
التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة 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.
احتــرام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمســك 
بمبدأ الحياد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار السالم 

العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين األمم.

رفع نائب رئيس الجمهورية نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة الفريق الركن عيل 
محســن صالح، أمس الجمعــة، برقية 
تهنئة إىل فخامة الرئيس املشــر الركن 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املســلحة، وللشعب 
اليمني هنأهم فيها بالذكرى الـ52 لذكرى 
االستقالل املجيد الـ30 من نوفمرب1967م.
وقال فيها :" تهل علينا هذه املناسبة 
الوطنية وقد تحقق لليمن كل مجد ونرص 
ورخاء، وأن يعيدها عليكم وعىل الشعب 
اليمني بموفور الصحة والسعادة والرخاء 
واألمن واالستقرار والتنمية".. مشرا إىل 
الســجل الحافل بنضاالت الثوار األحرار 
والبطوالت الخالدة يف طريق التحرر والبناء.

وأضــاف: "لقد جاء يوم االســتقالل 
املجيد يف ظروف شديدة البؤس والتعقيد 
كالتي تعيشها بالدنا وأمتنا اليوم، فكان 
االستقالل الوطني وطرد املستعمر فاتحة 
أمل، وبوابة كربى نحو مســتقبل أفضل 
للمنطقة كلها والجزيرة العربية عىل وجه 
الخصوص.. إذ أن العاصمة صنعاء كانت 
حينها محارص بجحافل اإلمامة والقوى 

الرجعية.
وأوضح أن ظروف تلك املرحلة تتشابه 

مع ظروف اليوم، وإننا عىل ثقة بأن عودة 
الدولة إىل العاصمــة املؤقتة عدن وتنفيذ 
اتفاق الرياض، سيمكن اليمنيني من تحرير 
صنعاء املكّبلة بفلول اإلمامة الجديدة، وأن 
عدن ستظل تمنحنا النرص واألمل وبوابة 
نحو األمن واالستقرار، خصوصاً وأن أعني 
اليمنيني تتجه صوبها وترتقب بعد وصول 

الحكومة أن يتبعها عودة بقية سلطات 
الدولة ومؤسساتها، لكي تتمكن البالد من 
استكمال معركة التحرير وخوض معركة 
البناء والتنمية وصوالً إىل اليمن االتحادي 
الجمهوري املكون من ستة أقاليم والذي 

توافق عليه اليمنيون.
وقال :"إن أبناء الشعب اليمني وقواه 
الوطنية املخلصة ومؤسســتيه األمنية 
والعســكرية يؤملون عىل الــدور الرائد 
لعاصمة أكتوبر ونوفمرب التي احتضنت 
االســتقالل والنضال اليمني، ويقفون 
خلفكم ومعكم يف إنجــاز االتفاق املوقع 
مؤخراً يف الرياض برعاية ودعم األشقاء يف 
السعودية، ويراهنون بأن هذا االتفاق إذ ما 
توفرت النوايا الصادقة هو الطريق األمثل 
نحو اســتكمال معركة  استعادة  البالد 
وبناء مؤسســات الجمهورية التي يتوق 
إليها اليمنيون، وقدموا ألجلها التضحيات 

الجسيمة".
وأضاف: إن أبطال القوات املســلحة 
يؤكدون جاهزيتهــم التامة وإرصارهم 
املتني عىل اســتعادة الوطــن وتحقيق 
أحالم اليمنيني يف الحرية والعيش الكريم، 
وماضون تحت قيادتكــم وتوجيهاتكم 

الحكيمــة نحــو النرص، 

رفع وزيــر الدفاع الفريق الركــن محمد املقديش، 
ورئيس هيئة األركان العامــة الفريق الركن عبدالله 
النخعي، أمس الجمعة، برقية تهنئة لفخامة الرئيس 
املشر الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املسلحة، وذلك بمناسبة الذكرى 

الـ 52 لالستقالل الوطني الـ 30 من نوفمرب املجيد.
وقال املقديش والنخعي يف الربقية: "يسعدنا ويرشفنا 
أن نرفع لفخامتكم باسم قادة وضباط وصف وجنود 
القوات املسلحة أطيب التحيات وأسمى آيات التهاني 
والتربيكات بمناسبة احتفاالت شعبنا وقواته املسلحة 
املنترشة يف ربوع الوطن واملرابطني يف سهوله وجباله ويف 
الشواطئ والجزر بالذكرى الـ52 من نوفمرب املجيدة.. 
متمنيني لفخامتكم موفور الصحة والسعادة والتوفيق 
والنجاح يف املهام واملسؤوليات الوطنية التي تقع عىل 

عاتقكم".
وأضاف وزير الدفاع ورئيــس هيئة االركان: برغم 

صعوبة املرحلة وتعقيداتهــا إال أنكم كنتم مثاالً حياً 
للقائد الحكيم املتســم برحابة الصدر وطول البال يف 
التعاطي مع كل األحداث وكنتــم محل ثقة واحرتام 
كل أبناء الوطن، ونلتم التقدير والتأييد إقليمياً ودولياً 
لسياستكم الحكيمة ورشعيتكم املكتسبة من شعبنا 
اليمني العظيم ومواقفكم الصلبة والثابتة يف القضايا 

الوطنية املختلفة".
وأكــد املقديش والنخعي أن القوات املســلحة التي 
ترعرعت عىل قيــم الدفاع عن الثــورة والجمهورية 
واالستقالل والوحدة ستظل أكثر منعة وصالبة، ولن 
تسمح ألي قوة مهما كانت املســاس بذرة من تراب 
الوطن الغايل، أو العبث بمقدرات ومكتســبات الثورة 
والجمهوريــة والوحــدة والديموقراطية والرشعية 
الدســتورية، أو النيــل من أمن الوطن واســتقراره 
وســكينته العامة، أو الخروج عىل الدستور والنظام 

والقانون.

وجددا العهد والــوالء لفخامــة الرئيس وللوطن 
والشعب أن قواتنا املســلحة الباسلة والتي كانت عىل 
الــدوام ويف كل املنعطفات واملراحل اليــد الطوىل بيد 
الشعب، واملعربة عن إرادته وخياراته ستظل الشعلة 
املتوهجة التي ال تنطفئ أبدا، لتيضء مشاعل الوطن 
املحكوم بالدستور والقانون ودروب النهوض والتقدم 

فيه.
ودعا من يشككون يف قدرات اليمن وقوته أن يراجعوا 
حســاباتهم، وأن يعيدوا قراءة تاريخ اليمن عىل مر 
العصور واألزمان، وعندها فقط سيعلمون بأن أبناء هذا 
الشعب األبي املناضل مستعدون للتضحية بأرواحهم، 

وكل ما يملكون يف سبيل عزة الوطن وكرامته.
وقال املقديش والنخعي: "إنه ملن حســن الطالع أن 
يحل علينا عيد االستقالل وجالء آخر جندي بريطاني 
من أرض اليمن بعد أن خاض شعبنا اليمني سلسلة من 

النضال الوطني الواحد والكفاح املسلح 

رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، ونائبه املهندس أحمد 
امليرسي، برقيتــي تهنئة إىل فخامة 
الرئيس املشر عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، القائد األعىل للقوات 
املســلحة، وذلك بمناسبة احتفاالت 
شــعبنا بالعيد الثاني والخمســني 
لالستقالل الوطني املجيد، الثالثني من 

نوفمرب.
وقــال رئيس الــوزراء يف برقيته: 
"أرفع إىل فخامتكم من مدينة النضال 
والصمود وعاصمتنــا املؤقتة عدن، 
وأحيي من خاللكم شــعبنا اليمني 
العظيم من املدينة التي أحبها ويحبها 
كل يمنــي رشيف، مدينة الســالم 
والصمود واإلبــاء، موطن املناضلني 
ومأوى الرواد األحــرار، والتي تضع 
نفســها اليوم من جديد وكعادتها 
مفتاحــا للنرص، وبوابــة للتحرير 
وعنوان االنتصار الكبر بجهود أبنائها 

وكل اليمنيني .
وأضاف: لقد شكل االستقالل املجيد 

بداية حقيقية لوالدة وطن جديد موحد 
بعد إزالة الكيانات الهزيلة للمشيخات 
والســلطنات والدويــالت، وها هي 
اليمن يف ظل قيادتكم الحكيمة تجسد 
ذلك االمتداد املعارص واملستقبيل لتلك 

الطليعة الثوريــة الفذة التي هزمت 
أعتى االمرباطوريات االستعمارية يف 
التاريخ، وانترصت عىل استبداد اإلمامة 
الكهنوتية، التــي تحاول عرب أذنابها 

العــودة مــن جديد، 

عـدد خاص بمناسبة الذكرى الـ 52 لالستقالل 

المجيدالـ 30 من نوفمبر 1967م

في برقية لرئيس الجمهورية والشعب اليمني بعيد الجالء
نائب الرئيس: االستقالل منح اليمنيين العزيمة لفك حصار صنعاء 

وعودة الدولة لعدن اليوم يحرر صنعاء من فلول اإلمامة 

 في برقية تهنئة للقائد األعلى للقوات المسلحة بذكرى االستقالل الوطني
وزارة الدفاع ورئاسة األركان: القوات المسلحة لن تسمح ألي قوة المساس بذرة من تراب الوطن أو العبث بمقدرات ومكتسبات الثورة والشرعية الدستورية

في برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بالعيد الوطني لالستقالل المجيد
رئيس الوزراء: احتكار الدولة ألدوات القوة مفتاح االنتصار على 

المليشيا االنقالبية والمشروع اإليراني في المنطقة 
الميسري: بسواعد أبطال الجيش الوطني سنقضي على المليشيا االنقالبية ونمضي في بناء الدولة االتحادية  
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عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

www.26sep.infoمن أقوال فخامة الرئيس

تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني

ليس أمامنا من خيار إال مواصلة مشــوار 
الصمود والوقوف يف وجه املؤامرات ومواجهة 
املخاطر، متسلحني بعزم ال يلني ومسنودين 
بإرادة جبارة لشعب جبار وعظيم ال يعرف 

االستسالم وال يقبل الخضوع.

أكد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، أن اليمــن الكبر هو 
هدفنا، واملرشوع االتحادي هو مرشوعنا، 
وإنهاء االنقــالب واســتعادة الدولة هي 
قضيتنا، والتنمية واالستقرار والسالم هو 
مطلبنا، ويف سبيل ذلك ســنبذل املزيد من 
الجهود وسنعمل عىل رص الصفوف مهما 

كلفنا ذلك.
وجدد رئيس الجمهورية يف خطابه الذي 
وجهه إىل كافة أبناء الشعب اليمني يف الداخل 
والخارج بمناســبة الذكــرى الـ 52 ليوم 
االســتقالل الوطني الـ 30 من نوفمرب ،إن 
خيار السالم هو خيارنا االسرتاتيجي، ولم 
تكن الحرب إال رضورة فرضها علينا دعاتها 
، وسنظل نمد يد الســالم عند كل فرصة 
ومناسبة، ولكنه الســالم العادل والشامل 
واملستدام املستند للمرجعيات الثالث، سالم 
يفيض إىل دولة واحدة وسلطة واحدة وجيش 
واحد ومؤسسات وطنية تعمل من أجل كل 
اليمنيني، سالم نســعى من خالله إلنهاء 
أسباب الحرب ونعمل جميعا من أجل دولة 

اتحادية ضامنة للجميع".
وقال فخامته مخاطباً أبناء الشــعب 
اليمني: "لقد رســم آباؤكم مجد الثورة 
والحرية التــي ننعم بها اليــوم وقدموا 

التضحيات رخيصة يف سبيل تحقيق ذلك 
الهدف رغم صعوبة الحياة ومرارة العيش 
وشحة اإلمكانيات يف مواجهة االستعمار 
، غر ان اإليمــان بعدالة القضية ورشف 
الهدف مثل ســالحاً ال يضاهيه يف امليدان 

أي سالح، ولهذا انترصت رصاصة الثورة 
اليمنية التــي كانت بداياتهــا من جبال 
ردفان الشماء وســمعت اصداءها أرجاء 
الوطن الكبر، واستجابت الجموع الهادرة 
لهذا الصوت املقاوم وهبت ملساندة الثورة 

وانترصت لحركة التحــرر الوطنية حتى 
تم تحقيق استقالل الوطن يف الثالثني من 
نوفمرب 1967 الــذي كان امتداداً طبيعياً 
لنضاالت أبطال ثورتي ســبتمرب وأكتوبر 

الخالدتني".

وأضاف رئيس الجمهورية" ليس أمامنا 
من خيــار إال مواصلة مشــوار الصمود 
والوقوف يف وجــه املؤامــرات ومواجهة 
املخاطر، متسلحني بعزم ال يلني ومسنودين 
بإرادة جبارة لشعب جبار وعظيم ال يعرف 
االستســالم وال يقبل الخضوع ،وسنقود 
هذا الوطن بعون اللــه وبالروح الجماعية 
التي نستمدها من عزم الشعب للوصول إىل 
الغايات العظيمة التي ناضل من أجلها آباؤنا 
والتي يناضل شعبنا اليوم يف سبيل إرسائها، 
الغايات التي عرب عنها شعبنا يف مرشوعه 
الوطنــي الجامع الــذي افرزته مخرجات 
الحوار الوطني املتمثل بيمن اتحادي جديد 
مبني عىل العدالة واملساواة والحكم الرشيد 
يلبي تطلعات شعبنا وطموح بلدنا ونهضتها 
ومستقبلها الذي يليق بهذا الشعب وتاريخه 
ونضاالته ، فاليمن واليمنيون يستحقون كل 

ذلك".
وحيا رئيس الجمهورية تضحيات ابناء 
شــعبنا اليمني وقواته املســلحة الباسلة 
واألمــن وكل الرشفــاء الذيــن يقدمون 
التضحيــات رخيصة يف ســبيل الوطن، يف 
مواصلة ملالحم اخوانهم وآبائهم من الشهداء 
والجرحى ومناضيل ثورتي سبتمرب واكتوبر 

ونوفمرب املجيد.

في خطابه الموجه للشعب بمناسبة الذكرى الـ52 ليوم االستقالل الوطني الـ30 من نوفمبر

رئيس الجمهورية: اليمن الكبير هدفنا والمشروع االتحادي مشروعنا وإنهاء االنقالب واستعادة الدولة قضيتنا
 السالم الشامل والمستدام المستند للمرجعيات الثالث هو خيارنا االستراتيجي الذي يفضي إلى سلطة واحدة وجيش واحد ودولة اتحادية ضامنة للجميع
 سنواصل مشوار الصمود والوقوف في وجه المؤامرات متسلحين ومسنودين بإرادة جبارة لشعب عظيم ال يعرف االستسالم وال يقبل الخضوع
 لقد رسم آباؤكم مجد الثورة والحرية التي ننعم بها اليوم وقدموا التضحيات رخيصة في سبيل تحقيق الهدف رغم شحة اإلمكانيات في مواجهة االستعمار
 أحيي تضحيات شعبنا وقواته المسلحة واألمن وكل الشرفاء الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن ومواصلة لمالحم آبائهم من مناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر
 

اليوم الوطني لالستقالل
منذ وطأت قدماه ميناء عدن يف 1839م 
وحتى انطالق رشارة الثورة األكتوبرية من 
قمم جبال ردفان األبيــة ردحا طويال من 
الزمن قضاها الشــعب اليمني يف مجابهة 
املحتل واالنخراط يف الفعل الثوري التحرري، 
والكفاح املسلح ضد املســتعمر الربيطاني 
البغيض إىل أن رحل عــن جنوب الوطن يف 
الـ30 من نوفمرب عام 1967م، يوم االستقالل 
الوطني الناجز، ثمرة نضاالت شــعبنا التي 
امتدت 129 سنة دون كلل أو ملل؛ وبإرادة 

جماهريية وعزيمة وطنية ال تلني أو تنكرس.
لذلك يظل االحتفاء بهذه املناسبة الوطنية 
العظيمة حدثا تاريخيــا يحمل الكثري من 
الدالالت واملعاني الوطنية ملنجز عظيم تحقق 
وسط أعاصري وأمواج عاصفة من الدسائس 
واملخططات التآمرية التي حاكها املستعمر 
ورشكائه اإلماميني للهيمنة والتســلط عىل 
شعبنا واســتغالل ثرواته وتمزيق وحدته 
ونســيجه االجتماعي، لكن اليمنيني نجحوا 
يف تجاوز كل ذلك محققني انتصارا كبريا يف 
زمن اســتثنائي خيمت فيه عىل أمتنا نكسة 
حزيــران 67م، لذا لم يكــن اليوم الوطني 
لالســتقالل لل30 من نوفمرب إنجازا خاصا  
لليمنيني فحســب، وانما امتدت أصداؤه إىل 
األمتني العربية واإلسالمية، وإىل شعوب العالم 
املتعطشة للتحرر واالســتقالل من هيمنة 

االستعمار.
كما يكتسب احتفاء الشعب اليمني بالذكرى 
الـ52 ليوم االستقالل الوطني، اهمية وداللة 
كبرية كونه أتى ليجســد اســتقالل الوطن 
وإرادة شــعبه الحرة، بعد نضاالت طويلة 
خاضها اليمنيــون ورواد الحركة الوطنية 
يف مجابهة غطرســة االحتالل ومخططاته 

وسياسته االستعمارية البغيضة.
الـ30 من نوفمرب، يوم وطني خالد ليس 
كسائر األيام، اليوم األغر الذي تنفس اليمنيون 
مع بزوغ شــمس فجره املرشق، الصعداء، 
واكتملت معه اهــداف ثورتهــم املجيدة 
ونضاالتهم الطويلة باالســتقالل الوطني 

الناجز.
ومن املفارقات الصعبة أن يحتفل شعبنا 
اليوم بهذه املناسبة الوطنية الغالية والوطن 
يمر بمرحلة دقيقة وعصيبــة من تاريخه 
الحديث، إذ تحيط بــه أخطار ومخططات 
تآمرية جمة تهدد كيانه ووجوده واستقالله 
وهويته الوطنية، جراء املــرشوع اإليراني 
وأجندته الطائفية الظالمية الغريبة والدخيلة 
عىل شــعبنا والتي تحاول بشــتى السبل 
والوسائل وعرب مليشــيا الحوثي الساللية 
مصادرة نضاالتــه، وتجاوز ثوابته الوطنية 
واالنقالب عىل نظامه الجمهوري واستبداله 

بنظام والية الفقيه. 
وهو ما يســتدعي من اليمنيني اليوم إىل 
اســتحضار تلك الصفحــات املرشقة من 
تاريخهم الوطني الحافل باملآثر النضالية 
واملواقف الوطنية، والزخم الثوري لتوحيد 
الصفوف، وتشــكيل اصطفــاف وطني 
وشعبي واسع إىل جانب القيادة السياسية 
والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية 
املشري الركن عبدربه منصور هادي والجيش 
الوطني الذي يخوض اليوم أرشف وأنصع 
املعارك يف تاريخ الوطــن؛ لتنعم األجيال 
الجديــدة بالحرية واملواطنة املتســاوية 

واالستقرار والرخاء والحياة الكريمة.
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جيُشنا الوطني ال ينحني
عبدالقادر المشهوري

بعد سيطرة االنقالبيني عىل املحافظات اليمنية وانتشــار مليشياتهم يف كل املحافظات 
كالرسطان، هاجم االنقالبيون مدينة عدن براً وجواً، وقصفت طائراتهم قرص املعاشــيق، 
فاضطر الرئيس هادي إىل مغادرة الوطن إىل ُعمان ومنها إىل اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة، ليدشــن مرحلة جديدة من النضال يف حياة اليمنيني يف مواجهة عنف االنقالبيني 
وبطشهم، وبمساندة التحالف العربي بقيادة السعودية التي أعلنت عاصفة الحزم الستعادة 
الرشعية، انصبت جهود القيادة السياســية والعسكرية إىل تأسيس جيش وطني ملواجهة 
االنقالب عىل األرض، تكون من مختلف األحرار من أبناء الشعب اليمني الرافضني لالنقالب، 
سواء من العسكرين أو من املدنيني املنخرطني يف صفوف املقاومة الشعبية، وكانت القضية 
العادلة السبب األبرز يف انضمام آالف الرجال من قبائل اليمن من مختلف املناطق الستعادة 

الرشعية، باإلضافة إىل الجرائم التي ارتكبتها املليشيا االنقالبية ضد أبناء الشعب.
حيث بدأت الخطوة األوىل لبناء جيــش وطني يف منطقتي العرب ومأرب، التي نجح فيها 
عدد من الضباط املخلصني والوطنني، وكان يف مقدمتهم الفريق الركن محمد عيل املقديش، 
والشهيد البطل اللواء الركن عبد الرب الشدادي يف مللمة شتات بعض الوحدات العسكرية يف 
املنطقة العسكرية الثالثة، حيث أعيد تنظيم تلك الوحدات لتشكل ركيزة الدفاع عن الرشعية، 

والنواة األوىل للجيش الوطني.
بالتزامن مع ذلك اســتمر التحالف العربي بمساندته بالطريان إلنقاذ اليمن من سيطرة 
وكالء إيران، التي قالت حينها: إن نفوذها وصل إىل رابع عاصمة عربية، لذا كان بناء جيش 
وطني يمني أحد مسارات الدعم التي قدمها التحالف لليمن بقيادة اململكة العربية السعودية، 
التي كان لها اليد البارزة يف الدعم املتنوع واملشــاركة يف العمليات القتالية، واملساهمة عىل 
األرض لتكوين جيش وطني يحمل هم التحرير لألرض، واستعادة الدولة من مليشيا االنقالب 

الفاشية.
وتم إعداد وتدريب وتأهيل الجيش الوطني اليمني رغم صعوبة تكوين جيش يف تلك الفرتة 
الزمنية البسيطة، إال إنهم أثبتوا أنهم من أقوى الرجال، فكانوا يؤسسون جيشاً، ويتدربون 
ويقاتلون العدو، ويتمتعون بعقيدة قتالية قوية، كانت الرس يف نجاحهم، ويخوضون غمار 
املعارك البطولية مع املليشيا االنقالبية، ومن انضم لها من وحدات عسكرية تتبع الرئيس 
الســابق، وقد حقق الجيش الوطني انتصارات كبرية عىل املليشيا االنقالبية، ومرغ أنوفهم 
بالرتاب، وحرر محافظات كاملة بدعم من طريان التحالف، وحمل جيشنا الوطني منذ الوهلة 
األوىل عىل عاتقه مسؤولية وطنية ســيادية خالصة، ال يشوبها غبار، وهي مهمة استعادة 
الدولة، ومؤسساتها الرشعية من اختطاف االنقالبيني لها، تحت قيادة الرئيس املشري الركن 

عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد االعىل للقوات املسلحة.
فاملراقب لألســاس والعقيدة التي قام عليها الجيش الوطني، واملتمثلة يف حماية أهداف 
ومبادئ الثورة اليمنية، ومجابهة الظلم واالستبداد والطغيان، والحفاظ عىل مكتسبات الوطن 
وثوابته، واستعادة مؤسسات الدولة املنهوبة، من قبل املليشيا االنقالبية، والدفاع عن النظام 
الجمهوري وحراسة مخرجات الحوار الوطني حتى تحقيقها، وصون األرض اليمنية، والذود 
عن مقدسات األمة والوطن، فإنه يعي جيدا ما يشكله هذا البناء الوطني املنيع، وهذا الجيش 
الفوالذي من عائق كبري، أمام مخططات األعداء، سواء الداخليني أو الخارجيني، ومؤامراتهم 
عىل الوطن والشعب اليمني، وذلك من خالل كل أساليب االستهداف املبارش أو الغري مبارش، 
الساعية إىل خلخلة هذا السد املنيع والحامي العتيق، الذي ال يزال صامداً رغم كل التفنن الذي 
أبدع به األعداء ابتداء من عرقلة وقطع مرتبات منتسبيه، وعدم تسليحه التسليح الالئق، إىل 
تشويه سمعته من خالل الحملة الشعواء التي تستهدف عقيدته ومعنويات جنوده، وكل هذا 
ألنه أثبت وطنيته الخالصة، وحبه لوطنه وقيادته الرشعية، وعدم قبوله ألبتة أي مساومات 

عىل أرضه وسيادته.
لهذا فإن كل هذه الحمالت واإلشاعات املغرضة لن تثني جيشنا الوطني من أداء مهامه 
وواجباته الدستورية، يف التصدي لكل أصحاب وعبيد ومرتزقة املؤامرات أينما وجدوا عىل 
تراب هذه األرض الطاهرة، وسيستمر يف بذل جهوده وواجباته املقدسة التي أقسم عليها 
مهما تكالب األعداء عىل قصعة الوطن، ابتداء بالعدو األول املتمثل بمليشــيا ايران أو تلك 
الكيانات املتفرخة من صلبها وصلب داعميها املتصدرة ملشاريع الفوىض وجماعات اإلرهاب 

والتطرف يف أكثر من مكان عىل الخريطة اليمنية.
فما دام والدماء تجري بسخونتها يف عروق ورشايني األبطال الوطنيني من أبناء جيشنا 
الوطني، من يجمعهم راية الدين والوطن، فال خوف عىل هذا الوطن وإن تكالب األكلة عليه، 
وما عليه إال اليقظة والصمود والتحيل بمزيد من املســؤولية، والسعي الحثيث نحو هدفه 
السامي واملقدس، يف مجابهة ومحاربة كل من يقف حجر عثرة أمام تحقيق هدفه املتمثل 
باستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية بكل قوة وحزم، ولن يتحقق كل هذا للوطن إال بتصدر 
الدور للجيش الوطني يف القيام بمهامه املنوطة بها كي يتحقق األمن واالســتقرار وتعود 

الدولة، ويسود النظام والقانون عىل الجميع.
وعليه لزم الوقوف بجد وإخالص من قبل األشقاء يف اململكة العربية السعودية صاحبة 
الدور الرئيس يف مسرية استعادة الدولة والرشعية اليمنية، كونها تحمل املصري املشرتك مع 
اليمن وجيشه الوطني، يظل صمام األمان الذي يحمي اليمن واملنطقة من عبث إيران وأذرعها 
اإلجرامية التي تمثــل الوجه اآلخر لإلرهاب والتعصب والتطرف إن لم تكن اإلرهاب بذاته، 
فالعدو ال يزال مرتبصا بكل قوته وبتفنن بأســاليب مختلفة وتحالفات متضادة لتحقيق 

أجندته الطائفية ومخططاته التوسعية.
فاملنطقة برمتها تمر بمرحلة حساسة واســتثنائية تستدعي الوقوف إىل جانب الشعب 
اليمني، وقيادته السياسية الرشعية وجيشه الوطني، الستكمال عملية التحرير والقضاء عىل 
االنقالب، وإنهاء أطماع إيران، وهزيمة مرشوعها الطائفي التوسعي، الذي يهدف إىل السيطرة 
عىل اليمن واملنطقة، وتهديد أمن واستقرار شعوبها، وجعلها تحت وصاية نظام والية الفقيه.

فالتساهل يف هكذا الظرف وهكذا املصري سيؤدي إىل ندامة لن تنفع يومها الندامة وعض 
األصابع؛ ألن الجميع تساهل يف عض النواجد.

2 أخبار وتتمات

إعــــــالن قـــضــائـــي
تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأنه تقدمت األخت )أنيسة محمد أحمد شبالة( 
مدعية بأنه وقع خطأ يف بطاقتها الشخصية يف لقبها، فذكروا )شبالة(، والصحيح 
هو )العسكري(، وبالتايل فاســمها الصحيح: )أنيسة محمد أحمد العسكري(، 
وتطلب إثبات ذلك بحكم، فمن له أي اعرتاض تقديمه خالل شهر من تاريخ نرش 

هذا اإلعالن.

إعــــــالن قـــضــائـــي
تعلن محكمة مأرب االبتدائية بأنه تقدمت األخت أسماء عبد الرحمن 
عيل محمد الرشاجي مدعية أن اسمها الصحيح هو أسماء عبدالرحمن 
عيل الرشاجي بحسب ما هو ثابت يف استمارة شهادة الثانوية العامة، 
وتطلب إثبات ذلك بحكم، فمن له أي اعرتاض تقديمه خالل شهر من 

تاريخ نرش هذا اإلعالن.

إعــــــالن قـــضــائـــي
بناء عىل قرار محكمة مأرب االبتدائية واملتضمن النرش عىل املتهم نبيل حسني 
سنان الخدري يف القضية رقم )245( لسنة 2019م غ.ج بواقعة نصب بأن عليه 
املثول أمام محكمة مأرب االبتدائية خالل شهر من تاريخ نرش هذا اإلعالن ما لم 
سيتم محاكمته طبقاً لنص املادة )285( وما بعدها من قانون اإلجراءات الجزائية 

باعتباره فاراً من العدالة.

إعــــــالنات فــــقــــدان
  يعلن منصور أحمد منصور الصادق عن فقدان بيان جمركي برقم: )1277(- صادر من 

سيئون، فعىل من وجده إيصاله إىل أقرب مركز رشطة.
  يعلن فاروق سفيان عيل محمد عن فقدان بطاقة شخصية- صادرة من تعز، فعىل من 

وجدها إيصالها إىل أقرب مركز رشطة. 
  يعلن مناع عيل أحمد املراني عن فقدان جواز سفر- صادر من صنعاء، فعىل من وجده 

إيصاله إىل أقرب مركز رشطة. 

نائب الرئيس: االستقالل
مؤكدين بأن املعركة الرئيســية يف إسقاط االنقالب اإلمامي 
املدعوم إيرانياً، والذي لن يتحقق استقرار اليمن وال املنطقة ما 
لم يتم إنهاؤه والقضــاء عليه، مجددين العهد بأن يظل الجيش 
الوطني قوة وطنية  تحرس الوطن ومكتسبات الشعب، وتناضل 

لتحقيق طموحاته بكل إرصار وعزيمة.
وتعهد نائب الرئيس بأن يظل مع قيادة اليمن ورجاالته جنوداً 
أوفياء.. وقال: "نجدد التأكيد يف هذه املناســبة الوطنية عىل أن 
نظل مع قيادات اليمن ورجاالته، جنــوداً أوفياء للوطن حماة 
لجمهوريته ومكتسباته الوطنية، ونبذل السالم من موقع القوي 
واألمني ملن ينشد الســالم دون تفريط بأحالم أبناء الشعب، أو 
نكوص عن القيام بالواجب، واثقون كل الثقة بأن إرادة الشعب 
هي إرادة الله التي ال تقهر، وأن كل املحاوالت البائســة إلعاقة 
الركب اليماني ستفشل وتندحر، وأن شعبنا الذي صنع شمسه 
املرشقة يف 26 سبتمرب و14 أكتوبر و30 نوفمرب هو اليوم أقوى 

وأكثر عزماً وقدرًة عىل الوصول إىل يوم اليمن املوعود.

