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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

دعا أبناء الشعب لإلتجاه نحو الزراعة وتوفري مدخالت اإلنتاج :

الرئيس املشاط  :النظام السعودي
مياطل ويعيق خطوات جناح الهدنة

أكد رئيس املجلس السيايس األعىل املشري الركن مهدي
املشاط أن النظام السعودي يعيق أي خطوات تؤدي إىل نجاح
الهدنة التي أعلنتها األمم املتحدة والتزمت خاللها بدخول
سفن الوقود إىل موائن الحديدة وتسيري الرحالت من مطار
صنعاء بكل سالسة.
وقال املشاط يف خطاب له بمناسبة عيد الفطر“ :بعد انقضاء
نصف املدة لم تحرز الهدنة أي تقدم يف أهم بنودها املرتبطة
بتخفيف املعاناة الكبرية ألبناء الشعب اليمني” مشرياً إىل أنه
ورغم التنازالت التي قدمتها الحكومة اليمنية إلثبات حرصها
عىل السالم لكنها قوبلت بالتعنت واملماطلة وعدم االستجابة
من قبل النظام السعودي ومن يقف وراءه.

إىل م��واق��ع ال�ش��رف والبطولة وامل��راب�ط��ة تحركت مواكب
القيادات العسكرية بمختلف مستوياتها القيادية يف زيارات
عيدية مكثفة لألبطال املجاهدين املرابطني يف الجبهات القتالية
وم��واق��ع امل��راب�ط��ة وال�ج�ه��اد وال�ص�م��ود وال�ب�ط��ول��ة ..م��ؤك��دة إن
السالم ال يأيت إال عىل جسور من الصمود والثبات والبطوالت
وم�ع�ل�ن��ة ان ال�ش�ع��ب وال��وط��ن وال �ق �ي��ادة ال�ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
لديها رؤية عميقة وراسخة حول السالم والثبات عليه برغم
كل التمادي املجنون للعدوانية التي ال مربر لخروقاتها..
وك �م��ا ه ��و ال �ح ��ال إن االس �ت �ع ��داد ل �ل �س��الم وال �ه ��دن ��ة يف أع��ىل
مستوياته هو يف ذات الوقت تمتلك القدرات والقوة واإلرادة
للرد املناسب عىل أية خروقات

موضحا بأن دول العدوان تفرض العديد من اإلجراءات
اإلجرامية التي أدت إىل ارتفاع تكاليف النقل وأسعار املواد
الغذائية والدوائية والعديد من التداعيات كما أنها بالتعاون
مع مرتزقتها تتحكم يف مصادر الرثوات النفطية والغازية
اليمنية حيث نهبت أكرث من  129مليون برميل من النفط الخام
بقيمة تقديرية تتجاوز سبعة مليارات دوالر.
ودعا الرئيس املشاط أبناء الشعب والجهات املعنية إىل االتجاه
لزراعة كل أرض وتوفري مدخالت اإلنتاج الزراعي بأقل تكلفة.
وكانت األمم املتحدة أعلنت يف الثاين من نيسان املايض هدنة
إنسانية ملدة شهرين يف اليمن تتوقف بموجبها العمليات
العسكرية مع فتح مطار صنعاء الدويل لعدد من الرحالت
وفتح ميناء الحديدة أمام سفن املشتقات النفطية.

تفاصيل ص 6-7

لجنة شؤون األرسى:

