على وقع الضربات النوعية في العمق اإلماراتي ..

قدراتنا الدفاعية تفرض واقع ًا جديد ًا
اسبوعية
سياسية  .عامة

االثنني
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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

فيما بعث بعدد من برقيات التعازي ..

الرئيس املشاط يلتقي رئيس مجلس النواب
مباركة عملية «إعصار اليمن الثانية» اليت نفذتها القوات
املسلحة يف العمقني اإلماراتي والسعودي

خاص 26( -سبتمرب) :
عـقــب تـنـفـيــذ عـمـلـيـتــي اع ـصــار الـيـمــن االوىل وال ـثــان ـيــة اه ـتــزت صــورة
اإلم ــارات ومـكــانـتـهــا االقـتـصــاديــة بــن الـشــركــات املـسـتـثـمــرة يف كــل من
دبي وابو ظبي مما جعل تلك الشركات تبحث عن وجهة آمنة بعد
أن اصبحت القواعد العسكرية الحامية لإلمارات ومراكز االستثمار
فـيـهــا تـحــت مــرمــى ن ــريان س ــاح ال ـجــو امل ـســري وال ـصــواريــخ الـبــالـيـسـتـيــة
الـيـمـنـيــة ال ـتــي اس ـت ـطــاعــت أن ت ـغــرق ال ـن ـظــام االم ـ ــارايت يف دوام ـ ــة مــن
الـتـخـبــط والـفـشــل الــذريــع  ,هــذه الــدقــة واالصــابــة الـتــي جـعـلــت نـظــام
االستثمار والبورصة تتهاوى يف غضون اسبوع  ,وجد النظام االمارايت

نـفـســه قــد وقــع يف الـفــخ ويف م ــأزق يـصـعــب ال ـخــروج مـنــه مـمــا جعله
يستجدي واشنطن وكيان العدو الصهيوين يف ايجاد مخرج آمن له
مــن هــذه التبعات التي تسبب بها طيش وجهل بــن زايــد بالعواقب
الوخيمة التي قد تطال االمــارات من قبل القوات املسلحة اليمنية
ردا عى جرائمه بحق املدنين يف عدد من املحافظات  ..الطريان املسري
والـصــواريــخ الباليستية اليمنية الـتــي اصــابــت العمق االم ــارايت غريت
املشهد وقواعد االشتباك مع تحالف العدوان ليفرض واقعا جديدا
أكد للطامعن بأن اليمن صعب املنال..
تفاصيل ص 04

توعد دول العدوان بخيارات عسكرية اسرتاتيجية

وزير الدفاع :قادرون على تأديب من أعيته احلماقة واالستعالء

الرضبات القاصمة اليت وجهتها القوة الصاروخية والطريان املسري إىل عمق العدوان ليست إال رسائل تحذيرية

تصعيـد العـــــدوان وحصـــاره يق ّوض
فــــرص الســـــــــــــــالم
ما عجز العدوان عن تحقيقه خالل سبعة أعوام
لن يحققه يف الحارض واملستقبل

التقى فخامة املشري الركن مهدي
امل ـ ـشـ ــاط رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـس ـي ــايس
األعــى ،رئيس مجلس الـنــواب األخ
ي ـح ـيــى ع ــي ال ـ ــراع ـ ــي ..وج ـ ــرى خ ــال
ال ـل ـق ــاء ،م ـنــاق ـشــة امل ـس ـت ـج ــدات عــى
ال ـســاحــة الــوط ـن ـيــة ،يف ظــل تـصـعـيــد

ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوان األم ـ ـ ــري ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي
اإلمـ ـ ـ ـ ــارايت وم ـ ــا ي ــرت ـك ـب ــه مـ ــن ج ــرائ ــم
مـ ـ ـ ــروعـ ـ ـ ــة بـ ـ ـحـ ـ ــق امل ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،وكـ ـ ـ ــذا
استهدافه املمنهج ملقدرات اليمن.
وتطرق اللقاء إىل الجوانب املتصلة
ب ـت ـع ــزي ــز ال ـت ـن ـس ـي ــق وال ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ــل بــن

ال ـس ـل ـطــات الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة
مل ــواك ـب ــة م ـت ـط ـل ـب ــات امل ــرح ـل ــة يف ظــل
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي ف ــرض ـه ــا الـ ـع ــدوان
والحصار.
وأدان اللقاء الجرائم التي ارتكبها
طــريان تـحــالــف ال ـعــدوان يف السجن

االحتياطي بمحافظة صعدة ومبنى
االتـ ـ ـص ـ ــاالت يف ال ـ ـحـ ــديـ ــدة ،وال ـح ــي
الـ ـسـ ـكـ ـن ــي يف الـ ـعـ ــاصـ ـمـ ــة صـ ـنـ ـع ــاء،
وإم ـع ــان ــه يف ت ــدم ــري ال ـب ـن ــى الـتـحـتـيــة
للشعب اليمني يف ظل صمت دويل
وأممي معيب.
تفاصيل ص 02

بتحرير سلسلة جبال األجارش..

خالل لقائه نائبة رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق احلديدة

اللواء املوشكي:

أمريكا ال تهتم
بإحالل السالم
ولديها أجندة أخرى

رســائــل بــالـيـسـتـيــة مــزلــزلــة قــويــة ،وجـهـهــا وزي ــر الــدفــاع ال ـلــواء الــركــن
م ـح ـمــد ن ــاص ــر ال ـعــاط ـفــي إىل ق ــوى وت ـح ــال ــف الـ ـعـ ــدوان ،ف ـكــانــت هــذه
الرسائل القوية ،كفلق الصبح املغري بأثرها وتأثريها الكبري وبتوقيتها
املـنــاســب يف تـحــذيــر املـعـتــدي مــن ال ـت ـمــادي يف تـصـعـيــده ال ـع ــدواين األخ ــري،
ـوة وأكــر تدمرياً
بــأن قــادم الضربات اليمانية ستكون أشــد بأساً وأكــرب قـ ً
وت ـن ـك ـي ـ ً
ـا ..وم ــا ال ـض ــرب ــات املــوج ـعــة ال ـت ــي ّ
وج ـه ـت ـهــا ال ـق ــوة ال ـصــاروخ ـيــة
وال ـط ــريان امل ـسـ ّـري خ ــال األي ــام املــاض ـيــة إىل عـمــق أرايض ال ـع ــدوان إال
رســائــل تـحــذيــريــة لـعـ ّـل وعــى أن يــرتــدع املـعـتــدون ولـيـعـلـمــوا جـيــداً
أن جـيـشـنــا الـعـظـيــم ق ــادر عــى الــوصــول إىل كــل املـنــاطــق واملــواقــع
الحساسة واىل أي نقطة أينما كــان نطاقها الـجـغــرايف يف مملكة
ودويلة العدوان السعودية واإلمارات..
تفاصيل ص 03

جنران  ..سيطرة نارية للجيش واللجان

ص 02

االقتصاد اإلماراتي حتت رحمة
األعاصير اليمانية

ص 10

املهندس محمد الريايش لـ" 26سبتمرب" :

استهداف االنترنت
جرمية تؤكد انتهاكات
العدوان للمواثيق
واملعاهدات الدولية
ص 07

ت ـتــواىل ان ـت ـصــارات جـيـشـنــا الـعـظـيــم ولـجــانـنــا
الشعبية يف مختلف جبهات القتال واملواجهة
م ـ ــع ق ـ ـ ــوى ال ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ومـ ــرتـ ــزق ـ ـتـ ــه االث ـ ـم ـ ــن،
واليوم ترتسم هذه االنتصارات الحاسمة يف
سلسلة االجاشر الحدودية مع مملكة الشر
وال ـ ـعـ ــدوان ال ـس ـع ــودي ــة ..ف ـقــد ت ـم ـكــن أب ـطــال
الجيش واللجان الشعبية من تحرير معسكر
طيبة االسم وسلسلة تال ال َرّبعة باالضافة
إىل تـحــريــر ع ــدة مــواقــع وت ــال أخـ ــرى ..حيث
ت ــم ت ـحــريــر وت ـط ـهــري ك ــل م ــن امل ـنــاطــق وامل ــواق ــع
ال ـتــال ـيــة" :سـلـسـلــة ت ــال الــرب ـعــة ،ومـعـسـكــر

طيبة االسم ،وسلسلة تال القذاميل وتال
القاهرة والحوار والرّملية السوداء وسلسلة
جبال األمهور".
ويحتل معسكر "طيبة" موقعاً اسرتاتيجياً
ه ــام ــاً ح ـي ــث ي ـط ــل ع ــى ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـنــاطــق
قـبــالــة نـجــران ،وبـهــذا االنـتـصــار الـهــام والكبري
ستتمكن قواتنا من فرض سيطرتها الكاملة
عــى كــافــة املـنــاطــق قـبــالــة ن ـجــران ،إضــافــة إىل
أن م ـع ـس ـك ــر ط ـي ـب ــة االس ـ ـ ــم ك ـ ــان ي ـع ــد امل ــرك ــز
الرئييس ملا يسمى عمليات املحور الشمايل يف
املنطقة العسكرية السادسة التابع ملليشيات

اإلصاح والفار هادي واملدعومة من العدوان
ال ـس ـعــودي ،وي ـضــمّ مـقــار ثــاثــة ألــويــة مــن ما
يسمى حرس الحدود.
وبذلك يكون أبطال قواتنا املسلحة واللجان
الشعبية الشجعان امليامن قد سيطروا عى
مساحات واسعة يف جبهة األجاشر الحدودية
بمديرية خب والشعف الحدودية مع نجران
يف عملية عسكرية واسعة تم خالها تحرير
مساحة تقدر بـ 163كليومرتا ً مربعاً يف صحراء
وسلسلة جبال األجاشر الحدودية مع مملكة
الشر والعدوان السعودية.
تفاصيل ص 03

محليات
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تطرق إلى اجلوانب املتصلة بتعزيز التنسيق والتكامل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

02

الرئيس املشاط يلتقي رئيس مجلس النواب

مباركة عملية «إعصار اليمن الثانية» التي نفذتها القوات املسلحة في العمقني اإلماراتي والسعودي
ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة امل �ش��ر ال��رك��ن م �ه��دي امل �ش��اط رئ �ي��س امل�ج�ل��س
ال �س �ي ��ايس األع � ��ى ،رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب األخ ي �ح �ي��ى ع��ي
ال� ��راع� ��ي ..وج � ��رى خ� ��ال ال �ل �ق ��اء ،م �ن��اق �ش��ة امل �س �ت �ج ��دات ع��ى
الساحة الوطنية ،يف ظل تصعيد العدوان األمرييك السعودي
اإلم ��ارايت وم��ا يرتكبه م��ن ج��رائ��م م��روع��ة ب�ح��ق امل��دن�ي��ن ،وك��ذا
استهدافه املمنهج ملقدرات اليمن.
وتطرق اللقاء إىل الجوانب املتصلة بتعزيز التنسيق والتكامل
بن السلطات التشريعية والتنفيذية ملواكبة متطلبات املرحلة
يف ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار.
وأدان اللقاء الجرائم التي ارتكبها ط��ران تحالف ال�ع��دوان
يف ال�س�ج��ن االح�ت�ي��اط��ي ب�م�ح��اف�ظ��ة ص�ع��دة وم�ب�ن��ى االت �ص��االت
يف الحديدة ،والحي السكني يف العاصمة صنعاء ،وإمعانه
يف ت��دم��ر البنى التحتية للشعب اليمني يف ظ��ل صمت دويل
وأممي معيب.
وب ��ارك ال�ل�ق��اء ع�م�ل�ي��ة "إع �ص��ار ال�ي�م��ن ال�ث��ان�ي��ة" ال �ت��ي ن�ف��ذت�ه��ا
القوات املسلحة اليمنية يف العمقن اإلمارايت والسعودي يف
إط��ار ح��ق ال��رد امل�ش��روع ع��ى تصعيد ال�ع��دوان وم��ا يرتكبه من
جرائم بحق الشعب اليمني.

عزى بوفاة اللواء مهدي شويان والشيخ اليشيعي وناصر الشعبي

الرئيس املشاط يعزي في وفاة عضو
مجلس الشورى عبد امللك احلجري

هيئة األوقاف تنظم اللقاء األول ملسؤولي وسائل اإلعالم الوطنية

الوزير الشامي :دور اإلعالم مساند ورافد أساسي ملؤسسات وأجهزة الدولة
العالمة احلوثي :أعددنا اخلطة االستراتيجية اخلمسية للهيئة
ضمن الرؤية الوطنية وسيبدأ تنفيذها فعلي ًا من العام اجلاري

ن�ظ�م��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل��أوق��اف ب�ص�ن�ع��اء ،ال�ل�ق��اء األول مل�س��ؤويل
وس��ائ��ل اإلع��ام الوطنية ،اس�ت�ع��داداً النعقاد املؤتمر الوطني األول
لأوقاف املقرر تدشينه األربعاء املقبل.
ويف اللقاء أكد وزير اإلعام ضيف الله الشامي ،أهمية دور وسائل
اإلعام يف إبراز مكانة الوقف واستعادته هيبته ودوره يف خدمة بيوت
الله واملجتمع بصورة ع��ام��ة ..الفتاً إىل أن دور اإلع��ام مساند وراف��د
أسايس ملؤسسات وأجهزة الدولة ،يف توضيح ونقل الصورة اإليجابية
عن خططها وبرامجها وأنشطتها وفعالياتها يف مختلف املجاالت.
وتطرق الوزير الشامي إىل أن أهمية اإلعام تكمن يف تجاوز الصورة
ال�ن�م�ط�ي��ة ال�ت��ي ت��رس�خ��ت يف أذه ��ان امل�ج�ت�م��ع ل�ع�ق��ود م��ن ال��زم��ن ،عن
األوق ��اف  ..م�ش��راً إىل دور الهيئة ال�ع��ام��ة ل��أوق��اف يف ال�ح�ف��اظ عى
أعيان وممتلكات وأرايض الوقف.
وأب � ��دى ج �ه ��وزي ��ة وس ��ائ ��ل اإلع � ��ام امل ��رئ �ي ��ة وامل �س �م ��وع ��ة وامل� �ق ��روءة
واستعدادها التعاون مع الهيئة العامة لأوقاف لتعزيز حضورها
بما يصب يف مصلحة العمل الوقفي.
من جانبه أك��د رئيس الهيئة العامة ل��أوق��اف العامة عبداملجيد
الحويث ،الحرص عى تعزيز التنسيق مع وسائل اإلعام املختلفة،
مل��ا م��ن شأنه تغير ال�ص��ورة النمطية والثقافة املشوهة التي س��ادت
املجتمع عى مدى عقود عن األوقاف.
ول�ف��ت إىل أه�م�ي��ة دور اإلع ��ام يف ت�ع��زي��ز ال��وع��ي ال��ذه�ن��ي وال�ث�ق��اف��ة

املجتمعية ب��أه�م�ي��ة ال��وق��ف وم�س��ؤول�ي��ة ال�ح�ف��اظ عليه وح�م��اي�ت��ه من
أعمال السطو والعبث وإعادة مكانته  ..مبيناً أن دور الهيئة يكمن
يف املصداقية وتنفيذ املشاريع الوقفية الخرية للناس ،يف حن يكمن
دور اإلعام يف تعزيز الوعي والفهم والثقافة الوقفية.
ك�م��ا أك ��د س�ع��ي ال�ه�ي�ئ��ة ح�ص��ر وف ��رز وت�ص�ن�ي��ف األوق� ��اف وح�ف�ظ�ه��ا
ً
وتوثيقها وإسقاطها يف مشروع إلكروين "األتمتة"  ..مشرا إىل أن
الهيئة أعدت الخطة االسراتيجية الخمسية ضمن الرؤية الوطنية
2026 -2022م وخطة العام 2022م وسيبدأ تنفيذ فعلياً من
العام الجاري.
وع� �رّج ال �ع��ام��ة ال �ح��ويث ع��ى رؤي ��ة ال�ه�ي�ئ��ة يف ال�ت�ع��اط��ي م��ع إدارة
العلوم الحديثة وتنفيذ م�ش��روع األتمتة وإع��داد ال�ل��وائ��ح الداخلية
واملفصلة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية  ..الفتاً إىل أن ذلك يتطلب
م��واك�ب��ة إع��ام�ي��ة لنجاح الهيئة وإب ��راز إن�ج��ازات�ه��ا يف ال�ع��ام األول من
تأسيسها.
وحث وسائل اإلعام عى االضطاع بدورها يف تعزيز ثقة املجتمع
بالهيئة  ..مؤكداً أن اللقاء يأيت يف إطار تحمل الجميع للمسؤولية
وإط��اع اإلع��ام ع��ى خ�ط��ط ورؤى الهيئة وإج��راءات�ه��ا خ��ال املرحلة
املقبلة وما أنجزته من خطوات تطويرية يف الفرة املاضية.
وت �ط��رق رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة األوق� ��اف إىل ال �ت �ح �ض��رات ال�ن�ه��ائ�ي��ة الن�ع�ق��اد
املؤتمر الوطني األول لأوقاف لنقل صورة عن أعمال وخطط ومهام

الهيئة املنفذة ،وتعزيز دورها كمؤسسة وقفية حديثة والعمل عى
بناء هذه املؤسسة وفقاً ملعاير حديثة وتخطيط اسراتيجي تشاريك.
وذكر أن الهيئة تسعى عقب انعقاد املؤتمر إليجاد آلية معيارية
للسياسة التأجرية ،إلن�ص��اف الجميع وم��راع��اة وض��ع الفقراء ويف
ذات الوقت أخذ حق الله  ..مؤكداً أن الهيئة ستبدأ تطبيق السياسة
التأجرية املعيارية عى الواقع كمرحلة أوىل بأمانة العاصمة.
وكان نائب وزير اإلعام فهمي اليوسفي ونائب رئيس هيئة األوقاف
عبدالله عاو ووكيل الهيئة الدكتور عبدالله القدمي ،تحدثوا عن
دور وس��ائ��ل اإلع ��ام يف م�س��ان��دة ج�ه��ود الهيئة للحفاظ ع��ى أم��وال
وأع�ي��ان وممتلكات الوقف وإب��راز أنشطتها وخططها خ��ال املرحلة
الراهنة.
واس �ت �ع ��رض ��وا ال �ص �ع��وب��ات ال �ت ��ي ت ��واج ��ه امل��ؤس �س��ة ال��وق �ف �ي��ة ،وم��ا
ت �ع��رض��ت ل ��ه م ��ن أع �م ��ال س �ط��و ون �ه ��ب م ��ن ق �ب��ل ال �ن��اف��ذي��ن وال �ت �ج��ار
وامل �ش ��اي ��خ ،م ��ا ي�ت�ط�ل��ب م ��ن ال �ج �م �ي��ع ت �ك��ام��ل ال �ج �ه��ود مل �ح��ارب��ة ه��ذه
الظاهرة وال�ح��رص عى حماية أم��وال األوق��اف وتنمية م��وارده��ا بما
يعود بالنفع عى الجميع.
يف ورشة حول التخطيط التنفيذي للقطاعات االقتصادية والتقنية
والعدالة واألمن
ال �ج �ن �ي��د ي ��ؤك ��د اه �ت �م��ام ال �ق �ي ��ادة ال �ث ��وري ��ة وال �س �ي��اس �ي��ة ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط
التنفيذي ومسارات الرؤية الوطنية

خالل لقائه نائبة رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق احلديدة

اللواء املوشكي :أمريكا ال تهتم بإحالل السالم في اليمن
ولديها أهداف أخرى تتمثل في نهب الثروات واملوارد

أك��د نائب رئيس هيئة األرك��ان العامة -رئيس
ال �ف��ري��ق ال��وط �ن��ي إلع� ��ادة االن �ت �ش ��ار يف ال �ح��دي��دة
اللواء عي املوشيك ،أن أمريكا ال تهتم بإحال
السام يف اليمن وأن لديها أهدافا أخرى تتمثل
يف نهب الرثوات واملوارد والسيطرة عى الشعب
وقراره السيايس ولو كان ذلك عى حساب دماء
اليمنين.
وأشار اللواء املوشيك خال لقائه أمس نائبة
رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة
دانييا كروساك ،للتوديع بعد انتهاء مهمتها
يف اليمن ،إىل أن الشعب والقيادة سيواصلون
نضالهم ومقاومتهم للغزاة املحتلن ومرتزقتهم
ح�ت��ى يتحقق لليمن ال�ح��ري��ة واالس�ت�ق��ال مهما

كان الثمن وعظمت التضحيات.
وأش ��اد ب��دور ك��روس��اك خ��ال ف��رة عملها يف
ال�ي�م��ن رغ��م ال�ع��وائ��ق وال�ع��راق�ي��ل ال�ت��ي وضعتها
ق ��وى ال� �ع ��دوان وم��رت��زق �ت �ه��ا أم� ��ام أي ح �ل ��ول يف
م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة ..م��ذك��را ب�م��ا ارت�ك�ب��ه ال�غ��زاة
وع �م��اؤه��م م��ن ج��رائ��م وم �ج ��ازر وح�ش�ي��ة بحق
امل��واط�ن��ن ول�ي��س آخ��ره��ا م�ج��زرة ح��ي االت�ص��االت
ب��ال�ح��دي��دة وق�ط��ع خ��دم��ة اإلن��رن��ت ع��ن ال�ي�م��ن..
وح ��مّ ��ل ال� �ل ��واء امل ��وش ��يك ،امل �س ��ؤول ��ة ال ��دول �ي ��ة،
ن �ق ��ل وت ��وض �ي ��ح م� ��ا ي� �ج ��ري يف ال �ي �م ��ن م� ��ن ظ�ل��م
وع � � � � ��دوان غ � ��ر م � � ��رر ت � �م � ��ارس � ��ه دول ت �ح ��ال ��ف
العدوان ومرتزقتها بحق أبناء الشعب اليمني
وم ��ا ت �ف��رض��ه م ��ن ح �ص ��ار ع ��ى امل� ��وائن وامل �ط ��ارات

ومنع دخ��ول سفن املشتقات النفطية وال��دواء
والغذاء.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ث�م�ن��ت ن��ائ�ب��ة رئ �ي��س ال�ب�ع�ث��ة ،دور
ال �ف��ري��ق ال��وط �ن��ي إلع� ��ادة االن �ت �ش ��ار يف ال �ح��دي��دة
وتعامله بمسئولية تجاه كل القرارات األممية..
م��ؤك��دة أن �ه��ا س�ت�ك��ون ش��اه��دا ع��ى ك��ل م��ا ج��رى
يف ال�ي�م��ن وس�ت�ع�م��ل ع ��ى ن�ق��ل م �ع��ان��اة وه�م��وم
وتطلعات أبناء اليمن بما يوضح الحقيقة التي
طاملا غابت عن الكثر يف مختلف دول العالم.
ويف ختام اللقاء الذي حضره أمن العاصمة
حمود عباد ونائب مدير االستخبارات العسكرية
العميد حسن ال�ض�ي��ف ،ك��رم ال�ل��واء امل��وش��يك،
نائبة رئيس البعثة.

وزير النفط يلتقي املنسق املقيم لألمم املتحدة في اليمن

بحث وزير النفط واملعادن أحمد عبدالله دارس ،مع املنسق املقيم لأمم
املتحدة للشؤون اإلنسانية يف اليمن وليام ديفيد غريسي ،تداعيات احتجاز
العدوان لسفن املشتقات النفطية ومنع دخولها إىل الباد.
وتطرق اللقاء إىل املعاناة اإلنسانية التي يمر بها اليمن ،نتيجة املمارسات
التعسفية لتحالف العدوان يف أعمال القرصنة البحرية عى سفن املشتقات
النفطية وت��أث��رات ذل��ك ع��ى ت��وق��ف القطاعات الخدمية يف تقديم خدماتها
خاصة القطاعات الصحية والبيئية واملياه.
وشدد اللقاء عى أهمية اضطاع األمم املتحدة بدورها الفاعل يف التدخل
العاجل للضغط عى دول تحالف العدوان للسماح بدخول سفن املشتقات
النفطية ومنع احتجازها خاصة تلك السفن الحاصلة عى تصاريح أممية.
ويف اللقاء أكد وزير النفط ضرورة تحمل األمم املتحدة واملنظمات الدولية
املسئولية الكاملة ،إزاء املعاناة اإلنسانية للشعب اليمني الناجمة عن منع
دخول سفن املشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة.

وأش��ار إىل أهمية إيجاد الحلول الازمة لضمان دخ��ول ووص��ول املشتقات
النفطية دون التعرض لسفن الوقود والقرصنة عليها من قبل دول تحالف
العدوان ..ولفت الوزير دارس إىل أن استمرار احتجاز سفن الوقود يتسبب يف
أعباء وغرامات تأخر تلك السفن ،يتحملها أبناء الشعب اليمني وتضاعف
من معاناتهم إىل جانب األوضاع التي يمرون بها نتيجة العدوان والحصار ..
مشددا عى أهمية دور األمم املتحدة الفاعل يف هذا الجانب.
من جانبه أكد املنسق املقيم لأمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ،الحرص عى
املتابعة وال�ت��واص��ل املستمر م��ن أج��ل فتح مطار صنعاء ال��دويل واإلف��راج عن
سفن املشتقات النفطية والعمل عى تحييدها بما يسهم يف تخفيف معاناة
أبناء الشعب اليمني.
وأش��ار إىل أن األم��م املتحدة ت��درك مدى حاجة اليمنين مل��ادة الغاز املنزيل،
من خال سعيها لدعم توفر املشتقات النفطية بما فيها الغاز املنزيل وبذل
املزيد من الجهود يف هذا الجانب.

ب �ع ��ث ف �خ ��ام ��ة امل �ش ��ر ال ��رك ��ن م �ه ��دي امل� �ش ��اط رئ �ي��س
امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع� ��ى ،ب��رق �ي��ة ع ��زاء وم ��واس ��اة يف
وف� ��اة ع �ض��و م �ج �ل��س ال� �ش ��ورى -ع �ض��و ال ��وف ��د ال��وط �ن��ي
امل �ف ��اوض ع �ب��د امل �ل ��ك ح �س��ن ع ��ي ال �ح �ج��ري ب �ع��د ح�ي��اة
حافلة بالعطاء يف خدمة الوطن.
وأش ��ار ال��رئ�ي��س امل�ش��اط يف ب��رق�ي��ة ال �ع��زاء ال�ت��ي بعثها
ل��وال��د الفقيد حسن ع��ي الحجري وإخ��وان��ه وك��اف��ة آل
الحجري بمديرية الرضمة محافظة إب ،إىل أن الراحل
الحجري من الشخصيات الوطنية التي لها إسهامات
ب� ��ارزة يف ال �ج��وان��ب ال�س�ي��اس�ي��ة واإلع ��ام �ي ��ة وم�ن��اه�ض��ة
العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت.
وأش� ��اد ب��امل �ن��اق��ب وال �ص �ف ��ات ال �ت��ي ت �ح��ى ب �ه��ا ال�ف�ق�ي��د
وم ��ا ت��رك��ه م��ن ب�ص�م��ات يف ال�ع�م��ل امل�ج�ت�م�ع��ي وإص ��اح
ذات ال�ب��ن ،م��ا أك�س�ب��ه اح ��رام ك��ل م��ن ع��رف��ه ..م��ؤك��داً
أن ال��وط��ن خ�س��ر ب��رح�ي�ل��ه أح ��د ال�ش�خ�ص�ي��ات ال�ق�ي��ادي��ة
امل ��داف �ع ��ة ع ��ن ال �ق �ض �ي��ة ال ��وط �ن �ي ��ة م ��ن خ� ��ال امل �ن��اص��ب
التي تقلدها والتي ك��ان من ضمنها مستشار املجلس
ال �س �ي��ايس األع� ��ى وع �ض��و ال ��وف ��د ال��وط �ن��ي امل �ف ��اوض يف
ج �ن �ي��ف وال� �س ��وي ��د ورئ� �ي ��س ت �ك �ت��ل األح � � ��زاب امل �ن��اه �ض��ة
للعدوان سابقا.
وع��ر الرئيس امل�ش��اط ،ع��ن خ��ال��ص ال�ع��زاء وامل��واس��اة
لوالد الفقيد وإخوانه وآل الحجري كافة بهذا املصاب
 ..سائا الله العي القدير أن يتغمده ب��واس��ع رحمته
وي�س�ك�ن��ه ف�س�ي��ح ج�ن��ات��ه وي�ل�ه��م أه �ل��ه وذوي� ��ه وم�ح�ب�ي��ه
الصر والسلوان.
كما بعث فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس
املجلس السيايس األعى ،برقية عزاء ومواساة يف وفاة
ناصر قحطان الشعبي نجل الرئيس قحطان الشعبي
ع ��ن ع �م��ر ن ��اه ��ز  68ع ��ام ��اً ب �ع��د ح �ي ��اة ح��اف �ل��ة ب��ال�ع�ط��اء
والنضال الوطني.
وأش � ��اد رئ �ي ��س امل �ج �ل ��س ال �س �ي ��ايس األع� ��ى يف ب��رق�ي��ة
ال � �ع� ��زاء ال� �ت ��ي ب �ع �ث �ه��ا إىل ن �ج ��ل ال �ف �ق �ي ��د ه� �ش ��ام ن��اص��ر
قحطان الشعبي وأشقائه وكافة أفراد أسرته ،بمناقب
وأدوار الفقيد الوطنية ،وإسهاماته يف مختلف املراحل
واملنعطفات ال�ت��ي م��ر بها ال��وط��ن ..الف�ت��اً إىل أن الوطن
خسر برحيله أح��د الشخصيات الوطنية ال�ب��ارزة التي
ك ��ان ��ت ل �ه��ا م ��واق ��ف إي �ج��اب �ي��ة يف م �ن��اه �ض��ة االس �ت �ع �م��ار
الخارجي.
وع ��ر ال ��رئ �ي ��س امل �ش ��اط ع ��ن خ ��ال ��ص ال� �ع ��زاء وع�ظ�ي��م
املواساة ألوالد الفقيد وأسرته وآل الشعبي كافة بهذا
امل�ص��اب ..س��ائ� ً
�ا ال�ل��ه ال�ع��ي ال�ق��دي��ر أن يتغمده بواسع
رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم

أهله وذويه الصر والسلوان.
ويف سياق متصل بعث فخامة املشر الركن مهدي
امل�ش��اط رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ى ،ب��رق�ي��ة ع��زاء
ومواساة يف وفاة الشيخ يحيى غيثان غيثان اليشيعي
ع ��ن ع �م��ر ن ��اه ��ز  85ع ��ام ��اً ب �ع��د ح �ي ��اة ح��اف �ل��ة ب��ال�ع�ط��اء
والعمل الوطني.
وأش � ��اد رئ �ي ��س امل �ج �ل ��س ال �س �ي ��ايس األع� ��ى يف ب��رق�ي��ة
ال �ع ��زاء ال �ت��ي ب�ع�ث�ه��ا إىل أوالد ال�ف�ق�ي��د ع�ب��دال�ل��ه وع�م��ار
وط � ��ارق وم �ف �ل��ح وإخ ��وان �ه ��م وق �ب �ي �ل��ة ال �ظ ��اه ��ر يف خ�م��ر
بمحافظة عمران ،بمناقب وصفات وأدوار الفقيد يف
خدمة الوطن واملجتمع وإصاح ذات البن ..الفتاً إىل ما
ُعرف عن الشيخ يحيى غثيان من صفات خرة وأعمال
ج�ل�ي�ل��ة يف ال��ر واإلح �س��ان وخ��دم��ة امل�ص��ال��ح ال�ع��ام��ة يف
منطقته ومديرية خمر بصورة عامة  ..مؤكداً أن الوطن
خسر برحيله أحد الشخصيات االجتماعية البارزة التي
كانت لها مواقف إيجابية يف مناهضة العدوان والدفاع
عن اليمن وأمنه واستقراره وسيادته واستقاله.
وعر الرئيس املشاط عن بالغ العزاء وعظيم املواساة
ألوالد الفقيد وإخوانهم وأسرته وآل غيثان اليشيعي
ً
سائا
كافة وقبيلة الظاهر يف خمر عامة بهذا املصاب ..
الله العي القدير أن يتغمده ب��واس��ع رحمته وعظيم
م�غ�ف��رت��ه وي�س�ك�ن��ه ف�س�ي��ح ج�ن��ات��ه وي�ل�ه��م أه �ل��ه وذوي ��ه
الصر والسلوان.
إىل ذل ��ك ب�ع��ث ف�خ��ام��ة امل �ش��ر ال��رك��ن م �ه��دي امل�ش��اط
رئيس املجلس السيايس األعى ،برقية عزاء ومواساة
يف وفاة اللواء مهدي عي جابر شويان ،عن عمر ناهز
 75ع��ام��ا ،ب�ع��د ح�ي��اة ح��اف�ل��ة ب��ال�ع�ط��اء يف ال��دف��اع عن
الوطن.
وأشاد الرئيس املشاط يف برقية العزاء التي بعثها
إىل إخ � ��وان ال �ف �ق �ي��د ع �ي �ظ��ة وج ��اب ��ر وأح �م ��د ون�ج�ل�ي��ه
مصلح ويحيى وك��اف��ة آل ش��وي��ان ،بمناقب الفقيد
وأدواره النضالية يف خدمة الوطن واملجتمع ..مشراً
إىل أن ال� �ل ��واء ش ��وي ��ان خ� ��دم ال ��وط ��ن ب �ك ��ل إخ ��اص
�ان ،وك ��ان ��ت ل ��ه إس �ه ��ام ��ات ب� � ��ارزة يف م��واج �ه��ة
وت � �ف � � ٍ
ال �ع ��دوان األم��ري��يك ال �س �ع��ودي  ..م��ؤك��داً أن رح�ي�ل��ه
مثل خ�س��ارة ع��ى محافظة صعدة خاصة والوطن
بصورة عامة.
وع� ��ر ال ��رئ �ي ��س امل� �ش� ��اط ،ع ��ن ب ��ال ��غ ال� �ع� ��زاء وع �م �ي��ق
امل��واس��اة ألش �ق��اء ال�ف�ق�ي��د وأب�ن��ائ��ه وك��اف��ة آل ش��وي��ان يف
ً
سائا العي القدير
مديرية حيدان بمحافظة صعدة..
أن ي�ت�غ�م��ده ب��واس��ع رح�م�ت��ه وع�ظ�ي��م م�غ�ف��رت��ه ويسكنه
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصر والسلوان.

في ورشة حول التخطيط التنفيذي للقطاعات االقتصادية والتقنية والعدالة واألمن

اجلنيد يؤكد اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالتخطيط
التنفيذي ومسارات الرؤية الوطنية

أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء ل�ش��ؤون ال��رؤي��ة الوطنية
رئ� �ي ��س امل �ك �ت ��ب ال �ت �ن �ف �ي ��ذي إلدارة ال� ��رؤي� ��ة م �ح �م��ود
الجنيد ،اهتمام القيادة الثورية واملجلس السيايس
األع � ��ى ب��ال �ت �خ �ط �ي��ط ال �ت �ن �ف �ي ��ذي وم � �س � ��ارات ال ��رؤي ��ة
ال��وط �ن �ي��ة وم �ع��ال �ج��ة امل �ع ��وق ��ات ال �ت ��ي ت ��واج ��ه ت�ن�ف�ي��ذ
م�ص�ف��وف��ة ال��رؤي��ة ..ج��اء ذل��ك خ��ال اف�ت�ت��اح��ه ورش��ة
تدريبية للتخطيط التنفيذي للقطاعات االقتصادية
والتقنية والعدالة واألمن ،ينظمها املكتب التنفيذي
إلدارة الرؤية الوطنية.
وح ��ث ال�ج�ن�ي��د امل�ش��ارك��ن ع��ى اس�ت�ي�ع��اب امل �ه��ارات
وال �خ ��رات ال�ت��ي ت �ق� ّ�دم يف ال��ورش��ة وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ضمن
خ� �ط� ��ط م� ��ؤس � �س� ��ات وأج� � �ه� � ��زة ال� � ��دول� � ��ة ل� �ل� �ح ��د م ��ن
ال �ع �ش ��وائ �ي ��ة ..م� �ش ��راً إىل أه �م �ي ��ة ت ��وح �ي ��د ال �ج �ه��ود
وال � � ��رؤى واإلم � �ك� ��ان� ��ات امل� �ت ��اح ��ة إلن� �ج� ��اح ال �ت �خ �ط �ي��ط
التنفيذي وبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ول �ف ��ت ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ال � � ��وزراء إىل ض� � ��رورة ت�ح�م��ل
ال � �ج � �ه� ��ات ت �ن �ف �ي ��ذ خ �ط �ط �ه ��ا وم� �ش� ��اري� �ع� �ه� ��ا ،وف� �ق� ��اً
إلم�ك��ان�ي��ات�ه��ا امل�ت��اح��ة ..م�ش��راً إىل أه�م�ي��ة ب�ن��اء وتنمية
ال � �ق � ��درات ال �ب �ش ��ري ��ة وامل ��ؤس� �س� �ي ��ة ل �ت �ن �ف �ي ��ذ وإع� � ��داد
الخطة املرّحلية الثانية من الرؤية الوطنية 202١
 2025م.وأوض� ��ح أن ال ��ورش ��ة ت ��أيت ض �م��ن ب��رن��ام��ج ت��دري �ب��ي
ل�ك��اف��ة م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ي�ن�ف��ذه امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي
إلدارة الرؤية الوطنية بالتنسيق مع الفرق القطاعية
وف�ق��اً مل��وج�ه��ات ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة وامل�ج�ل��س السيايس
األعى لبناء وتنمية قدرات الكوادر العاملة بالجهات
واملؤسسات للتخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقييم
خ ��ال إع� ��داد وت �ن �ف �ي��ذ خ �ط��ط ال ��رؤي ��ة ال��وط �ن �ي��ة وف��ق

منهجية التخطيط التشاريك ونتائج تحليل الوضع
الراهن الذي أعدته الجهات واملؤسسات.
وح� ��ث ع ��ى ت� �ج ��اوز ال �س �ل �ب �ي ��ات ال �ت ��ي ت �ع ��اين م�ن�ه��ا
م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة يف م ��راح ��ل ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�ف�ي��ذ
واملتابعة والتقييم وال�ح��د م��ن العشوائية يف إع��داد
وتنفيذ الخطط  ..منوهاً بجهود الوحدات التنفيذية
يف كل مؤسسات وأجهزة الدولة خال إعداد وتنفيذ
امل��راح��ل السابقة م��ن ال��رؤي��ة الوطنية وتقارير نتائج
تحليل ال��وض��ع ال��راه��ن للمؤسسات ع��ى املستوين
املركزي واملحي.
ك�م��ا أك ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء ،اس �ت �ع��داد امل�ك�ت��ب
التنفيذي إلدارة ال��رؤي��ة ال�ت�ع��اون م��ع كافة الجهات
يف م ��راح ��ل ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �ف �ي��ذ ل �ل �خ �ط��ط وال � ��رؤى
واملشاريع.

م ��ن ج ��ان �ب ��ه اس �ت �ع ��راض رئ �ي ��س وح � ��دة ال�ت�خ�ط�ي��ط
باملكتب التنفيذي إلدارة الرؤية حمدي الشرجبي،
أه� � ��داف ورش � ��ة ال �ت �خ �ط �ي ��ط ال �ت �ن �ف �ي ��ذي واألول� ��وي� ��ات
واملشاريع املحددة من القطاعات املعنية ..الفتاً إىل
أنه تم التدريب عى خطوات إع��داد بطاقة املشروع
ومصفوفة الخطة التنفيذية وتطبيق حاالت عملية
إىل ج��ان��ب ت��وض�ي��ح االس�ت�ف�س��ارات وامل��اح�ظ��ات التي
طرحها املشاركون لضمان مخرجات دقيقة ومتسقة
تعكس منهجية ونماذج العمل املعتمدة.
ودع � ��ا امل �ش ��ارك ��ن إىل االن �ت �ه ��اء م ��ن ال �ع �م ��ل وف �ق ��اً
للرنامج الزمني املحدد وأن املكتب التنفيذي بكافة
ك � ��وادره س�ي�ع�م�ل��ون إىل ج ��ان ��ب م �م �ث��ي ال �ج �ه��ات يف
ت �ق ��دي ��م ال ��دع ��م ال �ف �ن ��ي امل �ن ��اس ��ب ح �ت ��ى االن �ت �ه ��اء م��ن
استكمال وإنجاز املهمة بنجاح.

خاجي يدعو ملزيد من تدخل األمم املتحدة
واملجتمع الدولي لوقف احلرب ورفع احلصار عن اليمن
دعا كبر مستشاري وزير الخارجية اإليراين عي
أصغر خاجي ،إىل مزيد من تدخل األمم املتحدة
وامل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل ل��وق��ف ال �ح��رب ورف ��ع ال�ح�ص��ار
ال��اإن �س��اين ع��ن ال �ي �م��ن ،وأك ��د اس �ت �م��رار م�س��اع��ي
باده إلحال السام العادل يف اليمن.
وب� �ح� �س ��ب وك � ��ال � ��ة ت �س �ن �ي ��م ال� ��دول � �ي� ��ة ل ��أن� �ب ��اء،
ف�ق��د أع ��رب خ��اج��ي خ��ال م�ب��اح�ث��ات��ه ع��ر ال�ف�ي��دي��و
كونفرانس ،م��ع املبعوث ال�خ��اص لأمن العام
ل ��أم ��م امل �ت �ح ��دة إىل ال �ي �م ��ن ه ��ان ��س غ ��رون ��دب ��رغ،

ع��ن قلقه م��ن تصاعد ال�ت��وت��رات وت��زاي��د الضربات
ال�ج��وي��ة للتحالف ع��ى امل�ن��اط��ق السكنية واملدنية
يف اليمن.
م��ن ج�ه�ت��ه أك��د امل�ب�ع��وث ال�خ��اص ل��أم��ن ال�ع��ام
ل� ��أم� ��م امل � �ت � �ح� ��دة إىل ال� �ي� �م ��ن ع � ��ى ال � � � ��دور ال � �ب� ��ارز
للجمهورية اإلس��ام�ي��ة اإلي��ران�ي��ة يف امل�س��اه�م��ة يف
إح� ��ال ال �س ��ام يف ال �ي �م��ن ،وش� ��رح ج �ه��ود األم ��م
امل�ت�ح��دة ب�ه��دف رف��ع ال�ح�ص��ار وإق ��رار وق��ف إط��اق
النار واستئناف املحادثات السياسية يف اليمن

االثنني

ً
رياال
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اهداف الثورة اليمنية

-1التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري
ع�ادل وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني
الطبقات
 -2بناء جيش وطين قوي لحماية البالد
وحراسة الثورة وماكسبها
 -3رف�ع مس�توى الش�عب اقتصادي�ًا
واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا
 -4انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين

عادل مستمد انظمته من روح االسالم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ
التعايش السلمي بني األمم.
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طبّعون نسوا
املُ ِ
أ َّنهم مُ لزمون أخالقيًا
ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا
ْ
بأن يَصط ّفوا مع
أهلنا يف فلسطني
وقضيتهم العادلة.

اسبوعية
سياسية  .عامة

توعد دول العدوان بخيارات عسكرية استراتيجية

وزير الدفاع :قادرون على تأديب من أعيته احلماقة واالستعالء

الضربات القاصمة التي وجهتها القوة الصاروخية والطيران املسير إلى عمق العدوان ليست إال رسائل حتذيرية
تصعيد العدوان وحصاره يق ّوض فرص السالم وال يساعد على إنهاء احلرب ما عجز العدوان عن حتقيقه خالل سبعة أعوام لم ولن يحققه في احلاضر واملستقبل
رسائل باليستية مزلزلة قوية ،وجهها وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي إىل قوى وتحالف العدوان ،فكانت هذه الرسائل القوية ،كفلق
الصبح املغر بأثرها وتأثرها الكبر وبتوقيتها املناسب يف تحذير املعتدي من التمادي يف تصعيده العدواين األخر ،بأن قادم الضربات اليمانية ستكون
ً
ـوة وأكــر تدمراً
أشد بأساً وأكــرب قـ ً
وتنكيال ..وما الضربات املوجعة التي ّ
ّ
املسر خالل األيــام املاضية إىل عمق أرايض
وجهتها القوة الصاروخية والطران
ّ
لعل وعــىس أن يرتدع املعتدون وليعلموا جيداً أن جيشنا العظيم قــادر عىل الــوصــول إىل كل املناطق واملــواقــع الحساسة
الـعــدوان إال رسائل تحذيرية
واىل أي نقطة أينما كان نطاقها الجغرايف يف مملكة ودويلة العدوان السعودية واإلمارات ،وان قواتنا املسلحة الباسلة تمتلك كل الوسائل واألساليب
املـشــروعــة والـقــو ّيــة ،الـقــادرة عــىل تــأديــب مــن أعيته الحماقة والـطـيــش واالسـتـعــالء ،وأخــذتــه الـعــزة بــاالثــم يف االسـتـمــرار بــالـعــدوان والـحـصــار والـتـمــادي
يف استهداف وقتل املدنين األمنين وسفك دمــاء أبناء شعبنا اليمني العظيم بغر حق وبــدون مــربر أو جناية عىل اإلطــالق إال أنهم أسقطوا الوصاية
الخارجية ورفضوا االستكانة والخضوع لقوى الهيمنة والطغيان واالستكبار العاملي ،وقرروا العيش بحرية وعزة وكرامة يف ظل قيادتهم الثورية الحكيمة
والشجاعة وتحقيق سـيــادة واسـتـقــالل اليمن ،واالتـجــاه بــإرادة قــويــة وعزيمة جـبــارة فتية لبناء وتنمية الــوطــن ونهوضه الـحـضــاري الشامل وذلــك من
خالل استغالل خراته وموارده ومقدراته وما يمتلكه من ثروات هامة وهائلة يف مختلف القطاعات النفطية والغازية واملعدنية والزراعية والصناعية
والحيوانية والسمكية واملوقع الجغرايف املتميز واالسراتيجي وغرها من املجاالت التي يتفرد ويمتاز بها وطننا الحبيب عن غره من البلدان ،وهو ما
أثار الحقد الدفن لدى قوى الهيمنة والطغيان وأدواتها القذرة يف املنطقة فشنت عىل وطننا وشعبنا اليمني هذا العدوان الرببري الغاشم والجبان،
لكنهم خابوا وخسروا وهزموا وانكسروا ،ولم يتمكنوا من تحقيق أي يشء من أهدافهم ومخططاتهم الخبيثة بفضل الله وعونه وتأييده ثم بفضل
الصمود والثبات والتصدي الشجاع الذي جسده أبناء شعبنا العظيم يف مواجهة تحالف املعتدين وجموع مرتزقتهم اآلثمن.

