املحلية باملحافظة ومؤسسات ورجال خري.
ورسم العرس الجماعي العام املايض وهذا 

العام لوحات جميلة انطلقت من تراثنا الجميل 
وعادات كادت أن تندثــر أو اندثرت بالفعل، 
وتفنن مبدعو الشحر كالعادة يف تقديم لوحة 
الدربوكة يف قالب ابداعي فريد والعّدة والشبواني 
وزامل العبيد بمشــاركة من فــرق الحامي 
واملحط، وأعادوا مراسم الحالقة للعرسان بعد 
اختفائها عن مراسم الزواج يف الشحر منذ 50 

عاماً أو أكثر.
فجاءت اإلشادات تمتدح عرساً جماعياً خريياً 
تحّول بإبداع أبناء الشــحر 
والقائمني عىل هذا املرشوع 
اىل عمل فني تراثي جميل، 
من املتوقع أن يتطّور يف قادم 
السنوات اىل تظاهرة تراثية 

فنية كبرية.
فشكراً إلبداع أهل الشحر، 
وللقائمني عــىل هذا العمل 
الجميل، ويف مقدمتهم أخينا 
العزيز األستاذ محمد سالم 
بن بريك وأيمن محمد العود 
وفريق عملهما املبدع، وبارك 
الله للعرسان وجمع بينهم 

يف خري.

األمطار تخلف كوارث في عدد من المحافظات

الكهرباء.. منظومة مهترئة ومشاريع استراتيجية غائبة

صدى تختتم دورة تدريبية في 
الصحافة الحساسة للنزاعات

أختتمت املنظمة الوطنية لإلعالميني اليمنيني صدى، الدورة التدريبية التي نظمتها 
بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايربت، حول الصحافة الحساسة للنزاعات.

ويف الدورة التي اســتهدفت 25 صحفياً وإعالمياً من املقيمني بمدينة مأرب، تلقى 
املتدربون خالل ثالثة ايام متوالية عنارص تدريبية مهمة يف العمل الصحفي واألخالقيات 

الصحفية ومعايري العمل املهني.
كما تناولت الدورة التي قدمها املدرب عبدالسالم الرشيحي، عدد من املواضيع املتعلقة 

بالسالمة املهنية والقضايا اإلنسانية وكيفية التعامل معها يف أوقات النزاعات.
وأشاد رئيس منظمة صدى يوســف حازب بأهمية الدورة واملواضيع التي تخللتها 
الدورة مؤكدا أن الصحفيني واإلعالميني يف محافظة مأرب يعانون من أزمة يف التأهيل 
والتدريب وإقامة مثل هذه الدورات املهمة خصوصا يف الوضع الراهن الذي تمر به البالد.

وأكد حازب أن الصحفيني واإلعالميني اليــوم يمثلون رأس حربة يف معركة الوعي 
الديمقراطي التي يطمح له الشعب اليمني ويناضل من أجله يف مختلف املحافل الدولية 

واملحلية.
من جهته أكد محمود قياح مدير الربامج يف مؤسسة فريدريش ايربت أن املؤسسة 
تهتم بفئة الصحفيني واإلعالميني يف مختلف البلدان منها اليمن، مشرياً إىل أن محافظة 
مأرب ستحظى بأولوية يف برامج املنظمة نتيجة للكم الكبري من الصحفيني واإلعالميني 

املتواجدين فيها والذين يحتاجون اىل تدريب وبرامج مهنية حديثة.
وتطرق قياح إىل رضورة قيام الصحفيني واإلعالميني يف اليمن بدورهم املنوط بهم 
وتحمل مســؤولياتهم األخالقية واملهنية والعمل عىل تخفيف حدة الخطاب اإلعالمي 

والدفع باليمنيني نحو االستقرار والسالم وإنهاء الرصاع.
وتنوعت الربامج التدريبية بني النظرية والعملية وكتابة التقارير والقصص اإلنسانية.

عقد يف محافظة مأرب أعمال امللتقــى األول لفعاليات 
تدشني مصفوفة النســاء وفق مخرجات الحوار الوطني 
ومسودة الدستور االتحادي الجديد بمشاركة نسائية واسعة 

يمثلن 6 محافظات.

 ويف حفل تدشــني امللتقى الذي نفذه مكتب وزير الدولة 
لشــؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطنــي بالرشاكة مع 
مؤسســة فريدرتش ايربت األملانية، أكــد وكيل محافظة 
مارب عبدالله الباكري عىل أهمية دور النساء يف بناء وتنمية 
املجتمع، واإلسهام يف رفع الوعي لدى املواطنني بأهمية اليمن 

االتحادي الجديد.

 وأشار إىل أن امللتقى يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز 
دور املــرأة الــذي كفلتهــا لها 
مخرجات الحوار الوطني ومسودة 

الدستور االتحادي الجديد.

وأوضحت رئيس امللتقى ممثلة 
مكتــب الوزير نيلــيل ناجي أن 
املشاركات يف امللتقى يمثلن ست 
محافظــات )مــارب، البيضاء، 
الجوف، ســقطرى، حرضموت، 

املهرة(، عدد 40 مشاركة. 

ولفتــت إىل أن املرأة شــكلت 
حضــورا نوعيا خــالل صياغة 
الحوار، ومســودة  مخرجــات 

الدستور االتحادي الجديد الذي استمر لستة اشهر«. مضيفًة: 
»وهي معنية بتنفيذ هذه املخرجات وبناء اليمن االتحادي 

الجديد عىل أسس الرشاكة والحرية والحكم الرشيد«.

من جانبه أوضح مدير الربنامج من منظمة فريدريتش 
ايربت محمود قياح، أن هذه األنشطة محل اهتمام املنظمة، 
يف اطار التعاون مع شؤون تنفيذ مخرجات الحوار عىل رعاية 

األنشطة التي من شأنها منارصة قضايا املرأة.

 وناقش امللتقى الذي استمر عىل مدى يومني العديد من 
املحاور السياسية واملدنية، واالقتصادية والثقافية، مع عدد 
من القضايا املدنية املتضمنة يف مسودة الدستور االتحادي 

الجديد واملتعلقة بجانب النساء.

ملتقى نسائي بمأرب يناقش مسودة الدستور االتحادي عرس جماعي.. وتظاهرة فنية تراثية رائعة



     اجليش الوطني اليمني
      

     

الخميس الــعـدد »1898«  18 صفر 1٤٤1هـ
10 المـــوافــق 17 اكتوبر 2019م

حرية العمل الحزبي، السيايس واملدني، يف شمال البالد.

 1 - خلفية سياسية تاريخية:

تعد قضية حرية العمل الســيايس والحزبي والنقابي والجماهريي واحدة من 
القضايا السياسية األوىل والكربى التي شكلت هماً مؤرقاً للشعوب املتطلعة للحرية 
واالنعتاق من االستبداد، وكذا هماً ُمقلقاً ومزعجاً لجميع األنظمة السياسية يف 
املنطقة العربية، من أنظمة الجمهورية الثوريــة والتقدمية إىل األنظمة امللكية 
العائلية الثيوقراطية، وخاصة بعد ظهور وقيام الدول الجديدة، ســواء أتت من 
براثن التخلف القروسطي االستبدادي، أم يف صورة الدول الوطنية املستقلة املتحررة 
من االستعمار. اختلفت جميعها يف كل يشء يمكن أن يوحدها، واتفقت عىل قمع 
شــعوبها ومصادرة الحقوق السياسية واملدنية لهذه الشعوب كي تقيم أحزابها 
السياسية املســتقلة يف قمة الســلطة. واتفقت كلها بال استثناء وأجمعت عىل 
الشمولية واالستبداد والديكتاتورية تحت يافطات ومسميات مختلفة، من النظام 
الشمويل األحادي التوليتاري يف األنظمة والدول ذات التوجه اليساري ،االشراكي 
والقومي االشراكي  والوطني، حتى األنظمة امللكية السلطانية، سواء جاء ذلك 
تحت خطاب الحزب الواحد القائد للدولة واملجتمع، أم القائل بمقولة "إن الحزبية 
عمالة وخيانة"، أو أن الديمقراطية دعوة لتمجيد الفرقة واالنقسام والتجزئة وأن 

التعددية تدمري للوحدة، ومــن أن الوحدة فريضة رشعية دينية. كل ذلك وأمثاله 
جاء يف توظيف أيديولوجي ســيايس لآلية القرآنية "واعتصموا بحبل الله جميعاً 
وال تفرقوا"، وغريها من اآليات واألحاديث النبوية. وكما جاء الخطاب الثوري/

القومي القائل بقومية املعركة من جهة ، ومن جهة أخرى تعليق قضية الحريات 
السياســية والديمقراطية عىل مشجب االســتعمار واإلمربيالية، وحل القضية 
االجتماعية مقدم عىل قضايا الديمقراطية وقضايا الحريات، وأن "ال صوت يعلو 
فوق صوت املعركة" )املعركة التــي لم ندخلها، وحني ندخلها نحولها إىل هزيمة 
سياسية ووطنية وقومية(، ويف النهاية )الخاتمة( تخليد استمرار النظام يف صورة 
الحزب الواحد، كيل القدرة والجربوت. وهي، بهذه الدرجة أو تلك، ثقافة تاريخية 
)استبدادية/ثيوقراطية( سلطانية واستعمارية، حيث لم تكن األنظمة الرجعية 
املحلية ، واالســتعمارية إىل حد معني، تسمحان ســوى بوجود ونشاط أحزاب 
وتنظيمات، إما ملحقة بالقرص أو قريبة منه أو معربة عن الفئات والطبقات شبه 
اإلقطاعية والربجوازية الكمربادورية متوحدة املصالح مع السياسات االقتصادية 
االســتعمارية، ويف ظل أيديولوجيات تربوية سياسية، ثقافية، تعليمية، مشبعة 
بالكراهية لآلخر وباإلقصاء واالستبعاد وعدم االعراف باآلخر، واعتبار املختلف 

/ املغاير عدوا. 