من أفرج عنهم النظام السعودي
ليسوا أرسى حرب ما عدا خمسة

أكدت اللجنة الوطنية لشؤون األسرى إنه بعد
إع ��الن ال �ن �ظ��ام ال �س �ع��ودي ع��مّ ��ا أس �م��اه��ا ب �م �ب��ادرة
اإلف � ��راج ع ��ن  163أس � ��رياً م ��ن ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان
ال �ش �ع �ب �ي ��ة ،ت� ��م ال� �ت ��واص ��ل م� ��ع ال �ل �ج �ن ��ة ال ��دول �ي ��ة
ل�ل�ص�ل�ي��ب األح �م��ر إلج ��راء ال��رت�ي�ب��ات ال��الزم��ة ب�ه��ذا
الخصوص".
وقالت اللجنة إن��ه وبعد ثالثة أي��ام من اإلع��الن
امل��زع��وم التقينا بممثيل اللجنة ال��دول�ي��ة للصليب
األح �م ��ر ب �ع��د زي ��ارت �ه ��م امل �ح �ت �ج��زي��ن ال� ��ذي ت �ب��ني أن
ع��دده��م 126م�ح�ت�ج��زاً ف�ق��ط ول�ي�س��وا  163كما
أع �ل��ن ال �ن �ظ��ام ال �س �ع ��ودي" ..وأض ��اف ��ت" اس�ت�ل�م�ن��ا
م�ن�ه��م ال �ك �ش��وف��ات وق �م �ن��ا ب�ف�ح�ص�ه��ا وم�ط��اب�ق�ت�ه��ا
مع قاعدة بيانات األسرى واملعتقلني لدينا وتبني
أن جميع املحتجزين ل�ي�س��وا أس��رى ح��رب م��ا ع��دا
خمسة منهم ف�ق��ط وأرب�ع��ة مختطفني صيادين
ت��م اختطافهم م��ن البحر األح�م��ر وبقية األس�م��اء
غري معروفة لنا كلجنة وطنية لشؤون األسرى".
وتابعت اللجنة "ونحن وإن كنا نرحب بإطالق
سراح أي يمني إال أن عليهم التنسيق مع الجهات
املعنية يف وزارة الخارجية واملغربني ووزارة حقوق
اإلنسان".
وأوض � ��ح ب �ي ��ان ال �ل �ج �ن��ة أن م ��ن ب ��ني امل�ح�ت�ج��زي��ن
تسعة أجانب من جنسيات أفريقية ال عالقة لنا
بهم  ..مؤكدة أن اللجنة الوطنية لشؤون األسرى
م �ع �ن �ي��ة ب �م �ت��اب �ع��ة وت �ح ��ري ��ر ك ��اف ��ة أس � ��رى ال�ج�ي��ش
واللجان الشعبية وعىل هذا األساس تم استقبال
التسعة األسرى واملختطفني.
ك �م ��ا أك � ��دت ل �ج �ن��ة ش � ��ؤون األس � � ��رى ،أن م�ل��ف
األس � � ��رى م �ل ��ف ان � �س� ��اين ،ي �ج ��ب ع � ��دم اس �ت �غ��الل��ه
للمزايدات واالبتزاز  ..وقالت " ال يمكننا السماح
للنظام السعودي بتسييسه واستهداف العمالة
ال �ي �م �ن �ي��ة أو امل �ع �ت �ق �ل��ني م ��ن ال �ج �ن �س �ي��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة
وتقديمهم عىل أنهم أسرى حرب".
وأض��اف��ت" :ك�م��ا ن��ؤك��د أن�ن��ا ،خ��الل ه��ذا ال�ع��ام،
ق�م�ن��ا ب�ع��دة م �ب��ادرات إن�س��ان�ي��ة م��ن ج��ان��ب واح��د،
أف��رج�ن��ا ف�ي�ه��ا ع��ن أك��رث م��ن  400أس��ري ح��رب من
أس��رى ال�ط��رف اآلخ��ر ب��دون أي م��زاي��دة أو تلفيق،
ألننا نؤمن بأنه ٌ
ٌ
إنساين بامتياز".
ملف

خالل زيارته للمرابطني يف الخطوط االمامية يف مارب

العميد سريع  :نحذر العدو من
مغبة خروقاته املتواصلة للهدنة
تحالف العدوان بدأ يتنصل عن
تنفيذ الهدنة بشكلها املطلوب
شعبنا أمام لحظات فارقة
يف التاريخ فإما أن يظهر
العدو جديته يف الهدنة أو
أن ينكث كما يه عادته

حذر متحدث القوات املسلحة
العميد يحيى سريع تحالف
العدوان من مغبة خروقاته
املتواصلة وعدم التعاطي مع
الهدنة بمسؤولية.
جاء ذلك خالل تفقده مع عدد
من القيادات عسكرية للمرابطني
يف الجوبة والبلق والخطوط
األمامية يف مارب.
تفاصيل ص 3

يف ظل خروقات العدوان املستمرة للهدنة  ..وزير الدفاع :

القوات املسلحة على أهبة
االستعداد وسيفاجأ العدو بالرد

القوات املسلحة حريصة كل الحرص على ضبط النفس
والتمسك بالهدنة املُعلنة
انتشار قوة املهام البحرية
متعددة الجنسيات انتهاك
صارخ للمياه اإلقليمية اليمنية
إرادة شعبنا قوية ال
تنكرس ويه جزء ال يتجزأ
من إرادة األمة
أكد وزير الدفاع اللواء الركن
محمد ناصر العاطفي ،أن
القوات املسلحة ومن موقع
القوة واملسؤولية ،ما تزال
حريصة كل الحرص عىل ضبط
النفس والتمسك بالهدنة
املُعلنة برعاية األمم املتحدة.
وشدد اللواء العاطفي
عىل حرص القوات
املسلحة عىل ضبط
النفس رغم الخروقات
املوّثقة واملتكررة لتحالف
العدوان..
تفاصيل ص 3

مع املرابطني يف خط النار ..