رئيس الوزراء: احتكار الدولة
لكنكم ومعكم شــعبكم الويف تصديتم بشجاعة واستبسال 

ملرشوعها، الذي يلفظ اليوم أنفاسه األخرة وإىل األبد.
وأكد أن احتفال الشــعب اليمني  بذكرى االستقالل الوطني، 
لتمثل القيم واملبادئ واألهداف التي سعى اليها أبناؤنا املناضلون 
األحرار، والذين نستلهم منهم اليوم معاني الكفاح والنضال املتقد 
يف شــعبنا العظيم، والذي ولن ترهبه غطرسة املتسلطني مهما 
تمادوا يف جربوتهم، وهو ما تجىل ماضيا وحارضا وسيســتمر 

مستقبال، ألن ديدن هذا الشعب كان وسيظل الحرية والكرامة.
وأوضح بأن الحكومة وبتوجيهاتكم الحكيمة، ومنذ عودتها 
إىل العاصمة املؤقتة عدن بموجب اتفاق الرياض تواصل جهودها 
لتنفيذ واجباتها والتزاماتها يف تطبيع األوضاع وتحسني الخدمات 

االساسية للمواطنني يف عدن واملحافظات املحررة، واضعة نصب 
أعينها معركتها الحقيقية يف استكمال انهاء االنقالب وإجهاض 
املرشوع اإليراني الذي يرتبص باليمن ودول الجوار واملنطقة.. 
مشرا إىل أن اتفاق الرياض يعد فرصة حقيقة وثمينة لتجاوز 
العوائق التي تعرتض مســار استعادة الدولة لتعود الدولة فوق 
االستقطابات السياسية، وتحتكر السالح وأدوات القوة لبسط 

األمن واالستقرار يف عموم اليمن.
وفيما ترحم رئيس الوزراء عىل أرواح شــهداء ومناضيل الثورة 
اليمنية يف مختلف مراحلها،  حيا أبطال الجيش الوطني واملقاومة 
الشعبية الذين يصنعون مع أشــقائهم يف تحالف دعم الرشعية، 
بدمائهم وأرواحهم انتصارات الوطن، ويعيدون مع كل تقدم ميداني 
الحياة واألمل للشعب اليمني يف اقرتاب الخالص من كابوس االنقالب 

واملرشوع اإليراني الذي يستهدف برشوره املنطقة والعالم.
من جهته قال نائب رئيس الــوزراء وزير الداخلية املهندس 
أحمد امليرسي، يف برقيته:" إن التاريخ يعيد نفســه من جديد.. 
الفتاً إىل أن الوطن اليوم هو الوطن، وامللحمة البطولية هي ذاتها، 
فأبناء شــعبنا الذين يخوضون اليوم مالحم بطولية يقدمون 
فيها التضحيات الجسام بدمائهم الزكية وبكل ما يملكونه من 
غال ونفيس ملواجهة االنقالب واســتعادة الدولة الرشعية من 
براثـن املليشيا االنقالبية الحوثية املدعومة من إيران، وهم ذات 
األبناء واألحفاد ألولئك املناضلني الرشفـاء الذين خاضوا مالحم 
التضحيــة والفـــداء، وتحرير الوطـن يف مطلع ستينيات القرن 

املايض من اإلمامة واالستعمار .
وأضــاف: "ها نحن اليــوم نحتفل بالذكــرى الــ52 لعيد 
االستقالل الوطني الـ ٣٠ من نوفمرب املجيد والوطن يمر بمرحلة 
اســتثنائية ومعقدة تتطلب تكاتف كل الجهود ورص الصفوف 
وتسخر كل اإلمكانيات للقضاء عىل املليشيا الحوثية اإليرانية 
التي عبثت وال تزال تعبث بمقدرات الوطن ومكتسباته، وعلينا 
أن نتذكر التضحيات الجسام واملالحم البطولية التي قدمها أبطال 

الجيش الوطني واألمن واملقاومة الشعبية يف التصدي للعصابة 
املتمردة والخارجة عن القانون.

وأكد امليرسي "أن االنقالب سينتهى إىل غر رجعة، وسيتحرر 
كل اليمن بســواعد األبطال، ويف ظل قيادتكم الستعادة الدولة، 
واستكمال املســرة املظفرة التي يقودها فخامتكم لتأسيس 
وبناء الدولــة اليمنية االتحادية التي أصبحــت حقيقة بارزة 
وواقعا ملموسا اليوم، والتمسك بالحوار مع كافة األطراف وفق 
املرجعيات الثالث.. مجدداً العهــــد والوفاء واإلخالص للثـورة 
والجمهورية والوحدة والديمقراطية وللرشعية الدستورية ممثلة 

بفخامة رئيس الجمهورية.
 وأكد أن التسوية السياسية القائمة عىل املرجعيات األساسية 
واملتمثلة باملبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجـات الحوار 
الوطني وقرارات الرشعية الدولة وخاصة القرار 2216/ باإلضافة 
إىل دعــم اتفاق الرياض باعتبارها السبيل للوصول للسالم الدائم 
للحل يف اليمـــن، وسنظـــل أوفيــاء للقسـم الذي أقسمناه، 
واالصطفاف خلف فخامتكم وأوفياء للدمـــاء التي سالت وال 
تزال يف طريــق التحرر من كـل براثن الكهنوت والطغيان لتبقى 
ثورتي الـ 26 من سبتمرب و الـ 14 من أكتوبر، والتي توج يف الـ30 

من نوفمرب املجيدة، خالدة جيال بعد جيل.

وزارة الدفاع ورئاسة االركان
واألعمــال الفدائية البطولية، وقدم الكثــر من التضحيات 
الجسيمة يف سبيل االنتصار لثورته الخالدة السادس والعرشين 

من سبتمرب والرابع عرش من أكتوبر".
وعرب وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان عن أحر التهاني لفخامة 
الرئيس بالذكرى الثاني والخمسني لالستقالل.. متمنني له موفور 
الصحة والســعادة، ولوطننا وشــعبنا املزيد من التطور والبناء 
والرخاء يف ظل قيادة فخامته الحكيمة.. ومقدرين دعم ومساندة 

دول التحالف العربي بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة.

... تتــمــــات ...

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، األجهزة العســكرية 
واألمنيــة بمحافظة مــأرب التعامل 
بحزم وقوة مع العصابات التخريبية 
والعنــارص الخارجــة عــن النظام 
والقانون، التي تحــاول تعكر أجواء 
األمن واالستقرار والســكينة العامة 

للمواطنني باملحافظة.
وأكد رئيس الــوزراء خالل اتصال 
هاتفــي أجراه مســاء الخميس مع 
محافظ مارب سلطان العرادة، ثقته 
الكاملة يف قدرة األجهزة العســكرية 
واألمنية وبالتفاف شــعبي من أبناء 
محافظة مأرب األبطال عىل إفشال كل 
املساعي الرامية إىل افتعال الفوىض.. 
مشــرا إىل ان محافظة مأرب قدمت 
نموذجا متميزا لالســتقرار والتنمية 

يف ظل الظروف االســتثنائية التي يمر بها 
الوطن، ولن يتم الســماح بتشــويه هذا 

النموذج من قبل ضعفاء النفوس.

ووضع محافظ مــأرب رئيس الوزراء، 
أمام األحداث التي شهدتها منطقة العرقني 
باملحافظة، والجهود التي تبذلها األجهزة 
األمنية والعســكرية للتعامل مع العنارص 

الخارجة عىل النظام والقانون.. مؤكدا 
ان السلطة املحلية واألجهزة العسكرية 
واألمنيــة وبالتفاف شــعبي من أبناء 
املحافظــة عازمــة عىل إفشــال كل 
املخططات التي تحــاول زعزعة األمن 

واالستقرار.
وأكد الدكتــور معني عبدامللك، وقوف 
الحكومــة الكامل مع قيادة الســلطة 
املحلية بمحافظة مــأرب لتعزيز األمن 
واالســتقرار، وثقتهــا الكاملــة بان 
أبناء مأرب األبطــال وقبائلها الرشفاء 
سيكونون سندا وعونا للدولة واألجهزة 
األمنية والعسكرية يف الحفاظ عىل امن 

واستقرار محافظتهم.
وشــدد رئيس الوزراء عىل رضورة 
تفويــت األجهزة األمنية والعســكرية 
الفرصة عــىل العصابات التخريبية التي 
تســتهدف املدنيــني واألحياء الســكنية 
ورسعة فتح الخط الدويل لعبور السيارات 

والشاحنات.

رئيس الوزراء يوجه بالتعامل الحازم مع العناصر التخريبية وعدم 
أبدى مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السماح بزعزعة استقرار وأمن مأرب 

اســتغرابه من ترصيحات العميد يف 
الجيش السعودي حســن الشهري، 
مستنكراً تلك الترصيحات التي وصفها 
باملســيئة وقال إنها تمــس القيادة 
الرشعية والجيش الوطني والسيادة 
اليمنية وتتناقض مع أهداف عاصفة 
الحزم والقرارات األممية ومع تعهدات 
والتزامات األشقاء يف اململكة العربية 

السعودية.
وقال املصدر لـ )سبتمرب نت(: "إن 
الجيش الوطني املنضوي تحت السلطة 
الرشعية املعرتف بهــا دوليا بقيادة 
فخامة الرئيس املشر الركن عبدربه 
منصور هــادي رئيــس الجمهورية 
، يخــوض معركة اســتعادة الدولة 
ومواجهة املــرشوع اإليراني وأدواته 
الحوثية ويقدم التضحيات الثمينة يف 
سبيل معركة الدفاع واملصر العربي 
املشــرتك وصد املخططات االيرانية 
الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن 

واملنطقة وأمن املالحة الدولية".

وأضاف: إن الجيــش الوطني يتم 
اعادة بنائــه تحــت إرشاف القيادة 
الرشعية وبدعم واسناد قيادة القوات 
املشــرتكة التابعة لقوات تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكــة.. مؤكداً أن 
عملية بناء القوات املسلحة اليمنية هو 
حق وطني وجزء سيادي للدولة اليمنية 
ينبغي احرتامه، وال يجوز التدخل فيه 

أو االساءة له.
وجّدد املصدر استغرابه من تزامن 
هــذه الترصيحات املســيئة مع بدء 
عمليات تنفيذ بنود اتفاق الرياض تحت 
إرشاف الســعودية وخصوصا امللحق 
الخاص بمعالجة وضع التشــكيالت 
املسلحة التي تم بناؤها خارج سيطرة 
الرشعية وخارج مؤسســات الدولة 
ونص االتفاق عىل دمجها يف مؤسسة 
الجيش واألمن لتكن خاضعة لقيادة 

وزارة الدفاع والداخلية.
وأوضح املصدر أن الجيش الوطني 
يتعرض لحمالت التشــويه والتشهر 
والشائعات واألكاذيب نتيجة وقوفه 

يف وجه املليشيا الحوثية املدعومة من 
ايران ومشــاريع الفوىض والخراب 
وجماعات اإلرهاب والتطرف.. مضيفاً 
أن مثل هذه الترصيحات ال تخدم سوى 

الحوثي واملرشوع االيراني.
ولفت إىل أن أبطال الجيش الوطني 
يقفون جنبا إىل جنب مــع إخوانهم 
العرب يف معركة اســتعادة الرشعية 
ومؤسســات الدولة وتحقيق اهداف 
عاصفة الحزم واعادة األمل وأن التورط 
يف مثل هذه االســاءات يعترب انتقاصا 
من تلك التضحيــات الغالية لليمنيني 
ولجهود وتضحيات االشقاء يف اململكة 

ودول التحالف.
مبدياً ثقته يف أن األشقاء يف اململكة 
لن يســمحوا بتكرار واستمرار مثل 
تلك الترصيحات املسيئة؛ وسيتخذون 
االجراءات الالزمة والحازمة مع كل من 

يتورط فيها.
وقال املصــدر العســكري: "إنه 
يشعر باألسف الســتمرار البعض يف 
اســاءة توظيف ترصيحات ســابقة 

لوزيــر الدفاع الفريــق الركن محمد 
عيل املقديش، التي قال فيها: إن ٣٠% 
فقط من القوات املسلحة اليمنية هي 
التي تشارك يف معارك مواجهة الحوثي 
وأن 70 % مــن القــوات والوحدات 
مكلفة بمهام أخرى أهمها املشاركة 
يف تأمني املناطق املحــررة واملناطق 
التي لم تســقط بيد املليشيا الحوثية 
وكذلك مهام حماية املنشآت الحيوية 
واملمرات املائية واملوانــئ واملنافذ”.. 
معتربا أن ترديد مثل هذه الشماعات 
املضللة يعد اســتهتارا واســتغفاال 
لعقــول املجتمعات والشــعوب التي 
باتت أكثر وعيا وادراكا وفهما لألحداث 
واملواقف. وأكد املصدر أن الوقوف إىل 
جانب الشعب اليمني وقيادته الرشعية 
ومساعدتهم إلعادة بناء دولة مستقرة 
وآمنة ومؤسسات دستورية وعسكرية 
وأمنية هو الضمان الوحيد الستقرار 
اليمن واستقرار جرانه وأمن االقليم 

واملصالح الحيوية العاملية.

أكدت اللجنة األمنيــة يف محافظة مأرب أن قوات األمن والجيش 
قامت بواجباتها الدســتورية والقانونية ملالحقة وتعقب عنارص 

خارجة عن النظام والقانون، يف منطقة العرقني بمديرية الوادي.
وأوضحت اللجنة يف بيان، لها مساء أمس "أن تلك العنارص قامت 
بأعمال حرابة شملت التقطع للمسافرين، وقطع الخط الدويل مأرب– 
حرضموت واالستهداف املبارش للنقاط األمنية والعسكرية بمختلف 
أنواع األسلحة املتوسطة والثقيلة خالل اليومني املاضيني، نتج عن تلك 

األعمال اإلجرامية استشهاد وجرح عدد من املواطنني.
وأكدت أن الوحدات األمنية والعسكرية قد نجحت يف التعامل مع 
تلك األعمال التخريبية، واستعادة األمن واالستقرار، وتم ضبط عدد 
من تلك العنارص وإحالتهم إىل الجهــات املختصة، وال تزال عملية 
مالحقة الفارين مستمرة إللقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة 

لينالوا جزاءهم العادل.
وفيما ييل نص بيان اللجنــة األمنية: "وقفــت اللجنة األمنية 
بمحافظة مأرب يف اجتماعها االســتثنائي اليــوم الجمعة املوافق 
2019/11/29م، أمام تداعيات األعمال التخريبية التي قامت بها 
عنارص خارجة عن النظام والقانون بزعامة املدعو هادي مثنى، يف 

منطقة العرقني بمديرية الوادي يف محافظة مأرب.
حيث قامت تلك العنارص بأعمال حرابة وتقطع للمسافرين، وقطع 
الخط الدويل مأرب– حرضموت، واالستهداف املبارش للنقاط األمنية 
والعسكرية بمختلف أنواع األسلحة املتوسطة والثقيلة، كما قامت 
باالعتداء ونهب وإحراق سيارات وناقالت املواطنني األبرياء بإطالق 
النار املبارش والقذائف، ونتج عن تلك األعمال اإلجرامية استشــهاد 

وجرح عدد من املواطنني، وذلك يف محاولة يائسة لوقف الحركة العامة 
وزعزعة األمن واالستقرار والتنمية بمحافظة مأرب، وقد سعت تلك 
العصابة للتمركز عىل الخط الدويل مأرب- حرضموت، والتمرتس يف 
مواقع عىل الطريق العام لإلرضار باملصالح العامة والخاصة بزعم 

أن لهم مطالب لدى الدولة مستخدمني السالح والعنف والفوىض.
وقد قامت قوات األمن والجيش بواجباتها الدستورية والقانونية 
ملالحقة وتعقب تلك العنارص للحفــاظ عىل األمن العام وحماية 
الطرق وحفظ السكينة العامة وســالمة املسافرين، وبناء عىل 
توجيهات القيادة العليا فقد بارشت الوحدات األمنية والعسكرية 
مهامها يف التصدي لتلك العنارص اإلجرامية التي قامت باالعتداء 

عىل املواطنني، واستهداف النقاط األمنية والعسكرية.
وتشــيد اللجنة األمنية بمستوى اليقظة واالستعداد لدى القوات 
األمنية والوحدات العسكرية التي تعاملت مع تلك العصابات بقدر عاٍل 
من الحرص والحيطة حفاظاً عىل أرواح األبرياء ومصالح املواطنني، 
حيث ســعت تلك العنارص للتمرتس وســط التجمعات السكانية 
واالحتماء باملدنيني، لخلط األوراق وإشعال الفتن والفوىض وتوسعة 
رقعة املواجهات وتوريط األبرياء، األمر الذي وضعته القوات األمنية 
والعسكرية يف الحسبان، وتعاملت معه بمسؤولية عالية إلفشال تلك 

املخططات.
وتؤكد اللجنة األمنية أن الوحدات األمنية والعسكرية قد نجحت يف 
التعامل مع تلك األعمال التخريبية واستعادة األمن واالستقرار، وتم 
ضبط عدد من تلك العنارص وإحالتهم إىل الجهات املختصة، وال تزال 
عملية مالحقة الفارين مســتمرة إللقاء القبض عليهم وتسليمهم 

للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
وتشيد اللجنة األمنية بتعاون رجال قبائل مأرب، ويف مقدمتهم 
قبيلة عبيدة، مع أجهزة األمن ورفضهم لتلك املحاوالت الفوضوية، 
وحرصهم عىل األمن واالستقرار وحقن دماء املواطنني والحفاظ 
عىل وحدة الصف، وإجهاض املخططات املشبوهة التي كانت تسعى 
بعض األطراف املرتبصة الســتغاللها.. كما توجه اللجنة األمنية 
شكرها لكل أبناء محافظة مأرب، ومواقفهم الوطنية وانحيازهم 
إىل جانب الدولة لفرض هيبة النظام والقانون، وتحقيق االستقرار 

والسكينة العامة.
وتثمن اللجنة األمنية بمحافظة مأرب مواقف وأدوار األشقاء يف 
اململكة العربية الســعودية لوقوفهم ومساندتهم ملحافظة مأرب، 
ودعم وإسناد األجهزة األمنية والعسكرية لتعزيز األمن واالستقرار 
والتنمية يف املحافظة.. وتؤكد اللجنة األمنية بمحافظة مأرب أنها لن 
تسمح ألي جهة مهما كانت وتحت أي مسمى كان، اإلرضار باألمن 

العام ومصالح املواطنني.
كما تؤكد أنها سوف ترضب بيد من حديد كل متطاول أو غاشم 

يرفض االنصياع للنظام والقانون.
وتعرب اللجنة األمنية عن تعازيها ألرس وذوي الشهداء من املواطنني 
الذين وقعوا ضحيــة هذه األعمال اإلرهابيــة، وكذلك ألرس وذوي 
الشهداء من منتســبي الجيش واألمن الذين ضحوا بأرواحهم فداء 
للوطن وأمنه واستقراره.. والتحية لكل الرجال األوفياء يف كل موقع 
وجبهة، ولكل رجال الجمهورية والثورة.. الرحمة للشهداء األبرار.. 

الشفاء للجرحى.. املجد للوطن.

مصدر مسؤول بوزارة الدفاع يستنكر التصريحات الُمسيئة للجيش الوطني ويستغرب من تورط ضباط سعوديين في حمالت تخدم الحوثي

  اللجنة األمنية في محافظة مأرب: الوحدات األمنية والعسكرية نجحت في التعامل مع األعمال التخريبية واستعادة األمن واالستقرار
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     اجليش الوطني اليمني
      

عـــــدد خــاص مبــــناسبة الذكــرى الـــ 52 لالســتقالل      
م  1967 نوفمبــر  مــن   30 خطاب3املجيدالـــ 

ها أرجاء الوطن الكبير اإليمان بعدالة القضية سالحًا ال يضاهيه أي سالح ولهذا انتصرت رصاصة الثورة اليمنية التي انطلقت من جبال ردفان وسمعت اصداء

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصالة والسالم عىل سيدنا محمد 
الصادق األمني.. يا أبناء شعبنا اليمني األبي:

يطيب يل يف هذه املناسبة وهذا املقام الجليل، 
مقام االستقالل والنضال والحرية والفداء، أن 
اتوجه اليكم صادقاً بجزيل التهاني والتربيكات 
بهذه املناسبة العظيمة يف تاريخ وطننا الغايل 
والعزيز، والتي نحتفي اليوم بذكراها الثانية 
والخمسني ليوم االستقالل الوطني الثالثني 
من نوفمرب األغر، هذه املناســبة التاريخية 
التي معها غرست بذور وطننا الغايل يف ملحمة 
تاريخيه عمدها رشفاء هذا الوطن بالتضحية 
والبسالة والدماء الزكية لتعزيز روح األصالة 
واالنتماء اىل يمنهم العزيز وعروبتهم األصيلة.
يجدر بنا اليوم ونحــن نتذكر هذا التاريخ 
الخالد ونستعرض ذكريات البطولة والفداء 
واالنتمــاء التي تتدفق مــن جنبات الذكرى 
أن نســتلهم املعاني والقيم واملبادئ والروح 
األصيلة التي تبذل كل يشء يف سبيل الوطن، 
الوطن باعتبــاره األرض ومعهــا التاريخ 
والشــعب واألمجاد، الوطن الساكن يف قلوب 
اليمنيني والذين كانوا وما يزالون وسيظلون 
يســتجيبون لنداءاته ويقدمــون من أجله 

التضحيات.
أيها األخوة واألبنــاء من أبناء وطننا الغايل 

والعزيز:-
حري بنا اليوم ونحــن يف طيف الذكرى أن 
نســتذكر تلك األحداث التي صنعت التاريخ، 
ونقف اجالالً وإكباراً لصانعي ذلك األثر من 
أبناء شعبنا األحرار رجاالً ونساء، أن نقتفي 
األثر وأن نقدم مصلحــة الوطن الكبر عىل 
مصالحنــا الضيقة وأن نعرب عــن انتمائنا 
بالتضحيات ال باملزيد من املكاسب، وبالبذل 
ال بالغنيمة، وبالسعي نحو توحيد الصف ال 

بالتمزيق والتفكيك والترشذم.
يا أبناء شعبنا اليمني الغايل والعزيز:

لقد رسم آباؤكم مجد الثورة والحرية التي 
ننعم بها اليــوم وقدموا التضحيات رخيصة 
يف ســبيل تحقيق ذلك الهــدف رغم صعوبة 
الحياة ومرارة العيش وشــحة اإلمكانيات يف 
مواجهة االســتعمار، غر ان اإليمان بعدالة 
القضية ورشف الهدف مثل سالحاً ال يضاهيه 
يف امليدان أي سالح، ولهذا انترصت رصاصة 
الثورة اليمنية التي كانت بداياتها من جبال 
ردفان الشــماء وســمعت اصداءها أرجاء 
الوطن الكبر، واســتجابت الجموع الهادرة 
لهذا الصوت املقاوم وهبت ملســاندة الثورة 
وانترصت لحركة التحــرر الوطنية حتى تم 
تحقيق استقالل الوطن يف الثالثني من نوفمرب 
1967 الذي كان امتــداداً طبيعياً لنضاالت 

أبطال ثورتي سبتمرب وأكتوبر الخالدتني.
ايها الشعب اليمني الويف والعزيز:

لقد مضت عقود من الزمن يف سفر الثورة 
والوحدة، تحقق معهــا وخاللها الكثر من 
املكاســب والتطلعات واآلمال التي حلم بها 

شــعبنا، لوال تلك االنحرافات التي كثرا ما 
ترافق مسار الدول والشعوب حني تحل األنانية 
واملناطقية والساللية والعصبوية واألمراض 
الطائفيــة محل الروح الوطنيــة الجامعة، 
لتعصف معها بالوطن ارضاً وانساناً وتلحق 
ببناه ونســيجه الوطني واالجتماعي ندوبا 
ورشوخا أضحت كلفة احتوائها واستئصالها 
عبئا ثقيال يتحمله شعبنا اليوم وتدفع كلفته 

األجيال القادمة.
يا أبناء شعبنا اليمني اآلبي:

تدركون جيداً حجم الرتكة الثقيلة واإلرث 
الكبر التــي وجدنا أنفســنا يف مواجهته، 
ووضعتنا األقدار يف قيادة دفة سفينة الوطن 
التي تبحر وســط بحر متالطم من األطماع 
والتحديــات واملخاطر، مخاطر التشــظي 
والتقســيم، ومخاطــر اإلمامــة املدعومة 
من النظام اإليراني التي ترضب مســلمات 
النظام الجمهــوري وتفقده جوهره ومعناه 
وتعرض الوطن لالنكشــاف وتهــدد األمن 

الوطني واإلقليمــي والدويل، ومخاطر ضياع 
الهوية الوطنية التي تتعرض لالســتهداف 
املكثف شماال وجنوبا، ومخاطر القضاء عىل 
املكتسبات الوطنية والحرية والديموقراطية.

ليس أمامنا من خيار إال مواصلة مشــوار 
الصمود والوقوف يف وجه املؤامرات ومواجهة 
املخاطر، متسلحني بعزم ال يلني ومسنودين 
بإرادة جبارة لشــعب جبار وعظيم ال يعرف 
االستسالم وال يقبل الخضوع ،وسنقود هذا 
الوطن بعون الله وبالــروح الجماعية التي 
نستمدها من عزم الشعب للوصول إىل الغايات 
العظيمة التي ناضــل من أجلها آباؤنا والتي 
يناضل شعبنا اليوم يف سبيل إرسائها، الغايات 
التي عرب عنها شــعبنا يف مرشوعه الوطني 
الجامع الذي افرزته مخرجات الحوار الوطني 
املتمثل بيمن اتحادي جديد مبني عىل العدالة 
واملساواة والحكم الرشيد يلبي تطلعات شعبنا 
وطموح بلدنا ونهضتها ومســتقبلها الذي 
يليق بهذا الشعب وتاريخه ونضاالته، فاليمن 

واليمنيون يستحقون كل ذلك.
ايها الشعب الكريم:

إن طريقنا ليس مفروشــا بالورود، وبناء 
الدولة ومواجهــة املخاطر ليســت مهمة 
ســهلة، ولقد اختارتنا األقدار جميعا لنكتب 
معا تاريخ هذه املرحلــة الصعبة من تاريخ 
وطننا، ونحن عازمون عىل امليض قدماً بإيمان 
عميق وقوي باملصلحة الوطنية العليا واثقني 
من عظمة إرادة شــعبنا وقواه الحية ودعم 
األشقاء واألصدقاء لنتجاوز التحديات وتخطي 

العقبات واالنتصار للمرشوع الوطني.
يا أبناء شعبنا األبي:

إن اليمــن الكبر هو هدفنــا، واملرشوع 
االتحــادي هو مرشوعنا، وإنهــاء االنقالب 
واســتعادة الدولة هي قضيتنــا، والتنمية 
واالستقرار والسالم هو مطلبنا، ويف سبيل ذلك 
سنبذل املزيد من الجهود وسنعمل عىل رص 

الصفوف مهما كلفنا ذلك.

أيها الشعب الكريم:
لقد وقعنــا برعاية كريمــة وأخوية من 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية اتفاق 
الرياض مع املجلس االنتقايل وســنعمل مع 
إخواننا وأشقائنا بكل صدق وجدية لتحويله 
إىل واقع حقيقي عىل األرض، ولقد وجهنا كافة 
قطاعات الدولة لتنفيــذه كال فيما يخصه، 
وســنعمل عىل تذليل كافة الصعوبات التي 
تعرتض إحالل االستقرار، وسنميض بكل عزم 
من أجل الوصول إىل دولة واحدة وحكومة قوية 
تكون أولوياتها خدمة املواطنني والتخفيف 
عنهم، فنحن ندرك حجم املعاناة التي يعانيها 
شعبنا شماال وجنوبا وندرك أن الشعب يحتاج 
إىل دولة توفر له األمــن والخدمات بعيداً عن 
الشــعارات والكالم الذي ال يشبع جائعاً وال 
يشــفي مريضا وال يؤمن خائفاً وال يقيض 

حاجة محتاج.
أيها األخوة الكرام:

إن خيار السالم هو خيارنا االسرتاتيجي، 
ولم تكن الحــرب إال رضورة فرضها علينا 
دعاتها، وسنظل نمد يد السالم عند كل فرصة 
ومناسبة، ولكنه الســالم العادل والشامل 
واملستدام املستند للمرجعيات الثالث، سالم 
يفيض إىل دولة واحدة وسلطة واحدة وجيش 
واحد ومؤسســات وطنية تعمل من أجل كل 
اليمنيني، سالم نسعى من خالله إلنهاء أسباب 
الحرب ونعمل جميعا من أجل دولة اتحادية 

ضامنة للجميع.
ومن هنا فإني أتوجه بالدعوة إىل املليشيا 
الحوثية وإىل كل من يظن أن الســالح يمكن 
أن يكون حال، إىل التعامل بمسؤولية وجدية 
مع االتفاقات وتحكيم العقل واملنطق وتغليب 
مصلحة الشــعب اليمني، نعمل مع املبعوث 
األممي بروح مسؤولة، ونسعى مع األشقاء 
واألصدقاء يف املجتمع الدويل إىل تخفيف معاناة 

شعبنا بكل الوسائل املتاحة.
أحيي يف هذا املقام كل الجهود املخلصة التي 
تبذل من أجل اليمن من األشقاء واألصدقاء، 
ونخص بالذكر الجهود التي تبذلها عىل الدوام 
قيادة اململكة العربية السعودية بقيادة خادم 
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن عبد العزيز 
وويل عهده األمني األمر محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، يف 
سبيل تحقيق االمن واالستقرار يف اليمن عرب 
جهودها املخلصة ميدانياً وسياسياً وتنموياً 
وإنسانيا، والســعي بجهود كبرة نحو رأب 
الصدع ومللمــة الجهود وتوحيــد الطاقات 
نحو اســتعادة الدولة اليمنية ودعم التنمية 

واالستقرار.
وال يسعني يف الختام إال أن أحيي تضحيات 
ابناء شعبنا اليمني وقواته املسلحة الباسلة 
واألمن وكل الرشفاء الذين يقدمون التضحيات 
رخيصة يف ســبيل الوطن، يف مواصلة ملالحم 
إخوانهــم وآبائهم من الشــهداء والجرحى 
ومناضيل ثورتي ســبتمرب وأكتوبر ونوفمرب 

املجيد.
املجد للوطن اليمني الكبر

الخلود للشهداء
الحرية لألرسى

والشفاء للجرحى
والسالم لبلدنا وأهلنا.