ويف هذا املنــاخ، قامت وتأسســت األنظمة والدول 
الوطنية الجمهورية والثوريــة أو امللكية يف منطقتنا 
العربية وعاشت جميعها واســتمرت محتمية بحالة 
االنقسام الدويل والرصاع األيديولوجي والسيايس يف أجواء 
ومناخات "الحرب الباردة" بني املعسكرين االشراكي 
والرأســمايل. وكان ذلك االستقطاب االنقسامي الحاد 
بمثابة مظلة راعية وحامية لجميع دول االســتبداد 
والشــمولية )الدينية والثورية امللكية والجمهورية(، 
سواء جاءت الحماية تحت راية الدستور املعلن أم بدونه. 
وجميعها قمعت وصادرت إرادات حريات شعوبها تحت 

سقف هذه املظلة الوطنية والحماية الدولية. 

 ثورة 26 سبتمبر 1962م وقضية حرية العمل 
الحزبي والسياسي

كانت األحزاب السياسية مع قيام ثورة 26 سبتمرب 
1962م تعمل بصورة تلقائية )منكفئة عىل نفسها(، 
وهي يف طور النشوء ولم يكتمل بعد تكوينها وبنيانها 
التنظيمي والحزبي، ويف حالة تجمع بني العلنية والرسية، 
العلنية بفعل الثورة والحركة التحررية العربية والعاملية، 
والرسية بفعل الرشوط الثقافية السياسية التاريخية، 
وبفعل القمع السيايس الذي تجسد يف ممارسات ما بعد 
قيام الثــورة. وإذا كانت العلنية قد انحرصت يف حدود 
نشاط القيادات الحزبية البارزة، فقد نشطت الهياكل 
التنظيمية الحزبية بعيداً عن العلنية، وهي حالة تعكس 
ثقافة ورؤية ســلبية لقيادات الثورات العربية، سواء 
األجهزة املرصية وغريها يف األماكن املختلفة، ولقيادة 
الثورة اليمنية خصوصاً، والتــي لم تدرك أهمية دور 
الحركة السياسية والشــعبية )الجماهريية( يف قلب 
الثورة، تنظيماً ودفاعاً وتحشيداً، وأن قوتها الحقيقية 
خالل مرحلة صعود الثورة تكمن يف عالقتها املبارشة 
والحية بالناس وبالجماهري. وهو مــا أدركته مبكراً 
القوى السياسية التقليدية يف قمة السلطة الجمهورية. 
)وكان لــدور األجهزة املرصية اليــد الطوىل  يف فرض 
ديمومة واستمرار هذا املنطق، الذي يحرِّم العمل الحزبي 
والســيايس نقالً للتجربة املرصية إىل الحالة اليمنية(. 
فلم يســمح النظام الجديد بقيام األحزاب السياسية، 
كما أرشنا، بل اتبعت األجهزة املرصية يف اليمن نفس 
األســاليب القمعية التي اتبعتها يف مرص ضد القوى 
السياسية والنقابية، وخاصة القوى غري النارصية –
املقصود: الحكومية- بل وحتى النارصية، إن رأت أنها 
تجاوزت السقف الســيايس / األمني. فقد كان حزب 
البعث العربي االشراكي واملاركسيون، خالل املرحلة 
األوىل للنظام الجمهوري 1962م –1967م، يعيشان يف 
عزلة كاملة عن الحياة السياسية، نظراً للعداء السائد بني 
البعث والنارصية )مرص/ سوريا(، وظل البعث يعارض 
التجربة النارصية وينتقد الكثري من جوانبها. أما حركة 
القوميني العرب فقد كانت يف أعوام -62 1964 م من أهم 
مراحلها، حيث تمكنت خاللها من االنتشار يف كثري من 

املناطق اليمنية )1(.
وكان هذا الخالُف انعكاساً للرصاع السيايس املركزي 
بني مرص وسوريا بعد فشل الوحدة السورية املرصية 
وذلك بإعالن االنفصال يف 28 ســبتمرب 1961م. ومع 
ذلك ظلت الحياة السياســية والحزبية، بمعنى العمل 
التنظيمي الســيايس الحزبي الجماهريي، خالل هذه 
الفرة وما بعدها حتى العام 1970م، تراوح بني الرسية 
والعلنية، بفعل واقع االزدواجية التي كانت قائمة يف قمة 
السلطة ويف الجيش، حتى 28 ديسمرب 1970م ليضع 
دســتور ما بعد انقالب 5 نوفمرب 1967م حداً فاصالً 
بني مرحلتني، هو الدســتور الذي حظر العمل الحزبي 
والسيايس، بنص املادة الدستورية رقم )37(. ويف ظل 
ذلك الدســتور، وتلكم املادة املحرِّمــة للعمل الحزبي، 
جرى تقييد الحريات السياسية واالجتماعية والثقافية 
والفكرية، ومنع حرية نشــاط املرأة وعملها تتويجاً 
وتجسيداً ملا سمي "اتفاق املصالحة" 1970م. وظهر 
تقويض جديد للحريات باســم الدين الذي تحول إىل 
سوط ُسلِّط عىل رقاب الناس وعقولهم، وخاصة الحركة 
السياســية الديمقراطية يف البالد والتي ضيق عليها 
الخناق يف كل مناطــق تواجدها )املدراس، الجامعات، 
مؤسسات الدولة، األندية واالتحادات وعىل وجه التحديد 
الطالبية منها والنسائية، والنقابات وحتى املساجد( بعد 
أن قسم الشعب واملواطنني إىل: "مؤمن" و"كافر"، وبدء 
خطاب الحدود، وأن اإلسالم "عقيدة ورشيعة"، يف بنية 
الدولة ويف املجتمع، ويف حياة األفراد، وحديث عن "الردة" 
تمس حرية الفكر والعقل واإلبداع، وُصعَد من خطاب 
تطبيق الرشيعة، واملحاكمات األيديولوجية السياسية 
طيلة املرحلة الالحقة وحتى قيام الوحدة يف 22 مايو 

1990م.
ويف واقع املمارسة الفعلية، ومن خالل القراءة والبحث 
ونقد السرية الذاتية للقوى السياسية-بدرجات متفاوتة- 
يمكننا القول إن الجميع، سلطة ومعارضة، -بدرجات 
متفاوتة- لم يكونوا مؤهلني للممارسة الديمقراطية 
وإنجاحها. فقد كانت ثقافة اإلقصاء وعدم االعراف 

باآلخر وعدم القبول به هي القاعدة السياسية املعمول 
بها. 

لقد كانت ثقافة الديمقراطية هي االستثناء، سواء 
عىل صعيد املمارسة الديمقراطية داخل الحزب الواحد 
أم يف عالقته باألحزاب األخــرى، أم يف موقف ثورة 26 
ســبتمرب 1962م من األحزاب، ومــن رصاع األجنحة 
املتناقضة أو املتعارضة يف قمة السلطة الجمهورية. ولم 
تكن السرية الذاتية لهم /لنا جميعاً سارَّة، وهذه واحدة 
من إشكاالت العمل السيايس والحريات الديمقراطية، 
حيث لعبت األجهزة املرصية )األمنية/والسياســية( 
دوراً محورياً يف تهميش وقمع وحصار العمل الحزبي 
والســيايس والنقابي والجماهريي )حصاره يف أضيق 
الحدود(. وكانت الفســحة )أو الســماح السيايس( 
القائمة خالل الســنوات -62 1968م آتية من واقع 
وطبيعة حالة "ازدواجية السلطة" القائمة بني جناحي 
القيادة الجمهورية، التي سمحت بهذا الهامش السيايس 
املحدود يف حركــة األحزاب، والنقابــات، واالتحادات 
ونشاطها. ونشأت حالة جامعة بني الرسية والعلنية غري 
املبارشة. ولعب واقع حالة الحرب الجمهورية -امللكية 
واالستعمارية، دوراً يف اســتمرار هذه املعادلة. ولعل 
"الخطأ القاتل، كما يرى د.أحمد الصياد، الذي وقعت 
فيه القوى السياسية التقدمية يف مجموعها، أنها جعلت 
من خالفاتها الثانوية أساس نضالها، ونَست الخالفات 
األساسية مع القوى شــبه اإلقطاعية والرجعية التي 

وصلت إىل السلطة يف 5نوفمرب 1967م. ولذلك لم تحاول 
خالل حصار صنعاء عــام 1968م الذي جمع القوى 
السياســية يف خندق واحد أن تحسم مسألة السلطة 
السياسية رغم وجود املقاومة الشعبية وقيادتها يف كل 
القوى )حركة القوميني العرب، والبعث، واملاركسيون، 
واملستقلون الوطنيون(، وسيطرة هذه القوى عىل أهم 
وحدات الجيش النظامي")2(. ذلك ألنه قد تغلبت عليها 
النـزعة الحزبية العصبوية الضيقة، والتفكري اإلقصائي 
االستئثاري، ورفعت تعارضاتها الثانوية )الذاتية( إىل 
مستوى الرصاع )التناقيض( بســبب هيمنة العقلية 
الشــمولية، وعدم االعراف باآلخر وبالتعددية. وهذه 
مشكلة الحياة السياسية اليمنية والعربية عموماً، التي 
نجدها شاخصة يف سياق جميع الثورات واالنقالبات 
التي قامت يف منطقتنا العربية، ومنها اليمن. وحول هذه 
املسألة يقول د. عبدالعزيز املقالح: يف تقديري الخاص 
أن قدراً من الديمقراطية وإفســاح املجال للمعارضة 
كان يمكن أن يجنب البالد قدراً كبرياً من املخاطر التي 

تعرضت لها)3(.
 وبعد انقالب أو حركة 13 يونيو 1974م)4(، حاول 
الرئيس  الشــهيد إبراهيم الحمدي يف مجرى رصاعه 
مع القوى املعارضة لــه أن يقرب من بعض األحزاب 
السياســية يف مناورة منه، ملحاولة امتصاص النقمة 
الشعبية، وكسب تأييد القوى السياسية الديمقراطية إىل 
صفه، فبدأ بإجراء اتصاالت ومحادثات شبه رسمية من 

تحت الطاولة، مع أحد أعضاء املكتب السيايس للحزب 
الديمقراطي الثوري الذي وصل من عدن بناء عىل طلب 
الحمدي، والذي حدد باألستاذ عبد الحميد حنيرب بدرجة 
أساسية إىل جانب عبدالحفيظ بهران. لكن هذه املحادثات 

