بيانان للقوات املسلحة عن "عملية كرس الحصار الثانية" لرضب أهداف هامة يف العمق السعودي

بدأنا بتوجيه ضربات مركزة وفق بنك أهداف كسر احلصار
منتلك إحداثيات متكاملة ضمن بنك أهداف خاص يضم عدد ًا كبير ًا
استهدفنا عدد ًا من منشآت أرامكو في الرياض وينبع
من األهداف احليوية قد ُتستهدف في أي حلظة
ومناطق أخرى بدفعات من الصواريخ والطائرات املسيرة
املرحلة الثالثة من العملية استهدفت شركة أرامكو في جدة وأهدافا حيوية في جيزان بدفعة
من الصواريخ الباليستية واملجنحة طراز قدس 2وقد حققت العملية أهدافها

اسبوعية
سياسية  .عامة

االثنني

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

يف إطـ ــار ح ــق الـ ــرد املـ ـش ــروع ن ـف ــذت ال ـق ــوات
املـسـلـحــة املــرحـلــة الـثــالـثــة مــن عـمـلـيــة كـســر الـحـصــار
الـثــانـيــة والـتــي أصــابــت أهــدافـهــا بــدقــة عــالـيــة بضرب
أه ــداف حـســاســة يف شــركــة أرام ـكــو وأه ــداف أخــرى
يف ج ـيــزان و قــد ن ـفــذت املــرح ـلــة الـثــالـثــة بــدفـعــة من
ال ـصــواريــخ الـبــالـيـسـتـيــة املـجـنـحــة مــن ط ــراز قــدس2
وح ــذرت ال ـقــوات املـسـلـحــة يف بـيــانـهــا الـثــاين لعملية
كـســر الـحـصــار الـثــانـيــة الــذي تــاه املـتـحــدث الــرسـمــي
باسم القوات املسلحة العميد يحيى سريع العدو
السعودي بأن القوات املسلحة قد بدأت يف توجيه
ضربات مركزة وفق بنك األهداف الخاص بعمليات
كسر الحصار
تفاصيل ص 2

وجه الحكومة إلحياء اليوم الوطين للصمود الـ  26من مارس بصورة واسعة

املجلس السياسي األعلى  :نحن مع السالم ال االستسالم
دعوات الرياض
املزعومة إلحالل
السالم غير صادقة،
وهي كاملعتاد
مقدمة لتصعيد
عسكري واسع

سيوجه رسائل
اليمن
ّ
قوية مترغ أنوف
املعتدين ،وجتعلهم
يدفعون ثمن ما
أقدموا عليه من
جرائم بحق شعبنا

عمليتا «كسر احلصار
األولى والثانية» وما
سيليهما تؤكدان من
جديد أن اليمن مقبرة
الغزاة ولن ُيترك
األعداء دون حساب
أزمة املشتقات النفطية
تأتي في إطار احلرب
االقتصادية للعدوان على
الشعب اليمني إلى جانب
سحق العملة وفرض
السوق السوداء

نشيد باجليش واللجان
الشعبية والقوة
الصاروخية والطيران
املس ّير الذين يقفون
إلى جانب الشعب للدفاع
عن مظلوميته

نشيد باألجهزة األمنية
ودورها في رصد
ممارسات العدوان
وأدواته في كل ما له عالقة
باالستقرار السياسي
واألمني واالقتصادي

محليات
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ال� � � � �ع� � � � �م� � � � �ل� � � � �ي � � � ��ة
اس � � � �ت � � � �ه� � � ��دف� � � ��ت
منشآت حيوية في
الرياض وجيزان

ال �ع �م �ل �ي ��ة ط� ��ال� ��ت ع� � ��دد ًا
م� ��ن األه � � � ��داف احل �ي ��وي ��ة
ف ��ي ج �ي ��زان وأب �ه ��ا وج ��دة
وخميس مشيط وسامطة
وظهران اجلنوب

اس�ت�ه��داف منشآت
ح� � �ي� � ��وي� � ��ة ت� ��اب� �ع� ��ة
لشركة أرام�ك��و في
ينبع وجدة.

بيانان للقوات املسلحة عن «عملية كسر احلصار الثانية» لضرب أهداف هامة في العمق السعودي:

بدأنا بتوجيه ضربات مركزة وفق بنك األهداف اخلاص بكسر احلصار

يف إط� ��ار ح ��ق ال� ��رد امل� �ش ��روع ن �ف ��ذت ال �ق ��وات
املسلحة املرحلة الثالثة من عملية كسر الحصار
الثانية والتي أصابت أهدافها بدقة عالية بضرب
أهداف حساسة يف شركة أرامكو وأهداف أخرى
يف ج �ي ��زان و ق ��د ن �ف��ذت امل��رح �ل��ة ال �ث��ال �ث��ة ب��دف�ع��ة
م ��ن ال �ص ��واري ��خ ال�ب��ال�ي�س�ت�ي��ة امل �ج �ن �ح��ة م ��ن ط ��راز
قدس 2وحذرت القوات املسلحة يف بيانها الثاين
لعملية كسر الحصار الثانية الذي تاله املتحدث
الرسمي باسم ال�ق��وات املسلحة العميد يحيى
س��ري��ع ال�ع��دو ال�س�ع��ودي ب��أن ال �ق��وات املسلحة
ق��د ب ��دأت يف ت��وج�ي��ه ض��رب��ات م��رك��زة وف ��ق ب�ن��ك
األهداف الخاص بعمليات كسر الحصار ..فيما
ييل نص البيان رقم(:)2
بسم الله الرحمن الرحيم
نصرُوا َ
الل َهّ
قال تعاىلَ ( :يا أَ ُّي َها َّال ِذ َ
ين آمَ ُنوا إِن َت ُ
َ ْ َ
َي ُ
ّت أ ْق َدامَ ُكمْ ) ..صدق الله العظيم
نصر ُْكمْ َو ُيث ِب
ردا ع � ��ى ال� �ح� �ص� ��ار وال � � �ع� � ��دوان واس � �ت � �م� ��رارا
للعملية العسكرية النوعية الواسعة -عملية
كسر ال�ح�ص��ار الثانية أطلقت ال�ق��وات املسلحة
امل��رح�ل��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن العملية وال�ت��ي استهدفت
شركة أرامكو يف جدة وأهدافا حيوية يف جيزان
بدفعة من الصواريخ البالستية واملجنحة طراز
قدس 2وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.
إن ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ت�ج��دد ت�ح��ذي��ره��ا للعدو
ال� �س� �ع� ��ودي ب ��أن �ه ��ا ب� � ��دأت ب ��ال �ف �ع ��ل يف ت ��وج �ي ��ه
ض ��رب ��ات م ��رك ��زة وف� ��ق ب �ن ��ك األه� � ��داف ال �خ ��اص
ب�ع�م�ل�ي��ات ك�س��ر ال�ح�ص��ار ك�م��ا وع ��دت ب��ذل��ك يف
البيان السابق.
وأنها بالتوكل عى الله لن ت��ردد يف توسيع
بنك األهداف خالل املرحلة املقبلة.
وك ��ان ��ت ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ق ��د أع �ل �ن ��ت أي �ض ��اً
َ
َ
الثانية» التي
الحصار
«كسر
عملية
عن تنفيذ
ِ
ِ
الحيوية واملهمة
األهداف
استهدفت عدداً من
ِ
ِ
يف ال�ع�م��ق ال�س�ع��ودي ،ب��دف�ع��ة م��ن ال�ص��واري� ِ�خ
والطائرات املسرية.
واملجنحة
البالستية
ِ
ِ
ِ

اس� �ت� �ه ��دف� �ن ��ا ع � � � ��دد ًا م��ن
منشآت أرامكو في الرياض
وي� �ن� �ب� ��ع وم � �ن� ��اط� ��ق أخ � ��رى
ب ��دف� �ع ��ات م� ��ن ال� �ص ��واري ��خ
والطائرات املسيرة

املرحلة الثالثة من عملية
«ك� �س ��ر احل� �ص ��ار ال �ث��ان �ي��ة»
استهدفت ش��رك��ة أرام�ك��و
ف��ي ج ��دة وأه ��داف ��ا حيوية
ف � ��ي ج� � �ي � ��زان ب� ��دف� �ع� ��ة م��ن
ال � �ص� ��واري� ��خ ال �ب��ال �ي �س �ت �ي��ة
وامل �ج �ن �ح��ة ط� ��راز ق ��دس2
وق� � � ��د ح� �ق� �ق� ��ت ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة
أهدافها
منتلك إحداثيات متكاملة
ض�م��ن ب�ن��ك أه� ��داف خ��اص
ي� �ض ��م ع� � � ��دد ًا ك� �ب� �ي� ��ر ًا م��ن
األه � � � � ��داف احل � �ي� ��وي� ��ة ق��د
ُتستهدف في أي حلظة
نحذر ال�ع��دو م��ن تبعات استمرار
احل �ص ��ار ال �غ��اش��م ع �ل��ى م�ن�ش��آت��ه
ومشاريعه االقتصادية

وأوض�ح��ت ال�ق��وات املسلحة يف بيان تاله
امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي ب��اس��م ال�ق��وات املسلحة
ُ
ُ
املسلحة
القوات
العميد يحيى سريع ،أن
ن �ف ��ذت ع �م �ل �ي � ً�ة ع �س �ك ��ري � ً�ة واس� �ع ��ة «ك �س � ِ�ر
�ار ال� �ث� ��ان� �ي� � َ�ة « ،ب �ق �ص ��ف ع� � ��دد م��ن
ال � �ح � �ص� � ِ

استعرض االنتهاكات اليومية التي ميارسها حتالف العدوان

وزير اخلارجية يلتقي رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق احلديدة «أومنها »
ال�ت�ق��ى وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة امل�ه�ن��دس ه �ش��ام ش ��رف عبد
ال� �ل� ��ه ،رئ� �ي ��س ب �ع �ث ��ة األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة ل ��دع ��م ات �ف ��اق
ُ
ال� �ح ��دي ��دة «أون� �م� �ه� ��ا» رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ت �ن �س �ي��ق إع� ��ادة
االنتشار اللواء مايكل بريي.
ويف ال�ل�ق��اء أش��اد وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ب��أداء رئ�ي��س بعثة
األم��م امل�ت�ح��دة ل��دع��م ات�ف��اق ال�ح��دي��دة وط��اق��م األم��م
املتحدة لدعم اتفاق الحديدة يف اطار اتفاق الحديدة
الذي يشهد يومياً خروقات متعددة ستؤثر بالفعل
ع� ��ى ال� �ج� �ه ��ود امل� �ب� ��ذول� ��ة إلح� � ��الل ال� �س� ��الم امل �ن �ش ��ود
للشعب اليمني.
واس �ت �ع ��رض االن �ت �ه ��اك ��ات ال �ي ��وم �ي ��ة ال �ت ��ي ي �م��ارس �ه��ا
ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان األم ��ري ��ي ال �س �ع ��ودي � اإلم � ��ارايت
وأدوات �ه ��م ،ب�م��ا يف ذل��ك ان�ت�ه��اك ات�ف��اق ستوكهولم
ب ��وض ��ع ال �ع ��راق �ي ��ل وم �ن ��ع دخ � ��ول س �ف ��ن امل �ش �ت �ق��ات
ال�ن�ف�ط�ي��ة وغ� ��از ال �ط �ب��خ إىل م �ي �ن��اء ال �ح ��دي ��دة خ��دم��ة
ألهداف دول العدوان التي ما تزال تمارس سياسة
ت�ج��وي��ع ممنهجة ب�ق�ص��د ت��أزي��م ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي
اإلنساين ألبناء اليمن.
وأكد الوزير شرف أن صنعاء ما تزال ملتزمة بتنفيذ
ات�ف��اق ستوكهولم ،يف ح��ن يضع تحالف ال�ع��دوان
ومواليه العراقيل املتعددة ،ما يؤكد عدم جديتهم
يف ال �ت ��وج ��ه ل �ل �س ��الم ،رغ� ��م االدع� � � ��اءات اإلع ��الم �ي ��ة
ل�ل��ري��اض وأب��وظ�ب��ي ح��ول ت��وج�ه�ه�م��ا ل�ل�س��الم وإن�ه��اء
معاناة اليمنين ..وقال» السالم الحقيقي يتطلب
ع ��دم رب ��ط امل �ل �ف��ن ال �س �ي��ايس وال �ع �س �ك��ري ب��ال��وض��ع
االقتصادي واإلنساين».
وتطرق وزي��ر الخارجية إىل آخر تطورات التحركات

السياسية الخاصة بجهود إحالل السالم يف اليمن
 ..مشرياً إىل أن من ّ
يدعون التوجه للحل عرب املسار
السلمي وال�س�ي��ايس يف ال��ري��اض وأب��وظ�ب��ي الب��د وأن
تكون لديهم شجاعة كافية لالعراف بعدوانهم وأن
يكونوا طرفا يف أي مشاورات قادمة إلحالل السالم
يف بلد محايد.
وأض� � ��اف وزي � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة» إن ق � ��وات ال �س �ع ��ودي ��ة

واإلم� � � � ��ارات وط ��ريان� �ه� �م ��ا ه� ��ي م� ��ن ب� � ��دأت ال� �ع� ��دوان
وقصفت كل ما هو متحرك يف اليمن وتدمري مرافقه
امل��دن�ي��ة وال�ت�ن�م��وي��ة م��ن خ��الل ح��رب ع��دوان�ي��ة تدخل
عامها الثامن بعد أيام معدود».
من جانبه أشار رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق
ال �ح ��دي ��دة ،رئ �ي��س ل�ج�ن��ة إع� ��ادة االن �ت �ش ��ار ،إىل ج�ه��ود
البعثة يف تنفيذ متطلبات اتفاق ستوكهولم.

َ
مناطق أبها
الحيوية واملهمة يف
األهداف
ِ
ِ
وجيزان وسامطةَ
َ
وخميس مشيط
ِ
وظ�ه� َ
�ار
�ران
الجنوب ،وذل��ك يف إط� ِ
ِ
ّ
�رار
�روع ع ��ى اس �ت �م � ِ
ر ِده � ��ا امل� �ش � ِ
�ار ع ��ى
�
�
�
ص
�
�
�
ح
�
�
�
ل
وا
�دوان
�
�
�
�
ع
�
�
�
�
ل
ا
ِ
ِ
الشعب اليمني.
َ
املسلحة
القوات
وأكد أن
ِ
ال� �ي� �م� �ن� �ي� � َ�ة ،ق� � ��ادم� � � ٌ�ة ع ��ى
تنفيذ عمليات عسكرية
ِ
ن ��وع �ي ��ة ل �ك �س ��ر ال �ح �ص ��ار
الظالم ستشمل أهدافاً
ح� � �س � ��اس � � ً�ة ل � � ��م ت � �ك � ��ن يف
العدو املجرم.
حسبان
ِّ
ِ
�وات
ك � �م� ��ا أع � �ل � �ن� ��ت ال� � �ق� � � ِ
امل� �س� �ل� �ح� � َ�ة ،ع � ��ن ام �ت � َ
�الك �ه ��ا
�ات م �ت �ك��ام �ل� ٍ�ة ض�م� َ�ن
إح ��داث �ي � ٍ
يضم ع��دداً
ُّ
�اص
�
خ
�داف
بنك أه� ٍ
ِ
ٍ
ً
�داف ال�ح�ي��وي� ِ�ة قد
ك �ب��را م��ن األه� � ِ
ُت �س �ت �ه ��دف يف أي ل �ح �ظ ��ة ..م �ح ��ذرة
�رار
ال � � �ع � � ��د َّو م � ��ن ت � �ب � �ع� � ِ
�ات اس � �ت � �م� � ِ
�ار ،ع� � � ��ى م � �ن � �ش � ��آت � � ِ�ه
ال � � � �ح � � � �ص� � � � ِ
االقتصادية.
ومشاريعه
ِ
ِ
ف � �ي � �م � ��ا ي � � ��ي ن � � ��ص ال � �ب � �ي � ��ان
رقم(ُ :)1
{أ ِذ َن ِل� َّ�ل� ِ�ذي� َ�ن ُي� َ�ق � َ
�ات� ُ�ل� َ
�ون
ق ��ال ت �ع��اىل:
ب َأ َّن ُهم ُظل ُموا َوإ َّن َّ
الل َه َع َى َ
صر ِهم َل َق ِديرٌ}
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
صدق الله العظيم
ُ
ُ
�ار ر ِّده ��ا
ن �ف� ِ
�ذت ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ويف إط � ِ
�ار
�
ص
�
ح
�
ل
وا
�دوان
�
ع
�
ل
ا
�رار
�
م
�
ت
�
س
�روع ع��ى ا
امل�ش�
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
عسكرية واسعة
عملية
شعبنا
عى
الظالم
ِ
ِ
�ار ال� �ث ��ان� �ي � َ�ة» وال �ت ��ي
«ع �م �ل �ي � َ�ة ك� �س � ِ�ر ال� �ح� �ص �
ِ
َ
�دد
�ت امل ��رح �ل � ُ�ة األوىل م �ن �ه��ا ق �ص ��ف ع � ٍ
ش �م �ل� ِ
�دو ال �س �ع � ّ
�آت ال �ع � ّ
�ودي ال�ح�ي��وي� ِ�ة
م ��ن م �ن �ش�
ِ
ِ
ِ

وال �ح �س ��اس � ِ�ة ال �ت ��اب �ع ��ة ل �ش ��رك ��ة أرام� �ك� ��و يف
ّ
السعودي الرياض ومنطق ِة
العدو
عاصم ِة
َ ِّ
ِ
َ
الصواريخ
من
بدفعات
أخرى
ومناطق
ينبع
ٍ
ِ
والطائرات املسرة.
والبالستية
املجنحة
ِ
ِ
ِ
ُ
القوات
نفذت
نجاح املرحل ِة األوىل،
وفو َر
ِ
ِ
َ
َ
ُ
الحصار
كسر
من
الثانية
املرحلة
املسلحة
ِ
ِ
الحيوية
�داف
وذل��ك
ِ
�دد م��ن األه � ِ
بقصف ع� ٍ
ِ
َ
�س مشيط
وال�ه��ام� ِ�ة يف م�ن��اط��ق أ َب�ه��ا وخ�م�ي� ِ
َ
َ
�وب
وج� � �ي� � ��زان وس� ��ام � �ط� ��ة وظ� � �ه� � ��ران ال� �ج� �ن� � ِ
واملجنحة
البالستية
الصواريخ
من
بدفعة
ِ
ِ
ٍ
ِ
والطائرات املسرة.
ِ
َ
َ
ٌ
بعون
قادمة
اليمنية
املسلحة
القوات
إن
ِ
ِ
�ات ع�س�ك��ري� ٍ�ة
ال �ل� ِ�ه ت �ع��اىل ع��ى ت�ن�ف�ي� ِ�ذ ع�م�ل�ي� ٍ
�ار ال �ظ ��ال � ِ�م س�ت�ش�م� ُ�ل
ن��وع �ي� ًٍ�ة ل �ك �س� ِ�ر ا ًل �ح �ص � ِ
ِّ
العدو
حسبان
يف
تكن
أهدافا حساسة لم
ِ
املجرم.
إن ال � �ق � ��وات امل �س �ل �ح � َ�ة ت �ع �ل � ُ�ن ام �ت � َ
�الك �ه ��ا
ِ
�داف
�ك أه � � ٍ
�ات م �ت �ك��ام �ل� ٍ�ة ض �م � َ�ن ب �ن � ِ
إح ��داث� �ي � ٍ
ً
ً
�داف
�اص ي � �ض� � ُّ�م ع� � ��ددا ك� �ب� ��را م� ��ن األه� � � ِ
خ�� ٍ
الحيوية قد ُتستهدف يف أي لحظة.
ِ
وع �ل �ي��ه ت �ح ��ذ ُر ال� �ق� � ُ
�وات امل �س �ل �ح� ُ�ة ال �ع ��د َّو
َ
الغاشم
الحصار
استمرار
تبعات
املجرم من
ِ
ِ
ِ
ُِ
والله
االقتصادية
ومشاريعه
منشآته
عى
ِ
ِ
ِ
ُ
شهيد.
نقول
ما
عى
َ
َ َ
َ َ َ
َّ
َ
( َو َ
�ب
س� � َي � ْ�ع ��ل � ُ�م ال� � ِ�ذي� ��ن ظ ��ل � ُ�م ��وا أ َّي ُم �ن��ق��ل� ٍ
َي َ
نق ِلب َ
ُون)
ً
ً
ً
ُ
ع��اش اليمن ح��را ع��زي��زا مستقال والنص ُر
ّ
أحرار األمة.
ولكل
لليمن
ِ
ِ
ِ
صنعاء  ١٧شعبان ١٤٤٣هجرية.
املوافق  ٢٠مارس  ٢٠٢٢ميالدية.
صادر عن القوات املسلحة اليمنية

اجتماع ملناقشة وإقرار اخلطة اإلعالمية لليوم الوطني للصمود

وزير اإلعالم :أهمية تعاطي وسائل اإلعالم الوطنية مع اليوم الوطني للصمود
عقد لقاء موسع بصنعاء  ،برئاسة وزير اإلعالم
ض �ي ��ف ال �ل ��ه ال �ش ��ام ��ي ،مل �ن��اق �ش��ة وإق� � ��رار ال �خ �ط��ة
اإلعالمية لفعاليات اليوم الوطني للصمود 26
مارس.
ويف ال � �ل � �ق� ��اء ال � � ��ذي ض � ��م ق� � �ي � ��ادات امل� ��ؤس� �س� ��ات
والوسائل اإلعالمية املرئية واملسموعة واملقروءة
ومراسيل القنوات الخارجية ،أكد وزير اإلعالم
ع��ى أهمية تعاطي وس��ائ��ل اإلع��الم الوطنية مع
اليوم الوطني للصمود كقضية وطنية ومحطة
مهمة يف تاريخ الشعب اليمني.
وأش ��ار إىل أه�م�ي��ة دور وس��ائ��ل اإلع ��الم ال��وط�ن�ي��ة
يف إب � ��راز م �ظ �ل��وم �ي��ة ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي وص �م ��وده
األس� � �ط � ��وري يف م� ��واج� �ه� ��ة ال� � �ع � ��دوان األم� ��ري� ��ي
السعودي اإلم��ارايت للعام الثامن عى التوايل،
رغم ما يمتلكه العدوان من إمكانيات عسكرية
وإعالمية هائلة ..مشدداً عى أهمية الركيز عى
م��ا ارت�ك�ب��ه ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان م��ن ج��رائ��م وم�ج��ازر
وانتهاكات بحق الشعب اليمني ،وكذا ما سببه
ال �ع ��دوان وال �ح �ص��ار م��ن م�ع��ان��اة وأزم ��ة إن�س��ان�ي��ة
هي األس��وأ يف العالم وكشف ذل��ك للرأي العام
العاملي.
وح ��ث ع��ى ع ��رض ال �ش��واه��د ال�ك�ث��رية ع��ى إج ��رام
ت �ح��ال��ف ال �ع ��دوان وم ��ا ارت �ك �ب��ه م ��ن ج ��رائ ��م إب ��ادة
ج�م��اع�ي��ة ب�ح��ق ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي وت ��دم ��ري ش��ام��ل
مل �ق ��درات ��ه وب �ن �ي �ت��ه ال�ت�ح�ت�ي��ة وك� ��ذا م ��ا ي �ف��رض��ه م��ن

حصار ظالم.
ول �ف ��ت وزي� ��ر اإلع � ��الم ،إىل ض � ��رورة ال ��رك �ي ��ز ع��ى
م ��ا ي�ح�ق�ق��ه أب �ط ��ال ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة
م ��ن ان �ت �ص ��ارات يف م�خ�ت�ل��ف ال �ج �ب �ه��ات ،وح�ش��د
ال�ج�ه��ود وال�ط��اق��ات ل��الس�ت�ن�ف��ار وال�ت�ح�ش�ي��د لرفد
ال�ج�ب�ه��ات يف إط ��ار ح�م�ل��ة «إع �ص ��ار ال �ي �م��ن» ال�ت��ي
س�ت�ت��وج بالنصر ال�ق��ري��ب للشعب اليمني بعون
الله وتأييده.
وأكد عى أهمية التعاطي اإلعالمي مع اإلنجازات
ال�ن��وع�ي��ة ال�ت��ي تحققها األج�ه��زة األم�ن�ي��ة إلف�ش��ال
م�خ�ط�ط��ات ال �ع ��دوان ال �ت��ي ت�س�ت�ه��دف ال�ن�ي��ل م��ن

ح��ال��ة األم��ن واالس�ت�ق��رار ال�س��ائ��دة يف امل�ح��اف�ظ��ات
الحرة.
وشدد الوزير الشامي ،عى املساهمة الفاعلة يف
تعزيز وحدة الصف والتوعية بمؤامرات العدوان
وح � ��رب � ��ه اإلع� ��الم � �ي� ��ة ال� �ت� ��ي ي �س �ع ��ى م � ��ن خ ��الل �ه ��ا
الستهداف وحدة وتماسك الجبهة الداخلية.
وأث��ري اللقاء بنقاشات وم��داخ��الت من قيادات
امل ��ؤس� �س ��ات وال ��وس ��ائ ��ل اإلع ��الم� �ي ��ة ،ح� ��ول دور
مختلف وسائل اإلعالم يف تغطية فعاليات اليوم
الوطني للصمود وما تضمنته الخطة اإلعالمية
من محاور.

االثنني

ً
رياال
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اهداف الثورة اليمنية

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

عادل مستمد انظمته من روح االسالم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ
التعايش السلمي بني األمم.

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي )Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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اسبوعية
سياسية  .عامة

في اجتماع للمجلس السياسي األعلى برئاسة املشير املشاط

اجلمهورية اليمنية مع السالم احلقيقي وترفض دعوات االستسالم

دعوات الرياض املزعومة إلحالل السالم غير صادقة واليمن في العام الثامن سيكون أقوى من قبل

توجه صادق إلحالل
عندما يكون هناك ّ
السالم فإن اجلمهورية اليمنية ستكون هي
املبادرة إلجناح عملية السالم

أزم��ة املشتقات النفطية تأتي في
إط ��ار احل ��رب االق�ت�ص��ادي��ة املمنهجة
املفروضة على الشعب اليمني

أكد املجلس السيايس األعى يف اجتماعه ،أمس برئاسة فخامة املشري الركن
مهدي امل�ش��اط رئيس املجلس ،أن الجمهورية اليمنية م��ع ال�س��الم الحقيقي
وتسعى لتحقيقه بما يضمن صون وكرامة الشعب اليمني ،وكافة حقوقه،
ووقف العدوان والحصار الجائر عليه.
وأشار املجلس إىل أن دعوات الرياض املزعومة إلحالل السالم غري صادقة،
وه ��ي ك��امل�ع�ت��اد م�ق��دم��ة ل�ت�ص�ع�ي��د ع�س�ك��ري واس ��ع ت�ج��هّ ��ز ل��ه يف امل �ي��دان يف إط��ار
مخططات خبيثة لتدمري اليمن ،وإلحاق املزيد من الضرر بأبناء الشعب اليمني
ومكتسباته ،ومنجزاته الوطنية.
وأوضح املجلس السيايس األعى أنه عندما يكون هناك توجّ ه صادق إلحالل
السالم فإن الجمهورية اليمنية ستكون هي املبادرة إلنجاح عملية السالم..
مؤكدا أن املدخل لكل ذلك هو الجانب اإلنساين ،وما تقدمت به صنعاء من
خطوات تؤسس للسالم ،وليس االستسالم.
وحول ما يقوم به املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن،
هانس غروندبرغ ،من لقاءات تحت مسمى املشاورات اليمنية  -اليمنية ،أكد
املجلس السيايس األعى أن تلك اللقاءات ليست مشاورات بمعناها الحقيقي
لرسم مسار نحو تسوية سياسية إلح��الل ال�س��الم ،وإن�م��ا ه��ي تغطية لفشل
امل�ب�ع��وث األم �م��ي يف ت�ن�ف�ي��ذ م��ا ط��رح��ه أم ��ام م�ج�ل��س األم ��ن ب �ش��أن امل �ش ��اورات،
وإظ�ه��ار صنعاء يف موقف ال��رف��ض بعد أن فشل يف إق�ن��اع ط��رف ال�ع��دوان بما
وعد به.
وش ��دد االج �ت �م��اع ع ��ى أن ��ه ك ��ان ح ��ري ��اً ب��امل �ب �ع��وث األم �م ��ي أن ي�ت�خ��ذ امل �س ��ارات

الذي يقف إىل جانب الشعب للدفاع عن مظلوميته ،الذي من خالل عمليتي
كسر الحصار األوىل والثانية ،وما سيليها ،سيقتلع عروش الطغاة ،وتقيض
ع��ى غ�ط��رس�ت�ه��م ،وت��ؤك��د ل�ه��م م��ن ج��دي��د أن ال�ي�م��ن ه��ي م�ق��ربة ال �غ��زاة ،وأن�ه��م
سيدفعون ثمن كل إس��اءة مارسوها بحق الشعب اليمني ،وأنهم لن يُرتكوا
دون حساب.
واستعرض االجتماع تقريراً ح��ول أزم��ة املشتقات النفطية ،م��ؤك��داً أن ذلك
يأيت يف إطار الحرب االقتصادية املمنهجة املفروضة عى الشعب اليمني التي
ي �ق��وده��ا ت �ح��ال��ف ال� �ع� ��دوان ،وأن إج � ��راءات ال �ع ��دو ت �س �ت �ه��دف س �ح��ق ال�ع�م�ل��ة
ال��وط�ن�ي��ة ،وف ��رض ال�س��وق ال �س��وداء ب��ال�ش�ك��ل ال ��ذي ي��دمّ ��ر االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي،
ويلحق بالشعب األضرار الفادحة.
وأثنى االجتماع عى إنجازات األجهزة األمنية ،العيون الساهرة ،التي ترصد
ممارسات العدوان وأدوات��ه يف كل ما له عالقة باالستقرار السيايس واألمني
واالقتصادي ..مشيداً باإلنجازات املعلنة بالقبض عى الخلية التي كانت تعد
لتفجري السيارات املفخخة يف املناطق الحرة ،التي تنعم باألمن واالستقرار ،وهو
ُ
ً
محاوال تهديد السكينة العامة بمؤامرات أحبطت بالكامل.
ما أغاظ العدو،
وب��ارك امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ى للشعب اليمني ق��رب ح�ل��ول ش�ه��ر رم�ض��ان
املبارك ،موجّ ها مختلف الجهات إىل مضاعفة الجهود بما فيه خدمة املواطن،
ووضعه املعييش وأمنه واستقراره.
هذا ،وقد وقف االجتماع أمام عدد من القضايا املدرجة يف جدول أعماله،
واتخذ إزاءها القرارات املناسبة.

كان حري ًا باملبعوث األممي أن يتخذ املسارات الصحيحة التي
تقود نحو تسوية سياسية جادة للسالم ووقف العدوان

الصحيحة ال�ت��ي ت�ق��ود نحو تسوية سياسية ج��ادة للسالم ووق��ف ال�ع��دوان،
ف��أب�ن��اء ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ،ال��ذي��ن ي��دف�ع��ون أث�م��ان��ا ب��اه�ظ��ة ن�ت�ي�ج��ة ه��ذا ال�ع��دوان
والحصار ،لن تنطيل عليهم زيف الدعوات املضللة والكاذبة.
ووجه املجلس الحكومة واألجهزة واملؤسسات إلحياء اليوم الوطني للصمود
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أق��وى م��ن ق�ب��ل ،وأن��ه س�ي��وجّ ��ه رس��ائ��ل ق��وي��ة ت�م��رغ أن��وف امل�ع�ت��دي��ن ،وتجعلهم
يدفعون ثمن ما أقدموا عليه من جرائم بحق الشعب اليمني.
وأش ��اد ب��ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة وال �ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة وال �ط ��ريان امل�س� ّ�ري،

خالل ترؤسه اجتماعا حلكومة االنقاذ

الرئيس املشاط :يجب الوقوف بروح املسؤولية إلفشال كل املؤامرات

مؤامرات األعداء تستهدف شعبنا على كل املستويات ومنها احلصار

ن ��ؤك ��د جل �م ��اه �ي ��ر ش �ع �ب �ن��ا أن ه ��ذه
امل � ��ؤام � ��رات ال �ع ��دوان �ي ��ة ي �ق ��ف خ�ل�ف�ه��ا
األمريكي والبريطاني

ممارسات حتالف العدوان تكشف لنا بشكل قاطع حقيقة هذا العدوان ووجهه احلقيقي البشع

م ��ا ي �س �م��ى مب � �ش� ��اورات ال ��ري ��اض
عنوانها سالم وباطنها عدوان أكثر
وحصار أشد

أك��د ال��رئ�ي��س م�ه��دي امل�ش��اط رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ى ،أن ال ��رد آت ال
محالة عى كل من يمارس الحصار والقتل الجماعي عى أبناء شعبنا ،محذراً

بقوله" :عى العالم األصم األبكم سماع صوت شعبنا قبل أن يسمع زئريه".
ويف كلمة له خالل ترؤسه اجتماعاً لحكومة اإلنقاذ الوطني يوم أمس األول
ق��ال ال��رئ�ي��س امل�ش��اط" :ل��ن ن�ق��ف م�ك�ت��ويف األي��دي ت�ج��اه ه��ذا ال�ح�ص��ار" ،مضيفاً:
"س�ن�س�م��ع ال �ع��ال��م زئ ��ري ه ��ذا ال �ش �ع��ب إن ص ��م آذان� ��ه ع ��ن س �م��اع ص ��وت ش�ع�ب�ن��ا
وصرخاته".
ً
قائال" :سننتزع حق هذا الشعب من بني مخالبكم
وخاطب الخونة واملتآمرين
وأنتم كارهون بإذن الله سبحانه وتعاىل".
وح��ول م��ا يسمى م�ش��اورات ال��ري��اض ،أك��د ال��رئ�ي��س امل�ش��اط أن عنوانها سالم
وب��اط�ن�ه��ا ع ��دوان أك��ر وح�ص��ار أش��د ،م�ش��ريا إىل أن ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان يسعى يف
ه��ذا املؤتمر أو ما يسمى ب��امل�ش��اورات للملمة وتوحيد جبهات املنافقني الخونة
الفاشلني فقط.
وأوضح أنهم يريدون من هذه املشاورات مللمة الشتات داخل صفوف النفاق
واالرتزاق ليستمروا يف تصعيدهم وحصارهم.
وت �س ��اءل ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط :مل ��اذا ي ��دع ��ون مل �ش ��اورات س ��الم وي �م ��ارس ��ون ال�ق�ت��ل
ال�ج�م��اع��ي ألب �ن��اء ش�ع�ب�ن��ا؟ أي غ�ب��اء وأي اس�ت�ح�م��ار ي�م��ارس��ون��ه ع��ى ش�ع�ب�ن��ا حني
يحاصرونه من ناحية ويدعونه للسالم من ناحية أخرى؟ ما هو السالم إذا لم
ي�ك��ن ال�ج��ان��ب اإلن�س��اين ع��ى م�ق��دم��ات��ه ويف ال�س�ط��ور األوىل م��ن أول اه�ت�م��ام��ات��ه؟
مخاطبا إياهم" :أنتم فاشلون وكل خططكم ستبوء بالفشل والخيبة ألن شعبنا
يف موقف الحق ومعتمد عى الله".
وأشار إىل أن مؤامرات األعداء تستهدف الشعب اليمني عى كل املستويات
ومنها الحصار ،وممارساتهم تكشف بشكل قاطع حقيقة هذا العدوان ووجهه
الحقيقي البشع ،مؤكدا أن مستوى الحقد لدى تحالف العدوان يتضح جليا
يف ممارسته وإمعانه وتلذذه يف حصار أبناء شعبنا عى كل املستويات.
وأضاف الرئيس املشاط" :نؤكد لجماهري شعبنا أن هذه املؤامرات العدوانية
يقف خلفها األمرييك والربيطاين" ،الفتا إىل أن" :السعودي واإلمارايت واملنافقون
من خونة الداخل ليسوا إال منفذين ملؤامرات األمريكيني والربيطانيني".
وش ��دد ع ��ى ال ��وق ��وف ب ��روح امل �س��ؤول �ي��ة وب �ك��ل ج� ��دارة واق �ت ��دار يف إف �ش ��ال ك��ل
املؤامرات بإذن الله ،ودحضها لألبد ،مشريا إىل أنه ال بد من التكامل والتعاون
بني الشعب ومؤسسات الدولة.

مستوى احلقد لدى حتالف العدوان يتضح جليا في ممارسته وإمعانه
وتلذذه في حصار أبناء شعبنا على كل املستويات
التحية لرجال الرجال من أبناء اجليش واللجان الشعبية
السعودي واإلماراتي واملنافقون من خونة الداخل ليسوا
إال منفذين ملؤامرات األمريكيني والبريطانيني

ودع ��ا ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ال ��ذي ي��راه��ن ق��ائ��د ال �ث��ورة ع��ى وع�ي��ه أن ي�ض�ط�ل��ع ب��دور
التكافل والتعاون مع املؤسسات الرسمية ،موضحا أن دور هذا الشعب بعد
االستعانة بالله هو ال��ذي أفشل كل م��ؤام��رات العدو من بداية ال�ع��دوان حتى
هذه اللحظة ،وهو الذي سيكون الصخرة التي ستتحطم عليها كل مؤامرات

األعداء.
كما أكد الرئيس املشاط أن املؤامرة التي رتب لها تحالف العدوان يف املرحلة
امل��اض�ي��ة ويف ال��وض��ع ال�ح��ايل ك��ان��ت يف إط��ار ع��دوان ي�م��ارس فيه أب�ش��ع ال�ج��رائ��م،
الفتا إىل أنه اليوم أضاف إىل الحصار والعدوان مخططا إلثارة الفوىض واالنفالت

ملناقشة سير أداء األجهزة األمنية وخططها للفترة القادمة

الرئيس املشاط يلتقي وزير الداخلية ورئيس جهاز األمن واملخابرات
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 األعى  ،وزير الداخلية اللواء عبد
الكريم الحويث ،ورئيس جهاز األمن واملخابرات اللواء
الركن عبدالحكيم الخيواين.
ج� ��رى خ� ��الل ال �ل �ق ��اء ،م �ن��اق �ش��ة س ��ري أداء األج �ه ��زة
األم�ن�ي��ة وخ�ط�ط�ه��ا ل�ل�ف��رتة ال �ق��ادم��ة ،وم ��ا ح�ق�ق�ت��ه من
إن � � �ج� � ��ازات يف ك� �ش ��ف م �خ �ط �ط ��ات ت� �ح ��ال ��ف ال � �ع � ��دوان
األم � ��ري � ��يك ال� �س� �ع ��ودي اإلم � � � ��ارايت ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �ه ��دف

ل��زع��زع��ة األم ��ن واالس �ت �ق��رار يف أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة وع��دد
من املحافظات.
ويف ال �ل �ق ��اء أش� � ��اد ال ��رئ �ي ��س امل � �ش � ��اط ،ب ��ال �ن �ج ��اح ��ات
امل �ت��الح �ق��ة ال �ت��ي ت�ح�ق�ق�ه��ا األج �ه ��زة األم �ن �ي��ة يف إف �ش��ال
م�خ�ط�ط��ات ال �ع��دوان وض�ب��ط ال�ج��ري�م��ة وت�ع��زي��ز األم��ن
واالستقرار.
ووج� ��ه وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وج �ه ��از األم� ��ن وامل �خ ��اب ��رات،
ب�م�ض��اع�ف��ة ال�ج�ه��ود وال �ض��رب ب�ي��د م��ن ح��دي��د ض��د كل

من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن واملواطن.
وأك ��د رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ى ،أن امل��رح�ل��ة
ال�ت��ي ي�م��ر ب�ه��ا ال��وط��ن تتطلب ت�ض��اف��ر ال�ج�ه��ود وت�ع��زي��ز
التنسيق بني مختلف األجهزة األمنية إلفشال مخطط
ال �ع ��دوان ..الف �ت��ا إىل أن م��ا ت �ق��وم ب��ه األج �ه ��زة األم�ن�ي��ة
ي�م�ث��ل ج�ب�ه��ة م�ت�ق��دم��ة يف م��واج�ه��ة ال �ع ��دوان وح�م��اي��ة
الجبهة الداخلية من االستهداف.
رئيس الوفد الوطني املفاوض يلتقي املبعوث األممي

األم�ن��ي م��ن ال��داخ��ل م��ن خ��الل ت�ج�ه�ي��زه خ�ط��ة الس�ت�ه��داف ال�ش�ع��ب ب��امل�ف�خ�خ��ات
والتفجريات والقتل الجماعي.
ون ��وه إىل أن وع��ي شعبنا واه�ت�م��ام األج �ه��زة األم�ن�ي��ة وم��ؤس�س��ات ال��دول��ة ك��ان
عائقا ملخطط العدو وصخرة تحطمت عليها كل تلك املؤامرات ،مؤكدا يف ذات
ال��وق��ت أن��ه ل��ن نقف مكتويف األي��دي تجاه ه��ذا الحصار وال��رد آت ال محالة عى
كل من يمارس الحصار والقتل الجماعي عى أبناء شعبنا.
وتقدم بالشكر لكل مسؤول وضع عى عاتقه خدمة الشعب وكشف همومه،
معتربا ذل��ك فخرا لكل م�س��ؤول منا أن يقف ب�ج��دارة يف ه��ذا ال��وض��ع ال��ذي يمر
به بلدنا بروح املسؤولية حتى لو تعبنا ،لو لحق بنا ما لحق بنا ،فإننا نقف يف
بوابة التاريخ ،وليضع كل واحد منا نفسه يف الخانة التي يريد.
كما دعا الرئيس املشاط كل مقصر أو مهمل يف مسؤوليته إىل الحذر واالنتباه
والعمل بوترية عالية وبهمة ومسؤولية فالوضع يتطلب منا ذلك ،مشريا إىل أننا
يف وضع أوصلنا العدو إليه بكل سلبياته وإيجابياته بالتايل لسنا يف وضع مثايل.
وت ��اب ��ع" :ن �ت �ش��رف ون�ف�ت�خ��ر ون�ع�ت��ز ب�ك��ل أخ ع��زي��ز م �س��ؤول يف م��ؤس �س��ات ه��ذه
الدولة يقول سأتحمل املسؤولية رغم الصعاب ورغم املعوقات ،وأن من يفتقد
القدرة بإمكانه وضع املسؤولية عى آخر لديه االستعداد وهذه القاعدة ليست
استنقاصا ألحد.
وم��ى بالقول" :أق��ف بإجالل وافتخار بوعي شعبنا اليمني وع��دم انخداعه
ب��دع��اي��ات األع � ��داء ،ف�ش�ع�ب�ن��ا ل��دي��ه ح �ص��ان��ة م ��ن خ ��داع األع � ��داء ول ��ن ت �م��ر ع�ل�ي��ه
األك��اذي��ب واألض��ال�ي��ل ال�ت��ي ي�ق��وم��ون ب�ه��ا ،وه��و ي�ع��رف م��ن ي�ق��ف خ�ل��ف معاناته
ومن يحاصره ويعتدي عليه".
ودعا الشعب اليمني لالستفادة من األمطار ومساعدة اللجنة الزراعية فلديها
برنامج مكثف لدفع بالجميع نحو الزراعة.
ووجه الرئيس املشاط خالل كلمته بسرعة صرف نصف الراتب لكل موظفي
مؤسسات الدولة ،كما وجه هيئة الزكاة لإلسراع يف تجهيز املساعدات ملليون
فقري ومسكني قبل موعد شهر رمضان املبارك.
وحث الجميع عى مواصلة املشوار ب��روح املسؤولية وب��روح الفريق الواحد،
موجهاً التحية لجميع موظفي الدولة عى عملهم رغم كل الصعاب والتحديات.
كما حيا العيون الساهرة يف املؤسسة األمنية ،حاثا إياهم عى اليقظة العالية.
واخ�ت�ت��م كلمته ق��ائ��ال" :أوج��ه التحية م��ن صميم قلبي إىل رج��ال ال��رج��ال من
أبناء الجيش واللجان الشعبية يف جميع الثغور والجبهات".
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عام ثامن من العدوان وال تزال الهوية
اإلميانية اليمنية هي املرتكز الرئيس للصمود
أثبتت استراتيجية النفس الطويل النابعة من ثقافة القرآن أنها قادرة على التعامل مع مختلف حتديات ومخاطر العدوان
يف السادس والعشرين من مارس الجاري يلج شعبنا اليمني وقواته املسلحة الباسلة بكل شجاعة وإباء وصالبة نادرة العام الثامن من الصمود والتصدي
واملواجهة ألعتى عدوان إجرامي غاشم حاول طمس اليمن من الخارطة السياسية والقضاء عى هويته وتاريخه ولحمته الوطنية الواحدة وتفتيته إىل دويالت
وكنتونات صغرية متناحرة  ,ورغم تسخريه لكافة إمكاناته وشن مختلف حروبه العدوانية العسكرية واالقتصادية واإلعالمية والسياسية ظل ذلك العدوان عاجزا
عن تحقيق أهدافه طيلة سبع سنوات توجها شعبنا اليمني وأبطال جيشه ولجانه الشعبية وقواته الصاروخية بتحقيق االنتصارات الكبرية  ..املزيد من التفاصيل يف
سياق التقرير التايل:

26سبتمرب – خاص

أصبحت القوة الصاروخية والطيران
املسيرقادرتانعلىجتاوزكلاملنظومات
الــدفــاعـيــة األمــريـكـيــة وال ــوص ــول إل ــى أي
نقطة في جغرافيا دول العدوان
استطاع املشروع القرآين الذي التف حوله اليمنيون  ,أن يصنع من شعبنا اليمني
قوة تضاهي صالبة جبال وطنهم الشامخة ّ ,
ومثل سالح اإليمان والتسليم لله
والثقة بنصره وتمكينه اإللهي أعظم وأقوى األسلحة وأكرثها تأثرياً وفعالية يف
تحصني املجتمع وتعزيز قدراته يف مواجهة ترسانات األسلحة املتطورة و الحروب
االق�ت�ص��ادي��ة واإلع��الم�ي��ة ل�ل�ع��دوان ال�ت��ي ل��م ت�ق��ل خ�ط��ورة ع��ى ال�ق�ص��ف اإلج��رام��ي
الذي استهدف النساء واألطفال واألبرياء من شعبنا يف محاولة إلرهابه واجباره
عى الخضوع واالستالم  ,حيث مارس العدوان األمرييك الربيطاين اإلسرائييل و
أذنابه من أنظمة العمالة السعودية اإلماراتية حربا أخرى تمثلت يف استهداف
االقتصاد الوطني بضرب العملة الوطنية وحرمان املواطن اليمني حتى من لقمة
العيش من خالل حصار جائر  ,وكذا شن حرب إعالمية قذرة حاولت النيل من
الروح املعنوية للمواطنني اليمنيني  ,واللعب عى دق اسافني املناطقية واملذهبية
 ,وأنفقت األموال الهائلة لهذه الحروب الظاهرة والخفية.
لكن كل تلك الحروب العدوانية واملؤامرات اصطدمت بصخرة الوعي اليمني
املستمد من الهوية اإليمانية  ,والتي كان لها األثر يف إرساء ثقافة الجهاد وعشق
الشهادة .
اسرتاتيجية إيمانية
لقد رسمت القيادة الثورية ممثلة بسماحة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث
 ,خ�ط��ا واض �ح��ا مل��واج�ه��ة ال �ع��دوان م�ن��ذ ال�ل�ح�ظ��ة األوىل ل�ل�ق�ص��ف اإلج��رام��ي ال��ذي
استهدف شبعنا اليمني  ,بداية من الصرب االسرتاتيجي  ,إىل املواجهة وامتصاص
ال�ض��رب��ات وت�ع��زي��ز ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة وال�ص�م��ود يف م��واج�ه��ة ال �ع��دوان  ,بخطط
م�ت��درج��ة ب ��دأت ب��إم�ك��ان�ي��ات ب�س�ي�ط��ة ح��اف�ظ��ت ع��ى امل �ق ��درات  ,وف� َّ�ع �ل��ت ال�ع�ن�ص��ر
البشري اليمني َّ
وفجرت طاقاته وإبداعاته  ,يف ميادين املعارك والتصنيع الحربي
والعسكري  ,وكافة ميادين العمل يف مختلف املجاالت  ,وفق اسرتاتيجية النفس
الطويل النابعة من الثقافة القرآنية القادرة عى التعامل مع مختلف التحديات
وامل�خ��اط��ر مهما ت�ع��اظ�م��ت  ,واس�ت�ط��اع��ت ه��ذه االس��رتات�ي�ج�ي��ة أن تقهر املستحيل

املـ ـسـ ــار الـ ـتـ ـص ــاع ــدي فـ ــي حتـقـيــق
شعبنا اليمني لــانـتـصــارات العظيمة
على العدوان هو نتاج طبيعي للتمسك
بالهوية اإلميانية

وتفتح أبوابا لألمل وصنع االنتصارات رغم جسامة التحديات والتكالب العاملي
ع��ى ب��الدن��ا  ,وب ��ات ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ال�ي��وم ي�ل�م��س ث�م��اره��ا ون�ت��ائ�ج�ه��ا  ,م��ن خ��الل
االنتقال من مرحلة الدفاع والتصدي للعدوان إىل مرحلة االنتصارات وتحقيق
ت��وازن ال��ردع التي ترسم يف األف��ق القريب عالمات نصر يماين سيسطر يف كتب
التاريخ بأحرف ناصعة  ,كما أن هذه االسرتاتيجية اإليمانية رفعت من الوعي
الشعبي من خالل كشف مرامي وأهداف العدوان الذي عمل عى تفتيت النسيج
االجتماعي الواحد  ,وعملت عى تحصني أبناء الشعب اليمني ضد فريوسات
ال�ع��دوان إلذك��اء الصراعات املناطقية واملذهبية والجهوية والقروية والقبلية ,
وت�ف��وي��ت ال�ف��رص��ة ع��ى ت�ح��ال��ف ال�ع��دوان اإلج��رام��ي يف ال�ل�ع��ب ب�ه��ذه ال��ورق��ة التي
راهن عليها يف ضرب الهوية اليمنية اإليمانية و تمرير مشاريع الفوىض والتدمري
والتفتيت والسيطرة عى الشعب اليمني ومقدراته  ,لكن صخرة الوعي الوطني

ال�ت��ي صنعتها اسرتاتيجية ق��ائ��د ال�ث��ورة تحطمت عليها تلك امل��ؤام��رات واألح��الم
الشيطانية لتحالف العدوان العاملي وأذنابه القذرة من أنظمة آل سعود وآل
نهيان ومن لف لفهم من املرتزقة والعمالء .
وبدخول العام الثامن من الصمود يف وجه العدوان  ،ال تزال الهوية اإليمانية
ال�ي�م��ان�ي��ة ُت�م� ّ�ث��ل امل��رت�ك��ز ال��رئ�ي��ي ل�ل�ص�م��ود يف ك��اف��ة م�ي��ادي��ن امل��واج�ه��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
واألم�ن�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة ل�ل�ع��دوان  ,وغ��ريه��ا
م��ن م�ي��ادي��ن امل��واج�ه��ة ال�ت��ي ي�خ��وض غ�م��اره��ا شعبنا إلف�ش��ال م��ؤام��رات ال�ع��دوان
القذرة وخططه الحاقدة التي ترتبص بشعبنا اليمني وتستهدف هويته الدينية
والوطنية يف محاولة إلعادته إىل حظرية التبعية والوصاية واالحتالل .
طريق النصر
بفضل االرتباط الوثيق بالله وبكتابه استطاع أبناء شعبنا اليمني رسم وتحديد
طريقهم يف الصمود واملواجهة للعدوان واالنتصار لدينهم ووطنهم وكرامتهم ,
فكان لهم أن صنعوا االنتصارات وتغلبوا عى التحديات  ,بعقيدتهم وهويتهم
اإلي�م��ان�ي��ة  ,ال�ت��ي ك��ان لها ال��دور ال��رئ�ي��س يف قلب امل��وازي��ن واالن�ت�ص��ار ملظلوميتهم
وقضيتهم العادلة .
ول�ق��د ج�س��د االل�ت�ف��اف الشعبي اليمني ح��ول امل�س��رية ال�ق��رآن�ي��ة أص��ال��ة االرت�ب��اط
بالهوية وقيم االنتماء للوطن ورفض االنسالخ عن الهوية والخصوصية اليمنية
ال�ت��ي خ� ّ
�ص بها ال��رس��ول األع�ظ��م محمد ص��ى ال�ل��ه عليه وآل��ه وس�ل��م أه��ل اليمن
بقوله " أت��اك��م أه��ل اليمن ه��م أرق قلوبا وأل��ني أف�ئ��دة ،اإلي�م��ان ي�م��ان والحكمة
يمانية والفقه يمان " .
ف�ق��د ع�م��ل امل �ش ��روع ال �ق ��رآين ع ��ى ت��أص�ي��ل ال �ه��وي��ة اإلس��الم �ي��ة ال�ج��ام�ع��ة ورص
صفوف الشعب اليمني ملواجهة العدوان عى طريق تحرير كل شرب من األرايض
اليمنية وطرد الغزاة واملحتلني وأدواتهم التكفريية  ,إضافة إىل تفجري الطاقات
للعمل يف كافة ميادين البناء والعمل  ,عى طريق النهوض والتحرر من الهيمنة
العسكرية واالقتصادية والثقافية للعدوان  ,ليثبت امل�ش��روع ال�ق��رآين نجاحه ,
وبالتأكيد انه مشروع حضاري  ,قدمه الشهيد القائد السيد حسني بدر الدين
ال�ح��ويث يف لحظة زمنية ف��ارق��ة ومفصلية يف ت��اري��خ اليمن واملنطقة ال�ت��ي تشهد
استهدافا كبريا لقيم الشعوب العربية ودينها اإلسالمي  ,وتدجينها بما يخدم
املشروع الصهيوين األمرييك .
وال �ي��وم ي�ق��ف ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي ع��ى أرض�ي��ة ص�ل�ب��ة وق��وي��ة يف م�ع��رك�ت��ه امل�ص��ريي��ة ,
موجها ضرباته املوجعة والقاصمة إىل عمق دول العدوان التي أصبحت تتخبط
وترفع عقريتها بالعويل والصراخ واستجداء البيانات للتضامن معها واملطالبة
بإيقاف الضربات اليمنية التي جاءت ردا عى صلف العدوان وجرائمه وحصاره
للشعب ال�ي�م�ن��ي  ,ورف�ض��ه للنصائح ال�ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة والسياسية
اليمنية  ,ورفض الجنوح للسلم .
عمليات توازن الردع
حملت عمليات توازن الردع التي دكت مواقع عسكرية واسرتاتيجية حساسة يف
العمق االمارايت و السعودي أبعاداً مختلفة ورسائل مهمة كونها جاءت بالتزامن
مع معارك شرسة تخوضها قواتنا لتحرير وتطهري ما تبقى من محافظة مأرب من
دنس الغزاة واملحتلني ومرتزقتهم  ,ولتؤكد أن تحالف العدوان لم يعد بإمكانه
أن يعتدي عى شعبنا مثلما كان وأصبح لكل اعتداء رد وردع  ,كما أك��دت هذه
العمليات أنه لم يعد هناك مكان آمن عى امتداد جغرافيا دول العدوان  ،حيث
أثبتت قواتنا قدرتها عى الوصول إىل أي نقطة فيها بل وأبعد من ذلك  ,وتجاوز كل
املنظومات الدفاعية األمريكية التي أثبتت فشلها رغم األموال الطائلة التي تنفقها
مملكة العدوان لشراء تلك املنظومات لتأمني مواقعها العسكرية واالسرتاتيجية
 ,لكنها لم تستطع أن تحول بينها وبني الضربات اليمانية القاصمة  ,كما أكدت
أيضا أن قواتنا دخلت مرحلة جديدة من التقدم العسكري والتسليحي ،و تجسد
التغري الواضح يف موازين القوى  ..وهذا املسار التصاعدي يف اإلنتصارات العظيمة
هو نتاج الثقافة االيمانية  ,,فما خاب من تمسك بالله واملشروع القرآين .

الصواريخ ّ
والطائرات املس ّيرة
السعود ّية :حصار ّ
ّ
شوقي عواضة -

بعد أق� ّ�ل م��ن ع�ش��رة أ ّي��ام لعمليّة كسر الحصار األوىل
ّ
التي ّ
املسلحة اليمنيّة يف ٢٠٢٢ -٣ - ١١
نفذتها القوّات
�رات
ض �م��ن ع �م �ل � ّي��ات إع �ص ��ار ال �ي �م��ن ال �ت ��ي ن� ّ�ف��ذت �ه��ا  9ط ��ائ � ٍ
م�س� ّ�رية منها  3ط��ائ��رات ن��وع ص�م��اد 3اس�ت�ه��دف��ت مصفاة
أرام �ك ��و يف ال � ّري ��اض ،وس ��ت ط ��ائ ��رات أخ ��رى م �س� ّ�رية ن��وع
صماد ،1استهدفت منشآت أرامكو يف منطقتي جيزان
السعودي ،ليأيت
حساسة أخرى يف العمق ّ
وأبها ومواقع ّ
إع��الن ال� ّ�ن��اط��ق ال� ّرس�م��ي ب��اس��م ال �ق �وّات امل�س� ّ�ل�ح��ة اليمنيّة
ال�ع�م�ي��د ي�ح�ي��ى س��ري��ع ب�ع��د أ ّي ��ام م��ن تنفيذ ع�م�ل� ّي��ة (كسر
الحصار ّ
السعودي بدفع ٍة
الثانية) التي استهدفت العمق ّ
ّ
م��ن ال� ّ
واملجنحة وال� ّ�ط��ائ��رات امل�س� ّ�رية،
�ص��واري��خ البالستيّة
وذل ��ك ر ّداً ع��ى اس �ت �م��رار ال �ع ��دوان األم ��ري � ّ
�س�ع��ودي
�يك ال� ّ
ِ
والحصار ّ
الظالم عى ّ
اليمني تأيت العمليّة يف إطار
الشعب
ّ
ِ
ِ
ال ّر ّد املشروع عى استمرار العدوان والحصار عى اليمن
منذ أكرث من سبع سنوات العمليّة استهدفت بمرحلتها
السعودي الحيويّة
األوىل قصف عد ٍد من منشآت العد ّو ّ
�س��اس��ة ال� ّت��اب�ع��ة ل�ش��رك��ة أرام �ك ��و يف ال � ّري ��اض وي�ن�ب��ع
وال �ح� ّ
ومناطق أخرى ،فيما استهدفت العمليّة أيضاً بمرحلتها
ال� ّ�ث��ان�ي��ة ع ��دداً م��ن األه ��داف ال�ح�ي��و ّي��ة وال�ه��امّ ��ة يف مناطق
أبها وخميس مشيط وجيزان وصامطة وظهران الجنوب.

عمليّة كسر الحصار ّ
الثانية هي كسابقتها تحمل العديد
السياسيّة والعسكريّة واألمنيّة
من الرّسائل وال� ّ�دالالت ّ
التي ّ
تبني ما ييل:
 – 1توقيت العمليّة م��ع ب��داي��ة ال�ع��ام ال� ّ�ث��ام��ن للعدوان
ع��ى ال�ي�م��ن ه��و رس��ال��ة ن��ار ّي��ة ت� ّ
�ؤك��د ع��ى ال� ّ�ث��واب��ت اليمنيّة
بالصمود وال ّت ّ
ّ
صدي وإفشال أهداف العدوان وانكشافه
وعجزه أمام استبسال اليمنيني.
ٌ
تأكيد عى جهوزيّة القوّات
 – 2عمليّات ال ّر ّد املتتالية هي
ّ
املسلحة وال� ّ�ل�ج��ان ّ
الشعبيّة ع��ى م��واص�ل��ة امل��واج�ه��ة رغم
�س ��ري �ع ��ة يف ن�ق��ل
ال �ح �ص ��ار ال � ّ�ظ ��ال ��م وق ��درت �ه ��ا ال �ك �ب ��رية وال � ّ
املعركة إىل ّ
السعودي.
الداخل ّ
– 3أه�م� ّي��ة األه ��داف ال�ح�ي��وي��ة ال�ت��ي اس�ت�ه��دف�ت�ه��ا عمليتا
كسر الحصار األوىل ّ
والثانية ت� ّ
�ؤش��ر ع��ى ت�ف� ّوق اليمنيني
ب��آم�ك��ان��ات�ه��م امل�ت��واض�ع��ة ع��ى م�ن�ظ��وم��ة أم��ن ال �ع��دوان من
خالل تفوّقها أمنيّاً وتحديث بنك األهداف تباعاً.
 – 4ع �م �ل � ّي ��ات ك �س ��ر ال �ح �ص ��ار ج � ��اءت يف ظ� � ّ�ل ال �ح ��رب
أزمة
الرّوسيّة األمريكيّة األوكرانيّة التي تسبّبت بوجود
ٍ
عامليّة يف ّ
وحرب اقتصادي ٍّة.
الطاقة
ٍ
ٍ
�رب ن�ف�ط� ّي� ٍ�ة ج��دي��د ٍة لن
 – 5ف��رض��ت ال�ع�م�ل� ّي��ة ق��واع��د ح � ٍ
ت ��دف ��ع ث �م �ن �ه��ا ال� � ّري� ��اض وح �س ��ب ب ��ل ك ��ل دول ال �ع ��دوان

كاتب واعالمي لبناين

وال�ع��ال��م أج�م��ع ع��ى م�س�ت��وى أزم ��ة ال� ّ�ن�ف��ط ال�ع��امل� ّي��ة ال�ت��ي
تسبّبت بها يف العقوبات األمريكيّة عى روسيا.
ق��د ال ت�س�ت��وع��ب ال � ّري ��اض ح�ج��م ع�م�ل� ّي��ة ك�س��ر ال�ح�ص��ار
ال � ّ�ث ��ان �ي ��ة ّ
ألن� �ه� ��ا أك � ��رب م �ن �ه ��ا وال ت �ط ��ال �ه ��ا ف �ح �س ��ب ب� ��ل ه��ي
ٌ
استهداف للقطاع ّ
النفطي العاملي وبال ّتايل ّ
فإن اليمنيني
أرادوا أن يقولوا ل��دول ال�ع��دوان ول�ك� ّ�ل العالم سنفرض
ح �ص ��ارن ��ا ال� ّ�ن �ف �ط��ي ع ��ى ال �ع ��ال ��م ل �ط��امل��ا اس �ت �م � ّر ال �ع ��دوان
والحصار علينا ولن يثنينا أحد عن ّ
حقنا يف كسر الحصار
وب ��ال � ّت ��ايل ل ��ن ي �ك ��ون أم � ��ام ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة األم ��ري �ك � ّي ��ة
ّإال ال � ّرض ��وخ ل�ل�ح� ّ�ق ال�ي�م�ن��ي ال س� ّي�م��ا يف ظ � ّ�ل ت�ف��اق��م أزم��ة
ّ
النفط عامليّاً ولجوء اإلدارة األمريكيّة لفتح نوافذ الحوار
محادثات رفيعة
واملفاوضات مع فنزويال من خالل بدء
ٍ
امل �س �ت ��وى ب� ��ني م �س ��ؤول ��ني أم ��ري �ك � ّي ��ني وف �ن ��زوي �ل � ّي ��ني م�ن��ذ
س �ن ��وات ،ب��ال � ّرغ��م م��ن ف ��رض ال �ع �ق��وب��ات األم��ري �ك � ّي��ة عى
ف�ن��زوي��ال امل�ت�م�رّدة ع��ى اإلدارة األم��ري�ك� ّي��ة ال�ت��ي ت��ري��د إق�ن��اع
ح�ل�ف��ائ�ه��ا األوروب �ي ��ني ب �ض ��رورة م�ق��اط�ع��ة ال� ّ�ن�ف��ط ال �رّويس
وإيجاد بديل عنه ،وقد تلجأ اإلدارة األمريكيّة إىل أبعد
من ذلك من أجل إنجاح عقوباتها عى موسكو من خالل
ت�ق��دي��م ب�ع��ض ال � ّت �ن��ازالت ال�ك�ب��رية ل�ط�ه��ران يف م�ف��اوض��ات
فيينا .نفس األمر ينطبق عى اليمن العيص عى العدوان

م�ن��ذ أك��رث م��ن س�ب��ع س �ن��وات ح�ي��ث س �ي��درك األم��ري��يك ّ
أن
استمرار العدوان عى اليمن لن يزيده ّإال غرقاً يف الوحل
ال�ي�م�ن� ّ�ي وي ��درك األم ��ري � ّ
�يك أك ��رث ّ
أن ال�ي�م�ن�ي��ني امل�ح��اص��ري��ن
نجحوا بامتياز يف نقل املعركة إىل بعض عواصم العدوان
كالرّياض وأب��و ظبي وه��ذا يعني ّأنهم ق��ادرون عى نقل
امل�ع��رك��ة إىل م��ا ب�ع��د ال � ّري��اض وم��ا ب�ع��د ب�ع��د أب��و ظ�ب��ي وم��ا
استهداف ارامكو تحديداً ّإال جزءٌ من املعركة التي أشار
العميد يحيى س��ري��ع يف م��ؤت�م��ره ّ
الصحفي ح��ول عمليّة
كسر الحصار ّ
أهداف يتضمّ ن
الثانية عن امتالكهم بنك
ٍ
أه��داف��اً ك�ب� ً
�س��اس� ً�ة أص�ب�ح��ت ت�ح��ت مرمى
�رية وح�ي��و ّي� ً�ة وح� ّ
صواريخهم وه��ذا يعني إعطاء أولويّة يف ال� ّر ّد الخارجي
من خالل استهداف ارامكو وغريها من األهداف الحيويّة
وتوسيع رقعة االشتباك ،واليمنيّون ق��ادرون عى ذلك
بد للمتابع يف ّ
وال ّ
اليمني أن يلمس وقائع اليمنيّني
الشأن
ّ
ال�ك�ب��رية خ��الل س �ن��وات ال �ع��دوان وم��راح��ل ان�ت�ق��ال�ه��م من
الحصار إىل كسر الحصار وإرساء قاعد ٍة تقول ّ
إن اليمن
املُعتدى عليه واملُحاصر ليس ضعيفاً وهو أقوى من أي
�ت م��ى وه ��و ق ��ادر ع��ى ف ��رض ح �ص��اره ال� ّ�ن�ف�ط��ي عى
وق � ٍ
العالم بصواريخه التي تستهدف أرامكو واأليّام القادمة
ستنبئنا بذلك.

04
العميد عبدالسالم السياين

(ما يجب قبل التفاوض)
رن هاتفى وقمت بالرد عليه فاذا باملتصل
يقول معك مكتب ابو احمد (محمد عى الحوىث)..
تفاجأت ..وواصل املتصل كالمه قائال :لقد تم
اختيارك ضمن فريق التفاوض وعليك االستعداد
للذهاب للمشاركة يف املفاوضات القادمة.

اق�ف�ل��ت امل�ح��ادث��ة واذا ب��ي اح ��دث ن�ف��ي مل ��اذا ت��م اخ�ت�ي��اري
وبدأت اجهز ما يلزمني للسفرِ.
يف ال�ي��وم ال�ت��ايل ت��وج�ه��ت مل�ك�ت��ب امل�ج��اه��د ال�ك�ب��ري اب��و اح�م��د
وفتح يل باب مكتب دخلته واذا به مفرتشا حصرية وجالساً
عى االرض والتفت ّ
إيل قائال:

لقد تم اختيارك لتكون معنا ضمن وفد املفاوضات كونك
متخصصاً ولديك خربة يف الشؤون السياسية ..فأهال بك.
ت��وج�ه�ن��ا اىل امل �ط��ار واذا ب��ي أج ��د ع ��ددا ك �ب��ريا س�ي�ش��ارك��ون
ك��أع �ض��اء يف ال ��وف ��د وف �ي �ه��م ال �ك �ث��ري م ��ن ال �ن �خ��ب وال �ق �ي��ادات
ت�ع�ل��و وج��وه�ه��م م��الم��ح ال �ع��زة وال �ك��رام��ة ف�خ��وري��ن بالنصر
والتمكني.
أمام هذا املشهد حدثت نفي مسبحا الله ومتسائال:
ك�ي��ف س�ت�ك��ون امل �ف ��اوض ��ات؟ وه ��ل س�ي�ك��ون اح ��د اط��راف�ه��ا
املرتزقة؟
مجيبا عى نفي ..ستكون اذا مفاوضات فاشلة ..خربىت
ومعرفتي وتخصيص التي أعدها من خواطري السرية تقول
أن اي مفاوضات مع غري املعتدي وراعي ومؤسس العدوان
وقائده فلن تكون اال عبثا ..وستكون كذلك ايضا اذا لم تكن
معلومة االول��وي��ات وااله ��داف ..وه��ذه ه��ي ال�خ�ط��وة االوىل
ال �ت��ي ي�ج��ب ات �خ ��اذه ��ا ..وم ��ن ث��م ت ��أيت ال �خ �ط��وة ال�ث��ان�ي��ة بعد
االت�ف��اق ع��ى االس��س الرئيسية والعامة وال�س�ي��ادي��ة ..ومن
ثم ال مانع أن يشارك املرتزقة يف املراحل االخرية للتفاوض..
عى ان يتعرضوا للضغوط الكبرية من سادتهم ومموليهم
ل�ي��وق�ع��وا ع��ى م��ا س�ي�ت��م االت �ف ��اق ع�ل�ي��ه ك�ب�ن��ود ل �ل �ح��وار رغ��م
انوفهم دون انتقاء او انتقاص او اضافة..
وح �ي �ن �ه��ا اذا ت �ح �ق��ق ذل � ��ك ف ��ال ب� � ��أس ..وه � ��ذا س �ي �ع �ن��ي ان
الحكومة السعودية قد اخذت اإلذن بالسالم مع الشعب
اليمنى العظيم م��ن ال��ذي��ن زج��وا بهم يف ح��رب ه��م الهدف
الرئيىس منها..
صعد اعضاء الوفد عى الطائرة الخاصة املعدة لنقلهم
اىل ال �ب �ل��د ال �ت ��ي س ��رتع ��ى امل �ف ��اوض ��ات ب �ع��د ان ت ��م ت�ف�ت�ي�ش�ه��ا
وفحصها من قبل رج��ال الله يف مطار صنعاء ال��دويل وتم
تأمينها وحمايتها واخذ الضمانات بعدم االعتداء عليها من
اي كان سواء كان معاديا او دولة بالخطاء او الصواب ألن
الثقة بأولئك الذين لم يخجلوا من الله ورسوله وارتكبوا
جرائم يندى لها الجبني واهلكوا الحرث والنسل واعتدوا
عى اضعف املواطنني وافقرهم بما فيهم املكفوفون..
فكيف نثق بمثل هؤالء القتلة املجرمني والذين لن نتحاور
معهم اال استجابة لبيان الله (وإن جنحوا للسلم فإجنح
لها)..
ِ
اقلعت الطائرة متجهة اىل بلد التفاوض ..ويف ذهني تدور
خاطرة مفادها بما أن السبع السنوات ال يمكن للعدوان ان
يضيف لها سنة ثامنة ألن ذلك سيتسبب يف زوال حكومات
ودول وتختلف وت�ض�ط��رب ك�ي��ان��ات ع��ى امل�س�ت��وى االقليمي
والدويل..
ه�ب�ط��ت ب�ن��ا ال�ط��ائ��رة يف ال�ب�ل��د ال��راع��ي ل�ل�ت�ف��اوض وت�ف��اج��أن��ا
ب��اس�ت�ق�ب��ال ك�ب��ري ج��دا ل��م ن�ك��ن ن�ت��وق�ع��ه واه�ت�م��ام غ��ري ع��ادي
ك��ان ال�ه��دف م�ن��ه ع��ى م��ا ي�ب��دو اب�ه��ار اع�ض��اء ال��وف��د الوطني
املفاوض وامالتهم ..لكن ذلك لم يؤثر فيهم كون قلوبهم
قد ملئت بالعزة واإلباء.
وبينما ك�ن��ا -أع�ض��اء ال��وف��د -ش��ام�خ��ني معتزين بمواقفنا
ّ
وصمودنا كان بني الفينة واألخرى ينظر إيل األخ أبو احمد
ب�ن�ظ��رات ف�ي�ه��ا اس�ت�ف�س��ار واس�ت�ف�ه��ام ال��رج��ال ال�ت��ي ه��ي لغة
ال��رج��ال يف م��واق��ف ال�ج��د وك��أن��ه ي�ق��ول سيمكننا ال�ل��ه منهم
ألن�ه��م ظلمونا وس�ي�ك��ون معنا م��ن ج�ن��ود ال�ل��ه وع�ن��اي�ت��ه من
يخضع تلك الرقاب املستكربة..
فتفيئ اىل امر الله ..وكنت ابادله فهم اإلشارة بإشارة كان
يفهمها بتوفيق من الله.
وم ��ا إن وص�ل�ن��ا واش� ��رق ص �ب��اح ال �ي��وم ال �ت��ايل ح�ت��ى واف��ون��ا
ب �ج ��دول االع� �م ��ال وال � ��زي � ��ارات وامل � �ق� ��اب� ��الت ...واذا ه ��و ك�ب��ري
ومقسم ق��د ت��م اس�ت�ه��داف الكثري م��ن ال��وف��د ال�ح��ر العظيم
ليتم مقابلة رموز منهم ألعضاء من دول ومجالس كثرية
فيهم املخابرايت واملأجور ومن يطمح اىل معرفة او دخول
ل�ت�ع�ط�ي��ل وت�ح��ري��ف ال�ت��وج��ه ال��رئ�ي��ىس او ك�س��ب ث�ق��ة أي من
اع�ض��اء ال��وف��د ..ورغ��م ذل��ك تفاجئوا بلغة واح��دة وموقف
موحد عند جميع اعضاء الوفد الحر املفاوض بما ال يخرج
ع ��ن امل �س ��رية ال �ق��رآن �ي��ة ال �ت��ي م ��ن اه ��داف �ه ��ا ال ��دول ��ة امل�س�ت�ق�ل��ة
والتي وكأين بالشهداء قد تم تقسيمهم عى كل مجموعة
ليساندوا اعضاء الوفد ويشدوا من عزيمتهم..
وبالفعل كنا نرى حديثاً يف كل مراحل التفاوض والحوار
يخرج من مشكاة واحدة اذهلت املعتدين والوفود االخرى
املشاركة وكأن لسان حال املوقف والهدف :هؤالء ليس لهم
اجندات خاصة وليسوا متمسكني بحبل أي دولة ومطلبهم
السيادة وعدم التدخل يف شؤون اليمن واالعتذار وتحمل
اع �ب��اء وخ �س��ائ��ر ال �ح��رب ال �ع��دوان �ي��ة ك��ام �ل��ة ..وه ��ي امل��واق��ف
وااله��داف التي فاجأت الكثري من الحاضرين يف كل جولة
وث��ان�ي��ة م��ن ال �ح ��وار ..ال��ذي��ن الح �ظ��وا ان ال��وف��د ال�ي�م�ن��ي وف��د
للشعب ال يرتدد يف اتخاذ أي اجابة وال يستشري احد ..ألن
مطلبهم هو مطلب الشعب يف الحرية واالستقالل وهمهم
هو هم الشعب الذي انبثقت منه رؤى وآراء الشعب لتكون
يف صالح تحقيق مطالب الشعب اليمني العزيز الكريم..
وق�ب��ل ال�ج�ل�س��ة االخ ��رية ب�ي��وم واح ��د اس�ت��دع��ان��ا اب ��و اح�م��د
وت�ن��اق�ش�ن��ا م �ع��ه اط� ��راف ال �ح��دي��ث وس ��دد اآلراء ووج �ه �ه��ا..
وكنا ننصت لتوجيهاته بدقة وكان يف احايني كثرية يلطف
الجو بطرفة سياسية لطيفة ..وفجأة يرن الهاتف الخاص
برئيس الوفد وتحدث مع املتصل وشعرنا من االجابة التي
كان فيها :حاضر سيدي وامدونا بدعائكم ..جميع اعضاء
الوفد يسلمون عليكم..
بعدها سمعت اذان الفجر فصحوت من النوم وتأكد يل
انها رؤيا منامية اقرب تفسري لها ان شأن اليمن وكل يمني
قد ارتفع يف بقاع االرض والحظنا قيمة الثورة املباركة وما
انعم الله به علينا من العزة والكرامة وعدم الذل ..والتي
ك��ان امل��وص��ل ال�ي�ه��ا ه��و االع�ت�م��اد ع��ى ال�ل��ه يف جميع فصول
ومحطات الصمود والثبات ..فلله الحمد واملنة.
والله يرزق من يشاء بغري حساب.
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ح�ظ�ي��ت ح�م�ل��ة "إع �ص��ار ال�ي�م��ن" ال�ت��ي أط�ل�ق�ه��ا رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل امل�ش��ري م�ه��دي امل�ش��اط،
بتفاعل رسمي وشعبي كبري وواس��ع وع��ىل كافة املستويات ،وه��و ما يجسد إدراك ووع��ي أبناء شعبنا
ً
قيادة وشعباً بأهمية هذه الحملة وأثرها الهام والفاعل يف تعزيز الثبات والصمود
اليمني األحرار األباة
األس�ط��وري يف مواجهة تحالف ال�ع��دوان وتعزيز مسار االنتصارات الحاسمة التي يسطرها املجاهدون
األبطال منتسبو الجيش واللجان الشعبية يف مختلف جبهات القتال واملواجهة مع قوى الشر والعدوان
وع�ص��اب��ات االرت ��زاق ،داخ��ل ال��وط��ن وخ��ارج ح��دوده وذل��ك ع��ىل ام�ت��داد م�س��رح العمليات ال�ح��رب�ي��ة التي
أصبحت تشمل عواصم ومدن العدوان السعودي اإلمارايت وعمق أراضيه ..وهنا يؤكد بل يجدد شعبنا
اليمني العظيم التأكيد أن��ه ي��رف��ض الضيم وال�خ�ن��وع واالس�ت�س��ام ،وان��ه ل��ن ي�ت�خ��اذل مطلقاً ع��ن واجبه
املقدس يف الدفاع عن وطنه واالنتصار لقضاياه العادلة ،وكذا التحرك الجاد والتفاعل املثمر واملسؤول

مع كل ما من شأنه تحقيق النصر املبن وتحرير وتطهري كل شر من أرضنا اليمنية من رج��س الغزاة
وامل�ح�ت�ل��ن وردع ال�ط�غ��اة امل�ع�ت��دي��ن وك�س��ر ش��وك�ت�ه��م وال�ت�س��ري��ع ب�ن�ه��اي�ت�ه��م امل�ح�ت��وم��ة يف ال�ه��زي�م��ة ال�ن�ك��راء
ال�س��اح�ق��ة وامل��اح�ق��ة ..ون�ح��ن ال�ي��وم وب��األم��س ك��ذل��ك الح�ظ�ن��ا أث��ر حملة "إع�ص��ار ال�ي�م��ن" يف م��ا تحقق من
انتصارات عظيمة وحاسمة يف عدد من الجبهات ومنها يف محافظة حجه وجبهة حرض وكذا يف عمليتي
كسر الحصار األوىل والثانية.
عن حملة إعصار اليمن وما تكتسبه من أهمية كبرية وما حققته وستحققه من ثمار يانعة يف معركة
التصدي للعدوان ،حرصت "2٦سبتمر" عىل االلتقاء بعدد من القيادات والشخصيات الهامة الذين
تحدثوا عن الحملة وأهميتها وآثارها يف تعزيز مسار االنتصار ..فإىل التفاصيل-:

استطاع /عفاف الشريف

قيادات عسكرية وسياسية وإعالمية لـ"26سبتمبر":

حملة "إعصار اليمن" ستثمر في تعزيز االنتصار وكسر احلصار
* ال�ب��داي��ة ك��ان��ت م��ع م�س��اع��د وزي��ر ال��دف��اع
ل �ل �م��وارد ال �ب �ش��ري��ة ال �ل ��واء ع ��ي ال �ك �ح��اين،
ً
قائا:
الذي تحدث
** ل �ق ��د ت� �م ��ادى ال � �ع� ��دوان يف ت �ص �ع �ي��ده ال �ع �س �ك��ري
ال��ري وال �ج��وي ،وج�ل��ب أك��ر م��ن  ٦٠دول��ة ل�ل�م�ن��اورة
ال�ع�س�ك��ري��ة يف ال�ب�ح��ر األح �م��ر ،وك��ذل��ك ال�ت�ص�ع�ي��د عىل
الصعيد االقتصادي بالحصار الظالم وتضييق الخناق
ع��ىل ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي ب�م�ن��ع دخ ��ول امل�ش�ت�ق��ات النفطية
وامل � � ��واد ال �غ ��ذائ �ي ��ة وال� ��دوائ � �ي� ��ة ،اىل ج ��ان ��ب ال �ت�ص �ع �ي��د
اإلع��ام��ي ،ف�ك��ان ل��زام��اً م��واج�ه��ة التصعيد بالتصعيد
وم ��واج �ه ��ة ع ��واص ��ف دول ال �ع ��دوان ب��اع �ص��ار ال�ي�م��ن،
ف� ��االع� �ص� ��ار ك �ف �ي ��ل ب � � ��اذن ال� �ل ��ه ب ��ال �ق �ض ��اء ع� ��ىل ج �م �ي��ع
ال �ع ��واص ��ف ال �ت ��ي اط �ل �ق �ه��ا ال� �ع� ��دوان ،وك� ��ان ال�ت��وق�ي��ت
الع � �ص � ��ار ال �ي �م ��ن ال � � ��ذي اط �ل �ق ��ه األخ رئ� �ي� ��س امل �ج �ل ��س
السيايس األعىل القائد األعىل للقوات املسلحة املشري
ال��رك��ن م �ه��دي م�ح�م��د امل �ش ��اط ،م�ن��اس�ب��ا وم �ت��زام �ن��ا مع
ت �ص �ع �ي��د ال� �ع� ��دوان وع � ��ودة دوي �ل ��ة اإلم � � ��ارات مل �م��ارس��ة
ع ��دوان �ه ��ا ع ��ىل األرض ويف امل �ن ��اب ��ر ال ��دول �ي ��ة م ��ن خ��ال
املطالبة بتصنيف انصار الله كمنظمة إرهابية.
وأض � ��اف ،الش ��ك ان ع�م�ل�ي��ة "إع �ص ��ار ال �ي �م��ن" ت�س��ري
بوترية عالية وبتفاعل شعبي ورسمي كبري يف جميع
امل � �ح� ��اف � �ظ� ��ات وامل � ��دي � ��ري � ��ات وال � � �ع � � ��زل ،ح� �ي ��ث خ ��رج ��ت
الجماهري اليمنية الحرة بمختلف تكويناتها السياسية
والقبلية وبمختلف الشرائح املجتمعية شيوخا وشباباً
رج � ً
�اال ون �س��اءً يف وق �ف��ات م�س�ل�ح��ة وم �س��ريات شعبية
وف �ع ��ال �ي ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة ل �ل �م �ش ��ارك ��ة يف ح �م �ل��ة "اع �ص ��ار
اليمن" ،وشكلت فرق عمل ميدانية من كافة شرائح
املجتمع والسلطات املحلية والرسمية ملواصلة التفاعل
ال �ش �ع �ب ��ي وال ��رس� �م ��ي واس� �ت� �م ��راري ��ة ح �م �ل��ة وع �م �ل �ي��ات
"اعصار اليمن" حتى يتحقق النصر بعون وتأييد من
الله وتحطيم جروت قوى العدوان والطغيان وسحق
ع�ص��اب��ات االرت ��زاق وال�ع�م��ال��ة ..فالشعب اليمني الحر
تواق لتحقيق النصر عيل عماء امريكا واسرائيل وال
س�ع��ود وآل زاي ��د ،واذن��اب �ه��م ال�خ��ون��ة وامل��رت��زق��ة ال��ذي��ن
شاركوا الطغاة يف عدوانهم عىل يمننا الحبيب.
واس � �ت � �ط� ��رد ال � �ل � ��واء ال� �ح� �ك ��اين ق � ��ائ � � ً�ا :ب ��ال �ت ��أك �ي ��د ان
الحملة ستحقق أهدافها وفوق مستوى التوقعات،
فقد رأينا اندفاعا كبريا من أبناء شعبنا اليمني لرفد
الجبهات ب��امل��ال وال��رج��ال ،وت��وج��ه امل�ش��اي��خ وال��وج�ه��اء
وك �ب��ار ال �س��ن وال �ق��ادري��ن ع��ىل ح�م��ل ال �س��اح وال �ن��زول
اىل ال�ج�ب�ه��ات يف ه�ب��ات ش�ع�ب�ي��ة متتالية ن�ح��و م�ي��ادي��ن
ال�ج�ه��اد وال�ب�ط��ول��ة وال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن ،وه��و م��ا أثمر
يف ت�ح�ق�ي��ق ان�ت�ص��ارات م�ي��دان�ي��ة ك�ب��رية يف ج�ب�ه��ة ح��رض
وميدي وحريان وكذالك يف مارب وعدد من الجبهات
األخرى ،والزالت الوقفات املسلحة والهبات الشعبية
مستمرة وك��ذل��ك القوافل العينية واملالية ت�ت��واىل من
جميع القرى والعزل عىل مستوى جميع املحافظات
الحرة حتى يتحقق النصر املؤزر باذن الله تعاىل.
* ب ��دوره ت �ح��دث م��دي��ر إذاع ��ة س ��ام اف ام
ً
قائا:
حمود شرف الدين
** األس �ب ��اب ال �ت��ي دع ��ت إىل إط ��اق وت��دش��ن ح�م�ل��ة
"إع� � �ص � ��ار ال� �ي� �م� ��ن" ع � ��ىل ك� ��اف� ��ة امل� �س� �ت ��وي ��ات ال ��رس �م �ي ��ة
وال �ش �ع �ب �ي��ة ه ��ي اس �ب ��اب واض �ح ��ة وم�ن�ط�ق�ي��ة ال ت�خ�ف��ى
ع��ىل أح ��د ..ف��ال�ي�م��ن ي�ت�ع��رض ل �ع��دوان غ��اش��م وح�ص��ار
ظ � ��ال � ��م ال م �ث �ي ��ل ل � ��ه يف ال � �ع� ��ال� ��م أج � �م � ��ع ،ول� � � ��ذا ف �ه��ي
مسؤولية ملقاة عىل أبناء شعبنا اليمني جميعاً ،عىل
امل�س�ت��وى ال�س�ي��ايس وال��رس�م��ي والشعبي واالق�ت�ص��ادي
واالجتماعي وع��ىل كافة املستويات ،عىل الجميع أن
يتفاعلوا كما يتفاعلون اليوم مع هذه الحملة ويجب
م�ض��اع�ف��ة ال�ج�ه��ود ل�ل��رد ع��ىل ت�ص�ع�ي��د ال �ع ��دوان وع��ىل

ع��اص�ف��ة امل�ع�ت��دي��ن ال��واه�ن��ة ال�ت��ي ج ��اءوا ب�ه��ا ق�ب��ل سبع
سنوات..
ان ح �م �ل��ة "إع� �ص ��ار ال �ي �م ��ن" ت �ح �م��ل رس ��ال ��ة ع�ظ�ي�م��ة
ج�ه��ادي��ة ووط�ن�ي��ة وإن�س��ان�ي��ة يف ه��ذه امل��رح�ل��ة ب��ال��ذات،
ف �ق ��د أع �ل �ن ��ت يف ت ��وق �ي ��ت م �ن ��اس ��ب ج � ��داً إلط � ��اق م�ث��ل
هذه الحملة ،ولهذا اختارت القيادة السياسية هذه
املرحلة تحديداً إلطاق مثل هكذا حملة سيما ونحن
عىل أعتاب العام الثامن للصمود اليمني يف مواجهة
العدوان والحصار وان تأيت مثل هكذا حملة يف ظروف
اقتصادية وسياسية ،فسيكون لها أثرها الكبري تعزيز
واقع الصمود يف وجه العدوان واالنتصار عليه.
وي�س�ت�ط��رد ش ��رف ال��دي��ن ب�ق��ول��ه :ب��ال��رغ��م م��ن ت��ده��ور
االق�ت�ص��اد ال�ي�م�ن��ي ن�ت�ي�ج��ة اس�ت�م��رار ال �ع��دوان يف ف��رض
ال�ح�ص��ار وت�ض�ي�ي��ق ال�خ�ن��اق ع��ىل شعبنا ال�ي�م�ن��ي يف ظل
انقطاع املرتبات وغاء األسعار ونتيجة تضاعف اجور
النقل ،رغم ذلك امليدان يقول هاهو الشعب اليمني
حاضر وبفاعلية أك��ر ،ففي السنوات السبع املاضية
م ��ن ع �م ��ر ال � �ع� ��دوان ل ��م ي �ح �ص��د امل �ع �ت ��دي ف �ي �ه��ا س ��وى
ال �ه��زائ��م ال �ن �ك��راء وال �خ �س��ائ��ر ال �ف ��ادح ��ة ،وق ��د أظ �ه��رت
ال�ع��دو ال�س�ع��ودي وم��ن معه ي�ب��ادر اىل تجميل وجهه
القبيح ويحاول ان يكبح جماح هذا الحراك الشعبي يف
هذه الحملة الشعبية حملة "إعصار اليمن" من خال
م��ا أس �م��اه ب �م �ب��ادرة ج��دي��دة ل��دع��وة األط � ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة
ب ��دون اس�ت�ث�ن��اء ك�م��ا ق��ال ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان يف م��ؤت�م��ره
الصحفي الذي عقده مجلس التعاون الخليجي انها
دع��وة ل�ك��ل األط ��راف اليمنية ب��دون اس�ت�ث�ن��اء للمجيء
إىل ال ��ري ��اض وال �ت �ش��اور ه �ن��اك ل�ح��ل م��ا اس �م��وه األزم ��ة
اليمنية تحت املظلة السعودية ،هم يعرفون ان هذه
ال ��دع ��وة ل��ن ت �ك��ون م�س�ت�ج��اب��ة ك�م��ا ل��م ت�ك��ن م�س�ت�ج��اب��ة
م��ن قبل األط ��راف اليمنية ال�ح��رة ال�ص��ام��دة وامل��واج�ه��ة
ل �ل �ع ��دوان ،ول �ك��ن ه ��ذا ي��ؤك��د ان ح�م�ل��ة إع �ص ��ار ال�ي�م��ن
وال �ت �ف��اع��ل ال�ش�ع�ب��ي ال �ك �ب��ري م ��ع ه ��ذه ال �ح �م �ل��ة ،ح�ق��ق
نتائج ملموسة هي ان التحالف ب��دأ بالنزول من عىل
الشجرة وان بدعوات ومبادرات كاذبة ال أفق لها وال
ت�ح�ظ��ى ب�ت�ص��دي��ق ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي وال ب��اس�ت�ج��اب��ة من
م�م�ث��يل ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي يف امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ىل
ويف قيادة الثورة.
وأضاف :بالتأكيد الحملة هذه ستحقق هدفها وما
وراء ال�ه��دف املنشود م��ن خ��ال م��ا نشاهد يف امل�ي��دان،
ظ ��ن ال �ع ��دو أن ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي وص ��ل اىل ح��ال��ة م��ن
االن �ه �ي��ار ن�ت�ي�ج��ة ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي امل� ��ردي ،وه �ن��ا ال
يخفي ان ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي ص�ع��ب نتيجة الحصار