قراءة وحتليل مقدم /موسى محمد حسن
الرسائل الهامة والقوية التي صدع بها البطل الهمام والقائد الشجاع
املقدام ،عنوان االنتصارات الكربى ،ومهندس العمليات النوعية التي
مــزقــت جـمــوع االعـ ــداء ،أقـضــت مـضــاجــع املـعـتــديــن الـظــاملــن وشـفــت
قوم مؤمنن بأن الرد القوي والحاسم والردع املتوازن والعقاب
صدور ٍ
امل ــؤل ــم وال ـ ـع ـ ــادل س ـي ـط ــال أن ـظ ـم ــة ال ـ ـع ـ ــدوان وس ـت ـس ـح ــق ج ـيــوش ـهــم
وجحافلهم وتدك اوكارهم ومعسكراتهم ومطاراتهم وكل منشآتهم
الحيوية وستهزم جموعهم اآلثمة ،وسيكون النصر والتمكن والفتح
امل ـبــن حـلـيــف شـعـبـنــا الـيـمـنــي ال ـحــر األب ــي ال ــذي ه ــو يف امل ــوق ــف الـحــق
ويدافع عن قضيته العادلة وعن األرض والعرض والدين.
ويف ه ــذا ال ـس ـيــاق ي ـخــاطــب وزي ــر ال ــدف ــاع ال ـل ــواء ال ــرك ــن مـحـمــد نــاصــر
العاطفي ،تحالف الشر والعدوان وقوى االستكبار والطغيان وكذا
املجتمع الدويل ومجلس األمن واألمم املتحدة بأن تصعيد العدوان
عىل الشعب اليمني ،واستمرار حصاره ،وشن غاراته عىل املدنين،
واحتالله أرايض اليمن ،والتدخل يف شؤونه ،ونهب ثرواته ،ال يساعد
عــىل إنـهــاء الـحــرب بــل يزيد مــن توسيع نطاقها الـجـغــرايف ،وتقويض
فرص السالم ،وزعزعة أمن واستقرار املنطقة.
وثم يؤكد اللواء العاطفي أن جيشنا العظيم لن يقف مكتوف االيدي
أمام تصعيد العدوان وما يمارسه من جرائم وحشية ومجازر دموية
مــروعــة بـحــق املــدنـيــن مــن أبـنــاء شعبنا الـيـمـنــي ،بــل سـيــواجــه تـمــادي
املـعـتــديــن بـخـيــارات عـسـكــريــة اســراتـيـجـيــة ستسحق كــل مــا بـنــوه ومــا
عــرشــوه وان ال مـفــر لـهــم مــن مـصــرهــم املـحـتــوم يف الـهــزيـمــة الـنـكــراء
وال ـخ ـســران امل ـب ــن ..ه ــذا مــا أك ــده وزي ــر ال ــدف ــاع ب ـقــولــه« :إن كــل هــذه

امل ـم ــارس ــات ال ـت ـص ـع ـيــديــة ال ـع ــدوان ـي ــة تــدف ـع ـنــا إىل خـ ـي ــارات عـسـكــريــة
اسراتيجية ال مـفـ ّر فيها للعدو ســوى الهزيمة والـنــدم والـحـســرة»..
مـشــرا إىل أن التصعيد األخــر هــو تصعيد أمــريــي -إســرائـيــي باسم
دول العدوان املهزومة».
وأضاف« :نحن كعسكرين ،ومن خالل اطالعنا عىل تاريخ الحروب
يف مختلف دول العالم ،ومتابعتنا ملسارات ومستجدات األحداث،
ن ـج ــد دوم ـ ــا امل ـه ــزوم ــن ه ــم م ــن ي ـع ـم ـلــون ع ــىل ال ـت ـص ـع ـيــد م ــن خ ــالل
استهداف األحياء السكنية ،وتوجيه ضرباتهم املتعمّ دة ضد املدنين،
وقتل األطفال والنساء ،وغرها من املمارسات اإلجرامية التي ّ
تدل
عىل هزائمهم وانكساراتهم يف امليدان».
وعن الضربات القاصمة واملؤملة التي وجهتها القوة الصاروخية
ّ
املسر خالل األيام واألسابيع املاضية إىل عمق أرايض
والطران
العدوان يبن وزير الدفاع أن هذه الضربات ليست إال رسائل
ت ـحــذيــريــة لـلـمـعـتــديــن عـلـهــم يــرتــدعــوا وي ـك ـفــوا ع ــن تـمــاديـهــم
وطيشهم وحماقتهم واال فإن التأديب القايس والردع املؤلم
واملــدمــر قــادم إلـيـهــم ال مـحــالــة ،حـيــث يــؤكــد االخ الــوزيــر ذلــك
ق ــائ ـ ً
ـال :أن م ــا ّ
وج ـه ـتــه ال ـق ــوة ال ـصــاروخ ـيــة وال ـط ــران امل ـس ـ ّـر مــن
ضربات موجعة يف عمق أرايض العدوان ما هي إال رسائل تحذيرية
ّ
لعل وعىس أن يرتدع املعتدون ويعودوا إىل صوابهم ..وقال« :لكن
إن ظـ ّـل فهمهم بطيئا فليكونوا عــىل بيّنة أنـنــا ق ــادرون ،ونمتلك كل
الوسائل واألساليب املشروعة والقو ّية القادرة عىل تأديب من أعيته
الحماقة والطيش واالستعالء».

ولـفــت إىل أن ال ـفــرة الـقــادمــة سـتـشـهــد ضــربــات مــوجـعــة ومــرعـبــة يف
الـعـمــق اإلســراتـيـجــي الـعـسـكــري واالق ـت ـصــادي ل ــدول ال ـع ــدوان ،ويف
ّ
تتوقعها ،وهذا حق مشروع للشعب اليمني يف إطار مراحل
مناطق ال
عملية «إعصار اليمن».

ولتذكر أنظمة العدوان بأن ما لم يستطيعوا تحقيقه خالل سبعة
أعــوام مــن عمر حربهم االجــرامـيــة الـعــدوانـيــة الظاملة عــىل شعبنا
ووط ـن ـن ــا امل ـج ـيــد ل ــم ولـ ــن ي ـس ـت ـط ـي ـعــوا تـحـقـيـقــه ع ــىل اإلط ـ ــالق ال
يف الـحــاضــر وال يف املـسـتـقـبــل فـيـخــاطــب ال ـلــواء الـعــاطـفــي قــوى
ال ـع ــدوان« :ن ـقــول ل ــدول تـحــالــف ال ـشــر واإلج ـ ــرام لـقــد أمـعـنـتــم
وت ـل ــذذت ــم يف ق ـتــل ال ـش ـعــب ال ـي ـم ـنــي ،ودمّ ـ ــرتـ ــم األعـ ـي ــان املــدن ـيــة،
وأح ــرق ـت ــم ك ــل م ــا ه ــو ج ـم ـيــل يف ال ـي ـم ــن ،ل ــذل ــك ن ـ ّ
ـؤك ــد ل ـكــم أن مــا
لــم تستطيعوا تحقيقه خــالل سبعة أعــوام مــن عــدوانـكــم لــم ولــن
تـسـتـطـيـعــوا تـحـقـيـقــه يف الـحــاضــر واملـسـتـقـبــل ،بــل سـتـظــل الـهــزائــم
املريرة تالحقكم».
ووتابع« :نقول لوكالء واشنطن وتل أبيب إذا استمررتم يف عدوانكم
عىل اليمن فأنتم تحكمون عىل أنفسكم باملصر املجهول الذي حتماً
فيه نهايتكم املخزية».
وأوض ـ ــح الـ ـل ــواء ال ـع ــاط ـف ــي ،أن ال ـش ـع ــب ال ـي ـم ـنــي ص ـم ــد عــىل
مــدى سبع سـنــوات ،وانتصر يف كــل املـجــاالت العسكرية
والـسـيــاسـيــة واألخــالق ـيــة واإلن ـســان ـيــة واالقـتـصــاديــة
واألمـنـيــة واإلعــالم ـيــة ،بـفـضــل الـلــه وعــونــه
وب ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة وح ـ ـن ـ ـك ـ ــة ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ـث ـ ــوري ـ ــة
والسياسية ..وقال« :املنتصر ال يقصف
األع ـي ــان املــدن ـيــة ،وال يـقـتــل املــدنـيــن،
وهــو مــا نـقــوم بــه مـنــذ سبعة أعــوام
م ـ ـض ـ ــت ،م ـت ـم ـس ـك ــن ب ـ ـكـ ــل ق ـي ــم
ال ـ ـح ـ ــروب وق ـ ــواع ـ ــد االشـ ـتـ ـب ــاك،
وم ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادئ ال ـ ـ ـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ــدويل
اإلنساين».
وأض ـ ــاف« :ن ــؤك ــد م ــن مــوقــع
املسؤولية إذا استمرت قوى
ال ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان يف ال ـت ـص ـع ـي ــد،
فــالـشـعــب الـيـمـنــي وقــواتــه
امل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــزون
لـ ـلـ ـتـ ـصـ ـعـ ـيـ ــد ،وق ـ ـ ـ ـ ـ ــادرون
ال ـي ــوم أك ــر م ــن أي وقــت
مىض عىل مواجهة أسوأ
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ــاالت ،دف ـ ــاع ـ ــا
ع ــن ال ـي ـمــن واسـتـقــاللــه
ووحـ ــدتـ ــه ،وس ـنــواجــه
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـدي ب ـ ــال ـ ـت ـ ـح ـ ـ ّـدي
والـتـصـعـيــد بــالـتـصـعـيــد وال ـق ـصــف بــالـقـصــف وال ـعــن بــالـعــن والـســن
ّ
التحديات ،ولن يقبل
بالسن ،مهما كانت التضحيات ،ومهما بلغت
شعبنا إال بالنصر والنصر فقط ،بإذن الله.

بتحرير سلسلة جبال األجاشر..

جنران حتت سيطرة نيران اجليش واللجان

ت ـت ــواىل ان ـت ـص ــارات جـيـشـنــا الـعـظـيــم ول ـجــان ـنــا الـشـعـبـيــة يف
مختلف جبهات القتال واملواجهة مع قوى العدوان ومرتزقته
االثمن ،واليوم ترتسم هذه االنتصارات الحاسمة يف سلسلة
االجاشر الحدودية مع مملكة الشر والعدوان السعودية..
ف ـقــد ت ـم ـكــن أب ـط ــال ال ـج ـيــش وال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة م ــن تـحــريــر
مـعـسـكــر طـيـبــة االس ــم وسـلـسـلــة ت ــالل ال ـ َّرب ـعــة بــاالضــافــة إىل
تـحــريــر ع ــدة مــواقــع وت ــالل أخـ ــرى ..حـيــث تــم تـحــريــر وتـطـهــر
كل من املناطق واملواقع التالية:
"سلسلة تالل الربعة ،ومعسكر طيبة االسم ،وسلسلة
ت ــالل الـقــذامـيــل وت ــالل ال ـقــاهــرة وال ـح ــوار والـ ّرمـلـيــة ال ـســوداء
وسلسلة جبال األمهور".
ويـحـتــل مـعـسـكــر "طـيـبــة" مــوقـعــاً اســراتـيـجـيــاً هــامــاً حيث
يطل عىل العديد من املناطق قبالة نـجــران ،وبهذا االنتصار
الهام والكبر ستتمكن قواتنا من فرض سيطرتها الكاملة عىل
كافة املناطق قبالة نجران ،إضافة إىل أن معسكر طيبة االسم
كان يعد املركز الرئييس ملا يسمى عمليات املحور الشمايل يف
املنطقة العسكرية السادسة التابع ملليشيات اإلصالح والفار
هادي واملدعومة من العدوان السعودي ،ويضمّ مقار ثالثة
ألوية من ما يسمى حرس الحدود.
وبــذلــك ي ـكــون أب ـطــال قــواتـنــا املـسـلـحــة وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة
ال ـش ـج ـعــان امل ـيــامــن ق ــد س ـي ـطــروا ع ــىل م ـســاحــات واس ـع ــة يف
جبهة األجاشر الحدودية بمديرية خب والشعف الحدودية
م ــع ن ـج ــران يف عـمـلـيــة ع ـس ـكــريــة واس ـع ــة ت ــم خــالل ـهــا تـحــريــر
مساحة تقدر بـ 163كليومرا ً مربعاً يف صحراء وسلسلة جبال

 163ك�ي�ل��و م �ت��را م��رب �ع��ا امل �س��اح��ة ال �ت��ي مت حت��ري��ره��ا ف ��ي عملية
عسكرية واسعة بجبهة األجاشر احلدودية مع جنران

مصرع وإص��اب��ة العشرات من املرتزقة وال�ع��دوان يتكبد خسائر
جسيمة في العدة والعتاد
اغتنام كميات كبيرة م��ن األسلحة واآلل�ي��ات العسكرية وإفشال
زحوفات عديدة رغم غطاء طيران العدوان
األجاشر الحدودية مع مملكة الشر والعدوان السعودية.
وخـ ــالل ه ــذه الـعـمـلـيــة ال ـع ـس ـكــريــة ال ـنــوع ـيــة وال ـخــاط ـفــة،
اغـتـنــم أبـطــال الـجـيــش والـلـجــان الشعبية كـمـيــات كـبــرة من
األس ـل ـحــة وال ــذخ ــائ ــر وامل ــدرع ــات واآلل ـي ــات ال ـع ـس ـكــريــة ،كـمــا
أسـفــرت العملية عــن سـقــوط الكثر مــن عناصر املــرتــزقــة بن
قتيل وجريح ،إىل ما لحق بهم من خسائر كبرة وجسيمة
يف ال ـعــدة وال ـع ـتــاد ،رغ ــم الـغـطــاء واإلس ـن ــاد ال ـجــوي لـطــران
الـعــدوان وتكثيفه مــن غــارتــه يف محاولة منه لصد أو عرقلة
عـمـلـيــة ت ـقــدم أبـطــالـنــا ال ـش ـج ـعــان ..إىل ذل ــك اسـتـطــاع أبـطــال

الجيش واللجان من إفشال كافة املحاوالت اليائسة لقوى
ال ـع ــدوان وج ـم ــوع مــرتــزق ـتــه بــالــزحــف ن ـحــو امل ـنــاطــق ال ـتــي تــم
تطهرها الستعادة ما خسروه ،لكن األبطال امليامن تمكنوا
مــن صــد تـلــك الــزحــوفــات امل ـس ـنــودة ب ـغ ــارات جــويــة مـكـثـفــة،
وتمكنوا من إلحاق املزيد من الخسائر يف صفوف مليشيات
املرتزقة عدداً وعتا ًد.
وي ـتــزامــن ه ــذا االن ـت ـصــار ال ـحــاســم وال ـســاحــق ال ــذي حققه
الشجعان منتسبي الجيش واللجان بتحرير سلسلة جبال
األجاشر يف محافظة الجوف واملطلة عىل نجران ،مع انتصار

آخر كبر وهام يف محافظة شبوة ،تمثل هذا االنتصار بحصد
رؤوس ال ـع ـشــرات مــن املــرتــزقــة مــن خ ــالل عـمـلـيــة اسـتـهــداف
دقيقة وضربة صاروخية مسددة ومحكمة حققت هدفها
بنجاح كبر ،حيث أسفرت الضربة الصاروخية الباليستية
عن حتف واصابة أكر من  40منافقا خالل تجمع كبر لهم
يوم أمس األول يف محافظة شبوة..
ويف هــذا السياق قــال املتحدث الرسمي للقوات املسلحة
ال ـع ـم ـي ــد ي ـح ـي ــى س ــري ــع يف بـ ـي ــان م ـق ـت ـض ــب "ت ـم ـك ـن ــت ال ـق ــوة
الصاروخية  -بفضل الله  -من استهداف تجمع كبر ملرتزقة
ودواع ـ ــش اإلمـ ـ ــارات يف مــديــريــة ع ـس ـيــالن بـمـحــافـظــة شـبــوة
بصاروخ باليستي" ،مؤكدا أن اإلصابة كانت دقيقة ..موضحاً
بأنه نتج عن االستهداف مصرع وإصــابــة أكــر من 40مرتزقا
بـيـنـهــم ق ـي ــادات مـلـيـشــاويــة ،وك ــذا تــدمــر واع ـط ــاب ع ــدد من
اآلليات.
هذا وكانت دويلة اإلمــارات قد زجت يف األسابيع األخرة
بـمــرتــزقـتـهــا وج ـمــاعــات تـكـفــريــة تــابـعــة لـهــا لـقـتــال ومــواجـهــة
أبطال الجيش واللجان الشعبية يف محافظة شبوة.
وتكبدت مرتزقة ودواعش اإلمارات مئات القتىل والجرحى
يف مـ ــواج ـ ـهـ ــات مـ ـب ــاش ــرة م ـ ــع ال ـج ـي ــش وال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـيــة
وبضربات باليستية استهدفت تجمعاتهم يف محافظة شبوة.
مـطــالـبــات األه ــايل ي ــزداد سـخــط املــواط ـنــون يف املـحــافـظــات
املحتلة وخاصة املحافظات الجنوبية وذلك نتيجة الخسائر
الفادحة التي يتكبدها املرتزقة فيما يسمى قوات العمالقة،
مـمــا أدى إىل خــروج املــواطـنــن يف تـلــك املـحــافـظــات للمطالبة

بــإعــادة ابـنــائـهــم مــن الـجـبـهــات بـعــد أن خ ـســروا اع ــداد كـبــرة
منهم وخاصة يف جبهات شبوة وحريب.
وقــالــت م ـصــادر مـحـلـيــة إن اه ــايل عـنــاصــر وأف ـ ــراد املــرتــزقــة
املنخرطون فيما يسمى ألوية العمالقة طالبوا بإعادة ابنائهم
وع ــدم ال ــزج بـهــم يف مـعــارك خــاســرة وال تـخــدم ســوى اعــداء
اليمن.
وأكدوا عىل ضرورة سحبهم من جميع الجبهات ،السيما
بعد أن أصبحت دويلة العدوان اإلمارات تستخدمهم كورقة
للتفاوض للحفاظ عىل أمنها الداخي.
وأوضحت املصادر أن األعداد الكبرة من القتىل والجرحى
يف صفوف املقاتلن من أبناء املحافظات الجنوبية يف املعارك
األخ ــرة يف حــريــب وبـعــض مــديــريــات بـيـحــان تسببت بموجة
تذمر لدى أهايل تلك العناصر املليشاوية ،األمر الذي جعلهم
يعيدون حساباتهم بضرورة سحبهم من الجبهات.
هـ ــذا وك ـم ــا أش ــرن ــا س ــاب ـق ــاً أن م ـت ـح ــدث الـ ـقـ ــوات املـسـلـحــة
العميد يحيى سريع قد أوضح إن قواتنا املسلحة تمكنت من
استهداف تجمع كبر للمرتزقة ودواعش االمارات يف مديرية
عـسـيــالن ..وأكــد أن االسـتـهــداف نجم عنه مقتل واصــابــة 40
بينهم قيادات وتدمر عدد من اآلليات.
وكــانــت م ـصــادر أشـ ــارت اىل أن ال ـق ـيــادي الـسـلـفــي املــرتــزق
يف الــويــة الـعـمــالـقــة واملــدعــو مـسـفــر صــالــح امل ـتــاش ،قـتــل مع
م ــراف ـق ـي ــه يف م ـن ـط ـق ــه ال ـص ـف ـح ــة ب ـع ـس ـي ــالن ج ـ ـ ــراء ال ـض ــرب ــة
ال ـصــاروخ ـيــة الـبــالـيـسـتـيــة ال ـتــي اسـتـهــدفــت تـجـمـعــا ملـلـيـشـيــات
االرتزاق بشبوة.
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عد االشتباك مع العدوان
عقب تنفيذ عمليتي اعصار اليمن االوىل والثانية اهتزت صورة اإلمارات ومكانتها االقتصادية بني الشركات املستثمرة يف كل من دبي وابو ظبي مما
جعل تلك الشركات تبحث عن وجهة آمنة بعد أن اصبحت القواعد العسكرية الحامية لإلمارات ومراكز االستثمار فيها تحت مرمى نريان سالح
الجو املسري والصواريخ الباليستية اليمنية التي استطاعت أن تغرق النظام االمارايت يف دوامة من التخبط والفشل الذريع  ,هذه الدقة واالصابة التي
جعلت نظام االستثمار والبورصة تتهاوى يف غضون اسبوع  ,وجد النظام االمارايت نفسه قد وقع يف الفخ ويف مأزق يصعب الخروج منه مما جعله
يستجدي واشنطن وكيان العدو الصهيوين يف ايجاد مخرج آمن له من هذه التبعات التي تسبب بها طيش وجهل بن زايد بالعواقب الوخيمة التي
قد تطال االمارات من قبل القوات املسلحة اليمنية ردا عىل جرائمه بحق املدنيني يف عدد من املحافظات  ..الطريان املسري والصواريخ الباليستية
اليمنية التي اصابت العمق االمارايت غريت املشهد وقواعد االشتباك مع تحالف العدوان ليفرض واقعا جديدا أكد للطامعني بأن اليمن صعب
املنال ..تفاصيل هامة يف سياق التقرير التايل :
خاص-

فمن استجداء واشنطن بضرورة اعادة تصنيف من
تسميهم االمارات "الحوثيني " كمنظمة ارهابية اىل
سلعليلهللا ايلضللا اىل بلعللث جللاملعللة الللدولللة اللعللربليللة من
مرقدها الذي لم يعد لها هي األخرى من دور يذكر
حيال قضايا األمة العربية بعد أن خرقت مواثيقها
هرولة املطبعني مع كيان العدو الصهيوين الذي يعد
خرقا مليثاق جامعة الدولة العربية .
هللذا اللهللروب للنظام االم للارايت نحو وسللائللل ضغط
سياسية ودبللللومللاسليللة تلحللت مسميات عللدة عكس
اللصللور اللهلشللة للللنلظللام االم للارايت الللذي سللوق امللنللاطللق
االستثمارية بأنها اصبحت غللري آمنة هللذا مللن جانب
ومللن جللانللب آخللر أمللام ابلنللاء الشعب االم للارايت الذين
ط للال اللعللديللد ملنلهللم اللسلجللن ج للراء تلسللريللب ملقللاطللع
فيديو ألماكن القصف التي طالتها املسريات اليمنية
يف كل من املنطقة الصناعية يف أبو ظبي ويف قاعدة
الظفرة يف دبي مقر القوات االمريكية .

رسائل حتذيرية

" ملعلنللا ق للد تلخلسللر ون لن لصللح ب لت لغل ّلري الللوج لهللة" بلهللذه
التغريدة يف تويرت اشعل املتحدث الرسمي للقوات
امل لس لل لح للة ال لع لم لي للد ي لح لي للى س للري للع مل للواقل للع ال لت للواص للل
االج لت لم للاع للي يف االم ل ل ل للارات وال لخ لل لي للج ب ل ل للردود اف لع للال
ملخلتلللفللة  ,ه للذه الللرسللالللة اللتلحللذيللريللة احللدثللت ايلضللا
حالة من الرعب قد ال تقل عما احدثته عمليتا اعصار
اليمن االوىل والثانية يف اوساط الشركات التي تعرض
منتوجاتها يف معرض اكسوا وايضا يف اوساط قيادة
اللنلظللام االم للارايت الللذي وجللد نفسه يف مللأزق يصعب
الخروج منه .
وكل ل للان ال لع لم لي للد ي لح لي للى س للري للع قل للد ك لش للف يف ب لي للان
القوات املسلحة عن االهداف الحساسة التي طالتها
"عملية اعصار اليمن الثانية" الذي اكد فيه بأن هذه
العملية جللاءت رداً عللىل تصعيد اللعللدوان األمللريلليك
اللسلعللودي اإلم للارايت وجللرائلمل ِله بلحل ِلق املللدنليللني يف عدد
من املحافظات اليمنية .
ُ
وأوضللح البيان أن اللقل ُ
الصاروخية وسللالحُ الجو
لوة
ً
ً
ً
ُ
"عملية إعصار
واسعة
عسكرية
عملية
املسري نفذت
لت ال لع لم لق للني ال لس لع للودي
ال لي لم للن ال لث للان لي للة" اس لت له للدف ل ِ
واإلمارايت
واشللار البيان ان العملية تم من خاللها استهداف
لداف حلسللاسل ٍلة اخ للرى يف
قللاعللد ِة اللظلفللر ِة اللجللويل ِلة واه ل ٍ
لدد كلبل ٍلري من
لدو االمل للارايت (ابللوظ لبللي) ب لعل ٍ
عللاصلمل ِلة ال لعل ِ
ال لص للواري ل ِلخ ال لبللال لس لت ليل ِلة ن للوع (ذو ال لف لق للار) اىل جللانللب
ُ
كبري
لدد
اسلتلهللداف مللواقل َلع حليللويل ٍلة وهللامل ٍلة يف دبللي بلعل ٍ
ٍ
الطائرات املسري ِة (نوع صماد .)3
من
ِ

الطائرات املسري ِة نللوع (صماد
كبري من
بعدد
اخللرى
ِ
ٍ
ٍ
ُ
َ
حيوية
مواقع
استهداف
 1وقاصف  2يك ) اىل جانب
ٍ
َ
جيزان وعس َ
الصواريخ
كبري من
ري بعد ٍد
وحساسة يف
ٍ
ٍ
ِ
البالستية.
وم ل للن خ ل للالل ه ل للذه ال لع لم لل ليللة ال لن للوع لي للة ال لت للي طللالللت
ال لع لم لقللني االمل ل للارايت وال لس لع للودي يف آن واحل للد  ,أكللد
ال لب ليللان جللاهللزيللة ال لقللوات يف تللوسليللع علمللليللاتلهللا خللالل
املرحلة القادمة يف إطار مواجهة التصعيد بالتصعيد.

على وقع الضربات

"اعصار اليمن االوىل والثانية" جعلت قيادة النظام
االمارايت تبحث عن حلفاء جدد للوقف معها يف هذه
الللورطللة اللتللي قللد تفقدها الجمل بما حمل مما حدا
بلهللا اىل اللتللواصللل امللبللاشللر مللع كليللان اللعللدو الصهيوين
للبلحللث سلبللل تلجلعلللهللا آملنللة مللن ضللربللات سللالح اللجللو
امللسللري واللصللواريللخ اليمنية بعيدة املللدى  ,االستعانة
ب ل لخل للربات اس للرائ لي لل لي للة دف للاع لي للة
واس لت لخ لب للارات لي للة ك للان للت واحل للدة
م للن الل لخل لي للارات امل لط للروح للة اىل
ج للان للب ال لق لب للة الل لح للدي للدة ال لتللي
ق ل للد تل للدخل للل ل لل لع لم للل ق للري لب للا يف
االم ل ل للارات وه ل للذا م للا اش ل للار ال ليلله
مراقبون ومحللون سياسيون
.
اىل ذلك فقد كتبت صحيفة
"هآرتس" أن التعاون بني كيان
ال لعللدو اإلسللرائ ليللي واإلمل للارات
ق ل ل للد ي ل لت ل لع ل لمل للق ب ل لع ل للد ال ل له ل لجل للوم
األخري .وال تستبعد الصحيفة
أن ن للرى يف امللسلتلقلبللل اللقللريللب
اإلمارات تحصل عىل صواريخ
(القبة الحديديّة) التي يكلف كل صاروخ منها حوايل
دوالر.
مائة ألف
ٍ
وم ل للن ج للان للب آخ ل للر ق ل للال م ل لسل للؤول يف كل لي للان ال لع للدو
ال لص له لي ل ّ
لوين ،ال ل للذي ن لق للللت أق للوال لله م لح لطللة ت لل لفللزيللون
" "INEWS24اإلسرائيليّة ّ
إن اإلماراتيني يف صدمة
شديدة ألنهم ليسوا معتادين عىل التعرض لهجوم
مثل هذا ،عىل ّ
حد تعبريه.

االسللرائ ليللي لليللس اسلتلهللداف اي للالت او ملنللاطللق اخللرى
يف تللل ابليللب بللل تللأيت مللن خشية مللن وصللول الجيش
اليمني إىل ميناء عدن ومضيق باب املندب ،والخشية
األك للرب أن يلعللللن الليلمللن أن هللدفلله مللن اللسليلطللرة عىل
بللاب امللنللدب هللو تللأمللني املللالحللة البحرية للجميع ،يك
ّ
لشن
ال يعطي أي ذريعة ألي طرف دويل أو إقليمي
حملة عسكرية ضللد اليمن ،بحجة أن اليمن تغلق
باب املندب أمام املالحة الدولية.
"إس للرائل لي للل" ت لخ للى وقل للف ال ل لعل للدوان ع للىل ال لي لمللن،
كما تخى أي شكل مللن أشلكللال التصالح بللني دول
الخليج العربية وإيران.
"إسل للرائ ل ليل للل" ت لخ للى ع للىل م لصللال لح لهللا االق لت لص للادي للة
واألمل لنل لي للة االس للرتات لي لج لي للة يف اإلم ل ل ل للارات" .إس للرائل لي للل"
ت لخ للى فل لق للدان ال لف للرص للة ل لت لع لم ليللق ن لف للوذه للا يف دول
ال لخ لل لي للج ال لع للرب لي للة ،ألن اس للرتات لي لج لي لت له للا ق للائ لم للة عللىل
دي ل لم ل للوم ل للة ال ل لت ل لم ل للزق الل لع للرب للي
الل للداخل للي ،ودي لم للوم للة ال لتللوتللر
ّ
السني الشيعي ،مع ديمومة
األن لظ لمللة الللرج لع ليللة ،اللتللابلعللة
واملل لتل لخ ل ّللل لف للة ،وال ل لت ل للي ت لح لت للاج
إىل مللن يلحلمليلهللا ملقللابللل املللال
ّ
املتدفق من خريات الشعوب
املنهوبة.

,,,

مخاوف اسرائيلية
م��ن س �ي �ط��رة ق��وات
صنعاء على مضيق
ب� � � � � � ��اب امل� � � �ن � � ��دب
وميناء عدن

ميناء عدن وباب املندب

وبلحلسللب تلقللريللر نلشللرتلله امل ليللاديللن ب للأن اكللر
م ل ل للا يل ل لث ل للري مل ل لخ ل للاوف
ك ل لي ل للان ال ل لعل للدو

استهداف العمق السعودي

اىل ج للان للب ه ل للذه الل لضل للربل للات ال لن للوع لي للة يف ال لع لمللق
االم ل للارايت ك للان للللقللواعللد اللعلسلكللريللة يف اللعلمللق
الل لسل لع للودي ن لص لي للب مل للن "ع لم لل لي للة اع لص للار
اليمن الثانية" حيث اشار بيان القوات
امل لس لل لح للة ان ت ل للم ُ
لدد مللن
دك ع ل ل ل ٍ
العسكرية
القواعد
ِ
ِ
يف ا لل ل ل ل ل ل لعل ل ل ل ل ل لمل ل ل ل ل ل ل ِلق
ال ل ل ل لس ل ل ل لعل ل ل للودي يف
منطقة شللرورة
ِ
ومل ل ل ل ل لنل ل ل ل ل للاطل ل ل ل ل ل َلق
سل ل ل لعل ل ل للوديل ل ل ل ٍلة
ّ
عىل مدى أسبوعني ّ
السعودي
شكلت غارات ال ّتحالف العدواين
األمرييك ّ
لارايت اإلسللرائليل ّ
ّ
لي بعد (عمليّة إعصار اليمن األوىل) منعطفاً خطرياً يف
اإلمل
لرية ال سل ّيلمللا يف ظل ّ
دالالت كلبل ً
لل الل ّ
لصلمللت ال ل ّلدويل امللطلبللق بل
املللواجلهللة يحمل
ٍ
وبتأييد ما يسمّ ى باملجتمع ّ
الدويل لتلك الجرائم التي ال يمكن تصنيفها ّإال
حرب جاءت انتقاماً لتلقي دول ال ّتحالف العدواين
بحروب إباد ٍة وجرائم
ٍ
ّ
تفاقم قللوّ ة الجيش والللللجللان ّ
الشعبيّة ومراكمتها
املللزيللد مللن الهزائم بعد
السريع من قبل الجيش وأنصار الله
لالنتصارات .عللدوان استوجب اللر ّّد ّ
عىل مجازر العدوان يف (عمليّة إعصار اليمن  )2حيث تمّ استهداف العمقني
ّ
ليجدد العدوان ّ
ّ
رده باستهداف املدنيني
والسعودي ملر ًّة أخللرى
لارايت
اإلمل
ّ
بتحفيز أمرييك إسرائيي بعد حملة ال ّتضامن ّ
الدولية مع اإلمارات
بغارات
ٍ
عقيب االستهداف اليمني األوّل ملطارات أبو ظبي ودبي والرّياض وقاعدة
الديبلوماسيّة ّ
رد استدعى استنفار ّ
الظفرةٌّ .
توصيات من
الدوليّة وإصدار
ٍ
البنتاغون واملخابرات األمريكيّة ()ciaومعهد واشنطن بال ّتزامن مع زيارة
ً
ً
رئيس الكيان ّ
الصهيوين يتسحاق هرتسوغ تضامنا ودعما ألبو ظبي ،وما
إعالن وزارة ّ
الدفاع األمريكية ّ
أن القادة العسكريني يرون (اعتداء ميليشيا
ً
ً
الحويث) عىل اإلمارات عمال إرهابيّا ّ
مباشر
بشكل
يهدد املصالح األمريكيّة
ًٍ
ًٍ
ً
مشرية إىل ّ
أننا ّ
قدمنا توصيات بللإعللادة تصنيف الحوثيني منظمة إرهابيّة
ّ
مؤك ً
دة ّ
أن اإلستخبارات األمريكيّة ( )ciaتؤيّد تقييم
إقليمي،
تهديد
ذات
ٍّ
ٍ
ٌ
توصيات
البنتاغون بتصنيف (الحوثيني منظمة إرهللابل ّيللة) وفلقللاً للمصدر.
ّ
ّ
والديبلومايس لتشويه وقلب الحقائق
العسكري
برفع مستوى العدوان
لايس للصللالللح دول ال لعللدوان كللالم ّ
لار ديلبللللومل ّ
أكللده
وملحللاولللة تسجيل انلتلصل ٍ
ٍ
ّ
املتخصص يف ا ّلللشللؤون العسكريّة واألملنل ّيللة للعراق وإيللران واليمن ودول
الخليج يف معهد واشنطن "مايكل نايتس"حيث قال ّ
أنه بإمكان واشنطن

وجهة غير آمنة

االم ل ل ل ل ل ل للارات الل ل لت ل للي ت لس لك لن له للا
اك للر م للن  200ج لنلس ليللة مللن
مختلف دول العالم اصحبت
ب ل لي ل لئ ل للة غل ل ل للري آم ل ل لن ل ل للة وط ل ل ل ل ل للاردة
ل ل لل ل لم ل لس ل لت ل لث ل لمل للريل للن والل ل لسل ل لي ل للاح
ب لع للد أن اص لب لح للت م للراك للزه للا
ال لح لسللاسللة ال لع لس لكللريللة واالق لت لص للادي للة م لن لهللا اه للداف
سهلة امللام اللطللائللرات امللسللرية واللصللواريللخ الباليسية
التي طالتها مؤخرا .
ه ل للذه ال ل لت ل لطل للورات ال لع لس لك للري للة واملل لي للدانل لي للة ج لع للللت
ال لخللارج ليللة االمللري لك ليللة ت لحللذر رعللايللاهللا م للن اللسلفللر اىل
االمل ل ل للارات ال لت للي اص لب لح للت ت لح للت م للرم للى سل للالح ال لجللو
اليمني .
وي للرى ملحللللللون علسلكللريللون أن ال لت لطللور ال لنللوعللي يف
ال لسللالح الليلملنللي ال للذي ب للات يلصليللب اه للداف لله بللدقللة
عالية عىل مسافة ما يقارب  1500كم يجعل
امللنلطلقللة امللام تلطللور نللوعللي بللات يلنللذر بلعللواقللب
وخ لي لمللة ع للىل ال ل للدول امللتلحللاللفللة يف عللدوان لهللا
عىل اليمن .
وان خ لي للار ال لس للالم م للره للون بللال لتللوافللق
ل لل لح للل ال لس لل لم للي امل ل لشل للرف ب لع لي للدا عللن
ال لت لص لع لي للد وال ل للدم ل للار الل ل للذي ت لش لهللده
الل ل ليل ل لمل ل للن خ ل ل ل ل للالل سل ل لبل ل للع سل ل لنل ل للوات
والللذي لللم يفت عضد اليمنيني
بل للل زاده ل ل للم ق ل للوة وع للزيل لم للة يف
مواصلة ال ل ل ل ل ل ل ل ل لت ل ل ل ل ل ل ل ل لصل ل ل ل ل ل ل ل للدي
وامل للواجل له للة
يف

مختلف الجبهات مع كل من الرياض وابو ظبي اىل
جانب مرتزقة الداخل .

خيارات استراتيجية

وعقب اتساع دائرة املخاوف االمارايت من الضربات
التي طالت ابو ظبي ودبي بسالح الجو اليمني املعزز
بلصللواريللخ نللوعليللة نللوع ذو اللفلقللار  ..اطللل وزيللر الللدفللاع
ال ل للل للواء ال للرك للن م لح لمللد ن للاص للر ال لع للاط لف للي يف ت لصللريللح
ل لله ل لي لضللع ال لن لق للاط ع للىل ال ل لحل للروف مل له للددا ب لخ لي للارات
اسرتاتيجية سيكون لها وقعها إن لم يراجع النظام
االمارايت حساباته .
وأكد وزير الدفاع بأن ما ّ
وجهته القوة الصاروخية
ّ
املسري من ضربات موجعة يف عمق أرايض
والطريان
ّ
لعل وعللى أن
اللعللدوان مللا هللي إال رسللائللل تحذيرية
يرتدع املعتدون ويعودوا إىل صوابهم ..وقال" :لكن
إن ّ
ظل فهمهم بطيئا فليكونوا عىل بيّنة أننا قادرون،
ونمتلك كل الوسائل واألساليب املشروعة والقويّة
الل لق للادرة ع للىل ت للأدي للب م للن أع لي لتلله ال لح لمللاقللة واللطليللش
واالستعالء".
ويللرى مراقبون عسكريون بللأن وصللف وزيللر الدفاع
ل لل لض للرب للات االخل ل للرية ل لل لع لمللق االم ل ل للارايت ب للأن له للا رس للائ للل
ت لح للذي للري للة ي لن لب للئ ب ل للأن ص لن لع للاء ل للدي له للا م للن ال لخ لي للارات
االسرتاتيجية التي هدد اللواء العاطفي باستخدامها
ما يجعل االمارات تصبح ليس بيئة طاردة لالستثمار
والقادمني اليها فقط  ,وانما ستصبح بيئة صحراوية
كما كانت قبل اكتشاف النفط و مجيئ االستثمار .
كل هذ التطورات والعمليات النوعية التي نفذتها
قللواتلنللا املسلحة سللواء يف اللعلمللق االم للارايت او يف عىل
مللرتللزق لت لهللا يف ال للداخ للل ف للرض للت واق لع للا ج للدي للدا للحللق
ب ل للاإلم ل للارات خ لس للائ للر ك لب للرية يف ال لج للان للب االق لت لص للادي
واالستثماري اىل جانب تدمري معداتها العسكرية و
قتل واصابة املئات من مرتزقتها الذين زجت بهم يف
معارك خاسرة يف محافظة شبوة مؤخرا .
تلسلحللب مللرتللزقلتلهللا مللن امللنللاطللق اللتللي كللانللوا تلمللددوا
فيها يف جنوب مارب واصفة ذلك بأنه اعادة تموضع
مل للرت للزق لت له للا يف ش لب للوة ك لم للا س لب للق وان اع لل لن للت اع ل للادة
تموضعها سابقا يف الساحل الغربي .
ه لكللذا ت لس لت لخللدم االمل ل للارات وال لس لعللوديللة مللرتللزقلتلهللا
ك لب لي للادق ت لل لعللب ب لهللم م لتللى م للا ت لش للاء ق لت للال م للن اجللل
املال يقوم به املرتزقة فيما قيادة النظامني االمارايت
وال لس لعللوديللة تلللهللث وراء تلحلقليللق م لطللامللع اصلبلحللت
ب لع لي للدة املل لن للال  .ام ل للام ث لب للات وب لس للال للة امل للداف لع للني عللن
السيادة اليمنية من ابناء القوات املسلحة املسنودين
بأحرار الشعب اليمني الذين لقنوا تحالف العدوان
دروسا قاسية وهزائم نكراء عىل مدى سبع سنوات
مللن خللوض ملعللارك اللقلتللال اللتللي اسلتلطللاعللت اللقللوات
امل لس لل لح للة ان تل لح للول سل للري امل ل لع ل للارك ل لص للال لح له للا فلمللن
ع لم لل ليللات الل للدفل للاع اىل ال له لج للوم ب لم لخ لت للللف االس لل لحللة
اللحللديلثللة وامل لت لطللورة يف ال لقللوة اللصللاروخليللة وال لطللريان
امللسللري الللذي مثلت سللالح رعللب يللالحللق االع للداء اينما
ح لل للوا واي لن لمللا رح لل للوا  ..ح للداث للة وقل للوة ه للذه االس لل لحللة
النوعية التي تمتلكها القوات املسلحة جعلت انظمة
الللدفللاع الجوي السعودي واالمللارايت من منظومات
ب للات للري للوت وثل للاد وغ للري م للن االس لل لحللة ع للاج للزة ت لمللامللا يف
حماية القواعد العسكرية واالمللاكللن الحساسية يف
عمق اراضيها .

