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التقى وفد ًا كبير ًا من قيادات ووجاهات محافظة إب
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القائد السيد :ال ميكننا القبول أن نحكم بقرارات أمريكية

التطبيع هو عنوان لتمهيد املنطقة للعدو اإلسرائيلي
م� �ع� �ن� �ي ��ون مب ��واص� �ل ��ة
م �ش ��وارن ��ا ل �ل ��وص ��ول إل��ى
االس� � �ت� � �ق � ��الل واحل � ��ري � ��ة

األمريكي اجت��ه إلنشاء
ق � ��واع � ��د ف � ��ي ح� �ض ��رم ��وت
وامل� �ه� ��رة وع � ��دن ب �ع��د أن
اط �م��أن مل��ا ن�ف��ذت��ه أدوات ��ه

من يقودون العدوان
ع�ل�ي�ن��ا ه ��م م ��ن ي �ق��ودون
ح � �م � ��الت ال� �ت� �ط� �ب� �ي ��ع م��ع
ال � � �ع� � ��دو اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي
ه� � � ��دف ال � � �ع� � ��دو إف � �ق� ��اد
ش� � �ع� � �ب� � �ن � ��ا ك � � � ��ل ع � �ن � ��اص � ��ر
مت ��اس �ك ��ه وق� ��وت� ��ه ل�ي�س�ه��ل
السيطرة عليه بشكل عام

ال �ت �ق ��ى ق ��ائ ��د ال � �ث� ��ورة ال �س �ي ��د ع �ب ��دامل �ل ��ك ب ��درال ��دي ��ن
الحويث ،وفداً كبرياً من قيادات ووجاهات محافظة
إب.
وخ ��ال ال�ل�ق��اء ،ع� رّ�� ق��ائ��د ال �ث��ورة ع��ن األم ��ل يف أن
تقدم محافظة إب نموذجا يف التعايش الذي يردم
الفجوات ويمد الجسور ..وقال" :الجانب الرسمي
وال �ش �ع �ب ��ي يف إب م �ع �ن �ي ��ون ب �م ��واص �ل ��ة ن �ش��اط �ه��م
املشررّف والقيام بمسؤولياتهم" ..مؤكداً أن النشاط
رّ
يحصن أبناء الشعب اليمني من األب��واق
التوعوي
وال�خ��اي��ا ال��دع��ائ�ي��ة ..وق ��ال" :ي�ج��ب أن ن�ح��رص عىل
االس� �ت� �ق ��رار األم� �ن ��ي واالج �ت �م ��اع ��ي يف م �ح ��اف �ظ ��ة إب
بالصلح والتعاون بني الوجاهات".
وح� رّ
�ث السيد عبدامللك ب��درال��دي��ن ال�ح��ويث الجانب
الرسمي عىل بذل كل الجهود لاهتمام بالخدمات
وإص� ��اح ال �ط ��رق وال �ع �ن��اي��ة ب��ال �ن �ظ��اف��ة ..الف �ت ��اً إىل أن
"ح��ال��ة ال�ت�ف��ري��ط يف ال�ج��ان��ب ال��زراع��ي ج�ع��ل أم�ت�ن��ا يف
رّ
مقدمة الدول املستهدفة يف أمنها الغذايئ" ..وقال:
"نأمل أن يكون هناك اهتمام كبري يف محافظة إب
لاستفادة من خصوبتها لإلنتاج الزراعي".
وأك � ��د ال �س �ي ��د ع �ب ��دامل �ل ��ك ب� ��در ال ��دي ��ن ال� �ح� ��ويث ،أن
األع� � ��داء ي �ص � رّرح ��ون يف ظ ��ل ال �ه ��دن ��ة ب��أن �ه��م ي �ع��دون
ال �ع ��دة ،وه� ��ذا ي �ظ �ه��ر ت��وج �ه �ه��م ل�ل�م��رح�ل��ة امل �ق �ب �ل��ة..
م�ش��ريا إىل أن ت��رت�ي�ب��ات األع� ��داء األخ ��رية م�ب�ن� رّي��ة عىل
فشلهم وإخفاقاتهم طوال املرحلة السابقة.
وأضاف" :عندما وصل األعداء إىل اليأس يف فرض
أحد عمائهم عىل الشعب أزاحوه وبطريقة رّ
مذلة"..
وق ��ال" :ح�ف�ن��ة م��ن امل �ج��رم��ني وال �خ��ون��ة وال�ل�ص��وص
أت ��وا ب�ه��م ك�ق��ادة وع� رّي�ن��وه��م ب��اخ�ت�ي��ار أج�ن�ب��ي" ..الف�ت��اً
إىل أن ب�ع��ض م��ن ع� رّي�ن�ه��م األج �ن �ب��ي م��ؤخ��را ف��وج�ئ��وا
بهذا القرار.
وأك ��د ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��درال��دي��ن ال �ح��ويث أن ��ه "ال
يمكننا القبول أن نحكم بقرارات أمريكية" ..مبيناً أن
الخونة والعماء هم من يقبلون أن يصادر قرارهم
من ضابط سعودي أو إمارايت ..الفتاً إىل أن األمرييك
اتجه إلنشاء قواعد يف حضرموت واملهرة وعدن بعد
أن اطمأن ملا نفذته أدواته.
وأوضح قائد الثورة أن التطبيع هو عنوان لتمهيد

ت� ��رت� �ي� �ب� ��ات األع� � � ��داء
األخ � � �ي� � ��رة م� �ب� �ن� �ي ��ة ع �ل��ى
ف �ش �ل �ه��م وإخ �ف ��اق ��ات �ه ��م
ط ��وال امل��رح�ل��ة السابقة

ع �ن��دم��ا وص� ��ل األع � ��داء
إل ��ى ال �ي��أس ف��ي ف ��رض أح��د
ع� �م ��ائ� �ه ��م ع� �ل ��ى ال �ش �ع ��ب
أزاح� � � ��وه وب �ط ��ري �ق ��ة م��ذل��ة

ن� � � ��أم� � � ��ل أن ت� � �ق � ��دم
محافظة إب منوذج ًا على
ال �ت �ع ��اي ��ش ال� � ��ذي ي� ��ردم
ال �ف �ج��وات ومي ��د اجل�س��ور

املنطقة للعدو اإلسرائييل ..مؤكدا أن من يقودون
ال � �ع� ��دوان ع ��ىل ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن��ي ه ��م م ��ن ي �ق ��ودون
حمات التطبيع مع العدو اإلسرائييل.
ك�م��ا أك ��د أن ه ��دف ال �ع��دو إف �ق��اد ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي
كل عناصر تماسكه وقوته ،ليسهل السيطرة عليه

ثمن اجلهود التي بُذلت الستعادة الوقف وتفعيل دوره اإلنساني واإلمياني والوطني

الرئيس املشاط يؤكد ضرورة تنفيذ توجيهات
قائد الثورة في كلمته بافتتاح مؤمتر األوقاف
أك � ��د ف �خ ��ام ��ة امل� �ش ��ري ال ��رك ��ن
مهدي املشاط رئيس املجلس
ال� �س� �ي� ��ايس األع � � � ��ىل ،ض� � ��رورة
ت�ن�ف�ي��ذ ت��وج�ي�ه��ات ق��ائ��د ال�ث��ورة
ال �س �ي ��د ع �ب ��دامل �ل ��ك ب� ��در ال ��دي ��ن
ال�ح��ويث ال�ت��ي وردت يف كلمته
يف افتتاح املؤتمر الوطني األول
لألوقاف.
وع � � � رّ�� ال� ��رئ� �ي� ��س امل � �ش � ��اط يف
اف �ت �ت��اح �ي��ة ص�ح�ي�ف��ة "ال �ث ��ورة"
يف ع� � ��دده� � ��ا ال � � �ص � � ��ادر أم � ��س
األول ،عن األمل من الجانب
اإلع��ام��ي وال�ث�ق��ايف وال�خ�ط�ب��اء
وامل� � � � ��رش� � � � ��دي� � � � ��ن وال � � �ج � � �ه � � ��ات
ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة يف ب� � �ل � ��ورة ت �ل ��ك
امل �ض ��ام ��ني امل �ه �م��ة يف خ �ط��وات
ع� �م� �ل� �ي ��ة داع� � �م� � ��ة وم � �س� ��ان� ��دة
للهيئة العامة لألوقاف ..وقال
"ن��ؤك��د ع��ىل م�خ��رج��ات امل��ؤت�م��ر
ال � ��وط � �ن � ��ي األول ل � ��ألوق � ��اف،
ون � � � �ب� � � ��ارك ل� �ل� �ه� �ي� �ئ� ��ة ال � �ع � ��ام � ��ة
ل��ألوق��اف اإلن �ج��از ال�ك�ب��ري ال��ذي
حققته خال الفرتة القصرية
منذ إنشائها ،ونثمن الجهود
التي بُذلت يف سبيل استعادة
الوقف وتفعيل دوره اإلنساين
واإلي �م ��اين وال��وط �ن��ي ،ون�س��أل
ال�ل��ه ع��ز وج��ل أن ي�ك�ت��ب األج��ر
لكل من ساهم يف إنجاح هذه
امل ��ؤس �س ��ة وأع �م ��ال �ه ��ا ال �خ��ريي��ة
التي تعود منفعتها بالدرجة
األوىل عىل الضعفاء والفقراء
م ��ن امل �ج �ت �م��ع ت �ن �ف �ي��ذاً ل��وص��اي��ا
الواقفني".
وأش��ار إىل أن أم��وال الوقف
أوقفها اآلب��اء واألج��داد امل��ؤم�ن��ون ،ل��يك تصل ف��وائ��ده��ا إىل الضعفاء
وال �ش��ري �ح��ة ال �ف �ق��رية م ��ن امل �ج �ت �م��ع ،وامل� ��رىض واب� ��ن ال�س�ب�ي��ل وط ��اب
العلم ،وإنشاء السدود وإيجاد مشاريع املياه وغريها من الخدمات
التي ينتفع بها الفقراء واملحتاجون من املجتمع.
وأضاف "ما يجب أن يفهمه الجميع أن منافع الوقف هي للمواطن
ال�ف�ق��ري ،ك�م��ا ح ��دد ال ��واق ��ف م�ص��ارف�ه��ا ل�ل�ض�ع�ف��اء وال �ف �ق��راء وامل ��رىض
وامل�س��اف��ري��ن وب�ن��اء ال �س��دود ،والب��ن ال�س�ب�ي��ل ،ول�ط��اب ال�ع�ل��م ،ول��م
ً
أمواال للدواب واألنعام ،ولهذا نؤكد أن
ينس الواقفون بأن يوقفوا
الحفاظ عىل أم��وال الوقف واج��ب ومسؤولية دينية علينا جميعاً،

وأننا إذا حرصنا عىل الحفاظ
ع��ىل أم ��وال ال��وق��ف واس ��رتداد
أم � ��وال � ��ه ،ف ��إن �ن ��ا ن �ح ��اف ��ظ ع��ىل
م ��ورد ه ��ام ت �ع��ود ف��ائ��دت��ه عىل
املجتمع مباشرة".
وأش � � ��اد ال ��رئ� �ي ��س امل� �ش� ��اط،
ب �ك��ل امل �ش ��اري ��ع ال �ت ��ي دش�ن�ت�ه��ا
ه �ي �ئ��ة األوق � ��اف خ ��ال ال �ف��رتة
امل��اض �ي��ة وال �ت ��ي اس �ت �ف��اد م�ن�ه��ا
م� �ئ� ��ات اآلالف م � ��ن ال� �ف� �ق ��راء
وامل �ح �ت ��اج ��ني وال� �ت ��ي ج �س��دت
ال��وق��ف فيما ُو ِق � َ
�ف ل��ه ،بينما
ك ��ان ال �ن��اف��ذون امل�س�ت�ف�ي��د من
أم ��وال ال��وق��ف خ��ال امل��راح��ل
امل��اض �ي��ة ،وح ��رم م�ن�ه��ا ال�ف�ق��ري
وال �ض �ع �ي ��ف ال � ��ذي خ�ص�ص��ت
له.
وق � � � � ��ال "ك � � �م� � ��ا ن � �ت � �م � �ن� ��ى أن
ي� �ح� �ق� ��ق ال� � �ل � ��ه ب� � �ه � ��ذا امل� ��ؤت� �م� ��ر
ال��وط�ن��ي األول ل��ألوق��اف ال��ذي
ان�ع�ق��د خ ��ال األي ��ام امل��اض�ي��ة،
ن �ت��ائ��ج م �ث �م��رة ل �ب �ن��اء امل��ؤس�س��ة
الوقفية الحديثة التي تعتمد
ع��ىل أح��دث ال�ن�ظ��م وامل�ع��اي��ري،
لتستطيع حصر وتوثيق كافة
أموال األوقاف يف الجمهورية
اليمنية وإسقاطها يف خارطة
رق �م �ي ��ة ت �ت ��اح ل �ك ��ل امل �ج �ت �م��ع،
ل �ن �ح ��اف ��ظ ع� ��ىل ه � ��ذه األم� � ��وال
لتصرف فيما وقفت له".
ودع � � � ��ا ال � ��رئ � �ي � ��س امل� � �ش � ��اط،
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل ��ألوق ��اف إىل
إع��داد سياسة إيجارية تراعي
ال�ف�ق��ري وامل�س�ك��ني وت�خ�ف��ض له
قدر اإلمكان.
كما دعا كل من تحت أيديهم يشء من أموال الوقف إىل أن يتقوا
الله ويدفعوا ما عليهم من أموال لتذهب يف املصارف التي حددها
الواقفون.
وح��ث ال��رئ�ي��س امل�ش��اط ،وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وال�ق�ض��اء وك��اف��ة الجهات
ال��رس �م �ي��ة ذات ال �ع��اق��ة ع ��ىل م �س��ان��دة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل ��ألوق ��اف يف
ال �ج �ه��ود ال �ت ��ي ت �ب��ذل �ه��ا إلع� ��ادة ال ��وق ��ف إىل م �س ��اره ال �ص �ح �ي��ح ودوره
االج�ت�م��اع��ي واإلن �س ��اين وال �خ ��ريي امل �ه ��م ..م �ع���ً ا ع��ن األم ��ل م��ن أب�ن��اء
ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي ال �ت �ع��اون مل ��ا ل��ذل��ك م ��ن أه �م �ي��ة يف ت�ح�ق�ي��ق امل�ق��اص��د
الوقفية يف نماء املجتمع وتنميته.

ن��دع��و ال �ه �ي �ئ��ة إل� ��ى إع � ��داد س�ي��اس��ة
إيجارية تراعي الفقير واملسكني

على وزارة الداخلية والقضاء واجلهات
ذات العالقة مساندة هيئة األوقاف إلعادة
الوقف إلى مساره الصحيح

اخلونة والعمالء هم من يقبلون أن يصادر قرارهم ضابط سعودي أو إماراتي

بشكل ع��ام ..وأض ��اف" :ن�ح��ن كشعب يمني معني
بمواصلة مشوارنا للوصول إىل االستقال والحرية،
ومنع التدخل األجنبي".
حضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن
حبتور وعدد من الوزراء.

األع� ��داء ي�ت�ح��رك��ون بكل
األس��ال�ي��ب وال�ع�ن��اوي��ن ل��زرع
الفتنة وت��وس�ي��ع التباينات

بارك للشعب حلول الذكرى ال�  32للوحدة اليمنية وأشاد بدور املرابطني من أبطال اجليش واللجان الشعبية

السياسي األعلى :طلب متديد الهدنة قيد الدراسة
ومن األولويات فتح طرق في تعز واحملافظات

أح��ال امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ىل يف اجتماعه
ب��رئ��اس��ة ف �خ��ام��ة امل �ش ��ري ال ��رك ��ن م �ه ��دي امل �ش��اط
رئيس املجلس ،طلب تمديد الهدنة للدراسة
وف� �ق ��اً ل �ت �ق �ي �ي��م امل ��رح �ل ��ة ال �ح ��ال �ي ��ة ل �ل �ه��دن��ة ال �ت��ي
ستنتهي يف الثاين من يونيو املقبل.
ووج� ��ه امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع� ��ىل ب ��األخ ��ذ يف
االع �ت �ب��ار م ��دى ال �ت ��زام ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان ب�ب�ن��ود
الهدنة الحالية مع وضع فتح طرق يف محافظة
تعز وغريها من املحافظات وفقاً لبنود الهدنة
ض �م��ن األول� ��وي� ��ات ال �ت ��ي ي �ج ��ري ال �ع �م��ل ع�ل�ي�ه��ا
لتخفيف معاناة املواطنني.
وأك��د ال�س�ي��ايس األع ��ىل ،أه�م�ي��ة ال�ت��زام األم��م
امل �ت �ح ��دة وت �ح ��ال ��ف ال� �ع� ��دوان امل �ت �ح �ك��م ب� ��روات
النفط والغاز وإيرادات املوائن وعمليات البنك
امل��رك��زي ال ��ذي ن�ق�ل��ت وظ��ائ�ف��ه إىل ع��دن ب�ص��رف
املرتبات املتأخرة لكافة موظفي الدولة وضمان
اس�ت��دام��ة ص��رف�ه��ا ك��ون ذل��ك ي��أيت ض�م��ن امل�ل��ف
االنساين ويف إطار واجباتهم.
وع� االجتماع عن استيائه من عرقلة وصول
سفن املشتقات النفطية مليناء الحديدة وتأخر
ت �س �ي ��ري رح � � ��ات ال � �ط � ��ريان وع � � ��دم ف �ت ��ح وج �ه ��ة
ال�ق��اه��رة ح�ت��ى اآلن وت �ه��اون األم ��م امل�ت�ح��دة عن
االضطاع بواجبها كما ينبغي بهذا الخصوص.
وش� ��دد ع ��ىل أن ع ��دم ت �ع��وي��ض ع ��دد ال�س�ف��ن
وال � ��رح � ��ات ال �ج ��وي ��ة ووج �ه ��ات �ه ��ا ي� �ه ��دد ف ��رص
ت� �م ��دي ��د ال� �ه ��دن ��ة ال � �ت� ��ي ي� �ط ��ال� �ب ��ون ب� �ه ��ا وي �م ��س
بمصداقية األمم املتحدة ومبعوثها.
وجدد املجلس السيايس األعىل ،التأكيد عىل

أه�م�ي��ة ال �ت��زام األمم
امل � � �ت � � �ح� � ��دة وحت � ��ال � ��ف
ال� � � � � �ع � � � � ��دوان ب � �ص � ��رف
امل � ��رت � �ب � ��ات امل� �ت� ��أخ� ��رة
ل�ك��اف��ة م��وظ�ف��ي ال��دول��ة
وض � � �م� � ��ان اس � �ت � ��دام � ��ة
صرفها
أهمية التعاطي اجلاد
مع امللف االنساني دون
جت ��زئ ��ة ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف م��ن
معاناة شعبنا

املوقف الثابت للمجلس تجاه السام العادل
وامل � �ش� ��رف ال � ��ذي ي� �ع � رّ�زز ال �س �ي ��ادة واالس �ت �ق ��ال
لليمن.
كما أكد أن التعاطي الجاد مع امللف االنساين
دون تجزئة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب
ال �ي �م �ن ��ي ال � ��ذي ع � ��اىن م ��ن ال �ح �ص ��ار وال � �ع� ��دوان
أك ��ر م ��ن س �ب��ع س �ن ��وات ،ه ��و امل ��دخ ��ل ال�س�ل�ي��م
والصحيح لذلك.
وحيا السيايس األعىل يف هذا السياق ،صمود
الشعب اليمني الذي يواجه الحصار والحرب
االق �ت �ص ��ادي ��ة واإلع ��ام �ي ��ة وم � ��ؤام � ��رات ت�ح��ال��ف
العدوان ومرتزقته املستمرة دون انقطاع.
وأش � ��اد ب� ��دور امل ��راب �ط ��ني م ��ن أب �ط ��ال ال�ج�ي��ش
وال� � �ل� � �ج� � ��ان ال� �ش� �ع� �ب� �ي� ��ة يف م� �خ� �ت� �ل ��ف ج� �ب� �ه ��ات
ال �ع��زة وال �ك��رام��ة  ..داع �ي ��اً إىل ال�ي�ق�ظ��ة ال��دائ�م��ة
واالستفادة من التجارب السابقة يف حال نكث
تحالف العدوان ومرتزقته.
وأملح إىل أن هناك رصدا ً للعديد من الرتتيبات
واالستعدادات العسكرية التي يقوم بها طرف
العدوان ومرتزقته رغم الهدنة املعلنة.
إىل ذل � ��ك ب � ��ارك االج �ت �م ��اع ل �ل �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي
حلول الذكرى ال�  32للوحدة اليمنية املباركة،
م �ت �م �ن �ي��اً أن ت �ح��ل ال ��ذك ��رى ال � �  33وق ��د ت�ح�ق��ق
ل �ل �ي �م��ن ال �ح ��ري ��ة واالس �ت �ق ��ال وط � ��رد االح �ت ��ال
والقوات األجنبية من كل ش� يف اليمن.
ه� � ��ذا وق� � ��د وق� � ��ف االج � �ت � �م� ��اع أم � � ��ام ع� � ��دد م��ن
التقارير واملواضيع املدرجة عىل جدول أعماله
واتخذ إزاءها القرارات املناسبة.

األثنني

ً
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اهداف الثورة اليمنية

-1التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري
ع�ادل وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني
الطبقات
 -2بناء جيش وطين قوي لحماية البالد
وحراسة الثورة وماكسبها
 -3رف�ع مس�توى الش�عب اقتصادي�ًا
واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا
 -4انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين

عادل مستمد انظمته من روح االسالم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ
التعايش السلمي بني األمم.
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اسبوعية
سياسية  .عامة

في خطاب له مبناسبة العيد ال�  32للوحدة اليمنية ..الرئيس املشاط:

الوحدة كانت وستظل صناعة شعب يستعصي على االنكسار

نؤكد حرصنا على السالم احلقيقي والدائم الذي يرتكز على مطالب إنهاء العدوان واحلصار

االحتفاء بعيد الوحدة ال يلغي احلقائق القاسية واألطماع
اخلارجية التي صنعتها وراكمتها آفة التبعية واالرتهان
أكد الرئيس املشاط ،الحرص عىل السالم
الحقيقي والدائم الذي يرتكز عىل املطالب
األساسية العامة واملتمثلة يف اإلنهاء الكيل
للعدوان والحصار واالحتالل وإعادة اإلعمار
ومعالجة كافة آثار وتداعيات الحرب العدوانية.
وعرب الرئيس املشاط يف خطابه مساء يوم أمس
بمناسبة العيد الـ 32للوحدة اليمنية ،عن أحر
التهاين والتربيكات بهذه املناسبة لقائد الثورة
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث وأبناء الشعب
اليمني وأبطال القوات املسلحة واألمن وكافة
منتسبي أجهزة ومؤسسات الدولة.
وقال" :نرحب بكل الجهود الخرية التي تصب
يف هذا االتجاه ،وندرك أن عملية السالم تحتاج
إىل تدرج ومسارات عمل متعددة ،ونعيد كل
أسباب إطالة أمد الحرب إىل تصورات تحالف
العدوان الخاطئة وإىل املوقف الدويل املنحاز
لدول العدوان والذي يندرج بشكل أو بآخر
ضمن أسباب إطالة أمد الحرب".
وأعرب عن األسف البالغ إزاء التعاطي الصادم
واملخيب لآلمال الذي انتهجه تحالف العدوان
مع االلتزامات التي نصت عليها بنود الهدنة،
وإهداره معظم فرتتها الزمنية التي أوشكت
عىل االنتهاء من دون إبداء املستوى املطلوب من
احرتام االلتزامات.
وتطرق الرئيس املشاط يف خطابه إىل الخروقات
منذ دخول الهدنة حيز النفاذ إىل منتصف ليل
أمس ،والتي بلغت باآلالف ..وقال" :ويف كل
األحوال نستطيع القول بأن الهدنة لم تكن
مشجعة بما يكفي وإذا كان هنالك من فضل يف
صمود الهدنة فهو إنما يعود فقط للمستوى
العايل من الصرب وضبط النفس الذي تحلت به
صنعاء طوال فرتة الهدنة".
وأضاف" :ويف هذا السياق نؤكد أننا لسنا ضد
تمديد الهدنة ،ولكن ما ليس ممكناَ هو القبول
بأي هدنة تستمر فيها معاناة شعبنا ،وهو
ما يجعلني أدعو إىل تعاون حقيقي ومشجع
يفيض إىل تحسني املزايا اإلنسانية واالقتصادية
يف أي تهدئة قادمة ،ومناقشة املزيد من
الحلول اإلنسانية واالقتصادية كأولوية صارمة
تستدعيها ضرورة التخفيف من معاناة الشعب
اليمني املحاصر ،األمر الذي سيعكس إيجابياً
عىل مجمل عملية السالم يف اليمن".
فيما ييل نص الخطاب:
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني
وعــىل آلــه الـكــرام الطيبني وأرض اللهم عــن صحابته األخيار
املنتجبني وبعد:
بمناسبة الــذكــرى الثانية والـثــالثــني لقيام الــوحــدة اليمنية
املباركة ،أتقدم باسمي ونيابة عن زماليئ يف املجلس السيايس
األعىل بخالص التهاين والتربيكات إىل شعبنا اليمني العزيز
وإىل قــائــد ثــورتــه الـسـيــد عـبــداملـلــك بــدر الــديــن الـحــويث حفظه
الـلــه ،كما أبــارك ألبطالنا يف الـقــوات املسلحة واألمــن وكافة
منتسبي أجـهــزة ومــؤسـســات الــدولــة واملـجـتـمــع الـكــريــم وكــل
الشرفاء من أبناء وبنات اليمن يف الداخل والخارج.
أيها األخوة واألخوات
إن احتفاءنا بالذكرى الثانية والثالثني لقيام الوحدة اليمنية
وابـتـهــاجـنــا الــدائــم واملـتـكــرر بــالـيـمــن الــواحــد واملــوحــد ال يعني
أن بــالدنــا تـعـيــش أوض ــاع ــا مـثــالـيــة ،وال يـلـغــي أب ــداً الـحـقــائــق
القاسية والصعوبات الكبرية واألطماع الخارجية املاثلة عىل
األرض والـتــي صنعتها وراكمتها آفــة التبعية واالرتـهــان عىل
مــدى عقود ،ولكنه يعني بالتأكيد أن كل مــؤامــرات الخارج
امل ـع ـتــدي ال ـتــي تـسـتـهــدف ال ـي ـمــن ال ــواح ــد وت ــرم ــي إىل تـجــزئـتــه
وتفتيته ستظل تـبــوء بــالـفـشــل ،طــاملــا ويف الـيـمــن رجــال تأبى
الضيم ،وشعب كريم يثق بالله ويستعني به ويتوكل عليه،
ويمأل األرض دويا وتوثبا يف سبيل عزته وكرامته يف إطار من
ثورته التي تتعاظم عزما وإصراراً عىل تحرير األرض وتحقيق
السيادة واالستقالل ،وهذا ال شك هو املعنى الذي يجب أن
يستقر يف ضمري وموقف كل يمني ويمنية ،وهو نفسه املعنى
الذي يجب أن نعطي لهذه الذكرى مهمة تجديده يف نفوسنا
ومنحه الفاعلية املطلوبة يف واقعنا.
أيها الشعب اليمني العزيز
لقد تعرضت وحــدة الـبــالد منذ شهورها األوىل للكثري من
املؤامرات التي ظهرت عىل إثرها الكثري من األعراض املرضية،
واستفحلت هــذه األعــراض أكــر وأكــر يف حــرب صيف العام
94م ال ـخــاط ـئــة وال ـظ ــامل ــة ،وم ــا ن ـجــم عـنـهــا آنـ ــذاك أي ـضــا مــن
اإلع ـ ــالن ال ـظ ــال ــم وال ـخ ــاط ــئ لــالن ـف ـصــال ،وه ــي ك ـل ـهــا ال شــك
أخطاء وخطايا صنعها الخارج بالتواطؤ مع أدواته الفاسدة
والعميلة يف الداخل.
وال ـي ــوم يـسـتـفـحــل خـطــر ال ـخ ــارج امل ـع ـتــدي عــىل نـحــو أكــرب،
وذلك من خالل تدخالته العدوانية السافرة وقيادته املباشرة

خطر اخلارج يستفحل على نحو أكبر بتدخالته العدوانية
السافرة وقيادته املباشرة والعلنية ألدواته الفاسدة

ما يجري في املناطق احملتلة هو تأكيد إضافي على قبح مشاريع االرتهان والتبعية
أحث كل العلماء واملثقفني والكتاب واإلعالميني على إبراز معاني الوحدة
ثقتنا مطلقة بفشل كل رهانات األعداء ،واملعركة ما تزال طويلة
أحث اجلميع على مضاعفة اجلهود ،واستشعار املسؤولية جتاه املرابطني والشهداء واجلرحى وأسرهم
والعلنية لتلك األدوات الفاسدة نفسها ،ضمن مخططات
وأهداف عدائية لم تعد غامضة أو خافية عىل أحد ،وهي يف
مجملها تتوخى يف البداية العمل عىل وأد مشروع السيادة
واالستقالل الذي حملت لواءه ثورة الحادي والعشرين من
سـبـتـمــرب ،وص ـ ً
ـوال إىل اسـتـئـنــاف سـيــاســة الـهـيـمـنــة والـحــديـقــة
الخلفية ،ومــواصـلــة حــرمــان اليمن مــن أي مـشــروع حقيقي
لـبـنــاء دول ـت ــه املـغـيـبــة ،م ــع اسـتـكـمــال م ــا ك ــان ــوا ق ــد بـ ــدأوه يف
البواكري األوىل لوحدة شعبنا وبلدنا من سياسات التمزيق
والتفتيت بمختلف األساليب والعناوين واملمارسات املمنهجة
التي ضربت التنوع اإليجابي يف الرأي والفكرة وفرخت التعدد
السلبي يف األطــر واالنـتـمــاءات الضيقة عــىل حساب االنتماء
الواحد للهوية اليمنية الواحدة وعىل حساب األطر الواسعة
والجامعة.
أيها األخوة واألخوات
وم ــع ك ــل ذلـ ــك ،ف ــإن ال ـخ ــارج وأدوات ـ ــه ي ـن ـســون دائ ـم ــاً بــأن
ال ــوح ــدة شــأنـهــا ش ــأن بـقـيــة ال ـثــوابــت لــم تـكــن يــومــا مــن صنع
أش ـخــاص أو أحـ ــزاب ،وإن ـمــا كــانــت وسـتـبـقــى صـنــاعــة شعب
يستعيص عىل االنكسار واستحقاق وطن ال يقبل التجزئة،
ولــذلــك قــد تـجــدون يف حـقــب مختلفة مــن الـتــاريــخ صــراعــات

ي�ك�ف��ي امل �ج �ت �م��ع ال��دول��ي
خزيا أنه سارع لدعم أدوات
العدوان التي نبذها الشعب
كبضاعة خارجية رديئة
ن� ��أس� ��ف إزاء ال �ت �ع ��اط ��ي
ال� �ص ��ادم وامل �خ �ي ��ب ل��آم��ال
ال � � � � ��ذي ان � �ت � �ه � �ج� ��ه حت ��ال ��ف
العدوان مع االلتزامات التي
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مريرة بني أحزاب وأشخاص وجماعات ،لكن الشعب اليمني
كــان يف مختلف األحــوال يستمر واحــدا ومــوحــداً يف وجــدانــه
وم ـش ــاع ــره ،ويف أح ــالم ــه وآم ــال ــه ،وهـ ــذا أم ــر ي ـم ـكــن رص ــده
فعال ســواء قبل 22مايو أو بعده ،وفيما كانت الصراعات
والحروب تأيت وتزول ،كان الشعب عىل الدوام جاهزاً إلعادة
إنتاج وحدته وكأن شيئاً لم يكن.
أيها األخوة واألخوات
ويف الوقت الذي نؤكد فيه ثقتنا املطلقة بفشل كل رهانات
أعداء اليمن ،إال أن كل املؤشرات تقول بأن املعركة ما تزال
طويلة ،فالخارج املعتدي ممثال يف دول العدوان عىل رأسها
أمريكا وبريطانيا ،ومعها املجتمع الدويل الداعم واملنحاز ضد
اليمن ،جميعهم ما زالوا يتأبطون الشر ضد بالدنا ويظهرون
تصميما واضـحــاَ عــىل كـســر إرادة الـيـمــن وإذالل شـعـبــه ،وال
أدل عىل ذلك من إقدامهم السخيف عىل تشكيل ما نسميه
نـحــن بـمـجـلــس ال ـعــار ،وق ــد تـعـمــدوا أن يـفـعـلــوا ذل ــك خــارج
اإلرادة اليمنية ،ويف عواصم تقتل وتحاصر الشعب اليمني،
يف استخفاف باليمن بلغ املدى ،وكأن اليمن بلد سائبة ليس
فيها رجال وال جيش وال لجان ،وكأنها بلد ليس فيها حاشد
وب ـك ـيــل وم ــذح ــج وال ــزران ـي ــق وك ـن ــدة وق ـضــاعــة وفــروع ـهــا مــن
قبائلها الكرام املطاعني بالقناِ.
نـعــم كــأنــه ال يـسـكــن هــذه الـبــالد مــا يـقــارب الـثــالثــون مليون
يمني وتاريخ مجيد وشعب عزيز آووا ونصروا األنبياء وقادوا
الفتوحات وعــربت خيولهم ما وراء البحار ووالـلــه لو كــان يف
أولئك املرتزقة بقايا من كرامة أو انتماء ليمن ما قبلوا ذلك ملا
يف األمر من إهانة بالغة لبلدنا ،ولكنه االنحطاط من كل قيمنا
اليمنية األصـيـلــة ،وال غــرابــة فاليمن ال تحضر يف حساباتهم
إال كسلعة للبيع والشراء ،وأما املجتمع الدويل فيكفيه خزياً
أنه سارع لدعمهم وهم األدوات التي نبذها وقذفها الشعب
ك ـب ـضــاعــة خ ــارج ـي ــة ردي ـئ ــة م ـلــؤهــا ال ـف ـس ــاد امل ــزك ــم واإلره ـ ــاب
املـنـظــم ،ويـكـفــي أن أعـضــاء هــذا املـجـلــس مـتــورطــون يف خيانة
البلد وشرعنة العدوان عليه من يومه األول ،فموقفه ال فرق
بينه وبني موقف الخائن املخدوع هادي كذلك يف جرائم حرب
وأعمال إرهابية يندى لها جبني اإلنسانية ،وجرائم واختطاف
وتصفية العديد من األسرى يف أحداث ومحطات مختلفة،
ب ـ ــدءاً ب ـح ــرب صـ ـي ــف94م ومـ ـ ــروراً ب ـح ــروب ص ـع ــدة ال ـســت،
وانتهاء بالحرب العدوانية القائمة ،وتورطهم يف تزويد دول
العدوان بإحداثيات راح ضحيتها عشرات اآلالف من النساء
واألطـفــال واملــدنـيــني األبــريــاء ،ناهيك عــن عالقاتهم املعروفة
بــالـقــاعــدة ومـتـطــريف اإلخ ــوان ،ومـشــاركـتـهــم املـبــاشــرة يف نشر
الجريمة والدمار يف كل أرجاء البالد.
فـشـعـبـنــا ل ــن تـنـطــيل عـلـيــه ال ـخــدعــة وه ــو ي ـع ــرف أال جــديــد
سوى تغيري الوجوه ،إن التاريخ لن يغفر للمجتمع الدويل
انـحـيــازه لـهــؤالء الـفــاســديــن واإلرهــاب ـيــني عــىل حـســاب شعب
كــريــم يـنــاضــل مــن أج ــل ال ـســالم وم ــن أج ــل حــريـتــه وكــرامـتــه
وسيادة واستقالل بلده العزيز والكبري.

ولذلك كله فإن مسؤوليتنا ما تزال كبرية وجسيمة ،ويكاد
الواجب الجهادي والوطني أن يكون فرض عني عىل كل يمني
ويمنية ،حتى يكف املعتدون آذاهــم عن بلدنا ،ويــدركــوا أن
اليمن بلد عزيز لم يخطئ بحق أحد ،ولم يبدأ االعتداء عىل
أحد ،وال يستحق كل هذه اإلساءات واملمارسات الخاطئة من
أي أحد ،ويف هذا السياق أنصح كل أصحاب القرار يف دول
العدوان بكف األذى واملسارعة إىل إنهاء العدوان والحصار
واالحـتــالل ،وفــوق هــذا النصح استعداد صــادق ملساعدتهم
عىل ذلك.
أيها األخوة واألخوات
إن ك ــل ال ـس ـنــني املــاض ـيــة ب ـكــل م ــا حـفـلــت ب ــه م ــن مـعـطـيــات
وأح ــداث ومـتـغــريات قــد أثـبــت ،وبـمــا ال يــدع مـجـ ً
ـاال للشك،
سالمة املوقف الوطني املناهض للعدوان وحصافة مكوناته
الشريفة وصوابية ما يتكئون عليه من رؤى سديدة واختيارات
وخيارات موفقة أنتجت كل هذه املواقف املشرفة والراسخة
واملبدئية ،ومــا كــان ذلــك ليكون لــوال توفيق الله ثم االنحياز
املطلق للشعب واألرض والتمسك منذ اللحظة األوىل بالقرار
السيايس الحر واملستقل.
ولـقــد اخــرتنــا ه ــذا الـطــريــق بــاعـتـبــاره الـخـيــار الــوحـيــد واملـتــاح
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لحفظ ما يمكن حفظه من احرتام الذات ،وصون ما يمكن
صونه من حقوق ومصالح الشعب يف أمنه وعزته وكرامته
وسـيــادتــه واسـتـقــاللــه ،وهــا هــو الــواقــع يشهد كــل يــوم بهذه
الحقيقة الناصعة ،ويؤكد لكل ذي عينني بأن من رهن نفسه
أو يـحــاول أن يرهن نفسه للخارج إنما هــو يف الــواقــع يحكم
عــىل نـفـســه بــالـتـيــه والـضـيــاع ،ويـتـحــول إىل مـعــول هــدم وإىل
حــالــة خـطــرة عــىل نفسه وعــىل كــل يشء جميل يف ربــوع هذا
الوطن الواحد املوحّ د.
ولنا يف نموذج قوى العمالة واالرتــزاق مثال حي ،وشاهد
نــاطــق ع ــىل ص ـحــة ومـنـطـقـيــة م ــا ن ـقــولــه ونـفـعـلــه م ـنــذ سـبـعــة
أع ــوام ،ولـعــل مــا يـجــري الـيــوم يف املـنــاطــق املـحـتـلــة هــو إثـبــات
جديد لهذه الحقيقة وتأكيد إضايف عىل قبح مشاريع االرتهان
والـتـبـعـيــة مثلما هــو دلـيــل أيـضــا عــىل عـظـمــة مـشــروع الـتـحــرر
واالستقالل.
إن مـشــروع الـتـصــدي لـلـعــدوان الـخــارجــي والـتـحــرر مــن كل
صـيــغ الـهـيـمـنــة وال ــوص ــاي ــة ه ــو ال ـي ــوم امل ــالذ اآلم ــن والـحــاضــن
الوطني الوحيد ،الذي يمكن االعتماد عليه يف بناء املصالح
الـعـلـيــا لـلـشـعــب ،ويف حـمــايــة الـقـضــايــا الــوطـنـيــة ال ـكــربى ويف
ّ
مقدمتها بناء الدولة ،وتحقيق األمن واالستقرار ،والسيادة
واالسـ ـتـ ـقـ ــالل ،وص ـ ــون ال ـج ـم ـه ــوري ــة والـ ـحـ ـف ــاظ ع ــىل وح ــدة
وســالمــة األرض والشعب وهــو املـعــول عليه يف تصحيح كل
امل ـســارات والـعـنــاويــن الـتــي انـحــرفــت بـهــا املـشــاريــع الـصـغــرية،
ومن يقول بغري ذلك فهو إنما يمارس حالة مزرية من حاالت
الغش والخداع لم يسر معه أو يدور يف فلكه.
ويف الـ ـخـ ـتـ ــام ،أوجـ ـ ــز ب ـع ــض الـ ــرسـ ــائـ ــل يف نـ ـق ــاط ســري ـعــة
ومختصرة:
ً
أوال :أج ــدد الـتـهــاين وال ـتــربي ـكــات ب ـهــذه الــذكــرى الـخــالــدة،
وأحث كل العلماء واملثقفني والكتاب واإلعالميني عىل إبراز
م ـعــاين الــوحــدة كـمـتـطـلــب مــن مـتـطـلـبــات ع ــزة الـيـمــن ودوره
وم ـك ــان ـت ــه وم ـس ـت ـق ـبــل أج ـي ــال ــه ،ومـ ــا ي ــرت ـب ــط ب ـه ــا م ــن دالالت
نبيلة ،ومــا تستدعيه من قيم اإلخــاء والتسامح والتعايش
والـتـصــالــح ونـبــذ كــل أسـبــاب الـفــرقــة والـكــراهـيــة مــن تبعية أو
حزبية أو مذهبية أو طائفية أو مناطقية أو عنصرية ،وترسيخ
ثقافة التعاون والتكامل والتحرك الدائم يف إطار املشاركات
الواسعة والجامعة.
ثــان ـيــاً :أح ـيــي كــل ال ـج ـهــود امل ـبــاركــة ال ـتــي يـبــذلـهــا مـســؤولــونــا
وش ـبــاب ـنــا وق ـيــادات ـنــا امل ـيــدان ـيــة يف جـمـيــع مــؤس ـســات ال ــدول ــة،
وكـ ــل الـ ــرجـ ــال امل ـخ ـل ـص ــني يف ج ـم ـي ــع م ـي ــادي ــن ال ـع ـم ــل ،ويف
م ـخ ـت ـلــف املـ ـجـ ــاالت أم ـن ـي ــا وع ـس ـك ــري ــا وس ـي ــاس ـي ــاً واق ـت ـص ــادي ــاً
وإعالمياً واجتماعياً وثقافياً وتربوياً ،ويف هذا السياق أبارك
وأهنئ كثرياً عىل اإلقـبــال املشرف عىل املــراكــز الصيفية وعىل
دور ووعي املجتمع واآلباء الكرام كما أحيي املعلمني وأقف
أمامهم بإجالل كبري كمنارات هدى وتقى ،ومشاعل تيضء
الـنـفــوس بـنــور الـعـلــم وامل ـعــرفــة ،وأش ـكــر كــل جـهــود الــرعــايــة
وبــرامــج الـتــأهـيــل الــراقـيــة واملـثـمــرة ،والـتــي تـبـعــث عــىل الفخر
واالعـ ـت ــزاز ،وأح ــث الـجـمـيــع عــىل مـضــاعـفــة ال ـج ـهــود وإح ـيــاء
خصائص الصرب والتكافل والرتاحم ،واستشعار املسؤولية
ت ـج ــاه امل ــراب ـط ــني وأسـ ــرهـ ــم ،وت ـج ــاه أسـ ــر ال ـش ـه ــداء وأس ــران ــا
وجرحانا األعــزاء وأسرهم ،ومواصلة العمل بشكل دؤوب
وم ـس ـت ـمــر ع ــىل ت ـعــزيــز ال ـج ـب ـهــة الــداخ ـل ـيــة واالرتـ ـق ــاء بــالــوعــي
املجتمعي العام بطبيعة املرحلة ومتطلباتها.
ثــالـثــاً :نــؤكــد حــرصـنــا عــىل ال ـســالم الـحـقـيـقــي والــدائــم الــذي
يــرت ـكــز ع ــىل امل ـطــالــب األســاس ـيــة ال ـعــامــة واملـتـمـثـلــة يف اإلن ـهــاء
الكيل للعدوان والحصار واالحتالل وإعادة اإلعمار ومعالجة
كافة آثار وتداعيات الحرب العدوانية ،ونرحب بكل الجهود
الخرية التي تصب يف هذا االتجاه ،وندرك أن عملية السالم
تحتاج إىل تدرج ومسارات عمل متعددة ،ونعيد كل أسباب
إطالة أمد الحرب إىل تصورات تحالف العدوان الخاطئة وإىل
املوقف الدويل املنحاز لدول العدوان ،والذي يندرج بشكل أو
بآخر ضمن أسباب إطالة أمد الحرب ونعرب عن أسفنا البالغ
إزاء التعاطي الصادم واملخيّب لآلمال الذي انتهجه تحالف
ال ـع ــدوان م ــع االل ـت ــزام ــات ال ـتــي ن ـصــت عـلـيـهــا ب ـنــود ال ـهــدنــة،
وإهـ ــداره مـعـظــم فــرتتـهــا الــزمـنـيــة الـتــي أوش ـكــت عــىل االنـتـهــاء
من دون إبداء املستوى املطلوب من احرتام االلتزامات.
فقد بلغ إجمايل الخروقات ،منذ دخول الهدنة حيز النفاذ
إىل مـنـتـصــف لـيــل أم ــس ،بـ ــاآلالف بـيـنـهــا أك ــر مــن  35زحـفــا
عـسـكــريــا ،وحـ ــوايل سـبـعــة آالف عـمـلـيــة تـمـشـيــط بــالـعـيــارات
الـ ـن ــاري ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إىل ح ـ ــوايل 400ع ـم ـل ـي ــة اس ـت ـح ــداث ــات
وت ـح ـص ـي ـن ــات ع ــىل األرض ،وأك ـ ــر م ــن أل ـف ــي ع ـم ـل ـيــة ض ــرب
صــاروخــي ومــدفـعــي ،بينها ثــالث عـشــرة غــارة جــويــة ،وهــذه
فـقــط نـمــاذج عــىل سبيل املـثــال ال الـحـصــر ،نــاهـيــك عــن إعــاقــة
تسيري الرحالت إىل وجهاتها املحددة باستثناء رحلتني فقط
من أصل حوايل عشرين رحلة متفق عليها ،وعرقلة السفن
وعــدم اإلفــراج عنها بطريقة سلسة تضمن الحد األدىن من
استقرار الكميات النفطية ،األمر الذي لم يلمس معه املواطن
ف ــارق ــاً م ـح ــرزاً بــني ال ـهــدنــة وع ــدم ال ـهــدنــة ،ويف كــل األح ــوال
نستطيع القول بأن الهدنة لم تكن مشجعة بما يكفي ،وإذا
كان هنالك من فضل يف صمود الهدنة فهو إنما يعود فقط
للمستوى الـعــايل مــن الصرب وضبط النفس الــذي تحلت به
صنعاء طوال فرتة الهدنة ،ويف هذا السياق نؤكد أننا لسنا
ضــد تـمــديــد ال ـهــدنــة ،ولـكــن مــا لـيــس مـمـكـنــاَ هــو الـقـبــول بــأي
هدنة تستمر فيها معاناة شعبنا ،وهو ما يجعلني أدعو إىل
تـعــاون حقيقي ومشجّ ع يفيض إىل تحسني املــزايــا اإلنسانية
واالقتصادية يف أي تهدئة قادمة ،ومناقشة املزيد من الحلول
اإلنـســانـيــة واالقـتـصــاديــة كــأولــويــة صــارمــة تستدعيها ضــرورة
التخفيف مــن معاناة الشعب اليمني املـحــاصــر ،األمــر الــذي
سيعكس إيجابياً عىل مجمل عملية السالم يف اليمن.
تحيا الجمهورية اليمنية -املجد والخلود للشهداء -الشفاء
للجرحى -الحرية لألسرى -النصر لليمن.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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مبشاركة  50متحدث ًا من  14دولة عربية وأجنبية ونحو  1200مشارك من األخصائيني واالستشاريني

املؤمتر الرابع جلراحة املخ واألعصاب  ..تظاهرة علمية تكسر احلصار

الرهوي :صمود شعبنا اليمني أثمر عزة وانتصار ًا
وتطوير ًا وإبداع ًا في مختلف املجاالت

تتواصل لليوم الثاين أعمال املؤتمر الرابع لجراحة املخ واألعصاب والعمود
الفقري ،الذي تنظمه الجمعية اليمنية لجراحي املخ واألعصاب والعمود الفقري
بالتعاون مع املجلس الطبي األعىل.
متابعة :عبدالحميد الحجازي
ويف افتتاح املؤتمر ،أشار عضو املجلس السيايس األعىل،
أح �م��د ال ��ره ��وي ،إىل أه�م�ي��ة امل��ؤت �م��ر يف ت�ط��وي��ر ج��راح��ة امل��خ
واألع �ص��اب وال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري ،وت �ب��ادل ال �خ��رات العلمية
والطبية والتطور العلمي ،الذي تشهده مختلف الجامعات
اليمنية.
وق� ��ال يف امل ��ؤت �م ��ر ،ال� ��ذي ح �ض ��ره ع �ض��و ال �س �ي��ايس األع ��ىل
م�ح�م��د ال�ن�ع�ي�م��ي ورئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب األخ ي�ح�ي��ى عيل
ال ��راع ��ي" :إن امل��ؤت �م��ر ي�ش�ه��د زخ �م ��اً ،س�ي�م��ا يف ظ ��ل اه�ت�م��ام
ق � �ي� ��ادة امل �ج �ل ��س ال �س �ي ��ايس األع� � ��ىل وال �ح �ك ��وم ��ة وم �ج �ل��س
ال�ن��واب ،وح�ض��وره��م ال�ف��عّ ��ال للمشاركة يف افتتاح املؤتمر
الذي يتزامن مع االحتفال بالعيد الوطني ال� 32للجمهورية
اليمنية  22مايو" ..وأضاف" :يدل الحضور الواسع عىل ما
تشهده املحافظات الحرة من استقرار واهتمام باملؤتمرات
العلمية ،التي كسرت الحصار من خالل املشاركة الخارجية
ال��واس�ع��ة يف امل��ؤت�م��ر وغ��ره م��ن امل��ؤت�م��ر العلمية األخ ��رى يف
مختلف التخصصات".
وأش � � ��ار ع �ض ��و ال� �س� �ي ��ايس األع� � ��ىل إىل أن م� ��ا ي �ت �ع ��رض ل��ه
ال�ي�م��ن ،م�ن��ذ س�ب��ع س �ن��وات ،م��ن ع ��دوان إن�م��ا ه��و ن��ات��ج عن
حضارة اليمن القديمة وعمقه التاريخي وامتالكه مواقع
اسرتاتيجية ،ما جعل دول العدوان تسعى للسيطرة عليه

ونهب خراته وتمزيق وحدته ونسيجه املجتمعي ..مؤكداً

أن صمود أبناء الشعب اليمني ،عىل مدى سبع سنوات،
أثمر عزة وانتصارا ،ويف الوقت ذاته فرصة لالبتكار واإلبداع
والتطوير يف مختلف املجاالت ،خاصة العسكرية.
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،ع� � � ّ�ر رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ،ال ��دك� �ت ��ور
ع �ب��دال �ع��زي��ز ص ��ال ��ح ب ��ن ح �ب �ت��ور ،ع ��ن ال �ش �ك��ر ل �ج��ام �ع��ة 21
س �ب �ت �م��ر وال �ج �م �ع �ي ��ة ال �ي �م �ن �ي ��ة ل� �ج� �رّاح ��ي امل � ��خ واألع � �ص� ��اب
وال� �ع� �م ��ود ال �ف �ق ��ري ع� ��ىل ت �ن �ظ �ي��م امل ��ؤت �م ��ر ال �ط �ب ��ي ال �ع �ل �م��ي
ال �ن��وع��ي ،ال ��ذي ي�ج�م��ع خ ��رة االخ�ت�ص��اص��ن يف ه ��ذا امل�ج��ال
املهم والنادر عىل املستوى الوطني ..وقال" :هذه املؤتمرات
هي نوع من أنواع كسر الطوق والحصار عىل االختصايص
يف م�ج��ال ال�ط��ب ال�ت��ي ي �ش��ارك ف�ي�ه��ا األط �ب��اء امل ��وج ��ودون يف
كافة الجامعات اليمنية بما يف ذلك الواقعة يف املحافظات
امل �ح �ت �ل��ة ،ال ��ذي ��ن ُت �ع ��د م �ش��ارك �ت �ه��م يف ه ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ة أم ��را
محمودا ،ينسجم مع التوجه الوطني والعلمي".
وت��اب��ع" :ج��زء من غايات ال�ع��دوان والحصار ،املستمرين
ع��ىل ال�ي�م��ن ل�ث�م��اين س�ن��وات ،ه��و إض�ع��اف ال�ج��ان��ب العلمي
والحيلولة دون وصول آخر مقتنيات العلم والتكنولوجيا
إىل شبابنا وأساتذتنا يف الجامعات ،سيما يف مجايل الطب
والهندسة وبقية العلوم التي تشهد تسارعاً علمياً يومياً".

د .بن حبتور :من غايات العدوان إضعاف اجلانب العلمي واحليلولة دون
وصول آخر مقتنيات العلم والتكنولوجيا إلى شبابنا وأساتذتنا

د .معصار :املؤمتر فرصة لتطوير املهارات العلمية والطبية للطلبة واألطباء في مجال اجلراحة العصبية
واع� �ت ��ر ال ��دك �ت ��ور ب ��ن ح �ب �ت ��ور ه� ��ذه امل ��ؤت� �م ��رات ال �ع �ل �م �ي��ة،
ونوعية املشاركة املحلية والخارجية فيها ،وما تشهده من
عصف ف�ك��ري ،م��ن ع��وام��ل ال�ت�ع��رف ع��ىل آخ��ر االكتشافات
العلمية يف ه��ذه امل�ج��االت العلمية التخصصية ..الف�ت��اً إىل
أن ال�ي�م��ن ي��زخ��ر ب��ال�ك�ف��اءات يف ك��ل االخ�ت�ص��اص��ات الطبية،
سيما تخصص املخ واألعصاب ،الذي يعتر أهمها وأصعبها
وأدقها ..مشراً إىل أهمية البحث الشبه اليومي عن املعرفة
م��ن أج��ل ت�ح�س��ن ق ��درات االخ�ت�ص��ايص وال�ط�ب�ي��ب امل�ع��ال��ج،
وأيضاً مواكبة الطفرات العلمية يف هذا املجال ،ويف غره
من املجاالت العلمية.
وت �ط��رق رئ�ي��س ال� ��وزراء إىل ت��زام��ن ان�ع�ق��اد ه��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ة
ال�ع�ل�م�ي��ة يف ي��وم م�ش�ه��ود وم�ه��م يف ح�ي��اة ال�ش�ع��ب اليمني
ي��وم  22مايو ،اليوم الوطني لقيام الجمهورية اليمنية،
وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية املباركة.
وت � ّ
�وج ��ه ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص ب��ال�ت�ه�ن�ئ��ة إىل ج�م��اه��ر ال�ش�ع��ب
ال�ي�م�ن��ي ال ��ذي ��ن ت ��وح ��دوا يف م�ث��ل ه ��ذا ال �ي ��وم ،وت�ج�م�ع��وا يف
ً
ً
دول��ة واح��دة ق�ب��ل  32ع��ام��ا ..م�ش��را إىل أن ه��ذا ال�ي��وم من
ال �ع��الم��ات امل�ض�ي�ئ��ة يف ح�ي��اة ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ،وم ��ن األي ��ام
املشرفة لكل األحرار يف اليمن والوطن العربي والعالم.
ويف االف � �ت � �ت� ��اح ب� �ح� �ض ��ور ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال � �ن� ��واب

ع �ب��دال �س��الم ه �ش��ول ووزي� ��ري اإلع� ��الم ض�ي��ف ال �ل��ه ال�ش��ام��ي
وال ��دول ��ة ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ب �ك��ر ون ��ائ ��ب وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل
ال��دك�ت��ور ع��يل ش��رف ال��دي��ن ووك ��الء وزارة ال�ص�ح��ة ورؤس ��اء
الهيئات واملستشفيات وأك��ادي�م�ي��ن ،أش��ار رئيس املجلس
الطبي األعىل  -رئيس جامعة  21سبتمر للعلوم الطبية
وال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ،ال��دك�ت��ور م�ج��اه��د م�ع�ص��ار ،إىل ت�م� ّي��ز ان�ع�ق��اد
امل��ؤت�م��ر ل�ل�ع��ام ال �ج��اري ب��امل�ش��ارك��ة ال�خ��ارج�ي��ة ال��واس�ع��ة من
روّاد تخصص جراحة املخ واألعصاب عر البث املباشر لقناة
ت�ل�ف��زي��ون ج��راح��ة امل��خ واألع�ص��اب ال�ع��امل�ي��ة ل�ت�ب��ادل ال�خ��رات
ب��ن ال�ج��راح��ن اليمنين وال��دول�ي��ن ،وزي ��ادة ك�ف��اءة أط�ب��اء
الجراحة العصبية ،وكذا املشاركة األكاديمية من جامعة
 21سبتمر للعلوم الطبية واألكاديمية.
واع �ت��ر ال��دك �ت��ور م�ع�ص��ار امل��ؤت�م��ر ف��رص��ة ل�ت�ط��وي��ر امل �ه��ارات
ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ط �ب �ي��ة ل�ل�ط�ل�ب��ة واألط� �ب� ��اء يف م �ج ��ال ال �ج��راح��ة
العصبية من خالل ال��دراس��ات واألبحاث املقدمة من ِقبل
نخبة م��ن أط�ب��اء الجمعية وأس��ات��ذة وع�م��ال�ق��ة ج��راح��ة امل��خ
واألعصاب يف العالم.
ف �ي �م ��ا أوض � � ��ح رئ� �ي ��س ال �ج �م �ع �ي ��ة ال �ي �م �ن �ي ��ة ل� �ج ��راح ��ة امل ��خ
واألع�ص��اب والعمود الفقري ،الدكتور قاسم األصبحي،
ورئيس املؤتمر ،الدكتور ماجد عامر ،أن املؤتمر سيشارك

في حفل مبناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية  22مايو

لبوزه :شعبنا الذي صمد في وجه وأعتى عدوان قادر على إحباط وإفشال أي مخططات لتمزيق وحدته

بن حبتور :الوحدة اليمنية هي األهم من بني كل اإلجنازات التي حتققت للشعب اليمني
ن� �ظ� ��م ح � � ��زب امل � ��ؤت � �م � ��ر ال� �ش� �ع� �ب� ��ي ال� �ع� ��ام
ب �ص �ن �ع��اء ،ح �ف��ال خ�ط��اب�ي��ا ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ع�ي��د
ال��وط �ن��ي ال� �  32ل�ل�ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة 22
مايو.
يف ال �ح �ف��ل ال� ��ذي ح �ض ��ره ع �ض��و امل�ج�ل��س
ال �س �ي ��ايس األع� ��ىل رئ �ي ��س امل ��ؤت �م ��ر ال�ش�ع�ب��ي
ال � �ع � ��ام ص � � ��ادق أم� � ��ن أب� � ��و راس وأع� �ض� ��اء
املجلس السيايس محمد النعيمي وأحمد
ال��ره��وي وج��اب��ر ال��وه �ب��اين ورئ �ي��س مجلس
ال� � �ن � ��واب األخ ي �ح �ي ��ى ال � ��راع � ��ي وع � � ��دد م��ن
الوزراء ،أشار نائب رئيس املؤتمر الشعبي
الدكتور قاسم لبوزة ،إىل أهمية االحتفاء
بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية باعتبار
أن إع � ��ادة ت �ح �ق �ي��ق ال ��وح ��دة ي �ع �ت��ر م �ن �ج��زاً
وطنياً لكل اليمنين.
وأك ��د أن م��واق��ف امل��ؤت�م��ر ك��ان��ت وس�ت�ظ��ل
ت� ��رى يف ال� ��وح� ��دة ال �ي �م �ن �ي��ة خ �ط ��ا أح� �م ��را ال
يجب امل�س��اس ب��ه كونها متأصلة يف ضمر
ك��ل ي�م�ن��ي ..وق ��ال" م��ن امل��ؤس��ف أن ي��أيت االح�ت�ف��ال بهذه
امل �ن ��اس �ب ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة يف وق � ��ت ي �ت �ع ��رض ف �ي ��ه ه � ��ذا امل �ن �ج��ز
التاريخي ألخطر مؤامرات من قبل أعداء اليمن والقوى
التي كانت رافضة مليالد اليمن املوحد ،وعر عدوان ظالم
يتعرض له الوطن منذ ثمان سنوات أهم أهدافه تقسيم
وتمزيق اليمن.
وأضاف" الشعب اليمني الذي صمد يف وجه التحديات
واع�ت��ى ع��دوان ق��ادر ع��ىل إح�ب��اط وإف�ش��ال أي مخططات
لتمزيق وحدته وتقسيم جغرافيته تحت أي مسميات
أو م�ص�ط�ل�ح��ات س ��واء ل�ب�س��ت ث ��وب االرت� ��زاق أو تقنعت
بقناع العمالة ".

وأك ��د ال��دك �ت��ور ل �ب ��وزة ،أن م�ع�ظ��م إن ل��م ي�ك��ن غ��ال�ب�ي��ة
أب�ن��اء امل�ح��اف�ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة ك��ان��وا وس�ي�ظ�ل��ون وح��دوي��ن
يتصدرون املشهد يف الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته
واس�ت�ق��الل��ه ،وي�ق��ارع��ون املحتلن ال�ج��دد وم��رت��زق�ت�ه��م يف
امل�ح��اف�ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة وال�ش��رق�ي��ة رغ ��م االن�ت�ه��اك��ات ال�ت��ي
يتعرضون لها.
وج� ��دد م ��وق ��ف امل ��ؤت �م ��ر ال �ث ��اب ��ت يف م �ن��اه �ض��ة ال �ع ��دوان
وال �ح �ص��ار ووق ��وف ��ه إىل ج��ان��ب أن �ص ��ار ال �ل��ه وك ��ل ال �ق��وى
الوطنية يف معركة الدفاع عن الوطن والشعب اليمني
حتى تحقيق النصر.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح
ب ��ن ح �ب �ت��ور أن ال ��وح ��دة ال�ي�م�ن�ي��ة ه ��ي األه ��م م ��ن ب ��ن ك��ل

اإلنجازات التي تحققت للشعب اليمني.
وأش ��ار إىل أه�م�ي��ة أن ي�ح��اف��ظ ج�م�ي��ع األح� ��رار ع��ىل ه��ذا
ال ��وط ��ن م ��وح ��داً م �ع��اف��ى م ��ن ك ��ل امل ��ؤام ��رات ال �ت��ي ت�ح��اك
ضده ويف املقدمة تلك القادمة من دول الجوار الغنية
ويف مقدمتها السعودية باستثناء سلطنة عمان ،التي
عرت مواقفها املتعددة عن الحرص الدائم عىل سالمة
واس �ت �ق ��رار ووح � ��دة ال �ي �م ��ن ..وق � ��ال" ع �ن��دم��ا ن �ق��ف أم ��ام
مناسبة عظيمة كهذه نتذكر طابور طويل من الشهداء
واملناضلن الذين امتلكوا ويمتلكون روحا فياضة وقوية
لصنع هذا اإلنجاز الوطني الذي خلص األمة اليمنية من
صراعاتها الحزبية والقبلية الضيقة".
ف�ي�م��ا اع�ت��ر رئ�ي��س دائ ��رة ال�ش�ب��اب ب��امل��ؤت�م��ر ال�ش�ع�ب��ي ن��اج��ي

تناول املهام املنجزة من اخلطة التشغيلية للنيابة العامة

القويس ،إع��ادة تحقيق الوحدة يف  22مايو
 ،1٩٩0ت �ت ��وي �ج ��ا ل �ن �ض ��االت أب� �ن ��اء ال �ش �ع��ب
ال �ي �م �ن ��ي وق� � � ��واه ال ��وط� �ن� �ي ��ة وح �ص �ي �ل ��ة ك �ف ��اح
مجتمعي تاريخي خاضه اليمنيون يف جنوب
الوطن وشماله وشرقه وغربه.
وأك ��د أن ي ��وم  22م��اي��و  ،1٩٩0ع��الم��ة
ف ��ارق ��ة يف ت ��اري ��خ ال �ي �م��ن ون �ق �ط��ة م�ض�ي�ئ��ة يف
س �م ��اء األم� ��ة ال �ع��رب �ي��ة واإلس ��الم �ي ��ة وم �ي��الد
ح �ق �ي �ق ��ي ل �ل �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن ��ي وم � �ص� ��در ق ��وة
والهام الستعادة األمجاد التاريخية واإلرث
الحضاري التليد.
ب��دوره��ا اس�ت�ع��رض��ت األم ��ن ال �ع��ام امل�س��اع��د
ل� �ق� �ط ��اع امل � � ��رأة ب ��امل ��ؤت� �م ��ر ف ��اط� �م ��ة ال� �خ� �ط ��ري،
املكاسب التي تحققت للمرأة اليمنية يف ظل
ال ��وح ��دة ويف م�خ�ت�ل��ف امل� �ج ��االت ..م �ش��رة إىل
أن امل��رأة اليمنية أسهمت بفاعلية يف تحقيق
الوحدة ،ولعبت دوراً كبراً يف الحفاظ عليها
م��ن خ��الل م�ش��ارك�ت�ه��ا م��ع ال��رج��ل يف مختلف
جوانب الحياة.
وأك � ��دت أن ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ب ��ات أك ��ر إي �م ��ان ��ا ووع �ي��ا
ب��أه �م �ي��ة وع �ظ �م ��ة وح� ��دت� ��ه ،ب �ع ��د أن ادرك أن األع � ��داء
يستهدفون وطنه تاريخا وجغرافيا وهوية ..مشرة إىل
أن الخيار الوحيد لليمنين هو مواجهة كل التحديات
ويف م�ق��دم�ت�ه��ا ال �ع ��دوان وال�ح�ص��ار وت�ط�ه��ر ك��ل األرايض
اليمنية من دنس املحتلن.
ت �خ �ل��ل ال �ح �ف ��ل ،ب �ح �ض ��ور ق� �ي ��ادات ح ��زب �ي ��ة وس �ي��اس �ي��ة
وشخصيات اجتماعية ،ت��م تكريم ال�ف�ن��ان الكبر أي��وب
طارش ويحيى حسن العريش ،تقديرا لعطائهما الفني
والوطني.

