
انتصار اإلرادة
يف هذا اليوم التاريخي املجيد يحتفي شعبنا العظيم 
بالعيد الوطنــي ال57 لثورة الرابع عرش من أكتوبر 
املجيدة، التي انطلقت رشارتها يف العام 1963م، من 
جبال ردفان الشامخة ضد االحتالل الربيطاني الغاشم 
الذي ظل قرنا وبضع عقود يمارس العبث واالستنزاف 
لثروات البالد ومقدراتها ومواردها، فارضا وصايته 
بقوة السالح واإلمكانات العسكرية، التي لم تصمد 
طويال أمام نضاالت الثوار األحرار ممن رضبوا أروع 
األمثلة يف التضحية والبطولة والفداء واإلرصار، إىل أن 
توجت نضاالتهم الخالدة باالستقالل الناجز يف ال30 

من نوفمرب 1967م.
لقد كانت ثورة الرابع عرش مــن أكتوبر الخالدة 
ملحمة ثورية فريدة اســتطاعت أن تفند أسطورة 
اإلمرباطورية التــي ال تغيب عنها الشــمس، وأن 
تدحر أعتى حكم استعماري شهدته املنطقة حينها، 
وذلك بفضل إرادة الثوار وإيمانهم بعدالة قضيتهم 
وتمسكهم بخارطة أهدافهم الوطنية السامية التي 
ظلت نصب أعينهم كقيم ثورية ثابتة مثلت السالح 

األقوى يف مناجزة العدو ودحره.
وألن األحداث التي شهدتها مرحلة الثورة األكتوبرية 
متسقة ببعضها، فقد ثبت تاريخيا بأنه متى ما استولت 
اإلمامة عىل مقاليد األمور يف اليمن تتعرض وحدة اليمن 
إىل مخاطر التشطري واالنقســام والتشظي، وتسارع 
دول األطماع يف فرض أجندتها االحتاللية، وهو ما يؤكد 
واحدية الفعل الثوري واألهداف لثورتي سبتمرب وأكتوبر 
املجيدتني، اللتني شكلتا مالمح املرشوع الوطني الكبري 
ابتداء من  القضاء عىل اإلمامة الكهنوتية واملحتل الغاشم 
مرورا بتحقيق الوحدة اليمنية املباركة وانتهاء بمخرجات 

الحوار الوطني الشامل فاتحة املستقبل املنشود.
إن ما يميــز االحتفاء بهذه املناســبة هذا العام، 
االنتصارات التي يحققها أبطال القوات املســلحة 
ورجال املقاومة األحرار، بدعم وإســناد كبريين من 
التحالف العربي لدعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 
السعودية، ضد اإلماميني الجدد الذين رهنوا أنفسهم 
ألطماع املرشوع اإليراني الطائفي املهدد ملستقبل البالد 
ومستقبل املنطقة بكاملها، وألن مصدر إلهام األبطال 
امليامني هم ثوار سبتمرب وأكتوبر فإن حليفنا النرص ال 

محالة، وال يحيق املكر اليسء إال بأهله.

في خـطـاب مــوجــه للشعب بمـنـاسـبة الـعيد الـ 57 لــثـورة 14أكــتوبــر

رئيس اجلمهورية : ثوار أكتوبر صنعوا ملحمة ثورية وانتزعوا االستقالل من أنياب االمرباطورية التي ال تغيب عنها الشمس
لقد غير اليمانيون مسار التاريخ بإشعال ثورة 14أكتوبر ضد االستعمار وأنهوا مشاريعه وأحالمه

سقط مرشوع االستعامر برحيل الربيطانيني وعىل أبناء أكتوبر التمسك هبويتهم الوطنية اليمنية 
أحيي أبطال قواتنا المسلحة ومقاومتنا الشعبية الذين يخوضون أقدس المعارك ضد المليشيا االنقالبية

جدد فخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية، موقف بالدنا 
الدائم نحو الســالم باعتباره خيارنا 
ونهج شعبنا التواق لألمن واالستقرار 
والوئام.. الفتاً إىل جملة التنازالت التي 
قدمتها الحكومة الرشعية يف ســبيل 
ذلك، والتي لألسف لم تقابل االّ بصلف 
وتعنت وتمرد املليشيا االنقالبية عىل 
كل إالتفاقــات والتفاهمات كما هو 
عهدها وتعمل بكل وضوح عىل نقل 
التجربة اإليرانية لليمن والتي لن يقبل 
بها شعبنا اليمني ولن يرتضيها مطلقاً 

مهما كلف ذلك األمر من تضحيات.
جاء ذلك أثناء اســتقباله، مساء 

االثنــن، املبعوث األممي 

أوضح نائب رئيس الــوزراء وزير 
الداخلية املهنــدس أحمد امليرسي، أن 
التضحيات والبطوالت التي يســطرها 
أبطال الجيــش الوطنــي واملقاومة 
الشعبية يف كل جبهات املواجهة لتحرير 
كل شرب باليمن من املليشيا الكهنوتية 
والظالمية وصوال للهدف االسمى وإعالء 
راية الجمهورية وتخليص الوطن من 
هذه العصابة اإلجراميــة التي دمرت 
كل يشء جميل وأســاءت لــكل القيم 
السماوية واألخالقية والتقاليد واألعراف 

اليمنية األصيلة، هي نفس 

شــهدت معظــم املــدن 
واملحافظــات الجمهوريــة، 
بمناســبة  بهيجة  احتفاالت 
الذكــرى الـ57 لثــورة الـ14 
1963م  من أكتوبر املجيــدة 
التي قضت عىل أوهام وأحالم 
يف  الربيطانــي  االســتعمار 
جنــوب الوطن، وذلــك بعد 
أيام من احتفــاالت كرنفالية 
بالذكرى الـ58 لثــورة الـ26 
من ســبتمرب1962م الخالدة، 
والتي قضت عىل نظام اإلمامة 

الكهنوتي املستبد شماالً. 
الثالثاء،  شــهدت،  فقــد 

محافظات عدن، ومأرب وأبن 
والضالع وتعز وشــبوة وحتى 
صعدة.. احتفــاالت فرائحية 
واحتفــاالت كرنفالية بالعيد 
الوطني الـ57 لثورة 14أكتوبر 
الخالدة التي فجــر رشاراتها 
األوىل الشــهيد غالــب راجح 
لبوزة ورفاقه من جبال ردفان 
الشماء نهار 14أكتوبر 1963م 
ضد املستمر الربيطاني وتوجوا 
كفاحهم املسلح والذي استمر 
أربع سنوات باالستقالل الناجز 

يف الـ30 من نوفمرب 1967م 

امليرسي: تضحيات اجليش الوطني ضد املليشيا احلوثية 
امتداد لتضحيات ثوار سبتمرب وأكتوبر

حيا نائب رئيس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محســن صالح، ورئيس 
الوزراء الدكتور معن عبدامللك ، أبطال 
الجيش الوطني الباســل واملقاومة 
الشعبية الشــجاعة الذين يحققون 
االنتصارات العظيمة التي تليق بابتهاج 
اليمنيــن بأعياد الثــورة، وتعكس 
العزيمــة التي ال تلــن، يف االنتصار 
للرشعية ولهوية اليمن وجمهوريته 
ووحدته واستقالله وسيادة أراضيه 

ومكاسبه الوطنية املُثىل.
جاء ذلك خــالل رفعهما، الثالثاء، 
برقية تهنئة، إىل فخامة الرئيس املشري 
الركن عبدربــه منصور هادي رئيس 
الجمهوريــة القائد األعــىل للقوات 
املسلحة، بمناسبة احتفاالت شعبنا 

اليمني بمناســبة العيد الـ57 لثورة 
الـ14 من أكتوبر املجيدة.

وأكد نائب الرئيس ورئيس الوزراء 
برقيتهمــا،  يف 

أكدا وزير الدفاع الفريق الركن محمد 
املقديش، ورئيس هيئة األركان العامة قائد 
العمليات املشرتكة الفريق الركن صغري 
بن عزيز، أن القوات املسلحة ستظل دوماً 
عقل وضمري ورشف الوطن ومصدر فخره 
وعزته وســياجه املنيع وقوته الضاربة، 
وهي تقدم البطوالت وتصنع املآثر الخالدة 
يف مواجهة كافة التحديات واملخاطر التي 

يجابهها الوطن. 
وقال املقديش وبن عزيــز ، يف برقية 
تهنئة رفعاها، أمــس األربعاء، لفخامة 
الرئيس املشري الركن /عبد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهوريــة  القائد األعىل 
للقوات املسلحة ،بمناســبة الذكرى الـ 
57 لثــورة الـ 14 من أكتوبــر املجيدة: 
"يطيب لنا يف قيادة وزارة الدفاع ورئاسة 

هيئة األركان العامة أن نرفع لفخامتكم 
باسم أبطال قواتنا املسلحة املرابطن يف 

كل مواقع الرشف والفداء أســمى آيات 
التهاني والتربيكات بمناسبة احتفاالت 

شــعبنا وقواته املســلحة بالعيد الـ57 
لثورة الـ14من أكتوبر املجيدة متمنين 
لفخامتكم موفور الصحة والســعادة 
والتوفيق والنجاح يف املهام واملسؤوليات 
الوطنية التي تقع عىل عاتقكم ،وبرغم 
صعوبة املرحلــة وتعقيداتها فقد كنتم 
ومازلتم القائد الحكيم املتســم برحابة 
الصدر وطول البــال يف التعاطي مع كل 
األحداث بطريقة جسدت حرص فخامتكم 
عىل تجنيب الوطن الكوارث وحقن الدماء 
وتحقيق الســالم.. أمام تعنت وصلف 
مليشــيات التآمر والتمــرد واالنقالب 
ووقوفهم ضــد كل املبادرات واملحاوالت 

الرامية إىل تحقيق السلم واالستقرار".
وأضاف وزير الدفاع ورئيس االركان 

"تأتي الذكرى الـ57 لثورة 

عدد خاص بمناسبة الذكرى العيد الـ٥٧ 

 لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة ١٩٦٣م

أكد فخامة الرئيس املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، أن ثورة 14 أكتوبر 
لم تكن مطلقاً صنيعة األقدار السهلة، أو الظروف املفاجئة، بل 
هي تتويج لنضاالت طويلة، وعمل شاق اجرتحه ثلة من أحرار 
اليمن الذين ســخروا الظروف لخدمة الثورة واستفادوا من 
كافة التحوالت واألحداث خصوصاً الزالزل الذي أحدثتها ثورة 
السادس والعرشين من سبتمرب ضد اإلمامة الباغية يف شمال 

وطننا الحبيب.
وقال فخامته يف خطابه الذي وجهه ، أمس الثالثاء، إىل أبناء 
الشعب اليمني يف الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة 
الـ 14 من أكتوبر املجيدة "لقد عملنا جاهدين منذ اللحظات األوىل 
من تولينا رئاسة الجمهورية، عىل تدعيم أوارص الوحدة الوطنية 
وتجاوز تداعيات األزمة السياسية التي كادت أن تصل إىل رصاع 
دموي مؤسف واالنطالق صوب املستقبل املنشود الذي حملنا 

رايته معاً وكان حلم الجميع متجسًدا يف مغادرة مايض الرصاع 
و بناء الدولة االتحادية العادلة" ..مشــرياً إىل أن أيادي الغدر 
وعصابات التآمر والخيانة من مليشيا الحوثي وداعمها االقليمي 
إيران، أبت إال السعى إلجهاض ذلك املرشوع عرب انقالبها املشؤوم 
وتمردها عىل الدولة واالجماع الوطني، وشن حرب شاملة ضد 
شعبنا يف كل محافظات الجمهورية، بل والذهاب بعيداً يف محاولة 

استعادة أوهام الحكم الساليل الكهنوتي.
وأكد فخامة الرئيس، أن الشعب اليمني لم يكن مطلقاً ليقبل 
بهذه االنتكاســة والعودة إىل حقبة الظالم والكهنوت، وتقبيل 
الركب، ولن يقبل مطلقاً بالتجربة اإليرانية كما لن يقبل بمشاريع 
االستعمار والهيمنة والنفوذ..مشرياً إىل أن الشعب اليمني ذهب 
يف وثبة باسلة للدفاع عن مكتسبات ثورتي سبتمرب وأكتوبر، 
وخاض ومازال حتى هذه اللحظة يخوض معركة الكرامة واإلباء 
يف كل جبهات القتال، والتي هي بإذن الله معركة اليمنين األخرية 

مع هذا املرشوع الرجعي البائس، الذي يتسلل مع كل مرحلة، 
محاوال فرض نفســه، ومتوهما عودة جديدة لحكم اليمن، 

وإعادته إىل بيت الطاعة؛ لكن هيهات أن يكون له ذلك.
وحيا رئيس الجمهورية ، الرجال األبطال يف القوات املسلحة 
واملقاومة الشــعبية والقبائل الذين يخوضون أقدس املعارك، 
ويسطرون أروع البطوالت يف ميادين القتال خاصة محافظات 
مأرب والجوف، وصنعاء، والبيضاء والحديدة والضالع وتعز ويف 
عموم اليمن..مشيداً بالثناء والعرفان لألشقاء يف تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية الســعودية الشقيقة ، قائدة 
املرشوع العروبي اإلسالمي ، الذين كانوا ومازالوا سنداً وعوناً 
ألبطال الجيش، يف معركة استعادة الوطن، وتخليصه من براثن 
هذه العصابات األثمة ومن يقف وراءها ويمولها ويستخدمها 

ضد اليمن وجريانه وأشقائه.
وقــال فخامة الرئيــس :"رغم أوجاع 

لن يقبل شعبنا العودة إلى حقبة الظالم والكهنوت وتقبيل الركب ولن يقبل بالتجربة اإليرانية واملشاريع االستعمارية
أجدد التأكيد على ضرورة إجناز كافة استحقاقات اتفاق الرياض وفـي أسرع وقت فمعاناة شعبنا تقتضي أن يرتقي اجلميع إلى حجم املسؤولية

...تفاصيل صـ 3

:» لـ »

التحــرر مــن االســتبداد واالســتعمار ومخلفاتهمــا وإقامــة حكم 
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفــع مســتوى الشــعب اقتصاديًا واجتماعيــًا وسياســيًا 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.

أهداف الثورة اليمنية
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عـبد ربــه منـصور هــادي
رئيس الجمهورية - القائد األعلى للقوات المسلحة

من أقوال فخامة الرئيس

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية
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تاريخ الثورة يعلمنا أن إرادة الشعوب 
تقهر اإلمرباطوريات وأن األوطان تعود 
ألبنائها وأن كل دخيــل وطارئ عىل 
الوطن سيمر كما مر اآلخرون وسيبقى 

اليمن أبدياً تاريخياً حضارة ومجداً .

...تفاصيل صـ 2

...صـ  2

 أثناء استقباله للمبعوث األممي إلى بالدنا

الرئيس: نتطلع إىل إهنا احلرب وحتقيق السالم العادل الذي يستحقه شعبنا 
رفعا برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة العيد الـ57 لثورة الـ 14من أكتوبر 

واملقاومة اجليش  أبطال  حييون  الوزراء  ورئيس  الرئيس  نائب 

وزير الدفاع ورئيس األركان يؤكدان أن املؤسسة العسكرية ستظل سياج الوطن املنيع ملواجهة كافة التحديات

ابتهاجًا بالعيد الوطني الـ57 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة

شــعـلــة أكــتــوبـــر تـــضــيء ربـــوع الــوطــن

...صـ  2...صـ  2

١٤ أكـتـوبــر إرادة شـعـب واسـتـقــالل وطــن

...تفاصيل صـ 2



الــعـدد )١٩٥٠( األربــعـــاء ٢٨ صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠م

عــــــــدد خـــاص مبــناســـــبة العــيــد الـ 57 لــــــــثورة 
الـ 14 من أكـــــتوبـــــر املجـــــيدة  1963م

تتمات األولى..تتمات األولى..
الرئيس: نتطلع

إىل اليمــن مارتــن غريفــث للوقوف عىل 
مستجدات ومساعي السالم.

وأكد فخامة الرئيس، عــىل دعمه الدائم 
لجهود األمم املتحدة إلرساء السالم يف اليمن 
وفقا واملرجعيات وقرارات الرشعية الدولية 
ويف مقدمتها القرار 2216، مؤكدا يف الوقت 
ذاته الدعــم لعمل املبعــوث األممي مارتن 
غريفث للسري نحو تحقيق أهداف وتطلعات 
الســالم املرجوة واملرتكزة عــىل املرجعيات 
الثالث، الفتــا إىل أن النتائج عىل األرض منذ 
اتفاق ستوكهولم تشــري وبوضوح إىل عدم 
اكرتاث الحوثين أو حرصهم لتنفيذ بنوده بل 

وتجاوز مدده الزمنية.
وقال فخامة الرئيس: "نتطلع إىل عمل ملموس 
عىل األرض بعيدا عن العمل اإلعالمي الذي يخلط 
األوراق دون تحقيق نتائج ملموســة وتخلق 
اإلحباط لدى الشارع اليمني وكذلك الحال فيما 
يتعلق بملف تبادل األرسى.. مؤكدا عىل تطلعه 
وشعبنا اليمني إىل إنهاء الحرب وتحقيق السالم 
العادل الذي يســتحقه الشعب اليمني وأكدت 

عليه املرجعيات اإلقليمية والدولية.
 من جانبه عرب املبعوث األممي مارتن غريفث، 
عن رسوره بهذا اللقاء مثمنــاً جهود فخامة 
الرئيس الدائمة نحو السالم ودعمه الالمحدود يف 
الدفع إىل األمام وإنجاح كل املساعي واملشاورات 
الهادفة إىل تحقيق السالم ومنها ملفات إطالق 

وتبادل األرسى بالتنسيق مع الصليب األحمر.
 وقال "املجتمع الدويل يراقب عن كثب الوضع 
يف اليمن بصورة عامــة ويثمن جهود فخامة 
الرئيس يف هذا اإلطار".. مؤكدا بذل مســاعيه 

ومواصلة جهوده ملا من شأنه تحقيق السالم 
الذي يستحقه الشــعب اليمني. حرض اللقاء 
مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله 

العليمي ووزير الخارجية محمد الحرضمي

الميسري: تضحيات الجيش
التضحيات التي قدمها أبطال سبتمرب وأكتوبر 

يف املايض. 
ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، يف 
برقية تهنئة رفعها، الثالثاء، لفخامة الرئيس 
املشــري الركن عبدربه منصــور هادي رئيس 
الجمهوريــة القائد األعىل للقوات املســلحة، 
بمناسبة العيد الـ 57 لثورة الـ 14 من أكتوبر 
املجيدۃ، إلی الحفاظ عــىل التالحم والتآلف و 
الوحدۃ الوطنية، وترسيخ مداميكها يف الواقع، 
استلهاما إلرث مناضيل ثورة الـ 14 من أكتوبر 

املجيدة ووفاء لتضحياتهم العظيمة. 
وقال وزيــر الداخلية يف الربقية" باســمي 
شــخصياً، ونيابة عن كافة منتســبي وزارة 
الداخلية، قــادة وضباطاً وصفــاً وجنود، يف 
عموم أجهزة الرشطة واألمن، يطيب يل أن أرفع 
لفخامتكم أســمى آيات التهاني والتربيكات، 
بمناســبة العيد الوطني الـ 57 لثورة الـ 14 
من أكتوبر املجيدة، ومن خاللكم إىل كافة أبناء 
شعبنا اليمني العظيم، بهذه املناسبة الوطنية 
الخالــدة، يف ضمري ووجدان شــعبنا املناضل 
املعطاء، متمنياً لكم التوفيق والسداد، يف مهامكم 
الوطنية النبيلة، إلخراج اليمن من أزمته الراهنة، 
و الرسو بسفينته  عىل مرافئ األمن واالستقرار، 

والحرية والكرامة والديمقراطية".  
وأضاف الوزير امليرسي "أن ثورة الـ 14 من 

أكتوبر املباركة جســدت أسمى معاني اإلرادة 
الوطنية الحقيقية، وصور التالحم الجماهريي 
الوثيــق الذي تكلــل بالنرص املــؤزر وإجبار 
املحتل األجنبي عىل الرحيل، بعد أربع ســنوات 
من الكفاح البطويل املســلح، حتى أرشق يوم 
الحرية واالستقالل الناجز الذي طوى عهداً من 
االستعمار و التبعية بإعالن االستقالل الوطني 

يف الـ 30 من نوفمرب 1967".
وأشــار إىل أن ثورة أكتوبر الظافرة، كانت 
حقيقــة وطنية ناصعة، تضافــرت مع ثورة 
ســبتمرب لتمثل اضافة مهمة يف إطار مسرية 
النضال القومي العربي، الذي ما تنفك األحداث 
واملخاطــر املحيطــة بالبالد العربيــة تؤكد 
رضورته املوضوعية وطبيعته املصريية حارضا 

ومستقبال.
وتعهد الوزير امليرسي، باســم كافة أجهزة 
وزارة الداخلية ووحداتها األمنية يف املحافظات 
املحررۃ، بحماية و تأمن مؤسســات الدولة 
الرسمية، لتتمكن من تأدية وظائفها يف خدمة 
املواطن.. مجدداً التأكيد عىل بقاء املؤسســة 
األمنية عىل العهد لتنفيذ واجباتها الدستورية. 

وزير الدفاع ورئيس األركان
الـ14مــن أكتوبر املجيــدة وقبلها الذكرى 
الـ58 لذكرى الـ26من سبتمرب الخالدة لتذكرنا 
بعظمة اإلنجاز الذي حققه أبناء الشعب اليمني 
الحر شماالً وجنوباً واملتمثل يف استعادة الحرية 
واالستقالل ولقد اختار شعبنا األبي طريق العزة 
وخلع عباءة الطغيــان واالحتالل مدركاً أنه ال 
فرق بن االستبداد واالستعباد وال بن اإلمامة 
العنرصية واالستعمار ، ولهذا ثار الشعب خالل 

عامن وأنجز ثورتن من أعظم ثورات التأريخ 
ففي الشمال أرشقت شــمس الجمهورية يف 
ســبتمرب1962م عىل أنقاض أسوأ نظام حكم 
إمامي كهنوتي ورجعي متخلف وبعدها بعام 
اشعل يف جنوب الوطن ثورة أكتوبر 1963م ضد 
االستعمار الربيطاني البغيض لتجسد واحدية 
الثورة اليمنية وانتصارها بنيل االستقالل التام 

يف الـ30من نوفمرب1967م".
وجدد املقديش وبن عزيز ، اســتعداد ابطال 
القوات املســلحة لحمل مســتجدات القضايا 
الوطنيــة ذات اإلرتباط يف حارض ومســتقبل 
الوطــن ويدركــون كل اإلدراك أن املهمــة 
االســرتاتيجية أمام كل الرشفــاء واملخلصن 
لهذا الوطن تتجسد من خالل بذل كل الجهود 
للتصدي ملرشوع املليشيات الحوثية االنقالبية 
وردع كل من يتجاوز ثوابت الوطنية والوقوف 
بشــدة ضد تلك الثقافــة الكهنوتية الظالمية 
املناطقية التآمرية التــي تتناقض مع ثقافة 
الثورة والوحدة والديمقراطية والتصدي بحزم 
وقوة ضد أولئك الواهمن والحاقدين والحاملن 
بعودة املرشوع الســاليل الكهنوتــي البائد.. 
مؤكدين عزمهم وإرصارهم عىل إحباط أهداف 
ومخططات املليشيا الحوثية اإلرهابية االنقالبية 
املدعومة من إيران ومــن يدور يف فلكهم ممن 
باعوا ضمائرهم للشيطان ولن يقبل شعبنا عىل 
أرضه الطيبة من يريد العودة إىل أزمنة الكهنوت 

والتخلف والتمزق والذل والهوان.
وقدم املقديش وبن عزيز، الشــكر والتقدير 
لدول التحالف العربــي بقيادة اململكة العربية 
الســعودية، لدعمهــا ومســاندتها للدولة 

والرشعية. 

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

إعـــــالن قـــضـائــي

ــي/  ــة املدع ــأرب االبتدائي ــة م ــدم إىل محكم تق
ــب  ــوى يطال ــان بدع ــد قحط ــد أحم ــم عب باس
فيهــا بإلــزام املدعــى عليــه/ مرســل عــيل 
ــة  ــي بذمت ــغ الت ــليم املبال ــر بتس ــح عم صال
ــوى  ــل دع ــتندات مح ــب املس ــي بموج للمدع
ــور  ــه الحض ــى علي ــىل املدع ــه فع ــي وعلي املدع
الخميــس  يــوم  جلســة  يف  املحكمــة  إىل 
مالــم  الدعــوى  عــىل  للــرد  2020/10/15م 
ســيتم اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة يف مواجهته.

ــا  ــة بانه ــأرب االبتدائي ــة م ــن محكم تعل
ــه  ــوال عبداالل ــت ن ــا األخ ــت إليه تقدم
فســخ  طالبــة  عبدالوهــاب،  ســيف 
ــه وليــد  عقــد نكاحهــا مــن املدعــى علي
ــىل  ــوب، فع ــف مهي ــي عبدالطي عبدالغن
املدعــى عليــه الحضــور إىل املحكمــة مالم 
ــة. ــراءات الالزم ــة اإلج ــتتخذ املحكم س

تعلــن محكمــة مــأرب االبتدائيــة بأنهــا تقدمــت 
إليهــا األخــت/ رنجــس أحمــد عبدالــوارث عــىل 
ــن  ــا م ــد نكاحه ــخ عق ــة فس ــان، طالب نعم
املدعــى عليــه أحمــد عــوض أحمــد الحرضمــي، 
ــة،  ــور إىل املحكم ــه الحض ــى علي ــىل املدع فع
ــة. ــراءات الالزم ــة اإلج ــتتخذ املحكم ــم س مال

تــصــدر عــــن دائرة التوجـيـه املعــنوي للــقــوات املـــــســلـــحـــة اليمنية

املـــديـــــر الـفــنـي : 
عــبـدامللك الــسـامـعــي

للتواصل مع هيئة تحــرير الصحيفة 
على اإليميل التالي:

26newspaper@26sepnews.net

سكرتيرا التحرير: نائبا مـــدير التحرير:

عــــارف املـقــطري محــمــد احلــريبيسعـــيد الــصــوفــي
أحــمـــد عــفـيـف

22 أخبار وتتمات

حيا نائب رئيــس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محسن صالح، أبطال الجيش 
الوطنــي الباســل واملقاومة الشــعبية 
الشــجاعة الذين يرابطون مع أشقائهم 
مــن قــوات التحالف العربــي عىل ثرى 
أرض عربية واحدة، ويصدون ببســالتهم 
زحوف الكهنوت، ويردعون باصطفافهم 
وشجاعتهم غطرسة املليشيات وعنجهية 
مرشوع إيــران التخريبــي، ويحققون 
االنتصارات العظيمــة التي تليق بابتهاج 
اليمنين بأعياد الثورة، وتعكس العزيمة 
التي ال تلن، يف االنتصار للرشعية ولهوية 
اليمن وجمهوريته ووحدته واســتقالله 

وسيادة أراضيه ومكاسبه الوطنية املُثىل.
جاء ذلك خــالل برقيــة تهنئة بعثها 
نائب الرئيس، الثالثاء، إىل فخامة الرئيس 
املشري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة، 
بمناسبة احتفاالت شعبنا اليمني بمناسبة 
العيد الـ57 لثورة الـ 14 من أكتوبر املجيدة.
وقال نائب الرئيس يف برقيته " يحتفل 
الشعب اليمني بالعيد الـ57 لثورة 14 أكتوبر 
املجيدة، الثورة التي تعترب امتداداً طبيعياً 
وجزءاً مكمالً لثورة الـ26 من ســبتمرب 
الخالدة، التــي كان أول أهدافها "التحرر 
من االستبداد واالســتعمار ومخلفاتهما 
وإقامة حكــم جمهوري عــادل وإزالة 
الفوارق واالمتيازات بن الطبقات" وشكلت 
الثورتان، امتداداً لإلرادة الوطنية الواحدة 
التي استطاعت تحرير الحياة اليمنية من 
الحكم اإلمامي الكهنوتي ومن الســيطرة 
االستعمارية البغيضة، وأعادت بناء اليمن 
الجمهوري الجديــد املوّحد الخايل من كل 

رواسب التخلف واالحتالل واالنقسامي".
وأضاف "بهــذه املناســبة الوطنية 
العظيمة، يطيب لنا أن نرفع إىل فخامتكم 
أزكى تهانينا وتربيكاتنا وأخلص أمنياتنا 
األخوية، سائلن الله تعاىل أن يعيدها عىل 
بالدنا، وفخامتكم يف صحة وعافية ويمننا 

الحبيب يف أمن واستقرار ونماء".
وهنأ نائب الرئيس يف برقيته، شــعبنا 
األبــّي الصابر، الذي شــاءت الظروف أن 
تأتي أعياد الثورة اليمنية الواحدة، سبتمرب 
– أكتوبــر، هذا العام، وُســُحُب األزمات 
والغيوم القاتمة ُتخّيم عىل أرضه الطاهرة، 
نتيجة االنقالب الحوثي الكهنوتي املدعوم 
من إيران وما صاحبه من جرائم ومجازر 
وانتهاكات وحشية ومضايقات ضاعفت 
من هموم اإلنسان اليمني األصيل، املُنصهر 
يف عروبته وهويته، واملتمسك بأهداف ثورته 
وجمهوريته، ُمنترصاً عىل كل ضْيم، وقاهراً 

لكل الظروف.
فخامة األخ الرئيس:

لقد كشف املســار التاريخي لثورة 14 
أكتوبر، الزاخر بالتضحيات الجسيمة، عن 
قوة واســتقاللية وواحدية إرادة اإلنسان 
اليمنــي وإرصاره العنيــد يف بلوغ ذرى 
املجد، وقدرته الخارقة عىل تجاوز العوائق 

والحواجز مهما تعددت أشكالها وتنوعت 
مصادرها وقواها.

ويف هذه املناسبة التي نستحرض فيها 
قيم الجمهورية والثورة، وما تعيشه بالدنا 
من مخاطر ومهــددات، يظل االصطفاف 
العروبي وامللحمــة الخالدة، التي تزعمت 
قيادتها قيادة اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة بإعالن "عاصفة الحزم" وأعادة 
االمل ومســاعيها لتوحيد صف اليمنين 
وآخرها إنجاز اتفاق الرياض وآلية الترسيع 
للتنفيذ التي توحد جهود كل أبناء الوطن 
للنضال من أجل اســتعادة دولته وإنهاء 
االنقالب، أعظم ما أفرزته األحداث، وموقف 
يستحق شكر وتقدير الشعب اليمني واألمة، 
لتجسيده قيم اإلخاء وحق الجوار واإلرادة 
القوية القادرة عــىل تحقيق النرص بإذن 
الله، يف مواجهة املخاطر ويف معركة املصري 

الواحدة.
وندرك أن إرساء السالم الدائم املبني عىل 
املرجعيات الثالث الثابتة واملتمثلة يف املبادرة 
الخليجية وآليتهــا التنفيذية ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس األمن 
الدويل 2216، أحد أهم املرتكزات للرشعية، 
وقْيمة أصيلة من قيمها النبيلة يف التجاوب 
والتعاطي مع الجهــود األممية املبذولة 
وفتح آفاق سياســية وسلمية الستعادة 
دولة اليمنين وإنهاء االنقالب، وســيظل 
الســالم الشــامل الذي يضمن الحقوق 
املتساوية والحرية الهدف األسمى للدولة يف 
مواجهة تعنت وصلف واستهتار املليشيات، 
منطلقن يف ذلك من قيم اإلسالم الحنيف 

ومبادئ اليمنين وقوانينهم وأعرافهم.
أكرر التهاني بذكرى أكتوبر الباســلة، 
لكل أبناء الشــعب ويف مقدمتهم أبطال 
قواتنا املســلحة واألمن البواســل، وأرس 
الشهداء والجرحى امليامن، سائال الله ان 
يرحم شهداءنا األبطال ويشفي الجرحى 
واملصابن ويمــنّ بالخالص عىل األرسى 
واملخطوفن واملعتقلــن ويحقق النرص 
القريب ويمنح شعبنا اليمني ودول املنطقة 

األمن واالستقرار والرخاء واالطمئنان.
إىل ذلك أكد رئيس الوزراء الدكتور معن 
عبدامللك، أن الثورة وروح النضال ضد الظلم 
واالستبداد جينات متوارثة ونزعة فطرية 

راسخة لدى الشعب اليمني األبي والحريص 
عىل ارساء قيم الحرية والعدالة واملساواة، 
بغض النظر عن اختــالف الزمن أو تغري 
الشــخصيات التي تحاول اليوم بظاللها 
ووهمها استعادة حلمها املفقود من ذلك 
العهد البائد الذي طواه الشعب منذ عقود 

ولن يسمح بعودته إىل األبد.
وحيا رئيس الــوزراء ، يف برقية تهنئة 
رفعهــا، الثالثــاء، إىل فخامــة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، 
القائد األعىل للقوات املســلحة، بمناسبة 
احتفاالت شــعبنا بالذكرى 57 لثورة 14 
اكتوبر املجيدة، أبطــال الجيش الوطني 
ورجال القبائل واملقاومة الشعبية الذين 
يصنعون بدمائهــم وأرواحهم انتصارات 
الوطن، ويعيدون مــع كل تقدم ميداني 
الحياة واألمل للشــعب اليمني يف اقرتاب 
الخالص من كابوس االنقالب ومرشوعه 
اإلرهابي والطائفي املتخلف، ونرتحم عىل 
أرواح الشهداء األبرار، وندعو الله بالشفاء 

العاجل للجرحى.
وقال الدكتور معن عبدامللك يف برقيته:" 
فخامة الرئيــس يطيــب يل أن أرفع إىل 
فخامتكم، باســمي ونيابــة عن أعضاء 
حكومة ترصيف األعمال، أســمى آيات 
التهانــي والتربيكات، ومــن خاللكم إىل 
جماهري الشعب اليمني قاطبة يف الداخل 
والخارج، بهذه املناسبة الوطنية الخالدة 
التي استكملت مسرية الخالص الوطني من 
الحكم اإلمامي الكهنوتي املتخلف، وخلع 
عباءة الطغيان واالحتالل، بنيل االستقالل 
الناجز ورحيل آخر جنود االستعمار يف 30 
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ونستذكر يف هذا اليوم املجيد، أن ثورة 
أكتوبر مثلت حدثا عظيماً يف شعب عظيم 
ويف زمن عظيــم، وبرهنــت يف معجزة 
تاريخيــة ان إرادة الشــعوب الحرة، لن 
تقف أمامها أعتى القــوى، وحقق أولئك 
املناضلون الرشفاء بسواعدهم وأسلحتهم 
البدائية، يســاندهم التفاف شعبي كبري 
غايتهم املشرتكة هي االستقالل والتحرير، 
متســلحن بــإرادة ال تقهــر وال تعرف 
املستحيل، واجرتحوا بطوالت ستظل محل 
فخر واعتزاز شعبنا وأجياله املتعاقبة إىل أن 

يرث الله األرض ومن عليها.
وها هو شــعبنا اليمني العظيم اليوم، 
يعيد ذلك األلــق الثوري املتجذر يف جيناته 
املتوارثــة ونزعته الراســخة نحو رفض 
الطغيــان واالســتبداد، ليخوض معركة 
استعادة الرشعية، والدفاع عن الجمهورية، 
حتى ال يعود ذلك العهد البائد الذي طواه منذ 
عقود ولن يسمح بعودته إىل االبد، تحت اي 
غطاء كان، وسننترص حتما وقريبا جدا 
عىل املرشوع الطائفي اإليراني الدخيل عىل 
مجتمعنا وهويتنا العروبية االصيلة، وإىل 
جانبنا تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة 

العربية السعودية الشقيقة.
فخامة الرئيس: ونتطلع بثقة، يا فخامة 
الرئيس، إىل ان نحتفي بهذه املناسبة يف العام 
القادم، وقد استكملنا آخر الحروب، أن شاء 
الله، يف إنهاء انقالب أذيال اإلمامة الجدد، 
وتحرير بقية مناطق الوطن، وإفشــال 
املشاريع الضيقة، لنميض تحت قيادتكم 
الحكيمة يف اســتكمال املرحلة االنتقالية 
وبناء اليمن االتحادي الجديد، الذي يرى فيه 
شعبنا الخالص واملخرج من سنوات مريرة 
للسيطرة املركزية واالستحواذ عىل السلطة 

والثروة، وممارسة االقصاء والتهميش.
واســتغالال لهذه املناســبة الوطنية 
الخالدة، يقتيض واجب الوفاء واإلنصاف، 
أن نكرر شــكرنا وتقديرنا ملن شاركونا 
الهم واملصري ووقفوا وال يزالون مع شعبنا 
اليمني يف محنته، واستجابوا لندائه االخوي 
يف موقف بطويل صادق وشجاع وتاريخي، 
تجســد بتشــكيل تحالف دعم الرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
ونســتذكر بإجالل وإكبــار تضحياتهم 
ونرتحم عىل شــهدائهم االبطال، وندعو 

بالشفاء للجرحى.
ويف ختام برقيتــه وجه رئيس الوزراء، 
تحية إجــالل وعرفان لشــهداء الثورة 
والكفاح املســلح واملقاومة الباســلة يف 
مختلف املراحل، ونجدد العهد بأننا ماضون 
عىل دربهم حتى تحقيق االنتصار الكبري 
للجمهورية والدولة والرشعية، وقبل كل 

ذلك وبعده لحرية وكرامة املواطن.  

   عارف الواقدي 

مأرب تحتفي 
ففي محافظة مــأرب، نظمت اللجنة العامة 
للتعبئة والحشد، الثالثاء، احتفااًل فنياً وخطابياً 
بمناسبة أعياد الثورة اليمنية الذكرى الـ58 لثورة 
26 سبتمرب 1962 والذكرى الـ57 لثورة الـ14 من 
أكتوبر 1963 املجيدتن، أكد خالله مستشار وزير 
الدفاع، رئيس اللجنة العامة للتعبئة والحشد، اللواء 
الركن خالد األشول، أن ثورتي سبتمرب وأكتوبر من 
أهم الثورات اإلنسانية الناجحة التي غريت بقيامها 
مجرى األحداث يف اليمن واملنطقة، وانترصت للقيم 

اإلنسانية النبيلة.
ويف كلمة ألقاها يف االحتفال بمناســبة ذكرى 
الثورتن املجيدتن، أكد اللواء األشول أن قيم ثورة 
26 سبتمرب و14 أكتوبر ترتسخ يف قلوب وأذهان 
اليمنيــن يوماً بعد يوم، ولن يســتطيع أًيا كان 
إزاحتها من تأريخ هذا الشــعب العظيم، الفتاً إىل 
أن سفينة الوطن رغم التهديدات وشدة العواصف 
ماضية يف خط سريها، وواثقة من حنكة وقدرة 
ربانها املشري الركن عبدربه منصور هادي، الذي 

سيواصل املسري حتى يصل إىل بر األمان. 

ات أكتوبرية في أبين  احتفاء
واحتفاء بهذه املناسبة الخالدة، أقامت قيادة 
اللواء 115 مشــاة بمحور أبــن، احتفاال بهذه 
املناسبة الناتجة عن نضاالت ثورية تتوجت نرصا، 
وجاءت ثمرة لوحــدة النضال الوطني والتحرري 
أزهقت روح املحتل البغيــض بعد 129 عاماً من 
االستعمار، خالله أوقد أبطال اللواء شعلة العيد 

الـ57 للثورة املجيدة. 
وشهدت بالتزامن املحافظة ذاتها، حفاًل فنياً 
وخطاًبيا بمناســبة العيد الـ57 لثورة الـ14 من 
أكتوبر املجيدة، أقامه االئتالف الوطني الجنوبي 
بمديرية لودر بحضور جماهريي كبري، تخلله )أي 
االحتفال( فقرات فنية وشعرية ومرسحية تغنت 

يف مجملها بعظمة ثورة أكتوبر الخالدة. 
وخالل احتفاء أبن بذكرى ثورة أكتوبر املجيدة 
التي كانت محطة ملهمة ألبناء الشعب يف الذود عن 
كرامة الوطن وإسقاط املستعمر أياً كان، خارجياً 
جاء غازياً أو محليــاً مدعوماً من عدو خارجي، 
قال مستشار رئيس الجمهورية، عضو مجلس 
الشورى، اللواء عيل محمد القفيش، إن االحتفال 
باليوم الوطني املجيد للـ14 من أكتوبر يأتي "إيماناً 
منا بأن هذا اليوم يوم فاصل يف حياة أبناء الشعب 
بن االســتعمار والحرية، وبركاًنا ثورًيا انطلقت 
رشارته ضد االحتالل الربيطاني الغاشم فأشعل 
يف قلوب اليمنين حلم التحرر، ونفض غبار املحتل 

الجاثم عىل صدره". 

الضالع تشتعل احتفاًء 
وإيماناً بثورة الـ14 من أكتوبر من عام 1963، 
التي مثلت رشارة االنطالقة األوىل لجنوب اليمن، 
والثوار األحرار، ضد االستعمار الربيطاني الذي رزح 
معه الجنوب ألكثر من 129 عاماً تحت االستعمار، 
فقد خاللها كل مقومات الحياة والحرية، أضاءت 

محافظة الضالــع، إحدى محطات إطالق الثورة 
املجيدة، كل جبالها وتاللها ووديانها وسهولها، 

بشعلة الثورة، اعتزازا وفخزا بها. 

األضواء تنير تعز احتفاال بأكتوبر 
ويف الســياق، احتفلت محافظة تعز، جنوبي 
غرب البالد، بذكرى ثورة الـ14 من أكتوبر املجيدة 
1963م، بإطالق األلعاب النارية من قلعة القاهرة 
وعدد من الشــوارع واملنازل واملرتفعات الجبلية 
ابتهاجا بالعيد الوطني لهــذه الثورة الخالدة يف 
وجدان وقلوب اليمنين، والتي تحرر فيها جنوب 

الوطن من االستعمار الربيطاني البغيض. 
وإىل جانــب إطالق األلعاب النارية يف ســماء 
املدينة، اســتعدت تعز بكامــل زينتها لالحتفاء 
بأكتوبر، وتوشحت حلة جميلة من البهاء بمختلف 
أنواع الزينة واألنوار املضيئة ورفع اإلعالم يف املنازل 
واملباني والشــوارع العامة ومختلف املؤسسات، 
إىل جانــب رفع صــور قادة وشــهداء ثورة 14 
أكتوبــر 1963م الذين اشــعلوا الثورة بفكرهم 
ونضالهم ورووا الوطن بدمائهم حتى تحرر من 
االستعمار البغيض وحصل عىل استقالله، ورحل 
آخر جندي بريطاني من عىل أرضه يف الـ30 من 
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وأشار مدير مكتب الشباب والرياضة باملحافظة 
أيمن املخاليف، إىل أن هنــاك العديد من الفعاليات 
واألنشطة التي تتضمن حفالت وأمسيات وثقافية 
وفنية والربامج واألنشطة الشبابية احتفاًء بهذه 

املناسبة الوطنية التي طردت املستعمر.  