وكل عام ووطننا وشعبنا اليمني بعزة وأمن 
وأمان.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 الســالم الشــامل والمســتدام المســتند للمرجعيــات الثــالث هــو خيارنــا االســتراتيجي
 وقعنا اتفــــاق الرياض بــرعـــــاية سعوديــــة وسنعمل بكل صدق لتحويلــــه إلــــى واقــــع
 سنمضي بكل عــــزم من أجـــل الوصول إلى دولة قوية تخدم المواطنين بعيدًا عن الشعارات
 إلى التعامل بمسؤولية مع االتفاقات وتغليب مصلحة الشعب

ً
 أدعو المليشيا الحوثية وكل من يظن أن السالح يمكن أن يكون حال

االستســالم يـــعرف  ال  لشــعب  جـــبارة  بـــإرادة  متســلحين  المخاطــر،  المؤامــرات  وجــه  فــي  الــوقـــوف  سـنـــواصل   
 أحيي تضحيـــات شــعبنا وقواتـــه المسلحـــة واألمــــن وكل الشــرفاء الذين يقدمون أرواحهم رخيصة فــــي ســبيل الــــوطن
 لقد مضت عقود من سفر الثورة والوحدة تحقق لشعبنا خاللها الكثير من المكاسب التي حلم بها لوال االنحرافات العصبوية والطائفية
االتحــاديـــة والدولــة  الـــــوطني  للمشــــــروع  وسننتـــصر  الصـــعبة  المـرحــلـــة  هــــذه  تاريــــخ  مـــعًا  سنكــتـــب   

في خطابه الموجه للشعب بمناسبة الذكرى الـ52 ليوم االستقالل الوطني الـ30 من نوفمبر

رئيس الجمهورية: نقف اجالال وإكبارًا لمن صنعوا التاريخ ونقتفي أثرهم بتقديم مصلحة الوطن على مصالحنا الضيقة

أكــد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيــس الجمهورية، أن اليمن 
الكبيــر هو هدفنا، والمشــروع االتحادي هو مشــروعنا، وإنهــاء االنقالب 
واستعادة الدولة هي قضيتنا، والتنمية واالستقرار والسالم هو مطلبنا، 
وفي سبيل ذلك سنبذل المزيد من الجهود وسنعمل على رص الصفوف 

مهما كلفنا ذلك.
وجدد رئيس الجمهورية في خطابه الذي وجهه إلى كافة أبناء الشــعب 
اليمني في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الـ52 ليوم االستقالل الوطني 
الـ30 مــن نوفمبر: »إن خيار الســالم هو خيارنا االســتراتيجي، ولم تكن 
الحــرب إال ضــرورة فرضها علينا دعاتها، وســنظل نمد يد الســالم عند 
كل فرصة ومناسبة، ولكنه السالم العادل والشامل والمستدام المستند 

للمرجعيات الثالث، سالم يفضي إلى دولة واحدة وسلطة واحدة وجيش 
واحد ومؤسسات وطنية تعمل من أجل كل اليمنيين، سالم نسعى من 
خالله إلنهاء أسباب الحرب ونعمل جميعا من أجل دولة اتحادية ضامنة 

للجميع«.
وقال فخامته مخاطبًا ابناء الشعب اليمني: »لقد رسم آباؤكم مجد الثورة 
والحرية التي ننعم بها اليوم وقدموا التضحيات رخيصة في سبيل تحقيق 
ذلك الهــدف رغم صعوبة الحياة ومرارة العيش وشــحة اإلمكانيات في 
مواجهة االستعمار، غير أن اإليمان بعدالة القضية وشرف الهدف مثل 
ســالحًا ال يضاهيه في الميدان أي سالح، ولهذا انتصرت رصاصة الثورة 
اليمنية التي كانت بداياتها من جبال ردفان الشــماء وســمعت أصداءها 

أرجــاء الوطن الكبير، واســتجابت الجموع الهادرة لهــذا الصوت المقاوم 
وهبت لمساندة الثورة وانتصرت لحركة التحرر الوطنية حتى تم تحقيق 
استقالل الوطن في الثالثين من نوفمبر 1967 الذي كان امتدادًا طبيعيًا 

لنضاالت أبطال ثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين«.
وحيا رئيس الجمهورية تضحيات ابناء شــعبنا اليمني وقواته المسلحة 
الباسلة واألمن وكل الشرفاء الذين يقدمون التضحيات رخيصة في سبيل 
الوطــن، في مواصلة لمالحــم اخوانهم وآباءهم من الشــهداء والجرحى 

ومناضلي ثورتي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المجيد.
وفيما يلي نص كلمة فخامة رئيس الجمهورية:

ً



السبت الــعـدد » ١90٤« 3 ربيع ثاني ١٤٤١هـ 
المـــوافــق 30 نوفمبر 20١9م

     اجليش الوطني اليمني
      

عـــــدد خــاص مبــــناسبة الذكــرى الـــ 52 لالســتقالل      
م  1967 نوفمبــر  مــن   30 املجيدالـــ 

حرق العلم البريطاني بغيل باوزير
رشحنا له هدفنا وتركناه يسرتســل عىل طبيعته دون 
مقاطعة خشية أن نقطع له سلسلة ذكرياته.. يقول األستاذ 
نارص عن بدايات تشكل وعيه الوطني يف مرحلة الدراسة 
األوىل: كانت مرحلة دراستي األوىل باملعهد الديني، ثم املدرسة 
الوسطى وهي مرحلة رائعة توازي الدراسة الجامعية اليوم، 
كنا نهتم كطالب رغم صغر أعمارنا بكل األحداث السياسية 

يف الداخل والوطن العربي.
املدرسة الوسطى بغيل باوزير التي درست فيها كانت 
تشهد نشــاطا ثقافيا متعددا، فقد كان الطالب ينتظمون 
يف جمعيات أدبية مختلفة، وتقدم للطالب ضمن نشاطها 
وبرنامجها عدداً من الفعاليات، مثل الصحافة الحائطية 
واملرسح والشعر، كان أساتذتنا حينها نموذجا وطنيا نوعيا 
يباهون رجال الدولة، أذكر منهم فرج بن غانم رحمه الله، 

واألستاذ سعيد يسلم الرباكي.
ومن األحداث املهمة التي ال زالت عالقة يف ذاكرتي إبان 
دراستي يف املدرسة الوسطى بغيل باوزير هي أننا أقمنا ضمن 
احتفالنا السنوي باملدرسة مرسحية بعنوان: "أندونيسيا 
محط رأيس" بمناسبة استقالل أندونيسيا، وكان الحضور 
الجماهري كبــرا، ومنهم املستشــار الربيطاني املقيم 
بالســلطنة القعيطية الحرضمية حينها بوســتيد، وألن 
املرسحية تحمل إسقاطات سياســية وطنية عىل الواقع 
تحمس الجمهور وتفاعل بقوة مــع املرسحية بالهتاف 
والتصفيق، وعندما أسدل الستار عقب نهاية املشهد األخر 
قامت الجماهــر بحرق العلم الربيطانــي، وهتفت ضد 
االستعمار الربيطاني وتدعو لالستقالل والحرية، وخروج 
املســتعمر من كل أرايض الجنوب، فاستشاظ املستشار 
الربيطاني غضبا واستنفرت املستشــارية يف اليوم التايل، 
وصدرت األوامر باعتقال عدد من املدرسني منهم األستاذ 

سالم يعقوب باوزير واألستاذ فيصل بن شمالن. 

توزيع المنشورات ضد االستعمار في عدن
ويسرتسل األستاذ نارص ليحكي قصة انتقاله للدراسة يف 
عدن بعد إكماله الدراسة يف املدرسة الوسطى يف حرضموت 
قائال: "عدن لم تكن نقلة دراســية فقط بالنسبة يل، بل 
نقلة عىل مستوى الفكر والوعي نتيجة لوجود كل القوى 
الوطنية اليمنية، وكانت عدن تشــهد مقاومة عىل كافة 
األصعدة ضد املستعمر الربيطاني، ومختلف املستويات، 
ومنها الحركة الطالبية التي كنت أحد أفرادها عندما كنت 

أدرس الثانوية يف كلية عدن".
يف عدن كانت الحركة الطالبية واسعة وكبرة، وترتبط 
بالحركة النقابية وغرها، وجميعها متشــبعة بالحس 
الوطني الذي أبرز أهدافه هو دحر املستعمر الربيطاني 
من أرض الجنوب اليمني، وكانت عدن كذلك تعج بالقوى 
الوطنية والعمل الوطني املتنوع؛ فــكان هناك املؤتمر 
العمايل، وكانت األحزاب والحركات السياسية ومنها حركة 
القوميني العرب، كانت عدن تعج بالنشاط الواسع والزخم 
النضايل الكبر ضد املســتعمر، وأسهمت الصحافة التي 
كانت متطورة جدا يف ذلك الوقت يف تشكيل وعي وطني 

تنويري عظيم.
زاملت يف كلية عدن املناضل الكبر عبدالله البار الذي كان 

يسبقني بسنة دراسية، وكذلك عبدالرحيم عبدالصادق.
وخالل دراســتي يف عدن والتي استمرت عامني فقط 
كنت أشــارك زمالئي الطالب يف الحركــة الطالبية التي 
تناضل ضد وجود االستعمار الربيطاني البغيض يف عدن 
دون أن يكون يل أي انتماء سيايس محدد أو واضح، كنت 
أشــارك يف املظاهرات وأســهم يف توزيع املنشورات ضد 
االستعمار.. ولألسف كشف نشاطي فاستدعيت من قبل 
الضابط الربيطاني للتحقيق، وكان مســؤوال عن السكن 
الداخيل للطالب وهو املسرت "بارسن"، وهو مرشف تربوي 
يف الكلية وميجور عسكري ومرشف عىل إدارة التعليم يف 
عدن، بدأ التحقيق معي حول توزيعي للمنشورات املناهضة 
للوجود الربيطاني يف عدن، فلم أتردد رغم صغر سني أن 
أواجه الضابط الربيطانــي وكيل فخر بما أفعله، فغضب 

مني وتوعدني بعقاب شديد وانرصفت.
ولكوني مبتعث من الســلطنة القعيطية الحرضمية 
للدراســة بعدن، أدركت بعد التحقيق أنه سيتم إرجاعي 
لحرضموت من قبل الكلية عنوة، ولم أكن أرغب يف مغادرة 
عدن التي كانت مركز انطالق الحركــة الوطنية اليمنية 
التي تناضل للقضاء عىل نظام اإلمامة يف شــمال الوطن 
واالســتعمار الربيطاني بجنوبه، والوطن من أقصاه إىل 
أقصاه يغيل، وكل القوى السياسية الوطنية يف عدن كانت 
تتحرك سياسيا عىل مستوى اليمن عامة مثل البعثيني أو 
القوميني أو حتى القوى اإلســالمية. غادرت الكلية بعد 

دراستي لسنتني فقط ولم أعد لها مجدداً.

اللحاق بركب ثوار 26 سبتمبر
ويضيف: "بعد قيام ثورة 26 سبتمرب 1962م وعىل الرغم 
من صغر سني إال أنني قررت مغادرة عدن واللحاق بركب 
ثوار 26 ســبتمرب يف صنعاء وبتزكية من املؤتمر العمايل 
بعدن، والذي كان يرأسه حينها املناضل الوطني عبدالله 
األصنج، انطلقت مع مجموعة من تجار عدن لهم ارتباطا 
بالحركة الوطنيــة اليمنية بهدف تقديم التهنئة بانتصار 
الثورة للرئيس عبدالله السالل، وألسباب فنية هبطت بنا 

الطائرة يف الحديدة بدالً من صنعاء".
وواصل: "مكثت يف الحديدة لبعض الوقت، وكان همي 
هو االنضمام لثوار 26 سبتمرب والدفاع عن الثورة الوليدة 
التي جيشت لها اإلمامة، وبدعم خارجي لوأدها والقضاء 
عليها، وكنت متلهفا للوصــول لصنعاء واللقاء بالقيادة 
هناك.. يف صنعاء لم أتمكن من مقابلة الرئيس الســالل 
فقابلت عبدالرحمن البيضاني وكان رئيســا للوزراء، لم 
أتمكن من االلتحاق بركب الثوار يف صنعاء فعدت إىل عدن 
بعد فرتة قصــرة قضيتها يف صنعاء، وبعد فرتة عملت يف 
النقابة العامة للبرتول عام 1963م يف عدن، وكان أمينها 
العام محمد سعيد بارشين، كان عميل يف النقابة انطالقة 
مهمة يف عميل الوطني، وذلك من خالل احتكاكي بقيادات 
وطنية نوعية، ومن العيار الثقيل، والتي كانت تقود الحركة 
النقابية والعمل الوطني اليمني يف عدن.. وكنت أقوم بإعداد 

النرشة الخاصة بالنقابة".

السفر للعراق الشقيق
وعن سفره إىل العراق يقول املناضل النوبي: "يف أواخر 
عام 1963م أعلن الحزب العربي االشــرتاكي يف عدن عن 
منح دراسية إىل العراق الشقيق، ولحسن حظي كان رئيس 
لجنة القبول األستاذ عيل بامطرف، وهو أستاذي يف كلية 
عدن قبل أن أغادرها.. كان العراق البلد العربي الوحيد الذي 
فتح أبوابه لكل العرب دون فيزا، وعند وصويل بغداد التقيت 
باملناضل الوطني الكبر خالد عبدالعزيز وهو شاب يدرس 
القانون يف كلية الحقوق، وكنا عىل معرفة سابقة ببعض 
إبان الدراسة باملدرسة الوسطى يف حرضموت، وبينما أنا 
أدرس الثانوية املركزية رافقت خالد عبدالعزيز الســكن، 
وتعرفت عليه أكثر، وكان طالبا فذا وشخصية وطنية من 
طراز خاص- أطال الله يف عمره- وعضوا نشطا يف حركة 
القوميني العرب، وكان مســؤوال عن الطالب الحضارم 

الدارسني يف العراق".

اللقاء بقحطان الشعبي في بغداد
ويضيــف: "كانت بغداد يف ذلك الوقــت تزخر بالكثر 
من القادة والرموز اليســاريني والقوميني، وكنت أدرس 
وأمارس العمل السيايس يف هذه البيئة السياسية مع كافة 
القوى دون أن أنضم لتيار معــني.. ويف بغداد التقيت مع 
بقية الطالب اليمنيني بالزعيم واملناضل قحطان الشعبي، 
وكذلك فيصل عبداللطيف الشعبي عندما يأتون يف زيارات 
عمل سيايس، كنت يف تلك املرحلة متحمسا للعمل الوطني، 
ويغلب حركتي ونشــاطي الجانب الســيايس أكثر من 
االهتمام بالدراســة، ارتبطت يف العراق بعالقات متعددة 
مع رفاق الدراسة من الوطن العربي، وكنت دائما أبحث 
عن إجابات لعدد من األسئلة، مؤمناً أن املعلومة يجب أن 

تتحول إىل عمل يف الواقع".

العودة إلى حضرموت
وعن عودته من بغداد واصل حديثه قائالً: "بعد عودتي 
من بغداد عملت مدرسا يف املدرسة الوسطى بغيل باوزير 
عام 1965م، وهنا تحديدا مارست العمل السيايس املنظم 
ضمن الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن املحتل، كنت 

نشطا سياسيا يف الوسط الطالبي يف حرضموت".
وأضاف: "كانت القوى السياسية يف حرضموت ومنها 
الجبهة القومية تعمل عــىل كافة األصعدة منها الطالبي 
والريايض والعسكري واالجتماعي.. ولذا توسعت أشكال 

االستقطاب السيايس يف اإلطار التنظيمي".

سرية العمل التنظيمي
وحول رسية العمل التنظيمي قــال املناضل الوطني: 

"كان العمــل التنظيمي يف إطار الجبهــة القومية إبان 
الوجود الربيطاني يف حرضموت والجنوب عامة رسيا جدا، 
وأذكر أنني عندما انتقلت للعمل يف مدينة الشحر تواصل 
معــي املناضل خالد عبدالعزيز ليخربني أنه ســيتواصل 
معي شــخصية من طرفه يف إطار العمــل التنظيمي، 
ونتيجة للرسية الشــديدة يف العمل الســيايس والوطني 
للجبهة القومية حينها تفاجأت بذلك الشــخص، والذي 
لم أكــن أتوقع أن يعمل معنا يف إطــار الجبهة القومية، 
وكان مسؤول الجبهة القومية يف مدينة الشحر واملناطق 
الرشقية من حرضموت أال وهو محمد محفوظ باحشوان، 
وكان يعمل يف "املستشارية الربيطانية" يف املكال يف العمل 
التعاوني، وقد تقلد منصــب وزير املالية يف ثاني حكومة 
بعد االستقالل، وهو شخصية غر عادية ناضجة يمتلك 
من الوعي والخربة الكثر، ويمتاز بالتواضع، فهو شخص 
بسيط جدا، وارتبطت بهذا الرجل وتأثرت به كثرا من خالل 
اطروحاته وسماته الفكرية، وكان حينها ماركسيا ثوريا.. 
ويف أول لقاء به قال يل: عملنا السيايس يف هذه املرحلة رسي 
للغاية، ويف الوقت املناسب ستتعرف عىل بقية الرفاق الذين 
يعملون معنا، وطبيعة نضالنا هي من تفرض علينا ذلك".

قانون الحريات والعمل النقابي
ويواصل رسد ذكرياته قائــاًل: "يف عام 1965م صدر 
قانون الحريات بســلطنة حرضموت فاستغلت القوى 
الوطنية هذا القانون ومنها الجبهة القومية والتي أصبحت 
اآلن أحد أعضائها النشــطني يف الشحر، فكثفت نشاطي 
السيايس يف قطاع الشــباب والرياضة، ويف مجال العمل 
النقابي، فأنشأنا عددا من النقابات منها نقابة املعلمني 
ونقابة الصيادين وأسهمت يف صياغة نظامها الداخيل كما 
أسسنا نقابة ملقطعي األسماك ونقابة ملوظفي الكهرباء 
وأنشأنا اتحاد الطالب الحضارم، وكنت إىل جانب ذلك أدير 

حلقات تنظيمية".
ويضيــف: "كنت أعمل ليال ونهاراً يف كافة األنشــطة 
السياسية والوطنية، وشــاركت يف العمل الجماهري يف 
الشحر من خالل تنظيم املســرات واملظاهرات الوطنية 
ضد املستعمر الربيطاني، وتشكيل وعي وطني جامع نحو 
قضية وطنية يمنية واحدة، وساهمت بتدريب كل الخاليا 
والحلقات التنظيمية تدريبا عسكريا؛ ألنه ضمن تشكيل 

الجبهة القومية قطاع عسكري وقطاع للفدائيني".

سقوط المكال بيد الجبهة القومية
وعن تحرير املكال من قوات االســتعمار الربيطاني 
والســالطني قال: "قبل سقوط املكال ســلميا بيد ثوار 
الجبهة القومية يف 17 سبتمرب 1967م أرصت مجموعة 

بسيطة من ثوار الجبهة القومية بإسقاط مدينة حجر 
غرب املكال عسكريا عىل الرغم من اعرتاض قيادة الجبهة 
يف املكال وعىل رأسهم خالد عبدالعزيز، والذي كان يؤمن 
بالعمل السلمي الذي يقوم عىل التأثر، ولم يكن موافقا 
عىل الحل العســكري، وشــكلت لجنة شــعبية إلدارة 
الحكم مؤقتا بدال من نظام السلطنة الذي حكم ساحل 

حرضموت منذ عام 1855م".
وأضاف: "كنت يف هذا التوقيت مدرسا بمدينة الحامي 
بحرضموت، ويف ساعة متأخرة من ليلة 17 سبتمرب أبلغنا 
من قبل عنرصين من قطــاع الفدائيني بالجبهة القومية 
وصلوا مدينة الحامي أذكــر منهم الفدائي راوح عبدربه 
وأخربونا بسقوط مدينة املكال يف يد ثوار الجبهة القومية.. 
وحقيقة نحن كنا عىل علم بوجود خطة إلســقاط املكال 
العاصمة، ولكن ال نعلم عن املوعد، ولذا كنا جاهزين بأعالم 
الجبهــة القومية، والتي تتكون من ثالثــة ألوان األحمر 
واألبيض واألســود، وهو علم اليمن اليوم، وقد صممت 
وخيطت بمنزل فيصل أحمد الكسادي من أعضاء الجبهة 
القومية بالحامي، وهو صهر بدر الكســادي أحد أقطاب 

السلطنة القعيطية".
وأكمل: "بعد ذلك قمنا بتشــكيل لجنة بقيادة فيصل 
الكســادي إلدارة مدينة الحامي، وألننــي مدرب تدريبا 
عسكريا أصبحت مسؤوال عن القوة العسكرية املوجودة 
بالحامي، وبعد السيطرة عىل الحامي كثفنا العمل اإلعالمي 
بشكله البســيط حينها مثل كتابة الشــعارات الوطنية 
واإلذاعة املتحركة واملنشورات التي نوزعها يدويا لتوعية 
الناس باملرحلة الجديــدة، وبدأنا بالعمل الجماهري من 
خالل تفنيد الشــائعات والتعريف بدور الجبهة القومية 
والتحذير من القوى املناهضة للجبهة واملســتفيدة من 

النظام السابق".

اليقين بالنصر
ويضيف: "كنا نعمل ونبذل كل ما نستطيع ألجل الوطن، 
وألننا كنا يف شوق لتحقيق حلمنا وهو االستقالل الوطني، 
فالعمل الوطني والنضــايل طويل وممتد بدأناه منذ العام 
1956م، ولكنه كان عمال هادئا وبلغ ذروته يف عام 1961م، 
ورغم التباينات والرصاعات والخالفــات التي مرت بها 
الحركة الوطنية إال أنه كان هناك من املشرتكات الجامعة 

بينها الكثر والكثر".
وعــن املراحل التي مرت بها الحركــة الوطنية قال 
النوبي: "الحركة الوطنية يف الجنوب مرت بمخاضات 
سياســية صعبة وعســرة، وكان الثوار واملناضلون 
يف الجنوب واليمن عامة يعملون ضمن مســار وطني 

واحــد، ولذلك قدمــت برامج للحركــة الوطنية قبل 
االستقالل تحدد مالمح املرحلة، وتسترشف املستقبل 
الوطني، وتم االتفاق حينها بأنه لن تتم االنتقال ملرحلة 
مواجهة املحتل الربيطاني وطرده من الجنوب اليمني 
إال بعد تحرير شمال الوطن اليمني من النظام اإلمامي 

الكهنوتي املتخلف كرشط أسايس".
وأضاف: "كان املناضلون يف الجنوب عىل عالقة وطيدة 
بتنظيم الضباط األحرار يف الشمال، وكذلك كان الجنوب 
مقررا يف قيام الثورة يف شمال الوطن، وإن كان بطريقة 
غر مبارشة األمر الذي يؤكد واحديــة الثورة اليمنية 

"سبتمرب وأكتوبر".
لقد كانــت الجماهــر يف حرضمــوت تواقة إلعالن 
الجمهورية الوليدة، فها هو النضال الوطني الطويل يتوج 
بدولة مستقلة وهي "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية"، 
لقد كانــت قوى الثورة اليمنية قبل االســتقالل الوطني 
متالزمة شماال وجنوبا، هذه حقيقة تاريخية ال ينكرها 

إال جاهل أو جاحد.

بروز الخالفات
وأكمل بالقول: "لألســف الشديد بعد االستقالل برزت 
الخالفــات السياســية وعصفت بالجنــوب الصدامات 
والرصاعات، وتعرضت أنا كغري للتعسف وسجنت لفرتات 
عديدة نتيجة ملواقفي السياسية، وإن كان لفرتات محدودة 

تعرضت لالعتقال يف عدن والشحر وتعز".

نزعات غير عقالنية
وأضاف: "بعد هذا العمــر من النضال والعمل الوطني 
إذا كان من كلمة أو نصيحة أقدمها لجيل اليوم، سواء يف 
حرضموت أو الجنوب أو اليمن عامة هي: عليكم بدراسة 
تاريخكــم الوطني وتحديــداً ثورتي ســبتمرب وأكتوبر 
وبطريقة موضوعية، وعليكم أن تفخروا بتاريخ آبائكم 
وأجدادكم ونضاالتهم ضد اإلمامة يف الشمال، واملستعمر 
الربيطاني يف الجنوب، وال ينازعكم شك بأن ثورة سبتمرب 
وأكتوبر بمعاير عرصها كانت ثورة عظيمة؛ ألنها غرت 

مجرى التاريخ يف جنوب الجزيرة العربية".
وأكمل: "ولألسف اليوم هناك نزعات غر عقالنية تريد أن 
تلغي مرحلة تاريخية مهمة من النضال الوطني اليمني شماال 
وجنوبا رسخت فيه مداميك العمل الوطني اليمني املشرتك، 
وتداخلت فيها النضاالت مع كل مرحلة ومنعطف سيايس مرت 

به اليمن، سواء يف صنعاء أو عدن أو تعز أو حرضموت".
واختتم املناضل النوبــي حديثه بالقــول: "إن إرثنا 
التاريخي هو ثورتي ســبتمرب وأكتوبر الذي يحق لنا أن 
نفخر بها، فهي أمجد ما يف تاريخ الشــعب اليمني، وهي 
ملك لكل الشــعب اليمني، وكل األخطاء واملظالم واملآيس 
التي رافقت مسرة العمل الوطني وتحديداً بعد 1994م 
ليس املسؤول عنها ثورتي سبتمرب وأكتوبر أو الوطنيني 

من أبناء الشعب اليمني".

السيرة الذاتية
نارص عبدالله رسور النوبي

من مواليد مدينة الشحر يف حرضموت عام 1943م.
تويف والداه وهو طفل صغري فذاق آالم اليتم باكراً.

تلقى تعليمه األويل يف كتاتيب الشحر "العلمة"، ثم انتقل للدراسة يف 
املعهد الديني بغيل باوزير، بعد ذلك انتقل للدراسة يف املدرسة الوسطى 

بغيل باوزير.
يف عام 1960م انتقل للدراسة الثانوية يف كلية عدن ودرس بها عامني 

فقط.
يف أواخر العام 1963م عمل يف نقابة البرتول يف عدن، ثم تحصل عىل 

منحة دراسية إىل العراق فدرس هناك عامني فقط. 
عاد إىل حرضموت بعد حصوله عىل الثانوية املركزية من بغداد وعمل 

مدرسا يف املدرسة الوسطى يف مدينة غيل باوزير يف حرضموت.
يف عام 1965م أسهم يف إنشاء العمل النقابي يف املكال والشحر.

رسام وشاعر وريايض.
يف عام -1968 1969م عمــل مديرا ملكتب رئيس املخابرات العامة 

برئاسة الجمهورية يف عدن.
ثم انتقل للعمل بوزارة الخارجية يف أكتوبر 1969م.

تحصل عىل دورة مكثفــة يف مجال علوم املكتبــات واملعلومات 
بجمهورية الســودان، بعدها عاد إىل عدن فأسس أول مكتبة عامة يف 
وزارة الخارجية يف عدن، ثم عني مديرا لدائرة اإلعالم بوزارة الخارجية.
حاصل عىل دبلوم يف اإلعالم من جمهورية أملانيا الرشقية عام 1972م.
حاصل عىل دبلوم العلوم االشرتاكية من معهد باذيب للعلوم 

االشرتاكية بعدن.

4حوار
:» الــمـــنـاضــل الــوطـنـي ناصــر ســـرور لـ»

قوى الثورة اليمنية قبل االستقالل الوطني متالزمة شماال وجنوبًا.. هذه حقيقة تاريخية ال ينكرها إال جاحد
كانت الجماهير في حضرموت تواقة لرحيل المستعمر البريطاني من الجنوب وإعالن الدولة الوليدة في نوفمبر 1967م

نارص عبدالله رسور النوبي مناضل وثوري 
من طــراز خاص حرضمي الهــوى ويمني 
الهوية، تجاوز الســبعني عاماً إال أنه يتوقد 
نشاطا وحيوية، يتحدث بفخر عن فرتة نضاله 
الثوري، رغم تواري كثر من املناضلني والثوار 
يف املحافظات الجنوبية لسبب أو آلخر.. البعض 

صمت وآخرون توفاهم الله.

اســتقبلنا بكل برش ورحابة صدر بمنزله 
املتواضع بحي فوة بمدينــة املكال محافظة 
حرضموت ليحكــي لنا مشــواره النضايل 
الطويل.. استهل حديثه معنا بالقول: "أنا لم 
ألقي عصا النضال الوطني، وال زلت مسافرا 
يف الثورة.. عشت مناضال وسأموت ثائرا رغم 
كل ما يشهده الوطن اليمني من نزيف لقيم 
الثورة ومرشوع الوطن اليمني الذي ناضلنا 
من أجله كثرا، رغم ذلك إال أنني أرى ضوءا يف 
آخر النفق، وال شك لدي بأن الوطن سيتعاىف".

 محمد سعيد الحامدي/ المكال
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املهندس/ سالم محمد كعيتي 
املدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج واملشغل لقطاع 18 

واملنتج الوحيد للغاز الطبيعي واملزود الرئيسي للغاز املنزلي فـي اليمن

املهندس/ سالم محمد كعيتي 
املدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج واملشغل لقطاع 18 واملنتج 

الوحيد للغاز الطبيعي واملزود الرئيسي للغاز املنزلي فـي اليمن

واملـــعادن النفــط  وزيــر   - العــود  عبداللــه  أوس  املهنــدس/ 
اللــــــواء/ ســلطان بــن علي العــرادة  - محـــافظ محافظــة مأرب 

يسرني باسمي ونيابة عن إدارة وموظفي شركتي صافر ومصافـــي مارب أن أبعث لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة 
احتفاالت شعبنا بالذكرى الـ52 لعيد اجلالء ورحيل آخر جندي مستعمر فـي الـ30 من نوفمبر. 

سائلني املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة العظيمة وأنتم مبوفور الصحة والعافية، وقد متكن جيشنا من حتقيق النصر على 
امليلشــيا االنقالبية اإلمامية، لينعم شعبنا باألمن واالستقرار والنماء واالزدهار فـــي ظل دولة احتادية دميقراطية حتقيقًا 

ألهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر املجيدتني ووفقًا ملا جاء فـي وثيقة احلوار الوطني الشامل.

الفريق الركن / عــلـــي محــســـن صــــالح  نائب رئيس اجلمهورية 

ودولة رئيس الوزراء الدكـتور/  معين عبدالملك سعيد 
يسرني باسمي ونيابة عن إدارة وموظفي شركتي صافر ومصافـــي مارب أن أبعث لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة 

احتفاالت شعبنا بالذكرى الـ52 لعيد اجلالء فـي الـ30 من نوفمبر ورحيل آخر جندي مستعمر من جنوب الوطن
سائلني املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة العظيمة وأنتم مبوفور الصحة والعافية، وقد متكن جيشنا من حتقيق النصر على 
امليلشــيا االنقالبية اإلمامية، لينعم شعبنا باألمن واالستقرار والنماء واالزدهار فـــي ظل دولة احتادية دميقراطية حتقيقًا 

ألهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر املجيدتني ووفقًا ملا جاء فـي وثيقة احلوار الوطني الشامل
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التاريخ ال يصنع أو يكتــب صفحاته وأحداثه، 
بل يصنعه ويكتــب أحداثه اإلنســان، بمواقفه 
ومرشوعاتــه وحضارته، وهنــاك ماليني الناس 
تطويهم صفحات التاريخ، عرب رحلتهم الوجودية يف 
دورة التاريخ، دون ذكر لهم أو خرب، فقط قلة منهم 
يذكرهم التاريخ كصناع وكتاب ألحداثه وتغيراته 
العظيمة، لصالح اإلنســان واإلنسانية، وفخامة 

الرئيس هادي بمرشوعه االتحادي أحدهم.
 ويف تاريخ اليمن منذ خروج اليمنيني من التأثر 
والدور الحضاري، بسبب الهيمنة الفارسية األوىل 
قبل اإلســالم، والتي أدت لتغييب عظماء التاريخ 
اليمني ومشاريع صناعة التاريخ العظيمة، خرج 
اليمن واليمنيني بســبب ذلك من الفعل الحضاري 
والتاريخ، وغاب ذكر سبأ واألحقاف وحرضموت 

وقتبان وحمر وريدان.
تتكــرر دورات التاريخ بعظمته ومشــاريعه 
الحضارية، برجال يقدمون مشــاريع بناء دولة 
الوطن واملواطنة اإلنسانية، ودولة املعرفة والتنمية 

واالســتقرار، وبكل ذلك يكتب التاريخ صفحاته، 
وتقدم الحضارة منتجاتها.

وبغياب صناع التاريخ ومشاريعهم غاب اليمن 
الدور والحضارة والتأريــخ، وهكذا دخلت اليمن 
دهاليز النسيان وغابت عن الذكر والفعل، بسبب 
مرشوع اإلمامــة وأغاللها، الــذي غيب صانعي 
التاريخ ومشاريعهم، لبناء الدولة اليمنية والحضارة 
اليمنية، وبحكم منهج اإلمامة يف السلطة والتسلط، 
عصفت باليمن الحروب البينية التي اشتعلت تحت 
مســميات مختلفة، مذهبية وطائفية وعنرصية 
وقبليــة ومناطقية، وظل اليمانيــون يحاولون 
مراراً عرب مسرة تاريخهم، الخروج من قيود هذا 
املرشوع اإلمامي وتحطيم أغالله، حتى أطل علينا 
التاريخ اليمني بدورته املعارصة، لتنطلق من بني 
أسطره ثورتي ســبتمرب وأكتوبر لتصحيح املسار 
بإعالن التخلص من اإلمامة واالســتعمار، ويأتي 
بعدهما اعــالن الوحدة اليمنية ليســتعيد اليمن 
الوطن والشعب لحمتهما الوطنية، وضل اليمنيون 

يســعون نحو املرشوع الكامل لبناء دولة الوطن 
الواحد واملواطنة الواحدة ودولة املعرفة والتنمية 

واالستقرار والحضارة.
للتاريخ لحظته بما ُتعرف "اللحظة التاريخية" 
ُيصنع فبها التاريخ ويكتب، حني تتالقى فيها دورة 
التاريخ، بقائد تاريخــي، يقدم مرشوع حضاري 
تاريخي، فتكون هذه اللحظة هي الصانعة للتاريخ 
والحضارة اإلنســانية، ولحظة اليمن التاريخية 
هي بتالقي اللحظة التاريخية، بالقائد التاريخي 
فخامة الرئيس هادي، ومرشوعه التاريخي اليمن 
االتحادي، الهادف السرتداد اليمن لدوره وتاريخه، 

وبناء حارضه ومستقبله.
ولهذا تكالبت عليه وعــىل مرشوعه ولحظته، 
كل القوى املناهضة لليمن، واملستهدفة منعه من 
اســتعادة دوره الحضاري وتاريخه، وعىل رأسها 
اإلمامــة بمرشوعها القديم الجديــد )الحوثية(، 
وامتداداتها القديمة الجديــدة )إيران(، لتحارب 
اللحظة التاريخية والرجــل التاريخي واملرشوع 

التاريخي، لتمنع قيام اليمن االتحادي، واستعادة 
اليمن لدوره الحضــاري، وكتابة تاريخه مجددا، 
بإرســاء دولته االتحادية، دولة الوطن واملواطنة، 
ودولة املعرفة والتنمية واالستقرار، دولة الحارض 

واملستقبل.
غر أن عناية الله راعية وحامية لهذه اللحظة 
التاريخية، ورجلها التاريخي، ومرشوعها التاريخي، 
ويؤكد ذلــك صمود فخامة الرئيــس هادي أمام 
أقىس وأبشع الظروف والتآمر والخذالن، ورفضه 
املطلــق التفريط بالرشعية واملــرشوع والوطن، 
واليوم فخامة الرئيس هادي يقود مرشوع اليمن 
االتحادي، نحو اكتمــال اللحظة التاريخية، لبناء 
حارض اليمن وتأسيس مستقبله، واستعادة دوره 
وتاريخه وحضارته، برعاية الله وتوفيقه، ودعم 
اململكة الشــقيقة بقيادة أخيه خــادم الحرمني 
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وويل 
عهده األمني سمو األمر محمد بن سلمان ومعهما 

تحالف دعم الرشعية.