–كما يذهب الصياد-لم تخرج بأي نتيجة إيجابية)5(.
ولم يبق ملتفاً حول الحمدي سوى الجماعة السياسية 
النارصية )التنظيم النارصي(، وهــي الجماعة التي 
عملت بحرية يف إطار حركة 13 يونيو 1974م. واملؤكد 
أن حرية العمل الســيايس والحزبي بعد قيام ثورة 26 
سبتمرب 1962م وحتى 1968م كانت قائمة، كما سبقت 
اإلشــارة، يف صورة حالة تجمع بني الرسية والعلنية يف 
واقع املمارسة، رغم حصار األجهزة املخابراتية املرصية، 
حتى يف ظل إصدار قانون حظر الحزبية والعمل الحزبي 
بتاريــخ1964م. غري أنه كان مــن الصعب أن يحكم 
األمور يف هذه املرحلة االستثنائية يف كل يشء قانون أو 
نص دستوري. فقد كان االحتكام يتحقق، ويجري عىل 
أساس موازين القوى والقوة عىل األرض، حيث هيمن 
عىل املشهد السيايس العام طيلة سنوات -62 1968م 
حال وواقع ازدواجية السلطة يف قلب الصف الجمهوري 
بني الجمهوريني الثوريني بقيادة الرئيس السالل وحلفائه 
ودعم الوجود املرصي )العسكري/ والسيايس( بقيادة 
عبدالنارص له من جانب، ومــن جانب آخر الفعاليات 
السياسية القبلية املعارضة للسالل يف صورة مؤتمرات 
رموز الجمهورية القبلية املمثلة بالزعامة املشــيخية، 
وبقايا األحرار، ورجال الدين، والعسكريني املوالني لهم. 
ومن يتصفح وثائق السياسة والرصاع يف هذه املرحلة 
بدًءا من مؤتمر عمران يف ســبتمرب 1963م، ومؤتمر 
خمر يف مايو 1965م ومؤتمر الطائف يف يوليو 1965م 
)خارج البالد(، ومؤتمر الجند يف أكتوبر 1965م يف "تعز"، 
وجميعها تعبريات سياسية قبلية شبه مسلحة ضاغطة 
عىل الجناح الثوري يف قلب القيادة الجمهورية ، يجد أنها 
منحازة كلياً للقوة السياســية االجتماعية التقليدية. 
ويكفي القول إن مؤتمر "خمر" قد عقد يف ظل فرض 
قوانني الطوارئ، ويف تحٍد صــارخ له. ومن جانب آخر 
كانت هناك مؤتمرات موازية أو مقابلة عقدها الصف 
الجمهوري الثوري بقيادة الســالل )املؤتمر الشعبي، 
ومؤتمر الروضة( والتظاهرات الشعبية الحاشدة املؤيدة 
للســالل التي تنظمها وتقف خلفها القوى السياسية 
الداعمة لخطه الســيايس، إىل جانب اصطفاف معظم 
وحدات الجيش األساســية إىل جانب الرئيس السالل. 
ويف الواقع، كان هذا التوازن يف القوى هو ما يعنيِّ، بهذه 
الدرجة أو تلك، حدود حرية العمل الحزبي والنشــاط 
الســيايس، وليس النص الدســتوري، أو قانون حظر 
الحزبية. وكما يدل تاريخ هذه الحقبة، تجاوزت نتائج 
مؤتمر "خمر"وقراراته كل الحدود والسقوف املتصورة 
واملتوقعة. فقد أنتج هذا املؤتمر سلطة دولة حكم بديل 
مواٍز، وفرض عىل القيادة الجمهورية )السالل( إصدار 
قرارات جمهورية ودستور للدولة سمي "دستور خمر".

 وكان ذلك قمة التعبري عن اضطراب، وليس فحسب 
ازدواجية الحالة السياســية وتشوشها وانقسامها 
تجســيداً لواقع ضعــف دور قيادة الدولــة املركزية 
الناتج عن وضعية الحالــة االنتقالية بني طريف الصف 
الجمهوري، إىل الدرجة التي يتجرأ فيها رئيس الوزراء 
اللواء حسن العمري وبعده أعضاء املجلس الجمهوري 

عىل تقديم استقاالتهم من مناصبهم إىل أقطاب مؤتمر 
"خمر" من املشايخ الذين كانوا ضمن "لجنة متابعة" 

أنتجها مؤتمر خمر وأحياها مؤتمر الجند)6( .
وبذلك كانت موازين القوة تحكم عالقة السياســة 
بالسلطة وبالقانون وبحرية العمل الحزبي، وليس النص 
القانوني أو الدستوري بهذه الصورة أو تلك. ولم يربز دور 
القوانني والنصوص الدستورية سوى يف مرحلة الحقة 
بعد حسم حالة ازدواجية السلطة، بعد أحداث 24/23/ 
أغسطس 1968م ، وقبل ذلك أحداث الحديدة يف مارس 
1968م لصالح القوى السياسية االجتماعية التقليدية، 
وتصفية القيادات الوطنية من وحدات الجيش الوطنية 
)أبطال الحصار(. كان البد من هذه الجملة االستطرادية 
لتستقيم القراءة وتتضح أبعاد الصورة حول عالقة حرية 
العمل الحزبي مع وجود قانون يحظر العمل الحزبي يف 

هذه املرحلة ويحرِّمه. 
ويف تقديرنا أن "مؤتمــر حرض" الذي جرى اإلعداد 
له طويالً، كاد يفشل قبل أن يبدأ، لو لم تتدخل جميع 
األطراف والقوى السياسية يف السلطة وخارجها، ومن 
خارج اليمن )السعودية/ مرص(. فقد شارك فيه من 
يمثلون السالل وحلفاءه ، ورموز الجمهورية القبلية 
وبقايا األحرار، والكتلة الثالثة بقيادة إبراهيم ابن عيل 
الوزير)7(، والسعودية واألجهزة املرصية، لالتفاق عىل 
صيغة إخراج سياســة متوازنة لحل املشكلة اليمنية، 
وهو ما لم يتم التوافق حوله، وبذلك فشل مؤتمر حرض. 
وتحت ذريعة فشل مؤتمر حرض، وعدم الوصول إىل حل 
سيايس مع الجانب امللكي، تصاعدت األزمات السياسية 
الداخلية اكثر يف قلب الصف الجمهوري ، إىل أن قررت 
سلطة 5 نوفمرب 1967م رفع حالة ازدواجية السلطة، 
ونقضها بدءاً من أحداث 21 مارس 1968م يف الحديدة، 
إىل أحداث أغســطس 1968م، وتتويج ذلك بما عرف 
ـِ"اتفاق املصالحة"، مارس 1970م بني الجمهوريني  بــ

وامللكيني والسعودية .
ومع اتفاقية جدة مارس1970م، وقبلها دســتور 
28 ديسمرب 1968م وباملادة )37( التي تحرِّم الحزبية 
وتمنعها، بدأ التقييد السيايس واألمني العميل عىل حرية 
العمل الحزبي، وعىل هامش فســحة النشاط الحزبي 
والسيايس والنقابي واملدني، فأغلقت االتحادات الطالبية، 
واالتحادات النقابية العمالية حتى إعالن قيام الوحدة 
22 مايو 1990م.)8( وليس صحيحاً ما يحاول البعض 
الرويج له من أن تشكيل "املؤتمر الشعبي العام" هو 
بداية إرهاصات التعددية الحزبية. والحقيقة أن إعالن 
قيام "املؤتمر الشعبي العام" يف 24 أغسطس 1982م 
كان البداية السياسية األوىل إلدخال الحزب أو التنظيم 
أو التجمع الحزبي طرفاً يف إدارة سياســة السلطة يف 
شمال البالد ، خدمة للحكم، بهدف تدعيم أركان النظام 
واستقراره عىل قاعدة حزبية مرتبطة مبارشة برأس 
السلطة. كما جاء إعالن قيام "املؤتمر الشعبي العام" 
محاكاة للتجربة السياســية يف الجنوب، وألن اتفاقية 
الوحدة وبيان الكويت، تشريان إىل قضية التنظيم، ومن 
جانب آخر لرويج أنه مظلة سياسية ووطنية لجميع 
القوى السياسية يف البالد. هذا، مع أنه عمليا ويف واقع 
املمارسة جاء استمراراً ملصادرة الحياة الحزبية والتعددية 
الحزبية والسياسية بفرضه نفسه مظلة باسم جميع 
املكونات. وهكذا جاء "املؤتمر الشعبي" ليعطي مربراً 
إلقصاء األحزاب السياسية والوطنية التاريخية تماشياً 
مع تجربة دولة الجنــوب )الجبهة القومية/والحزب 
االشراكي الحقاً(، مع فارق سيايس نوعي أن "الحزب 
القائد للدولة واملجتمع"، سواء الجبهة القومية أم الحزب 
االشراكي، هي أحزاب سياسية وطنية تاريخية ساهمت 
يف صناعة الثورة يف الشمال ويف صنع مجد االستقالل يف 
الجنوب يف 30 نوفمرب 1967م، أي أنها أحزاب لها رشعية 
سياسية ثورية ووطنية استقاللية لم تأت بها السلطة، 

ل لخدمة الحكم والنظام السيايس. ولم تشكَّ
لعله من املهم اإلشــارة إىل البدايــة األوىل للتعددية 
)نظرياً/وسياسياً( والتي ظهرت مع ورقة الشهيد جار 
الله عمر، األمني العام املساعد للحزب االشراكي اليمني، 
وهي الوثيقة التي دعمها يف البداية عدد محدود من قيادة 
االشــراكي وجوبهت بمعارضة من داخله. فقد كتب 
جارالله عمر يف أبريل )نيسان( 1987م رسالة إىل األمني 
العام للحزب االشراكي عيل سالم البيض تداولتها أوساط 
الحزب القيادية ومنظماته الحزبية)9(، حول الرضورة 
السياسية والوطنية "للتعددية الثورية" واالنتقال إىل 
النظام السيايس الحزبي التعددي. وعىل إثرها وبفعل 
املداوالت وتحريك النقاش حولها ، تم بداية إعالن قيام 
"حزب التجمع الوحدوي اليمني")10(، كفاتحة للحراك 
السيايس نحو التعددية وفتح باب النشاط الحزبي أمام 
بعض فصائل العمل السيايس يف الجنوب. وكانت هذه 
أول خطوة خجولة أو جنينية باتجاه التحول نحو النظام 
السيايس التعددي. وبهذا سعى الحزب االشراكي لربط 

الوحدة بالديمقراطية والتعددية .
إىل أن جاءت وحدة 22 مايو 1990م حاملة ملرشوع 

الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية.

