
القبض على عصابة سرقة سيارات بالحديدةالقبض على عصابة سرقة سيارات بالحديدة

صلح قبلي ينهي قضية قتل بين قبيلتي صلح قبلي ينهي قضية قتل بين قبيلتي 
بني مطر وبالد الروس بصنعاءبني مطر وبالد الروس بصنعاء

التــربية تنـفي تجنيد الطالبالتــربية تنـفي تجنيد الطالب

/ يحي كرد 
ــفى الثورة العام بمحافظة  تمكن أفراد األمن املكلفون بحماية  هيئة مستش
ــخصني متخصصني يف   ــة مكونة من ش ــاء القبض عىل عصاب ــدة من إلق الحدي
رسقة السيارات أثناء  محاولتهما رسقة سيارة أحد  األطباء  بالهيئة من أمام 

بوابة املستشفى.
ــفى الثورة بالحديدة بأنه  ــال املقدم عيل قطران ضابط أمن هيئة مستش وق
ــم إحالة افراد العصابة مع أداة الجريمة فور القبض عليهم  إىل إدارة البحث  ت

الجنائي بناء عىل توجيه رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل .
وأشار إىل أن إدارة البحث الجنائي بارشت التحقيقات وجمع االستدالالت 
ــات تمهيدا  ــوابق يف الرسق ــن أصحاب الس ــا كانوا م ــني ملعرفة اذا م ــع املتهم م

الحالتهم إىل النيابة العامة

صنعاء / سبأ
ــي مطر وبالد  ــني قبيلتي بن ــة قتل ب ــة صنعاء قضي ــح قبيل بمحافظ ــى صل أنه
ــخصيات  ــائخ والش ــظ صنعاء حنني قطينة وعدد من املش ــروس بإرشاف محاف ال
ــن صالح ثابت من  ــاء دم املجني عليه مع ــالل الصلح أعلن أولي ــة.. وخ االجتماعي

بيت الريمي من بني مطر العفو عن الجاني سعيد دغيش من بالد الروس .
ــائخ بني مطر  ــهامة بيت الريمي ومش ــن محافظ صنعاء موقف ومروة وش وثم

بتنازلهم وعفوهم عن الجاني لوجه الله.
ــائخ القبيلتني ودورهم يف إنهاء القضية .. داعيا  ــاطة من مش ــاد بدور الوس وأش
ــاء قبائل املحافظة  ــاء والتالحم بني أبن ــامح واإلخ ــز مبادئ التس إىل رضورة تعزي

والتفرغ ملواجهة العدوان.

صنعاء / سبأ
نفت وزارة الرتبية والتعليم ما تناقلته 
ــة و صفحات  ــع االخباري ــن املواق ــدد م ع
ــل االجتماعي حول تجنيد طالب  التواص

املدارس.
يف  ــوزارة  بال ــؤول  مس ــدر  مص ــد  وأك
ترصيح لـ (سبأ) عدم صحة تلك االخبار 
ــرتاء وزيف وتأتي يف إطار  وأنها محض اف
الحملة التي تستهدف العملية التعليمية.

ــري املصداقية  ــع اىل تح ــا الجمي ودع
ــرار وراء األكاذيب  ــدم االنج ــة وع واملهني
ــة  املبذول ــود  الجه ــاف  إضع إىل  ــة  الرامي
ــة يف  ــة خاص التعليمي ــة  العملي ــاح  إلنج
ــتثنائية الصعبة التي  ــروف االس ظل الظ
ــتمرار العدوان  ــراء اس ــر بها الوطن ج يم

وحصاره الجائر.
ــة  ــرص وزارة  الرتبي ــدر ح ــد املص وأك
ــتقبل الطالب وإكمالهم  والتعليم عىل مس
ــم بناة الغد  ــل العلمي باعتباره للتحصي
ــده كل أبناء الوطن.. مستغربا  الذي ينش
ــل هذه االخبار  ــعي البعض للرتويج ملث س

الكاذبة املنافية للعقل.

أحمد يحيى الديلمي
يوميات الثورة

عام سقوط عام سقوط 
األقنعة ..األقنعة ..

الشذوذ  وحالة  العظمة  وجنون  الهوس  خلفية  على 
وكل  ترامب"  "دونالد  األمريكي  الرئيس  لدى  الفكري 
الصفات المذمومة التي عبر ويعبر عنها تباعاً هذا الرئيس 
المهووس فقد عكست كل مواقفه بجالء طبيعته االنتهازية 
وكفتنا عناء البحث في دهاليز السياسة عن مرامي هذه 
الدولة العظمى ، ألن الرجل من تلقاء نفسه بادر إلى كشف 
تخضع  كي  البائسة  ومحاولتها  ألمريكا  القبيح  الوجه 
العالم إلرادتها الذاتية، من أجل هذه الغاية لم تترك وسيلة 
إال ولجأت إليها بهدف تقويض األنظمة العربية وإن تدنت 
في  كبير  دور  لبريطانيا  وكان   ، الوسيلة  تلك  مستويات 
ترجمة تلك المرامي وتحديد طرق الوصول إليها بعد أن 
تحولت هذه الدولة التي لم تكن تغيب عنها الشمس إلى 
مجرد وصيف ألمريكا ومن تلك الوسائل التي سبق للدولة 
بأشكاله  الطائفي  الحقن  أساليب  جربتها  أن  العجوز 
التدميرية وإثارة الفتن والقالقل وبث الكراهية بين الشعوب 

