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فلسطني تتضامن مع اليمن 

ترأس فخامة املشري الركن مهدي 
املـــــــشـــــــاط رئــــــيــــــس املـــــجـــــلـــــس الــــســــيــــايس 
األعــــــــــــــــى - الــــــــقــــــــائــــــــد األعــــــــــــــــى لــــــلــــــقــــــوات 
املــســلــحــة اجــتــمــاعــاً ضــم رئــيــس جهاز 
األمـــن واملــخــابــرات الــلــواء الــركــن عبد 
الحكيم الخيواين وقيادات الجهاز.

جــــرى خــــال االجـــتـــمـــاع اســتــعــراض 
خــطــة عــمــل جــهــاز األمــــن واملــخــابــرات 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــقــــادمــــة ومــــــا حـــقـــقـــه مــن 

نجاحات خال الفرتة املاضية.
وأشـــــاد الــرئــيــس املـــشـــاط  بــالــجــهــود 
الــــتــــي يـــبـــذلـــهـــا الــــجــــهــــاز لـــتـــعـــزيـــز األمـــــن 
واالســـــــــتـــــــــقـــــــــرار وإفــــــــــشــــــــــال مــــخــــطــــطــــات 
العدوان التي تستهدف اليمن أرضاً 

وإنساناً.
وأكد عى أهمية مضاعفة الجهود 
ملواكبة التحديات الراهنة والتصدي 
ملــــــــــــــؤامــــــــــــــرات الــــــــــــــعــــــــــــــدوان ومـــــــــحـــــــــاوالتـــــــــه 
لزعزعة األمن واالستقرار واستهداف 

الجبهة الداخلية.
ولفت الرئيس املشاط، إىل أهمية 

رفع مستوى اليقظة والتنسيق بني 
مختلف الوحدات واألجهزة األمنية 

لـــلـــتـــصـــدي لــــكــــل مــــــن يــــــحــــــاول الـــعـــبـــث 
بأمن واستقرار الوطن.

أكدت وزارة الخارجية أن ما صدر 
عـــــــــــن تـــــــحـــــــالـــــــف الــــــــــــــعــــــــــــــدوان األمـــــــــريـــــــــي 
الــــــــــــســــــــــــعــــــــــــودي اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــارايت مــــــــــــــن نـــــفـــــي 
وتعليقات حول املجازر التي ارتكبها 

مـــــــؤخـــــــراً، عــــكــــس قــــــــــدراً ال يــــطــــاق مــن 
السخف واالســتــهــتــار بــدمــاء املدنيني 

يف اليمن.
وأشــــــــــــــــــار مــــــــصــــــــدر مـــــــــســـــــــؤول بـــــــــــــــوزارة 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة إىل أن تـــــلـــــك الــــــجــــــرائــــــم، 
ضاعفت من غضب الشعب اليمني 
وزادته إصراراً عى استمرار الصمود 
والــثــبــات يف وجـــه الـــعـــدوان وإفــشــال 

مخططاته.. وقال املصدر" طلبنا من 
األمــــــــم املــــتــــحــــدة طـــــائـــــريت إجــــــــاء طــبــي 
لــــجــــرحــــى مــــــجــــــازر الــــــــعــــــــدوان ونـــنـــتـــظـــر 

الرد".

أكد على مضاعفة اجلهود ملواكبة التحديات الراهنة والتصدي ملؤامرات العدوان

مسيرات جماهيرية تضامنية ترفع أعالم اليمن وصور السيد القائد في غزة

ص 03

عقارب الساعة تدق بنهاية 
دويلة اإلمارات

مفردات الصراع اليمني  " قراءة حتليلية 
للمسار الثوري اليمني "

الرئيس املشاط يرأس اجتماعا لقيادات جهاز األمن واملخابرات

اخلارجية: نفي العدوان الرتكاب مجازر باليمن قدرًا ال يطاق من السخف واالستهتار
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   تضامن شعبي سوري لبناني بحريني عراقي سوري إيراني موريتاني جزائري مع اليمن 
   اإلصالح وإسرائيل يتضامنان مع االمارات 

يكفينا أن فلسطني معنا 

اجلهاد وحماس واجلبهة الشعبية وفصائل أخرى تعلن تضامنها مع الشعب اليمني ضد العدوان

الشعب اليمني يطالب القوات املسلحة باالستمرار في الرد على حتالف الشر والعدوان

كتب نائب رئيس التحرير 

هكذا هم أبناء فلسطني أكرث وعياً بحقيقة ما يدور حولهم من تطورات قد يرتبط 
بعضها بالقضية الفلسطينية ذاتها تماماً كما هو األمر عليه بالنسبة للعدوان املستمر 

عى اليمن منذ 2015م وحتى هذه اللحظة. 
مؤخراً شاهدنا اآلالف من أبناء فلسطني يعربون عن تضامنهم الكبري مع شعبنا 
العظيم وشاهدنا كذلك تصريحات القادة الفلسطينيني وهم ينددون بهذا العدوان 
الــغــاشــم ويــــؤكــــدون أن املــســتــفــيــد األول واألخـــــري مـــن الــــعــــدوان عـــى الــيــمــن هـــو الــكــيــان 
الصهيوين وطالعنا مستوى التضامن الشعبي والرسمي من قبل فصائل املقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن حــمــاس اىل الــجــهــاد والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة وغـــريهـــا مـــن الــفــصــائــل مع 

اليمن الصامد. 
لــقــد عـــرب األخــــــوة يف فــلــســطــني عـــن مــوقــفــهــم تـــجـــاه الــيــمــن الـــــذي يــتــعــرض لــلــعــدوان 
ألسباب عــدة منها موقفه من القضية الفلسطينية ورفضه للتطبيع فاليمن اليوم 
يقف أمام األنظمة العربية العميلة ويواجه عدواناً اسرائيلياً امريكياً بأدوات عربية 
وهـــذه القضية لــم تــعــد مــحــل جـــدل أو نــقــاش الســيــمــا يف فلسطني الــتــي تعلن الــيــوم 
تضامنها مع اليمن فالجميع عندما تابع املواقف اإلسرائيلية من عملية إعصار اليمن 
تأكد له مستوى العداء الصهيوين لليمن وللشعب اليمني ومستوى التآمر اإلسرائييل 

عى اليمن. 
إن املوقف املشرف الذي أبداه أبناء فلسطني رغم معاناتهم تجاه إخوانهم من أبناء 
شعبنا اليمني الصابر الصامد املجاهد هو موقف تاريخي يؤكد للجميع أن القضية 
واحـــده وأن املــصــري واحـــد وأن املــواجــهــة كــذلــك واحـــده مــع الــعــدو اإلســرائــيــيل وأدواتـــه 
من العماء العرب والخليجيني الذين لم يشنوا عدوانهم عى اليمن فحسب بل 
ويـــمـــارســـون أبــشــع أنـــــواع الــتــآمــر عـــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ولــــوال صــمــود املــقــاومــة يف 
فلسطني ومعها الشعوب الحرة ومنها الشعب اليمني لكانت القضية الفلسطينية 
قــد تــعــرضــت لــاغــتــيــال الــكــامــل الســيــمــا بــمــشــروع صفقة الــقــرن الـــذي كـــان يــهــدف اىل 
إنــهــاء القضية الفلسطينية وإزالــــة فلسطني كقضية وجــغــرافــيــا وشــعــب وتــاريــخ من 

الخارطة ومن الذاكرة ايضاً. 
إن أبناء فلسطني اليوم يعرفون جيداً من يقف اىل جانبهم يف املعركة املصريية لألمة 

اإلسامية بشكل عام ومن يتاجر بقضيتهم ... لقد باتوا أكرث دراية ووعي بمن يتآمر 
عليهم وعى مقدساتهم وأرضهم وتاريخهم وحياتهم ومستقبلهم وبمن يتمنى لو 
كان مكانهم فيشارك يف التصدي للعدوان اإلسرائييل ويسهم بكل ما يمتلك من قوة 
يف الدفاع عنهم ليس تضامناً معهم بل ألنه يعترب القضية قضيته وهذا هو الشعب 
اليمني الذي يرى اىل فلسطني كمبدأ ثابت ضمن عقيدته الدينية ومبدأ ثابت تحت 
أي عنوان عروبي أو قومي أو أخاقي أو إنساين وقد أثبت هذا الشعب مستوى حضور 
القضية الفلسطينية وأهميتها لديه من خال الفعاليات املختلفة والتي كان آخرها 
معركة سيف القدس وحينها كان املوقف الرسمي واضحاً بل وكان هناك استعدادات 
لتحرك فعيل يتجاوز حدود الفعل الشعبي والتضامن الشعبي اىل تحرك من نوع 

آخر ضمن الواجب الجهادي املقدس نصرة لفلسطني وشعبها املظلوم. 
وكما هو املوقف اليمني واضحاً من فلسطني ها هي فلسطني توضح للعالم موقفها 
من اليمن لدرجة تشبيه قادة يف املقاومة الفلسطينية ما يجري يف اليمن بما يجري 
يف فلسطني من عــدوان وجرائم فالعدوان عى اليمن يستنسخ التجربة اإلجرامية 
اإلسرائيلية وذلك يف ارتكاب املزيد من الجرائم بحق اليمنيني تماماً كما كان يفعل 

يف غزة والضفة وكما فعل يف لبنان وسوريه. 
إن أبناء اليمن يشعرون باملزيد من العزة والكرامة وهم يشاهدون أبناء فلسطني 
يعربون عن تضامنهم معهم ففي الوقت الذي أعلنت فيه األنظمة العربية ومعها 
أنظمة من دول عدة تضامنها مع االمارات ها هي فلسطني تعلن تضامنها مع اليمن 
ويف الوقت الذي أعلن فيه كيان العدو تضامنه وتأييده لنظام ابوظبي ها هو الشعب 
الفلسطيني بفصائله املختلفة يعلن وقوفه اىل جانب الشعب اليمني وبهذا اثبت 
املــوقــف الفلسطيني حقيقة واحـــده هــو أن الشعب اليمني يف الطريق الصحيح وما 
املعتدين وأذنابهم إال وجوه متعددة للكيان اإلسرائييل الذي يقف خلف هذا العدوان 
املوقف الفلسطيني املتضامن مع اليمن سيكون له انعكاسات إيجابية عى املوقف 
الــيــمــنــي الــصــامــد يف وجـــه تــحــالــف الـــعـــدوان االجـــرامـــي فشعبنا الــيــمــنــي الــعــظــيــم يعتز 
ويفتخر بهذه املواقف املشرفة الصادرة من شعب مظلوم له مكانه خاصة يف قلوب 
أحــرار األمــة وله مكانة خاصة جــداً يف قلوب اليمنيني عى وجه التحديد ولهذا فلن 
نبالغ عند القوألنه لو تضامن العالم كله مع املعتدين والعدوانيني من املجرمني يف 

أبوظبي والرياض فيكفينا كيمنيني أن فلسطني معنا واىل جانبا. 

سالح اجلو  اليمني يرعب 
كيان  العدو الصهيوني

جرائم العدوان بحق 
املدنيني.. 
شواهد جنب  
ودناءة وانكسار
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عاش اليمن أياماً استثنائية من أيام معركة الحرية واالستقالل 
وهو يواجه تحالف العدوان األجنبي حيث نفذت قواتنا املسلحة 
ب��ع��ون ال��ل��ه عملية ع��س��ك��ري��ة ن��اج��ح��ة ض��د ال��ع��دو االم�����ارايت تحت 
اسم "إعصار اليمن" وجاءت العملية رداً عىل تصعيد العدوان 

ومجازره. 
ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان س�����ارع اىل ش���ن ع���ش���رات ال����غ����ارات ع���ىل امل���دن 
ال��ي��م��ن��ي��ة م��ن��ه��ا ص��ع��دة وال���ح���دي���دة وص��ن��ع��اء وأدت ه���ذه ال���غ���ارات 
اىل وق��وع شهداء وجرحى فقد ارتكب تحالف العدوان مجزرة 
يف ص��ن��ع��اء وك���ذل���ك م���ج���زرة يف ص���ع���دة إض���اف���ة اىل ق��ص��ف مبنى 
االتصاالت يف الحديدة ما أدى اىل وقوع شهداء وجرحى بينهم 
أطفال إضافة اىل تدمري املبنى وهو ما تسبب يف انقطاع خدمة 

االنرتنت عىل معظم املحافظات. 
جرائم العدو األمرييك بأدواته السعودية واالماراتية دفعت 
اليمنيني اىل املزيد من التضامن وهو ما اتضح من خالل حجم 
التأييد الشعبي للقوات املسلحة وكذلك ردود الفعل الغاضبة 
عىل جرائم العدوان من مختلف الجهات الرسمية والفعاليات 
ال��ش��ع��ب��ي��ة ق��ب��ل أن ي���خ���رج ع���ش���رات اآلالف يف م���ظ���اه���رات غ��اض��ب��ة 

الجمعة املاضية. 
امللفت يف املشهد حجم التضامن العربي اإلسالمي مع اليمن 

وتحديداً من قوى املقاومة يف فلسطني ولبنان وسوريه واي��ران 
ودول ع��رب��ي��ة أخ����رى م��ن��ه��ا م��وري��ت��ان��ي��ا وال���ج���زائ���ر وامل���غ���رب وت��ون��س 

والعراق والبحرين. 
وقد بثت وسائل اإلعالم الوطنية تصريحات وفعاليات شعبية 
تضامنية مع الشعب اليمني من غزة ومن بريوت ومن عواصم 
أخرى كالبحرين التي خرجت فيها تظاهرات تندد بالعدوان عىل 
الشعب اليمني وباملجازر املرتكبة من قبل تحالف الشر العربي 

العميل للكيان اإلسرائييل. 
التضامن البارز مع الشعب اليمني كان من فلسطني وشعبها 
امل��ق��اوم األب���ي حيث خ��رج��ت تظاهرة السبت يف غ��زة ش���ارك فيها 
اآلالف الذين حملوا أعالم اليمن وفلسطني وصور السيد القائد 
عبدامللك الحويث وقد جابت التظاهرة عدداً من شوارع غزة قبل 
أن تتوقف يف مهرجان تضامني مع اليمن ضد العدوان األجنبي 
ن��ظ��م��ت��ه ح���رك���ة ال���ج���ه���اد ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وح���ض���ره ع����دد م���ن ق���ي���ادات 

الفصائل الفلسطينية. 
وب�����ث�����ت ق�����ن�����اة "ف����ل����س����ط����ني ال�������ي�������وم" إض������اف������ة إىل ق�����ن�����اة "ال������ق������دس" 
وك�����ذل�����ك ق�����ن�����وات أخ���������رى ال���ف���ع���ال���ي���ة وف����ي����ه����ا ال�����ق�����ى ع�������دد م�����ن ق�����ادة 
امل��ق��اوم��ة الفلسطينية ك��ل��م��ات أك����دوا م��ن خ��الل��ه��ا تضامنهم مع 
اليمن وادانتهم ملجازر العدو السعودي والعدو االمارايت ومن 

يقف خلفهما م��ن ت��ل أب��ي��ب اىل واش��ن��ط��ن ول��ن��دن وأك���د ع��دد من 
املتظاهرين أن اليمن يرفض التطبيع وهذا أحد أسباب العدوان 
عليه وشعب اليمن شعب حي يؤيد القضية الفلسطينية ويقف 
اىل ج���ان���ب امل���ق���اوم���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وه����و ال���ي���وم ي��ت��ع��رض ل���ع���دوان 
ب������أدوات ع��رب��ي��ة وك����ان م���ن امل���ف���رتض أن ت��ت��ج��ه ال���ط���ائ���رات ال��ح��رب��ي��ة 
ال����س����ع����ودي����ة واالم������ارات������ي������ة ل���ل���ت���ض���ام���ن م�����ع ف���ل���س���ط���ني ل���ك���ن���ه���ا ال���ي���وم 

تقصف اليمن وتقتل أبناء اليمن. 
ق���ن���اة "امل����ي����ادي����ن" ب����دوره����ا اس��ت��ض��اف��ت ع������دداً م���ن ق�����ادة امل��ق��اوم��ة 
الفلسطينية من غزة ودمشق الذين أكدوا تضامنهم مع الشعب 
اليمني وأكدوا أن صمود اليمن هو صمود فلسطني والعكس 
خالد البطش القيادي يف حركة الجهاد أكد تضامنه مع اليمن 
وأن الطائرات الحربية تقتل أبناء اليمن العزل ووجه تحية اىل 

اليمنيني لصمودهم يف وجه هذا العدوان. 
وق�����������ال ال�����ب�����ط�����ش إن ه���������ذه ال�������ح�������رب ع�������ىل ال�����ي�����م�����ن ت������خ������دم ال�����ع�����دو 

الصهيوين 
وأك���د م��اه��ر م��زه��ر عضو اللجنة امل��رك��زي��ة للجبهة الشعبية أن 

العدوان عىل اليمن من أجل العدو الصهيوين 
من جانبه قال نائل أبو عودة قيادي يف حركة املجاهدين أكد 

أن العدوان يدمر اليمن خدمة لألجندة الصهيونية 

وبثت قناة امليادين مشاهد للمسرية الحاشدة لحركة الجهاد 
اإلس��الم��ي التي جابت ش���وارع غ��زة حيث رف��ع املتظاهرون اع��الم 
اليمن واع��الم فلسطني وعرب عدد من املشاركني عن تضامنهم 
مع اليمن وق��ال أحدهم أن الشعب اليمني خرج يف حرب غزة 

دعماً لفلسطني وأن املجازر تؤكد فشل العدوان. 
وك���ان ال��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة ح��م��اس م��ح��م��ود ال���زه���ار ق��د أش���ار اىل 
ان هناك تشابها بني العدوان عىل اليمن والعدوان اإلسرائييل 
عىل الفلسطينيني وأك��د يف خطابه للشعب اليمني من اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه وعليكم الدفع عن انفسكم لرد العدوان..

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أكدت أن جرائم العدوان 
ت��ؤك��د ع��ىل االرت���ب���اك وال��ت��خ��ب��ط نتيجة ف��ش��ل ال���ع���دوان وأن هناك 
دوراً واضحاً للعدو الصهيوين يف العدوان الذي يعرب عن قلقه 
م��ن ت��ن��ام��ي ال��ق��وة اليمنية بشكل م��س��ت��م��ر, وأك����دت ال��ج��ب��ه��ة عىل 
استنكارها للعدوان وشجبها للصمت العربي تجاه ما يجري من 
جرائم وأضافت أن إرادة اليمن اكرب من جرائمهم ومخططاتهم.. 
أب���و اح��م��د ف���ؤاد ن��ائ��ب األم���ني ال��ع��ام للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني أكد من دمشق ان اليمن ابدى االستعداد ألن يقدموا 
م����ا ل���دي���ه���م م����ن م���ق���اوم���ة ب���م���ا يف ذل�����ك ال��ع��س��ك��ري��ة وق������ال ان ل���دى 

املقاومة إمكانيات كبرية تخشاها إسرائيل 

ف����ؤاد أض����اف: ان ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م يف ق��ل��وب��ن��ا وان��ن��ا اىل 
جانبه ومعه وباستمرار وبدمنا كذلك وهذا الشعب مكتوب له 
النصر ع��اج��اًل وستتحطم ك��ل امل��ؤام��رات ع��ىل جبال اليمن وعىل 
اي��دي ه��ذا الشعب واألي���ام بيننا فمقاومة اليمنيني ستوصلهم 

اىل النصر 
رئ���ي���س م��ج��ل��س ع���ل���م���اء امل���ق���اوم���ة ال���ش���ي���خ م���اه���ر ح���م���ود أك�����د أن���ه 
ع���ن���دم���ا ت���ت���أل���م إس���رائ���ي���ل س���ت���أم���ر ال���س���ع���ودي واالم����������ارايت ب��ال��ت��وق��ف 
عن العدوان وطالب حمود اليمن بالرد عىل هذا العدوان من 
خالل توجيه ضربة عىل العدو اإلسرائييل ألن ذلك كفيل بوقف 
ال���ع���دوان وق���ال : ل���ريد إخ��وان��ن��ا يف ال��ي��م��ن ع��ىل ه���ذا ال���ع���دوان عىل 
إسرائيل وعندما تتألم إسرائيل ستأمر السعوديني واالماراتيني 

لوقف العدوان. 
خالد السفياين املنسق العام للمؤتمر القومي من املغرب 
أك��د ان الشعب اليمني يرفع راي��ة فلسطني رغ��م كل الحرب 
ال��ت��ي تشن عليه وق���ال سينتصر ويحقق رغ��م الحصار إيقاف 
العدوان وسيحقق إع��ادة البناء لليمن وأق��ول ألع��داء اليمن 
واع����������داء ال����ش����ع����وب ال���ع���رب���ي���ة م�����ن ي���ت���ك���ل ع�����ىل أم����ري����ك����ا وال���ك���ي���ان 
اإلس��رائ��ي��يل ف��إن��ه ل��ن ي��ب��ق��ى ج��ال��س��اً ي��ح��ك��م ف��ح��اول��وا ان ت��ك��ف��روا 

عن بعض الجرائم. 
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اجلهاد وحماس واجلبهة الشعبية وفصائل أخرى ُتعلن تضامنها مع الشعب اليمني ضد العدوان 

مسيرات جماهيرية تضامنية ترفع أعالم اليمن وصور السيد القائد في غزة 
  تضامن شعبي سوري لبناني بحريني عراقي سوري إيراني موريتاني جزائري مع اليمن 

26سبتمرب – خاص 

ع���������رب ش�����ع�����ب�����ن�����ا األب��������������ي ال�������ص�������ام�������د ع���������ن وق������وف������ه 
ب���اس���ت���م���رار خ��ل��ف امل���ؤس���س���ة ال��ع��س��ك��ري��ة وه��ي 
ت��ص��ن��ع ه�����ذا ال���ص���م���ود ال���وط���ن���ي واالن����ت����ص����ارات 
ضد تحالف الشر والعدوان وأكد الشعب يف 
مسريات جماهريية الجمعة املاضية وكذلك 
لقاءات وفعاليات شعبية عن دعمه للقوات 
املسلحة لردع املعتدين ووجه أبناء الشعب 
ال���ي���م���ن���ي رس����ائ����ل ع������دة ل���ل���م���ج���اه���دي���ن األب����ط����ال 
يحفظهم الله يف الجبهات األمامية وكذلك 
يف ال�����ق�����وة ال����ص����اروخ����ي����ة وس��������الح ال����ج����و امل���س���ري 
ب����أن ي��س��ت��م��روا يف ت��ن��ف��ي��ذ م��ه��ام��ه��م ال��ج��ه��ادي��ة 
ف���ال���ش���ع���ب ك����ل����ه م���ع���ه���م وي�����ق�����ف اىل ج���ان���ب���ه���م 
وسيقدم الدعم املستمر لهم وهم يتصدرون 
م��ش��ه��د ال���ت���ص���دي ل���ه���ذا ال�����ع�����دوان ال��ش��ي��ط��اين 

اإلجرامي. 
وقد حفلت وسائل إعالمنا الوطنية خالل 
األي�����������ام امل�����اض�����ي�����ة ب����م����ش����اه����د ال�����ص�����م�����ود ال���ي���م���اين 
م��������ن م����خ����ت����ل����ف ال�������س�������اح�������ات وع�����������رب امل������واط������ن������ون 
ع���ن ص��م��وده��م اىل ج��ان��ب ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة ف����ال����ع����دوان ل����ن ي���ن���ال م����ن إرادت����ه����م 
وص���م���وده���م ف���ه���ذه امل��ع��رك��ة ه���ي م��ع��رك��ة كل 
اليمنيني حتى تحقيق الحرية واالستقالل. 

الشعب اليمني يطالب القوات املسلحة باالستمرار في الرد على حتالف الشر والعدوان 



ال���������س���������ي���������ايس األع�����������ى  امل��������ج��������ل��������س   أدان 
ال��ص��م��ت ال����دويل امل��خ��زي ت��ج��اه ج��رائ��م 
ال������������������ع������������������دوان األم����������������ري����������������ي ال���������س���������ع���������ودي 

اإلمارايت بحق الشعب اليمني.
وأك������د امل���ج���ل���س يف ب���ي���ان ص������ادر ع��ن��ه 
أن هذه املجازر واالستهداف للبنية 
ال����ت����ح����ت����ي����ة ومل��������ا ت����ب����ق����ى م����ن����ه����ا ل������ن ي��م��ر 
دون ع����ق����اب.. وق������ال: "إن امل��ج��ل��س 
ال�����س�����ي�����ايس األع����������ى ل����ي����ؤك����د ل���ل���ع���ال���م 
أن ال������ج������ي������ش وال�������ل�������ج�������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة 
والطريان املسري والقوة الصاروخية 
يف م����ق����ام ردع ال�����ع�����دوان وال���ح���ص���ار 
امل����س����ت����م����ري����ن ع������ى ال�����ي�����م�����ن، وس���ي���ت���م 
الرد بقوة عى كل املعتدين، وعى 
ال���ص���ام���ت���ن ت���ج���اه م����ج����ازر ال����ع����دوان 
أن يبلعوا ألسنتهم عندما يتعاىل 
ص���راخ ال��س��ع��ودي��ة واإلم�����ارات ومن 

يستخدمونهم".
وأض������������اف: "إن ال����ج����م����ه����وري����ة ال���ي���م���ن���ي���ة 
تؤكد أن استهداف االتصاالت وقطع 
اتصال اليمن مع العالم الخارجي، 
ه������دف������ه ارت��������ك��������اب امل�������زي�������د م�������ن ال�����ج�����رائ�����م 
وامل��ج��ازر بحق الشعب اليمني بعيداً 

عن قنوات اإلعالم".
وت�����اب�����ع: "وإزاء ه������ذا ال����ف����ع����ال ال��ق��ب��ي��ح 
ن����ق����ول ل���ل���س���ع���ودي���ة واإلم�������������ارات، أن��ت��م 
م������ج������رد ق����ت����ل����ة ول�����س�����ت�����م م������ح������ارب������ن وال 
ت�����م�����ل�����ك�����ون أخ������������الق امل�������ح�������ارب�������ن ورج����������ال 
ال�������ح�������رب، أن�����ت�����م م�����ج�����رد أدوات ق������ذرة 
ل��ل��ص��ه��ي��وين واألم�����ري�����ي ال������ذي ي��ت��خ��ف��ى 
وراء ج����رائ����م����ك����م ال���ب���ش���ع���ة ول�����ك�����ل م��ن 
يساندوكم ويستخدمونكم بالواقع 
إن����������م����������ا ي����������ق����������وم ب��������اس��������ت��������غ��������الل أم��������وال��������ك��������م 
ال����ف����اس����دة وأن����ت����م أج�����ن وأذل م����ن أن 

تواجهوا يف ساحات الوغى وعجزكم 
سيكون فاضحاً وعويلكم سيسمعه 
كل العالم عندما ينالكم بأس اليمن 

وقوته املزلزلة".
وقال بيان املجلس السيايس األعى: 
ب������ج������رائ������م������ك������م  أن�����������ك�����������م  ظ�������ن�������ن�������ت�������م  "وإذا 
ستخضعون الشعب اليمني، فهذا 
بعيد امل��ن��ال ول��ن تكسبون إال الفشل 

كما يف السابق".
وج����������������دد امل�������ج�������ل�������س ال��������س��������ي��������ايس األع����������ى 
ال���ت���أك���ي���د ل���ك���ل أب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي 
ال������ص������اب������ر ال������ص������ام������د ال������ش������ج������اع أن ه�����ذا 
ال������ص������م������ود، س���ي���س���ت���م���ر وس����ي����ث����م����ر ع����زة 
وش���������م���������وخ���������اً وأن ال������ت������ض������ح������ي������ات ال�����ت�����ي 
ي�������ق�������ّدم�������ه�������ا، س�����ُت�����س�����ج�����ل يف ص����ف����ح����ات 
ال����ت����اري����خ ب��ال��ن��ص��ر امل���ب���ن امل����ت����وج ل��ل��ي��م��ن 

وأبناءه األحرار والشرفاء.

أدان مكتب رئ��اس��ة ال��ج��م��ه��وري��ة التصعيد األخ���ري لتحالف ال���ع���دوان األم��ري��ي ال��س��ع��ودي 
اإلمارايت وارتكابه للجرائم واملجازر بحق املدنين يف صنعاء وصعدة والحديدة.

واستنكر مكتب الرئاسة إق��دام ط��ريان ال��ع��دوان عى استهداف البوابة الدولية لالنرتنت 
بمحافظة الحديدة وعزل اليمنين عن العالم، وتشديد الحصار االقتصادي والقرصنة 

عى سفن املشتقات النفطية واستهداف البنية التحتية للجمهورية اليمنية.
وأشار إىل أن هذا التصعيد يمثل ترجمة عملية ملشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوين التي 
تستهدف بلدان األمة ومنها اليمن.. الفتة إىل أن هذا التصعيد جاء عقب زيارة رئيس كيان 
العدو الصهيوين إىل دويلة اإلمارات العميلة، وبرعاية وتواطؤ من املؤسسات واملنظمات 

الدولية التي تقف مع الجالد ضد الضحية ويف مقدمتها مجلس األمن.
وحذر مكتب رئاسة الجمهورية دول العدوان من االستمرار يف التصعيد الذي سيواجه 
باملثل.. مؤكدا أن القوات املسلحة من جيش ولجان شعبية لن يقفوا موقف املتفرج عى 
قتل وخنق أبناء شعبهم، بل سيذيقون العدوان من بأسهم الشديد عرب كل الخيارات 

والوسائل املتاحة لتأديب املعتدين.
ولفت البيان إىل أن الشعب اليمني عقد العزم منذ ثورة 21سبتمرب املجيدة عى تحقيق 
االستقالل الوطني الكامل وبناء دولة عادلة ينعم أبناؤها بخرياتها، ولن يسمح ألي معتد 

الوقوف أمام أهدافه الثورية، وسيثبت مجددا بأن اليمن مقربة الغزاة.

وأك�������د أن ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي وه������و ع����ى م����ش����ارف ال����ع����ام ال���ث���ام���ن م����ن ال������ع������دوان ب���ح���اج���ة أك���ر 
م���ن أي وق����ت م���ى إىل ت��ح��م��ل امل��س��ؤول��ي��ة اإلي��م��ان��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة يف ال��ن��ف��ري وال���ص���م���ود ورف���د 
الجبهات بالرجال وامل��ال وااللتفاف ح��ول القيادة ال��ث��ورة والسياسية انتصارا لتضحيات 
الشهداء والجرحى، وأهداف الثورة املجيدة وقضايا األمة املركزية ويف مقدمتها القضية 

الفلسطينية.
ودعا مكتب الرئاسة إىل املزيد من الصرب والعطاء وتوجيه الجهود يف مواجهة العدوان 
بكل اإلمكانيات والوسائل والصمود واالستبسال والتكافل االجتماعي إلفشال أهداف 

ومخططات العدوان.

ي��ح��ت��اج محمد ب��ن زاي���د إىل م���وائن وم��ض��اي��ق ج��ن��وب ال��ي��م��ن إلن��ش��اء “إم��رباط��وري��ة 
ب��ح��ري��ة” وت��وس��ي��ع منطقته األمنية. لكن امل��ق��اوم��ة اليمنية اآلن تفسد ثغرته يف 
تلك الخطط. يف 3 يناير / كانون الثاين، اختطفت حركة املقاومة اليمنية أنصار 
الله سفينة ترفع علم اإلمارات وتحمل “إمدادات عسكرية”، ونشرت عى نطاق 

واسع صوراً للتهريب العسكري عى مواقع التواصل االجتماعي.
وقبل أسبوع، شنت القوات العسكرية اليمنية هجوًما صاروخًيا باليستًيا عى 
محافظة شبوة التي يسيطر عليها متشددون تدعمهم اإلمارات. إذا تم تشكيل 
اسرتاتيجية جديدة لضرب املصالح اإلماراتية – بداًل من ضرب املصالح السعودية 
يف الغالب – يف اليمن، فمن املحتمل أن يكون ملثل هذه الحاالت تأثري الدومينو 

عى دور اإلمارات يف كل من اليمن واملنطقة.
يف بداية الحرب عى اليمن يف عام 2015، قسمت السعودية واإلمارات األدوار 
العسكرية واالسرتاتيجية يف اليمن وفًقا لخط التقسيم السابق للبالد يف -1967
1990. ثم تألفت اليمن من دولتن – شمالية وجنوبية. ارتبط الشمال الغني 
بالنفط باململكة العربية السعودية، وتلقى الشيوعيون يف الجنوب مساعدة 

كبرية من تحالف مع االتحاد السوفيتي.
بعد انهيار االتحاد السوفيايت، توحدت البالد تحت حكم عيل عبد الله صالح، 
رئ���ي���س ش���م���ال ال��ي��م��ن م��ن��ذ ع����ام 1978، ت��ح��ت ال��ن��ف��وذ ال���ق���وي ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��س��ع��ودي��ة. ب����دأت اإلم������ارات يف ل��ع��ب دور ال��الع��ب اإلق��ل��ي��م��ي يف غ���رب آس��ي��ا بعد 

وفاة زايد بن سلطان آل نهيان يف عام 2004.
ثم توىل ويل عهد أبو ظبي الطموح محمد بن زايد آل نهيان )MBZ( السيطرة عى 
دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة. لقد عكس سياسات سلفه وتستعد اإلم��ارات 
العربية املتحدة لعصر ما بعد النفط لتحويل البالد من دول��ة تعتمد تقليدًيا 
عى النفط إىل اقتصاد متنوع. باختصار، يعتمد االقتصاد املتنوع لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة عى بناء مشاريع نفطية ضخمة مثل املوائن واملطارات، والتي 
حولت اإلم���ارات العربية املتحدة إىل العمود الفقري اإلقليمي ملنطقة التجارة 
الحرة السترياد وتصدير النفط واملجوهرات واإللكرتونيات وغريها لم ينم اقتصاد 
اإلمارات العربية املتحدة بعد من االستثمار األجنبي يف السياحة والنقل الجوي 

والعقارات.
م��ن��ذ األزم�����ة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة يف ع����ام 2008، ت��راج��ع��ت ق��ي��م��ة االس��ت��ث��م��ار األج��ن��ب��ي 
والعقارات، وتكافح اإلم��ارات العربية املتحدة للعودة إىل املستويات السابقة 
بحلول عام 2019. وهنا، مثل البلدان األخرى يف شبه الجزيرة العربية، تضرر 
اق��ت��ص��اد اإلم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م���ن ع���واق���ب ال���وب���اء – يف ال��س��ي��اح��ة – وع���دم 

االستقرار الالحق يف سوق النفط العاملية.
زاد ه����ذا االن���ك���م���اش م���ن أه��م��ي��ة امل������وائن وامل����ط����ارات يف ال��خ��ط��ط ال���ك���ربى مل��ح��م��د بن 
زايد. اآلن تمثل إع��ادة التصدير )وليس النفط( ما يقرب من ٪50 من إجمايل 
الصادرات، مما يجعل السالمة البحرية أولوية قصوى لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة. يف النهاية، تحول نجاح محمد بن زايد إىل تحول اإلمارات من بيت رميل 
إىل بيت زجاجي، وكل يشء يسري عى ما يرام طاملا أن األبراج الزجاجية قائمة.

عندما استوىل أنصار الله وهي حركة مقاومة يمنية شمالية ضد التدخل الغربي 
وملكيات الخليج، ع��ى العاصمة صنعاء، تشكل تحالف بقيادة السعودية 
واإلمارات لردهم وتدمريهم. وزعمت السلطات اإلماراتية أن مهمتها كانت دعم 
حكومة ه���ادي “ال��ش��رع��ي��ة” ال��ت��ي أط���اح بها الشعب اليمني، ث��م طلب الحماية 

يف الرياض.
ب���ش���ك���ل ع�������ام، ت����ع����ارض اإلم����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة ب����ش����دة أي ح����رك����ات م���ق���اوم���ة 
إسالمية جماهريية يف املنطقة، من البوليساريو عى ساحل املحيط األطليس 
إىل جماعة اإلخوان املسلمن يف الخليج العربي. كما تستخدم اإلمارات يف كثري 
من األحيان العذر الفارغ املتمثل يف “الحد من النفوذ اإليراين” لتربير عدوانها 
عى اليمن وأماكن أخرى يف املنطقة. ومع ذلك، فإن السبب الحقيقي للصراع 
بن اململكة العربية السعودية واإلم��ارات العربية املتحدة ضد اليمن ال عالقة 

له بالسياسة – وهو أقرب بكثري إىل جغرافية جنوب اليمن.
األمر كله يتعلق بالجغرافيا واملوقع

عى طول الساحل اليمني توجد موائن وجزر مع منفذ إىل املحيط الهندي وبحر 

ال��ع��رب وال��ب��ح��ر األح��م��ر وال���ق���رن األف��ري��ق��ي، ب��اإلض��اف��ة إىل ب���اب امل���ن���دب. ي��ت��م اآلن 
تحديد السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل أسايس من 
خالل التجارة البحرية واألمن سيساعد السيطرة عى جنوب اليمن اإلم��ارات 
العربية امل��ت��ح��دة يف ال��ح��ف��اظ ع��ى هيمنتها ال��ت��ج��اري��ة يف املنطقة وت��أم��ن امل��م��رات 

املائية واملطارات لتجنب نقاط الضعف يف املستقبل.
سيقود طريق الحرير البحري التجارة البحرية، وهو جزء من خطط الصن 
ال��ط��م��وح��ة One Belt، One Road. وبحسب ال��خ��ط��ة، ي��ن��ب��غ��ي رب����ط نحو 
60 دول��ة بتكلفة 4 تريليونات دوالر ورف��ع أهمية موقع اليمن االسرتاتيجي 
كمحور مهم للتجارة البحرية، وهو ما سيقلل بطبيعة الحال من دور وأهمية 
موقع اإلمارات. بالنسبة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، فإن املواقع الثالثة 
الرئيسية املتعلقة بالتجارة البحرية هي محافظة عدن وجزيرة سقطرى وباب 

املندب.
تم التخطيط ملحافظة عدن، بما يف ذلك ميناء عدن، كجزء من طريق الحرير 
البحري تستضيف أكرب محطة حاويات يف اليمن وتقع يف خليج عدن – بجوار 
أح���د أك���ر م��م��رات ال��ش��ح��ن ن��ش��اًط��ا يف ال��ع��ال��م. ك��م��ا ي��وج��د يف ع���دن أك���رب م��ط��ار يف 
ال��ي��م��ن )ب��ع��د أن دم���ر امل��ت��دخ��ل��ون م��ط��ار صنعاء(. عدن اآلن ت��ح��ت س��ي��ط��رة دول��ة 

اإلمارات العربية املتحدة.
عالوة عى ذلك، سقطرى – ذات الطبيعة الفريدة – جزيرة كبرية محاطة بخليج 
ع��دن واملحيط الهندي وبحر العرب. يقع مقابلها م��ن ال��غ��رب ال��ق��رن األفريقي 
وتقع أيًضا عى أحد أكر ممرات الشحن نشاًطا يف العالم. اآلن سقطرى تحت 
سيطرة دولة اإلمارات العربية املتحدة. أخريًا، يعد مضيق باب املندب أيًضا جزًءا 
مهًما م��ن ط��ري��ق ال��ح��ري��ر ال��ب��ح��ري ي��رب��ط املضيق املحيط ال��ه��ن��دي وال��ب��ح��ر األبيض 
املتوسط   ، عرب البحر األحمر وقناة السويس، وينتمي إىل ث��الث دول – اليمن 
وج��ي��ب��ويت وإريرتيا. تمر ح����وايل 20 أل����ف س��ف��ي��ن��ة ع���رب ال��خ��ل��ي��ج ك���ل ع����ام و٪9 من 
إمدادات النفط العاملية تمر عرب باب املندب. اآلن باب املندب تحت سيطرة دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
عى الرغم من اهتمام التحالف ظاهرًيا بوحدة اليمن، إال أنه من خالل إعادة 
ح���ك���وم���ة ه������ادي “ال���ش���رع���ي���ة” إىل ص���ن���ع���اء، ك���ان���ت ال���ن���واي���ا – ع����ى األق������ل ب��ال��ن��س��ب��ة 
ل�����إم�����ارات – ع���ك���س ذل�����ك ت���م���اًم���ا. ت��خ��ت��ل��ف ط���م���وح���ات م��ح��م��د ب����ن زاي������د ت���م���اًم���ا ع��ن 
طموحات ويل العهد األمري محمد بن سلمان )MBS(. تسعى اململكة العربية 
السعودية بشكل أسايس إىل تدمري أنصار الله وإبقاء اليمن دمية لها والقضاء 

عى أي تهديد للحدود الجنوبية.
ل��ك��ن اإلم�������ارات ت����رى يف ه����ذه ال���ح���رب ف���رص���ة ألخ����ذ دور ل��ه��ا يف ال���ش���ؤون ال��ب��ح��ري��ة 
يتجاوز حجمها بكثري، باستخدام مبدأ فّرق تسد االستعماري. حققت اإلمارات 
“إمرباطوريتها البحرية التي نصبت نفسها بنفسها” يف اليمن بمساعدة “الحراك 
الجنوبي”، الذي تأسس عام 2007. أنشأ JD القبائل والجماعات التي أرادت 
تقسيم اليمن عى طول الحدود القديمة من 1990-1967. لكن سرعان ما تمت 
إع��ادة تشكيل هذه الحركة لتالئم مطالب اإلم��ارات العربية املتحدة، ويف عام 

.)STC( ”2017 تم اإلعالن عن إنشاء “املجلس االنتقايل الجنوبي
ت��ش��ت��ه��ر ش��رك��ة )UTC(ب��ح��وش��ي��ت��ه��ا وق��س��وت��ه��ا، وه����ي م��س��ل��ح��ة وم���درب���ة وم��م��ول��ة 
ب��ال��ك��ام��ل م��ن اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة. تم إن��ش��اء امل��ج��ل��س االن��ت��ق��ايل الجنوبي 
إلعطاء مظهر السلطات املحلية، التي يمكنها بعد ذلك إعالن “شرعية” جرائم 
اإلم���������ارات يف ج���ن���وب اليمن. حتى أن امل���ج���ل���س االن���ت���ق���ايل ال���ج���ن���وب���ي ل���دي���ه رئ��ي��س 
“منتخب” يف عدن بينما كان هادي يف الرياض منذ عام 2015. بمساعدة املجلس 
االنتقايل الجنوبي، تمكنت اإلم��ارات من االستيالء عى عدن وسقطرى بدون 

إنشاء املجلس االنتقايل الجنوبي، لن يكون لإمارات أي نفوذ يف اليمن.
ومع ذلك، حدث االستيالء عى باب املندب بشكل مختلف. فرضت اإلمارات 
هيمنتها ع��ى امل��ض��ي��ق ب��ب��س��اط��ة م��ن خ���الل ب��ن��اء ق��اع��دة ع��س��ك��ري��ة يف ج��زي��رة بريم 
الصغرية غري املأهولة بالسكان. تقع بريم يف أضيق ممر للمضيق – 26 كيلومرتًا 
فقط – وإىل الغرب منه جيبويت وإريرتيا والصومال. باملناسبة، أنشأت اإلمارات 
قواعد عسكرية يف إريرتيا )عصب – ميناء / قاعدة( والصومال )بربرة – ميناء 
/ ق���اع���دة(، ويف ج��ي��ب��ويت ب��ن��ت اإلم�����ارات م��ي��ن��اء يف دورال )م���ع ال���ص���ن(. ب��أس��ل��وب 

استعماري نموذجي، اتخذت اإلمارات “الوصاية” عى املضيق بن البحر األحمر 
وخليج عدن.

ك��ي��ف ت��م��ك��ن��ت اإلم���������ارات، ال���ت���ي ل���م ي���ت���ج���اوز ع��م��ره��ا ال��خ��م��س��ن س��ن��ة وي��ب��ل��غ ع��دد 
سكانها أكر من مليون بقليل، من تحقيق ذلك؟

بالطبع، لم يكن هذا ممكناً لوال الضوء األخضر من الواليات املتحدة والعجز 
التام لويل العهد السعودي.

عى عكس منافسه السعودي، ُينظر إىل محمد بن زايد يف واشنطن )ولندن( 
عى أنه حليف موثوق به يمكنه خدمة املصالح األمريكية يف املنطقة دون اإلحراج 
ال��ع��ام ال���ذي يميز محمد ب��ن س��ل��م��ان. ل��ذل��ك، ف���إن مضيق ب���اب امل��ن��دب يتناسب 
ت��م��اًم��ا م��ع ن��م��ط ال��ح��رب ال���ب���اردة ال��ث��ان��ي��ة ب��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة والصن الحليف 
العربي ال��ذي يمكنه السيطرة عى هذا املضيق الخطري يمنح الواليات املتحدة 
ال��ن��ف��وذ مل��ح��ارب��ة ط��ري��ق ال��ح��ري��ر البحري ومن ه��ن��ا ال���دع���م يف ال���ح���رب ع���ى اليمن 
يعرف محمد بن زايد أيًضا كيفية إبقاء اإلم��ارات العربية املتحدة تحت الرادار 
من خالل استغالل – كما هو الحال دائًما – قلة خربة محمد بن سلمان وجهله 

يف األمور الجيوسياسية.
ع����ى ال����رغ����م م����ن أن ف���ك���رة ال���ت���ح���ال���ف ب���ق���ي���ادة أم�����ري س����ع����ودي واس����ت����ع����راض ال���ق���وة 
اإلقليمي قد جذبت محمد بن سلمان كثريًا يف البداية، اآلن، بعد عدة سنوات 
م��ن اإلن��ف��اق الضخم، والعديد م��ن ج��رائ��م ال��ح��رب املوثقة وسمعة مشوهة يف 
العالم، ويل العهد السعودي عمليا محاصر. هذا عى الرغم من حقيقة أنها 
أن��ف��ق��ت م���ل���ي���ارات ال��������دوالرات أك����ر م���ن اإلم��������ارات، ب��م��ا يف ذل����ك ال��ق��ت��ال ض���د واب���ل 
من الصواريخ الباليستية من اليمن منذ عام 2019، منذ أن شنت أنصار الله 
ه��ج��وم��ه��ا. يف ن��ف��س ال����ع����ام، ح����ذر زع���ي���م ج��م��اع��ة أن���ص���ار ال���ل���ه ع��ب��د امل���ل���ك ال��ح��ويث 
اإلم���ارات م��ن تكثيف الهجمات ع��ى اليمن، حيث ت��ج��اوزت ق��درة املقاومة عى 
الرد حدود اليمن. أدى هذا التهديد إىل انسحاب جزيئ للقوات اإلماراتية، ويف 
ع��ام 2020 انسحابها الكامل. لكن ع��ى ال��رغ��م م��ن انسحاب قواتها، ل��م تفقد 
اإلم�����ارات ش���رًبا م��ن هيمنتها يف ال��ج��ن��وب، ألن��ه��ا ت��واص��ل دع���م امل��ج��ل��س االن��ت��ق��ايل 

الجنوبي الالإنساين بشكل عام ودبلومايس.
ُت��ظ��ه��ر األرق�����ام ال��رس��م��ي��ة أن���ه ب��ح��ل��ول ع���ام 2018، اع��رتف��ت اإلم�����ارات بمقتل 122 
ع��س��ك��رًي��ا وإص���اب���ة آالف الجرحى. تظهر ت��ق��اري��ر أخ����رى أن اإلم������ارات أن��ف��ق��ت أك��ر 
م��ن 16 م��ل��ي��ار دوالر س��ن��وًي��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ى هيمنتها يف ال��ح��رب يف اليمن لقد تم 
إن��ف��اق امل��ل��ي��ارات فقط ع��ى الخدمات اللوجستية وال��دع��اي��ة ودف��ع أج��ور املرتزقة 
األج�����ان�����ب ال����خ����دم����ات ال���ل���وج���س���ت���ي���ة أم������ر ب����ال����غ األه����م����ي����ة ل���ت���أم���ن امل�����م�����رات ال���ب���ح���ري���ة 
ومساعدة الدمى اإلماراتية يف الجنوب كاًل من اإلمارات والسعودية، املعروفن 
ب��ق��درت��ه��م��ا واس��ت��ع��داده��م��ا ل��رم��ي األم�����وال يف م��ث��ل ه���ذه امل��ش��اري��ع، ي��دف��ع��ان ثمن 
الدعاية. تخضع وسائل اإلعالم العاملية واإلقليمية لرقابة مشددة: بعد سبع 
سنوات من الحرب، من النادر العثور عى أي يشء عن اليمن يف وسائل اإلعالم 
الرئيسية بخالف القضايا اإلنسانية – التي غالًبا ما ُيالم أنصار الله عليها – ويكاد 
يكون من املستحيل العثور عى تحليل أو بيانات حول الخسائر الجيوبوليتيكية 

واملادية الهائلة ألعضاء التحالف.
لكن التكلفة الرئيسية لإمارات هي االنتقايل الجنوبي، و “السياسيون” الذين 
يعيشون يف رفاهية يف البلد الذي مزقته الحرب، و200 ألف جندي من قوات 
التحالف مسلحن تسليحاً جيداً، والذين يعتربهم املسؤولون اإلماراتيون “أكرب 
إن��ج��از” ل��دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة “إن��ج��ازات” اإلم���ارات منذ ع��ام 2015 ال 

تتناسب إطالقاً مع الخسائر املادية.
 ما الذي ينتظر اإلمارات العربية املتحدة؟

اعتقد كل من محمد بن زايد ومحمد بن سلمان أن الحرب ضد اليمن ستكون 
قصرية وستسمح لهما باالستمتاع بمجد النصر. لكن بالنسبة ألولئك الذين 
يعرفون اليمن جيًدا، سرعان ما ظهرت العواقب غري املتوقعة ملثل هذه اآلراء 
من خالل نظارات جهل األمراء الوردية اللون وغريت مسار الحرب إحدى هذه 
النتائج هي نمو قدرات ودرجة احرتاف أنصار الله، حيث بدأ أنصار الله القتال 
باألسلحة الخفيفة، لكن ب��م��رور ال��وق��ت ب���دأوا يف إن��ت��اج صواريخهم البالستية 
الدقيقة وطائرات بدون طيار وعبد امللك الحويث، عى عكس كثريين، ال يرتدد 

يف استغالل هذه الفرص لضرب السعودية.
يف ع����ام 2021، أع���ل���ن ال���ح���ويث ع��ل��ن��اً: “س��ن��ح��رر ب��ل��دن��ا ب��ال��ك��ام��ل ون��س��ت��ع��ي��د جميع 
األرايض التي احتلها العدو. هدف أعدائنا هو إخضاع أرضنا للواليات املتحدة 
وإنجلرتا واإلسرائيلين “ ي��دور القتال اآلن يف مناطق ح��ول محافظة صنعاء، 
وخاصة يف مأرب بعد هزيمة املرتزقة السعودين، سيكون القتال التايل عى 

األرجح يف املناطق التي تسيطر عليها اإلمارات.
ق��ري��ب��اً، س��ي��ك��ون أم����ام م��ح��م��د ب���ن زاي����د خ���ي���ار: إم���ا االن��س��ح��اب ال��ك��ام��ل م���ن اليمن 
والتوقف عن دعم املجلس االنتقايل الجنوبي، وفقدان السيطرة عى املمرات 
ال��ب��ح��ري��ة وامل�����وائن ال��ج��ن��وب��ي��ة، وال��ت��خ��يل ع���ن ال��ط��م��وح��ات اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ج��اوز 

حجمها.
أو اغ���ت���ن���م ال����ف����رص����ة واح�����ص�����ل ع�����ى إج�����اب�����ة م�����ن ج���م���اع���ة أن�����ص�����ار الله، مما ي��ع��ن��ي 
إمكانية شن هجمات عى مختلف املنشآت والقواعد العسكرية خارج اإلمارات 
وداخلها. يف ه���ذه ال��ح��ال��ة، س��ت��ت��أث��ر ال��س��ي��اح��ة واالس��ت��ث��م��ار األج��ن��ب��ي يف اإلم�����ارات 
بشكل خطري، وستكون هناك ظروف مختلفة تماًما للحرب. واستعد محمد 
ب��ن زاي���د للخيار ال��ث��اين سياسياً وعسكرياً. هذا ال��ع��ام وح���ده، ح��اول��ت اإلم���ارات 
إب��رام العديد من الصفقات – ش��راء أنظمة دف��اع جوي من دول مختلفة، بما 
يف ذلك روسيا والواليات املتحدة واليونان وإسرائيل وكوريا الجنوبية. تستثمر 
اإلمارات العربية املتحدة أيًضا يف إنتاج أنظمة دفاعها الجوي ملواجهة التهديد 

املتزايد الذي تشكله سياستها الخارجية.
ع���ى ال���ج���ان���ب ال���س���ي���ايس، ت��م��ك��ن م��ح��م��د ب���ن زاي�����د م����ؤخ����ًرا م���ن ت��خ��ف��ي��ف ال���ت���وت���رات 
م���ع إي������ران وت���رك���ي���ا، وس���م���ح ل��ل��ص��ن ب��ب��ن��اء م��ي��ن��اء / ق���اع���دة ع���ى ش���واط���ئ ال��خ��ل��ي��ج 
الفاريس. كما أق����ام ع��الق��ة ودي����ة غ��ري ع��ادي��ة م��ع إس��رائ��ي��ل، وح��ت��ى – ول���م ينجح 
حتى اآلن – حاول االستثمار يف ميناء إسرائييل، والذي، من املفارقات، هو جزء 
من خطط طريق الحرير البحري. ربما يعتقد محمد بن زايد يف أعماقه أن ذلك 
سيمنحه م��زي��ًدا م��ن الحماية م��ن ال��غ��رب وال���ج���ريان، ويعطي شرعية لخططه 

للسيطرة عى املمرات البحرية.
يف كلتا الحالتن، تشري تحركات محمد بن زايد األخرية لتعزيز دفاعات اإلمارات 
إىل أن��ه يتوقع أن تتعرض إم��ارت��ه لهجوم م��ن أن��ص��ار ال��ل��ه. دبلوماسيته ال��ودي��ة 
مع جريانه هي تكتيك يهدف إىل الحصول عى إدانة قوية من املجتمع الدويل 
ضد أي ضربات أنصار الله ضد اإلمارات. ما مدى فعالية مثل هذا الرد الدويل 
عى هجوم عى اإلم��ارات هو س��ؤال مفتوح. إن املخاطر كبرية بالنسبة لجميع 
املعنين. إن هزيمة التحالف يف اليمن ستهز إمارات وممالك غرب آسيا وتزيل 
طريق الحرير البحري من اإلمارات وحلفائها. ستتمتع اليمن تحت حكم أنصار 
الله بفوائد مادية كبرية وتأثري جيوسيايس من موقعها االسرتاتيجي وثروتها 
الطبيعية، وم��ن امل��رج��ح أن ت��رغ��ب يف متابعة امل��ش��اري��ع اإلقليمية وال��دول��ي��ة مع 

شركاء موثوق بهم يف النظام الجديد متعدد األقطاب.
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ت��ن��س��ح��ب ب��ال��ف��ع��ل، ت���ارك���ة ل����إم����ارات غ���ط���اًء ض��ئ��ي��اًل 
ملشروعهم اليمني. السلطات األمريكية الحالية، عى الرغم من اإلمداد املستمر 
باألسلحة للحرب، تحاول عالنية أن تبتعد. الرد اإلمارايت عى ذلك باستخدام 
املرتزقة الغربين والقوات الخاصة اإلسرائيلية، رغم أنه ممكن ومن املرجح أن 
يؤخر انتصار أنصار الله، يعني أيًضا آث��اًرا جانبية ال ُتحىص. بل إنه قد يؤدي، 
هذه املرة، إىل قلب املزاج العام بن العرب – الذين ينتقدون بشدة “التطبيع” 
مع إسرائيل – ضد أبو ظبي وملكيات الخليج بشكل عام. مع غارات أنصار الله 
عى أهداف إماراتية داخل اليمن وخارجه األسبوع املايض، يرتكز االهتمام اآلن 
ف��ج��أة – وبالتأكيد غ��ري م��ري��ح – ع��ى اإلم����ارات ال��ت��ي تفضل أن ت��ك��ون يف ظ��ل هذا 
الصراع. فهل تنسحب اإلمارات من اليمن، أم سيخاطر بن زايد بكسر األبراج 

الزجاجية الهشة يف مملكتها؟
وقت ما بعد هذا املقال، ضربت الصواريخ الباليستية بأدب “البيت البلوري” 

لإمارات.
الكاتب: روزين بوريس
صحيفة: الروسية ووتش
تاريخ 19 يناير 2022

1-التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار 
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري 
ع�ادل  وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني 

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصادي�ًا  الش�عب  مس�توى  رف�ع   -3

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
4- انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين 

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية 
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة 

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ 
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 
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اسبوعية 
سياسية . عامة

   استهداف االتصاالت وقطع اتصال اليمن مع العالم اخلارجي هدفه ارتكاب املزيد من اجلرائم واملجازر

مالحظة: املادة  ُكتبت حتى قبل الضربة األخيرة على أبو ظبي ودبي

أكد أن صمود شعبنا اليمني سيستمر وسيثمر عزةً   وشموخًا 

املجلس السياسي األعلى يدين الصمت الدولي جتاه جرائم العدوان

 املُطِبّعون نسوا
 أَنّهم ُملزمون أخالقيًا 

ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا 
بأْن َيصطّفوا مع 

أهلنا يف فلسطني 
وقضيتهم العادلة.