استمرار عمليات
اإلعصار وكسر احلصار

عقيد  /يوسف عي الشمريي

ش��اه��د ج��دي��د م��ن ش��واه��د ال �ق��وة وال �ب��أس ال�ي�م��اين
ال�ش��دي��د وم��أث��رة ان�ت�ص��ار ج��دي��دة م�ت��وه�ج��ة يف س�م��اء
حاضر اليمن العظيم بعظمة قيادته وشعبه وأبطال
ق��وات��ه امل�س�ل�ح��ة  ..إن�ه��ا م��أث��رة " عملية ك�س��ر الحصار
الثانية " ال�ت��ي حملت ط��ائ��رات�ه��ا امل�س��رية وصواريخها
املجنحة حمم براكن الصمود األسطوري والغضب
ال�ي�م��اين امل�ت�ف�ج��ر يف وج ��ه ال �غ ��زاة وامل�ع�ت��دي��ن إىل عقر
دارهم .
امل �ج ��د وال �ع �ن �ف ��وان ال� ��ذي ي �س �ط��ره أب �ط ��ال ال�ج�ي��ش
واللجان الشعبية األبية مستمر  ..وعظمة التاريخ
اليماين قديمة وحديثه ال تزال حاضرة بقوة وماثلة
ل �ل �ع �ي��ان ورج � ��ال ال� ��رج� ��ال ال ي� ��زال� ��ون ث ��اب �ت ��ون يف ك��ل
م �ي ��دان ث �ب ��ات ج �ب ��ال ن �ق ��م وع �ط ��ان وع �ي �ب ��ان ي�ل�ق�ن��ون
شراذم املرتزقة وجحافل أنظمة العدوان السعودي
اإلمارايت ومن معهم من الصهاينة واألمريكان أقىس
دروس الرد والردع اليماين املزلزل.
ع�م�ل�ي��ات اإلع �ص��ار وك�س��ر ال�ح�ص��ار م�س�ت�م��رة حتى
�ار ر ِّده ��ا
ت�ح�ق�ي��ق االن�ت�ص��ار ال�ك��ام��ل وال�ن��اج��ز  ،ويف إط � ِ
امل �ش ��روع ع ��ىل اس �ت �م��رار ال �ع ��دوان وال �ح �ص��ار ال�ظ��ال��م
وفور نجاحها يف تنفيذ املرحلة األوىل من عملية فك
َ
بقصف عدد من منشآت العدو السعودي
الحصار
ال �ح �ي ��وي ��ة وال �ح �س ��اس ��ة ال �ت ��اب �ع ��ة ل �ش ��رك ��ة أرام� �ك� ��و يف
�دو ال �س �ع��ودي ال ��ري ��اض وم�ن�ط�ق��ة ينبع
ع��اص�م��ة ال �ع � ِّ
�ات م ��ن ال �ص ��واري ��خ امل�ج�ن�ح��ة
وم �ن ��اط ��ق أخ� ��رى ب ��دف �ع � ٍ
وال �ب ��ال �س �ت �ي ��ة وال� �ط� ��ائ� ��رات امل � �س� ��رية .ن �ج �ح��ت ق��وات �ن��ا
امل�س�ل�ح��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ال�ب��اس�ل��ة يف ت�ن�ف�ي��ذ امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة
م��ن عملية كسر الحصار بقصف ع��دد م��ن األه��داف
ال�ح�ي��وي��ة وال�ه��ام��ة يف م�ن��اط��ق أب�ه��ا وخ�م�ي��س مشيط
وج� �ي ��زان وس ��ام �ط � َ�ة وظ� �ه ��ران ال �ج �ن ��وب ب ��دف �ع ��ة م��ن
الصواريخ البالستية واملجنحة والطائرات املسرية.
ِ
وما دامت ثقة شعبنا اليمني العظيم بالله كبرية
وكذا ثقته بحنكة وحكمة قيادته الثورية والسياسية
وال �ع �س �ك��ري��ة ع��ال �ي��ة وب �ق ��درة رج� ��ال ج �ي �ش��ه ول �ج��ان��ه
الشعبية وأبطال قواته الصاروخية عىل ردع الطغاة
واملستكرين وتحويل أرض اليمن الطيبة واملباركة إىل

مقرة لجحافل املرتزقة والغزاة املعتدين.
س �ت �س �ت �م ��ر دون ش� ��ك ع �م �ل �ي ��ات اإلع � �ص� ��ار وك �س ��ر
ال �ح �ص ��ار ول� ��ن ت �ت ��وق ��ف أب� � ��داً ق �ب ��ل وض � ��ع ح� ��د ن �ه��ايئ
ل� �ع ��دوان ال �ع ��دو "ال �س �ع ��ودي اإلم� � ��ارايت ال �ص �ه �ي��وين
األم� ��ري� ��ي" واس� �ت� �م ��رار ت �م ��ادي ��ه وط �غ �ي ��ان ��ه وح �ص ��اره
اإلجرامي.
ويف حال استمرار حصار ذلك العدوان اإلجرامي
ال� �غ ��اش ��م س �ت �ك ��ون م �ن �ش ��آت ��ه ال �ح �ي ��وي ��ة وم �ش ��اري �ع ��ه
االق �ت �ص ��ادي ��ة أه ��داف ��اً م �ش ��روع ��ة ل �ع �م �ل �ي��ات اإلع �ص ��ار
القوات
وكسر الحصار التي ستنفذها قواتنا املسلحة
ِ
َ
املسلحة ال سيما بعد إعان املتحدث باسمها العميد
يحيى سريع يف بيانه األخري عن امتاكها إحداثيات
متكاملة ضمن بنك أهداف خاص يضم عدداً كبرياً
من األهداف الحيوية التي قد ُتستهدف يف أي لحظة.
وتأكيده أيضاً أن القوات املسلحة اليمنية قادمة
بعون الله تعاىل عىل تنفيذ عمليات عسكرية نوعية
لكسر الحصار الظالم ستشمل أهدافا حساسة لم
تكن يف حسبان العدو املجرم.
وش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي ال�ع�ظ�ي��م يختتم ع��ام��اً س��اب�ع��اً من
الصمود يف وج��ه ق��وى ال�ع��دوان وال�ح�ص��ار ويستعد
ل�ت��دش��ن ع��ام ج��دي��د ال ت��زال م �ب��ادؤه وخ�ي��ارات��ه ثابتة
ورس ��ائ �ل ��ه واض �ح ��ة وآخ ��ره ��ا "ع �م �ل �ي��ة ك �س��ر ال �ح �ص��ار
الثانية" ..وباملقابل عىل قوى العدوان ويف مقدمتها
م �م �ل �ك��ة س �ل �م ��ان ال �س �ع ��ودي ��ة ودوي� �ل� ��ة اإلم � � ��ارات أن
تستوعب تلك الرسالة وأن تراجع حساباتها وتعيد
النظر فيما لحق بها من الضربات القاصمة واملؤملة
وال�ه��زائ��م ال�ن�ك��راء ع��ىل م��دى س�ب��ع س �ن��وات ،وعليها
أن ت ��درك أي�ض��ا أن�ه��ا ل��ن ت�ت�م�ك��ن أب ��دا م��ن ت�ح�ق�ي��ق أي
نصر يذكر لها يف قادم السنوات  ،بل ستتلقى املزيد
من ضربات وعمليات كسر الحصار واإلع�ص��ار التي
ستنفذها قواتنا اليمنية الباسلة ولن يتحقق ألنظمة
العدوان مكسب سوى املزيد من الخسائر الفادحة
يف م �ط ��ارات �ه ��ا وم �ع �س �ك ��رات �ه ��ا وم �ن �ش ��آت �ه ��ا ال �ح �ي ��وي ��ة
وال �ن �ف �ط �ي ��ة ،يف ح� ��ال اس �ت �م ��رار ع ��دوان �ه ��ا وت �م��ادي �ه��ا
وطيشها وحصارها اإلجرامي الغاشم .

وم �ن��ع دخ ��ول امل�ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة وت�ش��دي��د ال�ح�ص��ار،
لكن ذل��ك ال يعني االستسام وال��رض��وخ ب��ل مواجهة
التصعيد بالتصعيد والرد بقوة عىل همجية املعتدي
الجبان.
* فيما قال عضو مجلس الشورى ،عضو اللجنة
ال��رئ��اس �ي��ة ل�ح�م�ل��ة "إع �ص ��ار ال �ي �م ��ن" /ال �ش �ي��خ ه ��ادي
الرزامي:
** ان األسباب التي دعت إىل إعان القيادة السياسية
ممثلة ب��األخ رئ�ي��س الجمهورية م�ه��دي امل�ش��اط حملة
االعصار اليماين يأيت نتيجة للتصعيد املستمر من دول
العدوان وعدم جدوائية ومصداقية العدو يف الحلول
السياسية ال�ت��ي كلما ض��اق وش�ع��ر ب��ال�ه��زائ��م واالن�ه�ي��ار
دعا إىل التفاوض والحوار والسام الذي يريدونه عىل
الطريقة األمريكية اإلسرائيلية الذي يعني االستسام
والخنوع لهم ،والعودة إىل أحضانهم..
واس�ت�ط��رد :الش��ك ب��أن الحملة تسري حسب الخطة
ال �ت��ي رس �م��ت ل�ه��ا وب�ن�س�ب��ة ت�س�ع��ن يف امل ��ائ ��ة ،يف ك��اف��ة
امل �ح ��اف �ظ ��ات وامل ��دي ��ري ��ات ،ت �ف ��اع ��ا ،ون� � ��زوال ،وت�ط�ب�ي�ق��ا
ع�م�ل�ي��ا ،ي�ت�م�ث��ل ذل��ك يف ال�ل�ق��اءات ال�ت�ش��اوري��ة ،يف كل
م��دي��ري��ة وع��زل��ة ،ويف ال��وق �ف��ات ،ويف ت�ش�ك�ي��ل ال�ل�ج��ان
امل �ع �ن �ي��ة ب��ال�ح�م�ل��ة ل �ل �ق �ي��ام ب�ع�م�ل�ه��ا ت�ث�ق�ي�ف��ا ،وت��وع �ي��ة،
وحشدا ،للجبهات بالرجال واملال.
وأضاف :الحملة با شك ناجحة بكل املقاييس ،وإن
لم تؤ ّد اهدافها املنشودة واملرسومة لها بشكل كامل،
ألنها تحمل رسالة لتحالف ال�ع��دوان مفادها إن هذا
الشعب اليزال صامدا ولن ينحني للعدوان رغم املآيس
وال�ت�ج��وي��ع وال �ح �ص��ار ،وان �ع ��دام امل�ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة،
ف�ه��اه��و شعبنا ي�ح�ش��د ل�ل�ج�ب�ه��ات م��اال ورج ��اال م��ن كل
مديرية وعزلة ويلتقي ويتجمع أبناء شعبنا ،ويقفون
الوقفات املسلحة ،غري مبالن بانعدام املشتقات ،وال
بغارات الطريان ،وال بانقطاع املرتبات.
* م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ع� � ��ر أم� � � ��ن ع� � � ��ام م �ج �ل ��س
ال �ش��ورى /ع��ي ي�ح�ي��ى ع�ب��دامل�غ�ن��ي ال�ق��ايض،
عن أهمية الحملة بقوله:
** لقد جاءت هذه الحملة يف وقتها املناسب ملواجهة
ت�ص�ع�ي��د ال � �ع� ��دوان ،وب��ال �ن �س �ب��ة ل ��أس �ب ��اب ال �ت ��ي دع��ت
ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة الط ��اق ح�م�ل��ة "اع �ص ��ار ال�ي�م��ن"،
وتسمية هذه الحملة بهذا االسم جاء تيمنا باالعاصري
اليمنية التي نفذتها القوة الصاروخية والطريان املسري
يف عمق عواصم العدوان والتي اجرت املعتدين عىل

م��راج�ع��ة حساباتهم واي�ق��اف
تصعيدهم األخري يف شبوة.
ام� � ��ا االس� � �ب � ��اب ال � �ت� ��ي دع ��ت
اىل اط � � � � ��اق ه � � � ��ذه ال� �ح� �م� �ل ��ة
ف�ه��ي ق�ن��اع��ة ال�ق�ي��ادة اليمنية
ال �ح �ك �ي �م ��ة أن ق � � ��ادة وام � � ��راء
ال �ع��دوان ع��ىل ال�ي�م��ن سفهاء
وم � ��راه � �ق � ��ن ال ي� �ف� �ق� �ه ��ون اال
ل � �غ� ��ة ال � � �ق� � ��وة وان � � �ه� � ��ا ال � � � ��دواء
ال� �ح� �ق� �ي� �ق� ��ي ل � � � � ��داء ال �ع �ظ �م ��ة
ال � � � � � � ��ذي اص � � � �ي� � � ��ب ب � � � ��ه ح � �ك � ��ام
االم ��ارات وال�س�ع��ودي��ة لذلك
اط �ل �ق��ت ال �ق �ي ��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة
يف ص � �ن � �ع � ��اء ه � � � ��ذه ال� �ح� �م� �ل ��ة
لتفعيل القوة والنخوة التي
تمتلكها القبائل اليمنية التي
ج�س��دت ع��ر ال�ت��اري��خ ق��درت�ه��ا
ع��ىل اط ��اق أع��اص��ري اب�ت�ل�ع��ت
كل الغزاة واملحتلن وقهرت
اإلم� ��راط� ��وري� ��ات ال �ت ��ي زرع ��ت
هذه الكيانات يف الجزيرة العربية.
اط �ل �ق ��ت ال �ق �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ه� ��ذه ال �ح �م �ل��ة يف ه ��ذا
التوقيت ليقينها بان حقيقة العدوان لم تعد خافية
ع ��ىل اح ��د ب �ع��د س �ب��ع س �ن ��وات وان ج ��رائ �م ��ه ق ��د ح�ل��ت
بكل مدينة وكل عزلة وكل قرية وان ضرره قد المس
ك��ل م��واط��ن وك��ل اس��رة وك��ل قبيلة وان ك��ل الخيارات
ق��د ف�ش�ل��ت م��ع ح �ك��ام االم � ��ارات وال �س �ع��ودي��ة الي�ق��اف
عدوانهم االجرامي عىل اليمن وان السبيل الوحيد اىل
ذلك هو ان نرسل عليهم سيل العرم ونوجه نحوهم
"اع�ص��ار ال�ي�م��ن" ال��ذي يمزقهم ك��ل م�م��زق ويجعلهم
احاديث ملن خلفهم.
وأضاف :لم تدخر اللجان جهدا يف النزول اىل كافة
امل�ح��اف�ظ��ات وامل��دي��ري��ات وال �ع��زل وال �ق��رى ال�ي�م�ن�ي��ة رغ��م
تباعد املسافات وشحة االمكانات وارتفاع سعر الوقود
اال ان واج�ب�ه��م ال��دي�ن��ي وال��وط �ن��ي ه��و م��ن دف�ع�ه��م إىل
زيارة مناطق واماكن لم يزرها اي مسؤول من قبلهم
منذ قيام الجمهورية والتقوا بفئات وشخصيات لم
يعرها النظام السابق اي اهتمام وعقدوا االجتماعات
يف م�خ�ت�ل��ف امل��دي��ري��ات وال �ع ��زل وش �ك �ل��وا ل�ج��ان��ا ف��رع�ي��ة
ع��ىل م�س�ت��وى ك��ل م��دي��ري��ة وك ��ل ع��زل��ة وك ��ل ق��ري��ة وان
ك� ��ان ال � ��دور األب � ��رز الع �ض ��اء م �ج �ل��س ال� �ش ��ورى ال ��ذي ��ن
ان�ط�ل�ق��وا ان�ط��اق��ة رج��ل واح��د رغ��م ظ��روف�ه��م الصعبة
وق ��د ش �ه��دت ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة ت �ف��اع��ا اي �ج��اب �ي��ا ك �ب��ريا م��ن
كافة شرائح املجتمع الذين وقفوا صفا واحدا رافعن
س��اح�ه��م معلنن ال�ن�ف��ري ال�ع��ام اىل ال�ج�ب�ه��ات وه��و ما
شاهدناه عر وسائل االعام يف كافة املحافظات.
واستطرد القايض بقوله :الحملة ال زال��ت مستمرة
ول��ن تتوقف اال بتوقف ال�ع��دوان ال�غ��اش��م ع��ىل اليمن
فأعضاء مجلس الشورى ال زالوا يف كافة املحافظات
ي� �ق ��وم ��ون ب � ��دوره � ��م ع � ��ىل اك � �م� ��ل وج� � ��ه وس �ي �ت �ض ��اع ��ف
نشاطهم وجهودهم خال شهر رمضان املبارك
والش � ��ك ان ه � ��ذه ال �ح �م �ل ��ة س �ت ��ؤيت ث �م ��اره ��ا وت �ح �ق��ق
اه��داف �ه��ا وق ��د ب ��دأت ت�ح�ق��ق ذل ��ك م��ن خ ��ال ال��وق�ف��ات
واالح � �ت � �ج� ��اج� ��ات وال � �ب � �ي� ��ان� ��ات امل � �ع � ��رة ع � ��ن ج ��اه ��زي �ت �ه ��ا
ل��ال�ت�ح��اق ب��ال�ج�ب�ه��ات واالل ��وي ��ة وال �ك �ت��ائ��ب ال�ع�س�ك��ري��ة
التي تم تشكيلها يف بعض املحافظات وتقاطر الشباب
باملئات واالالف اىل معسكرات التدريب وميادين العزة
وال �ك ��رام ��ة وال �ق ��واف ��ل امل ��ال �ي ��ة وال �ع �ي �ن �ي��ة ال �ت ��ي خ��رج��ت
ل �ل �م �ج ��اه ��دي ��ن م� ��ن ع � ��دة م ��دي ��ري ��ات يف ك� ��ل م �ح��اف �ظ��ة
وستستمر قوافل العطاء من املال والرجال ما استمر
العدوان عىل بادنا.

عبدالرحمن مراد

الوعي باملرحلة ومبتطلبات السالم العادل
ربما وضعت الحرب يف اليمن أوزارها ،لكنها يف حقيقة األمر قد
أشعلت حروباً أخرى لم تكن يف ُخ ْل ِد من يرى يف الحرب مخرجاً من
أزمة تعصف به ،وماذاً يمكن من خاله النفاذ إىل مراتب متقدمة فيه,
ٍ
تجعله يتجاوز عراته اآلنية ليخلق أزمات أكر تعقيداً ,وأكر تهديداً
ألمن واستقرار اليمن.

وإذا كانت اليمن قد َش َب ْ
ّت عن الطوق ولم تعد ورق� ً�ة عىل طاولة املصلحة السياسية
لدول الجوار واإلقليم يمكن اللعب بها وقتما أرادت الرغبات واملصلحة ،فأن التنظيمات
اإلره��اب �ي��ة ق��د ت�ص�ب��ح ت �ه��دي��داً ح�ق�ي�ق�ي��اً ألم ��ن واس �ت �ق��رار واس �ت �ق��ال ال�ي�م��ن واإلق �ل �ي��م ط��امل��ا
وال�ت�ح��ال��ف ال�ع��رب��ي ال��ذي ي�غ��زو ال�ي�م��ن يستخدم ت�ل��ك التنظيمات ك ��أدوات وق��وة بشرية
وث �ق��اف �ي��ة يف ادارة م�ع��رك�ت��ه يف ال �ي �م��ن ,ف�ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل امل �ن �ظ��ور س ��وف ي�ف�ق��د ق��درت��ه ع��ىل
التفاعل مع املعادالت الحقيقية التي يصنعها الواقع السيايس الجديد ,وسيكون األثر
عىل السعودية وعىل اإلمارات أشد وقعاً وأثراً من غريهما.
هناك من يتعامل مع مشكات الحاضر يف اليمن من زاوية مصالحه مع الواقع خوف
أن تتضرّر تلك االمتيازات ,وتبعاً لذلك فنحن نرى عوامل االنهيار ترى وعبارات التهوين
ُ
(عماقة) هذا الزمن من
والتقليل والتخويف تتعاىل ,وقد يظل األمر كذلك حتى يتمكن
تسليم رأس الخليفة العبايس إىل (هوالكو) كما فعلوا ويفعلون وما قصة صدام حسن
إن طول األمد مفسدةَّ ،
يتجدد وإن َّ
َّ
عنا ببعيدَّ ..
تجدد فبقدر حاجته هو ،ال بقدر
ألنه ال
حاجة الناس ومعطيات الواقع وتموجاته ,ذلك ألنه يألف األشياء وال يريد لها أن تتغري
ّ
التبدل والتغري ،ومن هنا ندرك أن الحياة بكل
يف حن أن واقع تلك األشياء يجرها عىل
أبعادها صريورة دائمة وبحث دائم عن املمكنات وهي غري قادرة عىل الثبات ،وإذا ظل
األم��ر ثابتاً ج��اءت إرادة الحياة تحمل مشروع التغيري وق��د يبدو صغرياً يف بدايته َ
لكنةّ
ً
وع ُ
ر التأريخ يف ذلك ال تحىص.
إذا عرف املمكن أصبح كبريا ِ
إن وح��دة ال��وط��ن اليمني يجب ْ
َّ
أن تظل مشكاة منها تنبثق امل�ش��اري��ع ال�ح�ض��اري��ة لهذا
الوطن ،وال نريد لهذه الوحدة ْ
أن تتشتت أو أن تتشظى وهنا جوهر القضية ،ذلك ألننا
ّ
ّ
التعدد
التعدد الذي ينبثق من مشكاة الوحدة ذلك
نرفض الشتات والتمزق ونرغب يف
الذي يصد ُر عن بعد رؤيوي يحمل معالم مشروع حضاري لهذا الوطن ،أما أولئك الذين
يحلمون بمشاريع صغرية قائمة عىل الشتات والتمزق فلن يرفضهم الواقع إال يف حالة
واحدة وهي أن يكون هذا الواقع متجدداً ويوازي يف طموحه مجد الذاكرة الذي يقوم
عليه ذلك املشروع ,ويف ذات السياق ال بد أن يكون متجاوزاً عرات املايض ال مجراً لها,
ومكرراً لظالها يف حياة الناس ،ذلك ّ
ألن املشاريع التي تقوم عىل قيم الذاكرة حن ال
تجد نفسها يف الحاضر واملستقبل تستعيد مجدها يف املايض.
والواقع اليوم يفصح بكل بيان ووضوح أن مشكلة اليمن ذات أبعا ٍد ثاثة هي:
البعد األول :يتجىل فيمن يرى نفسه يف تجليات الحاضر وال يجد له ًأما يف املستقبل،
فأيقظ ذاكرة مجده القديم ,..وهذا البعد يتمثل يف مشروع السلطنات واملشروع السلفي.
 البعد ال�ث��اين :ويتجىل يف أولئك الذين ألفوا األش�ي��اء ،وأرادوا أن تكون كما هي منال�ث�ب��ات خ��وف ال�ت�ض� َرّر وف�ق��دان االم�ت�ي��ازات واملصلحة ويتمثل ه��ذا البعد يف ن�ظ��ام ه��ادي
ومن تش َيّع له.
 والبعد ال�ث��ال��ث :يتجىل يف أول�ئ��ك ال��ذي��ن اج�ت�ه��دوا يف تشخيص أزم��ة اليمن وخ��رج��واً
ً
ُ
برؤية وطنية قائمة عىل مبدأ الحوار وحملوا عىل أكتفاهم مشروعا حضاريا يمثل رؤيتهم
قد نتفق معهم فيه ,وقد نختلف لكنه بذرة مشروع بوادره يف صنعاء.
إذن يف تلك األبعاد تكمن كل إشكاالت هذا الوطن ،فالصراع يحمل بعداً زمنياً أدركنا
ذلك أو لم ندركه فهو بالضرورة فاعل يف مجريات الحدث ،ولعلنا ن��درك َّ
أن موضوع
ال �ح��وار ال ب � َّ�د ل��ه أن ي��أخ��ذ ال�ب�ع��د ال�ت��اري�خ��ي ك�ب�ع��د م��ؤث��ر وف��اع��ل يف ص�ن��ع ال �ح��دث وال ب� َّ�د
أن ن�ت�ح��اور م�ع��ه ون�ت�ص��ال��ح ،إن أردن ��ا س��ام��اً دائ �م��اً وال�ت�ص��ال��ح ال ي�ك��ون إال ب��إش��اع��ة قيم
الحق والعدل والسام ،واحرام القانون وتفعيل العمل املؤسيس ،والحد من ظاهرة
الشخصنة واالخ �ت��زال ،واالس�ت�س��ام ال�ك��ام��ل وامل�ط�ل��ق مل�ب��دأ ال�ت��داول السلمي للسلطة،
كحقيقة ذات قيمة ال وهماً يحسبه الظمآن ما ًء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً.
***
فبعد أكر من سبع سنوات من الحرب والعدوان والتدمري ,يكتشف ابن سلمان أن
الحوثين يمنين وبهم نزعة عروبية ,وهم ليسوا فارسين ,لم يدله عىل هذا االكتشاف
سوى البأس الشديد الذي لم يهزم ولم يلن يف جبهات املواجهات ,وحسب الظن كان
يعتقد أن الحرب مع اليمنين نزهة صيف.
لم يسمع ابن سلمان كام العقاء من أرباب الفكر والسياسة مثل هيكل الذي قال
له يف بداية عدوانه عىل اليمن  :ستحارب السعودية اليمن وستغرق يف مستنقع اليمن
وسوف ينتصر اليمن ,وط��وال زمن العدوان يتكرر القول عىل لسان قائد الثورة السيد
املجاهد عبد امللك بدر الدين الحويث  :نحن رجال سام ولسنا رجال استسام ولم يفهم
ابن سلمان ما كان يقال له,أو ما قيل,حتى رأى من آيات ربه الكرى يف ميادين الشرف
والبطولة م��ا جعله يعرف بيمنية ال�ح��ويث ال��ذي ك��ان ي��راه مجوسيا وف��ارس�ي��ا يف خطابه
السيايس واالعامي ,ولم يدرك أن الحويث هو اليمن واليمن هو الحويث ,فالحويث لم يكن
إال جزءا من كل ,وهو حالة اجتماعية وثقافية وسياسة وعسكرية يمنية خالصة ,لم تأت
من خارج اليمن ,ولم يكن لها ارتباط تنظيمي بالخارج بل عاقات ندية ومصالح مشاركة.
نحن اليوم عىل أعتاب مرحلة جديدة ,فالعدو يتداعى وينهار ويفقد مفردات قوته
يوما بعد آخر ونحن أصبحنا نملك زمام املبادرة ونسيطر عىل مفردات اللعبة السياسية
والعسكرية والبد لنا من التفكري يف البعد الثقايف حتى تكتمل أبعاد النصر ومفرداته,
فالنقص الذي نركه يف املستوى الثقايف قد يكون سببا مباشرا يف التعر إذا لم نتداركه
بوعي وبصرية وحنكة واقتدار ..وتأكيد قائد الثورة يف جل خطاباته عىل الوعي لم يأت
م��ن ف��راغ ب��ل م��ن شعور بالغ بأهميته وال��وع��ي متعدد املستويات فحتى تكون م��ؤث��را يف
النظام العاملي الجديد ال متأثرا به,وخاضعا له ,البد لك من الدراسة والبحث,ووضع
االسراتيجيات لتصل اىل أهدافك ,فالقضايا السياسية ليست حاالت طبيعية مطلقا,
بل تصنع بقدرات ذهنية ,وكل صناعة تتطلب اهتماما مضاعفا من الرعاية والتشذيب
والسقاية حتى نصل اىل الثمرة ..فالنصر ال��ذي تلوح بيارقه اليوم ال يكتمل إال بالوعي
يف امل�س�ت��وي��ات ال�ح�ض��اري��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة ,ف��االن�ت�ص��ار ال�ع�س�ك��ري يصبح
دون ج ��دوى إذا ل��م ي�ت�ع��اض��د م��ع غ ��ريه ,ذل��ك أن ال �ي��وم ل��م ي�ع��د م�ث��ل االم��س,وال �غ��د لن
ي�ك��ون م�ث��ل ال�ي��وم,ف��ال�ت�غ��ري امل�ت�س��ارع يف امل�س�ت��وى ال�ح�ض��اري ال�ح��دي��ث ي�ت�ط�ل��ب وع�ي��ا ب��ه ال
قفزا عىل حقائقه.
ف��روس�ي��ا ال�ي��وم ت�ع�ي��د ت��رت�ي��ب ن�س��ق ال �ت��وازن ال ��دويل وه��ي ب��ذل��ك ت�ح�ش��ر أم��ري�ك��ا يف زواي��ا
أخاقية ضيقة بعد أن عمدت اىل كشف الكثري من االسرار التي كانت تدار من أوكرانيا,
ويف املعامل البيولوجية التي تصنع الفريوسات ,حتى تنشط الشركات وتتحرك االموال,
فالعالم لم يشهد شيوع الفريوسات بالقدر الذي شهده إال بعد أن تفردت أمريكا بقيادة
النظام الدويل منذ انهيار املنظومة الشرقية مطلع عام 9٠م من القرن املايض ,حيث شهد
العالم حربا بيولوجية لم تكن معهودة ,بدءا بفريوس فقدان املناعة وم��رورا بالجمرة
الخبيثة وأنفلونزا الطيور والخنازير وآخرها فريوس كوفيد  19الذي أرعب العالم.
ال�ن�ظ��ام ال��رأس�م��ايل ن�ظ��ام مستغل وغ��ري س��وي ,ويعمد اىل التضليل وص�ن��اع��ة األوه��ام
حتى يتمكن من تحقيق مصالحه ,وهو يف ذاته غري قابل لاستمرار ألنه فقد مقومات
وعناصر استمراره ,لذلك نرك أوكرانيا تواجه مصريا مجهوال بعد أن كان يعدها بالرفاه
وبالدفاع عنها ,وهو اليوم يبحث عن التريرات ملواقفه املخزية منها ويف ذلك عرة ملن أراد
أن يعتر أو كان يف قلبه ذرة والء لهذا النظام الفايش القذر املستغل للبشرية جمعاء.
ولم تكن الثورة االيرانية التي ناصبها ذلك النظام العداء إال أكر إدراكا لشريته ,وكانت
بحكم االحتكاك والخرة ترى فيه الشر املطلق فلم يصدقها أحد بحكم حركة التضليل
التي كان يمارسها ذلك النظام ,وها هي الوقائع تثبت صدق مقولة قائد الثورة اإلسامية
اإليرانية اإلمام الخميني" :أمريكا هي الشيطان األكر".
أدرك هذه الحقيقة الشهيد القائد حسن بدر الدين الحويث ,فناصبته أمريكا العداء
ودف�ع��ت ال�ن�ظ��ام يف ص�ن�ع��اء اىل إع��ان ال�ح��رب ع�ل�ي��ه ,وخ��اض ن�ظ��ام ص�ن�ع��اء س�ت��ة ح��روب
وكتب الله عىل إثرها التمكن للمسرية القرآنية ,وهي اليوم تواصل جهادها ضد فساد
أمريكا ,وس��وف تنتصر أرادة الله يف دفع فساد أمريكا وأدواتها يف املنطقة ,وقد توالت
امل ��ؤش ��رات ,وه ��ا ه��ي أم��ري�ك��ا ت�ت��داع��ى أرك��ان �ه��ا وس ��وف ي�س�ق��ط ن�ظ��ام�ه��ا ال ��دويل ع�م��ا ق��ري��ب
وسيكتب الله التمكن لعباده املؤمنن.
ثمة مؤشرات اليوم تقول أن أمراء الخليج بدأوا يفهون أبعاد اللعبة ,وقد تنامى يف
نفوسهم الخوف بعد خذالن أمريكا ألوكرانيا ,وقد يرى عقاؤهم أن مثل ذلك ممكن
الحدوث يف الخليج بشكل أكر حيث وأمريكا ترتبط بمصالح اقتصادية حيوية بأوكرانيا
تتعلق بحياة مجتمعها وبحركة اقتصادها,وهي عاقة أعمق من ارتباطها بدول الخليج
التي ال تتجاوز عاقتها بها مصادر الطاقة التي يمكن استبدالها وتعويضها من أي مكان
وبأقل التكاليف ..لذلك فرغبة دول مجلس التعاون الخليجي يف عقد جلسة مشاورات
ليست أك��ر من بحث عن مخرج للسعودية من م��أزق اليمن ال��ذي دفعته اليه أمريكا
دفعا ,وهي يقظة متأخرة لن يكتب لها النجاح إذا لم تتوفر النوايا الصادقة والشجاعة
الكاملة يف االعراف بالخطأ الذي كانوا عليه يف عدوانهم عىل اليمن وتدمري كل مقدراته
إرضاء ال سيادهم من الصهاينة واالمريكان.
يف اليمن قيادة سياسية وثورية واعية وقادرة عىل التعامل مع خيار السام العادل
وفق شروط الواقع وتطوراته يف امليدان ,وعىل قادة دول مجلس التعاون الخليجي أن
يعوا أن خيار االستسام غري وارد يف اليمن كما قالها لهم واضحة جلية قائد ثورتهم
ومسريتهم القرآنية املباركة.

 26september.net  26september.net

www.26sep.net

عسكرية 06

26sept26@gmail.com

االثنني  18 :شعبان 1443هـ |  21مارس 2021م | العدد  12 | 2252صفحة

خالل لقائه رئيس جمعية "معاقي احلرب" ومدير دائرة الرعاية االجتماعية

اللواء الكحالني :يثمن اخلدمات املتميزة املقدمة للمعاقني واجلرحى وأسر الشهداء

التقى مساعد وزي��ر الدفاع للموارد البشرية
ال� �ل ��واء ال ��رك ��ن ع ��ي م �ح �م��د ال �ك �ح ��اين  ،رئ �ي��س
ج �م �ع �ي��ة "م �ع ��اق ��ي وج ��رح ��ى ال � �ح� ��رب" ورع ��اي ��ة
أس� � � ��ر ال� � �ش� � �ه � ��داء ل � �ل � �ق � ��وات امل � �س � �ل � �ح� ��ة واألم� � � ��ن
العقيد يوسف الشمريي وم��دي��ر دائ��رة الرعاية
االجتماعية بوزارة الدفاع الدكتور مهند املتوكل.
وخ� ��ال ال �ل �ق��اء اس �ت �م��ع ال �ل ��واء ال �ك �ح��اين م��ن
ال�ع�ق�ي��د ال�ش�م��ريي إىل ش��رح م��وج��ز ع��ن طبيعة
األعمال الخدمية والطبية والعاجية واإليواء

اعاصير
قواتنا
املسلحة..

ل�ل�م�ع��اق��ن وال �ج��رح��ى يف دور ال��رع��اي��ة ال�ت��اب�ع��ة
ل�ل�ج�م�ع�ي��ة يف ال �ع��اص �م��ة ص �ن �ع��اء وف ��روع �ه ��ا يف
املحافظات الذين قدموا التضحيات دفاعاً عن
ال��وط��ن ووح��دت��ه وأم�ن��ه واس �ت �ق��راره يف مختلف
امل�ح�ط��ات وامل�ن�ع�ط�ف��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ال�ت��ي شهدها
الوطن شماله وجنوبه.
ك �م��ا اس �ت �م��ع م �س��اع��د وزي ��ر ال ��دف ��اع م ��ن م��دي��ر
دائ ��رة ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة إىل ش��رح ع��ن ال��دور
ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه ال��دائ��رة يف ت�ن�ف�ي��ذ امل �ه��ام امل�س�ن��دة

إل �ي �ه ��ا ت� �ج ��اه رع� ��اي� ��ة ج ��رح ��ى ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان
ُ
ال�ش�ع�ب�ي��ة ال��ذي��ن أص�ي�ب��وا وه��م ي ��ؤدون واج�ب�ه��م
ال� ��وط � �ن� ��ي يف م� ��واج � �ه� ��ة ال � � �ع � � ��دوان يف م �خ �ت �ل��ف
الجبهات.
وثمن اللواء الكحاين جهود جمعية "معاقي
الحرب" ودائرة الرعاية االجتماعية وما تقدمانه
�ات متميزة ت�ج��اه امل�ع��اق��ن واملناضلن
م��ن خ��دم� ٍ
وأس ��ر ال�ش�ه��داء م��ن منتسبي ال �ق��وات املسلحة
واألمن.

تلتهم عواصف العدوان

بما أن التحضريات التي قامت وتقوم بها القوات املسلحة اليمنية (جيش -لجان) ألي من العمليات العسكرية
التي نفذتها سابقاً أو التي تعد لها وتستعد لتنفيذها الحقا براً وبحراً وجواً فقد عودتنا عى املفاجآت وأبدت
وأظهرت مهارات قتالية فريدة وجديدة لم تكن يف متناول املنظرين العسكرين وال حتى يف قواميس النظريات
املتعارف عليها من حيث املاديات وياحظ ذلك أثناء املواجهات ،إنه وحن ماقاة العدو نلحظ أنها تبدي براعة
عالية وتبتكر أساليب تمتاز بالتزاوج بن القديم والحديث.

مؤسسة "الشهداء"
تعلن بدء صرف الكفالة
الشهرية ألبناء الشهداء

أع� � � � � � �ل� � � � � � �ن � � � � � ��ت م � � � ��ؤس� � � � �س � � � ��ة
"الشهداء" بدء صرف مبالغ
الكفالة الشهرية ل �  27ألفاً
و 955م� � ��ن أب � � �ن� � ��اء وب � �ن� ��ات
ال � �ش � �ه � ��داء ل� �ش� �ه� ��ري ي� �ن ��اي ��ر-
فرباير 2022م.
وأك ��دت امل��ؤس �س��ة يف ب�ي��ان
ل � �ه � ��ا ب � � � ��دء ص � � � ��رف ال � �ك � �ف� ��ال� ��ة
ال �ش �ه ��ري ��ة ألب � �ن� ��اء ال �ش �ه ��داء
بمبلغ إج�م��ايل  559مليوناً
و 100أل ��ف ري ��ال ب��ال�ت��زام��ن
م � � ��ع ق � � � � ��دوم ش � �ه � ��ر رم � �ض � ��ان
املبارك.

دائرة اخلدمات الطبية واملستشفى العسكري
بصنعاء تدشنان حملة "إعصار اليمن"

دش �ن��ت دائ� ��رة ال �خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
واملستشفى العسكري بصنعاء حملة "إعصار
اليمن" للتحشيد واالستنفار.
وخ ��ال ال �ت��دش��ن ب �ح �ض��ور ن��ائ��ب م��دي��ر دائ ��رة
ال�خ��دم��ات الطبية العسكرية العميد ال��دك�ت��ور
عبدالرحمن الدمشقي ،أشار مدير املستشفى
ال �ع �س �ك ��ري ع �م �ي��د دك� �ت ��ور ع �ب ��اس ن �ج ��م ال ��دي ��ن
إىل أه�م�ي��ة م��واص�ل��ة ال��زخ��م ال�ش�ع�ب��ي وال��رس�م��ي
يف ح�م�ل��ة "إع �ص ��ار ال �ي �م��ن" ودع ��م امل��راب �ط��ن يف
الجبهات باملال والرجال.
وأكد أن التفاعل الشعبي الواسع مع الحملة
يوضح مدى التاحم الوثيق بن أبناء الشعب
وامل��راب �ط��ن يف ال�ج�ب�ه��ات مل��واج�ه��ة ت�ح��ال��ف ال�ش��ر

والعدوان.
وأوض � ��ح ال ��دك �ت ��ور ن �ج��م ال ��دي ��ن ،أن م�ن�ت�س�ب��ي
دائرة الخدمات الطبية واملستشفى العسكري
مستعدين للمشاركة يف رفد الجبهات ملساندة
أب � �ط� ��ال ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج� ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة ل �ل ��دف ��اع
ع��ن ال�س�ي��ادة ال��وط�ن�ي��ة ودح ��ر ت�ح��ال��ف ال�ع��دوان
وم��رت��زق �ت��ه  ..م �ش �ي��دا ب� ��دور ال� �ك ��وادر ال �ط �ب �ي��ة يف
ت �ن �ف �ي��ذ امل �ه ��ام امل �ن ��اط ��ة ب �ه��م يف خ ��دم ��ة ال �ج��رح��ى
واملرىض بكل أمانة وإخاص وكفاءة واقتدار.
ح� �ض ��ر ال � �ت� ��دش� ��ن ن� � � ��واب م� ��دي� ��ر امل �س �ت �ش �ف ��ى
ال� �ع� �س� �ك ��ري ال �ع �م �ي ��د دك � �ت � ��ور م �ح �م ��د امل ��زي �ق ��ر
والعميد دكتور صادق الجربي والعقيد أنور
الذبحاين.

في أسبوع ..خروقات قوى العدوان في احلديدة
 165خرق ًا

306خرق ًا و 19غارةً على مأرب وحجة

م��دي��ري��ة خ��ب وال�ش�ع��ف بمحافظة ال�ج��وف ،وغ��ارة ع��ى البقع
قبالة نجران.
وأفاد املصدر بأن قوى العدوان ،ارتكبت  141خرقاً التفاق
ال�س��وي��د ب�ش��أن ال�ح��دي��دة ،بينها اس�ت�ح��داث تحصينات قتالية
يف الجبلية ومقبنة و ست هجمات لطريان العدوان وتحليق
م�ك�ث��ف ب ��اإلض ��اف ��ة إىل ق �ص��ف م��دف �ع��ي وص ��اروخ ��ي وب�م�خ�ت�ل��ف
األعرية النارية.
ول�ف��ت امل �ص��در إىل أن ام ��رأة أص�ي�ب��ت ن�ت�ي�ج��ة ان�ف�ج��ار ل�غ��م من
مخلفات ال�ع��دوان يف منطقة ط��ان بمديرية حيدان ،ما أدى
إىل بر قدمها.
كما سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد
خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 113 ،خرقاً.
وأوض��ح م�ص��در يف غ��رف��ة العمليات أن م��ن ب��ن ال�خ��روق��ات،
تحليق طائرات تجسسية يف أج��واء حيس والجبلية ،وأربعة
خروقات بقصف مدفعي و 94خرقا باألعرية النارية املختلفة.

 122خرق ًا

الثالثاء

اخلميس

واص � �ل � ��ت ق� � ��وى ال� � �ع� � ��دوان األم � ��ري � ��ي ال � �س � �ع� ��ودي اإلم� � � ��ارايت
خروقاتها التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ،يف حن
شن الطريان املعادي  19غارة عى محافظتي مأرب وحجة.
وأوض� ��ح م �ص��در ع �س �ك��ري أن ق ��وى ال �ع ��دوان ارت �ك �ب��ت 165
خ��رق��اً ،ب�ي�ن�ه��ا غ ��ارة ل�ل�ط��ريان ال�ت�ج�س��يس ع��ى ح�ي��س ،وتحليق
 18ط��ائ��رة ت�ج�س�س�ي��ة يف أج ��واء ح�ي��س وال�ج�ب�ل�ي��ة و 31خ��رق��اً
بقصف مدفعي و 114خرقاً باألعرية النارية املختلفة.
وأش��ار امل�ص��در إىل أن م��واط�ن��ن اث�ن��ن أصيبا بقصف مدفعي
سعودي عى منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة
صعدة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان األمريي السعودي اإلمارايت
ش��ن خمس غ��ارات ع��ى مديرية ال��وادي ،كما استهدف بأربع
غارات مديريتي الجوبة وصرواح بمحافظة مأرب.
ولفت املصدر إىل أن الطريان املعادي استهدف بست غارات
مديرية ح��رض ،وث��اث غ��ارات عى مديريتي ميدي وعبس يف
محافظة حجة.
ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد
كما
ً
خ��روق��ات ال �ع ��دوان ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة  141خ��رق��ا  ،بينها
استحداث تحصينات قتالية يف الجبلية ومقبنة.
وأوض � ��ح م �ص ��در يف غ ��رف ��ة ال �ع �م �ل �ي��ات أن م ��ن ب ��ن خ ��روق ��ات
ال� �ع� ��دوان ،س ��ت ه �ج �م��ات ل �ط ��ريان ال� �ع ��دوان وت �ح �ل �ي��ق م�ك�ث��ف
ب��اإلض��اف��ة إىل ق�ص��ف م��دف�ع��ي وص ��اروخ ��ي وب�م�خ�ت�ل��ف األع ��رية
النارية.

األربعاء

س �ج �ل��ت غ ��رف ��ة ع �م �ل �ي��ات ض �ب ��اط االرت� �ب ��اط وال �ت �ن �س �ي��ق ل��رص��د
خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 165 ،خرقاً.
وأوض��ح م�ص��در يف غ��رف��ة العمليات أن م��ن ب��ن ال�خ��روق��ات،
غارة لطريان تجسيس عى حيس وتحليق  18طائرة تجسسية
يف أجواء حيس والجبلية.
وأش ��ار امل �ص��در إىل أن ال �خ��روق��ات ش�م�ل��ت  31خ��رق��اً بقصف
مدفعي و 114خرقا باألعرية النارية املختلفة.

س �ج �ل��ت غ ��رف ��ة ع �م �ل �ي��ات ض �ب ��اط االرت� �ب ��اط وال �ت �ن �س �ي��ق ل��رص��د
خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 122 ،خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن من بن خروقات قوى
العدوان ،تحليق طائرات تجسسية يف أجواء حيس والجبلية
وغارتن للطريان التجسيس عى حيس.
وأش ��ار امل �ص��در إىل أن ال �خ��روق��ات ش�م�ل��ت  16خ��رق��ا بقصف
مدفعي و 95خرقا باألعرية النارية املختلفة.

