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التقى وزيري العدل و النقل ومحافظ إب و رئيس وأعضاء لجنة التنسيق بني القطاعني العام والخاص :

الرئيس يوجه بسرعة متابعة القضايا وتوفير بيئة آمنة ومشجعة على االستثمار

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل
 ،وزي ��ر ال �ع��دل ال �ق��ايض ن�ب�ي��ل ن��اص��ر ال �ع ��زاين ..وج ��رى خ ��ال ال �ل �ق��اء م�ن��اق�ش��ة
سري العمل ب��وزارة العدل ،والصعوبات التي تواجهها واملعالجات الكفيلة
بتحسني األداء العديل.

ووج��ه ال��رئ�ي��س امل�ش��اط ق�ي��ادة ال ��وزارة ب��االه�ت�م��ام بمتابعة إن�ج��از القضايا يف
امل�ح��اك��م ،بما يسهم يف تحقيق ق�ض��اء ع��ادل وع��اج��ل ون��زي��ه ..م�ش�ي��داً بما تم
إن �ج ��ازه م��ن رب ��ط ش�ب��ي ل �  142م�ح�ك�م��ة ،ل�ت�ح�س��ني م�س�ت��وى األداء وإن �ج��از
القضايا والبت فيها أوال بأول.

وشدد الرئيس املشاط عىل ضرورة استكمال الربط الشبي لبقية املحاكم
يف مختلف املحافظات ،للحد من االخ�ت��االت ،ومعالجة قضايا املواطنني،
وعدم التأخري أو التباطؤ يف تنفيذ األحكام.
وأكد دعم املجلس السيايس األعىل للمؤسسة العدلية والنيابات واملحاكم

إعصار اليمن ..
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انعدام املشتقات النفطية يشل حركة القطاعات
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الطائرات املسرية التي تعددت
من حيث النوع وطبيعة املهام
التي تنفذها كالتصوير وحمل
القذائف وأغراض املراقبة
والهجوم  ,جعلتها تمثل ثورة
ثالثة يف حروب القرن الحايل
 ,وبعد التفوق القتايل الذي
حققته الطائرات املسرية من طراز
قاصف  K2وصماد  3وغريها
من الطائرات االستطاعية
والهجومية التي تمكنت من
رصد وإصابة دقيقة ألهدافها يف
العمقني السعودي واإلمارايت
بناء عىل معلومات استخبارية
دقيقة استندت إليها  ,عمد
العدوان إىل شن غاراته الجوية
عىل كثري من األعيان املدنية
تفاصيل ص 03

بما يمكنها من االضطاع بدورها يف تحقيق العدالة وإنصاف املظلومني.
ويف س�ي��اق آخ��ر ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة امل�ش��ري ال��رك��ن م�ه��دي امل�ش��اط رئ�ي��س املجلس
السيايس األعىل ،رئيس وأعضاء لجنة التنسيق بني القطاعني العام والخاص.
تفاصيل ص 02
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التقى رئيس وأعضاء جلنة التنسيق بني القطاعني العام واخلاص ..وزير العدل ووزير النقل ومحافظ إب

الرئيس يوجه بسرعة متابعة القضايا وتوفير بيئة آمنة ومشجعة على االستثمار

ضرورة بذل اجلهود لتعزيز االصطفاف والتالحم في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف متزيق النسيج االجتماعي
استهداف العدوان املمنهج للمطارات واملوانئ اليمنية انتهاك سافر لكل القوانني واملواثيق الدولية

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل
 ،وزي ��ر ال �ع��دل ال �ق��ايض ن�ب�ي��ل ن��اص��ر ال �ع ��زاين ..وج ��رى خ ��الل ال �ل �ق��اء م�ن��اق�ش��ة
سري العمل ب��وزارة العدل ،والصعوبات التي تواجهها واملعالجات الكفيلة
بتحسن األداء العديل.
ووج��ه ال��رئ�ي��س امل�ش��اط ق�ي��ادة ال ��وزارة ب��االه�ت�م��ام بمتابعة إن�ج��از القضايا يف
ً
امل�ح��اك��م ،بما يسهم يف تحقيق ق�ض��اء ع��ادل وع��اج��ل ون��زي��ه ..م�ش�ي��دا بما تم
إن �ج ��ازه م��ن رب ��ط ش�ب��يك ل �  142م�ح�ك�م��ة ،ل�ت�ح�س��ن م�س�ت��وى األداء وإن �ج��از
القضايا والبت فيها أوال بأول.
وشدد الرئيس املشاط عىل ضرورة استكمال الربط الشبيك لبقية املحاكم
يف مختلف املحافظات ،للحد من االخ�ت��الالت ،ومعالجة قضايا املواطنن،
وعدم التأخري أو التباطؤ يف تنفيذ األحكام.
وأكد دعم املجلس السيايس األعىل للمؤسسة العدلية والنيابات واملحاكم
بما يمكنها من االضطالع بدورها يف تحقيق العدالة وإنصاف املظلومن.
ويف س�ي��اق آخ��ر ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة امل�ش��ري ال��رك��ن م�ه��دي امل�ش��اط رئ�ي��س املجلس
السيايس األعىل ،رئيس وأعضاء لجنة التنسيق بن القطاعن العام والخاص.

وخالل اللقاء اطلع الرئيس املشاط عىل أداء اللجنة ،ودورها يف التنسيق
ب ��ن ال �ق �ط��اع��ن ال �ع ��ام وال �خ ��اص وت �ع��زي��ز ال �ش��راك��ة ب�ي�ن�ه�م��ا ل�ت�ش�م��ل م�خ�ت�ل��ف
القطاعات االقتصادية ..مشيدا بجهود اللجنة يف تنفيذ املهام املنوطة بها.
وح��ث ال��رئ�ي��س امل�ش��اط رئ�ي��س وأع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة ع��ىل ت�ط��وي��ر أداء ال�ل�ج�ن��ة يف
حلحلة اإلشكاليات التي تواجه القطاع الخاص وتشجيعه عىل االستثمار..
داع �ي ��ا ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص إىل ال �ت �ف��اع��ل م ��ع ال�ل�ج�ن��ة وال �ت �ع ��اون م�ع�ه��ا يف إن �ج��از
م�ه��ام�ه��ا ،ال�ت��ي ت�ه��دف ب�ش�ك��ل أس��ايس إىل ت��ذل�ي��ل ال�ص�ع��وب��ات امل�ع�ي�ق��ة لنشاط
هذا القطاع.
ووج ��ه م�خ�ت�ل��ف امل��ؤس�س��ات وال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ع��ىل ال�ت�ع��اون وال�ت�ن�س�ي��ق
الكامل مع اللجنة وتسهيل مهامها ..مشرياً إىل أن التعاون مع اللجنة من
أهم مؤشرات قياس أداء املسؤولن.
كما حث الرئيس املشاط عىل سرعة متابعة القضايا ،وحل أي إشكاالت بن
القطاعن العام وال�خ��اص ..مؤكدا الحرص عىل توفري بيئة آمنة ومشجعة
عىل االستثمار ،وتعزيز الدور الوطني للقطاع الخاص.
إىل ذلك التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس

طالب بإيالء الوضع في اليمن اهتمام ًا خاص ًا

وزير اخلارجية يلتقي ممثلة «اليونسكو»

ال �ت �ق��ى وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة امل �ه �ن��دس ه�ش��ام
شرف ،ممثلة منظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة "اليونسكو" لدى اليمن
ودول ال �خ �ل �ي��ج ال ��دك �ت ��ورة "آن� ��ا ب ��اول �ي �ن ��ى"،
والوفد املرافق لها.
ويف اللقاء قدم وزير الخارجية عرضاً حول
م �ع ��ان ��اة ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن��ي ن �ت �ي �ج��ة اس �ت �م ��رار
ال�ع��دوان وال�ح�ص��ار منذ سبعة أع��وام ،بما
يف ذلك استهداف تحالف العدوان للمواقع
األث � ��ري � ��ة م� �ث ��ل م ��دي� �ن ��ة ص� �ن� �ع ��اء ال �ق ��دي �م ��ة،
ومدينة زبيد املسجلتن ع��ىل الئحة ال��رتاث
العاملي.
وط � ��ال � ��ب م � ��ن م �ن �ظ �م ��ة ال �ي ��ون �س �ك ��و إي � ��الء
الوضع يف اليمن اهتماماً خاصاً ،عىل اعتبار
أن امل��واق��ع األث��ري��ة واملخطوطات املستهدفة
ل �ي �س��ت م �ل �ك��ا ل �ل �ي �م��ن ف �ق ��ط ،ب ��ل ه ��ي م�ل��ك

ل��إن�س��ان�ي��ة وي�ج��ب ال�ح�ف��اظ ع�ل�ي�ه��ا وال�ع�م��ل
عىل ترميمها.
وثمن وزير الخارجية اهتمام "اليونسكو"
وال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن امل� �ن� �ظ� �م ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة وغ ��ري
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،ب��ال �ت �ع��ام��ل م ��ع األوض � ��اع ال�ت��ي
خ �ل �ف �ه ��ا ال� � �ع� � ��دوان األم � ��ري � ��يك ال� �س� �ع ��ودي
اإلم � ��ارايت ..م�ط��ال�ب��ا ت�ل��ك امل�ن�ظ�م��ات ب�ن�ق��ل ما
تراه عىل الواقع إىل املجتمع الدويل ليعرف
ال�ع��ال��م ح�ق�ي�ق��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ت��دم��ريي��ة ال�ت��ي
يقوم بها طريان العدوان يف كل املحافظات
اليمنية.
م � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا أوض � �ح � ��ت "ب � ��اول � �ي � �ن � ��ى" أن
ال �ي ��ون �س �ك ��و ت� � ��درك أه �م �ي ��ة ال � � ��رتاث واآلث� � ��ار
امل ��وج ��ودة يف ال�ي�م��ن ب��اع�ت�ب��اره��ا ت��راث��ا ع��امل�ي��ا..
الف �ت��ة إىل أن ه �ن��اك م�ش��اري��ع ل�ل�ح�ف��اظ عىل
هذا الرتاث اإلنساين.

مواكبة لتنفيذ الرؤية الوطنية وتنفيذ ًا لتوجيهات القيادة السياسية

محافظ تعز يدشن النظام املالي
واحملاسبي «أفميس»

دشن محافظ تعز صالح بجاش النظام
امل � � ��ايل وامل� �ح� ��اس� �ب� ��ي "أف � �م � �ي� ��س" وأن �ظ �م ��ة
امل �ش ��رتي ��ات وامل � �خ� ��ازن وامل� �ش ��اري ��ع ب�ج�م�ي��ع
مكاتب املحافظة.
وخ � ��الل ال �ت ��دش ��ن أك� ��د امل �ح ��اف ��ظ ص ��الح
ع� ��ىل أه �م �ي ��ة ت� ��دش� ��ن ال �ع �م ��ل ب ��األن �ظ �م ��ة
امل��ال�ي��ة االل�ك��رتون�ي��ة التابعة ل��وزارة املالية،
ب�م��ا ي�س�ه��م يف ت�ع��زي��ز ال�ش�ف��اف�ي��ة يف تنفيذ
املشاريع ومواكبة الرؤية الوطنية.
وأش � � � ��ار إىل أن ت� ��دش� ��ن ال� �ع� �م ��ل ب �ه ��ذه
األن �ظ �م ��ة ي� ��أيت يف إط � ��ار ت �ن �ف �ي��ذ ت��وج �ي �ه��ات
رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع ��ىل ووزارة

امل��ال�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل امل��ايل وال�ت�ح��ول إىل
العمل اإللكرتوين.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أك� � ��د م� ��دي� ��ر م �ك �ت ��ب امل ��ال �ي ��ة
ب��امل �ح��اف �ظ��ة ل �ط��ف ال �ط ��ري ��ق ،أن االن �ت �ق��ال
من العمل اليدوي إىل االلكرتوين خطوة
هامة ،وتحتاج ملزيد من الجهد والتعاون
ب��ن م�خ�ت�ل��ف ال�ج�ه��ات ،ل�ت�ح�ق�ي��ق ال�ن�ج��اح
وت�ح�س��ن األداء يف تنفيذ م�ش��اري��ع خطة
امل�ح��اف�ظ��ة ل�ل�ع��ام 2022م ..الف�ت��اً إىل أن��ه
سيتم خالل الفرتة املقبلة الربط الشبيك
م ��ع امل ��دي ��ري ��ات وامل �ك ��ات ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف�ي�ه��ا
خاصة الضرائب والجمارك

األعىل محافظ إب عبد الواحد صالح ..وجرى خالل اللقاء مناقشة األوضاع
يف املحافظة ،ومستوى أداء األجهزة املحلية والتنفيذية لتحسن الخدمات
املقدمة للمواطنن ،وتخفيف معاناتهم جراء استمرار العدوان والحصار.
واستعرض اللقاء خطة املحافظة لتنفيذ املشاريع الخدمية والتنموية للعام
2022م ،وما تم تحقيقه من إنجازات خالل العام املايض.
ويف اللقاء أكد الرئيس املشاط عىل أهمية مضاعفة الجهود لتنفيذ املشاريع
التي تضمنتها خطة املحافظة للعام الجاري ..حاثاً قيادات املؤسسات الخدمية
باملحافظة عىل االهتمام بتحسن الخدمات للمواطنن ،بما يواكب متطلبات
املرحلة الراهنة ..مشيداً بمستوى املشاريع التي تم إنجازها  ..مؤكدا عىل أهمية
االستمرار يف تنفيذ ما تبقى مشاريع ضمن خطة املحافظة للعام 2021م.
كما أكد فخامة الرئيس املشاط عىل ضرورة بذل املزيد من الجهود لتعزيز
االصطفاف والتالحم يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف
تمزيق النسيج االجتماعي للشعب اليمني.
ك�م��ا ن��اق��ش ف�خ��ام��ة امل�ش��ري ال��رك��ن م�ه��دي امل �ش��اط رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس
األع ��ىل ،م��ع وزي��ر ال�ن�ق��ل ع��ام��ر امل ��راين ،ت��داع�ي��ات اس�ت�م��رار ال�ع��دوان وال�ح�ص��ار

عىل أداء قطاعات النقل.
وتطرق اللقاء إىل سري العمل بالوزارة والهيئات واملؤسسات التابعة لها،
وكذا خططها ومشاريعها للعام 2022م لتطوير قطاعات النقل املختلفة.
وتناول اللقاء التداعيات اإلنسانية الناجمة عن استمرار تحالف العدوان
األم��ري��يك ال�س�ع��ودي اإلم ��ارايت يف إغ��الق م�ط��ار ص�ن�ع��اء ال ��دويل ،وم�ن��ع امل��رىض
من السفر للعالج يف ال�خ��ارج ،ما أدى إىل وف��اة عشرات اآلالف منهم ..كما
جرى التطرق إىل الصعوبات التي تواجه قطاعات النقل جراء احتجاز سفن
املشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا.
وأشاد الرئيس املشاط بما تحققه الوزارة والهيئات التابعة لها من نجاحات،
وآخرها حصول الهيئة العامة للطريان املدين واألرصاد عىل شهادة الجودة
العاملية يف مجال أمن وسالمة الطريان املدين.
وأكد عىل أهمية مضاعفة الجهود لتطوير مجاالت النقل املختلفة والعمل
بروح الفريق الواحد بما يلبي احتياجات املواطنن ويخفف من معاناتهم..
الف�ت��ا إىل أن اس�ت�ه��داف ال�ع��دوان املمنهج ل�ل�م�ط��ارات وامل ��وائن اليمنية انتهاك
سافر لكل القوانن واملواثيق الدولية.

بن حبتور يلتقي هشول ملناقشة عالقات الشراكة والتكامل بني احلكومة ومجلس النواب

اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يستعرض التحضيرات النهائية ملؤمتر االستثمار

استعرضت اللجنة التحضريية العليا ملؤتمر االستثمار يف اجتماعها
برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور،
سري التحضريات النهائية للمؤتمر .
واط�ل��ع االج�ت�م��اع ال��ذي ش��ارك ف�ي��ه رئ�ي��س مجلس ال�ش��ورى محمد
العيدروس ،ومستشار الرئاسة الربوفيسور عبدالعزيز الرتب ،عىل
نتائج عمل اللجنة العلمية برئاسة وزير الخدمة املدنية والتأمينات
األسبق ،الدكتور أحمد الشامي ،وخاصة ما يتعلق بمراجعة أوراق
العمل املقرر مناقشتها خالل جلسات املؤتمر.
وأوض � � ��ح ال� �ش ��ام ��ي ،أن ال �ل �ج �ن ��ة ان �ت �ه ��ت م ��ن م ��راج �ع ��ة  90ب��امل��ائ��ة
م��ن األوراق ال�ع�ل�م�ي��ة امل �ق��دم��ة م��ن ق�ب��ل أس ��ات ��ذة ج��ام�ع�ي��ن وب��اح�ث��ن
مختصن ..مشرياً إىل أنه من املقرر االنتهاء الكيل من عملية املراجعة
خالل االسبوع املقبل و رفعها إىل رئيس اللجنة بصورتها النهائية.
وت ��م االس �ت �م��اع إىل رؤي ��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل��الس�ت�ث�م��ار امل �ق��رر تقديمها
للمؤتمر من قبل نائب رئيس الهيئة املهندس خالد شرف الدين والتي
ستشمل اآلليات الالزمة لتحسن البيئة االستثمارية وعرض مختلف
الفرص االستثمارية يف كافة القطاعات اإلنتاجية والصناعية والرتكيز
عىل جوانب األمن الغذايئ .
وتم التأكيد عىل ضرورة املشاركة الفاعلة السلطة املحلية يف امانة
ال�ع��اص�م��ة وامل�ح��اف�ظ��ات ب��امل��ؤت�م��ر ،ل�ع��رض ال�ف��رص االس�ت�ث�م��اري��ة فيها
ومقرتحاتها فيما يخص توطيد العوامل املحفزة الستقرار العملية
االستثمارية وتطورها .
وأق��ر االجتماع تشكيل ث��الث لجان خاصة  :التنظيمية واإلعالمية
واألمنية ،وك��ذا سرعة تحديد األجندة الرئيسية الخاصة بفعاليات
املؤتمر .
وح ��ث رئ �ي��س ال � ��وزراء ع ��ىل اس �ت �ك �م��ال ك��اف��ة ال �خ �ط��وات وال��رتت �ي �ب��ات

ال�ت�ح�ض��ريي��ة بصيغتها ال�ن�ه��ائ�ي��ة إلق��راره��ا يف االج�ت�م��اع ال�ق��ادم  ..الف�ت��اً

إىل أه �م �ي��ة م �س��اه �م��ة م �ج �ل��س ال �ش ��ورى يف أع �م ��ال امل ��ؤت �م ��ر وت�ح�ق�ي��ق
االستفادة من ال�خ��ربات الرتاكمية ألعضائه يف الجانبن االقتصادي
واالس� �ت� �ث� �م ��اري ..م ��ؤك ��داً ح� ��رص ال ��دول ��ة ع ��ىل ت �ع��زي��ز ك ��اف ��ة ال �ع��وام��ل
واملناخات املشجعة لالستثمار ومعالجة اإلشكاليات التي قد تواجهها
األنشطة االستثمارية سواء يف أمانة العاصمة أو املحافظات.
إىل ذل��ك ال�ت�ق��ى رئ�ي��س م�ج�ل��س ال ��وزراء ال��دك�ت��ور ع�ب��دال�ع��زي��ز ص��ال��ح
بن حبتور ،نائب رئيس مجلس النواب عبدالسالم هشول ..وناقش
اللقاء ال��ذي حضره وزي��ر الخارجية هشام ش��رف ،ع��الق��ات الشراكة
وال�ت�ك��ام��ل ب��ن ال�ح�ك��وم��ة وم�ج�ل��س ال �ن��واب ،ت�ج��اه ع��دد م��ن ال�ق�ض��اي��ا

الوطنية ويف مقدمتها ما يتصل بمساهمتها يف تعزيز عوامل الصمود
الوطني يف مواجهة العدوان والحصار األمرييك السعودي اإلمارايت،
واستمرار التوعية والتحشيد للجبهات يف ظل تكالب قوى العدوان
وم��رت��زق �ت �ه��ا وع �ن��اص��ره��ا اإلره ��اب �ي ��ة ع ��ىل ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي م �ن��ذ م ��ارس
 2015م .
وأك ��د ال�ل�ق��اء أن ص�م��ود ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي يف ه ��ذه امل�ع��رك��ة امل�ص��ريي��ة
يعد انتصاراً كبرياً عىل املعتدين البغاة ،مشيداً بالصمود األسطوري
واالنتصارات الكبرية التي يتم تحقيقها يف امليادين العسكرية واألمنية
واالقتصادية واإلعالمية ،والتي تعد ،ثمرة لذلك الصمود وإلسناد
أبناء الوطن املتواصل لجبهات العزة والشرف والكرامة.

خالل ترأسه اجتماع ًا ملناقشة مهام فريق قطاع اخلدمات والتكافل االجتماعي

مقبولي :نهدف إلى حتسني وتطوير اخلدمات املقدمة للمجتمع
بكادر يتحلى بالصفات اإلميانية ووفق إجراءات ميسرة ومبسطة

ناقش اجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون
الخدمات الدكتور حسن مقبويل ،خطة عمل فريق
قطاع الخدمات والتكافل االجتماعي لخطة العام
2022م.
واس�ت�ع��رض االج �ت �م��اع ،ال ��ذي ض��م وزراء ال�ص�ح��ة
العامة والسكان الدكتور طه املتوكل واملياه والبيئة
املهندس عبدالرقيب الشرماين والكهرباء والطاقة
أح�م��د العليي واألش�غ��ال ال�ع��ام��ة وال�ط��رق املهندس
غ��ال��ب م �ط �ل��ق ،ال� ��دور األس� ��ايس ل�ل�ف��ري��ق يف دراس ��ة
وم��راج�ع��ة ال�خ�ط��ط وال�س�ي��اس��ات املتعلقة بالجهات
ذات العالقة بقطاع الخدمات والتكافل االجتماعي.
ك�م��ا ت��م اس �ت �ع��راض م�ه��ام ف��ري��ق ق�ط��اع ال�خ��دم��ات
وال�ت�ك��اف��ل االج�ت�م��اع��ي م��ن خ��الل اق��رتاح السياسات
ال�ع��ام��ة واألول��وي��ات بما يحقق ال�غ��اي��ات وامل��وج�ه��ات
واأله � � ��داف االس ��رتات �ي �ج �ي ��ة ذات ال �ع ��الق ��ة ب��ال �ق �ط��اع
وأهمية اإلش��راف عىل تنفيذ الخطط للجهات ذات
العالقة والتنسيق فيما بينهما والجهات املشاركة
معها من القطاعات األخرى .
وت �ط��رق االج �ت �م��اع إىل م ��وازن ��ات م �ش��اري��ع ال�خ�ط��ط
ال�س�ن��وي��ة ل�ل�ج�ه��ات ذات ال �ع��الق��ة ب��ال�ق�ط��اع ل��رف�ع�ه��ا
ل �ف �خ ��ام ��ة األخ رئ� �ي� ��س امل� �ج� �ل ��س ال� �س� �ي� ��ايس األع� ��ىل
الع� �ت� �م ��اده ��ا وم �ن ��اق �ش ��ة االس ��رتات� �ي� �ج� �ي ��ات امل ��رح �ل �ي ��ة
والخطط التنفيذية واالسرتاتيجية للجهات التابع
للقطاع بالتنسيق مع املكتب التنفيذي للرؤية ومن
ثم عرضها عىل اللجنة العليا إلدارة الرؤية الوطنية
إلقرارها ورفعها لرئيس املجلس السيايس األعىل.
ويف االج �ت �م��اع أش ��ار ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� ��وزراء ل�ش��ؤون
ال� �خ� ��دم� ��ات إىل أن إع � � ��داد ال �خ �ط ��ة ج � ��اء ب� �ن� ��اء ع��ىل
ت��وج�ي�ه��ات ق��ائ��د ال �ث��ورة ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب ��در ال��دي��ن
ال �ح ��ويث و رئ �ي ��س امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع� ��ىل رئ�ي��س

اللجنة العليا إلدارة الرؤية الوطنية بضرورة اضطالع
قطاع الخدمات والتكافل االجتماعي بالقيام بتوفري
ال� �خ ��دم ��ات وم� �س ��اع ��دة ال �ش �ع ��ب يف ظ� ��ل اس �ت �م ��رار
العدوان والحصار .
ولفت إىل أن الخطة منبثقة من اآللية التنفيذية
ل� �ل ��رؤي ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ال� �ت� ��ي أص � ��دره � ��ا رئ� �ي� ��س امل �ج �ل ��س
ال �س �ي��ايس األع ��ىل ب��ال �ق��رار رق ��م ( )1ل �ع��ام 2022م
والتي تهدف إىل ترسيخ مبدأ اإلحسان وتعزيز قيم
ومبادئ التكافل االجتماعي بن أفراد املجتمع وكل
شرائحه عرب األطر الرسمية والشعبية واملجتمعية.
وأضاف  :كما تهدف إىل تحسن وتطوير الخدمات
املقدمة للمجتمع بكادر يتحىل بالصفات اإليمانية
ووفق إجراءات ميسرة ومبسطة تلبي حاجة ورىض
املواطن باالستفادة من تقنية ونظم املعلومات.
واس�ت�ع��رض ال��دك�ت��ور مقبويل امل�ب��ادرات واألنشطة
التي تتضمنها الخطة وإج��راءات تنفيذها  ..مؤكدا
أن رؤية قطاع الخدمات والتكافل االجتماعي تتمثل

يف تقديم خدمات عامة ميسرة وحماية اجتماعية
م �ت �ن��وع��ة وم �س �ت��دام��ة وب �م ��ا ي �ح �ق��ق أه � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة
ال �ش��ام �ل��ة ..م�ه�ي�ب��اً ب �ض ��رورة ت �ض��اف��ر ج �ه��ود ال�ج�م�ي��ع
وال �ع �م ��ل ك �ف ��ري ��ق واح � ��د م ��ن أج� ��ل ت �ح �ق �ي��ق أه� ��داف
فريق قطاع الخدمات والتكامل االجتماعي وتحسن
الخدمات املقدمة للمواطنن خاصة يف ظل الظروف
التي تمر بها البالد جراء استمرار العدوان والحصار .
وأك� ��دوا ض ��رورة ت�ض��اف��ر ج �ه��ود ال�ج�م�ي��ع م��ن أج��ل
ت�ع��زي��ز وت�ح�س��ن ال�خ��دم��ات ل�ل�م��واط�ن��ن يف مختلف
املجاالت الخدمية وتعزيز مبدأ االحسان والتكافل
االجتماعي خاصة يف ظل استمرار تصعيد العدوان
األمرييك السعودي اإلمارايت.
وخ� � ��رج االج� �ت� �م� ��اع ب �م �ص �ف ��وف ��ة ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة وم �ه ��ام
لتوزيعها عىل فرق العمل بناء عىل موجهات قائد
ال�ث��ورة ورئ�ي��س املجلس ال�س�ي��ايس األع��ىل لتخفيف
م� �ع� ��ان� ��اة ال� �ش� �ع ��ب وم � ��ا ي �ع ��ان �ي ��ه يف ظ� ��ل ال � �ع� ��دوان
والحصار.

مناقشة سبل حتقيق
اإلستقرار التمويني
والسعري في األسواق

ع�ق��د ب�ص�ن�ع��اء ال�ي��وم األح��د  ،ل�ق��اء م��وس��ع برئاسة
نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي
م ��ع ق� �ي ��ادة ال �غ ��رف ��ة ال �ت �ج ��اري ��ة ال �ص �ن ��اع �ي ��ة يف أم ��ان ��ة
ال �ع��اص �م��ة وم �ص �ن �ع��ي وم �س �ت ��وردي امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة
ملناقشة آليات تحقيق اإلستقرار التمويني والسعري
يف األسواق.
ويف اللقاء أكد نائب وزبر الصناعة والتجارة حرص
ال��وزارة عىل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من
خ��الل التواصل ال��دائ��م لحل كافة اإلشكاليات التي
ت��واج��ه عملية ان�س�ي��اب البضائع وال�س�ل��ع وف�ت��ح باب
املنافسة بما يحقق توفري املخزون الغذايئ وباسعار
تنافسية خصوصا مع قدوم شهر رمضان املبارك.
وح � ��ث ع� ��ىل ض� � � ��رورة اض � �ط� ��الع ال� �ق� �ط� ��اع ال� �خ ��اص
ب ��دوره ال��دي�ن��ي وال��وط�ن��ي واالن �س��اين يف ظ��ل ال�ظ��روف
اإلس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ل �ل �ب��الد وم ��ا ي �ق��وم ب ��ه ت �ح��ال��ف ال �ع ��دوان
م ��ن ح �ص ��ار اق �ت �ص ��ادي ع ��ىل ب ��الدن ��ا  ..م ��ؤك ��دا ق ��درة
الشعب اليمني بكافة شرائحه عىل الصمود يف وجه
االستهداف العدواين املمنهج للقمة عيش املواطن.
ودع ��ا ال�ه��اش�م��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ورج ��ال االع�م��ال
للتعاون مع الوزارة ومكاتبها يف األمانة واملحافظات
لوضع ألية مناسبة وشفافة يف عملية ضبط األسعار
وال �ح ��د م ��ن آث� ��ار االرت� �ف ��اع ��ات ال �ع��امل �ي��ة ع ��ىل امل ��واط ��ن
واستشعار الجميع للظروف الصعبة التي يعيشها
ش �ع �ب �ن��ا ال �ص ��ام ��د وال� �ص ��اب ��ر ب �ف �ع ��ل ت �ع �س �ف ��ات دول
ال �ع��دوان وم�ن��ع دخ ��ول ال �غ��ذاء وال ��دواء وامل�ش�ت�ق��ات
النفطية.
وش � ��دد ع ��ىل ع� ��دم س �م ��اح ال � � ��وزارة ب� ��أي ارت �ف ��اع ��ات
غ��ري م ��ربرة وات �خ��اذ إج� ��راءات ص��ارم��ة ض��د امل�ت��الع�ب��ن
م � ��ن ض � �ع� ��اف ال � �ن � �ف� ��وس  ..داع � �ي � ��ا اإلت� � �ح� � ��اد ال� �ع� ��ام
ل �ل �غ ��رف ال �ت �ج ��اري ��ة ال �ص �ن ��اع �ي ��ة وال� �غ ��رف ��ة ال �ت �ج ��اري ��ة
بأمانة العاصمة لعقد ن��دوات ت��وض��ح للشعب آث��ار
املتغريات السوقية العاملية عىل الوضع املحيل وزيادة
التعاقدات للسلع األساسية للمرحلة القادمة.

االثنني

ً
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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 ُملزمون أخالقيًا
ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا
ْ
بأن يَصط ّفوا مع
أهلنا يف فلسطني
وقضيتهم العادلة.

اسبوعية
سياسية  .عامة

القوات املسلحة تكشف تفاصيل عمليات التصدي للجيش السعودي ومرتزقته

حرض تلتهم الغزاة
القوات املسلحة  :وحداتنا العسكرية املختلفة شاركت في عمليات التصدي وأفشلت محاوالت تقدم قوى العدوان
القوة الصاروخية وسالح اجلو املسير نفذا عمليات نوعية
على جتمعات ومعسكرات قوى العدوان

قواتنا نفذت عملية معاكسة لكسر احلصار عن
مدينة حرض

وزع اإلعالم الحربي ،يوم أمس األحد مشاهد نوعية وثقت جانبا من املعركة امليدانية وخسائر قوى العدوان يف
مدينة حرض.
وتظهر املشاهد صد أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لقوى العدوان عىل محور حرض بمحافظة
حجة ،والقيام بعملية معاكسة الستعادة مواقع واسعة.

واتخذ زحف قوى العدوان مسارين رئيسني بمشاركة ألوية
وق ــوات مــن جـيــش الـنـظــام الـسـعــودي واملــرتــزقــة الـســودانـيــني،
األول مــن ج ـنــوب ش ــرق مــديـنــة ح ــرض بــات ـجــاه سـلـسـلــة جـبــال
ال ـه ـي ـجــة ،وال ـث ــاين م ــن ال ـفــج ج ـنــوب سـلـسـلــة أب ــو ال ـن ــار بــاتـجــاه
سلسلة جبال الهيجة ،بهدف احتالل مدينة حرض من عدة
اتجاهات.
وبينت مشاهد اإلعالم الحربي تمكن أبطال الجيش واللجان
الـشـعـبـيــة -بـفـضــل الـلــه -مــن الـتـصــدي لـقــوات الـعــدو وإلـحــاقــه
خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.

وشــاركــت مختلف الــوحــدات العسكرية يف الـقــوات املسلحة
الـيـمـنـيــة يف ال ـت ـصــدي لــزحــف ق ــوى ال ـع ــدوان امل ـس ـنــودة بـغـطــاء
جوي واسع من طائرات العدوان األمرييك السعودي الحربي
والتجسيس ،وسقف ناري صاروخي ومدفعي واسع.
وش ـن ــت الـ ـق ــوة ال ـص ــاروخ ـي ــة وس ـ ــالح ال ـج ــو امل ـس ــري ع ـم ـل ـيــات
اسـتـهــداف نوعية بـعــدد مــن الـصــواريــخ الباليستية والـطــائــرات
امل ـســرية عــىل تـجـمـعــات ومـعـسـكــرات قــوى ال ـعــدوان وشـبـكــات
االت ـص ــاالت ال ـتــاب ـعــة ل ــه ،أل ـح ـقــت -ب ـتــأي ـيــد ال ـل ــه -يف صـفــوفـهــم
وعتادهم خسائر كبرية.

أك�ث��ر م��ن  580ق�ت�ي� ًال وم�ص��اب� ًا بينهم أك�ث��ر م��ن  200من
اجليش السعودي واملرتزقة السودانيني

مت ت��دم �ي��ر راج �م ��ة ص ��واري ��خ وإح� � ��راق أك �ث��ر م ��ن  60ص ��اروخ
كاتيوشا واعطاب وتدمير  7مدافع
بفضل الله مت تدمير وإحراق وإعطاب أكثر من  40آلية ومدرعة عسكرية
دفاعاتنا اجلوية متكنت بعون الله من اسقاط طائرة جتسسية مقاتلة نوع
 CH4صينية الصنع

وت ـم ـك ـنــت وح ـ ــدة امل ــدف ـع ـي ــة م ــن م ـضــاع ـفــة ال ـخ ـس ــائ ــر امل ــادي ــة
والبشرية يف صفوفهم بعمليات استهداف متواصلة ومسددة
لتجمعاتهم وتحصيناتهم.
وأظـهــرت املشاهد تمكن املجاهدين من تدمري عــدد كبري من
ُ
آل ـيــات وم ــدرع ــات ق ــوى ال ـع ــدوان ،ال ـتــي أج ــربت عــىل الــرتاجــع

بفعل صمود واستبسال املجاهدين.
وأوضحت املشاهد شن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية
عملية معاكسة لكسر الحصار عن مدينة حرض والتقدم من
مـســاري "الـحـصـنــني وجـنــوب شــرق حــرض" السـتـعــادة املــواقــع
وال ـت ـبــاب وال ـقــرى املـحـيـطــة بـمــديــريــة ح ــرض وص ـ ً
ـوال السـتـعــادة

املحصام والهيجة وتأمني محيطهما.
وأظـهــرت املـشــاهــد أع ــدادا مــن جثث قتىل مــرتــزقــة الـعــدوان،
ووقوع أسرى يف قبضة املجاهدين ،وفرار جماعي ألفراد وآليات
الـعــدوان تـحــت ضـغــط وضــربــات الـجـيــش والـلـجــان الشعبية،
مبينة جانبا مما اغتنمه املجاهدون من آليات وأسلحة وذخائر
متنوعة.
وب ـل ـغــت خ ـســائــر ق ــوى ال ـع ــدوان م ـنــذ الـتـصـعـيــد األخـ ــري أكــر
مــن  580قـتـيــال وجــري ـحــا ،بـيـنـهــم أك ــر مــن  200قـتـيــل ،منهم
قـتــىل وجــرحــى مــن ق ــوات جـيــش الـنـظــام ال ـس ـعــودي واملــرتــزقــة
السودانيني.
ه ــذا وت ــم ت ــدم ــري وإح ـ ــراق وإع ـط ــاب أك ــر م ــن  40آل ـي ــة وم ــدرع ــة
عـسـكــريــة بـيـنـهــا عــربــة ات ـصــاالت وكــاسـحــة أل ـغــام ،وتــدمــري راجـمــة
صــواريــخ وإح ــراق أكــر مــن  60صــاروخ كــاتـيــوشــا ،وإسـقــاط طــائــرة
تـجـسـسـيــة مـقــاتـلــة نــوع  CH4صـيـنـيــة الـصـنــع ،وطــائــرة تجسسية
صغرية ،وإعطاب وتدمري  7مدافع وعيارات ثقيلة ومتوسطة.

جرائم استهداف العدوان لالتصاالت واملؤسسات املدنية

«الذرائع واألبعاد»
الطائرات املسرية التي تعددت من حيث النوع وطبيعة املهام التي تنفذها كالتصوير وحمل القذائف وأغراض املراقبة والهجوم  ,جعلتها تمثل ثورة
ثالثة يف حروب القرن الحايل  ,وبعد التفوق القتايل الذي حققته الطائرات املسرية من طراز قاصف  K2وصماد  3وغريها من الطائرات االستطالعية
والهجومية التي تمكنت من رصد وإصابة دقيقة ألهدافها يف العمقني السعودي واإلمارايت بناء عىل معلومات استخبارية دقيقة استندت إليها
 ,عمد العدوان إىل شن غاراته الجوية عىل كثري من األعيان املدنية  ..يف سياق التقرير التايل نستعرض يف قراءة تحليلية إضافة إىل أراء عدد من
الخرباء العسكريني أبعاد وأهداف العدوان من استهدافه ألبراج االتصاالت ومقر شركة االتصاالت الدولية تليمن الذي زعم تحالف العدوان أنها
تستخدم للتحكم بإطالق الطائرات املسرية  ..إىل التفاصيل :

رعب الطريان املسري ظل كابوسا يطارد العدوان يف جبهات الداخل ويف اقىص
مدنه وقــواعــده العسكرية ومــراكــزه الحساسة التي اصحبت جميعها اهدافا
سهلة امــام الـطــائــرات املـســرية مما جعل بعض الـخــرباء العسكريني يطلقون
عليها القناصة الجوية نظرا لدقة اصابتها ألهدافها املرسومة .
ه ــذه الـتـقـنـيــة وال ـق ــدرات الـعــالـيــة ال ـتــي تـسـتـخــدمـهــا ال ـقــوات الـجــويــة الـيـمـنـيــة
يف اس ـت ـهــداف الـكـثــري مــن االهـ ــداف امل ـعــاديــة ذات األهـمـيــة ال ـكــربى يف الـعـمـقــني
السعودي واالم ــارايت ,اربـكــت تحالف الـعــدوان وغــريت مــوازيــن الـقــوى لصالح
الـقــوات املسلحة اليمنية  ,هــذا التحول النوعي يف مسار املعركة اضــاف الكثري
اىل قاموس العسكرية العاملية بما اعتمدت عليه القوات الجوية اليمنية من
تقنيات وخــربات وكــوادر يمنية خالصة يف تطوير وصـنــاعــة انــواع مختلفة من
الطائرات املسرية كل هــذه التطورات جعلت الكثري من الباحثني العسكريني
واملتابعني من دول مختلفة عىل مستوى العالم ملجريات املعارك التي تخوضها
القوات الجوية و القوة الصاروخية يقفون يف ذهول حيال هذه املعادالت التي
قلبت األوضــاع رأســا عــىل عقب بعد أن اصبحت هــذه الـطــائــرات الـصـغــرية من
حـيــث الـحـجــم والـفــائـقــة مــن حـيــث الـتـقـنـيــة الـعــالـيــة والــدقــة االصــابــة وال ـقــدرة
التدمريية الكبرية اىل جانب طائرات الرصد واالستطالع التي ال تقل اهمية عن
الطائرات املقاتلة .
امام سالح العصر الجديد ( الطائرات املسرية ) التي غريت قواعد االشتباك
وفــرضــت م ـعــادالت جــديــدة بـعــد أن الـحـقــت بـتـحــالــف ال ـعــدوان خـســائــر كـبــرية
عــىل املـسـتــويــن الــداخــي يف اوس ــاط مــرتــزقـتـهـمــا يف جـبـهــات الــداخــل او يف عمق
اراضيهما وقواعدهما الجوية العسكرية املختلفة ,عمد الـعــدوان اىل اختالق
ذرائع واهية بأن الطائرات املسرية تنطلق من الوزارات واملؤسسات املدنية ومنها
عىل سبيل املثال شركة االتصاالت الدولية تليمن وقد سبق ان اشار العدوان يف
تصريحات سابقة عىل لسان ناطقه املاليك ان مطار صنعاء يستخدم إلطالق
الطائرات املسرية .
ه ــذا االدع ـ ــاء ان ـم ــا ي ـه ــدف اىل عــرق ـلــة ال ـج ـهــود ال ــدول ـي ــة ل ـف ـتــح م ـط ــار صـنـعــاء
ليظل مغلقا امام الحاالت االنسانية هذا جانب والجانب اآلخر يربر العدوان
السعودي واالمــارايت لضرب املطار بعشرات الـغــارات الجوية التي دمــرت كل
مـحـتــويــاتــه مــن الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة والـجــوانــب الـفـنـيــة غــري مـبــالــني بــالـقــانــون الــدويل
االنـســاين الــذي يتبجح نــاطــق تحالف الـعــدوان بــه عقب كــل غــارة جــويــة ســواء
يف مطار صنعاء او يف اوســاط االحياء السكنية التي لم تسلم هي األخــرى من
عربدة طائرات العدوان تحت مربرات واهية .

استهداف األعيان املدنية

يرى العدوان ان تركيع اليمنني سيكون عن طريق مفاقمة الوضع االنساين
ومضاعفة الحصار االقتصادي وتجفيف منابع الدخل وااليرادات بهدف اثقال
كــاهــل الحكومة تـجــاه اسـتـمــرار جبهات الـتـصــدي واملــواجـهــة وتسيري العمل يف
مختلف مؤسسات الدولة ,مما جعله يعمد اىل خنق الشعب اليمني من خالل
االستهداف املتكرر ملطار صنعاء الدويل ومحاولة استهداف ميناء الحديدة اىل
جانب اسـتـهــداف جمرك عفار يف البيضاء بمربر وجــود اسلحة يف اطــار خطته
لتضييق الـخـنــاق االقـتـصــادي عــىل اليمنيني يف كــافــة املــؤسـســات واملـنــافــذ الربية
والـبـحــريــة حـتــى يـحـقــق مـخـطـطــاتــه الـتــي تـهــدف اىل شــل وتـعـطـيــل مــؤسـســات
ال ــدول ــة بـشـكــل ع ــام وع ــىل وج ــه ال ـخ ـصــوص املــؤس ـســات االي ــرادي ــة كــالـجـمــارك
واملطارات واملوائن واالتصاالت .
وعقب العمليات النوعية االخرية التي طالت العمق االمارايت صرح االعالم

تقرير /ناصر الخذري

استهداف
العدوان
لالتصاالت بحجة
استخدامها في
إطالق المسيرات
مجرد ذرائع كاذبة

دقة هجمات الطائرات
المسيرة يتوقف
على دقة المعلومات
االستخباراتية التي
تستند إليها

ميكن تصنيع طائرة مسيرة هجومية بكلفة ال تتجاوز بضع مئات من الدوالرات
خبراء عسكريون :

استهداف العدوان لالتصاالت غير مجد ألن كل نوع
من الطائرات املسيرة لها منظومة خاصة بها
م��ن ال�ص�ع��ب ال�ت�ص��دي ل�ه�ج�م��ات ط��ائ��رات دون ط�ي��ار وص��واري��خ،
خصوصا عندما يتم استخدامها في إطار تكتيك السرب
الطائرات املسيرة تطير على ارتفاع منخفض  ،ومن
الصعب على الرادار التقليدي اكتشافها

الرسمي ألبو ظبي ان الطائرات املسرية والصواريخ انطلقت من مطار صنعاء
الدويل يف خطة مكشوفة تهدف اىل ضرب املطار وتدمري ما تبقى فيه من البنى
التحتية  ,ويف الـيــوم الـتــايل صــرح اعــالم ابــوظـبــي بــأن قــواتــه الـجــويــة تمكن من
رصد واستهداف منصة إلطالق الصواريخ يف منطقة الجوف ليتضح الحقا بأنه
حفار آباره للمياه الجوفية الحد املقاولني يف تلك املنطقة .