ولد من رحم األحداث ويف مرحلة اســتثنائية 
كادت خاللهــا اليمن أن تتحول إىل حســينية 
يستبيح ترابها كائنات املسخ االيراني، فكان يف 
طليعة املدافعني عن تراب الوطن اليمني الغايل، 
وقدم من التضحيات ما لم ولن يقدمه سواه.. إنه 

الجيش الوطني العظيم.
إن ســمو الهدف الذي يسعى جيشنا الوطني 
للوصول إليه ونبل الفكرة التي يناضل لتحقيقها 
قد جعلــت منه هدفا لكل املشــاريع التدمرية 
فطالته يد السوء كما لم يسلم من األلسن واألقالم 
املأجورة يف هجمة هســترية حقودة تهدف اىل 
تشــويه صورته الجميلة ولكنــه وكما عودنا 
قد تجاوز هذه املرحلــة وداس عىل كل االباطيل 
والتهم الغوغائية واستطاع بحكمة قيادته العليا 
ممثلة باملشــر الركن عبد ربــه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد االعىل للقوات املسلحة 
وبمشــاركة االحرار املخلصني ان يبعثر اوراق 
الوهم ويتخطى مرحلة الخطر ويميض قدما يف 
هذه املسرة املباركة مســرة التحرر والتحرير 
مسرة العطاء والبناء والتصحيح التي تجري عىل 
قدم وساق ال يمكن إعاقتها أو الوقوف يف وجهها.
 ان االســتهداف املمنهح الــذي يتعرض له 

جيشــنا الوطني وقيادتنا السياسية سواء من 
قبل املليشيا االنقالبية او من قبل املأجورين هو 
اســتهداف لكيان الدولة ككل االمر الذي يحتم 
عىل الجميع الثبات والوقوف بقوة بوجه كل هذه 
املؤامرات الدنيئة والتعاطي معها بوعي واسقاط 
كل الرهانات الهزيلة وكشف حقيقتها لتصبح 
من املايض وال مستقبل لها ،،، لقد شكل تحالف 
دعم الرشعية يف اليمــن  بقيادة اململكة العربية 
السعودية صفعة قوية يف وجه املرشوع االيراني 
الخبيث واسس لحقبة جديدة يف املنطقة اصبحت 
معها كل احالم ماليل ايران يف مهب الريح وحركت 
املياه الراكدة التي لطاملا حاول الخميني ان يبقيها 
ساكنة لالبد وما نراه اليوم يف لبنان والعراق عىل 
وجه الخصوص من تحركات شــعبية وغليان 
ثوري ضد التدخالت االيرانيــة ليس اال نموذج 
لعواصــف قادمة لن تنتهــي اال باقتالع الخبث 
القابع يف قصور طهــران وكل اذنابه يف املنطقة 
ويعود كل يشء ألصله بعيدا عن فكرة العصابة 
والقتل والتنكيل والحق االلهي الكاذب الذي يدعيه 

الكهنوتيون يف كل زمان ومكان.
    إن استكمال عملية تحرير اليمن من عصابات 
البغي الحوثية واستعادة الدولة هو حق مقدس 

دفع  الشــعب اليمني ثمنه باهظا وقدم ألجله 
خرة شبابه ورسم معامله بدماء زكية ال يمكن 
عىل اإلطالق أن تكون يوما من االيام مجرد ارقام 
وكشوفات، كما ال يمكن النقاش فيها أو التنازل 
عنها حقيقة، يجب عىل كل ذي لب ان يعلمها وما 
جيشنا الوطني ومن ورائه شعب بأكمله اال حملة 
لقضيتنا املقدســة التي ان تحققت وستتحقق 
باذن الله ســتغر املعادلة كثرا وستخلق املناخ 
املناسب للتعايش والســالم يف اليمن خاصة ويف 
املنطقة عموما ولذلك فان مساندة الشعب اليمني 
يف حمل قضيته هو ما تستدعيه الظروف الحالية 
ملن اراد ان يصنع معروفا بصدق واخالص  وان 
كان هناك من له الحق يف حسم هذا االمر فجيشنا 
الوطني هو وحده املعني بذلك وال يمكن ألي قوة 
يف الدنيا ان تحول بينه وبني طموحات وتطلعات 
شعبنا اليمني العزيز وتحقيقها وما هذه الدماء 
التي يجود بها اال بذرة خر ستنبت زرعا أصيال 
يجني ثماره شعب لطاملا تحمل االوجاع واآلالم 
وكل اماله ان يرى وطنه الــذي يحلم به لرحل 
ان رحل تاركا لألجيال القدمة ما تركه لنا أحرار 

ثورتي سبتمرب واكتوبر املجيدتني.

عندما نتكلم عن هذه املليشيا الحوثية 
االنقالبية نجــد أن كل ادعائها الكاذب 
بانتصارات وهمية ليس له أي حقيقة 
عىل أرض الواقع ليــس هذا منا كالما 
مجازفة، ولكن ندلل عىل تلك األكاذيب، 
واالنتصارات الوهمية بدالئل، وأحداث 
يوميا فقد ادعت هذه املليشيا يف كثر 
من املواقع، والجبهات عن انتصارات 
وهمية، وتروج لهــا دائما يف إعالمها 
الكاذب يف الوقت الذي تتكبد فيه هذه 
املليشيا بشكل يومي خسائر فادحة يف 

األرواح، والعتاد.
فقد ادعت هذه املليشيا إسقاط 3 ألوية 
لقوات التحالف العربي لدعم الرشعية، 
وأرس مئات العســكريني الســعوديني 
فهي تســعى وتهدف دائمــا من وراء 
هذه االدعاءات الكاذبــة، واالنتصارات 
الوهمية التغطية عىل مأزقها السيايس، 
والعســكري، وعزلتها الشعبية املحلية، 
واإلقليمية، والدولية، ومحاولة رفع الروح 
املعنوية املنهارة لعنارصها املغرر بهم لكي 
تستمر يف حربها العبثية بالوكالة لصالح 
أسيادها يف طهران كما تحاول تلك املليشيا 
اللجوء دائما إىل مخزونها التضلييل من 
مشاهد الفيديو ملحاولة التفاف فاشلة، 
ومن جهة أخرى ذكرت مصادر حكومية 
أن وحدات الجيش الوطني مدعومة ب " 
تحالف دعم الرشعيــة " بقيادة اململكة 
العربية السعودية تمكنت يف األيام القليلة 
املاضية من استعادة مئات الكيلو مرتات يف 
مختلف محاور صعدة، وحرض بمحافظة 

حجة.
فما نشاهده دائما يف إعالم املليشيا 
الحوثية االنقالبية من ادعاءات كاذبة، 
وتصوير انتصارات وهمية لعنارصها 
املليشــاوية، وهنا نذكر بعض األمثلة 
لتلك االدعاءات الكاذبة، واالنتصارات 
الوهمية لتلك املليشــيا، وهي تحدث 
دائما باستمرار مع عنارص تلك املليشيا 
يف معركة استعادة الدولة، وتحرير ما 
تبقى من بعض مديريــات محافظة 
الجوف من أيدي تلك املليشيا الحوثية 
االنقالبية، ونذكر هنا بالتحديد معركة 
أبطال املحور الشمايل للجيش الوطني، 
وأبطال اللــواء األول حرس حدود عىل 

وجه خاص.
حيــث تؤكد تلك املليشــيا الحوثية 
االنقالبية الكاذبة أنها ســيطرت عىل 
كامل بقاع محافظة الجوف، وأصبحت 
معركتها يف عمق منطقة نجران باململكة 
العربية الســعودية، وهذا كله محض 
كذب، وافرتاء فنقول لها مرة ثانية: إن 

أبطال اللواء األول حرس حدود، ومعهم 
جميع أبطال الجيش الوطني باملحور 
الشمايل، وغره من املحاور العسكرية 
أصبحوا يطرقون أبواب مديريات برط 
" الثالث " باتجاه محافظة عمران، ومع 
هذا كله تخيلوا أن تلك املليشيا تستمر 
يف كذبها، وخداعها، وصنع االنتصارات 
الوهمية فال تقول يف كذبها أن املعركة 
بينهم وبني األبطــال يف مديرية خب 
والشعف بمحافظة الجوف، وإنما تقول 
معركة صحراء األجارش بمنطقة نجران 
باململكة العربية السعودية، وهذا كله 
محض افرتاء، وكذب، وتضليل تضحك 
به هذه املليشيا عىل ضعاف النفوس، 
ومن ال زالوا يصدقون لهذه األكاذيب، 

واالفرتاءات املضللة.
فنقول يف نهايــة حديثنا هذا: أيتها 
العنارص املليشاوية إذا كانت صحراء 
األجارش يف نظركم الكاذب تتبع منطقة 
نجران فإن معســكر طيبة االســم 
االســرتاتيجي يتبع منطقة عســر، 
ومدينة اليتمة تتبــع منطقة جازان، 
والحشوة تتبع منطقة خميس مشيط، 
والربعة تتبع منطقة أبها، وبرط العنان 
تتبع منطقة مكة املكرمــة، وعليها 
فقس من هذه األكاذيب املليشــاوية 
رغم أن منطقة األجارش هي مواقع تتبع 
مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، 
وتم تحريرها قبل ثالث سنوات من قبل 
أبطال اللواء األول حرس حدود، ونحن 
بفضل الله ثم بفضــل األبطال نتقدم 
بكل عزيمة، وإرصار لتحرير ما تبقى 
من أرايض الجمهورية، والقضاء عىل 

مرشوع تلك املليشيا املدمر.
وعىل هذا املنــوال أصبح هذا هو ما 
يحدث يف كل ربوع الوطن بقيادة أبطال 
جيشنا الوطني يف كل املواقع، والجبهات 
عىل امتداد أرايض الجمهورية اليمنية، 
ونحن قريبا بإذن الله سنصل صنعاء، 
وسنصل عقر دار قيادة املليشيا الحوثية 
بمحافظة صعدة، وهــم بأكاذيبهم، 
وانتصاراتهم الوهمية هذه يتقدمون 
حتى يسيطروا عىل العاصمة السعودية 
"الرياض" بكذبهم، وتضليلهم املزيف، 
وانتصاراتهم الوهمية لكن نقول لهم: 
أنى لكم هذا أيها الحمقى، ونحن عىل 
قيد الحيــاة، فجيشــنا الوطني أيها 
االنقالبيون البغاة! قد أقسم بالله يمينا 

أنه سيقاتلكم ما بقي عىل قيد الحياة.
وفق الله الجميع ملا يحب ويرىض.

ضابط إعالم اللواء األول حرس حدود

التعرض لوحدة 
الكيان اليمني.. ليس 

بعد الكفر ذنب

السفير علي أحمد العمراني

عىل طريقة حسن الشهري هناك 
عدد ال يســتهان به مــن املحللني 
واملعلقني يف دول الخليج الشقيقة، 
يتعاطون مــع اليمــن وقضاياه 
باستهتار واستخفاف مجحف، بل 
بشــكل عدائيا أحيانا، وهناك أيضا 
الكثري يف الخليج ممــن يتعاطون 
مع اليمــن بواقعية وإنصاف، وهم 
محل تقدير واحرتام كبري، وهذا هو 
املتوقع واملأمول ومــا تقتضيه كل 
االعتبــارات وكل الحقائق.. غري أن 
الكثرة املعتربة، ال تجعلنا نتســاهل 
بآثار وخطورة ما يتبناه ذلك العدد 
الذي ال يستهان به، وهم يشاركون يف 
ندوات وفعاليات ويظهرون كثريا يف 

قنوات إعالمية، منها ما هو رسمي.
وامللفــت أنك ال تجــد مثل ذلك 
االســتخفاف باليمــن وقضاياه، 
وخاصة وحدة كيانه، يف أقطار مثل 
بالد الشام والعراق ومرص وشمال 
أفريقيا، وإنما تجد تفهما وتعاطفا 
وتأييدا لليمن ووحدته يكاد أن يكون 
إجماعا شامال. ويبقى السؤال ملاذا 
يحدث كل هذا عند بعض أشــقائنا 
األقربني فقط؟! وملاذا اليمن هي التي 
يجب تقسيمها وتقزيمها من بني كل 
بالد العرب، وغالبيتها الساحقة أبناء 
جد واحد، وهناك تطابق جيني بني 
أهلها كما قال أحد الساسة العرب؟!

لعــل ظاهــرة االســتخفاف 
املؤملة،  واالستهتار هذه املؤســفة 
تتطلب أن يأخذ مسؤولو تلك البلدان 
الخليجية الشقيقة عىل أيدي أولئك 
املجدفني باليمن، مثلما قد يحدث لو 

أنهم تعرضوا لبلدانهم بسوء.
عندما كانــت دولتنا يف وضعها 
الطبيعي، لم نكن نســمح باإلساءة 
ألي بلد شــقيق، كيانا أو قيادة أو 
سياســة، ال يف وسائل إعالم رسمية 
وال أهلية، وكثــريا ما تصدت وزارة 
اإلعالم ألي تجــاوز من ذلك القبيل 
أمام املحاكم املختصة، ويحدث مثل 
هذا اآلن يف حالة تعرض أحد مواطني 

بلد خليجي لبلد خليجي آخر.
يف بلد خليجي واحد قد تعرب تلك 
املواقف املســيئة واملعادية من قبل 
مثقفني أو محللني أو ما يشبه، عن 
سياسة دولتهم يف الوقت الحايل تجاه 
اليمن، وخاصــة وحدة كيانه، وهذا 
بقدر ما هو مستنكر، فإنه مؤسف 
ومحزن جدا، فاليمن لم يبدر منها 
يشء يؤذي أحدا. أما آخرون من أولئك 
املعلقني أو املحللني أو ما تشاء من 
تسمية أو وصف، فيبدون بعيدين 
عن املواقف الرسمية لدولهم. وهذا 
ما يجعلنا نتوخى مواقف رســمية 
حازمة تواجه هذه الظاهرة املستهرتة 
واملســيئة والخطرية، وبعضها بل 
أهمها يتعلق بوحدة الدولة اليمنية. 
ونعلم أن أكرب وأخطر موقف عدائي 
ضد أي دولة هــو التعرض لوحدة 
شعبها وكيانها السيايس. وليس بعد 

الكفر ذنب!

الرئيس هادي يبني يمن الحاضر والمستقبل

المليشيا الحوثية انتصارات الجيش الوطني وسمو األهداف
ات كاذبة وهمية وادعاء

د. عبده سعيد المغلس

أحمد جبر
علي الربيعي

الكثر منا منشغل يف أشــخاص أعضاء الحكومة 
القادمــني وانتماءاتهــم املناطقيــة واالجتماعية 
والسياســية ومن وجهة نظري كل ذلك ال يهم طاملا 
وجدت الكفاءة ولكن الكفاءة لوحدها غر كافية يف هذا 
الظرف العصيب وال يوجد شخص يمتلك عصا سحرية 
يستطيع أن يحقق أي نجاح إذا لم يتم إحداث تغيرات 
جوهرية تساعد الحكومة الجديدة يف تجاوز التحديات 

التي ستواجهها.
ولو نظرنا إىل تطلعات الشعب واملطالب الرضورية 
التي يبحث عنهــا وجعلناها الهــدف األول يف مهام 
الحكومة ســنجد أنها تختلف عن مطالب الشعوب 
األخرى فنحن اليوم بتنا نفتقر إىل كل يشء كشــعب 

الزلنا نبحث عن كرامة املواطــن وآدميته والخدمات 
الرضورية واملرتبات واألجور ودولة مؤسسات نسند 
إليها ظهورنا ثم بعد ذلك يمكننا أن نفكر يف الجوانب 

األخرى كالحريات والتنمية.
إننا اليوم نمر بمرحلة ال وجــود فيها للحكومة 
وال وجود ألي مرفق او مؤسســة بشكل فعيل وإن 
وجدت شــكليا فإن هناك هوة بينها وبني املواطن 
وال نلمس لها أي إنجازات عىل الواقع حتى أن كثراً 
من املسؤولني باتوا يمارسون عملهم الوظيفي من 
عواصــم وبلدان أخرى وأصبح الهيــكل التنظيمي 
لجميع املرافق معطل ولم تعد تلك الهياكل والوسائل 
والطرق اإلدارية التي مىض عليها عقودا من الزمن 

تلبي وتضمن جودة األداء وتحقيق أي إنجازات بقدر 
ما أصبحت سبباً يف تعقيد املعامالت وفشل املشاريع 

وعدم االستفادة منها.
كما أن إهمال االهتمام بمراكز الدراسات والبحوث 
التي يمكن وضع خطط تنموية وتطوير مستوى األداء 
يف الجوانب اإلدارية واملالية بشــفافية عالية وتحديد 
أسباب الفشل إال من خاللها وعىل ضوئها يمكن تقييم 
املراحل السابقة لتاليف األخطاء وكذلك العمل عىل إيجاد 
قاعدة بيانات وبنك معلومات لكل املرافق ليتســنى 
العمل وفق بيانــات دقيقة وصحيحة والحصول عىل 

املعلومات بأقل جهد وأقرص وقت.
إذا أردنا أن تنجح الحكومة القادمة علينا أن نغر 

النظام العام بطريقة حديثة حتى تتمكن من إحداث 
تغيرات جوهرية تساعدنا عىل النهوض والوقوف من 
جديد والعمل وفق خطة متكاملة فبناء مدرســة او 
مشفى دون أن تعتمد الخدمة املدنية الكادر البرشي 
الذي ســيعمل عىل تشــغيله لن يؤتي ثماره ويعترب 
مرشوعا فاشال وتعبيد الطريق الذي ستظهر عيوبه 

من اول موسم أمطار مرشوع فاشل.
وكذلك التغيرات التي ستحدث مهما كانت كفاءة 
من ســينالون الثقة لن تحــدث أي تغير مالم يكن 
هناك تغيرات جوهرية وتحديثات مبنية عىل دراسات 
وإحصاءات دقيقة وإيجاد قاعدة بيانات وشــفافية 

مطلقة يف عمل الحكومة واألجهزة الرقابية.

أحمد علي القفيش

ما هو شكل الحكومة التي نحتاجها؟
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تقرير 7
ظل اليمن تاريخيا وطنا كبرا موحدا يف ظل حضارات 
متعددة تعاقبت عليه أنظمة حكم مختلفة منها النظام 
الفدرايل الذي عرفته الحضارة اليمنية مبكرا باســم 
املخاليف وأسماء أخرى يف ظل وحدة األرض واإلنسان، 
وكلما مرت البالد بمراحل من الضعف والخور وانهيار 
للممالك وظهور نزعات التقسيم يبادر أقيالها ورجالها 
بل وســكانها األصليون إىل الحفاظ عىل وحدة األرض 
واإلنســان ومواجهة كافة النزعات الطارئة واملؤقتة 
املعادية لوحدة اليمن وسالمة أراضيه، وستظل الوحدة 
والوفاق الوطني والتماسك االجتماعي هي قدر اليمن 
املحتوم الذي ال ينفك عنه مهما طرأت عىل املشهد دعوات 
التمزيق والفرقة املسندة من قبل أطراف إقليمية وعاملية 
خارجية لخدمة أطماعهــا، وكلما أوقدوا نارا لتأجيج 
النزاعات البينية والنزاعــات املناطقية واالنفصالية 
سيطفئها الله واإلرادة الجمعية لشعب اليمن العظيم 
وهــي إرادة صلبة قهــرت كل الظــروف واملؤامرات 

ومحاوالت العبث قديما وستظل كذلك.

   أحمد عفيف

واملتأمــل للتاريخ اليمني قديمــا وحديثا يجد أن 
املتوردين عىل اليمن من خارجها هم السبب األول يف 
إذكاء نزعات االنفصال واملناطقية، ويف خلق مظالم 
متعمدة بني أبناء اليمن شــماال وجنوبا رشقا وغربا 
بهدف الوصول إىل تقســيم اليمــن وتفتيتها بحجة 
زيادة املظالم والتســلط واســتئثار فئة عىل أخرى 
بفرص الثروة والحكم لكن أيا من هذه املؤامرات لم 
يكتب لهــا النجاح ولن يكتب لها حاليا ومســتقبال 
وإن تسببت يف التأثر عىل املشــهد ردحا من الزمن، 
فاليمنيون بطبيعتهم تواقون لوحدة األرض واإلنسان 
يف ظل فرص متساوية للجميع وأنظمة حكم عادلة 
وشوروية وديمقراطية تضمن املشاركة واإلنصاف 
فهم من أوىل الشعوب املبتكرة لهذه األنظمة واآلليات، 
وتجىل هذا املطلب واضحا يف التضحيات املبذولة خالل 
ثورات سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب التي حوت أدبياتها 
مطلب الوحدة كقيمة نضالية موحدة لجميع اليمنيني 

شماال وجنوبا.

الوحدة أبرز أهداف النضال
بنظرة موضوعية متفحصة ألحداث النضال الثوري 
اليمنــي، نجد أن ثورات ســبتمرب وأكتوبر ونوفمرب 
تجســدت فيها واحدية الهدف والنضــال والقضية 
لكافة الشعب دون استثناء، من أجل ذلك كانت أهداف 
ثورة 26 سبتمرب الستة منارا واضحا اهتدت به كافة 
الثورات التالية وكافة الحركات الوطنية النضالية التي 

واجهت الظلم واالستبداد شماال وجنوبا.
ومن القضايا ذات األولوية املطلقة يف أدبيات النضال 
اليمني، والتي ظلت هما مشــرتكا للجميع، تحقيق 
الوحدة اليمنية بني الشــمال والجنوب، وإقامة دولة 
واحدة قوية ينعم أبناؤهــا بخراتها يف ظل مواطنة 
متساوية تســتند إىل قواعد الحكم الرشيد، فحينما 
تحقق االنتصار عىل حكم اإلمامة الســاليل وأعلنت 
الجمهورية، توحدت جهود اليمنيني جنوبا وشــماال 
نحو مقارعة االستعمار ودحر املحتل الربيطاني من 
عدن، وتوجت هذه الجهود النضالية بإعالن االستقالل 
يف ال30 من نوفمرب، وبعد ســنني من نجاح  هاتني 
الثورتني ظل اليمنيون فيها يغالبون مخلفات اإلمامة 
واالســتعمار، حتى تحققت الوحدة اليمنية يف حدث 
تاريخي كبر بتاريخ ال22 من مايو 1990م، ويعد هذا 
الحدث العظيم ثــورة ثالثة خلقت من رحم الثورتني 
السابقتني  وحققت فيها اليمن انتصارا ساحقا عىل 
فلول اإلمامة واالستعمار الذين ظلوا ينخرون فيها، 
ويحاولون إعادتها إىل سابق عهدها املثخن باالستبداد 
والظالم والكهنوت، لكن إرادة اليمنيني كانت األقوى 

واألقدر وستظل كذلك.

مطلب الجميع
ما قبل الثــورات اليمنية املجيدة، خضعت املناطق 
الشــمالية لنظام حكم إمامي متسلط يرى أحقية 
الساللة الهاشمية يف تويل أمور الحكم والسيطرة عىل 
مقدرات وخرات الناس، وخضعت املناطق الجنوبية 
من لحج وحتى املهرة لسلطنات ومشيخات، تحمل 
ذات الخصائص اإلمامية يف نظام سيطرتها، وقد عمل 
املحتل الربيطاني عىل تعزيز تواجدها وسيطرتها، ويف 
ظل ذلك املشــهد املعقد كان من املستحيل أن يناضل 
اليمنيون من أجل إقامة الوحدة، لتعدد الســلطنات 
واملشيخات واملمالك الصغرة، فبدأ النضال شماال ومن 
ثم جنوبا من أجل إقامة النظام الجمهوري، وهو ما 
سيمهد لتوحيد اليمن شماال وجنوبا أرضا وإنسانا، 
وتشر بعض الكتابات –بحسب الروحاني- إىل أن فكرة 
الجمهورية تم تداولها عىل ألسنة بعض األحرار اليمنيني 
يف عام 1956م يف إطار لقاءاتهم التنظيمية بعدن تحت 
مظلة االتحاد اليمني )1951-1952(، لكنها لم تظهر 
كمفهوم يدعو إىل استبدال النظام امللكي اإلمامي إال 
يف وثائق تنظيم الضباط األحرار يف ديسمرب 1961م، 
وأعلنت الجمهورية بعد عام تقريبا من تأسيس تنظيم 
الضباط األحرار، وذلك يف 26 ســبتمرب 1962م بعد 

نجاح الثورة، وسميت بالجمهورية العربية اليمنية، 
وكان املشر عبدالله السالل أول رئيس لها واستمرت 
بذات التسمية حتى قيام الوحدة اليمنية عام 1990م، 
أما الجمهورية الثانيــة التي جاءت بعد نضال مرير 
خاضه الشعب ضد املستعمر الربيطاني يف 14 أكتوبر 
1963م فهي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية )30 
نوفمرب 1967( وتحولــت بعدها إىل جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية بعد أن تبنت املنهج االشرتاكي، 
وأول رئيس لها قحطان محمد الشعبي، واستمرت هي 
األخرى بنفس التسمية حتى دخلت يف وحدة اندماجية 
مع الجمهورية اليمنيــة يف الكيان الوحدوي الجديد 
)الجمهورية اليمنية ( يف 22مايو 1990، وكانت هي 

الثمرة النوعية لنضاالت اليمنيني شماال وجنوبا.

وثائق وحدوية
كانت الوحدة اليمنية أبرز مضامني أدبيات الجبهة 
القومية وجبهة التحرير، وانعكست هذه املضامني يف 
توجهات ومؤتمرات وبرامج القومية والتحرير، ونص 
امليثاق الوطني للجبهة القومية عىل أن اليمن شماال 
وجنوبا ظلت وحدة طبيعية متكاملة تجمع شعبها 
روابط وعوامل كثرة منها وحدة األرض ووحدة املعاناة 
اليومية للحياة ووحدة املصلحة واملصر، ويف تقرير 
نرشته صحيفة الثورة ملحمد دماج يف العام 2013 م 
بمناسبة العيد الذهبي لثورة أكتوبر أورد فيه الكثر 
من األدبيات ذات العالقة بهذا املوضوع، موضحا بأن 
امليثاق الوطني للجبهة القومية نص عىل أن املنطقة 
–اليمن شماال وجنوبا-ظلت وحدة طبيعية متكاملة 
تجمع شــعبها روابط وعوامل كثــرة، منها وحدة 
األرض، ووحدة املعاناة اليومية للحياة ووحدة املصلحة 
واملصر ،وقد تجســدت هذه الوحدة عىل مستواها 
السيايس يف عرص اإلسالم، يف دول متعددة تعاقبت عىل 
املنطقة كدولة الزياديني واأليوبيني والصليحيني، تضم 

شملها وتعرب عن وحدتها.
ولظروف تاريخية واجتماعية معينة تهاوت هذه 
الدول، وحطم بعضها بعضا، وبدأ قادة الجيوش والوالة 
يف مناطق الجنوب يرشفون عىل إدارتها واالستقرار 

فيها، ثم أخذوا يقتطعون األرض مللكيتهم الخاصة، 
ويعلنون عــن انفصالهم التدريجــي عن الحكومة 

املركزية يف صنعاء أو تعز أو زبيد أو عدن.
هذه األدبيات تؤكد بوضوح تــام عىل أن الجبهة 
القومية – وهو ذات املسلك لجبهة التحرير- بأن من 
أدبيات النضال الرئيسية لثوار أكتوبر السعي لتحقيق 
وحدة اليمن أرضا وإنسانا باعتبار انقسام اليمن إىل 
شــمال وجنوب أمر طاري تسببت فيه ضعف الدول 
املتعاقبة عىل حكــم اليمن باإلضافة إىل أطماع الوالة 

وقادة الجيش يف جنوب اليمن.
ويف البيان الســيايس الصادر عن القيادة العامة 
املنبثقة عن املؤتمر الرابــع للجبهة القومية املنعقد 
يف مدينة زنجبار خالل الفرتة 2-8مارس 1968 جاء 
فيه ) بالرغم من أننا حققنا طرد املستعمر والقضاء 
عىل النظام السالطيني شبه اإلقطاعي يف جمهوريتنا، 
إال أنه يجب أن ال يغــرب عن بالنا أن تحررنا الوطني 
بشكله السليم إال بانتصار ثورتنا بالشمال وتحقيق 
وحدة اإلقليم اليمني(، وهذا دليل واضح عىل أن وحدة 
اإلقليم اليمني هدف سام وقيمة وطنية مشرتكة لدى 
الثوار األحرار شماال وجنوبا، ويف هذه العبارة املأخوذة 
من البيان، إيحاء بأنهم كانوا يأملون بتحقيق الوحدة 
اليمنية، فور االستقالل ودحر املحتل الربيطاني، إال أن 
عددا من املشكالت واألخطار  التي طرأت عىل املشهد 
يف الشــمال هي من أعاقت ذلك إىل أن انترصت إرادة 
اليمنيني يف العام 1990م، ومــن الواضح أن تغرات 
املشهد شماال  حينها كان ســببه فلول اإلمامة من 
الهاشميني السالليني الذين ال يروق لهم وحدة اليمن 
وسالمة أراضيه، فبذلوا جهودا جبارة إلعاقة الوحدة 
اليمنية، كما عملوا عىل تفريغ مضمونها بعد تحققها.

صناع الوحدة 
عىل الرغم مــن املعيقات التي أخرت إعالن الوحدة 
اليمنية فور االســتكمال من تحرير الحكم اإلمامي 
شماال واالســتقالل من املحتل جنوبا، إال أن تباشر 
الوحــدة وإرهاصاتها بدأت يف الظهــور من مدينة 
عدن ومن بني أوســاط املثقفني واملفكرين والكتاب 

واألدباء والشعراء وصناع الرأي والتنوير، ففي العام 
1970 وقبــل عقدين من اتفاقية الوحــدة اليمنية، 
أنشأت النخبة املثقفة يف عدن اتحاد األدباء والكتاب 
اليمنيــني، فكانت هذه املؤسســة ظاهرة وحدوية 
بامتياز، تجاوزت حدود التشطر الذي كان مفروضا 
حينها، لتضم كافة املثقفــني واملبدعني اليمنيني يف 
إطار واحد، وألهمت هذه التجربة الفريدة جيل األدباء 
والكتاب واملفكرين يف سبعينات القرن املايض تناول 
موضوع الوحدة اليمنية يف تجاربهم اإلبداعية كقيمة 
وطنية ســامية، وقضية وطنية جوهرية للشــعب 
اليمني شماال وجنوبا، حتى أصبحت حلم كل األطياف 
اليمنية، وقضية ذات أولوية مطلقة لدى السياسيني 

يف الشطرين.
ومن خالل هذه املؤسســة األدبية الرائدة، تم عقد 
اللقاءات املشــرتكة بني أدباء الشمال وأدباء الجنوب 
يف كل من صنعاء وعدن، مهدت هذه اللقاءات البينية  
لبناء أرضية مشــرتكة انطلق منها أدباء الشطرين 
ملنارصة قضايا الوحدة، وصناعة الرأي العام برضورة 
قيامها كونها الحل األنســب والجــذري للتخلص 
من مشكالت الفقر والظلم والفســاد واالنحرافات 
السياسية، ولم يكن كل هذا العمل واإلنجاز بطبيعة 
الحال سهال ومســرا ،فقد واجه االتحاد الكثر من 
الصعوبات والعقبات واملنعطفات القاسية ومحاوالت 
التمزيق املســتمرة، لكن عمر الجاوي رئيس االتحاد 
ورفاقه من األدباء واملفكرين والكتاب، وقفوا بإرصار 
وثبات وعزيمة إليصال رسالتهم الوطنية متجاوزين 
كل املعوقــات والتحديات التــي اعرتضت طريقهم 
حينها، إليمانهم بالقضية وبالدور املناط بهم يف سبيل 

منارصتها وتحقيقها واقعا.