أولو قوة وبأس شديد

بمعنويات عالية تنحني أمامها
الجبال  ,يقف املرابطون من
ابطال القوات املسلحة شامخي
الرؤوس كشموخ جبال اليمن
الروايس وهم يرابطون يف
الثغور وقمم الجبال وبطون
األدوية ويف السواحل والجزر
اليمنية وأيديهم قابضة عىل
الزناد باستعداد ويقظة دائمة
للدفاع عن السيادة الوطنية ضد
االعمال العدائية والخروقات
املستمرة التي يقوم بها العدوان
ومرتزقته من حني آلخر .
 26سبتمرب كان لها حضورها
امليداين بمناسبة عيد الفطر
املبارك يف اوساط املقاتلني يف
خطوط النار يف أكرث من جبهة
وموقع قتايل يف مختلف مناطق
ومحاور ووحدات القوات
املسلحة ملعايدة املرابطني
واالستماع اليهم عن كثب
حول مختلف املهام املناطة بهم
ومن خط النار مع املرابطني يف
جبهتي الزاهر والعبدية ،رصدنا
من امليدان بعض من األحداث
الهامة يف التي تنتشر فيها
وحدات املنطقتني العسكريتني
السابعة والرابعة ..
تفاصيل ص 3
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هنأ عمال اليمن بحلول عيد الفطر وعيد العمال العاملي

الرئيس املشاطُ :ع ّمال اليمن لهـم نص ــيب كـبير ف ــي الصم ــود الوطن ــي

العمالية األساسية وفي مقدمتها حق الرواتب واحلوافز
استهدف حتالف العدوان املكتسبات ٌ

ب��ال �ت��وك��ل ع �ل��ى ال �ل ��ه وس ��واع ��د
األب�ط��ال م��ن عمال اليمن سنتغلب
ع �ل ��ى احل � �ص� ��ار ب � ��زراع � ��ة األرض
واالجتاه نحو تطوير الصناعات

وض � � ��ع ال� � � �ع � � ��دوان األم� ��ري � �ك� ��ي
ال �س �ع ��ودي ن �ص��ب ع�ي�ن�ي��ه ت��دم�ي��ر
الصناعات الوطنية اليمنية لتحويل
بلدنا إلى سوق استهالكية

هنأ فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس
السيايس األعىل عمّ ال وعامالت اليمن بمناسبة عيد
العمّ ال العاملي األول من مايو وعيد الفطر املبارك ..فيما
ييل نص برقية التهنئة املوجهة لقيادة وأعضاء االتحاد
العام لنقابات عمال اليمن:
أت� ��وج� ��ه ال � �ي� ��وم م� ��ن خ ��الل �ك ��م ب ��ال �ت �ه �ن �ئ ��ة وال� �ت ��ري� �ك ��ات ل �ك ��اف ��ة ع ��مّ ��ال
الجمهورية اليمنية املخلصني األح��رار بحلول ه��ذه املناسبة العمالية
ال�ع��امل�ي��ة ،ال�ت��ي ت�ع�ي��د االع�ت�ب��ار إىل ه��ذه ال�ط�ب�ق��ة امل�ن�ت�ج��ة ال�ت��ي ت�س�ه��م يف
بناء الحياة اإلنسانية.
ي� ُ
�اع �م��ال ب ��الدن ��ا األح � ��رار ،ل�ق��د وض ��ع ال �ع ��دوان األم ��ري ��ي ال�س�ع��ودي
نصب عينيه تدمري الصناعات الوطنية اليمنية لتحويل البلد إىل سوق
استهالكيةّ ،
فدمر مئات املصانع وسقط اآلالف من أخوتكم العُ مال
شهداء يف مواقع اإلنتاج وهم يؤدون واجبهم املقدس ،كما استهدف

توسع دائرة الفقر والبطالة وتراجع النشاط االقتصادي هي نتيجة مباشرة للحرب االقتصادية

تحالف العدوان بعدوانه وحصاره وحربه االقتصادية الشاملة كثرياً
من الحقوق واملكتسبات العٌ مالية األساسية ويف مقدمتها حق الرواتب
والحوافز العادلة.
إن املعاناة التي يعيشها شعبنا اليوم من توسع دائرة الفقرة والبطالة

