
دماء الشهداء تعزز إرادة تتحطم على صالبتها أحالم الطامعين وأدواتهم

الرئيس عبدربه  أشــاد فخامة 
منصور هادي رئيــس الجمهورية 
بجهود الســلطة املحلية بمحافظة 
املهرة واهتمامها بالخدمات وتعزيز 
البنى التحتية، وتجاوز تحديات وآثار 
إعصاري "لبان" و"موكانو"، وما 
خلفاه من تدمري يف املمتلكات العامة 

والخاصة.
وأكد رئيــس الجمهورية خالل 
اســتقباله، أمس األربعاء، محافظ 
املهرة راجح باكريــت، عىل أهمية 
مواصلة الجهود لتعزيــز التحول 
التنموي واالستثماري واالستقرار 
األمني الذي تمثــل املهرة نموذجه 
يف هذا اإلطار من خالل الصالحيات 
املمنوحة لتعزيــز مفهوم األقاليم، 
وترسيخ بناء اليمن االتحادي الجديد.
الرئيس من  واطلــع فخامــة 
محافظ املهرة إىل جملة املشــاريع 
التي تم تنفيذها، وكذا املشــاريع 
التي ال تزال طور التنفيذ واملالمسة 
الحتياجات املواطن األساســية يف 

مختلف القطاعات.
وأشاد رئيس الجمهورية بجهود 
قيادة املحافظــة وتعاون وتكاتف 
أبنائها لتجسيد صورة األصالة التي 
تمتاز بها املحافظــة وأبناؤها عىل 
الدوام.. موجهاً يف هذا الصدد الجهات 
الحكوميــة املختصة باســتيعاب 

وتذليل االحتياجات امللحة للمحافظة 
وفقاً للتصورات املقدمة واألولويات 

املوضوعة.
من جانبه عرب محافظ املهرة، عن 

امتنانه وتقديــره لفخامة الرئيس 
الهتمامه الدائــم بمحافظة املهرة 
أرضاً وإنســانا، وإيالئها اهتمامه 
الخــاص لتعويضها عقــوداً من 

املعاناة.
وقال املحافظ باكريت: "لقد مثلت 
زيارة فخامة الرئيس ملحافظة املهرة 
فاتحة خــري وخطوة مهمة تعززت 

معها مشــاريع البنى والتنمية من 
قبل الدولة، ودعم من األشــقاء يف 
التحالــف العربي بقيــادة اململكة 
الســعودية".. متطلعاً  العربيــة 
إىل تحقيــق جملة من املشــاريع 
واالحتياجات املتضمنة رؤية قيادة 

املحافظة خالل الفرتة املقبلة.
إىل ذلك قال فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية: 
"إن املستقبل القادم هو لحرضموت 
بواديهــا وســاحلها، حرضموت 
املحافظة وحرضموت اإلقليم يف إطار 

اليمن االتحادي الجديد".
جاء ذلك أثناء اســتقبال فخامة 
الرئيــس، أمس األربعــاء، قيادات 
مرجعيــات حرضمــوت الــوادي 
والصحراء ممثلني بالشيخ عبدالله 
صالح الكثريي والشــيخ عوض بن 
ســالم بن منيف الجابري والشيخ 
ســعيد بن عبدالله املنصب باوزير 
والشــيخ أنور منصــور التميمي 
والشــيخ سالم محســن بن نهيد 

النهيدي.
وخــالل اللقاء رحــب فخامة 
الرئيس بالجميع.. مشيداً بمكانتهم 
وأدوارهم الحميدة لخدمة حرضموت 
واديها وصحراها وساحلها كوحدة 

إطــار  يف  واحــدة 
مكانتهــا وموقعها 

الرئيس  فخامــة  بعــث 
عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهوريــة، ونائبه الفريق 
الركن عيل محســن األحمر، 
ورئيس مجلس النواب سلطان 
الربكانــي، ورئيــس الوزراء 
الدكتور معني عبدامللك، برقيات 
عزاء ومواساة إىل أبناء الشهيد 
البطل العميد عدنان الحمادي، 
عزوهــم فيها باستشــهاد 
والدهم العميد عدنان الحمادي 

قائد اللواء 35 مدرع.
وأشــاد فخامــة الرئيس 
عبدربــه منصور هــادي، يف 
الشــهيد  بمناقب  تعزيتــه 
وأدواره  والعمليــة  الوطنية 
البطوليــة يف مواجهة تمرد 
وانقــالب مليشــيا الحوثي 

اإليرانية.
وقال فخامته: "إن الوطن 
خرس برحيل الشــهيد العميد 
عدنان الحمــادي قائد اللواء 

35مدرع رجالً من أنبل رجاالته، 
ومناضالً جسوراً ومقداماً شجاعاً 
ومخلصاً وفياً، ورحيله يف مثل هذه 
املرحلة االستثنائية التي كان له 

دور محوري فيها يمثل خســارة 
وطنية كبرية".

وعرب فخامته عن خالص العزاء 
واملواساة بهذا املصاب األليم ألرسة 
وأقارب الشهيد، سائالً الله العيل 

القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته، ويسكنه فسيح 
جناتــه، وأن يلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان.
كما أشاد نائب رئيس 
الجمهورية الفريق الركن 
عيل محســن األحمر، يف 
برقيته بمناقب الشــهيد 
وبطوالتــه الخالــدة يف 
مواجهة فلــول اإلمامة 
والكهنــوت يف مختلــف 
جبهات العزة والكرامة يف 
محافظة تعز، وإسهاماته 
الوطنيــة البــارزة مع 
الجيش  زمالئه من قادة 
الوطني يف استكمال بناء 
وتثبيت  املسلحة  القوات 
واالســتقرار.  األمــن 
وأكد نائــب الرئيس بأن 
خرست  املسلحة  القوات 
برحيــل الحمــادي أحد 
الذين  املحنكــني  القادة 
بــادروا بالدفاع عــن الرشعية 
ومؤسسات الدولة وقدموا ألجل 

ذلك التضحيات.

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، أن الحكومة وبناء عىل توجيهات 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهوريــة، ومنذ عودتهــا إىل العاصمة 
املؤقتة عدن بموجب اتفاق الرياض، حريصة 
عىل معالجة موضوع تأخري رصف املرتبات 
خاصة يف القطاع العسكري واألمني كأحد 
األولويــات العاجلة يف مهامهــا.. موجها 
الوزارات والجهــات املعنية والبنك املركزي 
اليمني برسعة تجاوز ومعالجة الصعوبات 

القائمة يف هذا املوضوع وبشكل عاجل، ويف 
جميع املناطق العسكرية باملناطق املحررة 

دون استثناء.
وأجرى رئيس الوزراء، أمس األربعاء، يف 
العاصمة املؤقتة عــدن لقاءات واتصاالت 
مع وزيري الدفــاع واملالية ومحافظ البنك 
املركزي اليمني، للوقــوف عىل الصعوبات 
واملعوقات القائمة، والتي حالت دون تسليم 
رواتب منتسبي املؤسسة األمنية والعسكرية 

يف جميع املناطق العســكرية 

شــدد رئيس الوزراء الدكتــور معني 
عبدامللك، عىل رضورة تضافر جهود الجميع 
يف إنجاح اتفاق الرياض، وتوجيه الجهود 
نحو املعركــة الوجودية لليمن وشــعبها 
باســتعادة الدولة، وإجهــاض املرشوع 
اإليراني الخبيث يف اليمن واملنطقة.. محذرا 
من أي محاولة إلفشال هذا االتفاق، باعتبار 
ذلك محاولة لتوجيه البالد نحو مسار الهدم 

مجددا. 
وأكد رئيس الوزراء، أن املرشوع اإليراني 

ال يهدد اليمن فقط، بل تمس أمن واستقرار 
دول الجوار واملنطقة والعالم، وتأمني املالحة 
الدوليــة يف أحد أهم املمــرات التجارية يف 

العالم. 
جاء ذلك خــالل لقاء رئيــس الوزراء، 
وبحضور وزير اإلدارة املحلية عبد الرقيب 
فتح، يف العاصمة املؤقتة عدن، مع قيادات 

السلطة املحلية بمحافظتي الضالع وأبني.
 وقال رئيس الوزراء: "إن الحكومة عادت 
إىل عدن اآلن، ولدينا مصلحة جميعا يف إنجاح 

اتفاق الرياض بحيث توجه الجهود جميعها 
نحو البناء". وأضاف: "إن اتفاق الرياض 
لم يكن لينجح لوال جهود فخامة الرئيس 
وحكمته ودعم اململكة العربية السعودية 
ورعايتها، وأي أصوات تحاول أن تنتقص أو 
تنقض االتفاق هي أصوات تحارب املواطن 
وتستهدفه بشــكل مبارش؛ ألن البديل هو 

االحرتاب الداخيل والدمار".

بعث وزير الدفاع الفريق الركن محمد عيل 
املقديش، ورئيس هيئة األركان العامة الفريق 
الركن بحري عبدالله ســالم النخعي برقيتي 
عزاء ومواساة يف استشهاد قائد اللواء 35مدرع 

العميد الركن عدنان الحمادي.
 وأشــاد وزير الدفــاع، يف برقيته بمناقب 
الشهيد العميد الركن عدنان الحمادي ومواقفه 
الشجاعة وتضحياته وبطوالته يف الدفاع عن 
الثورة والجمهورية ومقاومة املليشيا الحوثية 

املتمردة يف مختلف الجبهات بمحافظة تعز.
وأشــار الفريق املقديش إىل أن الشــهيد 
الحمادي كان له دور فاعل يف إعادة بناء الجيش 
الوطني، وكان من أوائل القــادة الذين هّبوا 
ملواجهة االنقالب الحوثي والدفاع عن الدولة 
والرشعية.. مضيفاً أن الشهيد كان نموذجاً 
يف الجندية والقيادة، وكان بطالً مقداماً وفياً 
ومخلصاً للوطن من خالل املناصب التي شغلها 

واملهام التي أوكلت إليه. 

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.

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن 
عىل محســن صالح، أن الرشعيــة بقيادة 
فخامة الرئيــس عبدربه منصــور هادي 
رئيس الجمهورية تدعم كل جهود الســالم 
األممية التي يبذلهــا املبعوث الخاص لليمن 
مارتــن غريفيث، واملبنية عــىل املرجعيات 
الثالث املتمثلة يف املبــادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، 
وقرار مجلس األمن الدويل ٢٢١٦، وبما يؤدي 
إىل سالم مســتدام ُينهي االنقالب، ويستعيد 

الدولة اليمنية.
جاء ذلك أثناء لقاء نائــب الرئيس، عىل 
هامش قمة املناخ يف مدريــد، باألمني العام 
لألمم املتحدة انطوني غوترييش ملناقشــة 
التطورات والجهود األممية املبذولة لتحقيق 

السالم يف اليمن.
وأطلع نائب الرئيــس، األمني العام لألمم 
املتحدة عىل املســتجدات يف الساحة اليمنية 
والجهود املبذولة من قبــل الحكومة، ودول 

التحالف بقيادة اململكة العربية الســعودية 
إلحالل الســالم الدائم يف اليمــن رغم تعنت 
مليشــيا االنقــالب الحوثيــة وخروقاتها 
املســتمرة، وتنصلها عن تنفيــذ االتفاقات 

وآخرها اتفاق ستوكهولم.
وأشار نائب الرئيس إىل املعاناة اإلنسانية 
للمواطن اليمني التي تتدهور يوماً بعد آخر 
بفعل قبضة املليشــيا الحوثية وانتهاكاتها 
اإلجرامية، واعتداءاتها املستمرة، وتهديدها 

لألمن والسلم الدوليني.
من جانبه جدد األمني العام لألمم املتحدة 
حرصه عــىل إنجاز الســالم الدائم يف اليمن 

وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
إىل ذلك بحــث نائب رئيــس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محســن صالح، مع ملك 
مملكة إسبانيا فيليب السادس عىل هامش 
مشاركته يف مؤتمر املناخ )COP25(، العالقات 
الثنائية بــني البلدين الصديقــني، وتطلع 
الجانبان لتعزيزها وتطويرها، وأطلعه عىل 

التطورات واملستجدات التي تشهدها الساحة 
اليمنيــة، ناقالً له تحيــات فخامة الرئيس 

عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وعرب نائب الرئيس عن الشكر والتقدير مللك 
إسبانيا الســتضافته القمة املناخية املهمة، 
وعىل الجهود التي بذلتها إســبانيا إلنجاح 
هذه الفعالية العاملية بما يســهم يف تخفيف 
وانحســار اآلثار الكارثية ملختلف الظواهر 

البيئية.
من جانبه حمــل امللك اإلســباني نائب 
الرئيس تحياته لفخامة رئيس الجمهورية، 
مؤكداً دعم مملكة إسبانيا لكل جهود السالم 
يف اليمن، ودعم الرشعية ومساعيها إلحالل 

السالم يف اليمن.
وكان نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن 
عيل محسن صالح، قد حرض مساء الثالثاء، 
مأدبة عشاء أقامها ملك مملكة إسبانيا فيليب 
السادس لرؤساء الوفود املشاركة يف مؤتمر 

.)COP25( املناخ

شــدد وزير الخارجية محمد الحرضمي، عىل 
رضورة الضغط عىل مليشيا الحوثي االنقالبية، من 
أجل إنهاء العراقيل التي تواجهها الجهود اإلنسانية 
لألمم املتحدة يف املناطق الخاضعة لســيطرتها، 
والسماح للفريق الفني األممي للوصول إىل خزان 
صافر للقيام باإلصالحات الالزمة تفاديا لحدوث 

كارثة بيئية.
جاء ذلك خالل لقاء وزيــر الخارجية، الثالثاء، 
مع سفري الدنمارك لدى بالدنا أوله موسبي، وبحث 
معه العالقــات الثنائية بــني البلدين الصديقني، 
ومستجدات األوضاع عىل الساحة الوطنية، وجهود 
الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعم عملية السالم.
كما تطــرق الحرضمي إىل جهــود الحكومة 
ومساعيها للتخفيف من وطأة الكارثة اإلنسانية 

التي تسبب بها االنقالب الحوثي.
وقال وزيــر الخارجيــة: "إن تنفيذ اتفاق 
الرياض أصبح يمثــل رضورة ملحة ملواجهة 
املرشوع الحوثي اإليرانــي وأدواته يف اليمن.. 
مشــرياً إىل أنه ســيعطي زخما كبريا لتحقيق 
السالم الشــامل والدائم يف اليمن.. منوهاً بأن 
مسار األمم املتحدة هو املسار الوحيد والعميل 
لتحقيق السالم وفقا للمرجعيات الثالث املتفق 
عليها.. من جانبه أكد السفري الدنماركي، دعم 
بالده للحكومة الرشعية وجهود السالم األممية 
واستمرارها يف تقديم الدعم لخطة االستجابة 
اإلنســانية.. متمنًيا أن يحل األمن والسالم يف 
اليمــن. حرض اللقاء مســؤول أوروبا بوزارة 

الخارجية املستشار مجيب عثمان.

...تفاصيل صـ 5

...التفاصيل صـ 2

رئيس الوزراء يوجه بصرف مرتبات الجيش واألمن في جميع المحافظات المحررة

.. ويلتقي قيادات السلطة المحلية في أبين والضالع 

أشادا بمواقف الشهيد وتضحياته في التصدي لمليشيات الحوثي

أوائل  من  الحمادي  العميد  األركــان:  ورئيس  الدفاع  وزير 
القادة الذين هّبوا للدفاع عن الدولة وشرعيتها

لدى لقائه األمــين العام لألمم المتحدة وملك إسبانيا 
نائب الرئيس: الشرعية تدعم جهود السالم األممية المبنية على المرجعيات الثالث 

أكدوا أن استشهاده خسارة وطنية كبيرة في مرحلة استثنائية 
رئيس الجمهورية ونائبه ورئيسا مجلسي النواب والوزراء 

يعزون في استشهاد العميد الركن عدنان الحمادي 

الحضرمي: يجــب الضغط على مليشيا الحوثي إلنهاء العراقيل التي تواجــه الجـهود اإلنســانية 

اليمــن الكبري هو هدفنــا، واملرشوع 
االتحادي هو مرشوعنا، وإنهاء االنقالب 
واستعادة الدولة هي قضيتنا، والتنمية 

واالستقرار والسالم هو مطلبنا.

أهداف الثورة اليمنية
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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

أثناء استقباله محافظ المهرة وقيادات حضرموت الوادي والصحراء

رئيس الجمهورية: مستقبل إقليم حضرموت في إطار اليمن االتحادي الجديد

 

تعز.. ستهزم المؤامرات
واهــم مــن يعتقــد أن مخططاته 
ومؤامراته ودسائسه ضد محافظة تعز 
ستنطيل عىل أبنائها الحاملني للمرشوع 
الوطني.. مرشوع اليمن الكبري؛ مرشوع 
الدولة املدنية االتحادية، فأبناء تعز أكرب 
من هذه املخططات والدســائس، إذ ال 
يمكن أن ينجــروا إىل منزلق الخالفات 
وســيناريو الرصاع الدموي الذي يراد 
للمحافظة وأبنائها السقوط فيه، واملتمثل 
يف جرهم إىل مربع التصفيات البينية لقادة 
املرشوع الوطني، ولــكل من له موقف 
وطني منحاز إىل قضايا الوطن ومصالح  
الشعب يف مواجهة املشــاريع الضيقة 
والالوطنية والتصدي للمليشيا االنقالبية 

واملتمردة.
إن تعز بــكل مكوناتها السياســية 
والعسكرية واالجتماعية معروف تاريخها 
النضايل وتضحياتها الكبرية التي قدمها 
أبناؤها يف سبيل تحقيق املرشوع الوطني 
لليمنيني ممثال بدولتهم االتحادية التي 
تشكلت مالمحها جلية يف مؤتمر الحوار 
الوطني؛ ويعمل اليــوم ابناء تعز جنبا 
إىل جنب مع قيادة الدولة ممثلة بفخامة 
رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات 
املسلحة وقيادات الجيش الوطني ومعهم 
رشفاء اليمن واحراره عىل بناء مداميك 
هــذه الدولة التي ظل الشــعب اليمني 

ينشدها لعقود وأزمنة بعيدة.
لذلك فإن اغتيال قائد عســكري يف 
الجيش الوطني بحجــم البطل عدنان 
الحمادي، ليس سوى محاولة فاشلة ملن 
يسعون إىل فرض مخططهم الفوضوي 
الدموي عــىل املحافظــة العصية عىل 
االنكسار أمام كل املشــاريع الصغرية 
املتخلفــة واملتخلقة من رحــم الحقد 
الســيايس أو تلك القادمــة من خارج 
الحدود، والتي يتصــدى لها أبناء تعز 
ومعهم كل الرشفاء من أبناء الوطن بكل 
حزم وحســم مانعني بإرادة صلبة كل 
محاوالت النيــل من حلمهم ومرشوعهم 
الوطني الذي كان من أبرز الحاملني له 
العميد الحمادي باعتباره واحداً من أولئك 
االبطال واملناضلني األحرار والقادة األشداء 
الغيورين عىل وطنهم ومصالح شعبهم، 
الذين قدمتهم تعز وكل محافظات الوطن 
شــهداء يف طريق الوصول إىل مرشوع 

اليمن االتحادي الكبري.
وتأسيســا عىل هذا فــإن عىل أولئك 
الواهمــني ممن ألفوا بناء مشــاريعهم 
وفق مخططات دموية قذرة أن يراجعوا 
حساباتهم قبل أن يروا من تعز وأبنائها 
ما ال يمكنهم تخيله وسيدركون حينها 
أن مخططاتهم ومشاريعهم ليست سوى 

رساب بقيعة يحسبه الظمآن ماء.
إنها تعز التي تعــز عىل أهلها، وتعز 
عليها اليمن كلها، فال تتعبوا أنفســكم 

بالعبث معها يا هؤالء!
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م�شت�شار مدير التحرير:منـ�صـور احــمــد

حمــمـــد �صـــــعــب
ال�شكرتري الفني : 

عـــارف الـ�صـامعـي

املـديـــــر الفني : 

عـبـدامللك الــ�صـامـعي
م�شاعد مدير التحرير:

للتواصل مع هيئة تحرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:

�شكرتريو التحرير: 

عبـــده النويــدي         حممــد احلــريبي
اأحــمــد عــفـيـف

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

نائبا مدير التحرير:

عــــارف املقــطري�صعـــيد الــ�صــوفـي

رئيس الجمهورية.. المستقبل القادم
كعاصمة إلقليم حرضموت.

ولفت فخامة الرئيس إىل جملة املشــاريع التي نالتها املحافظة يف 
إطار إعادة تأهيل بناها التحتية يف قطاعات الكهرباء والطرقات واملياه 
والتعليم وغريها من االحتياجات األخرى، إضافة إىل منح الصالحيات 
لها عىل طريق تثبيت نظام اليمن االتحادي بأقاليمه الستة بعيداً عن 

الوصاية واملركزية املفرطة.
هذا وقد عرب الجميع يف أحاديثهم مع فخامة الرئيس، عن سعادتهم 
الغامرة بهــذا اللقاء.. مؤكدين دعمهم لفخامــة الرئيس ومرشوع 
اليمن االتحادي الجديد، وإعــالن إقليم حرضموت.. الفتني إىل جهود 
املرجعيات مع قيادة املحافظة واإلســهام يف حل وتذليل الكثري من 
القضايا والصعوبات، واســتتباب األمن واالستقرار وفق اإلمكانيات 

والجهود املتاحة.
كما تناول اللقاء جملة من القضايا التي تهم الجميع.

رئيس الوزراء يؤكد
باملحافظات املحررة دون استثناء.. حيث استمع منهم إىل إيضاحات 
حول أسباب التأخري يف رصف مرتبات قوات الجيش الوطني واألمن، 

والجهود الجارية لتجاوزها.
وأعرب الدكتور معني عبدامللك، عن ثقته بتفهم أبطال املؤسسة 
العســكرية واألمنية وتقديرهم بأن أي تأخري يف رصف املرتبات هو 
ناتج عن أسباب موضوعية مربرة، خاصة يف ظل الظرف االستثنائي 
الراهن واألحداث األخرية يف العاصمة املؤقتة عدن.. منوها بالتضحيات 
الخالدة التي يقدمها أبناء القوات املســلحة واألمن ومعهم الغالبية 
العظمى من أبناء الشعب اليمني، وهم يدافعون عن الوطن والثورة 
والجمهورية، ويصنعون االنتصارات املتوالية عىل طريق استكمال 
إنهاء أبشع انقالب وحيش ودموي وطائفي عرفته اليمن يف تاريخها 

من قبل مليشيا الحوثي بدعم إيراني.

تعلن املؤسسة العامة لالتصاالت م/ 
املهرة عن إنزال مناقصة تقديم خدمة 
النظافة ملبنى فرع االتصاالت وملحقاته 
للعام 2020م عىل أن يتم تقديم املظاريف 
خالل موعد أقصاه عرشة أيام من تاريخ 

اإلعالن متضمنا كل الوثائق التالية:
1 - صورة من البطاقة الشخصية 
 2 - صورة من البطاقة الرضيبية 

3 - صورة من تراخيص مزاولة املهنة 
4 - السجل التجاري 
5 - البطاقة الزكوية

فعىل من يجد يف نفســه الرغبــة التقدم 
إىل املؤسســة العامة لالتصاالت- شــارع 

)محيفيف(- مقابل معسكر األمن املركزي.

خاص/ املكال 
محافظة  محافــظ  افتتح 
حرضمــوت قائــد املنطقــة 
العســكرية الثانيــة اللــواء 
الركن فرج ســاملني البحسني 
املعرض العســكري األول الذي 
أقامته شعبة التوجيه املعنوي 
بقيــادة املنطقة العســكرية 
الثانيــة بالتنســيق مع قاعة 
حرضموت الدائمــة ملعارض 
الصور الفوتوغرافية والفنون 

التشكيلية.
واستمع محافظ حرضموت 
عقب افتتاح املعرض من قائد 
شعبة التوجيه املعنوي عميد 
ركن صالح املعاري ومدير عام 
قاعة حرضموت املصور خالد 

بن عاقلة إىل رشح مفصل عن 
العسكري  املعرض  محتويات 
األول، الذي تتزامن اقامته مع 
احتفاالت بالدنا بالذكرى الثانية 

االستقالل  ليوم  والخمســني 
الوطني املجيد "30 نوفمرب"، 
موضحني بأن املعرض يحتوي 
عىل 500 صورة توثق مسرية 
واألمنية  العســكرية  القوات 

يف حرضموت خالل الســنوات 
األربع املاضيــة وجهودها يف 
إنجاح عمليــات فرض األمن 
ونــرش الطمأنينــة وتحقيق 
االستقرار ومحاربة الجماعات 

اإلرهابية والعنارص االنقالبية، 
إىل جانــب جهودها يف إعادة 
العســكرية  املنطقة  قيادة 
الثانيــة وكافــة األلويــة 
والشعب التابعة لها وإعادة 
القيادة العامــة لألمن العام 
والرشطــة وكافــة املراكز 
األمنية والرشطية التابعة لها 
وتوثيق املالحــم والبطوالت 
التي خاضتها قواتنا الباسلة.

الجدير بالذكــر أن املعرض 
العسكري يف قاعة حرضموت 
الدائمــة ملعــارض الصــور 
والفنــون  الفوتوغرافيــة 
ملدة  سيســتمر  التشــكيلية 

أسبوعني.
حرض االفتتاح أركان حرب 
املنطقة العسكرية الثانية العميد 
ركن عويضــان الجوهي ومدير 
عام مديرية مدينة املكال املهندس 

عوض بن هامل.

أحيت قيادة لواء شبام باملنطقة العسكرية 
الثانية، السبت، الذكرى الـ52 لالستقالل من 
االستعمار الربيطاني 30 نوفمرب، بحفل فني 
وخطابي يف مديرية دوعن، تحت رعاية من 
محافظ حرضموت قائد املنطقة العسكرية 
الثانية اللواء ركن فرج ســاملني البحسني، 
بحضور عضو مجلس النواب محمد حسن 
العمودي وأركان املنطقة العسكرية الثانية 
العميد ركن عويضان سالم عويضان، وقائد 
لواء شبام العميد ركن محمد عمر بن غانم 

ومدير عام دوعن االستاذ سالم بانخر.
ويف الحفــل الخطابي نقل أركان املنطقة 
العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم 
عويضان، ألبناء دوعن تحيات وتهاني القيادة 
السياسية ممثلة بفخامة املشري الركن عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 
للقوات املسلحة، وكذا تحيات قيادة املحافظة 
ممثلة بمحافظ حرضموت بالذكرى الثانية 
والخمسني لعيد االســتقالل املجيد 30 من 
نوفمرب، معربا عن سعادته باملشاركة يف هذه 
االحتفالية العظيمة، مع أهايل مديرية دوعن.

وأشاد أركان املنطقة الثانية بالدور البطويل 
الذي لعبه لواء شبام يف بسط األمن واالستقرار 
يف مديرية دوعن والضليعة، بدعم ومساندة 

من قوات التحالف العربي.
كما لفــت إىل املســاندة املجتمعية التي 
حظيت بها قوات املنطقة العسكرية الثانية 
يف مديرية دوعن، موكدا أن هذه املســاندة 
تثبت الدور الكبري ألبناء هذه املديرية يف رفض 
االقالق بالسكينة العامة، وبسط السيطرة 

واالنتشار والقضاء عىل العنارص االرهابية.
من جهته رحب قائد لواء شــبام العميد 
ركن محمد عمر بن غانم بالحارضين جميعا 
للمشاركة يف فعالية الذكرى الثانية والخمسني 
لعيد االســتقالل املجيد، مهنئا أبناء دوعن 

واملحافظة بهذه الذكرى املجيدة.
وقال العميد ركــن ابن غانم أن هذا اليوم 
يذكرنا بشهدائنا األبرار وعظماءنا األحرار، 
ومن خاللكم ارفع أســماء آيــات التهاني 
والتربيكات بهذه املناســبة اىل القائد األعىل 
للقوات املسلحة رئيس الجمهورية فخامة 
املشــري الركن عبدربه منصور هادي، واىل 
محافظ حرضموت قائد املنطقة العسكرية 

الثانية اللواء ركن فرج ساملني البحسني وإىل 
شعبنا اليمني العظيم.

وأضــاف: أن حضوركم ومســاندتكم 
املستمرة ووقوفكم صفا واحدا خلف قوات 
لواء شبام يعزز ثبيت دعائم األمن واالستقرار 
يف مختلف مناطق مديريتي دوعن والضليعة 
لينعم املواطن باألمن والســكينة والعيش 

الرغيد.
ويف كلمة له أشــار مدير عام مدير دوعن 
األستاذ سالم بانخر إىل أن عيد االستقالل أتى 
ومحافظة حرضموت خاصة تشهد زخما 
جديدا من الشموخ واالباء بفضل تضحيات 
وانتصــارات ابطال قــوات الجيش واألمن 
البواسل، الفتا يف الوقت ذاته أن تشكيل اللجان 
املجتمعية عىل مناطق قــرى ووادي دوعن 
لغرض تعزيز املشاركة الشعبية يف مجاالت 
التنمية املحلية وخدمة األمن واالستقرار يف 

املديرية.
وقدم مدير عام دوعن شــكره وتقديره 
لقيادة لواء شبام عىل قيامها برفع الجاهزية 
القتالية بما يضمن تنفيذ اللواء للمهام املناطة 
به يف حفظ األمن واألمــان، موضحا إىل أنه 
منذ تأسيس معسكر لواء شبام فقد شهدت 
املديرية واملديريات املجاورة اســتباب األمن 

والطمأنينة.
وشــهد الحفل الفني بمناســبة ذكرى 
االستقالل الوطني العديد من الفقرات الفنية 
والغنائية من الرتاث الشعبي الحرضمي ومنها 
جلسة املدروف الدان الغيايض )الحرضمي( 
ورقصة الهبيش املعربة عن الفرحة واالعتزاز 
بالثالثني من نوفمرب والتضحيات الجسيمة 
التي قدمها الشهداء يف ســبيل نيل الحرية 

واالستقالل.
حرض الحفل قائد لواء حرضموت العميد 
ركن طالب ســعيد بارجــاش وقائد لواء 
الدفاع الســاحيل العميد ركن بحري محمد 
باتيس، وقائد لواء الريان العميد ركن خالد 
التميمي، وقائد لواء األحقاف العميد عوض 
الحيقي، ومدير أمــن مديرية دوعن العقيد 
ســالم عوض العوبثاني وعدد من القيادات 
العســكرية واألمنية واملسؤولني يف السلطة 
املحلية ورؤساء األحياء واللجان املجتمعية 

والشخصيات االجتماعية والقبلية يف دوعن.

محافظ حضرموت يفتتح المعرض العسكري األول تزامنا مع احتفاالت بالدنا 
»30 من نوفمبر« بالذكرى الـ52 لالستقالل الوطني المجيد في الـ

 لواء شبام بالمنطقة العسكرية الثانية يحيي الذكرى الثانية 
والخمسين لعيد االستقالل بحفل فني وخطابي

تعز.. لن تنجر وراء الفتنة
ومنزلقات الدم

محمد الشيباني

هكذا هي تعز الحاملة عرب العصور وعىل الدوام، 
تميض يف ركــب التقدم واملدنيــة.. تلك هي أحالم 
األجيال الطامحة صوب آفاق املعرفة بكل مجاالتها، 
أولئك هم أبناء تعز املجد والسالم دوما من يجسدون 
أوارص التعاون والرتاحم والتكافل ووشائج اإلخوة 
وااليثار.. تلك هي أســمى العالقات اإلنسانية عىل 
اإلطالق، فالحقائق التاريخية شــاهدة عىل هذه 

القيم النبيلة.
من ذا الذي يســتطيع أن يغفل هــذه الحقائق 
التاريخية ألبناء تعــز العز يف كافة املواقف الوطنية 
الرشيفة، سواء يف تأسيس الحركة الوطنية والخوض 
البطويل املناهض لالســتعمار البغيــض واإلمامة 
الكهنوتية املقيتة بصورتهــا القديمة والجديدة يف 

مسرية نضالية دؤوبة ال يستهان بها ولن تنتهي.
وعىل ضــوء تلك النضاالت الجســورة شــكلت 
بوادر التضحيات الجســام يف إطار الجيش الوطني 
املغوار واملقاومة الشعبية لدحر املرشوع التقزيمي 
للجيش العائيل، وكذا الرفض املطلق للغزو الحوثي 
االنقالبي يف االنقضاض الكاسح عىل تعز وغريها من 

املحافظات اليمنية.
لقد بادرت تعز املحافظة الكربى بأبنائها األحرار 
امليامني منذ الوهلــة األوىل التصدي ومناهضة كل 
املشاريع التآمرية التي تحاك ضد الوطن والوطنيني 
الرشفاء، حيث أعلنت النفري العام يف كل الجبهات، ولم 
تتخل عن موقفها الثابت الداعم واملنارص للرشعية 
بغية استعادة مؤسسات الدولة املنهوبة من براثن 
القوى الظالمية الكهنوتية- انقالب الحوثي- ومن 

لف لفهم.
هذا هو ديدن أبناء الحاملــة ال يتغري، لن يدخروا 
نضاالً حتى تتحقق كامل أهداف األمة، فهذا الجيل 
الوطني الطامح محفــور يف وجدانه وضمريه هذا 
الوطن العمالق، ومرسوم يف ذاكرته نضاالت األحرار 
الرشفاء، ولم يتخل عن روزنامة التضحية والفداء 

قيد أنملة، وال يمكن أن يخذل من يعول عليه ألبتة.
وكما عهدناهم فلن يقبلوا االنجرار وراء املشاريع 
االنتهازية الضّيقة التي تحاك ضد الرموز الوطنية 
من خالل الجرائم واالغتياالت السياســية للعنارص 
الرشيفة أمثال البطــل الرمز العميد الركن/ عدنان 
الحمادي وغريه مــن األبطال العظمــاء، وبالتايل 
عليهم أن يكونوا عند مســتوى املسؤولية الوطنية 
واليقظة والحذر مما يحاك من مؤامرات ودسائس، 
خصوصا يف هذا الظرف الحساس والشائك، والسري 
قدما نحو إفشال كافة املخططات الرامية إىل خلق 
الفتنة وتمزيق الصف، وليكن شعار الجميع نحو بناء 

مداميك الدولة االتحادية املدنية الحديثة.