مشاهد تفند ادعاءات العدوان

لــدحــض م ــزاع ــم ال ـع ــدوان يف ان االع ـي ــان املــدن ـيــة م ــن الـ ـ ــوزارات واملــؤس ـســات
الخدمية املختلفة ومنها وزارة االتصاالت تحديدا تستخدم إلطــالق الطائرات
املسرية  ,قام اإلعالم الحربي بعرض مشاهد مختلفة لعمليات اطالق الطائرات
املسرية والتي اظهرت املشاهد انها تنطلق من اماكن خالية من السكان والبناء
ايضا وفق خطط عملياتية تقتضيها طبيعة ادارة املعارك الدفاعية التي ينفذها

سالح الجو املسري .
وكان املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى سريع قد نفى
ادعاءات تحالف العدوان السعودي اإلمارايت األمرييك حول استخدام القوات
املسلحة لــالمــاكــن املــدنـيــة ألغــراض عسكرية  .واوضــح العميد ســريــع بــأن تلك
االدعاءات مجرد تربير مفضوح الستهداف املنشآت املدنية واملدنيني .
مؤكدا ان استهداف العدوان للمنشآت املدنية والــوزارات لن يحقق أهداف
ال ـعــدو يف كـســر ارادة الـشـعــب ول ــن يـمــر اس ـت ـهــداف ال ـع ــدوان لــالعـيــان املــدنـيــة
واملدنيني دون رد وعقاب.

تقنية الطائرات املسيرة

ظلت تقنية امتالك الطائرات املسرية حكرا عىل القوى العسكرية العظمى
التي تستخدمها يف مختلف األغراض املدنية والعسكرية ولكن بعد ان اصبحت
هــذه الـطــائــرات يف مـتـنــاول كثري مــن الـبـلــدان النامية ولسهولة الـحـصــول عليها
وكلفتها املتواضعة استطاعت القوات الجوية اليمينة من امتالك انواع من هذه
الطائرات التي تم صناعة انواعا عدة منها وتطوير العديد منها الستخدامها يف
معركة الدفاع الوطني ضد تحالف العدوان السعودي واإلمارايت .

رأي اخلبراء

ي ــرى ال ـعــديــد م ــن ال ـخ ــرباء الـعـسـكــريــني أن ال ـط ــائ ــرات امل ـس ــرية ذات االح ـجــام
املختلفة واملهام املتعددة تختلف من حيث التحكم بها فمنها ما يتم اطالقها
وفق الربمجة الذاتية مسبقا لتنطلق للهدف املرسوم لها بدقة عالية .
وجــاء يف تقرير "مــركــز الــدراســات االسرتاتيجية والــدولـيــة" يف  ،2020والــذي
نشرته فرانس برس ،أن الطائرات بدون طيار هذه "تستخدم إرشــادات نظام
تـحــديــد املــواقــع الـعــاملــي (ج ــي بــي أس) وتـطــري بـشـكــل مـسـتـقــل عــىل ط ــول نـقــاط
الطريق املربمجة مسبقا" نحو أهدافها.
اىل ذلك يؤكد خرباء عسكريون ان استهداف العدوان لالتصاالت غري مجد
ألن كل نوع من الطائرات املسرية لها منظومة خاصة بها .

تكتيك السرب

نقل موقع فرانس برس عن األستاذ املساعد يف كلية لندن لالقتصاد ،جيمس
روجــرز ،قوله "مــن املـعــروف أنــه مــن الصعب التصدي لهجمات طــائــرات دون
طيار وصواريخ ،خصوصا عندما يتم استخدامها يف إطار تكتيك السرب ،إذ يتم
إطالق العديد منها يف الوقت ذاته ملحاولة اإلفالت من الدفاعات املوجودة".
م ـشــريا ب ــأن ال ـط ــائ ــرات امل ـســرية وال ـص ــواري ــخ مـتــوسـطــة امل ــدى تـطــري "ع ــىل ارت ـفــاع
منخفض وسرعة منخفضة ،ولهذا من الصعب عىل الرادار التقليدي اكتشافها".

صعوبة اكتشافها

اىل ذلك يؤكد خرباء عسكريون بأن األسلحة املضادة للطائرات املسرية تشمل
منظومة دفاع مثل الباتريوت أو الثاد ،ويوجد لدى العدو اإلسرائيي منظومة
ال ـق ـبــة ال ـحــديــديــة امل ـت ـط ــورة ،ول ـكــن ه ـنــاك ط ــائ ــرات م ـســرية م ـت ـعــددة األح ـجــام
واألشكال" من الصعب كشفها.

فشل انظمة الدفاع اجلوي

وازاء الـضــربــات الـنــوعـيــة الـتــي وجـهـهــا ســالح الـجــو املـســري الـيـمـنــي اىل العمق
السعودي فشلت الرياض التي تعتمد عىل بطاريات صواريخ باتريوت األمريكية
من التصدي للطائرات املسرية والصواريخ اليمنية
ويــرجــع خــرباء عسكريون فشل الــدفــاع الـجــوي السعودي الن تلك االنظمة
ليست مصممة للتصدي لطائرات مسرية تطري عىل ارتفاع منخفض

فشل القبة احلديدية

ومن ناحية اخرى اعرتف جيش العدو اإلسرائيي ،مؤخرا بأن قواته فشلت
ً
رّ
مؤكدا أنها عــادت بسالم
املسرية التي انطلقت من لبنان،
يف اعــرتاض الطائرة
إىل األرايض اللبنانية.
وقــال جيش العدو "أخفقنا يف التصدي للطائرة املـسـ رّـرية القادمة من لبنان
رغم استخدام القبة الحديدية والطائرات الحربية واملروحية".
وي ــأيت ذل ــك بـعــد تـفـعـيــل ص ــاف ــرات اإلنـ ــذار يف مـنـطـقــة الـجـلـيــل بـسـبــب تـسـلــل
الـطــائــرة ،بــاإلضــافــة إىل تـفـعـيــل جـيــش الـعــدو نـظــام الـقـبــة الـحــديــديــة وإطــالقــه
للصواريخ بهدف اعرتاضها وتم استدعاء طائرات حربية ومروحيات عسكرية
رّ
املسرية لكنه فشل يف ذلك .
إلسقاط

ملاذا يستهدف العدوان االتصاالت ؟

قـيــام ط ــريان ال ـعــدوان بــاسـتـهــداف اب ــراج االت ـصــاالت ومـقــر شــركــة االت ـصــاالت
الــدولـيــة بصنعاء انـمــا يــأيت يف اطــار الفشل الــذريــع والهزيمة الـتــي لحقت بكل
من نظامي ابو ظبي والرياض وعدم قدرتهما يف الحد من استهداف الطائرات
املسرية والصواريخ التي طالت اهدافا عسكرية هامة يف عمق اراضيهما وسط
فـشــل منظومة ال ــرادارات والــدفــاع الـجــوي مــن اكـتـشــاف وصــد تـلــك الهجمات
للطائرات املـســرية والـصــواريــخ التي يؤكد الـخــرباء العسكريون بأنها تطري عىل
مستويات منخفضة ويصعب اكتشافها او صدها .
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حملة «إعصار اليمن» التي دشنها الرئيس املشاط ..استراتيجية شاملة للحشد واالستنفار ضد العدوان

قائد الثورة  :املرحلة حساسة وحتتاج للمزيد من الصبر والصمود والتوحد على كافة املستويات
الرئيس املشاط يؤكد على أهمية الصمود الشعبي خالل هذه املرحلة

رغ��م م��رور سبع سنوات من عمر ال�ع��دوان والحصار اإلج��رام��ي املفروض
عىل وطننا وشعبنا اليمني ال يزال الصمود اليمني األسطوري هو سيد املوقف
واملتحكم بزمام األمور وأكر من ذلك أصبح لشعبنا وجيشنا اليمني قراراته
امل�س�ت�ق�ل��ة وق��وان��ن إدارت ��ه ال�خ��اص��ة مل�ع��رك��ة ص�م��وده وت�ص��دي��ه ورف�ض��ه مل�ش��اري��ع
العدوان والطغيان األمريي الصهيوين الريطاين السعودي اإلمارايت  ،تلك
القرارات والقوانن التي تستمدها القيادة الثورية والسياسية والعسكرية من
دستورنا اإللهي املتمثل بالقرآن الكريم وأوامره وتوجيهاته الربانية التي ال يمكن
أبداً ملن عمل بها واتخذ إجراءات تنفيذها العملية عىل أرض الواقع أن يقع يف
خطأ الحسابات وسوء التقدير وإنما امتاك القدرة والكفاءة يف إدارة الصراع
وتقدير املوقف واختيار التوقيت املناسب لتوجيه ضربات الردع االسرتاتيجي
للعدو رغم فارق اإلمكانيات املادية والعسكرية وعىل طريق االستمرار يف السري
ع��ىل ه��ذا امل�س��ار ج��اء إع��ان ال��رئ�ي��س م�ه��دي امل�ش��اط ع��ن ت��دش��ن حملة "إع�ص��ار
اليمن" للتحشيد واالستنفار ملواجهة ال�ع��دوان ع��ىل كافة املستويات  ..املزيد
من التفاصيل يف السياق التايل :

طالل هزبر
بالتزامن مع استمرار االنتصارات التي تسطرها قوات الجيش
وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف م �خ �ت �ل��ف ج �ب �ه��ات امل ��واج �ه ��ة وال �ت �ص��دي
للعدوان عىل مستوى الداخل والخارج اليمني والتي كان آخرها
ان �ت �ص��ارات " ج�ب�ه��ة ح ��رض يف م�ح��اف�ظ��ة ح�ج��ة " وك ��ذا اس�ت�م��رار
أسطول الصواريخ واملسريات يف توجيه ضرباته املؤملة واملوجعة
لقوى تحالف العدوان داخل العمق السعودي واإلمارايت من
خ��ال عمليات اإلع�ص��ار اليماين املتتايل ال�ت��ي أثبتت محدودية
قدرة نظامي الرياض وأبو ظبي عىل الصمود الذايت ،وهشاشة
ّ
مظلة الحماية  ،األمريكية
خيارات ركونهما واعتمادهما عىل
اإلسرائيلية.
أع �ل ��ن ف �خ��ام��ة امل �ش ��ري ال ��رك ��ن م �ه ��دي امل �ش ��اط رئ �ي ��س امل�ج�ل��س
السيايس األعىل  ،خال لقاء له برؤساء مجالس النواب األخ
يحيى الراعي ،والقضاء األعىل القايض أحمد املتوكل ،والشورى
محمد العيدروس ،والوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور عن
ت��دش��ن ح�م�ل��ة "إع �ص��ار ال�ي�م��ن" للتحشيد واالس�ت�ن�ف��ار مل��واج�ه��ة
العدوان.
مرحلة حساسة تتطلب الصرب والصمود
وإذا ك��ان ق��ائ��د ال�ث��ورة وامل�س��رية ال�ق��رآن�ي��ة ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��در
الدين الحويث حفظه الله قد أشار خال خطابه األخري بمناسبة
جمعة رجب إىل أهمية املرحلة القادمة وما يمكن أن يحدث من
متغريات وأح��داث عظيمة وك�ب��رية ال سيما بعد وص��ول محور
املقاومة إىل خط املواجهة املباشرة مع أمريكا وإسرائيل.
م��ؤك��دا لشعبنا اليمني وألح��رار امل�ق��اوم��ة أن امل��رح�ل��ة حساسة
وت �ح �ت ��اج ل �ل �م ��زي ��د م ��ن ال �ص ��ر وال �ص �م ��ود وال �ت ��وح ��د ع ��ىل ك��اف��ة
امل�س�ت��وي��ات وي�ج��ب أن ي�ك��ون ال�ج�م�ي��ع ع�ن��د م�س�ت��وى ال�ت�ح��دي��ات
ال سيما بعد أن ج��اء ال�ع��دو األم��ري��ي الصهيوين بكل جيوشه
وع�م��ائ��ه وأس��اط�ي�ل��ه إىل ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ل�ي�ق��ود امل�ع��رك��ة بنفسه
ووفر عىل األحرار مسافة الذهاب إليه للمواجهة.

العدوان بقيادة أمريكا سعى منذ اللحظة رئيس مجلس النواب  :ما عرضه اإلعالم احلربي من مشاهد
األولى وال يزال لتدمير املنشآت اخلدمية إلطالق الطائرات املسيرة  ،يكشف زيف ما يدعيه العدوان
ف�ق��د ج��اء ت��أك�ي��د ال��رئ�ي��س م�ه��دي امل�ش��اط ع��ىل أه�م�ي��ة ال�ص�م��ود
ال�ش�ع�ب��ي خ ��ال ه ��ذه امل ��رح �ل ��ة ..م �ش ��دداً ع ��ىل ض� ��رورة أن ت�ق��وم
مؤسسات ال��دول��ة ب��دوره��ا بشكل فاعل يف الحشد واالستنفار
وت��دش��ن ح�م�ل��ة إع �ص��ار ال �ي �م��ن ع��ىل ك��اف��ة امل �س �ت��وي��ات مل��واج�ه��ة
ال �ع ��دوان وق ��ال" إن ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة س�ت�ش�م��ل ك��اف��ة امل�س�ت��وي��ات،
ال��رس�م�ي��ة وال�ش�ع�ب�ي��ة وال�ن�خ�ب��وي��ة" ..ح��اث��ا أب�ن��اء ال�ش�ع��ب اليمني
ت��وح�ي��د ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة وح ��ل اإلش �ك��ال �ي��ات وك ��ل م��ا يتسبب
يف الفرقة واالختاف ثم االعتماد والتوكل عىل الله الذي يعد
الطريق األسرع واألقصر لتحقيق النصر املبن عىل قوى العدوان
وال �ت �ف ��اع ��ل ال �ج ��اد م ��ع ال �ت �ح �ش �ي��د واالس �ت �ن �ف ��ار إلس �ن ��اد ال�ج�ي��ش
واللجان الشعبية يف أقدس معارك التصدي للعدوان الغاشم
التي يجب أن يشارك فيها الجميع.
إفالس وسقوط أخالقي للعدوان
وبالنظر إىل السقوط السافر واملعلن يف أبشع مستنقعات
االن �ه �ي��ار األخ ��اق ��ي واإلن �س ��اين ال ��ذي وق �ع��ت أن�ظ�م��ة ال �ع��دوان
اإلج� ��رام� ��ي م� ��ؤخ� ��راً م ��ن خ� ��ال ت ��ري ��ره ��ا امل �ف �ض ��وح وامل �ك �ش ��وف
الس �ت �ه ��داف امل �ن �ش��آت امل��دن �ي��ة وامل ��دن �ي ��ن ع ��ر ت�ص�ع�ي��د ع�س�ك��ري
ع ��دواين س�خ��رت ل��ه ك��اف��ة إم�ك��ان��ات�ه��ا ال�ع�س�ك��ري��ة واس�ت�خ��دم��ت
ف �ي��ه م�خ�ت�ل��ف أن � ��واع أس�ل�ح�ت�ه��ا ال �ت��دم��ريي��ة ل �ق �ت��ل األب ��ري ��اء م��ن
أب�ن��اء شعبنا ال�ي�م�ن��ي وق�ص��ف وت��دم��ري األع �ي��ان وامل��واق��ع امل��دن�ي��ة

املحرم استهدافها وفقا لكافة القوانن والتشريعات الربانية
واإلنسانية والدولية.
أشار الرئيس املشاط ،إىل أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا
س�ع��ى م�ن��ذ ال�ل�ح�ظ��ة األوىل وال ي ��زال ل�ت��دم��ري امل�ن�ش��آت ال�خ��دم�ي��ة
للشعب ال�ي�م�ن��ي ..م��ؤك��دا أن م��ا ي�ق��وم ب��ه ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان من
اس �ت �ه ��داف ل �ل �م ��ؤس �س ��ات امل ��دن �ي ��ة ي �ع ��ر ع ��ن ف �ش �ل��ه وإف ��اس ��ه،
ويضيف إىل رصيده املزيد من الخزي واإلجرام.
قوى العدوان بعيدة عن السالم
التصعيد الاأخاقي وال إنساين هو دليل كاف عىل أن كل
من يمارسه من األشخاص أو األنظمة أو الدول أو املنظمات
ال ي�م�ك��ن إال أن ت �ك ��ون م �ص ��دراً ل�ل�ه�ي�م�ن��ة وال �ط �غ �ي��ان وال�ق�ت��ل
لألبرياء م��ن بني اإلن�س��ان وم�ص��دراً للحروب العدوانية عىل
الشعوب وارتكاب أبشع املجازر والجرائم الوحشية بحقها
وال تريد هذه القوى الطغيانية أبداً أن تكون مصدرا للسام
.ويف هذا السياق فقد أكد الرئيس مهدي املشاط أن الحصار
األمريي الخانق عىل أبناء الشعب اليمني وتصعيد الجرائم
ال �ت��ي ي��رت�ك�ب�ه��ا ال �ع ��دوان األم ��ري ��ي ال �س �ع��ودي ب�ح��ق ال�ش�ع��ب
اليمني دليل عىل أنهم بعيدون عن السام ،وأن ما يتحدثون
به يتناقض مع التصعيد والحصار واستهداف املنشآت املدنية
والخدمية.

لن يقف شعبنا مكتوف األيدي
سبع سنوات من عمر العدوان والحصار الذي استخدمت فيه
أنظمة العدوان مختلف وسائلها وسياساتها وأدواتها وفشلت
أمام صمود شعبنا اليمني وأمام حكمة وحنكة قيادته الثورية
وال�س�ي��اس�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة  ،ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي امل �ع ��روف ب��ال�ح�ك�م��ة
وال �ص��ر ال ��ذي ال ت�ن�ط��ي ع�ل�ي��ه ك��ل وس��ائ��ل ال�ض�غ��ط ،وال تخيفه
التهديدات والغارات وال أشكال الحصار  ،شعبنا اليمني األبي
الصامد الذي قرر أن يميض بخياراته نحو تحقيق النصر الكامل
واملبن مهما ّ
كلفه ذلك من تضحيات.
وع��ىل ه��ذا امل�س��ار اإلي�م��اين ال�ث��اب��ت ي��أيت ت��دش��ن ال��رئ�ي��س مهدي
امل�ش��اط لحملة إع�ص��ار اليمن حيث ق��ال أن الشعب اليمني لن
يقف مكتوف األي��دي ،وس��ريد ع��ىل ه��ذه الجرائم بكل الوسائل
امل �ت��اح��ة ،م��ؤك��داً أن ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ب�ت�ح��رك��ه ال �ج��اد وامل �س��ؤول
وصره وعطائه سيصل إىل النصر بإذن الله تعاىل.
التحشيد واالستنفار واجب وطني
م ��ن ج��ان �ب��ه أش� ��ار رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� �ن� ��واب ،إىل أن م ��ا ع��رض��ه
اإلعام الحربي من مشاهد إلطاق الطائرات املسرية من مختلف
ال�ت�ض��اري��س ،ي�ك�ش��ف زي ��ف م��ا ي��دع�ي��ه ال �ع ��دوان ب��أن��ه ي�ت��م إط��اق
الطائرات املسرية من األحياء املدنية.
وأوض ��ح أن رئ��اس��ة م�ج�ل��س ال �ن��واب ،وج�ه��ت أع�ض��اء املجلس

ب��ال�ن��زول امل �ي��داين إىل دوائ��ره��م ل�ل�م�س��اه�م��ة يف ال�ح�ش��د والتعبئة
ض��د ال �ع ��دوان األم��ري��ي ال�غ��اش��م وج��رائ �م��ه امل�س�ت�م��رة ب�ح��ق ه��ذا
الشعب العظيم.
فيما أكد رئيس مجلس الشورى ،أن املجلس يقوم بدور كبري
يف ال�ت�ح�ش�ي��د وال �ن ��زول امل �ي ��داين ل�ل�م�ح��اف�ظ��ات ك �ج��زء م��ن واج�ب��ه
الوطني يف معركة التحرر واالستقال.
اسرتاتيجية شاملة للمواجهة
بدوره قال رئيس مجلس القضاء األعىل" إن ما نمتلك من قوة
املسؤولية وقوة االندفاع يجعلنا قادرين عىل مواجهة العدوان
بكل ما نستطيع ،وال بد أن يكون لنا يف كل املؤسسات دور بارز
يف التحشيد ومواجهة التحديات".
رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور كان هو
اآلخر قد أكد عىل أهمية تكامل الدورين الرسمي والشعبي يف
مواجهة العدوان.
من جانبه أوضح وزير اإلعام األستاذ ضيف الله الشامي إن
حملة "إعصار اليمن" ليست مجرد هاشتاق نطلقه وال طائرة أو
صاروخ نقصف به معاقل األعداء بل هي اسرتاتيجية شاملة لكل
املجاالت وحشد الطاقات وتوزيع املهام ملواجهة التصعيد بالفعل
وليس بالقول فقط ؛وألن أمريكا هي قمة الهرم للعدوان عىل
اليمن فهي املسؤول األول عن كل الجرائم يف اليمن .
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القوات املسلحة اليمنية استطاعت التغلب عىل الكثري من االشكاليات تمهيداً ألنشاء نظام دفاعي موحد ومتطور ملواجهة متطلبات
املعركة الحديثة املشرتكة – اسرائيل هي املصدر الرئييس لتهديد األمن القوي العربي.
ال�س�ع��ودي��ة ت��واج��ه ص�ع��وب��ة يف ت��وف��ري ال�ح�م��اي��ة ل��أله��داف ال�ح�ي��وي��ة والعسكرية
ع��ىل أراض�ي�ه��ا وأي ت�ص�ع�ي��د ج��دي��د س�ي��زي��د م��ن م�ع��ان��ات�ه��ا ل�ق��د اخ��رتق��ت ال�ط��ائ��رات
االسرائيلية الفضاء الجوي للسعودية واإلمارات والدول املحيطة باليمن وبالتايل
فقد وضعت نفسها تحت طائلة االستهداف واصبحت السعودية تتفاخر بمرور
ال�ط��ائ��رات االس��رائ�ي�ل�ي��ة يف أج��وائ�ه��ا وأص�ب��ح ال�ق��ادة الصهاينة يتباهون علناً أنهم
يطريون فوق األجواء السعودية للوصول لامارات وأن هذه االنجاز يعتر مجيدا
ً
وصوال إىل تطبيع شامل
يف سبيل تنامي وتعاظم العاقات االسرائيلية العربية
مع كل العرب الذين هم اليوم أدواتها يف املنطقة العربية.
فأمريكا واس��رائ�ي��ل اقنعت النظام ال�س�ع��ودي واالم ��ارايت بانها اض�ع��ف م��ن ان
ت��واج��ه ال�ت�ه��دي��دات م��ن ال�ي�م��ن  ..وان�ه��ا ب�ح��اج��ة إىل اك�ت�س��اب م��زي��د م��ن ال�ق��وة عن
طريق اللجوء إىل الكيان الصهيوين بالدرجة األوىل من خال التحالف مع هذا
الكيان وبالتايل الحصول عىل االسناد االمريي والريطاين الكامل.
ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة اس�ت�ط��اع��ت أن ت��وج��د ال�ب��دائ��ل يف ح��ال ت�ع��رض��ت امل�ن�ش��آت
املتعلقة باالتصاالت إىل ضرب واستهداف من قبل العدوان فهذه البدائل جاهزة
ملواجهة التهديدات املختلفة.
ك��ان��ت ال �ح��روب ه��ي ال �ت��ي ت �ف��رض م��ن ه��و األق ��وي ��اء وه ��ي ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ع��ر عن
التهديد واالبادة واشرتاط األقوى هي شروط تصعيد الحرب أو إيقافها  ..كانت
السعودية واإلمارات تعمل وفق هذه القاعدة العسكرية املعروفة ..وتجاهلت
ق�ض�ي��ة ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي وح�ق��ه يف ال�ح�ي��اة وت�ج��اه�ل��ت أن األض�ع��ف يف امل��واج�ه��ات
يتحول إىل ق��وة وك��ارث��ة عىل املتعجرف حينما ق��ررت الجامعة العربية التعاون
العسكري العربي املشرتك ملواجهة خطر اسرائيل وبريطانيا وبعد اخضاع امكانية
ال �ت �ع��اون ال�ع�س�ك��ري ال �ع��رب��ي امل �ش��رتك وان ��ه م��ن امل�م�ك��ن أن ت�ق��ف األم ��ة ال�ع��رب�ي��ة
ص�ف��اً واح��داً مل��واج�ه��ة األخ�ط��ار وال�ت�ه��دي��دات االسرائيلية والريطانية االمريكية..
وأن امل��دخ��ل ال��وح�ي��د إىل ال�ت�ع��اون ال�ع�س�ك��ري ال�ع��رب��ي امل�ش��رتك يف ت�ل��ك ال�ظ��روف
الصعبة هو التطبيع واالنتاج الحربي وتوفري متطلبات الدفاع العربي ملواجهة
سوء الظروف فبادرت أمريكيا وبريطانيا والدول املصنعة بتوفري األسلحة التي
تحتاجها الدول العربية لتأمن نفسها ملواجهة األخطار ووقفت أمام التصنيع
ال�ع�س�ك��ري ال�ع��رب��ي امل �ش��رتك ب�ق��وة وم�ن�ع��ه م��ن ال�ت�ح�ق��ق ول��م ت�ك��ن ه�ن��اك ت�ج��ارب
عربية سابقة لبناء صنعاء عسكرية مشرتكة أو منفردة لسيطرة دول االستعمار
والهيمنة عىل القرار العربي..
اليمن هي الدولة العربية الوحيدة التي كسرت شوكة دول االستعمار والغرب
لهذه القاعدة  ..وتمكنت من تحقيق الحلم العربي بإيجاد صناعة عربية مستقلة
ووصلت إىل مصاف الدول املصنعة ولو بأدىن درجاتها حتى وقف الغرب حائراً
من هذا الحديث غري املتوقع واملسبوق يف تاريخ الدول العربية ,واستطاعت اليمن
أن تفرض معادلة عسكرية يف اليمن واملنطقة العربية وتغريت معها الكثري من
قواعد االشتباك وموازين القوى يف املنطقة والعالم..
لقد كان مجلس الدفاع العربي املشرتك منذ خمسينات القرن املايض ويف كل

دوراته املنعقدة أكد موافقته عىل إنشاء مؤسسة عربية للصناعات العسكرية
امل�ت�ط��ورة واالسبقية لها وأوك��ل إىل األم��ان��ة ال�ع��ام��ة إع��داد ال��دراس��ات التفصيلية
لقيام هذا الصناعات ,وتم اعتماد مبلغاً لانفاق عىل تلك الدراسات يف دورته
املنعقدة ال�ع��ادي��ة يف 21م��اي��و 1974م وك��ان��ت ال�ن��واة األوىل ..مصر وس��وري��ا وليبيا
وال �ت��ي ق ��ررت ال �ب��دء يف ت�ش�ك�ي��ل ق �ي��ادة ع��رب�ي��ة ع��ام��ة ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة االت�ح��ادي��ة
يف ي��ون�ي��و 1972م ل�ت�ت��وىل م�ه��ام ال��دف��اع االس��رتات�ي�ج��ي ويف دي�س�م��ر 1972م وب�ع��د
اجتماع رؤس��اء أرك��ان الجيوش العربية ص��درت التوصيات بتخصيص  2%من
الناتج القومي لكل بلد عربي إلنشاء صناعة عسكرية عربية مشرتكة ..وسعت
أمريكا بواسطة حلفائها يف املنطقة وعىل رأسها السعودية لعرقلة هذا املشروع
ً
وفعا
بعد أن جمع مبلغ مليار دوالر كأصول ابتدائية للهيئة العربية للتصنيع
س�خ��رت ال�س�ع��ودي��ة ك��ل ام�ك��ان�ي��ات�ه��ا ل�ت�ح��وي��ل ه��ذا امل �ش��روع ال�ع��رب��ي ال�ع�م��اق إىل
ق��اع��دة ص�ن��اع�ي��ة م�ص��ري��ة وأض�ي�ف��ت إىل امل�ص��ان��ع ش��رك��ات أخ ��رى ل�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ص�ن�ي��ع
وشركات عاملية أمريكية وبريطانية وفرنسية وتحويل االتجاه الرئييس للمشروع
الحربي من الصناعات العسكرية وانشاء هيئة عربية للتصنيع العسكري لتطوير
القدرات العربية عىل انتاج االسلحة بعيدة عن القوى العظمى وهيمنتها وسد
ح��اج��ات ال��دول ال�ع��رب�ي��ة وال�ع�ت��اد ال�ع�س�ك��ري ب��أم��ل االم�ك��ان�ي��ات وظ��روف املعركة

والتهديدات املحيطة بالدول العربية وخاصة دول املواجهة مع الكيان الصهيوين
وهكذا تحول هذه املشروع العربي والحلم من االستقال عن دول االستعمار
والهيمنة واالستعمار إىل شراكة مع دول االستعمار والهيمنة وبشراكة طالت
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ت�ص�ن�ي��ع وامل�ج�ل��س األع ��ىل وال �ت��ي ك��ان��ت ب��ال�ط�ب��ع ت�ض��م ش��رك��ات
واعضاء من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وبالتايل سقط أه��م رك��ن من انشاء هذه
الهيئة العربية للتصنيع وهو استقال العرب بالتصنيع الحربي وانتاجها مما
جعل هذه الهيئة مركزاً لتصنيع املحركات للكثري من الطائرات بعد منحها حق
االنتاج واملوافقة من الشركات العاملية االمريكية والريطانية والفرنسية كوكيل
م�ع�ت�م��د وب��ال�ت��ايل ف��ان�ه��ا ل��ن تستطيع االن �ت��اج وال�ت�ص�ن�ي��ع ل��اس�ل�ح��ة ال�ت��ي ق��د تغري
املعادلة العسكرية واالكتفاء بما تسمع به الدول العظمى من التصنيع وتحقيق
أرباح أفضل من االسلحة وتحولت إىل قاعدة عماقة لصناعات وغالبيتها ذات
أهداف وطابع مدين وبهذا سيطرت اسرائيل عىل املشروع وارتفع رصيد الشركات
االجنبية املساهمة واملشرتكة ..وفرضت أمريكا وبريطانيا من القضاء عىل املشروع
العربي للصناعات العسكرية ولم تحاول دولة أخرى أن تعيد فكرة إنشاء مثل
ه��ذا امل�ش��روع ال�ع��رب��ي ال�ت�ق��دم��ي االق�ت�ص��ادي ال�ع�م��اق وك��ان��ت ال�س�ع��ودي��ة ودول
الخليج هي صاحبة النسبة األكر يف رأس املال عند تأسيس األصول اإلبتدائية

للهيئة العربية للصناعات العسكرية وبالتايل فقد ظهرت النوايا العدائية منذ
بدء نشؤ الفكرة حتى انتهت بالفشل ..بأي فكرة عربية قومية تكون السعودية
ودول الخليج العربي طغى فيها فإن الفكرة ولدت ميتة ألن هذه الدول النفطية
هي لسان حال الكيان الصهيوين وأمريكا وبريطانيا وفرنسا فحينما ظهرت اليمن
ع��ىل ال�س��اح��ة وم �س��رح ال�ع�م�ل�ي��ات ب�م�ش��روع ش�ب�ي��ه ب��ذل��ك ال ��ذي ب ��دأت ف�ك��رت��ه يف
خمسينات القرن امل��ايض لبناء قوة عسكرية عربية مشرتكة ولكنه اليوم بوجه
آخ��ر ال يحمل معه أي بصمة خ��ارج�ي��ة ..أم��ام الحلم ال�ع��رب��ي لتصنيع االسلحة
وانتاجها فقد انتصر بعد حرب 1973م عىل اعطاء مصر صاحية لصناعة بعض
املدافع واالسلحة الخفيفة ,وخاصة بعد توقيع معاهدة االستسام والذل بن
مصر واسرائيل يف مارس 1979م والتي كانت مسمار النعش األخري يف قاموس
التضامن العربي.
التضامن العربي من وجهة نظر يمنية:
بعد أك��ر م��ن ستة وث��اث��ن سنة م��ن انهيار التضامن العربي وتوقيع اتفاقية
االستسام ب��ن مصر واس��رائ�ي��ل ك��ل األم��ة العربية وشعوبها اعتقدت أن مصر
خ ��رج ��ت م ��ن ال �ص ��ف ال �ع ��رب ��ي وأن ال �س �ع ��ودي ��ة وح �ل �ف ��اءه ��ا االم� � ��ارات وق �ط ��ر ق��د
ت�ل�ق��وا ض��رب��ة ق��وي��ة م��ن م�ص��ر ب�ع��د ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ال�س��ام م��ع ال�ك�ي��ان الصهيوين
يف م��ارس 1979م بعد ان ضمنت اس��رائ�ي��ل وام��ري�ك��ا وبريطانيا وف��رن�س��ا الجانب
املصري واصبحت اسرائيل يف مأمن من مصر أوكلت املهمة للنظام السعودي
واإلم ��ارات وق�ط��ر لتنفيذ الخطة الثانية م��ن امل�ش��روع الصهيوين وه��و ال�ف��رات يف
ال�ع��راق فإسرائيل تميض وف��ق معتقدها ال�ي�ه��ودي واالس��رتات�ي�ج��ي املبنى ع��ىل أن
الدولة اليهودية من النيل إىل الفرات ,واتجهت السعودية إىل استبدال العراق
ً
بدال عن مصر واوهمت العرب أن العراق سيكون منطلق القومية العربية وبدأت
السعودية تنفيذ خطتها مع أمريكا وبريطانيا واسرائيل يف اندالع الحرب العراقية
اإليرانية واستثمرت السعودية هذه الحرب لصالح إسرائيل حتى أوصلت العراق
إىل اإلنهيار واالحتال األمريي وحققت إسرائيل مآربها يف املنطقة وفشلت مع
إي��ران وكشفت أوراق ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي ت�ج��اه إي��ران وحقيقة ال�ح��رب العراقية
اإليرانية وكان عىل السعودية أن تلجأ إىل خطة بديلة لدخول إيران يف الخطة
املوسعة من اسرائيل وامريكا واصبحت ايران عائقاً لتنفيذ املشاريع الصهيونية
يف املنطقة واملشجعة للعمل العربي امل�ش��رتك اتجاهن رئيسن اولهما تحويل
الحظر والتهديد ال��ذي ك��ان موجها للبنية العدائية للكيان الصهيوين إىل إي��ران
باعتبار ان دول��ة إي��ران اإلسامية هي اليوم الخطر الحقيقي عىل األم��ة العربية
واألمة اإلسامية وبأن مساعي طرح النظام اإليراين بات مقلقاً المريكا وبريطانيا
واسرائيل وعىل النظام السعودي ان يستخدم كل اوراقه لتعزيز هذا االتجاه يف
املواجهة السياسية واالقتصادية والدينية أمام إيران وأن الخطر الحقيقي ليس
من إسرائيل والكيان الصهيوين بل هو من إيران وثورتها اإلسامية التي هي اليوم
خطراً حقيقياً عىل إسرائيل واحامها.
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مخلفات القنابل العنقودية ..الوجه اآلخر لقتل أطفال اليمن
اإلفـــــــــاس اإلنــــــســــــاين جـــعـــل مـــــن األمــــــــم املــــتــــحــــدة تـــنـــظـــر ألطـــــفـــــال الـــيـــمـــن بـــالـــدونـــيـــة
حصدت القنابل العنقودية بمختلف أنواعها األمريكية واألوروبية آالف
املدنيني األبرياء جلهم من األطفال والنساء يف مختلف املحافظات اليمنية
خالل السنوات املاضية لتشكل الوجه اآلخر للحرب عىل أبناء الشعب
اليمني.
ويف احصائية صادمة ..كشف الربنامج الوطني للتعامل مع األلغام مطلع
فرباير الجاري عن مقتل وإصابة وتشويه اكرث  3841من املدنيني بينهم
 ٣٥٠طفال وطفلة قتلوا من أصل  ١٠١٩مدنيا ،واصابة  ٢٨٢٢آخرين
جلهم من األطفال والنساء بسبب اجسامها املتشظية القابلة للتفتيت
ملا يقارب  300شظية قاتلة وسامة ،منذ بداية الحرب عىل اليمن وحتى
نهاية العام٢٠٢١م ،يف املناطق الواقعة تحت سيطرة املجلس السيايس
األعىل.
تقرير :محمد العلوي

ع�ك�س��ت ت�ل��ك األرق ��ام م��دى ال�ت�ج��اه��ل ال ��دويل ال�ح�ق��وق��ي واإلن �س��اين
ب � ��أرواح االط �ف ��ال يف ال �ي �م��ن ،ال �ت ��ي ت �ق��ف خ �ل��ف ك ��ل ض �ح �ي��ة م ��ن ت�ل��ك
االح �ص��ائ �ي��ات ال �ص ��ادرة ع��ن امل��رك��ز ال�ك�ث��ر م��ن ال�ق�ص��ص واآلالم م�م��ن
ت�ع��رض��وا ل�ل�ق�ت��ل ب�م�خ�ت�ل��ف أن ��واع األس�ل�ح��ة م�ن�ه��ا ال�ق�ن��اب��ل ال�ع�ن�ق��ودي��ة
املتنوعة وامل�ت�ط��ورة ،لتشكل ح��رب��ا مجهولة تحصد أرواح املدنيني يف
املناطق امللوثة ببقايا القنابل واأللغام وغرها من أسلحة التحالف،
ويف ال��وق��ت ذات ��ه ل�ت�ك��ن م�ه�م��ة ال�ق�ن��اب��ل ال�ع�ن�ق��ودي��ة ال�ق�ت��ل واالص��اب��ة
والتشوية ،بل اتلفت ودمرت ما يقارب  809مزارع للمواطنني ،و547
من مناطق الرعي نتيجة آثارها التدمرية املختلفة خالل الفرتة ذاتها،
وفق احصائية املركز.
لعب قاتلة
الزالت تحصد األلغام والقنابل العنقودية التي تبدو بعضها عىل
ش�ك��ل ل�ع��ب ت��زه��ق ح�ي��اة األط �ف��ال وغ��ره��م م��ن امل��دن�ي��ني ال�ب�س�ط��اء يف
م�خ�ت�ل��ف امل�ن��اط��ق ال�ن��ائ�ي��ة ،ح�ي��ث ب�ل��غ ع ��دد ق�ت��ىل ال�ق�ن��اب��ل ال�ع�ن�ق��ودي��ة
وم �خ �ل �ف ��ات األل� �غ� ��ام وف� ��ق م ��ا ت� ��داول� ��ه امل ��رك ��ز ع ��ىل م ��واق ��ع ال �ت ��واص ��ل
االجتماعي منذ يناير املايض وحتى منتصف فرباير الجاري مقتل ١١
مدنيا واصابة  ٣٩آخرين ،تصدرت محافظة الحديدة قائمة القتىل
بعدد  ١٠مدنيني معظمهم من األطفال وإصابة 19آخرين منهم من
فقد إحدى قدميه او يديه أو جزء منها ومنهم من تعرض للتشويه
بمختلف انحاء جسمه ،لتأيت محافظة الجوف بعد الحديدة بقتيل
واحد و 7مصابني بانفجار ألغام فردية وقنابل عنقودية منها برازيلية
الصنع ،أثناء جمع الضحايا للحطب يف منطقة املتون ،وأخرين يف
ال�ي�ت�م��ة ،يف ح��ني س�ج�ل��ت م�ح��اف�ظ��ة ص�ع��دة  8م�ص��اب��ني م��ن األط�ف��ال
أثناء رعيهم لألغنام يف مختلف مناطق املحافظة ،وتسجيل خمسة
مصابني  2منهم يف نهم بمحافظة صنعاء و 2يف مارب ،وآخر داخل
مزرعته بمنطقة الربح بمديرية مقبنة بمحافظة تعز منذ مطلع يناير
املايض وحتى منتصف فرباير الجاري.
توعية طارئة
نتيجة الرت�ف��اع الضحايا باملحافظة نفذ ال��ربن��ام��ج الوطني التوعية

أكرث من  ٤٠٠مليون مرت مربع و٣٥
مــدرســة ال تـــزال ملوثة بالقنابل
العنقودية واأللغام يف الحديدة
تحالف العدوان يمنع دخول أجهزة
الكشف لتطهري األرض من مخلفاته
القاتلة
الطارئة بمخاطر مخلفات القنابل العنقودية واأللغام يف  ٩مديريات
م�س�ت�ه��دف��ا  ٥٩أل�ف��ا و ٦٤٤م��دن�ي��اً م��ن اب �ن��اء امل�ن��اط��ق امل�س�ت�ه��دف��ة من
الذكور واإلناث بمختلف الفئات العمرية ،باإلضافة إىل توعية ٥٧٤
ن��ازح��ا واك�س��اب�ه��م مفاهيم ووس��ائ��ل األم��ن وال�س��الم��ة الشخصية من
تلك املخلفات.
أجسام قاتلة
يف حني ال تزال تلك األجسام الغريبة القاتلة من القنابل العنقودية
تحاصر املواطنني يف قراهم وأسواقهم ،لتحصد النساء واألطفال يف
ال�ج�ب��ال وال�ش�ع��اب وال��ودي��ان س��واء أث�ن��اء رع��ي ل��ألغ�ن��ام أو ح��ني اتجاه
الطالب ملدارسهم التعليمية او ذهاب الرجال والنساء إىل مزارعهم
دون رج �ع ��ة ،ح �ي��ث الق ��ى امل� ��زارع أح �م��د ن��اص��ر ي�ح�ي��ى ج �ب��ي م�ص��رع��ه
أث�ن��اء ذه��اب��ه إىل م��زرع�ت��ه ب��ال�ح��دي��دة ال�ت��ي س�ج�ل��ت امل�ح��اف�ظ��ة م�ق�ت��ل ما
يقارب  150مدنيا خالل السنة املاضية ،فيما ال تزال قرابة  35مدرسة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م األس ��ايس وال �ث��ان��وي م�ل��وث��ة ب�م�خ�ل�ف��ات ال�ق�ن��اب��ل ال�ع�ن�ق��ودي��ة
واأللغام وقذائف التحالف يف مديريات "الحوك ،الحايل ،الدريهمي،

بيت الفقيه ،التحيتا" ،شكلت تهديدا قاتال لالغتياالت الصامتة.
وع��ادة م��ا تنفجر القنبلة العنقودية يف ال�ه��واء وتتناثر امل�ئ��ات منها
ع��ىل أش�ك��ال قنابل صغرة تنتشر ع��ىل مساحة ملعب لكرة القدم،
التي وفقا آلخ��ر احصائية تؤكد تلوث مساحة 400مليون مرت مربع
بمخلفات األلغام والقنابل العنقودية يف مديريات الحديدة ،تقدر
نسبة  90%من تلك املساحة عالية التأثر من املخلفات يمارس أبناؤها
مهنة الزراعة ورعي األغنام واالحتطاب ،نتجت جهود برنامج التعامل
مع األلغام اكتشاف وتجميع  2505أجسام من القنابل العنقودية
واأللغام خالل يناير املايض ،األمر الذي يهدد باتساع أعداد الضحايا
من األبرياء بشكل يومي يف  25منطقة ملغومة بتلك املخلفات.
إفالس أخالقي
استمرار مسلسل جرائم القتل واالصابات التي يتعرض لها املدنيون
من األطفال والنساء يف مختلف املناطق اليمنية سواء عن طريق القتل
امل�ب��اش��ر ب �غ��ارات ال �ط��ران أو امل��واج�ه��ات امل�س�ل�ح��ة وب�م�خ�ل�ف��ات القنابل
العنقودية ومخلفات الحرب ،تعبرًا عن اإلفالس األخالقي الحقيقي
ملواقف األم��م املتحدة التي تنظر ألطفال اليمن بالدونية بالرغم من
ال�ج��رائ��م وامل�ج��ازر الوحشية ال�ت��ي ترتكب ب�ص��ورة شبه يومية بحقهم
التي ال تقل حياتهم أهمية عن أي طفل يف العالم.
هكذا عىل مدى سبع سنوات من القتل والتدمر املستمر لم تشفع
امل�ع��اه��دات وال�ق��وان��ني ال��دول�ي��ة واإلن�س��ان�ي��ة ألب�ن��اء ال�ي�م��ن م��ن األم ��وال
املدنسة بما فيها "معاهدة الذخائر العنقودية" التي اطلقتها منظمة
"هيومن رايتس ووتش" يف مدينة دبلن مايو2008م ،ليالقوا القتل
بمختلف الطرق واألساليب من بقايا القنابل واأللغام التي أصبحت
كابوسا يقلق األهايل وتغطي مساحات واسعة من املحافظات اليمنية
السيما صعدة والحديدة ،التي أصبحت مقولة مدير قسم األسلحة
يف" هيومن رايتس" ستيف غوس ،أكرب كذبة يف تاريخ الحروب عىل
الشعوب عندما علق عىل معاهدة  2008حني قال "املعاهدة ستجعل
من العالم مكاناً أكرث أمناً ملاليني األشخاص ،وإن الذخائر العنقودية
ستلقى يف مكب نفايات ال�ت��اري��خ" ،التي أصبحت املنظمة من النادر

القنبلة العنقودية تنفجر يف الهواء
لتنترش على مساحة ملعب لكرة
القدم
املعاهدات والقوانني اإلنسانية لم
تشفع ألبناء اليمن من القتل باألموال
الخليجية
الحديث عن الذخائر العنقودية وفق تسميتها القديمة.
اإلرهاب الحقيقي
م��ا ت��م إل�ق��اؤه أم��ن األن ��واع واألش �ك��ال املختلفة للقنابل العنقودية
ع��ىل ال�ي�م��ن خ ��الل ال�س�ب��ع ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة م��ن ال �ح��رب ،ج�ع��ل من
اليمن كما يبدو حقل تجارب ملختلف األسلحة والصناعات العسكرية
األم��ري�ك�ي��ة م�ن�ه��ا واإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ودول أوروب� ��ا ودول ال�ع��ال��م املختلفة
لتتساقط عىل رؤوس اليمنني بكل قذارة من طائرات دول التحالف
التي تعترب نفسها بمنأى عن الحساب والعقاب عاجال أو آجال ،جراء
استمرار الصفقات التي تعقدها السعودية واإلمارات لشراء األسلحة
بمئات املليارات من الدوالرات ،بتواطؤ من املجتمع الدويل ،ليصل بها
الحال بإلقاء القنابل الذكية واملوجهة عرب األقمار الصناعية من طراز
 GBU39التي تصل حرارتها من  ٣٠٠٠ - ٢٥٠٠درجة مئوية عىل
األحياء السكنية بمديرية معني يف أمانة العاصمة صنعاء مطلع يناير
املايض خلفت ع��دداً من القتىل والجرحى بصفوف املدنيني وأحدثت
ت��دم��را ه��ائ��ال يف م�س�ج��د ال�ح��ي وع ��دد م��ن امل �ن��ازل ال�س�ك�ن�ي��ة وامل ��دارس

عدد من الشخصيات السياسية واإلعامية واالجتماعية لـ «

املنشآت الخدمية باملنطقة ،لتشكل إرهابا حقيقيا خلفت صدمات
نفسية مرعبة بني األطفال والنساء عىل حد سواء.
ك�م��ا ام�ع�ن��ت دول ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان ع��ىل ال�ي�م��ن ب �ق �ي��ادة ال��والي��ات
املتحدة األمريكية بإلقاء العديد من القنابل املتطورة عسكريا ومنها
م ��ا ي �ع��رف ب � "ج� ��ذام"  GDAMم ��ن ت�ص�ن�ي��ع ش��رك��ة ب��وي �ن��غ األم��ري�ك�ي��ة
الشهرة بصناعة الطائرات والصناعات الفضائية ،وبمشاركة شركة
"ووداورد" املعروفة بصناعة أنظمة التوجيه والتحكم عن بعد لقنابل
 ،GDAMالتي تبدو شبيه من القنابل التي ألقاها الكيان الصهيوين
عىل قطاع غزة يف فلسطني املحتلة.
تحد وعوائق
ٍ
أمام الجهود التي يبذلها الربنامج والفرق امليدانية لرفع املخلفات،
اال أن عملية إزال��ة القنابل العنقودية واألل�غ��ام ومخلفات ال�غ��ارات
الجوية تمثل تحديا أمام الربنامج الذي ينفذ املسوحات غر التقنية
وفقا لالمكانات املتاحة والبسيطة لتصل وسائل الحماية الشخصية
للفرق الهندسية امل�ي��دان�ي��ة لالنتهاء وال�ت�ل��ف نتيجة مل�ح��دودي��ة الدعم
وال�ت�م��وي��ل م��ن ق�ب��ل األم ��م امل�ت�ح��دة وش��رك��اء ال�ع�م��ل اإلن �س��اين ،اال أن
ما اضعف عملية التطهر للمناطق تعنت التحالف املستمرة بمنع
دخ��ول أجهزة الكشف وتطهر ما تم إل�ق��اؤه من القنابل العنقودية
واألل� �غ� ��ام ال �ت ��ي خ �ل �ف �ه��ا يف م �خ �ت �ل��ف امل �ح ��اف �ظ ��ات ال �ي �م �ن �ي��ة ،ال �ت ��ي ه��ي
بحاجة ماسة للتأشر بالعالمات الخطرة وامللوثة باأللغام والقنابل
العنقودية ،التي أصبحت بحقيقة األمر كارثة وحربا أخرى تحصد
أرواح اليمنيني.
ل ��م ي �ك �ت��ف ال ��ربن ��ام ��ج ع �ن ��د األع� �م ��ال ال �ت �ق �ن �ي��ة وامل� �س ��ح امل� �ي� ��داين ،ب��ل
استهدف ما يقارب  477ألف مواطن خالل ال�ع��ام2021م ،من أهايل
وس�ك��ان امل�ن��اط��ق س��واء م��ن ال�ت��ي ش�ه��دت امل��واج�ه��ات مسلحة أو التي
ت�ع��رض��ت الس �ت �ه��داف وق �ص��ف ب��واس �ط��ة ال �ط ��ران ،واي �ص ��ال ال��رس��ال��ة
ال�ت��وع��وي��ة ألك��رث م��ن  31أل��ف م��دين يف محافظة ال�ح��دي��دة خ��الل يناير
املايض من العام الجاري 2022م.

