
هيئة ا�ثار تهيب بالمواطنين سرعة هيئة ا�ثار تهيب بالمواطنين سرعة 
تسليم القطع ا�ثرية للمتاحف الوطنيةتسليم القطع ا�ثرية للمتاحف الوطنية
ــن لديهم قطع أثرية  ــة العامة لآلثار واملتاحف باملواطنني الذي ــت الهيئ  أهاب
ــة واملخولة قانوناً  ــة التابعة للهيئ ــليمها للمتاحف الوطني ــة رسعة تس وتراثي

القيام بحفظها وتسجيلها ودراستها وترميمها وعرض ما يمكن منها.
وقالت الهيئة يف بيان لها تلقت (سبأ) نسخة منه : " إنه ويف ظل املستجدات 
ــراد والتي تم  ــض األف ــة لدى بع ــض القطع األثري ــود بع ــراً لوج ــرية ونظ األخ
ــدن التاريخية  ــة ممثلة بنيابة اآلثار وامل ــن قبل النيابة العام ــظ عليها م التحف
ــتنادا إىل قانون اآلثار رقم (21) لسنة 1994م ، وحتى ال يتعرض من لديه  واس
ــادرة ؛ فإن الهيئة  ــاءلة القانونية واملص ــع األثرية والرتاثية للمس ــن القط أي م
ــليمها للمتاحف  تهيب وتأمل من جميع املواطنني الذين لديهم قطع أثرية تس

الوطنية التابعة للهيئة ".
ــيتم منح من يبادر لتسليم القطع األثرية والرتاثية  وأكدت هيئة اآلثار أنه س

شهادة شكر وتقدير وتسجيل تلك القطع هدايا بأسمائهم.

صيانة شوارع مدينة صعدةصيانة شوارع مدينة صعدة
صعدة/ سبأ

اطلع محافظ صعدة محمد جابر عوض أمس عىل سري 
العمل الجاري لصيانة عدد من الشوارع بمدينة صعدة .

ــة صعدة  ــوارع مدين ــة ش ــة صيان ــظ أهمي ــد املحاف وأك
ــدوان ،  ــل طريان الع ــا للتدمري من قب ــد تعرضه ــة بع خاص
الفتا إىل ان املدينة تشهد ازدحاما واختناقا مروريا بسبب 
ــأت الحكومية  ــة تدمري املنش ــوارع نتيج إغالق بعض الش

املجاورة لها .
وأشار اىل ان املكاتب الخدمية تمارس مهامها يف سبيل 
ــوارع ونظافتها  ــة من صيانة الش ــري الخدمات املختلف توف
ــة القصف  ــات التي دمرت نتيج ــف الخدم ــال مختل وإدخ
املتواصل واولها شبكات املياه والنظافة وسفلتة الشوارع .

هاشم أحمد رشف الدين
يوميات الثورة

ال تمألواال تمألوا
األكواب بالماءاألكواب بالماء

يحكى أنه حدثت مجاعة بقرية، فطلب الوالي من 
أهل القرية طلًبا غريًبا كمحاولة منه لمواجهة خطر 
القحط والجوع، وأخبرهم بأنه سيضع ِقدًرا كبيًرا في 
وسط القرية، وأن على كل رجل وامرأة أن يضع في 
الِقدر كوًبا من اللبن بشرط أن يضع كُل واحد الكوَب 

لوحده من غير أن يشاهده أحد.
تخفى  منهم  كٌل  الوالي،  طلب  لتلبية  الناُس  ُهرع 
بالليل وسكب ما في الكوب الذي يخصه، وفي الصباح 

فتح الوالي القدر، فماذا شاهد؟
شاهد القدر و قد امتأل بالماء..

