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عبدالفتاح عيل البنوس 
ــود قوات  ــارو الفرنسية بوج ــو فيج ــت صحيفة ل كشف
ــل الغربي إىل  ــة الساح ــارك يف معرك ــة غازية تش فرنسي
جانب القوات الغازية اإلماراتية وقطيع املرتزقة والخونة 
ــه اإلمارات يف  ــم الذي قدمت ــرب يؤكد حجم الدع ــذا الخ ، ه
ــدول االستعمارية الكربى يف  ــل الحصول عىل دعم ال سبي
ــالل محافظة الحديدة  ــة الساحل الغربي بغية احت معرك
ــة اإلماراتية  ــوات الغازي ــك إنجاز للق ــن أجل اعتبار ذل م
ــا إىل قائمة  ــث انضمت فرنس ــن املرتزقة ، حي ــم م وأذنابه
الدول املشاركة يف العدوان عىل بالدنا والتي تقوم بإسناد 

اإلمارات يف معركة الحديدة .
ــة بريطانيا يف  ــالن عن مشارك ــس القريب تم اإلع باألم
معركة الساحل باإلضافة إىل مشاركة عنارص بريطانية يف 
املعارك الدائرة يف جبهات املواجهة الحدودية مع بالدنا ، 
وهو ما يعكس طبيعة األهداف التي تنشدها بريطانيا من 
وراء هذه املشاركة التي جاءت بطلب سعودي إماراتي و 
رغم معارضة الكثري من أعضاء مجلس العموم الربيطاني 
ــة  باألسلح ــي  واإلمارات ــودي  السع ــني  الكيان ــد  لتزوي
الربيطانية ، إال أن اإلغراءات املالية اإلماراتية التي قدمت 
ــا للمشاركة يف  ــاي كانت كافية للدفع به ــة تريزا م لحكوم
ــاء مجلس  ــة بتحذيرات أعض ــري آبه ــدة غ ــة الحدي معرك
ــات واملنظمات الحقوقية الربيطانية وال  العموم والجمعي
ــب الرئييس فيما  ــا وأمريكا الالع ــة يف ذلك فربيطاني غراب
يتعلق بتطورات األحداث يف بالدنا ،ودخول بريطانيا خط 
ــرة األمريكية الربيطانية  ــدرج يف سياق املؤام املواجهة ين

التي تحاك ضد بالدنا .
ــا  ــة سبقته ــة والربيطاني ــة الفرنسي ــة العلني املشارك
مشاركة إرسائيلية أمريكية باعرتافات وتأكيدات مشرتكة 
ــني وذلك بهدف السيطرة عىل الحديدة ودائما  من الجانب
نجد املربر والذريعة هي دعوة وطلب السلطات اإلماراتية 
دعمها وإسنادها يف معركة الحديدة وكأن الحديدة إمارة 
ــوم اإلمارات  ــت االحتالل اليمني وتق ــة واقعة تح إماراتي
بتحريرها ، ولو كانت اإلمارات صاحبة قرار وإرادة لكانت 
ــربى والصغرى وأبو موىس  ــت لتحرير جزر طنب الك ذهب
ــا ال تمتلك قرارها  ــي تدعي احتالل إيران لها ، ولكنه والت
وليس لها إرادة ولذلك نجدها تنفذ سيناريو قوى الهيمنة 
ــا يتعلق بطبيعة مهمتها يف اليمن  والغطرسة العاملية فيم

عامة ويف معركة الحديدة خاصة .
ــري لقوى العدوان  ــة الحديدة هي الرهان األخ إذا معرك
ــة حشدوا لها  ــا حربا عاملي ــرش ، لذلك أرادوه ــف ال وتحال
العالم بأرسه ، إلسقاط الحديدة كتمهيد إلنفاذ مخططهم 
ــع وإذالل اليمنيني وإجبارهم عىل  الكبري الهادف إىل تركي
رفع الراية البيضاء والتسليم بوالية ترامب والتطبيع مع 
ــة السعودي  ــودة إىل بيت الطاع ــان الصهيوني والع الكي
وهذا هو املستحيل الذي ال يمكن القبول به وتحقيقه بعد 
ــا هو حاصل ، فهيهات منا الذلة والخنوع  كل ما حصل وم
ــر وقطيع املرتزقة العمالء الذين  ألحفاد القردة والخنازي

يقاتلون تحت راية الشيطان الرجيم .
ــون معركة الحديدة حربا  باملخترص املفيد أرادوا أن تك
عاملية وأراد الخالق عزوجل بأن تكون مقربة عاملية لقطيع 
الغزاة واملحتلني واملرتزقة ، ومهما حشدوا ومهما أرعدوا 
ــا دام الله معنا وما دامت  ــدوا فلن ترتعد لنا فريصة م وأزب
ــل الغربي ويف  ــة ثابتة وصامدة يف الساح ــدام اليماني األق
مختلف الجبهات ، وستسجل سواحل ورمال الحديدة ما 
ــارق ومهالك حارقة ، تمثل رسائل  لحق باألعداء من مح
ــه إنتهاك السيادة  ــل من تسول له نفس ــربة والعظة لك للع
ــا وسواحلها وجزرها وجبالها  اليمنية وإحتالل أراضيه

وكل شرب فيها.
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف ألف خري .

هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

الحرب العاملية على 
الحديدة

الجذور التاريخية للصراع اليمني السعودي ١٥

فساد الطوابري

عبدالجبار الحاج

عبدالرحمن عيل  الزبيب

ــة  ــورة اليمني ــت الث ــام 63 اندلع ــر ع يف أكتوب
ــت احد رشوطها بقيام  جنوبا وكانت قد استكمل
ــال حربيا من  ــت تدخ ــرب التي واجه ــورة سبتم ث
ــودي التاريخي لليمنيني ولكل  قبل العدو السع
قوى الثورة والتحرر واالستقالل ...ولم تكن ثورة 
الجنوب بمنأى عن هذا الدور الذي واجهته هي 
ــاح املسلح  ــرى مسار الكف ــس يف مج األخرى لي
ــي الثوري  ــل الوطن ــرى العم ــل يف مج ــا ب جنوب
ــن ثورة سبتمرب التي  ــد يف مجرى الدفاع ع الواح
ــم وسائلها  ــد واه ــة اح ــة القومي ــه الجبه وضعت
الكفاحية يف امليدان .. بل امتد العدوان السعودي 
ــالث مراحل .... يف مرحلة الكفاح  ضد أكتوبر يف ث
ــق  ــة  تحقي ــل يف مرحل ــح أوال ويف التدخ املسل
االستقالل ثانيا وثالثا يف مرحلة الحرب املبارشة 
ــو  ــة 22 يوني ــد حرك ــالل وبع ــد االستق ــا بع فيم
ــق والتي  ــة البل ــرف بمعرك ــا ع ــة بم التصحيحي
ــا للسعودية  ودافعها أمران رئيسان أولهما  مرده
ــذاك من  ــد آن ــوري الولي ــام الث ــة وأد النظ محاول
ــن جهة أخرى محاولة النتزاع الوديعة  جهة . وم
ــدود رفضها حكومة الثورة   والرشورة برتسيم وح
ــع عندما أصل  ــه بتفصيل أوس ــا ستناول وهذا م
ــذور التاريخية للرصاع  ــك املرحلة من الج إىل تل

اليمني السعودي ..
ــدة  ــت ولي ــا ليس ــر أيض ــورة أكتوب ــم إن ث ث
ــداد  ــي امت ــل ه ــر 63 ب ــوم 14 أكتوب ــا ي لحظته
لنضاالت وانتفاضات ومواجهات شعبية عفوية 
ــات يف املحميات  ولم  ــدة منذ الخمسيني متصاع
تكن الشمال بعيدة عنها وكان لإلمام احمد ادوار 
ليست  مبارشة وحاسمة ولكنو اتسمت  بمستوى 
ــة مستوى الرصاع بني االنجليز   الشد وفق طبيع
ــكاله .. والذي لم يتخذ طابع الحرب  واإلمام وأش
ــا واإلمام احمد   ــارشة بينهما اي بني بريطاني املب
...فخالل الخمسينيات وبالذات النصف الثاني 
ــكاله  ــذ الرصاع أش ــد  اتخ ــات فق ــن الخمسين م
ــت  املواجهات بني  ــأن كان ــة   ب ــع والتهدئ يف الدف
اإلمام ودعم اإلمام للمواجهات تلك بني مواطني 
ــي الساحة التي  ــود االنجليز ه ــات وجن املحمي
ــي ممارسات لم يكن  ــا ويغذيها اإلمام وه يدعمه
اإلمام ينكرها ويدرك االنجليز بدورهم ما ذا يريد 
اإلمام منها  حني كانت تتم اللقاءات بينهم او عرب 
محافظي اإلمام وهما احمد السياغي والشامي 
يف محافظتني حدوديتني شماليتني  آنذاك  كانت 

تصل إىل إىل الال اتفاق والالحرب ..
ــال جنوبا لم  ــي لهذا الح ــىل الصعيد العرب ع
ــك املخاضات  ــن تل ــدا ع ــد النارص بعي ــن عب يك
ــات  ــة يف املحمي ــات  العفوي ــة  واملواجه الشعبي
ــكال  الجنوبية فقد اتسمت العالقة واتخذت أش
ــارص واإلمام  ــد الن ــل بني عب ــق والتواص التنسي
ــم  الداع يف  ــاط  النش ــان  ك ــات  ومحط ــكاال  أش
ــات  ــة يف املحمي ــة الشعبي ــات املسلح لالنتفاض
ــس محطة   ــرب السوي ــد كانت  ح ــة فق الجنوبي
ــا  ــا  قبله ــرتات م ــا يف ف ــت حتم ــت وفرض اقتض
وإثناءها وما بعدها نشاط عبد النارص الحيوي 
ــزء من أداء  ــوب خاصة ج ــن ويف الجن يف ان اليم
وتحرك  اإلسرتاتيجية السياسية واألمن القومي 
ــن  ــزءا م ــماال ج ــا وش ــن جنوب ــد اليم ــا تع وفيه
ــان التالقي بني عبد النارص  ساحتها, ومن هنا ك
ــني ساحة  ــذه  النقطة ب ــول ه ــد ح ــام احم واإلم
ــع املحميات  ــة م ــة واملشتعل ــوب املضطرب الجن
ــك املحميات من  ــة اإلمام حول بمنية تل وسياس
جهة ومن جهة أخرى حاجة عبد النارص إليجاد 
ــة  ــن وخاص ــز يف اليم ــه االنجلي ــه ب ــكل يواج ش
ــم يف االنسجام لم  ــذا التناغ ــوب  ..مع ان ه الجن
ــارص واإلمام بحكم تناقضات وخيارات  يدم بني ن
ــا خلقت هوة كربت  ــرتاكية الحق عبدالنارص االش

واتسعت ..
ــت ساحات  ــر كان ــورة أكتوب ــالق ث ــذ انط ومن

ــة القومية ال تحد  ــارك التي تخوضها الجبه املع
ــرف واملكان  ــا يفرضه الظ ــان ولكن بم ــن ومك بزم
ــد كانت عمليات  ــك  املواجهات املبارشة فق يف تل
ــزء منها هي  ــب يف ج ــىل بيحان حري ــوم ع الهج
ــة والثورية اليمنية  ــور الروح الوطني تعبري حض
ــة  ــرات ومرتزق ــد معسك ــة ض ــدة يف معرك الواح
ــرا ومركز تمويل  ــرباء بل كانت  بيحان معسك وخ
ــودي  للملكيني ..وقد ارشت  ــال والسالح السع امل
إىل تلك املعركة سابقا يف سياق وتفصيل مختلف 