اشتراكي عدن يحتفي بالثورة المجيدة 
ويف إطار تعدد االحتفاالت بذكرى ثورة الـ14 
من أكتوبر املجيدة 1963م، أقام الحزب االشرتاكي 
اليمني يف العاصمة املؤقتة عدن، ندوة سياســية 
وفكرية احتفاًء بمناســبة الذكرى الـ57 للثورة 
املجيدة، أكدت أن أكتوبر ثورٌة أعادت للشعب حريته 
وكرامته التي اغتصبها املحتل الربيطاني عىل مدى 
)129( عاًما، حتى االستقالل الناجز يف الـ)30( من 
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وهنأت ندوة اشــرتاكي عدن خالل احتفائها 
بثورة أكتوبــر املجيدة، اليمنين كافة شــماالً 
وجنوباً، بهذه املناسبة الجليلة التي كانت ملهمة 

ألبناء الشعب اليمني يف تجديد العهد لثوابت النظام 
الجمهوري والجمهورية، والرفض القاطع لعودة 
براثن اإلمامة واالستعمار أيا كان، إىل جانب إنها 
جسدت الهوية اليمنية الوطنية الجامعة، يف كل 

مراحل نضاالتها وتضحياتها.

شبوة.. حفال أكتوبريا 
وتحت شعار "لن ترى الدنيا عىل أريض وصيا" 
أقامت قوات اللواء 21 ميكا يف معسكر مرة، بمدينة 
عتق، عاصمة محافظة شبوة، حفالً خطابياً وفنياً 
بمناســبة الذكرى الـ57 لثورة الـ14 من اكتوبر 
املجيدة، حرضه العديد من القيادات العســكرية 

واألمنية باملحافظة. 
وخالل الحفل الذي أوقد شعلته رئيس أركان 
اللواء، العقيد الركــن محمد الفتيي، أكد الفتيي، 
ان ثورة الـ14 من أكتوبر املجيدة 1963م، اقتلعت 
جذور االســتعمار يف جنوب الوطن وقضت عىل 
االستبداد والعبودية، مؤكداً أن نجاح ثورتي سبتمرب 
وأكتوبر كان إيذاناً مليــالد اليمن الحديث بعد ان 
تخلصت من ثنائية االستبداد واالستعمار، واأن كل 
النضاالت املمتدة منذ مطلع الستينيات وحتى اليوم 
هي لتحقيق ذلك اإلعالن الخالد مليالد األمة اليمنية 

من جديد بتلك الهبات الثورية العظيمة. 

صعدة تحتفل بأكتوبر المجيدة 
ويف إطار االحتفــاالت بثورة الـ14 من أكتوبر 
املجيــدة 1963م، احتفلت قوات اللــواء الثالث 
عروبة بمحور مران، يف محافظة صعدة، بالذكرى 
الـ57 لثورة 14 أكتوبر املجيدة، تخليداً وتعظيماً 
لتضحيات أبطال الثورة األكتوبرية املجيدة يف جنوب 
الوطن، التي أسقطت قوى االستعمار الربيطاني. 
ويف الحفــل، أكد قائــد محور مــران  اللواء 
عبدالكريم السدعي، عىل عظمة هذه املناسبة يف 
نفوس أبناء اليمن يف جنوب الوطن وشماله، مشرياً 
إىل أن تضحيات أبناء شــعبنا اليمني منذ انطالق  
رشارة الثورة بجبال ردفان، بقيادة املناضل الشهيد 
راجح بن غالب لبوزة، الــذي أوقد رشارة الثورة 
ودشن مرحلة النضال والكفاح ضد املستعمر، ال 
تزال لدى األجيال جيل بعد جيل حتى يتم التحرر 

من االستبداد اإلمامي الجديد.

نائب الرئيس ورئيس الوزراء حييون أبطال اجليش واملقاومة الذين حيققون 
انتصارات تليق باحتفال اليمنيني بأعياد الثورة

ثورة الـ١٤ من أكتوبر.. حاضر ومستقبل اليمن 

اليمن.. مدن تيضء إبتهاجاً يف الذكرى الـ57 لثورة الـ١٤ من أكتوبر اخلالدة 

  عبدالهادي العزعزي
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أكد فخامة الرئيس املشــري الركن عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد االعىل للقوات املسلحة، 
أن ثــورة 14 أكتوبر لم تكن مطلقــاً صنيعة األقدار 
السهلة، أو الظروف املفاجئة، بل هي تتويج لنضاالت 
طويلة، وعمل شاق اجرتحه ثلة من أحرار اليمن الذين 
ســخروا الظروف لخدمة الثورة واستفادوا من كافة 
التحوالت واألحداث خصوصاً الزالزل الذي أحدثتها ثورة 
السادس والعرشين من سبتمرب ضد اإلمامة الباغية يف 

شمال وطننا الحبيب.

فيما ييل نص خطاب فخامة رئيس الجمهورية:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصالة والســالم عىل أرشف املرســلن وعىل nله 
وصحبه اجمعن.

أيها األحرار يف عموم الجمهورية اليمنية .

أيهــا املرابطون يف ثغور الكرامــة ومتارس الفداء 
واإلباء

أبناء وبنات ثورة الرابع عرش من أكتوبر املجيدة

أبطال التحرير ورمــوز املقاومة والنضال يف أرجاء 
الوطن

أيها الشعب اليمني العظيم والباسل!

أحييكم بتحية الثورة سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

إنه ملــن دواعي رسوري ، أن أتوجــه إليكم ، بأحر 
التهاني، وأطيب األمنيات، بمناسبة أحتفائنا، بالذكرى 
الســابعة والخمســن لثورة الرابع عرش من اكتوبر 
املجيدة ، الثورة التي حررت جنوب اليمن من االحتالل، 
ووحدت الجنوب من باب املندب إىل املهرة،وأعادت مسار 
التاريخ إىل ســياقه الطبيعي وصوال إىل إعادة تحقيق 

الوحدة اليمنية.

هذه الذكرى الخالدة يف نفوسنا، واملناسبة املفعمة 
بمعاني العزة والشــموخ واإلباء، واليوم الذي غري به 
اليمانيون مسار التاريخ بإشعال الثورة ضد املستعمر 
االنجليزي من قمم جبال ردفان الشــماء، ومنها إىل 
جميع مناطق وقرى جنوب الوطــن الحبيب لتنهي 
مشاريع وأحالم االســتعمار الجاثم عىل صدر شعبنا 

األبي.

لقد غريت ثــورة الرابع عرش مــن أكتوبر املجيدة 
حارض ومستقبل اليمن وشكلت لحظة تحول حاسم 
يف املسار التحرري والنضايل الذي صنعه رعيل من خرية 
رجال الوطن ممن قرروا مجابهة املستعمر، والتصدي 
ملشاريعه ومخططاته، مســتمدين إرادتهم من الله، 
وحلم االستقالل املتقد يف نفوسهم، ومسنودين بدعم 
كل فئات املجتمع شيوخا وشــبابا ونساء، ليصنعوا 
مأثرة خالدة، وملحمة ثورية نادرة، ويوجهوا مسار 
التغيري من التبعية واالســتعمار إىل السيادة والحرية 
واالســتقالل وانتزاع النرص كامال مــن أنياب أعتى 
إمرباطورية، كانت الشــمس ال تغيب عنها فحكمت 
عليها ثورة الرابع عرش من أكتوبر أن حان لها أن تغرب 

وترحل عن وطن اليمنين إىل األبد.

نعم، فثورة أكتوبر لــم تكن مطلقا صنيعة االقدار 
السهلة، أو الظروف املفاجئة، بل هي تتويج لنضاالت 
طويلة، وعمل شاق أجرتحه ثلة من أحرار اليمن الذين 
ســخروا الظروف لخدمة الثورة واستفادوا من كافة 
التحوالت واألحداث خصوصا الزالزل التي أحدثتها ثورة 
السادس والعرشين من سبتمرب ضد اإلمامة الباغية يف 
شمال وطننا الحبيب، والتي شارك فيها معظم رموز 
أكتوبــر، الذين عادوا إىل جنــوب الوطن حاملن بن 
ضلوعهم رشارة الثورة، ويف أذهانهم حلم االستقالل، 
ليرضبوا موعدا مع التاريــخ يف فجر الرابع عرش من 
أكتوبر من العــام 1963، ، ويفجروا ثورة لم تهدأ إال 

بمعانقة االستقالل املجيد.

أبناء شعبنا اليمني العظيم:
حري بنا اليوم ونحــن نحتفي بذكرى ثورة أكتوبر 
الخالدة أن نســتذكر قادتها ورموزها، شــهداءها 
وجرحاها، وجنودها املجهولــن الذين صنعوا املجد 
وخلدوا األثر، إنها مناســبة لنستحرض التاريخ معاً، 
ونمجد بالعرفان والجميل املناضلن األفذاذ من رجال 
الســالح والفكر معاً الذين واجهوا املحتل، بالبندقية 
والحجر والفكر و القلم، حتــى انكرس غزوه وخاب 
غروره، واضطر مجبــورا بعزيمة الرجال األبطال، أن 

يحمل عصاه ويرحل من بالدنا.

ونحن إذ نحتفل اليوم بهذه املناســبة، إنما نحيي 
هذه املأثرة العظيمة، والوثبة التاريخية الظافرة، التي 
قدم يف سبيلها شــعبنا التضحيات الجسيمة، وقاىس 
صنوف األلم واملعاناة، وأجرتح كل وســائل الكفاح، 
واملقاومة، والصمود حتى نال مراده، وذاق ثمرة كفاحه 
الطويل، وهي مناســبة أخرى للتعبري عن املشــاعر 
الوطنية، وإظهار الوعي املتمسك واملنافح عن الهوية 
الوطنية اليمنية التي يراد مصادرتها، لصالح املرشوع 

االستعماري، املرشوع الذي رحل برحيل الربيطانين من 
جنوب اليمن، وسقط بسقوط االحتالل ، وسيتمسك 
أبناؤنا يف املناطق الجنوبية أبناء أكتوبر املجيد، بهويتهم 
الوطنية اليمنية، وعياً بمخاطر نهج تدمري تلك الهوية 

العظيمة.

أيها المواطنون! 
إن للحرية واالســتقالل معان كثرية، وســياقات 
متعددة جوهرها رفعة اإلنســان وعزته، وشموخه 
وتقدمه فهو صاحب املصلحــة الحقيقية يف الثورة 
والجمهورية والتطور والبناء والنماء، وقبل هذا وذاك 
تأصيل و توطيد الوحدة الوطنية بالعمل املخلص والجاد 
و تكاتف القدرات والجهود لكل أبناء الوطن، لخدمته 
وازدهاره وتجاوز تحدياته ومحنته يف ظل ترســيخ 
قيم العدالة واملساواة، ووحدة الصف والهوية واملصري 
املشــرتك املحصن باألمن واألمان والعدل، واإلنصاف، 

والتنمية الشاملة.

إن تاريخ هذه الثــورة يعلمنا بوضــوح أن إرادة 
الشعوب تقهر حتى اإلمرباطوريات الكبرية وأن األوطان 
يف النهاية تعود ألحضان أبنائها مهما طال الزمن وأن 
كل دخيل أو طارئ عىل شعبنا وتاريخه وهويته سيمر 

كما مر اآلخرون يف تاريخنا الطويل ليبقى اليمن أبدياً 
تاريخاً وحضارة ومجداً ، وتلك حكاية التاريخ وحتمية 

الزمان.

أبناء شعبنا اليمني األبي!
لقد عملنا جاهدين منذ اللحظات األوىل من تولينا 
رئاسة الجمهورية، عىل تدعيم أوارص الوحدة الوطنية 
وتجاوز تداعيات األزمة السياسية التي كادت أن تصل 
إىل رصاع دموي مؤسف واالنطالق صوب املستقبل 
املنشــود الذي حملنا رايته معاً، وكان حلم الجميع 
متجســًدا يف مغادرة مايض الــرصاع و بناء الدولة 
االتحادية العادلة وكانت بوادر املســتقبل مفعمة 
بالتفاؤل واآلمال الكبرية ومسنودة بإجماع السواد 
األعظم من أبنــاء اليمن ومباركة ودعم األشــقاء 
واألصدقاء يف تهيئة املناخ السيايس العام، وخلق جو 
من الثقة باالنفتاح عىل الجميع و التشــاور مع كل 
الفرقاء عىل اختالف توجهاتهم ومشاربهم لتصحيح 
وتمتن خط مسار ثورتي سبتمرب وأكتوبر وتطهري 
ماعلق بهما من شــوائب واختالالت مؤسفة ظلت 
جماهري الشعب تدعو دائما لتالفيها وإعادة الوجه 
الحقيقي والناصع ألهــداف ومبادئ الثورة اليمنية 

املباركة .

لقد كانت هنــاك قناعة منا بأنه باإلمكان أن يؤدي 
الجميــع دورهم املنوط بهم كامــال يف جو من الثقة 
املتبادلة ترسيخا لهامشــنا الديمقراطي واستجابة 
ملبادرات األشــقاء واألصدقاء ويف املقدمــة املبادرة 
الخليجية واليتها التنفيذية املزمنة والتي افرزت حواراً 
وطنياً فريداً برعاية األمم املتحدة واملجتمع الدويل والذي 
بلغ منتهاه نقاشاً وصياغة ومسودة دستور، لتؤسس 
ليمن جديد، تتعزز فيه مبادئ الحرية والعدالة واملساواة 
والتداول الســلمي والسلس للسلطة والتوزيع العادل 
للسلطة والثروة وفق مبادئ الديمقراطية السياسية 

والعدالة االجتماعية.

لكن أيادي الغدر وعصابات التآمــر والخيانة من 
مليشيا الحوثي وداعمها االقليمي إيران، أبت إال السعى 
إلجهاض ذلك املرشوع عرب انقالبها املشؤوم وتمردها 
عىل الدولة واالجماع الوطني، وشن حرب شاملة ضد 
شعبنا يف كل محافظات الجمهورية، بل والذهاب بعيداً 
يف محاولة اســتعادة أوهام الحكم الساليل الكهنوتي، 
ووأد منجزات ونور ووهج ثورتي ســبتمرب وأكتوبر 
الخالدتن املتعارضة نهجاً وسلوكاً مع املرشوع اإلمامي 

الساليل البغيض والذي يرى يف التجربة اإليرانية مرشوعاً 
يريد فرضه عىل أبناء سبتمرب وأكتوبر.

إن شــعبنا لم يكن مطلقاً ليقبل بهذه االنتكاسة 
والعودة إىل حقبة الظالم والكهنوت، وتقبيل الركب، ولن 
يقبل مطلقاً بالتجربة اإليرانية كما لن يقبل بمشاريع 
االستعمار والهيمنة والنفوذ، فقد هب يف وثبة باسلة 
للدفاع عن مكتسبات ثورتي سبتمرب وأكتوبر، وخاض 
ومازال حتى هذه اللحظة يخــوض معركة الكرامة 
واإلباء يف كل جبهات القتال، والتي هي بإذن الله معركة 
اليمنين األخرية مع هذا املرشوع الرجعي البائس، الذي 
يتسلل مع كل مرحلة، محاوال فرض نفسه، ومتوهما 
عودة جديدة لحكم اليمن، وإعادته إىل بيت الطاعة؛ لكن 

هيهات أن يكون له ذلك.

أيها الشعب الكريم!
إنها فرصة ألن اتوجــه بالتحايا كل التحايا لحماة 
الوطن، رجالنا األبطال يف القوات املســلحة واملقاومة 
الشــعبية والقبائل الذين يخوضــون أقدس املعارك، 
ويســطرون أروع البطوالت يف ميادين القتال خاصة 
محافظــات مأرب والجــوف، وصنعــاء، والبيضاء 
والحديدة والضالع وتعز ويف عموم اليمن ، وأقول لهم 
"إن اليمن واملرشوع العربي برمته يزهو بكم، ويفخر 
بمآثركم، وما تصنعونه من معجزات لدحر املرشوع 
اإلمامي اإليراني البغيض وإحباط عدوانه الغاشم عىل 
الوطن، ومؤامراته التي تهدف إىل النيل من أمننا وأمن 
أشقائنا وجرياننا يف اململكة العربية السعودية ودول 
الخليج العربي هو عمل ســيخلده التاريخ يف أنصع 

صفحاته"

كما أتوجه بالثناء والعرفان لألشقاء يف تحالف دعم 
الرشعية بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة ، 
قائدة املرشوع العروبي اإلسالمي ، الذين كانوا ومازالوا 
سنداً وعوناً ألبطال الجيش، يف معركة استعادة الوطن، 
وتخليصه من براثن هذه العصابات األثمة ومن يقف 
ورائها ويمولها ويســتخدمها ضــد اليمن وجريانه 

وأشقائه.

أبناء شعبنا اليمني العزيز! 
رغم أوجاع الحرب وتبعاتها يجري العمل عىل تنفيذ 
اسرتاتيجية متكاملة تهدف إىل استعادة عمل أجهزة 
ومؤسسات الدولة، من خالل تنفيذ مقتضيات اتفاق 
الرياض الذي كان لألشقاء يف اململكة العربية السعوديه 
جهودهم الحميدة يف رعايته وإنجازه ومتابعة تنفيذه 
، والذي نأمل رسعة تنفيذ بقية بنوده، ليتسنى توحيد 
الجهود ملواجهة مليشــيا االنقالب الحوثية، وإتاحة 
الفرصة للحكومة ومؤسسات الدولة للقيام بمهامها يف 
خدمة أبناء شعبنا وكذلك معالجة آثار األحداث املؤسفة 

التي شهدتها عدن وبعض املحافظات.

وهنا اجــدد التأكيد عــىل رضورة إنجــاز كافة 
اســتحقاقات اتفاق الرياض ويف أرسع وقت فمعاناة 
أبناء الشــعب تقتيض أن يرتقــي الجميع إىل حجم 

املسؤولية.

أبناء شعبنا األبي!
إننا نستشــعر معاناتكم ونتألم ألوجاعكم لرتدي 
الخدمات وتراجع االلتزامات التي تثقل كاهلنا وكاهل 
الحكومة فيما يتعلق بتأخر االستحقاقات واملرتبات 
لحماة الوطن ومؤسسات الدولة املختلفة التي أساسها 
وجذر مشــكلتها قوى التمرد واالنقــالب، وأدواتها 
املختلفة التي امعنت يف صناعة املعاناة لشــعبنا، من 
خالل حربها العبثيه، حيث ال يعنيها قيمة املواطن أو 
احرتام إنسانيته بأي شكل من األشكال، فهي ترى فيه 
فقط وقوداً ألطماعها تحركه تحت القهر والرتهيب، 

لتحقيق تطلعاتها غري مرشوعة وأجندتها الدخيلة .

ومع تلك الصعوبات إال أننا لن نألو  جهداً يف تقديم 
كل ما نستطيعه، واستخدام إمكاناتنا ومواردنا املتاحة 
وبدون شــك بدعم معهود من األشقاء من أجل عمل 
املعالجات املمكنة لتحسن الوضع االقتصادي وتوفري 
الخدمات، والتخفيف من وطــأة األزمة االقتصادية 

واإلنسانية التي تواجه شعبنا.

أكرر لكم التهاني والتربيكات بهذه املناسبة العظيمة 
، وأرجو الله أن تعود مرة أخرى وقد تحقق لوطننا ما 

يصبو إليه من عزة ونرص ورفعة.

الرحمة والخلود لشــهداء الثورة اليمنية سبتمرب 
وأكتوبر ، كما نرتحم عىل الشــهداء من أبطال قواتنا 
املسلحة واملقاومة ورجال القبائل الذين يرتقون كل يوم 
ألجل اليمن واستقرارها واستقاللها وسيادتها وعىل 
الشهداء األوفياء من دول تحالف دعم الرشعية الذين 

يساندوننا يف معركة استعادة اليمن وعروبتها.

 الشــفاء العاجــل للجرحــى، الحريــة لألرسى 
واملختطفن.

عاشت اليمن حرة مستقلة أبية

كل عام وأنتم بألف خري

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

في خطاب موجه للشعب بمناسبة العيد الـ ٥7 لثورة ١٤أكتوبر المجيدة

رئيس اجلمهورية: ثورة ١٤أكتوبر جنوب الوطن من االحتالل وأعادت مسار التاريخ إىل سياقه الطبيعي 
إحتفالنا بأعياد الثورة تـعبيرًا عن المشـاعر الوطنية وإظهار الوعي المتمسك والمنافح عن الهوية عن الهوية اليمنية

لقد هب شعبنا للدفاع عن مكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر ومازال يخوض معركة الكرامة واإلباء حتى اليوم

  إن ثورة 14أكتوبر تتويجًا  لنضاالت طويلة وعمل شاق اجترحه ثلة من أحرار اليمن
  ونحــن نحتفــي بذكرى أكتوبر حري بنا أن نستحضــــر التاريخ ونمجــد بالعرفان جميل 

المناضلين الذين واجهوا المحتل وأجبروه أن يرحل من بالدنا
   تاريخ الثورة يعلمنا أن إرادة الشعوب تقهر اإلمبراطوريات وأن األوطان تعود ألبنائها وأن كل 

دخيل وطارئ على الوطن سيمر كما مر اآلخرون وسيبقى اليمن حضارة ومجدًا 
      للحرية واالستقالل معان كثيرة جوهرها رفعة اإلنسان وعزته وشموخه وتقدمه فهو صاحب المصلحة في الثورة والجمهوريةللحرية واالستقالل معان كثيرة جوهرها رفعة اإلنسان وعزته وشموخه وتقدمه فهو صاحب المصلحة في الثورة والجمهورية  
      يا أبطال قواتنا المســلحة إن اليمن والمشــروع العربي يزهو بكم ويفخر بمآثركم وبما تصنعونه يا أبطال قواتنا المســلحة إن اليمن والمشــروع العربي يزهو بكم ويفخر بمآثركم وبما تصنعونه 

من معجزات لدحر المشروع اإلمامي اإليراني وعدوانه الغاشم على الوطنمن معجزات لدحر المشروع اإلمامي اإليراني وعدوانه الغاشم على الوطن
    لقد تجسد حلم جميع اليمنيين في مغادرة صراع الماضي وبناء الدولة االتحادية العادلة وتصحيح لقد تجسد حلم جميع اليمنيين في مغادرة صراع الماضي وبناء الدولة االتحادية العادلة وتصحيح 

وتمتين خط مسار ثورتي سبتمبر وأكتوبر وإعادة الوجه الناصع ألهدافها ومبادئهاوتمتين خط مسار ثورتي سبتمبر وأكتوبر وإعادة الوجه الناصع ألهدافها ومبادئها
    أفــرزت المبــادرة الخليجيــة وآليتها المزمنة حــوارًا وطنيًا فريدًا بلغ منتهاه بصياغة مســودة أفــرزت المبــادرة الخليجيــة وآليتها المزمنة حــوارًا وطنيًا فريدًا بلغ منتهاه بصياغة مســودة 
دستور تؤسس ليمن جديد تتعزز فيه مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والتداول السلمي للسلطةدستور تؤسس ليمن جديد تتعزز فيه مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والتداول السلمي للسلطة
    لقد ســعت عصابــات الغدر والخيانة وداعمها اإلقليمي إلجهاض مشــروع اليمــن االتحادي عبر لقد ســعت عصابــات الغدر والخيانة وداعمها اإلقليمي إلجهاض مشــروع اليمــن االتحادي عبر 

انقالبها وتمردها على الدولة واإلجماع الوطني وشن حرب شاملة ضد شعبناانقالبها وتمردها على الدولة واإلجماع الوطني وشن حرب شاملة ضد شعبنا
      تحاول مليشــا الحوثي المتمردة اســتعادة أوهام الحكم الســاللي الكهنوتي ووأد منجزات ووهج تحاول مليشــا الحوثي المتمردة اســتعادة أوهام الحكم الســاللي الكهنوتي ووأد منجزات ووهج 

ثورتي سبتمبر وأكتوبر المتعارضة نهجًا وسلوكًا مع مشروعها اإلمامي البغيضثورتي سبتمبر وأكتوبر المتعارضة نهجًا وسلوكًا مع مشروعها اإلمامي البغيض



الــعـدد )١٩٥٠( األربــعـــاء ٢٨ صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠م

عــــــــدد خـــاص مبــناســـــبة العــيــد الـ 57 لــــــــثورة 
الـ 14 من أكـــــتوبـــــر املجـــــيدة  1963م

جدد نائب رئيــس الجمهورية الفريق 
الركن عيل محســن صالح، التأكيد عىل 
االنحياز الدائم لخيار السالم الدائم املبني 
عىل املرجعيات الثالث ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني وقرار مجلس األمن الدويل 

.2216
ونوه نائب الرئيس إىل الوضع اإلنساني 
الصعب الذي تسببت به املليشيات الحوثية 
املدعومــة إيرانًيا وما آلــت إليه األوضاع 
بفعل انقالبها عىل الدولة وسيطرتها عىل 
املؤسســات العامة واستمرارها يف رفض 
جميع خيارات السالم وارتكابها لجميع 

االنتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني.
جاء ذلك خالل لقائه، االثنن، الســفري 
الفرنيس لدى اليمن كريســتيان تيستو، 
لتوديعه بمناســبة انتهاء فــرتة عمله، 

ولالطالع عىل مســتجدات األوضاع عىل 
الساحة الوطنية.

وعرب نائب رئيس الجمهورية، عن تقديره 
للجهود التي بذلها السفري الفرنيس لدى 
بالدنا يف إطار دعم بالده للرشعية، وإنهاء 
االنقالب الحوثي املدعوم من إيران والوصول 
إىل السالم العادل والشامل ودوره يف تعزيز 
مســتوى العالقات، متمنياً له التوفيق يف 

مهامه املستقبلية.
وناقش نائب الرئيس، خالل اللقاء أوجه 
التعاون والعالقــات الثنائية بن البلدين 
الصديقن، وسبل تعزيزها وتطويرها يف 
مختلف املجاالت. كما تطرق نائب رئيس 
الجمهورية، إىل سري تنفيذ اتفاق الرياض 
وآلية ترسيعه والجهود املشكورة من قبل 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية يف مللمة 

صف اليمنين ومواجهة التحديات املختلفة.
من جانبه أكد الســفري الفرنيس، عىل 
استمرار بالده يف دعم الرشعية ودعم جهود 
السالم وإرســاء األمن واالستقرار، معرباً 
عن تقديره الهتمام الرشعية وتسهيالتها 

املختلفة ألداء مهامه أثناء فرتة عمله.
ويف سياق آخر ، اســتمع نائب رئيس 
الجمهورية الفريق الركن عيل محســن 
صالح خالل لقائــه، محافظ محافظة 
حرضموت اللواء فرج البحسني، إىل رشح 
عن األوضاع يف املحافظــة وجهود البناء 

والتنمية وتلبية متطلبات املواطنن.
ونوه نائب الرئيس، إىل اهتمام القيادة 
السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية باألوضاع 
يف حرضموت وتوفري احتياجاتها ملا مثلته 

املحافظة من حاضنة مهمة لكل أبناء اليمن 
يف ظل انقالب مليشيا الحوثي املدعومة من 
إيران، وما تشكله من منطلق لبناء الدولة 
االتحادية املكونة من ســتة أقاليم ومنها 

إقليم حرضموت.
واســتعرض اللقاء عــدداً من امللفات 
الخدمية واألمنية والعسكرية ومستجدات 
األوضاع السياسية والدور األخوي لألشقاء 
يف دول تحالف دعم الرشعية وما تتطلبه 
املرحلة من ظ الجهود والعمل الســتعادة 

الدولة وإرساء دعائم األمن واالستقرار.
من جانبه، عرب محافظ حرضموت عن 
تقديره الهتمام القيادة السياسية بشؤون 
املحافظة وإعطائهــا أولوية من املتابعة 
املســتمرة، مشــرياً إىل عدد من القضايا 

واملوضوعات املرتبطة باملحافظة.

قال رئيس مجلس النواب الشيخ 
سلطان الربكاني: "إن دعوات السالم 
والتهدئة ووقف إطالق النار إنما تأتي 
يف أوقات الحاجــة لها لدى الحوثين 
وليس إليقاف نزيف الدم والدمار الذي 
يحدثونه يف املناطق التي حولوها إىل 
ساحات قتال دائم ومستمر أرَض بحياة 
الناس ومصالحهم ويمارسون هويتهم 
العدوانية عىل املواطنن بشكل ال يتفق 
مع الدســاتري أو القوانن والرشائع 

السماوية".
وحّمل رئيس مجلس النواب، األمم 
املتحدة ومبعوثهــا الخاص إىل اليمن 
املســؤولية الكاملة عن املمارسات 
التي يقوم بها الحوثيون ضد الشعب 
اليمني، معتربا مواقف األمم املتحدة 

متماهية مع ممارسات الحوثي.
وأكد الربكاني، أثناء اســتقباله، 
االثنــن، املبعوث الخــاص لألمن 
العام لألمم املتحــدة إىل بالدنا مارتن 
جريفيث أن السالم هو خيار املؤمنن 
به وليس جماعة الحوثي التي تخرق 
كل االتفاقات وهي اليوم تخرق اتفاق 
ستوكهولم يف الحديدة وتقتل األنفس 
الربيئة وتهــدم املنشــآت الخدمية 
وتحرق املنشآت الصناعية منها املجمع 
الصناعي ملجموعة إخــوان ثابت يف 
الحديدة وإحراق مخازنها ومنشآتها يف 
خرٍق واضح التفاق ستوكهولم وغريها 
من املنشآت وقيامها بتحويل مناطق 
الدريهمي وأريــاف الحديدة مرسحاً 
لعملياتها اإلجرامية غري مسبوقة كما 
هو الحال يف محافظات الجوف ومأرب 

وغريها من املناطق اليمنية.
وأشار إىل أن مليشيا الحوثي ترضب 
عرض الحائط بــكل قرارات مجلس 
األمــن واالتفاقات املوقعــة معها، 
وتســتمر يف نهب األموال من البنك 
املركزي يف الحديدة وترفض االنصياع 
لنداءات العالم وتحذيراته من كارثة 
خزان نفط صافر وتمارس االعتداءات 
املتكررة عىل اململكة العربية السعودية 

وتقوم بإطالق الصواريخ والطائرات 
املسرية عىل أراضيها وتهدد األمن يف 

املنطقة واملمرات املائية.
ولفت الربكانــي، إىل أن الرشعية 
ممثلــة بفخامة الرئيــس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، قد 
أتاحت كل الفرص للمبعوثن الدولين 
وعىل رأسهم مارتن جريفت، وتعاطت 
مع كل الخيارات واملبادرات من أجل 
الســالم يف اليمن، ولكــن الحوثين 
يدمرون كل الفرص ويتنكرون لكل 
االتفاقــات واختــاروا منهج العنف 
سبيال ملشاريعهم املشبوة ولألسف ال 

يواجهون بمواقف حازمة.
واستعرض اللقاء، مجمل األوضاع 
عىل الســاحة اليمنية وآفاق السالم 
والتسوية السياســية التي يقودها 
املبعوث مــن خالل اإلعــالن املزمع 
تقديمه لألطراف اليمنية. كما اطلع 
رئيس مجلس النواب، مبعوث األمن 
العام لألمم املتحــدة، عىل الرتتيبات 
الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض. وثمن 
الجانبــان الدور األخــوي للمملكة 
العربية السعودية يف جهود تثبيت األمن 
والسالم واالستقرار يف اليمن ودعمها 

للشعب اليمني يف جميع املجاالت.
من جانبه، عرب املبعوث األممي، 
لدى اليمن مارتن جريفث عن أسفه 
للدماء التي تراق والتدمري الذي يحدث 
واملواجهات العنيفة التي هيمنت عىل 
األوضاع خالل الفرتة املاضية، منوها 
أن تلــك األحداث تقلــل من فرص 
الســالم، مؤكدا عزم املجتمع الدويل 
عىل إحالل الســالم يف اليمن وإنهاء 
معاناة اليمنين بالوصول إىل التسوية 
السياسية، مبدياً قلقه من استمرار 
العنف واالقتتال وعدم حل مشــكلة 
خزان صافر.. معترباً ما يجري حالياً 
يف الحديدة، أمر غري مقبول ويقوض 

كل فرص السالم.
وأكد رئيس مجلس النواب الشيخ 
ســلطان الربكاني، أهمية اإلرساع يف 
تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره خطوة 
مهمة يف طريق الحل السيايس وتحقيق 
تطلعات اليمنين يف االستقرار.. مجدداً 
موقــف الرشعية ممثلــة بفخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية الداعم للجهود األممية يف 
الوصول إىل حل سيايس يضمن سالماً 
عادالً لكافة أبناء الشعب اليمني وفقاً 

للمرجعيات املتفق عليها.
ونوه الربكاني بدور األشــقاء يف 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 
السعودية واألصدقاء وخصوصا دول 
الدائمــة العضوية يف مجلس األمن يف 
دعم اليمن وتحقيق االستقرار يف كافة 

ربوعه.
جاء ذلك أثناء لقائه، الثالثاء، سفري 
اململكة املتحدة لدى بالدنا مايكل ارون، 
مســتجدات األوضاع عىل الســاحة 
اليمنيــة، والرتتيبات الخاصة بتنفيذ 

اتفاق الرياض وآليه الترسيع.
واســتعرض الربكاني، التصعيد 
الذي تقوم بها مليشيا الحوثي يف عدد 
من املناطــق اليمنية وخرقها التفاق 
ستوكهولم وكافة االتفاقيات السابقة، 
وجهود املشاورات الحالية التي يقوم 
بها املبعوث األممــي إىل اليمن مارتن 
جريفث يف الوصول إىل تسوية سياسية 

وفقاً للمرجعيات األممية.
من جانبــه، أكد ســفري اململكة 
املتحدة، وقوف بالده إىل جانب اليمن 
ووحدته واســتقراره ..مشريا إىل أن 
تحقيق السالم يف اليمن ُيعد رضورة 

ومطلباً لدى املجتمع الدويل.

شــدد وزيــر الخارجيــة محمد 
الحرضمي، عىل أهمية االلتزام التام 
واملزمن بآلية ترسيــع تنفيذ اتفاق 
الرياض.. مؤكداً أن الحكومة التزمت 
بما عليها وفقا لآللية وأن عىل املجلس 
االنتقايل احرتام التزاماته واإلرساع يف 
تنفيذ ما عليه بما يف ذلك اخراج قواته 

من العاصمة املؤقتة عدن.
وأكد وزير الخارجية، أن تشــكيل 
الحكومة الجديدة سيشكل دفعة قوية 
لعملية السالم وتوحيد الجهود للتصدي 
للمرشوع الحوثي يف اليمن، وستعمل 
عىل تعزيز وليس املســاس بالثوابت 
الوطنية وعىل رأســها أمن واستقرار 

وحدة وسالمة االرايض اليمنية."
جاء ذلك خالل لقائه، االثنن، مع 
السفري الربيطاني لدى اليمن مايكل 
آرون ملناقشة مستجدات األوضاع عىل 
الساحة اليمنية وعملية السالم وآلية 

ترسيع تنفيذ اتفاق الرياض.

وجدد الوزير الحرضمي، الرتكيز 
عىل األهمية التي تحظى بها محافظة 
ارخبيل سقطرى لدى جميع اليمنين 

ورضورة اإلرساع بإعــادة تطبيــع 
األوضاع فيها بما يكفل عودة جميع 
مؤسســات الدولة ملمارسة مهامها 

خدمة للمواطنن.
واستنكر وزير الخارجية، استمرار 
مليشــيا الحوثــي االنقالبية عرقلة 
وصول الفريق األممي لخزان النفط 
صافر من أجــل تفادي حدوث كارثة 

بيئية حتمية.
وقال:"عىل املجتمع الدويل ومجلس 
األمن وضــع حــد لهــذه العرقلة 
الالأخالقية من قبل مليشيا الحوثي 
قبــل فــوات األوان.". مؤكداً حرص 
الحكومة عىل الســالم، وأنها تنخرط 
بايجابية مع مبادرات املبعوث وفقا 

للمرجعيات املتفق عليها.
من جانبه، جدد السفري الربيطاني، 
دعم بالده للحكومة الرشعية ولجهود 
املبعوث األممي الســيما فيما يتصل 
بمرشوع االعالن املشرتك.. معربا عن 
تطلع بالده إىل أن يتم التوصل إىل حل 
سلمي لالزمة اليمنية وان يسود األمن 

واالستقرار كافة ربوع اليمن.

وزير الصحة يطالب بموقف دويل 
موحد تجاه جرائم املليشــيات بحق 

املنظمات والفرق الصحية
طالــب وزيــر الصحــة العامة 
والســكان، الدكتور، نارص باعوم، 
بموقف دويل موحد تجــاه الجرائم 
واملضايقات التي تقوم بها مليشــيا 
الحوثي االنقالبيــة بحق املنظمات 
والفرق الصحيــة يف املحافظات غري 

املحررة.
وتطــرق الوزير باعــوم خالل 

مشــاركته يف اجتماع الدورة الـ67 
للجنــة اإلقليمية ملنظمــة الصحة 
العاملية إلقليم رشق املتوسط، الذي 
عقد، االثنن، عــرب االتصال املرئي 
برئاســة وزيرة الصحــة املرصية، 
الدكتــور هالة زايــد، إىل انتهاكات 
املليشيات الحوثية بحق قطاع الصحة 
وما تسببت به من ظهور حاالت شلل 
األطفال يف محافظات صعدة وحجة 
وغريها، بسبب منعها لفرق التطعيم 
والتحصن من أداء مهامها إىل جانب 

عرقلتهــا للمســاعدات اإلقليمية 
والدولية ملكافحة كورونا .

وأكد باعوم، أن الحكومة اليمنية 
تسخر كافة الجهود املتاحة يف دعم 
القطاع الصحي وتسعى وبالتنسيق 
مع املانحن والــرشكاء اإلقليمين 
والدوليــن إىل تقديم مزيد من الدعم 
لليمــن يف هذه املرحلة..مشــدداً يف 
الوقت نفسه عىل أهمية تكاتف كافة 
الجهــود الدولية يف دعــم الحكومة 
اليمنيــة ومســاندتها يف تقديــم 

الخدمات الصحية للمواطنن يف جميع 
املحافظات دون استثناء .

وأشار الوزير باعوم، إىل اإلجراءات 
االحرتازية التي اتخذتها الحكومة يف 
مجابهة فــريوس وكورونا ودورها 
يف الحد من انتشــار الفريوس عىل 
املســتوى املحيل..مثنياً عىل الجهود 
التي تبذلها منظمة الصحة العاملية 
ومنظمــة الصحــة العاملية لرشق 
املتوسط، الحتواء فريوس كورونا عىل 

املستوى العاملي واإلقليمي.

قال وزيــر النفــط واملعادن 
املهندس أوس العود "إن محافظة 
شــبوة عىل موعد قريب إلعادة 
تشغيل عدد من القطاعات النفطية 
املهمة التي توقفت بسبب الحرب، 
وذلك تنفيــذاً لتوجيهات فخامة 
الرئيس عبدربــه منصور هادي 
رئيس الجمهورية بشــأن إعادة 

دورة الحياة يف القطاع النفطي.
وأكد الوزير العود، خالل ترؤسه، 
االثنن، اجتماعــًا لقيادة مكتب 
الوزارة يف شبوة والهيئات واملصالح 
واملؤسسات التابعة لها، عىل الدور 
املحوري للقطاع النفطي يف دعم 
االقتصاد الوطنــي ورفد خزينة 

الدولة باحتياجاتها من العمالت 
األاجنبية خاصة يف هذه املرحلة .. 
داعيا مكتب الوزارة إىل ممارســة 

دوره يف الرتويج للقطاعات النفطية 
املفتوحة واإلسهام يف إنجاح الخطط 
االســتثمارية لهذه القطاعات.. 
مشدداً عىل رضورة االهتمام ببناء 

القدرات الفنية واملهنية للكوادر 
النفطية باملحافظة، والدفع بها 
إىل برامج التأهيل املســتمر يف 

الجوانب النفطية .
وناقــش االجتمــاع، الذي 
حــرضه وكيــل وزارة النفط 
مســاعد  يوســف  واملعادن 
والقائم بأعمــال رئيس هيئة 
النفطيــة  االستكشــافات 
املهندس خالد باحميش، جملة 
من القضايا املرتبطة بنشاط 
املكتب والرشكات النفطية يف 

املحافظة .
واســتعرض مدراء املكاتب 
والهيئات التابعة للوزارة الخطط 
والربامــج القطاعيــة إلداراتهم 
واالتجاهات األساسية لخططهم 

الفنية واإلدارية للعام القادم .

وزير الصحة يطالب بموقف دويل موحد جتاه جرائم املليشيات
بحق املنظامت والفرق الصحية

أشاد وزير الدفاع الفريق الركن 
محمد عيل املقديش، باملعنويات 
العالية والكفــاءة القتالية التي 
يتمتع بها أبطال الجيش ورجال 
املقاومــة، ومــا يحققونه من 
تقدمات وانتصارات ضد مليشيا 
التمرد الحوثيــة املدعومة من 
إيران عىل امتداد جبهات القتال يف 
الجوف وصعدة وحدود البيضاء 
وأطراف صنعاء ومأرب ويف سائر 

الجبهات.
وعرّب الفريــق املقديش خالل 
زيارته التفقدية، األحد، للوحدات 
العســكرية املرابطة يف جبهات 
القتــال عىل أطــراف صنعاء، 
عن الفخر واالعتــزاز باملواقف 
الشجاعة ألبناء القبائل املساندة 
للجيش وتضحياتهم الغالية يف 
معركة املصري الوطني وبطوالتهم 
النادرة التي ستظل محفورة يف 

ذاكرة األجيال املتعاقبة.
وترأس وزير الدفاع اجتماعا 
بقيــادة املنطقة العســكرية 
الســابعة وقيــادات األلويــة 

والوحدات والكتائب، ناقالً لهم 
تحيات وتهاني القيادة السياسية 
ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية 
القائد األعىل للقوات املســلحة 
املشــري الركن عبدربه منصور 
هادي، ونائبه الفريق الركن عيل 
محسن صالح، بمناسبة أعياد 
ثورة سبتمرب وأكتوبر املجيدتن.