أين اللبن؟! ولماذا وضع كُل واحد من الرعية الماَء 
بدالً من اللبن؟

اإلجابة أن كل واحد من الرعية قال في نفسه: "إن 
وضعي لكوب واحد من الماء لن يؤثر على كمية اللبن 
الكبيرة التي سيضعها أهل القرية". وكٌل منهم اعتمد 
على غيره، وكٌل منهم فكَّر بالطريقة نفسها التي فكر 
بها أخوه، و ظن أنه هو الوحيد الذي سكب ماًء بدالً 
هذه  عَمّ  الجوع  أن  حدثت  التي  والنتيجة  اللبن،  من 
القرية ومات الكثيرون منهم ولم يجدوا ما يعينهم وقت 

األزمات، بسبب سلوكهم هذا ونفسياتهم تلك..
وأنت عزيزي:

أشد  في  بالماء  األكواب  تمأل  قد  أنك  تصدق  هل 
األوقات التي ُيحتاج منك أن تمألها باللبن؟

تتحرك  وال  للغزو  عرضة  وطنك  تترك  فعندما 
لجبهات القتال ظنا منك بأن هناك مقاتلين كثر غيرك، 
وأن وجودك لن يكون مهما، فأنت تمأل األكواب بالماء..
المعركة من مالك ظناً  وعندما تحرم وطنك وقت 
منك أن الدولة ستتكفل به من ميزانيتها، فأنت تمأل 

األكواب بالماء..
وعندما ال تشارك في دعم المجهود الحربي ظنا 
منك بأن مالك القليل لن يقدم أو يؤخر في ذلك، فأنت 

تمأل األكواب بالماء..
عندما يصلك نداء المستشفيات للتبرع بالدم ثم 
ال تتوجه للتبرع ظنا منك أن غيرك سيتبرع وفيهم 

الكفاية، فأنت تمأل األكواب بالماء..
التكافل  أعمال  من  أي  في  تسهم  ال  وعندما 
االجتماعي ظنا منك بأن الجمعيات الخيرية تؤدي 

المطلوب، فأنت تمأل األكواب بالماء..
عندما ال تخرج في المسيرات المناهضة للعدوان 
ستحضر  الغالبية  أن  ظنا  والفعاليات  والوقفات 
تمأل  فأنت  شيئا،  تواجدك  يضيف  ولن  وتشارك 

األكواب بالماء..
التغريد  حمالت  في  بفعالية  تشارك  ال  عندما 
المناهضة للعدوان على موقع التواصل االجتماعي 
"تويتر" ظنا منك بأنك مجرد رقم وحيد لن يقدم أو 

يؤخر، فأنت تمأل األكواب بالماء..
وعندما ال تتقن عملك في مواجهة العدوان بحجة 
أنه لن يظهر وسط األعمال الكثيرة التي سيقوم بها 

غيرك من الناس، فأنت تمأل األكواب بالماء..
وعندما ال تخلص نيتك في مواجهة العدوان، ظناً 
منك أن كل اآلخرين قد أخلصوا نيتهم، وأن ذلك لن 

يؤثر، فأنت تمأل األكواب بالماء..
عندما ال تهتم، فأنت تمأل األكواب بالماء..

قم بواجبك وال تعتمد على اآلخرين في أي شيء، 
وال تراهن إال على أهليتك أنت..

واآلن ..
هل ستهتم حين أذكرك بدعم التعبئة العامة بمبلغ 
مائة ريال، عبر االتصال أو اإلرسال على رقم الهاتف 
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بكثير من  تجدهم أشد تعصبا وإقناعهم أصعب 
إخوانهم الذين سبقوهم بالعمالة !!!!

الخيانة  مارثون  بداية  في  مازالوا  ألنهم   ... ربما 
مساره  من  أعوام  ثالثة  قبلهم  من  فيه  قطع  الذي 
الكئيب المؤدي إلى نهاية مخزية في الدنيا وخاسرة 

في اآلخرة المحالة .
وربما .... ألنهم أكثر من غيرهم مادية وحسابات 
المصلحة الذاتية والمنفعة الشخصية مقدسة لديهم 
ومقدمة على كافة الحسابات وعلى درجة ال يمكن 
مجرد  الحظنا  وقد  القصوى  األهمية  من  تجاهلها 
الشعور بخسارتها كيف صنع من اقالمهم رصاصا 
أعظم  أبواقا  أفواههم  ومن  الوطن  ظهر  في  غادرا 
ضجيجا وأفجر بهتانا وأصلف وقاحة وكذبا وزورا 
في  والشرفاء  االحرار  تشويه  في  اجتهادا  وأكثر 
الداخل ، وكل ذلك كان لمجرد شعور فقط فما بالك 
اليوم وقد خسروا كل تلك الحسابات وأفلسوا بفشل 

كل رهاناتهم وسقطت أصنامهم أمام أعينهم واقعا 
ال مراء فيه !؟ .