... تتــمــــات ... إعالن مناقصة

شدد رئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، عىل رضورة 
تضافر جهود الجميع يف إنجاح اتفاق الرياض، وتوجيه 
الجهود نحو املعركة الوجودية لليمن وشعبها باستعادة 
الدولة وإجهــاض املرشوع اإليرانــي الخبيث يف اليمن 
واملنطقة.. محذرا من أي محاولة إلفشال هذا االتفاق، 
باعتبار ذلك محاولة لتوجيه البالد نحو مســار الهدم 
مجددا. مؤكــداً أن املرشوع اإليراني ال يهدد اليمن فقط 
بل يمس أمن واســتقرار دول الجوار واملنطقة والعالم، 
وتأمني املالحة الدولية يف أحــد أهم املمرات التجارية يف 
العالم. جاء ذلك خالل لقــاء رئيس الوزراء ، وبحضور 
وزير اإلدارة املحلية عبدالرقيب فتح، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، مع قيادات الســلطة املحلية بمحافظتي الضالع 
وأبني. وأكد رئيس الــوزراء أن الحكومة عادت اىل عدن 
اآلن، ولدينا مصلحة جميعا يف إنجاح اتفاق الرياض بحيث 
توجه الجهود جميعها نحو البناء". وأضاف" هذا االتفاق 
والذي لوال جهود فخامة الرئيس وحكمته ودعم اململكة 
العربية السعودية ورعايتها لم يكن لينجح، وأي أصوات 
تحاول أن تنتقص أو تنقض االتفاق هي أصوات تحارب 
املواطن وتستهدفه بشكل مبارش، ألن البديل هو االحرتاب 

الداخيل والدمار".

مواجهة المشروع اإليراني
 وتطرق رئيس الوزراء خالل لقائه، أمس األربعاء، مع 
محافظ الضالع اللواء الركــن عيل صالح مقبل وقيادة 
السلطة املحلية واملكتب التنفيذي باملحافظة، اىل اتفاق 
الرياض املوقع مع املجلــس االنتقايل الجنوبي، الحتواء 
التداعيات التي حدثت يف عدن وبعض املحافظات املحررة، 
برعاية أخوية صادقة من اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة ولتوحيد الجهود يف مواجهة املرشوع اإليراني 
يف اليمن عرب ذراعه مليشيا الحوثي اإلرهابية. مستعرضاً 
مستجدات األوضاع يف املحافظة وأولويات احتياجاتها من 
املشاريع الخدمية والتنموية العاجلة يف قطاعات البنى 
التحية والكهرباء والصحة والرتبية والتعليم والطرقات، 
واحتياجــات املحافظة العاجلــة يف الجوانب الخدمية 

والتنموية، املتصلة بحياة ومعيشة املواطنني اليومية ، 
ودعم جهود السلطة املحلية يف تطبيع األوضاع وتعزيز 

األمن واالستقرار عىل ضوء اتفاق الرياض.
كما جرى مناقشــة الدعم العســكري واللوجستي 
للجيش الوطني واملقاومة الشعبية يف مواجهة مليشيا 
الحوثي االنقالبية، واستكمال عملية تحرير ما تبقى من 

مناطق محافظة الضالع.

تثبيت األمن واالستقرار 
وأكد رئيس الوزراء اهتمــام فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية بمحافظة الضالع التي 
تعرضت اىل كثري مــن الظلم والتهميش خدميا وتنمويا 

خالل السنوات املاضية.. مثمنا عاليا التضحيات العظيمة 
واألدوار البطولية التي يسطرها أبناء الضالع يف التصدي 
للمليشيا الحوثية املدعومة من ايران. وقال رئيس الوزراء: 
"إن املعركة يف محافظة الضالع اليوم ذات بعدين، البعد 
األول يتعلــق باملعركة العســكرية والتصدي ملحاوالت 
املليشــيا املتكررة الخرتاق هذه الجبهة املشتعلة يف أكثر 
من مكان، فيما يتعلق البعد األخر بمعركة توفري الخدمات 

وتثبيت األمن واالستقرار".
وأشــار الدكتور معني عبد امللك، يف هذا الســياق إىل 
أن معركة الضالع األخرية أثبتــت ان التهديدات ال تزال 
مســتمرة، وهو ما يتوجب توحيد الصفوف ومضاعفة 
الجهود خالل هذه املرحلة الصعبة لتفعيل املؤسســات 

وفرض األمن واالستقرار والرتكيز عىل املشاريع الحيوية 
التي سيكون لتنفيذها اثر ملموس يف حياة املواطنني عىل 
املدى القريب.. مؤكدا مساندة الحكومة لجهود السلطة 

املحلية من اجل تطبيع األوضاع وتحسني الخدمات.
وقدم محافظ الضالع خــالل اللقاء، رشحا موجزا عن 
األوضاع يف املحافظة واملشاكل القائمة يف مختلف القطاعات، 
واالحتياجات القائمة والخطــط املوضوعة لتلبيتها وفق 
األولويات العاجلة.. مشريا إىل االنتصارات املحققة يف جبهات 
الضالع ضد مليشــيا الحوثي االنقالبية والجهود الجارية 

الستكمال تطهري املحافظة من املليشيا االنقالبية.

تقديم الخدمات للمواطنين 
إىل ذلك التقى رئيس مجلس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك، الثالثاء، يف العاصمة املؤقتة عدن، قيادة السلطة 
املحلية واملكتب التنفيــذي بمحافظة أبني. جرى خالل 
اللقاء مناقشة مستجدات األوضاع يف املحافظة عىل ضوء 
التطورات األخرية، والرتتيبات الجارية لتطبيع األوضاع 
وتحسني الخدمات وترســيخ دعائم األمن واالستقرار 

بموجب اتفاق الرياض.
وشــدد اللقاء عىل أهمية مضاعفة السلطة املحلية 
واملكاتب التنفيذية باملحافظة ألدائها والقيام بواجباتها 
ومسؤولياتها تجاه املواطنني رغم الظروف االستثنائية 
والصعبة. وقدمت السلطة املحلية مصفوفة مشاريع، 
حيث وجه رئيس الوزراء وزارة اإلدارة املحلية والجهات 
ذات العالقة بدراستها والرفع باملشاريع العاجلة وذات 

األولوية العتمادها من قبل الحكومة.
ونوه رئيس الوزراء بالدور املحوري للسلطة املحلية، 
يف تماسك األداء وتقديم الخدمات ونرش الطمأنينة بني 
املواطنني، معربا عن تقديره وشكره لهذا الدور الوطني 
الشجاع الذي قامت به الســلطة املحلية دون ضجيج. 
وقال "كنا بدأنا بالعمل مع املحافظة يف عدد من املشاريع 
املهمة، واشتغلنا عىل تمكني السلطة املحلية لتأدية دورها 
يف التعليم والطاقة واملياه والصحة، لكن األحداث األخرية 
التي شــهدتها عدن وأبني علقت هذه الجهود ووجهتها 

يف طرق مختلفة. مشــرياً إىل إدراك الحكومة وتفهمها 
لصعوبة وضع الخدمات خاصة الكهرباء يف أبني يف الوقت 
الراهن.. مؤكدا أن الحكومة تعمل بكل جهدها للتغلب 
عىل اإلشــكاالت الحالية واملتمثلة يف عدم توفر الوقود 

للمحطات.

كسر احتكار الوقود
وشدد رئيس الوزراء، عىل أن احتكار بعض الرشكات 
لسوق الوقود وفرضها رشوط مجحفة عىل الدولة أمر ال 
يمكن السكوت عنه.. مؤكدا أن الحكومة، تدخلت بصورة 
حازمة وتعمل عىل تصحيح هــذا الوضع بتوفري بدائل 
أخرى وحلول مستدامة وبشفافية، وبدعم مبارش من 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
وبما يضع حداً ملعاناة املواطنني يف توفر الوقود ســواء 
للكهرباء أو للمحطات وبأسعار معقولة وتنافسية.. الفتا 
اىل أن توجيهات فخامة الرئيس للحكومة واضحة فيما 
يتعلق بعدم التهاون مع اي تالعب يمس قوت املواطنني 
واحتياجاتهم الرئيســية، والخدمات األساسية املتصلة 
بمعيشتهم وحياتهم اليومية. قال: "ساعات االنطفاء 
زادت ونحن نعتــذر للمواطنني يف ابــني ويف عدن عن 
هذا، لكن يف القريب العاجل وبدعم املواطنني إلجراءات 

الحكومة سيتحسن الوضع بصورة ملحوظة" .
ودعا رئيس الوزراء الجميع إىل نــرش الطمأنينة بني 
الناس، مؤكدا أن إجراءات الحكومة تتجه نحو تحســني 
الخدمات وانتظــام الرواتب يف جميــع القطاعات. من 
جانبه استعرض محافظ أبني اللواء أبوبكر سالم، أوضاع 
املحافظة واملشاكل القائمة يف عدد من القطاعات خاصة 
الكهربــاء والصحة و التعليم وامليــاه والرصف الصحي 
واالتصاالت.. موضحا أنه تــم صياغة مصفوفة توضح 
االحتياجات العاجلة، وعىل استعداد ملناقشتها مع الحكومة 
بحيث يتم إقرار املشاريع بحسب األهمية. وأضاف رغم 
الظروف الصعبة التي مرت فيها املحافظة إال أن السلطة 
املحلية تعمل وتقوم بجهود كبرية.. منوها باإلجراءات التي 

تقوم بها الحكومة ملعالجة مشكلة الوقود والكهرباء.

خالل لقائه قيادات السلطة المحلية في محافظتي أبين والضالع

رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تضافر الجهود إلنجاح اتفاق الرياض وإجهاض المشروع اإليراني في اليمن
أي أصوات تحاول االنتقاص من اتفاق الرياض هي أصوات تستهدف المواطن ألن البديل هو االحتراب والدمار

احتكار بعض الشركات لسوق الوقود وفرضها شروط مجحفة على الدولة أمر ال يمكن القبول به
الضالع تخوض معركتين.. عسكرية ضد محاوالت مليشيا الحوثي ومعركة تثبيت األمن واالستقرار وتوفير الخدمات

نطمئن المواطنين بأن الحكومة تعمل على تحسين الخدمات وانتظام الرواتب في جميع القطاعات
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وعىل من يريد قراءة واقعنا ومسريتنا نحو 
بناء اليمن االتحادي كمرشوع وطني عظيم 
يقود مسريته فخامة الرئيس هادي، عليه أن 
يقرأ هذا الواقع عرب هذه القوانني والسنن وهي 

ما أشار فخامة الرئيس هادي يف خطابه.

فذكرى االستقالل مناســبة لتذكر مسرية 
التغيري واإلصــالح التي خاضهــا، وما زال 
يخوضها شــعبنا اليمني، ومن خاللها وجه 
فخامة الرئيس هادي كلمته للشــعب اليمني 
موضحاً الســري واملســار والهدف واملرشوع 
والقضيــة واملطلب، ونوجز ذلــك يف النقاط 

التالية:

1- الهــدف واملرشوع والقضيــة واملطلب 
واملنهج.

حدد فخامته بوضــوح ال لبس فيه كل ذلك 
حني قال: »اليمن الكبري هو هدفنا، واملرشوع 
االتحادي هــو 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«.

2- مقام االســتقالل ودالالتــه يف النضال 
والحرية والفداء.

لقد بــدا فخامته خطابه من هــذا املقام 
ومناسبته، وما يحمله من دالالت تحدد طريق 
النضال، وثمن ذلك من التضحيات، املعززة ليمن 

األصالة واالنتماء والعروبة.

3- استلهام املعاني والقيم واملبادئ والروح 
األصيلة، والتضحية من أجل الوطن.

أوضح فخامتــه منهج منظومــة القيم 
املتجذرة يف الوجدان الوطني، والســاكنة يف 
قلوب اليمنيني، والتي كانوا ومازالوا مستمرين 
يف اســتلهامها للدفاع عــن وطنهم، وتقديم 

التضحيات يف سبيله. 

4- أحداث صنعت التاريخ.

بني فخامته أن االســتقالل حدث تاريخي 
صنعه رجال ونساء علينا اقتفاء أثرهم وآثارهم 

يف صناعة التاريخ عرب املنهج التايل:

- تقديم مصلحة الوطن الكبري عىل مصالحنا 

الضيقة.

- التعبري عن انتمائنا بالتضحيات ال باملزيد 
من املكاسب.

- البذل ال الغنيمة.

- الســعي نحو توحيد الصف ال بالتمزيق 
والتفكيك والترشذم.

عدالة القضية
5- عدالة القضية ورشف الهدف أقوى أسلحة 

التغيري، والوصول ملجد الحرية والثورة.

أوضح فخامته بأن انتصار الثورة اليمنية 
املنطلقة من جبال ردفان يف مواجهة إمكانيات 
املســتعمر بالرغم من صعوبة الحياة وشح 
اإلمكانيات كان ســببه هذا الســالح الذي ال 
يضاهيه سالح يف امليدان، والذي حقق االستقالل 

انتصاراً لثورتي سبتمرب وأكتوبر الخالدتني.

6- دور االنحرافات املعيقة لتطلعات اليمنيني 
يف بناء الدولة والوطن.

حيث بني فخامته أن الكثري من املكاســب 
والتطلعات تحققت يف سفر الثورة والوحدة، 
وأبرز دور االنحرافات املعيقــة التي تحاول 
إجهاض مسار التنمية والنماء، واستكمال بناء 
الدولة، ومن أبرزها حلول األنانية واملناطقية 
والســاللية والعصبوية واألمراض الطائفية 

محل الروح الوطنية الجامعة. 

7- مخاطر االنحرافات وكلفتها عىل الوطن 
وأجياله.

أوضح فخامته مخاطر هــذه االنحرافات 
التي عصفت بالوطن أرضا وإنســانا، وبما 
أحدثته من ندوب ورشوخ ببنائه ونســيجه 
الوطني واالجتماعي، وأضحت كلفة احتوائها 

واستئصالها عبئا ثقيال يتحمله شعبنا اليوم، 
وتدفع كلفته األجيال القادمة.

بحر متالطم باألطماع
8- مواجهة الرتكة الثقيلــة واإلرث الكبري 
وقيادة ســفينة الوطن التي تبحر وسط بحر 

متالطم باألطماع والتحديات واملخاطر.

حيث أوضح فخامته حجــم كل هذا اإلرث 
ومخاطــره الذي تحمل فخامته مســؤولية 
مواجهته وقيــادة الوطن للخروج منه، وبني 

هذه املخاطر بما ييل:

- مخاطــر اإلمامة املدعومة مــن النظام 
اإليرانــي، التي تــرضب مســلمات النظام 
الجمهوري وتفقده جوهره ومعناه، وتعرض 
الوطن لالنكشــاف، وتهدد األمــن الوطني 

واإلقليمي والدويل.

- مخاطر ضيــاع الهويــة الوطنية، التي 
تتعرض لالستهداف املكثف شماالً وجنوباً.

- مخاطر القضاء عىل املكتسبات الوطنية 
والحرية والديموقراطية.

-9خيارنا الوحيد الصمود والعزيمة ملواجهة 
املؤامرات واملخاطر فمهمتنا ليست سهلة.

حيث أوضــح فخامته بأنه ليــس أمامه 
واليمنيون خياراً غريه، وسالحهم يف ذلك عزم 
وعزيمة، تســندها إرادة جبارة لشعب جبار 
وعظيم ال يعرف االستسالم، وال يقبل الخضوع، 
وأوضح بأن الطريق غري مفروش بالورود، وأن 
مواجهة املخاطر وبناء الدولة مهمة ليســت 

سهلة.

10- وعد وعــزم وإرادة لقيادة الوطن نحو 
غاياته العظيمة وبناء اليمن االتحادي.

حيث أوضــح فخامته بيقــني مطلق بأنه 
سيقود الوطن بعون الله وبالروح الجماعية 
التي نستمدها من عزم الشعب لتحقيق الغايات 

العظيمة وعىل رأسها يمن اتحادي جديد.

11- داللة اليمن االتحادي.

أوضح فخامته بأنه اليمــن الجديد املبني 
عىل العدالة واملساواة والحكم الرشيد، ويلبي 
تطلعات شــعبنا وطموح بلدنــا ونهضتها 
ومستقبلها الذي يليق بهذا الشعب وتاريخه 

ونضاالته، فشعبنا يستحق ذلك.

12- معاً نكتب التاريخ.

وبني فخامته طبيعــة اللحظة التاريخية، 
وتالقي األقدار فيها؛ ليكتب الجميع معا تاريخ 
هذه املرحلة الصعبة مــن تاريخ اليمن وبناء 

دولته االتحادية.

13- عزم وإيمان لتجاوز التحديات واملخاطر 
وتخطي العقبات واالنتصار للمرشوع الوطني.

أوضح فخامته ذلك بامليض قدما بعزم وقوة، 
وبإيمان عميق وقوي باملصلحة الوطنية العليا، 
لتجاوز كافــة التحديات واملخاطر، من خالل 
ثقته بعظمة إرادة الشعب وقواه الحية ودعم 
األشقاء واألصدقاء لنتجاوز التحديات، وتخطي 

العقبات، واالنتصار للمرشوع الوطني.

ترجمة التفاق الرياض
14- تحويل اتفــاق الرياض لواقع حقيقي 
عىل األرض من أجــل الوصول إىل دولة واحدة 
وحكومة قوية تســتهدف خدمــة املواطنني 

والتخفيف عنهم.

حيث أوضح فخامته التأكيد عىل ذلك بالعمل 
مع إخواننا وأشــقائنا بكل صــدق وجدية، 

وتحويله إىل واقع حقيقي عىل األرض، وتوجيه 
فخامته لكافة قطاعــات الدولة لتنفيذه، كل 
فيما يخصــه، وأكد العمل عــىل تذليل كافة 
الصعوبات التي تعرتض إحالل االســتقرار، 
وامليض بكل عزم من أجــل الوصول إىل دولة 
واحدة وحكومة قوية تكون أولوياتها خدمة 

املواطنني والتخفيف عنهم.

15- إدراك حجم املعاناة وطبيعة الدولة التي 
يحتاجها الشعب ملعالجة ذلك. 

بني فخامته إدراكه ملعاناة الشعب اليمني، 
وإدراكه لحاجة الشعب لدولة توفر له األمن 
والخدمات، بعيداً عن الشعارات والكالم، الذي 
ال يشبع جائعاً، وال يشفي مريضا، وال يؤمن 

خائفاً، وال يقيض حاجة محتاج.

16- العمل مع املبعوث األممي واألشــقاء 
واألصدقــاء لتخفيــف معاناة شــعبنا بكل 

الوسائل.

حيث أكد فخامته العمل مع املبعوث األممي 
بروح مسؤولة، والسعي مع األشقاء واألصدقاء 
يف املجتمع الدويل إىل تخفيف معاناة شعبنا بكل 

الوسائل املتاحة.

السالم الذي نحتاجه
17- الســالم خيارنا االسرتاتيجي والحرب 

رضورة مفروضة علينا.

حيث أوضح فخامته ذلك بأن خيار السالم 
هو خياره االســرتاتيجي، ولم تكن الحرب إال 

رضورة فرضها علينا دعاتها.

18- يدنا ممدودة للسالم دوماً.

بني فخامته بأنه مع السالم دوما، وسيظل 
يمد يده للسالم عند كل فرصة ومناسبة.

19- خيارنا هو الســالم العادل والشامل 
واملستدام.

أوضح فخامته بوضوح كامل أسس السالم 
العادل والشامل واملستدام باآلتي:

- السالم املستند إىل املرجعيات الثالث.

- سالم يفيض إىل دولة واحدة وسلطة واحدة 
وجيش واحد ومؤسسات وطنية تعمل من أجل 

كل اليمنيني.

- ســالم نســعى من خالله إلنهاء أسباب 
الحرب، ونعمل جميعا من أجل دولة اتحادية 

ضامنة للجميع.

20- دعوة للمليشــيا الحوثية، ومن يظن 
أن الســالح هو الحل؛ بتحكيم العقل وتغليب 

مصلحة الشعب.

حيث وجــه فخامته دعوة لهــم للتعامل 
بمسؤولية وجدية مع االتفاقات وتحكيم العقل 

واملنطق، وتغليب مصلحة الشعب اليمني.

21- تحية لكل الجهود املخلصة التي تبذل 
من أجل اليمن.

حيث وجــه فخامته تحية لكل األشــقاء 
واألصدقاء عىل جهودهم املبذولة ألجل اليمن.

22- تحية لتضحيات أبناء شــعبنا اليمني 
وقواته املسلحة الباسلة واألمن وكل الرشفاء.

وختم فخامته خطابه بتحية لتضحيات أبناء 
شعبنا اليمني وقواته املسلحة الباسلة واألمن، 
وكل الرشفاء الذين يقدمون التضحيات رخيصة 
يف ســبيل الوطن، يف مواصلة ملالحم إخوانهم 
وآبائهم من الشهداء والجرحى ومناضيل ثورتي 

سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب املجيد.

 الرئيس حدد بوضوح هدف ومشروع اليمنيين بالنظام االتحادي وقضيتهم بإنهاء االنقالب واستعادة مؤسسة الدولة
 االحتفاء بذكرى االســتقالل محطة الســتلهام القيم والمبادئ ونضاالت وتضحيات اآلباء من أجل الحرية واالنتماء الوطني
 االســتقالل حـــــدث تـــــاريخي صنعــه رجــــــال ونســاء أحـــــرار علينــا اقتفــاء أثــــرهــــم
 لــن نصنــع تاريخنا إال بتقديم مصلحة الوطن الكبير على مصالحنا الضيقة والتعبير عن انتمائنا بالتضحيات ال بالمكاســب وتوحيد الصف ال بالتمزق

الهــــــدف والمشــــــروع والقضــــية والمطلــــب..

قراءة في خطاب الرئيس هادي بمناسبة ذكرى االستقالل

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
إن استمرار التعنت واملماطلة من قبل مليشيا الحوثي 
االنقالبية يف تنفيذ أي التزام بموجب اتفاق ستوكهولم 
منذ توقيعه يف ديسمرب من العام املايض برعاية األمم 
املتحــدة، يؤكد عدم جديتهــا يف امليض نحو تحقيق 
الســالم وتحدي الجهود األممية والدولية. مشرياً إىل 
أن استماتة الحوثيني يف محاولة تجزئة تنفيذ االتفاق 
بشــأن الحديدة، وتغايض األمم املتحدة عن ذلك ُيعد 

تهديداً ملسار السالم املقرتح.
جاء ذلك خالل اســتقبال رئيس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللك، األحد، يف العاصمة املؤقتة عدن، رئيس 
لجنة تنسيق إعادة االنتشار رئيس بعثة األمم املتحدة 
يف الحديدة، الجنرال اباهيجيت غوها، وبحضور رئيس 
الفريق الحكومي يف لجنة إعادة االنتشار اللواء محمد 

عيضة.
واستعرض اللقاء، سري عمل البعثة األممية ولجنة 
تنســيق إعادة االنتشــار واملعوقات التي تواجهها، 
جراء اســتمرار تعنت مليشيا الحوثي وعدم تقيدها 
بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وخروقاتها املتكررة للهدنة 

األممية.
وأشــار الدكتور معني عبدامللــك، إىل أن التصعيد 

والخروقات التي ارتكبتها املليشيا الحوثية خالل األيام 
املاضية، بما يف ذلك استهداف مقر الفريق الحكومي 
يف لجنة تنسيق إعادة االنتشــار ومستشفى أطباء 
بال حدود، غري مربرة ويجــب إدانتها بكل رصاحة 

ووضوح.
 ُمجدداً التأكيد عىل موقــف الحكومة يف رضورة 
تنفيذ اتفاق الحديدة ال سيما ما يتعلق بقوات األمن 
والسلطة املحلية وانسحاب مليشيا الحوثي من موانئ 

ومدينة الحديدة وفتح املمرات اإلنسانية.
 وعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود التي تبذلها 
البعثة األممية لتنفيذ اتفاق ســتوكهولم، رغم كل 
الصلف والتعنت املستمر من مليشيا الحوثي وانقالبها 
كالعادة عىل كل االتفاقــات والقفز عىل أي فرصة 
لتحقيق الســالم تنفيذا ألجندة داعميها يف طهران. 
 الفتاً، إىل رضورة اتخاذ موقف حازم من األمم املتحدة 
واملجتمع الدويل تجاه هذه الترصفات الرعناء من قبل 
املليشيا الحوثية وتحديها السافر لكل الجهود الرامية 

لتحقيق السالم.
بدوره عرب رئيس بعثــة األمم املتحدة يف الحديدة، 
عن سعادته بهذا اللقاء، وتقديره للدعم الذي ُتقدمه 
الحكومة للبعثة األممية وحرصها عىل إنجاح مهامها. 

 ُمستعرضاً الجهود املبذولة إلنجاح اتفاق ستوكهولم 
بما يف ذلك نرش خمس نقاط للرقابة األممية عىل وقف 

إطالق النار.

تهرب حوثي وانتهاكات
إىل ذلك أكد وزير حقوق االنســان محمد عسكر 
يف ترصيح لـ»26ســبتمرب« أن »للسالم رشوط البد 
من الوفاء بها وأهمها العزيمــة الحقيقية والنوايا 
الصادقة وهذا غــري متوفر حتى اآلن بالطرف اآلخر 

وهو الحوثي«.
وقال عســكر: »البد من تكثيــف الضغوط عىل 
مليشــيا الحوثي دولًيا وإقليمــا ومحليا للرضوخ 
للسالم ومتطلباته للخروج من هذه األزمة االنسانية 
الطاحنة التي أشعلها بانقالبه عىل الرشعية يف سبتمرب 

2014م«.
وأضاف وزير حقوق اإلنســان: »ورغم ادعائها 
القبول باتفاق ستوكهولم تستمر مليشيا الحوثي يف 
انتهاكاتها للقانون الدويل االنساني وقانون حقوق 
االنسان من زرع األلغام والقصف العشوائي للمدنيني 
واملستشفيات واملدارس واإلخفاء القرسي واالعتقاالت 

وكل ذلك لن يسقط بالتقادم«.

   د. عبده سعيد المغلس 

قوانين الله وسننه في تغيير اإلنسان لنفسه وواقعه ال تحابي أحدا، 
فهي ســارية علــى كل عمليــات التغييــر واإلصالح، ســواء كانت عبر 
مســيرة اكتمال الدين ويقودها رســل وأنبياؤه، أو عبر مسيرة تطور 
اإلنســان ومعارفه واســتخالفه يقودهــا مصلحون وعلماء وساســة، 
ومن يقرأ كتاب الله والتاريخ يجد معاناة ومآسي كل األنبياء والرسل 
والعلمــاء والمصلحين أثناء مســيرتهم التغييرية واإلصالحية، ولذا 
فمعظم كتاب الله قصص قرآني لندرس عمل هذه القوانين والسنن 
في األمم السابقة، ورحلتها للتغيير واإلصالح ونعتبر، ونحن اليوم في 
معاناتنا ومواجهتنا للتغيير واإلصالح في مسيرة بناء اليمن االتحادي 

لسنا خارج فعل هذه القوانين وتأثيرها.

خــــالل استقبالـــــه رئيس لجنة تنسيق إعـــــادة االنتشار

رئيس الوزراء: تغاضي األمم المتحدة عن محاولة الحوثيين تجزئة اتفاق الحديدة تهديد لمسار السالم المقترح
وزيـر حقـوق اإلنسان: انتهاكات مليشيا الحـوثي المستمرة جرائم حرب ال تسقط بالتقادم
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نحتفي بالذكرى الـ52 لالستقالل الوطني لرحيل 
آخر جندي للمستعمر الربيطاني عن أرض جنوب 
الوطن الغايل، الذي نال استقالله الوطني يف الثالثني 
من نوفمــرب عام 1967، بعد عقــود طويلة من 
النضال والتضحيات الكبرية بذلها الشعب اليمني يف 
مجابهة ومواجهة مشاريع ومخططات املستعمر 
الربيطاني، التي يستهدف بها تدمري وتمزيق اليمن 

الكبري بجغرافياته وتاريخه الحضاري العريق.. 
يف الـ30 من نوفمرب عــام 1967، نال جنوب 
اليمن اســتقالله الوطني الناجــز بعد أن طرد 
الشعب اليمني جيوش املســتعمر الربيطاني.. 
رحلت جيوش وبارجات املستعمر الربيطاني من 
اليمن وبقيت مشاريعه ومخططاته االستعمارية 
وأدواته املحليــة واإلقليمية قائمة إىل اليوم، تطل 
برأسها عىل الشعب اليمني، عرب وكالء أو عمالء 
إقليميني كإيران واإلمــارات وإرسائيل، وعمالء 
محليــني كاإلمامة املتوكلية -ســابقاً- وفلولها 
حارضاً »جماعة الحوثيني« التي ترتبط باالستعمار 
الربيطاني ومشاريعه التآمرية عىل اليمن بعالقات 

وطيدة وخدمات متبادلة منذ عقود من الزمن.
 ولم تكــن العالقة بني املســتعمر الربيطاني 
ومليشــيا الحوثي حديثة ومــن صناعة املعتوه 
اليهودي الربيطاني مارتن غريفيث، بل هي قديمة 
وتعود إىل مطلع القرن املايض- إىل سنوات الحرب 
العاملية األوىل حينما استخدم االستعمار الربيطاني 
وحلفاؤه- دول الحلفاء- العصابات املرتزقة العرب 
يف الحرب العاملية ضد الدولة العثمانية وحلفائها- 
دول املحور- مقابل وعود املســتعمر الربيطاني 
بمنح العرب من اقتسام حصته من كعكة تركة 
الرجل املريض- الخالفة العثمانية- عقب الحرب، 
والتي شكلت بداية تشكيل املستعمر الربيطاني 
لوكالئه وأدواته يف املنطقة من أدعياء الســاللة 
الهاشمية وتوزيع جغرافيا املنطقة، وعرب مندوبه 
السامي يف عدن وجنراله »نوراس العرب« يف منطقة 
الخليج العربي، مقابل تحشيدهم للمقاتلني العرب 
يف معارك املستعمر الربيطاني يف الحرب األوىل ضد 
الخالفة العثمانية، واقتسام تركة األخري يف املنطقة 
العربية عقب انتهاء الحرب العاملية األوىل 1918 

لصالح الحلفاء.
ومن وقتها، ظلــت بريطانيا عــرب مندوبها 
الســامي يف مدينة عدن وجنوب الوطن، تويل جل 
االهتمام والرعايــة والحفاظ عىل حكم االمامة- 
اململكة املتوكلية يف شــمال اليمن- اىل ان تمكن 
اليمنيون اإلطاحة بالحكم اإلمامي يف ثورة شعبية 
يف الـ26 من ســبتمرب 1962، بدعم ومســاندة 
مرص عبدالنارص. األمر الذي آثــار رعب مراكز 
االستخبارات الربيطانية واألمريكية واإلرسائيلية 

وحلفائهم يف املنطقة.
وبحسب وثائق ارشيف الخارجية الربيطانية، 
فإن القوات املرصية وقوات الجمهورية الوليدة، 
كانتا قد حسمت االمر مع فلول امللكيني -اإلمام 
البدر- يف وقــت مبكر لوال التدخــل الربيطاني 
اإلرسائيــيل االمريكي يف دعم اتبــاع اإلمام البدر 
الذي فر متخفياً من قرصه  ليلة ســيطرة الثوار 
عىل مؤسسات حكمه ومهاجمة قرص اقامته يف 
صنعاء.. وأن القوات املرصية وقوات الجمهورية 
اليمنية، واجهت فرق امللكيني التي وصل عددها إىل 
10 آالف فرد وتكونت من وحدات القبائل وجنود 
الجيــش النظامي الســابق املخدوعني بالدعاية 
امللكية.. وأن تكتيكات امللكيني محصورة يف طرق 
حرب العصابات لعزل القوات التقليدية املرصية – 
الجمهورية العربية اليمنية والقيام بهجمات عىل 
خطوط اإلمداد.. وظل دفع املال امللكي يغري كثرياً 

من القبائل لالنضمام إىل صفوفهم.
لكن التصعيد الفعيل للحــرب كان مع تدخل 
بريطانيــا بصورة مبارشة يف الحــرب اىل جانب 
امللكيني وقصف الطريان الربيطاني يف 15أكتوبر 
مدينة البيضاء اليمنية الشمالية، ويف 25 أكتوبر 
سمح الربيطانيون لقوات الجيش االتحادي من 
خالل إمارة بيحان يف محافظة شــبوة أن تزود 
امللكيني بوســائل نقل وأســلحة وذخرية وعتاد 
بغرض استخدامها من قبل قوات االمري الحسن 
-عم اإلمام املخلوع محمد البدر- يف محور مارب.

وقال الكاتب الربيطانــي كليف جونز يف كتابه 
»بريطانيا والحرب اليمنية األهلية«: »إن سكرتري 
وزارة املستعمرات الربيطانية »دنك انساندز« جادل 

بثبات لتقديم الدعم للملكيني«.
لذلك سمح الربيطانيون بمرور قوافل السالح إىل 
امللكيني عرب أرايض رشيف إمارة بيحان يف شبوة 
الخاضعة للحماية الربيطانية وقامت الطائرات 
الحربية الربيطانية بعمليــات نقل جوية إلعادة 
إمداد قوات اإلمام وتنفيذ عمليات عسكرية أيضاً.

كما أرسلت بريطانيا وأمريكا مرتزقة من فرنسا 
وبلجيكا وإنجلرتا ملساعدة اإلمام البدر يف التخطيط 
للحرب وتدريب أفراد معسكراته امللكيني يف نجران 
عىل األسلحة وزرع األلغام واستخدام الصواريخ 

املضادة للدبابات واالتصاالت.
وأكــد املؤرخــون الربيطانيــون، ان التورط 
الربيطانــي وتدخله يف الحــرب اليمنية، ادى إىل 
تعادل يف موازيــن القوى التي مالــت يف البداية 
ملصلحة املرصيني والثوار اليمنيني.. وان السلطات 

الربيطانيــة يف عدن ضاعفت من اســتعداداتها 
العسكرية حيث جعلت من محمية بيحان الجنوبية 

اليمنية مركزاً ملعسكر قوى الثورة املضادة.
من جهتهــا، قالت وثائق أرشــيف الخارجية 
الربيطانية، بان« قســم التجســس الربيطاني، 
كلف املكتب الخامس، بإقامة اتصاالت رسية مع 
امللكيني. وقرر هذا القسم استخدام خدمات رشكة 
مرتزقة يملكها الكولونيل ديفيد سرتلينج، وهو 
مؤسس وحدة القوات الخاصة الربيطانية كيت 
تمكن بريطانيا الرسمية من إنكار أي تورط لها.