»:

تحصني الجبهة الداخلية رضورة للتعجيل بالنرص
تعد الجبهة الداخلية من أهم الركائز املجتمعية حيث وهي تشمل بمحتواها كافة أطياف الشعب
اليمني بمختلف تشكيالته كما أنها العامل األساس والدينمو املحرك ألي مشروع ورؤ ية مجتمعية
ويتحكم يف ذلك الجانب الفكري والعقائدي والثقايف ,يف تحديد نوجه هذه الجبهة نحو هدف معني
باتفاق مجتمعي عام ,ونظراً للتحديات واملؤامرات العربية الصهيونية عىل بالدنا والذي يعد الفشل
الذريع الذي واجهه االنتصارات العظيمة التي يحققها أبطال اليمن يف جبهات القتال والذي الحقت
بالتحالف وجيشه واتباعهم اشد الهزائم بعد الهجر يف الجبهات وبعد الضربات املوجعة يف العمق

* وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء األس �ت��اذ أح�م��د ال�ع�ل�ي��ي ال ��ذي ت�ط��رق يف
ح��دي�ث��ه ح��ول ه��ذا االس�ت�ط��الع ع��ن ال�ب�ع��د ال�ت��اري�خ��ي واالح�ق��اد
واالطماع االستعمارية الستهداف بالدنا سابقاً وعىل استهداف
ً
مستهال حديثه بقوله:
الجبهة الداخلية يف ال��وق��ت ال�ح��اض��ر..
هانحن ندخل العام الثامن من ال�ع��دوان السعودي االم��ارايت
ال �ص �ه �ي��وين االم ��ري ��ي ع ��ىل ال �ي �م��ن وأب �ن ��ائ ��ه ال �ش ��رف ��اء أك� ��رث ق��وة
وصموداً وتحدياً واقتدارا ملواجهة أولئك الطغاة واملتكربين.
وأشار إىل أن تحالف العدوان عىل بالدنا بقيادة أمريكا أدرك
ف��ور ق�ي��ام ث��ورة  21م��ن سبتمرب ب�ق�ي��ادة مؤمنة وحكيمة بشرت
ب��والدة يمن جديد برؤية إيمانية تستلهم ال��دور الريادي ألبناء
ال�ي�م��ن يف االن�ت�ص��ار ل��دي��ن ال�ل��ه وح�م��ل راي �ت��ه إىل أص �ق��اع األرض
وت �ل �ت ��زم ت �ح �ق �ي��ق أم � ��اين وت �ط �ل �ع��ات ش �ع �ب �ن��ا ال �ي �م �ن��ي يف ال �ح��ري��ة
واس �ت �ق��الل ال �ق ��رار ال �س �ي��ايس ب �ع �ي��داً ع��ن ال �ت��دخ��الت اإلم� ��الءات
ال�خ��ارج�ي��ة امل�ب��اش��رة وال �ت��ي اس�ت�م��رت ل�ع�ق��ود م��ن ال��زم��ن أل��زم��ت
اليمن حالة ال�ج��وع والفقر وامل��رض وه��و أم��ر ل��م يعد ممكناً أن
يبقى طويال بعد الثورة .
وأم � ��ام ذل� ��ك ت �ح��رك��ت أم ��ري �ك ��ا وأح ��ذي �ت �ه ��ا يف امل �ن �ط �ق��ة ب�ه��دف
إج �ه ��اض ال� �ث ��ورة وأه ��داف �ه ��ا ال �ع �ظ �ي �م��ة وال �ن �ب �ي �ل��ة وال �ت ��ي م�ع�ه��ا
أستحضر اليمنيني دورهم التاريخي املشرف كأنصار لدين الله
ورسوله الكريم وآل بيته الطاهرين.
وبذلك أدركت أمريكا وأدواتها الرخيصة يف املنطقة أن عودت
الشعب اليمني اىل هويته االيمانية سيقيض عىل مشاريعهم
االستعمارية التي تتجاوز سلب حريات الشعوب ونهب ثرواتها
وال �ت �خ��ي ع ��ن ث��واب �ت �ه��ا ال��دي �ن �ي��ة وص � � ً
�وال اىل ت�ق�س�ي�م�ه��ا وت�م��زي��ق
ن�س�ي�ج�ه��ا االج �ت �م��اع��ي وم ��ن ث ��م إي �ص��ال �ه��ا اىل ح��ال��ة م ��ن ال�ف��رق��ة
والتمزق واالحرتاب الداخي ملسميات كثرة .
ف �ب ��ادرت اىل ال�ت�خ�ط�ي��ط وش ��ن ال �ع ��دوان ع��ىل ب��الدن��ا صبيحة
ال �س��ادس وال�ع�ش��ري��ن يف م ��ارس 2015م ت�ح��ت ع�ن��اوي��ن ك��اذب��ة
س��رع��ان م��ا أدرك�ه��ا شعبنا اليمني م��ن خ��الل ي��وم�ي��ات ال�ع��دوان
التي لم يخل أحدها من جرائم ارتكبت عىل مرأى ومسمع من
العالم .
وأك� � ��د وزي� � ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء ان � ��ه أم� � ��ام ه � ��ذه امل �ل �ح �م ��ة ال �ع �ظ �ي �م��ة
واالن �ت �ص ��ارات ال �ك��ربى يف أك ��رث م��ن  48ج�ب�ه��ة ع�س�ك��ري��ة  ,وذل��ك
ال�ص�م��ود األس �ط ��وري وال �ت��الح��م ال�ش�ع�ب��ي ال �خ��الق ي�م�ث��ل ت��وح��د
الجبهة الداخلية يف ظل قائدنا الحكيم .
مشراً بقوله ونحن يف السنة الثامنة من العدوان والحصار
ل �ي��س أم ��ام �ن ��ا ك�ي�م�ن�ي��ني س ��وى ال �ث �ب ��ات وال� �ت ��زام ك ��اف ��ة االه� ��داف
العظيمة للثورة وأك��د ع��ىل أهمية ض��رورة التكاتف والتسامح
ودع � ��م ال �ج �ب �ه ��ات ب ��امل ��ال وال � ��رج � ��ال ..وأخ �ت �ت ��م ح ��دي �ث ��ه يف ه ��ذا
االس�ت�ط��الع ب�ق��ول��ه واث�ق��ني م��ن ن�ص��ر ال�ل��ه ل�ن��ا ألن�ن��ا أص�ح��اب حق
ملتزمون به مؤمنون بالله مسلمون لقيادتنا الحكيمة ال تتزعزع
إنه عىل نصرنا لقدير .
* ن��ائ��ب وزي ��ر اإلع� ��الم االس �ت ��اذ ف�ه�م��ي ال �ي��وس �ف��ي ت�ح��دث
بالقول:
** م��ن املسلمات أن تحصني الجبهة الداخلية ه��و أم��ر بالغ
األه �م �ي��ة وه ��ذا ال�ت�ح�ص��ني ي �ك��ون ع��ىل أك ��رث م��ن م �س��ار ألن ذل��ك
ي�ن�ع�ك��س إي �ج��اب��اً ع��ىل ال�ت��وج��ه ال �ع��ام ل�ل��دول��ة ره �ن��اً يف ت��وج�ه��ات
ت�ح��دي��ات ال�ح��اض��ر واملستقبل خ�ص��وص��اً يف ه��ذه امل��رح�ل��ة ال�ب��ارزة
يف ال�ت�ع�ق�ي��د "ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ب�ل��د ع��ىل رأس �ه��ا ت�ح��دي��ات ال �ع��دوان
الصهيوسعودي واالندلوامارايت" ويعترب تحصني هذه الجبهة
ب��ال��غ األه�م�ي��ة م��ن خ��الل رف��ع درج ��ة ال�ي�ق�ظ��ة األم�ن�ي��ة وك ��ذا من
خ � ��الل ال �ت ��وع �ي ��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة يف أوس� � ��اط ش ��رائ ��ح امل �ج �ت �م ��ع ألن
االهتمام بالوعي الجمعي هو حجر األس��اس لحشد الطاقات
نحو تحديات الحاضر واملستقبل ..وأش��ار اىل أن تحصيل هذه

العليي :أدركت أمرياك وأحذيتها الرخيصة إن اليمن بهويتها اإليمانية
ستفشل مخططاتها فبادرت إىل استهداف نسيجها االجتماعي
اليوسفي  :االهتمام بالوعي الجمعي هو حجر األساس لحشد طاقات
املجتمع ملواجهة تحديات الحارض واملستقبل
الذماري :الجبهة الداخلية يه إحدى الركائز الهامة ملواجهة العدوان
والحفاظ عليها واجب وطين
ال�ج�ب�ه��ة ل��ن ي�ت��م إال م��ن خ��الل ع�م��ل م ��دروس وم�ن�ظ��م ب��أوس��اط
املجتمع ألن ذلك ال يتيح أي فرصة ألعداء اليمن باستغالل أي
قضايا يحاول من خاللها تفكيك الجبهة الداخلية .
وأك ��د ع��ىل أن ال ��دور ه�ن��ا ال ي�ق�ت�ص��ر ع��ىل ط ��رف م�ع��ني ب��ل كل
ال�ن��واف��ذ امل�ت��اح��ة وامل�م�ك�ن��ة يتطلب أن ت�ك��ون م�س��اه�م��ة ف�ع��ال��ة يف
ت ��أدي ��ة دوره� ��ا يف ت�ح�ص��ني ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ �ل �ي��ة ال �ت��ي ت�ك�م��ن ج��زء
م��ن املسؤولية ع��ىل املنابر الثقافية وك��ذا االع��الم�ي��ة والسياسية
والدينية .
وجزء من املسؤولية عىل بعض الجهات االخرى سواء الزكاة
أو غرها ,إضافة اىل دور املؤسسات االقتصادية بجانب االهتمام
بالجبهة الداخلية.
وذل��ك جزء من نقل أه��داف ث��ورة 21سبتمرب إىل حيز التنفيذ
إضافة اىل ان تحصني هذه الجبهة الذي يمثل نقله لتوجيهات
قائد ال�ث��ورة السيد عبدامللك ب��در الدين الحويث حفظه الله اىل
حيز التنفيذ .
أيضا االهتمام بتحصني هذه الجبهة الداخلية بكونه يدرك
ما يسعى اليه االعداء من محاوالت تفكيك الجبهة الداخلية .
وأش��ار اىل ان اج��راء هذا االستطالع الصحفي هو أيضا يمثل
ج��زءاً من تحصني الجبهة الداخلية باعتبار االستطالعات هي
ال �ت��ي ت�م�ث��ل ت��رم��وم��رت ق �ي��اس درج� ��ة ال ��وع ��ي ال�ج�م�ع��ي ت �ج��اه أي
م �ش ��روع وع ��ىل ه ��ذا األس� ��اس ف ��إن اس �ت �ق ��رار وت �م��اس��ك ال�ج�ب�ه��ة
الداخلية واالس�ت�م��رار يف الرتشيد والتقييم املستمر يصب نحو
تحصني الجبهة.
ع� ��ىل ه � ��ذا األس� � ��اس ف � ��ان اس� �ت� �ق ��رار وت �م ��اس ��ك ه � ��ذه ال �ج �ب �ه��ة
ً
واالس �ت �م��رار أي�ض��ا يف ال��رتش�ي��د وال�ت�ق�ي�ي��م ل��ه دور م�ه��م وأس��ايس
يف هذا الجانب .
* وك �ي ��ل م �ح��اف �ظ��ة امل �ح ��وي ��ت ال �ش �ي��خ ع �ب ��دال �س ��الم ي�ح�ي��ى

ً
قائال:
الذماري تحدث
** التمسك بحبل الله والرجوع اليه من اهم الركائز االساسية
لتحصني الجبهة الداخلية اضافة اىل اىل التوحد وان يكون لدينا
ب�ن��اء واق��ع محصن م��ن االخ��رتاق وان ي�ك��ون ل��دى الشعب وعي
اجتماعي وطني بمؤامرات االعداء..
ك �م��ا ي �ج��ب ع�ل�ي�ن��ا ان ن�ب�ن��ي ام ��ة مل��واج �ه��ة اع � ��داء ال �ل ��ه واع� ��داء
ال ��وط ��ن وان ن�ت�ص��دى ل�ل�ع��دو ون �ك ��ون ج��اه��زي��ن ل��رف��د ال�ج�ب�ه��ات
ب��امل��ال وال��رج��ال ول��ن ي�ت��أخ��ر م�ن��ا ب�ش��ر يف م��واج�ه��ة االع ��داء وع��ىل
الجميع نبذ املذهبية والطائفية والحزبية واملناطقية ولنقف صفا
واحدا وجسدا واحدا ملواجهة هذا العدوان السافل والتصدي له
بقوة ونحن عىل يقني نابع من ايماننا بالله وصدق مظلوميتنا
وصربنا وجهادنا بان النصر ال محالة وبدون ادىن شك سيكون
حليفنا وبان العزة والقوة لله والله غالب عىل امره وهو منتقم
من الظاملني..
ونحن نجدد دعوتنا البناء مجتمعنا اليمني بكل تشكيالته
املجتمعية وال�ح��زب�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة وال�ق�ب�ل�ي��ة اىل ض ��رورة توحيد
امل��وق��ف وال�ك�ل�م��ة ون�ب��ذ ك��ل ع��وام��ل ال�ت�ف��رق��ة وال�ش�ت��ات الس�ت�م��رار
ال �ص �م��ود وال �ت �ص ��دي ال �ج ��اد ل �ق��وى ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان ودح��ره��ا
وهزيمتها بفضل الله..
* ام ��ا ال �ق��ايض ع�ب��دال�ل��ه ال �ظ ��رايف م��دي��ر ع ��ام م�ك�ت��ب األم��ن
العام لرئاسة الوزراء فريى بأن العدوان الصهيوين السعودي
األمريي عىل بالدنا وال��ذي تمثله دول التحالف اللعني وضع
ن �ص ��ب ع �ي �ن �ي��ه اس� �ت� �خ ��دام ك ��ل ال� �ط ��رق واألس ��ال� �ي ��ب اإلج ��رام �ي ��ة
والوحشية متجاوزاً املواثيق الدولية والقوانني واألعراف واألديان
ال�س�م��اوي��ة يف ظ��ل ال�ن�ف��اق ال�س�ي��ايس ال�ع��رب��ي وال ��دويل والصمت
العاملي املطبق واملتجاهل ..كل هذه الجرائم والتجاوزات بحق
شعبنا اليمني ارضاً وتاريخاً وحضارة وانساناً..

السعودي واإلمارايت..إلخ.
عمد العدوان يف محاوالته األخرة إىل استهداف نسيج اليمن االجتماعي املحصن بقوة إيمانه بالله,
واملندفع لنصرة قضيته ومظلوميته ومدافعاً عن ارضه ولتفويت الفرصة عىل االعداء من استهداف
الجبهة الداخلية كان ل�"26سبتمرب" هذا االستطالع الصحفي الذي استهدف السياسيني واالعالميني
والشخصيات االجتماعية وكانت البداية مع:
استطالع :محمد محمد هادي

داعر :تحصني الجبهة الداخلية وتوحيدها يفوت الفرصة للتدخل
األجنيب يف شؤون الباد
الــرشيف  :العدوان يستخدم آخر أوراقــه املحروقة يف ظل الحصار
املسيس بحجزه لسفن املشتقات النفطية
املحاقري :متابعة ورعاية ارس الشهداء والجرحى من أهم الركائز
للصمود يف الجبهات
وب��رغ��م ذل ��ك إال ان ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي األب ��ي ال�ع��زي��ز خ�ي��ب آم��ال
وطموحات العدوان الساقط بكل قيمه وافعاله واظهر للعالم
مدى قوة وصمود هذا الشعب العظيم وقد بات جلياً للعالم
االنتصارات الساحقة واملدمرة لقوى تحالف العدوان واذيالهم
ك�م��ا ه��و ظ��اه��راً ل�ه��م ج��رائ��م ال�ق�ت��ل واإلب ��ادة ال��ذي ت�ن�ف��ذه غ��ارات
ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان ل�ل�م��دن�ي��ني األب ��ري ��اء م ��ن ال �ش �ي��وخ واألط �ف ��ال
وال�ن�س��اء ال��ذي��ن قتلوا يف منازلهم ب��ال رح�م��ة وذل��ك يمثل سبب
يف غاية األهمية للتكاتف والتماسك وتوحيد الجبهة الداخلية
املواجهة لهذا العدوان الذي يستهدف الجميع.
كما ان من اسباب توحد الجبهة الداخلية هو الجانب اإليماين
الذي عرف به اهل اليمن وال��ذي وصفهم به سيد األمة سيدنا
م�ح�م��د ص��ىل ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وع ��ىل آل ��ه أج�م�ع��ني ب�ح��دي��ث ال�ت�ع��ري��ف
(أت ��اك ��م أه ��ل ال�ي�م��ن ه��م أرق ق �ل��وب��اً وأل ��ني أف �ئ��دة االي �م ��ان ي�م��ان
والحكمة يمانية).
ف��ال �ي �م �ن �ي��ون ب ��روح �ه ��م االي �م ��ان �ي ��ة وال �ج �ه ��ادي ��ة ي�ن�ط�ل�ق��ون م��ن
املواجهة ه��ذا ال�ع��دوان الشيطاين م��ن جانب ديني يستبسلون
يف الدفاع عن أرضهم ودينهم وكرامتهم وشرفهم يف جبهات
ال �ق �ت��ال ض ��د أع� ��داء ال �ل��ه وأع � ��داء ال ��وط ��ن واألم� ��ة وم ��ا ص�م��ودن��ا
وتحدينا وانجازاتنا وانتصاراتنا خالل السبع السنوات املاضية
وت�ق��دم�ن��ا واص ��رارن ��ا ع��ىل ال�ن�ص��ر األع�ظ��م ل�ل��رس��ول األع�ظ��م ب��إذن
ال�ل��ه يف ه��ذا ال�ع��ام وه��و ال�ع��ام ال�ث��ام��ن م��ن ال�ع��دوان إال لرتجمة
الس�ت�ش�ع��ار شعبنا امل�س��ؤول�ي��ة ال��دي�ن�ي��ة وال��وط�ن�ي��ة يف ال��دف��اع عن
ال��وط��ن وذل��ك م��ن خ��الل التسابق والتنافس الشعبي والقبي
لدعم الجبهات بكل ما املك من املال والرجال والعتاد.
ويأيت ذلك كله ترجمة صادقة لحكمة وتوجه السيد املجاهد
العلم قائد املسرة القرآنية حفظه الله ورعاه والذي اكد فيها
عىل اهمية الرتابط والتآخي ونبذ كل عوامل الفرقة والشتات

والتصالح وحث عىل ضرورة تماسك الجبهة الداخلية لتفويت
الفرصة تجاه األعداء من التمكن من اإلخالل بالجبهة الداخلية
لتحقيق اهدافه عرب اذيالهم واذنابهم يف الداخل والخارج فبارك
الله بقيادتنا الحكيمة وبشعبنا اليمني الحر واملؤمن وان الله
عىل نصرنا لقدير.
• د .عمر داعر عميد كلية اإلعالم قال:
** ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة ب�ت�م��اس�ك�ه��ا وت��وح�ي��د م��وق�ف�ه��ا الشعبي
والوطني خيبت آم��ال وره��ان��ات تحالف ال�ع��دوان الجبان الذي
اغ� ��رت ب �ن �ف �س��ه وب ��رتس ��ان �ت ��ه ال �ع �س �ك��ري��ة واألم ��ري �ك �ي ��ة وب��ال �ت �م��وي��ل
الخليجي التي تدره البقرة الحلوب السعودية وبعدها اإلمارات
الستهداف اليمن ارض التاريخ والحضارة..
متناسية ان اليمن عصية عىل الطغاة واملعتدين وان اليمانيني
كما وصفوا به اولوا قوة وأولوا بأس شديد وهذا ما اثبته شعبنا
اليمني ت�ج��اه ه��ذا ال�ع��دوان م��ن خ��الل امل��وق��ف الشعبي املشرف
والذي ابدى تكاتفه وتوحده وتصويب رؤيته واهدافه الوطنية
املتمثلة بالرفض القاطع للعدوان وضرورة مواجهته بكل الطرق
واألساليب فشعبنا اليمني وحد قراره وخرج ملواجهة العدوان
يف الساحات مندداً بالحرب الهمجية السعودية األمريكية ضد
بالدنا ومدافعاً يف جبهات القتال وداعماً باملال واملواد الغذائية
وبكل ما يستطيع يقدمه.
ودعا د .عمر داعر جميع وسائل اإلعالم اىل االضطالع بدورها
ال�ت�ث�ق�ي�ف��ي وال �ت��وع��وي ال��وط�ن��ي يف ن�ش��ر وارس� ��اء م �ب��ادئ ال�ت��آخ��ي
وال�ت�س��ام��ح وال�ت�ع��اون وال�ت�ك��ات��ف ب��ني ك��ل اب�ن��اء ال�ش�ع��ب اليمني
بمختلف الشرائح والتشكيالت املجتمعية والسياسية وغره.
ودع ��ا اىل ض ��رورة ت�ع��زي��ز ت�م��اس��ك ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة وت�ق��وي��ة
م��وق�ف�ه��ا وه��دف�ه��ا يف ظ��ل م�ع��رك�ت�ن��ا ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ح��اس�م��ة لنيل
التحرر واالستقالل التام والحاق اشد واعتى الضربات املوجعة

يف العمق سوا ًء يف الداخل او الخارج لقوى العدوان واذنابهم
حتى يتحقق النصر األعظم بفضل الله القوي املنتصر.
* األستاذ امن الشريف مدير عام اإلعالم النفطي واملعدين
ً
قائال:
تحدث
** إن ضرورة املحافظة عىل الجبهة الداخلية يتمثل جلياً يف
ً
الصمود األسطوري الذي برز ظاهرا للعالم وكذلك فيما يقدمه
رج ��ال ال��رج��ال م��ن ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة م��ن ان�ت�ص��ارات
عظيمة وتقدم يف الجبهات وكذلك يف الدور املجتمعي ومساندة
القبائل للجبهات ال�ج�ه��ادي��ة اإلي�م��ان�ي��ة امل�ب��ارك��ة وك�ي��ف استطاع
املؤمنون املجاهدون يف سبيل الله التصدي لهذا العدوان ومن
حالفهم من املنافقني واملرتزقة يف الداخل والخارج وتقديم اروع
البطوالت الجوهرية ودحر قوى العدوان واملطبعني من دويلة
اإلمارات وغرها..
وي ��واص ��ل ق ��ائ � ً
�ال :ك�م��ا ان �ن��ا ن �ب��ارك ل�ق�ي��ادت�ن��ا ال�س�ي��اس�ي��ة ممثلة
ب��امل�ش��ر ال��رك��ن م�ه��دي امل�ش��اط رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ىل
والشكر موصول للسيد القائد العلم عبدامللك بدر الدين الحويث
قائد املسرة القرآنية عىل العمقني السعودي ودويلة اإلمارات
وكيف حقق ابطالنا وال�ق��وة الصاروخية وطائراتنا املسرة عىل
األه � ��داف وامل �ن �ش ��آت ال �ح �ي��وي��ة وال �ن �ف �ط �ي��ة ك �م��ا ن �ج ��دد م�ب��ارك�ت�ن��ا
لعمليات اإلعصار الثالث والتي عكست معاير الحرب وغرت
معادالت العدوان املختلة.
ودعا شعبنا اليمني اىل التمسك بالوحدة الوطنية ووحدت
امل ��وق ��ف وال �ص ��ف مل ��واج �ه ��ة ال� �ع ��دوان وض � ��رورة ال �ت �ف ��اين يف رف��د
ال�ج�ب�ه��ات ب��امل��ال وال ��رج ��ال ول �ف��ت اىل ان ال �ع ��دوان ال�ه�م�ج��ي يف
ظل الحصار املفروض عىل بالدنا يستخدم آخر اوراقه الحارقة
بحجزه املشتقات النفطية ويتحكم يف القرصنة البحرية عليها
بينما ي�ح��اول اع��الم��ه ال�ك��اذب تظليل ال�ص��ورة ع��ىل اب�ن��اء شعبنا
اليمني وك��ذا املجتمع ال��دويل بأنها محتجزة من قبل حكومتنا
وأن اي ت��دخ��ل م�ن�ه��م او ذن ��ب ل�ه��م ذل ��ك م �ح��اول��ة م�ن�ه��م لشق
الجبهة الداخلية من الجانب االقتصادي ايل يعاين منه املواطن
اليمني جراء حصارهم.
* الشيخ زيد حسن املحاقري قال :
** ب� ��ان ت �ح �ص��ني ال �ج �ب �ه��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة ي �ت��م م ��ن خ� ��الل م �ب��ادئ
اس��اس�ي��ة ت�ت�م�ث��ل يف ال�ث�ق��اف��ة ال�ق��رآن�ي��ة واالس�ت�ش�ع��ار ب��امل�س��ؤول�ي��ة
امام الله والوالء له ومن ثم األخالص للمسرة القرآنية وقائد
املسرة القرآنية واالقتداء به وتنفيذ توجيهاته املوكلة الينا عىل
اك �م��ل وج ��ه وب �ك��ل اخ ��الص دون ت �ه��اون او م�م��اط�ل��ة ..وم ��ن ثم
االهتمام البالغ بمتابعة اص�ح��اب النفوس الضعيفة وتكليف
كوادر مخلصة ملتابعتهم وتوعيتهم توعية ايمانية.
اضافة اىل التكاتف بني ابناء املجتمع وذلك يحتاج اىل توعية
م �ت �ك ��ررة ت ��رس ��خ يف ذه� ��ن امل ��واط ��ن ال � ��روح اإلي �م ��ان �ي ��ة وال��وط �ن �ي��ة
واللحمة املجتمعية.
ومن خالل االهتمام البالغ بمتابعة اسر الشهداء واعانتهم
بكل الوسائل يف كل جوانب الحياة عىل ان يكون لهم االولية
يف كل يشء.
وكذلك اسر األسرى واسر الجرحى بحاجة اىل رعاية واهتمام
ومتابعة لتلبية احتياجاتهم وتسليم ماهو لهم من حقوق اول
ب ��أول وت�ح�ص��ني ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة يتطلب اع��ان��ة املستضعفني
وال ��وق ��وف ب�ج��ان�ب�ه��م ب�ك��ل ص ��دق وان �ص��اف امل�ظ�ل��وم��ني ب��ال��وق��وف
ال �ج��اد ض��د ال �ظ��امل��ني م��ن اص �ح��اب ال �ن �ف��وذ وإع� ��الء ك�ل�م��ة ال�ح��ق
دون االنحياز ألي طرف.
وبذلك تكون قد حصنا الجبهة الداخلية بالفعل وبنجاح كما
ان للمجتمع والشعب دور كبر يف املساهمة يف تحصني الجبهة
الداخلية واستمرار الصمود يف وجه العدوان.
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العميد سريع :استهداف املنشآت املدنية والوزارات
لن يحقق أهداف العدو في كسر إرادة الشعب اليمني
نفى املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى سريع ما ّ
يدعيه
تحالف العدوان األمرييك السعودي اإلم��ارايت من استخدام القوات
املسلحة لألماكن املدنية ألغراض عسكرية.
وق � ��ال ال �ع �م �ي��د س ��ري ��ع م ��ا ي � ّ�دع �ي ��ه ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان األم ��ري ��يك
السعودي اإلم��ارايت من استخدام ال�ق��وات املسلحة لألماكن
امل��دن �ي��ة ألغ� ��راض ع �س �ك��ري��ة ،ع ��ار ع ��ن ال �ص �ح��ة وم �ج ��رد ت��ري��ر
مفضوح الستهداف املنشآت املدنية واملدنين".
وأكد أن استهداف املنشآت املدنية وال��وزارات لن يحقق
أهداف العدو يف كسر إرادة الشعب اليمني ولن يمر
دون رد وعقاب.

مشاهد ميدانية إلطالق الطائرات املسيرة على
العمقني السعودي واإلماراتي
وزع � � � � � � � � � � � � ��ت ال� � � � � � �ق� � � � � � ��وات
املسلحة مشاهد إلطالق
ال � � �ط � � ��ائ � � ��رات امل � � �س � � ��رة يف
ع � �م � �ل � �ي� ��ات س � ��اب � �ق � ��ة ع ��ى
ال � �ع � �م � �ق� ��ن ال � �س � �ع � ��ودي
واإلمارايت.
وذكر املتحدث الرسمي
للقوات املسلحة العميد
يحيى سريع ،أن اإلعالم
ال � �ح � ��رب � ��ي وزع م �ش ��اه ��د
إلطالق الطائرات املسرة
يف ع�م�ل�ي��ات س��اب�ق��ة ع��ى
ال � �ع � �م � �ق� ��ن ال � �س � �ع � ��ودي
واإلم � � � � � � ��ارايت يف وس� ��ائ� ��ل
االعالم الوطنية.

"أبو نصر" القائد احملنك في ميادين العزة والكرامة
املجاهد /فارس محمد الجندي

يمر بها وطننا اليمني الحبيب وبكافة
النواحي ولم ينحن امام املتغرات .
انه القائد املجاهد املرابط يف الصفوف
األم��ام �ي��ة وامل�ت�ق��دم��ة يف م�ي��ادي��ن ال�ع��ز
وال�ش��رف وال�ب�ط��ول��ة ل�ل��ذود ع��ن ال��دي��ن
وللدفاع عن األرض والعرض وتجده
ي �ت �ج��ول ع ��ى امل ��واق ��ع وي�ت�ف�ق��د ج �ن��وده
راف�ع��اً م��ن معنوياتهم القتالية وقبل
ذلك مشاركا لهم ويف الصفوف االوىل
بعملياتهم القتالية .
ل �ق��د ات �س �م��ت ق �ي ��ادة ال� �ل ��واء امل �ه��دي
املكنى " أبو نصر " بالصراحة والصدق
وح��رص��ه ع��ى إرس ��اء ال �ع��دل وال�ن�ظ��ام
بعيداً عن العشوائية واملجامالت وال
م �ج��ال ل��دي��ه ل�ل�م�ف�س��دي��ن وال ي�ت�ه��اون
إذا ن ��ادي امل �ن��ادي ل�ل�ت�ض�ح�ي��ة يف سبيل
ال ��وط ��ن وم ��ا إن س�م�ع�ن��ا ن ��داء ال�ج�ه��اد
حتى سمعنا معها ن��داء املجاهد "ابو
نصر" قائال  :لبيك يا وطن  ..من تعز

إىل م� ��أرب إىل ال �ج ��وف إىل ح ��رض إىل
البيضاء إىل الساحل  ..اليوجد جبهة
من جبهات العز والشرف إال وكان وال
زال "أبو نصر " قائداً ومشاركآ فيها .
لقد ن��ال ثقة القيادة الثورية ممثلة
ب��ال�س�ي��د ال�ق��ائ��د  /ع�ب��دامل�ل��ك ب ��در ال��دي��ن
ال �ح��ويث  -ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه  -ب �ق��وة وأرادة
وشجاعة ووطنية فاقت كل األوصاف.
وي��درك ج�ي��داً م��ن عايشه أن ال�ل��واء
امل �ج ��اه ��د أب � ��و ن �ص ��ر ال �ش �ع ��ف ي �ن��اض��ل
ب �ص �م ��ت ول� �ي ��س م� ��ن ال� ��ذي� ��ن ي �ب �ح �ث��ون
ع ��ن ال �ص �ي ��ت وال �ش �ه ��رة  ..إن� ��ه ي�ب�ح��ث
ع � ��ن ن� �ص� ��رة وم � �ن� ��اص� ��رة دي� �ن� ��ه ووط �ن ��ه
ب �ع �ي��داً ع ��ن ال�ض�ج�ي��ج اإلع ��الم ��ي وك ��ان
وسيبقى ق��ائ��داً ن��اج�ح��اً يف ع�ي��ون أب�ن��اء
الوطن الشرفاء .
إن ال �ح��دي��ث ع��ن م��واق��ف وب �ط��والت
ال �ق ��ائ ��د امل �ج ��اه ��د ال� �ل� ��واء ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف
امل � �ه� ��دي "أب� � ��و ن� �ص ��ر" ي �ع �ن ��ي ال �ح ��دي ��ث

ع ��ن إن �س��ان ع��اص��ر أح ��داث ه��ام��ة من
ت ��اري ��خ ال ��وط ��ن اس �ت �ط��اع ان ي�س�ه��م يف
تغير م�س��اره��ا ل�ص��ال��ح وط�ن��ه وشعبه
ك �م ��ا اس �ت �ط ��اع م� ��ن خ ��الل �ه ��ا أن ي�ث�ب��ت
وب �ج��دارة م�س��ؤول�ي�ت��ه ك�ق��ائ��د ع�س�ك��ري
ف ��ذ ون �م ��وذج ��ي ف ��ري ��د  ..ويف ل��واج �ب��ه
ومبادئه وقيمه منذ لحظة توليه زمام
املسؤولية يف صغره فمنذ انتمائه اىل
مدرسة املسرة القرآنية بقيادة السيد
ال �ق ��ائ ��د ع �ب��دامل �ل��ك ب ��در ال ��دي ��ن ال �ح��ويث
 ,ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل � ��ه ل � ��م ي � �ت� ��وق� ��ف ع � �ط� ��اءه
ال ��وط �ن ��ي وال �ن �ض ��ايل يف ك ��اف ��ة امل ��راح ��ل
ومختلف الظروف العصيبة أو املواقف
ال�ح�س��اس��ة ال�ت��ي ش�ه��ده��ا ال��وط��ن ’ بل
ظ� ��ل ن �ه ��ر ع �ط ��ائ ��ه امل� �ت ��دف ��ق م� ��ن خ ��الل
تدرجه يف العديد من املناصب.
ال �ج �ه��ادي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة وال �ق �ي��ادي��ة
التي ال يؤتمن فيها إال رجل جدير بها
متمكن وإن�س��ان كبر راج��ح ق��ادر عى
ال�ق�ي��ام ب�م�س��ؤول�ي��ات��ه وت�ب�ع��ات املنصب
امل ��وك ��ل ال �ي��ه ب�ك��ل ك �ف ��اءة واق �ت ��دار وم��ا
اللواء " أبو نصر " إال أحد هؤالء الكبار
ألنه ولد كبراً يف شخصيته التي تتميز
بكاريزما لقائد عسكري فريد من نوعه
 ،وول ��د ك �ب��راً يف ع �ي��ون ال �ن��اس ال��ذي��ن
ع��اي�ش��وه وع��رف��وه وح�ت��ى م��ن س�م�ع��وا
عن بطوالته.
وق� � ��د ي � �ق� ��رأ م � �ق� ��ايل ه� � ��ذا م �ف �ل �س ��اً يف
النضال ومواكبة تاريخ القائد ابو نصر
ويظن أين بالغت يف املدح..
وأقول له ان ماكتبته ماهو إال قطرة
من بحر يف حياة هذا القائد الشجاع .
وال� �ت ��اري ��خ خ ��ر م �ن �ص��ف مل ��ن أراد ان
ي �ع��رف ال�ح�ق�ي�ق��ة وي �غ ��وص يف أع �م��اق
مواقف وبطوالت القائد عبداللطيف
املهدي قائد املنطقة العسكرية الرابعة
وح �ت �م��اً س�ي�ن�ه��زم ال �ع ��دوان وأدوات� ��ه
ط��امل��ا يف وط �ن �ن��ا ال�ي�م�ن��ي أم �ث ��ال ال�ق��ائ��د
اب� ��و ن �ص��ر ال �ش �ع��ف وس �ي �ن �ت �ص��ر ال�ي�م��ن
ال م � �ح� ��ال� ��ة ق� ��ري � �ب� ��ا ب � �ب � �ط � ��والت ه� � ��ؤالء
وتضحياتهم
" وإن غداً لناظره قريب "

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يواصل أنشطته
التوعوية الطارئة في محافظتي رمية واحلديدة
الدفاع واألركان ودائرة
القضاء العسكري ينعون
العقيد القاضي يحيى عمير
نعت ق�ي��ادة وزارة ال��دف��اع ورئاسة
ه � �ي � �ئ� ��ة األرك � � � � � � ��ان ال� � �ع � ��ام � ��ة ودائ � � � � ��رة
ال� �ق� �ض� ��اء ال� �ع� �س� �ك ��ري وك � �ي� ��ل ن �ي ��اب ��ة
امل�ن�ط�ق��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ث��ال�ث��ة العقيد
ال � � � �ق� � � ��ايض ي � �ح � �ي � ��ى ص � � ��ال � � ��ح ح �س ��ن
ع�م��ر ال ��ذي واف ��اه األج ��ل ب�ع��د حياة
ح��اف �ل��ة ب��ال�ع�م��ل يف م �ج��ال ال�ق�ض��اء
العسكري.
وأش � � ��ادت وزارة ال� ��دف� ��اع ورئ ��اس ��ة
األركان يف بيان نعي بمناقب الفقيد
وأدواره ال��وط�ن�ي��ة وم ��ا ت�م�ي��ز ب��ه م��ن
نزاهة وتفان وإخالص خالل مسرة
حياته يف القضاء العسكري.
وع� � ��ر ال� �ب� �ي ��ان ع � ��ن أح� � ��ر ال� �ت� �ع ��ازي
وص� � ��ادق ال� �ع� ��زاء وامل � ��واس � ��اة أله ��ايل
وذوي الفقيد وآل عمر كافة يف هذا
امل�ص��اب  ..س��ائ� ً�ال ال�ل��ه ال�ع��يل ال�ق��دي��ر
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه
ف�س�ي��ح ج �ن��ات��ه وي �ل �ه��م أه �ل��ه وذوي ��ه
الصر والسلوان " .إن��ا لله وإن��آ إليه
راجعون".