ترجمة»عقارب الساعة تدُق« بالنسبة لدويلة اإلمارات

قال أن الشعب اليمني عقد العزم منذ ثورة 21سبتمبر على حتقيق االستقالل الوطني الكامل

مكتب رئاسة اجلمهورية يؤكد أن تصعيد حتالف العدوان سيواجه باملثل

الصورة أرشيف
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ع���م���ل���ي���ة إع������ص������ار ال����ي����م����ن ال����ه����ج����وم����ي����ة  ب�����ال�����ّص�����واري�����خ 
املجنحة طراز قدس ٢  واملُسّيات من نوع صماد٣ 
وذو ال�������ف�������ق�������ار ال�����ب�����ال�����ي�����س�����ت�����ي ع�����م�����ل�����ي�����ه غ���������ي م����س����ب����وق����ة 
اس��ت��ه��دف��ت ُع���ُم���ق ال���ع���دو  اإلم�������ارايت ، ك����ان ُم��ت��وّق��ًع��ا 
ذل���������ك  ل����ك����ن ت���وق���ي���ت���ه ك�������ان م����ف����اج����أة ص�����ادم�����ه ن��ف��س��ي��ا 
معنويا عسكريا أح��دث��ت اث��ار  اسرتاتيجية وُيشّكل 
تطّوًرا عسكريا خطيًا يضع العدو اإلمارايت يف قلب 
ال��ن��ار  ، العملية غ��ّيت ُك��ل ق��واع��د االش��ِت��ب��اك حيث 
ن���ق���ل م���س���رح ال����ح����رب مل���رح���ل���ٍة ج����دي����دة م����ن ال��ّص��ع��ب 
ت��وّق��ع سقفها وت��ط��ّورات��ه��ا ، ال��ق��وات املسلحة لديها 
أمر تنفيذي من قيادة البالد مرفق بخارطة أهداف 

يلزم ضربها وفق الحاجة كمعيار  دفاعي 

الفضيحة العسكرية
 أوال - اإلم�������������ارات ت���م���ت���ل���ك 9 ب�����ط�����اري�����ات م�����ن ن���ظ���ام 
»PAC-٣« امل����ت����ط����ور، ب����اإلض����اف����ة إىل ب���ط���اري���ت���ن م��ن 
نفس ال��ن��ظ��ام، لكنهما يخضعان لسلطة الجيش 
األم����ري����ي  ال اإلم��������ارات . ك��م��ا ت��ت��ف��وق اإلم��������ارات عىل 
 Thad دول ال��خ��ل��ي��ج  ب��ام��ت��الك منظومتن م��ن ث���اد
األك������ر ت����ط����وًرا م����ن ب����ات����ري����وت، ب���ه���ذا ت���ك���ون اإلم�������ارات 
 الدولة الوحيدة بعد الواليات املتحدة التي تمتلك 

منظومة ثاد.
كذلك تمتلك  عدًدا غي معروف من نظام هوك 
القادر " نظريا " عىل التصدي للهجمات املنخفضة 
ك�����ال�����ط�����ائ�����رات وال�������ص�������واري�������خ  ول���ت���ض���م���ن ف����اع����ل����ي����ًة أك����ر 
 »٢-AN/TPY«  ألن���ظ���م���ت���ه���ا ث��������اد ت���م���ت���ل���ك راداري����������������ن
ل���ي���ع���ط���ي���ا م���ن���ظ���وم���ات���ه���ا ق���������درًة أك������ر ع�����ىل االس���ت���ش���ع���ار 

واإلنذار املبكر
ح����ي����ث ت���م���ت���ل���ك أي�����ض�����ا 50 ن�����ظ�����ام ب����ان����ت����س����ي اس ١  
وأن����ظ����م����ة س����ك����اي ك����ي����ه ن����اي����ت وك����اله����م����ا ق����ص����ي امل�����دى  
وأن���ظ���م���ة دف�������اع  أخ������رى م���ث���ل س���ك���اي ج�������ارد  وس���ك���اي 
ن��ي��ك��س ، ك��اف��ة األن��ظ��م��ة م���ع���ززة ب�������رادارات ام��ارات��ي��ة 
أو تابعه للجيش األمريي  يف قاعديت  الظفرة  يف 

أبوظبي واملنهد يف دبي وغيها .
  عىل ال�����������������ورق ج�����م�����ي�����ع ه�����������ذه األن�������ظ�������م�������ة ال�����دف�����اع�����ي�����ة 
األم����ري����ك����ي����ة واألوروب��������ي��������ة  يف خ���ص���ائ���ص���ه���ا  وت��ق��ن��ي��ات��ه��ا  
مذهله لكن لكل س���الح  س��الح ك��اس��ر  - مستخدم 
سالح عن مستخدم يختلف - جغرافيا عن جغرافيا  

تختلف - خصم عن خصم يختلف أيضا 
ث���ان���ي���ا  - ال���ع���دو اإلم��������ارايت ل���م ي�����درك ق�����رب  ح���دوث 

هجوم ولم يتلقى إنذار  من شبكة اإلنذار.
 ثالثا - الوسائل الهجومية اليمنية تجاوزت أنظمة 
الدفاع دون تسجيل نقطة اع��رتاض  واح��ده  وهذا 
يعود للخصائص والتكنولوجيا املميزة التي تتحىل 
ب���ه���ا ال����ص����واري����خ وامل������س������يات ال���ي���م���ن���ي���ة وه������ي ف��ض��ي��ح��ة 

عسكرية.
راب�����ع�����ا-  دق�����ة ال���ت���ه���دي���ف يف ض�����رب األه��������داف ك��ان��ت 
بمناطق جغرافية شديدة الحماية أي قرب قاعدة 

الظفرة الجوية. 
ختاما -

ع���م���ل���ي���ة إع�����ص�����ار ال����ي����م����ن س���������ددت ض�����رب�����ه ع���س���ك���ري���ة 
ق��اض��ي��ة ألن��ظ��م��ة ال����دف����اع اإلم����ارات����ي����ة  ظ��ل��ت أب����و ظبي 
تعاير بها جيانها بأنها تمتلك أقوى أنظمة دفاعية 
، م��ح��ص��ل��ة ذل����ك آث�����ار وت���داع���ي���ات ل���ن ت��ت��م��ك��ن دوي��ل��ة 
اإلم�������ارات م���ن م��ع��ال��ج��ت��ه��ا ع���ىل امل�����دى ال��ق��ص��ي اب������داً - 
الصورة الدفاعية احرتقت واملستفيدين السعداء 

كر. 

فضيحة أنظمة  الدفاع 
اجلوي اإلماراتي

أحمد عايض احمد

في رسائل مختصرة..

»إعصار اليمن« في مواجهة غطرسة العدوان

 أوىل التغريدات كانت لوزير االع��الم األستاذ ضيف الله 
الشامي قائاًل:" من أعظم نتائج  عملية إعصار اليمن، وحدة 
املوقف اإلسرائييل واألمريي والداعيش والقاعدي واملرتزق 
واملتشدق بالدين ودع��اة اإلنسانية وعلماء السلطة ورعاة 
االن��ح��الل وعبيد امل���ال وس��م��اس��رة السياسة وع��ص��اب��ة األم��م 

املتحدة.. جميعهم يف خندق واحد.

على احليط ياسعدان
ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة األس���ت���اذ ح��س��ن ال���ع���زي.. يف إح��دى 
تغريداته عىل مواقع التواصل االجتماعي.. قال: " ليست 
املشكلة إيران مشكلتهم مشروع اليمن الجمهوري املستقل 

)٢١سبتمر(
فلو كانت إي��ران م��وج��ودة يف اليمن.. هل كانت اإلم��ارات 

ستفتح عينها وتشارك؟!
ت����ق����ول يل ال����س����ع����ودي����ة أق��������ول ل�����ك م���م���ك���ن، ل���ك���ن االم���������ارات 
تصاب بالرعب حيثما وجدت إيران.. والدليل طنب الكرى 
والصغرى وأبوموىس جالسه تميش من جنبها عىل الحيط 

ياسعدان".

تعاموا عن جرائم املعتدي
أم�������������ا ال��������ن��������اط��������ق ب��������اس��������م ال����������وف����������د ال��������وط��������ن��������ي االس�����������ت�����������اذ م����ح����م����د 

عبدالسالم، فقد قال:
 حل قضية اليمن يكون بما نؤكد عليه دائماً وأبداً، وهو 
أواًل وقف العدوان ورفع الحصار، وأي موقف ال يرى سوى 
ردة الفعل ويتعامى ع��ن ج��رائ��م امل��ع��ت��دي وح��ص��اره الجائر 

فهو يساند الجالد ويوسع من دائرة النار.

إنتاج بلدي
عضو الوفد الوطني األستاذ عبدامللك العجري قال:" من 
ج��اءن��ا ل��ل��س��الم سنستقبله ب��ال��ن ال��ب��ل��دي وال��ع��س��ل البلدي 
، ومن أتانا للحرب والغزو سنستقبله بالطائرات البلدي 
والصواريخ البلدي والكالش البلدي ،فكلها يف بلدي من 

إنتاج بلدي.

ليس لسواد عيوانه
الكاتب اإلعالمي عبدالفتاح حيدره، غرد بالقول: الخوف 
والرعب الصهيوين الذي سارع للتضامن مع دويلة االمارات 
وعرض مساعدته لها، ليس من أجل سواد عيون بن زايد 
او فلوسه او تطبيعه م��ع اس��رائ��ي��ل، ان��م��ا سببه ت��أك��د كيان 
ال���ع���دو االس���رائ���ي���يل ام���ت���الك ال��ج��ي��ش ال��ي��م��ن��ي خ���ط���وط إن��ت��اج 

للصواريخ وامل��س��يات النقطية طويلة ومتوسطة وقصية 
املدى..

ال زالوا راقدين 
ت���غ���ري���دة ع���ب���دال���رح���ي���م ال���رح���ب���ي ق�����ال ف���ي���ه���ا: ال����ذي����ن ال زال�����وا 
راق������دي������ن ال ع�����رف�����وا اىل اآلن ح���ق���ي���ق���ة ال������ع������دوان ع�����ىل ب��ل��ده��م 
اهم تصريح وزير  اليمن وال ان الحوثين عىل حق، هل صَحّ

خارجية كيان العدو االسرائييل حن قال: إن 
إس���رائ���ي���ل ت���ق���ف م����ع دول������ة اإلم���������ارات يف م���واج���ه���ة ه��ج��م��ات 

الحوثين !!
ل���ي���ع���ل���م���وا ح���ق���ي���ق���ة ال�������ع�������دوان وان االن������ص������ار ع������ىل ح������ق واال 

شيجلسوا عىل الرقدة ..؟؟!

أسلوب صهيوني خبيث
الكاتب عيل الصنعاين.. ق��ال:  وسائل اعالمية صهيونية 

ت��روج لخر مفاده ان االنصار )الحوثين( يعتزمون تدمي 
ب���رج خليفة وي��ش��ب��ه��ون ه���ذا ال��ف��ع��ل بتفجي ب��رج��ي ال��ت��ج��ارة 
العاملي بأسلوب صهيوين خبيث هدفه حشد تحالف دويل 
ج��دي��د مل��ح��ارب��ة االره��اب��ي��ن ال��ج��دد ح��س��ب ق��ول��ه��م.. ل���ذا عىل 

االنصار ان يفوتوا عليهم هذه الفرصة!!

طبقًا لقوانني السماء
القايض انور عبدالله املحبيش أمن عام الجبهة القانونية 
ال����ح����ق����وق����ي����ة ال����ع����ل����ي����ا مل����ن����اه����ض����ة ال������ف������س������اد وح������م������اي������ة ال����ح����ق����وق 

والحريات.. يقول:
حق الدفاع عن النفس مكفول للشعب اليمني العربي 
املسلم الحر طبقاً لقوانن السماء وقواعد القانون الدويل 

االنساين والقانون الدويل لحقوق االنسان .
وم�������ا ت����ت����ع����رض ل�����ه االح������ي������اء ال���س���ك���ن���ي���ة يف ام�����ان�����ة ال���ع���اص���م���ة 
وم�����ح�����اف�����ظ�����ة ص�����ن�����ع�����اء وغ�������يه�������ا م�������ن امل�����ح�����اف�����ظ�����ات ال�������ح�������رة م���ن 

ق����ص����ف ودم�����������ار وس�����ف�����ك ل�����ل�����دم�����اء م������ن ق����ب����ل ال������ع������دو االج���ن���ب���ي 
ال����ص����ه����ي����وام����ري����ي ب����ق����ي����ادة ال����ن����ظ����ام ال�����س�����ع�����ودي واالم��������������ارايت، 
يشكل من حيث التكييف القانوين جريمة ذات طابع دويل 
ب��وص��ف��ه��ا ج���رائ���م ح����رب واب������ادة ج��م��اع��ي��ه وض����د اإلن��س��ان��ي��ة ال 

تسقط الدعوى والعقوبة فيها بالتقادم.

التكرار يعلم احلمير 
ويف ت��غ��ري��دة  ل��أس��ت��اذ ك����رار امل���ؤي���د.. ق���ال ف��ي��ه��ا: " إىل اآلن 
ت���ؤك���د  اإلمارات أن���ه���ا م��س��ت��م��رة ب��ت��ص��ع��ي��ده��ا ال��ع��س��ك��ري بعد 
 عملية إع����ص����ار ال���ي���م���ن يف رس����ال����ة واض����ح����ة م��خ��ت��ص��ره��ا ) ل��م 

أتأدب بعد (..
ال مناص م��ن ت��ك��رار ال��ض��رب واالس��ت��ه��داف فلديهم الكثي 
والكثي ليخسروه وليس لدينا ما نخسره بعد 7 أعوام من 

حربهم الفاشلة.. التكرار احياناً يعلم الحمي. 

اجلنون قمة العقل
وك�����ت�����ب ح����س����ن اب�������و ط�����ال�����ب م����خ����اط����ب����اً أب������ط������ال ال���ج���ي���ش 
واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيان املسي: 
" إظهار الجنون احياناً يكون قّمة العقل .. اظهروا لهم 
ج��ن��ون��اً ال ي��خ��ض��ع للمنطق وامل����ع����ادالت.. ع��ن��ده��ا ي��ت��أمل��ون 

بالفعل. 

احلرب النفسية أخطر 
وتحدث أكرم حجر عن حالة الخوف التي يعيشها النظام 
اإلمارايت قائاًل: "عملية عسكرية واحدة قلبتهم قلب، ولن 
ت��ك��ت��ف��ي ق���ي���ادت���ن���ا ب�����ذل�����ك.. إىل ج���ان���ب ع���م���ل���ي���ات ق���ص���ف اخ��ط��ر 
وه���ي ال��ح��رب ال��ن��ف��س��ي��ة ال��ت��ي ت��ك��ب��د اإلم������ارات خ��س��ائ��ر مهولة 
وت��ج��ع��ل��ه��م يف ح���ال���ة خ�����وف وت����رق����ب وت���خ���ب���ط، وم�����ن ث��م��اره��ا  
إف������راغ األب�������راج واس���ت���م���رار م����غ����ادرة رؤوس األم�������وال وه��ب��وط 
األس������ه������م ب����ع����د ش�����ع�����وره�����م ب����ال����ت����ه����دي����د ان�����ه�����ا ض�����رب�����ة م���س���ت���م���رة 

التكاليف".

لن يستطيعوا 
 األس����ت����اذ زي����د ال���ش���ري���ف ق����ال يف ت���غ���ري���دة ل�����ه:" ع���ىل دوي��ل��ة 
اإلمارات أن تعي وتفهم جيداً أن مرتزقتها الذين يتحركون 
ه���ن���ا يف ال���ي���م���ن ل���خ���دم���ة م��ص��ال��ح��ه��ا ال���ع���دوان���ي���ة وم��ش��اري��ع��ه��ا 
االستعمارية لن يستطيعوا حمايتها من الضربات اليمنية 
التي سوف تستهدفها يف عمق دارها، كما حصل يف أبوظبي 
ودبي يف عملية إعصار اليمن وليس ملصلحتها التمادي اكر 

يف اليمن.

يف خضم تصعيد العدوان واستهدافه لالعيان املدنية واالحياء السكنية واملرافق الخدمية، وارتكابه العديد من الجرائم بحق شعبنا اليمني، كان لزاماً 
عىل جيشنا ولجاننا الشعبية والقوة الصاروخية والطيان املسي أن ينتصروا لدماء األبرياء وأن يأدبوا تلك اليد االثمة التي سفكت دماء االطفال والنساء 

واالمنن يف منازلهم، فجاءت عملية إعصار اليمن التي طالت أهداف اسرتاتيجية وحيوية يف عمق العدو االمارايت يف أبوظبي ودبي .. 
" 26 سبتمر"  حاولت ورغم انقطاع شبكة االنرتنت جمع بعض التعليقات السريعة التي كتبت يف وسائل التواصل االجتماعي، عقب الضربات املوفقة 

للقوة الصاروخية والطيان املسي.. فإىل هذه الرسائل القصية التي تم نقها بتصرف:
26 سبتمرب: عبدالحميد الحجازي

ال���ش���ام���ي: م����ن أع���ظ���م ن���ت���ائ���ج  عملية »إع����ص����ار ال���ي���م���ن« وح������دة امل���وق���ف 
اإلسرائيلي واألمريكي والداعشي والقاعدي

اليمن اجلمهوري  إي���ران مشكلتهم م��ش��روع  ال��ع��زي: ليست املشكلة 
املستقل )21سبتمبر(

 عبدالسالم: أي موقف يتعامى ع��ن ج��رائ��م املعتدي وح��ص��اره اجلائر 
فهو يساند اجلالد ويوسع من دائرة النار

ح���ي���دره: اخل����وف وال���رع���ب ال��ص��ه��ي��ون��ي ل��ي��س م��ن أج���ل س����واد ع��ي��ون ب��ن زاي����د بل 
خلوفهم من  امتالك اجليش اليمني خطوط إنتاج للصواريخ واملسيرات

القاضي احملبشي: ما تتعرض له االحياء السكنية في امانة العاصمة واحملافظات احلرة 
من قصف ودمار وسفك للدماء من قبل العدوان جرائم حرب ال تسقط بالتقادم

الشريف: على دويلة اإلم���ارات أن تعي وتفهم جيدًا أن مرتزقتها لن 
يستطيعوا حمايتها من الضربات اليمنية

سالح اجلو اليمني يرعب كيان العدو الصهيوني 
عىل وقع الضربات النوعية التي نفذها سالح الجو املسي الذي اصاب اهدافه بدقة يف العمق االمارايت, 

عر كيان العدو االسرائييل عن قلقه إزاء  هذا التطور النوعي والسالح الذي باتت قوات صنعاء تمتلكه , 
ويف اآلونة األخية تزايدت مخاوف العدو االسرائييل من تنامي القدرات الدفاعية للقوات املسلحة اليمنية 

التي تفاجئ العالم كل يوم بجديد اسلحتها املتطورة والتي باتت تمثل سالح ردع فعال يهابه األعداء 
,هذه املخاوف االسرائيلية عرت عنها قيادات يف كيان العدو الصهيوين عر وسائله االعالمية .. اىل جانب 

قلق وخوف كيان العدو الصهيوين ظهر اىل العلن التوافق بن من كانوا يدعون العداوة األمس )تركيا 
واسرائيل( واىل جانبهم السعودية ليجمعوا اليوم عىل ادانة استهداف قوات صنعاء لإلمارات.. تفاصيل 

هامة نتناولها يف سياق التقرير التايل:
 – خاص 

كيان العدو الصهيوين الذي بات يحسب لتنامي القدرات الدفاعية 
ال��ي��م��ن��ي��ة ح��س��اب��ات ع���دة اىل ج��ان��ب خ��وف��ه م��ن ه���ذا ال��ت��ط��ور امل��ت��س��ارع , 
كان ايضا يف طليعة املنددين واملتضامنن مع نظام ابو ظبي  بعد أن 
طالتها امل��س��يات وال��ص��واري��خ اليمنية حيث ع��ر  رئيس وزراء العدو 
اإلسرائييل نفتايل بينت عن استعداده لتقديم  املساعدة االستخبارية 

واألمنية للدفاع عن اإلمارات
وقال نفتايل: "وجهنا تعليمات ملؤسسات األمن اإلسرائيلية بتزويد 

اإلمارات باملساعدة الالزمة "

غير قواعد االشتباك 
اىل ذلك اشار الكاتب عبدالباري عطوان رئيس تحرير صحيفة 
رأي اليوم اىل ان استهداف العمق االمارايت بالصواريخ واملُسّيات 
اليمنية التي كانت متوقعة ُيشّكل تطّوًرا خطًيا، غّي ُكل قواعد 
االش��ِت��ب��اك ونقل ال��ح��رب اليمنّية إىل مرحلٍة ج��دي��دة م��ن الّصعب 
ت���وّق���ع ت��ط��ّورات��ه��ا، ف����إذا ك���ان االح���ِت���الل اإلس���رائ���ي���يل ال����ذي ي��ب��ُع��د عن 
صنعاء حوايّل ١600 كيلومرت، وهي نفس املسافة التي تبعدها 
)أّي صنعاء( عن أبو ظبي، بات يشعر بالّرعب والقلق، ألّن��ه قد 
ي��ك��ون ال��وج��ه��ة ال���ق���ادم���ة ل��ل��ُم��س��ّيات وال���ّص���واري���خ ال��ب��ال��ي��س��ت��ّي��ة من 

قوات صنعاء.

توافق اسرائيلي تركي- سعودي 
نشر الكاتب الرتيك حسني محيل مقاال قال فيه ان “التوافق الرتيك 
– اإلسرائييل – السعودي يف “التضامن مع أبو ظبي ضد ما أسماه " 
العدوان الحويث”، يمكن تلخيصه يف املقولة الشعبية “ضربني وبىك 
سبقني واش��ت��ىك”، ألن حّكام اإلم���ارات والسعودية نسوا أو تناسوا 

أنهم هم املعتدون عىل اليمن.
وق��ال الكاتب يف مقاله “م��ن دون ال��ع��ودة إىل امل��ايض البعيد، لقد 
تآمرت كل أنظمة املنطقة، ضّد اليمن، فشّنت عدوانها عىل شعب 
هذا البلد األصيل والعريق يف آذار/مارس ٢0١5. وكُلّها كانت تحت 
املظلة األميكية والفرنسية والريطانية، وب��ال��ض��رورة اإلسرائيلية، 
بدليل نجاح “ت��ل أبيب” خ��الل ه��ذه الفرتة )آذار/م����ارس ٢0١6( يف 
نقل َمن تبّقى من يهود اليمن إىل “إسرائيل” بدعم من االستخبارات 

اإلماراتية والسعودية”.

السيطرة على باب املندب 
وأض�������اف “ت����آم����رت ه�����ذه األط��������راف م���ع���اً ل���ت���دم���ي ه�����ذا ال���ب���ل���د ال���ع���رب���ي، 
املتمّيز بموقعه االسرتاتيجي، من أج��ل ضمان أم��ن “إس��رائ��ي��ل” عر 
السيطرة عىل باب املندب، وهو ما يفّسر املعلومات التي تتحّدث عن 
بناء قواعد إسرائيلية/إماراتية مشرتكة يف جزيرة سقطرى اليمنية 
أواخ�������ر ع�����ام ٢0١8، م����ع اس���ت���م���رار ال����ص����راع ب����ن أب�����و ظ���ب���ي وال����ري����اض 
لفرض أجنداتهما عىل هذا البلد، الذي يجاور السعودية عر حدود 
برية تزيد عىل ١400 ك��م، وه��و ما لم يكتِف به آل سعود، الذين 
سيطرون ع��ىل ج��زي��ريَت صنافي وت���يان املصريتن عند م��دخ��ل خليج 

العقبة، وهما متنّفس “إسرائيل” االسرتاتيجي”.!
وت����اب����ع “ال������ُع������دوان اإلم�����ارايت/ال�����س�����ع�����ودي، م���ع���اً أو ع����ىل ان�����ف�����راد، ل��م 
يحَظ باهتمام الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي واألمم 
املتحدة، واملجتمع الدويل عموماً، إاّل يف إطار الرد السعودي، وأخياً 
اإلمارايت، عىل العمليات اليمنية ضد الرياض وأبو ظبي. فالعالم، 
ال�������ذي ت���ج���اه���ل ط�������وال ال����س����ن����وات ال���س���ب���ع امل���اض���ي���ة ال�������ُع�������دواَن ال��ه��م��ج��ي 
ال��س��ع��ودي/اإلم��ارايت، ال��ذي أّدى إىل مقتل عشرات اآلالف من أبناء 
اليمن وت��ش��ري��د م��ئ��ات اآلالف منهم وت��دم��ي ال���رتاث اليمني العريق، 
ر، ولو لدقائق، يف استنكار قصف  وسكت عىل هذا الُعدوان، لم يتأَخّ
“أن���ص���ار ال���ل���ه” ال����ذي ط����ال أه����داف����اً إم���ارات���ي���ة، ك��م��ا ط����ال س��اب��ق��اً أه���داف���اً 

سعودية”.

تركيا واسرائيل 
وق����������ال “أّم������������ا ال�����غ�����ري�����ب يف امل�������وض�������وع ف����ه����و أن “ال��������ع��������دوت��������ن”، ت���رك���ي���ا 
و”إسرائيل”، تسابقتا إىل هذا االستنكار عىل الرغم من أن الرئيس 
إردوغان كان هّدد اإلمارات وتوّعدها عندما وّقعت اتفاقية التطبيع 
م��ع “ت��ل أب��ي��ب”. وق���ال إردوغ����ان يف ١4 آب/أغ��س��ط��س ٢0٢0 “لقد 
أص������������درت ت����ع����ل����ي����م����ايت ل������وزي������ر خ����ارج����ي����ت����ي م������ن أج��������ل ات������خ������اذ اإلج��������������راءات 
ال��ض��روري��ة لتعليق ال��ع��الق��ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة، أو س��ح��ب ال��س��ف��ي من 
أب����و ظ���ب���ي، ألن����ه ال ي��م��ك��ن ل��ن��ا ب����أن ن��س��م��ح ألح����د ب��ال��ق��ض��اء ع���ىل ح��ق��وق 

الشعب الفلسطيني”. “.
أّما صحيفة “يني شفق”، وهي يف مقّدمة اإلعالم املوايل للرئيس 
إردوغ����ان، فخّصصت عنوانها الرئييس للموضوع، م��ع ص��ورة البن 
زايد، تحت عنوان “عديم الشرف”، وناشدت الجيش الرتيك “إزالة 

أبو ظبي من الخريطة”.
وه������و م�����ا ف���ع���ل���ت���ه ال���ص���ح���ي���ف���ة يف أع������داده������ا ال���س���اب���ق���ة ض�����د م���ح���م���د ب��ن 
سلمان، مؤكدة “ضرورة تحرير مّكة واملدينة من رجس آل سعود”، 

حسب الكاتب.
وت��اب��ع الكاتب “وم���ن دون أن يمنع ه��ذا الهجوم العنيف ض��د أبو 
ظبي، وقبلها الرياض، الرئيَس إردوغان من مساعيه للمصالحة مع 
حكام اإلمارات والسعودية، وكذلك “إسرائيل”، التي دعا إردوغان 
زعماء الدول اإلسالمية إىل قمتن عاجلتن ضدها بعد اعرتاف ترامب 

بالقدس املحتلة “عاصمًة أبدية ليهود العالم”.
وخ�����ت�����م ال�����ك�����ات�����ب م����ق����ال����ه “وه���������و أم�������ر ي����ت����ط����ّل����ب زوال ال�����ك�����ي�����ان ال����ع����ري 
امل����ص����ط����َن����ع، وه������و ح���ل���م ك�����ل ال����ش����ع����وب ال���ع���رب���ي���ة واإلس�����الم�����ي�����ة وأم���ل���ه���ا 
وه��دف��ه��ا، ل��ي��س ف��ق��ط م��ن م��ن��ط��ل��ق��ات دي��ن��ي��ة ووط��ن��ي��ة، ب��ل م��ن خ��الل 
دوافع إنسانية استهرتت بها “إسرائيل”. وبات واضحاً أنها ستدفع 
ث��م��ن ذل����ك، ع��اج��ال ك���ان أو آج�����اًل، وم��ه��م��ا ك���ان ع���دد امل��ت��واط��ئ��ن معها 
من العرب واملسلمن، وفلسطن بريئة منهم جميعاً، وإاّل مَلا هتف 

“أنصار الله”: املوت ألميكا، واملوت إلسرائيل “

مخاوف اسرائيلية 
وبحسب ما نشرته "رأي اليوم " قال املُستشِرق اإلسرائييّل، إيهود 
يعاري، املُرتبط بمخابرات الكيان عىل جميع أذرعها، إّنه قد يسأل 
ات  ُحّكام اإلمارات إسرائيل كيف يمكن أْن تساعدهم يف وقف املُسَيّ

الهجومّية، الفًتا إىل أّنه عىل إسرائيل أْن ُتدرِك ما بات واضًحا: إّنها 
مسألة وق��ت حتى يصبح ل��دى الحوثين القدرة عىل الوصول أيًضا 

إىل األرايض اإلسرائيلّية، عىل حّد تعبيه.

االمارات تتعرض للنار
وتابع قائاًل:”كان هذا متوقًعا ولم يحدث فجأة، اإلمارات تتعرض 
ل���ل���ن���ار وق�����د ت���ج���د ن��ف��س��ه��ا م���ت���ورط���ة يف ح�����رب خ�����الل وق�����ت ق����ري����ب. ف��ق��د 
هاجمت طائرات من دون طّيار ألّول مّرٍة، عاصمة اإلمارات أبو ظبي 
التي تعتر من أغنى مدن الخليج ، وبالطبع يمكن أْن تستهدف هذه 

الهجمات دبي أيًضا.
وم���ى ق���ائ���اًل يف م���ق���اٍل ن��ش��ره ع���ىل م��وق��ع ال��ق��ن��اة ال������١٢ ب��ال��ت��ل��ف��زي��ون 
العرّي، مى قائاًل إّن قوات الحوثين نفذت تهديدها وضربت من 
ع��ىل م��س��اف��ة ١٢00 ك��ي��ل��وم��رت، ون��ج��ح��ت يف إص��اب��ة ش��اح��ن��ات كانت 
م���وج���ودة ع��ىل م��س��اف��ة ليست ب��ع��ي��دة م��ن ال��ق��اع��دة ال��ض��خ��م��ة لسالح 
الجو األمريي يف الخليج، لقد كان هذا متوقعاً ولم يحدث فجأة؛ 
اإلمارات تتعرض للنار وقد تجد نفسها متورطة يف حرب خالل وقت 

قريب.
ونقل عن مصادره أنّه “عندما بدأ زعماء اإلمارات محادثات مباشرة 
م���ع إي������ران م���ن أج����ل خ��ف��ض ال���ت���وت���ر يف م��ن��ط��ق��ة ال��خ��ل��ي��ج، ك����ان ث��م��ة يف 
إسرائيل من أخطأ التقدير معتقًدا أّن هذا األم��ر سيؤدي إىل برودة 
يف العالقات مع إسرائيل، إاّل إن هذا لم يحدث. حتى إن السعودية 
ال��ت��ي ت��ج��ري ات��ص��االت مشابهة م��ع إي����ران ال تفعل ذل���ك ع��ىل حساب 

العالقات الصامتة مع إسرائيل”
ول������ف������ت ي��������ع��������اري، ال������������ذي ي����ع����م����ل أي�������ًض�������ا م�����ح�����ل�����اًل ل������ل������ش������ؤون ال����ع����رب����ّي����ة 
بالتلفزيون ال��ع��رّي وب��اح��ًث��ا يف معهد واش��ن��ط��ن، ل��ف��ت إىل أّن���ه “منذ 
س���ن���وات ت���ع���اين ال���س���ع���ودي���ة ج�����راء ه��ج��م��ات ال��ح��وث��ي��ن ال���ت���ي أص��ب��ح��ت 
روتينية، إْذ يطلق الحوثيون الصواريخ حتى عىل العاصمة الرياض، 
ويهاجمون مطارات وقواعد عسكرية � كما شنوا عملية كبية ألحقت 

ضرًرا كبًيا بأكر منشأة للنفط يف العالم يف أبقيق .
وأوضح، نقاًل عن مصادره األمنّية يف كيان االحتالل، أّنه “حتى اآلن 

اإلم����ارات، ال��ت��ي ت��ش��ارك منذ سنة ٢0١5 يف ل���������م ت����ت����ع����رض 
ال���ه���ج���وم ال���س���ع���ودي ض����د ال���ح���وث���ي���ن يف 
اليمن، لضرباٍت مباشرٍة عىل أراضيها، 
لكن حالًيا تغي هذا الواقع بصورٍة مطلقٍة.

وأض���������������اف يف م������ق������ال������ه، ال������������ذي ن���ق���ل���ت���ه 
ل������ل������ع������رب������ّي������ة “م��������ؤس��������س��������ة ال������������دراس������������ات 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ّي���ة”: ال����ح����وث����ي����ون ال����ذي����ن 
ك������ان������وا ح����ت����ى اآلن ق������د اك�����ت�����ف�����وا ب���م���ض���اي���ق���ة 
ال���������س���������ف���������ن اإلم���������������ارات���������������ي���������������ة يف 
ال�������������������ب�������������������ح�������������������ر األح������������������������م������������������������ر، 
ي�����ع�����ل�����ن�����ون ب�����ال�����ف�����م امل��������آن 
ال���������ت���������دخ���������ل  دام  م���������������ا  أّن�������������������������ه 
ال���ع���س���ك���ري اإلم�����������ارايت يف 
ال���ق���ت���ال م���س���ت���م���ًرا ف��إن��ه��م 
سيوجهون مسّيات تحمل 
الصواريخ نحو اإلم��ارات لزرع 
ال�������ذع�������ر، ول������دف������ع األج�������ان�������ب إىل م�������غ�������ادرة ه����ذه 

وبالتايل التسبب بتباطؤ حركتها االقتصادية. ال���������������دول���������������ة، 
ويف ظل التطور املتسارع للقوات املسلحة اليمنية التي استطاعت 
ان تحقق ان��ت��ص��ارات ك��ب��ية يف ع��م��ق ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي واالم����ارايت 
.. وج�����د ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان ام������ام خ����ي����ارات ص��ع��ب��ة خ���اص���ة ب���ع���د ف��ش��ل��ه 
ال���ذري���ع ام����ام ص��م��ود وث���ب���ات اب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وق���وات���ه املسلحة 
, م��م��ا ج��ع��ل اب����و ظ��ب��ي وال����ري����اض ت��س��ت��ن��ج��د ب��واش��ن��ط��ن الخ���راج���ه���ا من 
ه��ذ ال���ورط���ة ,  ف��ي��م��ا ال��ن��ظ��ام األم���ري���ي ي��ت��الع��ب ب��ه��م��ا م��ن اج���ل سلبها 
املزيد من األم���وال واط��ال��ة ام��د ال��ع��دوان من جني االرب���اح واملكاسب 
من قبل قادة انظمة السعودية وابو ظبي اللذين غرقا يف املستنقع 
اليمني وصعب خروجهما منه .. كل املعطيات عىل األرض تؤكد بأن 
الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية فرضت م��ع��ادالت ج��دي��دة غ��يت قواعد 
االشتباك  مع تحالف العدوان خاصة بعد ان اصحبت اقىص قواعد 
الحربية يف مختلف املدن تحت مرمى سالح الجو املسي والصواريخ 

الباليستية اليمنية .
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وإذا ك���ن���ا ن��ل��ح��ظ ب������روز ال�������ذات ك���خ���ي���ار س���اي���ك���ول���وج���ي م���ن���ذ ه��اب��ي��ل 
وق���اب���ي���ل ك���ف���ن���اء وإل����غ����اء يف م���ق���اب���ل ال���ت���ض���خ���م... إال أن ه���ن���اك ث��م��ة 
وازع تواضع الناس عليه وأصبح ضابطاً أخالقياً وربما شرائعياً 

أو عرفياً حَدّ بقدر ما من تسلط 
)األن�������ا( وت���ج���ره���ا يف م���ح���اول���ة إل���غ���اء اآلخ��������ر.., وم����ع ت��م��اه��ي مثل 
ذل��ك الضابط وذوب��ان��ه يف املفاهيم الغائمة, تصبح الحياة غابة 
ال يمكث األضعف فيها إال أم��داً ق��ص��راً., ألن��ه واق��ع تحت أنياب 
األق���وى ال��ذي تسيطر عليه أدوات الشر ومظاهر ال��ق��وة فيعيث 

يف األرض فساداً .
 وإذا كنا ننكر عىل اآلخر تسلطه وطغيانه,  وربما جروته , إال أن 
املنكر قد ال يتورع عن ذات الفعل والسلوك إذا توفرت له الدوافع 
واألس���ب���اب, وت��ه��ي��أت ل��ه امل��ن��اخ��ات.., ذل���ك ألن��ن��ا ن��ص��در ع��ن طبيعة 
واح��دة ..,وربما أحدثت البيئة الثقافية يف عواملنا النفسية ذات 
االتجاه, ولو كان مخزوناً يف لحظات معينة ألسباب موضوعية 
يف الالوعي , ولعل  مثل هذه الحقيقة قد أدركها املتنبي مبكراً 

حيث قال : 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد        ذا عفة فلعلٍة ال يظلمُ 
إذن فاملعادلة  األصعب تبدو يف النفس كقوة قاهرة ومقهورة 
, ظاملة ومظلومة , متسِلّطة ومتسَلّط عليها ..,وبحسب ما يتهيأ 
لها, أو يقع تحت نطاق رعايتها,  وقد تتفاوت املراتب والظواهر 
م�����ن ب���ي���ئ���ة م��ج��ت��م��ع��ي��ه إىل أخ��������رى ت���ب���ع���اً مل�����رات�����ب ال�����وع�����ي وامل����ن����اخ����ات 
الثقافية السائدة, بيد أن املجتمعات البدائية أقرب إىل الصراع 
"ال��ه��اب��ي��ل��ي��وال��ق��اب��ي��ي", ح��ي��ث إن ف��ن��اء اآلخ���ر يصبح مطلباً غ��رائ��زي��اً 
, إذ أن���ه���ا ال ت��ت��ع��ام��ل م���ع ال���ب���دائ���ل ال���ت���ي ت��ش��ب��ع ال���غ���ري���زة, وت��رف��ض 
ال��ف��ن��اء كمطلق, ك��م��ا ي��ح��دث يف ب��ع��ض األن��ظ��م��ة ال��ت��ي ج���اءت من 
عمق النسق الثقايف واالجتماعي وتوافقت مع املكون الرتاكمي 
والثقايف وأصبحت تعبراً عنه ال طارئة عليه ..,وبذلك يحدث ما 
يشبه االنسجام والتالؤم بينها وبني أفراد شعبها , وقد نالحظ 
احرتامها لهويتها التي درجت عليها دون تمايز أو طبقية, وربما 
ك��ان��ت ع���ىل ت��ن��اق��ض ت����ام م���ع األن��ظ��م��ة ال���ث���وري���ة ال��ت��ي ت����رى يف اآلخ���ر 
ضداً مهدداً لوجودها , فكان تعاطيها مع مفردات الواقع وفق 
الفكر الوجودي الهابيليوالقابيي, وبذلك فإن الصراع كان سمة 
غالبة تجىل ذلك الصراع يف شعور اآلخر بتهديد هويته الثقافية 
وط���غ���ي���ان اآلخ������ر وت��س��ل��ط��ه وب���م���غ���اي���رت���ه ل��ل��ن��س��ق ال���ث���ق���ايف ال��ج��م��ع��ي 
ال���رتاك���م���ي ف��ك��ان وج����ود ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��س��ري��ة ت��ع��وي��ض��اً ل���ل���ذات, أو 
ان����ت����ص����اراً مل���ق���درات���ه���ا وت���أري���خ���ه���ا, وي���م���ك���ن ق���ي���اس ذل�����ك ع����ىل ال��ح��ال��ة 

اليمنية منذ النصف الثاين للقرن املايض وحتى اآلن. 
إذ أن النظام الثوري لم يأِت كضرورة اجتماعية أو ثقافية بل 
ك��ان ط��ارئ��اً , وأح���دث ت��ص��ادم��اً م��ع القيم االجتماعية والثقافية, 
ف��ك��ان ص����راع ال��س��ب��ع ال��س��ن��وات ال��ت��ي أع��ق��ب��ت ال���ث���ورة ص����راع ه��وي��ة, 
ووجود, وانتهى ذلك الصراع بشعور القوى الثورية باالنكسار , 
مما عزز لديها الشعور املضاد لتلك الحالة االنكسارية.., ليفيض 
ذلك الشعور  إىل حركة 13 يونيو 74م التي لم تستمر كثراً إذ 
تم وأدها يف 11 أكتوبر 1977م من قبل ذات القوى التي رأت 
فيها تغايراً يهدد وج��وده��ا عىل مسرح الحياة, وظ��ل مثل ذلك 
ال��ص��راع ق��ائ��م��اً تجىل يف مقتل أح��م��د حسني الغشمي ومحاولة 
االنقالب الفاشلة يف أكتوبر 1978م عىل الرئيس عي عبد الله 
صالح, ويف الفوىض والالاستقرار الذي أحدثته الجبهة الوطنية 
يف امل����ن����اط����ق ال����وس����ط����ى, ك���م���ا ت����ج����ىَلّ يف ال�����ص�����راع ع����ىل ال�����ح�����دود ب��ني 
شطري الوطن حينذاك ومثل ذلك أو قريب منه حدث يف جنوب 
الوطن وإن كان يأخذ غطاءات متعددة أخرى, بسبب ما أحدثه 

االستعمار من تحول يف البني االجتماعية وانزياح يف الوعي .
بعد حركة ) 13 يونيو 74م ( أدرك أح��د ط��ريف ال��ن��زاع أهمية 
امل��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة يف إح�����داث ال���ت���ح���والت.., ف���ح���اول التغلغل 
يف نسجيها العام وبنى تحالفات اسرتاتيجية مع بعض قادتها 
,ال�����ذي�����ن ك����ان����وا أق�������رب إل����ي����ه  م����ي����واًل وف������ك������راً, وك�������ان م����ن ن���ت���ائ���ج ذل���ك 
ال��ت��ح��ال��ف م���ا ح����دث يف )11 اك���ت���وب���ر 77م ( ال�����ذي ش��ك��ل م��الم��ح 

سلطة )17يوليو 78م (.
جاءت سلطة 17يوليو من بني أنقاض الثورة, ومن بني ركام 
املايض.., ووجدت نفسها بني نقيضني ال يلتقيان , وشكل هاجس 
ال��خ��وف لديها م��ن ت��ج��ارب امل��ايض القريب, ب��داي��ة مرحلة جديدة 
قائمة عىل مبدأ التوازن ,واالستغراق يف الكل ..,كما تجىَلّ ذلك 
يف بداية عقد الثمانينات من القرن املايض.., حني تأسيس املؤتمر 
الشعبي العام كمظلة سياسية تجمع تحت ظاللها كل النقائض 

واالشتات .
ت���م���ظ���ه���رت س��ل��ط��ة ) 17 ي���ول���ي���و( ب����ال����ث����وري����ة., وس���م���ح���ت ل��ل��ق��وى 

املضادة لتلك الثورية باملرور والتغلغل يف النسيج العام للدولة 
, ف��ان��ت��ه��ت ث��وري��ة ال��ن��ظ��ام ب��وق��وع��ه ت��ح��ت م��ط��ارق ال��ض��غ��ط للقوى 

املتحالفة معه . 
وبقليٍل من التأمل يف البدايات األوىل لسلطة )17 يوليو( نلحظ 
حجم الصراعات املؤملة والدامية التي واجهتها, سواء ما كان منها 
يف حدود شطري الوطن ,أو ما أحدثته الجبهة الوطنية من إقالق 
ل��أم��ن وال��س��ك��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة , إذ ك����اد ال���ت���ن���ازع ب���ني ال���ق���وى امل��ت��ض��ادة 
املسنودة خارجياً ممن يماثل أيديولوجيتها أن يودي بمقدرات 
هذا الوطن... ذلك ألن دائرة الصراع لم تعد ذات صبغة وطنية 
ْت بني املضاد املماثل فيما هو أعُمّ وأشمل وكان  محضة , إذ امتَدّ

اليمن مسرحاً لها .
نتج عن ذلك الصراع إقصاء حكومة عبد الكريم األرياين التي 
كانت مقبولة من طرف يف الصراع, ولم تكن مقبولة من الطرف 
اآلخر , وكانت حكومة االرياين تشبه حكومة أحمد محمد نعمان 
يف عقد السبعينيات.. من حيث اإلمكانات واملوارد الضئيلة التي 
ال تفي بالتزاماتها أمام متطلبات الباب األول من أبواب امليزانية 
, وتحت ضغط امليزانية غ��ادرت حكومة األري���اين مقاليد الحكم 
وأتجه رئيسها إىل الهيئة العامة إلعادة أعمار املناطق املتضررة من 

الزلزال الذي حدث بداية الثمانينات يف محافظة ذمار .
  وح���ق���ن���اً ل����دم����اء أب����ن����اء ال����وط����ن س���م���ح ال���ن���ظ���ام ب����إص����دار ص��ح��ي��ف��ة 
"الصحوة" مقابل صحيفة "األمل"  واستوعب كل قادة الجبهة 
ال��وط��ن��ي��ة يف م��ف��اص��ل ال���دول���ة وم��ن��ح��ه��م ح��ق��ائ��ب وزاري������ة  ,وت��ح��ول 
ال����ص����راع م���ن أف������واه ال���ب���ن���ادق إىل م��ح��اب��ر األق������الم وأوراق ال��ص��ح��ف 
, وم���ا ك���اد ال��ن��ظ��ام يتنفس ال��ص��ع��داء ح��ت��ى ج����اءت أح����داث ) 13 
ي����ن����اي����ر 1986م ( يف ع�������دن ل���ت���ع���ي���ده إىل دائ�����������رة ال������ص������راع م�����ج�����راً, 
بسبب اح��ت��ض��ان��ه ال��ف��ص��ي��ل امل���ه���زوم يف ت��ل��ك االح�����داث, وح���دث ما 
ي��ش��ب��ه ال��ق��ط��ي��ع��ة ب���ني ن���ظ���ام ص��ن��ع��اء وال��ف��ص��ي��ل امل��ن��ت��ص��ر يف ع���دن, 
وق����ب����ل أح�������������داث)13 ي���ن���اي���ر 86م(  ك������ان ن����ظ����ام ص���ن���ع���اء ق�����د ع��م��ل 
عىل تقوية تيار األخ���وان املسلمني ألح��داث ق��در من ال��ت��وازن بني 
القوى, والستغالل عدائيته للجبهة الوطنية, التي عملت عىل 
إق�����الق ال��س��ل��م االج���ت���م���اع���ي يف امل���ن���اط���ق ال���وس���ط���ى , وك�����ان األخ�����وان 
ق���د ت��ح��ال��ف��وا م���ع ال���ق���وى ال��ق��ب��ل��ي��ة ب��ع��د أن ش���ع���روا ب��إق��ص��اء ح��رك��ة 
13 يونيو لهم- بدأ التحالف يف الستينات بعد إشهار حزب الله 
برئاسة الزبري وتجدد يف النصف الثاين من السبعينات - بعد 
تحالف مع حركة13يونيو لم يدم طوياًل تم خاللها  استحداث 
الهيئة العامة لإلرشاد برئاسة عبد املجيد الزنداين , وقد لعبوا 
دوراً ملحوظاً يف عملية االستفتاء ع��ىل م��ش��روع امليثاق الوطني 
ال����دل����ي����ل ال����ن����ظ����ري وال�����ف�����ك�����ري ل���ل���م���ؤت���م���ر ال���ش���ع���ب���ي ال�����ع�����ام يف ب����داي����ة 
عقد الثمانينات وذل��ك بانخراطهم يف أوس���اط ال��ن��اس وقيامهم 