ريع  على  وعقود  ألعوام  العيش  كان   .... وربما 
من  والتربح  الكتابة  حرفة  من  والتكسب  الحروف 
رغد  من  ذلك  نتيجة  لهم  توفر  وما  اإلعالم  تجارة 
المعيشة و رخائها ويسرها الذي اعتادوا عليه والذي 
خسروه في فترة قياسية لم يتوقعوها قطعا ولذلك 
اندفعوا بكل حماس للبحث عن راع جديد ومصدر 
مقابل  في  بإخالص  يخدمونه  عمرا  أطول  تمويل 

أطعامهم من جشع وتأمينهم من جبنهم الفاحش .
االرتزاق  مربع  إلى  انتقالهم  كان   .... ولربما 
والعمالة متأخرا وقد ذهب أهل الفجور باألجور ولم 
فهبوا  المنحطة  طموحاتهم  يلبي  مكان  لهم  يتبق 
أسلوبا  وأقذر  خيانة  أكثر  أنهم  إثبات  محاولين 
وأوسع جمهورا وأفجر عداوة وأيضا أقل تكلفة كي 
رهانهم  مازال  سباق  حلبة  في  مقعدا  لهم  يحجزوا 

فيها األفشل واألخسر .
لكن ...

عليه  ومعتمدين  الله  على  متوكلين   ... سنظل 
ومستمدين العون منه ، نحاول ونحاول معهم ولن 
نفقد األمل ولن نيأس في سبيل إنقاذهم من شرور 
أنفسهم وانتشالهم من وحل أحقادهم وإعادتهم إلى 

جادة الصواب واستعادة رشدهم .
حاول  التي  الحقائق  لهم  نكشف   ... وسنظل 
وأوكل  تزييفها  عن  عجز  التي  أو  تزييفها  أربابهم 

إليهم مهمة التشكيك بها .
الموقف  في  الصدق  بفجر  نصفع  وسنظل 
وجوههم  مثل  الكالحة  كذبهم  دياجير  واألحداث 

المسودة بالعار والدناءة .
الحق  بين  الصراع  واقع  جيدا  نعي   .... وسنظل 
وتعميم  نشر  محاولين  والضاللة  والهدى  والباطل 
مطلقة  وثقة  صادق  بإيمان  المقرون  الوعي  هذا 
القيادة  وحكمة  المسار  واستقامة  الطريق  بصواب 
بالشك  العقبى  ونعم  المآل  حسن  و  الهدف  وسمو 

والريب .
سنظل ... أوفياء لوطننا وقضيتنا المحقة العادلة 
أو  أحياء  عشنا  سيان  وكرماء  وشرفاء  أعزاء   ،
شهداء ... وسيظلون يضلون أكثر وأكثر في متاهات 
حساباتهم الضيقة ونفسياتهم المعقدة وعقلياتهم 
المتبلدة حتى يغرقوا في مهانة الضالل  ..  {َوَمْن ُيِهِن 

اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمكِْرٍم}.

واملرتزقة الجدد...!!!!

حمري العزكي

مشهدمشهد

  / خاص
ــعبية  تمكن مقاتلو الجيش واللجان الش
ــة تابعة لتحالف  ــتهداف  مدرع أمس من اس
ــمال  ــت تقل أمواال للمرتزقة ش العدوان كان

يختل بالساحل الغربي لليمن.
ــورة“  لـ“الث ــكري  عس ــؤول  مس ــد  وأك
ــس وأعضاء  ــه كانت تقل رئي ــتهداف آلي اس
ــة مضيفا أن  ــات للمرتزق ــة رصف املرتب لجن
ــفرت عن مرصع مسؤول اللجنة  العملية أس

إبراهيم عيدروس وعدد اخر من مرافقيه.
ــة كانت تحمل مرتبات  وأوضح أن املدرع
ــك األموال  ــدر باملاليني وان تل ــة تق للمرتزق

احرتقت خالل العملية.
ــار إىل أن طريان األباتيش كان يرافق  وأش
ــات  ــرصف املرتب ــا ل ــاء توجهه ــة أثن املدرع
ــي  الغرب ــاحل  الس يف  ــورة  املأج ــارص  للعن
ــة  ــريان يف اآللي ــتعال الن ــور اش ــادرت ف وغ

وتفحم من كانوا عىل متنها.

