
وقفات احتجاجية في المحويت تدعو إلى وقفات احتجاجية في المحويت تدعو إلى 
تعزيز الصمود ورفد الجبهاتتعزيز الصمود ورفد الجبهات

املحويت / سبأ
ــة  الطويل ــة  مديري ــدارس  بم ــت  نظم  
بمحافظة املحويت أمس وقفات احتجاجية 
ــدوان والصمود يف  ــن الع ــوم م ــف ي ــرور ال بم

مواجهته.
ويف الوقفات أشار طالب وطالبات الطويلة 
ــعب اليمني عىل مدى ألف  إىل أن صمود الش
ــعب عيص عىل  ــدوان يؤكد أنه ش ــوم من الع ي

اإلنكسار.
ــان  ــش واللج ــارات الجي ــادوا بانتص وأش

ــعبية يف مختلف مواقع الرشف والبطولة  الش
يف مواجهة العدوان.

ــدويل إزاء  ــع ال ــت املجتم ــتنكروا صم واس
ــا تحالف العدوان بحق  الجرائم التي يرتكبه
ــذه الجرائم  ــي .. مؤكدين أن ه ــعب اليمن الش
ــراف  واألع ــق  املواثي ــكل  ل ــارخ  ص ــاك  انته

والقانون الدويل اإلنساني.
وناشدوا شعوب العالم الحرة إىل التضامن 
ــا يتعرض له من  ــعب اليمني تجاه م ــع الش م

عدوان وحصار.

شيخ ردفاني يطالب با,فراج عن الضباط ((الجنوبيين)) شيخ ردفاني يطالب با,فراج عن الضباط ((الجنوبيين)) 
المحتجزين في السعوديةالمحتجزين في السعودية

طالب الشيخ عيل عبدالله بارجيلة شيخ قبيلة 
املسعودي إحدى قبائل القطيبي يف ردفان القوات 
ــاط الجنوبيني  ــعودية باإلفراج فوراً عن الضب الس
املحتجزين يف السعودية ومنهم أبناء ردفان الذين 
ــف يف حماية  ــوات التحال ــع ق ــاركة م ــوا املش رفض

الحدود السعودية.
ــت عليه  ــرصف الذي أقدم ــذا الت ــاف أن ه وأض
ــري أخالقي ومجحف  ــعودية ترصف غ القوات الس
ــكار من  ــن تعرضوا لإلن ــوب الذي ــاء الجن بحق أبن

ــل حقوقهم عىل  ــا تم تجاه ــوات التحالف عندم ق
أرضهم والزج بهم يف حروب عبثية.

وطالب بارجيلة املسؤولني من أبناء املحافظات 
ــس  و((املجل ــة))  ((الحكوم يف  ــة  الجنوبي
ــام  والقي ــح  واض ــف  موق ــد  بتحدي ــايل))  االنتق
ــا املواطنني  ــوا فعالً مع قضاي ــؤوليتهم إن كان بمس
وإال فإن عليهم الصمت إن كانوا ال يسعون ليشء، 
ــؤولية  ــعودية املس ــف بقيادة الس ــالً التحال محم
ــدث للمعتقلني، ومطالباً  ــة عن أي يشء يح الكامل

ــانية  ــل املنظمات الدولية اإلنس ــد وتدخ بالتصعي
ــاندة أبناء املحافظات الجنوبية الذين يمرون  ملس

بظروف معيشية صعبة وانتهاكات لحقوقهم.
يف  ــني  الجنوبي ــن  املجندي ــن  م ــات  املئ وكان 
ــعودية قد رفضوا املشاركة  ــكرات جنوب الس معس
ــن  ــعودية وتمك ــوات الس ــب الق ــارك إىل جان باملع
ــودة إىل اليمن فيما  ــرار والع ــم من الف ــد منه العدي
ــعودية العرشات وال يزال مصري أعداد  اعتقلت الس

أخرى مجهوالً.