متابعات :نبيل السياغي

ينفذ املركز التنفيذي للتعامل
مع األل�غ��ام ،أنشطة توعوية يف
م �ح ��اف �ظ ��ة ال� �ح ��دي ��دة ب ��دع ��م م��ن
م �ن �ظ �م��ة ال �ي ��ون �ي �س ��ف ،ل�ل�ت�ق�ل�ي��ل
م� ��ن ض �ح ��اي ��ا األل � �غ � ��ام وال �ق �ن ��اب ��ل
العنقودية ومخلفات الحرب
حيث تواصلت أنشطة التوعية
ال � � �ط� � ��ارئ� � ��ة يف ت � �س � ��ع م � ��دي � ��ري � ��ات
ب � �م � �ح � ��اف � �ظ � ��ة ال � � �ح � � ��دي � � ��دة ه� � � ��ي :
ال �ت �ح �ي �ت��ا ،ال ��دري �ه �م ��ي ،ال �ح ��ايل،
ال �ج ��راح ��ي ،امل� ��راوع� ��ة ،ال �ح ��وك،
بيت الفقيه ،باجل ،وزبيد.
وأش� � ��ار م �ش ��رف ف � ��رق ال �ت��وع �ي��ة
باملحافظة امن الرح إىل أن عدد
امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن ت �ل��ك األن �ش �ط��ة
خالل الفرتة من  26يناير إىل 9
ف��راي��ر ال �ج��اري  59أل�ف��ا و644
ش� �خ� �ص� ��اً م � ��ن م �خ �ت �ل ��ف ش� ��رائ� ��ح
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نفي إدعاءات حتالف العدوان باستخدام األماكن
املدنية ألغراض عسكرية

الحديث عن القادة العظماء شرف
وم�ك��ان��ة وواج��ب ب��ل وف��رض ع��ن عى
ك� ��ل م� ��ن ي� �ع ��رف أم� ��ان� ��ة ال �ك �ل �م ��ة وم ��ن
ه ��ذا امل �ن �ط �ل��ق أك �ت ��ب ع ��ن إن �س ��ان ق�ل�م��ا
ي �م �ك ��ن أن ي� ��وص� ��ف ب ��ال� �ق ��ائ ��د امل �ح �ن ��ك
والفارس الحكيم ..صاحب شخصية
جهادية عسكرية تعرفت عليه بداية
ال�ع��دوان الغاشم ع��ى يمننا الحبيب
وع� ��رف � �ت� ��ه ءآن � � � � ��ذاك وه � � ��و م� �ج� ��اه� ��د يف
م �ق��دم��ة ال �ص �ف��وف وم � ��ازال ك ��ذل ��ك يف
ذات ال �ن �ه ��ج وال� �ح� �م ��اس واإلخ� � ��الص
بشهادة كل من عرفه  ..إنه شخصية
يف س�ف��ر ال�خ��ال��دي��ن  ..يسجله ال�ت��اري��خ
اليوم وسيخلده غدا ً يف أنصع بطوالت
امل �ج ��اه ��دي ��ن  ..ي �ع ��رف ��ه ج� �ي ��داً ك ��ل م��ن
ي �ت �ت �ب �ع ��ون ت � ��اري � ��خ رج � � ��ال ال � ��رج � ��ال يف
جبهات العزة والكرامة  ..إنه درع من
دروع الوطن ال تزيده األيام إال صالبة
يف امل � ��واق � ��ف وج� � � ��دارة يف ال �ت �ض �ح �ي��ات
وت �ع��دداً ل�ل�ب�ط��والت  ..ش�خ��ص تنحني
له الهامات اج��الال وتقديرا لعطاءاته
وتزيده األيام صالبة مع بزوغ كل فجر
جديد وترسم عى محياه بيارق النصر
وأوس �م ��ة ال�ش�ج��اع��ة مل��واق�ف��ه ال�خ��ال��دة
والنبيلة التي ال ينكرها إال جاحد.
ل �ق ��د ح ��اول ��ت ع � ��دة م � ��رات ان اك �ت��ب
خ ��واط ��ر ع ��ى ص �ف �ح��ات ال �ض �ي ��اء ال �ت��ي
ص�ن�ع�ه��ا ه ��ذا ال ��رج ��ل ب��اف �ع��ال��ه ل�ك�ن�ن��ي
كنت أشعر باين لست يف مقام الكتابة
عن قائد قدم للوطن الغايل والنفيس
 ،ووق ��ف إىل ج��ان��ب ال�ح��ق  ..متصديآ
ل �ل �ع ��دوان ك ��ال �ط ��ود ال �ش ��ام ��خ ال� ��ذي ال
تزيده األيام إال ثباتاً ورسوخاً.
ول� �ك ��ن ه � ��ذه امل� � ��رة أب � ��ى ق �ل �م ��ي إال ان
ي � �غ � ��ام � ��ر ب � �م � ��ا ي� � �ق � ��در ع � �ل � �ي� ��ه ل� �ي� �خ ��وض
ب � �ح � ��راً م � ��ن ب � �ح� ��ار ال� �ش� �ج ��اع ��ة وي �ك �ت ��ب
ع ��ن رج� ��ل ب �ح �ج��م ال ��وط ��ن إن� ��ه ال �ق��ائ��د
امل�ج��اه��د ال �ل��واء  /ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف امل�ه��دي
 ق ��ائ ��د امل �ن �ط �ق��ة ال �ع �س �ك ��ري ��ة ال ��راب �ع ��ة امل � �ع � ��روف ل � ��دى ال �ج �م �ي ��ع ب �م ��واق �ف ��هال�ب�ط��ول�ي��ة واالن �س��ان �ي��ة  ،وال��وط�ن�ي��ة يف
كل املنعطفات التاريخية الهامة التي
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املجتمع.
م � �ب � �ي � �ن � ��اً أن ع � � � � ��دد ال� � �ن� � ��ازح� � ��ن
املستفيدين من التوعية بمخاطر
األل � �غ� ��ام وال �ق �ن ��اب ��ل ال �ع �ن �ق ��ودي ��ة
وم �خ �ل �ف ��ات ال � �ح� ��رب وال � �غ � ��ارات
ال�ج��وي��ة ب��ال�ح��دي��دة خ��الل ال�ف��رتة
نفسها بلغ  574نازحاً ونازحة.
وأك ��د ال ��رح ب ��أن امل��رك��ز ي��واص��ل
أن� �ش� �ط ��ة ال� �ت ��وع� �ي ��ة يف ال� �ح ��دي ��دة
ل� � � �ت� � � �ع � � ��ري � � ��ف امل � � � � ��واط � � � � �ن � � � � ��ن ع � ��ى
اإلرشادات والنصائح لتجنيبهم
خ� � �ط � ��ر ال� � �ق� � �ن � ��اب � ��ل ال � �ع � �ن � �ق � ��ودي � ��ة
وم �خ �ل �ف ��ات ال � �ح� ��رب وال � �غ � ��ارات
الجوية.
إىل ذل� � ��ك ت� �ت� ��واص� ��ل ف �ع ��ال �ي ��ات
نشاط التوعية الطارئة بمخاطر
االل � �غ� ��ام وال �ق �ن ��اب ��ل ال �ع �ن �ق ��ودي ��ة
ب �م �ح ��اف �ظ �ت ��ي امل � �ح� ��وي� ��ت وري� �م� ��ة
يف  6م ��دي ��ري ��ات يف امل �ح��اف �ظ �ت��ن
وال ��ذي ي�ن�ف��ذه��ا امل��رك��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذي

للتعامل م��ع األل�غ��ام بالتنسيق
م� � ��ع ال � �س � �ل � �ط� ��ة امل � �ح � �ل � �ي� ��ة ودع� � ��م
منظمة اليونيسيف .
ح�ي��ث اس�ت�ه��دف��ت يف أس�ب��وع�ه��ا
األول م ��ا ي� �ق ��ارب 15715م � � ��ن
ال ��ذك ��ور واالن � ��اث امل �ق �ي �م��ن و32
ن � � ��ازح � � ��اً وأوض � � � � ��ح م � �ش � ��رف ف� ��رق
التوعية يف كال املحافظتن أحمد
الهريشة أن الحملة استهدفت
يف ك ��ال امل �ح��اف �ظ �ت��ن ال�ت�ج�م�ع��ات
ال� �س� �ك ��ان� �ي ��ة واألس� � � � � ��واق وط � ��الب
وط � ��ال � �ب � ��ات امل� � � � ��دارس م � ��ن خ ��الل
توعيتهم بمخاطر هذه املخلفات
وعدم االقرتاب منها..
م�ب�ي�ن��اً أن ال�ح�م�ل��ة ت ��أيت يف إط��ار
التوعية ورف��ع ال��وع��ي يف أوس��اط
امل� ��دن � �ي� ��ن م � ��ن وق � � ��وع امل � ��زي � ��د م��ن
الضحايا األبرياء جراء مخلفات
ال� �ع ��دوان م ��ن ال� �غ ��ارات ال �ج��وي��ة
والقنابل العنقودية.

إعصار اليمن ..

إقتصاد االمارات
في دائرة النار

من خالل تقييم واقع العمليات الهجومية للقوة الصاروخية وسالح الجو
املسر اليمني التي ضربت بقوة األعماق الحيوية يف أبو ظبي ودبي  ،فان أول ما يمكن
قوله إن هذه العمليات االسرتاتيجية قد حققت واقع جديد لقواعد الحرب و كانت
بمضامينها ومفاعيلها رسائل جوابية مهمة ودروس ملشيخات عيال زايد إليقاف
عجلة التصعيد وتدارك الوضع قبل ان تصبح دويلة اإلمارات كرة من النار واملدن
امللتهبة .
زين العابدين عثمان
فاملنطق العسكري واالسرتاتيجي
ال �ي��وم ي �ف��رض ع��ى ه ��ذه امل�ش�ي�خ��ات
ال� �ت� �ع ��ام ��ل ب� �ج ��دي ��ة م � ��ع ت� �ه ��دي ��دات
ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ال �ي �م �ن �ي��ة إلي �ق��اف
ع� �ج� �ل ��ة ال �ت �ص �ع �ي ��د وال � � �خ � � ��روج م��ن
امل� � �غ � ��ام � ��رات ال� �غ� �ب� �ي ��ة وال � �ع� ��دوان � �ي� ��ة
يف ال� � �ي� � �م� � ��ن وأي� � � � �ض � � � ��اً إي � � � �ق� � � ��اف ك ��ل
أش � �ك � ��ال االس� � �ت� � �ف � ��زازات ال� �ت� ��ي ع��ى
رأس� �ه ��ا ال �ت �ط �ب �ي��ع م ��ع ك �ي ��ان ال �ع ��دو
االسرائييل ومساعدته لالستيطان
ع � � ��ى ج � � ��زي � � ��ريت س � �ق � �ط � ��رى وم � �ي � ��ون
والسواحل الشرقية والجنوبية .
ف ��امل ��وازي ��ن ال�ع�س�ك��ري��ة ل ��م ت �ع��د يف
ص��ال��ح اإلم ��ارات ح�ت��ى ت�خ��وض أك��ر
يف التصعيد بطريقة تضمن نجاح
م �خ �ط �ط �ه��ا أو ت �ض �م ��ن سالمتها
م��ن أي ردات ف�ع��ل ان�ت�ق��ام�ي��ة ،الن
ال�ع�م��ق اإلم � ��ارايت هو  -ع�م�ل�ي��اً  -يف
دائرة االستهداف لقواتنا املسلحة
وه � � � � ��و يف خ � � �ط� � ��ر ك � � � � � ��اريث س � �ي � �ه� ��دم
منظومة األمن والرفاه االقتصادي
باإلمارات .
"ف �ع �م �ل �ي��ات إع �ص ��ار ال �ي �م��ن األوىل
وال �ث ��ان �ي ��ة وال �ث ��ال �ث ��ة" ال �ت ��ي دش �ن �ت �ه��ا
القوات املسلحة هي موجات أولية
ض�م��ن اس��رتات�ي�ج�ي��ة ال ��رد امل��رس��وم و
ال� ��ذي س �ي��أخ��ذ م �س ��اراً ت �ص��اع��دي��اً يف
م �س �ت��وى زخ ��م ال �ع �م �ل �ي��ات وال��زخ��م
الكمي للصواريخ واملسرات ونوعية
األه� � ��داف ف ��األم ��ر س �ي �ك��ون م �ش��اب �ه��اً
ألك� ��ر م � �ن� ��اورات ب��ال �ي �س �ت �ي��ة وج ��وي ��ة
ت�ض��رب املنطقة ال�ح�ي��وي��ة يف العمق
اإلمارايت "ابوظبي ودبي" كجزء من
ع��وام��ل ال ��ردع وت�ح�ي�ي��د ك��ل ال��رك��ائ��ز
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة واألم � �ن � �ي � ��ة ب� �م ��ا ف �ي �ه��ا
م �ح �ط��ات ال �ن �ف��ط وامل� �ط ��ارات وامل ��دن
ال�ع�س�ك��ري��ة وال�ص�ن��اع�ي��ة ع��ى رأس�ه��ا
معرض إكسبو -2022دبي الذي
بات ضمن بنك األهداف العملياتية

رس��ائ��ل ج��واب�ي��ة
وع � � � � � � � �ظ� � � � � � � ��ات
مل� �ش� �ي� �خ ��ات آل
زايد ونهيان
ال مخرج لدويلة
االم� � � � � � � ��ارات اال
ب��وق��ف اع�م��ال�ه��ا
ال �ع��دائ �ي��ة ض��د
الشعب اليمني
إع � �ص� ��ار ال �ي �م��ن
وم� � � � ��راح� � � � �ل� � � � ��ه
اس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة
ال� ��رد امل ��رس ��وم
س �ي��أخ��ذ م �س��ارا
ت� � �ص� � �ع� � �ي� � ��دي� � ��ا
لزخم العمليات
الهجومية

القادمة وتحت التهديد .
ن � ��درك أن ال� �ع� ��دو اإلم � � � ��ارايت رغ ��م
ق �س ��وة ت ��داع� �ي ��ات ال �ع �م �ل �ي ��ات ال �ت��ي
ت �ل �ق ��اه ��ا إال ان � ��ه ق� ��د ال ي �ت ��وق ��ف ع��ن
ال �ت �ص �ع �ي ��د فهو وف � � ��ق امل �ع �ط �ي ��ات
ي ��ري ��د خ ��وض ج ��ول ��ة ج ��دي ��دة تلبية

لرغبات وأجندات الثنايئ األمرييك
اإلس ��رائ �ي ��يل ال � ��ذي ت��دف �ع��ه مل��واص �ل��ة
ال � �ع � �م � �ل � �ي� ��ات م� �ه� �م� ��ا ب� �ل� �غ� ��ت ردات
ال�ف�ع��ل االن�ت�ق��ام�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ،وه ��ذا
ش � �ي� ��ئ واض � � � ��ح م� � ��ن خ � � ��الل ع� ��ودت� ��ه
لقصف العاصمة صنعاء وارتكابه
املجازر بحق املدنين بتلك الطريقة
الوحشية وأيضاً من خالل الزيارات
املكوكية لرئيس سلطة كيان العدو
اإلس � ��رائ � �ي � ��يل ه� ��وس � �ت� ��ورغ الب ��وظ �ب ��ي
ب��األم��س وإع��الن أمريكا وال�ك�ي��ان يف
وق ��ت س��اب��ق ت�ع��زي��ز وت ��رة ال�ت�ع��اون
األم �ن��ي وال��دف��اع��ي م��ع اإلم � ��ارات يف
مسار تصعيدها .
ب ��ال �ت ��ايل م �س ��أل ��ة اس �ت �م ��رار ال �ع ��دو
اإلم � � � � � � � � � ��ارايت ه� � � ��و ب� � � ��داف� � � ��ع أم� � ��ري� � ��يك
إس� ��رائ � �ي� ��يل مل� ��واص� �ل� ��ة ال� �ض� �غ ��ط ع��ى
ال �ي �م ��ن وم �ح ��اول ��ة ت��رك �ي �ع��ه وإرغ � ��ام
ال �ق �ي ��ادة ع ��ى ت �ق��دي��م ت� �ن ��ازالت ل�ك��ن
وال�ش�ي��ئ األك�ي��د أن ق��وات�ن��ا املسلحة
ب� � �ع � ��ون ال� � �ل � ��ه ت� � �ع � ��اىل ستكون يف
مستوى التهديد وهي بصدد رفع
ح ��ال ��ة ال �ج ��اه ��زي ��ة لتنفيذ ع�م�ل�ي��ات
ه�ج��وم�ي��ة ج��دي��دة ب ��إذن ال�ل��ه ت�ع��اىل
ت�ك��ون مختلفة وي�ت�ج��اوز مفاعيلها
حدود التحذير إىل التدمر ،ترسخ
م�ف�ه��وم ت��وازن ال�ق��وة االسرتاتيجية
ع��ى األرض أي األم��ن مقابل األم��ن
واالق�ت�ص��اد باالقتصاد وذلك حتى
يتم إرغام العدو اإلمارايت ومن يقف
خلفه إليقاف التصعيد والعمليات
ال � � � � �ع� � � � ��دائ � � � � �ي� � � � ��ة وال� � � � � �ح� � � � � �ص� � � � � ��ار ع � ��ى
اليمن وإعادة النظر يف الحسابات
،مالم فمسار العمليات لن يتوقف
وس� �ي� �ت� ��م ق� �ص� ��ف م� � �ش � ��روع إك �س �ب ��و
القلب ال�ن��اب��ض لالقتصاد اإلم��ارايت
وس�ي�ت��م أخ��ذ اإلم ��ارات إىل امل�ج�ه��ول
و إىل م��اق�ب��ل ح�ض��ارة ال��زج��اج وه��ذا
أمر واقع حتماً .
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في ندوة بصنعاء بعنوان "الهوية اإلميانية عقيدة وثقافة وممارسة"

هشول :بفضل الهوية اإلميانية استطاع أحرار اليمن وفي
طليعتهم اجليش واللجان الشعبية دحر العدوان
شوك ــة :الشع ـ ــب اليمن ــي الي ـ ــوم فـ ــي معرك ـ ــة
حتـ ــرر ولن يقب ـ ــل أن يكـ ــون ً
أداة بيد اخلارج

ُع �ق ��دت ب �ص �ن �ع��اء ن � ��دوة ف �ك ��ري ��ة وس �ي ��اس �ي ��ة ب �ع �ن ��وان "ال �ه ��وي ��ة
اإلي�م��ان�ي��ة ع�ق�ي��دة وث�ق��اف��ة وم�م��ارس��ة" ،نظمها ت�ح��ال��ف األح��زاب
وال �ق ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة امل �ن��اه �ض��ة ل �ل �ع ��دوان ب��ال �ش��راك��ة م ��ع امل�ك�ت��ب
السيايس ألنصار الله.
ويف ال �ن ��دوة أش� ��ار ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن ��واب ع �ب��د ال �س��ام
ه �ش��ول زاب �ي��ة إىل أن ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ب�ف�ض��ل ال�ه��وي��ة اإلي�م��ان�ي��ة
أفشل مؤامرات العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت رغم ما
ُح�ش��د لها م��ن إم�ك��ان�ي��ات عسكرية وم��ادي��ة ول��وج�س�ت�ي��ة ..وق��ال"
ب�ف�ض��ل ال �ه��وي��ة اإلي�م��ان�ي��ة اس �ت �ط��اع أح ��رار ال�ي�م��ن ويف طليعتهم
الجيش واللجان الشعبية دح��ر ال�ع��دوان يف الجبهات انتصاراً
ل�ل�ح��ق ،يف ح��ن ان �ح��از امل��رت��زق��ة ل�ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان ال ��ذي أك��دت
الجرائم التي يرتكبها منذ سبع سنوات أن هدفه النيل من الوطن
وسيادته واستقاله".
ولفت هشول إىل أن الشعب اليمني بوقوفه إىل جانب قيادته
ال�ث��وري��ة ان�ط�ل��ق ل�ل��دف��اع ع��ن ال�ي�م��ن يف م��واج�ه��ة ال �ع��دوان وك�س��ر
ش��وك�ت��ه  ..وأض ��اف ":ن�ح��ن ج��زء م��ن م�ح��ور امل�ق��اوم��ة وال�ح�م��ات
اإلعامية الساعية لتشويه ما وصلنا إليه من قوة وإرادة وعزيمة
وصمود ،لن تنال منا ،يف حن وضع الكيان الصهيوين واألنظمة
ال�س�ع��ودي��ة واإلم��ارات�ي��ة وال�ق�ط��ري��ة وم��ن ل��ف لفيفهم يف خاصرة
األمة خدمة ألجندة قوى الهيمنة واالستكبار".
وأشاد بمواقف سلطنة عمان من الحرب التي يشنها تحالف
ال � �ع� ��دوان ع ��ى ال �ي �م��ن م ��ن خ� ��ال ح��رص �ه��ا ع ��ى إح � ��ال ال �س��ام
العادل والشامل.
فيما أكد عضو املكتب السيايس ألنصار الله محمد شوكة ،أن
الندوة تأيت يف إطار تعزيز الهوية اإليمانية التي هي يف األساس
هوية الشعب اليمني التي من خالها تصدى ملخططات األعداء
عرب التاريخ ..وقال "يُراد لليمن اليوم من قبل األعداء أن يكون
دول��ة تابعة خاضعة وه��ذا محال ول��ن يتم ألن الشعب اليمني
متسلح بالقيم وامل�ب��ادئ اإليمانية التي استعصت ع��ى تحالف
ال � �ع� ��دوان ال � ��ذي ي� �ح ��اول ط �م ��س ال �ه ��وي ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة م ��ن ال �ت ��اري ��خ
والجغرافيا والرتاث والفكر واألدب".
ول �ف��ت ش��وك��ة إىل أن ال �ي �م��ن م �ن��ذ ف �ج��ر ال �ت��اري��خ ي�ح�م��ل ه��وي��ة
إي �م��ان �ي��ة وأب �ن ��اءه م ��ن أوائ � ��ل م ��ن آم �ن ��وا إي �م ��ان ��اً ص ��ادق ��اً ب��ال��رس��ال��ة
املحمدية  ..موضحا أن قيم الهوية اإليمانية متأصلة يف وجدان
أهل اليمن ،وهي قناعتهم التي تعاظمت بانباج فجر اإلسام
ال��ذي حمل رسالته ق��ائ��د البشرية محمد ب��ن عبدلله ص��ى الله
عليه وآله وسلم.
وبن أن صمود الشعب اليمني يف وجه العدوان مستمد من
قوة اإليمان الراسخ يف قلوب اليمنين الذي من خاله استطاعوا
ك�س��ر ص�ل��ف ال �ع��دوان وغ�ط��رس�ت��ه  ..م��ؤك��داً أن ال�ش�ع��ب اليمني
اليوم يف معركة تحرر ولن يقبل أن يكون أداة بيد الخارج.
ودع ��ا ع�ض��و امل�ك�ت��ب ال�س�ي��ايس ألن �ص��ار ال�ل��ه إىل ض ��رورة ت�ك��ات��ف
ال �ج �ه��ود وت �ع��زي��ز ال�ت�ح�ش�ي��د ورف ��د ال �ج �ب �ه��ات مل��واج �ه��ة ال �ع ��دوان
وإفشال مخططاته وتعزيز صمود املرابطن يف مختلف الجبهات
 ..مشيداً بمواقف األحزاب والقوى السياسية املناهضة للعدوان

إىل جانب الوطن ،وهي ما سيسجلها التاريخ يف أنصع صفحاته.
ٌ
وق ��دم ��ت خ ��ال ال �ن ��دوة ال �ت ��ي أداره � ��ا ال �ن ��ائ ��ب ال �ث ��اين ل�ت�ح��ال��ف
األحزاب املناهضة للعدوان محمد الشريف ،ثاث أوراق ،الورقة
األوىل امل�ق��دم��ة م��ن رئ�ي��س ت�ح��ال��ف األح ��زاب امل�ن��اه�ض��ة ل�ل�ع��دوان
املهندس لطف الجرموزي بعنوان "الهوية اإليمانية ودورها يف
بناء الدولة اليمنية الحديثة" ،أكدت عى ترابط الهوية الوطنية
والهوية التاريخية مع الهوية اإليمانية.
ول�ف��ت امل�ه�ن��دس ال �ج��رم��وزي إىل م��وج�ه��ات ق��ائ��د ال �ث��ورة ب�ش��أن
الهوية اإلي�م��ان�ي��ة ،ومنطلقات الرئيس الشهيد ص��ال��ح الصماد
م��ن خ��ال م�ش��روع ب�ن��اء ال��دول��ة اليمنية ال�ح��دي�ث��ة " ي��د تحمي ..
ويد تبني" ،ومنها الهوية اإليمانية كإحدى املرتكزات األساسية.
وت�ط��رق إىل ال�ه��وي��ة اإلي�م��ان�ي��ة يف م�ش��روع ب�ن��اء ال��دول��ة اليمنية
الحديثة من خال الرؤية الوطنية والهوية اإليمانية يف محاور
البناء االجتماعي واألم��ن والدفاع والسياسة الخارجية واألمن
القومي ومنظومة إدارة الحكم ضمن مصفوفة الرؤية.
ف�ي�م��ا رك� ��زت ورق� ��ة ال �ع �م��ل ال �ث��ان �ي��ة امل �ق��دم��ة م ��ن ع �ض��و ال�ه�ي�ئ��ة
التنفيذية لألحزاب املناهضة للعدوان فرحان هاشم ،عى الهوية
اإلي�م��ان�ي��ة يف ت�ع��زي��ز م�ف��اه�ي��م ال�ح��ري��ة يف ال�س�ي��ادة واالس�ت�ق��ال ..
م �ش��رياً إىل أن ال�ه��وي��ة اإلي�م��ان�ي��ة ت ��أيت يف س�ي��اق ت�ن�ف�ي��ذ م��وج�ه��ات
قائد الثورة.
وأك��دت الورقة أن الهوية اإليمانية ،هي خصوصية الشعب
اليمني الذي تميز بطبيعة العاقة والحرية واالستقال ،كونها
تشمل حقيقة ال��يء املطلق وك��ل ثابت وج��وه��ري وم�ش��رتك ..
الفتاً إىل أن الهوية ترفض الخضوع للمحتل الغازي عرب التاريخ.
وأوض ��ح ه��اش��م أن االس�ت�ق��ال ه��دف��ه اس�ت�ك�م��ال ت�ح��رر ال ��دول
واالت �ج ��اه ن�ح��و ال �ب �ن��اء ال ��داخ ��ي ،م��ا ي�ت�ط�ل��ب ت�ح�ق�ي��ق االس�ت�ق��ال
وع � ��دم ال �ع �ي��ش ت �ح��ت ال ��وص ��اي ��ة وال �ت �ب �ع �ي��ة وال �ق �ب ��ول ب��ال�ه�ي�م�ن��ة
واالس �ت �ع �ب ��اد ..الف �ت ��اً إىل أن ال �ه��وي��ة اإلي �م��ان �ي��ة ش�ك�ل��ت ال�ع�ق�ي��دة
ال�ص�ح�ي�ح��ة ل�ل�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي يف ال�ت�ح��رك وال �ص �م��ود وال �ث �ب��ات يف
م��واج�ه��ة ق��وى ال �ع��دوان  ..م�ع�ت��رباً دع��م ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية،
موقفاً مبدئياً ينطلق من الهوية اإليمانية للشعب اليمني الذي
يرفض استغال الشعوب ألجندة الكيان الصهيوين.
وت�ن��اول��ت ال��ورق��ة ال�ث��ال�ث��ة امل�ق��دم��ة م��ن ع�ض��و ال�ه�ي�ئ��ة التنفيذية
لتحالف األح��زاب سند راجح ق��راءة يف فضائل الهوية اإليمانية
وارتباطها باملجتمع اليمني  ..مشرياً إىل أن الهوية اإليمانية يف
الثقافة القرآنية وخطابات قائد الثورة السيد عبدامللك الحويث،
التي ّ
عززت من فهم الهوية اإليمانية.
وأوىص امل �ش ��ارك ��ون يف ال �ن ��دوة ب�ت�ض�م��ن ال �ه��وي��ة اإلي �م��ان �ي��ة يف
الدستور والقوانن املنظمة لحياة املجتمع يف اليمن لتعزيز بناء
ال��دول��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة وت�ف�ع�ي��ل ال�خ�ط��اب اإلع��ام��ي وال�ث�ق��ايف
واإلرشادي لرتسيخ مفاهيم الهوية اإليمانية.
وأك ��دت ت��وص�ي��ات ال �ن��دوة أه�م�ي��ة م��راج�ع��ة امل�ن��اه��ج التعليمية
وم�ع��ال�ج��ة ال�ق�ص��ور وح ��ذف امل�ف��اه�ي��م ال��زائ�ف��ة ال�ت��ي ت�ت�ع��ارض مع
الهوية اإليمانية الجامعة وكذا معالجة اإلختاالت التي ولدت
سلوكيات منافية لألخاق واملبادئ.

قيادة محافظة تعز ..جهود وجناحات إدارية متميزة
مديريات تعز احلرة ..حراك تنموي واستقرار أمني
جهود جبارة ومتفانية وعزيمة صادقة قوية فتية تجسدها قيادة السلطة املحلية بمحافظة تعز األبية ممثلة باللواء صاح
عبدالرحمن بجاش محافظ املحافظة عى أرض الواقع العمي ويف ميادين الجهاد والبناء والبذل والعطاء والتنمية والنهوض
الحضاري بواقع املحافظة والعمل عى توفري احتياجات أبنائها األحرار وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم وكل ما يحقق لهم
الحياة الكريمة والعيش الرغيد.
حيث تشهد محافظة تعز الحاملة بمناطقها ومديرياتها الحرة األبية حراكاً تنموياً كبرياً واستقراراً اقتصادياً واستتباباً أمنياً،
فينعم فيها املواطنن باألمن واألمان ،وبالعزة والحرية والكرامة ..فعى سبيل الذكر ال الحصر نشري إىل بعض مما تحقق من
املشاريع الخدمية والتنموية..
تقرير :موىس محمد حسن

املياه

حيث تم إنجاز العشرات من مشاريع املياه
يف ع� ��دد م ��ن امل �ن ��اط ��ق وامل ��دي ��ري ��ات م ��ن اف �ت �ت��اح
وتنفيذ مشاريع جديدة وك��ذا صيانة واص��اح
م� �ش ��اري ��ع وش� �ب� �ك ��ات م� �ي ��اه وخ � ��زان � ��ات ق��دي �م��ة
لتعود االستفادة منها من جديد بعد أن ظلت
ل�س�ن��وات ع��دي��دة خ ��ارج ال�ج��اه��زي��ة وال�خ��دم��ة،
إضافة إىل بناء حصادات مياه وصيانة سدود
وح ��واج ��ز م �ي��اه وغ��ريه��ا م��ن م�ش��اري��ع ال�خ��اص��ة
بمجال املياه.

الزراعة

أول ��ت ق �ي��ادة ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة ب�ت�ع��ز ال�ج��ان��ب
ال ��زراع ��ي اه �ت �م ��ام ��اً ك �ب ��رياً ب ��اع �ت �ب ��اره واح � ��داً م��ن
أه ��م امل �ج ��االت ال �ح �ي��وي��ة ال �ت��ي ي �ع��ول ع�ل�ي�ه��ا يف
تحقيق األمن الغذايئ وخاصة يف ظل استمرار
ال �ع ��دوان وال �ح �ص��ار ..وواع ��دت م�ص�ف��وف��ة من
ال�خ�ط��ط ال��زراع�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة الكفيلة برفع
مستوى اإلنتاج يف مجال الحبوب والخضروات
والفواكه ،ويف هذا الصدد تم افتتاح السوق
امل� ��رك� ��زي يف م �ف ��رق م ��اوي ��ة ب �م ��دي ��ري ��ة ال �ت �ع��زي��ة
والذي بلغت تكلفته االجمالية ثاثة مليارات
و 29م�ل�ي��ون ري ��ال ع��ى م�س��اح��ة  120أل ��ف مرت
م��رب��ع ب�ت�م��وي��ل وت�ن�ف�ي��ذ امل��ؤس �س��ة االق�ت�ص��ادي��ة
ال�ي�م�ن�ي��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع وزارة ال ��زراع ��ة وال ��ري
وال �ل �ج �ن ��ة ال ��زراع �ي ��ة ال �س �م �ك �ي��ة ال �ع �ل �ي ��ا ..وه ��ذا
ال�س��وق امل��رك��زي يعد واح��داً م��ن امل�ش��اري��ع التي
حرصت قيادة املحافظة عى تنفيذه من أجل
ت�ش�ج�ي��ع امل ��زارع ��ن ول �ل �ح��د م ��ن االس� �ت ��رياد م��ن
خارج الوطن.

الطرق

زخ ��م ك�ب��ري ش�ه��دت��ه م�ح��اف�ظ��ة ت�ع��ز يف ج��ان��ب
صيانة وترميم وشق وسفلتة الطرقات ..حيث
ن�ف��ذت ال�ع��دي��د م��ن امل�ش��اري��ع يف ج��ان��ب ص�ي��ان��ة
وت��رم �ي��م وس�ف�ل�ت��ة وش ��ق ال �ط��رق وال �ش ��وارع يف
ع ��دد م��ن م��دي��ري��ات امل�ح��اف�ظ��ة ..ف�خ��ال ال�ع��ام
امل � ��ايض ف �ق ��ط ،ج� ��ري ت �ن �ف �ي��ذ أع �م ��ال ال�س�ف�ل�ت��ة
وال �ش��ق ل�ع�ش��رة ش ��وارع يف م��دي��ري��ات ال�ت�ع��زي��ة
وصالة وأجزاء من مديرية صرب املوادم ،وهذه
الطرق والشوارع هي كالتايل-:

أكثر من  13ألف شهيد وجريح منذ بدء العدوان

التعليم العالي والفني والصحة واألمن

حيث تم انشاء وافتتاح العديد من القاعات
ال � ��دراس � �ي � ��ة يف ج ��ام� �ع ��ة ت� �ع ��ز ف� � ��رع ال� �ح ��وب ��ان
وت ��وف ��ري االج �ه ��زة وال ��وس ��ائ ��ل ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال�ت��ي
ت�ح�ت��اج إل�ي�ه��ا ال�ج��ام�ع��ة وال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
فيها وال�ح��ال ك��ذل��ك يف ج��ان��ب التعليم الفني
والتدريب املهني ،ويف مجال الرتبية والتعليم
ف� �ق ��د ت� ��م أن� �ش� ��أ واف � �ت � �ت� ��اح ع � �ش� ��رات ال �ف �ص ��ول
ال ��دراس �ي ��ة يف ال �ع ��دي ��د م ��ن امل� � ��دارس ويف ع��دة
م�ن��اط��ق وم��دي��ري��ات امل�ح��اف�ظ��ة ..ه��ذا ب��اإلض��اف��ة
إىل م��ا ت�ش�ه��ده امل�ح��اف�ظ��ات م��ن أم��ن واس�ت�ق��رار
وانجازات أمنية ويف جانب الصحة كذلك ويف
عملية الحشد والتعبئة وما يحققه املجاهدون
األب�ط��ال وبمشاركة ومساندة ق�ي��ادة السلطة
امل�ح�ل�ي��ة ب�ت�ع��ز وق�ب��اى��ل وأب�ن��اء امل�ح��اف�ظ��ة األح��رار
م ��ن ان �ت �ص ��ارات ع �ظ �ي �م��ة وح ��اس �م ��ة ع ��ى ق ��وى
ال �ع��دوان وم�ل�ي�ش�ي��ات ال�ع�م��ال��ة واالرت� ��زاق ..إىل
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املستشفيات واملراكز الصحية مهددة باإلغالق جراء تعنت العدوان
وممارساته التعسفية في احتجاز سفن املشتقات النفطية
متابعة :عبدالحميد الحجازي

 -1شارع األربعن ،بطول  2كيلو و125مرت.
 -2شارع الثاثن ،بطول 3كيلو و170مرتاً.
 -3شارع ال  ،40/20/24بطول  4كيلو و615
مرتاً.
 -٤ش� ��ارع ال �ث ��اث ��ن ،ب �ط ��ول  2ك �ي �ل��و و603
أمتار .
 -5شارع آخر ،بطول 2كيلو و400مرت.
 -6شارع الخمسن ،بطول 1كيلو و15مرت.
 -7شارع الثاثن ،بطول 1كيلو و223مرت.
 -8شارع ال ،24بطول 772مرت.
 -9شارع الثاثن ،بطول 1كيلو و72مرت.
 -1٠شارع الثاثن ،بطول 1كيلو و66مرت.
ك �م��ا ت ��م ت �ن �ف �ي��ذ م �ش ��اري ��ع رص� ��ف ع� ��دد م��ن
ال� �ش ��وارع يف ع ��دد م ��ن االس � ��واق إض ��اف ��ة إىل
ت �ن �ف �ي ��ذ أع � �م� ��ال ال �ص �ي ��ان ��ة ل� �ل� �ع� �ب ��ارات ورف� ��ع
امل�خ�ل�ف��ات منها وف�ت�ح�ه��ا ،اب�ت��داءً م��ن أسفل
م ��دي �ن ��ة ال� �ق ��اع ��دة وح� �ت ��ى ج ��ول ��ة س��وف �ي �ت��ل،
ب��إج�م��ايل  24ع�ب��ارة إح��داه��ن ت��م إن�ش��اؤه��ا يف
مفرق ماوية ..ويتزامن ذلك أيضاً مع ما يتم
تنفيذه من أعمال الصيانة والرتميم لعدد

من الشوارع والخطوط الرئيسية والفرعية
يف املحافظة.

الوفيات بن األطفال والخدج واألمهات ويف أقسام العناية املركزة والطوارئ والعمليات يف
باملستشفيات العامة و الخاصة بسبب عدم القدرة عى توفري املحروقات لتشغيل األجهزة
وتزويدها بالتيار الكهربايئ بما يف ذلك أجهزة حفظ األدوية.
وأكدت أن املستشفيات واملراكز الصحية يف مختلف أنحاء الجمهورية مهددة باإلغاق جراء
تعنت العدوان وممارساته التعسفية يف احتجاز سفن املشتقات النفطية ومنع دخولها إىل
ميناء الحديدة.
وطالبت املجتمع ال��دويل واملنظمات األممية بتحمّ ل املسؤولية القانونية واإلنسانية تجاه
االنتهاكات ،واملجازر البشعة التي يتعرض لها املدنيون من أبناء الشعب اليمني ،داعية أحرار
العالم إىل التحرّك الفعّ ال واإليجابي إليقاف العدوان وحماية املدنين من النساء واألطفال..
وطالبت األم��م املتحدة ومجلس األم��ن والهيئات الحقوقية واإلنسانية بتحمل مسؤوليتهم
القانونية واإلن�س��ان�ي��ة إزاء ال�ج��رائ��م البشعة ال�ت��ي يرتكبها تحالف ال�ع��دوان بحق أب�ن��اء اليمن
والضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار.

دش��ن مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة
ال�ح��دي��دة امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن م�ش��روع استكمال
ت �ح ��دي ��ث ب �ي ��ان ��ات ال �ل �ج ��ان امل �ج �ت �م �ع �ي��ة وال �ف �ق ��راء
واملساكن والحصر التكميي.
ويف ال�ت��دش��ن أش ��اد م�ح��اف��ظ ال�ح��دي��دة محمد
ع �ي ��اش ق �ح �ي��م ،ب ��إن �ج ��ازات ال �ه �ي �ئ��ة امل �س��اه �م��ة يف
النهوض بالعمل الزكوي وإيصال الزكاة للفئات
املستحقة م��ن خ��ال تنفيذ العديد م��ن املشاريع
ال��زك��وي��ة ..م��ؤك��داً أهمية مشاركة كافة الجهات
امل�ع�ن�ي��ة يف ت�ح�ق�ي��ق األه ��داف ال�ت��ي ت�س�ع��ى ال�ه�ي�ئ��ة
ل �ل��وص��ول إل �ي �ه��ا خ ��ال امل��رح �ل��ة ال ��راه �ن ��ة ،خ��اص��ة
تصحيح ك�ش��وف��ات املستحقن وب�ي��ان��ات ال�ل�ج��ان
املجتمعية.
وأبدى قحيم استعداد قيادة السلطة املحلية،
مساندة جهود الهيئة يف حصر وتصحيح وضع
ال�ل�ج��ان امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وب �ي��ان��ات ال �ف �ق��راء وامل�س��اك��ن
وإي � �ج � ��اد ق � ��اع � ��دة م� �ع� �ل ��وم ��ات ص �ح �ي �ح ��ة ت �ش �م��ل
ال �ح ��االت ال �ت��ي ت�ن�ط�ب��ق ع�ل�ي�ه��ا م�ع��اي��ري اس�ت�ح�ق��اق
الزكاة وفقاً للمصارف الشرعية.
وح� � ��ث امل � �ج� ��ال� ��س امل �ح �ل �ي ��ة يف امل � ��دي � ��ري � ��ات ع��ى
التعاون مع اللجان للتوعية املجتمعية بأهمية
ف��ري �ض��ة ال ��زك ��اة ب �م��ا ي�س�ه��م يف دع ��م ال�ه�ي�ئ��ة ع��ى
ال�ت��وس��ع يف خ��ارط��ة مشاريعها مل�س��اع��دة ال�ف�ق��راء
واملساكن.
فيما أش��ار وكيل أول املحافظة أحمد البشري
إىل أه �م �ي��ة اض �ط ��اع ال �ج �م �ي��ع ب��امل �س��ؤول �ي��ة ت�ج��اه
األس ��ر ال �ف �ق��رية وامل�ح�ت��اج��ة وال ��وق ��وف إىل ج��ان�ب�ه��ا
وإعانتها لتجاوز الظروف التي فرضها العدوان..
الفتاً إىل الدور املنوط باللجان لتمكن الهيئة من
تنفيذ مشاريعها يف مختلف مصارف الزكاة.
بدوره أوضح وكيل الهيئة العامة للزكاة عي
السقاف ،أن استكمال مشروع تحديث بيانات
امل �س �ت �ف �ي��دي��ن ي �ه ��دف ل �ت��أس �ي��س ق ��اع ��دة م�ن�ه�ج�ي��ة
ودقيقة تضمن إيصال الزكاة إىل مستحقيها عى
مستوى القرى والعزل واملديريات ..مؤكدا ً أهمية
دور اللجان املجتمعية ومسؤولياتها يف تحديث
وتصحيح البيانات التي تسعى الهيئة من خالها

تطوير مشاريعها ليلمسها الفقراء واملحتاجن .
واع �ت ��رب ال��وك �ي��ل ال �س �ق ��اف ،م��رح �ل��ة اس�ت�ك�م��ال
ال �ح �ص��ر ال�ت�ك�م�ي��ي ل �ل �ف �ق��راء وامل �س ��اك ��ن م ��ن أه��م
امل��راح��ل لتحقيق فريضة ال��زك��اة  ..م��ؤك��داً أهمية
اإلس ��راع يف ت�ح��دي��ث ال�ب�ي��ان��ات ،ب�م��ا ي��رتج��م عمل
ال �ه �ي �ئ ��ة وم �ه ��ام �ه ��ا يف ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ش ��اري ��ع ال �ك �ف �ي �ل��ة
بتحسن أوضاع الفقراء واملساكن.
ويف ال � �ت� ��دش� ��ن أوض � � ��ح م� ��دي� ��ر م �ك �ت ��ب ال �ه �ي �ئ ��ة
باملحافظة جمال الحمريي ،أن املرحلة الثانية من
امل�ش��روع ت��أيت لتصحيح كشوفات حصر الفقراء
واملساكن يف مديريات املحافظة.
وأشار إىل أهمية تأسيس قاعدة بيانات سليمة
ودقيقة تسهل من إيصال الزكاة إىل مستحقيها..
م �ب �ي �ن��اً أن اس �ت �ك �م��ال ت �ح��دي��ث امل �ع �ل��وم��ات س�ي�ت��م
وف �ق ��اً مل �ع��اي��ري ي �ت��م ال ��رف ��ع ب �ه��ا م ��ن خ ��ال ال �ل �ج��ان
املجتمعية ،بما يمكن الهيئة من تنفيذ مشاريع

إعالن قضائي باحلضور امام احملكمة
تعلن محكمة املنطقة العسكرية املركزية انه عىل املتهمني الواردة أسماؤهم ادناه وعددهم  13متهما باشرتاك يف تدمري القدرات الصاروخية
للجيش اليمني خدمة لللدول اللعللدوان عىل اليمن الحضور اىل املحكمة خللال الجلسة القادمة مالم فسيتم محاكمتهم كفارين من وجه
العدالة وستقوم املحكمة بالتنصيب عن املتهمني والسري يف إجراءات محاكمتهم وفقاً للقانون وهم-:
م
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عمار محمد عبدالله صالح األحمر وكيل جهاز االمن القومي سابقا.
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إدموند جميس هول  -السفري االمرييك األسبق للعام 2٠٠٤م.
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لينكون بلومفيلد  -مساعد وزير الخارجية األمريكية.
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سانتو بوليتزي  -ضابط االرتباط بوزارة الخارجية األمريكية.
نيلز تالبوت  -الخبري التقني بوزارة الخارجية األمريكية.

مايك وبلش  -خبري املتفجرات يف وزارة الخارجية األمريكية.
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كال كيجو  -خبري املتفجرات يف وزارة الخارجية األمريكية.

12

ستيفاين يكر  -موظفة يف السفارة األمريكية.

دينيس هادريك  -رئيس مكتب ازالة األسلحة بالخارجية األمريكية.

11

هيزم فرانك  -مساعد امللحق العسكري بالسفارة األمريكية بصنعاء.

13

روبرت رومن  -امللحق العسكري بالسفارة األمريكية بصنعاء.

غري ذلك من اإلنجازات امللموسة التي تحققت
للمحافظة يف ظل قيادتها الشابة والنشيطة
م �م �ث �ل��ة ب ��ال� �ل ��واء ص� ��اح ع �ب ��دال ��رح �م ��ن ب �ج��اش
الذي يميض باملحافظة نحو النهوض الشامل
والتنمية املستدامة ،ومن نجاح اىل نجاح أكرب.
وه ��ذا ال��واق��ع ال�ن�ه�ض��وي وال�ت�ن�م��وي واالم�ن��ي
ه � ��و ب �ع �ك ��س ح� � ��ال امل� �ن� ��اط� ��ق ال� ��واق � �ع� ��ة ت �ح��ت
سيطرة سلطات وعصابات العمالة والخيانة
واالرتزاق حيث يسود فيها واقع فوىض عبثية
عارمة وصراع دموي مستمر وانفات أمني غري
مسبوق وتدهور اقتصادي كبري وارتفاع جنوين
يف أس �ع ��ار امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة ويف م�خ�ت�ل��ف امل ��واد
االس �ت �ه��اك �ي��ة وذل� ��ك ج� ��راء االن �ه �ي ��ار امل �ت��واص��ل
يف س �ع ��ر ال �ع �م �ل ��ة امل �ح �ل �ي ��ة م �ق ��اب ��ل ال �ع �م ��ات
األجنبية ،إضافة إىل ما تعاين منه تلك املناطق
واملديريات التي ترزح تحت وطأة حجيم وعبث
ع�ص��اب��ات االرت ��زاق ،بما فيها مدينة ت�ع��ز ،من
تنامي م�م��ارس��ات العبث املليشاوي بعمليات
ال �ق �ت ��ل واالغ� �ت� �ي� ��االت واالخ� �ت� �ط ��اف ��ات وال �ن �ه��ب
للموارد واملمتلكات العامة والخاصة وسلب
أم��وال امل��واط�ن��ن وال�س�ط��و ع��ى م�ن��ازل�ه��م وع��ى
األرايض ب� �ق� ��وة ال � �س � ��اح ،إىل غ� ��ري ذل � ��ك م��ن
الجرائم واملمارسات العبثية القاتلة واملدمرة
والتي هي يف تصاعد مستمر ومن دون توقف.
وه � �ن � ��ا ي� �ت� �ج� �س ��د م� � �ش� � ��روع ال � �ح � ��ق وي �ت �ض ��ح
ط��ري��ق ال�خ��ري ال ��ذي ت�س��ري ف�ي��ه ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة
وال�س�ي��اس�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا وح�ك��وم��ة االن �ق��اذ ال��وط�ن��ي
وال �س �ل �ط��ة امل�ح�ل�ي��ة مل�ح��اف�ظ��ة ت �ع��ز وم��دي��ري��ات�ه��ا
ال � �ح� ��رة األب� � �ي � ��ة ..وه� �ن� ��ال� ��ك ي �ت �ج �س ��د م� �ش ��روع
الباطل وطريق الشر والفوىض والضال الذي
تسري فيه ق��وى ال�ع��دوان واالح�ت��ال وسلطات
ال �ع �م ��ال ��ة وال� �ف� �ن ��ادق وع� �ص ��اب ��ات وم �ل �ي �ش �ي��ات
االرتزاق.
ف� �ف ��ي م� ��دي� ��ري� ��ات ت� �ع ��ز ال � �ح � ��رة ال� ��واق � �ع� ��ة يف
نطاق إدارة وسلطة املجلس السيايس األع��ى
وح�ك��وم��ة اإلن�ق��اذ ال��وط�ن��ي ،ب�ن��اء وتنمية وأم��ن
وأمان واستقرار اقتصادي وحرية وكرامة ..ويف
م��دي�ن��ة ت�ع��ز وامل�ن��اط��ق املحتلة باملحافظة وال�ت��ي
تسيطر عليها مليشيات املرتزقة ،هدم وتدمري
وقتل واختطاف وسلب ونهب وسطو وتدهور
اقتصادي وسعري حجيم اليطاق.