اجتماع برئاسة النائب العام يناقش املوجهات الرئاسية لتطوير األداء املؤسسي

ناقش اجتماع برئاسة النائب العام القايض
الدكتور محمد محمد الديلمي ،مخرجات
ورشة اجتماعات قيادات الدولة خالل شهر
رم� �ض ��ان امل � ��ايض ،يف إط � ��ار ت �ن �ف �ي��ذ امل ��وج �ه ��ات
ال �ع��ام��ة ل��رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ل�ت�ط��وي��ر األداء
املؤسيس.
وت �ط��رق االج �ت �م��اع ب�ح�ض��ور امل�ح��ام��ي ال�ع��ام
األول ال� �ق� ��ايض ع� �ب ��اس ال � �ج � ��رايف ،ورؤس � ��اء
املكونات الرئيسة بمكتب النائب العام ،إىل
املصفوفة التنفيذية للنيابة العامة ،بالخطة
املرحلية الثانية للرؤية الوطنية لبناء الدولة
الحديثة.
وتناول االجتماع املهام املنجزة من الخطة

التشغيلية للنيابة العامة 2022م حتى شهر
م��اي��و ال �ج ��اري ،وم �س ��ارات ت�ح�ق�ي��ق أه��داف�ه��ا
ل��الرت �ق��اء ب�م�خ�ت�ل��ف ج ��وان ��ب ال�ع�م��ل اإلداري
وال� �ق� �ض� ��ايئ ،وف� �ق ��ا ل �ل �م ��وج �ه ��ات ال ��رئ ��اس �ي ��ة
وأول ��وي ��ات� �ه ��ا يف ال �ت �ط ��وي ��ر امل� ��ؤس� ��يس ،وب �ن ��اء
القدرات ،واألتمتة.
وأكد النائب العام ،الحرص عىل النهوض
ب��دور ال�ن�ي��اب��ة ،ودع��م ك��اف��ة ال�ج�ه��ود امل�ب��ذول��ة
يف امل �ي��دان م��ن ق�ب��ل رؤس ��اء ووك ��الء وأع�ض��اء
وموظفي النيابات االبتدائية واالستئنافية يف
إنجاز القضايا الجنائية ،كما وكيفا.
وأه� � ��اب ،ب��ال �ج �م �ي��ع ت �ح �م��ل امل �س ��ؤول �ي ��ة يف
تنفيذ الخطة وآليتها املزمنة ،والرفع بكافة

األعمال املنجزة املتعلقة بها ،وكذا الرفع بأي
صعوبات قد تواجه أي قطاع أو مكون أثناء
التنفيذ.
ووج � ��ه ال� �ق ��ايض ال ��دي �ل �م ��ي ،ب �ت �ن �ف �ي��ذ رؤي ��ة
وخطة دائرة شعبة السجون بمكتب النائب
ال �ع��ام ،يف ال�ت�ف�ت�ي��ش امل�س�ت�م��ر ع��ىل ال�س�ج��ون
ومراكز التوقيف والحجز يف أمانة العاصمة
واملحافظات.
ونوه بدعم واهتمام قائد الثورة واملجلس
ال �س �ي ��ايس االع � ��ىل ،ب ��االرت �ق ��اء ب � ��أداء ال �ن �ي��اب��ة
ال�ع��ام��ة ،وك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه تطبيق ال�ق��ان��ون
وحماية الحقوق والحريات وتحقيق االمن
واالستقرار وترسيخ العدالة.

فيه  50متحدثاً يمثلون  14دولة عربية وآسيوية وأوروبية
وأم��ري �ك �ي��ة ،ون �ح��و أل ��ف و 200م �ش ��ارك م ��ن األخ�ص��ائ�ي��ن
واالس�ت�ش��اري��ن م��ن ج��راح��ي امل��خ واألع�ص��اب.واع�ت��را املؤتمر
ظاهرة علمية تتنوع فيه األبحاث العلمية ،ما سينعكس
إي�ج��اب��اً ع��ىل ت�ح�س��ن م�س�ت��وى أداء األط �ب��اء يف ت�ق��دي��م أرق��ى
الخدمات للمواطنن وبأحدث الطرق.
وي �ن ��اق ��ش امل ��ؤت �م ��ر ،خ ��الل ال �ف ��رتة  24 – 22م ��اي ��و ،آخ��ر
األب � �ح� ��اث يف م� �ج ��االت م �ن ��اظ ��ر ج ��راح ��ة امل � ��خ واألع � �ص� ��اب،
واألوعية الدموية وقسطرة املخ ،وجراحات العمود الفقري
املختلفة ،وأورام الجهاز العصبي ،وحوادث وإصابات املخ
واألع �ص ��اب ،وج ��راح ��ات ق ��اع ال�ج�م�ج�م��ة وامل ��خ واألع �ص��اب
ل��أط�ف��ال ،وال�ع��الج اإلش�ع��اع��ي ألورام امل��خ ،وع��الج األل��م،
وج ��راح ��ات األع �ص ��اب ال�ط��رف�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إىل ال�ج��راح��ات
الوظيفية للجهاز العصبي.
وي�ه��دف املؤتمر إىل ت�ب��ادل ال�خ��رات واالط��الع ع��ىل آخ��ر ما
ت��وص��ل إل�ي��ه ال�ع�ل��م يف امل ��خ واألع �ص ��اب وال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري،
وم�ن��اق�ش��ة آخ ��ر األب �ح ��اث ،وت ��دري ��ب األط �ب ��اء امل�ب�ت��دئ��ن عىل
الكثر من العمليات الجراحية ،والتعريف بأحدث األجهزة
املستخدمة يف جراحة املخ واألعصاب ،ورفع كفاءة ومهارة
الجراح اليمني.

السامعي يتفقد أحوال املواطنني
في مدينتي القاعدة والسياني
ت�ف�ق��د ع�ض��و امل�ج�ل��س ال �س �ي��ايس األع ��ىل س�ل�ط��ان ال �س��ام �ع��ي ،أح ��وال
املواطنن يف مدينتي القاعدة والسياين بمحافظة إب.
واط �ل ��ع ال �س��ام �ع��ي خ ��الل ال ��زي ��ارة مل��دي��ري��ة ال �س �ي��اين وم �ع��ه ع ��دد م��ن
امل �س ��ؤول ��ن ،ع ��ىل اح �ت �ي��اج��ات امل��واط �ن��ن م ��ن امل �ش��اري��ع ال �خ��دم �ي��ة ال�ت��ي
تفتقدها مناطقهم.
وع��ر أب�ن��اء املديرية ع��ن ارتياحهم للزيارة التي تؤكد اهتمام قيادة
الدولة بمواطنيها  ،مؤكدين مواصلة الصمود والثبات يف مواجهة
العدوان ,وكل التحديات التي تواجه الوطن.
ك�م��ا اط�ل��ع ع�ض��و امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل ال�س��ام�ع��ي ع��ىل ن�ش��اط
مصنع للمياه املعدنية يف مديرية السياين.
وطاف السامعي بأقسام وادارت املصنع واطلع عىل طاقته االنتاجية
ومساهمته يف تشغيل االيدي العاملة .
وأك� ��د دع ��م ال ��دول ��ة ل �ج��وان��ب االس �ت �ث �م��ار وت��ذل �ي��ل ك��اف��ة ال �ع��راق �ي��ل
وتقديم التسهيالت التي نصت عليها القوانن الخاصة باالستثمار
واملستثمرين .

اجتماع أمني في احلديدة
يناقش دور االستخبارات باملنطقة
العسكرية اخلامسة

ن��اق��ش اج�ت�م��اع يف محافظة ال�ح��دي��دة ،ب��رئ��اس��ة م�ح��اف��ظ امل�ح��اف�ظ��ة -
رئ�ي��س اللجنة األم�ن�ي��ة ،محمد ق�ح�ي��م ،دور االس�ت�خ�ب��ارات يف املنطقة
العسكرية الخامسة يف إرساء دعائم األمن واالستقرار باملحافظة.
واس�ت�ع��رض االج �ت �م��اع ،ال ��ذي ض��م وك�ي��ل امل�ح��اف�ظ��ة م�ح�م��د حلييص
وم��دي��ر م��دي��ري��ة االس�ت�خ�ب��ارات ب��امل�ن�ط�ق��ة ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن ري ��اض ب�ل��ذي،
اإلن �ج��ازات األم�ن�ي��ة ال�ت��ي حققتها امل��دي��ري��ة خ��الل ال�ف��رتة امل��اض�ي��ة ،التي
ساهمت بشكل كبر يف االستقرار األمني باملحافظة وانعكس باإليجاب
عىل حياة املواطنن..
وأك ��د امل�ج�ت�م�ع��ون أه �م �ي��ة ب ��ذل امل ��زي ��د م ��ن ال �ج �ه��ود ورف ��ع ال�ج��اه��زي��ة
واليقظة األمنية ملواجهة أي مؤامرات من قبل أعداء الوطن والعمل
عىل التصدي لها وإحباطها.
وخ ��الل االج�ت�م��اع أش ��اد امل�ح��اف��ظ ق�ح�ي��م ب��ال��دور األم �ن��ي ال�ك�ب��ر ال��ذي
ت�ل�ع�ب��ه االس �ت �خ �ب��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة يف ح �ف��ظ األم ��ن وال�س�ك�ي�ن��ة ال�ع��ام��ة
باملحافظة.
وشدد عىل أهمية مواصلة الجهود والتنسيق والتكامل بن مختلف
األجهزة األمنية يف املحافظة ملواجهة أي اختالالت أو تحركات مشبوهة
تستهدف األمن والسكينة العامة .
بدوره ،أشار قائد الدفاع الساحيل اللواء محمد القادري ،إىل دور
استخبارات املنطقة العسكرية الخامسة واالجهزة االمنية يف حفظ
األمن واالستقرار باملحافظة.
فيما أشار العميد بلذي ،إىل االنجازات األمنية واهتمام ودعم رئيس
ه�ي�ئ��ة االس�ت�خ�ب��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة ورئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة األم�ن�ي��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة ،
ملديرية االستخبارات للقيام بدورها الوطني.
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اليمن ..وحدة األرض واإلنسان
واحلق التاريخي املنسي !

اليمن منذ أقدم العصور وحدة بشرية وجغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية وحضارية واحدة وأن أقدم الشواهد التاريخية واألثرية
تدل عىل أن اليمن كان كياناً سياسياً كبرياً وحضارة راقية منذ القرن العاشر قبل املياد .
فدولتا سبأ وحمري يف التاريخ القديم يمثان نموذجا لوحدة اليمن أرضا وإنسانا فقد شمل حكمهما اليمن بل إنه امتد إىل مناطق واسعة يف
شبه الجزيرة العربية.
عيل الشراعي

عمود التاريخ

ت��اري��خ دول ��ة س�ب��أ ي�م�ث��ل ع�م��ود ال�ت��اري��خ ال�ي�م�ن��ي ال�ق��دي��م إذ ليس
يف ذل ��ك م��ا ي�ض��اه��ي ت��اري��خ دول ��ة س�ب��أ وت ��اري ��خ ح�ض��ارت�ه��ا وم ��ا تلك
الدول التي تذكر معها سوى تكوينات سياسية كانت تدور غالباً
يف فلكها ترتبط بها حينا وتنفصل عنها حينا آخ��ر  .وي��رج��ع ذلك
اىل التنافس القبيل أو حب السلطة أو لطبيعة الواقع الجغرايف
وطبيعة وسائل االتصال والتواصل يف املايض فلم تتمكن الدولة
املركزية من بسط نفوذها عىل انحاء اليمن دائما  .لذا عرف اليمن
حكم عدة دول وإمارات يمنية يف وقت واحد حيث تقيم كل دولة
او إمارة حكمها وتبسط نفوذها يف منطقة محددة من باد اليمن
ك��دول��ة معني وقتبان وح�ض��رم��وت وأوس��ان  .أم��ا آخ��ر تلك ال��دول
وهي الدولة الحمريية فقد اندمجت يف سبأ آخر األمر لتكون دولة
يمنية واحدة ذات كيان سيايس واحد وحمل ملوكها لقب (ملوك
سبأ وذي ري��دان ) وقد ارتبطت بسبأ معظم الرموز التاريخية يف
اليمن القديم  .فسبأ عند النسابة هو أبو حمري وكهان ومن هذين
الولدين تسلسلت انساب أهل اليمن جميعا .
ويستفاد م��ن نقش ص��رواح الكبري ان امل�ل��ك السبئي ك��رب إل
وتر بن ذمار يف القرن السابع قبل املياد تمكن من إقامة دولة
مركزية قوية انضوى تحت لوائها كل اليمن .وظلت سبأ الدولة
الكبرية األم حتى مطلع ال�ق��رن ال��راب��ع قبل امل�ي��اد ح��ني خرجت
عن سيطرتها مناطق عدة استطاعت ان تكون دوال مستقلة .
ويف م�ط�ل��ع ال�ق��رن ال�ث��ال��ث امل �ي��ادي ح ��اول امل�ل��ك ال�س�ب�ئ��ى شعر
اوت��ر ب��ن ع�ل�ه��ان ت��وح�ي��د ال�س�ل�ط��ة يف ال�ي�م��ن وم��د ن�ف��وذه اىل بقاع
ال�ي�م��ن ب�م��ا ف�ي�ه��ا ح�ض��رم��وت ويف منتصف ال�ق��رن ن�ف�س��ه ح��اول��ت
ك��ل م��ن ع��اص�م�ت��ي ال�ي�م��ن م ��ارب وظ �ف��ار ت��وح�ي��د ق��واع��ده�م��ا ضد
االحباش املحتلني بغزوهم لليمن وتوحيد السلطة إبان حكم
امل �ل��ك ال�س�ب�ئ��ى ش ��رح ي�ح�ص��ب وامل �ل��ك ال�ح�م��ريي ش�م��ر ويف ال��رب��ع
األخ � � ��ري م � ��ن ال � �ق � ��رن ن �ف �س ��ه ان �ت �ه ��ت
دول � � ��ة ح� �ض ��رم ��وت ع � ��ىل ي � ��د امل �ل ��ك
ش �م ��ر ي �ه ��رع ��ش ب ��ن ي ��اس ��ر ي�ه�ن�ع��م
واس � �ت � �ط � ��اع ه� � ��ذا امل � �ل� ��ك ان ي ��وح ��د
ال�ك�ي��ان��ني ال�س�ي��اس�ي��ني س�ب��أ وح�م��ري
يف كيان واحد وأقام حكما مركزيا
ب� �ع ��اص� �م ��ة واح � � � ��دة وح � �م� ��ل ل �ق��ب
(ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت
وي �م �ن��ت ) .وك� ��ان أب� ��رز ح �ك ��ام ت�ل��ك
ال � �ف � ��رتة واوس � �ع � �ه� ��م ن � �ف � ��وذا امل �ل ��ك
ال�ح�م��ريي أب��و ك��رب أس�ع��د امل�ل�ق��ب
ب ��أس �ع ��د ال �ك ��ام ��ل وال � � ��ذي ي�ع�ك��س
لقبه وحدة الدولة اليمنية املوحدة
وسعة نفوذها فهو التبع اليماين
أس� �ع ��د ال �ك ��ام ��ل م �ل ��ك ( س �ب ��أ وذي
ري��دان وح�ض��رم��وت ويمنت وأع��راب�ه��م يف ط��ود وتهامة ) وظلت
اليمن تحكم موحدة بعد ذلك حتي دخول األحباش اليمن عام
525م املوافق  640بالسنة الحمريية .

وحدة وطن

ومنذ صدر اإلسام وحتي بداية الدويات املستقلة عن الحكم
العبايس يف القرن الثالث الهجري كان اليمن ينتمي اىل الدولة
اإلس��ام�ي��ة يف م��رك��زه��ا -امل��دي�ن��ة امل �ن ��ورة -يف ع�ه��د ال��رس��ول وع�ه��د
خلفائه او دمشق يف عهد األمويني أو بغداد يف عهد العباسيني .
ففي السنة العاشرة الهجرية قسم الرسول الكريم اليمن اىل
ثاث واليات رئيسية هي صنعاء والجند وحضرموت وواليات
ف ��رع �ي ��ة م �ن �ه��ا ن� �ج ��ران وغ ��ريه ��ا م ��ن ال� ��والي� ��ات ال �ف ��رع �ي ��ة ال �ت��اب �ع��ة
ل �ل��والي��ات ال �ث ��اث ال��رئ�ي�س�ي��ة ول �ق��د س ��ادت ان �ح ��اء ال �ي �م��ن وح ��دة
الوطن واالستقرار والرخاء يف عهد الرسول الكريم وعهد خلفائه
األربعة باستثناء فرتة اضطراب قليله بحركة الردة .
ويف العهد األموي بقي اليمن موحدا خاضعا للدولة األموية
يف دم�ش��ق رغ��م ان��ه شهد ال�ع��دي��د م��ن االض�ط��راب��ات وف��رتات من
عدم االستقرار وتدهور االحوال االقتصادية نجم معظمه عن
ق�س��وة واله اليمن مما تسبب يف ق�ي��ام ح��رك��ات يمنية مناهضة
وم��ن اب��رزه��ا ح��رك��ة ع�ب��اد ال��رع�ي�ن��ي (726 – 106م ) وعبدالله
بن يحيى الكندي الحضرمي امللقب (بطالب الحق ) الذي ظهر
بحضرموت سنة (746م) واجتاح اليمن والحجاز عسكريا وكاد
ان يسقط الدولة االموية حيث وصل جيشه اىل تخوم الشام .

دويالت وإمارات

ويف م �ط �ل ��ع ال � �ق � ��رن ال� �ث� ��ال� ��ث ال� �ه� �ج� ��ري اس� �ت� �ط� ��اع م �ح �م ��د ب��ن
عبدالله ب��ن زي��اد ان ينئش ام��ارة شبه مستقلة ع��ن العباسيني
ام�ت��دت سلطتها م��ن مدينة ح��يل ب��ن يعقوب شماال حتى عدن
وحضرموت والشحر واملهرة وغريها واسس مدينة زبيد عاصمة
ل�ل��دول��ة ول��م ت�خ��رج ع��ن دول�ت��ه يف اليمن اال ب��اد ص�ع��دة بعد ان
ق��دم إليها اإلم��ام ال�ه��ادي ( يحيى ب��ن الحسني ال�ق��اس��م ال��ريس)
ع ��ام 284ه �ج ��ري ��ة ل�ت��دخ��ل ال�ي�م��ن ب�ع��د ذل ��ك يف ص ��راع ب�ظ�ه��ور
دويات اخرى اسهمت يف تقسيم وتشطري اليمن ارضا وانسانا .
واستمر ال��وض��ع حتي منتصف ال�ق��رن ال��راب��ع الهجري بظهور
الدولة الصليحية حيث استعاد الوطن اليمني كامل وحدته يف
ظل ه��ذه الدولة بل امتد نفوذها اىل الحجاز وبسقوط الدولة
الصليحية عادت اليمن اىل التجزئة واالنقسام فاألئمة يف شمال
اليمن بمدينة صعدة وآل حاتم الهمدانيون يف صنعاء وآل زريع
يف عدن وآل مهدي يف تهامة وآل وهاس يف املخاف السليماين
يف باد عسري  .ويف ظل هذه الظروف كان اليمن مقسما ومجزئا
اىل عدة إمارات يف صراع واقتتال فيما بينهم وهو ما عرض وحدة
اليمن إىل التمزق فاستغل ذلك الوضع األيوبيون ليضموا اليمن
اىل دولتهم وليحكموا اليمن خمسة عقود (1229 - 1174م )

حماية احلرمني

وبمجيء الدولة الرسولية (1454-1229م ) التي قامت
عىل انقاض الدولة األيوبية وحكمت ما يقارب مائتني وثاثني
ع��ام��ا اس�ت�ط��اع��ت ان تبسط ن�ف��وذه��ا ع��ىل رب��وع ال�ي�م��ن وت��وح��ده��ا

تاريخ دولة سبأ ميثل عمود التاريخ اليمني القدمي إذ ليس في ذلك ما
يضاهي تاريخها و حضارتها
يعكس اسم امللك احلميري أسعد الكامل ولقبه وحدة الدولة اليمنية املوحدة وسعة نفوذها
فهو التبع اليماني ملك ( سبأ وذي ريدان وحضرموت ومينت وأعرابهم في طود وتهامة )
قسم ال��رس��ول ال�ك��رمي اليمن ال��ى ع��دة والي ��ات ه��ي صنعاء
واجلند وحضرموت و جنران

ومنذ ذلك التاريخ اقر التقسيم السيايس لليمن الكبري إىل شمال
وج�ن��وب وال ��ذي ظ��ل إىل ي��وم تحقيق ال��وح��دة اليمنية يف ال ��22
مايو 1990م .
وفيما يخص املخاف السليماين وهي أرايض يمنية فعسري (
طود ) اسمها القديم يف نقوش املسند أو أرض الطود والسراة
عند الهمداين بكتابه (صفة جزيرة العرب ) فهي تاريخيا جزء
من اليمن وحكمها التبابعة وسكنتها قبائل حمريية  .ومع ظهور
اإلس��ام ووف��ود القبائل اليمنية ملدينة ال��رس��ول صىل الله عليه
وآل ��ه وس�ل��م ك��ان��ت ت�ع�ل��ن ال ��والء ب��اس��م ال�ي�م��ن وت�ص��در امل��راس�ي��م
والعهود باسم املناطق اليمنية ومن ضمنها قبائل عسري اليمنية
وان ��درج ه��ذا االع ��رتاف الطبيعي زم��ن ال�خ�ل�ف��اء ال��راش��دي��ن واي��ام
ال��دول��ة االم��وي��ة وال��دول��ة العباسية  ,وك��ذل��ك س��ائ��ر ال ��دول التي
تعاقبت ع��ىل حكم اليمن حتي عهد حكم العثمانيني االخ��رية
ل�ل�ي�م��ن ح�ي��ث س�ي�ط��روا ع�ل�ي�ه��ا س�ن��ة 1868م وج�ع�ل��وه��ا أداري ��ا
تابعة لصنعاء .ففي أواخر السيطرة العثمانية عىل اليمن تغلب
األدارسة عىل املخاف السليماين فاستقلوا سنة 1908م بدعم
من إيطاليا ومن ثم اإلنجليز خال الحرب العاملية األوىل حيث
احتل اإلنجليز ميناء الحديدة وسلموه لألدارسة سنه 1921م
كتمهيد لخلق دولة منفصلة عن جسم اليمن يف تهامة ونجران
وعسري وبذلك اصبحت وحدة اليمن جغرافيا وبشريا مقسمة
ومجزأة بفعل التآمر االستعماري عليها .

احلق املنسي

الدولة الرسولية استطاعت ان توحد اليمن بدولة مركزية واحدة بل استطاعت أن متد
نفوذها إلى مكة املكرمة واملدينة املنورة وحماية احلرمني الشريفني
تقسيم اليمن الكبير الى شمال وجنوب جاء وفق ًا التفاقية ترسيم احلدود سنة 1914م بني احملتل اإلجنليزي
في عدن والعثمانيني في صنعاء والذي ظل قائم ًا حتى حتقيق الوحدة اليمنية في ال 22مايو 1990م
اح �ت��ل اإلجن �ل �ي��ز م �ي �ن��اء احل ��دي ��دة وت�س�ل�ي�م��ه ل ��أدارس ��ة س �ن��ة 1921م
كتمهيد خللق دولة ساحلية في تهامة منفصلة عن جسم اليمن
سنة 1923م اصدر اإلمام يحيى اعالنا لرؤساء واهالي محميات حضرموت مؤكدا وحدة اليمن كإقليم له
شعب واحد ودين واحد ولغة واحدة ودعاهم إلى العودة واالنضواء حتت ظالل وطنهم األم
بدولة مركزية واحد عاصمتها تعز بل استطاعت ان تمد نفوذها
إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة وحماية الحرمني الشريفني
فيما حاولت الدولة الطاهرية بعد قيامها ( 1517 -1454م
) ان تمد نفوذها عىل انحاء اليمن لكن صراعهم مع األئمة يف
شمال اليمن حال دون ذلك يف املقابل كان السلطان عامر بن
عبدالوهاب قد نجح اىل حد كبري يف اضعاف نفوذ االئمة ومد
ن�ف��وذه اىل ال�ج�ه��ات ال�ش�م��ال�ي��ة وع ��دن وس��ائ��ر امل�ن��اط��ق الجنوبية
وال� �ش ��رق� �ي ��ة وايل ت �ه ��ام ��ة ح �ت ��ى ح� ��يل ب��ن
يعقوب يف املخاف السليماين .
وم � ��ع ظ� �ه� ��ور امل� �م ��ال� �ي ��ك يف ت� �ل ��ك ال� �ف ��رتة
ع ��ىل ال �س ��اح ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة -ب �ح �ج��ة م��واج �ه��ة
ال ��ربت �غ ��ال �ي ��ني م �س �ت �غ �ل ��ني ص� � ��راع س �ل �ط ��ان
ال �ط ��اه ��ري ��ني م ��ع األئ� �م ��ة يف ش �م ��ال ال �ي �م��ن
 .وم�ق�ت��ل ال�س�ل�ط��ان ع��ام��ر ال �ط��اه��ري سنه
1517م ع��ىل اي��دي امل�م��ال�ي��ك واحتالهم
ل�ص�ن�ع��اء دخ �ل��ت ال�ي�م��ن ارض ��ا وان �س��ان��ا يف
مواجهة الغزو اململويك ومن ثم العثماين.

تقسيم األجنبي

ومع التغريات العاملية وصراع القوى االستعمارية عىل العالم
الثالث واملناطق االسرتاتيجية تمكن اإلنجليز من احتال ميناء
عدن يف سنة 1839م وتوسعوا نحو حضرموت عرب معاهدات
حماية  .ولم يكتفوا بذلك بل حاول املحتل اإلنجليزي أن يقصر
اليمن عىل القسم املتوسط من الشطر الجنوبي للجزيرة العربية
فيحد اليمن من الشمال بعسري ومن الجنوب بلحج واملحميات
الشرقية  .ل��ذل��ك روج اإلنجليز خ��ال احتالهم لجنوب اليمن
ملسمى (الجنوب العربي) .
وب �ي �ن �م ��ا ك ��ان ��ت ص �ن �ع ��اء ت �ش �ه��د ص ��راع ��ا
واقتتاال بني األئمة مما انعكس ذلك عىل
ك��اف��ة االوض� ��اع ال�س�ي��اس�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
واالجتماعية استغلت الدولة العثمانية
ذل � ��ك -وم� ��ع وج � ��ود ال �خ �ط ��ر ال ��وه ��اب ��ي يف
ن �ج��د واح �ت��ال��ه س ��واح ��ل ال �ي �م��ن ال�غ��رب�ي��ة
ووص��ول�ه��م إىل م�ي�ن��اء امل�خ��ا -ب��ال�ع��ودة اىل
ال�ي�م��ن م ��رة ث��ان�ي��ة س�ن��ة 1849م وظ�ل��ت
القوات العثمانية يف تهامة يف حني كانت
ص�ن�ع��اء منشغلة ب��ال�ص��راع ع��ىل السلطة
دون ادراكها للخطر املحدق باليمن ارضا
وإنسانا  .فاملحتل اإلنجليزي يف الجنوب
والعثمانيون يف تهامة  -بل وصل األمر
باملتصارعني اىل االستعانة بالعثمانيني لدخول صنعاء لوال ثورة
اليمنيني  -واملخاف السليماين والذي خرج عن سيطرته حكومة
صنعاء اضافه إىل قيام ثورة ضدهم يف املناطق الوسطى وتمرد
قبائل الشمال عىل حكومة صنعاء كل ذلك سهل للعثمانيني
م ��ن دخ ��ول ص�ن�ع��اء س�ن��ة 1872م وب ��ذل ��ك ان�ق�س��م ال�ي�م��ن اىل
ش�ط��ري��ن ج�ن��وب��ا ت�ح��ت االح�ت��ال اإلن�ج�ل�ي��زي وق�س�م��ه إىل ام��ارات
صغرية وشماال تحت السيطرة العثمانية وليسهموا يف تمزيق
ال �ي �م��ن ع ��رب ات �ف��اق �ي��ة ت��رس �ي��م ال �ح ��دود س �ن��ة 1914م اس �م��وه��ا
(باتفاقية الحدود) بني املحتل اإلنجليزي يف عدن والعثمانيني
يف ص�ن�ع��اء يف غ�ي��اب ال�ج��ان��ب ال�ي�م�ن��ي ص��اح��ب ال�ح��ق ال�ش��رع��ي .

ي� � � � �ب� � � � �ق � � � ��ي احل � � � � ��ق
ال� � � � � �ت � � � � ��اري� � � � � �خ � � � � ��ي
وال� � �ش� � ��رع� � ��ي ح� �ق� � ًا
ل �ل �ش �ع��ب ل �ت��ذك �ي��ره
ب ��أراض� �ي ��ه ووح� ��دة
وطنه منذ األزل!

مع دخول العثمانيني لليمن (-1538
1635م) بذريعة محاربة الربتغاليني يف
البحر االحمر وحماية الحرمني الشريفني
من تهديد الربتغاليني سيطر العثمانيون عىل اليمن ودخلوا يف
صراع مع األئمة يف شمال اليمن ومع خروجهم سنة 1635م
ك��ان��ت ارض ال�ي�م��ن م��وح��دة م��ن ح�ض��رم��وت وامل �ه��رة ح�ت��ي عسري
ونجران رغم محاوالت انفصال عدن عقب خروجهم  .استطاع
األئمة من أسرة آل القاسم حكم اليمن بداية حكمهم الحفاظ
عىل وحدة اليمن حتي عام 1676م ليظهر بعد ذلك الصراع
عىل السلطة بني األئمة واىل جانب ضعفهم السيايس واالداري
وغريها من االسباب مما شجع عىل خروج املناطق الجنوبية عدن
وحضرموت عىل الخروج عن سيطرة الدولة املركزية بصنعاء .

ومع انتهاء الحرب العاملية األوىل (1918 -1914م) وخروج
ال�ع�ث�م��ان�ي��ني ح�ص��ل ش �م��ال ال�ي�م��ن ع ��ىل اس�ت�ق��ال��ه م ��ن ال�ع�ث�م��ان�ي��ني
واع�ت�م��د دول �ي��ا يف  24ي��ول�ي��و 1923م أث �ن��اء ال ��دورة ال�ث��ان�ي��ة مل��ؤت�م��ر
الصلح ال��ذي عقد بمدينة ل��وزان السويسرية  .يف حني ظل اإلم��ام
يحيى بعد استقال اليمن الشمايل رافضا للمعاهدة اإلنجليزية
 ال �ع �ث �م ��ان �ي ��ة وال� �ت� ��ي ق �س �م ��ت ال �ي �م��نإىل ش� �م ��اال وج� �ن ��وب ��ا ك � ��ون اإلن �ج �ل �ي ��ز
والعثمانيون محتلني لليمن ومتابعا
دع ��وت ��ه يف ارض ج �ن ��وب ال �ي �م��ن وق��د
اجتاحت جيوشه العديد من املناطق
الجنوبية  .ويف سنة 1923م اصدر
االم� ��ام ي�ح�ي��ى اع��ان��ا ل ��رؤس ��اء واه ��ايل
م�ح�م�ي��ات ح �ض��رم��وت م��ؤك��دا وح��دة
ال � �ي � �م� ��ن ك� ��إق� �ل� �ي� ��م ل � ��ه ش � �ع� ��ب واح � ��د
ودي ��ن واح ��د ول �غ��ة واح� ��دة ودع��اه��م
إىل ال �ع ��ودة واالن� �ض ��واء ت �ح��ت ظ��ال
وطنهم األم  .ويف السنة التالية طلب
م ��ن ال �ح �ك ��وم ��ة ال ��ربي �ط ��ان �ي ��ة اع �ط ��اءه
اعرتافا عاما بدعواه يف أرض اسافه
يف عدن واملحميات .
ودخ ��ل االم ��ام يف ص ��راع وح ��روب م��ع امل�ح�ت��ل اإلن�ج�ل�ي��زي يف
ج �ن ��وب ال ��وط ��ن وم ��ع االدارس� � ��ة يف ع �س��ري وم ��ن ث ��م آل س�ع��ود
ال��ذي��ن اح�ت�ل��وا ع�س��ري ون�ج��ران وج�ي��زان وط ��ردوا االدارس ��ة منها
سنة 1926م  .كل ذل��ك جعل صنعاء تقاتل شماال وجنوبا
ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب��ال �ح��ق ال �ت��اري �خ��ي ب� ��أرايض ج �ن��وب ال �ي �م��ن وامل �خ��اف
السليماين باعتبار تلك األرايض جزءا ال يجتزأ من اليمن لكن
ص �ن �ع��اء خ �س��رت س�ي��اس�ي��ا ق�ب��ل ان ت�خ�س��ر ع�س�ك��ري��ا ل�ت�ع�ق��د يف
س�ن��ة واح ��د 1934م م�ع��اه��دت��ني األوىل م��ع اإلن�ج�ل�ي��ز وب��ذل��ك
اعرتف بوجودهم يف الجنوب والثانية مع عبدالعزيز آل سعود
لتدخل عسري ونجران وجيزان تحت سيطرة واحتال آل سعود
بموجب معاهدة الطائف ويف املقابل احكم املحتل اإلنجليزي
قبضته ع��ىل جنوب ال��وط��ن م��ن خ��ال امل�ع��اه��دات املختلفة مع
أم��راء ومشايخ ام��ارات جنوب اليمن  .ورغم ذلك يبقي الحق
التاريخي والشرعي حقاً للشعوب كتذكري بأراضيها ووح��دة
وطنها منذ األزل فاملعاهدات غري املتكافئة بني طرفني احدهما
غ� ��ازي وم �ح �ت��ل واآلخ � ��ر ص ��اح ��ب ال �ح ��ق ال �ش��رع��ي ام �ل �ي��ت ع�ل�ي��ه
شروط وبنود مجحفة تعد معاهدات غري شرعية وال ملزمة
اض��اف��ة اىل ذل ��ك ان �ه��ا م �ع��اه��دات ت�ف�ت�ق��ر إىل ال�ص�ف��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
والغطاء الدويل بعدم وجود هيئة دولية كطرف ثالث تشهد
عىل تلك املعاهدات واالتفاقيات وتشرعن قانونيتها وصحتها
وم��ن ث��م توثيقها ! فكيف بما يحصل ال�ي��وم م��ن اتفاقيات بني
دول ال� �ع ��دوان م ��ع ع �م ��اء وخ ��ون ��ة خ ��ان ��وا وط �ن �ه��م وش�ع�ب�ه��م
ووح ��دت ��ه ل�خ��دم��ة م�ص��ال��ح وم �ط��ام��ع (اب ��و ظ�ب��ي وال ��ري ��اض) يف
ت�ق�س�ي��م ال�ي�م��ن ون�ه��ب ث��روت��ه واي �ج��اد ك�ي��ان��ات م�ت�ع��ددة خ��دم��ة
للمشروع االستعماري األنجلو -أمرييك؟! .

املشروع الوطني

وم � ��ع ق� �ي ��ام ث� � ��وريت 26س �ب �ت �م ��رب 1962م يف ص �ن �ع ��اء و14
اكتوبر1963م يف عدن كانت الوحدة الوطنية من أهم اهداف
الثورتني  .وظلت الوحدة اليمنية هدفا وطنيا منشودا وشعارا
رف�ع�ت��ه ك��اف��ة ال �ق ��وى ال��وط�ن�ي��ة ع ��ىل م�س�ت��وى ك ��ل ان �ح ��اء ال��وط��ن
يف ش�م��ال��ه وج�ن��وب��ه رغ��م م��ا اف��رزت��ه ظ ��روف ال�ت�ش�ط��ري واالح ��داث
السياسية والعسكرية بني الشطرين او داخل الشطر الواحد من
مآس وانقسامات كان لجارة السوء (السعودية ) دور يف تلك
األحداث والصراعات  .إال أن الوحدة ظلت هي املشروع الوطني
للجميع وق��دم يف سبيل تحقيقها ن�ض��االت وت�ض�ح�ي��ات ودم��اء
ش �ه��داء م��ن ال�ش�ط��ري��ن وم ��ا اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س اب��راه �ي��م ال�ح�م��دي
ب�ص�ن�ع��اء وم�ق�ت��ل ال��رئ�ي��س س��امل��ني يف ع��دن اال يف س�ب�ي��ل تحقيق
الوحدة الهدف الوطني واملشروع التاريخي العظيم  .وسياسيا
كانت هناك العديد من املحطات الوحدوية طيلة العقود التي
سبقت تحقيق الوحدة اليمنية سواء داخل الوطن او خارجه
ب��دع��م وت��أي�ي��د ب�ع��ض االق �ط ��ار ال�ع��رب�ي��ة إلع ��ادة ال ��وح ��دة ال�ي�م�ن�ي��ة
ب��اع�ت�ب��اره��ا ال�ن��واة األوىل ن�ح��و تحقيق ال��وح��دة ال�ع��رب�ي��ة الشاملة
وك�ت��ب لتك الجهود أن تثمر ليعلن يف صبيحة ي��وم ال�ث��اث��اء يف
27شوال  1410هجرية املوافق  22مايو 1990م يف مدينة
ع ��دن إع � ��ادة ق �ي ��ام ال ��وح ��دة ال�ي�م�ن�ي��ة وإع � ��ان ق �ي ��ام ال�ج�م�ه��وري��ة
اليمنية وعاصمتها صنعاء .

العميد /عبدالسالم السياين

قانون مناهضة
احلصار
م ��ع ق � ��راءة م ��ا ي �ع �ت �م��ل م ��ن اح � ��داث ن��ات�ج��ة
عن العدوان وتداعياته البد ان يظهر امامنا
س��ؤال :هل تأخرنا يف اص��دار قانون ملناهضة
الحصار يف جميع املجاالت ..وهل اعتمدنا يف
الحكومة رهان تكافل هذا الشعب العظيم
مع بعضه؟..
م�م��ا ال ش��ك ف�ي��ه ان ال �ع ��دوان ق��د اج ��رم يف
ح��ق ب��ادن��ا وشعبنا وت�ف��ن يف اب�ت��داع اشكال
وان � � ��واع م �ح ��اص ��رة ب ��ادن ��ا وش �ع �ب �ن ��ا ..وش �ك��ل
مراكز للدراسات والبحوث وطعمها بالخرباء
والباحثني إلجراء الدراسات التي عىل ضوئها
ن�ف��ذ س�ي��اس��ة ح �ص��ار ال�ش�ع��ب ب�غ�ي��ة ت��رك�ي�ع��ه
العتقاده أنه باإلمكان تقييد شعبنا من خال
س�ي��اس��ة ال�ت�ج��وي��ع ..وه��ي ال�س�ي��اس��ة وال�ح��رب
التي واجهها شعبنا بإيمانه القوي والراسخ
بالتوكل عىل الله الذي يرزق من يشاء بغري
حساب.
ويف امل� �ق ��اب ��ل الب� � ��د ان ح �ك ��وم �ت �ن ��ا امل � ��وق � ��رة-
الشك -تسعى لتطبيق الرؤية الوطنية التي
ت ��م اق� ��راره� ��ا ..وه ��و م ��ا ي �ف ��رض ع�ل�ي�ن��ا س ��ؤال:
هل الرؤية بحاجة اىل قانون يدعم تنفيذها
خ� �ص ��وص ��ا يف امل � �ج � ��ال االس � �ت � �ث � �م� ��اري وج �ل ��ب
االستثمار؟!
وال �ح �ق �ي �ق��ة وال� ��واق� ��ع ي� �ق ��والن ان اص �ح ��اب
رؤوس االموال واملستثمرين يف دول عديدة
ي �ت ��اب �ع ��ون م ��ا ي �ج ��ري يف ب ��ادن ��ا وم � ��ا ي �ص ��دره
شعبنا م��ن م��اح��م ص�م��ود اس�ط��وري اوص��ل
اص �ح ��اب رؤوس االم � ��وال وامل �س �ت �ث �م��ري��ن اىل
قناعة بأن ما يجري يف بادنا هو البيئة املثالية
واملناسبة لاستثمار..
خ�ص��وص��ا وان ح�ك��وم��ة االن �ق ��اذ يف ص�ن�ع��اء
التي لم يعرتف بها دوليا قد وقفت صامدة
امام  27دولة معادية وملدة  7سنوات ولم
ينكسر شعبها رغم حجم الحرب والعدوان
ال �ظ ��ال ��م ال � ��ذي اس �ت �خ ��دم ف �ي��ه امل �ع �ت ��دون ك��ل
وس� ��ائ� ��ل ال � �ح � ��روب م� ��ن االس� �ل� �ح ��ة ب �م ��ا ف �ي �ه��ا
املحرمة دوليا ورغ��م طول الفرتة الزمنية لم
ي�ت��أث��ر ال�ش�ع��ب وال ح�ك��وم�ت��ه وك��ذل��ك ل��م يتم
التنازل عن الثوابت الوطنية..
وع � �ل � �ي� ��ه ف � � ��إن اص� � �ح� � ��اب رؤوس االم � � � ��وال
واملستثمرين امام هذه النتائج البد ان يسألوا
ع��ن ك�ي��ف س�ت�ك��ون ه��ذه ال�ح�ك��وم��ة وقوانينها
بعد االعرتاف الدويل بها؟!..
والب� � ��د ان ي ��وص �ل �ه ��م ال �ب �ح ��ث ع� ��ن االج ��اب ��ة
عىل هذا السؤال اىل نتيجة ان هنا هو املكان
املناسب لاستثمار السليم والصحيح واآلمن
وان هذا البلد هو االنسب لنضع فيه رؤوس
اموالنا واستثمارها فيه..
وم� � ��ع ه� � ��ذه ال� �ق� �ن ��اع ��ات ال � �ت� ��ي وص� � ��ل ال �ي �ه ��ا
اص� � �ح � ��اب رؤوس االم � � � � ��وال وامل �س �ت �ث �م ��ري ��ن
ف��اب��د ان �ه��م يف ح��ال��ة ان�ت�ظ��ار ل�ت��وق��ف ال�ح��رب
للتسابق عىل االستثمار يف بادنا بما يف ذلك
امل �س �ت �ث �م��رون م ��ن رج � ��ال االع� �م ��ال يف ال� ��دول
املعادية..
إن ه � � � ��ذا م � �م � ��ا الش � � � ��ك ف � �ي � ��ه ي � � �ف� � ��رض ع ��ىل
ال �ح �ك��وم��ة اص � ��دار ق ��ان ��ون م �ن��اه �ض��ة ال�ح�ص��ار
يك ي�ت�م�ك��ن ق ��ان ��ون االس �ت �ث �م��ار م ��ن االن �ط ��اق
ب��دع��م م��ن ق��ان��ون م�ن��اه�ض��ة ال�ح�ص��ار وك��ذل��ك
ال �ق��وان��ني األخ ��رى ال �ت��ي ي�ج��ب ان ي��أم��ن ال�ي�ه��ا
رج ��ال االع �م��ال وب�م��وج�ب�ه��ا ي�ت��م ت�س�ه�ي��ل ب��دء
وضع اللبنات األوىل لدعم وجذب وتشجيع
ك ��ل االس �ت �ث �م ��ارات ..والب� ��د ان ي �ت��م ذل ��ك م��ن
واق��ع خطط ودراس��ات تجذب االستثمارات
باختافها.
وه � �ن� ��ا ع � ��ىل ال �ل �ج �ن ��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ووزارة
ال �ص �ن��اع��ة وك ��ل ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة يف ح�ك��وم��ة
االنقاذ دعم هذه الفكرة ألهميتها يف تفكيك
قيود الحصار وتشجيع االستثمارات املحلية
والخارجية ..بحيث يلمس رأس املال الوطني
وال �خ ��ارج ��ي ت �ح ��والت واه �ت �م ��ام ��ات ح�ك��وم�ي��ة
ب��ال�ق��وان��ني تعكس امل�س�ت��وى فنيا واداري ��ا هذا
كركن أس��ايس لبناء ال��دول��ة يساعد ويسهل
ع ��ىل ج ��ذب رؤوس األم � ��وال وامل �س �ت �ث �م��ري��ن..
ول�ن��ا ه�ن��ا ان ن��أخ��ذ ال�ع��ربة وال�ع�ظ��ة م��ن قصة
نجاح نبي الله يوسف عليه السام الذي تم
اختياره كرجل متمكن ومبدع لدعم وتنفيذ
خطط االقتصاد حيث طلب املنصب بنفسه
لقدراته العالية.
إن أم� � ��ام ح �ك ��وم �ت �ن ��ا واج� � ��ب وط� �ن ��ي ع�ظ�ي��م
يف ال�ج��ان��ب االق �ت �ص��ادي وم��ا ع�ل�ي�ه��ا اال ال�ب��دء
بتنفيذ توجيهات قائد املسرية -حفظه الله-
ال � ��ذي أك� ��د ع ��ىل أه �م �ي��ة االس �ت �ث �م ��ار وال��رتك �ي��ز
عىل الجانب الزراعي الذي من خاله سيتم
االن �ط ��اق وال �ن �ج ��اح ألن ال �خ �ط ��وط ال �ح �م��راء
املفروضة من قوى االستكبار العاملي عىل كل
االنظمة العربية للحد من الوصول لاكتفاء
الذايت من (الغذاء والدواء والساح) تاشت
واس �ت �ط��اع��ت ث ��ورة  21س�ب�ت�م��رب ت �ج ��اوز ت�ل��ك
الخطوط لذلك يجب علينا جميعا استشعار
مسؤولية االستقال االقتصادي والوصول
ال �ي��ه ب�ج�م�ي��ع ال �ط��رق وال��وس��ائ��ل وامل�س��ؤول�ي��ة
مسؤولية الجميع..
وع ��ىل ال �ح �ك��وم��ة ان ت�ع�ل��م ع �ل��م ال �ي �ق��ني ان
ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ال �ع �ظ �ي��م ل ��ن ي �غ �ف��ر ل �ه��ا يف
ح��ال��ة ال�ت�ه��اون وع ��دم رف��ع ال�ه�م��م االي�م��ان�ي��ة
ال��واث�ق��ة بتأييد الله سبحانه وت�ع��اىل وكذلك
رف ��ع ال�ه�م��م االن �ت��اج �ي��ة ال �ت��ي م�م��ا الش ��ك ف�ي��ه
س�ت�غ�ي��ظ اع � ��داء ش�ع�ب�ن��ا وت�ج�ع�ل�ه��م ي�م��وت��ون
بغيظهم.
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يف الذكرى الـ  32لعيد مايو الوطني 1990م :

وحدة اإلرادة اليمنية ووحدة الوصاية السعودية اإلماراتية
" قراءة تحليلية سياسية مقارنة "
من خالل القراءة السياسية التحليلية املقارنة لطبيعة الواقع وتطورات أحداثه
ووقائعه الداخلية والخارجية املرتبطة بها يف كافة محافظات الوطن اليمني بالتزامن
مع حلول الذكرى ال  32لتحقيق منجز الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية يف ال 22
من مايو 1990م تتجىل للقارئ واملتابع لتلك الوقائع واألحداث الكثري من الحقائق
واملعطيات واملؤشرات التي يمكن من خاللها معرفة املعايري واملواصفات الحقيقية

تأيت الذكرى ال  32لتحقيق منجز الوحدة وقيام الجمهورية
وذلك الوطن الكبري الذي رسمت وحددت معامله وحدة ال  22من
مايو 1990م قد تحول إىل وطن تتناهب أمنه واستقراره ووحدة
كيانه السيايس والوطني والجغرايف مطامع ومؤامرات قوى العدوان
والطغيان والحصار املفروض عليه منذ ال  26من مارس 2015م.
وحدة اإلرادة اليمنية
لم يعد يف هذا الوطن من يؤمن بفكر الوحدة " وحدة اإلرادة
الشعبية اليمنية " سوى تلك القيادات الوطنية الثورية والسياسية
والعسكرية الصامدة يف وجه مؤامرات املتآمرين وعدوان املعتدين
 ،التي استطاعت تحقيق االنتصارات العسكرية املذهلة  ،وكبدت
العدوان خسائر فادحة وقاصمة  ،ووضعته يف مواقف محرجة
ومخزية ،وأمام قوة إرادتها الحرة األبية الرافضة للهيمنة والطغيان
والوصاية األجنبية تهاوت تالشت مؤامرات ومخططات وخيارات
األعداء املرتبصة بسيادة الوطن ووحدته التي تحاول دولتا العدوان
السعودية واإلماراتية ضربها وتحويلها إىل وحدة وصاية خارجية.
لم يعد يف هذا الوطن من يؤمن بفكر وحدة اإلرادة الشعبية
اليمنية الحرة األبية سوى تلك الجماهري املتكسرة كعيدان القصب ،
التي أنهكتها صنوف وأشكال املعاناة والتعب التي تسبب بها عدوان
املعتدين وحصارهم اإلجرامي الغاشم  ،ومؤامراتهم ومخططاتهم
العسكرية والسياسية الهادفة إىل احتالل الوطن ونهب ثرواته وخرياته
وتمزيقه وتفتيته وتقسيمه تحت غطاء الدفاع عن حريته والحفاظ
عىل وحدته التي يمكن وصفها وفقاً لحقيقة أهداف الغزاة واملعتدين
"وحدة الوصاية السعودية اإلماراتية".
مفارقات عجيبة
مفارقات عجيبة وتناقض وتباين وتعارض واختالف كبري بني
فكر القيادات الوطنية اليمنية املخلصة الصامدة واملرابطة يف خنادق
وميادين التصدي واملواجهة ملؤامرات املتآمرين وحصار وعدوان
املعتدين  ،وباملقابل فكر القيادات العميلة واملرتزقة القابعة يف فنادق
أبو ظبي والرياض  ،التي جعلت منها قوى العدوان أدوات تدمري
وتمزيق للوطن وجعل واقعه واقع وقائع مؤملة وجراحات عميقة نازفة
 ،وخلل يف منظومات القيم واختالل يف املدركات  ،وصراع مشوه
وتناحر واقتتال ونهب وتفجري واغتياالت وتصفيات ووحدة متآكلة
وجمهورية مهاجرة.
شتان بني فكر الصامدين يف ميادين املواجهة للغزاة واملعتدين
واملحتلني وفكر املتآمرين وأدوات العمالة واالرتزاق  ،شتان قناعة
وإيمان أولئك وهؤالء بأهمية اإلحياء واالحتفاء والحفاظ عىل وحدة
وسيادة الوطن .
فروق واختالفات
وللوقوف عىل أبرز الفروق مظاهر االختالف الكاشفة والفاضحة

لم تعد المحافظات
الجنوبية والشرقية تحتمل
المزيد من مؤامرات
السعودية اإلماراتية
لحقيقة قناعة وإيمان قيادات أنظمة العدوان واالحتالل بشكله
الجديد ومن معهم من املرتزقة واملتآمرين يكفي مجرد النظر نظرة
تأمل يف طبيعة الواقع املعاش يف تلك املناطق واملحافظات املحتلة
والواقعة تحت سيطرتهم .
واقع اقتصادي صعب ومعقد واجتماعي مهتز وعسكري
وأمني مختل وسيايس ممزق تتقاسمه مكونات ومليشيات عسكرية
وسياسية عميلة ومرتزقة متنافسة ومتصارعة ومتسابقة عىل بسط
النفوذ وفرض سيطرة اللون السيايس الواحد والرافض للتعدد يف
املحافظات املحتلة التي تحاول قوى العدوان أن تفرض عليها وحدة
الوصاية السعودية واإلماراتية رغم أكذوبة وادعاء بعض تلك
املليشيات واملكونات الحفاظ عىل الوحدة اليمنية واللحمة الوطنية
والقبول بالحياة السياسية التعددية والتعايش مع اآلخر .
وحدة مجالس الوصاية
بمنأى عن كافة التطلعات واآلمال الشعبية ألبناء اليمن بشكل
عام وأبناء محافظة عدن وغريها من محافظات جنوب الوطن املحتلة
 ،وخارج سياقات أكذوبة التوافق والتوصل إىل حل سيايس املسماة
بمجلس القيادة الرئايس برئاسة املدعو رشاد العليمي  ،الذي أعلنته يف
ال  7من أبريل املنصرم دول العدوان واالحتالل للوطن اليمني وتمزيق
وتفتيت وحدته الوطنية والسياسية والجغرافية  ،والعودة به إىل زمن
التشطري والتشرذم واالقتتال والتناحر وفقاً لسياسة " فرق تسد ".
تأيت الذكرى ال  32لتحقيق الوحدة اليمنية املباركة يف ال  22من

لوحدة اإلرادة الشعبية اليمنية وبالتايل استنباط واستنتاج الفروق واالختالفات بينها
وبني وحدة التحكم والسيطرة والوصاية التي تتغنى بشعارات الدفاع عنها والحفاظ
عليها قوى العدوان واالحتالل ويف مقدمتها النظامان السعودي واإلمارايت  ..املزيد
من التفاصيل يف سياق التقرير التايل :
سبتمرب /خاص

مايو 1992م ومدينة عدن  ،حاضنة اإلعالن عن تحقيق ذلك املنجز
التاريخي اليمني العظيم  ،تلك املدينة التي سكنها التن ُوّع البشري
متعدد الثقافات واألعراق منذ زمن بعيد ،تلك البيئة املتسامحة
واملرنة ذات الطرق املتعددة والطقوس املختلفة للتعايش  ..تعيش
اليوم واقعاً مأساوياً بعيداً ومتعارضاً ومخالفاً لحقيقتها التاريخية
الوجودية الواقعية.
جوالت صراع وتناحر واقتتال وحروب معلنة وخفية مستعرة
تدور رحاها يف شوارع وأحياء وأزقة املدينة ذات املكانة الجغرافية
والسياسية الجاذبة ألطماع االمرباطوريات الكبرية عرب الحضارات
املتعاقبة واملكانة التاريخية املقدسة الجاذبة لتعايش وعيش اإلنسان
اليمني أياً كان لونه االجتماعي وطيفه السيايس وانتماؤه الجغرايف.
مسار تطور دراماتييك
ومع مرور كل يوم تثبت مسار التطور الدراماتييك املتصاعد يف
طبيعة الوقائع واألحداث التي شهدتها وتشهدها مدينة عدن يف زمن
الهيمنة والوصاية السعودية اإلماراتية األمريكية الصهيونية الربيطانية
الجديدة املفروضة عليها حقيقة اكتوائها بنار مؤامرات التمزيق
والتدمري واالستهداف لوحدة كيان نسيجها الوطني واالجتماعي ،
وغريها من املخططات واملؤامرات التي يزداد يف ظل استمرارها نزيف
املدينة كلما تسللت وتدفقت إليها صنوف وأشكال وجوالت صراع
العمالة واالرتزاق والتناحر واالقتتال غري املألوفة  ،وكلما تمادت
وأوغلت يف توجيه طعناتها إليها يد العدوان واالحتالل واألحقاد
واملطامع واملصالح الدولية والشخصية واألنانية واملناطقية الضيقة
واملدمرة دون وضع حد لهذا النزيف.
ال يكاد يمر يوم دون أن تحمل إلينا أخبار املواقع االلكرتونية أو
الصحف اليومية أو وسائل اإلعالم األخرى تفاصيل مواجهة عسكرية
أو عملية اعتقال أو اغتيال أو اقتحام مسلح أو تفجري إرهابي شهدته
محافظة عدن أو محافظة أخرى من املحافظات املحتلة املحيطة بها.
حقيقة وأسباب ودوافع
أصبح الجميع يدرك حقيقة أن تلك العمليات أو املواجهات من
يتحكم بمسار تطورها ويحدد حجم خسائرها ونتائجها ويشرف عىل
إدارتها ويحرص عىل تغذيتها هي تلك األطراف الداخلية والخارجية
املتآمرة عىل الوطن اليمني وسيادته ووحدته كال بوسائله وأساليبه
ومن أجل تحقيق أهدافه ومشاريعه الخاصة  ،التي يمكن القول
أنها تلتقي جميعاً عند نقطة الصراع والتنافس عىل السلطة وتقاسم
الغنائم واملناصب وتكوين اإلمرباطوريات املالية والتسليحية.
وبقدر ما لذلك الصراع ولتلك املواجهات العسكرية من وجوه
متعددة وبذور وجذور وأسباب وجبهات ومشاريع متضادة  ،تبقى
الحقيقة أن أسباب ودوافع ومحركات ذلك الصراع أيا كانت طبيعته

شتان بين قناعة وإيمان
الصامدين في ميادين
المواجهة ومكر وعمالة
المتآمرين
وشكله وهويته وشعاراته العامة هي األهداف واملطامع واملخططات
واملشاريع السعودية واإلماراتية ويف مقدمتها هدف إعادة فرض
الوصاية والتحكم بالقرار السيادي اليمني.
ويف هذا السياق تأيت مؤامرة االستهداف للوحدة اليمنية من
خالل جملة من اإلجراءات والتكتيكات التي يأيت يف مقدمتها ذلك
االستخدام والتوظيف الخطري لجملة من األمراض االجتماعية
والعصبوية واملناطقية التي بدأت باالنتشار والتعمق والتغلغل داخل
النسيج االجتماعي ويف الوعي والثقافة والعالقات اليومية وبشكل
غري مسبوق.
مصالح شخصية أنانية
ال يشء منطقي يف املحافظات املحتلة سواء أكانت تلك التي
تديرها مكونات ومليشيات العمالة واالرتزاق الخاضعة للوصاية
اإلماراتية أو تلك الخاضعة للوصاية السعودية ال يمكن ألحد من
خالله أن يلمس مؤشر حرص ولو بالقدر الضئيل يف تفكري أو ممارسات
أو توجهات القيادات العميلة واملرتزقة يدل عىل اهتمامها بالحفاظ
عىل الوحدة اليمنية أو حتى وحدة ولحمة الكيان السيايس والجغرايف
ولحمة النسيج اإلجتماعي يف تلك املحافظات التي تسيل دماء أبنائها
وتتهالك أرواحهم عىل مذابح صراع تسابق تلك املكونات والقيادات عىل
تحقيق وحماية وتأمني مصالحها الشخصية األنانية الضيقة وتنفيذ
أوامر وإمالءات دول العدوان واالحتالل والوصاية الخارجية.
حقيقة ال يمكن إنكارها

لتبق الحقيقة التي ال يمكن ألحد إنكارها هي حقيقة تأرجح منجز
الوحدة اليمنية عىل معالق توليفة جديدة من حمم صراع املصالح
واألطماع واملخططات التآمرية املتعددة مفاعيلها ومصادر إنتاجها عىل
املستوى املحيل واإلقليمي والدويل .
ال يشء ملموس أو محسوس عىل أرض الواقع يف تلك
املحافظات يف زمن مجلس الوصاية السعودية برئاسة العليمي وكذا
انتقايل الوصاية اإلماراتية برئاسة الزبيدي سوى إجراءات وتكتيكيات
ومؤامرات واسرتاتيجيات قوى وأنظمة الهيمنة والعدوان والطغيان
األمرييك السعودي اإلمارايت  ،الهادفة إىل توسيع نطاق دائرة القتل
لإلنسان اليمني وإطالة أمد الجوع املدروس واملحسوس واملعاناة
املريرة والعذابات املستمرة التي يتجرعها السواد األعظم من أبناء
تلك املحافظات.
لم تعد محافظات عدن وحضرموت وشبوة واملهرة وأبني
وغريها ..تحتمل املزيد من مؤامرات أنظمة الوصاية السعودية
اإلماراتية أو تكتيكات شماعة شرعية العمالة واالرتزاق املتآكلة أو
تسويفات قيادات املكونات واملليشيات املصطنعة ،التي ال قيمة للوطن
وللحفاظ عىل وحدته وسيادته أو الدفاع عن عزة وحرية أبنائه يف
قاموسها وال هم لها سوى السلطة والنفوذ وجمع املزيد من الرثوات
واألموال الطائلة.
وحدة ومن قرح يقرح
رغم كل املؤامرات واملخططات واملشاريع واملطامع واألهداف
األمريكية السعودية اإلماراتية الصهيونية الربيطانية  ،سيظل ال 22
من مايو 1990م عيد األعياد ،وذكرى تكوين أعظم كيان ،يف تاريخ
اليمن األرض واإلنسان.
سيظل ذلك املنجز والحدث التاريخي العظيم ،هو الحدث امللهم
لشعب اليمن العظيم واملعزز إلرادته الحرة األبية الرافضة ملشاريع
الهيمنة والوصاية والطغيان.
سيظل اليوم الوطني للجمهورية اليمنية  22مايو يمثل واحدة
من أعظم القيم واملعاين املتجذرة يف هوية وتاريخ الشعب اليمني.
وستظل هذه املناسبة محطة إلهام للمسار الوطني الصائب الذي
يفرض عىل جميع أبناء الشعب تجاوز الخالفات لتحقيق املزيد من
االصطفاف والتماسك يف مواجهة التحديات خصوصا يف هذا الظرف
العصيب والفاصل من التاريخ اليمني ،ويف ظل اشتداد املشاريع
واملؤامرات التي يحيكها الغزاة واملعتدون ضد الوطن ووحدته.
وقبل هذا الزمان وبعد هذا الزمان وبكل معايري التاريخ واالنتماء
والوالء إىل اليمن العظيم ويف كل مكان سيظل شعار املاليني يف شمال
الوطن وجنوبه وشرقه وغربه هو شعار " وحدة ومن قرح قرح "
وسيظل نضال وصمود ومقاومة األحرار واملخلصني من أبناء الوطن
يف جميع املحافظات ويف كل مكان مستمراً يف وجه قوى العدوان

الخبري العسكري حسن حسني الرصابي لــ« 26سبتمرب»

الوطن يعيش مرحلة حاسمة تصاغ انتصاراتها على أيدي رجال الرجال
تحولت عمليات ما سمي بعمليات السهم والرمح ثم النرص الذهيب إىل انكسارات وهزائم متوالية
عندما تحتاج القراءة العسكرية واالسرتاتيجية اىل من يثابر ويدق االبواب املغلقة يف يف الخوض فيها  ..ونعني العميد الركن حسن حسني الرصابي مساعد قائد املنطقة
الشأن الحيوي فان االنظار تتجه اىل ذوي االختصاص لالملام بكثري من القضايا التي العسكرية الثانية لشؤون التوجيه املعنوي ركن التوجيه املعنوي للساحل الغربي..
تتفاعل يف اطار املكونات العسكرية ..ويف هذه القضايا املثارة اليوم عن الساحل الغربي وكان هذا الحوار النوعي ..
وعن املطامع االجنبية يف هذه املنطقة كان لصيفة "26سبتمرب" هذا الحوار النوعي مع
ألتقاه :العزي الحمادي
احد ابرز الخربات العسكرية واالسرتاتيجية مع قائد عسكري اختربته االحداث واسهم
* بداية نرحب بالعميد الركن حسن حسني الرصابي اىل هذا
الحوار ونستهل حوارنا معه حول اهمية االحتفال واالحتفاء بالعيد
الوطني الثاين والثالثني ليوم  22مايو االغر?..
*بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم عىل رسول الله
الصادق االمني ..
ويف البدء اسمحوا يل ان اتقدم بازىك التهاين واصدق التربيكات اىل
القائد الرمز العلم قائد الثورة قائد املسرية القرآنية بحلول العيد الثاين
والثالثني للثاين والعشرين من مايو االغر  ..والتهاين الصادقة مشفوعة
ايضا اىل القيادة السياسية والعسكرية واىل االخوين وزير الدفاع ورئيس
هيئة االركان واىل االخ قائد املنطقة العسكرية الثانية واىل كل االبطال
يف جبهات القتال املرابطني يف سبيل الله ودفاعا عن الوطن والشعب..
وحقيقة ان االحتفال واالحتفاء بهذه املناسبة الوطنية الغالية له اكرث من
داللة عسكرية واسرتاتيجية ووطنية..الن الوطن يعيش لحظات حاسمة
والشعب يصيغ اناصاراته العظيمة عىل ايدي االبطال رجال الرجال يف
اكرث من جبهة واكرث من موقع ..
وهي ملحمة عسكرية ووطنية جبارة عىل وقائعهاسوف تصاغ
محددات مرحلة بناء يمن مزدهر وقوي وعظيم الشأن وكامل السيادة
باذن الله ..واالحتفاء بهذه املناسبة هو احتفاء بالقرار الوطني السيادي
الذي ظل لعقود مخطوفا حتى جاءت ثورة  21سبتمرب لتعيد التوازن
املفقود لليمن ..
ومن هنا تكمن االهمية البالغة لالحتفال بيوم  22مايو االغر..
* عميد حسن الرصابي ..الساحل الغربي هو املقياس للثبات
والصمود ولطبيعة املواجهة مع االطماع الخارجية بهذه املنطقة ..
نود لو تعطونا اشارات لحجم هذه االطماع والتحديات ?
* * الساحل الغربي لليمن كان ومازال وسيظل محط االهتمامات
االجنبية بهذه املنطقة الحساسة حيث تحولت تلك االهتمامات اىل

االحتفاء بعيد الوحدة هو
احتفاء باستقالل القرار
الوطين السيادي

اطماع واىل مؤامرات واىل عدوان ومحاوالت احتالل ..ونكاد نجزم ان
مجمل العدوان عىل اليمن شماال وجنوبا قائم عىل فرضية السعي اىل
فرض حاالت احتالل عىل مناطق الساحل الغربي لليمن  ..ومعلوم تلك
املحاوالت من خالل تبني العمليات الثالل بمراحلها الثالث ..ما اسمي
حينها عملية السهم الذهبي ثم عملية الرمح الذهبي ثم عملية النصر
الذهبي  ..تلك العمليات التي دفع اليها بجحافل من املرتزقة وشكلت
من اجل انجازها ما اسمي بألوية العمالقة التي شكلت من التيار السلفي
كما هو متعارف عليه..
ولذلك تمكنت بعد جهد جهيد وبعد ضحايا كثرية ان تصل اىل
اطراف من مدينة الحديدة ولوال الصمود االسطوري لالبطال رجال الجال
لتمكنوا من تطويق الساحل الغربي لليمن من ميدي حتى عدن وابني ..
ولكن رجال الله املجاهدين افشلوا ذلك املخطط واصابوا رماحهم
الذهبية باالنكسارات املتتالية وتحول نصرهم الذهبي املزعوم اىل انكسارات
متوالية وكان الثمن باهظا..
كانت الحديدة عصية عليهم وكذا اللحية وكمران وراس عيىس
وتقطعت اوصال ارتالهم واصبحوا تحت رحمة ضربات ابطالنا..
* معنى ذلك ان مخططاتهم باءت بالفشل? ..
* * بالتأكيد طول املسافة التي اغرتهم تحولت اىل مصيدة ملرتزقة
العدوان..
واصبح بمقدور قواتنا ان تكتسحهم متى شاءت..