..
ــد  ــد والقائ ــول الشهي ــر يق ــورة أكتوب ــن ث وع

الوطني عبدالفتاح اسماعيل :
ــوار يف صنعاء بني  ــرى ح ــو 1963م ج ( يف ماي
حركة القوميني العرب وتنظيمات سياسية رسية 
ــات رسية وعلنية  ــن اعتبارها تنظيم أخرى يمك
ــذا اللقاء تم  ــة .. ويف ه ــة بالحرك ــا عالقة طيب له
ــر جنوب اليمن  ــل الجبهة القومية لتحري تشكي
ــح  ــاح املسل ــذ بالكف ــاس األخ ــىل أس ــل، ع املحت
ــز.. وحينها  ــرد املستعمرين االنجلي ــاً لط أسلوب
ــد فصائل  ــل القبائل أح ــدام بني تشكي كان الص
الجبهة القومية والقوات الربيطانية قد بدأ يأخذ 
ــد من جعل  ــي يف ردفان وكان الب ــراه الصدام مج
ــة املسلحة يف ردفان بداية انطالق ثورة  االنتفاض

14 أكتوبر.
(وعن الكيفية والقوى التي شاركت يف تنظيم 
ــل ذلك كان  ــىل ضوء ك ــول  :) ع ــر يق ــورة أكتوب ث
ــن عن نفسه مستنداً إىل  قرار الكفاح املسلح يعل
الظروف املوضوعية والذاتية يف املجتمع اليمني 
بأرسه.. ويف البداية كان هدفنا قيام جبهة وطنية 
ــا يف حوارنا مع  ــاح املسلح، وقد حاولن ــود الكف تق
ــزب البعث وحزب  ــات وبالذات ح ــة التنظيم بقي
ــة مشرتكة  ــون القناع ــرتاكي أن تك ــب االش الشع
ــل هذه  ــدو أن مث ــح، لكن يب ــاح املسل ــول الكف ح
ــت من عدم  ــد قد تخلص ــم تكن بع ــات ل التنظيم
ــد أن  ــت تعتق ــي، وكان ــال السلم ــدوى النض ج
ــؤدي لالستقالل  ــازال هو امل ــق السلمي م الطري
الوطني...(من اجل إعطاء صورة اشمل عن ثورة 
أكتوبر يف الجنوب كيف كانت تسفيد من النظام 
ــد الشعبي  ــة التاي ــاء وحال ــوري يف صنع الجمه
وبالتايل استوعبت يف تجربتها خالل فرتة الكفاح 
ــاط الضعف التي أصابت  بحيث تجاوزت كل نق
ــا لصالح  ــع يف جداره ــورة وظلت تتوس ــة الث بني
ــي  ــق الجمهوملك ــادة والفري ــورة املض ــوى الث ق
ــن هنا فإن  ــل ويتمكن وم ــاع يتسل ــذي استط ال
هذه املقتطفات تعطينا صورة عن مسارها الذي 
اعتمد عىل العنرص اليمني وبالتايل كيف تخطت 
ــب التي وقعت فيها ثورة سبتمرب  الكثري من املثال
ــماال وهي املثالب والثغرات واألخطاء البنوية  ش
ــاء  ــت األخط ــا وليس ــورة وتنظيمه ــدار الث يف ج
ــا فطبيعي ان ترتافق أخطاء  الناتجة عن مساره
ــل ثورة ولكن من نوع األخطاء الجوهرية  خلف ك
ــن غياب  ــة ع ــة او الناتج ــة او التنظيمي البنيوي

التنظيم الثوري ...
ــاري الثورتني  ــورة بني مس ــاح تلك الص إليض
ــة  واحتفظت  ــماال إىل االنتكاس ــت ش ــث آل بحي
ــاح املسلح  ــن الكف ــا م ــة جنوب ــا الثوري بوجهته
ــة الثورية   ــة الحكوم ــالل ومرحل ــى االستق وحت
ــم  بأه ــد  استشه ان   ويل   . ــوري  الث ــاز  واالنج
الفقرات من مقالة الشهيد واملناضل عبدالفتاح 
ــة وترابط  ــرب التحرير الوطني ــل عن ح اسماعي
ــورة  ــة الث ــن  واحدي ــة وع ــورة اليمني ــا الث قضاي
ــح يف الجنوب وذلك  ــاح املسل ــة وعن الكف اليمني
ــا كتبه الرئيس  ــة له .. وهي مقتطفات مم يف مقال
ــق  واألمني العام للتنظيم السيايس املوحد  األسب
للجبهة القومية ومؤسس الحزب االشرتاكي وقد 
ــن جريدة الثوري  ــرشت يف  ملحق العدد 224 م ن
ــادرة يف يوليو 1974م، حينما كان  إسماعيل  الص

أميناً عاماً للتنظيم السيايس الجبهة القومية.
ــن خلفية الكفاح  ــات التي  تتحدث ع املقتطف
املسلح الذي انطلقت رشارته يف 14 أكتوبر 1963، 
ــىل الجالء من  ــي ع ــالل الربيطان ــربت االحت وأج
ــرب 1967، ودور النظام  ــن يف 30 نوفم جنوب اليم
ــاح  ــم الكف ــن يف دع ــمال اليم ــوري يف ش الجمه

املسلح.
وفيها يقول عبد الفتاح اسماعيل  :

ــات وبداية  ــداد سنوات الخمسيني ) عىل امت
ــب قد تمرس عىل أساليب  الستينيات كان الشع
النضال الوطني، وخاض مختلف طرق النضال 
ــن أجل تحرره الوطني من االستعمار  السلمي م

الربيطاني.
يف البداية األوىل للستينيات بدأت تغزو بعض 
ــاح املسلح،  ــة، أفكار الكف ــات السياسي التنظيم
وكانت يف الواقع تجسيداً لجوهر رفضها للوجود 