 148خرق ًا

اجلمعة

األربعاء

لها ما بعدها .
فيبدو من خال هذا التحرك النشط واملستمر
من قبل الجانبن الرسمي والشعبي وبإشراف
ومتابعه من قبل القيادة الثورية والسياسية،
إن�م��ا ي��وح��ي ذل��ك أن ل��دى ال�ق�ي��ادة ال�ع�ل�ي��ا للبلد
(ال � �ث� ��وري� ��ة وال �س �ي ��اس �ي ��ة وال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة) خ �ط��ط
واس ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات ج� ��دي� ��دة س �ت �ن �ف ��ذه ��ا ال� �ق ��وات
امل�س�ل�ح��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ب�ك��ل ص�ن��وف�ه��ا وت�خ�ص�ص��ات�ه��ا
حن يطلب منها ذلك ،والتي تحمل يف طياتها
ال �ك �ث��ري م ��ن األع ��اص ��ري وامل �ف ��اج ��آت أل �ت��ي ل ��م ول��ن
ت�ك��ن يف ح�س�ب��ان ال �ع��دو أو م�خ�ي�ل�ت��ه م�ه�م��ا ك��ان
ح �ش ��ده وع ��دت ��ه وع� �ت ��اده واس� �ت� �ع ��داده ،ف�ط��امل��ا
ح �ص ��اره ال � ��ربي وال �ب �ح ��ري وال� �ج ��وي ق ��ائ ��م ع��ى
ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ،وع� ��دوان� ��ه الزال م �س �ت �م��راً،
فما عليه إال أن يتحمل نتائج غ��روره وع��دوان��ه
وح �ص��اره ون�ه�ب��ه ث ��روات ال�ب�ل��د واح�ت��ال��ه بعض
ج��زره��ا وت�ج�ن�ي��ده مل��رت��زق��ة م��ن ال��داخ��ل ي�ق��وم��ون
بتنفيذ أجندته الشيطانية مقابل حفنة من املال
املدنس ،وكذلك جلبه واستئجاره ملرتزقة من
الخارج بغرض قتال الشعب اليمني األصيل.
ف� �م ��ا ع �ل �ي ��ه وك � � ��رد م � �ش � ��روع إال أن ي �س �ت �ق �ب��ل
األع��اص��ري وأه��وال �ه��ا ،ب��ل ي�ج��ب ع�ل�ي��ه أن يفهم
وه � ��و ب ��ال �ت ��أك �ي ��د ف ��اه ��م ب � � � ��أن(رأس امل� � ��ال ج �ب ��ان)
وع�ل�ي��ه أن ال ي�ت�غ��اب��ى م�ع�ن��ى ه ��ذه ال �ع �ب��ارة وأن
ي�ع��دل م��ن س�ل��وك��ه ال �ع��دواين واإلج��رام��ي بحق
ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ،ه��ذا إن أراد أن ي�ح��اف��ظ عى
رأس م ��ال ��ه وال� � ��ذي ي �س �خ ��ره يف ال �ب ��اط ��ل وض ��د
ج ��ريان ��ه وإش �ع ��ال ال �ح ��روب وال �ف ��ن يف امل�ن�ط�ق��ة
خ��دم��ة ألع ��داء األم ��ة ،فعليه أن ي�ف�ه��م رس��ائ��ل
القيادة اليمنية وأن يتبع نصائحها واملتمثلة يف
رف��ع الحصار ال��ربي والبحري وال�ج��وي وإيقاف
العدوان واالنسحاب من اليمن وعدم التدخل
يف ش � ��ؤون ال �ي �م ��ن وال �ي �م �ن �ي ��ن ك ��ون �ه ��ا م �ط��ال��ب
الشعب اليمني ،وذل��ك قبل وص��ول األعاصري
ال�ي�م�ن�ي��ة ،ف�م��ن م�ن�ظ��ور اس��رات�ي�ج��ي وع�س�ك��ري
ال ي�ف�ه�م��ه إال خ� ��رباء ع �س �ك��ري��ون وأك��ادي �م �ي��ون
وم �ح �ل �ل��ون س �ي��اس �ي��ون واق �ت �ص��ادي��ون ي ��رون أن
ال�ق��وات امل�س�ل�ح��ة اليمنية (ج�ي��ش -ل�ج��ان) عى
ما يبدو جاهزة ومتأهبة وتسري وفق خطط ذات

ك �ش �ف��ت ال � �ق� ��وات امل �س �ل �ح ��ة ،ع ��ن ت �ف ��اص �ي ��ل ال �ع �م �ل �ي��ة
الهجومية للجيش وال�ل�ج��ان الشعبية يف ح��ريان وبني
حسن بحجة.
وأوض�ح��ت ال�ق��وات املسلحة أن العملية ال��واس�ع��ة يف
حجة نفذت من مسارين وتوجت بتحرير  11قرية بينها
الظهر والعكاشية واملنجورة وعشرات املواقع بمساحة
تقدر ب�  26كم مربع.
وأك� ��دت م �ص��رع وإص ��اب ��ة أك ��ر م��ن  200م��ن م��رت��زق��ة
ال��داخ��ل وال�س��ودان�ي��ن يف م�ع��ارك ح ��ريان وب�ن��ي حسن،
وتدمري واغتنام آليات ومدرعات وعتاد عسكري متنوع.
وأش��ارت إىل أن ط��ريان ال�ع��دوان ح��اول إسناد املرتزقة
ب �ع �ش��رات ال �غ ��ارات ل�ك�ن��ه ف �ش��ل يف إع ��اق ��ة ت �ق��دم أب �ط��ال
الجيش واللجان الشعبية.
ويف ذات ال� �س� �ي ��اق وزع اإلع � � ��ام ال� �ح ��رب ��ي ،م �ش��اه��د
للعملية الهجومية التي نفذها أبطال الجيش واللجان
الشعبية غرب مدينة حرض.
وأوض��ح مصدر عسكري أن العملية الهجومية التي
اس �ت �م��رت ي ��وم ��ن أس �ف ��رت ع ��ن ت �ط �ه��ري ع �ش ��رات امل ��واق ��ع
والقرى من املرتزقة السعودين والسودانين ،وسيطرة
أب �ط��ال ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان ع��ى م�س��اح��ة ت�ق��در ب �  54كم
مربع.
وأكد املصدر مصرع وإصابة أكر من  500عنصر من
امل��رت��زق��ة امل�ح�ل�ي��ن وال �س��ودان �ي��ن وال�ج�ي��ش ال �س �ع��ودي..
م� �ش� ��رياً إىل أن م� ��ن ب� ��ن ال �ق �ت ��ى أك � ��ر م� ��ن  80م ��رت ��زق ��اً
سودانياً و 15جندياً سعودياً إضافة لعشرات األسرى
والجرحى.
وأظهرت املشاهد التي وزعها اإلعام الحربي ،اغتنام
ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ل �ع �ت��اد ع �س �ك��ري ك �ب��ري م��ن
م ��درع ��ات ودب ��اب ��ات وأط �ق ��م ع �س �ك��ري��ة وأس �ل �ح ��ة ث�ق�ي�ل��ة
ومتوسطة خال العملية غرب حرض.

اإلثنني

العميد :عبدالله حسني املطري

القوات املسلحة تكشف تفاصيل العملية الهجومية في حيران وبني حسن بحجة

س �ج� ّ�ل��ت غ ��رف ��ة ع �م �ل �ي��ات ض �ب ��اط االرت� �ب ��اط وال �ت �ن �س �ي��ق ل��رص��د
خروقات العدوان بمحافظة الحديدة  148خرقاً.
وأوض � ��ح م �ص ��در يف غ ��رف ��ة ال �ع �م �ل �ي��ات أن م ��ن ب ��ن خ ��روق ��ات
العدوان ،تحليق طائرات تجسسية يف أجواء حيس والجبلية،
وأربع غارات للطريان التجسيس عى حيس و 12خرقاً بقصف
مدفعي و 116خرقاً باألعرية النارية املختلفة.

 254خرق ًا و 22غارة على محافظات اخرى

132خرق ًا

شن طريان العدوان األمريي السعودي اإلمارايت غارات عى
م�ح��اف�ظ��ات م ��أرب وح�ج��ة وال �ج��وف ون �ج��ران  ،يف ح��ن واص��ل
تحالف العدوان خروقاته التفاق السويد بشأن الحديدة.
وأوض� ��ح م �ص��در أم �ن��ي أن ط ��ريان ال �ع ��دوان اس �ت �ه��دف ب�ث��اث
غ��ارات مديريتي الجوبة وال��وادي بمحافظة م��أرب ،فيما شن
 12غارة عى مديرية حرض وأربع غارات عى مديريتي حريان
وعبس بمحافظة حجة.
وأش � ��ار امل �ص ��در إىل أن ط� ��ريان ال� �ع ��دوان ،اس �ت �ه��دف ب�غ��ارت��ن

س �ج� ّ�ل��ت غ ��رف ��ة ع �م �ل �ي��ات ض �ب ��اط االرت� �ب ��اط وال �ت �ن �س �ي��ق ل��رص��د
خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 132خرقاً .
وأوض � � ��ح م� �ص ��در يف غ ��رف ��ة ال �ع �م �ل �ي ��ات أن خ � ��روق ق ��وى
ال� �ع ��دوان ت�ض�م�ن��ت ت�ح�ل�ي��ق ط ��ائ ��رات ت�ج�س�س�ي��ة يف أج ��واء
حيس والجبلية.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات شملت أيضا  31خرقاً بقصف
مدفعي ،و 92خرقاً باألعرية النارية املختلفة.

السبت

ونتج من هذا التزاوج اختيار تسمية "إعصار
اليمن" للعمليات العسكرية ال�ق��ادم��ة ،وه��ذا
إن دل ع ��ى يشء ف ��إن �م ��ا ي � ��دل ع ��ى أن ال �ي �م��ن
ت�م�ت�ل��ك م �ن �ه �ج��اً وق �ي ��ادة وأن ال �ق �ي ��ادة ال�ي�م�ن�ي��ة
وقواتها املسلحة (جيش -لجان) يسريون وفق
هذا املنهج والتي رسمته القيادة والتي امتازت
ب � ��دراس � ��ة ال� �ت ��اري ��خ ال �ق ��دي ��م وال� �ح ��دي ��ث وب ��دق ��ة
وت �م �ع��ن وإدراك ،واس �ت �ل �ه �م��ت ك ��ل األح � ��داث
واألهوال التاريخية لكل حقبة حتى اللحظة،
وم ��ن خ ��ال ذل ��ك ت��م ت��رج�م��ة ك��ل ت�ل��ك ال��وق��ائ��ع
واألحداث واستخلصت منها منهج إنقاذ يتمثل
يف كيفية ال�ت�ع��ام��ل م��ع ك��ل ح��دث وف��ق السنن
اإللهية.
وه � ��ذا س ��ر ن �ج ��اح وص� �م ��ود ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن��ي
وثبات القوات املسلحة اليمنية (جيش -لجان).
إذاً ف�ب�م��ا أن ت�س�م�ي��ة "إع �ص��ار ال�ي�م��ن" ل��م ت��أيت
من فراغ بل لها دالالت وأبعاد عميقة ال يفهم
معناها إال من درس��وا التاريخ واتبعوا وس��اروا
وف ��ق ال �س ��نن اإلل �ه �ي ��ة وال �ت ��ي ذك� ��رت يف ال �ق ��رآن
ال �ك ��ري ��م وال �ت ��ي ن ��ذك ��ر م �ن �ه��ا ق ��ول ��ه ت �ع��اىل((ول �ل��ه
جنود السماوات واألرض)).
ف �ج �ن��دي ال �ل ��ه امل ��ؤم ��ن ال� �ص ��ادق ال ��واث ��ق ب��ال�ل��ه
وامل�ع�ت�م��د ع��ى ال�ل��ه وامل�ت��وك��ل عليه يلمس ذل��ك
يف ميادين املواجهة مع األعداء والنماذج كثرية
ووردت يف القرآن ال يتسع املقال واملقام لذكرها
.
عى العموم هانحن نذكر العدو بأن اإلعصار
ال �ي �م �ن��ي ق� ��ادم ال م �ح��ال��ة وأن أع ��اص ��ري ال �ق ��وات
ال�ي�م�ن�ي��ة ه ��ي ال �ح��ق وه ��ي م ��ن ج �ن��ود ال �ل��ه ال�ت��ي
سيسلطها الله عى الظاملن واملعتدين والتي
ستجرف الباطل بعون الله وأن الشعب اليمني
بجيشه ولجانه هم صائدو عواصف العدو يف
الرب والبحر والجو.
وأن العدو عليه أن يدرك أن ال مناص له من
ذلك اإلعصار عقابا من الله جراء ما ارتكب من
جرائم وحصار ،وأن األعاصري اليمنية هي من
ستكسر الحصار.
ف� �ع ��ى م � ��ا ي � �ب � ��دو أن ال� �ج� �ي ��ش وال � �ل � �ج � ��ان ق��د
ح �ض��را وم�س�ت�م��را يف ال�ت�ح�ض��ري ل�ع�م�ل�ي��ة إع�ص��ار
ك ��ربى وم��ؤمل��ة وي�ت�ض��ح ذل ��ك م��ن خ ��ال ان�ط��اق
عملية التحشيد والتعبئة التي أعلنتها القيادة
اليمنية الثورية والسياسية والعسكرية والتي
أطلق عليها اسم "إعصار اليمن" وال��ذي كلف
ب ��ذل ��ك ال �ع ��دي ��د م ��ن أع �ض ��اء ح �ك ��وم ��ة اإلن �ق ��اذ،
وأع�ض��اء مجليس ال�ن��واب وال �ش��ورى ،ب��ال�ن��زول
امل� �ي ��داين وال �ت �ح ��رك ال �ج �م��اع��ي يف امل� �ي ��دان ج�ن�ب��اً
إىل ج�ن��ب م��ع امل �ش��اي��خ وال ��وج ��اه ��ات واالل �ت �ح��ام
بجماهري الشعب اليمني العظيم عى مستوى
املحافظات واملديريات بهدف التوعية والتعبئة
وال �ت �ح �ش �ي��د ل �ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة "إع �ص ��ار ال �ي �م��ن"،
وال �ت �ه �ي �ئ��ة واالس �ت �ع ��داد ل �ه ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة وال �ت��ي

ب�ع��د اس��رات�ي�ج��ي ال ي�ف�ه�م�ه��ا إال م�ع��دوه��ا وم��ن
س�ي�ق��وم��ون ب�ت�ن�ف�ي��ذه��ا واألي � ��ام ال �ق��ادم��ة ك�ف�ي�ل��ة
ب�ت��وض�ي��ح ذل��ك ف�ح��ن ال�ق�ي��ام ب�ت�ن�ف�ي��ذ ع�م�ل�ي��ة أو
ع ��دة ع�م�ل�ي��ات "إع �ص ��ار ال �ي �م��ن" وال �ت ��ي س�ت�ن�ف��ذ
ض��د ال�ع��دو فقد ي�ب��دو ذل��ك التحضري واإلع��داد
من خ��ال التعبئة والحشد عى مستوى كبري
وال��ذي��ن ت�ح��رك��وا ف�ي��ه ك��ل رج ��االت ال��دول��ة وك��ل
ن �خ ��ب امل �ج �ت �م ��ع وت� ��رج� ��م ذل � ��ك ال �ت �ح ��رك زخ �م ��اً
ش �ع �ب �ي��اً وت ��اح �م ��اً ج �م ��اه ��ريي ��اً وال �ت �ق ��ى ال �ج��ان��ب
الرسمي والشعبي وأبدى الجميع تفاعا كبريا
مطالبن ب��رف��د ال�ج�ب�ه��ات وامل�ش��ارك��ة ال�ك��ربى يف
تنفيذ عمليات "إع�ص��ار اليمن" والتي ستلقف
ما صنع ويصنع العدو فإنما صنع كيد ساحر
وال يفلح الساحر حيث أىت.
ف��ال �ق��وات ال�ي�م�ن�ي��ة (ج �ي ��ش -ل �ج ��ان) س�ت�ل�ت�ه��م
ع ��واص ��ف ال � �ع� ��دو ،ف ��ال �ق ��وات ال ��ربي ��ة ب��ال �ت��أك �ي��د
ج��اه��زة ب��إع�ص��اره��ا وت �ع��رف ك�ي��ف ت�ت�ع��ام��ل ب ��راً،
كذلك القوات البحرية بالتأكيد فاهمة عملها
وم �ه��ام �ه��ا وواج �ب ��ات �ه ��ا يف ق �ط ��اع اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا
وم �س��ؤول �ي��ات �ه��ا وإع �ص ��اره ��ا ج ��اه ��ز ب �ح ��راً ،أي �ض��اً
ال � �ق� ��وات ال �ج ��وي ��ة (ط � � ��ريان م �س ��ري  -وص ��واري ��خ
ب ��ال �ي �س �ت �ي ��ة) ذات ال �ب �ع ��د االس ��رات� �ي� �ج ��ي وال �ي ��د
ال�ط��وىل وذات اإلع �ص��ار امل��دم��ر ف��ال�ق��ائ�م��ون عى
ه��ذا ال�س��اح ج��اه��زون لتنفيذ م��ا ي�ط�ل��ب منهم
ف��إع �ص��اره��م (ارض – ج ��و) و (ارض – ارض) و
(ج ��و – ارض) م�ن�ت�ظ��ر س��اع��ة ال�ص�ف��ر ،وال �ع��دو
يعرف أن من بيدهم ه��ذه ال�ق��درات يف القوات
املسلحة (جيش -لجان) يمتلكون خربات عالية
وقدرات عجيبة ومرونة كبريه وأسلوب متميز
يف كيفية التعامل مع هذا الساح وكيف ومتى
واىل أين سريسلون هذا اإلعصار وما هو الهدف
االسراتيجي واملطلوب استهدافه كرد مشروع
عرفيا وقانونيا وذلك دفاعاً عن النفس.
ول�ل�ت�ك��رار ع��ى ال �ع��دو أن ي�ع��ي ب ��أن رأس امل��ال
جبان.
أم��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ل��م ي�ع��د ه�ن��اك
م ��ا ي �خ �س��ره ،ف �ل��م ي �ع��د ي�م�ت�ل��ك س ��وى ال �ك��رام��ة
وال �ش��رف واألرض وال �ع��رض ال ول��م ول��ن ي�ف��رط
فيهن مهما كانت الظروف ،فما صمود وثبات
وصرب وتضحيات هذا الشعب البطل والكريم
ق� �ي ��ادة وش �ع �ب ��اً وج �ي �ش ��اً ول �ج ��ان ��اً وأم� �ن ��اً وال� ��ذي
أب ��دوه ط�ي�ل��ة ال �ع ��دوان ل��دل�ي��ل ق��اط��ع ع��ى ذل��ك
 ..ف��ال�ك��رام��ة أص�ب�ح��ت رأس م ��ال ه ��ذا ال�ش�ع��ب
وض � �م � ��اره ،ف �م ��ا م� ��ن س �ب �ي ��ل ي� � ��راه إال م ��واص �ل ��ة
ال� �ص� �م ��ود وال � �ث � �ب� ��ات ع � ��ى امل � ��واق � ��ف ودع � � ��م ك��ل
ال �خ �ي ��ارت ال �ت ��ي ت �ك �ف��ل ت�ح�ج�ي��م ال �ع ��دو وح�ف��ظ
السيادة والكرامة ،وفك وكسر الحصار وانتهاء
العدوان واستعادة الحقوق التي نهبها العدو،
وم� ��ازال ي�ن�ه�ب�ه��ا وال �ت �خ��ي ع��ن دع �م��ه ل�ل�م��رت��زق��ة
مالم فاألعاصري مستمرة حتى يقيض الله أمراً
كان مفعوال.

فيما اإلعالم احلربي ّ
وزع مشاهد لعملية غرب حرض
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إعداد وإشراف :عبدالحميد الحجازي

عن قرب

رئيس مجلس الوزراء يثني على قرار القطاع التجاري املسؤول
بشأن تثبيت أسعار السلع الغذائية واالستهالكية
الغرفة التجارية :استقرار أسعار املواد والسلع الغذائية خالل شهري شعبان ورمضان الكرمي

أع �ل �ن ��ت ال �غ ��رف ��ة ال �ت �ج ��اري ��ة وال �ص �ن ��اع �ي ��ة ب ��أم ��ان ��ة ال �ع��اص �م��ة
استقرار أسعار املواد والسلع الغذائية خالل شهري شعبان
ورم� �ض ��ان ال �ك ��ري ��م ،دون أي زي � ��ادة وذل � ��ك م ��راع ��اة ألوض ��اع
املواطنني.
وأك � ��د رئ �ي ��س ال �غ ��رف ��ة ح �س��ن ال �ك �ب ��وس اس �ت �ق ��رار األوض � ��اع
التموينية والعمل ع��ىل تعزيزها وتأمينها ,ووق��وف القطاع
ال�خ��اص إىل ج��ان��ب ال�ح�ك��وم��ة لحماية املجتمع م��ن االح�ت�ك��ار
والجشع.
وأش � ��ار ال �ك �ب��وس إىل أن ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص ي �ع��اين م ��ن ت��أخ��ر
عملية إفراغ السفن يف ميناء عدن ومضاعفة غرامات التأخري
عىل التجار ..الفتاً إىل تداعيات قرار جمارك عدن رفع سعر
الدوالر الجمريك من 250ريال إىل  500رياال.
هذا وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح
ب��ن ح�ب�ت��ور ،ق��د ن��وه اث�ن��اء م�ش��ارك�ت��ه يف ال �ن��دوة ال�ت��ي نظمتها

الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حول املتغريات
والتحديات االقتصادية العاملية وانعكاساتها عىل األس��واق
امل�ح�ل�ي��ة وس �ب��ل ال �ح��د م ��ن آث ��اره ��ا ،ب��األه�م�ي��ة ال�ب��ال�غ��ة ل�ل�ن�ه��ج
املؤسي يف خدمة عملية االستقرار وتوطيد الشعور الوطني
لدى عامة الناس وثقتهم بمؤسساتهم ودولتهم.
وأوض� ��ح أن م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة ال��رس�م�ي��ة ب �ق �ي��ادة امل�ج�ل��س
ال �س �ي��ايس األع ��ىل ب��رئ��اس��ة ف �خ��ام��ة ال��رئ �ي��س م �ه��دي امل �ش��اط،
معنية بتصحيح االخ�ت��الالت أينما وج��دت بما يف ذل��ك تلك
التي تحد من نشاط القطاع الخاص ونموه وتؤثر عىل دوره
املحوري يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وذك� ��ر أن ت��وج��ه ق��ائ��د ال �ث ��ورة ال �س �ي��د ع �ب��دامل �ل��ك ب ��در ال��دي��ن
الحويث ،واضح فيما يخص االلتزام بقرار املؤسسات وعدم
الخروج عليها وتغليب املصلحة العامة يف مختلف أنشطة
القيادات واملسؤولني عىل ما عداها من املصالح سيما يف ظل

ما يمر به الوطن من عدوان وحصار.
وعرب رئيس الوزراء عن الشكر للقطاع الخاص لصموده
يف ظل العدوان واألزمات والصعوبات التي تعرضه ومنها
آلية النقل من عدن وغريها من املحافظات الواقعة تحت
االح�ت��الل إىل أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة وامل�ح��اف�ظ��ات األخ ��رى  ..الف�ت��اً
إىل أهمية التكامل بني منظومة السوق التي تضم القطاع
العام ومؤسساته والقطاع الخاص وأطره لفائدة املستهلك
والحد من معاناته نتيجة الظرف االستثنايئ ال��ذي يمر به
الوطن.
وأث �ن��ى ع��ىل ق ��رار ال �ق �ط��اع ال �ت �ج��اري امل �س ��ؤول ب �ش��أن تثبيت
أس� �ع ��ار ال �س �ل ��ع ال �غ ��ذائ �ي ��ة واالس �ت �ه ��الك �ي ��ة ت �ق ��دي ��را ل �ل �ظ��روف
املعيشية الصعبة التي يعيشها املواطنون خصوصا مع قدوم
ش�ه��ر رم�ض��ان امل �ب��ارك ..م��ؤك��دا أن م��راق�ب��ة األس�ع��ار ستستمر
ملواجهة الجشعني الذين يتالعبون بقوت املواطنني.

القايض/أحمد عباس الجرايف*

 7أعوام من العدوان االقتصادي!!

م ��ع اق� ��راب ن �ه��اي��ة ال �ع ��ام ال �س��اب��ع م ��ن ال �ع ��دوان ال �غ��اش��م واس�ت�ق�ب��ال�ن��ا ل�ل�ع��ام
ال �ث��ام��ن م ��ن ال �ص �م ��ود..ض ��د ال �ع ��دو ال� ��ذي اس �ت �ه��دف ك ��ل يشء ال �ب �ش��ر وال�ح�ج��ر
والشجر بأسلحته واستهدف املنشآت والقطاعات االقتصادية إضافة إىل فرضه
ح�ص��اراً اق�ت�ص��ادي��اً ج��ائ��راً ب��راً وب�ح��راً وج ��واً إال أن ع�ن��اي��ة ال�ل��ه ك��ان��ت ه��ي املتحكمة
يف النتائج،فبعد سبعة أع��وام من العدوان سطر الشعب اليمني أروع صور
ال�ص�م��ود وال�ت�ح��دي يف ال�ج�ب�ه��ة االق�ت�ص��ادي��ة ،واس�ق��ط ك��ل ره��ان��ات ال �ع��دوان يف
استخدام الورقة االقتصادية كورقة ضغط عىل النيل من عزيمة وإصرار وصرب
وص�م��ود وت�ح��دي ال�ش�ع��ب اليمني ال��راف��ض للهيمنة وال��وص��اي��ة ال�خ��ارج�ي��ة عىل
وطنه ..العدوان حاول ويحاول إىل اآلن استخدام الورقة االقتصادية محاولة
منه يف زعزعة أم��ن واستقرار البالد وتفكيك الجبهة الداخلية بعد أن فشلت
كل أساليبه يف الجانب العسكري والسيايس ،فلجأ إىل إغالق املطارات واملنافذ
الربية وحاول مرارا وتكرارا إغالق املنفذ البحري الوحيد لدخول الغذاء والدواء
واملشتقات النفطية واملتمثل بميناء الحديدة كل ذلك من باب تشديد الضغط
عىل الشعب اليمني يف لقمة عيشه.
ل�ك��ن ه��اه��و ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ي�ع�ل��ن ل�ل�ع��دوان أن ره��ان��ات��ه ال�ت��ي راه ��ن عليها يف
الجبهة االقتصادية قد باءت بالفشل ،وليعلن الشعب اليمني للعالم اجمع
م �ي ��الداً ج ��دي ��داً م ��ن ال �ص ��رب وال �ص �م ��ود وال �ت �ح ��دي ل �ل �ع ��دوان يف ك ��اف ��ة ال�ج�ب�ه��ات
العسكرية والسياسية واالقتصادية.
سبعة أعوام من العدوان نطوي صفحاتها بكل مافيها من معاناة للشعب
اليمني من صعوبات يف الجانب االقتصادي تكشف مدى صرب وإيمان وحكمة
أب�ن��اء ال�ي�م��ن يف م��واج�ه��ة ال �ع��دوان وك�ي��ف ح��اف��ظ ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ع��ىل نسيجه
االج�ت�م��اع��ي ووح ��د ال�ص��ف وال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة أم ��ام م��واج�ه��ة ت�ح��ال��ف ال�ع��دوان
وترسانته العسكرية الضخمة ،بل ظل الشعب اليمني مسانداً كل الجبهات
العسكرية والسياسية واالقتصادية ولبى نداء الواجب الوطني ودعم وساند
كافة الجبهات باملال والنفس ،وتفاعل مع كافة الفعاليات االقتصادية وغريها
من الفعاليات حتى سطر أروع صور التالحم والصمود أمام العالم اجمع.
ومع مرور سبعة أعوام من الصمود االقتصادي للشعب اليمني وما رافقها
م��ن إج � ��راءات ون �ج��اح��ات يف ال �ج��ان��ب ال�ع�س�ك��ري يف ك��اف��ة ال�ج�ب�ه��ات وال�ج��ان��ب
السيايس وما قطعه الشعب اليمني من انجاز وشوط كبري يف االنتقال إىل العمل
امل��ؤس��ي م�ن��ذ ت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة اإلن �ق��اذ ال��وط�ن��ي وت�ف�ع�ي��ل ن�ش��اط�ه��ا يف ال�ج��ان��ب
السيايس واالقتصادي عىل مختلف األصعدة..
حيث استطاعت كثري من وزارات حكومة اإلنقاذ أن تعيد نشاطها من جديد
وبإمكانياتها املحدودة خاصة يف الجانب االقتصادي مما يؤكد إصرار حكومة
اإلن�ق��اذ م�س�ن��ودة بشعبها وقيادتها السياسية ع��ىل إن�ج��اح امل��رح�ل��ة ال�ق��ادم��ة إن
شاء الله.
*وكيل وزارة العدل
لقطاع املحاكم والتوثيق

فيما تتواصل أعماله لليوم الثالث ..

مؤمتر الطب املخبري الثالث ..خطوة إلعتماد اجلودة في التشخيص
خدمة للمرىض والتخفيف من معاناتهم.

تحت شعار "الجودة عنوان املستقبل" ،تتواصل لليوم الثالث أعمال املؤتمر الثالث للطب املخربي الذي
ينظمه املركز الوطني ملختربات الصحة العامة.
وهدف املؤتمر الذي يختتم أعماله بعد غد الثالثاء ،إىل تطوير اإلجراءات واالختبارات التشخيصية الكفيلة
بعدم انتقال األمراض املنقولة عرب الغذاء ،وإعداد دراسات وبحوث يف مجال دراسة األمراض الناتجة عن
األوبئة ،وطرق محاربتها ومحاصرتها ،وعمل دراسات بحثية لتحسني الجودة.
تغطية :عبدالحميد الحجازي
ويف االف� �ت� �ت ��اح اع �ت ��رب وك �ي ��ل وزارة ال �ص �ح ��ة ال ��دك �ت ��ور ع ��ي ج �ح ��اف،
ال �خ ��دم ��ات ال�ت�ش�خ�ي�ص�ي��ة م ��ن أول ��وي ��ات اه �ت �م ��ام وزارة ال �ص �ح ��ة ،رغ��م
الصعوبات التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار ..الفتاً إىل الدور
امل�ن��وط ب�ق�ي��ادة امل�خ�ت��ربات امل��رك��زي��ة ،يف ت�ج��وي��د ال�خ��دم��ات التشخيصية
املخربية ،وتأهيل كوادرها للنهوض بمستوى الخدمات املخربية.
ولفت الوكيل جحاف إىل أن املؤتمر فرصة لتبادل اآلراء واملقرحات
حول الصعوبات التي تواجه املختربات الطبية العامة والخاصة ،وسبل
ّ
يصب يف الوصول بالخدمات التشخيصية إىل األفضل..
معالجتها بما
م�ع��رب��اً ع��ن األم ��ل يف أن ت �ص� ّ
�ب م�خ��رج��ات امل��ؤت�م��ر يف االرت �ق ��اء ب��ال�ق�ط��اع
الصحي بصورة عامة ،وخدمات التشخيص املخربي بشكل خاص.

املاجستير املهني

م��ن ج��ان�ب��ه أش ��ار رئ�ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ض��ريي��ة ل�ل�م��ؤت�م��ر ع�ب��د ال��رح�م��ن
ال ��وزي ��ر ،إىل أن  28ورق� ��ة ع �م��ل ع�ل�م�ي��ة ع ��ن واق� ��ع ال �خ ��دم ��ات ال�ط�ب�ي��ة
التشخيصية واملختربية يف اليمن تقدم من خالل املؤتمر ..الفتاً إىل ما
تحقق من توصيات يف املؤتمرين األول والثاين للطب املخربي ،أبرزها
إقامة برنامج املاجستري املهني للمختربات الطبية التخصصية ،وإنجاز
مشروع قانون الخدمات الطبية املختربية ،ويتم حالياً متابعة خروجه
إىل حيّز الوجود ،وتوسيع وتجويد مستوى الخدمات الطبية املختربية.
وأكد رئيس اللجنة التحضريية للمؤتمر أن املوضوع الرئيي للمؤتمر
ي�ت�م�ث��ل يف ال �ج ��ودة ،ب��اع�ت�ب��اره��ا "ع �ن��وان امل�س�ت�ق�ب��ل وال ��واق ��ع وال�ط�م��وح"
والسعي لتحقيقها.

جسور علمية

بدوره ،أشار مدير املركز الوطني ملختربات الصحة العامة املركزية،
الدكتور عبد اإلله الحرازي ،إىل أن املؤتمر سعى إليجاد كيان للمختربات
ال�ع��ام��ة وال�خ��اص��ة ع��ىل أس��س علمية ع��امل�ي��ة ،كما نسعى لبناء شراكة
مستدامة مع القطاع الخاص يف مجال التدريب والتأهيل ،وبناء جسور
علمية ب��ني ال�ق�ط��اع��ني ..م��ؤك��داً أهمية إع��ادة هيكلة امل�ن��اه��ج الجامعية
والحاجة إىل مراجعة أبحاث دراس��ات املاجستري والدكتوراه ،إليجاد
حلول للمشكالت التي تعاين منها الخدمات الطبية التشخيصية.

جناحات رغم العدوان

> يف حني أكدت الدكتورة نديمة فؤاد ضيف الله مديرة مركز وطني
سكان للطب التشخييص ،أهمية املؤتمر الثالث للمختربات كخطوة
مهمة خصوصاً يف ظل استمرار الحصار الظالم الذي تتعرض له بالدنا،
وت��أث��ري ذل��ك يف ت��راج��ع ن�س�ب��ة امل�ش��ارك��ة ال�خ��ارج�ي��ة ،وح��رم��ان ال�ك�ث��ري من
املرىض من السفر عرب مطار صنعاء لتلقي العالج يف الخارج.
وأش� ��ارت ال��دك �ت��ورة ن��دي�م��ة إىل ظ �ه��ور ال�ع��دي��د م��ن ح ��االت اإلص��اب��ات
بأمراض تلوثية جديدة يصعب يف بعض األحيان تشخيصها ،ولعلها
ناتجة عن تأثري بعض األسلحة التي تستخدم ضد ب��الدن��ا ،وه��ذه من
املواضيع التي يجب أن تطرح بحيادية علمية لتوسيع مدارك ومعارف
األطباء ومختربات التشخيص عن آثارها والبحث عن عالج لها ،وإثباتها
للعالم كحاالت انتهاكات إنسانية ارتكبها العدوان بحق شعبنا اليمني.
وأض��اف��ت :الب��د أن ن��درك خ�ط��ورة املرحلة الراهنة واآلث��ار املرتبة عىل
استمرار العدوان والحصار ،وتسجيل ما وصل إليه الوضع اإلنساين
يف بالدنا والذي يعد وصمة عار يف جبني اإلنسانية والعالم الذي يقف
موقف املتفرج والصامت أمام جرائم وأمراض وأوبئة تفتك باليمنيني
منذ سبع سنوات.
وأوضحت بأنه ورغم العدوان والحصار إال أن الطب التشخييص يف
بالدنا حقق الكثري من النجاحات التي تحسب له يف ظل هذه الظروف،
وك� ��ذا اف �ت �ت��اح ع ��دد م ��ن امل ��راك ��ز ال�ت�ش�خ�ي�ص�ي��ة وال �ط �ب �ي��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة إىل
التنافس يف إدخال أحدث األجهزة التشخيصية.

د .جحاف :املؤمتر فرصة لتبادل اآلراء والوقوف
على الصعوبات التي تواجه املختبرات الطبية
العامة واخلاصة وسبل معاجلتها
ال � ��وزي � ��ر :م �ن ��اق �ش ��ة  28ورق� � ��ة ع �م��ل
ع�ل�م�ي��ة ع ��ن واق� ��ع اخل ��دم ��ات ال�ط�ب�ي��ة
التشخيصية واملختبرية في اليمن
د .احل��رازي :نسعى لبناء شراكة مستدامة مع
القطاع اخلاص في مجال التدريب والتأهيل

د .الدبعي :أهمية توحيد اجلهود لالرتقاء مبستوى املهنة وفقا ملعايير اجلودة وتقدمي خدمات نوعية تشخيصية
د .ال �ب��رع��ي :س ��وء ال�ت�ش�خ�ي��ص امل �خ �ب��ري ن ��اجت ع��ن رداءة
األجهزة املستخدمة وعدم إعطائها النتائج الصحيحة

منال اخلوالني :تعرفنا على تقنيات وأجهزة حديثة
تساعد في تشخيص األمراض واالوبئة

د.القباطي %70-60 :من الوفيات في املستشفيات سببها البكتيريا املقاومة للمضادات احليوية

خدمات نوعية

يف ح��ني أش ��ار م��دي��ر م�خ�ت��ربات ال�ع��ول�ق��ي ،ال��دك �ت��ور س��ام��ي ال��دب�ع��ي،
إىل امل�س��ؤول�ي��ة املهنية امل�ل�ق��اة ع��ىل ع��ات��ق امل�خ�ت��ربات يف االرت�ق��اء بمستوى
ال� �خ ��دم ��ات ال �ط �ب �ي ��ة ال �ت �ش �خ �ي �ص �ي ��ة ..م� ��ؤك� ��داً أه �م �ي ��ة ت ��وح �ي ��د ال �ج �ه ��ود
لالرتقاء بمستوى املهنة وفقا ملعايري الجودة ،لتقديم خدمات نوعية
تشخيصية.
ول�ف��ت ال��دب�ع��ي إىل م��دى االل �ت��زام ب��ال�ط��رق األس��اس�ي��ة يف التشخيص
ً
امل�خ��ربي ب��ال�ت��واف��ق م��ع ال �ج��ودة ال��داخ�ل�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة ،وف�ق��ا للمعايري
العاملية ،باالعتماد عىل أحدث التجهيزات الطبية الحديثة.

سوء التشخيص

>> وع��ىل ه��ام��ش امل��ؤت�م��ر ت�ح��دث لصحيفة "  26سبتمرب" ع��دد من
امل�ش��ارك��ني ال�ب��داي��ة ك��ان��ت م��ع ال��دك�ت��ور ع�ب��دال�ل��ه ال��ربع��ي م�ن��دوب ش��رك��ة
دي��دة ل��أدوي��ة واملستلزمات الطبية إح��دى الشركات ال��رائ��دة يف مجال
ت��وري��د األج�ه��زة واملحاليل امل�خ��ربي��ة ،وال��ذي ق��ال :نهدف م��ن خ��الل هذا
املؤتمر عرض األجهزة املخربية ذات الجودة والكفاءة ،التي تعطي نتائج
تشخيصية دقيقة يثق بها الدكاترة واملرىض.
وأض� ��اف :أن امل��ؤت �م��ر ج�م��ع ذوي امل�ه�ن��ة ال ��واح ��دة م��ن ج�م�ي��ع امل�ن��اط��ق
واملحافظات لتعريفهم بالجديد املواكب يف علم املختربات وأجهزتها،
واط ��الع �ه ��م ع ��ىل ال �ج ��دي ��د م ��ن األب �ح ��اث ال �ط �ب �ي��ة خ �ص ��وص ��اً يف ال �ج��ان��ب
التشخييص ..مؤكداً أن مشكلة سوء التشخيص املخربي يف بالدنا ناتج
عن رداءة األجهزة املستخدمة وع��دم كفاءتها بالشكل املطلوب الذي
يمكنها من إعطاء النتائج الصحيحة والدقيقة.

تزويد الباحثني

> منال عي الخوالين  -طالبة مختربات سنة رابعة جامعة العلوم
والتكنولوجيا -ترى أن عقد هذه املؤتمرات يمثل أهمية كبرية يف تزويد
امل�ه�ت�م��ني وال�ب��اح�ث��ني ب�ج��دي��د ال�ع�ل��وم واألب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة ،وك ��ذا ت�ب��ادل

جديد التقنيات

> ف �ي �م ��ا ت� �ح� ��دث ال� ��دك� �ت� ��ور م �ح �م ��د ال � �ح � ��دا -ش� ��رك� ��ة غ ��رن ��اط ��ة ق �ط ��اع
امل �ح��ال �ي��ل-ع��ن امل �ع��رض ال ��ذي أق �ي��م ع��ىل ه��ام��ش امل��ؤت �م��ر ال �ث��ال��ث ل�ل�ط��ب
املخربي ،والذي قال بأنه فرصة ثمينة ملؤسسات التشخيص واملختربات
وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ع��ام �ل��ة يف ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ل�ل�ت�ع��رف ع ��ىل ج��دي��د
التقنيات واألجهزة املتطورة يف الطب التشخييص.
ول�ف��ت إىل أه�م�ي��ة اس�ت�ف��ادة امل�خ�ت��ربات م��ن األج�ه��زة ال�ح��دي�ث��ة لتقديم
خ��دم��ة ط�ب�ي��ة م�ت�م�ي��زة ،واالن �ت �ق��ال ب�م��ؤس�س��ات ال�ت�ش�خ�ي��ص وال�ن�ه��وض
ب��واق �ع �ه��ا وت �ع��زي��ز دوره� ��ا يف ال �ك �ش��ف ع ��ن األم � ��راض وت�خ�ف�ي��ف م�ع��ان��اة
امل��رىض ..وتطرق إىل حرص الشركات ومنها شركة غرناطة عىل عرض
أفضل ما لديها من األجهزة واملحاليل املخربية بصورة تنافسية ،وهو
بالتايل يساعد املؤسسات الطبية عىل تقديم خدمة مثالية يف ظروف
بالغة التعقيد تمر بها بالدنا.
وأك� ��د ال �ح ��دا أن ب ��الدن ��ا يف ه ��ذه امل ��رح �ل ��ة أح� ��وج م ��ا ت �ك ��ون إىل وج ��ود
مؤسسات تشخيصية وطبية فاعلة تعتني باملرىض خاصة يف ظل عدم
قدرتهم بسبب الحصار عىل السفر لتلقي العالج يف الخارج.

حضور كبير

د .ن��دمي��ة :ظ�ه��ور إص��اب��ات ب��أم��راض
ج ��دي ��دة ن��اجت��ة ع��ن ت��أث�ي��ر األس�ل�ح��ة
التي يستخدمها العدوان ضد بالدنا
د .احلدا :أهمية استفادة املختبرات
من األجهزة احلديثة لتقدمي خدمة
طبية متميزة
األفكار وأخ��ذ الخربات من األطباء والفنيني ..مضيفة :أنها وزميالتها
كطالبات مختربات تعرفن من خالل املعرض املصاحب للمؤتمر عىل
ت�ق�ن�ي��ات وأج�ه��زة ح��دي�ث��ة ت�س��اع��د ك�ث��رياً يف تشخيص األم ��راض واالوب�ئ��ة
املختلفة.
وأش� ��ارت إىل أن ال �ن ��دوات ال�ع�ل�م�ي��ة ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا ك�ب��ار
األط �ب��اء ذات أه�م�ي��ة ك�ب��رية ي�ح�ت��اج�ه��ا ط��الب وط��ال�ب��ات ال�ج��ام�ع��ات كما

يحتاجها العاملون يف هذا املجال،
بحكم شحة الندوات والعلمية املوسعة التي تقام يف مجال املختربات
ب �ع �ك ��س ال �ت �خ �ص �ص ��ات ال �ط �ب �ي ��ة األخ � � ��رى ،ل ��الط ��الع ك ��ذل ��ك ع ��ىل واق ��ع
ومتطلبات النهوض بالعمل املخربي يف بالدنا.

التشخيص امليكروبولوجي

> ال ��دك �ت ��ور ص� ��الح ال ��دي ��ن م �ن �ص ��ور ال �ق �ب ��اط ��ي م ��دي ��ر م ��ؤس �س ��ة "م �ي��د
سليوشن" الطبية
قال :يعد املؤتمر الثالث للمختربات والطب التشخييص حدثاً مهماَ
ج��داً للوقوف ع��ىل واق��ع التشخيص امل�خ��ربي يف ب��الدن��ا ،وال�ت�ع��رف عىل
ال �ج��دي��د م��ن األج �ه ��زة امل �ت �ط��ورة ال �ت��ي ل�ه��ا ق ��درة ع��ال�ي��ة ع��ىل ال�ت�ش�خ�ي��ص
السليم الذي يعد الطريق لوصف العالج الفعال ..وأضاف :أن شركته
مركزة يف الوقت الراهن عىل التشخيص امليكروبولوجي ،ألن معظم
ال��وف�ي��ات يف امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ي�ك��ون س�ب�ب�ه��ا ال�ب�ك�ت��ريي��ا امل�ق��اوم��ة ل�ل�م�ض��ادات
الحيوية ،حيث تقدر نسبة الوفيات بهذه البكترييا بنحو ..%70-60
م �ش��ريا أن ه ��ذه ال �ك��ارث��ة امل�ت�م�ث�ل��ة يف ع ��دم ت�ش�خ�ي��ص ال�ب�ك�ت��ريي��ا امل�ق��اوم��ة
ليست مقتصرة ع��ىل ب��الدن��ا ب��ل ه��ي مشكلة ع��امل�ي��ة ،ول�ك��ن االس�ت�خ��دام
العشوايئ للمضادات يف اليمن وصرفها ب��دون أي فحوصات مزرعية
لهذه املضادات ساهم يف تفاقم هذه الكارثة وزيادة نسبتها.