جاءت ثورة 21سبتمرب
لتعيد التوازن ليمن اإليمان
والحكمة

تقوم

ولكننا ملتزمون باتفاق استوكهولم يف السويد..
* علمنا ان قوات طارق عفاش وما يسمى ألوية العمالقة ما تزال

بخروقات التفاق استوكهولم ?
* * بالطبع ونحن نرصد كل خروقاتهم ونطلع الجانب االممي
بذلك..

الن اؤلئك ال يملكون قرارهم وهم حريصون عىل ارضاء الرياض
وابوظبي  ..ويسريون وفق حساباتهما ..ومع ذلك قواتنا وابطالنا باملرصاد
ملثل اؤلئك املرتزقة ..ونرد الصاع صاعني وفق القوانني الدولية ووفق
مشروعية الرد القانوين الـدويل..
* يا ترى ما ابعاد املخططات الدولية لالستحواذ .عىل منافذ
عىل البحر االحمر وباب املندب? ..
* * كما اسلفنا ان احد اهم اسباب الحرب العدوانية ضد وطننا
اليمن هو الرغبة املحمومة للسيطرة عىل الساحل الغربي لليمن ..
ولذلك .نظاما ابن سلمان وابن زايد هما اداتان رخيصتان ووكيالن
للصهيونية العاملية وينفذان اجندتهما  ..باوامر من سقطرى ووصوال اىل
سواحل حريوت يف حجة ..
مثل هذين النظامني قبال ان يكونا قفازين للمطامع الصهيونية..
وهما مستمران يف التنافس يف خدمة الصهاينة .
* كيف تقرأ مستقبل املنطقة وتحديدا الساحل الغربي?
* * اوال انا اميل اىل تسميته بالساحل التهامي الذي يمتد من رأس
العارة جنوبا اىل جزر فرسان التي هي جزر يمنية وانا ارى ان املستقبل
يكتب تفاصيله االبطال وسوف نرى انسحابات العدو من كل الساحل
التهامي الغربي ..الن العدو ليس له مشروع وال يملك اية مشروعية ..
وغدا سوف تذهب كل هذه النتوءات اىل غري رجعة باذن الله.
ولسوف نرى كيف تنهار كل هذه االباطيل وهذه املليشيات..

* بماذا تنصح القيادة العسكرية وانتم صاحب خربة واسعة
يف دراسة الساحل الغربي? ..
* * املعطيات االسرتاتيجية والعسكرية والجيوسياسية تؤكد عىل
اهمية ان تبنى قوات بحرية قوية وتؤسس اسرتاتيجية عسكرية قتالية
قائمة عىل ان مجمل التهديدات العدائية تأيت من البحر  ..واليمن تملك
سواحل بحرية تصل اىل  2600كم ..
وهذا يعني ان البناء العسكري يجب ان يؤصل عىل اساس ايالء
اكرب اهتمام بالقوات البحرية وخفر السواحل ..
ويجب ان يدرك ذوو القرار الوطني ان االمن الغذايئ ات من البحر
 ..والرثوات البرتولية والغازية قائمة عىل تأمني خطوط املالحة البحرية
وحركة التجارة اساسها البحر.
لذا يجب ان تبنى اسرتاتيجية عسكرية قائمة عىل البحر وعىل القوات
البحرية..
كما ان تأمني باب املندب وخليج عدن يحتاج اىل قوات بحرية
متطورة..
واتذكر انني سبق ان اعددته بحثا عسكريا عن البحر االحمر وباب
املندب وسلمته يف وقت سابق اىل قيادة دائرة التوجيه املعنوي.
وهو بحث متكامل اعد ته عىل اساس التحديات والتهديات القائمة
واملحتملة ..
ونعدكم اننا سوف نعيد البحث عنه يف قادم االيام ونعيد نشره
باذن الله.
* كلمة اخرية  ..عميد حسن الرصابي?
* * احب اتوجه بالشكر الجزيل لالعالم الحربي ولالعالم العسكري
عىل جهودهما ونشاطهما ..
كما اتوجه بالشكر اىل االخ مدير دائرة التوجيه املعنوي ..يف عملهم
الدؤوب لخدمة الحقيقة وابراز االدوار البطولية لرجال الرجال يف
الجبهات واملواقع..
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سياسيون ومثقفون لـ (

):

سعى األعداء إلى محاربة الوحدة اليمنية منذ وقت مبكر

تربويات يف املراكز الصيفية لـ(

):

نحرص على اكساب الطالب العلوم
واالنشطة التربوية املفيدة
اقبال كبري عىل املراكز الصيفية يف العاصمة و املحافظات وقد
استطاعت هذه املراكز أن تسهم وبشكل كبري يف تعزيز الوعي
وبناء القدرات التعليمية للطالب والطالبات يف مختلف الجوانب
التعليمية والرتبوية  ..وعىل الرغم من الحملة الشرسة التي يشنها
العدوان ومرتزقته عىل هذه املراكز اال أن الوعي املجتمعي كان أكرب من
مخططات العدوان املكشوفة باستهداف وحدة النسيج االجتماعي ,
وعما تقوم به املراكز الصيفية من انشطة وبرامج تعليمية وثقافية و
سلطنا الضوء عىل املراكز الصيفية يف عدد من املحافظات من خالل
اللقاء مع عدد من املدرسات الفاضالت  ..إىل التفاصيل - :

منذ وقت مبكر سعى األعداء وال يزالون إىل محاربة اليمن ووحدته ونهوضه
الحضاري واالقتصادي ملعرفتهم بأن وحدة اليمن واستقالله يمثل حاجزا
أمامهم يف تحقيق مطامعهم االستعمارية يف السيطرة والتوسع لنهب خرياته
وثرواته والتحكم عىل املواقع االسرتاتيجية يف السواحل والجزر وهذا ما برز
جليا من خالل و شن تحالف العدوان السعودي واالمارايت بهدف تمزيق
اليمن واضعافه وها هو العدوان عىل اليمن يدعم مكونات ومسميات يف
* يف البداية تحدث األستاذ زيد الغريس
بقوله:
** نبارك ونهنئ أبناء الشعب اليمني
ً
عيد الوحدة املباركة ،طبعا جميعنا يعرف
أن دول العدوان لديها مخطط وأهداف
يف اليمن غري التي تتحدث عما تسمى
الشرعية ،والتي اثبتت السنوات املاضية
زيف هذا املربر والذريعة ،كما هو معروف
أن من أهم أهداف العدوان هو تمزيق
اليمن وتقسيمه ،وجميعنا يعرف أنه ويف
مؤتمر الحوار حاولوا تقسيم اليمن لستة
أقاليم عىل أسس مناطقية ،ومذهبية،
ولكن فشلوا بعد رفض مكون أنصار
الله يف الحوار الوطني وعادوا اآلن خالل
عدوانهم إىل تنفيذ هذا التقسيم ميدانيا،
ولذلك نالحظ كيف أنهم يحرصون عىل
احتالل الجنوب ،ومآرب ،وكان هناك أيضاً
مشروع احتالل تهامة لكنه فشل ،يعملون
عىل تشكيل مليشيات عسكرية لكل إقليم
أو كل محافظة وفق هذه التقسيمات،
ثم عملوا عىل تكريس الخالفات بني هذه
املناطق عنصريا ومناطقيا ،عىل مستوى
املصطلحات ،عىل مستوى األفعال،
عىل كل املستويات لتثبيته كأمر واقع،
ويسعون ضمن مخططهم ومشروعهم
هذا إىل تقسيم اليمن يف هذا اإلطار ضمن
تقسيم مشروع تقسيم الشرق األوسط
الجديد الذي تتزعمه أمريكا وتنفذه ملصلحة
كيان العدو اإلسرائييل ،وبالتايل فتقسيم
اليمن هو مخطط أمرييك اسرائييل تنفذه
السعودية واالمارات واملهندس الربيطاين،
هذه السياسة فشلت وسيبقى اليمن واحدا
ومتوحدا ألن الشعب اليمني يرفض تجزئة
نفسه ويرفض تقسيم بلده وإن كان هناك
بعض األصوات يف الشمال أو الجنوب
فهي ال تمثل الشعب اليمني هي تمثل
دول العدوان ومشروع دول العدوان،
هناك الكثري من الشرفاء بل األغلب ممن
هم يف املحافظات الجنوبيّة هم مع الوحدة
ومع االستمرارية يف الوحدة مع إصالح
األخطاء التي ارتكبها النظام السابق والتي
أضرت بالوحدة وبإخواننا يف الجنوب،
وبالتأكيد املعطيات اليوم تؤكد فشل هذه
السياسة وفشل هذا املشروع بإذن الله
تعاىل وسيعود اليمن واحدا متوحدا قويا
له دور يف املنطقة واإلقليم وعىل مستوى
العالم ،وسيندحر هذا املشروع وأدواته
بعون من الله سبحانه وتعاىل سواء كانت
السعودية واالمارات او املرتزقة ممن باعوا
أنفسهم للسعودي واالمارايت ،أعتقد أن
املرحلة القادمة ستؤكد ذلك وستؤكد
عىل أن الشعب اليمني ال يمكن أن يسمح
بتمرير املخطط األمرييك اإلسرائييل عليه
ولن يسمح بل عىل العكس سيكون اليمن

لقاءات  :عفاف الشريف

الغريس :تمزيق اليمن وتقسيمه من أهم
االهداف اليت يسعى اليها العدوان
الحارضي :الوحدة اليمنية ستظل راسخة
بني أبناء الشعب رغم التحديات واملؤامرات
عنرت :التالحم الشعيب يف معركة التصدي
للعدوان مثل التجسيد الحي للوحدة اليمنية
أبو الرجال  :القبيلة اليمنية يه صمام أمان
للوحدة يف مواجهة العدوان

قوة إقليمية قوية لها تأثري وتوازن يف اإلقليم
ويف السياسات العاملية.
السعي لالنفصال
* فيما استهل الدكتور يوسف الحاضري
حديثه قائالً:
** بطبيعة الحال املؤامرات عىل اليمن
من االعداء منذ عقود سابقة تتحرك وفقا
ملصلحتها فمتى ما وجدت مصلحتها يف
توحيد االرايض اليمنية فإنها تتحرك وفقا
لذلك ومتى رأت غري ذلك فستتحرك يف
هذا الجانب فهي تدفع عمالءها يف الدولة
لتنفيذ اجندتها فعندما وحدت اليمن لم
توحد قلوبهم بل زرعت الشحناء والبغضاء
يف القلوب والنفوس عرب اجراءات ادواتها
التي كانت تحكم اليمن ليبقى لها قدرة
التحرك والتصرف كما تدفعهم مصالحهم
وتلعب عىل هذه املتناقضات توحيد االرض
وتفريق االنسان ,واليوم عندما رأت عجزها
التام عن اعادة السيطرة عىل اليمن كامال
ستسعى بطبيعة الحال اىل السيطرة
عىل أهم مناطقه االسرتاتيجية وأقوى
سالحها السعي لالنفصال سواء بالحدود
التي سبقت ١٩٩٠م او بحدود جديدة
مستغلة يف ذلك الجغرافيا التي تسيطر
عليه اليوم.
غري اننا ندرك تماما حجم املؤامرة
واملخططات ولذلك تحركنا وقدمنا الشهداء
وضحينا بكل يشء ليبقى لنا حريتنا وعزتنا
وكرامتنا والتي تعترب االرض اليمنية املوحدة

سنبقى
جسدًا
واحدًا

د.محمد اآلنيس

الوحدة قيمة نبيلة ومعنى كبري ومنجز
عظيم يصعب عىل اإلنسان ايجاد عبارات
مناسبة لوصفها بعدل.
فـهــي كــالـقـلــب مــن الـجـســد ولــو تـجــاوزنــا
نطاق العاطفة الجياشة ودخلنا مضمار
العقالنية وسبيل الرشاد لقلنا ان الوحدة
الـيـمـنـيــة تـعـنــى الـنــوافــذ املـشــرعــة املـفـتــوحــة
ع ــىل ال ـح ــاض ــر امل ـع ــول ــم وامل ــؤدي ــة اىل آف ــاق
م ـس ـت ـق ـبــل اروع ي ــوف ــر ألب ـن ــائ ــه مـسـتـقـبــل
مشرق ويوفر شروط النمو والتنمية.
فالوحدة اليمنية هي الحدث اإليجابي
الــوحـيــد يف الـتــاريــخ الـعــربــي املـعــاصــر وهــي
نصر للعرب جميعاً وانجاز عظيم يجسد
تطلعات كــل عــربــي وطـمــوحــه يف الــوحــدة
والـتـضــامــن يف ه ــذا ال ـظــرف الــدق ـيــق الــذي
تـجــابــه فـيــه امـتـنــا الـعــربـيــة تـحــديــات كــربى
وال ــوح ــدة الـيـمـنـيــة تـنـهــي الـتـجــزئــة وتــريس
األس ــاس املـتــني ملـسـتـقـبــل عــربــي تـكــون فيه
النصرة والسالم والتقدم املنشود وتمثل
دع ـمــاً لــالس ـت ـقــرار يف املـنـطـقــة وإض ــاف ــة اىل

املناطق املحتلة يف إطار سعيه لتكريس االقاليم ودعم مليشيات مناطقية
يف املناطق املحتلة يف جنوب الوطن حتى يصل اىل تحقيق اهدافه وأجندته
بواسطة تلك املسميات واألدوات..
وبمناسبة االحتفال بالذكرى الـ 32إلعادة تحقيق الوحدة اليمنية 22مايو
التقت "26سبتمرب" بعدد من السياسيني واملثقفني وأجرت معهم اللقاءات
التالية إىل التفاصيل:

رصـيــد الـقــوة الـعــربـيــة عــىل امـتــداد العالم
ال ـعــربــي يف وق ــت ن ـحــن يف أم ــس الـحــاجــة
اليها ,ولهذا كله ستظل الــوحــدة اليمنية
خـ ــالـ ــدة راسـ ـخـ ــة يف قـ ـل ــوب ال ـي ـم ـن ـي ــني وال
ي ـم ـك ــن ألي ش ـخ ــص او ف ـئ ــة او دول ـ ـ ــة يف
العالم تمزيقنا وستبقى الوحدة راسخة..
ولــن يتمكن كائن مــن كــان مــن تفريقنا او
إضعافنا وتمزيقنا سنبقى جـســداً واحــداً
م ـ ــن امل ـ ـه ـ ــرة اىل ص ـ ـعـ ــدة وسـ ـنـ ـتـ ـج ــاوز كــل
املعوقات بفضل الله ً
اوال ثم بوعي وحرص
ابناء الشعب اليمني الواحد.
وال يمكن تقسيم اليمن اىل دويــالت او
كونتونات صغرية ,نقول الــوحــدة ليست
بيضة ممكن كسر قشرتها وفصل صفار
الـبـيــض عــن ال ــزالل وكــذلــك ص ــار مـحـتــوى
بيضة الوحدة من املستحيل تمييز صفار
البيض عن زالله فوشائج القربى وروابط
الدم والتاريخ ومصالح املواطنني اليمنيني
ك ــان ــت م ــرتابـ ـط ــة يف امل ـ ـ ــايض وازدادت يف
الحاضر.

جزءا من كل ذلك لذا ستبوء مخططاتهم
بالفشل وسيبقى اليمن حاليا ومستقبال
موحدا وستتوحد القلوب اليمنية التي
ادركت تماما حجم املؤامرة سواء كانت يف
الشمال او الجنوب ويف الشرق او الغرب.
تجسيد حي للوحدة
* من جانبه اشار االستاذ حميد
عبدالقادر عنرت بالقول:
** التالحم الشعبي من مختلف مناطق
اليمن شماله وجنوبه اىل جانب الجيش
واللجان الشعبية يف معركة التصدي
لتحالف العدوان مثل تجسيدا حيا لوحدة
الشعب اليمني الرافض للعدوان واالحتالل
وحقيقة األمر املاليني التي تخرج اىل امليادين
يف كافة عواصم املدن اليمنية يف مختلف
الفعاليات واملناسبات هي من تنصب حاكما
للبالد وهي ملتفة حول قائد الثورة السيد
العلم عبدامللك بدر الدين الحويث الذي
قاد التصدي ألكرب عدوان كوين لم يشهد
له التاريخ مثيال كذلك هناك تالحم شعبي
كبري ايل جانب الجيش واللجان الشعبية

رجال الرجال الذين يسطرون أروع املالحم
والبطوالت يف مختلف الجبهات ايضا
الشعب كامل املحاصر يساهم بدعم القوة
الصاروخية والطريان املسري الن الصراع
هو بني معسكرين حق وباطل صراع من
اجل البقاء نكون او ال نكون وسر انتصار
الجيش واللجان الشعبية النهم يحملون
فكر ويحملون قضية عادلة هو الدفاع
عن سيادة واستقالل البلد لذلك النصر
حليفهم كونهم مستقوين بالله تعاىل
واتخذوا من االمام الحسني عليه السالم
مصدر الهام ومن يتخذ من االمام الحسني
عليه السالم مصدر الهام ال يعرف الهزيمة
إطالقا.
وبمناسبة االحتفال بالعيد الوطني الـ32
للوحدة اليمنية الـ 22من مايو نبارك لشعبنا
العظيم بهذه الذكرى التي تأيت وشعبنا يف
صمود وثبات النتزاع حقوقه املشروعة
املتمثل بفتح مطار صنعاء الدويل لكن هذا
ال يكفي البد من املطالبة بفك الحصار كامال
برا وبحرا وجوا ووقف العدوان ألن أمن
اليمن من أمن دول املنطقة واليمن يمثل
العمق االسرتاتيجي للجزيرة العربية وأي
انهيار لليمن هو انهيار لكل دول املنطقة يف
حال فشل الهدنة لن تكون عواصم دول
العدوان يف مأمن.
الوحدة صمام أمان
* الشيخ /درهم أبو الرجال تحدث

بالقول:
** نهنئ كافة الشعب اليمني بعيد
22مايو عيد الفرحة واالنتصارات ،ان
احتفاالت شعبنا بالعيد 22للجمهورية
اليمنية تأيت هذا العام وبالدنا أكرث تماسك
وأكرث ابتهاجا من أي عام مىض ليعطي يوم
الـ 22من مايو املجيد زخما كبريا وبما يليق
بعظمته باعتباره يوما تاريخيا استعاد
فيه اليمن لحمته ووهج حضارته التليدة
ولكم هو عظيم أن يزهو الوطن بأفراحه
ومباهجه بعيد عن الحصار الخارجي من
العدوان الرببري الغاشم والله يحفظ
جيشنا واللجان الشعبية وسيدنا القائد
عبدامللك الحويث من االنتصارات العظيمة
وبمزيد من التجدد والعطاء عىل درب
املسرية القرآنية ليبقى الـ 22من مايو عيد
الوطن املجيد فهنيئا لشعبنا وقيادتنا
العظيمة الرئيس مهدي املشاط احتفاالته
بالعيد الوطني الـ 32للجمهورية اليمنية.
القبيلة اليمنية هي صمام أمان للوحدة
وملواجهة دول العدوان إىل جانب الجيش
واللجان الشعبية والوحدة اليمنية
خط أحمر ال يمكن البيع والشراء مهما
كان محاولة دول العدوان تفكريهم
الخبيث العدواين عىل تدمري الوطن أرض
وإنسان صمود الشعب اليمني أمام قوى
االستكبار ،النصر أصبح قاب قوسني أو
أدىن.

* يف البداية تحدثت االستاذة جليلة محمد
شرهان بالقول :
** استثمار ألوقات العطلة الصيفية
بالربامج واألنشطة التعليمية والرتفيهية
املتنوعة ،واالرتقاء بأبنائكم فكريًا وروحيًا
واع  ،وتحصينهم بالثقافة
لبناء
جيل ٍ
ٍ
زاك ٍ
القرآنية من األفكار الهدامة ،وابرا ًزا ملواهبهم
ً
وتنمية لقدراتهم ومهاراتهم فال
وابداعاتهم،
تفوتوا هذه الفرصة عىل أبنائكم وستجدون
العلم واملعرفة والخري الكثري ألن املراكز لها
أهمية كبرية جداً ألنها أوالً استثمار ألوقاتهم
يف األشياء املفيدة بدال من الضياع يف الشوارع
وأماكن اإلنرتنت وأمام شاشات التلفزيون
وهذا كله يؤدي إىل الضياع املمنهج ألبنائنا
وبناتنا وهذا يعترب خطرا كبريا وجزءا من
الحرب الناعمة  ..وتسهم املراكز الصيفية بدور
كبري يف تقوية الطالب يف دروسهم وتوسيع
مداركهم من خالل تعليمهم القرآن الكريم
وعلومه وغريها من املواد ،وكذلك عمل
أنشطة صيفية داخل املركز تكسبهم مهارات
وقدرات متنوعة يستفيدون منها يف حياتهم
لذا يجب عىل أولياء األمور الدفع بأبنائهم
وبناتهم إىل هذه املركز ملا لها من فائدة كبرية.
االستاذة أمل الشريف قالت :االستثمار
الرتبوي واإلجتماعي يف العطل الصيفية لها
أهمية كبرية ال تقدر بثمن وتربز اهميتها بني
تنمية وتعزيز املهارات وبني كسر جوانب امللل
والفراغ وتعزيز واستكشاف القدرات واملواهب
التي يمتلكها أبناؤنا .
و من األهداف املهمة التي ركزت عليها
املراكز الصيفية هو ترسيخ حب العمل املوحد
واإلخالص للوطن والحظنا اقبال أكرب عدد من
الطالب والطالبات عىل املراكز الصيفية هذا
العام عن كل األعوام السابقة وتعد املراكز
الصيفية هي حصن حصني ألبنائنا من مخاطر
الحرب الناعمة التي يسعي األعداء الستغالل
العطلة الصيفية بنشرها يف أوساط املجتمع
وخصوصا بني الشباب .
* فيما تحدثت االستاذة نوال عبدالله
بالقول:
** أبناؤنا هم الجيل الصاعد أمانة يف
أعناقنا ،والدفع بهم إىل املراكز الصيفية غنيمة
ملا له من فائدة وهي رحلة تريح العقل من
ضجيج الثقافات املغلوطة ،تربوية ترفيهية
ترتوي أجسادهم من نبع صاف عذب زالل
يتعلمون علم تتغذى عقولهم املتفتحة علومٌ ا
نافعة متنوعة  ،وألن أطفالنا مسؤولياتنا
يجب عىل اآلباء واألمهات استغالل أوقات
أطفالهم بيش يفيدهم كتعلم القرآن الكريم،
تنمية مهاراتهم ،تشجيع مواهبهم بدالً من
اللعاب اإللكرتونية التي تميت العقل وتسبب
الكسل والخمول لألطفال ،ال تفوتكم هذه
الفرصة الذهبية.
* والدة الطالب  /محمد أبو طالب تحدثت
عن سبب التحاق اوالدها باملراكز الصيفية
بالقول :
** لقد التحق أوالدي باملراكز الصيفية ألننا
نريدهم أن يتسلحوا بالعلم ويعرفوا من هم
قدراتهم ومن هم أعدائهم يك يكونوا جيال
متسلحا بالعلم وواع ومدركا للمخاطر التي
تحيط بهم وأنصح كل أولياء األمور بأن يهتموا
بالتحاق اوالدهم باملراكز الصيفية وذلك
ألهميتها وأهمية ما سيتلقونه من املفيد الذي
سيجعلهم جيال واعيا مثقفا بثقافة القرآن.
االستاذة إحرتام املُشرّف تحدثت عن اهمية
التعليم والبناء الصحيح بالقول:
أن تبني دولة البد لك أن تنئش جيال بذرته

صحيحة مرتوية من ماء عذب غري ملوث ،أن
تبني دولة اهتم قبلها بمن سيبنيها ويحميها
ويحصن أسوارها ،أن تبني دولة أبدأ باألساس
فأي بناء أساسه هش سينقض ال محالة
وينهدم أمام العواصف .واألساس هنا هو
االهتمام باإلنسان ،واإلنسان هنا هو األجيال
الصاعدة فهي تحتاج إىل االهتمام الكبري
الذي ال يقل اهمية عن االهتمام بالجبهات
العسكرية إن لم يكن أكرث ،فأنت بالجبهة
العسكرية تحمي األرض والعرض من املعتدي
الذي استطاع بشكل أو بآخر التوغل بسبب
الخونة واملرتزقة من أبناء الوطن ؛ الذين تم
بناؤهم وتأسيسهم بطريقة يريدها العدو
الذي سعى لهذا منذ زمن طويل .
وهذا ما يجعل االهتمام بالتعليم واملراكز
الصيفية وإنشاء جيل بذرته صحيحة قوية
واعية ومدركة ما يحدث من حولها ،وهذا
هو ما تم الرتكيز عليه يف املسرية القرآنية
املباركة ،أال وهو تدارك ما فات عىل اعتبار أن
تأيت متأخرا خري من أال تأيت أبدا ،وأن نتدارك
األجيال الصاعدة فهذا هو عني الصواب .وقد
اتخذ العدو هذه الطريقة أقصد تأسيس
خونة يف بالد املسلمني ألنهم يسريون وفق
سيناريو معد من قبل متخصصيهم ،و ليك
نعرف بعد النظر الذي يتميز به قائد الثورة
السيد عبدامللك بدرالدين الحويث -حفظه الله
 الذي حث فيه عىل أهمية املراكز الصيفيةوكذلك االهتمام بالتعليم بشكل عام وتركيز
االهتمام بالنشء بحيث يكون تعليم يبني
جيال يقوم عىل حماية الدين بالشكل الصحيح
 ،وليس كما أورده لنا علماء الوهابية الذين
أساءوا وشوهوا الدين اإلسالمي وجعلوه دين
اإلرهاب والتطرف و إقصاء اآلخر .
* إيمان الشريف قالت :
**حث السيد عبدامللك بدر الدين الحويث
سالم الله عليه بالدفع باألبناء باألنشطة
والدورات الصيفية ملا لها من أهمية عظيمة
لتحصني أبنائنا بعلوم وثقافة القرآن الكريم
وتزكيتهم عن الثقافات املغلوطة وضياع
الوقت يف وسائل التواصل اإلجتماعي
وارتباطهم بـ هدى الله ..املدارس الصيفية
هي سالح لجيلنا الصاعد يف مواجهة الواقع
الذي نعيشه يف ميدان الصراع مع اعداء
االسالم و االمة االسالمية ،والسعي الحثيث
للعدو يف اضالله باالخرتاق الثقايف والفكري
بعناوين براقة وجذابة قد يسقط الكثري يف
هذه االخرتاقات ..لنحصن ابناءنا من هذا
بٳلحاقهم باملدراس الصفية فرصة ذهبية يف
العطلة الصيفية .
* االستاذة امة الجليل الغرباين تحدثت
بالقول :
** للمراكز الصيفية أهمية كبرية حيث وأن
الهدف من أنشائها ،هو احتواء النشء من
الثقافات املغلوطة التي تنعكس عليهم وعىل
نفسياتهم بشكل سلبي وإخراج طاقاتهم
بأشياء ينتفعون بها دنيا ودين؛ فلذلك
وجبت أهمية قصوى الحتوائهم واحتواء
نشاطهم وإبداعاتهم ودفعهم نحو صنع
محتوى افرتايض وإلكرتوين يصنع مستقبلهم
ويُقدس ماضيهم العريق ،وعدم ترك أوقات
فراغهم تضيع ،يف مواقع التواصل املنحطة
واللهو الهدام ومواكبة ما يصنعه الغرب من
محتوى سواء كان إلكرتونيا أو افرتاضيا بشكل
مستمر ؛ حيث وقد أصبح حديث النشء
هو عما يصنعه الغرب ومواكبته واالفضل
منهم ،أصبح من يعمل بها ويتابعها عملياً
خالل حياته اليومية .
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رئيس مكون احلراك اجلنوبي املشارك في مؤمتر احلوار الوطني املوقع على اتفاق السلم والشراكة اللواء خالد باراس لـ26سبتمبر:

الوحدة اليمنية هي املنعطف واملنجز التاريخي
األهم واألبرز في مسيرة الشعب اليمني
سامح الله من أ

ساء و
خدش الوجه اجلميل املتميز ملنجز الوحدة العظيم

انا على يقني ان قيادتنا املجاهدة
الرشيدة ستمضي قدما في تصحيح
املسار وكافة االختاالت التي شابت
واساءت ملنجز الوحدة التاريخي
سيادة اللواء املناضل خالد باراس  ..والشعب اليمني
يحتفي بالعيد الوطني الثاين والثالثني للوحدة اليمنية
ماذا يمكن قوله من شخصية وطنية مناضلة بحجمكم
السليلمللا يف ه للذه امللنللاسلبللة وق للد كلنلتللم شللاهللداع ليللانللا عللى
إنجاز هذا االستحقاق الوطني التاريخي؟
** بداية أشكرصحيفتكم املوقرة عىل إتاحة هذه الفرصة
وأجدها مناسبة من خاللكم ألتقدم باسمي وباسم قيادة
وأع �ض ��اء وم�ن�ت�س�ب��ي م �ك��ون ال �ح ��راك ال �ج �ن��وب��ي امل �ش ��ارك يف
مؤتمر الحوار الوطني املوقع عىل اتفاق السلم والشراكة
ب �خ ��ال ��ص ال �ت �ه ��اين وال �ت ��ري �ك ��ات ل �ش �ع �ب �ن��ا ال �ي �م �ن ��ي ال �ع �ظ �ي��م
ال �ص��اب��ر ال �ص��ام��د ول�ق�ي��ادت�ن��ا ال �ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة وألب �ط��ال
ق��وات�ن��ا املسلحة وال�ل�ج��ان الشعبية ب�ه��ذه املناسبة الوطنية
العظيمة يف ذكراها الثانية والثالثني فالوحدة اليمنية هي
الحدث واملنعطف واملنجز التاريخي األهم واألبرز يف مسرية
ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ف�ق��د شكلت ه��دف��ا غ��ال�ي��ا لليمن الطبيعي
امل��وح��د يف ال �ت��اري��خ وج �س��دت إرادة أب �ن��اء ال�ش�ع��ب ال��واح��د
إلن �ه��اء ح��ال��ة االن�ق�س��ام وال�ف��رق��ة وس�ع��ت ل�ت�ض�م�ي��د ال�ج��راح
وإع ��ادة ل�ح�م��ة ال��وط��ن ول�ك��ن ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة ال��رائ��دة ج��اءت
وسط ظروف بالغة التعقيد ووسط عواصف هوجاء هبت
ع�ل�ي�ه��ا م��ن ك��ل ح��دب وص ��وب ،ورب �م��ا ال ي�ت�س��ع امل �ج��ال هنا
ل�س��رد الكثري م��ن التفاصيل ولكني سأكتفي فقط بالقول
س��ام��ح ال�ل��ه م��ن أس��اء وخ��دش ال��وج��ه الجميل ل�ه��ذا املنجز
ال ��وط �ن ��ي ال �ع �ظ �ي ��م وأق � �ص� ��د ه �ن ��ا امل � �م� ��ارس� ��ات وال �ت �ص ��رف ��ات
الشخصية الغري مسؤولة ملن اداروا الفرتات املتعاقبة من
عمر الوحدة اليمنية وهم من جميع أنحاء اليمن شماله
وجنوبه شرقه وغربه فقد كان لسلوكهم الذي كما وصفته
بأنه سلوك غري الئق وغري مسؤول أثره السلبي وتداعياته
ال�ك��ارث�ي��ة عند أب�ن��اء الشعب اليمني وتطلعاتهم وم��ا كانوا
يرجونه من تحقيق حلمهم الوطني الوحدة اليمنية وهم
الذين قدموا التضحيات وبذلوا الغايل والنفيس يف سبيل
ذل��ك ..وباملناسبة أود أن أؤك��د هنا لألهمية آن ما تضمنته
سطور ه��ذا ال�ح��وار ليس موقفاً شخصياً وإن�م��ا ه��و موقف
ي�ت�ب�ن��اه م�ك��ون ال �ح��راك ال�ج�ن��وب��ي امل �ش��ارك يف م��ؤت�م��ر ال�ح��وار
قيادة وأعضاءاً
ً
الوطني املوقع عىل إتفاق السلم والشراكة
وان� �ص ��اراً وق ��د ن�ق�ل�ت��ه وع ��رت ع �ن��ه ب�ص�ف�ت��ي رئ �ي �س��اً ل�ل�م�ك��ون
وبأسم قيادته واعضائه ومؤيديه.
كما يبدو سليللادة الللللواء أنلله يللراودكللم يشء من
القلق بخصوص مصري الللوحللدة اليمنية  ..فهل
أنتم مطمئنني عى عدم املساس بها؟
** ال أخفيكم أخي العزيز أنا أرى أنه كفانا عند الحديث
عن الوحدة اليمنية أن نتغنى بها كمنجز وتاريخ بل علينا
أن نكون واقعيني ومنصفني أكرث فقد آن اآلوان إىل التطرق
ل�ح�ق��ل األش ��واك وامل�خ��اط��ر وال�ت�ه��دي��دات امل�ح��دق��ة ب��ال��وح��دة
ال�ي�م�ن�ي��ة وان ��ا اق ��رع ن��اق��وس ال�خ�ط��ر ه�ن��ا ل�ش�ح��ذ ه�م��م أب�ن��اء
الشعب اليمني للرتفع واالرتقاء وتغليب املصلحة الوطنية
والتوجه الصادق والجاد لكل ما من شأنه الحفاظ وتعزيز
وترسيخ مداميك املنجزات والثوابت الوطنية ويف مقدمتها
الوحدة اليمنية.

أهمية تصحيح مسار الوحدة

إذا ماهي رؤيتكم أو إىل ماذا يتطلع اللواء خالد
ب للاراس ويللدعللو الليلملنليللني ال ليلله كلمللا تلفلضلللتللم من
أجل الحفاظ وتعزيز وترسيخ الوحدة اليمنية؟
** أوال :الحقيقة وكما تعرفون ويعرف الجميع اننا اليوم
يف ظ ��روف اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ي�م��ر ب�ه��ا ال��وط��ن وامل�ت�م�ث�ل��ة ب��ال�ع��دوان
وت��داع�ي��ات��ه وال�ت��دخ��ل ال�خ��ارج��ي امل�ش��ني ج��دا وال��ذي لألسف
الشديد وجد له من يستخدمهم من األدوات املحلية ممن
ارت �ض��وا أن ي��رت�م��وا يف اح�ض��ان��ه وال��رتح�ي��ب ب��ه واالرت �ه��ان إىل
درج��ة تنفيذ أج�ن��دات خبيثة وم��ؤام��رات ق��ذرة ت�ه��دف لبث
ث�ق��اف��ة ال �ف��رق��ة وال �ك��راه �ي��ة وامل�ن��اط�ق�ي��ة وال�ط��ائ�ف�ي��ة وت�ف�ك�ي��ك
ال�ن�س�ي��ج امل�ج�ت�م�ع��ي ال�ي�م�ن��ي ال��واح��د ون�ح��ن ن��دع��و ه ��ؤالء أن
يتحلوا بالشجاعة وان يعلنوا موقف مشرف ولو كان ذلك
عىل حساب مصالحهم الشخصية الضيقة فالوطن أغىل
وأع��ز وال�ع��ودة إىل صفه واالن�ت�ص��ار ل��ه وال�ت�خ��ي ع��ن ك��ل ما
س��واه ه��ذا ه��و امل��وق��ف التاريخي الشجاع امل�ش��رف فالتاريخ
ال ي��رح��م وك��ل ش�خ��ص أدرى ح�ي��ث ي�ض��ع ن�ف�س��ه .ث��ان�ي��ا :من
الضرورة بمكان تصحيح نهج ومسار الوحدة اليمنية بحيث
يجد كل أبناء الشعب اليمني تطلعاتهم ومصالحهم وكل
ما كانوا ينشدونه من دولة املواطنة املتساوية يف الحقوق
والواجبات والعدالة االجتماعية والسياسية واالقتصادية
دول��ة النظام والقانون التي تحفظ للمواطن اليمني عزته
وكرامته وتجعله دوما واب��دا يف خندق الدفاع عن ثوابتها
الوطنية مهما كانت اإلغ ��راءات ،باختصار تصحيح مسار
الوحدة اليمنية بحيث تكون جاذبة لكل أبنائها يف عموم
وكافة أرجاء الجمهورية اليمنية وانا عىل ثقة واقول ذلك

ايؤكد اللواء املناضل خالد باراس رئيس مكون الحراك الجنوبي املشارك يف مؤتمر الحوار الوطني املوقع عىل اتفاق السلم والشراكة أن
الوحدة اليمنية هي الحدث واملنعطف واملنجز التاريخي األهم واألبرز يف مسرية الشعب اليمني وقد شكلت هدفاً غالياً لليمن الطبيعي املوحد يف
التاريخ مجسدة إرادته الحرة يف إنهاء حالة االنقسام والفرقة كما سعت لتضميد الجراح وإعادة لحمة الوطن.
مؤكداً يف حوار خاص مع صحيفة  26سبتمر بمناسبة احتفاالت الشعب اليمني بالعيد الوطني الثاين والثالثون إلعادة تحقيق الوحدة وقيام
الجمهورية اليمنية أن من خدش الوجه الجميل لهذا املنجز الوطني العظيم من خالل املمارسات والتصرفات الشخصية الغري مسؤولة ملن
أداروا الفرتات املتعاقبة من عمر الوحدة هم من جميع انحاء اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه وكان لسلوكهم غري املسؤول اثره السلبي
وتداعياته الكارثية عند أبناء الشعب اليمني وتطلعاتهم وما كانوا يرجونه من تحقيق حلمهم الوطني الوحدة اليمنية وهم الذين قدموا
التضحيات وبذلوا الغايل والنفيس يف سبيل ذلك  ..كما تحدث عن جملة من القضايا املهمة األخرى اىل التفاصيل:

الـ ـ ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـ ــن ميـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــروف اس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـنـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان وت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات ـ ــه والـ ـ ـتـ ـ ــدخـ ـ ــل اخل ـ ـ ــارج ـ ـ ــي املـ ـشـ ــني
ليس مجاملة او كالم لالستهالك اإلعالمي فقط بل كوين
م�ط�ل��ع ي�ق�ي�ن��ا ع ��ىل اس �ت �ع ��داد وت ��وج �ه ��ات ق �ي��ادت �ن��ا امل �ج��اه��دة
ال��رش�ي��دة هنا يف العاصمة صنعاء امل��ي قدما يف تصحيح
امل �س ��ار وك ��اف ��ة االخ� �ت ��الالت ال �ت��ي ش��اب��ت وأس � ��اءت ل�ل�م�ن�ج��ز
التاريخي الوطني الوحدة اليمنية.

الخضوع للتضليل

أصدرتم يف مكون الحراك الجنوبي املشارك يف
مؤتمر اللحللوار الللوطلنللي املللوقللع عللى اتلفللاق السلم
والشراكة بيانا شديد اللهجة ضد التصريحات
املل لسل لتل لف للزة ل لل لس لف للري ال ل لس ل لعل للودي ت ل لجل للاه ال لق لض لي للة
الجنوبية ..كيف تنظرون لألوضاع يف املحافظات
الجنوبية والشرقية املحتلة من الوطن؟
** م �م��ا ال ش ��ك ف �ي��ه أن امل ��واط ��ن ال�ب�س�ي��ط يف امل�ح��اف�ظ��ات
الجنوبية والشرقية املحتلة قد تعرض ألقىس وأعتى درجات
التضليل وكذلك القمع من قبل دول العدوان واالحتالل
بل ووصل األمر إىل محاوالتهم الحثيثة لفرض أدوات لهم
بقوة السالح يف انتهاك صارخ وتجاوز سافر إلرادة أبناء تلك
املحافظات ،لذا شخصيا أشيد بالوعي واإلدراك املتناميان
يف أوس��اط املجتمع وأب�ن��اء امل�ح��اف�ظ��ات املحتلة السيما بعد
أن تكش�فت نوايا وأجندة دول تحالف العدوان وأدواتهم
ومش�اريع التمزيق التي جاءوا بها فقد اصبحت اكرث وضوحا
لتكش�ف زي�ف الوعود الكاذب�ة واألح�الم الوردية ال�ت�ي اطلقه�ا
االحتالل يف البداي�ة بتحوي�ل اليم�ن إىل جن�ة وإع�ادة الحق�وق
ألصحابها ،فأثبتت األح ��داث واألي��ام عكس ذل ��ك تماما ،
وهاهي مش�اريع التمزيق تتمدد وتنمو يف املناطق الخاضعة
لسلطة االح�ت��الل حي�ث أصبح�ت يف نظ�ر اب�ن�اء املحافظات
الجنوبية والشرقية املحتلة أكرث خطورة ع�ىل جنوب الوطن
من تداعيات انحراف مس�ار الوحدة وذلك بفع�ل العدوان
واالحتالل الذي فاقم التعقيدات املرتاكمة يف كافة النواحي
واالتجاهات والتي جاءت كنتاج طبيعي وحتمي للتصرفات
واملمارسات الغري مسؤولة للنظام السيايس لدولة الوحدة
وفشلهم يف تحويل هذا املنجز الوطني الوحدوي من حالة
شعبية عاطفية إىل مشروع عمي حقيقي واقعي وجامع
ب�ع�ي��دا ع ��ن م�ف��اه�ي��م ال ��وح ��دة او امل ��وت وال �ض ��م واإلل �ح� ��اق،
او ب�ت�ح�م�ي��ل ال ��وح ��دة م�س��ؤول�ي��ة أخ �ط��اء ال ت�م��ت ل�ه��ا بصلة
واإلساءة والتحريض املستمر عليها ،واقولها للتاريخ وبكل
صدق أن توجيه أصابع االتهام للوحدة بأنها وراء والسبب
الرئييس لكل أزمات اليم�ن وتحديدا أزمة الجن�وب واملبالغة
واإلصرار عىل تحميلها املسؤولية عن كل ذلك خطأ ال يقل
بل أكرمن خطأ حماية الوحدة بالحرب وفرضها بالقوة،
ل�ذا ومن وجهة نظري ان املدخل السليم والتعاطي الجاد
مل�ع��ال�ج��ة ق�ض�ي��ة ذات ب�ع��د وط�ن��ي ك��ال�ق�ض�ي��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة ي�ب��دأ
بفك االرتب�اط  ،ليس بني الشمال والجنوب فال يوجد أي
م��ررات مهما ك��ان��ت لحضور م�ش��اري��ع التمزيق والتقسيم
اط��الق��ا ،ب��ل ف��ك االرت �ب ��اط ب��ني م�ظ�ل��وم�ي��ة أب �ن��اء امل�ح��اف�ظ��ات
الجنوبية والشرقية وقضيتهم ال�ع��ادل��ة وال��وح��دة وإرج��اع
األمور اىل نصابها وأسبابها الحقيقية.

التحيل بأعى درجات الوعي واإلدراك

م للا ه للي ال للدع للوة ال لت للي يلملكللن أن تللوج لهللون لهللا ملللن
يلهلملهللم األمل للر ل لت للدارك االن ل للزالق إىل م للا ال يلحلمللد
عقباه؟
** أنا من هنا وعر صحيفتكم املوقرة أتوجه بدعوة أخوية
ص��ادق��ة ل�ك��اف��ة أب �ن��اء ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ال�ع�ظ�ي��م وه ��ي دع��وة
وم�ن��اش��دة ن��اب�ع��ة م��ن ح��رص وط�ن��ي م�ت�ج��رد م��ن أي مصالح
وانحياز ،علينا جميعا التحي بأعىل درجات الوعي واإلدراك
ت�ج��اه امل�خ��اط��ر وال�ت�ه��دي��دات ع��ىل ال�ي�م��ن ك�ك��ل ،أم��ا بالنسبة
ملظلومية أهلنا وإخواننا يف املحافظات الجنوبية والشرقية
املحتلة فباإلمكان حلها والتفاهم حولها لكن يف ظل وجود
الدولة اليمنية املسؤولة عن هذا الوطن فليس هناك جهة
يمكن مخاطبتها بخصوص أي معضلة أو مشكلة أو قضية
ذات بعد وطني غري الدولة ،وأن��ا عىل ثقة وأك��اد اج��زم أننا

املـ ـ ــواطـ ـ ــن الـ ـبـ ـسـ ـي ــط فــي
احمل ـ ـ ــافـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــات اجل ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة
وال ـش ــرق ـي ــة احمل ـت ـلــة ت ـعــرض
ألقـ ـ ـسـ ـ ــى واع ـ ـ ـت ـ ـ ــى درج ـ ـ ـ ــات
ال ـت ـض ـل ـي ــل والـ ـقـ ـم ــع مـ ــن ق ـبــل
العدوان
مشاريع التمزيق التي جاء
بها حتالف الـعــدوان أصبحت
أك ـثــر وض ــوحـ ـ ًا لـتـكـشــف زيــف
الـ ــوعـ ــود الـ ـك ــاذب ــة واألح ـ ــام
الوردية
جوهر هدنة األمم املتحدة
التزامات متبادلة ولكن حتالف
العدوان أخل بالتزاماته

حاوره /احمد ناصرالشريف
كيمنيني جميعنا ق��د وص�ل�ن��ا إىل ق�ن��اع��ة وح�ق�ي�ق��ة أن غ�ي��اب
الدولة السبب الرئييس ملعاناتنا يف صورها املتعددة وواقعنا
املؤلم ال��ذي نعيشه ،وبالتأكيد أننا عرفنا واستخلصنا من
خ ��الل م ��ا م ��ى م ��ن س �ن ��وات ال� �ع ��دوان ال �غ��اش��م وال �ح �ص��ار
الجائر وال�ت��دم��ري م��ن قبل دول ال�ع��دوان واالح�ت��الل ك��م هو
مهم وضروري حضور الدولة الحامية ملصالحنا جميعا ولو
بالحد األدىن من العدالة واملساواة لكنها دولتنا التي تمتلك
قرارها املستقل وسيادتها عىل أرضها ومياهها وجزرها دولتنا
الغري خاضعة والغري مرتهنة ألي��ة أج�ن��دات خارجية وأهم
أجندتها وم�ح��ور اهتمامها ه��و مصلحة الشعب اليمني ،
ألننا جميعا نتمنى سريعا ان تكون لدينا دولة فعلينا املبادرة
فورا للتوجه والعمل يف سبيل تحقيق ذلك ،فمن هنا نبدأ
ون �ط �ل��ق ب �ع �ي��دا وب �م �ع��زل ع ��ن ال ��ره ��ان او ان �ت �ظ��ار أي ج�ه��ات
خارجية سواء دولية وإقليمية اوغريها لتساعدنا او تأخذ
بأيدينا فقد راينا وعىل الواقع ان دول العدوان واالحتالل ال
تريد أن تبقى لليمنيني دولة ومعظم اإلشارات واملمارسات
واالن�ت�ه��اك��ات ال�ص��ادرة عنهم تؤكد ذل��ك وتبنيهم ودعمهم
وتعزيزهم لحضور مشاريع الفصل وتقسيم اليمن ليس
ذل��ك وح�س��ب ه��و آخ��ر مخططاتهم وم��ؤام��رات�ه��م ون��واي��اه��م
الخبيثة بل إضافة لذلك سيسعون جاهدين وبكل ما أوتوا
من قوة لتمزيق الوطن ونسيجه املجتمعي يك يصبح هش
يسهل السيطرة عليه ونهب ثرواته والتحكم يف مصري شعبه
هذا ما أردت التأكيد عليه تحقيقا لتطلعات أبناء الشعب
اليمني بان تكون لهم دولة.

تحالف العدوان أخل بالتزاماته

بل للال ل لت ل لعل للريل للج ع ل ل للى م ل للواض ل لي ل للع ه ل للام ل للة ك للالل له للدن للة
واملستجدات عى الساحة الدولية وتأثريها عى
امللف اليمني ماهي قراءتكم يف هذا اإلطار؟
** ما أرجوه وأتمناه أن الجميع قد وصل اىل قناعة مطلقة
بأهمية وقف العدوان ورفع الحصار رغم ان ذلك ملموس
ع�ن��دي م��ن ط��رف ص�ن�ع��اء واس�ت�ع��داده��ا ل��ذل��ك ول�ع��ل ال�ب�ي��ان
الصادر مؤخرا عن املجلس السيايس األعىل الذي تم التأكيد
فيه عىل دراسة مسالة تمديد الهدنة والحرص عىل إعطاء
األولوية لفتح الطرقات بما يف ذلك تعز بل هناك تنفيذ عمي
م��ن ق�ب��ل ص�ن�ع��اء م��ن خ��الل ف�ت��ح ط��رق يف م�ن��اط��ق سيطرتها
بمدينة حيس يف محافظة الحديدة وفقا لإلعالن الرسمي
م��ن ق�ب��ل ه�ي�ئ��ة ال�ن�ق��ل ال ��ري ب�ه��ذا ال�خ�ص��وص ك��ل ه��ذا ي�ع��زز
م��وق��ف ص�ن�ع��اء وح��رص �ه��ا ع ��ىل ال �ح �ف��اظ ع ��ىل ال �ه��دن��ة ول�ك��ن
علينا أال ننىس أن جوهر الهدنة ه��ي ال�ت��زام��ات متبادلة بني
األط� ��راف امل�ت�ف�ق��ة ع�ل�ي�ه��ا وع ��ىل ك��ل ط ��رف ت�ن�ف�ي��ذ م��ا ال �ت��زم ب��ه
م��ن بنودها وع��دم االس�ت�ف��زاز م��ن خ��الل املماطلة او التنصل
ك�م��ا ت��اب�ع�ن��ا ع��ىل س�ب�ي��ل امل�ث��ال ال ال�ح�ص��ر ان�ق�ض��اء ث��الث��ة أرب��اع
فرتة الهدنة دون وفاء دول العدوان بتسيري عدد الرحالت
املتفق عليها اىل مطار صنعاء والتذرع بحجج واهية لترير
ذلك ،نحن نتمنى الذهاب اىل ما هو أبعد من الهدنة وهي
الحلول النهائية واملستدامة ،األمر الذي يجعلنا نقف ونحث
ك��ل األط ��راف ع��ىل ال�ت�ع��اط��ي اإلي�ج��اب��ي م��ع م�ت�ط�ل�ب��ات تمديد
الهدنة ال��ذي نعتقد ان الجميع ب��ات ي��درك أهميتها واثرها
اإلنساين اإليجابي يف تخفيف معاناة الشعب اليمني وهذا
يتطلب ب�ك��ل ت��أك�ي��د ان ت��راف�ق��ه تهيئة ل�ل�م�ن��اخ وال �ظ��روف ويف
مقدمتها ابتعاد األطراف عن شيطنة بعضها البعض حتى
عىل مستوى الخطاب اإلعالمي وجعل الثقة وحسن النوايا
هي املعايري الحقيقة للتعامل.

متغريات دولية متسارعة

اللواء خالد باراس يتحدث للزميل أحمد الشريف

كيف يمكن أن نستوعب املتغريات التي تحدث
يف العالم اليوم ونستفيد منها ..وما هي الرسالة
التي توجهونها لدول تحالف العدوان؟
** ات �ف ��ق م ��ع ض� � ��رورة األخ � ��ذ ب �ع ��ني االع �ت �ب ��ار ل �ل �م �ت �غ��ريات
املتسارعة عىل الساحة الدولية وتداعياتها التي من الطبيعي
ان ت �ل �ق��ي ب �ظ��الل �ه��ا ع ��ىل امل �ل ��ف وال ��وض ��ع ال �ي �م �ن��ي وق ��د ت�ك��ون
ه ��ذه ال �ت��داع �ي��ات س�ل�ب�ي��ة ول �ي �س��ت ل�ص��ال�ح�ن��ا ج�م�ي�ع��ا ب�ح�ي��ث
ال ت�س�م��ح ل�ن��ا ب�ت�ح�ق�ي��ق م��ا ه��و م�ف�ي��د ل�ب�ل��دن��ا يف ح ��ال أض�ع�ن��ا
ال�ف��رص��ة و ل��م ن�س�ت�ث�م��ره��ا وف��رط�ن��ا ب�م��ا ه��و م �ت��اح وم�م�ك��ن ،
اليوم بني أيدينا والذي قد ال يكون كذلك غدا ،لذلك اجد
م��ن امل�ن��اس��ب ه�ن��ا دع ��وة ال�ع�ق��الء يف دول ال �ع ��دوان وال��ذي��ن
بيدهم عىل األقل ممارسة الضغوط إليقاف هذا العدوان
العبثي فورا قبل فوات األوان وقبل ان يدخل الوضع دهاليز
وتعقيدات وتجاذبات التطورات املتسارعة والغري متوقعة
التي ستفرضها الظروف واملستجدات عىل الساحة الدولية
وهي دون شك ستكون متعددة األقطاب واملصالح .

اإلبراهيمي
الحلف
ّ
املأزوم واملهزوم
ليست امل�رّة األوىل التي ّ
تحط فيها ط��ائ� ٌ
�رة س�ع��ود ّي� ٌ�ة يف مطار بن
غوريون بل سبق ذلك زيارات سريّة بني ّ
الطرفني ورحالت متبادلة.
ً
�الم إسرائيليّة ع��ن وص��ول رح�ل� ٍة جو ّي ٍة
ووف�ق��ا مل��ا أعلنته وس��ائ��ل إع� ٍ
م�ب��اش��ر ٍة م��ن ال� ّري��اض إىل ت��ل أب�ي��ب يف أكتوبر/تشرين األوّل امل��ايض
ووفقاً ملا ذكرته لصحفية “جريوزاليم بوست” ّ
إن “الرحلة الجويّة
املباشرة من الرياض ّ
حطت يف مطار بن غوريون بتل أبيب ،تابعة
�أن ّ
لشركة “روي��ال جيت” اإلم��ارات� ّي��ة ،وتابع ب� ّ
الطائرة تحمل اسم
“).”A6-AIN) 737 VIP
خاصة ّ
فيما ذكرت تقارير إسرائيليّة ّ
أن طائرة إسرائيليّة ّ
حطت يف
ّ
مطار الرّياض وفقاً ملا أظهرته بيانات مواقع تتبع حركات الطريان
ّ
�ات
ب��ال�ع��ال��م ح�ي��ث ب�ق�ي��ت ال��ط��ائ��رة ع��ىل األرايض ال� ّ�س�ع��ودي��ة ل�س��اع� ٍ
قبل مغادرتها .فيما كشفت مواقع من رصد حركة ّ
الطائرات يف
أن ّ
العالم عن تفاصيل أكرث أوضحت خاللها ّ
الطائرة اإلسرائيليّة
مُ �س�ج�ل��ة ب��اس��م “ ،”M-ABGGوه��ي م��ن ط ��رازBombardier :
 ،2B16 Challenger 604-CL-600وتحمل ال� ّرق��م التسلسي
.5450
وهي نفس ّ
الطائرة التي عرت يف فراير/شباط  2020األج��واء
ال � ّ�س ��ودان� �ي ��ة ،وأق �ل �ع ��ت
ح � � �ي � � �ن � � �ه� � ��ا م � � � � ��ن م � � �ط� � ��ار
ك � �ي � �ن � �ش� ��اس� ��ا ،ع ��اص� �م ��ة
ج� �م� �ه ��وري ��ة ال �ك ��ون �غ ��و،
وع � � � ��ادت إىل ت � ��ل أب �ي ��ب
السودان،
مروراً بأجواء ّ
ول ��م ت�ك��ن ال� ّ�ط��ائ��رة ب��رق��م
تصريح إس��رائ�ي��ي ،لكن
قاعدتها املسجّ لة كانت
مطار بن غوريون
وب� �ك� � ّ�ل األح � � ��وال ف� � ّ
�إن
ال� �ع ��الق ��ات ال � ّ�س �ع ��ودي ��ة
اإلس � ��رائ � �ي � �ل � � ّي � ��ة ق �ط �ع ��ت
ش��وط��اً ك�ب��رياً م�ن��ذ تعيني
م�ح�م��د ب ��ن س�ل�م��ان ول�ي��اً
شوقي عواضة #
ل �ل �ع �ه��د ال � ��ذي أخ� ��ذ ع��ىل
عاتقه أسرلة نظامه وإلحاقه بالكيان الصهيوين يف ّ
ظل ما أنجزه
لغاية اآلن وفقاً ملا يي:
 - 1ال � ّت �ع ��اون األم �ن ��ي ال ��واض ��ح ب ��ني ت ��ل أب �ي ��ب وال � � ّري� ��اض خ ��الل
ال� ّ�س �ن��وات امل��اض �ي��ة امل�خ�ت� ّ�ص��ة يف ب��رم�ج�ي��ات ال�ت�ج� ّ�س��س اإلل �ك��رتوين
" "NSOخالل ال ّتعاون مع شركة
 – 2ال ّتعاون العسكري بني الكيانني وفقاً ملا نقله موقع ميليتاري
أن ّ
ّ
للشؤون العسكريّة ّ
السعودية شاركت للمرّة
الطائرات املقاتلة ّ
الثانية مع ّ
ّ
أمني إضافة إىل
الطائرات اإلسرائيليّة يف عمليّة
تعاون ٍّ
ٍ
وض��ع ال�ك�ي��ان ال� ّ�ص�ه�ي��وين إم�ك��ان� ّي��ات��ه يف خ��دم��ة ال� ّ�س�ع��ودي��ة مل��واج�ه��ة
أنصار الله يف اليمن.
 – 3ال ّتعاون االقتصادي املفتوح من خالل شركة "أفينتي بارترنز"
ال�ت��ي أسّ �س�ه��ا ك��وش��رن ح��دي�ث��اً ،وال�ت��ي ج�م�ع��ت أك��رث م��ن  3م�ل�ي��ارات
دوالر بما يف ذل��ك ال�ت��زام بقيمة  2مليار دوالر من صندوق ال� ّ�رثوة
ال� ّ�س�ي��ادي��ة ال� ّ�س�ع��ودي ال��ذي ي�ش��رف عليه ب��ن سلمان لالستثمار يف
شركات إسرائيليّة وفقاً ملا أوردته صحيفة "وول سرتيت جورنال".
ّ
كل ذلك ال يشري إىل تطبيع للعالقات بني الكيانني املتشابهني
يف ال �ن �ش��أة وال� ّ�س �ي��اس��ة واالم �ت ��داد ب��ل ت�خ� ّ�ط��ى ال� ّت�ط�ب�ي��ع ل�ي�ص��ل إىل
السعودي وحسب بل
مرحلة األسرلة التي لن تقتصر عىل الكيان ّ
ستشمل ّ
كل دول مجلس ال ّتعاون الخليجي بحسب املعطيات.
السعودي املنهك من استنزافه يف اليمن عىل م��دى أكرث
فالكيان ّ
من سبع سنوات من عدوانه ّ
والنظام السلماين الذي لم يأبه ملعاناة
م��واط�ن�ي��ه ال� ّ�س�ع��ودي��ني م��ن ال�ب�ط��ال��ة وارت�ف��اع أس�ع��ار ال��وق��ود وغ��الء
امل�ع�ي�ش��ة وزي ��ادة ال� ّ�ض��رائ��ب ك � ّ�ل ذل ��ك ل��م ي�م�ن��ع م�ح�م��د ب��ن س�ل�م��ان
السعودي
م��ن ت��وزي��ع امل�ل�ي��ارات ع��ر ص�ن��دوق االستثمارات العامّة ّ
)الصندوق ال� ّ�س�ي��ادي) وتبديد أم��وال ّ
الشعب عىل مسؤويل إدارة
السابقني ،تحت عناوين استثماريّة .ويف هذا اإلطار،
دونالد ترامب ّ
يف مراهنة خاسرة ّ
بكل احتماالتها لعودة دونالد ترامب إىل ّ
سدة
ٍ
ٍ
ال�ح�ك��م .وخ��الص��ة األم ��ر ّ
أن ك � ّ�ل م��ا ي�ق��وم ب��ه ن�ظ��ام ب��ن س�ل�م��ان هو
إعالن عن تلك العالقات وإخراجها للعلن ال سيّما ّ
وأن ثمّ ة ارتباط
السعودي ّ
والصهيوين وفقاً ملصاد َر
عضوي
وتاريخي بني الكيانني ّ
ّ
تاريخ ّية جمّ ة منها ما ذكره ناصر السعيد ّ
مؤلف كتاب تاريخ آل
ٍ
س �ع��ود وال� ��ذي ق�ت�ل��ه ال� ّ�ن �ظ��ام ال � ّ�س �ع ��ودي ب�ع��د خ�ط�ف��ه م ��ن ب ��ريوت
وإل�ق��ائ��ه م��ن ال� ّ�ط��ائ��رة يف ع��رض ال�ب�ح��ر .ي�ث�ب��ت ال� ّ�س�ع�ي��د ب��ال��وث��ائ��ق ّ
أن
أصل آل سعود هم يهود يعود إىل جدهم إبراهم بن مردخاي بن
موشيه وك��ان تاجر قماش يف ب��الد الحجاز .أ ّم��ا املُستشار الخاص
املُق َرّب من عبد العزيز آل سعود جون فيلبي ّ
الصهيوين الريطاين
فقد كتب يف مذكراته التي كتبها يف ب��ريوت ع��ام  1955يف الفصل
األول الصفحة ّ :97
)إن��ه يف مؤتمر العقري ال��ذي انعقد ع��ام 1922
كتب عبد العزيز آل سعود تعهّداً خطيّاً ل� )بريس كوكس) املندوب
ّ
السيايس الريطاين يف الخليج يُق ّر بموجبه بأنه ال يُما ِنع من إعطاء
ّ
فلسطني للمساكني اليهود املظلومني)  ،وبناء عىل تعهّده بإعطاء
ّ
ّ
ّ
والسالح
فلسطني للصهاينة قدمت له بريطانيا الدعم الكبري باملال ّ
ّ
ليحقق ان�ت�ص��اره ع��ىل الشريف حسني يف ع��ام  1925ويخرجه من
ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ،إض��اف� ً�ة إىل م��ا ذك ��ره مُ �س�ت�ش��ار األم ��ن ال�ق��وم��ي
السيطرة يف
السابق )زبغيو برجينسيك) يف كتابه خ��ارج ّ
األم��رييك ّ
ال�ف�ص��ل ال�رّاب��ع ع��ن ات�ف��اق ك��وي�ن��يس ال��ذي ان�ع�ق��د يف  14ف��راي��ر ع��ام
 1945وذلك عىل منت الط َرّاد األمرييك )يو أس أس كوينيس) بني
الرّئيس األمرييك آنذاك فرانكلني روزفلت وعبد العزيز آل سعود،
يقول بريجينسيك يف ّ
الصفحة 323م��ن كتابه )أن اتفاق كوينيس
أع �ل��ن ع�ن��ه ب��ني روزف �ل ��ت وع �ب��د ال�ع��زي��ز ب�ي�ن�م��ا ح �ض��ره س� �رّاً ك � ّ�ل من
رئيس املنظمة ّ
الصهيونية العامليّة آنذاك حاييم وايزمان ودافيد بن
لكل من بن غوريون ووايزمان
غوريون وحينها تعهّد عبد العزيز ٍ
ّ
أن يدعم إقامة الكيان الصهيوين بمقابل حمايته وحماية أسرته.
ت �ل��ك ه ��ي ح�ق�ي�ق��ة ن �ظ ��ام ال س �ع ��ود امل �ه ��زوم وامل � ��أزوم يف ال�ي�م��ن
�أزم��اً
وال� ّ�س��اع��ي ه��رول��ة إلرض ��اء ال�ح�ل�ي��ف ال� ّ�ص�ه�ي��وين األك ��رث وه�ن��اً وت� ّ
السقوط مهما كانت تحالفاته.
منه واآليل إىل ّ
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قال إن أبناء اليمن في كل احملافظات اصبحوا
أكثر متسك ًا بوحدتهم

وكيل محافظة اجلوف:

الوحدة اليمنية تعرضت ملؤامرات
وهجمات شرسة من قبل دول العدوان

السعودية
واالمارات..