 اللواء/ مجاهد القهايل 
املوقف الوطني 

للمؤتمر 
ــن اجتماعها  ــعبي العام الصادر ع ــة  للمؤتمر الش ــان اللجنة العام ــل بي لع
ــة الشيخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام  صباح  امس برئاس
ــره بأن  كان واضحا لدول العدوان ولمجلس األمن واألمم المتحدة و للعالم بأس
ــعب اليمني ليس على أيران وال من أجل الشرعية  العدوان التدميري على الش
المزعومة. ولقد بين البيان الموقف الوطني للمؤتمر الشعبي العام من العدوان 
الغاشم وفوت الفرصة على من كانوا يتربصون لالصطياد في الماء العكر وبين 
ــا مدى القبول بالراي والرأي االخر واحترام وجهات النظر وحق االختالف  ايض

لدى كل فصائل الحركة الوطنية وفي طليعتها فصيل انصار الله 
ــيد رئيس مجلس الوزراء في حديثه مع نائب المبعوث  كما و أن ما قاله الس
ــخصي لألمم المتحدة كان جليا وفي منتهى الدقة والتشخيص الحقيقي  الش
ــؤولية  ــم المتحدة ودول العدوان مس ــى اليمن وحمّل األم ــباب العدوان عل ألس
ــعب ندافع  ــية وأننا كش ــتئناف المفاوضات السياس وقف العدوان والحرب  واس

عن انفسنا ونتقي شرور الغزو واالحتالل. 
ــس النواب  ــى الراعي رئيس مجل ــيخ يحي ــس الوقت كان لكالم الش ــي نف وف

نفس الوقع ونفس األثر
 والسؤال هنا لألمم المتحدة و مجلس األمن ولدول العدوان ايضا هل الزلتم 
مصرين على أن العدوان على اليمن ليس سوى عدوان على ايران ومليشياتها. 
ــيات  ــذا العالم من يصدق هذا التضليل المفضوح فال مليش ــل بات في ه وه
ــدا من ابوظبي والرياض  ــران وال ايران موجودة في اليمن فهي قريبة جدا ج اي

لو كانوا يريدون ذلك.
ــؤال األخير هل ستعتبرون من كل ذلك  وتعيدون حساباتكم وتوقفون   والس
ــتمرون في  ــوف تس ــعب اليمني قبل فوات االوان أم انكم س ــم على الش عدوانك
ــترخصوا دماء  ــعبيا ودوليا؟؟  ال تس ــرة المرفوضة ش ــاريع الصغي ــع المش صن
اليمنيين و قدراتهم انهم ذوو بأس شديد وهم ابناء الفاتحين  وهم من قال فيهم 
رسول الله صلوات الله  وسالمه عليه وعلی اله: االيمان يمان والحكمة يمانية .

عيل أحمد جاحز
يوميات الثورة

شريم .. وأعباء شريم .. وأعباء 
الفشل األمميالفشل األممي

كانوا  العدوان ومرتزقته فشلوا عسكريا وأن  أن  المؤكد  من 
جحيم  إلى  والمجندين  األموال  وينثرون  يكابرون  اليزالون 

معارك يعلمون انها خاسرة .
ومن المؤكد أنهم يتلقون ضربات موجعة سواء على مستوى 
الخسائر الميدانية أو على مستوى الضربات الصاروخية التي 

باتت عواصم ومنشآت وبوارج وسفن دول العدوان في مرماها.
ومن المؤكد أن العدوان بعد سقوط مخطط الفتنة والقضاء 
على ميليشيات الخيانة وزعيمها ، خسر اهم ورقة كان يخبئها 
ويراهن عليها لضرب جبهة المواجهة والصمود وتفجير قنبلته 
من الداخل ليتمكن من استعادة أنفاسه في جبهات المواجهة .
العالم كله بات مدركا أن الخيار العسكري  المؤكد أن  ومن 
فشل ولن يؤدي اال الى مزيد من الخسائر والكلفة العسكرية 
الصناعات  وسمعة  هيبة  سقوط  من  والمزيد  والبشرية 
التنكيل  رجال  اقدام  تحت  واالوروبية  االمريكية  العسكرية 
سقف  ويرتفع  خياراته  وتتسع  أداؤه  يتطور  الذي  اليمني 