وحدة األرض واإلنسان 
يف مراحل النضال الثوري لثوار ســبتمرب وأكتوبر 
تجســدت وحدة الهوية واألرض واإلنسان والنضال 
واقعا ملموسا عىل الرغم من وجود الحدود الشطرية 
حينها، يف صورة أبهى لإلنسان اليمني سليل األماجد 
وهو يتجاوز القيود املفروضة وينترص لقضيته العادلة 

وآماله املنشودة املتمثلة بوحدة وسالمة أراضيه. 
تعرضت اليمن تاريخيا النقسامات عديدة، لكنها 
رسعان ما تعود وتتوحد، وحني يجد اإلنساني بالده قد 
انقسمت أرضا بعامل الغزو الخارجي، يظل متوحدا 
إنسانا، ويرشع يف خوض غمار النضال حتى تتوحد 
بالده أرضا وإنسانا، وقد ســجل لنا التاريخ الكثر 
من الوقائع الشــاهدة عىل ذلك، كما سجل أيضا بأن 
مسألة تقسيم اليمن أو تجزئته فكرة لم ولن تخطر 
يف بال اليمنيني األصليني، بل هي فكرة دخيلة يفرضها 
االستعمار الخارجي، ولعبة قذرة يعبث بها السالليون 
املتوردون القادمــون إىل اليمن من أصفهان وإيران، 
لذلك كانت التئام اليمن مجددا يف العام 1990م حدثا 
صادما لهم، األمر الذي جعل دول االســتعمار وفلول 
اإلمامــة يعيدون ترتيب صفوفهم مجددا بتنســيق 
مشــرتك إلجهاض هذا املرشوع الوطني الجبار من 
خالل املزيد من املخططات واملكايد التي اســتطاعت 
أن تفرغ الوحدة من مضمونها وجوهرها الحقيقي، 
لتتحول ويف سنواتها األوىل إىل جحيم مستعر عىل أبناء 
اليمن عموما الشــمال والجنوب بهدف غرس قناعة 
لدى اليمنيني بأن وحــدة األرايض اليمنية ال يصب يف 
مصلحتهم، وال يعلمون بــأن اليمنيني مدركون لكل 
هذه األالعيب، ويمتلكون روحا نضالية كبرة ال يمكن 
إنهاكها يف سبيل الدفاع عن وحدته وسالمة أراضيه، 
وهذا ما جسده ويجسده أبناء اليمن الحقيقيني شماال 
وجنوبا، وما جســده الثوار األحرار يف جميع مراحل 

نضالهم وتضحياتهم.

إرادة تتجدد
تعرضت الوحــدة اليمنية املجيــدة التي حققها 
اليمنيون إىل تشــويه متعمد وطعنات غادرة من قبل 
أعدائها التاريخيني، حيث بدأت ممارســات اإلقصاء 
والتهميش وخلق املظالم واالســتئثار باملوارد واملال 
والسلطة حتى كاد مسارها أن ينحرف، فجاء الحراك 
الثوري الســلمي الجنوبي وتبعته الثورة الشبابية 
الشــعبية الســلمية التي انطلقت رشارتها شماال 
لتصحيح مســار االختالالت الخطرة عىل استمرار 
توحد اليمنيني، يف نضال ســلمي مشرتك جمع أبناء 
الشــمال والجنوب يف هدف موحد مقتضاه القضاء 
عىل أسباب ومسببات وتأثرات األعمال العبثية التي 
تنال من وحدة اليمن وسالمة أراضيه وتماسك أبنائه، 
وأفىض هذا النضال القديم املتجدد إىل الخروج بوثيقة 
الحوار الوطني الشامل التي عكســت إرادة ورغبة 
اليمنيني يف اســتمرار توحدهم وإزالة كافة العوائق 
واملشــكالت املعيقة لحدوث الوحدة الحقيقية التي 
ينبغي أن ينعم بها هذا الوطن والتي توفر قدرا كبرا 
من العدالة السياسية واالجتماعية والفرص املتكافئة 
يف الحصول عىل املوارد وإدارتها وتعزيز نظم الحكم 
الرشيد الضامنة لتحييد القوى الظالمية والكهنوتية 
واملشاريع الصغرة الساعية لخلق الفرقة والشقاق 
بهدف الســيطرة عىل موارد البالد القومية واملحلية 
حتى ولو كان ثمن ذلك دخول البالد يف منزلق التقسيم 

والفوىض واملمالك والسلطنات.
وألجل ذلك حرصت األدبيات املقدمة ملؤتمر الحوار 
من قبل كافة املكونات الوطنية والتي انعكست بوثيقة 
مخرجات الحوار الوطني الشــامل يف تقديم الرؤى 
والتصورات الضامنة للخروج من املشكالت املتعلقة 
بالقضية الجنوبية، مثلــت يف مجملها رؤية واحدة 
توافقية أوجدت حلوال عادلة وشــاملة وتعويضية 
لألبعاد السياسية والقانونية والحقوقية واالقتصادية 
والثقافية واالجتماعيــة للقضية الجنوبية، وحملت 
جملة من التدابر واآلليات التي ستعمل حني تفعيلها 
إىل حلحلة القضايا واملظالم وإعادة ترميم ما تهدم، 
وحماية الوحدة اليمنية الحقيقية من أي عبث آخر قد 
يطالها من املتآمرين والحاقدين واألطراف الطامعة، 
وهو ما يعكس الرغبة الصادقة لليمنيني كافتهم يف 
توحد األرض واإلنســان، وأن نضالهم لن يتوقف يف 

سبيل ذلك.

من الثورة إلى االستقالل إلى قيام الجمهورية اليمنية

الوحدة اليمنية في أدبيات النضال



السبت الــعـدد » ١90٤« 3 ربيع ثاني ١٤٤١هـ 
المـــوافــق 30 نوفمبر 20١9م

     اجليش الوطني اليمني
      

عـــــدد خــاص مبــــناسبة الذكــرى الـــ 52 لالســتقالل      
م  1967 نوفمبــر  مــن   30 املجيدالـــ  8 حوار

• بداية ما الذي يمثله 30 نوفمرب يف الذاكرة اليمنية؟

يمثل يوم 30 نوفمرب يوما فارقا يف تاريخ شعبنا اليمني 
ونهاية عهد من االستعمار الذي جثم عىل صدر شعبنا 
أكثر من 129 عاما، مارس فيها كل اشكال االضطهاد 
واالستبداد حتى ثار شعبنا وقدم تضحيات كبرة توجت 
بجالء املستعمر الغازي ورحيله يوم30 نوفمرب 1967م 
لتكتمل مسرة التحرير بالتخلص من الكهنوت شماال 

واملستعمر االجنبي جنوبا.

نضال وتضحية
• من الكفاح املســلح ضد االســتعمار الربيطاني إىل 

االستقالل.. كيف تحقق ذلك؟

تحقق ذلك باإليمان العميق وبالروح التواقة للتخلص 
من املســتعمر وبالنضال والتضحية ألبطال املقاومة 
الوطنية، و التحرك املسلح واالنتفاضة الشعبية، والتي 
أربكت املستعمر الربيطاني ونقلت الكفاح املسلح ضد 

االستعمار من الريف اىل املدينة..
• ما الذي حققه نوفمرب يف األجيال التي تلت االستقالل 

وحتى اللحظة؟

عزز نوفمرب روح االنتماء للوطن واالعتزاز به، ومكن 
جميع األجيال الالحقة لالستقالل من معرفة وتقدير ثمن 
الحرية والعيش الكريم يف أمن وسالم، باإلضافة إىل أنه 
ساهم يف تنمية شعور االعتزاز واالفتخار بالقيم واملبادئ 
التي ضحى ألجلها الرعيل األول من رواد ومناضيل الثورة.

إعادة انتاج وتصدير النفط
• ما جديد ملف النفط يف املحافظة؟

تمثل محافظة شــبوة أهمية كــربى ملوقعها املهم 
وثرواتها، ويف ملف النفط والغــاز توقف انتاج النفط 
وتوقفت منشأة تصدير الغاز يف بلحاف مع بداية الحرب 

يف 2015م.
يف منتصف 2018م عملنــا عىل إعادة إنتاج وتصدير 
النفط من القطاع النفطي S2 يف العقلة ونجحنا يف تصدير 
النفط عرب ميناء )النشيمة(عىل ساحل البحر العربي يف 
شبوة واإلنتاج من هذا القطاع مستمر كما نعمل حاليا 
عىل مد انبوب نقل النفط الخام من قطاع جنة واوكيس 
يف مديرية عســيالن إىل عياد... تم إعادة اإلنتاج وضخه 
وتصديره والعمل سائر ملضاعفة كميات التصدير لرفد 
خزينة الدولة وأيضا لالستفادة من حصة املحافظة 20% 

نحو التنمية يف املحافظة.
ومازلنا نتطلع إلزالة كل العوائق إلعادة إنتاج وتصدير 

الغاز املسال عرب منشأة وميناء بلحاف.

تنمية وازدهــار
• ما التحديــات التي توجهكم حيال إعــادة اإلنتاج 

والتصدير؟

واجهنــا عدداً من التحديات، ســواء كانت تقنية أو 
أمنية وتمكنا من التغلب حدثت بعض االعمال التخريبية 
باالعتداء عىل انبوب النفــط والغاز وحاليا تقوم قوات 
األمن بحماية املنشآت النفطية، سواء حقول اإلنتاج او 

خطوط انابيب النقل وحتى ميناء التصدير. 
• ما مستقبل كميات اإلنتاج؟

نتوقع بإذن الله ان يشهد قطاع تصدير النفط والغاز 
يف محافظة شبوة خالل العام 2020م ازدهارا كبرا فعند 
استكمال خط االنابيب من الحقول النفطية يف مديرية 

عسيالن وعودة اإلنتاج ستتضاعف كميات التصدير 
• ما الفائدة التي ستعود عىل شبوة من وجود املنشأة 
العمالقة يف بلحاف التي تستقبل الغاز القادم من مأرب؟

بموجب التوجه الجديد للدولة، بعد مخرجات الحوار، 
ال شك ستكون لنا حصة من عائدات مبيعات الغاز لوجود 
أنابيب نقل الغاز وميناء التصدير يف شبوة كما هو الحال 

ملحافظة مأرب التي بها حقول اإلنتاج.

إفشال المؤامرات
• كيف واجهتم األحداث التي مضت يف شبوة؟

مررنا يف محافظة شــبوة بأحداث مهمة يف األشهر 
املاضية بعد االنقالب عىل الدولة ومؤسساتها يف العاصمة 
املؤقتة عدن وحاولنا تجنيب شبوة الرصاع إال أن املواجهة 

فرضت علينا ولم نخرتها فقام الجيش الوطني واالجهزة 
األمنيــة بواجبها يف الدفاع عن املحافظة وتم إفشــال 

مخطط االنقــالب يف املحافظة، واليــوم يقوم الجيش 
الوطني واألمن بواجباته يف تثبيت األمن واالستقرار يف 
املحافظة وتحقيق نجاحات كبرة برعاية فخامة رئيس 

الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة.
• ماذا عن اتفاق الرياض األخري وهل يجدي الحوار؟

بالنسبة لنا يف املحافظة ملتزمون باالتفاق الذي وقع 
يف الرياض ورعاه االشقاء يف اململكة العربية السعودية 
ونأمل أن تتوحد الجهود ملواجهــة املرشوع الكهنوتي 
الساليل املدعوم من ايران فهو العدو املشرتك لنا جميعا...

الحوار أسلم طريق للحفاظ عىل دماء أبناء الوطن الواحد، 
واجب الجميع اليــوم هو تحكيم العقل وحل الخالفات 

بعيدا عن الرصاعات والحروب.

مصفوفة عمل
• كيف يسري ملف التنمية يف املحافظة؟

يف ملف التنمية حاولنا وبتوجيه ورعاية فخامة الرئيس 
لالهتمام بالجانب التنمــوي يف املحافظة وخصوصا يف 
االساسيات الصحة والتعليم والكهرباء واملياه والطرق 
ووضعنا لذلك مصفوفة أوليات عملنا عليها مستفيدين 
من الدعم الرئايس وايضا حصة املحافظة من مبيعات 

النفط الخام 20%.
• ما اليشء الذي أنجزتموه فيما يتعلق بالخدمات؟

تم تنفيذ عدد من املشــاريع ومشــاريع أخرى قيد 
التنفيذ كما أن زيادة انتاج النفط ســيضيف لنا موارد 
اضافية توجــه نحو التنمية، حيث نفذنــا العديد من 
املشاريع املركزية يف املحافظة إضافة إىل تخصيص نسبة 
للمديريات بحيث تشمل التنمية جميع مناطق ومديريات 

املحافظة.

• هل من أهداف وتطلعات قريبة لديكم حيال املحافظة؟

طبعا.. أكيد.. هدفنا أن يرسم أبناء شبوة صورة 
محافظتهم بأجمل األلوان، وأن تســتعيد شبوة 
مكانتها وأن تكــون نموذجا يف حضــور الدولة 
ومؤسساتها شبوة حرمت كثرا يف املايض وهدفنا 
أن يتم إنصافها ولألمانة وجدنا اهتمام من فخامة 

الرئيس ومن الحكومة..

تفعيل مؤسسات الدولة
• ماذا عن دور الجيش واألمن؟

كما قلت لــك أن من أهــم اولوياتنا هو تفعيل 
مؤسسات الدولة واليوم أصبح لدينا قوات مسلحة 
وأجهزة امنية يتم بناؤها بناء وطنيا، يسهرون عىل 
أمن املحافظة ويذودون عنها ويدفعون عن ابنائها 

كل خطر.
• مر عام عىل توليك قيادة الســلطة املحلية ما 

تعليقك عىل ذلك؟
نعم مر عام عىل تكليفنا من فخامة األخ الرئيس 
وكان عامــا مليئــا بالتحديــات واملصاعب لكن 
بالتعاون والتفاف أبناء املحافظة حاولنا أن نقدم 
للمحافظة شيئا مما تستحقه ، ورثنا تركة ثقيلة 
وجدنا مؤسسات الدولة معطلة ومشاريع التنمية 
متوقفة والخدمات منهــارة حاولنا أن نرمم هذا 

الوضع بما هو متاح وتجاوزنا صعابا كثرة.
حاولنا توحيد الطاقــات نحو خدمة املحافظة 
بعيدا عن التمرتس خلف الكيانــات، مددنا أيدينا 
للجميع نحو الرشاكة يف بناء محافظتنا ربما نجحنا 
يف مواطن واخفقنا يف أخرى هذا هو طبيعة العمل 

البرشي.
• بعد عام من تكليفك بقيادة السلطة املحلية.. ما الذي 

تود قوله عن ذلك؟

ال يمكن أن نقول بأننا نجحنا لكننا حاولنا وبذلنا 
جهودا مع كل أبناء املحافظة واليزال امامنا الكثر 
والكثر من الجهد والعمل فشبوة وأهلها يستحقون 

وضعا أفضل وحاال أحسن.
• رسالة أخرية تود قولها؟

رسالتي هي أننا جميعا يف معركة وطنية واحدة 
ويف مواجهــة عدو واحد هو املليشــيات االيرانية 
واملعركة الرابحة تتطلب وقوفنــا صفا واحد فتوحيد 
الصف تحت قيادة فخامة األخ الرئيس عبدربه منصور 
هادي وبدعم االشقاء يف التحالف العربي بقيادة اململكة 
العربية السعودية هو الضمان لتحقيق االنتصار وامليض 
نحو الخيار الــذي توافقنا عليه جميعــا ببناء اليمن 

االتحادي.
وأجدها مناسبة ونحن نحتفل بذكرى االستقالل املجيد 
أن ارفع التهنئة لجميع أبناء شعبنا ونحن نستلهم معاني 
النرص واالســتقالل الذي صنعه رواد الحركة الوطنية 

االوائل وكل عام واليمن بخر.

السيرة الذاتية للمحافظ:

محمد صالح بن عديو.
مواليد ١٩٧٦م مديرية حبان شبوة.

حاصل عىل دبلوم علوم إدارية.
-عضو املجلس املحيل ملحافظة شبوة ٢٠٠٦م.

- رئيس لجنة الخدمــات باملجلس املحيل بمحافظة 
شبوة. 

-عني وكيال أول ملحافظة شبوة ٢٠١٦م.
- محافظ محافظة شبوة ٢٠١٨.

- حاصل عىل عدة دورات يف مجاالت مهارات القيادة 
والتفاوض.

- شارك يف عدة دورات يف مجال حل النزاعات.

بناء جيش وطني قوي لحماية الثورة والجمهورية والذود 
عن حياض الوطن يحتل أهمية كبرة ويأتي ضمن أولويات 
الدولة باعتبار الجيش صمام أمان البالد والحارس األمني 
لطموحات الشعب ومكاســبه الثورية وصانع التحوالت 

الوطنية الكربى.
ومما ال شــك فيه بأن هذا الجيش الذي خاض مراحل 
النضال باستماتة، إذ مر بتحديات عصيبة ومخاضات عسرة 
طرأت أحداثها املؤملة يف تاريخ اليمن املعارص ليخرج منترصا 

يف كل الحاالت.
وكان له دور محوري وجوهري يف نرصة منطلقات شعبنا 
للحرية والحياة الكريمة، والتحرر من مخلفات االستعمار 
والخالص مــن إرث وتركة اإلمامــة الكهنوتية الظالمية 
املتخلفة ... الشعب والضباط األحرار معا عىل بيت حميد 
الدين الطغاة بعد أن طفح الكيل ونفذ الصرب ليطوي صفحة 
من الظلم والقهر واملعاناة يوم ال 26 من سبتمرب 62م، وكان 
الهدف الثاني لثورة 26 ســبتمرب بناء جيش وطني قوي 

لحماية الثورة واملكتسبات الوطنية.
وها هو الجيش الوطني الجسور يخوض اليوم املعرتك 
ويواجه بصمود ومعنويات عالية شــتى أنواع التحديات 
ويقاتل يف مختلــف الجبهات. متصديــا لكافة املؤامرات 
والدســائس التي تحيط بالوطن ويواجه مليشيا الحوثي 
اإلمامية الساللية املرتبصة بالثورة والجمهورية والتي تسعى 

إلسقاط أهداف الثورة وإفراغها من محتواها الحقيقي.
غر أن الجيش لم يأبه بتلــك الرهانات الخارسة ومعه 
القوى الحية واملخلصة يف املجتمع ليحقق االنتصارات تلو 
األخرى عىل األئمة الجدد املتمثلة بمليشيا الحوثي االنقالبية 
التي انربت عىل حني غفلة من التاريــخ وبدعم من ماليل 
طهران لالنقضاض عىل الدولة وتمزيق النســيج الوطني 
والتوغل يف الفساد والتخريب وتوزيع املوت اليومي يف حياة 

اليمنيني.
غر أن رجال الجيش امليامني الذين لم تلن لهم قناة وقفوا 
لهم باملرصاد عاقدين العزم يف املــيض قدما نحو تحقيق 

إرادة األمة وإيمانها الراسخ يف الحرية والعدالة االجتماعية 
واملساواة.

وهم اليوم يخوضــون أرشس املعارك املقدســة بغية 
اسرتجاع الدولة ومؤسســاتها املنهوبة من ربقة االنقالب 
الحوثي األرعن والقضاء عىل أطماع إيران التوســعية يف 
االستحواذ عىل مقدرات اليمن واليمنيني واملنطقة عموما.. 
بإسناد فعال من قوى التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 

السعودية.
واملعركة التي يخوضها جيشنا الوطني مع التحالف الذي 
يقف مع الرشعية الستعادة الدولة ومؤسساتها والتصدي 

ملرشوع إيران يف اليمن واملنطقة.
وســتظل القوات املســلحة اليمنية القوة األسطورية 
الضاربــة والصخرة التي تتحطم عليهــا كافة املؤامرات 
والدسائس باعتبارها الضامن الحقيقي للرفاه االجتماعي 
وتعزيز األمن واالستقرار يف ربوع اليمن وتأمني حركة املالحة 

واالستقرار اإلقليمي والعربي والدويل.

الجيش الوطني.. القوة األسطورية الضاربة

:» مـــحــــافــــظ شــــبـوة بــن عــديــو لـ»

أوال( ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ )الـ الـــــواضـــــح  هـــدفـــنـــا  نـــحـــو  ســـنـــســـيـــر 
30 نوفمبر يوم فارق في تاريخ الوطن ونهاية عهد من االستعمار جثم على صدر شعبنا أكثر من 129عاما

  قطاع تصدير النفط والغاز في المحافظة سيشــهد خالل العام 2020م ازدهارًا كبيرًا
  ملتزمون باتفاق الرياض ونأمل أن تتوحد الجهود لمواجهة العدو المشترك 

المشروع الكهنوتي الساللي المدعوم من إيران
  الحــــوار أســـلم طـــريق للـحـفاظ على دمــــاء أبنـــاء الوطـــن الواحـــد

محمد الشيباني

يف محافظة شــبوة ثمة ما يمكن الرهان عليه، حيث األمل يكرب كل 

يوم يف مالمح وشكل الدولة، جهود كبرة، وتكاتف يثلج الصدر ويمنح 

اليمنيني آمال عريضــة تخفف وطأة الخراب الذي طــال البالد نتيجة 

االنقالبات والتمردات عىل الرشعية الدستورية، ومحاولة القائمني عليها 

)االنقالبات( إزالة وإعطاب قيام مرشوع الدولة االتحادية وأحقية العيش 

الكريم للشعب املنهك.

عام كامل مىض عىل توليه قيادة السلطة املحلية، ويف ظروف استثنائية 

صعبة تمر بها البالد، ومحافظة شبوة عىل وجه الخصوص، ومن عمق 

الفوىض وأعمال املليشيا، استطاع -وإىل جانبه خرة رجال أبناء املحافظة 

واليمن- الخروج باملحافظة من خطر مكونات خارج الدولة وحسابات 

النيل من األمن واالستقرار وتحريك عجلة التنمية.

وبالتزامن مع مرور عام عىل توليه قيادة السلطة املحلية، يصادف حلول 

الذكرى الــ 52 لعيد االســتقالل املجيد من 30 نوفمرب العظيم الذي نال فيه 

اليمن استقالله الكامل من املستعمر الربيطاني جنوب البالد.

بمناسبة الذكرى املجيدة، ألتقت "26سبتمرب" محافظ محافظة شبوة 

محمد صالح بن عديو وأجرت معه حوارا صحفيا تضمن أيضا مستجدات 

الوضع فإىل نص الحوار:

 حاوره/ ياسر الجرادي 



السبت الــعـدد » ١90٤« 3 ربيع ثاني ١٤٤١هـ 
المـــوافــق 30 نوفمبر 20١9م

     اجليش الوطني اليمني
      

عـــــدد خــاص مبــــناسبة الذكــرى الـــ 52 لالســتقالل      
م  1967 نوفمبــر  مــن   30 املجيدالـــ 

عسكرية 9

في لحظة ما كان البد من أن تصحو المدينة على انتصار حقيقي.. حضور فعلي 
للدولة التي سعت الميلشــيا جاهدة لشلها، وإحالل بدال منها الفوضى والخراب 

ومظاهر العبودية والعنصرية.
وفي اللحظة التي تتكالب وتتداعى المليشــيا بالسطو على المدينة الدستورية، 
والقضاء على آمال اليمنيين المتبقية بدولة اتحادية تحفظ حقوقهم وحريتهم 
وعيشــهم الكريــم، تجلــت أروع صــور التاريخ والتحــدي في عدد مــن القيادات 
العسكرية وأخرى سياسية ووجاهات اجتماعية، عملت جميعها بآمال وضمير 

الشعب.

   ياسر الجرادي

:» « قــــيادة الجـــيش فــــي شــبــوة لـــ

الجيش واألمن.. حامي الجمهورية والوحدة وتطلعات الشعب

قائد محور شبوة العميد/ عزيز العتيقي: مقدار وقيمة الشخص محبته لوطنه
الـ30 من نوفمبر تذكير لألجيال الناشئة بمدى معاناة اآلباء من أجل الحصول على الحرية وغرس روح المواطنة وحب الوطن في قلوبهم

)حــد دعــــا(، قالها العميد جحدل يف الليلة 
الثانية من أيام االشتعال، وزحف املليشيا عىل مدينة 
عتق عاصمة املحافظة، ساعات طويلة طغى الهدوء 
املرعب عليها، وانقطاع كل املعلومات واألنباء، إىل 
الحد الذي ظن الناس أن آمالهم األخرة واملتبقية 

بشبوة انتهت وابتدأ الجحيم بسيطرة املليشيا.
تغريدة قالها ابن الوطــن والجمهورية والثورة 
والوحدة.. ابن شبوة، )حد دعا( عىل موقع التواصل 
االجتماعي فيسبوك، بعد ساعات طويلة من الصمت 
وشائعات سقوط املدينة بيد املليشيا، جملة جاءت 
لتفك شفرة مزاعم ووهم السقوط، لتعمل عملها 
الجملة، وتعيد الحياة واألمل لكافة الشعب يف عموم 

البالد.
وقبل الخوض يف الحديث مع العميد جحدل حنش 
حول أحداث شبوة، نقف معه عند عيد االستقالل 
املجيد 30 نوفمرب، اليوم الذي نال فيه جنوب الوطن 
الحرية واالستقالل من االستعمار الربيطاني برحيل 

آخر جندي.
يقول العميد جحدل: »رشارة الثورة كانت إشعاعا 
عىل االستقالل، فثورة أكتوبر واستقالل نوفمرب هما 
امتداد للثورات الشــعبية السابقة، وهما املحطة 
الحاســمة يف تاريخ اليمن الحديث، تعاملت مع 
اســتعمار تجاوز كل ما هو معقول ومقبول من 

جميع النواحي«.
ويضيف جحدل: »عزز نوفمــرب روح االنتماء 
للوطن واالعتزاز به، جعــل األجيال تثمن الجهود 
املبذولة من أجل الســيادة، ومعرفة وتقدير ثمن 
الحرية والعيش الكريم يف أمن وســالم، ورســخ 
مقومات الشــخصية والهوية للمجتمع اليمني 

ليعرف من هو بالنسبة لألمم األخرى«.
ويتابع: »االستقالل قوى جهاز املناعة النفسية 
والفكرية واالجتماعية، وعزز مــن فاعلية روح 
املقاومة لدى الناشــئة ضد كل أشكال االستبداد  
ومحاوالت اإلذالل كتلك التي تحاول مليشيا الحوثي 
املتمردة املدعومة من إيران تحقيقها، وإعادتها بعد 

دحرها يف ثورة 26 سبتمرب«.
ويكمل جحدل: »أدى انطالق ثورة 14 
أكتوبر إىل فتح العديد من جبهات الكفاح 
الشعبي املسلح ضد االستعمار وركائزه 
يف الجنوب اليمني املحتــل، األمر الذي 
أسهم يف تعظيم مفاعيل الكفاح الوطني 
عىل طريق تحقيق األهداف االسرتاتيجية 
للثورة اليمنيــة، ومن بينها التحرر من 
االســتعمار، وتحقيق وحــدة الوطن، 
د  وبناء املجتمع الديمقراطي، وكما تعمَّ
نضال شــعبنا ضد االستبداد ومن أجل 
الدفاع عن الثــورة والنظام الجمهوري 
بالتضحيات وبدماء الشــهداء األبرار، 
د نضال شعبنا ضد االستعمار  فقد تعمَّ
ومن أجل استكمال االستقالل الوطني 
والوحدة بالدمــاء والتضحيات الغالية 
التي ال يمكن تجاهلهــا أو التنكر لها، 
بعدها أجلت بريطانيا قواتها من عدن 
إحدى أهم مستعمراتها يف العالم، منهية 
بذلك حقبة طويلة من استعمارها لعدن 
بعد احتالل دام قرناً وثلث القرن تقريباً، 
مخلفة وراءها تركة ثقيلة كتمت أنفاس 
الدولة الوليدة لحظة جالئها وهي الدولة 
التي قامت يف عــدن، وبقية املحميات 

الرشقية والجنوبية، وعرفت فيما بعد يف األوساط 
الدولية واإلقليمية بـ«اليمن الجنوبي«.

ويتابع: »لكن تلك الدولة لم تكن لرتى النور لوال 
نضاالت بطولية سطرها الثوار األحرار قبل وأثناء 
انطالق ثورة 14 من أكتوبر عام 1963م يف اليمن 
الجنوبي ضد االستعمار الربيطاني من جبال ردفان 
الشماء بقيادة الشــهيد املناضل »غالب بن راجح 
لبوزة« الذي استشهد مع مغيب شمس يوم الثورة.. 
فربيطانيا الذي أصعقها خرب الثورة كانت قد شنت 
حمالت عسكرية غاشــمة استمرت لـ«6« أشهر، 
قصفت خاللها القرى والســكان اآلمنني بمختلف 

أنواع األسلحة، وأتبعت بريطانيا عىل ردفان سياسة 
األرض املحروقة، وخلفت كارثة إنسانية فضيعة 

أدانها أحد أعضاء مجلس العموم الربيطاني«.
وعن النضال املوازي واملســاند يذكر جحدل يف 
هذا الصدد »النضال والكفاح املرير الذي ســطره 
أبناء املناطق الوسطى يف أبني، سبق اندالع ثورة 14 
أكتوبر من قمم ردفان ليتواصل الكفاح املسلح ضد 
االســتعمار الربيطاني املحتل لجنوب الوطن حتى 
نيل االستقالل يف الـ30 من نوفمرب 1967م.. أبناء 
الشطرين من شمال وجنوب اليمن يف السنوات التي 
تلت صلح دعان كانوا أكثر ارتباطاً كشــعب واحد 
وثقافة واحدة ونضــال موحد، ألجل تغير أوضاع 

اليمن يف الشــمال والجنوب، وتواصلت 
مقاومة اليمنيــني يف أربعينيات القرن 
املايض لتحرير جنــوب اليمن املحتل، 
وكانت محافظــة البيضاء حالياً إحدى 
أهم املناطق اليمنية التي تزود املناضلني 
الجنوبيني بأسلحتهم وعتادهم ملقاومة 
االســتعمار، وكانت تلك املقاومة تزداد 
وتضعف تبعاً لطبيعة العالقة بني اإلمام 

وبريطانيا.
وعن دور سبتمرب يف االستقالل وثورة 
أكتوبر يقول جحــدل: »وجد مناضلو 
الجنوب أثناء مشاركتهم يف ثورة سبتمرب 
القاعدة األساسية التي يمكن أن تنطلق 
منها مقاومتهــم يف إطار منظم، وكان 
السبق للجبهة القومية لتحرير الجنوب 
اليمنــي املحتل، حيث أعلنــت الكفاح 
املسلح يف الـ14 من أكتوبر عام 1963 
من جبال ردفان الشــماء، وشــكلت 
جبهات نضالية يف عدن والضالع وردفان 
واملنطقة الوسطى يف محافظة أبني، أيضاً 
كان التنظيم الشــعبي للقوى الثورية 
لجبهــة التحرير هو اآلخــر قد خاض 
معارك مرشفة يف مستعمرة عدن وغرها 
من املناطق، ويف انتفاضة 20 يونيو 67م 
سيطر مناضلو الجبهة القومية عىل مدينة كريرت 

ملدة أسبوعني«.
وفيما يتعلق بأحداث شــبوة ومحاولة املجلس 
االنتقايل دخول شبوة وإحكام قبضته عليها وحسم 
الجيش الوطني للمعركة التي لم تأخذ ســاعات، 
يخترص العميد جحــدل بالقول: »أعاد الحســم 
هيبة الدولة، وحفظت سمعة وماء وجه الحكومة 
الرشعية، داخلياً وإقليمياً، وهذه قيمة معنوية مهمة 
ال بد أن تستغلها الرشعية إلعادة بسط نفوذها يف 
جميع البالد، سواء جنوب البالد، أو مناطق سيطرة 

مليشيا الحوثي املتمردة املدعومة من إيران«.

االسم: جحدل محمد حنش العولقي
الرتبة: عميد.

الحالة االجتماعية: متزوج وأب لسبعة 
أبناء خمسة ذكور وابنتني.

مواليد: مديرية الصعيد بقرية الشعبة 
يف شبوة عام 1969م.

درس االبتدائية واألسايس يف مدرسة 
يشبم والثانوية يف مدرسة عزيز بالصعيد.
والتحق بالسلك العسكري عام 1985م.