احلديدة ..هيئة الزكاة تدشن مشروع حتديث بيانات الفقراء

في تقرير ملنظمة " انتصاف" حلقوق املرأة والطفل

أعلنت منظمة انتصاف لحقوق املرأة والطفل أن عدد ضحايا العدوان األمرييك السعودي
ً
قتيا وجريحاً .
من األطفال والنساء يف اليمن ،تجاوز  13ألفاً و313
أوضحت إحصائية ص��ادرة عن املنظمة أن��ه منذ بداية ال�ع��دوان بلغ ع��دد القتى من النساء
ً
ً
قتيا منهم ألفان و ٤26امرأة وثاثة آالف و 8٤7طفا ،فيما بلغ
واألطفال ستة آالف و 273
عدد الجرحى سبعة آالف و ٤٠جريحاً ،منهم ألفان و 83٤امرأة وأربعة آالف و 2٠6أطفال.
وحملت رئيسة املنظمة سمية الطائفي تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية املسؤولية
ع��ن ك��ل ال�ج��رائ��م واالن�ت�ه��اك��ات ال�ت��ي ي��رت�ك�ب�ه��ا ال �ع��دوان ب�ح��ق امل��دن�ي��ن يف ال�ي�م��ن م�ن��ذ م��ا ي�ق��ارب
سبع سنوات .
وأشارت إىل أن استمرار العدوان يف احتجاز سفن املشتقات النفطية له تداعيات كارثية عى
ً
ً
كافة القطاعات الحيوية وخاصة القطاع الصحي ،حيث كان سببا رئيسيا يف ارتفاع مؤشرات

تقارير

راى زهاروفش  -خبري املتفجرات يف وزارة الخارجية األمريكية.
هينا سلوبر  -موظفة يف السفارة األمريكية.

التمكن االقتصادي للفقراء واملعوزين.
وأك � � ��د ال� �ح� �م� ��ريي ض � � � ��رورة اض � �ط � ��اع ال �ج �م �ي ��ع
ب��امل�س��ؤول�ي��ة إزاء ال�ف�ئ��ات األش ��د ف�ق��راً واملستحقة
لفريضة الزكاة.
م ��ن ج��ان �ب��ه أش � ��ار ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر وح � ��دة ال �ع �ل �م��اء
وامل�ت�ع�ل�م��ن ب��امل�ح��اف�ظ��ة ال�ش�ي��خ ع��ي ص��وم��ل ،إىل
أهمية اض�ط��اع أع�ض��اء ال�ل�ج��ان ب��دوره��م يف أداء
املهمة املوكلة إليهم.
ح� �ض ��ر ال � �ت� ��دش� ��ن م � � � ��دراء ال� �ح� �ص ��ر وت �خ �ط �ي ��ط
امل �ص ��ارف زك ��ري ��ا ال �س �خ��ي وه �ي �ئ��ة م�ك�ت��ب األوق ��اف
باملحافظة فيصل الهطفي وم��دي��ر ف��رع املجلس
األع��ى لتنسيق وإدارة ال�ش��ؤون اإلن�س��ان�ي��ة جابر
الرازحي والشؤون االجتماعية والعمل الدكتور
ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ن ال � �ص � ��ائ � ��غ وص � � �ن � � ��دوق ال� ��رع� ��اي� ��ة
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ع � ��ادل األه� � ��دل وع � ��دد م ��ن م ��دي ��ري
املديريات ونواب مدير مكتب هيئة الزكاة.
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البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية ()111
بوح الرياع
عبدالسام التويتي

يف قمة اتحاد (أفريقيا)

صعود (بريتوريا)
وانحطاط (الرباط)
ألن الكيان الصهيوين زرع يف النصف األول
م��ن ال�ق��رن امل��ايض ع��ى ه��ذه البقعة املتوسطة
لجغرافية ال��وط��ن ال�ع��رب��ي وامل�ت��واف��رة ع��ى كم
ك�ب��ري م��ن م�ق��دس��ات ال�ع��ال��م اإلس��ام��ي ب�ه��دف
االس�ت�م��رار املفيض بأمة ال�ع��روب��ة واإلس��ام إىل
م��زي��د م��ن ال�ت�ش�ظ��ي واالن �ح �س ��ار ،ف�ق��د اع�ت�م��د
زارعوه وما يزالون عى مرتكزين اثنني أولهما
ت��وس �ع��ي م �ي ��داين ي �ت �م �ث��ل يف ع �م��ل ال �س �ل �ط��ات
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ال �ح �ث �ي��ث ع ��ى االل �ت �ه ��ام امل �س �ت��دام
لأرايض الفلسطينية وما أمكن من أرايض دول
ال �ج��وار ال�ع��رب�ي��ة ب�م�س�ت��وى م��ن االن��دف��اع َّ
رس��خ
يف ن�ف��وس ال�ح�ك��ام ال �ع��رب ح��ال��ة م��ن االق�ت�ن��اع
ب��ال �ب �ق��اء –ع ��ى ال� � ��دوام -يف وض �ع �ي��ة ال ��دف ��اع،
أم ��ا ث��ان�ي�ه�م��ا ف�ه��و امل��رت �ك��ز ال �س �ي��ايس امل�ت�م�ث��ل يف
م��ا ن�س�ج��ه ه��ذا ال�ك�ي��ان يف ف��رتة زم�ن�ي��ة قياسية
م ��ن ش �ب �ك��ة ع ��اق ��ات دب �ل��وم��اس �ي��ة ال س �ي �م��ا يف
ال �ق��ارة ال �س �م��راء ال�ت��ي دش ��ن ع�م�ل�ي��ة ال�ت�غ�ل�غ��ل
ف �ي �ه ��ا -ع � ��ى أس � ��اس م� ��ن ال �ت �ص ��ور ال �ص �ه �ي��وين
السيايس االف��رتايض -منذ خمسينيات القرن
امل ��ايض ،ول�ك��ن ب��ال��رغ��م م��ن ت�م�ك�ن��ه يف ستينات
ال�ق��رن ذات��ه م��ن تأسيس ع��اق��ات دبلوماسية
مع نحو  33دولة أفريقية بهدف كسر العزلة
ال �ت ��ي ف ��رض ��ت ع�ل�ي��ه م ��ن ق �ب��ل ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة
وال �ح �ص��ول ع ��ى ص ��ك ال �ش��رع �ي��ة ال��دول �ي��ة م��ن
خ��ال ال��دع��م ال�س�ي��ايس م��ن ال ��دول األف��ري�ق�ي��ة
يف امل� �ح ��اف ��ل ال� ��دول � �ي� ��ة ،ب �غ �ي ��ة ن �س ��ف أو ع��ى
األق ��ل ت�ح�ج�ي��م ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ةّ ،
إال أن
االت�ح��اد األف��ري�ق��ي -م�ن��ذ أع�ل��ن ع��ن تأسيسه يف
 9ي��ول�ي��و  2002يف م��دي�ن��ة "دي ��رب ��ان" ب��"ج�ن��وب
أف��ري�ق�ي��ا" -وه��و م�ل�ت��زم ب�م��واق��ف م�ب��دئ�ي��ة ثابتة
ت�ج��اه ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية ال�ع��ادل��ة وح�ق��وق
الشعب الفلسطيني املغتصبة.
ول � � � ��م ي � �ح � ��د ه � � � ��ذا االت� � � �ح� � � ��اد -إزاء ال� �ح� ��ق
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ال �ض��ائ��ع -ع��ن س�ب�ي��ل ال��رش��اد إىل
ب �ع ��د أن آل� ��ت رئ ��اس ��ة م �ف��وض �ي �ت��ه إىل "ت �ش ��اد"
التي ما تزال تدور يف فلك "باريس" املعروفة
بدعمها للكيان الصهيوين منذ طور التأسيس،
إذ أصدر التشادي "موىس فقي" الذي ترأس
م�ف��وض�ي��ة االت �ح ��اد يف  14م ��ارس  2017ق ��راره
بانفراد باعتماد دولة الكيان الصهيوين املجلل
س�ج�ل�ه��ا اإلن �س ��اين ب ��ال �س ��واد ع �ض �وًا م ��راق � ًب ��ا يف
االت� �ح ��اد ،ف �ق��د ورد يف س �ي ��اق ت �ق��ري��ر إخ �ب ��اري
ب �ع �ن ��وان [ه� ��ل ت �ت �س �ب��ب إس ��رائ �ي ��ل يف ان �ق �س��ام
االت �ح��اد اإلف��ري �ق��ي؟] ن�ش��ره "م��وق��ع ال�ع��دس��ة"
يوم األربعاء ال� 27أكتوبر املايض ما يي( :يف 22
يوليو أصدر رئيس مفوضية االتحاد األفريقي
"م� ��وىس ف �ق��ي م �ح �م��د" إس ��رائ �ي ��ل ع �ض �وًا ل��دى
قرار اتسم باألحادية وأحيط
االتحاد من خال ٍ
حد َّ
أن معظم الدول األعضاء لم
بالسرية ،إىل ِّ
تكتشف صدوره ّ
إال من خال وسائل اإلعام
اإلسرائيلية).
وم� ��ع م ��ا ت �ح �ت �م �ل��ه ال �ت �س ��ري �ب ��ات ال �ت ��ي ب ��دأت
ت�ط�ف��و أن "ف �ق��ي" أص ��در ق ��راره ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع
ع ��دد م ��ن األط � ��راف ويف م�ق��دم�ت�ه��ا "ف�ي�ل�ي�ك��س
ت �ش �ي �س �ك �ي��دي" رئ �ي ��س ج �م �ه��وري��ة "ال �ك��ون �غ��و"
ال ��ذي ي�ص� َّ�ن��ف -ب�ح�س��ب ال�ت�ق��ري��ر ال ��ذي سبقت
اإلشارة إليه( -من أشد املدافعني عن التطبيع
م ��ع إس ��رائ �ي ��ل) ،ف �ق��د أوش ��ك ي �ف��يض ب��االت �ح��اد
ال ��ذي ات�س�م��ت ع��اق��ة أع�ض��ائ��ه -م�ن��ذ تأسيسه
قبل عشرات األعوام -بقدر معقول من الوئام
إىل حالة غري مسبوقة من االنقسام ،لوال أن
ر ُِّحلت املشكلة إىل القمة املقبلة.
وم� ��ن م �ظ ��اه ��ر االن �ق �س ��ام ال� �ح ��اد ال � ��ذي ك ��اد
ي�ت�خ�ل��ل ع��رى االت �ح��اد أن اق ��رتح رئ�ي��س ج�ن��وب
َ
ترحيل مناقشة هذا
أفريقيا "سرييل رامافوزا"
القرار املثري للخاف والجدل قد قوبل -بحسب
ما جاء ضمن تقرير إخباري بعنوان [ما دالالت
ق ��رار االت �ح ��اد األف��ري �ق��ي ت�ع�ل�ي��ق م�ن��ح إس��رائ�ي��ل
ص �ف��ة م ��راق ��ب؟] م ��ن إع � ��داد ال �ص �ح �ف��ي "ب �ه��اء
ال��دي��ن ع�ي��اد" نشره موقع "اندبندنت عربية"
ي��وم اإلث�ن��ني ال �� 7م��ن ف��راي��ر ال�ج��اري( -برتحيب
ح � ��ار م� ��ن ال� �ج ��زائ ��ر ول �ي �ب �ي ��ا وت� ��ون� ��س ون �ي �ج��ريي��ا
وناميبيا باإلضافة إىل متبنية املقرتح "جنوب
أفريقيا" ،يف مقابل اعرتاض مشوب بالغضب
من تشاد وليبرييا ورواندا والكونغو واملغرب).
وإذا ك � ��ان ه � ��ذا ال �ت �ض ��اد ال� �ح ��اد يف م ��واق ��ف
ن�م��اذج م��ن أع�ض��اء االت�ح��اد ق��د أك��د -يف جانب
م��ن ج��وان�ب��ه امل�ت�ع��ددة -ع��ى تمسك جمهورية
ال �ج ��زائ ��ر -ك �م ��ا ع �ه ��دن ��اه ��ا -ب �م��وق �ف �ه��ا ال �ق��وم��ي
العربي املتشدد وتخندقها يف خندق الدفاع عن
القضية العربية الفلسطينية دون تردد ،فقد
نواح أخرى -ثبات جنوب أفريقيا
عكس -من ٍ
العلمانية والاعربية والاإسامية عى املبدأ
واالس �ت �م��رار يف اإلدان� ��ة ال��واض �ح��ة وال�ص��ري�ح��ة
ل� �ج ��رائ ��م ال � ��دول � ��ة ال �ص �ه �ي ��ون �ي ��ة وان �ت �ه ��اك ��ات �ه ��ا
امل �ت ��واص �ل ��ة ل �ل �ح �ق��وق ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة غ ��ري آب �ه � ٍة
ب ��ردود ال�ف�ع��ل ال�غ��رب�ي��ة ال�س�ل�ب�ي��ة ،ك�م��ا كشف
م ��ن ن��اح �ي��ة ث ��ال �ث ��ة -ع ��ن ك ��ارث ��ة ت� ��ردي امل �غ��ربب��ال��رغ��م م��ن أن��ه ق�ط��ر ع��رب��ي إس��ام��ي شقيق-�ان سحيق ب��ان�ح�ي��ازه -س � ًرّا وع��ان�ي��ة -إىل
يف م�ك� ٍ
ص��ف ال��دول��ة الصهيونية واإلس�ه��ام يف منحها
م�ك��ان��ة إق�ل�ي�م�ي��ة ع��ى أن�ق��اض ع��روب��ة فلسطني
وهويتها اإلسامية ،بكل ما يرتتب عى ذينك
امل��وق �ف��ني ل�ك��ا ال�ب�ل��دي��ن األف��ري �ق �ي��ني م ��ن س�م��و
وارت �ق ��اء "ب��ري �ت��وري��ا" س �م � ًّو وارت �ق ��ا ًء ي�ل�ي��ق ب�ب�ل� ٍ�د
أنجب املناضل "نيلسون مانديا" وس��واه من
امل�ن��اض�ل��ني ال��ذي��ن م��ا ي��زال��ون ي�س�ط��رون ماحم
ن�ض��ال س�ي��اس�ي��ة "ج �ن��وب أف��ري�ق�ي��ة" ع�ص�م��اء،
وم ��ا ي��رتت��ب -يف امل �ق��اب��ل -م��ن ض�ع� ِة وان�ح�ط��اط
ً
ً
وانحطاطا يعكسان مستوى
ضعة
"ال��رب��اط"
االض �ط��راب وال�ت��ذب��ذب ال��ذي وص��ل إل�ي��ه نظام
امل �غ��رب واألس� ��رة ال�ح��اك�م��ة ال �ت��ي ت��دع��ي ش��رف
االن �ت �س��اب واالن �ت �م��اء إىل ال�ح�ب�ي��ب امل�ص�ط�ف��ى،
وهو -صى الله عليه وعى آله وصحبه وسلم-
م ��ن أع �م��ال �ه��ا وم ��ن ت��ول�ي�ه��ا ال �ي �ه��و َد وال �ن �ص��ارى
براء.

ولم يقف إهتمام اليمن ببحرها عند حد اإلهتمام
بإقامة الفنارات يف جزرها وصيانتها بل تعدى ذلك
إىل االهتمام بالبحث عن النفط أمام سواحلها ويف
مياهها اإلقليمية باإلضافة إىل اليابسة وذل��ك منذ
وقت مبكر.
ف �ف ��ي ع � ��ام 1972م ت� �ع ��اق ��دت ال �ي �م ��ن م� ��ع ش ��رك ��ة
ش ��ل ال�ن�ف�ط�ي��ة ال ��دول �ي ��ة ل �ل �ق �ي��ام ب �م �س��ح اس�ت�ك�ش��ايف
جيوفرييقي شامل يف البحر األحمر  ,ووكلت شركة
أمريكية لرصد النشاط الزلزايل يف املنطقة املحيطة
بمجموعة زقر حنيش ومجموعة الزبري وجبل الطري
ورأت اليمن أن امل�س��ح م�ع��زز للسيادة اليمنية عى
تلك الجزر وأفادت شركة شل النفطية أن منطقة
الثلث الجنوبي أي منطقة زقر وحنيش غري واعدة
ب��ال�ب��رتول وأن�ه��ا س�ت�ت��اب��ع امل�س��ح يف إت�ج��اه ج��زر ال��زب��ري
ش�م� ً
�اال وك ��ان ال�ه��دف م��ن امل�س��ح ال��زل��زايل ه��و ال�ق�ي��ام
بتغطية أولية ملخاطر النشاط الزلزايل .
وع � � ��ادت ش ��رك ��ة ش ��ل ال �ن �ف �ط �ي��ة إىل ال �ت �ع ��اق ��د م��ع
اليمن يف عام 1974م  ,وتم تحديد منطقة التعاقد

ال �ت��ي ت�ض�م�ن��ت م�ن�ط�ق��ة م�ج�م��وع��ة ج ��زر ال��زب��ري ال�ت��ي
ت �ق��ع يف م �ن �ط �ق��ة امل �ي ��اه االق �ل �ي �م �ي��ة وال� �ج ��رف ال �ق ��اري
وم��ا ت�ح��ت ال�ق��اع وت��م ح�ف��ر ب��ر يف ن�ق�ط��ة ب�ع�ي��دة عن
تلك املجموعة لكن لم يعر بها عن البرتول بكمية
تجارية فانتهى العقد عندئذ .
وياحظ أن مجموعة جزر الزبري لم تذكر يف ذلك
العقد لكنها تقع شرق خط الوسط أي بالقرب من
ال �س ��اح ��ل ال �ي �م �ن��ي وت ��دخ ��ل ض �م ��ن امل� �ي ��اه اإلق �ل �ي �م �ي��ة
وك��ان��ت ش��رك��ة ش��ل ق��د اع�ت�م��دت ع�ن��د رس��م خريطة
التعاقد عى " الحد ال��دويل التجريبي التقريبي " ,
وهو الخط الذي ضم مجموعة جزر الزبري وغريها
م�ث��ل م�ج�م��وع��ة ج��زر زق��ر وح�ن�ي��ش ورغ ��م أن العقد
كان منشوراً فلم يعرتض أحد عليه.
ورخصت اليمن لشركة تومن اليابانية (توبو منيكا
ك��اي�ش��ا امل �ح ��دودة ) يف ع ��ام 1974م ب��ال�ق�ي��ام بمسح
زل � ��زايل  ,وط� ��وق ال �ع �ق��د م�ن�ط�ق��ة ج ��زر زق ��ر وح�ن�ي��ش
وأف � ��اد ال �ع �ق��د امل � ��رم " أن ت �ن �ف �ي��ذ خ �ط��ة ال �ع �م��ل ل��ن
يتعارض م��ع اإلل�ت��زام امل�ف��روض ع��ى حكومة اليمن

م ��ن ق �ب ��ل ال� �ق ��ان ��ون ال � � ��دويل وي �ف �ي��د
أي �ض��اً ان ل�ش��رك��ة ت��وم��ن " ال�ح��ق يف
نطاق بنود العقد يف التقدم بطلب
م ��ن ال �س ��اح ��ل ال �ي �م �ن��ي إىل غ��رب
ج � ��زي � ��رة ج� �ب ��ل ال � �ط � ��ري وم� �ط ��وق ��اً
ت��رخ�ي��ص ل�ل�ت�ن�ق�ي��ب ال�ن�ف�ط��ي يف كل
جنوباً بمجموعة جزر الزبري وقد
أو جزء من منطقة التعاقد وكانت
ُح�ف��ر ب ��ران يف ق��اع ال�ب�ح��ر ب�ع�ي��داً
ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ق��د
ً
عن الجزر  ,ولم تضخ أيا منهما
أص ��درت امل��رس��وم (رق ��م ) 16ب�ش��أن
اللواء /حميد فاضل
ن� �ف� �ط ��اً ب �ك �م �ي ��ات ت� �ج� ��اري� ��ة ف �ك ��ان
ال��رص �ي��ف ال �ق ��اري ل�ه��ا يف  30اب��ري��ل
1967الذي أعلن الحقوق السيادية
ف��ك التعاقد عندئذ وال ش��ك أن
اليمنية عى قاع البحر وما تحت تربتها يف رصيفها اإلش� ��ارة إىل ح ��دود ال�ي�م��ن يف ذل ��ك ال�ت�ع��اق��د ي��وح��ي
ال�ق��اري وال��رص�ي��ف ال�ق��اري ل�ج��زره��ا مما ي��ؤك��د الحق بإدعاء السيادة ويؤكد حدود الرصيف القاري ولم
الخالص يف التنقيب عن الروات املعدنية الطبيعية ير هذا التعاقد احتجاجاً من الجريان .
وتعاقدت اليمن كذلك مع شركة توتال للنفط
للرصيف القاري وهذا يفرتض ضمناً فرض السيادة
عى أي جزر مشتملة يف نطاق التعاقد وقد تضمن ال �ف��رن �س �ي��ة وع� ��ى اق �ت �س ��ام اإلن� �ت ��اج يف ع� ��ام 1985م
هذا التعاقد إقليم يابسة الجزر ومياهها اإلقليمية وك��ان��ت ب�ن��وده ش�ب�ي�ه��ة ب��ات�ف��اق ش��رك��ة ه�ن��ت ال�س��اب��ق
وقد اثبت البر الوحيد ال��ذي حفر يف املنطقة عدم
لجزر حنيش الكرى وزقر وحنيش الصغرى .
وت �ع ��اق ��دت ال �ي �م��ن أي �ض ��ا م ��ع ش ��رك ��ة ه �ن��ت ل�ل�ن�ف��ط ان �ت ��اج ��ه ل �ل �ب ��رتول م �م��ا أدى إىل ان �ت �ه ��اء ال �ت �ع��اق��د يف
الق�ت�س��ام اإلن �ت��اج يف ع��رض ال�ب�ح��ر ب�ت��اري��خ 10م ��ارس عام1989م  .يتبع إن شاء الله
ع��ام 1984م وت��م إع��داد خريطة
مل� �ن� �ط� �ق ��ة ال � �ت � �ع� ��اق� ��د ت� �م� �ت ��د غ� ��رب� ��اً

اليمن  ...لعبة الدم واملوت إىل أين ؟!- 115 -..
وع ��ى ص �ل��ة وث �ي �ق��ة ب��ال �ح��رب ال �ح��ال �ي��ة ع ��ى ال�ي�م��ن
 ,ال �ت��ي أوش �ك��ت ع��ى دخ ��ول ع��ام�ه��ا ال�ث��ام��ن  ,ت�ق��ول
ت �ق��اري��ر أم�م�ي��ة ودول �ي ��ة  ,وم�ن�ه��ا أم��ري�ك�ي��ة وأوروب �ي ��ة
ص ��ادرة ع��ن م��راك��ز ب�ح�ث�ي��ة وإس��رتات�ي�ج�ي��ة م��رم��وق��ة ,
وأجهزة استخبارات غربية شهرية  " :إن السعودية
وحليفتها األمارات ممثلة بمشيخة أبو ظبي  ,أنفقتا
م �ئ ��ات امل �ل �ي ��ارات م ��ن ال� � � ��دوالرات م �ن ��ذ ب� ��دء ال �ح ��رب
وال� �ع ��دوان ع ��ى ال �ي �م��ن يف م� ��ارس 2015م  ,وح�ت��ى
اآلن  ,وال تزال فاتورة الحساب والتكاليف الباهظة
لهذه الحرب مفتوحة  ,وهي مبالغ مهولة وضخمة
لم يسبق أن أنفقت من قبل عى مثل هكذا حرب
ُت�ع�ت��ر ع�ب�ث�ي��ة ب�ك��ل امل�ق��اي�ي��س  ,ف�ض� ً
�ا ع��ن أن�ه��ا ح��رب
خ��اس��رة ال غ��ال��ب ف�ي�ه��ا وال م�غ�ل��وب س ��وى ال�ش�ع��ب
اليمني ال��ذي ي��دف��ع الثمن ج��راء اس�ت�م��راره��ا غالياً ,
ويبقى هو املُتضرر األول والوحيد من تلك الحرب
واستمرارها بهذا العنفوان والزخم  ,ومن يتحمل
أعبائها العاجلة واآلجلة  ,ويُكوى ويُحرق بنريانها
امل�ُس�ت�ع��رة  ,و ُي�ص�ن��ف يف ك��ل األح ��وال ب��أن��ه ضحيتها
ً
الرئييس والخاسر األعظم فيها حاضرا ً ومُ
ستقبا " .
وي �م �ك��ن ال �ق ��ول  :إن ه � ��ذه ال �ح ��رب ع ��ى ال �ي �م��ن ,
ت�ع�ت��ر ح��رب ظ��امل��ة ال مُ ��رر وال م�ش��روع�ي��ة ل�ه��ا بنظر
القانون الدويل وتشريعاته املختلفة  ,وقد اندلعت
ن��ريان�ه��ا ب�ن��اء ع��ى رغ�ب��ة س�ع��ودي��ة وم�ب��ارك��ة أمريكية
وغربية وحتى صهيونية  ,وعى خلفية مزاعم كاذبة
تم ويتم الرتويج والتسويق لها بشكل الف��ت وفج
ووق ��ح  ,وم�ن�ه��ا زع��م امل�ع�ت��دي��ن ع��ى ال�ي�م��ن يف سياق
تريرهم للحرب " محاربة التمدد والنفوذ الفاريس
يف اليمن  ,وإع��ادة ما يسمى بالحكومة الشرعية ,
وأكذوبة إعادة األمل  ,وكلها حجج واهية ال تعطي
للسعودية وحلفائها يف هذه الحرب الحق واملسوغ
الرت�ك��اب ج��ري�م��ة ك�ه��ذه وال�ت��دخ��ل ال��وق��ح يف ش��ؤون
بلد عربي مستقل ومحاولة فرض الوصاية عليه من
جديد بعد أن أسقطها غري ُ
مأسوف عليه .

وت �ط��رق ال�ت�ق��ري��ر ال��ري �ط��اين إىل
ول � ��م ي �ك ��ن ي �خ �ط��ر يف ال� �ب ��ال م��ن
ارت � �ك � ��اب األم� � � � ��ارات ال� �ع ��دي ��د م��ن
ق �ب��ل  ,أن ت �ك��ون دوي �ل ��ة اإلم � ��ارات
االن �ت �ه ��اك ��ات وج ��رائ ��م ال �ح ��رب يف
ال ��اع ��رب� �ي ��ة ب� �ه ��ذا امل� �س� �ت ��وى ال� ��ذي
اليمن  ,سعياً لتحقيق أهدافها
ت � �ب � ��دو ع� �ل� �ي ��ه ال� � �ي � ��وم وي� � �ك � ��ون ل �ه��ا
األح � � � � � ��ادي � � � � � ��ة خ � � � � � � ��ارج األه � � � � � � ��داف
دوره� � ��ا ك ��اع ��ب إق �ل �ي �م ��ي مُ � ��ؤث� ��ر ,
ال� �ت� ��ي وض �ع �ت �ه ��ا ه� ��ي وح �ل �ي �ف �ت �ه��ا
وه��ي ال�ت��ي وصفتها أح��د التقارير
السعودية عند تشكيل التحالف
الصادرة عن مركز بحثي بريطاين
ً
العسكري ال��ذي يضم ع��ددا من
ب� ��أن � �ه� ��ا  ":ك � ��ان � ��ت م� �ق� �ل� �ب� ��اً ل �ب �ق ��اي ��ا
الدول التي تقوم بالعدوان عى
مراكب الصيادين  ,وهي الدويلة
ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي  ,بحجج واه�ي��ة
ذات � �ه� ��ا ال� �ت ��ي ص �ن �ع ��ت م �ن �ه ��ا ق ��وى
س� ��رع� ��ان م� ��ا ت �ك �ش �ف��ت ح�ق�ي�ق�ت�ه��ا
االس �ت �ع �م ��ار خ � ��ال أرب� �ع� ��ة ع �ق��ود
للجميع تباعاً.
ن�م��وذج��اً ل�ن�ظ��ام ح��اك�م��ي إت�ح��ادي
صاح املقداد
وأش� � ��ار ت �ق ��ري ��ر " م �ي ��دل إي �س��ت
ف��ري��د يف ال�ش��رق األوس ��ط  ,يتسم
آي" ال��ري�ط��اين ال��ذي وث��ق راص��داً
ب �ق��اب �ل �ي��ة ال �ت �ن��اف �س �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
بني إماراتها الست عى طريق تسارع وتائر النمو "  .أبرز جرائم وانتهاكات األمارات يف اليمن عى مدى
ال�س�ب��ع ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة  ,إىل أن أب ��و ظ�ب��ي لعبت
ول � ��م ت �ب ��ق اإلم� � � � ��ارات ه � ��ذه ع� ��ى ذل � ��ك ال �ش �ك ��ل أو دوراً م�ح��وري��اً يف ه��ذه ال�ح��رب امل�س�ت�م��رة ع��ى اليمن
ال�ن�ح��و ال�ن�م�ط��ي ال�ج�م�ي��ل ال ��ذي رس��م ل�ه��ا  ,ب��ل ب��دت  ,وب �ش �ك ��ل مُ �غ ��اي ��ر ل �ك ��ل األدب � �ي� ��ات واأله � � ��داف ال �ت��ي
ع�ك�س��ه وخ��اف��ه ت�م��ام��اً  ,وق�ي��ل إن�ه��ا  ":ت�ح��ول��ت بني أع �ل��ن ع�ن�ه��ا ال�ت�ح��ال��ف ص�ب�ي�ح��ة  26م ��ارس 2015م ,
عشية وضحاها إىل مجرد أداة رخيصة وطيعة بيد مُ لقية بغرورها العسكري وممارساتها التفكيكية
إسرائيل وبريطانيا وأمريكا وفرنسا " .
للمجتمع اليمني عى سياسة مُ رضعتها األوروبية
وبحسب مراقبني دوليني  ,فلم يكن من املتوقع بريطانيا ( فرق تسد ) عر دعم أجهزة وأحزمة أمنية
أن تصري دويلة األمارات التي ال يتجاوز عمرها منذ مُ تباينة تتصارع فيما بينها وتخوض معارك ضارية
ال �ن �ش��أة أرب �ع ��ة ع �ق��ود م ��ن ال ��زم ��ن  ,أن ت �ص��ري ض�م��ن مع حكومة هادي .
قائمة ُنظم ودول العالم األكر إجراماً  ,بما ارتكبته
ووف� �ق ��اً ل �ن �ف��س ال �ت �ق��ري��ر  ,ف �ق��د أن �ش ��أت األم � ��ارات
تحديداً يف اليمن منذ سبع سنوات .
يف ال �س��اح��ل ال �غ��رب��ي ودع �م ��ت " أل ��وي ��ة ال�ع�م��ال�ق��ة"
ومُ � ��ؤخ � ��راً ن �ش ��ر م ��وق ��ع " إي �س ��ت آي " ال ��ري �ط ��اين ويف م�ح��اف�ظ��ات أب��ني وع��دن ول�ح��ج ق��وات " ال�ح��زام
الشهري تقريراً هاماً له  ,تحدث فيه بالتفصيل عن األم � �ن� ��ي"  ,أو األح� ��زم� ��ة األم �ن �ي ��ة  ,ويف ح �ض ��رم ��وت
الدور التآمري املشبوه والخبيث الذي تلعبه دويلة وشبوة النخبتني الشبواتية والحضرمية.
ولم يغفل التقرير الريطاين املذكور الحديث عن
األمارات يف تقويض االستقرار وتعميق االنقسامات
ُ
يف اليمن منذ اشرتاكها يف شن الحرب عى هذا البلد ال ��دور اإلم� ��ارايت يف ال �ع��دوان ع��ى ال�ي�م��ن  ,وامل�ت�م�ث��ل
العربي املضطرب صبيحة  26مارس من عام 2015م ب��ال �ب �ع��د ال �ت �م��وي��ي ل �ل �ح��رب  ,وه � ��ذا م ��ا ي �ت �ط��اب��ق م��ع
تقارير دولية تشري إىل أن األمارات ُتنفق شهرياً منذ
 ,واملستمرة حتى اللحظة .

أنشأت تلك التشكيات واألذرع األمنية والعسكرية
التابعة لها قرابة 3ر 1مليار دوالر  ,وهو ما يوازي 16
مليار دوالر سنوياً  ,ليصل مقدار ما أنفقته األمارات
منذ بدء الحرب عى اليمن ما يقارب نحو  120مليار
دوالر كإنفاق شهري عى قواتها املتواجدة يف اليمن
 ,وهذا الرقم خارج مشرتيات أبو ظبي من األسلحة
العسكرية واملعدات الحربية وفق صفقات مليارية
 ,إىل ج ��ان ��ب ن �ف �ق��ات �ه��ا ال �ب��اه �ظ��ة يف ش� ��راء ال � ��والءات
العاملية والتطبيع مع إسرائيل .
وي��ؤك��د م��راق�ب��ون دول �ي��ون أن ال�ت�ش�ظ��ي وال�ت�م��زي��ق
الحايل لليمن والذي كان لأمارات دور رئييس فيه
 ,ال يمكن أن يخرج أو يذهب بعيدا ً عن دور أبو ظبي
ال �ق��ذر يف ال �ع ��دوان ع��ى ال�ي�م��ن  ,ح�ي��ث ش�ك��ل ذل��ك
ال ��دور اإلم� ��ارايت ب�ي�ئ��ة ق ��ذرة م��ارس��ت ف�ي�ه��ا األم ��ارات
أب�ش��ع ج��رائ�م�ه��ا ال�ت��ي ي�ن��دى ل�ه��ا ج�ب��ني اإلن�س��ان�ي��ة يف
امل�ن��اط��ق ال�ت��ي تحتلها يف ج�ن��وب ال�ي�م��ن وق��د أن�ش��أت
بها سجون سرية أشبه بالسجون األمريكية سيئة
الذكر كغوانتامو وأبو غريب وغريها  ,وتنتهك فيها
كرامة وآدمية اإلنسان اليمني من خال ماتمارسه
م ��ن ت �ع��ذي��ب وم �م ��ارس ��ات وح �ش �ي��ة ب �ح��ق ال�س�ج�ن��اء
واملعتقلني اليمنيني تصل بعضها لحد االغتصاب
الجنيس .
ول � ��م ت �ك �ت ��ف األم � � � ��ارات ب ��ذل ��ك ال �س �ج ��ل ال ��وح ��ي
واإلج � ��رام � ��ي ال � ��ذي س �ج �ل �ت��ه يف ال �ي �م ��ن خ � ��ال س�ب��ع
سنوات خلت  ,بل بسطت سيطرتها عى املطارات
واملوائن وحقول النفط  ,لتتحكم بمواردها وعوائدها
وتنهب خ��ريات الباد با وجه حق  ,ممعنة يف كل
مايمكن أن يؤدي إىل تجويع املواطن اليمني وإفقاره
وإذالله  ,وهذا مايجعل الجميع يسأل هنا  :عن أية
إعادة أمل يتحدث هؤالء األعراب األوغاد لليمن ؟!.
 ........يتبع ِ....ِ...

روسيا اليوم..
ما الذي يحدث لرؤوس الثعابني املتخمة
بالسموم؟
دول ح �ل ��ف ال �ن ��ات ��و س �ت �ج �ع��ل م �م ��ن ي �ت��اب��ع
م�ج��ري��ات أح��داث�ه��ا ي ��درك ب��أن م��راح��ل ال�ت��وت��ر
ال � ��ذي ي �ن �ت��اب �ه��ا ي ��وح ��ي ب� ��ان� ��دالع ح� ��رب ع��امل �ي��ة
ك ��رى وه ��و م��ا ل��ن ي �ح��دث ب�م��ا يف ذل ��ك ح��دة
ال �ن �ق��اش ال ��ذي دار يف م�ج�ل��س األم ��ن خ��ال
انعقاد جلسته ال�ط��ارئ��ة وأي�ض��اً ط��رد السفري

األمرييك من روسيا وهذا ما يجب ان نعتاد
عليه فهذه الدولة تضع مصالحها يف مقدمة
ج�م�ي��ع ت�ح��رك��ات�ه��ا أي أن �ه��ا ت�خ�ت�ل��ف ع��ن ال��دم
العربي وحميته التي ع��ادة ما تكلفنا الكثري
,االخ�ت��اف ه�ن��ا يكمن يف إج��ادة دول ال�غ��رب
لكافة األدوار املسرحية بمساعدة غبية من
إدارة اإلعام العربي .
روس �ي ��ا ل ��ن ت �ج �ت ��اح أوك ��ران �ي ��ا ول �ك ��ن ه �ن��اك

ثمة حسابات أمريكية روسية ي��ود الطرفان
تسويتها بطريقة غري مباشرة لكرة إدراكهما
بأن مراعاة املصالح ال يحتاج إىل تهور أعمى
وه �ن��ا س �ي��أيت ال �س ��ؤال م ��ا ه ��ي امل�ص�ل�ح��ة ال�ت��ي
س �ت �ح �ق �ق �ه��ا أم ��ري �ك ��ا ل ��روس �ي ��ا م �ق ��اب ��ل س �م��اح
روس �ي ��ا ألم ��ري �ك ��ا ب ��إن �ش ��اء ق ��واع ��د يف أوك ��ران �ي ��ا
؟ومل� � ��اذا ال ت �ك ��ون ل �ع �ب��ة ج ��دي ��دة ت �س �م��ح ب�ه��ا
روس� �ي ��ا ل �ت �م ��دد ال �ن �ف ��وذ األم� ��ري� ��يك يف ال �ق ��ارة

تاريخ اليمن الحديث
ب�س�ب��ب ت��راك �م��ات ك �ث��رية وب �س �ب��ب ط �م��وح اإلم� ��ام ي�ح�ي��ى
ل �ج �ع��ل ال �ي �م��ن ب �ل��د ق� ��وي م �س �ت �ق��ل ب �ع �ي��د ع ��ن االم � ��اءات
الخارجية أصبح وج��ود اإلم��ام يحيى يمثل ت�ه��دي��داً كبرياً

ل �ع��دي��د م ��ن ال �ق ��وى االس �ت �ع �م��اري��ة ال ��دول �ي ��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة,
وب��ال�ع��ودة إىل ال�ت��اري��خ ن�ج��د أن��ه ب�ح�ل��ول ال�ق��رن ال�س��ادس
ع�ش��ر وم ��رة أخ ��رى يف ال �ق ��رن ال �ت��اس��ع ع �ش ��ر ك ��ان ش�م��ال
اليمن تحت سيطرة اإلمراطورية العثمانية خصوصا يف
امل��دن اليمنية أم��ا يف امل�ن��اط��ق القبلية ك��ان��ت س�ي��ادة اإلم��ام
الزيدي هي األقوى ولم تستطع الدولة العثمانية تقويض
هذه السيادة  ,ثم تم حل اإلمراطورية العثمانية حيث
أع �ل��ن اإلم� ��ام ي�ح�ي��ى ب ��ن م�ح�م��د ح�م�ي��د ال ��دي ��ن م ��ن س��ال��ة
القاسمي استقال اليمن عن اإلمراطورية العثمانية يف
 30أك�ت��وب��ر 1918م ويف ع ��ام  1926م أع�ل��ن اإلم ��ام يحيى
ن�ف�س��ه إم��ام��اً ل�ل�ي�م��ن وت ��وىل اإلم ��ام ي�ح�ي��ى زع��ام��ة ال�س�ل�ط��ة
يف املنطقة ال�ت��ي أص�ب�ح��ت فيما ب�ع��د ال�ج�م�ه��وري��ة العربية
اليمنية.
يف عام  1934م كانت هنالك محاوالت أخ��رى لتفكيك
اليمن حيث بعث عبد العزيز بن سعود وبتمويل بريطاين
جيوشه الحتال اليمن ودارت معارك طاحنة بني جنود
آل س�ع��ود و ج�ن��ود اإلم ��ام ال��ذي��ن ك��ان��وا ت�ح��ت إم ��رة نجله

ال ��روس �ي ��ة ع ��ى أال ت �خ �ل��و ه� ��ذه امل ��واف �ق ��ة م��ن
م�ق��اب��ل أم��ري��يك ل��روس�ي��ا رب�م��ا ل��ن ي�ت��م كشفه
او حتى مجرد اإلفصاح عنه ومن يدري فقد
ت �ك��ون ه ��ذه امل �ض ��ادات ال�ه��زل�ي��ة ب��داي��ة الت�ف��اق
ال�ع�ب��ث األم ��ري ��يك يف ال �ص��ني ؟ م��ع أن م�ح��ور
ال �ص��راع ي �ب��دو ب�ع�ي��دا ل�ل�غ��اي��ة م��ن ش ��رق آس�ي��ا
ل �ك ��ن ط ��اول ��ة ال �خ �ب �ث ��اء ال� �غ ��رب ال ت �ق ��ع إال يف
االتجاه البعيد...