بهدف االستحواذ عليها وتقويضها من داخلها. 
االستهداف  صدارة  اليمن  احتلت  الجانب  هذا  في 
وافقت  الفكرة  ألن  السعودي  أمريكي  الصهيو  البريطاني 
النوايا الخبيثة والرغبات المشبوهة الكامنة لدى أطراف 
النظام السعودي وساندتها في ذلك بعض الدول العربية 
السائرة في فلك أمريكا بحيث وجدت السعودية في الفكرة 
غاياتها استناداً إلى معطيات الصراع التاريخي ، والتماس 
الجغرافي، والفارق الحضاري وأخيراً وهو األهم النهضة 
بالتسامح  المتسم  الثقافي   ببعدها  اليمن  في  الدينية 
والوسطية والقبول باآلخر ، وتكمن أهمية هذا المعطى في 
والحجاز  نجد  في  الحياة  على  الطارئ  النظام  جعل  أنه 
يحس بالدونية ويحاول هدم العقيدة من داخلها ، كل ذلك 
من أجل تبديد هذا اإلحساس المشين ، وبسببه تحولت 
األمريكية  الرغبات  لترجمة  حربة  رأس  إلى  السعودية 
بأساليب  العربية  الدول  إرادة  إلى كسر  ، وسعت  الغربية 
مختلفة حيث شجعت وصول ُدمى بشرية إلى سدة الحكم 
في عدد من الدول العربية لضمان وصول أشخاص يقبلون 
كالسعودية  لتصبح  واالستسالم  والمهانة  والخنوع  الذل 
فاقدة للحق السيادي واإلرادة الوطنية المستقلة ، ظهر هذا 
الموقف جلياً في ردود أفعال بعض الدول العربية  والقادة 
القدس عاصمة  اعتبر  الذي  ترامب  قرار  الغالب على  في 
أبدية لدولة الكيان الصهيوني فكانت بالفعل مواقف هزيلة 
ال ترقى إلى أدنى مستوى الغيرة والنخوة والحرص على 
الحق العربي المسلوب ، مع ذلك فإن الصحافة األمريكية 
المواقف  هذه  بمثل  تنعم  الدول  هذه  تترك  لم  الغربية 
الخادعة والمهزوزة ، لكنها بادرت إلى تسريب معلومات 
أقل ما يقال عنها أنها فضائح وكوارث كبيرة جعلت مستوى 
تفكير بعض القادة العرب يصل إلى مزالق االبتذال والخنوع 
والهوان ، وبالتالي فإن هذا األمر يقدم داللة واضحة على أن 
أمريكا وبريطانيا نجحتا في تقويض النظام العربي بُبعده 
القومي ، ووصل االختراق إلى الجامعة العربية التي كانت 
تسمى بيت العرب والمؤسسة الجمعية لألمة ، إال أن أمينها 
تلو  التنازالت  لتقديم  استعداد  على  أصبح  الحالي  العام 

التنازالت مقابل الظفر برضا أمريكا. 
وهنا ندرك أن األقنعة تتساقط بشكل الفت وأن المواقع 
مثخنة بالهزائم الكبيرة ونفسيات القادة مهزومة تلقائياً 
سدة  في  البقاء  أجل  من  شيء  أي  لتقديم  ومستعدة 
الحكم وإن تطلب األمر السير في فلك تعليمات البنتاغون 

األمريكي. 
على  أمريكا  إصرار  بجالء  يتضح  الحقيقة  هذه  من 
استمرار العدوان الهمجي السافر في اليمن بهدف تحقيق 
الغايات النهائية ، أي أن عام 2017م أسقط بعض األقنعة 
سيسقط  2018م  عام  الله  شاء  وإن  القبيحة  الوجوه  عن 
وهذا   ، البائسة  الوجوه  قبح  ويعري  البهتان  أقنعة  بقية 
، وليس على الله ببعيد ، والمطلوب منا  أمر متوقع قريباً 
كيمنيين المزيد من الصمود والعمل على إسقاط هذا النظام 
الكهنوتي الصلف حتى تهدأ األمة وتسلم العقيدة من التآمر 

ومحاوالت االستهداف الدنيئة.. والله من وراء القصد..