المؤهالت:
- بكالوريوس علوم عسكرية– الكلية 

العسكرية- عدن- عام 1987م.
- قيــادة قادة رسايا– معهــد الثاليا 

لتأهيل القادة- عدن- عام 1992م.
- قيــادة قادة كتائــب- معهد الثاليا 

لتأهيل القادة- عدن- عام 1997م.
- قيادة قادة ألوية- صنعاء، 2008م.

األعمال:
– كبر املعلمني يف مركز تدريب اللواء 

21 ميكا عام 1995م.
- قائد معســكر العلم- شبوة- عام 

1996م.
- ضابط أمن اللــواء 21 ميكا- عتق- 

عام 1997م.
- قائد قطاع العقلة- عام 2006م.

- قائد الكتيبة الثالثة ميكا- 2007م.

- قائداً للواء 21 ميكا 2015م والزال.

السيرة الذاتية لقائد اللواء21ميكا

قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل حنش: االستقالل رسخ مقومات الشخصية والهوية الوطنية للمجتمع اليمني
كان أبناء الوطن من شمال وجنوب اليمن آنذاك أكثر ارتباطًا وتماسكًا في مسيرة النضال ضد االستبداد واالستعمار

من بني هؤالء الرموز، ومن أبناء محافظة شبوة، 
العميد عزيز العتيقي قائد محور شبوة.

»مقدار وقيمة الشــخص محبته لوطنه«، بهذه 
الجملة املقتبسة بدأ حديثه قائد محور شبوة العميد 
عزيز العتيقي، يف إشارة وترجمة ملشاعره الصادقة 

التي ملحتها يف عينيه ومالمح وجهه.
يف حديثه إيمان بالوطن بطريقته التي كرب معها، 

وكان عليها أجداده حد تعبره.
اســتوقفناه فريق صحيفة 26 سبتمرب للحديث 
عن املناسبة العظيمة لالستقالل وجالء آخر جندي 
استعماري بريطاني، تحدث بالقول: »بداية يمثل عيد 
االستقالل يوماً تاريخياً يحتفل فيه الشعب اليمني 
كذكرى سنوية بمناسبة نيل االستقالل أو التحرر أو 
استعادة الحرية من االستعمار األجنبي الربيطاني، 
إذ يمثل تذكر لألجيال الناشئة بمدى معاناة اآلباء 
من أجل الحصول عىل الحرية، وغرس روح املواطنة، 

وحب الوطن يف قلوبهم.
ويف رده عىل سؤالنا: كيف يعرب الجيش الوطني عن 
هذه الذكرى العظيمة كل عام؟ ليجيب بدوره: »يتم 
التعبر عنه باتخاذ هــذا اليوم عيداً وطنياً، وعطلة 
رسمية، حيث يتم الرتتيب فيه الحتفاالت شعبية، 

تســتعرض فيها عادة وحدات رمزية من الجيش 
الوطني، وتطلــق األلعاب الناريــة، وتقدم بعض 

الرقصات الشعبية«.
ويضيف العتيقي: »جاءت هذه الثورة العظيمة 
امتداداً لنضال الحركة الوطنية اليمنية املعارصة يف 
القرن العرشين املنرصم ضد االستعمار االستعمار 

الربيطاني«.
ويواصل حديثــه: »كان لثورة 14 أكتوبر املجيدة 
أثٌر عظيم وتاريخي يف دعم ثورة السادس والعرشين 
من سبتمرب، وتعزيز مسرتها الكفاحية الصاعدة، 
فهي من جهة نقلــت املواجهة بني الثورة وأعدائها 
من أطراف النظام الجمهوري الذي أقامته ثورة 26 
سبتمرب إىل داخل الشطر الجنوبي الذي كان مستعمراً 
ومحتالً آنذاك، وال زلنا نتذكــر الجبهات الرجعية 
املعادية التي فتحها االستعمار الربيطاني ملواجهة 
الثورة والنظام الجمهوري يف أطراف بعض املناطق 
الجنوبية والرشقية التي كانت تحكمها ســلطنات 

وإمارات محمية من قبل االستعمار الربيطاني«.
وحول األحداث األخرة التي طرأت عىل محافظة 
شــبوة ومناطق أخرى جنوب البالد، يخترص قائد 
محور شــبوة بالقول: »تمالكنا أنفســنا وحاولنا 

كثرا تجنيــب املحافظة االصطــدام، وإراقة الدم 
الواحد، وقدمنــا الكثر من التنــازالت لألخوة يف 
املجلس االنتقايل، لكن ذلك لم يجد نفعا، وكان األمر 
وقتها يف غاية التعقيد، بعدها تلقينا التوجيهات من 
القيادة العليا السياسية والعسكرية بالحفاظ عىل 
املحافظة، وردع كل من تســول له نفسه املساس 
بأمن ومؤسســات الدولة، وبدأنــا املواجهة بحذر 

ومراعاة لحقن الدماء«.
ويتابع: »تمتلك محافظة شــبوة حــدوداً مع 
محافظة مارب، املعقل األقوى للحكومة الرشعية، 
ورمز هيمنتها وقوتها يف اليمن، وبالتايل كان األمر 
سيشكل خطرا جسيما عىل الرشعية ككل خصوصا 
واملحافظتني تقعان فيها الثروة النفطية، وكان من 
الرضوري حسم املعركة بأقل الخسائر، وهو ما حدث 
حينها، وتمكن أبطال الجيش الوطني وبفضل الله 

وكل الرشفاء تم حسم املعركة«.
ولفت العتيقي إىل أن شبوة يف املقام الرابع تختلف 
بشكل جذري عن مدينتي عدن وأبني، فيها حاضنة 
شعبية رافضة ألي مظاهر مليشاوية أو مكونات 
مسلحة خارج الدولة، وهذا ساعد وأسهم يف تسهيل 

عملية الحسم بأقل الخسائر«.



السبت الــعـدد » ١90٤« 3 ربيع ثاني ١٤٤١هـ 
المـــوافــق 30 نوفمبر 20١9م

     اجليش الوطني اليمني
      

عـــــدد خــاص مبــــناسبة الذكــرى الـــ 52 لالســتقالل      
م  1967 نوفمبــر  مــن   30 املجيدالـــ  10 حوار

• تحتفل اليمن بالعيد الـ52 لثورة 30 من نوفمرب، 
ما الدالالت واملعاني التي نستنتجها من هذه املناسبة؟
مرحلة تاريخية مهمة تأتي احتفاء بـ52 عاماً منذ 
أن حقق شعبنا اليمني اســتقالله الوطني حيث كان 
قبل ذلك يرزح تحت وطأة االحتالل الربيطاني الذي ظل 
جاثما عىل صدر جنــوب الوطن 129 عاما خالل هذه 
الفرتة عانى الشعب اليمني من ويالت ذلك االستعمار 
ما ال يحىص وال يعد ظل خاللها يسطر أنصع صفحات 
التاريخ املرشق يف مقاومة االحتالل الغاشــم بدءا من 
االنتفاضات الشعبية ومروراً بالعمليات الفدائية فضال 
عن تطوير أساليب الكفاح املسلح ضد قوات املستعمر 
لترشق بارقة األمل من قلب العمل الفدائي املسلح ثورة 
الرابع عرش من اكتوبــر 1963م املجيدة التي وضعت 
البدايات األوىل إلنهاء ذلك املحتــل من اليمن وإىل غر 
رجعة حيث أعطت ثورة 14 أكتوبر قوة دفع حقيقية 
للعملية السياســية التفاوضية التي تجسدت معاملها 
البارزة يف تحقيق االستقالل الوطني واستعادة القرار 

السيايس اليمني من خالل جالء االستعمار األجنبي.
اليوم يحتفــل شــعبنا اليمني بالذكــرى الثانية 
والخمســني إلنهاء الوجود االنجليزي   ويحيي اليمن 
قيادة وشــعبا هذه الذكرى املجيدة وســط تحديات 
شديدة وظروف بالغة التعقيد يمر بها الوطن بالظرف 
الراهن وهو يستعيد الذكرى العزيزة عىل قلوب اليمنيني 
والغالية عىل نفوسهم واملتمثلة بانتصار اإلرادة الوطنية 
التي كان أساسها ودافعها وجوهرها ومضمونها نيل 
االســتقالل الوطني والتحرر من تبعيات االستعمار 
االنجليزي بما حملته تلــك الذكرى التاريخية املجيدة 
من قيم الوحدة الوطنيــة والتضحية والفداء ومعاني 
العزة والكرامة والتمسك باملبدأ الوطني الثابت واملتمثل 
فكراً وسلوكاً بحق تقرير املصر ليمن واحد موحد آمن 
ومســتقر ومزدهر بدون قوى خارجية تعبث بإرادته 

الوطنية وتصادر استقالله السيايس.
وما أحوج الشــعب والقوى السياسية اليمنية من 
أحزاب وتنظيمات مختلفة أن تستشعر ذكرى الـ 30 
من نوفمرب 1967م وما تجسده يف حياة الشعب اليمن 
من دالالت عظيمة ومعاني وطنية محفورة يف ذاكرة 
التاريخ املعارص لشعبنا اليمني حيث ينبغي استلهام 
العظات والعرب والدروس املستفادة من هذه املناسبة 
العظيمة وتجسيدها واقعا عمليا بعيدا عن التدخالت 
الخارجية ألن الثالثني من نوفمــرب 1967م كان ضد 
التدخل الخارجي ممثال باالســتعمار االنجليزي بكل 
مكوناته وتحالفاته وعمالئه وسالطينه كما كان الـ30 
من نوفمرب مرشوعا طموحا لنيل الحرية واالستقالل 
بعيدا كما أرشنا عــن التبعية واالرتهــان والوصاية 

الخارجية بكافة أشكالها وأنواعها.
لذلك ينبغي تجسيد تلك املعاني حارضا بالنظر إىل ما تمر 
به اليمن من أوضاع سياسية واقتصادية وأمنية فضال عما 
تواجهه من تحديات داخلية وخارجية حتى ال يكون الـ30 
من نوفمرب مجرد محطة عابرة يف حياة القوى السياسية 

اليمنية دونما تجسيد ملعانيه وقيمه الوطنية النبيلة
ولذلك تكمن أهمية 30 نوفمــرب 1967م يف رفض 
اإلمالءات الخارجية كــون ذلك التاريخ أنهى االحتالل 
الربيطاني ويرفض شكال ومضمونا وجود املحتل وأي 
تدخل خارجي يصادر اإلرادة الوطنية للشعب اليمني 
وينتهك حقوقه الطبيعية الحرية واالســتقالل طبقا 
ملبادئ وأهداف ثورتي سبتمرب واكتوبر املجيدتني وكذلك 
الـ 30 من نوفمرب الذي يجسد استقالل الوطن وقراره 
الســيايس ووحدته الوطنية من الرشوط املوضوعية 
والذاتية الستكمال أسس ومقومات بناء الدولة الوطنية.

موقع استراتيجي
• موقع عدن له أهمية اسرتاتيجية.. ما عالقة ذلك املوقع 

باالحتالل؟

دعك من الحديث عن عدن منفردة وتحدث عن موقع 
اليمن الذي يمثل موقعه االســرتاتيجي الهاّم وثرواته 
الضخمة واملتعددة املصادر وال تزال محطًة ملطامع ُكّل 
الدول االســتعمارية، وملعباً لرصاع األقطاب العاملية؛ 
خصوصا يف ظل غياب مرشوع الدولة الوطنية املستقلة 
ُل إلَـى نقمٍة تجر الويالت عىل  جعل هذه النعمة تتحوَّ

أبناء شعبها.
 فالـَيـَمـن ُتعترَبُ أَحَد أهمِّ بوابات املنطقة، باعتبارها 
املتســّيدَة عىل البوابة الجنوبية للرشق األوسط، وما 
يضاعُف أََهميََّة موقعهــا، إطاللُتها املبارشة عىل أهم 
مضيٍق يف العالم وهو مضيق باب املندب الذي يتحكم 
باملنطقة املائية البحرية التي تفصُل قارة آســيا من 
ناحية الرشق وإفريقيا من ناحية الغرب، وتربط املحيط 
الهندي وبحر العرب بالبحر األبيض املتوسط، ومن خالل 
ن يف الخارطة، نالحُظ انتشاَر ُجُزَرها يف مياهها  التمعُّ
اإلقليمية عىل امتــداد بحر العرب وخليج عدن والبحر 
األحمر، وهذا ما عزز سلطتها عىل هذا املضيق الحيوي.
 إضافًة إلَـى التداخل الوثيق بني مضيق باب املندب 
ومضيق ُهرُمز، باعتبارهما طريَقني للناقالت املحملة 
بنفط الخليج باتجاه أوروبا، ناهيك عن اعتباره الحزاَم 
األمنــي للجزيرة العربية، وهمزة وصــٍل بني إفريقيا 

والجزيرة والخليج.

تداعيات االحتالل
• كيف تقرؤون تداعيات االحتالل الربيطاني لعدن 

عام 1839؟

حينما احتلت بريطانيا عدن واستولت عليها سنة 
1839 لم تركن إىل حصانة عــدن ومناعتها وحدها 
وال قوة بريطانيا العسكرية فيها ولكنها اخذت تمد 
نفوذها إىل مناطق شاسعة من اليمن فاستولت عىل 
ما أســمته فيما بعد بـ "املحميات التسع" التابعة 
ملســتعمرة عدن باعتبار ما كانت عليه حتى 1880، 
وبعد هذا التاريخ بسطت حمايتها فيما بعد عىل كثر 
مــن املناطق املجاورة األخرى بني مشــيخة وإمارة 
وسلطنة عن طريق مشايخها وامرائها الذين ارتبطت 
معهم بأحالف ومعاهدات وربطتهم بحكومة عدن، 

وجعلت من كياناتها شبه مستقلة عن بعضها البعض، 
وتغرت تباعاً مســمياتها من مخاليــف إىل إمارات 
وسلطنات، لتكون حصوناً لحماية مستعمرة عدن، 
وصارت تدعى املحميــات الغربية والرشقية وهو ما 
يثبت كيف عمل االحتالل عىل تمزيق النسيج املجتمعي 
يف املناطق التي بســط عليها سيطرته آنذاك وهو ما 
أسهم بشكل مبارش يف تنامي الرفض الشعبي لسلطة 

املستعمر الغاشمة.

االنتصار للعروبة
• كيف واجه اليمنيون االحتــالل الربيطاني بآلياته 

العسكرية وتقدمه يف كل املجاالت؟
بالنظر اىل الوضع املعاش يف اليمن وخضوع اليمن 
الشمايل للحكم اإلمامي واملحافظات الجنوبية توزعت 
اىل سلطنات مرتبطة باملستعمر الربيطاني فقد تأخرت 
مقاومة االستعمار بالشكل املنظم نوعا ما حتى حدث 
العدوان الثالثي عىل مرص من قبل ارسائيل وبريطانيا 
وفرنسا وهو ما استفز الشعب اليمني، فازدادت وترة 
العمل الوطني املنظم ضد التواجد الربيطاني، اذ شهدت 
عدن حوايل 30 إرضاباً عماليــًا يف مارس 1956، ويف 
يونيو من العام نفســه قام الثوار يف بيحان محافظة 
شــبوة بالهجوم عىل املركز الحكومــي، ويف خريف 
عام 1956م  يف مســتعمرة عدن واملحميات الرشقية 
)الســلطنة الكثرية والقعيطية واملهرية( والغربية، 
فعمل املستعمرون عىل زيادة التوغل يف املناطق الريفية 
السيما املحاذية ألرايض اململكة املتوكلية يف الشمال يف 
محاولة لقطع التواصل بني ثوار املحافظات الشمالية 

والجنوبية.
وقد شهدت املحميات الغربية يف فرباير 1957 أكثر 
من خمســني حادثة معظمها إطالق نار عىل املراكز 
الربيطانية وعىل املســؤولني املحليني يف كٍل من ردفان 
وحاملني والضالع، ويف أغسطس أو سبتمرب من العام 
نفســه بدأت انتفاضة قبيلة الشعار يف إمارة الضالع، 
فتضامن معهــم أبناء القبائل األخــرى، وعند مرور 
القوات العســكرية الخارجة من عدن عرب لحج لقمع 
تلك االنتفاضة وزعت منشــورات يف لحج، تدعو أفراد 

جيش الليوي والحــرس الحكومي إىل الثورة والهروب 
من الخدمة العســكرية، وتّم رمي تلــك القوات أثناء 
مرورها بلحج بالحجارة، كما انتفضت قبائل بيحان 
ودثينة وقامت القوات الربيطانية باعتقال العديد منهم 

وصادرت املمتلكات.
ويف عام 1958 رفض سلطان لحج عيل عبد الكريم 
االنضمام إىل اتحاد اإلمارات للجنوب العربي، فأرسلت 
بريطانيا يف أبريل يف العام -1958 4000 جندي باألسلحة 
الثقيلة واحتلت السلطنة، تحت مربر اكتشاف مخازن 
لألســلحة والذخائر، وإثر ذلك نزح جــزء من قوات 
ســلطان لحج إىل تعز وبلغ عددهم 45 ضابطاً و300 
جنــدي. ويف 22 أبريل 1958 قامت قبائل الشــاعري 
والدكام والحميــدي واألحمدي واألزرقــي واملحاربة 
وجحافة وبني ســعيد وحاملني وردفان باحتالل مركز 
الرسير يف جبل جحاف بقصد الســيطرة عليه، أما يف 
يافع السفىل فقد نشــب خالف بني السلطان محمد 
عيدروس والربيطانيني عىل أسعار القطن الذي كانت 
تتحكم به السلطات الربيطانية، فعملت بريطانيا عىل 
عزل الســلطان محمد عيدروس الذي قاوم اإلجراءات 
الربيطانية، فاستمرت العمليات القتالية بني السلطان 
عيدروس وقوات االحتالل الربيطاني من فرباير 1958 إىل 
أبريل 1961 واستخدمت القيادة العسكرية الربيطانية 
كل وسائل التدمر ضد قوات السلطان بما فيها الطران 
الذي دمر تدمراً كامالً معقل السلطان محمد عيدروس 
يف قلعة )القارة( الحصينة يف يافع وإثرها نزح السلطان 
عيدروس إىل تعز. ويف 19 يوليو 1958 اندلعت انتفاضة 
قبائل سيسان واملناهيل يف حرضموت، كما قامت قبائل 
الربيــزي يف العوالق يف مــارس 1959 بإجبار القوات 
الربيطانية عىل االنســحاب من املراكز العسكرية التي 
أقاموها يف العوالق، فقامت القوات الربيطانية بقصف 
مناطق تلك القبائل بواسطة الطران ما أدى إىل استشهاد 
عدد من الثوار وأحرقت املزارع، وأبيدت املوايش وترشدت 

األرس ولجأ الثوار إىل الجبال ملواصلة املقاومة.
خالل الفــرتة من1956-1958 شــهدت الثورة يف 
املحميات الغربية والرشقية اطــراداً يف الكم والكيف 
نتيجة للمد الثوري العربي الذي خلفته الثورة العربية 
يف مرَص منذ قيامها يف عام 1952 وتنامي الوعي الوطني 

بأهمية النضال ضد املســتعمر، واستفادت املقاومة 
الشعبية من الدعم املحدود الذي قدمه اإلمام أحمد لها؛ 
إال أّن الرتاجع الذي أقدم عليه اإلمام أحمد بعد أن شعر 
بخطورة تنامي الوعي الوطني يف الشمال والجنوب عىل 
حٍد ســواء ضد حكمه والحكم الربيطاني، فتوصل إىل 
حلول مع الربيطانيني قام إثرها بقطع كافة أشــكال 
الدعم واملساندة عىل رجال املقاومة الشعبية، فكان نتاج 
ذلك زيادة الهجمة العسكرية الربيطانية ضد القبائل 
الثائرة التي لم تجد معظمها -وخاصة القيادات- من 
وسيلة سوى اللجوء إىل املناطق الشمالية ومع ذلك فإّن 
تلك القيادات التي لجأت إىل الشمال، قبل قيام ثورة 26 
سبتمرب 1962  اتخذت من املحافظات الشمالية  قاعدة 
النطالقتها النضالية ضد املســتعمر، وتكوَّنت يف عام 
1957 جبهة أسميت )العاصفة العدنية( بقيادة محمد 
عبده نعمان الحكيمي األمــني العام للجبهة الوطنية 
املتحــدة انطلقت من صنعاء وكانــت تذيع برنامجاً 
إذاعياً من إذاعة صنعاء باسم )صوت الجنوب(، لكن 
اإلمام رفض أي نشاط لهم يف صنعاء، فعملت مجموعة 
من املناضلني عىل تكوين تجمع جديد لهم يف منطقة 
البيضاء الحدودية برئاسة محمد عبده نعمان الحكيمي 
ومقبل باعزب وباشــرتاك عدد من رؤســاء القبائل 
وأسسوا هيئة تحرير الجنوب اليمني املحتل وحصلوا 
عىل بعض األسلحة من مرَص عام 1960 لكن اإلمام لم 

يسمح بخروج هذه األسلحة من ميناء الحديدة.
يف 24 فرباير 1963 عقد يف دار الســعادة بصنعاء 
مؤتمر "القوى الوطنية اليمنية" حرضه أكثر من 1000 
شخصية سياسية واجتماعية ومستقلة، إىل جانب عدد 
من الضباط األحرار وقــادة من فرع حركة القوميني 
العرب. وقد توصل املجتمعون خالل أعمال املؤتمر إىل 
اتفاق لتوحيد جميع القــوى الوطنية اليمنية يف إطار 
جبهة موحدة. وجرى يف املؤتمر استحداث مكتب تكون 
مهمته وضع مــرشوع ميثاق مؤقت للتنظيم الجاري 
تشــكيله، وذلك عىل هيئة نداء إىل جميع القوى التي 
تؤمن بوحدة الحركة الوطنية اليمنية يف النضال لحماية 
النظام الجمهوري والدفاع عن ثورة سبتمرب الخالدة، 
وتحرير الجنوب اليمني مــن االحتالل األجنبي، حيث 
استقر الرأي عىل تســمية هذه الجبهة باسم "جبهة 
تحرير الجنوب اليمني املحتل" أخذت يف أغسطس من 
نفس العام تسميتها النهائية "الجبهة القومية لتحرير 
جنــوب اليمن املحتل" عىل أســاس االعرتاف بالثورة 
املسلحة أســلوبا وحيدا وفعاال لطرد املستعمر. وقد 
تمخض عن هذا املؤتمر تشــكيل لجنة تحضرية من 
الشخصيات والقيادات املشاركة فيه كان عىل رأسها 
قحطان محمد الشعبي، وبعد اجتماعات عدة عقدتها 

اللجنة التحضرية.
أقرت يف 8 مارس 1963م نص امليثاق القومي الذي 
كان يتألف من مذكرة وامليثاق نفســه، وبرز يف صدر 
امليثاق شعار الجبهة "من أجل التحرر والوحدة والعدالة 
االجتماعية". ونرشت يف مايو 1963 الوثيقة املوضحة 

للخط السيايس لهذا التنظيم.
ويف 19 أغسطس 1963 تم إعالن تأسيس "الجبهة 
القومية لتحرير جنوب اليمن املحتل". وتم تشكيل قيادة 
الجبهة من 12 شخصاً. وقد تكونت الجبهة من خالل 
اندماج سبعة تنظيمات رسية أعلنت إيمانها بالكفاح 
املسلح، وهي: حركة القوميني العرب، الجبهة النارصية 
يف الجنوب املحتل، املنظمة الثورية لجنوب اليمن املحتل، 
الجبهة الوطنية، التشــكيل الرسي للضباط والجنود 
واألحرار، وجبهة اإلصالح اليافعية )تشكيل القبائل(، 
ثم التحقت ثالثة تنظيمــات أخرى بالجبهة القومية، 
وهي: منظمة الطالئع الثورية بعدن، منظمة شــباب 

املهرة، واملنظمة الثورية لشباب جنوب اليمن املحتل.
ويف أغســطس 1963 اســتقبل أبناء ردفان الثوار 
العائدين من شمال الوطن بقيادة غالب بن راجح لبوزة، 
بعد مشاركتهم يف الدفاع عن ثورة السادس والعرشين 

من سبتمرب الوليدة.
انطلقت الرشارة األوىل لثــورة 14 أكتوبر يف اليمن 
الجنوبي يف 1963 ضد االستعمار الربيطاني، وذلك من 
جبال ردفان، بقيادة راجح لبوزة، وشــنت السلطات 
االستعمارية حمالت عسكرية غاشمة استمرت ستة 
أشهر، رضبت خاللها القرى والسكان اآلمنني بمختلف 

:» الــعــمـيد عــبـد اللــه علـي الــســقــلدي لـ»

الشعب والقوى السياسية اليمنية بأمس الحاجة الستشعار ذكرى الـ30 من نوفمبر 1967م وما تجســـــــــــــــــده في حياة الشعب اليمني من دالالت عظيمة ومعان وطنية
 القيادات التي لجأت إلى الشمال قبل قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م اتخذت من المحافظات الشمـــــــــــــــالــية قاعــدة النطالقتها النضالية ضد المستعمر

  اإلمام رفض أي نشاط للقيادات الجنوبية في صنعاء
   الشعب اليمني يصعب ابتالعه وإن حالت الظروف بينه وبين تحقيق اهدافه التحررية والوطنية

   الـ30 نوفمبر يجسد استقالل الوطن وقراره السياسي ووحدته الوطنية

مثل 30 من نوفمرب محطة تاريخية من محطات اليمن النضالية توج من خاللها نضاالته 

بإخراج آخر جندي بريطاني من اليمن وباعرتاف عاملي بميالد جمهورية اليمن الديمقراطية 

يف مقدمة تلك االعرتافات اعرتاف دولة االحتالل نفسها بعد نضال طويل وتضحيات جسيمة 

سجلها التاريخ يف أنصع صفحاته حول املناسبة وما تمثله من أهمية بالنسبة لليمن قديماً 

وحديثاً كان لصحيفة 26سببتمرب هذا اللقاء مع العميد عبدالله عىل السقلدي مدير دائرة اإلمداد 

والتموين.. فإىل نص الحوار:

  حاوراه/ عبده النويدي - عــمـر علـي
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أنواع األســلحة، ترشد عىل إثرها آالف املدنيني العزل. 
واّتبعت القوات الربيطانية يف هجماتها وغاراتها عىل 
مناطق ردفان سياســة "األرض املحروقة"، وخلفت 
كارثة إنسانية فظيعة جعلت أحد أعضاء مجلس العموم 

الربيطاني يدين تلك األعمال الالإنسانية.
نفذ خليفة عبد الله حســن خليفة يف 10 ديسمرب 
1963 عملية فدائيــة بتفجر قنبلة يف مطار عدن يف 
إطار الكفاح ضد االحتالل الربيطاني، وأسفرت عن 
إصابة املندوب الســامي الربيطاني )تريفاسكس( 
بجروح ومرصع نائبه القائد جورج هندرسن، كما 
أصيب أيضاً بإصابات مختلفة 35 من املســؤولني 
الربيطانيني وبعض وزراء حكومة االتحاد الذين كانوا 
يهمون بصعود الطائــرة والتوجه إىل لندن لحضور 
املؤتمر الدســتوري الذي أرادت بريطانيا من خالله 
الوصول مع حكومة االتحاد إىل اتفاق يضمن الحفاظ 
عىل املصالح االســرتاتيجية لها يف عدن. وكانت هذه 
العملية الفدائية التي أعاقت هذا املؤتمر هي البداية 
التي نقلت الكفاح املسلح ضد االستعمار الربيطاني 

من الريف إىل املدينة.
بدأت يف 7 فربايــر 1964 أول معركة للثوار اليمنيني 
استخدموا فيها املدفع الرشاش يف قصف مقر الضابط 
الربيطاني يف ردفان )لحج(، ويف 3 أبريل 1964 شــنت 
ثماني طائرات حربيــة بريطانية هجوماً عدوانياً عىل 
قلعة حريــب، يف محاولة للضغط عــىل الجمهورية 
العربية اليمنية، إليقاف الهجمات الفدائية املســلحة 
التي يشنها فدائيو الجبهة القومية من أراضيها. ويف 
28 أبريل 1964 شن مجموعة من فدائيي حرب التحرير 
هجوماً عىل القاعدة الربيطانية يف الحبيلني )ردفان( ، 
وقامت طائرات بريطانية يف 14 مايو 1964 بغارات ضد 
الثوار يف قرى وسهول ردفان، أدت إىل تدمر املنازل يف 
املنطقة، كما أسقطت منشورات تحذيرية للثوار الذين 
أسمتهم بـ"الذئاب الحمر"، ويف 22 مايو 1964 أصاب 
ثوار الجبهة القومية يف ردفان طائرتني بريطانيتني من 

نوع "هنرت" النفاثة.
انطلق الكفاح املســلح ضد املســتعمر الربيطاني 
وأعوانه يف إمارة الضالع بتاريخ 24 يوليو 1964 بقيادة 
عيل احمد نارص عنرت، عقب عودة عدد من الشباب من 
تعز الذين خضعوا فيها لدورة تدريبية عسكرية دامت 
شهرين لينضموا إىل صفوف الرجال العائدين من شمال 
الوطن بعد مشاركتهم يف الدفاع عن ثورة 26 سبتمرب 
يف صفوف الحرس الوطني. وقد تلقى الثوار كل الدعم 
من إخوانهم يف الشمال، فعاد قادتهم من تعز ومعهم 

السالح والذخائر والقنابل اليدوية.
اشــتدت العمليات الفدائية عىل قوات االســتعمار 
وأصدرت قانون الطوارىء يف 19 يونيو 1965 وحظرت 
بموجبه نشاط الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني 
املحتل، واعتربتها حركة إرهابية، وقامت بإبعاد 245 

مواطناً من شمال اليمن.
عقدت الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني املحتل 
مؤتمرها األول يف تعز بتاريخ 22 يونيو 1965، وأعلنت 
فيه موقفها الثابت ملواصلة الكفاح املسلح ضد املستعمر 
الربيطاني حتى جالئه عن أرض الوطن. واعتربت نفسها 
املمثل الوحيد ألبناء الجنوب اليمني املحتل. وأقرت يف هذا 

املؤتمر الئحتها الداخلية وامليثاق الوطني.
يف 30 يوليو 1965 هاجمت فرقة ثورية بقيادة عيل 
احمد نارص عنرت رسيــة بريطانية كانت قد تمركزت 
يف نفس اليــوم حول دار أمر الضالــع، كل ذلك وتلك 
التضحيات اجــربت وزارة الخارجية الربيطانية يف 22 
فرباير 1966م إصدار "الكتاب األبيض الذي أعلن رسمياً 
قرار بريطانيا القايض بمنح مستعمرة عدن واملحميات 
االستقالل مطلع 1968. شــكلت الجبهة القومية يف 
5 أبريــل 1966، لجنة لجمع التربعــات من املناطق 
الشمالية، استهلت اللجنة عملها من لواء إب حيث بادر 
املسؤولون واملشايخ واملواطنون بالتربع باملال والحبوب 

بأنواعها وأسهموا بنقلها إىل قعطبة.
يف 22 أبريل 1966م أسقط ثوار جيش التحرير طائرة 
بريطانية أثناء قيامها بعملية استطالعية ملواقع الثوار 
يف الضالع والشعيب، فأرسلت السلطات االستعمارية 
للغاية نفسها طائرة أخرى، فكان مصرها كسابقتها، 

ما جعل القوة االستعمارية وأعوانها تشدد من قصفها 
للقرى وتنكل باملواطنني فيها. يف 28 يوليو 1966م نفذ 
فدائيون يف حرضموت عملية قتل الكولونيل الربيطاني 
جراي، قائد جيش البادية. وكان هذا الضابط هو الذي 
نفذ عمليــة اغتيال املناضلة الفلســطينية رجاء أبو 
عماشــة عند محاولتها رفع العلم الفلسطيني مكان 
العلم الربيطاني أثناء فرتة االنتداب الربيطاني لفلسطني.
أعلنت الحكومــة الربيطانية يف أغســطس 1966 
اعرتافها بقرارات منظمة األمم املتحدة لعامي 1963 
و1965 الذي أكدت فيه حق شعب الجنوب اليمني املحتل 

يف تقرير مصره.
يف 31 ديسمرب 1966م قام ثوار جيش التحرير بهجوم 
مباغت عىل القاعدة الربيطانية يف الضالع، أدى إىل مقتل 
ثالثة جنود وإصابة ثمانية آخرين، وتدمر ثالث سيارات 
"الند روفر" وإحراق عدد من الخيام بما فيها من مؤن 
ومعــدات. يف غضون ذلك وحد ثــوار الضالع وردفان 
والشعيب هجماتهم عىل القوات االستعمارية وأعوانها 
من خالل تشكيل فرقة قتالية مشرتكة أسموها "الفرقة 

املتجولة" بقيادة عيل شايع هادي.
يف 5 أكتوبر 1966 قدم ثوار الشمال الدعم الشعبي 
والعســكري الكبر إلخوانهم يف الجنوب، وذلك بدأً من 
الضالع وحتى وصولهم إىل عــدن، مما أدى إىل الرضر 
األكرب يف صفوف القوات الربيطانية، والهزيمة الساحقة 

يف نفوس قوات االحتالل الربيطاني.
يف 15 فرباير 1967 خرجت جماهر غفرة يف عدن يف 
مظاهرات حاشدة معادية لالستعمار الربيطاني وهي 
تحمل جنازة رمزية للشهيد مهيوب عيل غالب )عبود( 
الذي استشهد أثناء معركة ضد القوات االستعمارية يف 

مدينة الشيخ عثمان.
أصدرت الجامعة العربية يف 8 مارس 1967م قراراً 
تشــجب فيه التواجد الربيطاني يف جنوب اليمن. ويف 
2 أبريل 1967م حدث إرضاب عام شــل كافة أجهزة 
العمل يف مدينة عدن، دعت إليه الجبهة القومية وجبهة 

التحرير يف وقت واحد.
يف 3 أبريــل 1967م نفذ فدائيو حــرب التحرير عدة 
عمليات عسكرية ناجحة ضد مواقع وتجمعات املستعمر 
الربيطاني يف مدينة الشيخ عثمان بعدن، كبدوا خاللها 
القوات االستعمارية خسائر فادحة يف األرواح والعتاد، 

وسقط خاللها عدد من الشهداء يف صفوف الفدائيني.
تمكن الفدائيون يف 20 يونيو 1967 من السيطرة عىل 

مدينة كريرت ملدة أسبوعني.
ويف 21 يونيو 1967 سيطر ثوار الجبهة القومية يف 

إمارة الضالع عىل عاصمتهــا ومعهم آالف املواطنني 
الذين دخلوها يف مســرة حافلة يتقدمهم عيل أحمد 
نارص عنرت. وتبع ذلك ســيطرة الجبهة القومية عىل 
مشيخة املفلحي يف 12 أغسطس 1967 بعد أن زحفت 
عليها بمظاهرة كبرة شارك فيها أبناء القرى واملناطق 
املحيطة باملشيخة، وتواىل بعد ذلك سقوط السلطنات 

واملشيخات بيد الجبهة.
ويف 5 نوفمرب 1967 أعلنت قيادة الجيش االتحادي يف 
جنوب الوطن املحتل وقوفها إىل جانب الثورة ودعمها 
للجبهة القومية، بعد أن باتــت غالبية املناطق تحت 

سيطرتها.
أعلن وزير الخارجية الربيطاني )جورج براون( يف 
14 نوفمرب 1967 أن بريطانيا عىل اســتعداد تام ملنح 
االستقالل لجنوب الوطن اليمني يف 30 نوفمرب 1967 
وليس يف 9 يناير 1968م، كما كان مخططاً له سابقاً.