واســتمع املقديش، من قائد 
املنطقة العســكرية الســابعة 
اللواء الركن أحمد حسان جربان، 
إىل رشح حول ســري العمليات 
امليدانية..مشــدداً عىل االلتزام 
بالجهوزيــة والتحيل بمزيد من 
الصــرب والثبات لتنفيــذ املهام 

املوكلة.

وأكد الفريق املقديش أن الجيش 
الوطني الذي تشكل من ميادين 
الرشف والفداء ويستمد صالبته 
وبســالته من إيمانــه الثابت 
بقضيته ونبل أهدافه ويســتند 
لعقيدته الوطنية ووالئه الصادق 
لثورته وجمهوريته، ســيصنع 
النرص الذي ينتظــره اليمنيون 
للخالص مــن ويــالت الظلم 
التي فرضتها مليشيا  واملعاناة 

التمرد واإلرهاب.
وقال وزير الدفاع: "لقد حملنا 
عىل عاتقنا ومعنــا كل األحرار 
والرشفــاء من أبنــاء الوطن، 
أمانة االنتصار لشــعبنا وتلبية 
تطلعاته يف اســتعادة حقه يف 
الحرية والحيــاة الكريمة وبناء 
مستقبله الواعد لتعلو راية الوطن 
وتعود لليمن مكانتها وهويتها 
الحضاريــة".. داعياً كل القوى 
واألطراف إىل توحيد الكلمة ورص 
الصفوف ضد العدو الحوثي ونبذ 
الخالفات والرصاعات واملناكفات 
التي ال يســتفيد منها إال أعداء 

الربكاين :األمم املتحدة متامهية مع ممارسات احلوثيني ونحملها 
مسؤولية اجلرائم التي يرتكبوهنا ضد الشعب اليمني

وزير اخلارجية: عىل املجلس االنتقايل احرتام التزاماته 
وإخراج قواته من العاصمة املؤقتة عدن

وزير الدفاع: اجليش واملقاومة سيصنعون النرص الذي ينتظره اليمنيون

أثناء لقائه السفير الفرنسي لدى بالدنا بمناسبة انتهاء فترة عمله

نائب الرئيس جيدد التأكيد عىل االنحياز خليار السالم الدائم املبني عىل املرجعيات الثالث
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الوطن.
وأضــاف " أن املســؤولية 
الوطنيــة والتاريخيــة تفرض 
عىل الجميــع االصطفاف نحو 
املعركــة األساســية املتمثلة 
يف مواجهة مخلفــات اإلمامة 
والكهنوت وقطع الرشور اإليرانية 
الطامعــة يف تحويــل اليمن إىل 
تابعة فارســية"..مثمناً الدعم 
واإلسناد الذي يقدمه األشقاء يف 
قوات التحالف الداعم للرشعية 
بقيادة اململكة العربية السعودية 
وللشعب اليمني وقواته املسلحة 
الستعادة أمن واستقرار اليمن 
والتصدي ملخططات العبث باألمن 

القومي العربي.
وأكد وزير الدفاع الســري عىل 
درب األحــرار األوائل من رموز 
التحرر الوطنــي حتى تحقيق 
أهداف ســبتمرب وأكتوبر التي 
ضحوا مــن أجلهــا بدمائهم 
الطاهرة ..قائالً "ان أعيننا عىل 
صنعاء وصعــدة ،ولن يقف أي 
عائق يف طريق استعادة األرض 
والكرامة وتحقيق الهدف املنشود 
،وال خيار أمامنا سوى تحقيق 
النرص املحتوم أو أن ننال رشف 

الشهادة فداء للرتاب الطاهر".

وزير النفط: شبوة عىل موعد قريب إلعادة تشغيل 
عدد من القطاعات النفطية املهمة
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قال قائد محور عتق قائد اللواء 30 مشــاة 
العميد الركن عزيز العتيقي: إن الذكرى الـ 57 
لثورة 14 أكتوبر تأتي وسيادة الجمهورية اليمنية 
مهددة بظل استمرار انقالب مليشيا الحوثين 
االنقالبية باعتبارها الذراع العسكري لطهران 
باملنطقة؛ وألجل اســتعادة سيادة الجمهورية 
اليمنية كاملة دونما نقصان يواجه اليمنيون يف 
كل الجبهات عىل امتداد تراب الوطن مشــاريع 
التجزأة والتقسيم ومشاريع الساللة الطائفية 

والعصبيات املتعارضة مع أسس الدولة املدنية.
وأضاف العميد العتيقــي يف كلمة خص بها 
صحيفة »26 سبتمرب« إن ذكرى ثورة 14 اكتوبر 
تبعث يف نفوس اليمنين اآلنفة والبســالة، فلم 
يستطع االســتعمار الربيطاني الصمود بوجه 
املناضلن الذين لم يكونوا يملكون من السالح إال 
أخفه لكنهم ومع ذلك تمكنوا من طرد استعمار 
الدولة التي وصفت بأنها ال تغيب عنها الشمس؛ 
فالحق منترص بعيدا عن حسابات اإلمكانيات 

والقدرات وإن طال الزمن أو قرص.
مشريا إىل أن ثبات اليمنين وإيمانهم بقضيتهم 
العادلــة كان ضمن عوامل طرد االســتعمار 
الربيطاني، وهذا مــا يجب أن يكون حاليا لكي 
يتم القضاء عىل مليشيا الحوثي االنقالبية وكل 
مشاريع العصابات املتمردة والخروج بالبلد من 
النفق املظلم لرحابة الدولة االتحادية من ستة 

أقاليم وهي الضامن لحقوق جميع اليمنين.
وتوجه قائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاة 
العميد الركن عزيز العتيقي بأســمى عبارات 
التهاني باسمه ونيابة عن كل منتسبي املحور 
للقيادة السياســية الرشعية ممثلة بالرئيس 
املشري الركن عبدربه منصور هادي القائد األعىل 
للقوات املسلحة ونائبه الركن الفريق عيل محسن 
صالح ووزير الدفاع الفريق الركن محمد املقديش 

بمناســبة حلول الذكرى الـ 57 النطالق ثورة 
14 أكتوبر التي مثلت امتدادا لتحقيق ثورة 26 

سبتمرب يف شمال الوطن.
وجدد العميد العتيقي التأكيد عىل جاهزية 
وحدات املحور قتاليا ومعنويا واســتعدادها 
لتنفيذ أي مهام توجه بهــا القيادة العليا إىل 
جانب املهام السابقة؛ كون وحدات محور عتق 
مشاركة يف مهام عسكرية يف محافظة مأرب 
لتعزيز قوات الجيش الوطني فضال عن مواقع 
وجبهات أخرى جاءت املشــاركة بها تنفيذا 

ألوامر القيادة العليا.
توحيد الصفوف

ويف املناســبة هنأ مدير أمن محافظة شبوة 
العميد الركن عوض مسعود الدحبول بربقية تهنئة 
باســمه ونيابة عن كل منتسبي أمن املحافظة 
لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد املسريي 
ومحافظ شبوة محمد صالح بن عديو ومنه إىل 
القيادة السياسية الرشعية ممثلة بفخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي بمناســبة حلول الذكرى 
الـ57 لثورة 14 أكتوبر التي انطلقت يف الشطر 
الجنوبي من الوطــن بعد عام فقط من انتصار 
ثورة 26 سبتمرب يف الشطر الشمايل وبهما تخلصت 

اليمن من االستعمار جنوبا واإلمامة شماال.
وقال العميد الركن عوض مســعود الدحبول 

إن محافظة شبوة ومناضليها لم يكونوا ضمن 
الكوكبة األوائل املشــاركن يف ثورة 14 أكتوبر 
1963 فحسب بل ومن قبلها  فقد مثلت انتفاضة 
ال الربيزي املنطلقة يف 1952 وحتى 1959 رشارة 
أوىل النطالق الثورة الكربى يف 14 أكتوبر بكل مدن 
الوطن واستطاعت انتفاضة ال الربيزي يف حطيب 
من منع مرور جحافل االســتعمار من أرضهم 
باتجاه بيحان وإجبار قواتهم عىل الخروج من 
أرضهم بالقوة ما جعل االســتعمار الربيطاني 
يضطر الستخدام الغارات الجوية عىل املناضلن 
وقراهم بعد أن عجزوا عن مواجهتهم بريا، كما 
ونفذ املناضلون هجمات يف 1956 عىل مراكز قوات 
االستعمار الربيطاني يف بيحان وتبعتها هجمات 
مماثلة بباقي املديريات واستطاعت كرس حاجز 
الخوف وتشــجيع باقي املواطنن عىل االلتحاق 

بركب املناضلن.
وأضاف العميد الدحبــول يف كلمة خص بها 
صحيفة »26 سبتمرب« أن انتفاضة الربيزي بقيادة 
الشيخ عيل بن معور الربيزي كشفت لالستعمار 
الربيطاني مدى بسالة اليمنين ورفضهم الخنوع 
ألي غاز مهما كانت قوته وامكانياته؛ فلم يعهد 
وأن تعايش اليمنيون مع أي استعمار لبالدهم أو 

أن هنأ أي استعمار أثناء تواجده يف أرضهم.
مشــريا إىل أن الذكرى الـ57 لثورة 14 أكتوبر 

تعترب مناسبة مهمة الستذكار التاريخ واالستفادة 
من دروسه فال يمكن لقوة عسكرية مهما كان 
جربوتها أن تكرس شوكة اليمنين الذين لم يفرطوا 

طول تاريخهم بكرامتهم والسيادة عىل أرضهم.
وأكد العميد الدحبول أن االنتصار عىل مليشيا 
الحوثين االنقالبية املدعومــة من طهران إنما 
هو انتصــار ألهداف ثــورة 14 أكتوبر ومثلها 
ثورة 26 سبتمرب التي انقلب عليهما الحوثيون 
وهو ما يتطلب توحيد الصفوف وترك الخالفات 
املوضوعيــة جانبا وتركيز الجهــود يف معركة 
استعادة الدولة الضامنة للحقوق املهدرة بظل 

سيطرة املليشيات والعصابات.
قــال أركان حرب قــوات األمــن الخاصة 
بمحافظات إقليم عدن )عدن، لحج، أبن، الضالع( 
العقيد الركن محمد طالب الطوسيل إن الذكرى 
57 لثورة 14 أكتوبر هي مكتســب وطني لن 
يفرط به اليمنيون؛ وألجل أهدافه يرابط منتسبو 
القوات املســلحة واألمن يف الجبهات والثغور يف 
كل املحافظات وبمقدمتها مأرب وأبن والجوف 
الستعادة الدولة كاملة السيادة وإنهاء مشاريع 

العصابات املرتبطة باألطماع الخارجية.
وأضاف العقيد الركن محمد الطوسيل يف كلمة 
خص بها صحيفة »26 سبتمرب« أن انتصار ثورة 
أكتوبر 1963 كان ثمــرة توحد جهود مناضيل 

الوطن بشــطريه الجنوبي والشمايل آنذاك كما 
هو حال ثورة 26 سبتمرب 1962 التي انترصت 
بتكاتف مناضيل الشــطر الجنوبي مع اخوتهم 
يف الشطر الشــمايل وهي داللة عىل مدى ترابط 
اليمنيون ومقدرتهم عىل حسم أمرهم وهذا ما 
تتطلبه املرحلة الراهنة لالنتصار عىل مليشــيا 
الحوثين االنقالبية وكل مشــاريع التقســيم 
والتفرقة واستعادة الدولة الرشعية تحت قيادة 
فخامة الرئيس املشــري الركن عبدربه منصور 

هادي القائد األعىل للقوات املسلحة.
واعترب العقيد الطوســيل أن مــرشوع اليمن 
االتحادي من ســتة أقاليم الــذي يقوده فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي ال يغدو عن كونه 
إسقاط واقعي ألهداف ثورة 14 أكتوبر التي نصت 
عىل توحيد البالد وإقامة نظام وطني يضمن بناء 
اقتصاد قوي وعدالة اجتماعية وجميعها قضايا 
عالجها النظام االتحادي فهــو يضمن التوزيع 
العادل للثروة والســلطة وقيام دولة مؤسسات 
تراعى فيها مصالح جميع فئات ورشائح املجتمع.

ولفت إىل أن االحتفــاء بالذكرى الـ57 لثورة 
14 أكتوبر هي فرصة الستذكار واحدة من أهم 
املراحل املفصلية يف تاريخ الوطن وما تمثله من 
دافع معنوي لليمنيــن وباعث عىل أن انتصار 
القضايا العادلة محسوم ومرتبط برص الصفوف 

وترك الخالفات املوضوعية جانبا.
وتوجــه أركان حرب قــوات األمن الخاصة 
بمحافظات إقليم عدن )عدن، لحج، أبن، الضالع( 
العقيد الركن محمد طالب الطوسيل بتهنئة نائب 
رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد املسريي ومنه 
إىل القيادة السياسية الرشعية ممثلة بالرئيس 
املشــري الركن عبدربه منصور هادي بمناسبة 
حلول الذكرى الـ57 لثورة 14 أكتوبر التي تأتي 
وقيادة الدولة الرشعية تقــود معركة وطنية 
لالنتصار ألهداف ثورة أكتوبر ومناضليها الذين 

قدموا أرواحهم فداء لتلك األهداف السامية.
قال مدير عام ديوان محافظة شــبوة محمد 
سالم حسن الربيزي إن الذكرى الـ 57 لثورة 14 
أكتوبر هي ذكرى يعتز بها كل أبناء اليمن وهي 
ذكرى راسخة يف قلوبهم ففيها تم طرد املستعمر 
الربيطاني من جنوب اليمن فضال عن كونها امتدادا 
لثورة 26 سبتمرب التي قضت عىل اإلمامة يف شمال 
الوطن ليبدأ عهد الجمهورية الذي ساند استقالل 

الشطر الجنوبي من االستعمار الربيطاني.

وأضاف محمد الربيــزي يف كلمة خص بها 
صحيفة »26 ســبتمرب« أن محافظة شــبوة 
تحتفــي بذكرى ثــورة 1٤ أكتوبر وهي تنعم 
بالتنمية والبناء واملشاريع الخدمية املستمرة 
يف ظل القيــادة الحكيمة عىل املحافظة ممثلة 
باملحافظ محمد صالح بن عديو الذي لم يدخر 
جهدا يف خدمة املحافظــة وإيصال الخدمات 
األساسية واملشاريع التنموية لربوع املحافظة 
مرتامية األطراف وذلك وفق توجيهات القيادة 
السياسية الرشعية ممثلة بالرئيس املشري الركن 

عبدربه منصور هادي.
مشــريا إىل أن املحافظ محمد صالح بن عديو 
حول مديريــات املحافظة لحقــل عمل كبري؛ 
لتعويض ما فات املحافظة شبوة من تنمية حرمت 
منها طيلة العقود السابقة فاالحتفاء بذكرى ثورة 
أكتوبر ســيكون احتفاال بالثورة من جهة وبما 

شهدته املحافظة من تنمية من جهة أخرى.
وتوجه الربيزي بتهنئة أبناء محافظة شبوة 
ومحافظهــا محمد صالح بــن عديو ومنه إىل 
رئيس الجمهورية املشري الركن عبدربه منصور 
هادي بمناسبة حلول الذكرى الـ57 لثورة 14 
أكتوبر التي تتزامن مع ما تشهده املحافظة من 
حراك تنموي ومشاريع يف قطاعات عدة أبرزها 
الطرقات والصحة والكهرباء فضال عما تشهده 
جبهات مأرب والبيضاء والجوف من انتصارات 
متتالية حيث يشارك أبطال محافظة شبوة من 
محوري عتق وبيحان يف دحر مليشيا الحوثين 

االنقالبية.

 يف إطار احتفاالت شــعبنا بألعيدالـ 58 
لثورة 26 ســبتمرب والعيد الـ 57 لثورة 14 
أكتوبر نظمت قيادة السلطة املحلية ومكتب 
وزارة الثقافة بوادي حرضموت والصحراء، 
حفالً خطابيــاً وفنيا احتفاء باملناســبة 
وتخليدا للثورة ونضاالت الثوار ضد اإلمامة 

واالستعمار.
ويف الحفل الذي حــرضه وزراء الثقافة 
مروان دماج، والشــباب والرياضة نايف 
البكــري، والثروة الســمكية فهد كفاين، 
ونائب وزارة الخدمة املدنيــة والتأمينات 
عبدالله امليرسي، ومحافظ محافظة أرخبيل 

سقطرى رمزي محروس.
 أشــار وزير األوقاف واالرشاد الدكتور 
أحمد عطيــة، إىل أهمية هذه املناســبة 
الوطنية العظيمة يف ظــل أوضاع صعبة 
بالغة يف التعقيد يعيشــها الوطن بسبب 
اثر انقالب مليشــيات الحوثي عىل الدولة 
والنظام والهوية وتجريف الثوابت الدينية 

والسياسية واالجتماعية.
وأشــاد الوزير عطية، بنضاالت أبطال 
الجيش والقوات املسلحة يف مواقع الرشف 
والبطولة بمختلف الجبهات للتصدي ملشاريع 
االنقالب والعودة بعجلة التاريخ إىل الوراء.. 
الفتــاً إىل أن الظرف الراهن يســتدعي من 

الجميع توحيد الجهــود وتضميد الجراح 
ورأب الصدع وتــرك الخالفات الجانبية من 
أجل الخروج بسالم من هذا املنعطف الخطري 

الذي تسببت به مليشيا الحوثي االنقالبية.
من جانبه هنأ وكيل محافظة حرضموت 

لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثريي. 
القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ونائبه 
ورئيس الوزراء ومحافظ املحافظة وكافة 
أبناء مديريات وادي حرضموت والصحراء 

بصورة خاصة والوطن بصورة عامة بهذه 
املناســبات الوطنية الغالية عىل كل أبناء 
الوطن.. مؤكداً بأن حرضموت كانت والزالت 
وستظل مواقفها ثابتة مع مرشوع الدولة 

اليمنية الحديثة.
إىل ذلك أشار مدير عام مكتب وزارة الثقافة 
بالوادي والصحراء أحمد بن دويس، إىل أن 
االحتفال بهذه املناسبات الوطنية العظيمة 
هو وفاء وعرفان لشهداء الثورة اليمنية الذين 
ضحوا بأرواحهم رخيصة يف سبيل االنعتاق 

من االستبداد والتحرر من االستعمار.
وتخلــل االحتفال الذي حــرضه وكيال 
املحافظة املســاعدين املهندس هشــام 
الســعيدي ومحمد الصيعــري، وعدد من 
أعضاء مجليس النواب والشــورى ورئيس 
وقيادتي املؤسستن العســكرية واألمنية 
بالوادي والصحراء ومديري عموم املديريات 
ومكاتب األجهــزة التنفيذية واألكاديمين 
وممثلو منظمات املجتمع املدني والقطاعن 
النسائي والشبابي والشخصيات االجتماعية، 
الوجهاء، تقديم عدد من القصائد الشعرية، 
وفقرات غنائية وإنشاديه ورقصات تراثية 
معربة قدمتها الفرقة املوســيقية التابعة 
ملكتب الثقافة بمصاحبة عدد من الفنانن 

نالت جميعها إعجاب الحارضين.

بعث مدير دائرة شــؤون األفراد بوزارة الدفاع 
العميد ركن / الخرض صالح عبدالله مزمرب برقية 
تهنئة للقيادة السياســية ممثلة بفحامة املشري 
الركن/ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
اليمنية القائد األعىل للقوات املسلحة وزير الدفاع 
الفريق الركن محمد عيل املقديش وكافة أفراد الجيش 

الوطني الباسلة بمناسبة حلول 
الذكرى الســابعة والخمسن 
لثورة الرابع عرش من أكتوبر 

املجيدة.
وقــال مزمــرب يف ترصيح 
خاص لصحيفة " 26سبتمرب 
" يســعدني أن أتقــدم بهذه 
التهاني يف الوقت الذي تحتفل 
فيه بالدنا بالذكرى الـ57 لثورة 
الرابع عرش مــن أكتوبر، التي 
اندلعت رشارتها األوىل من جبال 
ردفان بمحافظــة لحج عام 
1963م، بقيادة الشهيد راجح 
غالب لبوزة، ضد االســتعمار 

الربيطاني.
وأضاف مزمرب أن هذا الحدث 
العظيم بات يمثل يوًما تاريخًيا 
وطنًيا عظيًما بن أبناء الشعب 

حيث توجت تضحيات هذه الثورة بالنرص املُبن يف 30 
نوفمرب 1967م بإعالن قيام دولة جمهورية اليمن 

الجنوبية الشعبية وعاصمتها عدن.
وأكد أن تاريخ ثورة الرابع عرش من أكتوبر سيظل 
يوًما وطنيًا خالًدا إىل األبد، صنعه شهداء أماجد قضوا 
نحبهم خاللها ويف مقدمتهــم القائد لبوزة والذي 
استشهد يف جبل البدوي بوادي املرصاح مشريا إىل أن 
»ثورة 14 أكتوبر 1963 تمثل مصدر فخر واعتزاز 

لكل األحرار يف ربوع الوطن« اليمني بشكل عام.
وأوضح مزمــرب إىل أن تاريخ هذه الثورة انطلق 
من ردفان واكتمل يف العاصمــة عدن، بطرد آخر 
جندي بريطاني منها«، مشــريا إىل أن »مثل هذه 
املناسبة الوطنية تمثل أمرًا مهًما لألجيال الصاعدة، 

وملهًما لهم ملواصلة املســري النضايل اقتفاء بآثار 
آبائهم وأجدادهم لتحقيق أهداف القضية الجنوبية، 
بعيًدا عن سياسات اإلقصاء واالنفرادية يف القرارات 

املصريية«.
وأعترب مزمرب ثورة 14 من أكتوبر املجيدة حدثا 
مهما للشعب اليمني شكلت أثرا مهما يف درب التحرر 
من اســتبداد األجنبي الغاصب 
وتعد من أهم ثوراته التي كانت 
حلم األحــرار وغريت مجرى 
التاريخ يف جنوب الوطن بشكل 

خاص ويف اليمن بشكل عام.
وأشار إىل أن االحتفاء بثورة 
الرابع عرش مــن أكتوبر هو 
بمثابة تجديد عهــد من قبل 
اليمنيــن بأنهم لن يفرطوا يف 
وطنهم ويف وحدتهــم وأنهم 
ســيقفون باملرصاد لكل من 
تسول له نفســه العبث بأمن 

ووحدة واستقرار اليمن.
وأوضح مزمرب أنه ويف ظل 
هذه الظــروف الصعبة التي 
تمر بها اليمــن تأتي ذكرى 
ثورة 14 مــن أكتوبر لتعيد 
للشعب اليمني الثقة يف قدراته 
وتمنحه األمل بالنرص وتدفعه إىل توحيد الصفوف 
لتجاوز الصعوبات الحالية ألن الشــعب اليمني 
ومن خالل التجارب قد تجاوز ما هو أخطر مما 

نعيشه اليوم.
 ويف ختام ترصيحاته أشار العميد ركن الخرض 
صالح مزمرب إىل أن ثورة 14 أكتوبــر تعد امتداداً 
لثورة 26 من سبتمرب 1962م والتي عرب اليمنيون 
عن فرحتهم بنجــاح الثــورة يف كل قرية وعزلة 
ومدينة، مؤكدا عىل أن نجاح ثورة 26 من سبتمرب 
لت دافعاً قوياً لتفجري الثورة يف جنوب الوطن  شكَّ
ل املقاتلون من  اليمني ضد االحتالل الربيطاني وشكَّ
أبناء املحافظات الجنوبية الذين شاركوا يف ثورة 26 

سبتمرب طالئع الثورة.

:» « العميد الركن الخضر لـ

١٤ أكـــتوبـر يـوماً مـلـهـامً
لليمنيني ملـواصـلة النـضال

 :» « قـيـادات عـــســــكريـــــة وأمــنيـــة لـــ

االنتصار عىل املليشيا احلوثية انتصار ألهداف ثورة ١٤ أكتوبر
قائد محور عتق: ثبات اليمنيين وإيمانهم بقضيتهم أهم عوامل االنتصار على المحتل البريطاني

يف حفل خطايب وفني احتفاء بأعياد الثورة اليمنية ) 26 سبتمرب و ١٤ أكتوبر ( يف حرضموت
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    العقيــد الطوســلي: مشــروع اليمــن االتحــادي إســقاط واقعــي ألهــداف ثــورة 14 أكتوبــر
  الربيــزي: عهــد الجمهوريــة ســاند جنــوب الوطــن فــي التحــرر مــن االســتعمار البريطانــي

  أحمــد عطيــة : نحتفل باعيــاد الثورة في 
ظرف يســتدعي من الجميــع توحيد الجهود 

للتصدي لمشاريع االنقالب 
  الكثيــري: حضرمــوت كانــت والزالــت وســتظل 

مواقفها ثابتة مع مشروع الدولة اليمنية الحديثة
    دويــس: االحتفــال باعياد الثورة وفاء للشــهداء 
الذيــن ضحــوا بأرواحهــم فــي ســبيل االنعتــاق من 

االستبداد والتحرر من االستعمار

يف حديثهم لـ"26 ســبتمرب" أكد عدد من القيادات العســكرية 

واألمنية والحكومية بأن ثورة الـ14 من أكتوبر يف جنوب الوطن 

ضد املستعمر الربيطاني كانت امتدادا لثورة الـ26 من سبتمرب التي 

انطلقت شمال الوطن للقضاء عىل اإلمامة الكهنوتية موضحن بأن 

الثورتن معا صنعتا تاريخ اليمن الحديث وخلصت اليمنين شماال 

وجنوبا من ظالم االستعمار واإلمامة.. فإىل التفاصيل:

 أدهــم الفــهــد
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املهندس/ سالم محمد كعيتي 
املدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج

فــخـامــة املــشـير الــركــن/

عـبـدربـه مـنـصـور هــاديعـبـدربـه مـنـصـور هــادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة واألمـن

يطيب لي باسمي ونيابة عن موظفي شركتي صافر ومصافـي مأرب أن أرفع لفخامتكم وإلى كافة أبناء الشعب  
اليمني أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة الذكرى الـ)57( لثورة الرابع عشر من أكتوبر املجيدة.

وإننــا إذ نهنيكم بهذه املناســبة العظيمــة واخلالدة والتي تخلص فيها شــعبنا من بطش املســتعمر 
وطغيانه، وطوى بها حقبة الظلم واالحتالل، وتوج بهذا اليوم العظيم سنوات من تضحيات واستبسال 

األبطال فـي وجه املستعمر.
نؤكد لفخامتكم املضي نحو حتقيق األهداف املنشودة التي رسمتموها بقيادتكم احلكيمة ،  وسعينا الدؤوب لتقدمي 

اخلدمة للمواطن والتخفيف من معاناته التي تسبب بها انقالب املليشيا احلوثية على الدولة ومؤسساتها.
ســائلني اهلل العلــي القدير أن يعـــيد هذه املناســبة العظيمــة وأنتم مبوفــور الصحــة والعافية، وقد 
حتقق لشعبنا بقيادتكم احلكيمة مايصبو إليه من أمن واستقرار فـــي ظل دولة احتادية قائمة على 

الدميقــراطية والعــدل واملســاواة واحلكم الرشــيد.
كما نسأله أن يعيدها وقد جتاوز وطننا احلبيب املرحلة الصعبة التي مير بها نتيجة االنقالب احلوثي 

املشؤوم على الدولة واجلمهورية.

66تهنئة
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تهاٍن 77

يحتفل شعبنا اليمني العظيم بالذكر
 الـ 57 لثورة 14 أكتوبر 1963م املجيدة 

وتقديرًا وإجالاًل وعرفانًا لدور الشهداء ودمائهم الطاهرة 
التي روت تراب هذا الوطن الغالي لنيل احلرية واالستقالل 

نتقدم فـي هذه املناسبة الوطنية  بالتهاني وأطيب والتبريكات 
إلــى فخــــامـــة املــــشـير الركـــن/

 عــبدربــه منـــصور هـــادي 
رئيس اجلمهورية - القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلى منتسبي اجليش الوطني وكافة أبناء الشعب فـي 
الداخل واخلارج سائلني املولى القدير أن تعود وقد متكن من 
استعادة الدولة ومؤسساتها والقضاء على االنقالب وأن مين 

على وطننا باألمن واالستقرار واالزدهار 
وكل عام والوطن بخير 
كافة موظفي ومنتسبي الهيئة اليمنية 
للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة
عــنــهـــم/ المهندس/ حـديـد مـثـنــى الــمـاس 

مديـر عام الــهـيئة

مبناسبة احتفاالت شعبنا اليمني العظيم بالذكرى الـ57 لثورة لثورة 1414من أكتوبر من أكتوبر 
19631963م املجيــدة وتقديــرًا وإجالاًل وعرفانًا لــدور الشــهداء ودمائهم الزكيةم املجيــدة وتقديــرًا وإجالاًل وعرفانًا لــدور الشــهداء ودمائهم الزكية

والطاهرة التي روت تراب  هذا الوطن الغالي من أجل احلرية واالستقاللواالستقالل
نتقدم بخالص  التهاني وأطيب والتبريكات 

لقيادتنا السياسية  ممثلة  بفخامة املــشــير الركن/

 عــبدربــه منـــصور هـــادي 
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

الداخــل  الداخــل فـــي  فـــي  الشــعب  أبنــاء  وكافــة  الوطنــي  اجليــش  منتســبي  وإلــى 
واخلــارج ســائلني املولــى عــز وجل واخلــارج ســائلني املولــى عــز وجل أن تعــود وقد متكن شــعبنا من اســتكمال أن تعــود وقد متكن شــعبنا من اســتكمال 
وطننــا يعــم  وأن  االنقــالب  علــى  والقضــاء  دولتــه  واســتعادة  وطننــاحتريــر  يعــم  وأن  االنقــالب  علــى  والقضــاء  دولتــه  واســتعادة  حتريــر 

األمــــن واالســتــقــرار واالزدهـــــار 

أ.د. ناصـــر محســن باعـــوم 
 وزير الصحة العامة والسكان رئيس مجلس إدارة 

الهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

د. عـبدالقــادر أحـمـد الباكــري 
املدير العام التنفيذي للهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية

وجميع منتسبي وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العليا لألدوية واملستلزمات الطبية
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88تهاٍن
مبناسبة احتفاالت شعبنا اليمني العظيم بالذكرى الـ57 لثورة لثورة 

1414من أكتوبر من أكتوبر 19631963م املجيدة وتقديرًا وإجالاًل  وعرفانًا لدور م املجيدة وتقديرًا وإجالاًل  وعرفانًا لدور 
الشهداء ودمائهم الزكيةالشهداء ودمائهم الزكية والطاهرة 

التي روت تراب  هذا الوطن الغالي من أجل احلرية واالستقالل
نتقدم بخالص  التهاني وأطيب والتبريكات لقيادتنا 

السياسية  ممثلة  بفخامة املــشــير الركن/

 عــبدربــه منـــصور هـــادي 
رئيس اجلمهورية - القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلى أبناء القوات املسلحة واألمن وكافة أبناء شعبناشعبنا فـي فـي 
الداخل واخلارج سائلني املولى عز وجل الداخل واخلارج سائلني املولى عز وجل أن تعود وقد متكن أن تعود وقد متكن 
شعبنا من استعادة دولته والقضاء على االنقالب، وأن يعم الوطنشعبنا من استعادة دولته والقضاء على االنقالب، وأن يعم الوطن

األمــــن واالســتــقــرار واالزدهـــــار 

عنهم/ أ. فـــهـــــد كـــفـايـــــن  
 وزير الثروة السمكية

وجميع مــوظــفي الـــوزارة ومنتسبي القطاع السمكي

مبناسبة احتفاالت شعبنا اليمني العظيم بالذكرى الـ57 
لثورة 14من أكتوبر 1963م املجيدة وتقديرًا وإجالاًل وعرفانًا 

لدور الشهداء ودمائهم الزكية والطاهرة التي روت تراب  
الوطن الغالي من اجل احلرية واالستقالل الوطني نتقدم 

بخالص  التهاني وأطيب والتبريكات لقيادتنا السياسية  
ممثلة  بفخامة املــشــير الركن/

 عــبـدربــه مـنـــصور هـــادي 
رئيس اجلمهورية - القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلى منتسبي اجليش الوطني وكافة أبناء الشعب فـي الداخل 
واخلــارج ســائلني املولى عــز وجل أن يحقــق لشــعبنا ووطننا  
النصــر والتمكــني  والقضــاء علــى االنقــالب وأن يعــم وطننا

األمــــن واالســتــقــرار واالزدهـــــار 

المهندس/ محمد عبدالله العنـاني
وزير الكهرباء والطاقة
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تهاٍن 99
مبناسبة احتفاالت شعبنا اليمني العظيم بالذكرى الـمبناسبة احتفاالت شعبنا اليمني العظيم بالذكرى الـ5757 لثورة  لثورة 1414 من أكتوبر  من أكتوبر 

19631963م املجيدة وتقديرًا وإجالاًل وعرفانًا لدور الشهداء ودمائهم الزكية م املجيدة وتقديرًا وإجالاًل وعرفانًا لدور الشهداء ودمائهم الزكية 
والطاهرة التي روت تراب  هذا الوطن الغالي من أجل االستقالل الوطنيوالطاهرة التي روت تراب  هذا الوطن الغالي من أجل االستقالل الوطني

  نتقدم بخالص  التهاني وأطيب التبريكات نتقدم بخالص  التهاني وأطيب التبريكات لقيادتنا السياسية لقيادتنا السياسية 
ممثلة  بفخـامة املــشــير الركـن/

  عــبـدربــه مـنـــصور هـــاديعــبـدربــه مـنـــصور هـــادي  
رئيس اجلمهورية - القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلى منتسبي اجليش الوطني وكافة أبناء الشعب فـــي الداخل واخلارج 
ســائلني املولى عز وجل أن تعود وقد متكن شعبنا من استعادة دولته 

والقضــاء على االنقالب وأن يعم ربوع الوطن
األمــــن واالســتــقــرار واالزدهـــــار 

جـامــعة إقــلـيــم ســبـأ
أ. د/ محـمـد حـمــود الـقـدسـي

رئيـس اجلــامــعــة
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لبوزة.. مفجر الثورة
نشــأ يتيما وعانى الفقر لكنه كان يعشق الحرية 
ويتوق إىل العيش الكريم، كان ثائرا ال يشــق له غبار 
حمل بندقيته فانطلق إىل جوار إخوانه يطارد اإلمامة 
ويدافع عن الجمهورية، فكان شــامخا شموخ جبال 

ردفان، ال يهاب املستعمر األجنبي ويتوق إىل منازلته.

لبوزة وثورة 2٦سبتمبر
بعد انتصار ثورة 26 سبتمرب 1962م عمل الشهيد 
صلحاً بن قبائل ردفان، وذلك من أجل أن يتمكنوا من 
الذهاب إىل شــمال الوطن للدفاع عن الثورة الوليدة، 
وانطلق لبوزة من مسقط رأسه وادي دبسان حتى وصل 
منطقة »ذي ردم« حيث توجد قبيلتا الداعري واملحالتي 
املتقاتلن فيما بينهما، وعقد بينهما صلحاً ملدة سنة 
ورتب للرحيل مع مجموعة كبرية من أبناء ردفان إىل 
قعطبة وكانوا حوايل »150« شخصاً، وتم ترحيلهم إىل 
إب ثم إىل الحديدة، وهناك سلمت لهم أسلحة شخصية 
وذخرية،وكان الشــهيد يرتأس تلك املجموعة،ليواصل 
الشهيد املســري من الحديدة إىل منطقتي عبس برفقة 
قائد لواء إب وهنــاك حارصتهم مجاميع من القبائل 
املتمردة عىل الثورة وقد تقدم الشهيد لبوزة بمجموعة 
تتجاوز خمســن مقاتالً، وفك الحصــار ويف املعركة 

استشهد مجموعة من مقاتيل ردفان.
عاد لبوزة من املشاركة يف الشمال بطلب من القيادة 
يف صنعا التي كلفته بالعودة واالســتعداد للثورة ضد 

االستعمار.

لبوزة وثور ١٤ أكتوبر
عاد لبوزة ورفاقه بأسلحتهم فعلم االستعمار بذلك 
وعندما طلب املستعمر منه ترك السالح ودفع 500 شلن 
غرامة والتعهد بعدم العودة إىل الشمال، لم يجد أمامه 
سوى طلق ناري وضعه داخل ظرف الرسالة وأرسله 
إىل الضابط الربيطاني كرد مناســب عىل رشوطه. إنه 
الشهيد راجح بن غالب لبوزة، أسد ردفان وفارس الثورة 
األكتوبرية وأول شهدائها، أشعل فتيل الثورة األكتوبرية 
هو ومجموعة من رفاقه يقدرون بسبعن مناضال بعد 
عودتهم من شمال الوطن. حيث تم توزيعهم إىل أربع 
مجموعات.. قاد لبوزة وابنه بليل اثنتن منها، واستطاع 
لبوزة ورفاقه املناضلون منع تقدم القوات الربيطانية 
التي ترافقها الدبابــات واملدافع والطائرات وأجربوها 

عىل الرتاجع. 
بعد ساعات من القتال ومواجهة جيش االستعمار 
استشــهد راجح لبوزة يف هذه املعركة والتي استمرت 
من الصباح حتى الساعة ال12 ظهراً، استشهد فيها 
املناضل لبوزة من جراء القصف املدفعي الشديد للعدو 
الربيطاني، حيث أصيب بشظية يف الجانب األيمن تحت 

اإلبط اخرتقت جسده حتى الجانب األيرس عىل موقع 
القلب يف حن كان قابضاً عىل سالحه يطلق النار عىل 
مؤخرة القوة، وتم دفنه بعدها يف وادي عقيبة وواصل 
من بعده أبناء ردفان وأبناء الجنوب مســرية الكفاح 
املســلح يف الريف واملدينة حتى تم إجالء املســتعمر 

الربيطاني دون قيد أو رشط يف 30 نوفمرب املجيد".

"عبود" الشرعبي.. القائد الفدائي
مهيوب عيل غالب الرشعبي املشــهور بـ"عبود"، 
مخطط ومهندس العمل الفدائي ضد املستعمر األجنبي، 
نفذ وقاد عمليات فدائية كبرية، يف كل مستعمرة عدن، 
وتمكن من الوصول إىل أخطر وأهم املواقع الربيطانية 
يف عدن، كان يمتلك قدرات قيادية خارقة وموهبة نادرة 
ورسعة يف الحركة ودقة يف التخطيط وشجاعة وروح 

إقدام وإخالص واستعداد للتضحية يف أي وقت.
مكنته هذه امليزات بحســب شــهادات املناضلن 

والثوار من اإلفالت من الوقوع يف 
أيدي سلطات االحتالل وأجهزتها 
االستعمارية، كما مكنته من تبوء 
مواقع قيادية فدائية مهمة يف قيادة 
الكفاح وثورة 14 أكتوبر التحررية 

املسلحة.
والشــهيد/ مهيوب الرشعبي، 
من مواليد عــام 1945م يف قرية 
"الجبانــة" عزلة "الدعيبســة" 
رشعــب الرونة عانى مــن اليتم 
صغرياً فقد توىف والده وعمره ثالث 
سنوات. وبعد وفاة والده انتقل إىل 
عزلة "الشــحنة" رشعب الرونة 
وعاش مع والدته يف بيت خاله عبد 
الله حسن. يف عام 1955م، انتقل 
الشهيد إىل عدن، التحق باملدرسة 
األهلية يف التواهي، وعند استكمال 
املرحلــة االبتدائيــة ولظــروف 
مادية صعبة لم يتمكن الشــهيد 
من مواصلة الدراســة اإلعدادية 
املنتظمة، حيــث التحق بالعمل يف 

محل لبيع الخــرضوات والفواكه يف مدينة التواهي يف 
عدن.

لكن الشهيد واصل الدراســة يف املساء حتى أكمل 
املرحلة اإلعدادية، وخالل فرتة الدراسة تعرف الشهيد 
عىل مبادئ وأهــداف حركة القومين العرب وذلك من 
خالل األستاذ عبد الرزاق شائف، الذي قام برتتيب أمر 
التحاق الشــهيد مع رفيق دربه يف عضوية وصفوف 
الحركة، ويف نهاية عــام 1961م صار عضوا فاعال يف 

الحركة.

وبانطالقة ثورة 14 أكتوبر التحررية املسلحة يف عام 
1963م، لتحرير الجنوب اليمنــي املحتل، رتب وضع 
الشــهيد عبود، بحيث صار عضواً يف الجبهة القومية، 
وضمن قيادة العمل الســيايس والفدائي يف عدن. ويف 
مطلع عام 1964م، سافر الشهيد عبود، مع مجموعة 
من الفدائين واملناضلن إىل مدينــة )تعز( لاللتحاق 
بدورة تدريب عسكرية وبعد إكمال الدورة عاد الشهيد 
مع مجموعته إىل عدن ليبدأ العمليات الفدائية بشكل 

واسع وقوي ضد قوات االحتالل الربيطاني. 
ويف نهاية عام 1964م تفرغ الشهيد عبود الرشعبي 
للعمل الفدائي قيادة وتخطيطا وتنفيذا وتبوأ الشهيد 
مواقع قيادية وصار من أبرز قادة القطاع الفدائي يف 

مستعمرة عدن.
ويف عام 1965م ويف شهر يناير تحديداً، ويف الساعة 
السادسة صباحاً اعتقلت القوات الربيطانية الشهيد 
عبود وهو خارج من منزل رفيقه الدائم أحمد قاسم 

ســعيد بإيعاز من عمالء بريطانيــن وأودع معتقل 
املنصورة ملدة ســتة أشــهر، تعرض خاللها لتعذيب 
جسدي ونفيس شــديدين ثم حكم عليه بالتسفري إىل 
مدينة تعز ثم ســافر إىل الخارج يف دورة تدريبية عىل 
أساليب وطرق قيادة حرب العصابات والعمل الفدائي 

يف املدن.

عبود وثور2٦سبتمبر
كان للشهيد دور يف دعم ومســاندة جمهورية 26 

سبتمرب يف شمال الوطن، حيث أشرتك مع رفاق دربه 
وزمالء آخرين يف جمع التربعات املالية وتعبئة املواطنن 
واملتطوعن وإرســالهم لاللتحاق بالحرس الوطني 
والجيش الجمهوري للدفاع عن الجمهورية، كما شارك 
يف تعقب ومطاردة فلول امللكين، الذين كانوا يحاربون 
الجمهورية من مناطــق الجنوب وخصوصاً من عدن 

وبيحان.