احتراق مرتبات شهرين احتراق مرتبات شهرين 
للمرتزقة في شمال المخاللمرتزقة في شمال المخا

ــان  ــات املهرج ــس فعالي ــة أم ــة العاصم ــدأت بأمان ب
ــعار"  ــالب املدارس تحت ش ــم لط ــعر والرس الثامن للش

األقىص يناديكم.. القدس عاصمة فلسطني لألبد".
ــارك يف املهرجان الذي ينظمه يف ثالثة أيام مكتب  يش
الرتبية باألمانة بالتعاون مع املنطقة التعليمية بمديرية 
ــرث من  ــة أك ــن األهلي ــدارس رواد اليم ــم م ــة ودع الصافي
ــة فنية لطالب  ــن 500 لوح ــاعرة وأكرث م ــاعر وش ألف ش

وطالبات مدارس األمانة.
ــب  مكت ــر  ــال مدي بأعم ــم  القائ ــاد  أش ــني  التدش ويف 
ــق بجهود املنظمني  ــة والتعليم باألمانة زياد الرفي الرتبي
ــية رغم  ــطة املدرس ــاركني والداعمني إلقامة األنش واملش

الصعوبات بفعل استمرار العدوان.
ــب  بمكت ــية  املدرس ــطة  األنش إدارة  دور  إىل  ــار  وأش
ــتمرة يف إقامة الربامج والفعاليات  الرتبية وجهودها املس
ــحة  ــم ش ــات رغ ــدارس املديري ــف م ــة يف مختل الطالبي
ــات  ــود وثب ــا بصم ــة .. منوه ــوارد املالي ــات وامل اإلمكاني
ــتمرار العملية  املعلمني واملعلمات بمدارس األمانة يف اس

التعليمية. 
ــية بمكتب  ــطة املدرس ــا أوضح مدير إدارة األنش فيم
ــهر ونصف  ــه بعد ش ــاك أن ــم الضح ــد الكري ــة عب الرتبي
ــالب املوهوبني  ــار الط ــز، تم اختي ــداد والتجهي ــن اإلع م
ــالب  ــني الط ــة ب ــات النهائي ــة التصفي ــن ملرحل والفائزي

املشاركني من مختلف مدارس أمانة العاصمة.
ــدف لتعميق قيم  ــت الضحاك إىل أن املهرجان يه ولف
ــذا تعزيز  ــدارس وك ــوس طالب امل ــي يف نف ــوالء الوطن ال
ــطني يف  ــاء فلس ــاندتهم ألبن ــاركتهم ومس ــم ومش دوره
ــدف أيضا  ــدا أن املهرجان يه ــدس .. مؤك ــاع عن الق الدف
ــم  ــعر والرس ــاب الطالب خربات ومعارف يف الش إىل إكس

واكتشاف املوهوبني يف هذا املجال .
ــدارس رواد اليمن خالد الصالحي  ــدوره أكد مدير م ب
ــنوات  ــية ملدة ثالث س ــا دراس ــتقدم منح ــدارس س أن امل
ــية  ــة دراس ــان، و30 منح املهرج ــل يف  األوائ ــن  للفائزي

للطالب والطالبات الفائزين يف املهرجان بشكل عام.

١٠٠٠١٠٠٠ طالب وطالبة يشاركون في مهرجان للشعر والرسم بمدارس ا�مانة طالب وطالبة يشاركون في مهرجان للشعر والرسم بمدارس ا�مانة
نصرة لألقصى ودعمًا للقدس عاصمة فلسطني:

تفاجأ أحد املواطنني السعوديني وهو 
يتجول بأحد األسواق التجارية الكربى 
ــاهد البدلة  بمحافظة جيزان، عندما ش
ــي  ــدو الصهيون ــش الع ــكرية لجي العس
معروضة للبيع يف أحد املحال الشهرية.