بدأت املفاوضات يف جنيف بــني وفد الجبهة القومية 
ووفد الحكومة الربيطانية يف 21 نوفمرب 1967 من أجل 
نيل االستقالل وانسحاب القوات الربيطانية من جنوب 
الوطن. وجرى يف ختامها توقيع اتفاقية االستقالل بني 
وفد الجبهة القومية برئاســة قحطان محمد الشعبي، 
ووفد اململكة املتحدة )بريطانيا( برئاسة اللورد شاكلتون.

وبدأ انســحاب القوات الربيطانيــة من عدن يف 26 
نوفمــرب 1967، وغادر الحاكــم الربيطاني هامفري 

تريفليان.
ويف 30 نوفمرب 1967 تم جالء آخر جندي بريطاني عن 
مدينة عدن، وإعالن االستقالل الوطني وقيام جمهورية 
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عاماً. 
• يف 30 من نوفمرب 1967م أعلن رئيس وزراء بريطانيا 

رحيل آخر جندي، ما هي دالالته؟
دالالته إن أرادت األمم ال تقهر أن الشعوب وحدها هي 
من تقرر مصرها وان الشعب اليمني يصعب ابتالعه 
وإن حالت الظروف بينه وبني تحقيق اهدافه التحررية 

والوطنية.
• هل ماتزال مشاريع االستعمار القديم تحاول التجدد 

يف اليمن بأدوات محلية وإقليمية؟
دعنا نكون أكثر تفاؤال ولنرتك لألحداث الحكم النهائي 
خصوصا بعد توقيع اتفاقية الرياض التي نعلق عليها 
آماال كبرة إليماننا املطلــق بأن قيادة اململكة العربية 
السعودية تدرك مخاطر وجود املشاريع الصغرة عىل 
اليمن وعىل دول الجــوار، وبطبيعة الحال اليمن تمثل 
الحديقة الخلفية للملكة وحتما اشتعال النران يف اليمن 
ستنتقل اىل اململكة وهذا ما اثبتته االحداث التاريخية يف 

كل قارات العالم.
• كلمة أخرية تودون قولها؟

احيي القيادة السياسية والعسكرية يف البالد ممثلة 
يف فخامة رئيس الجمهورية املناضل  املشــر الركن/ 
عبدربه منصور هادي ونائبه املناضل الفريق الركن/ 
عىل محسن صالح الذي قدر لهما مهمة قيادة سفينة 
الوطن يف منعطف تاريخي حاســم تمــر به املنطقة 
العربية هذا املنعطف مثل نتــاج تراكمات وعواصف 
وازمات سياســية واجتماعيــة واقتصادية وتنموية 
طويلة األمد اليمن لم تكن استثناء عن واقعها العربي 
وبالــذات األنظمة الجمهورية التي فشــلت يف توفر 
متطلبات الشعوب واحتياجاتها املتنامية  من التنمية 
كما حققته الدول العربية االخرى التي أثبتت انها عصية 
عىل االهتــزاز اضف اىل ذلك تماهــي املرشوع العائيل 
الخارج لتو من السلطة  مع املرشوع الساليل الذي قدم 
مشاريعه القديمة بأغلفة ثورية جديدة االمر الذي وضع 
البلد عىل هاوية االنفجار والسقوط املريع يف مستنقع 
ماليل فارس ومع ذلك ها هي سفينة اليمن تمخر وسط 
االمواج املتالطمة متعددة االهواء واملشارب والحسابات 
وبإذن الله ســنصل اىل بر االمان بفضل الله ثم بفضل 
تضحيات أبطال الجمهورية وجهود املخلصني يف قيادة 
البالد وكذلك بفضل دعم قيادة الشقيقة الكربى بقيادة 
خادم الحرمــني الرشيفني وويل عهده األمر محمد بن 
سلمان ستحقق أهداف اليمن وينترص اليمن االتحادي، 

فالليل يعقبه الفجر.

خاص/ المكال
احتفاء بالذكرى 52 لالستقالل الوطني أحيت منظمة 
الحزب االشــرتاكي بمحافظة حرضموت الخميس حفالً 
خطابياً وفنياً بهذه املناســبة كرمــت خالله كوكبة من 
مناضالت الحزب اللواتي أسهمن بفعالية يف نشاط الحزب 

خالل مسرته النضالية منذ عشية تأسيسه.

وقد القى الســكرتر اول منظمة الحزب االشــرتاكي 
باملحافظة وعضو اللجنة املركزية للحزب األســتاذ محمد 
عبدالله الحامد كلمة استعرض فيها روح نوفمرب العظيم 
ومسرة الحزب وكيف ان حزبنا أرىس مقاليد دولة مدنية 
مهابــة تحرتم حقــوق مواطنيها بعد ان كلــل نضاالته 
باســتقالل ناجز وكفاح مسلح سقط خالله خرة شباب 
ومناضيل الحزب وان ما نحظى به اآلن هو ثمرة لهذا الكفاح.

كما حيا أرواح شهداء تحرير املكال وساحل حرضموت 
من قوى اإلرهاب والتطرف وخص بالشــكر دول التحالف 
العربي وعىل رأســهم اململكة العربية الســعودية ودولة 

االمارات العربية املتحدة.

وكان للهبة الشعبية الحرضمية مكان يف كلمته إذ قال: 
إن هــذه الهبة اعادت ضبط بوصلــة حرضموت واعادت 
االعتبار للحضارم وخلقت ملحمة بطولية ستبقى خالدة 
يف تاريخ حرضموت ســيتناقلها األبناء بكل تفصيالتها اذ 
شكلت مستوى عال من التنظيم والتكامل بني الريف واملدينة 
تنوعت فيها اشكال التعبر السلمي والردع العسكري أدت 

اىل اقتالع الظلم واالستبداد الذي جثم عىل أرض حرضموت 
سنني طوال.

كما تحدثت األخت/ نور مبارك باسمرة رئيسة القطاع 
النســائي بمنظمة الحزب االشرتاكي بحرضموت يف كلمة 
استهلتها بالرتحيب واالشادة بدور املرأة يف املجتمع باعتباره 
لبنة أساسية يف التنمية وان القطاع النسائي بالحزب وقف 
بصالبة وتصدى لكل قوى الظــالم يف املجتمع التي ارادت 

ارجاع دور املرأة اىل عرص التخلف والجاهلية.

كما أشادت بالشباب الذين تقاطروا لنيل عضوية الحزب 
من حملة الشــهادات الجامعية وكان رفداً معنوياً كبراً 
ملسرة الحزب حتى يستكمل دوره الفعال يف البناء والتنمية 
مما يؤكد صوابية نهج الحزب االشرتاكي وسالمة مرشوعه.

وكان ملناضيل حرب التحرير كلمة ألقاها عنهم األستاذ/ 
محمد عبدالله الحداد اإلعالمي املعروف حيث استعرض من 
خاللها دور مناضيل حرب التحرير الذين كانت لتضحياتهم 
الدور األكرب يف نيل االستقالل ودحر االستعمار الربيطاني 

وجحافله عن أرضنا.

هذا وقد رافقت فقرات الحفل وصالت من الغناء والرقص 
شذى بها الفنان الشاب/ شــادي محمد بن جابر وفرقته 
وصاحبه بالرقص فرقة شباب غيل باوزير للرتاث والرقص 
الشــعبي الذين أضفوا عىل الحفل جواً من البهجة أزاحت 
كثراً من الهموم عن كاهل وصدور الحضور الذين انهكتهم 

كثرة املعاناة واإلحباط.

اشتراكي حضرموت يحتفي باالستقالل الوطني 
ويكرم كوكبة من المناضالت

بقلم/ د. أحمد باحارثة

من اإلنصاف األخالقي أو من الحصافة السياسية أال نغفل جمهوراً كبرياً من الجنوبيني، لهم وشائج مع الشمال 
متمثال يف ثالثة أصناف:

األول: هم ذوو األصول املنتمية إىل محافظات يف الشمال، والسيما محافظات الوسط التي لها امتداداتها التاريخية 
واالجتماعية بجوارها الجنوبي، وكانت لهم أدوارهم االقتصادية، وحضورهم الثقايف، وتأثريهم السيايس يف الجنوب 

قبل االستقالل وبعده.

الثاني: من ألجأتهم الظروف السياسية للجوء إىل الشمال عقب االستقالل، عىل موجتني، أوالهما: عىل أثر ما دهاه من 
انفراد لفصيل سيايس بالحكم، وما تاله من هيمنة نهج شيوعي دخيل رفضه الكثريون حينها؛ سواء منهم السيايس، 
أو رجل الدين، أو املثقف املحافظ، أو مواطنون عاديون والسيما رجال املال، وأغلب هؤالء احتضنهم الشمال، ويدينون 

له بالجميل لحفظ أرواحهم قبل ممتلكاتهم.

واملوجة الثانية حدثت بعد انقســام النخبة السياسية الحاكمة آنذاك إىل طغمة وزمرة، ورحيل هؤالء إىل 
الشمال، ومن ثم مكوثهم لســنوات مع أبنائهم الذين ترشبوا ثقافة املجتمع هناك، ولم يتمكنوا من العودة 
إال بعد تحالفهم بعد الوحدة مع النخبة السياسية يف الشمال إلسقاط خصومهم الطغمة بنظرهم، وإسقاط 

الجنوب بنظر الحليف.

الثالث: هم ذوو االتجاه السيايس اإلسالمي أو املحافظ بعامة من الجنوبيني، من الذين لم يجدوا لهم دوراً يف الحياة 
السياسية، وال اطمئناًنا عىل التمسك برؤاهم بعد االستقالل إال بعد قيام دولة الوحدة، ومارسوا السياسة بالعاصمة 
صنعاء )الشمالية(، دون العاصمة عدن )الجنوبية(، التي ما زال الفصيل املسيطر عليها يكرر ما حدث ماضياً من 

االنفراد ومن استعداء اإلسالميني.

وباختصار إن لم نضع هؤالء، بوشــائجهم ومصالحهم، نصب أعيننا، وملء عقولنا، يف مصري ومستقبل البالد، 
فلن نخرج من أزمة إال إىل أزمة، ولكننا يف الحقيقة شعب أدمن األزمات، وننتمي لوطن مات، من تعاقب امللمات.

اليوم بدأ التشغيل الفعيل ملطار الريان الدويل باستقباله أول رحلة لطريان الخطوط الجوية اليمنية بعد نحو أربع 
سنوات، من اإلغالق واملنع.

اليوم بشائر خري هلت عىل أبناء حرضموت جميًعا وهم يرون ويسمعون عن هذا الحدث السار، ويقينهم أن القيود 
واألغالل قد كرست عن حركة الطريان املدني من وإىل مطار الريان الدويل، وبالتايل 
زالت معاناة سفرهم- وخاصة املرىض منهم- إىل الخارج عرب هذا امليناء الجوي 
الحيوي، الذي يحمل الخري الكثري واملنافع االقتصادية والتجارية للمنطقة، وربطها 

بالعالم الخارجي.

تستحق قيادة السلطة املحلية ويف مقدمتهم محافظ حرضموت قائد املنطقة 
العسكرية الثانية اللواء فرج ساملني البحسني ووكيل أول حرضموت الشيخ عمرو 
بن حربيش العليي اإلشــادة والثناء عىل جهودهما املثابرة وتواصلهما الحميد، 
ومتابعتهما الدائمة، وحملهما )ملف( تشغيل مطار الريان الدويل، كمطلب رئيس 
لعامة الناس، ومعهما بكل تأكيد الهيئــة العامة للطريان املدني وإدارة املطار، 
والعديد من الجهات الحكومية، وعىل وجه الخصوص األجهزة األمنية التي كان 

دورها مساندا ومهما يف عملية التشغيل.

وعلينا ال ننيس ذلك التحرك املدني الســلمي الواعي الــذي قادته املكونات 
السياسية، ومنظمات املجتمع املدني يف حرضموت، سواء بدعواتها "املوثقة" أو 
وقفاتها السلمية "املعربة" للفت النظر عن تفاقم املعاناة اإلنسانية وراء إغالق هذا 
املطار واملطالبة بإنهائها، ومن ذلك الدور املؤثر لفريق نساء حرضموت من أجل 
السالم الذي عمل تحت األضواء وعقد لقاءات مع قيادات السلطة، وناقش األسباب 

وعرض الحاالت اإلنسانية املترضرة، ونارص قضية فتح مطار الريان بقوالب متعددة، وزوايا مختلفة، سواء مع املجتمع 
املدني وشخصياته املؤثرة، أو مع املبادرات الشبابية واإلعالم والقضاة والنشطاء الحقوقيني، ولم يكرتث لفحيح التثبيط 

والتشوية، بل واصل مشوار منارصته بالفن أيًضا.

الشكر أيًضا يتوجب أن يقدم لألشقاء يف اإلمارات عىل ذلك الجهد الكبري يف بناء الصاالت الخارجية، ومرافق املطار 
الجديدة وتجهيزها، ورفدها باملعدات املالحية الحديثة.

اليوم هبطت الطائرة يف مدرج مطار الريان الدويل، وطارت.. ويا راد! يا عواد!

:» الــعــمـيد عــبـد اللــه علـي الــســقــلدي لـ»

الشعب والقوى السياسية اليمنية بأمس الحاجة الستشعار ذكرى الـ30 من نوفمبر 1967م وما تجســـــــــــــــــده في حياة الشعب اليمني من دالالت عظيمة ومعان وطنية
 القيادات التي لجأت إلى الشمال قبل قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م اتخذت من المحافظات الشمـــــــــــــــالــية قاعــدة النطالقتها النضالية ضد المستعمر

  الـ30  من نوفمبر 
أهميته تكمن في 

رفض اإلمالءات 
والتدخالت الخارجية 

التي تصادر اإلرادة 
الوطنية للشعب اليمني

االستقالل واالتجاه إلى الشمال

يا راد! يا عواد! يا مطار الريان!

بقلم/ صالح بوعابس 
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عـــــدد خــاص مبــــناسبة الذكــرى الـــ 52 لالســتقالل      
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12تقرير تهنئة

تهانينا

اللواء/ أمــين العكــيـمي
محافظ محافظة اجلوف - قائد محور اجلوف

ونحــن نحتفــل بالذكــرى الـــ52 لعيــد االســتقالل املجيــد.. يــوم انتزع 
شــعبنا فـــي جنــوب الوطــن اســتقالله الناجز من بــني براثن املســتعمر 
البريطانــي بعــد تضحيــات عظيمة ســطر فيهــا أروع املالحــم البطولية 
اخلالــدة حتــى حتقــق له االســتقالل فـــي الـــ30 مــن نوفمبــر 1967م..
وبهذه املناسبة اخلالدة يطيب لنا أن نتقدم بخالص التهاني والتبريكات 

إلــى فخــامــة املـشـير الركــن/

عـبد ربـه منصـور هــادي
رئيس اجلمهورية - القائد األعلى للقوات املسلحة

ســائلني اهلل العلي القدير أن يعيد هذه املناسبة على وطننا وشعبنا وقد تخلص 
من االنقالب وعم الســالم واألمن  واالســتقرار والرخاء أرجــاء الوطن احلبيب..
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الشــهيد املالزم أول صامد عيل 
حاتم اليعييس مــن أبناء منطقة 
مريس مديرية قعطبة محافظة 
الضالع الذي استشــهد يف مواقع 
العزة والكرامــة، وهو يدافع عن 
حيــاض الوطــن وكرامته ضد 
املليشيا الكهنوتية البغيضة، وأحد 
أبطال الجيش الوطني ممن باعوا 

حياتهم وأرواحهم لله والوطن.
شارك الشهيد اليعييس يف العديد 

من املعارك البطولية التي خاضها 
يف مختلف جبهــات القتال، وهو 
يلقن مليشــيا التمرد واالنقالب 
اإلمامية خسائر كبرة وفادحة يف 
األرواح والعتاد، حتى ارتقى شهيداً 

مجيداً يف رحاب الخالدين.
التحق الشهيد بصفوف املقاومة 
الشعبية الباسلة منذ بداية تأسيس 
نواتهــا األوىل يف منطقة مريس 
مديرية قعطبة محافظة الضالع 

مطلع العام 2015م، والتي وقفت 
سداً منيعاً يف وجه مليشيا التمرد 
واالنقــالب اإلمامية، عندما غزت 
املحافظة بجحافلها القادمني من 

كهوف مران.
تقلد الشهيد املالزم أول صامد 
اليعييس العديد من املناصب واملهام 
التي شارك  العسكرية والقتالية 
فيها مع زمالئــه ورفاق دربه يف 
املواقع األمامية التي ما زالت تشهد 

عىل صوالته وجوالته البطولية.
بعد أن قدم الشهيد فصوال من 
التضحية والفداء واالستبسال يف 
جبهة مريس يف محافظة الضالع، 
وهو يذود عن كرامة وعزة اليمن 
واليمنيني ضد املليشيا االنقالبية 
اإلجراميــة توجه مطلــع العام 
2016م برفقة والده وبعض زمالء 
دربه يف جبهات الرشف والبطولة 
إىل محافظة مأرب ليشارك إخوانه 

من أبطال الجيش الوطني املالحم 
البطولية التي يسطرونها بدمائهم 

الزكية والطاهرة.
وأضاف العميــد حاتم: نجدد 
العهــد لولدي الشــهيد وجميع 
الشهداء األبرار، وكل شهداء الوطن 
بالسر عىل خطاهم النضالية يف 
مواقع العزة والكرامة، وسنقدم 
أرواحنا ودماءنا يف سبيل الدفاع 
عن أهداف الثــورة والجمهورية 
والثوابــت الوطنية، وقيم الحرية 

والكرامة. 
وأكــد العميد حاتــم أن دماء 
الشــهداء األبطال وكل شــهداء 
الجيش الوطني لــن تزيدهم إال 
إرصارا وعزيمــة نحو تحرير كل 
شــرب يف الوطن من تلك املليشيا 

الكهنوتية.
أمــا املقدم محمد ســند زميل 
الشــهيد صامد اليعييس تحدث 
قائالً: إن الشهيد املالزم أول صامد 
اليعيــيس كان مــن أوائل ممن 
التحقوا بالرشعية، ومن القيادات 
الشــابة الذين قاومــوا االنقالب 
بشجاعة وبســالة، وظل مرابطا 
يف ميادين الرشف والبطولة، ولم 

يغادرها حتى ارتقى شهيداً.

الكواكب الدرية
الشهداء.. الجرحى.. المختطفين

  كتب: محمد اليوسفي

أيها الشــهيد! أنتم النرباس الذي نقتدي به يف مسرة 
النضال، والنور الوهاج يف غســق الدجى.. الشهيد اسم 
له داللة إيمانية، وله مكانة ربانية، الشهيد بذل روحه 
وباعها طواعية لله تعــاىل، ورغبة فيما عند الله تعاىل، 
وقد شهد الله له بصدقه بالبيع، فالله هو الشاري لقوله 
تعاىل: )إن الله اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة( والثمن غاٍل، واملكانة عالية يف مقعد صدق 

عند مليك مقتدر. 

الشهيد بدمه يروي شــجرة الحرية، وهي شجرُة ال 
تبسق وال تخرض إال حني تروى  بدماء الشهداء من أبناء 
الوطن، وال أجد أجمل تشبيه لحال الشهيد من قول شاعر 

الثورة والثوار حني قال: 

كم شهيداً من ثرى قرباً يطُل
لريى ما قد سقى بالدم غرسه

 إنها إطاللُة يطلها الشهيد لرى أشجار الحرية والغرس 
الذي سقاه بدمه يمألِ  األرجاء بعبر الحرية، ويرى جيالً 
رشيداً ال يضل، إنه جيل جعل الشهداء أعالماً ومنارات 
يقتدي بها ليقود سفينة الوطن إىل شاطئ األمان، ومرفأ 

النهضة. 

لك الفخر ومن حقك االفتخار يا ابن الشهيد، والرفعة 
والعزة لوالديه، واملجد للوطن، )من املؤمنني رجال صدقوا 

ما عاهدوا الله عليه(.

يا أخي الجريح! يا مــن تعاني آالمك وجراحك، فأنت 
دينمو ومحرك الثائرين، أنت محــل رعايتنا وعنايتنا، 
نشعر بآالمك ونشاركك آهاتك، أنت البطل املغوار، وأنت 
ثورة متحركة تجول يف أرجاء الوطن، تزود األبطال بروح 

اإلباء والفخر والكرامة.

كل التحايا لكم أيها الجرحى.

فما أروع ذلك الجريح املتعايف من جراحاته، وقد عاد 
إىل جبهته وثكنته ليستأنف النضال، ويخوض ميادين 
القتال، إنه من ينتظر عقد صفقة الشهادة مع ربه عز 
وجل، حيث قال: )من املؤمنني رجاُل صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما 

بدلوا تبديالً(. 

فيا له من ثائِر ينتظر الســفر، يبحــث عن املوت يف 
الجبهات، يف املتارس، يف القمم ويف السهول.

يف قلوبنا أنت أخي األسر! أخي املختطف!

فسجنك علو ورفعة بإذن الله؛ فإن اختطاف يوسف 
عليه السالم، ثم سجنه جعل منه ملكا.

وأنتم أيها األرسى بأعيننا، لن ننساكم، وهذا عهد منا 
نوجبه عىل أنفسنا، نعلم أنكم يف وحشة السجن وظلمته 
وغربته، نشعر بكم، بطول لياليكم، وقلقكم عىل أهاليكم، 
ونحس بلوعات أرسكم عليكم، وفــراغ أفئدة أقاربكم 

لبعدكم عنهم.

إن للباطل جولة وللحق دولة، وجولة الباطل ساعة، 
ودولة الحق إىل قيام الساعة، فصرٌب جميل، والفرج قريب، 
)ويقولون متى هو؟ قــل: عىس أن يكون قريباً(، نقدر 
ثباتكم، وصمودكم، وجلدكم يف وجه محققي املليشيا 
الحوثية، فصمودكم عٌز وكرامة  أمام جبار ال يرحم، ال 
قلب له، وال يعرف للرحمة طريقاً، لكن الصرب الله وبالله، 

وإنما يوىف الصابرون أجرهم بغر حساب.

الرحمة والخلود للشهداء، والشفاء للجرحى، والحريُة 
لألرسى واملعتقلني.

أبطال ضّحــوا بأرواحهــم، ورووا بدمائهم 
الطاهرة تراب الوطن؛ لتظل رايته خفاقة عالية، 

رضبوا أروع األمثلة يف الفداء والبطولة.

ووفاء للشهداء يتجدد العهد بامليض عىل دربهم، 
وتحقيق األهداف التــي ناضلوا من أجلها؛ حتى 
تحرير ما تبقى من تراب الوطن من قبضة املليشيا 
االنقالبية اإليرانية، واستعادة الدولة ومؤسساتها 

املختلفة.

فتضحياتكم أيها األبطال ســتبقى يف ذاكرة 
الوطن تحكي تاريخ فدائكم الخالد، وســيظل 
وطننا الغايل مصنعاً للرجال واألبطال السائرين 

عىل دربكم حتى تحقيق الهدف املنشود.

فعىل درب الشهداء العميد الركن/ سعيد عبده 

الشماحي. والعميد الركن/ عبدالرقيب عيل دنان 
الصيادي. والعميد/ نرص راجح الصباحي. ومالزم 
ثاني/ صامد عيل حاتــم اليعييس. ورقيب أول/ 
محمد سعيد الشماحي. ورقيب أول/ عبدالكريم 
عبدالله الشــماحي. ماضون حتى النرص عىل 

األعداء.

وال ننىس تضحيات الجرحى الصامدين الذين 

جرحوا إثر استهداف أحد مواقع الجيش الوطني 
قبل أسابيع، وهم:

رقيب أول/ عمر عبد الله حسني الداعري.

رقيب أول/ عبدالرحمن حسن الداعري.

رقيب اول/ أحمد عبده املخاليف.

فالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى

تنويه واعتذار
ننوه عــن الخطأ غــر املقصود 
يف العــدد الســابق )1903( بنرش 
صورة باسم الشهيد العميد/ نرص 
الصباحي. فنعتذر ألرسة الشــهيد 

وصاحب الصورة عن ذلك.

والـد الشهـيد صامد: سنفـدي الوطـن بـأرواحنا ودمـائنا وفلذات أكبادنا
ًزمالء الشهيد: كان مقدامًا في الحرب.. بطال في التضحيات

تهــون التضحيــات وتتقــزم العطايــا أمــام من 
جــادوا بأرواحهم وحياتهم رخيصة في ســبيل 
الدفاع عن أهداف الثورة ومداميك  الجمهورية 
وقضايا الوطن، والوقوف في وجه المد الصفوي 
الفارســي الذي حــاول التغلغــل فــي اليمن عبر 
وكالئه مليشيا الموت والدمار واإلجرام الحوثية.

  رفيق السامعي

عميد ركن/ علي حسين الفالحي

ما يجري تنفيذه حتى اآلن من خطة بناء 
الجيــش الوطني بقيــادة الرئيس عبدربه 
منصور هادي، القائد األعىل للقوات املسلحة، 
الذي وضع فعلياً نواة الجيش الجديد؛ يكتسب 
أهمية كبرية؛ ألنه يســهم يف بناء الثقة بني 
القوى السياســية واالجتماعية، ويسهم يف 

التأسيس لبناء دولة مدنية حديثة.
إن دمج عنارص املقاومة الشعبية يف أجهزة 
الجيش واألمن، وفق معايري مهنية عالية بعيداًً 
عن الوالءات القبلية أو املناطقية، وانخراطهم 
مبارشة يف عمليــات تدريب محرتفة، جاءت 
بتوجيهات القائد األعىل للقوات املســلحة؛ 
لرتســم أمالً مرشقاً للمستقبل الواعد يف ظل 
الجهود املســتمرة الســتكمال عملية بناء 
الجيش الوطني، وإعادة هيكلته وفق أسس 
علمية ووطنية صحيحة بعيداً عن املحسوبية 
والوالءات الضيقة، وتصحيح جميع االختالالت 

اإلدارية واملالية.
وهنا البد من الوقوف عىل عدد من املحطات 
املهمة والنقاط التــي يجب مراعاتها يف بناء 
الجيش اليمني، وأبدأوها بالنقطة األوىل وهي 

إعداد معسكرات تدريبية خاصة بكفاءة عالية 
للتأهيل والتدريب، وفق خطط علمية مدروسة 
بإرشاف ومتابعة من وزارة الدفاع، ورئاسة 
هيئة األركان العامة، وفق متطلبات املرحلة 
وأهميتها؛ ألنه من الصعب جداً التفرغ الكامل 
لبناء القوات املسلحة املحرتفة واملتقدمة أثناء 

املعركة.
اســتقبال األفراد الذين يتم حشدهم إىل 

كافة الجبهــات الداخليــة والحدودية إىل 
املعسكرات التدريبية الخاصة باالستفادة من 
الخربات السابقة، وإخضاعهم لتدريب مكثف 
يكسبهم املهارات والقدرات القتالية العالية، 
اىل جانب التوعوية الثقافية لبناء فكٍر سليم 
يخدم مصلحة الوطــن العليا، بحيث يكون 
ضباط وأفراد الجيــش هم أكثر الناس والءاً 
للوطن، وحفاظاً عىل ممتلكات الشعب واألمة 
ومقدراتها، وعياً وذكاًء وفطنًة وفهماً وإدراكاً 

لحجم املؤامرة ضد الوطن.
فدمــج املقاتلني مــن جميــع املناطق 
واملحافظات وتوزيعهم عىل كافة ســاحات 
القتال، بحيث ال ُترتك فرصــة ألي قائد أو 
فرد بتشكيل فصيل مسلح يف صفوف القوات 
املســلحة من شأنها شــق الصف، أو إثارة 

الفوىض. 
بناء الجيش وفق خطط مدروسة ومنظمة 
سيولد انطباعاً جيداً لدى املواطن بأن املؤسسة 
الدفاعية كفيلــة يف خدمته وحمايته وتأمني 
أرايض الوطن، وبالتايل تفعيل وتعزيز دور 
مؤسسات سلطات الدولة األخرى عىل رأسها 

الســلطة القضائية التي من شأنها تحفظ 
حقــوق وكرامة املواطــن يف تحقيق العدل 

واملساواة، وفرض هيبة الدولة.
وهذا االنطباع ينعكــس عىل املواطنني يف 
املناطــق الخاضعة لســطوة وظلم العدو، 
وسيزيد من نفورهم، وبالتايل يعزز من رسعة 
تحقيق النرص بمســاندتهم حني يالحظون 
الفرق الواضح بني حالهم وحال أقرانهم ممن 

هم خاضعون لسلطة الدولة.
ختاماً، فإن مخرجات الحوار الوطني اليمني 
الشامل التي توافقت عليها جميع األطراف 
اليمنية، تنص عىل أن القوات املســلحة ملك 
الشعب، مهمتها حماية البالد، والحفاظ عىل 
أمنها، ووحدة وسالمة أراضيها، وسيادتها، 
ونظامها الجمهوري، والدولة وحدها هي التي 
تنشــئ هذه القوات، ويحظر عىل أي فرد أو 
هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة أو تنظيم أو 
قبيلة إنشاء أي تشكيالت أو فرق أو تنظيمات 

عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى.