وت��راج��ع النشاط االق�ت�ص��ادي ه��ي نتيجة مباشرة للحرب االقتصادية
التي يشنها تحالف العدوان بقيادة أمريكا ،واملتضرر األس��ايس منها
ه��م ع�م��ال ب��الدن��ا وك��ذل��ك رج ��ال األع �م��ال م��ن ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ال��ذي��ن
يستثمرون يف اإلنتاج ،وهذه الحرب االقتصادية تعكس مقدار الحقد

أشاد مبستوى األداء املؤسسي في مختلف الوزارات واجلهات احلكومية

رئيس الوزراء يناقش مع اجلنيد وعدد من الوزراء سير األداء ومهام الرؤية الوطنية

صمود وثبات اجلميع جسد روح الشراكة الوطنية في هذه املرحلة االستثنائية العصيبة

ال�ت�ق��ى رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء ال��دك�ت��ور ع�ب��دال�ع��زي��ز ص��ال��ح ب��ن حبتور،
نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد.
كما التقى رئيس ال��وزراء أم��س وزراء التخطيط والتنمية عبدالعزيز
ال �ك �م �ي��م واألش � �غ� ��ال ال �ع ��ام ��ة وال� �ط� ��رق غ ��ال ��ب م �ط �ل��ق واإلدارة امل �ح �ل �ي��ة
ع��يل ال�ق�ي��ي وال �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل ع�ب�ي��د ب��ن ض�ب�ي��ع وال�ن�ق��ل
عبدالوهاب الدرة واملياه والبيئة املهندس عبدالرقيب الشرماين واألمينني
العامني املساعدين ملجلس الوزراء يحيى الهادي ومعني الشامي.
وال�ت�ق��ى رئ�ي��س ال� ��وزراء امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ة ال�ن�ف��ط ال�ي�م�ن�ي��ة ع�م��ار
األض ��رع ��ي ون ��واب ��ه وع ��دد م ��ن وك ��الء ال � ��وزارات وامل �س ��ؤول ��ني يف ع ��دد م��ن
الجهات الحكومية.
حيث ناقش رئيس ال��وزراء مع نائب رئيس ال��وزراء الجنيد ،وال��وزراء
واملسؤولني ،سري األداء العام يف جهاتهم ومستوى إنجازها لخططها
السنوية سيما ما يتصل باملهام واألنشطة املتصلة بالخطة املرحلية الثانية
 ٢0٢5-٢0٢١م ،من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية.
وخالل اللقاءات تبادل رئيس الوزراء مع الجميع التهاين بمناسبة عيد
ً
سائال املوىل عز وجل أن يعيد هذه املناسبة عىل اليمن بالخري وقد
الفطر،
تحقق للشعب اليمني م��ا ي�ص�ب��وا إل�ي��ه م��ن ن�ص��ر وع��زة وت�م�ك��ني وت��الح��م
بني جميع أبنائه ..وأشاد بمستوى األداء املؤسي يف مختلف الوزارات
والجهات الحكومية خالل األعوام املنصرمة وما تم تحقيقه من إنجازات
ّ
عززت من الصمود العام يف وجه العدوان والحصار األمريي السعودي

الدفاع واالركان واملالية
ينعون العميد الشعساني

نعت قيادة وزارة ورئاسة هيئة األركان العامة والدائرة املالية
ال�ع�م�ي��د ع��دن��ان ع��يل أح �م��د ال�ش�ع�س��اين م�س�ت�ش��ار ال ��دائ ��رة امل��ال�ي��ة
ب� ��وزارة ال ��دف ��اع ال ��ذي واف� ��اه األج ��ل ي ��وم أم ��س ب�ع��د ح �ي��اة ح��اف�ل��ة
بالعمل والعطاء يف الوطن من خالل عمله القيادي يف القوات
املسلحة.
وأش � ��ار ب �ي��ان ال �ن �ع��ي إىل أن ال�ف�ق�ي��د رح �م��ه ال �ل��ه ك ��ان م ��ن خ��رية
الضباط الذين عملوا يف ال��دائ��رة املالية وممن أسهموا يف تعزيز
وتطوير العمل املنظم لكل ما يخص القوات املسلحة يف الجوانب
املالية.
وأش��اد بيان النعي بالصفات الحميدة والكفاءة العالية التي
عرف بها الفقيد خالل فرة عمله يف القوات املسلحة.
وأوض� ��ح ال �ب �ي��ان أن ال�ف�ق�ي��د ت�ق�ل��د ع ��ددا م��ن امل �ن��اص��ب ال�ق�ي��ادي��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة وق ��د م �ن��ح ع ��ددا م ��ن األوس �م ��ة وال�ن�ي��اش��ني
واألنواط العسكرية تقديراً لدوره املتميز خدمة الوطن والقوات
املسلحة ..هذا وسيشيع جثمان الفقيد يومنا هذا االثنني الساعة
التاسعة صباحا بعد الصالة عليه يف جامع بيت معياد ليوارى
الرى يف مقرة النجيمات بأمانة العاصمة.
ت�غ�م��د ال �ل��ه ال�ف�ق�ي��د ب��واس��ع ال��رح �م��ة وامل �غ �ف��رة وأس �ك �ن��ه فسيح
ج�ن��ات��ه وأل �ه��م أه�ل��ه وذوي ��ه ال�ص��ر وال �س �ل��وان( ..إن ��ا ل�ل��ه وإن ��ا إل�ي��ه
راجعون).