د .م�ن��ال :حجم استفادة املشاركني
من الندوات كبيرة ج��د ًا ألنها ركزت
على كل جديد في الطب التشخيصي
د .ال �ع �م �ي �س��ي :االه �ت �م ��ام ب ��اجل ��ودة
أصبح عنوان ًا وطموح ًا يسعى اجلميع
إلى حتقيقه
ولفت القباطي إىل أن هناك توجها من وزارة الصحة واملخترب املركزي،
ل��رش �ي��د اس �ت �خ��دام امل �ض ��ادات ال �ح �ي��وي��ة واس �ت �خ ��دام ف �ح �ص��وات امل ��زارع
الخاصة بها ..مشرياً إىل أن صعوبات كبرية يف استرياد األجهزة املخربية
بسبب الحصار وهو ما زاد من تكاليفها ،ومع ذلك تسعى الشركات
وامل ��ؤس �س ��ات امل � ��وردة ل �ه��ذه األج �ه ��زة م�ن�ه��ا م��ؤس �س��ة "م �ي��د س�ل�ي��وش��ن"
لالستمرار يف توريد األج�ه��زة ذات الصناعة الجيدة والكفاءة العالية

> أم��ا الدكتورة منال عبداللطيف الحزيزي ،فقالت :رغ��م األوض��اع
امل�ع�ي�ش�ي��ة ال�ص�ع�ب��ة وارت �ف ��اع أس �ع��ار امل�ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ،إال أن م��ؤت�م��ر
الطب املختربي الثالث شهد خصوراً كبرياً من مختلف املحافظات لم
يكن متوقعاَ ،وهذا يدل عىل أهمية املؤتمر والتطور الذي يشهده عاماً
بعد عام سواءً من خالل موضوعات املؤتمر أو العروض من األجهزة
واملعدات الحديثة التي تتاح أمام املشاركني.
وأضافت أن حجم استفادة املشاركني كبرية جداً خاصة من الندوات
امل �ص��اح �ب��ة ل�ل�م��ؤت�م��ر ال �ت��ي ت��رك��ز ع ��ىل ك ��ل ج��دي��د يف ال �ط��ب ال�ت�ش�خ�ي��يص
وت �ع��ام��ل امل �خ ��ربي م ��ع األوب �ئ ��ة وال �ج��ائ �ح��ات ال �ج ��دي ��دة ..م�ث�م�ن��ة ج�ه��ود
القائمني عىل املؤتمر وحسن التنظيم والرتيب.

اجلودة عنوان

> الدكتور محمد العميي مندوب شركة بن شرف الدين لأجهزة
ال�ط�ب�ي��ة وه ��ي إح ��دى ال �ش��رك��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة ب��ال �ط��ب امل �خ ��ربي ،أك ��د أن
االهتمام بالجودة أصبح عنواناً وطموحاً يسعى الجميع إىل تحقيقه،
والجودة بمفهومها العام تشمل كافة مجاالت الحياة ،وهي أساس
لتحقيق التميز وخدمة املجتمع ..وأضاف :بأنه ورغم مشاركة شركته
ً
إقباال
ألول م��رة يف املؤتمر ،إال أن املؤتمر الثالث للطب املخربي يشهد
كبرياً ،وأصبح ملتقى علمياً لذوي االختصاص وتبادل األفكار.
وعن إشكاليات التشخيص املخربي يف بالدنا أوضح الدكتور العميي
أن م�ج�م��ل اإلش�ك��ال�ي��ات ت�ك�م��ن يف ع��دم اس�ت�خ��دام ال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ح��دي�ث��ة،
أو اختيار األجهزة ذات الجودة املنخفضة ،باالضافة إىل ع��دم تعامل
الفنيني بصورة صحيحة مع األجهزة وصيانتها الدورية ،وهو ما يؤثر
يف اغلب األحيان يف نتائج الفحوصات وسمعة املختربات.
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البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية ()114
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

عودة اليهود على
صهوات آل نهيان
وآل سعود ()2-2
ويف س�ب�ت�م��ر  2020اق� ��رف ال �ن �ظ��ام اإلم� ��ارايت
ال �ج��رم ال�ف�ظ�ي��ع امل�ت�م�ث��ل يف ال�ت�ط�ب�ي��ع ال ��ذي ص��ار
بموجبه -التنقل املتبادل تحصيل حاصل. - 5زيارة "أيليت شاكيد" وزيرة الداخلية:
فقد أشر يف سياق أخبار يوم  27سبتمر  2021يف
قناة "الجزيرة مباشر" إىل أن حساب "إسرائيل
يف ال�خ�ل�ي��ج" ال�ت��اب��ع ل�ل�خ��ارج�ي��ة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة غ � َرّد
قائال( :إن وزيرة الداخلية "أيليت شاكيد" زارت
ج��ام��ع ال�ش�ي��خ زاي ��د وواح ��ة ال�ك��رام��ة ال�ت��ي تعتر
ً
مقصدا رئيس ًيّا للزوار والسائحني).
 - 6ت�س� ُّ�ل��م أوراق س�ف��ر ال�ك�ي��ان :ب�ع��د ت�ب��ا ُدل
إج��راءات فتح السفارات بني الكيان الصهيوين
واإلم � ��ارات يف أواخ ��ر ي�ن��اي��ر  2021ك ��ان ال ب��د من
اتخاذ إج��راء اعتماد السفراء ،ويف ه��ذا الصدد
ف �ق��د أك ��د م ��وق ��ع "وك ��ال ��ة ش �ه ��اب" يف ال � �� 12م��ن
دي �س �م��ر ( :2021ت �س � ُّ�ل��م "م �ح �م��د ب ��ن راش ��د آل
مكتوم" نائب رئيس دولة اإلمارات -يف معرض
دبي للطران -أوراق اعتماد "أمر هايكر" سفرًا
للكيان الصهيوين).
 - 7فضيحة رف��ع علم "ال�ش��واذ" :فقد نشر
موقع "الدرر الشامية" يف  17ديسمر  2021أن
ش��ا ًّب��ا ص�ه�ي��ون� ًّي��ا م�ث�ل� ًّي��ا ظ�ه��ر -وب�ح�م��اي��ة شخصية
م� ��ن "م �ح �م ��د ب� ��ن زاي � � ��د" -م� ��ن داخ � ��ل "م �س �ج��د
ال�ش�ي��خ زاي ��د" يف "أب��وظ�ب��ي" وه��و ي��رت��دي ش��ارات
"الشواذ" ملوحً ا بعلم الشواذ املثليني متحد ًيّا
ب��ذل��ك ال�ع�م��ل امل�ش��ني م�ش��اع��ر م�ئ��ات امل��الي��ني من
العرب واملسلمني.
 - 8زيارة "إسحاق هرتسوغ" رئيس الكيان:
ف�ف��ي مطلع ف��راي��ر امل��ايض ذك��ر م��وق��ع "ال�ج��زي��رة
نت" (أن الرئيس اإلسرائيي "إسحاق هرتسوغ"
زار "مسجد الشيخ زايد" ب�"أبو ظبي" ،يف ختام
زي ��ارت ��ه ل� ��إلم� ��ارات ،وت �ج ��ول "ه ��رت �س ��وغ" ب��رف�ق��ة
زوجته يف مرافق الجامع الواسع).
السرية
دفء عالقة آل سعود
ِّ
بالدولة العرب َّية
بالرغم م� َّ�م��ا تصنعه نظام "آل س�ع��ود" -عى
م��دى ع�ق��ود -إزاء ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��وين م��ن ع��داء،
ً
محاطا بالشبهات التي
فقد ك��ان ذل��ك التصنع
ما تتنامى منذ منتصف القرن الذي فات ،حتى
باتت قبل سنوات تكتنفها من جميع الجهات،
ب�ع��د ت��وات��ر ت��أك�ي��دات م��ن م�ص��ادر م��وث��وق��ة مل��ا يتم
بني مسؤويل النظامني -تحت غطاء كثيف من
ال �س��ري��ة -م��ن زي� ��ارات ،ن�خ�ت��ص م�ن�ه��ا ب��ال��ذك��ر ما
هو آت:
 - 1زي� ��ارة م�ح�م��د ب ��ن س �ل �م��ان ال�ت�ط�ب�ي�ع�ي��ة:
�ض ع� ��ى ف � ��رض "م� �ح� �م ��د ب� ��ن س �ل �م ��ان"
ل� ��م ي� �م� � ِ
ول � ًي��ا ل�ل�ع�ه��د أق ��ل م��ن  3أش�ه��ر ح�ت��ى ن�ش��ر م��وق��ع
"سبوتنيك عربي" يوم اإلثنني ال� 11من سبتمر
 2017ما يأيت( :تناقلت عدد من وسائل اإلعالم
اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة أن �ب ��اء ع ��ن ق �ي ��ام األم� ��ر م �ح �م��د ب��ن
س �ل �م ��ان ب� ��زي� ��ارة س ��ري ��ة إىل إس ��رائ� �ي ��ل ك �خ �ط��وة
ل�ت�ط�ب�ي��ع ال �ع��الق��ات ب��ني ال �ب �ل��دي��ن ،وق ��ال م��وق��ع
" "n r gاإلسرائيي أمس األحد أن األمر الذي
زار إس��رائ�ي��ل س � ًرّا ه��و محمد ب��ن س�ل�م��ان ،وك��ان
يرافقه وفد أمرييك رفيع يضم مسؤولني أمنيني
وعسكريني ،إىل جانب وفد سعودي َّ
ضم رئيس
املخابرات السابق أنور عشقي ،وقالت صحيفة
"م �ي �ك ��ور ري� �ش� ��ون" اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة أن م �ح �م��د ب��ن
س �ل �م��ان ه ��و ال� ��ذي زار إس ��رائ �ي ��ل وال �ت �ق ��ى رئ�ي��س
الوزراء اإلسرائيي بنيامني نتنياهو).
 - 2زيارة "نتنياهو" رئيس الوزراء :فقد ذكر
موقع " "RTيوم اإلثنني ال� 23من نوفمر 2020
يف م�س�ت�ه��ل خ ��ر َّ
أن (وس ��ائ ��ل إع ��الم إس��رائ�ي�ل�ي��ة
ك�ش�ف��ت ب�ع��ض ت�ف��اص�ي��ل ال ��زي ��ارة ال�ت��ي ق��ال��ت إن
رئيس الوزراء "نتنياهو" قام بها إىل السعودية
أمس األحد لالجتماع بويل عهدها األمر محمد
بن سلمان.
وقال موقع "والال" العري إن رئيس املوساد
"ي � ��ويس ك� ��وه� ��ني" راف � ��ق "ن �ت �ن �ي ��اه ��و" يف رح �ل �ت��ه
السرية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الطائرة قامت
برحلتها إىل "نيوم" التي اخترت لعقد اجتماع
بني "ب��ن سلمان" و"نتنياهو" و"مايك بومبيو"
وزير خارجية أمريكا).
 - 3زيارة الحاخام "يعقوب هرتسوغ" :فقد
وثقها موقع "عربي  "21يوم األربعاء املوافق 20
أكتوبر  2021يف خر صحفي اقتطف منه ما يي:
(تداول نشطاء عر مواقع التواصل االجتماعي،
مقطع فيديو لتج ُوّل حاخام يهودي يف الرياض
مع مواطن سعودي.
وك��ان الحاخام "يعقوب يسرائيل هرتسوغ"
ق� ��د ق � ��ال يف ت �ص ��ري �ح ��ات ص �ح �ف �ي ��ة س ��اب �ق ��ة أن ��ه
س� �ي� �ك� ��ون -ق � ��ري� � � ًب � ��ا -أول ح � ��اخ � ��ام ل� �ل� �ي� �ه ��ود يف
السعودية ،ألن فيها جالية يهودية كبرة "من
اليهود األمريكيني املنخرطني يف صفوف القوات
املتواجدة باململكة").
 - 4زيارة "بيني غانتس" وزير حرب الكيان:
فقد استهل خر يف موقع " "TRTيوم الخميس
 ٢٨أك�ت��وب��ر  ٢٠٢١بما ي��ي( :ع��اد وزي��ر ال��دف��اع
اإلس��رائ �ي��ي م��ن زي ��ارة أم�ن�ي��ة س��ري��ة إىل دول ��ة لم
ت�س�م��ح ال ��رق ��اب ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ب�ن�ش��ر
اسمها ،لكن الزيارة جاءت متزامنة مع انطالق
طائرة إسرائيلية خاصة إىل السعودية.
وأف � � ��ادت ه �ي �ئ��ة ال� �ب � ّ
�ث ال ��رس �م �ي ��ة أن ال �ط ��ائ ��رة
اململوكة ألحد أثرياء إسرائيل انطلقت من مطار
بن غوريون ،وذكرت أن الطائرة غادرت الرياض
مساء الثالثاء إىل تل أبيب).
وأخ � � ً
را :ش ��اءت إرادة امل�ه�ي�م��ن ع ��ى ال��وج��ود
أن ت� �ظ� �ه ��ر ط �ب �ي �ع ��ة ع � ��الق � ��ة ن � �ظ � ��ام آل س �ع ��ود
ب �ص �ه��اي �ن��ة ال �ي �ه ��ود امل �ف �ع �م��ة ب� ��امل� ��ودة وال �ت �ع ��اون
ال � ��الم � �ح � ��دود ،ف� �ف ��ي ال � ��وق � ��ت ال � � ��ذي م� �ن ��ح اب ��ن
سلمان فرصة مخاطبة الرئيس األمرييك بندية
ع��ى س�ب�ي��ل ال�ت�م�ث�ي��ل ك�ش��ف مل�ج�ل��ة أم��ري�ك�ي��ة عن
ن �ي��ة ال �ت �ح��ال��ف م ��ع ك �ي ��ان ص �ه �ي��ون ال� ��ذي ي�س�م��ي
ن �ف �س��ه "إس ��رائ� �ي ��ل" ،ف �ق��د ت �ض �م��ن خ ��ر ن �ش��ر يف
م��وق��ع " "DWيف  3م��ارس ال�ج��اري اآليت( :ق��ال
ويل العهد السعودي األم��ر محمد بن سلمان
يف مقابلة م��ع مجلة "ذي أت��الن�ت�ي��ك" األم��رك�ي��ة
يف معرض رده عى سؤال عما إذا كانت بالدهستحذو حذو دول عربية أقامت خالل السنتني
املاضيتني مع إسرائيل عالقات دبلوماسيةّ -
إن
بالده ال تنظر إىل إسرائيل "كعدو" بل "كحليف
محتمل").

جزيرة حنيش والتحكيم الدويل
اش �ت �ه��رت أوض� ��اع ال �ج��زر ال�ي�م�ن�ي��ة ب��اس��م ق�ض�ي��ة
حنيش م�ن��ذ أن ع�ت��دت إرت��ري��ا ع��ى ت�ل��ك ال�ج��زي��رة
فاضطر الطرفان إىل اللجوء اىل التحكيم الدويل
لحل تلك القضية .
ف �ب �ي �ن �م��ا ت ��واص ��ل ج �م �ه ��وري ��ة ال �ي �م ��ن اه �ت �م��ام �ه��ا
بتلك الجزر ,وبعد أن حققت وحدتها يف 22مايو
1990م  ,وبعد أن صدرت القرارات والقوانني يف
ع��ام 1967م ويف ع��ام��ي 1977م 1991 -م املنظمة
ل �ل �م �ي ��اه اإلق �ل �ي �م �ي ��ة وال � �ج � ��رف ال � �ق � ��اري وامل �ن �ط �ق ��ة
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �خ ��ال �ص ��ة ط �ب �ق ��اً ل� �ق ��ان ��ون ال �ب �ح ��ار
ال��دويل ب��دأت ال�ي�م��ن يف ال�ت��وج��ه الس�ت�ث�م��ار ج��زي��رة
حنيش وغرها من الجزر اليمنية يف مشروعات
سياحية  ,لتعمرها ولتخلق به مستقرات سكنية
ولزيادة إيراداتها ملا تتمتع بها من شعب مرجانية
وأسماك ملونة .
ويمكن هنا أن نتتبع خطوات النزاع األويل قبل
أن ن �ت��اب��ع م ��راح ��ل ال�ت�ح�ك�ي��م ال� ��دويل ف �ف��ي م ��ارس
1995م أعلنت وسائل اإلعالم اليمنية عن مشروع

سياحي ملستثمر يمني مع شريك املاين يف جزيرة
حنيش خاصا بالغوص  ,وقام الشريكان بزيارة
ال�ج��زي��رة وت�ح��دي��د امل��وق��ع وح�ص��ال ع��ى ال��رخ�ي��ص
ال� ��الزم يف  15ي��ول �ي��و 1995م ’ ث ��م ب ��دأت األع �م��ال
التنفيذية يف الشهر التايل مباشرة .
ويف  3ن ��وف �م ��ر م� ��ن ن �ف ��س ال� �ع� ��ام ف� ��اج� ��أت ث�ل��ة
م ��ن ال �ج �ن��د اإلرت� ��ري� ��ني ح � ��راس وع �م ��ال امل �ش ��روع
يف ال�ج��زي��رة ل�ي�س��أل��وا ع�م��ا يفعل ه��ؤالء ب�ه��ا فكان
�اوال ي�م�ن�ي��اً
ج � ��واب ال� �ح ��راس ب ��أن �ه ��م ي �ت �ب �ع��ون م� �ق � ً
لتنفيذ املشروع .
وب �ع ��د أس �ب ��وع واح � ��د ع� ��اد ال �ج �ن��د إىل ال �ج��زي��رة
ومعهم رسالة رسمية من وزارة الدفاع اإلرترية
– القوات البحرية – تحمل التهديد والوعيد بأن
ال �ج ��زي ��رة ت �ق��ع يف امل �ي ��اه اإلق �ل �ي �م �ي��ة اإلرت ��ري ��ة وأن
الحراس والعمال دخلوها بدون إذن وأن عليهم
مغادرتها فوراً .
وت ��وال ��ت األح � ��داث ب �س��رع��ة ب �ع��د ذل ��ك إذ ت��رت��ب
ع ��ى ات� �ص� ��االت دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة ع ��اج �ل ��ة  ,أن أرس ��ل
ال ��رئ� �ي ��س اإلرت � � � ��ري يف 16ن� ��وف � �م� ��ر إىل ال ��رئ �ي ��س

يف جو من التوتر  ,وكانت حجة
اليمني برسالة ال تحمل إشارات
امل �ف ��اوض ��ني اإلرت� ��ري� ��ني ه ��ي أن
إىل س � � �ي � � ��ادة إرت � � ��ري � � ��ا ع � � ��ى ت �ل ��ك
ال� �ث ��وار ح � ��رروا ع �ص ��ب ان �ط��الق��ا
ال�ج��زي��رة يف ال�ع�ه��د األي��وب��ي أو يف
م� ��ن ج� ��زي� ��رة ح �ن �ي ��ش  ,وط �ل ��ب
ال �ع �ه ��د اإلي� �ط� ��ايل  ,ورد ال��رئ �ي��س
ال��وف��د اإلرت ��ري أن ع��ى ال�ي�م��ن
ال �ي �م �ن��ي ب ��أن ال �ج ��زر ي�م�ن�ي��ة  ,وأن
أن ت �خ ��ي ال �ج ��زي ��رة م ��ن رج ��ال
ال �ي �م ��ن ت ��رع ��ى ج ��زره ��ا رغ� ��م ع ��دم
املشروع السياحي  ,ورد الوفد
ت �ن �م �ي �ت �ه��ا يف ال �س �ن ��وات ال �س��ال �ف��ة
اليمني ب��أن��ه ل��وك��ان ه�ن��اك ن��زاع
ف ��إن ذل ��ك ي��رج��ع إىل م ��ا م ��رت ب��ه
فاضل
حميد
اللواء/
حول تلك الجزيرة ملا سمحت
اليمن م��ن ظ��رف داخ�ل�ي��ة – سبق
ل�ل�ث��وار باستخدامها والهجوم
ت��وض�ي�ح �ه��ا – أن ق ��ام ��ت ال ��وح ��دة
اليمنية  ,وأن هذا ال يعني عدم االهتمام بها  ,بل ع��ى عصب منها  ,وأن��ه م��ن األج��دى وض��ع خطة
مارست اليمن عليها ممارسات عدة يف مناسبات ت�ف��اوض ل��رس�ي��م ال�ح��دود ال�ب�ح��ري��ة ب��ني الطرفني
مختلفة وأدت هذه الرسائل إىل عقد اجتماع يف طبقاً التفاقية قانون البحار الدويل بصرف النظر
ص�ن�ع��اء يف 22ن��وف�م��ر 1995م ح�ض��ره م��ن ارت��ري��ا ع��ن ح��داث��ة دول ��ة إرت ��ري ��ا وع ��دم ان�ض�م��ام�ه��ا ال�ي�ه��ا
وزراء ال�خ��ارج�ي��ة وال��داخ�ل�ي��ة واألس�م��اك  ,وكانت  ,ف�ق��د أص�ب��ح ال�ق��ان��ون ن��اف��ذاً وق��د أن�ف��ض اجتماع
ال �ص �ح��ف اإلرت ��ري ��ة ق ��د ق ��ام ��ت ب�ح�م�ل��ة م �ض ��ادة  ,صنعاء باالتفاق عى عقد اجتماع ثان يف أسمرا
ورك� ��زت ح��دي�ث�ه��ا ع ��ى أن امل �ف ��اوض ��ات يف ص�ن�ع��اء يف  7ديسمر 1995م .
ستدور حول إقامة قوات يمنية يف الجزر اإلرترية
بطرق غر شرعية  ,ولذلك سارت تلك املفاوضات
نتابع يف العدد القادم بإذن الله تعاىل .

اليمن ..لعبة الدم واملوت إىل أين؟!)119( ..
وألن��ك أيها اليمني أسمى معنى وق��دراً وإعتبارا,
واألعرق ماضياً وتاريخا ,واألشرف موقفاً واألصدق
ك��الم��ا ,واألل��ني ف ��ؤادا ,واألع��ى ش��أن��اً وم�ق��ام��اً ,يصر
أع ��دائ ��ك وخ �ص��وم��ك م�م��ن ت�ح��رك�ه��م ُع �ق��د ال�ن�ق��ص
وال � �ش � �ع � ��ور ب� ��ال� ��دون � �ي� ��ة ع � ��ى مُ � �ن ��اص� �ب� �ت ��ك ال � �ع � ��داء,
وإس�ت�ه��داف��ك ب��ال�ش��ر وال� ُ
�ض��ر وال�ت��آم��ر ,ويحسدونك
عى ماخصك الله به من خر وشرف وعلو وسمو,
ً
ً
وال يكفون عن إيذائك ماضيا وحاضرا ومستقبال .
ل�ك�ن��ك أي �ه��ا ال �ي �م��اين ال �ش��ام��خ األب ��ي ال �ك��ري��م ال�ح��ر
كنت وستظل أقوى وأشرف من كل أولئك الذين
يستنقصونك وي�ت�ع�ه��دون��ك ب ��اإلزدراء وال��دس��ائ��س
وامل � ��ؤام � ��رات واألخ � �ط � ��ار وال� �ت ��دخ ��الت يف ش ��ؤون ��ك,
ولن ينالوا منك يف كل األحوال حتى ولو يؤملك ما
يفعلون وي�ص�ن�ع��ون ,ول�س��ان ح��ال��ك ي�ص��دع وي��ردد
م��اش��دا ب��ه ال ��ردوين ب�ك��ل أن�ف��ة وك��ري��اء وط�ه��ارة يد
ً
قائال :
ولسان
ْ
فال وراءك ملهى وال أمامك مصرف.
ْ
تأسف.
فال من البعد تأىس وال عىل القرب
ْ
أشرف.
ألن همك أعىل ألن قصدك
ْ
أنظف.
ألن صدرك أمىل ألن جيبك

قد يكسرونك ،لكن تقوم أقوى وأعنف .
ْ
أعصف.
قد يقتلونك ،تأيت من آخر القتل
ُّ
الردوين توجيه
ويواصل شاعرنا الكبر عبدالله
خ�ط��اب��ه ل�ل�ي�م��اين ال�ح��ر امل�ُس�ت�ه��دف م��ن األع ��داء بكل
ص �ن ��وف ال� �ش� ��رور واألخ � �ط� ��ار يف ق �ص �ي��دت��ه ال�ب�ل�ي�غ��ة

صالح املقداد

ال��رائ�ع��ة ال�ت��ي تحمل ع�ن��وان (مصطفى) وبإسلوب
ُ
يطمئنه فيه ويحثه فيه عى الصمود والثبات
بديع
ً
قائال
يف وجه أعدائه
ف�ل�ي�ق�ص�ف��وا ،ل �س��ت م �ق �ص��ف ول �ي �ع �ن �ف��وا ،أن��ت
أعنف.
وليحشدوا ،أنت تدري إن املخيفني أخوف .
أغنى ،ولكن أشقى ,أوهى ،ولكن أجلف .
أبدى ولكن أخفى أخزى ولكن أصلف.
لهم حديد ونار وهم من القش أضعف.
موت وأنت للموت أألف.
يخشون إمكان
ٍ
وبالخطورات أغرى وبالقرارات أشغف.
ألنهم لهواهم وأنت بالناس أكلف.

ً
جيوشا من الخواء املزخرف.
لذا تالقي
ُيجزئون املجزا ,يصنفون املُصنف.
يكثفون عليهم حراسة ،أنت أكثف.
وي �ص ��ف ال � � ��ردوين ه� ��ذا ال �ش �ع ��ب األب � ��ي ال �ص��ام��د
بقوله يف ذات القصيدة :
كفجأة الغيب تهمي وكالرباكني تزحف
ً
مشتى ومصيف.
ربيعا تمتد
تنثال عيداً،
ٍ
ً
ً
نبضا إىل كل معزف.
نسغا إىل كل جذر
ما قال عنك انتظار :هذا انثنى ،أو تحرف
ما قال نجم :تراخى ،ما قال فجر :تخلف.
تسابق الوقت ،يعيا وأنت ال تتوقف.
ً
ذيال وتلبس الليل معطف.
فتسحب الشمس
أحرجت من قال :غاىل ومن يقول :تطرف.
إن التوسط موت أقىس  ،وسموه :ألطف.
ألنهم بالتلهي أرىض وللزيف أوصف.
وعندك الجنب جنب ما فيه أجفى وأظرف.
ً
وجها ،إذا الح أطرف.
وعندك العار أزرى
وع��ى ذات ال��رم��زي��ة واإلس �ل��وب ال ��ردوين ال�ف��ري��د
يواصل مُ بصر اليمن وال�ع��رب مخاطبته لليمنيني
يف شخص أسماه مصطفى بقوله :
يا (مصطفى) :أي سر تحت القميص املنتف؟.
هل أنت أرهف ً
ملحا ألن عودك أنحف؟.
ً
قلبا ألن بيتك أعجف؟.
أأنت أخصب
ً
حلما ألن محياك أشظف؟.
هل أنت أرغد
لم أنت بالكل أحفى من كل أذىك وأثقف؟.

من كل نبض تغني يبكون «من سب أهيف«
إىل املدى أنت أهدى وبالسراديب أعرف.
وبالخيارات أدرى وللغرابات أكشف.
وباملهمات أمىض وللملمات أحصف.
وي��ؤك��د ال��ربدوين يف رائعته الشعرية ه��ذه أن
اليمني كان وسيظل هو األشرف واألنزه واألطهر
ً
واصفا إياه بقوله :
واألسمى بكل مايعنيه
فال وراءك ملهى وال أمامك مصرف.
فال من البعد تأىس وال عىل القرب تأسف.
ألن همك أعىل ألن قصدك أشرف.
ألن صدرك أمىل ألن جيبك أنظف.
قد يكسرونك ،لكن تقوم أقوى وأرهف.
ً
جنيا إال لرتمى وتقطف.
وهل صعدت
قد يقتلونك ،تأيت من آخر القتل أعصف.
ألن جذرك أنمى ألن مجراك أريف.
ألن موتك أحيا من عمر مليون مرتف.
ً
جميعا فأنت وحدك أقذف.
فليقذفوك
سيتلفون ،ويزكو فيك الذي ليس يتلف.
ً
ألنك الكل فردا ,كيفية ،ال تكيف..
ً
كتابا من كل قلب تألف.
يا (مصطفى) ،يا
ً
زمانا سيأيت يمحو الزمان املزيف.
ويا
 ..ِ....يتبع .......

انه دب الثلج الرويس
ل � ��م ت� �ع ��د ال � �ح � ��رب ال � ��روس � �ي � ��ة األوك � ��ران� � �ي � ��ة م �ج ��رد
ت � �ب � ��ادل ال �ق �ص ��ف ال � �ن � ��راين إذ ت � �ج � ��اوزت م ��رح �ل ��ة م��ا
خ�ل��ف ال�ك��وال�ي��س ف�ك��ان ص��داه��ا ال�س�ي��ايس ب��ال��غ األث��ر
واألبعاد اإليديولوجية فهاهي تكشف أج��زاء كثرة
من الغطرسة األمريكية حيث تبدأ من عبارة بوتن
لحظة ق��ول��ه ب��أن أم��ري�ك��ا دول��ة ه�ش��ة وه��ذا سيقودنا
اىل عدة محاور تبنى عليها العديد من األسئلة فهل
أمريكا كانت توهم العالم بقوة جبارة ليحدث لها
هذا التقوقع الكبر أمام القوة الروسية!
يف ع��ام 2003م ك�ش��رت أمريكا وحلفاءها األن�ي��اب
ل�ت��دم��ر دول ��ة ال �ع��راق ح�ت��ى يف ت�ل��ك اآلون ��ة ل��م ت�ج��رؤ

أمريكا وحدها عى غزو العراق وهذا يدل أيضا عى
هشاشتها بالفعل ولكن وألن العراق دولة عربية بال
حلفاء فقد غزتها تحت ذريعة غزو العراق للكويت
والهدف كان واضحا ،اليوم لن تجرؤ أمريكا وكذلك
حلف الناتو عى ال��وق��وف يف وج��ه روسيا الن الثمن
حتما سيكون باهظاً جدا فروسيا ليست العراق وال
أفغانستان وال فيتنام إىل آخره.
وم � ��ن األالع � �ي � ��ب ال �س �ي ��اس �ي ��ة ال� �ت ��ي ك �ش �ف �ت �ه��ا ه ��ذه
ال�ح��رب ه��ي سياسة ال�ع�ق��وب��ات ال�ت��ي ت�ت��واله��ا أمريكا
عر خريطة املنظمات الحقوقية فإذا كانت جميعها
أم��ري �ك �ي��ة ت� ��دار م ��ن واش �ن �ط��ن وت ��ل أب �ي ��ب ف�ل�ي��س ل�ه��ا

تاريخ اليمن الحديث..
تعود املطامع املصرية يف اليمن اىل فرة سبقت بكثر
إرسال الجيش املصري إىل اليمن للمشاركة يف حرب
اليمن عام  1962وكانت اليمن بموقعها االسراتيجي
هدفا للكثر من القوى االستعمارية بالعودة للتاريخ
نجد أن بني عامي  1835و  1837قام الكابنت الريطاين
س�ت��اف��ورد بيتسوورث هينز برحلتني استكشافية إىل
عدن حيث قيل إنها ميناءا مناسبًا للتجارة عى البحر
األحمر وقد أجرى الكابنت جيمس ماكنزي من سالح
ال�ف��رس��ان الخفيف يف البنغال مسوحات مماثلة يف
عام  1837مشرًا إىل أن جيش محمد عي باشا الذي
ك��ان ي�ع��زز موقعه يف اليمن منذ ع��ام  1832ك��ان عى
وش ��ك ال �ت �ح��رك ج �ن��و ًب��ا واالس �ت �ي ��الء ع ��ى م �ي �ن��اء ع��دن
اليمني بأمر من اإلمراطورية العثمانية لسحق الثورة
ال�ق�ب�ل�ي��ة يف ال�ح�ج��از وه��ي م�ن�ط�ق��ة ت�ض��م م��دي�ن�ت��ي مكة
واملدينة املقدستني وعندما ورد أن املئات من املصريني
قاموا بتحصني مدينة املخا اليمنية الساحلية يف 22
ي��ون�ي��و  ،1837ق ��درت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال��ري�ط��ان�ي��ة أن
األم � ��ر ك� ��ان م �ج ��رد م �س ��أل ��ة وق� ��ت ح �ت ��ى ق ��ام ��ت ق ��وات
محمد عي بتأمني شبه الجزيرة العربية بأكملها فتم
تقدير اليمن عى أنه أحد األصول القيمة ملحمدعي

بول دريش جامعة أكسفورد

ألن��ه ك��ان وال ي ��زال ال�ب�ل��د األك��ر
اك� �ت� �ظ� � ً
�اظ� ��ا ب ��ال� �س� �ك ��ان يف ش �ب��ه
ال � �ج � ��زي � ��رة ال� �ع� ��رب� �ي� ��ة .س �ي �ك ��ون
ل�ل�غ��زو امل�ص��ري ال��وش�ي��ك لعدن
ت��داع �ي��ات خ �ط��رة ع��ى ال�ت�ج��ارة
ال ��ري �ط ��ان �ي ��ة يف ال �ب �ح ��ر األح �م ��ر
وأم� � ��ن ال �ه �ن ��د وط� � ��رق ال �ت �ج ��ارة
فيها .عالوة عى ذلك  ،توسع
ال �س �ي �ط ��رة امل� �ص ��ري ��ة ع� ��ى ش �ب��ه
ال �ج ��زي ��رة ال �ع��رب �ي��ة وس �ي��واص��ل
ت � �ه� ��دي� ��د االس� � �ت� � �ق� � ��رار ال �ن �س �ب ��ي
لإلمراطورية العثمانية وتوازن
ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
القوى يف املنطقة.
يف ي�ن��اي��ر  1837غ��ادرت الهند
السفينة التجارية ديريا دولت اململوكة لنواب (حاكم) أج� ��ره� ��م ال �ش �ي��خ
كارناتيك وتبحر تحت العلم الريطاين تحمل عشرات ت � � �ح� � ��ت ال � �ت � �ه � ��دي � ��د
ال��رك��اب املسلمني يف طريقهم إىل مكة ألداء فريضة ب ��ال �ق �ت ��ل ع� ��ى ت��وق �ي��ع
الحج السنوية وبعد أن اصطدمت بشكل غر متوقع إفادة خطية يصرحون
بشواطئ عدن الصخرية نهب أف��راد القبائل بقيادة فيها بأنهم لم يتعرضوا
شيخ عدن السفينة الريطانية واعتقلوا العديد من ل � � �س� � ��وء امل� � �ع � ��ام� � �ل � ��ة ب� �ع ��د

ال �ن��اج��ني م ��ن رك��اب �ه��ا ،يف األح ��داث
ال � ��الح� � �ق � ��ة ال� � �ت� � ��ي ت � � ��م ت ��وض� �ي� �ح� �ه ��ا
ف �ي �م ��اب �ع ��د م� ��ن خ � ��الل ال� �ش� �ه ��ادات
التفصيلية امل�ق��دم��ة إىل محكمة يف
ب ��وم �ب ��اي  ،ت ��م ت �ج��ري��د ال ��رك ��اب م��ن
م��الب �س �ه��م ون �ق �ل �ه��م إىل ال �ش ��اط ��ئ.
ت ��م س �ج��ن ال ��رج ��ال ب�ي�ن�م��ا ت�ع��رض��ت
النساء ملضايقات من قبل السكان
امل� � � � �ح� � � � �ل� � � � �ي� � � � ��ني
ع��دن.
يف

اإلعتبار باألمثال والروايات الشعبية
يف امل� ��ادة ال �س��اب �ق��ة م ��ن ه ��ذا امل ��وض ��وع ك�ت�ب��ت ع��ن
رم ��زي ��ة م �ث ��ل س �ي ��دي ح �س ��ن وت ��وص �ي �ف ��ات ��ه ب �ف��رع �ي��ه
ال �س �خ �ي �م��ي وال �ت �ه ��ام ��ي ويف ه ��ذه امل � ��ادة اك �ت ��ب ع�م��ا
شابهه يف القواسم املشركة وذلك كالتايل:
• ثانياً :تريي بريي :اسمه السدايس مع اللقب:
تري بري يحيى صالح قاسم الشعيبي كان اسمه
الثنايئ وما زال مضرب املثل بكرة الوعود الكاذبة
قبل 400عام تقريباً.
حكايته وحكاية اسمه غر عربي :يقال ان جده
يحيى صالح قاسم الشعيبي هاجر قبل 500ع��ام
إىل افغانستان وعمل يف منطقة قريبة م��ن جبال
ت ��ورا ب ��ورا" وس�م��ى اب�ن��ه ال�ب�ك��ر ب��ري وح�ف�ي��ده ال�ب�ك��ر
ت ��ري إع �ت ��زازاً ب �ج �ب��ال ت ��ورا ب ��ورا ك ��ان ي�ت�ص��ف ي�ح�ي��ى
الشعيبي بالصدق واالمانة اما حفيده تري اتصف
ب��ال �ك��ذب وق ��د ت��رب��ى ح �ف �ي��ده يف م�س�ق��ط رأس أب�ي��ه
وج ��ده ق��ري��ة ال �ع��واب��ل ..وس�ط��ع ن�ج�م��ه ك��واح��د من
وج��اه��ات امل�ن�ط�ق��ة ل�ك�ن��ه ك ��ان ي �م��ارس ن�ف��س ط�ب��ائ��ع
سيدي حسن ومنذ 400عاماً تقريباً إىل اليوم عرف
اس��م"ت��ري ب��ري" ك�ع�ب��ارة تهكمية وتعني ال��وع��ود
الكاذبة.
• ثالثاً :عبده بجاش :اسمه السدايس مع اللقب:
ع�ب��ده ب�ج��اش ع�ب��دال��واس��ع ع��ي س�ع�ي��د ال�ح�ب�ي��ي-
لقبه الحبيي نسبة إىل قريته "الحبيشية" احدى
ق��رى م�ن�ط�ق��ة ت��رب��ة ذب�ح��ان ج�ن��وب م�ح��اف�ظ��ة ت�ع��ز –
قبل 350عاماً تقريباً كان عبده بجاش احد وجهاء
ق��ري �ت��ه وال �ق ��رى امل� �ج ��اورة ل �ه ��ا ..ل �ك �ن��ه ك �ث��ر ال ��وع ��ود

معنى سوى أنها واحدة من أساليب حربها القذرة
ع��ى ال �ع��ال��م وك��ذل��ك م��ا ت�ل�ع�ب��ه ع��ر وس��ائ��ل اإلع ��الم
امل��وال�ي��ة م��ن إدان ��ات وت�ض�ل�ي��ل ت�ه��دف م��ن خ��الل�ه��ا اىل
ت�ش��وي��ش ال� ��رأي ال �ع��ام ال �ع��امل��ي ت �ج��اه م��ن ت�س�ت�ه��دف
لكنها اليوم أم��ام روسيا العظمى القوة العسكرية
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ف �م ��ازال امل�ش�ه��د ي �س��رد ت�ف��اص�ي��ل ج��دي��دة
لكنه حتما سيصل عند هذه التوقعات خاصة بعد
تصريحات الرئيس الصيني والتجهيزات العسكرية
ل�ك��وري��ا ال�ش�م��ال�ي��ة ح��ول ح��رب ال�ح�ل�ف��اء ل�ك��ن م��ا ن��ود
ال�ت��دق�ي��ق ف�ي��ه ه��و أي��ن س�ي�ق��ف ال ��دور األم��ري��يك ال��ذي
أعتاد املراوغة عسكريا وسياسيا؟

والكذب وقل ما يفي بما أوعد..
• راب�ع��اً" :داج��ا ب��اج��ا" :وه��و اللقب ال��ذي اطلقه
ع�ل�ي��ه أه ��ايل م�ن�ط�ق�ت��ه ن�س�ب��ة إىل ص��دي�ق��ه ال�ه�ن��دي..
اس�م��ه ال�ح�ق�ي�ق��ي ال �س��دايس م��ع ال�ل�ق��ب :راج ��ح بن
عوض بن نصر بن موىس بن ديان اليافعي.
غ ��ادر راج ��ح ق��ري�ت��ه"ل�ب�ع��وس" وه��اج��ر إىل ال�ه�ن��د
قبل 180عاماً تقريباً وبعد هجرة عدة سنوات عاد
إىل قريته بعد أن أدخر مقدار جيد من املال :اشتهر
راجح اليافعي بالكذب عى غرار من سبق ذكرهم
ك �م ��ا ات� �ص ��ف ب ��ال �ش �ط �ح ��ات وك � ��ان ي �م �ج ��د ص��دي �ق��ه
الهندي "داج��ا باجا" كثراً ويحيك كثراً ال��رواي��ات
وع� ��ن ال� �ب� �ط ��والت ال �ت ��ي اج ��رح �ه ��ا وإي� � ��اه وت �ص ��دي ��ه
ل �ع �ص��اب��ات ال �س �ط��و ال � ��خ ..وق ��د اط �ل ��ق ع �ل �ي��ه اه ��ايل
منطقته لقب"داجاً باجا" ويعني"الكالم الفارغ".
خالصة القول :إن اسماء الشخصيات املذكورة
كانت تطلق كثراً يف زمانهم وإىل اآلن وهي مجرد
عبارات تهكمية عى أصحابها الذين كانوا يقولون
م ��اال ي�ف�ع�ل��ون وي ��وع ��دون دون أن ي�ف��وا ب��وع��وده��م
وق ��د م ��ر ع�ل�ي�ه��ا ع ��دة ق� ��رون واض �ح ��ت م ��ن دروس
ال �ت ��اري ��خ ت �ت �ب��ادل ش�ف�ه�ي��اً ووج� ��د ال �ن ��اس يف أوق ��ات
الحقة كميات تجارية من الكذب تفوق سابقاتها
بكثر فعى سبيل املثال :يف عهد حكم بيت حميد
ال��دي��ن م��ن 1918م إىل 1962م -أي 44ع��ام��اً -وج��د
مئات املسؤولني الكذابني  ،ويف عهد الثورة من عام
1962م إىل اليوم -أي 60عاماً -وجد عدة اآللف من
املسؤولني الكذابني لكن لألسف لم تلصق بثيابهم
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ح�ص��ول�ه��م ع ��ى غ �ط��اء خ �ش��ن وب �ع��ض ال �ط �ع��ام وج��د
ال�ع��دي��د م��ن ال��رك��اب م�م�رًا إىل امل�خ��ا حيث أج��روا عى
التسول للحصول عى الطعام يف الشوارع .يف النهاية
 ،شق الركاب الناجون طريقهم إىل جدة تحت حماية
قبطان بريطاين كان يمر باملنطقة ً
وفقا لشهادات اثنني
م��ن ال�ن��اج��ني  ،س�ي��د ن��ورادي��ن وب��ر م�ح�م��د م�س��ري ،
ت �ص ��رف ط ��اق ��م ال� �ق� ��ارب ب �ش �ك ��ل م ��ري ��ب ق �ب ��ل ان �ق ��الب
ال �ق ��ارب ق �ب��ال��ة ش ��واط ��ئ ع� ��دن .ك ��ان س �ي��د م ��ن س�ك��ان
بومباي يف طريقه إىل الحج يف مكة مع أف��راد عائلته
وعدد من الخدم .الحظ سيد أنه لم يكن هناك أحد
ي�ق��ود ال�س�ف�ي�ن��ة وه��ي ت�ت�ج��ه ن�ح��و ال�ش��اط��ئ .ط�ل��ب من
الطاقم مرارًا وتكرارًا تويل القيادة ولكن دون جدوى
وأن ال�ط��اق��م ل��م ي �ب��ذل أي ج�ه��د إلن �ق��اذ ال�س�ف�ي�ن��ة من
ساحل عدن الصخري .إذا كان هناك أي يشء فيبدو
أن�ه��م وج�ه��وا ال�س�ف�ي�ن��ة ع�م� ً�دا ن�ح��و ال�ش��اط��ئ لتعجيل
األزم��ة ال��دول�ي��ة ال��الح�ق��ة وأك��د ن��اج��ون آخ��رون هاتني
الشهادتني املطولتني مما دف��ع الكثرين إىل الشك
يف غ��رق دي��ري��ا دول��ت فأستغله الكابنت هينز تحت
رعاية شركة جزر.
يتبع
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الناصعة أي شائبة!!!
إن ف�ك��رة "س�ي��دي ح�س��ن" يف ال��رواي��ات الشفهية
اليمنية تعتر م�ج��رد م��دخ��ل ل��ب امل��وض��وع املتعلق
ب�ك��ذب امل�س��ؤول��ني ع��ى ال�ج�م��اه��ر ال��واس�ع��ة فكذب
"س �ي��دي ح �س��ن" وام �ث��ال��ه ع��ى ال �ن��اس يف ع�ص��ره��م
ل��و ن�ق��ارن�ه��ا ب�م��ا ح�ص��ل يف ب��الدن��ا خ ��الل ق ��رن وارب ��ع
سنوات سنجدها مجرد قطرة من بحر.
فلو نستعرض بإيجاز حياتنا السياسية والعامة
منذ عام 1918م إىل اليوم املنطق السماوي واألريض
ي� �ق� ��ول :إن م� ��ن ي �ج �ع ��ل ن �ف �س ��ه وس� �ي� �ط ��اً ب� ��ني ال �ل ��ه
وال�ن��اس ه��و ك ��ذاب ..وج ��اءت ث��ورة 26س�ب�ت�م��ر ع��ام
1962م بأهدافها الستة املعروفة لكن لألسف لم
يتحقق من اهدافها غر النزر اليسر وكرة اخطاء
امل�س��ؤول��ني وف�س��اده��م وك��ذب�ه��م ق��د جعل سلبيات
ال�ث��ورة أك��ر من ايجابياتها وال�ن��اس "مطهقني" لم
يحركوا ساكنا..وجاءت الوحدة اليمنية فاستبشر
ال �ن ��اس خ ��راً ل �ك��ن ل��الس��ف ح �ض��رت االح � ��زاب ال�ت��ي
توالدت كاألرانب وبشكل فوضوي ووعدت الناس
بعيش يف جنات تجري من تحتها االن�ه��ار وحصل
ال�ع�ك��س ف��ال�ت�ن��اظ��ر ال�ب�ي��زن�ط��ي ب�ي�ن�ه��ا وص��راع �ه��ا عى
ك� ��رايس ال �س �ل �ط��ة وص �ن ��ادي ��ق ال � ��روة ج �ع �ل��ت ح�ي��اة
ال �ج �م��اه��ر يف ج�ح�ي��م ي �ج��ري م ��ن ت�ح�ت�ه��ا ان �ه ��ار م��ن
دم��اء االبرياء والناس مطهقني لم يحركوا ساكنا
فإىل متى نظل يف هذا الحال؟؟
الهوامش:
• ق ��ري ��ة ال� �ع ��واب ��ل :ك ��ان ��ت ق �ب ��ل 500س� �ن� ��ة ق��ري��ة

كلك نظر

احمد القردعي

ص� �غ� ��رة ..وال� �ي� ��وم ه ��ي م ��دي �ن ��ة وع ��اص �م ��ة م��دي��ري��ة
الشعيب أكر مديريات محافظة الضالع من حيث
املساحة ورجال املديرية كانوا من ابرز املناضلني يف
صفوف ثوار 26سبتمر 1962م و14اكتوبر 1963م.
• ق��ري��ة ال�ح�ب�ي�ش�ي��ة :م��ن ق ��رى م�ن�ط�ق��ة ال��رب��ة م/
تعز وهي مسقط رأس املناضل الشهيد محمد عي
الحبيي أح��د اب��رز ش�ه��داء ث��ورة 14اك�ت��وب��ر 1963م
ال �ل ��ه ي ��رح �م ��ه ك� ��ان م �ن ��اض ��ال وس �ي ��اس �ي ��ا وش �خ �ص �ي��ة
ري ��اض �ي ��ة ب� � � ��ارزة ..وق � ��د ك ��رم �ت ��ه ح �ك ��وم ��ة اس �ت �ق ��الل
ج �ن ��وب ال ��وط ��ن ب�ت�س�م�ي��ة م �ل �ع��ب ال �ب �ل��دي��ة ب�م��دي�ن��ة
كرير باسمه.
• قرية لبعوس :كانت قرية قبل 180عاماً واليوم
ه ��ي م ��دي �ن ��ة وع ��اص �م ��ة م ��دي ��ري ��ة ل �ب �ع ��وس ال �ت��اب �ع��ة
ملحافظة لحج.