النظام السياسي في مجرى ثورة 26 سبتمبر
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11 الثقافية

كـــنوزنا الحــضاريــة فـــــي خــــــطر!
كل شعوب العالم تهتم براثها 

العريق وآثارها الخالدة ومن غري 

املنطقي ان تكون اليمن استثناء 

يف هذا الجانب٠٠ثمة إهمال طال 

الكثري من املواقع واملعالم وأتت 

الحرب لتزيد الطني بلة وتهدد 

ماتبقى من تراث اليمن وكنوزه 

الحضارية..

       سبتمبر /خاص

يف ظل الظــروف العصيبة التي تمر بها البلد 
وكنتيجة طبيعية لتداعيــات الحرب القائمة 
تعرضت الكثري من املدن واملواقع األثرية ألرضار 
كبرية وتهديدات بالغة وبحســب بعض املراكز 
البحثية فقد تأثر أكثر من ٧١٢ مسجدا ونحو 
٢١٦ موقعا أثريا لكن العديد من الجهات تعتقد 
أن الحصيلة أكرب من ذلك وأن اليمن خرست يف 
ظل هذه الحرب كنوزا حضارية وإنسانية التقدر 

بثمن.

 بسط واعتداءات
ويف الوقت الذي التــزال فيه الكثري من اآلثار 
اليمنية مطمورة تحت األرض وبحاجة إىل جهود 
جبارة الكتشافها وإماطة اللثام عن مكنوناتها 
وأرسارها العميقة تتعاظم املخاوف من تعرض 
املواقع واملعالم القائمة للضياع فعىل ســبيل 
املثال تتعرض بعض املعالم التاريخية للطمس 
والضياع كماهــو الحال يف صهاريج عدن التي 
تتعرض ألعمال بسط واستحداث ملباني وجرف 
للربة وكذلك الحال يف متحف الصهاريج الذي 
تحول إىل مسكن ناهيك عن غريها من املواقع 

واملعالم األثرية.

 تعامل المسؤول
ويف مدينة املخا التي تبعــد ٧٥ كم عن باب 
املندب أدى التعامل غري املســؤول مع املدينة 
التاريخيــة إىل ضياع مالمــح املدينة القديمة 
وذهبت املناشدات املتوالية لرميم املدينة أدراج 
الرياح ولم يتبق اليوم غري بعض مســاحات 
مقفرة ومبان مدفونة بعض أجزائها بالرمال 
باستثناء بعض املنازل التي إذا لم يتم تداركها 

فإنها ستندثر الشك وستصبح أثرا بعد عني. 

 منهاتن الصحراء
يف شــبام حرضموت ))منهاتن الصحراء(( 
كماوصفها املستكشف الربيطاني فاريا ستارك 
ييدو أن الوضع ينذر بخطر يتهدد هذه املدينة 
العريقة التي سميت بشبام نسبة إىل امللك شبام 
بن ســبأ ويعود تاريخها ألكثر من ١٧٠٠ عام 
فناطحات السحاب التي تعد األوىل عىل مستوى 
العالــم تواجه أخطارا عــدة ويبذل مالك هذه 
املباني مابوسعهم إلعادة بناء الجدران املتهالكة 
وحماية منازلهــم من خطــر النمل األبيض 
باســتخدام عدد من املواد والسوائل الحمضية 
٠٠الالفت لألمر وبحســب الجمعيــة املحلية 
املســؤولة عن رعاية وحماية هذه املباني فإن 
الدعم والتمويــل الخاص بالحفاظ عىل املدينة 
قد انقطع منذ عام٢٠١١م كما توقفت الحركة 
الســياحية بشكل كبري وقد شــهدت املرحلة 
السابقة انهيار برجني وهناك مااليقل عن ١٥ 

آخرين بحاجة ماسة لإلصالح.

 لألسف
املؤســف كذلك أن تتوقف حركة التنقيب يف 
معلم ســياحي هام مثل موقع عرش بلقيس 
القريب من مدينة مأرب والذي يعد بحسب وصف 
كثريين أعجوبة العالــم الثامنة ويظل بجانب 

مواقع أخرى عرضة لإلهمال والعواصف الرملية 
والكتابات الجدرانية التي تشوه جماليات هذه 

املواقع ودالالتها التاريخية.

 متاجرة باآلثار
وعن رسقة اآلثــار واملتاجــرة بها فحدث 
والحرج فقد زادت الحرب القائمة وتداعياتها 
من اتســاع نطاق هذه الكارثــة التي تعاني 

منها معظم مناطق اليمن والتي تعد 
من أخطــر الجرائم التي تطال اليمن 
وماضيه وتراثه العريق مايســتدعي 
بحسب البعض رضورة التصدي لهذه 
الجرائم والوقوف ضدها بحزم وقوة 
ورضورة تطبيــق القوانني الخاصة 
باآلثــار واصدار ترشيعــات جديدة 
تواكب قضايا تهريب اآلثار واملتاجرة 

بها وأساليبها املتطورة واملتنوعة.

 شراكة مجتمعية
ثمة جانب آخــر يف غاية األهمية 
يف رضورة اإلعــداد والتأهيل للكوادر 
العاملة يف مجال اآلثار والحفاظ عليها 
بجانب تعزيز دور الهيئة العامة لآلثار 
وإيجاد رشطة فاعلة يف مجال حماية 
اآلثار إضافــة إىل تعزيز الرشاكة مع 
املحتمع املدنــي ومختلف الفعاليات 

االجتماعية. 

قبل أن نندم
ألن مــن ليس له مــاض ليس له 
حارض ومن ليس له شــهود ليس له 

وجود يتوجب القول وباختصار : 

انقذوا كنوزنا التاريخيــة والحضارية من 
الضياع حتى اليأتي وقــت نندم فيه لكن حني 

الينفع الندم.

ولد الحــُب في تريم 
حسن علوي الكاف 

الحديث عن األدب والثقافة يف الوطن العربي وبالدنا يتبادر ايل األذهان علم من 
أعالم األدب والثقافة والشعر وهامة من هاماته التي اتحفنا بإبداعاته ومولفاته 

منذ أكثر من نصف قرن من الزمن.

لو عرجنا قليالً عن بعض أعماله الشعرية املتنوعة من منا لم يسمع بروائعه 
املتعددة منها »صنعانية« ورائعاته الخالدة » ظبي اليمن« التي لحنها فناننا 
وموسيقارنا الجميل أحمد فتحي وتألق يف غناءها فناننا الكبري ابن تريم الراحل 

ابوبكر سالم بلفقية.

مدينة تريم الثقافة والرتاث والحضارة وجدناها بوجدان شاعرنا الدكتور 
عبدالعزيز املقالح قبل أيام من شهر رمضان املايض كنت يف زيارات متعددة 
للدكتور عبدالعزيز املقالح بمكتبه بمركز الدراسات والبحوث بمدينة صنعاء 
فالتواصل معه مســتمر منذ مايقارب عقدين من الزمن من كثري من الربامج 

التلفزيونية وجلسات ثقافية أدبية وأعمال أخرى .

يف هذه الجلسة باركت له حصوله بجائزة أمري الشعراء أحمد شوقي الدولية 
لإلبداع الشــعري يف دورتها األوىل مع الشــاعر املرصي الكبري األستاذ أحمد 
عبداملعطي حجازي ويف جلستنا الودية نظرت للدكتور املقالح وبديت يف مطلع 
قصيدته »ولد الحُب يف تريم « فنظر إيل مبتسماً ومنتشيا فأسهب يف رسد تلك 

القصيدة الرائعة قائال :

مقيــم دارهــا  يف  وهــو   *** تريــم  يف  الحــُب  ولــد 

الحميــم الصــايف  نبعــُه   *** ســمائها  مــن  يســتقي 

والنســيم الغيــم  نشــوة   *** رحـــابـــــها  يف  ولــه 

قديــم ومــن  جديــد  مــن   *** حسنـــها  الحســُن  ألــف 

والنظيــم النثــر  ُتخجــُل   *** قـصـــــيدة  ورواهــــا 

القلــب يف الصميــم يــا أحـــــباي حــبـــها *** ســكن 

كريــم ســامٌق  معبــٌد   *** أضلعــي  بــني  ولهــا 

يهيــم أطرافهــا  عنــد   *** شــاعراً  كنــت  ليتنــي 

تريــم.  ال  الظــل  تنــرش   *** نخلــٌة  الــدرب  عــىل  أو 

رغم أنه لم يزر مدينة تريم لكنه وصفها وصفا وجدانيا جميالً فقال يل إنها 
مدينة جميلة واهلها طيبون ويمن النفس ان يزورها بدورنا نرحب بكم وبكل 

أبناء الوطن الواحد وهذا ماتميزت به غنانا عرب التاريخ. 

الدكتور عبدالعزيز املقالح ســبق وأن حصل عىل جوائز قيمة يف األدب فقد 
حصل عىل جائزة الشارقة للثقافة العربية وعىل جائزة )) اللوتس (( عام 1986م 
التي منحها له اتحاد أدباء اسيا وأفريقيا اعرتافا بدوره يف خدمة األدب والنقد . 

 رغم ظرفه الصحي بوجوده يصبح مكتبه مزارا و خلية نحل فتتوافد له الوفود 
من الساسة واملثقفني واملهتمني باألدب والشعر رغم سنه الكبري الزال ينهل من 
األدب والثقافة بالكتابة للعديد من املجالت والصحف العربية واملحلية ولم يبخل 

باملعلومة والتوجيه ملن أراد السؤال واملشورة .