تحركاته وانجازاته .
واستنادا الى هذه المعطيات ، جاء التحرك األممي المتمثل 
في زيارة نائب المبعوث األممي معين شريم الى صنعاء لبحث 
الذي  الشيخ  ولد  عن  بدال   ، التفاوضي  المسار  أحياء  سبل 
يعتبر في حكم المعزول ، ويبدو ان بقاءه الشكلي يأتي إرضاء 
للسعودية بينما تم تعيين نائب له ليتحرك بصالحيات مبعوث .
لكن هل يمكن التعويل على هذه المعطيات برغم أكيديتها 
وبالتالي نستطيع أن نقول أن العدو سيتوقف والحرب ستضع 
سيحقق  الجديد  ومبعوثها  ستنجح  المتحدة  واالمم  اوزارها 

اختراقا أسطوريا ويحل المشكلة ؟؟
بأي حال في وعي  للتعويل فهذا ليس مطروحا  بالنسبة 
القيادة السياسية وحتى وعي الشارع ، اما القيادة العسكرية 
أدبيات  في  واردا  يكون  ان  يمكن  ذلك  ان  اعتقد  فال  واالمنية 

تحركهم ومسار انطالقهم .
مستوى الوعي الجمعي بالعدوان واهدافه ونزواته وغروره 
نجاح  على  أحد  يعول  أن  المستبعد  من  يجعل   ، ومكابرته 
في  العدوان  جدية  وعلى  جهة  من  المتحدة  االمم  وساطات 

التوقف ومراجعة ورطته في اليمن .
ال  مثال  واالمارات  السعودية  ان  وبديهيا  بل  واضحا  بات 
تتحركان وفق غاية وهدف يخصانهما ، فتحركهما ليس أكثر 
سلفا  مرسومة  اسرائيلية  امريكية  ألجندات  أعمى  تنفيذ  من 
ولم يعد بأيديهما التراجع وال التوقف وال المراجعة وفق معايير 
على  تترتب  قد  التي  والنتائج  والمآل  والخسارة  المصلحة 

استمرارهما في العدوان .
كما أن من أبرز صفات قادة هذين النظامين الغرور والمكابرة 
، مكابرة بدوي غبي يتخيل نفسه امبراطورا ال يقهر ، ويتعاطى 
مع الواقع على هذا االساس ، ولذلك لم ولن يضع في حساباته 
وال ضمن خياراته ان يتوقف أو يتراجع او ينسحب حتى ولو كان 

استمراره سينتهي به الى الهالك .
البعد  هذا  يستغالن  واالسرائيلي  االمريكي  ان  ويبدو 
وينفخان فيه ليحققا أهدافهما التدميرية في المنطقة برمتها 

وليس في اليمن وحسب .
وبالبناء على هكذا حقائق وقناعات ، من المستبعد أن ينجح 
التفاوضي  المسار  الى إعادة  الرامي  التحرك االممي الجديد 
للوصول الى حل سياسي للملف اليمني ، في الوقت الذي يجر 
خلفه ارثا ثقيال من الفشل واالنكشاف االممي الذي تركه ولد 

الشيخ في وعي الناس.
الشارع  وعي  في  نفسه  يثبت  ان  استطاع  انطباعا  أن  كما 
اما  العدوان  النقاذ  اال  يأتي  ال  االممي  التحرك  أن  والقيادة 
ليرتب أوراقه الميدانية أو الحداث حالة استرخاء في جبهات 
أو   ، ميدانية  اختراقات  ومرتزقته  العدوان  ليحقق  المواجهة 
العدوان  ليطرح مقترحات غير مقبولة تطلب تحقيق امنيات 

التي فشلت خياراته العسكرية في تحقيقها .
وفي كل األحوال ، من المهم مجاراة التحركات األممية باتجاه 
الحل السياسي ، لكن االهم هو عدم التعويل واالسترخاء في 
كل الجبهات العسكرية والتعبوية ، لنفاوض بأدوات التفاوض 