بالتوعية من منطلق عقائدي. 
وقد شكل تحالف األخوان مع القبيلة, سنداً جماهرياً  قوياً, 
جعل منهم قوة فاعلة اجتماعياً, وثقافياً, وعسكرياً, كما تجىل 
ذلك يف أحداث املناطق الوسطى أو حرب صيف 94م لذلك فقد 

كانوا طرفاً أساسياً يف الصراع .
ظ����ل ت����ي����ار األخ���������وان ذا ف���اع���ل���ي���ة  س���ي���اس���ي���ة واج���ت���م���اع���ي���ة وث��ق��اف��ي��ة 
مستغاًل حاجة النظام إليه يف عقد الثمانينات ملواجهة التيارات 
التقدمية والطالئعية التي ناصبت سلطة ) 17 يوليو( العداء 
,وح��������اول��������ت االن�������ق�������الب ع���ل���ي���ه���ا ع������ن ط�����ري�����ق ال����ف����اع����ل����ني يف امل���ؤس���س���ة 

العسكرية  التي شكلت سندهم الداعم لكل تحركاتهم .
ومع انبالج التباشر األوىل للوحدة اليمنية , شهدت الساحة 
الوطنية حركة دؤوبة لتيار األخوان وقد دل خطابهم السيايس 
والتوعوي عىل رفض االندماج مع التيار املاركيس , وقد تهاوت 
تلك التعبئة أمام إصرار القيادة السياسية , وشعروا حينها أنهم 
يجدفون ضد التيار فحدث بعض التعديل يف موقفهم إذ أعلنوا 
رف��ض��ه��م ل��دس��ت��ور دول���ة ال���وح���دة, م��ع ال��ق��ب��ول امل��ش��روط ب��ال��وح��دة 

االندماجية بني شطري الوطن .
ب���ع���د إع�������الن ال�����وح�����دة ال���ي���م���ن���ي���ة يف ال�����ث�����اين وال����ع����ش����ري����ن م�����ن م���اي���و 
عام 1990م مع ما صاحبها من ثورة يف القيم, ومن تحوالت 
كبرة يف شتى مناحي الحياة االقتصادية والسياسية والثقافية 
واالجتماعية, كان هناك مرحلة جديدة متغايرة كل التغاير عن 
ما سبقها..., إذ أصبح الصراع يف املرحلة األوىل املمتدة من 90م  
إىل عام 94م, صراعاً عىل تكوين مالمح الدولة اليمنية الجديدة, 
ك����ل ط�����رف م����ن أط�������راف ال����ص����راع ك�����ان ي�����رى يف ن���ظ���ري���ة اآلخ������ر إل���غ���اء 
لوجوده, وامتيازاته, وتهديداً ملستقبله, لذلك فقد غاب الوطن, 
وحضرت الذات التي تحاول إثبات وجودها يف الدولة الجديدة, 
وق����د ش��ك��ل��ت وث��ي��ق��ة ال��ع��ه��د واالت����ف����اق امل��وق��ع��ة يف األردن ان��ت��ص��اراً 

للوطن/  املوضوع, واملهزوم من قبل الذات يف حرب صيف 94م .
لم يكن إعالن االنفصال خياراً سياسياً كما يرى بعض أولئك 
ال���ذي���ن خ���اض���وا امل��ع��م��ع��ة , ب���ل ك����ان ان���ت���ح���اراً س��ي��اس��ي��اً وج�����دت فيه 
ال����ق����وى ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة امل���ت���ح���ال���ف���ة .. ف���رص���ت���ه���ا ال���غ���ائ���ب���ة  ل���ل���ق���ض���اء ع��ىل 
النقيض امل��ض��اد لها, ال��ذي ظ��ل وج���وده بكل مقومات ال��دول��ة يف 

الجنوب, يهدد وجودها ومستقبلها . 
ش��ك��ل ال��س��اب��ع م���ن ي��ول��ي��و 94م ب���داي���ة م��رح��ل��ة ج���دي���دة, أقتصر 
ال����ص����راع ف��ي��ه��ا ب����ني امل���ت���ح���ال���ف���ني  م����ن ال����ق����وى ال��ي��م��ي��ن��ي��ة وال��وس��ط��ي��ة 
وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة, وك���ان���ت س��م��ة ه���ذه امل��رح��ل��ة ت��ق��اس��م ال���ف���يء وال��ن��ف��وذ 
وال��س��ل��ط��ة.., وك��ان ه��م ك��ل ط��رف محاولة إح���راق اآلخ��ر وترميده 
سياسياً ,وق���د دَلّ���ت انتخابات 97م النيابية ع��ىل انتصار القوى 
الوسطية والنفعية املنضوية تحت مظلة املؤتمر الشعبي العام 

وكان خيار األخوان العودة إىل صفوف املعارضة .
يف الفرتة املمتدة بني) 97م -2003م (عمل املؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام ع��ىل تصفية ك��ل ال��ع��الئ��ق ال��ن��ات��ج��ة ع��ن ظ���روف التحالفات 
االس���رتات���ي���ج���ي���ة , ك���م���ا ع���م���ل ع����ىل إع��������ادة ت���رت���ي���ب أوض��������اع امل���ؤس���س���ة 
العسكرية بما يتوافق وضمان مستقبله السيايس, حيث أقىص 
بعض القادة عن مناصبهم , وعمل القضاء والقدر السيايس يف 
تغييب ق��ادة عسكريني لهم تاريخهم النضايل الكبر يف حادث  
طائرة هيلوكبرت أمثال محمد إسماعيل وأحمد ف��رج وغرهما, 
وت��م تعيني بعضهم يف املالحق العسكرية يف س��ف��ارات الخارج, 
وبعض أولئك شعر باستهدافه.. فاعتصم بأملانيا  كعي محسن 
ص����ال����ح , واق����ت����ى ذل������ك اإلج���������راء إض����ع����اف ب���ع���ض امل���ع���س���ك���رات يف 
مقابل تحديث واستنفار جاهزية  اآلخر, تحقيقاً للعبة التوازن 
وبحيث تكون نسبة الخطورة املتوقعة ذات قدر معقول يمكن 
السيطرة عليه, يف زم��ن يحفظ للدولة هيبتها ومكانتها حسب 
تلك التوقعات والسياسيات التي تم إتباعها والتي أمالها الراهن 
ال��ج��دي��د, ورب��م��ا ح��ض��رت فيها ال���ذات بشكل كبر وح��ض��ر الوطن 
بنفس القدر أو أق���ل.., إذ ال يمكننا القياس وق��د ال يشكل ذلك 
قدراُ من األهمية بقدر أهمية قولنا يف سياق موضوعنا أن الصراع 
يف هذه الفرتة اتجه إىل املؤسسة العسكرية, التي يتقاطع والؤها 
عند نقطة االلتقاء للقبيلة وال��دول��ة لذلك ج��اء تشكيل القوات 
الخاصة والحرس الخاص., وتوفر اإلمكانات  الالزمة واملذهلة 
ل��ه��م��ا ت��ح��ص��ي��ن��اً ل���ل���ذات م���ن االخ������رتاق , وإظ����ه����اراً ل��ل��ق��وة ,يف مقابل 
ض��ع��ف اآلخ����ر امل�����وايل ب���األم���س وامل��ش��ك��وك يف والئ����ه ال���ي���وم وح���اول 
ذلك اآلخر إعادة ترتيب أوراقه بما يعزز من وجوده االجتماعي 

والعسكري ومن قوته  .
شكل الجيل الثاين املؤهل أكاديمياً وعسكرياً من أقرباء الرئيس 
صالح العسكريني, خطراً مباشراً عىل الجيل األول, وكان سبباً 
م����ب����اش����راً  يف ال����ص����راع ال������ذي وص���ل���ت روائ�����ح�����ه  إىل ع���ام���ة ال��ش��ع��ب, 
ولم تجرؤ وسائل األعالم عىل الحديث عنه, وتحت سماء ذلك 
املناخ جاءت االنتخابات الرئاسية األوىل يف اليمن عام 1999م, 
وتنافس فيها الرئيس عي عبد الله صالح مع ظلة إذ قاطعتها 
كل األحزاب واعتر التجمع اليمني لإلصالح عي عبد الله صالح 
مرشحه فيها ك��إج��راء تكتييك ص���وري ه��دف م��ن خ��الل��ه الحفاظ 
عىل شعرة معاوية يف عالقته التاريخية مع الرئيس صالح , وقد 
اعتر الشارع اليمني ذلك اليوم يوماً للراحة واالستجمام, ولم 
يكلف نفسه ع��ن��اء االن��ت��ظ��ار يف ال��ط��واب��ر ملعرفته بالنتائج سلفاً, 
وكان أبرز تجليات هذه املرحلة اغتيال املناضل جار الله عمر عضو 

املكتب السيايس للحزب االشرتايك اليمني, ومن بعده الحادث 
املروري الذي أودى بحياة املناضل يحيى املتوكل, وهما مناضالن 
شكال قدراً من التوازن يف  مناخات السياسة اليمنية, وقد قيل 
أن حادث انقالب السيارة كان مدبراً وأن آياٍد خفية كانت وراءه 
ل���م ي��ك��ش��ف ال���ن���ق���اب ع��ن��ه��ا, وم���ث���ل  ذل����ك ق��ي��ل ع���ن ح�����ادث ان��ق��الب 
الشيخ مجاهد أبو شوارب, املعروف بانتماءاته القومية, والذي 
ش��ك��ل ق�����دراً م���ن ال���ت���وازن يف م��س��ار ال��ط��م��وح��ات للقبيلة اليمنية, 
ول��ل��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة ال��رادي��ك��ال��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة يف ال��س��اح��ة ال��وط��ن��ي��ة , 
ش��أن��ه يف ذل���ك ش���أن ص��اح��ب��ي��ه امل��ت��وك��ل وج����ار ال��ل��ه ع��م��ر, وم���ن أب��رز 
مواقفه إعالن الراءة من املصر املجهول الذي ينتظر وطن 22 
مايو بعد إص��رار ط��ريف الصراع يف الفرتة االنتقالية عىل التباعد, 
وه��م��ا ال���ح���زب االش������رتايك وامل���ؤت���م���ر ال��ش��ع��ب��ي ال���ع���ام, وم����ن ت��ش��اي��ع 
����َع ذل��ك ال��ب��ي��ان معه الشيخ س��ن��ان أبو  معهما م��ن األح����زاب, ووَقّ
لحوم وأذي���ع يف التلفزيون, وك��ان ل��ه أث��ره السلبي ع��ي حياتهما 
ال��س��ي��اس��ي��ة ب��ع��د 7ي���ول���ي���و 94م ...,وش�����ه�����دت ه����ذه امل���رح���ل���ة م��ي��الد 
التكتل ال��س��ي��ايس ) ال��ل��ق��اء امل��ش��رتك( ال���ذي ض��م ب��ني جناحية كل 
األح����������زاب ال���ف���اع���ل���ة اج���ت���م���اع���ي���اً, وس����ي����اس����ي����اً, وث����ق����اف����ي����اً, يف ال���س���اح���ة 
الوطنية اليمنية, ويف مقابل ذلك استحدثت السلطة ما يسمى 
باملجلس األعىل للمعارضة, عماًل بمبدأ التوازن بيد أن املجلس 
الوطني كان عبارة عن قيادات والفتات وليس له قوام جماهري 
س��ان��د ,ل���ذل���ك ف��ق��د ت�����وارى دوره ول���م ي��ح��ق��ق األه�����داف ال��ت��ي ك��ان��ت 

السلطة ترجوها منه.
يف 27 أبريل 2003م  بدأت مرحلة جديدة  حقق املؤتمر يف 
انتخاباتها النيابية أغلبية مريحة, واعتمد يف تلك األغلبية عىل 
عوامل عدة, منها استخدام إمكانات الدولة والضغط الرتاكمي 
عىل الدوائر التي تمثلها املعارضة وحرمانها من املشاريع االنمائية 
,و اإلنفاق الكبر عىل العملية االنتخابية, وشراء الذمم, مستغاًل 

ظواهر الفقر والحاجة وعوامل أخرى فنية.
لم تكن تلك االنتخابات عراكاً ديمقراطياً بني القوى السياسية 
الفاعلة فقط, بل كانت أكرث ضراوة بني القوى املتصارعة داخل 
املؤتمر نفسه, إذا شهدت الساحة الوطنية  تملماًل وبداية يقضه 
ورف��ض مل��ا ه��و ك��ائ��ن, فقد الح��ظ املتابعون  ك���وادر املؤتمر تنافس 
املؤتمر بصفة مستقلة, ولم تغِن املعالجات والوعود شيئاً يذكُر, 
وكانت النتائج  دال��ة عىل تسلل الوعي إىل عمق املجتمع, وعىل 
ان����ف����راط ال���ع���ق���د االج���ت���م���اع���ي  ال������ذي ي��س��ت��ن��د ع��ل��ي��ه امل���ؤت���م���ر يف إدارة 
شأنه السيايس, واالستحقاق الدستوري خاصة يف املجتمعات 

التقليدية . 
وب��ذل��ك ي��ك��ون ال��ص��راع ق��د تسلل إىل املنظومة الحاكمة والتي 
ت���ت���ح���ال���ف ت���ح���ال���ف���اً اس���رتات���ي���ج���ي���اً م����ع ال����ق����وى ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة ال���ق���ب���ل���ي���ة.., 
ورأت أح����زاب ال��ل��ق��اء امل��ش��رتك يف ه���ذه ال��ف��رتة ض����رورة ال��ن��ض��ال يف 
الوسط االجتماعي من أجل إشاعة الوعي السيايس الغائب لدى 
الجماهر, وأطلقت مشروع اإلصالح السيايس كمدخل للوعي 
واإلصالح, وحشداً للجماهر بغية التفافها حول هذا املشروع .., 
فعقدت الندوات وال��ورش يف كل مكان وحاول إعالمها ترجمة 
م��ض��ام��ني امل����ش����روع إىل درج�����ة ال��ت��ص��ع��ي��د  وال�����رتاش�����ق  م���ع وس��ائ��ل 

إعالم املؤتمر. 
ويف هذه الفرتة وتحديداً يف عام 2004م انفرط عقد من عقود 
ال���ت���وازن���ات ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي ع��م��ل��ت ال��س��ل��ط��ة ع��ىل تهيئة امل��ن��اح��ات 
ال��الزم��ة لها, بموجب تقديراتها , فكانت ح��رب م���َرّان بمحافظة 

صعدة  خروجاً عن التقديرات وفتحاً إىل عالم املجهول .
ك�������ان ال����ش����ب����اب امل������ؤم������ن م������ن ُص�����ن�����ع ال����س����ل����ط����ة, إلح�����������داث ال������ت������وازن 
وم����واج����ه����ة امل�����د ال���س���ل���ف���ي ال�������ذي ب�����دأ ي��ن��ت��ش��ر م����ن )دم���������اج( ب��ص��ع��ده  
وم��ن��اط��ق أخ����رى م���ت���ع���ددة, وأص���ب���ح ي��دي��ر ص���راع���اً ف��ك��ري��اً ح��ت��ى مع 
تيار األخ���وان املسلمني – اقصد التيار السلفي - , ول��ه ام��ت��دادات 
إق��ل��ي��م��ي��ة داع��م��ة , وك����ان ال��ش��ب��اب امل��ؤم��ن ي��ش��ك��ل ام���ت���داد م��ت��ج��دداً 
لجذر تاريخي يمتد إىل القرن الثالث الهجري, ويتخذ من صعده 

مرجعية مكانية وسنداً داعماً له منذ عام 268 ه�.
 بدأ الصراع بني التيارين صراعا فكرياً )أعني السلفي / والزيدي(   
أحدهما وهو السلفي يرى يف الحديث النبوي مرجعية تضاهي 
مرجعية الكتاب الكريم, واآلخر وهو الزيدي ال يعرتف إال بما كان 
متصل السند من آل البيت, كما أن التيار السلفي يتقيد بسلطة 
ال��ن��ص, وال��زي��دي  يرفض سلطة النص وي��رتك العنان للعقل يف 
تأويل مقاصد النص, وبذلك تمكن منظر حركة تنظيم الشباب 
امل��ؤم��ن حسني ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث ,أن يجتهد وي��ح��اول التجديد 
يف املذهب الزيدي, مما أَلَب عليه مرجعيات املذهب التقليدية, 
ف��أص��درت ب��ي��ان��ات تنفي صلة كثر م��ن األف��ك��ار ب��امل��ذه��ب ال��زي��دي, 

وكانت تلك البيانات مرراً كافياً لشن الحرب عىل تنظيم الشباب 
املؤمن  سواء العسكري منها والفكري , مع ما صاحب ذلك من 
تهم تاريخية للمذهب ال��زي��دي تطلقها ال��ض��رورة السياسية, ال 
الضرورة املوضوعية كما حدث ذلك أثناء صراع قادة املذهب مع 
الدولة العثمانية يف بداية القرن املايض –القرن العشرين - تجىَلّ 
ذل��ك يف م��ع��رض رد اإلم���ام يحيى حميد ال��دي��ن  ع��ىل علماء مكة 

حني انتدبهم الباب العايل لنصيحة اإلمام .
كانت حرب صعدة هي القذيفة األوىل  التي أحدثت شرخاً يف 
السور النفيس الذي ضرب أوتاده بعد السابع من يوليو يف عام 
94م, ب��ل ك��ان��ت ال��ش��رارة األوىل ال��ت��ي أض���اءت ده��ال��ي��ز ال��ظ��الم يف 
الذات املقهورة واملهزومة, إذ فتحت باباً مشرعاً عىل قيم الصراع 
ال����وج����ودي, ال����ذي ت��ج��ىل يف ح��رك��ة االع��ت��ص��ام��ات واالح��ت��ج��اج��ات, 
ومهرجانات املتقاعدين من العسكريني, والعاطلني عن العمل, 
وب�������روز م����ا ي��س��م��ى ب��ال��ق��ض��ي��ة ال���ج���ن���وب���ي���ة م����ع م����ا ص���اح���ب ذل�����ك م��ن 
خطابات تمس جوهر الوحدة كنسيج اجتماعي وبعد سيايس .

قضية الجنوب جاءت كنتيجة منطقية لحرب مران وأخواتها, 
ذلك لتشابه األسباب الدالة عليها,  واملوحية بها, إذ أن نرجسية 
ال����ذات امل��ن��ت��ص��رة يف ح���رب ص��ي��ف 94م, ل��م ت����درك ح��ج��م امل��خ��اط��ر 
امل����ح����دق����ة ب����ه����ا, ف���ت���غ���ط���رس���ت وج���������اءت ان���ت���ك���اس���ت���ه���ا يف ح������رب م�����ران 
وأخواتها كعالمة فارقة دلت عىل سوء اإلدارة, وسيطرة مراكز 
القوى عىل مجريات الحدث, وربما صناعته, لتبدو الحاجة أكرث 
وضوحاً إليها, هروباً مما يهدد تلك القوى من مصائر مجهولة, 
ب��ع��د أن ش��ع��رت أن ج��ي��ل ال��ق��ص��ر ال��ث��اين ب���دأ ي��ع��د ن��ف��س��ه لصناعة 
امل��س��ت��ق��ب��ل ب��ع��ي��دا ع��ن��ه��ا, وت���ل���ك ه���ي ذات امل���ع���ادل���ة ال���ت���ي رآه�����ا جيل 
ر أن الصراع يف الشمال فرصة للتخلص  القصر الثاين, حيث قَدّ
من رموز عسكرية واجتماعية تقف حجر عرثة يف سبيل الوصول 

إىل الغاية واألهداف التي ينشدها من التوحد واالستفراد .  
والخالصة : 

يمكننا ال��ق��ول إن ه��ذا ال��ص��راع أدى إىل إض��ع��اف  روح املواطنة, 
وانقسام الهوية ,وال��ت��ب��اس ال��وع��ي االجتماعي, وأض��ح��ى الوطن 
عىل أثر ذلك غنيمة تتقاسمها الجماعات املنسجمة مع بعضها, 
ك���م���ا ن���ت���ج ع�����ن ه������ذا ال�����ص�����راع ال�����ف�����وىض وال����ع����ن����ف ,وال�������ف�������راغ األم���ن���ي 
,وال���ت���دم���ر, وس��ّب��ب ال��ت��ده��ور اإلق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��ايف, 
واإلح�����ب�����اط ال���ن���ف���يس, وال���ن���ك���وص ال���ح���ض���اري ,وع����م����ل ع����ىل ت��ش��وي��ه 

اإلنسان واملجتمع والدولة .
كما أن حرب االنفصال التي حدثت صيف 94م.., كانت بمثابة 
االن���ق���ط���اع ال���ح���ض���اري امل����ت����ج����دد.., يف امل����ك����ان ال���ج���غ���رايف ..,وال�����زم�����ان 
ال���ت���اري���خ���ي.., ب��م��ا ت��رك��ت��ه م���ن أث����ر يف ال��ن��س��ي��ج االج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��ايف 
واألخالقي, وهذا الحال كان سبباً مباشراً يف ازدواج الشخصية, 
وتنافر السلوك, بل شكل تعارضاً مباشراً بني الفكر واملمارسة.., 
االمر الذي أنتج ما اصطلح عليه علماء االجتماع "ثنائية التسلط 

والخضوع يف بنية الشخصية ".
وقد أعقب تلك الحرب � حرب االنفصال � التباس يف املفهوم, 
ويف الهوية ويف السلطة , كما أعقبها تناقض اجتماعي, وتراجع 
م��ذه��ل يف م��ؤش��ر ال��ت��ط��ور يف دول���ة ال��ق��ان��ون وم��ؤس��س��ات املجتمع 
املدين, وما يشهده الوطن اليوم جزء من نرجسية األنا املنتصرة يف 
حرب صيف 94م ومتوالياتها بما أحدثته من اختالل يف منظومة 
ال��ق��ي��م وب��م��ا هيئته م��ن م��ن��اخ��ات ل��ق��ي��م ال��ص��راع��ات املستقبلية يف 

الوطن .
ول���ع���ل ح���رك���ة االح���ت���ج���اج���ات ال���واس���ع���ة ال���ت���ي ش��ه��دت��ه��ا س��اح��ات 
ال��ت��غ��ي��ر يف ال��وط��ن نتيجة منطقية ل��ت��ل��ك امل��ق��دم��ات ال��ت��ي أسلفنا 

القول عنها...... والسؤال :كيف تبدو مالمح املستقبل ؟
م����������������ن امل������������������ق������������������روء أن ق���������������������وى ال�����������ت�����������ح�����������ال�����������ف ال����������ت����������ق����������ل����������ي����������دي ل�������ح�������رك�������ة 
5نوفمر1967م –وأن تغرت أسماء الفاعلني فيها إال أنها ذات 
الكيانات-استعادت أنفاسها وأعلنت تأييدها لثورة الشباب يف 
ساحات التغير بعد أن تفرقت بها السبل واملصالح والصراعات, 
وقد جمعتها ذات األهداف والغايات التي جمعتها يف املايض بعد 
ان أخ���َلّ الجيل ال��ث��اين للقصر بموازين ال��ق��وى والتحالفات التي 
ك��ان��ت ول���م ي��ك��ن ال���ع���دوان إال ح��ل��ق��ة يف س��ل��س��ل��ة ال���ص���راع���ات ذات 

االمتداد التاريخي .
فهل سيشهد املستقبل إعادة إلنتاج قيم الصراع؟ 

ربما يفرز العدوان عىل اليمن القوى وربما يرتك واقعا مختلفا 
فكل امل��ؤش��رات ت��دل ع��ىل ذل��ك وم��ن السابق ألوان���ه الحديث عن 

ذلك قبل أن تضع الحرب مع التحالف الدويل أوزارها . 

مفردات الصراع اليمني  " قراءة تحليلية للمسار الثوري اليمني "
ثمة ظاهرة ترز يف حياتنا وتحاول تأصيل نفسها كنسٍق يأخذ حكم العادة 

والعرف,, دون أن نوليها  القدر الكايف من القراءة والتمحيص.., وذلك قبل أن 

تفسد يف حياتنا ما نحتاج يف إصالحه إىل األمد الطويل. 

من تلك الظواهر التي بدأت تتشكل وتتمظهر يف حياتنا , ما نالحظه من 

االنفالت األخالقي وعدم تقدير املسئولية  أو استخدام املسئولية لتصفية 

الحسابات مع اآلخر , ولعل أشد أولئك وطأة بروز الذات وتمظهرها وغياب 

املوضوع / الوطن من كل يشء وفعل  وسلوك وممارسة . 

عبدالرحمن مراد 

 
ال��������ع��������دوان م�����ص�����اب ب����ال����ع����م����ى وب���ال���ت���ع���ت���ي���م 
وب���ض���ي���اع ال���ب���وص���ل���ة.. وب���ف���ق���دان امل���واج���ه���ات 
ألن العمل االستخباري يف اليمن وتحديداً 
يف قيادة صنعاء ال��ت��اري��خ.. صنعاء الثبات 

والصمود واملواجهة؟!
ومع ذلك يجب ان تكون عىل إدراك تام 
ان ال�������ع�������دوان س����ع����ى وي����س����ع����ى اىل ح�����دوث 
اخرتاق يف صفوف الصامدين ويف الحاضنة 
الشعبية اليمنية.. ويجب ان يكون معلوماً 
ل������دى أج�����ه�����زة امل�����خ�����اب�����رات واألم���������ن ان ه���ن���اك 
م��غ��رض��ني وه���ن���اك ض��ع��اف ن��ف��وس وه��ن��اك 

اذيال صغرة لم تؤمن بعد، مازال بعضهم 
وهم قلة قليلة مرتبطني بحسابات الوهم 
وبحسابات االرت��ه��ان اىل اع��داء الله واع��داء 
األمة واعداء ثورة 21 سبتمر.. الثورة التي 
ح�������ررت ال���ي���م���ن م����ن ال���ت���ب���ع���ي���ة وم������ن ال���وص���اي���ة 
ال�������خ�������ارج�������ي�������ة.. ول�������ذل�������ك ل�������ن ي������ع������دم ال�������ع�������دوان 
ومخابراته اية وسيلة ألحداث اخرتاق امني 
وم����خ����اب����رايت.. وإىل اي���ق���اع خ��س��ائ��ر يف ال��ص��ف 

الوطني..
ولذا يتوجب عىل رجال األمن واملخابرات 
ورج����ال هيئة االس��ت��خ��ب��ارات واالس��ت��ط��الع ان 

يكونوا عىل بينة من هذه التحديات األمنية 
وامل��وج��ي��ات االس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة.. م��ع ان��ه��م رج��ال 
أك����ف����اء وق����درات����ه����م ع���ال���ي���ة وح���ق���ق���وا وم����ازال����وا 
يحققون نجاحات ملموسة واعمااًل جبارة 

تشهد لهم.
وم����������ن ه����������ذا امل�����ن�����ط�����ل�����ق م��������ن ح�����ق�����ن�����ا ان ن���ح���ث 
ال��ج��م��ي��ع ح���ت���ى امل����واط����ن����ني ان ي���ك���ون���وا م��ص��در 
ق����وة ل��ل��ع��م��ل االس���ت���خ���ب���ارايت واألم�����ن�����ي.. وم��ن 
ك��ش��ف األع���ي���ب ال��ط��اب��ور ال��خ��ام��س وال��خ��ون��ة 
أع�����وان ال����ع����دوان ال���ذي���ن ف���ق���دوا ك���ل ك���رام���ة.. 
وت���ن���ازل���وا ع���ن وط��ن��ي��ت��ه��م م��ق��اب��ل ح��ف��ن��ة قليلة 

من املال القذر واملدنس..
ومع ذلك فأن الحقائق تدعونا اىل جملة 
م������ن ال����ق����ض����اي����ا وامل�����س�����ائ�����ل ال�����ه�����ام�����ة يف ال���ع���م���ل 
األمني واالستخبارايت.. يمكن االشارة اليها 

يف بعض نقاط ويف جملة من املالمح.
من املهم ان يتم إعداد برامج اعداد امني 
وم���خ���اب���رايت ع����ال وي��ك��ث��ف مل���زي���د م���ن ال��ت��أه��ي��ل 

االمني واملخابرايت.
ت���ك���ث���ي���ف ال����ت����وع����ي����ة األم����ن����ي����ة وال������ح������رص ع��ىل 

اليقظة املخابراتية.
م���������واص���������ل���������ة ال�����������رص�����������د وامل��������ت��������اب��������ع��������ة ال������دق������ي������ق������ة 

ل��ل��ع��ن��اص��ر امل��ش��ب��وه��ة وامل���ش���ك���وك يف ان��ت��م��ائ��ه��ا 
ووالئها الوطني.

الدراسة املعمقة لأساليب الجديدة التي 
تلجأ إليها العناصر امل��ح��رتف��ة للتواصل مع 

العدوان
امل����������راق����������ب����������ة امل�������ك�������ث�������ف�������ة ل�������ش�������ب�������ك�������ات ال��������ت��������واص��������ل 
االج����ت����م����اع����ي وم����ع����رف����ة م����ي����ول ال����ك����ث����ري����ن م��ن 

مستخدمي هذه الشبكات.
إع���داد دورات أمنية ومخابراتية للكشف 
وت����ح����ل����ي����ل األب�������ع�������اد ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة ل�����الخ�����رتاق�����ات 

األمنية واملخابراتية .

ض�����������������رورة إع�����������������داد ق���������اع���������دة ب�������ي�������ان�������ات ع���ل���م���ي���ة 
وم�����خ�����اب�����رات�����ي�����ة وأم������ن������ي������ة ل����ل����ش����ب����ك����ات ال������ت������ي ت���م 
اك�����ت�����ش�����اف�����ه�����ا واع��������ت��������م��������اد ال�������ح�������ال�������ة ال�����ع�����ل�����ي�����ا م���ن 

السرية.
ض�����رورة ب��ن��اء ش���راك���ات أم��ن��ي��ة وم��خ��اب��رات��ي��ة 
ب��ني مختلف امل��راف��ق وال��ه��ي��ئ��ات وامل��ؤس��س��ات 

األمنية وإعداد مصفوفة تنشيطية فاعلة.
االس�����������ت�����������ف�����������ادة االي���������ج���������اب���������ي���������ة م�����������ن امل������ن������ظ������وم������ة 
اإلع����الم����ي����ة وان�����ش�����اء أن����م����اط ت��ن��س��ي��ق وت���ف���اع���ل 

معها استخبارياً.
# خبر عسكري

الجاسوسية.. وماكفحة ضعاف النفوس؟!

عميد ركن: انور املاوري #



ب��ع��د ان سمعنا ان ال��ق��ص��ف ع��ى ح���ارة امل��دي��ن��ة الليبية ب��ح��ي الستني 
ال��غ��رب��ي ت��ذك��رت  ال��زم��ي��ل ال��ع��زي��ز ع��ى قلوبنا  االخ اح��م��د ن��اص��ر شيبان 

كونه ساكن يف تلك الحارة...
وبعد السؤال كانت الفاجعة انه كان من بني املفقودين ولم يعد 
اىل بيته،،،  حيث ظهر يومنا ه��ذا وبحسب شهود عيان ك��ان رحمة 

الله تغشاه
راجع اىل بيته واثناء القصف بدأ وهو يف الحارة يهرول باتجاه 

بيته ...
وإذا بصوت عجوز تصيح من هول القصف فرجع لينقذها وأثناء 
ع��ودت��ه ت��م القصف ب��ال��ص��اروخ الثالث مما أدى اىل استشهاده خ��ارج 

بيته وسط الحارة....
رحمة الله تغشاك لقد كانت آخر لحظة من حياتك عمل الخري...

 اعزي نفيس واعزي جميع زماليئ الدفعة 37 كليه حربيه  و ضباط 
الكلية الحربية وكل من عرف االخ الزميل / احمد ناصر شيبان .... 

نعم لقد فجعنا برحيلك أي��ه��ا الشهيد وال��زم��ي��ل  املثقف املتفاين يف 
أعمالك...

 يف هذه اللحظة   وبالعودة اىل الوراء خالل السنوات املاضية 
أتذكر ونحن نعمل سويا يف الكلية..أتذكر  صوتك تصحبه  البحة 
وأن����������ت ت����ع����ل����م يف امل�������ي�������دان وت������ش������رح ال��������������دروس وت����ل����ق����ي امل������ح������اض������رات ع��ى 

الطلبه.،،،  
 تخنقني عربات يف الحلق وأنا أتذكر قائد ومعلم كان لنا قدوه يف 
أخ���الق���ه وس��ل��وك��ه واس���ل���وب ت��ع��ام��ل��ه م���ع ال��ج��م��ي��ع.  ، اش��ه��د ال��ل��ه وك��ل 
من عرفه يشهد له بالصالح والتقوى والزهد واالخالص يف العمل...

لقد كان للقيادة عنوان وللثقافة والعلم باحث، ولالخالق والقيم 
مدرسة...

بنيت لك يف قلوب كل من عرفك قاعدة بشرية ثابتة متعلقة بحبك 
واحرتامك وتقديرك ...

أخي وزمييل،،،، 
ك���ل ال��ق��ل��وب ال��ت��ي ت����ذرف اآلن ح��زن��ا ع��ل��ي��ك  م���ن خ���الل ت��ل��ك ال��ق��اع��دة 
من املبادئ والقيم التي بنيتها يف القلوب واألرواح وأنت الوحيد الذي 
كلما كنت أراسلك أو اتصل عليك كان نصائحك ودعوتك يل دائما بأن 
يثبتنا الله يف الدنيا واآلخرة ، أحببتنا فأحببناك أخي وزميل دفعتي  

قائداً ومعلما. 

لو أنك اآلن تصحو لتعرف حجم الدموع التي أغرقت قلوب محبيك 
وأنت الذي فاجأتنا بالرحيل.،، حياتك  معنا سوف تتى عى مّر هذا 
الزمن يك نعلم أبناءنا كيف يكون الشرفاء واملخلصون و واملربيون....

 أيها الشهيد  احمد 
الزلت اسمع حتى هذه اللحظة يف أذين وأنت تشرح التأريخ وتحدث 

عن الدين والعقيدة السليمة لطالبك يف الكلية.
نعم رح��ل من وض��ع يف رحلته مع الحياة، طريقا أوصله ووضعه 
بفخر واعتزاز يف سجل الشرفاء   والرجال األحرار واملعلمني  القدوة  

الذين صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه، لتصبح بسريته الخالدة 
وقيادته ووطنيته ونضاله وحنكته العسكرية قبلة للشرفاء، واألحرار 
واألبطال ومثال أعى للمناضلني األوفياء املخلصني لوطنهم وشعبهم 
وقدوة لألجيال الصاعدة وأستاذا يف الرتبية والوطنية والتضحية يف 
م��ج��ال عمله ب��ك��ل ت��ف��اٍن دون عنصرية مقيتة او طائفية او ح��زب��ي��ة ... 

ترجلت ايها الغايل عى قلوبنا ...
ترجل من ستنهل األجيال من شخصيتك الفريدة املطرزة بالحنكة 
العسكرية والريادة القيادية والوطنية وبشجاعتك الباسلة بإخالصك 
ووف���ائ���ك...  وامل��س��ؤول��ي��ة الوطنية وال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي نشهد ال��ل��ه ان��ك كنت 
من املحافظني عى عبادة ربك ودليلها انك توفيت بعد أن أديت آخر 
عهد ل��ك بالحياة ص��الة العشاء ث��م عمل الخري يف إن��ق��اذ ام���رأة تصيح 

من هول القصف.... 
 يا من رسمت أروع معاين القيادة...

 نعم ايها الشهيد القائد كانت رأس���ك  مرفوعة منحتها بكربيائك 
الشموخ،ولم تنحن أو تذل ألي بشر عى هذه األرض... 

وقلب مخلص زرعت فيه كل معظم جوانب العلم، ولسان صادق 
استقيت حروفها من بحر ثقافتك .. 

ب��ع��دك نكتب ون��ت��ح��دث ع��ن روح���ك ال��ط��اه��رة بعقل وح���ب وح��ن��ني، 
لعلنا نمنحك قدراً يسرياً من حقك كقائد ومربي ومعلم ناجح ونرباساً 
ل��ألم��ن��اء، وف���ارس���اً ي��م��ن��ي��اً ح��م��ل ل���واء ال��ع��زة وال��ك��رام��ة دون ع��ن��ص��ري��ة أو 
حزبية أو طائفية .  نم قرير العني .. فأنت حي بيننا بروحك الطاهرة 
وذكرياتك النبيلة ...  فقد فقدناك جسداً ولم ولن نفقدك روحا طاهرة 

تعيش بيننا منرية لنا طريق امليض قدما يف هذه الحياة ...
ل��ق��د ت��ع��ل��م��ن��ا م��ن��ك ك��ي��ف ن��غ��رس ك��ل��م��ة ح���ب ب��ي��ض��اء يف زم���ن ال يثبت 
عى قيمه ومبادئه ونهجه السليم  إال القلة،،،،، رحمة الله عليك 
بعدد قطرات دمك الزكية ..رحمة الله عليك  مقدار ما تعلمنا منك ..

 رحمة الله عليك مقدار ماأحببناك ..
 رحمة الله عليك  مقدار ماإفتقدناك ..

اللهم كما طيب شهيدنا ذكراه يف ارضك وبني خلقك فطيب ذكراه 
يف سمائك وبني مالئكتك...
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»إعصار اليمن« يعصف العمق اإلماراتي

ك�����ش�����ف�����ت ال����������ق����������وات امل������س������ل������ح������ة، ع���������ن ال�������ص�������واري�������خ 
وال����ط����ائ����رات امل����س����رية ال���ت���ي اس��ت��خ��دم��ت��ه��ا يف ع��م��ل��ي��ة 

إعصار اليمن، بالعمق اإلمارايت.
وأوضحت القوات املسلحة يف بيان لها، أنه تم 
استخدام أربعة صواريخ مجنحة من نوع قدس 2 
يف العملية واستهدفت مصفاة النفط يف املصفح 

ومطار أبوظبي.
وأشار البيان إىل أن صاروخ ذو الفقار الباليستي 

استهدف مطار دبي.
ُ�������س�������رّية،  وذك����������ر ال�����ب�����ي�����ان أن ط�������ائ�������رات ص�����م�����اد 3 امل
استهدفت مصفاة النفط وامل��ط��اري��ن، وع���دداً من 

األهداف الحساسة واملهمة.
ويف وقت سابق أعلنت القوات املسلحة اليمنية 
ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة "إع���ص���ار ال��ي��م��ن" ال��ع��س��ك��ري��ة يف 
عمق العدو اإلم���ارايت، رداً عى تصعيد العدوان 

األمرييك السعودي اإلمارايت.
وأوض�����������ح امل�����ت�����ح�����دث ال�����رس�����م�����ي ل�����ل�����ق�����وات امل���س���ل���ح���ة 
العميد يحيى سريع يف بيان، أن القوات املسلحة 
نفذت عملية عسكرية نوعية وناجحة استهدفت 

مطاري دبي وأبوظبي ومصفاة النفط يف املصفح 
يف أبوظبي وع��دداً من املواقع واملنشآت اإلماراتية 

املهمة والحساسة.
وأش����ار إىل أن العملية العسكرية ت��م��ت بخمسة 
ص����������واري����������خ ب�����ال�����ي�����س�����ت�����ي�����ة وم�����ج�����ن�����ح�����ة وع��������������دد ك������ب������ري م���ن 
ال�����ط�����ائ�����رات امل�����س�����رية .. م������ؤك������داً أن ال���ع���م���ل���ي���ة ح��ق��ق��ت 

أهدافها بنجاح.
وق��ال العميد سريع "إن القوات املسلحة وهي 
تنفذ ما وعدت به تجدد تحذيرها لدول العدوان 
بأنها ستتلقى املزيد من الضربات املوجعة واملؤملة".
وح��������ذر م���ت���ح���دث ال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة، ال���ش���رك���ات 
األج����ن����ب����ي����ة وامل�����واط�����ن�����ني وامل����ق����ي����م����ني يف دول��������ة ال����ع����دو 
اإلم��ارايت باالبتعاد عن املواقع واملنشآت الحيوية 

حفاظاً عى سالمتهم.
وأض�������������اف" ل������ن ن���������رتدد يف ت����وس����ي����ع ب����ن����ك األه���������داف 
ليشمل مواقع ومنشآت أكرث أهمية خالل الفرتة 
امل��ق��ب��ل��ة " .. م���ؤك���داً أن ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة تعلن ب��أن 
اإلم������ارات دوي��ل��ة غ��ري آم��ن��ة ط��امل��ا اس��ت��م��ر تصعيدها 

العدواين ضد اليمن.

العميد سريع: لن نتردد في توسيع بنك أهدافنا.. ودويلة اإلمارات اليوم غير آمنة

»صماد3« تدمر األهداف احلساسة ملصفاة النفط ومطاري دبي وأبوظبي
قواتنا املسلحة نفذت ماوعدت به وجتدد حتذيرها لدول العدوان بضربات موجعة قادمة

م������ج������ن������ح������ة  ص�������������������واري�������������������خ  »قدس2«تدك نفط املصفح4 
»ذوال����������ف����������ق����������ار« ال����ب����ال����ي����س����ت����ي 

يستهدف مطار دبي

حرب األجواء..  وفرض معادلة جوية جديدة
ما تزال اإلبداعات العسكرية لوحدات الدفاع الجوي للجيش واللجان الشعبية يف صعود متميز وما تزال 

انجازاتها التقنية والعملياتية يف حالة توسع دراماتييك،فقد حققت بفضل الله تعاىل قائمة طويلة من 
االنجازات النوعية يف مضمار التصدي لطائرات تحالف العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت وتحييدها 

بمستويات جيدة ومهمة. فخالل الفرتة األخرية أي مطلع شهر أسقطت ما يقارب 20 طائرة دون طيار متعددة 
املهام ونفذت عدداً من العمليات االعرتاضية  ملجموعة من املقاتالت الهجومية األمريكية واألوروبية عى رأسها 

طائرات إف 15 والرتنادو والتايفون وإجبارها عى مغادرة األجواء. . 

دف���اع���ات���ن���ا اجل��وي��ة 
ت�����������ذي�����������ق حت�������ال�������ف 
ال����ع����دوان ال��ض��رب��ة 
ال��ق��اص��م��ة وت��ن��ه��ي 

ركائزه األساسية
م��������ن��������ظ��������وم��������ات��������ن��������ا 
تصطاد  الدفاعية 
ط���ائ���رات ال���ع���دوان 
املقاتلة وطائراته 

املسيرة

تخرج 63 من العائدين إلى صف الوطن من دورة تأهيلية

اخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات ال������دورة ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة ال������24 ال��ت��ي نظمتها 
ق������ي������ادة امل����ن����ط����ق����ة ال����ع����س����ك����ري����ة ال����خ����ام����س����ة ل�����������63 ش����خ����ص����اً م��ن 
ال����ع����ائ����دي����ن إىل ص�����ف ال�����وط�����ن م�����ن أب�����ن�����اء م����دي����ري����ة ال���دري���ه���م���ي 

محافظة الحديدة.
ويف االختتام أشار نائب رئيس ال��وزراء لشؤون الخدمات 
والتنمية الدكتور حسني مقبويل إىل أن من أبرز مخططات 
ال��ع��دوان، تدمري ال��وط��ن والشعب وتفتيت وح��دة النسيج 

االجتماعي.
وأشاد باالنتصارات التي يحققها أبطال القوات املسلحة يف 

مختلف الجبهات، دفاعاً عن السيادة الوطنية .. موضحاً أن 
قرار العفو العام لكل من زج بهم العدوان يف معارك خاسرة 
يأيت يف إطار حرص القيادة الثورية واملجلس السيايس األعى 
ع���ى ح��ق��ن دم����اء ال��ي��م��ن��ي��ني وت��ف��وي��ت ال��ف��رص��ة ع���ى ال���ع���دوان 

والعمالء يف املتاجرة بدماء املتورطني يف الخيانة.
ويف االخ����ت����ت����ام ب���ح���ض���ور ن����ائ����ب وزي�������ر اإلدارة امل���ح���ل���ي���ة ق��اس��م 
ال����ح����م����ران، أش�������ار م����دي����ر ال���ك���ل���ي���ة ال���ب���ح���ري���ة ق����ائ����د ل�������واء ال����دف����اع 
الساحيل اللواء الركن محمد القادري، إىل أهمية مواجهة 
ال����ع����دوان ال�����ذي ت��ك��ال��ب ع���ى ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وال���ع���م���ل عى 

تعزيز وحدة الصف الوطني لتحقيق مزيد من االنتصارات.
وأش��اد بدور أبناء مديرية الدريهمي الذين قّدموا قوافل 
م��ن ال��ش��ه��داء خ��الل مشاركتهم يف مواجهة ق��وى ال��ع��دوان 

واملرتزقة بكل شجاعة واستبسال.
فيما أشادت كلمة املشاركني بحسن املعاملة التي تلقوها 
منذ عودتهم م��ن قبل أب��ط��ال الجيش واللجان الشعبية .. 
معربة عن الشكر والتقدير للقيادة السياسية والعسكرية 

العليا عى قرار العفو العام لكل من استقطبهم العدو.
تخلل الحفل قصيدة  شعرية معربة.

قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان تنعيان 
الشهيد العميد الركن طيار عبدالله اجلنيد

كان له موقف وطني في مواجهة العدوان

 نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة وقيادة 
ال�����ق�����وات ال����ج����وي����ة وال������دف������اع ال�����ج�����وي، ش���ه���ي���د ال�����وط�����ن وال�����ق�����وات 
امل��س��ل��ح��ة ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ط���ي���ار ع��ب��دال��ل��ه ق���اس���م ال��ج��ن��ي��د، م��دي��ر 
كلية الطريان والدفاع الجوي، الذي استشهد مع أفراد أسرته 
إثر الجريمة البشعة التي ارتكبها طريان العدوان باستهداف 

منزله مساء االثنني.
وأش���������ار ب����ي����ان ال���ن���ع���ي إىل أن ال���ع���م���ي���د ال���ج���ن���ي���د ك������ان م�����ن خ���رية 
ق�����ادة ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة امل��ت��ف��ان��ني يف أداء ال����واج����ب وك�����ان م��ث��اال 
للقائد العسكري الناجح يف تنفيذ كل ما أسند إليه من مهام 
وواج���ب���ات يف مختلف م��واق��ع وم��ي��ادي��ن ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة التي 
ع��م��ل فيها وك���ان ل��ه م��وق��ف وط��ن��ي ص��ل��ب وش��ج��اع يف مواجهة 

العدوان الغاشم والتصدي له بكل قوة وحزم.
وأكد البيان أن استشهاد العميد الركن طيار عبدالله الجنيد 
يمثل خ��س��ارة للوطن وال��ق��وات املسلحة بشكل ع��ام وال��ق��وات 

ال���ج���وي���ة وال�����دف�����اع ال����ج����وي ب��ش��ك��ل خ������اص، ح���ي���ث ك�����ان م����ن أب����رز 
القادة املخلصني والكفاءات التخصصية يف مجال الطريان.

وأوض�����ح أن ه����ذه ال��ج��ري��م��ة ال��ت��ي ت����أيت ض��م��ن س��ل��س��ل��ة ج��رائ��م 
ال�����ع�����دوان ت���ؤك���د ت���ج���رد دول ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان م����ن ك����ل ال��ق��ي��م 
واملبادئ . وقد ُمنح الشهيد خالل مسرية حياته العملية عدداً 
م�����ن األوس�����م�����ة وال����ن����ي����اش����ني واألن�����������واط ال���ع���س���ك���ري���ة وال����ش����ه����ادات 
التقديرية عرفانا ووف���اء ملواقفه وأدواره وإس��ه��ام��ات��ه الوطنية 

خالل فرتة عمله يف القوات املسلحة.
وع�����ربت ق���ي���ادة وزارة ال����دف����اع ورئ����اس����ة ه��ي��ئ��ة األرك�������ان وق���ي���ادة 
ال��ق��وات الجوية وال��دف��اع ال��ج��وي، ع��ن أح��ر ال��ت��ع��ازي وامل��واس��اة 
أله�����ايل وأق�������ارب ال��ش��ه��ي��د وآل ال��ج��ن��ي��د ك���اف���ة .. س��ائ��ل��ة امل�����وىل عز 
وج�����ل أن ي��ت��غ��م��ده ب����واس����ع ال���رح���م���ة وامل���غ���ف���رة وي��س��ك��ن��ه ف��س��ي��ح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

ف��ق��د أث��ب��ت��ت ب��ف��ض��ل ال��ل��ه ت��ع��اىل بعض 
امل���ن���ظ���وم���ات ق���درت���ه���ا ال��ع��ال��ي��ة م���ن تحييد 
ن��������اج��������ح ل�����ج�����م�����ي�����ع ال����������ط����������ائ����������رات خ�����ص�����وص�����ا 
ال�����ط�����ائ�����رات ال����ط����واف����ة وط������ائ������رات ال��������درون 
بأنواعها منها أسطول طائرات »سكان 
أيغل« االستطالعية، وطائرات »ام كيو 
9« و »ام ك��ي��و 1«  األمريكية ون��ظ��ريات��ه��ا 
ال���ص���ي���ن���ي���ة »يس ات��������ش 4 ووي������ن������غ ل����ون����ج« 
وغريها من ال��درون��ات التي يستخدمها 
تحالف ال��ع��دوان  بكثافة يف العمليات 

الجوية .
إذ وص����������ل����������ت ن�������س�������ب�������ة ال��������ع��������م��������ل��������ي��������ات إىل 
مستوى  إسقاط طائرة بشكل أسبوعي 
وشبه يومي فخالل األسبوع امل��ايض تم 
إس���ق���اط  5ط���ائ���رات درون م��ن��ه��ا ط��ائ��رت��ان 
ط�����������راز يس ات���������ش 4،،و3ط�������������ائ�������������رات ط�������راز 
س��ك��ان إي��ج��ل ،ك��م��ا ت���م اع�����رتاض مقاتلة 

اف 15 بعملية نوعية .
أم���������������ا ب������ال������ن������س������ب������ة ل������ل������ب������ع������ض األخ�������������������ر م����ن 
امل�����ن�����ظ�����وم�����ات وه��������ي امل�����ت�����ق�����دم�����ة"" ف�����اط�����ر 1 
" ف����ق����د وص�����ل�����ت ق�����درات�����ه�����ا إىل أن ت��ح��ق��ق 
اع����������������رتاض����������������ات ن��������اج��������ح��������ة ض������������د امل��������ق��������ات��������الت 
ال��ه��ج��وم��ي��ة ال���ت���ي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا ت��ح��ال��ف 
العدوان  عى رأسها  مقاتالت F15 و16 
والرتنادو وغريها فخالل األعوام املاضية 
تم إسقاط واعرتاض عدد من الطائرات 

م���������ن ه�����������ذا ال����������ط����������راز  وأي����������ض����������اً م���������ن ط���������راز 
ال�����رتن�����ادو ال���ت���ي أس���ق���ط���ت يف ال���ع���ام 

املنصرم وتم أسر طياريها.
ب��������������������ال��������������������ت��������������������ايل ك���������������������������������ان ل�������������ه�������������ذه 

امل��������������ن��������������ظ��������������وم��������������ات امل��������ح��������ل��������ي��������ة 
ال����������ص����������ن����������ع ال����������س����������ب����������ق يف 

ت�������غ�������ي�������ري ق���������واع���������د 

املعركة الجوية وتفكيك تفوق العدوان 
ف����ي����ه����ا ف�����امل�����ش�����اه�����د  التي أت���������ت يف ع���م���ل���ي���ة 
اع����رتاض مقاتلة F15 ق��ب��ل أي���ام أظ��ه��رت 
وب�����ش�����ك�����ل دق����ي����ق 
م����������������������������س����������������������������ت����������������������������وى 

ال�������ق�������درات 

التقنية لهذه املنظومات و فاعليتها يف 
م���واج���ه���ة ه�����ذا ال�����ط�����راز ال����ت����ي ت���ع���د إح����دى 
احدث مقاتالت الجيل الرابع األمريكية 
ال�����ت�����ي ت����م����ل����ك م�������ه�������ارات وق��������������درات ق���ت���ال���ي���ة 
فائقة و أنظمة دفاع ذاتية متطورة منها 
أجهزة التشويش االلكرتوين والحراري 
املضادة للصواريخ واملناورة والسرعات 

العالية التي تصل إىل  2 ماخ .
لذا، فمجابهة مثل هذه التكنولوجيا 
امل���ع���ق���دة ي��ع��ت��رب ان�����ج�����ازاً ك����ب����رياً يف أب���ع���اده 
ال���ع���س���ك���ري���ة وال���ت���ق���ن���ي���ة ك����ون����ه ي���ح���ت���اج إىل 
منظومات متطورة من األجيال الذكية 
أم���ث���ال آي����س 3٠٠ ال���روس���ي���ة ون��ظ��ريات��ه��ا 
م���������ن م������ن������ظ������وم������ات ال������ج������ي������ل ال����������راب����������ع ال�����ت�����ي  
ي���م���ك���ن���ه���ا ال����ت����ع����ام����ل م������ع أن����ظ����م����ة ال����ح����رب 
االلكرتونية واملناورة والسرعة العالية .