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير ALTHAWRAHالثــــورة

Alahnomi1@gmail.com 
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الفساد  إنتاج  نمط  من  ونيف  عقود  خمسة 
وتعميمه الذي أنتج لنا نظام حكم «كليبتوجراسي»( 
نظام اللصوص وباللصوص  ومن أجلهم )- حسب 
توصيف المفكر األمريكي بوب روبرت بروز المهتم 
تخريب  في  يكتف  لم  النظام  هذا  اليمني-،  بالشأن 
، بل انسحب هذا التخريب  حياة المجتمع المادية 
إذ   ، وقيمهم  ومشاعرهم  العاطفية  حياتهم  على 
بات الغدر والمكر والخديعة - عند البعض-  بطولة 
شطارة  والعمالة  واالرتزاق  نظر،  وجهة  والخيانة 
الوطن  وبيع   ، غباء  والعهود  بالمواثيق  والوفاء   ،
والقتال في صف أعدائه بطولة وفروسية ، والمطالبة 
السياسي  قرارها  واستقالل  الدولة  بسيادة 

واالقتصادي خروج عن العروبة.
وال ريب أن نظاما أفسد المجتمع وصار الفساد 
فيه شرعة ومسلكا ، لهذا لم ينحصر هذا الفساد على 
قيم المجتمع المادية وحسب، بل أنسحب على قيمه 

الروحية أيضاً.
نحن أمام حالة مجتمع سوريالي تستدعي ثورة 
مكتملة، تجتث نظام الفساد واإلفساد وتعيد صياغة 

اإلنسان والمجتمع في شقيه المادي والروحي .
، بل  لم يكن نظاماً عفوياً  أربعة عقود،  إن فساد 
من  وسيلة  وصار  وتنميته،  رعايته  جرى  نظاما 
إدارة  أسلوب  الفساد  اتخذ  فلقد  الحاكم،  وسائل 

وعبره طّوع  إرادات معاونيه وضمن والءهم الدائم.
إن وضعا كهذا خلف وضعاً كارثياً يصعب معالجته 
بسهولة، حيث صار تأثير الفساد على مجمل حياة 
الناس كبيرا، فلقد أسس الفساد نمط حياة ودورة 
مال ، وكان له  أثر بالغ على بنية المجتمع وتركيبته 

وأنشطة  وفئات  طبقات  بفعله  نشأت  الطبقية،  
مباشرة  بصورة  بعضها   منه  تستفيد  اقتصادية 
يستفيد  إذ   مباشرة،  غير  بصورة  األخر  وبعضها 
تقريباً، من  المجتمع  المالية  كل شرائح  من دورته 
عمال البناء إلى سائق التاكسي ووو، وألجل ذلك ، 
فإن محاوالت القضاء على الفساد ستكون محفوفة 
ضده  سيقف  إجراء  وكل  ورفض  وممانعة  بمخاطر 
زادت  كلما  المناوئين  دائرة  وستتسع  مناوئون 
إلى   األمر سيقود  ، وهذا  الفساد  إجراءات مكافحة 

تضرر مصالح كثيرين.
الفساد  منابع  تجفيف  أمر  فإن  ذلك،  وألجل 
والقضاء عليه مع التقليل من رقعة مناوئيه يحتاج 
إلى برنامج اقتصادي متكامل يقوم على إعادة هيكلة 

دورة مال الدولة.
المال هو  الفساد أسس دورة مال، وهذا  إذا كان 
في األساس إما مال الدولة أو مال ناتج عن تسهيالت 
تقدم من قبل شاغلي الوظيفة العامة، فإننا نفترض 
أن سد منافذ الفساد سيرفد خزينة الدولة برأسمال 
مفقود، األمر الذي سيعزز من إيرادات الدولة المالية، 
ولهذا فإن أي برنامج اقتصادي ينبغي أن يخفف من 
بحيث يخلق  البرنامج،  لهذا  المناوئين  اتساع عدد 
مشاريع تكون قادرة على خلق فرص عمل تتعافى 
المرافقة  األثار  االقتصاد وتحد من  بواسطته دورة 

لبرنامج محاربة الفساد.
كما أن دولة بال فساد أو بصورة أدق دولة تحارب 
بيئة  يكون  كهذا  وضعا  إن   ، منه  وتحد  الفساد 
مناسبة تفتح الباب أمام  االستثمارات، إذا ما بدأت 
استثماراتها  توسيع  في  المحلية  االستثمارات 

البيئة  انتقال  على  مؤشرا  ويكون   ، الداخلية 
االقتصادية من بيئة طاردة إلى بيئة جاذبة.

التصدي  عن  أهمية  تقل  ال  الفساد  محاربة  إن 
طريق  يفتح  الفساد  على  واالنتصار   ، للعدوان 
االنتصار على العدوان ويقلل من كلفته المادية، كما 
كي  تحتاجها  كبيرة  مادية  إمكانات  للدولة  سيوفر 