بول دريش جامعة أكسفورد

األك � � ��ر وويل ع � �ه� ��ده أح � �م� ��د ث��م
ت�م�ك�ن��ت ج �ي��وش ال س �ع��ود م��ن
السيطرة عى ثاث مدن نجران
وع�س��ري وج �ي��زان وظ�ل��ت امل�ع��ارك
الطاحنة بني الطرفني ما بني كر
وف��ر ,ب��دأت محاوالت أخ��رى من
أجل تقويض سلطة اإلمام وهذه
امل � ��رة م� ��ن ال� ��داخ� ��ل ب ��االس �ت �ع ��ان ��ة
ب� � � ��أدوات امل� �ع� ��ارض� ��ة ال� �س ��ري ��ة يف
أواخ � � ��ر ال �ث ��اث �ي �ن �ي ��ات وب �ح �ل ��ول
م�ن�ت�ص��ف األرب �ع �ي �ن �ي��ات ع��ارض��ت
ع �ن ��اص ��ر رئ �ي �س �ي ��ة ت� ��م ت �ج �ن �ي��ده��ا
وتدريبها وتنظيمها حكم اإلمام
ي�ح�ي��ى وس �ع��ت إىل االط ��اح ��ة ب��ه
ترجمة :كاتبة يحيى السني
يف ع��ام  1948م أغتيل اإلم��ام يف
كندا
انقاب القصر وخلفه ابنه أحمد
ب��ن ي�ح�ي��ى ح�م�ي��د ال ��دي ��ن وح�ك��م
حتى وف��ات��ه يف سبتمر 1962م  ,تميز عهد اإلم��ام أحمد اإلم ��راط ��وري ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة
بمزيد من االحتكاك مع الريطانيني بشأن وجودهم يف يف مطلع القرن
الجنوب وزيادة الضغط لدعم األهداف القومية العربية
ح� �ت� ��ى ال � � ُّ�س � ��عُ � ��ودي � ��ة ال �ت ��ي

وزي��ادة التدخات املصرية يف ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة وم �ن �ه��ا ال �ي �م��ن وردت أن �ب��اء
االغ �ت �ي��ال امل�ف��اج��ئ وغ ��ري امل�ت��وق��ع مللك
ال �ي �م ��ن اإلم� � ��ام ي �ح �ي ��ى ح �م �ي ��د ال ��دي ��ن
وح �م �ل��ت ال �ك �ث��ري م ��ن ال �ت �ب �ع��ات وك ��ان
ل� �ه� ��ا ت � ��أث � ��ري ك� �ب� ��ري يف امل� �ن� �ط� �ق ��ة وك � ��ان
ي� �ع� ��د ال� � �ح � ��دث األب � � � ��رز م� �ن� ��ذ خ � ��روج
ع� � �ب� � ��اءة
ال � �ي � �م � ��ن م� � ��ن ت �ح ��ت

من تاريخ مديرية دمت  ..األرض واالنسان
من تاريخ مديرة دمت يف عام  526ق م كانت حوايل ثلث
ق ��رى م��ا ي �ع��رف ال �ي��وم ب�م��دي��ري��ة دم ��ت م ��وج ��ودة ويف ال�ع�ق��د
االول من التاريخ الهجري أي القرن السابع امليادي أغلب
القرى موجودة ويف القرن الثاين الهجري أي القرن التاسع
امليادي فأن القرى التابعة للمديرية كانت ومازالت جميعها
موجودة أي أن بعض قرى املديرية أقدم من عاصمتها مدينة
حمام دم��ت بمدة  2377عاماً تحديداً والبعض اآلخ��ر أقدم
بمدة الف عام تقريباً .
املقومات لنشوء مدينة حمام دمت
املقومات الجغرافية والتجارية األوىل كانت طريق القوافل
ال�ت�ج��اري��ة أو ال�ح�ج�ي��ج ال �ق��ادم��ة م��ن ج �ن��وب ال��وط��ن ل�غ��رض
التجارة أو الحج وكذلك القوافل القادمة من الشمال إىل
الجنوب لغرض التجارة .
م��اح �ظ��ة  :م �ن � ُ�ذ ال �ق ��دم ل ��م ي �ك��ن ي ��وج ��د دول� ��ة يف ج�ن��وب
ال��وط��ن وأخ ��رى يف ش�م��ال��ه م��ن أرب�ع�ي�ن��ات ال�ق��رن ق�ب��ل امل��ايض
أيام االحتال الريطاين للجنوب واالحتال العثماين لشمال
الوطن دولتي األوغاد هم أوجدوها ..
عودة إىل املوضوع  :الطريق التي تمر من دمت هي أفضل
وأسهل الطرق وإىل اليوم طريق صنعاء عدن التي تمر من
دمت هي أفضل وأسهل من غريها من الطرق .
مقومات املوقع الجغرايف املتوسط مدينة حمام دمت تتبع
جغرافياً مخاف الحبيشية وتقع يف أقى الغرب منها لذا
معظم قرى مخاف الحبيشية قريبة من مدينة دمت كما
أن ش�م��ال م��ري��س ق��ري��ب م��ن امل��دي�ن��ة وك��ذل��ك ش��رق م�خ��اف

العود وجنوب مخاف عمار قريني من مدينة دمت ..
يف أواس��ط ال�ق��رن امل��ايض أخ�ت��ار األه��ايل دم��ت عندما كانت
م��دي�ن��ة ص�غ��رية أو ب��األص��ح ق��ري��ة ك�ب��رية س��وق األح��د م��ن كل
أسبوع وكانوا يسوقو منتجاتهم فيها أما اليوم فهي سوق
ك ��ل ي ��وم م ��ع ت �ط��ور امل��دي �ن��ة ووج� ��ود ال �س �ي ��ارات ال �ت��ي ت�س�ه��ل
الحركة ..
م ��اح �ظ ��ة  :م ��ن ال �ن ��اح �ي ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ت �ع ��د م ��دي �ن ��ة دم ��ت
م�ن�ط�ق��ة اس��رتات �ي �ج �ي��ه ف �م��ن ي�س�ي�ط��ر ع�ل�ي�ه��ا ي�س�ت�ط�ي��ع ح�ص��ار
مدينة الرضمه من اتجاه الجنوب ويستطيع حصار مديرية
ال�ن��ادرة م��ن االت�ج��اه��ني ال�غ��رب��ي وال�ج�ن��وب��ي وي�ح��اص��ر مديرية
ج��ن م��ن ات�ج��اه ال�غ��رب لكننا ن��أم��ل أن تنتهي ال�ح��روب التي
أكلت األخضر واليابس وننصرف جميعاً إىل البناء والتنمية
التي توصلنا إىل الحياة الكريمة التي طال انتظارها .
ع��ودة إىل امل��وض��وع  :امل��وق��ع ال�ج�غ��رايف مل��دي�ن��ة ح�م��ام دم��ت
ال ��ذي ي�ت��وس��ط امل�خ��ال�ي��ف امل��ذك��ورة ل��م ت��ؤث��ر ف�ي��ه ال�ت�ق�س�ي�م��ات
اإلدارية التي جرت فيه وأبرزها يف منتصف القرن قبل املايض
إىل أوائ ��ل ال�ق��رن امل ��ايض ع�ن��دم��ا ك��ان��ت ت�ت�ب��ع ق�ض��اء رداع أي��ام
ال�ع�ث�م��ان�ي��ني ث��م يف ع�ه��د اإلم ��ام ي�ح�ي��ى م��ن ع ��ام 1918م ك��ان
م��وق�ع�ه��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل ��رداع ب��أق��ى ال �غ��رب وب�ع��د ذل ��ك ع�ن��دم��ا
ك��ان��ت ت�ت�ب��ع ل ��واء م�ح��اف�ظ��ة إب الح �ق��اً إىل ع ��ام 1997م ك��ان
موقعها بالنسبة ملحافظة إب يف الجنوب الشرقي للمحافظة
ويف عام 1997م تم ضم مديرية دمت إىل محافظة الضالع
وه��و ق��رار س�ي��ايس أك��ر م�ن��ه إداري وق��د ك��ان��ت م��دي�ن��ة حمام
دمت هي املؤهلة لتكون عاصمة املحافظة خاصة أنها تمتلك

قراءات ميدانية
خالد الصرابي

( )20

انفصلت ع��ن العالم ال�خ��ارج��ي بصحراء قاحلة وعقيدة
م �ح��اف �ظ��ة ب� ��دأت ت �ق ��در م ��زاي ��ا االت� �ص ��ال ب ��ال �غ ��رب وت�خ�ل��ت
ع��ن ان�ع��زال�ي�ت�ه��ا وف�ت�ح��ت أب��واب�ه��ا أم��ام رأس امل��ال األج�ن�ب��ي
وال�ف�ن�ي��ني الس�ت�غ��ال م��وارده��ا ال��داخ�ل�ي��ة وب ��دأت األم��وال
تتدفق عليها لذلك ك��ان عليها تامني ح��دوده��ا الجنوبية
لذلك أقنعت العناصر التقدمية يف اليمن أن ملكهم يجب
أن يسري عى خطى الحكام العرب اآلخرين ويفتح أبواب
اليمن أمام رأس املال األجنبي لذلك جندت أشخاص يف
داخ��ل ال�ي�م��ن ل�ه��ذا ال�غ��رض وق��د س�ع��ت ه��ذه املجموعات
بوسائل عنيفة لإطاحة بنظام اإلم��ام يحيى طوال فرتة
حكمه الطويلة ال�ت��ي ب��دأت يف ع��ام  1904م  ,ك��ان اإلم��ام
يحيى يعتر التدخات الخارجية يف اليمن مشبوهة وان
النفوذ األجنبي من شأنه أن يدمر استقال اليمن لذلك
س�ع��ى إىل ط ��رد األت� ��راك ب��االع �ت �م��اد ع ��ى ال ��داخ ��ل ال�ي�م�ن��ي
وب ��دون ع��ون خ��ارج��ي وأي �ض��اً ح ��اول ال�ح�ف��اظ ع��ى ات�ص��ال
م��ع ال�ع��ال��م ال�خ��ارج��ي إىل أدىن ح��د ممكن إذ ل��م يتمكن
من منع ذل��ك تماما سياسة اإلم��ام اعترت أن ال��دول
العربية افتقدت الحكمة والحصافة بسبب تغلغل
النفوذ األجنبي يف جميع األرايض العربية تقريبا بعد
الحرب العاملية األوىل.

احمد الفقيه

املثقف اليمين بني
سندان التحديات
ومطرقة العدوان ...

ال� � � ��وح� � � ��دة س � �ت � �ظ � ��ل ت � � ��اج � � ��اً ع � � ��ى رؤوس
األوف � � �ي � � ��اء ال � �ش � ��رف � ��اء ال � ��ذي � ��ن ق � ��دم � ��وا أغ ��ى
مايملكون ملصلحة ال��وط��ن العليا ورف�ض��وا
االرت� � �م� � ��اء يف أح � �ض � ��ان ال� �خ� ��ون� ��ة وال �ع �م ��ال ��ة
وال � �ع� ��دوان،ف� ��ال � �ي � �م� ��ن ه � ��و ال� �ي� �م ��ن ت ��اري� �خ ��اً
ً
وح �ض � ً
�ارة وت ��راث ��ا وأروم� ��ة وع ��روب � ً�ة وأص��ال��ة ً
شاء من شاء وأبى من أبى ..
ث� �ق ��اف ��ة االس � �ت � �ع � ��اء وال � �ك � ��ري � ��اء ل � ��م ول ��ن
تصنع سياسة التغيري بل تقود إىل التمزق
والتجزئة واالحرتاب بني الشركاء والفرقاء
..
م��ن املضحك امل�ح��زن ال��ذي يتناقله بعض
امل � ��أزوم � ��ني ال� ��ذي� ��ن ي� �خ ��اف ��ون ش �ب ��ح اإلب� � ��داع
األدب� ��ي وي �ق ��رأون ال ��واق ��ع ال �ث �ق��ايف م ��ن زواي ��ا
ف� �ك ��ري ��ة ض �ي �ق ��ة وأي� ��دي� ��ول� ��وج � �ي� ��ة ط ��وب ��اوي ��ة
م �ف��رط��ة ي �ع ��ودون إىل امل� ��ايض ه ��رب ��اً وخ ��وف ��اً
م��ن معطيات رؤي��ة الحاضر وواق��ع يرفض
امل ��واط� �ن ��ة امل �ت �س ��اوي ��ة وي ��ري ��د أن ي �ك ��ون األن ��ا
العليا ..
كلنا نعيش زمن الصراعات واملشاحنات
امل ��يء ب��ال�ت��وت��ر وال �ع �ت��ام��ة ،يف زم ��ن ت�ت�م��اه��ى
ف�ي��ه األح �ق��اد وال �ص��راع��ات م�ج�س��داً ح��االت
االن �ح �س ��ار واالن �ك �س ��ار ال� ��ذي ت�ع�ي�ش��ه األم ��ة
ال � �ي � ��وم م � ��ن امل� �ح� �ي ��ط إىل ال� �خ� �ل� �ي ��ج يف زم ��ن
ت �ت��داخ��ل ف �ي��ه األص � ��وات ال �ن��اع �ق��ة وت �ت �ع��ارك
فيه األفكار املؤدلجة املتنافرة.
يف ظل الغوغائية وتشابك السيناريوهات
تغيب الحقيقة وال يستطيع الرايئ أن يميز
بني الغث والسمني كقول الشاعر :
(( أقوقع نفيس يف خلوات املنايف..
أغوص يف قيعان أحزين
أك �ت��م آه ��ات
ذك� � � � � � � � ��ري� � � � � � � � ��ايت
املتعرجة ..
ويف ص��دري
ب � � � � � � � � � � ��راك � � � � � � � � � � ��ني
تغي))
ه � � � � � �ك � � � � � ��ذا يف
زمن الحروب
وت� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ردي
األوض � � � � � � � � � � � � � � � ��اع
تطفو قصائد
ال � � � � �ش � � � � �ع � � � � ��راء
ل �ت �ع �ي��د ل��أم��ة
وال � � �ش � � �ع � � ��وب
م� � ��دى ال �ت ��أل ��ق
ع � � �ن � � ��د والدة
ال� � � ��وم � � � �ض� � � ��ات
ال� � � �خ� � � ��اط� � � �ف� � � ��ة
التي تبزغ رغم الواقع املؤلم ..
ه�ن��ا ي��أيت دور ال�ش�ع��راء واألدب� ��اء يف ع��ال��م
يسبح يف بحر متاطم األمواج شديد الرياح
وال �ع��واص��ف ال �ه��وج��اء ف�ي�ك��ون أك ��ر اق��رتاب��اً
ل� ��إدراك م��ن امل ��دل ��ول ال �س��اب��ح يف ف �ض��اءات
الخيال الا متناهي ..
هكذا يظل الصراع السرمدي بني القديم
والجديد قائماً بالرغم من اختاف األزمنة
واألم � �ك � �ن� ��ة ط� ��امل� ��ا ه� �ن� ��اك وم � �ض� ��ات ش �ع ��ري ��ة
ت� �ج ��اوزت امل �س ��اف ��ات ال ��زم ��ان �ي ��ة وامل �س ��اح ��ات
املكانية يقول أحد الشعراء :
(يف هذه الليلة الظلماء ..
أصغي لصوت حزين..
يفجر أوجاعي باحثاً عن مكان ما
كاب تمأ وحشية ليي)
نباح
ٍ
كلمات مضيئة
صدق الشاعر القائل:
أصارع الهوى أعوام عمري:
ملاض أغر
فقلبي لم يزل يهفو ٍ
عشق:
وما الستون إال نشوة ُ
ٍ
تاعب زورقي يف كل موج
أعائد عصف عمري شعراً:
فيورق بني ثنايا طريف وشعري
وها أنا بني أنغام القوايف
كأين لم أذل يف زهو عمري
فا الستون حالت دون عشقي
وال انتصر عقي عى عمري

غــــيــــاب دور
املــثــقــف الــيــمــي
يف ظـــل وحشية
الــعــدوان ودعــاة
االنفصال
دعاة االنفصال
بني املحنة واملنحة
..هــــروب عكس
الزمن

(الحلقة الثامنة)

مجمع حكومي من املباين الجيدة وتمتلك أيضا مساحات
شاسعة يف الضفة الشرقية لسيل بنا..
امل�ق��وم��ات السياحية :ه��ي امل�ي��اه الكريتية امل�م��زوج��ة بامللح
والحديد وال��ذي يندفع من ع��دة ينابيع وه��و أب��رز ما تشتهر
به مدينة حمام دمت بل وسميت باسمه وهذا املاء الكريتي
تخزنه ب�ح��رية هائلة ج��داً م��رك��زه��ا األوس��ط ال�ح��رض��ة الكبرية
وتبعد يف كل االتجاهات 15كيلومرت وللمياه الكريتية التي
تندفع من باطن األرض إىل سطحها ُ
منذ عام  526ق م وإىل
اليوم أي عى مدى 2547عاماً له ثاث فوائد وهي كالتايل -:
الحمامات الكريتية تعالج األمراض الجلدية والروماتيز
وتقلل من تجاهيد املسنني.
املياه الكريتية تكون مع مرور السنني األحجار الرسوبية
واألحجار النارية وهذان النوعان من األحجار يوجد بداخلها
مقدار جيد من مادة الكوارتز غالية الثمن التي تستخدم يف
عدة صناعات أهمها صناعة املجوهرات وصناعة الرادارات .
ح�س��ب رأي ال �خ��راء ال��زراع �ي��ني ف ��أن امل ��اء ال�ك��ري�ت��ي ص��ال��ح
ل �ل��زراع��ة يف ح��ال��ة ش��ح أو ان �ع��دم م ��اء ال ��ري ش��ري�ط��ة أن يتم
تريده وترسيب الكريت وامللح منه ويتوجب أن يتم تنظيف
قاع الحوض بعد أربع مرات من التعبئة كما يتوجب كنس
ق �ش��رة ط�ف�ي�ف��ة م��ن ال��رتب��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ط��ني ال ��ذي ت��م ري ��ه أرب��ع
م ��رات رأي خ ��راء ال��زراع��ة ن�ف��ذن��اه ب�ح��ذاف��ريه يف ق��ري�ت�ن��ا بيت
طويل وحقيقة أقول أنه مجدي نسبياً لكنه متعب ألن املياه
الكريتية رغم فوائدها التي ذكرتها إال أن لها ثاث سلبيات
أو باالصح أضرار وهي عى النحو التايل -:

املياة الجوفية يف محيط البحرية الهائلة من املاء الكريتي
ال �س��اخ��ن ش�ح�ي��ح أو م �ن �ع��دم م �ق��ارن��ه م ��ع ت ��وف ��ره يف م�ن��اط��ق
خارج محيط البحرية الساخنة وهذا الحال ليس له تفسري
غ��ري ت�س��ري��ب امل �ي��اه ال�ج��وف�ي��ة م��ن ب��ني ان �ف��اق��ات ال�ص�خ��ور أو
ان �ه ��دام ��ات ال ��رتب ��ة ال �ت��ي ت�ف�ص��ل امل �ي ��اة ال�ج��وف�ي��ة ع ��ن ال�ب�ح��رية
الكريتية الساخنة
إن ت�س��رب امل�ي��اه الجوفية إىل ال�ب�ح��رية الكريتية ورغ��م انه
يغذي مياهها اال أن له اثر سلبي يف تغيري مكوناتها من ماديت
الكريت وامللح قال أحد املسنني والذي عمره 90عاماً تقريباً
بما معناه الحمامات أي��ام شبابنا كانت أسخن وامللح فيها
قارح رائحة الكريت منها واضح وهذا يعني أنه إذا لم يتم
ترشيد مياه الحمامات خال هذا القرن سيايت نهايته وقد
أنتهت ميزتها العاملية . .ان املياه الكريتية القريبة من مركز
ال��رك��ان الحرضة الكبرية ه��ي قريبة أيضا م��ن سطح األرض
ب�ح��دود  25م��رتاً وك�ل�م��ا اب�ت�ع��دت م��ن م��رك��ز ال��رك��ان ابتعدت
امل �س ��اف ��ة ع� ��ن س �ط ��ح األرض وامل� �س ��اف ��ة ال �ق �ص ��وى ل �ل �ب �ح��رية
ال�س��اخ�ن��ة ك�م��ا أس�ل�ف��ت ه��ي 15ك ��م ل��ذل��ك ت�ب�ت�ع��د امل�س��اف��ة يف
باطن األرض بحدود 420مرتاً إىل 480مرتاً..
ويف ك� ��ل ال � �ح� ��االت ب� �ع ��دت امل �س ��اف ��ة أو ق ��رب ��ت ف � ��إن امل �ي ��اه
ال�ك��ري�ت�ي��ة ت��دم��ر ال�ح�ج��رة ال �خ �ض��راء أو ال�ب�ي�ض��اء امل��رغ��وب��ة يف
البناء خال أقل من سنتني وتفتت حجر الرخام الطبيعي
خال أقل من ستة أشهر إىل هنا أكملت سرد ما أعرفه من
معلومات عن إيجابيات وسلبيات املياه الكريتية يف دمت
علماً بأن حمامات املدينة الكريتية هوما يميزها عن غريها

كلك نظر

احمد القردعي

من املدن اليمنية ولو إن نضب ال سمح الله ستكون مدينة
عادية  ,أم��ا مستوى النظافة يف املدينة فأنه منذ سبعينات
القرن املايض إىل اليوم مازال يف مستوى أقل من عادي رغم
أن هذا الجانب ال يحتاج إىل جهود كبرية فقط عى الجميع
ال�ت�ق�ي��د ب�م�ق��ول��ة (إذا ك��ل ش�خ��ص ن�ظ��ف أم ��ام م�ن��زل��ه أوأم ��ام
دك��ان��ه ف��أن امل��دي�ن��ة س�ت�ك��ون ن�ظ�ي�ف��ة) ح�س��ب ت�ع�ب��ري ال�ي�س��اري
الريطاين نسيت اسمه –
اك �ت �ف ��ي ب �م ��ا ك �ت �ب��ت أع � ��اه ل �ض �ي��ق ال �ح �ي ��ز امل �خ �ص ��ص ل �ه��ذه
الحلقة أما الحلقة القادمة ستكون بعنوان (نشوء وتأسيس
مدينة حمام دمت والذي نعترها عاصمة ملديرية دمت بل
وعاصمة ملجمل املناطق الوسطى).
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انعدام املشتقات النفطية يشل حركة القطاعات االقتصادية والخدمية والصحية
ارتفاع أسعار التيار الكهربايئ من مولدات الكهرباء الخاصة إىل  400ريال للكيلو /وات ،وزيادة قيمة أسعار صهاريج املياه والوايتات بنسبة %100
ً
فصا بعد آخر ..تاركة
تتواصل ازمة املشتقات النفطية التي ال تكاد تتوقف عاماً بعد آخر إن لم نقل
آثارها السلبية عى حياة املواطنن ..وملقية بظالها السوداء عى مختلف جوانبها االقتصادية
والخدمية فيما يعد تكيثفاً لألوضاع الصعبة التي يعيش تحت وطأتها املواطن اليمن جراء الحرب
التي لم تتوقف منذ سنوات ..حيث يرتبط توافر املشتقات النفطية بنشاط كل القطاعات االقتصادية
والخدمية وخاصة منها الصحية التي تتوقف عى حياة املواطنن ..ويحاول تحالف العدوان اللعب
حيث كشفت شركة النفط اليمنية بصنعاء
يف تقرير لها بتاريخ  21يناير  2022عن استمرار
ق � ��وى ال � �ع � ��دوان يف اح �ت �ج ��از  7س �ف ��ن ن �ف �ط �ي��ة،
م �ن �ه ��ا س �ف �ي �ن��ة ت �ح �م ��ل م � ��ادة ال � �غ� ��از ،و 6س�ف��ن
ن�ف�ط�ي��ة ب �ح �م��ول��ة إج �م��ال �ي��ة ت �ب �ل��غ  164659ط�ن��اً
من مادة البنزين والديزل واملازوت ،وتجاوزت
ف ��رات االح �ت �ج��از أك ��ر م ��ن " "160ي ��وم ��اً ،رغ��م
استكمال تلك السفن كافة إجراءات الفحص
وال �ت��دق �ي��ق ع ��ر آل �ي��ة ب�ع�ث��ة ال�ت�ح�ق��ق وال�ت�ف�ت�ي��ش
يف ج � �ي � �ب� ��ويت ( ،)UNVIMوح � �ص� ��ول � �ه� ��ا ع ��ى
التصاريح األممية التي ُتؤكد مطابقة الحمولة
ل�ل�ش��روط امل�ن�ص��وص عليها يف م�ف�ه��وم عمليات
آلية التحقق والتفتيش ،ورغم التزام الجهات
املعنية بحكومة االنقاذ بصنعاء بكافة التعاليم
واإلجراءات املفروضة.
وه � � � � ��ذا ي � ��ؤك � ��د ب � �ح � �س� ��ب ال� � �ش � ��رك � ��ة م �خ ��ال �ف ��ة
ال �ت �ك ��وي �ن ��ات األم �م �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة ل �ب �ن ��ود االت �ف��اق �ي��ة
ال ��دول� �ي ��ة ل �ح �ق ��وق االن � �س� ��ان وق� ��واع� ��د ال �ق ��ان ��ون
الدويل اإلنساين وقانون الصراع املسلح ،وكافة
ال �ق ��وان ��ن واألع � � ��راف امل �ع �م ��ول ب �ه ��ا ،ف �ض � ً
�ا ع��ن
تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد
ال � ��ذي ش� ��دد يف مُ �ج �م �ل��ه ع ��ى ض� � ��رورة ت�س�ه�ي��ل
وص��ول امل��واد األساسية وامل�س��اع��دات اإلنسانية
إىل م �ي �ن ��اء ال� �ح ��دي ��دة ،وب �م ��ا ي �ل �ب��ي اح �ت �ي ��اج ��ات
وتطلعات الشعب اليمني.
وم� ��ع ذل� ��ك ل ��م ت �ح ��رك األم � ��م امل �ت �ح ��دة س��اك �ن��اً
ل �ج �ه ��ة ان� �ف ��اذه ��ا ت �ص ��اري �ح �ه ��ا وت �س �ه �ي ��ل دخ ��ول
واردات ال� �س� �ل ��ع األس � ��اس � �ي � ��ة ،رغ� � ��م اع ��راف� �ه ��ا
ال �ص ��ري ��ح ب �ت �ف��اق��م ال ��وض ��ع اإلن� �س ��اين يف ال �ي �م��ن
ن �ت �ي �ج��ة ال �ن �ق ��ص ال� �ح ��اد يف ام� � � ��دادات ال ��وق ��ود،
وت �ش��دي��د إح ��اط ��ات م�ب�ع��وث�ه��ا ال �س��اب��ق وال �ح��ايل
عى ضمان تدفق السلع األساسية ،لكن ال أثر
ألقوالها يف الواقع لسبع سنوات متوالية ،وهو
ما يتناقض مع أهم املبادئ األساسية للحماية
واإلغاثة االنسانية.
وي�ق��ول ال�ت�ق��ري��ر ال�ح�ك��وم��ي ان أزم��ة املشتقات
ً
ال �ن �ف �ط �ي ��ة اث � � ��رت س �ل �ب ��ا ع� ��ى ع �م �ل �ي ��ات ال �ق �ط ��اع
ال �خ ��اص ب�ش�ق�ي��ه ال �ص �ن��اع��ي وال �خ ��دم ��ي ،ح�ي��ث
تشري تقديرات الغرفة التجارية والصناعية إىل
أن أزمات املشتقات النفطية املتكررة ،أدت إىل
ت��وق��ف ن�ص��ف ع��دد امل�ص��ان��ع يف ال�ي�م��ن ،وت��وق��ف

أك��ر م��ن  350م�ص�ن�ع��اً ع��ن ال�ع�م��ل ،وف�ق��د أك��ر
من  980ألف عامل مصادر أرزاقهم
ب��اإلض��اف��ة الرت �ف ��اع ت�ك��ال�ي��ف اإلن �ت ��اج ال�ص�ن��اع��ي
وال �ن �ق��ل وال �ت �خ��زي��ن وان �خ �ف ��اض إن �ت ��اج امل�ن�ش��آت
ال �ص �ن ��اع �ي ��ة وال� �خ ��دم� �ي ��ة ،وت � �ق� ��وم ال �ع ��دي ��د م��ن
املنشآت بوقف نشاطها مؤقتاً ،وخفض دوامها
إىل النصف.
ويف هذا االطار ناقش وزير الصناعة والتجارة
عبد ال��وه��اب ال��درة االس�ب��وع امل��ايض م��ع املنسق
املقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة
يف ال�ي�م��ن "وي�ل�ي��ام غ��ري�س��ي" ،ت��أث��ريات اح�ت�ج��از
س �ف ��ن ال �ن �ف ��ط وال � �غ� ��ذاء وال � � ��دواء ع ��ى ال ��وض ��ع
اإلنساين واالقتصادي واالجتماعي يف اليمن.
وأك��د وزي��ر الصناعة أن اح�ت�ج��از دول تحالف
ال � �ع � ��دوان ل �س �ف ��ن ال � ��وق � ��ود وال � �غ � ��ذاء وال � � ��دواء
س�ي��ؤدي إىل ت��وق��ف جميع ال�ق�ط��اع��ات الحيوية
امل��رت�ب�ط��ة ب�ح�ي��اة امل��واط�ن��ن ال�ي��وم�ي��ة وال�ص�ن��اع��ات
ال�غ��ذائ�ي��ة وال��دوائ �ي��ة وق�ط��اع��ات ال�ص�ح��ة وامل�ي��اه
والصرف الصحي والكهرباء وغريها ،باإلضافة
إىل ت �ف ��اق ��م األوض � � ��اع االق �ت �ص ��ادي ��ة وامل �ع �ي �ش �ي��ة
للمواطنن.
وجدد الوزير الدرة التأكيد عى أهمية تحييد
االق� �ت� �ص ��اد ،الف �ت ��ا إىل امل � �ب � ��ادرات ال �ت ��ي أط �ل �ق �ه��ا
امل �ج �ل ��س ال �س �ي ��ايس األع� � ��ى وح �ك ��وم ��ة اإلن� �ق ��اذ
والغرف التجارية والصناعية بهذا الخصوص.
وعر عن التطلع لدور قوي لألمم املتحدة يف
وقف العدوان ورف��ع الحصار عن اليمن وفتح
مطار صنعاء الدويل وميناء الحديدة والسماح
لسفن ال�غ��ذاء وال ��دواء وال��وق��ود ب��ال��دخ��ول إىل
الباد تفادياً لحدوث كارثة إنسانية سيتحمل
الجميع تبعاتها.
ك� �م� ��ا اس� �ت� �ع ��رض رئ� �ي� ��س ال� �غ ��رف ��ة ال �ت �ج ��اري ��ة
ال �ص �ن��اع �ي��ة ب ��أم ��ان ��ة ال �ع��اص �م��ة ح �س��ن ال �ك �ب��وس
ون��ائ �ب��ه م�ح�م��د ص ��اح امل �خ��اط��ر وال �خ �س��ائ��ر ال�ت��ي
يتعرض لها القطاع الخاص نتيجة منع دخول
امل�ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة يف ظ��ل ن �ف��اد امل �خ ��زون ل��دى
القطاع الصناعي والتجاري والخدمي يف اليمن.
ول �ف �ت��ا إىل أن ال �ق �ط ��اع ال �خ ��اص ه ��و م ��ن ي��دي��ر
غ��ال �ب �ي��ة األن �ش �ط ��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة وب �ن �س �ب��ة ت�ص��ل
إىل  90ب��امل��ائ��ة م��ن اإلن �ت��اج ال�ص�ن��اع��ي وال�خ��دم��ي
وقطاعات النقل والزراعة وما فيها من تفرعات

بورقة املشتقات وتحقيق ما عجزت عنه ترسانته العسكرية ،وقتل كل مظاهر الحياة واألمل يف
اليمن ،وإصابة االقتصاد اليمني بالشلل التام ملعرفتهم بمدى ارتباط الحياة االقتصادية والخدمية
بقطاع املشتقات النفطية والذي يشكل عصب الحياة للكثري من القطاعات االقتصادية .،ويف هذا
الزاوية نتحدث عن هذه التأثريات
متابعة :املحرر االقتصادي

وزير الصناعة  :احتجاز سفن الوقود والغذاء والدواء سيؤدي إىل
توقف جميع القطاعات الحيوية املرتبطة بحياة املواطنني اليومية
املنسق املقيم لألمم املتحدة :سنعمل على استكمال الجهود إلطالق
سفن الوقود ومتابعة تحييد املصانع مع كافة منظمات األمم املتحدة
الكبوس :القطاع الخاص ترضر كثريا نتيجة منع دخول املشتقات النفطية
يف ظل نفاد املخزون لدى القطاع الصناعي والتجاري والخدمي يف اليمن
وأن�ش�ط��ة ت��أث��رت جميعها نتيجة ن�ف��اد م�خ��زون
الوقود وتأخر اإلمدادات من املشتقات النفطية.
و تطرق رئيس االتحاد اليمني ملنتجي األدوية
ال ��دك �ت ��ور أح �م ��د ال �ش �ه ��اري إىل اآلث� � ��ار ال �ك��ارث �ي��ة
ل�ل�ح�ص��ار وم ��ا أص� ��اب ال �ق �ط��اع ال �ص �ح��ي ب�ش�ق�ي��ه
الخدمي والدوايئ من شلل ،وكذا تراجع أداء
ال �ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ي ال � ��دوايئ امل �ح��ي وع �ج��زه ع��ن
االستمرار يف نشاطه التصنيعي .
وأش� � ��ار إىل وج � ��ود ع �ش ��رة م �ص ��ان ��ع أدوي� � ��ة يف
ال �ع ��اص �م ��ة ص �ن �ع ��اء ت �س ��اه ��م يف ت ��وف ��ري األدوي � ��ة
للمواطنن يف كافة املحافظات ..مطالبا بتحييد
مصانع األدوية والتعجيل بفتح ميناء الحديدة
ليتمكن القطاع الصناعي والتجاري بما يف ذلك
ال�ص�ن��اع��ات ال��دوائ�ي��ة م��ن اس�ت��رياد ون�ق��ل السلع
وم ��دخ ��ات اإلن �ت ��اج وب �ك �ل��ف م�ع�ق��ول��ة ت�ن�ع�ك��س
إيجابا عى األسعار.
من جانبه عر املنسق املقيم لألمم املتحدة عن
التفهم الكامل ملا يسببه الحصار ،ومنع سفن
الوقود والغذاء وال��دواء من تبعات عى كافة
املجاالت وحركة االقتصاد بشكل خاص ..مشريا
إىل أن أزم��ة ال��وق��ود ال�ح��ال�ي��ة تعتر األس ��وأ منذ
وصوله إىل اليمن.
وأك � ��د أن� ��ه س �ي �ع �م��ل ع ��ى اس �ت �ك �م��ال ال �ج �ه��ود
إلط � ��اق س �ف��ن ال ��وق ��ود وال �ض �غ ��ط ل �ف �ت��ح م �ط��ار
صنعاء الدويل وميناء الحديدة ومتابعة تحييد
املصانع مع كافة منظمات األمم املتحدة ..
وق� ��ال امل �ن �س��ق امل �ق �ي��م "ي �ج ��ب ت�ح�ي�ي��د امل �ص��ان��ع
واملنشآت االقتصادية عن الصراع كونها مرتبطة
بحياة املواطنن".

قطاع املياه والصرف الصحي
تعد أزمة الوقود من األسباب الرئيسة لعجز
وت� ��وق� ��ف امل ��ؤس� �س ��ة امل �ح �ل �ي ��ة ل �ل �م �ي ��اه وال� �ص ��رف
ال �ص �ح��ي وم �ع �ظ��م ف��روع �ه��ا يف امل �ح��اف �ظ��ات م��ن
أداء م�ه��ام�ه��ا يف خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع ع��ى م�س�ت��وى
الخدمة نتيجة عدم قدرة املؤسسة عى تأمن
ال �ن �ف �ق ��ات ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة وال �ص �ي ��ان ��ة ب �م ��ا يف ذل ��ك
م��رت�ب��ات امل��وظ�ف��ن وال�ق�ي��ام بعمليات ض��خ املياه
للمنازل ،كما أن أزمة املشتقات النفطية تعمل
عى رفع أسعار صهاريج املياه بنسب متفاوتة
يف الكثري من املحافظات بن  300% 100-كما
هو الحال يف األزمة السابقة عام 2019م.
وت��ؤدي أزم��ات املشتقات النفطية ع��ى قطاع
املياه إىل تداعيات كارثية يتولد عنها عجز حوايل
 55%من السكان عن الوصول إىل مصادر املياه
اآلمنة و االتجاه إىل مصادر املياه غري املحسنة..
وق� ��د ت ��رت ��ب ع ��ى ص �ع��وب��ة ال �ح �ص ��ول ع ��ى امل �ي��اه
ت � �ف� ��ي ان � �ت � �ش � ��ار ب � �ع� ��ض األم� � � � � ��راض ك ��ال� �ك ��ول ��ريا
والدفريا وكوفيد -19مع استمرار أزمة انعدام
املشتقات النفطية.
القطاع الصحي
ي �ع �ت ��ر ال �ق �ط ��اع ال �ص �ح ��ي ه� ��و ال �ق �ط ��اع األك� ��ر
تضرراً من استمرار أزم��ات املشتقات النفطية .
وكشفت وزارة الصحة يف بيانها عن التوقعات
الكارثية الخطرية التي يمكن حدوثها عند انتهاء
الكمية املتوفرة من الوقود ،والتي أشارت إليها
فيما يي:
ت��وق��ف األع �م��ال ج��زئ�ي��اً أو ك�ل�ي��اً يف ح ��واىل 150
م�س�ت�ش�ف��ى وه �ي �ئ��ة ح �ك��وم �ي��ة و 163م�س�ت�ش�ف��ى

خاصاً وإغاق حواىل  5000مركز ومستوصف
حكومي وخاص يف جميع مناطق اليمن.
ازدي� ��اد خ �ط��ورة ال��وض��ع ال ��وب ��ايئ يف ال�ب�ل��د ألن
ع�م�ل�ي��ات ال ��رص ��د امل �ك��اف �ح��ة واإلح ��ال ��ة وال �ع��اج
تعتمد بشكل كبري عى توفر املشتقات النفطية
ل �ح ��اج �ت �ه ��ا امل� �س� �ت� �م ��رة ل� �ل� �ن� ��زول امل� � �ي � ��داين ل �ت �ت �ب��ع
وم �ع��رف��ة م ��دى ان �ت �ش��ار األوب �ئ ��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ك�م��ا
سيؤدي إىل إغاق محطات تعبئة األوكسجن،
م �م ��ا ي �ع �ن ��ي ت ��وق ��ف ك� ��ل أق � �س� ��ام ال �ع �ن ��اي ��ة ل �ك��ل
مستشفيات الجمهورية ،مما سيهدد حياة كل
من يحتاجون إليها وعى رأسهم مصابو مرض
فريوس كورونا (كوفيد )19كما ستتأثر عمليات
خدمات نقل املرىض عر سيارات اإلسعاف إما
بالتأخر أو االنقطاع التام ،وه��ذا يعني الحكم
امل �س �ب ��ق ب� ��امل� ��وت مل� ��ن ي �ح �ت ��اج ه � ��ذه ال� �خ ��دم ��ة يف
منازلهم أوأماكن إصاباتهم.
ت� ��أث� ��ر ع �م �ل �ي ��ات ت� �خ ��زي ��ن األدوي� � � � ��ة وامل �ح ��ال �ي ��ل
ال�ط�ب�ي��ة ،م�م��ا ي�ع�ن��ي ان �ع��دام األدوي ��ة وامل�ح��ال�ي��ل
ال �ت��ي ت �ح �ت��اج ل�ت�خ��زي��ن يف درج ��ة ح� ��رارة ب� ��اردة..
وت ��وق ��ف امل �خ �ت ��رات ال�ت�ش�خ�ي�ص�ي��ة وال �ك �ش��اف��ات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة وال� �خ ��اص ��ة م� ��ا ي �ع �ن ��ي ت ��أث ��ر ع �م �ل �ي��ة
ال�ت�ش�خ�ي��ص ال�س�ل�ي��م ل�ل�م��رىض م�م��ا س�ي��ؤدي إىل
مضاعفات خطرية.
ان�ع��دام امل�ش�ت�ق��ات النفطية ،ق��د يعني إغ��اق
مراكز نقل الدم وأبحاثه وسينعدم الدم املأمون
وم �ش �ت �ق��ات��ه ع ��ن م ��رىض ال�ث��اس�ي�م�ي��ا وال �ج��رح��ى
والحروق وأمراض الكبد والعمليات وغريهم،
وقد يعني وف��اة آالف امل��رىض يف غرف العنايات
املركزة ويف الحضانات ..وسيهدد حياة أكر من
 3500م ��ن م ��رىض ال�غ�س�ي��ل ال �ك �ل��وي ،وال �ح��ال
ينطبق عى بقية األمراض املزمنة.
التداعيات عىل العمل اإلنساين
ت�ن�ع�ك��س أزم ��ة امل �ش �ت �ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ع ��ى أداء
العمليات اإلن�س��ان�ي��ة ملختلف منظمات اإلغ��اث��ة
والعمل اإلنساين ،من حيث نقل املساعدات إىل
املرافق التي تدعمها ،وتقديم املساعدة املنقذة
للحياة ،وتعليق دعم األطفال املصابن بسوء
ال�ت�غ��ذي��ة ،وت�ق�ل�ي��ل ت��وزي��ع ال �غ��ذاء وامل �ي��اه ،وق��د
أث��ر ذل��ك ع��ى سبل العيش وت�ف��اق��م التحديات
ال� �ل ��وج� �س� �ت� �ي ��ة ال � �ت � ��ي واج� � �ه � ��ت ع �م �ل �ي ��ة ت �ق ��دي ��م

امل �س��اع��دة ..وإن ص�ع��وب��ة ال��وص��ول ال �ف��وري إىل
األش � �خ � ��اص ال � ��ذي � ��ن ي �ح �ت ��اج ��ون إىل امل �س ��اع ��دة
ال �غ��ذائ �ي��ة ال �ع��اج �ل��ة ق ��د ي�ع�ن��ي إم �ك��ان �ي��ة ت�ع��رض
امل��اي��ن م��ن ال�ن��اس ل�ل�م�ج��اع��ة ،الس�ي�م��ا النساء
واألطفال الذين يعانون بالفعل من الجوع..
التداعيات عىل ارتفاع الفقر
ت�ع��د أزم ��ة ال��وق��ود وم ��ا ي��رت�ب��ط ب�ه��ا م��ن ارت�ف��اع
ً
ً
تكاليف كل من النقل واإلنتاج تحديا كبريا أدى
إىل تعطيل سبل املعيشة وتشري التقديرات إىل
ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني
ب�ح��واىل  30نقطة م�ئ��وي��ة م��ن  48,6%يف مسح
م �ي��زان �ي��ة األس � ��رة ع ��ام 2014م إىل  78,8%ع��ام
2018م.
وم � � ��ع اس � �ت � �م � ��رار أزم� � � ��ة امل� �ش� �ت� �ق� ��ات ال �ن �ف �ط �ي ��ة
واس � �ت � �م � ��رار ال� � ��راج� � ��ع االق � �ت � �ص � ��ادي وص �ع ��وب ��ة
األوضاع اإلنسانية فإن معدالت الفقر مرشحة
ل�ل��زي��ادة إىل م�ع��دالت تفوق  80%خ��ال الفرة
القادمة.
االنعكاسات االقتصادية
– ارتفاع أجور النقل بنسب تراوح بن 70%
و ،150%وي�ق��در ارت�ف��اع�ه��ا م�ن��ذ منتصف ال�ع��ام
املايض ب�� 180%باألخص أجرة التنقل بن املدن
واملحافظات.
– ت��زام �ن��ت ال �ت �غ��ريات ال�ش�ه��ري��ة امل �ت��واص �ل��ة يف
أس� �ع ��ار ال ��وق ��ود م ��ع اض� �ط ��راب أس� �ع ��ار ال �س �ل��ع
الغذائية األساسية (القمح ،الدقيق ،السكر،
األرز ،الزيت) ،وزيادة كبرية يف التضخم بنسبة
تتجاوز .60%
– ارتفاع أسعار األدوية بنسبة 53%
– تضرر أك��ر من ثلثي القطاع ال��زراع��ي وتلف
امل �ح ��اص �ي ��ل ال� ��زراع � �ي� ��ة ،ك �م ��ا ت �ض ��رر ح � ��واىل 1.2
مليون حائز زراعي يف مختلف املحافظات.
– ارتفاع أسعار التيار الكهربايئ من مولدات
الكهرباء الخاصة إىل  350و 400ري��ال للكيلو/
وات ،ب ��اإلض ��اف ��ة إىل ف� ��رض  300ري � ��ال رس ��وم
اشراك أسبوعية .أسعار الوات ظلت متأرجحة
طوال الشهور املاضية
– ارت� �ف ��اع أس� �ع ��ار ص �ه ��اري ��ج امل� �ي ��اه وال ��واي �ت ��ات
بنسب متفاوتة بن ،300%–100

ازمة املياه يف اليمن بني ارضار النقص الحاد واالستهداف املبارش من قبل العدوان

معدل السحب على املكشوف من املياه الجوفية
يبلغ حاليا ضعف معدل اعادة االمتالء
خاص:
ك �ش ��ف ت �ق ��ري ��ر ح �ك ��وم ��ي ح ��دي ��ث ع� ��ن ازم� � ��ة ق ��ادم ��ة
ل �ق �ط ��اع امل� �ي ��اه يف ال �ي �م ��ن وق � ��ال ال �ت �ق ��ري ��ر ال � �ص� ��ادر ع��ن
ق �ط��اع ال ��دراس ��ات وال �ت��وق �ع��ات االق �ت �ص��ادي��ة يف وزارة
التخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة يف ال�ع��اص�م��ة ص�ن�ع��اء ب��ان اليمن
سيواجه نقصا ح��ادا يف املياه يف ظل التزايد السكاين
يف ظل شحة نصيب الفرد الذي يحصل عليه من املياه
املتاحة املتجددة يف اليمن واملقدرة ب  85مراً مكعباً/
ال�س�ن��ه وه��و ادىن م��ن خ��ط ال�ف�ق��ر امل ��ايئ امل�ط�ل��ق وال��ذي
ي�ق��در ب 200م��ر مكعب  /ال�س�ن��ه وال ��ذي يعتر ادىن
ب�ك�ث��ري م��ن امل�ت��وس��ط ال�ع��امل��ي ال ��ذي ي�ص��ل اىل 7500م ��ر
مكعب  /السنه  ,وحذر التقرير من االستنزاف الجائر
الحتياطات املياه الجوفية خال ال 30عاما القادمة
بحسب التقديرات والتي تشري بان الزراعة تستخدم
 93%من املياه الجوفية والسطحية
وت��وق��ع ال�ت�ق��ري��ر ان ي��رت�ف��ع ه��ذا ال��رق��م ب�س��ب تقنيات
ال� ��ري غ ��ري ال �ف��اع �ل��ة وال �ت ��وس ��ع يف زراع � ��ة ال �ق ��ات ال ��ذي
يستنزف اكر من  30%من املياه املستخدمة واوضح
ال�ت�ق��ري��ر ان م �ع��دل ال�س�ح��ب ع��ى امل�ك�ش��وف م��ن امل�ي��اه
الجوفية يبلغ حاليا ضعف معدل اعادة االمتاء مما
ي��ؤدي اىل اس�ت�ن��زاف اح�ت�ي��اط��ات امل�ي��اه وط��ال��ب التقرير
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وامل �ج �ت �م��ع اىل ات �خ ��اذ امل ��زي ��د م��ن
الطرق السليمة للري وال��زراع��ة واالستخدام االدمي
بحيث يحافظ عى التوازن البيئي وعى املياه الجوفية.
وافاد التقرير اىل ان العدوان والحصار عى اليمن
ق��د ك�ل��ف ال�ي�م��ن ال�ك�ث��ري ح�ي��ث ات �ج��ه م�ع�ظ��م امل��زارع��ن
اىل شراء الطاقة الشمسية واستخدامها يف الري يف
ظل ازمة املشتقات النفطية التي تعيشها الباد بسب
العدوان والحصار وقال التقرير ان استخدام الطاقة

الشمسية قد زاد من استخدام املياه بحسب املؤشرات
التي تفيد بحدوث انخفاض كبري يف املياه خال العام
2018م وهي الفرة التي بدى فيها استخدام الطاقة
ال�ش�م�س�ي��ة ب�ش�ك��ل ك �ب��ري  ..وط ��ال ��ب ال �ت �ق��ري��ر ال�ج�ه��ات
الحكومية اىل ض��رورة ادارة وت�ط��وي��ر امل ��وارد امل��ائ�ي��ة يف
الحاضر واملستقبل ودعم جهود تنمية مصادر املياه
املتجددة وغري املتجددة والعمل عى تطوير تقنيات
ج ��دي ��ده ل�ت�ج�م�ي��ع م �ي��اه االم �ط ��ار واع � ��ادة االس �ت �خ��دام
للمياه العادمة.
ه��ذا وك ��ان ت�ق��ري��ر س��اب��ق اك��د ب��ان ق�ط��اع امل �ي��اه ت�ض��رر
ن �ت �ي �ج ��ة االس � �ت � �ه� ��داف امل� �ب ��اش ��ر وغ � ��ري امل� �ب ��اش ��ر  ،ح �ي��ث
اس�ت�ه��دف ط��ريان ال�ع��دوان  790خ��زان وش�ب�ك��ات مياه

بطرق مباشرة ،وتشري التقديرات األولية لوزارة املياه
والبيئة بصنعاء  ،أن التكلفة التقديرية لألضرار التي
لحقت بالبنى التحتية لقطاع املياه والصرف الصحي
ج ��راء ال �ع��دوان ت�ت�ج��اوز  557م�ل�ي��ون��اً و 745أل��ف دوالر
 ،وأش � ��ار إىل أن ال �ك �ل �ف��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة ش �م �ل��ت األض� ��رار
التي لحقت بمشاريع املياه والصرف الصحي نتيجة
القصف املباشر آلبار وخزانات املياه واملباين واملنشآت
وش�ب�ك��ات امل�ي��اه بمبلغ  33م�ل�ي��ون��اً و 500أل��ف دوالر ،
ول�ف��ت إىل أن التكلفة التقديرية للمشاريع املتوقفة
ن �ت �ي �ج��ة ال � �ع � ��دوان وع � ��ى وج � ��ه ال �خ �ص ��وص امل �ش ��اري ��ع
والتي كانت قد حصلت عليها اليمن عى شكل منح
وقروض بلغت  524مليوناً و 245الفاً و 288دوالراً.