االستعماري يف البالد.
ــت ملجأها األخري بعد أن  وكانت يف نفس الوق
ــي فشلها وعدم  ــال السلم ــت تجربة النض أثبت
ــام الحقيقية للتحرر  جدواها يف االضطالع بامله
الوطني بفعل الطبيعة االستعمارية االمربيالية 
ــادة كل  ــي تالزم ع ــة الت ــل الطبيع ــة ب الربيطاني

املستعمرين يف عرصنا الراهن.
ــني  ب ــن  م ــرب  الع ــني  القومي ــة  ــت حرك وكان
ــرى، التي تبنت أسلوب الكفاح  التنظيمات األخ

املسلح طريقاً للتحرر الوطني.
ــا ال  ــة، أنن ــذه املسأل ــا له ــان تقييمن ــن ك لك
ــح، قبل إسقاط  ــع أن نبدأ بالكفاح املسل نستطي

النظام األمامي الكهنوتي يف صنعاء.
ــد كان تقييمنا لهذه املسألة صحيحاً فبعد  وق
ــرضورة الكفاح  ــة ب ــخ القناع ــرتة بسيطة لرتس ف
ــي، قامت ثورة  ــد االستعمار الربيطان املسلح ض
ــي .......،  ــاط النظام اإلمام ــرب وتم إسق 26 سبتم
ــوري، وولدت ظروف مالئمة  وقام النظام الجمه
يف صنعاء، تمهد النتقال الكفاح املسلح من حيز 
ــز التطبيق العميل.. ويف  ــان النظري إىل حي اإليم
ــالن أساسيان حتما البدء  هذا االتجاه، برز عام

يف الكفاح املسلح.
ــح يف  ــاح مسل ــدة ألي كف ــة املسان إن الخلفي
الشطر الجنوبي املستعمر من قبل املستعمرين 
ــذا يعني أن  ــودة، وه ــت موج ــز، أصبح االنجلي
ــوري يف صنعاء غدا تلك الخلفية  النظام الجمه
التي يمكن أن تلعب الدور الوطني اليمني لدعم 
ــة  ــا االستعماري ــد بريطاني ــح ض ــاح املسل الكف
ــن اليمني..  ــوب إقليم الوط ــن اجل تحرير جن م
ــب اآلخر يف املسألة هو، أن مجرى النضال  الجان
ــن جمهورية  ــب اليمني دفاعاً ع ــي للشع الوطن
سبتمرب كان يضع أمام الحركة الوطنية يف الشطر 
ــدور  ــالع ب ــام االضط ــم مه ــن اإلقلي ــي م الجنوب
ــذه الجمهورية، فقد هب اآلالف من كل  حماية ه
ــق اليمنية، لالنخراط  الحوارض واأللوية واملناط
ــن اجل الدفاع عن  ــوف الحرس الوطني م يف صف

جمهورية سبتمرب.
ــام الحركة الوطنية للشطر الجنوبي  كانت أم
ــة الدفاع عن جمهورية  من الوطن مهمتان: مهم
ــي وامللكي  ــب الربيطان ــرب بعرقلة التخري سبتم
ــن  ــادة م ــة االستف ــوب، ومهم ــن الجن ــادم م الق
ــي الذي ولدته ثورة سبتمرب، من  الظرف التاريخ
ــي التحرري ضد  ــال الوطن ــل السري يف النض أج
ــم تحرير جنوب  ــن االنجليز، لكي يت املستعمري

اليمن.
ــاح املسلح  ــان قرار الكف ــوء كل ذلك ك عىل ض
يعلن عن نفسه مستنداً إىل الظروف املوضوعية 
ويف  ــأرسه..  ب ــي  اليمن ــع  املجتم يف  ــة  والذاتي
ــة تقود  ــة وطني ــام جبه ــا قي ــان هدفن ــة ك البداي
ــا مع بقية  ــد حاولنا يف حوارن ــاح املسلح، وق الكف
التنظيمات وبالذات حزب البعث وحزب الشعب 

االشرتاكي أن تكون القناعة مشرتكة حول الكفاح 
ــذه التنظيمات لم  ــل ه ــن يبدو أن مث ــح، لك املسل
ــدوى النضال  ــد تخلصت من عدم ج تكن بعد ق
ــي  ــق السلم ــد أن الطري ــت تعتق ــي، وكان السلم

مازال هو املؤدي لالستقالل الوطني.
ــوار يف صنعاء بني  ــرى ح ــو 1963م ج ويف ماي
ــة  ــات سياسي ــرب وتنظيم ــني الع ــة القومي حرك
ــات رسية  ــن اعتبارها تنظيم ــرى يمك ــة أخ رسي
وعلنية لها عالقة طيبة بالحركة.. ويف هذا اللقاء 
ــر جنوب  ــة لتحري ــة القومي ــل الجبه ــم تشكي ت
اليمن املحتل، عىل أساس األخذ بالكفاح املسلح 
ــز.. وحينها  ــرد املستعمرين االنجلي ــاً لط أسلوب
ــد فصائل  ــل القبائل أح ــدام بني تشكي كان الص
الجبهة القومية والقوات الربيطانية قد بدأ يأخذ 
ــد من جعل  ــي يف ردفان وكان الب ــراه الصدام مج
ــة املسلحة يف ردفان بداية انطالق ثورة  االنتفاض

14 أكتوبر.
ــذا تم تشكيل الجبهة القومية يف صنعاء،  وهك
ــوات العربية قد وصلت  ــذه الفرتة كانت الق ويف ه
ــاء للمشاركة يف الدفاع عن ثورة سبتمرب  إىل صنع
ــداءات العسكرية  ــي.. واالعت ــام الهجوم امللك أم
ــا كانت العالقة  ــة من الجنوب.. حينه االنجليزي
ــات  ــة بالخالف ــة مشوب ــة الوطني ــل الحرك داخ
ــت العالقة بني  ــة.. فقد كان ــات العدائي واملشاحن
ــد وصلت إىل درجة كبرية من  النارصية والبعث ق
ــر، وكانت العالقة بني حركة القوميني العرب  التوت