ــس  ــق املالب ــن إىل توثي ــد املواط وعم
ــة بالصور، مؤكدا  ــكرية اإلرسائيلي العس

وجودها بأحد األسواق السعودية.
ــرية  ــئلة كث ــة أس ــذه الواقع ــح ه وتفت
ــذه البضاعة يف  ــترياد ه ــول كيفية اس ح
ــة يف اململكة،  ــن مصنع ــم تك ــال أنها ل ح
وما الهدف من بيعها داخل السعودية؟ 
ــن تقارب غري  ــة يف ظل الحديث ع خاص
ــبوق بني الرياض وتل أبيب، تحدث  مس
ــائل  ــؤولون إرسائيليون يف وس عنه مس

إعالم عربية وأجنبية وسعودية.

مالبس عسكرية إسرائيلية في أسواق السعوديةمالبس عسكرية إسرائيلية في أسواق السعودية

قادما  "عدن"  الى  وصل  صباحا؛  قادما ،  "عدن"  الى  وصل  صباحا؛   ،19671967 نوفمبر  نوفمبر    3030
من "جنيف"، الوفد اليمني المفاوض، وأذيع للتو إعالن من "جنيف"، الوفد اليمني المفاوض، وأذيع للتو إعالن 

االستقالل، رسميا.االستقالل، رسميا.
في اليوم التالي، على االستقالل، مباشرة بدأ اليوم في اليوم التالي، على االستقالل، مباشرة بدأ اليوم 

األول من حصار السبعين يوما على صنعاء.األول من حصار السبعين يوما على صنعاء.
  3030 في  "عدن"  البريطاني  الجيش  وحدات  في غادرت  "عدن"  البريطاني  الجيش  وحدات  غادرت 
ويا  الحديدة،  مدينة  في  أقيم  ذاته  اليوم  وفي  ويا نوفمبر،  الحديدة،  مدينة  في  أقيم  ذاته  اليوم  وفي  نوفمبر، 
للمفارقة! حفل توديع للقوات المصرية، وبدأ اليمنيون للمفارقة! حفل توديع للقوات المصرية، وبدأ اليمنيون 
البالد وجنوبها،  يواجهون تحديات قدرهم  البالد وجنوبها،  يواجهون تحديات قدرهم في شمال  في شمال 

بمفردهم.بمفردهم.
سعوديا  المدعومة  الملكية  القوات  سعوديا استكملت  المدعومة  الملكية  القوات  استكملت 
نوفمبر 6767، ،  نوفمبر   للعاصمة صنعاء، في 3030  الكامل  للعاصمة صنعاء، في حصارها  الكامل  حصارها 
ثم  ايام،  وعشرة  شهرين  الشديد  الحصار  ذلك  ثم وامتد  ايام،  وعشرة  شهرين  الشديد  الحصار  ذلك  وامتد 
انكسر في النهاية وانتصرت إرادة الشعب. وبذلك كان انكسر في النهاية وانتصرت إرادة الشعب. وبذلك كان 

عام عام 19671967، عاما مفصليا في تاريخ األمة اليمنية.، عاما مفصليا في تاريخ األمة اليمنية.
الرئيسيتين  الجبهتين  وعلى  العام،  هذا  الرئيسيتين في  الجبهتين  وعلى  العام،  هذا  في 
اهدافها  بعض  اليمنية  الثورة  حققت  وعدن)  اهدافها (صنعاء  بعض  اليمنية  الثورة  حققت  وعدن)  (صنعاء 
المستعمر،  طرد  االستبداد،  بهزيمة  المستعمر، االستراتيجية  طرد  االستبداد،  بهزيمة  االستراتيجية 

وإلغاء الكيانات التفكيكية.وإلغاء الكيانات التفكيكية.
  2323 ولقيت   ، ارضا  البريطاني  المشروع  سقط  ولقيت لقد   ، ارضا  البريطاني  المشروع  سقط  لقد 
اليمنية حتفها.  اليمنية حتفها. سلطنة ومشيخة وإمارة، على االرض  سلطنة ومشيخة وإمارة، على االرض 
تلك الكيانات التي كرست التجزئة، واستهدفت الهوية تلك الكيانات التي كرست التجزئة، واستهدفت الهوية 
الوطنية الواحدة، باتت بعد ذلك اليوم في حكم العدم.  الوطنية الواحدة، باتت بعد ذلك اليوم في حكم العدم.  
الوطنية  الحركة  وذهبت  الشعب  إرادة  انتصرت  الوطنية حيث  الحركة  وذهبت  الشعب  إرادة  انتصرت  حيث 
في كل جهات البالد تمضي في طريق استكمال أهدافها في كل جهات البالد تمضي في طريق استكمال أهدافها 