ووعي المواجهة ويقظة الميدان .
وسننتصر بإذن الله 
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دشنها  الفرص  القتناص  جديدة  جولة 
بزيارته  شريم  معين  األممي  المبعوث  نائب 
االولى لصنعاء وعقده سلسلة لقاءات جمعته 
االنقاذ  حكومة  ورئيسي  الصماد  بالرئيس 
المؤتمر  لحزب  الجديدة  والقيادة  والبرلمان 
اجهض  متماسك  موقف  إلى  كلها  افضت 
الطريق إلعادة  آخر محاوالت واشنطن تعبيد 
اليمن  في  به  المرحب  غير  االممي  المبعوث 
اسماعيل ولد الشيخ لممارسة الدور المشبوه 

في أروقة المنظمة الدولية ومجلس االمن .
استسالمية  شروط  قائمة  تسلمه  عشية 
جديدة امالها ماثيو تويلر والنظام السعودي 
عمالء  حكومة  خارجية  وزير  يسمى  ما  عبر 
معين  جاء  المخالفي  الملك  عبد  الرياض 
شريم إلى صنعاء في إطار ما سماه" التفويض 
بإعالن  الخروج  على  العزم  عاقدا  األممي" 
أنها  يبدو  ال  خطوة  في  صنعاء  من  سياسي 
استهدفت اعادة بناء جسور الثقة كما قال قدر 
ما استهدفت دعم مساعي واشنطن والسعودية 
لتجاوز المأزق الناتج عن تصعيدهم الهستيري 
للعدوان والحصار بغطاء سياسي أممي يتيح 
عن  االنسانية  والمنظمات  العالم  نظر  صرف 
الجرائم الوحشية للعدوان وتماديه في انتهاك 

القوانين الدولية.
عن  االممي  المبعوث  نائب  زيارة  تبتعد  لم   
جديدة  سياسية  معطيات  لتوفير  الحاجة 
لولد الشيخ تخرجه من دائرة الجمود والفشل 
وتمنحه تأشيرة عبور الى  المنبر األممي لجولة 
جديدة في الدور المشبوه الذي كان سببا في 
عادلة  ادارة  في  المتحدة  االمم  جهود  تعطيل 
بعدما  السياسي  الحل  لمفاوضات  ونزيهة 

باالنحياز  واتهامه  منه  صنعاء  موقف  أفضى 
االميركي  الموقف  عن  والتعبير  العدوان  لدول 

وتبني أجنداته الى حشىره في زاوية الجمود.
لكن المواقف التي سمعها شريم من الرئيس 
الصماد ورئيس حكومة االنقاذ والبرلمان قطعت 
الطريق أمام هذه المحاوالت وقد احسن الرئيس 
الصماد عندما قلب الطاولة وحول لقائه بمعين 
شريم الى جلسة مكاشفة تناولت تاريخا غير 
مشرف للدور االممي في ملف األزمة اليمنية بدا 

فيها القفاز االممي في أضعف حاالته.
 الرئيس الصماد كان واضحا عندما أكد أن 
ال مواقف جديدة يمكن الحصول عليها خالفا 
لما أعلنه وفد المفاوضات الوطني في جوالت 
العدوان  فعله  ما  كل  رغم  والكويت  جنيف 
العسكرية  العمليات  في  تصعيد  من  الهمجي 
الوحشية  وجرائمه  الجائر  لحصاره  وتصعيد 

بحق المدنيين.
بمصالح  المهتم  االول  السياسة  رجل  بثقة 
ابلغ  عندما  شفافا  الصماد  الرئيس  كان  البلد 
الثقة  يفقد  صار  اليمني  الشعب  أن  شريم 
معالجة  في  ودورها  المتحدة  األمم  بصدقية 

وحل األزمة اليمنية.
مستوعبا  طروحاته  كل  في  الرئيس  كان 
لما تحيكه دول العدوان من مؤامرات سياسية 
وكللها برسالته للوفد األممي أن ولد الشيخ كان 
في كل مرة يأتي إلى اليمن فقط ليستغل زيارته 
في تقديم إحاطته إلى مجلس األمن بما فيها 
من تضليل للعالم وانحياز سافر للعدوان وخلط 

لألوراق.
واشنطن ارادت كعادتها في خلط االوراق ان 
تقدم ولد الشيخ بقفازات جديدة متناسية أن 

ثمة قرارا سياديا جماعيا اتخذ بعدم التعامل 
الكامل   انحيازه  اثبت  بعدما  الشيخ  ولد  مع 