وان ســرتلينج جّند يف العمليــة العرشات من 
خريجي وحدته، وأرســلهم إىل اليمن عىل هيئة 
مستشارين لقوات اإلمام البدر. وقد عمل عضو 
الربملان الربيطاني، نيل مكلني، وهو نفسه خريج 
االســتخبارات الربيطانيــة، كـ»وزيرخارجية« 

للمرتزقة.
ويذكر الكاتب السيايس املعروف محمد حسنني 
هيــكل يف كتابــه »ملــرص.. ال لعبدالنارص« أن 
»املخابرات املركزيــة األمريكية جندت للحرب يف 
لندن وسلحت أكثر من 15 ألفاٍ من الجنود املرتزقة 

األجانب إنجليز وأملان وفرنسيني وأمريكيني..«.
ويضيف: أن »املخابرات األمريكية كانت تجند 
املرتزقة األجانب للحرب يف اليمن وكانت مسؤولة 
عن عملياتهم وعن التنســيق بينهــم وبني دوُر 
إلرسائيل يف مســاعدتهم…فكانت إرسائيل تتوىل 
مسؤولية إلقاء الذخائر واألسلحة لهم بالطائرات«.
ويؤكد هيكل معرفــة الرئيس األمريكي جون 
كنيدي بذلك وأن »أحد مساعديه املسرت )روبريت( 
كومار كان ضابط التنســيق بني البيت األبيض 
وإدارة املخابرات األمريكية وكان كنيدي يسمي 

حرب اليمن: حرب كومار الخاصة«.
وبرز بني هؤالء املرتزقة »بروسكوند« الذي كان 
يعمل ضابطاٍ يف الجيش األمريكي برتبة رائد خالل 
الحرب العاملية الثانية وذهب إىل الرشق األوسط 
بعد انتهاء الحرب وتعلم التخاطب باللغة العربية 

الفصحى.
وقال هيكل يف كتابه« الثورة والحرب«: إن هذا 
الدعم الهائل للملكيني، عطل أي حســم رسيع 
للحرب، ووفر ذلك الدعم لإلمام تأييداً واسعاً ليس 
فقط عىل الصعيد العسكري بل والصعيد السيايس 
الدويل.. وكان عامالً حاسماً وأساسياً يف إطالة أمد 
حرب واستنزاف الطاقات الثورية العربية والذي 

بلغ ذروته بمأساة حرب يونيو 1967م«.
يف حني ذكر الضابط الربيطاني إدجار أباالن أن 

»نصف املرتزقة كانوا من الفرنســيني 
والبلجيكيــني معظمهــم من معلمي 
األســلحة. وكان النصــف الباقي من 
الربيطانيــني العاملني عــىل أجهزة 

االتصاالت واملساعدات الطبية«.
 ونرشت جريدة األهــرام القاهرية 
العديد من الخطابات ضبطت بالقرب 
من الحدود اليمنية مــع إمارة بيحان 
وتتعلق بنشاطات ملنظمة وجدت من 
أجل توفري الرجال واإلمدادات للملكيني 
وتم تحديد اسم ضابط بريطاني سابق..
كما وجدت إشارات تدل عىل القيام 
بأعمال تخريبية وإســقاط أســلحة 

للملكيني باملظالت )الباراشوت( وكانت الخطابات 
موجهــة إىل الرائد كوبر، كانــت مكتوبة باللغة 
اإلنجليزية وكان بعضهــا بتوقيع النقيب طيار 

أنطوني بويل..
وكان بويل »يعمل يف خدمة املندوبني الساميني 
الربيطانيــني التحاد املحميات: ســري شــارلز 
جنونســتون، حتى يونيو 1963م وخليفته سري 
كنيدي تريفاســكي.. وقد اعرتف متحدث باسم 
الحكومة الربيطانية – فيمــا بعد- بصحة تلك 

الخطابات«.
واقر كوبر أن الربيطانيــني »هيأوا عملياتهم 
العســكرية الخاصة بعد أن أثبتــت املجموعات 
اإلضافية من املرتزقة واألســلحة أنها غري كافيِة 

وأثبت الوحدات املِْشــِكلِة حديثــاٍ التحاد جيش 
الجنوب العربــي أنها غري قادرة عــىل معالِجة 

املشاكل«.
ويذكر الرائد كوبر يف شهادة منشورة عىل موقع 
»حروب بريطانيا الصغــرية« أن »طائرات هنت 
الربيطانية نفذت 1000 غارة ومروحية تراف20 

ألف غــارة وقذفت 2508 صواريــخ عىل قوات 
الجمهورية يف عملية حريب يف يونيو 1963م«.

كما يفيد كوبر أن القاعدة العسكرية الربيطانية 
يف عدن نرشت لعملية وادي ربوا »اللواء 39 كامالً 
بقيادة من إيرلندا الشمالية وثالث كتائب مشاة 
مارينز ومدفعية ومدرعات ورسب طائرات »إس 
أي إس« ودعــم طائرات ســكاوت ومروحيات 

سيوكس«.
ويعرتف بــأن امللكيني يف معــارك حرض مع 
القوات املرصية واليمنية الجمهورية »تلقوا من 
بريطانيا وفرنسا شــحنات كبرية من األسلحة 
املتوسطة والثقيلة والذخائر عرب اإلنزال املروحي 
بواسطة طائرات من جيبوتي يف أكتوبر 1964«. 

كما ســاندت القوات األمريكيــة امللكيني من 

خالل ســالح الطريان عىل فرتات متفاوتة خالل 
الحرب فضالٍ عن إرسال أسطولها البحري إىل جدة 

الستعراض القوة. 

الدعم االسرائيلي للملكيين
كما أنشــأت إرسائيل جرساً جويــاً رسياً بني 
جيبوتي وشــمال اليمن ملــد امللكيني 
بالسالح بواســطة طائرات إرسائيلية 
فرنســية الصنع حســبما أقر »شابتا 
يشافيز« املدير السابق لوكالة املوساد 
وآريلشار ونفي مقابالت منفصلة بعد 

ثالثة عقود من الحدث.
هذا ما كشــفه الكاتــب الربيطاني 
»كليف جونــز« يف كتابــه »بريطانيا 
والحرب اليمنية األهلية« نقالً عن وثائق 
رسية للخارجيــة الربيطانية بأن كالً 
من شابتاي وشــارون أكدا »أن الدولة 
اليهودية اشرتكت يف نشاطات رسية يف 

اليمن«.
يقول جونز: إن إرسائيل كانت الدولة الوحيدة 
التــي تتعامل مــع طائرات من نوع »ســرتات 
وكروزر« الفرنسية الصنع التي أسقطت إمدادات 
الغذاء والسالح لقوات اإلمام البدر وكانت تعمل من 

جيبوتي القاعدة العسكرية الفرنسية.
يضيف: أن الجنرال الربيطانــي »ماكلني« بدأ 
مباحثات مع هريام بشــأن تقديــم دعم رسي 
للملكيني فقام »دافيد سماييل« تحت اسم مستعار 
بأوىل رحالتها األربــع إىل إرسائيل يف خريف عام 

1963م والتقى بمسؤويل الدفاع اإلرسائييل«.
وينقل جونز يف كتابه عن »سماييل« بعد أربعة 
عقود من هذا االتصال مــع إرسائيل قوله: »..لم 
يتســلم اإلرسائيليون أية مبالغ وكانوا يرون يف 
تورط املرصيــني يف اليمن لصالحهــم ولم تكن 

اإلسقاطات تتم بصورة منتظمة«.
كما نقلت صحيفة سالح الجو اإلرسائييل عن 
طيارين إرسائيليني »تنفيذهم 14 طلعة جوية فوق 
اليمن أسقطت أثناءها األسلحة والعتاد العسكري 
واألغذية واملواد الطبية للقوات املوالية لإلمام البدر 

يف عملية أعطيت اسم: صلصة«. 
وتحت عنوان »الحملة الحربية لحرب العصابات: 
أكتوبر 1963 – ســبتمرب 1965« يشري الكاتب 
الربيطاني كليف جونز إىل الطبيعة العشــوائية 
املتزايدة للمســاهمة الفرنسية التي أجربت عىل 
إجراء مراجعة أساسية جرت مطلع خريف 1963.

وكانت املراجعة ملدى االلتزام باملرتزقةـ »أوجدت 
خطة هيكلية لعملية تقديم دعم مستديم وتدريب 
للقوات امللكيــة يف اليمن بقيادة بريطانية وظلت 
إقامة شــبكة اتصاالت متماسكة لربط مختلف 

الجبهات عىل قمة األولويات«.
وتحت عنوان »أزمة 1964« يشري جونز إىل أن 
»منظمة املرتزقة الربيطانية بدأت مع نهاية 1963 
تخطط ملرحلتني تاليتــني من الحرب مصممتني 
إليجاد الصلة بــني الجبهات امللكيــة جغرافياٍ 
وحرمان دائم للقــوات املرصية من طرق اإلمداد 

الرئيسة«.

كانت الخطة تعول عىل ذلك أن يســاعد »عىل 
قيام االنتفاضات بني رجال القبائل الذين تسيطر 
أراضيهم عىل الطرق التي تربــط الحديدة وتعز 
وصعدة بصنعاء«.. مشــرياً إىل فداحة الخسائر 
املرصية الناجمة عن الكمائن التي ينصبها القبائل 

املوالني للملكيني.
وكتب املؤرخ املرصي محمد حسنني هيكل أن 
إرسائيل قامت بإعطاء شحنات من األسلحة كما 
أقامت اتصاالت مع املئات من املرتزقة األوروبيني 

الذين يقاتلون بجانب امللكيني يف اليمن.
وقامت إرسائيل بإنشاء جرس جوي رسي بني 
جيبوتي وشمال اليمن. وأعطت الحرب الفرصة 
لإلرسائيليني ملراقبــة وتقييم التكتيكات الحربية 
املرصية وقدرتها عىل التكييف مع ظروف املعارك.. 
ليأتي اإلرسائيليون بعد ثالثة عقود من الحرب يف 

اليمن، ليؤكدوا، كالم هيكل.
ويف أوقات ســابقة نرشت صحف غربية نقالً 
عن مذكرات وشــهادات عســكريني أحياء، أن 
جيم جونســون، زعيم املرتزقة األوروبي ينكان 
يفكر برشاء طائراتهم الخاصة توجه إىل طهران 
ليقنع اإليرانيني )تحت حكم الشاه وقتها( للقيام 
بإســقاط جــوي، ونجحت الجهود بعد ســفر 
مستشــار املرتزقة نيل مكلني إلىتل أبيب ولقاء 

مويش ديان وأميتمائري، رئيس املوساد.
واقتنعت تل أبيــب مصلحتها يف التدخل فبدأت 
بإرسال طائراتها بغرض إسقاط األسلحة، وكانت 
العملية بقيادة الكولونيل جونيكوبر، وتضمنت 
180 بندقيــة)34000( طلقة مــن ماوزر و72 
قذائف مضادة للدبابات و68 كيلو من املتفجرات 

البالستيكية.
كانت الطائرات اإلرسائيليــة تحلق عىل طول 
ســواحل البحر األحمر وتلقي األسلحة يف اليمن 
وتتزود بالوقــود يف الصومال وجيبوتي وتعود إىل 
إرسائيل وأسمى اإلرسائيليني عملياتهم بعملية« 
صلصة« واستمرت الطائرات اإلرسائيلية بتزويد 
املرتزقة األوروبيني وامللكيني باألسلحة ملدة سنتني.

تدّخل إسرائيل في األرشيف البريطاني
وكشــفت وثائــق األرشــيفني الربيطانــي 
واالرسائييل، انه« يف نهاية العام 1963، اتصل »نيل 
مكلني« )الربملاني الربيطاني الذي لعب دور وزير 
خارجية لفلول امللكيني( بملحق الجيش اإلرسائييل 
يف لندن، العقيد دان حــريام، وجس نبضه فيما 
يتعلق بمساعدة إرسائيل لإلمام. نقل حريام الطلب 
الغريب عرب القنوات الشائعة، وبعدها بأيام قليلة 
وصل مكلني إىل تل أبيب للقاء موشيه ديان )الذي 
رغم كونه وزير الزراعة، فقد عد ذا خربة وقريباً 
من املجال األمني( ومئري عاميت، رئيس املوساد.

 أعطت إرسائيل موافقــة مبدئية، وعىل مدار 
خريف 1963، تزايدت االتصــاالت بني الجانبني 
وبدأت الخطة الفعلية تنضج. العملية التي سماها 
الجيش اإلرسائييل »عمليــة الصلصة« )والحقاً 

»عملية حيوان الشيهم«( بدأت تأخذ شكالً.
ويف 31 مارس 1964، ويف عز الليل، دهمت طائرة 
نقل إرسائيلية سماء اليمن. قاد الطاقم الجوي، 
برئاسة الطيار مقدم آري يهعوز، الطائرة باتجاه 

شمال البلد بني معسكرات الجيش املرصي.
وبعد لحظات مّيز عوز من تحته حرائق صغرية 
عدة، وأشعل النور األخرض يف بطن الطائرة، وحدث 
اإلنزال. حلّقت دزينة حاويات خشــبية ممتلئة 
بالســالح، الذخرية واملؤونة الطبية، ببطء نحو 
األرض. دعم نجاح اإلنزال أمن الطرفني. ونتيجة 
لهذا، أقامت إرسائيــل 13 رحلة طريان أخرى إىل 

اليمن لتموين امللكيني عىل مدار العامني التاليني.
ولكن كان من الرضوري الحفاظ عىل الرسية 
البالغة بســبب حساســية املوضوع. باستثناء 
حفنة أشخاص يف قمة القيادة امللكية، لم يعرف 
أحد هوّية الدولــة التي تمّدهم بالدعم، ولم ُتعلن 
حتى للسعوديني هوية حلفائهم بسبب الخوف من 

سحب أيديهم من دعم اإلمام.
ويف يناير 1965 شن املرصيون هجوماً عىل طول 
الجبهة وتكّبد امللكيون إصابات قاسية وأوشكوا 

عىل االنكسار. 
وعقب هذا، عرض الربيطانيون خطة جريئة: 
أن يقصف سالح الجو اإلرسائييل قواعد املرصيني 
يف صنعاء والحديدة، ويدعي امللكيون أن تلك كانت 
طائرات وّجهها مرتزقــة أوروبيون. أيد عيزر يف 
تســمان ورجال الطاقم الجــوي الفكرة، ولكن 
قائد األركان إسحق رابني ورئيس الحكومة ليفي 

إشكول منعا ذلك.
ويف أغسطس 1965 تم التوقيع عىل اتفاق وقف 
إطالق   النار بني مرص والســعودية، بمشاركة 
ممثلني يمنيني عن الجانبني. ثم توقف السعوديون 
عن تمويل جيش اإلمام، بمن فيهم املرتزقة. حاول 
األخــريون معارضة الحكم القــايس ولكنهم يف 

النهاية اعرتفوا بحالة الالحرب.
 ويف مايو 1966 توجهوا إىل إرسائيل ولكن رحالت 
الطريان لم ُتستأنف رغم محاولة استئناف التدخل 
)تمتد اول أفكار مثل إرسال مرتزقة أمريكيني إىل 
اليمن بدعم إرسائييل، وتدريــب جيش اإلمام يف 
منطقة عىل األرايض اإليرانية، وحتى جس نبض 
ملك السعودية، فيصل، يف موضوع إنزال مؤونة 

إضافية يف فرباير 1967م(.

إسرائيل، إيــران، اإلمــامة.. قــديمًا وحــديثًا

مثلث المشروع االستعماري البريطاني التدميري لليمن
 سالح الجو البريطاني واإلسرائيلي ساند الملكيين وقصف مواقع الجمهوريين في صنعاء والحديدة

 خــالل أســبوع.. 14 شــحنة ســالح نقلهــا 
الطيران اإلسرائيلي للملكيين في اليمن

تمكيــن  غريفيــث  »المعتــوه«  مهمــة   
اإلماميين الجدد من حكم اليمن

  مرتزقة بريطانيون يقاتلون في صفوف اإلماميين في جبال شمالي اليمن

  مارتن غريفيث طفاًل في ساحل البريقة بعدن 
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لم تنتج حرب الشــعب يف مقاومة الجائحة 
شــيئا أو احدا مثل عدنان الحمادي، املســألة 
تتجاوز تصدره وتصديه لتحالف الحوثي-صالح 
يوم ان ظن الجميع أن األمر قد انتهى، وتجاوز 
دوره يف هذه الحرب وتأسيســه ما اسميته من 
اليوم األول نواة الجيش الوطني يف أتون املعارك 

التي كانت تبدو يآسة ومحسومة سلفا.
املســألة تتعلق ايضــا واوال بوعيه الوطني 
التقدمي والديمقراطي، لقــد كان عدنان هو 
التعبري االبــرز عن الوطنيــة اليمنية الحديثة 
التقدمية والشعبية يف صفوف الجيش و حركة 
مقاومة الحوثي، الشــجعان كثر وملء جبال 
اليمن وسهوله وما اكثرهم يف جيشنا املحارص 
واملخذول - شجاعة وفداء وبذال جنود وضباط 
تركوا اهلهم جوعى ويظلون الشهر حتى بدون 
راتب ويتعرضون لكل صنوف التعسف والظلم 
لكن وعيهم بخطر الحوثي وجرائمه اكرب من كل 

يشء!!..
ال أحد جــريء يف أتون الحــرب وانطالقتها 

املبتورة واملخذولة ان يصارح اليمنيني بالحقائق 
مثل عدنان، ال أحد وقف وأعلن ان تسعني باملائة 
من البيوتات التجاريــة والتجار يف تعز واليمن 
يدعمون تحالف الحوثي-صالــح، ال أحد عرب 
عن الحاجات الفعلية والعميقة للجيش الوطني 
وربطها بالحاجات األساسية ملجتمع املقاومة 

واملجتمع الحاضن لها مثل عدنان.
ال أحد غريه وضع )املؤتمريني( يف الســجن 
عندما حاولوا استفزاز الناس بما سموه االحتفاء 
بذكرى تأسيس املؤتمر، واطلق املتهمني منهم 
بمحاولة اغتياله بعد احداث ديسمرب 2017م ألنه 

اراد احتضان قاعدة صالح واملؤتمر بعدها.
مد الحمادي يده للجميع وحــاول ان يبني 
عىل املشــرتك يف وجود طرف ال يقبل بغري الغاء 
الجميع، وكان عليه ان يســري وســط حقول 
األلغام، يف غياب أي تنظيم شعبي جدي للحالة 
املقاومة للحوثــي أو أي حزب له معنى يف هذه 

املعركة.
يف بداية املقاومــة نقل يل عبدالرحمن نعمان 

تعليقات عدنان عن بعض ما كنت اكتب، والحقا 
كتب يل الحمادي مصححا ملعلومة او موقف أو 
حتى للسؤال عن الحال والسالم ويف كل ذلك كان 
القائد الذي يحارب وهو يفكر كيف من املمكن 
تطوير املقاومــة وايصالها اىل املناعة واالقتدار 
الذاتي، ال أحد تكلم عن املقاومة املستقلة والحرب 
الشعبية فيما اعرف بالجدية والعمق كما عدنان.
ويا عدنان إن شــعبك يعرف أبناءه ويعرف 
مكانهم وقيمتهــم.. ومنذ اليوم األول يا عدنان 

كان قد اعتربك ابنه الذي يراهن عليه!
راهنا جميعا عليك يا عدنان!

ولم تخذلنا ابدا يا عدنان!
خذلنا املوت يا عدنان!

خذلنا كما خذلناك وخذلنا انفسنا يا عدنان!
بني صفوف أبطال شعبك يا عدنان وملهميه 

حتى اللقاء يا عدنان.. لك املجد!

معن دماج

بعــث فخامة الرئيــس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، اإلثنني، برقية عزاء 
ومواساة إىل أبناء الشهيد العميد الركن عدنان 
الحمادي عزاهم فيها يف استشــهاد والدهم 
العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35مدرع.
وأشــاد فخامة الرئيس بمناقب الشهيد 
الوطنيــة والعمليــة وأدواره البطولية يف 
مواجهة تمــرد انقالب مليشــيا الحوثي 

اإليرانية.
وقال فخامته: »ان الوطن برحيل الشهيد 
العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35مدرع 
خرس رجالً من أنبل رجاالته ومناضالً جسوراً 
ومقداماً شــجاعاً ومخلصاً وفياً ورحيله يف 
مثل هذه املرحلة االستثنائية التي كان له دور 

محوري فيها يمثل خسارة وطنية كبرية«.
ويف السياق بعث نائب رئيس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محسن صالح برقية عزاء 
ومواساة يف استشــهاد البطل العميد الركن 
عدنان الحمادي قائــد اللواء 35 مدرع بعد 

حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.
مشيدا بمناقب الشهيد وبطوالته الخالدة 
يف مواجهة فلول اإلمامة والكهنوت يف مختلف 
جبهات العــزة والكرامــة بمحافظة تعز، 
وإسهاماته الوطنية البارزة مع زمالئه من 
قادة الجيش الوطني يف استكمال بناء القوات 

املسلحة وتثبيت األمن واالستقرار.
وأكد نائب رئيس الجمهورية بأن القوات 
املسلحة خرست اليوم برحيل الحمادي أحد 
القادة املحنكني الذين بــادروا بالدفاع عن 
الرشعية ومؤسســات الدولة وقدموا ألجل 

ذلك التضحيات.
ومن جهته قدم رئيــس مجلس النواب 

الشيخ سلطان سعيد الربكاني، يف العاصمة 
املرصية القاهرة، واجب العزاء واملواســاة 
ألبناء الشهيد العميد الركن عدنان الحمادي، 
باستشــهاد والدهما قائد اللواء 35 مدرع 
الشــهيد العميد عدنان الحمادي يف عملية 

اغتيال آثمة.
ونقــل الربكاني لنجيل الشــهيد، تعازي 
القيادة السياســية ممثلة بفخامة الرئيس 
املشري الركن عبد ربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد االعىل للقوات املسلحة.. 
معربا عن عميق الحزن واأللم لرحيل العميد 
الحمادي الذي مثل نبأ استشــهاده فاجعة 
كبرية وخسارة فادحة عىل املستوى الوطني.
ونوه الربكاني ببطوالت الفقيد ومناقبه 
الكبرية وانجازاته الوطنية والعســكرية، 
وقال« لقد خرسنا قائدا عظيما وفذا، رضب 
اروع االمثلة يف التضحية والفداء وأسطورة يف 
النضال وهو القائد الذي كان له رشف املقاوم 
االول للحوثيني يف محافظة تعز واطالق رشارة 
املقاومة وقاتل ضد هذه العصابة االنقالبية 

املارقة حتى لقي ربه«.
وأضــاف: »ان الوطن خــرس رجال من 
انبل قياداته العسكرية املخلصة حيث مثل 
انموذجا يف الوالء واإلخالص الوطني وكان 
حامال للمرشوع الوطنــي الجامع يف دحر 
املليشيا االنقالبية بمحافظة تعز وقاد معارك 
ضارية مع تلك املليشيا يف عديد من الجبهات 
وحقق انتصــارات كبرية يف مرسح عمليات 

اللواء العسكري«.
واشــار اىل ان التاريخ سيسجل له ذلك يف 
أنصع صفحاته بــني رجاله األفذاذ وقادته 
الشــجعان وابطاله امليامــني الذين بذلوا 

ارواحهم رخيصة من اجل أوطانهم.. مؤكداً 
أن الشــهيد الحمادي كان نموذجا للقائد 
العسكري وشخصية وطنية بامتياز وكان 
وفيا ومخلصا لوطنــه ومدافعا عن ثورته 

ونظامه الجمهوري.
واكــد الربكاني ألبنــاء الشــهيد أنهم 
ســيكونون برعاية الدولة ألن الوفاء ليس 
مردودا عىل اصحابه وان والداهم الشــهيد 
هو شهيد الوطن كله ومحل احرتام وتقدير 
قيادة الدولة والشعب وان رحيله يف مثل هذه 
اللحظة خســارة ال تعوض.. مبتهال إىل الله 
تعاىل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة وان 
يسكنه فســيح جناته ويلهم اهله وذويه 

الصرب والسلوان.
ونعى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور معني 
عبدامللك، ببالغ الحزن واألىس استشهاد البطل 
الجسور والقائد املحنك العميد الركن عدنان 
الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، الذي طالته 
أيادي الغدر واإلجرام اإلرهابية اآلثمة، بعد ان 
كان له الرشف يف إطالق رشارة املقاومة ضد 
مليشيا الحوثي االنقالبية يف محافظة تعز، 
وسطر بحنكة وشجاعة مالحم بطولية يف 
معركة اســتعادة الدولة والرشعية والدفاع 

عن الجمهورية حتى استشهاده.
وأشاد رئيس الوزراء يف بيان نعي باسمه 
ونيابة عن أعضاء الحكومة، بالدور البطويل 
املشهود للشهيد الحمادي يف مواجهة االنقالب 
واملعارك التي قادها بكفاءة واقتدار وتصديه 
الشجاع متقدما الصفوف األوىل ملواجهة أعداء 
الثورة والجمهورية.. مؤكدا ان الوطن وشعبه 
خرس برحيله واحدا من قادته األبطال ورموزه 
العســكرية البارزة التي تشــهد له ميادين 

الرشف والبطولة، وجبهات القتال واملواجهة 
والصمود يف وجه املليشيا االنقالبية الطائفية.
واعترب الدكتور معني عبدامللك، الســجل 
الحافل للشــهيد العميد عدنــان الحمادي، 
وإسهاماته الكبرية طوال مسريته العسكرية 
لخدمة امن واســتقرار الوطــن محل فخر 
واعتزاز للجميع ونموذجا للوطنيني األفذاذ 
واألبطال الشجعان الذين لم يدخروا جهدا يف 
سبيل تحقيق رفعة وتقدم وامن واستقرار 
اليمن.. معربا عن ثقتــه يف ان روح ودماء 
الشهيد البطل والقائد الهمام الحمادي ستزيد 
املقاتلني يف الجبهات صالبة وقوة وتصميما 
عىل مواصلة الدرب يف دحر املليشيا االنقالبية 
ودفن مرشوعها االمامي الظالمي والكهنوتي 
املتخلف اىل األبد، ووأد احالم داعميه يف زعزعة 
أمن واســتقرار اليمن ودول الخليج العربي 

واملنطقة.
ووجه األجهزة العسكرية واألمنية بمالحقة 
املجرمني القتلة وتقديمهــم للعدالة لينالوا 
جزاءهم العادل والرادع، وكشــف مالبسات 

هذه العملية اإلرهابية الغادرة للرأي العام.
وقدم رئيــس الوزراء، خالــص التعازي 
وصادق املواســاة للقيادة السياسية ممثلة 
بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد االعىل للقوات املســلحة 
ونائبه الفريق الركن عيل محســن صالح، 
وأرسة الشــهيد البطل ورفاق دربه، ولكافة 
أبناء الشــعب اليمني العظيم بهذا املصاب 
الجلل.. ســائال الله العيل القدير ان يعصم 
قلوب الجميع بالصرب والسلوان وأن يسكن 
الفقيد فسيح جناته مع الشهداء والصديقني 

وحسن أولئك رفيقا.

ً فــي برقيات عزاء باستشهاد العميد عدنان الحمادي قائــد اللــواء 3٥ مــدرعً

الرئيس: الوطن خسر رجال من أنبل رجاالته ومناضال جسورًا ومقدامًا شجاعًا ومخلصًا وفيًا ورحيله خسارة وطنية كبرى
نائب الرئيس: الشهيد أحد القادة المحنكين الذين بادروا بالدفاع عن الشرعية ومؤسسات الدولة وقدموا ألجل ذلك التضحيات

رئيس مجلس النواب: ضـرب الشهيد أروع األمثلـة فــي التضحـيـة والفــداء
رئيس الوزراء: روح ودماء الشهيد البطل والقائد الهمام الحمادي ستزيد المقاتلين في الجبهات صالبة وقوة

بعث وزير الدفــاع الفريق الركن محمد عيل 
املقديش، برقية عزاء ومواساة يف استشهاد قائد 
اللواء 35مدرع العميد الركن عدنان الحمادي.. 
مشــيداً بمناقب الشــهيد ومواقفه الشجاعة 
وتضحياتــه وبطوالته يف الدفاع عــن الثورة 
والجمهورية ومقاومة املليشيا الحوثية املتمردة 

يف مختلف الجبهات بمحافظة تعز.
وأشار الفريق املقديش إىل أن الشهيد الحمادي 
كان له دور فاعل يف اعادة بناء الجيش الوطني، 
وكان من أوائــل القادة الذين هّبــوا ملواجهة 
االنقالب الحوثي والدفاع عن الدولة والرشعية.. 
مضيفاً أن الشــهيد كان نموذجــاً يف الجندية 
والقيادة، وكان بطالً مقدامــاً وفياً ومخلصاً 
للوطن من خالل املناصب التي شــغلها واملهام 

التي أوكلت إليه.
وبعث رئيس هيئــة األركان العامة الفريق 
الركن بحري عبدالله سالم النخعي، برقية عزاء 
ومواساة يف استشهاد البطل العميد الركن عدنان 
الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بعد حياة حافلة 

بالعطاء والنضال الوطني.
وأشاد رئيس هيئة األركان العامة يف الربقية 
بمناقب الشــهيد وبطوالته الخالدة يف مواجهة 
فلول اإلمامة والكهنوت يف مختلف جبهات العزة 
والكرامة بمحافظة تعز، وإسهاماته الوطنية 
البارزة مع زمالئه من قادة الجيش الوطني يف 
اســتكمال بناء القوات املسلحة وتثبيت األمن 

واالستقرار.
وأكد الفريــق النخعي أن القوات املســلحة 
خرست اليــوم برحيل الحمادي أحــد القادة 
املحنكــني الذين بادروا بالدفــاع عن الرشعية 
ومؤسسات الدولة وقدموا ألجل ذلك التضحيات.
وعربا املقديش والنخعــي يف برقيتيهما عن 
أصدق التعازي واملواساة ألرسة وأقارب الفقيد 
وزمالئه وقيادة محور تعز.. سائلني الله العيل 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

وعرّب املفتــش العام للقوات املســلحة اللواء 
القمريي عن خالص التعازي وأصدق املواســاة 
ألرسة الشهيد الحمادي وزمالئه ولكافة منتسبي 
القوات املسلحة يف استشهاد العميد الركن عدنان 

الحمادي.
وأشاد اللواء القمريي بمناقب الشهيد الحمادي 
وأدواره البطوليــة والتضحيــات التي قدمها يف 

مختلــف الجبهات يف مواجهة مليشــيا الحوثي 
كواحد من كفاءات ضباط القوات املسلحة.

كما أشــاد بالتضحيات التي يقدمها منتسبو 
القوات املســلحة يف كل الجبهات وهم يدافعون 
عن الدين والوطن واســتعادة الرشعية مقبلني 
غري مدبرين، مؤكدا أن القوات املســلحة تثمن 
كل التضحيات التي قدمها األبطال الذين ضحوا 

بدمائهم وأرواحهم يف هذا الطريق من أجل حرية 
وعزة هذا الشعب.

 سائالً الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن 
يسكنه فســيح جناته مع الشهداء والصديقني 
وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم أهله وذويه الصرب 

والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وزارة الدفاع وهيئة األركان العامة تشيدان بإسهامات الشهيد 
البارزة في استكمال بناء القوات المسلحة وتثبيت األمن واالستقرار

أشــــاد بمناقب الشهيد الحمادي وأدواره البطولية

المفتش العام للقوات المسلحة يعزي في استشهاد قائد اللواء 35 مدرع

أبكي عليك
عامر السعيدي

ماذا يقول الدمع يا عدناُن
إّن البــكاء عىل الكبــار ُمَداُن

أبكي عليك
أُديُن كل قصيدٍة

أحزاُن بالحزن.. كل قصائدي 
قتلوك

أو قتلوا البالد كالكما
يف عــني كل مناضٍل إنســاُن

هذا دم اليمن الكبري
كأنُه نهٌر وكل قلوبنا ُشــطآُن

أنت الكثري
عىل القصائد كلها

ما يف القصيدة للرثــاء مكاُن
من أين يل لغٌة
يكون غمامها

عاٍل لرُتثى باســمها األوطاُن
تعُز محارصٌة

وظلّك راحٌل
عنهــا وأنت القلــُب والعيناُن

يا أول األبطال
يوم تنكرْت

صنعا وحارص شعبك الخذالُن
غادرَت يا أمل الخالص

تركتنا
ال األرض تحرسنا وال الجرياُن

ودعتك الله
الذي من حولِه

الفرساُن الكرام ويهتف  يقف 

العميد الركن )عدنان محمد محمد الحمادي( 
2019 - 1968م

اد  من مواليد عام 1968م قرية ياُفق - بني حمَّ
- مديرية املواسط - محافظة تعز.

متزوج وأب لخمســة أبناء، اثنني ذكور وثالث 
اناث.

التحق بالكلية الحربية عام 1984م وتخرج منها 
عام 1987م برتبة مالزم ثاني.

حصــل عىل درجــة البكالوريــوس يف العلوم 
العسكرية، وعىل العديد من الشهادات التخصصية 
)دروع(، )صاعقة(، )مظالت(، )شــهادة قادة 
كتائب دروع(، وشــهادة )قادة ألوية دروع( من 

معهد الثاليا/ عدن.
حاصل عــىل شــهادة املاجســتري يف العلوم 
العسكرية من األكاديمية العسكرية العليا، كلية 

القيادة واألركان صنعاء عام 2007.
حائز عىل العديد من األنواط العسكرية 

تقلد عدة مناصب عسكريه منها:
- قائد رسية مشاة.

- قائد رسية دبابات إىل عام 1999.
- رئيَس عملية كتيبة دبابات إىل 2005.
- نائب تدريب لواء من 2007إىل 2009.

- عني مديرًا للمركز التدريبي يف معسكر الحمزة 
بمحافظة إب إىل 2011.

- مدير مكتب قائد اللواء 35 مدرع إىل 2012.
- قائد كتيبة دبابات وقائد معسكر الشهيد لبوزة 

إىل شهر مارس 2015م. 
- ويف نهاية مارس 2015 صدر قرار جمهوري 
من رئيس الجمهورية بتعيينه قائًدا للواء 35 مدرع.

- يف 2 ديسمرب ارتقى إىل ربه شهيدا

السيرة الذاتية

مــا ثمــن الـمـجـد يا عـــدنـان؟!
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يف عام 1942م بدأت أوىل خطوات تشكيل االتحادات 
العمالية يف عدن، وما إن جاء عام 1956م حتى كان 
هناك ما يقارب 21 اتحــاداً عمالياً يف عدن تضم يف 

صفوفها أكثر من ثالثني ألف عامل يمني.

اتحاد العمال
االتحادات النقابية والعمالية كانت بمثابة األرضية 
الخصبة والخمرية الرئيسية للثورة فيما بعد، نتيجة 
زيادة الوعي الحقوقي والسيايس ألولئك العمال الذين 
تعّرضوا للتعســف والظلم والتمييز من السلطات 
االحتاللية، فيما يتعلق برتاخيص العمل واإلقامة يف 
عدن، ملا كان يسمى بعمال املحميات واليمن الشمايل 
حينها، ناهيك عن حرمانهم من حقوقهم االنتخابية 
يف عدن، والتي كانت معظم قاعدتها العمالية وقيادتها 

تنحدر من املناطق الشمالية.
بحسب املؤرخ اليساري الربيطاني فريد هاليدي 
يف كتابه »الرصاعات السياســية يف شــبه الجزيرة 
العربية«؛ فإن حركة اتحــاد العمال كانت من أكثر 
الحــركات العمالية تطرفاً ثوريــاً وقومياً يف العالم 
العربي لنمو تيارات ثوريٍة وقوميٍة يف صفوفها، وألنها 
استوعبت العمال اليمنيني، جنوبيني وشماليني، عىل 
حد سواء، ورفضت األشكال السياسية القائمة عىل 
أساس شــطري، إذ كانت قاعدة االنتماء إليها عىل 
أسس هوية وطنية يمنية، وعىل أساس هوية طبقية 

عمالية.