الكتابة عن تلك الهامة الثقافية العربية يعد تطفل مني لكنني حاولت ان اقدم 
للقارئ وجبة أدبية .

ســتظل بوجدان محبيك ايها الرمز الثقايف وســتظل بقلوبنا بأخالقكم 
وتواضعكم الذي حظينا به طوال عقدين منذ معرفتنا بكم متمنيا من الله العيل 
القدير ان يمتعكم بالصحة والعافية والعمر املديد ودمتم منارة ثقافية أدبية 

ينهل منها أدباؤنا يف كل مكان.

خاص/المكال
صدر بمدينة املكال  العــدد الـ)30( من 

مجلة املكال الثقافية عن مكتب وزارة الثقافة 

ســاحل حرضموت حيث يحتوي العدد عىل 

عدٍد من املواضيع الثقافية، واألدبية، والفنية، 

وغريها من املوضوعات األ خرى التي تشكل 

زاداً معرفياً للقراء.

 )30( صدور العدد الـ
من مجلة المكال الثقافية

َقـــِدم »األيوبيون« أنصار السنةـ  كما 
أسماهم بعض املؤرخنيـ  إىل اليمن »شوال 
569هـ / مايو 1174«، ِبقيادة األخ األكرب 
لصالح الدين األيوبي، شمس الدولة توران 
شاه، وبطلب من قاسم بن وهاس، حاكم 
»املخالف الســليماني ـ جيزان«، املهزوم 

حينها من قبل عبدالنبي بن مهدي.
قىض توران شــاه يف أقل من عام عىل 
جميع الدويالت اليمنية املُتصارعة، »بنو 
مهدي يف زبيــدـ  خوارج«، و»بنو زريع يف 
عدن ـ إسماعلية«، و»بنو حاتم يف صنعاء 
ـ إسماعلية«، واستبقى »آل وهاس« عىل 

إقليمهم الشمايل.   
كان امللك »األيوبي« قد سيطر بعد شهر 
من وصوله عىل مدينة »عدينةـ  تعز« دون 
حرب، فأنشد »الرعيني« قائدها املُستسلم 

قائالً:
َتعــُز علينا يــا عدينة جنة

ُنفارقها َقرساً وأدُمعنا َتجري
  ظن توران شاه من صدر البيت أّن تعز 
هو اسم املدينة، فأطلق عليها ذات االسم، 
ومــن لحظتها صار ُمتداوالً بني ألســنة 
العامة، وكتب املؤرخني، ولطيب هوائها؛ 
نصحه األطباءـ  بعد أن طلب منهم اختيار 
املكان املناســب إلقامته ـ باملُكوث فيها؛ 

فاختطها، وآثر فيها املقام. 
بعد عامني من مقدمه، قرر توران شاه 
العودة إىل بالد الشام، وأناب عنه أربعة من 
رجاالته، استمروا يبعثون له األموال حتى 
وفاته »576هـ«، اختلفوا بعد ذلك، واستقل 
كل نائب بما لديه من أعمــال، وحاولوا 
الخروج عن طاعة »الدولة األيوبية«، ولم 
تعد اليمن ألحضان تلك الدولة؛ إال ِبمقدم 
الشخصية »األيوبية« األقوى، سيف االسالم 

طغتكني »رمضان 579هـ«.
   ابتنى طغتكــني مدينتي تعز والجند، 
واتخذهما مقراً لحكمه، وبه أشــاد كثري 
من املؤرخني، لينجح بعد ســبع سنوات 
من مقدمه يف توحيــد اليمن للمرة الثالثة 
يف تاريخهــا، بعد حــروب وخطوب مع 
معارضيه، وكان لالنتصارات املُتســارعة 
التــي حققها أخــوه صــالح الدين عىل 

»الصليبيــني«، وتحريــر بيــت املقدس 
»583هـ / 1187م«، األثر األكرب يف ذلك.  

تصــدر املعارضــة »الزيديــة« األمري 
»الهادوي« محمد بن مفضل، املعروف بـ 
»العفيف«، أعلن نفسه ُمحتسباً، وتلقب 
بـ »املُنتــرص بالله«، جعــل من حصن 
»بيت بوس« مقراً له، واســتمر بمحاربة 
»األيوبيني«، ُمسنوداً بجماعة »املطرّفية«، 

إال أنَّه لم يظفر بنرص.  
وكان يحيــى بن »املتــوكل« أحمد بن 
ســليمان قد أعلن عقب وفــاة والده من 
صعدة نفســه إماماً، رغم أنَّه لم يستوِف 
رشوطها، تلقب بـــ »املُعتز بالله«، هادن 
»األيوبيني«، فجعلوه حاكماً باسمهم عىل 
ذات املنطقة، واستمر عىل والئه لهم حتى 

مقتله. 
ومن براقش أعلــن عبدالله بن حمزة 
نفسه ُمحتسباً »583هـ«، وعمره آنذاك 
»22« عاماً، حاول قبل ذلك أن يستنهض 
األمريين »الهادويني« يحيى ومحمد ابني 
أحمد بن يحيــى لتويل األمــر، ولم يورد 
املؤرخون ردهما عليــه، إال أنهم أوردوا 
قصيدة طويلة له، خاطب بها األمري شمس 

الدين يحيى، تؤكد ما ذكرناه، جاء فيها:
ً فأنــت ال أنطقهــا كاذبـا

عالم أهـل البيـت والعامـل
وادع فعنـدي أنهــا دعــوة

كاملــة يف رجــل كامــل
عندما عزم »ابن حمزة« عىل التوجه إىل 
صعدة، معقل »آل الهادي« الحصني، التقاه 
األمريان بجيش كبري، ثم ما لبثا أن أذعنا 
لسلطته، التي هي األخرى لم تدم يف جولتها 
األوىل طويالً؛ تخلــت القبائل بعد عامني 
عن نرصته؛ خوفاً من قــوة »األيوبيني« 
وســطوتهم، وبعد أن قتل األخريون أخاه 
األكرب محمد يف إحدى توغالتهم »585هـ«.

   
تويف امللك طغتكني يف الجند »23 شوال 
593هـ«، لُيعلن يف الشــهر التايل عبدالله 
بن حمزة من »دار معني ـ صعدة« نفسه 
إماماً، ُمتلقباً بـ »املنصور«، كان األمريان 
»الهادويان« يحيى ومحمد من أبرز أعوانه، 

إال أن املودة بينهم لم تستمر طويالً.   
قبل حلول العام »594هـ«، توجه »ابن 
حمزة« إىل ُثــال، فوفد إليه عدد من أنصار 
»الزيديــة« ُمبايعــني، إال أنَّ »األيوبيني« 
أحاطوا بقواته، وقتلوا قائد جيشه األمري 
محمد بن عيل، وأجــربوه ومن معه عىل 
الراجع إىل صعدة، ومنها بعث عماله إىل 
املناطق القريبة، ُمكتفيــاً لبعض الوقت 

ِبحكمها.   
ساهمت الخالفات »األيوبية ـ األيوبية« 
يف تمدد »ابن حمزة« حتى صنعاء وذمار، 
بمســاعدة كبرية من قبل األمري حكو بن 
محمد الكردي، وبعض القادة املُتمردين، 
وهي سيطرة لم تدم سوى بضعة أشهر، 
وكانــت ســبباً ألن ُيوحــد »األيوبيني« 
صفوفهم، تحــت راية أســوأ ملوكهم، 
إسماعيل بن طغتكني، الذي استقل بحكم 

اليمن، وتلقب بـ »املُعز«.  
أثناء دخوله صنعاء، قال »ابن حمزة«:

فجاءت آزال جمع الله شملها
وأســدى إليها الصالحات وأنعما

فجادوا بفتح البــاب وابتهجوا بنا
وقالوا لنا أهال وسهالً ومغنما

   وقال أيضاً:
ً وقدنا إىل شطي ذمار فوارسا

عليها من الصرب الكريم دروع
ففي اليمن امليمون ملك مسيٌب

وجند ألمــر اآلمرين مطيع 
ويف ذمار، اســتعد »ابن حمزة« ملالقاة 
»األيوبيني«، وقد جمــع ـ كما ذكر »ابن 
كثــري« ـ نحو »12,000« فــارس، ومن 
الرجالة جمعاً كثرياً، فأرسل الله صاعقة 
نزلت عليهم، ولم يبق منهم سوى طائفة، 
غشيهم »املُعز«، وقتل منهم نحو »6,000«، 
وكان األمري حكو من جملة القتىل، وهي 
رواية لم يــرش إليها أحد مــن املؤرخني 

اليمنيني.    
دخل »املُعز« صنعاء ُمنترصاً، وانسحب 
»ابن حمزة« إىل خمر ُمنكرساً، وهناك ويف 
منتصف العام »595هـ« جاءه يحيى بن 
أحمد بن سليمان خاضعاً ُمبايعاً، وسبق 

لألخري أن أعلن تمرده عليه، 
وتحصن يف »مبني ـ حجة«، 
طلب منهـ  هذه املرةـ  والية 

صعدة، املدينة التي سبق وأن 
واله طغكتني إياها، فأعطيها، 

ثم ما لبــث أن جدد من »بيت مســاك ـ 
الجوف« تمرده، وقيل دعوته، ثم يمم صوب 

صنعاء خطاه.    
بعد أن حظي بدعــم »األيوبيني«؛ عاد 
يحيى أدراجه ُمنتشياً، آخذاً يف نرش الدعوة 
إلسماعيل بن طغكتني، جاعالً من هجرة 
»قاعة ـ عيال يزيد« مقراً له، ومنها راسل 
»ابن حمزة«، وسبه سباً فاحشاً، ودعاه بـ 
»مسيلمة الكذاب«، لتدور عىل تخوم ذات 
املنطقة معركتان، كانت األخرية يف »جنات 
ـ عمران«، انتهت بأرسه، ُحبس يف خمر، 
ويف مسجد ذات املدينة قام يحيى بن حمزة 