والرئيس الراحل عبدالنارص عالقة جيدة.
ــة  الحرك ــني  ب ــدة  الجي ــة  العالق ــب  وبسب
ــة  املحيط ــار  اإلخط ــب  وبسب ــارص،  وعبدالن
ــة إىل نضج الظروف  ــة سبتمرب، إضاف بجمهوري
ــة  ــت حرك ــاح استطاع ــام بالكف ــة للقي الداخلي
ــال  ــؤرشات النض ــط م ــرب أن تلتق ــني الع القومي
ــوات إىل  ــه خط ــع ب ــة وتدف ــرري يف الساح التح
ــوات  ــني الق ــري ب ــدام العسك ــان الص ــام.. ك األم
ــدود) بني اليمن  ــة والربيطانية عىل (الح املرصي
ــرة  املستعم ــن  واليم ــال)  (الشم ــة  الجمهوري
ــان)  بيح ــة  (منطق ــذات  وبال ــوب)  (الجن
ــني الحركة  ــدة ب ــة الجي ــد العالق ــد لتجسي يمه
ــارص، بتدعيم العمل املسلح يف الجنوب  وعبدالن
ــي  ــارص تبن ــد عبدالن ــد أي ــك فق ــالح ولذل بالس
ــرب للكفاح املسلح، وعرب عن  حركة القوميني الع
ــالح للجبهة القومية، من  استعداده لتقديم الس

خالل وجود القوات العربية يف صنعاء وتعز.
ــة للسري يف  ــرشوط املهيئ ــر ال ــر تواف ــىل إث وع
ــق الكفاح املسلح قمنا بالتحضري السيايس  طري
ــا  بدأن ــح..  املسل ــاح  للكف ــع  الواس ــري  العسك
ــة  ــل مسؤولي ــي ستتحم ــارص الت ــب العن بتدري
ــي، فقد كنا نرسل هذه  ــل العسكري والفدائ العم
ــرات الجبهة يف  ــارص رساً للتدريب يف معسك العن
ــف األسلحة وأساليب  ــز وصنعاء، عىل مختل تع
العمل الفدائي.. وكان التدريب يأخذ فرتة قصرية 
ــة يف الشمال.. إىل  ــة القومي ــرات الجبه يف معسك
ــد بدأنا بإدخال السالح وخزنه  جانب ذلك كنا ق
ــا بتشكيل الفرق الصغرية  ــن رسية، وبدأن يف أماك
التي ستكون مهمتها القيام بالعمليات الفدائية.

ــا دوماً نحاول  ــب السيايس، فقد كن ويف الجان
ــرى لالنخراط يف  ــة األخ ــوى الوطني ــر الق أن نج
ــدو أن الخالفات  ــاح املسلح.. لكن يب عملية الكف
ــة والتناقضات الذاتية كانت أقوى من أن  الحزبي
ــال الوطني والكفاح املسلح،  تغلب لصالح النض
ــود الكفاح  ــت تق ــي كان ــة الت ــة وأن الحرك خاص
ــات األخرى  ــاً مع التنظيم ــح، تعيش خالف املسل
التي ترتبط بصالت حزبية بتنظيماتها القومية.

ــان  ــت أرك ــىل تثبي ــا ع ــان تركيزن ــة ك يف البداي
ــى  ــت تسم ــاره يف ماكان ــح وانتش ــاح املسل الكف
ــني  ــرة.. ويف السنت ــدن املستعم ــات وع باملحمي
األوليني من عمر الثورة أصبح الكفاح املسلح أبرز 

وأوسع أشكال النضال الوطني قدرة عىل التأثري 
ــة وأصبح يستقطب  ــرى الحياة السياسي يف مج
ــة بالتحرر  ــوى االجتماعية املؤمن ــل الق حوله ك

الوطني لبالدها.
وإىل جانب أسلوب الكفاح املسلح، استخدمنا 
ــرى، مثل تنظيم  ــب النضال الوطني األخ أسالي
املظاهرات الشعبية واإلرضابات العمالية وإثارة 
ــل واملؤتمرات العاملية  القضية الوطنية يف املحاف

وهيئة األمم املتحدة والجامعة العربية.
واحتلت املنظمات الجماهريية واالجتماعية 
ــة الجماهري يف  ــا يف عملية تنظيم وتعبئ اهتمامن
ــز اهتمامنا أكرث  ــي، وترك ــرر الوطن ــة التح مرحل
ــت الجبهة  ــث استطاع ــة، حي ــة العمالي بالحرك
ــن  ــد م ــاب العدي ــا واستقط ــد نفوذه ــة م القومي
ــر الدور الذي  ــا، ومازلنا نتذك ــات إىل صفه النقاب
لعبته النقابات الست يف عملية النضال الوطني.