عبود شهيدا 
ويف يوم السبت 11 فرباير 1967م استيقظ الشهيد 
عبود الرشعبي من نومــه مبكراً، وكان نائماً يف منزل 
املناضل احمد قاسم، وركب سيارته التي كانت مليئة 
باأللغام، وتوجه إىل مدينة االتحاد )الشعب(، وكان يف 
انتظاره، هناك الشــهيد الدوح وآخرون، حيث قاموا 
بزرع األلغام يف ميدان االتحاد، الــذي كان مقرراً ان 
يقام فيه االحتفال بعيد االتحاد الفيدرايل الثامن وعند 
حضور املندوب السامي الربيطاني 
وقائد القوات الربيطانية يف الرشق 
األوســط، بطائــرة مروحية تم 
اكتشــاف بان ميــدان االحتفال 
مزروع باأللغام وانفض االحتفال.

وخالل هروب السالطن والعمالء 
والضباط الربيطانين فتح الشهيد 
النار مع رفاقــه ورموهم بقذائف 
املدفعية مختلفة األنواع وســقط 
عدد كبري من ضباط وجنود االحتالل 
الربيطانــي وعمالئهــم رصعى، 
واستشــهد من فدائيــي الجبهة 

القومية الشهيد الدوح.
ويف نفــس اليوم اشــتعلت أول 
معــارك ضاريــة يف كل أنحــاء 
املســتعمرة عدن، وانتقل الشهيد 
عبود الرشعبي من مدينة االتحاد 
إىل مدينة الشيخ عثمان وقاد املعارك 
بنفسه، ليستشهد)عبود( يف عملية 
فدائية نوعية حيث قفز عىل سطح 
ناقلة جنود بريطانية، وألقى بقنبلة 
يدوية يف فتحتها يف األعــىل، لتنفجر محدثة إصابات 
كبرية بن قتىل وجرحى من الجنود الربيطانين، ومن 
ثم جرى خالل سوق البلدية يف الشيخ عثمان، ورصده 
جندي بريطاني كان متمركزاً مع ثلة من الجنود فوق 
ســطح عمارة البنك القريب من مسجد النور، وأطلق 
عليه النار ليسقط شهيد الثورة والتحرر. لتشهد عدن 

أكرب وأضخم جنازة يف تاريخها.

علي شايع .. أبرز محرري الضالع
نشأ يف أرسة فالحية وحرم من حنان أبيه منذ نعومة 
أظفاره تلقى دراســته االبتدائية خالل الفرتة 1952-
1956 يف مدينة قعطبة، وعــاد إىل قريته الصغرية يف 

أحداث انتفاضة 1956 املشهورة.
 التحق يف مطلع ســتينيات القرن املايض بصفوف 
حركة القومين العرب ضمن الخاليا األوىل التي نظمها 
الشهيد عيل أحمد نارص عنرت، وكانت بداية ممارسة 
العمل السيايس والوطني املنظم للشهيد عيل شايع يف 

مشوار نضاله العام والخاص.
 شارك بقوة يف صفوف املقاتلن من ثوار أكتوبر رغم 
حداثة سنه حيث شــارك الشهيد خالل الفرتة املمتدة 
من 14 أكتوبر 1963 يوم انطالق الثورة حتى 24 يوليو 
1964 )وهو تاريخ فتح الجبهة العسكرية الثانية يف 
الضالع( يف نقل األسلحة والذخائر وتموين ثوار الجبهة 
القومية يف ردفان، وكان هذا العمل مصحوبا بعمله مع 
رفاقه يف اإلعداد العسكري الشامل لفتح جبهة الضالع.

شارك يف تأسيس أول نواة لجيش التحرير يف الضالع، 
وترأس أول مجموعة عسكرية أرسلت للتدريب يف مدينة 

تعز، معسكر )صالة( ملدة أسبوعن.
كما شارك الشهيد عيل شايع يف أول هجوم عسكري 
ضد الوجود الربيطاني يف منطقة الضالع ليلة 24 يوليو 
1964م كما شــارك يف عمليات أخرى كانت إحداها يف 
العام 1965م وأصيب يف تلك املعركة بطلقتن يف الفم 

وثالثة يف الذراع األيمن.
حصل الشهيد عيل شايع هادي عىل عدد من األوسمة 

الوطنية وامليداليات أبرزها )وسام 14 أكتوبر(،ولقي 
الشهيد عيل شايع هادي نحبه يف أحداث 13 يناير 1986 

املؤسفة.

علي عنتر.. الوحدوي الثائر 
الشهيد البطل عيل أحمد نارص عنرت مناضل وحدوي 
من الطراز األول كان يف طليعة صفوف املناضلن عن 
ثورة سبتمرب، حكم عليه املستعمر األجنبي باملوت، ويف 

كل مرة كان يكتب له عمر جديد.
ولد عام 1937م يف قرية )الخريبة( القريبة من مدينة 
)الضالع(، يف محافظة الضالع وتلقى مبادئ القراءة 

والكتابة يف ُكّتاب قريته.
يعود إليــه الفضل يف انطالق الكفاح املســلح ضد 
املستعمر الربيطاني وأعوانه يف إمارة الضالع بتاريخ 
24يوليو 1964م، عقب عودة عدد من الشــباب من 
تعز الذين خضعوا فيها لدورة تدريبية عسكرية دامت 
شهرين لينظموا إىل صفوف الرجال العائدين من شمال 
الوطن بعد مشاركتهم يف الدفاع عن ثورة 26سبتمرب يف 

صفوف الحرس الوطني.
قاد عنرت معارك التحرر ضد قوات االحتالل الربيطاني 
يف الضالع حتى اندالع ثورة 14أكتوبر من جبال ردفان، 
وخاض مع رفاقه يف جيــش التحرير القتال الضاري 
يف الكفاح املسلح ملدة 4 سنوات اجرتح املالحم واملآثر 
البطولية حتى تحقــق لجنوب اليمــن العزيز آنذاك 

استقالله الوطني يف 30نوفمرب 1967م.
ملع نجم الشــهيد عنرت منذ انتفاضة 1956م، حن 
انضم إىل مجموعة مسلحة قامت بنصب كمن لدورية 
بريطانية يف منطقة الضالع حيث أظهر بسالة وشجاعة 
عالية أثناء مهاجمته ملوقع الضابط السيايس الربيطاني 
يف منطقة" الصفراء" وهو ما استدعى إشادة املناضل 
الشهيد راجح لبوزة بشجاعته. إال أن معركة" جحاف" 
1957م، التي استمرت 14 يوما، هي أم املعارك بالنسبة 
للشهيد عيل عنرت، فقد كان احد أبطال هذه املعركة حيث 
تبنى خطة أبطل من خاللها مفعول الطريان الربيطاني 
من القصف عــىل موقع الثواروهو ما اســتدعى من 

سلطات االحتالل الحكم عليه باملوت.
 قرر عنرت السفر إىل الكويت نهاية 1958م، بسبب 
املالحقة وهناك عمل عىل تشــكيل خاليا رسية تحن 
للعودة إىل الوطن وتحريــره، فعاد عام 1961م، وأول 
عمل قام به اغتيال ضابط بريطاني وإصابة آخرين يف 
منطقة قعطبة وهو ما أجرب أمري الضالع بقبول عودته 

إىل الضالع رشيطة أن يكون مواطنا صالحا.

عنتر وثورة 2٦ سبتمبر
عند انفجار ثورة الـ 26من سبتمرب عام 1962م يف 
شمال الوطن واشــتداد الهجمات املضادة يف محاولة 
يائســة لوأد الثورة الوليــدة يف مهدهــا وإزاء هذه 
املستجدات الجديدة وبرئاسة عنرت عقد ابرز قادة حركة 
القومين العرب يف الضالع اجتماعهم يف منزل الشهيد 
املناضل عيل شائع هادي، حيث تم يف االجتماع تدارس 
خطة اإلســهام املبارش يف الدفاع عن ثورة 26سبتمرب 
بكل اإلمكانيــات املتاحة وبمختلــف الطرق وعقب 
االجتماع تحرك عدد كبري مــن الفدائين مع إخوانهم 
من الجنوب للدفاع عن الجمهورية الفتية ولم يقترص 
دور عنرت ورفاقه عىل هذا الجانب بل لعب دوراً كبرياً 
يف إقناع عدد من أبناء الشــطر الشمايل الذين فروا إىل 
الضالع عقب الثورة بالتوقف عن معاداتها واملساهمة 
يف الدفاع عن الجمهورية وقد قال لهم عبارته الثورية 
الصادقة:"الثورة قامت من أجلكم ولن تعود اإلمامة 

بعد اليوم".
شارك عنرت ورفاقه يف الدفاع عن جمهورية سبتمرب 
يف العديد من الجبهات يف املحابشة وصنعاء ورصواح 
وغريها، وكانت قيادته ملعركة رصواح يف السبعينيات 
وهو مسؤول بارز يف الشطر الجنوبي تدل عىل وتقديسه 
لواحدية الثورة اليمنية حيــث تم تطهري رصواح من 

أعداء الجمهورية بعد تلك املعركة.

عنتر وثورة ١٤أكتوبر
تؤكد الوثائق والكتابات والشهادات أن دور عيل عنرت 
ورفاقه برز أكثر عند انطالق الثورة يف ردفان وقد أسهم 

إسهاما كبريا يف دعم ثوار ردفان وشاركهم الكفاح.
ويف يوم 20يونيو 1964م وبعد استكمال املجاميع 

رمــوز ثـوريـة هــزمت املحتل الـــــبـريطاين رمــوز ثـوريـة هــزمت املحتل الـــــبـريطاين 
تعد ثورة الـ14 من أكتوبر عام 1963م واحدة من أهم الثورات العربية 
التي غريت بقيامها مجرى األحداث وانتــرصت للحرية والكرامة بعد 
سنوات من النضال الثوري املسلح ضد االســتعمار الربيطاني، حيث 
قدم فيها اليمنيون مالحم عظيمة من البطولة واالستبســال والنضال 
الثوري والتضحيات الكبرية باألرواح والدمــاء واألموال لطرد وتحرير 
البالد من االستعمار الربيطاني املحتل، والذي جثم عىل أرضنا يف جنوب 
الوطن ألكثر من 125عاماً تعرض فيها اليمنيون لشتى صنوف القهر 
واإلذالل واالستنزاف والعبودية، وقد أسهم كل اليمنين يف إنجاح الثورة 
االكتوبرية وبرزت رموز ثورية حملت عىل عاتقها مســؤولية التنظيم 
واإلعداد ومواجهة جربوت وطغيان املستعمر الغاشم ويف هذه املناسبة 

نذكر بعضاً من أبرز رموز ثورة الـ14 من أكتوبر املجيدة:

   توفيق الحاج



عــــــــدد خـــاص مبــناســـــبة العــيــد الـ 57 لــــــــثورة 
الـ 14 من أكـــــتوبـــــر املجـــــيدة  1963م

الــعـدد )١٩٥٠( األربــعـــاء ٢٨ صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠م أعالم1111

الفدائية تدريباتها يف تعز بدأ االستعداد للعودة 
لتفجري جبهة الضالع، ومــع بداية الدقائق 
األوىل من الســاعة الثانية بعد منتصف الليل 
وصبيحة24يونيو1964م كانت الطلقات األوىل 
هجوم عىل معســكر االنجليز ومقر الضابط 
السيايس يف الضالع ونســف محطة تموين 
القوات الربيطانية باملياه وبهذا تم اإلعالن عن 
فتح ثاني جبهة بعد جبهة ردفان وقد كانت 

جبهة رشسة ذاق فيها العدو الويل.
ويف صبيحة 22يونيو 1967م شهدت الضالع 
اكرب مســرية جماهريية قادها عنرت ورفاقه 
ومن عىل متن إحدى الدبابات الربيطانية القى 
الشهيد املناضل الثائر خطاباً سياسياً مهماً 
وخاطب الجماهري املتحمسة للثورة والتحرر.
ويف سبتمرب بدأت مسرية التحرك نحو عدن 
عرب عدة جبهات حيث وصــل إىل الربيقة يف 
نوفمرب ليحتفل مع الشعب اليمني كله بعيد 

االستقالل لجنوب الوطن 30نوفمرب 67م.

المناصب القيادية
توىل عنرت بعد االستقالل عدًدا من املناصب 
منها: عضــًوا يف اللجنــة التنفيذية للتنظيم 
الســيايس للجبهة القوميــة، وبعد اإلطاحة 
بالرئيس قحطان الشــعبي، وتعين مجلس 
رئاسة؛ عن عيل عنرت عضًوا يف هذا املجلس، 
ا للجيش، ثم ُعّن نائًبا لوزير الدفاع  وقائًدا عامًّ
ســنة 1390هـ/1970م، وأثناء ذلك تلقى 
عدًدا من الدورات التدريبية يف )موسكو(، وتم 
ترقيته إىل رتبة )عميــد(، مع بقائه عضوًا يف 

اللجنة املركزية.
استشهد املناضل الشهيد عيل أحمد نارص 

عنرت يف أحداث 13 يناير 86م. 

فتاح.. الثائر الذي أرعب المستعمر
ينتمي عبد الفتاح إسماعيل إىل أرسة انتقل 
عائلها من الجوف واستقر يف قرية "االشعاب" 
أغابرة مديرية حيفان محافظة تعز، حيث ولد 
فيها يف 28 يوليو 1939م. أكمل تعليمه يف عدن 
موظفا يف مصايف عدن ومحرضا ضد القوات 

الربيطانية ومطلوبا لديها. 
يعد أحد مؤســيس جبهة التحرير لجنوب 
اليمــن، وهو رئيــس الوفد املفــاوض لنيل 

االستقالل عن بريطانيا عام 1967م.
 ويعد مؤســس الحزب االشرتاكي اليمني 
وقد رأس مجلس الرئاسة يف دولة جنوب اليمن 

لفرتات متقطعة. 
أنهى دراســته االبتدائية واملتوســطة يف 

املدرسة األهلية بالتواهي يف عدن.
التحقت بمدرسة تدريب العمال ملصايف الزيت 
الربيطانية )BP( وكان لــه ذلك بعد أن اجتاز 
االمتحان ونجح من بن عدد كبري من املتقدمن، 
وأثناء امتداد الحركة القومية إىل الشمال وعدن 
بالذات اختار عبــد الفتاح االنضمام إىل حركة 
القومين العرب مع نهاية عام 1959م، يف وقت 
كان تنظيمها الرسي قد اتســعت حلقاته بن 

مجموعة من املثقفن والعمال.
امتازت شــخصية عبد الفتاح إســماعيل 
بالنضج الفكري وعمق املعارف النظرية لنهمه 
يف البحث عن املعرفة من خالل القراءة، واكتسب 
تجربة العمل النقابي، شارك يف اإلرضاب العمايل 
لعمال املصايف الذي اســتمر أشهر وتعرض إىل 

االعتقال والتحقيق إىل جانب الفصل.
يف أواخر 1960م عمل مدرســاً يف مدرسة 
الحسوة لفرتة قصرية، وبرز كعنرص قيادي يف 
حركة القومين العرب حيث توىل اإلعداد لفتح 
جبهة عدن من خالل إيفاد عنارص من الخاليا 
الرسية إىل تعز عىل شــكل فرق ومن ضمن 
اإلعداد توىل عبد الفتاح اإلرشاف عىل ترسيب 

األسلحة والذخائر إىل عدن وتخزينها.
ويف بداية 1964م عن عبد الفتاح املسؤول 
األول عن العمل العسكري الفدائي والسيايس 

لجبهة عدن وأصبح اسمه التنظيمي)عمر(.

فتاح وأول عملية فدائية
بدأت يف يوليــو 1964م أول عملية فدائية 
عىل املطار العسكري ومن ذلك التاريخ استمر 
العمل الفدائي يتصاعد بحنكة قيادة )فتاح( 
وتضحيات رفاقــه وقد تجلــت قدرته عىل 
القيادة وساعده عىل ذلك احرتام وحب رفاقه 
له وبقيادته أصبحــت جبهة عدن من أوجع 

جبهات القتال ضد القوات الربيطانية.
كان فتاح الرأس القيادي للفدائين والجهاز 
االستخباري املقاوم وقد عجزت االستخبارات 
الربيطانية من الوصــول إليه رغم علمها أنه 
من طالئع الثوار وقد حصلت االســتخبارت 
عىل صورة له من إدارة املرور طبعتها ووزعتها 
عىل كل نقاط التفتيش يف أنحاء عدن، ورصدت 
مبلغ نصف مليون دينار ملن يدل عليه، إال أنها 
عجزت أن تطاله فقد كان عبد الفتاح يتحرك 
برسية وحذر وفق نظام تخفي ابتدع من وحي 

ظروف املعارك.
ترأس عبــد الفتاح إســماعيل رئيس وفد 
الجبهة القومية يف اللقاء الذي عقد مع الزعيم 
جمال عبد النارص يف نوفمرب 1967م. وأصبح 
عضواً يف وفد الجبهة القومية املفاوض من أجل 

االستقالل برئاسة املناضل قحطان الشعبي.
اســتمرت املفاوضات زهاء عــرشة أيام 
يف جنيف وعاد الوفــد إىل عدن يف 30 نوفمرب، 
وأمام حشــد جماهريي قرأ عبد الفتاح بيان 

االستقالل.
توىل يف أول حكومة لالستقالل وزيراً لإلرشاد 
القومي وشؤون الوحدة إىل جانب عضويته يف 
اللجنة التنفيذية وعضويته يف القيادة العامة 

للجبهة القومية.

قحطان الشعبي .. قائد االستقالل
ينحدر "قحطان محمد الشعبي" من منطقة 
الصبيحة الشهرية، بمحافظة لحج، حيث ولد 
فيها من أرسة فقرية، يف العام 1923م بقرية 
شعب، تزوج شقيقة رفيقه يف النضال فيصل 
عبد اللطيف الشــعبي، وأنجبت له من األوالد 
ثالثة ذكور )نجيب، نارص، ونبيل( وبنت تدعى 

آمال.
ترعرع "قحطان" يتيماً لــدى أحد أقاربه 
وُيدعى الشيخ عبد اللطيف الشعبي، وعمل يف 
الريف راعياً لألغنام ودرس القراءة والكتابة 
وحفظ أجزاء من القرآن الكريم، قبل أن ينتقل 
إىل عدن ويلتحق بمدرسة "جبل حديد" التي 
كانت ُتعرف بمدرسة "أبناء األمراء"، التي تعد 
محطة رئيسية النتقاله ضمن بعثة للدراسة 

الجامعية، إىل السودان.
أكمل "قحطان" تعليمه بتخرجه مهندساً 
زراعيــاً يف كلية الزراعــة بجامعة جوردون 
بالخرطوم ليكــون أول مهندس زراعي بن 
أبناء الجزيرة العربية، وهو أيضاً الوحيد بن 
رؤوســاء اليمن جنوباً وشماالً يحمل مؤهال 

جامعيا.
بعد عودته إىل عــدن، عمل يف مجاله مديراً 
للزراعة يف أبن وحرضموت، وتقول الروايات: 
إنه وبسبب تفوقه يف عمله منحه الربيطانيون 
الذين كانوا يسيطرون عىل عدن درجة وظيفية 

رفيعة، لم تمنح سوى لثالثة أشخاص.
نضال ضد االستعمار

انخرط "قحطان" يف العمل السيايس وهو 
يف ســن الشــباب عندما كان طالباً جامعياً 
بالسودان، فقاد املظاهرات ووزع املنشورات 
املعادية لالحتالل الربيطاني للسودان وتعرض 

جراء ذلك لالعتقال والرضب مراراً.
يف مطلع الخمسينيات من القرن العرشين 
عام1951م بدأ "قحطان" مسريته السياسية 
والثورية يف الداخل اليمني ضد االســتعمار 
الربيطاني، حيث كان أحد مؤســيس "رابطة 

أبناء الجنوب"، وكان له تأثري قوي وأصبح من 
املطلوبن للسلطات الربيطانية يف عدن، وتمكن 
عام 1958م من الهرب إىل تعز ثم إىل القاهرة 

وطلب هناك اللجوء السيايس.
يف القاهرة انضم إىل حركة القومين العرب 
فرع اليمن عىل يد فيصل عبد اللطيف الشعبي، 
رفيــق نضاله وتقــول العديد مــن املصادر 
التاريخية: إن قحطان انضم إليه بشكل رسي.
ويف العام 1959م أصــدرا كل من قحطان 
وفيصل كتابــا يف القاهرة عنوانــه "إتحاد 
اإلمارات املزيف مؤامرة عىل الوحدة العربية" 
ردا عىل إعالن بريطانيا اتحاد الجنوب العربي.

أصدر قحطان كتابا آخر يف مايو 1962م قبل 
قيام ثورة سبتمرب بأربعة أشهر تحت عنوان 
"االســتعمار الربيطاني ومعركتنا العربية يف 
جنوب اليمن"، ويعتــربه البعض أنه من أهم 
املراجــع عن تلك الفرتة التي شــهدت تحوال 
مهماً تمثل بالثورة التي تفجرت ضد النظام 
اإلمامي يف صنعاء يف 26 سبتمرب 1962، حيث 
انتقل قحطان عقب الثورة إىل صنعاء، وُعن 
مستشــاراً ألول رئيس يف الجمهورية العربية 
اليمنية )الشمال قبل الوحدة(، عبد الله السالل، 
كما شــغل قحطان يف صنعاء أيضاً رئاســة 

مصلحة الجنوب.
أطلق قحطان من صنعاء مرحلة جديدة من 
النضال ضد االستعمار يف الجنوب، حيث عمد إىل 
تأسيس "جبهة تحرير جنوب اليمن املحتل"، 
والتي عرف اسمها بعد بـ"الجبهة القومية"، 
وعقدت مؤتمرها األول يف صنعاء مايو 1963، 
وتبنت الكفاح املسلح لتحرير الجنوب، وتكونت 
قيادة الجبهة من 12 شخصاً برئاسة قحطان 
الشعبي الذي بقي أميناً عاماً لها يف السنوات 
التي تلت ثــورة 14 أكتوبر 1963، وصوالً إىل 
تاريخ رحيل آخر جنــدي بريطاني من عدن، 

30 نوفمرب1967.
عمل قحطان الشــعبي بكل امكانياته عىل 
دعم الكفاح املسلح للثوار يف الجنوب منطلقا 
من الشمال، شارك يف العديد من املعارك، ومثَّل 

القضية يف الكثري من املحافل الدولية.

رئاسة قصيرة 
وبعد معارك رشســة وتضحيات اعرتفت 
بريطانيــا بممثل للجنــوب اليمني، وترأس 
قحطان الشعبي وفد مفاوضات االستقالل يف 
جنيف مع الجانب الربيطاني، ويف الـ 30من 
نوفمرب67م، انتخبــت قيادة الجبهة القومية 
قحطان الشــعبي رئيســاً لجمهورية اليمن 

الجنوبية الشعبية وكلفته بإعالن االستقالل.
استمر قحطان الشعبي يف الحكم حتى 22 
يونيو 1969م، وهو اليوم الــذي أجربه فيه 
جناح اليسار املتشدد داخل الجبهة القومية، 
عىل تقديم االســتقالة وضعه تحت اإلقامة 
الجربية يف منزله حتى العام 1970 ليجري نقله 
إىل معتقل الفتح يف منطقة التواهي، وقد ظل 
معتقالً يف زنزانة انفرادية إىل أن جرى اإلعالن 

عن وفاته يف السابع من يوليو1981.

صالح مصلح قاسم..  قائد استثنائي
الشــهيد/صالح مصلح قائد عســكري 
وســيايس محنك صال وجال يف كل مساحات 
الوطن عرفه كل أبناء اليمن جنوبه وشماله 
وبرز اسمه وذاع صيته كمناضل وقائد ال يشق 

له غبار.
من مواليــد العــام 1943م قرية املضو /
الشعيب م/الضالع التحق بالرشطة كجندي 
فيما كان يسمى )شــرب(يف العام 61م انتقل 
كعامل السلكي إىل الضالع حيث كان يتواجد 
هناك ضابط سيايس عميل وكان الشهيد يقوم 
بتحريض وتعبئة املواطنن بالتخلص منه فقام 
باغتيال العميل وهرب إىل قعطبة وإىل شمال 

الوطن. 
عند قيام ثورة 26ســبتمرب يف الشمال كان 
الشهيد من الطالئع األوىل الذين حملوا السالح 
دفاعا عنها وبعد تفجري ثورة 14اكتوبر وتشكل 
جيش التحرير تحمل الشهيد مسؤولية قيادية 
يف الجبهة القوميــة وخاض معارك وعمليات 
فدائية هو ورفاقه قادة جبهات القتال ومنهم 
الشهيد املناضل عيل عنرت وأفراد جيش التحرير 

بالضالع والشعيب وردفان وحاملن.
شارك الشهيد يف أعمال املؤتمر األول للجبهة 
القومية يف يونيو65م ويف املؤتمر الثاني انتخب 
عضوا يف القيادة العامة للجبهة القومية وكذلك 

يف املؤتمر العام الثالث والرابع.
عن يف العام 69م قائدا للواء 22مشاة ويف 
املؤتمر العام الخامس عام 72م انتخب عضوا 
يف اللجنة املركزية ثم عضوا يف املكتب السيايس 
ويف العام 73م عن وزيــرا للداخلية وبقي يف 
املنصب ذاته حتى عام 79م أعيد انتخابه عضوا 
يف املكتب السيايس يف املؤتمر التوحيدي عام75م 
وكذلك يف املؤتمر األول والثاني والثالث للحزب 
االشــرتاكي اليمني الحاكم للجنوب آنذاك يف 
العام 79م عن سكرتريا للجنة املركزية للحزب. 
.يف العام 82م عن وزيرا للدفاع برتبة عميد، 
وعضوا يف مجلس الشعب األعىل منذ تأسيسه.
يقف جماهري الشعب اليمني اليوم إجالالً 
وتعظيماً لتلك التضحيات التي قدمها الشهداء 
)راجــح لبــوزة، فيصل الشــعبي، مهيوب 
الرشعبي، عيل عنرت، عيل شــايع، سالم ربيع 
عيل، قحطان الشعبي، خليفة عبد الله خليفة، 

عبد الفتاح إسماعيل، املناضلة دعرة.. إلخ(.
إنها سلسلة من تلك األرواح الطاهرة والدماء 
الزكية التي قدمها أحرار جنوب الوطن وشماله 
يف سبيل رحيل االستعمار والتخلص من الحكم 

اإلمامي. 

  عمر علي 
سجلت املرأة اليمنية حضورها الدائم 
يف سفر النضال الوطني وذلك بتسطريها 
مواقف وبطوالت خالدة شاركتها أخيها 
الرجل ووقفت معه يف خندق البحث عن 
الحرية والخالص من الحكم الكهنوتي 
وقد خلدت صفحات التاريخ  أسماء العديد 
من النساء الالتي كان لهن ادوار بطولية 
ومواقف خالدة يف الدفاع عن الثورة اليمنية 

عىل طول امتدادها التاريخي والزمني .
ولم يكن دور املرأة اليمنية وليد لحظة 
الثورة ســبتمرب واكتوبر وإنما تشكل 
دورها النضايل والثــوري يف الدفاع عن 
الحريــة والكرامة ورفــض الظلم قبل 
ميالد فجر ثورة 26 سبتمرب و14 أكتوبر 
بعرشات السنن والتاريخ حافل وميلء 
بالكثري من القصــص النضالية للمرأة 
اليمنية الرافضة للظلم والطغيان اإلمامي 
واالستعماري ومن تلك الرائدات الثائرة 
تحفة سعيد سلطان الرشعبي، املعروفة 
بـ" تحفة ُحبل" التي قادت أول مسرية 
ســلمية راجلة قبل خمس سنوات من 

اندالع الثورة وإعالن قيام الجمهورية.
 فكانت رسالة قوية عنوانها ال للظلم 
واالســتبداد كما حملت دالالت وأبعادا 
عدة منها أن املرأة اليمنية رشيكة الرجل 
يف صناعة التاريــخ اليمني الحديث وأن 
املعاناة والظلم والطغيان لم يصيب اخيها 

الرجل فقط بل نالها نصب من ذلك. 
لقد أوقدت املناضلة تحفة بشجاعتها 
شــعلة الحرية يف عز ســطوة الرعب 
والجهل والكهنوت وكانت نقطة انطالق 
نحو الحرية وعامل نرص ودافعا للرجال 
للمشــاركة الفاعلة يف الثورة فبعد تلك 
املسرية بأشــهر طرد عامل اإلمامة من 
رشعب ووصل الخرب إىل اإلمام، وهددها 
برسالته الشــهرية التي جاء فيها: "من 
اإلمام أحمد إىل تحفة ُحبل.. يا رشعبية 
خيل األذية .. صوت املدافع يف الجحملية".
ويف الجنــوب بــرز دور املــرأة يف 
الخمســينيات عن طريــق الجمعيات 
وتصدر نشــاطها النضايل باملظاهرات 
واملسريات ضد االحتالل وتطور إىل خوض 
العمل الفدائي ونقل السالح واملعلومات 
حول تحركات جنود االحتالل.. وقبل ذلك 
عند انتصار ثورة 26 سبتمرب كانت املرأة 
داعماً قويا للثورة وجســدت واحديتها 
شــماال وجنوباً بسفر وفد نسوي يضم 
ليىل الجبيل ورضية إحسان الله وعايدة 
عيل سعيد، و فتحية محمد ناجي الصياد، 
وخورشــيد خان، ونعمة سالم إىل تعز 
لتقديم التهنئة بانتصار الثورة، وتقديم 

رصة من الحيل دعماً لها.
وهناك نموذج نضايل نسوي آخر ضد 
اإلمامة سطرته حمية امرأة يمنية من 
جنوب الوطن بحضورهــا ضمن ثوار 
من جنوب الوطن أثناء الدفاع عن الثورة 
السبتمربية جسد واحدية الثورة اليمنية.
إنها البطل العقيد/ دعرة سعيد بنت 
ثابت التي شاركت يف عدد من املعارك يف 
منطقة )املحابشة( يف محافظة حجة، 
ويف بالد )خوالن(، ويف بالد )بني حشيش( 
من محافظة صنعــاء وذلك قبل اندالع 
ثورة 14 أكتوبر ضد االحتالل الربيطاني 
يف جنوب الوطن وقبل عودتها من مدينة 
صنعاء إىل جبال )ردفان(، وظلت مدة أربع 
سنوات؛ تشرتك يف معارك عديدة يف عدد 
من املناطق، وترتبص بدوريات تنقض 
عليهم بالرصاص والقنابل اليدوية، وقد 

رصدت قيادة الرشق األوسط الربيطانية 
مائة ألف شلن ملن يقبض عىل دعرة سعيد 

بنت ثابت.
وهناك قصص نضالية أخرى سطرتها 
نساء يمنيات طوال مرحلة املعارك بن 
فلــول اإلمامين والثــوار الجمهورين 
وأبرزها ما تم ذكره خالل معركة حصار 
صنعاء السبعن يوما فقد ذكر املؤرخون 
وكتاب الثورة بأن الفريق/ حسن العمري 
أصيب بالذهول حــن علم بأن عامالت 
مصنع الغزل والنســيج الذي تأســس 
عقب الثورة مبارشة بدأن بالتدريب عىل 
السالح كما أذهلته أيضاً برقية املناضلة 
كرامة اللقية التي قالت فيها باسم النساء 
يف صنعــاء الالتي ال يعملــن يف املصنع 
)نطالبكم بتســليحنا للدفاع عن وطننا 
أســوة بالرجال. فنحن نملك حق رشف 

الدفاع عن وطننا(. 
انها رسالة صادقة وفيها عبارات تنم 
عن شــموخ وأنفة ورغبة يف النضال يف 
سبيل الحرية والكرامة وقت جاءت هذه 
الرسالة من املناضلة الحرة كرامة اللقية 
بعد ان كانت قد عرفت جيدا أن بعضا من 
نساء صنعاء الرجعيات يجمعن التربعات 
للمدعو )أحمد بن الحسن( القابع بجانب 
العاصمة، فذهبت مع زميالتها وبناتها 
تجمع التربعات للثوار( ما جعل مصنع 
الغزل والنسيج الذي يعمل فيه أكثر من 
400 عاملة تحت رضبــات املدفعية و 
صواريخ الهــاون من قبل امللكين اثناء 
الحصار، إال أن الخوف لــم يتطرق إىل 
قلوبهن فثبتن ولــم يرتاجعن، وواصلن 
التدريب والدفاع عــن املصنع، وجمع 

التربعات والتبليغ باملتآمرين. 
أن دور املرأة السبتمربية واالكتوبرية 
كان واضحا وملموســا ولم يقل شانا 
عن دور أخيها الرجل وال يزال دور املرأة 
النضايل اليوم يسجل ويسطر بزخم كبري 
وهناك نساء خالدات نقشن اسماءهن 
باحرف من نور وكتــب عنهن الكتاب 
والعلماء قصصا كثرية أشاروا فيها اىل 
نضال املرأة اليمنيــة التي آمنت بحقها 
يف الحياة الكريمة، وبوطنها، وعرضها، 

وكرامتها، ونخوتها اليمانية
وما مثلته قصة وشجاعة واقدام)جهاد 
احمد األصبحي( التــي رفضت الضيم 
واالنكســار، والذل وقاومــت اإلمامة 
الجديدة بثورة غري مسبوقة حينما تصدت 
"جهاد" لحملة عسكرية مكونة من عدد 
من األطقم العسكرية ومدرعة، وعرشات 
من عنارص املليشيا التي أطبقت الحصار 

عىل منزلها الذي تتحصن فيه.
وتمكنت "جهاد" من إخضاع الحملة 
املســلحة التي اســتقدمتها املليشيات 
الحوثية ألكثر من سبع ساعات، ال تملك 
إال ســالح زوجها، لتقتل نحو 3 عنارص 
حوثية وتجــرح آخرين قبــل أن تنفذ 

الذخرية من سالحها.
لكن "جهاد" ارتقت إىل ربها شــهيدة 
مقاومة حرة كريمة، بعد أن ســطرت 
ملحمة بطولية خالدة ســتكون مصدر 
إلهام لكل نساء ورجال اليمن، إذ أذاقت 
فيها مليشيا الحوثي االنقالبية املدججة 
بمختلف األســلحة كأس الذل والهوان، 
عىل عتبات منزلها يف منطقة الصومعة 

بمحافظة البيضاء.
ومثلها قصة أخرى لها شان وأهمية 
قامت بها امرأة يمنية حرة من مديرية 
كرش يف محافظة حجة - شــمال غرب 

البالد.
كانــت بطلة هــذه القصــة " هناء 
حسن حميد النمشــة " التي أرادت أن 
تدفن شقيقها الذي استشهد برصاص 
مليشيات الحوثي إال إن املليشيات منعتها 
من ذلك ونفذت عليها ثالثة أطقم مليئة 
باملســلحن، ولكن كرامة وشجاعة " 
هناء النمشة " كانت اكرب من قوة سالح 

املليشيا التي ال تجيد اال سفك الدماء.
 اخذت هناء ســالح شقيقها الشهيد 
وخرجت ملواجهة أطقم الحوثين الثالثة 
وقتلت منهم ثالثــة وأصيب 10 آخرون 
بجروح قبل أن تستشهد يف تلك املواجهات.

 وعــىل ذات الدرب ســلكت املناضلة 
"أصيلة الدودحي" من محافظة الضالع، 
التي سجلت موقفاً بطولياً يف الدفاع عن 
منزل أرستها أثناء محاولة 30 مسـلحاً 
حوثیاً االعـــتداء عليه وقتل عمها الذي 
يبلغ من العمر 45 عاما عندما واجھته 
تلك العصابات بمفردهــا والدفاع عن 
املنزل، قبل أن يمطره الحـوثيون بوابل من 
الرصـاص، وحينها أخذت أصيلة سـالح 
عمها وأطلقت نحو 15 رصـــاصة عىل 
العنارص الحوثية لتقـتل وتصيب 9 منهم، 
لكنهم أطلقوا عليها وابالً من الرصـاص 

لتستشهد يف الحال.
وما تلك املالحم النســائية الخالدة اال 
غيض من فيض فهناك عرشات النساء 
اليمنيات يف كل ربــوع البلد لم يخضعن 
لطاغية او يلن ملليشيا كرامتهن اعز ما 
يملكن وقدوتهن بلقيس وسبأ وسلسلة 
طويلة من الخالدات سينصفهن التاريخ 

وسيدونهن يف أنصع صفحاته.

رمــوز ثـوريـة هــزمت املحتل الـــــبـريطاين رمــوز ثـوريـة هــزمت املحتل الـــــبـريطاين 
جسدت واحدية الثورة اليمنية 

املرأة اليمنية... نضال من أجل احلرية واالستقالل
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ً
الضالع والشعيب أوال

اسرتاحة ُمحارب ال أكثر، هكذا كانت الحرب العاملية 
األوىل بالنســبة لإلمام يحيى حميد الدين، ليدخل بعد 
انتهائها يف حروب طويلة مع اليمنين، تفاصيل احتالله 
للضالع، الشعيب، األجعود، القطيب، ردفان، تشبه تماًما 
تفاصيل احتالله ملناطق تعــز، وإب، والحجرية، وكما 
قاومت قلعة املقاطرة توغله لعامن، قاوم جبل ردفان 

توغله لعامن.
كان ثمة توجه إنجليزي بتســليم اإلمام يحيى أغلب 
املحميــات الجنوبية مــع الحصول منــه عىل بعض 
االمتيازات، الكرنل هارولد جيكوب كان من أكرب الداعن 
لذلك، عزم عىل التوجه إليه عرب الحديدة 21 أغســطس 
1919م، إال أن أبنــاء قبيلة الُقحري التهامية احتجزوه 
ألربعة أشــهر، وحالوا رغم املغريات والتهديدات دون 
وصوله إىل صنعاء؛ وذلك خوًفا من ربط مصريهم باإلمام، 

وقيل بإيعاز من محمد بن عيل اإلدرييس.
هناك حكاية شعبية متداولة مفادها أن أفراداً من قبيلة 
الُقحري التهامية، وأثناء احتجازهم لـجيكوب كانوا دائًما 
ما يرتددون عىل األخري ُمطالبن إياه بحق شيخهم ابن 
هادي؛ نظري تقديمهم له وملرافقيه بعض الخدمات، حتى 
استنفذوا الكثري من أمواله، وهي حكاية لم تكن يف األصل 
سوى دعاية إمامية مقيتة لتشويه تلك القبيلة املُـناهضة 
حينها لحكم اإلمامة، ولم أجد لها ذكر يف كتاب )ملوك 
شــبه الجزيرة العربية( لجيكوب؛ بل عىل العكس أشاد 
بنزاهة ذات القبيلة، وبمشايخها، وبشيخها أبو هادي 
يحيى عيل حميدة، وليس ابن هادي كما تشري الدعاية 

اإلمامية.
كانت الحديدة حينها تحت سيطرة اإلنجليز، احتفظوا 
بها ألنفسهم، وســلموا باقي مناطق تهامة لحليفهم 
محمد اإلدرييس، ووعدوا اإلمام يحيى بتســليمها إياه 
إْن هو رضخ لرشوطهــم، لم يرضخ األخري، غضب من 
عدم تأديبهم لـقبيلة الُقحري، وجدد العزم عىل احتالل 
الضالع، وبعض املحميات املجاورة لها، فما كان منهم 
- بعد أكثر من عام - إال أْن سلموا الحديدة لعدوه اللدود 

محمد اإلدرييس.
 قبل ذلك ســقطت قعطبة بيد قوات اإلمام يحيى دون 
قتال، وُعن أحمد محمد اآلنيس عاماًل عليها، وفيها تمرد 
أهايل ُمريس، وأصلوا الجحافل اإلمامية نار غضبهم، وحن 
دارت الدائرة عليهم، ولوا هاربن إىل الشعيب، لتأتي األوامر 
املتوكلية لـيحيى بن محمد - حفيد اإلمام عباس بن عبد 
الرحمن، وأمري الجيــش يف تلك الناحية - بالتوجه جنوًبا، 
قاومه يف البدء أهايل منطقة الجليلة من بالد الشــاعري، 

لينجح بداية العام 1920م يف اجتياح إمارة الضالع.
 الضالع حينها لم تكن ضمن الســلطنات الجنوبية 
الخاضعة لحماية اإلنجليز، احتلهــا اإلنجليز قبل 18 
عاًما، واستمرت سيطرتهم عليها لخمس سنوات فقط، 
وقد تلقى أمريها نارص سيف دعًما من قبل اإلمام يحيى 
ملحاربة اإلنجليز، وهو ما كان، ثم مــا لبثا أْن اختلفا؛ 
والســبب عدم رغبة األمري نارص الدخول تحت وصاية 
األمري يحيى عباس، وقد أرســل لذات الغرض شقيقه 
األصغر نرص إىل األمري عيل الوزير يف تعز، طالًبا من األخري 
التدخل، واملطالبة بضم الضالع إىل لواء تعز، إال أنَّ اإلمام 

يحيى رفض ذلك، فكانت الحرب.
من اللحظات األوىل الجتياح القوات املتوكلية منطقة 
الضالع، تداعى رجال القبائل املجاورة للمواجهة بقيادة 
األمري نارص، فشلوا يف إيقاف توغل تلك القوات، فأكمل 
اإلماميون احتاللهم لباقي املناطق، لتســقط بعضها 
دون قتال، مثل جبل جحاف الذي أعلن شيخه عيل طه 
االستسالم، وكذلك جبل حرير، وما وااله من بالد املفلحي، 
لتأتي األوامر املتوكلية بتعين محمد بن محمد الشامي 

عاًمال عىل الضالع.
أما الشعيب فقد انقسم األهايل هناك إىل فريقن، فريق 

خنع، وفريق قاوم، وهؤالء حضوا بدعم وُمساندة كبرية 
من مشايخ يافع، كان حصن ُشُكع مقرهم املنيع، وعىل 
تخومه دارت أوىل املعارك، صمدوا فيها ليومن، لينسحبوا 
بعد سقوط الحصن إىل أطراف منطقتهم، مجددين العزم 

لجولة أخرى حاسمة.
كثَّف الثوار من اســتعداداتهم للمواجهة، تمركزوا 
يف حصون القزعــة، وما هي إال أيام معدودة حتى أقبل 
إليهم الجند اإلمامي بحشده الكثيف، فقد تكاثروا وتجاوز 
عددهم الـ 5,000 ُمقاتل، وكان غالبيتهم من قبائل نهم، 
وخوالن، وجبل عيال يزيد، وبني عبد، لتدور بن الجانبن 
معركة كربى استمرت لثمانية أيام، كان النرص يف النهاية 
حليف القوات اإلمامية، التي نجحت بعد ذلك يف السيطرة 
عىل حصن حاملن، لتأتي األوامر املتوكلية بتعين محمد 

بن عيل إسحاق عاماًل عىل الشعيب.