ل��������ذا م������ا ح���ق���ق���ت���ه م����ن����ظ����وم����ات ال���ج���ي���ش 
وال���ل���ج���ان ض����د ه�����ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ي��ؤك��د 
م��س��ت��وى  تطورها ال�����ذي أص���ب���ح ي��ن��اف��س 
امل��ن��ظ��وم��ات ال��ح��دي��ث��ة ع��امل��ي��ا  ويؤكد أن��ه��ا 
فاتحة ملرحلة  يمكن من خاللها  وضع 

ح������������ٍد ل�����ع�����رب�����دة 
ط����������������ائ����������������رات ت������ح������ال������ف 
ال�������������������������ع�������������������������دوان األم����������������ري����������������يك 
ال��س��ع��ودي اإلم����ارايت يف أج��واء 

اليمن عى املدى القريب .
أخرياً  إن تحالف العدوان اليوم وهو 
يتدحرج من السيئ إىل االسوأ عسكريا 
م���������ع���������ادالت  أم������������������ام  وم���������ي���������دان���������ي���������ا  سيكون 
ج��دي��دة ال يمكن ت��ج��اوزه��ا وبمعنى أدق 
س�����ت�����ع�����م�����ل ع����������ى ق����������ص أخ�������������ر أج������ن������ح������ت������ه يف 
الحرب  فامتالك اليمن ق��درات دفاعية 
فعالة ضد الطائرات ،،سيتلقى  تحالف 
العدوان ضربة قاصمة تنهي أهم ركائز 
ال����ق����وة األس���اس���ي���ة ال���ت���ي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا يف 
عدوانه ويف عملياته العسكرية باليمن.

بحضور رسمي وشعبي حاشد تقدمه الفريق السامعي 

تشييع مهيب للواء اجلنيد وكوكبة  من شهداء الوطن والقوات املسلحة
ش��ي��ع ب��ص��ن��ع��اء يف م��وك��ب ج��ن��ائ��زي م��ه��ي��ب ج��ث��ام��ني 
كوكبة م��ن ش��ه��داء ال��وط��ن وال��ق��وات املسلحة الذين 
استشهدوا وهم يتصدوا لقوى العدوان ومرتزقتهم 

يف مختلف الجبهات.
ح����ي����ث ت������م ت���ش���ي���ي���ع ال�������ل�������واء ال������رك������ن ع����ب����دال����ل����ه ق���اس���م 
الجنيد والعميد ايمن امني عومان والعقيد محمد 
يحيى الشريف والعقيد احمد ناصر شيبان والعقيد 
سلطان غازي الغرباين واملقدم ماجد عبدالله الجنيد 
واملقدم محمد حمود الغويل والرائد ضيف الله آيات 
الله الحزي والرائد يحيى احمد الحمزي والرائد انس 
م����ح����م����ود ع����ن����اش وال����ن����ق����ي����ب اس�����ام�����ة ع����ب����دال����ل����ه ي���وس���ف 
واملالزم اول عبدالسالم ضيف الله عطية واملالزم اول 
جالل احمد الحصني واملالزم اول يوسف عيل حمري 
وامل�����الزم اول ق���ي ع��ب��ده ال��ق��اس��م��ي وامل�����الزم اول عيل 
سعد الراعي واملالزم اول اكرم غالب الجرادي واملالزم 
اول ع���ادل ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ذي��ب��ي وامل����الزم اول جهاد 
محمد الحكمي واملالزم ثاين مازن اسماعيل الجنيد 
وامل�������الزم ث����اين ع��ب��دال��ل��ه م��ق��ب��ل ال��ج��ن��ي��د وال���ج���ن���دي عيل 
ع��يل االه���دل وامل��ج��اه��د محمد سعد سريح واملجاهد 
م����راد ن��اج��ي ال��ك��ل��ي��ب��ي وامل��ج��اه��د ع��ب��دامل��ل��ك م��ح��م��د هبة 
وامل���ج���اه���د ع���ب���دال���ل���ه م��ح��س��ن ال���وج���ي���ه وامل���ج���اه���د أي��م��ن 

احمد الصربي. 
وخ�������������الل م��������راس��������م ال�����ت�����ش�����ي�����ي�����ع ال�������ت�������ي ح������ض������ره������ا ع���ض���و 

امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ى س��ل��ط��ان ال��س��ام��ع��ي ون��ائ��ب 
رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد 
وعضوا مجلس الشورى احمد الزبريي ومحمد عيل 
حزام القفييل ووزير النقل عامر املراين ومساعد وزير 
ال���دف���اع ل���ل���م���وارد ال��ب��ش��ري��ة ال���ل���واء ال���رك���ن ع���يل محمد 
الكحالين واملفتش العام بوزارة الدفاع اللواء الركن 
ع��ب��دال��ب��اري ال��ش��م��ريي ورئ���ي���س ه��ي��ئ��ة ال���ق���وى ال��ب��ش��ري��ة 
ال���ل���واء ع��ب��دال��ل��ه ال���ب���زاغ���ي وم���دي���ر دائ�����رة االس��ت��خ��ب��ارات 
ال��ع��م��ي��دال��رك��ن ع���يل م��ح��م��د أب����و ح��ل��ي��ق��ة وم���دي���ر دائ����رة 

التقاعد العميد عبدالله الكبودي ومدير دائرة تقييم 
القوى البشرية العميدالركن عبدالعزيز صالح عرب 
مل��ش��ي��ع��ون ع����ن ال���ف���خ���ر واالع�����ت�����زاز ب���امل���واق���ف ال��ش��ج��اع��ة 
للشهداء وما سطروه من مالحم وانتصارات عظيمة 

يف جبهات املواجهة مع قوى العدوان.
ج���رت م��راس��م التشييع ل��ل��ش��ه��داء ال��ذي��ن توشحت 
ج��ث��ام��ي��ن��ه��م ب��ال��ع��ل��م ال��ج��م��ه��وري ب��ع��د ال���ص���الة عليهم 
بجامع الشعب بأمانة العاصمة ل��ي��وارى كل شهيد 

يف مسقط راسة .

زين العابدين عثمان 



نتيجة لفشله الذريع والفاضح وانكساره املستمر والواضح 
وه��زائ��م��ه امل��ت��وال��ي��ة وامل���دوي���ة يف ك��ل أرج����اء امل��ع��م��ورة ي��ح��اول 
تحالف العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت تغطية ذلك 
الفشل واالنكسار والخسران باستهداف االحياء السكنية 
واألعيان املدنية ومنازل املواطنني ويروج كذباً وزوراً بانها 
مخازن أسلحة أو أماكن لصناعة وإط��اق الطريان املسري 
أو أن بداخلها صواريخ باليستية وقد فضح فضيحة كربى 
وم��خ��زي��ة يف ه��ذا ال��ج��ان��ب واك��ت��ش��ف ال��ع��ال��م أج��م��ع حقيقة 
تضليله وك��ذب��ه وادع���اءات���ه حينما ب��ث م��ق��ط��ع��اً م��ج��ت��زأً من 
فيلم أمرييك ملخزن يحتوي عىل صواريخ باليستية وقال 
أن هذه الصواريخ مخزنة يف ميناء الحديدة وغريها الكثري 
وال��ك��ث��ري م���ن األك���اذي���ب ال��ت��ي م��ارس��ه��ا وي��م��ارس��ه��ا ب��اس��ت��م��رار 

العدوان عىل مدى سبع سنوات.
وه������ك������ذا ت���س���ت���م���ر دن������ائ������ة وخ�����س�����ة ت����ح����ال����ف ال�����ش�����ر وال�������ع�������دوان 
األم���ري���يك ال���س���ع���ودي اإلم�������ارايت ال��ص��ه��ي��وين ب���ارت���ك���اب أب��ش��ع 
الجرائم الوحشية واملجازر الدموية بحق األطفال والنساء 
والشيوخ وبحق املدنيني األمنيني من أبناء شعبنا اليمني 
ال���ح���ر األب�����ي ال��ص��ام��د يف وج����ه غ��ط��رس��ة وه��م��ج��ي��ة امل��ع��ت��دي��ن 
الجبناء اآلثمني.. وعند كل هزيمة نكراء يتجرعها املعتدي 
اآلثم وكل صفعة قاسية ومؤملة يتلقاها عىل أيدي قواتنا 
امل��س��ل��ح��ة ال��ب��اس��ل��ة ومنتسبيها األب���ط���ال ال��ش��ج��ع��ان ي��ح��اول 
العدوان الهروب من الفضائح املخزية التي تلحق به من 
خال قيامه بمحاوالت تصعيدية وشنه لغارات هستريية 
وعشوائية تستهدف االحياء السكنية وتتعمد قتل املدنيني 
األمنيني يف منازلهم ويف السجون واألسواق والطرقات ويف 
مختلف اماكن ومقرات اعمالهم، ال يراعي املعتدي اآلثم 
ش���رع���اً وال ع���رف���اً وال ق���ان���ون���اً، ف��ي��خ��ال��ف ب��ذل��ك ت��ع��ال��ي��م ديننا 
اإلسامي الحنيف بل وكل الشرائع السماوية وينتهك كل 
املواثيق واألعراف والقوانني واالتفاقيات الدولية التي تحرم 

وتجرم استهداف املدنيني واألعيان املدنية.

هسترييا العدوان
ففي اآلونة األخرية ونتيجة للضربات القاصمة التي تلقاها 
ال����ع����دوان يف ع��ق��ر داره س����واء يف م��م��ل��ك��ة ال��ش��ر ال��س��ع��ودي��ة 
أو ال��ت��ي ت��ل��ق��ت��ه��ا دوي���ل���ة اإلم������ارات ال��ع��ربي��ة م���ؤخ���راً ح��ي��ث تم 
دك م�����ط�����اري أب������و ظ���ب���ي ودب��������ي وص����ه����اري����ج ال���ن���ف���ط ب��م��ن��ط��ق��ة 
م���ص���ف���ح، وم������ع ه������ذه ال����ض����رب����ات امل����ؤمل����ة وامل����زل����زل����ة ل���ل���ع���دوان 
ي��ص��اب بهسترييا وي��ع��ي��ش تخبطاً ك��ب��رياً ج���راء م��ا يحصده 
م����ن ه����زائ����م ن����ك����راء وص���ف���ع���ات ق����وي����ة وق���اس���ي���ة ت���ح���ل���ق ب����ه يف 
مطاراته ومعسكراته ومنشآته الحيوية، ونتيجة ما تلحق 

بمليشيات وعصابات مرتزقته من هزائم ساحقة يف كافة 
جبهات القتال، وأم��ام كل هذا الفشل الذريع والفاضح 
ال�����ذي ي��ح��ص��ده ال����ع����دوان ال���ربب���ري وع���ج���زه ع���ن ت��ح��ق��ي��ق أي 
ه������دف ل������ه، ف���ي���ل���ج���أ ن���ت���ي���ج���ة ج���ب���ن���ه وح����ق����ارت����ه إىل اس���ت���ه���داف 
امل�����دن�����ي�����ني األم�����ن�����ي�����ني يف ك������ل م�����ك�����ان وي����ت����ع����م����د ق����ت����ل االط�����ف�����ال 
والنساء والشيوخ.. ومن ضمن جرائمه الوحشية األخرية 
ه���و اس���ت���ه���داف���ه ل��ل��س��ج��ن امل����رك����زي ب���ص���ع���دة، ل��ي��ل��ة ال��ج��م��ع��ة 
امل������اض������ي������ة، ب�����ث�����اث غ������������ارات ج����ب����ان����ة أس������ف������رت ع������ن اس���ت���ش���ه���اد 
وإص����اب����ة ال���ع���ش���رات م���ن امل���س���اج���ني.. وق���ب���ل ذل����ك اس��ت��ه��دف 
مبنى االت��ص��االت بالحديدة مما أدى إىل سقوط ع��دد من 
الضحايا معظمهم م��ن األط��ف��ال، وسبق ذل��ك استهداف 
الحي الليبي بأمانة العاصمة صنعاء ونتج عنه استشهاد 
وجرح أكرث من 25 مواطناً بينهم أسرة كاملة أبيدت بكامل 
أفرادها، وسبقها آالف الجرائم الوحشية واملجازر الدموية 
التي ارتكبها العدوان الربي الغاشم بحق املدنيني من أبناء 
ىشعبنا ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م.. ول���و ع��دن��ا ق��ل��ي��ًا ف��ق��ط إىل شهر 
دي��س��م��رب أو ف���رباي���ر 2021م س��ن��ج��د ان ط����ريان ال���ع���دوان قد 
شن املئات من الغارات الهستريية العشوائية عىل األحياء 
السكنية يف العاصمة صنعاء و8 محافظات، وسقط عىل 

أثرها العشرات من املدنيني مابني شهداء ومصابني بينهم 
أطفال ونساء.

ففي العاصمة صنعاء استهدفت طريان العدوان الرببري 
بعشرات الغارات أعيان مدنية يف عدد من األحياء السكنية 
وم����ن ه����ذه األح����ي����اء، ح���ي ال��ن��ه��ض��ة وح����ي االع����ن����اب وم��ذب��ح 
وسعوان وحي املطار، كما تعمد استهداف مدرسة زنجبار 
ب���م���دي���ري���ة م���ع���ني ب����أم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة، وغ����ريه����ا م����ن األح����ي����اء 
ال��س��ك��ن��ي��ة ال���ت���ي ال زال�����ت ت��ت��ع��رض ل��ق��ص��ف ط�����ريان ال���ع���دوان 
ص��ب��اح م��س��اء، وم��ن ضمن األه����داف ال��ت��ي ي��دع��ي ال��ع��دوان 
ال��ح��اق��د أن��ه��ا م��ش��روع��ة وال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ه��ا ب��ط��ريان��ه وغ��ارات��ه 
اإلج��رام��ي��ة ه��ي محطة للمشتقات النفطية بحي األع��ن��اب 
السكني يف م��دي��ري��ة م��ع��ني، وك���ذا هنجر ل��ل��م��واد الغذائية 
يف ن��ف��س ال��ح��ي، م��ا أدى إىل س��ق��وط 16 م��دن��ي��ا ب��ني شهيد 
ومصاب، كما استهدفت غاراته العدوانية الهمجية عدداً 
من أحياء العاصمة مخلفة عدداً من الشهداء والجرحى.
وال����ح����ال ن��ف��س��ه أي���ض���اً يف ال���ح���امل���ة ت��ع��ز ح��ي��ث اوغ�����ل ت��ح��ال��ف 
ال��������ع��������دوان وال��������دم��������ار يف ارت�������ك�������اب ال������ج������رائ������م ال����ش����ن����ع����اء ب��ح��ق 
املدنيني األبرياء، ففي غارة واحدة فقط لطريان العدوان 
السعودي سقط 26 شهيدا وجريحا بينهم أطفال، وهي 

الغارة اإلجرامية التي استهدفت تجمعا للمدنيني بقرية 
الحكيمة يف ع��زل��ة ب��راش��ة بمديرية مقبنة، حيث أسفرت 
ت��ل��ك ال���غ���ارة ال��ع��دوان��ي��ة اإلج���رام���ي���ة ع���ن س��ق��وط 18 شهيدا 

و8 جرحى بينهم أطفال.

تركيز الغارات عىل األحياء السكنية
وال يختلف ال��وض��ع يف بقية املحافظات ع��ن صنعاء وتعز 
وم��ا ارتكبه فيها املعتدي الحاقد م��ن ج��رائ��م م��روع��ة بحق 
املدنيني، حيث أن غ��ارات ط��ريان العدوان تركزت يف بقية 
امل��ح��اف��ظ��ات ت��رك��زت أي��ض��اً ع��ىل األح��ي��اء السكنية، وخلفت 
ال�����ع�����دي�����د م�������ن ال������ش������ه������داء وال������ج������رح������ى ج����ل����ه����م م�������ن األط������ف������ال 
وال������ن������س������اء.. ذل�������ك امل�����س�����ار اإلج�������رام�������ي وال����ت����ص����ع����د ال���ه���س���ت���ريي 
ل��ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان األم����ري����يك ال���س���ع���ودي وت���ع���م���ده ارت��ك��اب��ه 
اب��ش��ع ال���ج���رائ���م وامل����ج����ازر ال���دم���وي���ة ب��ح��ق امل��دن��ي��ني م���ن أب��ن��اء 
شعبنا يف مختلف امل��ح��اف��ظ��ات ال��ح��رة االب��ي��ة، ي���أيت يف ظل 
ص����م����ت أم�����م�����ي م���ط���ب���ق غ�����ري م�����ك�����رث ل�����دم�����اء ال���ي���م���ن���ي���ني ال���ت���ي 
ي��س��ت��ب��ي��ح��ه��ا ال�������ع�������دوان، ك���م���ا ي������أيت ال���ت���ص���ع���ي���د ال������ع������دواين يف 
س���ي���اق ال���رغ���ب���ة األم��ري��ك��ي��ة يف اس���ت���م���رار ال����ع����دوان م���ن خ��ال 
تكثيف الغارات وكذا محاوالت التصعيد الواضح يف أكرث 
م��ن ساحة وع��ىل أك��رث م��ن صعيد، األم��ر ال��ذي يؤكد زيف 

دعوات واشنطن للسام.

عجز العدوان
هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان بحق 
املدنيني األمنيني تثبت للعالم أجمع مدى الفشل والعجز 
والتخبط الذي يعيشه العدوان والتي يحاول من خالها 
تعويض ما يلحق به من هزائم نكراء ومتتالية.. أن تخبط 
ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان األم��ري��يك ال��س��ع��ودي اإلم�����ارايت، يعكس 
فشله يف تحقيق أهدافه العدوانية عىل الجمهورية اليمنية 
للعام السابع عىل التوايل، بفضل صمود الشعب اليمني 

وإيمانه بعدالة قضيته ورفضه للتدخات الخارجية.
هذا الفشل تحالف العدوان يف تحقيق أهدافه الخبيثة، 
دف�������ع ب�����ه إىل م����زي����د م�����ن ال����ت����خ����ب����ط، ت��������ارة ب���ت���ض���ل���ي���ل امل��ج��ت��م��ع 
ال���دويل بأنه يدعم الحل السيايس السلمي، وت���ارة أخ��رى 
بالتهديد بالخيار العسكري وضرب ما أسماها ب�"األهداف 
املشروعة"، إال أن العدوان الحاقد لم يتوقف للحظة عن 
ارتكاب انتهاكات وجرائم بحق املدنيني يف العاصمة صنعاء 
وتعز ومارب وصعدة والحديدة وذمار ويف كل املحافظات 

الحرة األبية.

ال��������دف��������اع ع�������ن ال�������وط�������ن ق����ض����ي����ة دي�����ن�����ي�����ة  وإن����س����ان����ي����ة 
ووط���ن���ي���ة وأخ����اق����ي����ة ي���خ���وض���ه���ا ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي 
ب��إي��م��ان راس���خ واح��ت��س��اب وإرادة وع��زي��م��ة قوية 
ال تلني يتقدم صفوفه جيشه الباسل واملقاومة 
ال���ي���م���ن���ي���ة ال���ص���ل���ب���ة يف ت����ن����وع ف����ري����د خ���ل���ق ن���م���وذج���ا 
ج��دي��دا يف الكفاح الوطني يف مقاومة ال��ع��دوان 
الغاشم عىل الشعب اليمني يف معركة تاريخية 
ي�����ش�����رك ف����ي����ه����ا ال��������وج��������دان ال����ش����ع����ب����ي وال����ح����م����اس 
الوطني يف أروع صور التاحم الوطني ووحدة 
ال�������ص�������ف ت�����ح�����ت راي�������������ة ال��������وط��������ن امل��������ت��������وج ب����ال����ع����ق����ي����دة 
اإليمانية واإلرادة والثبات والشجاعة واإلقدام 

إلحراز النصر مهما كانت التضحيات. 

التحالف يبحث عن مخرج 
قبل أسابيع قليلة من التصعيد العسكري يف اليمن يعود 
تحالف ال��ع��دوان م��ج��ددا لتسويق خطة ال��ح��ل العسكري 
أي ال��ب��ح��ث ع���ن ط���ري���ق امل���س���ار ال���دب���ل���وم���ايس إلي���ج���اد م��خ��رج 
من مستنقع الحرب، وقد أخذت املواجهة أبعادا أخرى، 
ف��ه��ل ت��ف��رض ص��ن��ع��اء ش��روط��ه��ا ه���ذه امل������رة؟!  ق��ب��ل أي����ام ك��ان 
ال��ح��دي��ث يف وس���ائ���ل إع����ام اإلم������ارات وال��س��ع��ودي��ة يتمحور 
ح���ول م���ا ت��ص��ف��ه ب����"االن���ت���ص���ارات ال��ع��س��ك��ري��ة " يف ال��ي��م��ن مع 
أن م��ا دار يف أط����راف م��ح��اف��ظ��ة ش��ب��وة ال ي��رت��ق��ي ح��ت��ى ملجرد 
ال������ذك������ر، ن����ظ����را ل���ل���م���س���اح���ة ال����ت����ي ت��������دور ح����ول����ه����ا امل�����واج�����ه�����ات، 
وأل����ق����ى ف��ي��ه��ا ال���ت���ح���ال���ف ب���ك���ل ث��ق��ل��ه ال������ربي وال����ج����وي ق���ب���ل أن 
ت����ن����ع����ك����س س����ل����ب����ا ع�������ىل ف����ص����ائ����ل����ه ال������ت������ي ال ت������������زال ت������������رزح ت���ح���ت 
وط����أة ال��ه��ج��م��ات امل���ض���ادة وال���ت���ي ت��ن��ب��ئ ب��ان��ق��راض��ه��ا م���ع وق��ع 
ال���ه���زائ���م ال���ت���ي ت��ت��ك��ب��ده��ا. ك���ان���ت ه�����ذه ال��ح��م��ل��ة ض���م���ن م��س��ار 
إع���ام���ي ي���ه���دف م���ن خ���ال���ه ال��ت��ح��ال��ف ل��ت��ح��ق��ي��ق ض��غ��ط عىل 
ص��ن��ع��اء ل��ق��ب��ول��ه��ا ب��رؤي��ت��ه ل��ل��ح��ل وف����ق اش����راط����ات ال��ت��ح��ال��ف 
تزامن ذل��ك مع م��ن��اورات مصرية – سعودية، ومصرية – 
أمريكية، وسعودية – فرنسية، واستدعاء قوات قطرية 
إىل ال���س���ع���ودي���ة، وإرس������ال ال���ص���ني ب���ارج���ة إىل خ��ل��ي��ج ع���دن، 
ب���ال���ت���زام���ن م����ع ت���ه���وي���ل ال���ع���م���ل���ي���ات ال���ع���س���ك���ري���ة، وال���ح���دي���ث 
ع���ن خ��ط��ط الق��ت��ح��ام ال���ح���دي���دة ت�����ارة، وأخ�����رى ت���ع���ز، وث��ال��ث��ة 
البيضاء، ورابعة بتخفيف الضغط عن م��أرب، وخامسة 
باستعادة شبوة والقائمة تطول .. هذه الخطة كانت ضمن 
عملية إعادة تقييم التحالف لعملياته يف اليمن بعد سبع 
سنوات من الهزائم والفشل املتكرر يف تحقيق أي انتصار 
ي�����ذك�����ر ع������ىل األرض، رغ��������م م������ا خ����ص����ص ل����ه����ا م������ن إم����ك����ان����ي����ات 
ع����س����ك����ري����ة وإع�����ام�����ي�����ة ب����������دأت ت�����ت�����اىش م������ع ع����������ودة ال���ت���ح���ال���ف 
لتفعيل مسار األقبية الخلفية واالتصاالت.. الحديث عن 
حل سيايس مجرد مغازلة واضحة ل�"الحوثيني"  للقبول 

باملبادرة السعودية .

ضعف الدفاعات اإلماراتية 
كشفت عملية إعصار اليمن  ) 17 يناير 2022( عن ضعف 
وه���ش���اش���ة امل��ن��ظ��وم��ة ال���دف���اع���ي���ة اإلم����ارات����ي����ة، وع�����دم ق��درت��ه��ا 
ع������ىل ال�����ت�����ص�����دي ل���ل���ه���ج���م���ات ال�����ص�����اروخ�����ي�����ة وال��������ط��������ريان امل���س���ري 
ال��ت��ي وص��ل��ت إىل أه��داف��ه��ا ب��دق��ة م��ت��ن��اه��ي��ة يف ع��م��ق األرايض 
اإلم����ارات����ي����ة، وه������ذا ل���ي���س ال���ه���ج���وم األول ال������ذي ت���ت���ع���رض ل��ه 
اإلمارات فقد سبق لها أن تعرضت يف العام 2019 لضربات 
بالصواريخ الباليستية، وربما هذا االستهداف هو األعنف 
واألش����������د إي�����ام�����ا ع�����ن م�����ا س����ب����ق يف  اس����رات����ي����ج����ي����ة ال������������ردع، م��ا 
يجعل اإلمارات مهددة باألخطار الكبرية ويف متناول هذه  
األسلحة االسراتيجية التي تشمل أهدافاً بنكية تجعلها 
خ���ارج ق��واع��د األم���ن واالس��ت��ق��رار. وي���أيت ه��ذا التصعيد كرد 
ف��ع��ل م�����واز ع���ىل ت���دخ���ل اإلم�������ارات يف ش�����ؤون ال��ي��م��ن، وش��ن 
العدوان عليها متناسية أن ذلك ينعكس سلبا عىل مصالح 
ال����ش����رك����ات األج���ن���ب���ي���ة وال�����ت�����ج�����ارة ال�����ح�����رة ع�����ىل أراض����ي����ه����ا ال���ت���ي 
تتطلب االس��ت��ق��رار واألم�����ان ض��م��ن ش����روط وق���واع���د مناطق 
ال��ت��ج��ارة ال��ح��رة ال دول���ة  تتدخل يف ش���ؤون ال���دول امل��ج��اورة 
ويف شن الحروب والعدوان  ضد جريانها ويف دول األقليم 
بشكل عام، كل ذلك يجعلها منطقة ملتهبة بالصراعات 
وبردود األفعال بفعل عدوانها، ودعم املليشيات املسلحة 
املحلية التابعة لها، وتصدر املواقف العسكرية عىل واجهة 
األح�������������داث، ف����ه����ل اإلم�������������ارات ق�����د اس����ت����وع����ب����ت ال����������درس ل���ت���ن���أى 

بنفسها م��ن ه���ذا امل��س��ت��ن��ق��ع ب��م��اء ال��وج��ه ق��ب��ل أن ت��ف��ق��د كل 
يشء، السيما بعد تحذيرات صنعاء من عواقب التصعيد 
والتطورات امليدانية، وشراهة مطامعها وأدوارها الخبيثة، 
والتنسيق مع الكيان الصهيوين يف مشاريع مشركة عىل 

األرايض اليمنية؟
م�������ا أع����ل����ن����ت����ه ش������رك������ة أدن�������������وك ال����ن����ف����ط����ي����ة اإلم�������ارات�������ي�������ة م�������ن أن����ه����ا 
اس���ت���ع���ادت ال���خ���دم���ة، وق���ام���ت ب��ت��ف��ع��ي��ل خ��ط��ط اس��ت��م��راري��ة 
األعمال الضرورية لضمان إمدادات الوقود وعدم انقطاع 
إنتاجها بسبب الضربات الصاروخية واملسريات، كل ذلك 
خ���ارج س��ي��اق الحقيقة، وبحسب ال��ت��ق��اري��ر ف��إن الهجمات 
ال��ج��وي��ة ك��ان��ت ق���د ش��ل��ت األع���م���ال اإلن��ت��اج��ي��ة ب��ش��ك��ل ك��ام��ل 
وإخرجتها عن الخدمة بحكم األضرار الكبرية التي أصابت 
املنطقة الصناعية وصهاريج نقل النفط، ومطار أبوظبي 
ال�����������دويل. وص���ف���ه���ا م���ح���ل���ل���ون وم�����راق�����ب�����ون ب���ال���ت���ه���دي���د ال��خ��ط��ري 
لضرب االستقرار الذي ظلت اإلمارات تقنع به الدول وثبت 
ال���ع���ك���س. ف���ه���ي  ض��م��ن امل���ن���اط���ق غ���ري اآلم���ن���ة ت���م���ام���ا، وي��ع��ت��رب 
تواجد الشركات األجنبية واستمرار أنشطتها االستثمارية 
والتجارية يف دائرة الخطر، ال سيما بعد تحذيرات صنعاء 
باالبتعاد عن املنشآت الحيوية، فضا عن ه��ذا النوع من 
امل������س������ريات ال����ت����ي ال ي���م���ك���ن ال����ت����ص����دي ل���ه���ا أو رص�����ده�����ا ب��ش��ك��ل 
ع���ام ب��واس��ط��ة ال��������رادارات وأن��ظ��م��ة ال���دف���اع ال���ج���وي األخ����رى. 
وهو ما ثبت جليا بفشل أنظمة الدفاع الجوية األمريكية 
املستخدمة يف اإلمارات يف التصدي للصواريخ الباليستية 
ال��ت��ي اس��ت��خ��دم فيها 5 ص��واري��خ باليستية ومجنحة خافاً 

للعدد الكبري من الطائرات املسرية.
تتحمل اإلم���ارات مسؤولية عدوانها ع��ىل الشعب اليمني 
واحتالها لألرايض اليمنية وتواجدها عىل الجزر والشواطئ 
وامل��ن��اف��ذ ال��ب��ح��ري��ة، وت��ص��رف��ات امل��ل��ي��ش��ي��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا التي 
ت���ع���م���ل ب���ال���وك���ال���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ أج���ن���دت���ه���ا، وال غ������رو أن ي������أيت ه���ذا 
العدوان من لدن هؤالء التافهون املولعون بالقتل والدمار 
وال���ت���آم���ر ع���ىل األم�����ة ال��ع��رب��ي��ة وش���ع���وب ال���ع���ال���م وم����ا ت��رت��ك��ب��ه 
من جرائم إب��ادة ضد السكان املدنيني يف األحياء السكنية 
ونزالء السجون. اليمن خرجت من دائرة الوصايا وهو بلد 
يصنع مستقبله بنفسه، ويمتلك اإلرادة القوية يف قراره 
السيايس املستقل، ولن يكون يوما ما ملحقا بأية تابعية 
خليجية أو إق��ل��ي��م��ي��ة أو دول���ي���ة. ه���و ال���ي���وم ي��خ��وض معركة 
دف��اع��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة ح��اس��م��ة رغ����م وح��ش��ي��ة ال����ع����دوان وح��ج��م 
ج��رائ��م��ه  ال��ت��ي ت��ط��ال أب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يف االس��ت��ه��داف 
املتعمد، وقتل النساء واألطفال، وهدم املنازل عىل رؤوس 
س���اك���ن���ي���ه���ا، وق����ص����ف امل�������دن ال���ي���م���ن���ي���ة ب���ش���ك���ل ج����ن����وين ي��ص��ف��ه��ا 
محللون بهسترييا ف��ق��دان ال��ت��وازن يف الشلل ال��ع��ام ال��ذي 
أص������اب ال���ت���ح���ال���ف ب���ع���د اس����ت����ه����داف خ�����زان�����ات أدن��������وك وم���ط���ار 
أبوظبي، رغم أن استهداف صنعاء مجرد رسالة تحذيرية 
ل���ن���ش���اط ال������ع������دوان اإلم������������ارايت ال��������ذي دف����ع����ت ب�����ه ال���س���ع���ودي���ة 
ل��واج��ه��ة األح����داث بينما انسحبت ه��ي ع��ن امل��واج��ه��ة، وهو 
م����ا ج���ع���ل اإلم���������ارات ت���ق���وم ب��ن��ق��ل م��ل��ي��ش��ي��ات��ه��ا ال��س��ل��ف��ي��ة  م��ن 
ال��س��اح��ل ال��غ��رب��ي إىل ش��ب��وة وت��ق��دي��م ل��ه��ا ال���دع���م واإلس���ن���اد 
الجوي، وم��ع ذل��ك تتكبد خسائر وهزائم كبرية. وبالرغم 
من تكثيف الغارات االنتقامية عىل صنعاء واملدن اليمنية 
األخرى فإن املعطيات وفق ما يراها خرباء اقليمني ودوليني 
تشري إىل أن عملية إعصار اليمن عىل اإلمارات أعادت ضبط 
ايقاع الحرب، وخلطت أوراق التحالف ال��ذي كان يتوهم 
ب���ق���درت���ه ع���ىل ت��غ��ي��ري م����وازي����ن امل���ع���رك���ة يف ح��م��ل��ت��ه األخ������رية يف 
ش���ب���وة، وم���ا ك��ان��ت ت��ب��ح��ث ع��ن��ه أب���و ظ��ب��ي يف م��ج��ل��س األم���ن 
عن خيارات دبلوماسية والسعودية التي عادت للحديث 

عن الحل السيايس بالصيغ التي تريدها.
ال������رد ال��ي��م��ن��ي ع����ىل ال�����ع�����دوان اإلم���������ارايت ح���ق���ق أه����داف����ه ب��دق��ة 
عالية، وتمكن من ضرب قاعدة األم��ن واالستقرار، وهي 
القاعدة التي يقوم عليها االقتصاد اإلمارايت، وهي ضمن 
أب���������رز ال����������دول م�����ن ح����ي����ث ال������ق������درة ع�����ىل ج�������ذب االس����ت����ث����م����ارات 
ال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث ت��ت��دف��ق إىل س���وق دب���ي م��ل��ي��ارات ال����دوالرات 
س��ن��وي��ا، وه���ن���اك م���ا ي���ق���ارب ث��م��ان��ي��ة م��اي��ني س��ائ��ح ي��دخ��ل��ون 

اإلمارات يف العام الواحد.

التعتيم اإلعامي 
م������ن أب���������رز ن����ت����ائ����ج وت������داع������ي������ات ع���م���ل���ي���ة إع������ص������ار ال����ي����م����ن اه�����ت�����زاز 
صورة اإلمارات كدولة آمنة وهي الصورة التي يقوم عليها 
االق����ت����ص����اد اإلم������������ارايت، وت�����ح�����اول س���ل���ط���ة أب������و ظ���ب���ي م���واج���ه���ة 
ه���������ذه ال������ت������داع������ي������ات م�������ن خ���������ال ال�����خ�����ط�����اب اإلع��������ام��������ي امل���ك���ث���ف 

ل���ل���ق���ن���وات ال���ف���ض���ائ���ي���ة الح�����ت�����واء ال����ض����رب����ة األخ��������رية م����ن خ���ال 
محاولتها إب��ع��اد إم����ارة دب���ي ع��ن ال��ت��ن��اول اإلع��ام��ي رغ���م أن 
مطارها ك��ان أح��د األه���داف االسراتيجية يف ه��ذه العملية 
بهدف  تخفيف األض��رار املتوقعة عىل اقتصاد دبي القائم 
عىل الرفيه والتبادل التجاري واالستثمارات والسياحة. 
ولجأت إىل سلسلة من اإلجراءات لتعتيم وضبط التغطية 
اإلعامية بما يعمل عىل التقليل من التداعيات املتعلقة 
باالقتصاد ومحاولة صرف األنظار عن تداعيات الضربة، 
وذلك بالحديث عن ردة الفعل والتضامن األجنبي السيما 
اإلس����رائ����ي����ي، خ���اص���ة وأن ه���ن���اك اه���ت���م���ام���ا م����ن ق���ب���ل ال���ع���دو 
اإلسرائيي عىل قراءة تفاصيل العملية ونتائجها وتداعياتها 
وتحليل أخطارها عىل األم��ن االسرائيي ال��ذي كان يعتقد 
أن���ه ب��م��ن��أى ع��ن األخ���ط���ار، وه���و ي��ق��ف   خ��ل��ف دف���ع اإلم����ارات 

للتصعيد العسكري ضد الشعب اليمني.
وي���ح���ت���ل ال����ق����ط����اع ال���س���ي���اح���ي يف اإلم�����������ارات امل����وق����ع امل���ت���م���ي���ز يف  
خطوط النقل ويتبوأ املركز األول يف املنطقة يف مجال النقل 
والسياحة، وتتواجد أك��رث من 56 باملائة من االستثمارات 
ال��دول��ي��ة يف م��ج��ال ال��ن��ق��ل، ول��م تكن اإلم����ارات لتصل لهذه 
األرقام إال بعد أن تمكنت من تحقيق االستقرار األمني يف 
الباد، ونقل صورة للعالم أن دبي وأبوظبي أكرث مناطق 
ال���ع���ال���م أم����ن����ا واس�����ت�����ق�����رارا ل���اس���ت���ث���م���ار وال���س���ي���اح���ة وال���ت���ج���ارة 
الحرة. هذه الصورة تبدلت اليوم ولم تعد ال أبو ظبي وال 
دب����ي وال أي إم������ارة أخ�����رى م��ح��ل اس���ت���ق���رار م��ن��ذ أن أق��ح��م��ت 
اإلمارات نفسها يف العدوان عىل اليمن، اليوم هي يف موقع 

الخطر ويف بؤرة االستهداف.

اإلمارات تستنجد بإسرائيل 
ك��ش��ف��ت ش��رك��ة إس��رائ��ي��ل��ي��ة لتصنيع أن��ظ��م��ة ال���دف���اع ال��ج��وي 
ع��ن ط��ل��ب إم�����ارايت ب��م��س��اع��دة أب��وظ��ب��ي ب��أس��رع وق���ت ممكن 
بمجموعة م��ن أنظمة ال��دف��اع ال��ج��وي اإلسرائيلية، وذل��ك 
ع����ق����ب ال����ه����ج����وم ال���������ذي ش���ن���ت���ه ق���������وات ص����ن����ع����اء ع�����ىل م����ط����اري 
أبوظبي ودب��ي، ومصايف النفط يف أبوظبي اإلثنني امل��ايض. 
وك�����ش�����ف�����ت ص����ح����ي����ف����ة ي�����دي�����ع�����ون أح��������رن��������وت يف ت�����ق�����ري�����ر ل�����ه�����ا أن 
الرئيس التنفيذي لشركة “سكاي لوك” اإلسرائيلية  قال 
إن اإلم���ارات���ي���ني ط��ل��ب��وا م���ن ال���ش���رك���ة ع��م��ا ي��م��ك��ن��ه��ا ت��زوي��ده��م 
ب����ه ب����أس����رع وق������ت م���م���ك���ن م����ن ق���ائ���م���ة ط���وي���ل���ة م����ن األن���ظ���م���ة. 
وق���ال���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة إن اإلم������ارات ط��ل��ب��ت ت��رس��ان��ة م���ن أنظمة 
ال���دف���اع امل���ض���ادة ل��ل��ط��ائ��رات ب���دون ط��ي��ار إس��رائ��ي��ل��ي��ة الصنع، 
وأن اإلمارات كانت قد اشرت ونشرت إحدى هذه األنظمة 
خ���ال األش��ه��ر األخ����رية امل��اض��ي��ة. وت��ع��د اإلم�����ارات م��ن ال���دول 
العربية املطبعة للعاقات الدبلوماسية مع إسرائيل منذ 
15  سبتمرب 2020 يف إطار صفقة القرن عىل حساب تنازل 
هؤالء العربان عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب 

الفلسطيني لصالح إسرائيل.

اإلمارات منطقة غير مستقرة  لالستثمارات األجنبية والتفويج السياحي العاملي

جرائم العدوان بحق املدنيني.. شواهد جنب ودناءة وانكسار
تقارير07

ُنْصَرُة الديِن باجلهاِد 
ؤ ِمْن َأْهِل الفساِد والتبُرّ

يتمثل جوهر الرساالت اإللهية التي جاء بها رسل الله 
أه����ل امل���ق���ام���ات ال��ن��ب��وي��ة ب��ت��ع��ب��ي��د ال���ن���اس ل����رب ال��ع��امل��ني، 
ول���ي���س ل���غ���ريه م���ن ال���ط���واغ���ي���ت ال���ظ���امل���ني، وامل��س��ت��ك��ربي��ن 
���ِذي���َن ُي���ْف���ِس���ُدوَن يِف اأْلَْرِض َواَل ُي��ْص��ِل��ُح��وَن(]ال��ش��ع��راء  )اَلّ

]152:
����ٍة  وم���ص���داق ذل���ك ق��ول��ه ت��ع��اىل: )َوَل����َق����ْد َب��َع��ْث��َن��ا يِف ُك����ِلّ أَُمّ
اُغوَت..(]النحل:36[ َرُّسواًل أَِن اْعُبُدواْ الّلَه َواْجَتِنُبواْ الَطّ
ولهذا ف��رض الله الجهاد يف كتابه الكريم يف كثري من 
اآلي��������ات، وأم������ر ع����ب����اده امل���ؤم���ن���ني ب����إع����داد ال����ق����وة وك�����ل م��ا 

يتقّوى به عىل قتال أعداء الله والدين..
من ذلك تصنيع األسلحة بأنواعها الثقيلة واملتوسطة 
ا  واْ َلُهم َمّ والخفيفة استجابًة لله تعاىل القائل: )َوأَِعُدّ
َباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدَوّ  ٍة َوِمن ِرّ ن ُقَوّ اْسَتَطْعُتم ِمّ
ُك���ْم َوآَخ��ِري��َن ِم��ن ُدوِن��ِه��ْم اَل َتْعَلُموَنُهُم الّلُه  ال��ّل��ِه َوَع���ُدَوّ

َيْعَلُمُهْم...(]األنفال:60[
والحظ أخي القارئ: فقد جاءت لفظة )قوة( يف اآلية 
������رة يك ت���ش���م���ل ك�����ل م�����ا ُي�����ت�����ق�����ّوى ب�����ه يف ال�����ح�����رب م��ن  ُم������َن������َكّ

األسلحة املتطورة والحديثة التي ُترعب أعداء الله..
إذاً فالجهاد ُلُبّ الدين، وهو منهج األنبياء واملرسلني، 
واألئمة والقادة املصلحني اختاروه من أجل نصرة الله 
يف املستضعفني، وإقامة العدل بني البشرية أجمعني، 
وم��ن أج��ل حماية الدين وال��دف��اع عن األوط��ان وبلدان 
امل���س���ل���م���ني ال����ت����ي ب�������ات م���ع���ظ���م ش���ع���وب���ه���ا م���ض���ط���ه���دي���ن.. 
ف��اإلن��س��ان الي��ك��ون م��ؤم��ن��اً إال إذا ك��ف��ر ب��ال��ظ��امل��ني وال���والة 
امل��ج��رم��ني، وت����ربأ م��ن��ه��م أج��م��ع��ني ، ق���ال ت��ع��اىل: )َف��َم��ْن 
اُغوِت َوُيْؤِمن ِبالّلِه َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة  َيْكُفْر ِبالَطّ
الُْوثَْقَى اَل انِفَصاَم َلَها َوالّلُه َسِميٌع َعِليٌم(]البقرة:256[، 
والحظ كيف قدم الكفر بالطاغوت عىل اإليمان بالله؛ 
وذلك يك نفهم أن اإليمان بالله اليكون صحيحاً كامًا 

إال بالكفر بالطاغوت أوال.
وقد أمرنا الله تعاىل يف آيات أخرى باجتناب الطاغوت 
����ه، وال ت���ح���ت ن���ظ���ام���ه، وال م��ن  ب��ح��ي��ث ال ن���ك���ون يف ص����ِفّ
أنصاره ال يف قول وال يف فعل، بل أوجب علينا أن نتربأ 
منه، ونبتعد عنه، ونتصدى ل��ه، ق��ال تعاىل: )اَلّ��ِذي��َن 
����ِذي����َن َك���َف���ُرواْ ُي��َق��اِت��ُل��وَن  آَم���ُن���واْ ُي��َق��اِت��ُل��وَن يِف َس��ِب��ي��ِل ال��ّل��ِه َواَلّ
��ْي��َط��اِن إَِنّ َك��ْي��َد  ���اُغ���وِت َف��َق��اِت��ُل��واْ أَْوِل���َي���اء ال��َشّ يِف َس��ِب��ي��ِل ال���َطّ

ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا(]النساء: 76[ الَشّ
ل��ك��ن��ن��ا -وب����ك����ل أس������ف- ن���ج���د ال���ك���ث���ري م����ن زع����م����اء ورؤس������اء 
وملوك ومسؤويل هذه األمة ومن تواّلهم من شعوبهم 
قد وال��وا الظاملني، وطَبّعوا مع الطواغيت املجرمني!! 
وامل���ؤس���ف أن م���ن ش��رع��ن ل��ه��م ذل���ك ه���م ع��ل��م��اء ال��س��وء 
الخانعني، حتى جعلوا هذه األمة مهانة ذليلة تحت 

أقدام املستكربين!!
إذاً ال ح�������ل ل������ه������ذا األم�����������ة إال ب������ال������رج������وع إىل ك������ت������اب رب����ه����ا 
ال��ك��ري��م ودي��ن��ه��ا ال��ع��ظ��ي��م، ف����إذا م���ا ان���ض���وت ت��ح��ت ل���واء 
دي���ن���ه، وس������ارت وف����ق ت��وج��ي��ه��ات��ه، وع��م��ل��ت ب��م��ا ج����اء يف 
تشريعاته، فسوف يتحقق لها األمن واألمان، ويزول 
عنها غ��ول ال��ب��ؤس وال��ش��ق��اء وال��ح��رم��ان، ويحصل لها 
الظفر والنصر عىل دول��ة االستكبار ال سيما الصهاينة 

واألمريكان.

العالمة/ عدنان الجنيد

توفيق سالم
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   91 شهيدًا وجريحًا جراء الغارات الهستيرية على السجن 
االحتياطي بصعدة  و25 في استهداف احلي الليبي بأمانة العاصمة

  مندوبة الصليب األحمر تعبر عن هول صدمتها عند 
زيارتها ملسرح جرمية العدوان في السجن  االحتياطي بصعدة

كما يقولون ال��رس��ال��ة تتضح م��ن عنوانها ف��ان ل��م تنصع 
دويلة اإلمارات لصوت العقل واملنطق وسعت اىل تعديل 
س��ل��وك��ه��ا ف�����ان األع����اص����ري ال��ي��م��ان��ي��ة س��ت��ج��رف��ه��ا خ���اص���ة اذا 
ت��ك��ررت عملية االس��ت��ه��داف ملواقعها ومنشآتها الحيوية 
ح��ي��ن��ه��ا س��ن��ج��د أن األم����م امل��ت��ح��دة يف األي�����ام امل��ق��ب��ل��ة س��وف 

تعلن أن مدن دبي وأبو ظبي مدن منكوبة.
م��������ن امل������ع������ل������وم ل����ل����ج����م����ي����ع وب�����ح�����س�����ب ال������ت������ق������اري������ر اإلع�����ام�����ي�����ة 
واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة ان م���ع���ظ���م س�����ك�����ان دوي������ل������ة اإلم���������������ارات ه��م 
مستثمرون ورج���ال أع��م��ال أج��ان��ب، جميعهم يبحثون 
عن مدن آمنة الستثماراتهم وهذا الذي لن يجدوه بعد 

اليوم يف دبي وأبوظبي وجميع دول التحالف.
ان الضربة ال��ت��ي وجهتها ال��ق��ي��ادة يف صنعاء ع��ىل دويلة 

اإلم������������ارات ق�����د ج��������اءت ب���ع���د ت����ح����ذي����رات م���ت���ت���ال���ي���ة ح������ذر ب��ه��ا 
امل����ت����ح����دث ال����رس����م����ي ل����ل����ق����وات امل���س���ل���ح���ة ال���ي���م���ن���ي���ة، دوي����ل����ة 
ال��ع��دوان اإلم����ارات، ول��ك��ن األخ���رية وض��ع��ت أصابعها يف 
اذان����ه����ا ف���ج���اءت ال���ض���رب���ة ل��ت��وق��ظ��ه��ا م���ن س���ب���ات���ه���ا.. ول��ع��ل��ن��ا 
رأينا كم أننا نعيش يف عالم منافق، فشعبنا عىل مدار 
س��ب��ع��ة أع������وام ي��ق��ت��ل وي��ح��اص��ر وي���دم���ر اق���ت���ص���اده ال��وط��ن��ي 
وب��ن��ي��ت��ه ال��ت��ح��ت��ي��ة اىل درج������ة ان اع�������داد ال���ض���ح���اي���ا امل��دن��ي��ني 
من أبناء شعبنا قد يتجاوز تعداد سكان اإلمارات ولكن 
ال��ع��ال��م ل��م ي��ح��رك س��اك��ن��اً، وع��ن��دم��ا ج��اءه��م ال����رد ت��وال��ت 
اإلدان���������ات وال���������ردود م����ن األم������م امل���ت���ح���دة وام���ري���ك���ا وف��رن��س��ا 
وأنظمة العمالة يف املنطقة ومن ربيبتهم إسرائيل والتي 
بدأ الخوف الشديد لديها ليس عىل فصيلة اإلماراتيني 

املهددة باالنقراض وإنما عىل مصالح الكيان واستثماراته 
لدى هذه الفصيلة هذا من جانب، ومن جانب آخر أدرك 
املحتل الصهيوين بانه التايل الذي ستصل إليه القدرات 

القتالية اليمنية. 
 ك������ل ه�������ذا ال������ذع������ر وال������خ������وف وال����ه����ل����ع ال���������ذي أص���������اب ن���ظ���ام 
دوي��ل��ة اإلم����ارات بسبب قصف ص��ه��اري��ج ن��ف��ط؟؟ م���اذا لو 
تم استهداف محطة الكهرباء، او برج خليفه، او ميناء 
دبي، كيف ستكون ازمة البرول يف دبي، وهذا ما أصبح 
يتمنى سماعه يف األيام القادمة كل أبناء شعبنا اليمني 

شماله وجنوبه.

وم��ن املضحك وال����دال ع��ىل ال��غ��ب��اء أو التغابي ان دويلة 
اإلمارات تدعي ان سبب هذه العملية هو ملف املفاوضات 
النووية االيرانية وآخرون صنفوها أنها بسبب املفاوضات 
بني ايران والسعودية، متناسني تماما جرائمهم البشعة 
وس��ج��ون��ه��م ال��س��ري��ة واح��ت��ال��ه��م ل��ل��ج��زر اليمنية ونهبهم 
للرثوات وسعيهم لطمس الهوية اليمنية عرب عمائهم 
وم��رت��زق��ت��ه��م.. وه��ن��ا ج����اءت ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ك��رس��ال��ة قوية 
وواض�����ح�����ة ل��ل��م��ع��ت��دي��ن ب������ان ال���ي���م���ن ل����ن ي���ظ���ل ص���ام���ت���ا ع��ىل 
ه��ذا الظلم وسيبر ي��د ك��ل الظاملني ع��رب ق��درات��ه القتالية 

بمختلف صنوفها.