وكما تمكنا من السيطرة عىل الحركة العمالية 
ــي، استطعنا كذلك  خالل عملية النضال الوطن
التغلغل داخل املنظمات الجماهريية مثل اتحاد 
ــد لعبت  ــة الرياضية، وق ــرأة والحرك ــة وامل الطلب
ــال الوطني..  ــات دوراً مهماً يف النض ــذه املنظم ه
ــع املنشورات ونقل  ــرأة تقوم بتوزي ــًال كانت امل مث
ــة أو املشاركة يف  ــات الداخلي ــل والتعميم الرسائ

املظاهرات.
ــالح وتزويد  ــاركت يف حمل الس ويف الريف ش
ــوا مرات  ــة قام ــا أن الطلب ــام كم ــني بالطع املقاتل
ــن الدراسة ومقاومة السياسة  كثرية باإلرضاب م

التعليمية االستعمارية.
ــرار األخذ بالكفاح املسلح طريقاً  بعد اتخاذ ق
ــد االنتفاضة املسلحة  ــل التحرر الوطني، بع لني
يف ردفان، كان علينا أن نتوسع يف تدريب الكوادر 
ــاً.. وبسبب  ــداداً سليم ــا إع ــة، ونعده العسكري
ــروف العمل الرسي كنا نختار أصلب العنارص  ظ
ــايس.. ولها أيضاً  ــا نضجاً يف الوعي السي وأكرثه

خربة تنظيمية طويلة.
وبعد أن استكملنا تجهيز العنارص الفدائية.. 
ــدن  ــي إىل امل ــل الفدائ ــل العم ــر يف نق ــا نفك بدأن
وبالذات املستعمرة عدن.. لم يكن الكفاح املسلح 
ــروف هناك  ــد كانت الظ ــاف فق ــا يف األري يشغلن
ــة الجغرافية  ــم الطبيع ــري فيه بحك ــة للس مالئم
ــرتث لخطورة  ــة.. وكانت بريطانيا ال تك والجبلي
الكفاح املسلح يف الريف، فهي مستعدة ملقاومته 

سنوات طاملا أنه لن يمتد إىل عدن.
ــروا بالتجربة بامللموس  لم يكن فدائيونا قد م
ــة  ــارشة تابع ــداف مب ــىل أه ــات ع ــذوا عملي ونف
ــدو، ولذلك فقد كانت البداية صعبة بالنسبة  للع
ــاد ان املخابرات الربيطانية  لهم، فقد كان االعتق
ــال وكانوا يف  ــم سينكشفون يف الح تراقبهم وأنه
الواقع يحتاجون إىل الهزة األوىل قبل أن يتعودوا 

عىل ممارسة العمليات املبارشة مع العدو.
ــود إىل الطبيعة الجغرافية  هذا اإلحساس يع
ــبه جزيرة صغرية وكعنق الزجاجة  لعدن فهي ش
ــرة عليها بقوة محدودة  يسهل إغالقها والسيط
ويف عدة دقائق أيضاً، يضاف إىل ذلك أن العنارص 
ــيئاً عن  ــة لم تكن قد تدربت أو تعلمت ش الفدائي
حرب العصابات داخل املدن لكنها تعرف مدينة 

عدن وشوارعها وأزقتها وجبالها.
وبرغم الصعوبات واملشاق إال أننا كنا مهتمني 
بنقل الكفاح املسلح( أسلوب حرب العصابات)  
ــل يشء ووفرنا  ــن أجل ذلك هيأنا ك ــدن، وم إىل ع
ــال السالح إىل  ــا من إدخ ــريه، وتمكن رشوط تفج
ــارة أخرى عىل  ــرة بالسيارات وت ــدن تارة مغام ع
ــب واألعالف  ــل القص ــت تنق ــي كان ــال الت الجم
والخرضوات من املزارع إىل سوق عدن، ويف داخل 
ــوم بصنع القنابل البالستيكية من  املدينة كنا نق

بعض املواد الكيماوية.

ــح لفشل إداري  ــري والتزاحم واالكتظاظ  مؤرش واض الطواب
يف تنظيم العمل وتقديم الخدمة ويعترب فساداً يرهق الشعب .

ــا للحصول  ــددة يف كل مكان أم ــري متع ــظ وجود طواب يالح
ــور نجد أنه نتيجة  ــة أو سلعة وبدراسة سبب الطاب عىل خدم
ــوء يف اإلنتاج  ــة العمل وفساد العمل وس ــة لخلل يف آلي واضح
ــب فالطلب كبري  ــرض والطل ــزان الع ــا يخل بمي ــع مم والتوزي
والعرض منخفض  والطبيعي هو التوازن بني العرض والطلب .
والبعض يوقف بال مربر مراكز ومكاتب استقبال وتحديدها 
ــظ املستفيدون يف طوابري  ــدود وإغالق البقية ليكت يف عدد مح
ــام يف طوابري  ــاس يف االزدح ــع بتعذيب الن ــه يتمت ــة وكأن طويل
ــب واملراكز  ــع املكات ــح جمي ــو تم فت ــت لتكون ل ــا كان ــة م طويل

بطاقتها الكاملة وتوسيعها إن استلزم األمر ذلك .
ــري الطويلة مؤرش لوجود  ــأً بأن الطواب البعض يتصور خط
خدمة وسلعة ذات جودة عالية ومطلوبة يتزاحم الناس عليها 

يف طوابري طويلة ولكن ؟؟
هذا التصور خطأ ألن الواقع أن سبب االزدحام هو فشل إدارة 
ــا للطلب واالحتياج  ــات واملراكز وعدم استيعابه تلك املؤسس
ــل طبيعي وبإدارة والية عمل ناجحة كون الطوابري مؤرش  بشك
ــدة يتزاحم  ــة والخدمة جي ــاق مهما كانت السلع ــل وإخف فش
ــلة لتسببها يف ازدحام  ــا فإدارتها سيئة وفاش املواطنون عليه

وطوابري .
ــال عىل الخدمة أو  ــرتض أن يتم دراسة حجم اإلقب حيث يف
ــح باب التقدم للحصول عليها وأن يتم تحديد  السلعة قبل فت
ــارئ يستوجب  ــة الطبيعية وإذا حدث ط ــة االستيعابي الطاق
استقبال عدد من املراجعني وطالبي الخدمة وفقاً آللية رسيعة 
ــم اإلقبال  ــب االستقبال لتالئم حج ــدد مكات ــفافة ورفع ع وش
وتنظم املتقدمني قبل وصول الوضع إىل تشكيل طوابري طويلة, 