مؤامرات مستمرة ضد الوحدة اليمنية
عداء السعودية واالمارات لليمن ليس وليد سبع سنوات من العدوان الهمجي الغاشم والحصار الظالم ،بل له أبعاد ومؤامرات بدأت منذ فرتة طويلة،
وربما منذ تأسيس هاتني الدولتني املستحدثتني يف املنطقة ،والتي كان لربيطانيا الدور االبرز يف انشائهما مع بقية املمالك الخليجية كأنظمة عميلة لها
خصوصاً بعد خروجها من جنوب اليمن يف العام 1967م.
املوقف العدايئ لليمن خاصة من قبل السعودية ونظام آل سعود نابع عن أطماع توسعية عىل حساب االرايض اليمنية ،وهذه االطماع لم تقف عند ضم
السعودية ملناطق نجران وعسري وجيزان لها عقب حرب العام 1934م بني البلدين ،بل استمر ذلك العداء واالستهداف خصوصاً بعد قيام ثورة  26سبتمرب
يف العام 1962م ووقوفها ضد النظام الجمهوري ،ليتجه بعدها النظام السعودي إىل اساليب جديدة من املؤامرات وشراء الوالءات والتدخل يف شؤون
اليمن بصورة أو بأخرى.
تقرير :عبدالحميد الحجازي

وخالل العقود التي سبقت إعادة تحقيق الوحدة
ع�م��ل ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي وم��راك��ز ال �ق��وى ال�ع�م�ي�ل��ة له
يف ال �ي �م ��ن ع ��ىل ت �غ ��ذي ��ة ال �ع ��دي ��د م ��ن ال� �ص ��راع ��ات ب��ني
ال �ش �ط��ري��ن ح�ي�ن�ه��ا مل �ن��ع اي ت �ق ��ارب ل �ل �ت��وح��د ب ��ني اب �ن��اء
ال��وط��ن ال��واح��د ،ألن�ه��ا ت ��درك م ��اذا ي�ع�ن��ي وج ��ود يمن
موحد وقوي يمتلك العديد من املقدرات واالمكانات
واملوقع املتميز والرثوات وعىل رأسها الرثوة البشرية،
االمر الذي سيجعله من اغنى بلدان املنطقة وهو ما
ال يروق للنظام السعودي وغريها من دول املنطقة..
ل��ذل��ك ح� ��ارب آل س �ع��ود اي ت��وج��ه ي�م�ن��ي الس �ت �خ��راج
ال � ��رثوات وم �ن ��ع ال �ت �ن �ق �ي��ب ع ��ن ال �ن �ف��ط يف ال �ع ��دي ��د م��ن
املناطق اليمنية كمحافظة ال�ج��وف ،كما وق�ف��وا ضد
اي م �ش ��روع ت �ن��وي��ري أو ن �ظ��ام س �ي��ايس ي�ن�ت�ه��ج ط��ري�ق��اً
الس �ت �ع ��ادة م �ك��ان��ة ال �ي �م��ن وام �ت ��الك ال �ق ��رار ال �س �ي��ادي
وال�س�ي��ايس اليمني خ��ارج ع�ب��اءة اململكة وتدخالتها،
ع�م� ً
�ال ب��ال��وص�ي��ة ال�ش�ه��رية مل��ؤس��س اململكة ع�ب��د العزيز
آل س�ع��ود "ع��ز ال�س�ع��ودي��ة يف ذل ال�ي�م��ن" ك�م��ا ت��ؤك��د
مصادر تاريخية وسياسية.

اغتيال احلمدي

وك � �م� ��ا ذك � ��رن � ��ا ف� �ق ��د ك� ��ان� ��ت ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة م � ��ن أش ��د
املعارضني للوحدة اليمنية ،وبذلت كل ما بوسعها
إلع��اق��ة ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا ،ول�ي��س ادل ع��ىل ذل��ك م��ن قيامها
ب��ال �ت �خ �ط �ي��ط وامل �ش ��ارك ��ة يف اغ �ت �ي ��ال ال ��رئ �ي ��س إب��راه �ي��م
ال�ح�م��دي يف  11أك�ت��وب��ر 1977م ب�ع��د أن ات�ف��ق مع
ال ��رئ �ي ��س س ��ال ��م رب �ي ��ع ع � ��ي" س ��امل ��ني" رئ �ي ��س ال �ش �ط��ر
ال�ج�ن��وب��ي ح�ي�ن�ه��ا ع��ىل إع ��الن ال��وح��دة ال�ي�م�ن�ي��ة يف 14
أك �ت ��وب ��ر 1977م ،ل �ي �ك ��ون ه � ��ذا ال� �ح ��دث ال �ت ��اري �خ ��ي
متزامنا مع ذكرى ثورة  14أكتوبر.

تغذية الصراعات

ك�م��ا ك ��ان االع ��رتاض ال �س�ع��ودي ع��ىل إع ��ادة تحقيق
ال��وح��دة ال�ي�م�ن�ي��ة ب�ش�ك��ل ص��ري��ح ق��د ب ��دأ م�ن��ذ ات�ف��اق�ي��ة
ال �ق��اه��رة ال��وح��دوي��ة 1972م ،واس �ت �م��ر ح�ت��ى ح��رب
صيف  ،1994وخالل تلك الفرتة كانت السعودية
ت� �غ ��ذي ال � �ص� ��راع� ��ات وال� � �ح � ��روب ب� ��ني ش� �ط ��ري ال �ي �م��ن
ق�ب��ل ال��وح��دة ل��وأد أي ت�ق��ارب ب��ني ال�ط��رف��ني ي��ؤدي إىل
التسريع بتحقيق الوحدة بينهما ،وبذلت حتى قبيل
اإلعالن عن تحقيق الوحدة بمدة زمنية قصرية جهودا ً
واغراءات كبرية للقوى السياسية إلثناء اليمنيني عن
ال��وح��دة رغ��م ط�م��أن��ة ال�ح�ك��وم��ة اليمنية ب�ع��د ال��وح��دة
ل �ل �س �ع��ودي��ة ب ��أن ال ��وح ��دة ال �ي �م �ن �ي��ة ل ��ن ت �ش �ك��ل خ �ط��راً
عليها.
وب�ح�س��ب م��ا ذك��ر الح�ق��اً ف�ق��د ارس�ل��ت ال�س�ع��ودي��ة يف
ً
ً
عام 1989م مسؤوال رفيعا وهو وزير ماليتها (محمد
أبا الخيل) إىل جمهورية اليمن الديمقراطية ،ليعرض
عىل قيادتها يف ذلك الحني مساعدات مالية تصل إىل
 17م�ل�ي��ار دوالر م�ق��اب��ل ال�ت�خ� يِّّ�ي ع��ن ات�ف��اق�ي��ة ال��وح��دة
التي وقعتها لتوحيد الشطرين

دعم االنفصال

ق �ب �ي��ل ح� ��رب 1994م ب ��ني ش ��رك ��اء ال �ن �ظ ��ام ح�ي�ن�ه��ا
عقب خالفات سياسية اشتدت وتريتها باعتكاف عي
س��ال��م ال �ب �ي��ض وم �ع��ه ع ��دد م ��ن امل �س��ؤول��ني يف ال �ح��زب
االش� � ��رتايك يف ع � ��دن ،ب� ��رز ال � ��دور ال �س �ع ��ودي ال ��داع ��م
لالنفصال ب�ق��وة ،ولعل هناك م��ن يذكر لقاء البيض
باألمري بندر بن سلطان أثناء رحلة البيض العالجية
إىل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة ،وع��ن ك��وال�ي��س تلك
ال ��زي ��ارة ال �ت ��ي ك�ش�ف�ت�ه��ا ص �ح �ي �ف��ة "ال �ش �ع ��ب" امل �ص��ري��ة
آن ��ذاك أن ع��ي س��ال��م ال�ب�ي��ض ع�ق��د ل �ق��اءات س��ري��ة مع
عدد من املسؤولني األمريكيني برتتيب من األمري بندر
بن سلطان ،السفري السعودي يف واشنطن ،لتهيئة
عملية االنفصال.
أم� ��ا امل ��وق ��ف االم � � ��ارايت ف �ق��د ت ��أك ��د م ��ن خ� ��الل م��وق��ف
رئ�ي��س دول ��ة اإلم ��ارات ح�ي�ن�ه��ا ال�ش�ي��خ زاي ��د آل ن�ه�ي��ان،
مع ق��وى االنفصال يف 1994م ،وق��ال إن��ه ليس من
حق الشمال أن يفرض الوحدة بالقوة عىل الجنوب،
وت�ع�ه��د ب��إف�ش��ال م �ش��روع ف ��رض ال ��وح ��دة ،ون�ق��ل ه��ذا
االلتزام ألوالده.
يف ذات السياق كانت العالقات اليمنية  -السعودية
ً
ق��د س ��اءت ك �ث��ريا ب�ع��د ان �ت �ه��اء ح ��رب ال�خ�ل�ي��ج ال�ث��ان�ي��ة،
ح�ي��ث ب��دأت ال�س�ع��ودي��ة ال�ت��دخ��ل يف ال�ش��ؤون اليمنية
بكافة الوسائل ،ووصل ذلك لدرجة تحريضها القبائل
ال �ي �م �ن �ي��ة ع ��ىل ال �ت �م ��رد ض ��د ال �س �ل �ط��ة ،وب � ��دأت ب�ص��رف
أموال باهظة ملشايخ القبائل يف املناطق الحدودية.
وب �ع ��د ان �ت �ه ��اء ح� ��رب 1994م ،ب� ��رز م �ل ��ف ت��رس �ي��م
ال�ح��دود اليمنية ال�س�ع��ودي��ة وال�ت�ن��ازالت ال�ت��ي قدمتها
ال�س�ل�ط��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ح�ي�ن�ه��ا م�ق��اب��ل ت�ح�س��ني ع��الق�ت�ه��ا مع
ال�س�ع��ودي��ة ،لينتهي ه��ذا امل�ل��ف ب�ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ج��دة
الحدودية عام 2000م.

ع � ��رض � ��ت ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ف��ي
1989م على قيادات جنوبية
 17مليار دوالر مقابل التخ ِّلي
عن اتفاقية الوحدة

ق � � ��ام ال � �ن � �ظ� ��ام ال � �س � �ع� ��ودي
ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط وامل �ش��ارك��ة في
اغ� �ت� �ي ��ال ال ��رئ� �ي ��س احل �م ��دي
ب� �ع ��د ات� �ف ��اق ��ه م� ��ع ال ��رئ �ي ��س
س��امل��ني ع�ل��ى إع ��الن ال��وح��دة
اليمنية

في ورقة لها بعنوان "رؤية أنصار الله نحو بناء الدولة اليمنية"

تدعم اإلمارات االنفصال ألطماع السيطرة على املوانئ واجلزر واملمرات املائية
في حرب صيف 94م برز املوقف السعودي واالماراتي املؤيد النفصال جنوب اليمن
سعى النظام السعودي منذ وقت مبكر إليجاد مراكز قوى عميلة في اليمن تناهض اتفاقيات الوحدة
إعالن العدوان

بعد ثورة  21سبتمرب التحررية الرافضة ألية وصاية
أو تبعية أو تدخل خارجي يف الشأن اليمني ،احست
ال �س �ع��ودي��ة خ �ص��وص��اً ب �ع��د ت �س��اق��ط ع�م��الئ�ه��ا ك ��أوراق
ال �خ ��ري ��ف ان ي ��د ت��دخ �ل �ه��ا يف ال �ي �م��ن ق ��د ق �ط �ع��ت ووىل
زم��ن ت�ع�ي��ني ال�ح�ك��وم��ات ال�ي�م�ن�ي��ة م��ن ال��ري��اض إىل غري
رجعة ،فأعلنت عدوانها الغاشم عىل اليمن األرض
واإلنسان ،بل رأت يف العدوان فرصتها التاريخية التي
ل��ن تتكرر لتمزيق ال��وح��دة اليمنية وإض�ع��اف املجتمع
اليمني والدولة اليمنية بشكل عام ،فسعت ومعها
دويلة االمارات ومن تحالف معهم ودعمهم لوجستياً
–ام��ري�ك��ا واس��رائ�ي��ل ودول ال �غ��رب -إىل ال�س�ي�ط��رة عىل
املوائن واملطارات وبعض املحافظات الحيوية ،وتعطيل
م � � ��وارد ال � �ب � ��الد ،ن ��اه �ي �ك ��م ع� ��ن ال �ح �ص ��ار امل �ط �ب ��ق ال� ��ذي
فرضته عىل املحافظات الحرة ومنع دخول املشتقات
والسلع الضرورية واالدوي��ة إال بكميات قليلة ال تفي
ب ��االح �ت �ي ��اج ،وف � ��وق ذل� ��ك ع �م ��ل ت �ح ��ال ��ف ال � �ع� ��دوان يف
املناطق التي احتلتها عىل تشكيل املليشيات والنخب
املتنافرة ودعمها باملال والسالح ،وادخالها يف حروب
مفتوحة.

ممارسات واحتالل

االع� � �ت � ��راض ال � �س � �ع� ��ودي ع �ل��ى
ال � ��وح � ��دة ب � ��دأ م� �ن ��ذ ات �ف��اق �ي��ة
ال� �ق ��اه ��رة ال ��وح ��دوي ��ة 1972م
واعتمدت على تغذية الصراع
واحلروب بني الشطرين
مم ��ارس ��ات دول ال � �ع� ��دوان ف��ي
احمل ��اف �ظ ��ات ال �ي �م �ن �ي��ة احمل�ت�ل��ة
غ� � � � ��ذت دع � � � � � � ��وات ال� �ت� �ش� �ظ� ��ي
والعداءات املناطقية
م �ج �ل �س��ا االن �ت �ق ��ال ��ي وال ��رئ ��اس ��ي
وان �ت �ه ��اك س� �ع ��ودي وام ��ارات ��ي
جديد للشأن ال��داخ�ل��ي اليمني
وامتداد للعدوان

كما لعبت السعودية واإلم ��ارات ع��ىل م��دى سبع
س �ن��وات ،ال ��دور األب ��رز يف ت�غ�ي��ري م�خ�ت�ل��ف امل�ع�ط�ي��ات
يف اليمن ومجريات األح��داث التي ق��ادت إىل ظهور
ن ��وع م ��ن ال�ت�ش�ظ��ي واالن �ق �س ��ام ��ات ال �ت��ي ب��ات��ت ت�ه��دد
ال ��وح ��دة ال �ي �م �ن �ي��ة ،وم ��ن ذل ��ك ن �ق��ل ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي
من صنعاء إىل عدن ،وتشكيل قوات مدعومة من
اإلمارات تابعة ملا يعرف ب�املجلس االنتقايل الجنوبي،
ب ��اإلض ��اف ��ة إىل اح �ك ��ام االم� � ��ارات س �ي �ط��رت �ه��ا امل �ب��اش��رة
وغ ��ري امل �ب ��اش ��رة ع ��ىل م ��واق ��ع ح �ي��وي��ة واس��رتات �ي �ج �ي��ة،
أغ�ل�ب�ه��ا س��اح�ل�ي��ة ،ك�ج��زي��رة س�ق�ط��رى وم�ي�ن��اء ع��دن،
وجزيرة ميمون ..يف املقابل دخ��ول ق��وات سعودية
إىل محافظتي امل�ه��رة وح�ض��رم��وت ،حيث اقتطعت
م�س��اح��ات واس �ع��ة م��ن األرايض ال�ي�م�ن�ي��ة ت�ق��در ب ��45
أل��ف كيلو م��رت م��رب��ع يف اح�ت��الل ص�ح��راء حضرموت
وأزالت مراسيم الحدود بهدف االقرتاب من البحر
العربي ،سعياً من السعودية إىل فصل حضرموت
واملهرة عن اليمن.

الخليج أنه يشكل خطراً عىل مصالحها  ،ولكن لدى
اإلم� ��ارات أك ��رث م��ن س�ب��ب ل�ت�ق�س�ي��م ال�ي�م��ن ،وم ��ن تلك
االسباب طموحها الكبري يف توسيع نفوذها اإلقليمي
ع ��رب امل �م ��رات امل ��ائ �ي ��ة ،وب �س��ط ن �ف��وذه��ا ع ��ىل ال �س��واح��ل
وامل� � ��وائن وال �ق �ن ��وات امل ��ائ �ي ��ة ال ��دول �ي ��ة ،وب ��ال �ت ��ايل وج ��ود
دولة قوية يف اليمن املوحد لن يسمح لها كدولة مثل
االمارات أو غريها من الدول باحتالل موانئها وجزرها
وممراتها املائية.

ويف ال� �ع ��ام  2017اع �ل ��ن ع� �ي ��دروس ال ��زب �ي ��دي ع��ن
ت�ش�ك�ي��ل امل�ج�ل��س االن�ت�ق��ايل ال�ت��ي ت��رع��اه اإلم ��ارات م��ال�ي��اً
وع �س �ك ��ري ��اً وس �ي ��اس �ي ��اً ودائ � �م � ��اً م ��ا ن � ��رى ع �ل ��م امل �ج �ل��س
االن �ت �ق��ايل ب �ج��ان �ب� ِّ�ه ع �ل��م اإلم � ��ارات وه ��ذا ال ي�خ�ف��ى ع��ىل
أح� � ��د ،وال �ح �ق �ي �ق ��ة أن اإلم � � � ��ارات م �ث �ل �ه ��ا م �ث ��ل ال � ��دول
الخليجية ال�ت��ي ت��دع��م االن�ف�ص��ال للسبب نفسه وه��و
ال �ح��رص ب ��أن ال ي �ك��ون ه �ن��اك ي�م��ن ق ��وي ط �ن��اً م��ن دول

بعد فشل تحالف ال�ع��دوان عسكرياً يف تحقيق اي
نصر يف مختلف جبهات امل��واج�ه��ة ،وم��ع تنامي وعي
ال�ش��ارع اليمني وادراك ��ه حقيقة م��ا يسمى بالشرعية
املزيفة التي جعلت منها السعودية واالمارات شماعة
ل�ض��رب واس�ت�ه��داف ال�ي�م��ن االرض واالن �س��ان وارت�ك��اب
ال� �ج ��رائ ��م وامل � �ج � ��ازر امل � ��روع � ��ة ب �ح ��ق امل ��دن �ي ��ني واالم� �ن ��ني
م��ن ال �ن �س��اء واالط �ف ��ال وال �ش �ي��وخ يف م�خ�ت�ل��ف م�ن��اط��ق

املجلس االنتقالي

أكد الشيخ فهد بن حمود
اب � � ��و راس وك � �ي � ��ل م �ح ��اف �ظ ��ة
ال �ج��وف أن ال ��وح ��دة ال�ي�م�ن�ي��ة
ت � �ع � ��رض � ��ت ط� � � � ��وال ال� � �ف � ��رتات
امل � � ��اض � � �ي � � ��ة مل� � � � � ��ؤام� � � � � ��رات ع� � ��دة
وه �ج �م ��ات ش ��رس ��ة م ��ن ق�ب��ل
دول ال� � �ع � ��دوان ال �س �ع ��ودي
اإلم � � ��ارايت ال �ص �ه �ي��و أم ��ري ��ي،
وال�ت��ي أرادت إض�ع��اف اليمن
وس � � �ل � � ��ب ق � � � � � � ��راره ال � �س � �ي � ��ايس
وال� � �س� � �ي� � ��ادة ل� � ��ريض� � ��خ ت �ح ��ت
الوصاية الخارجية.
وق� � � � � � ��ال اب � � � � ��و راس " :إن
ال ��وح ��دة ال�ي�م�ن�ي��ة ه ��ي امل ��الذ اآلم ��ن ل �ك��ل أب �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي
شماال وجنوباً ،فال يمكن ألي شعب أن يكون قوياً أو متقدماً
ً
وه ��و ي�ع�ي��ش ح��ال��ة ال�ت�ف�ك��ك وال�ت�ش�ظ��ي واالق� �س ��ام" ..م�ض�ي�ف��اً:
أن ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي أص �ب��ح واع �ي ��اً وي� ��درك ت �م��ام��اً ح�ج��م امل�خ��اط��ر
واملؤامرات وما خلفه العدوان من انقسامات عدة يف الوحدة
ال��وط�ن�ي��ة وال�ن�س�ي��ج االج�ت�م��اع��ي ال�ي�م�ن��ي ،األم��ر ال��ذي ج�ع��ل كل
أبناء اليمن يف املحافظات الشمالية والجنوبية والشرقية أكرث
تمسكاً بوحدتهم ،بمافيهم من غرر بهم الذين ودفعوا لرفع
شعارات وممارسات تشطريية.
وتطرق ابوراس اىل الهدنة الجارية والنوايا غري الصادقة من
قبل تحالف العدوان لاللتزام بها وجدية تنفيذها ،يف الوقت
ال� ��ذي ال �ت ��زم ف �ي��ه امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع� ��ىل وح �ك��وم��ة االن �ق ��اذ
الوطني بتنفيذ كافة البنود رغم القصور الكبري فيها.
وقال :ينبغي عىل تحالف العدوان استغالل الهدنة لتكون
أرض �ي ��ة وم �ن �ط �ل��ق ل ��وق ��ف ال � �ع� ��دوان ع ��ىل ال �ي �م ��ن ب �ش �ك��ل ك��ام��ل
وت�ح�ق�ي��ق ال �س��الم ال �ع ��ادل وال ��ذي س�ي�ص��ب يف م�ص�ل�ح��ة جميع
االطراف بدون استثناء.
وت �ق��دم وك�ي��ل م�ح��اف�ظ��ة ال �ج��وف ب�م�ن��اس�ب��ة اح�ت�ف��االت شعبنا
بالعيد الوطني ال�  32لتحقيق الوحدة املباركة ،بالتهنئة لقائد
ال �ث��ورة ال�س�ي��د ال�ع�ل��م ع�ب��دامل�ل��ك ب��ن ب��در ال��دي��ن ال �ح��ويث ورئ�ي��س
امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس االع ��ىل امل�ش��ري م�ه��دي امل�ش��اط ون��ائ�ب��ه الشيخ
ص��ادق ب��ن أم��ني اب��و راس رئ�ي��س امل��ؤت�م��ر الشعبي ال�ع��ام وكافة
اعضاء املجلس السيايس األعىل ،ورؤس��اء وأعضاء السلطات
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وال� �ش ��وروي ��ة ،وإىل أب �ط ��ال ال�ج�ي��ش
واللجان الشعبية وكافة ابناء الشعب ،بهذه املناسبة الوطنية
امل �ب��ارك��ة ..داع �ي��اً ك��ل ال�ي�م�ن�ي��ني األح ��رار إىل ج�ع��ل ه��ذه ال��ذك��رى
نقطة تحول إلعادة اللحمة الوطنية ،وتعزيز مبادرات السالم
إليقاف العدوان ،وتحرير كامل األرض اليمنية.

ق ��ائ ��د ال � �ث� ��ورة  :ن �ح ��ن م �ع �ن �ي��ون
مب ��واص �ل ��ة م� �ش ��وارن ��ا ل �ل��وص��ول
إل ��ى االس �ت �ق��الل واحل ��ري ��ة وم�ن��ع
التدخل األجنبي

مجلس رئاسي للمرتزقة

ال �ي �م��ن  ..ان �ت �ق �ل��ت دول ال� �ع� ��دوان إىل م ��رب ��ع آخ� ��ر م��ن
ت�ق�ل�ي��ب وخ�ل��ط اوراق ع�م��الئ�ه��ا وت��وزي��ع االدوار عليهم
 ،فأنشأت ما أسمته املجلس الرئايس برئاسة املرتزق
" رشاد العليمي" وعضوية سبعة آخرين ،ونقلت له
صالحيات الفار عبد ربه منصور هادي املنتهية واليته..
وقد اعترب الكثري من اليمنيني هذه الخطورة مسرحية
هزلية وانتهاكاً سعودياً جديداً للشأن الداخي اليمني
وامتداداً للعدوان.
وقد علق سماحة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث
ع ��ىل م�ج�ل��س ال �ق �ي��ادة ال ��رئ ��ايس ل �ل �م��رت��زق��ة ،ب��أن��ه ج��اء
بضغط سعودي وامارايت مباشر عىل مرتزقتها النشاء
هذا املجلس املشبوه.
وق ��ال ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ال �ح��ويث يف ك�ل�م�ت��ه" :ع�ن��دم��ا
وص��ل األع ��داء إىل ال�ي��أس يف ف��رض أح��د عمالئهم (يف
إشارة إىل عبدربه منصور هادي) عىل الشعب أزاحوه
وبطريقة مذلة.
م�ض�ي�ف��اً يف ال�ت�ع�ل�ي��ق ع ��ىل ت�ش�ك�ي��ل م�ج�ل��س ال �ق �ي��ادة
الرئايس ،واختيار اعضائه " :إنهم حفنة من املجرمني
والخونة واللصوص أتوا بهم كقادة وعينوهم باختيار
أج �ن �ب��ي" ،م �ش��ريا إىل أن "ب �ع��ض م��ن ع�ي�ن�ه��م األج�ن�ب��ي
مؤخراً فوجئوا بقرار تعيينهم.
وتابع قائد الثورة قائال" :ال يمكننا القبول أن نحكم
ب� �ق ��رارات أم ��ري �ك �ي ��ة" ،م �ض �ي �ف��ا" :ن �ح ��ن ك �ش �ع��ب ي�م�ن��ي
م�ع�ن�ي��ون ب�م��واص�ل��ة م�ش��وارن��ا ل�ل��وص��ول إىل االس�ت�ق��الل
والحرية ومنع التدخل األجنبي".

ضد مشاريع التمزيق

وها هي اململكة وبعض دول الخليج الدائرة يف فلكها
ع�م�ل��ت وت�ع�م��ل ج��اه��دة ،وب�ك��ل ال��وس��ائ��ل ع��ىل تمزيق
ال ��وح ��دة ال �ي �م �ن �ي��ة ،ب �ع��د ث ��الث ��ة ع �ق ��ود م ��ن ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا،
غ��ري ع��اب�ئ��ة ب�م�ش��اع��ر ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي امل�ت�م�س��ك بمنجز
الوحدة التي خاض من أجلها نضاالت طويلة ،وقدم
خاللها تضحيات كبرية
وك ��ل امل ��ؤش ��رات ت��ؤك��د أن ب��ال �س �ع��ودي��ة واإلم� � ��ارات،
وممارساتهما يف اليمن تدفعان باتجاه تمزيق وتفكك
ال �ي �م��ن يف اط � ��ار م �ش ��روع ف �ص��ل ج �ن ��وب ال �ج �ن ��وب ع��ن
الشمال ..وبالنسبة لليمنيني فإن مشروع االنفصال
أو الحديث ع��ن تقرير امل�ص��ري ،فهو م�ش��روع إقليمي،
ت�ت�ب�ن��ى اج �ن��دت��ه ح��ال �ي��اً أب��وظ �ب��ي ال�ح�ل�ي��ف اإلس��رتات�ي�ج��ي
للمملكة العربية السعودية ،وليس مشروعاً يمنياً.
االمر الذي يتطلب من كل اليمنيني األحرار املحبني
لوطنهم الوقوف صفاً واجدا ً ضد كل مشاريع التفرقة
والتمزيق ،وااللتفاف حول القيادة الثورية والسياسية
ممثلة بقائد ال�ث��وة العلم السيد عبدامللك ب��در الدين
ال �ح��ويث ال ��ذي أك ��د م��ن خ ��الل م �ح��اض��رات��ه وخ�ط��اب��ات��ه
التمسك بخيار الوحدة اليمنية وتحرير كل املحافظات
وامل �ن��اط��ق وخ ��روج ال �ق��وات االج�ن�ب�ي��ة م��ن ك��ل ش��رب من
ارض اليمن وجزره.

عضو وحدة التخطيط الدكتورة
فتحية العاليا تشارك في ندوة
جتارب احلركات اإلسالمية

ش � � � ��ارك � � � ��ت ع � � �ض � � ��و وح � � � ��دة
التخطيط باملكتب التنفيذي
إلدارة ال� � � ��رؤي� � � ��ة ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة
ال ��دك� �ت ��ورة ف �ت �ح �ي��ة ال �ع ��الي ��ا،
م� ��ؤخ� ��راً يف س �ل �س �ل��ة ن� ��دوات
(تجارب الحركات اإلسالمية
يف ال�س�ي��اس��ة وال�ح�ك��م-ن�ظ��رة
نقدية والدروس املستفادة)
والتي ينظمها مركز دراسات
اإلس� ��الم وال �ش ��ؤون ال�ع��امل�ي��ة
بجامعة صباح الدين زعيم
ب ��اس �ن �ط �ب ��ول ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
ك�ل�ي��ة ال ��دراس ��ات اإلس��الم�ي��ة
ب �ج ��ام �ع ��ة ح �م ��د ب� ��ن خ �ل �ي �ف��ة
ب �ق �ط ��ر ،ب �م �ش ��ارك ��ة واس �ع ��ة
ألكاديميني وسياسيني من
ج �م �ي��ع ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة م��ن
ضمنها اليمن.
وت � ��أيت م �ش ��ارك ��ة ال ��دك �ت ��ورة
فتحية العاليا يف أحد محاور
ن � � � ��دوة ع� � ��ن ال � �ي � �م� ��ن ح �م �ل ��ت
عنوان" دراسة تجربة حركة
أن� � �ص � ��ار ال� � �ل � ��ه" ض � �م� ��ن أرب � ��ع
أوراق ع �ل �م �ي ��ة ش� � ��ارك ف �ي �ه��ا
ن �خ �ب��ة أك ��ادي �م �ي ��ة وس �ي��اس �ي��ة
من اليمن.
حيث تناولت ورقة عضوة
وح ��دة ال�ت�خ�ط�ي��ط ال��دك �ت��ورة
فتحية ال�ع��الي��ا "رؤي��ة أنصار
ال � � �ل � � ��ه ن� � �ح� � ��و ب � � �ن � � ��اء ال � � ��دول � � ��ة
ال �ي �م �ن �ي ��ة" ك� ��رؤي� ��ة م �ت �ق��دم��ة
نحو بناء الدولة اليمنية من
خ� ��الل ف �ك ��ر ال �ش �ه �ي��د ال �ق��ائ��د
ح�س��ني ب ��در ال��دي��ن ال �ح��ويث-
رض��وان ال�ل��ه عليه -ملقومات
وأس ��س ب�ن��اء ال��دول��ة ،حيث
ان �ب �ث �ق ��ت رؤي� �ت ��ه م ��ن ال� �ق ��رآن
ال � �ك � ��ري � ��م وال � �س � �ن � ��ة ال� �ن� �ب ��وي ��ة
"ال� � �ج � ��ام� � �ع � ��ة ال� �ص� �ح� �ي� �ح� ��ة"
ورب � � � � �ط � � � � �ه � � � � ��ا ب � � ��ال � � �ش � � ��ري � � �ع � � ��ة
اإلسالمية.
وأوض � � � � �ح � � � � ��ت ال � � ��دك� � � �ت � � ��ورة
ال � �ع� ��الي� ��ا أن رؤي� � � ��ة ال �ش �ه �ي ��د
ال� �ق ��ائ ��د ات �س �م ��ت ب��ال �ش �م��ول
ً
سواء ما يتفق
والعمومية،
منها م��ع امل�ق��وم��ات املتعارف
ع �ل �ي �ه ��ا يف ال �ف �ك ��ر ال �س �ي ��ايس
ال� �ح� ��دي� ��ث أو غ � ��ري امل� �ت� �ع ��ارف
ع �ل �ي �ه ��ا ،وال � �ت� ��ي ت� �ق ��وم ع��ىل
ث��الث��ة م�ق��وم��ات رئ�ي�س�ي��ة هي
األمة واملنهج والقيادة.
وت�ن��اول��ت ال��دك�ت��ورة فتحية

ك � � � ��ل م � � �ق � � ��وم � � ��ات وع � �ن � ��اص � ��ر
الدراسة بالعرض والتحليل
وذك � � � ��ر ال� �ع� �ن� ��اص� ��ر ال �ف ��رع �ي ��ة
املرتبطة بها ..منوهة بأهمية
ال��رب��ط وال�ع��الق��ة ب��ني جميع
املقومات التي جاءت يف فكر
الشهيد القائد ،وارتباط كل
م�ق��وم ب�ص��ورة ك�ل�ي��ة باملقوم
األخر.
وع � � ��رض � � ��ت األك � ��ادي� � �م� � �ي � ��ة
ال � ��دك� � �ت � ��ور ف� �ت� �ح� �ي ��ة ال� �ع� ��الي� ��ا
ض � �م � ��ن ورق� � �ت� � �ه � ��ا امل � �ش � ��ارك � ��ة
ملخصاً موجزاً حول الرؤية
ال � ��وط� � �ن� � �ي � ��ة ل� � �ب� � �ن � ��اء ال � � ��دول � � ��ة
ال�ي�م�ن�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة (-2019
2030م) ،امل � � � � �ش� � � � ��روع
ال��وط�ن��ي ال�ش��ام��ل ال ��ذي ج��اء
م �ل �ب �ي��اً ل �ط �م ��وح ��ات امل �ج �ت �م��ع
ال �ي �م �ن��ي ..م ��ؤك ��دة أن ال�ي�م��ن
ي �س �ع ��ى م � ��ن خ � � ��الل ال� ��رؤي� ��ة
ال��وط �ن �ي��ة وال �خ �ط ��ط امل�ن�ب�ث�ق��ة
ع �ن �ه ��ا إىل إح � � ��داث ال �ن �ه �ض��ة
ال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة،
وال � � ��وص � � ��ول إىل م � ��ا وص �ل ��ت
إل � � �ي� � ��ه ال� � � ��دول� � � ��ة امل � �ت � �ق � ��دم � ��ة،
وت �ح �ق �ي ��ق االك � �ت � �ف� ��اء ال� � ��ذايت
يف ال� �ع ��دي ��د م � ��ن امل � �ج � ��االت،
وك��ذا الوصول إىل مؤشرات
إيجابية يف الجانب ال��زراع��ي
وال �ص �ن��اع��ي وت �ق �ل �ي��ل ف ��ات ��ورة
ً
وصوال إىل التحرر
االسترياد،
م� � ��ن ال � ��وص � ��اي � ��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة
وال � �ه � �ي � �م � �ن� ��ة االق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة،
ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إىل االس � �ت � �ف� ��ادة
م��ن امل ��وارد وال ��رثوات وامل��زاي��ا
ال �ت �ن ��اف �س �ي ��ة ال � �ت� ��ي ي �م �ت �ل �ك �ه��ا
ال �ي �م��ن ،وال ت�م�ت�ل�ك�ه��ا ال�ك�ث��ري
من دول العالم.
وب � � �ي � � �ن� � ��ت ع� � � �ض � � ��وة وح � � � ��دة
ال�ت�خ�ط�ي��ط ال��دك�ت��ورة فتحية
ال � �ع � ��الي � ��ا امل � � ��راح � � ��ل ال ��زم� �ن� �ي ��ة
ل �ت �ن �ف �ي ��ذ ال � ��رؤي � ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة،
وأه� � � � � � � ��م أس � � � � � ��س وأه� � � � � � � ��داف
ال��رؤي��ة لبناء ال��دول��ة اليمنية
ال �ح��دي �ث��ة ،إىل ج��ان��ب م ��ا ت��م
إن� �ج ��ازه يف ال �خ �ط��ة امل��رح �ل �ي��ة
األوىل م��ن ال��رؤي��ة الوطنية،
وأث � � � � � � � � ��ر ذل � � � � � � ��ك يف ت � �ح � �س � ��ن
امل � � � � ��ؤش � � � � ��رات االق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة
واالت � � � � � �ج� � � � � ��اه ن � � �ح� � ��و ال � �ع � �م � ��ل
املؤسيس وإصالح مؤسسات
الدولة.
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جددوا للقيادة الثورية والسياسية العهد بعدم التفريط بأي شبر من أرض الوطن
»:
من ميادين العزة والكرامة ..قادة عسكريون وميدانيون لـ «

الوحدة اليمنية منجز تاريخي لشعبنا
ال ميكن املساومة أو التنازل عنه
وحدتنا الوطنية هي عنوان قوتنا وعزتنا وصمودنا يف وجه التحديات واملؤامرات الخارجية التي يحيكها أعداء اليمن لتمزيق نسيج شعبنا املجتمعي وزرع
الفنت والنزعات الطائفية واملناطقية وتشتيت لحمة الجسد الواحد ليسهل عى األعداء املربصني باليمن تمرير مخططاتهم وأجنداتهم االستعمارية
الهدامة..
لقد مثلت الوحدة اليمنية مفتاحاً هاماً لتلبية طموحات الشعب اليمني وحلماً ينشده أبناء الوطن يف الداخل والخارج األمر الذي امتعض منه أدوات
ً
العدوان يف مملكة الشر ونظامها املتهالك ،فسعت جاهدة ملحاربة هذا املشروع الوطني الجامع وعرب عمائها ومرتزقتها من الخونة املأجورين ،لكن هذه
النزعات ستتاىش وتتهاوى أمام صمود اليمنيني قيادة وحكومة وشعباً وستتحطم كل تلك املؤامرات واملخططات ،أما مجاهدونا األبطال وتضحياتهم
العظيمة وثباتهم القوي لتمسكهم بالله وثقتهم بتأييده ونصره إىل جانب ثقتهم بقيادتهم الثورية والسياسية وثبات مواقفها وحكمتها يف إدارة املرحلة
الراهنة يف ظل تكالب األعداء والعدوان والحصار.
ومع الذكرى الـ  32لتحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية يف الـ 22من مايو عربت عدد من القيادات العسكرية عن فرحتها بهذه املناسبة إىل
ً
مؤكدة يف أحاديثهم انه ال تفريط بشرب من أرض الوطن مهما كانت التضحيات ..كانت البداية مع:
جانب أخوانهم أبناء الشعب اليمني..

لقاءات  :مقدم نبيل السياغي – مقدم احمد طامش

ال� � �ع� � �م� � �ي� � ��د /خ � � ��ال � � ��د ح� �س ��ن
الهمداين – قائد اللواء الثاين
مشاة بحري – قال:
** نـعـيــش الـيــوم الـعـيــد ال ــ32
إلعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ــوحـ ـ ــدة الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة يف
ال ـ ـ ــ 22مـ ــن م ــاي ــو امل ـج ـي ــد وال ـت ــي
م ـث ـل ــت ال ـح ـل ــم ال ـك ـب ــر واآلمـ ـ ــال
وال ـت ـط ـل ـعــات املـسـتـقـبـلـيــة ألب ـنــاء
الــوطــن الــذيــن رأوا يف هــذا املنجز
الـتــاريـخــي الـعـظـيــم م ـخــرجــاً من
حقب زمنية تشطرية افتعلها
االحـ ـ ـتـ ـ ــال األج ـ ـن ـ ـبـ ــي وع ـ ـم ـ ــاؤه
امل ـ ـ ــأج ـ ـ ــورون وظـ ـ ــل أب ـ ـن ـ ــاء ال ـي ـم ــن
ً
يعانون األمــريــن مــن الفرقة والـشـتــات ردحــا مــن الــزمــن وصــراعــات
ونزاعات زرعها ذلك املحتل بني أبناء الجسد الواحد الذين يجمعهم
الدين والشرع واألرض واإلنسان اليمني وعراقته املتجذرة يف أعماق
التاريخ القديم وأصالته يف املايض والحاضر واملستقبل.
ل ـقــد كـ ــان ل ـه ــذا ال ـح ــدث ال ـك ـبــر يف ال ـت ــاري ــخ ال ـي ـم ـنــي ردة فـعــل
ايـجــابـيــة لــدى أب ـنــاء الـيـمــن وامـتـعــاض لــدى الـحــاقــديــن عـلـيــه من
أنظمة العمالة واملحتلني األجانب الذين رأوا يف وحــدة اإلنسان
اليمني وأرضه خسارة فادحة لبلدانهم وأنظمتهم العملية ،وأن
الـيـمــن سـيـكــون دولــة عظمى بـمــا تمتلكه مــن مـســاحــات واسـعــة
وس ــواح ــل ك ـب ــرة وخ ـ ــرات طـبـيـعـيــة وص ـنــاع ـيــة وم ــوق ــع ج ـغــرايف
اســرات ـي ـجــي ي ـطــل ع ــى م ـض ـيــق ب ــاب امل ـن ــدب امل ـم ــر األكـ ــر مــاحـ ًـة
للتجارة العاملية وبحار تختزن من األحياء البحرية ما لم تجده
يف بـحــارهــم ،وخ ــرات نفطية مـخــزونــة يف بــاطــن األرض اليمنية
ستضع بلدانهم عى هامش الخرب..فسعت تلك البلدان وعى
رأسهم نظام آل سعود الحاقد ونظام آل زايــد الوليد إىل وضع
املخططات واألجندات االستعمارية عى هذا البلد الخر وناسه
الطيبني لتعيد لألذهان ما صنعه االستعمار القديم عى اليمن،
وبضوء اخضر يف دول االستكبار العاملي أمريكا وإسرائيل الذين
ايــدوا العدوان والغزو ،وقدموا الدعم اللوجستي والعسكري
لتنفيذ هذه األجندة واملسارات العدائية عى أبناء اليمن واألرض
اليمنية ،ومــا أشبه الليلة بالبارحة ،وكــأن الـتــاريــخ يعيد نفسه
مع تغر أدوات التنفيذ والعماء والخونة.
• العميد  /صالح الحاوري – قائد اللواء  203مشاة – قال :
** الوحدة اليمنية حلم لطاملا كان أبناء اليمن ينشدونه حتى
جــاء الــ22مــن مايو املجيد يف العام 1990م ليمثل جسراً آمناً
عرب من خاله اليمنيني إىل بر األمان ودفن املايض التشطري إىل
غر رجعة يف حني كانت أصابع املؤامرات تحاك ضد هذا االنجاز
الــوط ـنــي ال ــذي اق ـلــق دول ال ـع ــدوان يف ال ـس ـعــوديــة واإلم ـ ــارات،
ودول عربية أخــرى أرادت تصديعه وانـهـيــاره ،وسـعــت جــاهـ ً
ـدة
بكل صور الخبث والحقد والضغينة لتنفيذ مؤامراتها عرب أدواتها
يف الداخل وعمائها ومأجوريها لتحقيق بنود املؤامرة بنداً بنداً
مـهـمــا كــانــت الـكـلـفــة اب ـت ــداءً م ــن زرع ال ـخــافــات الـسـيــاسـيــة بــني
نـظــامــني سـيــاسـيــني يف صـنـعــاء وع ــدن حـتــى انـتـهــى بـحــرب صيف
1994م ،وقـ ــدم أب ـن ــاء ال ـش ـعــب دم ــاءه ــم رخ ـي ـصــة الس ـت ـعــادة
مـشــروعـهــم الــوطـنــي وحـلـمـهــم الـتــاريـخــي الــذي رأوا فـيــه الطريق
اآلمنة للوصول إىل آمالهم وتطلعاتهم ،وشاءت األقدار أن تلملم
جــراح الـحــرب حتى أقــدم نــافــذو السياسة وتـجــار الـصــراعــات إىل
إعادة السيناريو من خال النهب والتسلط والعبث بممتلكات
الناس العامة والخاصة ،وبدأت األصوات تنادي لرفع املظلومية
الـتــي عــانــوا مـنـهــا مــا بـعــد الـحــرب وحـتــى الـعــام 2007م ليخرج
أخواننا يف الجنوب يطالبون بفك االرتباط ورفع علم االنفصال،
وهو األمر الذي أرادت له دول العدوان أن يحدث ودعمته بقوة
حـتــى ج ــاءت أح ــداث ال ـعــام 2011م لـيـخــرج الـشـعــب يف كــافــة
املحافظات مطالباً بالحرية واالنـعـتــاق مــن التبعية والـتــدخــات
الـخــارجـيــة والــوصــايــة عــى الــوطــن حـتــى تــدخـلــت دول ال ـعــدوان
يف صـيــاغــة مـبــادرتـهــم املــأزومــة ،ومــا حملته مــن وصــايــة وهيمنة
وتــدخــل مـبــاشــر يف ال ـق ــرار ال ــداخ ــي مــن خ ــال تـجــزئــة الـيـمــن إىل
سـتــة أقــالـيــم بـ ً
ـدال مــن أن كــان قـبــل إعــادة الــوحــدة شـطــريــن األمــر
ال ــذي رف ـضــه شــرفــاء ال ــوط ــن ،وجـ ــاءت ث ــورة ال ـ ــ 21مــن سـبـتـمــرب
لتصحيح كل املسارات السياسية واالقتصادية والعسكرية بعيدا ً
عــن الــوصــايــة وال ـخ ــروج مــن ع ـبــاءة نـظــامــي آل س ـعــود وآل زايــد
ودول االسـتـكـبــار الـعــاملــي أمــريـكــا وإســرائـيــل حتى قــامــت األرض،
ولم تقعد عى اليمنيني وشن العدوان عى أبنائه ،وجاء الغزو
واالحتال لتنفيذ ما خطط له سلفاً ،وها نحن اليوم نرى ماذا

العميد الـهـمــدانــي :احملـتـلــون وأنـظـمــة العمالة أدركــوا
خسارتهم أمام وحدة اإلنسان اليمني
العميد احلاوري :النظام السعودي سعى لتجزئة اليمن إلى أقاليم وهو
ما رفضه شرفاء الوطن في الـ  21من سبتمبر
الـعـمـيــد الـشــامــي :الـ ـ  22مــن مــايــو ع ـنــوان حقيقي لـتـعــزيــز إرادة الشعب
وتعميق وحدته الوطنية
العميد األبرقي :شرفاء الوطن متمسكون بالوحدة اليمنية
مهما حاول العدوان شق الصف
العقيد الـقــدمــي :الــوحــدة اليمنية عزتنا وشموخنا وفـخــر واع ـتــزاز كل
ميني حر شريف
العقيد الوزير :لن تنال املخططات االستعمارية من
وحدتنا املباركة
يحدثه االستعمار الحديث يف أرضنا يف الجنوب يف عدن واملهرة
وسقطرى وحضرموت ليشهد عى عدائهم لليمنيني كلهم دون
استثناء ،وليس العدوان عى فئة دون أخرى ،وهو ما يفرضه
علينا جميعاً الوقوف صفاً واحداً ملواجهة هذه التحديات.
العميد /احمد عبدالله الشامي -مستشار مدير دائرة االمداد
والتموين -قال:
** يف الثاين والعشرين من مايو من كل عام يحتفل الشعب اليمني
الـعـظـيــم وقـيــادتــه بــالـعـيــد الــوطـنــي إلع ــادة تـحـقـيــق وح ــدة الـيـمــن ومـيــاد
الـجـمـهــوريــة اليمنية والـتــي تحققت ب ــإرادة الـشـعــب عــام 1990م بعد
حقبة من الزمن تفرق فيه الشعب وتجزأت األرض.
نحيي العيد الـثــاين والـثــاثــون لتحقيق الــوحــدة يف ظــل تاحم
الـ ُـلـحـمــة الـيـمـنـيــة قـيــادة وشـعــب ونـحــن نـشـعــر بــالـفـخــر واالع ـتــزاز
بهذا اليوم التاريخي العظيم  ،رغم التحديات واملــؤامــرات التي
تواجه الوطن وعى رأسها العدوان ومرتزقته من دعاة التفرقة
والـتـشـتــت الــذيــن اليــدركــونــا امل ـشــروع االسـتـعـمــاري ومـخـطـطــاتــه
ال ـت ــآم ــري ــة ل ـت ـم ــزي ــق وحـ ـ ــدة ال ـي ـم ــن ون ـس ـي ـج ــه امل ـج ـت ـم ـع ــي  ،لـقــد
ً
فتحت الوحدة آفاقاً
وآماال لم تكن بالحسبان لتتواىل املنجزات
واملـعـجــزات اليمنية لتضع اليمن يف مرحلة النهج الديمقراطي
التي عجزت عنه الشعوب األخرى املتحررة يف العالم.
إن يوم الـ  22من مايو هو عنوان حقيقي لتعزيز فرحة الشعب
بوحدته ولتعميق وترسيخ السام االجتماعي وتعميق الوحدة
الوطنية وعمق التواصل واالرتباط والحب الكبر الذي يربط بني
القيادة والشعب.
إن الوحدة اليمنية هي نعمة من نعم الله عى الشعب اليمني
وبفضل من أبناء الوطن وكل ذلك تجسيد خاق لإلرادة الصلبة
البناء اليمن االحرار لهذا الوطن ،وال يختلف اثنان عى حقيقة
راسخة محسوسة وملموسة مفادها انه بفضل الوحدة اليمنية
ويف ظــل تـكــاتــف أب ـنــاء الـشـعــب سـتـتـحـقــق الـعــديــد مــن املـنـجــزات
الكبرة.

ومعروف انه بإعادة ُ
اللحمة وتوحيد الجسد أعلنت اليمن عن
نفسها وأسـمـهــا ووجــودهــا الـكـبــر والــواضــح أمــام الـعــالــم أجمع
والشك أن التاريخ لن ينىس أن يُسجل هذا املياد اليماين الناصع
واملـشـهــود يف أملــع صـفـحــاتــه فـهــذا املـيــاد مـ ّـثــل رداً العـتـبــار الـهــويــة
الـيـمـنـيــة األص ـي ـلــة والـعــريـقــة ال ـتــي عــانــت األم ــري ــن خ ــال الـحـقــب
والعصور القديمة التي تمثلت باالستعمار والذي تمكن ومازال
الـشـعــب مــن اإلطــاحــة بـهـمــا مــن أجــل نـيــل حـقــوقــه املـشــروعــة يف
الحرية ...واالستقال.
العقيد محمد مفتاح األبرقي – قوات الحرس الجمهوري-
قال:
** ل ـقــد تـحـقــق ح ـلــم أب ـن ــاء ال ـش ـعــب الـيـمـنــي يف ي ــوم  22مــايــو
1990م عندما استعاد وحدته التي ناضل من اجل تحقيقها
زمـنــاً طــويـ ً
ـا ضــد االسـتـعـمــار وضــد كــل أشـكــال الـتـفــرقــة والـتـمــزق
والهيمنة وضحى من اجل هذا الهدف بخرة أبنائه ،حيث وقد
وصل الحال إىل أن األب يفقد ابنه بسبب املناطقية فكان األب يف
الشمال واالبن يف الجنوب وظل هذا الوضع لسنوات بل عقود
ال اح ــد ي ــرى اآلخ ــر بـسـبــب وج ــود شـطــريــن ودول ـتــني وحـكــومـتــني
ومسارين سياسيني واتجاهات مرتبطة بمخططات خارجية ال
تريد ألبناء اليمن الخر والعيش الكريم..
لقد مثل الـ 22من مايو عام 1990م مشروعاً وطنياً جامعاً
لـكــل أب ـن ــاء ال ـي ـمــن ،وض ــم يف كـنـفــه ك ــل ش ــرائ ــح وط ــوائ ــف الـيـمــن
دون تـفــرقــة ،وأصـبـحــت الـيـمــن تــذكــر يف املـحــافــل الــدولـيــة باسم
ال ـج ـم ـهــوريــة الـيـمـنـيــة بـ ـ ً
ـدال م ــن امل ـس ـم ـيــات ال ـســاب ـقــة ل ـه ــذا ال ـيــوم
العظيم يف تاريخنا ،ورغم ما أحدثته املواقف السياسية لألنظمة
الحاكمة آنذاك يف الشمال والجنوب كإرهاصات شهدتها املرحلة
االنـتـقــالـيــة وان ـت ـه ــاءً ب ـحــرب صـيــف  94وم ــا تــاهــا م ــن صـعــوبــات
ومعوقات يف احتضان اآلراء واألصوات املطالبة بحلحلة املظالم
واالضطهادات التي افتعلها النافذون وتجار السياسة إال أن أبناء
الـيـمــن ال يــزالــون متمسكني بـقــدرهــم يف الـحـيــاة املـتـمـثـلــة بــوحــدة

األرض واإلن ـســان كــأصــل ال تـفــريــط فـيــه او مـســاومــة ،ورغــم هبة
العدوان وتحالفه املشؤوم وتحديات املرحلة الراهنة والتصدعات
الـبـنـيــويــة الـتــي افـتـعـلـهــا ع ــدوان آل سـعــود وآل زاي ــد وعـمــاؤهــم
ومرتزقة املال املدنس عى أبناء الوطن ومحاولة شق عصا الصف
وخلخلة النسيج االجتماعي ،إال أننا ال نزال متمسكني بالوحدة
اليمنية سواء شرفاء الوطن يف الجنوب وإخوانهم شرفاء الوطن
يف الشمال ،وما يدل عى ذلك امتزاج دماء شهدائنا يف جبهات
الـقـتــال ،ومنهم قــادة وضـبــاط مــن املحافظات الجنوبية املحتلة
يـقـفــون يف صــف ال ــوط ــن ،ويــداف ـعــون عـنــه بـبـســالــة وإقـ ــدام ضــد
الغزاة املعتدين يف كافة ميادين النزال واملواجهة.
ال �ع �ق �ي��د ع �ب ��دال �ك ��ري ��م ال �ق ��دم ��ي  -م ��دي ��ر م �س �ت �ش �ف��ى ال �ق ��دس
العسكري -قال:
** ل ـ ـ ـقـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ـ ــان أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء
ال ـ ـش ـ ـع ـ ــب ال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــي ع ــى
موعد انباج فجر جديد
أش ــرق ض ــوؤه ع ــى رب ــوع
أرض ال ـ ـ ـس ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــدة م ــن
أق ـص ــاه ــا إىل أق ـص ــاه ــا يف
ال ـ ـ ـ ـ  22م ـ ـ ــن م ـ ــاي ـ ــو ع ـ ــام
1990م الــذي تحققت
ف ـ ـيـ ــه ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة ال ـي ـم ـن ـي ــة
ال ـخ ــال ــدة ويف ه ــذا ال ـيــوم
الـعـظـيــم عـ ــادت الـلـحـمــة
إىل ال ـ ـ ـج ـ ـ ـسـ ـ ــد ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــد
وب ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـي ـ ـ ـق ـ ـ ـهـ ـ ــا ح ـ ـق ـ ــق
الـيـمـنـيــون ال ـهــدف والـغــايــة
امل ـن ـشــودة وع ــادت لـلـيـمــن وح ــدة األرض وال ـح ـضــارة وال ـعــراقــة و
أصبحت محط أنظار األمم كنموذج ينتصر إلرادة شعبه ويصنع
الوحدة يف زمن التفرقة والشتات.
الوحدة اليمنية املباركة هي مكسب تاريخي عظيم ال يقدر بثمن
ً
و لم تكن وليدة لحظة ولم تأت عفويا بل هي مطلب جماهري
مـنــذ األزل وقــد قــدم أب ـنــاء شـعـبـنــا الـيـمـنــي الـتـضـحـيــات يف سبيل
إعــادة الــوحــدة اليمنية وسجلت يف صفحات التاريخ هنا اليمن
الجديد ..هنا أرض الحضارة  ..هنا مهد العروبة..
وها نحن اليوم والفرحة تغمر قلوبنا نستقبل الذكرى الـ 32
لقيام الــوحــدة اليمنية 32عــامــاً مــن الـتـقــدم والــرخــاء واالزده ــار
نـعـيـشـهــا يف زخ ــم ال ــوح ــدة الـيـمـنـيــة يف ظــل ه ــذه امل ـســرة املـظـفــرة
ً
ً
نوعية يف جميع املجاالت التنموية وتاحقت
نقلة
شهدت اليمن
منجزاتها العماقة بوترة متسارعة ويف فرة وجيزة.
هــذا الـحــدث الوطني العماق الــذي تحقق يف زمــن كــانــت فيه
املنطقة تعيش يف حالة ذعر وتداعيات ومستجدات وتهديدات
ومد وجزر واأليام والليايل حبى بما ال يحمد عقباه كانت األجواء
ملغمة تنتظر ساعة الصفر ،ولكن الحكمة اليمانية تغلبت عى
كل تلكم الصعاب باليقظة والحنكة والهمة والعزيمة فتحققت
الوحدة اليمنية أرضا وإنساناً وانتهى التشطر إىل األبد ..وأعتقد
أن ــه ال يـخـتـلــف اث ـنــان عــى الــوحــدة الـيـمـنـيــة فـهــي عــزتـنــا وكــرامـتـنــا
وشموخنا بل أنها محل فخر واعتزاز كل يمني حر شريف غيور
يحب لوطنه الـتـقــدم واالزده ــار والــرقــي فــدمــاؤنــا وأرواح ـنــا فــداءً
للوطن ولـلــوحــدة اليمنية ويف األخــر نـجــدد الـتـهــاين والتربيكات
يف هذه املناسبة الجليلة والسعيدة لكل جماهر شعبنا اليمني.
• العقيد  /عدنان الوزير – جبهة مارب – قال:
بخاف عى احد ما كان يعيشه أبناء اليمن قبل إعان إعادة
** ليس
ٍ
تحقيق الــوحــدة وقيام الجمهورية اليمنية يف الــ22مــن مايو املجيد
1990م فما بني ليلة وضحاها كانت األقدار تحيك بوقوع معجزة
تاريخية لليمنيني الــذيــن عــانــوا لسنوات طويلة مــن مــآيس التشطر
ووياته ،وما حمله حقبة ما قبل انجاز الوحدة من صراعات دموية
واقـتـتــال وح ــدود ملتهبة لـيــس بــني دولـتــني مختلفتني ديـنــاً وشــرعــاً
وت ــراب ــاً واصـ ـ ًـا ب ــل بــني أخ وأخ ـي ــه ،وب ــني أب ـنــاء الـعـمــومــة واألن ـســاب
واألصـهــار ،وحتى يف خــارج الــوطــن كــأن هــذا يمنياً مــن صنعاء وهــذا
يمني يف عــدن وهــو أمــر ال يقبله عقل أو منطق ،فقيام الجمهورية
اليمنية قىض عى هذه املسارات املأساوية وحلمنا جميعاً باملستقبل
وال ـغ ــد امل ـش ــرق ل ـنــا ولــألج ـيــال املـتـعــاقـبــة ب ـعــد أن ت ـعــافــى ال ــوط ــن مــن
التشطر املقيت ،لكن املؤامرات والدسائس واملخططات االستعمارية
دارت رحاها وتوغلت سمومها يف الجسد اليمني للنيل من وحدتنا
املباركة ،ونفذت الــدول االستعمارية وأياديها العميلة املنفردة بها
يف املنطقة العربية من نظامي آل سعود وآل زايد مساعيها الخبيثة،
وأوعزت لعمائها يف الداخل إفشال هذا املشروع الوطني بأي طريقة
مهما كلفت اليمنيني الثمن ،وها نحن اليوم نعاين بعد أن أظهرت
هذه الدول حقدها الدفني عى الوحدة اليمنية األرض واإلنسان من
خال عدوانهم الغاشم والظالم عى أبناء اليمن كافة دون استثناء،
وإمعانه يف سفك دماء اليمنيني وكل من شب عن الطوق لوصايتهم
وهـيـمـنـتـهــم ،وع ــرف أن هــذا ال ـعــدوان لــم يــأت لـتـحــريــر الـيـمـنـيــني عن
الـيـمـنـيــني أن ـف ـس ـهــم ،وه ــا ه ــي أرض ـن ــا يف ال ـج ـنــوب تـحـتــل غ ـص ـبــاً مــن
قبل السعودية واإلمــارات وعمائهم الذين يحتفلون بهذا املنجز،
ويسعدون بأن السعودي واإلمارايت يدوس عى رقابهم ويضطهدهم
ويغتصب ممتلكاتهم وخرات سقطرى وحضرموت وعدن واملهرة،
يف حني هناك الشرفاء الغيورون الرافضون لاحتال يقفون اليوم
شــامـخــني مــع إخــوانـهــم أبـطــال الـجـيــش والـلـجــان الشعبية منهم يف
جبهات القتال ،ومنهم من يظاهر ويرفض عانية مشروع الهيمنة
واالحتال ونهب خرات الباد.

العميد الركن /نجم عبدالجليل عباد

الوحدة اليمنية ..
مناسبة قومية

الـ ـ ـ  22مـ ــن م ــاي ــو ي ـ ــوم مـ ــن أي ــام ـن ــا
الــوط ـن ـيــة وأع ـي ــادن ــا ال ـقــوم ـيــة الن يف
هذا اليوم تحققت الوحدة اليمنية
واريس األساس املتني ملستقبل تكون
فيه النصرة والسام والتقدم لليمن
الجديد.
يوم اعتربه اليمنيون حدثاً تاريخياً
ً
ً
مـ ـجـ ـي ــداً وإن ـ ـ ـجـ ـ ــازا ق ــومـ ـي ــا يف ال ــزم ــن
ال ـص ـعــب أس ـه ــم يف دع ــم الـتـضــامــن
والـ ــرابـ ــط ال ـع ــرب ــي ب ـم ــا ي ـك ـفــل ال ـخــر
لكافة شعوب امتنا العربية املجيدة.
وك ـ ــون هـ ــذا ال ـح ــدث اإلي ـج ــاب ــي هــو
الــوحـيــد يف ال ـتــاريــخ الـعــربــي املـعــاصــر
ألن ـ ــه ت ـح ـق ــق يف ظـ ــل ظـ ـ ــروف صـعـبــة
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة وأم ـت ـن ــا ال ـع ــرب ـي ــة ت ــواج ــه
تـ ـح ــدي ــات ك ـ ـبـ ــرة ،ف ــال ــوح ــدة تـعـتــرب
نصراً للعرب جميعاً وإنجازاً عظيماً
يجسد تطلعات كل عربي وطموحه
يف الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة والـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــام ـ ــن وس ـ ـ ــوف
تتذكرها األجيال اليمنية وأشقاؤهم
العرب بكل فخر واعتزاز.
إن تحقيق الوحدة اليمنية ال تعني
انتصاراً ألبناء الشعب اليمني فقط
ل ـك ـن ـهــا ان ـت ـص ــار ل ـك ــل أبـ ـن ــاء ال ـع ــروب ــة
وبداية صحيحة الستعادة التضامن
العربي والوحدة العربية الشاملة .
إن االنـ ـ ـجـ ـ ــاز الـ ـكـ ـب ــر الـ ـ ـ ــذي ح ـق ـقــه
ال ـش ـع ــب ال ـي ـم ـن ــي م ـم ـثــا يف وح ــدت ــه
ال ـخــالــدة يـعــد ان ـج ــازاً ع ــززه صـمــوده
ط ـي ـلــة ع ـقــد ك ــام ــل م ــن ال ــزم ــن يــدفــع
املــرء إىل أن يتوقع بــدرجــة عالية من
الـيـقــني إمـكــانـيــة دوام ه ــذه الــوحــدة
الـتــي أتــاحــت لـلـيـمــن تــوسـيــع رقـعـتـهــا
االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة والـبـشــريــة
واإلسراتيجية بشكل نوعى.
إن م ـنــاس ـبــة ع ـيــد ال ــوح ــدة الـيـمـنـيــة
هــي مـنــاسـبــة قــومـيــة يـجــب االهـتـمــام
بها ،الن القرن املايض لم يشهد مثل
هـ ــذه ال ــوح ــدة ب ــني ب ـل ــدي ــن عــرب ـيــني،
ف ــال ـس ــواع ــد ال ـي ـم ــان ـي ــة أع ـ ـ ــادت رس ــم
خــريـطــة بــادهــا وتـكــويـنـهــا مــن جديد
ل ـت ـم ـتــد م ــن ص ـن ـع ــاء إىل ح ـضــرمــوت
وعــدن ,وهــذه الوحدة أتاحت ألبناء
الشعب اليمنى الفرصة ليك يعيدوا
بناء نظامهم السيايس والديمقراطي
بموجب إرادة شعبية واحــدة ،وفى
إطــار التعددية السياسية والحزبية
التي كانت يوماً ما سبباً من أسباب
التباعد بني املواطنني اليمنيني
ل ـقــد اس ـت ـط ــاع ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي يف
زم ـ ــن ال ـش ـت ــات والـ ـف ــرق ــة أن ي ـفــرض
إرادت ـ ـ ـ ـ ـ ــه وي ـ ـح ـ ـقـ ــق ب ـ ــوح ـ ــدت ـ ــه إحـ ـ ــدى
امل ـع ـج ــزات امل ـع ــاص ــرة ،وأن ال ــوح ــدة
ال ـي ـم ـن ـيــة يف م ـنــاس ـب ـت ـهــا ت ـس ـت ـحــق أن
يحتفي بها ليس عى مستوى اليمن
فقط بل عى مستوى الوطن العربي
كافة وكما يقال يف املثل "ويف الليلة
الظلماء يفتقد البدر" والبدر املفتقد
هـنــا هــو الــوحــدة الـعــربـيــة الـشــامـلــة..
فاألجزاء من هذا الوطن الكبر تتحد
وتـتــوحــد ووح ــدة الـيـمــن يف األس ــاس
بـ ـ ــدر ال ـ ـع ـ ــرب امل ـ ـ ـ ــيء ،وهـ ـ ــي ت ـق ــري ــر
لــواقــع إنـســاين مـتـحــد يف األص ــل لــوال
مؤامرات األعداء االستعمارية .
مدير دائرة شؤون الضباط
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قائد كتائب الوهبي لـ«

»:

ملتزمون بالهدنة وجاهزون للرد
على حماقات حتالف العدوان

سلطان قطران

حتديات الوحدة

قال قائد كتائب الوهبي ،اللواء بكيل بن صالح الوهبي  ":إن تحالف العدوان انشأ معسكرات
للجماعات التكفرية من القاعدة وداعش يف مناطق محافظة شبوة املحاددة ملحافظة البيضاء،
ويعمل عى إعدادها وتسليحها بأحدث األسلحة".
وأكد اللواء الوهبي لـ"26سبتمرب" ،أن تحالف العدوان ومرتزقته ،لم يستوعبوا الدرس رغم الخسائر
الكبرة والفادحة التي لحقت بهم خالل املرحلة املاضية يف مختلف الجبهات ،مبينا أن الجيش
واللجان الشعبية ملتزمون بالهدنة ،ورهن توجيهات القيادة الثورية والعسكرية للتعامل معها..
فيما ييل نص الحوار :
حوار  :املقدم  :محمد العلوي

سبع سنوات من العدوان كفيلة بتشكيل الوعي الجتثاث االحتالل من احملافظات اجلنوبية
ال مي ـكــن لــالط ـمــاع األج ـن ـب ـيــة وامل ـشــاريــع الـضـيـقــة أن تــزيــل
اجلذور التاريخية لوحدة اليمن األرض واإلنسان
>بداية حدثنا عن املهام التي اسندت عىل عاتق كتائب
الوهبي منذ بداية تشكيلها؟
>> بــدايــة نـشـكــر صحيفة " 26سـبـتـمــرب" عــى اهـتـمــامـهــا املـتــواصــل
بأخبار وفعاليات كتائب الوهبي والجيش واللجان الشعبية يف كافة
الجبهات.
بخصوص املهام التي اسندت للكتائب منذ تأسيسها ،جاءت وفق
مــا اقـتـضـتــه ال ـضــرورة املـلـحــة لـلـقـيــادة الـثــوريــة مـمـثـلــة بــالـسـيــد الـقــائــد
عـبــداملـلــك بــدرالــديــن ال ـحــويث ،وال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة مـمـثـلــة بــالــرئـيــس
الشهيد صالح الصماد ،وايـضــا القيادة العسكرية ،بأهمية ترتيب
العمل العسكري يف جبهات قانية ،التي كــان يتمركز فيها مرتزقة
الـ ـع ــدوان وي ـع ــد ال ـع ــدة ب ـه ــدف ال ـس ـي ـطــرة ع ــى م ـحــاف ـظــة ال ـب ـي ـضــاء،
وتــرك ـيــزه عــى بــوابــة املـحــافـظــة وه ــي قـبــائــل بـنــي وه ــب ذات االم ـتــداد
الكبر.
حيث خاضت قبائل بني وهب إىل جانب الجيش واللجان الشعبية،
مـعــارك بطولية كـبــرة وواسـعــة مــع مرتزقة التحالف والتكفرين،
حققت انتصارات كبرة ،أعقبها صــدور القرار الجمهوري يف العام
 2018بــإنـشــاء كـتــائــب الــوهـبــي لـتـتـبــع مـبــاشــرة رئــاســة هـيـئــة األرك ــان
العامة ،وتعين املؤسس اللواء صالح بن صالح الوهبي رحمة الله
تـغـشــاه قــائــدا لـلـكـتــائــب ،دعـمــا واس ـن ــادا لـبــوابــة الـبـيـضــاء مــن الـجـهــة
املحاددة ملحافظة مارب.
ك ــان ال ـقــرار حـكـيـمــا ومــوفـقــا ج ــدا وف ــق خـطــة عـسـكــريــة مــدروســة،
س ـطــرت ك ـتــائــب الــوه ـبــي ب ـق ـيــادة ال ـل ــواء صــالــح ب ــن صــالــح الــوه ـبــي،
مــالحــم وانـتـصــارات عظيمة تـكـبــد الـعــدو خــاللـهــا الـخـســائــر الـفــادحــة
وت ـ ــرك ال ـغ ـن ــائ ــم ال ـه ــائ ـل ــة م ــن األسـ ـلـ ـح ــة ،ل ـت ـس ـقــط رهـ ــانـ ــات ت ـحــالــف
الـعــدوان بالسيطرة عى البيضاء عن طريق بوابتها الرئيسية تحت
أقدام املجاهدين املؤمنن الذين بفضل الله كانت تتقدم راية الحق
مــن مــوقــع إىل آخــر حـتــى تــم تـطـهــر جـبـهــات قــانـيــة ومــاهـلـيــة وردم ــان
وناطع والعبدية ،وغرها من املواقع التي كان يتمركز فيها مرتزقة
تحالف العدوان ،الذي حشد العديد من األلوية مدججن باألسلحة
الـحــديـثــة ،لــم يـجــن س ــوى ال ـخ ـســران وال ـهــزائــم املـتــالحـقــة واملـخــزيــة،
وت ـل ـق ـي ـن ـهــم درس ـ ــا ل ــن ي ـن ــى بـ ــأن ال ـب ـي ـض ــاء ل ــن ت ـك ــون ل ـق ـمــة ســائ ـغــة
للعدوان ،ورجالها الشرفاء ال يزالون عى قيد الحياة.
وللتأكيد أن كتائب الوهبي لم يقتصر دورها ومهامها العسكرية
املسندة اليها يف تلك الجبهات املذكورة سلفا ،بل كان ملقاتليها شرف
املـشــاركــة الــواسـعــة يف الـعــديــد مــن جـبـهــات الـعــزة والـكــرامــة والــدعــم
واإلسناد لبقية الجبهات بالرجال املقاتلن والسالح.