لالعصار من اسمه نصيب
نقيب/ حسني الشعور



 

عند رحيل العظماء 
تبكي األرض..!!

قبل بضع ع��ق��ود خلت ، ك���ان ه��ن��اك ق���ادة عظماء ، ورج���ال 
أوفياء مأل صيتهم الزمان واملكان ، واليوم يرحلون يف صمت 
وهدوء .. دون ضوضاء ، رغم األين واألنني .. والشوق والتوق 
لوطنهم .. رحلوا وتركوا شروخا غائرة يف جدار الوطن ، الوطن 
الجريح املنهك الذي خانوه بعض أبناء جلدته ، وباعوه بثمن 
بخس دراهم معدودة .. أما رجال الرجال مازالوا عىل عهدهم 
ووفائهم رغم جفوة الزمن .. ومرارة االغرتاب .. هؤالء األسالف 
امل��ع��اص��رون األوف���ي���اء ه��م م��ن سيخلدهم ال��ت��اري��خ، وسيظلون 
ن�������راس�������اً م����ت����وه����ج����اً يف ذاك������������رة ال������وط������ن واألج��������ي��������ال .. ه������ي ال���ح���ي���اة 
محطات متداخلة وسيناريوهات مشحونة باملفارقات ال يدري 
اإلنسان متى ساعة الرحيل والوداع األخري نحاول جاهدين يف 
زمن االغرتاب النفيس واملكاين جمع شتات وفتات زمان املايض 
وذك���ري���ات ال��زم��ن الجميل ب��ك��ل تجلياته وج��راح��ات��ه ال����ذي ت��رك 
ف��ي��ن��ا ب��ص��م��ات ال ت��م��ح��ى رغ����م ق��س��وة ال��ح��اض��ر وآالم�����ه وم��ع��ان��ات��ه 
وعند رحيل العظماء تتالىش معاين الوفاء والصفاء يف عالم 
ميلء بالتناقضات واملفاهيم املتضاربة واالنكسارات االنسانية 
والسعي وراء املاديات يف عالم ال يفرق بني الغث والسمني بني 
الحرية والفوىض وتناسوا ان بينهما خيط رفيع يفهمونه االحرار 
االوفياء ويجهلونه االغبياء الحقراء.. هاهي رحلة الحياة تحمل 
يف أغوارها مفاجآت وخيارات لم تكن يف الحسبان فيها أشياء 

عىل غري ما هو باد وما هو ظاهر.
أخ��ى ما أخشاه ان يطغى االوف��ي��اء يف زم��ن قل فيه الوفاء 
والصفاء نريد أن نبني وطناً ب��االب��داع ال باالبتداع وطناً يرفض 
االنكسار واالرتهان يموت واقفاً شامخا وليس جاثيا متطأطئ 
ال�����رأس ح��ي��ات��ن��ا ال ن��أت��ي��ه��ا ك��م��ا ي��ري��د االع������داء ب���ل ك��م��ا ن��ري��د ن��ح��ن.. 
نحن نعيش يف عالم مشحون بالكراهية  والشحناء والبغضاء 
حتى صارت نفوسنا معتمة ال ترى نور الحقيقة وان رأتها ترى 
بقعاً باهتة تشبعت بالغلو والتزمت والكرياء.. نفوس نرجسية 
وأرواح سادية غذتها مفاهيم متطرفة وأفكار فاشية أغمضت 
عينيها عن كل يشء جميل ورائع يف هذا الوطن املعطاء.. رغم 
هذا وذاك يظل الوطن هو الدفء والحضن الدفئ مهما شرق أو 
غرب االنسان.. وصدق أحد الفالسفة حينما قال: "ثالثة جوانب 
من الشغف انها بسيطة لكنها قوية بشكل كبري بحيث حكمت 
حيايت: التوق إىل حب االوطان والبحث عن املعرفة وشفقة ال 
تحتمل عىل معاناة البشرية".. إنها دورات الحياة التي ال ترحم 
وال تبقي وال ت���ذر.. ل��ذا علينا ان ن���درك ان ليس لألشياء ثوابت 
أو ديمومة بل كل األشياء قابلة للتوهج واالنطفاء مع تجدد 
املواقف وااللتماعات الخاطفة وسويعات االنكسار املفرحة او 
املحزنة بل هي الحياة ال تسري عىل نمط واح��د فيها الكثري من 
التناقضات والتداخالت املتشابكة واملتنافرة وهذه سنة الله يف 
خلقه وع��ن��دم��ا ت���أيت لحظة االب����داع ي��ك��ون االق����الع عكس الزمن 
وه��ن��ا ي��دخ��ل ع��ص��ر ال��ص��م��ت امل��ده��ش واالن�������زواء امل��ه��ي��ب وي��ن��زوى 
املثقفون يف دائرة "األنا" والفضاء املتناهي وتبدأ مرحلة التسابق 
والتنافس والصراع.. هكذا تدور سويعات الزمن املاضوي شئنا 
أم أبينا وي��رح��ل االس���الف يف ال��زم��ن ال���ذي ل��م ي���ؤرخ بعد، وي��أيت 
امل����ع����اص����رون يف س���وي���ع���ات ال����زم����ن ال�����دم�����وي ال م���ج���ال ل��ل��م��ق��ارن��ة 

ب������ني م��������اض وىل وح����اض����ر 
ح�����اف�����ل ب�����امل�����ف�����اج�����آت ال���ت���ي 
ل��م ت��ول��د ب��ع��د ب��ال��رغ��م أن 
ب��ع��ض األس�����الف أض��اع��وا 
الكثري من الرتاث واملأثور 
يف زم������ن ق���ول���ب���ة امل��ف��اه��ي��م 
والرؤى وتصنيف األفكار 
التي أرجعتنا اىل عصور 
األب�����ج�����دي�����ات األوىل ال��ت��ي 
ص���������دح���������ت ف������ي������ه������ا غ�������رب�������ان 
ال����������ب����������ني وب������������الب������������ل ال����������������دوح 
وغ�����������اض�����������ت ف������ي������ه������ا أن�������غ�������ام 
الود واملحبة والسالم مع 
رح���ي���ل ك����ل ق���ام���ة وط��ن��ي��ة 
ي�������ذك�������رن�������ا ب������أي������ق������ون������ة وط������ن 
ت��ت��ألأل أن������واره يف س��وي��داء 

قلوبنا رغم الزمن الدموي ورغم الرؤى الرمادية الصدئة التي 
م�����ازال�����ت ع���ال���ق���ة يف س���م���اء ال����وط����ن ه�����ذه ش��������ذرات ع����اب����رة يف زم���ن 
رحيل العظماء الذين خذلهم األسالف القدامى واملعاصرون.. 
هواجس وخطرات امتلكتنا ولم نمتلكها.. قد رأينا فيها أناسا 
يضللون ويمشون بني الناس باألقاويل واألباطيل ويعيثون يف 
األرض افكاً وإفسادا وجورا يتلذذون برحيل العظماء ويخفون 
سوء نواياهم وراء العصا التي يتوكأون عليها يف دروب حياتهم 
الوعرة املليئة بالدماء واألشالء.. لكن التاريخ سيظل شاهداً عىل 
عظمة مآثرهم، هكذا يغدون أفواجا قادمني يف زمن غاب فيه 
الوفاء واالوفياء.. ورحل فيه األنقياء الشرفاء.. أفواج قادمون 
وأفواج ذاهبون.. ومن يزرعون شوكا ال يجنون عنباً.. هكذا شاء 
له القدر أن يرحل يف بالد املنايف ولكن كنا معه وكل ابناء الوطن 
الشرفاء يهتفون بكلمات الوداع التي أجمعت عىل وفائه وحبه 
ووطنيته وإخالصه لوطنه وشعبه.. رح��ل لكن ظل حاضراً يف 
ذاكرة الوطن رغم تغييبه من قبل املأزومني تجار املبادئ والقيم.. 
رحل جسداً ويبقى أيقونة يف ذاكرة وطن وشعب أبي عىل مدى 
الزمن.. إنه الراحل املناضل الجسور عبدالله عبدالعالم.. رحل 

جسداً وبقي أيقونة يف ذاكرة وطن وشعب!!
كلمات مضيئة

صنعاء أيقونة التاريخ والحضارة
قبلة الزاهدين مسرتوح الخائفني

مالذ النازحني.. عبق التاريخ يفوح من
أزقتها العتيقة.. وروعة عمرانها يفصح عن
عظمة ورقي عمارها.. الداخل فيها مولود

والخارج منها مفقود.. أهلها الطيبون
حوانيتها العتيقة.. أسواقها العريقة

معاملها النادرة تحفة فريدة قلما يجود بها الزمن
إنها مخطوطة تاريخية نفسية ونادرة تؤرخ ملرحلة

خالدة ألسالف أفذاذ جهابذة سطروا تاريخا
حافالً بالنضال وباملآثر النادرة وبنو حضارة

تسابق الزمن ال تجارى وال تبارى
صنعاء مهد املدن.. أيقونة الزمان روحانية
املكان.. كلما اقرتبنا منها زادتنا رونقاً وبهاء

ونضارة وكلما ابتعدنا عنها زادنا الشوق
والتوق والحنني إليها

البد من صنعاء وان طال السفر..!!

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية  )107(
وك��ي��ف��م��ا ك����ان األم�����ر ف��ق��د أن���ض���م اإلم������ام أح���م���د إىل االت���ح���اد 
الثاليث املكون من مصر وسوريا واليمن عام 1958م لكنه ُحل 
يف آخر1961م بسبب هجومه عىل االشرتاكية ويف هذا االثناء 
اشتد املرض به فذهب إىل روما للعالج وبعد عودته أطلق 
عليه النار يف مستشفى الحديدة , لكنه نجا , وظ��ل متأثراً 
بجراحه حتى وفاته يف 19سبتمر 1962م وتوىل بعده ابنه 
البدر لكنه لم يستمر يف الحكم اال سبوعاً واح��داً إذ قامت 
ثورة سبتمر يف 26منه ، أما بريطانيا فقد ظلت تعمل عىل 
ان���ش���اء دول����ة يف ال��ج��ن��وب ال��ي��م��ن��ي ت��ح��ت اس���م ات���ح���اد إم����ارات 
ال��ج��ن��وب ال��ع��رب��ي أم����اًل يف ض��م��ه��ا إىل ال��ك��وم��ن��ول��ث ال��ري��ط��اين 
كما ظل تحايلها يف االحتفاظ بجزيرة كمران جزر الفنارات .

ويف ال����ع����ه����د ال����ج����م����ه����وري واص������ل������ت ال����ج����م����ه����وري����ة ال���ع���رب���ي���ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة االه���ت���م���ام ب���ج���زره���ا وق�����د ش���ه���د ع�����ام 1962م أح����داث����اً 
هامة يف جنوب حوض البحر األحمر ففي هذا العام قامت 
ث����ورة س��ب��ت��م��ر يف ال��ي��م��ن ويف ن��ف��س ال���ع���ام أص����در اإلم���راط���ور 
هيالساليس قراره بإلغاء النظام الفيدرايل الخاص بإرترييا 
, وب����ض����م����ه����ا ت�����م�����ام�����اً إىل اث����ي����وب����ي����ا وع������ده������ا إح����������دى م���ح���اف���ظ���ات 
اإلم����راط����وري����ة اإلث���ي���وب���ي���ة ف���ب���دأ ع���ن���دئ���ذ ال���ك���ف���اح امل���س���ل���ح ل��ن��ي��ل 
االس����ت����ق����الل ال�����ت�����ام ال�������ذي اس���ت���م���ر إىل ع������ام 1993م وان���ش���غ���ل 
الشمال يف توطيد أركان نظامه الجمهوري , وكما أنشغل 
ج��ن��وب��ه يف ال���ك���ف���اح امل��س��ل��ح ح��ت��ى ن����ال اس��ت��ق��الل��ه ع����ام 1967,  
وام��ا بريطانيا فقد ظلت ترعى مصالحها يف الجزر اليمنية 

, ف��س��ع��ت يف ع����ام 1961م ع���ىل ج��م��ع ع����دد م���ن ال������دول ذات 
االهتمامات البحرية يف البحر األحمر وكانت بريطانيا تدير 
ش��ئ��ون ه��ذه ال��ف��ن��ارات ب��إش��راف مصلحة ال��ت��ج��ارة والصناعة 
ك���م���ا ن��ج��ح��ت ع�����ام 1962م وض���م���ت ه�����ذه االت���ف���اق���ي���ة ك����ل م��ن 
ال����دن����م����ارك وج���م���ه���وري���ة امل���ان���ي���ا االت����ح����ادي����ة وإي���ط���ال���ي���ا وه���ول���ن���دا 
ول����ي����ري����ا وال������روي������ج وال����س����وي����د وامل���م���ل���ك���ة امل����ت����ح����دة وال������والي������ات 
امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة، ك��م��ا ان��ض��م��ت ال��ي��ه��ا ف��ي��م��ا ب��ع��د ك���ل من 
باكستان واالتحاد السوفيتي والجمهورية العربية املتحدة 
مصر ولم تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ  إال يف 28أكتوبر 
1966م ظلت مصلحة التجارة والصناعة الريطانية خالل 
تلك املدة هي التي تشرف عىل فناريت جزيرة أبو عيل وجزيرة 
جبل الطري ألهميتهما يف نظر بريطانيا حينذاك وذلك عن 
طريق موظف مسؤول عن صيانة فنارات البحر األحمر تابع 

لإلدارة املحلية بعدن .
 وقرب نهاية 1967م كان من املحتمل منح جنوب اليمن 
االس����ت����ق����الل وه������ذا ال ي���س���اع���د م����ن وج���ه���ة ال���ن���ظ���ر ال��ري��ط��ان��ي��ة 
ع��ىل تشغيل ال��ف��ن��ارات مل���دة أط���ول وب��ع��د م���ش���اورات طويلة 
ل����ل����ب����ح����ث ع��������ن ب��������دائ��������ل م����ح����ت����م����ل����ة ق�������������ررت م����ص����ل����ح����ة ال�����ت�����ج�����ارة 
والصناعة بموافقة وزارة الخارجية أن تضع امل��ادة الثانية 
م��ن ت��ل��ك االت��ف��اق��ي��ة ل��ع��ام 1962م م��وض��ع ال��ت��ن��ف��ي��ذ ودخ��ل��ت 
يف م�����ف�����اوض�����ات م������ع ش�����رك�����ة م������اف������ون أن��������دراي��������ز االث����ي����وب����ي����ة م��ن 
أجل تشغيل وصيانة تلك الفنارات من مكانها يف أسمره 

وم����ص����وع ويف دي���س���م���ر 1967م أب���ح���رت 
سفينة ل��ه��ذه ال��ش��رك��ة م��ن م��ص��وع ألول 
رح�������ل�������ة  ل������ه������ا  وم������ن������ذ ذل���������ك ال�������وق�������ت ع�����دت 
ش��������رك��������ة س���������اف���������ون راي���������������ز ال�������وك�������ي�������ل امل�����ح�����يل 
ملصلحة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة الريطانية 
بالرغم من أن االتفاقية عام 1962م بني 
تلك األطراف لم تكن قد وصلت نهايتها 
فيما ينص ت��وزي��ع التكاليف   وك��ان عىل 
تلك الشركة أن تقدم تقريراً شهرياً عن 
ك�����ل أع����م����ال����ه����ا ب���ال���ن���س���ب���ة ل���ل���ف���ن���اري���ن وم����ن 
ي���ق���وم ب��ت��ش��غ��ي��ل��ه��ا اىل م��ص��ل��ح��ة ال���ت���ج���ارة 

وال����ص����ن����اع����ة ال����ري����ط����ان����ي����ة ب����ال����رغ����م م�����ن غ����ل����ق ق����ن����اة ال���س���وي���س 
ح����ي����ن����ذاك وه����ب����وط ع������دد ال���س���ف���ن امل���س���ت���ف���ي���دة م����ن ال���ف���ن���ارت���ني 
ف��إن��ه��ا ظ��ل��ت��ا ت��ع��م��الن ك���ال���ع���ادة م���ن أج����ل س���الم���ة اإلب����ح����ار يف 
ال���ب���ح���ر األح����م����ر ورغ������م أن ال���ي���م���ن ب��ش��ط��ري��ه��ا ح���ي���ن���ذاك ك��ان��ت 
مشغولة بأوضاعها الداخلية فقد ظلت ترنو بنظرها إىل ما 
كان يحدث يف البحر األحمر من أحداث فقد تلقت األمانة 
العامة لجامعة ال��دول العربية مذكرة من وزارة خارجية  
ال����ي����م����ن ال����ج����ن����وب����ي����ة ال���ش���ع���ب���ي���ة ب�����ش�����أن زي�����������ارة ب���ع���ث���ة ع���س���ك���ري���ة 
اس��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ج��زي��رة ه��ل��ي��ب ح���ال���ب  ال��ت��اب��ع��ة ألث��ي��وب��ي��ا ب��غ��رض 
اس��ت��ئ��ج��اره��ا واس��ت��خ��دام��ه��ا أله�����داف ع��س��ك��ري��ة ك��م��ا تضمنت 
امل����ذك����رة أي����ض����اً اإلش��������ارة اىل امل���س���اع���ي األم���ري���ك���ي���ة يف ال��ض��غ��ط 

ع����ىل اث���ي���وب���ي���ا يف إق����ام����ة ق����اع����دة ج��وي��ة 
أم����ري����ك����ي����ة يف ج�����زي�����رة ده����ل����ك ال���ق���ري���ب���ة 
م���ن م��ي��ن��اء م���ص���وع ويف ن��ف��س ال��ش��ه��ر 
أرس������ل������ت دول����������ة ال�����ك�����وي�����ت إىل األم�����ان�����ة 
ال������ع������ام������ة ل�����ج�����ام�����ع�����ة ال���������������دول ال����ع����رب����ي����ة 
م�����ذك�����رة أخ���������رى ح�������ول امل������وض������وع ذات�����ه 
وأن ال������������������زوارق اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة ت���ت���ج���ول 
أمام الساحل األثيوبي وأن اسرائيل 
تقوم بتدريب القوات اإلثيوبية , كما  
ت����ق����وم ب�����إرس�����ال األث����ي����وب����ي����ني ل���ل���ت���دري���ب 
بها وأش����ارت امل��ذك��رة أي��ض��اً إىل وج��ود 
ت���ح���رك���ات م��ش��ب��وه��ة ت���ق���وم ب���ه���ا ق���ط���ع ب���ح���ري���ة م��ج��ه��ول��ة ع��ىل 
ال��س��واح��ل ال��ي��م��ن��ي��ة واع�����دت األم���ان���ة ال��ع��ام��ة م���ذك���رة تشمل 
ذلك كله للعرض عىل مجلس الجامعة فعرض املوضوع يف 
جلستي املجلس 57 ، 58 واتخذ األعضاء القرارات الالزمة 

مثل االتصال بأثيوبيا ومراقبة النشاط اإلسرائييل. 
ولم يكن اهتمام جامعة الدول العربية حينذاك بالبحر 
األح����م����ر وج�������زره س�����وى اه���ت���م���ام ب��خ��ط��ر ال���ت���وس���ع اإلس���رائ���ي���يل 
العسكري يف الجزر األثيوبية اإلرتريية وهي دهلك وحالب 
مما يهدد سالمة املالحة يف البحر األحمر وال يمس الجزر 
اليمنية من أي جانب من الجوانب كما ردد البعض فيما 

بعد .  يتبع بإذن الله .

 اللواء/ حميد فاضل
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طيف العميد الُجَنْيد 
بني استشهادين

لم يتملكني -عىل امتداد مشواري الصحفي- شعور 
الحرية والعجز عن الكتابة يف رحيل عزيز أو فراق قريب 
كما تملكني شعور العجز عن التعبري عن حزين الكبري 
م���ن���ذ ل��ح��ظ��ة ان����ص����دام����ي ب���خ���ر اس���ت���ش���ه���اد األخ ال��ف��اض��ل 
ال���ع���م���ي���د ال����ط����ي����ار رك�������ن ع���ب���دال���ل���ه ق����اس����م ال����ُج����َن����ْي����د وم���ع���ه 
جميع أف��راد أسرته باإلضافة إىل عدد من ذوي قرابته 
تحت سقف بيته ال���ذي تعرض مساء 17ي��ن��اي��ر الجاري 
لغارتني صاروخيتني غادرتني نفذتهما مقاتلتان تابعتان 
ل��ن��ظ��ام��ي "آل س���ع���ود وآل ن���ه���ي���ان" ال���ل���ذي���ن أث��ب��ت��ا -وه��م��ا 
يديران حربهما الالأخالقية عىل الشعب اليمني بعبثية 
ا  بهيمية- تجردهما من كل القيم اآلدمية.. فبالرغم مَمّ
راف�����ق ج����رم اس���ت���ه���داف ال��ش��ه��ي��د ال��ُج��َن��ْي��د يف ذل����ك امل��س��اء 
وإزهاق أرواح أهله وذويه بمن فيهم األطفال والنساء 
م��ن ترير وادع�����اٍء ك���اذب ب��أن غارتيهما حققتا هدفهما 
بمباغتة تجمع قيادي عسكري محارب، فال أكاد أشك 
باقتناعهم بأن تريرهم محض إفك، إذ لم يعد يخفى 
عىل غرف عملياتهم -عىل مدى سبع سنوات من الحرب 
الضارية ذات األبعاد االستخبارية- اقرتان اسم العميد 

الُجَنْيد مدير كلية الطريان بالسلمية.
لذلك أجزم أن استهدافهما لهذه الشخصية القيادية 
املثالية لم تنطلق من منطلقات تكتيكية انتقامية، بقدر 
ما سعتا الستغالل رتبته العسكرية ومنصبه اإلداري 
واش��ت��ه��اره بالسلوكيات االلتزامية النظامية يف كسب 
م��ع��رك��ة إع���الم���ي���ة.. وألن ال�����يء ب���ال���يء ُي���ذك���ر م���ا زل��ت 
-ش������أين ش�����أن ال��ك��ث��ريي��ن غ������ريي- أت����ذك����ر أن روح ال��ش��ه��ي��د 
ع��ب��دال��ل��ه ق���اس���م ال���ط���اه���رة امل����ع����روف ب���ال���ت���واض���ع ودم���اث���ة 
ر بنك أه����داف تحالف  األخ����الق ول��ط��ف املعشر ق��د ت��ص��َدّ
ال�����ش�����ر م����ن����ذ وق��������ت م���ب���ك���ر م������ن ع��������ام 2015 ال����������ذي ت��س��ب��ب 
-باستهدافه الكثيف واملتكرر للبشر والشجر والحجر- 
بإخالء معظم املرافق الحكومية وتعطيل عمل املنشآت 
التعليمية ال سيما العسكرية الاليت تتصدرها إىل اآلن 
األكاديمية العسكرية والكلية الحربية وكلية الطريان.

ويف غمرة مخاوف ذلك الجو األمني املتكهرب الذي 
ك����ان ي��ت��ح��رك يف ظ��ل��ه أي رج����ل ع��س��ك��ري وه����و ي�����دري أن 
املوت يحيطه من جميع الجوانب، ظل الشهيد الُجَنْيد 
-يف ض���وء ح��دي��دي��ة انضباطه وال��ت��زام��ه- ي���رتدد لالطالع 
عىل أوضاع الكلية جاعال ذلك الرتدد املتجدد أولوية يف 
سَلِّم مهامه.. وق��د ص��ادف قبل ظهر ي��وم السبت ال���23 
مايو ع��ام 2015 مجيء الشهيد بحراسة محدودة إىل 
الكلية بزيارته املعهودة، فجعل من ف��وره يتفقد سري 
عمل املناوبني ويوجههم بما ينبغي عليهم من واجب 
املحافظة عىل موجودات الكلية باعتبارها أمانًة لديهم، 
ول���م يكد ينتهي م��ن إت��م��ام جولته اإلش��راف��ي��ة التفقدية 
داخل مرافق الكلية حتى أدركه وقت صالة، فما كان 
منه وممن معه س��وى االستجابة للنداء والتوجه إىل 
بيت الله ألداء الصالة الظهر، وبعد ترك فرصة معقولة 
للوضوء من لم يكن متوضًئا وبعد االنتهاء من تحية 
املسجد وبعد ما يفصل بني األذان واإلقامة من وقت 
محدد تقدم الشهيد يؤم نائبه وأركاناته أفراد حراسته 
املحدودي العدد، إذ لم يتجاوز املأمومون خلفه الصف 
ال��واح��د امل��ك��ون م��ن أح��د عشر مصلًيّا كأقىص ح��د، ألن 
األوض�����اع األم��ن��ي��ة ك��ان��ت ت��ف��رض ع��ىل ك��ل ف���رد م��ن أف���راد 
أم����ن ال��ك��ل��ي��ة ال��ب��ال��غ ع���دده���م ث���الث���ني ف�����ردا أن ي��ت��خ��ذ من 
ن���ق���ط���ة ح����راس����ت����ه م�����س�����ج�����دا.. وب���ي���ن���م���ا ك�������ان أول�����ئ�����ك ال��ن��ف��ر 
امل��س��ت��غ��رق��ون يف ص��الت��ه��م ي��س��ج��دون س��ج��وده��م األول 
من الركعة الثالثة كان تحالف الشر يستهدف كليتهم 
وي��س��ت��ه��دف��ه��م -يف إط������ار اس���ت���ه���داف���ه امل���خ���ط���ط مل���دي���ره���م- 
ب����ك����ارث����ة م�����ا ب���ع���ده���ا ك�����ارث�����ة، ف���ق���د اس���ت���ه���دف���ت ال���ك���ل���ي���ة يف 
أقصر م��دة ب��أرب��ع غ���ارات جوية دف��ع��ًة واح����دة، صوبت 
األوىل منها عىل مبنى الجامع مستهدًفًة املصلني -وعىل 
رأسهم الشهيد عبدالله الُجَنْيد املستهدف لذاته- بموت 
أك��ي��د، بينما ص��وب��ت ال��ث��ان��ي��ة ع��ىل مبنى س��ك��ن الطلبة، 
فيما ص��وب��ت ثالثتها ع��ىل مبنى املطبخ م��ت��زام��ن��ًة تزامًنا 
متعمدا مع لحظات صرف وجبة الغداء، أما رابعة تلك 
الغارات فكانت من نصيب صالة املحاضرات.. وألن قوة 
الكلية "ضباطاً وطالبًا وأفراًدا" كانت -باستثناء املناوبني 
ممنوحة إج���ازة، فقد ذهبت ال���3 ال��غ��ارات هباء، بينما 
أصابت هدفها الغارة األوىل التي استهدفت املصلني، 
وق��د كانت كفيلة بإيرادهم اللحود، ل��وال أن تداركهم 
بلطفه رب الوجود بحدوثها وهم يف وضعية السجود، 
فضال ع��ن ن��زول��ه��ا -ب���ق���درة ال��ع��زي��ز ال���ق���ادر- ع��ىل النصف 
املتأخر من مبنى الجامع، متسببة بنزول النصف املتقدم 
من السقف دون تكسر، فكان لهم بمثابة الساتر الذي 
وقاهم جل مخاطر الصاروخ املتفجر، فبالرغم من أن 
ه��ول ال��ح��ادث ق��د أفقدهم اإلح��س��اس ب��ال��زم��ان واملكان 
لثواٍن معدودة، فقد تبني لهم أن إصاباتهم -جميًعا- 
م��������ح��������دودة ال ُت��������ق��������ارن ب����ح����ج����م ال��������دم��������ار ال������������ذي ن�����ج�����م ع��ن 
التفجري، ومع أن أبلغها كانت من نصيب املدير، فقد 
تجاهل آالم���ه مولًيا إص��اب��ات م��رؤوس��ي��ه ك��ل اهتمامه، 
وس����رع����ان م���ا وج��ه��ه��م -ب���ع���د ال���ت���أك���د م���ن خ��ل��و األن���ق���اض 
واكتمال ال��ع��دد- بسرعة التوجه إىل أق���رب مستشفى 
ملجارحة اإلصابات واستخراج الشظايا، وبعد اطمئنانه 
ع��ىل س��الم��ة الجميع ات��ج��ه إىل أق����رب م��ن��زل م��ن م��ن��ازل 
أركاناته الذي كان بصحبته اللتقاط أنفاسه ونفض ما 
علق من غبار وآثار الحادثة بمالبسه حتى يعود ألهله 

بهيئة مقبولة.
ول��ع��ل ال��ل��ه ت��ع��اىل ق��د علم بحسن نيته ف��أرج��أ منيته 
-ب����ني  ل���ي���م���ن���ح���ه   ،)2022/1/17 إىل   2015/5/23 )م��������ن 
استشهادين- ع��دًدا من السنني يخلد فيها -باإلضافة 
إىل مالزمة صالح أعماله- إىل أهله، استعداًدا الرتحاله 
وإياهم عىل حٍدّ سواء مثل طيف شديد الصفاء إىل ما 
أعده الله -جل وعال- للشهداء من املدرجات الُعىل يف 
ال���ف���ردوس األع�����ىل.. ف��س��الم ال��ل��ه عليه ح��ني ُول����َد وح��ني 

اسُتشِهَد وحني ُيبعُث حًيّا.

بوح الرياع

أمرياك والخياطة السياسية

 احمد القردعي

كلك نظر

ك��ال��ع��ادة ع��ىل م��ا ي��س��م��وه��ا "ال���دول���ة امل���ارق���ة" وامل��ق��ص��ود غري 
الطائعة ألمريكا.. وفكرة الخياطة السياسية األمريكية كما 
اس��ل��ف��ت ل��ه��ا ع����دة ع���ق���ود ل��ك��ن م���ن ه����ذا ال���ع���ام اق����رتح حفيد 
هرتزل أن يقوم بها الجمهوريون فقط.. والسبب معروف 
وه���و أن ال��ج��م��ه��وري��ني ه��م ص��ه��اي��ن��ة ك��ام��ل وال��دي��م��ق��راط��ي��ني 
ص�����ه�����وي�����ن�����ي ال����������رب����������ع.. وامل��������������ال ك������ذل������ك ي����ن����ط����ب����ق ع��������ىل ال��������روس��������اء 
االم���ري���ك���ي���ني ف��ال��رئ��ي��س االم����ري����ي م���ن ال���ح���زب ال��دي��م��ق��راط��ي 
ي����ع����ت����ر ص�����ه�����ي�����وين ال�������رب�������ع وال������رئ������ي������س االم��������ري��������ي م�������ن ال�����ح�����زب 
ال���ج���م���ه���وري ي��ع��ت��ر ص���ه���ي���وين ك�����ام�����ل.. أم�����ا وزارة ال���خ���ارج���ي���ة 
االم���ري���ك���ي���ة وه������ي م����ع����روف����ة ب���أن���ه���ا أك������ر وزارة خ����ارج����ي����ة ع��ىل 
مستوى العالم وه��ي املشهورة بأنها تكيل بمكيالني فهي 
صهيونية بالكامل تدافع عن املصالح الصهيونية ومصالح 

اسرائيل عىل حساب القضايا العربية العادلة..
ويوجد يف وزارة الخارجية األمريكية فريقان من خراء 
خ�����ي�����اط�����ة ال�����س�����ي�����اس�����ة ال�������خ�������ارج�������ي�������ة.. ف������ري������ق ي����ف����ص����ل ال�����ج�����رائ�����م 
واإلدان�����������ات ض����د ال��������دول امل����ع����ادي����ة ألم���ري���ك���ا وت���ص���م���ت ص��م��ت 
خ��زي��م��ة ع���ن ج���رائ���م اص���دق���اء أم���ري���ك���ا.. وف���ري���ق ي��ف��ص��ل ث��وب 
اإلش�����������ادة وال����ت����أي����ي����د ل���ح���ل���ف���اء أم�����ري�����ك�����ا.. وال����ف����ري����ق����ان ي��س��م��ون 

أنفسهم"لجنة حقوق اإلنسان حول العالم".
عىل سبيل املثال: زار عدد من فريق ثوب اإلشادة إحدى 
الدول الديكاتورية املعروف عنها سجلها السيئ يف مجال 

والتغذية الجيدة.. ولو يعرفوا أولئك األطفال السذج أن 
الريطانيني القدماء كانوا يقتادون أجدادهم وهم مكبلون 
بالسالسل كعبيد ولم تمنع بريطانيا تجارة العبيد أال عام 
1833م سريفعون سقف مطالبهم بمساواتهم باألمري شالز 
ويل ال��ع��ه��د ال��ري��ط��اين م��ن ح��ي��ث ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة ال��ف��ائ��ق��ة 

والتغذية املتفوقة..
وامل�����ج�����م�����وع�����ة ال�����ث�����ان�����ي�����ة: ت�����ذه�����ب إىل ال����ب����ي����ت األب������ي������ض وه����م 
ح����ام����ل����ون ال����ي����اف����ط����ات ال�����ت�����ي ت����ط����ال����ب ب����م����س����اوات����ه����م ب���ال���ك���الب 
االم���ري���ك���ي���ة م���ن ح��ي��ث ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة وال���ت���غ���ذي���ة ال��ج��ي��دة 
ول������و ي���ع���ل���م أول�����ئ�����ك األط������ف������ال ب������أن االم�����ري�����ك�����ان ال����ق����دم����اء ك���ان 
ي��ق��ت��ادون أج���داده���م وه���م م��ك��ب��ل��ني ب��ال��س��الس��ل ك��ع��ب��ي��د ول��م 
تمنع أمريكا تجارة العبيد إال عام 1848م أكيد سريفعون 
س���ق���ف م��ط��ال��ب��ه��م ب���م���س���اوات���ه���م ب���ال���ب���ن���ت ال���ص���غ���رى ل��ل��رئ��ي��س 
األم�����ري�����ي األس����ب����ق ج������ورج ب������وش- ب������دون دب���ل���ي���و- م����ن ح��ي��ث 

الرعاية الصحية الباهرة والتغذية الدسمة.
وال يستبعد أن يطالبوا بايدن بتفريغ لهم بيت حكومي 

للسكن.
عودة إىل موضوع الخياطة السياسية األمريكية.. عبارة 
ال����ب����ي����ان ال����ق����ل����ق ال��������ذي ق����ال����ه����ا م�����ن�����دوب ال����خ����ي����اط����ة ال���س���ي���اس���ي���ة 
االمريكية هي مقدمة ملقاطعة اقتصادية أو تفصيل تهمة 
أو إدان������ة ح���س���ب امل���ق���اي���ي���س االم���ري���ك���ي���ة وي���ت���خ���ذ ه����ذا اإلج�����راء 

ال��خ��ي��اط ال يتقن مهنته إال بعد ت��م��اري��ن ع��دي��دة وت��ج��ارب 
س���ن���وات أم����ا أم��ري��ك��ا ف��ه��ي ت����رزي ع���امل���ي ق���د أت��ق��ن��ت ع��م��ل��ه��ا يف 
ال��خ��ي��اط��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ع��ىل م���دى ع��ق��ود ط��وي��ل��ة ف��ه��ي تفصل 
ال��ج��رائ��م ل��ل��دول ال��ت��ي ال ت��م��ي بخطها وال ت��رض��خ إلرادت��ه��ا 
كل دولة عىل مقاسها.. حتى األف��راد االعتباريني عاملياً إذا 
لم يذعنوا لها فإنها تفصل كل واحد منهم جريمة أو إدانة 

عل مقاسه.
ال����خ����ي����اط امل�����اه�����ر ي����أخ����ذ وق����ت����ا م����ع����ني ل���ل���م���ق���اس ووق�����ت�����ا آخ����ر 
للتفصيل ويقول لك تعال بعد يومني أو ثالثة أما أمريكا 
فإنها تعد ثوب اإلدانة خالل دقائق يف ورقة إيه فور أو أكرث 
ويف مهرجان كرنفايل تتلو البيان ال��ق��ل��ق.. فبعد الديباجة 
ت��ق��ول أن��ن��ا ن���ود أن ن��ك��ون أص���دق���اء ول��ك��ن��ن��ا ق��ل��ق��ون م���ن ت��دين 
مستوى سجلكم يف مجال حقوق اإلنسان.. هكذا تتشدق 
أمريكا بحكاية حقوق اإلنسان وهي تعلم جيداً أن الكالب 
األم��ري��ك��ي��ة وال��ق��ط��ط ال��ري��ط��ان��ي��ة ت��ح��ظ��ى ب��ال��رع��اي��ة ال��ص��ح��ي��ة 
والتغذية الجيدة أفضل بكثري من أطفال "بوركينا فاسو" 

وهي أفقر فقراء أفريقيا..
م������الح������ظ������ة: ل�������و ي����ع����ل����م أول�������ئ�������ك األط��������ف��������ال امل������س������اك������ني ب����ه����ذه 
الحقيقة املرة سينقسموا إىل مجموعتني املجموعة األوىل: 
تذهب إىل بريطانيا رافعني اليافطات التي تطالب بريطاينا 
بمساواتهم بالقطط الريطانية من حيث الرعاية الصحية 

ك����ان����ت يف ال���غ���ال���ب ت���ك���س���ر ش���وك���ت���ه���ا..ف���ف���ي أوائ��������ل ث��م��ان��ي��ن��ات 
القرن املايض وبضغط من الدول االشرتاكية ودول التوجه 
االش������������رتايك ص����وت����ت األم��������م امل����ت����ح����دة ب���اس���ت���ث���ن���اء أم����ري����ك����ا ع��ىل 
ق���رار اع��ت��ب��ار ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ش��ك��ال م��ن أش��ك��ال التمييز 
ال��ع��ن��ص��ري.. ل��ك��ن ب��ع��د ان��ه��ي��ار امل��ع��س��ك��ر االش�����رتايك يف أوائ���ل 
تسعينيات ال��ق��رن امل��ايض إىل ال��ي��وم تبدلت األح���وال وكلك 

نظر. 

حقوق اإلنسان وانعدام الحريات العامة وحرية الصحافة 
الخ.. ولكن بما أنها من حلفاء امريكا فقد بررت تلك اللجنة 
ك��ل ان��ت��ه��اك��ات وج���رائ���م ال��س��ل��ط��ة ب��ل ومل��ع��ت��ه��ا واع��ت��رت��ه��ا من 
املمارسات الديمقراطية.. وحول طرح ثلة من تنقية األجواء 
الديمقراطية وعدم تصيد األخطاء واحرتام القيادات العليا 
يف البالد هكذا قالوا وكأنهم يغطوا عني الشمس بمنخل.

أما املثال املغاير فقد ترأسه السيدة بربارة بنت برباري- 
وكانت من املقربات للرئيس األمريي األسبق دبليو بوش- 
ت����رأس����ه وف�����د ب����الده����ا ال������ذي زار اح������دى ال�������دول غ����ري ال��ط��ائ��ع��ة 
ألمريكا وقد عقد فريق تفصيل ثوب اإلدانة األمريي عدة 
ل��ق��اءات م��ع ش��رائ��ح م��ن شغيلة وك��ادح��ي البلد املستهدف 
ويف ختامها القت رئيسة الوفد البيان الذي لم يخل أيضاً 
م���ن ك��ل��م��ة "ال���ق���ل���ق" أم�����ام رئ���ي���س ال����دول����ة امل��س��ت��ه��دف��ة فبعد 
ال����دي����ب����اج����ة وع�������ب�������ارات امل����ج����ام����ل����ة ال�����ف�����ات�����رة ق�����ال�����ت:"ي�����ا ف���خ���ام���ة 
الرئيس إننا نأمل إقامة عالقة صداقة وتعاون بني بلدينا 
ع��ىل أس���اس امل��ص��ال��ح امل��ش��رتك��ة وع���دم ال��ت��دخ��ل يف ال��ش��ؤون 
الداخلية"- هكذا قالت تياك" دابة عنس" األمريكية لكن 
يف ال������واق������ع أن����ه����ا ت���ت���دخ���ل يف ال������ش������ؤون ال����داخ����ل����ي����ة ل���ل���غ���ري ب��ل 
وتدس أنفها يف كل شاردة وواردة.. نعم إنها تتدخل فيما 
ال يعنيها وهو أسلوب ال يليق بالعالقات الدبلوماسية بني 
الدول- وتواصل بربارة ذكر مجاالت التعاون.. ويف السطور 

األخ���رية قالت:"لكننا نشعر بالقلق م��ن س��وء سجلكم يف 
مجال حقوق اإلنسان والحريات العامة وانتكاسة حرية 
ال�����ص�����ح�����اف�����ة.. و..و" – وم�����ث�����ل ت����ل����ك اإلدان���������������ات ك����م����ا أس���ل���ف���ت 

كالعادة تسبق العقوبات االقتصادية والسياسية.
ح���ق���اً إن أم���ري���ك���ا ت���س���ت���خ���دم ك����ل األوراق ل��ت��ف��ص��ي��ل أث�����واب 
اإلش�����ادة ل���ل���دول ال��ح��ل��ي��ف��ة وت��ف��ص��ل أث�����واب اإلدان������ات ل��ل��دول 

التي ال تسري يف خطها كاًل حسب مقاسه..

الهامش:
• هرتزل: هو اس��م الشهرة ملؤسس املنظمة الصهيونية 

العاملية- الله يلعنه ويلعن الصهيونية العاملية-
• اسه السدايس: ثيودور هرتزل "يهودا مويش شاليط 

بول- اسمه السادس اسم عىل مسمى.
• ه���رت���زل ال�����ذي ك����ان ي���ع���اين م���ن ن���وب���ات ال���ص���رع ال��خ��ف��ي��ف 
جنسيته سويسري وتعود أصوله إىل بروسيا- أملانيا حالياً- 
ق������ام ه�����و و79ش����خ����ص����ي����ة م�����ن ال����ي����ه����ود امل����ت����ش����ددي����ن يف أوروب��������ا 
بإنشاء املنظمة الصهيونية وذل��ك بتاريخ 26مايو من عام 

1897م يف سويسرا.
وت����ل����ك ال�����ب�����ذرة ال���ش���ي���ط���ان���ي���ة زاد ع����دده����ا إىل س���ب���ع���ة أرق������ام 
وام���ت���ل���ك���ت ث���������روات ه���ائ���ل���ة وس���م���ي���ت أوائ���������ل س���ت���ي���ن���ات ال���ق���رن 
املايض ب�"املنظمة الصهيونية العاملية لكن الدول االشرتاكية 

ملاذا ال يتم احرتام باب السباح 
نحن شعب ال نحرتم تاريخنا.. ولدينا مسؤولون محليون ال 
يبالون باملواقع التاريخية والشعبية وال يصنعون لها أي اعتبار..

صنعاء القديمة هي جوهرة اليمن وهي عنوان تاريخي يقف 
لها األجانب احرتاما ويف كل اهتماماتهم التاريخية تكاد ال تخلو 
صنعاء القديمة وصنعاء التاريخية من ذكر أو إشادة أو إضاءة 

أو صورة..
العالم كله يجد يف صنعاء التاريخية نافذة جميلة إىل عمق 

التاريخ ويرونها تحفة فنية رائعة..
لكن عندنا وتحديدا عند مسؤولينا املحليني ونعني املجالس 
املحلية التي ال تنكر جهودها وال تقلل من عملها.. ألننا ال نبخس 
الناس أعمالهم وأشياءهم ولكننا لنا عليهم عتب يف ما يخص 

مدينة صنعاء القديمة صنعاء التاريخية وأبوابها السبعة أو 
أبوابها التسعة.. الن املفروض تجد اهتماما.. واملطلوب أن نرى 
جهدا مضاعفا يبذل وم��ا ن��راه يف أب��واب صنعاء التاريخية من 
إهمال ومن تجاهل ومن عدم تقدير يصيبنا ويصيب كل محب 
لهذه املدينة الجميلة باأللم وبالحسرة.. ألن صنعاء تستاهل 
كل خري وتستاهل من يخلص لها ويدعمها.. هي بوابة حضارية 
وتاريخية وتحفة فنية رائعة.. واألجدر بنا أن نعطيها حقها من 

االهتمام ومن العناية ومن النظافة ومن التنظيم..
وب������������اب ال�������س�������ب�������اح.. وض������ع������ه ال�������ي�������وم وض����������ع م����������رتد وم����������أس����������اوي.. 
النظافة فيه صفر وحدث وال حرج.. والتزاحم للباعة الجائلني 
والبساطني تصيب املرء بكثري من اإلحباط.. واملخلفات الناتجة 

ع���ن ال��ب��اع��ة ال��ج��ائ��ل��ني وال��ب��س��اط��ني ت��ت��ح��دث ع���ن وض��ع��ه��ا امل����زري 
وحالتها املنهكة..

ات��ق��وا ال��ل��ه يف ص��ن��ع��اء.. ات��ق��وا ال��ل��ه يف ن��ظ��اف��ت��ه��ا.. ات��ق��وا ال��ل��ه يف 
ب��اب السباح.. نحن ال نقول اقطعوا أرزاق الناس؟ وال نطالب 
باجتثاث الباعة والبساطني.. وال ندعو إىل أن تجعلوا من باب 
السباح مزارا تاريخيا مع انه جدير بهذه املكانة التاريخية نحن 

فقط نطالب ب�:
-1 نظافة باب السباح..

-2 تنظيم تواجد الباعة والبساطني..
-3 وض����ع ض���واب���ط ت���ل���زم ال��ج��م��ي��ع ب����اح����رتام ت��اري��خ��ي��ة وق��دس��ي��ة 

وحضارة مدينة صنعاء القديمة.

ل����ي����س ب����غ����ري����ب ع�����ىل م���ن���ط���ق���ة ال����س����ك����اس����ك وال�����س�����ك�����ون ال���ت���ي 
ت��ض��م امل��ع��اف��ر وال��ح��ج��ري��ة والصبيحة وأج����زاء واس��ع��ة أخ��رى 
من محافظة تعز الحاملة, ويقطنها حالياً خليط ُمتجانس 
ُه��م بقية من خ��رية رج��االت قبائل اليمن األف��ذاذ املنحدرين 
من حمري وسبأ وكندة ومدحج واألزد وغريهم, أن يرز من 
أبنائها رجال عظماء عىل مر التاريخ, مألوا األسماع واألبصار 
يف زمانهم ومكانهم بما صنعوُه وسطروه من تاريخ مجيد 

يدعو اىل الفخر واالعتزاز بهم وبه.
 وه�������ؤالء ال����ذي����ن ك����ان����وا ن���ع���م ال����رج����ال ت���ح���دث ُك����ت����اب ال��س��ري 
والرتاجم واإلخباريني عن قامات وهامات وطنية وانسانية 
ب���اس���ق���ة ب���ح���ج���م وم����س����ت����وى امل����ل����ك ال���ع���ظ���ي���م ب���ط���ل اإلس��������الم يف 
األندلس الحاجب املنصور بن أبي عامر املعافري, وصاحب 
امل���وط���ئ اإلم������ام ال��ح��ج��ة م���ال���ك األص���ب���ح���ي أح����د أئ���م���ة امل���ذاه���ب 
اإلسالمية األربعة وصاحب السرية املشهور ابن هشام وامللك 
ذائ��ع الصيت املظفر ال��رس��ويل ال��ذي يعتره امل��ؤرخ��ون أعظم 
ملوك اإلسالم يف زمانه, وغريهم الكثري من القادة والرواد 
ورموز اإلشعاع الفكري والثقايف والعلمي يف عاملنا اإلسالمي.
وي�����أيت م���ن ب��ع��د ه�����ؤالء امل��ش��م��ول��ني ب��ح��س��ن ال���ذك���ر وال��ث��ن��اء, 
م����ن أع���ق���اب���ه���م رج������ال ع���ظ���م���اء ال ي���ق���ل���ون ع��ن��ه��م ش����أن����اً وق��������دراً, 
ومنزلة لم يحد أحداً منهم أو ينأى عن ذات الدرب واملهيع 
القويم من أمثال األب الروحي العالم النضال الوطني أحمد 
محمد  النعمان, وبطل حرب السبعني الشهيد عبد الرقيب 
نعمان الذي سقط ضحية الصراع املناطقي عىل أيدي القوى 
التقليدية املتخلفة التي تآمرت عىل حياته, وكذلك الشاعر 
الكبري عبدالله عبدالوهاب نعمان )الفضول( وعلم النضال 
ون���راس ال��رج��ال الثائر السبتمري الحر وال��ن��اص��ري العتيق 
وال���ق���ائ���د ال��ع��س��ك��ري امل��ح��ن��ك ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��ع��ال��م , ل��ي��ك��م��ل��وا 
م����ا ب������دأه أس���الف���ه���م وي���م���ث���ل���ون ام�����ت�����دادا ل���ه���م ب���م���ا س�������اروا ع��ل��ي��ه 
وانتهجوه من نهج, وبما مثلوُه من قيم ومبادئ وُمثل عليا 
تربوا عليها وظلوا ُمتشبثني بها يف كل األح��وال والظروف, 
ولم يفرطوا بها أو يقبلوا التنازل عنها, وكانوا لها خري أهاًل 

وصاحبا.
وم��������ا امل�����ن�����اض�����ل وال������ث������ائ������ر ال����س����ب����ت����م����ري ذو ال������ت������اري������خ ال����ن����اص����ع 
وال����رص����ي����د ال���وط���ن���ي وال����ن����ض����ايل ال���ك���ب���ري وال���ض���خ���م إال ان����م����وذج 
ط���ي���ب وج������زء ال ي���ت���ج���زأ م����ن ت���ل���ك ال��س��ل��س��ل��ة ال���ذه���ب���ي���ة امل��م��ت��دة 
ع���راق���ة وأص���ال���ة وم���ج���داً وان����ج����ازات ع���ر ال���ت���اري���خ, وُي���ع���زى اىل 
تلك األرومة واملفاخر واملكارم التي كانت وستظل عىل الدوام 

ُتذكر بهم.
وم��ا ك��ان عبدالله عبد ال��ع��ال��م ال���ذي واف��ت��ه املنية الجمعة 
قبل املاضية الرابع عشر من يناير الجاري بالعاصمة املصرية 

القاهرة بالغمر والقليل واملجهول من الناس.

وقد كان الرجل رحمه الله بما صنعه 
م�����ن ت�����اري�����خ م���ج���ي���د ب���م���ث���اب���ة أم�������ة وت����اري����خ 
ق���ائ���م ب���ذات���ه وص��ف��ت��ه اإلع���ت���ب���اري���ة ك��رج��ل 
دول������ة وم���ق���ات���ل وق����ائ����د ع���س���ك���ري ج��س��ور 
وس����ي����ايس ب������ارز , وح������ريك ط��ل��ي��ع��ي ل��ع��ب 
دوراً فعااًل ومؤثراً يف صنع حدث ثورة 
26سبتمر 1962م يف اليمن كواحٍد من 
ق���ادت���ه���ا إىل ج���ان���ب ك���ون���ه ال����رج����ل ال���ث���اين 
يف ح����رك����ة 13ي����ون����ي����و ال���ت���ص���ح���ي���ح���ي���ة ال���ت���ي 
ق��اده��ا زم��ي��ل��ه ال��رئ��ي��س الشهيد اب��راه��ي��م 
ال������ح������م������دي م�����ط�����ل�����ع س����ب����ع����ي����ن����ي����ات ال�����ق�����رن 
امل����ايض , الس��ت��ع��ادة ال���دول���ة وب��ن��ائ��ه��ا من 
ج���دي���د وف����ق ال��ن��ظ��ام امل���ؤس���يس امل��ع��م��ول 
به يف العالم يف بناء ال���دول, فضاًل عن 
كون الرجل يعد واحداً من رواد وقادة 
الحركة الناصرية يف اليمن واملنطقة بما 

تمثله من تجربة ثرية ورصيد نضايل عىل املستوى الوطني 
والقومي.