للعدوان .
حاضرا  كان  الشيخ   لولد  المشبوه  الدور 
في كل تفاصيل زيارة نائبه معين شريم التي 
تزامنت مع مضي المطابخ السياسية لتحالف 
العدوان بمساعيها دفع حزب المؤتمر وقواعده 
إلى مربع المواجهة مع قوى الداخل كما جاءت 
في وقت بدا فيه تحالف العدوان الهمجي في 
أكثر حاالت احتياجه إلى دعم سياسي من ذلك 
تتعهده احاطات ولد الشيخ إلى مجلس االمن 
والتي ال تخرج عن تذكير العالم بأن ما يدور في 
اليمن صراع داخلي على السلطة والتأكيد على 
حتمية استمرار العدوان والحصار  ناهيك عن 

تبييض صفحة جرائمه.
والصمود  الداخلية  الجبهة  ترميم  خطوات 
الجيش  وإجهاض  الجبهات  في  االسطوري 
واللجان آلخر محاوالت  العدوان في التصعيد 
العسكري وما تالها من إعالن فتح باب التجنيد 
الكبيرة  واالنجازات  الجبهات  لرفد  الطوعي 
الصاروخي  الردع  وقوة  الجوي  الدفاع  لقوات 
المشبوهة  الزيارة  اهداف  عن  بعيدة  تكن  لم 
وأكثر منها االنجازات السياسية الداخلية التي 
قطعت الطريق على مشروع دول العدوان اللعب 
مسؤولية  صنعاء  لتحميل  التناقضات  بورقة 

تعثر ملف مفاوضات الحل السياسي. 
معادلة  من  يعنيه  ال  االميركي  الموقف   
في  السعودي  النظام  إغراق  سوى  العدوان 
المستنقع الساكن وإبقاء مفاعيل األزمة معقدة 
تماشيا مع موقف دولي يسعى بما لديه البقاء 
األزمة اليمنية في مربع يحول دون  تحولها إلى 

تهديد.
التقاطعات  هذه  كل  في  الجيد  الخبر  لكن 
ان لدينا قيادة بدت اليوم مدركة أن المساعي 
المحمومة لواشنطن اللعب بملف المفاوضات 
اليمنية  لن تخرج عن هدف إبقاء ملف االزمة 
مفتوحا على احتماالت التعقيد الداخلي غارقا 
في فوضى العدوان والحصار ولذلك كان قطع 
الخيار  الفاشلة  المحاوالت  هذه  أمام  الطريق 

األمثل.

إطاللة أمريكية فاشلة 

ابو بكر عبدالله

مشهدمشهد

المناضل  قدم  المناضل ،  قدم   ،19611961 مارس  مارس    2828 في في 
قادة  زمالئه  الى  الشعبي  قادة قحطان  زمالئه  الى  الشعبي  قحطان 
دراسة  القاهرة**،  في  اليمنية  دراسة المعارضة  القاهرة**،  في  اليمنية  المعارضة 
في  الوطنية  الحركة  واقع  فيها  في لخص  الوطنية  الحركة  واقع  فيها  لخص 
يجب  الذي  وما  وشماله،  جنوبه  يجب اليمن  الذي  وما  وشماله،  جنوبه  اليمن 
كانت  تحررية.  ثورية  حركة  لبناء  كانت عمله  تحررية.  ثورية  حركة  لبناء  عمله 
أكتوبر،  أكتوبر،    1414 ثورة  لقائد  األولى  ثورة الجملة  لقائد  األولى  الجملة 
في  االستبداد  من  التحرر  هي:"  في بالنص،  االستبداد  من  التحرر  هي:"  بالنص، 

الشمال واالستعمار في الجنوب".الشمال واالستعمار في الجنوب".
الوطني  الوعي  هذا  من  الوطني وانطالقا  الوعي  هذا  من  وانطالقا 
في  اليمنية  الثورة  تحركت  في الراسخ،  اليمنية  الثورة  تحركت  الراسخ، 
الشمال ضد االستبداد، وفي الجنوب ضد الشمال ضد االستبداد، وفي الجنوب ضد 
هي  الوطنية  الوحدة  وكانت  هي المستعمر.  الوطنية  الوحدة  وكانت  المستعمر. 