 األجعود ثانًيا
كان مشــايخ يافع يعتربون الشــعيب من املناطق 
الخاضعة لسيطرتهم، استمروا بمراسلة اإلمام يحيى 
مطالبن إيــاه بإعادتها إليهم، وحن يأســوا، ذكروه 
ببطوالتهم يف دحر قوات أسالفه من لحج إىل حرضموت، 
وهددوه: »واليوم جاء دوركم«، وأضافوا: »لقد اعتديتم 
عىل حدودنا، وقتلتم أنساب من أهلنا، وتعلمون أن أكثركم 
عندنا قليل، ومقامكم عندنا ذليل، فال تهلكوا أنفسكم 
بأيديكم، واحمدوا الله إذ خاطبناكم قبل أن تطرح الحرب 

بأوزارها«.
يف العام 1921م بدأت املقاومــة اليافعية املُنظمة، 
تصدرها هؤالء املشايخ، وتداعى لها رجاالت األجعود، 
والقطيب، وبعض من أهايل الشعيب، وكونوا قوًة ضارية 
قوامها 8,000 ُمقاتل، قســموها إىل ثالث مجموعات، 
مجموعة توجهت إىل األجعود بقيادة نارص بن ســيف، 
وأقدمت هناك عىل قتل مجموعة من العســاكر، وإىل 
الشــعيب توجهت قوات أخرى بقيادة أبوبكر النقيب، 

وقد حارصت العامل إسحاق ومن معه فيها ألسابيع، أما 
املجموعة الثالثة فقد توجهت صوب ُجبن، وتوىل قيادتها 

الشيخ صالح بن عمر البكري.
أيقن حينها اإلماميون بالهالك، وما هي إال أيام معدودة 
حتى وصلهم املدد بقيادة الشيخ قائد بن راجح الخوالني، 
توجه األخري بمن معه إىل الشعيب، وإىل األجعود توجهت 
قوات أخرى بقيادة عامل الضالع محمد الشامي، نجح 
األخري بالســيطرة عليها، أما الشيخ قائد فلم يستعيد 

الشعيب، وفك الحصار عن أصحابه إال بعد عناء.
أجربت الزحوفات اإلمامية املتتالية الثوار املرابطن يف 
منطقة ُجبن عىل العودة إىل الشعيب لنرصة أصحابهم، 
لتدور يف أحراش وشعاب تلك املنطقة معركة كربى، خرس 
فيها الفريقان عرشات الضحايا، وكان النرص كالعادة 

حليف القوات اإلمامية.
يصف املُؤرخ املُتوكيل عبدالكريم مطهر تلك الواقعة 
بقوله: »كانت ملحمًة كــربى، ويوًما من أيام الله التي 
ال يزال يرتدد لها يف العاملن ذكرى، أســفر عن إنزال الله 
نرصه عىل املؤمنن، وهزيمــة الباغن، واملتفرنجن«، 
وأضاف: »وانقشعوا عن الشعيب كله - يقصد الثوار - 
ولم يستقروا إال يف بالدهم، وكفى الله املؤمنن رشهم، 
وانتهب املجاهدون ما وجدوه من أموالهم ومهماتهم، 

وتعدى النهب إىل أموال أهل الشعيب«. 
أعلنت األجعود دخولها حضرية دولة اإلمامة، وبذل 
مشايخها رهائن الطاعة، أما القوات اإلمامية فقد أكملت 
تقدمها جنوًبا، ولم يعرتض طريقها سوى قلة من الثوار، 
لتبدأ مع وصولها تخوم ردفان ُمقاومة رشسة تصدرتها 
قبائل العبديل، والقطيب، وقد توىل الشيخ محمد صالح 

القطيبي مهمة قيادتها.

ُصمود مختلف
فشل اإلماميون بقيادة محمد الشامي - عامل الضالع 
- بتجاوز دار الخروف، عززوا تواجدهم باملدفعية، وبقوات 

أكثر فاعلية، بقيادة الشــيخ قائد بن راجح، لتدور عىل 
مشــارف الدار عدة معارك، انتقلت املواجهات بعد ذلك 
إىل الحصن، ورهوة املنقل، وجبل حقلة، وبعد ســقوط 
تلك املواقع، تحصن الثوار يف الداعري، والضنربي األكثر 

وعورة.
كانت معركة الحصن هي األشــهر، ســقط فيها 
الرويشان قائد اإلمامين األبرز، أدركه املُقاومون وهو 

يحترض، ويف ذلك قال أحدهم:
والعبديل بالحصن يس ليه ... ملا وصل عند الرويشاني
قال اسقني وتربء الذمه ... واملوت قد شفته بلعياني

»يا ُمكيس الَعاري وُمخرض الُعود.. َنجي َقائد ِمن َحرب 
لْجُعود«، هكذا توسلت إىل الله تعاىل زوجة الشيخ قائد بن 
راجح الخوالني، بعد أْن توجه األخري بمجاميع كثرية من 
قبيلته إىل جبال ردفان، تعزيزًا للقوات اإلمامية املُنكرسة 

هناك، نجا قائد، وابتلعت ردفان مئات الجنود.
يقول املُؤرخ الردفاني سالم راشد ذيبان: »كان الزيود 
يتصلون بمراكزهم بواسطة النفري، ويتفاهمون به، وقد 
أكثروا من رضب الطبول والهيد، وكانوا يهتفون بأصوات 
ُمرتفعة: يا إماماه.. يا ُمتوكاله.. وكلما سقطت منطقة، 
تمركزوا يف منازل املواطنن، وفرضوا املرصوفات عليهم«.
يف تلك األثناء وصلت رســالة من اإلمــام يحيى إىل 
ُمقاتليه، حثهم فيها عىل إسقاط جبل ودنه، وذكرهم 
بنرص الله الذي مكن املجاهدين - قبل أربعة أشهر - من 
االستيالء عنوة عىل قلعة املقاطرة، وأنَّ جبل ودنة ليس 
بأمنع من تلك القلعة، وال املجاهدون هنالك بأرغب منهم 

يف ابتغاء ما أعد الله لهم من األجر والثواب.
تحفز بعد ذلك اإلماميون الجتياح جبل ودنة، وقرروا 
الهجوم عليه لياًل 16 فرباير 1922م، بعد أن اقتســموا 
لثالث فرق، فرقة بقيادة الشيخ قائد بن راجح وأصحابه 
من خــوالن، ومهمتها الهجوم عــىل الجبل من الجهة 
الرشقية، وفرقة بقيادة الشيخ عيل بن مصلح العبدي، 
وأصحابه من بني عبد )حاشد(، ومهمتها الهجوم من 

الجنوب، ومجموعة ثالثة من حاشــد أيًضا، مع بعض 
عساكر النظام، ومهمتها الهجوم من جهة الشمال.

يقول ُمطهر: »وأعان الله األنصار عىل النهوض إىل أعىل 
الجبل، واالستيالء عليه، وطرد املُخالفن بعد مصادمة 
شــديدة، وجالٍد عنيف.. فاســتولوا عىل غنائم كثرية، 
وأحرقوا بعض البيوت، ورتب املجاهدون جبل ودنة، وقد 

فازوا بما راموه بحول الله ومنِّه«.
بعد سقوط جبل ودنة، قام 800 مقاوم بهجوم لييل 
مباغت عىل جبل حقلة، اســتولوا عىل بعض املواقع، 
وقتلوا ثمانية من العساكر، وحارصوا من تبقى يف أحد 
الحيود، ثم كان انسحابهم بعد وصول قوات إمامية كبرية 
إلنقاذ املحارصين، وقد أدت تلك الحادثة إىل هروب بعض 
العســاكر إىل بلدانهم، وتخليهم عن الخدمة يف الجيش 

اإلمامي.
نجح اإلماميون بعد ذلــك يف اخرتاق وادي تيم، وعىل 
ضفافه دارت أرشس املعارك، استمرت لشهرين، نقل 
الشاعر ســعيد الحجييل تفاصيلها بقصيدة طويلة، 

نقتطف منها:
شهرين ذي ضلت طوارفنا وكد 

 والنار بتوقد بحـــــر أشعالها
رضب املدافع واملرافع والهـيد 

 زيدة بني مـــزيد وكثر انسالها
عاهيه جثثهم باقية يف كل حد 

 للكلبة تجلـــس تعّيش حالها

وحن لم »يتمكن األنصار من التقدم إىل جبل ردفان، 
ومناجزة من فيه من األعداء اللئام« - حد توصيف املُؤرخ 
ُمطهر - رأى األمري محمــد يحيى عباس أْن يتوجه إىل 
هناك بنفسه، ومعه املدد من برٍش وعتاد، ليقوم بمجرد 
وصوله بتقسيم جيشه الجرار إىل عدة مجموعات، أرشف 
بنفسه عىل سري املعارك، وعىل يديه سقط جبل ردفان، 

وذلك منتصف العام 1922م.
َمشايخ ُكثر َقدموا الطاعة لإلمام يحيى، وتبعاً لذلك 
َتدخل بعضهم إليقاف سعري املُواجهات، تنكر اإلماميون 
لجهودهم، ولم يقبلوا شفاعتهم، يقول املُؤرخ ذيبان: 
»تقدم جيش الزيود وهدموا دار الشيخ صالح عبدالحبيب، 
ولم يتمكن الشيخ ثابت عثمان يف اقناعهم بالعدول عن 
ذلك«؛ األمر الذي ولد ثارات وأحقاد، اُتهم الشــيخ ثابت 
بالتواطؤ مع اإلمامين؛ فقتله املقامون، وكذلك فعلوا 

بالشيخ صالح أسعد البكري فيما بعد.
لم يخرس املشايخ الخانعون بلدهم وأهاليهم فحسب؛ 
بل خرسوا أنفسهم، تعرضوا لصنوف شتى من اإلذالل، 
صريهم اإلماميــون ورعاياهم كعبيــد لتوفري املؤن، 
وإيصالها مع الذخائر إىل أماكن املواجهات، ومن تخاذل 

منهم كان مصريه السجن.
وهذا الشــيخ محمد صالح لخرم، صحيح أن األئمة 
أحســنوا اســتقباله - حن أعلن طاعته بادئ األمر - 
وأطلقت له املدفعيــة يف قعطبة أربع طلقات ترحيبية، 
وخصوه بمرتب شهري، وعينوه حاكًما عىل بالده، إال أنَّهم 
- فيما بعد - لم يرحموا ُكهولته، حبسوه لسبعة أشهر، 
ولم يفرجوا عنه إال بعد أن افتدى نفســه بمال عظيم، 
وكذلك فعلوا بالشيخ عبدالنبي العلوي، والشيخ ُمقبل 
عبدالله، وقد ُنقل عن األخري قوله وهو يف سجنه بصنعاء: 

قال أبو سيف من صنعاء ذكرت البالد
وني كما الحيد ذي مابتلنَّ حجاره 
كان ذلك التخاذل من أهم أسباب سقوط ردفان، ويف 
ذلك قال املؤرخ ذيبان: »تمكن الزيود من التمركز وبناء 
املراتب يف بالد البكري، ويف سليك، حيث استخدموا الناس 
بالسخري.. فقدمت القبائل املقاومة الطاعة، وسلمت 

الرهائن..«. 

تفضيل األجنبي
قبل سقوط ردفان بعدة أشهر، ُعقد يف القاهرة مؤتمر 

طيلة جوالتــه التفاوضية مع 
اإلنجليز، كان اإلمام يحيى حميد 
الدين دائًما ما يطالبهم بأرايض 
األمري  أجداده، ُمستداًل بسيطرة 
أحمد بن الحســن قائد جيوش 
املُتوكل إسماعيل بن القاسم عىل 
الجنوب - قبــل أكثر من قرنني 
ونصف من الزمن، ناسيًا أنَّ أبناء 
تلك املناطق تعاملوا مع أجداده 
كُمحتلني، قاوموهم من أول لحظة، 
وطردوهم رشَّ طردة، وقتلوا منهم 

الكثري.

  بالل الطيب
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الرشق األوسط، وكان من أهم توصياته االعرتاف بسلطة 
اإلمام يحيى عىل املحميات، إال أنَّ املقيم السيايس يف عدن 
عارض ذلك وبشدة، وقد أسهم ذلك التخبط اإلنجليزي 
يف فتح شهية اإلمام، طالبهم رصاحة بأرايض أجداده، 
وأبتدأ بمراسلة السالطن، وحثهم عىل االنضمام إليه، وقد 

انخدع به بعضهم.
أدت سياســة اإلمام التوســعية إىل اهتزاز الدوائر 
السياســية لإلنجليز يف لندن، وقاموا عىل الفور بتغيري 
ُمعتمدهم الســامي يف عدن، فيما أخــذ اإلمام يحيى 
بالتوســع جنوًبا، وقد سيطر - بالفعل - عىل البيضاء، 
وإمارة العلوي، واألمريي، واملســبعي، والعواذل العليا، 
والعواذل السفىل، لتقاوم البيضاء قواته وذلك بعد عدة 
أشهر فقط من اجتياحها؛ وذلك جراء املظالم واملعاناة 

التي لحقت باملواطنن.
صدرت التعليمات الربيطانية اىل املقيم الجديد يف عدن 
للدخول يف مفاوضات سلمية مع اإلمام يحيى، فأرسلت 
الهدايا إىل القرص يف صنعاء من بينها خيول وعربة فورد، 
فرد اإلمام بهدايا اىل عدن، وعن القايض عبدالله العريش 
ممثاًل له فيها، إال أنَّ األخري لم يتوصل أىل أي اتفاق مع 
اإلنجليز، وعاد إىل صنعاء بأوامر من سيده، وذلك قبل أن 
ينتهي العام 1923م؛ ومرد ذلك استمرار وجود األدارسة 

يف املوانئ اليمنية بدعم بريطاني.
تمكن اإلمام يحيى بعد ذلك من السيطرة عىل الحديدة 
دون قتــال 1925م، زال بذلك مربر وجوده يف املحميات 
حسب رؤية املقيم السيايس يف عدن، فأرسل األخري بداية 
العام التايل إىل صنعاء بالســري جلربت كليتون، ليعود 

املبعوث منها بعد 26 يوًما خائًبا.
السماح لإلمام يحيى بالبقاء يف املناطق التي احتلها 
سيحفزه أكثر ملعاودة القضم التدريجي لباقي املحميات، 
كانت هذه هي النتيجة التي اســتخلصها كليتون من 
محادثاته تلك، ُمشدًدا عىل رضورة استخدام القوة لحل 
ذلك النزاع، وقد دون يف مذكراته: »أن اســتخدام سالح 

الطريان امللكي الربيطاني ضد اليمن أمر ال مفر منه«.
بأســلوبه التقليــدي املُذل حكم اإلمــام يحيى تلك 
املحميات، عض حينها من نارصوه أصابع الندم، وتوجه 
بعضهم صوب اإلنجليز طالبن املُساندة، ولسان حالهم 

يجسده قول الشاعر عبدالله الربدوني:
وبرغمي ُيصبح الغازي أخي 

 بعدما اضحى أخي أعدى األعادي
وقد حمل املُؤرخ ذيبان اإلمام يحيى مســؤولية ذلك 
قائاًل: »لو كان اإلمام جعــل حملته ذات طابع وطني، 

دون أن ُيثقل كاهل املواطنن، ما تخلف عن أمره أحد«.
ويف املقابل كان أمري اللواء يحيى عباس من كبار غالة 
الزيدية، عمل أثناء توليه تلك النواحي عىل إذالل الرعية، 
وإجبارهم - كما أفاد املؤرخ إســماعيل األكوع - بأن 
يتحاكموا بموجب املذهب الزيدي، وأن يزيدوا يف األذان 
حي عىل خري العمل؛ بل ووصل به تعصبه بأن قام بفسخ 
زواج العلوية من غــري العلوي، وقد اتهمه أحمد محمد 
الشــامي - ابن عامل الضالع - بأنَّه كان يحبذ سياسة 
القوة، والتشــدد، وعدم االقتناع بما يف اليد، مما أدى إىل 

تجدد املواجهات. 
وهذا أمن الريحاني أثنــاء رحلته إىل اليمن 1922م، 
التقى بمواطنن من لحج، والحواشب، وماوية، استغرب 
من تفضيلهم لألتراك واإلنجليز عىل اإلمام، قدم حينها 
نصيحته الصادقة لألخري، واســتدرك قائاًل: »لو حكم 
اإلمام يحيى حكًما مدنًيا بحًتا ال ُحكًما زيدًيا، لتمكن من 
تحقيق مطامعه السياسة، أما اليوم فالشوافع يف حكمه 

غري راضن«.
وهي الصورة ذاتها التي عمــد عبدالعزيز الثعالبي 
عىل نقلها يف كتابــه »الرحلة اليمنية«، أثناء مروره من 
مدينة السياني عام 1924م، صحيح أنَّ رجالها منعهم 
الخوف من اإلفصاح عن مكنونات استيائهم من اإلمام 
وعساكره، إال أن النساء تحدثن له وبقوة عن ذلك، وقالت 
إحداهن: »وأما حكم الزيدية فنحن لن نرىض به أبًدا، وال 
يمكن أن يدوم، فهم بدويون ال يدرون قيمًة للحرية، وال 
يذوقون طعًما للعدل، دأبهم أن ينهكوا كواهلنا بالجبايات، 

وينعموا بها!!«.

حرب الطائرات
اشــتعلت جبال ردفان بداية العام 1928م بالثورة، 
وتمكن أبطالها الصناديد من طــرد الحامية اإلمامية 
يف حصن سليك، فأرسل عامل قعطبة بــ 900 ُمقاتل 
تعزيزًا للقوات املنهزمة هناك، هزمهم الثوار، وقتلوا 18 
فرًدا، وأرسوا ثمانية، وأتموا ثورتهم باستعادة الحامورة، 
والردوع، والدمنة، والبكري، األخرية سلًما، وهكذا تحقق 

لهم تحرير ردفان قبل تدخل اإلنجليز.
وجد اإلنجليز يف دعوة املشايخ لتدخلهم فرصة ذهبية 
لالنتقام من اإلمام يحيى الذي سبق وتحالف نكاية بهم 
مع الطليان، دعموا الثوار باألســلحة املتطورة، فيما 
قامت طائراتهم - وعىل مدى ثالثة أيام، وقيل أكثر - بــ 
48 غارة عىل الحاميات اإلمامية بالجنوب، ولم يستثِن 
القصف ُمدًنا شمالية كتعز، وقعطبة، والرتبة، ويريم، 
سقط بسببه أكثر من 300 شخص بن قتيل وجريح، 

وقد سميت تلك الحرب بـ »حرب الطائرات«.
فرَّ عساكر اإلمام يحيى بصورة ُمخزية، ليعلن سيدهم 
االنسحاب التام، بعد ستة أســابيع من املواجهات 14 
يوليو 1928م، أصيب العرشات منهم بالجنون؛ كونهم 
لم يألفوا أزيز الطائرات من قبل، وال انفجارات قنابرها 
-  حد تسميتهم - وحن تواردت األخبار إىل صنعاء بأنَّ 
األسطول اإلنجليزي رابض يف سواحل الحديدة استعداًدا 
الحتالل اليمن، سارع اإلمام يحيى بنقل معظم أمواله إىل 

شمال الشمال.
كان بعض السالطن قد تعاطوا إيجاًبا مع ُمبادرات 
اإلمام يحيى، إال أنَّهم بعد أن رأوا سوء أعماله؛ ارتموا يف 
أحضان اإلنجليز، وصاروا أكثر عمالة لهم، وأكثر رفًضا 
لإلمام، ولتدخالته، عقــدوا يف العام التايل مؤتمرًا كبريًا، 

وفيه أشهروا توجههم الجديد.
تبًعا لذلك فتح اإلنجليز صفحة جديدة مع اإلمام يحيى، 
الذي انسحب سلًما من العواذل، وبيحان اللتان بقيتا تحت 
سيطرته، وقعوا معه معاهدة صنعاء، واعرتفوا له فيها 
باستقالل مملكته، ونجحوا بانتزاع اعرتاف منه بالحدود 
الشطرية القائمة 11 فرباير 1934م، لتدخل قواته نهاية 
الشهر التايل يف مواجهات مسلحة مع آل سعود، تعرض 
لهزيمة ماحقة، ضعفت بعد ذلك قوته، وتبددت هيبته، 
وأخذ األحرار اليمنيون يفكرون جدًيا يف كيفية التخلص 

منه، ُمعلنن بدأ العد التنازيل لطي صفحته.
ما سبق، ملحات موجزة لتاريخ ُمشبع باملُقاومة، أشار 
إليها معظم املُؤرخن اليمنين إشارة عابرة، وحده مؤرخ 
ردفان تعمق يف تفاصيلها أكثر، عرب كتابه »من حقيبة 
الدهر«، ومن هنا تربز أهمية إنعاش الذاكرة الشعبية، 
وعىل املُهتمن تويل تلك املهمة، كٌل يف محيطه، تماًما كما 

فعل  املُؤرخ ذيبان.
من الـوهلة األوىل النـدالع ثـورة 26سبتمرب 1962م، 
هب أبناء ردفان - كغريهم من ثوار الجنوب - ملُساندتها، 
كـان الشيخ الثائر راجح بن غالب لبوزة االسم األشهر 
يف تاريخ اليمن النضايل يف الصفـــوف األوىل للُمواجهة، 
وبقرار اُتخذ من صنعاء واألعبوس اشتعلت جبال ردفـان 
باملقاومة، قام اإلنجليز بعدة حمالت عسكرية إلخضاعها، 
بـاءت جميعها بالفشل، وبالفعل كانت تلك الثورة نواة 
الكفـاح املُسلح، والرضبة القاصمة التي أجبـرت املُحتل 

عىل املُغادرة.

ُمقدمات نضالية
تعود املُقدمات النضالية ألبناء ردفان إىل العام 1881م، 
وهو العام الذي احتل فيه اإلنجليز منطقة الضالع، رفضوا 
ذاك العام الرضائب الجائرة التي ُفرضت عليهم من قبل 
األخريين، فأرسل املُحتل بحشد من عساكره لتأديبهم، 
تصدى الثوار لهم ببسالة، وشهدت سائلة حردبة فصول 
تلك املواجهة، أذعن اإلنجليز حينها لألمر الواقع، وطالبوا 

عىل غري عادتهم بالحوار.
بعد تلك الواقعة بـ 61 عاًما قام أبناء ردفان بانتفاضة 
أخرى 1942م، توىل الشيخ الثائر راجح بن غالب لبوزة 
مهمة قيادتها، نجح بالهجوم عىل ثكنة عسكرية يف جبل 
الحمراء، تمكن من القضــاء عليها، ذاع حينها صيته، 
ال النحيل الذي امتهــن جلب الحبوب من  وصار الجمَّ

الضالع وقعطبة بطاًل ال يشق له غبار.
استغل الشــيخ لبوزة الخالف بن اإلنجليز واإلمام 
أحمد يحيى حميد الدين، وتوجه ومعه أفراد من قبيلته 
)آل قطيب( إىل منطقة السخنة ملقابلة األخري 1956م، 
حظي وأصحابه بدعم منه محدود، ليقوم اإلنجليز بعد 
عودتهم بقصف قراهم، تصدى الثوار ببنادقهم األملانية 
التي حصلوا عليها للطائرات اإلنجليزية، وأسقطوا منها 

اثنتن.

ثورة شاملة
حددت ثورة ســبتمرب منذ اللحظة األوىل النطالقها 
حقيقة توجهها الوطني كثورة شاملة ال تعرتف بالحدود 
الشطرية، وعربت عن خطها الوطني املُعلن صبيحة الـ 
26 سبتمرب 1962م، كما جاء ضمن أهدافها الستة، أو 
يف بيانها إىل الشعب اليمني، عىل اعتبار أنَّه شعب واحد 

يؤمن بالله، وبأنَّه جزء من األمة العربية.
عرب الشــعب اليمني حينها عن فرحته بذلك الحدث 
العظيم، ويف شــوارع عدن خرجت الجماهري ُمحتفية، 
وبدأت طالئع املُـتطوعن تتجه شماالً، ليقوموا - وقبل 
أن ينتهي ذلك العام - بإعادة تنظيم أنفســهم يف إطار 
سيايس ُيمثل أبناء الجنوب أمام القيادة الشمالية، وسموا 
تنظيمهم بـ »هيئة تحرير الجنوب اليمني املُحتل«، وقد 

كان نشاطهم بسبب عدم رضا املرصين محدوداً.
أواخر مارس 1963م هبَّ أكثر من 300 ُمقاتل ردفاني 
ملُساندة الثورة السبتمربية عىل مجموعتن - مجموعة 
بقيادة الشيخ لبوزة، وأخرى بقيادة سيف مقبل القطيبي، 
سطروا يف عبس واملحابشة صفحات ساطعة من اإلقدام، 
ويف قريتي الوعيل، ومفتاح سجلت مجموعة الشيخ لبوزة 

أروع انتصاراتها.
بازدياد العمليات العسكرية املُوجهة ضد الجمهورية 
الوليدة، بــدأ املرصيون يفكرون جديــاً يف إيجاد إطار 
سيايس يلم شــتات الجنوبين املتواجدين يف الشمال، 
يستطيعون من خالله تنظيم أنفسهم للقيام بعمليات 
عسكرية ضد االحتالل، استغل »القوميون العرب« ذلك 
بصورة ذكية؛ وبدأت الحركة التي كان يقودها يف الجنوب 
فيصل عبداللطيف الشعبي، ويف الشمال مالك اإلرياني 
تروج ألفكار الكفاح املسلح، وتعد العدة إلنشاء تنظيم 
ُمنبثق عن الحركة األم، وأجرت اتصاالتها مع قياداتها 
يف الخارج لالتصال بالزعيم جمال عبدالنارص للحصول 

منه عىل الضوء األخرض.
جاء الضوء األخرض، وتوجه قحطان محمد الشعبي 
من القاهرة إىل صنعاء، وتّم تعيينه مستشاراً للرئيس 
عبدالله الســالل لشــؤون الجنوب بدرجة وزير، وقد 
استطاع األخري خالل فرتة وجيزة أن ينال ثقة الجنوبين، 
عقدوا أكثر من اجتماع، ومن هؤالء جميعاً تشكلت النواة 
األوىل لحركة التحرر الجنوبية، اتفقوا عىل توحيد جميع 
القوى الوطنية يف إطار جبهة ُموحدة، واستقر الرأي عىل 
تسميتها باسم »جبهة تحرير الجنوب اليمني املُحتل«، 
وبرز عىل صدر ميثاقها شعار »من أجل التحرر والوحدة 
والعدالة االجتماعية«. وهكذا وكما بدأ أحرار الشــمال 
نضالهم من عدن، بدأ أحرار الجنوب نضالهم من صنعاء، 

تحت شعار »االستقالل والوحدة«. 
حن زارت لجنة تقــي الحقائق املنبثقة عن لجنة 
تصفية االستعمار باألمم املتحدة صنعاء 29 مايو 1963م 
نظم الجنوبيون مســرية حاشدة تحركت من العريض 

إىل دار الضيافة حيث تقيم اللجنة، وســلموها ُمذكرة 
ترشح أوضاعهم تحت حكم االحتالل، وحددوا مطالبهم 

باالستقالل.
توجهت املظاهرة بعد ذلك إىل منزل الرئيس السالل، 
وسلموه نسخة من تلك املذكرة، وطالبوه بدعم الكفاح 
املسلح، وفتح مكتب للجبهة، وتعين قحطان الشعبي 
رئيًسا ملصلحة أبناء الجنوب حتى تكون له صفة رسمية 
وصالحيات قانونية، وقد لبى السالل مطالبهم، إال أنَّ فتح 

املكتب رفض من قبل بعض القوى.

ساعة الصفر
كان قتال أبناء ردفان يف جبال حجة ُمرشًفا، شهداء 
وجرحى ُكثر سقطوا منهم، ليعودوا بعد ثالثة أشهر إىل 
صنعاء، وذلك بعد أْن أعلن من ذات املدينة عن تأسيس 
»جبهة تحرير الجنوب اليمني املحتل«، أصدرت األخرية 
بيانها التحرري 5 يونيو 1963م، كان الشــيخ راجح 
لبوزة، والشيخ ســيف مقبل من جملة املوقعن عليه، 
التقوا بعدها بالرئيس عبدالله السالل، واملناضل قحطان 
الشــعبي، وتم االتفاق عىل فتح جبهة يف ردفان عىل أن 

يتوىل الشيخ لبوزة قيادتها.
ويف ُمنتصــف ذات الشــهر عقد يف منــزل القايض 
عبدالرحمن اإلرياني اجتماع ضم عددا من الشخصيات 
الوطنية، وقد شدد الشــماليون فيه عىل رضورة فتح 
جبهة يف عمق األرايض الجنوبية من أجل تخفيف الضغط 
عىل الثورة، وافق الجنوبيون عىل ذلك، وعقدوا يف اليوم 
التايل اجتماعاً قرروا فيه تشكيل لجنة اتصال مهمتها 
اإلعداد والتهيئة للثورة، مكوَّنة من 12 شــخًصا، ستة 
ممثلن لحركة القومين العرب، وستة ممثلن لتشكيل 

القبائل. 
غالبية البيانات التي صدرت حينها عن التنظيمات 
السياســية الجنوبية كانت تعترب اليمن إقليًما واحًدا، 
شمااًل وجنوًبا، وجزًءا من الوطن العربي املُوحد، وقد كانت 
تلك الشعارات تؤذي اإلنجليز وحكومتها االتحادية، أصدر 

األخريون يف ذات الشهر قانون صارم موجه لدعاتها، جاء 
نصه: »من يوافق أو يدفع اآلخرين إىل التفكري بأن اتحاد 
الجنوب العربي يعترب جزءا مــن دولة أخرى، يتعرض 
لعقوبة السجن ملدة ال تزيد عن سبع سنوات، أو لغرامة 

ال تزيد عن خمسمائة جنيه اسرتليني« . 
يف األسبوع األول من يوليو 1963م عقد يف قرية حارات 
ناحية األعبوس - تعز اجتماع تشاوري لعدد من أعضاء 
»حركة القومين العرب«، حرضه: قحطان الشــعبي، 
وفيصل عبد اللطيف، وسلطان أحمد عمر، وعيل السالمي، 
وطه مقبل، وسالم زين، وآخرون، وتم فيه االتفاق عىل 
توســيع دائرة التحالفات الجنوبية عىل قاعدة الكفاح 

املسلح، وإضافة كلمة القومية السم الجبهة.
وذكر سلطان أحمد عمر - أحد أولئك املجتمعن - يف 
ُمقابلة صحفية أنَّ قيادة الحركة اتخذت يف ذلك االجتماع 
عدة خطوات حاســمة، أهمها اإلعداد للثورة، واختيار 
جبال ردفان لتفجريها، ألســباب عدها اسرتاتيجية، 
وهذا يعني أنَّ ساعة الصفر ُحددت ُمسبًقا، ومن جبال 

األعبوس.
توجه بعد ذلك عدد من الثوار الجنوبين إىل مدينة تعز، 
وشــكلوا قيادة لتنظيم التعاون مع املخابرات املرصية 
لإلعداد للثــورة، وفتحوا مكتًبا لهــا، ونرشوا »امليثاق 
القومي«، و»بيان مارس« كما أقر، ولم يغري فيه سوى 
اسم جبهة التحرير إىل »الجبهة القومية لتحرير الجنوب 
اليمني املحتل«، وتم إعادة نرشهما يف صحيفة الثورة 

التي كانت تصدر من ذات املدينة.
تبعاً لذلك، عقد يف مدينة تعز اجتماع كبري ضم غالبية 
ثوار الجنوب الفاعلن 19 أغســطس 1963م، أخذت 
الجبهة فيه تسميتها الجديدة، وقد اندمجت فيها وتبنت 
خيارها سبعة تنظيمات رسية، وهي: »حركة القومين 
العرب، والجبهة النارصية يف الجنوب املحتل، واملنظمة 
الثورية لجنوب اليمن املحتل، والجبهة الوطنية، والتشكيل 
الــرسي للضباط والجنود واألحــرار، وجبهة اإلصالح 
اليافعية«، وقد التحقت بها ثالثة تنظيمات أخرى، وهي: 
»منظمة الطالئع الثورية بعدن، ومنظمة شباب املهرة، 

واملنظمة الثورية لشباب جنوب اليمن املحتل« .
ُعقد اجتماع تعز املوســع قبل عودة الشيخ راجح 
بن غالب لبوزة وأصحابه إىل ردفان بأيام، وأثناء مرور 
األخريين بمدينة إب التقاهم املقدم أحمد الكبيس قائد 
اللواء، والذي كانت تربطه بالشيخ لبوزة َعالقات وثيقة 
جمعتهم فيها أعمالهم القتالية يف جبهة املحابشة، طلب 
الكبيس منه دراســة األجواء يف ردفان للقيام بالثورة، 

مؤكًدا استعداده لدعمهم، وتدريب كوادرهم.

طلقة رصاص    
عاد الثــوار إىل ردفــان نهاية أغســطس 1963م، 
وبحوزتهم أسلحتهم الشخصية، وبعض القنابل، وحن 
علم ني ميلن الضابط السيايس الربيطاني بذلك، أرسل إىل 
الشيخ لبوزة ومجموعته، وطلب منهم تسليم أنفسهم، 

وأسلحتهم، ودفع 500 شلن غرامة عىل كل فرد؛ كضمانة 
لعدم عودتهم إىل الشمال مرة أخرى، رد بطلنا الثائر عليه 

برسالة قوية، وأرفقها بـطلقة رصاص.
لبوزة الثائر األمي الذي ال يجيد الكتابة إال بلغة البندقية، 
أمىل لكاتب رسالته عبارات ُمختزلة خالية من مفردات 
املهادنة االستسالم، قال للضابط اإلنجليزي: »ُعدنا إىل 
بلدنا، ولم نعرتف بكم وال بحكومة االتحاد املزيفة، وإن 
حكومتنا هي الجمهورية العربية اليمنية، ونحذركم من 

اخرتاق حدودنا«.
استشاط الضابط اإلنجليزي غضًبا، وتقدم يف اليوم 
التايل صوب ردفان، ألقى القبض عىل مجاميع قبلية عائدة 
لتوها من الشمال، فما كان من الثوار إال أْن تمرتسوا فوق 
جبل البدوي املُـطل عىل الحبيلن، لتدور يف صبيحة يوم 
االثنن 14أكتوبر1963م مواجهات شديدة بن الطرفن، 
استمرت ألربع ساعات، انتهت قبل أن ينتصف نهار ذلك 
اليوم بسقوط الثائر لبوزة شــهيًدا عن عمر يناهز الـ 
64 عاًما، متأثرًا بثالث شظايا لقذيفة مدفعية اخرتقت 

جسده الطاهر.
أذاعت إذاعتا صنعاء، وصوت العــرب من القاهرة 
النبأ الفاجعة، وبعد مواراة جثمان الشهيد، فتيل الثورة 
وفارسها املقدام، تعاهد الثوار فوق قربه عىل مواصلة 
املشوار، اختاروا ولده بليل قائًدا لهم، وجعلوا من وادي 
دبسان مسقط رأس الشهيد مقرًا لعملياتهم العسكرية. 
مثلت لحظة استشــهاد لبوزة بداية حقيقية ملرحلة 
الكفاح املســلح، جميع الكيانات الجنوبية املســلحة 
اعتربتها كذلك، أصــدرت »الجبهــة القومية لتحرير 
الجنوب« بيانا حماسيا نعت فيه الشهيد، وأكدت مواصلة 
النضال، جاء فيه: »ونعاهد راجح بن غالب أن نخوض 

املعركة حتى النرص، مهما كانت التضحيات«.
حكومة االتحاد من جهتها أصدرت بيانا طويال مليئا 
باألكاذيب تم بثه عــرب إذاعة عدن، جاء فيه: »أن فرقة 
مؤلفة من الجيــش والحرس االتحادي تعرضت لنريان 

فريقن من رجال العصابــات، كانوا يطلقون النار من 
مراكز تقع يف الجانب الجبيل، ويتألف الفريقان من ثمانية 
وثالثن رجاًل، بقيادة قائد رجــال العصابات الرجعي 
املُـــفسد راجح بن غالب لبوزة، ولم يصمد أتباع اللص 
لبوزة أمام القوات االتحادية املدربة تدريًبا عالًيا، التي 

أرغمتهم عىل الفرار«.
نهاية ذات العــام أصدرت قيادة الرشق األوســط 
الربيطانية يف عدن تقريرها الفصيل عن »املوقف القبيل 
وتقييم االمكانيات«، رفعتــه إىل وزارة الدفاع يف لندن، 
جاء فيه: »أن الشــيخ راجح غالب لبوزة قد قاتل قوات 
الحكومة، وُقتل عىل يد قوات الحكومة االتحادية، وكان 

رجاًل شجاًعا، وصادًقا، ويستحق االحرتام«.
صحيح أّن يوم 14 أكتوبر 1963م لم يكن يوًما قد حدد 
ُمســبًقا بأّنه يوم الثورة، لكن تفجري الثورة كان قد تم 
االتفاق عليه، وهذا ما أكده املُـناضل نارص السقاف الذي 
كان حينها نائباً لقحطان الشــعبي، بقوله: »عاد راجح 
بن غالب لبوزة من الجبهة - جبهات الدفاع عن ثورة 26 
سبتمرب - ومعه مائة مقاتل، وقد سمع بقانون حكومة 
االتحاد، وبعد التشاور مع القيادة والحكومة من شمالين 
وجنوبين أعلن أّنه سيعود وسيقاوم إذا تطلب األمر ذلك، 
أخذنا وعد لبوزة بعن االعتبار، املهم عاد الرجال إىل ردفان، 

وطالبوهم بتسليم السالح، فرفضوا، فنشب القتال«.
يف اليوم الثاني الستشــهاد الثائر لبوزة 15 أكتوبر 
1963م، قام املُـناضل صالح عيل الغزايل بتحرير رسالة إىل 
املقدم أحمد الكبيس أبلغه فيها نبأ استشهاد الشيخ لبوزة، 
وما تعرضت له قبائل ردفان من اعتداء بريطاني غاشم، 
وطلب منه إبالغ قحطان الشعبي وقيادة الجمهورية يف 

صنعاء بذلك.
إمكانيات ثوار ردفان كانت حينها ضئيلة جًدا، ولذات 
السبب توجهت مجموعة منهم برئاسة القائد بليل راجح 
لبوزة إىل إب، وتعز، ثم صنعاء طلًبا للدعم واملســاندة، 
وكان أول دعم يتلقونه عبــارة عن ذخائر وألغام، وقد 
تم نقلها عىل األكتــاف إىل مقر قيادتهم، وقد عمل بليل 
بعد عودته من الشمال عىل إكمال مهمة أبيه، نجح يف لم 
شمل القبائل املُـتصارعة، بمساعدة مائزة من قبل بعض 
املشايخ، وهكذا صار أبناء ردفان يًدا واحدة يف مواجهة 

اإلنجليز، وأذنابهم.

كسارة جوز الهند
سعى اإلنجليز لكبح الثورة يف مهدها، قاموا خالل العام 
1964م بخمس عمليات كبرية، شارك فيها آالف الجنود، 
وعدد كبري من األســلحة الثقيلة، أطلقوا عىل حملتهم 
األوىل نتكراكر، ومعناها كسارة جوز الهند، تكونت من 
الكتائب الثانية، والثالثة، والرابعة لجيش االتحاد، معززة 
بكتيبة مصفحات، وبعض القوات الربيطانية املسنودة 
بالدبابات واملدفعية والطائرات، وكانت منطقة الثمري 

نقطة تجمعها.

ما أن أقلت طائرات الهيلوكبرت كتيبة من الجنود فوق 
الهضاب املرشفة عىل وادي ربوة، ووادي املرصاح حتى 
انهال الثوار عليها بالرضب من بنادقهم، لتسارع القيادة 
اإلنجليزية بوقف هذه العملية نهاية ذات الشهر، ثم عادت 
و أمرت باستمرار إنزال الجنود، وبالفعل أنزلت  ثالث فرق، 
أحاط بهم الثوار وأجربوهم عىل الرحيل مشيًا عىل األقدام.

قام اإلنجليز بعد ذلك بحملتهم الثانية رستم، سيطروا 
فيها عىل وادي تيم، ووادي ذنبة، نجــح الثوار بعد أْن 
وصلهم الدعم يف اســتعادة تلك املناطق، وقتل عدد من 
الجنود، أعلنت إذاعتا صنعاء والقاهرة نبأ ذلك االنتصار، 
األمر الذي أغاض اإلنجليز، قاموا أواخر مارس بإرسال 
رسب مكون من ثمان طائــرات من نوع هنرت لرضب 
حريب، وهو التعدي الصارخ الذي أثار ســخًطا عاًما يف 

الصحافة الربيطانية، وهيئة األمم املتحدة.
اعرتفت تقارير املخابرات الربيطانية حينها أنَّ عدد 
الثوار يف ردفان وصل إىل أكثر من 500 مقاتل، وألول مرة 
ذكروا بأن الثوار صاروا يلبسون بدالت رسمية، وأنهم يف 

غاية التنظيم، ومسلحون تسليًحا جيًدا.
بعد فشل الحملة الثانية منتصف إبريل من ذات العام، 
قرر اإلنجليز القيام بعملية عسكرية ُكربى بقيادة املأجور 
جنرال جون كابون، القائد العام للقوات الربية يف الرشق 
األوسط، وهي قوات خاصة سميت بقوة ردفوس، وقد 
خصص للعملية عدد كبري من الطائرات، وحددت أهدافها 
بمنع الثورة من االنتشار، وإيقاف الهجمات عىل طريق 
الضالع، فيما بلغ عدد الجنود املشاركن بها حوايل 3000 
جندي وضابط، واستمرت لحوايل 25 يوًما، وكسابقتها 

كان مصريها الفشل الذريع.
زار الرئيس املرصي جمال عبد النارص اليمن 23 إبريل 
1964م، وألقى من مدينة تعز خطاًبا حماسًيا، ُعدَّ نقطة 
تحول فارقة يف تاريخ اليمن املعارص، وكان الرشارة التي 
أشعلت حرب التحرير الشاملة، انطلقت بموجبه عملية 
»صالح الدين« الذائعة الصيت، وكانت تعز مقرها، وقد 
شــكلت ذات املدينة وقرينتها قعطبة مالًذا آمًنا لثوار 
الجنوب، وكانتا بحق مركز دعمهم، ونقطة انطالقهم 

حتى تحقق االستقالل.