احمد الفقيه

سادية العدوان..

ع��ى م��ن ت�ض�ح�ك��ون ي��ا أش �ب��اه ال ��رج ��ال ..وال
رج� � ��ال ..إذا أردت � ��م ال �س ��الم ب �ح � ٍ�ق وح �ق �ي �ق��ة،
ارفعوا أيديكم عن اليمن ..ارحلوا عن جزيرة
س�ق�ط��رى وم �ي ��ون ..ارف �ع��وا ال�ح�ص��ار ال�ش��ام��ل
ع ��ن ال �ي �م ��ن ..ل �ق��د ذب �ح �ت��م ال �ي �م��ن م ��ن ال��وري��د
اىل ال��وري��د ..وت��أت��ون ال�ي��وم بأبواقكم النشاز،
وأع �م��ال �ك��م ال �ن �ك��راء ال �خ��ارج��ة ع ��ن ك ��ل ال�ق�ي��م
وامل�ب��ادئ واألخ��الق واإلن�س��ان�ي��ة واألم�م�ي��ة بعد
س �ب ��ع س� �ن ��وات ع �ج ��اف م ��ن ال� �ح ��رب وال ��دم ��ار
وال �خ ��راب وال ��دم ��اء أن ت�ج�ع�ل��وا م��ن أن�ف�س�ك��م
"ال�ح�ك��م وال �خ �ص��م" ،وأوص �ي��اء ع��ى ال�ي�م��ن..
ي ��ا ع �ي �ب ��اه :ع �ن ��دم ��ا ت �غ �ي��ب ال ��رج ��ول ��ة وامل� � ��روءة
وال �ش �ه��ام��ة ع�ن��د ال �ع��رب األق �ح ��اح ..إذا ك�ن�ت��م
ً
فعال..-
عرباً-
أوق �ف��وا ن�ه��ب ث ��روات ال�ي�م��ن ال�ت��ي نهبتموها
ط �ي �ل ��ة ال� �س� �ن ��وات ال �س �ب ��ع امل� ��اض � �ي� ��ة ..دن �س �ت��م
أراضيه ..ونهبتم ثرواته ..وتدعون اليوم بأنكم
"حمامة السالم" !!..بعدما فشلتم عسكرياً
ولوجستياً ..وضاقت األرض بكم ذرعاً ونفاقاً
وخ� ��داع� ��اً ..ت ��رف �ع ��ون ال �ي ��وم ال �ب �ي ��ارق ال�ب�ي�ض��اء
بأنكم دع��اة س��الم ..تبطنون م��ا ال ت�ظ�ه��رون..
وتتالعبون بأوراق املشتقات النفطية كسياسة
ضغط اقتصادي واجتماعي عى أبناء الشعب
اليمني العظيم ..وتناسيتم يف زخم األحداث
وامل �ع ��ان ��اة أن -ال �ي �م��ان �ي��ني -ذوو ق ��و ٍة وع��زي �م� ٍ�ة
ً
صالبة
�أس شديد ..لن تزيدهم املعاناة إال
وب�
ًٍ
وقوة وصموداً..
امل� �ت� ��أم� ��ل ال � �ي � ��وم يف امل� �ش� �ه ��د ال� �س� �ي� ��ايس م��ن
امل �ح �ي��ط اىل ال �خ �ل �ي��ج ي �ج ��ده ح ��اف � ً�ال ب ��األزم ��ات
وامل �ش ��اح �ن ��ات ،ن�ت�ي�ج��ة األط� �م ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
وال �ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة ال �ت ��ي خ �ل �ق �ت �ه��ا ال �س �ي��اس��ات
املحورية الطامعة يف ثروات جرانها من دول
ً
رامية بكل القيم واملبادئ والقوانني
املنطقة..
واملواثيق الدولية واألممية وراء ظهرها..
ف��آل سعود هم األفعى السامة التي باتت
تشكل خطراً داهماً عى وحدة األمة العربية
واإلس��الم�ي��ة منذ نشأتها وح�ت��ى ال�ي��وم عندما
ت �ب �ن ��ت م �ش ��روع �ه ��ا امل �ت �ط ��رف ال � ��ذي أف � ��ى اىل
ت �م ��زي ��ق وح� � ��دة األم� � ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة واإلس ��الم� �ي ��ة
بإشاعة األفكار املتطرفة وبث روح العنصرية
وامل � � � � ��ذه � � � � �ب � � � � �ي � � � � ��ة
وال � � � � �ع� � � � ��رق � � � � �ي� � � � ��ة
إذا أردتـــم السالم
ب� � � � � � � � �
�ني األ �ب � � � � �ع��ن ��ر � �ب� �� �ي��ة�اء ارفــعــوا البند السابع
األم� � ��ة
ال� � � � � � � � ��واح� � � � � � � � �
�دة ..عن اليمن
م � � � � � � � �ح � � � � � � � ��اول � � � � � � � � ً�ة
ب � ��ذل � ��ك ت �س �ي �ي ��د
ارحلوا عن جزيرة
م � � � �ش � � � ��روع � � � �ه � � � ��ا
ال� � � � � � � ��وه� � � � � � � ��اب� � � � � � � ��ي ســقــطــرى ومـــيـــون،
امل � � �ت � � �ط � � ��رف ب �
�ني وارفــعــوا الحصار عن
دول امل �ن �ط �ق��ة..
ول� �ك� ��ن ل � ��م ي�ش��أ املوانئ واملطارات
ال �ل��ه ل�ه��ا ذل ��ك..
ف� � � �ق � � ��د ان� � �ق� � �ل � ��ب
ال� �س� �ح ��ر ع � ��ى ال � �س � ��اح � ��ر ..وأص � �ب � ��ح ع �ل �م ��اؤه ��ا
ب��األم��س ..أع��داؤه��ا ال�ي��وم ..ف��ام�ت��ألت سجون
اململكة باملعارضني وامل�ن��اوئ��ني ل�ه��ا ..م��ن أف��راد
األسرة الحاكمة واألمراء وغرهم من النخب
املعارضة..
يبدو أن هناك سيناريوهات وراء الكواليس
�اد خ�ف�ي� ٍ�ة وم��دع��وم� ٍ�ة دول �ي ��اً وأم �م �ي��اً..
ت ��دار ب ��أي � ٍ
وه��ذا ما سيقود اىل إشعال املنطقة برمتها..
ف ��ال �ع ��ال ��م ال � �ي� ��وم ي �ع �ي ��ش ح� ��ال� ��ة ان �ق �س ��ام ��ات
م � �ت � �ع� ��ددة ..وم � �ح � ��اور ت �ك ��ال ��ب وم � ��راك � ��ز ق ��وى
أي ��دي ��ول ��وج �ي ��ة وف �ك ��ري ��ة وس �ي ��اس �ي ��ة م �ت �ب��اي �ن��ة..
وه � ��ذا م ��ا س� �ي ��ؤدي اىل م � �س� ��ارات م �ف �ت ��وح ��ة..
وخيارات عواقبها وخيمة وكارثية عى كافة
دول املنطقة..
وه� � � ��ذا م � ��ا ت � ��ري � ��ده ق � � ��وى ال� �ش� �ي� �ط� ��ان األك � ��ر
وحلفاؤها يف دول املنطقة ..زرع ونشر ثقافة
الكراهية وال�ع�ن��ف وإق��الق السكينة العامة،
وتمزيق النسيج االجتماعي لتلك الدول ..ويف
ظل الصراع األيديولوجي والفكري والسيايس
ت �ت �ص��ارع ال �ث �ق ��اف ��ات ..وت �ت �ع ��ارك ال �ح �ض ��ارات،
وتتشاحن الشعوب ..وهذا ما ينعكس سلباً
عى دول املنطقة والعالم أجمع..
م ��ن ه �ن��ا ن� ��درك خ �ط ��ورة امل ��وق ��ف ،ون�ت��ائ�ج��ه
الكارثية عى شعوب املنطقة ..فالواجب علينا
ال �ح �ف��اظ واالس �ت �م �س ��اك ب �ه��وي �ت �ن��ا اإلي �م��ان �ي��ة،
وب �م �ن �ظ ��وم ��ة ق �ي �م �ن ��ا وم� �ب ��ادئ� �ن ��ا ال �ن ��اب �ع ��ة م��ن
ع �ق �ي ��دت �ن ��ا اإلس � ��الم� � �ي � ��ة ..وت� �ح� �ص ��ني ال �ج �ب �ه ��ة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م� ��ن أي � ��ة اخ � ��راق � ��ات أو ت ��دخ ��الت
خ��ارج �ي��ة أو ع��دوان �ي��ة م ��ن امل ��أزوم ��ني ن�ف�س�ي��اً..
ف �ه��م ي �ح ��اول ��ون ج �ع��ل ال �ي �م��ن دول� ��ة ف��اش�ل��ة،
ويسعون بشتى السبل والوسائل ..ولكن ال
ُ
السيئ إال بأهله..
يحيق املكر
كلمات مضيئة:
امل��ؤس��ف أن ه �ن��اك ك��وك �ب� ً�ة م��ن ال�س�ي��اس�ي��ني
واملكونات الحزبية وبقايا القوى املؤدلجة لم
ي �ع��وا دروس امل ��ايض ج �ي ��داً ..يف ظ ��ل ان�ح�س��ار
ال� �ق� �ي ��م ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة وال� �ق� �ي� �م� �ي ��ة ال � �ت� ��ي أص ��اب ��ت
الشعوب بسبب املتغرات السياسية العاملية
وتردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية التي
تشهدها الكثر من دول املنطقة والعالم..
ف � ��ال � �ت � ��اري � ��خ وف � �ل � �س � �ف� ��ة ال � �ث � �ق � ��اف � ��ات ودورة
الحضارات تثبت لنا دوم��اً أن مع كل وسيلة
جديدة ،ثقافة جديدة ..وإبداع جديد ..ولكن
دائ�م��اً يف حالة ص��راع دائ��ب ،وغليان منقطع
النظر..
ف��امل �ن �ظ��وم��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة وال �ف �ك ��ري ��ة وال�ق�ي�م�ي��ة
م��رت�ب�ط��ة ارت �ب��اط��اً وث�ي�ق��اً ب�م�ن�ظ��وم��ة االت �ص��االت
الحديثة ..وثورة املعلومات الرقمية التي أثرت
بشكل فاعل عى نمط سلوك وتفكر وحياة
ٍ
ال �ن��اس دون أن ي �ش �ع��روا ..األم ��ر ال ��ذي أف��ى
اىل ث�ق��اف��ة م �غ ��اي ��رة ..وأن �م ��اط ح�ي��ات�ي��ة دخ�ي�ل��ة
ع ��ى ع ��ادات �ن ��ا وت �ق��ال �ي��دن��ا وق �ي �م �ن��ا االج�ت�م��اع�ي��ة
والعقدية..
ف��ال�ق��ادم سيكون أف�ظ��ع ..وم��ا س�ي��أيت بعده
أده ��ى ..يف ظ��ل "ال�س��وش�ي��ل م�ي��دي��ا" ،وغ��ره��ا
من وسائل التقنية الحديثة..
ف � ��اإلن � �س � ��ان امل � ��ؤم � ��ن ب� �ه ��وي� �ت ��ه اإلي � �م� ��ان � �ي� ��ة ال
ي�س�ت�ط�ي��ع أن ي �ك��ون إن �س ��ان ��اً ب��امل �ع�ن��ى ال�ش��ام��ل
العميق إال إذا آمن إيماناً حقيقياً صادقاً
بمثل
ٍ
أعى ،وقدو ٍة حسنة يقتدي بها ..وينذر نفسه
لها..
يقني تام بأن عالم اليوم يفتقد اىل
وإين عى
ٍ
املثل األعى ..والقدوة الحسنة..
ف�ل�ي�ك��ن ل �ك��ل م�ن�ك��م م�ث�ل��ه األع � ��ى ..وق��دوت��ه
الحسنة.!!..
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االقتصادية

العملية التعليمية ..استمرار ونجاح

رغم استهداف العدوان للتعليم على مدى سبع سنوات
اليمن بات يف عامه الثامن من العدوان والحصار ال
يفصله عن دخوله إال أيام ،والعملية التعليمية منذ
 7سنوات مستمرة دون انقطاع ،رغم املعاناة والظرف
املعييش الصعب.
حيث دشنت امتحانات الرتم الثاين للعام الدرايس
2022 2021م ،بانتهاء عام درايس قد يكون األسوأ يفتاريخ التعليم يف هذا البلد املنكوب ،بالنظر إىل حجم
الخسائر الفادحة التي ألحقها العدوان السعودي
اإلمارايت ومرتزقتهم بالقطاع التعليمي ،يف السنوات
السبع املاضية ،ورغم كل ذلك ال تزال الجبهة الرتبوية
يف طليعة جبهات العزة والكرامة املتصدية بكل بسالة
للعدوان الجائر عىل بالدنا ،وإسقاط مخططاته
الشيطانية الرامية اىل تجهيل املجتمع اليمني ،وحرمان
اليمنيني من حقهم يف التعليم ،بعد أن دمّ رت آلة
القتل العربية كامل البنية التحتية لليمن ،يف محاولة
عبثية إلعادتنا اىل العصور الحجرية ،وإبقائنا مكباً
لنفاياتهم ،وحديقة خلفية لصبيانهم ومراهقيهم،
خدمة ألسيادهم يف البيت األسود وتل أبيب ،وهيهات
لهم ذلك.
متابعة :هالل جزيالن
خسائر بشرية
خالل السنوات السبع املاضية من واقع التقارير الرسمية
وتقارير املنظمات املحلية والدولية ،وهي بمجملها ال تمثل
سوى جزء يسري مما هو موجود عىل الواقع ،نظراً لعدم
وجود قاعدة بيانات دقيقة عن حجم الخراب والدمار الذي
ألحقه العدوان بالبنية التحية لليمن حتى اللحظة ،والتي كان
لقطاع التعليم حصة األسد منها ،ومع ذلك ال تزال املؤسسات
التعليمية تؤدي رسالتها ،رغم استمرار العدوان والحصار،
واستمرار محاوالته العبثية لشل العملية الرتبوية ،ورغم
شحة اإلمكانيات وعدم توافر حتى الحد األدىن منها.
ويف بداية التقرير نستعرض الخسائر البشرية حيث تشري
تقارير وزارة الرتبية والتعليم بحكومة اإلنقاذ اىل أن معدل
الضحايا من األطفال ،ممن هم يف سن الدراسة يصل إىل 18
طفالًُ ،ك ّل يوم ،ما بني شهيد وجريح.
ويوثق تقرير لألمم املتحدة نشره موقع قناة الجزيرة القطرية
بتاريخ  26يوليو 2019م نحو  1689طفال ً يف اليمن خالل العام
2018م ،ما بني قتيل ومشوه ،وحمّ ل التحالف الذي تقوده
السعودية املسؤولية عن قتل  720طفالً ،معظمهم بسبب
غارات جوية.
ويف أبريل 2019م قالت ممثلة األمني العام لألمم املتحدة،
الخاصة باألطفال والنزاع املسلح" ،فرجينيا غامبا" أن أكرث من
 7500طفل ،قتلوا يف اليمن منذ بدء الحرب التي يخوضها
التحالف بقيادة السعودية.
وكشف تقرير للمركز اليمني لحقوق اإلنسان ،بعنوان
"طفولة بلون الدم ورائحة املوت" نشرته "سانا" يف  7سبتمرب

2020م عن استشهاد وإصابة أكرث من  7200طفل ،يف مختلف
املحافظات اليمنية بسبب غارات العدوان ،عدد الشهداء
بينهم  3468طفالً.
وسجل تقرير للتحالف العاملي لحماية التعليم من الهجمات
بعنوان "التعليم تحت الهجوم" بتاريخ  9يوليو 2020م أكرث
من  5000طالب ومعلم وأكاديمي ،تعرضوا لإلصابات والقتل
واألذى ،يف هجمات عىل التعليم باليمن خالل الفرتة "–2015
2019م" ،وسجل أيضا  3804جرحى.
 91%من إجمايل ضحايا األطفال نتج عن هذه الهجمات
املباشرة للعدوان ومرتزقته.
خسائر مادية
قدّ
أما الخسائر املادية فقد رت وزارة الرتبية والتعليم
بحكومة اإلنقاذ تكلفة الخسائر املباشرة لألضرار التي لحقت
بقطاع الرتبية والتعليم خالل الفرتة " 26مارس 26 –2015
مارس 2020م" ،بنحو  3تريليونات ريال ،وإجمايل تكلفة
الخسائر واالضرار املادية التي لحقت بقطاع التعليم جراء
استمرار استهداف العدوان للمدارس واملنشآت التعليمية
 6118000000ريال ،وتجاوزت تكلفة الخسائر واألضرار املادية
التي لحقت بقطاع التعليم خالل السنوات الثالث األوىل من
العدوان  334052000دوالر.
أما املنشآت التعليمية املدمرة واملتضررة ،فقد تسببت غارات
العدوان وهجمات املرتزقة خالل الفرتة " 26مارس –2015
أبريل 2020م" يف تدمري وإلحاق
الضر بـ 365منشأة تعليمية ،أصيبت بأضرار مباشرة وغري
مباشرة ،وبنسبة تزيد عن  21%من عدد املنشآت التعليمية
العاملة يف اليمن ،تضم نحو  1898220طالباً وطالبة ،بنسبة
 ،32.3%يعمل فيها نحو  89840معلماً ومعلمة ،منها 412
منشأة دُمرت كلياً ،وكان ملحافظة حجة منها النصيب األوفر
بتدمريه  110منشآت ،تلتها محافظة صعدة بـ  106مدارس،
و 1491منشأة تدمري جزيئ.
ومعلومٌ أن عدد طالب املدارس يف عموم محافظات
الجمهورية اليمنية  5813862طالب وطالبة ،منهم

 4443409طالب وطالبات يتلقون التعليم باملدارس الواقعة
يف املحافظات املحاصرة ،وهو ما يمثل نحو  % 76.3من إجمايل
عدد الطالب يف عموم املحافظات.
ووثقت دراسة ملدير عام الصحة املدرسية يف وزارة الرتبية
ُ
والتعليم يف حكومة اإلنقاذ "عبدامللك حسن السياين" نشرت
يف سبتمرب  2020بعنوان" :التعليم ..تحت نريان العدوان
السعودي" نحو  1405مدارس ومنشآت تعليمية ،تضررت
بسبب العدوان ،منها  288مدرسة ومنشأة ُدمرت كلياً،
و 1117مدرسة متضررة.
وخالل الفرتة " 26مارس  26 – 2015مارس 2018م" ،دمر
التحالف ومرتزقته نحو  2641منشأة تعليمية وتربوية ،شاملة
املدارس ومكاتب الرتبية ومعاهد تدريب املعلمني والنقابات
الرتبوية 293 ،منشأة تم تدمريها كلياً ،و 2348تدمري جزيئ.
ووثق تقرير مشرتك ملنظمة حقوق اإلنسان اليمنية املستقلة
"مواطنة" ،ومركز "سيزفاير" لحقوق املدنيني 380 ،منشأة
تعليمية تعرضت للتدمري بسبب الحرب يف اليمن منذ مارس
2015م ،وحتى ديسمرب 2019م.
بينما يتحدث تقرير أخر لوزارة الرتبية والتعليم بحكومة
االنقاذ عن تضرر  6979منشأة تعليمية بشكل مباشر وغري
مباشر ،منذ بداية الحرب والحصار عىل اليمن يف  26مارس
 2015وحتى بداية 2020م.
وعمليات استهداف املدارس حيث وثقت منظمة "مواطنة"
أكرث من  2000واقعة انتهاك عىل املدارس منذ بدء العدوان
عىل اليمن ،وحتى العام  ،2019وخالل  2018فقط تم توثيق
نحو  60واقعة اعتداء واستخدام للمدارس ،منها واقعتا
هجوم جوي ،و 22واقعة احتالل ،و 36واقعة ألشكال أخرى
كاالقتحامات ،إضافة إىل حالة انفجار ذخائر تم تخزينها
يف مستودعات قريبة من مدارس ،أوقعت خسائر كبرية
يف صفوف األطفال ،ووثق تقرير مشرتك ملنظمة "مواطنة"
و"سيزفاير" خالل الفرتة " 26مارس  31 - 2015يناير ،"2019
نحو  153هجمة جوية ،نفذتها قوات التحالف عىل مدارس
ومرافق تعليمية أو بالقرب منها ،يف  16محافظة يمنية ،هي:

صعدة ،حجة ،أمانة العاصمة صنعاء ،محافظة صنعاء،
أبني ،البيضاء ،الحديدة ،الجوف ،املحويت ،عمران ،ذمار،
لحج ،مأرب ،شبوة ،تعز ،الضالع.
معظم تلك الهجمات كانت "عشوائية" ،و"لم تجد فرق
البحث امليدانية للمنظمة ،أو شهود العيان الذين قابلتهم
أي أهداف عسكرية بالقرب أو بداخل  140مدرسة مدمرة أو
متضررة ،مقابل  13مدرسة تعرضت لهجوم جوي ،كانت
بالفعل تستخدمها جماعات مسلحة ،أو هناك شبهات
لوجود عسكري فيها أو بالقرب منها أثناء الهجوم".
ونالت محافظات" :تعز ،صعدة ،حجة ،صنعاء" النصيب
األكرب من استهداف العدوان ومرتزقته للمنشآت التعليمية.
ويرى "التحالف العاملي لحماية التعليم من الهجمات" أن
اليمن هو البلد األكرث تضرراً من الهجمات العسكرية للطائرات
الحربية واملدفعية ،سواء عىل مستوى املنطقة أو العالم،
وقال أن عدد الهجمات عىل التعليم يف اليمن ،ظل كبرياً
بدرجة مقلقة ،فقد تعرّض ألكرث من  1500هجوم موثق عىل
املدارس ،وأكرث الهجمات كانت عىل بنايات التعليم العايل،
حيث وقع أكرث من  130هجوماً من هذا النوع بني عامي 2015
و ،2019اشتملت يف حاالت كثرية عىل القصف واالستهداف
باملتفجرات والغارات الجوية.
ورصدت منظمة "اليونيسيف" نحو  380واقعة اعتداء
وتضرر ملدارس ومرافق تعليمية ،لكنها ال تمثل العدد اإلجمايل
للهجمات ،وال تحصر األنماط التي تعرضت لها املدارس
واملرافق التعليمية أثناء العدوان الجائر عىل اليمن.
وسجل العام  2019أعىل معدل يف حوادث االعتداء عىل
املدارس أثناء الدوام الرسمي ،حيث تم تسجيل:
 32حالة اعتداء عىل املدارس يف مختلف محافظات اليمن،
تنوعت بني القصف املدفعي والغارات الجوية.
 16حادثة قتل ألطفال ،وهم يف طريقهم إىل املدرسة.
مدارس مستخدمة للنزوح
تسببت الغارات الجوية املسعورة لتحالف العدوان ،يف نزوح
أكرث من  800ألف طفل ،مع أسرهم ،إىل مناطق أكرث أمناً
داخل اليمن ،وتلقوا تعليمهم يف مدارس بديلة أو يف مراكز
تعليمية تفتقد للحد األدىن من مواصفات البيئة املدرسية.
ويذكر تقرير لليونيسيف أنّ هناك  1.6مليون طفل نازح ،من
إجمايل  3ماليني نازح بسبب الحرب ،أي أن  30%من الطلبة
نازحون ومهجرون داخلياً.
ولم يكن أمام الدولة من خيار سوى فتح املدارس إليواء
النازحني ،خصوصاً وأن أكرثيتهم ليس لهم أقارب يف املناطق
التي نزحوا اليها ،أو حالتهم املادية ال تسمح باستئجار منزل،
وتشري األرقام الرسمية اىل استخدام  880منشأة تعليمية،
كمراكز إليواء النازحني ،حتى مارس  ،2018و 993منشأة
تعليمية ،حتى فرباير  ،2019توزعت عىل النحو التايل:
تعز  20مدرسة ،حجة  45مدرسة ،عمران  25مدرسة ،أمانة
العاصمة صنعاء  5مدارس ،البيضاء  7مدارس ،الجوف 11
مدرسة ،محافظة صنعاء  ،2لحج  ،2مأرب  ،12املحويت ،3
ريمة  ،5بحسب دراسة "السياين".
وعىل الرغم من تلك الهجمة وكثافة الغارات واستهداف
التعليم تدشن امتحانات الرتم الثاين للعام 2021-2022م يف
صمود متواصل ضد العدوان والحصار ،يواكب ذلك زخم
درايس كبري.

النيابة العسكرية تحقق يف قضايا خاصة بانضمام ( )30ضابطا من الخونة للعدوان
تعلن نيابة استئناف املنطقة العسكرية املركزية انها توايل إجراءات التحقيق يف القضايا الخاصة بانضمام عدد (  ) 30ثالثني ضابطا إىل
تحالف العدوان السعودي األمرييك وقيامهم بتسهيل دخول القوات املعادية إىل إقليم الجمهورية اليمنية  ,وهم -:

م
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

وضعه القانوين

االسم

حامد يحيى يحيى أحمد الصوميل

فار من وجه العدالة

عبدالسالم عيل قاسم العلياين
عايض ناصر أحمد الشايف
عبدالله سالم سعيد الحيدري
فؤاد حامد محسن عطيه
عيل محمود أحمد عيل يامن
محمد عبدالله محمد محسن العذري
سالم أحمد محمد الشبواين العبيدي
أمني أحمد عيل محمد غالب الزكري

فار من وجه العدالة
فار من وجه العدالة
فار من وجه العدالة

أحمد عيل أحمد محمد البعداين

فار من وجه العدالة

فار من وجه العدالة
فار من وجه العدالة
فار من وجه العدالة
فار من وجه العدالة
فار من وجه العدالة

م

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

االسم

صالح عامر عيل معوضه

عبدالكريم أحمد يحيى السنيني
نور الدين محمد عيل اليامي
أحمد محمد عيل الحداد

فارس يحيى أحمد الربادي
ياسر حسني مجيل

وضعه القانوين

فار من وجه العدالة

فار من وجه العدالة

فار من وجه العدالة
فار من وجه العدالة
فار من وجه العدالة

فار من وجه العدالة

يحيى بن محمد الحاتمي

فار من وجه العدالة

فرج ساملني البحسني

فار من وجه العدالة
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البنك اليمين لإلنشاء والتعمري يقوم بتحديث متاكمل لجميع أنظمته

مؤكداً أن هذه التحديثات التي أجريت مؤخراً عىل النظام يف البنك ستمكنه
من تصميم منتجات ً
وفقا للمتطلبات املحددة وكذا متطلبات البيئة املحلية
 ،حيث سيسهل االرتـبــاط مــع الـشــركــات واملــؤسـســات ضمن تكامل خدمات
القطاع املصريف واملايل يف البالد .
ً
مسبقا بحيث تسهل عملية
مشرياً إىل أنه قد تم اإلعداد لهذا التحديث جيدً ا
تنفيذه بالكامل دون أي عوائق كبرية.
مثمناً دور املوظفني وفرق العمل العملية والفنية من مختلف إدارات وفروع
البنك بما يف ذلك إدارة تكنولوجيا املعلومات وإدارة الخدمات اإللكرتونية
لتفانيهم يف العمل عىل مدار الساعة إلكمال التنفيذ باحرتافية وتميز ".
الـجــديــر بــالــذكــر أن البنك اليمني لــإلنـشــاء والتعمري لعب دوراً مهماً يف بناء
االقـتـصــاد الــوطـنــي ودع ــم الـقـطــاع ال ـعــام واملـخـتـلــط وال ـخــاص وإرس ــاء دعــائــم
االقتصاد الحديث منذ البدايات األوىل للثورة اليمنية منذ إنشائه يف العام ١962
وتربع عىل عرش البنوك اليمنية الحديثة من خالل التوسع واالنتشار حيث
بلغ عدد فروع البنك  43فرعاً موزعة عىل مختلف محافظات الجمهورية.
كما يُعد البنك اليمني أنموذجاً للمؤسسات الحكومية التي استطاعت أن
تحقق الـنـجــاحــات وتـصـنــع التغيري اإليـجــابــي يف واقــع الـيـمــن وتـقــدم خــدمــات
متطورة لإلنسان والوطن.
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لزيادة حصته السوقية وتحسني عملياته املرصفية :

نجح البنك اليمني لإلنشاء والتعمري يف تحديث نظام ( )T24املصريف من شركة
( )Temenosإىل اإلص ــدار ( )R20ضـمــن خـطــة الـبـنــك االسرتاتيجية لــزيــادة
حصته يف السوق ودفع النمو املستدام من خالل تحسني عملياته املصرفية
وخفض التكاليف التشغيلية.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك األستاذ حسني فضل هرهره  :إن التحديث
إىل اإلصــدار ( )R20يدعم البنك يف تقديم منتجات مصرفية متميزة لألفراد
والشركات  ،والحسابات والودائع والقروض لكل من فروع البنك التجارية
وفروعه اإلسالمية  .مؤكداً أن إمكانيات نظام ( )T24من شركة ()Temenos
ستساعد البنك اليمني يف تقديم وظائف وخدمات جديدة وسريعة  ،كما
أنها ستدعم خطة البنك لتحسني خدماته ومتطلباته املحلية املتغرية  ،إضافة
إىل أن النظام الحديث سيساهم يف زيادة حصة البنك يف السوق ودفع النمو
املستدام من خالل تحسني عملياته املصرفية وخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضــح رئـيــس مجلس إدارة البنك أن البنك اليمني لــإلنـشــاء والتعمري هو
البنك األول يف اليمن الذي قام بتطبيق أنظمة ومنتجات شركة ()Temenos
منذ بداية عام  20١0بنجاح يف اإلدارة العامة وجميع فروعه  .كما قام بتطبيق
نـظــام شــركــة ( )Temenosبمنتجاته اإلســالمـيــة املـتـكــامـلــة مــع افـتـتــاح فــروع
البنك اإلسالمية منذ عام .20١4
من جهته أكد مدير عام البنك األستاذ مدين عبدالجليل أن البنك قام بتنفيذ
هذا التحديث من خالل كــوادره اإلداريــة والفنية املحلية حيث قام املعنيون
بــاالنـتـقــال إىل اإلص ــدار الـجــديــد يف الــوقــت املـنــاســب واملـتــزامــن مــع خطة البنك
املــوضــوعــة مــؤخــراً  ،بـشـكــل سـلــس ونــاجــح رغــم الـظــروف الـصـعـبــة و الـطــارئــة
التى تمر بها بالدنا .
وأوضح األستاذ مدين عبدالجليل أن عملية التحديث واالنتقال مرت بمراحل
فنية وبعد إجراء مئات االختبارات والفحوصات العملية لضمان صحة أعمال
التحديث.
مشريا إىل أن البنك قام بتأهيل كوادره قبل البدء بعملية التحديث ليتمكنوا
مــن تنفيذ عملية التحديثات  ،التي تـنــدرج يف إطــار خطة البنك الهادفة إىل
تحديث القاعدة األساسية لألجهزة املركزية الرئيسية املتواجدة يف البنك والتي
تعترب من أفضل األجـهــزة وأحدثها وتتوافق مع استخدام األنظمة املتطورة
وعـمـلـيــة الــربــط يف الـشـبـكــات كـمــا تــوفــر ه ــذه األنـظـمــة الـحــديـثــة ســريــة وأمــن
البيانات إضافة إىل تنفيذ األعمال بصورة سلسة وسريعة  ..وتقديم أفضل
خدمة للعميل و تطبيق كافة األنظمة والتطبيقات اإلليكرتونية الحديثة.
وأضاف مدير عام البنك اليمني لإلنشاء والتعمري األستاذ مدين عبدالجليل
 " :إن قيام البنك بتوفري أنظمة عاملية من شركة ( ، )Temenosالتي تتمتع
بسمعة عاملية يف توفري حلول برامج مالية قوية ومبتكرة ولها حضور واسع
يف جميع أنحاء العالم  ،و تنفيذ هذا التحديث إىل ( )R20سيسهم يف تحقيق
قفزة إىل األمام نحتاجها يف الوقت الراهن لتعزيز حصتنا يف السوق وتقديم
خــدمــات ومـنـتـجــات أفـضــل لعمالئنا يف إطــار املـنــافـســة الـكـبــرية الـتــي يشهدها
القطاع املصريف.

وضعه القانوين

م��دي��ر ع���ام البنك
رئيس مجلس إدارة
البنك األس��ت��اذ حسني األس������ت������اذ م���دي���ن
فضل هرهره :اإلصدار عبدالجليل  :البنك قام

( )R20يدعم خطة بتنفيذ التحديث إىل
البنكلتقديممنتجات اإلص��دار الجديد من
خال كوادره اإلدارية
مرصفية متمزية
والفنية املحلية
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الذكرى الثامنة
للعدوان على اليمن
وكشف الستار عن
األطماع األمريكية

1-2

د .يحيى عيل السقاف
ونحن عىل موعد قريب خالل األيام القادمة لالحتفال
باليوم الوطني للصمود وعىل مشارف نهاية العام السابع
وبداية دخول العام الثامن تحل علينا ذكرى مرور ثمان
سنوات عىل بداية العدوان الغاشم عىل اليمن وذلك يف
يوم السادس والعشرين من شهر مارس والشعب اليمني
كان وما يزال وسيظل صامدا صمود الجبال الروايس الذي
أذهل العالم يف قوة وعظمة هذا الشعب وقيادته الحكيمة
وما يحققه رجال الرجال من املجاهدين يف الجيش واللجان
الشعبية من االنتصارات األسطورية يف جبهات العزة
والكرامة للدفاع عن اليمن أرضا وإنسانا واستقالل القرار
السيايس ويف كل عام يتضح لنا مما ال يدع مجاال للشك
أن العدوان عىل اليمن كان وفق مخطط أمرييك صهيوين
واملنفذين لهذا املخطط التآمري أدواتها وعمالئها يف املنطقة
وعىل رأسهم النظامني السعودي واإلمارايت .
ومشروع األطماع األمريكية عىل اليمن قديم و كانت
تنفذه عرب مراحل متتالية وبتعاون وتواطؤ من األنظمة
السابقة ومؤخرا كشفت الستار عن الخطط واملؤامرات
لتدمري االقتصاد اليمني ونهب
ثرواته ومدخراته السيادية
وما كان يعانيه اليمن من
حالة عدم االستقرار السيايس
واألمني وكذلك االقتصادي كان
بفعل التدخالت الخارجية عرب
األجندات واإلمالءات املفروضة
من قوى الهيمنة واالستكبار
العاملي وما رافق ذلك من
األطماع األمريكية يف السيطرة
عىل اليمن وثرواته االقتصادية
بالتوازي مع إحياء مشاريع
التجزئة واألقاليم وانتشار
األعمال اإلرهابية من اغتياالت وتفجريات والسيطرة
عىل سيادة واستقالل اليمن والتحكم بقرارها السيايس
كل ذلك كان تمهيدا لالحتالل األمرييك ودخول اليمن
والسيطرة عىل ثرواتها وركائزها االقتصادية.

م��ا ك��ان يعانيه
ال��ي��م��ن م���ن ح��ال��ة
ع����دم االس��ت��ق��رار
السيايس واألم��ي
واالق��ت��ص��ادي ك��ان
ب��ف��ع��ل ال��ت��دخ��ات
الخارجية

ومما ال شك فيه فقد أسقط العدوان عىل اليمن
كافة األقنعة التي كان يتوارى خلفها الكثري من الدول
واألنظمة وباتت مؤامرات أمريكا وأذنابها عىل اليمن
وارتباطها املباشر مع الصهاينة تتجىل وضوحا وباستمرار
فمنذ بداية هذا العدوان تسعى هذه الدول إىل فرض
سيطرتها عىل اليمن نظرا ملا تمتلكه من ثروات هائلة
وما تحتله من موقع جغرايف واسرتاتيجي متميز ومكانة
هامة إقليميا وعامليا وبحسب ما يراه مراقبني دوليني من
أن تصريحات مسئولني يف العدو الصهيوين تعد اعرتافا
صريحا حول حقيقة األطماع االستعمارية التي تنفذ عرب
األنظمة الخليجية الرخيصة التي تقوم بدور الوكيل لتنفيذ
األجندات والسياسات األمريكية اإلسرائيلية يف املنطقة
العربية .
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محافظ تعز يُدشن مبادرة "متاكفلون" للنقل املجاين
دشن محافظ تعز صاح بجاش امس مبادرة "متكافلون"
للنقل امل�ج��اين يف مختلف م��دي��ري��ات امل�ح��اف�ظ��ة ،ب��ال�ت�ع��اون بني
م�ك�ت��ب ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م ش� ��ؤون ال �ن �ق��ل ال� ��ري وش��رك��ة
النفط اليمنية ومكتبي الشؤون االجتماعية والعمل والشباب
والرياضة بتعز.
ويأيت تدشني املبادرة بالتنسيق مع الوحدة االجتماعية تحت
ش�ع��ار "م�ت�ك��اف�ل��ون" ،بما يخفف م��ن م�ع��ان��اة امل��واط�ن��ني يف ظل
استمرار احتجاز العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت لسفن
املشتقات النفطية ..ويف التدشني أوضح محافظ تعز أن تدشني
مبادرة متكافلون ترجم توجيهات قائد الثورة السيد عبدامللك
بدرالدين الحويث ورئيس املجلس السيايس األعى.
وأكد أهمية املبادرة يف تخفيف معاناة املواطنني ،سيما يف ظل
استمرار العدوان والحصار ،واحتجاز سفن املشتقات النفطية
 ..داع�ي��اً القطاع التجاري ورج��ال امل��ال واألع�م��ال والخريين إىل
دع ��م م �ث��ل ه ��ذه امل �ب ��ادرة وامل� �ب ��ادرات ال �خ��ريي��ة ال�ك�ف�ي�ل��ة ب�ت�ع��زي��ز
التكافل املجتمعي.

بدوره أوضح مدير هيئة تنظيم شؤون النقل الري باملحافظة
سعيد الوجيه ،أن املبادرة التي تستمر  45يوماً ،تتضمن توفري
 11ح��اف �ل��ة ن �ق��ل م �ج��اين م ��ن ع ��دة ج �ه ��ات ،ل�ت�خ�ف�ي��ف م�ع��ان��اة
امل��واط �ن��ني وط ��اب امل� ��دارس وامل��وظ �ف��ني وال �ح ��االت األش ��د ف�ق��راً
ج��راء ال�ع��دوان وال�ح�ص��ار وان�ع��دام املشتقات النفطية وارت�ف��اع
أسعارها.
ول�ف��ت إىل أن امل �ب ��ادرة ت�س�ت�ه��دف ال �ش ��وارع ال��رئ�ي�س�ي��ة يف ع��دة
مديريات.
فيما أكد مدير شركة النفط بتعز محمد االش��رم أن املبادرة
تأيت يف إطار حرص القيادة الثورية واملجلس السيايس األعى يف
تخفيف األعباء عن كاهل املواطنني يف تنقاتهم.
م ��ن ج��ان�ب�ه��م ع ��ر امل ��واط �ن ��ون ع ��ن س�ع��ادت�ه��م ب �م �ب��ادرة ال�ن�ق��ل
امل �ج��اين ال �ت��ي ج ��اءت ل�ت�خ�ف��ف ع�ن�ه��م امل �ع��ان��اة يف ظ��ل م��ا ي�م��ر به
الوطن من ظروف صعبه واستثنائية.
ح�ض��ر ال�ت��دش��ني م��دي��ر م�ك�ت��ب ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل
ماجد الركاين.

املسؤول اإلعالمي التحاد الشعراء واملنشدين لـ «

الشعر والزامل ملحمتان أدبيتان ألهبتا
مشاعر الشعب والجيش
ما أن نتحدث عن الدور الكبير للجيش واللجان الشعبية في مواجهه العدوان اال ونذكر تلك القصائد
والزوامل التي تلهب وتحفز المجاهدين في الجبهات والتي لها وقع كبير في نفوسهم وأيضا
للزامل والشعر دور كبير في حماية الجبهة الداخلية وكشف زيف االعداء والحرب الناعمة التي
تقودها دول العدوان بمرتزقتها في الداخل والخارج وحول دور الشعر والزوامل الشعبية التقت «26
سبتمبر» بالشاعر أبو يحيى الشامي وأجرت معه اللقاء التالي نصه :
لقاء :االدارة الثقافية

م ��ا أه ��م م ��ا ح�ق�ق��ه ات �ح ��اد ال �ش �ع��راء وامل �ن �ش��دي��ن يف
الوقت الحايل ؟
م��ا حققه إت�ح��اد ال�ش�ع��راء وامل�ن�ش��دي��ن م��ن ان�ت�ص��ارات
ف��أن��ت ع�ن��دم��ا ت�ت�ح��دث ع��ن ان�ت�ص��ارات ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
ال �ش �ع �ب �ي��ة ف ��أن ��ت ت �ت �ح ��دث ع ��ن ان �ت �ص ��ارات ��ه ف �ه ��و ش��ري��ك
أس ��ايس ف�ي�ه��ا ب��ا ش��ك إض��اف��ة إىل م��ا ي �ق��وم ب��ه اإلت �ح��اد
من إرسال شعراء لزيارة األفراد يف املواقع ويف جبهات
ال �ع ��زة وال �ك ��رام ��ة وم ��راك ��ز ال �ت ��دري ��ب ل �ش �ح��ذ م�ع�ن��وي��ات
األب �ط ��ال ص �ن��اع امل ��اح ��م ف �ض� ً�ا ع��ن ت�ع��زي��ز ال��وع��ي ل��دى
الشعب وفضح م��ؤام��رات األع��داء ودح��ض ادعاءاتهم
ال �ب��اط �ل��ة وه� ��ذا م ��ا ج �ع��ل ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ �ل �ي��ة م�ت�م��اس�ك��ة
وص��ام��دة ط ��وال س�ب�ع��ة أع ��وام م��ن ال �ع ��دوان وال�ح�ص��ار
وامل � � ��ؤام � � ��رات ال� �ت� ��ي ت� �ح� ��اك ب �ش �ك ��ل ي� ��وم� ��ي ع � ��ى ش �ع �ب �ن��ا
فإتحاد الشعراء واملنشدين شريك رئييس يف كل نصر
وانجاز وهذا النجاح امللحوظ والبارز واملهم بفضل الله

والقيادة الناجحة لهذا القطاع املتمثلة باألستاذ ضيف_
ال �ل��ه_س �ل �م��ان وأع �ض ��اء اإلت �ح ��اد امل�خ�ل�ص��ني ب��ال�خ�ط��وات
الحكيمة وال�ت��دب��ري ل�ش��ؤون ال�ش�ع��راء وامل�ن�ش��دي��ن برغم
قلة اإلمكانيات .
م��ا ال��دع��م امل�ق��دم لالتحاد وال�ش�ع��راء م��ن الجهات
الحكومية ؟
بالنسبة ل��دع��م ال�ج�ه��ات الحكومية إلت�ح��اد الشعراء
ً
وامل�ن�ش��دي��ن ق��د ال أك��ون ش�ف��اف�ي��ا يف ك��ام��ي إذا ق�ل��ت لك
إن هنالك دعماً من الجهات الحكومية بشكل محدود
جدا وهذا كما أسلفت مؤسف جدا نحن نقدر األوضاع
امل��ادي��ة الصعبة التي يمر بها شعبنا والحكومة نتيجة
الحصار الظالم والعدوان الغاشم الذي ترتكبه أمريكا
وأدوات �ه ��ا يف امل�ن�ط�ق��ة ب�ح��ق ش�ع�ب�ن��ا ول�ك�ن��ا ن ��رى أم� � ً
�واال ال
بأس بها
ت�ص��رف م��ن ج��ان��ب ال�ح�ك��وم��ة ع��ى يشء ال ط��ائ��ل منه

للغالبية العظمى للناس  ،بل وصل صداها إىل الكثري
من الدول العربية ودول العالم .
ما املشاكل التي تواجه الشاعر ؟
_ ت ��ردي وض�ع��ه امل ��ايل ف�ل��ه أس ��رة ك�س��ائ��ر ال �ن��اس يفكر
يف ال�ق��وت ال �ض��روري أله�ل��ه وم��ن ي�ع��زون عليه وب�م��ا أن
ال�ش�ع��ر ي��أخ��ذ م ��ن وق ��ت ال �ش��اع��ر م�ع�ظ�م��ه ف�ه��و ال ي�ج��د
الوقت الكايف لتدبر أم��ور معيشته وذل��ك لعدم وجود
ال��دع��م ال�ك��ايف ل�ه��ذا ال�ق�ط��اع امل�ه��م وامل�ش�ه��ود ل��ه بنجاحه
وفاعليته يف مواجهة العدوان الغاشم عى بلدنا وهذا
مؤسف جداً .
ون��أم��ل م��ن ال�ج��ان��ب ال��رس�م��ي االل �ت �ف��ات ب�ج��د إىل ه��ذا
ال � �ص � ��وت اإلع � ��ام � ��ي وال � �ث � �ق� ��ايف ال � � ��ذي ي �غ �ط ��ي ال �س ��اح ��ة
اليمنية والحاضر بقوة يف التعبئة العامة ورفع الروح
املعنوية للمقاتل اليمني وللشعب الصامد يف مواجهة
العدوان

املجاهد رشف الدين..