بقتله خنقاً بعمامة كان يرتديها.   
َتعمق الِخالف بــني »الحمزات« و»آل 
الهادي«، وانضم بعض األمراء »الهادويني« 
كـ عيل بن يحيى، وســليمان بن محمد 
لصِف »األيوبيني«، ويف شهارة وقف أحفاد 
القاسم العياني أيضاً ضد اإلمام »الحمزي«، 
وتصدر جعفر بن القاسم معارضتهم، ويف 
نجران نارص »آل وهاس«ـ  وهم سنيونـ  
»األيوبيني«، وحاربوا معهم »ابن حمزة« يف 

أكثر من موقعة.   
ويف املُقابل، كان السلطان »اإلسماعييل« 
عيل بن حاتم اليامي من أبرز ُمنارصي »ابن 
حمزة«، كانت بينهما ُمصاهرة، وقيل أنَّه 
أول من حفزه لُيعلن نفســه إماماً، وأن 
يتصدر مشهد محاربة »األيوبيني«، وأعطاه 
ألجل ذلك بعض الحصون، ليعتزل »اليامي« 
الحرب؛ بعد أن رفض »الحمزي« تسليمه 
صنعاء، قبل أن يخرجهــم »املُعز« منها، 
استقر يف حصنه »ذي ذمرمر ـ الغراس«، 

وفيه مات »597هـ«.
عمل »ابن حمزة« عىل تأســيس جيش 
نظامي، إال أن محاولته باءت بالفشل، كما 
أنَّه لم يقد معظم معاركه بنفسه؛ بل كان 
يعتمد عىل أقربائه، ولم يستقر يف منطقة 
بعينها؛ بل ظل ُمتنقــالً ما بني »صعدة، 

وحوث، وحجة، وشــبام 
كوكبان، وثــال، وخمر، 
ســاعياً  إما  وبراقش«، 
لتثبيت سلطانه، أو هارباً 
من مطــاردة »األيوبيني« 

له. 
   أثناء مكوثه يف براقش، عزم عىل ضم 
مأرب وبيحان لســلطته، وقد أرسل لذات 
الغرض جيشــاً بقيادة األمري سليمان بن 
حمزة، وقعت بني األخــري وبني أهل تلك 
البالد حروب كثرية، كانت الدائرة فيها عىل 
األخريين، وحني امتنعوا عن األذان بـ »حي 
عىل خري العمل«، كتب »ابن حمزة« إليهم 
عدة رسائل، هددهم فيها بالعدول عن ذلك.   
أذعن أهل مــأرب لتهديداته، فارتجز 

قائالً:
إذا بدت مثل السعاىل من دغل

وطلعت فوق الرماح كالشعل
وأيقنــوا أن الِحمام قد نزل

نادى ُمناديهم عىل خري العمل   
أما أهل بيحان فقد أرصوا عىل االمتناع، 
ويف ذلك قال صاحب »أنباء الزمن«: »نهض 
اإلمام بنفسه إىل أهل بيحان، بعد أن كرر 
الكتب إليهــم يأمرهم بلــزوم الطاعة، 
وإقامة الجمعة والجماعة، واألذان بحي 
عىل خري العمل، فلــم يمتثلوا، واجتمعوا 
للمحاربة، ففرق الله شملهم، وأمر اإلمام 
بقطع نخيلهم، وزروعهم، وعاد إىل براقش 

ظافراً«. 
اغتيــل »املُعز« إســماعيل »18 رجب 
598هـــ«، فاضطر األمــراء األكراد إىل 
تنصيب أخيه األصغــر أيوب ـ الذي تلقب 
بـ »النــارص« ـ خلفاً لــه، وعينوا األمري 
سيف الدين سنقر ـ مملوك والده ـ أتابكاً، 
اضطربت حينها أمور البالد عليهم، ليتقوى 

يف املقابل أمر اإلمام »الحمزي«.
سيطر »ابن حمزة« برسعة خاطفة عىل 
أغلب مناطق »اليمن األعىل«، بمســاعدة 
كبرية من قبل بعض قبائل »همدان«، الذين 

قال فيهم:
من الصيد من فرعي بكيل وحاشد

مقاول حرب حــني تدعى مقاوله

هم نــرصوا آل النبي محمد
وراح بهم عرص الضالل وباطله  

   
استجمع »األيوبيون« بعد ذلك قواهم، 
واســتطاع ســنقر أن يلَّم شــتاتهم، 
استعادوا يف ذات العام ذمار ثم صنعاء، 
وصوالً إىل »البون األعىل«، صالحوا »بني 
حاتم«، واعرفوا بسلطات »ابن حمزة« 
ـ بعد معارك محدودةـ  عىل »الظاهران، 
والجوف، وصعدة«، عىل أن يدفع »مائة 
جمل محملة حديداً من صعدة، وعرشين 
رأساً من الخيل«، وعقد الصلح بينهما 

عىل ذلك، إال أنَّه لم يدم طويالً.   
تجددت املواجهات، ويف قرية »الصف« ـ 
مرشق نهمـ  دارت معركة كربى »8 شعبان 
600هـ«، هزمت فيها قوات »ابن حمزة«، 
وُقتل فيها خلق كثري مــن أنصاره، عىل 
رأسهم شقيقه إبراهيم قائد جيشه، احتز 
»األيوبيون« رأس األخري، وأرسلوه إىل تعز، 

حيث يقطن ملكهم الصغري.   
كان »ابن حمزة« حينها يف »ُشــوابة ـ 
ذيبني«، ومن هناك حرض أنصاره بقصيدة 

طويلة، جاء فيها:
أترضون أنَّ الُعجم فيكم تحكموا

وأنتم صميم الُعرب بالقتِل واألرِس   
اســتمرت املواجهات، وهي ِبُمجملها 
معارك كر وفر، وصل »األيوبيون« خاللها 
إىل »شبام كوكبان، وحجة، وحوث، وخمر، 
وبراقش، وصعدة«، وأخربوا يف بعضها دوراً 
عامرة لـ »ابن حمزة«، إال أن األخري تمكن 
من اســتعادة أغلب تلك املناطق، لتتجدد 

املصالحة مطلع العام »602هـ«.
   ُنقضت املصالحة، وقام »الحمزات« 
يف العام التايل بعــدة عمليات هجومية، 
توجهوا صوب تهامة، وعاثوا يف منطقة 
»املهجم« قتــاًل ونهباً وحرقــاً وخراباً، 
وسبوا األطفال والنساء، وعادوا متباهني 
بما كسبت أيديهم، ليصالحوا »األيوبيني« 
مطلع العام »605هـــ / 1209م«، عىل 
نفس رشوط املصالحة األوىل، أما القبائل 
فقد تأرجحت مواالتها بني الجانبني، ولم 

تستقر كعادتها.

ابن حمزة والَباب امَلفُتوح
 بالل الطيب

من الذاكرة التاريخية



 خاص:
تم يف العاصمة املؤقتة عدن مناقشة الرتيبات واالستعدادات 

الجارية لعقد مؤتمر ومعرض عدن األول للبناء واملقاوالت 
ويف االجتماع الذي تم بحضور جملة من الشخصيات والقيادات 
ذات الصلة أكد ابوبكر باعبيد نائب رئيس االتحاد العام للغرف 
التجارية رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن عىل اهمية 
استقطاب العدد الكايف من الجهات املحلية والخارجية املعنية 
باملقاوالت واعادة االعمــار الثراء املؤتمر بــاالوراق العلمية 

والنوعية الهادفة 
من جانبه اوضح عيل جرهوم مدير عام االستثمار بمحافظة 
عدن ان الهيئة لن تتوانى عن تقديم كل التسهيالت والدعم الالزم 
النجاح املؤتمر الذي وصفه بالتظاهرة الرويجية الكربى لتعزيز 
فرص العمل وتحســني بيئة االستثمار والتعرف عىل املشاريع 

والتمويالت املقدمة من املانحني والجهات ذات العالقة
يف السياق ذاته اشار رئيس مؤسســة املستثمر للمؤتمرات 
واملعارض عبد القوي العديني اىل مستوى التفاعل االيجابي من 
قبل قطاع املقاوالت والبناء والحــرص القائم عىل انجاح هذه 

الفعالية الرويجية الهامة

قال وزيــر الثقافة مروان 
دمــاج "إن الحكومة اليمنية 
تقدمــت بطلــب للحكومة 
االمريكية بمنع تداول اآلثار 
والتحف اليمنية يف الســوق 

االمريكية".
وأضاف الوزير دماج  "من 
املقــرر أن تجتمــع اللجنة 
االستشــارية يف الحكومــة 
األمريكية يف ٢٩ أكتوبر الحايل 
الحكومة  ملناقشــة طلــب 
اليمنية فرض قيود عىل اآلثار 
والتحــف اليمنية وتداولها يف 

الواليات املتحدة"
وأشار وزير الثقافة، إىل أن 
طلب الحكومــة يتطلب منع 
اســترياد، ونقــل املمتلكات 
الثقافيــة اليمنية يف الواليات 

املتحدة األمريكية.
الفتاً، إىل أن هــذا الطلب 
يأتي بناًء عىل)املادة ٩( من 
اتفاقية اليونيسكو التي أنهت 
بالدنا إجــراءات املصادقة 

سبتمرب  شهر  مطلع  عليها 
املايض.

وأوضح وزيــر الثقافة، أن 
ســفارة بالدنا يف واشنطن 
تبذل جهوداً كبرية يف هذا امللف 
الرامي إىل منــع تداول اآلثار 
اليمنية يف األسواق األمريكية. 

الحلول السياســية املفخخة واملنقوصة  واملطبوخة أمميا تلبية 
لرغبات وأطماع قوى دولية وإقليمية اســتعمارية  تؤسس لدورة 
رصاعات جديدة التتوقف من شأنها أن تغرق البالد مجددا يف وحل 
الدمار والفوىض واإلنهاك االقتصادي وتمزق النســيج االجتماعي،  
وعرقلة استكمال بناء اليمن االتحادي الجديد القائم عىل مبادئ الحكم 
الرشيد والتوزيع العادل للثروة والسلطة وحلحلة املشكالت العالقة 

واملعقدة.
وألن الشعب اليمني كافتهم يتلخص طموحهم يف تحقيق ذلك فإن 
السالم املستدام هو الطريق األقرب لتحقيق آمالهم، ومما الشك فيه 
وال جدال فإن السالم املستدام ال يمكن تحقيقه إال بالنرص العسكري 
الكاسح عىل املليشيات املتمردة، التي استولت عىل مؤسسات الدولة 
ومقدراتها لتمارس فيهما أكرب قدر من العبث والدمار واملصادرة 
واالستئثار، وصادرت العتاد العسكري لتقتل وتخضع أبناء الشعب 
وصوال إىل خدمة أهدافها ومشاريعها الرجعية والكهنوتية والظالمية، 
وتجاوزت القوانني واألنظمة واالتفاقيات املحلية والدولية غري مكرتثة 
بمصالح وأمن واستقرار الوطن واإلقليم والعالم متمسكة بأطماعها 

الضيقة ونزوات قياداتها الفاشية.