الذئاب الُحمر
عىل الرغم من تمركز قوات الكومندوس الربيطانية 
فوق الجبال املُطلة عىل وادي تيم، ووادي ذنبة، وتهجريها 
لسكان قرى الوادين، استمر الثوار املُتمركزين شمال 
وادي تيم، ووادي املرصاح، وجبال البكري بمناوشتهم 
وتكبيدهم الكثري من الخسائر، ولذلك قرر اإلنجليز القيام 
بحملة رابعة بقيادة بلكر، استمرت من 11 حتى 23 مايو 

من ذات العام.
أراد اإلنجليز من خالل هذه الحملة تعريف الثوار بقدرة 
جنودهم عىل التغلغل يف عمق املناطق الوعرة، واالستحواذ 
عىل جبال البكري االسرتاتيجية، وقد كان لهم ذلك، دارت 
املعركة الرئيسية يف قرية القطييش، ليشهد اإلنجليز بعد 

انتهائها بشجاعة أبناء ردفان وبسالتهم.
بعد ذلك تأتي الحملة الخامســة من 24 مايو إىل 23 
أغسطس 1964م، بقيادة بلري، ثم بلكر، وكان الهدف منها 
السيطرة عىل جبل الحورية أعىل قمة يف ردفان، شن جيش 
االحتالل هجمات فجائية عىل وادي تحلن بهدف السيطرة 
عليه، وقطع طرق قوافل الثوار املُحملة بالذخائر واملؤن 
من الشــمال، إال أنَّ الثوار تصدوا لهم، أسقطوا طائرة 

هيلوكبرت، وأعطبوا طائرتن. 
اضطر وزير الدفاع الربيطاني دنكن ساندر حينها أن 
يأتي لجبال ردفان امللتهبة يف عز شهور الصيف، محاواًل 
رفع معنويات جنوده املنهارة، كما اضطرت الحكومة 
الربيطانية أن تســتقدم بعض جنودها املتواجدين يف 
جنوب إفريقيا وإيرلندا، ولقوة وبسالة ثوار ردفان كانت 

الصحافة الربيطانية تطلق عليهم: »الذئاب الحمر«.
عقد مجلس العموم الربيطاني جلسة خاصة ملناقشة 
تداعيات ذلك الوضع املُربك، وذكر أحد املؤرخن - حرض 
تلك الجلسة - أن أعضاء املجلس تحدثوا عن صمود أبناء 
ردفان، وتساءل أحدهم: كيف لم تستطيع قواتهم املزودة 
بأحدث العتاد العسكري من القضاء عىل املتمردين، وكيف 
لم تتمكن  1700 غارة جوية من رضب مواقعهم؟، وعلق 
ساخرًا: »لقد أقاموا متحًفا أطلقوا عليه متحف الرؤوس 

الربيطانية، لكثرة قتالنا هناك«.

األرض المحروقة
لم يســرتح ثوار ردفان لحظة، تمكن اإلنجليز نهاية 
العام 1964م من تضييق الخناق عليهم، تمرتســوا يف 
املرتفعات الوعرة، الصعبة املسالك، ظلوا أياًما بال ماء، 
وال طعام، وال ذخرية، حتى الهواء لم يكن سوى غاللة 
كثيفة من رائحة البارود، األمر الذي زادهم قوة وصالبة، 
لم يتزحزحوا عن مواقعهم قيد أنملة، تغلبوا عىل جميع 
املُعوقات، وأثبتــوا للجميع أنَّ الثورة ُمســتمرة، وأنَّ 

بريطانيا يمكن هزيمتها.
تأكد حينها للقايص والداني ُنبل مطالب الثوار، وقوة 
شكيمتهم، وقساوة املُحتل، وحقارة عمالئه، خاصة بعد 
أن مارس األخريان جرائم حرب شــنيعة يف حق ردفان 
وأبنائها، أخذت طابع األرض املحروقة. ســمموا اآلبار، 
وزرعوا األلغام، وقصفوا املنازل، وتسببوا بكارثة إنسانية 
فظيعة، نزح بسببها آالف املواطنن إىل الضالع، وماوية، 
وعدن، وقد أدان أحد أعضاء مجلس العموم الربيطاني 
تلك األعمال، وتناقلت ترصيحاته وكاالت األنباء العاملية.

ويف عدن وقف أحد السياسين الجنوبين يتأمل أفوج 
النازحن، وقال ُمتهكًما: »هذا ما جنته ردفان من الكفاح 
املسلح«، وماهي إال أيام قالئل حتى ضجت شوارع تلك 
املدينة بالثورة، ولم يكد ينتهي العام 1965م إال وهناك 
12 جبهة مفتوحة يف أرياف الجنوب، أسهمت عمليات 
عدن الجريئة يف تخفيف الضغط عليها، وصارت ردفان 
يف فم كل ثائر، حسب أغنية شهرية للفنان محمد مرشد 
ناجي، لتكلل تلك التضحيــات برحيل املُحتل نهائًيا 30 

نوفمرب1967م.
الثورة الحقيقية ُروح وثابة، تتجدد ما تجدد الظلم، 
وتنترص ما توفرت اإلرادة، ُيحدثنا التاريخ كثريًا أن الثورة 
- أي ثورة - ال تحظى يف بدايتها بالدعم املُحفز لالستمرار، 
وأنَّ الثوار - أي ثوار - يكونوا ُعرضة للتآمر واالحتقار، 
من القريب قبل البعيد، إال أنَّها - أي الثورة - مع مرور 
الوقت ُتصبح سلوكا ُمعديا، وظاهرة ُمجتمعية عصية 

عىل التشويه واالنكسار.
الثورة قضية صادقة، وفعل ُمستمر، وهي قبل هذا 
وذاك انســان حر ُيضحي دون َمّن، وُجغرافيا صامدة 
تختزل الوطن، وكما لكل صمود رضيبة؛ فإن لكل انتصار 
ثمن، وتبقى 14 أكتوبر 1963م ثــورة ردفان الذائعة 
الصيت، واجهت أعتى احتالل، وانترصت، وهو انتصار 
محســوب لكل اليمن، والتاريخ يقول: أصحاب األرض 

باقون، والُغزاة دوًما إىل زوال.

تقرير
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تهاٍن

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها مبناسبة احتفاالت شعبنا 
اليمني العظيم بالذكرى الـ57 لثورة 14 أكتوبر 1963م املجيدة 

وتقديرًا وإجالاًل وعرفانًا لدور الشهداء ودمائهم 
الزكية والطاهرة من أجل احلرية واالستقالل 

إلى  فخـــامــة األخ املــشـــير الركن/

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلـى نائبـه الـفـريـق الـركــن/  علــي محــســن صــالح
وإلى منتسبي اجليش الوطني وكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم  فـــي الداخــل 

واخلـــارج متمنني لشعبنا ووطننا اخلير واالستقرار والنماس

يحتفل شعبنا اليمني العظيم بالذكــرى الـ 57 لــثورة 14 أكـتوبر 1963م 
املجـيدة تقديرًا وإجالاًل وعرفانًا لدور الشهداء ودمائهم الطاهرة التي روت 

تراب هذا الوطن الغالي من أجل احلرية واالستقالل نتقدم 
فـي هذه املناسبة الوطنية  بالتهاني وأطيب والتبريكات 

إلـــى فــخـــامـــة املــشــيـر الركــن/
 عــبـدربــه مــنـصــور هـــادي 
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

وإلى نائـــبه الفريق الركن/ عـلــي محـسـن صــالح 
وإلى منتسبي اجليش الوطني وكافة أبناء الشعب فـي الداخل وإلى منتسبي اجليش الوطني وكافة أبناء الشعب فـي الداخل واخلارج واخلارج 

سائلني املولى القدير أن يحقق لشعبنا ووطننا ما يصبو إليهسائلني املولى القدير أن يحقق لشعبنا ووطننا ما يصبو إليه
فـي فـي استعادة الدولة والقضاء على االنقالب وأن مين على وطننااستعادة الدولة والقضاء على االنقالب وأن مين على وطننا

باألمــن واالستقرار واالزدهــار

 د. نجــيب مـنـــصـور الــعــوج

وزير التخطيط والتعاون الدولي

المنسقية العليا 
للثورة »شــباب«
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الــعـدد )١٩٥٠( األربــعـــاء ٢٨ صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠م حوار1515

* تشهد املرحلة الحالية نضاالً ضد اإلماميني الجدد يسعى 
هذا النضال إىل حماية مكتسبات ثورة سبتمرب، هل تعتقد 
أن القصيدة الوطنية لها حضورها الذي يجب أن يكون كما 

حرضت يف سبتمرب؟
لم تغب القصيدة الوطنية عن املشــهد النضايل، فكما 
كانت سابقاً هي اليوم موجودة ومواكبة لنضاالت اليمنين 
كامتداد لثورة السادس والعرشين من سبتمرب، ومكملة 
ملرشوع الحلم اليمنــي باجتثاث الكهنوت الذي خيم عليه 
عىل مدى قرون، وأصداء وجود القصيدة الوطنية يف الوقت 

الراهن تجاوزت الحدود.
* حدثناعن دور الشعر الوطني يف إسناد ثوار سبتمرب؟ 

الشعر كان وما يزال رديف الســالح منذ القدم وحتى 
اللحظة، وثورة 26 سبتمرب كواحدة من املالحم التي سطرها 
أحرار اليمن كان الشعر رديفاً لها يف كل مراحلها، وال أدل عىل 
ذلك إال القصائد التي خلدت هذه امللحمة، وال يزال اليمنيون 
يرددون صداها حتى اللحظة عىل الرغم من مرور عقود، 
ولست هنا بصدد اســتعراض تلك القصائد كونها لم تكن 
غائبة أو توارت عن وجدان اليمنين، فالزبريي والقردعي 
وسحلول وغريهم يف ذاكرة اليمنين تعاال صداهم يدوي يف 
اآلفاق ويشنف اآلذان، وما الحديث عن مالحمهم الثورية 
الشعرية إال الستلهام عزائمهم لتكون عتاد اليمنين يف شتى 

مراحل نضالهم.
* ماذا عن دور الشعر يف منارصة القضايا الوطنية؟

الشعر حارض وبقوة عىل كافة مشاهد الحياة بشكل عام، 
ومشاهد القضايا الوطنية بشكل خاص لم تمر قضية إال 
وكان الشعر مالزماً لها، حادياً بها من أفق ضيق إىل آفاق 

شاسعة.
* عن تجربتك يف مجال القصيدة الوطنية؟

 أنا سفرُي بالدي يف مواجعها
وصوُتها الحرُّ يف األقطار واملدِن

منذ الوالدة لو ُخرّيُت يف وطٍن
لقلت ياأيها الدنيا  #أنا_يمني

هذا أنا وهذا ملخــص ما وصلت إليه قصيدتي الوطنية 
التي شدا بها الزمان، واستهوت القلوب، وترنمت بها أفئدة 
اليمنين، بل وعربت الحدود، والمست وجدان كل عربي، يرتل 
صداها األحرار، ويعزفها الوجود متغلباً عىل أساه، وملتمساً 

منها مناه.
"وجئت من ســبأ" اتخذ منها اليمنيون محراباً لصالة 

شموخهم، ومعراجاً إىل أفالك آمالهم.
ويف "مملكة الشــمس" مقام الثائرين، وعرش األباة، 
وقبلة األحرار رشبوها نضاالً سائغاً، تحت نشوته تجشموا 

الصعاب، وقهروا الظالم.
قصيدتي الوطنية معنًى ومبنى تخطت أقرانها، وتجاوزت 
مثيالتها، وأكسبتني فخراً تعاىل عما سواه، ال أقول هذا مدحاً 
لذاتي وحسب، بل هذا صدى شعور االحتفاء بها الذي ملسته، 

وترسخ يف وجداني.
* ما أحب قصائدك الوطنية إليك؟ وملاذا؟

"وجئت من سبأ" اللؤلؤة الفريدة معشوقة كل يمني، بل 
وكل عربي هي بالشك معشوقتي.

هي يتيمة الشعر التي خلقت عندي شعوراً بأال يضاهيها 
قصيدة، وال ينازعني فيها شاعر.

* ما الذي يجب أن يقدمه األدباء والشعراء يف هذه املرحلة 
املفصلية؟

معركتنا ليســت معركة عبثية ســببها خالف أو نزاع 
عارض، بل هي معركة أفــكار وأيدولوجيات تحاول من 
خاللها الساللة التعايل عىل اإلنسان، بدعوى النسب والعرق، 
ولهذا ما يجب عىل األدباء واملثقفن هو نسف هذه الخرافات، 

ومزاعم الحق اإللهي بالتفاوت العرقي واإلثني.
وهذه األفكار ال تبددها إال أفكار، ومواجهتها هي املهمة 
املقدسة لدى كل مثقف، والشاعر واحد ممن يصنعون الفكر 
ويغرسون القيم، وعىل عاتقه يف هذه املرحلة بالذات خوض 

هذه املعركة املقدسة بقصيدته.
* حدثنا عن تجربتك الشعرية بشكل عام؟ 

الحديث عن نفيس رضٌب من رضوب املدح الذي ال أتقنه، 
ولهذا يصعب عىل مثيل الحديث عن نفسه، ما يمكن قوله: 
إنني راٍض عن نفيس بما قدمته، وال يعني هذا التواري عن 
القصيدة، فطموحي فيها أجّل من أن يتخور قواه تحت أي 

ظرف.
يف مضمار القصيدة اجتزت الســباق، غري آبٍه بالعوائق 
السائدة عىل مسافته قصيدتي هي نجواي وشكواي وحديثي 
مع نفيس يراعها يجري حربه من دمي، وأوراقها مشاعري، 

وديوانها نفيس.
هكذا عشت مع القصيدة منذ صغري فال أعرف لها بداية 

فقد عرفت نفيس كذلك، وطموحي أال أعرف لها نهاية.
رّشقُت وغرّبُت شادياً حريف مستلهماً منه جمال كينونتي، 
وملهماً به الحيارى الذين تشظت آمالهم، وتشتت شملهم.

تاج القصيدة كان مالزماً يل يف كل مرحلة، جلست به عىل 

عرش مملكتها مرموقاً يعزف الدهر مالحمه.
* كان للقصيدة يف ثورة 62 تأثري كبري سواء بني الثوار أو 

الشعب، هل ترى أن لقصائد اليوم ذات التأثري؟ 
الشعر ديوان العرب، وتذوقه فطرة لديهم، ولهذا ال يمكن 
القول إال أن دور القصيدة ال يمكن أن يتأثر بتعاقب األيام 

وتوايل السنن.
* لوسائل التواصل االجتماعي دور مشهود يف توسع دائرة 
النرش ما القدر الذي تســاعد به الشعراء تلك املنصات يف 

نرش قصائدهم؟ 
منصات التواصل االجتماعي مهدت الطريق لكل ملهم 
ليصل إىل جمهوره بســهولة، والتقليل من دور وســائل 
التواصل مرفوض، فبوجودها تخطى املثقف املســتحيل 

وجعله ممكنا.
* املناطق التي تسيطر عليها املليشيا الحوثية أصبحت 
فضاء مفتوحا للجرائم وبني الفينة واألخرى نسمع انتهاكات 
وجرائم بالجملة تشكل تلك األحداث مناخا خصبا لكتابة 
القصيدة، وربما ترتك الشاعر  محتارا، هل يكتب قصيدة 
حول هذه أو تلك القضية؟ كيف تتعامل يف اختيار القضية 

لتكتب حولها؟ 
أي قضية مهما كانت هي إلهام كل شاعر، ولكن الشاعر 
ال يمكن أن يتعامل مع كل قضية يبقى التعامل من عدمه 
محصوراً يف ميول واتجاهات ومعتقدات وأفكار الشاعر، 

وعليه يبني ما يمكن وما ال يمكن أن يجدف فيه بقاربه.
* لكل شاعر ميول يف اختيار املواضيع إىل أي منها تجد 

نفسك تهتم بها أكثر وتنظم حولها؟ 
أغراض الشعر متعددة ومتشعبة، ولكن مشاعري كواحد 

ممن يقول القصيدة ال يمكن أن تستســلم حرويف لغرض 
بعينه، وحيثما يحط شعوري أكتب قصيدتي وأولوياتي يف 
ذلك هو ما أعيشه، سواء عىل املستوى الشخي أو املستوى 

الجمعي.
ما ال أجيده هو املدح.

قصيدة "وجئت من سبأ"
وقصيدة "مملكة الشمس"

* قضيت سنوات يف املغرب وأنشدت قصائد هناك ما مدى 
إسهام القصيدة الوطنية يف إفهام األدباء العرب وغريهم 

لنكبة اليمن بفعل انقالب الحوثيني لكسب التعاطف؟ 
كان الله كريماً معي فالتقيت بشــعراء وأدباء من كل 
أقطار الوطن العربي، ولم أجد أياً منهم إال ولليمن يف وجدانه 
مكان، وهذه النخبة التي كان يل رشف اللقاء بهم، سواء من 
املغرب أو غريه يحتفون بالقصيدة الوطنية اليمنية احتفاء 
بالغا، وأنصت لهم وهم يتحدثــون عن الربدوني ورائعته 
البائية "أبو تمام وعروبة اليوم" حتى يخالجني إحساساً 
أنهم عاشوا حياة خاصة يف مشاعرهم لليمن، وحن انبعثت 

قصيدتي "وجئت من سبأ" عاشوا تفاصيلها كاملة.
كل هؤالء يشعرون بنكبة اليمن، مستنكرين عبث الساللة 

ببلد هو عندهم أصل عروبتهم.
* الشاعر مرآة لهموم وتطلعات الشعوب يف املهجر وأنت 
عشت هذه التجربة، ترى هل من املمكن أن يتحول الشاعر 

إىل سفري ملواجع بالده؟ 
كل شاعر يف املهجر هو سفري بالده، وهدهد قضيته بال 

شك.
* البعض يرى أن القصيدة الوطنية لم تؤد دورها يف هذه 

املرحلة.. كيف ترى ذلك؟ 
بإمكانهم القول: إن بعض الشعراء لم يقوموا بدورهم 
ولم تلتفت قصيدتهم لوطنهم، وكأنهم يف كوكب آخر، أما 
القصيدة الوطنية فهي مصدر إلهام كل حر ودورها املنوط 

بها يرسي يف وجدانه.
* ما تقييمك للكتابات الشعرية واألدبية حول خطر عودة 

اإلمامة؟  ومالذي تنصح به؟ 
الكتابات األدبية املنهجية املســتندة عىل أصول البحث 
العلمي، وحتى القصيدة املرتكزة عىل أسس مجابهة األفكار 
الشاذة قد تكون نادرة، ولكن هذا ال يعني ندرة الكتابات فيما 

سوى ذلك حول هذا املوضوع.
دور املؤسسات الرسمية ومؤسســات املجتمع املدني 
مفقودـ  لألســفـ  وال وجود لها يف تبني الشاعر واألديب 
واملثقف اليمني بشكل عام، وغياب هذه املؤسسات قد يحرف 
بوصلة هذا املثقف يف ظل غياب املوجهات الالزمة للمرحلة.
الشاعر واألديب واملثقف بذل كل ما يف وسعه، بل تعدى 
ذلك إىل القيام بدور املؤسسات الرسمية يف ظل غيابها، فال 
يمكن بصورة من الصور تحميله عبء القصور يف اإلنتاج 
حول موضوع اإلمامة وخطرها، ولو قامت هذه املؤسسات 

بدورها لكان أداؤه أفضل وأجمل.
أدعو هذه املؤسسات أن تقوم بدورها، كما أدعوها بدعم 
البحث املنهجي املرتكز عىل أصول البحث العلمي، محتضنة 

هذه النخبة حتى تستطيع القيام بدورها.
* للقصيدة مفعول الســحر، ما لذي ينبغي توافره فيها 

لتكون كذلك؟
القصيدة ليست مجرد بناء كلمات وترتيبها جوار بعضها، 
بل هي كل متكامل من البنية حتى الصورة الجمالية، ولن 

يكون لها حظ من القبول مالم تكن كذلك. 
* هناك قصائد وطنية خالدة، برأيك ما الخصائص التي 

جعلتها كذلك؟ 
أي قصيدة ســواًء كانت وطنية أو غري ذلك تموت لو لم 
تالمس هموم وتطلعات ومشــاعر ووجدان من يتلوها أو 

يسمعها.
* القصيدة سالح ناعم يف مواجهة االنقالب الحوثي، ما مدى 

تأثريها؟  وكيف ترى وقعها عىل اإلماميني الجدد؟ 
لو لم تكن كذلك ملا كان للشــاعر عدو أبداً، وأي قصيدة 
تتطــرق إىل الخطر الوجودي لإلمامة يكــون قائلها عدو 

لإلمامة.
* هل تلقيت تهديدا من قبل مليشيا الحوثي؟! 

ليس تهديداً فحسب، بل تعداه إىل ما هو أكثر؛ فبعد دخول 
املليشيا عمران قامت بخطف ولدي تميم وكان عمره حينها 
ثالثة عرش عاماً، واختطاف إخوتي عدة مرات؛ باإلضافة 
إىل مصادرة حقوقي املالية كالراتب واملنحة املالية كباحث 
مبتعث مــن وزارة التعليم العايل، ومضايقات مســتمرة 

ألرستي كانت شبه يومية قبل وصولهم إىل مأرب.
وفوق ذلك أصدرت محاكمهــم أحكاما عدة تفاوتت يف 
مضمونها بن السجن والغرامات املالية وصوالً إىل الحكم 

باإلعدام. 
أما التهديدات فقد اعتدنا عليها بشكل يومي، وأكاد أجزم 
أنه من النادر أن يمر يوم دون استقبال تهديداتهم ووعيدهم 

وشتائمهم.
* الشاعر مصلح اجتماعي وما من شك أن تباين وجهات 
النظر يف البيت الجمهوري قد أسهم يف إطالة عمر اإلماميني 
الجدد، هل كتبت قصيدة حول هذا املوضوع انتقادا أو دعوة 

للم الشمل؟ 
من الخطــأ القــول بتباين وجهات النظــر يف الصف 
الجمهوري، ولذلك من يخذل القضية تحت ذريعة وجهات 
النظر فهو خصم وجب الوقوف بوجهه، وأحرتم وجهات 
النظر وتباينها مع االنتصار للقضية وعدم خذالنها مهما 
كانت األســباب. أما من يتخذ وجهة نظرة ذريعة لخذالن 

قضيته فهو خائن، ويجب معاملته كذلك.

معركة اليمنين مع الكهنوت الحوثي يعتربها العفريي معركة أفكار وأيدولوجيات واألفكار ال تبددها إال أفكار، ومواجهتها 

مهمة مقدسة، ويرى أن واجباً يقع عىل عاتق األدباء واملثقفن هو نسف تلك الخرافات، ومزاعم الحق اإللهي. 

تحدث شاعرنا عن تجربته الشعرية، وكيف كان القدر معه كريما يف دولة املغرب، فقد أتاح له التعرف 

عىل شعراء وأدباء من كل أقطار الوطن العربي، وقد استطاع أن يتحول إىل سفري للبالد من خالل قصيدته 

العصماء "وجئت من سبأ"، وتحدث أيضا عن الكتابات األدبية وأهميتها يف مواجهة خطر عودة اإلمامة، 

مبديا رأيه يف كيفية االرتقاء بالقصيدة الوطنية والشعراء.. تلك املواضيع وغريها يف الحوار التايل:

   لقاء / قاسم الجبري 

القصيدة الوطنية.. واكبت نضاالت اليمنيين الثورية وكانت رديفة السالح

:»:» « » لـ الشاعر عبد الكريم العفيريالشاعر عبد الكريم العفيري لـ

اإلهلي احلق  ومزاعم  الكهنوت  خلرافات  التصدي  املثقفني  اإلهليعىل  احلق  ومزاعم  الكهنوت  خلرافات  التصدي  املثقفني  عىل 

    للقصيدة الوطنية معنًى ومبنى تخطت أقرانها، وتجاوزت مثيالتها
    لليـــمن فـــي وجـــــدان الـــشعـــراء العـــرب مكـــانـــة خـــاصـــة

تجلت بأكناِف الســماِء كواكبي 

لتبعَث نوَر املجــِد يف كِل جانِب

وترسَم للّشــعِب األبيِّ طموَحُه 

ليحيا كريمــاً يف أعــايل املراتِب 

أنا عبــُق األحــراِر يف كِل نفحٍة

وأيقونــُة الّثواِر ُجنــِد الكتائِب

أنا صبُح ترشيَن الذي أرشقت بِه

وسارت إىل التحريِر فيه مراكبي

أنا فجــُر أيلوَل الــذي أقبلت به 

املواكــُب لألبطاِل تلــَو املواكِب

لتعزَف للتاريِخ أنشــودَة الوغى 

بوجِه الّســاللين رسِّ املصائِب

وتنســَف طاغوتاً يرانــا عبيَدُه

ويحســُب ما ُيميل علينا بواجِب 

أيا من أتيَت الــداَر يوماً مرشداً

متى كان ربُّ البيِت عبداً لهارِب

ألم تدِر أنَّا ســادٌة نســُل سادٍة 

وأحفاُد أحفاِد الكــراِم األطايِب 

لنا يف كتــاِب اللِه ذكــٌر مبّجٌل 

ويف الّسنِة الغرّاِء من قالها الّنبي 

ألم تتــُل أّن الخرَي يف قــوِم تّبٍع 

ويف ســبإٍ أقياِل صنعــا ومأرِب

فال فضَل يف اإلسالِم إاّل مع التُّقى 

وال فضــَل يف ديِن الهدى لألقارِب

كفرُت بما جئتــم به من حكايٍة

بأّن أصوَل الحكِم يف نسِل طالِب

فال زيُد يعنينــي وال أنت مذهبي 

أنا اليمُن امليموُن أسمى مذاهبي 

أنا حَن كاَن الّناُس يف غمرِة األىس

تداهُمها اآلفاُت مــن كِل جانِب

وإذ كاَن حكُم الغاِب فيها رشيعًة

وما بَن مغلوٍب تشــّظت وغالِب 

وتلجأُ لألكناِف من حرِّ شمسها

وعنَد هطوِل الغيِث ُمزِن الّسحائِب

وكان الــذي يحظى بكوٍخ وناقٍة

يسمى رشيفاً يا لهوِل املصائِب

أنا كنُت يف مجٍد وكانت حضارتي 

ُتضاهى بأكناِف الّسماِء الّسواكِب 

ويل دوَن كِل النــاِس حكٌم ودولٌة

ُيحــدُِّث عنهــا كُل غــاٍد وآيِب

ويل عرُش بلقيــَس الذي كان آيًة 

جرت بن عفريٍت وذي علِم ثاقِب

عىل مبدأِ الشورى استقامت ممالكي 

ونحُن أُولو بــأٍس بيوِم الحرائِب

بالٌد كهذي كيف ترىض عروُشها 

لريقى عليها كلُّ بــاٍغ وغاصٍب

ســليماَن ماجاءتُه حتى تبيَّنت 

نبوَتــه حقــاً وليَس بــكاذِب 

فكيَف بدجاٍل ســرتضاُه حاكماً 

بثوِب إمــاٍم أو بأوهــاِم راهِب

فيا جاهالً من نحن هذي رجاُلنا

وهذي إذا اشتدَّ الوطيُس كتائبي

وحامي حمى أريض وأسطورُة الوغى 

ـِها واملكاسِب وحـارُس إنجـازات

رصاصاُتها ســٌم وموٌت محقٌق

إذا كنَت ال تدري بها أنَت يا غبي 

فخذها جحيماً مــن أياٍد كريمٍة

ومن كِل صمصــاٍم أبيِّ ُمحارِب

ممــلكــة الـشــمـــسممــلكــة الـشــمـــس



الــعـدد )١٩٥٠( األربــعـــاء ٢٨ صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠م

عــــــــدد خـــاص مبــناســـــبة العــيــد الـ 57 لــــــــثورة 
الـ 14 من أكـــــتوبـــــر املجـــــيدة  1963م 1616 تهاٍن

مبناسبة احتفاالت شعبنا اليمني العظيم بالذكرى الـ57 لثورة 14 أكتوبر 1963م 
املجيدة وتقديرًا وإجالاًل وعرفانًا لدور الشهداء ودمائهم الزكية والطاهرة التي 

روت تراب  هذا الوطن الغالي من أجل احلرية واالستقالل
 نتقدم بخالص  التهاني وأطيب التبريكات لقيادتنا السياسية 

ممثلة  بفخامة املــشــير الركن/

 عــبـدربــه منـــصور هـــادي 
رئيس اجلمهورية - القائد األعلى للقوات املسلحة 

ونائبه الفريق الركن/  علي محسن صالح 
المقدشــي علــي  محمــد  الركــن/   الفريــق  الدفــاع  ووزيــر 
عــزيــــز بــــن  صـــغير  الركــن/  الفريــق  العامــة  األركان  هيئــة  ورئيــس 

وإلى منتسبي اجليش الوطني وكافة أبناء الشعب فـــي الداخل واخلارج سائلني املولى عز وجل أن تعود 
وقد حتقق لشــعبنا ووطننا النصر والتمكني فـــي استعادة دولته والقضاء على االنقالب وأن يعم 

األمــــن واالســتــقرار واالزدهـار  كل ربوع الوطن

العميد الركن/ عـبدالرحــمــن الشمساني
قـــائــــد اللــــواء ٣٥ مـــــدرع

يحتفل شعبنا اليمني العظيم بالذكــرى الـ 57 لــثورة 14 أكـتوبر 1963م املجـيدة 
وتقديرًا وإجالاًل وعرفانًا لدور الشهداء ودمائهم الطاهرة التي روت تراب 

هذا الوطن الغالي من أجل احلرية والكرامة نتقدم فـي هذه 
املناسبة الوطنية  بالتهاني وأطيب التبريكات 

إلـــى فــخـــامـــة املــشــيـر الركــن/
 عــبـدربــه مــنـصــور هـــادي 
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

ونـائـــبـه الـفــريـق الركـــن/

 عـلــي محـسـن صــالح 
وإلى منتسبي اجليش الوطني وكافة أبناء الشعب اليمني فـي الداخل 

واخلارج سائلني املولى القدير أن يحقق لشعبنا ووطننا ما يصبو إليه
فـي استعادة الدولة والقضاء على االنقالب وأن مين على وطننا

باألمــن واالستقرار واالزدهــار 

العميد/ أحـــمــد دهــمـــس
مدير املستشفى العسكري



عــــــــدد خـــاص مبــناســـــبة العــيــد الـ 57 لــــــــثورة 
الـ 14 من أكـــــتوبـــــر املجـــــيدة  1963م

الــعـدد )١٩٥٠( األربــعـــاء ٢٨ صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠م تهاٍن1717

مبـناســبة احــتــفــاالت شـــعــبنا اليــمني العظيم بالذكــرى
 الـ57 لــــثــورة 14مــــن أكـــتوبــــر 1963م املجـــيـدة 

يطيب لي أن أرفع التهاني وأطيب التبريكات لقيادتنا السياســية  
ممثلة  بفخامة املــشــير الركن/ عبدربه منصور هادي 

رئيس اجلمهورية - الـقـائــد األعلى للقوات املسلحة 
صالــح  محســن  علــي  الركــن/   الفريــق  ونائبــه 

وزير الدفاع الفريق الركن/  محمد علي المقدشي
ورئيس هيئة األركان العامة الفريق الركن/ صـغير بــن عــزيــز

وجميع منتسبي اجليش الوطني وكافة أبناء الشعب اليمني فـــي الداخل 
واخلارج ســائلني املولى عز وجل أن يحقق لشعبنا ووطننا النصر والتمكني

 فـــي استعادة دولته والقضاء على االنقالب وأن يعم
األمــــن واالســتــقــرار واالزدهـــار كل ربوع الوطن

      العميد/ علـي محــمــد الحــــوري
             قـــائــد اللــــواء ١٣ مـــشـــاة قائــد جبهة هــيالن واملشجح

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها مبناسبة احتفاالت شعبنا اليمني 
العظيم بالذكرى الـ57 لثورة 14من أكتوبر 1963م املجيدة وتقديرًا وإجالاًل 
وعرفانًا لدور الشهداء ودمائهم الزكية والطاهرة التي روت تراب  هذا الوطن 

الغالي من اجل االستقالل إلى فخـــامة األخ املشير الركن/

عـبدربـه منـصـور هـادي
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

ونائبـه الـفـريـق الـركــن/  علــي محــســن صــالح
وزير الدفاع الفريق الركن/  محمد علي المقدشي

ورئيس هيئة األركان العامة الفريق الركن/
  صـغــير حـمـود عـــزيــز

وإلى منتسبي اجليش الوطني وكافة أبناء الشعب اليمني فـــي الداخل واخلارج 
            ســائلني املولى عز وجل أن يحقق لشــعبنا ووطننا ما يصبو إليه من نصر ومتكني

اللواء الركن/ أحمد حسان جبران 
قــائـــد املنــطــقـة الـسـابـعــة



الــعـدد )١٩٥٠( األربــعـــاء ٢٨ صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠م

عــــــــدد خـــاص مبــناســـــبة العــيــد الـ 57 لــــــــثورة 
الـ 14 من أكـــــتوبـــــر املجـــــيدة  1963م 1818 تهاٍن

بحلول الذكرى الـ 57 لثورة 14 أكتوبر 1963م املجيدة 
وتقديرًا وعرفانًا لدور الشهداء ودمائهم الطاهرة التي روت تراب 

هذا الوطن الغالي من أجل االستقالل الوطني نتقدم فـي هذه املناسبة 
الوطنية  بالتهاني وأطيب التبريكات إلى فخـامـة املــشـير الركن/

 عــبدربــه منـــصور هـــادي 
رئيس اجلمهورية - القائد األعلى للقوات املسلحة 

ونائبه الفريق الركن/ عـلــي مــحــســن صــالح

ورئيس مجلس النواب الشيخ/ سلـــطان الـبركانـي 

ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ مــعــين عــبـدالـمــلك 
وإلى أبناء القوات املسلحة وكافة أبناء الشعب فـي الداخل واخلارج 

سائلني املولى القدير أن تعود وقد حتقق لشعبنا ووطننا النصر فـي 
استعادة الدولة والقضاء على االنقالب، وأن مين على وطننا باألمن 

واالستقرار واالزدهار ،  وكل عام والــوطــن بخــير 

اللواء/ عـبـدالـقـوي أحــمـد شـــريـف
     محافظ محافظة صنعاء - رئيس املجلس احمللي

مبناسبة احتفاالت شعبنا اليمني العظيم بالذكرى الـ57 لثورة 14من أكتوبر 1963م 
املجيدة وتقديرًا وإجالاًل وعرفانًا لدور الشهداء ودمائهم الزكية والطاهرة التي 

روت تراب  هذا الوطن الغالي من أجل االستقالل الوطني
 نتقدم بخالص  التهاني وأطيب التبريكات لقيادتنا السياسية 

ممثلة  بفخامة املــشــير الركن/

 عــبـدربــه منـــصور هـــادي 
رئيس اجلمهورية - القائد األعلى للقوات املسلحة 

ونائبــه الــفـــريق الركــن/ 
عــلــي محــســن صــالح 

وإلى منتسبي اجليش الوطني وكافة أبناء الشعب فـــي الداخل واخلارج 
ســائلني املولى عز وجل أن يحقق لشــعبنا ووطننا ما يصبو إليه من استعادة 

دولته والقضاء على االنقالب وأن يعم األمـــن واالســتــقــرار واالزدهـار 
كل أرجاء الوطن

اللواء/ هــــادي طــــرشــــان
محافظ محافظة صعدة



عــــــــدد خـــاص مبــناســـــبة العــيــد الـ 57 لــــــــثورة 
الـ 14 من أكـــــتوبـــــر املجـــــيدة  1963م

الــعـدد )١٩٥٠( األربــعـــاء ٢٨ صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠م تهاٍن1919

املـــهـندس/ سـالــم محمد كعيتي 
املدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج

املهندس/ أوس عبداهلل الـعـودأوس عبداهلل الـعـود 
 وزيـــر الـنـفــط واملــعـــادن

اللـواء/ سلطان بن عيل العرادةسلطان بن عيل العرادة 
محـــافــظ مــحــافــظـة مــأرب

الفـــريــق الركـــــن / علي محسن صالح  نائــب رئيس اجلمهورية 
ودولة رئيــس مجلــس الــــوزراء الدكـــتور/  

معـين عـبدالمـلك سـعـيد 
يسرني باسمي ونيابة عن إدارة وموظفي شركتي صافر ومصافـي مأرب 
أن أبعث لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة احتفاالت شعبنا 
بالذكرى الـ ) 57 ( لثورة الرابع عشــر من أكتوبر املجيدة سائلني املولى 
عز وجل أن يعيد هذه املناسبة العظيمة وأنتم مبوفور الصحة والتوفيق، 
وقد حتقق لشــعبنا مايصبو اليه من أمن واســتقرار ومناء وازدهار فـــي 
ظل دولة احتادية دميقراطية حتقيقا ألهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر 

املجيدتني ووفقا ملا جاء فـي وثيقة احلوار الوطني الشامل
 كمانســأله أن يعيدها وقد متكن جيشــنا مــن حتقيق النصر على املليشــيا 
االنقالبية اإلمامية التي تسعى إلى إعادة الوطن إلى عصور التخلف والظالم .

املـــهـندس/ سـالــم محمد كعيتي 
املدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات االستكشاف واإلنتاج

يسرني باسمي ونيابة عن إدارة وموظفي شركتي صافر ومصافـي مأرب أن أبعث لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات مبناسبة 
احتفاالت شعبنا بالذكرى الـ)57( لثورة الرابع عشر من أكتوبر املجيدة سائلني املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة العظيمة 
وأنتــم مبوفور الصحة والتوفيق، وقد حتقق لشــعبنا مايصبو إليه من أمن واســتقرار ومناء وازدهار فـــي ظل دولة احتادية 

دميقراطية حتقيقا ألهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر املجيدتني ووفقا ملا جاء فـي وثيقة احلوار الوطني الشامل.
 كمانسأله أن يعيدها وقد متكن جيشنا من حتقيق النصر على املليشيا االنقالبية اإلمامية التي تسعى 

إلى إعادة الوطن إلى عــصــور التـخلــف والـظـالم.



الــعـدد )١٩٥٠( األربــعـــاء ٢٨ صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠م

عــــــــدد خـــاص مبــناســـــبة العــيــد الـ 57 لــــــــثورة 
الـ 14 من أكـــــتوبـــــر املجـــــيدة  1963م 2020 ثقافة

    نقطة بالبداية
عىل العكس تماما من النهج الذي انتهجه شعراء 
الثورة يف شمال الوطن قبل اندالع ثورة ال2٦ من 
سبتمرب 1٩٦2م من إســداء النصح ابتداء لنظام 
الحكم اإلمامي مطالبن إياه بإصالح ما اعوج من 
أدائه كان املوقف من االستعمار الربيطاني مغايرا 
تماما فالرفض لوجوده بشكل كامل ومطلق كان 
سيد املوقف وكان الوطن بمجمله شماال وجنوبا 
صوتا واحدا وحنجرة واحدة يهتف خلف فنان الثورة 

محمد محسن عطروش:
بّرع يااستعمار

    بّرع
من أرض األحرار

  بّرع
*  إنــه إيقاع جميل وعذب وواضــح البعد والداللة 
تداعت له مختلف النخب واالتجاهات، وتشكلت بموجبه 
قناعات ومواقف وبطوالت ونســج الكثري من شعراء 
العامية قصائدهم عىل منواله كشاعر أبن أحمد عمر 

مكرش الذي يقول:

بّرع من أقطار الجنوب املحمية
بّرع بالد الغرب يانجاسها

البد من دق العجوز الكاهنة
دق التلف حتى توطي راسها

موقف مبدئي
املالحظ وبحســب تأكيد باحثن أن الوعي الوطني 
والخيــار الثوري والرغبــة العارمة يف نيــل الحرية 
واالستقبال كانت الدعامة االساسية والقاسم املشرتك 

بن رفقاء الكفاح املسلح من جهة واألدباء والشعراء 
والفنانن من جهة أخرى فالكل كان لديه هدف واحد 
هو القضاء بشكل نهائي عىل كافة اشكال واالستبداد 
واالستعمار والعيش بحرية وكرامة يف ظل وطن ال صوت 
يعلو فيه عىل صوت الشعب كما جسدت ذلك القصيدة 

الذائعة الصيت التي غناها الفنان محمد مرشد ناجي:

أنا الشعب زلزلة عاتية
أنا الشعب

ستخمد نريانهم غضبتي
أنا الشعب

فترة ذهبية
أوســاط ادبية عدة تؤكد أن فرتة الكفاح املســلح 
ضد االســتعمار الربيطاني كانت الفرتة الذهبية التي 
تجســدت فيها عالقة األدب بالثوره حيث كان األدب 
الثوري بمختلف أشكاله هو الحامل الحقيقي لنضاالت 
وتطلعات الشعب واملعرب الحقيقي عن توجهاته وغاياته 
وقد ادرك املستعمر الربيطاني خطورة النشاط األدبي 
عىل مصالحه فعمل عىل استمالة بعض االقالم الرخيصة 
يف محاولة إليجاد اخرتاق يف جدار األدب اليمني املقاوم 
والثائر والرافض تماما لتواجده فباءت محاوالته تلك 
بالفشل الذريع عىل الرغم من وجود بعض السياسين 
ومثقفن جعلوا من انفسهم مطية املستعمر املحتل عىل 
حساب وطنهم وكرامتهم، وهم الذين وصفهم الربدوني 

حينها بالسمارسة يف قوله:

ياقاتل الظلم صالت هاهنا وهنا
فضائع اين منها زندك الواري

أرض الجنوب دياري وهي مهد أبي 
تنئ ما بن سفاح وسمسار

يشدها قيد سجان وينهشها
سوط ويحدوا خطاها صوت خمار

فكيف النت لجالد الحمى عدن 
وكيف ساس حداها غدر فجار

وقادها زعماء ال يربزهم فعل وأقوالهم أقوال أبرار

أشباه ناس وخريات البالد لهم

ياللرجال وشعب جائع عار
أشباه ناس ناس دنانري البالد لهم

ووزنهم اليساوي ربع دينار

قصيدة بألف مدفع
يف معارك الكفاح ضد االســتعمار الربيطاني وعىل 
امتداد ميادين املواجهة كانــت قصيدة واحدة لتكفي 
لبث روح الحماس وتغيري دفة املواجهة كما هو الحال 
يف قصيدة شاكي السالح للشاعر عبدالله هادي سبيت، 

والتي يقول يف مطلعها:

ياشاكي السالح

شوف الفجر الح

حط يّدك عىل املدفع

زمان الذل راح

زمان الذل راح

وقد أكد عبد الله هادي ســبيت نفسه يف مقابالت 
صحفية كانت تستعرض جوانب من حياته النضالية 
أنه، حن كتب هذه القصيدة كان كمن يكتبها ويستقي 
معانيها من قلب املعارك ومتارس النضال، وكان يشعر 
بفخر شديد وهو يســمع قصيدته ترتدد يف فم الثوار 
وتمنحهم األلق والزخم املطلوب والقدرة عىل املواجهة 

والصمود.