األخ الشيخ محمد عبدربه ناصر الرقابي
وإخوته املشايخ عارف وطارق ومراد
املحرتمون
األخوة املشايخ مروان وبسام وفارس
ناصر عبدربه ناصر عيل الرقابي
املحرتمون
نتقدم إليكم بأحر التعازي وص��ادق امل��واس��اة
يف وف ��اة امل ��رح ��وم ال�ش�ي��خ ال �ل ��واء ن��اص��ر ع�ب��درب��ه
ناصر عي الرقابي ،بعد حياة حافلة بالعطاء
وال �ع �م��ل ال��وط �ن��ي يف ج ��وان ��ب ع ��دي ��دة ،ت��وج�ه��ا
ب ��دوره ال�س� ّب��اق يف م��واج�ه��ة ال �ع��دوان األم��ري��ي
ال��ري�ط��اين ال�س�ع��ودي اإلم ��ارايت الصهيوين عى
م�س�ت��وى ق�ب�ي�ل�ت��ه يف م��دي��ري��ة ن��اط��ع  -م�ح��اف�ظ��ة
ال �ب �ي �ض��اء ،ح�ت��ى ت��م دح ��ر ق ��وى ال �ع ��دوان م�ن�ه��ا
وتحريرها ،وكذلك عى مستوى الوطن عامة.
ل �ق��د أس �ه��م ال�ف�ق�ي��د رح �م��ه ال �ل ��ه ب �م��واق �ف��ه يف
رفد الجبهات باملال والرجال من أبنائه وخرية
شباب قبيلته إسهاما كبريا يف تحرير محافظة

البيضاء من قوى الغزو واإلحتال.
ولقد كان الفقيد رحمه الله أحد أبرز مشايخ
ال�ب�ي�ض��اء ال��ذي��ن س��اه �م��وا يف ح��ل ع ��دة ن��زاع��ات
قبلية يف محافظتي البيضاء وشبوه وغريهما.
وإن� �ن ��ا إذ ن �ش �ي��د ب �م ��واق �ف ��ه وأدواره ال��وط �ن �ي��ة
ل�ن�س��أل ال�ل��ه ال�ع��ي ال�ق��دي��ر أن ي�ت�غ�م��ده ب��واس��ع
الرحمة والغفران ،وأن يلهمكم وجميع أسرته
وكافة مشايخ وأبناء ناطع ومحافظة البيضاء
واليمن عموما الصر والسلوان.
َّ َ
َّ ّ
َاج َ
عون)
(إِنا ِلل ِه َوإِن�ا إِلي ِْه ر ِ
وال حول وال قوة إال بالله العي العظيم.
وص ��ى ال �ل ��ه وس �ل ��م ع ��ى س �ي��دن��ا م �ح �م��د وآل ��ه
الطاهرين.

اللواء /عبداللطيف حمود املهدي.
رئيس غرفة العمليات املشرتكة
للمنطقتني العسكريتني الرابعة
والسابعة
قائد املنطقة العسكرية الرابعة
قائد اللواء 35مدرع
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متابعة  :محمد الضالعي

مولد االمام علي بن أبى طالب (عليه السالم)..
ُ
الطهر والنقاء والفضيلة والزهد والتقى والورع

اكرب علماء عصره علما وفقها ان لم يكن أكربهم
ع ��ى االط� � ��اق ،ك �م��ا ك ��ان رم � ��زا ل �ل �ش �ج��اع��ة وال �ق ��وة
وي�ت�ص��ف ب��ال�ع��دل وال��زه��د وال ي�خ��اف يف ال�ل��ه ل��وم��ة
ُ
الئ ��م ،وال ع�ج��ب ف�ق��د ك ��ان س ��ام ال �ل��ه ع�ل�ي��ه "أم � ٌ�ة
يف رجل".
ولد اإلمام عيل عليه السام بمكة املشرفة داخل
ال�ب�ي��ت ال �ح��رام ويف ج��وف ال�ك�ع�ب��ة يف ي��وم الجمعة
ال �ث ��ال ��ث ع �ش��ر م ��ن ش �ه��ر رج ��ب ق �ب��ل ال �ب �ع �ث��ة ب� � 10
سنوات وبعد ع��ام الفيل ب�  30سنة ،امل��واف��ق 17
م��ارس 599م ول��م يولد يف بيت الله الحرام قبله
أح� � ٌ�د س � ��واه ،وه ��ي ف�ض�ي�ل��ة خ �ص��ه ال �ل ��ه ت �ع ��اىل ب�ه��ا
ً
إجاال له وإعاءً ملرتبته وإظهاراً لتكرمته.
والده أبو طالب بن عبداملطلب بن هاشم ،الذي
ك �ف ��ل رس � ��ول ال �ل ��ه ب �ع ��د م� ��وت ج� ��ده ع �ب��دامل �ط �ل��ب،
ف�ك�ف�ل��ه وأح �س��ن ت��رب�ي�ت��ه ،ورف ��ع م��ن ق ��دره ووق ��ره،
وملا بعث رسول الله قام يف نصرته وكف عنه أذى
ق��وم��ه وم��ن ع��اداه ،فلم ي��زل ي��ذب ع��ن رس��ول الله
ً
قريشا إىل أن مات.
ويناوئ
ام��ا ام��ه ف�ه��ي ف��اط�م��ة ب�ن��ت أس��د ب��ن ه��اش��م ،فهو
س ��ام ال�ل��ه ع�ل�ي��ه ي�ل�ت�ق��ي م��ع رس ��ول ال�ل��ه ص��ى ال�ل��ه
عليه وآل��ه وس�ل��م م��ن جهة األب عند عبداملطلب،
وم ��ن ج �ه��ة األم ع �ن��د ه ��اش ��م ،وه ��ي أول ه��اش�م�ي��ة
َول��دت لهاشمي ،وأول ام��رأة بايعت النبي عندما
دعا النساء للمبايعة ،وهاجرت اىل املدينة ُ
وتو ِفيت
فيها ،وحظيت بالكرامة يف حياتها وبعد وفاتها،
فقد توىل رسول الله صى الله عليه وسلم دفنها
ودع� ��ا ل �ه��ا ب ��امل �غ �ف ��رة ..وع �ن ��دم ��ا م ��ات ��ت دخ ��ل ع�ل�ي�ه��ا
رس � ��ول ال �ل ��ه ص ��ى ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وس �ل ��م ف �ج �ل��س ع�ن��د
رأسها فقال" :رحمك الله يا أمي ،كنت أمي بعد
أم ��ي ،ت�ج��وع��ن وت�ش�ب�ع�ي�ن��ي ،وت�ع��ري��ن وت�ك�س�ي�ن��ي،
وتمنعن نفسك طيباً وتطعميني ،تريدين بذلك
وجه الله والدار اآلخرة"ّ ،
وكفنها النبي بقميصه،
واض�ط�ج��ع يف ل�ح��ده��ا ،وق��ال" :أم��ا قمييص فأمان
لها يوم القيامة ،وأما اضطجاعي يف قربها فليوسع
الله ذلك عليها" ،وكانت ريض الله عنها قد رعت
النبي صى الله عليه وسلم عندما كفله عمه أبو
طالب ،وقىض رسول الله قرابة عقدين من حياته
يف كنفها ،وكان يناديها ب� "أمي" ..ومن أجل ذلك
دف �ع��ت إىل رس ��ول ال �ل��ه ف �ل��ذة ك�ب��ده��ا –اب �ن �ه��ا ع��يل-
ليكون يف كنفه صى الله عليه وسلم بعد زواجه
من أم املؤمنن خديجة ريض الله عنها.
وك� ��ان م ��ن ن �ع��م ال �ل��ه ع � ّ�ز وج� � ّ�ل ع ��ى ع � ّ
�يل ب ��ن أب��ي
طالب عليه السام ،ان عاش منذ نعومة أظفاره يف
كنف رسول الله صى الله عليه وآله سلم ،حيث

ن�ش��أ وت��رع��رع يف ظ��ل أخ��اق��ه ال�س�م��اوي��ة ال�س��ام�ي��ة،
ونهل م��ن ينابيع م��ودت��ه وحنانه ،ورب��اه ص��ى الله
ع �ل �ي��ه وآل � ��ه س �ل��م وف �ق ��اً مل ��ا ع �ل �م��ه رب� ��ه ت �ع ��اىل ،ول��م
يفارقه منذ ذلك التأريخ.
ف�ب�ع��د ان اص��اب��ت ق��ري��ش ازم ��ة ش��دي��دة وك ��ان اب��و
ط��ال��ب ذا ع �ي��ال ك �ث��ر ،أخ ��ذ رس ��ول ال �ل��ه ص��ى ال�ل��ه
ع�ل�ي��ه وس �ل��م ع�ل� ّي��اً ف�ض�م��ه إل �ي��ه وك ��ان ع �م��ره ي��وم�ئ��ذ
ستة أعوام ،وأخذ العباس جعفراً ،فلم يزل ّ
عيل
بن أبي طالب مع رسول الله حتى بعثه الله نبيّاً،
فاتبعه ّ
ّ
ّ
وصدقه ،والزمه
عيل عليه السام فآمن به
ك �ظ �ل��ه يف ح �ل��ه وت ��رح ��ال ��ه م �ن��ذ أن ت�ف�ت�ح��ت ع �ي �ن��اه،
واستقى منه كل معاين ُ
الطهر والنقاء والفضيلة
وال��زه��د وال�ت�ق��ى وال ��ورع وال�ن�ب��ل وال�ش�ه��ام��ة وال�ك��رم
والبذل والعطاء والشجاعة واإلقدام والتضحية،
ون�ه��ل م�ن��ه ال�ع�ل��وم ب�ش�ت��ى أن��واع�ه��ا ،ف�ص��ار يف ف��رة
وج� �ي ��زة م ��ن أع� �ي ��ان زم ��ان ��ه يف ك ��ل ف �ن ��ون امل �ع ��رف ��ة،
بشهادة معلمه خاتم املرسلن صى الله عليه وآله
وسلم" :أعلمكم عيل" ،وصار من أعيان زمانه يف
ال�ش�ج��اع��ة وال �ع��دل وال��زه��د وال ��ورع وإدارة ال��دول��ة
والتكتيك العسكري.
كنيته سام الله عليه :أبو الحسن ،أبو الحسن،
أب��و السبطن ،أب��و الريحانتن ،أب��و ت��راب ،ولقبه:
أمر املؤمنن ،إمام امل ّتقن ،قائد ُ
الغ ّر امل ُ ّ
حجلن،
يعسوب ال��دي��ن ،األن��زع البطن ،سيّد األوص�ي��اء،
أسد الله الغالب ،املرتىض ،حيدر.
ويف ل�ي�ل��ة ال�ه�ج��رة ،اع�ت��رب ع��يل ع�ل�ي��ه ال �س��ام أول
ف��دايئ يف اإلس��ام عندما طلب منه النبي ان يبيت
يف فراشه ،بعد ان اتفق س��ادات قريش عى قتله
صى الله عليه وآله سلم.
ه ��اج ��ر إىل امل ��دي �ن ��ة امل � �ن� ��ورة ب �ع ��د ه �ج ��رة ال ��رس ��ول
ب�ث��اث��ة أ ّي ��ام وآخ ��اه ال�ن�ب��ي م��ع ن�ف�س��ه ح��ن آخ��ى بن
امل�س�ل�م��ن ،وزوج ��ه اب�ن�ت��ه ف��اط�م��ة عليها ال�س��ام يف
السنة الثانية من الهجرة.
ش��ارك عليه ال�س��ام يف ك��ل غ��زوات ال��رس��ول عدا
غزوة تبوك حيث ّ
خلفه فيها النبي صى الله عليه
ّ
وآله سلم عى املدينة املنورةُ ،
بشدته وبراعته
وعرف
يف ال�ق�ت��ال ف�ك��ان ع��ام� ً�ا م�ه��مً ��ا يف ن�ص��ر امل�س�ل�م��ن يف
مختلف املعارك.
وب �ع ��د رح �ي ��ل رس � ��ول ال �ل ��ه ص ��ى ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وآل ��ه
ً
وسلم ب�  24ع��ام��ا تمت مبايعته بالخافة يف يوم
الجمعة  18ذي القعدة  35ه�� ،املوافق  656م
وحكم خمس سنوات وثاث أشهر وصفت بعدم
االستقرار السيايس ،لكنها تميزت بتقدم حضاري
م �ل �م ��وس خ ��اص ��ة يف ع ��اص �م ��ة ال �خ ��اف ��ة ال �ج ��دي ��دة
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الكوفة ،ووقعت خالها الكثر من املعارك بسبب
الفنت التي تعد ام�ت��دادا لفتنة مقتل عثمان ،مما
أدى لتشتت صف املسلمن وانقسامهم.
ووفاته عليه السام يف  21رمضان  40ه� ،عن
ً
 64عاماً ،خ��اض خالها أك��ر من  60حربا ،ولم
ً
يكن لديه أي مانع من أن يقاتل جيشاً
كاما ،إذا
مظلوم واح� ٍ�د حتى يأخذ
ت�ع� ّ�دى ه��ذا الجيش ع��ى
ٍ
حقه منهم.
وهكذا انتقل سام الله عليه من مرحلة الوالدة
ً
ب��ال �ح��رم ال �ش��ري��ف إىل م��رح�ل��ة ال � ِ�ح ��راب ،ذودا ع��ن
ِح �ي ��اض ال ��دي ��ن ال �خ ��ات ��م ،ل�ي�خ�ت�م�ه��ا ب ��ال �ش �ه ��ادة يف
م� �ح ��راب م �س �ج��د ال �ك ��وف ��ة ،ف �م ��ا ع �س ��ان ��ا ق ��ول ��ه ع��ن
ه��ذا ال�ع�ظ�ي��م يف ه��ذه ال�ف�س�ح��ة ،وه��و ال�ق��ائ��ل عند
مبايعته ب��ال�خ��اف��ة" :وال�ل��ه ال يغيب عنكم رس��ول
الله إال عينه" ،وكفاه من عظيم املجد نزول كرائم
ال �ق ��رآن ف �ي ��ه ،وإن � ��زال ال �ن �ب��ي ص ��ى ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه وآل ��ه
وسلم ،له يف آية املباهلة بمنزلة نفسه" :قل تعالوا
ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا
وأنفسكم".
ومن مآثره سام الله :نهج الباغة ،والصحيفة
العلوية.
واشتهر ّ
والحكمة
عيل ريض الله عنه بالفصاحة
ِ
ُ
وال�ب��اغ��ة ،ون�س��ب ل��ه ال�ك�ث��ر م��ن األق ��وال وال� ِ�ح�ك��م
واملواعظ ومنها:
� أكرم ضيفك وإن كان حقراًُ ،
وقم عى مجلسك
ألبيك ومعلمك وإن كنت أمراً.
ً
� رحم الله ام��رءً ا أحيا ّ
باطا ودحض
حقاً وأمات
الجور وأقام العدل.
ّ
أحب الله عبداً ألهمه حسن العبادة.
� إذا
� فقد البصر أهون من فقد البصرة.
ّ
� اح ��ذر ك ��ل ق ��ول وف �ع��ل ي ��ؤدي إىل ف �س��اد اآلخ ��رة
ّ
والدين.
� ث� � ��اث ي� ��وج� ��ن امل � �ح � � ّب� ��ة :ال� � � ّ�دي� � ��ن ،وال � � ّت � ��واض � ��ع،
والسخاء.
ّ
ّ
ويدل عى فضله
امرء لسانه،
� ينبّئ عن عقل كل
ٍ
بيانه.
� لن يحصل األجر حتى يتجرّع ّ
الصرب.
ّ
� بالعافية توجد لذة الحياة.
� صحبة األخ�ي��ار تكسب ال�خ��ر ،ك��ال� ّري��ح إذا مرت
ّ
بالطيب حملت طيباً.
� إذا علم الرّجل زاد أدبه وتضاعفت خشيته.
الناس أنفعهم ّ
� أفضل ّ
للناس.
مركز البحوث واملعلومات

بذكرى مولد اإلمام علي (عليه السالم)

ل��اس�ب��وع ال�ث��ال��ث ع��ى ال �ت��وايل ي��واص��ل ال�ي�م�ن�ي��ون إح�ي��اء جمعة
رج��ب ودخ ��ول ال�ي�م�ن�ي��ن يف دي��ن ال�ل��ه أف��واج��اً ف�ف��ي م��رك��ز القلب
العسكري بصنعاء نظم فعالية ثقافية بجمعة رج��ب  -ذك��رى
دخ ��ول ال�ي�م�ن�ي��ن اإلس ��ام واب�ت�ه��اج��ا ب��االن �ت �ص��ارات ال�ت��ي يحققها
األبطال يف مختلف الجبهات تحت شعار "اليمنين أول الشعوب
إساما وتضحية".
ويف الفعالية أشار مدير دائرة الخدمات الطبية العميد الدكتور
ن��اش��ر ع ��يل ال �ق �ع ��ود ،إىل أه �م �ي��ة إح �ي ��اء ذك� ��رى دخ� ��ول ال�ي�م�ن�ي��ن
اإلسام يف أول جمعة من شهر رجب األصب ،لتعزيز االرتباط
بالهوية اإليمانية  ..معترباً ه��ذه الذكرى محطة مهمة لرسيخ
الهوية اإليمانية اليمانية.
وأك � ��د أه �م �ي ��ة ال ��ذك ��رى يف ت �ع ��زي ��ز ص �م ��ود ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن��ي يف
مواجهة مخططات العدوان ومؤامراته التي يحاول من خالها
ط�م��س ال�ه��وي��ة وال�ث�ق��اف��ة اإلي�م��ان�ي��ة امل�ت�ج��ذرة يف ن�ف��وس ووج��دان
اليمنين.
من جانبه أشار نائب مدير مركز القلب العسكري العقيد عيل
الشامي إىل أن تمسك الشعب اليمني بهويته اإليمانية األصيلة
عامل أس��ايس لانتصار اليماين ال��ذي يسطره الجيش واللجان
الشعبية وأحرار اليمن يف مواجهة قوى العدوان.
ك�م��ا ن�ظ�م��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة ص�ن�ع��اء ،يف
دار س�ل��م ف�ع��ال�ي��ة ث�ق��اف��ة ب�ج�م�ع��ة رج��ب  -ذك ��رى دخ ��ول اليمنن
اإلسام.
وخال الفعالية ألقيت كلمات أكدت عى مكانة هذه الذكرى
يف ق�ل��وب ال�ي�م�ن��ن ودوره ��ا يف ت��رس�ي��خ ال�ه��وي��ة اإلي�م��ان�ي��ة وتأصيل

نظم مكتب اإلرشاد بمديرية شعوب بأمانة
ال�ع��اص�م��ة ،ف�ع��ال�ي��ة ث�ق��اف�ي��ة وت��وع��وي��ة ب�ع�ن��وان
"ال�ه��وي��ة االي�م��ان�ي��ة ،ن�ح��اف��ظ ع��يل هويتنا بحبنا
لإلمام عيل عليه السام".
ويف الفعالية أكد وكيل أول أمانة العاصمة
خ ��ال ��د امل � � ��داين ،أه �م �ي ��ة ت �م �س��ك أب �ن ��اء ال�ش�ع��ب
ال�ي�م�ن��ي ب��ال�ه��وي��ة اإلي �م��ان �ي��ة  ..الف �ت��اً إىل دالالت
إح�ي��اء ه��ذه ال��ذك��رى ل�ت��أص�ي��ل ال�ه��وي��ة اإلي�م��ان�ي��ة
ودور أهل اليمن يف نصرة الدين اإلسامي.
وت�ط��رق إىل م��ا يتعرض ل��ه اليمن م��ن ع��دوان
وحصار من قبل دول تحالف العدوان األمرييك
ال � �س � �ع� ��ودي اإلم� � � � � ��ارايت ،م � ��ا ي �س �ت ��دع ��ي ت �ع ��زي ��ز
ال�ص�م��ود وال�ت�ح�ش�ي��د ل��رف��د ال�ج�ب�ه��ات ب��ال��رج��ال
وامل � ��ال وق ��واف ��ل ال �ع �ط ��اء ح �ت��ى ت �ح �ق �ي��ق ال�ن�ص��ر
ودحر العدوان ومرتزقته.
ول�ف��ت امل ��داين ،إىل ف�ض��ل ج�م�ع��ة رج ��ب ال�ت��ي
م�ث�ل��ت م�ح�ط��ة م �ش �ه��ودة ل��دخ��ول ال�ي�م�ن�ي��ن يف
دي��ن ال�ل��ه أف��واج��اً ع��رب مبعوث ال��رس��ول الكريم
ص��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وآل ��ه وس �ل��م اإلم� ��ام ع��يل ع�ل�ي��ه

جمعةرجبترسخالهويةاإلميانيةوتأصلاالرتباطبتاريخ
اليمنيني وأدوارهم املشرفة في نصرة الدين االسالمي

االرت� �ب ��اط ب �ت��اري��خ ال�ي�م�ن�ي��ن وأدواره � � ��م امل �ش��رف��ة يف ن �ص ��رة ال��دي��ن
االسامي.
وأشارت الكلمات إىل أن إحياء جمعة رجب تعزز يف النفوس
القيم الروحية و الجهادية ملواجهة التحديات وتعزيز الصمود
يف التصدي للعدوان وإفشال مخططاته.
ويف ذات ال�س�ي��اق ُن�ظ�م��ت يف ع��زل��ة األع� ��روش ب�م��دي��ري��ة خ��والن
محافظة صنعاء ،فعالية ثقافية بجمعة رجب – ذكرى دخول

لقاء موسع في تعز ألحياء الذكرى السنوية للشهيد

عقدت الدائرة والوحدة االجتماعية
ب�م�ح��اف�ظ��ة ت�ع��ز ال �ل �ق��اء امل��وس��ع إلح�ي��اء
الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد
حسن بدر الدين الحويث تحت شعار
"الشهيد القائد رمز ثباتنا".
ويف اللقاء ال��ذي حضره وكيل وزارة
اإلرشاد الشيخ صالح الخوالين ،أشار
وكيل املحافظة للشؤون الفنية نعمان
ال �ح �م ��ري يف ك �ل �م��ة ال �س �ل �ط��ة امل�ح�ل�ي��ة،
إىل ض � � ��رورة ت �ك ��ات ��ف ال� �ج� �ه ��ود ،ل��دع��م
ومساندة انتصارات الجيش واللجان
الشعبية يف مختلف الجبهات.
وح � � � ��ث ع � � ��ى اس � � �ت � � �م � � ��رار ال� �ت� �ح� �ش� �ي ��د
والتعبئة لدعم صمود املرابطن حتى
ت �ح �ق �ي��ق ال �ن �ص ��ر امل� � � ��ؤزر ،م � �ش � ��دداً ع��ى
أهمية مواصلة الصمود والثبات ودعم
الجبهات بقوافل البذل والعطاء.
بدوره أشار وكيل املحافظة للشؤون
االجتماعية حامس الحباري يف الكلمة

ال��رح �ي �ب �ي��ة إىل م �ك��ان��ة ال �ش �ه �ي��د ال �ق��ائ��د
حسن الحويث ووقوفه يف وجه الطغاة
وقوى الهيمنة واالستكبار.
ودع� ��ت ك �ل �م��ة ال �ع �ل �م��اء ال �ت ��ي أل �ق��اه��ا
م��دي��ر مكتب هيئة األوق ��اف باملحافظة
م �ح �م ��د ن� ��اج� ��ي األه � � � ��دل إىل م ��واص �ل ��ة
ال �ت �ح �ش �ي ��د ودع � � ��م ال �ج �ب �ه ��ات ل �ت �ع��زي��ز
االن�ت�ص��ارات يف مختلف جبهات العزة
والكرامة.
وأكد السر عى نهج الشهيد القائد
يف مواجهة ق��وى االستكبار وال�ع��دوان
حتى تحقيق النصر املؤزر ودحر الغزاة
واملحتلن من أرض الوطن.
فيما أشار رئيس الدائرة االجتماعية
ع ��يل امل �ت �م �ي��ز ،إىل م ��ا ي �ن �ع��م ب ��ه ال��وط��ن
م ��ن أم ��ن واس �ت �ق ��رار ب�ف�ض��ل ت�ض�ح�ي��ات
الشهداء وعى رأسهم الشهيد القائد
حسن بدر الدين الحويث.
وأش � � � � � ��اد ب� � �م � ��واق � ��ف أب � � �ن � � ��اء وق � �ب� ��ائ� ��ل

وشباب ووجهاء وأحرار تعز واستمرار
ص � �م � ��وده � ��م يف م � ��واج � �ه � ��ة ال � � �ع � � ��دوان
ومرتزقته والدفاع عن األرض والعرض
والسيادة الوطنية.
وأك ��د ب �ي��ان ص ��ادر ع��ن ال �ل �ق��اء وق��وف
أب � �ن � ��اء ت� �ع ��ز ب �م �خ �ت �ل ��ف ش ��رائ� �ح� �ه ��م يف
م ��واج �ه ��ة ال � �ع � ��دوان وت �ص �ع �ي ��ده ح�ت��ى
تحقيق النصر املبن للشعب اليمني ..
الفتن إىل استمرار رفد الجبهات باملال
والرجال والعتاد ،لتعزيز االنتصارات
يف مختلف الجبهات.
ودع � � ��ا ال� �ب� �ي ��ان إىل ت �ك �ث �ي ��ف ال �ج �ه ��ود
امل� �ج� �ت� �م� �ع� �ي ��ة وال� � �ح� � �ف � ��اظ ع� � ��ى وح� � ��دة
الصف والتسامح والتصالح والتكافل
االجتماعي.
وج � ��دد ال �ب �ي ��ان ال� ��دع� ��وة ل �ل �م �ت��ورط��ن
يف ال �خ �ي��ان��ة ال� �ع ��ودة إىل ص ��ف ال��وط��ن
ب��االس �ت �ف��ادة م��ن ال �ف��رة امل�ت�ب�ق�ي��ة ل�ق��رار
العفو العام.
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فعاليات ثقافية وتوعوية
بعنوان "الهوية االميانية" بأمانة العاصمة

لألسبوع الثالث ..يواصل اليمنيون إحياء ذكرى جمعه رجب
إحياء جمعة رجب تعزز في النفوس
القيم الروحية و اجلهادية
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اليمنين يف اإلسام.
وأكدت كلمات الفعالية بحضور مدير املديرية عبدالله الشريف
وم��دي��ر م�ك�ت��ب ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ف�ن��ي ب��امل�ح��اف�ظ��ة ع��زي��ز ال��رج��ايل ،أهمية
إحياء ذكرى جمعة رجب لرسيخ الهوية اإليمانية وتجسيد أثرها
يف نفوس اليمنين.
تخللت الفعالية بحضور قيادات محلية وتربوية وشخصيات
اجتماعية ،فقرات معربة عن أهمية إحياء هذه الذكرى.
إىل ذل��ك نظمت م ��دارس امل�ن��اط��ق التعليمية ب�م��دي��ري��ات أم��ان��ة
العاصمة  ،فعاليات ثقافية وتربوية بذكرى جمعة رجب تحت
شعار "اإليمان يمان والحكمة يمانية".
وتطرقت الفعاليات بحضور عدد من مدراء املديريات ومكاتب
الربية وشخصيات اجتماعية وكوادر تربوية ،إىل أهمية إحياء
جمعة رجب لتأصيل الهوية اإليمانية ،وتعزيز الصمود يف وجه
العدوان ومواجهة الحرب الناعمة.
ولفتت إىل فضل جمعة رجب  ،ودور اليمنين يف نصرة الدين
اإلسامي ،ونشره يف أصقاع املعمورة.
وأشارت كلمات وفقرات الفعاليات ،إىل دور كوادر وقيادات
ال �ق �ط��اع ال ��رب ��وي يف ب �ن��اء امل �ج �ت �م��ع ،وت �خ��ري��ج األج �ي ��ال امل�ث�ق�ف��ة،
وغرس القيم واملبادئ اإليمانية يف نفوس الطاب والطالبات.
وحثت عى تعزيز التمسك بالهوية اإليمانية وامليض عى نهج
أعام األمة يف مواجهة مخططات العدوان التي تستهدف األمة
يف دينها وهويتها.
تخللت الفعاليات ،فقرات وأنشطة ثقافية وقصائد شعرية
وأناشيدّ ،
عربت عن املناسبة.

رابطة علماء اليمن تدين تصعيد حتالف
العدوان واستهدافه لشركة "تيليمن"

دع� ��ت امل �ت ��ورط ��ن يف ال �خ �ي ��ان ��ة وامل� �خ ��دوع ��ن ب �ف �ت ��اوى ال �ق �ي ��ادات
التضليلية التكفرية سرعة االستجابة لدعوة القيادة الثورية
أدانت رابطة علماء اليمن ،استهداف تحالف العدوان األمرييك
ال�س�ع��ودي اإلم ��ارايت ل��ألح�ي��اء السكنية واألع�ي��ان امل��دن�ي��ة ومصالح
الشعب اليمني وآخرها قصف مبنى الشركة اليمنية لاتصاالت
الدولية "تيليمن".
وأوض�ح��ت ال��راب�ط��ة يف ب�ي��ان أن�ه��ا وق�ف��ت أم��ام التصعيد الجديد
واالس � �ت � �ه� ��داف ال �ه �م �ج ��ي وال� �ح� �ص ��ار ال �خ ��ان ��ق ل �ت �ح ��ال ��ف ال� �ع� ��دوان
ال�س�ع��ودي اإلم� ��ارايت ال ��ذي ت �ق��وده أم��ري�ك��ا وت �ش��ارك ف�ي��ه ب��ري�ط��ان�ي��ا
وف��رن�س��ا ،وت�ت��واط��أ م�ع��ه األم ��م امل�ت�ح��دة وي�ش�ج�ع��ه م�ج�ل��س األم��ن
بجلساته وقراراته املنحازة ملا يمارسه تحالف العدوان من قصف
لألعيان املدنية واألحياء السكنية طيلة سنوات العدوان السبع.
وأك� ��دت أن ال ��رد وال � ��ردع ال ��ذي ت �ق��وم ب ��ه ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ويف
م�ق��دم�ت�ه��ا ال �ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة وس ��اح ال�ج��و امل �س��ر ،ح��ق م�ش��روع
ومكفول بل وواجب شرعي ووطني وإنساين حتى يتوقف املعتدي
ع��ن م�م��ارس��ة ع��دوان��ه وب�غ�ي��ه ،ق ��ال ت �ع��اىل" َف��مَ � ِ�ن ْ
اع � َ�ت � َ�دى َع� َ�ل� ْي� ُ�ك��مْ
�اع� َ�ت� ُ�دوا َع َلي ِْه ِب ِم ْث ِل مَ ��ا ْ
َف� ْ
اع� َ�ت� َ�دى َع� َ�ل� ْي� ُ�ك��مْ " ..مشرة إىل إن��ه ال سبيل
لرد العدوان ووقف الحصار إال ذلك.
ك�م��ا دع��ت امل�ت��ورط��ن يف ال�خ�ي��ان��ة وامل�خ��دوع��ن ب�ف�ت��اوى وب�ي��ان��ات
وخ �ط ��اب ��ات ال �ق �ي ��ادات ال�ت�ض�ل�ي�ل�ي��ة ال �ت �ك �ف��ري��ة م ��ن ح ��زب اإلص ��اح
والجماعات السلفية إىل سرعة االستجابة لدعوة القيادة الثورية
وامل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ى ،ل�ل�ع��ودة إىل ح�ض��ن األخ ��وة وال��وط��ن
وحقن الدماء وتوجيه بوصلة العداء نحو العدو الحقيقي لألمة
اإلسامية.
ودعا البيان كافة املقاتلن تحت راية الغزاة املعتدين إىل التخلص
من ع��ار وخ��زي القتال تحت راي��ة النظامن السعودي واإلم��ارايت
واالرت �م��اء يف أح�ض��ان�ه�م��ا ال س�ي�م��ا ب�ع��د أن ح�ص��ص ال�ح��ق وتجلت
ال�ح�ق��ائ��ق ال��دام�غ��ة وت��وات��رت ال��رباه��ن ال�س��اط�ع��ة ع��ى ع�م��ال��ة بني
سعود وزايد لليهود الغاصبن والصهاينة املحتلن.
وأع �ل �ن ��ت راب� �ط ��ة ع �ل �م ��اء ال �ي �م ��ن ،رف �ض �ه ��ا ال �ص ��ري ��ح وت �ح��ري �م �ه��ا
ال �ق ��اط ��ع ل �ك��اف��ة أش �ك ��ال وص � ��ور ال �ت ��ويل وال �ت �ق ��ارب وال �ت �ط �ب �ي��ع م��ع
ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��وين ال�غ��اص��ب ،وإدان�ت�ه��ا ل�ك��ل ال��زي��ارات وال�ت�ن��ازالت
التي تقدمها أنظمة الخليج لليهود.

السام ..حضر الفعالية رئيس لجنة الشؤون
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ب �م �ح ��يل األم� ��ان� ��ة ح �م ��ود ال �ن �ق �ي��ب
ومدير املديرية أحمد الصماط وعدد من مدراء
املكاتب التنفيذية ومشايخ وعقال املديرية.
إىل ذلك أقيمت بمديرية السبعن ،فعاليات
ثقافية حول تأصيل وترسيخ الهوية اإليمانية،
تحت شعار "اإليمان يمان".
وأش��ارت الكلمات إىل أهمية تجسيد الهوية
اإليمانية يف تعزيز ال�ص�م��ود حتى تحرير أرض
الوطن من دنس املحتلن والغزاة.
وأك � ��دت ال �ك �ل �م��ات ،ض � ��رورة ت��رس �ي��خ ال�ه��وي��ة
اإلي �م��ان �ي��ة وال �س ��ر ع ��ى درب ال �ش �ه ��داء ال��ذي��ن
ان �ط �ل �ق��وا دف ��اع ��اً ع ��ن ال ��دي ��ن واألرض وال �ع��رض
وال �س �ي ��ادة ..إىل ذل ��ك ن �ظ��م م�ك�ت��ب اإلرش � ��اد يف
مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة  ،فعالية
ث�ق��اف�ي��ة ح ��ول ت��أص �ي��ل ال �ه��وي��ة اإلي �م��ان �ي��ة ت�ح��ت
ش �ع ��ار "ن �ح ��اف ��ظ ع ��ى ه��وي �ت �ن��ا اإلي �م ��ان �ي ��ة ب�ح�ب�ن��ا
لألمام عيل عليه السام".
ويف ال �ف �ع��ال �ي��ة ال �ت ��ي ح �ض��ره��ا م ��دي ��ر امل��دي��ري��ة

حمد ب��ن راك��ان وع��دد م��ن املشايخ وال��وج�ه��اء،
اس�ت�ع��رض ع�ض��و راب�ط��ة ع�ل�م��اء ال�ي�م��ن ال�ع��ام��ة
إب ��راه �ي ��م ال� �ج ��ال ،دالالت االح �ت �ف ��اء ب�ج�م�ع��ة
رجب ،ذكرى دخول اليمنين دين الله أفواجا.
وأشار إىل أن الهوية اإليمانية للشعب اليمني
ت �ج �س��د ع �م��ق وق � ��وة ارت� �ب ��اط ال �ي �م �ن �ي��ن ب��رس��ول
الله صلوات الله عليه وآله وسلم والسر عى
نهجه ..الفتا إىل مكانة أهل اليمن ودورهم يف
نصرة اإلسام ونشره يف أصقاع املعمورة.
ولفت العامة الجال ،إىل أهمية إحياء هذه
املناسبة العظيمة شكرا لله عز وجل عى نعمة
الهداية واإليمان واستجابة أهل اليمن لدعوة
الرسالة املحمدية ونصرة دين الحق ومحاربة
الظاملن.
وأك � � � ��د ع � �ض� ��و راب� � �ط � ��ة ع � �ل � �م� ��اء ال � �ي � �م � ��ن ،ع ��ى
أه�م�ي��ة ال�ت�م�س��ك ب��ال�ه��وي��ة اإلي�م��ان�ي��ة وم��واج�ه��ة
م�خ�ط�ط��ات ال �ع ��دوان ال �ت��ي ي�س�ع��ى م��ن خ��ال�ه��ا
ألب � �ع� ��اد ال �ش �ع ��وب ال �ع ��رب �ي ��ة واإلس� ��ام � �ي� ��ة ع��ن
هويتها وعقيدتها الصحيحة.

كتائب حيدر

شعر  :عيل الحداد

قولوا للعميل املرتزق كتائب حيدر في الطريق قادمة
الكون يسمع تكبيرها وأرواحها تعانق املوت باسمه
ال توقفها طائرات وال لهب وال مدفع وال صواريخ الراجمة
املهرب ما منه مفر ووعود بن سلمان للدنبوع زائفة
كتائب حيدر أسود الوغى على الغزاة قوة رادعة
ال إماراتي وال سعودي بايحبط عزم الرجال والزحوف الزاحفة
قولوا ألهل العقال والغتر إعصار اليمن مثل الريح العاصفة
مين واحد موحد نقولها للخون أهل الوجوة الكاحلة
قولوا البن زايد شوف احلقيقة قدها واضحة
ما معك إال الهرب وإال على راسك باتكون الواقعة
مياني وافتخر إني مياني ورايتي في السماء ساطعة
ميانيون شم األنوف وحكام اخلليج لبني صهيون باطحة
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الجمعية اليمنية ألطباء العيون ..

إنهاء قضية ثأر دامت  22عام ًا بني قبيلتي اجلدعان وبني احلارث

استعداد وترتيب إلحياء فعالية األسبوع العاملي للجلوكوما "املياه الزرقاء"
طالل الشرعبي

بدأت الجمعية اليمنية ألطباء العيون بصنعاء
تنفيذ العديد من أنشطة االستعداد والرتتيب
والتنظيم إلحياء فعالية األسبوع العاملي للجلوكوما
"املياه الزرقاء" من خال املشاركة بالرامج التوعوية
والتثقيفية واملحاضرات العلمية عىل مدى األسبوع
الذي سيبدأ يف ال� 6من مارس املقبل وينتهي يف ال�12
من الشهر نفسه.
وأوضح أ.د محمد العنيس استشاري طب
وجراحة العن ،رئيس الجمعية اليمنية ألطباء
العيون ،األستاذ املساعد بكلية الطب جامعة ذمار
أن "الجلوكوما" أو املاء األزرق هو عبارة عن مرض مزمن
يؤدي إىل تلف تدريجي للعصب البصري نتيجة ارتفاع
ضغط العن .ويعتر الجلوكوما ثاين سبب مسبب
للعمى يف العالم منوهاً إىل أنه ال توجد أعراض واضحة
لدى املرىض وال يشخص املرض فى معظم األحيان إال يف
مراحله املتقدمة.
َنّ
وبن الدكتور العنيس أن تلف العصب البصري
الناتج من املاء األزرق ال يمكن عاجه ولكن يمكن تافيه
ً
بالتشخيص والعاج املبكر مؤكدا عىل أهمية الفحص
الدوري وقياس ضغط العن خصوصاً لدى األشخاص
البالغ عمرهم  40سنة فما فوق ..معتراً ذلك هو الحل
األفضل واملثايل لتجنب العمى الدائم.
وقال :أنه وبالتزامن مع األسبوع العاملي للجلوكوما
ستنفذ الجمعية اليمنية ألطباء العيون ممثلة بجميع
منتسبيها من أطباء العيون حملة التوعية والتثقيف
الصحي بمرض الجلوكوما وذلك من خال مختلف وسائل

اإلعام السمعية واملرئية واملقروءة وإجراء فحوصات
قياس ضغط العن مجانا يف جميع مراكز ومستشفيات
طب وجراحة العيون طوال أيام األسبوع العاملي للجلوكوما
بهدف نشر الوعى الصحي لدى املجتمع بمخاطر وأسباب
وعاج وطرق الوقاية من املرض الذي يعتر واحداً من أهم
مسببات العمى يف العالم.
وأضاف أن هذا األسبوع التوعوي الثقايف سيتخلله إقامة
نشاط ريايض ملنتسبي مستشفيات ومراكز طب العيون
وسيختتم بإقامة يوم علمي خاص بمرض الجلوكوما
تقدم فيه محاضرات علمية عن أهم التطورات واملستجدات
املتعلقة بمرض الجلوكوما سيشارك فيها عر األقمار
االصطناعية محاضرون محليون و دوليون من عدة دول
عربية وأجنبية.
متمنياً يف ختام تصريحه أن يؤيت هذا العمل ثماره وأن
يلقى التعاون والتفاعل اإليجابي من قبل أبناء املجتمع
والجهات الرسمية ذات الصلة.
إىل ذلك أوضح أستاذ طب العيون بجامعة صنعاء

املؤتمر العلمي يف فعاليات األسبوع العاملي الدكتور
ابراهيم الحمدي ،أن الرنامج يشمل إقامة فعالية
ومؤتمر علمي لجميع أطباء العيون ملناقشة الجديد
يف تشخيص وعاج املياه الزرقاء.
وبن أن الجلوكوما مرض يسبب العمى ،مشرياً
نّ
إىل أن أغلب الحاالت تكون بدون أعراض وال يعرف
املريض أنه مصاب إال يف مراحل متأخرة جدا لذلك
يسمى املرض ب� (سارق البصر) ويمكن تفاديه بالفحص
الدوري واملبكر للعن .
فيما أشار رئيس اللجنة العلمية لأسبوع الدكتور
محمد الحمريي ،إىل أن الجلوكوما تعتر السبب األول
للعمى املمكن تفاديه والذي ينتشر باليمن وخصوصا يف
حضرموت وحجة وتهامة  ..الفتا إىل أن العامل الرئييس يف
انتشار املرض هو قلة التوعية واملعرفة بخطورته.
وأكد أن هذه الفعاليات تأيت انطاقاً من حرص جمعية
أطباء العيون واللجنة املنظمة وإيمانها بأهمية الدور
العلمي والتوعوي يف الحد من املرض "املياه الزرقاء" التي
تلحق الضرر بالعصب البصري ،الذي تعد صحته ضرورية
للرؤية بصورة جيدة .ويحدث هذا الضرر غالبًا بسبب ارتفاع
الضغط بشكل غري طبيعي يف العن.
مشرياً إىل إن املياه الزرقاء أحد األسباب الرئيسية إلصابة
األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  60عامً ا بالعمى .وقد
يظهر املرض يف أي عمر ،ولكن يحدث عىل نحو أكرث شيوعً ا
يف البالغن األكر س نًّنا.
الفتاً إىل أن هناك العديد من أشكال املياه الزرقاء ليس
لديها عامات تحذير وأن التأثري يكون تدريجياً لدرجة أن
املصاب قد ال ياحظ تغريًا يف الرؤية حتى تصل الحالة إىل
مرحلة متقدمة.