سالم العدوان ّ
الدموي...
والردّ اليمني
ّ
مساعدة دول ال ّتحالف يف اليمن للحفاظ عللىل املكاسب التي ّ
حققتها يف
اآلونل للة األخل للرية م للن خ للالل تلصلنليللف حلملللتلهللا ع للىل ّ
أن له للا دف للاع ل ّي للة ،وردع أ ّي للة
ّ
العسكري
هجمات إضافي ٍّة للحوثيني يف اللخللارج ،واالسلتلفللادة من املللأزق
ٍ
(السالم) مضيفاً ّ
أن هجوم  17كانون الثاين/يناير
املقبل إلحياء محادثات
ّ
يهدف إىل تعزيز اإلدانة الدولية للحوثيني وال ّتضامن مع اإلمارات ،مضيفاً
ان املل ّ
املشجعة تشريإىل ّ
ّ
أن الطريقة األفضل لجلب الحوثيني إىل
لؤشللرات
ّ
عسكري
انتصار
بتحقيق
أملهم
عىل
القضاء
هي
الم
الس
محادثات
طاولة
ّ
ٍ
ٍ
ٌ
ٌّ
وتوصيات تحمل يف طيّاتها العديد من الرّسائل
ديبلومايس
كامل .استنفا ٌر
ٍ
أهمّ ها:
ّ
ٌ
ّ
 – 1إق للرا ٌر أمللريلليك ب لقللوّ ة الل لرّد الليلملنللي ال للذي طللال قللاعللدة اللظلفللرة دفلعللت

شوقي عواضة

ٌ
ّ
باألمرييك للخروج هذه املرّة معرتفاً ّ
خطوط حمراءُ يف الر ّّد.
بأنه ال
ٌ
ٌّ
وصريح ّ
ٌ
ٌ
بأن أنصار الله تحوّلت إىل قوّ ٍة إقليمي ٍّة
واضح
أمرييك
-2اعرتاف
ّ
عودي
الس
ذات تأثري
لني ّ
كبري يف تغيري امللعللادالت ونقل املعركة إىل ا ّلللداخللل ِ
ٍ
ٍّ
واإلمارايت وهذا ما ال يريد أن يفهمه بن سلمان وبن زايد.
ّ
مني بإنتصار قوّات صنعاء وتغيري قواعد االشتباك
 –3إفصاح نايتس الض ٌّ
ً
وامتالكهم زمام املبادرةّ ،
كامال كما انتصروا
وأنهم سيستكملون انتصارهم
ّ
عسكري
انتصار
بتحقيق
الله
لار
ل
ص
ل
ن
وأ
اليمنيني
سابقاً( .القضاء عىل أمللل
ٍ
ٍ
كامل)
(–ٍ 4اللحلفللاظ عللىل املكاسب اللتللي ّ
ّ
لدواين شللرقللا) هل
حققها ال ّتحالف اللعل
يعترب نايتس انكفاء (العمالقة) وإعادة تموضعهم بعد هزائمهم يف شبوة

العميد /عبدالسالم السياين

سر اإلعصار

لأت ت لس لم لي للة ال لع لم لل لي للة الل لت للي ن لف للذه للا س ل للالح الل لج للو امل لس للري
لل للم تل ل ل ِ
واللصللاروخللي عللىل دولللة اإلم للارات "اعلصللار اليمن" مللن فللراغ ،بل
هي إحدى اآليات اإللهية التي ألهمها الله سبحانه وتعاىل لهذا
اللشلعللب امللسلتلضلعللف امللظللللوم ،ألنلله يلعليللش ملظللللومليللة تللاريلخليللة
غللري ملسلبللوقللة وع للدوان للا تلكللاللبللت فليلله دول عللديللدة ملللواج لهللة نهج
املسرية القرآنية التي انتهجها ثوار مؤمنون بربهم وتبنتها ثورة
21سلبلتلمللرب امل لب للارك للة ..وه للذا هللو أح للد أس لبللاب اللحلقللد ال لعللدواين
الكبري..
مللن اللنلهللج ال لقللرآين ج للاءت اللعلمللليللات ال لجللديللدة يف علمللق دول
ال ل لع ل للدوان وخ للاص للة اإلم ل ل ل للارات وم لس لت للوح للاة م للن اآلي ل للة ال لكللري لمللة
َب الل َّللل ُله مَ ل َلثل ًلال َقل ْر َيل ًلة َكل َ
الللواضلحللة" :و َ
لانل ْ
َض لر َ
لت آَ ِمل َلنل ًلة مُ ل ْلطللمَ ل ِئل َّلنل ًلة َيأْ ِت َ
يها
َ ً ْ ُ ّ َ َ َ َ ْ َ
الله َفأَ َذ َ
اق َها َّ
َّ
ُْ
الل ُه ِلب َ
َاس
ان فكفر
َت ِبأنْعُ ِم ِ
ِر ْزق َها رَغ ْدا ِمن ك ِل مَ َك ٍ
ْف بمَ ا ك ُ
ال ُجوع وَال َ
ص َنعُ َ
انوا َي ْ
ون".
و
خ
ِ
ِ
ِ
ومن ذلك نتبني روعة وجمال ووضوح بيان الله القادر العظيم
الللذي مثل بالقرية اآلمنة املطمئنة والتي كفرت بأنعم الله من
ال لث لم للرات وال لب للرتول وامل لق للوم للات االق لت لصللاديللة ال لتللي س لخللرهللا اللللله
سلبلحللانلله وت لع للاىل للللملسلتلخلللفللني يف األرض م للن ب لنللي ال لب لشللر للليك
يحمدوه ويشكروه عىل هذه النعم ويؤدوا حقها..
ولللذلللك نحن نشاهد أن مللن منحهم الله هللذه النعم الجزيلة
ً
بدال عن الحمد والشكر لله سبحانه والتواضع مع بني جنسهم
نجدهم وقد اتبعوا الشيطان يف سلوكه وانتهجوا نهجه وتحلوا
بلصلفللة ال لكللرب ال لتللي كللانللت س لبللب ع لص ليللان اب لل ليللس ل للرب لله ..وعلنللدمللا
ات لص لفللوا ب له للذه ال لص لفللة امل لق لي لتللة وال لت للي أدت إىل ال لع لص ليللان األول
َ َ َ
"ق َ
البليس وهي الكرب واستحقار اآلخرين َ
س ُج َد
ال مَ ا مَ ن َع
ك أ َّال َت ْ
لك َقل َ
إ ْذ أَمَ لر ُْتل َ
لال أَ َنللا َخل ْ ٌلري ِمل ْلنل ُله َخل َللل ْلقل َلتل ِنللي ِمل ْلن َنللار و َ
َخل َللل ْلقل َ
ُ
ْ
لني"
ل
ط
لن
ل
م
له
ل
لت
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
واللتللي انعكست سللللوكليللاً عللىل حلكللام الخليج معتمدين عللىل ما
يلملتلللكللونلله مللن مللال وزي للن للهللم اللشليلطللان ذلللك لليللوهلملهللم بأنهم
اف لضللل واق للوى وأق للدر عللىل ال لق ليللام بلكللل يشء يلتلنللافللى مللع اللقليللم
واالخل للالق وال لت لعللامللالت اإلنلسللانليللة ال لتللي رمللوهللا وراء ظلهللورهللم،
مستكربين ومستقوين بأموالهم عىل الشعب اليمني العظيم
واملسالم وشنوا عدوانهم باستكبار ووحشية وقسوة وبتخطيط
شيطاين خبيث ..ورغم ان مآالت الصراع والعدوان واضحة إال
انهم ما زالوا يف غيهم يعمهون..
ل للذل للك ب ل للرزت وت لح لق لق للت وس لت لت لح لقللق س لن للة ال لل لله ال لث للاب لت للة ال لتللي
وعللد بها سبحانه وتلعللاىل يف اآليللة الكريمة أعللاله وهليللأ ،عللىل يد
اليمنيني ،االعصار الذي فيه نار ليحرق تلك الجنات التي طغى
اصلحللابلهللا وت لجللربوا ولللم يلشلكللروا اللللله عللىل نلعلملله ..ونلتليلجللة ذلللك
تحول وسيتحول أمنهم اىل خللوف وجنتهم اىل رمللاد وانهارهم
إىل جحيم..
فهل سيتعظون من عمليات اإلعصار األول واإلعصار الثاين؟..
أم أن الشيطان سيظل مسيطرا ً عليهم ويعدهم بالفقر ويأمرهم
بالفحشاء واملنكر؟!!..
وهل سيقرون إن الله يعد عباده بالنصر والتمكني ،وان مآالت
عدوانهم وما صار إليه بفضل الله مآالت واضحة وجلية وليست
خفية عىل كل ذي عقل ولب؟!!..
"يبني الله لكم اآليات لعلكم تتفكرون"..
وتحوّلهم إىل أقزام يف املواجهة مكسباً؟
تأت نتيجة خشية أنصار الله
 - 5عمليّة عصف اليمن األوىل والثانية لم ِ
الدفاع عن ّ
النفس ٍّ
كرد مشروع يف ّ
ّ
ورد
انتكسات عسكري ٍّة بل جاءت
من
ٍ
عىل استمرار العدوان يف اليمن.
ً
ً
ّ
لات بللل كللانللت نتائج
لللم تلكللن كللل تللللك الل ّلنلتللائللج تلحللليللال أو تنجيما أو تللوقلعل ٍ
م لقللاومللة ش للرس للة واج له لهللا ال لع للدوان ب لكل ّ
لل ق للوّ ت لله ع للىل م للدى س لبللع س لنللوات،
ٍ
ٍ
ُ
لرجلمللت عللىل األرض بتحرير املللزيللد مللن املحافظات اليمنيّة عىل
انلتلصللارات تل ِ
أيدي الجيش وأنصار الله وإلحاق الهزيمة بأمريكا العاجزة مع حلفائها
عىل حسم املعركة ،فال تصنيف البنتاغون بتصنيف أنصار الله عىل قائمة
اإلرهاب سيمنع اليمنيني من تحرير أرضهم وال تأييد املخابرات األمريكيّة
ّ
ّ
واإلمارايت أو استهداف
عودي
الس
لل ّتصنيف سيمنعهم من ال ّر ّد يف
العمقني ّ
ِ
األمرييك واإلسرائيي إذا فرضت املعركة .وال زيارة رئيس الكيان ّ
الصهيوين
يتسحاق هرتسوغ لإلمارات ستحميها من أي ٍّ
يمني ح ّتى أمريكا حليفهم
رد
ٍّ
األوّل واألكرب ستعجز عن حمايتهم رغم ّ
الدعم املطلق لهم وما تحذير وزارة
ّ
مقدمة
السفر اىل اإلم للارات سللوى
اللخللارجل ّيللة األمللريلكل ّيللة لرعاياها
بتنجنب ّ
ٍ
ّ
األمرييك الذي أقلقه استهداف الظفرة فكان ال ّتحذير للرّعايا
لالنسحاب
ّ
ملجلرّد رسللالل ٍلة تلقللول فيها واشنطن لحكام دبللي والل ّريللاض لللن نقاتل عنكم
ّ
ولن نخوض حروبكم بالوكالة وندفع الثمن من ّ
الدم األمرييك مهما كان
لسلعللوديللة قللراءتلهللا أم سليلبلقللون صللمّ للاً بكماً
.فلهللل يلتلقللن حلكللام اإلم للارات والل ّ
عمياً ال يفقهون.
وإذا ك للان كللذلللك ف لل ليللأخللذوا ال لع للربة م للن صل للدام ح لسللني وم لع لمللر ال لقللذايف
وحلسلنللي م لبللارك للعل ّلللهللم ي لعللودون عللن غل ِّليلهللم وي للدرك للون حلقليلقل ًلة ت لقللول ّ
إن
امريكا ال تفهم ّإال لغة القوّ ة.
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إعصار اليمن قلب معادلة توازنات القوة في املنطقة رأسا على عقب
توفيق سالم

ع�م�ل�ي��ة إع �ص ��ار ال �ي �م��ن ق �ل �ب��ت م� �ع ��ادالت ال �ت ��وازن ��ات يف امل�ن�ط�ق��ة
رأس��ا ع��ىل عقب بعد هجمات ال��ردع االس��رتات�ي�ج��ي ع��ىل العمقني
ال�س�ع��ودي  -اإلم ��ارايت ال ��ذي ش�ك��ل ت�ح��وال يف م�س��ار األح ��داث ردا
ع ��ىل غ �ط��رس��ة ال� �ع ��دوان يف ال �ت��وح��ش وال �ق �ت��ل وج ��رائ ��م اإلب� ��ادات
الجماعية بحق أبناء اليمن ضمن اسرتاتيجية األرض املحروقة،
جاء هذا الرد بعد التصعيد امليداين يف شبوة التي رمت اإلمارات
بثقلها العسكري فيه سواء عر ميليشياتها السلفية ،أو سالحها
الجوي بغية تحقيق نصر عسكري عىل األرض ،وتزامن ذلك مع
ضغوط سياسية عر مجلس األمن وجامعة الدول العربية أدانت
الضحية ،وطالبت بإعادة تصنيف أنصار الله يف الئحة اإلرهاب.
لم يكن األمريكان بعيدين عن هذا التصعيد ،وبحسب املعلومات
ك� ��ان ح ��اض ��راً ك �م �خ �ط��ط وداع � ��م أس� ��ايس ل��وج �س �ت �ي��ا واس �ت �خ �ب��اري��ا
وعسكريا وسياسيا لفرض شروط االستسالم وليس السالم .ومن
هنا ك��ان ل��زام��ا مواجهة التهديد بالتهديد والتصعيد بالتصعيد.
ج ��اءت رس��ائ��ل ص�ن�ع��اء ب��ال�ت��درج م��ن رس��ائ��ل س�ي��اس�ي��ة وع�س�ك��ري��ة
تحذيرية يف ب��ادئ األم��ر وعندما لم تلق استجابة ج��رى التعامل
م�ع�ه��ا ب�ص��ورة عملية ب��داي��ة بعملية " إع�ص��ار ال�ي�م��ن األوىل" التي
ط��ال��ت أه��داف��اً ح�ي��وي��ة وح�س��اس��ة يف ال�ع�م��ق اإلم� ��ارايت ،وح��ني لم
ت��رت��دع أب��و ظ�ب��ي ال�ت��ي مثلت دور ال�ض�ح�ي��ة وم��أت ال�ق�ن��وات نباحا
وراح امل �ن��اف �ق��ون ي�ش�ج�ب��ون وي� �ن ��ددون ،وك� ��أن ال �ع��ال��م ال ي ��رى وال
يسمع جرائمها يف اليمن منذ بداية عدوانها عىل اليمن يف مارس
 2015واحتاللها األرايض اليمنية ومناطق الطاقة والجزر واملنافذ
وانشاءها جيوش مرتزقة محليني ،وإدارة الحروب الداخلية ،بل
تمادت يف جرائمها أكرث باستهداف قتل نزالء السجن االحتياطي
يف ص�ع��دة ،واس�ت�ه��داف امل��دن�ي��ني يف ال�ح��ي الليبي بصنعاء وم��دن
يمنية أخ ��رى ،وردا ع��ىل ذل��ك ج ��اءت ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة القاصمة
لتضرب م��روح��ة واس�ع��ة م��ن األه��داف ،شملت أه��داف��ا عسكرية
حساسة يف العمقني اإلمارايت والسعودي أكر بكثري مما حملته
العملية األوىل ،وأبعد بكثري مما توقعه معسكر العدوان ،وكان
الفتاً هذه املرة إدخال قاعدة الظفرة ضمن بنك األهداف.
اإلمارات غري آمنة
ال �ه �ج �م ��ات ال �ت ��ي ت �ع ��رض ��ت ل �ه ��ا اإلم� � ��ارات ت �ط ��رح أس �ئ �ل ��ة م�ه�م��ة
بالنسبة لسمعة وأم��ن واستقرار دويلة اإلم��ارات التي تعتمد يف
اقتصادها ع��ىل االس�ت�ث�م��ارات األجنبية وال�ت�ج��ارة وال��رتف�ي��ه ،فضال
عىل العمالة الوافدة وحركة السياح .جميع هؤالء اهتزت ثقتهم
يف جدوى تواجدهم يف بلد غري قادر عىل حماية نفسه ،فبسهولة
ي �ت ��م م �ه ��اج �م �ت ��ه وض � ��رب خ ��اص ��رت ��ه ال� ��رخ� ��وة ب ��ال� �ط ��ائ ��رات امل �س ��رية
وال �ص��واري��خ امل�ج�ن�ح��ة يف ه ��ذا ال�ت�ص�ع�ي��د ال��الف��ت ال ��ذي ك�ش��ف عن
تورط السلطة اإلماراتية ضمن تحالف عدواين تقوده السعودية
لتدمري اليمن ،كانت أبو ظبي قد أنزلقت يف مستنقع الحرب يف
اليمن ويف ساحات مختلفة يف الشرق األوس��ط وأفريقيا ،وهي
غري ق��ادرة أن تحافظ عىل وجودها أم��ام الصدمات الكرى حتى
وإن ك��ان��ت ب �ع �ي��دة ع �ن �ه��ا ،يف ال ��وق ��ت ال ��ذي ت ��روج ف �ي��ه ل�س�م�ع�ت�ه��ا
يف إق �ن ��اع ال �ش��رك��اء وامل�س�ت�ث�م��ري��ن ب��أن�ه��ا ب ��واب ��ة ال �ع��ال��م يف ال�ت�ج��ارة
ال�ح��رة يف بيئة آمنة ومستقرة وبعيدة ع��ن مناخات االض�ط��راب
والعنف ،لكن ما أظهرته األحداث كان عكس ذلك تماما .ف "أبو
ظبي" منغمسة ومتورطه ضمن التحالف العدواين عىل اليمن،
فضال عن دعمها لجماعات وتيارات دينية مسلحة يف املنطقة،
وم�ش��ارك��ة يف ال�ح��رائ��ق امل�ل�ت�ه�ب��ة ه�ن��ا وه�ن��اك ،وف��وق ذل��ك ه��ي من
ال ��دول املطبعة م��ع ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��وين واح��د حلفائه يف مشاريع
األط�م��اع االس�ت�ع�م��اري��ة ال�ت��وس�ع�ي��ة االح�ت��الل�ي��ة ع��ىل ال�ج��زر وامل�ن��اف��ذ
البحرية اليمنية ،ومع أكرث من دولة أفريقية .والشك أن هجمات
إع�ص��ار اليمن ل��م تقلق ح�ك��ام اإلم ��ارات ف�ق��ط ،ب��ل أي�ض��ا املجرمني
وأمراء الحرب الذين يعتقدون أن اإلمارات هي مالذ آمن للرثوة
امل�س��روق��ة وغ�س�ي��ل األم ��وال ،ف��ال��رثوة ال�ت��ي ت��دع��م رخ ��اء دب��ي ت��أيت
جزئيا من العائدات غري املشروعة من الفساد والجريمة .وستؤدي
امل��زي��د م��ن ال�ه�ج�م��ات إىل ان�ه�ي��ار ن�ظ��ري��ة "امل ��الذ اآلم ��ن" وق ��د ت��دف��ع
ال�ش��رك��ات االس�ت�ث�م��اري��ة وال�س�ي��اح وال�ع�م��ال امل�ه��اج��ري��ن ع��ىل ال�ف��رار
م�ن�ه��ا .ل�ق��د شكلت عملية إع�ص��ار ال�ي�م��ن األوىل وال�ث��ان�ي��ة منعطفا
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جديدا يف موازين القوة يف اسرتاتيجية الردع يف املنطقة وجاءت
ب�ن�ت��ائ�ج�ه��ا ال�ع��اج�ل��ة يف م�ع�ط�ي��ات ت��دع �ي��ات األح� ��داث ،وق ��د ت�ج��ىل
ذلك يف اتصاالت الخارجية اإلماراتية التي استجدت من حكومة
صنعاء التوقف عن الهجمات ،فيما اشرتطت صنعاء بانسحاب
ك ��ي وف � ��وري وم� �غ ��ادرة األرايض ال �ي �م �ن �ي��ة ،وج � ��اءت ت�ص��ري�ح��ات
الخارجية األمريكية التي صنفت اإلم��ارات بلداً غري آمن ،حسب
إعالن مكتب املتحدث الرسمي باسم الخارجية األمريكية يف بيان
رسمي نشر مساء الخميس املايض تحذيراً للمواطنني األمريكيني
يف الداخل والخارج من السفر إىل اإلمارات ،ودعا البيان املواطنني
األم��ري�ك��ان إىل إع ��ادة ال�ن�ظ��ر يف خ�ط��ط ال�س�ف��ر إىل اإلم ��ارات بسبب
ما وصفه البيان ب�”خطر الهجمات الصاروخية والطائرات بدون
ط�ي��ار” .ووج��ه ال�ب�ي��ان األم��ري��ي ب��أن ال�ت��وج�ي�ه��ات ال ��واردة يف البيان
تحل محل إرشادات السفر السابقة لإلمارات التي صدرت قبل
ثالثة أيام.
ويف س�ي��اق م�ت�ص��ل اع�ت��ر م��راق �ب��ون ال�ت�ح��ذي��ر ال�ع�ل�ن��ي ل��واش�ن�ط��ن
ي��ؤك��د ع��دم ثقة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة يف اإلم ��ارات ودف��اع��ات�ه��ا الجوية
األم ��ري �ك �ي ��ة ،إض ��اف ��ة إىل أن ال �ب �ي��ان ي �ع��د ت�ص�ن�ي�ف��ا أم��ري �ك �ي��ا رس�م�ي��ا
ب �م �س �ت��وى ال �خ �ط��ر امل ��رت �ف ��ع داخ� ��ل اإلم� � ��ارات .وع ��ىل ذات ال �س �ي��اق
أك� ��دت ق �ي ��ادة ال� �ق ��وات ال �ج ��وي ��ة األم ��ري �ك �ي ��ة امل �ت ��واج ��دة يف ق��اع��دة
الظفرة بصريح العبارة أن قواتها فرت إىل املالجئ داخل القاعدة
خ� ��الل ه �ج ��وم ق� ��وات ص �ن �ع��اء ع ��ىل ال �ق ��اع ��دة .ه� ��ذه ال �ت �ص��ري �ح��ات
غ��ري امل�س�ب��وق��ة يف ت��اري��خ ال �ق��وات األم��ري�ك�ي��ة ت�ش��ري إىل ال�ع��دي��د من
امل �ض��ام��ني وال � ��دالالت االس��رتات �ي �ج �ي��ة م�ن�ه��ا إع� ��رتاف ض�م�ن��ي ب�ع�ج��ز
ال �ق ��درات ال��دف��اع �ي��ة ل��واش �ن �ط��ن ع ��ن ص ��د ال �ه �ج �م��ات ال �ص��اروخ �ي��ة
وامل �س��ريات ال�ي�م�ن�ي��ة ،وه��و اإلع ��رتاف ال��ذي ي�م�ث��ل ال�خ��ات�م��ة األخ��رية
يف أنهيار التحالف ،ال سيما بعد تأكيد بيان الخارجية االمريكية
أن اإلمارات ليست وحدها غري اآلمنة ،بل كل دول هذا التحالف
ال ��ذي أص �ب��ح يف دائ� ��رة ال �خ �ط��ر ،خ�ص��وص��ا وأن ��ه ت��زام��ن م��ع دع��وة
عاجلة للسفارة األمريكية يف اإلم ��ارات لرعاياها لتوخي ال�ح��ذر،
ورفع مستوى الوعي األمني .األهم من ذلك أن واشنطن التريد أن
تتحمل تداعيات فشل دول العدوان عىل اليمن ،فهي تدرك أن
حجم تكلفة هذا الفشل وتأثريه املباشر سيكون كبريا وخطريا عىل
املصالح األمريكية يف املنطقة ،لذلك فإنه من مصلحتها خفض
التصعيد أم��ام ق��وات صنعاء ع��ر وكالئها اإلقليميني ،األم��ر هنا
ال يتعلق باملصالح األمريكية الغربية وحسب ،بل واإلسرائيلية

أي �ض ��ا .ول �ع ��ىل ه ��ذا ال ��رتاج ��ع واإلن �ك �ف ��اء يف امل ��وق ��ف األم ��ري ��ي أث ��ار
مخاوف أبو ظبي وطلبها من تل أبيب سرعة موافاتها بمنظومات
القبة الحديدية لصد هجمات صنعاء ،واع�ت��رت إسرائيل ذلك
ب��ال�ف��رص��ة امل��وات �ي��ة ل�ت�ش�ك�ي��ل ت�ح��ال�ف��ات ع�س�ك��ري��ة ج��دي��دة مل��واج�ه��ة
األخ�ط��ار الناشئة ،وه��و م��ا دف��ع رئيس االس�ت�خ�ب��ارات االسرائيلية
عقب عملية إعصار اليمن الثانية لدعوة عاجلة لتشكيل تحالف
صهيوين خليجي مل��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات ال�ق��ادم��ة م��ن ال�ي�م��ن ،حيث
يخىش كيان اإلحتالل من الوقوع يف شراك صنعاء كصيد سهل
يف ظل تزايد قدراتها الصاروخية وتراجع نفوذ الواليات املتحدة
الشريك األساس والحليف اإلسرتاتيجي يف املنطقة.
وب�ع�ي��دا ع��ن ت�ل��ك ال�ت�ح��رك��ات ي�م�ك��ن ال�ق��ول ب��أن ص�ن�ع��اء حققت
ت �ق��دم��ا إس��رتات �ي �ج �ي��ا م ��ن خ ��الل ع �م �ل �ي��ات �ه��ا ال �ع �س �ك��ري��ة يف ال�ع�م��ق
اإلمارايت  -السعودي عىل الرغم من كونها التزال يف نطاق الرسائل
التحذيرية ،ولم تنتقل بعد إىل مرحلة الوجع الكبري الذي تحذر
منه مرارا وتكرارا تلك الضربة كانت بداية تدشني أسلحة الردع،
ولعل هذا ما يمكن فهمه من تصريحات متحدث القوات املسلحة
العميد يحيى سريع الذي لوح بإستهداف ” إكسبو ” ونصح بنقله
خارج اإلمارات ،وهو ما جعل أبو ظبي تؤجل فعاليته التي كان
من املقرر اقامته يف  30يناير الجاري .عىل أية حال يبدو أننا أمام
س�ي�ن��اري��وه��ات م�ت�ع��ددة يف ح��ني ق��د ت�ب��دو ت�ف��اص�ي��ل امل��واج�ه��ة أك��رث
خ �ط��ورة يف ان�ت�ق��ال�ه��ا إىل ال �ف �ض��اءات امل�ف�ت��وح��ة م��ع ق ��وى ال �ع��دوان
وح �ل �ف��ائ �ه��ا ال ��دول �ي ��ني ،وس ��ط ت ��وق �ع ��ات ب �ق ��رب س �ق ��وط ال�ت�ح��ال��ف
وتفكك قواعده بدءاً من الداعمني الدوليني إىل األدوات املحلية.
اإلنفاق عىل التسليح
ت�س��اؤالت كثرية تثار ح��ول مليارات ال��دوالرات التي استثمرتها
اإلمارات يف منظومة الدفاع الجوي األمريكية "باتريوت" ،بالنظر
إىل مدى سهولة اخرتاق الدفاعات الجوية غري الفاعلة من اليمن
عىل بعد آالف األميال ،ومن غري الواضح طبيعة الخطوات التالية
لإلمارات ،وهو األمر الذي جعل أبوظبي تلجأ إلسرائيل للحصول
عىل منظومة القبة الحديدية االسرائيلية ،وتجد إدارة "بايدن"
ن�ف�س�ه��ا أم ��ام أس�ئ�ل��ة ت�ت�ع�ل��ق ب��دف��ع اس��رائ �ي��ل إىل ان �ش��اء ت�ح��ال�ف��ات
ع�س�ك��ري��ة ج��دي��دة يف م�ن�ط�ق��ة ال�خ�ل�ي��ج م��وج�ه��ا ض��د إي ��ران وم�ح��اور
املقاومة مع سعي الواليات املتحدة لتقليص وجودها العسكري
يف ال �ش ��رق األوس� ��ط م ��ن أج ��ل ال��رتك �ي��ز ع ��ىل ال �ت �ن��اف��س م ��ع ال�ص��ني

وروس�ي��ا  ،ف�ق��د س�ع��ت بشكل م�ت��زاي��د إىل االع�ت�م��اد ع��ىل شركائها
اإلقليميني ،وبرزت رغبة واشنطن يف تدشني تحالف رسمي بني
إس��رائ �ي��ل وال ��دول ال�ع��رب�ي��ة امل�ط�ب�ع��ة م�ع�ه��ا ف�ي�م��ا ع ��رف ب��"ات�ف��اق��ات
إبراهام" ،وتأمل واشنطن يف إعادة توزيع عبء الدفاع عىل شبكة
أك��رث تكامال م��ن الحلفاء اإلقليميني .لكن ال�ع��الق��ة ب��ني إسرائيل
واإلم��ارات عىل وج��ه الخصوص تسهل سيطرة ال��والي��ات املتحدة
عىل الطرق البحرية ذات األهمية الحاسمة التي تشكل األضالع
الثالثة ملا يسمى ب�"املثلث االسرتاتيجي" يف الشرق األوسط ،وهو
(ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي وم�ض�ي��ق ه��رم��ز) و(ب �ح��ر ال �ع��رب وخ�ل�ي��ج ع��دن)
و (ال�ب�ح��ر األح�م��ر وق�ن��اة ال�س��وي��س) ،وب��اإلض��اف��ة إىل ك��ون��ه طريقا
بحريا حيويا للتجارة العاملية تقع إح��دى أض��الع ه��ذا املثلث عىل
ممرات الشحن التي تتلقى الصني معظم نفطها عرها .ويرتبط
ضلع آخر بالطريق البحري املقرتح بمبادرة "الحزام والطريق"،
بينما يعتر الضلع الثالث حيويا للمنشأة العسكرية اإلقليمية
الوحيدة للصني يف جيبويت والقاعدة البحرية الروسية املقرتحة يف
السودان .وإذا استمرت التوترات يف التصاعد بني الواليات املتحدة
والصني أو روسيا فسوف تكون قدرة واشنطن عىل السيطرة عىل
هذه املمرات املائية عر شركائها اإلقليميني ميزة اسرتاتيجية.
ومع ذلك يعتمد هذا عىل افرتاض أن هؤالء الشركاء ملتزمون
بتعزيز املصالح األمريكية يف املنطقة.
يبدو أن ج��زر اليمن تواجهها تداعيات كبرية بحكم التنافس
االس��رتات�ي�ج��ي يف م�ن�ط�ق��ة ال�ش��رق األوس ��ط وخ��ارج�ه��ا ،وس�ي��ؤدي
اس �ت �م��رار ال�س�ي�ط��رة األج�ن�ب�ي��ة ع�ل�ي�ه��ا إىل ت��واص��ل ت�ف�ت�ي��ت ال�ي�م��ن،
وإط��ال��ة أم��د ال�ح��رب ،م��ا يعني امل��زي��د م��ن محنة الشعب اليمني
مع تصاعد التنافس بني الواليات املتحدة والصني وروسيا ،قد
ت�ج��د ال�ج��زر ال�ي�م�ن�ي��ة نفسها يف خ�ض��م ص ��راع أوس ��ع ع��ىل ال�ن�ف��وذ
العاملي ،والواضح اآلن هو أن ميون وأرخبيل سقطرى الواقعتان
تحت االح�ت��الل اإلم ��ارايت ووج��ود ق��اع��دت��ني اسرائيليتني عليهما
ب�ت�ن�س�ي��ق وت �ع��اون أب��و ظ�ب��ي ح��ني ت��م إن�ش��ائ�ه�م��ا ،واي �ض��ا م�ن�ص��ات
تجسس يف أرخبيل سقطرى وجزيرة ميون يف باب املندب ،كل
ذلك جاء وفق التنسيق السري بينهما يف إطار خطط السيطرة
ع��ىل ط��رق امل��الح��ة وامل�ن��اف��ذ ال�ب�ح��ري��ة وم��واج�ه��ة ال�خ�ص��وم ،يبقى
القول األخري أن عىل أبو ظبي استيعاب إعصار اليمن وأن تغادر
األرايض اليمنية ألن القادم سيكون أشد آيالما والحليم تكفيه
اإلشارة.

السعودية واإلم ــارات..حت ــالف شيط ــاني بإمتياز

خالد األشموري

ل�ق��د ب��ات راس�خ��اً يف وع��ي ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ان ال��والي��ات امل�ت�ح��دة
األم��ري�ك�ي��ة وب��ري�ط��ان�ي��ا ه�م��ا م��ن ي�ش�ن��ان ال �ع ��دوان ع��ىل ال�ي�م��ن منذ
سبع سنوات بإستخدام نظامي آل سعود وآل نهيان يف املنطقة
ك��أدوات طيعة لتنفيذ مخطط (الشرق األوسط الجديد) الرامي
اىل االحتالل وبسط النفوذ ..
وليس بوسع أحد أن يقول أن اليمنيني لم يتأثروا من الحرب
ال�ع��دوان�ي��ة ال�ظ��امل��ة ال�ت��ي أق��دم��ت عليها دول ال�غ��زو واالح �ت��الل يف
مارس عام 2015م بقيادة اململكة السعودية ودويلة اإلمارات
ودعم أمريكا وبريطانيا ومعهم عدد من الدول العربية والغربية،
تحت مسمى دول التحالف املشرتك ،حيث دمر تحالف العدوان
االقتصاد اليمني من خ��الل استهدافه لكل املنشآت االقتصادية
من موائن ومصانع وم��دارس ومستشفيات وم��زارع وبنى تحتية
والتي كان من نتائجها خلق أسوأ أزمة إنسانية يف العالم ،ناجمة
عن الحرب واألسلحة املختلفة املستخدمة ومنها الفتاكة واملحرمة
دولياً.
وب ��ال ��وق ��وف ع ��ىل ت��داع �ي��ات ه ��ذه ال �ح ��رب ال �غ��اش �م��ة ع ��ىل ش�ع��ب
اليمن ..نجد أن اليمنيني خالل السنوات السبع املاضية من الحرب
ت �ج ��اوزوا ال�ك�ث��ري م��ن أع �ب��اء ه ��ذه ال �ح��رب امل ��دم ��رة ب�ف�ض��ل إي�م��ان�ه��م
وصرهم وقناعتهم بأن ما يحدث يف بلدهم يندرج ضمن مخطط
عدواين سعودي  -إمارايت  -استعماري يهدف إىل احتالل اليمن
ون�ه��ب ث��روات��ه وت�ق�س�ي�م��ه إىل ع ��دة ك��ان�ت��ون��ات ص�غ��رية ال تستطيع
اليمن بعدها ال��دف��اع عن سيادتها وحماية أراضيها من النهب،
وأن مصري املحتل الهزيمة واالنكسار طال الزمن أم قصر ..واملعنى
يف ظ ��ل ه ��ذه ال �ح ��رب ه ��و ت ��زاي ��د ك��راه �ي��ة م�ع�ظ��م ال�ي�م�ن�ي��ني ل�ح�ك��ام
السعودية واإلم��ارات ج��راء ال��دور التآمري ال��ذي قاما به لتمزيق
النسيج االج�ت�م��اع��ي لليمن وسعيهم ال ��دؤوب لتفتيت واح�ت��الل
اليمن وضرب الوحدة اليمنية التي ناضل اليمنيني من أجل إعادة
لحمتها وترسيخها كقدر ومصري للشعب اليمني الواحد.
ول�ي��س م��ن امل�س�ت�غ��رب أن امل�م�ل�ك��ة ال�س�ع��ودي��ة ودوي �ل��ة اإلم ��ارات
املتحدة دوره�م��ا ت��آم��ري ومشبوه ليس ع��ىل اليمن وحسب  ،بل
ض��د ال�ع��دي��د م��ن ال�ش�ع��وب ال�ع��رب�ي��ة واإلس��الم �ي��ة ف�ه�م��ا م�ت�ف�ق�ت��ان
وت �ق �ف ��ان س ��وي ��اً ل�ت�ن�ف�ي��ذ أج �ن ��دة م ��ا أوك� ��ل إل �ي �ه��م م ��ن ق �ب��ل أم��ري �ك��ا
وإسرائيل وبريطانيا من مؤامرات ودسائس ضد الشعوب العربية
واإلسالمية وضد اليمن بصورة خاصة ،مستخدمتان ما تملكان
من األموال الطائلة لتحقيق أهداف قوى اإلستكبار .
فالشواهد التاريخية تشري إىل أن العداء السعودي لليمن خالل
ال�ت��اري��خ ال�ح��دي��ث وامل�ع��اص��ر م�ن��ذ ظ�ه��ور آل س�ع��ود ع��ام 1745م
وما تالها من مسرية العدوان والتوسع باملنطقة ،ذلك ما تؤكده
ال ��دراس ��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ع��ر م��راح��ل ال�ع�ه��دي��ن امل �ل��ي وال�ج�م�ه��وري
بشكل يهدف إىل ضرب اليمن وتقسيمه  -فالنظام السعودي ال
يهمه نوع وشكل النظام يف اليمن بقدر ما يهمه جعل اليمن دولة
ضعيفة ترتهن دوماً إىل النظام السعودي والوصاية عىل القرار
اليمني ويعيش يف حالة صراع دائم ،بحيث يظل عاجزاً عن بناء
دولته واستغالل ثرواته.
فاملتابع واملهتم بالشأن اليمني منذ بدء العدوان يف شهر مارس
ً
م ��ن ال �ع ��ام 2015م  ،ي �ع��ي ج �ي ��دا ه ��ذه ال �ت ��داع �ي ��ات واألح� ��داث
ال �ك��ارث �ي��ة ال �ت ��ي ي�ع�ي�ش�ه��ا أب �ن ��اء ال �ي �م��ن  ،ف ��وض ��ع ال �ي �م��ن ي �ش��ري إىل
أن ال�ي�م�ن�ي��ني ج ��راء ه��ذه ال�ح��رب ي�ع�ي�ش��ون أس ��وأ أزم ��ة إن�س��ان�ي��ة يف
العالم ناجمة عن الحرب واألسلحة املستخدمة املباعة من أمريكا
وال�ع��دي��د م��ن دول أوروب��ا ومنها ال�ش��رك��ات الفرنسية ال�ت��ي باعت
للسعودية واإلمارات الكثري من األسلحة خالل السنوات املاضية
م��ن ال �ع��دوان ع��ىل ال�ي�م��ن ،وه��ذا م��ا أش ��ارت إل�ي��ه صحيفة (م�ي��دي��ا
ي �س �ت �ي��س) ال �ف��رن �س �ي��ة ،م ��ؤك ��دة ب ��أن ال �س �ع��ودي��ة واإلم� � ��ارات ع�م��ال

ع��ىل ت��دم��ري اليمن ال��دول��ة ال��واق�ع��ة ج�ن��وب شبه ال�ج��زي��رة العربية
 ،وأن قادة السعودية واإلمارات مستبدين بأفعالهم وأعمالهم
اإلجرامية والوحشية والقاسية".
وهذا ما يكشف حقيقة نوايا العدوان السعودي اإلمارايت بحق
ال�ي�م��ن وش�ع�ب�ه��ا ال�ع�ظ�ي��م ال�غ�ن��ي ب�ح�ض��ارت��ه وت��اري�خ��ه امل�ج�ي��د ،عىل
عكس دويلة اإلمارات ومملكة الشر السعودية واللتان ال تمتلكان
أو ال تتصفان ب��أي ح�ض��ارة أو ت��اري��خ يمجدهما ،وليس لهما إرث
تاريخي مشهود ،وما تملكان هو املال والحصيلة يف حربهم عىل
اليمن تسخري املليارات من الدوالرات يف اإلنفاق عىل ضرب اليمن
وشراء العديد من منظومات التسليح ومد القوات والتشكيالت
العسكرية واملرتزقة املوالني بدعوى القضاء عىل جماعة أنصار الله
( الحوثيني) وإع��ادة الشرعية امل��زع��وم��ة ،وه��ذا ي��وح��ي لكل عاقل
أن ال �س �ع��ودي��ة واإلم � ��ارات ب��إق��دام�ه�م��ا ع��ىل ال �ع ��دوان ع��ىل ال�ي�م��ن
وت�ب��دي��ده�م��ا ل��أم��وال ي�ع��د إش ��ارة ل�ت��دم��ري اق�ت�ص��اد ال�ي�م��ن وإلط��ال��ة
ال �ح ��رب يف م ��ا ي�ع��د ه ��ذا ال �ت �ص��رف ال �غ��ري م�ن�ط�ق��ي وال �غ ��ري أخ��الق��ي
تجايف للعقل واملنطق السليم يف حق ال�ج��وار وال��رتاب��ط التاريخي
وال��دي�ن��ي وال�ج�غ��رايف وق��واس��م امل�ص��ري ال��واح��د ال��ذي ي�ج�م��ع اليمن
ودول الخليج ،حيث أصبحتا ال�س�ع��ودي��ة واإلم ��ارات بأعمالهما
الخبيثة تجاه شعب اليمن دول مأجورة متبوعة وأن صح التعبري
دمى متحركة بيد دول الغرب وأمريكا تنفذان أجندة ومخططات
استعمارية تم اإلعداد لها مسبقاً الحتالل اليمن ونهب ثرواته؟!
م��ع علم آل س�ع��ود وآل نهيان وأس�ي��اده�م��ا أمريكا وب�ن��ي صهيون
 أن اليمن قوية وليست كسائر البلدان ،فهي املعروفة "بمقرةالغزاة" وهي البلد الحضاري الضارب جذورها يف أعماق التاريخ
وهي الدولة الفخار برجالها األشداءعىل مدى التاريخ يف مواجهة
ال��دول الغازية من أورب��ا وأفريقيا من تعاقبوا يف محاولة يائسة
الحتالل اليمن .
ويتبني هنا هذا اإلقدام السعودي اإلمارايت يف حربهم عىل اليمن
وال ��ذي ي ��أيت يف أب �ش��ع ص ��ورة ال��وح�ش�ي��ة وآخ ��ره ��ا م �ج��زرة ال�س�ج��ن
األحتياطي بصعدة مجسداً ب��ذل��ك ال��وج��ه القبيح لهما وألمريكا
اللعينة املوسومة بعقليتها االستعمارية منذ أن ظهرت عىل وجه
األرض.