أول جمعية
يف عام 1950م، تأّسست الجمعية العدنية صاحبة 

شعار »عدن للعدنيني« كأول إطار سيايس. 
ويف عام 1956م وصل عدد االتحادات العمالية يف 
عدن إىل ما يقارب 21 اتحاداً، تضم يف صفوفها أكثر 

من ثالثني ألف عامل يمني.
الجمعية أصدرت حينهــا صحيفًة تتماهى كثرياً 
مع السياسات الربيطانية فيما يتعلق بوضع عدن، 
واإلجراءات املّتخذة من الربيطانيني تجاه كل من أتى 

من خارج عدن من املحميات أو من الشمال.

جماعة النهضة
أمــام ذاك التماهي مــع الربيطانيــني، ظهرت 
جماعة النهضة يف عام 1952م، وأصدرت صحيفة 
النهضة، وطالبت بتوحيد الجنــوب يف دولٍة واحدٍة، 
وإزالة الفوارق بني عدن والداخل من خالل القضاء 
عىل سلطة الســالطني، كما دعت إىل توحيد الشمال 
والجنوب، وطالبت بإنشاء مجالس محلية لها عاصمة 

اتحادية هي عدن بدالً عن الحكم التقليدي.
 تلك املطالب لم يستسغها الربيطانيون الذين رأوا يف 
ذلك تحدياً لهم، فمنعوا عام 1953م صدور »النهضة«، 
لكن الجماعة نفســها أصدرت عام 1954م مجلة 
الفجر التي دعت إىل وحدة الجنوب داخلياً، وإىل وحدة 
الجنوب والشمال، وكشفت »الفجر« بذلك عن وجود 
جماعٍة سياسيٍة كبرية تقف خلف هذه املطالب، وهو 
ما تمثل حينهــا برابطة أبناء الجنوب العربي بدايًة، 
وتشــّكل بعد ذلك كيان جديد تحت مسمى الجبهة 
الوطنية املتحدة عــام 1955م، مطالبًة بمقاطعة 
االنتخابات النيابية التي كانت تقيمها الســلطات 

الربيطانية.
تلك الجبهة تشكلت نتيجة االنشقاقات التي حدثت 
يف كل من الجمعية العدنية ورابطــة أبناء الجنوب 
الذين رأوا تالعباً بريطانياً واضحاً بمطالبهم املتمثلة 
باالستقالل وتوحيد اليمن، حينها وجدت بريطانيا 
نفسها وألول مرة أمام معارضٍة تشكل تحدياً حقيقياً 

لوجودها.
راقبت بريطانيا كل تلك التحوالت بذهول وخوف 
شــديد، وأدركت خطورة ما ســتؤول إليه األمور، 
فقّررت مواجهة هذه الخطوات بخطواٍت سياســيٍة 
خبيثــٍة، وهو ما تمثل بإعالنها عن مســمى اتحاد 
الجنوب العربي، نهاية الخمسينيات، ملواجهة الحركة 
العمالية العدنية، ورضورة دمج مستعمرة عدن يف 
إطار هذا االتحاد، وفقا ملعاهدة لندن بني الربيطانيني 
وحزب الجبهة الوطنية املتحدة، وكانت خطوة دمج 
عدن بالداخل خطوًة ملواجهة قوة االتحادات العمالية 
التي بدأت تقود الجماهري يف عدن، وتقيم اإلرضابات 
واملظاهرات املطالبة بحقوقهم العمالية، وصوالً إىل 

االستقالل.

أول مظاهرة طالبية
مع نهاية أربعينــات القرن املايض وتحديداً يف 15 
مايو 1948م شهدت مدينة عدن أول مظاهرة طالبية 
كانت يف ظاهرها االحتجاج الشــعبي عىل تســليم 
بريطانيا فلســطني للكيان الصهيونــي، ولكنها يف 
حقيقة األمر كانت املؤرشات األوىل لربوز حركة طالبية 
تطورت مع أوائل ستينيات القرن املايض لتأخذ بعداً 

نضالياً سياسياً حقوقياً ومطلبياً.
الـ15 من فرباير 1962م كان يوماً مشهوداً يف تاريخ 
الحركة الطالبية اليمنية يف عدن، إذ شــكل إرضاب 
الطالبــات بثانوية البنات بخــور مكرس، الرافض 
للسياســة التعليمية التي كانت تمارسها السلطات 
الربيطانية يف املستعمرة عدن بداية االنطالقة لخوض 
الحركة الطالبية غمار النضال الوطني التحرري الذي 
بدأت مالمحه تتبلور من خالل املسريات واملظاهرات 
العمالية التي كانت تشــهدها مدينة عدن املطالبة 
بالحقوق العمالية، واملساندة للثورة املرصية »ثورة 
23 يوليــو 1952م«، واملؤيدة لحركــة تأميم قناة 

السويس 1956م.

تضحية وفداء
تقدمت صفوف الطلبة مســرية الزحف الشهرية 
إىل مقر املجلس الترشيعي 1965م، وسقط شهداء 
للحركة أبرزهم هشــام زوقــري، وتعرض آخرون 
لالعتقــال، ومنذ ذلــك الحني اســتطاعت الحركة 
الطالبية أن تتحمل املسؤولية بجدارة لتحريك الشارع 
والجماهري يف كل املناسبات واألحداث الوطنية التي 
شــهدتها عدن وبقية املناطق الجنوبية، كما كانت 
لها مواقفها املشهودة دعماً لحركة التحرر الوطني 

العربية.

وعي عروبي
تعاظم دور الحركة الطالبية النضايل نتيجة مواقفها 
املرشفة من القضايا النضالية للشعوب العربية التي 
ترزح تحت نري االحتالل، فتقدمت الحركة الطالبية 
املظاهرات يف عدن مستنكرة حرب اإلبادة التي يتعرض 
لها الشــعب الجزائري من قبل االحتالل الفرنيس، 

فقامت بجمع التربعات لصالح الثوار الجزائريني.

الحركة قادت املســريات واملظاهرات يف عدن إثر 
نكسة حزيران 1967م لتصبح بذلك ركيزة أساسية 
يف مسرية النضال الوطني، وليصبح لها كيان مستقل 
استطاعت من خالله بلورة رؤيتها الفكرية والثقافية 
والسياسية يف مســرية النضال الوطني، وكرافد من 
روافد الحركة الوطنية أســهم يف الحراك املجتمعي 
والسيايس يف عدن املستعمرة وبقية املناطق الجنوبية.

مساهمات نضالية
ومن أبرز مســاهمات الطالب يف أحداث النضال 
الوطني اليمني يف مرحلة الستينيات هو االنتفاضة 
الطالبية الكربى التي عاشتها عدن يف فرباير 1962م، 
وقد بدأت رشارة االنتفاضة يف كليــة البنات بخور 
مكرس، ثم تحولت لتشمل كل مدارس ومعاهد عدن، 
ورفعت االنتفاضة الطالبية شعارات منددة بالسياسة 
التعليمية لالحتالل الربيطاني، ودعت إىل وضع منهاج 
وطني، وأن يكون التعليم باللغة العربية األم بدالٍ عن 
لغة املحتل، ولم تكن السلطات الربيطانية وحكومة 
عدن بحاجة إىل وقت طويل ملعرفة ما سوف تخلقه 
االنتفاضة، وهي تتطور برسعة مذهلة وشمولها لكل 
املدارس الثانوية واملعاهد يف مدينة عدن، بل إنها كانت 

تدرك حجم وخطورة هذه االنتفاضة منذ الساعات 
األوىل الندالعها، واتبعت طرقــٍا مختلفة الحتوائها، 
بدأت باللقــاءات التي عقدها وزيــر املعارف آنذاك 
عبدالله الصعيدي مع آبــاء وأمهات الطالب، ولكنه 
فشل يف إقناعهم بتوجيه أبنائهم وبناتهم بالعدول عن 
مواصلة اإلرضابات واملظاهرات، بل زادوا يف إرصارهم 

عىل تلبية مطالب أبنائهم.

محاكمة ونفي
الصحافة وإذاعة عدن دعتا إىل الكف عن اإلرضابات، 
وحني لم يستجب الطالب تصدت لهم سلطات االحتالل 
بقمع جسدي ونفيس، حيث قدمت عددا من الطالب 
للمحاكمة بتهمة اإلخالل باألمن العام وإثارة الشغب، 
وصدرت بحقهم أحكام بالسجن والجلد والطرد من 
الدراسة، كما تم نفي 60 طالباٍ ممن يدرسون يف كلية 
عدن وثانوية خور مكرس من أبناء املناطق الريفية 
واملسماة آنذاك باملحميات، وأغلقت كلية البنات ملدة 

عام درايس كامل.

تضامن عالمي
حظيت االنتفاضــة الطالبية باهتمام الرأي العام 
املحــيل والخارجي، ولقيت حملة تضامن واســعة 
النطاق، ومنها البيان الشــهري الــذي أصدره اتحاد 
الطالب العاملي، وأعلن فيه تضامنه مع نضال طالب 
اليمن ودعمه ملطالبهم املرشوعة، وســجل امليثاق 
الوطني للجبهــة القومية لتحرير جنــوب اليمن 
املحتل هذه االنتفاضة بقوله: إن اإلرضابات الطالبية 
والتي دامت أكثر من شــهر احتجاجاٍ عىل املناهج 
االستعمارية، كانت دليالٍ عىل اليقظة الواعية والفهم 
الكامل من قبل الطالب ملخططات االستعمار الرامية 
إىل خلق جيل متفسخ جاهل يسري ضمن الحياة التي 

ترسم له من قبل السلطة األجنبية املحتلة.

نشاط في الخارج
ويف الخارج نظم طالب اليمن عدداٍ من األنشــطة 
لدعم الثورة اليمنية يف الشــمال والجنوب، وتوسيع 
دائرة املطلعني عىل قضاياها واملتضامنني معها، ومن 

هذه األنشطة:
اإلسهام يف املسرية السلمية يف بغداد يف أكتوبر عام 
1962م لدعوة الحكومة العراقية لالعرتاف بجمهورية 
سبتمرب، واالجتماعات التضامنية يف قاعات جامعة 
الصداقة يف موســكو للتضامن مع ثورتي سبتمرب 
وأكتوبر، واالعتصام يف السفارة اليمنية يف بريوت عام 
1964م احتجاجاٍ عىل دعوات املصالحة مع امللكيني، 
واجتماعات الطالب اليمنيني يف القاهرة عام 1968م 
لدعم أعمال الدفاع عن صنعاء يف وجه الحصار امللكي 
لها، واملطالبة بعودتهم إىل أرض الوطن للمشاركة يف 

أعمال الدفاع عن العاصمة.

كفاح مسلح
وعندما اندلعــت الثورة املســلحة ضد االحتالل 
الربيطانــي يف 14أكتوبــر 1963م وقف الطالب إىل 

جانبها قوالٍ وعمالٍ فمنهم من شــارك يف العمليات 
الفدائية ومنهم من ساهم يف إدخال السالح أو توزيع 
املنشورات يف املساجد والساحات العامة والبعض توىل 
مراتب تنظيمية قياديــة يف الجبهة القومية وجبهة 

التحرير.

اعتقاالت 
انعكاسا الزدياد شدة املواجهة بني حركة التحرر 
الوطني واالحتالل الربيطاني شهد النضال الطالبي 
يف جنوب الوطن تطوراٍ نوعياٍ خالل عامي 66/65م، 
فخالل تلك الفرتة الزمنية تعطلت الدراســة مرات 
عديدة، وأصبحت املدارس مواقع لالعتصام واإلرضاب 
ومراكز النطالق املســريات الصاخبــة، ومن أبرز 

االنتفاضات الطالبية خالل هذين العامني.

انتفاضات طالبية عام 1966م
عقب اعتقال خمســة من قيادة الحركة الطالبية 
يف املسرية الســلمية للطالب يف سيئون واملكال يف 12 
سبتمرب 1966م ضد رابطة أبناء الجنوب يف سيئون، 
وإلقاء قنبلة يدوية عىل مسرية طالب املكال واملسريات 
الطالبية يف عدن ولحــج وأبني يف الذكــرى الثالثة 
النطالقة الثورة املسلحة، والتي نظمت يف إطار الدعوة 
لعودة الجبهة القومية للعمل املســتقل خارج إطار 

جبهة التحرير.
 قدمت الحركة الطالبية يف نضالها خالل تلك الفرتة 
كوكبة من الشهداء منهم نجيب سيف وخالد بن هامل 
وهشام زوقري وفاروق باشارب والعريقي وآخرين.
الطالب شاركوا يف نضال الشعب اليمني من أجل 
التنمية، ومحاربة التخلف والجهل واملرض، وكذا من 
أجل تحقيق الوحدة، وذلك بعد تأسيس الجمهورية 
العربية اليمنية يف صنعاء وجمهورية اليمن الجنوبية 

يف عدن.

ثورة 26 سبتمبر 
كان لثورة الـ26 من سبتمرب ولثوارها دور ريادي 
يف الترسيع باندالع ثورة الـ14 من أكتوبر ضد املحتل 

الربيطاني. 
تبنت ثــورة الشــمال ويف أول أهدافها دعم ثورة 
الجنوب، فنصت أول األهداف السبتمربية عىل التحرر 

من االستبداد »واالستعمار«. 
مثلت املناطق الشــمالية ملجأ للثوار الجنوبيني، 
وقامت السلطات الجمهورية بالدعم اللوجستي لهم، 
وأمدتهم باملال والسالح قدر املستطاع فضال عن دعوة 
ثوار وأحرار الشمال إىل مساعدة األحرار الجنوبيني يف 

تحرير شطر اليمن من املحتل الربيطاني. 
مع بروز الكيانات الوطنية الكبرية والقومية التي 
بدأت بالظهور بعد إطاحة النظام اإلمامي يف صنعاء 

مبارشة اكتسب النضال بعدا وطنيا كبريا. 
فبعد اإلطاحة بالنظام اإلمامي يف الشمال حصلت 
الجبهة القومية عىل موطئ قــدم يف تعز ومناطق 
الشــمال التي كانت بعيدًة عن االقتتال الجمهوري 
امللكي حينها، والتي أعلن عن تشكيلها تحت مسمى 

الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني املحتل.

الجبهة القومية
كانت الجبهة القومية قد بدأت يف الخمســينيات، 
وبطابع نارصي تزامنا مع بروز نجم الزعيم العربي 
جمال عبد النارص. لكن ما إن حلت الستينيات حتى 
وصل الرصاع بني الجبهــة القومية والنارصيني إىل 

مرحلة املفاصلة واالنفصال.
أوىل خاليا الجبهة القومية بدأت يف عدن يف مدرسة 
عدن الثانوية العامة، والتي تخرج منها محمد عيل 
هيثم وغريه من القوميني العرب حينها ممن انخرطوا 
يف النضال املسلح ضد االستعمار يف الجنوب واإلمامة 

يف الشمال.
أعلن عن أول نبأ عن الجبهــة القومية من إذاعة 
صنعاء يف 20 يونيو/ حزيران 1963م، يف الوقت الذي 
صدر بيان من القاهرة عن الرئيســني، عبد النارص 
وعبدالله السالل، حول حق الشعب اليمني يف الشمال 

والجنوب باالستقالل والوحدة. 
عقد أول مؤتمر للجبهة القوميــة، بعد عام من 
تشكيلها يف 22-25 نوفمرب/ ترشين الثاني 1965م، 
يف مدينة تعز التــي ظلت املنطلق الرئييس للجبهة يف 
نضالها شــماالً وجنوبــاً، إذ أن كثريين من أعضاء 
الجبهة أفراداً وقيادات شاركت يف القتال شماالً ضد 
الفلول اإلمامية، وجنوباً ضد املستعمر الربيطاني الذي 
ظل يدعم امللكيني شماالً أيضاً ما وّحد مصريية ثورتي 
ســبتمرب وأكتوبر، وجعل انتصار إحداهما انتصاراً 
لآلخر، وهو ما تم بالفعل بعد ذلك من خالل تفجري 
الجنوب اليمني نضاالً مسلحاً ضد بريطانيا التي كانت 
داعماً رئيسياً لعودة امللكيني يف صنعاء، فاإلماميون 
بعد انسحاب الربيطانيني يف نوفمرب/ ترشين الثاني 

1967م أصبحوا ضعفاء.

استقالل ناجز
شــكل كل عامل من تلك الكيانات رافداً من روافد 
النضال الوطني، وأسهم الجميع يف الكفاح املسلح ضد 
املحتل الربيطاني توج باالستقالل يف الـ30 من نوفمرب 
الخالد، وتحرر الشطر الجنوبي من محتل جثم ألكثر 

من قرن وربع عىل جزء كبري من اليمن الجنوبي. 
خرجت بريطانيا بكل أســطوريتها وقوتها من 
جنوب اليمــن تاركًة الجنوب اليمني مقســماً بني 
21 مشيخة وســلطنة ودويلة، كل منها لها علمها 
الخاص وجوازها الخاص، ووضعها السيادي الخاص. 
ومع هذا لم تكن ثورة »14 أكتوبر« لطرد املستعمر 
فحسب، بل ثورًة وّحدت الجنوب اليمني كله يف إطار 
كياٍن ســيايسٍّ واحٍد معرتٍف به دولياً وإقليماً. هذا 
الكيان الذي ظل حامالً فكرة الوحدة اليمنية، حتى 
تحققت يف مايو/ أيار 1990م كإرادة وطنية شعبية، 
وليست مجرد مرشوع نخب حاكمٍة ستنتهي الوحدة 

برحيلها.
إن أي دعوة اليوم لتجاوز هذه الحقائق التاريخية 
ليست سوى دعواٍت طفولية غري مسؤولة، لن يكتب 
لها النجاح، وإنما ســتدفع إىل مزيــد من االقتتال 
والرصاع الذي ســينتهي بتشظ الوطن كله، شماله 

وجنوبه.
الســتعادة تلك املضامني النضاليــة الكبرية، البد 
من الذهاب نحو يمــٍن اتحادي يضمن لكل اليمنيني 
رشاكًة حقيقــًة يف دولٍة حقيقيــٍة، يف صناعة هذا 
التحول الوطنــي، والحفاظ عىل كيــان الجغرافيا 
اليمنية وهويتها من التشــظي، والعودة ليس إىل ما 
قبل مايو/ أيار 1990م، وإنما إىل ما قبل 26 سبتمرب/ 
أيلول 1962م شماالً و14 أكتوبر/ ترشين األول 1963 

جنوبه.

نقابات وكيانات سياسية أسهمت في تحقيق االستقالل الناجز في 30 نوفمبر

روافد الكفاح المسلح.. التحرر بانتماء وطني وحدوي وقومي

 اتحاد العمال رفض التصنيف السياسي القائم على أسس شطرية وقام باستيعاب اليمنيين جميعا بدون تمييز
 جـمـاعــة النهـضــة دعـت إلــى تــوحــيد الـشـمـال والجـنـوب فــي دولـة واحــدة

 شهدت مدينة عدن أول مظاهرة طالبية تنديدًا بتسليم بريطانيا فلسطين للكيان الصهيوني

مثلــت االتحــادات العماليــة والحــركات الطالبيــة والكيانــات 
السياسية إبان االحتالل البريطاني أهم المخاضات التي مهدت 
لتفجر ثورة من أهم ثورات اليمنيين على االطالق ثورة الـ14 
من أكتوبر وصوال إلى االســتقالل الناجــز في الـ30 من نوفمبر 
عام 1967 الذي غير مسار اليمنيين وحياتهم إلى جانب ثورة 
»26 سبتمبر« باعتبارهما ثورة واحدة في الهدف ومتكاملتين 

في الوسائل واآلليات.

  تقرير/ قاسم الجبري



الخميس الــعـدد »١905« ٨ ربيع ثانــي ١٤٤١هـ 
7المـــوافــق 5 ديسمبر 20١9م استطالع

ذكرى الـ30 من نوفمبر بعيون السياسيين واإلعالميين

احتفلــت بالدنا الســبت الماضي بالذكرى الـــ52 لذكرى االســتقالل الوطني الـ30 من 
نوفمبر 1967م.. يوم خروج آخر جندي بريطاني محتل من بالدنا، وكان هذا اليوم 
العظيم أشــبه بالعافية التي حلت بالجســد اليمنــي، وبالنور الذي أضــاء أرجاء اليمن 
ككل وليس شطره الجنوبي فقط، والشمس التي أشرقت بضيائها ونورها على أرض 
السعيدة، يمر بنا هذا اليوم ونتذكر تضحيات اآلباء وهمتهم العالية في نيل الحرية، 
وطرد المحتل إلى غير رجعة، ونحن نمر بهذه الذكرى العظيمة في مثل هذه الظروف 

التــي تمر بهــا بالدنا، كم نحــن بحاجة اليــوم إلى عــزم األحرار وهمتهــم وصدقهم 
وشفافيتهم ونزاهتهم وإخالصهم وحبهم لوطنهم ذلك الحب الصادق الذي امتزج 
بدمائهم فعملوا لله ثم للوطن متناســين مصالهم الشخصية أو األسرية والعائلية 
والساللية والطائفية والحزبية، عملوا ألمتهم ووطنهم حتى حققوا ما يريدون من 
ثورة كللت بالنجاح واالنتصار، ما نحتاجه اليوم لكي نحرر بالدنا من االنقالب بشقيه 
هو عزم وصدق وحب وإخالص للوطن ســابقا كما أشــرنا، وتجــرد عن كل مصلحة 

شخصية وتبعية خارجية على حساب الوطن والمصلحة العامة حتى نحقق النصر.
»26سبتمبر« أجرت اســتطالعًا لنخبة من السياسيين واإلعالميين وسألتهم حول 
ماذا تعني لهم الذكرى الـ52 لـ30 من نوفمبر؟ وأين نجحنا؟ وأين أخفقنا خالل الفترة 
الممتدة من ذلــك التاريخ وإلى اليوم؟ وما هي أبرز أألمنيــات التي يتمنون تحقيقها 
بحلول الذكرى الـ53 القادمة؟ فإلى آرائهم التي رصدناها في ثنايا السطور التالية: 

  استطالع/ قائد الحسام 

ل أســتاذ الفقه وأصوله يف جامعة  بداية فصَّ
عدن د. عارف أنــور العدني يف إجابته، وتحدث 
بوضوح ورصاحة حــول تلك الفرتة وما تالها، 
حيث قال: »يف الحقيقة ذكرى الـ30 من نوفمرب 
تمثل عندنا، بل عند كل يمني أمرين مهمني جدا، 
األول: عقدي، وهو الخالص من وطأة االحتالل 
الذي جثم عىل جنوب اليمن قرابة 129 سنة، فهذا 
يف الحقيقة عقيدة املسلمني الجهاد ضد املحتل، 
األمر الثاني حقيقة يعشــقها كل إنسان ليس 
اليمني فقط، بل كل البرش يعشــق الحرية من 
القيود التي تكبل اإلنسان، وهذه يف الحقيقة التي 
كبلت الشعب اليمني طوال 129 سنة، فالحرية 
ال يوازيها يشء ناهيك أن تساويها، ولذلك كانت 
الفرصة عظيمة وكبرية للشعب اليمني بأكمله«.
أما اإلخفاق.. حقيقة كان يف عدم املحافظة 
عىل ذلك اإلنجاز الذي سالت فيه دماء األطهار 
من الذين أزهقت أرواحهم، وربما ذهبت أموالهم 
يف الجهاد يف ســبيل الله، وإخــراج املحتل، لم 
نحافظ عىل املنجزات التي أنجزها اآلباء، فنرى 
اليوم كيف سلمت البالد شماال وجنوبا ألجندة 

خارجية تستبد باليمن بأكمله«!
وتمنى الدكتــور العدنــي »أن ال تمر علينا 
الذكرى القادمة الستقاللنا إال ونحن نرى الحرية 
الحقيقية لليمن من الجماعات االنقالبية، والتي 
يف الحقيقة تريد وأد الحرية للشــعب بأكمله، 
وتجعله يعيش تحت وطــأة أجندة خارجية ال 

تمت لليمن بيشء؛ ال عقيدة وال سيادة«.
واختتم أستاذ الفقه يف جامعة عدن كالمه 
بتوجيه رســالة لبعض من تصدروا املشــهد 
وأرضوا بالوطن بقوله: »نقول لتلك الجماعة 
التي تخدم أجندة خارجيــة: هل أخذتم بأقل 
يشء من الوطنية للذود عن وطنكم؟! ألن كل 
ما يسئ إليه اليوم أصبح بعض الساسة وبعض 
القائمني عىل سدة الحكم مع األسف- يفتقدون 
الوطنية، فنحن نطالب بإخراج مكنون الوطنية 
التي كانت موجــودة عند بعض هؤالء قبل أن 
يغروا باملال وباملناصب وبالجاه، فنقول لهم: 
مهال مهال باليمن.. مهال مهال بدماء املسلمني.. 
مهال مهال باقتصاد اليمن.. مهال مهال بسيادة 
اليمن.. مهال مهال بالحكومة الرشعية التي لم 

تستطع أن تعود أو تزاول عملها يف اليمن«.
وأضاف: »ونقول لهم: اتقوا الله يف أنفسكم، 
ودعوا الخالفات وعودوا إىل طاولة مســتديرة 
تظلها املودة واملحبة بظل إخوة اإلسالم، وبظل 
إخوة اإليمان التي قال عنها رب العزة والجالل: 
)إنما املؤمنون إخوة(، فنوجــه الخطاب إىل 
الساســة وإىل كل من كان عىل يديه أمر لهذه 
األمة أن يتقي الله يف نفسه، وأن يعلم أن الله 

عز وجل يعلم خائنة األعني وما تخفي الصدور، 
وأن اليوم عمل بال حســاب، وغدا حساب بال 
عمل، وكل سيقف بني يدي الله عز وجل الحكم 
العدل رب العزة والجالل، نذكرهم بالله لعلهم 
أن يفيقوا من سباتهم، ولعلهم أن يحسنوا ما 
أوكلت إليهم من أمور، فريون فيه مصلحة البالد 

والعباد«.

لم يتحقق شيء
الصحفي واملحلل السيايس توفيق السامعي 
تحدث من جهته قائالً: »دعونا نكون رصحاء مع 
أنفسنا، ونشخص الواقع تشخيصاً موضوعياً 
كباحثــني ومهتمني بعيــداً عن الشــعارات 
الفضفاضة والتعاطف غــري املوضوعي.. بعد 
مرور 52 عاماً عىل االســتقالل وذكرى الجالء 
لم يتحقق يشء ممــا كان يأمله اليمنيون من 
الثورة يف شطر الوطن الجنوبي، بل العكس هو 
الصحيح، ما تم هو انتكاســة يف عدن تحديداً 
التي كان ميناؤها يعترب امليناء الثاني يف العالم، 
فانتكســت حركة املالحة الدولية، ولم يستفد 
منها اليمنيون يف يشء بعــد أن كان يعترب أهم 

مورد مايل للخزينة اليمنية«.
وأضــاف: »ال أقول هذا الــكالم تعاطفاً مع 
االحتالل الذي كان املســتفيد الوحيد من عدن 
وجنوب اليمــن عموماً، ولكن لفشــل النخب 
املختلفة ابتداء من الثوار وانتهاء بالسياسيني 
من بعدهم أنهم لم يستغلوا موارد عدن استغالال 
حقيقيا، واالرتقاء بها وتطويرها، ولم يكونوا 

عند مستوى املسؤولية والحدث«.
وختــم الصحفي توفيق الســامعي حديثه 
بالقول: »عدن تحتــاج مرشوع دولة حقيقية 
ينهض بها بما فيها من مقومات اســتثمارية 
حقيقيــة متمثــالً باملوقــع الجيوســيايس 
واالســرتاتيجي الذي لو تم استغالله استغالالً 
حقيقياً لدفع باليمن إىل مصاف الدول العاملية 
املتقدمة.. حقيقة نحن نلوك شــعارات ثورية 
فضفاضة ال تسمن وال تغني من جوع، وغرينا 

يذهب باملنفعة ويستغلها لصالحه«.

تضحيات جسام
من جانبه قال الصحفي أنور املليكي: »يف هذه 
الذكرى الخالدة أتذكر تلك التضحيات الجسام 
التي سطرها األحرار يف مختلف جبهات التحرر 
اليمني من االحتالل الغاشــم للوطن يف جنوبه 
وشــماله، والتي كان الهدف منها هو الحرية 
والكرامة، والعيش الرغيد ألبناء الوطن. فهذه 
الذكرى الغالية عىل قلوبنا جسدت لدي مدرسة 
نضالية جبارة نســتلهم منهــا دروس صمود 
روادها يف وجــه التحديــات الضخمة، حيث 
شكلت مرحلة تأســيس لدولة وطنية جامعة 
ألبناء الوطن عمومــا دون تمييز أو تفرقة بعد 
أن اختلطت دماؤهم الزكية يف ســبيل التحرر 
والكرامة، والذي كان هدفا مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
ببناء الدولة انطالقا من بناء اإلنسان واملجتمع، 

تعليميا واقتصاديا وغريها«.
وأضاف: »يف ظل ما تعيشــه البالد حاليا من 
ظروف صعبة نستلهم من هذه التضحيات بأال 
نقف عند هذا املســتوى من الطموح، حيث أن 
هذا الصمود لثوار فرباير والثورة اليمنية أعطى 
للثورة مفهومها الذي ال يتوقف بها عند مناسبة 

بعينها«.
وأشــار الصحفي أنور املليكي يف حديثه عن 
النجــاح واإلخفاق قائــالً: »النجاح واإلخفاق 
مرتبــط ارتباطــا وثيقا بمــدى التقدير لتلك 
التضحيات التي سطرها املناضلون األحرار، وألن 
الوحدة الوطنية كانت هدفا سام يخطه األحرار يف 

تضحياتهم، نستطيع القول: بأن تحقيق الوحدة 
الوطنية هو التجسيد الحقيقي ألهداف الثورة 
اليمنية سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب، وهنا يكمن 
النجاح لهذه الثورة املباركة والخالدة، وتقديرا 
وطنيا لتلك التضحيات العظيمة، وحتى ال نحبط 
األجيال فيما أخفقنا به حتى اللحظة نؤكد بأن 
املسرية مستمرة والتضحيات والصمود مطلوبني 
من األجيال الحارضة والقادمة يف تحقيق حلم 
اآلباء واألجداد يف بناء وطن واحد يتسع للجميع، 

ويسوده األمن واالستقرار والرخاء«.
وعلق املليكي أمال كبريا يف االحتفال بالذكرى 
القادمة بقوله: »أملنا كما هو كان حلم أبنائنا 
وأجدادنــا يف أن نرى وطننا الغايل يف مناســبة 
غالية قادمة أن يكون قد تجاوز املحنة الراهنة، 
والتوقف عن إراقة الدماء ألبناء البلد الواحد، وبدأ 
االنطالق يف توحيد الصفوف من أجل ترســيخ 
األمن واالستقرار واالنطالق نحو البناء والتطور 
والنمو، ونرى كذلك وطناً يســوده التســامح 
واإلخاء بني أبناء الوطن والتعايش السلمي بني 

رشائحه املختلفة«.

لم الشمل
أما عضو رابطــة علماء ودعاة عدن وعضو 
برنامــج تواصل علماء ودعاة اليمن الشــيخ 
جمال الســقاف فتحدث بإيجاز قائالً: »تمثل 
هذه املناسبة لنا، إرشاقة ذلك اليوم الذي حقق 
الشعب اليمني فيه اســتقالله وحريته، بعد 
تضحيات جسام، ونضال طويل، امتد لـ129 
سنة، تجلت خالله معادن الشعب اليمني رجاال 
ونساء، ونســتلهم اليوم منه تلك التضحيات، 
لتمنحنا دافعا للحفاظ عىل مكتسبات ومنجزات 

ذلك اليوم العظيم«.
وأكد الشــيخ جمال السقاف »مدى حاجتنا 
اليوم الســتعادة ألقها وتحقيق أهدافها، من 
خالل توحيد الكلمة، ولم الشمل، أمام التحديات 
املعارصة، واملحاوالت الفاشلة لطمس أهداف 

ثورة 30 من نوفمرب، والعبث بمكتسباتها«.

تعزيز دوافع النضال
الكاتب واملحلل السيايس محمد السمان عرب 
عن علو مكانة هذه املناسبة وقال: »تأتي علينا 
ذكرى الـ52 لالستقالل املجيد الذي تّوج نضاالت 
األبطال والثوار الذين ســّطروا أنصع صفحات 
النضال الوطنــي، وأروع الســطور واملالحم 
البطولية، وحققوا حلم االستقالل، وإجالء آخر 
جندي بريطاني مــن عدن يف الـ30 من نوفمرب 
من العام 1967م، وهــذه الذكرى لها مكانتها 
يف قلب كل يمني محب لوطنه ومؤمن بمبادئ 
النضال الوطني الذي قامت عىل أسسه ثورة 14 
أكتوبر املجيدة متوجة بعيد االستقالل املجيد 
الذي نعيش ذكرى بطوالت ثواره وشــهدائه 
الذين غرسوا يف عمق األرض اليمنية أحالمهم 
مرشوع الدولة الوطنية، وأقاموها عىل أنقاض 
واقع سيايس مبعثر كان أحد أسباب استمرار 

الهيمنة األجنبية، وفقدان السيادة الوطنية«.
وتمنى املحلل السيايس محمد السمان ونحن 
نتذكر هذه املناسبة الغالية أن »نستلهم منها 
اليوم تعزيز دوافع النضال يف ظل وجود مشاريع 
متعددة تســتهدف اليمن يف أمنه واستقراره 
وسيادته وتماســكه، فتســتنهض العزائم 
واألحرار واملحبني لهذا الوطن لتتكاتف جهودهم 

من أجل النضال، واستعادة ما تبقى من تراب 
الوطن من أيــادي االنقالب الغاشــم من قبل 
أدوات إيران )جماعة الحوثي(، أو ممن ارتبطت 
مشــاريعهم وأهدافهم بأهداف تفتيتية لرتاب 

الوطن، ليبقى الوطن شــامخاً عزيزاً بشموخ 
وإباء وعزة أبنائه ونضال أبطاله«.