الهدف االستراتيجي لكلتا الثورتين. الهدف االستراتيجي لكلتا الثورتين. 
قوية  هزة  سبتمبر،  قوية   هزة  سبتمبر،   2626 ثورة  ثورة أحدثت  أحدثت 
ليس فقط في عدن، ولكن ايضا في سائر ليس فقط في عدن، ولكن ايضا في سائر 
العربية  الجزيرة  منطقة  وجهات  العربية أنحاء  الجزيرة  منطقة  وجهات  أنحاء 
القوى  تلك  ناصبت  حيث  القوى بأسرها،  تلك  ناصبت  حيث  بأسرها، 
لثورة  العداء  باالستعمار،  لثورة المرتبطة  العداء  باالستعمار،  المرتبطة 
الوقت  ففي  األولى.  اللحظة  منذ  الوقت سبتمبر  ففي  األولى.  اللحظة  منذ  سبتمبر 
عشرات  رفقة  لبوزة  راجح  فيه  هرع  عشرات الذي  رفقة  لبوزة  راجح  فيه  هرع  الذي 
ومن  "إب"،  الى  الردفانيين  ومن المقاتلين  "إب"،  الى  الردفانيين  المقاتلين 
الثورة،   جبهة  لتعزيز  "حجة"،  الى  الثورة،  هناك  جبهة  لتعزيز  "حجة"،  الى  هناك 
"بيحان"  منطقة  من  بريطانيا  "بيحان" "اتخذت  منطقة  من  بريطانيا  "اتخذت 
المسلحين  الثورة  العداء  وثوب  المسلحين نقطة  الثورة  العداء  وثوب  نقطة 
الذين شنوا هجومهم على مناطق الشمال الذين شنوا هجومهم على مناطق الشمال 
الجو  سالح  حماية  تحت  مارب  الجو عبر  سالح  حماية  تحت  مارب  عبر 

مع  المنسق  الهجوم  هذا  مع البريطاني..  المنسق  الهجوم  هذا  البريطاني.. 
يستهدف  كان  شماال،  السعودي  يستهدف الهجوم  كان  شماال،  السعودي  الهجوم 
القضاء على الثورة في مهدها، أو الضغط القضاء على الثورة في مهدها، أو الضغط 
التي  التي ،   ،19341934 باتفاقية  لالعتراف  باتفاقية عليها  لالعتراف  عليها 
بريطانيا  مع  المتوكلية  المملكة  بريطانيا عقدتها  مع  المتوكلية  المملكة  عقدتها 
التي تقضي بترسيم الحدود مع بريطانيا التي تقضي بترسيم الحدود مع بريطانيا 
أو إحداث  الجنوب،  بيمنية  المطالبة  أو إحداث دون  الجنوب،  بيمنية  المطالبة  دون 
المصطنعة"  الحدود  هذه  على  تغيير  المصطنعة" أي  الحدود  هذه  على  تغيير  أي 

.(.(66))
 هذا الدعم العسكري البريطاني على  هذا الدعم العسكري البريطاني على 
استهدف  الثورة،  ضد  الجنوب،  استهدف مستوى  الثورة،  ضد  الجنوب،  مستوى 
امارات  اتحاد  الى  عدن  بضم  امارات التسريع  اتحاد  الى  عدن  بضم  التسريع 
مثلت  عدن  ولكون  المزيف.  مثلت الجنوب  عدن  ولكون  المزيف.  الجنوب 
بالرجال  صنعاء  في  للثورة  إمداد  بالرجال نقطة  صنعاء  في  للثورة  إمداد  نقطة 
واألموال، فقد " شرعت القوانين التي تمنع واألموال، فقد " شرعت القوانين التي تمنع 
اليمن  الى شمال  المغادرة  اليمن أي مواطن من  الى شمال  المغادرة  أي مواطن من 
الحرس  في  أو  الدولة  بوظائف  الحرس لاللتحاق  في  أو  الدولة  بوظائف  لاللتحاق 
الوطني التابع لسلطة الثورة في الشمال، الوطني التابع لسلطة الثورة في الشمال، 
داخلية  وزير  بيحان،  لشريف  أوكلت  داخلية ثم  وزير  بيحان،  لشريف  أوكلت  ثم 
مهمة  العربي،  الجنوب  باتحاد  يسمى  مهمة ما  العربي،  الجنوب  باتحاد  يسمى  ما 
سرية  رحالت  في  السعودية  الى  سرية التحرك  رحالت  في  السعودية  الى  التحرك 
المضاد  للمخطط  التنسيق  المضاد ليقوم بعملية  للمخطط  التنسيق  ليقوم بعملية 
األدوار  وتحديد  السبتمبرية،  األدوار للثورة  وتحديد  السبتمبرية،  للثورة 
من  تنطلق  التي  العسكرية  االعمال  من في  تنطلق  التي  العسكرية  االعمال  في 
الجنوب وتلك التي تنطلق من السعودية" الجنوب وتلك التي تنطلق من السعودية" 