 ومما يمض القلوب ويحز يف النفوس, أن يغادر القائد 
الشجاع واملناضل الوطني الشجاع اللواء عبدالله عبدالعالم 
قائد ق��وات املظالت عضو مجلس القيادة السابق, ويرحل 
ع��ن عاملنا بصمت وه����دوء, وه��و ط��ري��د ش��ري��د, غ��ري��ب, بعيد 
عن وطنه ال��ذي ناضل من أجله ك��ث��رياً, ودف��ع ثمن انتصاره 

لقضاياه العادلة ثمنا باهضاً.
والغريب العجيب أن تتجاهل قيادة ما يسمى بحكومة 
الشرعية, وفاة شخصية محورية يف صلب املشروع الوطني 
بحجم عبدالله عبدالعالم, حتى أنها لم تكلف نفسها إصدار 
بيان نعي عن رئاسة الجمهورية يليق به وبدوره النضايل رغم 
مطالبات قيادات سياسية وشخصيات وطنية ورجال اعالم 
ونشطاء لها ب��ذل��ك, كما أحجمت حكومة ه��ادي الفندقية 
ع��ن مجرد صياغة وتوجيه برقية ع��زاء ألس��رة فقيد الوطن 
ُتذاع يف وسائل إعالمها كما هو املعتاد يف مثل هكذا حاالت, 
يف الوقت الذي رحبت فيه حكومة صنعاء باستقبال جثمان 
امل��ن��اض��ل ع��ب��د ال��ع��ال��م ودف���ن���ه ب��ص��ن��ع��اء ب��م��ق��رة ال���ش���ه���داء اىل 
جانب رفيق دربه الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي وأبدت 
استعدادها لتنظيم جنازة مهيبة تليق بالرجل, فيما آثرت 
أس�����رت�����ه دف����ن����ه ب����ال����ق����اه����رة ن���ت���ي���ج���ة ح���س���اس���ي���ة وح��������رج األوض��������اع 
ب��ال��ي��م��ن ج�����راء ال���ح���رب وال����ص����راع امل��ح��ت��دم ف��ي��ه��ا وال���ت���ي ح��ال��ت 

عىل ما يبدو دون دفن عبد العالم بوطنه حسب رغبته.
وأجدين ُهنا أتفق مع رأي األخ هشام عبد الرحمن أحمد 
م��ح��م��د ن��ع��م��ان, ح��ف��ي��د ال��ع��م��الق��ني, ال��ن��ع��م��ان األب ال���روح���ي 

للمناضلني األح�����رار, وال��ف��ض��ول شاعر 
ال���������وط���������ن وال���������������وج���������������داين, ال���������������ذي ت�����ح�����دث 
ع����ن ف���اج���ع���ة ت��غ��ي��ي��ب امل�������وت ل��ل��م��ن��اض��ل 
عبدالله عبدالعالم يف مقال نشره عىل 
ص��ف��ح��ت��ه يف ال���ف���ي���س���ب���وك ق�����ائ�����اًل: "وه����و 
)أي عبدالله عبدالعالم( أح��د ضحايا 
التآمر السيايس واملناطقي الذي أطاح 
به بعد مقتل رفيقه الرئيس  إبراهيم 

الحمدي " .
وأردف ه�����ش�����ام ال����ن����ع����م����ان يف س���ي���اق 
ن���ع���ي���ه وت����أب����ي����ن����ه ل����ذل����ك ال����ب����ط����ل وال���ن���ج���م 
ال����ي����م����اين اآلف���������ل ي������ق������ول: "ال����ع����ج����ي����ب أن 
ك��ل السياسيني والعسكريني وج��دوا 
من يطلب عودتهم للوطن ويف فرتات 
ك���ث���رية إال ه�����ذا ال����رج����ل ال���وط���ن���ي ال��ب��ط��ل 
الذي ربما لم تسعفه الخطط املناسبة 
وال���س���ي���اس���ات ال���دول���ي���ة واالق��ل��ي��م��ي��ة ل��ي��ك��ون زع���ي���م���ا, وه����و أك��رث 
شجاعة ووطنية وق��وة من أق��زام أعتلوا املناصب من بعده 
ووصلوا إىل مراتب عليا واحتفت بهم األنظمة كأبطال وهم 
ُمجرد ماسحي أحذية ألسيادهم ولم يكونوا عند مستوى 

التحديات التي فرضت يف تلك الفرتة".
وال��ع��ج��ي��ب ف��ع��اًل, وال��ك��الم ال ي���زال للنعمان ال��ح��ف��ي��د: "أن 
ي����ذه����ب األب�����ط�����ال وي���ب���ق���ى األق���������زام ه����م م����ن ي���س���ت���ح���وذون ع��ىل 

السلطة واملال وربما التاريخ  ليزور لهم بطوالت زائفة".
ويجمع الكثري ممن عرفوا املناضل عبدالله عبدالعالم، 
أحد قادة ورموز حركة 13يونيو التصحيحية بقيادة الشهيد 
إب��راه��ي��م ال��ح��م��دي, ب��أن��ه ُي��ع��د واح�����داً م���ن أن��ب��ل م���ن أنجبتهم 
اليمن من األحرار واملناضلني الوطنيني الصادقني املخلصني.
ويف أعقاب اغتيال الشهيد الحمدي يف 11 أكتوبر 1977م 
بصنعاء عىل أيدي السعودية وعمالئها وأدواتها يف اليمن

غ���������ادر ع����ب����دال����ع����ال����م ص����ن����ع����اء، م���ت���وج���ه���ا إىل م���س���ق���ط رأس�����ه 
يف ق���ري���ة ال��ق��ري��ش��ة ب��ال��ح��ج��ري��ة ب��ت��ع��ز، ب��ع��د أن ت���أك���د أن����ه عىل 
رأس قائمة التصفيات واالستهداف املباشر من قبل سلطة 
االن�����ق�����الب ال�����دم�����وي ال����غ����اش����م ال�������ذي أط�������اح ب���ال���ح���م���دي, وظ���ل 
ب��ق��ري��ت��ه ل��ب��ع��ض ال��وق��ت ث��م غ���ادره���ا اىل خ����ارج ال��ي��م��ن السيما 
ب��ع��د أن ل��ف��ق��ت ل��ه ق��ض��ي��ة ال��ض��ل��وع يف ق��ت��ل ع���دد م��ن مشايخ 
ال���ح���ج���ري���ة وت���ع���ز آن���������ذاك.. وق�����د ل���ج���أ إىل ال���ع���اص���م���ة ال���س���وري���ة 
دمشق واستقر هناك، حتى عام 2012م، ليغادر سوريا بعد 
انفجار االحداث فيها عام 2011م، إىل مصر، التي يحتفظ 
فيها بذكريات من أيام دراسته العسكرية يف الكلية الحربية 

يف منتصف ستينيات القرن العشرين.

وي����ؤك����د ع�����دد م����ن م���ع���ارف���ه أن ال����رج����ل ك�����ان ك���ري���م���ا وش��ه��م��ا 
وشجاعا، وع��رف بطهارة اليد واللسان والنزاهة والوطنية 
والروح الكفاحية املثابرة, وقد غادر بالده اليمن، وليس لديه 
إال قطعة أرض صغرية كان يملكها يف تعز، وقد حاول أحد 
ضباع الهضبة السطو عليها، مع العلم أن القائد عبدالله 
عبدالعالم اشرتاها من حر ماله، كأي مواطن يمني , ولم 
يستطع أحد أن يثبت عليه أي تهمة لفقت له تلفيقا بقصد 
اإلس�����اءة إل��ي��ه وت��ش��وي��ه سمعته وت��اري��خ��ه ال��ن��ض��ايل وال��وط��ن��ي 

الحافل باإلنجازات.
وامل���ض���ح���ك امل���ب���ي أن ال��ع��ص��اب��ة امل��ت��س��ل��ط��ة يف ص��ن��ع��اء ال��ت��ي 
تآمرت عىل قتل الحمدي واستولت عىل الحكم, كانت قد 
شرعت بعد أيام قالئل عىل اغتيال الحمدي يف التخلص من 
رموز عهده الزاهي وظلت تحاول باستمرار النيل من رجال 
ع��ه��ده األن��ق��ي��اء وم��ن��ه��م ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��ع��ال��م واس��ت��م��رت عىل 
ه���ذا امل���ن���وال ع��ىل م���دى ال�����40 ع��ام��ا امل��اض��ي��ة ول��ك��ن��ه��ا فشلت يف 
ذلك فشال ذريعا, وإن كانت قد نالت من حياة عدد منهم 
ب��ال��ت��ص��ف��ي��ات واالغ����ت����ي����االت وب���ع���ض م��ن��ه��م ب��ال��س��ج��ن وال��ن��ف��ي 

والتضييق واملالحقات.
ُ�����الح�����ظ ُه���ن���ا أن ال����ذي����ن ت����آم����روا ع����ىل ق��ت��ل  ول���ع���ل ال����الف����ت وامل
الرئيس الشهيد إب��راه��ي��م الحمدي وشقيقه عبدالله, قائد 
العمالقة وعىل رأسهم نائبه وصديقه املقرب املقدم أحمد 
حسني الغشمي, ل��م ي��ه��ن��أوا وينعموا ك��ث��رياً ب��ك��ريس الحكم 
ال���ذي اغتصبوه وس��ط��وا عليه سطو ال��ل��ص��وص بعد تصفية 
ال��ح��م��دي ع��ىل م��أدب��ة ال��غ��داء ال��دم��وي��ة ال��ش��ه��رية ال��ت��ي أعدها 
ورت��ب لها الغشمي بمنزله بصنعاء, إذ سرعان ما تدخلت 
يد األقدار, وكانت عدالة السماء للقتلة باملرصاد, حيث لقى 
أحمد الغشمي مصرعه بعد ثمانية أشهر من توليه الرئاسة 
إث��ر انفجار حقيبة ملغومة حملها اليه مبعوث رئ��ايس من 
ع���دن لتنفجر ب��ه وت����ودي ب��ه وت��رس��ل��ه ف����وراً إىل جهنم وبئس 
امل����ه����اد, وي���ت���وىل ال��ح��ك��م ب���ع���ده ص��دي��ق��ه وت���اب���ع���ه ع���يل ع��ب��دال��ل��ه 
صالح حكم اليمن الشمايل ويواصل ما بدأه سلفه الغشمي 
من عملية محو ممنهجة آلثار الحمدي وإنجازاته الوطنية 
والتنموية, ب��ل وي��س��رق وينسب الكثري منها لنفسه ويبعد 
رج��ال الحمدي م��ن ك��ل مؤسسات ال��دول��ة ويضيق عليهم, 

وهكذا دأب اللصوص وديدنهم وال غرابة يف ذلك!.
وما من شك أن املبادئ السامية التي تربى عليها عبدالله 
عبدالعالم وظل متمسكا بها حتى الرمق األخري  كانت تمثل 
سر قوته وصالبته، حتى بعد ان أصبح الجئا خارج وطنه.

ويشهد من عرفوه أو ألتقوا به أن الرجل كان جم التواضع 
وبسيط غ��ري متكلف يف عيشته وتعامله م��ع ع��ام��ة ال��ن��اس، 

وأنه كان وطنيا خالصا وعروبيا مخلصا.

ل��ل��ق��دوة يف ح��ي��اة اإلن���س���ان رج���اًل ك���ان أم ام����رأة أهمية 
ك�����رى ول����ه����ذا  ي���ف���رتض ح���س���ن اخ���ت���ي���ار ال��ش��خ��ص��ي��ة ال��ت��ي 
س��رتت��س��م ل��ه م��ث��ااًل أع���ىل ي��ق��ت��دي ب��ه ون��م��وذج��اً يستلهم 
م���ن س��ريت��ه ال�����دروس وال����ع����ر..  وب��خ��ص��وص ال���ق���دوة يف 
حياة امل��رأة املسلمة عىل وجه التحديد يمكن الحديث 
عن النساء العظيمات اللوايت تركن نماذج خالدة يف 
تاريخ اإلسالم وعىل رأسهن سيدة نساء املسلمني بل 
"س��ي��دة ن��س��اء ال��ع��امل��ني" ب��م��ا يستبطنه ه���ذا ال��ل��ق��ب من 
م����ع����اين ال���ع���ظ���م���ة وال����س����م����و ال���ك���اف���ي���ة ل��ت��ج��س��ي��د ال����ص����ورة 
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة ل���ل���ق���دوة يف ح���ي���اة امل�������رأة ال����ي����وم خ���ص���وص���اً يف 
ظ����ل م����ا ي���ش���ه���ده واق���ع���ه���ا م����ن ت���ش���وي���ه واب�����ت�����ذال ل��ل��ق��ي��م��ة 
األن��ث��وي��ة ال��ت��ي تمتلكها واع��ت��ب��اره��ا ك��م��ق��ي��اس للتفاضل 
والتمايز ع��ىل حساب املعايري املعنوية وال��روح��ي��ة التي 
ت���ض���م���ن ل����ل����م����رأة امل���ح���اف���ظ���ة ع�����ىل ال������ص������ورة اإلن����س����ان����ي����ة يف 
ظ��ه��وره��ا ال���ع���ام وال���ت���ي ت��ؤه��ل��ه��ا ل��ل��ق��ي��ام ب��أس��م��ى األدوار 
يف املجتمع.. لذلك يجب عىل امل��رأة املسلمة ان تجعل 
الزهراء- سالم الله عليها- أسوة وقدوة لها يف حياتها 
،لي ترتقى و تكون يف مقامها االنساين العظيم، والبد 
عليها أن ت��ع��رف منزلتها ومكانتها االنسانية واإللهية 

يف اإلقتداء والتأيس ببنت رسول الله-صىل   الله عليه 
وآل��ه وسلم- ، فكانت ال��زه��راء -عليها السالم- يف كل 
جوانب الحياة القدوة املثىل والنموذج الراقي للمرأة 
امل����س����ل����م����ة، ك����ي����ف ال، وه��������ي م������ن ب����ل����غ����ت ذروة ال����ك����م����ال 
اإلنساين واإليماين ، وجسدت يف حياتها قيم وأخالق 
اإلس������������الم ع������ىل أرق����������ى م�����س�����ت�����وى، ف����ك����ان����ت ن����ع����م ال�����ق�����دوة 
ون���ع���م األس������وة ل���ل���م���رأة امل��س��ل��م��ة، ون���ع���م ال���ش���اه���دة عىل 
أن الله سبحانه وتعاىل قد فتح للمرأة آف��اق ومعارج 
ال��ك��م��ال اإلن��س��اين واإلي��م��اين وش��رف��ه��ا وأع���ىل م��ن شأنها 
بالقيم واألخ���الق وامل��ب��ادئ العظيمة، ه��ذه الشخصية 
العظيمة التي يعتر الحديث عنها ص��ورة حية للقيم 
وامل���ب���ادئ واألخ�����الق واآلداب وامل��ث��ل ال��ع��ل��ي��ا ال��ت��ي مثلتها 
وحملتها وعاشت بها؛ ولذلك كانت وستبقى أنموذجاً 
حيا لنساء العصر املسلمات ال���آيت ع��رف��ّن أن ال��ل��ه هو 
أح����ك����م ال���ح���اك���م���ني وأرح��������م ال����راح����م����ني ب����ه����ّن وأع����ل����م ب��م��ا 
يصلحهّن ويحافظ عىل سرتهّن وكرامتهّن ومنزلتهّن 

ال��ت��ي شرفهّن ال��ل��ه ب��ه��ا، إن ح��ي��اة ال��زه��راء البتول حياة 
ف����ري����دة وم���ل���ي���ئ���ة ب�����ال�����دروس ال����رتب����وي����ة ل����ألم����ة اإلس���الم���ي���ة 
ع�����ام�����ة وامل�������������رأة امل����س����ل����م����ة خ������اص������ة، ون�����ح�����ن ه������ي يف أم����س 
الحاجة للتمسك بها وال��س��ري ع��ىل نهجها وخطاها يف 
واق��ع حياتنا ق��واًل وفعاًل، ال سيما  ال��ع��دوان األمريي 
الصهيو سعودي الغاشم والحصار الخانق، وحربهم 
الناعمة املمنهجة عىل املرأة اليمنية بالذات ملسخنا عن 
هويتنا اإليمانية وقداوتنا من نساء العاملني خاصة بنت 
الرسالة الخاتمة فاطمة الزهراء، ألنهم يعلمون بأنه 
إذا صلحت صلح املجتمع اليمني بأكمله أو العكس 
، ل�����ذل�����ك ك�����ان�����ت امل�����������رأة أول امل����س����ت����ه����دف����ات ع������ر ح���رب���ه���م 
العسكرية بصواريخهم وطائراتهم وأسلحتهم الفتاكة 
فقتلوها وهدموا البيوت عليها ، قتلوها يف كل األماكن 
حتى يف صاالت األعراس والعزاء، أرادوا كسرها ليكون 
امل��ج��ت��م��ع ل��ق��م��ة س��ائ��غ��ة إلح��ت��الل��ه، ول��ك��ن��ه��ا خ��رج��ت من 
ت��ح��ت ال���رك���ام واألش�����الء ون��ف��ض��ت ك��ل أح��زان��ه��ا ووق��ف��ت 
ص��ام��دة بكل ش��م��وخ وع��ن��ف��وان ت��دف��ع ل��زوج��ه��ا وأبنائها 
مل���ي���ادي���ن ال���ق���ت���ال، وت���ن���ف���ق م���ال���ه���ا وم���ج���وه���رات���ه���ا وك�����ل م��ا 
تجود به، فما كان منهم  إال أن يحاولوا استهدافها  عر 

حربهم الناعمة إلفسادها فتارة باسم الحرية وأخرى 
ب��اس��م امل��س��اواة بالرجل وت���ارة ب��اس��م التحضر ومواكبة 
العصر، فأرادوا نزع حجابها واختاروا لها من القدوات 
الغربيات ش��رارّه��ن ليجعلوها  الهثة وراء دور األزي��اء 
وعمليات التجميل واقتناء كل ما يخل بدينها وعفتها 
وطهارتها، ولكن املرأة اليمنية فشلت كل مخططاتهم، 
وتصدت لهجماتهم الشرسة بقوة إيمانها وتمسكها 
ب���ق���دوات���ه���ا، ول���ه���ذا ه���ي ت��ح��ت��ف��ي يف ك���ل ع����ام ب���ي���وم م��ول��د 
الزهراء. الذي حدده اإلمام الخميني -رحمة الله عليه- 
يوما عامليا للمرأة املسلمة ، ألن السيدة الزهراء قدوتها 
وعىل خطى سريتها تسري وتقتفي أثرها كإمرأة مسلمة 
م مكائد  يف مجتمعها وبيتها، األمر الذي من شأنه حِطّ
ال�������ع�������دوان وأف�����ش�����ل م���خ���ط���ط���ات���ه���م يف ح����رب����ه����م ال���ن���اع���م���ة 
ال����ت����ي ات����خ����ذوه����ا وس���ي���ل���ة ل��ل��ن��ي��ل م���ن���ه���ا، ف���ط���وب���ى ل���ل���م���رأة 
ال���ي���م���ن���ّي���ة ال����ت����ي س���ل���ك���ت س���ب���ي���ل ال������زه������راء وس���ج���ل���ت أروع 
صور الصمود يف مواجهة العدوان، وجّسدت عفتها 
وع��ف��اف��ه��ا ق����واًل وف���ع���اًل، واس��ت��م��دت ص��ره��ا وص��م��وده��ا 
من مواقف ومآثر الزهراء- عليها السالم، فكان طوق 

نجاتها  يف الدنيا واآلخرة.

الثائر السبتمربي والنارصي العتيق عبداهلل عبد العالم يف رحاب الخالدين!!..

فاطمة الزهراء القدوة واألنموذج القرآين

صالح املقداد 

وفاء الكبيس

محطات

جمال القيز



استطالع 0926sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net   26september.net
االثنني   :   21   جمادى اآلخرة     1443هـ     |    24   يناير    2022م    |    العدد  2244      |    12  صفحة

إعالن قضائي باحلضور 
أمام احملكمة

إعالن قضائي باحلضور 
أمام احملكمة

إعالن قضائي باحلضور 
أمام احملكمة

إعالن قضائي باحلضور 
أمام احملكمة

تعلن محكمة املنطقة العسكرية املركزية انه ووفقاً 
ل��ن��ص امل�����ادة 68 إج������راءات ج��زائ��ي��ة ع��س��ك��ري��ة ف���ان عىل 
امل��ت��ه��م��ن ال������واردة أس��م��اؤه��م ادن����اه وع���دده���م 18 من 
ال���خ���ون���ة امل��ت��ه��م��ن ب�����االش�����راك يف ق���ت���ل 26 م����ن اس����رى 
ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية ع���ام 2015م إىل جانب 
ت����ع����ذي����ب واه������ان������ة االس����������رى وت���س���ل���ي���م���ه���م ل����ع����دد ت��س��ع��ة 
اخ�������ري�������ن ل������������دول ال����������ع����������دوان ال�������غ�������ازي�������ة ن�����ظ�����ر ح���ص���ول���ه���م 
ع����ىل م���ب���ال���غ م���ال���ي���ة ووق����ائ����ع أخ������رى ت��ض��م��ن��ت��ه��ا ص��ح��ي��ف��ة 
االتهام الحضور اىل املحكمة خالل الجلسة القادمة 
م��ال��م فسيتم محاكمتهم ك��ف��اري��ن م��ن وج��ه العدالة 
وستقوم املحكمة بالتنصيب عن املتهمن والسر يف 

إجراءات محاكمتهم وفقاً للقانون وهم:-

ت����ع����ل����ن م����ح����ك����م����ة امل����ن����ط����ق����ة ال����ع����س����ك����ري����ة امل�����رك�����زي�����ة 
ان���������ه ووف��������ق��������اً ل�����ن�����ص امل��������������ادة 68 إج������������������راءات ج����زائ����ي����ة 
ع��س��ك��ري��ة ف�����إن ع����ىل امل��ت��ه��م��ن ال���������واردة أس���م���اؤه���م 
ادن���اه وع��دده��م 13 م��ن الخونة املتهمن بوقائع 
االن������ض������م������ام وت����س����ه����ي����ل دخ�����������ول ال�������ع�������دو اىل اق���ل���ي���م 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة وان���ت���ح���ال ال��ص��ف��ات ووق���ائ���ع 
أخ�������رى ت��ض��م��ن��ت��ه��ا ص��ح��ي��ف��ة االت�����ه�����ام ال���ح���ض���ور اىل 
امل��ح��ك��م��ة خ�����الل ال��ج��ل��س��ة ال���ق���ادم���ة م���ال���م ف��س��ي��ت��م 
محاكمتهم ك��ف��اري��ن م��ن وج��ه ال��ع��دال��ة وستقوم 
امل�����ح�����ك�����م�����ة ب����ال����ت����ن����ص����ي����ب ع��������ن امل�����ت�����ه�����م�����ن وال��������س��������ر يف 

إجراءات محاكمتهم وفقاً للقانون وهم:-

تعلن محكمة املنطقتن العسكريتن 
ال���خ���ام���س���ة وال����س����ادس����ة ان������ه ووف�����ق�����اً ل��ن��ص 
امل��������������ادة 68 إج������������������راءات ج������زائ������ي������ة ع���س���ك���ري���ة 
ف���������إن ع�������ىل امل����ت����ه����م����ن ال�����������������واردة أس�����م�����اؤه�����م 
ادن��اه وعددهم 11 من الخونة املتهمن 
ب��ارت��ك��اب ج��ري��م��ة إع�����دام اح���د ع��ش��ر اس���راً 
من أسرى الجيش واللجان الشعبية يف 
الساحل الغربي ووقائع أخرى تضمنتها 
ص���ح���ي���ف���ة االت�����ه�����ام ال����ح����ض����ور اىل امل��ح��ك��م��ة 
خ�������الل ال���ج���ل���س���ة ال�����ق�����ادم�����ة م����ال����م ف��س��ي��ت��م 
م��ح��اك��م��ت��ه��م ك���ف���اري���ن م����ن وج������ه ال���ع���دال���ة 
وستقوم املحكمة بالتنصيب عن املتهمن 
وال�����س�����ر يف إج�������������راءات م���ح���اك���م���ت���ه���م وف����ق����اً 

للقانون وهم:-

ت�����������ع�����������ل�����������ن م����������ح����������ك����������م����������ة امل��������ن��������ط��������ق��������ة 
ال��ع��س��ك��ري��ة امل���رك���زي���ة ان����ه ووف���ق���اً 
لنص املادة 68 إجراءات جزائية 
ع��س��ك��ري��ة ف����إن ع���ىل امل��ت��ه��م��ن يف 
ال������ق������ض������ي������ة ال������ج������ن������ائ������ي������ة رق������������م 35 
ه�������ج�������ري�������ة ج/ج   1442 ل������س������ن������ة 
بتهمة الخيانة وتسهيل دخول 
ال����ع����دو اىل إق���ل���ي���م ال���ج���م���ه���وري���ة 
ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ة وام����������������������داده ب����امل����ق����ات����ل����ن 
وان����������ت����������ح����������ال ال��������ص��������ف��������ات ووق���������ائ���������ع 
أخ�������������������������رى ت�������ض�������م�������ن�������ت�������ه�������ا ص�����ح�����ي�����ف�����ة 
االت�����ه�����ام ال����ح����ض����ور اىل امل��ح��ك��م��ة 
خ�����الل ال��ج��ل��س��ة ال���ق���ادم���ة م��ال��م 
فسيتم محاكمتهم كفارين من 
وجه العدالة وستقوم املحكمة 
بالتنصيب عن املتهمن والسر 
يف إج��������راءات م��ح��اك��م��ت��ه��م وف��ق��اً 

للقانون وهم:-

اإلسمم

اللواء الركن - عيل صالح األحمر1

اللواء الركن - أحمد سعيد محمد بن بريك2

العميد - عيل بن راشد الحاريث3

العميد - مبخوت بن عبود الشريف4

العقيد - عبدامللك عيل املداين5

العقيد - يحيي عيل عبدالله حميد6

املقدم الركن - محمد يحيي حسني الشريف7

العقيد - يحيي عيل حسني حنشل8

الرائد - عبدالغني عيل عبدالله شعالن9

الرائد - عبدالغني طاهر نصر العمراين 10

مهدي مهدي جابر11

منصور عيل حزام12

خطاب عبدالله محمد الياسري13

اإلسمم

العميد الركن - طارق محمد عبدالله صالح األحمر 1

العميد مراد الشراعي 2

عبدالله حسن عبدالله الزورقي 3

طالل يوسف عيل 4

محمد عبدالله قحطان 5

مجاهد عزي حضرمي 6

بسام األعجم 7

محمد عبدالله صالح البصالين 8

محمد الحربي 9

سامي حاجي 10

عبدالله األعجم11

اإلسمم

لواء ركن – عبدربه احمد منصور القشيبي1

عميد ركن - عبدالله عبدامللك عبدالله اليمني2

عميد - منصور محمد ناجي أبو اصبع3

رائد – احمد صالح عيل الرحبي4

االسمم

عبدربه منصور هادي1

 عيل محسن صالح األحمر2

  محمد عيل احمد املقديش3

 طارق محمد عبدالله صالح االحمر4

صغري بن عزيز السفياين5

هاشم عبدالله حسني األحمر6

هاين احمد بن بريك7

  حمدي حسني شكري الصبيحي8

عبدالغني عيل احمد شعالن9

 عيل حسن احمد غريب10

 مبخوت عبود ربيع الشريف11

 سالم احمد صالح سمران12

 ناجي عيل سعيد عامر منيف13

 خالد مبخوت العرادة14

 مهدي مهدي جابر الهاتف15

  احمد عيل حنشل أبو أسامة16

  نصر عيل عوشان17

  سيف عبدالرب قاسم احمد الشدادي 18

يف مسرية جماهريية احتشد آالف املتظاهرين يف ساحة باب اليمن 
يوم الجمعة املاضية بصنعاء، تحت شعار "الشعب اليمني يواجه 

تصعيد أمريكا العسكري واالقتصادي بالتصعيد".
وخ���������الل امل������س������رية ع������ر امل������ش������ارك������ون يف ه����ت����اف����ات ط����وي����ل����ة، ع������ن م����دى 
اس��ت��ن��ك��اره��م وإدان���ت���ه���م ل��ل��ج��رائ��م ال���ت���ي أرت��ك��ب��ه��ا ال����ع����دوان ال��س��ع��ودي 

األمرييك، واستهدافه للبنية التحتية.
وخ�����الل ف��ع��ال��ي��ة امل���س���رية أوض�����ح ال���ع���الم���ة م��ح��م��د م��ف��ت��اح يف كلمة 
املسرية، أذان من الله ومن شعب الله الذي يحبوهم ويحبونه إىل 
املعتدي األم��ري��يك ال���ذي ي��ري��د أن يستعبدنا،  ن��ق��ول لهم ال عبودية 
ل���غ���ري ال����ل����ه، وال�����ذي�����ن ي�����ري�����دون أن ي����ذل����ون����ا، ن���ق���ول ل���ه���م، ه���ي���ه���ات م��ن 
ال���ذل���ة، وال���ذي���ن ي���ري���دون أن ي��رك��ع��ون��ا، خ��ط��اب��ن��ا واض�����ح ل���ن ن���رك���ع إال 

لله، وق��ال مفتاح: إىل بغاة ه��ذه ال��زم��ان اإلم���ارات 
األم��ري��ك��ي��ة وأذن��اب��ه��م م��ن ح��ك��ام الخليج وامل��رت��زق��ة، 
م��ه��م��ا ك�����ان أج���رم���ه���م م���ه���ا ل����ن ت���رك���ع���ون���ا ن���ح���ن ب��ال��ل��ه 
أق�������������وى، وأض���������������اف: س�������ت�������غ�������ادرون امل����ن����ط����ق����ة ب���أك���م���ل���ه���ا 
وليس اليمن مهزومني أذالء ألنكم أذالء محتلون 
ح��ق��راء م��ج��رم��ون، ه���ذا ق��رارن��ا س��ت��غ��ادرون املنطقة 
اآلن أو بعد عقود أذلة ألنكم طغاة وظلمة، ألنكم 
ارتكبتم جرائم لم يرتكبها أحد من قبل، وشعوبنا 
وشعوب املنطقة، هم املستقبل، وهم املنتصرون 
بإذن الله، وعىل عبدة أمريكا السعودية واإلمارات 
أن ي��ع��رف��وا ب��أن��ن��ا ن�����درك ال���ص���راع ب��ي��ن��ن��ا وب��ي��ن��ك��م، إن��ه 
صراع ديني سيايس ديني، ألننا نعتقد أن القوة لله 
وأن القوة لله، وانتم تعتقدون أن القوة ألمريكا، 
وانتم تعتقدون أن قوة أمريكا أقوى من الله، هذا 
اعتقادكم، وبذلك خضعتم لها ورضيتم أن تكونوا 
ع��ب��ي��دا ل���ه���ا،..وأن أم��ري��ك��ا ح��اض��رة ون��ح��ن نعتقد أن 
الله هو الغالب والحاضر وهو مدبر الكون وحده 
ال شريك له، أما الصراع األخالقي، نحن ال نعتدي 
ع��ىل امل��دن��ي��ني، وأم����ا أن��ت��م ب��ال أخ����الق وال ق��ي��م، ول��ذا 
اع��ت��دي��ت��م ع��ىل امل���رىض وال���ط���الب وامل���أت���م واألع�����راس، 

واخ����ره����ا اع���ت���دائ���ك���م ع���ىل ال���س���ج���ن���اء، وردن������ا ق�����ادم وس���ت���ك���ون ال��ل��ح��ظ��ة 
املدوية عندما يصدر بيان صارم صادم عىل اإلمارات عندها سينهار 
ك��ل ال��ه��ي��ل��م��ان م��ن ال��ك��ر وال��غ��ط��رس��ة ب��ب��ي��ان ي��ص��دره ال��ي��م��ن ع��ر قوته 

املسلحة،. 
ف����ي����م����ا أوض�����������ح م����ح����م����د ح�������ي�������درة ن������ائ������ب وزي�����������ر ال�����ث�����ق�����اف�����ة، ن������دي������ن ه�����ذه 
الجرائم وال��ع��دوان بحق الشعب اليمني، ونؤكد أن ه��ذه املجازر، 
وه��ذا االستهداف ملا تبقى من البنية التحتية، لن تكون ب��دون رد، 
وأن امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ىل ي��ؤك��د ل��ل��ع��ال��م، أن ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة وال����ق����وة ال���ص���اروخ���ي���ة وال����ط����ريان امل���س���ري يف م���ق���ام ال�����رد عىل 
العدوان املستمر عىل اليمن، والتي سرتد بقوة عىل كل املعتدين، 
وعىل الصامتني، مقابل مجازر العدوان، إن الجمهورية اليمنية، 
ت����ؤك����د أن اس����ت����ه����داف االت������ص������االت وق����ط����ع ات����ص����ال ال���ي���م���ن م����ع ال���ع���ال���م 
الخارجي، هدفه ارتكاب املزيد من الجرائم وامل��ج��ازر بحق الشعب 
ال���ي���م���ن���ي،  ب���ع���ي���دا ع����ن وس����ائ����ل اإلع��������الم، وإزاء ه�����ذا ال���ف���ع���ل ال��ق��ب��ي��ح، 
نقول للسعودية واإلمارات، أنتم مجرد قتلة ولستم محاربني وال 
تمتوا ألخالق املحاربني بصلة، أنتم مجرد أدوات قذرة للصهيوين، 
واألم�����ري�����يك، وال���ك���ل ص��ح��ي��ح ي���س���ان���دون���ك���م، ل��ك��ن ي��س��ت��خ��دم��ون��ك��م يف 
الواقع، ألموالكم الكاسدة، أما أنتم بعيد أن تواجهوا يف ساحات 

الوغى، وعويلكم سيسمعه كل العالم من قوة اليمن املزلزلة.
ويف ب���ي���ان امل���س���رية ال�����ذي أل���ق���اه م��ح��م��د ع���ز ال���دي���ن ال���ح���م���ريي وال����ذي 
ج����اء ف���ي���ه، ال��ح��م��د ل��ل��ه رب ال���ع���امل���ني ن���اص���ر امل��س��ت��ض��ع��ف��ني، وال���ص���الة 
وال���س���الم ع���ىل اش����رف خ��ل��ق ال��ل��ه أج��م��ع��ني رس����ول ال��ل��ه م��ح��م��د وع��ىل 

أله الطاهرين، وريض الله عن أصحابه األخيار أجمعني، وبعد...

ي����ا ج���م���اه���ري ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي امل���ج���اه���د ال���ص���اب���ر ال���ع���ظ���ي���م، إن أم��ري��ك��ا 
عدوة اإلسالم عدوة املسلمني والشعوب، وعدوة الحرية، وعدوة 
شعبنا ال��ي��م��ن��ي امل��ج��اه��د ال��ع��زي��ز، ه��ي رأس ال��ش��ر وأس����اس ال��ع��دوان 
وال��ح��ص��ار، ع��ىل ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، وه���ي ال��ت��ي تعمل بشكل مباشر 
وغري مباشر، ضد العدالة والحرية وما يطمح له شعبنا األبي، وهي 
التي أشعلت الحروب، وهي من أثارت الفنت ومزقت املجتمعات، 
ودع��م��ت ال��خ��ون��ة وال��ع��م��الء، ال��ذي��ن ن��ه��ب��وا ث����روات ال��ش��ع��ب، وب��اع��وا 
ال��ب��ل��د وس��ي��ادت��ه واس��ت��ق��الل��ه ل��ل��خ��ارج، إن ت��ص��ع��ي��د ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
األم����ري����ك����ي����ة، وأدوات�������ه�������ا ال�����ي�����وم، ل���ي���س غ���ري���ب���ا ع�����ىل ت���اري���خ���ه���ا ال����ع����دايئ 
ل���ل���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي، ف����ه����ذا ال���ت���ص���ع���ي���د األخ���������ري، م�����ن ت���ش���دي���د ل��ل��ح��ص��ار 
وال��ح��رب االق��ت��ص��ادي��ة، وح��ج��ز املشتقات النفطية، وق��ص��ف البينية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، وم���ن���ازل امل���واط���ن���ني، ك��ل��ه��ا يف إط����ار ال��ع��دوان��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة، 

قد شهد شعبنا اليمني الحر يف األشهر املاضية، تصعيدا أمريكيا 
خ���ط���ريا، ت��م��ث��ل يف امل����ن����اورات ال��ع��س��ك��ري��ة يف ال��ب��ح��ر األح���م���ر، وخ��ل��ي��ج 
عدن، التي قامت بها أمريكا والكيان الصهيوين بمشاركة اإلمارات 
والسعودية والبحرين، وتزامن ذلك مع زيارة رئيس وزراء العدو 
الصهيوين لإلمارات، وكل تلك التحركات واإلعدادات تأيت يف إطار 
التصعيد العدواين، ضد الشعب اليمني عسكريا واقتصاديا، وهذا 
ما لم يسكت عليه الشعب اليمني، ويف هذا املقام نؤكد عىل ما ييل:
إزاء التصعيد العسكري واالق��ت��ص��ادي من قبل أمريكا وأدوات��ه��ا 
م��������ن دول ال�����������ع�����������دوان وم������رت������زق������ت������ه������م، ن�����ل�����ع�����ن اس������ت������ن������ك������ارن������ا ل����ل����ج����رائ����م 
واالنتهاكات التي ترتكبها أمريكا وأدوات��ه��ا بحق الشعب اليمني، 
والتي استهدفت التجمعات السكانية، واملنشآت املدنية، ومنازل 

امل�������واط�������ن�������ني، ون�����ع�����ت�����ره�����ا ج�������رائ�������م ح�������رب، 
ت����ض����اف إىل س���ج���ل ال����ج����رائ����م األم���ري���ك���ي���ة 

وأدواتها بحق الشعب اليمني. 
ن�������������ؤك�������������د: أن ال�������������ح�������������رب االق���������ت���������ص���������ادي���������ة 
األمريكية، وتشديد الحصار، والحجز 
عىل سفن املشتقات النفطية، والسفن 
ال����غ����ذائ����ي����ة، وال�����دوائ�����ي�����ة م���وج���ه���ة ب��ش��ك��ل 
أس��ايس ضد الشعب اليمني، وعقوبة 
ج�����م�����اع�����ي�����ة وش�����ع�����ب�����ن�����ا ل��������ن ي�����ق�����ف م����ك����ت����وف 

األيدي، إزاء ذلك.
إن اس��������ت��������ه��������داف امل�������دن�������ي�������ني اآلم���������ن���������ني يف 
م����س����اك����ن����ه����م ه������ي وآالف م������ن ال�����ج�����رائ�����م، 
وال��������ت��������ي ك����������ان أخ��������ره��������ا اس�������ت�������ه�������داف ال����ح����ي 
ال��ل��ي��ب��ي وب��ي��ت ال��ج��ن��ي��د واأله�������دل، وال��ت��ي 
أدت إىل استشهاد وإصابة 27 مدنيا، 
ب��ي��ن��ه��م أط���ف���ال ون���س���اء، وال���ي���وم امل��ج��زرة 
البشعة يف محافظة صعدة، واملتمثلة 
يف قصف واستهداف السجناء، والتي 
ش����ه����ي����د  ب�����������ني  م�����������ن 400  ب���������أك���������ر  أودت 
وج����ري����ح، واس����ت����ه����داف ال���ب���واب���ة ال���دول���ي���ة 

لالنرتنت بالحديدة، والتي أدت إىل إصابة أكر من 20 مدنيا، إن 
ه��ذه الجرائم تتحملها أمريكا، ونؤكد أن االستهدافات األمريكية 
ال����ج����دي����دة س������وف ت���ف���ش���ل ك���م���ا ف���ش���ل���ت س���اب���ق���ات���ه���ا ب���ص���م���ود ال��ش��ع��ب 
وتماسكه، وتكافله االجتماعي، والتفافه ح��ول القيادة الحكيمة 
والشجاعة، وح��ول ق��وات الجيش واللجان الشعبية، إننا نحمل 
ال��������والي��������ات امل�����ت�����ح�����دة، وأدوات���������ه���������ا م����س����ؤول����ي����ة ك�����ام�����ل�����ة، ع������ن ال���ت���ص���ع���ي���د 
العسكري واالق��ت��ص��ادي األخ���ري، ونحملها امل��س��ؤول��ي��ة الجنائية عن 
انتهاكات القانون الدويل اإلنساين يف بالدنا، واملتمثل يف استهداف 
املواطنني املدنيني وحصار الشعب وضرب األعيان املدنية، كما ندين 
األمم املتحدة، ومجلس األمن..إن شعبنا اليمني ثار عىل الوصاية 
واالس��ت��ع��ب��اد ول����ن ي��ق��ب��ل ب��ال��وص��اي��ة ع��ل��ي��ه م��ج��ددا،ك��م��ا ن���ب���ارك ل��ل��ق��وة 
الصاروخية والطريان املسري، عمليتهما باستهداف العمق اإلمارايت، 
وس��ن��ق��ت��س��م ك��س��رة ال��خ��ب��ز م���ن أج����ل ال��ت��ص��ن��ي��ع ال��ع��س��ك��ري واالن��ت��ص��ار 
امل��ت��واص��ل، ون��ؤك��د للعالم اج��م��ع أن ال��ش��ع��ب اليمني س��ي��ك��ون أم��ام 

كل التحديات.
أل��ق��ي��ت يف ف��ع��ال��ي��ة امل���س���رية ق��ص��ي��دة ش��ع��ري��ة ل��ل��ش��اع��ر ال���ث���ائ���ر م��ع��اذ 
الجنيد ع��رت ع��ن التحدي واالستنكار ل��إلم��ارات والسعودية ومن 

ورائهما أمريكيا وإسرائيل.
 وخالل املسرية الجماهريية حرصت "26سبتمر" أن تلتقي عدداً 

من الشخصيات املشاركة يف املسرية يف االستطالع التايل:

مواجهة قوى االستكبار
ال�����ب�����داي�����ة ك�����ان�����ت م�����ع األس�������ت�������اذ، زي���������اد ال����رف����ي����ق وك�����ي�����ل وزارة ال���رتب���ي���ة 

والتعليم والذي تحدث إلينا قائال:
اليوم خرج الشعب اليمني العزيز كما هي عادته دائما يف مواجهة 
ق���وى ال��ن��ف��وذ واالس��ت��ك��ب��ار وال��ه��ي��م��ن��ة، أم��ري��ك��ا وإس���رائ���ي���ل وأذن��اب��ه��م، 
وم��ا ت��م م��ن قبلها م��ن تصعيد تمثل يف اس��ت��ه��داف، املنشآت املدنية 
والحيوية يف بالدنا، واستهداف السجن االحتياطي بصعدة، وغريها 
م���ن ال���ج���رائ���م ال��ت��ي أت����ت م��ق��اب��ل م���ا ق����ام ب���ه ش��ع��ب��ن��ا وج��ي��ش��ه وال��ل��ج��ان 
الشعبية من رد مشروع، عىل اإلمارات لتعريفها حقيقتها، وكان 
خروجنا هذا ليك نستنكر هذا التصعيد وندين ونستنكر ما حصل 
من تعاون مع اإلمارات خاصة جامعة األزهر، ونريد إرسال رسالة 
ل��ل��داخ��ل وال���خ���ارج أن��ن��ا سنظل يف م��واج��ه��ة، ه���ذا ال���ع���دوان الغاشم 

عىل بالدنا.

نصر مؤزر
ال����دك����ت����ور ح���س���ن م��ح��م��د ع���ث���م���ان ع���ض���و ال���ج���ال���ي���ة ال���س���ودان���ي���ة ال����ذي 

تحدث بالقول:
ان����ا أق��ول��ه��ا واض���ح���ة ج����دا ق���ائ���د ال���ث���ورة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب����در ال��دي��ن 
الحويث، دائما ما كان منتصرا للشعب اليمني ومحذرا للمعتدين،  
ألج�����ل ع���ودت���ه���م ل����ج����ادة ال�����ص�����وب، ل��ك��ن��ه��م اع����ت����ق����دوا أن ال���ت���ح���ذي���رات 
املستمرة ضعفا منه، فجاءهم ما لم يكون يف حسبانهم، كما ان 
ضربنا اإلمارات أو السعودية، هو استهداف ألمريكا، ألن األسلحة 
ال��ت��ي تستهدفنا ه��ي أسلحة أمريكية، وق��ري��ب ج��دا سيكون النصر 
امل�������ؤزر، وه����م ي��ق��ت��ل��ون األط����ف����ال وال���ن���س���اء واألط����ف����ال وه����م م��ج��رم��ون 
حقراء، اليمن علمنا بأن نكون أح��رارا نقول ما نريد 
ونفعل ما نريد يف ظل هذه املسرية القرآنية، ألن هذه 
املسرية ليست لليمنيني، بل لكل العالم اإلسالمي، 
ألن����ه����ا م����س����رية ق���رآن���ي���ة ول����ي����س ل���ه���ا م���س���م���ى آخ�������ر، ف��ك��ل 
من يفتح القرآن تكون ه��ذه املسرية يف ذمته إىل يوم 

القيامة لذا نحن نردد الصرخة.

مواجهة للتصعيد
ال�����ن�����اش�����ط ال�����ث�����ق�����ايف م����ح����م����د أب���������و راغ�����������ب ت������ح������دث إل���ي���ن���ا 
بالقول: خروجنا اليوم يتمثل يف مواجهة التصعيد 
األخ�����ري ال�����ذي اق���رتف���ت���ه اإلم��������ارات وم����ن خ��ل��ف��ه��ا أم��ري��ك��ي��ا 
وإسرائيل، وهذا ما يحتاج من الشعب اليمني لوقفة 
ج��ادة ليظهر أن��ه ل��ن ي��رىض بهذه ال��ج��رائ��م، وستكون 
آث�����ار س��ي��ئ��ة ب��ح��ق امل���ع���ت���دي���ن، ك��م��ا أك����د ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د، 
ف���االق���ت���ص���اد س���ي���ت���ض���رر يف دوي����ل����ة اإلم������ارات�������، وخ���روج���ن���ا 
ال��ي��وم أي��ض��ا لنوضح للعالم منهم اإلره��اب��ي��ني، ال��ذي 
ه���و م��ت��م��ث��ل يف أم��ري��ك��ا ال��ت��ي ه���ي ام اإلره�����اب وه����ذا هو 
ما يعتقده الشعب اليمني، كما أن الجرائم املرتكبة 
ليست حديثة العهد لنا بها من قبل قوى العدوان، 
فجرائمهم مستمرة لسبعة أعوام ليست من اليوم.

الشعب لن يترك حقه
محمد زبارة أوضح أن:

ال��ش��ع��ب اليمني ي��ح��ذر ال��ع��ال��م ب��ه��ذا ال��خ��روج أن���ه ل��ن ي���رتك حقه، 
وكل جريمة ارتكبها العدوان ، لن تذهب سدا، فالشعب اليمني 

خرج اليوم ليؤكد عىل عملية إعصار ثانية، وثالثة ورابعة.

إنذار للنازية األمريكية
عبد الرحمن أبو طالب املرشد الثقايف أكد أن:

الخروج اليوم هو تعبري وتنبيه وإنذار للنازية األمريكية، والفاشية 
األوروبية، وعمالئهم من دول الخليج، بأن قتلهم للنساء واألطفال 
لن يدعنا نقر أو نستسلم، لن نكون يابان مرة آخرى، سنصمد كما 

صمد الفيتناميون وهم أهل شوعية ما بالك ونحن أهل اإليمان.

تعبر عن مضلوميتنا
األستاذ عبد الباري األهدل أوضح أن:

خ������روج������ن������ا ال��������ي��������وم ن�������دي�������ن ون�����س�����ت�����ن�����ك�����ر، ق�����ت�����ل األب����������ري����������اء م��������ن ال�����ن�����س�����اء 
واألط���ف���ال، خرجنا لنعر ع��ن مضلوميتنا للعالم، خ��روج��ن��ا اليوم 
لنؤكد أن الشعب اليمني س��ي��واج��ه التصعيد بالتصعيد، وبحول 
الله تعاىل، سينتصر عىل الطغاة واملجرمني، وهذا التصعيد دليل 
عىل هزيمتهم وتخبطهم، ألنهم لم يستطيعوا أن يهزموا الجيش 
واللجان الشعبية يف مأرب وشبوة، فعمدوا إىل استهداف املدنيني 
واملنشآت الحيوية املتبقية، وتصعيدهم هذا ال نبايل به، فسنواجه 

تصعيدهم بتصعيد أقوى.

استنكارا وإدانة لجرائم العدوان السعودي اإلمرييك بحق الشعب اليمني، ومواجهة 
للتصعيد، وتحديا لكل املواقف والتحديات املاثلة نظمت مسرية جماهريية بأمانة 

العاصمة، أكد فيها عدد من املشاركني ل�"26سبتمر" استنكار واستهجان ما تقوم به 

قوى العدوان بحق الشعب اليمني، مؤكدين عىل امليض قدما يف مواجهة التصعيد، والتحدي، نقرأ 
ذلك يف إطار التغطية للمسرية واللقاءات التالية:

مسيرة جماهيرية  حتت شعار » الشعب اليمني يواجه تصعيد أمريكا العسكري واالقتصادي بالتصعيد«
تغطية ولقاءات: هالل جزيالن

مفتاح لقوى العدوان:  نحن نعتقد أن القوة لله، وانتم تعتقدون أن 
القوة ألمريكا وبذلك خضعتم لها ورضيتم أن تكونوا عبيدا لها

حيدرة: نقول للسعودية واإلم��ارات أنتم مجرد قتلة ولستم محاربني وال 
متتوا ألخالق احملاربني بصلة ومجرد أدوات قذرة للصهيوني واألمريكي

الرفيق: خرج الشعب اليمني العزيز كما هي عادته دائما ملواجهة 
قوى النفوذ واالستكبار والهيمنة أمريكا وإسرائيل وأذنابهم

ع��ث��م��ان: اس��ت��ه��داف��ن��ا ل���إم���ارات أو ال��س��ع��ودي��ة ه���و اس��ت��ه��داف ألم��ري��ك��ا ألن 
األسلحة التي تستهدفنا هي أسلحة أمريكية وألن املخطط هي أمريكا

اب���و راغ����ب: خ��روج��ن��ا يتمثل ف��ي م��واج��ه��ة التصعيد األخ��ي��ر ال��ذي 
اقترفته اإلمارات ومن خلفها أمريكا وإسرائيل

زب����ارة: ال��ش��ع��ب اليمني ي��ح��ذر ال��ع��ال��م ب��ه��ذا اخل����روج أن���ه ل��ن يترك 
حقه، وكل جرمية ارتكبها العدوان  لن تذهب سدا

اب��و طالب: خ��روج اليوم تعبير وتنبيه وإن���ذار للنازية األمريكية 
والفاشية األوروبية وعمالئهم من دول اخلليج

األهدل: الشعب اليمني سيواجه التصعيد بالتصعيد وبحول الله 
تعالى سينتصر على الطغاة واملجرمني
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نظمت جامعة ذمار مطلع االسبوع حفل تخرج جماعي دفعة 
الشهيد الصماد لعدد 1763 طالبا وطالبة للعام الدرايس 2020 
- 2021م، من كافة كليات الجامعة، بالتزامن مع الذكرى الـ25 
الذي أقيم يف االستاد  العام 1996م.. ويف الحفل  لتأسيسها يف 
الريايض بمدينة ذمار، نقل وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
حسني حازب، لقيادة الجماعة والخريجني تهاين رئيس املجلس 

السيايس األعىل بمناسبة هذا التخرج.
ولفت إىل جهود الوزارة يف تطوير العملية التعليمية وفق معايري 
االعتماد األكاديمي وإنجاز اسرتاتيجية بهذا الخصوص.. وأشار إىل 
جرائم العدوان واستهدافه املمنهج لألعيان املدنية وكل مقومات 
الحياة وآخر ذلك استهداف السجن االحتياطي بمحافظة صعدة 

ومبنى االتصاالت يف الحديدة وقطع خدمة اإلنرتنت عن اليمن.
وأكد الوزير حازب، أن العدوان لن ينجح يف مخططاته مهما أوغل 
يف جرائمه، وأن الشعب اليمني سيستمر يف التحصيل العلمي 

ومعركة الدفاع عن الوطن حتى تحقيق النصر.
من جانبه اعترب نائب وزير التعليم العايل الدكتور عيل شرف 
الدين، الحفل الجماعي نقلة نوعية لجامعة ذمار رغم ظروف 
العدوان والحصار.. وعرب عن األمل يف أن يكون للخريجني دور 

فاعل يف ميدان العمل واإلنتاج.
بدوره أوضح رئيس الجامعة الدكتور طالب النهاري، أن هذا 
أن  مبينا  اليمنية..  الجامعات  مستوى  عىل  األول  يعد  الحفل 

املتخرجني يمثلون 43 قسما علميا.
وأشار إىل تبنى الجامعة مشروع أتمتة شؤون الطالب واملوارد 
املايل واإلداري وتنظيم  العمل  تسهيل  والذي ساهم يف  الذاتية 
مثل هذا النشاط.. وذكر أن الجامعة استطاعت تحقيق عدد من 
االنجازات منها افتتاح كليات وأقسام نوعية تخدم أهداف التنمية 
وتوصيف الربامج الدراسية األولية والعليا وفق معايري االعتماد 
االكاديمي وكذا إقامة مؤتمرات عملية وورش وندوات وإصدار 

مجالت علمية وتطوير العمل األكاديمي فضال عن إصالحات يف 
الجامعة، عن  الجانب األكاديمي واإلداري واملايل.. وعرب رئيس 

الشكر لرئيس املجلس السيايس األعىل عىل رعايته للحفل.
فيما ثمنت كلمة الخريجني التي القاها الطالب محمد الربوي، 

جهود قيادة الجامعة وهيئة التدريس خالل سنوات الدراسة.
املقديش  محمد  الوطنية  املصالحة  فريق  عضو  الحفل  حضر 
وأعضاء مجلس الشورى حسن عبد الرزاق وعبده العلوي وهالل 
الرزاق  عبد  ومحمد  العمدي  عباس  املحافظة  ووكالء  الراعي 
ومحمود الجبني ومدير أمن املحافظة العميد أحمد الشريف ورؤساء 
جامعات صعدة الدكتور عبد الرحمن الحمران وجبلة الدكتور عبد 
الله املطري وحجة الدكتور محمد الخالد ونائب رئيس جامعة جبلة 
الدكتورة سمية القرمطي وعدد من أعضاء السلطة املحلية واملكاتب 

التنفيذية.