وما يؤسف له – أن املشهد املأزوم يف اليمن جراء عدوان التحالف
يشري إىل أن دول التحالف بقيادة السعودية واإلمارات ال تمارسان
لعب املوت يف شمال الوطن وحسب  ,وحتى يف املحافظات اليمنية
ال�ج�ن��وب�ي��ة ،ف�م�ش��روع ال�ع��دوان واح��د ه��و م�ش��روع اح�ت��الل ونهب
ثروات اليمن التي تمتاز بموقع اسرتاتيجي هام وثروة كبرية من
النفط والغاز والعديد من الجزر واملوائن وعىل مضيق باب املندب
ال ��ذي ي�ق��ع ت�ح��ت ال �س �ي��ادة ال�ي�م�ن�ي��ة  ،وب�ح�س��ب ب��اح �ث��ون وخ ��راء
اسرتاتيجيون بأنه يعد الشريان النفطي للعالم ،حيث يمر عره
ح ��وايل  6.2م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��اً م��ن ال�ن�ف��ط ال �خ��ام وامل�ش�ت�ق��ات
النفطية وتمر عره حوايل  %70قطعة بحرية من بينها السفن
ال�ن�ف�ط�ي��ة مل�ع�ظ��م دول ال�ع��ال��م وال ��ذي ت�س�ع��ى ال�س�ع��ودي��ة وم�ع�ه��ا
اإلم��ارات يف إط��ار املخططات األمريكية والريطانية واإلسرائيلية
ال�س�ي�ط��رة ع�ل�ي��ه وت�ط��وي�ع��ه ل �ه��م ،وب�ح�س��ب م�ح�ل�ل��ون س�ي��اس�ي��ون
أن امل �ض �ي��ق ي �ع��د أه ��م ال ��دواف ��ع ال �ق��وي��ة ل �ش��ن ال �ح ��رب ع ��ىل ال�ي�م��ن
وال �س �ي �ط��رة ع��ىل امل�ض�ي��ق وامل� ��وائن اإلس��رتات �ي �ج �ي��ة وال �ج ��زر ال�ي�م�ن�ي��ة
ال �ه��ام��ة يف ال�ب�ح��ر األح �م ��ر ،وم �ح��اول��ة ل�ل�س�ي�ط��رة ع��ىل امل�ح��اف�ظ��ات
الجنوبية ويف املشهد ما يوضح إق��دام السعودية واإلم��ارات عىل
وضع أيديهم عىل محافظتي سقطرى واملهرة يف محاولة لبسط
ال�ن�ف��وذ ف�س�ق�ط��رى أص�ب�ح��ت األن م�س�ي�ط��رة ع�ل�ي�ه��ا دول ��ة اإلم ��ارات
امل� �ت� �ح ��دة ،وال �س �ع ��ودي ��ة ت� �ح ��اول وض� ��ع ي ��ده ��ا ع ��ىل امل� �ه ��رة ض�م��ن
تحضريات ملد أنبوب نفط من أراضيها إىل بحر العرب ماراً باألرايض
ال�ي�م�ن�ي��ة ل�ي�ك��ون خ�ط��اً ن��اق� ً�ال ت�ح��ت س�ي�ط��رت�ه��ا وإن أن�س�ح�ب��ت خ��الل
اليومني املاضيني من ميناء نشطون.
وما يمكن القول – هو أنه ال يمكن ألي دخيل أجنبي أن يقدم
أي خدمة ألي شعب دون بسط النفوذ والسيطرة واالستفادة من
الرثوات ،حيث باتت السعودية ومعها اإلمارات تريدان عىل مرأى
ومسمع قيادات ما يسمى بالشرعية اللعب بالنار يف املحافظات
ال�ج�ن��وب�ي��ة ب��ال�ت�م��رك��ز وال �ح �ش��د ل �ل �ق��وات وال�ت�ش�ك�ي��الت ال�ع�س�ك��ري��ة
وب��ال �ت �ص �ع �ي��د وال� �ص� ��راع ب ��ني أب� �ن ��اء ال �ج �ن ��وب ع ��ر ط� ��رق ف��وض��وي��ة
تعمل عىل خلخلة األمن عىل السكان األبرياء وانتهاك حقوقهم
وحرياتهم ونهب ممتلكاتهم بما يخدم أهدافهم ومصالحهم يف
اإلستخواذ عىل خريات اليمن ،ولنا يف رأي الشيخ /أحمد حمود

جريب – أحد مشائخ منطقة الصبيحة باليمن – حول العدوان
ع ��ىل ال �ي �م��ن وال ��وج ��ود ال �س �ع ��ودي اإلم � ��ارايت يف ج �ن��وب ال �ي �م��ن م��ا
يؤكد ه��ذه ال�ف��وىض فقد رأى الشيخ جريب يف ح��وار صحفي مع
صحيفة "اليمن" اُجري معه ( ان دول التحالف بقيادة السعودية
واإلم� ��ارات ت�ع�م��الن ع��ىل ت��دم��ري اق�ت�ص��اد ال�ي�م��ن وال �ق �ي��ام ب��إح�ت��الل
ال�ج�ن��وب ون�ه��ب ث��روات��ه وت�ح��وي��ل أب�ن��اء ال�ج�ن��وب إىل أدوات للقتل
وال�ت��دم��ري  ،حيث تستغالن أوض��اع ال�ن��اس املعيشية حتى أصبح
ال��وض��ع يف الجنوب يف وج��ود املحتلني السعودي واإلم ��ارايت عىل
وش��ك االن�ف�ج��ار ،م�ش��رياً إىل أن امل�ح�ت�ل��ني ل��م ي�ح�ق�ق��وا ش�ي�ئ��اً س��وى
امل��آيس ولم يعد األم��ن واألستقرار للجنوب متوفر ،بل بالعكس
جلب الفقر والجوع والتخلف ) ..
تعبري صادق يف إشارة إىل مرامي وأهداف السعودية واإلمارات
يف اح�ت��الل ال�ي�م��ن ويف إذك ��اء ال�ص��راع��ات يف امل�ح��اف�ظ��ات الجنوبية
وت�م��زي��ق النسيج االج�ت�م��اع��ي وإغ ��راق اليمن يف ال�ف��وىض م��ن أجل
نهب الرثوات وإطالة أحتاللهم للجنوب اليمني.
ح�ي��ث أص�ب��ح ه ��ذا االح �ت��الل وب�ح�س��ب ال�ش�ي��خ ج��ري��ب " إح�ت��الل
كامل األرك��ان يستدعي من كل يمني حروشريف الوقوف ضده
" وه��ي رس��ال��ة ل�ك��اف��ة أب�ن��اء ال�ي�م��ن يف ال�ش�م��ال وال�ج�ن��وب ال��وق��وف
ض��د ه��ذا املحتل وض��د مشاريعه األستعمارية ال�ت��ي ال ح��دود لها
 ..ف ��ال ��واق ��ع يف امل �ح��اف �ظ��ات ال �ج �ن��وب �ي��ة ش ��اه ��د ح ��ي ع ��ىل م ��ؤام ��رات
السعودية واإلم��ارات للنيل من وحدة اليمنيني وأن يظل اليمن
مقسماً ال تجمعه وحدة وطنية وال قيادة واحدة وال ينعم باألمن
واألستقرار ،وهو مايراهن عليه العدوان الظالم عىل اليمن منذ
س �ب��ع س� �ن ��وات ،ح �ي��ث ن ��رى ال �ب �ع��ض م ��ن أب �ن ��اء ال �ج �ن ��وب ال�ي�م�ن��ي
املنضويني تحت إمره املحتل السعودي واإلمارايت يعملون لأسف
لصالح العدو من بسط نفوذه وسيطرته عىل املناطق الجنوبية
والشرقية  ,وق��د ف�ق��دوا ضمائرهم وأحاسيسهم باملواطنة ،وما
ي�ح��ز يف ال�ن�ف��س أن ه ��ؤالء ب��وض�ع�ه��م ال �ح��ايل ي�ع�ي�ش��ون وأس��ره��م
وأه��ال�ي�ه��م يف م�خ�ت�ل��ف امل�ح��اف�ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة يف أس ��وأ ح��ال تحت
ظ��ل املحتل السعودي اإلم��ارايت ال��ذي يعمل ع��ىل إي�ج��اد الفوىض
العارمة يف املناطق الجنوبية" أغتياالت وتوترات أمنية وعسكرية
تتزايد يوماً عن آخر منذ توقيع إتفاق الرياض"  ..وسط مخاوف
من إندالع حرب أهلية وصراعات ال تنتهي  ..وتأيت هذه األوضاع
ال�س�ي�ئ��ة يف ظ��ل إرت �ف ��اع أس �ع��ار ال�س�ل��ع وإغ ��الق امل �ح��الت ال�ت�ج��اري��ة
وغ �ي��اب دائ ��م ل�خ��دم��ات ال�ك�ه��رب��اء وم �ي��اه ال �ش��رب وت ��دين خ��دم��ات
الصحة ،يف الوقت الذي تسعيان السعودية واإلمارات إىل إحداث
ك��اف��ة أن� ��واع امل �م ��ارس ��ات امل�ن��اط�ق�ي��ة واالن �ف �ص��ال �ي��ة ب ��ني أب �ن ��اء ال�ي�م��ن
الواحد من خالل ممارسات التحريض والرتحيل والعنصرية ضد
أبناء املحافظات الشمالية ،ورغم انتكاسة السعودية واإلمارات
مراراً بإتباعهما هذا السلوك املناطقي تجاه أبناء الشمال املرفوض
ً
وتفصيال من قبل أبناء الجنوب الشرفاء ،حيث أصبح هذا
جملة
السلوك املُشني من قبل حكام آل سعود وآل نهيان يمثإل إنتكاسة
وفشل ذريع لتحقيق طموحاتهم يف أرض اليمن ،وهذا يضعهما
يف قائمة املعتدين  ..فالحقيقة الساطعة كوهج الشمس هي أن
امل�خ�ط��ط ال�س�ع��ودي اإلم ��ارايت ه��و م�خ�ط��ط أح�ت��الل ون�ه��ب ل��رثوات
اليمن ومحاولة لطمس الهوية اليمنية وإثارة النعرات وتقسيم
اليمن وهو القول الحق أن العدو السعودي ومعه اإلمارايت أتيا
إىل اليمن الحتالله تحت ذرائع وشعارات زائفة أصبح اليمنيون
وأعني ومدركني ملكرهم وخداعهم .
وم��ا ي�ج��ب أن ي�ق��ال ت�ح��ت ه�ك��ذا ج��رم يف ح��ق اليمنيني"  ..أن ال
خوف عىل اليمنيني وأن طال الزمن ،فالعدو لن يحقق أهدافه
ول ��ن ي�ط�ي��ل ال �ب �ق��اء يف ال �ي �م��ن ،س � ُي �ه��زم و ُي �ط ��رد م ��ن أرض ال�ي�م��ن
الطاهرة  ،يف ما سيظل اليمن قوياً موحداً طاملا واليمن ال تخلو
م��ن ال��رج��ال ال�ش��رف��اء األح ��رار م��ن ي��رف�ض��ون ال��وص��اي��ة وال�ع�ب��ودي��ة
والهيمنة من أياً كان".

بات من املهم عندما نعقد مقارنات
تاريخية أن نذكر الفروق واملتشابهات بني املايض
والحاضر ،فالصراع باألمس كان بني شرق
وغرب أي بني أيديولوجيا اشرتاكية وايديولوجيا
رأسمالية وكان لالتحاد السوفيتي مصالح
قومية تتعلق بالدولة يقوم بحمايتها  ,وحدود
يقوم برتسيمها ,وبناء حكومي واضح ،وعىل
النقيض نجد اليوم أن الواليات املتحدة التي
تتفرد بحكم العالم تقف يف مواجهات عناصر
غامضة ال تتبع دولة بعينها وال تسيطر عىل
مناطق محددة ،بالرغم من أن بعضهم استطاع
إقامة ملتجاءات خارج سيطرة الدولة ،وهؤالء
األفراد يرفضون األعراف التي يقوم عليها النظام
الدويل كما ال يخضعون للسبل التقليدية
بصورة عامة؛ باملختصر هناك ثالثة جوانب
واسعة للمقارنة بني بيئة الحرب الباردة والبيئة
الراهنة:
أوال :واجهت واشنطن يف أواخر األربعينيات كما تواجه
اليوم بيئة )جيو/سياسية) جديدة ومحرية ،تنطوي عىل
تهديدات أمنية جديدة؛ ففي بداية الحرب الباردة تمثل
التهديد يف الحركة الشيوعية العاملية التي قادها االتحاد
السوفيتي املسلح نوو ًيّا ،أما اليوم فيرتكز هذا التهديد يف
حركة جهادية عاملية تشن هجمات إرهابية ضد الغرب،
وتسقط أعدا ًدا ضخمة من الضحايا.
ثانيًا :مثلما الحال يف األربعينيات؛ شهدنا إنشاء كيانات
ب��ريوق��راط�ي��ة ك�ب��رية وج��دي��دة ت��اب�ع��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة األم��ري�ك�ي��ة،
بهدف التصدي لهذه التهديدات.
ثالثا :وهو األهم يف هذا املوضوع :أنه يف بدايات الحرب
ال� �ب ��اردة س ��اد اإلدراك ب ��أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح ��دة وح �ل �ف��اؤه��ا
ً
يخوضون
صراعا أيديولوج ًيّا؛ فمن جانبهم أدرك صانعو
ال �س �ي��اس��ات ج �ي � ً�دا أن ه ��ذا ال �ص ��راع س �ي �ج��ري خ��وض��ه ع��ىل
م�س�ت��وي��ات دب�ل��وم��اس�ي��ة واق�ت�ص��ادي��ة وع�س�ك��ري��ة ونفسية،
أم� ��ا ال� �ي ��وم  -وك �م ��ا اع ��رتف ��ت وزارة ال� ��دف� ��اع االم ��ري �ك �ي ��ة يف
تقريرها الرابع السنوي  -أن الواليات املتحدة تقود حر ًبا
عىل الصعيدين العسكري والفكري  ,فهي تقود معركة
باألسلحة ومعركة باألفكار؛ حيث لن تكون َ
الغ َلبَة عىل
الجانب اآلخر إال بتشويه األيديولوجيات املتطرفة يف أعني
معتنقيها ومؤيديها .
وعليه تتطلب عملية نجاح سياسة االحتواء األمريكية
 إىل جانب الدرع العسكري الذي وفرته القوة األمريكيةالنووية والتقليدية  -بناء مؤسسات ديمقراطية منفتحة
لتحدي الهيمنة ع��ىل املجتمع املسلم  ،وشكلت العالقة
ال ��وث �ي �ق ��ة ب� ��ني االس ��رتات �ي �ج �ي ��ة ال� �ك� ��رى ل� �ل ��والي ��ات امل �ت �ح ��دة
وج �ه ��وده ��ا إلن� �ش ��اء ش �ب �ك ��ات ت � ��روج ل �ل �ف �ك��ر ال ��دي �م �ق ��راط ��ي
ال �ح ��دي ��ث امل �ن �ف �ت��ح وامل �ت �ع ��اي ��ش امل �ك ��ون ال ��رئ �ي ��ي وال �ع��ام��ل
األه ��م يف ال�ن�ج��اح ال�ع��امل��ي ال ��ذي أح��رزت��ه س�ي��اس��ة االح �ت��واء
األمريكية .وبذلك فإنها تمثل نموذجً ا لصانعي السياسات
يف الوقت الراهن.
والجدير بالذكر أن داخل الواليات املتحدة وأوروبا كان
ه �ن��اك ب��ال�ف�ع��ل ح��رك��ات ف�ك��ري��ة م�ن��اه�ض��ة ل�ل�م��د االس��الم��ي
خاصة يف األوساط املتطرفة  ،وكانت الحاجة َّ
ماسة يف هذا
الوقت لعاملني مهمني؛ أال وهما املال والتنظيم الالزمني
ل �ت �ح��وي��ل ال �ج �ه ��ود ال �ف ��ردي ��ة إىل ح �م �ل��ة واس �ع ��ة ال �ن �ط��اق،
وب��ال�ت��ايل يتضح أن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ل��م تقم ب��إن�ش��اء هذه
ال�ش�ب�ك��ات م��ن ف ��راغ ،ول�ك��ن ج ��اءت ه��ذه ال�ش�ب�ك��ات نتيجة
لجهود حركات فكرية وسياسية قامت الواليات املتحدة
والحكومات األخرى املوالية لها بتبنيها وإيوائها بهدوء.
األكرث خطورة هو ما تتضمنه تقارير مؤسسة راند – وهي
م��ؤس�س��ة بحثية ام��ري�ك�ي��ة  -ف�ف��ي ت�ق��ري��ر امل��ؤس�س��ة األخ��ري -
ال��ذي غالبًا ما تظهر آث��ار تقاريرها يف السياسية األمريكية
مثل "إش�ع��ال ال�ص��راع ب��ني السنة وال�ش�ي�ع��ة" أن��ه ي��دع��و ملا
ي�س�م�ي��ه "ض �ب��ط اإلس � ��الم" ن�ف�س��ه  -ول �ي��س "اإلس ��الم �ي ��ني"
ل�ي�ك��ون م�ت�م�ش� ًي��ا م��ع "ال ��واق ��ع امل �ع��اص��ر" .وي��دع��و ل�ل��دخ��ول
يف ب �ن �ي �ت ��ه ال �ت �ح �ت �ي ��ة ب� �ه� ��دف ت � �ك� ��رار م� ��ا ف �ع �ل ��ه ال � �غ� ��رب م��ع
ال�ت�ج��رب��ة ال�ش�ي��وع�ي��ة ،وب��ال�ت��ايل ل��م َي��عُ ��د ي�ت�ح��دث ع��ن ضبط
"اإلس ��الم �ي ��ني" أو ال �ت �ف��ري��ق ب ��ني م �س �ل��م م �ع �ت��دل وم�س�ل��م
راديكايل ،ولكن وضعهم يف سلة واحدة!.
فتقارير "راند" األخرية  -كتقرير 2004م -كانت تشجيع
اإلدارة االمريكية عىل محاربة "اإلسالميني املتطرفني" عر:
خدمات علمانية (بديلة) ،ويدعون اىل "اإلسالم املدين"،
بمعنى دعم جماعات املجتمع املسلم املدين التي تدافع عن
"االعتدال والحداثة" ،وقطع املوارد عن املتطرفني ،بمعنى
التدخل يف عمليتي التمويل وشبكة التمويل ،بل وتربية
كوادر مسلمة عسكرية علمانية يف أمريكا تتفق مصالحها
مع مصالح أمريكا لالستعانة بها يف أوقات الحاجة.
ول �ك��ن يف ت �ق��ري��ره��ا ال� ��ذي ح �م��ل ع �ن ��وان " ب �ن��اء ش�ب�ك��ات
مسلمة معتدلة " ،يبدو أن الهدف يتعلق بتغيري اإلسالم
ن �ف �س��ه وامل �س �ل �م ��ني ك �ك ��ل ب �ع ��دم ��ا ظ �ه ��ر ل �ه ��م يف ال �ت �ج ��ارب
ال �س��اب �ق��ة أن ��ه ال ف ��ارق ب ��ني " م �ع �ت��دل " و" م �ت �ط��رف " وأن
الجميع يؤمن بجدوى الشريعة يف حياة املسلم ،واألم��ر
يتطلب " اللعب يف الفكر واملعتقد ذاتهما " .
وبدت الواليات املتحدة يف كل هذه املساعي كاملؤسسة
ال �ب �ح �ث �ي ��ة؛ ح �ي ��ث ق ��ام ��ت ب �ت �ق �ي �ي��م ك ��ل امل �ش ��اري ��ع واألف� �ك ��ار
ل�ت�ح��دي��د م��ا إذا ك��ان��ت ت �خ��دم م�ص��ال��ح ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة،
ً
توجها يقوم عىل عدم
وقامت بدعمها ماد ًيّا ،ثم اتبعت
ال�ت��دخ��ل ،وت��رك��ت ه ��ذه امل�ن�ظ�م��ات وال�ه�ي�ئ��ات ت��دي��ر نفسها
وتحقق أهداف الواليات املتحدة دون أي تدخل مباشر من
الواليات املتحدة ،ومثلما الحال مع أي مؤسسة وضعت
ً
خطوطا إرشادية بشأن كيفية إنفاق
الحكومة األمريكية
األموال  -إال أنه بصورة عامة أدرك املسئولون األمريكيون
أنه كلما ابتعدت املسافة بني حكومتهم وبني املؤسسات
ال�ت��ي ت��رع��اه��ا؛ ك�ل�م��ا زادت اح�ت�م��االت ن�ج��اح أن�ش�ط��ة ه��ذه
املنظمات.
ت �ل��ك ه ��ي ال �ص ��ورة ال �ت��ي ع�ل�ي�ه��ا ال �ح ��ال ال �ع��رب��ي ال �ي ��وم يف
ع��الق �ت��ه م ��ع ال �ن �ظ��ام ال �ع��امل��ي ال �ج��دي��د ال ��ذي ت ��دي ��ره أم��ري�ك��ا
ك �ق �ط��ب م �ت �ف��رد وم �ت �غ �ط��رس يف ح �ك��م ال �ع ��ال ��م وال �ت �ح �ك��م
بمصريه وقد بدأت البوادر تظهر من خالل حركة تشويه
املعتقد االسالمي وتفكيك املنظومات الفكرية.
معركتنا اليوم لم تعد معركة عسكرية فحسب ولكنها
معركة فكرية وعلينا مواجهتها من خالل بناء املؤسسات
الثقافية واعادة هيكلتها وتجديد أهدافها وتحديثها لتقوم
بدورها الحيوي يف سياق املعركة الكرى التي تواجه االمة
املسلمة .

عسكرية
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احملكمة العسكرية بصنعاء تبدأ محاكمة املتهمني
بتدمير بطاريات وصواريخ الدفاع اجلوي

اجلهوزية الكاملة

القوات املسلحة اليمنية  ..اإلمارات دويلة غير آمنة

ذو ال � �ف � �ق� ��ار ي � � ��دك ع� ��اص� �م� ��ة ال� �ع� ��دو
اإلماراتي ..وصماد  3تزلزل دبي

أع�ل�ن��ت ال�ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة وس ��احُ ال�ج��و امل�س��ر ع��ن ت�ن�ف�ي��ذ« إع�ص��ار
استهدفت العمقن السعودي واإلمارايت.
اليمن الثانية» التي
ِ
ً
ً
عسكرية
عملية
وأوضحت القوات املسلحة يف بيان ،أنه تم تنفيذ
ً
حساسة أخرى يف
وأهداف
الجوية
واسعة استهدفت قاعد ِة الظفر ِة
ٍ
ٍ
ِ
الصواريخ البالستي ِة
كبر من
العدو اإلمارايت "أبوظبي" بعد ٍد
عاصم ِة
ٍ
ِ
ِ
نوع ذو الفقار.
َ
بعدد
حيوية ومهمة يف دبي
مواقع
وأش��ارت إىل أنه تم استهداف
ٍ
ٍ

قاصف  2مع صماد  1يستهدف مواقع
حيوية في العمق السعودي

الطائرات املسر ِة "نوع صماد ."3
كبر من
ِ
ٍ
�دد من
ول�ف��ت ال�ب�ي��ان إىل أن ��ه ت��م خ ��ال ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة دك ع � ٍ
َ
ومناطق
منطقة شرورة
العمق السعودي يف
يف
العسكرية
القواعد
ِ
ِ
ِ
ِ
الطائرات املسر ِة نوع صماد 1وقاصف2
بعدد من
سعودية أخرى
ِ
ٍ
ٍ
ُ
َ
َ
وحساسة يف جيزان وعس َ
بعدد
ر
حيوية
مواقع
استهداف
يك وكذا
ٍ
ٍ
ٍ
الصواريخ البالستية.
من
ِ
ً
وذكر بيان القوات املسلحة ،أن العملية التي تأيت ردا عىل تصعيد

ال� �ع� ��دوان األم ��ري ��ي ال �س �ع ��ودي اإلم � � ��ارايت وج ��رائ �م � ِ�ه ب �ح � ِ�ق ال�ش�ع��ب
بدقة عالية.
حققت أهدافها
اليمني،
ٍ
ِ
وأك ��دت ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ج�ه��وزي�ت�ه��ا ال�ك��ام�ل��ة يف ت��وس�ي� ِ�ع عملياتها
خ� َ
�ال امل��رح �ل� ِ�ة ال �ق��ادم� ِ�ة وم��واج �ه� َ�ة ال�ت�ص�ع�ي� َ�د ب��ال�ت�ص�ع�ي��د  ..م�ج��ددة
َ
اإلمارات بمغادرتها
دويلة
واملستثمرين يف
األجنبية
للشركات
النصح
ِ
ِ
ِ
ِ
كونها أصبحت دول� ً�ة غ� َ
بشكل
�داف
ر آم�ن��ة ،وأن�ه��ا م�ع��رض� ٌ�ة ل��اس�ت�ه� ِ
ٍ
للشعب اليمني.
وحصارها
عدوانها
مستمر طاملا استمرت يف
ٍ
ِ

فيما دفاعاتنا اجلوية تسقط طائرة جتسسية أمريكية

القوة الصاروخية تستهدف جتمع ًا ملرتزقة اإلمارات في شبوة وقوى العدوان مبارب

اس�ت�ه��دف��ت ال�ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة ،ت�ج�م�ع��اً مل��رت��زق��ة ال�ع��دوان
األمريي اإلمارايت يف مديرية عسيان بمحافظة شبوة.
وأوضح متحدث القوات املسلحة العميد يحيى سريع يف
ب�ي��ان ،أن ال�ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة اس�ت�ه��دف��ت ب�ص��اروخ باليستي
ت�ج�م�ع��اً ك�ب��را مل��رت��زق��ة اإلم� ��ارات وع�ن��اص��ر داع ��ش يف منطقة
النقوب مديرية عسيان ،وكانت اإلصابة دقيقة.
وأكد العميد سريع أن االستهداف نتج عنه مصرع وإصابة
أعداد كبرة من املرتزقة ،وتدمر وإحراق خمس آليات.
وع��ىل ن�ف��س ال�ص�ع�ي��د أس�ق�ط��ت ال��دف��اع��ات ال�ج��وي��ة ط��ائ��رة
تجسسية أم��ري�ك�ي��ة ال�ص�ن��ع ،يف م��دي��ري��ة ال�ج��وب��ة بمحافظة
مأرب.
وأوضح املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى
س��ري��ع يف ب�ي��ان ،أن ال��دف��اع��ات ال�ج��وي��ة تمكنت م��ن إس�ق��اط

ط��ائ��رة تجسسية ن��وع س�ك��ان إي�غ��ل  Scan Eagleأمريكية
الصنع ،بساح مناسب.
وأش��ار إىل أن إس�ق��اط ال�ط��ائ��رة ج��رى أث�ن��اء قيامها بأعمال
عدائية يف أجواء مديرية الجوبة .
ك �م ��ا اس �ت �ه ��دف ��ت ال � �ق� ��وة ال� �ص� ��اروخ� �ي� ��ة ،ت �ج �م �ع ��اً مل ��رت ��زق ��ة
العدوان األمريي السعودي يف املنطقة العسكرية الثالثة
يف محافظة مأرب.
وأوضح متحدث القوات املسلحة العميد يحيى سريع يف
بيان ،أن القوة الصاروخية استهدفت تجمعا كبرا ملرتزقة
ال �ع��دوان يف امل�ن�ط�ق��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ث��ال�ث��ة ب �ص��اروخ باليستي
وكانت اإلصابة دقيقة.
وأك��د العميد س��ري��ع أن ه��ذا االس�ت�ه��داف نتج عنه مصرع
وإصابة العشرات.

تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة
ُش �ي��ع ب�ص�ن�ع��اء ج�ث��ام��ن ك��وك�ب��ة م��ن ش �ه��داء ال��وط��ن
وال� �ق� ��وات امل �س �ل �ح��ة ال ��ذي ��ن اس �ت �ش �ه ��دوا وه� ��م ي� ��ؤدون
واجبهم يف معركة الدفاع عن الوطن.
ح�ي��ث ت��م ت�ش�ي�ي��ع ج�ث��ام��ن ال�ش�ه��داء ال�ع�م�ي��د ع�ب��اس
ع ��زي م�ت�ع��ب ،ال�ع�ق�ي��د ي�ح�ي��ى أح �م��د ال �ف��رج��ة ،امل�ق��دم
ع��ادل أح�م��د دع�ب��وش ،امل�ق��دم عبدالله نبيل ال�ب��داي،
امل�ق��دم وائ ��ل ع��ي م��ان��ع ،امل�ق��دم ه��اي��ل م�ن�ص��ور ه��ادي،
الرائد جربان أحمد مرح ،الرائد هيثم أحمد الفرجة،
ال � ��رائ � ��د ح �س ��ن ع� ��ي ال� �ب� �ح ��ر ،ال �ن �ق �ي ��ب م �ح �م ��د ي�ح�ي��ى
املعازي ،النقيب عبدالعزيز عبدالله دعقان ،النقيب
غ��ان��م ن��اج��ي ال�ف��رج��ة ،ال�ن�ق�ي��ب أح�م��د م�ح�م��د م�ش�ن��ي،
ال �ن �ق �ي��ب رم � ��زي ع ��ي ال �ب �ج ��ي ،ال �ن �ق �ي��ب ع � ��ادل ح�س��ن
حذيف.
ك� �م ��ا ت � ��م ت �ش �ي �ي ��ع ج� �ث ��ام ��ن ال � �ش � �ه � ��داء امل � � � ��ازم أول
ع�ب��دال�ب��اس��ط ع�ب��دال�ص�م��د ال �خ��ال��د ،امل ��ازم أول حبيب
عبدالغني الشرعبي ،املازم أول يحيى عي املصروحي،
املازم أول أسامة عبداإلله البيضاين ،املازم أول فؤاد
بكيل األدبعي ،املازم ثاين فؤاد صالح مستباين ،املازم
ثاين بشار حسن الشنيفي ،املساعد سلطان عبدالعزيز
سريع ،املساعد محمد حسن املهدي ،وغمدان ناجي
حرشان وغالب محمد الباطن.
وت��م تشييع جثمان فقيد الوطن ال�ل��واء مهدي عي
جابر شويان.
وخ � ��ال م ��راس ��م ال �ت �ش �ي �ي��ع ال �ت ��ي ش � ��ارك ف �ي �ه��ا ع�ض��و
املجلس السيايس األعىل محمد عي الحويث ومساعد
وزير الدفاع للموارد البشرية اللواء الركن عي محمد
الكحاين ومدير دائرة التوجيه املعنوي العميد يحيى
س ��ري ��ع وأه� � ��ايل وأق � � ��ارب ال� �ش� �ه ��داء ،ب � ��ارك امل �ش �ي �ع��ون
االن�ت�ص��ارات ال�ت��ي يحققها أب�ط��ال ال�ق��وات امل�س�ل�ح��ة يف
مختلف الجبهات ضد تحالف العدوان ومرتزقته.
ج ��رت م��راس��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ل�ل�ش�ه��داء ال��ذي��ن ت��وش�ح��ت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم يف
جامع الشعب بأمانة العاصمة ،ليتم مواراتها الرثى

كل شهيد يف مسقط رأسه.
ش ��ارك يف ال�ت�ش�ي�ي��ع ق��ائ��د ال �ل��واء  89ح�م��اي��ة رئ��اس�ي��ة
ال�ع�م�ي��د ال ��رك ��ن ع �ب��دال �ل��ه ال �ح �م��زي وق ��ائ ��د ل ��واء ال�ن�ق��ل
الخفيف العميد الركن أحمد عبدالله السياين ورئيس
مجلس التاحم القبي الشيخ ضيف الله رسام وعدد
من الضباط والشخصيات االجتماعية.
ك�م��ا ُش �ي�ع��ت ب�ص�ن�ع��اء ج�ث��ام��ن ك��وك�ب��ة م ��ن ش�ه��داء
الوطن والقوات املسلحة الذي استشهدوا وهم يؤدون
واجبهم يف معركة الدفاع عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامن الشهداء العميد حامس
مسعد البهمي ،العقيد أحمد محمد املاهي ،العقيد
يحيى حسن الجمل ،العقيد نسيم هادي العليفي،
ال�ع�ق�ي��د ج��ارال�ل��ه ض�ي��ف ال�ل��ه م �ط��وان ،ال�ع�ق�ي��د محمد
إبراهيم املداين ،العقيد فؤاد عبدالله مفضل ،الرائد
حسن حمود العزي ،النقيب أحمد أحمد خميس،

ال �ن �ق �ي��ب ح �م ��زة ع �ب ��دال ��رح �م ��ن ال� �ش ��ريف ،ال �ن �ق �ي��ب ع��ي
عبدالرحمن الشريف.
ك� �م ��ا ت � ��م ت �ش �ي �ي ��ع ج� �ث ��ام ��ن ال � �ش � �ه � ��داء امل � � � ��ازم أول
عبدالرقيب عبدالله ال�ح�ج��وري ،امل��ازم أول عبدالله
ح�م��ود ع��زال��دي��ن ،امل��ازم أول محمد ص��ال��ح خميس،
امل ��ازم أول ش�ه��اب يحيى م�ظ�ف��ر ،امل ��ازم أول عبدالله
حسن القايض ،املازم أول وليد محمد القايض.
ك�م��ا ُش �ي�ع��ت ب�ص�ن�ع��اء ج�ث��ام��ن ك��وك�ب��ة م ��ن ش�ه��داء
ال ��وط ��ن وال � �ق� ��وات امل �س �ل �ح��ة ال ��ذي ��ن اس �ت �ش �ه ��دوا وه��م
يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع عن الوطن.
ح �ي ��ث ت ��م ت �ش �ي �ي��ع ج �ث ��ام ��ن ال �ع �م �ي��د إب ��راه �ي ��م خ��ال��د
العرويس ،العقيد عبدالله محمد الحمزي ،العقيد
أكرم عي الباشا ،املقدم يحيى حسن أبوقشة ،الرائد
ناجي زيد الدواودي ،النقيب محمد عبده املساجدي،
ال�ن�ق�ي��ب ع��ي ع��ي ط��ام��ش ،امل ��ازم أول م�ح�م��د مهدي

الذرحاين ،املازم أول خارف عي سعننه ،املازم أول
عمر أح�م��د القنية ،امل�س��اع��د رض��وان ق��اب��ص املسعدي
واملساعد عبدالله عي املسعدي.
وخ� � ��ال م� ��راس� ��م ال �ت �ش �ي �ي ��ع ال� �ت ��ي ش� ��ارك� ��ت ق� �ي ��ادات
ع �س �ك��ري��ة وأم �ن �ي ��ة وأه� � ��ايل وأق � � ��ارب ال� �ش� �ه ��داء ،ب ��ارك
املشيعون االن�ت�ص��ارات التي حققتها ال�ق��وات املسلحة
م��ن خ��ال عمليتي إع�ص��ار ال�ي�م��ن األوىل وال�ث��ان�ي��ة ضد
قوى العدوان السعودي اإلمارايت.
ج ��رت م��راس��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ل�ل�ش�ه��داء ال��ذي��ن ت��وش�ح��ت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم يف
جامع الشعب بأمانة العاصمة ،ليتم مواراتها الرثى
كل شهيد يف مسقط رأسه.
إىل ذل� � ��ك ُ
ش� �ي� �ع ��ت ب� �ص� �ن� �ع ��اء ج� �ث ��ام ��ن ك ��وك �ب ��ة
م� ��ن ش � �ه� ��داء ال� ��وط� ��ن وال � �ق � ��وات امل �س �ل �ح ��ة ال ��ذي ��ن
استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع
عن الوطن.
ح�ي��ث ت ��م ت�ش�ي�ي��ع ج�ث��ام��ن ال �ش �ه��داء ال�ع�م�ي��د س�ع��د
م �ح �م��د ال� �ع� �ي ��زري ،ال �ع �ق �ي��د خ ��ال ��د ح �س ��ن أب ��وف ��ارع،
املقدم ياسن سعيد الجرموزي ،املقدم إبراهيم محمد
قصيلة ،الرائد أسامة عبدالله املقرمي ،الرائد سيف
مهدي األحمر ،الرائد محمد يحيى الطواف ،النقيب
ف��ؤاد ن��اي��ف ال�ش�ق��اق��ي ،النقيب ص��ال��ح غ��ال��ب ال��رم��اح،
النقيب رياض خالد هرمس واملازم ثاين فضل حمود
الحمايس.
وخ��ال مراسم التشييع التي شاركت فيها قيادات
مدنية وعسكرية وشخصيات اجتماعية وأهايل وأقارب
الشهداء ,عرب املشيعون عن الفخر واالعتزاز بمواقف
وأدوار ال�ش�ه��داء يف ت�ص��دي�ه��م ل�ل�ع��دوان وم��رت��زق�ت��ه يف
مختلف الجبهات.
ج ��رت م��راس��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ل�ل�ش�ه��داء ال��ذي��ن ت��وش�ح��ت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم يف
جامع الشعب بأمانة العاصمة ،ليتم مواراتها الرثى
كل شهيد يف مسقط رأسه.

ع �ق��دت امل�ح�ك�م��ة ال�ع�س�ك��ري��ة امل��رك��زي��ة ج�ل�س�ت�ه��ا األوىل ل�ل�ن�ظ��ر
يف القضية رق��م ( )31لسنة 1443ه � بواقعة ت��دم��ر م�ق��درات
الدولة اليمنية من الصواريخ وبطاريات الدفاع الجوي واملتهمن
ف�ي�ه��ا ع�م��ار م�ح�م��د ع�ب��دال�ل��ه ص��ال��ح األح �م��ر  -وك�ي��ل ج�ه��از األم��ن
القومي سابقا وآخرون من الجنسية األمريكية وبإشراف القائد
األع ��ىل ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة يف ح�ي�ن�ه��ا ع��ي ع�ب��دال�ل��ه ص��ال��ح ع�ف��اش
تمهيدا وت��وط�ئ��ة ل�ل�ع��دوان امل�خ�ط��ط وال ��ذي ش�ن��ه ال �ع��دوان حاليا
عىل اليمن.
وق � � ��ررت امل �ح �ك �م ��ة ال �ن �ش ��ر ع� ��ن امل �ت �ه �م ��ن وح� �ج ��ز م �م �ت �ل �ك��ات �ه��م
أي �ن �م ��ا وج� � ��دت وال �ت ��أج �ي ��ل إىل ال �ج �ل �س ��ة ال� �ق ��ادم ��ة ب� �ت ��اري ��خ 13
مارس2٠22م.
واملتهمن الذين تجري محاكمتهم -:
1العميد -عمار محمد عبدالله صالح األحمر وكيل جهازاألمن القومي سابقا  -فار من وجه العدالة.
 - 2ل�ي�ن�ك��ون ب�ل��وم�ف�ي�ل��د  -م �س��اع��د وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األم��ري�ك�ي��ة
للشؤون العسكرية  -فار من وجه العدالة.
 - 3إدم��ون��د ج�م�ي��س ه��ول  -ال�س�ف��ر األم��ري��ي األس�ب��ق لليمن
خال 2٠٠4 -2٠٠1م  -فار من وجه العدالة.
4دي �ن �ي ��س ه ��ادري ��ك  -رئ �ي ��س م �ك �ت��ب إزال � ��ة األس �ل �ح ��ة ب� ��وزارةالخارجية األمريكية  -فار من وجه العدالة.
 - 5ج� � ��رال -روب � ��رت روم � ��ن  -امل �ل �ح��ق ال �ع �س �ك��ري��ة ب��ال �س �ف��ارة
األمريكية بصنعاء سابقاً  -فار من وجه العدالة.
6هيزم فرانك مساعد امللحق العسكري بالسفارة األمريكيةبصنعاء  -فار من وجه العدالة.
7س��ان �ت��و ب��ول�ي�ت��زي  -ض��اب��ط االرت �ب ��اط ب�م�ك�ت��ب إزال ��ة األس�ل�ح��ةبوزارة الخارجية األمريكية  -فار من وجه العدالة.
8نيلز تالبوت  -الخبر الفني بمكتب إزال��ة األسلحة ب��وزارةالخارجية األمريكية  -فار من وجه العدالة.
9مايك وبلش  -خبر متفجرات بمكتب إزالة األسلحة بوزارةالخارجية األمريكية  -فار من وجه العدالة.
 - 1٠كال كيجو  -خبر متفجرات بمكتب إزالة األسلحة بوزارة
الخارجية األمريكية  -فار من وجه العدالة.
11راى زهاروفش  -خبر متفجرات بمكتب إزال��ة األسلحةبوزارة الخارجية األمريكية  -فار من وجه العدالة.
12س �ت �ي �ف ��اين ي �ك��ر  -م��وظ �ف��ة يف ال �س �ف ��ارة األم��ري �ك �ي��ة ب� ��وزارةالخارجية األمريكية  -فار من وجه العدالة.
13ه �ن �ي ��ا س �ل ��وب ��ر  -م ��وظ �ف ��ة يف ال �س �ف ��ارة األم ��ري �ك �ي ��ة ب � ��وزارةالخارجية األمريكية  -فار من وجه العدالة.

الدفاع واألركان ودائرة التوجيه املعنوي
ينعون املصور الصحفي محمد احلرازي
نعت قيادة وزارة الدفاع
ورئ � � ��اس � � ��ة ه� �ي� �ئ� ��ة األرك � � � ��ان
ال �ع ��ام ��ة ودائ� � ��رة ال �ت��وج �ي��ه
املعنوي للقوات املسلحة
املصور الصحفي بصحيفة
« 26س� �ب� �ت� �م ��رب» م �ح �م ��د
ع �ب��دال �ل��ه ص��ال��ح ال �ح ��رازي
ال � � � ��ذي واف� � � � ��اه األج � � � ��ل إث� ��ر
م� ��رض ع �ض ��ال ب �ع��د ح �ي��اة
حافلة بالعطاء يف مجال
اإلعام العسكري.
وأش � � � � � � � ��اد ب� � � �ي � � ��ان ن � �ع � ��ي،
بإسهام الفقيد يف خدمة
اإلع� � � � � � � � � � � ��ام ال � � �ع � � �س � � �ك � � ��ري
م� � ��ن خ � � ��ال ع� �م� �ل ��ه م � �ص � ��ورا ً
ف ��وت ��وغ ��راف �ي ��اً وث ��ق ب �ع��دس �ت��ه ك �ث��ر م ��ن األح � ��داث وال �ف �ع��ال �ي��ات
الوطنية يف مختلف املناطق واملحافظات وامل��واق��ع العسكرية
يف س �ه��ول وودي � ��ان وج �ب ��ال ال �ي �م��ن وأث� ��رى ب �ه��ا ص�ح�ي�ف��ة «26
سبتمرب» وغرها من الصحف واملواقع الرسمية.
واعترب رحيل املصور الصحفي محمد عبدالله صالح خسارة
لدائرة التوجيه املعنوي وصحيفتي « 26سبتمرب واليمن»،
باعتباره واحدا ً من الكوادر الفنية ذات الكفاءة يف فن الصورة
الفوتوغرافية يف املجال الصحفي.
وع ��ربت ق �ي ��ادة وزارة ال ��دف ��اع ورئ ��اس ��ة ه�ي�ئ��ة األرك � ��ان ودائ ��رة
ال�ت��وج�ي��ه امل �ع �ن��وي ع��ن أح ��ر ال �ت �ع��ازي وع�ظ�ي��م امل ��واس ��اة ألس��رة
الفقيد وزمائه ومحبيه  ..سائلة الله العي القدير أن يتغمده
ب��واس��ع الرحمة وامل�غ�ف��رة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله
وذويه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون "

كتائب الوهبي تبارك عملية «إعصار اليمن
الثانية» في العمقني اإلماراتي السعودي
باركت كتائب الوهبي ،عملية إعصار اليمن الثانية التي نفذتها
ال�ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة وس��اح ال�ج��و امل�س��ر يف العمقن ال�س�ع��ودي
واإلمارايت.
واع �ت ��ربت ك�ت��ائ��ب ال��وه �ب��ي يف ب �ي��ان ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ن��وع�ي��ة
التي استهدفت قاعدة الظفرة الجوية يف أبوظبي ومواقع
ح �ي��وي��ة وح �س ��اس ��ة يف دب� ��ي ،وق ��واع ��د ع �س �ك��ري��ة يف ال�ع�م��ق
ال�س�ع��ودي ،ردا ً ط�ب�ي�ع�ي��اً وم�ش��روع��ا ع��ىل تصعيد ال�ع��دوان
األم� ��ري� ��ي ال� �س� �ع ��ودي اإلم � � � ��ارايت وج ��رائ� �م ��ه ب �ح ��ق ال �ش �ع��ب
اليمني ،وآخ��ره��ا اس�ت�ه��داف السجن االح�ت�ي��اط��ي يف صعدة
وب��واب��ة ال�ي�م��ن ال��دول �ي��ة ل��إن��رن��ت ب��ال�ح��دي��دة وال �ح��ي ال�ل�ي�ب��ي
بالعاصمة صنعاء.
وأشاد البيان بانتصارات الجيش واللجان الشعبية يف مختلف
الحبهات ،وك��ذا دور ال�ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة وس��اح ال�ج��و امل�س��ر يف
الرد عىل تصعيد العدوان.
وأك ��د أن م ��ن ي �س��رخ��ص ال ��دم ال�ي�م�ن��ي ل ��ن ي �ك��ون ب �م��أم��ن ب�ع��د
اليوم ..الفتا إىل أن القوة الصاروخية وساح الجو املسر ستثبتان
يف قادم األيام أن عربدة قوى العدوان سرتد عليها بما ال يكون
يف حسبانها.
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رئيس نقابة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليمنية املهندس محمد الريايش لـ" 26سبتمرب" :

استهداف بوابة االنترنت جرمية تؤكد انتهاكات
العدوان للمواثيق واملعاهدات والبرتوكوالت الدولية
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف بالدنا من القطاعات
الحيوية الهامة ،حيث يقدم خدماته املختلفة للقطاع االقتصادي
التجاري والبنيك واملصريف والصناعي ،وقطاع التعليم بكل مراحله،
والقطاعات الخدمية االخرى ..كما يقدم خدماته لكافة املواطنن يف
كل املحافظات واملناطق دون استثناء ،رغم ظروف العدوان والحصار.
إال أن هذا القطاع تعرض منذ بداية العدوان الستهداف ممنهج
طال أبراج االتصاالت والسنرتاالت ،ناهيكم عن تداعيات الحصار ومنع
العدوان دخول املعدات والتجهيزات ..وتمادى العدوان يف استهدافه
* ب ��داي ��ة ..ه ��ل ل �ك��م أن ت �ع �ط��ون��ا ن �ب��ذة ع��ن
ن �ش��أة وم �ه��ام ن�ق��اب��ة ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات
واالتصاالت ،وما الذي حققته خالل الفرتة
املاضية؟
** ً
أوال أتقدم بجزيل الشكر لصحيفة "26سبتمرب"
ع��ىل اه�ت�م��ام�ه��ا ب��ال�ق�ض��اي��ا ال��وط�ن�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي
ت� �ه ��م ح � �ي� ��اة امل � ��واط � ��ن وم� � ��ا ي � �ق� ��دم ل � ��ه م � ��ن خ � ��دم � ��ات يف
ال �ع��دي��د م��ن امل �ج ��االت . .وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ن�ق��اب��ة ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
املعلومات تأسست يف عام  2009من قبل مجموعة
م� ��ن امل �ت �خ �ص �ص ��ن يف م� �ج ��ال ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا امل �ع �ل ��وم ��ات
واالت� �ص� ��االت وت ��م إش �ه ��اره ��ا ب ��رق ��م 137وف ��ق ل �ق��ان��ون
ودستور الجمهورية اليمنية وقانون تنظيم االتحادات
وال �ن �ق ��اب ��ات رق � � ��م 25ال� �خ ��اص ب ��االت �ف ��اق �ي ��ات ال �ع��رب �ي��ة
وال��دول�ي��ة ل�ت�ن�ظ��م ال�ن�ق��اب��ات .وت�ت�م�ت��ع ن�ق��اب��ة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت بشخصية اعتبارية وذمة مالية
مستقلة ،فهي املمثل القانوين والرسمي ألعضائها أمام
ال�ج�ه��ات وال�ه�ي�ئ��ات ال��رس�م�ي��ة وال�ش�ع�ب�ي��ة داخ��ل اليمن
وخ��ارج �ه��ا ،وت��م اإلع ��الن ع��ن امل��ؤت�م��ر ال�ت��أس�ي��ي ال�ع��ام
األول للنقابة يف أمانة العاصمة صنعاء وحضر املؤتمر
أكرث من 600شخص من املتخصصن واألكاديمين.
وخ ��الل ال �ف��رتة امل��اض �ي��ة ت�م�ك�ن��ت ال�ن�ق��اب��ة م��ن ت�ح�ق�ي��ق
ع � ��دد م� ��ن امل� �ش� ��ارك� ��ات امل �ح �ل �ي ��ة وال �ع ��رب �ي ��ة وال ��دول� �ي ��ة،
وك��ذا االن�ض�م��ام إىل خ�م�س��ه ات �ح��ادات ع��رب�ي��ة ودول�ي��ة،
واالع � � � ��رتاف ب ��ال �ن �ق ��اب ��ة ع� ��ىل م �س �ت ��وى ال� ��وط� ��ن ال �ع ��رب ��ي
واإلقليمي ،باإلضافة إىل عقد اتفاقيات تعاون مشرتك
مع بعض املنظمات والنقابات واالتحادات التي تعمل
يف نفس اإلطار والتخصص لغرض االستفادة وتبادل
ال �خ��ربات وامل �ش��ارك��ات ال�ع��رب�ي��ة ورف ��ع اس��م ال�ي�م��ن عىل
مستوى الشرق األوسط يف مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.