 قائد لواء املجد محور ذمار جبهة قانية

خطوات بناء الجيش.. محطات البد منها

تـضحيـات ال تـنسى
ُ
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وبعد أن تشعبت املواجهات مع قوات املستعمر 
الربيطانــي يف املناطق الريفيــة، وامتدت إىل 12 
جبهة، أعلنت فصائل الكفاح املســلح عن فتح 
جبهة عــدن، ونقل النضال إليهــا، حيث أصبح 
للعمليات الفدائية التفجرية، وطلقات الرصاص، 
وبسالة املقاومة صدى إعالمياً عاملياً يصعب عىل 
االســتعمار الربيطاني إخفاؤه عن أعني املجتمع 
الدويل الذي كان يراقب عن كثب، ويرسل الوفود 
والوسطاء لتقييم الوضع، واحتواء القتال بعد أن 
ظل اإلنجليز يرصون عىل املكابرة، وقلب الحقائق 

يف املحافل الدولية.

ضربات موجعة
بعد أن انتقلــت املواجهــات إىل مدينة عدن، 
وأصبحت الفرق الفدائية موحدة القيادة، مرسومة 
الخطط، تتحــرك برسعة، وجــد الربيطانيون 
أنفسهم بني كماشــة من النار والرصاص بفعل 
املقاومة الرشسة التي سادت كل أوساط الشعب 
اليمني شماله وجنوبه. واتخذت مدينة تعز قاعدة 
إمداد ودعم لوجستي، ومركز تدريب ألفراد فصائل 
الكفاح املسلح الذي أخذ أشكاال عدة، كما أن الدعم 
العربي ويف املقدمة دعم مرص- عبد النارص- لثورة 
الشعب اليمني ضد املستعمر الربيطاني، باإلضافة 
إىل دعم دبلومايس ومــادي قدمته معظم الدول 
العربية، لفصائل الكفاح املســلح ما عزز موقف 
نضاالت اليمنيني لنيل االستقالل وطرد االحتالل. 
وهذا أجرب املستعمر عىل طرح السؤال األكثر عمقاً 

وهو: إىل متى البقاء يف وجه الطوفان الشعبي؟!
يف 22 أبريل 1966 أســقط ثوار جيش التحرير 
طائرة بريطانية أثناء قيامها بعملية استطالعية 
ملواقع الثوار يف الضالع والشــعيب، فأرســلت 
الســلطات االســتعمارية للغاية نفسها طائرة 
أخرى، فكان مصرها كسابقتها، ما جعل القوة 
االستعمارية وأعوانها تشدد من قصفها للقرى، 

وتنكل باملواطنني فيها.
ويف 28 يوليو 1966 نفذ فدائيون يف حرضموت 
عملية قتــل الكولونيل الربيطانــي جراي، قائد 
جيــش البادية، وهو الضابط الــذي نفذ عملية 
اغتيال املناضلة الفلســطينية رجاء أبو عماشة، 
عند محاولتها رفع العلم الفلسطيني مكان العلم 
الربيطاني أثناء فرتة االنتداب الربيطاني لفلسطني.

يف 31 ديســمرب 1966 قام ثوار جيش التحرير 
بهجوم مباغت عىل القاعدة الربيطانية يف الضالع، 
أدى إىل مقتل ثالثة جنود وإصابة ثمانية آخرين، 
وتدمر ثالث سيارات »الند روفر«، وإحراق عدد من 

الخيام بما فيها من مؤن ومعدات.
يف غضون ذلك وحــد ثوار الضالــع وردفان 
والشــعيب هجماتهم عىل القوات االستعمارية 
وأعوانها من خالل تشكيل فرقة قتالية مشرتكة 
أســموها »الفرقة املتجولة« بقيادة عيل شايع 

هادي.

 ١٩٦٧م.. عام االستبسال والفداء
يعترب الثوار وكثر من الباحثني أن عام 1967 هو 
عام الفداء؛ حيث قويت شوكة املقاومة اليمنية، 
واشتدت سواعدها النضالية لتبطش باالستعمار 
الربيطاني، واستولت عىل كافة املناطق اليمنية، 
وألحقت ذلك بخوض معــارك عنيفة مع جنود 

سلطات االستعمار، والتي ذاقت رش الهزيمة.
حيث قدم اليمنيون أعظم التضحيات يف سبيل 
الخالص من جحيم املستعمر الربيطاني بمشاركة 
مختلف األطياف والتوجهــات والتكوينات من 
الفعاليات الطالبية والنسائية والنقابية يف مسرة 
النضال من خالل املظاهرات واإلرضاب والكفاح 

املسلح.
تكللت يف العام 1967 بإعالن اســتقالل جنوب 
اليمن، وتحرره بخروج آخر جندي بريطاني من 
مســتعمرة عدن، وكان 30 من نوفمرب هو يوم 

الحرية وعيد االســتقالل، لتعم الفرحة كل قرى 
ومدن اليمن شماالً وجنوباً، وتثمر دماء الشهداء 

والفدائيني نرصاً وعزاً وحرية وكرامة.

غرق بريطانيا في مستنقع الجنوب
أطل عــام 1967 مرتافقاً مــع مجموعة من 
العوامل التي كانت تشــر بما ال يقبل اللبس، أن 
بريطانيا تغرق أكثر فأكثر يف مســتنقع الجنوب 

الثائر، ومن هذه العوامل:
- سحب سلطات االحتالل يف عدن مهام األمن 
الداخيل من البوليس املدني، وتسليم مهمة إدارته 
للقوات الربيطانية، وقد كان دافعهم لذلك شكوكهم 
املتزايدة يف والء بوليس املستعمرة لهم، خاصة بعد 
القبض عىل أحد مفتيش البوليس بتهمة االنضمام 

للثورة.
- إخفاق سلســلة اإلجراءات التــي اتخذتها 
الســلطة االســتعمارية يف عدن إليقاف أو حتى 
عرقلة مسرة الثورة املظفرة، مثالً: توحيد أجهزة 
املخابرات القائمة، ورفــع عدد كتائب لواء عدن 
)ايدن بريجيت( من ثــالث إىل خمس كتائب، ثم 
أضيف إليها لواء )24(، تقســيم عدن إىل أربعة 
محاور أمنيــة هي: املنطقــة الغربية )التواهي 
والقلوعة(، واملنطقة الوسطى )املعال(، واملنطقة 
الرشقية )كريرت وخورمكرس(، واملنطقة الشمالية 
)الشيخ عثمان واملنصورة(، وتم توزيع القوات عىل 
أساس تلك املحاور.. وغرها من اإلجراءات التي لم 

تحقق أهدافها.

- نجاح الثورة يف تصفية عدد من قيادات أجهزة 
املخابرات- محليني وبريطانيني- كاد أن يقيض عىل 
فاعلية قســم املخابرات يف عدن، ولم تفد عملية 
دمج أجهزة املخابرات يف تحقيق النتائج املرجوة.

- التطور الواضح والخربات العســكرية التي 
اكتســبها الثوار.. إذ زاد نشــاطهم كماً وكيفاً، 
وتحســن إعداداً وتخطيطاً، وتنوعت األســلحة 
املستخدمة يف العمليات الفدائية، وأصبح الفدائيون 
أكثر جرأة يف االقرتاب وخوض املواجهات واملعارك 
املبارشة مع قوات االحتالل وااللتحام معها أثناء 

االشتباكات.
- االلتفاف الوطني والشــعبي الكبران حول 

الثورة والدعم الشعبي الحاسم الذي حظيت به.
- قوة وصالبة البناء التنظيمي لفصائل الكفاح 
املسلح الذي يقوم عىل أساس نظام الخاليا الرسية، 
وحســن االختيار لألعضاء، واإلعداد الصارم لهم 

للنهوض بمهمات العمل الرسي.
- ومن العوامل املبارشة يف زيادة وترة الكفاح 
املسلح حيث أصدرت الخارجية الربيطانية »ورقة 
الدفــاع البيضاء« الصــادرة يف 22 فرباير 1966 
الذي أعلن رســمياً قرار بريطانيا القايض بمنح 
مســتعمرة عدن واملحميات االســتقالل مطلع 
عام 1968. ويف أغسطس 1966 أعلنت الحكومة 
الربيطانية اعرتافها بقرارات منظمة األمم املتحدة 
لعامي 1963 و1965 التي أكدت فيه حق شعب 

الجنوب اليمني املحتل يف تقرير مصره.

٤٨٠ عملية فدائية خالل عام
لقد مهدت كل هذه املتغرات واألحداث الندفاعة 
أقوى للثورة املسلحة عام 1967، حيث انقىض عام 
1966 وقد شــهدت عدن لوحدها )480( عملية 
فدائية ضد أهداف ومصالح بريطانية )حســب 

التقارير للسلطات الربيطانية(.
وكانت الدعوة التي وجهتهــا فصائل الكفاح 
املسلح- الجبهة القومية- لإلرضاب العام يف 19 
يناير 1967، يف ذكرى احتالل عدن اســتعراض 
واضح للقوة التي صارت عليها الثوار وشعبيتهم 

وقدرتهم الجماهرية والعسكرية.
وبفعل النجاح الساحق لإلرضاب العام، ولقوة 
العمليات الفدائية، وأدت إىل إصابة )14( عسكرياً 
يف صفــوف القوات الربيطانية، فيما استشــهد 
فدائيان، اتخذ قرار اســتمرار اإلرضاب يف اليوم 

التايل كذلك.
واستخدم تكتيك اإلرضاب العام مرة أخرى يف 11 
فرباير 1967، رفضا ملرشوع سلطات االحتالل يف 
ذكرى قيام االتحاد الفيدرايل، حيث تهيأت سلطات 
االحتالل للموقف بسحب صالحيات حفظ األمن 
نهائياً من البوليس املدني والبوليس املســلح إىل 

قوات األمن الربيطانية.
وعىل الرغم من اإلجراءات املشددة وقرار املندوب 
الســامي بفرض منع التجول، فقد شهدت عدن 
اشتباكات ضارية ومتعددة يف مختلف املناطق ويف 
الشيخ عثمان بالذات، حيث بلغ عدد الهجمات ضد 

قوات االحتالل خالل الفرتة 11 - 13 فرباير )66( 
هجوماً، لذلك اعترب يوم 11 فرباير يوماً للشهداء؛ 
وهو استشــهاد عبود مهيوب الرشعبي، عقب 
اشــتباكات مبارشة بني مجموعة من الفدائيني 
بقيادة )عبود( والقوات الربيطانية التي اعرتضت 
مظاهرة نسائية حاشدة قادتها القيادية املناضلة 
نجوى مكاوي، التي اختطفتها القوات الربيطانية 
من املظاهرات واقتادتها إىل داخل إحدى املدرعات 
بهدف اعتقالها، إال أن عبود الرشعبي هاجم قوات 
االحتالل وقتل عددا مــن أفرادها وانتزاع نجوى 
مكاوي من داخل املدرعة.. فصار املطلوب رقم )1( 
لسلطات االحتالل، حيا أو ميتا، التي سارعت إىل 
تعزيز وحداتها يف الشيخ عثمان لتدور اشتباكات 
عنيفة بــني عبود ومجموعتــه الفدائية وقوات 
االحتالل، شاركت فيها املروحيات الربيطانية أدت 
إىل استشهاد عبود، وتكريما لبطوالته اطلق عىل 
يوم 11 فرباير يوم الشهيد يتم إحياؤه سنويا يف 

جنوب الوطن.
تواصلت العمليات الفدائية والنشاطات النقابية 
والجماهرية ضد االســتعمار وعمالئه خالل ما 
تبقى من شــهري فرباير ومارس 1967. وشهد 
شهر أبريل موجة جديدة من املواجهات الضارية 
التي ترافقت مع زيارة بعثة األمم املتحدة لتقيص 
الحقائق يف جنوب اليمن، والتي بدأت زيارتها يف 3 
أبريل 1967، حيث سبقتها حركة إرضاب شامل 
ملدة سبعة أيام توقفت خاللها األعمال واألنشطة 
التجاريــة واملواصالت، ولم تتوقــف املظاهرات 

واالشتباكات.
ووصلت العمليات الفدائيــة يف أول أيام وجود 
البعثة األممية يف عدن وحدها )71( عملية، فقدت 
خاللها القوات الربيطانية )15( فرداً من قواتها 
بني قتيل وجريح، فيما استشــهد الفدائي البطل 
الذي دمر املصفحة- عبدالنبي مدرم. وغادرت لجنة 
األمم املتحدة يف السابع من أبريل وهي عىل قناعة 
تامة باملوقف الشعبي الكاسح املؤيد لالستقالل. 
وقد بلغــت عمليات تلك األيام الخمســة )280( 

عملية.

دعم شمالي لثوار الجنوب
يف يوليو 1974 عاد إىل الضالع وردفان مجموعة 
من الشــباب من مدينة تعز الذين خضعوا فيها 
لدورة تدريبية عسكرية دامت شهرين لينضموا 
إىل صفوف املقاتلني العائدين من شــمال الوطن 
بعد مشــاركتهم يف الدفاع عن ثورة 26 سبتمرب 
يف صفوف الحرس الوطني.. وقد تلقى الثوار كل 
الدعم من إخوانهم يف الشمال، فعاد قادتهم من تعز 

ومعهم السالح والذخائر والقنابل اليدوية.
شكلت الجبهة القومية يف 5 أبريل 1966، لجنة 
لجمع التربعات من املناطق الشــمالية، استهلت 
اللجنة عملها من لواء إب.. اذ بادر املســؤولون 
واملشــايخ واملواطنون بالتــربع باملال والحبوب 

بأنواعها وأسهموا بنقلها إىل قعطبة.
ويف 5 أكتوبر 1966 قدم ثوار الشــمال الدعم 

الشــعبي والعســكري الكبر إلخوانهم يف 
الجنوب، وذلــك بدءاً مــن الضالع وحتى 

 في 28 يوليو 1966 فدائيو حضرموت يقتلون قائد جيش البادية الكولونيل جراي.. وفي الضالع شكلت فرقة قتالية متجولة بقيادة علي شايع 
 تدافعت األطياف والمكونات الطالبية والنقابية والنسائية للمشاركة في مسيرة الخالص من المستعمر حتى أطلق على عام 1967م عام الفداء
 مع تزايد الضغط الجماهيري ووتيرة األعمال الفدائية بدأت بريطانيا تفكر بتقديم موعد الجالء من 9 يناير 1968 إلى 30 نوفمبر 1967

الحديــث عــن بدايــة المســتعمر البريطانــي لجنوب 
الوطن الغالي ســهل معرفته، وقد تكرر ذكره مرارًا.. 
إنمــا مــن الصعب تحديــد البدايــة الحقيقيــة للثورة 
الشــعبية عليــه؛ فقــد تعــددت اإلرهاصــات المبكرة 
لمواجهــة المســتعمر بتعــدد الشــخوص والكيانات 
والمناطــق والجبـــهات، وتنوعــت المقاومــة بــكل 
األشــكال؛ عســكرية وفدائيــة ومجتمعيــة، عماليــة 
ونقابية، قبلية ونخبوية وتجارية، وما نريد عرضه هنا 
والوقوف أمامه هو تلك الضربات الموجعة والمؤلمة 
التي قضت مضاجع المستعمرين، وكسرت شوكتهم، 

وأرغمتهم على الرحيل.

  تقرير/ عارف السامعي

محطـات بـارزة عجلـت بـرحيـــ

  طائرات عسكريه مروحيه تقوم بعملية نقل افراد ومعدات الى احدى السفن الراسيه في ميناء عدن اواخر نوفمبر 1967م

ـــل المستعمر من جنوب الوطن



السبت الــعـدد » ١90٤« 3 ربيع ثاني ١٤٤١هـ 
المـــوافــق 30 نوفمبر 20١9م

     اجليش الوطني اليمني
      

عـــــدد خــاص مبــــناسبة الذكــرى الـــ 52 لالســتقالل      
م  1967 نوفمبــر  مــن   30 املجيدالـــ 

تقرير 15

وصولهم إىل عدن، مما أدى إىل إرباك وأرضار كبرة 
يف صفوف قوات االحتالل، والهزيمة الساحقة يف 

نفوس قواته.

انقسام الجيش واألمن
تم يف الفرتة نفسها تعيني مندوب سامي جديد، 
حيث تم استبدال السر )ريتشارد ترينبول( بآخر 
هو الســر )همفري تريفليان( الذي حددت له 
مهمة ترتيب انسحاب بريطانيا من دون كارثة، 
فقد كانت ســلطة الســالطني يف والياتهم تزداد 
تدهوراً، وأصبح االتحاد بال قوة فعلية، وانقسم 
الجيش واألمن بــني والءاتها القبلية ووالء قطاع 
كبر منهما للثورة بعد ثبوت انغماس عدد متزايد 
من جنود وضباط الجيش والبوليس يف العمليات 
الفدائية ضد القوات الربيطانية، وتهريب األسلحة 

للفدائيني.
لذلك كان من الــرضوري إعادة ترتيب أوضاع 
الجيش االتحادي كي يصبح قادراً عىل تسلم زمام 
األمور )حسب التصور الربيطاني( بعد االنسحاب 
الربيطاني املقرر عام 1968. فصدر قرار السلطات 
الربيطانية يف األول من يونيو 1967 بإنشاء جيش 
الجنوب العربي من خالل توحيد خمس كتائب من 
جيش االتحاد النظامي، وأربع كتائب من الحرس 
االتحادي، والتي وضعت تحت إرشاف العميد داي 
)بريطاني(. وتم تعيني العميد نارص بريك العولقي 
قائداً للجيش، بينما توزعت املناصب الرئيســية 
األخرى بصورة لــم تقنع ضباط الجيش الجديد، 
فكان ذلك بمثابة إضافة جديدة للتوتر الحاصل يف 
الجنوب بأرسه بصورة عامة، ويف صفوف الجيش 

بصورة أخص.

رد االعتبار للعروبة وللقومية العروبية
وبدالً من أن تسبب هزيمة الجيوش العربية يف 
نكسة 5 يونيو 1967، حالة من االنكسار والرتاخي 
وفقدان الثقة بالنفس يف صفوف املجاهدين العرب 
والجماهر العربية، إال أن املرارة التي شعرت بها 
وعاشتها الجماهر كانت دافعاً للصمود والتحدي. 
ولم يكن شعب الجنوب استثناء يف ذلك، فقد كان 
اإلحساس الشعبي بأن بريطانيا حليفاً إلرسائيل، 
وما أبداه جنود االحتالل من شماتة لهزيمة العرب 
وزعامة جمال عبدالنــارص وزهوهم باالنتصار 
االرسائييل، دافعاً للفدائيني لتشديد الرضبات لرد 

االعتبار للعروبة املجروحة وللقومية العربية.

توقيف الضباط األربعة
يف هذا الجو املشحون بالتوتر كان من الطبيعي 
أن يؤدي أبسط احتكاك إىل إشعال حرائق، وكانت 
بداية األحداث عندمــا قامت الحكومة االتحادية 
بإيقــاف أربعة ضباط من الذيــن وقعوا مذكرة 
املطالب التي رفعــت إىل املجلس األعىل لحكومة 

االتحاد وإىل املندوب السامي يف 1967/6/14.
وكان أبرز املوقوفــني كال من العقيد حيدر بن 
صالح الهبييل، والعقيد حســني عثمان عشال. 
وكان ذلك املوقف يعرب عن جهل وعدم إدراك لحجم 
االســتياء والنقمة لدى أفراد الجيش و»الرشطة 

العرب«.
وعند ترسب قرار التوقيف قررت قيادة الجيش 
واألمن وبالتنســيق مع قيادات فصائل الكفاح 
املسلح وعىل رأســها الجبهة القومية التي كان 
لها تأثر كبر يف أوســاط ضباط الجيش واألمن، 
قبول التحدي واستباق القرار عرب القيام بحركة 
تمرد بداية الدوام األسبوعي، أي: يوم السبت 20 
يونيو 1967، تصاعد التوتر إىل خوض الثوار معارك 

ومواجهات مبارشة مع القوات الربيطانية، بدأت 
يوم الجمعة يف الـ 19 من يونيو، واســتمرت 10 
أيام ســيطر خاللها الثوار عىل مدينة كريرت، ما 
اضطرت سلطات االحتالل إىل استدعاء تعزيزات 
من قوات التاج امللكي )النخبة( الستعادة السيطرة 

عىل املدينة.
ودفعت معركة كريرت البطولية بوزير الخارجية 
الربيطانيــة إىل اإلعالن عن سياســة حكومته 
القاضية بتحديد تاريخ االستقالل، وكذلك توفر 
دعم جوي مــن حامالت الطائــرات الربيطانية 
الراسية قرب شواطئ املنطقة للحكومة االتحادية 

بعد االستقالل.
وبدالً من أن تكون تلك رســالة تطمني تسهم 
يف تهدئة األوضاع املتوترة، أســهمت من حيث ال 
يرغب مرسلوها، يف تفاقم وتعقيد املوقف، وزادت 
من إرصار الجبهة القومية وعنارصها يف الجيش 
واألمن بــرضورة أخذ زمام املبادرة، والســر يف 
مشــوار التحدي واملجابهة إىل نهايته من خالل 
تصعيد الخالف حــول الضباط املوقوفني خاصة 
بعد أن أصبح من املؤكد سعي قوات االحتالل إىل 
تصفية خاليا فصائل الكفاح املسلح املتغلغلة يف 

صفوف الجيش واألمن.

أبرز أحداث عام ١٩٦٧
- يف 11 فرباير تلغيم وتفجر ميدان االتحاد، وذلك 
ألنه كان مقرراً أن يقام فيه االحتفال بعيد االتحاد 
الفيدرايل الثامن، والذي تأسس يف 11 فرباير 1959، 

وحرض كل الســالطني ووزراء حكومة االتحاد 
الفيدرايل والقادة واملسؤولون الربيطانيون، وعند 
حضور املندوب السامي الربيطاني، وقائد القوات 
الربيطانية يف الرشق األوسط بطائرة مروحية تم 
اكتشاف أن ميدان االحتفال مزروع باأللغام، فلم 
تهبط الطائرة وقفلت عائدة من حيث أتت إىل حي 

التواهي وانفض االحتفال.
- يف 15 فرباير خرجت جماهر غفرة يف عدن يف 
مظاهرات حاشدة ضد االستعمار الربيطاني، وهي 
تحمل جنازة رمزية للشــهيد مهيوب عيل غالب 
)عبود( الذي استشــهد أثناء معركة ضد القوات 

االستعمارية يف مدينة الشيخ عثمان.
- يف 8 مارس أصدرت الجامعــة العربية قراراً 

تشجب فيه التواجد الربيطاني يف جنوب اليمن.
- يف 2 أبريل حدث إرضاب عام شلَّ كافة أجهزة 
العمل يف مدينة عدن، دعت إليه الجبهة القومية، 
وجبهة التحرير يف وقت واحد، وخروج مظاهرات 
عارمة ضد اإلنجليز، وحاولت القوات الربيطانية 
تفريقها بإلقاء قنابل الغاز املسيل للدموع عليها 
من طائــرات الهيلوكبرت، فكانت الجموع تتفرق 
عند إلقاء قنابل الغــاز، إال أنها رسعان ما تعود 
للتجمع بعــد انتهاء مفعول الغاز. ويف الشــيخ 
عثمان حارصت الجموع الثائرة مركز البوليس، 
ولم تفك الحصار إال نجدة من القوات الربيطانية 
املعززة باملدرعــات. وقد تمكن أحد الفدائيني من 
تدمر إحدى مصفحات صالح الدين حيث استشهد 

أثناء العملية.
- يف 3 أبريــل نفذ فدائيو حــرب التحرير عدة 
عمليات عسكرية ناجحة ضد مواقع وتجمعات 
املستعمر الربيطاني يف مدينة الشيخ عثمان بعدن، 
كبدوا خاللها القوات االستعمارية خسائر فادحة 
يف األرواح والعتاد، وسقط خاللها عدد من الشهداء 

يف صفوف الفدائيني.
- يف 4 أبريل تجنبت القوات الربيطانية النزول اىل 
الشوارع وتسير الدوريات، إال أن مواقعهم ظلت 

عرضة إلطالق النار من قبل الفدائيني.
- يف 5 أبريل حارص الثــوار بعثة األمم املتحدة 
نفسها عند زيارتها للمعتقلني يف سجن املنصورة 
من خالل مهاجمة القــوات الربيطانية املحيطة 
بالسجن واملتمركزة داخله بمختلف أنواع األسلحة، 
ولم تستطع السلطات الربيطانية إخراجها منه 
إال تحت جنح الظالم وبواسطة طائرة هيلوكبرت.

- يف 6 أبريل وهو اليوم األشــد عــىل القوات 
الربيطانية، حيث تعرضت ألربعني هجوم يف منطقة 
الشيخ عثمان وحدها، وكانت املعارك فيها تأخذ 
طابع املواجهة مع القوات الربيطانية وجهاً لوجه.

- ابتداء من شــهر مايــو 1967 بدأت القوات 
الربيطانية يف إجــالء املدنيني واألرس الربيطانية، 
كما بدأت عرب مينــاء عدن ترحيــل أجزاء من 
مكونات القاعدة الربيطانية ومستودعاتها تمهيداً 

لالنسحاب الكامل واملقرر يف عام 1968.
- يف 20 يونيو تمكن الفدائيون من السيطرة عىل 

مدينة كريرت ملدة أسبوعني، كما كانت معسكرات 
األمن والجيش التالية ســاحة اندالع االنتفاضة 
الباســلة: معســكر صالح الدين )يف الربيقة(، 
معسكر ليك )الشهيد عبدالقوي(، ومدينة االتحاد 
)مدينة الشعب(، ومعسكر شامبيون )النرص(، 
ومعســكر البوليس املســلح )20 يونيو(، وإن 
كان املعســكر األخر هو الساحة الرئيسية لهذه 
االنتفاضة، ودخلــت القطاعــات الجماهرية 
والشــعبية إىل الواجهة، وتولت املناضلة نجوى 
مكاوي، وعنارص القطاع الجماهري مهمة دعم 
املقاتلــني وتموينهم بامليــاه واألغذية بعد قطع 
املياه عن املدينة ونقل األرس املتواجدة قرب مواقع 
االشتباكات إىل أماكن آمنة، وهي اإلجراءات التي 
مكنت الثوار من السيطرة عىل مدينة كريرت ملدة 

18 يوماً رغم الحصار الربيطاني.
- يف 21 يونيو ســيطر ثوار الجبهة القومية يف 
إمارة الضالع عىل عاصمتها ومعهم آالف املواطنني 
الذين دخلوها يف مسرة حافلة يتقدمهم عيل أحمد 

نارص عنرت.
- يف 12 أغسطس سيطرت الجبهة القومية عىل 
مشيخة املفلحي بعد أن زحفت عليها بمظاهرة 
كبرة شارك فيها أبناء القرى واملناطق املحيطة 
باملشــيخة، وتواىل بعد ذلك ســقوط السلطنات 

واملشيخات بيد الجبهة.
- يف 28 ســبتمرب تأسســت إذاعة املكال التي 
انطلقت باســم »صوت الجبهة القومية لتحرير 

الجنوب اليمني املحتل«.
- يف 5 نوفمرب أعلنت قيــادة الجيش االتحادي 
يف جنوب الوطن املحتل وقوفها إىل جانب الثورة، 
ودعمها للجبهة القومية، بعــد أن باتت غالبية 

املناطق تحت سيطرتها.
- يف 14 نوفمرب أعلن وزير الخارجية الربيطاني 
)جورج براون( أن بريطانيا عىل استعداد تام ملنح 
االســتقالل لجنوب الوطن اليمني يف 30 نوفمرب 
1967، وليس يف 9 يناير 1968، كما كان مخططاً 

له سابقاً.
- يف 21 نوفمرب بدأت املفاوضات يف جنيف بني 
وفد الجبهة القومية ووفد الحكومة الربيطانية من 
أجل نيل االستقالل، وانسحاب القوات الربيطانية 
من جنوب الوطن. وجرى يف ختامها توقيع اتفاقية 
االســتقالل بني وفد الجبهة القومية برئاســة 
)قحطان محمد الشعبي(، ووفد اململكة املتحدة 

)بريطانيا( برئاسة اللورد )شاكلتون(.
- يف 26 نوفمرب بدأ انسحاب القوات الربيطانية 
من عدن، وغادر الحاكــم الربيطاني )هامفري 

تريفليان(.
- يف 26 نوفمرب تم توقيع اتفاقية بني الطرفني 
حددت فيهــا 30 نوفمــرب 1967 موعداً لخروج 

بريطانيا من عدن.
- يف 30 نوفمرب تم جــالء آخر جندي بريطاني 
عن مدينة عدن، وإعالن االستقالل الوطني وقيام 
»جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية«، بعد احتالل 
بريطاني دام 129 عاماً، وأصبحت الجبهة القومية 
لتحرير جنوب اليمــن املحتل إبان حرب التحرير 

تتوىل مسؤولية الحكم.
- ويف اليوم ذاتــه 30 نوفمرب صــدر يف عدن 
قرار القيــادة العامة للجبهــة القومية، بتعيني 
قحطان محمد الشعبي، أمني عام الجبهة، رئيساً 
لجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ملدة سنتني، 
والذي ترأس أول حكومة للجمهورية، تم تشكيلها 

آنذاك.

 توحيد خطط المقاومة والفرق الفدائية وتراكم الخبرات القتالية أوقعت المستعمر بين كماشة من النار والرصاص
 معركــة كريتــر البطوليــة أرغمت وزيــر الخارجية البريطانــي اإلعالن عن موعد االســتقالل
 الرئيس قحطان الشــعبي قاد جلســات المفاوضات األخيرة ووقع في 26 نوفمبر وثيقة االستقالل

 مغادرة أسر ضباط القوات البريطانية المتبقية عبر البحر

ـــل المستعمر من جنوب الوطن
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املدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج واملشغل لقطاع 18 

واملنتج الوحيد للغاز الطبيعي واملزود الرئيسي للغاز املنزلي فـي اليمن

تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني
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السبت الــعـدد »190٤« 3 ربيع ثاني 1٤٤1هـ - المـــوافــق 30 نوفمبر 2019م

مدير الدائرة رئيس التحرير:
العميد الركن/ أحــمــــد األشـــول

مديــر التحرير:
عقيــد ركــن/ مــرشـــــد العـــجــــي

فــخـــامـــــة املشير الــــركــــن/ 

عـبدربـــه منصـــور هـــادي
رئيس اجلمهورية - القائد األعلى للقوات املسلحة 

يطيــب لــي باســمي ونيابــة عــن موظفي شــركتي صافر ومصافـــي مأرب أن أرفــع لفخامتكم وإلى كافة أبناء الشــعب اليمني
أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة الذكرى الـ 52 لعيد اجلالء فـي الـ 30 من نوفمبر

وبهــذه املناســبة العزيــزة واخلالــدة فـــي تاريــخ شــعبنا والتــي أنهــت حقبة االســتعمار لألبــد وأخرجت آخر جندي مســتعمر من 
جنوب وطننا احلبيب، وجاءت كثمرة لبطوالت وتضحيات الثوار األبطال، ومثلت تكملة طبيعية لثورة الـ 1٤ من أكتوبر املجيدة.

نؤكد لفخامتكم استمرار شركتي صافر ومصافـي مارب فـي تقدمي اخلدمة للمواطن ورفد االقتصاد الوطني، وبذل 
كل اجلهود والطاقات لضمان بقاء الشركتني فـي الصدارة واحملافظة على مكانتهما الريادية والنموذجية

سائلني العلي القدير أن يعيد هذه املناسبة العظيمة على فخامتكم وأنتم مبوفور الصحة ودوام التوفيق، وقد جتاوز وطننا 
احلبيب املرحلة الصعبة التي مير بها نتيجة االنقالب احلوثي املشؤوم على الدولة واجلمهورية ومخرجات احلوار الوطني

كما نسأل املولى أن يعيد هذه الذكرى وقد حتقق لشعبنا بقيادتكم احلكيمة ما يصبو إليه حتت راية اجلمهورية 
وفـي ظل دولة احتادية قائمة على الدميقراطية والعدل واملساواة واحلكم الرشيد..