جامعة ذمار تحتفل بتخرج دفعة الصماد لعدد  1763 طالبا وطالبة

البداية كانت مع الخبري االقتصادي استاذ االدارة والتنظيم 
األعىل  السيايس  واملجلس  الجمهورية  رئيس  مستشار 
الربوفيسور عبدالعزيز الرتب والذي اكد عىل ضرورة معرفة 
هوية اقتصادنا الوطني، والذي  يرتكز عىل القطاع العام، 
والقطاع الخاص، والقطاع املشرتك، والقطاع التعاوين )الذي 
ارتكز عليه  الشهيد الحمدي ( وحدثت نهضة وعمران يف 
العزل والنواحي، مشريا بأن اليمن تمتاز بمناخ وتضاريس 

متعددة ومتنوعة. 
الغذاء  يف  الفقري  العمود  تشكل  الزراعة  بأن  مؤكداً 
للتصدير،  انتاجية  اىل وحدات  باإلضافة  الذايت  واالكتفاء 
منوهاً إىل اهمية التسويق الخارجي لدول الجوار من خضار 

وفواكه. 
الزراعي والسميك  بالقطاع  النهوض  موضحا ان فلسفة 
تتطلب التغيري يف املفاهيم وسن القوانني املشجعة، باإلضافة 
اىل وضع ميثاق شرف لحماية املنتج املحيل وحماية املزارعني 
عرب جمعياتهم )االتحاد التعاوين(، وكذلك تقديم القروض 
والتسهيالت وملنح واالعفاءات من الرسوم الجمركية  ألدوات 

االنتاج الزراعي وتطويره )املعدات املستوردة(
وشدد الربوفيسور الرتب عىل اهمية دور القطاع الخاص 
والنهوض  التنمية،  مجال  يف  فاعل  دور  له  يكون  وان 
الجمهورية عام  الزراعي، وحدد مستشار رئيس  بالقطاع 
2022م عام االنطالق، وعام 2025 عام التقييم، مؤكدا عىل 
ضرورة  تخفيض فاتورة االسترياد من خالل منع استرياد 
ودخول الكماليات، و ضرورة وضع خطة لدفع مستوردي 
املنتجات الغذائية والذي يمكن زراعتها يف الداخل ما بني 10 
إىل %25 من كل فاتورة،  واعتماد فتح حساب تتوىل وزارة 
الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة والري، واالتحاد التعاوين، 
القروض  منح  بنك(  )كاك  الزراعي  والبنك  والجمعيات 
ويستلم التجار املحصول الزراعي موسم بعد آخر مع الدعم 
لإلنتاج الزراعي، عىل أن يبدأ مع بداية الفصل الثاين من هذا 

العام 2022م وتقييم التجربة مع نهاية 2023.
ركيزة اساسية 

الدكتور  والري  الزراعة  وزير  نائب  اوضح  جانبه  من 
رضوان الرباعي أن  القطاع الزراعي  ركيزة اساسية لدعم 
االقتصاد الوطني ، النه  يساهم ما نسبته %17 من الناتج 
املحيل، ويشتغل فيه اكرث من %54 من االيادي العاملة، 
وذكر الرباعي ان الحضارات اليمنية القديمة اعتمدت عىل 
الزراعة، يف دعم اقتصادها، وذلك نظرا ملا تمتلكه اليمن من 
مقومات زراعية كربى من حيث التنوع يف التضاريس واملناخ، 
وهو ما جعلها تزرع عىل مدار العام، مشريا بأن  اليمن كانت  
مكتفية ذاتيا حتى بداية الثمانينات والتي بدأت تتحول نحو 
االسترياد الخارجي تنفيذا لسياسات املنظمات والبنك الدويل 
حتى وصلت نسبة ما تستورده اليمن اليوم ما نسبته 92% 
من احتياجاتها الغذائية، وكشف الرباعي ان  فاتورة االسترياد 
وصلت إىل خمسة مليار دوالر سنويا، وقال  : "ان القيادة 
الثورية والسياسية  تويل  القطاع الزراعي اهتماما كبريا وقد 
تغريت السياسات التي يدار بها القطاع الزراعي عما كانت 

عليه سابقا "
واشار بان وزارة الزراعة والري تعمل عىل تنفيذ توجيهات 
الحويث  الدين  السيد عبدامللك بدر  الثورة  وموجهات قائد 
، من خالل ترجمتها عىل أرض الواقع، وذلك بهدف دعم 
وتشجيع القطاع الزراعي ليؤدي دوره يف رفد االقتصاد الوطني 
ويحرر الوطن من الهيمنة الخارجية واالستعمار الغذايئ الذي 

يفرضه علينا االعداء امريكا والكيان الصهيوين. 
الفتا اىل  ان قيادة وزرا ة الزرعة تعمل جاهدة عىل تخفيض 
فاتورة االسترياد عن طريق الزراعة التعاقدية والتي بدأت 
بالفعل وتم التوقيع بني االتحادات التعاونية وشركة تالل 
اليمن لالستثمار الزراعي بعقد قيمته 20مليار ريال بحضور 
عضو املجلس السيايس األعىل االستاذ محمد عيل الحويث 
الخطوة   هذه  ان  مؤكدا  العقد،  توقيع  اشرف عىل  الذي 

ستعمل عىل  تخفيض فاتورة االسترياد
وبني  الرباعي  ان الوزارة  تعمل حاليا عىل التوسع يف زراعة 
القمح وخاصة يف محافظة الجوف وذلك من خالل زراعة 
50الف هكتار سنويا بطاقة انتاجية 200الف طن، وكذلك 
التوجه نحو زراعة البقوليات عن طريق الزراعة التعاقدية، 
واردف قائال : " نعمل عىل تحديث التشريعات والقوانني 
الخاصة بوزارة الزراعة واملؤسسات والهيئات التابعة لها، و أن 
من خططنا تشجيع التعليم الزراعي والتوسع يف انشاء كليات 
ومعاهد زراعية يف املحافظات الزراعية، وتدريب وتأهيل كوادر 

الوزارة "
بالقطاع  النهوض  يف  املجتمعية  املشاركة  عىل   مشددا 
متخصصة،  زراعية  تعاونية  جمعيات  وإنشاء  الزراعي، 
هيئاتها  وتأهيل  وتدريب  القائمة،  الجمعيات  وتفعيل 
زراعية  استثمارية  شركات  تأسيس  و  وإنشاء  اإلدارية، 
مساهمة إلنتاج وتصنيع املدخالت الزراعية محليا ، وكذلك 
شركات تسويقية وهذا جانب مهم جدا، معتربا  التسويق 
إحدى الحلقات الهامة يف السلسلة الزراعية، وذلك من خالل 
بنية تحتية  اسواق مركزية حديثه ونموذجية ذات  انشاء 
متكاملة من مخازن وثالجات تربيد وشاحنات نقل، وخطوط 

لفرز والتنظيف والتغليف والحفظ، وغريها, 
واضاف نائب وزير الزراعة والري بالقول : " نعمل عىل ايجاد 
قاعدة بيانات متكاملة عن القطاع الزراعي وذلك عن طريق 
املسح الزراعي الشامل،  وان من اولويات وزارة الزراعة والري  
هو االهتمام بالرثوة الحيوانية وتنميتها، والحفاظ،  وانشاء 
شركات تربية املوايش االغنام واالبقار بالشراكة مع القطاع 
الخاص، وانشاء معامل صناعة مشتقات االلبان، وعملية 
تحسني السالالت املحلية، واالهتمام بالجانب الصحي لها، 
وصناعة االدوية واللقاحات محليا ، وكذلك االعالف " واشار 

الرباعي إىل اهمية خلق وعي مجتمعي بأهمية املنتج املحيل 
ودعمه وضرورة مقاطعة املنتجات الزراعية املستوردة خارجيا 
والرتكيز عىل االبحاث الزراعية، ومنها فيما يتعلق بالبذور 
وتحسينها، وحفظها، وايجاد بنوك للبذور عىل مستوى كل 
عزلة وقرية، مشريا بأن املختصني يف وزرارة الزراعة يقومون  
بتسجيل وحفظ االصول الوراثية املحلية يف السجل الوطني 
والتي اهملت خالل العقود املاضية، واشار  الدكتور الرباعي  
أن املحاصيل النقدية سيكون لها دور كبري يف  رفد الخزينة 
العامة ومنها النب املحصول النقدي الهام، وكذلك القطن 
والسمسم وغريها، موضحا  ان االهتمام باملحاصيل النقدية  

لن يكون عىل حساب املحاصيل الغذائية االساسية. 
وختم الرباعي بالقول  بإذن الله يف ظل القيادة الثورية 
والسياسية سيشهد القطاع الزراعي تطورا ونموا كبريا خالل 
االقتصاد  واستقرار  دعم  من  وسيعزز  القادمة  السنوات 
الوطني، وذلك من خالل تعاون وتكاتف كل الجهود الرسمية 

والشعبية والخاصة..
أهم موارد الدخل 

الدكتور يحيى عيل السقاف  فقد  املالية  اما وكيل وزارة 
تحدث عن دور القطاع الزراعي يف اليمن عرب  العصور، بالقول 
: " أن اليمن لم  تضعف  إال يف الفرتات التاريخية التي قل فيها 
االهتمام بالزراعة، وان  ازدهار القطاع الزراعي خالل حقبة 

ذهبية من تاريخ اليمن الحديث. 
واشار اىل  ان الزراعة كانت تشكل أهم موارد الدخل الوطني 
للبالد وأن  القطاع الزراعي هو العمود الفقري لالقتصاد 
الوطني ، موضحا أن الزراعة يف اليمن ليست قطاعا اقتصاديا 
فقط ولكنها أسلوب حياه لها وظائف اقتصادية واجتماعية 
وبيئية وُتعد األرض من أهم محددات التوسع يف القطاع 
الزراعي وأن حجم اإلنتاج يتحدد باملساحات املزروعة خالل 

موسم معني من العام الزراعي. 
مبينا  أن عناصر اإلنتاج الرئيسية هي األرض والعمل وأس 
املال  واملوارد املائية والتي تعد أهم محددات  النمو يف اإلنتاج 
الزراعي، باإلضافة إىل مستوى التطور يف استخدام األساليب 
الفنية الحديثة يف اإلنتاج ونشر الخدمات البحثية واإلرشادية 
ان  السقاف  وذكر  الزراعي،  االستثمار  لتشجيع  الالزمة 
املساحات القابلة للزراعة يف اليمن تقدر بماليني الهكتارات 
وتتوزع يف السهول واألودية واملدرجات الجبلية ولكن املساحة 
املزروعة فعلياً تقدر بنسبة قليلة جداً ، مشريا ان اليمن قديما 
كان مكتفيا ذاتيا ، من املنتجات الزراعية إال أن ذلك تراجع 

حتى إىل أدىن مستوياته .
موضحا ان  مرتكزات التنمية االقتصادية الرئيسية يف اليمن 
هو التوجه العميل والجاد نحو تطوير وتنمية الزراعة ورسم 
من  وتاريخية  علمية  أسس  مبنية عىل  تحديثية  منهجية 
الرتاث الزراعي الغني لليمن واليمنيني عرب التاريخ الطويل، 
مؤكدا عىل ما تمتلكه اليمن من مقومات زراعية نهضوية 
أيضاً وما إىل ذلك من سياسات  كثرية ومتعددة ومتاحة 
بناء  وإمكانيات زراعية طبيعية وبشرية يمكن من خاللها 
نهضة زراعية حقيقية لتحقيق االكتفاء الذايت، مشددا عىل 
الزراعة يف مجال نصرة اإلسالم  ضرورة  االهتمام بجانب 
فاألمة تهدد كل يوم ألن غذائها من تحت أقدام أعدائها 
ومن فتات موائدهم واألمة ال تستطيع أن تدافع عن دينها 
وال تستطيع أن تدافع عن نفسها وهي ما تزال فاقدة لقوتها 

الضروري الذي تعترب الزراعة أساسه املتني .
الفتا  اىل أن  توجيهات قائد الثورة يف أكرث من خطاب تؤكد 
عىل ضرورة التوجه نحو الزراعة واإلنتاج املحيل من الحبوب 
واملنتجات الزراعية األخرى لتقليل االسترياد الخارجي وتحقيق 
التي يعاين فيها  االكتفاء الذايت والسيما يف هذه الظروف 
الشعب اليمني جراء العدوان والحصار االقتصادي ويأيت 
كذلك يف إطار مشروع الرئيس الشهيد الصماد  )يد تحمي.. 

ويد تبني( ومصفوفة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية 
الحديثة وما تتضمنه من مشاريع وأنشطة تسهم يف خدمة 
املجتمع، واوضح السقاف أن   الدولة ممثلة بحكومة اإلنقاذ 
واللجنة الزراعية والسمكية العليا اتجهت خالل هذه املرحلة 
إىل تشجيع ودعم مزارعي الحبوب بجميع أنواعها وجميع 
املنتجات الزراعية واستصالح األرايض يف العديد من املناطق 
واملحافظات الزراعية بهدف تحقيق االكتفاء الذايت واألمن 

الغذايئ.
مشريا اىل أن اإلنتاج الزراعي الذي يعتمد بشكل أسايس 
عىل مياه األمطار يتعرض للتناقص يف مواسم الجفاف كما ال 
توجد هناك أي خطط حكومية لدعم هذا القطاع ولهذا نجد 
بعض املنتجات التي يرتفع إنتاجها يف موسم الصيف تتعرض 
لإلتالف أو تدين أسعارها لعدم وجود سياسات حكومية فيما 
يرتفع  املنتجات والتي  لتلك  التسويق  أو  بالتخزين  يتعلق 
سعرها يف مواسم الشتاء إىل أسعار كبرية مع تدين نسبة 
اإلنتاج ولهذا نجد بأن قطاع الزراعة يواجه تراجعا مستمرا 

مشكالً فجوة كبرية بني نمو هذا القطاع والنمو السكاين .
وقال :" يف  ظل املعركة املصريية التي يخوضها شعبنا ضد 
قوى الشر العاملية والرأسمالية الغربية فإن معركة تنمية 
والتي  األهم  هي  الغذايئ  األمن  وتحقيق  الزراعي  القطاع 
يجب أن تبدأ من خالل توطني الوعي االستثماري لدى رأس 
املال الوطني يف التحول من االسترياد الخارجي إىل االستثمار 
واإلنتاج املحيل، وهذا يحتاج إىل ثورة وعي وطنية نخبوية 
وشعبية وذلك يف ظل وجود قيادة ثورية وسياسية وطنية 
الوطني االسرتاتيجي  التوجه  الهم وتتبنى هذا  تحمل هذا 
الرأيس لزيادة اإلنتاجية ولكن  التوسع  بالرتكيز ليس عىل 
أيضاً عىل التوسع األفقي يف املساحة املزروعة والتأثري عىل 
األنماط االستهالكية بتشجيع املنتج املحيل وتعزيز وضع امليزان 
التجاري الزراعي من خالل زيادة إنتاج وتصدير املحاصيل ذات 
امليزة النسبية وأهمية دعم وتحفيز املزارع اليمني بما يضمن 
تنشيط دوره اإلنتاجي وتعزيز مناعته ضد األزمات وتحويله 
الغذائية إىل منتج للمحاصيل  من مستهلك للمساعدات 

الضرورية "
منوها بالدور الكبري للزراعة  التعاقدية يف تنمية وازدهار 
القطاع الزراعي يف اليمن، معتربا أنها أحد أشكال التكامل 
الرأيس حيث يلتزم املزارع بصورة تعاقدية بتوريد كمية ونوع 
معني من املنتج ملؤسسة التصنيع أو التسويق ويوافق املشرتي 
مقدماً عىل دفع سعر معني للمزارع وتخصم تكلفه املدخالت 
من إيرادات املزارع بمجرد بيع املنتج إىل املشرتي والزراعة، 
واشار الدكتور السقاف اىل  ان  ضمان السعر يعد عامالً 
أساسياً لتحفيز املزارعني عىل االنخراط يف الزراعة التعاقدية 
زيادة  عىل  تعمل  ألنها    ، األطراف  لكل   ملزمه  بعقود 
استثمار املوارد الزراعية وزيادة معدالت التصدير ومستوى 
دخل املزارعني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية 
باألسواق املحلية والدولية ومحاربة ارتفاع أسعار املنتجات 
واملحاصيل ومنع احتكار املحاصيل الزراعية، معتربا للزراعة 
التعاقدية  سالح املزارع لتسويق منتجه حتى ال يقع فريسة 
لتجارة السوق السوداء ، وكذلك  حجر األساس لضمان 

استمرارية اإلنتاج الزراعي وتحقيق األمن الغذايئ . 
  واوضح  الدكتور السقاف  أن تفعيل آليات العمل يف 
القطاع الزراعي تحتل أولوية كونه القطاع املسئول عن األمن 
الغذايئ للبالد فمن الضروري معالجة املشاكل التي يعاين 
منها هذا القطاع الحيوي بغية إنتاج املحاصيل التي تدخل يف 
صلب احتياجات املواطن اليومية والوصول إىل االكتفاء الذايت 
من املحاصيل الزراعية وخاصة االسرتاتيجية منها، وبذلك 
نقلل من االعتماد عىل املحاصيل املستوردة التي غص بها 

األسواق اليمنية
مشريا اىل  أن  ارتفاع تكاليف اإلنتاج وقلة املياه هي من 

جملة األسباب التي تعيق انطالق هذا القطاع بنظر الخرباء 
الزراعيني وكل هذه العوامل أسهمت يف الرتاجع الواسع 
لإلنتاج الزراعي وأصبح املستورد من جميع املواد الغذائية 

ُيشكل غالبية البضائع يف السوق اليمنية.
اضاف بالقول :" معظم محافظات اليمن تمتلك  أرايض 
زراعية تؤهلها إىل إمكانية االستثمار الزراعي ومحافظة الجوف 
إحدى تلك املحافظات الغنية باألرض الزراعية الخصبة حيث 
تعترب ثالث اكرب املحافظات اليمنية مساحة وتتميز بمناخات 
وتضاريس ومخزون مياه يتيح لها الزراعة طوال أيام السنة، 
واوضح السقاف ان  التنمية الزراعية تعد أحدى  ركائز التنمية 
تشجيع  خالل  من  يأيت  الغذايئ  االمن  وتعزيز  الشاملة 
املزارعني، مؤكدا ان اليمن ال تحتاج اىل خطط اسرتاتيجية 
طويلة املدى وإنما  خطة غذائية اسرتاتيجية إلنتاج الغذاء 
قصرية املدى حيث ان ارض الجوف وبقية األرايض الزراعية ال 
تحتاج إىل استصالح وإنما إىل استثمار وفقا لتوجيهات القيادة 

الثورية باالهتمام بالزراعة وتشجيع االستثمار الزراعي .
لتذليل  تنفيذية  إجراءات  اتخاذ  ضرورة  عىل  مشددا 
الصعوبات التي يواجهها املزارع ومنحه الدعم الالزم والتمويل 
الذي يحتاج إليه من مرحلة اإلنتاج حتى مرحلة تسويق املنتج 
الزراعي .موضحا انه  تم إنشاء املؤسسة العامة لتنمية وإنتاج  
الحبوب يف العام 2016م بقرار من اللجنة الثورية كضرورة 
فرضتها التداعيات الكارثية للعدوان القائم عىل اليمن بهدف 
رفع نسبة االكتفاء لتأمني الغذاء الرتباطه باستقاللية القرار 

اليمني وتحرير اإلرادة اليمنية .
واوىص الدكتور السقاف يف بضرورة إنشاء قانون لحماية 
املنتجات املحلية الزراعية انسجاماً مع املتغريات التي طرأت 
عىل االقتصاد اليمني وفتح األسواق أمام التجارة العاملية 
بعد تحقيق االكتفاء الذايت،  واستخدام األساليب العلمية 
أبواب  الزراعي،  وفتح  القطاع  لتطوير ونهضة  والحديثة 
االستثمار وجذب رؤوس األموال املحلية والخارجية للعمل 
بالقطاع الزراعي وتشجيع املنتجات الزراعية الوطنية ، ومنع 
حدوث ضرر قد يلحق بها من املمارسات الضارة من سياسات 
إغراق األسواق باملنتجات أو الزيادات غري املربرة يف الواردات 
أو املنتجات املستوردة التي تدعمها الدول املصدرة بما يؤدي 
إىل فقدان شروط املنافسة العادلة وضرر يلحق املنتج الزراعي 

املحيل .

مقومات زراعية شاملة 
املاليك  مدير  الكاتب الصحفي االستاذ أحمد عيل  بدوره 
من  ليس  أن  اكد  الثورة  بصحيفة  االقتصادية  الشؤون 
الصعوبة عىل بلد مثل اليمن كان يعتمد عىل  الزراعة أن 
ينهض باقتصاده اليوم، مشريا ملا تمتلكه اليمن من موقع 
اسرتاتيجي وتنوع يف التضاريس واملناخ، وهو ما جعلها تنهض 
زراعيا ، ، فكانت الزراعة هي األساس التي اعتمدت عليها 
حضارات سباء ومعني وحمري وذو ريدان واسعد الكامل، 
واشار املاليك أن اليمن قديما عرفت بالعربية السعيدة نظرا ملا 
تمتلكه من مقومات زراعية شاملة جعلت منها جنة خضراء. 
موضحا  بأن اليمن لو استغلت ما تمتلكه من مقومات 
زراعية اليوم فإنها ستنهض وستكتفي ذاتياً، منوها بأن اليمن 
ولألسف الشديد يستورد معظم حاجياته والتي تصل اىل 90% 
من االحتياجات الغذائية، مشري  بأن ما اوصل اليمن إىل هذا 
مدروسة  سياسات  وفق  ولكن  املوارد،  قلت  ليس  الوضع 
وممنهجة اتبعتها االنظمة السابقة، والتي كان اداة من أدوات 
التي تنفذا سياسات وبرامج  البنك الدويل واملنظمات الخارجية 
التي حولت اليمن إىل بلد مستورد، واشار بأن فاتورة االسترياد 
تصل إىل خمسة مليار دوالر سنويا ، يتحملها ملواطن اليمني، 

لتذهب إىل جيوب ملزارع الصيني واألمرييك. 
وقال املاليك  : " بعد ثورة 21سبتمرب 2014م التي حملت 

األمريكية  البضائع  ومقاطعة  واالستقالل  الحرية  شعار 
واالسرائيلية، شعرت امريكا والكيان الصهيوين بالقلق  وبدأوا  

بشن عدوانهم عىل اليمن. 
واردف بالقول : "  اآلن ومع دعوات الشهيد القائد حسني 
التي  الحويث  عبدامللك  القائد  والسيد  الحويث،  الدين  بدر 
تؤكد يف مجملها االهتمام بالقطاع الزراعي واالكتفاء الذايت،  
وضرورة التوجه نحو األرض واستغالل كل ما تمتلكه اليمن 
من مقومات، كأولوية اسرتاتيجية ملواجهة اعداءنا، وكذلك 
مشروع الرئيس الصماد ) يٌد تحمي ويد تبني ( فقد الحت 
بوارق آمل للنهوض بالقطاع الزراعي بدأت تلمس، مشددا  
عىل ضرورة شحذ الهمم، ورفع وترية البناء االقتصادي يف 

الجانب الزراعي. 
 واكد املاليك عىل ضرورة تخفيض فاتورة االسترياد للمواد 
الزراعية التي يمكن انتاجها يف اليمن، ألن  اليمن قادرة عىل 
الداخل، وهذا يحتاج اىل صدق  احتياجاتها من  انتاج كل 
النوايا والجد والعمل ، مبينا عىل اهمية  نشر وتغيري  الوعي 
التجاري االستثماري، وضرورة  االستثمار يف مشاريع زراعية 
داخل اليمن بدال من الذهاب لالستثمار بمئات املليارات يف 

الصني عن طريق الزراعة التعاقدية. 
مستغربا  أ ن تستورد اليمن ما مقداره 12 مليون دوالر من 
محصول الثوم بما يوازي أكرث من 7 مليارات ريال يمني سنوياً. 
السلع واالصناف  وهكذا دواليك األمر ينعكس عىل مئات 
واملنتجات الزراعية التي يتم استريادها من الخارج وهناك 
العوائد  وأحسن  التكاليف  وبأكل  محليا  إلنتاجها  امكانية 

واملردودات االقتصادية.. 
وتساءل  ماذا لو تحولت هذه األموال التي يتم االسترياد 
بها من الخارج  يف مشاريع زراعيه يف اليمن ؟ ..كم سيستفيد 
طفرة  ستحدث  عموما،  واالقتصاد  العاملة  واليد  التاجر 

ونهضة اقتصادية وتنموية غري مسبوقة..
الفتا اىل اهمية العمل عىل تغيري الوعي  االستثماري الوطني   
لدى اصحاب رؤوس األموال لالستثمار يف اليمن، و ضرورة 
واإلعفاءات  والتشريعية  القانونية  التسهيالت  كل  تقديم 
هذه  وترسيخ  الجانب  بهذا  للنهوض  والدعم  والحماية 

القناعات.. 
وتابع بالقول : " اليمن غني  بموارده الطبيعية وتوجد فيه 
فرص واسعة وأرايض شاسعة صالحة للزراعة توفر املقومات 
األساسية للتنمية، وأن  املساحة املزروعة يف اليمن ال تتجاوز 
%2 من مساحة اليمن املقدرة بخمسة وأربعني مليون هكتار، 
األمثل  بالشكل  األرض  اليمن من  انتفاع  أن  يعني  وهو ما 

واملطلوب لم يبدأ بعد"
كما ركز عىل اهمية انشاء مشاريع عمالقة إلنتاج املحاصيل 
الغذائية االسرتاتيجية كالحبوب والقمح باعتبارها ضرورة 
ملحة، مؤكدا عىل ضرورة أن  يلمس الشعب هذا التحول يف 
هذا الجانب.. كون ذلك يرتبط باألمن القومي الغذايئ لليمن 
أن  تبني   السياسات البد  أن  الشاملة.. و  املواجهة  اطار  يف 
إلحداث ثورة يتحرك من خاللها الجانب الرسمي والشعبي 
حتى تكتمل الدائرة وتثمر الجهود ويتحقق النصر بإذن الله 

تعاىل..
فجوة غذائية 

من جانبه اكد  الصحفي والخبري االقتصادي رشيد الحداد  
ان النهضة الزراعية  اساس اي تنمية ، مستشهدا بتجارب  
دول كبرية سبق لها ان فشلت يف تحقيق تنمية حقيقة كالصني 
التي قفزت إىل الصناعات الثقيلة يف خمسينيات القرن املايض 
وفشلت ، فأعادت النظر يف كافة الخطط االقتصادية حتى 
التنمية من  وانطلق مسار  املايض  القرن  مطلع سبعينيات 
الجانب الزراعي ، موضحا بان اليمن لديها الكثري  الفرص 
والكثري من التحديات يف ظل العدوان والحصار، مشريا اىل  
ان  هناك مخاطر اصبحت تتهدد كل الشعوب التي تعتمد عىل 
االسواق الدولية السترياد غذائها ، فمع االرتفاعات االخرية يف 

السوق العاملي ألسعار الغذاء إىل مستويات غري مسبوقة،
 مؤكدا عىل ضرورة بذل اقىص الجهود للحد من الفجوة 
اليمن من   تمتلكه  الرغم مما   نعانيها عىل  التي  الغذائية 

وسائل االنتاج،  يف ظل  وجود التحديات. 
واضاف الحداد انه لم يعد  امام شعبنا اليوم خطوط حمراء 
دولية تحول دون النهوض بزراعة الحبوب بأنواعها، مؤكدا 
القطاع  االستثمار يف  الكبرية يف  االقتصادية  الجدوى  عىل  

الزراعي .
واشار اىل ان اليمن تمتلك  مساحات شاسعة من االرايض 
الزراعية يف القيعان  واألودية الخصبة  الصالحة لزراعة القمح 
والذرة الشامية والذرة الحمراء والبيضاء والدخن والغرب . 
واشاد الكاتب الحداد بجهود اللجنة الزراعية والسمكية 

العليا ، والتي ستؤيت ثمارها بشكل كبري. 
واضاف بالقول : "   هناك ارادة سياسية للنهوض بالقطاع 
الزراعي ، وهناك وعي مجتمعي لوحظ باقتالع شجرة القات 
واستبدالها بشجرة النب والفاكهة يف عدد من املديريات. مؤكدا 
عىل  اليمن املتنوع التضاريس واملناخ مشجعة يف حال توظيفها 
التوظيف االمثل يف الزراعة ،و أن هناك  مناطق صالحة لزراعة 

الحبوب والقمح واخرى صالحة لزراعة الفواكه والخضار . 
واشار الحداد  اىل ان املواطن اليوم لديه رغبة جامحة إلعادة 
امجاد الزراعة وهناك صعوبات تواجه والكثري من املواطنني 
الذين  يفتقدون للخربات يف مجال الزراعة ويحتاجون للتوجيه 
واالرشاد الزراعي ليك يرفعوا من معدل االنتاج ،مؤكدا عىل 
ضرورة االستفادة من العدوان والحصار وان يكون درس ال 
ينىس لتحقيق االكتفاء الذايت من الغذاء ، فقضية األمن 

الغذايئ الوطني  يف غاية الحساسية.

اجرى اللقاءات: محمد صالح حاتم

تميزت اليمن بأن منحها الله ارضًا طيبة ومساحات مترامية 
االطراف على االمتداد الجغرافي ذات المناخ المتنوع الذي 
يجعل اليمن قابلة بشكل كبير إلنتاج مختلف الحبوب والفواكه 
وهو ما جعل اليمن تعرف سابقا باليمن السعيد او اليمن الخضراء.. 
والزالت اليمن تمتلك من المقومات التي لو استغلت بالشكل 

المطلوب فإنها كما يرى المختصون في االقتصاد ستجعل اليمن 
تحقق األمن الغذائي وصوال الى االكتفاء الذاتي .. وحول هذا 
الموضوع الهام أجرت الصحيفة لقاء مع عدد من المختصين 

والباحثين في الجانب  االقتصادي .. الى التفاصيل :

مختصون يف االقتصاد لـ »26 سبتمرب« : 

اليمن تمتلك مقومات زراعية تمكنها من تحقيق األمن الغذائي

الربوفيسور الرتب : النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي يتطلب التغيري يف املفاهيم وسن القوانني املشجعة

ــقــدر بــمــايــني الــهــكــتــارات ــة يف الــيــمــن ت ــزراع ــل ــات الــقــابــلــة ل ــاح ــس ــور الــســقــاف : امل ــت ــدك ال

الدكتور الرباعي : نعمل جاهدين على تخفيض فاتورة االسترياد عن طريق الزراعة التعاقدية

اليمن يف  انتاجها  يمكن  ــي  ال الــزراعــيــة  للمواد  ــرياد  ــت االس فــاتــورة  تخفيض  يجب  املالكي: 
الحبوب بزراعة  النهوض  دون  تحول  حمراء  خطوط  اليوم  شعبنا  امام  تعد  لم  الحداد: 

تعازينا آل اآلنيس
ببالغ األىس والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله  نتقدم بخالص العزاء وصادق املواساة لألخ :

منصور اآلنيس
وذلك يف وفاة املغفور له بإذن الله تعاىل : 

والده 
 سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة واملغفرة والرضوان وأن يسكنه فسيح جناته بالفرودس األعىل وأن 

يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان .
عظم الله أجرنا وأجركم جميعا وأحسن عزاؤكم ..   " إنا لله وإنا إليه راجعون "

االسيفون / 
جميع الزمالء يف دائرة التوجيه املعنوي

وصحيفتي »26سبتمرب« و»اليمن«



الشيخ  *بداية تحدث للصحيفة 
محمد بلعيد الكندي رئيس املجلس 
العدوان  ملواجهة  األعىل  الوطني 
رئيس فرع مجلس التالحم القبيل 
يف محافظة حضرموت حيث قال : 

** إن عملية إعصار اليمن التي استهدفت عمق 
دويلة األمارات العربية قد مثلت اليوم إعصار 
اليمن أهم محطة من محطات االنتصارات املتتالية 
عىل العدوان الرببري الغاشم وليس هذا فحسب 
بل أن عملية إعصار اليمن ال تمثل اليوم نصراً 
وإنما شكلت نقطة تحول  إسرتاتيجياً  عسكريا 
تاريخية للمنظومة الدفاعية املتطورة التي تمتلكها 
قواتنا املسلحة واللجان الشعبية وخصوصاً يف 
مجال الرتسانة الصاروخية والطائرات املسرية وأن 
ذراعنا الدفاعية أصبحت عابرة للحدود لتأديب 
أعداء الله وأعداء الوطن وأعداء االنسانية قادة 
الحصريني  والوكيلني  وزايد  سعود  آل  نظامي 
لتنفيذ مشروع قوى الهيمنة واالستكبار العاملي يف 
املنطقة وباتت القوات املسلحة اليمنية قادرة عىل 
إستهداف عواصم دولتي بني صهيون العرب آل 
زايد وآل سعود بل والوصول إىل عاصمة العدو 

لذلك املحتل ." تل بيب " إذا أقتضت الحاجة.

مواجهة مباشرة مع إسرائيل
 وأضاف الكندي ان عودة دويلة االمارات مرة 
أصبحت  أن  بعد  اليمن  عىل  للعدوان  آخرى 
الكيان الصهيوين يعني هذا ببساطة  جزءاً من 
الدفاعية  اليوم نخوض معركتنا  اليمنيون  أننا 
املباشرة مع العدو الصهيوين األمرييك الربيطاين 
وجهاً لوجه نيابة عن االمتني العربية واالسالمية 
جمعاء كون أمريكا والكيان الصهيوين بعد أن 
رأو أن مرتزقتهم وعمالئهم قد هزموا شر هزيمة 
وخسروا خسراناً مبيناً وأوشك الجيش واللجان 
الشعبية عىل القضاء عىل مايسمى زوراً بجيش 
الشرعية املزعومة من التشكيالت اإلرهابية من 
جديدة  اوامر  اتت  والقاعدة  داعش  تنظيمي 
الدم  مستنقع  اىل  للعودة  اإلمارات  لدويلة 
اليمني مرة اخرى وربما يكون يف هذه املغامرة 
زوال نظامي آل زايد وسعود معاً ان شاء الله 
وعىل ايادي الجيش واللجان الشعبية واذا كانت 
دول العدوان  خالل السبع السنوات املاضية من 
عىل  النكراء  الهزيمة  سوى  تجن  لم  عدوانها 
املستوى العسكري فان عودتها اىل التورط مرة 
اخرى يف تصعيد عدوانها عىل اليمن قد يكون 
فيه زوالها كانظمة عميلة تمثل خبثاً سرطانياً يف 
جسد األمتني العربية واإلسالمية وينبغي اجتثاثه 

من جذوره.
نبتة شيطانية

عبدالواحد  جميل  الشيخ  قال  جهته  من 
الحسام احد مشايخ مديرية التعزية محافظة 
تعز بأن دويلة اإلمارات العربية سابقاً والعربية 
حالياً اصبحت جزءاً ال يتجزأ من الكيان الصهيوين 
املحتل وبالتايل فأن نظامي آل سعود وزايد هما 
النبتة الخبيثة التي زرعته قوى الهيمنة واالستكبار 
العاملي يف املنطقة ليكونا معول الهدم والتدمري 
القوى الصهيونية واالستعمارية تستهدف  بيد 

جميل  يشء  كل  به 
العربية  منطقتنا  يف 

واإلسالمية.
الشيخ جميل  وأضاف 
االستهداف  إن  الحسام: 
العدو  لطريان  املتعمد 
الصهيوامرييك  اإلمارايت 
لألعيان املدنية هي جرائم 
حرب مشهودة لن تسقط 
بالتقادم وان تعمد قصف 
جريمة  صعدة  سجن 
مكتملة  جماعية  ابادة 
قيادتنا  ونناشد  األركان 
والسياسية  الثورية 
باملثل  الرد  والعسكرية 
صاعني  الصاع  ورد 
االمارايت  العدو  عىل 
شعبنا  وأن  املتغطرس 
صمود  الصامد  اليمني 
وعيبان  شمسان  جبال 
ممثالً بالجيش واللجان 
يرتك  ولن  لم  الشعبية 
والنساء  األطفال  دماء 

والكهول التي سالت تذهب سدى وسيعلم بعران 
الخليج يف نظامي آل سعود وزايد هول قيامة 
قريب كرد مشروع عىل هذه  اليمن عما  ابناء 
الجرائم الوحشية يف حق شعبنا اليمني العظيم.

وجهان لعملة واحدة
املجاهد محمد محمد  الشيخ  * من جهته 
بشري احد كبار مشايخ مديرية بني حشيش 
التعاوين  اإلتحاد  ورئيس  صنعاء  محافظة 

الزراعي قال: 
اثنان عىل حقيقة مفادها  يختلف  **نعم ال 
بأن نظامي آل سعود وزايد والكيان اإلسرائييل 
املحتل هما وجهان لعملة واحدة وان كل منهما 
يمارس ارهاب الدولة يف حق الشعبني اليمني 
والفلسطيني وان جرائم العدو اإلمارايت األخرية 
وبقية  صنعاء  والعاصمة  صعدة  محافظة  يف 
املحررة هي شاهد حي عىل  اليمنية  املحافظات 
واحدية اإلجرام والتوحش والنفس الغابي لكل 
من النظام الصهيوين ونظامي وآل سعود وزايد 

الخادمني املطيعني للكيان الصهيوين املحتل.
وأضاف الشيخ بشري: وال بد هنا من االشارة 
الكيفية  بهذه  اإلمارايت  للعدو  التحرك  ان  اىل 
يأيت  اليمن  الشعب  ضد  العدوانية  اإلجرامية 
تنفيذاً لتوجيهات من تل ابيب ومن البيت األبيض 
وأن العدو اإلمارايت اليوم يغرق مرة اخرى يف 
النظام  هذا  ويسعى  اليمني  الدم  مستنقع 
البائس اىل حتفه بنفسه وإن شاء الله سيكون 
زوال نظام آل زايد العميل عىل ايادي الجيش 

واللجان الشعبية.
ان  اىل  سياق حديثه  يف  بشري  محمد  وأشار 
كل  اليوم  ابتلعت  قد  اليمن  اعصار  عملية 
عواصفهم الوهمية خالل السبع السنوات املاضية 
وسوف يتمدد هذا اإلعصار اليماين واعصار الدم 

اليمني ليصل اىل ما بعد ابوظبي والرياض وتل 
ابيب يف فلسطني املحتلة..

التطبيع املجاين للعدو الصهيوين
 *من ناحيته قال الشيخ: صالح احمد جعرة 
عمران  محافظة  حاشد  قبيلة  مشايخ  احد 
ورئيس فرع االتحاد التعاوين الزراعي ملحافظة 

صنعاء: 
**إن العدو اإلمارايت اليوم بعودته اىل مستنقع 
الدم اليمني مرة اخرى يكشف مدى ارتهانه لدى 
آل  اي نظام  ارتكابه  الصهيوامرييك وان  العدو 
زايد جرائم حرب انسانية يف اليمن يأيت بدافع 
وأوامر صهيونية ستكلفه ثمناً باهضاً قد يكون 
زواله وجودياً ان شاء الله.. وأضاف الشيخ صالح 
جعرة: إن نظام آل زايد اصبح اليوم يمثل الخنجر 
املسموم يف خاصرة األمتني العربية واإلسالمية 
وخصوصاً بعد اعالنه التطبيع املجاين مع العدو 
اليوم  ارتكبت  اإلمارات  وان  املحتل  الصهيوين 
جرائم وحشية يف محافظة صعدة باستهدافها 
يعترب جريمة  املحافظة  يف  األحتياطي  السجن 
حرب انسانية مكتملة االركان وجريمة مشهودة 
امام العيان وهي جريمة وحشية تتطابق تماماً 
التي يرتكبها  مع الجرائم اإلنسانية الصهيونية 
الفلسطيني  الشعب  يف حق  الصهيوين  الكيان 

األعزل.
اليمني بصموده  ان شعبنا  وأشار جعرة اىل 
املاضية  السنوات  السبع  خالل  األسطوري 
العدوان  عىل  انتصاراته  محطات  سيواصل 
الغاشم والتي كان ابرزها مؤخراً عملية اعصار 

اليمن املباركة والتي استهدفت ابوظبي ودبي.

عواصمهم مسرح للغضب 
 - نمران  الذنابه  قايد  الشيخ   *

رئيس التالحم القبيل بمارب: 

** الحقيقة ان جرائم العدوان متواصلة دون 
أعوام وها نحن داخلون يف  توقف منذ سبعة 
العام الثامن وهو اليزال يمعن يف قتل النساء 
اليمني  واألطفال والشيبه ويستهدف اإلنسان. 
أرضا وانسان يصب جم غضبه بطيارنه ليغتال 
أفرادها يدمر ويقتل ويحاصر لريكع  أسر بكل 
الشعب اليمني وهيهات له ذلك كل هذه األعوام 
من الحرب والدمار والحصار التي استنفذ فيها 
العدو كل وسائله القذرة ولم تحقق له أي نصر 
لم يتحقق له أي هدف وفوق ذلك اليزال يتمادى 
يف غطرسته وتكربه انه غباء منقطع النظري عند 
هؤالء االعراب النهم بعد هذا كله لم يستوعبوا 
أصبحت  أن  إىل  ذلك  بهم  أودى  الدرس..فقد 
عواصمهم مسرحاً للغضب اإللهي بيد ابناء هذا 
يتوقف عنهم  لن  نار وسعري  املظلوم.  الشعب 
عىل  وعدوانهم  وصايتهم  يرفعون  عندما  اال 
اليمن وما عملية اعصار اليمن اال نتيجة طبيعية 
لردعهم وسوف يندمون بقوة الله سوف يندمون 
وتساند  وتدعم  تبارك  اليمنية  القبيلة  ان 
كذلك  والرجال  باملال  الجبهات  يف  املجاهدين 
تبارك وتدعم وتساند القوة الصاروخية والدفاع 
استهداف  واخرها  كاملة  عملياتها  يف  الجوي 
الباس  من  باملزيد  ونطالب  بل  اإلمارات  دويلة 
إىل حجمها  الكيانات  تلك  تعود  اليماين حتى 
وتتقرص العافية وتعلن التوبة والندم ملاقامت 

به من عدوان عىل يمن االيمان والحكمة 
بالله عليكم ماهو ذنب أسرة الجنيد واألسر 
شديدة  بقنابل  تستهدف  عندما  لها  املجاورة 

محرمة دوليا وتفنى من حقها يف الحياة. 
نحن النستغرب مايقوم به هؤالء االمعات اال 
اننا نتعجب من الصمت الدويل تجاه مثل هذه 
الجرائم وهم من يتغنى بحماية حقوق اإلنسان 
ووووو الخ.. وقبل األخري ننوه إىل أن من تتولوهم 
من اليهود والنصارى الذين يعلنون تضامنهم 
معكم انما يؤكد لنا انهم وانتم يف خندق واحد 
ابتعدتم عن  بأنكم قد  لنا  .. وتؤكد  يف حربكم 
وقد  توليهم  عن  نهاكم  الذي  دينكم  تعاليم 
أخربكم الله انه مهما عملتم فلن يرضوا عنكم.. 
األسلحة  شراء  يف  اهدرتموها  األموال  كم من 
بها خزائن دولهم عىل حساب  منهم تدعمون 
الن  اقتصادكم  يف  ستخسرون  وكم  شعوبكم 

االعصار اليماين سيطال بناكم االقتصادية.
لكن لله االمر من قبل ومن بعد فإنها عقول 
اضلها باريها وأخريا فان القبيلة اليمنية لن تكل 
ولن تمل إىل جانب جيشها ولجانها حتى تحقيق 

النصر املوعود باذن الله. 

جرائم العدوان يزيد عزيمة واصرار
الشيخ ناجي السالمي  * ويقول 
رئيس مجلس التالحم القبيل بامانة 

العاصمة صنعاء:
السعودي  العدوان  تحالف  امعان  إن   **
االمارايت االمرييك يف ارتكاب املزيد من الجرائم 
وهو  بجديد  ليس  اليمني  الشعب  ابناء  بحق 
ديدنهم منذ بداية عدوانهم الذي اوشك عامه 
السابع عىل االنتهاء، وإن جرائمهم األخرية التي 
ارتكبها ضد املدنيني االبرياء يف العاصمة صنعاء 
ضحيتها  راح  التي  الليبي  الحي  مجزرة  ومنها 
إبادة  ٢٥بني شهيد وجريح، ومنهم  اكرث من 
اسرة آل الجنيد وهم نائمون، تضاف اىل سجله 

االجرامي، والتي لن تسقط بالتقادم، وإن قبائل 
يثنيهم  لن  اليمني  الشعب  فئات  وكل  اليمن 
موقفهم ضد الواقف ضد تحالف العدوان، بل 
سيزيدهم عزيمة واصرارا عىل مواصلة مسرية 
مجلس  يف  واننا  والتحدي،  والثبات  الصمود 
العاصمة  امانة  فرع  القبيل  الشعبي  التالحم 
نبارك عملية اعصار اليمن التي استهدفت مطار 
القوة  وندعو  املصفح،  ومصايف  ودبي  ابوظبي 
الصاروخية ووحدة الطريان املسري إىل توجه املزيد 
من الضربات يف العمق السعودي االمارايت، كما 
ندعو ابناء القبائل إىل دعم ورفد الجبهات باملال 
والرجال والسالح، ونقول لدول العدوان وعىل 
وجه الخصوص دويلة االمارات لقد جنيتم عىل 
انفسكم وفتحتم ابواب جهنم عليكم،وإن كل 
مطاراتكم وموانيكم ومنشآتكم الحيوية اهدافا 
تحذيرات  تأخذوا  أن  عليكم  وأن  مشروعة، 
عىل  والعسكرية  والسياسية  الثورية  القيادة 
محمل الجد، فما بعد إعصار اليمن ليس كما 
قبلة، وإن اعصار اليمن سيلتهم عاصفة االحزام 

واالمل وقد اعذر من انذر.

صالح  الشيخ  كماتحدث   *
السهييل عن اجرام وجربوت تحالف 

الشر والعدوان بالقول:
نستعني  وبه  الرحيم  الرحمن  الله  بسم   **
وآله  محمد  سيدنا  عىل  وسلم  اللهم  وصيل 
الطاهرين وارىض عن اصحابه النجبا والتابعني 
له اىل يوم الجزاء.. الَلُهَميّ إيِنيّ أَْخَلْصُت بِاْنِقَطاِعي 
َوْجِهي  َوَصـَرْفُت  َعَلْيـَك،  بُِكيِليّ  َوأَْقَبْلُت  إَلْيَك، 
َمْسأََلِتي  َوَقَلْبُت  ِرْفِدَك،  إىَل  َيْحَتاُج  ْن  َعَميّ
َطَلَب  أََنيّ  َيْسَتْغِن َعْن َفْضِلَك، َوَرأَْيُت  َلْم  ْن  َعَميّ
ِمْن  َوَضَليٌّة  َرأيِِه  ِمْن  َسَفٌه  امْلُْحَتاِج  إىَل  امْلُْحَتاِج 
َطَلُبوا  أُناس  إلِهْي ِمْن  َيـا  َرأَْيُت  َقْد  َفَكْم  َعْقِلِه، 
ِسَواَك  ِمْن  َوَة  ْ الرَثيّ َوَراُموا  َفَذُليّوا،  بَِغرْيَِك  اْلِعَزيّ 
َفصَحيّ  َفاَتيَّضُعوا،  االرِْتَفاَع  َوَحاَوُلوا  َفاْفَتَقُروا، 
َوأَْرَشَدُه  اْعِتَباُرُه  َقُه  َوَفيّ َحاِزٌم  أَْمَثاِلِهْم  بُِمَعاَيَنِة 
إىَل َطِريِق َصَوابِِه بِاْخِتَباِرِه َفأَْنَت َيا َمْوالَي ُدوَن 
ُكِليّ َمْسُؤول َمْوِضُع َمْسأََلِتي َوُدوَن ُكِليّ َمْطُلوب 
إَلْيِه َويِلُيّ َحاَجِتي. أَْنَت امْلَْخُصوُص َقْبَل ُكِليّ َمْدُعٍويّ 
بَِدْعَويِت الَ َيْشَرُكَك أََحٌد يِف رََجاِئ، َوالَ َيَتيِّفُق أََحٌد 
َيْنِظُمُه َوإَييّاَك ِنَداِئ َلَك َيا  َمَعَك يِف ُدَعاِئ، َوالَ 
َمِد،  الَصيّ اْلُقْدَرِة  َوَمَلَكُة  اْلَعَدِد،  َوْحَداِنَييُّة  إلِهي 
ْفَعِة  ِة، َوَدرََجُة اْلُعُلِويّ َوالِريّ َوَفِضيَلُة اْلَحْوِل َواْلُقَويّ
َوَمْن ِسَواَك َمْرُحوٌم يِف ُعْمِرِه، َمْغُلوٌب َعىَل أَْمِرِه، 
ٌل  ُمَتَنِقيّ اْلَحاالَِت،  ُمْخَتِلُف  َشأِنِه،  َعىَل  َمْقُهوٌر 
َواالْضـَداِد،  األْشَباِه  َعِن  َفَتَعاَلْيَت  َفاِت.  الِصيّ يِف 
ـْرَت َعِن األْمَثـاِل َواألْنَداِد، َفُسْبَحاَنَك الَ إلَه  َوَتَكَبيّ
إالَيّ أَْنَت اللهم اين اسالك يا الله يل ولكافة من هو 
حق علينا وملن تصل اليه رسائلنا ودعائنا واملؤمنني 
واملؤمنات  كافه غفرانك لذنوبنا وسرتك لعيوبنا 
ورعايتك لنا يف كل احوالنا وان تقر اعيننا بنصرك 
وفرجك ووفقنا للجهاد يف سبيلك والدعوة اىل 
اجل  نصراً عاجالً غري  لنا  دينك وعجل نصرك 
فقد تكالبت علينا األنذال من دول العالم ومن 
واآلهم وناصرهم من داخل الوطن ومن خارجه 
شهداءنا  وارحم   الراحمني  ارحم  يا  برحمتك 
واشفي جرحانا وفك اسرانا وارجع املفقودين منا 
يف اي مكان كانوا واهلك اعدائك واعدائنا واشفي 
امراضنا واكفنأ شر املرض واجعل اعمالنا خالصه 

لوجهك الكريم ياالله يارب العاملني.
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دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

يشري مصطلح املجتمع املدين إىل كل أنواع األنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول 
مصالح وق��ي��م وأه����داف م��ش��رك��ة. ، وتشمل ه��ذه األن��ش��ط��ة املتنوعة ال��غ��اي��ة ال��ت��ي ينخرط فيها 
املجتمع املدين تقديم الخدمات، أو دعم التعليم املستقل، أو التأثري عىل السياسات العامة.