األمن والسلم االجتماعي

> م��ا ال��دور ال��ذي اسهمت ب��ه كتائب ال��وه�ب��ي يف ال��دف��اع
عن الوطن ومواجهة تحالف ال�ع��دوان إىل جانب القوات
املسلحة؟
>> اسـهـمــت كـتــائــب الــوهـبــي بـشـكــل كـبــر يف تحقيق املـهــام املــوكـلــة
إليها وحققت انتصارات عظيمة أوجعت تحالف العدوان ومرتزقته،
وأفشلت مؤامراته التي كانت تستهدف البيضاء وابناءها.
كتائب الوهبي ضمن التشكيل العسكري املؤسيس لوزارة الدفاع،
وتنفذ املهام الواقعة عى عاتق منتسبيها بكل تفان وإخــالص دون
ت ـفــريــط ،واس ـه ـمــت يف تــرسـيــخ األم ــن واالس ـت ـق ــرار وتـطـبـيــع األوض ــاع
بمديريات املحافظة ،كما عملت عى تعزيز السلم االجتماعي بن
أبناء القبائل ودفن العادات والظواهر الدخيلة عى املجتمع القبيل،
مــن الـثــارات والتقطعات والـثـقــافــات املغلوطة ،ودحــض الشائعات
ال ـتــي كــانــت ت ــروج لـهــا أبـ ــواق تـحــالــف ال ـع ــدوان يف أوسـ ــاط الـقـبــائــل،
ليس يف مديريات البيضاء فحسب ،بل ويف مناطق ومديريات مأرب
املحاددة للبيضاء الذين تربطنا بهم كقبائل أواصر القربى ،والعادات
والتقاليد القبلية الواحدة.
كما أن كتائب الــوهـبــي ،ال زالــت عــى أهـبــة االسـتـعــداد والجاهزية
القتالية العالية ،انطالقا مــن الثوابت الدينية والوطنية ،وايمانها
املطلق بالله وبالجهاد يف سبيله تحت راية قائد الثورة املباركة املجاهد
العلم عبدامللك بدرالدين الحويث ،قدمت قوافل من خرة أبطالها
الـشـهــداء الـعـظـمــاء ،والـجــرحــى بـمــا يـقــارب  270شـهـيــدا وجــريـحــا،
وال زالـنــا مستعدين لـبــذل املــزيــد مــن الـغــايل والنفيس يف سبيل الله
دفــاعــا عــن الــديــن والـعــرض وكــرامــة الــوطــن وأبـنــاء الشعب اليمني،
حتى تحرير األرايض اليمنية من قوى الغزو واالحتالل عمالء املشروع
الصهيوأمريي يف املنطقة.

قائد استثنائي

> م��ا ال��ذي ت��رك��ه ف�ق�ي��د ال��وط��ن ال �ل��واء ص��ال��ح ال��وه�ب��ي يف
نفوس منتسبي كتائب الوهبي وقبائل البيضاء؟
>> حـقـيـقــة ال ـل ــواء امل ـجــاهــد صــالــح ب ــن صــالــح الــوه ـبــي رح ـمــة الـلــه
تغشاه ،لم يكن قائدا للكتائب فقط ،بل كان شيخا حكيما يكن له
الجميع الحب واالحرام ،كان مرجعا قبليا ليس ملشايخ البيضاء،
بل لكافة مشايخ اليمن ،حيث لقب رحمة الله عليه بشيخ املسرة
القرآنية ،وشيخ املجاهدين ،ترك بصمات واضحة وناصعة ترجمتها
ثقافته وأخالقه القرآنية العظيمة ،اذ جعل من نفسه وماله وأوالده
ج ـن ــودا يف سـبـيــل ال ـل ــه ،وقـ ــدوة لـلـمـجــاهــديــن يف ال ـتــواضــع وال ـنــزاهــة
والشجاعة.
حقق الكثر من االنتصارات بما امتلكه من سجايا وصفات القيادة
الـتــي كــان يـمـتــاز بـهــا ،تعلمنا وال زلـنــا نتعلم مــن مـســرتــه ومــدرسـتــه
العسكرية والقبلية ،لم يكن ممن يبحثون عن الجاه واملال ،رفض
ك ــل امل ـغــريــات امل ــادي ــة امل ـهــولــة ال ـتــي عــرض ـهــا عـلـيــه ت ـحــالــف ال ـع ــدوان،
وظل يساومه بما ال يتخيله أحد ،مقابل غض الطرف وفتح الطريق
الحتالل البيضاء ،ليكون رده واضحا وصريحا ،صادقا يف قول الحق
بأن الشيخ صالح الوهبي ليس ممن يبيع وطنه وأرضه ورجاله ولو
بـمــال األرض ومناصبها ،وقــال كلمته الـشـهــرة" :الشيخ صــالــح بن
صالح الوهبي معه وجه واحــد ،وقد أعطاه للسيد القائد عبدامللك
بــدرالــديــن الـحــويث ،وعــاهــدت الـسـيــد عـبــداملـلــك بــذلــك ،وال يمكن أن
انقض العهد حتى يأيت املوت".
حـيـنـهــا قـصــف ط ــران ال ـعــدوان مـنــزلــه يف بـنــي وهــب عــام ،2015
ودم ـ ــره بـشـكــل كــامــل ح ـتــى س ـ ــاواه ب ـ ــاألرض ،ك ـع ـقــاب ع ــى مــواقـفــه
الـشـجــاعــة ،وزاد الـشـيــخ صــالــح قــوة وثـبــاتــا يف مــواقـفــه املـخـلـصــة مع
املسرة القرآنية واقتناعه باملشروع القرآين والدفاع عنه ،حيث كان
رد الشيخ صالح الوهبي عى قصف منزله بالقول ":إن بيته هو واحد
من بيوت اليمنين التي دمرها العدوان" ،وقد أثلج صدري ،وقال
"اليوم تأكدت أن قبائل بني وهب أوجعت العدو".
وألتف حوله الجميع من أبناء قبائل بني وهب التي أجمعت عى
كلمته وقــراراتــه ،حيث كانوا وال يزالون يبادلونه الوفاء واإلخــالص
حـتــى بـعــد وفــاتــه إىل يــومـنــا هــذا ،ملــا ملـســوه يف شيخهم وقــائــدهــم من
صفات وسمات جعلت منه قائدا استثنائيا ملهما ملقاتليه يف كتائب
الوهبي ،وللقيادات العسكرية واملجاهدين يف كافة الجبهات.

رؤية ثاقبة

> من خ��ال ذل��ك ..ما الرؤية التي ك��ان يمتلكها الشيخ
والقائد صالح الوهبي؟
>> كــان الـلــواء صــالــح الوهبي رحـمــة الـلــه عليه يمتلك رؤيــة ثاقبة
يستشف منها وينظر للمستقبل ،حتى أن إحدى قرائاته املستقبلية
الـتــي ذكــرهــا يف لـقــاء مــع قـنــاة املـســرة تحققت عـنــدمــا قــال :إن الـفــار
والـخــائــن عـبــدربــه مـنـصــور هــادي مـجــرد أداة يستخدمها الـسـعــودي
واإلمــارايت لقضاء اغراضهم ،ويف النهاية سيخلعونه كما يخلعون

الـنـعــال مــن أرجـلـهــم" ،وبــالـفـعــل تـحـقــق ذلــك بـعــد أشـهــر مــن وفــاتــه
رحمة الله عليه ،والحظ الشعب اليمني والعالم الطريقة السخيفة
واالهانة التاريخية التي تم خلع الخائن هادي ،كما "يخلع الحذاء"
بمسرحية غبية تحت ما يسمى "مشاروات الرياض".

استعداد وجاهزية قتالية

> ما مدى جهوزية كتائب الوهبي واستعدادها ملواجهة
حماقات قوى تحالف العدوان؟
>> نحن وبفضل الله عى جهوزية عالية ،ومستعدون أكــر من
أي وقــت مــى ،وجــاهــزون يف أي لحظة لـصــد حـمــاقــات قــد يفكر أو
يقدم عليها تحالف العدوان ،رغم أننا نعرف وندرك تماما بأن العدو
ال يمتلك أخــالق الـحــروب ،ولــم يلتزم بالهدنة األمـمـيــة طيلة األيــام
املاضية ،ليس له عهد وال ميثاق.
وما ملسناه طيلة  7سنوات من العدوان عى بالدنا أن العدو أمعن
يف قتل األبرياء من النساء واألطفال وتدمر بيوت املواطنن املدنين
عى رؤوس املستضعفن املتواجدين فيها سواء يف االحياء السكنية
باملدن الرئيسية أو يف املديريات.
ول ـل ـع ـلــم ل ـس ـنــا س ــاذج ــن ح ـتــى ن ــأم ــن ع ــى م ــن خـ ــان ب ـل ــده وأرضـ ــه
وعــرضــه ،ولـكـنـنــا ثــابـتــون ومـلـتــزمــون بـتــوجـيـهــات الـقـيــادة العسكرية
والسياسية بخصوص الهدنة األممية ،والعمل عى ضبط النفس
يف أوس ــاط امل ـجــاهــديــن ،يف الــوقــت ذات ــه نـحــن عــى أه ـبــة االس ـت ـعــداد
وال ـجــاهــزيــة ال ـعــال ـيــة لـتـنـفـيــذ أي تــوج ـي ـهــات م ــن ال ـق ـي ــادة الـسـيــاسـيــة
والعسكرية.
وم ــع ذل ــك ن ـج ــدد دعــوت ـنــا امل ـخ ـل ـصــة ملــرتــزقــة ت ـحــالــف الـ ـع ــدوان إىل
االسـتـفــادة مــن قــرار الـعـفــو الـعــام والـعــودة آمـنــن إىل حـضــن الــوطــن
وترك القتال يف صفوف القيادات من العمالء والخونة الذين عملوا
عى تدمر اليمن وقتل ابنائه وتجويعهم للعام السابع عى التوايل
وبتواطؤ املجتمع الدويل.

انتصارات عظيمة

> م��ا ح�ج��م م �ش��ارك��ة ك�ت��ائ��ب ال��وه �ب��ي يف م�ع��رك��ة تطهري
معاقل القاعدة وداعش يف بعض مديريات البيضاء؟
>> بفضل الله تحققت يف البيضاء انتصارات عظيمة تلقت عى
إثــرهــا الـجـمــاعــات الـتـكـفــريــة واإلرهــاب ـيــة ضــربــات مــؤملــة وقــاسـيــة ،تم
تطهر املديريات واملناطق التي كانت تحت سيطرتها وتتخذها معاقل
ومعسكرات لها للتدريب وصناعة العبوات واألحزمة الناسفة.
كــان لكتائب الــوهـبــي شــرف الـجـهــاد ومــواجـهــة تلك العناصر جنبا
إىل جنب مع ابطال الجيش واللجان الشعبية حتى تحقق النصر،
وبـفـضــل ال ـلــه تــم تـحــريــر املــديــريــات وامل ـنــاطــق ال ـتــي كــانــت تـقـبــع تحت

كـتــائــب الــوهـبــي شــاركــت فــي حتــريــر الـبـيـضــاء وعـمـلــت على
تعزيز األمن والسلمي االجتماعي
املخطط الذي يحاول العدو إعادة الجماعات اإلرهابية إىل مديرياتها،
حيث عمل العدو عى إنشاء معسكرات لتلك الجماعات يف محافظة
شـبــوة ،خصوصا باملناطق املـحــاددة للبيضاء والـعـمــل عــى إعــدادهــا
وتسليحها بأحدث األسلحة املتطورة ،ونحن عى اطالع بتحركاتهم
وتصلنا املعلومات من داخل تلك الجماعات اإلرهابية أوال بأول.

قدرات نوعية

> ك�ي��ف س�ي�ك��ون ال �ع��ام ال �ث��ام��ن م��ن ال �ص �م��ود ب��ال�ن�س�ب��ة
لكتائب الوهبي مع تنامي القدرات العسكرية النوعية؟
>> املـعـنــويــات الـجـهــاديــة عالية جــدا ،ونـحــن واكـبـنــا الـعــام الثامن
م ــن ال ـص ـم ــود ،يف ت ـط ــوي ــر وت ـن ـم ـيــة ال ـ ـقـ ــدرات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـنــوع ـيــة،
وأولينا تأهيل قادة كتائب الوهبي إهتماما كبرا يف مختلف املجاالت
العسكرية ،حيث اختتمنا قبل أسابيع دورة وبرنامج تأهيل القادة
التي من خاللها تم اكسابهم الكثر من الـخــربات املتطورة ،وسيتم
نقلها للمجاهدين يف كتائب الوهبي وتطبيقها عــى الــواقــع العميل
امليداين.
وبـفـضــل مــن الـلــه وال ـق ـيــادة ال ـثــوريــة والـعـسـكــريــة تـشـهــد املــؤسـســة
العسكرية تـطــورا يـســابــق الــزمــن يف مـجــال التصنيع الـحــربــي والـقــوة
ال ـص ــاروخ ـي ــة وسـ ــالح ال ـج ــو امل ـس ــر ،ال ـت ــي دش ـن ــت ال ـع ــام ال ـثــامــن مــن
الـصـمــود بعمليات واسـعــة يف الـعـمــق الـسـعــودي حـمـلــت يف طياتها
رس ــائ ــل ه ــام ــة ل ـت ـحــالــف ال ـ ـعـ ــدوان ،أج ــربت ــه ع ــى ال ــذه ــاب إىل هــدنــة
إن ـســان ـيــة ،وبـفـضـلـهــا تــم فـتــح م ـطــار صـنـعــاء الـ ــدويل والـتـخـفـيــف مــن
الـحـصــار امل ـف ــروض عــى مـيـنــاء ال ـحــديــدة ،وه ــذا حــق ألب ـنــاء الـشـعــب
اليمني وليس فضال من أحد.

عدالة القضية

> كيف استطاع الجيش واللجان الشعبية بعد سنوات
م ��ن ال� �ح ��رب ت �ح ��دي ��د م �س ��ار امل �ع ��رك ��ة وال �ت �ح �ك ��م ب �خ �ي ��ارات
املواجهة رغم عدم التكافؤ العسكري؟
>> الجيش واللجان الشعبية يمتلكون قضية عادلة ومحورية يف
مواجهة الغزاة واملحتلن ،والدفاع عن عزة وكرامة الشعب اليمني،
وهــذا هــو ســر الـصـمــود األس ـطــوري ،وحـقــا قــولــه تـعــاىل ":إن تنصروا
الله ينصركم ويثبت اقدامكم".
ال ـت ـس ـلــح ب ــال ـق ــرآن وال ـث ـقــة ال ـكــام ـلــة ب ـن ـصــر ال ـل ــه ،وال ـت ــويل ال ـص ــادق
والحقيقي ألولياء الله ،أسباب رئيسية يف تحقيق النصر ،تأيت بعدها
عملية التدريب والتأهيل العسكري لألفراد ،ومعرفة أماكن ونقاط
ضعف العدو الذي ال يمتلك سوى أهداف وذرائع واهية لشن الحرب
عــى بــالدنــا خدمة للمشروع الصهيوأمريي ،الــذي خــرج مــن تحت
الـطــاولــة بــإعــالن بـعــض األنـظـمــة الـعــربـيــة الـخـيــانــة لـلـقــدس وللقضية

التصعيد األمريكي في البحر األحمر يهدد أمن
وسالمة املالحة الدولية
العناصر التكفيرية واإلرهــابـيــة مرتبطة ارتـبــاطــا وثيقا
بتحالف العدوان وتخضع لتوجيهاته
القبائلاليمنيةقويةومتماسكةهدفهامواجهة
حتالف العدوان في كافة اجلبهات
سيطرة الجماعات اإلرهابية ،فضال عن دور قائد الكتائب ومؤسسها
اللواء صالح بن صالح الوهبي رحمة الله تغشاه ،يف تطبيع األوضاع
األمنية يف تلك املديريات عقب تحريرها ،والتواصل من أجل تعزيز
الخدمات الصحية واإلنسانية الطارئة نتيجة املعاناة التي كان األهايل
والسكان يتجرعون مرارتها تحت وطأة العناصر اإلرهابية.
> م��ن أي��ن ك��ان��ت تتلقى ت�ل��ك ال�ع�ن��اص��ر اإلره��اب�ي��ة ال��دع��م
اوالتمويل املايل والعسكري؟
>> العناصر التكفرية واإلرهــابـيــة مرتبطة ارتـبــاطــا وثيقا بتحالف
الـ ـعـ ــدوان وت ـخ ـضــع ل ـتــوج ـي ـهــاتــه ،وك ــان ــت ت ـت ـل ـقــى ال ــدع ــم وال ـت ـمــويــل
املــايل والـعـسـكــري املـبــاشــر مــن الـتـحــالــف ،الـتــي كــانــت تصلهم بشكل
دائم ،حيث تم العثور عى أسلحة حديثة ومتطورة تابعة للجيش
األمــريــي ،كــانــت ضـمــن تـسـلـيــح الـجـمــاعــات الـتـكـفــريــة مــن الـقــاعــدة
وداعش.

موقع استراتيجي

> مل��اذا اخ�ت��ارت تلك العناصر بعض م��دي��ري��ات البيضاء
معقا لها منذ قرابة  18عاما ..وأهمية االنتصارات التي
ح �ق �ق �ه��ا ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف م �ع ��رك ��ة ت �ح��ري��ر
اليمن؟
>>تــوجـيــه الـجـمــاعــات الـتـكـفــريــة مــن عـنــاصــر الـقــاعــدة إىل بعض
مـنــاطــق الـبـيـضــاء تـمــت مـنــذ فــرة مـبـكــرة ،وي ــأيت ضـمــن املـخـطــط الـتــي
كانت تسعى أمريكا تنفيذه يف اليمن ،لعدة اعتبارات ،منها موقع
م ـحــاف ـظــة ال ـب ـي ـض ــاء االس ــرات ـي ـج ــي ال ـت ــي ت ـت ــوس ــط ث ـم ــاين م ـحــاف ـظــات
هــامــة ،مـنـهــا أرب ــع مـحــافـظــات جـنــوبـيــة وأرب ــع مـحــافـظــات شـمــالـيــة،
بينها محافظتان نفطيتان شـبــوة وم ــأرب ،بــاإلضــافــة إىل تضاريسها
الجبلية ومساحتها الواسعة مقارنة مع قلة عدد السكان ،واألكر
خـبـثــا ه ــو اس ـت ـغــالل امل ـج ـت ـمــع ال ـق ـبــيل ال ـب ـي ـضــاين امل ـحــافــظ ع ــى الــديــن
واألخ ــالق واسـتـقـطــاب الـبـعــض منهم تـحــت يــافـطــة الــديــن اإلســالمــي
وهو منهم برأء.
كانت العناصر التكفرية اإلرهابية ترى من البيضاء أرضا مناسبة
إلنـشــاء معسكراتها والـتــوســع فيها لتسرح وتـمــرح بكامل حريتها،
وك ــان ــت أمــري ـكــا ومــرتــزق ـت ـهــا ي ــراه ـن ــون ع ــى ال ـج ـمــاعــات الـتـكـفــريــة يف
سيطرتها عى باقي مديريات املحافظة ،التي من خاللها سيتجهون
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ــى م ـحــاف ـظــة ذمـ ـ ــار ،ث ــم ال ـع ــاص ـم ــة ص ـن ـع ــاء ،بـحـســب
مخططاتهم الخطرة التي فشلت وسقطت كل املشاريع التكفرية
باملحافظة ،بفضل الله وبجهود الرجال املخلصن من أبناء البيضاء
الذين كان لهم الدور الكبر يف حسم املعركة ضد العناصر التكفرية
وب ـم ـســانــدة ال ـج ـيــش وال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة ،تــرجـمـتـهــا حـكـمــة وحـنـكــة
القيادة الثورية والسياسية والعسكرية ،التي تكللت بتطهر كافة
مــديــريــات املـحــافـظــة مــن رج ــس الـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة ،مـثـلــت أقــوى
ضربة موجعة تلقاها تحالف الـعــدوان منذ بــدء الحرب عى اليمن
يف  26مارس 2015م ،وحتى اليوم.

جزء من املخطط

> برأيك هل انتهت أطماع العناصر التكفريية ومن يقف
وراءها يف محافظة البيضاء؟
>> حقيقة نحن نــدرك أن مشاريع االحـتــالل التي ينفذها تحالف
العدوان عى بالدنا ال زالت قائمة سواء عى املناطق التابعة للمجلس
السيايس يف صنعاء أو يف عــدن ،ولذلك البيضاء هي جــزء من ذلك

الفلسطينية بالتطبيع مع الكيان الصهيوين بعد ما يقارب  5سنوات
من الفشل العسكري.
نحن يف كتائب الوهبي بصفة خاصة ،والجيش واللجان الشعبية
ب ـص ـفــة ع ــام ــة ،ع ــى م ــدى س ـبــع س ـن ــوات م ــن ال ــدف ــاع ع ــن مـظـلــومـيــة
الشعب اليمني ،نتسلح بثقافة القرآن ،ونستمد قوتنا وإيماننا من
عــدالــة قضيتنا تـحــت رايــة الـسـيــد الـقــائــد املـجــاهــد عـبــداملـلــك بــدرالــديــن
الـحــويث يحفظه الـلــه ،رغــم فــارق الـعـتــاد والـعــدة مـقــارنــة مــع الـعــدو
ال ـ ــذي ي ـم ـت ـلــك ت ــرس ــان ــة م ــن األس ـل ـح ــة ال ـحــدي ـثــة امل ـت ـط ــورة وس ـي ـطــرتــه
الجوية ،الذي اتضح جليا أن ذلك ال يساوي شيئا أمام قوة وسالح
اإليمان الذي نقاتل من أجله.

على العالم أجمع

> ما تداعيات عدم جدية تحالف العدوان مع املبادرات
التي أطلقها املجلس السيايس األعىل يف صنعاء؟
>> مبادرة رئيس املجلس السيايس األعى املشر مهدي املشاط،
كانت وال زالت فرصة كبرة للعدوان ومرتزقته ،ولكن يبدو انهم لم
يستوعبوا الدرس رغم الخسائر الكبرة التي لحقت بهم ،ال يزالون
عى تعنتهم وصلفهم وغيهم ،وعدم التعاطي مع املبادرة سيكون
له تداعيات كبرة ليس عى تحالف العدوان ومرتزقته يف الداخل بل
عى مستوى السعودية واإلمــارات وسيمتد الوجع إىل العالم ،ألن
رد القوات املسلحة سيكون قاسيا ومؤملا وستكون عواقبه وخيمة.

ملتزمون بالهدنة

> الهدنة األممية يف أيامها األخرية ..برأيك هل استوعب
الدرس من يقف خلف السعودية واإلمارات بعد عمليات
ت��وزان ال��ردع وك�س��ر ال�ح�ص��ار ال�ث��ال�ث��ة ..أم أن ه�ن��اك أه��داف��ا
وتكتيكات أخرى؟
>> كما اسلفت بالحديث سابقا بأن العدو ال عهد له وال ميثاق،
رغــم الـتــزامـنــا الـكــامــل بالهدنة األمـمـيــة ،إال أنـنــا نــرى خــروقــات كبرة
ل ـل ـع ــدو يف م ـخ ـت ـلــف ال ـج ـب ـه ــات ،وس ـ ــط ص ـم ــت أمـ ـم ــي مـ ـخ ــز ،ه ــذه
الخروقات لن تــدوم طويال ،وننتظر فقط التوجيهات من القيادة،
للتعامل معها.
لــم يـتـبــق س ــوى أي ــام م ـعــدودة النـتـهــاء الـهــدنــة األم ـم ـيــة ،ورص ــدت
ال ـق ــوات املـسـلـحــة آالف ال ـخــروقــات ال ـتــي أرتـكـبـهــا ال ـعــدو يف مـخـتـلــف
جبهات الـقـتــال ،ولــم نسمع أي تصريح مــن قبل املـبـعــوث األمـمــي،
يستنكر تلك الخروقات.
ونحن نرى اليوم دول االستكبار العاملي وعى رأسها أمريكا تحشد
سـفـنـهــا وب ــوارج ـه ــا يف ال ـب ـحــر األح ـم ــر ،يف تـصـعـيــد خ ـطــر ي ـهــدد أمــن
وسالمة املالحة الدولية ،ونؤكد أن قواتنا البحرية ستفاجئ العدو
يف حال أقدم عى أي حماقات.

إلى مزبلة التاريخ

> ما العاقة بني تشكيل ما يسمى "مجلس الرئاسة"
وهدنة األمم املتحدة بعد االطاحة ب� "هادي" وعيل محسن
األحمر؟
>> الـخــائـنــان هــادي وعــيل محسن األحـمــر ،كــانــا ورقــة رابـحــة لدى
ال ـس ـعــوديــة وت ـحــالــف الـ ـع ــدوان ،وه ــا ه ــم ال ـي ــوم ك ــرت ــان م ـحــروقــان،
ذهبا إىل مزبلة التاريخ ،تم خلعهما كما تخلع النعال ،وبخصوص
تـشـكـيــل مــا يـسـمــى بــ"مـجـلــس الــرئــاســة" ،هــو مـحــاولــة فــاشـلــة لــدول

ال ـت ـحــالــف ل ـل ـح ـفــاظ ع ــى كــرام ـت ـهــا ال ـت ــي م ــرغ ــت يف الـ ـ ــراب ،وتـنـفـيــذ
اجنداتها القادمة.
ف ـشــل ال ـع ــدوان ع ــى ال ـي ـمــن ف ـشــال ذري ـع ــا ،لـيـتــم ج ـمــع لـفـيــف مــن
املرتزقة تحت مسمى "مجلس القيادة الرئايس" ،منتهكة الدستور
اليمني ،ومخالفا لكل القوانن ،فضال عن اختالف توجهات واهداف
أعـضــاء ذلــك املجلس ،الـيــوم يــرى الجميع بعد شهرين مــن اإلعــالن
عنه يف الرياض وظهور الخالفات الكبرة بينهم ،ومغادرة قيادات
املــرتــزقــة إىل مختلف ال ــدول بـعــد املـســرحـيــة الـهــزلـيــة الـتــي حـصـلــت يف
الرياض وعدن.
حتى أن األمم املتحدة تسعى إىل تأطر ودمج مليشيات "االنتقايل"
والخائن طارق عفاش ،ضمن قوام قوات املرتزقة متناقضة األهداف
والتوجهات وكما قــال الله سبحانه وتـعــاىل "وال يحيق املكر الــيسء
إال بأهله".
مـجـلــس الـتــآمــر عــى الـيـمــن مـصــره الـفـشــل واألي ــام الـقــادمــة حبى
باملفاجئات ،وستتناحر تلك الفصائل ،قــال الـلــه عــز وجــل" :تــراهــم
جميعا وقلوبهم شتى".

طرد االحتالل

< كيف تنظر إىل واق��ع املحافظات املحتلة بالتزامن مع
الذكرى  ٣٢لتحقيق الوحدة اليمنية؟
<< الــوضــع ال ــراه ــن يف امل ـحــاف ـظــات املـحـتـلــة الي ــريض أح ــد وال يسر
ابناءها أنفسهم ،ليس من باب املزايدة ،بل من الواقع املخزي الذي
أصـبــح املـحـتــل يـنـهــب ث ــروات الـشـعــب الـنـفـطـيــة والـبـحــريــة ،ويتحكم
بــاملــوائن واملـنــافــذ وايــراداتـهــا ،واحـتــالل املـطــارت واملـنـشــآت االقتصادية
الـهــامــة وتـحــويـلـهــا لـقــواعــد عـسـكــريــة لـلـقــوات الــربيـطــانـيــة واألمــريـكـيــة
والصهيونية.
انتهج تحالف العدوان سياسة التجويع بحق إخواننا يف املحافظات
املحتلة ،وعمل بواسطة مليشياته من املرتزقة عى قمع التحركات
املـطــالـبــة بــالـعـيــش الـكــريــم والـحــريــة وال ـكــرامــة ،وتـحـســن الـخــدمــات
األساسية من األمن والكهرباء والصحة وغرها.
لم يكن ذلك فحسب ،بل تعمد تحالف العدوان تدمر االقتصاد
الوطني ابتداء من نقل البنك املركزي إىل عدن يف 2016م ،وصوال
لضرب العملة الوطنية بطباعة املـلـيــارات مــن العملة غــر القانونية
دون تأمن ،أنعكس ذلك سلبا عى واقع الحياة اليومية للمواطن
يف عدن ،وضاعف من معاناته املعيشية.
أجــزم بــالـقــول إن  7سـنــوات مــن الـحــرب واملـعــانــاة كفيلة بتشكيل
وصياغة الوعي الوطني يف أوساط أبناء عدن ،إلعالن انتفاضة شعبية
تجتث االحـتــالل األجـنـبــي وأدوات ــه مــن جــذورهــا الـتــي الهــم لها سوى
تنفيذ مـشــاريــع االح ـتــالل ،وتـكــريــس ثـقــافــة املـنــاطـقـيــة واملــذهـبـيــة ضد
أبناء املحافظات الشمالية ،باملقابل هناك الكثر من األحرار الشرفاء
يف الجنوب لم تتلطخ اياديهم بأموال العمالة والخيانة واالرتزاق،
وعى هؤالء نعول أن يكونوا يف طليعة األحرار املدافعن عن سيادة
واستقالل اليمن واستعادة الكرامة يف صفحات التاريخ.
املحتلون والغزاة الجدد سرحلون من أرض اليمن ،وتقع عى عاتق
الشرفاء مسؤولية الكفاح املسلح لتحرير وتطهر املحافظات املحتلة
مــن الـقــوات األجنبية وادواتـهــا التكفرية ،والـتــاريــخ خــر شــاهــد عى
االحـتــالل الــربيـطــاين الــذي خــرج مـجــربا وبـقــوة الـســالح مــن عــدن بعد
ما يزيد عن  125عاما من االحتالل الغاشم.
لذا ..ال يمكن ألي من األطماع األجنبية واملشاريع الضيقة األجنبية
أن تزيل الـجــذور التاريخية مــن بــن أبـنــاء الشعب الــواحــد ،ومنعها
االحـتـفــال بــالــذكــرى الــوطـنـيــة لـلــوحــدة الـيـمـنـيــة يف عــدن واملـحــافـظــات
الخاضعة لسيطرة االحتالل.

أجندات استعمارية

> عىل ذكر األمم املتحدة ..هل هناك نوايا جادة لتحقيق
السام يف اليمن؟
>> ص ــراح ــة ل ــم نـلـمــس أي خ ـط ــوات جـ ــادة ،م ــن املـجـتـمــع ال ــدويل
لـتـحـقـيــق ال ـس ــالم يف ال ـي ـمــن ،ألن ــه ي ـســر وف ــق خ ـطــط أمــري ـكــا ودول
االسـتـكـبــار ،وت ـنــدرج تـحــركــاتـهــم ضـمــن مــا قــالــه الـلــه عــز وج ــل" :ولــن
ترىض عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم".
أم ــا تـحــالــف ال ـع ــدوان ،فـمـبــدأ ال ـســالم لــديــه مـسـتـبـعــد تـمــامــا ألنــه
مستفيد مــن الـحــرب عــى اليمن مــن أجــل تحقيق أجـنــدتــه وأهــدافــه
ومشاريعه االستعمارية ،فضال عن نهب ثروات اليمن وآثاره ،ولن
يتوقف العدوان عن بالدنا إال بقوة الردع اليمنية.

العودة جلادة الصواب

> ما الرسالة التي يوجهها قائد كتائب الوهبي لتحالف
العدوان ولبعض القبائل املوالية له؟
>> سبق وأن وجــه الشيخ الـلــواء صالح بــن صالح الوهبي رحمه
الله ،دعوته لكافة القبائل املوالية للعدوان ،ونصحهم نصيحة األخ
إلخوته ،منهم من استجاب لتلك الدعوات ومنهم من ال يزال يصر
عى غيه وضالله.
ونـحــن بــدورنــا نـجــدد تـلــك الــدعــوة لـلـقـبــائــل الـتــي ال ت ــزال تـقــاتــل يف
صفوف العدوان ،للعودة إىل جادة الصواب ومعرفة أهداف العدو
وأجنداته الخبيثة التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا ،وأما تحالف
العدوان نقول له ،لن تجني سوى الخزي والخسران ،واليمن مقربة
الغزاة.

التحشيد ورفد اجلبهات

> ما ال��دور ال��ذي يقع عىل قبائل البيضاء خ��ال املرحلة
القادمة؟
>> دور قـبــائــل الـبـيـضــاء م ـحــوري وأس ــايس يف ال ــدف ــاع عــن الـيـمــن
منذ الوهلة األوىل للعدوان ،ولهم الراية البيضاء يف كل التضحيات
ال ـتــي قــدمــت خ ــرة رجــالـهــا األوف ـي ــاء يف مــواجـهــة أع ــداء ال ـلــه وأع ــداء
الدين ،وهم يجسدون اليوم نقطة محورية يف الحفاظ عى الوطن
وحمايته ،ولهم تاريخ نضايل وبطويل حافل باالنتصارات ،واملرحلة
املقبلة تتطلب الثبات واملزيد من التحشيد ورفــد الجبهات بالرجال
واملال والسالح.

مواجهة العدو

> يف ن�ه��اي��ة ال�ل�ق��اء ..م��ا ال ��ذي ت��ود ق��ول��ه ل�ق�ب��ائ��ل ال�ب�ي�ض��اء
خاصة وقبائل اليمن بشكل عام؟
>> ن ـقــول ل ـهــم ب ـيــض ال ـلــه وج ـي ـه ـكــم ،ع ــى دع ـم ـكــم ومـســانــدتـكــم
لجبهات العزة والكرامة ،الجميع يعلم أن الجيش واللجان الشعبية
هم من قبائل اليمن ،ودورهم كبر جدا ال يمكن أن نختزله يف كلمات
أو سطور ،هم عز اليمن ،وهم من يضع لهم العدو ألف حساب،
وحاول العدو مرارا النيل من القبائل اليمنية إال أنها كانت له باملرصاد
بفضل الــوعــي واإلدراك الكبر ملخططات املـشــروع الصهيوأمريي،
ل ـتــدفــع بــامل ـقــات ـلــن م ــن اب ـنــائ ـهــا ال ــذي ــن ي ـت ـص ــدرون امل ـش ـهــد الـعـسـكــري
البطويل يف كافة الجبهات ،لتدافع عن عزتها وكرامتها ،الــذي من
املستحيل أن يتحقق للعدو يشء.
الـقـبــائــل الـيـمـنـيــة أصـبـحــت قــويــة ومـتـمــاسـكــة مــوحــدة لــديـهــا هــدف
واحــد وهو التحشيد ملواجهة العدو وهــذا لم يحدث خالل الفرات
املاضية ،ألنها وبفضل املسرة القرآنية بقيادة السيد القائد عبدامللك
بدرالدين الحويث يحفظه الله أدركت املؤامرة الدولية التي تحاك ضد
أمن واستقرار اليمن.

اح ـت ـف ــال ش ـع ـب ـنــا ال ـي ـم ـن ــي ب ــال ـع ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ــ32
لـلـجـمـهــوريــة اليمنية  22مــايــو 1990م  ،هــو تأكيد
بــأن الــوحــدة تمثل قــوة لليمن وهــي السبيل ملواجهة
ال ـت ـح ــدي ــات والـ ـصـ ـع ــاب الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه مـ ـس ــرة وحـ ــدة
الـيـمــن أرض ــاً وإنـســانــاً  ،وبــالـتــايل كــان أهــم ثـمــن دفعه
اليمنيون يف التضحية من اجل وحدتهم هو التصدي
وال ـص ـمــود يف وج ــه ال ـع ــدوان وع ــى وج ــه الـخـصــوص
من بني سعود وبني نهيان اللذين يـقــودان العدوان
عــى الـيـمــن مـنــذ  26مــارس 2015م  ،وحـتــى الـيــوم
ف ـل ـق ــد ع ـم ـل ــوا ون ـ ـف ـ ــذوا ال ـك ـث ــر مـ ــن امل ـخ ـط ـط ــات ال ـتــي
استهدفت تمزيق وحــدة النسيج االجتماعي اليمني
بتغذية إحياء األزمــات السياسية والنعرات الحزبية
واملناطقية والعصبية وتمكنوا بالفعل من زرع ثقافة
الـحـقــد والـكــراهـيــة يف إوس ــاط املجتمع اليمني لــدرجــة
انـهــا وصـلــت لـلـقـتــل وسـفــك الــدمــاء بــن اب ـنــاء الــوطــن
الواحد بالتحريض وخلق النزاعات والشائعات التي
دفعت ببعض القيادات الرتكاب الحماقات واخرها
بتخصيص وإنشاء وسائل إعالمية فضائية تعمل عى
تكريس وتعزيز تلك االعمال السيئة والثقافات التي
ليست من قيم ومـبــادئ اليمنين ال يف شمالة وال يف
جنوبه وال غربة وال جنوبه ، . .وبالتايل ليس بالغريب
عــى بني نهيان الصهيونية ان تسعى لتمزيق اليمن
كونهم مدركن أن اليمانين هم الوحيدون يف وجه
املـشــروع الصهيوين اإلسرائييل االمــريــي الربيطاين يف
املنطقة العربية  ..وهذا يعترب من اهم اسباب العدوان
عــى الـيـمــن  ،ولـيــس كـمــا يــزعـمــون لـحـمــايــة الـشــرعـيــة
التي شرعنوا لها ودفـعــوا أمــوال وكــل قوتهم لتدمر
اليمن وتمزيقها  ...اإل ان تلك التهديدات واملخططات
فـشـلــت وس ـق ـطــت ت ـحــت ن ـعــال الـيـمــانـيــن ووحــدت ـهــم
وقــوت ـهــم وال ـت ـفــاف ـهــم ح ــول ق ـي ــادة مـتـمـسـكــة بــال ـقــرآن
الكريم ممثلة بالقائد العلم السيد املجاهد  /عبدامللك
بدر الدين الحويث  ،واملجلس السيايس األعى برئاسة
الرئيس  /مهدي املشاط .
كان هاجس الناس قبل تحقيق الوحدة هو كيفية
ت ـح ـق ـي ـق ـهــا رغـ ــم ك ــل املـ ـم ــارس ــات ال ـش ـط ــري ــة لـلـكـيــانــن
الـسـيــاسـيــن ق ـبــل ال ــوح ــدة وال ـت ــي كــانــت مــرت ـكــزة عــى
ال ـج ـي ـتــو امل ـنــاط ـقــي  ،ول ـه ــذا م ــرت ال ـي ـمــن بـمـنـعـطـفــات
ت ــاري ـخ ـي ــة ص ـع ـبــة يف ت ـس ــوي ــة ال ـش ــأن ال ـس ـي ــايس وك ــان
اإلع ـ ــالم ـ ـي ـ ــون والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــون واملـ ـثـ ـقـ ـف ــون واملـ ـفـ ـك ــرون
وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــون وال ـ ـن ـ ـخ ـ ــب االك ـ ــادي ـ ـم ـ ـي ـ ــة وال ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة
والـتـعـلـيـمـيــة واالق ـت ـصــاديــة والـصـنــاعـيــة واإلجـتـمــاعـيــة
منقسمن بــن اإلنـتـمــاء الــوحــدوي وال ــوالء الـشـطــري
 ،ول ـهــذا ك ــان مـقـيــاســاً لــالنـتـمــاء وال ـتــوطــن يف املـسـلــك
الـسـيــايس للجميع  ،ولــذا كــانــت رهــانــات الــوحــدة اىل
الـيــوم تــرحــل مــن مــرحـلــة إىل اخــرى وتـطــرح عـقــب كل
أزمة انتحارية لهذا الشطر أو ذاك .
مــراحــل ســارعــت بتحقيق الــوحــدة اليمنية وضعت
الجميع يف نهاية املطاف أمــام األمــر الــواقــع وتحققت
الــوحــدة يف  22مــايــو  1990م  ،ليبدأ زمــن الــوحــدة
دون أخــذ اي اعتبارات إيديولوجية منها احــداث 13
ي ـن ــاي ــر 1986م  ،ال ـت ــي اس ـه ـم ــت يف ت ــأخ ــر تـحـقـيــق
ال ــوح ــدة  ،ون ـج ــد مـتــاعـبـهــا يف آثـ ــار إح ـ ــداث 1994م
 ،ال ـتــي كـشـفــت لـنــا عــن تــداخــل الــوعــي ال ـش ـطــري مــع
ال ــزم ــن ال ــوح ــدوي ال ـج ــارف م ــع م ـع ـط ـيــات إقـلـيـمـيــة و
عربية ودولية كارثية جعلت من اليمن ميداناً لتصفية
ح ـس ــاب ــات ح ــرب ال ـخ ـل ـيــج ال ـثــان ـيــة وال ـت ــي ســاه ـمــت يف
وج ــود أزمـ ــات سـيــاسـيــة أخ ـطــرهــا ال ـحــرب املــرع ـبــة بــن
طريف الحكم يف 1994م .
إن ذلــك سهل لــدول الخليج الـتــي ظـهــرت بقيادتها
لشن عدوانها عى اليمن ان تعمق االزمات السياسية
واالقتصادية واالمنية اليمنية واحدة تلو االخرى .
صـ ـم ــود ال ـش ـع ــب ال ـي ـم ـن ــي رغ ـ ــم ت ـك ــري ــس الـ ـعـ ــدوان
سياسات تمزيق الجبهات الداخلية عرب عمالء وخونة
وإن ـش ــاء م ـج ـلــس ان ـت ـق ــايل ج ـنــوبــي وم ـس ـم ـيــات اخ ــرى
كشفت زيــف ادعــاءاتـهــم عــن حماية الــوحــدة اليمنية
وعملوا عى احتالله  ..وهذا كلة  ،قد فشل أمام ذلك
الـصـمــود مـنــذ اول اي ــام ال ـعــدوان وسـقـطــت رهــانــاتـهــم
إمام التالحم الشعبي والقيادي يف مواجهة العدوان
وال ـ ــرد ع ـل ـيــه ،وهـ ــذا يــؤكــد إن ال ــوح ــدة ان ـت ـصــرت بـعــد
مخاض دموي ما كان يتمناه الجميع لوال الوصايات
الخارجية عى اليمن وارتهان بعض القيادات اليمنية
للخارج واالستقواء بالخارج يف حال تضررت مصالح
اتباع الوصاية الخارجية التي جاءت املسرة القرآنية
وأسقطتها تحت نعال املجاهدين .
ها نحن نحتفل بالعيد الوطني ال 32للجمهورية
الـيـمـنـيــة  22مــايــو 1990م  ،ون ـســأل أسـئـلــة صعبة
فيها تحديات تواجه الوحدة اليمنية يف ظل انقسامات
حــاصـلــة مــن بـعــض ق ـي ــادات سـلـمــت وج ـنــدت نفسها
لـ ــدول الـ ـع ــدوان وان ـس ـل ـخــوا م ــن ك ــل ال ـق ـيــم وامل ـب ــادئ
اإليمانية والوحدوية .؟ وماذا بعد إيقاف العدوان يف
ظل املتغرات املحلية واإلقليمية والعربية والدولية ؟
ومــاذا بعد تطبيع بعض االنـظـمــة العربية العالقات
مــع ال ـعــدو اإلســرائ ـيــيل واعــراف ـهــم بـهــا كــدولــة يف ظل
وج ــود الــدولــة الـفـلـسـطـيـنـيــة عــى الـخــارطــة الــدولـيــة ؟
وملــاذا تتآمر وتطمع االم ــارات والـسـعــوديــة بـقــوة عى
اليمن وهما دولتان غنيتان ؟
وملــاذا تسعى اســرائـيــل للسيطرة عــى بــاب املـنــدب ؟
وملــاذا تسعى بريطانيا الستعادة عدن ؟ وما هو وجه
املستعمر الجديد الذي يتهدد الوحدة اليمنية ؟
يمكن القول بثقة رغم وجود االزمات والصعوبات
والتحديات التي الزالت تعمل إلعاقة وتمزيق الوحدة
الوطنية  ..ان الشعب اليمني قدم خالل  32عاماً من
عمر الوحدة نموذجاً مشرفاً من الكفاح والصمود ،
واثبت وبرهن للعالم اجمع إن إرادة الشعوب ال تقهر
مهما كان حجم التحديات واملؤامرات والتي أكسبت
ً
قيادة وشعباً احرام وتقدير واعجاب شعوب
اليمن
الـعــالــم إن لــم نقل أغـلــب االنـظـمــة الــدولـيــة يف العالم
 ..حـيــث وطــريــق ال ــوح ــدة وال ـح ـفــاظ عـلـيـهــا خــاصــة يف
ظــل الـعــدوان لــم تكن مفروشة بــالــورد  ،ولكن تحى
اليمانين بالحكمة والصرب كان كفيال بتجاوز الصعاب
واف ـش ــال امل ــؤام ــرات يف مـخـتـلــف األص ـع ــدة الـسـيــاسـيــة
والتنموية والخدمية والعسكرية واألمنية والتعليمية
والثقافية واالجتماعية  ،قدمت فيه اليمن نموذجاً
يحتذى به ودرساً يستفاد منه .
ً
مستقبال بعد إيقاف العدوان
وندعو صناع القرار
ورفع الحصار وخــروج املحتلن وإعــادة إعمار اليمن
وت ـعــويــض امل ـت ـضــرريــن  ،ب ــأن ي ـع ـم ـلــوا ع ــى الـتـســريــع
باالندماج االجتماعي  ،و دراسة االبعاد االسراتيجية
يف مـتـغــرات الـعــالــم  ،ومـعــالـجــة االخ ـطــاء الـحــزبـيــة
والسياسية والثقافية واالقتصادية والبناء املؤسيس و
االختالالت يف السلطة املحلية والتنموية التي أوصلت
الوحدة إىل مأزق سيايس إقليمي ودويل خطر ساهم
يف أحداث شرخ عميق يف الوحدة الوطنية  ،وخاصة
تلك القيادات الحزبية التي ارتهنت للخارج بعقلية
التآمر وتعاملوا مع اآلخرين من منطلق االنانية  ..فما
اسـهــل الـهــدم والـتـخــريــب والـفــوىض واث ــارة الـنــزاعــات
والحروب  ،وما أصعب البناء والسالم ولكن ليس
مستحيال ذلك يف حال توحدت كل الجهود والوطن
يتسع للجميع .
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تغطية

املؤتمر الوطني األول لألوقاف ..خطوة اسرتاتيجية واقتصادية

األوقاف فريضة رشعية تظهر عظمة ورحمة االسالم يف القيم اإلنسانية
أكد املشاركون يف املؤتمر الوطني األول لألوقاف ،الذي نظمته الهيئة العامة لألوقاف والحكومية والقضائية والتنفيذية ،إىل أهمية اضطالع الهيئة بإعداد السياسات
بصنعاء ،أهمية امليض يف بناء مؤسسة وقفية تنهض بالوقف وتحمي أمواله وممتلكاته واآلليات التي تضمن استيفاء حقوق األوقاف بطريقة متدرجة تراعي الوضع الحايل
وتحقق التكافل االجتماعي وبما يتوافق مع مقاصد الواقفني.
واملعييش جراء العدوان ،خاصة لذوي الدخل املحدود والفئات الفقرية.
وأشارت توصيات املؤتمر الذي شارك فيه نخبة من العلماء واألكاديميني والباحثني
ورجال املال واألعمال واالقتصاديني ومنظمات املجتمع املدين والجهات الرسمية
تغطية :عبد الحميد الحجازي  -محمد الضالعي
وحثت توصيات املؤتمر الوطني لألوقاف ،مجلس القضاء األعىل
بإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر يف قضايا األوقاف ،وكذا
إنشاء شرطة وقفية تابعة للهيئة لحماية أموال وممتلكات الوقف.
وأكدت عىل أهمية تعزيز دور وسائل اإلعالم يف توعية املجتمع
بدور الوقف ،من خالل إعداد مواد إعالمية للتوعية وتخصيص
مساحات إعالمية كافية تتناسب مع حجم أعمال هيئة األوقاف،
والعمل عىل مواجهة الشائعات وتفنيد األضاليل التي تواجه أعمال
وإجراءات هيئة األوقاف.
وشملت التوصيات حث هيئة األوقاف عىل وضع معايري وضوابط
عند بناء مساجد جديدة بما يكفل استدامة خدماتها وتحديد مواقع
إنشائها حسب االحتياج املجتمعي وكذا إنشاء املدارس والجامعات
الوقفية بما يعزز من توفري الخدمة التعليمية للمجتمع ،وإعداد
لوائح منظمة لعمل اإلشراف واإلدارة والحماية للمقابر بالتنسيق مع
الجهات ذا العالقة ..وشددت عىل هيئة األوقاف إنشاء قاعدة بيانات
شاملة لكافة املصارف الوقفية ،وجمع وترميم وصيانة الرتاث الفكري
والثقايف الوقفي من كتب ومخطوطات وتحقيقها ونشرها والحفاظ
عىل املساجد التاريخية واملعالم واملقامات الرتاثية الوقفية وصيانتها
وترميمها وتنظيم املراكز واملدارس العلمية وتطوير مناهجها ونظامها
التعليمي وتحويلها إىل مؤسسات رسمية ..وحثت وسائل اإلعالم
والجهات الثقافية والتعليمية والرتبوية عىل مساندة جهود الهيئة
العامة لألوقاف يف توعية املجتمع ،بمكانة األوقاف وحرمة أمالكها
ودورها الخريي والخدمي والتنموي ملختلف شرائح املجتمع ،إلحياء
سنة الوقف والحفاظ عليها.
يذكر أن املؤتمر الوطني لألوقاف ناقش 22 ،بحثاً وورقة علمية
مقدمة من عدد من أساتذة الجامعات واألكاديميني والباحثني
والعلماء ،وخمس ورش علمية يف الجوانب التثقيفية والتوعية
اإلعالمية والتشريعية والقانونية واالقتصادية واالستثمارية الوقفية
والتطويرية واالبتكارية واملالية واإلدارية.
 26سبتمرب كان لها حضور وقامت باستطالع آراء املشاركني فإىل
الحصيلة:
السيد العالمة عبداملجيد عبدالرحمن الحويث رئيس الهيئة
ً
قائال:
العامة لألوقاف تحدث
املؤتمر يناقش عدة محاور اهمها الوقف بني الواقع العميل وبني
الرؤية الشرعية ومن خالل ذلك يتضح كيفية بناء املؤسسة الوقفية
الحديثة وأيضاً كيفية ابتكار صيغ حديثة وجديدة تواكب الواقع
تحد كبري فالوقف
وتتالءم مع مقاصد الواقفني ..نحن اليوم امام
ٍ
كان عرب القرون املاضية منذ بداية االسالم وقبل االسالم موجود يف
اليمن لكنه اليوم مع اختالف العصر وتحديات الواقع بحاجة ملحة إىل
رؤية جديدة وتحديث وتطوير تلك الرؤية لتواكب احتياجات الحاضر
واملستقبل ..فهناك الكثري من االوقاف اندثرت لألسف الشديد فلم
يعد لهذه الجوانب الخريية أثر يف مجتمعنا وهناك احتياجات جديدة
ظهرت عىل السطح تحتاج إىل رؤية شرعية وقانونية ملواكبة الواقع
وعدم االخالل بشروط ومقاصد الواقفني ..نحن اليوم ومن خالل
املؤتمر الوطني األول لألوقاف سنخطو خطوات واضحة بتوصيات
ومخرجات قوية تعيننا يف الهيئة العامة لألوقاف عىل أن نميض
إىل املستقبل بخطى سليمة وبرؤية علمية صحيحة فالبحوث التي
قدمت للمؤتمر موثقة ومطبوعة وستناقش من خالل ورش العمل
من قبل املشاركني يف املؤتمر من اكاديميني وباحثني يف مختلف
الجوانب لنتعرف عىل اهم املشاكل التي يتعرض لها العمل الوقفي
وذلك للخروج بحلول ناجعة وتوصيات صائبة ملساعدتنا للنهوض
بهذا العمل الكبري ألنه يف فرتات سابقة تعرض لإلهمال والتضييع
ملدة طويلة..
فنحن عىل عاتقنا تركة كبرية من التدمري املمنهج لهذه الفريضة
الشرعية التي تظهر عظمة اإلنسان ورحمة االسالم يف القيم اإلنسانية
ويف االنسان كانسان فهي توفر أكرث  150وجه من اوجه الرب والخري
لخدمة املجتمع يف مختلف مناحي الحياة فتحتاج هذه الروحية
القيمية اإلنسانية إىل اعادة تجديد واحياء لتعود سنة الوقف ..طبعاً
لم يعد هناك اوقاف جديدة انما اصبحنا نحافظ ونعمل باألوقاف
املاضية..فنأمل ان تعود سنة الوقف وصيغ الوقف الحديثة ملواكبة
الواقع وملواكبة احتياجات املجتمع وهذه أهم ما سيخرج به املؤتمر
من توصيات ومخرجات.
رسالتي إىل االعالم باملساعدة يف رفع مستوى الوعي املجتمعي
لدى املجتمع فاإلعالم سالح ذو حدين فإن فعل بشكل صحيح ستكون
فاعلة بشكل كبري ..فدعويت إىل الوسائل اإلعالمية ان تكون رسالتها
نابعة من رفع مظلومية االوقاف التي عاىن منها منذ عقود من الزمن
فقد اضرت الوقف ومقاصد الوقف التي اوقف الواقفون اموالهم
وممتلكاتهم من اجلها فبيوت الله تأن من االهمال ونقص احتياجاتها
االساسية وجوانب االحسان ليس كما ينبغي فاألوقاف رافد اسايس يف
تنمية املجتمع وعنصر هام من للتكافل والتعاطف املجتمعي فاإلعالمي
مجاهد بكلمته وقلمه يف خدمة قضايا مجتمعه ومنها االوقاف ليك
نستعيد لألوقاف مكانته ودوره الحيوي الهام.
االستاذ ياسر الحوري أمني سر املجلس السيايس األعىل
تحدث بالقول:
بالنسبة للوقف الشرعي يف االسالم له أهمية بالغة االثر يف
تعزيز عدة جوانب اجتماعية واقتصادية لكنه عاىن الكثري من االهمال
وعدم االهتمام من قبل عدة انظمة متعاقبة عىل حكم اليمن لعدم
وعيها بأهميته الكبرية ودوره الجوهري يف تحقيق التنمية ودفع
عجلة االقتصاد يف اليمن ..اليوم نحن يف مرحلة افضل ونشيد أيما
اشادة بعمل الهيئة العامة لألوقاف لكننا ونحن نراها تنتقل إىل عمل
مؤسسة وقفية حديثة أن تراعي ظروف املواطن اليمني وان تكون
عملية االنتقال تدريجية وان تأخذ يف حسابها أن أي مؤسسة أو هيئة
جديدة تلمس عدة ردود افعال مقاومة لعملها فننصح بانتهاج
مبدأ الحكمة والتدرج يف بدأ املهام التي عليها توعية املواطنني بأهمية
ذلك ..فالعدوان يرتبص بمكامن الخلل ويبحث بكل الوسائل إلضعاف
الحاضنة الشعبية يف كافة املناطق الحرة لكننا ننطلق من واجب شرعي
ومن أوامر آالهية فمن الواجب التحيل بالحكمة والبصرية وهذا ما
نويص به االخوة يف الهيئة والعاملني معهم ليك ال يستثريوا الناس
اثناء التنفيذ من خطوات تصحيحية لعملها وان تكون تلك االجراءات
تدريجية مراعية لكافة الجوانب..
الخطة االسرتاتيجية
االستاذ عبدالله عالو نائب رئيس الهيئة تحدث قائالً:
نحن اليوم يف املؤتمر الوطني األول لألوقاف ومن خالل ورش
العمل املنعقدة ملدة ثالثة أيام والتي ستخرج بنتائج وتوصيات

عبداملجيد الحويث :

األوقاف رافد اسايس يف تنمية املجتمع وعنرص هام
للتاكفل املجتمعي
الحوري:
دور األوقاف جوهري يف تحقيق التنمية ودفع عجلة
االقتصاد

عالو:
الوقف ركزية اساسية وهامة ملواجهة احتياجات املجتمع
ودعم التاكفل االجتماعي
القدمي:
نسعى أن يكون املؤتمر تظاهرة علمية سنوية لدعم
مسرية الوقف
القطابري:

هدف املؤتمر إىل إرساء مبدأ حل االشاكليات بأسس
فنية وعلمية وبحثية

الرعوي:

الوثائق والسجالت الوقفية أكرب الشواهد الدالة على حال
األمة و البلد

الفقيه:

حققت نقلة نوعية يف إطار العمل الخدمي وتنفيذ
مقاصد الواقفني

االصبحي:

الهيئة حملت تركة كبرية من االشاكليات املالية
واإلدارية
ومخرجات هذه املخرجات سيتم بلورتها وتنفيذها عىل الواقع العميل
ويتم تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ تلك املخرجات بالشراكة مع الجهات
املعنية واالساسية وهي اللجنة العدلية ,وزارة العدل ,وزارة الشؤون
القانونية ,ووزارة الداخلية والجهاز املركزي لإلحصاء والهيئة العامة
لألرايض وهذه املخرجات موجهة نحو امليدان ونحو تحديث آليات
العمل والنظم والقوانني من مخرجات هذا املؤتمر التي ستتحول إىل
واقع عميل عىل األرض.
وبكل تأكيد سيكون العمل االسايس يف مكاتب الهيئة فنحن
يف ديوان الهيئة راسمو سياسات ومخرجات نحلل الواقع ثم نقوم
برتجمة تلك السياسات كمخرجات نظرية لكن يبقى التطبيق العميل
وهي مسؤولية مكاتب الهيئة يف املحافظات واملديريات ليتم تحويل
تلك املخرجات إىل واقع عميل عىل األرض.
والذي بدوره سينعكس ايجاباً عىل دور الوقف يف التنمية بشكل
عام وكبري جداً الن الوقف ركيزة اساسية وهامة وممول كبري ملؤسسة
اجتماعية خريية تواجه احتياجات املجتمع وتدعم التكافل االجتماعي
وتحقق اوجه الرب واالحسان التي اوقف املحسنني اموالهم من اجلها
فيأيت دور الوقف للتنمية االجتماعية سواء بتحقيق احتياجات فئات
فقرية يف املجتمع من الغذاء واملاء والجوانب الصحية وكذلك االستثمار
يف أموال الوقف الفائضة يف ايجاد تنمية عقارية تخدم املسكان وتوفري
املساكن واملباين السكنية والتي نعمل حالياً لتقييم املباين السكنية التي
تم بناؤها يف فرتات سابقة وايجارات زهيدة..
يف األخري رسالتنا لإلعالم الله الله بالوقوف مع الهيئة العامة
لألوقاف والتي تواجه مشاكل كبرية يف امليدان من النهابني والغاصبني
يف امليدان والذي يتحولون يف مواقع التواصل االجتماعي إىل ناقمني
عىل الهيئة فكلما اردنا ضبط شخص او اسرتداد مال للوقف نتعرض
لحمالت اعالمية ممنهجة وممولة للحيلولة دون تنفيذ ذلك ,تخيل
أن احد النافذين يحوز ظلماً وعدواناً لحواىل  2000لبنة وسط امانة
العاصمة وعندما اتت الهيئة مطالبة باعادة تلك االموال املنهوبة
وتستعيدها تعرضنا لحمالت شرسة ضد تلك االجراءات رغم ان
مكاتبنا مفتوحة بكل شفافية لتوضيح ما ابهم حول أية قضية او
حادثة تخص الهيئة العامة لالوقاف.
املؤتمر شامل جامع
الدكتور عبدالله القدمي رئيس اللجنة التحضريية للمؤتمر
وكيل الهيئة العامة لألوقاف قال:
نحن يف العام األول من عمر الهيئة هدفنا يف املرحلة األوىل رسم
الخطوط االسرتاتيجية العامة للهيئة ,واستطعنا خالل الستة األشهر