       تحد
يف عدن كما يف غريها وعقب اندالع ثورتي ســبتمرب 
وأكتوبر كانت روح التحدي لإلمامة واالستعمار تطبع 
حياة لليمنين اليومية بطابعها الخاص وتنعكس عىل 
كافة االطر واالتجاهات00كانت ثمة رغبة جامحة يف 
مواجهة صلف املحتل وعنجهيته وتكربه املقيت وال أدل 
عىل ذلك من الصوت الهادر القوي الذي اطلقه الدكتور 

محمد عبده غانم مخاطبا أحد الجنود الربيطانين:

ارفع يديك عىل السواء
ارفعهما حتى السماء

إياك أن تهوي ذراعك من فتور أوعياء
فألمنحنك ركلة

في ام رأسك بالحذاء
* وغري بعيد عن ذلك قول الشاعر محمد سعيد جرادة:

وحينما ضاق صدر الشعب واكتشفت 
عيناه يف فجره أوىل التباشري
قاد الطالئع من أبنائه زمرا

كهائج من عباب البحر مسحور
شبيبة وكهول كلهم أسد

يكرش الناب عن عزم وتشمري
من كل محتضن الرشاش تحسبه
من جسمه أصل عضو غري مبتور

* يف ذات الســياق ويف أبهى صور التعاضد الثوري 
والتالحم الوطني يصدح أبو األحــرار محمد محمود 

الزبريي صارخا:

متى يرى اإلنجليزي ذمتنا
كذمة حقها ترعى وتحرتم

فيابريطانيا عودي بمخمصة
إن العروبة الشاة والنعم

إن العروبة جسم أن ينئ به
عضو تداعت له األعضاء تنتقم

إن يضطهد بعضه فالكل مضطهد
أويهتضم جزؤه فالكل مهتضم

       ايمان بالنصر
ومثلما كانت الثورة اليمنية )سبتمرب وأكتوبر( خيارا 
شعبيا كان سقوط الظلمة واملستثمرين أمرا حتمياً، 
وكان الشعراء الثوار يدركون ذلك جيداً، بل ويبرشون 
به، كانوا بحسب بعض املصادر مؤمنن بالنرص، وبأن 
بريطانيا العجوز ستحمل عصاها وترحل كانوا مؤمنن 
بجالء املستعمر طال الزمن أو قرص كما أكد ذلك شاعر 

لحج مربوك مرسور:

روح لك بس ال تكدر عيشنا 
من دخل بالغصب يخرج بالصميل

باتخيل أرضنا صاغر ذليل
بايقع يوم الجال ماله مثيل

أعظم األعياد يف أوطاننا

مفخرة اليمن
نعم تحقق للثوار حلمهم املنشــود، وتم خروج آخر 
جندي بريطاني يف ال٣0 مــن نوفمرب 1٩٦٧م، فصار 
عيدا عظيما، ألنه كان واليزال يمثل املنجز اليمني األبرز 
الذي ابدعته أيادي اليمنين شماال وجنوبا، والتفت حوله 
مختلف القوى والفئات والجهود والطاقات 00إنه بالفعل 
نرباس حياة وسفينة نجاة 00ذاكرة وطن 00ومفخرة 

اليمن.

  فؤاد مسعد
استخدم االســتعمار األجنبي يف 
جنوب اليمن كل األساليب والطرق من 
أجل إطالة أمد بقائه يف أرض األحرار 
، وهو يظن أن مشــاريعه املخادعة 
سوف تعطيه الحق وتمنحه السيطرة 
عىل الوطن ومصادرة حقوق أبنائه 
واالستيالء عىل موارده وثرواته، ولكن 
وعي الشعب كان له باملرصاد، وقبل 
أن تعلن ثورة الكفاح املسلح من قمم 
جبال ردفان الشماء كانت ثورة الشعر 
قد انطلقت عىل يد شعراء اليمن الكبار 
الذين جعلوا مــن قصائدهم بيانات 
مدوية يف وجه االحتالل الجاثم عىل 
البالد، وتجلت الدعوة للثورة ومواجهة 
السلطات االســتعمارية من خالل  
قصائد الشــعر التي واكبت حركة 
األحرار منذ انطالقتها يف عدن، حينما 
رددت الجماهري )صيحة البعث( التي 
أبدعتها قريحة شاعر اليمن محمد 
محمود الزبريي، ويف مطلعها: سجل 

مكانك يف التاريخ يا قلُم

وأخذ األحرار يتجمعون يف األندية 
وامللتقيــات والنقابات والجمعيات، 
وقد يممت أحالمهم شــطر الثورة 

التي يشعرون أنها بدأت تقرتب خاصة 
بعد انتشار األفكار القومية والتطلع 
للتحرير عقب ثــورة مرص يف يوليو 
1952، وهي الثورة التي أعلنت دعمها 

لحركات الثورة والتحرر العربية.

وكان الشعر حارضاً يف كل مراحل 
العمل الوطنــي يف الداخل والخارج، 
يحث عــىل الثورة ويدعــو للحرية 
واالســتقالل مهما كانت ردة فعل 

السلطات االستعمارية.

وقبيل انطالق ثورة أكتوبر كانت 
كلمات الشاعر عبدالله الربدوني تدوي 

يف اآلفاق:

أرض الجنوب دياري وهي مهد أبي

تنئ ما بن سفاٍح وسمساِر

يشدها قيد سجاٍن وينهشها

سوٌط ويحدو خطاها صوت جزاِر

 وما إن انطلقت ثورة أكتوبر وأعلن 
الكفاح املسلح حتى هب الثوار من 
كل حدب وصوب معلنن انتهاء عهد 
االســتعمار، وبداية مرحلة جديدة، 
فكانت قصائد الحرية تساند مواكب 
الثورة يف كل شــرب من األرض التي 
اشــتعلت نارا تحت أقدام االحتالل 
األجنبي، تشــعلها األيادي الســمر 
وهي تلوح بإشــارة النرص وشارة 

االستقالل.

هتف الشاعر الكبري محمد سعيد 
جرادة يف جموع الثورة قائالً:

يا إخوة الثورة الحمراء عيدكُم

هذا أحق بإكبار وتقديِر

رفْت بأعالم جمهورية ولدْت

ميالد فجر تجىّل أثر ديجوِر

والشعب أيد كل الشعب غايتها

تأييد حٍب وإعزاٍز وتقديِر

والتّف من كل صوٍب حول قادتها

يف موكٍب ظافر األعالم منصوِر
عاد الدخيل عىل األعقاب منهزماً

يجّر أذيال كابي الحظ مدحوِر

تسلل اللص من دار الحماة لها

أعمى البصرية من إرشاقة النوِر

زال الدخيل وزالت كل شيعتِه

كل السالطن بل كل املآمرِي

وكل لٍص وخوّاٍن ومنتفٍع

ومستغٍل وجاسوٍس ومأجوِر

حفرتم أنتم القرب الرهيب لُه

أكرم وأخبث بحفار ومقبوِر

جلوتموه بحرب ال هدوء لها

والرجس ال ينتهي إال بتطهرِي

بينما كان الشــاعر عبده عثمان 
يرصد بشعره لحظة انطالق الثورة 

فيقول:

كانت الساعة ال أدري

ولكن..

من بعيد شّدني صوت املآذن

ذهل الصمت

تداعت يف جدار الليل ظلمة

وتمطى يف دمائي حب شعٍب

وأطلت عرشات األحرف الحمراء..

أرساب القوايف
مد بحر ال يحدُّ

قاعه قلب ووجُد

صّب فيه من زوايا األمس حقُد

أبدا لو تسرتيح

لم أسلها.. لم أقل من أي غاب قد 
أتيت

أي أنفاس حملت

كنت أدري..

ما عىل ردفان بحري

إن إخواني وأهيل

أذرٌع تحتضن النوَر وأرواٌح تصيل

يف طريق الراية الخرضاء والشمس 
األسرية

يقول الدكتور عبد العزيز املقالح 

"عندما اكتملت الثورة، وتحقق لها 
النرص يف الثالثن من نوفمرب 1967، 
كان الشعر حارضاً ليسجل بحروف 
من نور خروج آخر جندي بريطاني، 

وعودة األرض اليمنية إىل طهارتها".

وبعد انتصار الثورة املجيدة أخذت 
اآلفاق تردد صدى أغنية الثورة بلسان 

الشاعر لطفي جعفر أمان:

عىل أرضنا بعد طول الكفاح

تجىل الصباح ألول مرة
وطار الفضاء رحيباً

بأجنحة النور ينساب مرة

وقبلت الشمس سمر الجباه

وقد عقدوا النرص من بعد ثورة

وغنى لنا مهرجان الزمان

بأعياد وحدتنا املستقرة

وأقبل يزهو ربيع الخلود

وموكب ثورتنا الضخم اثره

تزين أكليل آالف زهرة

وينرش من دمنا الحر عطره

ويرسم فوق اللواء الحقوق

حروفا.. ألول مرة

بالدي حرة

بالدي حرة.

صوت الشعب الذي زلزل االستعمار وحطم مشاريعه

الـشـعــر فـي ثــــورة أكـــــتوبـرالـشـعــر فـي ثــــورة أكـــــتوبـر

يف رحلــة اليمنين وكفاحهــم لطي صفحة 

اإلمامة واالستعمار كان الشعراء والفنانون 

فرس رهان الوطن، وفارســه النبيل واإلطار 

الروحي الذي استمد منه جيل األحرار الطاقة 

الالزمة للصمود يف وجه الظلم والظالم والقمع 

واالستبداد 00ومن أول قصيدة إىل آخر رصاصة 

كانت هناك ثورة عظيمة اســمها )سبتمرب 

وأكتوبر( ووطن عظيم اسمه )اليمن( قاهر 

الطغاة ومقربة الغزاة

    خاص

الفن والثورة وجهان لرصاصة واحدةالفن والثورة وجهان لرصاصة واحدة

حــروف من نار.. وقصائـد برائحــة البارود !!حــروف من نار.. وقصائـد برائحــة البارود !!
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الــعـدد )١٩٥٠( األربــعـــاء ٢٨ صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠م

يحتفل شــعبنا اليمني بالعيد السابع والخمسن 
لقيام ثــورة 14 أكتوبر املجيدة التــي دكت معاقل 
املســتعمر الربيطاني يف جنوب البالد وفتحت أبواب 
الجحيم عىل مرشوع االستعمار الذي عاث يف اليمن 
فسـاداً، وجثم عىل نفوس اليمنين ردحاً من الزمن 
عانوا فيه ويالت الفقر والجهل واملرض، كما أعادت 
ثورة الرابع عرش من أكتوبر املباركة التي قادها رجال 
عظماء مؤمنون بالحرية ومتشبعون بالروح الوطنية 
لليمن مكانتها التاريخية والحضارية وأرست قواعد 
بناء الدولة الحديثة وأذابت الفوارق االجتماعية بن 

مكونات املجتمع اليمني.
وبالتزامن مع احتفاالت شعبنا اليمني بعيد ال 14 من 
أكتوبر تعود الكثري من األشجان والذكريات التي تعرب 
بصدق عن عظمة هذه الثورة، التي كانت بحق تاريخاً 
جديداً من تواريخ مقاومة الشعوب ضد جالديها، ويف 
ذلك تحدث عدد من املسؤولن والناشطن والصحفين 
لـ” 26 سبتمرب” عن 14 أكتوبر وعربوا عن انطباعاتهم 

ومشاعرهم الفياضة باالبتهاج بهذه املناسبة.

 تجديد العهد
وزير الشباب والرياضة نايف البكري التقت به 26 
سبتمرب يف مدينة ســيئون حارضة وادي حرضموت 
فيقول إننا نحتفل اليوم وشعبنا يعيش يف ظل معركة 
مصريية ضد مليشيا الحوثي املتمردة معركة ينترص لها 
جميع أبناء الوطن وتأتي هذه الذكرى لتؤكد أننا نجدد 
العهد وسنسري عىل ما سار عليه اباؤنا السبتمربيون 
واألكتوبريون يف محاربة هذه املليشــيا االنقالبية ويف 
محاربة جميع األطماع التي تريد أن تنتزع وتنال من 
وطننا الحبيب واجدها فرصة أن نبعث تهنئة لفخامة 
األخ املشــري الركن عبدربه منصور رئيس الجمهورية 
وكافة الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الخالدة يف قلوبنا .

 دالالت مهمة
أما مدير مكتب الثقافة بوادي وصحراء حرضموت 
احمد بن دويس فيقول لـ26 سبتمرب نحن اليوم نحتفي 
بعيد  عزيز وغال عىل قلوبنا وهي الذكرة الـ58 لثورة 

26 سبتمرب وواجب علينا أن نحتفل بهذه املناسبة وذلك 
إلرسال رسائل ودالالت مهمة لتعريف األجيال بمعاني 
وســمات هذه الثورة التي أتت للتحرر من االستبداد 
الكهنوتي والظلم والقهر ورســمت هذه الثورة ستة 
أهداف ســامية جلها تحققت وأهمها تحقيق وحدة 
الوطن، وثورة 14 أكتوبر أيضا أفضت إىل طرد االستعمار 
الربيطاني الغاشــم من جنوب الوطــن والننىس دور 
الشهداء الذي قدموا أرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن 

ومن أجل أن نعيش نحن اليوم بعزة وكرامة.

 بعد وطني
محمد ســليمان مطران صحفي من مدينة سيئون 
يقول إن القيم الوطنية التي حققتها ثورة 14 أكتوبر 
رسخت مفاهيم لدى الشعب اليمني وهي قيم التحرر 
وعدم املوافقة مع وجود ســيطرة استعمارية سواء 
استعمار سيايس أو اســتعمار اقتصادي او عسكري، 
أما من ناحية البعد الوطني فالثورتان أكتوبر وسبتمرب 
امتداد لدعم متبادل وال ننىس أن ثورة 26 سبتمرب لم تكن 
لها أن تنجح لوال الدعم الذي وصل إليها من قبل الثوار يف 
جنوب الوطن ويأتي هذه االمتداد لحركة التحرر املوجودة 

يف اليمن والتي تسعى إىل إنهاء الحكم امللكي يف الشمال 
وكذلك دعم ثوار 26 سبتمرب لثورة 14 أكتوبر هو رسالة 
واضحة تؤكد أن مصري الشعب اليمني يف جنوب الوطن 

ويف شماله مصري واحد .

 ظروف مشابهة
أما الصحفي عيل الخالقي من مدينة املكال يقول إن 
ثورة 14 أكتوبر هي الرشارة الثانية بعد ثورة 26 سبتمرب 
يف شمال الوطن وكانت لها الفضل يف جالء االستعمار 
الربيطاني البغيض عن جنوب البالد ، ومثل دور ثوار 26 
سبتمرب ضد اإلمامة املتخلفة الرجعية دفعة قوية لثوار 
14 أكتوبر للمقاومة وتفجري ثورتهم املجيدة والخالدة يف 
ربوع جنوب البالد ، هذه الرشارة التي انطلقت من ردفان 
، وتعترب الثورتان سبتمرب وأكتوبر مكملتان لبعضهما 
البعض فثوار 26 سبتمرب كانوا الداعمن لثوار 14 أكتوبر 

من خالل الدعم العسكري واللوجستي واإلعالمي.

عالمات مضيئة
عبدالله أحمد بارشــيد ناشط سيايس يقول ستظل 
ثورة 14 أكتوبر إحدى العالمات املضيئة يف تاريخ اليمن 

املعارص، بل أحد أنجم العرب الزاهرة يف سماء نضاالتهم 
من أجل الحرية والكرامة، وهي قيمة عظيمة ومن أهم 
القيم التي أضافتها ثورة أكتوبر لليمنين، وداللة أيضا 
عىل قدرة اليمنين عىل التغيري مهما طالت بهم أزمنة 
القهر واالستبداد واالحتالل فأثبتوا للدنيا بعد ميض قرن 
وربع القرن من احتالل أرضهم بأنهم األقدر عىل الثورة 
والنهوض من تحت ركام السنن الحالكة مهما طالت 
أيامها، لذلك بنت ثورة أكتوبر لليمنن والعرب سلما متينا 
إىل الوحدة، والحرية، والشورى، وكل القيم النبيلة التي 
يعتز بها اليمنيون، وكل أحرار العالم، وهكذا جاءت ثورة 
14 أكتوبر باستقالل جنوب اليمن من احتالل االنجليز 
بعد يأس وإحباط ألم باألمة العربية حينها إثر نكسة 
حزيران يف 67م فبعثت األمل يف نفوس العرب وتجددت 
آمالهم بالنرص عىل الحلف الغربــي الصهيوني، وأن 
الكفاح كفيل بتحرير األوطان، وأن الشعوب الحية مهما 
طال ليلها فصباحها ينتظر السائرون، ومهما أعاق أعداء 
الحياة طموحات الشعوب الحرة الحية من أن تحقق 
أهدافها كما حدث ملســار وأهداف وآمال ثوار أكتوبر، 
ووضع أمام طريقها منحنيات وحفر وأشــواك ، كي 
تتوقف عجلة املسري نحو االستقالل الحقيقي وركوب 

سفينة الحضارة والرقي ببناء الوطن واإلنسان، فإن 
تلك العوائق غري قادرة عىل إيقاف عجلة كفاح اليمنين 

للوصول للمستقبل وبناء أرض السعيدة.

 تضحيات عظمة
الناشط فارس مسلم بلكرس يقول إن ثورة الرابع عرش 
من أكتوبر ثورة وطنية عربت عن طموحات جماهرينا 
وآمالها يف التخلص من الكابــوس الجاثم عىل أرايض 

الوطن الجنوبي ومخططاته االستعمارية الجهنمية.
مثلت هذه الثورة إرادة شعب يف التخلص من االحتالل 
األجنبي حيث قدم هذا الشعب العظيم التضحيات الجسام 
وقوافل من الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل تحقيق 
االستقالل الوطني الذي تحقق يف 30 نوفمرب عام 1967م.

وأكد مسلم بأن من أهم الخطوات التي تحققت بعد 
الثورة املجيدة توحيد األرض التي كانت مشطرة.

وها نحن يف هذا اليوم املجيد تحت قيادة ربان السفينة 
اليمنية االتحادية الرئيس عبدربه منصور هادي نحتفي 

بهذا العيد الذي يعد عيد كل يمني حر.
وها نحــن ننعم بوطــن واحد يرفــض العبودية 
واالستعمار ويتطلع للحرية ويتمتع بنسيج وحدوي 
متماســك بأرضية صلبة رواها األبطال بدمائهم التي 
رسخت مبدأ الحرية والعدالة واملساواة وأزهرت املحبة 
واإلخاء والتعاون والتضامن والتكافل والسالم فها هم 
أبطالنا يف الجبهات للنضــال من أجل الوحدة الوطنية 
التي غرست يف قلوب وضمائر األحرار اليمنين وهاهم 
يستمدون النقاوة الثورية والوطنية من تاريخ أجدادهم 

مناضيل ثورة أكتوبر الخالدة

الحضن الدافئ
رشــاد ثابت إعالمي ومذيع يف إذاعة سيئون يقول 
ل26 ســبتمر : البعد الوطني للثورة هو التكامل كما 
تشري الوثائق واألدبيات للثورة فهناك ثوار من الثورة 
السبتمربية ساهموا مســاهمة كبرية يف ثورة أكتوبر 
وكانت مدينة تعز الحضن الدافئ لثوار أكتوبر وسبتمرب 
واألهم من كل ذلك هو أن قيام الجمهورية اليمنية هو 

الهدف الوطني األسمى للثورتن.

:»:» « »لـ إعالميون ونشطاء سياسيون إعالميون ونشطاء سياسيون لـ

وحدة الوطن وسالمة أراضيه من أبرز أهداف ثورة وحدة الوطن وسالمة أراضيه من أبرز أهداف ثورة أكتوبرأكتوبر١٩6٣١٩6٣مم

استطالع2121

يعلن املجلس احمللي مبديرية مدينة مأرب - محافظة مأرب عن رغبته فـي 
إنزال املناقصات العامة لتنفيذ عدد من املشاريع بتمويل محلي.

فعىل من يجد يف نفسه الرغبة التقدم للمنافسة من املقاولن املؤهلن ومن لديهم الخربة السابقة يف تنفيذ 
األشغال  مكتب  إىل  الحضور  أدناه  املبينة  للمشاريع  املاضية(  السنوات  الخمس  )خالل  مشابهة  أعمال 
العامة والطرق – فرع املدينة لرشاء وثائق املناقصات خالل أوقات الدوام الرسمي ابتداًء من يوم األحد 11 

/ أكتوبر/ 2020 م آخر موعد لسحب ورشاء الوثائق األحد السبت تاريخ  1/نوفمرب/ 2020 م.

رقم م
رســــوم املـــــوقـــــــع اســـم املـــــشـــــــروعاملناقصة

املناقصة
تاريخ فتح 
املظاريف

مــرشوع مبنــى الطــوارئ وســكن األطبــاء ملستشــفى الشــهيد محمــد هايــل 12020-03
الطبــي- مدينــة مــأرب

40.000مديرية مدينة مأرب

2م
02

ر 0
فمب

 نو
ء 3

الثا
الث

ــاق 22020-04 ــة امليث ــياً( ملدرس ــالً دراس ــى 12 فص ــعة )مبن ــة توس ــرشوع إضاف م
األساســية الثانويــة

30.000مديرية مدينة مأرب

30.000مديرية مدينة مأربمرشوع مدرسة أبو بكر الصديق 9 فصول+ غرفة سكن+ سور32020-05

30.000مديرية مدينة مأربمرشوع مدرسة 30 نوفمرب 9 فصول+غرفة سكن+ سور42020-06

30.000مديرية مدينة مأربمرشوع مدرسة أروى للبنات باملطار 9فصول +غرفة سكن+سور52020-07

30.000مديرية مدينة مأربمرشوع مدرسة الشهيد عبدالرب الشدادي9 فصول+غرفة سكن+سور 62020-08

مــرشوع مدرســة أبــو عبيــدة بــن الجــراح باملحــوى 7 فصول+غرفــة 72020-09
سكن+ســور 

30.000مديرية مدينة مأرب

2م 
02

ر 0
مب

وف
4 ن

اء 
ربع

األ ــة 82020-10 ــة- مدين ــة الروض ــي ملدرس ــول دور ثان ــعة 5 فص ــة توس ــرشوع إضاف م
ــأرب  م

25.000مديرية مدينة مأرب

25.000مديرية مدينة مأربمرشوع توسعة وحدة صحية الروضة دور ثاني– مدينة مأرب92020-11

25.000مديرية مدينة مأربمرشوع توسعة وحدة صحية املطار دور ثاني مدينة مأرب 102020-12

20.000مديرية مدينة مأربمرشوع مبنى مخازن للمجلس املحيل باملديرية- مدينة مأرب112020-13

20.000مديرية مدينة مأربمرشوع مبنى مخازن مكتب األشغال ومكتب الصناعة – مدينة مأرب 122020-14

مــرشوع منظومــة الرقابــة اإللكرتونيــة للمجلــس املحــيل ومكاتــب الســلطة 132020-15
املحليــة باملديريــة

20.000مديرية مدينة مأرب

20.000مديرية مدينة مأربمرشوع إنشاء وتشغيل املوقع اإللكرتوني للمديرية142020-16

ــة الكــربى بمبنــى املجلــس املحــيل – 152020-17 ــل الصال ــم وإعــادة تأهي مــرشوع ترمي
مدينــة مــأرب

20.000مديرية مدينة مأرب

تقدم العطاءات بمظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر )لجميع الوثائق األصل( مكتوب عليه اسم الجهة واملرشوع ورقم املناقصة

واسم مقدم العطاء يشمل ومرفق به:
1 - ضمان بنكي ال يقل عن %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. 

3- مظروف موقع ومختم لجميع الوثائق للمناقصة )مستند الوثائق النمطية + املواصفات العامة + الرسومات(.

ــوم  ــن ي ــارشة م ــاعة الع ــة األوىل. والس ــرب 2020 م للمجموع ــاء    3نوفم ــوم الثالث ــن ي ــارشة م ــاعة الع ــاءات الس ــم العط ــد لتقدي ــر موع أخ
األربعــاء 4 نوفمــرب 2020 م للمجموعــة الثانيــة، وســيتم فتــح املظاريــف بحضــور املتقدمــن أو مــن يمثلهــم بتفويــض رســمي ومختــوم 

بنفــس املوعــد بصالــة املجلــس املحــيل بمديريــة املدينــة، ولــن تقبــل العطــاءات التــي تــرد بعــد املوعــد املحــدد.

املجلس املحيل– مديرية مدينة مأرب– الرقم املجاني)8001٦1٦( هاتف)303688/)-711170900 )06 جوال 778222788
 Emeil:mahlymareb@gmail.com

إعـــــالن مـــنــاقـــصـــة 

عقيد/ د. مـنـصـور طـه دحــان الـعـبدلي 
مدير مصلجة اجلوازات مبحافظة تعز

يحتفل شعبنا العظيم بالذكرى الـ57 لثورة 14من أكتوبر 1963م املجيدة
 التي قامت ضد االحتالل البريطاني وبهذه املناسبة 

العظيمة نرفع آيات التهاني وأطيب التبريكات لقيادتنا السياسية
 ممثلة  بفخامة املــشــير الركن/

 عــبـدربــه منـــصور هـــادي 
رئيس اجلمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة 

ونائبه الفـريــق الركن/ 

عــلــي مـحــســـن صــالح 
فـــي  اليمنــي  الشــعب  أبنــاء  وكافــة  الوطنــي  اجليــش  منتســبي  وإلــى 
ووطننــا  لشــعبنا  يحقــق  أن  وجــل  عــز  املولــى  ســائلني  واخلــارج  الداخــل 
يعــم وأن  االنقــالب  علــى  والقضــاء  دولتــه  اســتعادة  فـــي  إليــه  يصبــو  مــا 

بـالدنــــا األمــــن واالســتــقــرار واالزدهـــــار  

  دويس: تبنت ثورة أكتوبر أهدافا سامية في مقدمتها تحقيق الوحدة اليمــنية
  مطران: الدعم المتبادل بين ثوار سبتمبر وأكتوبر تأكيد على وحدة الهدف والمصير

  الخالقي: ثورة 26 سبتمبر مثلت دفعة قوية النطالق ثورة 14 أكتوبر
  بارشيد: أكدت ثورة أكتوبر بأن الكفاح كفيل بتحرير األوطان مهما كانت العقبات

  بلكسر: أهم المكتسبات التي حققتها ثورة أكتوبر وحدة األرض اليمنية



الــعـدد )١٩٥٠( األربــعـــاء ٢٨ صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠م

عــــــــدد خـــاص مبــناســـــبة العــيــد الـ 57 لــــــــثورة 
الـ 14 من أكـــــتوبـــــر املجـــــيدة  1963م 2222 تقارير

   تقرير /عارف الواقدي 
مثلت ثورة الـ14 من أكتوبر من عام 1963، رشارة 
االنطالقة األوىل لجنوب اليمن، ضد االستعمار الربيطاني 
الذي رزح معــه الجنوب ألكثر مــن 129 عاماً تحت 
االستعمار الربيطاني، خاللها )أي تلك االنطالقة( كان 
للنقابات العمالية دور بارز يف املشاركة يف تلك الثورة التي 

تكللت بالنجاح عقب أشهر عىل اندالع رشارتها. 

لقد مثلث ثورة الـ14 من أكتوبر املجيدة 1963م - 
طبقاً ملا تحدثت مصادر متطابقة - محطة ملهمة ألبناء 
الشعب اليمني والثوار األحرار جنوباً وشماالً يف الذوذ عن 

كرامة الوطن وإسقاط املستعمر. 

مشوار نضال مستمر 
وعىل نطاق انطــالق الثوار من كافة مناطق وربوع 
اليمن، يواصل أحفاد ثورتي الـ26 من سبتمرب املجيدة، 
والـ14 من أكتوبــر الخالدة، اليوم الســري عىل نهج 
أجدادهم الثوار يف النضال والقضاء عىل املستعمر أياً كان، 
خارجياً جاء غازياً أو محلياً مدعوماً من عدو خارجي.

خاللها )أي ثورة الـ14 من أكتوبر املجيدة 1963م( 
ســطر املناضلون والثوار والعمال طوال أيام وأشهر 
نضاالت وبطوالت يف مواجهات عســكرية مع قوات 
االحتالل الربيطانية يف جميع جبهات القتال زلزلت مواقع 
وتجمعات املستعمر الربيطاني، حتى نال جنوب الوطن 
استقالله وحريته من املستعمر البغيض الذي قىض عىل 
كل معالم الحياة طيلة )129 عاماً( هي فرتة االستعمار 

التي امتدت لقرن وقرابة الثلث القرن. 

البداية كانت بريطانيا القوة االستعمارية يف جنوب 
اليمن تحاول عىل مدى طيلة )129 عاماً( إقامة نظام 
سيايس متماسك بن مستعمرة عدن واملحميات، حيث 
تشكيل اتحاد الجنوب العربي من إمارات ومشيخات 
الجنــوب يف العام 1959م 11 محميــة خطوة يف هذا 

السبيل. 

خطوات املستعمر الربيطاني التي حاول تحقيقها يف 
ضم مستعمرة عدن إىل االتحاد كانت أقل نجاحا، وكانت 
خطط ما سمي بدمج مستعمرة عدن باالتحاد قد تم 
رســمها يف لندن وذلك يف يوليو عام 1962م، غري أن رد 
الفعل كان سلبياً وفوريا، حيث قامت القوى الوطنية 
التحررية بتنفيذ اإلرضابات والتحركات املضادة لكل هذه 

الخطوات االستعمارية.

هجمات نارية 
بعد تزايد استبدادية املستعمر الربيطاني يف الجنوب، 
ظهرت إىل جانب الحركات العمالية والنقابات العمالية، 
حركات مقاومة مثل جبهة التحرير القومية املدعومة 
من املرصين، وجبهة تحرير جنوب اليمن املحتل املختلفة 

يف التوجهات عن السابقة وأعلنت حالة الطوارئ. 

قامت تلك الحــركات بالعديد مــن الهجمات عىل 
املستعمر البغيض، لعل أبرزها هي ألقاء قنبلة يدوية 
من قبل عنارص من جبهــة التحرير القومية عىل أحد 
مقرات املستعمر، ما أدى إىل مقتل املندوب الربيطاني 
السامي، معها اســتمرت هجمات الفصائل وأجربت 
القوات الربيطانية عىل االنسحاب عن عدن يف 30 نوفمرب 

1967م. 

دور العمال البارز في الثورة 
لقد شهدت عدن حوايل 30 إرضاباً عمالياً يف مارس 
1956، ويف يونيو من العام نفسه قام الثوار يف بيحان، 
بمحافظة شبوة بالهجوم عىل املركز الحكومي، فيما يف 
خريف عام 1956م أثارت األحداث - التي شهدتها مرص، 
إثر العدوان الثالثي عىل مرص من قبل إرسائيل وفرنسا 
وبريطانيا - غضب الشعب اليمني، فازدادت وترية العمل 

الوطني، ضد التواجد الربيطاني يف مستعمرة عدن. 

لقد امتد الغضب الشعبي من عدن وحتى املحميات 
الرشقية )الســلطنة الكثرييــة والقعيطية واملهرية( 
والغربية، فعمل املستعمرون عىل زيادة التوغل يف املناطق 
الريفية الســيما املحاذية ألرايض اململكة املتوكلية يف 
الشمال، حيث شهدت املحميات الغربية يف فرباير 1957 
أكثر من 50 حادثة معظمها إطــالق نار عىل املراكز 
الربيطانية وعىل املســؤولن املحلين يف كٍل من ردفان 

وحاملن والضالع.

لقد توالت طوال تلك الفرتة الهجمات املســلحة عىل 
املحتل الربيطاني، وتزايدت الحركات الشعبية الرافضة 
للمســتعمر البغيض يف كل ربوع الجنوب، فضالً عن 
تزامنها مع تنامي الوعي الوطني بأهمية النضال ضد 
املستعمر وإخراجه من البلد، وهو ما تحقق فعالً بعد 

سنوات من نضاالت الثوار. 

انطالق شرارة 
لقد شهدت محافظة الضالع العام التايل قيام ثورة 14 
أكتوبر التي أطلق رشارتها األوىل رجال من قبائل املنطقة 

بعد عودتهم من مهامهــم التطوعية لنرصة الثورة يف 
الشمال، وقد نجحت املخابرات املرصية من مقرها يف تعز 
يف تنظيم ثورة مسلحة يف الجنوب تمايزت إىل تنظيمن 
هما الجبهة القومية ومنظمة تحرير جنوب اليمن، ثم 
طورتها يف يناير 1966م إىل صيغة جبهوية واسعة ضمت 
بعض شيوخ القبائل جنبا إىل جنب مع قيادات الحركة 

العمالية وبعض أقطاب السياسة العدنية. 

قامت يف إطار مهامها )أي الثورة املسلحة التي تطورت 
إىل صيغة جبهوية واسعة ضمت بعض شيوخ القبائل 
جنبا إىل جنب مع قيادات الحركة العمالية وبعض أقطاب 
السياسة العدنية( استقطبت فئات اجتماعية مختلفة 
كالتجار واملوظفن والعمال والفالحن ورشائح مختلفة، 

انتظمت كلها يف جبهة تحرير جنوب اليمن املحتل. 

وتتويجا لكل تلك املحطات النضالية والكفاح من أجل 
االنعتاق والتحرر من براثن املحتل واملستعمر، انترصت 
اإلرادة الشعبية يف الـ30 من نوفمرب 1967م، يوم اكتمال 
النرص يف ربوع اليمــن، ورحيل من أرض وتراب اليمن 
آخر جندي بريطاني حن عزفت املوســيقى واألغنية 

واألهازيج الشعبية "برع يا استعمار .. برع". 

العمال.. شرارة ألهبت حماس الثوار 
للحركة العمالية والنقابات العمالية خالل تلك الثورة 
املجيدة التي انطلقت رشارتها من جبال ردفان، بقيادة 
الثائر غالب راجح لبوزة، العديد من املحطات التاريخية 
النضالية شهدتها مختلف جبال وتباب الجنوب الوعرة 
التي أذاقت املستعمر الربيطاني الهزائم املذلة، ومرارة 

الحرب. 

لقد امتدت نضاالت الحركات العمالية يف بالدنا طوال 
مراحل معينة عىل مســتوى ومختلف األحداث، حيث 
مثلت طليعة النضال الوطني والتحرري ووقوده الحارق 
يف سبيل حرية اليمن ووحدته وتقدمه االجتماعي ضد 

القوى االستعمارية والرجعية شماالً وجنوباً.  

لقد ألهب النرص الذي حققته الحركات العمالية يف 
ثورة الـ14 من أكتوبر املجيدة 1963م حماس العديد 
من العمال والنقابات املختلفة يف الجنوب، حيث توجهوا 
حاملن بنادقهــم إىل مختلف جبهــات القتال لطرد 
املســتعمر البغيض من البالد، وهو ما تحقق يف الـ30 

من نوفمرب 1967م.

منذ اندالع شرارة ثورة الـ14 
من أكتوبر الخالدة 1963م 

تنامى لدى اليمنين جنوباً ويف الشمال أيًضا بما فيهم 
رشيحة العمال يف مختلــف املجاالت بكافة رشائحهم 
وفئاتهم، حينها، الشــعور الوطني الذي المس أفئدة 
الثوار تحقق نرصا أرشقت شمسه من عىل جبال ردفان.

وهكذا بدأت أوىل الحــركات الثورية النضالية التي 
تشكلت يف صفوفها العديد من كتل العمال وحركاتهم 
العماليــة والنقابات التي كانت تناهض االســتعمار 
الغازي، وبإمكانات بسيطة ما كان لها أن تصل إىل حجم 

املهمة التي أنيطت بالرجال األوفياء واملناضلن الثوار.

واليوم وإذ تحل ثورة الـ14 من أكتوبر املجيدة 1963م، 

التي أسقطت قوى االستعمار الربيطاني ال يزال الشعب 
اليمنــي يخوض معارك الدفاع عــن الوطن والكرامة 
والحرية والوجود من قوى الظالم واالستبداد بمختلف 
صورها وأشكالها، بيارق نرصها )أي انتصارات اليوم( 

هاهي تلوح يف األفق يف مختلف نطاق وجبهات اليمن. 

عىل مدى عقود من الزمن، هي فرتة االستعمار، كان 
املناضلون والثوار األحرار بما فيهم الحركات العمالية 
يمضون يف طريق الخوض الجتثاث املستعمر البغيض، 
وعىل مدى أشهر من الكفاح املسلح والنضال املتواصل يف 
الجنوب، أعلنت طريق الثورة وبداية سبيل الثوار، وكانت 
أيضا إعالن طريق الخالص من املستعمر املحتل، هكذا 
تصف وتتحدث الكتب التاريخية الراصدة للتاريخ اليمني 

ويرويه عدد كبري من الثوار. 

عزيمة الشعوب 
يقول مراقبون، تعليقا عىل دور الحركات العمالية 
والنقابات بجانب ثوار الـ14 من أكتوبر املجيدة 1963م، 
إن الكفاح املســلح واإلرصار والعزيمة لدى الشعوب 
يظل هو مفتاح التحرّر واالنعتاق من الظلم واالستعمار 
والتجرّب الذي يمارسه كل غاصب ومحتل لألرض واإلرادة 
والقرار ويتحكم باملصري والثروة والحكم والســيادة 

للشعوب املحتلة.

ويؤكد املراقبون أن النضال الثوري املسلح الذي خاضه 
الشعب اليمني ضد الغزاة واملحتلن أثمر عن إنجاز الحدث 
األهم واألبرز يف تاريخ اليمن املعارص وذلك يف مواجهة 
الشعب اليمني ضد املحتل الربيطاني يف معارك التحرّر 
ومواجهة االستعمار الربيطاني وإرغامه عىل الرحيل 

وإعالن االستقالل يف الـ 30 من نوفمرب عام 1967م.

ملهم لالنتفاضة الثورية 
منذ إعالن الحركات العمالية والنقابات انتفاضاتها 
ضد املســتعمر، بعد إرضابها يف مــارس املجيدة عام 
1956م عقب اضطهادات املســتعمر بحقهم، كانت 
محطات تالها حركة واسعة من اإلرضابات الطالبية 
ضد السياســة التعليمية، التي شملت جميع املدارس 
الحكومية يف الجنوب، باإلضافة إىل إرضابات عمال يف 
أبن، ومظاهرات شعبية يف شوارع عدن يف مايو 1956م 
احتجاجاً عىل زيارة اللورد لويد جــورج وكيل وزارة 

املستعمرات الربيطانية لعدن. 

لقد كان لحركة اإلرضابات تلك تأثريها الواضح عىل 
أساليب الكفاح الســيايس، حيث أدى دخول الطبقة 
العاملة، كقوٍة سياسة منظمة يف نقابات، إىل رفد الحركة 
العملية الوطنية التاريخية لشــعبنا اليمني بطاقات 

كفاحية هائلة واالرتفاع بها إىل مستوى أعمق. 

إن احتفاالت الشعب اليوم بالذكرى الـ57 لثورة الـ14 
من أكتوبر املجيدة 1963م، تؤكــد أنها الحدث األبرز 
يف تاريخ اليمن الحديث، عالوة عــىل كونه يوماً ليس 
عادياً، ألن ما نتج عنه ثمرة لنضال وتضحيات عرشات 
اآلالف من أبناء اليمن الذين عانوا وضحوا من أجل نيل 
االستقالل وطرد املســتعمر الذي استوىل عىل األرض 

وخرياتها واستباح دماء الشعب. 

إن االحتفال بهذه الذكرى املجيدة والخالدة عىل قلوب 
كل اليمنين شماالً وجنوباً هو االحتفاء بتاريخ رحيل 
آخر مستعمر من عىل جزء غاٍل من أرض اليمن الحبيب.

   تقرير/ عمار زعبل 
يف إحدى القرى املعلقة يف جبــال ردفان، التابعة 
ملحافظة لحج، ولد البطل املناضل، "قاسم هيثم سعد 
معوضة الحجييل"، ليعيش فيها حياة شاقة، نتيجة 
األوضاع التي تعيشها البالد املمزقة حينها بن كهنوت 
إمامي يف الشمال، واستعمار بغيض يف الجنوب، إال 
أنها الحياة التي عملته الشموخ وعدم االستكانة يف 
جبال ترفض كل أشكال االستعمار، فكانت الرشارة 
األوىل منها يف 14 أكتوبر 1963م، والتي كان املناضل 
الحجييل من مشعيل أوارها، الذي امتد رسيعاً لتشتعل 
كل املناطق بما فيها عدن، وأصبح كل يمني يعلنها 

مدوية "برع برع يا استعمار". 

عاش اللحظات األوىل للكفاح املســلح، وكان من 
صانعيه بخفة وشــجاعة، مــا زال يتذكرها رفاق 
الســالح، من املناضلن، وكان قد غادرهم بعد فرتة 
قليلة من االســتقالل الناجز، الــذي كان بعد أربع 
ســنوات من انطالق الثورة، وذلك يف 30 نوفمرب من 

العام 1967م.

تقول ابنته "هاجر" لـ "صحيفة 26 ســبتمرب" 
بأن والدها املناضل ينحدر من قبيلة آل الحجييل التي 
سكنت يف منطقة "الزقم" بجبال ردفان، والتي عاش 
فيها حياة طفولته، وتعلم يف أحدى مدارسها، التي تم 

إنشاؤها حينها.. 