عزل شعبنا

* م ��ع اس� �ت� �م ��رار ال � �ع � ��دوان يف اس �ت �ه ��داف ��ه
امل �م �ن �ه ��ج ل �ق �ط ��اع االت � � �ص� � ��االت ،وم � ��ن ذل ��ك
اس� � �ت� � �ه � ��داف ال� � �ب � ��واب � ��ة ال � ��دول� � �ي � ��ة ل� ��الن� ��رتن� ��ت
ب � � ��ال � � �ح � � ��دي � � ��دة ..ك� � �ي � ��ف ت � � �ن � � �ظ� � ��رون إىل ه � ��ذا
االس �ت �ه ��داف ،وأي� ��ن ي�ك�م��ن دور ال �ن �ق��اب��ة يف
ت ��وث �ي ��ق ه � ��ذه ال �ج ��رائ ��م وإي � �ص� ��ال م �ظ �ل��وم �ي��ة
شعبنا اليمني للعالم الخارجي؟
** ي �ع��د ال �ع ��دوان ال �غ��اش��م ع ��ىل ال �ي �م��ن واس �ت �ه��داف
اآلم� �ن ��ن وامل� �ن� �ش ��آت ال �خ ��دم �ي ��ة وال �ب �ن ��ى ال �ت �ح �ت �ي ��ة ،م��ن
ال�ج��رائ��م اإلن�س��ان�ي��ة الجسيمة وف�ق��اً ل�ل�ق��وان��ن ال��دول�ي��ة
وق ��وان ��ن ح �ق ��وق اإلن� �س ��ان ،ويف ه ��ذا ال �ج ��ان ��ب وج�ه�ن��ا
يف ن�ق��اب��ة ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات واالت �ص ��االت ال�ع��دي��د
م��ن ال��رس��ائ��ل وب�ي��ان��ات االس�ت�ن�ك��ار وال�ت�ن��دي��د للمنظمات
الدولية الحقوقية واإلنسانية ،أوضحنا فيها ما يقوم
ب ��ه ال �ع ��دوان م ��ن ج ��رائ ��م ال �ت��دم��ري وال �ق �ت��ل واس �ت �ه��داف
ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ي �ت��ة ل �ق �ط ��اع االت � �ص� ��االت واالن � ��رتن � ��ت ،ه ��ذا
القطاع الوطني والحيوي والذي يعترب من القطاعات
ال � �خ� ��دم � �ي� ��ة ،ال � � � ��ذي ي � �ق � ��دم خ � ��دم � ��ات � ��ه ل � �ك� ��ل ال �ي �م �ن �ي ��ن
ول�ك��اف��ة ال�ق�ط��اع��ات ال�ت�ج��اري��ة واالق�ت�ص��ادي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ب�ح�ث�ي��ة .واس �ت �ه��داف ه��ذا ال�ق�ط��اع من
ق �ب��ل ال � �ع� ��دوان ه ��دف ��ه أض �ع ��اف ��ه وت ��دم ��ريه يف م �ح��اول��ة
لعزل شعبنا اليمني عن املجتمعات العربية والدولية،
وكذا تجهيل شعبنا عما يتعلمه من مواقع اإلنرتنت،
ومحاولة إسكات األصوات املنددة بالعدوان وجرائمه
خ �ص��وص��اً ال�س�ل�ط��ة ال ��راب �ع ��ة "اإلع� � ��الم" ك��ون��ه امل�ت�ص��در
ال��رئ �ي��ي ل�ل�ت�ع��ري��ف ب�م�ظ�ل��وم�ي��ة ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي ون�ش��ر
الجرائم التي يرتكبها ال�ع��دوان ،كما يحاول العدوان
م�ن��ع ن�ش��ره��ا يف م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،وغ��ريه��ا
من الوسائل التي يمكن من خاللها إيصال مظلوميتنا
ل�ل�ع��ال��م ال �خ��ارج��ي وامل �ن �ظ �م��ات ال�ح�ق��وق�ي��ة واإلن �س��ان �ي��ة
واملطالبة بمحاكمة أنظمة دول العدوان أمام املحاكم
الدولية.
وف �ي �م��ا ي �خ��ص ال �ت��وث �ي��ق ل �ج ��رائ ��م ال� �ع� ��دوان يف ق �ط��اع
االت �ص��االت ،ل��دي�ن��ا ع��دد م��ن اإلح�ص��ائ�ي��ات وال�ب�ي��ان��ات ملا

ق��ام ب��ه ال �ع��دوان خ��الل اس�ت�ه��دف��ه مل�ح�ط��ات االت�ص��االت
واألب � ��راج وم �ن �ش��آت وص ��االت ال��ربي��د ووس ��ائ ��ل ال�ن�ق��ل،
وإع � ��داد ال �ش �ه ��داء م ��ن امل �ه �ن��دس��ن وامل �خ �ت �ص��ن ال��ذي��ن
ت � ��م اس� �ت� �ه ��داف� �ه ��م وه� � ��م ي � �ق� ��وم� ��ون ب � ��إص � ��الح امل � �ع� ��دات
وال�ت�ج�ه�ي��زات ،وس�ن�ق��وم ب�ن�ش��ره��ا وامل�ط��ال�ب��ة بمحاكمة
م��رت �ك �ب��ي ت �ل ��ك ال �ج ��رائ ��م وم �ح��اس �ب �ت �ه��م أم � ��ام ال �ج �ه��ات
القانونية واإلنسانية واملحاكم الدولية.
كما أن استهداف ال�ع��دوان للبوابة الدولية لدخول
خ��دم��ة االن ��رتن ��ت واالت �ص ��االت يف م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة،
يعد جريمة تضاف إىل سلسلة الجرائم التي يرتكبها
العدوان بحق شعبنا منذ سبع سنوات ،وهي جريمة
ت ��ؤك ��د ان �ت �ه ��اك ��ات ال � �ع� ��دوان وع � ��دم اح� ��رتام� ��ه ل�ل�م�ي�ث��اق
ال � ��دويل وامل� �ع ��اه ��دات وال ��ربت ��وك ��والت ال �خ ��اص ��ة ب�ق�ط��اع
االت �ص��االت ال ��ذي ي�ق��دم خ��دم��ات��ه ب�م�ه�ن�ي��ة ع��ال�ي��ة ودون
تمييز ل�ك��اف��ة أف��راد امل�ج�ت�م��ع ،ل��ذا ف�ه��و وك�م��ا ذك��رن��ا من
القطاعات االقتصادية الخدمية التي يجب تحييدها
أثناء الصراعات والحروب.

الحصار الخانق

* ب �ش �ك��ل ع � ��ام ..م ��ا ه ��ي اإلش� �ك� ��االت ال �ت��ي
ت � ��واج � ��ه ق � �ط � ��اع االت� � � �ص � � ��االت وت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا
امل� �ع� �ل ��وم ��ات يف ب � ��الدن � ��ا ،وم � ��ا ه � ��ي رؤي �ت �ك ��م
يف ال �ن �ق��اب��ة إلي �ج ��اد ح �ل ��ول ل �ه ��ذه امل �ش��اك��ل،
وتبنى قضايا املهندسني والفنيني خصوصاً
إبداعات الشباب يف املجال الربمجي وغريه؟
** أه � ��م امل �ش ��اك ��ل ال �ت ��ي ت ��واج �ه �ن ��ا ك ��ون �ن ��ا اآلن ن�ع�ت��رب
أن �ف �س �ن��ا يف ال �ج �ب �ه��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ،ه��و
الحصار الخانق الذي يفرضه العدوان علينا وحرمان

وامل�ه�ن��دس��ن اليمنين امل�خ�ت�ص��ن ل�ي�ق��وم��وا بمساعدتنا
م��ن خ��الل امل�ش��ارك��ة ب��اس��م ال�ي�م��ن ورف��ع اس�م�ه��ا ع��ال�ي��اً،
وتزويدنا يف داخل اليمن بكل ماهو جديد ملعرفة دور
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ج��دي��دة وأن �ظ �م��ة االت �ص ��االت ال�ح��دي�ث��ة
لنتمكن من إقامة الورش والندوات واملؤتمرات يف مقرنا
يف العاصمة صنعاء وب��اق��ي امل�ح��اف�ظ��ات ،وبحمد الله
تمكنا يف العام املايض 2021م من إقامة 65فعالية
ومشاركة يف العاصمة صنعاء وبقية املحافظات.
واآلن ل��دي �ن��ا م �ش��ارك��ات ع��رب �ي��ة وإق�ل�ي�م�ي��ة م ��ن خ��الل
التواصل عرب برامج التواصل االجتماعي لتأكيد حضور
ودور ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ال �ب ��ارز يف ك ��ل ال �ف �ع��ال �ي��ات
العربية والدولية ،وهذا ما يتم عمله من قبل أعضاء
امل �ك �ت��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ن�ق��اب��ة ووم �ث �ل��وه��ا ال ��ذي ��ن ي �ب��ذل��ون
جهوداً كبرية ويقومون بعمل جهادي جبار تكنولوجي
وطني.

مركز أبحاث

* ان�ق�ط��اع ال�ن��ت م��ؤخ��راً ب�س�ب��ب اس�ت�ه��داف
ال �ع ��دوان ،وال �خ �س��ائ��ر ال �ت��ي ل�ح�ق��ت ب�ق�ط��اع
األع�م��ال ..أال يدعو ذل��ك للبحث عن بدائل
ي�م�ك��ن ال�ع�م��ل عليها ل�ت�ف��ادي ان�ق�ط��اع النت
ً
مستقبال؟
** ن �ع ��م ك � ��ان ال � �ع � ��دوان م � ��رك � ��زاً ع� ��ىل ض � ��رب وق �ط ��ع
خ ��دم ��ات االن� ��رتن� ��ت ل �غ ��رض إع ��اق ��ة وت ��وق �ي ��ف األع �م ��ال
التجارية والصناعية والتعليمية وغريها ،محاولة منه
لضرب وحصار االقتصاد الوطني..
ول ��يك ن ��واج ��ه اس �ت �ه ��داف ال� �ع ��دوان وج ��رائ �م ��ه ع�م�ل�ن��ا

نسعى إلن�ش��اء م��رك��ز ب�ح��وث وف��ري��ق وط�ن��ي للسالمة املعلوماتية
وحالي ًا جنري التحضير إلقامة املسابقة األولى لتكنولوجيا املعلومات
امل �خ �ت �ص ��ن م� ��ن امل � �ش� ��ارك� ��ات يف ال �ف �ع ��ال �ي ��ات ال �ع ��رب �ي ��ة
واإلق �ل �ي �م �ي ��ة وال� ��دول � �ي� ��ة ب �س �ب ��ب إغ� � ��الق امل� �ن ��اف ��ذ ال ��ربي ��ة
والبحرية والجوية ومنها مطار صنعاء الدويل ،وهذا
ال�ح�ص��ار م��ن أك��رب ال�ع��وائ��ق ال�ت��ي ح��ال��ت دون م�ش��ارك��ة
ممثيل النقابة من مختلف املحافظات خارجياً ،وتلبية
دعوات املشاركة التي تأتينا باستمرار وبصورة شهرية
م��ن ال ��دول وال�ن�ق��اب��ات وامل��ؤس�س��ات العلمية وامل�ح��اف��ل
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ل�ل�م�ش��ارك��ة ب��اس��م ال�ج�م�ه��وري��ة اليمنية،
وب��ال�ت��ايل ح��رم��ان الباحثن م��ن ال��دك��ات��رة واألكاديمين
من نشر األوراق واألبحاث العلمية وحضور املعارض
واملؤتمرات اإلقليمية والدولية.
ورغ��م ال�ح�ص��ار واس�ت�ه��داف ال�ع��دوان املستمر لقطاع
االت�ص��االت ،فإننا يف النقابة مستمرون يف دع��م ورف��د
أي جهة بحاجة إىل املساعدة ،إىل جانب قيامنا بعمل
التقارير وبيانات التنديد واالستنكار وإرسالها إىل كل
الجهات الخارجية ذات الصلة معنا بغرض إشعارهم
ب�م��ا ي �ق��وم ب��ه ال �ع ��دوان ع��ىل ال�ي�م��ن م ��ن ج��رائ��م ت��دم��ري
وحصار وقصف وتجويع.
ويف ج��ان��ب ال�ت�غ�ل��ب ع��ىل ال�ح�ص��ار ،سعينا يف الهيئة
اإلدارية واملكتب التنفيذي لنقابة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،عىل إيجاد عدد من الحلول للتغلب عىل
الحصار ومنع العدوان لنا من املشاركات الخارجية،
فأوجدنا ممثلن للنقابة يف 30دولة وهم من الدكاترة

يف ظل استمرار العدوان السعودي االمارايت األمرييك وحصاره املطبق
عىل اليمن وكذلك الحرب االقتصادية التي شنها عىل يمننا الحبيب وما
نتج عنه من خراب ودمار وقتل وتشريد وتجويع ومآيس إنسانية أصابت حياة
الكثري من املواطنن يف ظل هذه الظروف وما لحق باملواطنن ها هو العيد عيد
املرأة املسلمة عيد ميالد فاطمة الزهراء وها نحن اليوم نقيم الفعاليات احتفاء
بهذه املناسبة المنا وقدوتنا فاطمة الزهراء فإننا نجد املراة اليمنية صامدة يف
مواجهة العدوان والحصار وكذلك ستظلومهما كرب الحزن فستظل تحتفي
• البداية كانت مع األخت صباح املخاليف حيث تحدثت
قائلة:
• اذا تحدثت عن املرأة املسلمة فلن تكفيني االف الكتب
وخاصة املراة اليمنية الصامدة الصابرة لكننا اليوم نحتفي
بذكرى ميالد فاطمة الزهراء خري نساء العاملن قدوتنا التي
سوف نتبع خطاها ونتعلم منها ،فاملرأةهي من تحيا وتعيش
من أجل بناء أسرة متماسكة وتزرع فيها املحبة وهي من
تصنع جيال ً يصنع األوطان ويحميها فكل عيد للمراة املسلمة
وجميع النساء بألف خري وكل يوم مكرمات وليس فقط
يف عيد املرأة املسلمة بل العيد لزيادة التذكري بتكريم املرأة
وكيف احرتامها والتعامل معها .
صمود وعطاء
• األخت آية عبدالعزيز تحدثت قائلة:
• تحتفل اليمن بعيد املرأة املسلمة يف ظل انجازات
حققتها املرأة اليمنية وأثبتت وجودها  ..واملرأة اليمنية هي
تشكل نصف املجتمع بل املجتمع كله فهي رمز للعطاء
واألمل واإلنجاز والسالم واملحبة والصمود وكل عام واملرأة
بألف خري وسالم وخاصة املرأة اليمنية التي أثبتت صمودها
وعطائها املتجدد واملستمر ومحبتها لوطنها ومجتمعها
فسالم لها يف كل عيد سالم لرمز العطاء والوفاء والصمود
وقدوتها يف ذلك أعظم األمهات وهي فاطمة الزهراء التي
كانت نعم البنت ونعمة الزوجة ونعم األم وكانت فاطمة
ريض الله عنها تدافع عن ابيها واحد تلك املواقف أن فاطمة
الزهراء رأت أبى جهل يضع عىل ظهر النبي صىل الله عليه
وسلم بعض االحشاء فاسرعت الزالتها وهي تبيك حرقة
عىل ابيها وقد كانت تقول له دائماً انا انصرك يا أبي وفتاة
ضعيفة صغرية السن ال تقوى عىل ذلك وانما لتخفف عن
ابي ها وتساندة انظر اليها القدوة كيف حمت ابيها وناصرتها
وهي صغرية يف السن فسالم عليها.

ل��دي �ن��ا مم �ث �ل��ون ل�ل�ن�ق��اب��ة في
 30دول� ��ة ج �ل �ه��م م ��ن ال��دك��ات��رة
واملهندسني املختصني يقومون
باملشاركة خارجي ًا باسم اليمن

منذ فرتة عىل موضوع إيجاد مركز أبحاث يف النقابة،
وتفعيل ك��ل ال��رس��ائ��ل الخاصة ب��ال��دراس��ات الجامعية
واألك� ��ادي � �م � �ي� ��ة وال �ب �ح �ث �ي ��ة وإي � �ج � ��اد ال� �ح� �ل ��ول امل �ن ��اس �ب ��ة
ملواجهة تداعيات استهداف العدوان ملحطات اإلنرتنت
واالت�ص��االت يف كل املحافظات ،ونقوم اآلن بالتعاون
مع بعض الجهات ذات الصلة ب��دراس��ة أه��م البحوث
واالبتكارات واالخ��رتاع��ات لعمل البدائل والتجهيزات
لتغذية ه��ذا القطاع الحيوي وض�م��ان ع��دم التأثر عند
تعرضه لالستهداف من قبل العدوان مرة أخرى.
ورغ � � ��م ال� �ح� �ص ��ار وم� �ن� ��ع ال� � �ع � ��دوان دخ � � ��ول امل� �ع� ��دات
وال �ت �ج �ه �ي��زات إىل ال�ي�م��ن وت��وق�ي�ف�ه��ا ل��دي�ه��م م��ع ال�ع�ل��م
ب � � ��أن ه � � ��ذا ي �ع �ت ��رب م� �خ ��ال ��ف ل� �ل� �ق ��وان ��ن وال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات
وال ��ربوك ��وت ��والت ال�ع��رب�ي��ة واإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ،وم��ع
ذل ��ك ن �ق ��وم ب �ج �ه��ود ك �ب ��رية م ��ن خ ��الل أع �ض ��اء ال�ن�ق��اب��ة
واملختصن واألكاديمين إليجاد حلول وبدائل لهذه
امل � �ع� ��دات ب �ح �ي��ث ت �ك ��ون ت �ل ��ك ال �ت �ج �ه �ي ��زات أف �ض ��ل م��ن
السابق.

صور الصمود

* م ��ع ال �ت �ح ��ول إىل ت �ق �ن �ي��ة ال �ج �ي ��ل ال ��راب ��ع
"فورجي" ..كيف تنظرون إىل هذا التحول،
وم� � ��دى م ��الئ �م ��ة ال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي ��ة ال �ح ��ال �ي ��ة
وق��درت �ه��ا ع��ى إي �ص��ال ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ب�ج��ودة
عالية؟

** ن�ع��م يف ال �ف��رتة األخ ��رية ت��م إط ��الق خ��دم��ة ال�ج�ي��ل
ال� � ��راب� � ��ع ،ول � �ع� ��ل س� �ب ��ب ال � �ت� ��أخ� ��ري يف ه� � ��ذه ال� �خ ��دم ��ات
ي��رج��ع إىل ع��دم دخ��ول امل�ع��دات وال�ت�ج�ه�ي��زات الخاصة
بتشغيلها ،مع العلم بأنه من املفرتض أن نكون لوال
العدوان والحصار قد تجاوزنا تشغيل الجيل الرابع إىل
خدمات الجيل الخامس كغرينا من الدول املجاورة،
ولكن وبسبب احتجاز العدوان للمواد واملعدات ومنع
دخ ��ول �ه ��ا ت �س��ري ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ح ��ول ل �ل �ج �ي��ل ال ��راب ��ع ب �ب��طء
بحسب اإلمكانات املتاحة . .وكصورة من صور الصمود
ف ��إن ال �ع��ام �ل��ن يف ق �ط ��اع االت� �ص ��االت ل��دي �ه��م ال�ع��زي�م��ة
واإلص� � ��رار ع ��ىل ت �ش �غ��ل وت �ط��وي��ر أن �ظ �م��ة االت� �ص ��االت يف
اليمن ومواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة ،وهذا ما
جعلنا نقوم حالياً بتجهيزات ملركز األبحاث يف النقابة
الذي سيكون له دور مهم يف إحداث التطوير املنشود
بكوادر وطنية.

املسابقة األوىل

* ما هي أولويات وخطة نقابة تكنولوجيا
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات واالت � � �ص � � ��االت ل� �ل� �ع ��ام ال� �ح ��ايل
2022م؟
** نحن يف النقابة من خالل أعضاء املكتب التنفيذي
ن � �ق � ��وم ب� �ع� �م ��ل خ � �ط� ��ة ل � �ك� ��ل س � �ن� ��ة ج� � ��دي� � ��دة ،ت �ت �ض �م��ن
ال �ف �ع ��ال �ي ��ات وامل� �ش� ��ارك� ��ات امل �ح �ل �ي��ة وال� ��دول� �ي� ��ة ،وع �م��ل
االت �ف��اق �ي��ات م ��ع ال �ن �ق��اب��ات واالت� �ح ��ادات وامل �ن �ظ �م��ات يف
ال��دول األخ��رى التي تعمل يف نفس امل�ج��ال ،ومنها يف
مصر واألردن وسوريا واملغرب والبحرين ولبنان وليبيا
وال �ع ��راق وال �س ��ودان وت��رك�ي��ا وأمل��ان �ي��ا وج�ي�ب��ويت ال�ج��زائ��ر
واملغرب وتونس ،ومن خالل هذه االتفاقيات نتمكن
من التعرف عىل أحدث أنظمة التكنولوجيا املعول بها
يف الشرق األوسط وبالتايل املنافسة يف تطوير األنظمة
املعلوماتية والتكنولوجية.
ك�م��ا أن ل��دي�ن��ا ض�م��ن خ�ط��ة ه��ذا ال�ع��ام ت��وج��ه لتنظيم
ن � ��دوات وم ��ؤت �م ��رات ب��ال �ش��راك��ة م ��ع ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة،
ت�ه��دف يف مجملها إىل ال�ت�ع��ري��ف ب��أن�ظ�م��ة التكنولوجيا
واالت � � �ص � � ��االت ال� �ح ��دي� �ث ��ة ،واالس � �ت � �ف � ��ادة م � ��ن ال � �ك � ��وادر
ال��وط �ن �ي��ة يف ال �ج��ان��ب ال��ربم �ج��ي وامل �ع �ل ��وم ��ايت ،وت�ن�ف�ي��ذ
توصيات املؤتمر الثالث للسالمة املعلوماتية يف اليمن
ال ��ذي ن�ظ�م�ت��ه ال�ن�ق��اب��ة ال �ع��ام امل ��ايض ب�م�ش��ارك��ة داخ�ل�ي��ة
وخ��ارج�ي��ة ،الخاصة بإنشاء الفريق الوطني للسالمة
امل �ع �ل ��وم ��ات �ي ��ة وإي � �ج � ��اد امل� �ي� �ث ��اق ال ��وط� �ن ��ي ل� �ش ��رف م�ه�ن��ة
التكنولوجيا واملعلومات.
ك�م��ا ن�ع�م��ل م�ن��ذ م�ط�ل��ع ال�ع��ام ال�ح��ايل 2022م عىل
األع� � � ��داء وال �ت �ح �ض ��ري ل �ل �م �س��اب �ق��ة األوىل ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
امل� � �ع� � �ل� � ��وم� � ��ات امل � �خ � �ص � �ص � ��ة ل � �ل � �ب � �ح � ��وث واالب� � � �ت� � � �ك � � ��ارات
واالخ� ��رتاع� ��ات ،وال �ت ��ي س�ي�ت��م ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ب �م �ش��ارك��ة ك��ل
املتخصصن م��ن جميع امل�ح��اف�ظ��ات اليمنية لتشجيع
ودع � ��م ال �ش �ب ��اب امل �خ ��رتع ��ن وإظ� �ه ��ار إب� ��داع� ��ات ال�ع�ق��ل
اليمني الذي يتحدى العدوان والحصار.

توجيه الجهات

* ك�ل�م��ة أو س ��ؤال ت ��ودون إض��اف�ت��ه يف ه��ذا
اللقاء؟
** أت� ��وج� ��ه م� ��ن خ � ��الل ه � ��ذا ال� �ل� �ق ��اء ب �ج ��زي ��ل ال �ش �ك��ر
واالح ��رتام ل�ل�ق�ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ممثلة ب��رئ�ي��س املجلس
ال�س�ي��ايس األع ��ىل امل�ش��ري  /م�ه��دي امل �ش��اط ،وات�م�ن��ى ب��أن
يتم التوجيه إىل الجهات املعنية بالتعاون مع أعضاء
ن �ق��اب��ة ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل ��وم ��ات واالت � �ص� ��االت وت�س�ه�ي��ل
ع�م�ل�ه��م خ �ص��وص��اً يف ج��ان��ب دع ��م وت�ش�ج�ي��ع امل�ش��اري��ع
واالب �ت �ك ��ارات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وت �ط��وي��ره��ا ح �ت��ى ت�س�ت�ف�ي��د
منها ب��الدن��ا يف إي�ج��اد ح�ل��ول وطنية لقطاع االت�ص��االت
وتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات س��واءً يف امل��رح�ل��ة ال��راه�ن��ة التي
نواجه فيها العدوان وما يقوم به من استهداف وتدمري
للبني التحتية والخدمية ،أو يف املستقبل حيث سيكون
لقطاع االتصاالت والتكنولوجيا دور أسايس يف النهضة
الشاملة.

قدوة نساء العاملني

بابنة رسول الله صىل الله عليه وسلم التي قال عنها رسول الله عليه الصالة
والسالم فاطمة مضغة منى فمن اغضبها اغضبني ومهما فعل العدو فسيظل
املراة اليمنية مرفوعة الهامة ورغمكالآلالمورغمكاللجراحوالدماءوالدمارورغمو
جعفراقآالفمنشهدائنااألبرارواحزىنها اال انها تحتفي وهي مزهوة بسيدة نساء
العاملينفهي تحتفيبالعزةوتفوحمنهارائحةالكرامة وها نحن كذلك نحتفل
بعيد املرأة املسلمة التي كرمها الله سبحانه وتعاىل وجعل لها كل التبجيل
واالحرتام فقد جعل منها األم واألخت والزوجة ووصانا بها رسولنا الكريم حيث

الزهراء قدوتنا
• أما األخت انتصار عقالن فقالت:
• عيد املرأة املسلمة هو كل يوم وكل وقت وحني وليس
يوماً واحداً فهي نعم املجاهدة واملثابرة وفاطمة الزهراء
هي قدوتنا وأمنا وأعظم امرأة مسلمة فعلينا أن نقتدي بها
ونكون من أعظم النساء املسلمات كما كانت هي واحتفالنا
اليوم لنذكر بها ونبجلها ونبجل كل امرأة وخاصة املرأة
اليمنية الصابرة الصامدة فقد كان رسول الله صىل الله
عليه وسلم يقوم لفاطمة ريض الله عنها ويقبلها عىل راسها
ويجلسها يف مجلسه تكريما لها وملنزلتها عنده.
• أما االخت نادية عثمان فقالت :
• عيد املرأة املسلمة هو عبارة عن رمز لتحية املرأة وتقديرها
وإجالل وانحناء للمرأة ليس ألين امرأة مثلها ولكن ألنها
تستحق كل تقدير واحرتام وفاطمة الزهراء ريض الله عنها
هي اعظم امراة عىل وجه الكون وقد كان رسول الله صىل
الله عليه وسلم يقول(فاطمة بضعة مني فمن اغضبها
اغضبني) ،كما كان عليه الصالة والسالم يكره ما تكره
فاطمة ريض الله عنها ،فاملرأة هي رمز العطاء ُ
وتقدم كل
ما تستطيع وهي راضية فهي نبع الوفاء والصفاء والحنان
والحب والسالم ،سلمت أيتها املرأة املسلمة أينما كنت أيتها
األم الحنونة واملجاهدة العظيمة والزوجة الوفية وكيف ال
وقدوتك أعظم النساء أال وهي فاطمة الزهراء .
أساس األسرة
• أما ياسمني الشعبي فقالت:
• املرأة اليمنية مهما قلت عنها أو وصفتها فلن أوفيها
حقها فهي املناضلة املثابرة الفدائية املكافحة الحنونة الوفية
املعطاءة فهي اللبنة األوىل يف بناء املجتمع هي التي عىل يدها
تتكون اللبنة األساسية بداية داخل األسرة فإذا صلحت املرأة

قال أوصيكم بالنساء خريا صحيفة  26سبتمرب قامت بإجراء االستطالع التايل
ملعرفة أراء بعض النساء حول عيد املرأة املسلمة وكيف تعيش املرأة اليمنية
أوج صمودها يف ظل الظروف االقتصادية املعاشة ويف ظل العدوان الغاشم
وخرجت بالحصيلة التالية فإىل االستطالع "-:

بثقافتها القرآنية ومسارها العميل سوف تكون قادرة عىل
إنشاء جيل واع متمسك بالثقافة القرآنية وسيدتنا وحبيبتنا
فاطمة الزهراء لهي القدوة العظيمة لنا فهي حبيبة نبينا
صىل الله عليه وسلم وكان عليه الصالة والسالم اذا دخل
يبدأ بالسالم عليها وان رجع من سفر او غزو فيدخل املدينة
بعد ان اشتاقت نفسه اليها ويدخل املسجد فيصيل فيه
ركعتن ثم يذهب اىل بيت ابنته فاطمة الزهراء ريض الله
عنها.
• أما األخت نجاة عيل حسن فقالت:
• املرأة لها دور كبري يف صناعة املايض والحاضر واملستقبل
وبناء األوطان فهي األم واألخت والزوجة ،واملرأة اليمنية لن
تستسلم رغم العدوان حتى ولو امتد حقد العدوان إىل يوم
الدين ستواجه كل املخاطر وسوف تثبت وجودها وسوف
تكون قادرة عىل التحديات فاملرأة اليمنية عانت الكثري
فمنهن من فقدت العائل ومنهن من تعرضت لالغتصاب
يف املناطق املحتلة لكنها بفضل الله تعاىل وبفضل رجال
الرجال والثقافة القرآنية وهويتها اإليمانية وتمسكها بدينها
استطاعت الصمود وأصبحت قادرة بوعي عىل مواجهة
املخاطر.
مواهب وإبداعات
• أما األخت نجالءصالح فقالت:
• سالم للصرب والصمود والعطاء والتحدي سالم للحنان
ولكل من يعطي املرأة حقها واحرتامها يف كل وقت وحن
املرأة اليمنية بالذات تستحق التقدير واالحرتام فهي املرأة
الصامدة أمام العدوان الغاشم رغم اآلالم وفقدانها ألعز
الناس لديها إال أنها نهضت وكافحت ومستمرة يف الكفاح،
فهناك املرأة التي فقدت العائل وأصبحت هي العائل
فقامت وعملت وكافحت لبناء األسرة واملجتمع فاملرأة
بطبعها معطاءة وخاصة املرأة اليمنية الصابرة املحتسبة.

املهندس  /رفيق النجار

نتفق أننا نعيش يف قرية كونية صغرية تتأثر بما
يحدث يف إرجائها بكافة األمور العلمية واإلنسانية
واملالية والصناعية واالجتماعية وغريها ،ويعود
الفضل لشبكة املعلومات واالتصاالت والتي قد
غزت هذه التقنية العالم املتقدم يف فرتة وجيزة ال
تتجاوز  20عاماً وأصبحت الزمة من لوازم التطور
البشري وتقدمه.

لقطاع االتصاالت باستهدافه للبوابة الدولية لالنرتنت يف محافظة
الحديدة بهدف عزل اليمن وشل الحركة التجارية والحيلولة دون نشر
جرائم العدوان وتعريف شعوب العالم بما يتعرض له شعبنا اليمني
طيلة سبع سنوات من القتل والخراب والدمار.
"26سبتمرب" اجرت اللقاء التايل مع رئيس نقابة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اليمنية املهندس محمد احمد الريايش ،وطرحنا عليه جملة
من القضايا املتعلقة بعمل النقابة ودورها يف املرحلة الراهنة ..فإىل
حصيلة اللقاء-:
عبدالحميد الحجازي

ال�ع��دوان واحل�ص��ار حال
دونمشاركاتنافيالفعاليات
العربية واإلقليمية والدولية

يف عيد املرأة
املسلمة :

نحو شبكة
انترنت وطنية

استطالع  :هنية السقاف
تميض مثابرة
• أما األخت غادة سليم امليسري تحدثت قائلة:
• هو احتفاء باملرأة وبكل ما أنجزته وبكل أردتها واملرأة
تعطي وال تبخل وهي من تربي أجياالً وتسعى لبناء البالد
بقدراتها وصربها وصمودها واليوم العاملي للمرأة املسلمة
تكريما للمرأة التي أحسن الله تكريمها ونحن نحتفل يف
ظل ظروف استثنائية وعصيبة جراء العدوان الغاشم فرض
علينا ودمر مقدرتنا وأدى إىل أوضاع كارثية حيث استشهدت
العديد من النساء ونزوح الكثري وان كل أم يف اليمن تدفع
كل يوم ثمنا غاليا لفقدان ابنها أو زوجها أو قريبا لها بسبب
العدوان إال أنها تميض مثابرة صامدة برغم التحديات التي
فرضها العدوان ماضية يف االستبسال ومقارعة العدوان
بكافة صوره واشكاله اما سيدتنا وقدوتنا فاطمة الزهراء
فاذا كتبنا عنها مجلدات فلن تكفينا عن دفاعها عن ابيها
او عن حبها له او عن صربها حيث هناك الكثري مما قرأنا
وسمعنا عنها ريض الله عنها وقد قيل انها اول من لحق
بالرسول عليه الصالة والسالم اىل الدار اآلخرة .

شجاعة وتحدي
• أما األخت بشرى املحمدي فقالت:
• كل عام وكل يوم وأنت بألف خري أيتها املرأة وخاصة
املرأة اليمنية الصامدة التي ضحت وتضحي من اجل أبنائها
ووطنها وهي عىل أمل بأن االنتصار قادم ،وان االحتفال
بعيد املرأة املسلمة األكرث تأثريا واأليت استطعن تجاوز
املصاعب وتحقيق انجازات كبرية تحية للمرأة التي تواجه
العدوان بكل شجاعة وتحدي وعزم وتصميم وهي تخلد
بشهدائها وصمودها كرامة األمة وتقدم لليمن خري أبنائها
ورغم ما تمر به املرأة اليمنية من صعاب يف ظل العدوان
الغاشم إال أنها ال تزال تسطر انصع صور التضحية والصمود
والبحث عن البدائل لتوفر سبل العيش.

وح� �ي ��ث إن ال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا أص �ب �ح ��ت ه� ��ي م� ��ن ي ��دي ��ر ح �ي��ات �ن��ا
وأع �م ��ال �ن ��ا ال �ي ��وم �ي ��ة يف ك ��اف ��ة امل� �ج ��االت ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ص �ن��اع �ي��ة
وال�ط�ب�ي��ة واإلن �س��ان �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ،وال�ج�م�ي��ع ي�ت�ف��ق وي�ع�ل��م
ع��ن ث ��ورة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا واالت �ص ��االت وك�ي��ف اس�ت�ف��اد واس�ت�غ��ل
دول العالم املتقدمة لهذه الثورة ونجحوا وكانت احد واهم
أس �ب ��اب ن �ج��اح �ه��م وت �ف��وق �ه��م وت �ط ��وره ��م يف ك ��اف ��ة امل �ج ��االت..
حيث أن العالم الحديث وصل إيل انرتنت األشياء  -التخزين
ال �س �ح��اب��ي  -ال ��روب ��رت ال �ب ��دي ��ل ل ��إن �س ��ان -األق� �م ��ار ال�ص�ن��اع�ي��ة
وال� �ف� �ض ��اء ،ف ��أص �ب ��ح امل �س �ت �ق �ب��ل ال� �ق ��ادم ي �س �ت �خ��دم ال �ت �ق �ن �ي��ات
اإلبداعية إلدارة امل��وارد والبنية األساسية بطريقة مستدامة
وإي �ج��اد ف ��رص ل�ل�ن�م��و إذا ك ��ان م��ن ق�ب��ل ال�ن�ف��ط ه��و امل�س�ت�خ��دم
للبناء والتشغيل ،فاملستقبل أصبح يستخدم البيانات الذكية
وهي الوقود الضروري إلنتاج املستقبل ليصبح لدينا كون ذيك
 مصانع ذكية  -مجتمعات ذكية -روبورتات ذكية -مركباتذاتية القيادة.
طبعا ال اخفي عليكم من خالل خربيت العلمية والعملية أن
املواكبة والتحديث يحتاج إىل قرار سيادي قومي -وإمكانيات
مادية ،وهذا هو املعوق الوحيد للمواكبة هو أن الدول الفقرية
ال تستطيع املواكبة والتحديث هو احد عيوب العوملة ،ولكن
هذا إذا ما وجدت الرغبة وصناعة املستقبل ،حينها لن يكون
ال�ت�ح��دي ص�ع�ب��اً ب��ل يمكن ت�ج��اوزه إذا م��ا وج��دت اإلرادة التي
ت�ع��د ال�ح��اف��ز ،علما أن ه�ن��اك ال�ص�ع��وب��ات ال�ت��ي ت��واج��ه ال��دول
ال �ن��ام �ي��ة الس �ت �ف ��ادة واس �ت �غ ��الل ه ��ذه ال� �ث ��ورة ب �س �ب��ب ت�ك��ال�ي��ف
التطوير ومواكبة التحديث ألنها تعتمد عىل التكنولوجيا من
م�ع��دات وآالت حديثة وب��رم�ج�ي��ات وه��ي حكر ع��ىل الشركات
وال��دول العظمى ال�ك��ربى ..وإذا استسلمنا لهذا التحدي لن
نبني املستقبل ولن نمتلك السيادة.
فأين نحن األمة اإلسالمية والعربية وبالذات يمننا الحبيب
من هذا التطور والتحول؟
ماذا لو قررت أمريكا أو الدول العظمي قطع شبكة االنرتنت
علينا؟ علماً أن االنرتنت الذي نستخدمه هو أمرييك ،كما أن
هناك دوال كربى لديها شبكات انرتنت خاص بها.
فما هو البديل؟!
ك ��ل ت �ل��ك ال �ت �س ��اؤالت ت ��ؤك ��د أن ��ه م ��ن األه �م �ي��ة ب �م �ك��ان ال �ب��دء
ب��إن �ش��اء ش�ب�ك��ة ان ��رتن ��ت وط�ن�ي��ة ق��وم�ي��ة ي�م�ن�ي��ة ك�خ�ط��وة م�ه�م��ة
وضرورية.

بمشاركة أكرث من  1000طبيب وباحث

مؤمتر علمي حول أضرار القات
األسبوع املقبل بجامعة صنعاء
ينعقد بالعاصمة صنعاء األسبوع املقبل ،املؤتمر العلمي األول حول أضرار
ال �ق��ات ع��ىل ص�ح��ة ال�ف��رد وامل�ج�ت�م��ع ،ت�ن�ظ�م��ه ك�ل�ي��ة ال�ط��ب وال�ع�ل��وم الصحية
بجامعة صنعاء.
وأوض ��ح رئ�ي��س ج��ام�ع��ة ص�ن�ع��اء ال��دك�ت��ور ال�ق��اس��م ع�ب��اس أن امل��ؤت�م��ر ال��ذي
ي� �ش ��ارك ف �ي ��ه أك� ��رث م ��ن أل� ��ف م� �ش ��ارك م ��ن أط� �ب ��اء وك� � ��ادر ت �م ��ري ��يض وب��اح �ث��ن
ومهتمن ،يهدف إىل تسليط الضوء عىل آثار وأضرار القات وما يسببه من
أمراض يف البالد وتضرر الوضع الصحي واالقتصادي واالجتماعي والتنموي.
وأش��ار إىل أن املؤتمر سيناقش عشرة أبحاث وأوراق عمل علمية تتمحور
ح ��ول "ت��أث��ري ت �ن��اول ال �ق��ات ع��ىل ال�ق�ل��ب واألوع �ي ��ة ال��دم��وي��ة وع�ض�ل��ة ال�ق�ل��ب،
وال �ج �ه ��از ال �ه �ض �م��ي وال �ك �ب ��د ،وال �ج �ه ��از ال �ع �ص �ب��ي وال �ن �ف ��ي ،وأض � � ��راره ع��ىل
الحوامل وأمراض الكىل والجهاز التناسيل ،وتأثريات القات عىل العمليات
الجراحية وإفراز الهرمونات يف الجسم وأمراض اللثة واألسنان ،والسكر.

تهانينا آل القشايئ

أطيب التربيكات والتهاين القلبية نهديها
مع باقات الورود للشاب الخلوق /

مقبل عبدالعزيز
توفيق القشايئ

بمناسبة زفافه امليمون
فألف مربوك بالرفاه والبنني
املهنئون /والدك وإخوانك ،وأخوالك
عبدالقوي وعبدالعزيز وصادق
واحمد -عبدالحميد الحجازي
وكافة األهل واألصدقاء.