االستراتيجية: يمن ديمقراطي حر وموحْد.االستراتيجية: يمن ديمقراطي حر وموحْد.
ال  العظيم  الحدث  أن  أخرى  مرة  التأكيد  ال يجب  العظيم  الحدث  أن  أخرى  مرة  التأكيد  يجب 

المستعمر،  بطرد  وقيمته  أهميته  وتنحصر  المستعمر، تتحدد  بطرد  وقيمته  أهميته  وتنحصر  تتحدد 
ولكن القيمة األصيلة بما تحقق على االرض، حيث كان ولكن القيمة األصيلة بما تحقق على االرض، حيث كان 
الثوار يخوضون باألساس حرب توحيد الكيان الوطني الثوار يخوضون باألساس حرب توحيد الكيان الوطني 

المجزأ .المجزأ .
دام  الذي  لعدن  البريطاني  الحكم  انتهى  دام "وهكذا  الذي  لعدن  البريطاني  الحكم  انتهى  "وهكذا 
مئة وثمانية وعشرين عاما، ولعملية االخالء تلك، فقد مئة وثمانية وعشرين عاما، ولعملية االخالء تلك، فقد 
الشرق  في  البريطانية  السيادة  وفاة  نعي  جرس  الشرق ُدق  في  البريطانية  السيادة  وفاة  نعي  جرس  ُدق 
االوسط، وأختتم ايضا عصر في تاريخ المدينة، ولمدة االوسط، وأختتم ايضا عصر في تاريخ المدينة، ولمدة 
ألف سنة أو أكثر كانت عدن اساسا تنتمي لتجار العالم ألف سنة أو أكثر كانت عدن اساسا تنتمي لتجار العالم 
االثرياء؛  سواء كانوا يمنيين جنوبيين أو أجانب بينما االثرياء؛  سواء كانوا يمنيين جنوبيين أو أجانب بينما 
خلف  من  يراقبون  المحيطة  المناطق  في  الناس  خلف كان  من  يراقبون  المحيطة  المناطق  في  الناس  كان 

أبوابها بعيون شديدة الفقر والغيرة" (أبوابها بعيون شديدة الفقر والغيرة" (11).).
لم تكن عدن مجرد مدينة او ميناء يمني محتل، وان لم تكن عدن مجرد مدينة او ميناء يمني محتل، وان 
كان ذلك من الناحية العملية صحيح، لكن في سنواتها كان ذلك من الناحية العملية صحيح، لكن في سنواتها 
تلو  واحدا  الموانئ  على  تتفوق  عدن  كانت  تلو االخيرة،  واحدا  الموانئ  على  تتفوق  عدن  كانت  االخيرة، 
اآلخر "وتصبح بحلول اآلخر "وتصبح بحلول 19581958الميناء األكثر نشاطا في الميناء األكثر نشاطا في 

العالم بعد نيويورك" (العالم بعد نيويورك" (22). ). 
الى  عدن  تحولت  فقد  البريطاني،  للتاج  الى بالنسبة  عدن  تحولت  فقد  البريطاني،  للتاج  بالنسبة 
 ، ،19601960 عام  ففي  األولى،  الدرجة  من  عسكرية  عام قاعدة  ففي  األولى،  الدرجة  من  عسكرية  قاعدة 
، ومن بعدها  ، ومن بعدها أصبحت عدن مقر قيادة الشرق االوسط  أصبحت عدن مقر قيادة الشرق االوسط 
باعتبارها  معها  تتعامل  البريطانية  الدولة  باعتبارها "كانت  معها  تتعامل  البريطانية  الدولة  "كانت 
الشرق  في  البريطاني  للدفاع  االساسية  الشرق الركيزة  في  البريطاني  للدفاع  االساسية  الركيزة 
الثروات  عن  الدفاع  في  المزدوج  الدور  مع  الثروات االوسط  عن  الدفاع  في  المزدوج  الدور  مع  االوسط 
يوجد  كان  يوجد   كان   19641964 وبحلول  وبحلول ).   .(33) الخليج"  في  (النفطية  الخليج"  في  النفطية 
يقول  المسلحة.  القوات  من  فرد  يقول   المسلحة.  القوات  من  فرد   80008000 نحو  عدن  نحو في  عدن  في 
مؤلف كتاب "عدن تحت الحكم البريطاني"، بأن القوات مؤلف كتاب "عدن تحت الحكم البريطاني"، بأن القوات 
المدينة  في  تجلجل  "كانت  الستينات  في  المدينة البريطانية  في  تجلجل  "كانت  الستينات  في  البريطانية 