املاضية إعداد الخطة االسرتاتيجية الوطنية الخمسية للهيئة العامة
لألوقاف  ..فيأيت هذا املؤتمر دعماً ملسرية الوقف اليمني ورؤيتنا له يف
أن يكون تظاهرة علمية سنوية لدعم مسرية الوقف واستعادة مكانته
بني أفراد املجتمع ككل لحشد الجهود والطاقات الرسمية والشعبية
لدعم الوقف وحماية أراضيه واسرتدادها وايضاً تنظيم منافعة ,كما
نهدف من خالل املؤتمر لالستفادة من الطاقات والخربات من الباحثني
والعلماء بهدف بناء مؤسسة وقفية تتمثل يف الهيئة العامة لألوقاف
كمؤسسة وقفية حديثة تتحقق فيها كافة املعايري واملمارسات العاملية.
وللعلم بأن الخطة االسرتاتيجية الخمسية تشتمل عىل ستني
مشروعاً موزعة عىل مختلف قطاعات الهيئة وتركز جزءاً كبرياً يف
الخطة االسرتاتيجية عىل قطاعي املال واإلدارة بشكل شبه رئييس إىل
جانب الوعي واالعالم ,فاملجتمع اليمني بحاجة إىل استعادة هويته
اإليمانية كما اشار إليه السيد القائد العلم عبدامللك بدر الدين الحويث
يف ان املجتمع اليمني يف جيله الحايل بدء يعبث بموروثه الحضاري
وهويته اإليمانية فقد كان الشعب اليمني معطاء مبادر بالخري للغري
من خالل قيامه بوقف أنفس امواله الحرة حيث انه يصل مساحة
ارايض األوقاف إىل الثلث من مساحة الجمهورية اليمنية ,فمن غري
الجائر شرعاً وقانوناً أن يتم العبث او النهب ملا تم وقفه من قبل
اجدادنا ألعمال الرب والخري تخيل ان البعض يتسابق للعبث واللعب
به ..فالرؤية االسرتاتيجية للهيئة تهدف يف االساس لالرتقاء بمكانة
الوقف اليمني واستعادة مكانته..
طبعاً املؤتمر شامل جامع لكل الجهات املعنية والبحثية من كافة
ً
الجامعات واملؤسسات العلمية فقد تم االعالن عنه مبكرا يف شهر
سبتمرب العام املايض واعلنا عن املحاور وتقدم عدد كبري من الباحثني
وتم تقييم هذه االبحاث وتحكيمها وتنقيحها بشكل علمي دقيق
وتم الخروج بعدد  23بحثاً موجودة يف كتاب مكون من جزئني هذا
بالنسبة للباحثني أما املشاركني فقد ضم جهات رسمية وشعبية عىل
مستوى عال..
معالجة بحثية دقيقة
الدكتور محمد القطابري رئيس اللجنة العليا للمؤتمر اسرد
بالقول:
املؤتمر يهدف إىل إرساء مبدأ حل االشكاليات الخاصة بالهيئة
العامة لألوقاف بأسس فنية وعلمية وبحثية تستند إىل الرأي واملشورة
األكاديمية والعلمية الذي يهدف إىل إيجاد مخرجات فعلية وواقعة
تتناسب مع األشكاليات املطروحة لنخرج بمصفوفة تنفيذية قابلة
لرتجمتها عىل أرض الواقع طبعاً كان الرتكيز منصباً من رئيس الهيئة

العامة لألوقاف عن ماهية اآللية التي تساعد يف حل اشكاليات الوقف
وفق اساس علمية منهجية قابلة للتطبيق عىل الواقع العميل فكان
التفكري عن االعالن للمؤتمر يف العام املايض ليتقدم للجنة العلمية 35
باحثاً دكتوراه وخرباء متخصصني يف هذا املجال ليتم قبول  22بحثاً
ممن انطبقت عليهم شروط البحث العلمي وهذه االبحاث تنوعت يف
مختلف االشكاليات التي تعترب ملحة وبحاجة الوقف إليها وتحتاج إىل
معالجة بحثية دقيقة يف الجانب املايل واإلداري واالستثماري والتوعوي
والتثقيفي والتطويري واالبتكاري هذه الجوانب التي فيها اشكاليات
معينة ويتأمل املؤتمر من خالل املؤتمر ان يتم مناقشة اوراق العمل
املختلفة من خالل الجلسات ,ونتوقع ان تخرج جلسات املؤتمر ببيان
ختامي يتضمن أفضل التوصيات القابلة للتنفيذ ,وبكل تأكيد رئيس
الهيئة العامة لألوقاف حريص كل الحرص عىل أال يكون املؤتمر عبارة
عن تظاهرة إعالمية فقط بل تم تشكيل لجان تخصصية من كافة
قطاعات الهيئة مهامها الرئيسية دراسة املخرجات ومتابعة التنفيذ
لكافة تلك التوصيات واملقرتحات املتضمنة باألبحاث واآلراء النقاشية
املستفيضة داخل جدول اعمال املؤتمر ..وعمل اللجان ال يقتصر
عىل الرقابة فقط بل عىل التحديث املستمر وكشف مكامن األخطاء
وتعديلها.
االبحاث تم خاللها مناقشة احياء سنة الوقف بمعنى إعادة
روحية الوقف داخل فئات املجتمع اليمني ,استعادة اموال الوقف
املنهوبة ,تسخري اموال الوقف وفق مقاصد الواقفني ,حصر األموال
كافة وتعترب األهم وهو ما شدد عليه السيد القائد عبدامللك بدر الدين
الحويث بقوله :نحن عازمون عىل استعادة اموال الوقف ,مما تستشعر
عزم القيادة واهتمامها الكبري بالوقف ومقاصده.
وللعلم بأنه تم انشاء مركز للدراسات والبحوث خاص بالهيئة
هذا سيتوىل املجال البحثي والعلمي وسيقع عليه مسؤولية دراسة
الجدوى االقتصادية دراسة االشكاليات املالية واإلدارية وسبل حلها
والتعامل معها وفق اساليب علمية وبحثية حديثة ,مما يدل عىل
توجه الهيئة بقيادتها الرشيدة نحو التوجه العلمي فلن يكون العمل
يف املستقبل إال مرتكزاً عىل اسرتاتيجيات واسس وابحاث علمية رصينة
ومخرجات قابلة للتنفيذ عىل الواقع العميل.
تحليل حجج األوقاف
االستاذ الدكتور عارف محمد الرعوي باحث مشارك قال:
بالنسبة ملشاركتي يف املؤتمر الوطني األول لألوقاف والتي نظمته
الهيئة فقد كان منصباً حول دراسة لنماذج من الوثائق الوقفية املتعلقة
بأنواع الوقف اليمني ومجاالته ,فقد تطور الوقف يف اليمن وتعددت

مجاالته وأغراضه ,وتملك الهيئة العامة لألوقاف مجموعة من أغنى
مجموعات الوثائق والسجالت يف اليمن ,وهي تمثل مصادر مهمة عن
التاريخ االقتصادي والسيايس والثقايف والديني ملجمل تاريخ اليمن.
وتفيد هذه الوثائق والسجالت الوقفية ودراستها األولية يف
معرفة الحياة اليومية واألوضاع االجتماعية ,واالقتصادية والثقافية
يف اليمن واملناطق التي صدرت فيها ..وتعد وثيقة الوقف او حجته
مرآة تعكس العالقات االجتماعية والسياسية يف املجتمع يف مرحلة
إنشاء الوقف ويمكن من خالل تحليل حجج األوقاف ودراستها يف
مرحلة تاريخية معينة ,لذلك تعد الوثائق والسجالت الوقفية أكرب
الشواهد الدالة عىل حال األمة ,أو البلد  ,أو الواقف ذاته ,فالوثيقة
الواحدة مشتملة عىل جوانب كثري ,وكل نص له دالالته ,يظهر ذلك
عند تحليل وثيقة أو حجة لوقف من األوقاف ,إذ نجدها عىل قصرها,
أهل لكل فن تحليل.
فمن خالل هذه املؤتمر الذي يعترب سابقة فريدة يف تاريخ الوقف
واملؤسسة الوقفية بشكل عام نويص عىل الكشف عن املزيد من الوثائق
التاريخية التي ما تزال حبيسة املكتبات وخزائن البيوت ففي الكشف
عنها ما يرثي املعلومات ,ويقدم الدالئل عىل الوقائع واالحداث الن
الوثائق تعد من أكرث املصادر التاريخية مصداقية.
كما نؤكد أن اغلب االوقاف قد خصصت لطلبة العلم ,وكان
هناك الكثري من املدارس املسجدية وحجم اوقافها من الضخامة بمكان
واآلن يف وقتنا الحاضر اغلقت تلك املدارس وتوقف دورها التعليمي
وبالتايل ريع الوقف املخصص للطلبة ينبغي ان يستمر دوره يف دعم
طالب املدارس والجامعات وبناء قاعات لهم وتزويدهم بما يحتاجونه
من ادوات ومستلزمات واجهزة ومبان سكنية للطالب والطالبات فهذا
هو الغرض من وقف الدراسة وهذا هو املطلوب من الهيئة العامة
لألوقاف وأن يعملوا بنصوص الواقفني وان يقفوا عند حدود ما نصت
عليه الوقفيات ..كما أنه يجب تبني منهج الشفافية يف نشر مختلف
ما يتعلق بربنامج عمل الهيئة العامة لالوقاف وما يتعلق بميزانيتها
وحسابها الختامي وهذا يعمل عىل نشر الثقافية الوقفية وفق منظور
شرعي معاصر من شأنه االرتقاء باحتياجات املجتمع وتطورها.
تنفيذ مصفوفة التوصيات
االستاذ محمد الفقيه مدير عام املربات الوقفية بالهيئة
ً
قائال:
العامة لألوقاف تحدث
اليوم ونحن نعيش املؤتمر الوطني األول لألوقاف الذي تدشنه
الهيئة خالل هذه األيام والذي يهدف إىل تشخيص الواقع الحقيقي
للمؤسسة الوقفية وعن طبيعة التعقيدات التي عانت وتعاين
منها املؤسسة الوقفية إىل اليوم وعرب اثراء الكادر من االكاديميني
واملتخصصني الباحثني لكل هذه املواضيع بالنقاش املستفيض للخروج
بنتائج وتوصيات جادة ستضمن تجويد العمل يف هذه املؤسسة سواء
من الناحية اإلدارية أو التشريعية والقانونية أو من الناحية الفنية
والتقنية أو من الناحية الخدمية..
الخالصة من املؤتمر معرفة الخلل وأوجه القصور والضعف
املوجود يف العمل الوقفي لإلنطالق إىل حلحلة تلك االشكاليات
واملمارسات للنهوض بالعمل الوقفي وفق افضل االساليب اإلدارية
واملالية..
طبعاً الهيئة العامة لألوقاف قبل اربعة اشهر دشنت الخطة
الخمسية االسرتاتيجية للهيئة سواء ما يتعلق منها يف الجانب
التشريعي أو اإلداري أو االستثماري أو الخدمي ,وقد المس أفراد
املجتمع كافة املشاريع التي نفذتها الهيئة عام 2021م وخالل الربع
األول من العام 2022م رغم أننا نراها متواضعة مع بداية املشوار لكنها
مقارنة مع الوضع سابقاً تعترب نقلة نوعية يف إطار العمل الخدمي
لكل املصارف الوقفية التي قصدها الواقفون بطبيعة الحال الهيئة
بكادرها وفروعها يف املديريات ستعمل كخلية نحل يف تنفيذ مصفوفة
التوصيات والنتائج التي ستصدر من املؤتمر الوطني األول لألوقاف.
رسالتنا إىل اإلعالم برفع مستوى الوعي عند أبناء املجتمع بشكل
عام بأهمية الوقف وعند املعنيني بالعمل الوقفي بشكل خاص ومن
هنا ندعو كل املعنيني يف الجانب التوعوي واالعالمي لكافة الوسائل إىل
نشر ثقافة الوقف أو عىل األقل لنعود إىل اصالتنا يف مختلف القضايا
منها قضية الوقف وكما يقول يف املثل" انفض ثوبك من تراب الوقف"
فاالعالم دوره محوري لتقليص نقص الثقافة املجتمعية بأهمية
الوقف.
استعادة الوعي املغلوط
الدكتور حمود االهنومي باحث وكاتب مشارك أسرد قائالً:
املؤتمر الوطني األول للهيئة العامة لألوقاف مؤتمر علمي يبحث
جوانب وابعاد مختلفة ومتنوعة عن العمل الوقفي من حيث تطويره
وسبل االستفادة من الوسائل الحديثة يف تطويعها لإلدارة األمثل
واالفضل يف تنظيم تحصيل اموال األوقاف وتوظيفها لصالح التنمية
البشرية حيث ان االوقاف كما سمعنا يف كلمة السيد العلم قائد الثورة
عبدامللك بدر الدين الحويث هي اصال تصب يف خدمة هذا اإلنسان هذا
هو محور ما يدور حوله اعمال املؤتمر من حيث التأصيل ومعرفة
األمكانات التي يمكن توظيف هذه االمكانيات وتطوير العملية الوقفية
بالشكل األمثل..
طبعاً هناك عملية تعاونية ليس واجب الهيئة العامة لألوقاف
التوعية بأهمية الوقف والحفاظ عليه بل هناك العلماء وصناع الرأي
واملثقفني واالعالميني فاالعالم له دور كبري وإيجابي بناء اذا ما استغل
بشكل ممتاز يف صناعة واستعادة الوعي املغلوط الالزم يف الحفاظ عىل
الوقف وتنميته وتوجيه بوصلته بالشكل الصحيح فاألهمية بالغة يف
هذا الجانب الن عليه ايصال الصوت إىل جميع فئات املجتمع..
اثقال تركة كبرية
سمرية عبدالرحمن االصبحي باحثة ومشاركة تحدثت
بالقول:
املؤتمر الوطني األول لألوقاف يعترب مرتكزاً أساسياً لعمل الهيئة
ودورها الساعي إليجاد واقع جديد يساعد يف الحفاظ عىل أموال
األوقاف وتحديث عمل الهيئة من خالل حماية واسرتداد اموال
األوقاف املنهوبة وتنميتها واستثمارها بما يعود بالفائدة ملقاصد
الواقفني الرئيسية يف أعمال الخري والتخفيف من وطأة الظروف
املعيشية وغريها كما ان املؤتمر يسعى لتسيري عمل الهيئة كما ينبغي..
فاألوقاف عاىن يف الفرتات السابقة من إهمال متعمد كبري فالهيئة
حملت اثقال تركة كبرية من االشكاليات املالية واإلدارية بالنسبة
للعمل الوقفي واهمال كبري يف حصر وتوثيق ممتلكاته ..فيعرت املؤتمر
باكورة عمل مؤسيس قادم عىل أسس صحيحة وعلمية فاألوقاف
كانت تبني ً
دوال وترتكز ميزانيتها عليها ..فمن خالل الهيئة سيستعيد
الوقف والعمل الوقفي مكانته الصحيحة يف قادم االيام.
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البعد القومي يف منجزنا
الوحدوي التأريخي

ما زلت أتذكر أيام ما كنا ندرس يف طفولتنا
أن ماديت التأريخ والربية الوطنية يف مناهج
املراحل الدراسية التأسيسية كانتا تحتويان
مدررّس املواد
عىل أهداف الثورة اليمنية ،وأن ِ
االج�ت�م��اع�ي��ة ك ��ان ي�ق��ف ب�ن��ا وق�ف��ة اس�ت�ي�ع��اب�ي��ة
تأملية أو متأملة عند خامس أهدافها وهو:
«ت�ح�ق�ي��ق ال��وح��دة ال�ي�م�ن�ي��ة يف ن�ط��اق ال��وح��دة
العربية الشاملة».
ك �م ��ا ل ��م أزل أت ��ذك ��ر -ش � ��أين ش� ��أن م��اي��ني
ال�ي�م�ن�ي��ني غ ��ريي -أن إع ��ان اس �ت �ع��ادة ل�ح�م��ة
«وح � ��دة» ش �ط��ري ال ��وط ��ن يف ال � �� 22م ��ن م��اي��و
ع ��ام  1990م ��ن ث�غ��ر ال�ي�م��ن ال �ب��اس��م «ع ��دن»
ق� ��د ج � ��اء -ب� � � ��دون ت ��رت� �ي ��ب م� �ق� �ص ��ود وب � ��دون
س��اب��ق م�ي�ع��اد -بعد أي��ام م�ع��دودات م��ن طي
ص �ف �ح��ات ف �ع��ال �ي��ات م��ؤت �م��ر ال �ق �م��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال�ط��ارئ��ة ال�ت��ي ق��در لها االن�ع�ق��اد يف العاصمة
ال�ع��راق�ي��ة ب �غ��داد ،وأن ال��زع�م��اء ال��ذي��ن ك��ان��وا
م��ا ي��زال��ون حديثي عهد ب��ال�ع��ودة م��ن حضور
ف�ع��ال�ي��ات م��ؤت�م��ر ق�م��ة م��ؤمل��ة ق��د ب �ش��روا ب�ن�ب��أ
إعان قيام الجمهورية اليمنية وهم يف حالة
م��ن ال�ت��وت��ر إذ ل��م ي�خ��رج��وا م��ن قمتهم اآلن�ف��ة
ال ��ذك ��ر ب ��أي ��ة ن �ت��ائ��ج إي �ج��اب �ي��ة ت ��ذك ��ر ،ف�ت�ل�ق�ف��وا
ذل��ك ال�ن�ب��أ ال ��ذي ق��دم إل�ي�ه��م م��ن أرض حمري
ومعني وسبأ بابتهاج منعدم املثال ،ونفضوا
ع��ن أذه��ان�ه��م م��ا ك��ان ال ي��زال ع��ال� ً�ق��ا فيها من
أثر سلبي ناتج عن شدة استفحال اإلشكال
املتعلق بأكرث القضايا التي وردت يف ج��دول
األعمال ،وف َررّغوا أنسفهم لاحتفاء بتحقيق
هذا املنجز القومي الجدير تحقيقه باالحتفاء
واالح �ت �ف ��ال ،وس ��ارع ��وا -ب �ش �ك��ل ع ��اج ��ل -إىل
اس�ت�ئ�ن��اف ف�ت��ح ق �ن��وات ال�ت��واص��ل وش��رع��وا يف
ت �ب ��ادل ال �ت �ه ��اين ب ��اس �ت �ع ��ادة ل �ح �م��ة أروم �ت �ه��م
ورمز َرّ
عزتهم التي تعتر الخطوة التأسيسية
الس� �ت� �ع ��ادة ال� ��وح� ��دة ال �ع ��رب �ي ��ة -م� ��ن امل �ح �ي��ط
إىل ال�خ�ل�ي��ج -ال�ت��ي ك��ان��ت وم ��ا زال ��ت وس�ت�ظ��ل
ب ��ال ��رغ ��م م ��ن ق �ت ��ام ��ة م ��ا ي �خ �ي��م ع ��ىل امل �ش �ه��دال �س �ي ��ايس ال �ع ��رب ��ي م ��ن ظ� ��ال -ح �ل��م أح �ف��اد
«يعرُب» عىل مدى األحقاب واألجيال.
وق� ��د ع ��ر م �ع �ظ��م م �ل ��وك ورؤس � ��اء وأم� ��راء
األقطار العربية يف تلك األثناء عن سعادتهم
الغامرة بهذا الحدث العربي االستثنايئ الذي
ي�ع�ت��ر ن�ع�م��ة وأي ��ة ن�ع�م��ة! ل�ك��اف��ة أب �ن��اء األم��ة
ب �ع �ب ��ارات ذوات ن� ��رات ت �ف��اؤل �ي��ة ن� ��ورد م�ن�ه��ا
ع��ن امل��رك��ز ال��وط�ن��ي ل��ألب�ح��اث ال�ت��اب��ع ل��رئ��اس��ةالجمهورية -النماذج التالية:
 ال � ��رئ� � �ي � ��س ال� � �ت � ��ون � ��ي األس � � �ب � � ��ق زي � ��نال�ع��اب��دي��ن ب��ن ع��ي( :إن ال��وح��دة اليمنية يف
ه ��ذا ال �ظ��رف ال��دق �ي��ق ال ��ذي ت�ج��اب��ه ف�ي��ه ام�ت�ن��ا
ال �ع ��رب �ي ��ة ت �ح ��دي ��ات ك� ��رى ه ��و ن �ص ��ر ل �ل �ع��رب
ج�م�ي��عً ��ا وإن �ج��از ع�ظ�ي��م ي�ج�س��د ت�ط�ل�ع��ات كل
عربي وطموحه يف الوحدة والتضامن).
 ال��زع�ي��م ال�ل�ي�ب��ي ال��راح��ل ال�ع�ق�ي��د معمرال � �ق � ��ذايف( :ال � ��وح � ��دة ال �ي �م �ن �ي ��ة ه� ��ي ال �ح ��دث
االيجابي الوحيد يف التاريخ العربي املعاصر).
 ال� ��رئ� �ي� ��س ال� � �س � ��وري ال� �س� ��اب� ��ق ح ��اف ��ظاألس � ��د( :ال ��وح ��دة ال �ي �م �ن �ي��ة إن �ج ��از ق ��وم ��ي يف
الزمن الصعب).
 ال ��رئ� �ي ��س ال �ج �ي �ب ��ويت ال� �س ��اب ��ق ح �س��نج��ول�ي��د( :ال��وح��دة اليمنية إن�ج��از عظيم عىل
ط��ري��ق ال��وح��دة العربية الشاملة ال�ت��ي تصبو
إليها األمة العربية).
 امل�ل��ك امل�غ��رب��ي ال��راح��ل ال�ح�س��ن ال�ث��اين:(إن الوحدة يف اليمن ال تعني انتصارا ألبناء
الشعب اليمني الشقيق فقط لكنها انتصار
لكل أبناء العروبة وبداية صحيحة الستعادة
التضامن العربي والوحدة العربية الشاملة
 ،وباسم كل أبناء املغرب أب��ارك لألشقاء يف
اليمن هذا املنجز العظيم).
وي �ك �ف �ي �ن��ا دالل � ��ة ع ��ىل أه �م �ي ��ة ه� ��ذا ال �ح ��دث
ال�ع�ظ�ي��م يف ت��أري��خ أم�ت�ن��ا ال�ع��رب�ي��ة األب�ي��ة ال�ت��ي
اع� �ت ��رت� �ه ��ا م �ن �ط �ل � ً�ق ��ا ل� �ل� �ع ��ودة ب� �ه ��ا إىل ح ��ال ��ة
م� ��ن ال � �ق� ��وة ال� �ت ��ي ت �م �ك �ن �ه ��ا -ال م� �ح ��ال ��ة -م��ن
االنتصار -من موقع االقتدار -لكافة القضايا
العربية واإلسامية العادلة ،ويف مقدمتها
ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي ��ة ق� �ض� �ي ��ة  8م ��اي ��ني
م ��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ني امل �ش ��ردي ��ن م �ن��ذ ع �ش��رات
ال�س�ن��ني ،ق�ض�ي��ة م��اي��ني امل�ض�ط�ه��دي��ن ال��ذي��ن
تنتزع منهم أراض�ي�ه��م ومساكنهم بأسلوب
وح��يش مشني لحساب مشاريع االستيطان
وإحال قطعان املستوطنني ،قضية عشرات
اآلالف م ��ن األس� ��ريات واألس� ��رى وامل�ع�ت�ق��ات
وامل �ع �ت �ق �ل��ني ،ق �ض �ي��ة ع �ش ��رات اآلالف ورب �م��ا
م�ئ��ات اآلالف م��ن ال�ش�ه��داء امل�ق��اوم��ني ال��ذي��ن
ي�ق�ض��ون ب�ح�ب�ه��م يف م��واج�ه��ات غ��ري متكافئة
ذو ًدا ع ��ن ال ��وط ��ن وق �ي ��م ال ��دي ��ن ودف � ً
�اع ��ا ع��ن
كثري من املقدسات اإلسامية ومسرى خاتم
النبيني وسيد املرسلني أوىل القبلتني وثالث
ال �ح��رم��ني ال �ش��ري �ف��ني ي�ك�ف��ي دالل ��ة ذل ��ك ك�ل��ه
رّ
أن ال��زع �ي��م ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ي��اس��ر ع ��رف ��ات ب�ع��د
ح �ض��وره ف�ع��ال�ي��ات ال�ق�م��ة ال�ع��رب�ي��ة امل��ذك��ورة
غ��ادر «ب �غ��داد» إىل «ع ��دن» م�ن�ت�ظ�رًا ع��ىل أح��ر
م��ن ال�ج�م��ر ق�ي��ام ف�ع��ال�ي��ة إع ��ان اس�ت�ع��ادة ما
أسماه «لحمة اليمن» ،كما لو كان ينتظرها
م �ن ��ذ زم � ��ن ،وق� ��د ارت� �ج ��ل -يف ت �ل ��ك امل �ن��اس �ب��ة
امل �ه��اب��ة -ك�ل�م��ة ت��أري�خ�ي��ة ع��ر م��ن خ��ال�ه��ا ع��ن
ع �ظ �ي ��م ف �خ ��ره واع � �ت � ��زازه ب ��ان �ت �م ��ائ ��ه إىل م�ه��د
ال ��عُ �رْب وم �ن �ب��ع ال �ع��روب��ة وع ��ن اب �ت �ه��اج��ه ب�م��ا
أس �م ��اه اس �ت �ع ��ادة «ال �ل �ح �م��ة ب ��ني ال �ش �ط��ري��ن
ال�ش�م��ايل وال�ج�ن��وب��ي ل�ل�ج�س��د ال�ي�م�ن��ي» ن��اق� ً
�ا
ل �ع��ام��ة أب �ن ��اء ال �ي �م��ن يف م ��ا أس �م ��اه «ال �ش �ط��ر
ال �ي �م �ن ��ي» ت �ح �ي ��ات إخ ��وان �ه ��م أب� �ن ��اء «ال �ش �ط��ر
ً
ومؤكدا َرّ
أن (الوحدة اليمنية
الفلسطيني»،
تعني إعادة اللحمة ،واللحمة اليمنية هدية
ألط �ف��ال ال�ح�ج��ارة ول��ألم��ة ال�ع��رب�ي��ة ق��اط�ب��ة)،
ع ��ىل اع �ت �ب��ار أن أب �ن ��اء األم� ��ة م ��ن «ال� �ف ��او» إىل
«نواذيبيو» ومن «عني ديوار» إىل «مقديشو»
ش �ع��ب واح� ��د ق � ��د ُر ُه ال �ت � ُرّ
�وح ��د وم�س�ت�ق�ب�ل��ه يف
ظ ��ل ال �ت �ك��ات��ف وال �ت �ع��اض��د م�س�ت�ق�ب��ل ب��ال�ن�ص��ر
والتمكني واعد.
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الوحدة اليمنية ..إرادة شعبية
يف ذكرى مايو والوحدة املباركة يتبادر
وت�س�ع��ى اىل ف��رض إرادت �ه��ا ورغ�ب��ات�ه��ا
اىل األذه � ��ان امل �ش ��روع ال �ص �ه �ي��و أم��ري��ي
ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق اه� � � � ��داف ق � � ��وى خ� ��ارج� �ي� ��ة
بريطاين الذي يعد من قبل اعداء األمة
وزعزعة األمن واإلستقرار يف بلدانها
لتقسيم اليمن اىل اقليم ش�م��ايل وآخ��ر
لتنتفع بذلك دول أخ��رى وتستحوذ
ج�ن��وب��ي ي�ش��رع ف�ي��ه التشظي وال��ره�ي��ب
ع ��ىل م �ق ��درات �ه ��ا وم �ك �ت �س �ب��ات �ه��ا ،وم ��ا
وتهيمن عليه قوى اإلره��اب والتصهني
ي� �ح ��دث اآلن يف ع � ��دن وامل �ح ��اف �ظ ��ات
بما يحقق اطماع الغزاة واملحتلني.
امل�ح�ت�ل��ة م ��ن ت ��واج ��د اج �ن ��دة خ��ارج�ي��ة
ل � ��م ول � � ��ن ت � �ك � ��ون ال� � ��وح� � ��دة ال �ي �م �ن �ي ��ة
ت �ح ��ت م �س �م �ي ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة ت �س �ي �ط��ر
ب�س�ل�ب�ي��ات�ه��ا وإي�ج��اب�ي��ات�ه��ا م ��زاد ل�ح��زب او
وت�ت�ح�ك��م ب�ح�ي��اة ال�ن��اس ومعيشتهم
ط� ��رف او ف �ص �ي��ل ب ��ذات ��ه ي �ب �ي��ع وي �ش ��ري
تحت غ�ط��اء ودع��م خ��ارج��ي م��اه��و اال
بها متى ما اراد وال يمكن ان تكون تلك
غيض من فيض وقطرة يف بحر .
ال��دم��اء ال��زك�ي��ة ال �ت��ي س�ق�ط��ت يف سبيل
إن� �ن ��ا ال� �ي� ��وم أم � ��ام ت �ح ��دي ��ات ك �ب ��رية
ذل��ك ل��وح��ة اع��ان�ي��ة ي��راد م�ن�ه��ا تحصيل
وغاية يف التعقيد تتطلب منا إيجاد
طارق مصطفى سالم #
ح��اص��ل او اك�ت�س��اب منافع وهمية عىل
ال ��رؤى وال�ح�ل��ول ال��رادع��ة و امل�ن��اس�ب��ة
ح �س ��اب ت �ض �ح �ي��ات االب� �ط� ��ال يف س�ب�ي��ل
الن �ت ��زاع اإلرادة امل �س �ل��وب��ة وال �ح �ق��وق
تحقيق الوحدة املباركة والقضاء عىل كل وسائل التشطري امل �ن �ه��وب��ة ال �ت ��ي ي� ��رى ف �ي �ه��ا امل �ح �ت��ل ح �ق��ا م �ش ��روع ��ا وواج �ب ��ا
واالنقسام .
وطنيا اختص بها دون اصحاب الحق الذين يعانون فيها
ال��وح��دة ال�ي�م�ن�ي��ة ه��ي ال�ض�م��ان ال�ث��اب��ت وال�س�ب�ي��ل ال��وح�ي��د االمرين ويفتقدون ألبسط الحقوق والواجبات التي يتحىل
لوجود استقرار وازدهار يف البلدان واملجتمعات وال يمكن ال �ش �ع��وب وامل �ج �ت �م �ع��ات ال �ح ��رة ن��اه �ي��ك ع ��ن ح �ج��م ال ��دم ��ار
لقوى منتفعه او باغية ان تتحكم يف مصري شعب بأكمله وال�ن�ه��ب وال�س�ل��ب ال��ذي ت�م��ارس��ه ت�ل��ك ال�ق��وى اإلج��رام�ي��ة يف

املحافظات املحتلة وسياسة التقسيم واالنفصال الذي يراد
تحقيقها ل�ت�م��ري��ر ت�ل��ك ال�ج��رائ��م دون ح�س��اب او رق�ي��ب بما
يضمن لها امليض يف استكمال مشروعها املزعوم .
إن الوحدة اليمنية وجدت لتبقى وستظل مكسبا وطنيا
س �ط��ر م��اح �م��ه االب �ط ��ال ك��ون �ه��ا ج� ��اءت ع ��ن إرادة ش�ع�ب�ي��ة

كتابات

راس�خ��ه وليس ق��راراً ف��ردي��ا  ،وه��و م��ا جعلها ال�ي��وم مطمع
لتلك القوى االستكبارية واإلقليمية املتصهينة والتي تسعى
أن ت �ن��ال م ��ن ال �ج �س��د ال�ي�م�ن��ي امل ��وح ��د وزرع ب ��ذور ال�ت�ف��رق��ة
واالنقسام بني افراد الشعب الواحد .
 #محافظ عدن

احمد الفقيه

كاريزماتيكية الوحدة
يف عيدها الـ"!!.. "32

اليمن ..لعبة الدم واملوت إىل أين؟!)126( ..
يحضرين وأنا أهمُ بالشروع يف الكتابة عن بعض األحداث
ال�ت��ي عصفت وتعصف باليمن  ,مقولة ق��وي��ة ومُ �ع��رة لها
داللتها ومغزاها  ،ال أتذكر من قائلها أو صاحبها ،يصف
ً
قائا  " :اليمن جوهرة نفيسة بيد فحَ ام " !.
فيها اليمن
ول �ع ��ل ه ��ذا ال �ق ��ائ ��ل ل �ت �ل��ك امل �ق ��ول ��ة ل ��م ي �ك��ن ل�ي�غ�ف��ل وه��و
ي�ق��ول�ه��ا  ,م��ا ُي�ف�ي��د وي��ؤك��د ب ��أن ذل ��ك ال�ف�ح��ام امل�م�س��ك ب�ي��ده
تلك ال�ج��وه��رة النفيسة ( اليمن) ال ي��دري وال يعرف أيضاً
قيمة ه��ذه ال�ج��وه��رة النفيسة املكنونة وال يعلم شيئاً عن
أهميتها وغاها عىل االطاق ،
إن ل ��م ي �ك��ن أس ��اس ��اً ي�ج�ه��ل م ��ع األس� ��ف ال �ش��دي��د ق��دره��ا
السامي العظيم  ,ويتعاطى ويتعامل م��ع ه��ذه الجوهرة
ع��ىل أس��اس م��ن ال��رخ��ص واإلب �ت��ذال واإله �م��ال وال��امُ �ب��االة
وال�ج�ه��ل  ,وع��دم اإله�ت�م��ام وال�ع�ن��اي��ة  ,أو أن� ُ�ه ال ينظر إليها
كيشء ال يُقدر بثمن.
ومع هذا الجهل واملفهوم السائد واملُرسخ عن اليمن ،
ُ
�ال م��ن األح��وال أن
�
ح
�أي
�
ب
ُمكن
ي
ال
�ه
يمكن التأكيد ُه�ن��ا ب��أن�
ٍ
ُتقاس اليمن ( هذه الجوهرة النفيسة ُ
والدرة املكنونة ) بأي
ِغنى أو ثروة أو ملك عظيم ال يف املايض وال يف الحاضر وال
حتى يف املستقبل .
ل�ت�ب�ق��ى ال �ي �م��ن ب ��ات �س ��اق اآلراء ه ��ي أث �م ��ن وأغ� ��ىل وأع �ظ��م
األش �ي��اء  ,ل��و ك ��ان ذل ��ك ال�ف�ح��ام ال�ج��اه��ل ال�غ��اف��ل وأط�ن��اب��ه
يعقلون ويفقهون ويعون ويعلمون !.
ال غ �ض ��اض ��ة وال َب � � َ�دع أن أع �ي ��د ال �ق ��ول ت ��أس �ي �س ��اً ع ��ىل م��ا
ت� �ق ��دم ذك� � ��ره ب� �ه ��ذا ال� �خ� �ص ��وص  :ت �ح �ض ��رين ت �ل ��ك امل �ق ��ول ��ة
س��ال�ف��ة ال��ذك��ر  ,أو ب�م�ع�ن��ى أص ��ح وأدق ُه�ن��ا ت�ح�ض��ر امل�ق��ول��ة
ه � ��ذه ال� �ت ��ي ت ��رق ��ى إىل م �س �ت ��وى ال �ح �ك �م ��ة ب� �ق ��وة ومل �ع �ن ��اه ��ا
ال �ك �ث ��ري م� ��ن ال � � ��دالالت ال� �ت ��ي ال ي �م �ك ��ن أن ت �غ �ي ��ب ع� ��ن ك��ل
ف� ِ�ط��ن ول �ب �ي��ب  ,وأن ��ا أن �ظ��ر اىل م ��ا ح ��دث وي �ح ��دث يف ي�م�ن�ن��ا

صالح املقداد

الحبيب بعني الحاين  ,الرايث لسوء الحال واملآل الذي وصل
اليه بسبب عدم ادراك وتنبه أبنائه لقيمته وأهميته كوطن
غال ومعطاء ومميز وفريد بكل يشء  ,وإنشغالهم وعدم
جديتهم لتجريد أنفسهم .لبنائه ورفعة شأنه واستمراء
خوض الصراعات والحروب فيما بينهم عىل ماال ينبغي أن
ينشغلوا به ويستمروا فيه وهم ظاملني ألنفسهم .
تحضرين املقولة اياها وأنا أتناول بقدر يسري من التوصيف
وال�ت�ع�ل�ي��ل وال�ت�ح�ل�ي��ل وم �ح��اول��ة ال�ف�ه��م وال �ش ��رح مل��ا ح��دث
وي �ح��دث ُه�ن��ا  ,ألج ��د ن�ف��ي مُ �ح �ت��اراً ب�ك��ل ذل ��ك وغ ��ري ف��اه��م
ومُ �س�ت��وع��ب ل��ه وغ � َ
�ارق يف ال�ك�ث��ري م��ن ال�ت�ف��اص�ي��ل ال�ص�غ��رية
والكبرية املتعلقة بجملة األحداث التي عصفت به وبنا وال
زالت تفعل بنا الكثري دون ذنب وال سبب غالباً.
بيد أن كل هذا الذي حدث ويحدث يف اليمن  ,ال يمكن
إع �ت �ب��اره ع �ف��وي��اً وط�ب�ي�ع�ي��اً يف م�ج�م�ل��ه ب��ل وال أج ��د م��ا ي��رره

م ��ا أش� ��د ت �ل��ك ال �ل �ح �ظ��ات امل �ح �ت �ش��دة
بالذكريات ومعها كل التفاصيل وص��ور الجرائم وامل��آيس حني
ب ��دأت ع��اص�ف��ة اإلج� ��رام "ال�ص�ه�ي��و ص�ل�ي�ب��ي" وه ��ي ت��راق��ص ع��ىل
مساحة كبرية من أشاء األطفال والنساء وأطال املنازل
 ..كان العالم أشد صمتاً وكانت جميع الكلمات خرساء من
ه ��ول ت�ل��ك امل�ش��اه��د وال�ق�ت��ل ال�ه�س�ت��ريي وال ��دم ��ار ال�ش��ام��ل  ،كل
يشء كان محطماً ..ذكريات بالغة القسوة من الجراح العميقة
امل�م��زوج��ة بطعم العلقم ك��ادت الشمس أن تحتجب وتندمل
من سواد املشاهد وصور املجاز واملآيس اليومية
ك ��ان ك��ل يشء م�س�ت�ب��اح��اً "األرض وال �ع��رض واإلن �س ��ان" ويف
لحظة حرجة كلئتنا الرعاية اإللهية وأسمعتنا صرخة الحياة
وال�ك��رام��ة وال�ت�ح��دي وال�ص�م��ود ك��ان��ت ل�ح�ظ��ة اس�ت�ج��اب��ة سريعة
لنداء أعام الهدى مجردة من كل العصبيات واألهواء الخاصة.
وحتى ال نضيع يف تفاصيل الذكريات علينا نقف وقفة مقارنة
بني ص��ور ومواقف كانت حاضرة بعنفوانها وكرامتها وغريتها
وأصالتها وهويتها اإليمانية..

وي �ش��رع �ن� ُ�ه وي �ج �ي��زه  ,وه ��و ي �ن ��درج ب��إج �م��اع ال �ك ��ل ض �م��ن "
سياق الامعقول والامشروع  ,والامقبول وال��ا ممكن
"  ,وي�ب�ق��ى يف إط ��اره وم �ح��ددات��ه ال�ت��اري�خ�ي��ة ض�م��ن ال�ن�ط��اق
امل�ُخ��ال��ف ل�ط�ب��ائ��ع األش �ي��اء  ,وال ي�م�ك��ن ال�ق�ب��ول ب��ه ت�ح��ت أي
ظرف وحجة ودافع  ,ليبقى مُ جَ رَماً ومُ داناً  ,وغري الئق وال
خليق بنا وباليمن أبدا .
وال جَ �رَم أن ن�ق��ول�ه��ا ص��ري�ح� ً�ة ص��ادق��ة ُه�ن��ا وب��ا تحفظ أو
تردد  ،إن اليمنيني كانوا وما زالوا هم أجهل الشعوب مع
األس��ف الشديد بقدر وقيمة وأهمية ب��اده��م وم��ا تمتلكه
م��ن ث��روات وخ��ريات وت��اري��خ ع��ري��ق مجيد  ،وإرث حضاري
وإن �س ��اين ع�ظ�ي��م ال ت�م�ت�ل�ك��ه أي ب�ل��د آخ ��ر يف ال �ع��ال��م  ،ول�ه��ا
مميزات ومقومات ومؤهات كثرية ومتنوعة تجعل هذا
البلد العربي أغنى البلدان واألوطان وأكرثهم ثراء ورخاء
وإزدهاراً وتقدماً وسعادة .
فقد حبا الله اليمن موقع اسراتيجي هام يتوسط العالم
وأمدها بكل أسباب السعادة والرخاء والنمو والغنى لو تم
األخ��ذ بها  ،إىل امتاكها مل��وائن هامة وممرات مائية تربط
بني الشرق والغرب  ،وأرض زراعية خصبة وبيئة سياحية
ثرية وغنية وثروات متعددة ال تحىص لم تستغل بعد .
واألهم أن اليمن هي البلد الوحيد يف الدنيا التي وصفها
ال �ل ��ه ت �ع ��اىل يف ال �س �ي ��اق ال� �ق ��رآين ب ��ال �ب �ل ��دة ال �ط �ي �ب��ة  ،وه ��ي
خ�ص��وص�ي��ة وم �ي��زة ل��م ُت�ع��ط وت�م�ن��ح ل�غ��ريه��ا  ،ل�ك��ن أب�ن��ائ�ه��ا
م��ع األس��ف ن��أوا ع��ن ذل��ك ج��ان�ب��ا ول��م ي�ع�ط��وا ل�ه��ذه النعمة
حقها لتتحول سعادتهم عىل أرضها الخرية املعطاءة اىل
ش�ق��اء وع�ن��اء دائ��م ومستمر وي�ق��اس��ون ع��ىل ال ��دوام ال�ع��وز
والحرمان والفقر وشظف العيش .
ويف ال�ع�ص��ر ال�ح��دي��ث ع��ىل س�ب�ي��ل امل �ث��ال ُت��ؤك��د ال�ك�ش��وف
واملسوح التي أجرتها عدد من الشركات الغربية بواسطة

وقفة تأمل ..يف تفاصيل الذكريات

وب��ني ص��ور وم��واق��ف ت�ن�ك��رت ألص��ال�ت�ه��ا وه��وي�ت�ه��ا وت�ح��ول��ت إىل
م �ع ��اول ل �ل �ه��دم وال �ق �ت��ل وال �ت �ش��ري��د ج �ع �ل��ت م ��ن أح �ي ��اء امل��دي �ن��ة
الجميلة أطال ذكريات ومقابر ومتارس وحكايات من املآيس
ال ت�ن�ت�ه��ي " م��دي�ن��ة ت�ع��ز ال�ح��امل��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ح�ض�ن��اً داف �ئ ��اً ألب�ن��اء
الوطن" عفواً مدينة تعز هذه هي الذكريات التي ال تكاد تفارقنا.
ال سيما اللحظات التي عصفت بها خالها رياح الشر وضيق
األفق وصراع املصالح ليبدأ فصل جديد معمد بالدماء والدمار
الشامل وممارسة القتل عىل الهوية ..لحظات كانت تتحكم بها
فيها يد العدو الخارجي لتجعلها كومة من صور املقابر واملجازر
وال�ن�ف��اي��ات وال��دم��ار ال�ش��ام��ل..ل�ح�ظ��ات ك��ان علينا أن نبحر فيها
للضفة األخ��رى ال�ل��واء األخ�ض��ر بذكريات ال تنىس داعبتنا فيها
أصوات التكبريات وترانيم الصلوات واألدعية والسكينة العامة
ل�ح�ظ��ات ال ت�ك��ف م��ن ال�ت��ام��ل ف�ي�ه��ا ب�ب�ص��ريت�ه��ا وح�ك�م�ت�ه��ا وذروة
تفاعلها لينتصر اللواء األخضر لهويته اإليمانية ببيان العلماء.
ل�ح�ظ��ات أس�م�ع�ت�ن��ا رج�ف��ة ال�ض�م��ري ت�ه��ز ج�ب��ال ال �ل��واء األخ�ض��ر
لتبتعث م�ن��ه ال��راك��ني م��ن أب�ن��ائ��ه األب �ط��ال يف ج�م�ي��ع ال�س��اح��ات

تاريخ اليمن الحديث..
يف حضرموت حيث تاشت دولتي القعيطي والكثريي
و ل��م ي�ك��ن ل��دى امل�ه��رة دول��ة اس��اس��ا للتحدث عنها وي�ب��دو
أنه لم يكن هناك اي مقاومة للتغريات التي طرأت حديثا
عىل الجنوب مما جعل الثورة االشراكية تتوسع وتعمل
ع��ىل ت�غ�ي��ري ال�ع��اق��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة ب�ص��ورة ك�ب��رية
وبُذلت عىل الفور محاولة إلقامة "عاقات ثورية" وهذا
اي�ض��ا ك��ان رأي امل�ب�ع��وث ال�س��ام��ي ال��ري�ط��اين ق�ب��ل م�غ��ادرة
القوات الريطانية عدن ويف محاولة القامة عاقات ثورية
يف املناطق النائية يف عدن من اجل مقاومة املد االشرايك
يف الجنوب برزت شخصيتان رئيسيتان هما عيل عنر من
ق��ري��ة ال�خ��ري�ب��ة يف م�ن�ط�ق��ة ال �ض��ال��ع وس��ال��م رب �ي��ع امل�ل�ق��ب
س ��امل ��ني ال ��ذي وص ��ف يف ك�ث��ري م ��ن األح �ي ��ان ب��امل �ق��ات��ل م��ن
ردفان كان األبرز اآلن يف منطقة منزلة الفضيل كان االثنني
لهما دور كبري يف ثورة الجنوب .
ت � � ��وىل ال� ��رئ � �ي� ��س ق� �ح� �ط� ��ان ال� �ش� �ع� �ب ��ي وه � � ��و أص � �ل � ��ه م ��ن
الصبيحات بالقرب من لحج زمام الحكم مع انه لم يكن
ه��و زعيم ال�ث��ورة الفعيل وك��ان الزعيم الحقيقي ه��و عبد
ال�ف�ت��اح إس�م��اع�ي��ل وه��و ن�ف�س��ه م��ن ال�ح�ج��ري��ة يف ال�ش�م��ال
وس��رع��ان م��ا ح��ل ال�خ�ط��اب ال ��ذي روج ل��ه ع��ن االش��راك�ي��ة
ال�ع�ل�م�ي��ة وح ��زب ط�ل�ي�ع��ي م�ح��ل ال�ق��وم�ي��ة ال��رج��وازي��ة .تم
الركيز بشكل كبري عىل الجماهري الكادحة من العمال
وال �ف ��اح ��ني ب �ق �ي ��ادة امل �ث �ق �ف ��ني ال� �ث ��وري ��ني ه� ��ذه امل �ك ��ون ��ات

األقمار الصناعية قبل سنوات امتاك اليمن لرثوات هائلة
وضخمة التزال يف باطن األرض لم تستغل بعد منها الرثوة
النفطية حيث تربض اليمن عىل أكر وأغنى حقول النفط
يف العالم من بينها حقيل الجوف وحرض بحجة وحقول
مأرب وشبوة وحضرموت والحديدة وصعدة وغريها  ،إىل
جانب الرثوات املعدنية األخرى ومنها الذهب وكلها ثروات
وخريات لو استغلت لنقلت اليمن نقلة نوعية وجعلت هذا
البلد الفقري األغنى واألك��رث رخ��اء وث��راء ون�م��واً  ،باإلضافة
إلم �ت��اك ال�ي�م��ن ث ��روة س�م�ك�ي��ة وس�ي��اح��ة وزراع� ��ة ت ��در عليه
مليارات الدوالرات سنوياً .
ول��و اس�ت�غ��ل ف�ق��ط م�ي�ن��اء ع��دن ف�ق��ط وأع��د وأع�ي��د تأهيله
ليكون منطقة تجارية وصناعية عاملية لكان رقم واحد يف
العالم وملا كان ميناء دبي أو غريه شيئاً يذكر .
ك ��ل ه ��ذا وغ� ��ريه ي �ج �ع��ل ق ��ول ال �ق��ائ��ل  ":ال �ي �م��ن ج��وه��رة
نفيسة بيد فحام "  ،هي األصدق واألبلغ واألكرث مصداقية
وواق �ع �ي��ة وم �ق��ارب��ة م��وف�ق��ة مل ��ا ح�ص��ل وي�ح�ص��ل يف ال��واق��ع
اليمني املعاش بماضيه وحاضره وحتى مستقبله .
وف �ع� ً
�ا م ��ازال ��ت ال�ي�م��ن ه ��ذه ال �ج��وه��رة ال�ن�ف�ي�س��ة امل ُ�ه��درة
وامل�ُه�م�ل��ة ب�ي��د ذل��ك ال�ف�ح��ام ال��ذي ال ي�ع��رف قيمتها وغ��اه��ا
 ،وال ي� � ��زال ذل � ��ك ال� �ف� �ح ��ام ال� �ج� �ه ��ول ال �ع �ن �ي ��د ال �غ �ب ��ي ه��و
السبب واملتسلط عليها وعىل شعبها والحائل بينها وبني
اسردادها إعتبارها وقيمتها بني الجواهر النفيسة  ،وإىل
هذا الفحام املتجسد هنا بمن يتوالون عىل حكمها يُعزى
ديمومة وإستمرار هذا الشقاء والعناء الذي يعيشه أبناء
ال�ي�م��ن ب�ك��ل ت�ف��اص�ي�ل��ه  ،ول��ن ت�ك��ون ال�ي�م��ن ج��وه��رة نفيسة
تغني أهلها يف ظل وجود ذلك الفحام أو باألصح الفحامني
وما أكرثهم !.
 ........يتبع .........

وال�ج�ب�ه��ات ل�ي�س�ط��روا م��اح��م ب�ط��ول�ي��ة م��ن االن �ت �ص��ارات ليشتم
منها عبق الحرية ونسيم ال�ع��زة وال�ك��رام��ة ع��ىل س�ف��وح الجبال
والسهول والوديان  ..لحظات ال زالت مشبعة بصور الشهداء
وهي تتاالء يف الطرقات واملجالس واملنازل مثل النجوم.
أخ��رياً ونحن يف حديث ال��ذك��ري��ات يطل علينا السيد القائد -
يحفظه الله -من خال اللقاء املوسع بمشائخ ووجهاء محافظة
إب ل �ي �ك��ون ه ��ذا ال �ل �ق ��اء ف ��رص ��ة ل�ج�م�ي��ع امل �س ��ؤول ��ني وامل �ش��رف��ني
بتكثيف الجهود وتحسني الخدمات وحل املشكات األساسية
ال �ت��ي ت �ع��اين م�ن�ه��ا امل�ح��اف�ظ��ة الس�ي�م��ا ب�ع��د س�م��اع�ه��م ل�ل�ت�ن�ب�ي�ه��ات
واإلشارات والتوجيهات الحكيمة للسيد القائد -يحفظه الله-
فاملقصود بهذا اللقاء هو العمل بمسؤولية لتنفيذ التوجيهات
وامل �ش ��اري ��ع ال �ح �ي��وي��ة وال� �ن ��زول امل� �ي ��داين ف��امل��رح �ل��ة ال �ق ��ادم ��ة ه��ي
ب�م�ث��اب��ة اخ�ت�ب��ار ل�ل�ج�م�ي��ع ول ��ن ت�غ�ف��ر ل�ل��ذي��ن ي�ح�ب��ون أن ي�م��ارس��وا
م�س��ؤول�ي��ات�ه��م وأع�م��ال�ه��م داخ ��ل أب��راج �ه��م ال�ع��اج�ي��ة ب�ع�ي��داً من
هموم ال�ن��اس ومشاكلهم باعتبار املسؤولية زي��ادة يف التكليف
ودوراً اسراتيجياً يف إيجاد الحلول.

بول دريش جامعة أكسفورد
الواقع عن الجنوب واندلعت ثورة
يف م�ن��اط��ق ج�ع��ار وزن �ج �ب��ار ك��اه�م��ا
من مناطق زراعة القطن يف منطقة
نفوذ ساملني بينما يف نفس الوقت
حدثت انتفاضات بدعم من املنفى
يف العولقي و ردفان وأماكن أخرى
ك� � � ��ان ق� �ح� �ط� ��ان ي �ف �ت �ق ��ر إىل
ق � � ��اع � � ��دة ش� �ع� �ب� �ي ��ة
ول � � � �ي � � � ��س

باستثناء األخرية كانت نادرة كانت
ب��رول �ي �ت��اري��ا ع ��دن ال �ث��وري��ة ق ��د ب ��دأت
ب ��االن �ت �ق ��ال اآلن إىل ش� �م ��ال ال �ي �م��ن
وخصوصا ان اعداد الطبقة العاملة
يف ال�ج�ن��وب ال ي�ت�ج��اوز ب�ض�ع��ة آالف
وهي قليلة قياسا بالشمال اليمني,
يف ه ��ذه األث �ن ��اء ي �م �ك��ن ال �ع �ث��ور ع��ىل
فاحني يف حضرموت و يف مناطق
يف ال �ش �م��ال م�ن�ت�ج��ة ل�ل�ق�ط��ن و ك��ان
املزارعون من الجنوب املنادي بدعم
ال �ف ��اح �ي ��ني وال �ع �م ��ال م ��ن م �ن��اط��ق
م�ث��ل ل�ح��ج وأب ��ني ول�ك�ن�ه��م ي�ع�م�ل��ون
يف أماكن أخرى.
ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
ع� �ق� ��د امل� ��ؤت � �م� ��ر ال� � ��راب� � ��ع ل �ج �ب �ه ��ة
التحرير الوطني يف زنجبار ش��رق ع��دن يف م��ارس من عام
 1968وان ��دل �ع ��ت ب �ع��ده��ا اع �م ��ال ش �غ��ب ك �ب ��رية يف ع��دن ل��ه ق��وة ث��اب�ت��ة ع��ىل االرض
ُ
وم �ن ��اط ��ق م � ��زارع ال �ق �ط��ن يف ج �ع ��ار وق ��د اع �ت �ق��ل ال�ج�ي��ش ول ��ذل ��ك أج� ��ر ع ��ىل ال �ت �ن��ازل
ق � ��ادة ال �ي �س ��ار ف �ق ��ط مل ��واج �ه ��ة أع� �م� ��ال ال �ش �غ ��ب يف ع ��دن م ��ن م�ن�ص��ب رئ �ي��س ال� ��وزراء
وم�ن�ط�ق��ة ن�ف��وذ ال�ف�ض��يل يف م ��زارع ال�ق�ط��ن يف ج�ع��ار وغ� رّ�ري يف أب� � ��ري� � ��ل ويف ي� ��ون � �ي� ��و ُع� � ��زل
قحطان الشعبي خططه ب��إع��ان أن��ه سيتم إع��ادة توزيع م� ��ن م �ن �ص ��ب ال� ��رئ� �ي� ��س ل �ص ��ال ��ح
ممتلكات الحكام املخلوعني عىل مقاتيل جبهة التحرير س ��امل ��ني ع � ��ام 1969م وي� ��ذك� ��ر ان
ال ��وط �ن ��ي ول� ��م ي �ك��ن ه� ��ذا ك ��اف �ي ��ا ح �ض ��رم ��وت ان �ف �ص �ل��ت يف ص�ه��ر ق�ح�ط��ان فيصل ت��وىل املنصب
انتقالية.

ل� � � �ف� � � ��رة

محمد عي الذيفاين

( )30

ك��ان��ت "ال �ح��رك��ة ال�ت�ص�ح�ي�ح�ي��ة يف  22ي��ون �ي��و ج� ��زءً ا م��ن
تحول ملحوظ وتم تعليق الخافات القبلية بمرسوم
يف يناير من نفس العام وكانت الباد تتعرض للهجوم
من مكان آخر كان السعوديون قد استخدموا الشريعة
ك �ق��اع��دة ض ��د ال��ري �ط��ان �ي��ني يف ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات م ��ن ال �ق��رن
امل��ايض  ،ول�ك��ن يف ن��وف�م��ر  1969ان��دل��ع ق�ت��ال يف ال��ودي�ع��ة
جنوب السعودية وساد جو من الحصار يف جميع أنحاء
جنوب اليمن وتم طرد املشايخ الصغار من قبل النشطاء
املحليني ال��ذي��ن ن ��ددوا ب�ه��م ع��ىل أن�ه��م إق�ط��اع�ي��ني وع�م��اء
لقوى أجنبية
يف عام  1970صدر قانون االصاح الزراعي ويف عام 1972
 ،يف وق ��ت ان�ع�ق��اد امل��ؤت�م��ر ال�خ��ام��س ل�ل�ح��زب يف ع ��دن ،
ك��ان��ت ع�م�ل�ي��ة االع� ��داد ل �ل �ث��ورة م�ك�ث�ف��ة ك��ان��ت ع �ش��رات
ال�ش��اح�ن��ات م�ع�ب��أة ب��ال�ع�م��ال ي��رت��دون م��اب��س العمل
وشاحنات تقل اعداداً من البدو بشعر اسود طويل
م�ج�ع��د وم �ع��اط��ف زرق� ��اء ال �ل ��ون و ال �ف��اح��ني م��ع
شاالت متعددة األلوان ملفوفة حول خصورهم
وال � �ط� ��اب ي� ��رت� ��دون ق �م �ص ��ان ط ��وي �ل ��ه األك� �م ��ام
وال �ج �ن��ود ي��رت��دون ال �ل��ون ال �ك��ايك ي�ت�ج�م�ع��ون يف
ال �ط��رق وال �س��اح��ات ال�ع��ام��ة وي�ح�م�ل��ون الف �ت��ات ك�ب��رية
تندد باالمرياليه ويف املؤتمر نفسه  ،كما قيل لنا جرت
املناقشات يف جو مرعب ضمن املعايري االشراكية.

ملاذا اإلعالم العريب يعادي روسيا؟؟
• موقف اإلعللام العريب يعرب عن موقف
األنظمة العربية املتأمركة
• أيللام الحرب الللبللاردة كانوا يتحججوا
بالخطر الشيوعي
• الخطاب اإلعامي العريب املعادي لروسيا
ليس وليد اللحظة بل من أيللام الحرب
الباردة
ك �ش �ف��ت ال �ح ��رب ال ��روس �ي ��ة -األوك ��ران �ي ��ة أن اإلع ��ام
العربي ليس محايداً بل يتبنى وجهة النظر األمريكية
وغرب أوروبا وكان من املفرض أن يكون محايداً عىل
األق��ل وأن يكون مستوعب أن أوكرانيا تحارب روسيا
بالوكالة عن أمريكا والدوائر الصهيونية يف غرب أوروبا.
إن م��وق��ف اإلع� ��ام ال �ع��رب��ي امل �ن �ح��از ل��ألم��ري �ك��ان ك��ان
متوقعاً وهو يعر عن مواقف األنظمة املتأمركة أذيال
الصهيونية العاملية التابعني ألسيادهم.
أيام الحرب الباردة بني الشرق والغرب كانت الحجة
ما أسموه (الخطر الشيوعي) ..التي لم تصل إليه دول
االت �ح��اد ال�س��وف�ي�ت��ي ال�س��اب��ق وب�ع��ض األن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال��رج�ع�ي��ة ك��ان��وا ي �ع �ت��رون أن�ف�س�ه��م ع��ىل ط ��ريف ن�ق�ي��ض

بني أنظمتهم وبني األيدلوجية االشراكية وديكتاتورية
ال��رول�ي�ت��اري��ا ل�ك��ن اآلن وق��د غ��ريت ك��ل أوروب ��ا الشرقية
نظامها م��اه��ي حجة األن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة؟ أك�ي��د ال توجد
م � ��ررات غ ��ري ت �ف �س��ري واح� ��د وه ��و أن م �ع �ظ��م األن �ظ �م��ة
العربية مجرد أذيال لألمريكان.
إن الخطاب اإلع��ام��ي العربي امل�ع��ادي ل��دول أوروب��ا
ال�ش��رق�ي��ة ب�ش�ك��ل ع��ام وج�م�ه��وري��ات روس �ي��ا االت�ح��ادي��ة
ب�ش�ك��ل خ ��اص ل�ي��س ول �ي��د ال�ل�ح�ظ��ة ب��ل ه��و م��زم��ن م��ن
س� �ن ��وات ال� �ح ��رب ال� �ب� ��اردة اىل ال� �ي ��وم ول� ��م ي �ت �غ��ري رغ ��م
ت �غ��ري أن �ظ �م��ة ال� ��دول امل ��ذك ��ورة أع � ��اه ..ح �ي��ث ت�ط��ال�ع�ن��ا
ب �ع ��ض امل� �ج ��ات ب ��االس �ت �ط ��اع ��ات امل� �ص� ��ورة امل �ط ��ول ��ة يف
دول أوروب � ��ا ال �ش��رق �ي��ة وت �ح ��ي ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر أو غ��ري
م�ب��اش��ر ع��ن سلبيات ال�ن�ظ��ام االش ��رايك يف ت�ل��ك ال��دول
تسمية شيوعي وتحجب ايجابياته ،صحيح أن النظام
االشرايك فيه سلبيات لكن ايجابياته أكرث وصحيح أن
النظام الرأسمايل فيه ايجابيات لكن سلبياته أكرث أنا
أحتفظ بكل إعداد مجلة العربي الكويتية وهي أفضل
مجلة عربية وقد قرأت معظم استطاعاتها عن الدول
االش��راك�ي��ة ال�س��اب�ق��ة يف ش��رق أوروب ��ا كتبها صحفيني
مصريني كبار لكن االشراكية السابقة أورد هنا مثال
واحد فقط من عشرات األمثلة يف املجلة العربي العدد
رق��م  434لشهر يناير م��ن ع��ام 1995م أج��رى الدكتور
محمد املخزنجي استطاع للعاصمة الروسية موسكو

عنونه (كل هذا الجمال كل هذا العنف) من ص  36اىل
ص 53وه��و عنوان ال يخلو من الخبث ويف ص  44من
نفس االستطاع أظهر صورة ثاث نسوان عجائز يبعن
ال�س�ج��ائ��ر وك�ت��ب ت�ح��ت ال�ص��ورة التعليق ه��ذا ن�ص��ه (يف
زمن السوق ماذا يفعل أفراد الحرس القديم املسنون؟
ال يشء إال إل �ق ��اء أن �ف �س �ه��م امل �ن �ك �س��رة يف ب �ح��ر ال�ب�ي��ع
وال�ش��راء الهائج أو االن�خ��راط يف مظاهرات تحمل آخر
األعام الحمراء يلوحون يف وجه الحاضر برايات زمن
لن يعود وال ينبغي أن يعود ,ومن هنا نتبع مأساتهم)-
يف ص  45املقابلة فيها ص��ورة لجانب من مظاهرة مع
العلم القديم لإلتحاد السوفيتي أيش عرف املخزنجي
ان ذاك الزمن لن يعود؟؟
ب��وادر ال�ع��ودة ب��دأت ه��ذا ال�ع��ام ي��ا مخزنجي إذا أنت
لسه عايش.
 امل��رج��ع مجلة العربي ال�ع��دد  434السطرين األولوالثاين من ص  44ويف ص  51من نفس املجلة صوروا
"ب �ن �ي ��ة ح �س �ي �ن��ة" ت �ب �ت �س��م اب �ت �س ��ام ��ة امل �ض �ي �ف ��ات وك �ت �ب��وا
تحت الصورة التعليق هذا نصه :نتاشا الوجه الرويس
وامل�ع�ن��ى ال ��رويس ل�ه��ا أن تبتسم اب�ت�س��ام��ة واس�ع��ة فقد
أس �ع ��ده ��ا ال �ح ��ظ ب��ال �ع �م��ل م �ح��اس �ب��ة يف م ��رك ��ز ت �ج��اري
اس� �ت� �ث� �م� ��اري ب� �م ��وس� �ك ��و ف �ن �ج ��ت ب �ن �ف �س �ه ��ا م � ��ن م �ص��ري
الروسيات املنتشرات يف متاهات العالم خ��ارج روسيا
وهذا أيضاً تعليق خبيث وقصده معروف.

كلك نظر

احمد القردعي

وم�م��ا ذك��ر يتضح أن اإلع ��ام ال�ع��رب��ي ي��ذك��ر سلبيات
م��ا ك ��ان اش ��رايك وي�غ�ف��ل اي�ج��اب�ي��ات��ه وي��ذك��ر اي�ج��اب�ي��ات
األنظمة الرأسمالية ويحجب سلبياتها والسؤال الذي
يتبادر اىل الذهن هو ملاذا اإلعام العربي يعادي روسيا؟
اإلج ��اب ��ة إن اإلع� ��ام ال �ع��رب��ي ي �ع ��ادي روس �ي ��ا ب ��ا ي�ع��از
م ��ن االم��ري��ال �ي��ة األم��ري �ك �ي��ة وام ��ري ��ال �ي ��ات غ ��رب أوروب ��ا
والصهيونية العاملية وال أحد سواهم.