وتؤكد أن والدها يشــعر بما أحدثه املســتعمر 
الربيطاني فيتألم ملا آلت إليه أوضاع الناس، انعكس 
ذلك يف تعامله مــع محيطه االجتماعــي، إضافة 
إىل أنه عرف منذ بداية شــبابه، بأنه رصيح الكلمة 
والرأي، مجاهرا برفض االســتعمار يف بالده.. فبدأ 
يوجه برضورة مقاومة املستعمر وعدم السماح له 
بالبقاء عىل أرض وطنه فكانت تراوده فكرة املقاومة 

املسلحة، وكان له ذلك.

وجد نفســه مع بقية املقاتلن، يتدرب عىل أنواع 
السالح يف مدينة تعز، ثم يعود لتبدأ معاركه البطولية 
التي أرهقت املستعمر البغيض، يف جبال ردفان، وجد 
نفسه وجهاً لوجه، حامال بندقيته، إال أنه تغلب عىل 
الجندي الربيطاني بشــجاعته وإقدامه، ولم تخفه 
ترسانة العدو من أسلحة ضخمة وحديثة بما فيها 

الطائرات.

معرفتــه  ســاعدته 
باملنطقة التي يقاتل فيها، 
إضافة إىل أنه كان ال يهاب 
أي يشء، فكانت مشاركته 
يف الثورة كبرية، ومهمة ويف 
صفــوف الفدائين، وعند 
النظر إىل ســريته، نعرف 
ملاذا أطلقت عليه وزمالءه 
اإلمرباطورية  بريطانيــا 
التي ال تغيب عنها الشمس 

بالذئاب الحمر.

تشري ابنته هاجر إىل أنه 
جند نفسه ملقارعة جنود االحتالل، نذر وقته لذلك، 
كان الســبب بالنرص، وأخلص لتحقيقه، من خالل 
التصدي الباسل ألرتال االحتالل، حيث كان يراقبهم 
ويعرف كل تحركاتهم، كما كان يعد الكمائن لهم، 
فعمل قيادات االســتعمار عىل تغيــري خططهم، 
واسرتاتيجيتهم، التي كان يحفظها املناضل )هيثم 

قاسم سعد( عن ظهر قلب.

وأفادت أن صمود والدها ومن معه يف جبال ردفان، 

دفعت الربيطانين إىل أن 
يرســلوا الفرق الخاصة، 
املدربــة تدريبــاً قتالياـ 
ملواجهتهــم، إال أن كلها 
كانت تعــود تجر قتالها 

وأذيال الهزيمة.

وتقول إن بطولة هؤالء 
الفدائيــن، أصبحوا عىل 
كل لسان، وكانوا أنموذجاً 
يحتذى بمن فيهم والدها، 
فانضم إليهم الكثري من الشــباب من قرى ردفان، 
وانتقلت مقاومة املستعمر إىل الطور الجماعي الكبري، 
األكثر تنظيماً.. مضيفة "كان أمر التخطيط يف الهجوم 
وتعقب العدو يعود لقادة جماعة الذئاب الحمر، وكان 
قاسم هيثم من أشجعهم وأقدرهم عىل مباغتة العدو 

يف وكره.

وتتذكر أن والدهــا كان رفيقاً ملناضل آخر ال يقل 

عنه شــجاعة وإقداماً وهو الشــهيد ثابت حسن، 
وكان معاً يمتاز بخفة الحركة، والدقة يف التصويب، 
ويقول عنهم رفاقهم كما تروي بأنهما يعدان للهجوم 
عىل القوات الربيطانيــة املرابطة يف )الربوة(، وكانا 
يتقدمان معاً ويصعدان قمة الجبل املطل عىل نقيل 
)الربوة(، ويباغتنان العدو والهجوم عليهم ويطلقان 

النار من بنادقهما ثم يلحقان بهما بقية رفاقهم.

استشهد هيثم قاسم سعد بعد أن بدأت التصفيات 
بن رفاق النضال، بعد االستقالل، وذلك يف األحداث، 
التي عرفــت حينها بن الجبهــة القومية وجبهة 
التحرير، وكون مناضلنا مــن األخرية، فقد جند له 
الكثري من أجل قتله والتخلص منه، إال أنه كان حذراً 
كما تحدثت ابنته، التي تحفظ تاريخ نضال أبيها عن 
ظهر قلب، وتفتخر به ألن نضاله، حسبت له بريطانيا 
ألف حســاب، وكان جنودها ال يتمنون أكثر من أن 
ينالوا منه إال أنه نال منهم وحقق اســتقالل بالده، 
وكانت فرحته حن رأى آخر جندي مستعمر يغادر 

دون رجعة.

أكتوبر.. ثورة أجهضت أحالم االستعمار 

العامل.. حمطات ملهمة يف ثورة الـ١٤ من أكتوبر أهنت ١2٩ عاماً من استعامر املحتل البغيض 
ثورة الـ١٤ من أكتوبر المجيدة ١٩٦٣م.. نضاالت ثورية وعمالية تتوجت نصرا وثمرة لوحدة النضال الوطني أزهقت روح المستعمر 

ببندقيته وشجاعته واجه بريطانيا العظمى ولم تخفه ترسانتها الضخمة من األسلحة الحديثة بما فيها الطائرات

الشهيد قاسم هيثم سعد احلجييل.. املناضل الذي أرهق الشهيد قاسم هيثم سعد احلجييل.. املناضل الذي أرهق 
االستعامر الربيطاين يف جبال ردفان  االستعامر الربيطاين يف جبال ردفان  
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اشاد فخامة املشــري الركن عبد ربه منصور 
هادي رئيس الجمهوريــة القائد األعىل للقوات 
املســلحة بالبطوالت والتضحيات التي سطرها 
البطل العميــد عبدالعزيز حنكل قائد اللواء 110 
مشاة مع قبائل ورجال مأرب ومنتسبي الجيش 
الوطني للدفاع عن الوطن ضد مليشيات الحوثي 

الكهنوتية املدعومة إيرانًيا.
جاء ذلك يف برقية عزاء ومواساة بعثها فخامة 
الرئيس إىل أهــل وذوي البطل العميد عبدالعزيز 
حنكل وإىل كافة حمــاة الوطن الذي قدم حياته 
فداء ألرضه وعرضه والذي استشهد وهو يؤدي 
واجبه الوطني والبطويل أثناء مشاركته يف قيادة 

املعارك ضد املليشيا الحوثية بمحافظة الجوف.
يف الســياق ذاته بعث نائب رئيس الجمهورية 
الفريق الركن عيل محســن صالح برقية عزاء 
ومواساة يف استشهاد قائد اللواء 110 مشاة البطل 
العميد عبدالعزيز حنكل وهو يؤدي واجبه الوطني 

والبطويل.
وأشاد نائب رئيس الجمهورية بمناقب الشهيد 
البطل ونضاالته إىل جانب قادة وضباط القوات 
املســلحة يف مختلف جبهــات وميادين الحرية 

والكرامــة ضد أدوات إيران املتمثلة يف مليشــيا 
الحوثــي الكهنوتية، وتضحياتــه الخالدة التي 
ســطرها خالل حياته الحافلة بالعطاء الوطني 
والفداء دفاعاً عن الديــن والوطن ليلتحق اليوم 
باثنن من أبنائه األبطــال مجاهد وأنس اللذان 

سبقاه إىل الله يف درب الشهادة والحرية. 

وأكد نائب الرئيس بــأن العميد حنكل رضب 
أمثلة ناصعة يف الفداء والتضحية وكان من خرية 
الضباط والقادة الذين تمسكوا بقيم العسكرية 
وما تفرضه عليهم من مسؤوليات وتبعات ألجل 
حماية البلد ومكتسباته، ويرحل اليوم وقد ترك 
عىل األرض وقبل ذلك يف القلــوب والعقول قيماً 

نبيلة ومبادئ راسخة ينتهجها من بعده للسري 
بشــجاعة وبمســؤولية حتى تحقيق النرص 

الجمهوري القريب بإذن الله.
وعربا فخامة الرئيس ونائبه يف برقيتهما عن 
أصدق التعازي واملواساة ألرسة وأقارب الشهيد 
وزمالئه ورفاقه وقيادة وزارة الدفاع ورئاســة 

هيئة األركان، سائلن الله العيل القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان.
كما قال رئيس الوزراء الدكتور معن عبد امللك: 
إن البطل العميد عبدالعزيز حنكل سجل تاريخا 
ناصعا جله بطوالت وانتصارات ستخلدها ذاكرة 
االجيال اليمنيــة كواحد من الرمــوز الوطنية 
املخلصة التي سجلت مواقفا عظيمة يف الدفاع عن 
الثورة والنظام الجمهوري والتي قدم فيها اثنن 
من ابنائه األبطال مجاهد وأنس اللذين ســبقاه 
إىل الله يف درب الشهادة يف هذه املعركة املصريية 
والوجودية لليمن والعرب ضد املرشوع اإليراني 
.. منوها بصوالت وجوالت الشــهيد البطل يف كل 
املعارك التي خاضها كقائد فذ وشجاع وصاحب 

خربة عسكرية وعقلية قيادية. 
واكد رئيس الوزراء أن دماء الشهيد وكل شهداء 
الجيش الوطني واملقاومة الشعبية ورجال القبائل 
لن تذهب هدرا، وأنها ستثمر نرصا مؤزرا لينعم 
شــعبنا العظيم باألمن واالستقرار واألمان الذي 

ناضل وقاتل األبطال من أجله.

نعت وزارة الدفاع ورئاســة هيئة 
األركان العامة قائد اللواء 110 مشاة 
العميد الركن عبدالعزيز حنكل، الذي 
استشــهد وهو يؤدي واجبه الوطني 
يف قيــادة معركة اســتكمال تحرير 
محافظة الجوف من مليشيا الحوثي 

االنقالبية املدعومة من إيران.
وأشــارت وزارة الدفاع ورئاســة 
األركان يف بيان النعي إىل أن الشــهيد 
العميد عبدالعزيز حنكل، كان نموذجا 
يف التضحية والفداء واملواقف الوطنية 
الشجاعة، وسّطر خالل حياته الحافلة 
بالعطاء بطوالت عظيمة يف الذود عن 
أهداف ومكتسبات الثورة والجمهورية 
والدفاع عن الثوابت والهوية الوطنية، 
وكان واحدا من أصدق القادة األوفياء 
الذين وقفوا بشجاعة وثبات يف وجه 
مليشــيا الحوثي وقدموا تضحيات 
غالية يف معركة استعادة الدولة ونذروا 
أنفسهم وأموالهم وأرواحهم لخدمة 

الوطن.
وأضاف البيان " كان الشهيد حنكل 
من أشــجع القادة األوائل الذين هبوا 
لتلبية نــداء الوطن وشــارك بإقدام 
وإخالص يف قيادة عمليــات تحرير 
عدد من املواقع واملناطق من مليشيا 
الحوثــي، وكان يقــف يف مقدمــة 
الصفوف إىل جانب أبطــال الجيش 
الوطنــي ورجــال املقاومــة الذين 
يخوضون معركة املصري ويواجهون 

أحالم اإلمامة والتخلف".

مشــريا اىل أن الشــهيد جسم قيم 
الجندية والقيادة خــالل املهام التي 
أوكلت إليه واملناصــب التي تقلدها 
وأسهم بفاعلية يف عملية بناء وتطوير 
القوات املســلحة وعاش وفيا للقسم 

والرشف العسكري.
مضيفــا أن الوطن ومؤسســته 
الدفاعية خرس برحيله قائدا استثنائيا 
وواحدا من خرية الرجال الذين خلّدوا 

بصمات متميــزة يف مختلف املواقع 
وامليادين ومواقف وطنية مرشفة.

وقال البيان: "إن القوات املســلحة 
اليمنية وهي تنعي واحدا من قاداتها 
املخلصن؛ تؤكد أن تلك الدماء الطاهرة 
لن تذهب هــدراً ولن ُتثني شــعبنا 
اليمني وقواته املسلحة عن مواصلة 
النضال والكفاح حتى تحرير كل ذرة 
من تراب الوطن واســتعادة الدولة 

ومؤسساتها الدستورية.. ولن تزيدها 
تلك التضحيات إال تمســكاً وإرصاراً 
للميض عــىل العهد والوفــاء للوطن 
الستكمال اســتعادة وتحقيق أمنه 
واستقراره وبناء مســتقبله الواعد 
ومحاربة اإلرهاب والتطرف والتصدي 
ملخططات ومحــاوالت العبث بأمن 
واســتقرار اليمــن واملنطقة واألمن 

القومي العربي".

العميد الركــن /عبدالعزيز محمد 
حنكل من مواليــد 1962 محافظة 

صنعاء مديرية بني الحارث 
 بــدأ حياته الدراســية يف صنعاء 
بمنطقة هربة يف حفظ القرآن الكريم 
وأكمل حياته التعليميــة فيها. ثم 
التحق بعد الثانوية بالكلية الحربية 
الدفعة 21 وحصل عىل بكالوريوس يف 
العلوم العسكرية تخصص دروع، كما 
حصل عىل ماجستري علوم عسكرية.

الدورات التي التحق بها: 
_  دورة صاعقة. 
_  دورة مظالت. 

_  دورة قادة رسايا. 
_  دورة قادة كتائب. 

_  دورة قادة ألوية.
_  دورة قيادة وأركان. 

المناصب التي تقلدها :
تدرج الشهيد يف العديد من املناصب 

اثناء عمله يف القوات املسلحة.
قائد رسية يف اللواء 5٦مدرع حتى 

العام 93 
اركان حرب كتيبة 

قائد كتيبة دروع باللواء ٣٩مدرع 
بمعسكر بدر يف خور مكرس -عدن

تم تعيينه ركن إمداد محور الجوف 
يف عام 2011م

مســاعد قائــد محــور الجوف 
عام2013م

قائد محور الجوف يف عام 2016.

 قائد اللواء 110 مشاة عام 2018.

األوسمة والنياشين التي حصل عليها:
_ وسام الواجب والرشف 

_ وسام الشجاعة 
وسام جرحى الحرب 

شارك يف الكثري من معارك الدفاع 
عن الدولة والوطــن آخرها معركة 

استعادة الدولة من املليشيا الحوثية
الشهيد أب لخمسة من األوالد وست 

إناث .
- استشــهد اثنان منهــم وهما 
الشــهيد أنس، والشــهيد مجاهد 

رحمهما الله.
استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني 

يف الجوف 10/10 /2020م.

أشــاد اللواء القمريي 
العميد  الشهيد  بمناقب 
عبدالعزيــز حنكل الذي 
يواجه  ربه وهــو  لقي 
مليشــيات الحوثــي يف 
املعارك الدائرة يف منطقة 
مدينة  رشق  الســعراء 
الحزم محافظة الجوف، 
وجاء ذلك يف برقية العزاء 

بعثها  التي  واملواســاة 
املفتــش العــام ألرسة 
مثمنا  الشــهيد  وذوي 
واألدوار  التضحيــات 
التــي قدمها  البطولية 
يف مختلــف الجبهات يف 
مواجهة مليشيا الحوثي 
كواحــد من كفــاءات 

ضباط القوات املسلحة.

أقامت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة، 
بمدينة مأرب مراســيم تشييع رســمية لجثمان 
الشهيد البطل العميد الركن عبدالعزيز حنكل، قائد 
اللواء 110، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني 
والنضايل، ويشارك يف قيادة معارك مواجهة مليشيا 
الحوثــي املتمردة املدعومة من ايــران بمحافظة 

الجوف.
وتقدم املشيعن وزير الدفاع الفريق الركن محمد 
عيل املقديش، بحضور قيادات عسكرية وأمنية وعدد 

من أرسة وأقارب الشهيد.
واعترب الفريق املقديش استشــهاد العميد حنكل 
خســارة عىل الوطن وخســارة كبرية عىل القوات 
املسلحة.. مشرياً إىل أن الشهيد كان واحداً من خرية 
الرجــال، ومن أوىف الضباط الرشفــاء الذين ضحوا 
بأرواحهم وأنفسهم وأوالدهم للدفاع عن الوطن ويف 

سبيل استعادة أمنه واستقراره.

وأضاف وزير الدفاع أن هذه التضحيات الغالية هي 
رضيبة الحرية والكرامة، وستثمر نرصا مؤزرا للشعب 
اليمني وألبطال القوات املسلحة واملقاومة الذين لن 
تزيدهم هذه التضحيات إال عزما وإرصاراً عىل تحقيق 

األهداف املنشودة التي ضحى األبطال من أجلها.
وجدد الوزير املقديش العهد بالســري عىل دروب 
األحرار األوائل وامليض عىل قيم وأهداف ثورتي سبتمرب 
وأكتوبر املجيدتن مهمــا كانت العوائق والتحديات 
حتى استكمال تحرير كامل الرتاب واستعادة الدولة 
ومؤسســاتها الدســتورية ودحر مليشيات التمرد 
واإلرهاب تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية املشري 
الركن عبدربه منصور هــادي، القائد األعىل للقوات 

املسلحة.
مضيفا أن تلك البطوالت ستبقى تاريخا مشهودا 
وســتظل خالدة يف ذاكرة األجيال املتعاقبة، وستظل 

تيضء لألحرار دروب النضال والكفاح الوطني.

قال اللواء أمن العكيمي 
إن العميد عبدالعزيز حنكل 
ســجل تاريخا ناصعا و 
بطوالت ســيخلدها أبناء 
محافظة الجوف وشعبنا 
اليمني وقواته املســلحة 
اسمه  األجيال  وستحفظ 

كرمز وطني خالد بذل وقته 
وروحــه يف خدمة وطنه، 
وأذاق أعــداء الجمهورية 
الويالت يف كل املعارك التي 
خاضها كقائد فذ وشجاع 
عسكرية  خربة  وصاحب 

وعقلية قيادية".

املفتش العام: الشهيد حنكل واحد من كفاءات ضباط القوات املسلحة

في تشييع جثمان الشهيد البطل العميد عبدالعزيز حنكل

وزير الدفاع جيدد العهد بالسري عىل درب األحرار 
األوائل وأهداف الثورة) سبتمرب وأكتوبر(

العكيمي: حنكل رمز وطني خالد بذل وقته وروحه يف خدمة وطنه

في بيان نعي باستشهاد قائد اللواء ١١٠ مشاة

وزارة الدفاع ورئاسة األركان: العميد حنكل من أشجع القادة 
األوائل الذين هبوا لتلبية نـداء الـوطـن 

في برقيات عزاء ومواساة باستشهاد قائد اللواء ١١٠ مــشــاة

رئيس اجلمهورية ونائبه يشيدان بمناقب الشهيد يف الدفاع عن اجلمهورية 

ســرية الـشـهـيـد يف ســـطور



الــعـدد )١٩٥٠( األربــعـــاء ٢٨ صــفر ١٤٤٢هـ 
المـــوافـــق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠م

عــــــــدد خـــاص مبــناســـــبة العــيــد الـ 57 لــــــــثورة 
الـ 14 من أكـــــتوبـــــر املجـــــيدة  1963م 2424 تهنئة

بحلـــول الذكــرى الـ 57 لـــثــورة 14 أكتوبر 1963م املجـــيدة 
وتقديرًا وعرفانًا لدور الشهداء ودمائهم الطاهرة التي روت تراب هذا الوطن الغالي

من أجل االستقالل الوطني نتقدم فـي هذه املناسبة الوطنية  بالتهاني وأطيب التبريكات 

إلى فخـــامـة املــشـير الركن/إلى فخـــامـة املــشـير الركن/  عـبدربـه منـصور هـاديعـبدربـه منـصور هـادي  
رئيس رئيس اجلمهورية - القائد األعلى للقوات املسلحة اجلمهورية - القائد األعلى للقوات املسلحة 

صــــالح مــحــســــن  صــــالحعـلــــي  مــحــســــن  عـلــــي  الركــن/   الفريــق  الركــن/ونائبــه  الفريــق  ونائبــه 
ورئيــس مجلــس النــواب الشــيخ/ورئيــس مجلــس النــواب الشــيخ/  سلـــــطان الـبركانـــيسلـــــطان الـبركانـــي  
ودولة رئيــس مجلس الــوزراء الدكتور/ودولة رئيــس مجلس الــوزراء الدكتور/  مــعــــين عــبـدالـمــــلكمــعــــين عــبـدالـمــــلك  

وإلى أبناء القوات املسلحة وكافة أبناء الشعب فـي الداخل واخلارج سائلني املولى 
القدير أن تعود وقد حتقق لشعبنا ووطننا النصر فـي استعادة الدولة والقضاء 

على االنقالب، وأن ميــن على وطــننا باألمن واالستقرار واالزدهــار 
 وكل عام والــوطــن بخــير 

الشيخ / مـحـمــد عـلـي ياســــرالشيخ / مـحـمــد عـلـي ياســــر
محافظ محافظة املهرةمحافظ محافظة املهرة



فصل جديد من الثورات اليمنيــة الخالدة نحتفل 
بذكراها السابعة والخمســني، نستعيد فيها ذكريات 
أمجاد مازالت تســطر أروع مالحمها حتى اليوم يف 
النضال والتطهر من االســتبداد واالســتعمار بكافة 
أشكاله، بعد أيام من االحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمرب 

1962الخالدة.
ثورة الرابع عرش من اكتوبــر املجيد 1963 التي 
أطلق رشارتها األوىل من جبال ردفان بمحافظة لحج 
الشــهيد الخالد راجح غالب لبوزة، طوت قرابة 125 
عاماً من االستعمار البغيض الذي قسم اليمن إىل واليات 
ومشيخات واستأثر بالقرار ونهب خريات البالد وسيطر 
عىل ثاني أهم مضيق عىل مستوى العالم، املتمثل يف باب 

املندب.
سبعة وخمسون عاماً مضت من عمر الثورة ومازال 
اليمنيون يحاربون لالنعتاق من املستعمر الداخيل الذي 
ينفذ أجندات داعميه يف الخارج لتفتيت اليمنيني وإعادة 
املايض البغيض، إثر "أفول الدولة" التي يناضل االحرار 
بمساندة من األشقاء يف اململكة العربية السعودية من 

أجل استعادتها ورسم اليمن االتحادي الجديد.
ورغم كل املشاريع الضيقة والصغرية إال أن عىل 
اليمنيني يف كل واد وسهل وجبل أن يرفعوا األعالم 

ويهتفون باألناشــد واألهازيــج الوطنية احتفاًء 
بثورة صنعت مجداً انتهى باالســتقالل وخروج 
آخر جندي بريطاني مستعمر من اليمن يف نوفمرب 
1967 وإعالن أفول "االمرباطورية التي ال تغيب 

عنها الشمس".
أثبت أبناء اليمن يف املحافظات الجنوبية أنهم أكثر 
وعياً وتمســكاً بالهوية الوطنية التي تتعرض اليوم 

ألكرب خطر يتهددها ابتدأ من قبل طائفة ادعت زوراً 
وبهتاناً وبشعارات ساللية طائفية مناطقية، فكانوا 
أول من أحيا رشارة اكتوبر وأطلقوا رصاصاتهم األوىل 
يف وجه فلول مليشــيا الكهنوت واإلمامة يف شكلها 
الجديد وتطهري محافظاتهم من رجسها والتأكيد عىل 
رضورة االنتصار لليمن الكبري ال مرشوع القرية أو 

األرسة أو الطائفة.
عيل عنرت، صالح مصلح، سالم ربيع عيل، عبدالفتاح 
اسماعيل، وأســماء كثرية ملعت يف سماء اليمن الكبري 
انترصوا بأنفسهم عىل املشاريع الضيقة وتدثروا برداء 
"اليمن الواحد" وشقوا الطريق من أجل الوصول إليه 
وأكدوا "ســتظل الكلمة ركيكة املعنى مجزأة الحرف 
إن لم تكن من أجل الشــعب وليس القرية واملنطقة 

والساللة.
عهداً يــا ثورة أكتوبر الخالدة بمواصلة الســري يف 
طريق الثورة وصوالً إىل إقامة نظام وطني يغري الواقع 
املتخلــف إىل واقع اجتماعي عــادل ومتطور، ويبني 
اقتصاداً وطنياً قائمــاً عىل العدالة االجتماعية ويحقق 
للشعب توزيعاً عادالً للثروة، ويبني جيشاً وطنياً قوي 
بمتطلباته الحديثة تمكنه من الحماية الكاملة ملكاسب 

الثورة وأهدافها.

اهليئة العامة للكتاب: 
موسوعة الشمريي عمل جتاري يفتقد 

للدقة واملنهجية البحثية

دعت الهيئة العامة للكتاب والنرش والتوزيع يف الجمهورية اليمنية، 
الباحثن واألكاديمين واملشتغلن يف التاريخ للقيام بدورهم الرائد يف 
حماية تاريخ اليمن الثقايف والفكري والوفاء ألعالم اليمن وحماية كل 

ما يتعلق بها من التزوير والعبث والتدليس.
وقالت الهيئة يف بالغ صحفي صادر عنها، أمس الثالثاء، "أن ما نسب 
من عمل إعالني وترويجي للدكتور عبدالويل عبدالوارث الشمريي تحت 
مسمى )موسوعة أعالم اليمن ومؤلفيه( هو أبعد ما يكون عن العمل 
الفكري والتاريخي وال يحمل شيئاً من املعايري العلمية والبحثية التي 
تضبط عمل املوسوعات الثقافية التي تحكمها قواعد منهجية وعلمية 
وأكاديمية متعارف عليها بن أهل الفن والصنعة املعتربين ويف دوائر 

االحتصاص املعرتف بها".
وأضافت "أن هذا العمل مجرد عمل تجاري ينتهي تأثريه رسيعاً رغم 
ما يتسبب فيه من إساءة للمعايري العلمية وقيم الباحثن املنصفن".

وأشارت الهيئة، إىل أن هذا العمل املزعوم لم يتم تسجيله يف دار الكتب 
اليمنية وال املكتبة الوطنية وال أي فرع من فروعها باملحافظات ولم 
تمنحه الجهات املختصة رقم ايداع..مبينة أن رجل األعمال الذي أنتج 
هذه املادة طبعها ووزعها خارج الجمهورية اليمنية وال وجود لها يف 

الداخل اليمني ما يؤكد أنها عمل تجاري خالص.
وأكدت أن العمل يتعارض مع قانون الصحافة واملطبوعات لعام 
1991م الذي يلزم االبحاث والباحثن اليمنين عىل إيداع وتســجيل 
إصداراتهم لدى الجهة املختصة متمثلة بدار الكتب واملكتبة الوطنية 

وفروعها يف املحافظات.
وأعربت الهيئة العامة للكتاب، عن تقديرها العايل واحرتامها الكبري 
للصحوة الشعبية والثقافية العالية التي صاحبت خروج هذا العمل 
املشوه وتناولته بالترشيح.. داعية إىل الوقوف أمام كل محاوالت تشويه 
التاريخ اليمني والحارض وفضح كل أدعياء االنتساب للحقول املعرفية 
والتاريخية الذين تسللوا إىل املهنة دون امتالك املعايري واألدوات املهنية 

الالزمة لالشتغال يف هذه املجاالت.
وكانت قد ترسبت إىل مواقع التواصل االجتماعي نسخة إلكرتونية من 
املوسوعة املزعومة تعرض صاحبها فيها ألعالم اليمن بطريقة مشوهة 
من خالل الغمط والتغييب لألعالم وتشويه آخرين أو تصدير املشوهن 
وترويجهم خالفا ملا كانوا عليه، وكذا باإلساءة لثوابت الشعب اليمني 

ومرتكزاته وأهمها النظام الجمهوري وثورة 26 سبتمرب املجيدة.

1 - عبد امللك بدر الدين أمير الدين بن حسني احلوثي
2 - محمد علي عبد الكرمي أمير الدين احلوثي
3 - عبد اهلل يحيى احلاكم امللقب أبو علي احلاكم

4 - مـــــهــدي صـــالح املـــشـــاط
5 - عبد اخلالق بدر الدين أمير الدين احلوثي
6 - عبد الكرمي أمــير الدين احلوثي

7 - يحيى محمد الــشــامي
8 - زكريا يحيى محمد الشامي

9 - محسن صالح احلـــمزي
10 - محمد ناصر العاطفي

11 - يوسف عبد اهلل حسني الفيشي
12 - عبد القادر قاسم أحمد الشامي
13 - عبد الرب صالح أحمد جرفان

14 - صـالح مســفــر الـشـاعــر
15 - طــه أحــمـد املــتوكل

16 - يحيى بدر الدين أمير الدين احلوثي

17 - محمد عبد الكرمي الغماري
18 - نايف أبو خــرفـشـة

19 - عبد اإلله محمد حجر
20 - حسني حمود العزي

21 - أحمد محمد يحيى حامد
22 - سليم محمد نعمان املغلس
23 - عبد الكرمي هاشم اخليواني
24 - عبد العزيز محمد أحمد احلمزي

25 - مبارك املشن الزايدي
26 - علي علي القحوم

27 - ضيف اهلل قاسم الشامي
28 - محمد ناصر البخيتي

29 - يوسف حسن إسماعيل املداني
30 - حسني عبد اهلل املقبولي

31 - محمود عبد القادر اجلنيد
32 - عبد العزيز صالح بن حبتور

عقــدت املحكمة العســكرية 
باملنطقة العســكرية الثالثة، أمس 
الثالثاء، الجلســة العلنية الرابعة 
برئاسة رئيس املحكمة العسكرية 
القايض عقيل تاج الدين، يف محاكمة 
قيــادات املليشــيا الحوثية بتهمة 
االنقالب عىل الســلطات الرشعية، 
وتأســيس تنظيم إرهابي مسلح، 
بدعم من إيران وحزب الله اللبناني، 
يف القضية رقم 4 لســنة 2020م، 
املقدمة من مكتــب محامي عام 
النيابات العسكرية والخاصة باتهام 

175 متهماً.
واســتعرضت املحكمــة خالل 
الجلســة، قراراتها السابقة بشأن 
الحجــز عىل ممتلــكات املتهمن، 
وأرصدتهم املالية، ومالحقتهم عرب 
االنرتبول الدويل، وأقرت تمكن النيابة 
من تقديم ما لديها من شهود وأدلة 
إثبات، وتمكن محاميي املتهمن من 
االطالع عىل ملف القضية والتأجيل إىل 
الجلسة املقبلة التي تقررت أن تكون 

يف 28 من الشهر الجاري.
وأفادت النيابة بأنها يف سري تنفيذ 
قرارات املحكمة، مقدمة أدلة اإلثبات 
الوثائقية والكتابيــة، والتي كانت 

بعدد 175 ملفــاً، وقرص إلكرتوني 
لكل ملف، إضافة إىل ملفات املجنى 
عليهم مرفقــة بالتقارير الطبية 
الصادرة عن املستشفيات الحكومية.
واستعرضت النيابة أدلة اإلثبات 
الخاصة بمقتــل املجنى عليه قائد 
اللواء 310 اللواء حميد القشــيبي 
ومناقشــة تقارير الطب الرشعي 
لجريمة قتله بعد القبض عليه وهو 
عاجز والتمثيل بجثتــه.. مطالبة 
بتمكينها مــن إحضــار الوقائع 

الجنائية وبقية أدلة اإلثبات.
من جهتهــم طالــب محامو 
أولياء الدم املحكمــة بإلزام هيئة 
الحكومية  االستخبارات واألجهزة 
برسعــة إحالة املتهمــن ممن تم 
القبــض عليهم وهم متلبســون 
بالجرائم املشهودة، يف ساحة املعارك، 
ملشاركتهم يف االنقالب، والرتكابهم 

جرائم حرب وجرائم عسكرية.
وقال محامــو أوليا الــدم" إن 
التوصيف القانونــي لهم، بأن يتم 

محاكمتهم كونهم متهمن وليسوا 
أرسى، كون هذا املصطلح ال يتصف 
عىل املليشــيا الحوثية"..مشريين 
إىل أن من يتم القبــض عليهم مع 
املليشيات هم متهمون وليسوا أرسى 
حرب، ألن األسري يطلق عىل من يقاتل 

يف حرب نظامية بن دولتن.
وأضافــوا "أن اللجنــة الدولية 
للصليب األحمــر قد صنفت النزاع 
يف بالدنــا بأنــه نزاع مســلح ذو 
طابع محيل، ومن حق الســلطات 
القضائيــة اليمنيــة محاكمــة 
املليشيات االنقالبية وفقاً للقوانن 
النافذة واملواثيق الدولية املصادقة 
عليها من قبل الجمهورية اليمنية 
مع إلزام الحكومة تسليم املتهمن 
املقبوض عليهم للمحاكمة، بنفس 
تهم املتهمن الـ 175 وعدم إجراء 
عمليات تبادل بهم مع مختطفن 

قرسياً".
حرض الجلسة محامي عام أول 
النيابات العســكرية اللواء الدكتور 
عبدالله الحارضي، وهيئة الدفاع عن 
املتهمن الفارين من وجه العدالة، 
وبحضور أولياء الدم، ومحاميهم من 
املدعن بالحقوق الشخصية واملدنية.

احتفــى املعهد العــايل للعلوم 
الصحية بمحافظة مأرب، االثنن، 
بتخريج الدفعة الـ11 من طالبه، 
يف تخصص مساعد طبيب بمساق 
الدبلوم العايل ولعــدد 47 خريجاً 
وخريجة، تزامنا مــع االحتفاالت 
باألعياد الوطنية لثورة 26 سبتمرب 
و14 أكتوبر الخالدتن و30 نوفمرب.
ويف الحفل هنأ وكيل املحافظة 
الدكتور عبدربه مفتاح الخريجن.. 
مشريا إىل أن هذا التخرج وغريهم 
من الخريجن من مختلف الجامعات 
والكليات واملعاهد العلمية هو ثمرة 
من ثمار ثورة 26 ســبتمرب و14 
أكتوبــر، وترجمة عمليــة لواحد 
مــن أهدافها وهــي القضاء عىل 
الجهل واملرض الذي كرسه النظام 
واالســتعمار  اإلمامي  الكهنوتي 

البغيض يف أوساط الشعب اليمني.
وأكد أن التعليــم والتأهيل من 
أولويات اهتمام قيادة الســلطة 
املحلية إلعداد النشء والجيل إعدادا 
نافعا وتسليحهم بالعلم واملعرفة 
لبناء الوطن، واســتكمال تحقيق 
أهداف الثورة اليمنيــة بالقضاء 
عىل مخلفات اإلمامة التي تسعى 

إىل إعادة الكهنوت والساللة بدعم 
إيراني ومرشوع فــاريس، وتعمل 
عىل تدمري قطاع التعليم وتكريس 
الجهل بن أوساط املجتمع ونرش 
خرافاتهــا وخزعبــالت حقها يف 

االصطفاء اإللهي.
وكان مدير عام مكتب الصحة 
العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز 
الشدادي ومدير عام املعهد الصحي 
الدكتور محمد مفتاح قد أشارا إىل 
الدور الذي يلعبه املعهد العايل للعلوم 

الصحية يف رفــد القطاع الصحي 
باملحافظــة بالكوادر الوســطية 
املســاعدة ويف تخصصات عدة.. 
حيث مثل مؤسسة تعليمية رائدة 
عىل مستوى إقليم ســبأ لتأهيل 
الكوادر الصحية والرشيان الرئييس 
الرافد للقطــاع الصحي حيث بلغ 
عــدد الخريجن مــن املعهد منذ 
إنشائه عام 2000م حتى اآلن أكثر 
من 700 خريج وخريجة يف عدد من 

التخصصات الوسطية.

املحكمة العسكرية بمأرب تعقد جلستها العلنية الرابعة ملحاكمة قيادات املليشيا االنقالبية 

املعهد العايل للعلوم الصحية بمأرب حيتفي بتخرج دفعة جديدة

حديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوعحديث األسبوع

تعلن النيابة اجلزائية املتخصصة/ عدن، بأنه وتنفيذًا لقرار احملكمة اجلزائية فـي جلستها املنعقدة بتاريخ 4/2/ 2020م بأن على املتهمني التالية أسماؤهم أدناه، 
احلضور إلى مقر احملكمة اجلزائية املتخصصة فـي عدن/ خور مكسر،  للرد على الدعوى اجلزائية املقدمة ضدهم من النيابة اجلزائية رقم )165( لعام 2018 ج.ج، ما 
لم سيتم محاكمتهم طبقًا إلجراءات محاكمة املتهمني الفارين من العدالة استنادًا إلى نصوص املواد )285-288( من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم )13( لعام 1994م.

وهــــــــــــــــــــــــــم:

مــطـلـوبـــون للــعـــدالــة

ثورة ١٤ أكتوبر.. تالحم نضايل 
يف مواجهة االستعامر

تطل علينا الذكرى السابعة والخمسون لثورة 14 أكتوبر املجيدة، 
ضد املستعمر الربيطاني الذي ظل جاثما عىل الجنوب قرابة 129 عاما، 
يف وجهه االستعماري السلطوي االستبدادي القبيح. والذي حرم الناس 
من أبسط حقوقهم، وأذاق الشعب من كؤوس الويل، ومنع عنهم أبسط 
حقوقهم، بل ومىض يف تقسيم البالد إىل دويالت ومشيخات يف إطار فرز 
مجتمعي نتن، كل تلك وغريها إرهاصات عانى منها الشعب يف الشطر  
الجنوبي، حتى فاض الكيل، وبدأ التفكري جيدا يف طرد هذا املستعمر، 
والتي كانت رشارتها التي أشعلت لهيب الثورة من ردفان يف ال 14 من 
أكتوبر 1963م، بقيادة راجح غالب لبوزة، وفيما بعد استمرت الثورة 
يف نضالها املسلح وتالحمها الوطني الكبري، حتى طرد املستعمر وخروج 
آخر جندي بريطانــي يف 30 نوفمرب 1967م، ونال جنوب اليمن حق 

االستقالل الكامل.
لم تكن ثورة 14 أكتوبر إال تجسيدا حقيقيا لنضال شعب الجنوب 
بالتوازي مع نضاالت أبناء الشــمال وهم يخوضون معركتهم ضد 
االستبداد اإلمامي، يف تعاضد وتماسك كبريين للخالص من االستبداد 

واالستعمار..
لقد راهن االستعمار الربيطاني عىل التشظي الذي أحدثه يف مكونات 
املجتمع، واإلطباق الحديدي عىل الشعب، والتجهيل واإلفقار املتعمد، 
كخيار بقاء له يف خارصة اليمن الجنوبي، لكن ذلك تحطم عىل إرادة 
من فوالذ لهذا الشعب التائق اىل التحرر وفك قيود االستعمار، وكانت 
ثورة 14 أكتوبر هي نتاج لجهد كبري ونضال متعدد ألطياف املجتمع، 
يف ملحمة بطولية نضالية واحدة، انتفض فيها كل الجنوب من الضالع 
إىل يافع ولحج وأبني والصبيحة وبيحان والعوالق وحرضموت واملهرة 
وعدن، وتشكلت الحركات الطالبية املناهضة لالستعمار، والتنظيمات 
الرسية التي اختارت الكفاح املسلح كخيار وحيد لطرد االستعمار، عالوة 
عىل العمل الســيايس الذي رافق هذه الفرتة من خالل عقد مؤتمرات 
انعقدت يف شطر اليمن الشــمايل للرتتيب النطالق الثورة، وتأسيس 
"الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن املحتل" ، بالتوازي مع العمل 
العسكري والتمرد املســلح والقيام بأعمال منقطعة هنا وهناك ضد 

االستعمار، الذي رد عليها بجنون وقصف بطريانه املدنيني.
حتى كانت الرشارة يف 14 أكتوبر 1963، والذي خاض فيه الشعب 
معركة وجودية ومصريية لطرد االحتالل استمرت ألربع سنوات، مثل 
أعىل ذروة سنام التالحم الوطني، وااللتفاف الشعبي الكبري، يف كفاحه 
املثخن ضد االستعمار، واعرتفت األمم املتحدة برشعية كفاح شعب جنوب 
اليمن، واشتد الخناق عىل الربيطانيني، وناخت صنميتها وأسطورتها 
"الدولة العظمى التي ال تغرب عنها الشمس" حني أعلن وزير خارجيتها 
آنذاك" جورج براون" أن بالده ستمنح االستقالل لجنوب اليمن يف 30 
نوفمرب 1967م، وهو ما تم فعال، ونال شطر اليمن الجنوبي استقالله.
إذن نحن أمام عمل أسطوري كبري، يحب أن يخلد يف ذاكرة األيام، 
وهو يروي ملحمة بطولية جسدها أبناء اليمن الجنوبي امليامني يف سبيل 
الحرية والكرامة، ووقفوا يف وجه أقوى دولة حينها، حتى تحقق النرص. 
وهو ما يكون ملهما لألجيال املتعاقبة بان هذا الشعب ال يهزم أمام أي 
قوة كانت، وانه ال يقبل أي مساس بكرامته أو مصادرة حقوقه مهما 

طال الزمن أو قرص.
الخلود للشهداء الذي سطروا بدمائهم عىل صفحات التاريخ أبهى 
معاني العزة والكرامة، ورسموا لنا لوحة زاكية من التضحية والفداء يف 
سبيل التحرر واالنعتاق. والتحية لكل األبطال الذين يقفون عىل الثغور 
يف ميادين العزة والكرامة، ضد الكهنوتية اإلمامية االستبدادية بنسختها 
الحوثية املدعومة من إيران، والتي تحاول أن تعيد اليمن إىل مربع الجهل 
والظلم والتخلف والفيد، وتحولــه إىل والية إيرانية يف خارصة الوطن 

العربي.
وهنا أنتهز الفرصة ألعرب عن خالص التهاني لفخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، ولكافة الشعب اليمني، بهذه املناسبة 

الخالدة.

د.  أحمد عطية 
 وزير األوقاف واإلرشاد

ثــورة ١٤ أكــتوبــر...
 عهد النضال املستمر

بقلم: أ. صالح الفقيه

وكيل وزارة الشباب والرياضة

استشهاد مواطن وإصابة 2 آخران 
بقصف املليشيات احلوثية مدينة تعز

استشــهد شــاب وأصيب اثنان آخران من 
املدنيــن جراء قصف مليشــيا الحوثي، أمس 
الثالثاء، استهدف األحياء السكنية بمديرية صالة 

رشق مدينة تعز.
وأكدت مصادر طبية، لوكالة سبأ، أن القصف 
العشوائي للمليشيا الحوثية الذي استهدف األحياء 
الســكنية بمديرية صالة أدى إىل مقتل شــاب 
وإصابة اثنن آخريــن بإصابات خطرية وأنهما 
يخضعان للعالج يف إحدى املستشفيات الحكومية.  
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