أبطال جيشنا الوطني هم من سيصنعون السالم املستدام بانتصار 
عسكري كاســح عىل املتمردين، وبهذا االنتصار سيعم االستقرار 
واألمن محليا وإقليميا ودوليا وســتتمكن القيادة السياسية للبالد 
ممثلة بفخامة املشري الركن عبد ربه منصور هادي من بناء الدولة 
االتحادية املدنية، ومصادرة األسلحة الثقيلة واملتوسطة والخفيفة 
التي اســتحوذت عليها املليشيات عقب انقالبها، كما أنها ستضمن 
املصالح اإلقليمية والدولية يف اليمن، وسالمة املالحة والتجارة الدولية، 

وفقا للقوانني واألنظمة السارية واملتبعة دوليا.
مايجب أن تعيه وتبادر به األرسة الدولية،  والدول الراعية للمبادرة 
الخليجية وكافة الدول الشقيقة والصديقة دعم هذا التوجه السواه 
فبه يتتحقق السالم املســتدام وتنتهي الرصاعات املسلحة إىل األبد، 
وفيه الضمان الكامل لتحقيق املصالح املشــرتكة وضمان تصفري 

املشكالت املعقدة املهددة لإلقليم والعالم.
ونؤكد للجميع بأن أبطالنا البواسل عىل أهبة االستعداد ويف قمة 
الجاهزية لخوض معركة النرص الكبري، وحسمها لصالح بناء دولة 
االستقرار واملواطنة املتساوية، وعىل الجميع الوقوف مع هذا الخيار 

إذ ال خيار غريه.

توشــك عمليــة ترميم قرص 
السلطان الكثريي بمدينة سيئون 
عىل االنتهاء، بتكلفة بلغت ٥٤ ألف 

دوالر.
وأوضــح مدير فــرع الهيئة 
العامة لآلثــار واملتاحف بوادي 
حرضمــوت الدكتور حســني 
العيــدروس أن أعمــال الرميم 
تشــمل إعادة الطالء الخارجي 
للقرص بتجديد )النورة( وطالء 
النوافذ واألبواب، وإجراء بعض 
الرميمات الرضورية للمواضع 
املترضرة ، خصوصــا يف الجهة 
الغربية للقــرص، باإلضافة إىل 
ترميم بعض ملحقات القرص من 

داخل الساحة ومنها امللحقات.
وأشــار إىل أن قرص السلطان 
الكثريي يعترب الواجهة الرئيســة 
لوادي حرضمــوت بأكمله، وأنه 
بحاجة للرميم بني كل فرة وأخرى 
كونــه املبنى الطينــي األول بهذا 
الحجم يف العالم ويعد رمزا ثقافيا 

وتاريخيا وسياسيا.
ويحتضــن القرص منــذ عام 

١٩٨٣م قطع ومقتنيات أثرية تم 

جمعها من املواقع األثرية يف وادي 

حرضموت، وخصوصــا منطقة 

ريبون األثرية، باإلضافة اىل مناطق 

أخرى مهمة يف الوادي مثل الغرف 

وباقطفة وسونة ومشغة، رشق 

الوادي.
ولفــت العيــدروس إىل أن تلك 
القطع األثرية موزعة عىل أقسام 
املتحف املوجود حاليا بالقرص والذي 
شــهد تطورا مربمجا ومدروسا، 
تم فيه توســيع صاالت العرض، 
وأصبحــت كل صالــة تتخصص 
بفرة زمنية مثل العصور القديمة 
ثم العــرص اإلســالمي، والبعض 
اآلخــر من املتحف يضم نشــاطا 
محددا مثل العــادات والتقاليد أو 
النشاط الزراعي أو الطب الشعبي، 
ثــم معــارض لعــرض الصور 
التاريخية التي قام بتوثيقها عدد 
من املسترشقني الذين زاروا اليمن 

ومنها حرضموت.
وأكد أن العمل جــار يف تجهيز 
بقية صاالت العرض، واســتقبال 
الزوار خالل فرة قريبة جدا يف ظل 
ازدياد زوار مدينة ســيئون خالل 
الفرة الحالية، وشغفهم لالطالع 
عىل محتويات املتحف بأقســامه 

املختلفة.

أطلقت منظمــة اليونســكو، مع 
مجموعة أصدقاء سقطرى وبالتعاون 
مع الجانــب اليمني ممثال بوزارة املياه 
والبيئة والهيئــة العامة لحماية البيئة،  
حملة عاملية لرفع مستوى الوعي بالراث 

الطبيعي والثقايف ألرخبيل سقطرى.
 يأتي ذلك يف إطار الجهود التي ُتبذل 
من ِقبل قيادتي وزارة املياه وهيئة حماية 
البيئة من أجل الحفاظ عىل خصوصية 
أرخبيل ســقطرى العاملي وإبقائه عىل 

قائمة الراث العاملي.
ووجــه القائم بأعمــال وزير املياه 
والبيئة املهندس توفيق الرشجبي، الشكر 
والتقدير ملجموعة أصدقاء ســقطرى 
ومنظمة اليونيسكو عىل مساعدتهم يف 
إطالق هذه الحملة الدولية والتي ستأتي 
بثمارها اإليجابية، فضال عن مساهمتها 
يف الــرشوع بإعــداد خارطــة طريق 

تستوعب كافة املالحظات وحل كل ما 
يعرض محمية سقطرى من إشكاليات.
من جانبــه قال وكيــل وزارة املياه 
والبيئة  املهندس عمــار العولقي " أن 
الحملة التي ستســتمر حتــى نهاية 
شهر ديسمرب املقبل، ستنفذ يف مختلف 
املتاحف الكــربى والحدائــق النباتية 
واملعاهد األكاديمية يف كافة أنحاء العالم، 
وستشمل العديد من الفعاليات كمعارض 
التاريخ الطبيعي والتصوير الفوتوغرايف 
واللقاءات واملحــارضات وورش العمل 
وغريها من الفعاليات التوعوية البيئية.

وأوضح أن الحملة تســعى إىل إنجاز 
جملة من األهداف تشــمل املساهمة يف 
إبقاء أرخبيل سقطرى عىل قائمة الراث 
العاملي من خالل زيــادة الوعي العاملي 
حول التنوع الحيوي النــادر واملتميز 
عامليا لألرخبيل ورضورة توجيه االهتمام 

والتعاون العاملي لحمايته، وكذلك رفع 
الوعي فيما يتعلق بثقافات وممارسات 

املجتمع الســقطري الذي حافظ عىل 
التنوع الحيوي عىل مدى التاريخ القديم.

وذكر أن الحملة تسعى أيضاً إىل 
تشجيع املراكز البحثية من أجل 
إجراء األبحاث املتعلقة بالتغريات 
املناخيــة وتأثرياتهــا املتوقعة 
عىل التنوع الحيوي يف سقطرى 
وتدابري تخفيفها وتعزيز شبكة 
الحوار بــني الخــرباء الدوليني 
واملحليــني العاملني عىل حماية 
ســقطرى وغريها مــن الجزر 
النائية يف العالــم املترضرة من 
البيئية العاملية، مؤكدا  القضايا 
أنها تستهدف أيضا دعم وتعزيز 
جهــود الهيئة العامــة لحماية 
البيئــة يف ســقطرى يف مجال 
الحفاظ عىل التنوع البيولوجي؛ 
كما تهــدف إىل تحديد إجراءات 
املتابعة الواجب اتخاذها لزيادة 
الحفاظ عىل الراث الطبيعي والثقايف 

كتب/ معاذ اليوسفي
عقدت  قبائــل اليتمة بمديرية خب 
والشــعف يف محافظة الجوف صلحا 
قبليا تاريخيا يقيض بوقف إراقة الدماء 
ونبذ الخالفات البينيــة واالصطفاف 
ملواجهة مليشــيا الحوثــي املتمردة  
واستكمال تحرير ماتبقى من مديرية 

خب والشعف. 
جاء ذلك اســتجابة لدعوة  وجهها 
ابن الفقيد محمد بن راشد عقب دفن 
جثمان والده  راشد بن عيل الحزمي أحد 
املشايخ البارزة يف مديرية خب والشعف 

التابعة ملحافظة الجوف. 
وأكــد الشــيخ خالد خرصــان لـ 
26ســبتبمرب أن قبائل محمد بن حمد 
وافقت عىل عقد صلح ملدة عام توقف 
بموجبــه النزاعات والثــارات القبلية 
واملراكمة منذ سنوات ويسهم الحوثيون 
يف تأجيجها بني أبناء القبائل لتحقيق 
مآربهم يف التوســع والســيطرة عىل 

املنطقة وتفتيت النسيج اإلجتماعي. 
وأضاف "تقديرا ملكانة املرحوم الشيخ 
راشد الحزمي الذي كان يسعى للصلح 
بني الناس وتوحيد الصفوف  ملواجهه 
املليشيا ، تجاوبت قبائل خب والشعف 

بمافيها ذوحســني وأدهم والصيدة، 
ولتوسيع الصلح وتثبيته شكلت لجنة 
من كبار املشــائخ لتوســيع الصلح 
وتجهيز بنوده وتثبيته ونتوقع تجاوب 

الجميع"
واعترب خرصان دعوة نجل الشــيخ 
راشــد للقبائل يف اليتمــة للصلح ملدة 
عام حقنا للدماء خاصة يف ظل املعرك 
السيايس والوضع الذي يعانيه الشعب 
اليمني فنحن أحــوج مانكون للملمة 
الصفــوف وتقديم  املصلحــة العامة 
ومواجهــة مخططــات الحوثيني يف 

املنطقة.