شاعر حمل البندقية والقلم ملواجهة العدوان
كثيرة هي القصائد الشعرية التي جادت
بها قريحة الشاعر الشعبي المجاهد علي
شرف الدين المكنى يأتي حسام اليماني
الذي صال وجال في مختلف جبهات
القتال وهو يحمل البندقية والقلم ليدون
كلماته التي عبر من خاللها عن كثير من
المواقف المختلفة في المواقع العسكرية
الى جانب حضوره الشعري الواسع في
مختلف المحافل والمناسبات الوطنية
ودوره الثقافي والتنويري الواسع  ..وفي
حوار ممزوج بالقصائد المتنوعة اجرت
"26سبتمبر" هذا اللقاء المتميز إلى
التفاصيل :
حدثونا عن بداياتكم مع الشعر ؟

كانت بدايتي مع الشعر منذ العام 2000م وأجيد كتابة
الشعر الشعبي الحميني وقد نشرت يل الكثري من القصائد
يف عدد من الصحف املحلية ,ومن عام 2009م تحولت إىل
كتابة الشعر الجهادي مواكبة لألحداث إىل تاريخنا هذا ويل
قصائد مسجلة يف اذاعة صوت الشعب وهي املنر األول يل
من بداية العدوان  2015م وتبث قصائدي الجهادية عر
اثريها بصورة مستمرة يف مواجهة العدوان بأحرف من نار
ودوري يف م��واج�ه��ة ال �ع��دوان ث�ق��اف�ي��ا وت�ع�ب��وي��ا ع��ر امل�س��اج��د
وامل� ��دارس وامل�ج��ال��س م��ن ب��داي��ة ال �ع ��دوان إىل ت��اري�خ��ه ك��وين
ثقايف حي الحافة مديرية شعوب ويل مشاركات جهادية

صالح تكر وانتفخ ريشه نفوخ
حكم االله هو بايجيه بالراجفة
مابايفيد بارك والالفني جوخ
والبن محسن ذي معه كالواصفة
بيت القرود بايركه يوم الرضوخ
وتل ابيب باتقله أسفة
ك�ي��ف واج �ه��ت ال �ع ��دوان ب�ك�ل�م��ات��ك وق �ص��ائ��دك ال�ش�ع��ري��ة

ح�ي��ث راب�ط�ن��ا يف ج�ب�ه��ة رغ ��وان ب�م��أرب وزي ��ارة امل�ج��اه��دي��ن يف
مواقع عسكرية يف الساحل واخري قمنا بعمل ثقايف توعوي
يف مديرية ناطع عى حدود بيحان يف شبوة ومن القصائد
التي الجهادية كانت اولها يف عام
 2009اث�ن��اء ال�ح��رب ال�س��ادس��ة ع��ى ص�ع��دة نختار منها
ما ييل :
يالشامخات الشم يف أرض الشموخ
قويل لصالح ايش إيش السالفة
قصف الطواير ارض مران كوخ كوخ
ليش الصواريخ فوق حيدان قاذفة
ليش التآمر ذي جمع انذل شيوخ
ليش القنابل فوق األطفال ناسفة

؟
كنت والزال ��ت اك�ت��ب الشعر ع��ن ال�ع��دوان وج��رائ�م��ه بحق
شعبنا وكانت أول قصيدة كتبتها يف مطلع العام 2015
م اذكر لكم منها االبيات التالية :
مريس نفيس ونفيس ترتجي
فتك االشرار بالقنابل والرصاص
نشويت زحف االعادي يوم تجي
يرحبو حيا عى مليون شاص
باقوم واستقبل ومابتلجلجي
واقدم املشروب من مسحوق الص
يف ذك��رى اس�ت�ش�ه��اد الشهيد ال�ق��ائ��د  ..م��ا ال��ذي يحضرك
من القصائد التي كتبتها ؟
ك�ت�ب��ت ق�ص��ائ��د ع��دة وم�ن�ه��ا يف ال��ذك��رى ال�س�ن��وي��ة للشهيد
القائد سام الله عليه ومنها هذه القصيدة
ياحسني يابدر الهدى
هاّ عش قرير العني جم
فصرختك ضد العدى
هاكم دوت بني االمم
برغم انف امللحدى
ذي قد جمع كل الخدم
اصفر مع احمرواسودى

اتحاد الشعراء واملنشدين بني األهمية والدور املنوط به
ونحن اليوم نكاد نعيش جاهلية أخرى حنطت الوهابية
والسلفية واألف�ك��ار ال�ض��ال��ة فيها ال�ع�ق��ول وج�م��دت القلوب
والعواطف والخياالت ولذلك حني ج��اءت املسرية القرآنية
بهذا الفكر القرآين العظيم البديع وبهذا املعني السلسبيل
الزالل وجدنا كثرياً ممن أثرت بهم تلك الثقافات املشوهة لم
يتقبلوا هذا الفكر مع عظمته وجماله وبهائه.
ل ��م ي �ت �ق �ب �ل��وه ول� ��ن ي �ت �ق �ب �ل��وه إال ب ��إع ��ادة ت ��أه �ي ��ل ع�ق�ل�ي��ات�ه��م
وأذواق� �ه� ��م ف �ك ��ان الب ��د أن ن ��رك ل �ل �ش �ع��ر واألدب وال �ب��اغ��ة
وال�ف�ص��اح��ة أن ت ��ؤدي ال ��دور امل �ن��وط ب�ه��ا وال ��ذي أداه ال�ش�ع��ر
واألدب يف الجاهلية.
الب � ��د أن ت �غ �س ��ل ال �ك �ل �م ��ة ش� �ع� ��را وأدب� � � ��ا ع� �ق� ��ول وق� �ل ��وب
املعاصرين ممن شوهت تلك الثقافات أفكارهم فاعوجت
نفسياتهم وانحرفت أفهامهم وأذواقهم فغدى السوي يف
نظرهم معوجاً والصواب خطأ والحق باطا والعكس البد
أن ي��رت�ف��ع ص��وت ال�ش�ع��ر وي�ن�ت�ش��ر ح�ت��ى ي��زي��ل رواس ��ب ثقافة
البعد عن الله ورسوله وآل بيته الكرام وحتى تتم تهيئتهم
وف��رم�ت�ت�ه��م وت�ج�ه�ي��زه��م ل�ل�ق�ب��ول ب��ال�ث�ق��اف��ة ال�ق��رآن�ي��ة وم��ن ثم
ننزلها إليهم وس��ريى الجميع صنيعها فيهم وس��رى كيف
سيتأثر بها أعداؤها اليوم ممن لم يقبلوا بها من قبل إذ ال
يمكن مطلقا أن يقبلوا بها ناهيك ع��ن أن يلتحقوا بالصف
وقلوبهم وعقولهم وقلوبهم مازالت جامدة محنطة واقعة

تحت تأثري مخدرات الفكر الوهابي وثقافة
ول �ي ��س م ��ن وس �ي �ل��ة ت ��أث ��ري ت�س�ت�ط�ي��ع ف�ع��ل
البغض والكره آلل البيت وأشياعهم .
ذلك أقدر وال أجدر من الشعر ولذلك حني
وخ �ت��ام��ا ي �ج��ب أن ي� ��درك ال �ج �م �ي��ع ق �ي��ادة
وجد كفار قريش قوة تأثري القرآن لم يجدوا
وج�ن��دا أننا لسنا نقصف م��ن قبل ال�ع��دوان
وص �ف ��ا ي �ص �ف��وا ب ��ه ال �ق ��رآن إال أن ق ��ال ��وا ع�ن��ه
منذ سبع سنوات فقط نحن نقصف فكريا
شعرا وملا وجدوا قوة تأثري رسول الله صى
ال�ل��ه عليه وع��ى آل��ه يف ال�ن��اس ل��م ي�ج��دوا ما
وثقافيا منذ أكرث من سبعني سنة من املنابر
يطلقون عليه إال أن قالوا شاعر ألنه ال تأثري
والقنوات واملعاهد قصف فكري وعقائدي
أعظم من تأثري الشعر والشعراء وخصوصا
مدننا وقرآنا كانت تعج بالتنظيمات السرية
أننا أمة كلمة ويف القرآن ال نجد الله يسمي
ال �ت ��اب �ع ��ة ل ��إخ ��وان وال �س �ل �ف �ي��ة وال �ج �ه ��ادي ��ة
س ��ورة ب��أس �م��اء أص �ح ��اب م�ه�ن��ة أو ح��رف��ة أو
وغ��ريه��م م�م��ن ف �ق��دوا م�ص��ال�ح�ه��م ال��دي�ن�ي��ة
مهمة إال األنبياء والشعراء وكأنه يشري إىل
أو الدنيوية أو السياسية والتي مازالت إىل
معنى دقيق يحدد فيه أن الشعراء هم من
اليوم.
أ /جميل الكامل
سيقومون بنشر وتبليغ رس��ال��ة األن�ب�ي��اء بعد
يجعلني تذكر قصفهم الفكري والثقايف يف
رح�ي�ل�ه��م ول ��ذل ��ك ن �ج��د ال �ح��ق ع ��ز وج ��ل ي��ذك��ر
املنابر واملنائر والرحات واملخيمات والحلقات
يجعلني أطلق مصطلح جرحى الحرب الفكرية والثقافية النبوة واألنبياء يف سورة الشعراء ويذكر الشعر والشعراء
ع��ى ك��ل ه��ذا الخليط ال�ح��اق��د م��ن معارضينا ال�ي��وم وال��ذي��ن يف سورة األنبياء
ي �ج��ب ق �ب��ل أن ن�ق��ات�ل�ه��م أن ن �ح ��ذر م�ن�ه��م وأن ن�س�ت�ه��دف�ه��م
ثالثا  :يجب أن نعي أن العدو وقبل أن يتسلح ويتمرس
ونعالجهم ونضمد جروحهم فقد تعرضوا لقصف حاقد خ�ل��ف ق��وت��ه ال�ع�س�ك��ري��ة أن ��ه م�ت�س�ل��ح وم�ت�م��رس خ�ل��ف زي��ف
ماكر مزور ومشوه للحقائق طوال نصف قرن وأكرث يف ظل ك �ث ��ريم ��ن ال �ش ��ائ �ع ��ات واألك� ��اذي� ��ب ال �ت ��ي ك ��رس �ه ��ا ع ��ر أذرع� ��ه
غياب هذه الثقافة القرآنية التي غيبت بقدر ظهور ثقافاتهم وأدوات��ه من اإلخ��وان والوهابية والذين كرسوا من البغض
لآلل وأتباعهم وأشياعهم وخطورة منهاج أعام الهدى عى
تلك.

حي على
خري الرجال

د .عيل الرحبي

»:

مقارنة بما يقدمه إتحاد الشعراء واملنشدين من برامج
م�ت�ن��وع��ة ال�ك��ل يشهد بنجاحها وفاعليتها وم��ن أب��رزه��ا
برنامج (مسابقة شاعر الصمود الرمضاين)
ون��وج��ه ال�ش�ك��ر ل��ألخ رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ى
األس�ت��اذ مهدي املشاط ال��ذي يبذل جهدا كبريا يف دعم
الرنامج ..
م��اذا قدم الشعر والزامل يف العدوان عىل اليمن
والحربالناعمةالتييشنهااملرتزقةيفالداخل؟
م��ا ق��دم��ه ال�ش�ع��ر فإننا ن�ق��ف أم��ام م��وس��وع��ة ضخمة
ج � ��داً م ��ن االن � �ج � ��ازات ال �ع �ظ �ي �م��ة ع ��ى م �س �ت��وى ت�ن��ام��ي
ق��درات الشعراء وإث��راء هذا الفن العظيم وهو الشعر
وم��ا إدراك م��ا ال�ش�ع��ر  .وال ن�ن��ى ال�ج��ان��ب ال�ف�ن��ي ل�ه��ذه
الجبهة العظيمة وما قام به اإلتحاد من إخراج وإنتاج
قصائد وزوام��ل بالستية للكثري من الشعراء يف اليمن
ه��زت كيان التحالف العري الغاشم كما هو معروف
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يف حوش أمريكاغنم
وم � ��ن ال �ق �ص ��ائ ��د ال� �ت ��ي ك �ت �ب �ت �ه ��ا ع� ��ن ق ��ائ ��د ال � �ث � ��ورة ال �س �ي��د
عبدامللك
ياسيدي عبدامللك ذا رجالك
قد اخلصوا لله ولله باعوا
الله رب العاملني قد رضاء لك
وجند االسام سيدي لك اطاعوا
قود املسرية يابن حيدر فدالك
فكلنا لك يا علمنا انصياعو
الشعب كله لك سند يف يمانك
ومن تخلف عن هدى الله ضاعوا
ماهي آخر قصيدة لكم ؟
من القصائد األخرية التي كتبتها هي قصيدة تحت عنون
" اعصار اليمن "
اعصار البد منه يوم حامي وطيسه
اعصار يماين يدمر عرش فرعون وقيصر
اعصار يعصرلسلمان بايكن يل فريسه
من تعدى عى شعب اليمن بايقتر
واليهودي بن زايد ذي فتح للكنيسه
واشهر اليهودة وأعلن والئه لخير
اعصار رابع وخامس بد يل ما ادوسه
عهد منا امانه نرزعه باملسري
ياعرب ياعرب قد بن زايد رئيسه
اسحاق رابني وشمعون يا فواي تصور
ايش باقي معاكم يا الشعوب البئيسه
ال عاد فيكم رجولة قد شرفكم تدهور
ال شموخ ال كرامة وانظمتكم خسيسه
كيف باتلقوا الله ذي لكم قال وحدز
من توىل اليهود صار مثلهم يف رفسيه

2-2
اإلسام واملسلمني
وأنهم روافض وشيعة وأن خطرهم أعظم من خطر اليهود
وأنهم سيأتون بدين جديد وآالف الشائعات كرست وتكرس
إىل ال�ي��وم ه��ي م��ن دف�ع��ت ك�ث��رياً م��ن امل�غ��رر ب�ه��م ل�ل��وق��وف إىل
جوارهم يف حربهم الظاملة علينا
وع�ل�ي��ه ف��اب��د م��ن إع ��ام ه ��ادف وم��ن ق�ص��ف ف�ك��ري لعمق
العدوان الثقايف البد من كشف أكاذيبهم وزيفهم ألتباعهم
وللمخدوعني بهم وللعالم أ جمع ال بد من نسف وقصف
أرضيتهم الثقافية الفكرية الزائفة التي يقفون عليها قبل
قصفهم العسكري أو قصف مواز له
فإذا أوصلنا أصواتنا إىل عقولهم وكشفنا زيف ما كرسوه
ً
طوال عقود كان إسقاطهم العسكري أكرث إمكانا وليس من
ص��وت أك��رث وص� ً
�وال إليهم من ص��وت الشعر واألدب وأختم
ت��أك�ي��دا ع��ى ذل ��ك ب�ق��ول س�ي��د ال�خ�ل��ق ع�ل�ي��ه وع ��ى آل ��ه أف�ض��ل
الصاة والسام يوم الفتح لعبد الله بن رواحة وهو يهزج
بشعره يهجو كفار قريش
قال والله أن ما تقوله أسرع إليهم من نضح النبل
ومن هنا كان لزاما عى القيادة أن تعمل بكل ما تستطيعه
لتحقيق ما نشده السيد القائد العلم وهدف إليه من إنشاء
إتحاد الشعراء واملنشدين وأن تأخذ بأيدينا لنحقق الهدف
املأمول من إنشاء هذا اإلتحاد املبارك

االتصال والتفاعل سمة إنسانية منذ قديم الزمان وقد تعددت
وس��ائ��ل االت�ص��ال ق��دي��مً ��ا م��ن ب��ني االت�ص��ال الشفهي وامل�ك�ت��وب إىل
أن ت �ط ��ورت ال ��وس ��ائ ��ل ب �ع��د ال �ث ��ورة ال�ص�ن��اع�ي��ة واخ � ��راع ال�ص�ح��ف
واإلذاع ��ة والتليفزيون ,ول��إع��ام دور ه��ام يف تغذية املجتمعات
باملعلومات والحقائق واالطاع عى كل املستجدات عى مختلف
األص�ع��دة ،وتلعب وس��ائ��ل االع��ام "اذاع��ة ,وت�ل�ف��زي��ون ,وصحف
,ومواقع التواصل االجتماعي ..الخ دور كبري يف حشد الجماهري
وتوجيهم نحو ال�ه��دف امل��رس��وم  ,وب�م��ا أن�ن��ا نمر ب�ظ��روف عدوانية
غ��اش�م��ة ت�ح��ال�ف��ت ف�ي�ه��ا ق ��وى ال �ش��ر ام��ري �ك��ا واس��رائ �ي��ل وب��ري�ط��ان�ي��ا
وادواتهم يف املنطقة من القوى الرجعية السعودية واالماراتية
ومرتزقتهم من مخلفات االستعمار الحبيش و الريك واالنجليزي
او م��ن بقايا الجاليات ال�ت��ي استوطنت يف اليمن بحثا ع��ن ال��رزق
.لقد ابتكر العدوان أساليب شيطانية جديدة من خال صناعة
إعامية تضليلية انخدع به البعض حتى وصلوا ملواالة العدوان..
ه �ن��اك م��اك�ي�ن��ة إع��ام�ي��ة ك ��رى وص �ح��ف ي��وم�ي��ة وع �ش ��رات امل��واق��ع
اإلل �ك ��رون �ي ��ة ال�ت�ض�ل�ي�ل�ي��ة ذات ط ��اب ��ع ع � ��دواين ت �ج ��اه ال �ي �م��ن وغ��ري
منسجمة مع الحقائق والوقائع العدوانية ،كما أنها استغلت
أدوات التواصل االجتماعي ووجهتها إلدارة الحرب وأسهمت يف
خلق شق الصف اليمني .
وم��ن خ��ال م�ت��اب�ع�ت��ي ل�ل�ق�ن��وات ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة واالذاع �ي��ة وج��دت
غ�ي��اب رؤي ��ة اس��رات�ي�ج�ي��ة م��وح��دة مل��واج�ه��ة اس��ال�ي��ب دول تحالف
الشيطان االعامية والنفسية  ,يمكن ايجازها يف االيت :
أوال :القنوات الفضائية
 .1عدم التنسيق بني القنوات الفضائية الحكومية والخاصة
يف وض��ع الشعارات فنجد قناة املسرية تضع شعار امريكا تقتل
وت �ح ��اص ��ر ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ب �ي �ن �م��ا ي �غ �ي��ب ه ��ذه ال �ش �ع ��ار يف ب��اق��ي
القنوات .وشعار حملة اعصار اليمن يف القنوات الحكومية بينما
يغيب هذا الشعار يف باقي القنوات .
 .2االف ��ام ال��وث��ائ�ق�ي��ة ال �ت��ي ت �ع��رض ل�ج��رائ��م دول ال �ع ��دوان يف
ال�ق�ن��وات الفضائية بحاجة اىل ترجمة صوتية او حرفية للغات
االجنبية يك تصل مظلومية الشعب اليمني اىل شعوب العالم
الحر.
 .3اخ�ت��اف يف املصطلحات السياسية والعسكرية حيث نجد
يف قنايت الهوية واللحظة مصلح قوات صنعاء بينما االفضل ان
نسمي االشياء بأسمائها قوات الجيش واللجان الشعبية .
 .4برامج التوعية الوطنية والحشد للجبهات نادرة .
ثاينا :القنوات االذاعية
اك��رث م��ن  30اذاع ��ة ت�ب��ث ع��ى م��وج��ة  FMي�س�ت�م��ع ال�ي�ه��ا اف��راد
املجتمع بمختلف مكوناتهم واعمارهم واماكن تواجدهم سوى
يف البيت او ال�ش��ارع او اث�ن��اء ق�ي��ادة ال�س�ي��ارات وال��دراج��ات النارية
واجهزة التلفون اال ان غالبية قنواتها بعيدة عن معاناة الوطن
وامل��واط��ن ج��رى ال�ع��دوان ال�غ��اش��م ع��ى بلدنا وك��ان االم��ر ال يعني
مسئويل هذه االذاعات .الكثري من هذه االذاعات مهتمة بالطرب
واالن ��س واالع��ان��ات ال�ت�ج��اري��ة  ,وك��أن�ه��ا ت�م��ارس ال�ح��رب ال�ن��اع�م��ة
خاصة عندما تبث اغ��اين يهودية تتغنى بها ع��ى م��دار الساعة -
بينما االذاعات يف العالم خاصة يف اوقات الحرب رسالتها توعوية
يف حشد ابناء الشعب ملواجهة ال�ع��دوان  ،وت��زداد حماسة هذه
االذاعات يف بثث االغاين واالناشيد والزوامل الوطنية التي تحفز
ابناء الشعب للدفاع عن بلدهم والتوجه نحو جبهات القتال او
رفد الجبهات باملال والغذاء وتكون تلك االذاعات الخاصة تحت
االشراف والتقييم لرامجها .
ورغم سلبيات تلك االذاعات اال ان هناك اذاعات وطنية تقوم
ب��واج�ب�ه��ا اس�ت�ش�ع��اراً م��ن امل�س�ئ��ول�ي��ة امل��اق��اة ع��ى ع��ات�ق�ه��ا يف توعية
ال�ج�م��اه��ري يف م�خ�ت�ل��ف امل �ج��االت واه �م��ا ب��رام��ج ال�ح�ش��د للجبهات
بالرجال وامل��ال التي تبثه اذاع��ة صنعاء وسام اف ام  ,واهم تلك
الرامج حي عى خري الرجال التي تبثه قناة سام اف ام ومذيعها
امل�ت�م�ي��ز امل�ج��اه��د ح�م��ود ش��رف وب��رن��ام��ج( دروب ال�ع��ز ) ال ��ذي تبثه
قناة صنعاء الصمود والذي يقدمه االستاذ القدير سند الكميم
وب ��رن ��ام ��ج ( ع �ه��د االح � ��رار ب��اق��ي )وي �ق ��دم ��ه امل ��ذي ��ع امل �ت��أل��ق ع�ب��دال�ل��ه
الحيفي .والرنامج العام يمن الصمود الذي يتناوب عليه مذيعي
االذاعة يف الفرات الصباحية واملسائية .
فتحية اىل كل العاملني يف االذاعات والقنوات الفضائية الذين
استشعروا باملسئولية الوطنية املاقاة عى اعتاقهم يف توعية ابناء
املجتمع وال�ح�ش��د للجبهات ب��ال��رج��ال وامل��ال وال�غ��ذاء .وم��واج�ه��ة
اساليبالحرباالعاميةوالنفسيةلقوىالعدوانالهمجي.
وليك يستمر نجاح اعامنا الوطني ال بد من وضع اسراتيجية
اع��ام�ي��ة م��وح��دة مل��واج�ه��ة اع ��ام ال �ع��دوان ال ��ذي اص�ب��ح ض��رورة
م ��ن ض� ��روري� ��ات االن �ت �ص ��ار ع ��ى اع � ��ام ال� �ع ��دو امل ��وج �ه ��ة اىل اب �ن ��اء
ال�ش�ع��ب اليمني ال�ص��ام��د ام��ام ت�ح��ال��ف وع ��دوان دويل س��وى ك��ان
هذا التحالف عسكرياً او سياسياً وإعامياً وعى االعام الوطني
العمل بااليت:
 .1ال �ع �م ��ل ع ��ى ب ��ث ب ��رن ��ام ��ج ح ��ي ع ��ى خ ��ري ال� ��رج� ��ال يف ك��اف��ة
االذاع��ات والقنوات الفضائية ك��ون ه��ذا الرنامج يحث ويشجع
ويعمق حب الوال لله والجهاد يف سبيل الله والوطن .
 .2قال سبحانه وتعاىل ” :قل إن كان آبائكم وأبنائكم وإخوانكم
وازواج � �ك� ��م وع �ش ��ريت �ك ��م وأم � ��ول اق ��رف �ت �م ��وه ��ا وت� �ج ��ارة ت �خ �ش��ون
كسادها ومساكن ترضونها احب إليكم من الله ورسوله وجهاد
يف سبيله ف��رب�ص��وا ح�ت��ى ي��أيت ال�ل��ه ب��أم��ره ،وال�ل��ه ال ي�ه��دي ال�ق��وم
الفاسقني .صدق الله العظيم ,حث القنوات الفضائية واالذاعية
يف االستمرار يف تدشني التوعية الوطنية وترسيخ الثقافة القرآنية
والهوية االيمانية وغ��رس ال��روح الجهادية يف الجيش واللجان
الشعبية واوساط املجتمع وتعزيز قيم التضحية والبدل والعطاء
يف سبيل العقيدة والوطن ،والتهيئة النفسية واملعنوية لتعمل
عى تكوين الكيان العسكري للدولة.
 .3بناء اسراتيجية اعامية موحدة مؤثرة تتحمل مسؤولية
امل��واج�ه��ة اإلع��ام�ي��ة وال�ن�ف�س�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة ض��د ال �ع��دوان وامل��رت��زق��ة
ومن يواليهم.
 .4توحيد املصطلحات االعامية والتوظيفية يف وسائل االعام
الوطنية املختلفة.
 .5ضرورة تقييم أداء االعام املناهض للعدوان من خال عقد
ندوات مخصصة لهذا الغرض من أجل بناء اسراتيجية اعامية
مؤثرة وفاعلة.
خ � �ت � ��ام � ��اً :ح � ��ث ق � ��ائ � ��د ال� � �ث� � ��ورة ال� �س� �ي� ��د ع� �ب� ��دامل� �ل� ��ك ال � �ح � ��ويث يف
خ �ط ��اب ��ه ال �ت �ل �ف ��زي ��وين اول اي � ��ام ال � �ع� ��دوان ال� �س� �ع ��ودي االم ��ري ��يك
26م � � � ��ارس2015م ع ��ى دور ال �ج �ب �ه��ة اإلع ��ام �ي ��ة ال �ت ��ي ت�ع�ن��ى
ً
قائا :هذه
بالتوعية والتعبئة املعنوية للشعب والجيش واالمن
هي جبهة العلماء وجبهة املثقفني وجبهة الخطباء فليتحركوا
يف ه ��ذا االت �ج ��اه ب��ني ال�ج�ي��ش وب ��ني ال�ش�ع��ب  ,يف م��واج�ه��ة جبهة
املرجفني واملصفقني واملتخاذلني واملدجنني لألمة  ,ليجعلوا منها
خاضعة ومستسلمة وخانعة وفريسة سهلة ألعدائها .يف التوعية
ال��وط�ن�ي��ة وال��دي�ن�ي��ة واالخ��اق�ي��ة وف�ض��ح ج��رائ��م ت�ح��ال��ف ال�ع��دوان
وتعرية تاريخيهم امليلء باألعمال االرهابية بحق الشعوب يجب
أن ي�س�ت�م��ر يف م�خ�ت�ل��ف وس ��ائ ��ل االع� ��ام وامل �ح ��اض ��رات وال� ��دروس
وخ �ط��ب ال�ج�م�ع��ة ويف ك ��ل امل �ن��اس �ب��ات ط��امل��ا وه �ن ��اك ع� ��دوان ع��ى
شعبنا اليمني العظيم .

11

 26september.net  26september.net

مجتمع

 26sept26@gmail.com www.26sep.net

االثنني  18 :شعبان 1443هـ |  21مارس 2021م | العدد  12 | 2252صفحة

":

نائب مدير عام شرطة محافظة عمران لـ"

النجاحات األمنية الوجه اآلخر النتصارات اجليش واللجان الشعبية

أكد نائب مدير عام شرطة عمران العقيد لطف اسماعيل
عناش ،أن تحقيق األمن واالستقرار منظومة مشرتكة بني
األجهزة األمنية واملواطن.
وأوضح العقيد عناش أن التنسيق املشرتك بني األجهزة األمنية يف
> حدثنا عن الوضع األمني يف محافظة
عمران؟
>> بداية نشكر صحيفة 26سبتمر والعاملني فيها
عىل دورهم الوطني تجاه مختلف القضايا الوطنية،
حقيقة الكل يدرك ما يمر به الوطن من منعطف
خطري يف سبيل التحرر من الهيمنة والوصاية لنيل
االستقالل والسيادة الوطنية ..تعترب محافظة
عمران وابنائها الشرفاء من السباقني يف الدفاع
عن اليمن ومواجهة تحالف العدوان ،الذي نحن
عىل عتبة تدشني العام الثامن من الصمود بعد
نقل املعركة إىل عمق العدو سواء يف السعودية
أواإلمارات.
طيلة السنوات املاضية من العدوان عىل بالدنا،
أظهر أبناء عمران مدى حرصهم ووعيهم الكبري يف
الحفاظ عىل األمن والسلم االجتماعي واسهموا بدور
كبري وفاعل يف انجاح مهام وجهود االسرتاتيجية
األمنية لوزارة الداخلية باملحافظة ،التي افضت
بمكافحة الجرائم املنظمة والجنائية وضبطها قبل
وقوعها ،وضبط مرتكبيها يف حينه.
لذلك ..توفري األمن واالستقرار والسكينة العامة
وصون أموال وممتلكات املواطنني الوجه اآلخر
لتحقيق التنمية الشاملة التي تمثل عنوان املرحلة
الراهنة باملحافظة التي تشهد نهضة استثمارية
واسعة بفضل البيئة اآلمنة التي تعمل كافة األجهزة
األمنية عىل توفريها للمواطنني من خالل اليقظة
األمنية العالية لتمثل الرديف اآلخر للبطوالت التي
يسطرها ابطال الجيش واللجان الشعبية يف جبهات
العزة والكرامة.

ضبط الجريمة

> ما مستوى ضبط الجريمة ..وأبرز
الجرائم املضبوطة وعددها خالل النصف
االول من العام 1443هـ؟
>> تمكنت األجهزة األمنية يف محافظة عمران
وبتعاون أبنائها الشرفاء من ترسيخ األمن
واالستقرار والسلم االجتماعي بعد ثورة  ٢١من
سبتمرب املباركة ،والقيام بواجبها األخالقي استشعارا
باملسؤولية تجاه أمن املجتمع وبحسب خطة وزارة
الداخلية واملتابعة الحثيثة من األخ مدير عام شرطة
املحافظة والسلطة املحلية ،أثمرت جميعها بضبط
 208متهمني يف  71جريمة جنائية معظمها جرائم
القتل العمد خالل النصف األول من العام الهجري،
التي ترجع لقصور بالوعي الديني عند البعض الذين
ال يمثلون أبناء املحافظة ،الذي يحاول تحالف
العدوان ومرتزقته إذكاء الثآرات بني أبناء اليمن
يف هذه املرحلة التي يجب أن تتوحد كافة الجهود
القبلية نحو عدو أبناء اليمن بتعزيز الجبهات
بالرجال واملال والسالح.
> كم عدد القضايا واملتهمني الذين تم
احالتهم للجهات القضائية؟
>> من خالل تقارير االحصائية األمنية وما تم
انجازه خالل النصف األول من العام الهجري

محافظة عمران واملحافظات األخرى ،اسهم يف كشف الجرائم
قبل وقوعها ومالحقة املتورطني بمختلف القضايا والجرائم
الجنائية والفارين من وجه العدالة.
حوار  /محمد العلوي

الجاري ،تم تلقي  1975بالغاً يف مختلف القضايا ،تم
ضبط ما يقارب  1861قضية منها و احالة  647قضية
إىل النيابة ،وانهاء  ٦٨٠قضية بالتصالح ،وبلغت
القضايا املحالة إيل جهات أخرى  54قضية ،كما تم
إحالة  2366قضية مدنية إىل املحاكم بإجراءات نقل
طريف الخصوم مباشرة.

تنسيق مشرتك

التي تهدف إىل تدمري مواقع خطوط الكيبالت
وااللياف الضوئية التابعة لوزارة االتصاالت وتقنية
املعلومات ،باإلضافة إىل الخطوط التابعة لوزارة
الكهرباء التي ال تختلف هذه الجرائم املمنهجة عن
جرائم طريان التحالف ،وهناك عدد من القضايا
تم ضبط مرتكبيها واحالتهم للنيابة الجزائية مع
مرتكبيها لينالوا جزاءهم الرادع.

> ما أهمية التنسيق املشرتك بينكم
وبني والجهات األمنية باملحافظات؟
>> املهام األمنية منظومة مشرتكة ومتكاملة تتم
عيل أرقى مستوى من استشعار املسؤولية يف تبادل
املعلومات التي تخدم األمن واالستقرار يف أي قضية
ترتكب أو يف سبيل كشف الجريمة قبل وقوعها،
سواء كانت مع شرطة أمانة العاصمة أو اإلدارة
العامة للبحث الجنايئ أو باملحافظات األخرى.
هناك قضايا تحتاج إىل متابعة ومالحقة املتهمني
الفارين من وجه العدالة ،وهناك الكثري من القضايا
املرتكبة يف نطاق اختصاص محافظة عمران ويتم
ضبط مرتكبيها يف محافظات أخرى من خالل
التنسيق املشرتك بني األجهزة األمنية عرب املتابعة
والبحث والتحري ،وبتعاون الشرفاء واألحرار وهي
حاالت منفردة تستحق كل الشكر والتقدير.

استهداف القيم

>هل هناك جرائم منظمة من قبل
تحالف العدوان باملحافظة ..ما أبرزها؟
>> بالتأكيد ..يحاول تحالف العدوان وبشتى
الطرق والوسائل املختلفة زعزعة األمن واالستقرار يف
املحافظات الحرة ،وهناك الكثري من الجرائم التي تم
ضبطها كان آخرها احباط املخطط السعودي الذي
يستهدف مصالح املواطنني بالعديد من السيارات
املفخخة بالعاصمة صنعاء األسبوع املايض ،مثلت
العملية االستخباراتية األمنية ضربة موجعة لتحالف
العدوان وادواته من عناصر القاعدة وداعش ..هناك
العديد من الجرائم املنظمة التي يسعى تحالف
العدوان عن طريق املرتزقة والخونة ممن باعوا
انفسهم ومبادءهم وأخالقهم وشرف االنتماء
لليمن بثمن بخس ،أن يزعزع األمن واالستقرار،
التي كانت األجهزة األمنية لها باملرصاد واحبطت
تلك األعمال بتوفيق من الله وبجهود رجال األمن
واملواطنني الشرفاء ،ومنها جرائم تهريب الحشيش
واملخدرات القادمة من املحافظات املحتلة التي
بحسب محاضر جمع االستدالالت بلغت  16قضية
تم ضبط  ٤٤متهما عىل ذمتها و  16سيارة ..حيث
بلغ حجم املضبوطات خالل النصف األول 1596كجم
من الحشيش وأكرث من  55ألفاً من حبوب نوع
كبتاجون ،وعدد  145أمبول بثدين ،و 139أمبول
ديزبام ،تم احالة املتهمني لإلجراءات القانونية ،التي
حاولت تلك العصابات جعل عمران منطقة عبور إىل
املناطق الحدودية.
كما تم ضبط عدد من الجرائم املنظمة التخريبية

األمن االجتماعي

جرائم منظمة

انجاز قضايا املواطنني
مسؤولية دينية وأخالقية
للحد من اتساع الجريمة
وعي املجتمع وحرصه
على تعزيز األمن أسهم يف
ضبط الجريمة قبل وقوعها

> بالنسبة محاوالت تهريب الحشيش
واملخدرات ..برأيك من يقف ورائها وإىل
أين وجهتها؟
>> خالل الفرتات املاضية ضبطت األجهزة األمنية
يف عمران العديد من قضايا تهريب املخدرات
والحشيش ،التي اتضح من خالل محاضر جمع
االستدالالت بالحقائق واألدلة الدامغة أن من
يقف وراءها عصابات خارجية يف دول تحالف
العدوان واملناطق املحتلة الواقعة تحت سيطرتهم
يف جنوب الوطن ،الغرض من ذلك هو األضرار
بالجانب االقتصادي واستهداف قيم وأخالق
الشباب وهويتهم وصرفهم عن مواجهة العدو
الحقيقي لليمن ،كما هو الحاصل يف عدن وبقية
املدن الجنوبية التي يغرق الشباب هناك والشابات
بأصناف الحشيش واملخدرات.
> ما الذي تمثله قضايا الثأر بالنسبة
لكم يف أمن عمران؟
>> دعني اوضح لكم وللقارئ الكريم ،أن
محافظة عمران كانت تعاين منذ العقود املاضية
الفوىض األمنية والتقطعات القبلية التي تم
استغاللها وتوظيفها من قبل البعض ألغراض
سياسية وحزبية من الوالءات القبلية واالنتماءات
األسرية تحت مسميات جاهلية ما يعرف بحدود
القبل والعزل والقرى ،وغريها ..يف الوقت الراهن
تالشت كل تلك السلبيات بالوعي والجدية يف تنفيذ
املهام األمنية ،إال أن خالل سنوات الحرب عىل بالدنا
هناك من يحاول فاشال إعادة تلك النزاعات الضيقة
التي قد تجاوزتها قبائل عمران بوعيها وادراكها
ملخططات تحالف العدوان وأدواته الرخيصة التي
كانت السنوات املاضية من الحرب كفيلة بكشف
الحقائق وتعرية ادعاءات التحالف وابواقه التي
فشلت يف شق وحدة الصف الوطني املناهض للغزو
األجنبي ..وادراكا للمسؤولية حيال ذلك ،تم تشكيل
لجان محلية من مختلف الشخصيات السياسية
والوجاهات املجتمعية مهمتها العمل عىل حلحلة
تلك القضايا خدمة للقضية الكبرية نحو تعزيز األمن
والسلم االجتماعي وتعزيز جبهة املواجهة كأولوية
يف الدفاع عن السيادة الوطنية.
وعربكم نؤكد لألخوة املواطنني بأن االجهزة األمنية
يف كامل جهوزيتها ملواجة التحديات واملخاطر
اإلجرامية التي تشكل تهديدا ألمن وسالمة الوطن

ضبط  ١٥٩٦كجم من
الحشيش و ٥٥ألف حبة كبتاجون
خالل الستة األشهر املاضية
ثقافة التقطع القبلي
للمسافرين مقيتة تالشت خالل
السنوات املاضية

واملواطن عىل حد سواء ،الذي يمثل حفظ األمن
الوجه اآلخر لالنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش
واللجان الشعبية يف كافة الجبهات.

تفاعل أمني

> ما دور املواطن يف الحد من انتشار
الجريمة؟
>> الحقيقة مستوى الوعي األمني لدى أفراد
املجتمع من أبناء املحافظة تنامى كثريا خالل
السنوات املاضية من الحرب ،وهذا ما ملسناه عىل
أرض الواقع يف تفاعلهم مع رجال األمن اثناء تنفيذ
املهام األمنية وتمكينهم من القيام بواجبهم وكذلك
لجوء املواطن نفسه اىل الجهات األمنية يف التعامل
مع مختلف القضايا االجتماعية وغريها.
تعاون املواطن واستشعاره املسؤولية اسهم إىل حد
كبري يف تعزيز األمن والسلم االجتماعي ،ولو كل
مواطن أصبح بمثابة رجل شرطة لتالشت الجريمة
واحبطت قبل وقوعها.

من أجل املواطن

> كيف يتم التعامل مع قضايا وشكاوى املواطنني..
وما تقيمكم ملستوى اداء أقسام الشرطة باملحافظة؟
>> رجال األمن والشرطة وجدوا من أجل املواطن
وهو املستفيد األول من تواجدهم لحماية ممتلكاته
وأمنه واستقراره ،وهذه حقيقة يلمسها أبناء عمران
بشكل يومي من خالل تنفيذ شرطة عمران خطة
أمنية استطاعت من خاللها ترسيخ األمن وعيش
املواطن بهدوء واطمئنان ،انطالقا من الواجب
الديني واألخالقي.

اما فيما يخص مراكز واقسام الشرطة سواء يف
عاصمة املحافظة أو باملديريات ،تم الزام الجميع
عىل االهتمام الكبري بقضايا املواطنني وحلها أوال
بأول واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال الشكاوى
والبالغات التي تصلهم والتعامل معها بروح
املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم ألنهم يمثلون الجميع
دون تمييز ..يأيت ذلك من ادراكنا بأن التعامل الجاد
مع شكاوى املواطنني يسهم يف الحد من الخصومات
وتفاقم الخالفات والنزاعات بني أبناء املجتمع،
ومعالجتها منذ البداية بالحق والعدل يحد من
اتساع الجريمة ،انطالقا من حرص قائد الثورة السيد
عبدامللك الحويث وتوجيهاته بإيالء قضايا املواطنني
االهتمام الكبري ،باإلضافة لتوجيهات قيادة وزارة
الداخلية املستمرة بتعزيز األمن ،وضبط رجال
الشرطة إذا ثبت تقاعسهم يف أداء واجبهم األمني
املقدس ،وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب دون تهاون،
لن نحيد عنه بإذن الله ..حيث وهناك متابعة وتقييم
ألداء مراكز واقسام الشرطة بشكل متواصل وفق
الخطط ومصفوفات التنفيذ املقرة من قيادة وزارة
الداخلية التي تصب يف تطوير وتحديث منظومة
العمل األمني واالرتقاء به عرب تجاوز الهفوات التي
قد تحدث عرب املتابعة الحثيثة يف اتخاذ التدابري
الالزمة من أجل تصحيح املسار األمني ضمانا لسالمة
إجراءات مأمور الضبط القضايئ.

األنظمة والقوانني

> ما مستوى التقيد باألنظمة والقوانني
يف عملية الضبط والتوقيف؟
>> كما تعرف أن الشرطة هيئة مدنية نظامية
تربطنا يف تنفيذ مهامنا أوال األخالق الدينية املهنية
واألنظمة والقوانني واللوائح التي تنظم مهام
رجل األمن وااللتزام بها وتنفيذها وفقا للتعليمات
الصادرة بهذا الخصوص ،وأي تجاوز يف تنفيذ مهام
إجراءات الضبط والتوقيف ال نتواىن بتطبيق مبدأ
الثواب والعقاب ،وإذا تم توقيف بعض املتهمني
يف بعض القضايا يأيت يف اطار القانون وبما يخدم
القضية ذاتها ..أما فيما يتعلق بإجراءات الضبط
طبعا القانون واضح والكل يعلم ما يجب عليه اثناء
تنفيذ االجراءات املتعلقة بالضبط بحيث تكون تلك
االجراءات التي ذكرت من الضبط والتوقيف غالبا
ما يتم بالتنسيق مع النيابة العامة إال يف حالتها
االستثنائية وهي حالة الجريمة املشهودة أو يف إحدى
صورها.

البناء النوعي

>ما متطلبات تطوير األداء األمني
ومكافحة الجريمة خالل املرحلة الراهنة؟
>> اجزم بالقول إن بناء منتسبي األجهزة األمنية
البناء النوعي الحقيقي بما يواكب تطور الجريمة
وأدواتها ،ستكون انتقاله نوعية للقيام بمهامها
وواجباتها األمنية والضبطية عىل أكمل وجه للحد
من الجريمة املنظمة ،وهو ما تسعى اليه قيادة وزارة
الداخلية بكل جدية ايالء عملية البناء والتأهيل
أولوية يف خططها وبرامجها لتحسني األداء وتطبيقه
عىل أرض الواقع العميل امليداين.