تهل علينا الذكرى الثانية والثاثون للوحدة
ال�ي�م�ن�ي��ة ال �خ ��ال ��دة يف ظ� ��روف اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ب��ال�غ��ة
األه �م �ي ��ة وال �ح �س ��اس �ي ��ة وال� �خ� �ط� ��ورة ..ويف ظ��ل
ت � �غ � ��ريات س� �ي� ��اس� �ي� ��ة ..وم� �س� �ت� �ج� ��دات إق �ل �ي �م �ي ��ة
متشابكة ومتداخلة عىل كافة املستويات ..
إن م ��رور  32ع ��ام ��اً م ��ن ع�م��ر ال ��وح ��دة ال�ي�م�ن�ي��ة
ال�خ��ال��دة ل�ي��س ب��األم��ر ال�س�ه��ل ..ب��ل ي��ؤك��د م��دى
تجذرها ورسوخها يف قلوب اليمانيني األوفياء
ً
الذين توحدوا تاريخاً
ونضاال وكفاحاً منذ بزوغ
الحضارة اليمانية القديمة ,وحتى بزوغ شمس
الحضارات املعاصرة..
ل ��ذا ع�ل�ي�ن��ا ان ن� ��درك أن ال ��زم ��ن امل ��اض ��وي ب�ك��ل
ً
ت�ج�ل�ي��ات��ه وت�ن��اق�ض��ات��ه أي ��ا ك ��ان ل��م ول ��ن ي �ع��ود إىل
الوراء  ..بل يظل عالقاً يف ذاكرة الشعب أعاماً
ت ��رف ��رف ع ��ىل م� �ن ��ارات ال �ح ��اض ��ر رغ� ��م ال �ف �ج��وات
النازفة  ..واألشاء املتناثرة..
إن ال��ذي��ن ي �ح��اول��ون ج��ر ال��وط��ن إىل امل��رب�ع��ات
الساخنة ..واملساحات امللتهبة  ..ومزالق االنفاق
امل�ظ�ل�م��ة ..س�ي�ح�ص��دون يف ن�ه��اي��ة امل�ط��اف ال�خ��زي
وال �ع ��ار واالن �ك �س��ار ون �ح��ن ن�ح�ت�ف��ي ب��ال��ذك��رى 32
م ��ن ع �م ��ره ��ا امل� �ج� �ي ��د ..رغ� ��م ال �ت �ح ��دي ��ات وت �ب��اي��ن
ال��رؤى التي ت��واج��ه مسرية ال��وح��دة اليمنية من
بعض ال��رف��اق -شركاء األم��س  ..فرقاء اليوم –
ف��اب��د أن نعيد ب��وص�ل��ة م�س��اره��ا ال�ص�ح�ي��ح دون
غوغاء أو غلواء – وماهي األخطاء التي ارتكبت
بحقها ..وامل�م��ارس��ات العشوائية ال�ت��ي مورست
ض��ده��ا طيلة ال�ع�ق��ود ال�ت��ي خ�ل��ت ..بكل م��ا فيها
من سلبيات فادحة ,وتراكمات نازفة ,أساءت
كثرياً للوطن أرضاً وإنساناً ووحدة..
لذا علينا ان نحتكم إىل منطق العقل والحكمة
اليمانية ال�ت��ي اف�ت�ق��دن��اه��ا ك�ث��رياً يف ظ��ل ال�ظ��روف
امل��أس��اوي��ة ال��راه�ن��ة ..وأن ن�ع��ال��ج أخ�ط��اءن��ا بعيداً
عن الحماقات البلهاء  ..والتصرفات الرعناء..
وامل�ن��اك�ف��ات ال �ه��وج��اء ..ال�ت��ي س��اق��ت ال��وط��ن إىل
مزالق خطرية ..وأدت إىل انساخ وانشراخ بني
ال �ق��وى ال��وط�ن�ي��ة وامل �ك��ون��ات ال�س�ي��اس�ي��ة امل�ت�ب��اي�ن��ة
 ..ودف � ��ع ث�م�ن�ه��ا
كل أبناء الوطن
الللللشللللعللللوب
�اال وج �ن ��وب ��اً
ش� �م� � ً
دون ج� ��ري� ��رة أو العظيمة الشامخة
ذن��ب ارت�ك�ب��وه يف مهما اتسعت فجوات
حقها ..ع � �ن � ��دم � ��ا خافاتها السياسية
ل� � � � � ��ذا
نستقرئ أحداثً إال أن جغرافيا األرض
التاريخ –
قديما الللواحللدة تمنحها كل
وحديثاً -وندرك
أن ال � �ش � �ع � ��وب مللقللومللات الللحللصللانللة
ال�وا� �ل�� � � �ع� � � �ش� � � �ظ��ا� � �م�ي�� �� �� �مخ�� �� �� ���ة�ة والبقاء والخلود
وامل �ت �ح �ض ��رة ه��ي
الرجوع إىل منطق
ال � � � �ت � � � ��ي ت � �ح � �م� ��ل
مشاعل الحرية اللللعلللقلللل والللحللكللمللة
وال � � � � � �ع � � � � � ��دال � � �
�اواة� � ��..ة اليمانية فضيلة  ..بدل
وامل � � � � � �س � � � � � �
راف � � � � � �ض � � � � � ��ة ك � ��ل الترصفات البلهاء..
أساليب
الخداع واملناكفات الرعناء
وال� � � �ت� � � �ض� � � �ل� � � �ي � � ��ل
ووس��ائ��ل ال�ق�م��ع
والبطش والعنف  ..وتكميم األفواه ..مهما كان
ات�س��اع ف�ج��وات ال�خ��اف  ..أو رق�ع��ة االخ �ت��اف..
ألن كاريزماتيكية ال��وح��دة امل�ت�ج��ذرة وال��راس�خ��ة
يف أص ��ول ه��ذا ال�ش�ع��ب م�ن��ذ ال �ق��دم ت�م�ن�ح��ه كل
مقومات الحصانة والبقاء والخلود السرمدي
األزيل..
أم��ا ال��ذي��ن ي�ح��اول��ون ه��رط�ق��ة ال��وط��ن وتجزئته
إىل كانتونات ,ودويات متنافرة ,وإرجاع عقارب
الساعة ل�ل��وراء  ..نقول لهم إن حقائق التاريخ
ووق��ائ�ع��ه واح��داث��ه م��اض�ي��اً وح��اض��راً وم�س�ت�ق�ب� ً
�ا
ً
وتفصيا ,ألن اليمن موحد
ترفض ذل��ك جملة
أباً عن جد منذ سبأ وحمري ,وما دون ذلك.
م ��ن ه �ن ��ا ن �ق ��ول ألص �ح ��اب امل �ش ��اري ��ع امل �ه ��رئ ��ة,
واألج � �ن� ��دة ال �س ��اق �ط ��ة ,وف� �ل ��ول امل ��رت ��زق ��ة ال ��ذي ��ن
يسعون وراء الدرهم والدينار ضاربني مصلحة
ال ��وط ��ن أرض � ��اً وان �س ��ان ��اً ووح � ��دة وه ��وي ��ة ع ��رض
الحائط ,غري مبالني بالنتائج الكارثية ,والعواقب
الوخيمة التي قد تهلك الحرث والنسل ,وتوقظ
النعرات املناطقية والطائفية واملذهبية بني أبناء
الوطن الواحد.
وهذا ما يتمناه أعداؤنا املربصون بنا اليوم من
كل حدب وصوب..
صفوة القول:
ال��وح��دة ال�ي�م�ن�ي��ة ت�ع�ت��ر م�ك�س�ب��اً وط�ن�ي��اً ف��ري��داً,
وع �ظ �ي �م ��اً ل �ل �ش �ع��ب ال �ي �م �ن ��ي ,ألن �ه ��ا ت �ع ��زز ق�ي�م��ة
الوالء الوطني وتجسد روح املواطنة املتساوية,
وتحافظ عىل الهوية الواحدة بني أبناء الوطن
ال ��واح ��د ش �م� ً
�اال وج �ن��وب��اً خ��اص��ة يف ظ��ل ال�ع��ومل��ة
وم ��ا ي �ح��دث اآلن م��ن ت�م��زي��ق وح ��روب وف ��ن يف
دول عربية كالعراق ولبنان والسودان وسوريا
وغريها خري شاهد وبرهان..
أف �ي �ق��وا ي��ا أب �ن��اء ال�ي�م��ن ال�ع�ظ�ي��م م��ن س�ب��ات�ك��م
ال �ع �م �ي ��ق ..واع �ل �م ��وا ان ق ��وت �ك ��م يف وح ��دت �ك ��م..
ورقيكم وازدهاركم يف توحيد كلمتكم..
أما الخروج عن الثوابت الوطنية ففيه الهاك
والسقوط يف براثن الضياع والعمالة والحروب
ال� �ش� �ع� ��واء ..ات ��رك ��وه ��ا ف ��إن �ه ��ا م �ن �ت �ن ��ة ..ال ت�ح�ل��ق
الشعر ..بل تحلق الدين والوطن عن بكرة أبيه..

خالصة الخالصة:
ل � � �ي � � ��درك ال � �ج � �م � �ي� ��ع ان ال � �ي � �م � ��ن ق� � � � ��ادم ع ��ىل
س �ي �ن ��اري ��وه ��ات ع ��دي ��دة وم �ت ��داخ �ل ��ة وق� ��د ت �ق��ود
الباد إىل مزالق خطرية كارثية ,إن لم نتمسك
بالوحدة اليمنية ارضاً وانساناً وهوية وانتماء ..
فالخريية يف هذه األمة قائمة منذ بزوغ فجر
الرسالة اإلسامية الخالدة وحتى قيام الساعة..
ك�م��ا ق ��ال امل ��وىل ال�ع��يل ال �ق��دي��ر" :ك�ن�ت��م خ��ري أم��ة
أخ��رج��ت للناس ت��أم��رون باملعروف وتنهون عن
املنكر وتؤمنون بالله" ..سورة آل عمران (.)110
رغم كثافة السحب الداكنة ..وسواد األفق إال
ان ثقتنا بالله قوية  ..مصداقاً لقوله تعاىل " ما
ظنكم ب��رب ال�ع��امل��ني" ..فلتكن ثقتنا بالله قوية
 ..وكل عام واليمن من أقصاه إىل أقصاه بخري
وأمن ورقي واستقرار!!..
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املنشد بادر لـ

:

اإلنشاد رسالة سالم وأمن وإنسانية وحب لألوطان

بدأ حياته واإلنشاد يجري يف عروقه ويتغلغل يف حياته حتى عشقه وأصبح جزءا
ال يتجزأ منه وغرد باإلنشاد منذ 16عاما ولم ير أمامه اال هذا الفن الروحاين املتأصل
وأصبح يجلجل بصوته العذب والبديع يف املناسبات الفرائحية والدينية وأيضا الوطنية
 ,واإلنشاد من وجهه نضره عبارة عن رسالة دينية ورسالة سام ورسالة إنسانية وحب
لأوطان تخدم املجتمع ألنها تصل للوجدان بصورة كبرة26" ..سبتمر" التقت باملنشد
ماجد بادر وأجرت معه هذا اللقاء اىل التفاصيل :
لقاء :االدارة الثقافية

من هو املنشد بادر ومتى انطلقت مع اإلنشاد ؟
أوال أت�ش��رف بصحيفتكم امل��وق��رة صحيفة 26سبتمر والتي
المست املواطن والوطن يف أحلك الظروف التي عشناها خال
العدوان الغاشم عى اليمن واسمي ماجد بادر متزوج ويل من
األوالد اثنان كهان ورؤيا
وكانت انطاقتي مع هذا الفن الجميل والفن اإلنساين الذي
تميزت به بادنا منذ اكر من 16عاما تقريبا ويعتر الدم الذي
يجري يف شراين دمي ألنه أصبح من هوايتي والقريب اىل قلبي
ملا له من روحانية المست ودخلت قلبي با استئذان.
< كيف تنظر اىل اإلن�ش��اد ال�ي��وم وه��ل خ��دم املجتمع
وال ��واق ��ع ال� ��ذي ن�ع�ي�ش��ه ال �ي ��وم مل ��ا ل ��ه م ��ن أه �م �ي��ة ل��دى
متلقيه؟
<< ونحن نحتفل بعيد ال�  22من مايو املجيد ماذا تقول يف
هذه املناسبة العظيمة ؟
العيد ال�� 22من مايو يشكل نقطة مهمة وفاصلة يف اليمن
فهو من وح��د بن الشمال والجنوب ورس��خ مبدأ األخ��وة بن
ال�ش�ط��ري��ن وب ��دأت ال�ن�ه�ض��ة االق�ت�ص��ادي��ة وال�ع�م��ران�ي��ة يف جميع
م�ح��اف�ظ��ات ال�ي�م��ن دون اس�ت�ث�ن��اء اال ان ه�ن��اك م��ن ك��ان يربص
بالوحدة والسر نحو الفوىض والدمار وهم أدوات السعودية
واإلم� ��ارات وال �ل �ت��ان ت�س�ع�ي��ان م�ن��ذ ذل ��ك ال��وق��ت واىل ال �ي��وم اىل
تقسيم اليمن لكنها فشلت يف ذلك رغم كل اإلغراءات واألموال

املهولة التي كانت وال زالت تستلمها تلك
األدوات القذرة من العماء لهم.
اإلن� �ش ��اد ه ��و ع �ب ��ارة ع ��ن رس ��ال ��ة دي �ن �ي��ه
ورس��ال��ة س��ام ورس��ال��ة إن�س��ان�ي��ة ورس��ال��ة
ح � ��ب ل� � ��أوط� � ��ان وت� � ��أث� � ��ره ك� �ب� ��ر الن ل ��ه
م �ت �ل �ق �ي ��ن ك� ��ر ف ��إن� �ش ��اد ب ��ال �ط �ب ��ع خ ��دم
امل�ج�ت�م��ع وق��دم رس��ال��ة س��ام�ي��ة وج�ل�ي��ة يف
حب األوطان ووجوب التمسك برابه الغايل فهو يقدم أسمى
الرسائل يف هذا املنحى
ملاذا أصبح اإلنشاد مجرد تجارة فقط وابتعد معظم
امل �ن �ش��دي��ن ع ��ن ال��روح��ان �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ص��ف ب �ه��ا األن��اش �ي��د
أي� �ع ��ود ذل� ��ك اىل ال ��وض ��ع امل � ��ادي ام اىل ع� ��دم اك� ��راث
الجهات املعنية للمنشد وما يعانيه يف شتى املجاالت ؟
اإلن �ش ��اد ه��و اإلن �ش ��اد ل��م ي�ت�غ��ر وإن �م��ا ع ��دم اك ��راث ال�ج�ه��ات
الحكومية والخاصة باملنشد وما يعانيه خاصة الجانب املادي
أص�ب��ح بالتأكيد يبحث ل��ه ع��ن م�ك��ان آخ��ر وال�ب�ح��ث ع��ن مصادر
دخ��ل ل��ي يعول أس��رت��ه وه��ذا بالتأكيد ليس عيبا وإن�م��ا هناك
منشدون أصابهم الطمع فأصبح ع��ازف ع��ود او فنان بعد ما
كان يتغنى باإلنشاد وروحانيته وأنا ضد ان يكون املنشد فنانا
أو غر ذلك
هل أثرت اآلالت املوسيقية املدخلة عىل األناشيد من

بريقها وجمالها ام ساعدت عىل إظهار
النشيد برونق آخر جميل ؟
اآلالت امل��وس �ي �ق �ي��ة ال �ت ��ي أدخ �ل ��ت ع��ى
األن��اش�ي��د ك��ان ل�ه��ا ت��أث��ر واض ��ح وك�ب��ر يف
اظ �ه ��ار األن ��اش �ي ��د ب �ص ��ورة اب �ت �ع ��دت ك�ل�ي��ا
ع ��ن ال� �ص ��ورة ال �ح �ق �ي �ق��ة ل�ل�ن�ش�ي��د وال ��ذي
ت�م�ي��ز ب��ال�ج�م��ال وال�ط�م��أن�ي�ن��ة ع�ن��دم��ا ك��ان
ي �ل �ق ��ى او ي �ت �غ �ن��ى ب� ��ه امل �ن �ش ��د أم � ��ا اآلالت
امل ��وس �ي �ق �ي ��ة ف� ��أث� ��رت س �ل �ب ��ا ع� ��ن ال� �ص ��ورة
الحقيقة لإنشاد فأصبح اإلنشاد عبارة
عن غناء ابتعد عن كل مقومات اإلنشاد
الحقيقي.
اليوم الزامل دخل بقوة اىل الساحة
اليمنية وكان له صدى مجلجل وكبري
يف امل�ج�ت�م��ع ال�ي�م�ن��ي خ��اص��ة يف ن�ف��وس
املقاتلني اىل م��ا يعود ذل��ك وه��ل يعترب
الزامل جزءا من اإلنشاد ؟
الزامل يعتر ارثا حضاريا ويمنيا أصيا ويعر عن الرجولة
والفداء والنخوة والشهامة وكان له صدى كبر يف املجتمع
اليمني خ��اص��ة ال�ي��وم وأي�ض��ا م��ن االي�ج��اب�ي��ات ال�ت��ي يحملها
الزامل والتي الزالت اىل اليوم ومتأصلة يف عاداتنا وتقاليدنا
أنها الزال��ت تحل القضايا القبلية ولها دور كبر ومحوري
يف فض النزاعات يف مجتمعنا اليمني إما الزامل فا يعتر
من اإلنشاد.
كلمه تحب قولها ؟
أوجه كلمتي اىل كل يمني حر وأبي ان يكونوا يدا واحدة ضد
الصلف السعودي وال�ع��دوان الغاشم عى بادنا وال��ذي دمر
كل مقدرات الوطن دون استثناء وقتل األطفال والشيوخ دون
مرر وادعو الله ان يجنب بادنا كل الفنت ويخرجنا منتصرين
عى آل سعود ومن وقف معهم.
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سبأ جالس ..فنانة تشكيليه تتحدى العدوان

ب �ع��د ال ��دم ��ار ال �ك �ب��ر م ��ن ق�ب��ل
ال�ط��ران ال�س�ع��ودي واألم��ري��ي
ع � ��ى ال� �ي� �م ��ن وم� � ��ا خ �ل �ف ��ه ذل ��ك
ال� �ق� �ص ��ف م � ��ن ت� ��دم� ��ر م �م �ن �ه��ج
ل�ل�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة وق �ت ��ل م�ت�ع�م��د
ل ��أط �ف ��ال وال� �ش� �ي ��وخ وال �ن �س ��اء
جاءت الفنانة سبأ ومن معاناة
مل �س �ت �ه ��ا وش� ��اه� ��دت � �ه� ��ا ب �ن �ف �س �ه��ا
فجعلت من تلك االنفجاريات
وال �ص��واري��خ ال�ت��ي ت�ن�ه��ال ي��وم�ي��ا
ع ��ى ال �ي �م ��ن اىل ل ��وح ��ات ف�ن�ي��ة
رائ�ع��ة وم�ع��رة ع��ن األل ��م ال��ذي
ي �ع �ي �ش ��ه ك � ��ل امل� ��واط � �ن� ��ن ج � ��راء
ال � �ح� ��رب ال �ع �ب �ث �ي ��ة واإلج ��رام� �ي ��ة
م��ن قبل ال�س�ع��ودي��ة وحلفائها
يف املنطقة
وقالت سبأ جاس ان الفكرة
م��ن رس ��م م�ن��اظ��ر االن�ف�ج��اري��ات
وت �ح��وي �ل �ه��ا اىل ع �م��ل ف �ن��ي ان �ه��ا
ت � ��أث � ��رت يف ت �ج ��رب �ت �ه ��ا ب �ت �ج ��ارب
ال �ف �ن��ان��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ن ح�ي��ث
اش �ت �غ �ل ��وا ع ��ى ت �ل ��ك ال� �ص ��ور يف
أع� �م ��ال ف �ن �ي��ة إال ان ال� �ف ��رق ان
ال �ف �ن��ان��ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ن ك��ان��وا
ح��ري�ص��ن م ��ن خ ��ال أع�م��ال�ه��م
ع � ��ى ت� �ع ��زي ��ز ث� �ق ��اف ��ة ال� �ص� �م ��ود
ب�ي�ن�م��ا ه ��ي ت �ح ��رص غ ��ى ت�ع��زي��ز
ثقافة األمل
ل��م ت�ت��وق��ف ال�ف�ن��ان��ة س�ب��أ عند
ه � ��ذا وح �س ��ب ب ��ل ق ��ام ��ت ب�ب�ي��ع
لوحاتها الفنية لي يكون ريعها
للفقراء واملحتاجن وافتتحت
عدة مشاريع منها مخبز خري
يف م��دي��ري��ة امل ��راوع ��ة واإلس �ه ��ام
يف بناء مدرسة يف بني الحارث
وغ � ��ره � ��ا م � ��ن ال � �خ� ��دم� ��ات ال �ت ��ي
تقدمها للمجتمع .
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عدد من مشايخ القبائل اليمنية ل ـ ــ :ـ(

):

الوحدة اليمنية ..منجز تاريخي
مشايخ القبائل اليمنية تجدد
العهد والوفاء بالدفاع عن الوطن
ووحدته وسيادته واستقالله
أسهمت القبيلة اليمنية يف بناء
وطن الـ 22من مايو وترسيخ الوحدة
اليمنية املباركة
القبيلة اليمنية عمقت جذور
الوحدة اليمنية واجهضت مؤامرات
األعداء

اكد عدد من مشايخ القبائل اليمنية من مختلف املحافظات اليمنية بان الوحدة
اليمنية ،التي هي اغىل واسمى املنجزات الوطنية والذي اعلن عنها يف 22من
مايو 1990م -والتي كانت حدثا هاما ،يف نهاية القرن العشرين والتي شهد خالل
هذه الفرتة تغريات كثرية ،شهدها العالم ،منها تقسيم ما كان يسمى باالتحاد
السوفيتي ،والحرب الخليجية الثانية ،التي شهدتها وغريها من االحداث ،ولكن
اصرار اليمنيني عىل عودة الروح إىل الجسد هو ما افشل املؤامرات التي كادت ان
تقف يف طريق اعادة تحقيق الوحدة اليمنية ،مؤكدين بذلك بان للقبيلة اليمنية
دور كبري يف تحقيق ذلك ،الهدف الذي طال انتظاره البناء الشعب اليمني باعتبار
القبيلة هي النواه األوىل للمجتمع اليمني ،والتي لم تغريها السياسة ،ولم تؤثر
عليها التدخالت الخارجية ،فكانت اليمن متوحدة يف عاداتها واسالفها واعرافها،
فما هو موجود يف قبيلة خوالن يف صنعاء ومآرب يف الشمال مثال هو املوجود عند
قبائل حضرموت واملهرة ،ويافع يف الجنوب ،فكان التواصل بني القبائل اليمنية يف
شمال اليمن وجنوبه مستمرا دون انقطاع ،من قبل عام ١٩٩٠م
وبهذه املناسبة الوطنية ومع احتفاالت شعبنا العظيم بالعيد ال  32لتحقيق
الوحدة اليمنية املباركة اجرت صحيفة  26سبتمرب استطالعا صحفيا مع عدد من
مشايخ قبائل اليمن املوحد وخرجت بالحصيلة التالية فاىل الحصيلة :

استطالع :صالح السهمي
* بداية تحدث الشيخ ناجي محمد السالمي رئيس
مجلس التالحم القبيل بأمة العاصمة صنعاء عن العيد
ال 32للوحدة اليمنية املباركة حيث قال :
** تحل علينا الذكرى  32لتحقيق الوحدة اليمنية ،التي اعلن عنها يف
22من مايو 1990م -والتي كانت حدثا هاما ،يف نهاية القرن العشرين
والذي شهد خالل هذه الفرتة تغريات كثرية ،شهدها العالم ،منها تقسيم
االتحاد السوفيتي ،وحرب الخليج الثانية ،وغريها من االحداث ،ولكن
اصرار اليمنيني عىل عودة الروح إىل الجسد هو ما افشل املؤامرات التي
كادت ان تقف يف طريق اعادة تحقيق الوحدة اليمنية ،وقد كان للقبيلة
دور كبري يف تحقيق ذلك ،باعتبار القبيلة هي النواة األوىل للمجتمع اليمني،
والتي لم تغريها السياسة ،ولم تؤثر عليها التدخالت الخارجية ،فكانت
اليمن متوحدة يف عاداتها واسالفها واعرافها ،فما هو موجود يف قبيلة
خوالن يف صنعاء ومآرب يف الشمال مثال موجود عند قبائل حضرموت
واملهرة ،ويافع يف الجنوب ،فكان التواصل بني القبائل اليمنية يف شمال
اليمن وجنوبه مستمرا دون انقطاع ،قبل عام ١٩٩٠م ،بل ان هناك قبائل
وأسرا كبرية تتواجد يف شمال اليمن وجنوبه ،وهناك ترابط كبري باليمنية،
بل إن معظم من فروا من املحافظات الجنوبية من قبائل شبوة وأبني
ولحج ويافع اثناء االحداث التي شهدتها تلك املحافظات قبل الوحدة،
كان يستقبلهم ابناء القبائل يف مأرب والبيضاء وإب ،وتعز ،فكانت القبيلة
عنوانا للوحدة اليمنية ،وهي من دافعت عنها ،وهي من ستحافظ عليها
اآلن ومستقبال ً ،وهي من ستفشل مخططات االعداء الذين يسعون إىل
القضاء عليها ،وتمزيق اليمن وتشظيه إىل دويالت صغرية ،فالقبيلة
اليمنية هي صمام أمان لليمن وهي الصخرة التي ستتحطم عليها كل
املؤامرات واملخططات واملشاريع الخارجية ،وهذا ما عهدناه من القبيلة
اليمنية ،التي كانت الداعم والرافد األسايس للجبهة العسكرية باملال
والرجال والسالح .فالوحدة اليمنية هي خيارنا ولن نفرط فيها ،وسندافع
عنها ،ونحميها ،ألنها عنوان عزتنا وسر قوتنا.

الوحدة راسخه رسوخ الجبال

* اما الشيخ عبدالله حسني راجح احد مشايخ القبائل
اليمنية تحدث عن العيد 32للوحدة اليمنية واحتفالنا بهذه
املناسبة الغالية عىل قلب كل يمني بالقول:
**القبيلة هي كيان من كيانات املجتمع اين كان والقبائل هي املجتمع
كله فقد اسهمت القبائل اليمنية يف املحافظات الشمالية والجنوبية يف
بناء وطن الثاين والعشرين من مايو تسعني يف ترسيخ الوحدة اليمنية
وتعد لبنه قوية من لبنات الوحدة وحجر زاوية لهذا االمل التي كان يتطلع
الية الجميع ..فالوحدة اليمنية هي االم الحاضنة لليمن شماالً وجنوباً
وال يستطيع احد ان يعيش بدون ام وقد اصبح اليمنيون نسباً وصهراً يف
الشمال والجنوب فتفكيك اليمن هو تفكيك للمجتمع تفكيك لألسر تفكيك
للقبائل اليمنية االصيلة فى تمزيق اليمن يعني تمزيق االسرة والقبيلة
واملجتمع قد يفقد االب ابنه ويفقد االبن اباه وتفقد االم ابنها ويفقد االبن
امه وهذا ما يهدف اليه اعداء الوحدة والوطن واالنسان اليمني ويعد خطرا
قد يلحق ضرره كل يمني يف عموم املحافظات اليمنية فاألصوات النشاز
الداعية واملطالبة بفك االرتباط ال تمثل ابناء الشعب كامال هؤالء مأجورون
يعملون لتنفيذ اجندة للمتآمرين عىل الوحدة اليمنية والتي يعد تمزيق
الواحدة اليمنية هاجسا للدول التي تدرك ان الوحدة اليمنية خطرا عليهم
وعىل رأسها اململكة السعودية فالوحدة راسخة رسوخ الجبال فبقاؤها
بقاء املجتمع وتفكيكها تفكيك املجتمع ونحن نمر يف مرحلة حرجه للغاية
فعلينا ان نستوعب دروس ما سبق لنؤكد أن الوحدة هي مصري وقدر
اليمانيني وإننا بدون الوحدة لن نستكمل طريقنا ولن نستطيع بناء وطن
ينـعم باألمن واألمان واالستقرار ,ومن هنا ونحن عىل مشارف االحتفال
واالحتفاء يف يوم تأسيس الوحدة اليمنية ندعوا الشرفاء من ابناء الوطن
الحبيب اىل الوقوف امام كل من تسول له نفسه تمزيق اليمن من خالل
احياء هذه الذكرى املجيدة,وتوعية املجتمع اليمني عن االخطار املصطنعة
لتمزيق اليمن وإضعاف شعبه.

الشعب هو من فرض الوحدة

* من جهة اخرى تحدث الشيخ نجيب حسني محمد املطري
احد مشايخ قبيلة بني مطر عن العيد  32للوحدة اليمنية
حيث قال:
** بداية نشكركم وكل منتسبي دائرة التوجيه املعنوي قيادة وافرادا
ونحيي فيكم التفاين والهمة العالية ...
وبالنسبة لسؤالكم عن دور واسهام القبائل يف تحقيق الوحدة اليمنية
يف الـ 22من شهر مايو عام 1990م
فالجواب واضح وجيل واملواقف هي من ستجيب عن دور ومواقف القبائل
اليمنية املشرفة يف كل امليادين وكل املناسبات واالحداث وما تصنعه من
مواقف وطنية وصادقة ماضيا وحاضرا ومستقبال.
فبما أن القبائل هي اساس التكوين املجتمعي وهي النواة التي تتكون منها
كل رجاالت الدولة بكل هياكلها ومؤسساتها وسلطاتها ومجالسها ،فهي
الرافد الغني واملستمر لجميع املجاالت فبما أنها كذلك فمن الطبيعي أن
القبائل أليمنية كان وما يزال لها الدور املحوري البارز والرئييس يف تحقيق
اعالن هذا املنجز التاريخي املبارك والعظيم فإنني حني اقول واكرر كلمة
اعالن هذا الحدث يف  22مايو عام 1990م فأنني أوكد أن شعب اليمن
الكبري والعظيم كان موحدا حسيا ونفسيا وشعورا واحساسا وجسدا
وروحا ومنافعا اقتصادية وتناسبا ومصاهرة وثقافة وهوية وشعبيا وقبليا
ارضا وانسانا قبل ان يتم اعالن الوحدة رسميا يف عام 1990م والدالئل
والشواهد الدالة عىل ذلك كثرية وال يتسع املقام لسردها وذكرها فآباؤنا
وأجدادنا ومثقفونا وسياسيونا وأدباؤنا وقنانونا واقتصادينا والبيوت
التجارية القدامى وكذلك وجاهات القبائل اليمنية جميعهم يعرفون ذلك
ويشهدون بذلك فمن كان حيا منهم مازالوا يحدثوننا بهذا ومازال كل هذا
معروف ومتوارث حتى اللحظة فالشعب كان ومازال وسيظل موحدا وما
اعالن الوحدة يوم اعالنها عام 1990م إال استكماال وإعالنا بتوحيد القرار
السيايس فقط اما الشعب بقبائله وجميع مكوناته فكان موحدا فرتى كل
االحرار من نخب ومثقفني وكتاب وادباء وشعرا وصحفيني واكاديميني
وسياسيني وعلماء وفنانني كتبوا عنها وقالوا عنها وتحدثوا عنها وغنوا
وتغنوا بها قبل اعالنها وهذا دليل الوحدة والتآلف والتعارف الذي كان
موجودا يف نفوس الشعب اليمني .
واسهامات القبائل بارزة وشاهدة للعيان وابرزها مشاركه القبائل اليمنية
جميعها والتحامها ببعض يف تحرير ارض جنوب اليمن الحبيب من الغازي
واملحتل الربيطاين فهذا دليل أصالة القبائل اليمنية وتوحدها يف السراء
والضراء هذا عىل سبيل املثال وليس الحصر فالقبائل اليمنية كما كانت
كذلك فستظل حاضرة ويف كل املواقف ويف خندق الدفاع عن البلد وعن
الوحدة.
فما املحطات واللقاءات التي كانت تحصل بني السياسيني شماال وجنوبا
يف طرابلس والكويت وغريها من االماكن قبل 1990م وبعده لم تكن ارادة
سياسية الشخاص لكنها كانت ارادة سياسية صنعها الشعب وفرضها عىل
السياسيني فكانت مطلبا شعبيا وضغطا جماهرييا فرضه الشعب فكان
لزاما عىل الفرقاء السياسيني أن يلتقوا ويعلنوا وحدة الشعب رسميا نزوال
عند رغبة ومطلب الشعب املتوحد اصال ..فتم اعالن ذلك املنجز يف حينه
وبعد عدة محطات ونقاشات وحوارات ولقاءات بني لجان شكلت لذلك
من ابناء الشمال والجنوب وكذلك بني اصحاب القرار والخروج برؤى
فتوحد القرار السيايس عام 1990م.
فلم تكن الوحدة صنيعة او فضال او منه ألي مكون او حزب سيايس او
شخص بعينه ،فالفضل كان لله ثم للشعب بكل قبائله ومشاربه.
نعم اقول الفضل للشعب بعد الله،ألن الشعب هو مالك الوحدة
وصانعها وصاحبها ومالكها وحاميها وحارسها األمني.
فمن فرض الوحدة هو الشعب ومن طلب الوحدة هو الشعب ومن
سيصون الوحدة هو الشعب ومن رسم مشروع الوحدة هو الشعب ومن
تضرر من اخفاقات واخطاء السياسيني واملكايدات السياسية والحزبية

هو الشعب ال سواه .
فالشعب اليمني بقبائله وكل احراره من مثقفني وسياسيني وعلماء
ووجاهات اجتماعية لن تنطيل عليهم الخدع،فلن يفرطوا يف وحدتهم مهما
كانت العوائق واملطبات ومهما حاولت دول العدوان وبعض ادواته املتآمرة
عىل الوحدة والتي تخدم العدوان واملرتبطة به وتعمل تحت إمرته لتنفيذ
وتسهيل مشاريع تخدم اعداء البلد واملتمثل يف العدوان الذي سعى ومازال
يسعى ويبث سمومه يف املجتمع اليمني ويحاول تقسيم البلد وشرذمته
واضعافه وتفكيك نسيجه االجتماعي وتحت عدة عناوين ومسميات.
فالوحدة بالنسبة للشعب اليمني هي بمثابة الروح يف الجسد والدم
الذي يجري يف عروقه والتاج الذي وضع عىل رأس كل يمني والشرف
الذي سيذود الشعب عنه.
فالوحدة هي وحدة شعب والشعب هو صاحب القول الفصل فالقرار
قرار الشعب واالرادة ارادة الشعب.
والوحدة ارضا وانسانا تعترب الرئة التي يتنفس بهما وهي شرف الشعب
اليمني ورمز كرامته وشعار رجولته ونبض قلبه واحاسيسه ومفهوم حريته
ومستقبل اجياله وأبنائه وهي النور الذي ال ينطفي .
فالقبائل اليمنية كما ثارت ضد املستعمر الربيطاين واخرجته فستحافظ
عىل الوحدة والنسيج االجتماعي ،وبأذن الله وبتضافر كل القوى اليمنية
الحرة والشريفة والغيورة واملحبة لليمن واملنتمية للرتبة اليمنية ستحرر
اليمن وتنتصر له وتفشل مخطط العدوان فستصون الوحدة وترمم
االخطاء التي شوهت بها واعاقة مسريتها والتي ارتكبتها رموز وعناصر من
بعض القوى واملحسوبة عىل بعض االحزاب السياسية والدينية وبعض
االجنحة والتيارات التي شوهت بالوحدة وشوهت حتى بالقبيلة اليمنية
وكانت محسوبة عليها.
نعم اقول بعض القوى كما ذكرت والتي اصطنعت مشاكل وعملت
شرخا نفسيا وجغرافيا وإنسانيا بسوء تصرفها واستهتارها املتعمد حني
فضلت نفسها عىل حساب الشعب فعبثت وعاثت والثت وكان طمعها
يف قطعة ارض او مساحة من االرض او استغالل موارد اقتصادية بغرض
استغالل شخيص او بالغاء وتهميش لشريك الوحدة يف القرار السيايس
حتى وصل الحال اىل املواجهة العسكرية يف 1994م والذي كان له أثرة
السيئ عىل الشعب وعىل الوحدة وانعكس كل ذلك نفسيا وعمل شرخا
يف النسيج االجتماعي والسبب اإلطماع الشخصية واالستئثار بالرثوات
والقرار وحني فضلت نفسها عىل حساب غريها وحني أهملت شعبا بأكمله
وجرعته الويالت ،واآلن هاهو يتم تدويرها من قبل العدوان من جديد وتريد
اللعب والعبث والفساد واإلفساد وتتغني باسم الشعب والوحدة وهي
التي كانت سبب مشاكل اليمن منذ إعالن الوحدة  .فالشعب عارف ذلك
ولن ينىس كما هو الحال فإن األحرار من سياسيني وأكاديميني وصحفيني
وإعالميني وأطباء وتربويني ونخب وعلما واقتصاديني وواجهات وسفراء
يمنيني ودبلوماسيني يعرفون من أساء للوحدة وعمل شرخا فيها وكان
بمثابة النقطة السوداء عىل جبينها املشع والناصع البياض ومن أفرغها
من مضمونها ولوث معانيها السامية ومن سعى يف خرابها وتصدعها ومن
أهملها وأهمل الشعب ومن نهب مقدرات البلد ونهب خرياتها وأستأثرها
لنفسه وملصالحه الشخصية الضيقة منذ إعالن الوحدة حتى اللحظة،
واالن هاهو العدوان يريد ان يبعث أدواته من جديد وبمسميات مختلفة
ويريد إنتاجها لتنفيذ مخططاته التآمرية والقذرة وعرب أدواته التي باعت
نفسها وفرطت يف شعبها وتشاركت مع العدوان يف قتل الشعب وتدمريه
والعبث به ومازالوا مستهرتين بالشعب ومعاناته وتضحياته لكن هيهات
لهم ذلك .
وختاما وخالصة الكالم نقول :
ونحن نحتفل ونحيي هذه املناسبة العظيمة والذكرى  32العالن
الوحدة نقول الحمد لله عىل نعمة الوحدة وعىل الوعي الشعبي وعىل
الزخم الجماهريي وعىل التالحم والتماسك والرتابط والعمل جنبا اىل
جنب رسميا وشعبيا والذي كان له أثره وسيظل ذلك األثر موجودا والذي
سيعمل الجميع يف صنع املستقبل املنشود للشعب وترميم البيت اليمني
الواحد(الوحدة اليمنية) ومسح الغبار من عليها واصالح ومعالجة كل ما
لحق بها من إضرار واختالالت وتجاوزات وممارسات سلبية والناتجة عن
االنانية والكرب والعجب والغرور واملماحكة السياسية والنوايا غري السليمة
واملبيتة بني بعض شركاء القرار السيايس.
لكن وبأذن الله وبجهود الجميع سينتصر اليمن أرضا وإنسانا ويخرج
من الظلمات التي كان سببها فرفاء السياسة وأصحاب املصالح العمياء
والنفوذ األعمى.
فحان الوقت ان يرى الشعب النور وترى الوحدة النور وأن تريس السفينة
إىل بر األمان يف ظل قيادة حكيمة ومخلصة ووفية للمبادئ والقيم واملحبة
للوطن والشعب ممثلة بالقيادة الثورية واملجلس السيايس وحكومة
االنقاذ وبدعم ومساندة كل األحرار والشرفاء من الشعب اليمني من
شماله إىل جنوبه ومن شرقه إىل غربه.
وسيظل الجيش واللجان والقبيلة اليمنية جميعهم هم السياج املنيع
والحصن الحصني والجبل العايل والشامخ والصخرة التي تتحطم عليها
كل املؤامرات والدسائس.
وستبقي القبائل اليمنية بالرجال اإلبطال مدافعني عن اليمن والوحدة
واألرض والعرض.
ونقول للذي يف قلبه مرض بأن الوحدة محصنة ومحفوظة يف قلوب
الشعب ومصانة بعزائم الرجال ومحمية بأذن الله سبحانه  .فأرض
اليمن حرة طاهرة ال تقبل بجسم غريب وبطبيعتها تاريخيا تلتهم كل غاز
ومحتل،وتلفظ كل من عصاها وفرط فيها وحاول تدنيسها فاليمن طاهرة
ال ولن تقبل بالرجس والدنس والخبث .فكما هي كذلك فإن الوحدة نقية
صافية فال ولن تقبل بمن حاول ويحاول النيل منها والتآمر عليها.
كذلك القبائل اليمنية والتي هي أساس تكوين الشعب اليمني فكما
هو معروف عنها اإلباء والشجاعة والشرف والغرية والحمية والنجدة
ومقارعتها للباطل وضد الشر واألشرار فإنها تؤكد دائما وأبدا وتقول أنه
ال مكان يف أرضنا وأوساط مجتمعنا وال بيننا أو منا او فينا أي عميل ومرتزق
وخائن لبلده وشعبه وأمته إال من تاب وآمن ولن نرىض إال بالرجال األحرار
واألوفياء واملخلصني وأصحاب املبادئ والقيم الذين فضلوا العيش بحرية
وكرامة مهما كانت الظروف ومهما كان حجم املعاناة فوطن ال نحميه ال
نستحقه.
كما ننصح كل املغرور بهم العودة اىل جادة الصواب والعودة للحضن
الدافئ (اليمن) وتحت مظلة الوحدة اليمنية ولهم مالنا وعليهم ما علينا.
النصر واملجد لليمن الخلود للشهداء العزة والشفاء للجرحى الفرج
لألسرى .الخزي واملذلة ألعداء البلد .والله يحفظكم ويحفظ اليمن
والشعب.
* اما الشيخ صادق أحمد مطهر العليي نائب مسؤول
التالحم الشعبي مديرية ازال شيخ عزلة سحاح بيت العليي
شيخ الدائرة الخامسة فقال:
** تطل علينا ذكرى عيد االعياد العيد ٣٢لتحقيق الوحدة اليمنية املباركة
التي كانت هدفا وحلما لشعب اليمن يف الشمال والجنوب منذ ستينات
القرن العشري ,وقد ساعدت الحرب الباردة عىل االتحاد السوفيتي وتوقف
الدعم منه لليمن الجنوبي والتخيل عن تحفظاته بشان الوحدة مع اليمن
الشمايل يف مارس١٩٩٠كانت عوامل مساعدة يف نجاح التوقيع عىل
الوحدة اليمنية.
رغم حقد جارة السوء السعودية التي حاربتنا اقتصاديا .وشددت
اجراءاتها عىل العمال اليمنيني وشنت حمالت اعالمية عىل اليمن
واليمنيني الن املغرتبني الورقة االكرث حساسية تم ترحيل قرابة نصف مليون
مغرتب اىل ارض الوطن الذي شكل عبئا عىل البالد ولكن القبيلة اليمنية لم
ترتاجع عن الوحدة رغم الظروف الصعبة واملتغريات اإلقليمية والدولية,
وان كوريا الجنوبية استبشرت بالوحدة اليمنية ورأت الوحدة مع كوريا
الشمالية ,واليوم يف ظل االنتصارات التي يعيشها شعبنا الصابر والصامد
يف وجهه العدوان من فتح ميناء الحديدة أمام السفن التجارية وفتح
مطار صنعاء الدويل واعتماد السفر بالجواز الصادر من صنعاء رغم قلة

الرحالت التي ال تكفي لنقل املرىض املحتاجني لتلقي العالج يف الخارج .ورغم
الخروقات املتكررة من دول العدوان ومرتزقته لن يثنينا عن املحافظة عىل
الوحدة واالحتفال بها يف ظل القيادة الثورية الحكيمة ممثلة بالسيد العلم
عبدامللك بدر الدين الحويث حفظه الله واملجلس السيايس األعىل بقيادة
رئيس املجلس املشري الركن مهدي املشاط التي تقود البالد اىل بر األمان.
وانتهزها فرصة من خاللكم لنقل تهانينا وتهاين القبيلة اليمنية اىل
القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل بمناسبة عيد الوحدة ,ومن
خالل التمسك بالوحدة اليمنية والتصدي للعدوان ورفد الجبهات بالرجال
واملال ,ستظل القبيلة اليمنية هي الرافد القوي والحصن املنيع وصمام
أمان الوحدة اليمنية والتي ستبذل كافة الجهود العملية والفعلية عىل
مستوى امليدان وصمودها املشرف أمام التحديات ألراهنة املؤامرات التي
تحاك عىل الوطن اكرب مثال.
والقبيلة اليمنية تدين وتستنكر دعم دول العدوان جارت السوء
السعودية واالمارات التي تدعم مشروع االنفصال من خالل دعم ما يسمى
املجلس الرئايس املشكل يف الجنوب املحتل من قبل دول العدوان واملجلس
االنتقايل املرفوض من قبل اخواننا الشرفاء يف الجنوب والذين يمثلون
عماله االرتزاق الذين ارتموا يف حضن الطاغوت األكرب أمريكا واسرائيل
وباعوا ضمائرهم بثمن بخس من اجل املال وتخلوا عن قيمهم واعراضهم
وعن وطنهم الغايل واصبحوا سلعة رخيصة يف يد العدوان.
ويف االخري ندعوا اخواننا الشرفاء يف الجنوب املحتل اىل التمسك بالوحدة
اليمنية ومقاومة وطرد املحتل وااللتفاف مع قيادتنا الحكيمة واعالء
الصرخة يف وجه املستكربين والخونة املرتزقة.
النصر يلوح باألفق ومؤشراته يف ثباتنا وصمودنا وتضحياتنا ووعودنا
وعهودنا التي قطعناها عىل انفسنا وفاء لشهدائنا ودعاءا وتمكيناً ملجاهدينا
يف ميادين ألعزة والشموخ بالثبات والنصر املؤزر بأذن الله وشفائنا لجرحانا
وكشفاً ملفقودينا ً
وفگا ألسرانا بالله نتوكل وعليه وبه نستعني وال نامت
أعني الجبناء وعاش اليمن حرا ابياً عصيا عىل كل مرتبص مرجف ولتذهب
أمريكا وإسرائيل إىل مزبلة التاريخ.
* من جانبه اكد الشيخ محمد عيل علوه بان الوحدة
اليمنية هي تاج عىل رؤوس ابناء الشعب اليمني حيث قال:
** الوحدة اليمنية التي تحققت يف 22مايو  1990هي توحيد وطني بني
ما كان يسمى الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية
الشعبية وكانت الوحدة هدفاً لكال النظاميان يف الشمال والجنوب منذ
ستينات القرن العشرين،،وكال الجمهوريتني انشئتا مؤسسات خاصة
لشؤون الوحدة ولكن اختالف النظام السيايس واالقتصادي كان عامالً
معرقالً ،كما كانت هناك عوامل أخرى لعرقلة الوحدة كالتدخالت
الخارجية ،السعودية والتي كانت أبرز عرقلة لجهود الوحدة اليمنية من
البداية ،قبل الوحدة عام  1989وقبله كانت القوى القبلية والدينية يف
شمال اليمن ترفض الوحدة بوضوح بحجة أن الجنوب اشرتايك باإلضافة
لضغوطات السعودية ممارسة عليهم من عام 1972والسعودية تستعمل
نفوذها عىل القبائل لإلطاحة بأي حكومة يف شمال اليمن تحاول امليض نحو
الوحدة ،وزادت السعودية من دعمها التقليدي للقبائل ضد الحكومة
املركزية الستخراج تصريحات مؤيده لها من زعامات القبائل والقوى
الدينية املعادية للوحدة،،لكن األحرار من أبناء الشعب وأبناء القبائل
كانوا كالصخرة التي تحطمت عليها كل املؤامرة والدسائس ،تحققت
الوحدة وتم اإلعالن عنها رسمياً يف 22مايو 1990من املهم ان نتذكر جميعاً
بمختلف مسمياتنا وتوجهاتنا شماالً وجنوباً انه ال توجد دوله يف العالم
تملك مخططاً الستقالل وسيادة دوله أخرى ،ندعو أبناء شعبنا ان اليمن
هو الحاضنة للجميع وان ووحدتنا ولم شملنا لن يكون إال بقرار يمني يمني
وان القوى الخارجية ال يأيت منها إال الضعف واالنكسار والشتات والبعرثة
بما فيها العدو التاريخي آل سعود.
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** لقد لعبت القبائل يف اليمن عرب التاريخ دورا حاسما يف العملية
السياسية ّ
وظلت يف كثري من االوقات هي السباقة يف مواجهة املخططات
التا مرية التي كانت تحاك ضد الوطن منذ القدم وكما هو معروف عن
القبائل اليمنية ودورها يف تحقيق الوحدة اليمنية ودعمها الالمحدود
يف دعمها السخي ملواجهة مشروع االنفصال الذي تبناه أنذك عيل سالم
البيض وكانت القبائل اليمنية يف مقدمة الصفوف يف إحباط ذلك املشروع
االنفصايل فالتاريخ يعيد نفسه فإن تلك القوى التي تسعى اليوم لتقسيم
اليمن وتشطريه هي نفسها التي دعمت وساندت مشروع االنفصال
والتشطري يف التسعينات من القرن املايض يف اليمن وهاهي اليوم تشن
أعتى عدوان عىل بلدنا من اجل الوصول لنفس الهدف الذي فشلت يف
تحقيقه قوى الغزو واالحتالل خالل الفرتات السابقة.
ولكن ما شهده ويشهده اليمن من عدوان عىل مدار ثماين سنوات من
قبل امريكا واسرائيل عرب ادواتهم يف السعودية واالمارات هذا العدوان
جعل القبائل اليمنية تضع جميع الخالفات واملماحكات الرتاكمات
والفجوات التي زرعتها االنظمة السابقة جانبا وتوحدت ورصت صفوفها
وسخرت كل امكانياتها للدفاع عن الوطن ويف مواجهة قوى التحالف
واحباط مشاريعه ومخططاته الخبيثة ندعو اليوم عىل وجه الخصوص
القبل اليمنية وكذلك جميع فئات الشعب اليمني لاللتفاف حول القيادة
السياسية املتمثلة بقائد الثورة ورئيس املجلس السيايس والوقوف جنبا
إىل جنب عىل درب النضال لتحرير ما تبقى من االرايض اليمنية من دنس
قوى الغزو واالحتالل وإسقاط املشاريع التدمريية التشطري يه التي تهدف
اىل زعزعة واستقرار اليمن والنيل من وحدة اراضيه ونهب ثرواته وسلب
حريته وسيادة اراضيه
الوحدة اليمنية منجز تأريخي محمي باإلرادة الشعبية
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ائال:
** تحل علينا الذكرى الـ 32للوحدة اليمنية املباركة التي يفاخر بها
الشعب اليمني كمنجز تأريخي صنعته اإلرادة الشعبية بعد سنوات طويلة
من الفرقة فرضتها الحقبة االستعمارية واالحتالل الربيطاين وتتزامن هذه
الذكرى املباركة التي يحتفل بها شعبنا اليمني من صعدة اىل املهرة يف ظل
عدوان أمرييك سعودي غاشم للعام الثامن عىل التوايل استهدف اليمن
أرضا وإنسانا وعمل ويعمل من خالل أدواته ومرتزقته لتجزئة اليمن الكبري
اىل دويالت صغرية متناحرة.
وهنا نشري اىل الدور البارز للقبائل اليمنية بمختلف أفخاذها وفروعها
يف صناعة هذا الحدث التاريخي العظيم ,ميالد اليمن املوحد ودورها البارز
طوال السنوات املاضية يف حماية الوحدة اليمنية حيث قدمت قوافل
الشهداء ,إيمانا منها بأن يمنا موحدا يعني يمنا قويا ومستقرا ومستقالً
ذا سيادة ,وكانت كربى قبائل اليمن حاضرة يف صناعة املشهد السيايس
اليمني بمشايخها ورموزها وعقالها ،تحمي املنجز وتراقب تحركات الساسة
واألطماع الخارجية وتنتقد االنحرافات واملظالم التي ارتكبها نظام صالح
وجماعة األخوان بحق أخوتنا يف املحافظات الجنوبية.
لقد تعرضت وحدتنا والتزال للكثري من املؤامرات الخارجية وكان
أخطرها العدوان األمرييك السعودي الغاشم الذي يسعى للسيطرة عىل
ثروات بلدنا النفطية وموانئها وموقعها الجغرايف اإلسرتاتيجي ،لكن تلك
املحاوالت فشلت بفضل الله ووعي شعبنا اليمني وقبائله الحرة لكون
الوحدة من الثوابت الوطنية التي ال تفريط فيها ,وعىل الرغم من املحاوالت
املستمرة لتحالف العدوان وأدواتهم يف فرض واقع جديد يقوم عىل التجزئة
وتنصيب العمالء والخونة إلدارة شؤون بعض املحافظات ،فقد قوبلت
دعوات التجزئة واالنفصال املدعومة اماراتيا وامريكيا وسعوديا برفض
شعبي كبري باستثناء قلة من الخونة واملرتزقة الذين ال يمثلون اال انفسهم .
ختاما  :ما يتوجب عىل اليمنيني اليوم بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم
هو رص الصفوف والتالحم ملواجهة التحديات واملخاطر التي تستهدف

وحدة اليمن وهويته الوطنية ،ومواجهة العدوان بكل الوسائل ،وحشد
الجهود والطاقات لرفد الجبهات بالرجال واملال حتى دحر االحتالل؛
وستنتصر اليمن عىل كل تحدياتها ،وال يمكن للعدوان السعودي وأذياله
أن يمزق اليمن من جديد أو يعيده إىل مرحلة التشطري ،فالوحدة وجدت
لتبقى ،وسريحل الغزاة عىل توابيت املوت مهما كان الثمن ،وال مستقبل
لقوى العدوان يف اليمن.

القبيلة صمام امان الوحدة اليمنية
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**تعترب القبيلة إحدى املكونات االجتماعية والسياسية يف املجتمع
اليمني .ولها دور بارز يف األحداث التاريخية طوال التاريخ السيايس اليمني
يف مختلف العصور حيث كان لها دور تاريخي بارز يف الدفاع عن أرضها
واالستقالل وتشكل القبيلة اليمنية أحد أهم املكونات يف توحد املجتمعات
فهي اىل جانب ما تحوزه من تأثري وثقل اجتماعي فإن لها دوراً سياسياً
يف تاريخ اليمن الحديث واملعاصر ،ويتجىل ذلك من خالل العالقة بني
مشايخ القبيلة والدولة والنظام السيايس من جانب آخر ،هذا الدور
املتعاظم للقبيلة وهو يف حقيقته الدور األسايس الذي لعبته الوالءات
القبلية يف النزاعات التاريخية سلبا وإيجابا فالوالءات القبلية ساعدت يف
إخماد جذوة الكثري من الخالفات والنزاعات عىل مدى العقود األخرية ،بما
يف ذلك التغلب عىل اثار حرب صيف  94فيما للقبيلة طابع .يوحد اللحمة
واملجتمع .مما يقوي الروابط .ويسهم يف حل النزاعات وتهدئة الصراعات
ضمن ظروف معينة .فالوالءات القبلية يف .شمال اليمن .وجنوبه والسيما
يف توثيق عرى الوحدة بني القبائل ،واالمتناع أو الحد من العنف يف الوسط
تارة يف إنهاء الصراعات وطوراً
القبيل يف مراحل تاريخية بارزة ،ساهمت ً
يف الحيلولة دون استفحالها.والتي كان قد أحدثتها االنظمة آنذاك وكما
تحرص القبيلة عىل وحدتها يف اطار القبيلة فهي تحرص عىل وحدة القبيلة
الشاملة وهكذا حتى حرصت جميع قبائل اليمن يف توحيدها .كمثال قبائل
همدان بن رزيد الذين كان لهم وال زال دورهم يف توحيد القبيلة والحفاظ
عىل دورها وغريها من القبائل التي يتجىل دورها يف الحفاظ عىل الوحدة
اليمنية  .فقد كان من أدوار القبيلة يف ترسيخ املبادئ والثوابت الوطنية،
التي تتبناها ترسيخ املبادئ والثوابت القبلية األصيلة وتذكري املجتمع بالقيم
املتوارثة عن اآلباء واألجداد النابعة من الدين والثقافة املتجذرة منذ قديم
الزمان وإحياء دور القبيلة ومشاركتها يف القضايا الوطنية الكربى.
ويأيت من أهم االدوار التي عملت .عىل الدفاع عن الوحده يف ترسيخ
الوثائق .التي تعد بمثابة مواثيق يف حني ان التشطري كان عبارة عن بؤرة
تغذي الصراعات والحروب الداخلية وكان األعداء يشعلون فتيلها بني
الفينة واألخرى يف محاوالت مربمجة يائسة لتأجيج الصراع بني شطري
الوطن حينها ملنع إعادة ّاللحمة اليمنية وتحقيق الحلم الكبري الذي طال
انتظاره من قبل أبناء اليمن قاطبة فتلك القوى التي سعت اىل تشطري
اليمن هي اليوم من تسعى اىل تفكك الشعب اليمني الذي يربطه ويوحده
الرابط القبيل .

عيد األعياد

* ٌ
اما الشيخ احمد عبدربه الساملي فقد تحدث عن العيد
الـ  32للوحدة اليمنية بالقول:
** عنوان يستحقه عيد ال3٢من مايو الوحدة اليمنية كانت هدفاً سامياً
لألجيال اليمنية ملئات السنني كما ان الكثري من اليمنيني دفعوا ارواحهم
من اجل النضال لتحقيق الوحدة اليمنية....كما انها كانت هناك فئات
من املتمصلحني من تشطري اليمن وال يرون لهم وجوداً االمن خالل تجزئة
اليمن وتشطريه وهذه الفئة موجودة يف كل التاريخ اليمني وعرب كل مراحل
التاريخ وتكون تلك العناصر غالبا مرتبطة بأجندة خارجية ودعم خارجي..
ويف التسعينات من القرن العشرين وبالتحديديف٢٢مايو١٩٩٠تم اعادة
تحقيق الوحدة اليمنية يف ظل متغريات اقليمية ودولية بالغة الدقة ,ايضا
كانت هناك حرب ١٩٩٤ومحاولة انقالب عىل الوحدة استمر الصراع
شهرين تقريبا تم حسم هذه الحرب من قبل القوات املطالبة بالوحدة
وتأييد جماهريي كبري للوحدة اليمنية اال انها مورست اخطاء بعد ذلك
ربما لم تكن با سلوب ممنهج وانما من قبل اشخاص نافذين يف الدولة
وتراكمت هذه االخطاء فرتة من الزمن وسببت الكثري من االحتجاجات يف
عدة مناطق كان هدف معظم املحتجني هي ابتزاز النظام القائم حينها لكن
رغم كل من اخطاء فالوحدة اليمنية مطلب شعبي لكل الشعب اليمني بل
ربما اكرث من٠/٠ ٣٥من اليمنيني ولدوا يف ظل الوحدة لم يعرفوا اليمن
اال موحداً فالوحدة اليمنية هي مطلب شعبي اكرث من النخب السياسية
ربما بعض النخب السياسية منها من لديه مصالح بالوحدة ومنها من
يتمصلح باملطالبة باالنفصال لكن الشعب اليمني امنه واستقراره يف ان
يكون اليمن كياناً سياسياً واحداً الن الشعب اليمني كيان واحد فاذا تقسم
اليمن فالذي سيدفع الثمن هو الشعب وستزيد املعاناة ويف ظل ما يجري
االن ومن خالل العدوان الغاشم والسافر عىل اليمن من دول الجوار هناك
مأجورون ومتمصلحون يدعون للتقسيم اليمن وبدعم خارجي ظاهر او
ستكون الغلبة لشعب اليمن الذي قلنا سابقا بان مصلحته يف الوحدة
صحيح اخطاء مورست لكن الحل االمثل لها يف الوحدة اليمنية املباركة .
* كما اكد الشيخ صالح احمد صالح العجريي احد مشايخ
قبيلة عتمه محافظة ذمار بان وحدة اليمن ارضا وانسانا
كانت وستظل امل وحلم كل يمني حر ,حيث قال:
** الوحدة اليمنية هي األيقونة الخالدة التي جسدت كل مبادئ الحب
واإلخاء واإليثار والتضحية يف قلب كل يمني ح ٌر أبي والتي كانت بمثابة املنارة
الشامخة املطلة من كل االتجاهات عىل نافذة األمل العربي والتي برزت من
خاللها الحكمة اليمانية واإليمان املتأصل يف الجذور اليمنية العريقة والتي
صدر من خاللها شعب الحكمة واإليمان مواقف البطولة واإلباء رغم كافة
التحديات واألحداث الدائرة يف الوطن العربي واملحيط اإلقليمي والجغرايف
والتي تحطمت عىل صوان رسوخها وقيامها كل مطامع الغزاة وأحالمهم
وطموحاتهم وأمانيهم وجعلتها تبوء بالفشل الذريع ...الوحدة اليمنية
هي الوحدة التي كتب لها النجاح رغم كل املؤامرات والدسائس والسعي
الحثيث إلفشالها ولكن العزيمة التي حملها قلب كل يمني حر أبي باألخص
ما قدمته القبيلة اليمنية بشتى أنواع انتماءات أبنائها الحزبية واملذهبية
والطائفية واملناطقة وإسنادها الذي ستظل تسطع صفحاته املضيئة عرب
التاريخ الحاضر واملعاصر وسيخلد لألجيال بسالة املواطن اليمني وإيمانه
وحكمته من خالل مواقفة التي لم تكن سوى عز ونصر يف كل امليادين
القتالية والسياسية الوحدة اليمنية املباركة منذ قيامها وإىل اليوم هي
اليد التي تسقط أقنعة النفاق عىل مر العقود الثالثة والتي أمامها يميز
الله الخبيث من الطيب من خالل التعاطي معها ومع مبادئها التي قامت
من أجلها ومن خالل التعاطي معها يقاس التعاطي الجاد حول الوحدة
العربية التي تعترب مصدر قلق لألعداء ومن دار يف فلكهم الوحدة اليمنية
هي اليوم تضع جميع األطياف والفصائل واألحزاب عىل املحك فهناك
رأينا من حاول التشدق بها فيما سبق ولكنه كان يداً خفية تستل خنجرها
املسموم لتطعن الوحدة والوحدويني يف الظهر واليوم كشفت تلك اليد
الخفية وبانت النوايا الخبيثة امام املالء وعرف الجميع من خالل الوعي
أن من يراهن عىل تمزيق الصف الوطني اليمني مصريه الخسران وعاقبة
أمره خسرا وهناك من حمل شعار االنفصال ولكن الوحدة املتعمقة يف
قلوب أبناء الدم الواحد والوطن الواحد حالت دون تحقق ذلك وجعلت
منه سخرية القوم الوحدة اليمنية هي بمثابة الحلم العربي ودرجة السلم
األوىل التي تأمل معظم شعوب الدول العربية أن تكون هي اللبنة األوىل
لتحقيق الحلم العربي املتمثل يف الوحدة العربية الوحدة اليمنية كانت هي
املستهدف الوحيد من خالل مؤامرة ما يسمى بمخرجات الحوار الوطني
برعاية دول الخليج والواليات املتحدة األمريكية والتي كان املخطط أن
يقسم اليمن إىل كنرتونات يتضمن ستة أقاليم كان قد رسم مخططه
الخبيث عىل يد األعداء وأذنابهم ممن كانوا محسوبني عىل الوطن اليمني
الغايل بحيث يتم تمزيقه كل ممزق حيث لم يعد يكتفي األعداء بشطرين

جنوبي وشمايل بل كان طموحهم أكرب من ذلك بحيث ال يكون أمامهم
عائق يعيق تحركاتهم ومؤامراتهم نتمنى من إخوتنا يف املناطق املحتلة أن
يتعقلوا وأن يستوعبوا فداحة ما هم فية من اإلذعان للوصاية الخارجية
والتي تستغلهم ألهدافها وطموحاتها الساعية إىل استخدامهم كأدوات
تصفية للمعارضني وكدروع بشرية لحماية جنودها وضباطها الجبناء
الذين لم يصدروا إىل األن إال الهروب والفرار ليصبح املرتزق اليمني هو
ضحية املواجهة حتى يف حماية الحدود لدولة معادية الوحدة اليمنية
فيها الكالم قد يطول ولكن اليفيها كل ما نقول فلنجعل من العيدالـ32
للوحدة اليمنية املباركة وليوم الـ 22من مايو املجيد من كل عام هو يوم عيد
نسميه عيد األعياد ولنجعله محطة االنطالق نحو تحقيق الحلم األسمى
واألكرب وهو تحقق الوحدة العربية التي ستتحقق وبإذن الله يف القريب
العاجل والتي من خاللها ستسرتد الحقوق املسلوبة واألرايض املغصوبة
وأولها القدس املحتلة واملسجد األقىص الشريف الدور البارز سيلعبه أبناء
شعوب املنطقة دون املراهنة عىل األنظمة خصوصا بعد أن رأينا تسارع
معظم تلك األنظمة إىل التطبيع واالرتماء يف أحضان الصهاينة مٌ ُ
عالجْ ةِ
َ
يف اطِ ا َر ُالوَحُ دِ ِة ُاليَمٌ َنيَةِ املباركة
ُاالٌخطِ اء َ

اس َر ُالجْ ر َ
* ٌم َن جْ َ
َف ّب َ
ان ُال َو ُحدِ ِة ُالي ٌَم َنيَةِ
شيَخ َي ِ
اشا َر ُال ِ
ان ُّبه ِ
س ْت ًق ُل ُحي ُ
َث ًق ُ
ال:
شر ََوع ّب َناء ُال َوطِ َن ُامل ٌ ِ
ٌم ِ
** انه ملن دواعي الفخر واالعتزاز ان الوحدة اليمنية تمثل هوية
وطنية جامعة لكافة مكونات ابنا الوطن يف مختلف مناطق ومحافظات
الجمهورية ان نحيي مثل هذه املناسبة الكبرية والغالية لذكرى الثانية
والثالثني للوحدة اليمنية املباركة يوم 22من مايو1990م احتفاء شعبنا
بهذه املحطة الوطنية االستثنائية يف حياة الشعب اليمني الذي يواجه
حاليا عدوانا سافرا ومؤامرات متعددة األهداف تستهدف اليمن واألنسان
والجغرافيا والهوية الوطنية واإليمانية والنسيج االجتماعي ونأمل ان تأيت
الذكرى الثالثة والثالثني لهذه الذكرى ويمننا العزيز يزدهر بكل خري ويف ظل
ما يمر به اليمن من عدوان وحصار ومؤامرات متعددة ستواصل القبائل
اليمنية روح البذل والعطاء بالغايل والنفيس يف سبيل هذا الوطن تحت
ظل قياده مباركه ممثلة بقياده الثورية ممثلة بقائد الثورة السيد عبدامللك
بدرالدين الحويث وممثلة باملجلس السيايس األعىل ممثال بالرئيس مهدي
املشاط اىل جانب ابطال واحرار هذا البلد من الجيش واللجان الشعبية
حتى طرد املحتل من شمال الوطن ومن كل شرب يف هذا اليمن الكبري
الذي لن يساوم عىل وحدته واعادة االعتبار لتاريخه العريق وحضاراته
الضاربة يف اعماق التاريخ اإلنساين واستعادة كرامته وحريته بعون الله
تعاىل فهو ملجأنا وهو حسبنا ونعم الوكيل ..الرحمة للشهداء والشفاء
للجرحى والفك لألسراء والنصر والتمكني للمجاهد ين ومقاتلينا األبطال.