تهان فيها كرامة اإلنسان وتضيع الحقوق.
ــم للرسقة والنشل  ــل البعض هذه الطوابري والتزاح  ويستغ
ــب بالطوابري ويتجاوز  ــض يقوم بالتالع ــة التدافع والبع نتيج

ــالال بمبدأ  ــواب خلفية إخ ــن أب ــل م ــل ويدخ ــور الطوي الطاب
ــة والضحية  ــالًال لعالقة أو وساط ــني الجميع استغ ــاواة ب املس
ــة أو السلعة والذي  ــق للخدم ــن الضعيف املستح ــا املواط هن
يضيع أوقاتا طويلة يف االنتظار ويراوح مكانه لفرتات طويلة ال 
ــخاص مخالفني من وراء الكواليس  يتزحزح بسبب دخول أش
ــون إىل مقدمة الطابور من دون  ــى مبارشة بوقاحة يدخل أو حت
ــا للحصول عىل  ــل, والبعض يبتز املتحاجني له ــاء أو خج حي
ــة اإلنسان  ــاص من كرام ــة أو االنتق ــة غري مرشوع ــغ مالي مبال

وإهانته لها .
ــري واالزدحام يف  ــاب الطواب ــة تشخيص أسب ــزم رسع يستل
جميع املكاتب واملؤسسات والرشوع يف معالجة رسيعة للقضاء 
ــل يف التنظيم  ــي سببها الخل ــرة الخطرية الت ــذه الظاه عىل ه

وسوء اإلدارة وغياب التخطيط الجيد .
ــق  ــب أو وزارة لتدقي ــة إىل مكت ــي الدول ــوة موظف ــم دع أن يت
ــاظ وازدحام  ــزة واكتظ ــرته وجي ــالل ف ــة خ ــم الوظيفي بياناته
ــي الدولة يف ذلك املكتب أو الوزارة خلل كبري واستعجال  موظف

يف إصدار القرارات قبل إعداد خطط االستيعاب لهم .
ــة اإلنسانية يف  ــدات واإلغاث ــو املساع ــم مستحق أن يتزاح
ــة يف  ــة اإلنساني ــدات واإلغاث ــع املساع ــز توزي ــات ومراك بواب
ــة ذات العالقة ويكتظ  ــة ومؤسسات الدول ــات اإلنساني املنظم
املواطنون يف طوابري طويلة خلل يف اإلدارة لدى تلك املنظمات 
ــاب للتخطيط  ــة املختصة وغي ــات الدول ــة ومؤسس اإلنساني
ــدة واإلغاثة وتريق ماء  ــد تهني كرامة املحتاجني للمساع الجي
ــاب التخطيط  ــك الخلل وغي ــل البعض ذل ــم ويستغ وجوهه
ــرم  ــدات ويح ــة واملساع اإلغاث ــب يف  ــا ويتالع فيه ــد  ليفس

املستحقني لها  .
ــة وإلغاز  ــات املشتقات النفطي ــني يف محط ــام املواطن ازدح
ــل يف إدارة  ــة خل ــري طويل ــة يف طواب ــات العام ــز الخدم ومراك
ــل وفساد يف  ــط الجيد وفش ــات وغياب للتخطي ــك املؤسس تل

املؤسسات والهيئات ذات العالقة .

ــري داخل وبني  ــف حركة السري يف خطوط الس ــام وتوق ازدح
ــول السيارات يف طوابري طويلة, خلل يف إدارة حركة  املدن ودخ
ــم ما يوجب  ــن عملهم ومهامه ــاب لرجال املرور ع ــري وغي الس
ــة وأن  ــة وفعالي ــري برسع ــة الس ــف حرك ــاب توق ــة أسب معالج
ــل يجب أن تتم مراقبة  ــف عملهم يف بعض التقاطعات ب اليتوق
ــرار وبال توقف وتقييم  ــة السري يف جميع الخطوط باستم حرك
أي اختالالت تتسبب يف توقف حركة السري واتخاذ االجراءات 

الرادعة  ملنع استمرارها و تكرارها .
ــالت التجارية, ومسالخ اللحوم  ازدحام املواطنني أمام املح
ــة خلل يف إدارة  ــن املراكز التجاري ــم واألفران وغريها م واملطاع
العمل وفشل يف استيعاب اإلقبال الذي يفوق طاقة االستيعاب 
ــة وازدحام واكتظاظ داخل  ــول املواطنني يف طوابري طويل ودخ
ــب محاولة أصحاب  ــز التجارية إما بسب ــالت واملراك تلك املح
ــات عمال ومكاتب  ــز االقتصاد يف مرصوف ــك املحالت واملراك تل
ــور طويل حتى  ــاب املواطن ووضعه يف طاب ــرث ولو عىل حس أك
ــدم مواكبه تلك  ــة أو بسبب ع ــىل السلعة أو الخدم ــل ع يحص

املراكز واملحالت لالحتياج.
 ويستوجب أن يتم كرس أي احتكار وإفساح املجال للتنافس 
ــر والتحديث  ــاً للتطوي ــح الباب واسع ــي الذي سيفت االيجاب
وإنهاء الطوابري ألن التنافس يفتح الباب واسعاً لتقديم خدمة 
وسلعة ذات جودة عالية وبإجراءات سهلة وبسيطة, والعكس 
ــارصه يف زاوية  ــن املواطن ويح ــار الذي يطح ــن ذلك االحتك م
ــدام  البدائل  ــة جرباً ال اختياراً النع ــة جداً وطوابري طويل ضيق

لها التي تكرس احتكارها وتشعل التنافس االيجابي .
ازدحام املواطنني أمام محالت الرصافة والبنوك خلل يف إدارة 
ــالت رصافة محدودة وبنك  ــة املرصفية وتقوقعها يف مح العملي
ــاب التخطيط,  ــاد وتالعب وسوء إدارة وغي ــدد بسبب فس مح
ــوك وبما  ــالت الرصافة والبن ــدد مح ــم توسيع ع ــب أن يت ويج
ــرية وتشتيت وتوزيع االزدحام  ــص أعداد املستفيدين الكب يمت

يف مسارات متعددة .