انقطاع رواتب عمــال النظافة يف 
مدينة تعز تســبب برتاكم املخلفات 
والنفايات يف كل شــوارع وحارات 
املدينة بما يف ذلــك األماكن الحيوية 
والعامة، وهو ما يستدعي تدخال عاجال 
من قبل الســلطة املحلية يف املحافظة 

ملعالجة هذا االختالل القائم.
فإىل متى سيظل هذا الوضع قائما 
دون تدخــل، خصوصــا وأن هذه 
املخلفات سببا رئيسيا لتفيش األمراض 

واألوبئة .

قرب االنتهاء من ترميم قصر السلطان الكثيري بسيئون

حـمـلــة دولـــية للتــوعــية بتـــراث أرخـــبيل ســقـــطــرى 

  قبائل اليتمة تنتصر للقضية الوطنية وتنبذ الصراعات البينية

نادي عشاق  الزربادي يقيم الرحلة السنوية 

خاص/ تريم
أقام نادي عشاق الزربادي بريم الرحلة السنوية الخامسة إىل 
شعب النبي هود عليه السالم لكافة أعضاء ومحبي وعشاق لعبة 

الزربادي .
وتأتي هذه الرحلة ضمن الرحالت التي ينظمها ويقيمها النادي يف 
أول خميس من شهر صفر من كل عام ضمن خطة وأهداف النادي .

وبدأت  االنطالقة من مسيال الربة بريم الغناء عرص الخميس 
حيث تجمع العشاق واملشاركني يف الرحلة وبدأ التحرك باملوكب إىل 
الشعب يف مقدمتهم رئيس النادي خالد مبارك بامرصي وعدد كبري 

من األعضاء والشخصيات االجتماعية وكبار السن  .
 وصل املشاركون والعشــاق بعد املغرب مبارشة ، حيث بدٲت 
أعمال تجهيز وترتيب املكان وتناول العشاء يف جو ميلء بالفرحة 
والتعاون بني جميع األعضاء  ثم قاموا بتجهيز ســاحة الســمر 
بفرشها وتجهيزها باإلنارة الالزمة والفرش وكل ما يحتاجه مكان 

السمر من التجهيزات . 
و بدٲ أول أصوات الســمر الذي حــرضه األمني العام للمجلس 
املحيل بمديرية تريم املهندس محمد عوض هادي ،  وتنوعت مابني 
أصوات املدخل واملخرج واملوزعي والحجري والعويني والبني مغراه 
واللحجي شــارك فيها الفنان أحمد محفوظ باحشوان و الفنان 
محفوظ أحمد بامرصي وفرقة الســماع  والفنان كرامة ســالم 
بامقيشم ،  وعيل عبدالله التميمي وعمر كرامة باعوضان وكرامة 
عيل صبيح ، يف تفاعل  كبري من قبل الزفانة ، كما تنوعت القصائد 
واالغاني بمشاركة كثري من املدرفني واملهجرين واملروسني أصحاب 

األنامل الذهبية وكثري من الزفانة والعشاق.
 ويف اليوم التايل من رحلة العشــاق السنوية ، انطلقت  أصوات 
الزربادي والســماع  مجددا لينتقل املشاركون إىل زفة رأس الغنم 
التي تسمى بــ )الكعده(  مع االيقاع والدوران به يف الخدر والشارع 
وحتى ينتهي به املطاف إىل مكان الذبح وعودتهم لالســتمرار يف 
أصوات الزربادي بني مشاركة مختلفة من الكل يف أجواء مفعمة 
بالفرح واالســتمتاع باملنظر  ثم اخذ وقت للراحة والصالة حتى 
موعد تناول وجبة الغداء واكمال برنامج الرحلة من االصوات حتى 

الساعة الرابعة عرصاً . 
ويف الختام قام العشاق بزيارة لرضيح النبي هود عليه السالم 
ومن ثم النزول بزامل إىل الســوق العام بالشعب والتحرك اىل تريم 

الغناء معلنيني إنتهاء رحلتهم السنوية .

تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني
26september.yemen@gmail.com

www.26sep.info
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استعدادات لعقد مؤتمر ومعرض 
عدن األول للبناء والمقاوالت

اليمن تتقدم للحكومة االمريكية بمنع تداول 
اآلثار اليمنية في الواليات المتحدة

خسائر الحوثي ال تنفيها شائعة
ال توجــد حرب ال تخرس فيها أطرافها مــن عدتها وعتادها 
وجنودها، الخسارة هنا نتيجة طبيعية ألي حرب يتبادل طرفاها 
القتال، غري أن الطرف األكثر هزائم وخســارة يف الواقع، يلجأ 
إعالمياً إىل ترويج النقيض للتغطية عىل هزائمه يف الواقع. وهذا 

ما تفعله املليشيا الحوثية.
أعلن الحوثيون قبل أيام يف ادعاء زائف عن أرس جنود ثالثة 
ألوية يف الجيش الوطني يف كتاف بصعدة بكامل عتادها، بمنتهى 
البساطة جمعوا وطرحوا ورضبوا ومثّلوا ودبلجوا وأسفر الناتج 
عن تعداد ثالثة ألوية بما يقــارب آالف الجنود، كانت العملية 
حسب ادعائهم قبل شــهر، واإلعالن عنها بعد شهر، بالتمام 
والكمال كتم الحوثي فرحته ورسوره بهكذا ادعاء لشهر كامل، 
وهو الذي يسارع حاالً وفوراً لتبني ما لم يفعله للظهور بمظهر 
القوي كالهجــوم عىل معميل أرامكو، وال يمكــن ملن يتبنى - 
للتباهي- ما لم يفعله، أن يصمت شهراً عىل التباهي بما ادعى 
أنه فعله، وهذا أمٌر يفند يف جوهره مزاعم املليشيا، وفرتة الشهر 
ما بني مزاعم الفعل وإعالنه لم تكن ســوى فرتة كافية لإلعداد 

املناسب لرواية لم تكن مناسبة عىل اإلطالق.
يلجأ الحوثي عادة إلضفاء مشــهد يُــراد من خالله اإليحاء 
بحقيقة مزاعمهم، ال يدرك أن محاولة إثبات ادعاء ليس مثبوتا 
هو تأكيد لنفي حصوله، فالتموضع عىل مقود عربة عســكرية 
للجيش الوطني تم اغتنامها يف جبهة ما ال يعني انتصاراً، وأرس 
جندي هنا وهناك ال يعني أيضاً تحقيق النرص، فمن الطبيعي 
حصول هذا يف هذه الجبهة أو تلك، االنتصار هو أن يكون األداء 
عىل امليدان يف تقدم مستمر وليس يف تراجع دائم، فالحرب التي 
بدأت واملليشيات تحكم سيطرتها عىل عدن وباب املندب، باتت 
اليوم تخوض معارك خارسة للدفاع عن معقلها يف صعدة بعد 
تحرير كثري من املناطق التي كانت تُسيطر عليها، وهذا املعيار 

األمثل للحكم عىل مسار الحرب.
الحرب جوالت، لم تكسب املليشيا فيها أبداً، فكل منطقة ال زالت 
تحت سيطرتها يتم تحريرها يوماً عن آخر، هذا املشهد اليومي 
للحرب، ولم يحصل قط عكسه أن تُسيطر املليشيا عىل مناطق 
كانت مع الجيــش الوطني، وجوالت الحرب هذه التي يخرسها 
الحوثي باستمرار يكتفي بتعويض خسارته فيها بتصوير عربة 
عســكرية معطوبة، وربما هذا مفهوم الحرب لديه، أن يلتقط 

صورة يرُبهن بها ألتباعه بقايا قدرته عىل تحقيق يشء ما.
تستطيع إيران أن تمد املليشيا الحوثية بسالح نوعي، تستطيع 
أن تبعث بخرباء لتدريب عنارصهــا، وأن تتبنى دعمها إعالمياً 
وسياسياً، لكنها ال تستطيع منع خسائرها امليدانية التي تتزايد، 
وال منع خسارتها للمناطق التي تُسيطر عليها، دالئل األرض هي 
التي ترسم مسار املعركة، ومسار املعركة هنا تحدده االنتصارات 
التي يحققها الجيش الوطني يف كل الجبهات مدعوماً من التحالف 

العربي بقيادة اململكة.
يف جوابه حول هذا األمر، نفى وزيــر اإلعالم اليمني مزاعم 
املليشيات، وقال إنها اســتعارت مشاهد لعملية التفاف سابقة 
فاشلة حول كتائب يف أحد األلوية، تمكن حينها الجيش وقوات 
التحالف من التعاُمل مع عنارص املليشيا، وكذلك قال املتحدث 
الرسمي باسم التحالف إن »ما ادعته املليشيا ال يستحق الرد، وال 

يمت للحقيقة بصلة« وهذا الجواب املناسب الدعاء زائف.
يخوض الحوثي حربه إعالمياً أكثر منها عسكرياً، لذلك ال يعلن 
عن هزائمه إال بعد هزائــم أخرى يتعرض لها، فيعرتف باألوىل 
للتغطية عىل األخرية، ثم يعــرتف باألخرية للتغطية عىل هزيمة 
جديدة تعرض لها، وهكذا دأب، فلم يعلن هزيمته يف عدن إال بعد 
تحرير محافظة لحج، ولم يقر بهزيمته يف لحج إال بعد تحرير 
أبني، ولم يعرتف بهزائمه يف الســاحل الغربي إال بعد وصول 
الجيش الوطني إىل مشارف الحديدة، ولن يعرتف بتحرير أجزاء 
واسعة من محافظة صعدة التي باتت مرسحاً لعمليات الجيش 
الوطني مسنوداً من التحالف إال بعد وصول الجيش إىل املعقل 
األول له يف جبال مران بصعدة، وحينما تتحرر »مران« ربما يظهر 

عبدامللك الحوثي من طهران ليعلن صموده!

محمد الصالحي 

السالم المستدام.. يصنعه  األبطال

حديث األسبوعحديث األسبوع
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