تقوم بواجباتها تجاه المجتمع.
األساسية  القضية  أن  يرى  الناس  بعض  هناك 
الفساد  بينما   ، العدوان  على  بالتركيز  تتمثل  اآلن 
قضية مؤجلة حتى ينتهي العدوان ، لكن هذا الرأي 
ال يدرك مخاطر السكوت عن الفساد في زمن خوض 
معركة الدفاع عن البلد من عدوان غاشم، وال يدرك أن 
الحرب ذاتها تكون بيئة ينشط فيها فساد أيضاً وتغدو 
مرتعاً للفاسدين ،  ولذا البد من التأكيد على حقيقة  
عمليتان  الفساد  ومحاربة  للعدوان  التصدي  أن 
أحداهما  أهمية  من  التقليل  ينبغي  ال  متالزمتان 
والتقليل من األخرى، خصوصاً إذا أدركنا أن معركتنا 
العدواني  وتحالفها  واإلفساد  الفساد  مملكة  مع 
صنيعتها  هو  برموزه  قائم  فساد  نظام  ضد  معركة 
أنشأته ورعته منذ أربعة عقود أو يزيد، وما كان لها 
أن تشن عدوانها لوال سقوطه، ومع سقوط قالع هذا 
النظام في 21 سبتمبر 2014 ، النظام الذي حاولت 
ترميمه وإعادة تدويره بوسائل عديدة منها مبادرة 
العدوانية  الشؤم، وما كان للمملكة أن تشن حربها 
لو ظل نظام الفساد واإلفساد برموزه قائماً، وشنت 
تأكلت شرعيته وسقطت  رأته نظاماً  حربها عندما 
هذه  وما  محاوالتها،  كل  وعجزت  وقالعه  رموزه 
الحرب العدوانية إالّ محاولة يائسة من أجل إعادة 
النظام، ومن يتابع كيف أدار هذا التحالف عدوانه، 
يالحظ أنه يديره عبر الفساد واإلفساد وشراء الذمم 
والوالءات أيضاً، وهذه اإلجراءات تؤسس نخبة حكم 
فاسدة ، يقيناً إنه يعيد إنتاج منظومة حكم فاسدة، 

أي أنه عدوان يصنع رموزا فاسدة تدور في فلكه.
وعليه ال ينبغي التقليل أو تأجيل مهمة محاربة 
الفساد ، إنما البد من جعلها مهمة ال تقل أهمية عن 
التصدي للعدوان، إن مفتاح االنتصار على تحالف 
فيها  يتالزم  وطنية  استراتيجية  تأسيس  العدوان، 

تحقيق انتصارين في كلتي القضيتين…

نمط إنتاج الفساد
وفساد العواطف والقيم

د. سامي عطا
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المجلس التشريعي، الذي استبعد اليمنيين الشماليين المجلس التشريعي، الذي استبعد اليمنيين الشماليين 
في عدن من االنتخابات، وكان ذلك أقوى اضراب شل في عدن من االنتخابات، وكان ذلك أقوى اضراب شل 
للمدينة. كانت مقاطعة  التجارية واالقتصادية  للمدينة. كانت مقاطعة الحركة  التجارية واالقتصادية  الحركة 
انتخابات انتخابات 19551955، التي نجحت بنسبة كبيرة، هي التعبير ، التي نجحت بنسبة كبيرة، هي التعبير 
وتمزيق  تفكيك  لمشروع  الرافض  االقوى  وتمزيق والتأكيد  تفكيك  لمشروع  الرافض  االقوى  والتأكيد 
افتراق  نقطة  بأنه  ذلك  اعتبار  ويمكن  اليمنية.  افتراق الهوية  نقطة  بأنه  ذلك  اعتبار  ويمكن  اليمنية.  الهوية 
التنازلي  العد  بدء  مشروعين:  وبين  مرحلتين  التنازلي بين  العد  بدء  مشروعين:  وبين  مرحلتين  بين 
واالنفصال، وأخذت حقائق  التجزئة  ودعوات  واالنفصال، وأخذت حقائق لكيانات  التجزئة  ودعوات  لكيانات 
وتتقوى،  تزدهر  الواحد  والنضال  الواحد  وتتقوى، المصير  تزدهر  الواحد  والنضال  الواحد  المصير 
الوطنية  الجبهة  عنوان:"  في  بوضوح  نفسه  عن  الوطنية عبر  الجبهة  عنوان:"  في  بوضوح  نفسه  عن  عبر 

المتحدة".    المتحدة".    
أوال  والعمالي  النقابي  شكلها  في  الحركة  أوال عمدت  والعمالي  النقابي  شكلها  في  الحركة  عمدت 
"لقد  فشيئا  شيئا  النقابية،  الكيانات  توحيد  "لقد الى  فشيئا  شيئا  النقابية،  الكيانات  توحيد  الى 
تأسس  الذي  العمالية  النقابات  مؤتمر  قيادة  تأسس التحمت  الذي  العمالية  النقابات  مؤتمر  قيادة  التحمت 
بحجة  المتحدة،  الوطنية  الجبهة  قيادة  بحجة ،مع  المتحدة،  الوطنية  الجبهة  قيادة  19561956،مع  عام عام 
عن  يتخلوا  لم  لكنهم  النقابية،  الحركة  على  عن السيطرة  يتخلوا  لم  لكنهم  النقابية،  الحركة  على  السيطرة 
الحركة  وكانت  الحركة .  وكانت  السياسية"((1010)).  وتطلعاتهم  السياسية"افكارهم  وتطلعاتهم  افكارهم 
مرحلة  منذ  كبيرة  بحيوية  دعايتها  تبني  مرحلة النقابية  منذ  كبيرة  بحيوية  دعايتها  تبني  النقابية 
في  العمالي  المؤتمر  كان  في ،  العمالي  المؤتمر  كان   ،19581958 عام  وبحلول  عام مبكرة،  وبحلول  مبكرة، 
شريكه؛  مع  عمليا  السياسي  المسرح  تولى  قد  شريكه؛ عدن  مع  عمليا  السياسي  المسرح  تولى  قد  عدن 
الرئيسية  البؤرة  "وأصبح  المتحدة،  الوطنية  الرئيسية الجبهة  البؤرة  "وأصبح  المتحدة،  الوطنية  الجبهة 