االزدحام يف طوابري طويلة يف املستشفيات الحكومية مؤرش 
ــزه عن استقبال  ــاد ذلك املستشفى افىض إىل  عج لخلل وفس
ــري وال اكتظاظ,  ــة وبال طواب ــة بكفاءة وفاعلي ــاالت املرضي الح
ويوجب دراسة أسباب ذلك ومعالجته برسعة, فإذا كان السبب 
ــاء والكادر العامل يف تخصصات متعددة  انخفاض عدد األطب
ــول هذه التخصصات لسد  ــم تحفيز طالب كلية الطب لدخ يت
ــب انخفاض الطاقة االستيعابية  االحتياج لها, وإن كان السب
ــة  ــة االستيعابي ــع للطاق ــرشوع يف توسي ــب ال ــا فيستوج له
الستيعاب جميع الحاالت املرضية بآليات سلسة وسهلة وبال 

طوابري معقدة .
ــب توجد  ــوم والرضائ ــري والرس ــع الفوات ــز دف ــى يف مراك حت
ــع مراكز االستقبال  ــربر لها, ويفرتض توسي ــري طويلة الم طواب

إلنهاء تلك الطوابري الشاذة وغري املنطقية والالمعقولة .
ــري الطويلة التي  ال  ــا الكثري الكثري من الطواب وغريها وغريه
ــان بال مربر, فقط  ــع حرصها وتنتقص من كرامة اإلنس نستطي
ــاب التخطيط وآليات التنفيذ  الفشل واإلخفاق يف اإلدارة وغي

الناجعة هو املتسبب يف كل ذلك الفشل والفساد .
ــارك يف طوابري طويلة جداً للحصول عىل سلعة  الجميع ش
ــب والظلم  ــب التالع ــرية بسب ــاة الكب ــظ املعان ــة والح أو خدم
والحرمان الذي يصاحبها والذي يمكن تالفيه بفاعلية وكفاءة  
ــة بمعالجة أسبابها, وعىل األقل إن  ومعالجة الطوابري الطويل
لم يتم معالجتها يتم تخفيفها وعرب خطوات ايجابية كالتايل :
ــن و مقدار االحتياج من السلعة  ــد عدد املستفيدي 1 - تحدي

والخدمة .
ــدود  ــاق ويف ح ــات استحق ــن يف كشوف ــع املستفيدي 2 - وزي
ــاك  ــان هن ــة وإن ك ــة أو املؤسس ــة للجه ــة االستيعابي الطاق
ــال وتوزيع طارئة  ــم استحداث مكاتب ومراكز استقب طارئ يت

الستيعاب األعداد الكبرية من طالبي الخدمة أو السلعة.
ــو متاح من  ــب ما ه ــن بحس ــروت للمستفيدي ــع ك 3 - توزي
ــة أو السلعة من دون تالعب أو فساد  بحيث يتم تحديد  الخدم

ــدم االنضمام  ــم بع ــض منه ــاع الفائ ــن وإقن ــدد املستفيدي ع
للطابور لعدم جدوى ذلك .

ــم املستفيدين إىل مراحل وعدم حرشهم يف مرحلة  4 - تقسي
واحدة, وتوزيعهم عىل مراكز ومكاتب استقبال متعددة .

ــام واالكتظاظ, وبذل  ــة  أسباب االزدح ــة ودراس 5 -  مناقش
ــري ومعالجتها قبل  ــة للطواب ــرتة الزمني ــري الف ــود لتقص الجه
ــن أن تكون  ــات إيجابية لها تضم ــا والرشوع يف معالج تفاقمه

لفرتة بسيطة وعدم تكرارها .
ــي والشعبي  ــر الرسم ــم املستم ــة والتقيي ــز الرقاب 6 -  تعزي
ــز الشفافية الكاملة عىل جميع مراحل توزيع الخدمات  وتعزي
ــع  لضمان عدم التالعب  بها وفسادها والذي يتسبب يف  والسل

تطويل الطوابري واستمراريتها وتكرارها .
ويف األخري :

ــراءات التي  ــح جميع اإلج ــة وتصحي ــم معالج ــل أن تت نأم
ــة, وأن تكون  ــام واالكتظاظ يف طوابري طويل ــب يف االزدح تتسب
ــل يف إدارة املرفق أو املؤسسة   الطوابري مؤرش تقييم واضح لخل
ــب من جميع الجهات  ــي يكتظ امامها املواطنون ويستوج الت
ــاب االزدحام والرشوع  ــرشوع يف تشخيص أسب ــة ال ذات العالق
ــي  ــق الت ــع املراف ــة يف جمي ــة وإبداعي ــط رسيع ــذ خط يف تنفي
ــري وتخفيض  ــك الطواب ــة  المتصاص تل ــري طويل ــد طواب تشه
ــاء الطوابري بتعدد  ــع الطبيعي بإنه ــا وصوًال إىل الوض حجمه
ــال والتوزيع وعدم احتكارها يف مكاتب  مراكز ومكاتب االستقب

ومحالت ومراكز محددة .
ــة بالتكاتف والتكامل  ــا يتوجب أن تقوم مؤسسات الدول كم
ــة والتفتيش  ــة لتعزيز الرقاب ــة املجتمعي ــع الجهود الشعبي م
ــي تشهد  ــات الت ــع الجه ــر لجمي ــدوري واملستم ــم ال والتقيي
ــري وازدحاما  وبما يؤدي إىل معالجة الخلل والفساد كون  طواب
االزدحام والطوابري الطويلة مؤرش واضح لخلل وفساد وفشل 

إدارة تلك الجهات يف مهامها وتوافر فساد الطوابري بها .
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