مسؤولية تاريخية
أما الكاتــب والشــاعر عبدالرحمن محمد 
الرشيف فأشــار إىل أن »هذه املناسبة بقدر ما 
تضعنا أمام تضحيات اآلباء بكل فخر واعتزاز، 
هي تضعنا باملقابل أمام مسؤولية تاريخية عن 
أكثر من نصف قرن مىض بعد التحرير لم نحقق 

فيه إنجازاً يذكر مقارنة بالشعوب األخرى«.
ونوه الكاتب الرشيف أنه »بعد اتفاق الرياض 
يقف الجميع أمام مفــرتق طرق جديد، إما أن 
نســتكمل الســالم يف اليمن كلها، ونضع حدا 
للحروب التي أهلكت الحرث والنســل، وإما أن 
نســتمر يف الدوامة التي مازلنا فيها، فنضيع 
وتضيع البالد يف مســتنقع األحقــاد والثارات 
والحروب والفتن التي ال خري فيها ال للمواطن 
وال للوطن، والجميع أمام مسؤولية تاريخية ال 
يعفى منها أحد، سواء االنقالبيون يف صنعاء أو 

إخوانهم يف عدن أو الرشعية بكل مكوناتها«.
وأضاف: »عىل دول الجوار أيضا مســؤولية 
تاريخية أمام ما يجــري يف اليمن، ونأمل من 
أشقائنا يف اململكة العربية السعودية أن يجمعوا 
شمل اليمنيني ويســاعدونهم يف بناء دولتهم 
االتحادية وفق مخرجات الحوار الوطني التي 

توافق عليها الجميع«.

غرس المفاهيم واالنتماء
وكيــل محافظة لحج القيادي الســابق يف 
املقاومة هاني كرد استهل حديثه بالحديث عن 
أعمال االحتالل التي تخفــى عىل الجيل اليوم 
وقال: »أوالً البد أن يتعرف الجيل عىل ما قامت 
به بريطانيا، حيث قــام االحتالل الربيطاني 
بنهب وتدمري اآلثار يف عــدن التي كان ينظر 
إليها قبل دخول القرصان هينس، وبحسب ما 
نقل إلينا الرحالة قديما، وكذلك من خالل رسم 
الربتغاليون ملدينة عــدن تجدها مدينة مليئة 
بالقصور واملآذن القديمة واملدارس التي أخرجت 
العلماء، أين ذهبت هــذه املآثر العظيمة التي 
عمرها تجاوز ألف سنة؟! أين أول مسجد بني 
يف عدن وخطب فيه عيل وأبو موىس ومعاذ؟! لم 
يتبق منه إال منارة فقط عند الربيد، أين وأين.. 
كل ذلك دمرته بريطانيــا لتتمكن من طمس 

هوية وعراقة وتاريخ عدن ودورها الريادي«.
ووصــف وكيــل محافظة لحــج الذكرى 
املجيدة أنها »بمثابة نقطة التحول التي أرادها 
املناضلون الذين ضحوا من أجل استعادة الوطن 
املسلوب من قبل االحتالل الربيطاني الذي فرق 
الشعب، وزرع بينهم األحقاد والفتن، وعمل عىل 
تجهيل أبناء الشطر الجنوبي من الوطن إال من 
قلة فقط، أراد املناضلــون من هذه الذكرى أن 
تكون نقطة االنطالق من أجل بناء دولة يتعايش 
فيها الجميع، دولة تعطــي املواطن حقوقه، 
وتقيم العدل وتعوضه عن سنون الظلم والقهر 

التي تعرض لها أثناء تواجد االحتالل«.
ويف إجابته عىل ســؤال: أيــن نجحنا؟ وأين 
أخفقنــا بعد 52 عاماً من االســتقالل؟ أجاب 
الوكيــل كرد بالقول: »بعــد 52 عاماً من هذه 
الذكرى نجحنــا يف غرس املفاهيــم الوطنية 
واالنتماء التي حــاول االحتالل أن ينتزعها من 
قلوب اليمنيني، ولكن هذه الذكرى كلما جاءت 
ذكرت الناس باالنتماء وحب الوطن والتضحية 
من أجله مهما كانت الظروف وقساوتها، وفشلنا 
يف بناء الدولة املنشودة التي أرادها املواطن، دولة 

العدل واملساواة، الدولة التي يتساوى فيها الناس 
جميعا يف الحقوق والواجبات، الدولة التي يجد 
املواطن فيها الخدمات، يجد املاء النقي والكهرباء 
والصحة والتعليم، دولة يســتطيع املواطن أن 
يحاسب املســؤول عىل فساده وتقصريه، دولة 
فيها جيش وطني وليس طائفي وال مناطقي 

وال عائيل وال.. وال..«.
وتمنى كرد أن »تأتي الذكــرى القادمة وقد 
تحقق لشــعبنا الخري واألمن واألمان، وتنتهي 
الحرب، وتحقق العدالة ومحاســبة املجرمني، 
ويتم تطبيق ما توافق عليه اليمنيون يف مخرجات 
الحوار الوطني، وتطبيق األقاليم من أجل بناء 

الدولة االتحادية اليمنية املنشودة«.

تثبيت مشروع الدولة االتحادية
اإلعالمي والكاتب السيايس مصطفى محمد 
القطيب قال من جهته: »توقعي أننا سنحتفل 
بالذكرى القادمة يف كل اليمن بعد تحريره من 
مليشيا الحوثي اإلرهابية، وبعد تثبيت مرشوع 
الدولة االتحادية يف كل اليمن، وستعم االحتفاالت 
كل أرايض الوطن، وبحول الله تأتي الذكرى 53 
لعيد االستقالل واليمن يســوده األمن واألمان 
واالستقرار والتنمية واملحبة بني كل أبناء الشعب 

اليمني شماالً وجنوباً«.

شعبنا وترابنا ال يمكن أن يقبل مستعمر
اإلعالمية ابتهال املخاليف قالت من جهتها: »يعد 
الـ30 من نوفمرب يومــا مجيدا، وذكرى خالدة 
وصفحة ناصعة يف تاريخ اليمن، ففي هذا اليوم 
العظيم من العــام 1967م تم طرد آخر جندي 
بريطاني مستعمر لجنوب الوطن الحبيب بعد 
فصول نضالية مرشفة قام بها أجدادنا، نفض 
من خالله اليمانيــون غبار الظلم والجور الذي 
جثم عىل صدورهم ألكثر من 100 عام، ليعلن 
للعالم أجمع أن شــعبنا وترابنا وســماءنا ال 
يمكن أن تقبل مســتعمر أو غاصب، وأنا ولدنا 
أحرارا، ســنظل نحن أبناء هذا الجيل واألجيال 
القادمة نستلهم الدروس والعرب، ونترشب صور 
التضحيات الخالدة التي سطرها األوائل يف سفر 

هذا اليوم االستثنائي«.

القادم أجمل
اإلعالمي واملذيع يف قناة اليمن عماد جسار أكد 
بالقول: »دائما العمل لصالح الخارج ينتج عنه 
فشل اللحظة يف بناء اليمن، فمثال يف املحافظات 
الشــمالية عادت اإلمامة من جديد، وارتكبت 
أبشع الجرائم بحق الوطن واملواطن وهي ال تعد 
وال تحىص، كل ذلك بسبب عدم إدراك الساسة 
الفاشلني مسبقا بهذه الكوارث، ويف املحافظات 
الجنوبية نفس الجريمة، حيث مورس بحق 
املواطن أبشــع صور التعذيب يف الســجون، 
وانترشت االغتيــاالت، والعزف عىل املناطقية 
والجهوية والقروية، وغريها من الجرائم التي 
ارتكبت بســبب التبعية وعدم إيماننا الكامل 
بوطننا، ما يجعلنا وبالدنا عرضة لكل رصاع 
وعنف، بينما يتشدق علينا اآلخرون، بسخرية 
وتهكم بأننا شعب رصاع ومتخلف، وليس بناء 

وتنمية، بينما بلدانهم يف نماء وتطور«.
وتساءل اإلعالمي جســار بالقول: »متى 
ســنعي ونــدرك اللحظــة اآلنية لــرتك كل 
االنقســامات، وتتوحد الصفوف مستلهمني 
نضاالت تاريخية من ثوار ســبتمرب وأكتوبر 
ونوفمرب، والتي ضحوا فيها بدمائهم الزكية 
من أجل يمن قوي متماسك ذي طابع ومرشوع 
جمهوري واحد، وليس مفتتاً كما هو اليوم؟! 

فقط نأمل أن يكون القادم أجمل«.

 أنور المليكي توفيق السامعي د. عارف العديني

 د. العدنــي: الـ30 من نوفمبر كان فرصة عظيمة وكبيرة للشــعب اليمني، ونتمنى أال 
تحل الذكرى القادمة إال وقد تحرر اليمن ممن يعملون ألجندة خارجية

 السامعي: في عدن مقومات استثمارية لو تم استغاللها لدفعت باليمن إلى مصاف العالمية المتقدمة
 المليكي: أملنا وحلم أبنائنا أن نرى وطننا وقد تجاوز محنته الراهنة وبدأ نحو البناء والتطوير

 د. السقاف: حاجتنا اليوم الستعادة ألق 30 من نوفمبر وتحقيق أهدافه في جمع الكلمة ولم الشمل أمام التحديات المعاصرة

 هاني كرد عبدالرحمن الشريف محمد السمان

 السمان: نستلهم اليوم الدروس في تعزيز دوافع النضال في ظل وجود مشاريع متعددة تستهدف اليمن في أمنه وتماسكه وسيادته
 الشريف: تضعنا ذكرى االستقالل أمام مسؤولية تاريخية عن أكثر من نصف قرن مضى لم نحقق فيه إنجازًا مقارنة بغيرنا

 كرد: نجحنا في غرس المفاهيم الوطنية واالنتماء التي حاول االحتالل أن ينتزعها وفشلنا في بناء الدولة المنشودة

 عماد جسار ابتهال المخالفي مصطفى القطيب

 القطيب: يتزامن احتفالنا بالذكرى القادمة مع احتفاالتنا بتثبيت مشروع الدولة االتحادية اليمنية
 المخالفي: سنظل نستلهم الدروس والعبر ونتشرب صور التضحيات الخالدة من هذه الذكرى
 جسار: نستلهم تضحيات ونضاالت األحرار من أجل يمن قوي متماسك
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التغيير الديمغرافي
بعد مرور 16عامــاً من االحتالل اإلنجليزي 
لعدن زار مدينة عدن الرحال وعالم االجتماع 
الفرنيس آرثر دي غوبينو تقريباً سنة 1855م، 
كان مندهشــا من الوضع وقــال: »يف عدن 
شاهدنا مدينة هندية فوق أرض عربية وسط 

الصخور«!

رحال فرنيس آخر يدعى بول موراند يف كتابه 
)طريق الهند( زار مدينة عدن يف سنة 1861م 
واصفاً ســوق عدن قائال: »يقّدم للمسافرين 
القادمني من أوروبا عّينات فاتحة للشهية من 
عجائب الهند، ويسمح للعائدين برشاء ما لم 
يتمكنوا من رشائه هناك، فقاعات البيع الكبرية 
التي يمتلكها الفارسيون يف التواهي تضاهي 

تماماً الدكاكني الضخمة يف بومباي«.

مؤرخون ذكروا أّن الثقافة الهندية سادت 
الحياة الثقافية يف مســتعمرة عدن بســبب 
تشجيع السلطات الربيطانية لها بغرض تمييع 

وتغييب الثقافة اليمنية.

من خالل النشاطات الفنية التي كان االحتالل 
يتبناها ويقوم بها تجــد الفرق الهندية التي 
كانت تزور عــدن، وتجلب األفــالم الهندية 
واألجنبية، قد لعبت دوراً كبرياً يف تمييع وإذابة 

الحس القومي بني أبناء املنطقة.

محاربة التيارات الدخيلة
عوامل عدة أسهمت يف نشوء األندية الثقافية 
ولعل من أسباب ظهورها الرئيسة هي محاولة 
الوقوف ضد التيارات الثقافية األجنبية املختلفة 
التي فتحت لها حكومة عدن الربيطانية أبواب 

املحتلة عدن عىل مرصاعيها.

السياســة الربيطانية كانت تتعمد غرس 
التيارات الثقافية األجنبيــة يف تربة املجتمع 
اليمني، ومن أهم التيارات الثقافية األجنبية 
الثقافــة الهنديــة التي وضعــت بصماتها 
الواضحة يف الثقافة، واملوســيقى، واللبس، 

والعادات والتقاليد.

يؤكد مؤرخــون أن الغرض مــن صبغها 
بالثقافــة األجنبية هو ســلخ شــخصيتها 
اليمنية األصيلة املســتمدة مــن حضاراتها 
العربية اإلســالمية العريقة، وجعلها تدور يف 
فلك اإلمرباطورية الربيطانيــة التي ال تغيب 
عنها الشــمس من ناحية، والقضاء بسهولة 
عىل مطالب القــوى الوطنية يف عدن بعودتها 

إىل اليمن األم من ناحية أخرى.

بحث عن الذات
عندما طرحت بريطانيا مرشوعها القايض 
بضم مســتعمرة عدن وزارة املســتعمرات 
الربيطانية بدالً من حكومة الهندي يف بومباي 
يف سنة 1932م، رفض أصحاب النفوذ الهنود يف 
املستعمرة، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وكانت 
حججهم أّن عدن هندية لكونها كانت يف حوزة 

الهند قرابة قرن كامل.

عمل املحتل عىل إذابة وصهر الهوية العربية 
بالثقافــة األجنبية ولم يدر بخلد الساســة 
الربيطانيني بأّن الثقافة العربية يف عدن ضاربة 
جذورها يف أعماق الحضارة اليمنية اإلسالمية، 

وأنه من املستحيل طمسها أو تمييعها.

رواد الفكر التنويري الوطني يف املستعمرة 
رفضوا رفضاً قاطعاً سياســة حكومة عدن 
الربيطانية إزاء إحالل الثقافة األجنبية بدالً من 
الثقافة اليمنية العربية، وكان سببا رئيسا يف 

ظهور األندية الثقافية واألدبية واالجتماعية.

وعي قومي
مؤثرات أخرى أســهمت مساهمة فعالة يف 
تأسيس النوادي الثقافية واألدبية، والجمعيات 

الخريية إىل جانب املؤثرات املحلية.

عدن إبــان احتاللهــا زارهــا العديد من 

السياســية  الشــخصيات 
واالجتماعيــة العربيــة ذات 
الوزن السيايس والفكري عىل 
الساحة العربية أمثال املفكر 
الكبري التونيس عزيز الثعالبي 
الذي زار عــدن يف عرشينيات 
القرن العرشين. واقرتح عىل 
املثقفني يف املستعمرة تأسيس 

نادي األدب العربي.

ثورة فلسطين
إىل ذلــك لعبــت الثــورة 
الفلســطينية عــام 1936م، 
إىل جانــب زيــارة عــدد من 
الشخصيات الفلسطينية دوراً 
مهماً يف انتباه اليمنيني يف عدن 
العروبة والحماس  إىل قضايا 
ملؤازرتها ممــا أدى إىل غرس 
نواة للشعور السيايس باالنتماء 

للوطن والقومية العربية.

الحــرب العاملية الثانية هي 
األخرى أحدثت يف الوطن العربي 
يف مــرص، والعراق، والشــام 

غليانا يف الحياة السياسية، وكان من الطبيعي 
أّن يمتد تأثريه عىل املستعمرة التي كانت مرفأً 
دوليا مهما تدخل إليه كافة التيارات السياسية 
مثلما تدخل إليها مختلف التيارات الثقافية، 
فال نغلو إذا قلنا: إن األندية الثقافية واألدبية 
والجمعيات االجتماعية من أســباب نشأتها 
أيضاً تلك التأثريات السياســية التي حدثت يف 
العديد من الدول العربية بعد أّن وضعت الحرب 

العاملية الثانية أوزارها.

إحداث نهضة ويقظة
يف ســنة 1925م أســس أول ناٍد أدبي وهو 
نادي األدب العربي، مؤسسه األمري أحمد فضل 
املعروف بالقمندان، والذي يعترب من أوائل رواد 
الحياة األدبية يف لحج واليمن، وكان أعضائه 
من مدينة عدن، وكان مدير النادي محمد عيل 
لقمان املحامي صاحب ومؤسس صحيفة »فتاة 
الجزيرة« سنة 1940م الصادرة يف املحتلة عدن.

ومن أهدافــه إحداث يقظــة ونهضة عىل 
الصعيد الثقايف واألدبي يف كل من لحج وعدن، 
واللذين كانا حياتهما الثقافية أفضل بكثري من 

اإلمارات واملشايخ املعروفة باملحميات.

شخصيات اجتماعية مسنة عارصت التاريخ 
الوطنــي ذكرت أن جميع منتســبي الحركة 
الوطنية التي ناضلت ضد املستعمر الربيطاني 
واإلمامة ولدت من نادي األدب العربي، ومن هذا 
النادي انبثقت الجبهة الوطنية وحزب الشعب 
العربي االشرتاكي ســنة 1952 وحزب البعث 
سنة 1954م وحركة النقابات الست ورابطة 
أبناء الجنوب ســنة 1956 وحركة القوميني 
العرب 1957م، وكذا حزب الشــبيبة بقيادة 
عبدالله عبدالرزاق باذيب ومنظمة عيل عبدالله 

السلفي.

نادي اإلصالح العربي 
ويف سنة 1929م أســس يف مدينة التواهي 
نادي اإلصالح العربي مؤسسه عبده غانم، ويف 
حي كريرت عدن أسس أيضاً نادي باسم اإلصالح 
العربي سنة 1930م، وكان من أبرز مؤسسيه 
محمد عيل لقمان، ويف نفس الســنة أسس يف 

الشيخ عثمان نادي باسم اإلصالح العربي.

كبار السن من األدباء ذكروا أّن مدينة الشيخ 
عثمان كانت يف فرتة الثالثينيات واألربعينيات 
تحتل مكانة مرموقة يف ميدان الثقافة واألدب 

والقضايا االجتماعية.

اإلصالح اإلسالمي العربي
ومن األندية املهمة التي أنشــئت يف الشيخ 

عثمان نادي اإلصالح اإلسالمي العربي. تقول 
األستاذة شفيقة عبدالله العرايس عن نشاط 
النادي وأهــم أعماله: »إنه شــجع أعضاءه 
للمشــاركة يف جميع أحداث العالم العربي، 
واملســاهمة يف جمع املــال لضحايا الحرب، 
واالحتجاج عىل احتالل اليهود لفلســطني«. 
ويلفت نظرنا أّن نادي اإلصالح اإلسالمي العربي 
كان يمتلك رؤية عربية واســعة وعميقة، أو 
بعبارة أخرى كانت لديه آفاق واسعة يف مسألة 
القضية الفلسطينية، والذي اعتربها جزءا ال 
يتجزأ من القضايا العربية ويجب االهتمام بها.

النادي كانــت له مســاهمته الكبرية إزاء 
القضية الفلســطينية، فقد جمع املساعدات 
املالية للفلســطينيني من جراء الحروب التي 

كانت تشنها املنظمات الصهيونية املسلحة عىل 
املواطنني الفلسطينيني األبرياء.

مخيم أبي الطيب
ويف سنة 1938م تم تأسيس مخيم أبي الطيب 
املتنبي يف كريرت بعدن، وكان عبارة عن منتدى 
أدبي يعنى بالشــعر واألدب، وتميز أعضاؤه 
بالنشاط والعمل لرفع املستوى الثقايف يف عدن.

ورغم أن أهم أغراض املخيم الذي أنشئ من 
أجله هو عنايته بالشعر واألدب، إالّ أنه وضع 
نصب عينيه عدداً من األنشــطة املهمة، مثل 
اهتمامه بالتعليــم والقضاء عىل محو األمية 

بني سكان عدن.

املخيم قام بإرسال البعثات العلمية للشباب 
إىل الخارج، وسعى لدى إدارة املعارف يف إقامة 
صفوف ليلية لتحصيل التعليم العايل والدعوة 
للقضاء عىل األمية ومحوها يف صفوف الكبار. 

 الطبقات الفقرية من املجتمع وجه اهتمامه 
نحوهــا، إذ فتح لها أبوابا واســعة يف ميدان 
التعليم، فأنشــأ جمعية إعانة أبناء الفقراء، 

وكان الهدف منها تقديم اإلعانات املالية ألبناء 
الفقراء يف املدارس االبتدائية والثانوية والطلبة 
املبتعثني يف البالد العربية، وذلك حتى ال يقترص 
التعليم عىل األقلية مــن أبناء األغنياء، ويظل 

الجهل يف صفوف األغلبية من الفقراء.

شفيقة العرايس نقلت عن الدكتور أحمد عيل 
الهمداني الدور املهــم الذي قام به مخيم أبي 
الطيب يف الحركة الثقافية يقول: »يعود لهذا 
املخيم الفضل يف تطوير الحياة األدبية، وخلق 
حياة فكرية حديثة جعلت عدن تحظى بمكانة 

أدبية متميزة بني األقطار العربية«.

توقف نشــاط األندية الثقافيــة واألدبية 
والجمعيات االجتماعيــة أو الخريية يف عدن 
كان طبيعيا جراء فرض السلطات الربيطانية 
الحظر عليها، ومع مرور الوقت عادت بعض 
األندية الثقافية واألدبية يف مزاولة نشاطها مرة 
أخرى، ومنها مخيــم أبي الطيب الذي عاد إىل 

مزاولة نشاطه يف فرباير سنة 1941م.

عدن والحرب العالمية الثانية
إبــان الحرب العامليــة الثانية ســادت يف 
املستعمرة أجواء من اإلرهاب، والقمع من ِقبل 
السلطات الربيطانية التي كانت تراقب عن كثب 
تحركات الكتاب واألدبــاء، أو باألحرى كانت 
ترصد القوى الوطنية يف املستعمرة من خالل 
زجهم بالسجون، أو نفيهم خارج مدينتهم، 
مما أوقف نشاط النوادي الثقافية واألدبية يف 

املستعمرة ومنها مخيم أبي الطيب.

يؤكد مؤرخون أن الحرب العاملية الثانية أثرت 
عىل نشــاط األندية، والجمعيات، واملنتديات 
األدبية يف مســتعمرة عدن، فقد عمل قانون 
الطوارئ عىل حظر أي نشاطات سياسية أو 
اجتماعية فيها، وأصبح املثقفون الذين كانت 
لهم مواقف وطنية عرضــة لالعتقال، وُزج 
ببعضهم يف سجن عدن، وتم نفي بعضهم إىل 
جزيرة كمران، كما تــم وضع اآلخرين تحت 
اإلقامة الجربية يف منطقة غري مسقط الرأس، 
بحيث كان املقيم قرساً »املعتقل« يسجل اسمه 
يف مركز الرشطة صباحاً ومساًء ليثبت وجوده 

وعدم مغادرته املنطقة املقررة إلقامته.

المخيم وحركة األحرار اليمنيين
لعب مخيم أبي الطيب دوراً غاية يف األهمية 
عىل مرسح اليمن الســيايس، إذ وقف وقفة 
رصيحة وقوية مع املعارضة اليمنية ضد حكم 

اإلمام يحيى املستبد. 

أوضحوا- من خالل الندوات التي كان يعقدها 
حركة األحرار اليمنيني يف املخيم- مســاوئ 
الحكم اإلمامي، وكيف عزل اليمن سياســياً 

وثقافيا عن باقي البلدان العربية واإلسالمية.

فتح مخيم أبي الطيب لألحرار اليمنيني مجاالً 
واسعاً بتقديم مساهماتهم األدبية باملحارضات 
وحلقات النقــاش، وأدى ذلك إىل إثراء الحركة 
األدبية والثقافية يف اليمن من ناحية، وإىل بروز 
هوية رجال األحرار السياسية من ناحية أخرى 
من خالل رشح قضيتهم ومبادئهم، وأسهم هذا 
النشاط يف االلتفاف حول الحركة والعمل عىل 

منارصتها ودعمها مادياً.

مطبوعات وترجمة
اســتغل أعضاء مخيم أبــي الطيب فرصة 
موافقة سلطات عدن الربيطانية فتح أبواب 
املخيم من جديــد، فقام أعضاء املخيم بإلقاء 
املحارضات عىل املواطنني، وقوات محمية عدن 
أيضاً، وتناولت املحارضات برامج تثقيفية يف 
مختلف مجاالت الحياة الرتبوية واالجتماعية 

والعلمية واألدبية.

يف عام 1942م تم طبع عــدد من املقاالت 
تحت عنوان »أقالم مخيم أبو الطيب«، من تلك 
املقاالت أوالد الكشافة، والصياد العدني، وتعدد 
الزوجات، وشاب يف عدن، وأشهر قصائد أبي 

الطيب املتنبي.

املخيم لم يكتــف بذلك فقد أنشــأ »لجنة 
الرتجمة والنرش« يف عدن، وأســهم يف ذلك يف 
رفع مستوى الوعي الثقايف باالطالع عىل روائع 
األدب العاملي والقضايا الدولية السياسية منها 

االجتماعية.

رواد التنوير الفكري
عوامل رئيسة كانت سبباً يف ظهور النوادي 
الثقافية واألدبية واالجتماعية عىل ســطح 
الحياة الثقافية يف مســتعمرة عدن تتمثل يف 
وقوف رواد فكر التنويــر بحزم وقوة وإرادة 
صلبة ضد التغريــب أو امليوعة الثقافية التي 
كانــت تتعمدهــا الســلطات الربيطانية يف 

املستعمرة.

نرش الثقافة بني ســكان مستعمرة عدن، 
والعمل عــىل الحفاظ عىل الهويــة اليمنية 
األصيلة، وصد الهجمات القوية والرشســة 
واملنظمة من رياح الثقافات األجنبية التي هبت 
عىل املســتعمرة، كان الهدف من وراء إنشاء 

األندية.

األنديــة الثقافيــة واألدبيــة والجمعيات 
االجتماعيــة كانت اللبنة األوىل يف تأســيس 
األحزاب السياسية يف املســتعمرة، فقد كان 
ظاهرهــا الحياة الثقافية لكــن باطنها هي 

الحياة السياسية.

تيارات ثقافية أجنبية تعمدت بريطانيا غرسها في تربة المجتمع اليمني لتمييع 
ثقافته العربية العريقة.

تلك االســتراتيجية اإلنكليزيــة حركت الهمة، وأيقظت الضميــر لدى رواد الفكر 
والمثقفيــن والوطنيين، وقــرر الجميع مجابهة ومواجهة أالعيــب المحتل، على 
إثرها تم إنشاء النوادي الثقافية التي أخذت على عاتقها محاربة التغريب وترسيخ 
الهوية وتنوير المجتمع لتنتهي أخيرًا باندالع كفاح مسلح أثمرت نتائجه برحيل 

المحتل وتحقيق استقالل ناجز. 

 تقرير/ قاسم الجبري

حــــاربـت التـغـريـب وشكـلـت بـاكـــورة الكـفـاح المسـلـح

الـنوادي الـثـقافـية.. نـواة الـفـعـل الـثوري

 منذ احتالل عدن سنة 
1٨39م عمدت السياسة 

البريطانية إلى سلخ المدينة من 
اليمن وطمس هويتها
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كانت بريطانيا قد حددت شــكل ســيطرتها 
»الكولونيالية« عــىل الجنــوب اليمني املحتل 
بتقســيمه إىل جزءين، األول: باسم »مستعمرة 
عدن«، والثاني: باسم »محميات عدن الرشقية 
والغربية«، والتي انقسمت بدورها إىل سلطنات 
وإمارات وواليات ومشيخات مختلفة، فأخذت 
بعض الظواهر السياســية بالظهور كرد فعل 
لألوضاع الناجمة عن االحتالل الربيطاني، ومن 
هذه الظواهر عىل سبيل املثال ال الحرص، حركة 
»الجمعية اإلسالمية« يف عدن التي عنيت باألمور 
الدينية واإلصالحيــة والرتبوية، وحركة »نادي 
الشعب اللحجي« التي طالبت بدستور تحدد فيه 
سلطات السلطان، وحركة »وحدة حرضموت« 
التي ظهرت يف أواســط األربعينيات، ودعت إىل 
تحقيق وحدة حرضموت بشــطريها القعيطي 

والكثريي آنذاك.
وخــالل تلك الفــرتة أيضاً تأســس »الحزب 
الوطني يف حرضمــوت« الذي قاد انتفاضة عام 
»1951م« يف املكال، حيث هاجمت الجماهري قرص 
السلطان، ودار املستشــار الربيطاني، ومزقت 
العلم الربيطاني واالستعماري، ومن املفيد- بهذا 
الصدد- أن نشري إىل حركة سياسية خطرية كانت 
قد نشأت يف سياق ظهور هذه الحركات والظواهر 
السياسية املحلية، وهي حركة »الجمعية العدنية« 
التي تأسست رسمياً كتنظيم سيايس يف مطلع 
الخمســينيات، غري أنها كانــت موجودة فعلياً 
كتيار ومفاهيم منذ أواخــر الثالثينيات، وأوائل 

األربعينيات.
ويف املقابل كان ثمــة رصاع حاد بني التيارين 
»العدني« و»الجنوبي« وصفه األستاذ عيل باذيب 
رحمه الله بقوله: »أخذ الــرصاع بني الجمعية 
العدنيــة ورابطة أبناء الجنــوب، أو بني أنصار 
الدعوة إىل الحكم الذاتي والدعوة إىل اتحاد الجنوب 
وقتاً طويالً، وقادت صحيفــة النهضة، وفيما 
بعد الجنوب العربي الحملــة االتحادية، واتجه 
خطر املحاوالت والدعوات الرامية إىل عزل عدن، 
وتحقيق الحكم الذاتي لعــدن الكومنولث، فقد 
اندفع الكثريون من الفئات املتعلمة والكثريون 

من املواطنني إىل التعاون مع الرابطة..«.
وتســتدعي األمانة التاريخية حسب توصيف 
أحمد الحبييش القول: بأن »رابطة أبناء الجنوب« 
مثلت يف ذلك الحني إطاراً وطنياً عريضاً انخرطت 
فيه غالبيــة العنارص واالتجاهات السياســية 
والفكرية الوطنية والقومية إن لم نقل كلها، والتي 
شكلت فيما بعد أحزاباً وتنظيمات سياسية لعبت 
دوراً بارزاً يف الثورة اليمنية، ذلك أن الرابطة كانت 
تمثل خالل فرتات متعاقبة من الخمسينيات ما 
يشبه التنظيم الجبهوي الواسع الذي يضم مختلف 
القوى واالتجاهات عىل أساس محاربة االستعمار.

فك االرتباط
اســتمرت سياســة »إىل األمام« الربيطانية 
التوسعية التي هي أصالً السبب يف تنامي وترية 
الرصاع اإلنجليزي مــع األئمة، ولم يكن الرصاع 
يف غالبه مواجهة مبارشة بني جييش النظامني، 
وإنما تشجيعاً للتمردات واالنتفاضات القبلية هنا 
وهناك، سواء باملال أو بالسالح، بعد ذلك حدثت 
»حركــة 1955م« التي قادها الشــهيد الثاليا، 
وبســببها توقفت مؤقتاً الحوادث العسكرية يف 
املحميات، خاصة أن اإلمام انشــغل يف معالجة 

أوضاعه الداخلية املرتدية.
وبعد سلســلة من أحــداث املقاومة العنيفة 
ضد االحتالل لجأ اإلنجليز التباع سياســة »فك 
االرتباط«، كما لجأوا أيضاً إىل ما أسموها بسياسة 
»اللعب بالطريقة العربية«، وهي تقيض بأن يوكل 
لبعض الســالطني واألمراء القيام »بفركشة« 
االنتفاضــات والتمــردات القبلية بوســائلهم 

الخاصة.
أما اإلمام أحمد فقد لجــأ إىل تمتني عالقاته 
مع املعســكر االشــرتاكي ومرص والسعودية 
التي كانت يف نزاع مــع بريطانيا وقت ذاك حول 
»واحة الربيمي«، ويف »فرباير 1957م« تصاعدت 
العمليات الحربية، وتفجر الرصاع هذه املرة عىل 
الحدود مع الضالع، وقام الجيش اإلمامي بأكثر 
من خمســني حادثة هنــاك، وكان ذلك تمهيدا 

لحركات أكرب وأوسع يف بقية املحميات. 

أيام الشيوعية
يقول الباحث محمد عباس ناجي الضالعي: الكل 
يدرك أن الشعب اليمني يف شمال الوطن وجنوبه، 
قام بالعديد من االنتفاضــات والثورات الوطنية 
ضد الحكم اإلمامي يف الشمال، ويف الجنوب قامت 
العديد من االنتفاضات ضد الحكم االســتعماري 
الربيطاني، ففي شهر مارس من عام »1956م« 
شهدت عدن حوايل »30« إرضاباً عمالياً، ويف يونيو 
من العام نفسه قام الثوار يف بيحان بالهجوم عىل 
املركز الحكومي، ويف خريف عام »1956م« أثارت 
األحداث التي شهدتها مرص عىل إثر العدوان الثالثي 
غضب الشــعب اليمني، فــازدادت وترية العمل 
الوطني ضد التواجد الربيطاني يف مستعمرة عدن 
واملحميات الرشقية والغربية، فعمل املستعمرون 
عىل زيادة التوغل يف املناطق الريفية، والســيما 

املحاذية ألرايض اململكة املتوكلية يف الشمال.
 شــعر اإلمام أحمد بخطورة هذا التدخل من 
جهة، وما يشهده الشــطر الشمايل من نهوض 
حركي ووطني يهدد نظامــه، فعمل عىل تمتني 
عالقته بمرص العربية والدول االشرتاكية سابقاً، 
فتدفقت األسلحة عىل ميناء الحديدة، فعمل اإلمام 
عىل دعم االنتفاضة الثورية يف املحميات الغربية 
والرشقية مثل »الضالع، وردفــان، والصبيحة، 
ولحج، ويافع، والعوالق العليا، والعوالق السفىل، 
والفضيل، وبيحان«، حتــى أنه أطلق عىل الفرتة 
»-56 1958م« يف املحميات »أيام الشــيوعية«؛ 

بغرض تشويه سمعة الثوار.
حاول اإلنجليز أن يلجؤوا إىل الديبلوماسية بعد 
تكاثر الحوادث، فدعوا ويل العهد محمد البدر إىل 
لندن ملناقشة مشــاكل الحدود، وبعد محادثات 
اســتمرت عرشة أيام لم يتم التوصل إىل نتيجة، 
ومنذ قيام اتحاد اإلمارات عام »1959م« وحتى 

انفجار ثورة 26سبتمرب تقريباً خفت حدة الرصاع 
العسكري بني الجانبني.

انتفاضات تتواصل
لم تشهد املنطقة خالل تلك الفرتة أي استقرار 
يذكر، فقد شهدت معظم املناطق تمردات مسلحة 
بشــكل كبري أو صغري أرهقت كاهل االستعمار، 
وكانت طبيعــة الرصاع مع االســتعمار تتبدل 
من وقت آلخر بحســب الظروف واملســتجدات، 
وبالتدريج اتســعت دائرة املقاومة لالستعمار، 
سواء بفضل إدخال البنادق والسالح املتطور، أو 
بتوسيع وسائل النقل اآليل، أو اتساع دائرة التعليم 
وزيادة الوعي الوطني والقومي لدى الرشائح العليا 

يف املجتمع. 
وقد شهدت املحميات الغربية يف »فرباير 1957م« 
أكثر من خمسني حادثة معظمها إطالق نار عىل 
املراكز الربيطانية وعىل املسؤولني املحليني يف كل 

من »ردفان، وحاملني، والضالع«، ويف »24 فرباير 
1957م« نصب »16« رجــالً من قبيلة »األزارق« 
كميناً لدورية عسكرية بريطانية تتكون من »22« 
فرداً من أفراد قوات »الكامريون مايالندر« أسفر 
عن مقتل اثنني من الدورية، وإصابة ستة بجروح.