للوطنية الرادكالية في عدن".للوطنية الرادكالية في عدن".
في  مسرعا  يركض  االحتالل،  كان  المقابل  في في  مسرعا  يركض  االحتالل،  كان  المقابل  في 
خالل  من  واستمراريته،  وجوده  لتأمين  منه  خالل محاولة  من  واستمراريته،  وجوده  لتأمين  منه  محاولة 
التفكيكي،  ومشروعه  لمحمياته  مشترك  تضامن  التفكيكي، خلق  ومشروعه  لمحمياته  مشترك  تضامن  خلق 
الجنوب  "اتحاد  فكرة  في  اخيرا،  تبلور،  الجنوب الذي  "اتحاد  فكرة  في  اخيرا،  تبلور،  الذي 
الفيدرالي"، غير ان تلك االفكار االستعمارية، لم تفشل الفيدرالي"، غير ان تلك االفكار االستعمارية، لم تفشل 
فقط، وإنما أججت أكثر السخط الشعبي والعمالي ضد فقط، وإنما أججت أكثر السخط الشعبي والعمالي ضد 
التوجه  لمقاومة هذا  أفكارا جديدة  التوجه المستعمر وخلقت  لمقاومة هذا  أفكارا جديدة  المستعمر وخلقت 
صداها  االحتجاجية  الردود  لتلك  كان  وقد  صداها وإحباطه.  االحتجاجية  الردود  لتلك  كان  وقد  وإحباطه. 
وقوتها، فقد قوبلت، االفكار البريطانية، ايضا بالرفض وقوتها، فقد قوبلت، االفكار البريطانية، ايضا بالرفض 
الذي  نفسه،  البريطاني  العمال  حزب  قبل  من  الذي الشديد  نفسه،  البريطاني  العمال  حزب  قبل  من  الشديد 
وإن رأى "أن دمج عدن التقدمية مع االتحاد االقطاعي وإن رأى "أن دمج عدن التقدمية مع االتحاد االقطاعي 
الموضوعية  الناحية  من  إنه  إال   ، الموضوعية   الناحية  من  إنه  إال   ،  ((1111)) مرفوض"  مرفوض" أمر  أمر 
وهو  جديدة.  وطنية  غضب  موجات  سيفجر  وهو والعملية  جديدة.  وطنية  غضب  موجات  سيفجر  والعملية 
السياسي لالتحاد  بالفعل، فقد كان الضعف  السياسي لالتحاد ما حصل  بالفعل، فقد كان الضعف  ما حصل 
األمم  ان  واضحا  "واصبح  كليا  مكشوفا  األمم المزعوم  ان  واضحا  "واصبح  كليا  مكشوفا  المزعوم 
جنوب  في  للناس  كممثل  باالتحاد  تقبل  لن  جنوب المتحدة  في  للناس  كممثل  باالتحاد  تقبل  لن  المتحدة 
الجزيرة العربية"الجزيرة العربية"((1212)). لقد انتقلت الحركة العمالية شيئا . لقد انتقلت الحركة العمالية شيئا 
ومكانيا،  زمنيا  لتتموضع،  النقابي،  وضعها  من  ومكانيا، فشيئا  زمنيا  لتتموضع،  النقابي،  وضعها  من  فشيئا 

في شكل حركة سياسية وطنية بآفاق قومية وتقدمية.في شكل حركة سياسية وطنية بآفاق قومية وتقدمية.
التشريعي  المجلس  مصادقة  من  أسبوع  التشريعي قبل  المجلس  مصادقة  من  أسبوع  قبل 