. (. (77))
الثورة في  الخوف الصريح من  الثورة في ان هذا  الخوف الصريح من  ان هذا 

عدن  في  ضدها  االحتشاد  وذلك  عدن صنعاء،  في  ضدها  االحتشاد  وذلك  صنعاء، 
اليمنية  الثورة  وحدة  يؤكد  إنما  اليمنية المحتلة،  الثورة  وحدة  يؤكد  إنما  المحتلة، 
الحركة  نضال  ووحدة  واكتوبر  الحركة سبتمبر  نضال  ووحدة  واكتوبر  سبتمبر 
الوطنية. ليس هناك حركة وطنية شمالية الوطنية. ليس هناك حركة وطنية شمالية 
ادبيات  كل  في  جنوبية  وطنية  حركة  ادبيات وال  كل  في  جنوبية  وطنية  حركة  وال 
تشطير  هناك  كان  وإنما  النضال.  تشطير ووثائق  هناك  كان  وإنما  النضال.  ووثائق 
حركة  هناك  وكانت  وتجزيء  حركة وتفكيك  هناك  وكانت  وتجزيء  وتفكيك 
االربعينات،  منذ  بدأت  موحدة،  االربعينات، وطنية  منذ  بدأت  موحدة،  وطنية 
تنمو  الخمسينيات،  عقد  طيلة  تنمو ومضت  الخمسينيات،  عقد  طيلة  ومضت 
بنشاط من خالل اندية واتحادات ونقابات بنشاط من خالل اندية واتحادات ونقابات 
وطنية  جبهة  الى  وصحف،  وطنية عمالية  جبهة  الى  وصحف،  عمالية 
العمالية  النقابات  مؤتمر  الى  ثم  العمالية عريضة  النقابات  مؤتمر  الى  ثم  عريضة 
ومنظمة،  فاعلة  سياسية  حركة  الى،  ومنظمة، ثم  فاعلة  سياسية  حركة  الى،  ثم 

وصوال الى مرحلة الثورة. وصوال الى مرحلة الثورة. 
تحت  "عدن  كتاب  مؤلف  تحت وصف  "عدن  كتاب  مؤلف  وصف 
الحماية البريطانية"  االضرابات العمالية الحماية البريطانية"  االضرابات العمالية 
بأنها  بأنها    19561956 عام  المدينة  ضربت  عام التي  المدينة  ضربت  التي 
القديم  المجتمع  بين  تحول  القديم "نقطة  المجتمع  بين  تحول  "نقطة 
تنظيم  اصبح  لقد  ويضيف:"  تنظيم والجديد".  اصبح  لقد  ويضيف:"  والجديد". 
العمال مختلفا جدا عما كان عليه قبلها، العمال مختلفا جدا عما كان عليه قبلها، 
الى  الى ،   ،19531953 سنة  عمالية  نقابات  سنة   عمالية  نقابات   33 فمن فمن 
نقابة  نقابة    2424 الى  الى ،   ،5858 عام  بداية  نقابات  عام   بداية  نقابات   88
نهاية العام تضم نهاية العام تضم 40004000 عضو"( عضو"(88). وهكذا ). وهكذا 
تزايدت قوة الحركات النقابية، بحلول عام تزايدت قوة الحركات النقابية، بحلول عام 
الى  اعضائها  عدد  "وصل  حيث  الى ،  اعضائها  عدد  "وصل  حيث   ،19591959
 ، ،19631963 عام  عددهم  وتجاوز  عام ،  عددهم  وتجاوز   ،1500015000 نحو نحو 
السكان  عدد  ثلث  من  أكثر  أي  السكان ،  عدد  ثلث  من  أكثر  أي  الـالـ2200022000، 