يضم املجتمع املدين مجموعة واسعة النطاق من 
املــنــظــمــات غـــري الــحــكــومــيــة واملــنــظــمــات غـــري الــربــحــيــة 
الــتــي لــهــا وجــــوٌد يف الــحــيــاة الــعــامــة وتــنــهــض بعبء 

التعبري عن اهتمامات وقيم أعضائها أو اآلخرين.
و من ثم يشري مصطلح منظمات املجتمع املدين 
إىل جمعيات ينشئها أشخاص تعمل لنصرة قضية 
مـــــشـــــرتكـــــة، وتـــــشـــــمـــــل املـــــنـــــظـــــمـــــات غـــــــري الــــحــــكــــومــــيــــة، 
والــــــــنــــــــقــــــــابــــــــات الــــــعــــــمــــــالــــــيــــــة، واملـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات الــــــخــــــرييــــــة، 
واملنظمات الدينية، والنقابات املهنية، ومؤسسات 

العمل الخريي.
 أمـــــــا املــــــيــــــزة املــــشــــرتكــــة الـــــتـــــي تـــجـــمـــع بــــــني مـــنـــظـــمـــات 
املــــجــــتــــمــــع املـــــــــدين كــــــافــــــة، عــــــىل شـــــــدة تــــنــــوعــــهــــا، فــهــي 
تتمثل باستقاللها عن الحكومة والقطاع الخاص 

أقله من حيث املبدأ.
 ولعل هذا الطابع االستقاليل هو ما يسمح لهذه 
املنظمات بأن تعمل عىل األرض وتضطلع بدور هام 

يف أي نظام ديمقراطي.
ثمة اجتهادات متنوعة يف تعريف مفهوم املجتمع 
املدين تعرب عن تطور املفهوم والجدل حول طبيعته 
وأشكاله وأدواره ، فاملعنى املشاع للمفهوم بوصفه 
مـــجـــااًل لــعــمــل الــجــمــعــيــات الــتــطــوعــيــة واالتــــحــــادات 
مثل الــنــوادي الرياضية وجمعيات رجــال األعمال 
وجـــمـــاعـــات الــــرفــــق بـــالـــحـــيـــوان، وجـــمـــعـــيـــات حــقــوق 
اإلنــــــــــســــــــــان، واتـــــــــــحـــــــــــادات الــــــعــــــمــــــال وغــــــــريهــــــــا، أي أن 
املجتمع املدين يتكون مما أطلق عليه إدموند بريك 

األسرة الكبرية.
يف املقام األول يهتم املرء بسبل عمله ومعيشته، 
لــــيــــكــــفــــي حـــــاجـــــتـــــه وحـــــــاجـــــــة أفــــــــــــــراد أســـــــرتـــــــه بـــــالـــــغـــــذاء 

والسكن وغري ذلك من لوازم الحياة. 
ولـــــــكـــــــن يـــــــوجـــــــد بــــــجــــــانــــــب ذلـــــــــــك أشــــــــخــــــــاص كــــــثــــــريون 
يهتمون باملجتمع الـــذي يعيشون فــيــه، ويــكــونــون 
عـــــىل اســــتــــعــــداد لـــلـــتـــطـــوع وإفــــــــــادة اآلخــــــريــــــن، أي أن 
املجتمع املـــدين ينمو بــمــقــدار اســتــعــداد أفــــراده عىل 
العطاء بدون مقابل إلفادة الجماعة، وهذا يعترب 
من »اإليثار العام«، ويف املجتمعات الديموقراطية 

تشجع عىل ذلك النشاط الحكومات.
يــســتــخــدم املــجــتــمــع املــــدين عــــادة كــمــفــهــوم وصــفــي 
لـــتـــقـــيـــيـــم الـــــــــتـــــــــوازن بـــــــني ســــلــــطــــة الــــــــدولــــــــة مـــــــن جــــهــــة، 

والهيئات والتجمعات الخاصة من جهة أخرى. 
فــــــوفــــــقــــــاً لــــــلــــــرؤيــــــة الـــــلـــــيـــــربالـــــيـــــة الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة، يـــتـــســـم 
املجتمع املدين بأنه مجال تطوع االختيار ، والحرية 
الشخصية ،و املسئولية الــفــرديــة ، تــجــاه املجتمع 
الــــذي يــعــيــش فــيــه املــــرء ويــريــد الــعــطــاء لــه بــمــا لديه 
مــــــن إمــــكــــانــــيــــات مــــعــــرفــــة أو إمــــكــــانــــيــــات مــــــاديــــــة، أى 
أن املـــجـــتـــمـــع املـــــــدين يـــتـــيـــح لـــــألفـــــراد املـــــجـــــال لــتــشــكــيــل 

مصائرهم الخاصة ومساعدة اآلخرين.
 ويــفــســر ذلــــك أهــمــيــة وجـــــود مــجــتــمــع مــــدين قــوى 
مــــتــــســــم بــــالــــحــــيــــويــــة يف صـــــــــــورة تـــــأســـــيـــــس جـــمـــعـــيـــات 
تــــطــــوعــــيــــة ومــــنــــتــــديــــات وجــــمــــعــــيــــات خـــــرييـــــة كــمــلــمــح 
أســـــــــايس لــــلــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة الــــلــــيــــربالــــيــــة، والـــتـــفـــضـــيـــل 
األخــــالقــــي لــــدى الــلــيــربالــيــني الــتــقــلــيــديــني للمجتمع 
املــــدين ، وهــــو مـــا يــظــهــر يف الــرغــبــة يف تــعــضــيــد عمل 
األجهزة التنفيذية يف الدولة عن طريق النشاط يف 

املجال الخاص.
وعـــــــىل الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــــك ، يــــوضــــح االســــتــــخــــدام 
الـــهـــيـــجـــيل لـــلـــمـــفـــهـــوم أبـــــعـــــاده الـــســـلـــبـــيـــة حـــيـــث يــضــع 
أنـــانـــيـــة املــجــتــمــع املـــــدين يف مـــواجـــهـــة اإليــــثــــار املـــعـــزز يف 

إطار كل من األسرة والدولة. 
ال يقتصر املجتمع املدين عىل التطوع الفردي فقط 
بغرض تحقيق فــائــدة اجتماعية للناس أو تكوين 
اتحادات مع أناس يشرتكون يف ممارسة رياضة أو 
هواية مشرتكة يف أوقــات الفراغ، بل تشمل أيضا 
حرية تأسيس شركات ومؤسسات أهلية للتجارة 

أو اإلنتاج الصناعي.
 فبتزايد الشركات املساهمة التي تنشؤها األهايل 
تــــــــزداد فـــــرص الـــعـــمـــل، ويـــقـــل الــــعــــبء عــــىل الـــدولـــة 
لـــتـــوفـــري عـــمـــل لـــكـــل مـــــواطـــــن، ويـــتـــيـــح لـــلـــحـــكـــومـــة أن 
تهتم بالتعليم من املدرسة االبتدائية إىل الدراسة 
الجامعية والتأهيل الجيد للشباب ليقوم بعد ذلك 

باملشاركة الفعالة يف اإلنتاج. 
ومـــن واجـــبـــات الـــدولـــة بــنــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومــثــال 
االهــتــمــام بــاملــواصــالت وتسيري السكك الحديدية، 

والربيد. 
فـــاملـــجـــتـــمـــع املـــــــــدين هـــــو تــــضــــامــــن اجــــتــــمــــاعــــي يــشــمــل 
الـــــجـــــمـــــيـــــع، يــــشــــمــــل الــــــــرتابــــــــط بـــــــني صــــــاحــــــب الـــعـــمـــل 
والعمال، ويكون للدولة والجهاز التشريعي فيها 
بإصدار القوانني التي تحدد عالقة صاحب العمل 
بــالــعــامــل والــعــمــال، كــمــا تــصــدر الــقــوانــني الخاصة 

بالتأمني الصحي للعمال واملوظفني.
تتبع النمسا وأملانيا مفهوم املجتمع املدين عىل هذا 
املفهوم املوسع، حيث تتيح الدولة لألهايل إنشاء 
شركات ومؤسسات تساهمية إىل أبعد الحدود. 

ويف الوقت التي تقوم فيه الدولة بإنشاء املقومات 
األســـــاســـــيـــــة مــــثــــل بـــــنـــــاء الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وتـــشـــغـــيـــل 
الــســكــك الــحــديــديــة واملـــــــواين، والــــربيــــد، فــهــي تهتم 
أيضا بأن تقوم األجهزة التشريعية بتحديد العالقة 

بني صاحب العمل والعامل والعمال. 
فـــمـــثـــال يــــقــــرر املـــــشـــــرع بــــــأن يــــكــــون الــــتــــأمــــني الــصــحــي 
لــلــعــامــل وذويــــــه مـــن الــقــصــر مــنــاصــفــة بـــني صــاحــب 

العمل والعامل. 
كما ينظم املشرع تأمني العامل ضد البطالة إذا 
مـــا ســــاء حــــال شــركــة مـــا واضـــطـــرت لــتــســريــح بعضا 

من عمالها.
 فالدولة هي التي تقوم بتحصيل تأمني البطالة 
مـــن املــنــبــع )أي مـــن الـــشـــركـــة أو املـــؤســـســـة مــبــاشــرة( 
وتحدده وترفعه بحسب نقص أو غالء األسعار، 
وهــــــي الــــتــــي تــــقــــوم بـــعـــد ذلــــــك بــــدفــــع إعـــــانـــــة الـــبـــطـــالـــة 

للعامل بالقدر وللمدة التي حددها القانون.
معظم الــشــركــات األملــانــيــة والــنــمــســاويــة الــكــبــرية، 
مثل سيمنز ودايملر بنز وكروب للحديد والصلب، 
وبـــايـــر لــلــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة وصــنــاعــة الـــــدواء هي 

شركات مساهمة تمتلكها األهايل. 
فهي أدوات إنتاجية وتوفر فرص العمل والعالقة 
بــيــنــهــا وبـــــني الــعــمــلــني فــيــهــا يــنــظــمــهــا املــــشــــرع، فــهــي 
مـــنـــظـــومـــة نـــشـــطـــة لـــلـــتـــضـــامـــن االجـــتـــمـــاعـــي وتــحــقــيــق 

الرخاء.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

)1-2(المجتمع المدني األسرة الكبيرة

عقدت وزارتا الصحة العامة والسكان وحقوق 
جريمة  مسرح  يف  صحفياً  مؤتمراً  اإلنسان 
العدوان بالحي الليبي بأمانة العاصمة، الطالع 
الرأي العام عىل تفاصيل املجزرة التي ارتكبها 
طريان العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت يف 

الحي وراح ضحيتها 25 شهيداً وجريحاً.
ويف املؤتمر أوضح القائم بأعمال وزير حقوق 
الصحة  وزاريت  ووكيال  الديلمي  عيل  اإلنسان 
الدكتور نجيب القباطي، واإلعالم نصر الدين 
ارتكاب  أقدم عىل  العدوان  طريان  أن  عامر، 
جريمة بشعة بحق املواطنني اآلمنني يف منازلهم 
بالحي الليبي ما أدى إىل استشهاد 14 وإصابة 
11 آخرين جلهم من النساء واألطفال من أسريت 
آل الجنيد وآل األهدل، وسكان املنازل املجاورة 
كيل،  بشكل  مجاورة  منازل  خمسة  وتدمري 
وتضرر العشرات منها، والكثري من ممتلكات 

املواطنني.
وأشاروا إىل أنه اليزال هناك بعض املفقودين 
تحت األنقاض، حيث تواصل فرق اإلنقاذ عملها 
انتشالهم..  التوايل ملحاولة  الثالث عىل  لليوم 
السكنية  األحياء  له  تعرضت  ما  أن  مؤكدة 
من  صنعاء  العاصمة  يف  املواطنني  ومنازل 
استهداف مباشر يفضح التضليل اإلعالمي الذي 
تمارسه دول تحالف العدوان، ومزاعمها بأن 
غاراتها تستهدف منصات إلطالق الطريان املسري.

وذكرت الكلمات أن الغارات التي شنها طريان 
العدوان مساء االثنني املايض استهدفت املباين 
السكنية واألعيان املدنية ودمرتها عىل رؤوس 
ساكنيها، يف تجاوز صريح لكل الشرائع والقيم 
االخالقية واإلنسانية واألعراف والقوانني الدولية 

ومواثيق األمم املتحدة.
واستعرض الديلمي والقباطي وعامر، سلسلة 
من جرائم وانتهاكات دول تحالف العدوان بحق 
بالحماية  املشمولة  املدنية  واألعيان  املدنيني 
الدويل  القانون  وقواعد  مبادئ  وفق  الدولية 
الهمجية  الجريمة  وآخرها  والعريف  اإلنساين 

الشنعاء بالحي الليبي.
العدوان يف  تحالف  إمعان دول  أن  وأكدوا 
بشكل  السكنية  واألحياء  املدنيني  استهداف 
ممنهج ومباشر أصبح سلوكاً ونهجاً اعتاد عليه 
العدوان لسفك دماء اليمنيني وقتل األطفال 
والنساء وتدمري البنية التحتية وكل مقومات 
الحياة عىل مدى سبع سنوات مضت، تنفيذاً 
ملخطط أمرييك صهيوين بريطاين عرب أدواتهم 

السعودي واإلمارايت ومرتزقتهم.
التي  واالنتهاكات  الجرائم  تلك  أن  وبينوا 
اليمني   الشعب  بحق  العدوان  دول  ارتكبتها 
املدنية طيلة سبع سنوات لم تشف  واألعيان 
غليل أمريكا التي أعطت الضوء األخضر يف قتل 
اليمنيني وتدمري منازلهم وأماكن تجمعاتهم 

وممتلكاتهم.
وطالبوا كافة الحقوقيني واملنظمات اإلنسانية 
العالم،  وأحرار  شرفاء  وكل  والحقوقية 

بالحضور ملعاينة مسرح الجريمة بالحي الليبي 
السكني والوقوف إىل جانب مظلومية الشعب 
اليمني وإيقاف صفقات األسلحة والدعم لدول 
يف  املدنيني  لقتل  تستخدمها  والتي  العدوان 

اليمن.
واستنكرت الكلمات بشدة، الصمت الدويل 
وتخاذل األمم املتحدة واملنظمات الدولية إزاء 
السعودي  األمرييك  العدوان  تحالف  إمعان 
اإلمارايت يف استهداف املدنيني واألحياء السكنية 
األطفال  وقتل  والخاصة،  العامة  واملنشآت 

والنساء.
فيما استعرض مدير مكتب الصحة باألمانة 
عني  مركز  ورئيس  املروين،  مطهر  الدكتور 
أحمد  املدين  املجتمع  منظمات  عن  اإلنسانية 
ملكافحة  الوطنية  املؤسسة  ورئيس  حمراء، 
االتجار بالبشر عيل الجلعي، وناطق املجلس 
الشرجبي،  اإلنسانية طلعت  للشؤون  األعىل 
إحصائية للضحايا والخسائر الناجمة عن قصف 
ملنازل  اإلمارايت  السعودي  األمرييك  العدوان 

املواطنني يف الحي الليبي السكني.
وأكدوا أن تحالف العدوان ارتكب أكرث من 241 
العاصمة،  أمانة  جريمة ومجزرة وحشية يف 
واألسلحة  العنقودية  القنابل  فيها  استخدم 

املحرمة دوليا، وأسفرت عن استشهاد وإصابة 
أكرث من سبعة آالف مواطن، بينهم 287 طفالً 

و148 امرأة.
ودعت الكلمات املنظمات الدولية االنسانية 
والحقوقية للنزول إىل مكان الجريمة لتوثيقها 
تمهيداً لتقديمها إىل محكمة الجنايات الدولية 
ملقاضاة دول تحالف العدوان، كونها من جرائم 

الحرب التي ال تسقط بالتقادم.
املتحدة  واألمم  الدولية  املنظمات  وطالبت 
بسرعة تشكيل لجنة دولية للتحقيق يف جرائم 
تحالف العدوان بحق املدنيني وآخرها جريمة 

استهداف الحي الليبي السكني بالعاصمة.
فيما تحدث شقيقا الشهيد عبدالله الجنيد، 
والشهيد األهدل، عن هول الفاجعة وحجم 
الكارثة والجريمة الشنعاء التي ارتكبها العدوان 
أربعة  وكذا  الجنيد،  آل  أسرة  منزل  بقصفه 
منازل مجاورة تم تدمريها عىل رؤوس ساكنيها.

وأكدت بيانات صادرة عن املؤتمر الصحفي، 
أن استمرار دول العدوان يف استهداف املنازل 
واألعيان واألحياء السكنية يف ظل صمت مخزي 
حقوق  برعاية  املتشدقة  الدولية  للمنظمات 
اإلنسان، دليل عىل تواطؤها مع دول العدوان.

واعتربت البيانات جريمة الحي الليبي امتدادا 
لسلسلة جرائم تحالف العدوان بحق الشعب 
مرأى  عىل  سنوات  سبع  مدى  عىل  اليمني 
العدوان  أن  إىل  الفتة  العالم..  من  ومسمع 
تسبب يف استشهاد وإصابة 43 ألف مواطن منذ 
العام 2015م، ما يؤكد استخفافه بحياة وأرواح 

املدنيني والقوانني واملواثيق اإلنسانية الدولية.

استنكار واسع للصمت الدولي وتخاذل األمم املتحدة
خالل املؤتمر الصحفي بمرسح جريمة العدوان بالحي اللييب بالعاصمة صنعاء

استهداف مزنل العميد الجنيد واملنازل 
املجاورة جريمة شنعاء يندى لها الجبني 

مطالبة كافة الحقوقيني واملنظمات اإلنسانية والحقوقية وكل 
رشفاء وأحرار العالم للوقوف إىل جانب مظلومية الشعب اليمين

 تحالف العدوان ارتكب أكرث من 241 جريمة ومجزرة 
وحشية يف أمانة العاصمة أدت إىل استشهاد وإصابة أكرث 

من سبعة آالف مواطن بينهم 287 طفًال و148 امرأة

  إستهداف سجن محافظة صعدة جريمة حرب مكتملة االركان ولن 
تسقط بالتقادم 

  نطالب قيادتنا العسكرية برد الصاع صاعني على جرائم العدوان 
  تشابه جرائم الكيان الصهيوأمريكي مع جرائم آل زايد وآل سعود حد التطابق 

  واحدية إرهاب الدولة بني العدو الصهيوين ونظام آل زايد تتجسد يف 
جريمة استهداف سجن صعدة 

النظافة  ومشروع  صندوق  أدان 
طريان  استهداف  العاصمة،  بأمانة 
تحالف العدوان املتكرر ملشروع النظافة 

بعدة غارات خالل اليومني املاضيني.
وأوضح صندوق ومشروع النظافة 
يف بيان صادر عنه، أن غارات طريان 
العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت، 
آليات  تموين  محطة  استهدفت 
النظافة واملصطبة  ومعدات مشروع 
إىل  أدى  ما  للمخلفات،  التحويلية 

تدمريها وخروجها عن الخدمة.
العدوان  طريان  أن  البيان،  وذكر 
قطاع  منشآت  استهداف  وأن  سبق 
بشكل  دمر  حيث  والبيئة,  النظافة 
الخطرة  املخلفات  كيل منشأة تدوير 
معدات  صيانة  وورشة  والطبية، 
النظافة واملقلب الرئييس للمخلفات، 
ما أدى إىل استشهاد بعض السائقني 

والعمال وتضرر املعدات.
طريان  استهدف  أن  البيان،  وأكد 
ومعدات  ملباين  العدوان  تحالف 
ينذر  بالعاصمة،  النظافة  مشروع 
بكارثة صحية وبيئية ملا سيرتتب عىل 

ذلك من توقف أعمال النظافة.
وندد باستمرار تحالف العدوان يف 
ملا  النفطية  املشتقات  سفن  احتجاز 
النظافة..  قطاع  تأثري عىل  لذلك من 
محمالً دول العدوان واألمم املتحدة 
مسؤولية توقف خدمات النظافة وما 

يرتتب عىل ذلك من تداعيات كارثية.
 إىل ذلك اطلع أمني العاصمة حمود 
عباد عىل األضرار التي لحقت بمشروع 

النظافة بشارع الستني باألمانة.
وزارة  وكيل  ومعه  عباد  واستمع 
الخوالين،  صالح  الشيخ  اإلرشاد 
إبراهيم  النظافة  مشروع  مدير  من 

الصرابي إىل إيضاح حول األضرار يف 
املصطبة التحويلية للمخلفات التي تم 
تنفيذها بتمويل مكتب األمم املتحدة 

لخدمات املشاريع "يونبس".
استهداف  العاصمة  أمني  وأدان 
طريان العدوان املتكرر ملشروع النظافة 
يف إطار استهدافه للبنية التحتية 
أن  إىل  للعاصمة صنعاء.. مشرياً 
وحشية  يؤكد  االستهداف  هذا 
السعودي،  األمرييك  العدوان 
وما يكنه من حقد للشعب اليمني 

ومقدراته.
وأكد عباد أن غارات العدوان عىل 
تهدف  الخدمية  واملنشآت  املباين 
الخدمات  من  املواطنني  لحرمان 
األساسية.. الفتاً إىل أن استهداف 
قطاع النظافة والبيئة يمثل خطرا 

كبريا وينذر بكارثة صحية.
املمنهج  االستهداف  واعترب 
املكتظة  واألحياء  للمدنيني 
بالسكان من قبل العدوان جرائم 
تتنافى مع  األركان  حرب مكتملة 
األعراف واملواثيق والقوانني  كافة 

الدولية.

فيما أمني العاصمة يطلع على أرضار غارات العدوان على مرشوع النظافة

قطاع النظافة بالعاصمة يدين استهداف 
طيران العدوان املتكرر للمشروع

 استهدف طريان العدوان ملباين ومعدات 
مرشوع النظافة ينذر باكرثة صحية وبيئية 

بسبب توقف أعمال النظافة
عباد: 

استهداف العدوان املمنهج للمدنيني واألحياء 
السكنية جرائم حرب مكتملة األركان تتناىف 
مع كافة األعراف واملواثيق والقوانني الدولية

الرتفيهي  بالنادي  امس  انطلقت 
التنشيطية  البطولة  منافسات 
ينظمها  والتي  للشطرنج  املفتوحة 
االتحاد اليمني للشطرنج برعاية وزير 
املؤيدي  محمد  والرياضة  الشباب 
النشء  رعاية  صندوق  وبتمويل 
والشباب وتستمر عىل مدى ستة ايام   
االهجري  حسني   محمد  واوضح 
هذه  ان  االتحاد   فرع   عام  امني 
البطولة تأيت يف اطار انشطة الفرع 
والتي نسعى من خاللها اىل تنشيط 
الالعبني ملمارسة هوايتهم الرياضية 
من  لها  ملا  انشطتهم  وممارسة 
أهمية يف حياتهم الرياضية  يف ظل 
االوضاع الراهنة التي تعيشها بالدنا 
من عدوان غاشم وقال االهجري ان 

بني  تنافساً كبرياً  البطولة ستشهد 
املشاركني حيث سيشارك  الالعبني 
عىل  والتي  مربزون  العبون  فيها 
البطولة نكهة غري  ضوئها ستعطي 
عادية يف خلق أجواء التنافس املثري.

حضر حفل التدشني عيل هضبان 
والرياضة  الشباب  وزارة  وكيل 
وعصام دريبان مدير عام األنشطة 
فرع  رئيس  الشاوش  الغني  وعبد 

األمانة للشطرنج.

انطالق منافسات البطولة التنشيطية املفتوحة للشطرجن

الكيان الصهيوني ونظاما آل زايد وسعود هما وجهان لعملة واحدة
عدد من مشايخ القبائل اليمنية والوجاهات االجتماعية لـ "26 سبتمبر":

ترى .. هل عملية إعصار اليمن تمكنت من إبتالع كل عواصف العدوان الوهمية خالل السبع السنوات املاضية من العدوان ؟
وهل صحيح بأن عملية إعصار اليمن املباركة واملؤيدة إالهياً قد مثلت نقطة تحول تاريخية للمنظومة الدفاعية املتطورة يف اليمن ؟

ثم هل ذراعنا الهجومية بعد عملية إعصار اليمن برهنت قدرتها عىل الوصول إىل مابعد أبوظبي والرياض وإىل تل بيب عاصمة دول العدوان بعد إعالن يهود 
يتها؟!

ثم هل معركتنا الدفاعية اليوم مع العدواالمارايت تعني اننا اصبحنا يف مواجهة مباشرة مع العدو الصهيوين كون دويلة األمارات العربية أصبحت جزءاً ال يتجزء 
من الكيان الصهيوين املحتل ؟!

وهل صحيح بأن نظامي آل زايد وسعود أصبحا اليوم والكيان الصهيوين وجهان لعملة واحدة ؟!
ثم هل هذان النظامان البائسان قد تم غرسهما كنبتة شيطانية يف قلب الوطن العربي ليكونا معول هدم وتدمري لألمتني العربية واإلسالمية قاطبة ؟!

ولكن باملقابل إال يحق لشعبنا املظلوم اليوم أن يطالب قيادتة الثورية والسياسية والعسكرية رد الصاع صاعني عىل جرائم العدوان الوحشية وإستهداف برج 
خليفة وتسوية املدن الزجاجية االماراتية باألرض ؟!

وهل أصبح اليوم كل من نظامي آل زايد وآل سعود والكيان األسرائيل املحتل يمارسان إرهاب الدولة يف حق الشعبني اليمني والفلسطيني وأن جريمة العدو 
االمارايت االخرية باستهداف سجن االحتياطي يف محافظة صعدة والعاصمة صنعاء وبقية املحافظات املحررة هي شاهد حي عىل واحدية االجرام والتوحش لكل من 

النظام الصهيوين ونظامي آل سعود وزايد الخادمني املطيعاين للكيان الصهيوأمرييك ؟!
ولألجابة عىل كل تساؤالتنا سالفة الذكر استضافت صحيفة "26 سبتمرب" عدداُ من مشايخ القبائل اليمنية من عدد من املحافظات اليمنية فأىل حصيلة ما قالوه :

إستطالع / صالح السهمي عبده سيف الرعيني

  تسوية املدن الزجاجية 
األماراتية باألرض أصبحت مرشوعًا كرد على 

العدوان الصهيوإماراتي يف اليمن 
   الكيان الصهيو إماراتي يمارس جرائم حرب إبادة 

إنسانية جماعية مشهودة يف اليمن 

بات الجهاد 
فرض عني 

على كل مسلم 
ومسلمة ضد 

نظامي آل زايد 
وآل سعود

متابعة: عبدالحميد الحجازي



إعصار اليمن
 يجرف عاصفتكم

رغ����م أن دوي���ل���ة اإلم�������ارات ال���ت���ي أص��ب��ح��ت ال���ي���وم غ���ر آم���ن���ة ويف 
م���رم���ى اس���ت���ه���داف أس�����ود ال��ي��م��ن ق���د ت��ع��رض��ت ل���ض���رب���ات س��اب��ق��ة 
وتكتمت عليها إال أنها لم تكن تتوقع ول��و بنسبة ضئيلة جدا 
بأنه سيتم استهدافها يف عقر دارها مجددا بصواريخ متطورة 
وط��ران مسر صناعة يمنية خالصة أصابت أه��داف حساسة 
ت���م ان���ت���ق���اءه���ا ب��ع��ن��اي��ة ول����م ت��س��ت��ط��ع أن ت��س��ق��ط أي����ا م��ن��ه��ا ف��ك��ان��ت 
مفاجأتها ومفاجأة من يتكفل بحمايتها كبرة أحدثت بالنسبة 
ل��ه��م��ا ص���دم���ة ع��ن��ي��ف��ة ل����م ي��ف��ي��ق��ا م��ن��ه��ا ح���ت���ى ال���ل���ح���ظ���ة ب���دل���ي���ل أن 
ال��ب��ن��ت��اغ��ون األم���ري���ي غ���ر م��ص��دق أن ال���ص���واري���خ ال��ب��ال��س��ت��ي��ة قد 
راف����ق����ت ال�����ط�����ران امل���س���ر وح���ق���ق���ت اه����داف����ه����ا ح���ت���ى الي���ت���م ان��ت��ق��اد 
دف�����اع�����ات�����ه ال�����ج�����وي�����ة ال�����ت�����ي ل������م ت���ت���م���ك���ن م������ن اع�����راض�����ه�����ا وامل���ت���ك���ف���ل���ة 
أساسا بحماية االمارات وهو ما جعل هذه الدويلة أو املشيخة 
بمعنى أصح تشي وتبي وتطلب إدانة دولية ملا جرى لها كما 
طالبت باجتماع عاجل ملجلس األم��ن ال���دويل عله يخفف من 
ذرف الدموع التي تسكبها غر مدركة إنها بفعلها هذا تتقوى 
ف��ض��ي��ح��ت��ه��ا وت��ن��ت��ش��ر أك����ر ف���أك���ر ب���ل وت��ن��ع��ك��س س��ل��ب��ا ع���ى رج���ال 
املال واألعمال الذين يستثمرون لديها ويديرون لها اقتصادها 
كون أوضاعها تغرت اىل األسوء بعد الضربات الحيدرية التي 
تلقتها من ممايجعلهم يف حل لالنسحاب ب��رؤوس أموالهم 

وال���ب���ح���ث ع����ن ب���ل���د آخ����راك����رأم����ان����ا 
ل��������الس��������ت��������ث��������م��������ار ف���������ي���������ه ، وح�����������ت�����������ى ال 
ي����ت����ع����رض ه��������ؤالء األث�������ري�������اء س�����واء 
ك��ان��وا م��س��ؤول��ن أو رج���ال مال 
وأعمال لخسائر السيما أولئك 
ال������ذي������ن ي����ع����م����ل����ون م������ع األن���ظ���م���ة 
ال��������ع��������رب��������ي��������ة إلن�����������ق�����������اذ ال��������ش��������رك��������ات 
وامل��������������ؤس��������������س��������������ات االق����������ت����������ص����������ادي����������ة 
امل����رت����ب����ط����ة م�����ب�����اش�����رة ب����االق����ت����ص����اد 
األم�����ري�����ي ع�����ى ح����س����اب ق��ض��اي��ا 

ومصالح شعوبهم .
األن��������������ظ��������������م��������������ة  ك���������������������ان���������������������ت  وإن 
ال��ع��رب��ي��ة ويف ط��ل��ي��ع��ت��ه��ا دوي��ل��ة 
االم��ارات قد أصبحت مخدرة 

وم����ف����روض ع��ل��ي��ه��ا ال���س���م���ع وال���ط���اع���ة واع�����ت�����ادت ع����ى أن ت��ك��ون 
آخ����ر م���ن ي��ف��ك��ر وي��ن��ظ��ر يف م��ص��ال��ح��ه��ا وق��ض��اي��اه��ا ت���ارك���ة للسيد 
األمريي أمر التحكم يف مصرها ويكون همها األول واألخر 
ه���و ك��ي��ف ت����ريض أم���ري���ك���ا وت��ك��س��ب وده�����ا م��م��ا ي���ؤك���د إن ال��ع��رب  
ان��ظ��م��ة وح��ك��ام��ا أص��ب��ح��وا واق��ع��ن ت��ح��ت وه���م وت��أث��ر الخدعة 
األمريكية واعتقادهم غر الصحيح أن العالم يعيش يف عصر 
ال���ق���وة األم��ري��ك��ي��ة امل��ط��ل��ق��ة ال��ت��ي ي��س��ت��ح��ي��ل ال��ت��ص��ادم م��ع��ه��ا مع 
أن امل��ت��غ��رات ال��ت��ي يشهدها ال��ع��ال��م ال��ي��وم أث��ب��ت��ت ع��ك��س ه��ذه 
ال��ن��ظ��رة ت��م��ام��ا خ��اص��ة ب��ع��د ب����روز ق���وى ك���رى م��ن��اف��س��ة ألم��ري��ك��ا 
كروسيا االتحادية والصن ودول أخرى يف طريقها اىل الظهور 
وك�����ذل�����ك م�����ا ح������دث يف ال���ي���م���ن م�����ن م����ق����اوم����ة ل���ل���ن���ف���وذ األم����ري����ي 
ل��ي��ش��ك��ل ان���م���وذج���ا ت��ح��ت��ذي ب���ه ال��ش��ع��وب األخ�����رى وق����د أع��ل��ن��ت 
اإلدارة األم��ري��ك��ي��ة أك���ر م��ن م���رة ب��أن��ه��ا ستنسحب م��ن منطقة 
ال���ش���رق األوس������ط ل��ل��ت��ف��رغ مل���واج���ه���ة روس���ي���ا وال���ص���ن ، ون��ت��ي��ج��ة 
لعدم وجود خطط يف الدول العربية ويف مقدمتها مشيخة 
االمارات ملواجهة األزمات فإنها قد تواجه مخاطر مستقبلية 
ل��ت��ب��دأ م��ع��ه��ا ال��ع��د ال��ت��ن��ازيل وص����وال إىل ال��ه��اوي��ة ال��س��ح��ي��ق��ة مع 
ك����ل م����ا ي����راف����ق ذل������ك االن������ح������دار م����ن ذل وام����ت����ه����ان ل����ك����رام����ة أم���ة 
أذلت نفسها بنفسها وسمحت لآلخرين التدخل يف شؤونها 
وال��س��ي��ط��رة ع��ى م��ق��درات��ه��ا ومشيخة االم����ارات بتهور قيادتها 
تسر يف ه��ذا الطريق حيث ستكون أول املتضررين العرب ال 
سيما بعد تأكيد خ���راء اق��ت��ص��ادي��ون ح���دوث أزم���ة اقتصادية 

يف االمارات بدأت بوادرها تلوح يف األفق .
ل��م تكتف ه��ذه ال��دوي��ل��ة ال��ص��غ��رة ال��ت��ي ت��غ��رت ح��ي��اة سكانها 
بفعل ظهور النفط فنقلها من حياة البداوة وقطع الطرقات 
اىل حياة كريمة بالدرس الذي لقنه لها الشعب اليمني خالل 
مشاركتها يف العدوان عى اليمن والذي مىض عليه ما يقارب 
سبعة أعوام بدون مرر سوى نقل أزمتها الداخلية اىل خارج 
ح��دوده��ا ويف نفس ال��وق��ت أداة طيعة تنفذ م��ا ي��ري��ده سيدها 
األمريي والصهيوين وبعد أن ثبت عجزها وفشلها يف تحرير 
جزرها الثالث طنب الكرى وطنب الصغرى وأبي موىس املحتلة 
من قبل إي��ران منذ أكر من نصف قرن وهي لم تحرك ساكنا 
واملصيبة الكرى أنها تدعي محاربة ايران يف اليمن بينما إيران 
أقرب ما تكون إليها يف جزرها الثالث املحتلة أما يف اليمن فإنها 
تبحث عن عدو وهمي ليس له وجود ، ونعتقد أن الرسالة التي 
وجهها لها الشعب اليمني مؤخرا ممثال يف قوته الصاروخية 
والطران املسر وسببت لها فضيحة عاملية بعد أن كانت تعتقد 
وتوهم نفسها أنها يف مأمن نظرا لبعد املسافة قد جعلتها بن 
خيارين ال ثالث لهما إم��ا أن تنسحب نهائيا من مشاركتها يف 
العدوان عى اليمن وشعبه العظيم أو أن مزيدا من الضربات 
سيوجهها أسود اليمن إىل أهداف تم تحديدها سلفا يف مدنها 
ستقيض حتما ع��ى اق��ت��ص��اده��ا ال���ذي تعتمد عليه وم��ن خالله 
تتمدد بنفوذها اىل خ���ارج ح��دوده��ا وت��ح��اول ب��ذل��ك أن تجعل 
من نفسها دولة لها حجم وكيان وهي يف الحقيقة غر ذلك .

 وعليه نقول لهذه الدويلة الصغرة وقيادتها املتغطرسة بأن 
إع��ص��ار ال��ي��م��ن ق���ادر ع��ى ج���رف عاصفتكم ال��ت��ي ب��دأت��م��وه��ا قبل 
سبعة أع���وام تحت شعار ق��ادم��ون ي��ا صنعاء وال��ي��وم تتباكون 
ع���ى م����أرب وش���ب���وة ون���ؤك���د أن م���ن ي���ح���اول أن ي��ن��ال م���ن س��ي��ادة 
الوطن اليمني وحريته واستقالله خاصة أولئك الذين وقعوا 
يف مستنقع الخيانة والعمالة تحت تأثر ما استلموه من ثمن 
ب��خ��س ب��اع��وا مقابله ش��رف��ه��م وك��رام��ت��ه��م ف���إن ال��ش��ع��ب اليمني 
ق����ادرا ع��ى أن يذيقهم ال��ه��زائ��م ال���واح���دة ت��ل��و األخ����رى وسيضع 
ب�������إذن ال����ل����ه ح������دا ن���ه���ائ���ي���ا ل���ك���ل ال����ت����آم����رات ع���ل���ي���ه س�������واء ك����ان����ت م��ن 

الداخل أو الخارج وأن غدا لناظره قريب .  
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إن طبيعة هذه املرحلة وما فيها من التحديات واملؤامرات وما تشهده من 
تصعيد عسكري ومعاناة اقتصادية تحتم عى كل األحرار والشرفاء يف 
هذا البلد وعى كل حكمائه وعقالئه ونخبه بذل واستفراغ كل الجهد 

وكل الوسع وكل الطاقة لتحقيق االنتصار لشعبنا العزيز.

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه
تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا، وتؤكد للجميع 

بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية.. ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين: )176(

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

أك����د ن���ائ���ب م���دي���ر دائ������رة ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة 
ال��ع��م��ي��د ع��ب��دال��ل��ه ب���ن ع���ام���ر أن ع��م��ل��ي��ة إع���ص���ار ال��ي��م��ن حققت 
أهدافها بنجاح رغم محاولة السلطات اإلماراتية احتواء ما 
جرى من خالل مصفوفة إجراءات أمنية وإعالمية وسياسية.
وأش�����ار ال��ع��م��ي��د اب����ن ع���ام���ر خ����الل ل��ق��ائ��ه ع�����دداً م���ن ال��ب��اح��ث��ن 
وال���ك���وادر اإلع��الم��ي��ة، إىل أن االق��ت��ص��اد اإلم�����ارايت يعتمد عى 
االستثمارات األجنبية والخدمات الرفيهية وعمليات التبادل 
التجاري .. الفتا إىل أن تلك القطاعات ستتأثر بشكل مباشر 
بالجانب األم��ن��ي ك��ون اإلم����ارات ت��ق��ّدم نفسها ع��ى أن��ه��ا دول��ة 
آم��ن��ة بنسبة 100 ب��امل��ائ��ة وأث��ب��ت��ت عملية إع��ص��ار اليمن عكس 

ذلك.
وق������ال "إن ال������رد ال��ي��م��ن��ي امل����ش����روع ت��م��ك��ن م����ن ض�����رب ق���اع���دة 
األم���ن واالس��ت��ق��رار وه��ي ال��ق��اع��دة ال��ت��ي ي��ق��وم عليها االقتصاد 
اإلمارايت".. مبيناً أن هناك أضرار مباشرة وأخرى غر مباشرة 

ستتكشف خالل الفرة املقبلة.

ولفت إىل أن اإلم���ارات ضمن أب��رز ال��دول من حيث القدرة 
ع�����ى ج�������ذب االس����ت����ث����م����ار امل����ب����اش����ر .. وأض����������اف "ه�����ن�����اك م����ل����ي����ارات 
الدوالرات ضمن االستثمارات خالل العامن املاضين وهذا 
العام وهناك ما يقارب ثمانية مالين سائح يزورون االمارات 
سنوياً إضافة إىل اعتبار دبي مركز اقتصادي عاملي، كل هذه 
األرقام والقطاعات ستتأثر من أية تداعيات أمنية جراء إصرار 
س��ل��ط��ة أب��وظ��ب��ي ع��ى تنفيذ األج���ن���دة األم��ري��ك��ي��ة واإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 

باالستمرار يف العدوان عى اليمن". 
وأوض��ح نائب مدير التوجيه، أن من أب��رز نتائج وتداعيات 
عملية إعصار اليمن، اهتزاز صورة اإلمارات كدولة آمنة وهي 
ال����ص����ورة ال���ت���ي ي���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا االق���ت���ص���اد اإلم����������ارايت، س��ي��م��ا وأن����ه 

يحاول التعايف بعد تضرره من جائحة كورونا ..
وت��ط��رق إىل اإلج����راءات اإلع��الم��ي��ة لسلطة أبوظبي الح��ت��واء 
ال���ض���رب���ة األخ������رة م���ن خ����الل م��ح��اول��ت��ه��ا إب���ع���اد إم������ارة دب����ي عن 
التناول اإلع��الم��ي رغ��م أن مطارها ك��ان أح��د أه��داف العملية 

اليمنية .. موضحاً أن هذا التعتيم االعالمي يهدف إىل تخفيف 
األضرار املتوقعة عى اقتصاد دبي القائم عى الرفيه والتبادل 

التجاري واالستثمارات.
وقال "سلطة أبوظبي حاولت احتواء التناوالت اإلعالمية 
م����ن خ�����الل ت��س��ل��ي��ط األض��������واء ع����ى األه��������داف يف أب���وظ���ب���ي ف��ق��ط 
وض�����ب�����ط ال���ت���غ���ط���ي���ة اإلع�����الم�����ي�����ة ب����م����ا ي����ع����م����ل ع������ى ال���ت���ق���ل���ي���ل م��ن 
ال��ت��داع��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��االق��ت��ص��اد وم��ح��اول��ة ص���رف األن���ظ���ار عن 
تداعيات الضربة وذلك بالحديث عن ردة الفعل والتضامن 

األجنبي السيما اإلسرائييل معها".
وت���وق���ع ال��ع��م��ي��د اب����ن ع���ام���ر أن ت��ت��ك��ش��ف امل���زي���د م���ن ال��ح��ق��ائ��ق 
حول تداعيات العملية خالل األسابيع املقبلة خاصة وهناك 
اهتمام من قبل العدو اإلسرائييل عى قراءة تفاصيل العملية 
ونتائجها وتداعياتها باعتباره إىل جانب األم��ري��ي وبمباركة 
سعودية يقف خلف دفع اإلمارات للتصعيد العسكري ضد 

الشعب اليمني

كلف النائب العام القايض الدكتور محمد الديلمي فريقاً 
ملساندة لجنة التحقيق يف جريمة تحالف العدوان األمريي 
السعودي اإلمارايت، بالسجن االحتياطي بمحافظة صعدة.

وأوضح وكيل نيابة البحث بصعدة رئيس لجنة التحقيق 
القايض محمود العلوي أن فريقاً يضم وكالء وأعضاء النيابة 
وإشراف رئيس النيابة يف املحافظة بالتعاون مع رئيس دائرة 
السجون ووحدة رصد جرائم العدوان بمكتب النائب العام، 

يجري التحقيق يف جريمة استهداف السجن.

وأش��ار إىل أن النتائج األولية للتحقيق امليداين توصلت إىل 
س���ق���وط 87 ق��ت��ي��اًل وامل����ئ����ات م���ن ال���ج���رح���ى، إض���اف���ة إىل خمسة 
أكياس معبأة بأشالء، فيما ما تزال الفرق املختصة تواصل 

أعمال رفع األنقاض النتشال الجثث.
ولفت القايض العلوي إىل أن فرق التحقيق بالتعاون مع 
الطب الشرعي واألدلة الجنائية باشروا مهامهم يف التحريز 
وإع��������داد م���ح���اض���ر امل���ع���اي���ن���ة إىل ج���ان���ب س���م���اع ش���ه���ود ال���واق���ع���ة 

واملصابن.. مؤكداً أن اإلجراءات مستمرة إلنجاز التحقيق.

وزارة  يف  م���������������س���������������ؤول  م�������������ص�������������در  أك��������������������د 
االت���������ص���������االت وت����ق����ن����ي����ة امل�����ع�����ل�����وم�����ات ع�����دم 
ت�������م�������ك�������ن ال�������������ف�������������رق ال��������ف��������ن��������ي��������ة م�������������ن دخ�������������ول 
م���ب���ن���ى االت�����ص�����االت يف ال����ح����دي����دة، ال����ذي 
اس�����ت�����ه�����دف�����ه ط�������������ران ت�����ح�����ال�����ف ال��������ع��������دوان 
األم�������ري�������ي ال������س������ع������ودي اإلم����������������ارايت ح��ت��ى 

هذه اللحظة.
وط������ال������ب امل������ص������در م������ن األم����������م امل����ت����ح����دة 
ب���زي���ارة م��ب��ن��ى االت���ص���االت واالط������الع عى 
ح���ج���م ال����دم����ار ال������ذي ت���ع���رض���ت ل����ه ه���ذه 
امل�����ن�����ش�����أة ال�����ه�����ام�����ة وال�����ح�����ي�����وي�����ة ال�����ت�����ي ت��ع��د 

البوابة الدولية لالنرنت.
وح���������م���������ل امل�����������ص�����������در دول ال�����������ع�����������دوان 
األم����������������ري����������������ي ال������������س������������ع������������ودي اإلم���������������������������ارايت 
املسؤولية عن كل الخسائر واألضرار 
ال��ت��ي ل��ح��ق��ت ب��ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ج��راء 
ت�������دم�������ر ال��������ب��������واب��������ة ال��������دول��������ي��������ة ل�����الن�����رن�����ت 
ب��ال��ح��دي��دة وت��وق��ف ال��خ��دم��ة، وال���ذي 
ت����س����ب����ب يف ش����ل����ل ت��������ام ط��������ال م��خ��ت��ل��ف 
أنشطة الحياة نتيجة تدمر العدوان 

لهذه املنشأة.
وطالب املصدر األمم املتحدة بتأمن 

امل�����������وق�����������ع م�����������ن االس������������ت������������ه������������داف، ل����ي����ت����م����ك����ن 
امل�����ه�����ن�����دس�����ون م�������ن ال��������دخ��������ول إىل امل�����وق�����ع 
لتقييم األضرار والشروع يف وضع خطة 

إصالح البوابة.

ك������م������ا ط�������ال�������ب امل���������ص���������در األم��������������م امل�����ت�����ح�����دة 
بتأمن عاجل لوصول قطع غيار البوابة 
ال���دول���ي���ة ل���الن���رن���ت ل��ت��ت��م��ك��ن ال���������وزارة م��ن 

إعادة تشغيل الخدمة يف اليمن.

 علق عضو املجلس السيايس األعى محمد عيل الحويث عى 
م��ا ي��رت��ك��ب��ه  ال���ع���دوان اإلم�����ارايت ال��س��ع��ودي األم��ري��ي ال��ري��ط��اين 
من جرائم بحق أبناء الشعب وإمعانه يف استهداف اإلحياء 
ال��س��ك��ن��ي��ة وم�����ن�����ازل امل����واط����ن����ن وامل����ن����ش����آت امل����دن����ي����ة  يف ال��ع��اص��م��ة 

صنعاء واملحافظات.
وقال الحويث يف تغريده له عى "توير" لدول العدوان 

األمريي السعودي الريطاين واإلمارايت تحديداً: عليكم 
أن تمعنوا جيداً وشبكة مصالحكم، أن قوة ال��ردع لدى 
ال���ج���م���ه���وري���ة ال��ي��م��ن��ي��ة وق����ائ����د ث���ورت���ه���ا وأب���ط���ال���ه���ا امل��ج��اه��دي��ن 
يف امل��ؤس��س��ت��ن العسكرية واألم��ن��ي��ة وشعبها ال��ص��ام��د قد 

طالتكم .
وأضاف الحويث هي قوة قادرة وال يشء يخيفهم.

العميد ابن عامر:  عملية إعصار اليمن أحلقت باإلمارات أضرارًا  ستتكشف الحقًا

احلوثي: قوة الردع اليمنية 
طالتكم وال شيء يخيفها

في بيان لها 

جمعية معاقي وجرحى 
احلرب تدين جرائم 

العدوان بحق املدنيني 
ادان�������������������ت ج�����م�����ع�����ي�����ة م�������ع�������اق�������ي وج����������رح����������ى ال�������ح�������رب 
ال����ج����ري����م����ة ال����ب����ش����ع����ة ال�����ت�����ي اق����������دم ع���ل���ي���ه���ا ت���ح���ال���ف 
ال����ع����دوان ب��ح��ق امل���دن���ي���ن يف ال��س��ج��ن االح��ت��ي��اط��ي 
ب����م����ح����اف����ظ����ة ص������ع������دة واس�������ت�������ه�������داف امل�������واط�������ن�������ن يف 
ال��ح��ي السكني الليبي ب��أم��ان��ة العاصمة وتدمر 
م�����ب�����ن�����ى االت������������ص������������االت يف ال��������ح��������دي��������دة وغ���������ره���������ا م���ن 
الجرائم الدموية التي تطال املدنين يف مختلف 
امل��ح��اف��ظ��ات ع���ى اي����دي ت��ح��ال��ف ال��ش��ر وال���ع���دوان  

عى مدى سبع سنوات 
ودعت الجمعية يف بيان لها تلقت الصحيفة 
نسخة منه املنظمات الدولية والحقوقية املهتمة 
ب��ح��ق��وق االن��س��ان اىل ال��ق��ي��ام ب��دوره��ا ح��ي��ال ه��ذه 
ال��������ج��������رائ��������م ال�����ب�����ش�����ع�����ة ال�������ت�������ي راح ض����ح����ي����ت����ه����ا االف 
الشهداء والجرحى جلهم من االطفال والنساء 
وط������ال������ب ال�����ب�����ي�����ان ال����ح����ق����وق����ي����ن وال�����ن�����اش�����ط�����ن يف 
الداخل والخارج اىل توثيق هذه الجرائم تمهيدا 
لتقديم املعتدين اىل املحاكم الدولية كمجرمي 

حرب .
واشار البيان اىل ان العدوان انتهك القانون الدويل 
االنساين من خالل استهداف املدنين واالعيان املدنية 
واستمرار فرضه  للحصار الجائر بحق ابناء الشعب 

اليمني لسبع سنوات متوالية .

النائب العام يكلف فريقًا ملساندة جلنة التحقيق
 في جرمية السجن االحتياطي بصعدة

مصدر بوزارة االتصاالت يؤكد عدم متكن الفرق 
الفنية من دخول مبنى االتصاالت باحلديدة

دموعك يا صغريت أقوى من صواريخ توماهوك.. 
ونظرتك أيتها الحاملة الريئة الشجاعة األبية أشد 
من هدير طائرات ال� أف 16 وال� أف 18.. بدوِت وأنِت 
تخرجن يا صغريت من تحت رك��ام االنقاض أكر 

قوة وأعظم أثراً..

ه����م ال����ي����وم ي����ا ص���غ���ريت ال���ق���وي���ة أق�������زام وأن�������ِت أع���ى 
قامة وأعظم وأقوى موقفاً..

ب�����ئ�����س�����اً ل���������ع���������دوان ب����������اغ غ�������اش�������م وس������ح������ق������اً ل�����ق�����ي�����ادات 
ال����ع����دوان وط���وب���ى ل��ل��ش��ه��داء األب�������رار.. وأن�����ِت يمانية 
املوقف ويمانية الشجاعة ويمانية اإلباء والشموخ.

شامخة أنِت يا صغيرتي رغم بشاعة األعداء
الناجية الوحيدة من أسرة بيت اجلنيد