تسهيالت كبرية

> ما التسهيالت التي تقدمها األجهزة
األمنية بعمران للعائدين من صفوف
مرتزقة تحالف العدوان؟
>> الحقيقة بأن االجهزة األمنية يف شرطة املحافظة
تقدم كافة التسهيالت للمغرر بهم العائدين من
صفوف تحالف العدوان ،وفقآ للعفو العام أثناء
عودتهم إىل مناطقهم للعيش بعزة وكرامة،
والعمل عىل دمجهم مع أبناء املجتمع وسط ترحيب
بهم كمواطنني آمنني عىل انفسهم وممتلكاتهم
دون أي اجراءات ضدهم ،ولهذا ندعو من تبقى يف
صفوف تحالف العدوان العودة إىل جادة صوابهم
كأخوة بيننا ،وأن نسمو عىل جراحنا يف املرحلة
الراهنة لنعرف العدو الحقيقي لليمن الذي امعن
يف القتل والحصار والتجويع ودمر البنية التحتية
طيلة سبع سنوات من الحرب عىل اليمن ،خدمة
لألجندات الصهيوأمريكية يف املنطقة العربية التي
اتضحت معاملها أكرث بعد عملية التطبيع مع الكيان
الصهيوين من قبل األنظمة الخليجية يف النصف
الثاين من العام 2020م.

أكرث وعيا ويقظة

> نحن عىل مشارف العام الثامن من
الصمود ..ما الرسالة التي تود قولها يف
نهاية اللقاء؟
>> أوال رسالتي للعدوان وأذياله ومرتزقته ..نقول
لهم مهما طال أمد إمعانكم بالقتل والتدمري لليمن
األرض واإلنسان ..لن يزيدنا اال عزيمة وإصرارا عىل
املواجهة وتعزيز وحدة الصف الوطني الذي يزداد
صالبة من عام آلخر دون تحقيق أهدافكم الشيطانية
التي ال تخدم اال املشروع الصهيوأمرييك يف املنطقة،
وستكون األجهزة األمنية أكرث وعيا ويقظة وحرصا
عىل تعزيز األمن واالستقرار الذي أصبح املواطن
يدرك تماما مآربكم الخبيثة التي ستنصر اليمن
برجالها الشرفاء ،وأن العام القادم سيكون أشد
وأنىك عليكم من األعوام السابقة.
ورسالتي ألبناء الشعب اليمني وألبناء عمران عىل
وجه الخصوص ،بأن يستشعروا املسؤولية الدينية
والوطنية يف الدفاع عن السيادة والقرار السيايس
اليمني برفد الجبهات بالرجال ،والتوجه الجاد نحو
الزراعة لتحقيق األمن الغذايئ ابرز األولويات للتحرر
من الوصاية األجنبية التي دعت اليها ثورة  21من
سبتمرب ..كما نتوجه بالدعوة إىل رجال األمن أينما
وجدوا بأن يكونوا عند مستوى الثقة واليقظة العالية
يف أداء املهام خدمة للمواطن أوال وأخريا ،فهم اللبنة
األساسية يف بناء الدولة اليمنية الحديثة.

يف إطار حملة "إعصار اليمن"

ُ
التزال وف َّي ًة للقضية الكبرى وحاضرة للتضحية في سبيل الله
أفلح اليمن

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
امل �س��اواة وال �ع��دل االج�ت�م��اع��ي ..وال ي�م�ك��ن ال�ن�ه��وض ب��امل�ج�ت�م��ع إال ب��ال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة ال�ت��ي ت�ح�ق��ق االس�ت�ق��رار وال�ت�ط��ور 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 ()5

حجة  -الشريف خالد:

رفضاً الستمرار العدوان واستنكاراً للحصار الجائر ومنع
املشتقات النفطية وتأكيداً عىل مواصلة الصمود والنفري العام
لرفد الجبهات باملال والرجال ويف إطار حملة "إعصار اليمن"
ً
وقفة احتجاجية
نظمت مديرية افلح اليمن بمحافظة حجة
يف البوابة الشمالية الغربية للمديرية  -عزلة بني يوس -ندد
املشاركون فيها باستمرار الحرب القذرة املدمرة التي فرضتها

عىل اليمن امريكا وبريطانيا وأوكلت مهمة التنفيذ ألدواتها يف
املنطقة ؛ ومن ورائها اسرائيل ،وأكدوا يف بيان صادر عن الوقفة
االحتجاجية تاله املشرف االجتماعي العام ابو النعي��م أن ابناء افلح
اليمن اليألون جهداً يف بذل املزيد واملزيد لدعم الجبهات باملال
والرجال وتقديم القوافل العينية لرجال الرجال يف جبهات العزة
ً
وتضحية يف سبيل الله  .وأكد الشيخ
والشموخ انتصاراً للحق
عادل محمد عيل قواره  -عضو اللجنة املركزية الرئاسية لحملة
ً
" اعصار اليمن" ملواجهة العدوان َّ -
وفية
أن افلح اليمن التزال

للقضية الكربى وحاضرة بقوة للتضحية يف سبيل الله ؛ وان
حجم التفاعل الرسمي والشعبي مع الحملة واهدافها الوطنية
واالجتماعية والدينية مُ شرف ،وان اداء اللجنة املركزية باملديرية
ري وفق الخطة والربنامج الزمني  ،مشرياً
واللجان الفرعية تس ُ
اىل ان حملة " إعصار اليمن" والتحرك فيها من اولويات املرحلة
رب أنموذجاً لبقية املديريات  .وتأيت
الراهنة  .الفتاً ان افلح اليمن ُتعت ُ
هذه الوقفة االحتجاجية تعزيزاً لعوامل الصمود يف مواجهة
ُ
يتحقق النصر الكبري.
العدوان حتى

مبروك النجاح ..ريام
صرباً آل العصفور
نتقدم بخالص العزاء
واملواساة إىل الزميل األخ

عبدالقوي محمد صالح العصفور
مدير إدارة السكرتارية العامة

وذلك بوفاة-املغفور له بإذن الله تعاىل-

وال ـ ــده

الفاضل
سائلني املوىل جل وعال ان يتغمد الفقيد بواسع
رحمته وان يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله
وذويه الصرب والسلوان  ..انا لله وانا اليه راجعون.

املعزون:
كافة الزمالء العاملني يف دائرة التوجيه
وصحيفتي  26سبتمرب واليمن

اجمل التهاين املعطرة بشذى الفل والياسمني

للطالبة ريام محمد زيدان

بمناسبة نجاحها بتفوق يف الصف الثالث الثانوي
القسم العلمي فالف الف مربوك.

املهنئون:
والدك محمد زيد زيدان
مالزم اول ابراهيم محمد السودي
عبدالكريم ابراهيم السودي

تهانينا أبا محمد

أجمل التهاين وخالص التربيكات نهديها

لألخ /صادق بريه

بمناسبة ارتزاقه املولود الجديد والذي أسماه

"محمد"

جعله الله قرة عني والديه
وأنبته نباتاً حسناً ..فألف ألف مربوك

املهنئون :كافة الزمالء بدائرة التوجيه
املعنوي وصحيفتي "26سبتمرب واليمن"
وسبتمربنت

تهانينا أبا صدام
بأعذب الكلمات وارق
العبارات نتقدم بالتهاين
الحارة للشاب الغايل/

أصيل مسعد
عبده الشلييل

بمناسبة ارتزاقة املولود البكر
الذي اسماه ( ص�دام)..
جعله الله قرة عني والديه..
فألف مربوك ويرتبى بعز
والديه.
املهنئون:
أ.حميدواصل
والدك /مسعد عبده
الشلييل
واخوانك  /صدام وسام ـ
عيل مسعد عبده الشلييل
وكافةاالهل واالصدقاء
يف مديرية دمت

االنسان هو محور التصميم
وي �ع �ت �م ��د اإلط� � ��ار امل ��وج ��ه ل�ل�م�س�ت�خ��دم
بشكل كبري ع��ىل م�ش��ارك��ة املستخدمني
وم� ��الح � �ظ� ��ات امل �س �ت �خ ��دم ��ني يف ع �م �ل �ي��ة
ال�ت�خ�ط�ي��ط .امل�س�ت�خ��دم��ون ق� ��ادرون عيل
ت �ق��دي��م م �ن �ظ��ور وأف �ك ��ار ج ��دي ��ده ،وال �ت��ي
ي �م �ك ��ن ال� �ن� �ظ ��ر ف �ي �ه ��ا يف ج� ��ول� ��ة ج ��دي ��ده
م ��ن ال �ت �ح �س �ي �ن��ات وال �ت �غ �ي ��ريات .وي �ق��ال
ان زي � � � ��ادة م � �ش� ��ارك� ��ه امل� �س� �ت� �خ ��دم ��ني يف
عمليه التصميم يمكن ان تحصل عيل
ف�ه��م اش�م��ل ل�ق�ض��اي��ا ال�ت�ص�م�ي��م ،وذل��ك
ب�س�ب��ب امل ��زي ��د م ��ن ال�ش�ف��اف�ي��ة ال�س�ي��اق�ي��ة
وال �ع ��اط �ف �ي ��ة ب� ��ني ال� �ب ��اح ��ث وامل � �ش � ��ارك.
ال �ع �ن �ص��ر ال ��رئ �ي ��ي يف ال �ت �ص �م �ي��م امل��رت �ك��ز
ع��يل اإلن�س��ان ه��و التطبيق االث�ن��وغ��رايف،
ال ��ذي ك��ان أس �ل��وب ال�ب�ح��ث امل�ع�ت�م��د من
األن��رثوب��ول��وج �ي��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة .ت�ت�ط�ل��ب ه��ذه
ال �ط��ري �ق��ة ال�ب�ح�ث�ي��ة ان ي �ك ��ون ال �ب��اح �ث��ون
م �ن �غ �م �س��ني ت �م ��ام ��ا يف امل ��الح �ظ ��ة ب�ح�ي��ث
يتم تسجيل التفاصيل الضمنية أيضا.
تحليل دوره الحياة
العديد من املجتمعات املحلية التعبري
عن الشواغل البيئية ،لذلك يتم اجراء
تحليل دوره الحياة يف كثري من األحيان
عند تقييم اس�ت��دام��ه املنتج أو النموذج
االويل .وي �ت��م ال�ت�ق�ي�ي��م ع ��يل م ��راح ��ل م��ع
دورات دقيقه من التخطيط والتصميم
والتنفيذ والتقييم .القرار باختيار املواد
مرجح بشده عيل طول العمر ،تجديد،
والكفاءة .وتضمن هذه العوامل ادراك
الباحثني للقيم املجتمعية التي تتمايش
م � ��ع ال � �ت � ��اث � ��ريات ال �ب �ي �ئ �ي ��ة واالج �ت �م ��اع �ي ��ة
واالقتصادية االيجابيه.
التقدم
ك � ��ان م ��ؤت �م ��ر األم � ��م امل �ت �ح ��دة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
امل �س �ت ��دام ��ة ،امل� �ع ��روف أي �ض ��ا ب ��اس ��م ري��و
 ، ٢٠١٢امل��ؤت�م��ر ال��دويل ال�ث��ال��ث املعني
ب��ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة ،ال� ��ذي ي �ه��دف إىل

ال� �ت ��وف� �ي ��ق ب � ��ني األه � � � � ��داف االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
وال�ب�ي�ئ�ي��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع ال �ع��امل��ي .وك ��ان م��ن
نتائج هذا املؤتمر تطوير أهداف التنمية
املستدامة التي تهدف إىل تعزيز التقدم
امل � �س � �ت� ��دام وال � �ق � �ض� ��اء ع � ��يل أوج � � ��ه ع ��دم
امل� �س ��اواة يف ج �م �ي��ع ان �ح ��اء ال �ع ��ال ��م .ب�ي��د
ان ع� ��ددا ق �ل �ي��ال م ��ن ال � ��دول ق ��د اس �ت��ويف
ت �ع ��ري ��ف ال� �ص� �ن ��دوق ال �ع ��امل ��ي ل�ل�ط�ب�ي�ع��ة
ملعايري التنمية املستدامة التي وضعت
يف  .٢٠٠٦ع ��يل ال ��رغ ��م م ��ن ان ب�ع��ض
ال � � � ��دول أك� � ��رث ت � �ط � ��ورا م � ��ن غ � ��ريه � ��ا ،ف ��ان
ج�م�ي��ع ال ��دول ت�ت�ط��ور ب��اس�ت�م��رار الن كل
دول��ه تكافح م��ن أج��ل ادام��ه التفاوتات
والتفاوتات وعدم املساواة يف الحصول
عيل الحقوق والحريات االساسيه.

األك ��رث ع�م��وم�ي��ة ي��ايت م��ن م�ج�ت�م��ع أداره
امل �ش ��روع :ك�ي��ف ي�م�ك��ن ت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة
امل�س�ت��دام��ة ع��يل ال�ص�ع�ي��د ال�ع��امل��ي إذا لم
ن�ت�م�ك��ن م ��ن رص ��ده ��ا يف م �ش ��روع ف ��ردى
؟ ت � �ق� ��رتح ال� �ب ��اح� �ث ��ة وامل � �ث � �م � ��رة ال �ك ��وب �ي ��ة
امل ��ول ��د س��ون�ي��ا ب��وي�ن��و ن�ه�ج��ا ب��دي��ال ي�س�ت�ن��د
إىل ع��الق��ة ال�ت�ك�ل�ف��ة وال �ف ��وائ ��د امل�ت�ك��ام�ل��ة
ال�ط��وي�ل��ة األج ��ل ب��اع�ت�ب��اره��ا أداة ل�ق�ي��اس
ورص ��د اس�ت��دام��ة ك��ل م �ش��روع أو ن�ش��اط
أو مشروع.
وعالوة عىل ذلك ،ويهدف هذا املفهوم
إىل أن ي�ك��ون م�ب��دأ ت��وج�ي�ه�ي��اً ع�م�ل�ي��اً نحو
التنمية امل�س�ت��دام��ة يتبع م�ب��دأ املحافظة
ع ��ىل ال �ق �ي �م��ة وزي � � ��ادة ق �ي �م �ت �ه��ا ب� ��دال م��ن
تقييد استهالك املوارد.

القياس
يف ع� ��ام  ٢٠٠7ذك� ��ر ت �ق ��ري ��ر ل �ل��وك��ال��ة
االم� ��ريك� �ي� ��ه ل �ح �م ��اي ��ة ال �ب �ي �ئ ��ة" :يف ح��ني
ان ال�ك�ث��ري م��ن امل �ن��اق �ش��ات وال �ج �ه��ود ق��د
ذه �ب��ت إىل م ��ؤش ��رات االس �ت ��دام ��ة ،ف��ان
أيا من االنظمه الناتجة عن ذلك يخربنا
بوضوح عما إذا كان مجتمعنا مستداما.
ويف أحسن اإلمكان ،يمكنهم ان يقولوا
ل�ن��ا ان�ن��ا ن�س��ري يف االت �ج��اه ال�خ��اط��ئ أو ان
أنشطتنا ال�ح��ال�ي��ة ليست م�س�ت��دام��ه .يف
ك�ث��ري م��ن األح�ي��ان ،ف��إن�ه��ا ببساطه لفت
ان �ت �ب ��اه �ن ��ا إىل وج� � ��ود م �ش ��اك ��ل وال �ق �ي ��ام
ب��ال�ق�ل�ي��ل ل�ي�ق��ول ل�ن��ا أص��ل ه��ذه امل�ش��اك��ل
ول � �ي � ��س ل � �ي � �ق� ��ول ل � �ن� ��ا ك� �ي� �ف� �ي ��ه ح � �ل � �ه� ��ا" .
وم ��ع ذل ��ك ت �ف��رتض غ��ال �ب �ي��ه امل��ؤل �ف��ني ان
م�ج�م��وع��ه م��ن امل��ؤش��رات امل �ح��ددة ج�ي��دا
واملنسقة هي الطريقة الوحيدة لجعل
االس � �ت � ��دام � ��ة م� �ل� �م ��وس ��ه .وم� � ��ن امل �ت ��وق ��ع
ت �ح��دي��د ه� ��ذه امل� ��ؤش� ��رات وت �ع��دي �ل �ه��ا م��ن
خ ��الل امل��الح �ظ��ات ال�ت�ج��ري�ب�ي��ة (ال�ت�ج��رب��ة
وال �خ �ط ��ا) .وت �ت �ع �ل��ق االن� �ت� �ق ��ادات األك ��رث
ش �ي ��وع ��ا ب �ق �ض��اي��ا م �ث ��ل ن ��وع �ي ��ه ال �ب �ي��ان��ات
وق��اب�ل�ي��ه امل �ق��ارن��ة وال��وظ�ي�ف��ة امل��وض��وع�ي��ة
وامل � ��وارد ال ��الزم ��ة .وم ��ع ذل ��ك ف ��ان ال�ن�ق��د

رأس املال الطبيعي
تستند مناقشة التنمية املستدامة إىل
اف� ��رتاض م �ف ��اده أن امل�ج�ت�م�ع��ات ت�ح�ت��اج
إىل إدارة ث ��الث ��ة أن � � ��واع م� ��ن رأس امل� ��ال
(االق �ت �ص ��ادي واالج �ت �م��اع��ي وال�ط�ب�ي�ع��ي)
خبري اقتصادي إيكولوجي ب��ارز ونظري
الدولة الثابتة هريمان دايل
ع��ىل س�ب�ي��ل امل �ث ��ال ،ي�ش��ري إىل أن رأس
امل� ��ال ال�ط�ب�ي�ع��ي ال ي �م �ك��ن ب ��ال �ض ��رورة أن
ي �ح ��ل م �ح �ل ��ه رأس امل � � ��ال االق � �ت � �ص� ��ادي.
ويف ح��ني أن ��ه م��ن امل�م�ك��ن أن ن�ج��د سبال
إلستبدال بعض املوارد الطبيعية ،فمن
غري املرجح إىل حد كبري أن تتمكن هذه
امل � � ��وارد ع ��ىل اإلط � � ��الق م ��ن االس �ت �ع ��اض ��ة
ع � ��ن خ � ��دم � ��ات ال � �ن � �ظ� ��ام ال� �ب� �ي� �ئ� ��ي ،م �ث��ل
الحماية التي توفرها طبقة األوزون ،أو
وظيفة استقرار املناخ يف غابة األمازون.
وال��واق��ع أن رأس امل��ال الطبيعي ورأس
املال االجتماعي ورأس املال االقتصادي
ك�ث��ريا م��ا ه�م��ا م��ن أوج ��ه ال�ت�ك��ام��ل .ع��ائ��ق
آخ ��ر ي �ح ��ول دون إم �ك��ان �ي��ة االس �ت �ع��اض��ة
ع �ن��ه ول �ك �ن �ه��ا ت �ح��اف��ظ أي �ض ��ا ع ��يل ال �ت �ن��وع
ال � �ب � �ي� ��ول� ��وج� ��ي ،وت � �ن � �ظ� ��م ت � ��دف � ��ق امل � �ي � ��اه،
وتمتص ثاين أكسيد الكربون.

فقدانات

> ي�ع�ل��ن األخ ع �ب��دال �ل��ه ف�ي�ص��ل م�ح�م��د ال �ش��وخ��ي ع ��ن ف �ق��دان
بطاقته الشخصية صادرة من االمانة ..فعىل من يجدها إيصالها
إىل أقرب قسم شرطة أو االتصال عىل الرقم(.)7777٠١٢٤١
> يعلن األخ /عبدالعزيز محمد قايد مصلح الفقيه عن فقدان
سجله األك��ادي�م��ي ال�ص��ادر م��ن معهد أم��ني ن��اش��ر ب�ع��دن قسم
م�خ�ت��ربات ع��ام ال�ت�خ��رج ٢٠١٢-٢٠١١م  ..ف�ع��ىل م��ن ي�ج��ده
إيصاله إىل أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

> ي �ع �ل��ن األخ ص � ��ادق ع �ب��دال �ل��ه ع ��يل ب ��ري ��ه ع ��ن ف �ق ��دان ل��وح��ة
م �ع��دن �ي��ة ل ��دراج ��ة ن ��اري ��ة ت �ح �م��ل رق � ��م )٨7١٤( :ي ��رج ��ى م�م��ن
وج��ده��ا االت �ص��ال ع��ىل ال��رق��م ( )77٠9١١٤7٠أو تسليمها
ألقرب قسم شرطة.
> ي�ع�ل��ن األخ /ه ��اش ��م زي ��د ي�ح�ي��ى ال ��ويل ع ��ن ف �ق ��دان ب�ط��اق�ت��ه
ال�ش�خ�ص�ي��ة وال �ص��ادرة ع��ن أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة..ف�ع��ىل م��ن يجدها
إيصالها إىل أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

ت�ت�ج��ى يف ه ��ذه امل��رح �ل��ة م ��واق ��ف م �ت �ن �ك��رة ل�ل�ح��ق ال��واض��ح
البني يف فلسطني وتتجه للتطبيع والتحالف مع العدو
اإلس��رائ �ي��ي يف ح��ني ي�ع�م��ل اإلع ��ام امل �ع��ادي ع��ى تشويه
ص � ��ورة ال �ش �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وأن م �ج ��اه ��دي ��ه ي�ع�م�ل��ون
لصالح إيران وليسوا أصحاب قضية.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

االثنني

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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الدعوة املزعومة للحوار..
املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني
حملة جديدة واسعة لرفع احلصار عن الشعب اليمني
ت �ت ��واص ��ل ال �ح �م ��ات ال �ش �ع �ب �ي��ة امل �ط��ال �ب��ة ب��رف��ع
ال � �ح � �ص � ��ار ال� � � ��ذي ي � �ف� ��رض� ��ه ت � �ح� ��ال� ��ف ال� � �ع � ��دوان
السعودي عىل الشعب اليمني منذ  7سنوات،
وال� ��ذي ت�س�ب��ب ب ��وف ��اة امل ��رىض وامل�ص��اب��ني
وب��أزم��ات معيشية وش��ح يف ال��وق��ود
م� � � �ن� � � �ش� � � ��آت
وت� ��وق� ��ف يف
الدولة

رئيس الوفد الوطني املفاوض يلتقي املبعوث األممي

الخدمية وتفيش االمراض واالوبئة.
ودش ��ن ن�ش�ط��اء م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
وس� ��م #ارف �ع ��وا_ال �ح �ص ��ار_ع ��ن_ال �ي �م ��ن،
والق ��ى ت�ف��اع��ا واس�ع��ا م��ن ق�ب��ل ال�ن�ش�ط��اء
اليمنيني وغ��ري اليمنيني ،والذين طالبوا
برفع الحصار عن اليمنيني واطاق سفن
الوقود املحتجزة ل��دى تحالف العدوان
وحلفائه.

التقى رئيس الوفد الوطني املفاوض ،محمد عبد السام
يف العاصمة العمانية مسقط ،املبعوث األممي إىل اليمن،
هانس غروندبرغ.
ج � � ��رى خ � � ��ال ال � �ل � �ق� ��اء ب� �ح� �ض� ��ور ع � � ��دد م � ��ن امل� �س� ��ؤول� ��ني
ال�ع�م��ان�ي��ني ،م�ن��اق�ش��ة ال�ج��وان��ب امل�ت�ص�ل��ة ب��امل �ش��اورات ال�ت��ي

ت�ج��ري�ه��ا األم ��م امل �ت �ح��دة ح��ال �ي��ا ،وج �ه��ود م�ع��ال�ج��ة ال��وض��ع
اإلن�س��اين امل�ت��ده��ور يف اليمن بما يضمن ه��دن��ة محتملة يف
شهر رمضان املبارك.
ويأيت هذا اللقاء يف إطار اللقاءات التي يجريها املبعوث
األممي مع أطراف النزاع.

بارك تحالف األحزاب والقوى السياسية املناهضة للعدوان
العملية ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ت��ي ن�ف��ذت�ه��ا ال�ق��وات امل�س�ل�ح��ة اليمنية
عىل أهداف حيوية ومهمة يف العمق السعودي ،بعدد من
الصواريخ املجنحة والطائرات املسرية.
واع�ت��رب ال�ت�ح��ال��ف يف ب�ي��ان ل��ه ،ال�ع�م�ل�ي��ة ام �ت��داداً لعمليات
ك �س��ر ال �ح �ص ��ار ال �ت ��ي س�ت�س�ت�م��ر ك �ح��ق م �ش ��روع يف م��واج �ه��ة
تحالف العدوان وممارساته التعسفية بحق الشعب اليمني
واستمراره يف استهداف الشعب اليمني وتدمري مقدراته.

ول� �ف ��ت إىل أن اس� �ت� �م ��رار ال �ع �م �ل �ي ��ات ال �ن ��وع �ي ��ة يف ع�م�ق��ي
العدو السعودي اإلم��ارايت ،أبلغ رد عىل جرائم وانتهاكات
وم �م��ارس��ات وم�غ��ال�ط��ات وت�ض�ل�ي��ل ال �ع��دو ال �س �ع��ودي وم��ن
يسري يف نهجه من مرتزقة وعماء وخونة.
وأكد تحالف األحزاب أن العمليات املركزة ونوعية األهداف
املنتقاة وإص��اب�ت�ه��ا ،سيرتتب ع��ىل ذل��ك إي�ج��اد م�س��ار سيايس
ف��اع��ل ت�ك��ون خ�ي��ارات الشعب اليمني وإرادت ��ه ال�ح��رة عنواناً
لهذا املسار وضامناً لنتائجه.

حتالف األحزاب والقوى املناهضة للعدوان يبارك عملية كسر احلصار الثانية

دراسة قيمة في الفكر
اإلداري واملنهج اإلسالمي
املؤلف يف سطور :
 اللواء الدكتور/ مــن مواليــد عبدالقادر قاسم أمحد الشامي.حمافظــة
إب  ،مديريــة الســدة ،
1952م.
 تلقــى تعليمــهاالبتدائــي بمدرســة األيتــام
اإلعداديــة والثانويــة يف
العاصمــة صنعــاء .
 التحــق بكليــةالرشطــة الدفعــة الثامنــة،
الرشطــة ،وبرتتيــب
وحصــل عــى دبلــوم
األول
عــى
 حصــل عــى درجــة البكالوري الدفعــة ،عــام 1972م.ــوس يف "االقتصـ
مــن كليــة التجـ
ـارة
ـاد والعلوم السياســية"
واالقتص
ـ
ـاد
،
جامعــة
صنعــاء  ،عــام 1977م .
حصــل عــى درجــة
املاجســتري يف "علــوم
" جيــد جــد ًا "مــن
الرشطــة" بتقديــر عــام
املعهــد العــايل لضبــاط
1990م.
الرشطــة  ،صنعــاء  ،عــام
حصــل عــى درجــة
الدكتــوراه يف" اإلدارة
"ممتــاز مــع مرتبــة الـ
العامــة" بتقديــر عــام
أفريقيــا العامليــة  ،ـرشف" مــن عــادة الدراسـ
ـات العليــا  ،يف جامعــة
كليــة االقتصــاد والعلــوم
2007م.
اإلداريــة  ،اخلرطــوم  ,عــام
 شــارك يفعــدد
مــن
الــدورات والنــدوات
جمــال
العلميــة املتخصصــة يف
اإلدارة العامــة وإدارة
األزمــات  ،وكذلــك
واألمنــي
واجلنائ
ـ
ـي
،
يف املجــال القانــوين
يف
ع
ـ
ـدد
مــن اجلامعــات
املتخصصــة  ،عــى
واملعاهــد واملراكــز العلميــة
املســتوى الوطنــي والــدويل.
شــارك يف تدريــس
عــدد مــن الــدورات
التخصصيــة ،
التأهيليــة والتدريبيــة
اهلادفــة لتطويــر معــارف
األمــن والرشطــة ،ورفــع مســتوى أدائهـ وكفــاءات ومهــارات ضبــاط
ـم العمـ
وقانونيًــا وجنائيًــا.
ـي والوظيفــي  ،إدار ًيــا
 شغل عدد ًامن املناصب الوظيفية
-1
واإلدارية القيادية أبرزها :
نائــب أول للمدعــي
العــام ملحكمــة أمــن
1985م .
الدولــة العليــا  ،عــام
 -2مدير
جلهاز األمن السيايس يف
 -3مدير جلهاز األمن السيايس حمافظة أبني  ،عام 1990م.
يف
 -4وكيل
حمافظة حلج  ،عام 2002م.
للجهاز املركزي لألمن
السيايس ،عام 2014م.
 -5قائم بأعال رئيس
اجلهاز املركزي لألمن
 -6رئيس
السيايس عام 2015م.
للجهاز املركزي لألمن
السيايس ،عام 2017م.
 -7يشغل
ً
حاليا منصب نائب رئيس
جهاز األمن واملخابرات.

قريــة املســقاة ،عــام

بصنعــاء ،ثــم أكمــل

( وَ مَ ا ت ف ِ ِ
ِ
يق َّ
ِ ِ
َوْ ي إ ِل ب ِاللَِّ عَ َليْه تَوَ َّكل ُ
يب )
ْت وَ إ ِ َليْه أُن ُ

النظام املؤسيس الوقايئ من الفنت ( األزمات والكوارث ) دراسة يف
الفكر اإلداري واملنهج اإلسامي ..
تحت هذا العنوان صدر مؤخراً كتاب قيم للواء دكتور عبدالقادر
قاسم الشامي نائب رئيس جهاز األمن واملخابرات ،تضمن دراسة
ج��دي��رة ب��االه�ت�م��ام م��ن ق�ب��ل ال�ب��اح�ث��ني وامل�خ�ت�ص��ني وامل�ه�ت�م��ني بمجال
اإلدارة الوقائية من الفنت ( األزمات والكوارث ).

اجتماع برئاسة وزير الداخلية يناقش األداء األمني خالل النصف األول من العام 1443

وزير الداخلية  :رفع اجلاهزية األمنية إلحباط محاولة قوى العدوان استهداف اجلبهة الداخلية

ناقش لقاء تشاوري موسع،
برئاسة وزي��ر الداخلية ،اللواء
عبدالكريم أمري الدين الحويث،
األداء األم� �ن� ��ي خ � ��ال ال �ن �ص��ف
األول من عام 1443ه�.
ويف ال �ل �ق ��اء ،ب �ح �ض ��ور ن��ائ��ب
وزي � � � � ��ر ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة وامل � �ف � �ت � ��ش
ال �ع ��ام ال� �ل ��واء ووك � ��اء ال � ��وزارة
ورؤس ��اء امل�ص��ال��ح وم ��دراء أم��ن
األمانة واملحافظات ،أكد وزير
الداخلية أهمية رفع الجاهزية
األم�ن�ي��ة ورف��ع م�س�ت��وى اليقظة
وال �ح ��س األم� �ن ��ي ،إلح �ب ��اط أي
محاولة لقوى العدوان يف استهداف الجبهة الداخلية
وزعزعة األمن واالستقرار.
وأش ��اد ب�ج�ه��ود األج �ه��زة األم�ن�ي��ة يف إح �ب��اط م��ؤام��رات
ال�ع��دو ومخططاته التخريبية ،وآخ��ره��ا إح�ب��اط عملية
املفخخات السعودية ..مؤكداً ضرورة استشعار الجميع

تكرمي صحيفتي «
ك ��رم ��ت م ��ؤس �س ��ة ال� �ش� �ه ��داء ص�ح�ي�ف�ت��ي
26س�ب�ت�م��رب وال �ي �م��ن ب ��درع امل��ؤس �س��ة ن�ظ��ري
دوره � � �م � � ��ا االع � � ��ام � � ��ي امل� �ت� �م� �ي ��ز يف ت �غ �ط �ي ��ة
أنشطة املؤسسة ودورها الكبري والعظيم
تجاه أسر الشهداء العظماء الذين بذلوا
ً
فداء
دماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة
ل�ل��وط��ن وال�ش�ع��ب وت�ص��دي��اً ل�ت�ح��ال��ف الشر
والعدوان.
جاء ذلك خال الفعالية التكريمية التي
أقامتها مؤسسة الشهداء وبالتنسيق مع
وزارة اإلع ��ام أم��س ب�ص�ن�ع��اء وال�ت��ي ج��رى
خالها تكريم الوسائل اإلعامية املناهضة
واملواجهة للعدوان ،تقديراً لدورها الهام
وال � �ف� ��اع� ��ل يف م� ��واج� �ه� ��ة اآلل � � ��ة اإلع ��ام� �ي ��ة
التابعة وامل�س��ان��دة لتحالف ال�ع��دوان عىل
وطننا وشعبنا اليمني العظيم ..حيث كان
ومازال لوسائل اإلعام الوطنية املسموعة
واملقروءة واملرئية دور هام وكبري وفاعل يف
ك�ش��ف م��ؤام��رات واج �ن��دات واط �م��اع ق��وى

ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة أم ��ام ال�ل��ه وال �ش �ع��ب ،وااله �ت �م��ام ب��ال�ع�م��ل
امليداين وتوجيه اإلمكانات املادية املتاحة لتطوير األداء يف
امليدان .وتأهيل العاملني من منتسبي األمن يف املديريات
ومراكز الشرطة ..الفتاً إىل أن العدو يعمل بكل الوسائل
الستهداف الجبهة الداخلية ،وعىل الجميع أن يكونوا
عند ثقة املوطنني يف مواجهة مؤامرات العدو.

»و«

ووجّ ه وزير الداخلية بتفعيل
دور ع�ق��ال ال�ح��ارات ،ومتابعة
امل �ش �ب��وه��ني ،واإلع � ��داد األم �ن��ي
ال �ج � ّي ��د خ � ��ال ش �ه ��ر رم� �ض ��ان،
واالس �ت �ف��ادة م��ن أي��ام��ه ول�ي��ال�ي��ه
يف ال� �ت ��زود ب��ال �ت �ع��ال �ي��م ال��دي �ن �ي��ة
والقرآنية.
وح � ��ث م �ن �ت �س �ب��ي األم � ��ن ع��ىل
االس �ت �م��اع مل �ح��اض��رات ودروس
شهر رمضان ،وجعلها محطة
ل �ل �ب �ن ��اء ورف� � ��ع ن �س �ب ��ة ال ��وع ��ي،
واس � � �ت � � �ش � � �ع� � ��ار امل� � �س� � ��ؤول� � �ي� � ��ة،
وت �ح �س ��ني ال �ت �ع ��ام ��ل اإلي �ج ��اب ��ي

مع املواطنني.
ك �م ��ا وجّ � ��ه ال� ��وزي� ��ر ال� �ح ��ويث م� � ��دراء أم � ��ن امل �ح ��اف �ظ ��ات
بالتقييم ال ��دوري وت�ش�خ�ي��ص ال��واق��ع األم�ن��ي ،والعمل
ع��ىل س��رع��ة م�ع��ال�ج��ة اإلش �ك ��االت ،وال �ن��زول امل �ي��داين إىل
إدارات شرطة املديريات.

» بدرع مؤسسة الشهداء

ال�ع��دوان واالح�ت��ال وإف�ش��ال مخططاتها
الحاقدة ،وكذا إب��راز سري ومآثر الشهداء
األب ��رار وم��ا س �ط��روه م��ن ب �ط��والت عظيمة
وت �ض �ح �ي ��ات ش �ج ��اع ��ة أث� �م ��رت ع� ��زا ون �ص ��را
وح��ري��ة وك��رام��ة ل�ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي وه��زي�م��ة
وذال وان �ك �س��ارا ل�ت�ح��ال��ف ال �ش��ر وال �ع ��دوان
ولقوى االستكبار والطغيان.

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

ح�س��ب امل �ع �ل��وم��ات امل �ت��داول��ة ب ��أن اإلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ك��ان��ت
وراء الدعوة التي أطلقتها األمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي
ل�ل�ح��وار ب��ني األط ��راف ال�ي�م�ن�ي��ة واخ �ت ��ارت ال��ري��اض ل�ت�ك��ون امل �ك��ان ال��ذي
يجلس فيه امل�ت�ح��اورون تحت رع��اي��ة سعودية وال�ه��دف األس��اس من
وراء ه ��ذه ال ��دع ��وة امل �ل �غ��وم��ة ه ��و إخ � ��راج ال �س �ع��ودي��ة م ��ن ت��ورط �ه��ا يف
العدوان عىل اليمن كطرف أسايس يف هذا العدوان الظالم معتقدا
النظام السعودي إن��ه سينجح يف تمرير ه��ذه الخدعة كما نجح مع
ال�ق��ادة الجمهوريني ع��ام 1970م عندما وج��ه ال��دع��وة مل��ائ��ة شخصية
يمنية ذهبت إىل ج��دة برئاسة الفريق حسن العمري عضو املجلس
ال�ج�م�ه��وري ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة وم �ع��ه رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
آنذاك األستاذ محسن العيني رحمهما الله وقد انطلت عىل القادة
الجمهوريني حديثي التجربة يف السياسة حيلة ال�ن�ظ��ام السعودي
ال � ��ذي اخ � ��رج ن �ف �س��ه م ��ن ط � ��رف م� �ش ��ارك يف ال � �ع � ��دوان ض ��د ث � ��ورة 26
سبتمرب اىل وسيط يفرض شروطه عليهم ،فكانت النتيجة أن وقعوا
ات�ف��اق�ي��ة م�ع��ه م��ا ت ��زال ب�ن��وده��ا س��ري��ة ح�ت��ى ال �ي��وم إال م��ا ت �س��رب منها
واف�ق��وا فيها عىل ره��ن اليمن وق��راره السيايس للسعودية يف مقابل
اعرتافها بالنظام الجمهوري يف صنعاء واستبعاد أس��رة بيت حميد
الدين من الحكم أو املشاركة فيما عرف باملصالحة الوطنية ،وكذلك
ت�ح��اول ال�ق�ي��ادة اإلم��ارات �ي��ة م��ن وراء ه��ذه ال��دع��وة ال�ت��ي تبنتها اخ��راج
نفسها أيضا كطرف مؤثر يف تحالف العدوان يستحق إحالته بسبب
جرائم الحرب التي يرتكبها يف اليمن اىل محكمة الجنايات الدولية
مل�ح��اك�م�ت��ه ،وم ��ن امل �ف ��ارق ��ات ال�ع�ج�ي�ب��ة أن ال �س �ع��ودي��ة ت�ص�ن��ف أن �ص��ار
ال� �ل ��ه وال � �ق� ��وى ال ��وط �ن �ي ��ة يف ص �ن �ع��اء
ك �ج �م ��اع ��ة إره� ��اب � �ي� ��ة ث � ��م ت� ��وج� ��ه ل �ه��م
الدعوة للمشاركة يف الحوار املنتظر
بالرياض بينما الخطوة الصحيحة
ه ��و أن ي �ك ��ون ال � �ح� ��وار ب ��ني ال �ق ��وى
ال��وط �ن �ي��ة يف ص �ن �ع��اء وال �س �ع��ودي��ة
ك��دول��ة م�ع�ت��دي��ة يف دول ��ة م�ح��اي��دة
وإن كنا نعترب هذه الدعوة امللغومة
أيا كان الهدف منها بمثابة هزيمة
مدوية لتحالف العدوان وتحديدا
ال �س �ع ��ودي ��ة واإلم � � � ��ارات وق � ��د ج ��اء
ال ��رد ع��اج��ا ع ��ىل دع��وت �ه��م ول�ك�س��ر
حصارهم وعدوانهم الظالم حيث
احمد الشريف
ذه ��ب ال �ط ��ريان امل �س��ري وال �ص��واري��خ
اليمنية اىل عقر دارهم لتحاورهم
باللغة التي يفهمونها.
وعليه فقد سبق وأكدنا يف أكرث من مناسبة بأن اليمنيني قد تعلموا
م��ن ال ��دروس ال�س��اب�ق��ة فيما يتعلق ب�م�خ��ادع��ة ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان وان
املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني ألن ما يقال ويشاع حول وقف إطاق
ال �ن��ار وإن �ه ��اء ال �ع ��دوان ع��ىل ال�ي�م��ن وال �ج �ل��وس إىل م��ائ��دة ال �ح ��وار ل��ن
يتحقق أب��دا إال عن طريق سواعد الرجال األبطال من أبناء الجيش
واللجان الشعبية وليس من خال املشاورات والهدن املزعومة التي
ي�ت�خ��ذ م�ن�ه��ا ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت��ه راح ��ة الل�ت�ق��اط األن �ف ��اس ثم
يعاودون عدوانهم الرببري عىل اليمن وشعبه العظيم بوترية أشد
وه��و م��ا ي��ؤك��د اس�ت�م��راره��م يف ن�ف��ث س�م��وم�ه��م وح�ق��ده��م ع��ىل اليمن
وشعبه ولن يتوقفوا أبدا من ذات أنفسهم ألن هدفهم األساس هو
تدمري كل يشء وجعل اليمن خرابا وبلدا مقسما ومجزأ وما يحدث
يف املحافظات الجنوبية عىل أيدي اإلماراتيني أنموذجا .
وبما إن اإلم��ارات تلعب دورا خبيثا يف اليمن دون سبب يمكن أن
تتخذ منه مربرا ملشاركتها يف العدوان عىل اليمن واحتال أجزاء من
أراضيه وعددا من جزره السيما جزيرة سقطرى التي ربطتها مباشرة
ب�م�ش�ي�خ��ة اإلم � ��ارات وه �ج��رت س�ك��ان�ه��ا ب��ل وت �ح��رض أه�ل�ه��ا ل�ل�م�ط��ال�ب��ة
باالنفصال عن اليمن ولذلك البد أن نتساءل هنا ونقول :بأي عقل
أو ف�ك��ر ع�س�ك��ري ي �ق��دم اإلم ��ارات �ي ��ون رواد ال �ف �ن��ادق وال ��رق ��ص ال�غ��رب��ي
وال �ش��رق��ي وم��روج��و ال�ع�ه��ر ال ��دويل ع��ىل ق �ي��ادة م �ع��ارك ض��د م�ق��ات�ل��ني
أصاء بالفطرة مدافعني عن وطنهم وسيادته واستقاله؟ وال ندري
كيف ت��م ال��دف��ع بهم م��ن ب��ارات ال��رق��ص وم��ن م��دن امل�ج��ون والخاعة
واالرتخاء بكل معانيه ليقدموا إىل ارض اإليمان والحكمة منفوخني
ب��أم��وال�ه��م ال �ق��ذرة ون�ف��وس�ه��م األق ��ذر ل�ي�ق��ودوا ح��روب��ا ل�ي�س��وا أه��ا لها
وعليه نؤكد ال�ق��ول لهم :ال��م يكن خليق بكم أن تكافحوا وتناضلوا
إلخراج جزركم الثاث املحتلة من إيران :طنب الكربى وطنب الصغرى
وأبي موىس بدال من هرولتكم إىل اليمن طاملا أنكم تجدون يف أنفسكم
ال ��روح ال�ع�س�ك��ري��ة وامل �ق��درة ع��ىل ال�ض��رب وال�ق�ت��ل أال يكفيكم ي��ا أب�ن��اء
مشيخات اإلم��ارات ما تجرعتم من هزائم طيلة تواجدكم يف اليمن
فضحتكم أمام العالم وأثبتت أنكم أشباه رجال.
وم ��ا ج ��رى ل �ك��م يف ال �ع��دي��د م ��ن امل �ن��اط��ق ح �ي��ث ك�ن�ت��م أول ال �ف��اري��ن
أم ��ام رج ��ال ال ��رج ��ال ال��ذي��ن ح��ول��وا آل�ي��ات�ك��م ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ح��دي�ث��ة إىل
م��ا يشبه ل�ع��ب األط�ف��ال ولكنكم ل��م تستوعبوا ال��درس ج�ي��دا خاصة
بعد أن عرفتم من تواجهون يف ميادين القتال والدفاع عن األوطان
وك��ذل��ك ب�ع��د وص��ول ص��واري��خ ال�ي�م��ن وط��ريان��ه امل�س��ري إىل ع�ق��ر دارك��م
وهو ما جعلكم تصرخون وتبكون وتستنجدون بأسيادكم يف أمريكا
وب��ري�ط��ان�ي��ا وإس��رائ �ي��ل ل�ح�م��اي�ت�ك��م ،وه �ن��اك أس�ئ�ل��ة ك�ث��رية ن�ح�ت�ف��ظ بها
يمكن أن نوجهها لكم كأغبياء تم الدفع بكم إىل اليمن لتكون مقربة
لكم ولن تستطيعوا اإلجابة عليها بسبب الحقد األعمى الذي تكنونه
لليمن وشعبه العظيم وحجب عنكم حقيقة ان الشعب اليمني الحر
قادر أن يدافع عن نفسه وعن أرضه ولن يقبل بأي غاز مهما أمتلك
من أسباب القوة واملال والتجرب ليحتل أرضه ويفرض عليه الوصاية،
إن يمن اليوم أصبح بجيله الجديد وبفضل رجاله العظام املدافعني
عنه ممثلني يف الجيش واللجان الشعبية واملسنودين بأكرث من ثاثني
مليونا من البشر هم مجموع سكان اليمن قويا ومتماسكا ولن تزيده
امل��ؤام��رات وش��ن ال�ح��روب عليه إال أن يكون أك��رث صابة وتحديا لكل
من يعاديه ،وق��د ج��رب ذل��ك أع��داء اليمن ووح��دت��ه وتقدمه يف أكرث
من موقف تاريخي ونعتقد جازمني بأن العدوان الظالم عىل اليمن
الذي مىض عليه سبعة أعوام قد جاء ليخرج إىل العلن كل فضائح
ال�ن�ظ��ام ال�ع��ائ��ي يف ال�س�ع��ودي��ة وال�ن�ظ��ام امل�ش�ي�خ��ي يف اإلم� ��ارات ول�ك��ن
امل�ك��اب��رة وال �غ��رور جعلتهم ال ي�ع�ت��ربون وي�ع��رتف��ون ب�خ�ط��أ ت�ق��دي��رات�ه��م
وس�ي�ظ�ل��ون ع��ىل م��وق�ف�ه��م ه��ذا ح�ت��ى ي�ج��دون أن�ف�س�ه��م م�ش��رف��ني عىل
الغرق كما حدث لفرعون وقومه.

إىل املغرر بهم ..االتصال بالرقم)176( :

تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا ،وتؤكد للجميع
بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية ..ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين)176( :
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