بأعداد ال سابق لها".بأعداد ال سابق لها".
سيل  كان  المتزايدة،  العسكرية  القوة  هذه  سيل وأمام  كان  المتزايدة،  العسكرية  القوة  هذه  وأمام 
الثورة  كانت  ويشتد.  يوم  كل  يتعاظم  اليمنية  الثورة الثورة  كانت  ويشتد.  يوم  كل  يتعاظم  اليمنية  الثورة 

محتدمة والقتال ضاريا في أجزاء واسعة من اليمن.محتدمة والقتال ضاريا في أجزاء واسعة من اليمن.
ولم يكن السالطين واألمراء والمشائخ واالقطاعيون ولم يكن السالطين واألمراء والمشائخ واالقطاعيون 
في جنوب اليمن هم الركيزة الداخلية الوحيدة للوجود في جنوب اليمن هم الركيزة الداخلية الوحيدة للوجود 
الشمال  في  المتوكلي  الحكم  كان  "بل   ، الشمال االستعماري  في  المتوكلي  الحكم  كان  "بل   ، االستعماري 
أحد أسباب بقائه ايضا"(أحد أسباب بقائه ايضا"(44). واذا كانت أحداث الثورة ). واذا كانت أحداث الثورة 
كان  واحدة.  اهدافها  فإن  ومتزامنة  مترابطة،  كان اليمنية  واحدة.  اهدافها  فإن  ومتزامنة  مترابطة،  اليمنية 
الواقع السياسي واالجتماعي في جنوب الوطن أو في الواقع السياسي واالجتماعي في جنوب الوطن أو في 
معطيات  أو  مستجدات  ألي  وفقا  ويتأثر  ينمو  معطيات شماله  أو  مستجدات  ألي  وفقا  ويتأثر  ينمو  شماله 
فكفك  قد  االستعمار  كان  وخارجية.  داخلية  فكفك جديدة  قد  االستعمار  كان  وخارجية.  داخلية  جديدة 
الحركة  وعي  وكان   جزءا،  الحركة   وعي  وكان   جزءا،   2424 الى  وجزأها  الى البالد  وجزأها  البالد 
مستوعبا  ونضالها  تشكلها  مراحل  كل  وفي  مستوعبا الوطنية،  ونضالها  تشكلها  مراحل  كل  وفي  الوطنية، 
رأس  على  الوطن  توحيد  كان  وبالتالي  الحقائق،  رأس هذه  على  الوطن  توحيد  كان  وبالتالي  الحقائق،  هذه 
أولوياتها ومهامها النضالية، ألن تحرير البالد يقتضي أولوياتها ومهامها النضالية، ألن تحرير البالد يقتضي 
مشروع  على  القضاء  األولى؛  وبالدرجة  مشروع ضمنيا،  على  القضاء  األولى؛  وبالدرجة  ضمنيا، 