شكر وعرفان

إىل املربية الفاضلة واألستاذة املثالية /عفاف شاكر..
التي أعطت جل وقتها وعصارة جهدها لرتبية األجيال ورفع
مستواهم العلمي فكانت خري من أعطت دون كلل..فلها منا
ومن طالبها يف الصف الخامس بمدارس العلوم والتقنية ،جزيل
الشكر والعرفان ،متمنن لها دوام الصحة والعطاء.
عنهم الطالب/

عيل محمد خميس

مربوك للعرسني

أجمل التهاين وأطيب التربيكات نزفها للشابن
ماجد الصلوي و منصور السامعي
مناسبة زفافهما امليمون ..فألف مربوك
املهنئون:
عوكب الصلوي  -يحيى عبدالسالم الحرازي.
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البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية ()108
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

نقطة نظام
تربوية ضد
األخطاء اإلدارية
والتجاوزات
األرسية

قبل الخوض يف نقطة النظام ،أنوه إىل أنني
كنت أعتر املعلم هو حجر الزاوية يف العملية
التعليمية ،وأن��ه وح� َ�د ُه سبب ت��ده��وره��ا بهذه
َ
َّ
ألكتشف -بعد التحاقي واستمراري يف
الحدة،
السلك الربوي "من  1996إىل  "2005ملا يقرب
من عقد زمني -أن العملية التعليمية منظومة
تربوية مجتمعية كبرة تشرك يف إنجاحها أو
إف �ش��ال �ه��ا أط� ��راف ك� ��رة ،ي ��أيت يف م �ق��دم��ة ت�ل��ك
األطراف الطرفان اآلتيان:
 - 1الوزارة املختصة وقطاعاتها ومكاتبها:
وأع� �ن ��ي ب �ه ��ا وزارة ال ��رب �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي ��م ال �ت��ي
ت ��رت �ك ��ب -ب ��اإلض ��اف ��ة إىل ع� ��دم ع ��دال ��ة ال �ت ��وزي ��ع
ب ��ن ال �ح ��واض ��ر واألري � ��اف -أخ �ط ��ا ًء ت�ت�ن��اف��ى م��ع
م��ا ي�ن��اس��ب م�ج�ت�م�ع�ن��ا م��ن أع ��راف وم ��ن ش��أن�ه��ا
وض ��ع ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة َ َ
ُف
(ع� ��ى َش � َ�ف ��ا جُ � �ر ٍ
�ار) ،أس �ت �ش �ه��د م �ن �ه��ا -يف ض� ��وء م�ع��اي�ش�ت��ي
َه � � � ٍ
ومشاهدايت -بما يأيت:
أ  -ت�ث�ب�ي��ت م ��درس ��ات ش ��اب ��ات يف م ��دارس
ال�ب�ن��ن :ف�ف��ي رح�ل�ت��ي ال��رب��وي��ة الح�ظ��ت إرس��ال
م� ��درس� ��ات ح ��دي� �ث ��ات ال �ت ��وظ �ي ��ف "أي يف س��ن
ال�ش�ب��اب" إىل م��دارس بنن ال يخلو فصل من
ف �ص��ول �ه��ا -ب �ف �ع��ل ت �ك ��رر ع�م�ل�ي��ة ال ��رس ��وب -م��ن
ط � ��الب ب ��ال �غ ��ن س� ��ن ال� �ش� �ب ��اب ،ف �ي ��رت ��ب ع��ى
ه ��ذا اإلج ��راء اإلداري ال�خ��اط��ئ ان �ص��راف ت��رك�ي��ز
ب�ع��ض ه ��ؤالء ال �ط��الب ال�ب��ال�غ��ن س��ن ال�ش�ب��اب
ع��ن االستيعاب ال سيما إن ك��ان ذل��ك البعض
م ��ن ال �ص �ن ��ف امل �س �ت �ه��ر إىل يشء آخ � ��ر ،وب ��دال
م��ن م�ح��اول��ة االس�ت�ف��ادة م��ن امل��درس��ة ،ي�ح��اول
ال�ت�ل�م�ي��ح ل�ه��ا -م ��ن وق ��ت إىل آخ ��ر -ب��ال��وق��وع يف
حبها ول�ف��ت ن�ظ��ره��ا ،وب�ح�ك��م ق��رب سنها -إىل
حد ما -من سنه ربما انساقت وراء تلميحاته،
فانشغلت عن أداء رسالتها الربوية اإلنسانية
ه ��ذا م ��ن ن��اح �ي��ة ،ورب �م ��ا وق �ع��ت ض�ح�ي��ة ف�ك��رة
شيطانية من ناحية ثانية.
واألخ �ط ��ر أن ت �ت �ع��رض مل ��ا ه ��و أده ��ى م ��ن ه��ذا
وأم � � ��ر ،ف �ق ��د ش � �ه� � ُ
�دت ع � ��ام  2002يف إح� ��دى
م ��دارس ال�ع��اص�م��ة األس��اس�ي��ة واق �ع� ً�ة لخصها
َّ
(أن أح��د ال�ط��الب -وك ��ان ق��د ت�ش��رف ب��ه سجن
امل�ب��اح��ث ال�ج�ن��ائ�ي��ة ع��ى ذم ��ة ق�ض��اي��ا أخ��الق�ي��ة-
�درس � َ�ت ��ه -وه ��ي ت �ش��رح ال� ��درس -ب�ن�ي��ة
ه��اج��م مُ � ِّ
االغ �ت �ص ��اب ،ل ��وال أن خ�ل�ص�ه��ا م ��ن ب ��ن ب��راث�ن��ه
الخرون من الطالب).
ب  -ت�ث�ب�ي��ت م ��درس ��ن ش �ب ��اب يف م ��دارس
ال�ب�ن��ات :وه��و م��ن األخ�ط��اء ال�ج�س��ام ويتطابق
ً
تطابقا شبه ت��ام ،ف��إرس��ال
م��ع الخطإ ال�س��اب��ق
م ��درس ش ��اب -ال س�ي�م��ا إذا ك ��ان م ��ا ي ��زال م��ن
ش ��ري �ح ��ة ال � �ع � � َّ�زاب -إىل ث ��ان ��وي ��ة ب �ن ��ات م�ع�ظ��م
طالباتها يف سن ال��زواج أشبه ما يكون بوضع
الزيت بجوار النار.
فليس لنا أن نتوقع م��ن ال�ش��اب ال��ذي وجد
ن �ف �س��ه -م ��ع ك ��رة ال �ع ��وائ ��ق ال �ت ��ي ت �ح ��ول دون
ت �ح �ق �ي ��ق م� ��ا ي �ب �ت �غ �ي��ه م� ��ن ال� ��وص� ��ال ب ��ال �ح ��الل-
ب��ن م�ئ��ات ورب �م��ا آالف ال�ط��ال�ب��ات ال �ش��اب��ات إال
ي�ط�ي��ش ب�ص��ره ب�م�ج��رد وق��وع��ه ع��ى م��ا يحيطه
م��ن أم ��واج ذل��ك ال�ت�ج�م��ع األن�ث��وي ال�ق��ري��ب من
سن ال��زواج ،فال يلبث أن يسعى َ
للفت انتباه
م��ن أم�ك��ن آم��ال أن ت�ك��ون ف�ت��اة أح��الم��ه منهن،
وب��دوره��ن رب�م��ا وج��د ال�ع�ش��رات -ب�س�ب��ب ن��درة
ال��رج��ال يف م��درس�ت�ه��ن-ي�ت�س��اب�ق� َ�ن ع��ى ال�ت�ق��رب
منه ،عى أم��ل أن يصبح -يف ق��ادم األي��ام -هو
فارس األحالم.
ل �ك ��ن ال ي �س �ت �ب �ع��د أن ي �ت �ط ��ور ذل � ��ك ال �ت �ف �ك��ر
ً
ال � ��ريء ش �ي� ً�ئ��ا ف �ش �ي��ئ��ا -ب �ف �ع��ل ك �ي��د ال �ش �ي �ط��ان
ال ��ذي ال ي�خ�ت��ي رج ��ل ب��ام��رأة إال ك ��ان ث��ال�ث�ه�م��ا-
إىل الوقوع -والعياذ بالله -يف املعصية أو عى
األق ��ل يف ش�ب�ه� ٍة م�خ��زي��ة ،وم ��ا أك ��ر م��ا ت�ح��دث
يف هذه األجواء امللتهبة -الكثر من الشبه. - 2أول� � �ي � ��اء األم � � � ��ور وخ � ��اص � ��ة امل� �ص� ��اب� ��ون
بالغرور:
ف� �م ��ع إدراك م �ع �ظ ��م اآلب� � � ��اء أن م �ص �ل �ح��ة
ال �ع �م �ل �ي��ة ال ��رب ��وي ��ة ت �ق �ت��ي ح ��ل أي ��ة إش �ك��ال �ي��ة
ب ��ال �ل �ج ��وء إىل اإلدارة امل� ��درس � �ي� ��ة ،ويف أس� ��وأ
ال �ح ��االت ب��ال�ل�ج��وء إىل األج �ه ��زة األم �ن �ي��ة ،ف��إن
بعض اآلباء أو األخوة الذين يؤمنون أنهم فوق
القانون ال يكاد ال��واح��د منهم يسمع م��ن ابنه
أو ابنته أو م��ن أخ�ي��ه أو أخ�ت��ه ش�ك��وى حقيقية
درّسته أو مدرسه حتى ينطلق
أو كيدية ضد مُ ِ
إىل املدرسة ليفرسه.
ومن ناحية أخرى ال يكاد آخرون يسمعون
أصغر وشاية إفك عن ارتباط مدرس ما بطالبة
أو ب�ط��ال�ب��ات ب�ع��الق��ة م�ش�ب��وه��ة ح�ت��ى ي�ط�ل�ق��ون
عليه الحكم القطعي البات ،ثم ال يلبثون أن
يتخطوا الحرم املدريس ويهاجموه كما لو كانوا
جهة قضائية ومخ َوّل لهم أن يعدموه ،مع أن
املوضوع يف فحواه ال يتجاوز حالة االشتباه.
ف �ق ��د روى يل زم� �ي ��ل ث �ق ��ة ت �ف ��اص �ي ��ل ح ��ادث ��ة
حدثت يف حرم إحدى مدارس املنطقة مختصر
ه ��ذه ال �ح��ادث��ة امل ��روع ��ة َّ
(أن ع ��د ًدا م�س�ل��حً ��ا م��ن
أول�ي��اء األم��ور األغ��رار يتقدمهم أح��د املتنفذين
الصغار اقتحموا ح��رم إح��دى ث��ان��وي��ات البنات
يف راب �ع��ة ال �ن �ه��ار وص �ع ��دوا إىل ال ��دور ال�ث��ال��ث،
واق�ت�ح�م��وا أح ��د ال�ف�ص��ول ال��دراس �ي��ة -دون أن
يضعوا لإلدارة املدرسية أدىن اعتبار -وانتزعوا
املدرس من داخله وهو يؤدي درسه وفاجأوه
�ب
�رب ع�ن�ي� ٍ
�ف م�ح�ي�ط��ن ال�ط��ال�ب��ات ب�ج��و رع� ٍ
ب �ض� ٍ
م�خ�ي��ف ،ودح��رج��وه م��ن س��الل��م ال��دور الثالث
عى رأسه.
وب �ع��د أن وص �ل ��وا ب ��ه إىل ال �س��اح��ة اف��رش��وه
ع� ��ى األرض وان � �ه� ��ال� ��وا ع �ل �ي ��ه ض� ��ر ًب� ��ا ب ��ال �ط ��ول
وال� � �ع� � ��رض ،وح� � ��ن س� �م ��ع م ��وظ� �ف ��و امل� ��درس� ��ة
وم��درس��وه��ا وم��درس��ات�ه��ا وامل ��ارة ال�ق��ري�ب��ون من
بوابتها صخب أصواتهم املفزعة َّ
وهم بعضهم
بالتحرك جهتهم وجهته لنجدته أطلقوا زخات
من األعرة النارية كوسيلة تحذيرية ،ثم بعد
ذلك أخذوه إىل قسم الشرطة مغمى عليه يف
م�ح��اول��ة أث �ب��ات ش�ب�ه��ة ال أخ��الق�ي��ة ن�س�ب��ت إل�ي��ه
وربما ُ
افريت عليه).
مبني عى أساس
ومع أن ارتكاب هذا الجرم
ٌّ
م ��ن ال �ظ ��ن واالش� �ت� �ب� ��اه ،ف �ق ��د ي �ن �ج ��م ع �ن ��ه م��ن
النتائج ما ال تحمد عقباه ،فاملدرس الضحية
ُي �ع��ال��ج س �ك ��رات امل� ��وت ب��أح��د امل�س�ت�ش�ف�ي��ات يف
غرفة العناية املركزة ،وهو أقرب للممات منه
إىل الحياة إال أن يمن الله عليه بمعجزة.

ل �ك ��ن امل� �ه� ��م ه �ن ��ا ه � ��و اإلش � � � ��ارة إىل م � ��ذك � ��رة ال �س �ف ��ارة
الريطانية يف صنعاء يف  9ديسمر 1971م إىل الحكومة
اليمنية التي عرت فيها أنها تريد تغير الفنار التقليدي
يف جزيرة أبو عي إىل آخر أتوماتييك آيل الحركة وذكرت
تعاقدها م��ع شركة س��اف��ون وراي��ز التي سبق الحديث
عنها بناء عى املادة الثانية من اتفاقية 1962م الدولية
 ,وانه نظراً الرتفاع تكاليف الصيانة فإن ادارة الصناعة
والتجارة الريطانية تفكر يف استبدال األضواء الحالية
بأضواء أخرى أتوماتيكية آلية الحركة وإن هذه األضواء
الجديدة لن تحتاج إىل الصيانة إال مرة واحدة يف السنة
وس��وف يستغنى ع��ن خ��دم��ات م��راق�ب��ي ال�ف�ن��ار وأنتهت
املذكرة بعبارة هامة يجدر نقلها هنا كماهي وبالطبع
فان نشاط ادارة التجارة والصناعة الريطانية بموجب
االتفاقية املشار إليها اعاله اتفاقية عام ( 1962م الدولية
) يمس حقوق السيادة وتود السفارة أن تسأل إن كان
لدى حكومة الجمهورية العربية اليمنية أي اعراض
عى أن يبدأ العمل يف جزيرة أبو عي وهذه العبارة بل
وامل��ذك��رة برمتها ال تحتاج إىل تعليق فريطانيا وباقي

وأما " الدويلة اللقيطة  ,السقيطة " امل ُ َ
سمَ اة " دولة
اإلم��ارات العربية املتحدة "  ,التي تضم سبع ام��ارات
م��ن م�ش�ي�خ��ات ال�ن�ف��ط الخليجية  ,والي�ت�ج��اوز عمرها
خ �م �س��ة ع �ق ��ود م ��ن ال ��زم ��ن  ,ف �ه��ي وك �م ��ا ه ��و م�ع�ل��وم
ل�ل�ج�م�ي��ع ول�ي��د ف�ك��رة اس�ت�ع�م��اري��ة ب�ح�ت��ة  ,ح�ي��ث ج��رى
تأسيسها عى أي��دي اإلستعمار الريطاين البغيض ,
وهي تدين بوالئها املُطلق ألسيادها يف الغرب  ,وتنفذ
مُ خططاتهم وتخدم أجندتهم ومصالحهم وتتماهى
تماماً معها بمنتهى الخسة والخيانة والتبعية .
ول ��م ت�ك�ت��ف ه ��ذه ال��دوي �ل��ة ال �ص �غ��رة ال �ت��ي الت�ت�ج��اوز
م�س��اح�ت�ه��ا  75أل��ف ك��م  , 2وع ��دد س�ك��ان�ه��ا الي��رب��و عن
ال 800أل ��ف ن �س �م��ة ب �ه ��ذا ال � ��دور امل �ح ��دد ال� ��ذي ُرس ��م
ل�ه��ا ل�ت�ل�ع�ب��ه يف امل�ن�ط�ق��ة م�ن��ذ ت��أس�ي�س�ه��ا يف سبعينيات
ال� �ق ��رن امل � ��ايض  ,ب ��ل إن �ه ��ا أخ � ��راً أت �ج �ه ��ت ل ��إلرت �م ��اء يف
أحضان اسرائيل  ,وسارعت إىل التطبيع معها بخطى
مُ تسارعة وسعي حثيث  ,ل ُتؤكد بذلك مدى ضآلتها
ودناءة حكامها الخونة من مشائخ النفط الذين عاثوا
يف األرض فساداً منذ ظهورهم عى سطح األحداث .
ول��يك ن�ع��رف ه��ذه ال��دوي�ل��ة  ,أو بمعنى أدق وأص��ح
وأوض ��ح ه��ذه األداة ال�ط�ي�ع��ة ل�ل�غ��رب وإس��رائ�ي��ل  ,فال
ُ
تضمنه
َب َدع وال َجرَم ُهنا أن نسرشد  ,ونستشهد بما
ت �ق��ري��ر اس �ت �خ �ب ��اري خ �ط��ر ع ��ن س ��ر م �ج �ه ��ول إس �م ��ه (
اإلمارات)  ,لنعرفها أكر  ,وتتضح لنا صورتها القبيحة
التي هي عليه .
ول�ع��ل س��ر "اإلم ��ارات"  ,ه��ذا ال��ذي ال ي�ع��رف��ه أح��د ,
قد كشفه وأفشاه لنا اإلعالمي العربي الشهر جمال
ري� ��ان  ,امل ُ��ذي ��ع يف ق �ن��اة ال �ج��زي��رة ال�ف�ض��ائ�ي��ة اإلخ �ب��اري��ة
يف ت�ق��ري��ر مُ �ف�ص��ل ك�ت�ب��ه ع��ن اإلم � ��ارات  ,ه ��ذه ال��دوي�ل��ة
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ال �ص �غ��رة ال �ت��ي أع �ل��ن ع ��ن ق�ي��ام�ه��ا يف ع��ام
1971م عى أيدي الريطانين.
ي�ق��ول ري ��ان يف س�ي��اق ال�ت�ع��ري��ف ب�ه��ذه ال��دوي�ل��ة  ":ال
أح��د ي�ع��رف ك�ي��ف لبلد م�ث��ل *"اإلم� ��ارات"*  ،الصغر
يف م �س��اح �ت��ه ال �ت ��ي ال ت �ت �ع��دى ال � � ��( )75أل ��ف ك �ل ��م ، 2و
ع��دد سكانه األصليين  ،ال��ذي ل��م يتجاوز حتى اآلن
ال � ��( )800أل��ف ن�س�م��ة  ،أن ي�ش�ه��د م�ث��ل ه��ذه النهضة
السريعة ؟!. ".
واإلمارات  ,والكالم اليزال لريان  ":ال تملك تاريخاً
سياسياً و ال حركات تحرير  ،و ال مؤسسات ثقافية
أو فكرية ،
هل نفخ بها *الشيخ زاي��د* س��ورة "ي��س"  ،لتصبح
ب� ��ن ل �ي �ل ��ة و ض �ح ��اه ��ا م � ��زده � ��رة ب ��ال �ب �ن ��اء و اإلع � �م � ��ار ،
وتمتلك واح ��داً م��ن أك��ر االق�ت�ص��ادي��ات ن�م��واً يف غ��رب

ال�ع��رب�ي��ة ال�ف�ص�ح��ى ع�ن��دئ��ذ ق��ام��ت
باملالحة فقط وليس بتحديد صاحب
ال � �ي � �م� ��ن ب � �ك� ��ل ج � �ه � ��وده � ��ا ل �ك �ش��ف
ال �س �ي ��ادة ك �م ��ا أت �ض ��ح م ��ن ال �ع �ب ��ارات
حقيقة هذه األقوال .
التمهيدية الواردة فيها وكما اشارت
ف �ق ��د ق � ��ام ال � �ل � ��واء ح� �م ��ود ب �ي ��در
اىل اتفاقية عام 1930م التي لم تنفذ
رئ� �ي ��س أرك � � ��ان ال � �ق � ��وات امل �س �ل �ح��ة
ب�س�ب��ب امل��وق��ف ال ��ذي ات�خ��ذت��ه ف��رن�س��ا
اليمنية الشمالية عى رأس عدد
ب�خ�ص��وص إدارة ال�ف�ن��ارات ك��ذل��ك اىل
من العسكرين ومعه مجموعة
ن��ص امل ��ادة ( )16م��ن م�ع��اه��دة ل��وزان
من الصحفين العرب واألجانب
وس �م �ح ��ت ات �ف ��اق �ي ��ة 1962م ل �ل ��دول
فاضل
حميد
اللواء/
امل�ن�ض�م��ة إل�ي�ه��ا ب��االن �س �ح��اب م�ن�ه��ا إذا
بزيارة الجزر اليمنية بما فيها جزر
شعرت بمصلحتها يف ذلك .
زق � ��ر وح �ن �ي ��ش ال � �ك� ��رى وح �ن �ي��ش
ورغ� � ��م ذل � ��ك ق ��ام ��ت ب ��ري �ط ��ان �ي ��ا ب ��إخ� �ط ��ار ال �ي �م ��ن أي ال�ص�غ��رى ل�ل�ت��أك��د م��ن ع��دم وج��ود أي��ة ع�ن��اص��ر أجنبية
اس �ت �ئ ��ذان ال �ي �م��ن يف ت�غ�ي��ر ف �ن��ار ج ��زي ��رة أب ��و ع ��ي ول��م بها وصرح اللواء محمد اإلرياين القائد العام لقوات
ال�ي�م��ن الشمالية يف ن�ف��س ال�ف��رة م��ارس 1973م بأنه
تخطر غرها من الدول بهذا .
وك �ي �ف �م ��ا ك � ��ان األم � � ��ر ع� �ن ��دم ��ا أث � ��ر م � ��وض � ��وع ت �س �ل��ل الوج� ��ود ل �ق ��وات اج �ن �ب �ي��ة ع ��ى ال �ج ��زر ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ي�م��ن
إسرائيل إىل الجزر اإلثيوبية اإلرترية كما ذكرنا وعند ال �ش �م ��ال �ي ��ة يف ال �ب �ح ��ر األح � �م� ��ر ك �م ��ا دع � ��ا ال �ص �ح �ف �ي��ن
ما أثارت مجلة التايم األمريكية يف 19م��ارس 1973م للتحليق ب�ط��ائ��رة هليكوبر إىل ج��زي��رة جبل زق��ر التي
ال��زع��م ب��أن أف ��راداً اس��رائ�ي�ل�ي��ون أح�ت�ل��وا ج��زي��رة زق��ر من أش��ارت اليها املجلة االمريكية للتأكد من خلوها من
م �ج �م��وع��ة ج ��زر ح�ن�ي��ش وأن ه� ��ؤالء ي�ت�ك�ل�م��ون ال�ل�غ��ة أية عناصر أجنبية .

ال ��دول امل��وق�ع��ة ع��ى ات�ف��اق�ي��ة 1962م ال��دول�ي��ة ال ت��دع��ي
ال�س�ي��ادة ع��ى ج��زي��رة أب ��و ع��ي ويف ن�ف��س ال��وق��ت ت��أخ��ذ
رأي ال �ي �م��ن يف ت �غ �ي��ر ف �ن ��ار ج ��زي ��رة أب ��و ع ��ي وه ��ي أي "
اليمن " لم ت��دع لحضور عقد اتفاقية 1962م الدولية
وذل��ك ألن بريطانيا ال تستطيع ال�ف�ك��اك م��ن امل ��ادة 16
م��ن معاهدة ل��وزان ل�ع��ام 1923م وألن�ه��ا أصبحت تعٌ د
ال�ي�م��ن م��ن ض�م��ن األط� ��راف امل�ع�ن�ي��ة ك�م��ا ج ��اء يف إح��دى
م��ذك��رات�ه��ا ال�س��اب�ق��ة ذل��ك ل�ك��رة م�ط��ال�ب��ة ال�ي�م��ن ب�م��ا لها
من جزر يف البحر األحمر يف عهد االمامن يحيى وولده
أحمد ثم يف العهد الجمهوري وربما يرجع هذا املوقف
الجديد الذي أبدته بريطانيا واملخالف لتشددها السابق
إىل خروجها من جنوب اليمن عام 1967م واىل تلمسها
لرغبة أطراف اتفاقية1962م الدولية يف االنسحاب من
تلك االتفاقية مما يزيد من أعبائها املالية وإىل التقدم
ال�ع�ل�م��ي ال�ه��ائ��ل ال ��ذي رأت ��ه امل��الح��ة ال�ب�ح��ري��ة يف ال�ع��ال��م
وس �ي ��زداد األم ��ر وض��وح��اً ع�ن��دم��ا ي�ع�ق��د امل��ؤت�م��ر امل��الح��ي
الثاين يف عام 1989م .
ويالحظ أيضاً أن اتفاقية 1962م الدولية كانت خاصة

اليمن  ...لعبة الدم واملوت إىل أين ؟!- 112 -..
أن ه��ذا *"اإلم ��ارايت"* البسيط يف
آسيا ؟!. " .
تفكره  ،و مديات تطلعاته  ،أن
وأض � ��اف اإلع ��الم ��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
جمال ريان  ":الحقيقة  :إن اليهود
يدير هذه املاكنة املعقدة ؟.
وراء إنشاء *"مشروع االم��ارات"*
ويخلص ريان إىل القول ":
 ،ح �ي��ث ف �ك��ر "اغ �ن �ي ��اء ال �ي �ه ��ود" يف
اإلم � � ��ارات ع �م ��وم ��اً  ،وأب � ��و ظ�ب��ي
الغرب  ،بإنشاء مستوطنة يهودية
خ � �ص� ��وص� ��ا  ،ت � �ض� ��م أع � � ��ى ن �س �ب ��ة
يف الشرق األوسط  ،ترعى املصالح
أث� ��ري� ��اء يف ال �ع ��ال ��م  ،ح �ي ��ث ي �ق��در
امل ��ال� �ي ��ة و ح� ��رك� ��ة ال � �ت � �ج� ��ارة  ،دون
ع� � ��دده� � ��م ب � � � � � ��" "75أل � � ��ف م �ل �ي ��ون ��ر
الحاجة إىل التعامل مع "الدولة"
 ،ف �ي �م ��ا ي �ش �ك ��ل ال �ي �ه ��ود األث� ��ري� ��اء
النسبة األعى فيهم  ,وهذا يعني
*األم* ألسباب سياسية و غرها " .
ت ��وف ��ر ب �ي �ئ ��ة آم� �ن ��ة ل� �ه ��ذا ال �خ ��زي ��ن
وبحسب ن �ف��س امل �ص ��در  ,ف�م�ن��ذ
امل��ايل الكبر  ,ل��ذا ،ليس غريباً أن
ع��ام  ، 1971و ه��و *ع��ام التأسيس
 ،ضمن الغرب تجزئة اإلمارات إىل
م��ن ق ��اد م�ح�م��د ب��ن زاي ��د م��ن ي��ده
باتجاه *"اسرائيل"*  ،هو املليونر
س��ت ث��م إىل س�ب��ع إم ��ارات  ،و لكل
صالح املقداد
اليهودي *"حاييم سابان" .
إم��ارة أم��ر و جيش و شرطة وأمن
وأوضح ان اإلمارات هذه ليست
و ....الخ ،
فيما إم��ارة *أب��و ظ�ب��ي* تشغل أك��ر م��ن ث��الث��ة أرب��اع م�ج��رد ع�م��ارات شاهقة  ،وش ��وارع انيقة  ،وحركة
ت�ج��ارة و اآلن مصانع و ورش  ،إن�م��ا ه��ي مستوطنة
املساحة ،
ليسهل عليهم عدم استطاعتهم تشكيل نواة دولة  .للتآمر عى األمة.
ً
والسؤال املهم الذي يفرض نفسه ُهنا ويبحث عن
وأردف ري � � ��ان ق� ��ائ� ��ال  ":ح� �ت ��ى ل � ��و س �ل �م �ن ��ا  ،وف� �ق ��ا
ل ��إلح� �ص ��اءات ال ��رس �م �ي ��ة  ،أن ع� ��دد س �ك ��ان اإلم� � ��ارات اج��اب��ة مُ قنعة  :م��ا ح��اج��ة اإلم ��ارات أن ت�ك��ون ال��دول��ة
الخامسة يف االنفاق عى األسلحة وأين هو جيشها
" "750ألف ،
فماذا يساوي هذا  ،بعدد األجانب الذين يقطنون  ,وعن أي حدود تدافع ؟.
اإلم��ارات  ،و البالغ عددهم ( )9مليون نسمة  ،من
والجواب عن هذا السؤال املثار  ,هو بحسب ريان
( )200جنسية  ،و ( )150قومية؟!!
أي�ض��اً ه��و  ":إن جميع ه��ذه األسلحة  ،س��واء املعلن
فحتى لو تحول جميع السكان إىل جهاز مخابرات عن صفقاتها أو غر املعلن عنها  ،يذهب إىل التآمر
عى دول املنطقة  ،حيث ليس هنالك من دولة عربية
و أمن و جيش  ،ملا تمكنوا من حماية بلدهم !!. "..
وذكر اإلعالمي ريان يف تقريره  ,أن املُذهل يف دولة أو إس��الم �ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة  ،إال و ت �ج��د أن *اإلم � ��ارات*
اإلمارات  ،أنك حن تدخل  ،و كأنك قد دخلت إىل داخ �ل��ة ع��ى م�ش��روع�ه��ا االق �ت �ص��ادي أو ال �س �ي��ايس أو
ب�ل��د أوروب ��ي  ،أو أح��د ال�ب�ل��دان اآلس�ي��وي��ة امل�ت�ق��دم��ة  ،االمني  ،و خلق الفوىض فيه " .
حيث النظام الدقيق  ،و التعامل املهني  ،و االنضباط
ثم ي�ع��ود ري ��ان إىل ال�ت�س��اؤل مُ �ج ��دداً  :ه��ل تمتلك
ال �ع ��ايل يف ال �ن �ظ ��ام  ،و أن ��اق ��ة ال� �ش ��وارع وال �ن �ظ ��اف ��ة  ،أس� ��رة *آل زاي� ��د* ك ��ل ه ��ذا ال �ع �ق��ل  ،ل �ت��دي��ر ك ��ل ه��ذه
ولكن من الصعب أن تعر عى مواطن *"أصي"* ؛ امللفات املعقدة ؟؟
فجميع التعامالت التي تبدأ من املطار و حتى السكن
و ه� ��ل م� ��ن م �ص �ل �ح ��ة م �ش ��اي ��خ *اإلم� � � � � ��ارات*  ،ك��ل
 ،بيد *"األجانب"*
ه ��ذا ال �ت��دخ��ل ال ��واس ��ع يف ش ��ؤون دول  ،ت�ب�ع��د آالف
و قال  ":هناك عرب من بلدان مختلفة  ،فيما ال الكيلومرات عنها ؟.
ت�ك��اد ت�ح��ي ع��دد ال��رح��الت ع��ر امل �ط��ارات  ،املنافسة
وي� �س� ��أل ك ��ذل ��ك مل � � ��اذا ال ي �ح �ك ��م أص� �ح� ��اب رؤوس
ً
بدال من
ألكر املطارات يف العالم ،يف السعة و الخدمات  ،وال األموال *"دولة اإلمارات"* بشكل مباشر ،
عدد السفن و البواخر يف املوائن  ،حتى تكاد تصاب هؤالء األعراب و عناوينها ؟.
بالذهول !!. "..
وه � ��ذا ال � �س� ��ؤال ي �ج �ي ��ب ع �ن ��ه ك �ت ��اب "* :ال� �ي� �ه ��ودي
ويتساءل هذا اإلعالمي العربي الذي يعمل مُ ذيعاً العاملي"* ،
يف قناة الجزيرة  ,كما سبق وذكرنا  :هل من املعقول
مل��ؤل�ف��ه *ه ��ري ف ��ورد*  ،ص��اح��ب ش��رك��ة ف ��ورد ع��ام

 ، 1921ح �ي ��ث ي �ق ��ول  :إن *"ال �ي �ه ��ود ي �ف �ض �ل��ون أن
يقودوا العالم من الخلف"* .
ب �ي��د أن ه �ن��اك سؤال آخ ��ر ي��أب��ى إال أن ي �ك��ون مُ �ث��ارا
وم �ط ��روح ��اً  ,وب ��إل �ح ��اح ي �ق ��ول  " :مل � ��اذا ل ��م ي �خ �ت��اروا
*"إس��رائ �ي��ل"* ب � ً
�دال م��ن *"اإلم � ��ارات"*  ،يك ي�ح��رك��وا
رؤوس األم��وال  ،خاصة و أن أرض فلسطن وفرة
يف أرضها  ،و يف جمال طبيعتها  ،ولها موقع جغرايف
مهم وإطاللة عى البحر ؟.
وال �ج ��واب ع��ى م�ث��ل ه �ك��ذا ُ
س ��ؤال وف �ق��اً مل��ا أدىل به
ري ��ان م��ن دل ��و ب�ه��ذا ال �ش��أن  " :إس��رائ�ي��ل غ��ر ص��ال�ح��ة
لالستثمار  ،ألنها *"ساتر عسكري"*  ،و مهددة يف
كل لحظة  ،وغر مرغوب التعامل معها تجارياً يف
املنطقة ،
أي "* :غ � ��ر م �س �ت �ق ��رة"*  ،وواج� �ه ��ة ال �ع �م��ل ف�ي�ه��ا
اليهود " .
وعى ضوء ما تقدم يمكن اعتبار دويلة اإلمارات
ه ��ذه  ,م�س�ت��وط�ن��ة إس��رائ �ي �ل �ي��ة  ،م �ن��ذ ع ��ام 1971م ,
ع��ام تأسيس وإن�ش��اء ه��ذا ال�ك�ي��ان امل�ش�ب��وه ع��ى أي��دي
املستعمرين اإلنجليز .
وألن �ه��ا دول ��ة ق��ام��ت يف زم��ان �ه��ا وم�ك��ان�ه��ا  ,وه ��ي بال
ت��اري��خ وال ع��راق��ة وال أص��ال��ة وأس��اس عظيم ت��زه��و به
 ,وتتشكل م��ن أث�ن�ي��ات وق��وم�ي��ات مختلفة م��ن كافة
أنحاء العالم  ,أي ما يمكن اعتباره " مجتمع هجن
" ت�ح�ك�م��ه امل �ص��ال��ح ول �غ��ة ال �ب��زن��س وال �ت �ج��ارة وال��رب��ح
فقط  ,ول�ي��س للقيم واألخ��الق�ي��ات ح�ض��ور ق��وي فيه
 ,ف��إن�ن��ا نلحظ أن مُ �ش��ارك�ت�ه��ا يف ال �ع��دوان ع��ى اليمن
ط ��رف أس ��ايس إىل ج��ان��ب ال�س�ع��ودي��ة وب�ق�ي��ة ت�ح��ال��ف
دول العدوان األخرى من مُ نطلق الشعور بالدونية
ُ
وعقد النقص التي تطغى عليها  ,حيث أن األمارات
هذه ال يمكن أن ُتقارن ببلد عظيم أصيل  ,عريق غني
بتاريخه وحضارته كاليمن  ,وال يمكن أن ترقى إليه
ب ��أي ح ��ال م��ن األح� ��وال  ,ول�ع��ل ه ��ذا ه��و س��ر ح�ق��ده��ا
الدفن عى اليمن واليمنين  ,وسر حماسها الزائد
يف م �ح ��اول ��ة اإلج� �ه� ��از ع �ل �ي��ه وال �ق �ض ��اء ع ��ى أي ح�ل��م
ط ��مُ ��وح ف �ي��ه ي �ج �ع �ل��ه أو ُي �ه �ي��أ ل ��ه ال �ف ��رص ��ة ل �ي �ك��ون يف
م �ص��اف ال� ��دول امل�ت�ق��دم��ة  ,وه ��و مُ ��ؤه��ل ب��ال�ف�ع��ل ألن
يصبح كذلك نظراً ملا يمتلكه من امكانيات وخرات
وث ��روات ب��ل وم��ؤه��الت ك�ث��رة ال تملكها اإلم ��ارات أو
غرها  ,وهذا لعمري ال يريض أبو ظبي وغرها ممن
يحرصون عى إبقاء اليمن أسرة مشاكلها وتخلفها
وصراعاتها وفقرها عى الدوام !
 ......يتبع ......

قرى الصيادين تشتعل..
من آخر املخطوطات األثرية التي يحتفظ بها
متحفنا ال��وط�ن��ي اىل ال�ي��وم ه��ي رس��ال��ة ب�ع��ث بها
وايل ق��رى ال�ص�ي��ادي��ن ال�ت��ي ه��ي ال�ي��وم إم ��ارة دب��ي
اىل م�ل��ك ال�ي�م��ن اإلم ��ام ي�ح�ي��ى ب��ن ح�م�ي��د ال��دي��ن
رحمه الله يطلب فيها ضم إمارته اىل اليمن ألن
الجوع سيفتك بهم ..مشكلة كبرة عندما يتمرد
اإلن �س ��ان م �ت �ج��اه��ال ت��اري �خ��ه وح �ج �م��ه ال�ح�ق�ي�ق��ي
معتمدا يف تقدمه وتطوره عى األذرع اليهودية
وال� �ن� �ص ��ران� �ي ��ة ه � ��ذا ه� ��و ح � ��ال دوي � �ل� ��ة اإلم � � ��ارات
والسعودية.
م��ن اب ��رز ش��واه��د ال�ع�ص��ر ع��ى م ��دى ح�ق��ده��م

ال��دف��ن ت�ج��اه ب��الدن��ا ه��و ذل ��ك ال�ع�ب��ث ال�س�ي��ايس
واالق � �ت � �ص � ��ادي ط �ي �ل ��ة ع� �ق� ��ود م �ض ��ت ف �ح �ص ��ول
ه��ات��ن ال�ع�ق��رب�ت��ن ع ��ى ف��رص��ة ال�ت�ح�ك��م ب �ق��رارن��ا
ال�س�ي��ادي ق��د مكنهما م��ن ال�ع�ب��ث ب�ح��رك��ة النمو
االق�ت�ص��ادي وجعلت منا دول��ة هشة ع��ى أي��دي
ع�م��الءه��ا يف ق��ائ�م��ة ه��رم ال��دول��ة .وح��ن شعرت
بسحب بساط النفوذ والهيمنة من تحت أذرعها
غ ��رت م��ن ن�م��ط وإس �ل ��وب ال �ح��رب ال �ه��دام��ة اىل
حرب تدمرية عى إعتبار ان خطتها قد نجحت
وأصبحت اليمن بلد غر قادر عى حماية نفسه
لكنها اليوم بكل معنى وتفصيل قد أصبحت يف

مأزق كبر خصوصا أنها تدرك تماما بان الخروج
ل ��م ي �ع��د س �ه��ل ع ��ى اإلط � ��الق وم ��ا ع �ل �ي �ه��ا إال ان
تستمر حتى وان كان االستمرار هو األمر من كل
ه��ذا ..وهي نتيجة حتمية لتلك العقول الهشة
ال �ت��ي اع �ت �ق��دت ب ��ان ام�ت��الك�ه��ا ألح ��دث ال �ط��ائ��رات
وم �ن �ظ ��وم ��ة ال ��دف ��اع ��ات ال �ج ��وي ��ة س �ت �ج �ع �ل �ه��ا يف
أمان .متجاهلة ذلك الغضب الركاين القادم من
اليمن والذي بإمكانه ان يحرق كل يشء لديها.
فكانت لحظة تنفيذ عملية اعصار اليمن صدمة
ك��رى ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ه��ا ك�م��ا ادخ�ل�ت�ه��ا يف دوام ��ة من
الخوف والصراع النفي فقد يموت الكثر من

تاريخ اليمن الحديث
اصبحت الروة التي تحت تصرف اإلمام يحيى أكر
مما كانت عليه يف العصر الريك اصبح االمام يسيطر
اآلن عى إيرادات اليمن السفي اضافة اىل اليمن العليا
وه��ذا يف ح��د ذات��ه يعني ال�ق��وة والنفوذ وم��ع ك��ل هذه
ال � ��روة ل ��م ت�ت�غ��ر أس �ل ��وب إدارت � ��ه والط ��ري �ق ��ة م�ع�ي�ش�ت��ه
البذخ والبهرجة والمصاريف يف غر موضعها ال أثاث
وال مكاتب وال كرايس يجلس السكرتر وبقية املوطفن
م��رب�ع��ن ع��ى وس��ائ��د وي�ك�ت�ب��ون االوام ��ر وال�ق��وان��ن مع
دع ��م ال��رك �ب��ة ل�ل�ي��د ال �ي �س��رى ح �ي��ث ُت�م �س��ك ال ��ورق ��ة ك��ل
ح��رف مكتوب مهما ك��ان غ��ر مهم ي��وض��ع أم��ام االم��ام
ي �ح �ي��ى و ب �ع��د ق ��راءت ��ه وإض ��اف ��ة ك �ل �م��ة يف ن �ه��اي �ت��ه ب�ي��ده
يعطيها للجندي الذي يقف بجواره الذي يطبق عليها
الختم ثم يسلمها إىل كاتب االمام ويف حوايل منتصف
الليل يأيت كاتب التلغراف مع حزمة من الرقيات والتي
ُت�ع�ط��ى األس�ب�ق�ي��ة للعمل وم��راج�ع�ت�ه��ا ح�س��ب االه�م�ي��ة
ً
أحيانا حتى الفجر
لكن اإلمام والسكرتر األول يظالن
يراجعون الرقيات الواصلة والشكاوي من املواطنن
يف احدى هذه الرقيات تايت شكوى من احد االشخاص
يشتيك ح�م��ار ج��اره ال��ذي ي��رك��ل ج��دار بيته ل�ي��ال وي��أم��ر
اإلم� ��ام أن ي��رب��ط ه ��ذا ال �ح �م��ار ب��ال�س��الس��ل ب ��ن ال�غ�س��ق
وض ��وء ال�ن�ه��ار  ،أل ��ف ري ��ال ف��ى م��ن ام ��وال ال�ض��رائ��ب

قياداتها فقط من عامل الخوف والرقب وهذه
الخصلة تعد من ابرز وسائل الحرب نجاحا.
س �ت �س �ع��ى م� �ج ��ددا اىل ال � ��رد ك �ت ��ري ��ر م�ن�ط�ق��ي
مل ��ن ي�ع�ي��ش ف�ي�ه��ا ل�ك�ن�ه��ا ل ��ن ت�ب�ل��غ ح�ج��م امل�ق��ارن��ة
امل�ح��ام�ي��ة ل�ل��واق��ع امل �ع��اش ف��ال�ض��رب��ة ال��واح��دة يف
عمقها تساوي ألف ضربة يف بالدنا فإذا استمرت
ال �ض��رب��ات س�ت�ض�ط��ر ج�م�ي��ع ال �ش��رك��ات ال�ع��رب�ي��ة
واألجنبية مغادرة أراضيها عندها ستعود هذه
الدويلة اىل ممارسة نشاطها املعييش السابق يف
صيد السمك وتعتمد عليه كليا

بول دريش جامعة أكسفورد

وص �ل��ت اىل م�ك�ت��ب االم ��ام وت��م
حسابه ري��ال ري��ال ف��ى حضرة
االم� � ��ام ي �ح �ي��ى وت �ح ��ت اش ��راف ��ه
ويف ك ��ل ص �ب��اح ي�ج�ل��س اإلم ��ام
يف ال � �خ� ��ارج ت �ح ��ت ظ ��ل ش �ج��رة
ويتعامل مع اصحاب القضايا
وال �ط �ل �ب ��ات م ��ن اب �ن ��اء ال�ش�ع��ب
ث��م ي �ب��دأ ج��ول�ت��ه ال�ي��وم�ي��ة ح��ول
ص � �ن � �ع� ��اء ب� ��رف � �ق� ��ة ح � �ش � ��ود م ��ن
ال �ن ��اس امل�ع�ج�ب��ن ب ��االم ��ام ك��ان
ه � ��و ال � ��رج � ��ل ال ��وح� �ي ��د ال �ح ��اك ��م
ع ��ى ك ��ل ال �ي �م��ن ي ��وج ��ه األم ��ور
بمساعدة الكتبة واملستشارين.
رس� ��م ع ��ال ��م األن ��روب ��ول ��وج �ي ��ا
ترجمة :كاتبة يحيى السني
األم ��ري ��يك ك��ارل �ت��ون ك ��ون رس��مً ��ا
1933م
مشابهً ا ل��الم��ام يف ع��ام
كندا
وكان عمر االمام يف هذا الوقت
ح��وايل  64عاما وصحته بدأت
بالتدهور تدريجيا وكان يعاين من االرهاق وربما تكون ال �ك �ب ��رت ��ن ب �ي �ن �م��ا ت �ح��رك
مطالب الدولة ً
ً
أيضا أكر تعقيدا وكانت الشكاوى تصل آخرون بهدوء لدعم أحمد
من كل ارجاء البالد  ،عي الوزير محافظ تعز استمر وانجرفت منطقة الوزير يف

وج � � ��وده يف ال �س �ل �ط ��ة واص � �ب� ��ح م��ن
امل�ق��رب��ن م��ن االم ��ام خ�ص��وص��ا بعد
ال ��زواج ب��ن اب�ن��ه واب�ن��ة ي�ح�ي��ى بينما
أقام ثالثة من أبناء االمام يحيى يف
قرية الوزير يف بني حشيش بالقرب
م � ��ن ص� �ن� �ع� ��اء ق � � ��ام ب� �ع� ��ض األب � �ن � ��اء
ب � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ال� � �ع � ��الق � ��ات ب� � � � � � � � � � � � � � � � ��ن
ال � � �ع� � ��ائ � � �ل � � �ت� � ��ن

قراءات ميدانية
خالد الصرابي
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ال�ي�م��ن ال�س�ف��ي ع��ى م��راح��ل يف ع��ام  1937ت��م اإلع��الن
ع��ن ال ��وزارات ب��رئ��اس��ة أب�ن��اء االم ��ام ي�ح�ي��ى وس��رع��ان ما
سيطروا ع��ى املحافظات الرئيسية أح�م��د يف ت�ع��ز كما
احتفظ بالسيطرة عى حجة وحسن يف إب وعبد الله
ً
واحدا للمعارضة
يف الحديدة شكلت الخالفة محورًا
وظهرت رسالة تعميمه تنصح اإلمام بإعالن الحسن
خ�ل� ً�ف��ا ل��ه وت��وج�ي�ه��ه يف ح�ي��اة اإلم��ام إىل ع�م��ل الحكومة
ب�م�س��اع��دة مجلس م��ن األع �ي��ان وم��ن ب��ن أع�ض��اء ه��ذا
املجلس زعيمان من مصر و العراق باملقابل أراد اإلمام
يحيى أن يجعل األمر بيد الله وهو من يختار الحاكم
املناسب ألن اإلم��ام لم يكن مثل باقي رجال الحكومة
يف ب �ع��ض األح �ي ��ان ك ��ان اإلم � ��ام ي�ح�ي��ى ي�س�ع��ى ل�ض�م��ان
ال��رت �ي��ب ال�ص�ح�ي��ح مل�م�ل�ك�ت��ه ع ��ن ط��ري��ق إص � ��دار األوام� ��ر
بتزويج جميع الشباب دف�ع��ة واح��دة ب�ع��رس جماعي
وي��رس�ل��ون ج�ن��و ًدا ل�ف��رض ذل��ك وي�ت��م ص��رف األم��وال يف
ه��ذا امل�ج��ال اك��ر م��ن م��ا ي�ص��رف ع��ى تطوير ال�ط��رق أو
م��ا ش��اب��ه ذل ��ك ول ��م ي�ت��م ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ب�ن�ف��س ال �ق��در من
القوة عى املشاريع األخرى ،اإلمام هو نفسه عاش
ب�ب�س��اط��ة ك��ان أع�ظ��م إس ��راف ل��ه ه��و ت�ن��اول السمك
ال �ط ��ازج ال ��ذي ي�ت��م ن�ق�ل��ه يف ج��راك��ن ع��ى ال �ج �م��ال إىل
صنعاء.

احمد الفقيه

نظام آل زايد..
واإلقالع نحو
الهاوية!!..