االتحاد  في  االندماج  على  ضئيلة  بأغلبية  االتحاد المزعوم،  في  االندماج  على  ضئيلة  بأغلبية  المزعوم، 
مات اإلمام أحمد.. يقول ر.ج.جافن:" وفي يوم تصويت مات اإلمام أحمد.. يقول ر.ج.جافن:" وفي يوم تصويت 
اطيح  قد  البدر  وخليفته  ابنه  كان  التشريعي  اطيح المجلس  قد  البدر  وخليفته  ابنه  كان  التشريعي  المجلس 
الزعامة االكبر من  الزعامة االكبر من به في ثورة جمهورية، وهكذا كانت  به في ثورة جمهورية، وهكذا كانت 
عبر  قشعريرة  وسرت  سقطت  قد  الحكام  جميع  عبر بين  قشعريرة  وسرت  سقطت  قد  الحكام  جميع  بين 
كل جنوب غرب الجزيرة العربية". ويضيف:" لقد اهتز كل جنوب غرب الجزيرة العربية". ويضيف:" لقد اهتز 
اليمن  ثورة  وتلت  مكان  كل  في  والسادة  الحكام  اليمن وضع  ثورة  وتلت  مكان  كل  في  والسادة  الحكام  وضع 
اجزاء  في  والسادة  السالطين  ضد  صغيرة  اجزاء ثورات  في  والسادة  السالطين  ضد  صغيرة  ثورات 
الجديد  النظام  رجال  وكان  حضرموت  من  الجديد محددة  النظام  رجال  وكان  حضرموت  من  محددة 
نشطاء  كانوا  الذين  وبعض  للغاية  مبتهجين  عدن  نشطاء في  كانوا  الذين  وبعض  للغاية  مبتهجين  عدن  في 
في  وزراء  ليصبحوا  صنعاء،  باتجاه  غادروا  عدن  في في  وزراء  ليصبحوا  صنعاء،  باتجاه  غادروا  عدن  في 
للبدء  هناك  الى  توجهوا  وبعضهم  الجمهوري،  للبدء اليمن  هناك  الى  توجهوا  وبعضهم  الجمهوري،  اليمن 
في نشاط اقتصادي، واولئك الذين بقوا في عدن قاموا في نشاط اقتصادي، واولئك الذين بقوا في عدن قاموا 
السيطرة  وازالة  االتحاد  على  القضاء  تصميم  السيطرة بتقوية  وازالة  االتحاد  على  القضاء  تصميم  بتقوية 

البريطانية وتوحيد عدن مع جارها الثوري" البريطانية وتوحيد عدن مع جارها الثوري" ((1313))..
االعتراف  رفض  البريطاني  القرار  كان  االعتراف ولذلك  رفض  البريطاني  القرار  كان  ولذلك 
الحكومة  "واصطفاف  اليمن  في  الجديد  الحكومة بالنظام  "واصطفاف  اليمن  في  الجديد  بالنظام 
أدى  قد  االمامية  المضادة  الثورة  قوات  مع  أدى االتحادية  قد  االمامية  المضادة  الثورة  قوات  مع  االتحادية 

الى تعزيز هذا االستقطاب" الى تعزيز هذا االستقطاب" ((1414))..
التحضيرات تجري على قدم  كانت  الخريف  التحضيرات تجري على قدم خالل  كانت  الخريف  خالل 
واالرض  االنسان  وتحرير  المسلح  الكفاح  لبدء  واالرض وساق  االنسان  وتحرير  المسلح  الكفاح  لبدء  وساق 
القومية  الجبهة  أعلنت  القومية ،  الجبهة  أعلنت   ،19631963 اكتوبر  ففي  اكتوبر اليمنية.  ففي  اليمنية. 
الكلمات  انتشرت  الذي  الوقت  في  الثوري،  الكلمات الصراع  انتشرت  الذي  الوقت  في  الثوري،  الصراع 
الثورية في عدن وفي كل انحاء المحميات والسلطنات الثورية في عدن وفي كل انحاء المحميات والسلطنات 
االسلحة  من  جدا  منظما  سيال  وكان  االسلحة والمشيخات،  من  جدا  منظما  سيال  وكان  والمشيخات، 
القبائل في  الى رجال  الشمال  الحدود من  القبائل في يتدفق عبر  الى رجال  الشمال  الحدود من  يتدفق عبر 

الجبال، واندلعت معارك التحرير.الجبال، واندلعت معارك التحرير.
أجزاء  في  شديدة،  المعارك  كانت  الشمال  أجزاء في  في  شديدة،  المعارك  كانت  الشمال  في 
الشيخ  وكان  الشرقية.  الشمالية  المناطق  من  الشيخ واسعة  وكان  الشرقية.  الشمالية  المناطق  من  واسعة 
ردفان عائدا  من جبال  الثورة  الذي فجر  لبوزة،  ردفان عائدا راجح  من جبال  الثورة  الذي فجر  لبوزة،  راجح 
مطاردة  جبهة  من  "المحابشة"؛  جبال  من  مطاردة لتوه،  جبهة  من  "المحابشة"؛  جبال  من  لتوه، 