ويف »أغســطس« أو »سبتمرب« من نفس العام 
بدأت انتفاضة قبيلة »الشعار« يف إمارة الضالع، 
فتضامن معهم أبناء القبائل األخرى، حتى إنه عند 
مرور القوات العســكرية الخارجة من عدن عرب 
لحج لقمع تلك االنتفاضة، وزعت املنشــورات يف 
لحج تدعو أفراد جيش الليوي والحرس الحكومي 
إىل الثورة والهروب من الخدمة العســكرية، وتم 
رمي تلك القوات أثناء مرورها بلحج بالحجارة، 
كما انتفضت قبائل »بيحــان، ودثينة« فقامت 
القوات الربيطانية باعتقال العديد منهم، وصادرت 

املمتلكات.
ويف عام »1958م« رفض ســلطان لحج عيل 
عبد الكريم االنضمــام إىل اتحاد إمارات الجنوب 
العربي، فأرســلت بريطانيا يف »إبريل« من نفس 
العام »4000« جندي تدعمهم األسلحة الثقيلة، 
واحتلت الســلطنة تحت مربر اكتشاف مخازن 
لألســلحة والذخائر، وعىل إثر ذلك نزح جزء من 
قوات ســلطان لحج إىل تعز، بلغ عددهم »45« 

ضابطاً و»3000« جندي.
ويف »22 أبريل 1958م« قامت قبائل »الشاعري، 
والــدكام، والحميــدي، واألحمــدي، واألزرقي، 
واملحاربة، وحجافــة، وبني ســعيد، وحاملني، 
وردفان« باحتالل مركز »الرسير« يف جبل حجاف 
بقصد السيطرة عليه، أما يف يافع السفىل فقد نشب 
خالف بني السلطان محمد عيدروس والربيطانيني 
عىل أســعار القطن، فعملت بريطانيا عىل عزل 
السلطان الذي بدوره قاوم اإلجراءات الربيطانية، 
فاستمرت األعمال القتالية من »فرباير 1958م« 

إىل »إبريل 1961م«.
ويف »19 يوليو 1958م« اندلعت انتفاضة قبائل 
»سيســان، واملناهيل« يف حرضموت، كما قامت 
قبائل »الربيزي« يف العوالق عــىل إجبار القوات 
الربيطانية عىل االنسحاب من املراكز العسكرية 
التي أقاموهــا يف ذات املنطقة »مارس 1959م«، 
فقامت القوات الربيطانيــة بقصف مناطق تلك 
القبائل بواسطة الطريان؛ مما أدى إىل استشهاد 
عدد من الثوار، وأحرقت املزارع، وأبيدت املوايش، 
وترشدت األرس، ولجأ الثــوار إىل الجبال ملواصلة 

املقاومة.

العاصفة العدنية
يمكننا القــول: إنه خالل الفــرتة من »-56 
1958م« شهدت االنتفاضة الثورية يف املحميات 
الغربية والرشقية اطرادا يف الكم والكيف؛ نتيجة 
للمد الثوري العربي الــذي خلفته الثورة العربية 
يف مرص منذ قيامها يف عــام »1952م«، وتنامي 
الوعي الوطني بأهمية النضال ضد املســتعمر، 
واســتفادت املقاومة الشعبية من الدعم املحدود 
الذي قدمه اإلمام أحمــد لها، إال أن الرتاجع الذي 
أقدم عليه اإلمام أحمد بعد أن شعر بخطورة تنامي 
الوعي الوطني يف الشمال والجنوب عىل حد سواء 
ضد حكمه والحكم الربيطاني، فتوصل إىل حلول 
مع الربيطانيني قام عىل إثرها بقطع كافة أشكال 
الدعم واملساندة عىل رجال املقاومة الشعبية فكان 

نتاج ذلك زيادة الهجمة العسكرية الربيطانية ضد 
القبائل الثائرة التي لــم تجد معظمها- وخاصة 
القيادات- من وسيلة ســوى اللجوء إىل املناطق 
الشــمالية أو الهجرة إىل دول عربية مثل الكويت 

والسعودية.
ومع ذلك فإن تلــك القيادات التــي لجأت إىل 
الشمال قبل قيام ثورة »26 سبتمرب« حاولت أن 
تتخذ من الشمال قاعدة النطالقتها النضالية ضد 
املستعمر وتكونت يف عام »1957م« جبهة أسميت 
بـ»العاصفة العدنية« بقيادة محمد عبده نعمان 
الحكيمي األمني العــام للجبهة الوطنية املتحدة، 
وكانت تذيع برنامجاً إذاعيــاً من إذاعة صنعاء 
باسم صوت الجنوب، لكن اإلمام رفض أي نشاط 
لهم يف صنعاء، فعملــت مجموعة من املناضلني 
عىل تكوين تجمــع جديد لهم يف منطقة البيضاء 
الحدودية برئاســة محمد عبده نعمان الحكيمي 
ومقبل باعزب، وباشرتاك عدد من رؤساء القبائل 
ومنهم أحمد سالم الحمريي، وعمر سالم الدماني، 
والعاقل حسن املجعيل، وعبدالله مساعد املصعبي، 
ونارص علوي السقاف، ومحمد صالح الحوشبي، 
والسلطان محمد عيدروس، وأسسوا »هيئة تحرير 
الجنــوب اليمني املحتل«، وحصلــوا عىل بعض 
األسلحة من مرص عام »1960م«، لكن اإلمام لم 
يسمح بخروج هذه األسلحة من ميناء الحديدة، 
فكان لتلك املواقف التي اتبعها الحكم اإلمامي ضد 
القيادات الوطنية بالغ األثر يف تكوين الحقد وروح 

االنتقام من ذلك النظام يف صنعاء.

نضال سلمي
من الثابت أن ميالد الحركــة العمالية اليمنية 
وانخراطها يف الحياة السياســية كقوة منظمة 
يف نقابات، قد تم يف إطــار الوحدة اليمنية، حيث 
خاضت النقابــات تحت قيــادة املؤتمر العمايل 
الذي تأســس يف عام »1956م« نضــاالً بطولياً 
ضد الرشكات األجنبية، وقوانني العمل الجائرة، 
وضد املشاريع االســتعمارية االنفصالية، وضد 
كل مظاهر العداء لوحدة الشعب اليمني وحركته 

الوطنية اليمنية.
وكانت قيادة املؤتمر العمايل قد تبنت أســلوب 
النضال السيايس، ووقفت ضد السياسة الربيطانية 
التي تحرم عىل اليمني الشمايل حق الرتشح، وحق 
املواطنة يف عــدن وأرايض الجنوب، حيث قاطع 
املؤتمر االنتخابــات الترشيعية والبلدية يف عامي 
»1955م« و»1959م«، وأعلــن اإلرضاب يف عام 
»1956م« ملعارضة التدخل الربيطاني والفرنيس 
يف السويس، واســتمرت اإلرضابات رغم القمع 
الربيطاني والتســفري للقيادة العمالية التي من 
أصول غري عدنية أو من شــمال الوطن، واستمر 
هذا النضال بشكل إرضابات ومواجهات سياسية 

منظمة مع االستعمار.
وكان آخرها املظاهرة الضخمة التي ســارت 
إىل مقر املجلــس الترشيعي عشــية »26« من 
»ســبتمرب1962م«، تعلن رفضهــا لقيام اتحاد 
الجنوب العربي، ورفضها رشعية املجلس الذي تم 
انتخابه مع استثناء جميع أبناء الشمال، وسكان 
املحميات، وكل النساء يف املجتمع الجنوبي، ومن 
جراء هذه املصادمات واملظاهرات تعرضت معظم 
القيادات العمالية لالعتقال واملحاكمات والحبس 

ملدة قصرية ومختلفة.

الحديــث عن الثــورة حديث يتجدد؛ ألنهــا منا ونحن منهــا، ولوالها ما كان لمســار حياتنا 
الُمتحجــر المنغلــق أن يتغيــر نحو مزيد مــن التحول واالنطــالق، إنها تاريخ مشــبع بروح 
المقاومة الوطنية، بدأت فكرًا نهضويًا، وعماًل ذهنيًا ناجحًا، ونشاطًا ثقافيًا وأدبيًا، ومقاومة 
قيمية وأخالقية، وفي هذه التناولة سنعرج على المقدمات التي أدت لقيام ثورة »14 أكتوبر 
1963م«، الثــورة التي تكللت بخروج الُمحتل في »30 نوفمبر 1967م«، ألنه- قطعًا- لم 
تكن وليدة لحظتها؛ بل سبقتها أحداث عظام، واستعدادات جمة لم تأخذ حقها في كتب 

التاريخ ومراجعه.

  كتب/ بالل محمود

ُ
حين اتبع اإلنجليز سياسة »فرق تسد« فعل اليمنيون وتيرة كفاحهم حتى اعالن االستقالل

مـقدمـات ِنضالـية لعيـون الجـالء
ََّ َ
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قــال تعــاىل: )إذ تســتغيثون ربكم 
فاســتجاب لكم أني ممدكم بألف من 

املالئكة مردفني( األنفال )9(.
إن املدد املقصود به يف اآلية هو )القوة 
واإلعانة(، وال يتوفر ذلك إال بمتطلباتها 
من الرجال والعتاد، والتي تساعد الجيش 

عىل كسب املعركة وتحقيق النرص.
ونظراً ألهمية اإلمداد اعتربت وظيفة 
من الوظائف الثالث الرئيسية يف املجال 
العســكري إىل جانب االســرتاتيجية 
التكتيكية، كمــا أن أهميتها تتضح من 
خالل تأثريها عىل سري املعارك ونتائجها.

فهي عبارة عن خطط وأهداف واإلمداد 
والتموين هو عبارة عن وســيلة لتنفيذ 

هذه الخطط وتحقيق األهداف.
إن األحداث التي دونها التاريخ أثبتت 
أن الحرب ال تنشب ملجرد تحسني التكتيك 
أو إلظهار ذكاء اسرتاتيجي انما تنشب 
للحصول عىل زيادة أو حماية إمكانات 
الدولة، وهذه اإلمكانــات إما أن تكون 
)مبادئاً أو رجاالً أو أمواالً أو مساحات 

أو مرافق(.
ومن هنا يظهر جليــا أهمية اإلمداد 
والتموين )اإلسناد اإلداري(، وقد أدخلته 
القوات الربيطانية ضمن مبادئ الحرب يف 
عقيدتها العسكرية، كما نجد أن الجيوش 
يف الدول املتقدمة أولت اإلمداد والتموين 
اهتمامــاً كبــرياً تتجىل فيــه الكفاءة 

العالية للقادة والعنارص العامة يف مجال 
اللوجستي والذي يدل عىل حساسية هذا 
املجال وأهميته ويؤدي اىل كسب الحرب 
وعىل النقيض تماماً فإن الجيوش التي 
اناطت املستويات اللوجســتية بقادة 
وعنارص ذوي مؤهالت ضعيفة نتج عن 
ذلك انهيارها من أول تجربة تتعرض لها 
بسبب ضعف كفاءة القادة اللوجستيني 
وســوء أداء العنارص العاملة يف الغالب 
وعدم تحقيقهم للمــواد املطلوبة وذات 
األهمية ولعدم استعمال موارد متوفرة.

وقد تحدث بعض القادة العسكريني 
الذين خاضوا كثرياً من املعارك والعمليات 
العســكرية عندما ملسوا معنى وأهمية 
اإلمدادات والتموين وهــم كثر ومنهم 

عىل ســبيل املثال مارشال )ويفل( قائد 
القوات الربيطانية يف شــمال أفريقيا يف 
الحرب العاملية الثانية الذي قال: )كلما 
زادت معرفتــي بالحــرب زاد اقتناعي 
بأنها تعتمد عىل اإلمدادات أو ما يسمى 
بالشؤون اإلدارية يف عرف األمريكان(، 
أما نابليون بونابرت قال: )إن الجيوش  

تميش عىل بطونها(.
لذا فــإن اإلمداد والتمويــن يعد من 
أهم عوامــل نجاح املهمة الرئيســية 
للمؤسسة العســكرية وعىل القيادات 
يف كل املســتويات املســؤولة عىل ذلك 
توفري وتأمني التموينات للقوات وتنفيذ 
خططهــا بدرجة كبــرية.. وانجاح كل 
الخطط عىل توفري الوســائل لتنفيذها 

من رجال ومعدات وتموينات وخدمات.
وتكرب املســؤولية عىل علو املنصب 
وتصغر بحســب صغر املنصب، ولكنها 
تبقى يف كل األحوال مهمة وال يستطيع 
القائد أن يتخىل عن مســؤوليته ملن هو 
دونه وتتوزع مسؤولية اإلمداد والتموين 

عىل مستويات عدة كاآلتي:

المستوى الوطني
تقوم الدولة اثناء الحرب بتوجيه كل 
طاقاتها لخدمــة املجهود الحربي عمالً 
منها عىل توفري أســباب النرص لقواتها 
املقاتلة ويجب اإلعداد. لذلك يف وقت السلم 

منذ وقت مبكر.

مستوى وزارة الدفاع
تقع عىل عاتــق وزارة الدفاع الجزء 
األكرب من القطاعات العسكرية ملختلف 
التشــكيالت الربية والبحرية والجوية 
بالتنسيق مع الجهات األخرى يف توفري 

االحتياجات املطلوبة كاملة.
فعــىل مســتوى رئاســة األركان 
العامة فهي املســؤولة عن النشاطات 
االسرتاتيجية والعملياتية والتكتيكية لكل 
التشكيالت الربية والبحرية والجوية أمام 
وزير الدفاع وعىل دائرة اإلمداد والتموين 
مسؤولية توفري املتطلبات لذلك عن طريق 

القواعد اإلدارية يف املناطق العسكرية.

قادة المناطق
تقوم قيادة كل منطقة باإلرشاف عىل 
اإلمداد والتموين باملنطقة، ويعترب مدير 
القاعدة اإلدارية يف كل منطقة مستشاراً 
تنفيذياً لقائد املنطقة ضمن اختصاصه 
ومســؤوالً عن تنفيذ جميع ما يتعلق 
بالنواحي التموينية يف املنطقة، ويكون 
رئيس شــعبة اإلمــداد يف املنطقة هو 
املسؤول عن رسم الخطط إلمداد املنطقة 
وتبقى النواحي الفنية والتنفيذية تحت 
مسؤولية دائرة اإلمداد والتموين ويكون 
قائد املنطقة مسؤوالً عن توفري الحماية 

الكافية ملنشآت اإلمداد والتموين.

 مساعد مدير دائرة اإلمداد والتموين

  كتب/ محمد العياشي

يف 2015/6/25م بدأت تتشــكل النواة األوىل 
للواء 203 مش ميكا من الرجال األبطال املنضمني 
للجيش الوطني واملنخرطني يف املقاومة الشعبية 
ضد مليشيا الحوثي املتمردة، بعد سيطرتها عىل 
محافظة ذمار وبعض املحافظات األخرى، لينطلق 
هؤالء املستجيبون األوائل لنداء الوطن والضمري 
والكرامــة إىل محافظة مأرب الشــامخة األبية 
مواجهني هذا التمــرد بجهود منظمة ومتكاملة 
يف إطار معســكر الفتح حينها ليبلوا بالء حسناً 
ويخوضوا أرشس املعارك الوطنية يف سبيل استعادة 

مؤسسات وأرايض الدولة ودحر االنقالب.
حني بدأت تتشكل نواة الجيش الوطني بقيادة 
وزير الدفاع الفريق الركن/ محمد عيل املقديش 
بذل معايل الوزيــر جهودا كبــرية وال محدودة 
ودعماً منقطع النظري يف التأهيل والتدريب والبناء 
املؤسيس والتشكيل النظامي لهذا اللواء ولغريه من 
األلوية التي تشكلت حينها ليصبح لواء متكامالً 
تم بناؤه وفقاً ألسس علمية ووطنية يحمل اسم 
اللواء 203 مش ميكا يتبع املنطقة العســكرية 

الثالثة.

سنوات من البطولة والبناء
منذ تشــكل اللواء وهو يقــوم بتنفيذ برامج 
التدريب والتأهيل لألفراد املنتســبني إليه تحت 
إرشاف ورعاية ومساندة قياد ته الحكيمة والقوية 
وصوالً إىل تعزيز قدرات منتسبيه لتحقيق أفضل 
النتائج املرجوة يف ســبيل تحرير األرض ودحر 
املليشيا االنقالبية واســتعادة مؤسسات الدولة 
والحفاظ عىل املكتســبات الوطنية التي حققها 
الجيش الوطني يف كافة جبهات الرشف والقتال 

والتضحية والحرية.
يرابط اللواء يف جبهات عدة وله صوالت وجوالت 
ومواقف بطولية خالدة يف التحرير ودحر املليشيا 
وكرس الكثري من حشود املليشــيا وهجوماتها 
وتعزيزاتها ورصد تسلالتها والقضاء عليها، فقد 
قدم الكثري من الشــهداء والجرحى، من قيادات 
وضبــاط وصف ضباط وافراد، بذلوا أنفســهم 
رخيصة يف سبيل اســتعادة الدولة وبناء اليمن 
االتحادي الجديد، ولقنوا العدو دروساً قاسية لن 
ينســاها وتحطمت عىل ثباتهم أحالمه ونزعاته 
االستحواذية الطامعة، فكان اللواء صمام أمان 

محافظة مأرب والجمهورية.
توالت عىل اللواء قيادات عسكرية متعاقبة كلهم 
أبلوا بالء االبطال وقاموا بما كلفوا به أحسن قيام 

فكانوا وال يزالوا خري خلف لخري سلف.

توجيه معنوي 
يعمل التوجيه املعنــوي يف اللواء وفقا لخطط 
وبرامج وأنشطة نوعية منظمة تعمل عىل توعية 
الفرد، وتثقيفه عسكرياً، وتقوية الثقة بالنفس 
واالعتزاز بالذات وبالوطن وبالقوات املســلحة، 
وتعميق شعوره باالنتماء واإلحساس باملسؤولية 

الوطنية.

كما يلعب التوجيه املعنوي للواء دوراً أساسياً 
يف تغطية املناســبة الدينية والوطنية والرد عىل 
الشائعات والتأثريات السلبية يف الروح املعنوية 
لدى أفراد الجيش الوطني، وغرس عقيدة التضحية 
والبذل والعطاء والتهيئة النفسية واملعنوية من 
خالل اللقاءات وامللصقات واملطويات واملحارضات 
العلمية والتنسيق مع مراسيل القنوات الفضائية 
لتغطيــة األحداث ونــرش التقاريــر اإلخبارية 
التلفزيونية والرســائل اإلعالمية، باإلضافة إىل 
عدسة إعالم اللواء املتواجدة عىل األرض لتصوير 
وتوثيق ما يجــري يف أرض املعركة، وإبراز دور 

الرجال امليامني ونضاالتهم التي ال تتوقف.

الرعاية الطبية
تحدث النقيب د. محمد نعمان - ركن الخدمات 
الطبية يف اللواء لـ»26سبتبمرب« قائالً: املستشفى 
امليداني التابع للواء هو وحدة طبية متنقلة بشكل 
مؤقت يهتم باملصابني يف املوقــع قبل أن يتم نقل 
الحاالت الحرجــة أو تتطلب تدخــال طبيا عاجال 
إىل مدينة مأرب يف املستشــفى العسكري أو هيئة 
مستشفى مأرب العام، موضحاً بأن فريق املستشفى 
تشــكل من الطاقم الطبي املؤهل التابع اللواء203 
وهم مجهزون بعدتهم الطبية املتنقلة واإلسعافات 
أولية املهمة واألساسية، ويقدمون خدمة إنسانية 
وواجب وطني رغم شحة املعدات 

لكل مواقع الجبهة.

اإلمداد والتموين 
وعــن اإلمــداد والتمويــن 
قــال الرائــد/ حميد راشــد 
لـ»26سبتمرب«: تميض عمليات 
اإلمداد والتموين وفق تخطيط 
دقيق وتنفيذ مكتمل ونشــاط 
شــامل يف النقــل والتمويــن 
والتخزيــن والصيانة وتحقيق 
العتاد بما يضمن عدم حصول 

أي خلل يف هذه املجاالت.
واضــاف: كما يعمــل إمداد 
اللواء عىل تمهيد الطريق إلنجاز 
مهمته االســرتاتيجية للجبهة، 
ويقدمــون  دؤوب  بنشــاط 
الخدمات الالزمة لألفراد يف اللواء 
واملرابطني بعمــل متقن وحب 

ونظام عمل اداري ومنسق ومتكامل.

دور بارز 
كان اللواء هو الجسم األسايس والفاعل يف معارك 
التحرير ووصل إىل مرحلة عالية من الثقة املمنوحة 
له عىل مســتوى أكرب ألوية الجيش بفضل تنظيمه 
وجدارته يف إدارة املعارك، واشــرتك يف شــن عدة 
هجمات باالشــرتاك مع باقي ألوية الجيش أفضت 
إىل إحراز تقدم كبري عــىل أكثر من جبهة تم تلقني 

املليشيا فيها أقىس الدروس والعرب.

مهام أمنية
أســهم اللواء وال يزال يف تنفيذ العديد من املهام 
األمنية التي أثبتــت جدارته يف تنفيذ خطط التأمني 
للمناطق املحررة حديثا، وتأمني الكثري من املناطق 
والخطوط بكفاءة عالية وقدرة غري مسبوقة نتيجة 
التأهيل العايل واملســتمر ألفراد اللواء عرب الربامج 
التدريبية املســتمرة املقدمة لهــم وفقا لخطوات 
مدروسة وتخطيط شــامل ودعم مستمر من قبل 

قيادة اللواء وقيادة وزارة الدفاع.

معنويات عالية
لدى اللواء كتائب مرابطــة يف عدد من الجبهات 
سجلت انتصارات كبرية بمعنويات وصمود وثبات 
وتضحيات كبرية وهو ما تحــدث به الرقيب أول/ 
وديع معروف النواب املرابط يف الجبهة قرابة خمسة 
أعوام من دون كلل أو ملل قائالً: إن املعنويات تعانق 
السماء وأننا لن نتزحزح ولن نتقهقر ولن نرتاجع 
عن االهداف السامية رغم تأخر املرتبات ومواجهتنا 
ملليشيا متمردة سطت عىل سالح دولة لتستخدمه 

يف قتل الشعب.

اللواء 203 مش/ ميكا.. مثال للتضحية والفداء و أنموذج لالنضباط العسكري

عقيد ركن/ أبوبكر العمري

أهمية اإلمداد والتموين العسكري في مختلف المستويات

قادمون يا صنعاء
ماهر طعيمان

يا قمـم واشعاب رصواح ذي فالـميسـرة
ذا املليشيات لش عهدنا ما يـدخـلــــوش

والله انـش لـ الـروافض جـحيم ومقـبـره
ذي يذوقو مـوتهم كـل هجمـه البــغـوش

كـم قـطع واشال جثث بالنـيـار مصخـره
والـهزايـم يـكـتســو كـل مــره النــووش

عـاد فاملشجـح وهيالن كـمـن مـجـزره
والسود والضيق من حيث طعفار املشوش

الفناء والـمـوت سـاكـن شعـاب املخـدره
مثل ما فـ الفاو وال   الجفينه والدشـــوش

جيشكم نصـفه هـلـك والـدروع مفـجره
والغنايم من مـخـازيـنكم تـكـفي جيوش

جيـشـكم قد شاهد الهول ذي ما اتصوره
واجـهـوه ابـطـال واتناهشو لحمه نهوش

مـا اكـتـفيـتو بـعد عدت هزايــم منـكـرة
من رجال ابطــال ذيتبطش الغازي بطوش

ابشـري صـرواح وانـتي قريـب مـحـرره
والـنـــشاما باذن ربي قريـب يحـرورش

زحفـنا يف نـهـم زلـو ضـواحـي مـسـوره
ابرشي يا عاصمة سام باقـدام الوحـوش

واليمن ترتاح بـعـد اكـتـمال الـسـيطــرة
تهـتـني من بعد طرد الرفض ذي نجسوش
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كعـــادتـــهـا فــــــي نقــــض العهــــود واالتفاقـــــات

المليشيا تتنصل من اتفاق ستوكهولم بما فيه مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها

حسب اتفاق الســويد؛ فإن جميع إيرادات 
موانئ الحديدة والصليف ورأس عيىس تودع يف 
البنك املركزي اليمنــي من خالل فرعه املوجود 
يف الحديدة للمساهمة يف دفع مرتبات موظفي 
الخدمة املدنية يف محافظة الحديدة وجميع أنحاء 

اليمن.

ومنذ أكثر من عام تعمــل الحكومة اليمنية 
عىل تنفيذ آلية جديدة لتنظيم تجارة املشتقات 
النفطية تقوم عىل إلزام املستوردين واملوزعني 
بالتعامل عرب البنوك التي يعتمدها البنك املركزي 
فقط، وال يتم منح تصاريح استرياد املشتقات إال 

وفق اآللية الجديدة.

قرار حكومي
الحكومة الرشعية بدأت يف تطبيق قرارها رقم 
49 لعام 2019م منذ أغســطس/ آب، ويقيض 
بدفع رسوم وإرادات الوقود إىل املوانئ اليمنية 
من الجمارك والرضائب عىل الشحنات إىل البنك 
املركزي اليمني يف العاصمة املؤقتة عدن، بما يف 
ذلك الواردات إىل ميناء الحديدة، غري أن الجماعة 
الحوثية رفضت تنفيذ القرار فيما يخص ميناء 

الحديدة.

عــىل وقع التدخــل األممي لــدى الحكومة 
الرشعية وافقت األخرية عىل أن تدفع رســوم 
الجمارك والرضائب عىل املشــتقات الواردة إىل 
ميناء الحديدة إىل حســاب خاص يف فرع البنك 
املركزي يف الحديدة تحت إرشاف األمم املتحدة، 
عىل أن تخصص األموال الواردة إليه ملصلحة دفع 

رواتب املوظفني.

اللجنة االقتصادية التابعة للحكومة الرشعية 
بادرت بدعــم من التحالــف الداعم للرشعية، 
وبالتوافق مع األمم املتحدة عىل منح الترصيحات 
الالزمة لسفن املشتقات النفطية مقابل أن تورد 
عائدات الجمارك والرضائب عىل هذه الشحنات إىل 
حساب خاص يف فرع البنك املركزي يف محافظة 
الحديدة، وتسخري هذه العائدات لرصف رواتب 

املوظفني يف مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

تعنت حوثي
ورغم التسهيالت التي قدمتها الحكومة اليمنية 
لدخول سفن الوقود إىل ميناء الحديدة الخاضع 
للمليشيا الحوثية؛ فإن الجماعة الحوثية حرصت 
عىل منع حمولة السفن يف مسعى منها الستمرار 
أزمة الوقود واملتاجرة بالحالة اإلنسانية الناجمة 

عنها.

منع تجار 
ويف وقت ســابق أكدت اللجنة االقتصادية أن 
الجماعة الحوثية منعت التجار املســتوردين 
للمشتقات النفطية من التقديم للحصول عىل 
طلبات الرتاخيص التي تسمح بدخول الشحنات 
النفطية إىل ميناء الحديدة رغم املبادرة الحكومية 

لحل األزمة.

املليشيا الحوثية- حسب بيان سابق للجنة- 
قامت بمنع املستوردين من استكمال إجراءات 

الحصول عىل ترصيح الدخول إىل ميناء الحديدة 
وقالت: إنها مستمرة يف مناقشة اآللية املقدمة 
من املبعوث األممي لتطبيــق مبادرة الحكومة 
إلدخال جميع سفن الوقود دون أي عوائق من 
املليشيا االنقالبية يف املســتقبل، وذلك كخطوة 
مهمــة لتعزيز نجــاح اتفاق اســتوكهولم يف 

الحديدة.

سوق سوداء وتمويل إرهاب
إرهاب وتهديد بالســجن، ومصادرة األموال، 
وإيقــاف النشــاط التجاري، تلــك انتهاكات 
تمارسها املليشيا بحق التجار املمتثلني لقرارات 

الحكومة. 

يقولو محللــون: إن ما تقوم بــه الجماعة 
الحوثية ال يعدو عن كونها خطوة ترتجم إرصارها 
عىل تعزيز نشــاط السوق السوداء التي تديرها 

لتمويل أنشطتها، ومضاعفة معاناة املواطنني.

اللجنة االقتصادية التابعة للحكومة الرشعية 
اتهمت املليشــيا بالتهرب من تطبيق الضوابط 
املرصفية ملكافحة غسل األموال، وتمويل اإلرهاب 
والحفاظ عىل استقرار العملة، واإلعاقة الواضحة 
لجهود الحكومة واملبعوث األممي لرصف مرتبات 

املدنيني.

خلق أزمات
وقالت اللجنة: إن املليشيا الحوثية تعمل عىل 
خلق أزمة مشتقات نفطية جديدة، وتتهرب من 
التزاماتها أمام املجتمــع الدويل برصف رواتب 
املدنيني، وتسعى إلفشال جهود املبعوث الدويل يف 

تطبيق اتفاقية استوكهولم.

املليشيا الحوثية لم تكد تنتهي من احتفاالتها 
يف صنعاء وبقية املناطق الخاضعة لها بمناسبة 
»املولد النبــوي« الذي حولتــه إىل مهرجانات 
سياســية طائفية، حتى رشعت يف افتعال أزمة 
وقود جديدة يف سياق سعيها املستمر للتضييق 
عىل الســكان، وجباية مزيدا مــن األموال عرب 

املتاجرة بالوقود يف السوق السوداء.

اللجنة االقتصادية حملت املليشــيا الحوثية 

املســؤولية الكاملة عن مفاقمة أزمة الوقود يف 
وقت حذرت فيه التجار من مغبة الخضوع ألوامر 
املليشــيا، وعدم تطبيق القرار الحكومي )49( 
القايض بتحصيل إيرادات الرضائب والجمارك عىل 
الشحنات النفطية ملصلحة دفع رواتب املوظفني.

إيرادات
التدابري الحكومية التي اتخذت بشأن إيرادات 
املوانئ استطاعت أن تحقق نحو 52 مليون دوالر 
خالل 3 أشــهر فقط، يتصدرهــا يف ذلك ميناء 

الحديدة حسب لجنة حكومية.

اللجنة االقتصادية أوضحت يف بيان لها أن هذه 
األموال خصوصاً التي تم تحصيلها من واردات 
املشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة ستساعد يف 
دفع رواتب املوظفني يف مناطق سيطرة املليشيا 

الحوثية وفق آلية زمنية وخطة أممية.

معظم اإليرادات- بحسب بيانات اللجنة- جاءت 
من ميناء الحديدة بنسبة 44% يليه ميناء عدن 
بنسبة 35%، ثم املكال بنسبة 16%، وأخرياً ميناء 
نشطون يف محافظة املهرة الذي حقق نسبة %5 

من إجمايل اإليرادات.

يؤكد اقتصاديون أن تلك املبالغ ستســهم يف 
تمويل عجز موازنة الدولة، وتعد مؤرشاً واضحاً 
لنجاح الحكومة يف تفعيل قوانينها الســيادية، 
وامليض يف االتجــاه الصحيح نحو االســتقرار 

االقتصادي.

التفاف حوثي
الحوثيون رفضوا توريــد اإليرادات من ميناء 
الحديدة إىل البنك املركــزي يف العاصمة املؤقتة 
عدن لكي تقوم الحكومة بدفع الرواتب للموظفني 
املدنيــني يف كل أنحاء الجمهوريــة، وكذا وقف 

املضاربة بالعملة الصعبة«.

املليشيا قامت يف بداية الشهر الجاري برصف 
نصف راتب ملوظفي الدولة تحت ســيطرتها يف 
التفاف واضح عىل اتفاق استوكهولم، ومبادرة 
رصف املرتبــات التــي تقيض بتســليم املبلغ 

للحكومة، والتي بدورها ترصف املرتبات.

ورغم عدم تخويلها بعدم رصف املرتبات؛ فإن 
املليشيا- حســب إفادة موظفني يقبعون تحت 
ســطرتها- قامت باجتزاء نصف الراتب دعما 

لالحتفائية باملولد النبوي.

احتجاز 9 مليارات ريال
مؤخرا تم السماح من قبل الحكومة الرشعية 
بدخول سفن الوقود املحتجزة منذ 13 أغسطس 

إىل ميناء الحديدة يف مبادرة اعتربتها للتخفيف 
من معاناة املواطنني، وتحسني الوضع اإلنساني 

يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيني.

املليشــيا قامت باحتجاز إيرادات الرســوم 
الجمركية ألسبوعني قدرت بأكثر من 9 مليارات 
ريال تمثــل إيرادات قانونيــة للحكومة خالل 
أسبوعني من الرضائب املحصلة عىل الوقود الذي 

وصل إىل ميناء الحديدة غرب اليمن.

الحكومة الرشعية اتهمــت جماعة الحوثي 
باحتجازها، وحسب وثيقة صادرة عن اللجنة؛ 
فإنه من املفرتض ضخ ذاك املبلغ يف حســاب 
مؤقت ترشف عليه األمــم املتحدة من أجل رفد 
اإليرادات التي يجري من خاللها رصف رواتب 

املدنيني يف مناطق سيطرة الحوثيني.

استنكار حكومي 
اللجنة االقتصادية التابعة للحكومة اليمنية 
املعرتف بها دوليــًا طلبت من األمــم املتحدة 
إيضاحات من األمم املتحدة بشأن مصري إيرادات 
سفن الوقود التي دخلت إىل ميناء الحديدة غربي 
البالد خالل األسبوعني املاضيني، وبلغت تسعة 

مليارات و89 مليوناً، و87 ألف ريال.

عضو يف اللجنة االقتصادية أكد أن 16.5 مليون 
دوالر هي إجمايل تحصيل الرســوم الجمركية 
للمشتقات النفطية التي دخلت ميناء الحديدة 
يف ظرف 15 يوما، موضحا أنــه وحتى اآلن لم 
تحصل هذه املبالغ، مما حذا باللجنة تقديم طلب 
استيضاح من الجهات املسؤولة يف األمم املتحدة.

وحث الدكتور فارس الجعدبي األمم املتحدة 
عىل تحمل مسؤوليتها بالرقابة عىل تلك األموال 
يف فرع البنك املركزي اليمني يف الحديدة، وضمان 
عدم سحبها أو استخدامها خارج رصف مرتبات 
املدنيني، عىل أن يتم مناقشة آلية واضحة لرصف 

مرتبات املدنيني خالل شهرين حد قوله.