في سن العمل" (في سن العمل" (99).).
لعبت النقابات العمالية دورا تحضيريا لعبت النقابات العمالية دورا تحضيريا 
للثورة اليمنية، ليس فقط للثورة اليمنية، ليس فقط 1414 اكتوبر، ولكن  اكتوبر، ولكن 
التحق  حيث  سبتمبر،  التحق   حيث  سبتمبر،   2626 لثورة  لثورة قبلها  قبلها 
الكثير منهم بالحرس الوطني دفاعا عنها، الكثير منهم بالحرس الوطني دفاعا عنها، 
يجمعها  التي  والتبرعات  االموال  يجمعها وكانت  التي  والتبرعات  االموال  وكانت 
الى  الثورة ترسل من عدن  الى العمال لصالح  الثورة ترسل من عدن  العمال لصالح 
الثورة  عن  الدفاع  جبهات  الى  أو  الثورة صنعاء،  عن  الدفاع  جبهات  الى  أو  صنعاء، 
العائلة  تناصب  ان  غريبا  وليس  العائلة مباشرة.  تناصب  ان  غريبا  وليس  مباشرة. 
لثورتي سبتمبر  العداء  المالكة  لثورتي سبتمبر السعودية  العداء  المالكة  السعودية 

واكتوبر معا.واكتوبر معا.

مشروع االستعمار: التجزئة والتفكيك من بريطانيا اىل السعودية

 عيل حسني
٢

"الطفولة المذبوحة" في معرض صور بصنعاء"الطفولة المذبوحة" في معرض صور بصنعاء

ــة  يف اليمن بصمت  ــعار  "الطفولة املذبوح تحت ش
ــة الدكتور  ــح أمس بقاع ــدوان وحيش" افتت ــي وع عامل
ــة صنعاء  ــة اللغات يف جامع ــح بكلي ــز املقال عبدالعزي
ــق الطفولة  ــح جرائم العدوان بح ــرض مصور لفض مع

يف اليمن.
ــور لألطفال  ــىل العديد من الص ــوى املعرض ع احت
اليمنيني الذين استهدفتهم طائرات العدوان السعودي 

األمريكي يف وحشية لم يشهد لها العالم نظريا.

الوحدة يف فكر الحركة الوطنية 
اليمنية وتاريخها املمتد

إصدار أكثر من مليون إصدار أكثر من مليون و  و  ٢٠٠٢٠٠ ألف شهادة  ألف شهادة 
ميالد خالل ألف يوم من العدوانميالد خالل ألف يوم من العدوان

منحت مصلحة األحوال املدنية والسجل املدني مليونا و 200 ألف و 416 شهادة ميالد خالل 
ألف يوم من العدوان السعودي األمريكي .

ــبأ) أن املصلحة أصدرت 906  وأوضح وكيل املصلحة اللواء محمد عبد العظيم الحاكم لـ(س
ــق الثبوتية للمواطنني رغم  ــاطها يف إصدار الوثائ ــخصية وعائلية ضمن نش آالف و975 بطاقة ش

شحة اإلمكانيات جراء استمرار العدوان .
ــتهدف  ــالل 1000 يوم من العدوان الذي اس ــات التي واجهت املصلحة خ ــار إىل الصعوب وأش
ــم يف أداء مهامهم يف هذه  ــة .. مثمنا جهود العاملني وتفانيه ــن املرافق الخاصة باملصلح ــري م الكث

الظروف الصعبة .
وأشاد الحاكم باندفاع املواطنني للحصول عىل شهادات امليالد خالل الحمالت امليدانية التي 
ــني خدماتها  ــا املصلحة خالل 1000 يوم من العدوان .. مؤكدا أن املصلحة تتطلع إىل تحس نفذته

من أجل املواطنني.