االستبداد، الى جبهة الكفاح ضد االستعمار.االستبداد، الى جبهة الكفاح ضد االستعمار.
الجبهة واحدة، والبندقية التي قاتل بها راجح لبوزة الجبهة واحدة، والبندقية التي قاتل بها راجح لبوزة 
التي  البندقية،  نفسها  هي  سبتمبر،  التي   البندقية،  نفسها  هي  سبتمبر،   2626 ثورة  صف  ثورة في  صف  في 
اكتوبر.  اكتوبر.    1414 ثورة  وفجرت  األولى  الرصاصات  ثورة أطلقت  وفجرت  األولى  الرصاصات  أطلقت 
الجنوب  في  نفسها  هي  العرب،  القوميين  الجنوب وحركة  في  نفسها  هي  العرب،  القوميين  وحركة 
لتحرير  صنعاء  في  تأسست  التي  القومية"،  لتحرير "الجبهة  صنعاء  في  تأسست  التي  القومية"،  "الجبهة 
اليمن المحتل في اليمن المحتل في 1919 اغسطس  اغسطس 19631963. واتحاد الشعب . واتحاد الشعب 
منطلقا  منطلقا ،   ،19611961 اكتوبر  في  تأسس  الذي  اكتوبر الديمقراطي،  في  تأسس  الذي  الديمقراطي، 
صاحب  باذيب  عبدالله  المؤسس  نفسه  هو  عدن،  صاحب من  باذيب  عبدالله  المؤسس  نفسه  هو  عدن،  من 
مطلع  تعز  من  انطلقت  التي  "اليقظة"  صحيفة  مطلع امتياز  تعز  من  انطلقت  التي  "اليقظة"  صحيفة  امتياز 
"الطليعة"،  وكذلك  العظمى.  بريطانيا  "الطليعة"، ضد  وكذلك  العظمى.  بريطانيا  19561956ضد  عام عام 
العمل  فصائل  اقدم  من  يعتبر  الذي  العربي،  البعث  العمل أو  فصائل  اقدم  من  يعتبر  الذي  العربي،  البعث  أو 
النقابية  الحركة  داخل  تاثيرا  وأكثرها  النقابية الوطني،  الحركة  داخل  تاثيرا  وأكثرها  الوطني، 

والعمالية.والعمالية.
حركة  مقدمتها  وفي  الوطنية  الحركة  حركة اكدت  مقدمتها  وفي  الوطنية  الحركة  اكدت 

من  التحرير  معركة  صعوبة  على  العرب،  من القوميين  التحرير  معركة  صعوبة  على  العرب،  القوميين 
االستعمار ، مالم ُتدعم من الشمال، وبالتالي فقد مثلت االستعمار ، مالم ُتدعم من الشمال، وبالتالي فقد مثلت 
الثورة  تسريع  لصالح  هائال  تحوال  سبتمبر  الثورة   تسريع  لصالح  هائال  تحوال  سبتمبر   2626 ثورة ثورة 
على االستعمار في الجنوب، وبذلك تكون اليمن جاهزة على االستعمار في الجنوب، وبذلك تكون اليمن جاهزة 

موضوعيا لبدء الثورة الكاملة.موضوعيا لبدء الثورة الكاملة.
وتخطط  تفكر  واحدة،  سياسية  حركة  هناك  وتخطط كانت  تفكر  واحدة،  سياسية  حركة  هناك  كانت 
بخمسة  سبتمبر  بخمسة   سبتمبر   2626 فعقب  راسخة.  وطنية  فعقب بمنطلقات  راسخة.  وطنية  بمنطلقات 
دار  احتضن  دار ،  احتضن   ،19631963 فبراير  فبراير    2424 في  وتحديدا  في اشهر،  وتحديدا  اشهر، 
المحتل  الجنوب  لتحرير  مؤتمرا  بصنعاء،  المحتل السعادة  الجنوب  لتحرير  مؤتمرا  بصنعاء،  السعادة 
  100100 الهام  التحضيري  المؤتمر  هذا  الى  الهام وتداعى  التحضيري  المؤتمر  هذا  الى  وتداعى 
العمل  وتيارات  فصائل  مختلف  يمثلون  العمل شخصية،  وتيارات  فصائل  مختلف  يمثلون  شخصية، 
ظلما،  استبعاده  تم  واحد  وطني  تيار  عدا  ظلما، الوطني،  استبعاده  تم  واحد  وطني  تيار  عدا  الوطني، 
الشعبي  (االتحاد  خارجية  أحداث  الشعبي بتأثيرات  (االتحاد  خارجية  أحداث  بتأثيرات 

الديمقراطي). الديمقراطي). 
القوميين  حركة  فرع  من  بمبادرة  المؤتمر  هذا  القوميين ُعقد  حركة  فرع  من  بمبادرة  المؤتمر  هذا  ُعقد 
العرب، وفيه تم نقاش فكرة تشكيل جبهة تحرر وطني. العرب، وفيه تم نقاش فكرة تشكيل جبهة تحرر وطني. 
اغسطس  الى  استمر  قد  واالعداد  النقاش  ذلك  اغسطس كان  الى  استمر  قد  واالعداد  النقاش  ذلك  كان 
"الجبهة  تشكيل  نهائي  بشكل  وأنجز  العام  نفس  "الجبهة من  تشكيل  نهائي  بشكل  وأنجز  العام  نفس  من 
القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل". ولئن أخذت القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل". ولئن أخذت 
القيادة  فإن  الجنوب،  الى  تنصرف  التسمية،  القيادة هذه  فإن  الجنوب،  الى  تنصرف  التسمية،  هذه 
موحدة  شبه  بقيت  العرب  القوميين  لحركة  موحدة السياسية  شبه  بقيت  العرب  القوميين  لحركة  السياسية 
شماال وجنوبا "وهو ما تؤكده حقيقة ووقائع اللقاءات شماال وجنوبا "وهو ما تؤكده حقيقة ووقائع اللقاءات 
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مشروع االستعمار: التجزئة والتفكيك من بريطانيا اىل السعودية