التشطير االستعماري وتوحيد الوطن.التشطير االستعماري وتوحيد الوطن.
موحدا  قويا  يمنا  يخشى  عدن،  في  المستعمر  موحدا كان  قويا  يمنا  يخشى  عدن،  في  المستعمر  كان 
من  العشرينات  في  االتراك  رحيل  عقب  من ومستقال،  العشرينات  في  االتراك  رحيل  عقب  ومستقال، 
طبعت  التي  المتخلفة  الطريقة  لكن  الماضي،  طبعت القرن  التي  المتخلفة  الطريقة  لكن  الماضي،  القرن 
فترة  ومددت  أجلت  صنعاء،  في  الحكم  نظام  فترة أسلوب  ومددت  أجلت  صنعاء،  في  الحكم  نظام  أسلوب 
االمام  به  قام  الذي  العظيم  الدور  رغم  عدن،  في  االمام بقائه  به  قام  الذي  العظيم  الدور  رغم  عدن،  في  بقائه 
يحيى حميد الدين طيلة عقد العشرينيات من توحيد يحيى حميد الدين طيلة عقد العشرينيات من توحيد 
أجزاء واسعة من البالد، اصبحت تعرف الحقا باليمن أجزاء واسعة من البالد، اصبحت تعرف الحقا باليمن 
"تحول  مستعمرا  الوطن  جنوب  بقي  وكما  "تحول الشمالي.  مستعمرا  الوطن  جنوب  بقي  وكما  الشمالي. 
والبنوك  والموانئ  المؤسسات  لفقدان  نتيجة  والبنوك شماله  والموانئ  المؤسسات  لفقدان  نتيجة  شماله 
االقتصادية  الوجهة  من  تابعة  مستعمرة  شبه  االقتصادية الى  الوجهة  من  تابعة  مستعمرة  شبه  الى 
الحكم  طريقة  وبسبب   . الحكم )  طريقة  وبسبب   .  (55) البريطاني"  (لالستعمار  البريطاني"  لالستعمار 
واالقتصادي،  السياسي  واالنغالق  االدارة  واالقتصادي، وتخلف  السياسي  واالنغالق  االدارة  وتخلف 
اإلمامين، احمد  اإلمامين، احمد مارست بريطانيا نفوذا سياسيا على  مارست بريطانيا نفوذا سياسيا على 

ويحيى، أثر على سيادة الدولة ومس استقاللها.ويحيى، أثر على سيادة الدولة ومس استقاللها.
من  اإلمامة  بنيان  بهد  تكتف  لم  سبتمبر،  من   اإلمامة  بنيان  بهد  تكتف  لم  سبتمبر،   2626 وثورة وثورة 
وإنما  الكامل،  الجمهوري  النظام  وإقامة  وإنما األساس،  الكامل،  الجمهوري  النظام  وإقامة  األساس، 
واالستعمار  االستبداد  من  التحرر  األول:"  هدفها  واالستعمار كان  االستبداد  من  التحرر  األول:"  هدفها  كان 
وإزالة  عادل  جمهوري  حكم  واقامة  وإزالة ومخلفاتهما  عادل  جمهوري  حكم  واقامة  ومخلفاتهما 

الفوارق واالمتيازات بين الطبقات" *. الفوارق واالمتيازات بين الطبقات" *. 

مشروع االستعمار: التجزئة والتفكيك من بريطانيا إىل السعودية

الوحدة يف فكر الحركة الوطنية 
اليمنية وتأريخها املمتد

 عيل حسني
١

وقفات طالبية في شبام كوكبان بمرور ألف يوم من العدوانوقفات طالبية في شبام كوكبان بمرور ألف يوم من العدوان
املحويت /سبأ

ــدد من مدارس مديرية  نظمت يف ع
ــات  وقف ــت  باملحوي ــان  كوكب ــبام  ش
ــن  م ــوم  ي ــف  أل ــرور  بم ــة  احتجاجي
ــىل  ــي ع ــعودي األمريك ــدوان الس الع

اليمن.
ــات  ــاركون يف الوقف ــتنكر املش واس
الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان 
بحق أطفال ونساء اليمن وما يفرضه 

من حصار منذ أكرث من ألف يوم.
ــات مدارس  ــالب وطالب ــب ط وطال
شبام املجتمع الدويل بالتدخل إلنقاذ 
ــىل إيقاف  ــي والعمل ع ــعب اليمن الش
ــذي  ــار ال ــن بالحص ــدوان.. منددي الع
ــدوان ومنعه دخول الغذاء  يفرضه الع

والدواء وإغالقه كافة املنافذ.
ــم املتحدة  ــتغربوا تغايض األم واس
ــي يرتكبها  ــن الجرائم الت ــا ع وتغافله
ــني يف  ــق املواطن ــدوان بح ــف الع تحال
ــق  ــراف واملواثي ــارخ لألع ــاك ص انته

والقوانني الدولية واإلنسانية.
ــية  ــات إذاعات مدرس الوقف تخلل 
وكلمات تؤكد أهمية استمرار الصمود 
ــش  ــم الجي ــدوان ودع ــة الع يف مواجه
ــالح  ــال والس ــعبية بامل ــان الش واللج

والرجال.