وأضاف: »هذه املبالغ هي رســوم اإليرادات 
الرسمية للمشــتقات النفطية فقط خالل 15 
يومــاً، وإذا تحدثنا عن الرســوم التي ُجِمعت 
مع األرباح والرضائب خالل الخمس السنوات 
املاضية لكل املنتجات بما فيها األدوية والحديد 
واألخشــاب وغريها؛ فإننا نتحدث عن إيرادات 
تصل إىل خمســة مليارات دوالر كانت جميعها 
تذهب لتمويل املــرشوع الحوثي والنشــاط 
العسكري، وأيضاً لجيوبهم الخاصة وتحسني 
وضعهم املادي، وليس لدفع املرتبات، وتحسني 
الوضع اإلنساني للشعب اليمني« حسب تعبريه.

 الحوثيــون رفضوا توريد إيــرادات ميناء الحديدة للبنك 
المركزي وتصرفوا بالمبلغ وفق أهوائهم

 صــرف نصف راتب من قبل المليشــيا التفاف واضح على 
اتفاق ستوكهولم ومبادرة صرف المرتبات

فــي حين نــص االتفاق علــى إيداع رســوم وضرائب المشــتقات النفطية الــواردة إلى ميناء 
الحديدة في حســاب خاص تشــرف عليه األمــم المتحدة تمهيدًا لصرف مرتبات منتســبي 
الخدمة المدنية في الحديدة والمحافظات التي التزال ترزح تحت سيطرة المليشيا أقدمت- 
كعادتها تتنصل من أي اتفاق مبرم- على صرف نصف راتب كخطوة استباقية للتنصل من 

تنفيذ االتفاق ولم تكتف بذلك بل قامت باحتجاز مبلغ مالي كبير. 

   تقرير/ قاسم الجبري - هشام التميمي 
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محليات 12
حضرموت.. حفل خطابي وفني بمناسبة الذكرى الـ52 

»30 من نوفمبر« ليوم االستقالل الوطني المجيد الـ

)تحدي( لرعاية وتأهيل المعاقين تحتفي باليوم 
العالمي لذوي االحتياجات الخاصة في مارب

  المكال - خاص

نظمت السلطة املحلية بحرضموت، السبت، 
بقاعة عيل هود باعبــاد بمدينة املكال حفال 
خطابيا وفنيا بمناســبة الذكرى الـ52 ليوم 
االستقالل الوطني املجيد يف الـ30 من نوفمرب.
ويف الحفل الذي حرضه نائب رئيس الوزراء 
األســتاذ ســالم أحمد الخنبــيش ومحافظ 
محافظة حرضموت قائد املنطقة العسكرية 
الثانية اللواء الركن فرج ساملني البحسني، القى 
االستاذ الخنبيش كلمة رفع يف مستهلها التهاني 
والتربيكات لرئيس الجمهورية املشري الركن 
عبدربه منصور هادي ولدولة رئيس الوزراء 

الدكتور معني سعيد عبدامللك.
كما استعرض خاللها محطات من املراحل 
النضالية التي خاضها أبناء الشــعب اليمني 
يف ســبيل التخلص من االستعمار الربيطاني 
وتحقيق االســتقالل يف الـ30 مــن نوفمرب 
1967م، مشددا يف كلمته عىل رضورة الحفاظ 
عىل املكتســبات الوطنية التــي تحققت يف 
محافظة حرضموت واملحافظات املحررة من 
قبضة مليشيا الحوثي االنقالبية والجماعات 

االرهابية.
واختتم نائب رئيس الوزراء كلمته بالرتحم 
عىل الشــهداء األبرار الذين قدمــوا حياتهم 
رخيصة يف ســبيل تحقيق االستقالل وطرد 

املستعمر من أرض الوطن.
كما ألقيت كلمــة من قبل مدير عام مكتب 
الثقافة بســاحل حرضموت األســتاذ خالد 
أحمد القحوم، أشــار خاللها إىل أن السلطة 
املحلية باملحافظة ومكتب الثقافة يحرصان 

عــىل تنظيم مثل هــذه االحتفــاالت يف أيام 
األعياد الوطنية لتذكــري األجيال الجديدة بها 
والســتعراض املالحم البطولية التي سطرها 
األبطال يف معركة االســتقالل عن املستعمر 

وبسط السيادة عىل كافة تراب الوطن، وإلبراز 
املواهب واألعمال الفنيــة للمبدعني من أبناء 

حرضموت.
وشــهد الحفل عرض لوحة غنائية راقصة 
بعنوان »لبيك ياموطني« من كلمات الشــيخ 
عبدالله احمد الناخبي وألحان الفنان كرامة 
مرسال وغناء الفنان مفتاح كندارة والفنان 
محمد بن حميــد والفنان عيل العطاس وأدت 
رقصاتها فرقة جوهــرة الخيصة، إىل جانب 
عرض لوحــة تراثية بعنــوان »الرشوحات 
النسائية يف حرضموت« تحاكي تقاليد األعراس 
النسائية يف حرضموت من تنفيذ وأداء الفنانة 

أمون باعكيم وفرقتها الفنية.
واختتم الحفل بأداء أغنية »دقت الساعة« 
من كلمات الشيخ عبدالله الناخبي وأداها عىل 

خشبة املرسح الفنان مفتاح كندارة.
حرض الحفل عــدد من أعضــاء مجليس 
الشورى والنواب والوكالء والوكالء املساعدين، 
ومدراء عموم املكاتــب التنفيذية واملديريات، 

وجمع من املواطنني.

أقامت مؤسســة تحــدي لرعاية 
وتأهيــل املعاقني برعايــة محافظ 
محافظة مأرب اللواء سلطان بن عيل 
العرادة، اليوم الثالثاء، فعالية اليوم 
العاملي لــذوي االحتياجات الخاصة 
تحت شــعار "بكم نتحدى اإلعاقة 

ونسهم يف بناء املجتمع".
ويف الفعالية التي أقيمت بالتزامن 
مع احتفاالت شعبنا بذكرى االستقالل 
الـ30 من نوفمرب، ألقيت العديد من 
الفقرات الفنيــة والخطابية احتفاء 
بــذوي االحتياجــات الخاصة وما 
يقومــون به من تحديــات ملواجهة 

اإلعاقة والتغلب عليها.
وأكد األمني العام للمؤسسة األستاذ 
حمد العذري يف كلمة ألقاها باملناسبة 
عىل ان املؤسسة بالتعاون مع العديد 
من املؤسســات األخرى حققت قدرا 
مقبوال يف الجوانب املعيشية واإلغاثية 
لذوي االحتياجات الخاصة، الفتا إىل 
ان املؤسســة ال زالت تسعى جاهدة 
لتحقيــق هدفها األكــرب وطموحها 
يف رفع مســتوى منتســبيها علميا 

ومهاريا.
وأشــار العــذري إىل أن ذلك يأتي 
مــن خــالل دعمهــم يف مواصلة 
التعليم بمختلف مستوياته، إضافة 
إىل إرشاكهــم يف برامــج مهاراتية 
وتدريبيــة وتخصصية من شــأنها 
صقل مواهبهم، واإلضافة النوعية إىل 
تجاربهم وخرباتهم السابقة، من خالل 

معهد التدريب والتأهيل الذي تسعى 
املؤسسة منذ إنشائها لتأسيسه.

ولفــت إىل أن التفاعل مع متحدي 
اإلعاقــة واجب رشعــي ورضورة 
إنســانية ومهمة وطنية وســلوك 
حضــاري يعكس ســمو املتفاعلني 

بمختلف مكوناتهم.
ويف كلمة ملدير عام مكتب الشؤون 
االجتماعية والعمل بمحافظة مأرب 
حسن مبخوت الشبواني، أشاد فيها 
بدور املؤسسة يف إقامة فعالية لهذه 
الرشيحة وما تقدمه من دعم يف تأهيل 

املعاقني وتنمية قدراتهم.
وأشــار الشــبواني يف كلمته التي 
ألقاها باسم الســلطة املحلية إىل ان 

املعاق ليس من فقد عضوا يف جسده 
بل من فقد األمل واإلرادة.

من جانبها أكــدت كلمة املعاقني 
التي ألقتها فاطمة محمد، عىل اعتزاز 
املعاقني وفخرهــم وهم يجدون من 
يقــف إىل جانبهم ويهتــم ألمرهم، 
مؤكدة: أن الوقوف معهم وإىل جوارهم 
يعزز من معنوياتهم ويدعمهم نفسيا 
ويســاعدهم عىل تحقيــق أمانيهم 

وطموحاتهم.
ويف الفعاليــة قدمــت العديد من 
الفقــرات الفنية واإلنشــادية القت 
استحســان الحارضين، عالوة عىل 
تكريم ذوي االحتياجــات الخاصة 

وداعمي الحفل.

ونحن نحتفل بالذكرى الـ52 لعيد االستقالل املجيد يوم انتزع شعبنا فـي 
جنوب الوطن استقالله الناجز من بني براثن املستعمر البريطاني بعد 

تضحيات عظيمة سطر فيها أروع املالحم البطولية اخلالدة حتى حتقق 
له االستقالل الناجز فـي الـ30 من نوفمبر1967م..

يطيب لنا بهذه املناسبة اخلالدة ان نتقدم بخالص التهاني
والتبريكات الى فخامة املشير الركن/

عـبدربـه منصـور هـادي
رئيس اجلمهورية  - القائد األعلى للقوات املسلحة

والفريق الركن/ علي محسن صالح - نائب رئيس اجلمهورية
والفريق الركن/ محمد علي المقدشي - وزير الدفاع

والفريق الركن بحري/ عبدالله سالم النخعي - رئيس هيئة األركان العامة
سائلني اهلل العلي القدير أن يعيد هذه املناسبة على وطننا

وشعبنا وقد تخلص من االنقالب وعم السالم واألمن
واالستقرار والرخاء أرجاء الوطن احلبيب

العميد/ عبدالله السقلدي
مــديـر دائــرة اإلمــداد والتمويــن
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انطلــق املؤلف من فرضيــة فحواها: إن 
أسلوب الحرب يفرز نتائج عكسية يف معظم 
األحوال، وأن االستعدادات الخاصة باستخدام 
القوة املســلحة البد من أن تضع يف االعتبار 
السياق السياسـي األوسع الذي ُتتَخذ فيه تلك 

االستعدادات.

ورغم ثمرة هذا االســتعداد إال أنه اعترب 
إضفاء الصبغة السياسية عىل الحرب بهذا 
الشكل أمر صعب؛ ألنه ينطوي عىل خطورة 
كبرية بالتأكيد، لكنه إجراء يقلل من النتائج 
العكســية للحرب، فاستخدام القوة بمعزل 
عنها ال يثمر يف أغلب األحيان: فالقوة تفرز 
قوة، وكل أسلوب له أســلوب مقابل، وفقا 
لقانون »نيوتن للحركة يف املكانيكا التقليدية« 
الذي ينص عىل : أن القوى تنشأ دائًما بشكل 
مزدوج. حيث يكون لكل فعل رد فعل مساوئ 
له يف املقدار وعكسه يف االتجاه. وهكذا ترتفع 
وترية العنف بشــكل تصبح فيه التكاليف 

النهائية للحرب أكرب من الخالفات السياسية 
التي أفضت إليها أساساً.

الكتاب جاء ثمرة ملتابعة املشهد العسكري 
األمريكي يف أفغانستان والعراق إثر غوصها 
يف املســتنقعني االفغاني والعراقي وتكبدها 
لخسائر فادحة برشية واقتصادية وسياسية، 
حيث فشــلت يف الخروج من الحربني بأي 

نتيجة ذات قيمة سياسية.

التقــط املؤلف اللحظة فأخذ يف دراســة 
املشــكلة بهدف الخروج بدروس مستفادة 
تساعد عىل النجاح فيما ُيسمى )الحرب ضد 

اإلرهاب(. 

 وبحســب بديهيات البحــث العلمي بدأ 
بمناقشة تطور )االسرتاتيجيات العسكرية 
الغربيــة( خــالل العرص الحديــث بهدف 
استكشاف ديناميات تشكلها يف ظل ظروف 
سياســية وفنية متنوعة، معطيا تعريفات 

موجزة للحرب واالسرتاتيجية واألسلوب.

 فالحرب هى سياسة بطريقة أخرى، أما 
االسرتاتيجية فهى العملية التي ُترتجم من 

خاللها القوة املســلحة إىل نتائج سياسية 
مستهدفة، فهي عمل محض يستلزم النجاح 
فيه ممارسة حســن تقدير األمور ملعرفة 
أي القرارات أكثر أهميــة، وعندئذ يحتاج 
االســرتاتيجي يف صوغ نظريته إىل أن يدرك 
دوافع عدوه لخوض الحرب ومدى قوة تلك 

الدوافع.  

أما األســلوب العســكري فهو الحقائق 
الفنية واملمارســات واملفاهيــم املتعلقة 
باالستخدام الكفء للقوة، ويشمل األسلحة 
واملعدات واملسؤولني عن تشغيلها والنظريات 
التكتيكية لعملها. ودور االسرتاتيجي يتمثل 
يف االستخدام الكفء للقوات لتجاوز العقبات 
التي تحد مــن فعالية العمل العســكري 
كاملصادفــات -مــن قبيل تعطــل بعض 
املعدات املهمة والظروف الجوية املعاكســة 
وكاإلخفاقات املعنوية مثل إحساس الجنود 

بالخوف أو التعب.

تناول املؤلف أطروحــة )كالوزفيتز( بأن 
أسلوب الحرب يهدف لتدمري وسائل مقاومة 
العدو بأرسع ما يمكن، مع مراعاة أال تزيد 

كفة تكاليف الحرب عىل كفة فوائد النرص، 
وإال تصبح الحرب غري مجدية. مع التأكيد 
أن السعي لتجنب دفع تكاليف باهظة للنرص 
يقزم عمليا األهداف االســرتاتيجية للحرب 
ويجعلها أكثر تواضعا فتكتفي الدول بتدمري 
جزء من وســائل مقاومة العدو مع االبقاء 
عىل التهديد بتدمري الباقي عند اللزوم وذلك 
للنيل من إرادة الخصم وإقناعه بأنه لن ينال 
من مواصلة القتال سوى مزيد من الخسائر 

دون طائل.

واختتم كتابه باسرتاتيجية بوش )من ليس 
معنا فهو ضدنا(، وأنها اسرتاتيجية لم تجد 
نفعا يف بيئة معقدة مثل الرشق األوســط. 
وأكد عىل رضورة التوازن بني مخاطر اتخاذ 
تدابري غري كافية لصد التهديدات الناشــئة 
ومخاطر اتخاذ تدابري مبالغ فيها تؤدي إىل 
خلق مشكالت أكثر مما تحل، فالبد من فهم 
الحدود التي يؤدي اســتخدام القوة بعدها 
إىل نتائج سياسية عكسية. والنجاح يف ذلك 
يعتمد عىل حســن التقدير املبني عىل فهم 

دقيق للخصوم.

يف تعــٍد صــارخ لــكل للمواثيــق الدولية 
الدبلوماســية وميثاق األمم املتحدة وقرارات 
مجلس األمن الدويل سلم النظام اإليراني مقر 
الســفارة اليمنية والبعثات الدبلوماســية يف 
طهران ســعيا ملنح انقالب املليشــيا الحوثية 
رشعية، واالعرتاف، وأمــر واقع، ونقل صورة 
مغايرة عما تقوم به املليشــيا من جرائم بحق 

اليمنيني.
وتســعى إيران إلضفاء صيغــة مغاير عن 
مليشــيا الحوثــي االنقالبية التي اســتولت 
عىل مقــدرات الدولة اليمنية بقوة الســالح، 
وكذلك قتلها للمدنيــني، واالنقالب عىل النظام 
الجمهوري، وتحويله إىل نظام ســاليل طائفي 

يتبع إيران.
واســتقبل الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
القيادي الحوثي املعني من املليشــيا االنقالبية 
ســفرياً لدى إيران املدعو »إبراهيم الديلمي«، 
يف تــرصف تمنح بموجبه طهــران حلفاءها 
االنقالبيني اعرتافا، وتسلمهم مقار دبلوماسية 

تابعة للحكومة اليمنية.

وكانت اليمن قد قطعت العالقات مع إيران يف 
ترشين األول/ أكتوبر 2015م، وأغلقت السفارة 
يف طهران، لدعمها مليشــيا الحوثي االنقالبية 

باملال والسالح.

من السرية إلى العلنية
وزير اإلعالم اليمني، معمر اإلرياني، قال: إن 
قرار الحكومة االنقالبية الحوثية تعيني سفريا 
لهم لدى إيران ليس مفاجئاً، وينقل العالقة بني 

الطرفني إىل العلن.
وقال اإلريانــي يف تغريدات عــىل »تويرت«: 
»التبادل الدبلومايس بــني نظام طهران وأداته 
يف اليمن املليشــيا الحوثية، ليس مفاجئا، فهو 
ينقل العالقة بني الطرفني من التنسيق وتلقي 
الدعم من تحت الطاولة إىل العلن، ويؤكد صحة 
ما قلناه منذ البداية عن هذه العالقة وطبيعتها 

وأهدافها«.
وأضــاف: »أن الخطــوة تتجــاوز القوانني 
واألعراف الدولية، وتخالف قرارات مجلس األمن 

ذات الصلة باألزمة اليمنية«.
واعترب »توقيت إعالنها يف ظل اشتعال املنطقة 

عىل خلفية أزمة اختطــاف الناقالت النفطية، 
وأمن املالحة يف مضيق هرمز، يؤكد العزلة التي 

يعيشها نظام طهران ومساعيه لكرسها«.

وأكد »حق الحكومة اليمنية يف اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة، ورفع مذكرة احتجاج رسمية إىل األمم 
املتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل انتهاكاً سافراً 

للقوانني واألعراف الدولية«.

وطالب معمر اإلرياني »املجتمع الدويل بموقف 
حازم حيال استمرار التدخالت اإليرانية يف اليمن 

وسياساتها املزعزعة لألمن واالستقرار«.

من جهتها أدانــت الخارجية اليمنية يف بيان 
لها، قيام النظام اإليراني الذي وصفته بـ»الداعم 
األول لإلرهــاب يف العالــم«، باالعرتاف بممثل 
مليشــيا الحوثي االنقالبية، وتســليمه املقار 
الدبلوماسية واملباني التابعة للجمهورية اليمنية 

يف طهران.

وحملت الخارجية اليمنيــة النظام اإليراني 
»مســؤولية تبعات هذا االنتهاك الصارخ الذي 
يؤكد تورط إيــران يف دعم مليشــيا الحوثي 
االنقالبية واعرتافها بها، وكذا مسؤولية اإلخالل 
بحماية مقارهــا وممتلكاتها الدبلوماســية 

املنقولة وغري املنقولة«.

وأكدت أنها »ستتخذ كافة اإلجراءات القانونية 
املناسبة للتعامل مع هذا السلوك اإليراني عرب 
املسؤول«، داعية املجتمع الدويل ومجلس األمن 

إىل إدانته.

ويف الســياق أدان األمني العام لجامعة الدول 
العربية اعرتاف السلطات اإليرانية رسمياً بتمثيل 
املليشيا الحوثية لديها، وتسليمها مقر البعثة 
الدبلوماســية للجمهورية اليمنية يف طهران، 

واملباني التابعة لها، وأموالها وممتلكاتها.

واعترب األمني العــام للجامعة هذه الخطوة 
خروجاً فاضحــاً عن األعراف الدبلوماســية، 
وانتهاكاً رصيحاً مليثاق األمم املتحدة، واتفاقية 
فيينا للعالقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات 

مجلس األمن ذات الصلة خاصة قرار 2216.

قمة فك االرتباط
هذه الخطوة ُتسِقط ما يثار حول فك الحوثيني 
ارتباطهم بإيــران، أو إمكانيــة تحقيق ذلك، 
بحسب زعم دول غربية، تحاول تقريب الحوثيني 
من السعودية، عىل طريق الحل السيايس لألزمة 
اليمنية، ملا من شأنه اإلبقاء عليهم كقوة فاعلة 

يف شمال اليمن.

ويرى مراقبون أن إيران تســتخدم املليشيا 
الحوثية كمرتزقة لها للمســاومة حول ملفها 
النووي بينها وبني الدولــة األوروبية وأمريكا، 
وكذلك لكي تثبت أنهم أداة بيد الخميني وهو من 
يسريهم؛ ألنه أنفق كثرياً عىل املرشوع الحوثي 

الذي يعد خندقا دفاعيا متقدما لها.

وتسعى إيران إىل كرس النظر عن االضطرابات 
الداخلية العنيفة التي تشــهدها أغلب املناطق 
اإليرانية احتجاجاً عىل زيادة أســعار النفط، 
وانعدم اإلشغال، فأقدمت عىل تسليم القنصلية 

اليمنية يف طهران للحوثي.

تســقط الخطوة التصعيديــة التي أقدمت 
عليها إيران الفكرة التي يروج لها سياســيون 
ودبلوماســيون غربيون عن انفصال أجندات 
املتمردين الحوثيني عــن إيران، وهو ما وصف 
بحســب محللني بالصفعة ألمريكا وبريطانيا 
خاصة، وكال منهما عىل حدة يعمل لتســويق 
هذه الفكرة منذ زمن باستفراد واضح بالقضية 
اليمنية، ومحاولة فرض ما يعتقدون غري آبهني 
بمآالت تحركاتهم التي قــد تفيض إىل تصاعد 

لألزمة ال تنازلها.

وتلك الفكرة التي حاول الســفري الربيطاني 
لدى اليمن »مايكل آرون«، تسويقها يف حديثه 
لصحيفة الرشق األوســط الصادرة من لندن 
بالتهوين من شــأن خطر الحركــة الحوثية، 
مســتنداً إىل أحداث تاريخيــة تكذبها الوقائع 
والترصفات الحوثية التي تتعامل مع اليمنيني 

وفق الســادة والعبيد، وهو ما تســتكره كل 
القوانني يف الدول الحرة.

جرأة ووقاحة إيرانية
وسخر مغردون يف وســائل اإلعالم من هذا 
التمثيل، واعتربوه تمثيلية مفضوحة، حيث أن 
املدعو »إبراهيــم الديلمي« والذي ظهر بعباءة 
التمثيل الدبلومــايس، ما هو إال تابع للحوزات 
الطائفية يف إيران، وقىض عمره فيها، فهو ممثل 

طهران يف طهران، ليس أكثر.

واعترب )عيل العمراني(، سفري اليمن يف األردن 
استقبال روحاني ملمثل الحوثيني، بأنه مناقض 
الدعاءات الحوثيني بأن إيران ال تدعمهم، وهم 
مجرد ذراع تابعة ال كما يحاولون التســويق 

بأنهم حركة وطنية.

وأشــار العمراني يف تغريدة له عىل »تويرت« 
بأن إيران خالفت األعــراف والقوانني الدولية، 
واعرتفت بممثل الحوثيني، كما أنها ســلمتهم 
املقار الدبلوماسية اليمنية، متسائالً: »أي عداء 
إيراني تجــاه اليمن، أكرب من هذا؟! وأي تبعية 

أوضح«! 

ويرى اإلعالمي )محمد الضبياني( تســليم 
إيران للحوثيني املقار الدبلوماسية لليمن، بأنه 
جرأة ووقاحة إيرانية، كما أنه استمرار يف دعمها 
للمليشيا الحوثية املتمردة، والتي تختطف الدولة 

وتمارس القتل واإلرهاب عىل أوسع نطاق. 

إىل ذلــك تســاءل الصحفي )عبــد الرقيب 
الهدياني( عن ردة هذا الفعل، وهل ســيلقى 
إدانة خصوصاً من تحالف دعم الرشعية؟! وهل 
ســتقوم اإلمارات بإدانة إيران حول اعرتافها 

بسفري غري رشعى؟!

ويعد تسليم إيران للمقار الدبلوماسية اليمنية 
للمليشيا الحوثية بحسب بيان للخارجية اليمنية 
مخالفة مليثاق  األمم املتحدة واتفاقية فيينا، كما 
أنه مخالفة لقــرارات مجلس األمن، خصوصاً 

القرار )2216(.

بعد احتراق أوراقها الطائفية في لبنان والعراق واليمن

سلطة ماللي إيران.. تصدع مستمر وانهيار حتمي

تواصل المليشيا الحوثية تسويق كذبتها على وسائل إعالمها وأتباعها والمغرر بهم 
بأنها ال تتلقى الدعم من إيران، وأن قرارها ال يأتي من الخارج! لكن تسليم إيران لمقر 
السفارة اليمنية في طهران كشف تزييفها وخداعها، ويرى محللون بأن إيران أقدمت 
علــى هذه الخطوة للمســاومة بملفــات أخرى مع الغــرب، وكذلك لتقــول للحوثي: إنه 

مجرد مرتزق يتبعها.

                                 خاص 

الكاتب اإلنكليزي: جون ستون

االستراتيجية العسكرية.. سياسة وأسلوب الحرب
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تفعيل الخدمات، بالتوازي مع إحياء املوانئ 
الرئيسة وإعادة تشغيل واستئناف إنتاج النفط 
والغاز وتصديرهما خارجيا، ما يعود عىل الدولة 
ومؤسســاتها والبلد ككل باالستقرار الخدمي 

واملايل.

خطر انهيار العملة
ويف الوقت الذي تحــاول الحكومة الرشعية 
تفعيل التصديــر، يواجه االقتصاد مضاعفة يف 
الرتاجع، ومعه عملة البالد، والتي تمر باستمرار 
االنهيار الكبري جــراء الحرب الدائرة، ما يرتتب 
عليه تهاوي إيرادات البــالد من النقد األجنبي 

تهاوي تباعا احتياطي البنك املركزي.
بموازاة ذلك يعاني املواطنون يف جميع أرجاء 
البالد وضعا مأساويا مرتاكما منذ الحرب املدمرة 
التي بدأت نهاية عام 2014، بعد سيطرة ميلشيا 
الحوثي املتمردة عىل صنعاء ومؤسسات الدولة.

ومع هذا االنهيار، توقف تجار التجزئة للمواد 
الغذائية عن بيع السلع، حيث توقف التجار عن 
بيع القمح واألرز والسكر وزيوت الطبخ وجميع 
املنتجات املستوردة، كما تواجه البالد أزمة وقود 

خانقة.
وقتها حــّذرت األمم املتحــدة، من مجاعة 
حقيقية تهدد اليمن عىل خلفية تهاوي الريال، 
وقالت يف تقريــر إن »تكلفة املــواد الغذائية 
األساسية باتت يف غري متناول العديد من الناس«.

ويف وقت ســابق ذكر برنامج األغذية العاملي 
التابع لألمم املتحدة يف تقرير له أن ما يقرب من 
18 مليون يمني ال يعرفون من أين تأتي وجباتهم 
املقبلة، يف حني يعيش أكثر من 8 ماليني منهم 
يف جوع شديد، ويعتمدون كلياً عىل املساعدات 

الغذائية الخارجية.
وأعلــن مكتب األمــم املتحدة للشــؤون 
اإلنســانية أن 4551 شخصاً قضوا يف اليمن 
بسبب الكولريا، وأن 1.2 مليون حالة مشتبه 
بها قد تم اإلبالغ عنها يف الفرتة ما بني إبريل/ 

نيسان 2017م وسبتمرب/ أيلول 2018م.
وأضاف برنامج األمم املتحدة أن »اليمنيني 
ينامون عىل وضع بائس، ويستيقظون عىل 
وضع أكثر بؤساً، مع تدهور متسارع للعملة 
املحليــة، مقابل العمالت األجنبية. ُتوشــك 
تحذيرات األمم املتحدة من مجاعة واسعة أن 

تصبح واقعاً تصعب السيطرة عليه«.
ويواجه اليمنيون أزمات معيشية متفاقمة 
تهّدد حياتهم حيث تسببت القفزات األخرية 
للدوالر أمام العملة الوطنية يف ارتفاع أسعار 
السلع بمعدالت قياسية، مما يدفع نحو أزمة 
غذاء وعجز رشيحة واسعة من السكان عن 
تحمل كلفة الطعام، وقد يؤدي ذلك إىل مواجهة 
مليوني شخص خطر املجاعة، حسب تقرير 

لألمم املتحدة.
وانعكس التهاوي املتسارع للريال اليمني يف 
ارتفاع ألسعار السلع واملواد الغذائية بمعدالت 

قياســية، مما ينذر بكارثة اقتصادية وبتفاقم 
معاناة اليمنيني. 

وقدر خرباء اقتصاد أن أسعار السلع ارتفعت 
بمعدل 400% نتيجة انقالب ميلشــيا الحوثي 
املتمردة منذ أكثر من 3 سنوات، فيما ال يزال نحو 
مليون موظف حكومي بدون رواتب منذ عامني.

ويشهد الريال اليمني انخفاضاً حاداً ورسيعاً 
يف قيمته أمام الدوالر، وهبطت أســعار العملة 
املحلية بنحو حاد مقابل العمالت األجنبية، منذ 
نهاية أغسطس/آب، بعدما وصل سعر الدوالر 
الواحــد إىل أكثر من 620 ريــاال يمنيا يف عدن، 
مقارنة بنحو 513 رياالً منتصف الشــهر الذي 
يسبقه، وشهد سعر الرصف استقرارا »خادعا« 
منذ مطلع سبتمرب/أيلول الجاري، قبل أن يعود 

لالرتفاع منذ بداية األسبوع الجاري.
وأكد مكتب األمم املتحدة باليمن، مؤخراً، أنه: 
»مع استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني، قد 
يعاني 3.5 ماليني شخص إضايف من انعدام األمن 
الغذائي، وقد يواجه مليونا شخص آخر خطًرا 

متزايًدا باملجاعة«.

إيرادات من قوت الشعب
خالل العام الحايل ارتفعت إيرادات مليشــيا 
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، بشــكل 
كبري، عىل حساب املواطن املنهك واملسحوق ناتج 
مضاعفة امليلشيا الحوثي  الجبايات واإلتاوات 
املفروضــة عىل املواطنني والتجــار يف مناطق 

سيطرتها.
ووصلت خــالل العام اإليــرادات الرضيبية 
والجمركية والزكوية ملليشيا الحوثي املتمردة، 
بنسبة 500 يف املائة، مع تكرار األزمات املفتعلة 
يف املشتقات النفطية وانتعاش السوق السوداء 

لبيع املشــتقات النفطية والغاز املنزيل بأسعار 
مضاعفة تدر مبالغ خيالية عىل خزائن املليشيا 

وقياداتها.
ونفــذت ميلشــيا الحوثي املتمــردة خالل 
العام الحايل حمــالت محمومة لجمع جبايات 
وإتاوات مفروضة يف مناطق سيطرتها مستغلة 
املناســبات، مثل: يوم الغدير، ويوم الرصخة، 
واملولد النبوي، وغريها من املناسبات الطائفية 
أو تلك التي اســتحدثتها اقتداًء بماليل طهران، 
ناهيك عن أنها نفذت حمالت لجمع أموال لدعم 

حزب الله اللبناني.
ففي مطلع الشــهر الجاري أقرت مليشــيا 

الحوثي رفع نسبة الرسوم الرضيبية عىل التجار 
واملواطنني بما يعــادل 100%، فضالً عن رفع 
قيمة التعريفة الجمركية، وفرض رضائب غري 
قانونية عىل التجار والرشكات الخاصة ومالكي 
محطات الوقود، يف إطار حملتها املسعورة لنهب 

أموال اليمنيني.
ووســعت مليشــيا الحوثي مــن منافذها 
الجمركية املستحدثة يف مداخل املدن الخاضعة 
لســيطرتها، بهدف فرض رسوم مزدوجة عىل 
البضائع والسلع التجارية عىل الرغم من دفعها 
مســبقاً يف املنافذ الرئيســية الربية والبحرية 
والجوية؛ األمــر الذي يتســبب برفع قيمتها 
النهائية، حيث فرضت املليشــيا 
رســوماً جمركية عىل الشاحنات 
املحملة بالبضائع الداخلة إىل مناطق 
سيطرتها بواقع مليوني ريال عىل 

كل شاحنة.
لتورد املليشيا هذه املبالغ املحصلة 
مــن الجبايات إىل البنــك املركزي 
الخاضع لسيطرتها، من ثم القيام 
بعملية الســطو عىل خزائن البنك 
وإفراغهــا أوالً بأول ليتم الترصف 
فيها من قبل قيادات املليشــيا أو 
توريدها إىل خزائــن خاصة بها يف 

مدينة صعدة مقر زعيمها.
باملقابل أنشأت املليشيا الحوثية 
ميزانية رديفــة خاصة بها بحيث 
تدعــي التقشــف عــىل األجهزة 
الحكوميــة وتمتنــع عن رصف 
مرتبات املوظفــني ألكثر من ثالث 
ســنوات بحجة نقل البنك املركزي 
إىل عدن، يف وقت تزيد فيه إيرادات 
املليشيا أضعاف املبلغ الالزم لدفع 

مرتبات املوظفني وتسيري أجهزة الدولة.
عواقب كارثية تنتظر اليمن، نتيجة  اإلجراءات 
املتخذة من ِقبل مليشيا الحوثي عىل املستويني 
االقتصادي واإلنســاني، حيث تعمل املليشــيا 
وبشــكل ممنهج عىل تجويع الناس واملتاجرة 
بمعاناتهــم يف مقابل زيادة ثــراء مرشفيها 
وقياداتها، ما يعمل عىل إطالة أمد الحرب وتفاقم 

معاناة املواطنني.

استيراد دون تصدير
كشف تقرير رســمي حديث ارتفاع فاتورة 
استرياد القمح يف اليمن إىل أكثر من 700 مليون 
دوالر سنوياً، بالتزامن مع أكرب انخفاض يف إنتاج 
الحبوب تشهده البالد، إذ تراجع إنتاجها بنسبة 

130% خالل السنوات األربع املاضية.
وأظهر التقرير الصادر عن قطاع الدراسات 
االســرتاتيجية الحكومي يف وزارة التخطيط، 
تدهور إنتاج الحبوب ومنها القمح تدريجياً من 
متوسط 250 ألف طن شهرياً عام 2012 إىل 95 

ألف طن شهرياً عام 2018.
وحسب تقارير رســمية، ُتقدر االحتياجات 
املحلية من واردات القمح والدقيق بحواىل 350 

ألف طن شهرياً.
ويستورد اليمن معظم احتياجاته من القمح 
من أسرتاليا وأمريكا وروسيا، وأصبحت فاتورة 
استرياده تشكل عبئاً كبرياً عىل االقتصاد والعملة 
الوطنية املتهاوية، إذ يصل عدد مستوردي القمح 
النشطني إىل حواىل ثمانية مستوردين، ما يعكس 
حالة االحتكار التي تسود سوق استرياده، حسب 

بيانات غري رسمية.
وتقّدر الفجــوة الغذائية يف القمح بنحو 3.4 
ماليني طن ســنوياً، وتوضح بيانات التجارة 
الخارجية أن واردات هذه السلعة شكلت املرتبة 
األوىل بني أهم ثالثني سلعة مستوردة عام 2018.