رئيس اللجنة التحضريية الدكتور محفوظ بامشموس،
أن الفعاليات التي ستقام يف الفرتة من  6إىل  12مارس
املقبل ،تهدف إىل التعريف باملرض وأهمية الكشف املبكر
عنه والفحص الدوري للعن والحد من اإلعاقة البصرية
الدائمة التي يسببها.
وذكر أن الفعاليات ستشمل إقامة أنشطة علمية ونزول
ميداين إىل املدارس والجامعات للتوعية باملرض وتوزيع
بروشورات توعوية يف كل املستشفيات وتنظيم فعاليات
رياضية وكذا إجراء فحص ضغط العن مجانا يف كافة
مستشفيات ومراكز العيون لتشجيع الناس عىل إجرائه
بشكل دوري.
ولفت الدكتور بامشموس إىل أن أيام االسبوع سرتافقها
تغطية إعامية واسعة من خال اإلذاعات والقنوات
التلفزيونية املختلفة والصحف واملواقع االخبارية ووسائل
التواصل االجتماعي  ..داعيا اإلعام إىل التفاعل ونشر
التوعية حول املرض.
من جانبه أوضح استشاري جراحات الجلوكوما رئيس

أنهى صلح قبي اليوم قضية ثأر بن قبيلتي
الجدعان بمأرب وبني الحارث بأمانة العاصمة
استمرت  22عاماً ،بإشراف عضو املجلس السيايس
األعىل رئيس املنظومة العدلية محمد عي الحويث
ومحافظ مأرب عي طعيمان وقائد محور همدان
بن زيد اللواء يحيى عبدالله الرازمي  ..وخال
الصلح الذي قاده الشيخ محمد محمد الزلب
ومدير مديرية بني الحارث حمد بن راكان الشريف
والشيخ محمد حصن ،أعلن أولياء دم املجني عليه
منصور زيد الوشاح من أبناء قبيلة بني الحارث
العفو عن الجاين يحيى عي شمان من قبيلة
الجدعان لوجه الله وتشريفاً للحاضرين.
ويف الصلح الذي تم بحضور املشايخ عبده
مرزوق القايفي عبدالله حطبه ومحمد ناجي
جمعان وأيوب أبو دهره وأحمد صر وعادل
الحنبيص ،ثمن رئيس لجنة الوساطة الشيخ
محمد الزلب موقف قبيلة بني الحارث وآل
الوشاح يف العفو العام والشامل عن الجاين من
قبيلة الجدعان واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد
عبدامللك الحويث يف حل إصاح ذات البن وحل
النزاعات والخافات ،بما يجسد مبدأ التسامح

واألخوة بن أبناء الوطن.
واعتر معالجة القضايا البينية والخافات
الداخلية انتصاراً عىل قوى العدوان الهادفة تفكيك
النسيج املجتمعي والنيل من الجبهة الداخلية ..
مشريا إىل أن إنهاء الخافات وحل قضايا الثأر بن
أبناء القبائل يعزز من توحيد الصفوف يف مواجهة
العدوان وإفشال مخططاته ..من جانبه أشاد مدير
مديرية بني الحارث نائب رئيس لجنة الوساطة
الشريف بموقف اولياء الدم من آل الوشاح يف
التنازل عن القضية وإغاق ملفها.
وأكد ضرورة تضافر جهود الجميع ملعالجة
القضايا املجتمعية وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية
 ..داعياً إىل اإلقتداء بقبائل بني الحارث والجدعان
يف حل القضايا ونبذ الخافات والتفرغ ملواجهة
العدوان الذي يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.
فيما عرت قبائل الجدعان بمأرب عن االمتنان
ملوقف أولياء الدم من قبيلة بني الحارث يف التنازل
عن القضية وعفوهم عن الجاين لوجه الله ..
مشيدة بمساعي وجهود املشايخ ولجنة الوساطة
يف تقريب وجهات النظر وصوالً إىل حل القضية
وإغاق ملفها.

سقوط الكيان بني مس ّيرات صماد وحسان

نّ
دلت ال نّتقديرات اإلسرائيلينّة بشأن تداعيات نجاح
مسرية حزب الله (حسان) بال نّتحليق يف أجواء
نّ
نّ
املحتلة ،عىل فشل املنظومة العسكرينّة
فلسطن
واألمنينّة واالستخباراتينّة ومنظومات الدنّ فاع الجوينّ
وساح الج نّو من اعرتاضها وإسقاطها ،بعد تنفيذها
مهمنّ ًة استطاعي ًنّة ملدنّ ة أربعن دقيقة وبعمق سبعن
نّ
ٌ
فشل برنّره كبار قادة العدو
املحتلة
كيلو داخل األرايض
باملزيد من ال نّتهديدات للبنان وتحميل إيران مسؤولينّة
ذلك حيث توعنّ د وزير األمن يف دولة االحتال ،بني
غانتس حزب الله خال كلمته يف مؤتمر ميونخ لأمن
محمنّ ا ً إيران مسؤولينّة تسليح حزب الله واتهمها بخرق
السيادة نّ
(السيادة اإلسرائيلينّة) من خال
اللبنانينّة وخرق نّ
نّ
محاوالت لحزب الله لخرق (سيادتنا) يف غضون
عدة
ٍ
ً
أسبوع واحدٍ متوعنّ دا بضرب لبنان بق نّو ٍة إذا لزم األمر
ٍ
السياق نفسه قال
ونلحق ضرراً كبرياً بالحزب ،ويف نّ
نّ
بقلق إىل الهجمات ضدنّ أصدقائنا
غانيتس إننا ننظر
ٍ
يف املنطقة ،التي جرت وفق تقديراتنا
بشكل مقصودٍ
ٍ
ُ
وبموافقة إيران ،وعر أسلحة أنتِج قسم منها وتمنّ
ال نّتدريب عليها يف إيران ،أمنّا املعلق يف صحيفة "يسرائيل
هيوم" ،شاحر كايمانفقد فرجح أن يكون إطاق
املسرية ،التي نّ
توغلت  70كيلومرت يف عمق
"حزب الله"
نّ
إسرائيل ،قد جاء يف إطار اسرتاتيجينّة توحيد الجبهات
ً
نّ
نّ
التي تطبقها إيران ،الفتا إىل أنه يف اليوم الذي حلقت
مسرية "حزب الله" ،نّ
تمكن جيش االحتال من
فيه
نّ
مسريتن ،إحداهما أطلقت من لبنان نّ
والثانية
إسقاط
نّ
أطلقت من قطاع غزة .وقد سبق ذلك استهداف طائرات
أنصار الله للرياض وأبو ظبي ضمن عملينّة إعصار اليمن

ال نّتوتر والقلق والخوف والهلع وفقاً ملا أشارت له بعض
وسائل إعام هذا ما نّ
أكدته القناة( )13العرينّة عىل لسان
نّ
محلل نّ
الشؤون العسكرينّة للعد نّو أور هيلر الذي قال إننّ
ً
هذه نّ
سرية نّ
فشا جديدً ا ملنظومة القبب
أكدت
الطائرة امل ُ نّ
الحديدينّة يف نّ
الشمال ،يطرح الكثري من األسئلة نّ
الصعبة
وخلقت جونّاً من اإلحباط والرنّعب بن املستوطنن.
ٌ
ٌ
السياسينّة
حقيقة
ثمنّ ة
واحدة أدركها الكيان بقيادتيه نّ
والعسكرينّة وترخي بثقلها عىل كاهله وتجعله متخبنّطاً
ً
أمامها عاجزا عن اإلجابة عىل أحد تساؤالتها األهمنّ
التي تقول ماذا لو شننّ محور املقاومة كاما ً حربه عىل
الكيان؟ السينّما يف نّ
ظل نّ
االسرائيي من امتاك
تأكد العد نّو
نّ
محور املقاومة نّ
نّ
والصواريخ الدنّ قيقة
املسرية
للطائرات
نّ
والبالستينّة للمدين القصري والبعيد وعىل قدرة املحور
املسرية من اليمن والعراق وسوريا
بالوصول بطائراته
نّ
ولبنان وفلسطن وضرب أهداف وقواعد العدونّ،
نّ
األمرييك
العدواين
وبال نّتايل ستدرك قوى التحالف
نّ
نّ
اإلمارايت بأننّ فشل منظومة القبنّة الحديدينّة
السعودينّ
نّ
نّ
وصواريخ الباتريوت التي فشلت يف التنّصدنّ ي نّ
للطائرة
حسان هي نفس املنظومة األمريكينّة التي هزمتها
طائرات الصماد املتعدنّدة وصواريخ أنصار الله البالستينّة.
ولذا عليهم أن يعدنّ وا العدنّ ة ملرحلةٍ جديد ٍة أرىس فيها
السيد حسن نصر الله قواعد
أمن عام محور املقاومة نّ
اشتباك جديد ٍة للمعركة الفاصلة التي ستكون فيها
ٍ
نهاية الكيان نّ
الصهيوين وزوال أدواته يف املنطقة.

 – 2فشل املنظومة الدنّفاعينّة نّ
الصاروخية
لل نّر نّد عىل استمرار العدوان األمرييك
األمريكينّة املتطونّرة جدنّ اً يف الكيانن
السعودي اإلمارايت عملينّة استدعت يف
نّ
 18يناير من كانون نّ
والسعودينّ يف وقف عملينّات
اإلمارايت
الثاين املايض إعان
نّ
نّ
نّ
نّ
نّ
الكيان نّ
والصواريخ البالستينّة
املسرية
الطائرات
الصهيوين عن تقديم كافة الدنّ عم
نّ
ألنصار الله.
لإلمارات يف مجال األمن واالستخبارات
نّ
 – 3نجاح محور املقاومة وتقدنّ مه من
املسرية
ملواجهة هجمات الطائرات
نّ
خال تطوير نّ
نّ
الصناعات ويف مقدنّ متها
والصواريخ البالستينّة ألنصار الله التي
ً
نّ
استهدفت أهدافاً إماراتي ًنّة وأهدافا داخل
حزب الله وأنصار الله يف ظل العدوان
نّ
السعودية تا ذلك زيارة رئيس الكيان
والحصار املطبق عىل اليمن بالتزامن
نّ
شوقي عواضة
الصهيوين إسحاق هرتزوغ يف نّ
نّ
الثاثن
عقوبات اقتصادينّةٍ عىل لبنان
مع فرض
ٍ
نّ
من الشهر نفسه لإلمارات التي تعرنّضت
تستهدف املقاومة.
لهجوم نّ
نّ
 – 4عجز الكيان نّ
والصواريخ البالستينّة بال نّتزامن
ملسرية
الصهيوين وتحالف العدوان عىل
بالطائرات ا نّ
ٍ
مع وصوله إىل أبو ظبي نّ
مؤكداً البن زايد وقوف كيانه اليمن من تقليل مخاطر قونّة محور املقاومة بعد مرور
نّ
ٌ
تقديرات سبعة أعوام من العدوان عىل فشل كل العقوبات عىل
إىل جانب اإلمارات ملواجهة خطر أنصار الله.
ٌ
صهيوين يبحث عن ترير لفشل حزب الله.
نّط
متفاوتة وسط تخب ٍ
ٍنّ
منظوماته نّ
 – 5اتساع دائرة تهديد أنصار الله من خال اعتبارها
الصاروخينّة والقبنّة الحديدينّة التي كان ينوي
السياسينّة والعسكرينّة يف الكيان
بيعها لإلمارات يف إطار التنّصدنّ ي لهجومات أنصار الله .باعرتاف كبار القيادات نّ
نّ
الصهيوين نّ
نّ
تشكل خطراً حقيقينّاً عىل
أنها أصبحت
اعرتافات وإقرار
تلك ال نّتقديرات التي لم تكن سوى
ٍ
بهزيمة تحالف قوى نّ
الشر بقيادة الواليات املتحدة الكيان.
باإلضافة إىل نّ
نّ
وأدواتها من الكيان نّ
املؤشرات يأيت إعان األمن
كل تلك
الصهيوين ونظام آل سعود وآل
السيد حسن نصر الله عن نجاح
زايد ومن معهم وإقرار واضح وصريح بتقدنّ م وانتصار العام لحزب الله نّ
ً
نّ
املسرية وتطوير نّ
الصواريخ
محور املقاومة املمتدنّ من اليمن إىل فلسطن وفقا ملا يي :الحزب بتصنيع الطائرات
نّ
مرحلة متقدنّ ً
ً
نّ
َ
مة ونوعي ًنّة يف
ليشكل
 – 1إقرار العد نّو بفشل منظوماته العسكرينّة واألمنية إىل
صواريخ دقيقةٍ
ً
نّ
نّ
صدمة
وشكل
ويؤكد مصداقية نهجها
واالستخباراتينّة وصواريخه الدنّ فاعية وساح طريانه العمل املقاوم
ً
نّ
الحربي وطوافاته العسكرينّة وراداراته وقبنّته الحديدينّة كبرية لجرناالت الجيش الذي قيل بأنه ال يقهر ولقطعان
نّ
الكاذبة يف إسقاط أو تحديد مكان نّ
ُ
تغف
املسرية مستوطنيه الذين يدركون أننّ عن املقاومة لم
الطائرة
نّ
ً
نّ
يوما عنهم وأنها باملرصاد ممنّ ا استدعى خلق حالةٍ من
حسان.

* كاتب وإعامي لبناين

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية
تنمية مستدامة هي عملية تطوير األرض واملدن واملجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط أن تلبي احتياجات
الحاضر بدون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية حاجاتها.
ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخيل عن حاجات التنمية االقتصادية
وكذلك املساواة والعدل االجتماعي.
وال يمكن النهوض باملجتمع إال بالتنمية املستدامة التي تحقق االستقرار والتطور بشكل تصاعدي يف جميع املجاالت
املهنية بتأهيل املوارد البشرية واستغالل القدرات يف جميع التخصصات العلمية واملهنية والتقنية.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

التنمية المستدامة ودورها في النهوض بالمجتمعات

مجاالت التنمية املستدامة

ت� �ت� �ط� �ل� ��ب ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة امل � �س � �ت� ��دام� ��ة
ت�ح�س��ن ظ� ��روف امل�ع�ي�ش��ة ل�ج�م�ي��ع
األف � � � � ��راد دون زي� � � � ��ادة اس� �ت� �خ� ��دام
امل � � ��وارد ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة إىل م ��ا ي �ت �ج��اوز
قدرة كوكب األرض عىل التحمل.
ُ
وت� � �ج � ��رى ال �ت �ن �م �ي ��ة امل� �س� �ت� ��دام� ��ة يف
ث ��اث ��ة م �ج ��االت رئ �ي �س��ة ه ��ي ال�ن�م��و
االق � � � �ت � � � �ص� � � ��ادي ،وح � � �ف� � ��ظ امل� � � � � ��وارد
ال �ط �ب �ي �ع �ي ��ة وال � �ب � �ي � �ئ� ��ة ،وال �ت �ن �م �ي ��ة
االجتماعية.
إن م � ��ن أه � � ��م ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ال �ت ��ي
ت��واج �ه �ه��ا ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة ه��ي
ال� �ق� �ض ��اء ع� ��ىل ال� �ف� �ق ��ر ،م� ��ن خ ��ال
ال�ت�ش�ج�ي��ع ع��ىل ات �ب��اع أن �م��اط إن�ت��اج
واستهاك متوازنة ،دون اإلفراط
يف االعتماد عىل املوارد الطبيعية.

أهـدافها

أه � ��داف ال �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت ��دام ��ة م��ن
خ � � ��ال ب � �ع� ��ض ال � �ب � �ن � ��ود ال � �ت � ��ي م ��ن
شأنها التأثري مباشرة يف ال�ظ��روف
املعيشية للناس:

املياه

ت �ه ��دف االس �ت ��دام ��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة
�اف م��ن
ف �ي �ه��ا إىل ض �م ��ان إم � ��داد ك � � ٍ
امل�ي��اه ورف��ع ك�ف��اءة اس�ت�خ��دام املياه
يف ال �ت �ن �م �ي��ة ال ��زراع �ي ��ة وال �ص �ن��اع �ي��ة
وال� �ح� �ض ��ري ��ة وال� ��ري � �ف � �ي� ��ة .وت� �ه ��دف
االس�ت��دام��ة االج�ت�م��اع�ي��ة إىل ت��أم��ن
ال� �ح� �ص ��ول ع� ��ىل امل � �ي� ��اه يف امل �ن �ط �ق��ة
ال� � �ك � ��اف� � �ي � ��ة ل � ��اس � �ت � �ع � �م � ��ال امل� � �ن � ��زيل
وامل� � �ش � ��اري � ��ع ال � ��زراع� � �ي � ��ة ال� �ص� �غ ��رية
ل � ��أغ � �ل � �ب � �ي � ��ة ال� � � �ف� � � �ق� � � ��رية .وت � � �ه� � ��دف
االس � �ت � ��دام � ��ة ال �ب �ي �ئ �ي ��ة إىل ض �م ��ان

()1

ال�ح�م��اي��ة ال�ك��اف�ي��ة للمستجمعات
املائية واملياه الجوفية وموارد املياه
العذبة وأنظمتها اإليكولوجي.

الغذاء

ت �ه ��دف االس �ت ��دام ��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة
ف �ي��ه إىل رف� ��ع اإلن �ت ��اج �ي ��ة ال ��زراع �ي ��ة
واإلن� �ت ��اج م ��ن أج ��ل ت�ح�ق�ي��ق األم ��ن
ال� �غ ��ذايئ اإلق �ل �ي �م ��ي وال �ت �ص ��دي ��ري.
وتهدف االستدامة االجتماعية إىل
تحسن اإلنتاجية وأرب��اح ال��زراع��ة
ال�ص�غ��رية وض �م��ان األم ��ن ال�غ��ذايئ
امل�ن��زيل .وت�ه��دف االس�ت��دام��ة البيئية
إىل ض �م ��ان االس �ت �خ ��دام امل �س �ت��دام
وال�ح�ف��اظ ع��ىل األرايض وال�غ��اب��ات
وامل �ي ��اه وال �ح �ي��اة ال��ري��ة واألس �م��اك
وموارد املياه.

املاجستير للزميل العزعزي
ح�ص��ل ال��زم�ي��ل ه �م��اد م�ح�م��ود ال �ع��زع��زي عىل
درجة املاجستري من جامعة العلوم الحديثة،
عن رسالته املوسومة ب� :
A proposed approach to generate
dynamic user profiles based on
periodic web usage mining
وقد تكونت لجنة املناقشة والحكم :أ.د/احمد
سلطان الهجامي مشرفاً– رئيساً ،ا.م.د /مالك
ال �ج��ري م�ن��اق�ش��اً داخ �ل �ي��اً – ع �ض ��واً ،ا .د /بشري

املقالح – مناقشاً خارجياً  -عضوا
ويف خ �ت ��ام ج �ل �س ��ة امل �ن ��اق �ش ��ة وال �ح �ك ��م أق ��رت
اللجنة إجازة الرسالة ،وأوصت بمنح الباحث
درج ��ة امل��اج�س�ت��ري ب�ت�ق��دي��ر م�م�ت��از ف��ال��ف م��روك
للباحث.
حضر املناقشة االخ األستاذ الدكتور  /نشوان
ال ��ذب �ح ��اين ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال �ه �ن��دس��ة وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
املعلومات ،واللواء الدكتور عبدالعزيز القديس
نائب مدير أمن أمانة العاصمة.

تهانينا آل الفضلي
اجمل التهاين وأطيب
التريكات محملة بأريج
الفل والياسمن نهديها
للشاب الخلوق/

نبيل الفضيل

بمناسبة زفافه دخوله
القفص الذهبي متمنن له
حياة زوجية سعيدة الف
الف مروك.
املهنئون:
والدك عبدالله الفضيل
واخوانك وعمك
وعمرالعزي ومراد األهدل
وجميع األهل واالصدقاء

تعازينا آل الصايدي
ببالغ الحزن واألىس تلقينا نبأ وفاة

العقيد الركن /نجيب محمد محمد الصايدي

وبهذا املصاب الجلل نتقدم بخالص العزاء
واملواساة ألوالده وألهله ومحبيه.
ونسأل من الله العي القدير أن يتغمده بواسع
الرحمة واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم
اهله الصر والسلوان"..إنا لله وإنا إليه راجعون "
املعزون:

العميد الركن  /احمد الخيواين
مدير دائرة املساحة العسكرية

تهانينا آل السميني
أجمل التهاين وأطيب
التريكات نزفها
للشاب الخلوق

عماد سلطان
السميني

بمناسبة دخوله القفص
الذهبي  ..فألف ألف مروك ..
املهنئون:
النقيب فايز مجاهد السميني
وجميع ضباط وافراد إدارة
امن املنطقة األوىل
بمحافظة صنعاء ومن كافة
األهل واألصدقاء

تهانينا آل غثيم

أجمل التهاين وأطيب التريكات
ملؤها الفل والياسمن
نتقدم بها إىل الشاب
الخلوق

محمد عبدالله
غثيم

بمناسبة الخطوبة..
فألف ألف مروك..
وعقبى الفرحة الكرى..
املهنئون :عمك محمد موىس واوالده-
العقيد الركن محمد الهندي -اخوانك
أحمد وعي عبدالله غثيم -نسبك
احمد الديلمي -محمد الشهاري-
واخوالك وجميع اهايل بري العزب

تهانينا
آل
عبيد

أجمل التهاين وأطيب التريكات نزفها
للشاب الخلوق/

جالل عبدالكريم حسني عبيد

بمناسبة عقد القرآن ..فألف ألف مروك
وبالرفاه والبنن.
املهنئون :جدك الشيخ محمد حسني السودي – والدك
عميد طيار عبدالكريم حسني عبيد – اخوالك الشيخ هاين
السودي – صفوان السودي – اخوك محمد عبدالكريم
عبيد – اوالد خالك مهند السودي وايهم السودي
راكان السودي – مساعد أول عبدالله معصار محمد
أحمد الحرازي مساعد أمن دائرة التوجيه املعنوي
وجميع األهل واالصدقاء

تهانينا
آل الديلمي
والمعلمي

نزف أجمل التهاين
والتريكات
لاخوة:
هشام حامد
املعلمي واحمد
محمد املعلمي
ومحمد الديلمي

بمناسبة الخطوبة
وقرب الزفاف..
وألف ألف مروك
املهنئون:
ماجد الحربي
مروان وعمر محمد
املعلمي

مبروك
النجاح
والتفوق

اجمل التهاين والتريكات القلبية نهديها للطالب املجتهد

زهريأحمد الزعكري

بمناسبة نجاحه يف املرحلة األساسية وبتفوق وحصوله عىل ٪٩8
..وعقبال الشهادة الكرى..فألف مروك.
املهنئون :أخوك/محمد أحمد الزعكري
وكافة األهل واألصدقاء

تعازينا آل ملهي

خالص العزاء وعظيم املواساة لأخ حايل حسن
حميد ملهي بوفاة املغفور له بإذن الله تعاىل ابنه
محمد سائلن املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد
بواسع الرحمة واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصر والسلوان "إنا لله وإنا
إليه راجعون"
االسيفون :حسان السعيدي ،جالل الشجاع ،أحمد العديني

شكر وعرفان

اتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير وجميل العرفان
لأخ اللواء  /عبده طاهر
مدير عام مركز اإلصدار اآليل
بمحافظة تعز عىل تعامله الخاق وتجسيده للمسؤول
النموذجي والناجح يف مهامه ويف خدمة املواطنن
بما يعكس روح املسؤولية الحقيقية وتجسيد مبدأ " الشرطة
يف خدمة الشعب " واثمن تسهيله ملعاملتي ومعامات الناس
وبإشراف مباشر منه

املمنت  /رفيق عيل أحمد الحمودي

فقدانات

> ي�ع�ل��ن االخ ع��ي أح�س��ن ال�ح��ريث
عن فقدان دفرت مرتجعات من رقم
 1400 -1350باسم شركة الفتح
ل �ل �م��واد ال �غ��ذائ �ي��ة ف �ع��ىل م ��ن وج ��ده
اي�ص��ال��ه اىل اق ��رب ق�س��م ش��رط��ة ول��ه
الشكر.
> ي �ع �ل ��ن ح �س ��ان اح �م ��د ع �ب��دال �ل��ه
ع� ��ن ف � �ق� ��دان ش� �ه� ��ادت� ��ه ال �ج ��ام �ع �ي ��ة
ب � �ك � ��ال � ��وري � ��وس م� ��اي� �ك� ��روب� �ي� ��ول� ��وج� ��ي
ط�ب��ي ص ��ادرة م��ن ج��ام�ع��ة إب فعىل
م� ��ن ي� �ج ��ده ��ا االت � �ص � ��ال ع� ��ىل ال ��رق ��م
 777335248وله جزيل الشكر .
> ت � �ع � �ل � ��ن أم� � � � ��ل م � �ح � �م � ��د ع � �ب� ��ده
ال � �س� ��راج� ��ي ع � ��ن ف � �ق � ��دان ش �ه ��ادت �ه ��ا
ال � � � �ج� � � ��ام � � � �ع � � � �ي� � � ��ة ب � � � �ك � � � ��ال � � � ��وري � � � ��وس
م� ��اي � �ك� ��روب � �ي� ��ول� ��وج� ��ي ط � �ب� ��ي ص � � ��ادرة
م� � � � ��ن ج � � ��ام� � � �ع � � ��ة إب ف� � � �ع � � ��ىل م� ��ن
ي� � �ج� � ��ده� � ��ا االت � � � �ص � � � ��ال ع� � � ��ىل ال� � ��رق� � ��م
 777335248وله جزيل الشكر .

أق� ��ول ل�ش�ع�ب�ن��ا ال �ع ��زي ��ز :ملهلمللا ك للان ح لجللم الل لع للدوان ،ال لغ للارات،
القصف ،الحصار ،فنحن بتوكلنا عى الله ،بثقتنا بالله ،بحجم
هذه املظلومية ،بمستوى هذا التحدي ،عندما نثق بالله ونتحرك
بكل جدية سننتصر.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي
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بدعمها املباشر للعدوان
أمريكا املجرم األكبر
مبشاركة  1000أكادميي وباحث وطبيب

الثالثاء ..بدء أعمال مؤمتر جامعة صنعاء الثاني لطب األسنان

العميد عبدالسالم السياين

( قائد التحالف الشيطاني)

وألن اللحللرب اللعللدوانليللة عللى اللشلعللب الليلملنللى العظيم
خطط لها بعقول أمريكية بريطانية .
اعتمدوا عى ملفات سابقه وبيانات مخابراتية يف اروقة
املخابرات تم تجميعها من املرتزقة والعماء وغريهم من
املصادر القديمة منذ ما قبل عام 62م
إال أن حكمة الله شاءت أن يعتمد القرار عى معلومات
خ للاطل لئ للة وغل ل للري دقل ليل لق لله حل لي للث حل لس للب ال ل لع ل للدو وم ل للراك ل للزه
املتخصصة الحرب ستنتهى يف اقرب وقت مالم فستكن
بمثابة تجاره بالدماء لألبرياء وسحق لحقوق اإلنسانية
والشل للك أن ت للللك امل لل لفللات سليلتللم رم لي لهللا او احللراق لهللا ألن
مللا قللدملله الليلمللن اللعلظليللم مللن اللصلمللود وال لصللر والللدفللاع
واالسلتلبلسللال فللاق كللل اللتلصللورات لللذلللك يلجللب عللى دول
االستكبار وقائد التحالف الشيطاين أن يجر مراكزه فتح
ملفات نظيفة محرمه تحرم هذا الشعب وتحرم ارادته
وتحرم اهدافه واستقاليته وليس لهم مفر من هذا أبدا
وك للون ال لق ليللادة تللم تلسللليلملهللا للللكليللان اللصلهليللوين بحجة
االهلتلمللام بلله وال لخللوف عللى كللل مللا يللزعللزع كليللانلله وقللدراتلله
..فهذا تسليم ليس ملصلحة الكيان الصهيوين فهو تسليم
فشل وهزيمه يتم جدولتها وال يللدرك الكيان الصهيوين
خطورة ذلك...
ومل للن هل للذا امل لن لط للللق س لي لتللم تل للرك ال لك لي للان مل لصللري ملجلهللول
سيحسم فصوله رجال املقاومة االحرار يف العالم
فاللعب بالنار مع اليمن العظيم عواقبه وخيمه
إن تلصللدر اللقليللادة للتحالف اللشليلطللاين يف هللذه الرقعة
الجغرافية من االرض سيواجه بالشهب املرصودة
وسيقدم خسائر كبريه .
وإن اعتمد عى اوليائه املهزومن والذى لم يعد لهم يف
املنطقة قبول او حتى احرام ..
والشللك ان اللتلحللالللف اللشليلطللاين قللد يلجأ اىل جمهورية
ملصللر اللشلقليلقللة او غللريهللا لتحمل تبييض الللوجلله االسللود
ل للألج للرام اللعللاملللي ف للأن ذل للك لللن ي لجللدى اب للدآ ..وأن عليهم
اعادة النظر بعن التكنولوجيا الحديثة .
وعليهم ان يللركللوا للشعب تطوير التنمية واالقلتلصللاد
والتقدم واالنسان وغريها بدال أن يجرونا عى أمور اخرى
تفقدهم الصواب واإلرادة .
فالخيارات مفتوحه عى مصراعيها .
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
وإن الله عى نصرنا لقدير

«26سبتمرب» :عبدالحميد الحجازي
ت لبللدأ غ للداً ال لثللاثللاء أع لمللال مللؤتلمللر جللاملعللة صلنلعللاء
العلمي الثاين الدويل لطب األسنان بمشاركة محلية
وعربية ودولية.
وأوض للح رئليللس جللاملعللة صلنلعللاء الللدكلتللور اللقللاسللم
علبللاس أن املللؤتلمللر ال للذي ي لشللارك فليلله أل للف أكللاديلمللي
وبللاحللث وطلبليللب أس لنللان سليلنللاقللش عللى م للدى ثللاثللة
أيل للام  70ب لح لثللاً وورق ل للة علللمليللة يف ملخلتللللف م لجللاالت
وتخصصات طب األسنان.

وأش ل للار إىل أن املللؤت لمللر ي له للدف إىل تلطلبليللق ال للرام للج
ال ل لح ل للدي ل لث ل للة يف مل ل لج ل للال تل لعل للل لي للم وت ل ل للدري ل ل للب ال ل لط ل للاب
وتلنلمليللة امل لهللارات البحثية ألعلضللاء هليلئللة اللتللدريللس،
واس ل لت ل لع ل للراض ت ل لج ل للارب أب ل ل للرز الل لج للامل لع للات ال لع للرب لي للة
واإلق لل لي لم ليللة يف امل لع للال لج للات امل لع لق للدة ألم ل للراض ال لفللم
والوجه والفكن.
ولفت رئيس الجامعة إىل أن محاور املؤتمر تتضمن
جراحة الفم والوجه والفكن والجراحة التجميلية
والتعويضية والرميمية املتقدمة ،وعرض تقنيات
تلقللويللم األس لن للان ال لحللدي لثللة ،وط للب األس لن للان الللرقلمللي

وتقنيات التعويض والرميم والتشخيص الرقمي
ث للايث األب لع للاد ..وأك للد أن املللؤت لمللر سليلعللرض اللجللديللد
يف علوم طب أسنان األطلفللال ،واملعالجات السنية
ال لت لع للوي لض لي للة وال لت لج لم لي لل لي للة ،وال ل للرام ل للج وامل ل له ل للارات
املصاحبة ملهنة طللب األسلنللان وعللاج اللللثللة ،وعللرض
تقنيات الليزر الحديثة يف هذا املجال.
وأوضح الدكتور القاسم أنه ألول مرة يتم اختيار
أوراق العمل واألبلحللاث العلمية امللشللاركللة بحسب
الشروط العلمية العاملية ،من قبل نخبة من كبار
أساتذة طب األسنان بجامعة صنعاء.

رئيس هيئة األوقاف يضع حجر األساس ملشروع املجمع التجاري بكلفة  12مليار ريال
وضللع رئليللس الهيئة اللعللامللة لللألوقللاف العامة
ع لب للدامل لج لي للد ال ل لح ل للويث ،ب للأم للان للة ال لع للاص لم للة ح لجللر
األساس لتنفيذ مشروع املجمع التجاري اإلداري
الخدمي ،بتمويل مكتب الهيئة باألمانة بكلفة
 12مليار ريال.
ي لت لك للون امل ل لش ل للروع الل ل للذي س لي لت للم ت لن لف لي للذه خ للال
خ لمللس س لن للوات ع للى ع للدة م للراح للل ،م للن م للوالت
تجارية وأسللواق جملة وتجزئة وفلنللدق وحدائق
ومتنزهات ومنتجع سياحي وخدمي.
وخل ل ل للال وض ل ل للع حل لجل للر األس ل ل ل ل للاس ،أك ل ل للد رئ لي للس
هيئة األوق للاف ،أهمية ملشللروع املجمع التجاري
واللخللدمللي الللوقلفللي الللذي سينفذ يف منطقة بللاب
اليمن وسط العاصمة صنعاء.
وأوض ل للح أن املل لش للروع ي للأيت ان لط للاق للاً م للن حللرص
ال له لي لئللة ع للى اس لت لث لمللار أم ل للوال األوق ل للاف وتلنلمليلتلهللا
واإلسل ل له ل للام يف ع لم لل لي للة ال لت لن لم لي للة ودع ل ل للم ال لق لط للاع

االقتصادي وإيجاد فرص لأليادي العاملة وزيادة
تنمية م للوارد األوق للاف واللحلفللاظ عللى ممتلكاتها
وأعيانها ..الفتاً إىل أن املشروع الذي سينفذ عى

مجلة «السلطة احمللية»
جديد اإلدارة احمللية

قافلة مالية من حرائر بيت عبداحلق
في احليمة اخلارجية

ّ
قدمت حرائر قرية بيت عبد الحق يف مديرية
اللحليلمللة ال لخللارج ليللة ملحللافلظللة ص لن لعللاء ،قللافللللة
مالية دعماً وإسنادا ً للقوة الصاروخية والطريان
املسري يف مواجهة العدوان األمرييك السعودي
اإلمارايت.
وخللال تقديم القافلة التي تضمنت خمسة
أقداح من نُ
الب و 400ألف ريال ،نظمت نساء
امل لن لط لقللة وق لف للة اح لت لجللاج ليللة ل لل لت لنللديللد بلتلصلعليللد
ال لع للدوان وجللرائ لملله وت للروي للع املللدن ليللن وتلشللديللد
الحصار عى الشعب اليمني.

ّ
وأكدت املشاركات يف الوقفة ،أهمية استمرار
ع لم لل لي للات ال ل للرد ع للى غ لط للرس للة وص ل ّلل للف ت لحللالللف
العدوان  ..مباركة ما نفذتها القوة الصاروخية
وساح الجو املسري من عمليات نوعية يف عمقي
العدو السعودي واإلمارايت.
ولفت بيان صادر الوقفة ،إىل أن دعم جبهات
اللبلطللولللة واج للب عللى اللجلمليللع لللللدفللاع عللن أمللن
واستقرار اليمن  ..مؤكداً أن جرائم العدوان لن
تثني اللشلعللب الليلملنللي عللن املللي يف الللدفللاع عن
الوطن وتقديم قوافل املدد حتى تحقيق النصر.

حملة للتبرع بالدم بأفلح اليمن في حجة

نفذ املجلس املحيل واملكتب التنفيذي وأبناء مديرية أفلح اليمن بمحافظة حجة حملة للترع
بالدم لجرحى الجيش واللجان الشعبية.
وخال عملية الترع ،اعتر مدير املديرية خالد اليزيدي الحملة أقل ما يمكن تقديمه للجرحى
ً
نظري تضحياتهم دفاعاً عن الوطن ..مشيدا بتفاعل أبناء املديرية وجهود مكتبي الصحة والسكان
باملحافظة واملديرية والفريق الطبي إلنجاح الحملة.

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

مراحل مختلفة ،سيكون من املشاريع التنموية
الوقفية وإضافة ملشاريع التنمية االقتصادية يف
الباد.

ص للدر ع للن وزارة اإلدارة امللحللليللة ال لع للدد األول م للن ملجلللتلهللا
الفصلية "السلطة املحلية" ،تضمن أنشطة وفعاليات الوزارة
وجهودها يف اإلشراف عى أجهزة السلطة املحلية.
ورك للز اللعللدد األول للللملجللللة عللى امل لب للادرات امللجلتلملعليللة اللتللي
شلهللدتلهللا أمللانللة اللعللاصلمللة وامللحللافلظللات خ للال ال لفللرة املللاضليللة
والتي ساهمت يف دعم جهود الدولة لتوفري الخدمات تنفيذا
لتوجيهات قللائللد اللثللورة اللسليللد علبللداملللللك بللدر الللديللن اللحللويث،
ورئيس املجلس السيايس األعى املشري الركن مهدي املشاط
لتخفيف معاناة املواطنن جراء استمرار العدوان والحصار.
وبلحلسللب امللجللللة فلقللد احلتللللت اللطللرق الللريلفليللة املللرتلبللة األوىل
من إجمايل مشاريع املبادرات املجتمعية تلتها مشاريع املياه
واللصلحللة والللزراعللة وامللشللاريللع اإلنلسللانليللة ودع للم املستشفيات
واملراكز الصحية الريفية باألدوية ،إضافة إىل مشاريع دعم
التعليم.
ولفتت إىل أن املشاريع التنموية والخدمية املنفذة عن طريق
امل لبللادرات الللذاتليللة امللجلتلملعليللة ،وبلملشللاركللة اللسلللطللات املحلية
تلمللت تلحللت إش للراف وزارة اإلدارة امللحللليللة واللسلللطللات املحلية
يف املحافظات.
وقد تناولت املجلة ايضاً جانبا من معاناة أبناء املحافظات
الجنوبية املحتلة ،وأطماع االحتال السعودي اإلمارايت فيها.

ال يختلف تقرير املبعوث الدويل اىل اليمن الذي قدمه ملجلس
األم للن ال لثللاثللاء امل للايض عللن ال لت لقللاريللر اللسللابلقللة ال لتللي ت لنللاوب عللى
تلقللديلملهللا امل لنللدوبللن اللسللابلقللن وال لتللي كللانللت تلعللر عللن منهجية
دول تحالف العدوان والتحدث باسمها جاعلة هذه التقارير
اليمن حقل تجارب ألسلحة أمريكا الحديثة تستفيد منه مراكز
األبحاث العسكرية وال يعني احد مصري الشعب اليمني الذي
يتعرض للقصف يوميا حيث تتساقط عليه صللواريللخ وقنابل
أمللري لكللا اللعلظلمللى وتللدكلله حلتللى األرض كلمللا ح للدث للللمللؤسلسللة
ال لع للام للة ل للات لص للاالت ت لي لل لي لمللن م للؤخ للرا وت للدم للر ال لب لن ليللة اللتلحلتليللة
واملمتلكات وتزهق األرواح ألن ذلك يف نظر أمريكا حق مشروع
لها تحت طائلة الشرعية الدولية املزعومة ذات املعايري املزدوجة
والنظام العاملي الجديد املتحكم يف إرادة الشعوب  ،وعندما
تفعل االدارة األمريكية عر أدواتها يف املنطقة كل هذا العبث
بالقيم واملثل العليا واألخاق إن كان بقي هناك من قيم ومثل
وأخاق فإن آلة اإلعام األمرييك ال تكلف نفسها عناء البحث
عن الحقيقة والدفاع عن عشرات اآلالف من النساء واألطفال
وال لش لي للوخ ال للذي للن ي لحللرق لهللم سل للاح الل للدمل للار وال لق لن للاب للل الللذك ليللة
ال لت للي ت لخ للرق أم للاك للن ت للواج للده للم
وت لح لي لل لهللم اىل ك لت للل م للن ال لح لمللم
ومل للا حل للدث يف صل للاالت األعل للراس
والل لعل للزاء وال لس لج للون واألعل لي للان
املدنية خري شاهد .
إن اإلعللام األمللريلليك والغربي
بشكل عللام ال يكتفي بالصمت
فقط عى هذه املحارق واملجازر
املل للروعل للة ال لت للي يللرت لك لب لهللا ت لحللالللف
الل ل لع ل للدوان يف الل ليل لم للن ك لج للرائ للم
حل للرب وب للدع للم ام للري لليك م لبللاشللر
يف حق شعب ذنبه الوحيد إنه
احمد الشريف
يدافع عن نفسه وعللن سيادته
وح للري لت لله واس لت لق للال لله وي للرف للض
التبعية للغري وإنما يقوم هذا اإلعام املرمج بتحريض اآلخرين
الرتلكللاب األعلمللال اللبلشلعللة غللري امللعلهللودة يف دولللة كللرى تدعي
أنها حامية لحقوق اإلنسان وأنها زعيمة العالم الحر وهي يف
نفس الللوقللت تشيع املللزيللد مللن تعميق الكراهية بللن الشعوب
والديانات وتروج لألفكار املريضة التي تدعو لصراع الحضارات
بدال عن الحوار والتسامح  ،وعندما يأيت الرد الدفاعي اليمني
املل لش للروع ع للى ه للذه ال لج للرائ للم ال لب لش لعللة ت لق للوم ال للدن لي للا وال تلقلعللد
ويجتمع مجلس األمللن الللدويل ويلسللارع بللإدانللة اليمن وشعبه
ويصفه باملعتدي دون حياء أو خجل  ،كل هذا يحدث بسبب
إن الشعب اليمني شهد ثورة شعبية أصبحت حديث العالم
الليللوم قادتها طليعة سياسية يف غمار إنللدفللاعللة شعبية كبرية
أوصلتها اىل النصر املحتوم فقضت عى عهد التسلط والوصاية
الخارجية رغم شراسة األعداء الذين اصطفوا يف تحالف دويل
ضللدهللا وش لنللوا عللى الليلمللن وشلعلبلله ع للدوان ظللالللم لللم يلشلهللد له
اللتللاريللخ ملثليللا وه للو مللا يللؤكللد أن الليلمللن يلجلتللاز مللرحللللة ن للادرة يف
وض لع لهللا ب لعللد أن اص لب لحللت ث للورت لله اللشلعلبليللة يف مللوقللع ال يلقلهللر
بلفلضللل اللتلضلحليللات اللبللاهلظللة ال لتللي ع لبللدت للهللا ال لطللريللق يف ظللل
ه للدي امل لسللرية اللقللرآنليللة وأن أص للداء انلتلصللاراتلهللا امللتلحلقلقللة اللتللي
يسطرها ابناء الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات
باإلضافة اىل ما تقوم به القوات الصاروخية والطريان املسري من
توجيه ضربات مسددة وناجحة يف عمق العدوين السعودي
واإلمللارايت قد تخطت الحدود الوطنية إىل آفللاق ابعد وأوسع
بلفلضللل اللعلقللول الليلملنليللة ال لتللي تلصلنللع اللحليللاة ال لجللديللدة وتلعليللد
لليمن مكانته التي عللرف بها عر تاريخه الناصع واملشهود له
ممن أرسلللله الله رحمة للعاملن النبي محمد بللن عبد الله بن
عبد املطلب بن هاشم باإليمان والحكمة .
وذلك بعكس كل الثورات السابقة التي شهدها اليمن وكانت
تللرفللع ش لعللارات بللراقللة وللكلنلهللا لللم تلكللن تلطلبللق عللى ارض الللواقللع
لللدرجللة أن األنلظلمللة الليلملنليللة اللسللابلقللة ارتلمللت يف أحلضللان الغري
ورهنت قللرار اليمن السيايس للخارج بالكامل وهو ما يتوافق
مللع وجلهللة نلظللر الللدكلتللور حلسللن ملليك رئليللس ال للوزراء األسلبللق يف
اللحللوار الللذي أجللريلتلله ملعلله ونلشللر يف صحيفة  26سبتمر قبل
وفللاتلله رح لملله ال لللله حليللث ق للال  :إن ث للوار  26سلبلتلمللرعللام 1962
م استطاعوا أن يخربوا اللجللدار ولكنهم فشلوا يف إعللادة بنائه
بلسلبللب سليلطللرة ال لقللوى اللتلقللليللديللة عللى ملقللالليللد األم للور ويلقلصللد
بللذلللك أنلهللم نلجلحللوا يف اللقليللام بللاللثللورة وفلشللللوا يف بلنللاء الللدولللة
الحديثة التي قامت الثورة من أجللل تحقيقها بينما يف الللدول
األخللرى يتحدثون عن املستقبل بثقة ويعتقدون أن ما سيأيت
به هو األفضل  ،ونحن يف اليمن كلما تقدمنا خطوة إىل األمام
ً
وإجماال نقول بثقة :
نجد أن ما سبقها من خطوات هي األفضل
أن حال اليمن لن يستقيم ولن يتحقق له إحداث تغيري حقيقي
مالم يكن هناك قصاص عادل من منظومة الفساد واملتآمرين
واجتثاثها من الجهاز االداري للدولة ليتمكن الشعب اليمني
م للن ب لن للاء دولل للة مللدن ليللة دي لم لقللراط ليللة مللؤس لس ليللة حللدي لثللة تلجلسللد
التغيري الحقيقي الللذي ناضل من أجله الشعب اليمني طيلة
أكرث من خمسة عقود ومايزال يناضل حتى اليوم وبدون ذلك
القصاص واالجتثاث فإننا يف هذا الوطن ذاهبون إىل مجهول
ال أحللد ي للدري ملنلتلهللاه السليلمللا أن تلحللالللف ال لعللدوان عللى اليمن
مصرعى استمرار عدوانه الربري الذي لم يتوقف منذ سبعة
أعوام بهدف اشغال اليمنين عن التفرغ لبناء دولتهم الوطنية
اللحللديلثللة امللسلتلقللللة بلقللرارهللا اللسليللادي وغ للري اللخللاضلعللة لتبعية
الخارج كما كان عليه الحال يف العقود املاضية .
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