* اما الشيخ محمد عبدالله بنان العولقي رئيس مجاس
التالحم القبيل ٌ َ
شب َّوه ْت ُح ُ
ْعن ُالعيَدِ ُ
دِث َ
ال32
بم ُحاف ٌظةِ ِ
ُل ُل َو ُحدِ ِة ُالي ٌَم َنيَةِ ًق ُ
ائال:
** بفضل الله وتوفيقه اليوم نحن نستقبل عيد االعياد وهو العيد الذي
وحد الله فيه الشعب اليمني ارضآ وأنسانا بعد اعوام طويلة من التشطري,
العيد  32لتحقيق الوحدة املباركة يف  22مايو عام  90حيث كان هذا املنجز
بفضل الله ثم بفضل وجهود القبائل اليمنية حيث قامت القبائل اليمنية
بتثبيت عمدان الوحدة اليمنية برغم تامرات االعداء واملتغريات الدوليه
من دول االستكبار والدول الرجعيه واذناب االستعمار الربيطاين بجنوب
الوطن ولكن بقوة الله ورجال اليمن لن ينالوا اال الذل والهوان من قبل
قبايل اليمن وجميع االطياف اليمنية ومن حقدهم عىل اليمن شكلوا ما
يسمونه بالتحالف بقياده اذنابهم السعوديني واالماراتيني واسيادهم
أمريكا واسرائيل االذناب ضعفاء النفوس ممن يسمون انفسهم انهم
مشايخ وقاده وسياسيني الذي باعوا ضمريهم ووطنهم ودينهم االسالمي
ائل اسيادهم السعودية واإلمارات بالريال السعودي والدرهم االمارايت
ولكن قبايل اليمن ال تخضع لهم وان القبائل اليمنية من صعدة اىل املهرة
ومن الوديعة ائل باب املندب وجميع ربوع اليمن ابو ان يكون لهم اي
سيطره عىل الجنوب ولقنوهم دروس يف السنوات الثمان ال يقومون
بعدها وان العام هذا هوعام النصر بفضل الله والجيش واللجان الشعبيه
ورجال القبايل املجاهدين اننا ندعو اخواننا يف املحافظات املحتله وجميع
ربوع اليمن ان يستدعوا أبنائهم املغرر بهم بالعودة ائل حضن الوطن
والوقوف اىل جانب إخوانهم يف الجيش واللجان الشعبية وان يتغنموا
فرصة العفو وإال سوف يندمون اذا سولت لهم انفسهم مواجهه الجيش
واللجان الشعبية انهم ستاكل الكالب والذياب وجميع الطهوش جثثهم
وسيندم اهاليهم ونحن نقول ال هلنا يف املحافظات الشرقيه انهم غرروا
من قبل دول التحالف واسيادهم أمريكا وبريطانيا واسرائيل واراد من ال
سعود وال نهيان نهب ثروات ارضنا كما ماهوأ حاصل االن من التصدير من
مينا بالحاف والنشيمة وغريها انتم لم تحصلوا عىل لرت واحد من البرتول
والديزل والغاز اال بأسعار عالية من السوق السوداء نرجوا وقوفكم موقف
مقام اهلكم ضد االستعمار الربيطاين يف جنوب اليمن حتى يتم اخراجهم
اذله ونقول للدول الذي تريد احتالل اليمن اي محافظات الجنوب نقسم
بالله لوهم عىل ذره تراب من تراب اليمن لم يحصلوا عليها لو لم يبقى يف
اليمن قطره دم كما نقول لهم ان العام الثامن من الحرب انه عام هزيمتهم
وليس كما األعوام السابقة هذا عام النصر بإذن الله
الوحدة اليمنية منجز تاريخي لكل اليمنيني ويجب عىل كل يمني حر
شريف الحفاظ عليها وحمايتهما من املؤامرات حيث كان للقبيلة اليمنية
وابنائها دور كبري وبارز يف تحقيق الوحدة اليمنية عرب مراحل النضال مع
القوى واالحزاب الوطنية وقدمت القبيلة اليمنية قوافل الشهداء والزالت
القبيلة اليمنية تتصدر املوقف البطويل يف مواجهة العدوان السعو صهيو
امرييك بشن عدوانه االجرامي والذي يسرف يف قتل اليمنني ال بهدف
احتالل اجزاء منه وجزره وموانئه ونهب ثرواته وسلب قراره واذالل شعبه..
يف ٢٢مايو١٩٩٠كنت يف السادسة عشر من عمري وكنت مع والدي ال
انىس فرحة ذلك اليوم وقبل اعالن الوحدة بأيام كان هناك اجتماع قبيل
لعدد من القبائل اتذكر انهم من بني ضبيان وجهم ومن عبيده ومن مراد
ال جل حل قضيه بني بني ضبيان وجهم وكان عىل راس الواسطة املرحوم
الشيخ محسن بن معييل وان السعودية وجهت علماء الوهابية واالخوان
لشن حملة يف اوساط القبائل ال قناعهم اال يقبلوا بالوحدة مع االشرتاكيني
العلمانيني وجاءنا احدهم والقى محاضرة تحريضية ضد الوحدة فقاطعه
والدي الشيخ احمد مبارك شريف رحمة الله تغشاه والشيخ محسن
بن معييل رحمهما الله جميعا وقالو بطل التحريض ضد وحدة اليمن
واليمنيني بكل شرائحهم وتوجهاتهم السياسية يحلمون ان تتحقق وحدة
اليمن وخرج ذلك الوهابي مكسور الخاطر وكانت مؤامرات عرب سنوات
التشطري للحيلولة دون تحقيقها وعىل راس تلك الدول مملكة االرهاب
الوهابية التي اتضح خبثها وحقدها عىل اليمنيني اىل يومنا هذا وما هذا
العدوان االجرامي وللعام الثامن اال اكرب برهان عىل حقد اسرة بني سعود
عىل يمن االيمان وشعبه املؤمن الذي وصفه رسول الله صىل الله عليه
وعىل آله سلم بشعب االيمان والحكمة يوم قال اتاكم اهل اليمن الني
قلوبا وارق أفئدة اإليمان يمان والحكمة يمانيه وما استهدافهم للشهيد
الرئيس ابراهيم الحمدي والتخلص منه قبل نزوله عدن بيوم للقاء الشهيد
سالم ربيع اللذين كانا عىل قرب اعالن تحقيق الوحدة آنذاك واليزالون
مستمرين بعدوانهم وتآمرهم عىل اليمن ووحدته وما يماسونه هم ودويلة
االمارات يف املحافظات املحتلة خري شاهد مستخدمني ضعفاء النفوس من
لفيف املرتزقة لكن هنالك احراراً شرفاء من املحافظات الجنوبية والشرقية
ومن كل مناطق ومحافظات الجمهورية اليمنية ملتفني حول قائد الثورة
السيد عبدامللك بدرالدين الحويث وكل القوى السياسية الوطنية التي
تتصدى الدول العدوان ومرتزقتهم لتحريركل شرب من يمننا الحبيب
وطرد كل الغزاة واستقالل القرار السيايس والسيادي مهما كان حجم
املؤامرات ثقتنا بالله قويه وبعدالة قضيتنا وبصمود وثبات احرار شعبنا
التي تتصدر القبيلة اليمنية مشهده وكما قال الشاعر الفضول رحمه الله
تغشاه لن ترى الدنيا عىل اريض وصيا ..النصر لليمن عزيزا شامخا موحدا
والعاقبة للمتقي.
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استطالع

عدد من الشخصيات النسوية ل ــ«26سبتمرب»

 22مايو يوم يفاخر به كل العرب واليمنيني
عجزت عنه الشعوب األخرى املتحررة يف العالم ..واليمن سيظل رمزاً

ً
يوما انتظره كثري من
كان الثاين والعشرون من مايو 1990
ً
ً
ً
وشماال وتراؤه أمل مستقبل مستقر لألمة العربية واإلسالمية فقد ضحى ومازال يضحي الشعب بدماء
جنوبا
طويال
اليمنيني
ومزدهر بعد سنوات من خالف واختالف وانقسام داخل األسر األوفياء والشرفاء من أبناء هذا الوطن لتبقى الوحدة راسخة وشامخة
بني األشقاء بلغ حد العداوة واالحرتاب واالغتياالت والتفجريات وهذا كالجبال.
ُ
هو العيد 2 3لتحقيق الوحدة يف ظل اللحمة اليمنية قيادة وشعب 26سبتمرب قامت باالستطالع التايل ملعرفة اآلراء حول الوحدة فإىل
وشعور الجميع بالفخر واالعتزاز بهذا اليوم التاريخي العظيم ...التفاصيل:
لقد فتحت الوحدة آفاقا وآماال لم تكن بالحسبان لتتواىل املنجزات
استطالع :هنية السقاف
واملعجزات اليمنية لتضع اليمن يف مرحلة النهج الديمقراطي التي
البداية كانت مع األخت حنان سعيد الزريقي
التي تحدثت قائلة:
ان هذا العيد الوطني عنوان حقيقي لتعزيز فرحة
الشعب بوحدته ولتعميق وترسيخ السالم االجتماعي
وتعميق الوحدة الوطنية وعمق التواصل واالرتباط
والحب الكبري الذي يربط بني القيادة والشعب  ..أن
 32عاماً من عمر الوحدة اليمنية شهدت فيها اليمن
جملة من التحوالت الكربى واالنجازات العظيمة يف
شتى املجاالت وعىل مختلف املستويات ..أن املنجزات
التي تحققت للشعب اليمني والتي وحدتها إرادة األمة
يف  22من مايو املجيد ماهي إال عطاءات ال تجف من
ينبوع الوحدة اليمنية فكل ما تحقق من نهضة شاملة
يف كل نواحي الحياه ماهو إال القليل من معطيات
الوحدة املباركة والتي تنعم بها الجمهورية اليمنية
ماهي إال ثمار قليلة من شجرة الوحدة املليئة التي
حملت معها بشائر الخري والعطاء والتوحد.

ثورة من التغيري
اما األخت سناء محمد فقالت:
لقد كانت الوحدة ثورة من التغيري الشامل يف
كل املجاالت وهي نعمة من نعم الله عىل الشعب
اليمني وبفضل من أبناء الوطن وكل ذلك تجسيداً
خالقا لإلرادة الصلبة لهذا الوطن وال يختلف اثنان عىل
حقيقة راسخة تحقيق العديد من املنجزات الكبرية
التي شهدها اليمن يف األونة األخرية ،و بإعادة ُ
اللحمة
وتوحيد الجسد أعلنت اليمن عن نفسها وأسمها
ووجودها الكبري والواضح أمام العالم أجمع والشك
أن التاريخ لن ينىس أن يُسجل هذا امليالد اليماين
الناصع واملشهود يف أملع صفحاته فهذا امليالد ّ
مثل
رداً العتبار الهوية اليمنية األصيلة والعريقة واننا
سوف نظل متوحدين مهما فعل العدو ومهما حاول
من تفريق هذا الشعب فانه لن ولن يستطيع تمزيق
لحمته.

حلم وطموح
اما األخت مرزوقة عيل الكهايل فأضافت:
هدف الوحدة اليمنية قد شكل حلم وطموح
كافة الثوار واملناضلني واألحرار والشرفاء من أبناء
ً
شماال وجنوباً وال سيما خالل العقود التي
الوطن
تمزق فيها الوطن وتجزأ اىل شطرين وانه يف مثل
هذا اليوم  22مايو  1990تم اتحاد الجمهورية العربية
اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بدولة
واحدة تحت اسم الجمهورية اليمنية ،وهي وحدة
اندماجية بني شطري اليمن الذين ظال منفصلني حتى
تاريخ الوحدة يف جمهوريتني مختلفتني يف أنظمتهما
اإلدارية هما جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
والجمهورية العربية اليمنية.
فريد ومميز
اما األخت انتصار ناصر فقالت:

إن اليوم املوافق  22مايو من أفضل األعياد بالوطن
العربي عامة و دولة اليمن خاصة  ،فهو يوم التوحيد
و يعد يوم لإلحتفال بما تم إنجازه من التوحيد و
الدمج ما بني شمال و جنوب اليمن بعام 1990م وإن
االحتفال بهذا اليوم الفريد و املميز و الذي يحيي الفخر
و االعتزاز بقلوب جميع العرب واليمنني و إن الوحدة
اليمنية هي اإلنجاز األكرب و األفضل و األمثل بتاريخ
اليمن  ،فهي بادرة بناءة بالساحة العربية مما سيدعم
التضامن العربي  ،و إنجاز قومي بهذا الزمن الصعب ،
و هو حدث تاريخي مجيد بحياة األمة العربية  ،فبهذه
الوحدة اليمنية املباركة تحققت الوحدة و أرست
األسس املتينة للمستقبل العربي املوافق لتطلعات
الشعب العربي  ،و هي فخر و اعتزاز ألبناء اليمن و
جميع أشقائهم العرب ونتمنى من الله العزيز القدير
ان يوحد صف اليمنيني ويجمع شملهم وينصرهم
عىل جميع اعدائهم.
عادت الروح اىل الجسد
اما األخت خولة عبداملجيد فقالت:
نعم بفضل الله سبحانه وتعاىل وبفضل الشرفاء
واملخلصني من أبناء هذا الوطن استطاع الشعب
اليمني أن يلم الشمل ويعيد املياه إىل مجاريها
الطبيعية وتفوت الفرصة عىل أعداء النجاح يف
ً
وفعال عادت الروح إىل الجسد يف
الداخل والخارج
الثاين والعشرين من مايو 1990م ،لكن املؤامرات
ظلت ُتحاك ضد هذا الصرح واملنجز العمالق الذي
تعرض لهزات عنيفة كأزمة ومؤامرة التي كادت أن
تعصف به لوال عناية الله سبحانه وتعاىل وصمود
الشرفاء من أبناء اليمن املخلصني ملنجزاته ،فصمدت
الوحدة أمام كل ذلك وستظل صامدة يف وجه
املؤامرات واألعاصري املصطنعة وتدمري اليمن ففي
الوقت الذي تحققت فيه الوحدة اليمنية املباركة
كنواة للوحدة العربية الشاملة كان ينبغي عىل أبناء
األمة العربية الدفاع عنها والحفاظ عليها باعتبارها
البذرة الطبيعية والصالحة لتحقيق الوحدة العربية
والعز واملجد العربي ومكسب للجميع اال ان املؤامرات
عليها وعىل الشعب اليمني ازدادت لكن نقول لهم
هيهات ان تدمر الوحدة وهيهات ان ينفصل اليمن
وتحيا الوحدة اليمنية وسوف تظل اىل االبد بإذن الله
وبإرادة الشعب اليمني .

املنطقة العسكرية
الخامسة توزع  150سلة
غذائية للعائدين إىل
الصف الوطين

الحديدة  /عىل الشرعبى
دشنت املنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة الحديدة توزيع
 150سلة غذائية للعائدين اىل احضان الوطن من املغرر بهم بعد ما
تبني لهم زيف ومؤامرات العدوان.
وخالل التدشني عرب االستاذ محمد عياش قحيم محافظ
محافظة الحديدة عن سعادته بعودة هؤالء الشجعان إىل الصف
الوطني بعد ان تكشفت لهم حقائق املؤامرات التي ُتحاك ضد الوطن
من قبل قوى العدوان التي تهدف اىل تمزيق وتقسيم الوطن ..مشيدا
بجهود ودور هيئة األركان العامة واملنطقة العسكرية الخامسة
واالستخبارات العسكرية الذين عملوا عىل تسهيل عودة هذا العدد
من املغرر بهم اىل الصف الوطني..
مؤكداً أن العائدين إىل أحضان الوطن محل اهتمام ورعاية من
قائد الثورة ورئيس املجلس السيايس وهيئة األركان العامة واملنطقة
العسكرية الخامسة والسلطة املحلية باملحافظة ،وأن توزيع هذه
السالل الغذائية ترجمة لهذا االهتمام..
ويف التوزيع بحضور مدير االستخبارات العسكرية العميد رياض
بلذي ونائب مدير االستخبارات العسكرية العميد خالد رفعت اوضح
قائد الدفاع الساحيل اللواء محمد القادري ومدير شعبة التوجيه
املعنوي باملنطقة العسكرية الخامسة العميد إبراهيم الشامي أن هناك
توجهاً كبرياً برعاية ودعم العائدين إىل أحضان الوطن من املغرر بهم
من قبل العدوان بعد أن اتضحت لهم حقيقة وأهداف العدوان يف
بالدنا ..مؤكدين أن من أهداف العدوان هو تفتيت وتقسيم الوطن
إىل عدة دويالت ضعيفة تبقى تحت الوصايا الخارجية ،وهذا مالم
يسمح به رجال الجيش واللجان الشعبية وأبناء هذا الشعب العظيم.
منوهني ..إىل أن االهتمام بالعائدين إىل أحضان الوطن لن يقتصر
عىل توزيع سالل غذائية وإنما سيشمل إعادتهم إىل أعمالهم.
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شخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية من محافظة حجة لـ(

الوحدة اليمنية ..آفاق وحتوالت أذهلت العالم

مجتمع
السلطة املحلية بالحديدة تدين اختطاف  18صيادا قبالة جزيرتي حنيش وزقر

أدانت السلطة املحلية يف محافظة الحديدة
جريمة اختطاف  18صياداً قبالة جزيريت حنيش
الكربى وزقر يف البحر األحمر من قِبل بحرية
العدوان السعودي  -اإلمارايت ،ومصادرة
قاربيهم ،وما فيهما من معدات ووسائل صيد..
واستنكرت يف بيان لها استمرار االعتداءات عىل
الصيادين ومصادرة ممتلكاتهم ..مشرية إىل أن
هذه الجريمة ،وما سبقها من جرائم وانتهاكات
بحق الصيادين ،تمثل جرائم حرب ضد اإلنسانية

ال تسقط بالتقادم ..وحمّ ل البيان دولتي العدوان
السعودية واإلمارات املسؤولية الكاملة إزاء كل ما
يتعرض له الصيادون من انتهاكات وجرائم ،وكذا
ما يتعرض له القطاع السميك من أضرار وخسائر..
وطالبت السلطة املحلية يف املحافظة األمم املتحدة
ومجلس األمن واملنظمات الدولية باتخاذ موقف
إزاء هذه الجريمة ،وما سبقها من جرائم بحق
الصيادين ،ومحاسبة مرتكبيها ،كونها جرائم
ضد اإلنسانية تجرّمها القوانني واملواثيق الدولية.

إصابة  10مواطنني بقصف العدوان منازل لهم يف الحديدة

ثالثة عقود وعامان من الزمن مضت من عمر الوحدة اليمنية املباركة التي فتحت عىل
الشعب اليمني آفاق جديدة وتحوالت اذهلت العالم ووضعت الشعب اليمني يف
مكان ُيحسد عليه ..االمر الذي اكسبه طابعا ورقما مهماً يف الخارطة العاملية .وباملقابل
أثار حفيظة القوى الحاقدة عىل الشعب ومكتسباته ..لكننا كيمانيني نظل عىل ثقة
*بداية تحدث العقيد ركن/
الشريف خالدالشعبي عن
الوحدة اليمنية قائالً:
** الشك ان الوحدة اليمنية تعترب
واحدة من اهم املكاسب واالنتصارات
القومية واالنسانية يف مرحلة االنكسار
وانحسار املد القومي التقدمي  .ويف ظل
تغذية صهيونية واستعمارية الجتثاث
االمة العربية من الوجود وتجزئتها اىل
كانتونات قزمية هزيلة .اذ ان الوحدة
اليمنية كانت ومازالت اعظم انتصار
قومي ومسؤولية العرب االحرار الذين
يضعون يف االعتبار الوحدة العربية
الشاملة فيقع عىل الجميع حمايتها
والوقوف اىل جانب كل القوى الوحدوية
العربيةالشريفة  .الن الوحدة قوة وعزة
مكانة وواجب ديني ووطني وان جميع
االنبياء والرسل بعثوا لتوحيد االمم
حيث نادوا اىل الوحدة الدينية والوحدة
االنسانية ولو رجعنا اىل ماقبل االسالم
وعىل وجه الخصوص يف بالدنا اليمن
لوجدنا ان اليمن لم يسمو ولم يسطع
نجمه بني االمم السابقة اال بوحدته
وتالحمه فلم يذكر اليمن اال مقرتناً
بأسعد الكامل وسمي بذلك النه وحد
اليمن كلها النه وحد اليمن كلها تحت
دولة واحدة .حتى انه ضم الجزيرة
العربية وبالد الحبشة تحت حكم اليمن
الذي كان له صولة وجولة يف العالم
القديم .واليوم نسمع ونرى بعض
االصوات تنادي الجل التمزق والتشرذم
واالنفصال غري مدركة ان العيب ليس
يف الوحدة ولكن العيب فيمن حكم
الوحدة  .انه اليسعنا اال ان نرفع اسمى
ايات التهاين والتربيكات بالعيد الـ()32
للوحدة اليمنية الخالدة اىل قيادتنا
الثورية السياسية الحكيمة واىل كافة
ابناء شعبنا اليمني العظيم وكل عام
وشعبنا اليمني بخري والف خري .وعاشت
اليمن موحدة عزيزة شامخة منتصرة
عىل قوى التحالف والبغي واالستكبار
وكل الدسائس واملؤامرات.
*الشيخ احمدعيل العرجيل
مديرعام مديرية بكيل املري
تحدث بقوله:
** الوحدة اليمنية يف عيدها الـ()32
تمثل امتدادا لعزة شعبنا وقوة ملكانته

القومية العربية بني الشعوب ؛
فشعبنا اليمني العظيم يدرك تماما
ان وحدته اليمنية هي عماد مستقبله و
صمام االمان امام تداعيات االمم ولذلك
فاليمانيون سيظلون يف دفاع مستميت
عن وحدة ترابهم ولن يفرطوا يف شرب
منها وسيسعون بكل ماأوتوا بقوة
لتطهري ترابها من دنس الغاصب
واملحتل  .وكل عام واليمن بخري والف
خري والنامت اعني الجبناء.
*الشيخ خالد دغشر
اليزيدي مديرعام مديرية
افلح اليمن قال:
** مع العيد الـ( )32للوحدة اليمنية
املباركة اليسعنا اال ان نرفع اسمى ايات
التهاين والتربيكات لقيادتنا السياسية
والثورية الحكيمة والعسكرية املجاهدة
ونؤكد انه حان الوقت يف ظل التداعيات
القائمة والوضع الراهن ان يفكر الجميع
يف الوطن بصوت مرتفع ومسموع
وبعقول مفتوحة واعية ومسؤولة وطنية
بعيدة عن كل الحسابات الشخصية
والخاطئة والرؤية املنغلقة والتعصب
الذي المعنى له .فالوحدة اليمنية عصب
الحياة اليمنية اليتخىل عنها االمنافق
وعميل  .ونحن ندرك تماماً يف ظل
االوضاع الراهنة اننا نقف امام تحديات
ليست سهلة ونواجه صعوبات جمة
تضاف اىل العدوان الغاشم ورهاناته
الخاسرة .ولكن ماال يقبل الشك فيه ان
االرادة السياسية القوية لقيادة الوطن
ستحافظ عىل وحدة الرتاب اليمني من
املهرة حتى صعدة وستنتقل بنا نقلة
نوعية كربى اىل غد اكرث اشراقاً وازدهاراً
وسننعم بوحدة وطنية كفيلة بتحقيق
االهداف والغايات.
* الدكتور محمد عيل

من أن كل يمني اصيل اليرىض للوحدة بديل26" .سبتمرب" يف محافظة حجة التقت
شخصيات سياسية وعسكرية واجتماعية وسجلت انطباعاتهم عن الوحدة اليمنية يف
ذكراها الـ" "32فقالوا -:

العرجيل -املشرف العام
ملديرية افلح اليمن ..تحدث
عن الوحدة اليمنية بقوله:
** اليمن بوحدته الوطنية يكون

حجة -لقاءات :الشريف خالد

الشيخ خالد دغرش :حان الوقت ان يفكر الجميع يف الوطن
بصوت مرتفع ومسموع وبعقول مفتوحة واعية ومسؤولة
بعيدًا عن كل الحسابات الشخصية
الشيخ احمد العرجلي :الوحدة اليمنية امتدادًا لعزة
شعبنا وقو ًة ملاكنته القومية العربية بني الشعوب
تخدم اجندة العدوان الداعية اىل
التأقزم والتشتت والتفرق واالنفصال
 .والشك ان الحضارة اليمنية ماقامت
اال عىل وحدة االرض واالنسان ومازالت

العقيد ركن /الرشيف خالد الشعيب :الوحدة اليمنية
من اهم املاكسب واالنتصارات القومية واالنسانية يف مرحلة
االنكسار وانحسار املد القومي التقدمي
د .محمد العرجلي :اليمن بوحدته الوطنية قد اعاد
التاريخ اىل مجراه الطبيعي
االجتماعي احمد جراد :الوحدة اليمنية جسدت ارادة
االحرار وعزيمة االنتصار على عهود الفرقة والضياع
قدنجح بني االمم والشعوب يف اعادة
تحقيق لحمته الوطنية واعاد التاريخ اىل
مجراه الطبيعي .ونحن نأسف حينما نرى
ان "عدن" التي احتضنت الرعيل االول
من رواد الحركة الوطنية واحتضنت
االحرار ان يُنادى فيها من بعض االصوات
الشاذة باالنفصال وهي الشك اصوات

الحضارة واالنسان اليمني محل اعجاب
العالم بأسره .فالوحدة اليمنية من
مكتسبات هذا الوطن وكنوزه الخالدة
التي لن يفرط فيها اليمانيون عىل الدوام
وسنكون حماتها االشاوس وابطالها
امليامني  .وعاشت اليمن حرة موحدة

عزيزة منتصرة.
*االخ /احمد عيل حسني
جراد املجوين_اجتماعي ..قال:
** العيد الوطني للوحدة اليمنية يوم
استثنايئ هام يف تاريخ شعبنا اليمني
العظيم جسد ارادة االحرار وعزيمة
االنتصار عىل عهود من الفرقة والضياع
بني شطرين اصلهما وفصلهما واحد .
ويتزامن العيد ال 32مع االنتصارات التي
حققها الجيش واللجان الشعبية يف
جبهات القتال والعزة والبطولة ليُضفي
عىل هذا العيد اطاللة بهية ؛ وبهذه
الذكرى نكتب ايات الفخر واالعتزاز
لقيادتنا الحكيمة ممثلة بالقائد العلم
السيد عبد امللك بدر الدين الحويث واىل
رئيس املجلس السيايس االعىل املشري
الركن مهدي محمد املشاط والبطالنا
املجاهدين من ابناء الجيش واللجان
الشعبية املرابطني يف جبهات العزة
والكرامة ولكافة ابناء شعبنا اليمني
العظيم.
*الشيخ /أمني يحى محمد
يوس تحدث بقوله :
**لسنا بالحاجة ان نربهن عىل اليمنيني
بكافة نخبهم يرون ان الوحدة اليمنية
هي اهم حدث يف تاريخهم املعاصر وهي
مصدر قوتهم وعزتهم ويجب ان تسمو
فوق الجراح واالطماع الشخصية.
وعلينا ان نستوعب حقيقة الوحدة وان
نحافظ عليها .فبها دون غريها سنقلب
موازين القوى رأساً عىل عقب ونكون
الكلمة الفصل كأصحاب حق وموقف
وجغرافيا وارادة يمنية وقرار غري منقوص
 .فهنيئاً لنا وكافة شعبنا اليمني العيد
الـ 32للوحدة اليمنية وكل عام وشعبنا
اليمني يف انتصار .

يف خرق جسيم التفاق السويد والهدنة املعلنة
من قبل األمم املتحدة ،أصيب  10مواطنني
أمس األحد ،يف قصف لقوى العدوان األمرييك
السعودي عىل منازل املدنيني يف محافظة
الحديدة ..وأكد مصدر محيل يف الحديدة
إصابة  10مواطنني من النساء واألطفال وتضرر
ممتلكاتهم بقصف لقوى العدوان استهدف
منزلني بمنطقة الفواهة الواقعة بني مديريتي
حيس والجراحي ..وتواصل قوى العدوان
خروقاتها للهدنة اإلنسانية والعسكرية ،وكذلك
التفاق وقف إطالق النار يف الحديدة بموجب
اتفاق السويد ،حيث أعلنت غرفة عمليات ضباط
االرتباط والتنسيق رصد  73خرقاً لقوى العدوان
باملحافظة يوم أمس السبت..
وأوضح مصدر يف الغرفة أن من بني الخروق
استحداث تحصينات قتالية يف حيس ،وتحليق
 11طائرات تجسسية يف أجواء حيس ومقبنة
و 4غارات لطريان تجسيس عىل حيس ،مشريا
إىل أن الخروقات تضمنت  13قصفا مدفعيا و44

خرقا باألعرية النارية املختلفة ..كما ارتكبت قوى
العدوان ،يوم أمس 134 ،خرقا للهدنة يف عدة
محافظات ،حيث ارتكبت  134خرقاً منها  52عملية
تحليق للطريان االستطالعي املسلح والتجسيس
يف أجواء محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،الجوف،
صعدة ،الضالع ،البيضاء وجبهات الحدود..
واستحدث املرتزقة تحصينات قتالية حول مدينة
مأرب ،فيما تم تسجيل  13خرقا بقصف مدفعي،
استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف
البلق الشرقي وملعاء وصرواح بمحافظة مأرب،
وبني حسن بمحافظة حجة ،واملالحيظ واملدافن
بمحافظة صعدة.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف الفخيذة
وجبل تويلق والكنب القديم بجيزان.
وتم تسجيل  68خرقاً بإطالق نار عىل منازل
املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف
محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة ،الضالع،
البيضاء وجبهات الحدود.

وساطة قادها محافظا عمران وصنعاء تنهي قضية قتل بالخطأ يف عمران

نجحت وساطة قادها محافظا عمران الدكتور
فيصل جعمان وصنعاء عبدالباسط الهادي،
يف إنهاء قضية قتل بالخطأ راح ضحيتها املجني
عليه رديف أحمد صالح القهايل من منطقة قهال
مديرية عيال سريح ..وخالل الصلح ،بحضور
وكيل محافظة عمران محمد املتوكل ومشايخ
وأعيان منطقة قهال ،أعلن الشيخ مجاهد
القهايل ،نيابة عن أولياء دم املجني عليه ،العفو

وإغالق ملف القضية إىل األبد ..وأشاد محافظا
عمران وصنعاء والوكيل املتوكل ،بعفو أولياء دم
املجني عليه يف قضية القتل التي حدثت بالخطأ،
أثناء نزاع حصل بني أطراف من أبناء مديرية أرحب
يف صنعاء ومديرية سفيان بعمران يف منطقة
شوابة ..وأشادوا بالجهود التي بذلت لحل هذه
القضية وإغالق ملفها ..مؤكدين عىل ضرورة إنهاء
الخالفات والقضايا املجتمعية.

تهانينا آل الحبايب

أجمل باقات الورد والفل والياسمني نهديها للعرسان الغاليني/

املهندس /الحسن بن عيل حسني أحمد الحبابي
زين العابدين بن عيل حسني أحمد الحبابي
محمد ابن أحمد حسني أحمد الحبابي

بمناسبة دخولهم القفص الذهبي..فألف مربوك.
املهنئون :الشيخ أحمد حسني أحمد الحبابي  -الشيخ عيل حسني
أحمد الحبابي -عبده حسني أحمد الحبابي  -حسني حسني أحمد
الحبابي -صدام حسني أحمد الحبابي -الحسني بن عيل حسني أحمد
الحبابي  -ابراهيم أحمد حسني أحمد الحبابي  -الحبيب بن عيل حسني
أحمد الحبابي - -مصطفى حسني حسني أحمد الحبابي -أحمد حسني
حسني أحمد الحبابي -وعيل ابن الحسني عيل حسني أحمد الحبابي
وكافة األهل واألصدقاء وبيت حسني أحمد الحبابي

تهانينا آل الربعي

اجمل باقات الورد والفل
والياسمني
نهديها للشاب الخلوق/

هيثم

بمناسبة الزفاف ودخوله القفص
الذهبي ..فألف مربوك.
املهنئون :محمد عبيد -شاهر
سيف -خليل الشرعي -توفيق
الفران -رمزي الخييش -محمد
راشد -ريدان محمد شاهر
وكافه األهل واألصدقاء

تهانينا آل البحري

يف يوم بهيج محفوف بشذى العطور والفل والياسمني ووسط فرحة
األهل واألصدقاء يحتفل العرسان:

داود وجالل ومحمد عيل إسماعيل البحري

بزفافهم امليمون ..وبهذه املناسبة الغالية نرفع إليهم أسمى وأصدق
آيات التهاين والتربيكات وألف مربوك وبالرفاء والبنني
املهنئون :النقيب خالد سمارة وسامي عبده عبدالله وامني الكبودي
وعبدالله الفقيه وأوالده وقسام محمد احمد ،وكافة االهل واألصدقاء

تعازينا آل األبارة

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرتلقينا نبأ وفاة االستاذ الصحفي/

عيل غالب االبارة

والذي قىض معظم عمره يف خدمة الوطن ..سائلني املوىل عزوجل
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون.
األسيفون :االستاذ محمد اسماعيل غالب وكافة ال غالب
املقدم عيل محمد مبارك وولده  -النقيب اكرم محمداالهدل وكافة
آل االهدل -العقيداحمدمحمد صالح العايل وكافة آل العايل
االخ توفيق احمد يحيى االبارة ووالده واخوانه -االخ اسماعيل يحيى
احمد االبارة -وكافة منتسبي صحيفتي الثورة وصحيفة 26سبتمرب

تهانينا باملولود الجديد

نتقدم بخالص التهاين والتربيكات إىل األخ /حمري حمود اليندي

بمناسبة ارتزاقه املولود الجديد الذي اسماه "عي"
نسأل الله أن يجعل قدومه عى والديه خري وبركة وأن يكون باراً بوالديه
ويرتبى يف عزهما..
املهنئون :النقيب /خالد سماره -وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا آل عبيد وآل بسيوين

أجمل التهاين والتربيكات نزفها للشيخ /عالء محمد زيد عبيد وبيت بسيوين
بمناسبة عقد القران ودخولهم القفص الذهبي ..فألف الف مربوك ودام الله سروركما
وبالرفاء والبنني .

املهنئون :عبدالحميد الحجازي  -عبدالله العريقي – بكيل بسيوين – الشيخ هاين عبيد-
الدكتور عمار العربة – أبو جهاد املأمون – خالد غالب – وجميع األهل واالصدقاء

فقدان

> يعلن األخ عبدربه منصورمحمدصالح سعد
ف �ق��دان ب�ط��اق�ت��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة..ف�ع��ى م��ن وج��ده��ا
إيصالها ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
> ي�ع�ل��ن االخ أي �م��ن ن��اص��ر ع��ي ال�س�ح��ام��ي ع��ن
ف�ق��دان بطاقته الشخصية ال�ص��ادرة م��ن االم��ان��ة
برقم ( )01011100333فعى من وجدها
إي �ص ��ال �ه ��ا إىل اق � ��رب ق �س ��م ش� ��رط� ��ة ,ول � ��ه ج��زي��ل
الشكر.

ال �ت �ط �ب �ي ��ع ه� ��و ع � �ن� ��وان ل �ت �م �ه �ي��د امل �ن �ط �ق ��ة ل �ل �ع��دو
اإلس� ��رائ � �ي� ��ي ..وال� ��ذي� ��ن ي� �ق� ��ودون ال � �ع� ��دوان ع��ى
ال� �ش� �ع ��ب ال� �ي� �م� �ن ��ي ه � ��م م � ��ن ي� � �ق� � ��ودون ح �م ��ات
التطبيع مع العدو اإلسرائيي.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

األثنني

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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الوحدة اليمنية
وجدت لتبقى

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة يرفعان للقيادتني الثورية والسياسية برقية تهنئة بالعيد الـ  32للوحدة املباركة

ستظل وحدتنا الوطنية مصانة بوعي الشرفاء من أبناء شعبنا احلر وأمتنا األبية

نعاهدكم بأننا سنظل عند مستوى الثقة التي منحتمونا إياها منفذين كافة التوجيهات ومتوكلني على الله حتى يكتب لنا النصر والتمكني على املعتدين

رف ��ع وزي� ��ر ال ��دف ��اع ال �ل ��واء ال ��رك ��ن م�ح�م��د
ن� ��اص� ��ر ال� �ع ��اط� �ف ��ي ورئ � �ي � ��س ه �ي �ئ ��ة األرك � � ��ان
ال �ع��ام��ة ال �ل ��واء ال ��رك ��ن م�ح�م��د ع�ب��دال�ك��ري��م
الغماري برقية تهنئة إىل قائد الثورة السيد
عبدامللك بدر الدين الحويث ورئيس املجلس
ال �س �ي��ايس األع ��ى  -ال �ق��ائ��د األع ��ى ل�ل�ق��وات
امل� �س� �ل� �ح ��ة امل � �ش � ��ر ال � ��رك � ��ن م � �ه � ��دي امل� �ش� ��اط
وأعضاء املجلس السيايس بمناسبة العيد
ال�  32للوحدة اليمنية  22مايو 1990م فيما
ييل نصها:
يف رح ��اب أج ��واء دي�ن�ي��ة ووط�ن�ي��ة مفعمة
ب��األم��ل والروحانية يعيشها وطننا العزيز
بتاريخه وحضارته ..وشعبنا اليمني األصيل
بعروبته وعقيدته بعد وداع شهر رمضان
ال �ف �ض �ي��ل وع �ي ��د ال �ف �ط��ر امل� �ب� ��ارك ،ن�س�ت�ق�ب��ل
مناسبة وطنية غالية ع��ى قلب ك��ل يمني
ح��ر ،وه��ي مناسبة ال�ع�ي��د ال�ث��اين وال�ث��اث��ن
ل�ل��وح��دة اليمنية امل�ب��ارك��ة ،وب�ه��ذه املناسبة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال �ع �ظ �ي �م ��ة ي �س �ع ��دن ��ا وي �ش ��رف �ن ��ا
أن ن ��رف ��ع ل �س �ي��ادت �ك��م ول �ك ��ل أب� �ن ��اء ش�ع�ب�ن��ا
ال�ي�م�ن��ي ال �ص��ام��د ال �ث��اب��ت ع��ى ال �ح��ق ب��اس��م
ق�ي��ادة وزارة ال��دف��اع ورئ��اس��ة ه�ي�ئ��ة األرك ��ان
العامة وكل املجاهدين من أبناء مؤسستنا
العسكرية املرابطن يف كل الثغور ،أسمى
آيات التهاين القلبية الصادقة بهذه املناسبة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ن� �ح ��ن يف أم � � ��س ال �ح ��اج ��ة
للتمسك بها والدفاع عنها ،خاصة يف ظل
الظروف االستثنائية التي نعيشها منذ ثمان
سنوات بسبب العدوان والحصار ..داعن
املوىل جل يف عاه أن يمن عليكم بالصحة
وال�ع��اف�ي��ة ال��دائ �م��ة ،وأن ي��رزق�ك��م الحكمة
والتوفيق والسداد بما يمكنكم من تحمل
امل �س ��ؤول �ي ��ة مل ��واج �ه ��ة ال �ت �ح ��دي ��ات ،وت��ذل �ي��ل
ك ��اف ��ة ال �ص �ع ��وب ��ات ل �ل �س��ر ق ��دم ��اً ب�س�ف�ي�ن��ة

ال��وط��ن ح�ت��ى ال ��وص ��ول ب�ه��ا إىل ب��ر األم� ��ان..
ونحن نعاهدكم وم��ن منطلق مسؤوليتنا
الدينية والوطنية والدستورية واألخاقية
والقانونية بأننا سنظل عند مستوى الثقة
التي منحتمونا إياها وشعبنا اليمني الحر
األبي منفذين كافة التوجيهات ومتوكلن
ع��ى ال�ل��ه ح�ت��ى ي�ك�ت��ب ل�ن��ا ال�ن�ص��ر وال�ت�م�ك��ن
ع� ��ى امل �ع �ت ��دي ��ن وم � ��ن م �ع �ه ��م م� ��ن امل ��رت ��زق ��ة
وامل�ن��اف�ق��ن م�ص��داق��اً ل�ق��ول��ه ت�ع��اىل يف كتابه
صر ُْكمْ َوي َُث ِب ْ
�ص�رُوا ال� َّ�ل� َ�ه َي ْن ُ
الحكيم (إِ ْن َت� ْ�ن� ُ
ّت
َ
أ ْق َدامَ ُكمْ ).
م ��ن امل �ع �ل ��وم ل� ��دى ال �ج �م �ي��ع أن �ن ��ا يف ظ��ل
ه � ��دن � ��ة ب � ��رع � ��اي � ��ة أم � �م � �ي� ��ة ت � �س� ��ر يف أي ��ام� �ه ��ا
األخرة يرافقها تحركات سياسية محلية
ودول�ي��ة ظ��اه��ره��ا إن�ه��اء ال�ع��دوان والحصار
ال �س �ع��ودي اإلم � ��ارايت امل �ف ��روض ع��ى ب�ل��دن��ا
وش�ع�ب�ن��ا وال� ��ذي ي �س��ر يف س�ن�ت��ه ال �ث��ام �ن��ة..
إال أن ال��واق��ع وم��ا ي ��دور ع��ى األرض ي��ؤك��د
أن ه��ذه الهدنة األممية وكافة التحركات
السياسية ما هي إال صورة شكلية أو غطاء

إسقاط طائرة جتسسية تابعة لسالح
اجلو السعودي في أجواء حجة

م � � ��ا ي� � � � ��دور ع �ل ��ى
األرض ي� � ��ؤك� � � � � ��د أن
ال� � �ه� � ��دن� � ��ة األمم � �ي � ��ة
والتحركات السياسية
صورة شكلية وغطاء
ل� � �ت� � �م� � �ك � ��ن حت � ��ال � ��ف
ال �ع ��دوان م��ن ت��رت�ي��ب
أوراق منافقيه
لتمكن التحالف السعودي اإلم��ارايت من
ت��رت �ي��ب أوراق م �ن��اف �ق �ي��ه يف ال ��داخ ��ل ل �ل��زج
بهم مرة أخرى يف معركة خاسرة كان من
امل �ف ��رض أن ي �ت �ع �ظ��وا م ��ن س �ن ��وات م�ض��ت
تلقوا فيها أشد الضربات املوجعة والهزائم
النكراء سواءً يف جبهات الداخل أو يف عمق
األرايض ال�س�ع��ودي��ة واإلم��ارات �ي��ة وك��ل ه��ذا
بفضل الله وعونه ونصره.
إن استمرار العدوان األمرييك السعودي
اإلم ��ارايت يف ه��ذا ال�ت�ف�ك��ر ال�ع�ق�ي��م متوهماً

ب ��أن ��ه ق ��د ي �ح �ق��ق م ��ا ع �ج��ز ع �ن��ه ع �س �ك��ري��اً يف
ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة ي��ؤك��د ب��أن��ه ي�ع�ي��ش ب�ت�ي� ٍ�ه
ره �ي ��ب وظ � ��ال ك �ب��ر ألن امل �ن��اف �ق��ن ال��ذي��ن
ي� ��راه� ��ن ع �ل �ي �ه��م ال� �ي� ��وم ه� ��م ذات� �ه� ��م ال ��ذي ��ن
ظ��ل يقودهم إىل م�ح��ارق امل��وت منذ بداية
عدوانه عى أرضنا وشعبنا ..ونحن نحذره
ب ��أن ��ه يف ح � ��ال دف � ��ع ب �م �ن��اف �ق �ي��ه ل�ل�ت�ص�ع�ي��د
عسكرياً فإنه حتماً لن ياقي نفس النتيجة
ب��ل س�ت�ك��ون ن�ه��اي�ت��ه م�خ��زي��ة وم�ه�ي�ن��ة ب��إذن
الله تعاىل.
وبما أننا نحتفل بهذه املناسبة الوطنية
الغالية فإننا نرى مدى تأمر ومكر تحالف
العدوان السعودي اإلمارايت والراعين له
من أمريكا وإسرائيل عى وحدتنا الوطنية
وت �م ��اس ��ك ش �ع �ب �ن��ا وم � ��ا ي� �ج ��ري يف ج �ن��وب
ال ��وط ��ن م ��ن ت �ف �ت �ي��ت ل �ل �ن �س �ي��ج االج �ت �م��اع��ي
وزرع ب� � ��ذور ال �ف ��رق ��ة وال� �ش� �ت ��ات واح� �ت ��ال
األرض ون�ه��ب ال ��روات وت�ن�ش�ي��ط العناصر
ال �ت �ك �ف��ري��ة ه ��ي ح�ق�ي�ق��ة م ��ا ج ��اء م ��ن أج�ل��ه
ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان ،ول�ك�ن�ن��ا ن�ق��ول�ه��ا ل�ل�ع��دو

ومنافقيه إن أرضنا غالية علينا ،ولن نفرط
يف ش��ر م�ن�ه��ا م��ا ح�ي�ي�ن��ا وم ��ا دام ي �ج��ري يف
ع��روق�ن��ا ق�ط��رة دم ،ول��ن ت�ظ��ل ال�ه��دن��ة هي
ال�ش�م��اع��ة ال �ت��ي س�ت�م�ن�ع�ن��ا م��ن ال ��دف ��اع عن
س �ي ��ادة وق � ��رار ووح � ��دة وط �ن �ن ��ا ،ون �ح ��ن يف
أتم الجاهزية القتالية والفنية واالستعداد
ال�ق�ت��ايل ،وع��ى ال�ع��دو أن ي�ت�ن�ب��ه ل�خ�ط��وات��ه
ويفهم جيداً أن مكره لم يعد ينطيل علينا
وستكون العاقبة للمتقن.
ن�ه�ن�ئ�ك��م م ��رة أخ ��رى ،ون�ه�ن��ئ ك��اف��ة أب�ن��اء
ش �ع �ب �ن ��ا ال � � ��ويف ب � �ه� ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة
ال �خ ��ال ��دة ،ون �ع ��اه ��دك ��م وك� ��ل األح� � ��رار م��ن
ال � �ش � �ه � ��داء وال � �ج � ��رح � ��ى واألس � � � � ��رى ال� ��ذي� ��ن
ق � ��دم � ��وا أرواح � � �ه � � ��م ودم � � ��اءه � � ��م م � ��ن أج ��ل
دي� ��ن ال �ل ��ه وم� ��ن أج� ��ل ال ��دف ��اع ع ��ن األرض
وال �ع ��رض وال �ح ��ري ��ة وال �ك ��رام ��ة ،ب��أن �ن��ا ع��ى
ن �ف ��س ال �خ �ط ��ى س � ��ائ � ��رون ،ش ��اك ��ري ��ن ل�ك��م
دعمكم ورعايتكم لهذه املؤسسة الوطنية
ال �ع �م ��اق ��ة ،واه �ت �م��ام �ك��م ال ��دائ ��م ب�ت�ط��وي��ر
ق ��درات �ه ��ا ال ��دف ��اع �ي ��ة وال �ه �ج��وم �ي��ة مل��واج �ه��ة
م��ا ي�ح�ي�ك��ه أع ��داء األم ��ة م��ن م�ك��ر وخ ��داع..
م��ؤك��دي��ن ل �ك��م ب ��اس ��م أب �ن��ائ �ك��م وإخ��وان �ك��م
من منتسبي املؤسسة العسكرية واللجان
ال �ش �ع �ب �ي��ة امل �ج ��اه ��دي ��ن ب� ��أن ن �ف ��دي ال ��وط ��ن
ب � � ��األرواح ل �ت �ب �ق��ى راي� �ت ��ه ش ��ام �خ ��ة وخ �ف��اق��ة
وعالية يف كل ربوعه ..وأن وحدتنا الوطنية
وكل القضايا التي نؤمن بها ستظل مصانة
بوعي الشرفاء من أبناء شعبنا الحر وأمتنا
األب�ي��ة ،ول��ن ي�ن��ال م�ن��ا ال�ظ��امل��ون وسينتصر
اليمن رغم أنف املجرمن واملنافقن.
ال ��رح �م ��ة وال� �خ� �ل ��ود ل �ش �ه ��دائ �ن ��ا األب� � � ��رار..
والشفاء لجرحانا األطهار والفرج القريب
لألسرى ومن نصر إىل نصر وكل عام وأنتم
بألف خر.

حتالف األحزاب املناهضة للعدوان :

 22مايو أحد القيم املتجذرة في تاريخ اليمن
أك��د تحالف األح��زاب وال�ق��وى السياسية املناهضة للعدوان أن اليوم
ال��وط �ن��ي ل�ل�ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة  22م��اي��و ي�م�ث��ل واح� ��دة م��ن أع �ظ��م ال�ق�ي��م
واملعاين املتجذرة يف هوية وتاريخ الشعب اليمني.
وأش ��ار ال�ت�ح��ال��ف إىل أن ه ��ذه امل�ن��اس�ب��ة م�ح�ط��ة إل �ه��ام ل�ل�م�س��ار ال��وط�ن��ي
الصائب الذي يفرض عى جميع أبناء الشعب تجاوز الخافات لتحقيق
املزيد من االصطفاف والتماسك يف مواجهة التحديات خصوصا يف هذا
الظرف العصيب والفاصل من التاريخ اليمني ،ويف ظل اشتداد املشاريع
واملؤامرات التي يحيكها الغزاة واملعتدون ضد الوطن ووحدته.
وحيا البيان املرابطن من أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف

ج�ب�ه��ات ال �ع��زة وال �ك ��رام ��ة ،م�ث�م�ن��اً ص �م��ود ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي يف م��واج�ه��ة
ال�ح�ص��ار وال�ح��رب االق�ت�ص��ادي��ة واإلع��ام�ي��ة وم��ؤام��رات ت�ح��ال��ف ال�ع��دوان
ومرتزقته.
ودع��ا ال�ب�ي��ان إىل امل��زي��د م��ن ال�ض�غ��ط ع��ى األم��م امل�ت�ح��دة إلل ��زام تحالف
العدوان بتنفيذها كافة بنود الهدنة اإلنسانية وفتح املعابر ،وتعويض
مساع لتمديد هذه
عدد السفن والرحات الجوية ووجهاتها ،وربط أي
ٍ
الهدنة بالتعاطي الجاد مع امللف اإلنساين بكل مقرراته دون تجزئة ،
ّ
لكل موظفي
بما يف ذلك الزام العدوان ومرتزقته بصرف املرتبات املتأخرة ِ
الدولة وضمان استدامة صرفها.

أشادا بتضحيات الشهيد القائد وعظمة املشروع القرآني

ابوحليقة وصالح يزوران مقام الشهيد القائد مبران

أسقطت الدفاعات الجوية ،طائرة
ت �ج �س �س �ي��ة م �س �ل �ح��ة ت ��رك �ي ��ة ال �ص �ن��ع
ت��اب�ع��ة ل�س��اح ال�ج��و ال�س�ع��ودي أث�ن��اء
ق� �ي ��ام� �ه ��ا ب � �خ � ��رق ال � �ه� ��دن� ��ة يف أج � � ��واء
محافظة حجة.
وأوض � ��ح امل �ت �ح ��دث ال ��رس �م ��ي ب��اس��م
القوات املسلحة العميد يحيى سريع
يف ب �ي ��ان ل� ��ه ،أن ال ��دف ��اع ��ات ال �ج��وي��ة
تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية
مسلحة نوع "كاريال" تركية الصنع
ت��اب�ع��ة ل�س��اح ال�ج��و ال�س�ع��ودي أث�ن��اء
ق�ي��ام�ه��ا ب �خ��رق ال�ه��دن��ة وت�ن�ف�ي��ذ م�ه��ام

ع� ��دائ � �ي� ��ة يف أج � � � ��واء م �ن �ط �ق ��ة ح � ��ران
بمحافظة حجة.
وأش � ��ار إىل أن ع�م�ل�ي��ة االس �ت �ه ��داف
ت�م��ت ب�ص��اروخ  -أرض  -ج��و -محيل
الصنع لم يكشف عنه بعد.
وأك � ��د ال �ع �م �ي ��د س ��ري ��ع أن ال �ق ��وات
امل�س�ل�ح��ة ح��اض��رة وج��اه��زة ل�ل��رد عى
أي خ � ��رق أو اع � �ت� ��داء م ��ن ق �ب ��ل ق ��وى
ال� �ع� ��دوان ..م �ش ��راً إىل أن م �ث��ل ه��ذه
االع �ت ��داءات ت��ؤك��د ع ��دم ال �ت ��زام ق��وى
ال � �ع � ��دوان ب ��ال �ه ��دن ��ة وإح � � ��ال ع�م�ل�ي��ة
السام.

زار وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��ؤون م �ج �ل��ي
ال � �ن � ��واب وال� � �ش� � ��ورى ال� ��دك � �ت� ��ور ع � ��يل أب ��و
حليقة ومحافظ إب عبدالواحد صاح،
وال�ش�خ�ص�ي��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة،
م� �ق� ��ام ال �ش �ه �ي ��د ال� �ق ��ائ ��د ال �س �ي ��د ح �س��ن
ب � ��درال � ��دي � ��ن ال � �ح � ��ويث يف م �ن �ط �ق ��ة م � ��ران
بمديرية حيدان.
ك �م��ا زار أب ��و ح�ل�ي�ق��ة وص ��اح وم�ح��اف��ظ
ص �ع��دة م�ح�م��د ع ��وض ووك �ي��ل امل�ح��اف�ظ��ة
محمد بيضان ،جرف سلمان يف منطقة
مران الذي استشهد فيه الشهيد القائد.
وخ � � ��ال ال� � ��زي� � ��ارة أش � � ��ار وزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة
ومحافظ إب ،إىل عظمة املشروع القرآين
ال��ذي أط�ل�ق��ه الشهيد ال�ق��ائ��د م��ن منطقة
م � ��ران وال � ��ذي س� ��ار ع �ل �ي��ه أب� �ن ��اء ال �ش �ع��ب

اليمني وحصنهم من مؤامرات األعداء.
وأش� � � ��ادا ب �ت �ض �ح �ي ��ات ال �ش �ه �ي ��د ال �ق ��ائ ��د
ورف ��اق ��ه يف م �ق��ارع��ة ال �ظ �ل��م وال �ط �غ �ي��ان..
مؤكدين امليض عى الطريق الذي اختطه
الشهيد القائد.
ف� �ي� �م ��ا اع � �ت� ��ر م� �ح� ��اف� ��ظ ص � �ع� ��دة زي� � ��ارة
ً
وف��د م�ح��اف�ظ��ة إب ت�ج�س�ي��دا ل�ق�ي��م املحبة
والتاحم القبيل واملجتمعي.
م� ��ن ج ��ان �ب �ه ��م أش� � ��ار أع � �ض� ��اء م �ج �ل��ي
ال � �ن � ��واب وال � �ش � ��ورى وال �س �ل �ط ��ة امل �ح �ل �ي��ة
وال �ش �خ �ص �ي��ات االج �ت �م��اع �ي��ة يف إب ،إىل
أه �م �ي ��ة امل � �ش� ��روع ال � �ق� ��رآين ال � ��ذي أس �س��ه
ال �ش �ه �ي��د ال �ق ��ائ ��د وق� ��دم روح� ��ه يف س�ب�ي��ل
ذل� ��ك ..وك ��ان ال ��وف ��د ق ��د زار م �ق��ام اإلم ��ام
الهادي عليه السام بمدينة صعدة.

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

ماضيا وحاضرا ومستقبا وعى مر العصور ظلت الوحدة
ال�ي�م�ن�ي��ة وس�ت�ظ��ل امل�ط�ل��ب ال �ج �م��اه��ري ال��وح �ي��د امل�ج�م��ع ع�ل�ي��ه
شعبيا ورس�م�ي��ا وم��ن ي�ش��ذ ع��ن ه��ذه ال�ق��اع��دة ل�ي��س ل��ه عاقة
ب��ال �ي �م��ن أو أن ��ه ع �م �ي��ل وم ��رت ��زق ي �ن �ف��ذ أج� �ن ��دات أع � ��داء ال�ي�م��ن
ووح��دت��ه ال س�ي�م��ا ال�ت��اري�خ�ي��ن م�ن�ه��م وع�ل�ي��ه ن�ق��ول يف خضم
احتفاالت أبناء الشعب اليمني بمرور اثنن وثاثن عاماً عى
استعادة وحدتهم يف تاريخهم الحديث وسط ظروف صعبة
ومعقدة قابلة لانفراج ب��إذن الله ويف وق��ت يستعدون فيه
لتصحيح م�س��ار ال��وح��دة م��ن خ��ال ب�ن��اء دول ��ة يمنية ج��دي��دة
يسودها النظام والقانون واملواطنة املتساوية وقهر العدوان أن
الوحدة اليمنية قد وجدت لتبقى واياً كانت الصيغة الجديدة
ال�ت��ي ستحفظ لليمن وح��دت��ه أرض��اً وإن�س��ان��اً فإنها ستؤكد أن
اليمنين قد عاشوا ف��رة طويلة من الصمود والتصدي لكل
امل�ح��اوالت ال�ب��ائ�س��ة ب�ه��دف تفكيكها وال�ع��ودة بعجلة ال�ت��اري��خ
إىل الوراء والتي كلها باءت بالفشل الذريع وهو ما يدل عى
أن ال��وح��دة اليمنية ق��د تخطت الصعاب وت� ّ
�رس�خ��ت ج��ذوره��ا
رغ ��م م��ا ش ��اب م�س��رت�ه��ا م��ن س ��وء إدارة ب�ف�ع��ل أول �ئ��ك ال��ذي��ن
وثق فيهم الشعب اليمني وجعلهم قادة له ولكنهم استغلوا
الوحدة وحوّلوها إىل مشروع للمتاجرة به واملزايدة منذ أول
يوم تحققت فيه ألن نيتهم كانت يف األصل خاسرة فتسببوا
يف إي �ج ��اد ش� ��رخ ب ��ن أب �ن ��اء ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن��ي ال ��واح ��د  ،وم ��ع
ذل ��ك ف�ق��د أث�ب��ت ال�ي�م�ن�ي��ون ف�ع� ً
�ا
م ��ن خ ��ال دف��اع �ه��م وت�م�س�ك�ه��م
بوحدتهم واملحافظة عليها حتى
يف ظ � ��ل ال� � �ع � ��دوان ال � �ح � ��ايل ع��ى
ال�ي�م��ن وش�ع�ب��ه ال�ع�ظ�ي��م ال ��ذي
ي�ش�ن��ه رب ��اع ��ي ال �ش ��ر امل �ت �م �ث��ل يف
ام��ري�ك��ا وال�س�ع��ودي��ة واس��رائ�ي��ل
واالم��ارات ومن تحالف معهم
للعام الثامن عى التوايل إنهم
رج��ال ق ��ادرون ع��ى أن ينتقلوا
ب��ال��وح��دة م��ن ال�ج�ه��اد األص�غ��ر
إىل ال �ج �ه��اد األك ��ر وه ��و ج�ه��اد
النفس املتمثل يف ترسيخ دولة
احمد الشريف
ال �ن �ظ ��ام وال� �ق ��ان ��ون وم �ح��اس �ب��ة
الفاسدين أياً كانوا يف السلطة
أو املعارضة أو من أصحاب الجاه والنفوذ فالكل أمام القانون
سواسية .
إن الوحدة اليمنية وهي تدخل عامها الثالث والثاثن قد
تخطت بنجاح مسرة الصعاب والعقبات وواجهت التحديات
وامل ��ؤام ��رات ال�ت��ي ُت�ح��اك ض��ده��ا يف ال��داخ��ل وال �خ��ارج وستظل
تلك الشمعة املضيئة الوحيدة يف سماء األم��ة العربية حتى
ت��أيت شمعة أخ��رى تنافسها ك��ات�ح��اد دول�ت��ن عربيتن أو أكر
ول�ك��ن ع�ن��دم��ا ننظر إىل ال��وض��ع ال�ع��رب��ي ال��راه��ن وك�ي��ف ح��ال��ه ؟
ونعتر بانفصال جنوب السودان عن شماله بسبب الصراع
عى كريس الحكم والتسابق للتطبيع مع الكيان الصهيوين ال
نجده إال انه يسر من يسء إىل أسوء  ،وهو ما جعل املواطن
ال�ع��رب��ي يفقد ثقته يف ال�ح�ك��ام ال�ع��رب بشكل ع��ام مما يؤكد
أن مشكلتنا يف العالم العربي ليست مشكلة تتعلق باملوارد
وع ��دم وج ��ود ال �ك �ف��اءات ال�ت��ي ت�ح�ك��م  ،وإن �م��ا امل�ش�ك�ل��ة تتعلق
بحب التسلط والسيطرة  ،فأي طرف يصل إىل السلطة بأية
طريقة كانت ديمقراطية أو انقاب عسكري من الصعب عليه
ً
أن يفكر بمغادرة السلطة حتى لو ّ
كاما ليبقى
ضحى بشعبه
ه��و وب�ط��ان�ت��ه وم�س�ت�ع��داً أن ي�س�خ��ر ك��ل م ��وارد ش�ع�ب��ه وجيشه
ون�ظ��ام��ه ل�ل��دف��اع ع��ن ال�ك��ريس ب� ً
�دال م��ن أن يعمل ع��ى تحقيق
مصالح الشعب ويؤسس لنظام إداري جيد يمكن عى أساسه
بناء دولة املؤسسات كما هو حاصل يف الدول املتقدمة .
ومن هذا املنطلق أو املفهوم عند الحكام العرب  ،فإنه من
الصعب عى أي مواطن عربي تخيل أن تتحد دولتان عربيتان
ح �ت��ى ل ��و يف ش �ك��ل ت�ن�س�ي��ق امل ��واق ��ف ول ��ذل ��ك س�ت�ب�ق��ى ال ��وح ��دة
ال�ي�م�ن�ي��ة ت�ف��رض ب�ع��ده��ا اإلق�ل�ي�م��ي وال�ق��وم��ي وال ��دويل ع��ى كل
األقطار العربية بحيث تشكل انموذجاً يُحتذى به كونها وحدة
معاصرة تشكل حلقة متفردة وذات أك��ر من خصوصية يف
تاريخ اليمن الراهن ويف تاريخ العرب عموما ولذا فإن مجرد
التفكر يف فض ه��ذا اإلج�م��اع التاريخي والوطني كما يحاول
ال �ب �ع��ض ال �ي ��وم ت �ن �ف �ي��ذا إلرادة ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان ع ��ى ال�ي�م��ن
والنكوص نحو أشكال التفرق والتشرذم والتشطر سيكون
ً
ً
آجا .
عاجا أم
خيانة وطنية وتاريخية يدفع ثمنها الجميع
إن ال�ت�ف�ك��ر يف غ��ر ال��وح��دة مهما ك��ان ي�ع��د ان�ت�ك��اس��ة وك��ارث��ة
ل�ل�ي�م��ن وش�ع�ب��ه ال س�م��ح ال�ل��ه ون�ص��ر ألع ��داء ال�ي�م��ن امل�ت�ح�ي�ن��ن
الفرص دائماً حيث يختارون الوقت املناسب ليضربوا ضربتهم
من خال املندسن بن صفوفنا الذين هانت قيمهم وأخاقهم
وك��رام�ت�ه��م أم��ام م�غ��ري��ات ال�ص�ف�ق��ات امل��ادي��ة امل�ش�ب��وه��ة كتجار
أزم ��ات غ��ر م��درك��ن أن ال�ت��آم��ر ع��ى ال��وح��دة ال�ي�م�ن�ي��ة سيلقى
ن�ف��س م�ص��ر ال�ت��آم��ر ع��ى ي�م��ن ال �ي��وم ال ��ذي رف ��ع ش�ع��ار ت�ح��ري��ر
ال �ق ��رار ال �س �ي��ايس ال �ي �م �ن��ي م ��ن ال ��وص ��اي ��ة ال �خ��ارج �ي��ة وت �ح��دي��دا
األم��ري �ك �ي��ة وال �س �ع ��ودي ��ة ف�ت�ح�ط�م��ت ك ��ل م �ع ��اول ه ��ذا ال �ت��آم��ر
الخبيث ع��ى ص�خ��رة م�ق��اوم��ة أب�ن��اء الشعب اليمني الشرفاء
امل��ؤم�ن��ن ب��ال�ث��ورة وال�ج�م�ه��وري��ة وال��وح��دة ك�ق��در وم�ص��ر ألك��ر
م��ن ث��اث��ن م�ل�ي��ون ي�م�ن��ي وم ��ن ش��ذ ع��ن ه ��ذه ال �ق��اع��دة فليس
منا  ،بقي أن نقول  :إن املستقرئ للتاريخ اليمني يف مختلف
ال�ح�ق��ب وال�ع�ص��ور ب�ن��وع م��ن ال�ح�ص��اف��ة وال�ع�ق��ان�ي��ة ي ��درك أن
ان�ف��راط ع�ق��د امل �ح��اوالت املتصلة لتوحيد ال�ي�م��ن أرض ��اً وإن�س��ان��اً
حكاماً
ً
كان ينسحب دائماً
وباال وكوارث تطال عامة الشعب ّ
ومحكومن وهو ما يجب علينا أن نعتر به يف عصرنا الحاضر
ونحن نخوض معركة وطنية كرى متعددة االتجاهات لبناء
اليمن الجديد ودولته الحرة املستقلة.
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