بادي ذي بدء نتحدث عن دويلة اإلمارات املكتفية بنفسها
عن العمائر وناطحات السحاب ،الكنائس واملطاعم الفاخرة
واملقاهي الرومانسية املالهي واملسارح واملتاحف ودور الرقص
وامل� ��راق� ��ص..ك� ��ل ه� ��ذا م �ح �س��وب وم ��وض ��وع ع ��ى أس� ��اس أن��ه
ج��زء ال يتجزأ م��ن ت��اري��خ وثقافة وح�ض��ارة األب ��راج الزجاجية
اإلماراتية ..من ال تاريخ له ..وال حضارة له ..يظل يبحث عن
ت��اري��خ وح�ض��ارة اآلخ��ري��ن عله يتشبث ول��و بقشة طافية عى
امل ��اء ..وع��ى آل زاي ��د أن ي�ف�ك��روا م�ل�ي��اً ق�ب��ل دخ��ول�ه��م القفص
الحديدي بأال يخسروا ما بنوه منذ عقود خلت ,فالحضارات
ال ُتبنى بسرقة ثقافات وح�ض��ارات وت��اري��خ اآلخ��ري��ن وال ُتبنى
ب��االع�ت�م��اد ع��ى ال�ع�م��ال��ة ال ��واف ��دة ،ف��ال�ن�ف��ط ل�ي��س ه��و ن�ه��اي��ة
امل�ط��اف وإن�م��ا التقدم وال��رق��ي واالزده ��ار الحقيقي يف تحويل
النفط الناضب إىل إنسان منتج وق��ادر عى العطاء واإلب��داع
واالب �ت �ك ��ار وال �ت �ع��اي��ش م ��ع اآلخ ��ري ��ن يف أم ��ن وأم� � ��ان ..أم ��ا ان
تحارب بها اآلخرين وتغزو أراضيهم ،وتستبيح ثرواتهم عى
حساب رق��ي وت�ق��دم ون�ه��وض اآلخ��ري��ن فهذا إن�ج��از أق��رب إىل
السراب منه إىل الحقيقة ..لذا عى دويلة اإلمارات أن تدرك
أن اإلن�س��ان ع��دو نفسه ..ك��ل يشء يف ه��ذه الحياة ال ي��دوم..
اإلنسان سجن اإلنسان عندما يكون متهوراً وأحمقاً وأرعناً
وال�س�ج��ن ه��و األك ��ر ت��راج�ي��دي��ة وم��أس��اوي��ة يف ح�ي��اة الكينونة
البشرية ..وليدرك بعران الخليج أن عمائر ناطحات السحاب
واألب��راج الزجاجية ،وآب��ار النفط ،واملراكز التجارية املزدهرة
إق�ل�ي�م�ي��اً ودول� �ي ��اً س�ت�ص�ب��ح أث � ��راً ب �ع��د ع ��ن ف�ق�ب��ل أن ي�س�ح��ب
املستثمرون ورج��ال امل��ال واألعمال أموالهم ،وتصبح دويلة
اإلمارات كالدمن واألطالل املوحشة ..هناك تحديات وعقبات
جسيمة ستواجهها دويلة اإلمارات إن لم تكن يف مستوى تلك
التحديات الداخلية والخارجية.
الدخول يف الحرب من أيسر األشياء لكن الخروج منها من
أعقد وأصعب األشياء ليس هذا تهديداً أو ترهيباً وإنما عن
الحقيقة والعقل واملنطق.
لذا علينا أن ندرك أن الذين يعتقدون بأن الواليات املتحدة
األمريكية أو دوي�ل��ة ال�ك�ي��ان اإلس��رائ�ي��ي س��وف تلبس القبعة
الزرقاء ُ
وتحيي الشعب اإلمارايت هم واهمون..
عى دول الخليج كافة ودويلة اإلمارات خاصة أن تعي أن
اليمن دول��ة عريقة متجذرة التاريخ والحضارة وال��راث منذ
ألف سنة قبل امليالد ومرت بأزمات متعاقبة وتحديات متباينة
وان�ت�ص��رت ..فالحديث عن اليمن حديث ذو شجون وفنون
فالوحدة اليمنية عزة وشموخ وقوة اليمنين ومن يتالعب أو
يحاول اللعب بها كالذي يضع أصابعه يف النار ..هناك أطراف
يرتدون أثواب الرهبان وقلوبهم سوداء ليس من املجدي أن
نتجاهلهم ..ألنهم يشكلون "معادالت معقدة" وارتهان لقوى
خارجية ..يف ظل مشهد قاتم ورمادي قد ينتهي باملنطقة إىل
بؤر متنافرة ومراكز قوى إقليمية ودولية عى حساب ثروات
وم � � � ��وارد امل �ن �ط �ق ��ة..ك ��ل
امل � ��ؤش � ��رات وامل �ع �ط �ي ��ات
ت� �ش ��ر إىل أن س �ي ��اس ��ة
دويلة اإلمارات الهوجاء
تتدحرج نحو الهاوية..
وه � � � ��اه � � � ��م ال � �ج � �م � ��اه � ��ر
ي� � � �ف � � ��اج � � ��أون ب� ��ري � �ق � �ه� ��ا
ووه �ج �ه��ا ق ��د خ �ب ��ا ..ألن
ق ��ادت �ه ��ا امل �ن �غ �م �س��ن يف
املراقص واملالهي الليلية
ي� �ف� �ص� �ل ��ون وي� ��رس� �م� ��ون
س �ي��اس �ت �ه��م ع ��ى ال �ل ��ذة
ال� �ف� ��ان� �ي� ��ة ..ول� �ي� ��س ع��ى
م� �ق ��اس ال� �ل� ��ذة األب ��دي ��ة
السرمدية وتناسوا أنهم
ك��ان��وا يف ي ��وم م��ا س�ك��ان
خيام ووبر ورعاة إبل ال
يجدون ما يقتاتون به..
وأص� �ب� �ح� ��وا ب� ��ن ع�ش�ي��ة
وض �ح��اه��ا س �ك ��ان أب ��راج
ون � ��اط � �ح � ��ات س � �ح � ��اب..
ي� � �س� � ��اف� � ��رون ب ��ال� �ب� �ي ��وت
الطائرة ويتهافتون ويتسامرون بالخيوط النائية.
رحل اآلب��اء واألج��داد وبقي الحثالة يف زمن املناكيد الذين
ال يفكرون إال يف إشباع غرائزهم وشهواتهم البهيمية ألنهم
ك��ال�ح�ي��وان��ات ب��ل أض ��ل س �ب �ي� ً�ال ..ل��أس��ف ال �ش��دي��د ق��د دخ�ل�ن��ا
عصر الصمت يف زمن العنف ..وعى الذين يسافرون عكس
ال��زم��ن أن ي��درك��وا أن ه��م ال��وط��ن حاضر يف القلب وال��وج��دان
ع��ى ال ��دوام ..ولكن م��ا ن��راه ال�ي��وم م��ن ج��ران ال�س��وء والغدر
وال�خ�ي��ان��ة ال ي�ب�ش��ر ب �خ��ر ..وال رؤي ��ة ج��ام �ع��ة ..أراه ��م ك�ط�ي��ور
البالبل يتجهون عكس الزمن ،ويتناسون ماضيهم التليد.
ويف زخ ��م األح � ��داث وم �ج��ري��ات �ه��ا ق ��د ن �ن �س��اق وراء ال�ع�ن��ف
واالنتقام وزخارف الدنيا الفانية وننىس أو نتناىس أن العقل
هو املقياس الحقيقي لالرتقاء الثقايف والحضاري واألخالقي
واإلن � �س� ��اين ب ��ن األم � ��م وال� �ش� �ع ��وب ..ه� ��ذا واق � ��ع ال �ك �ث ��ر م��ن
األم ��م ال�ت��ي ت�ع�ي��ش زم��ن ال�ع�ن��ف ..ت��رف��ض امل �س��اواة وت��ري��د أن
تكون"األنا" هي سيدة املوقف..

الصمت اإلقليمي
والـــدويل واألمــمــي عما
يحدث يف اليمن وصمة
عــار على جبني أحــرار
العالم
على دويلة اإلمارات
أن تحمل عصاها وترحل
عن اليمن قبل أن تصبح
أثـــرًا بــعــد عــني ولــنــا يف
التاريخ دروس وعرب

ً
وداعا ..يا آخر األوفياء..
رح ��ل ع�ن��ا يف ص�م��ت ال��زم�ي��ل ال ��ويف ال�ن�ق��ي م�ح�م��د ع�ب��دال�ل��ه
صالح الذي كانت ابتسامته ال تفارق محياه يف غفوة زمن..
وزمن عنف ..هاتفته قبل أيام قالئل من رحيله وكانت نرات
ص��وت��ه الشجية ُت��وح��ي يل ب��أن��ه ي��ري��د أن ي�ق��ول شيئاً لكن عزة
ن�ف�س��ه وش �م��وخ �ه��ا ت �ح��ول دون ذل ��ك ك ��ان ي�ع�ي��ش يف ص ��راع
مرير مع امل��رض يف صمت وجلد ومثابرة وال حياة ملن تنادي
ه�ك��ذا ال�ح�ي��اة يف زم��ن ال�ع�ن��ف ت�م��ر ون�ح��ن يف سُ �ب��ات ع�م�ي��ق ال
نشعر بقيمة األش�ي��اء إال عند فقدها ف��إىل جنات الخلد أيها
الويف النقي أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم الحقون..
فطوبى للذين يقضون أيامهم ُ
وسويعاتهم يف م��رض��اة الله
الل ُه َّ
وطاعته وصدق املوىل العي القدير القائل( :ي َُق ّل ُب َّ
اللي َْل
ِ
َ
و َّ
َالنهَا َر إِ َّن يف َذ ِل َك َل ِع ْر ًَة ُألوْيل األب َْص ِار ()44النور) صدق الله
ِ
ِ
العظيم.

من تاريخ مديرية دمت ..األرض واإلنسان ()7
ربيبة بحرية املوت

م��ن ض�م��ن ال��رواي��ات الشفهية أن رب�ي�ب��ة أو م��ا تسمى
"بحرة املوت" وهي إحدى بركات االنفجارات الركانية
ع��ام 526ق�ب��ل امل�ي��الد ك��ان��ت ت�ج��ذب نحوها أي ك��ائ��ن من
البشر يستطلع مياهها أو الطيور التي تمر يف سمائها
وه� � ��ذا ال � �ج� ��ذب ي �ع �ن ��ي م � ��وت ال� � ��ذي ت �ج ��ذب ��ه وم � ��ن ك ��ان
ي �ح ��اول االس �ت �ط ��الع ب �ح ��ذر ُي �ج ��ذب إىل م �ي��اه �ه��ا وي�ل�ق��ى
حتفه ويقال أن تلك الحالة استمرت من عام 526قبل
امليالد إىل أوائل القرن املايض وتحديداً عام 1910م ..لم
يصدق معظم الناس تلك الروايات التي اعتروها من
األساطر ,لكن عندما سمعنا وقرأنا عن حكايات مثلث
ب��رم��ودا ال��ذي يقع وس��ط املحيط األط�ل��ي أو م��ا يسمى
م�ث�ل��ث امل ��وت وع��ن اخ�ت�ف��اء ع��دة س�ف��ن ب�ع�ض�ه��ا ع�م��الق��ة
خ ��الل ع ��دة ق ��رون م��اض�ي��ة أو ح�ت��ى م ��ا ح�ص��ل م ��ن ع��دة
ح��االت اخ�ت�ف��اء ل�ل�ط��ائ��رات ال�ت��ي ك��ان��ت ت�م��ر م��ن ف��وق��ه أو
عى علو مرتفع وك��ان خط سرها م��وازي��اً ملثلث برمودا
خالل القرن املايض ولم يعرف عن أثرها أو حطام لها أو
حطام السفن املختفية أي يشء أيقنا أن حكايات ربيبة
ربما تكون صحيحة مع الفارق الشاسع جداً بن بركة
أو بحرة صغرة وبن محيط مرامي األطراف.

تاريخ هجرة أبناء مديرية دمت

بالنسبة للروايات الشفهية عن هجرة أبناء مديرية دمت
إىل دول عديدة سمعت يف أوائ��ل سبعينات القرن املايض
أن ع�ش��رات م��ن شباب ورج��ال املديرية ك��ان��وا ه��م أول من
هاجر إىل جزر الباهامس التي تقع جنوب الواليات املتحدة
األمريكية و لم يذكروا أو يحددوا التاريخ.
م��الح�ظ��ة :يف 30ي��ول�ي��و م��ن ع��ام 2010م ق��رأت يف مجلة
ً
"آخر ساعة" املصرية العدد رقم  3952استطالعا عن جزر
ال �ب��اه��ام��س يف ال �ص �ف �ح��ات رق ��م "52و53و54و "55ك�ت�ب�ت��ه
الصحفية امل�ص��ري��ة وف��اء الشيشيني وق��د تطرقت فيه إىل
رومانسية سواحل الجزيرة وناسها وفنادقها وذكرت أن
أغلب سكانها م��ن الهنود والبورتوريكيون واألف��ارق��ة ولم
ت��ذك��ر يشء ع ��ن األق �ل �ي��ات ال�ع��رب�ي��ة وت ��اري ��خ اس �ت �ق��راره��ا يف
تلك الجزر.
ع��ودة إىل امل��وض��وع :م��ن امل��رج��ح أن�ه��م ان�ت�ق�ل��وا إىل داخ��ل
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ل�ل�ح�ص��ول ع��ى ع�م��ل وظ ��روف معيشة
أف�ض��ل ,وإج�م� ً
�اال ه�ج��رة أب�ن��اء امل��دي��ري��ة إىل أص�ق��اع مختلفة
من العالم بدأت عام 1716م ودول املهجر بشكل أسايس
كانت هي :الحبشة -أثيوبيا حالياً -مدغشقر ،اندونيسيا،
فرنسا ،بريطانيا ،الواليات املتحدة األمريكية ودول أخرى.

م ��الح �ظ ��ات ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة :يف ك ��ل امل ��راح ��ل ال �ت ��اري ��خ ال �ق��دي��م
والوسيط والحديث واملعاصر كانت أسباب هجرة الكثر
م ��ن ش �ب ��اب ورج� ��ال م��دي��ري��ة دم ��ت م�ث�ل�ه��م م �ث��ل ك �ث��ر م��ن
مناطق اليمن هي شحة األمطار أحياناً أو انعدامها أحياناً
أخ� ��رى إض ��اف ��ة إىل ان �ع ��دام االس �ت �ق ��رار ال �س �ي��ايس ون �ش��وب
ً
قليال.
الحروب املختلفة التي لم تتوقف إال
ولكون اليمنين يرفضون العبودية التي كانت سائدة يف
دول أوروبا وأمريكا قبل منتصف القرن التاسع عشر فقد
كانت هجرتهم مقتصرة ع��ى بعض دول أفريقيا وآسيا,
لكن بعد إلغاء العبودية يف الجزر الريطانية عام 1833م
وأمريكا عام 1848م فقد اتجه العديد منهم للهجرة إىل
انجلرا "انجالن" وأمريكا يف أواسط القرن التاسع عشر.
• ب��الد املهجر ك��ان��وا يسمونها البحر وك��ان��ت انطالقتهم
إل�ي�ه��ا ت �ب��دأ م��ن ع ��دن أي ��ام االس�ت�ع�م��ار ال��ري �ط��اين ال ��ذي ب��دأ
يف أربعينات ال�ق��رن قبل امل��ايض ..وي�ق��ال أن ع��دد م��ن أبناء
امل��دي��ري��ة وم �ن��اط��ق ي�م�ن�ي��ة أخ ��رى ه ��م أول ه �ج��رة اس�ت�ق��رت
يف ج ��زر ال�ق�م��ر وم�ن�ه��ا ات �ج��ه ع ��دد م�ن�ه��م إىل ب�ع��ض ال ��دول
األفريقية.
• يف أوائل القرن املايض هاجر عدد من أبناء املديرية إىل
انجلرا وكانوا يغيبون عن الوطن فرات طويلة فبعضهم
ك ��ان ي �غ �ي��ب مل ��دة ع �ش ��رة أو ع �ش ��رون ع ��ام ��اً وأح ��ده ��م وه��و

املرحوم صالح مثنى طويل غاب عن الوطن مدة 40عاماً

متواصلة.
• يف نفس تلك ال�ف��رة هاجر ع��دد م��ن أن�ب��اء املديرية إىل
س��اي �ج��ون أي� ��ام االس �ت �ع �م��ار ال �ف��رن��ي ل�ف�ي�ت�ن��ام وق ��د ت ��زوج
ال �ع ��دي ��د م �ن �ه��م ن �س ��اء ف �ي �ت �ن��ام �ي��ات وب �ع �ض �ه ��م ع� � ��ادوا م��ع
زوج��ات�ه��م وأوالده ��م يف م�ن�ت�ص��ف ال�ق��رن امل ��ايض واس�ت�ق��روا
يف الوطن.
والبعض اآلخ��ر ع��ادوا إىل ال��وط��ن خ��الل عقد سبعينات
القرن املايض واستقروا فيه.
• يف ستينات القرن املايض كان عدد املهاجرين إىل أمريكا
محدوداً أحدهم وهو ناجي محسن ضيف الله حنداد كان
ق��ائ��د ن�ق��اب��ي يف أح��د امل�ص��ان��ع وأي �ض��اً ك��ان ع�ض��واً يف ال�ح��زب
ال�ش�ي��وع��ي األم ��ري ��يك وق ��د اس�ت�ش�ه��د -ال �ل��ه ي��رح �م��ه -خ��الل
تظاهرة نقابية سلمية عى يد أفراد الشرطة األمريكية.
• يف أواخ ��ر ال�خ�م�س�ي�ن��ات ه��اج��ر ع ��دد م �ح��دود إىل دول
الخليج أيام االستعمار الريطاين وتزايد عددهم يف أوقات
الحقة.
• خالل الفرة من أوائل سبعينات القرن املايض إىل أوائل
الثمانينات تزايدت الهجرة من أبناء مديرية دمت بسبب
رئيي وهو :حالة الصراع املسلح الذي كان طرفاه السلطة
وامل �ع ��ارض ��ة امل�س�ل�ح��ة م ��ن أب �ن ��اء امل�ن�ط�ق��ة ال��وس �ط��ى وخ ��الل

كلك نظر

احمد القردعي

ال �ف��رة م��ن 1982م إىل 2015م ل��م ت�ق��ل أع ��داد امل�ه��اج��ري��ن
بل زادت نسبياً :أما يف الوقت الراهن ونظراً لظروف البلد
الذي ما زال يعاين من أزمات طاحنة وحرب فإن الهجرة
تشهد تزايد أكر من السابق رغم القيود الكابحة من قبل
دول املهجر وبالذات اململكة السعودية بشكل خاص ودول
الخليج العربي وأمريكا ودول أوروبا بشكل عام.
يتبع العدد بعد القادم
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بعد الرضبات املوجعة اليت لحقت بهما خالل األيام املاضية

العدوان االماراتي والسعودي يبحثان عن مخرج

يوم ال ينفع فيه قوة املادة ..ال مال ..وال سلطة ..وال داعمني او مساندين ،أمام قوة
إرادة وإيمان وصمود وثبات ..فالفرق شاسع بني هذا وذاك ..وهنا نقول بأنه مهما اوغل
تحالف العدوان يف االجرام والقتل فإن النتيجة ستكون هي انكسار وهزيمة املحتل
السعودي االمارايت ،بعد استهدافهما وخاصة دويلة اإلمارات بعمليايت اعصار اليمن
األوىل والثانية لعمقهما االسرتاتيجي ما جعل تحالف العدوان مصاباً بالذهول من
هول الصدمة التي لم يتوقعها ..تفاصيل اكرث يف سياق التقرير التايل -:
خاص –  26سبتمرب
انها صواريخ بالستية ومسريات يمنية غريت موازين القوى وكشفت هالمية
وهشاشة تلك األنظمة وجيوشها وضعف قدراتها الدفاعية ،فسارعت اىل االستنجاد
بدول االستكبار العاملي التي دفعت بها اىل وجهة الصراع مجدداً طالبة منها الحماية
والدعم والذي ثبت عدم فاعليته مسبقاً مع جارت السوء السعودية عىل مدى سبع
سنوات من العدوان.
تحول اسرتاتيجي
بكل توحش اندفع املحتلني باستهداف االعيان املدنية واملدنيني للتخفيف من هول
الصدمة والرعب الذي اصابهم كونهم يدركون يقيناً انهم غري قادرين عىل املواجهة
والتي ثبتت ميدانيا عىل مدى سبع سنوات من العدوان من خالل التطور النوعي
لقدرات قواتنا املسلحة براً وبحراً وجواً وتحولها من الدفاع اىل الهجوم الواسع داخلياً
وخارجياً رغم العدوان والحصار املفروض واستخدام كافة الوسائل للتضيق عىل ابناء
شعبنا اليمني ،ما جعل تحالف العدوان السعودي االمارايت يف مواجهة مباشرة مع
ابناء الشعب اليمني من خالل استهدافهم بطريانه الحربي الذي لم يتوقف فكلما فشل
وانهزم وتعرض لعمليات نوعية ال يجد امامه سوى تعمد استهداف املدنيني االمنيني
واالطفال والنساء وهو ما كشفته عمليات اعصار اليمن عندما تمادى العدوان يف
استهداف االحياء السكنية واألعيان املدنية وهو يؤكد فشل املعتدي وما لحق به من
خسائر فادحة وهزائم ساحقة يف جبهات الداخل ويف العمقني االمارايت والسعودي.
انكشاف الزيف
ورغم انكشاف زيف وتضليل وكذب تحالف العدوان مرات ومرات يالحق العار ناطق
تحالفهم املاليك ومن قبله العسريي الذي يحاول النفي ثم االعرتاف ،وهذا يعد دليل
عىل قبح االجرام الذي يرتكبونه وتكشف سوءات املجرمني وتعري اشاعاتهم الكاذبة
واملضللة امام العالم فدحضت وفضحت كل مربراتهم التي يختلقونها ملواراة سوءاتهما.
رغم استمرار تحالف العدوان يف انتهاج الكذب للتغطية عىل جرائمه ،زارت لجنة

التحقيق االممية السجن االحتياطي بمحافظة صعدة واكدت استهداف طريان تحالف
العدوان السعودي االمارايت للسجن بقنابل امريكية الصنع حيث وقالت منظمة العفو
الدولية ان التحالف السعودي اإلمارايت استخدم ذخرية دقيقة التوجيه أمريكية الصنع
خالل استهدافه للسجن االحتياطي يف مدينة صعدة ،وقالت املنظمة يف تقرير لها
أن القنابل التي استخدمت يف الهجوم موجهة بأشعة الليزر وصنعتها شركة رايثيون
األمريكية للصناعات الدفاعية وهذه األعمال ترقى اىل جرائم حرب ..وأضافت العفو
الدولية بأن الغارات عىل صنعاء والحديدة كانت بأسلحة أمريكية ،حيث أدى الهجوم
يف الحديدة اىل قطع اإلنرتنت وحرمان اليمنيني من التواصل واملعلومات ،كما أدى
الهجوم عىل األحياء السكنية يف صنعاء اىل إزهاق وإصابة العشرات من الضحايا املدنيني
األبرياء حيث تم استهدافهم يف منازلهم.
وكان التجمع العاملي لدعم خيار املقاومة قد ندد بجرائم قوى تحالف العدوان
األمرييك السعودي اإلمارايت بحق املدنيني واألحياء السكنية يف اليمن ،وطالب األمم
املتحدة واملجتمع الدويل بردع املعتدين املجرمني.
ويف بيان صادر عنه ،أعلن أعضاء التجمع العاملي يف اململكة املتحدة "بريطانيا" إدانتهم
واستنكارهم الشديدين لـ"الغارات الجوية التي تش ّنها قوى تحالف العدوان األمرييك
الصهيوين السعودي اإلمارايت ضد الشعب اليمني الصامد ،وارتكابها املزيد من الجرائم
الوحشية بحق املدنيني اآلمنني وتدمري البيوت واألحياء السكنية ،والتي ذهب ضحيتها
عشرات األسر ومئات الضحايا من املدنيني ومن األطفال والنساء والشيوخ" وفقاً
للبيان..وأضاف األعضاء يف بيانهم" :هذا القتل املمنهج للشعب اليمني عىل مدى 7
سنوات من الحرب العبثية الظاملة يرقى إىل مستوى جرائم إبادة بشرية ،وتص ّنف كونها
جرائم حرب ،وجرائم ضد اإلنسانية" ..واعترب البيان "هذه الجرائم البشعة منافية لكل
القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية ،وانتهاكاً صارخاً للقانون الدويل اإلنساين ودعا
البيان "األمم املتحدة واملجتمع الدويل وأحرار وشرفاء العالم إىل ممارسة أقىص أنواع
الضغوطات السياسية والقانونية والقضائية لردع املعتدين املجرمني ،من قيادات
وحكام قوى تحالف الش ّر األمرييك اإلسرائييل السعودي اإلمارايت ،وتقديمهم إىل
املحاكمة أمام املحاكم الدولية كمجرمي حرب ،وتجريمهم عىل جرائمهم املروّعة،
لينالوا القصاص العادل ،والعمل الحثيث إلنهاء معاناة اليمنيني وإيقاف الحرب
ورفع الحصار".
منظمات حقوقية
مع تزايد انتهاكات املحتل لحقوق االنسان وارتكابه جرائم حرب بحق االنسانية وقفت

عدد من املنظمات الحقوقية يف وجه ذلك االجرام داخليا وخارجيا ،لتتكشف العالقات
السرية بني ادوات االحتالل يف املنطقة وداعميها الحقيقني ،حيث قالت املنظمة العربية
لحقوق اإلنسان يف بريطانيا إن زيارة األمري ويليام الشهر املقبل لدولة اإلمارات هي خطوة
غري حكيمة تساهم يف عملية غسل جرائم النظام اإلمارايت وتبييض سجله الدموي
والوحيش يف مجال حقوق اإلنسان داخل وخارج البالد.
تبييض الجرائم
وذكرت املنظمة أن مكتب قصر كنسينغتون أعلن الجمعة  21يناير أن دوق كامربيدج
ً
سيتوجه إىل االمارات يف العاشر من الشهر املقبل تزامنا مع احتفال اإلمارات بالذكرى
الخمسني لتأسيسها وتزام ًنا مع االحتفال باليوم الوطني للمملكة املتحدة "بريطانيا"
يف إكسبو دبي الذي واجه انتقادات حقوقية عاملية ومطالبات بمقاطعته ألسباب تتعلق
بانتهاكات النظام اإلمارايت لحقوق اإلنسان وبينت املنظمة أن هذه الزيارة الرسمية هي
جزء من “عالقة خاصة” أوسع نطاقاً بني اململكة املتحدة "بريطانيا" واإلمارات ،تشمل
مبيعات ضخمة لألسلحة ،والتي يتم استخدامها ضد املدنيني يف اليمن دون أي رقابة
دولية ..واشارت املنظمة اىل أن الزيارات التي يقوم بها أفراد العائلة املالكة الربيطانية
من شأنها تبيض سجل األنظمة املستبدة وإعادة تقديمها إىل املجتمع الدويل ،دون
تقديم تلك األنظمة أي بادرة طيبة تتضمن وقف القمع الوحيش للمنتقدين املحليني،
أو وقف هجماتها العسكرية التي تستهدف املدنيني واملنشآت العامة يف اليمن وكانت
املنظمة قد دعت األمري وليام إىل الغاء هذه الزيارة وعدم التورط يف تبييض سجل نظام
يزخر بمختلف أنواع الجرائم.
البحث عن مخرج
ستضل دماء األبرياء تالحق دول تحالف العدوان السعودي اإلمارايت يف كل مكان
وحسب وسائل إعالم ،يدفع املحتل االمارايت والسعودي بعدد من الدول للبحث عن
مخارج لهما مما وقعا فيه من فشل وهزائم بعد انحصارهما يف دائرة االستهداف
ً
خاصة بعد عمليتي اعصار اليمن
من قبل قواتنا املسلحة ،بهدف الخروج بماء الوجه
االوىل والثانية واإلدانات الدولية الستهداف املدنيني واالعيان املدنية والتي تعد جرائم
حرب وابادة جماعية خاصة استهداف السجن االحتياطي بمحافظة صعدة والذي راح
ضحيته 91شهيداً ومئات الجرحى ،ومهما أوغل املعتدون يف ارتكاب أبشع الجرائم
واملجازر الدموية فإنه لم ولن يحصد سوى الهزيمة والخسران املبني وان شعبنا اليمني
الصامد والصابر واملتصدي لتحالف الشر والعدوان لم ولن يقبل اال بالنصر الكامل
وتحقيق حريته واستقالله وعزته وكرامته.

بقلوب حزينةيعتصرها األلم والحسرة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ..نتقدم بأصدق املواساة والعزاء إىل:

العميد الركن عابد الثور

مساعد مدير دائرة التوجيه املعنوي مدير املتحف الحربي بصنعاء
بوفاة اخيه املغفور له بإذن الله تعاىل:

الخبري التاريخي بدر مجيل

والعزاء موصول اىل آل مجيل وإىل جميع اهله وذويه ..سائلني املوىل عز وجل ان يعصم قلوب اهله وذويه بالصرب
والسلوان ..وان يدخل الفقيد واسع جناته ورحمته وغفرانه وال حول وال قوة اال بالله العيل العظيم" ..انا لله وانا اليه راجعون".
االسيفون:

العميد يحيى سريع مدير دائرة التوجيه املعنوي
العميد عبدالله بن عامر نائب مدير دائرة التوجيه املعنوي لإلعالم
وكافة منتسبي دائرة التوجيه املعنوي

رسائل اليمن للعدو
غري مجدية

د .أمن الريشاين
علينا أن نكف عن إرسال الرسائل إىل دويلة اإلمارات العربية
ألن العدو اإلمارايت ال يفتح صندوق الربيد ..كما أنه ال يقرأ تلك
الرسائل ألنه جاهل أمي..
إن استمرارنا باعتماد إرسال الرسائل للعدو هو بمثابة
االنتحار واملوت الشامل للمدنيني من أبناء شعبنا اليمني،
ونحن يف انتظار العدو البدوي حتى يتعلم القراءة والكتابة
جيداً يف الوقت الذي الزال هذا العدو مستمراً بالقصف
املتواصل ليل نهار بارتكابه أفظع الجرائم بحق الشعب اليمني
فاملدن اليمنية واملدنيون يتعرضون لعمليات غارات إجرامية
وهستريية وشنعاء من قبل الطريان اإلمارايت والسعودي،
لألسف الشديد نخىش ما نخشاه أن يأيت اليوم الذي تدرك
فيه القيادة اليمنية أنهم كانوا عىل خطأ بالتعامل مع عدو
جاهل أحمق ..حينها ال ينفع الندم..
لذا عىل قيادتنا الرشيدة اليوم وبأسرع ما يمكن طاملا الشعب
اليمني قد منحهم التفويض الكامل البدء بالضرب بيد من
حديد لتلك األبراج الزجاجية واملوائن واملطارات اإلماراتية
وعدم السماح للعدو بأخذ "اسرتاحة املقاتل" حتى ال يستقوى
بحلفائه يف تطوير اسرتاتيجيته العسكرية الدفاعية التي
ستقدمها له الدول املصنعة الكربى وسوف يسعى المتالكها
مهما كان الثمن علها تستطيع الوقوف ضد صواريخنا
البالستية وطائراتنا املسرية ..لذا البد أن يستمر الضرب يف عمق
العدو ومنشآته الحيوية واالقتصادية حتى يعود عيال زائد
إىل رشدهم أو يطري ما تحت العقال وتصبح دويلتهم مجرد
أطالل موحشة فليس من املعقول أن تنتظر القيادة العليا يف
اليمن دراسة ردود األفعال الدولية واألممية أو التحليالت
السياسية بني إعصار وآخر "فإعصار اليمن" ينبغي بل يجب أن
يستمر ويتواصل حتى استسالم العدو ،نحن اليوم يف مواجهة
عدوان سافر وحرب معلنة عىل شعبنا دولياً تحت غطاء األمم
املتحدة ومجلسها اللعني.
لذا فما علينا إال أن نجعله إعصاراً مدمراً مزلزالً ساحقاً
لدويلة اإلمارات يعصف بتلك الزجاجيات عن بكرة أبيها،
وبعدها سيأتيكم العدو راكعاً منكسراً متوسال ً الكف عما تقوم
به صواريخنا وطائراتنا املسرية التي أتت عىل دويلته الهشة
محاوالً ومستجدياً اليمن -قيادة وحكومة وشعباً -اإلبقاء عىل
بعض تلك األبراج يف دبي وأبو ظبي والرياض وجدة هذا إذا ما
أردنا إيقاف عدوانهم الرببري عىل الشعب اليمني ومقدراته
حسب املقولة":إذا أردت السلم فاستعد للحرب" يف الوقت
الذي يجب عىل شعبنا اليمني األبي مواصلة رفد الجبهات
بالرجال واملال واالستمرار بدعوة إخواننا املغرر بهم من يقفون
ويقاتلون يف صفوف العدو ،بالعودة إىل وطنهم واالستفادة
من قرار العفو العام والدعوة للسالم الشامل والعادل ودعوة
جميع األطراف املتصارعة واألطياف السياسية والتنظيمات
املتباينة داخل الوطن إىل عقد مؤتمر تصالح وتسامح يشمل
كل أبناء الشعب اليمني والعودة إىل طاولة املفاوضات والحوار
العقالين الجاد ألجل إخراج اليمن مما هو عليه من اقتتال
وتناحر وسفك دماء ..ويقولون ملن يعبث بالوطن:
كفى عبثاً ..كفى اقتتاالً وحروباً ..فلم يعد اليمن يحتمل
املزيد من الدمار والخراب والتشظي واالنقسام..
حفظ الله اليمن وشعبه العظيم!!..

إعالن قضايئ
إعالن قضايئ
إعالن قضايئ
إعالن قضايئ بالحضور
بالحضور أمام املحكمة بالحضور أمام املحكمة بالحضور أمام املحكمة
أمام املحكمة
تعلن محكمة املنطقة العسكرية املركزية انه ووفقاً

ل�ن��ص امل ��ادة  68إج ��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  18من
ال �خ��ون��ة امل�ت�ه�م��ن ب ��االش ��راك يف ق�ت��ل  26م��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-:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

االسم

عبدربه منصور هادي

عيل محسن صالح األحمر

محمد عيل احمد املقديش

10
11
12
13
14

هاشم عبدالله حسني األحمر

16

هاين احمد بن بريك

حمدي حسني شكري الصبيحي

عبدالغني عيل احمد شعالن

م
1
2

طارق محمد عبدالله صالح االحمر

صغري بن عزيز السفياين

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  68إج � � � ��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  13م��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-:

15
17
18

عيل حسن احمد غريب

مبخوت عبود ربيع الشريف
سالم احمد صالح سمران

ناجي عيل سعيد عامر منيف

خالد مبخوت العرادة

مهدي مهدي جابر الهاتف

احمد عيل حنشل أبو أسامة

نصر عيل عوشان

سيف عبدالرب قاسم احمد الشدادي

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

اإلسم

اللواء الركن  -عيل صالح األحمر

تعلن محكمة املنطقتن العسكريتن
ال �خ��ام �س��ة وال �س ��ادس ��ة ان ��ه ووف �ق ��اً ل�ن��ص
امل� � ��ادة  68إج� � � ��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  11من 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-:

اللواء الركن  -أحمد سعيد محمد بن بريك

م

العميد  -مبخوت بن عبود الشريف

2

العميد  -عيل بن راشد الحاريث

العقيد  -عبدامللك عيل املداين

العقيد  -يحيي عيل عبدالله حميد

املقدم الركن  -محمد يحيي حسني الشريف

العقيد  -يحيي عيل حسني حنشل

الرائد  -عبدالغني عيل عبدالله شعالن
الرائد  -عبدالغني طاهر نصر العمراين
مهدي مهدي جابر

منصور عيل حزام

خطاب عبدالله محمد الياسري

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11

اإلسم

العميد الركن  -طارق محمد عبدالله صالح األحمر

العميد مراد الشراعي

عبدالله حسن عبدالله الزورقي
طالل يوسف عيل

محمد عبدالله قحطان
مجاهد عزي حضرمي
بسام األعجم

محمد عبدالله صالح البصالين
محمد الحربي
سامي حاجي

عبدالله األعجم

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  68إجراءات 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
ل� �س� �ن ��ة  1442ه� �ج� ��ري� ��ة ج/ج
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-:
م

اإلسم

2

عميد ركن  -عبدالله عبدامللك عبدالله اليمني

1
3
4

لواء ركن – عبدربه احمد منصور القشيبي
عميد  -منصور محمد ناجي أبو اصبع
رائد – احمد صالح عيل الرحبي

االقتصادية
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االقتصاد اإلماراتي تحت رحمة األعاصري اليمانية ..

اإلمارات دويلة غري آمنة استثماريًا وسياحيًا

أزمة املشتقات النفطية وانعاكساتها
االقتصادية واالجتماعية

تقرير :دشيد الحداد

اثبتت عمليتا عاصفة اليمن األوىل والثانية التي نفذتها القوات
املسلحة اليمنية إن دويلة اإلمارات اوهن من بيت العنكبوت  ،فهذه
الدويلة التي شاركت السعودية العدوان الغاشم عىل الشعب اليمني
عىل مدى سبع سنوات  ،لم تكن تتوقع أن يطالها الردع االسرتاتيجي
اليماين املشروع  ،ومارست ابشع الجرائم بحق االنسانية وبحق
االقتصاد الوطني خالل السنوات املاضية  ،فاوغلت يف العدوان
واستغلت بعدها الجغرايف عن اليمن لالمعان يف القتل والتدمري ،
وها هي اليوم تستجدي العالم النقاذ اقتصادها القائم عىل مصادر غري
مستقرة وحساسة كالنفط والسياحة والخدمات والتبادل التجاري
والنقل البحري والجوي واالستثمارات األجنبية من اعاصري الرد والردع
اليمنية ،ورغم ذلك فأن اعالن املتحدث الرسمي للقوات املسلحة ،
العميد يحيى سريع  "،دويلة اإلمارات غري آمنة " فإعالن كهذا يف
دويلة لها خصوصية استثمارية حساسة ال يقل اهمية عن العمليات
الجوية التي طالت اإلمارات خالل االسبوعني املاضيني  ،فإعالن العميد
سريع  ،كان رسالة قوية لكل رؤوس االموال العربية والدولية تؤكد
أن هذه الدويلة لم تعد حاضنة لالستثمارات وبيئة األعمال فيها غري
مواتية ألية استثمارات وصارت ساحة حرب مفتوحة  ،واي استثمارات
يف دويلة غري آمنة غالباً ما يكون يف خطر وكذلك معدل املخاطر فيها
عايل  ،يضاف إىل تداعيات إعالن كهذا عىل دويلة كاإلمارات التي
تعتمد عىل السياحة كمصدر هام من مصادر تنويع مصادر دخل
اقتصادها فمساهمة قطاع السفر والسياحة يف الناتج املحيل لإلمارات
بنسبة تصل إىل  %١١،٦وتصل عائدات هذه القطاعات السنوية اىل
ال  ٤٩،١مليار دوالر يف االوضاع الطبيعية  ،يضاف إىل أن النفط
يعد واحداً من اهم مصادر دخل اإلمارات ويساهم بنسبة %٣٠
من الناتج املجيل اإلجمايل  ،يضاف إىل أن قطاع االستثمار والقطاع
العقاري والتبادالت التجارية يعتمد عىل االمن يف دويلة اإلمارات التي
صنفت خالل السنوات املاضية بأحد اهم مناطق الجذب السياحي
واالستثماري يف املنطقة ،وباعتبارها مركزاً اقليمياً وتجارياً يف املنطقة
 ،فقد سعت النفاق مليارات الدوالرات دفاعاً عن سمعتها االستثمارية
خالل السنوات املاضية من عدوانها عىل اليمن  ،لكنها وجدت نفسها
اخرياً أمام معادلة عسكرية جوية فرضتها القوات املسلحة اليمنية
ومن خاللها تمكنت من نقل الحرب إىل داخل دويلة اإلمارات التي ا
صبحت يف مرمى القوة الصاروخية وطريان الجو املسري اليمني.