تراجع حاد في االقتصاد
ويقدر انهيار االقتصاد يف البالد، نتيجة انقالب 
مليشيا الحوثي املتمردة، بنسبة تفوق النصف 
وهو ما أكده البنك الدويل يف تقرير له بوقت سابق 
»تدهور االقتصاد بشكل حاد، إذ بلغ االنكماش 
التقديري نحو 50% تقريباً، وتضاءلت فرص 

العمل بشكل ملحوظ«.
وأوضح البنك يف تقرير له أن نمو الناتج املحيل 
اإلجمايل لليمن تراجع يف عام 2018 مع انخفاض 
مقداره 2.6% مقارنة مع 5.9% يف عام 2017.

ووفقا للبنك الدويل، تظهر اآلثار االقتصادية 
السلبية والتشــوهات ذات الصلة تأثريا سلبيا 
متساويا الستجابة العرض وجانب الطلب، وهذ 
األخري مدفوع إىل حد كبري بخفض دخل األرسة.

وأكد أن التوقعات االقتصادية يف عام 2018 وما 
بعده سوف تعتمد بشكل حاسم عىل التحسينات 
الرسيعة يف الوضع السيايس واألمني، وعىل ما إذا 
كانت نهاية النزاع املستمر ستسمح بإعادة بناء 

االقتصاد والنسيج االجتماعي.
وقال التقرير: »إذا كان مــن املمكن احتواء 
العنــف يف أواخر عام 2018، فمــن املتوقع أن 
يبدأ الناتج املحــيل اإلجمايل يف االنتعاش يف عام 
2019، مع نمو الناتج املحيل اإلجمايل من رقمني، 
التضخم يشــبه االنخفاض يف مثل هذه الحالة 

حيث ستزداد اإلمدادات«.
وستسمح استعادة املزيد من األوضاع السلمية 
باســتئناف إنتاج املواد الهيدروكربونية، األمر 
الذي سيساعد بدوره عىل اســتعادة اإليرادات 

الحكومية وميزان املدفوعات.
ووفقا للبنك الــدويل، أظهرت البيانات املالية 
التقديرية أن مستوى تحصيل اإليرادات العامة 
تراجع من ما يقــارب 24% من الناتج املحيل 
اإلجمايل من قبل االنقالب الحوثي، إىل ما يقدر 
بـ%8 من الناتج املحيل اإلجمايل يف عام 2018، 

من النفط وجمع الرضائب.

 مهمتان متوازيتان تقوم بهما الحكومة الشرعية، تتمثل في 
معركة الخالص من المليشيا، والنهوض االقتصادي للبالد جهود ومحاوالت كبيرة تســعى إلي تحقيقها الحكومة، وســط صراع األجندة ونشوء 

المكونات المليشــاوية، التــي تحول بين األمن واالســتقرار )قيام الدولــة(، والنهوض 
االقتصادي.

تحــركات محليــة وأخرى دبلوماســية، للخــروج من حيز المــوت الســريري إلى إنعاش 
االقتصاد، والدخل القومي للبلد، وتعزيز األمن واالســتقرار عبر مؤسســاتها الخدمية 

بتوفير ميزانيات الوظيفة الحكومية.

  تقرير/ ياسر الجرادي

خزائن مليشيا الحوثي تنهك اقتصاد اليمنيين
ُ



الخميس الــعـدد »١905« ٨ ربيع ثانــي ١٤٤١هـ 
المـــوافــق 5 ديسمبر 20١9م

ببالغ احلزن وعميق األسى نتقدم بأصدق التعازي واملواساة
إلى اللواء الركن/ أحــمــد حـســان جـــبران 

قائــد املنطقة الثـالثـة األسبق
فـــي وفـــاة املغــفور لهـا بـإذن اهلل تعالى »زوجــــتـه« 

تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
»إنا للـه وإنا إليه راجـعـون«

األسيفون:

 قيادة العمليات المشتركة
اللواء الركن/ صــغير  حمود بن عزيز -قائد العمليات املشتركة
اللواء الركن/ محـسـن الداعـري -رئيس هيئة ركن العمليات املشتركة 

for supply, installation, testing, commissioning ,Operating& maintenance Solar Power Plant on (BOOT) 
Build-Own-Operate-Transfer  model .
       •   Interested candidates should submit a written application to obtain the Initial Tender Document 
during office hours to the following address Ministry of Electricity & Energy (Kapota, the 90th road, near 
by Al-Mansoura Power Station - Ministry of Electricity & Energy Building) Aden- Republic of Yemen 
       •   E-mail  info@moee-ye.com        Fax: 00967 - 2 –352609.
       •   Interested candidates can participate in one or more Tenders.
      •   Interested tenderers can obtain information about Initial Tender Document during office hours for 
the period of (45) days from the date of publication of the first announcement.

HERE EACH TENDER WILL CONSIST OF 2 STAGES: -
THE FIRST STAGE :-
      • Interested Tenderer shall be submitted the (THE TECHNICAL proposal without mentioning the 
prices + Proposed conditions for the contract) in closed envelope, marked with the name of the Entity, 
project name, tender number, and the name of the tenderer to the Ministry office at (Aden governorate, 
Kapota , the 90th road , near by Al-Mansoura Power Station) on or before 
05 January 2020 , 11 am.
      •   Tenders received after this deadline shall not be accepted and shall be returned unopened to the 
sender.
      •   The TECHNICAL proposal will be opened on 05 January, 11:30 am  in the meeting lounge of the 
Ministry of Electricity & Energy in the address indicated above, in the presence of tenderers or their duly 
authorized representatives.
      •   The Tenderers will be examined, the credentials of the Firms based on the submitted documents as 
per criteria that has mentioned in the Initial tender document. After evaluation, Tenderer will be required 
to make a focused presentation on Company, expertise and experience in the relevant field, proposed 
conditions for contract, proposed solution etc. On a date communicated to them.
      •   ‘’The Registrar’’ Ministry of Electricity & Energy reserves the right to reject any or all the offers 
without arising any reasons. The Ministry also reserves the right to amend the scope of the work at any 
point of time during of this stage.
THE SECOND STAGE:-
      •   Based on the TECHNICAL OFFER, eligibility criteria and solution presented etc., THE FINAL 
TENDER DOCUMENT (MODIFIED TENDER) may be issued to the shortlisted Tenderers. The 
TENDERS COMMITTEE reserves the right to issue THE FINAL FORM OF TENDER DOUCMENT to 
Tenderer, who are eligible and qualified based on the evaluation of documents submitted by the Tenderers 
and their presentation.
      •   The invited tenderers must submitted both The Final Technical and Financial Proposals according to 
The Final Tender Document that will be giving by the “registrar” ministry of electricity & energy.

No.
1
2
3
4
5
6
7

City
LAHJ

AL- DHALAA
HADRAMOOT AL- WAADI

ADEN
ABYAN

LOADDER / MODDYAH
Al- Mahara

Tender No
1/ 2019
2/ 2019
3/ 2019
4/ 2019
5/ 2019
6/ 2019
7/ 2019

MW
30
5
7
10
20
15
10

SECTION ONE: ANNOUNCEMENT
       •   Ministry of Electricity and Energy - Yemen announces Tenders No:

يعلن المجلس المحلي لمديرية المدينة- محافظة مأرب عن رغبته في 
إنزال المناقصات الخاصة بتنفيذ عدد من المشاريع بتمويل محلي 

فعىل من يجد يف نفسه الرغبة التقدم للمنافسة من املقاولني املؤهلني ومن لديهم الخربة 
السابقة يف تنفيذ أعمال مشابهة )خالل العرش السنوات املاضية للمناقصة رقم2( للمشاريع 
املبينة أدناه الحضور إىل مكتب األشغال العامة والطرق- فرع املدينة لرشاء وثائق املناقصات 
نظري املبلغ املحدد أمام كل مرشوع خالل أوقات الدوام الرسمي ابتداء من تاريخ 24 نوفمرب 

.l2019 2019م آخر موعد لسحب ورشاء الوثائق تاريخ 12/ ديسمرب

رسوم املوقعاسم املشروعرقم املناقصةم
تاريخ الفتحاملناقصة

رقم )2( 1
لسنة 2019م

إضافة دور ثاني ملستشفى 
80.000مدينة ماربالشهيد محمد هائل الطبي

2م
01

ر 9
مب

يس
1 د

د 5
الح

ا

رقم )3( 2
لسنة 2019م 

ظلة جـــامع الزراعة
 املرحلة الثانية

مديرية 
25.000املدينة 

تقدم العطاءات بمظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم الجهة واملرشوع 
ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء مرفق به:

1- ضمان بنكي ال يقل 2% من قيمة العطاء أو شيك مقبول الدفع صالح ملدة 120 يوماً.

2- الوثائق التالية سارية املفعول:
· البطاقة الرضيبية وشهادة املبيعات الرضيبية.	

· البطاقة الزكوية، البطاقة التأمينية، السجل التجاري.	

· رخصة مزاولة مهنة + شهادة التسجيل والتصنيف.	
· أي وثائق أخرى مطلوبة ضمن وثائق املناقصة.	

آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة العارشة من يوم األحد 15/ ديسمرب 2019م، وسيتم 
فتح املظاريف بحضور املتقدمني أو من يمثلهم بتفويض رسمي ومختوم يف نفس املوعد 

بصالة املجلس املحيل بمديرية املدينة، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد.

إعـــــالن تمــــديـــد مـــناقـــصـــة 

15 إعالنات



وزير الشباب والرياضة ينعى وفاة 
الصحفي الرياضي عبدالله قائد

نعى وزير الشباب والرياضة نايف البكري وفاة الصحفي 
الريايض عبدالله قائد عيل الذي انتقل اىل رحمة الله مساء 
االثنني يف العاصمة القطرية الدوحة.  وأشاد الوزير البكري 
بجهود الفقيد اإلعالمية والرياضية كصحفي بارز يف اإلعالم 

الريايض منذ أكثر من 35 عاما.
وقال: إن رحيل الصحفي "عبدالله قائد" يمثل خسارة 
كبرية للوطن عامة وللرياضة واإلعالم بصورة خاصة بعد 
مســرية عطاء طويلة، كان فيها واحد من أبرز األسماء 
التي أسهمت يف بناء وتطوير الرياضة الوطنية من موقعه 
كصحفي مرموق.. وبهذا املصــاب الجلل نتقدم بخالص 
العزاء وعظيم املواســاة ألرسة الفقيد وأهله وكل محبيه، 
سائلني املوىل أن يمن عليه بالرحمة واملغفرة، وأن يسكنه 

فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون، وال حول والقوه إال بالله .

َذِبيحــا متــوَت  أْن  ِلقلبــَك  أشــهى 
ِمــْن أْن َتِعيَش على اجِلراِح َشــِحيحا

هــْم أســَكتوَك.. وأنــت َلــُن قلوبنــا
َفِحيحــا البــاِد  ُمَهــَج  َيلــؤوا  كــي 

ِليمكــروا عليــك  ِحقــًدا  وتكالبــوا 
بــك، أو ُيِحيلــوا مــا َرَفعــت كســيحا

أنوِفهــم ُرغــم  اســتعَصمت  لكنــك 
َمِســيحا مَتــوَت  أن  إلَّ  وأَبيــَت 

مِلشــيئٍة ــا  وإنَّ َيقتلــوك..  لــم 
ِلُتِريحــا ُمتَعًبــا  روحــك  أغَمضــَت 

يحيى الحمادي

أنقذت البحريــة األمريكية، 11 
صيادا يمنيــا كانوا عىل متن زورق 
صيد متهالك، يف املمر املالحي الدويل.
 ويف بيان ملصلحة خفر السواحل 
اليمنية قالــت: إنها تلقت بالغاً من 
الجانب األمريكــي يفيد بإنقاذهم، 
11 صيــاداً يمنياً كانــوا عىل متن 
زورق صيد متهالك يف 25 من الشهر 

املايض.
 وأضافت املصلحة بــأن البالغ 
األمريكي أكد أن كمية من ماء البحر 
ترسبت إىل داخل الزورق املتهالك الذي 
كان يقل الصيادين، وأن الصيادين 
كانوا عىل وشك املوت، قبل إنقاذهم 
من سفينة حربية أمريكية صادف 

مرورها يف املكان.
وأوضحت املصلحة، بأنها وجهت 
مبارشًة بتحــرك زورقني من ميناء 
نشــطون الســتالم الصيادين من 

قبل البارجة األمريكية "يو اس اس 
فور است شريمان"، مشيدة بدور 

البارجة األمريكية يف إنقاذ الصيادين 
اليمنيني وتقديم الرعاية الالزمة لهم.

اطلع نائب رئيس الوزراء سالم 
أحمد الخنبيش ومحافظ محافظة 
حرضموت قائد املنطقة العسكرية 
الثانية اللواء الركن فرج ســاملني 
البحســني، عىل التجهيزات الفنية 
لقناة حرضموت الفضائية الرسمية 
التي يتم التحضري إلطالق بثها مطلع 

العام القادم.
واســتمعا نائب رئيس الوزراء 
ومحافظ حرضمــوت عقب جولة 
قاما بها يف مكاتب واســتديوهات 
القنــاة إىل لــرشح مفصــل عن 
تحضريات القنــاة ملرحلة البث من 
قبل املســؤول الفني للقناة أحمد 

باجبري، وما تم إنجــازه يف مجال 
توفري األجهزة واملعــدات الالزمة 
لعمــل القناة وتزويدهــا بأجهزة 
حديثة وذات جودة عالية ستمكنها 
من االنطالق بقوة واملنافسة يف عالم 
اإلعالم املرئي وخدمة خطط التنمية 

والبناء.

الحكومة تؤكد على ضرورة تفعيل مشروع 
مساعدة ضحايا األلغام

مياه األمطار تغمر »سقطرى« جراء تأثرها بمنخفض مداري

تحويل المستحقات المالية للـطالب 
المبتعثين في الخـارج

شبوة.. وصول الدفعة األولى من المولدات الكهربائية 
بعد االستغناء عن شركة »أجريكو«

شدد نائب وزير التخطيط والتعاون 
الدويل الدكتور نــزار باصهيب، عىل 
أهميــة تصحيح منظمــة املجلس 
الدانماركي، مسار عمل املنظمة وفقاً 
للضوابط واملعايــري املحددة بموجب 
االتفاقية املوقعة بني الوزارة واملنظمة 

خصوصاً بمجال نزع األلغام.
وأكد باصهيب، خــالل لقائه مع 
فريق املنظمــة، يف العاصمة املؤقتة 
عدن، الثالثاء، الذي ضم املنسق العام 
للربنامج الوطني للتعامل مع األلغام 
الدكتور عيل الشاعري، ونائب مدير 

منظمة املجلــس الدانماركي جاكا 
ماجوما، ومســؤولة نــزع األلغام 
باملنظمة ماري هامــل، وقائد فريق 
الســالمة باملنظمة فريد املهاجري 
ومسؤول العالقات والسالمة باملنظمة 
فؤاد العولقي، عــىل رضورة اهتمام 
املنظمة بتوفــري احتياجات برنامج 
نزع األلغام من األجهزة الفنية التي 
تمكنها من مواصلــة عملها يف نزع 
األلغام تحديــداً يف محافظة الضالع 
والســاحل الغربي، ورضورة تفعيل 

مرشوع مساعدة ضحايا األلغام.

وزارة  وكيــل  أكــد 
التعليم العــايل والبحث 
البعثات  لقطاع  العلمي 
والعالقــات الثقافيــة 
الدكتور مازن الجفري، 
مســتحقات  تحويــل 
للعام  الدراسية  الرسوم 
األكاديمي 2018-2019م 
للطالب املبتعثني للدراسة 

يف الخارج.
وأوضح الجفري يف ترصيح لوكالة 
األنباء اليمنية )ســبأ( بأنه تم تحويل 

املســتحقات ، الثالثاء، 
من البنك املركزي اليمني 
إىل جميــع امللحقيــات 
الثقافيــة والســفارات 
يف  املعتمــدة  اليمنيــة 
الخارج لرصفها للطالب 
املســتحقني خالل األيام 
القريبة القادمة. موضحاً 
بأن قطــاع البعثات عىل 
إعداد  االنتهاء من  وشك 
مستحقات الربع الثالث للعام 2019م 

وتحويلها للخارج يف القريب العاجل.

وصلت، الثالثاء، الدفعــة االوىل من 
مولــدات وحــدة التوليــد الكهربائية 
إىل محافظــة شــبوة، تابعــة لرشكة 
"انرتاكاس" للطاقة املشرتاة بعد إعالن 
محافظ شــبوة محمد صالح بن عديو 
االســتغناء عن خدمات رشكة أجريكو 
وتوجيهه بتصفية وجودها وارتباطها 

بمحطة كهرباء التوليد املركزية بعتق .
وأشاد محافظ شــبوة محمد صالح 
بــن عديو برسعــة اســتجابة رشكة 
"انرتاكاس" للطاقة ورشوعها يف توريد 
مكونات وحدة التوليد الجديدة والبالغة 
قوتها خمسة عرش ميجا وات.. ووجه 
ابن عديو أثناء اطالعه عىل عملية وصول 
املولدات قيادة مؤسسة الكهرباء بالعمل 
عىل تقنني ســاعات الطاقة املنتجة من 
املولدات التابعة لها، وتوزيعها بالتساوي 
عىل املديريات املستفيدة منها حتى يتم 
تشغيل وحدة التوليد الجديدة يف غضون 

15 يوما القادمة.
من جانبــه أوضح مديــر عام فرع 
مؤسسة كهرباء شبوة عوض األحمدي، 
بأن املحطــة تعمل حاليــا بطاقة 12 
ميجاوات يجري توزيعها وفقا لربنامج 

زمني محدد عىل املديريات.
وكان محافظ شبوة، قد أعلن يف وقت 
ســابق االســتغناء عن خدمات رشكة 
"أجريكو" للطاقة املشرتاة، وقال: "إن 
اتخاذ هذا اإلجراء يرجع إىل تعنت الرشكة 
وتسببها بشكل مستمر يف توقف عمل 
محطة الكهرباء باملحافظة بني الحني 
واآلخر، وحرمان املواطنــني من التيار 
الكهربائي أليام متواصلة.. منوها بان 
الرشكة لــم تقدر الوضــع العام الذي 
تعيشــه البلد وال الجهــود التي تبذلها 
قيادة املحافظة والحكومة ووزارة املالية 
من اجل حصول الرشكة عىل مستحقاتها 

املالية.

غمرت مياه األمطــار معظم مناطق 
محافظة أرخبيل "سقطرى" لليوم الثاني 
عىل التوايل جراء تأثرها باملنخفض املداري 
جنوب غــرب بحر العرب. وقال ســكان 
محليون: إن عاصمة املحافظة "حديبو" 
تشــهد أمطارا غزيــرة مصحوبة برياح 
قوية وعواصف الرعدية منُذ صباح الثالثاء 
تسببت يف عرقلة حركة السري داخل املدينة 

وخارجها.
وأطلق املركز الوطني لألرصاد الجوية 
اليمنية، الثالثاء، تحذيرا للصيادين ومرتادي 
البحر يف املياه اإلقليمية وأرخبيل سقطرى 
من شدة الرياح واضطراب البحر وارتفاع 

املوج خالل الـ 24 ساعة املقبلة.
وأوضح املركز يف نرشته اليومية أن املياه 
اإلقليمية اليمنية تتأثر باالضطراب املداري 

)منخفض جوي متعمق( يف جنوب غرب 
بحر العرب. وتوقع املركز اضطراب البحر 
يف رشق وجنوب أرخبيل سقطرى بسبب 
اقرتاب املنخفض املداري وأن تكون تأثرياته 
أكثر خالل الـ 48 ساعة القادمة يف رسعة 

الرياح وهطول األمطار.
وأشار إىل أن الطقس يف األرخبيل سيكون 
غائماً جزئياً إىل غائــم مع هطول أمطار 
رعدية متفرقة، والرياح شــمالية رشقية 

اختتام المخيم الكشفي األول في مأرب
أكد الوكيل املساعد لوزارة الشــباب والرياضة لقطاع الشباب منري ملع، عىل 
رضورة بذل املزيد من الجهود يف سبيل االرتقاء بالقطاع الريايض يف محافظة مأرب، 
وكذا العمل الكشــفي وتطويره ملا يمثله من فضاء رحب لتنمية الشباب وتنمية 

قدراتهم البدنية والثقافية وصقل مهاراتهم ومواهبهم.
جاء ذلك اثناء اختتام فعاليات املخيم الكشفي األول الذي أقامه مكتب الشباب 
والرياضة بمحافظة مأرب، بمناسبة احتفاالت الشعب اليمني بالذكرى الـ 52 لعيد 
االستقالل املجيد 30 نوفمرب.. مشيداً بمستوى تنظيم املخيم والخطوات الكبرية 
التي تحققها الرياضة يف محافظة مأرب، يف ظل ما توليه قيادة وزارة الشــباب 
والرياضة ممثلة بالوزير نايف البكري، وقيادة السلطة املحلية يف محافظة مأرب 
من دعم للقطاع الريايض يف مختلف الجوانب.- حرض االختتام مدير عام الشباب 
والرياضة يف مأرب عيل حشوان ومدير مكتب الرتبية بمديرية املدينة محمد مارش.

ترتاوح رسعتها ما بــني 10 إىل 25 عقدة. 
وأفاد املركز أن الطقس يف السواحل الجنوبية 
والرشقية سيكون غائما جزئياً، وهطول 
أمطــار متفرقة عىل الرشيط الســاحيل 
الرشقي والجنوبي واملناطق الداخلية منها، 
والرياح شمالية رشقية إىل جنوبية رشقية 
ترتاوح رسعتها مــن 8 إىل 18 عقدة عىل 
خليج عدن وباب املندب، ومن 5 إىل 15 عقدة 

عىل الرشيط الساحيل الرشقي.

البحرية األمريكية تنقذ 11 صيادًا يمنيا في المياه الدوليةإطالق بث قناة حضرموت الفضائية مطلع العام القادم 

القشيبي، الشدادي، وأخيرًا الحمادي.. ثم مـاذا بــعـد؟! 
الوجع كبري، واأللم مستمر، والنزيف لن يتوقف إال باستعادة الدولة 
الضائعة الغائبة، وبفرض القانون، وإنهاء حمل السالح ملن هّب ودب 

دون تنظيم.  
القادة الكبار فراقهم لهذه الدنيا الفانية يأتي مزلزال، وخرب موتهم 
أو استشهادهم  أحياناً يحمل بعض الغموض وااللتباسات، وأحيانا 
تكذيب الروايات، ولذا ندعو ونقول: حتى ال تســتغل املآيس وتنتج 
الفتن، نطالب برسعة التحقيق، وكشف مالبسات استشهاد العميد 
الركن/ عدنان الحمادي رحمة الله تغشاه، وندعو ربنا أن يثيبه عىل 
نضاله ووطنيته، وهو يرفع راية شعبه وكربيائه وكرامته، وهو يقاتل 
القتال املقدس يف الدفاع عن العرض واألرض، والقانون والجمهورية 

والوحدة، و التصدي لكل يشء مليشاوي خارج عن القانون.  
ذهب القائد الشجاع عدنان الحمادي إىل ربه راضيا مرضيا، نحسبه 
كذلك، ومن قبله ذهب الشدادي يف ساحات الوغى، وال يخلو استشهاده 
من غموض ايضاً، ويحتاج األمر إىل تحقق، والتحقيق يف مثل هكذا 
نهاية للقادة العظماء! ومن قبلهما حامي البوابة الشمالية للعاصمة 
صنعاء اللواء حميد القشيبي، والذي ربما كان قتله بنفس الكيفية أو 

أبشع مما جرى لرفيقيه الشدادي والحمادي.  
أقول وأؤكد: أنه بدماء مثل هؤالء األتقياء، األنقياء، األطهار، نثق بأن 
دماءهم ستأتي بغد أفضل، وأن الثوابت بتضحياتهم محال أن تُمس، 
وأن الجمهورية والوحدة باقيتان ما بقي من يقتدي ويقتفي أثر هؤالء 
الكبار ويقود املسرية، ويحافظ عىل العهد الذي أقسمه هؤالء األحرار.. 
وأن الفتن ومروجيها حتما إىل زوال؛ بدماء الرجال.. بالرجال نصنع 
الغد األفضل، نستعيد الدولة، ونحاكم املجرمني، ونطور بلدنا، ونعيد 
البسمة واألمل ألطفالنا وأجيالنا، وننشد التنمية واملواطنة املتساوية 
والفرص املتكافئة يف ربوع وطننا الحبيب، ونقهر ونهزم املشاريع 
الصغــرية والصغرى، وندفن اصحاب الفــوىض والفتن واألحقاد 
تحت أقدامنا، ونقيم العدل، ونعمم قيم ومفاهيم التعايش والحرية 

والديمقراطية بني مواطنينا.  
املصاب جلل، والحزن عميق لفراق أحد أشجع القادة العسكريني 
املرابطني األوائل يف الدفاع عن الجمهورية والرشعية والقيم اإلنسانية.. 
نقول: عظم الله أجر الجميع، ونرجو من الله أن يكون فراق هذ القائد 
لوطنه، هي آخر أحزان اليمن واليمنيني، وأن يكون استشهاده دافعاً 
أكيداً الستعادة الدولة والرشعية، وتحرير ما تبقى من أرايض اليمن 

تحت سطوة االنقالبيني واملليشيا الخارجة عن القانون.  
فماذا بعد؟! ألم يحن إنهاء التمزق والتشتت واالقتتال يف صفوف 
الرشعية؟! ألم يكفنا التضحية بأعز الرجال؟! قولوا: كفى.. حاسبوا.. 
حاكموا.. أوقفوا املهازل.. هذا ما نريده بعد استشهاد القائد عدنان.  
كان وقع القتل كبريا عىل عقولنا، وهول الحدث طاغ يف وجداننا، 
وردود األفعال الكبرية بالتأكيد قد خففت قليالً من أحزاننا، كونها 
أعطت هذه الهامة حقا بما تســتحق من ألقــاب وأوصاف، وهي 
ألقاب صنعها بعرقه وتضحياته.. فكان بطالً، شجاعاً، قائداً محنكاً 
وجسوراً، قاوم الحوثة وافتدى بروحه وطنه وجمهوريته، ففاز بأحقية 
البطولة والقيادة والفداء، ال نقول يف الختام  اال كما قال رسولنا العظيم 
عليه أفضل الصالة وأتم التسليم عند فراق ابنه "ابراهيم"، وها نحن 
نكررها لك يا أخانا "عدنان".. ونقول: إنا لفراقك ملحزونون.. وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.. والخزي والعار للقتلة ومن يتبعون.

حديث األسبوعحديث األسبوع

د. علي العسلي

جيش وطني للذود عن شرف األمة
تتعدد أهداف املعارك بتعدد أسبابها، وتختلف مستويات 
قدسيتها باختالف مدى اقرتابها من القيم التي تنتهج الدفاع 

عنها.
ومن هذا املنطلق تصدرت بعض املعارك صفحات التاريخ، 
وتربعت عىل سنامه كونها شكلت منعطفات إيجابية يف حياة 

أمة من األمم، أو شعب من الشعوب.
إن قدسية املعركة تنسحب عىل الجيش القائم بها، ولعل 
الفصل بني متالزمتيهمــا معارض للمنطق ومجاف للفكر 
السليم، وداع للتشكيك يف أهداف الداعي إىل الفصل بينهما.

إن املعركة الدائرة يف اليمن منذ خمس ســنوات لهي من 
أقدس املعارك، كونها تدافع عن حياض الوطن ورشف األمة، 
وتهدف إىل حماية مجدها ومقدساتها، فضالً عن أسبابها 
املبارشة واملتمثلة يف حماية الشعب اليمني، وصيانة كرامته 

واستعادة رشعيته.
إن اليد الفارسية التي امتدت إىل جزيرة العرب ال يمكن أن 
يقطعها الرباجماتيون، أو يقلم أظافرها املصلحيون.. إذ هي 
تمثل تهديدات امتزجت فيها فكرة استعادة اإلمامة بفكرة 
استعادة األمجاد الفارســية، ولن يقوى عىل خوض غمار 
مواجهتها إال جيش يتميز منتسبوه بالقناعة التامة بخطورة 
تلك املشاريع، وتعديها عىل الخطوط الحمراء، وبالتايل فهم 
يدركون قدسية املعركة فيهون لديهم االستبسال فيها.. أولئك 
هم أبطال الجيش الوطني الذين خرجوا من ديارهم ألهداف 
قيمية خالصة، وتلك هي إحدى مميزات الجيش الوطني الذي 
يقاتل منذ خمس ســنوات يف كل جبهة داخلية أو حدودية 

رغم الخذالن.
والحق أن جيشــا خرج أبناؤه للدفاع عن القيم ال يمكن 
مقارنته بجيش يراد تشكيله عىل أرضية وظيفية أو انتقامية، 

أو عىل أرضية ردود األفعال.
إن تصويب الســهام نحو الجيــش الوطني، ومحاولة 
إضعافه تزرع االطمئنان لــدى اإلمامة ومن وراءها إيران، 
وتعطيهم األمل بأن الطريق نحو أهدافهم قد تكون سالكة.. 
فالسيف الذي أوشك عىل قطع اليد الفارسية قد وجد من ذويه 
من يحاولون ثلم شــفرته، بل ويحلمون باستبداله بمنجل 

مأجور.
إن صناعة النرص يف املنعطفات الحاسمة من حياة األمة 
مرهون بوضوح الرؤية نحو األصدقاء واألعداء عىل حد سواء، 
أما التخبط املبني عىل تســويق األوهام فلن يثمر إال علقما 
ذاق اليمن والجوار بعضا من مرارته بعد االنقالب اإلمامي 
الفاريس املشــؤوم، ولعل تكرار التخبط من جديد مدعاة 
لحصول ما يورث ندما ال يتسع الوقت للتقليل منه، أو الحد 

من أسبابه.
إن جيشا لم يعد يقترص دوره يف الدفاع عن الوطن ليصبح 
مدافعا- بالنيابة- عن  كرامــة األمة، لحري بكل فرد فيها 
أن يجل تضحياته ويشيد بأدواره البطولية، ويشد من أزره 
لتحقيق أهداف الشــعب اليمني واألمة العربية ضد أطماع 

الغزاة ونزوات املعتدين.

أحمد ردمان

استشهاد خمسة أطفال بانفجار 
عبوة ناسفة من مخلفات مليشيا 

الحوثي في الحديدة
استشهد خمســة أطفال، إثر انفجار 
عبوة ناسفة، من مخلفات مليشيا الحوثي 
االنقالبية املدعومة من إيران، يف مناطق 
مدنية مأهولة بالسكان بمديرية الدريهمي 

بمحافظة الحديدة غربي البالد. 
وأكدت مصادر محلية أن خمسة أطفال 
عثروا عىل عبوة ناســفة يف أحد األحياء 
بمديريــة الدريهمي جنوبــي الحديدة، 
وانفجرت بهم اثناء لعبهم بها.  وأضافت 
املصادر: أن العبوة انفجرت باألطفال أثناء 
لعبهم بها ما أدى إىل استشهادهم جميعا.
الجدير ذكــره أن مليشــيا الحوثي 
االنقالبية زرعــت أكثر من مليون لغم يف 
مناطق متفرقة من البــالد، ويف املناطق 
املأهولة بالسكان واألودية الطرقات، ما 
يعد جريمة حرب وفقــاً للقانون الدويل 
اإلنساني واملواثيق والقوانني الدولية التي 

تجرم زراعة األلغام.
وحصل "ســبتمرب نت" عىل أسماء 
األطفال وهم: عبدالسالم عبدالله مسعود 7 
سنوات- أماني عمر صغري 7 سنوات- مراد 
أحمد مرشوعي 8 سنوات-عبدالله مسعود 

8 سنوات- سيد عمر يحيى 13سنة.

وقعــت امللحقيــة الصحية 
التابعة لسفارة بالدنا يف مملكة 
أســبانيا، أمس األربعاء، مذكرة 
تفاهم مع مجموعة مستشفيات
 HM University Sanchinarro
Hospital  الجامعيــة لخدمــة 

الوضع الصحي يف اليمن.
وتضمنت املذكرة التي وقعها 
امللحــق الصحي يف الســفارة 
الدكتور عيدروس امليرسي، ومدير 
املستشــفى الدكتــور انطونيو 
بالوغو كابوي، عىل عدد من البنود 
التي من شــأنها خدمة الوضع 
الصحــي يف اليمــن، والحاالت 
املرضية الحرجــة التي تحتاج 
إىل العالج يف الخــارج، وتقديم 
تســهيالت فيما يخــص عالج 

املرىض اليمنيني، وتأهيل الكادر 
الطبي من خالل تقديم الدورات 
التدريبية الالزمة للكوادر اليمنية، 
وتوفري فرص الدراســات العليا 

الجامعية يف عدد من التخصصات. 
كما تضمنت مذكرة التفاهم عىل 
تسهيل إصدار التأشريات من قبل 

املستشفى.

بدء ورشة تدريبية حول صحافة البيانات في عدنتوقيع مذكرة تفاهم مع مشفى جامعة )Sanchinarro(  األسباني 
بدأت يف العاصمة املؤقتة عدن، أمس األربعاء، ورشــة تدريبية 
خاصة بصحافة البيانات يف سياق حقوق اإلنسان والنوع االجتماعي، 
تنظمها وزارة حقوق اإلنسان ومؤسسة الصحافة اإلنسانية. وتتناول 
الورشة عىل مدى يومني بمشاركة 20 متدرباً ومتدربة من مختلف 
املؤسســات اإلعالمية والصحفية بعدن معلومات ومعارف متصلة 
بمفهوم صحافة البيانات وأهميتها وأنواعها ومتطلباتها، وخطوات 
إنتاج قصص مدفوعة البيانات، وكيفية الحصول عىل املصادر والطرق 
املثىل للبحث والتحقيق والتحليل للبيانات، إضافة إىل الرسد البرصي 

بمختلف أنواعه ومواقع التصاميم.
وأوضح مدير عام إدارة التخطيط بوزارة حقوق اإلنســان أمني 
املشويل ورئيس مؤسسة الصحافة اإلنسانية بسام القايض، أن الورشة 
تهدف إىل تعزيز مفهوم صحافة البيانات يف العمل الصحفي واإلعالمي 
ملواكبة التقنية البرصية الحديثة لوسائل اإلعالم من خالل بناء قدرات 
الصحفيني عرب تزويدهم بأساليب وأدوات صحافة البيانات الحديثة، 
مشريين إىل أن الورشــة تأتي ضمن الرشاكة بني الوزارة ومنظمات 
املجتمع املدني لالحتفال باليوم العاملي لحقوق اإلنسان وحملة 16 

يوماً ملناهضة العنف ضد املرأة.

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

www.26sep.info
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