 عيل حسني
٣

الوحدة يف فكر الحركة الوطنية 
اليمنية وتاريخها املمتد

بعد أيام من تكذيبه رواية السلطة حول أسباب اعتقال األمراء الـ بعد أيام من تكذيبه رواية السلطة حول أسباب اعتقال األمراء الـ ١١١١

إعفاء أمير سعودي من منصبه.. وأنباء عن إيداعه سجن الحائرإعفاء أمير سعودي من منصبه.. وأنباء عن إيداعه سجن الحائر
ــة األوليمبية  أصدر رئيس اللجن
ــيخ، قراراً  ــعودي، تركي آل الش الس
ــري عبدالله بن  ــاء األم ــيض بإعف يق
سعود من رئاسة االتحاد السعودي 
ــا ترّددت  ــة، فيم ــات البحري للرياض

أنباء عن إيداعه سجن الحائر.
ــة  محلي ــف  صح ــب  وبحس
ــرار إعفاء  ــدر ق ــد ص ــعودية، فق س
 ، األول  ــس  أم ــعودي،  الس ــري  األم
ــباب  دون إبداء أية تفاصيل عن أس

اإلقالة.
ــري  باألم ــة  اإلطاح ــي  وتأت
ــن ترسيبه  ــام م ــد أي ــعودي بع الس
ــىل  ــه ع ــم تداول ــاً ت ــجيالً صوتي تس
ــبكات التواصل  نطاق واسع عىل ش
ــة  رواي ــه  خالل ــذب  ك ــي،  االجتماع
ــول القبض عىل  ــمية ح الدولة الرس

11 أمرياً وأسباب توقيفهم.
روى  ــي  الصوت ــجيله  تس ويف 
ــعود تفاصيل  ــري عبدالله بن س األم

ــرياً قبل  ــن اعتقال 11 أم مختلفة ع
أيام من قرص اإلمارة يف الرياض.

ــة العامة قد أعلنت  وكانت النياب
ــو االحتجاج  ــم ه ــبب اعتقاله أن س
ــديد  ــىل أمر ملكي قىض بوقف تس ع
نفقات الكهرباء واملياه عن األمراء، 

وهو ما نفاه األمري يف التسجيل.
ــعود  ــري عبدالله بن س ــال األم وق
ــعود  بن محمد بن عبدالعزيز بن س
ــراء  ــعود، إن األم ــل آل س ــن فيص ب

ــد  أح ــة  بمرافق ــوا  قام ــني  املعتقل
ــذي  ــارة، ال ــرص اإلم ــم إىل ق أقربائه
بخصوص  ــتجواب  ــتُدعي لالس اس

وظيفته.
وأضاف: "عند وصولهم لإلمارة، 
ــتدعى،  ــخص املس ــال الش ــم إدخ ت
ــة  بطريق ــراء  األم ــة  بقي ــع  وُمن
ــادة للتعامل  ــري معت ــتفزازية وغ اس
ــرس  الح ــام  وق ــن،  مواط أي  ــع  م
بمعاملة األمراء بطريقة جافة وغري 

ــعل مشاجرة وصفها  الئقة"، ما أش
بأنها "محدودة".

ــجيله  وقال األمري عبدالله يف تس
ــري منطقية،  ــمية غ إن الرواية الرس
ــه أن يعرتض  ــب رأي فال يمكن بحس
ــون  يتمتع ــن  الذي ــراء،  األم ــؤالء  ه
ــىل دفع  ــرية، ع ــة كب ــات مادي بإمكان

فواتري املاء والكهرباء والتليفون.
ــعودي  ــري الس ــار إىل  إن األم يش
ــم  ــه ل ــن منصب ــه م ــم إقالت ــذي ت ال
ــه  ــىل تعيين ــهر ع ــة أش ــض ثالث تم
رئيساً لالتحاد السعودي للرياضة 
البحرّية حتى أقيل، صباح الثالثاء، 
ــة الرياضة،  ــس هيئ ــن رئي ــرار م بق
ــر مبارش من  ــيخ، وبأم تركي آل الش
ــن  ــد ب ــعودي محم ــد الس ويل العه
ــري إىل توقيفه  ــلمان، مع أنباء تش س
ــه  ــر، لتكذيب ــجن الحائ ــه س وإيداع
رواية السلطات بشأن اعتقال أمراء 

محتجني.

ــة والتحصيل  ــر املتابع ــري مدي ــعيد املقط ــل جالل س الزمي
بإدارة املطابع انتقل والده إىل رحمة الله تعاىل.. تعازينا.
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