االضرار املباشرة لعمليتي اعصار اليمن االوىل والثانية .
خالل العمليتني التي نفذت يف العمق اإلمارايت وباركها املجلس
السيايس األعىل والشعب اليمني  ،تكبد االقتصاد االمارايت خسائر
فادحة  ،وكانت االضرار االقتصادية الناتجة عن عملية إعصار اليمن
االوىل أكرب من كل التوقعات االقتصادية بعدما كشفت هشاشة
كافة االنظمة الدفاعية اإلماراتية التي كلفتها عشرات املليارات من
الدوالرات  ،فاألثار املباشرة تجاوزت االقتصاد اإلمارايت إىل أسعار
النفط يف األسواق العاملية ،رغم االمارات تصدر يومياً  2.3مليون برميل
بعد العملية توقفت صادرات النفط اإلمارايت وعاشت البورصات
اإلماراتية حالة ارتباك أدت إىل انهيار معظم أسهم الشركات السياحية
والنفطية وخاصة شركة ادنوك اإلماراتية التي تماثل شركة ارامكو يف
سيطرتها عىل النفط اإلمارايت فبعد عملية إعصار اليمن االوىل كانت
التداعيات االقتصادية كالتايل :
 ارتفعت أسعار النفط ،إىل أعىل مستوياتها يف أكرث من سبعّ
سنوات ،بفعل مخاوف من تعطل محتمل لإلمدادات ،بعد العملية
املباركة ،إذ ارتفعت العقود اآلجلة لخام "برنت"  1.37دوالر ،بما
يعادل  1.6باملئة إىل  87.85دوالر للربميل ،وقفزت العقود اآلجلة
لخام غرب تكساس الوسيط األمرييك  1.71دوالر أو اثنان باملئة إىل
 84.62دوالر للربميل.
 الغت عدد من الدول عقودها األجل لشراء النفط اإلمارايت،رغم محاولة شركة النفط اإلماراتية "أدنوك" ،تطمني عمالئها
بقولها إنها فعّ لت الخطط الضرورية الستمرارية األعمال لضمان
توفري اإلمدادات من املنتجات لعمالئها يف اإلمارات وحول العالم،
بعد العملية العسكرية النوعية التي طالت محطة تحميل املنتجات
املكررة يف منطقة مصفح بأبوظبي.
 اظهر موقع فالي الخاص بتتبع حركة الطريان تراجع حركةالطائرات القادمة إىل مطاري دبي وابوظبي ،وهو ما يؤكد ان تداعيات
العملية عىل قطاع السياحة اإلمارايت كانت مباشرة وكبرية ،ولن
تستطيع اإلمارات تجاوز تداعيات العملية .
 تراجعت أسهم شركة ادنوك ،عصب االقتصاد االمارايت ،معتعرض منشآتها لهجوم بطائرات مسرية وصواريخ مجنحة يمنية ،
وأفادت تقارير إعالمية دولية ايضاً ،بأن أسعار أسهم شركة النفط
الوطنية اإلماراتية “ادنوك” هبطت بشكل مفاجئ مع تراجع الطلب
عليها وإقبال املستثمرين يف أسهم الشركة عىل بيع سنداتهم الخاصة
بالشركة يف البورصات العاملية والتزال ثقة املستثمرين يف االسهم
بادنوك االماراتية مفقودة .
 تضررت االستثمارات األجنبية كون االمارات كانت منطقةجذب لالستثمارات األجنبية ،وبسبب الضربة ارتفع معدل املخاطر
يف االستثمار بهذه الدويلة ويف ظل تحذير القوات املسلحة اليمنية
لالستثمارات األجنبية سوف ترتفع خسائر هذا القطاع إىل مليارات
الدوالرات وستفقد اإلمارات ما كسبته من ثقة استثمارية يف خارطة
االستثمار العاملي والتي يبلغ حجم االستثمارات األجنبية يف اإلمارات،
حسب أحدث اإلحصائيات الرسمية ،نحو  174مليار دوالر ،يرتكز
معظمها يف قطاعات النفط والغاز واالقتصاد الرقمي والعقارات

د .يحيى عيل السقاف #

رسائل صنعاء بشأن دب��ي واكسبو ستخفض اجل��دوى من ع��وائ��د السياحة املتوقعة من
املعرض العاملي
االض��رار االقتصادية الناجتة عن عملية إعصار اليمن االول��ى أكبر من كل التوقعات

والطاقة املتجددة والزراعة واالبتكار والتكنولوجيا.
 ألعملية استهدفت بيئة االعمال وسمعة اإلمارات كبيئة حاضنةلألعمال واالستثمارات ومن املتوقع ان تؤثر العملية عىل تصنيفها
التي تحتل املرتبة األوىل عربياً وإقليمياً والـ 15عاملياً من حيث قدرتها
عىل جذب االستثمار األجنبي املباشر.
 تداعيات العملية عىل القطاع الفندقي لدويلة اإلمارات التيتفوقت عىل الصني يف نسبة االشغال الفندقي والسياحي العام
املايض  ،وحققت املنشآت الفندقية والسياحية يف اإلمارات نمواً نسبته
 ،15%مستقطبة أكرث من  8.3مليون سائح  ،لتصل عائدات املنشآت
الفندقية خالل النصف األول من  2021إىل  11.3مليار درهم (ما يزيد
عىل  3مليارات دوالر) ،محققة نمواً نسبته . 31%
 تعتمد االمارات ايضاً عىل اقتصاد "الرفاهية" ،والذي يعتمد عىلاألمن واالستقرار ،فاإلمارات التي عملت عىل صنع سمعة عىل مستوى
العالم باعتبارها دولة رفاهية عالية واقتصادها قوي والخدمات التي
تقدمها رفيعة املستوى وكل هذا سيتضرر بشدة إذا تواصلت هذه
الهجمات.
 اإلمارات ثاين أكرب اقتصاد عربي بعد السعودية وأكرث الدولالعربية نشاطاً فيما يتعلق بالتبادل التجاري والعلمي والسياحي
واالقتصادي مع دول العالم ،وتعمل عىل إظهار قدرتها بمجال تنويع
مصادر دخلها ،ولذلك فان تداعيات العملية عىل اقتصادها الذي
انكشف امام العملية من الوهلة األوىل ستكون كبرية يف ظل تحذيرات
القوات املسلحة اليمنية للشركات األجنبية املتكررة.
 تداعيات العملية عىل معرض "إكسبو  "2020املقام يف إمارة دبي،وفق التوقعات االقتصادية بان املعرض العاملي " اكسبو "سيكون أكرب
املتضررين إذا تكررت الهجمات وستكون هناك خسائر هائلة تلحق بهذا
املعرض ،الذي كان يتوقع بأن يزوره  25مليون شخص.
وكانت رسالة العميد  ،يحيى سريع  ،بشأن اكسبو كبرية وتم تداولها
عىل مستوى عاملي وهو ما قد يتسبب برتاجع كافة العائدات التي كانت
تهدف اإلمارات للحصول عليها جراء تنظيمها هذا املعرض الهام ،
فاإلمارات كانت تسعى لحشد عشرات املليارات من الدوالرات من
اكسبو الذي افتتح قبل ثالثة اشهر يف دبي وسوف يستمر  ٦اشهر
وحتى األن تبقي  ٣اشهر كفرتة النتهاء املعرض  ،ووفقا للتوقعات
االقتصادية الدولية فأن إمارة دبي كانت تسعى للحصول عىل 23
مليار دوالر ارباح ماليه خالل فرتة املعرض تمثل24.4%من الناتج
املحيل اإلجمايل الحايل لدبي  ،يضاف إىل عمليتي اعصار اليمن األوىل
والثانية ورسائل صنعاء بشأن دبي واكسبو ستخفض الجدوى من
عوائد السياحة املتوقعة من املعرض العاملي فاملتوقع زيارته من قبل
 25مليون زيارة للمعرض.
وسيكون 70%منها (اي17مليون ونصف) من خارج اإلمارات ما يمثل
دفعة كبرية يف مردود دخل الضيافة بنسبة تزيد عىل  28%من الناتج
املحيل اإلجمايل ،وكانت اإلمارات قبل إعالنها دويلة غري آمنة تخطط
لرفع مستوى نمو اإلنفاق املرتبط بالسياحة أكرث من  ،25%والحصول
عىل 150مليار دوالر كاستثمارات أجنبية مباشرة أي بنسبة24.5%من
الناتج املحيل اإلجمايل الحايل لدبي ،يضاف إىل توفري 94الف وظيفة
جديده .
االضرار غري املباشرة فادحة
عىل مدى العقود املاضية بنت اإلمارات سمعتها االستثمارية وقدمت
نفسها للعالم كدويلة سالم ،واستغلت عدم االستقرار الذي شهدته
معظم دول املنطقة لتنفرد باستقبال املاليني من السياح االجانب
واستقطاب االستثمارات االجنبية باعتبارها دولة تمتلك بيئة استثمارية

آمنة  ،ونجحت يف التفوق عىل دول كمصر ذات املوقع املتميز عىل
خطوط النقل واملواقع السياحية لتتفرد هي باملركز االول يف املنطقة
يف مجال النقل والسياحة حيث يزور االمارات سنويا ماليني السياح
االجانب  ،وتتواجد اكرث من  56%من االستثمارات الدولية يف مجال
النقل بدولة االمارات.
هذه االرقام ارجعها خرباء اقتصاد إىل ما حققته دويلة اإلمارات
يف امللف األمني يف البالد ،ونجاحها يف نقل صورة للعالم ان دبي
وابوظبي اكرث اماكن العالم امنا وامان لالستثمار والسياحة وهي
االجدر واالصلح ان تكون مركزا للتجارة العاملية وقبلة للسياحة ومركز
للنقل يف املنطقة.
لذلك اختيار القوة الصاروخية وطريان الجو املسري ملناطق حساسة
يف أبوظبي يف العمليتني االوىل والثانية كان بمثابة هزه زلزالية
لقطاعات النفط والنقل والسياحة  ،كما أن اختيار مطاري ابوظبي
وديي كهدف مشروع  ،يعد ضربه مؤملة ملجال النقل ،كون مطار
ابوظبي يصنف كثاين اكرب املطارات العربية استقباالً للمسافرين يف
املنطقة حيث يستقبل سنويا  1.1مليون مسافر  ،وهذا العمليات
ادت إىل عزوف اعداد كبرية من السياح العرب واألجانب الذين غريوا
وجهتهم السياحية إىل مصر ودول اخرى  ،ولذلك سيتأثر مطار ابو
ظبي وسينخفض دخل قطاع النقل الجوي بشكل كبري .
يرى مراقبون عرب واجانب بأن وصول طائرات وصواريخ صنعاء
ألبوظبي عىل بعد قرابه  2000كيلومرت ،وتحقيقها اضرارا بالقطاع
النفطي اإلمارايت ،بعد استهداف ادنوك يف أبوظبي ،فهذا يهدد قطاع
نفط اإلمارات ويضع كافة حقول النفط يف دويلة اإلمارات تحت رحمته
 ،وقالت املصادر أن حقول فالح والفاتح وسهل وبوحصاه النفطية
يف اماريت دبي وابوظبي ومنصات ادنوك والرويس للتصدير وكذلك
مطارات ابوظبي ودبي والشارقة اصبحت غري أمنة من أي هجمات
مستقبلية قد تنفذها صنعاء .
واليستبعد مراقبون وصول دائرة االستهداف اىل القطاع التجاري
إىل موائن الشارقة وجبل عيل يف دبي يف ظل إعالن صنعاء ادراج
العديد من املنشأت اإلماراتية إىل بنك اهدافها يف دويلة اإلمارات ،
وبذلك تستطيع صنعاء الحاق ضرر بالغ باقتصاد االمارات ،يف حال
تنفيذها املزيد من الهجمات عىل هذه الدويلة الهشة والتي ستدفع
االستثمارات األجنبية للعزوف عن االستثمار يف قطاعات النفط والنقل
والسياحة والتجارة يف االمارات.
فدويلة اإلمارات التي استثمرت اوجاع االخرين من دول عربية
مجاورة لبناء سمعة دولية خالل العقود املاضية ،واستثمرت
االستقرار وروجت لنفسها لتقدم نفسها كوجهة لكافة الشركات
الدولية ومنفذاً تجارياً يف الشرق االوسط ،فاستقطبت اكرث من ١٧٤
مليار دوالر خالل السنوات املاضية وتخطط الستقطاب استثمارات
دولية بقيمة  ١٥٠مليارات دوالر خالل السنوات القادمة ،يضاف إىل
ان خطتها السياحية تشري إىل أن دويلة اإلمارات تخطط الستضافة
 ٤٠٠فعالية دولية واقليمية يف كل عام خالل السنوات القادمة وذلك
النعاش سياحة الفعاليات .
لكنها اليوم تقف يف حالة ارتباك كبري امام ارتداد عدوانها عليها،
وتعرضها لعمليات هجومية قاسية  ،كشفت هشاشة أمنها
واستقرارها وحولتها إىل هدف عسكري مشروع  ،بل ان عملية
استهداف قاعدة الظفرة اإلماراتية التي يتواجد فيها األالف من القوات
االمريكية يف جنوب أبوظبي  ،كان رسالة قوية من صنعاء ألبوظبي
اكدت أن احتمائها باألمريكان ليس مجدياً ولن يحول دون تأديب
هذه الدويلة .

بدء الربنامج التدرييب التخصيص حول اسرتاتيجيات تشغيل
خدمات النقود اإللكرتونية عرب الهاتف املحمول
بدأ أمس بصنعاء الربنامج التدريبي التخصيص
عايل املستوى حول تشغيل خدمات النقود
اإللكرتونية عرب الهاتف املحمول الذي تنظمه
جمعية البنوك اليمنية بإشراف البنك املركزي
اليمني.
يهدف الربنامج إىل رفد  ٤٥مشاركاً ومشاركة
يمثلون البنوك اليمنية والشركات املشغلة
للمحافظ اإللكرتونية وشركات االتصاالت
والصرافة بمعارف ومهارات حول خدمات النقود
اإللكرتونية واآلليات الخاصة بتشغيل وإطالق
تلك الخدمات يف األسواق وبما يساعد القطاعات
املالية واملصرفية ممثلة بالبنوك التجارية وشركات
الخدمات املالية عىل إطالق خدمات النقود
اإللكرتونية وفق افضل املمارسات املتعارف عليها
عىل املستوى العاملي وبما يساهم يف رفع وتحقيق
الشمول املايل وشمول الخدمات اإللكرتونية يف
اليمن.
ويف االفتتاح أكد وكيل البنك املركزي اليمني
لقطاع الرقابة عىل البنوك سامي السياغي اهمية
الخدمات اإللكرتونية يف طريق تحقيق الشمول
املايل.
وشدد عىل ضرورة تضافر الجهود بني كافة
أجهزة الدولة والحكومة والقطاع املصريف والخاص
لنشر الخدمات اإللكرتونية عىل أوسع نطاق
وتقديم الحوافز والتشجيع للمواطنني لالشرتاك
يف خدمات النقود اإللكرتونية.
ولفت إىل أهمية العمل عىل إعادة الثقة
بالقطاع املصريف وحوكمة الخدمات وتطوير
القوانني واللوائح املتعلقة بهذا القطاع الستيعاب
التطورات العاملية يف مجال تشغيل خدمات النقود

اإللكرتونية.
وحث عىل نشر الثقافة املصرفية والوعي لدى
املستهلك بما يعزز من توسيع استخدام هذه
الخدمات والرتكيز عىل املناطق النائية وتمكني املرأة
العاملة يف هذا الجانب.
وثمن جهود جمعية البنوك اليمنية يف نقل
الخربة العملية واملعرفية للقطاعات املالية
واملصرفية حول تشغيل خدمات النقود اإللكرتونية
وفق افضل املمارسات املتعارف عليها عىل املستوى
العاملي.
وأكد استعداد البنك املركزي اليمني لتقديم

كافة التسهيالت الالزمة للبنوك واملؤسسات املالية
والشركات املشغلة للمحافظ اإللكرتونية وشركات
االتصاالت والصرافة بما يسهم عىل إطالق خدمات
النقود اإللكرتونية ونجاح تحقيق الشمول املايل
وشمول الخدمات اإللكرتونية.
من جهته اشار القائم بأعمال رئيس مجلس
إدارة جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي إىل
أن هذا الربنامج التدريبي املتقدم ينطلق من التوجه
العام بجعل عام  2022عاما للتحول الرقمي يف
املصارف والشركات املالية العاملة يف البالد.
ولفت إىل ان جمعية البنوك اليمنية تسعى اىل

رفع مستوى اإلدراك بالتطورات التكنولوجية
السريعة يف مجال الخدمات املالية وتوسيع
املعرفة بالوسائل املتقدمة لتنفيذ العمليات
املالية وفقا ألفضل املمارسات العاملية وبما يوفر
الوقت والتكلفة عىل املتعاملني ويحقق املردود
األفضل للمؤسسات املالية واملصرفية ويساهم
يف تعزيز الشمول املايل وتحقيق االستقرار املايل
واالقتصادي يف إطار من االلتزام بأحكام القوانني
املنظمة للنشاط االقتصادي واملؤكدة عىل املصالح
العليا للوطن.
وثمن تعاون ودعم البنك املركزي اليمني
للجمعية يف تنفيذ هذا الربنامج وكافة أنشطة
الجمعية
والحرص عىل توفري كل أسباب االستقرار
للنشاط املايل واالقتصادي.
وحث القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية
البنوك اليمنية املشاركني عىل االستفادة من
الفرص املعرفية التي يتيحها لهم الربنامج التدريبي
املتقدم ونقل كل ما سيتلقونه من مهارات يف الواقع
العميل وبما يخدم واملؤسسات التي يمثلونها
واملساهمة االيجابية يف تحسني مستوى الخدمة
التي تقدمها البنوك والشركات املالية وشركات
االتصاالت لعمالئها الكرام..مشيدا بتفاعل البنوك
اليمنية والشركات املشغلة للمحافظ اإللكرتونية
وشركات االتصاالت والصرافة..
حضر االفتتاح مستشار رئيس الوزراء للشؤون
االقتصادية وليد املعافا ومدير عام نظم املدفوعات
بالبنك املركزي اليمني يحيى الخطيب ومدير معهد
الدراسات املصرفية عبد الغني السماوي وعدد من
مديري البنوك والشركات املالية .

شهد اليمن سلسلة من األزمات للمشتقات النفطية املتعاقبة خالل السنوات
املاضية نتيجة منع سفن املشتقات النفطية من الدخول إىل ميناء الحديدة
تنعكس يف صدمات قوية أثرت بشدة عىل األوضاع االقتصادية واالجتماعية
وأوضاع األمن الغذايئ واملعييش للشعب اليمني وقد اتسمت هذه األزمات
بالتكرار بني فرتة وأخرى والتزامن لتشمل جميع أنواع املشتقات النفطية ولتكون
سببا رئيسيا للعديد من األزمات االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية األخرى بما
يف ذلك اتساع معدالت الفقر والبطالة وكذلك ارتفاع األسعار وصعوبة الوصول
إىل الخدمات األساسية مثل املياه والصحة والتعليم وزيادة األعباء عىل الشرائح
الضعيفة مثل املرأة والطفل وكبار السن وكذلك زيادة الضغوط عىل حاالت
انعدام األمن الغذايئ .
ويعترب تعاقب أزمة املشتقات النفطية أحد االختالالت التي يعاين منها االقتصاد
اليمني والتي تنعكس تداعياتها يف زيادة معاناة ومرارة معيشة املواطنني بني
فرتة وأخرى وقد انعكست أزمة املشتقات النفطية يف اليمن سلبا عىل الوضع
االقتصادي املرتدي يف البالد بحيث ازدادت املعاناة إىل مستويات غري مقبولة
وتشري التقديرات إىل أن  50%من الحركة االقتصادية توقفت بشكل عام وعىل
وجه الخصوص يف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والنقل الداخيل بني
املدن وطال التأثري السلبي املباشر لألزمة العاملني يف تلك القطاعات وكان أيضا
من تداعياتها زيادة نسبة البطالة وتسجلني عاطلني جدد عن العمل يضافون إىل
قائمة الفقراء الذين يحتاجون إىل املساعدات اإلنسانية بشكل دوري .
ويتواصل الحصار األمرييك السعودي اإلمارايت عىل اليمن يف حجز سفن الوقود
ومنعها من الوصول إىل ميناء الحديدة وهو ما يسبب أزمة خانقة يف الوقود لها
آثار سلبية عىل حياة املواطنني وتزيد من معاناة الشعب اليمني إضافة إىل األضرار
النفسية التي يتعرض لها وكذلك تلحق بالقطاع االقتصادي أضرار جسيمة عىل
املدى القريب والبعيد .
حيث تعيش األسواق املحلية يف العاصمة صنعاء وبقية املحافظات املحررة
اختناقا حادا يف املشتقات النفطية منذ أيام نتيجة استمرار قرصنة دول تحالف
العدوان عىل السفن املحملة باملشتقات النفطية وهذه السفن تابعة للقطاع
الخاص اليمني وليست لحكومة اإلنقاذ الوطني أو شركة النفط والتي جرى
استريادها وفق نظام االسترياد املعتاد بشكل سليم وقانوين ورغم ذلك تتعرض
للقرصنة ويعترب ذلك استهدافا مباشرا للقطاع الخاص الذي يتوىل تغطية
الواردات يف األسواق من الغذاء والدواء والوقود وهذا له انعكاسات سلبية
عىل االقتصاد الوطني يف عزوف أغلب التجار عن القيام بذلك حتى ال يخسروا
رؤوس أموالهم ويأيت ذلك يف ظل عدم قدرة القطاع الحكومي بالقيام بهذه املهمة
وتغطية االحتياجات الضرورية واألساسية للمواطنني بسبب الحصار والقيود
عىل الصادرات والواردات التي وضعتها دول تحالف العدوان
وإضافة إىل ذلك يوجد مؤشرات أخرى سوف تنعكس عىل السوق املحلية
حيث ستعمل عىل تراجع كبري يف حركة النقل الداخيل بني املدن اليمنية تصل
إىل أكرث من  50%ويرافق ذلك ارتفاع يف تعرفت النقل عما كانت علية قبل األزمة
األخرية واألضرار واآلثار نتيجة ذلك لن تتوقف وسوف تلحق بجميع القطاعات
االقتصادية والخدمية األخرى مثل قطاع الكهربا واملياه والصحة العامة حيث
سرتتفع أسعارها وتتجاوز بنسبة أكرث من  50%وهي قابلة لالرتفاع يف ظل انعدام
املشتقات النفطية ويأيت تضيق الخناق عىل ميناء الحديدة يف كل مرة نتيجة
تحقيق الجيش واللجان الشعبية انتصارات كبريه سواءا عىل املستوى العسكري
أو السيايس
ويؤثر ذلك أيضا يف إلحاق أضرار جسيمة يف االقتصاد الوطني عىل انخفاض
القوة الشرائية للعملة املحلية وانهيارها ومن تلك اآلثار واألضرار ملنع دخول
السفن النفطية وارتفاع أسعارها رفع سعر التكلفة التي تؤدي إىل الزيادة يف قيمة
مدخالت اإلنتاج للمنتجات الصناعية والزراعية وبالتايل زيادة سعر املنتج الذي
يضر بعدم قدرة املواطن عىل شراء احتياجاته الضرورية للعيش .
ومن ناحية أخرى وبسبب الحصار االقتصادي ومنع سفن الوقود والغذاء
الدخول إىل ميناء الحديدة وبسبب القيود املفروضة عىل الصادرات والواردات
وان أغلب ااملنافذ الجمركية والضريبية تحت سيطرة العدوان ومرتزقتة فإن أغلب
السلع والخدمات تأيت من املناطق املحتلة وبسبب هذه الزيادة سيؤدي ذلك إىل
االرتفاع بشكل نسبي وتدريجي يف سعر السلع والخدمات وبالتايل وجود تضخم
وسينعكس عىل انخفاض دخل الفرد من الناتج املحيل اإلجمايل نتيجة انخفاض
القوة الشرائية للعملة الوطنية ويؤثر عىل االقتصاد الوطني بشكل عام .
وسيرتتب عىل ذلك أيضا أضرار وآثار مالية واقتصادية كارثية أخرى منها بصفة
خاصة االنهيار واملعاناة يف الجانب اإلنساين والجانب الخدمي وعجز املواطن عن
شراء احتياجاته األساسية والضرورية من الغذاء والدواء بسبب الغالء نتيجة
ارتفاع التضخم وارتفاع أجور النقل بسبب ارتفاع سعر املشتقات النفطية نتيجة
احتجاز السفن ومنعها من الدخول إىل ميناء الحديدة .
ويعيش اليمن أزمة اقتصادية مركبة وحادة ناتجة عن حالة عامة من عدم
االستقرار االقتصادي الكيل وهذه األزمة بتداعياتها املختلفة تدفع نحو انهيار
شامل تقول املؤشرات أن البالد تتجه إلية وخاصة يف املناطق تحت سيطرة
االحتالل السعودي األمرييك وكل ذلك بسب العدوان والحرب االقتصادية
التي ُتشن عىل اليمن عىل مدى سبع سنوات واملجتمع الدويل يف موقع املتفرج
وال يتدخل لوقف هذا االعتداء الظالم عىل اليمن ونهب ثروات الشعب اليمني
وأدت إىل ظهور تعقيدات كثرية أمام األنشطة االقتصادية وإىل تضييق الخناق
عىل القطاعني التجاري واملصريف وعىل التبادالت التجارية الداخلية والخارجية .
ويُعد التغري يف املستوى العام لألسعار من أهم العوامل املؤثرة عىل القوة
الشرائية للمجتمع نتيجة تراجع حجم الطاقات اإلنتاجية لالقتصاد الوطني
والقيود املفروضة عىل تدفق مستلزمات وخدمات اإلنتاج وارتفاع أسعارها
وخاصة الوقود الذي ارتفعت أسعارها مقارنة بمستواها قبل العدوان ما ساهم
يف ارتفاع تكاليف اإلنتاج والقصور أيضا يف عرض السلع املستوردة وارتفاع أسعارها
بفعل القيود املفروض عىل الواردات وخاصة منع السفن املحملة بالغذاء
واملحروقات من الدخول عرب موائن الحديدة وان استمرار معدالت التضخم
بمعدالت مرتفعة متزامنة مع تدهور الدخل يعني استمرار تدهور القوة الشرائية
لألفراد وبالتايل كمية االستهالك من السلع والخدمات وخاصة من الغذاء.
كما أن مثل هذا االتجاه العام الصعودي واملصحوب بذبذبات يف األسعار قد زاد
من عدم الوضوح لدى املستوردين واملنتجني وانعكست سلبا عىل نشاطهم كما
دفعت وبقوة باألسعار نحو االرتفاع وبمعدالت مرتفعة ما ترتب عليه استمرار
تراجع مستوى االستهالك الحقيقي حيث يعاين القطاع الخاص من تعسفات
كبريه جراء قيام سلطة املرتزقة من فرض املزيد من القيود عىل السلع األساسية
والثانوية وال نستطيع إنكار أن لسعر املشتقات النفطية دورا هاما يف زيادة األسعار
ويؤدي إىل التضخم يف السلع والخدمات يف األسواق .
حيث يجب عىل الحكومة اتخاذ معالجات يف توفري املحروقات واستقرار
أسعارها ليك تقطع الطريق عىل كل املؤامرات يف املستقبل للنيل من اقتصادنا
الوطني وتتمثل بعض هذه املعالجات يف إزالة جميع القيود التي تؤثر عىل استرياد
الوقود التجاري والضغط عىل األمم املتحدة واملجتمع الدويل عرب الناشطني
السياسيني املناهضني للعدوان واملحامني والحقوقيني يف الداخل والخارج والرفع
بدعاوي قانونية وقضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ملنع القرصنة عىل
سفن املشتقات النفطية التي تقوم بها دول العدوان ألن هذه جرائم تمس حياة
ومعيشة الشعب اليمني وال تسقط بالتقادم وكذلك توعية املواطنني برتشيد
استهالك املشتقات النفطية والكهربائية وإعطاء امللف االقتصادي األولوية التي
يستحقها يف أي مفاوضات للتسوية السياسية بما يف ذلك تجنيب املواطنني
مزيد من األزمات نتيجة منع دخول سفن املشتقات النفطية إىل ميناء الحديدة
واستئناف استخراج وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي املسال وإمكانية ذلك
يف املناطق املحررة لتعزيز مصادر النقد األجنبي مع توفري الكميات الكافية لسد
االحتياج الداخيل .
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تعازينا آل الحجري
ببالغ الحزن واألىس تلقينا نبأ وفاة

االستاذ /عبدامللك حسن عيل الحجري
عضو مجلس الشورى  -عضو الوفد الوطني املفاوض
وأمني عام حزب الكرامة اليمني -مستشار رئيس الجمهورية

وبهذ املصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي وأصدقها لوالد الفقيد وإخوانه
وكافة آل الحجري وأعضاء مجلس الشورى ورفاقه يف العمل الحزبي
والوطني ..تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصرب
والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.

األسيفون:

العميد /يحيى سريع قاسم سريع

مدير دائرة التوجيه املعنوي -رئيس التحرير

العميد/ع ـب ــداللهبنعـ ـ ــامـ ـ ـ ــر

نائب مدير الدائرة لشؤون اإلعالم  -نائب رئيس التحرير
الهيئة العامة لألوقاف تبدأ فعاليات املؤمتر الوطني األول لألوقاف االربعاء القادم
متابعة  :هالل جزيالن

تبدأ يف صنعاء األربعاء أعمال املؤتمر
الوطني األول لألوقاف الذي ستنظمه
الهيئة العامة لألوقاف بالتزامن مع
الذكرى السنوية األوىل لتأسيسها تحت
شعار "معاً نحو التحول االسرتاتيجي يف
العمل الوقفي".
وأوضح رئيس الهيئة العالمة عبداملجيد
الحويث أن اللجان استكملت التحضريات
النعقاد املؤتمر الذي يستمر أربعة أيام،
الذي سيتم خالله تقديم أوراق عمل
من قبل العلماء والخرباء واملختصني
والباحثني.
وأشار إىل أن املؤتمر يهدف بالدرجة

تهانينا "أبا بروج"

أجمل التهاين وأطيب التربيكات
القلبية نهديها لألخ العزيز:

توفيق القديس

تهانينا آبا سجاد

أجمل التهاين وأطيب التربيكات
نهديها لألخ/

تهانينا
هاشم

أجمل التهاين
هاشم عبدالكريم املداين
وأطيب
التربيكات نهديها
..بمناسبة املولد الجديد الذي
للشاب الخلوق:
أسماه (سجاد).
هاشم عبدالله شرف الدين
املهنئون:
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف..
عمار وعيل وأكرم عبدالكريم
فألف مربوك
السياين -أحمد وزيد وعمر عيل
السياين -ياسر يحيى السياين -طالل املهنئون :احمد أحمد الحيس-
عبدالجليل معوضة
حسن الوريث -مصطفى
وكافة آل السياين واملداين ومنتسبي الحسام -محمد البحري -محمد
دائرة التوجيه املعنوي
الشامي -إبراهيم عنبه

تهانينا
مجيد

أجمل التهاين
والتربيكات نزفها
للطالب املتميز

مجيد عيل عيل الراسني

بمناسبة حصوله عى الرتتيب الرابع
وشهادة تقديرية بمناسبة جده وإجتهاده
ومثابرتة املستمرة بالدراسة..
املهنئون :والدكم العقيد عيل الراسني –
ووالدتكم ,وإخوانكم جميعاً واخوالكم
وكل من القايض الدكتور املغبش
الحاشدي الراسني و محمد أحمد التوم
– محمد الظبي – يزن فهد محرز -وجميع
األهل واألصدقاء  ..وزمالء الدراسة.

نزف خالص التهاين واطيب

التربيكات لالخ /اكرم محمد
الشاحذي

بمناسبة دخوله القفص الذهبي..
الف الف مربوك.
املهنئون :والدك العميد دكتور
محمد الشاحذي واوالده
الشيخ سمري الشاحذي -الشيخ
احمد الشاحذي واوالده-
اوالد املرحوم الشيخ مطهر
الشاحذي -ولد املرحوم املهندس
عيل الشاحذي -املهندس سيف
الشاحذي -الرائد بكيل الحمزي
وكافة االهل واالصدقاء
> ي �ع �ل ��ن ال� ��دك � �ت� ��ور اح� �م� ��د أح� �م� ��د م �ح �م��د
ده� �م ��ان ع ��ن ف� �ق ��دان ب �ط��اق �ت��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة
ب��رق��م ( )1010261164ص� ��ادرة م ��ن أم��ان��ة
ال�ع��اص�م��ة ..ي��رج��ى م�م��ن وج��ده��ا االت�ص��ال
ع� ��ى ال� ��رق� ��م ( )777356527أو ت�س�ل�ي�م�ه��ا
ألقرب قسم شرطة.
> ي�ع�ل��ن االخ ح�م��ود اح�م��د ه ��زاع ع�ب��دال�ل��ه
ع� ��ن ف� �ق� ��دان ب �ط ��اق ��ة ش �خ �ص �ي��ة ف �ع ��ى م��ن
وجدها ايصالها اىل اق��رب قسم شرطة او
االت�ص��ال بالرقم ( )777715350ول��ه جزيل
الشكر.

اعالن فقدان

بمناسبة ارتزاقه املولودة
الجديدة الذي أسماها" :بروج"..
جعلها الله من مواليد السعادة
وقر بها عني والديها وأنبتها نباتاً
حسناً ..وألف مربوك
املهنئون:
كافة الزمالء بدائرة التوجيه املعنوي
وصحيفتي "26سبتمرب واليمن"

األوىل لرتسيخ الوعي الرسمي واملجتمعي
باملسئولية نحو النهوض بقطاع األوقاف
وحماية أعيان وممتلكات الوقف وتنمية
موارده واإلسهام يف تطوير البيئة
التشريعية والتنظيمية واإلدارية لبناء
الهيئة كمؤسسة وقفية حديثة.
وذكر أن املؤتمر يهدف أيضاً لتطوير صيغ

ومشاريع وقفية مبتكرة وإبداعية ،وتداول
األفكار للوصول إىل أفضل املمارسات يف
إدارة األوقاف وحمايتها وتنمية واستثمار
مواردها ودراسة آلية توجيه الوقف
للمساهمة يف التنمية الشاملة وفقاً
ملقاصد الواقفني ،ودراسة بناء شراكات
رسمية وشعبية مع الهيئة وفقاً للضوابط
الشرعية.
واعترب العالمة الحويث ،املؤتمر ،تظاهرة
علمية لدعم مسرية الوقف واستعادة
مكانته  ..الفتاً إىل أن رسالة املؤتمر تتلخص
يف السعي لبناء الهيئة العامة لألوقاف
كمؤسسة وقفية حديثة لحماية الوقف
وتعظيم منافعه وتنمية موارده وتفعيل
دوره التنموي.

تهانينا ال الشاحذي

تعازينا آل الحداد

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة

االستاذ /محمد محمد حسني الحداد

وبهذا املصاب الجلل نتقدم بخالص العزاء
واملواساة لولده األخ /إبراهيم الحداد
ولكافة أسرته الكريمة..
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه
الصرب والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.
املعزون:االستاذ املحامي  /محمد البكويل
املهندس /محمد النويرة وولده -د/سعيد حنتوش و
اوالده -د /لطف بركات واوالده -االستاذ  /عبدالرحمن
الحداد واخوانه -د /وليد العريش -املهندس /دحان
الوجيه -املقدم /عيل محمد مبارك وولده

تعازينا آل القريش

نتقدم بخالص العزاء واملواساة
للزميل /راسل عمر القريش
نائب رئيس تحرير صحيفة امليثاق
وذلك بوفاة

والـ ـ ـ ــده

تغمد الله الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة
وألهم أهله وذويه الصرب والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون.
األسيفون:
عيل مبارك -عبداملجيد البحريي -أحمد فرحان
وكافة الزمالء بدائرة التوجيه املعنوي
وصحيفتي  26سبتمرب واليمن

تعازينا آل الخوالين

نتقدم بخالص العزاء واملواساة
للزميل النقيب /فضل الخوالين
مدير مكتب رئيس مصلحة األحوال املدنية
والسجل املدين
وذلك بوفاة

والـ ــدته

تغمد الله الفقيدة بواسع الرحمة واملغفرة
وألهم أهله وذويه الصرب والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون.
األسيفون:
عبدالقادر املتوكل وأوالده -عبدالخالق املؤيد
وأوالده -عيل مبارك وولده

إذا كان العدو يظن أو يتوقع أن لجوئه وإمعانه يف حصار الشعب
الـيـمـنــي سـيـقــوي مــن مــوقـفــه فـهــو واه ــم ألن ــه كـلـمــا زاد ح ـصــاره كــان
شـعـبـنــا عــى قـنــاعــة راس ـخــة وث ـقــة تــامــة أن ـهــم ال ي ــري ــدون ال ـســام وال
يسعون إليه.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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الرئيسان اإليراني والفرنسي يدينان

الهجمات العسكرية على الشعب اليمني

قالوا :وجند يا رسول الله قال :من هنا يطلع قرن الشيطان
تمر األيام وتتكشف خيوط املؤامرة السعودية عى اليمن اكرث فأكرث وتتوسع رقعتها كل ما اتسعت األحقاد يف صدور بني سعود وتتحول إىل
عداوة وبغضاء ضد كل ما هو يمني  ،وإذا ما سلمنا بأن الشر يأيت من أرايض نجد تصديقا لحديث الرسول األعظم عليه الصاة والسام الذي قال
قبل اكرث من  1400عام حينما كان يردد ثاثا  :اللهم بارك لنا يف يمننا وشامنا  ،وهم يقولون له ثاثا  :ونجد يارسول الله فقال  :من هنا يطلع قرن
الشيطان أو كما قال لزادنا ذلك ثقة بأن ما يأيت من حكام نجد وما أضيف اليها من مناطق أطلق عليها اململكة السعودية بغرض النيل من اليمن
ووحدته وأمنه واستقراره ليس إال ترجمة عملية لواقعهم الشرير .
وإذا ما عدنا قليا إىل الوراء لوجدنا أن مطامع أسرة
ب ـنــي س ـعــود الــوهــاب ـيــة الـتــوسـعـيــة يف ال ـي ـمــن تـمـتــد إىل
القرن التاسع عشر بل ومنذ ِنشأة هذه األسرة الخبيثة
يف أرض نجد وهي حرب عى الشعب اليمني السيما
بعد أن أدركت هذه األسرة بعد قيام ثورة  21سبتمرب
الشعبية عــام  2014م بــأن اتـجــاه هــذه الـثــورة املـبــاركــة
ومهمتها العظمى الـتــي وضعها الـتــاريــخ اليمني عى
عاتقها يتمثل يف ثأرها للمايض وانتصارها للمستقبل
فسارعت هذه األسرة متحالفة مع العديد من الدول
إىل شــن عــدوان ســافــربـهــدف إجهاضها وإعــادة اليمن
إىل بـيــت الـطــاعــة ويف نـفــس الــوقــت دفــاعــا عــن بــرجـهــا
ال ـع ــاج ــي ال ـ ــذي اهـ ـت ــزت ارك ــان ــه ب ـف ـعــل ق ـي ــام ث ـ ــورة 21
سبتمرب يف اليمن الجديد وذلك بخاف ما كانت تقوم
بــه يف املــايض حيث لــم تكن هــذه الطغمة الحاكمة يف
الرياض تملك امكانية شن حرب توسعية علنية بقصد
اإللحاق وكانت تكتفي فقط بتجنيد العماء واملرتزقة
ع ـب ـيــد ال ــذه ــب وال ـ ـ ــدوالر م ــن داخ ـ ــل ال ـي ـم ــن وخ ــارج ــه
ودفعهم اىل مغامرات مجنونة حمقاء وهذا ما شجع
ه ــذا ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي ع ــى االس ـت ـم ــرار يف سـيــاسـتــه
الـتـقـلـيــديــة سـيــاســة ال ـعــداء لـلـيـمــن وشـعـبــه والـتــدخــل
ال ـس ــاف ــر يف ش ــؤون ــه دائـ ـم ــا ويف ك ــل أمـ ـ ــوره الــداخ ـل ـيــة

وم ـح ــاول ــة فـ ــرض م ـطــام ـعــه وس ـي ــاس ـت ــه ع ــى األن ـظ ـمــة
املتعاقبة يف صنعاء قبل قيام ثورة  21سبتمرب الشعبية
الـتــي جــاءت لتغري هــذه املـعــادلــة وتـقــي عليها تماما
ووضـعــت عــى الشعب اليمني الـثــائــر مهمة مواصلة
كفاحه التاريخي املــيء بالتضحيات واالنتقال به اىل
مرحلة تحقيق األمل يف التقدم واالزدهار والتحرر من
الوصاية الخارجية وصنع الغد املشرق ليعيش أبناء
الـيـمــن يف أم ــن واس ـت ـقــرار رغ ــم حـقــد الـحــاقــديــن وكـيــد
الكائدين وكذلك تفويت الفرصة عى كل من يريد أن
يعبث بمقدرات هذا الشعب األبي الذي يرفض الظلم
بـكــل اش ـكــالــه أو م ـحــاولــة الـنـيــل مــن حــريـتــه وسـيــادتــه
واستقاله بل سيظل هذا الشعب مصدرا دائما للخري
يف الوقت الذي تبقى فيه نجد السعودية وحكامها من
بـنــي سـعــود مـصــدرا للشر وطـلــوع قــرن الـشـيـطــان كما
أكــد ذلــك النبي املصطفى محمد بن عبد الله بن عبد
املطلب بن هاشم عليه افضل الصاة وأتم التسليم .
وكـ ــم ه ــو م ــؤس ــف أن ي ـس ـتــأســد ال ـن ـظ ــام ال ـس ـعــودي
ال ــوه ــاب ــي ع ــى ج ــريان ــه يف ال ـي ـم ــن وهـ ــو ال ـع ــاج ــز أص ــا
ع ــن ال ــدف ــاع ع ــن ن ـف ـســه ول ــذل ــك ف ــإن ــه وقـ ــت ال ـشــدائــد
يستعني بمرتزقة يستقدمهم من العديد من الدول
ليدافعوا عنه ويقاتلوا بالنيابة عــن جيشه الضعيف

رغ ــم م ـل ـيــارات ال ـ ــدوالرات ال ـتــي تـنـفــق عـلـيــه مــن حـيــث
الـتـسـلـيــح وال ـتــدريــب ولـكـنــه أث ـنــاء املــواج ـهــة أوه ــن من
خـيــط الـعـنـكـبــوت فـيـتـســاقــط رجــالــه يف الـجـبـهــات أمــام
رجال الرجال وهم يتبولون عى أنفسهم وقد حدث
ذلــك يف اكــرث مــن جـبـهــة عـنــدمــا حــاولــوا مــواجـهــة أبـنــاء
الـجـيــش الـيـمـنــي وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة إضــافــة إىل ذلــك
فإن السعودية تسارع لاحتماء بسيدتها أمريكا وما
يحدث اليوم وهــي تشن عدوانها عى اليمن وشعبه
العظيم عــى رأس تحالف دويل تقوم بــاإلنـفــاق عليه
وت ـم ــول ــه ل ـيــس ب ـجــديــد عـلـيـهــا وت ـط ـلــب ح ـمــايــة الـسـيــد
األم ــري ــي ف ـه ـنــاك وث ــائ ــق س ــري ــة ت ــؤك ــد أن ــه م ـنــذ نـهــايــة
األربعينيات من القرن املايض وأمريكا متكفلة بحماية
الـسـعــوديــة وال ــدف ــاع عـنـهــا بـمــوجــب اتـفــاقـيــات وقـعـهــا
الجانب األمريي مع أول ملك للسعودية الطاغية عبد
العزيز الذي كان يقتل خصومه ويتوضأ بدمائهم ثم
يصي بأنصاره إماما إلرهابهم وطبقا ملا جاء يف بعض
الــوثــائــق فــإن أول خـطــوات راسـخــة ملساندة وضمانات
الرئيس األمريي ترومان األمنية للعربية السعودية
هي عندما اجتمع جورج ماتفي مساعد وزير الخارجية
األمــريــي مــع املـلــك الـطــاغـيــة عـبــد الـعــزيــز لـلـبـحــث عن
ال ــدف ــاع ع ــن م ـم ـل ـك ـتــه ال ـس ـع ــودي ــة ب ـم ــا يف ذلـ ــك م ـطــار
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احمد الشريف

الـظـهــران ال ــذي كــان يف ذلــك الــوقــت مــؤجــرا لـلــواليــات
املتحدة الستخدامه لفرتة غــري قصرية وقــد بــدأ ساح
الـهـنــدســة الـتــابــع لـلـجـيــش األمــريــي آن ــذاك الـعـمــل يف
السعودية عام  1951م وصمم يف نهاية املطاف سبعة
مراكز عسكرية كربى منها مدينة عسكرية كبرية تكفي
إليواء خمسمائة الف من القوات العسكرية لصد أي
هـجــوم محتمل مــن ج ــريان الـسـعــوديــة الـعــرب عليها
وتلك املدينة وهي الظهران أصبحت قاعدة لعمليات
ق ــوات الـتـحــالــف أث ـنــاء عـمـلـيــة عــاصـفــة ال ـص ـحــراء ضــد
العراق وكذلك ضد اليمن اليوم .
وق ــد واص ــل خـلـفــاء الــرئ ـيــس ت ــروم ــان م ــن ال ــرؤس ــاء
األم ــري ـك ـي ــني امل ـت ـعــاق ـبــني ال ــوف ــاء بــال ـت ـع ـهــد ط ـب ـقــا مل ــا تــم
االتفاق عليه مع الطاغية عبد العزيز وال تمر مناسبة
تـشـعــر الـسـعــوديــة فـيـهــا بــالـحــرج أو الـخـطــر إال وتـلـجــأ
لسيدتها أمريكا لتحميها وتدافع عنها وهاهي اليوم
اإلدارة األم ــري ـك ـي ــة ت ـش ـك ــل رأس ح ــرب ــة يف الـ ـع ــدوان
الــرببــري عــى اليمن الــذي مــى عليه مايقارب سبعة
أع ـ ــوام وي ـ ــزداد ت ـص ـع ـيــدا ي ــوم ــا ب ـعــد ي ــوم ول ـك ــن رج ــال
الــرجــال مــن أبـنــاء الـجـيــش الـيـمـنــي والـلـجــان الشعبية
لهم باملرصاد معتمدين عى الله ومتوكلني عليه وعى
الباغي تدور الدوائر .

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ

متابعات  -أعلنت الرئاسة اإليرانية
مـطـلــع االس ـبــوع أن الــرئـيـســني اإلي ــراين
إب ــراه ـي ــم رئ ـيــي وال ـف ــرن ــي إي ـمــانــويــل
ماكرون ،أعربا عن إدانتهما للهجمات
العسكرية عى الشعب اليمني.
وذك ــرت الــرئــاســة اإليــرانـيــة أن رئيي
وم ــاك ــرون بـحـثــا يف م ـح ــادث ــات هــاتـفـيــة
سـ ـب ــل تـ ـع ــزي ــز الـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ــني طـ ـه ــران
وباريس.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــي إن إي ـ ـ ــران أث ـب ـت ــت خ ــال
املفاوضات إرادتـهــا وجديتها للتوصل إىل
اتفاق حول امللف النووي ،مضيفا أن أي
ج ـهــد م ــن ال ـط ــرف اآلخـ ــر يف ه ــذا ال ـس ـيــاق
يـجــب أن يشمل رفــع الـعـقــوبــات وتقديم

الضمانات وهي املبادئ األساسية لاتفاق.
وأك ـ ــد أن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة اع ــرتف ــت
ب ـف ـش ــل س ـي ــاس ــة ال ـض ـغ ــوط ال ـق ـص ــوى،
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ــى أن تـ ـحـ ـقـ ـي ــق االس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار
واألمن يف املنطقة ممكن فقط بالحلول
اإلقليمية وليس التدخات الخارجية.
ودعـ ـ ـ ــا رئ ـ ـي ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـ ـ ــدويل إىل
االه ـت ـم ــام ب ــاألزم ــة اإلن ـس ــان ـي ــة يف الـيـمــن
ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
من جهته ،شدد الرئيس الفرني عى
حق إيران بعدم الثقة بالواليات املتحدة
ألنها هي التي تسببت يف هذه األزمة.
كما ندد ماكرون بالتدخل العسكري
يف اليمن والسيما بالقصف األخري.

حماس تستنكر استقبال اإلمارات
لرئيس كيان العدو الصهيوني

استنكرت حركة املقاومة اإلسامية حماس استقبال دويلة اإلمارات لرئيس الكيان
الـصـهـيــوين عــى أراضـيـهــا ،مــؤكــدة رفـضـهــا لـكــل أشـكــال الـتـطـبـيــع مــع الـعــدو الـصـهـيــوين
وقادة كيانه املزعوم.
وقــالــت حــركــة حـمــاس يف بـيــان صـحـفــي :إنــه مــن املــؤســف أن تــأيت هــذه الــزيــارة يف ظل
تـصــاعــد الـهـجـمــة االحـتــالـيــة عــى شـعـبـنــا بــالـقـتــل واالعـتـقــال  ،وزي ــادة سـيــاســة التطهري
الـعــرقــي كـمــا يـحــدث ألهـلـنــا يف الـقــدس ،ومــواصـلــة الـسـيــاســة االسـتـيـطــانـيــة يف الضفة،
وحصار قطاع غزة ،ومواصلة التنكيل باألسرى.
وأضافت :أن هذه الزيارات التطبيعية مع االحتال ،من شأنها أن تشجع االحتال عى
مواصلة وتصعيد عدوانه عى شعبنا وتنكره لحقوقه ،وهو ما حصل منذ انطاق مسار
التطبيع ..ودعت إىل الرتاجع الكامل عن مسار التطبيع الذي ال يخدم إال املصالح الصهيونية
يف املنطقة ،ويتعارض مع املصالح الوطنية للدول والشعوب العربية واإلسامية.
ووصــل الرئيس الصهيوين إسـحــاق هرتسوغ إىل اإلمــارات أمــس األحــد ،يف زيــارة هي
األوىل من نوعها ،سعيًا إىل تعزيز العاقات مع دول الخليج.
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