الذي يكنه تحالف العدوان األمريي السعودي لشعبنا ويف مقدمته
طبقته العاملة.
إن �ن��ا ن�ش�ي��د ب�ح��رف�ي��ة وم �ه ��ارة ع �م��ال ال�ي�م��ن وروح �ه ��م اإلب��داع �ي��ة فهم
أب�ن��اء ح�ض��ارة عريقة ض��ارب��ة يف ال�ق��دم ،إن ع�م��ال الجمهورية اليمنية
ي �م �ت��ازون ب ��ال ��روح ال��وط�ن�ي��ة وال �ح��س ال �ت �ع��اوين ،ول �ه��م ن�ص�ي��ب ك�ب��ري يف
ال�ص�م��ود ال��وط�ن��ي ب��ال�س��الح ب��ني ص�ف��وف ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية،
وبمعاولهم يف حقول اإلنتاج ،كما كان لهم دور ب��ارز يف انتصار ثورة
 ٢١سبتمر املباركة.
ن��ؤم��ن ب�ق��درت�ك��م ع��ىل ت�ج��اوز ه��ذه امل��رح�ل��ة ان�ط��الق��ا م��ن قيمنا الدينية
الحميدة التي تقدس مفاهيم العمل والعطاء وتحث عىل اإلخالص
ف�ي��ه ،وس�ي�ح�ق��ق ع�م��ال ال�ي�م��ن ب�ف�ض��ل ال�ل��ه ال�ك�ث��ري م��ن االن �ت �ص��ارات يف
م�ع��رك��ة ال�ب�ن��اء ع��ىل غ ��رار م��ا ت�ح�ق��ق يف م�ع��رك��ة ال�ث�ب��ات وال�ص�م��ود ..إننا
ب��ال�ت��وك��ل ع��ىل ال�ل��ه وس��واع��د األب �ط��ال م��ن ع�م��ال ال�ي�م��ن سنتغلب عىل
ال�ح�ص��ار ب��زراع��ة األرض واالت �ج ��اه ن�ح��و ت�ط��وي��ر ال�ص�ن��اع��ات امل��دن�ي��ة كما
أكد السيد القائد حفظه الله وسيكون لعمال اليمن الدور األسايس
وامل �ح ��وري يف ع �م ��ارة م ��ا دم ��ره ال �ع ��دوان ويف م�س�ت�ق�ب��ل ن�ه�ض��ة ال��وط��ن
اليمني.

وزارة اخلارجية تدين الهجوم اإلرهابي
على محطة رفع مياه غرب سيناء

أدان��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ال�ه�ج��وم اإلره��اب��ي ال��ذي اس�ت�ه��دف محطة رف��ع م�ي��اه غرب
سيناء بجمهورية مصر ال�ع��رب�ي��ة ،م��ا أدى إىل مقتل  ١١عسكرياً وإص��اب��ة خمسة
أشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية يف بيان صادر عنها ،عن تعازي حكومة اإلنقاذ الوطني،
للحكومة والشعب املصري الشقيق وأسر الضحايا.
وأك ��دت إدان ��ة ال�ج�م�ه��وري��ة اليمنية ل��إره��اب ب�ك��اف��ة أش�ك��ال��ه وص ��وره  ..م�ش��رية إىل
أهمية تضافر الجهود للقضاء عىل اإلرهاب ومحاسبة مرتكبيه ومموليه.
كما أكدت وزارة الخارجية ،تضامن اليمن ،مع جمهورية مصر العربية الشقيقة
يف محاربة اإلرهاب والتطرف.

أشادوا مبواقف أبناء صرواح املنحازة للوطن

اإلمارايت ،وساهمت يف تخفيف معاناة املواطنني سيما يف أمانة العاصمة
واملحافظات الحرة.
وأك ��د أن ص �م��ود ح�ك��وم��ة اإلن �ق ��اذ ،ط�ي�ل��ة األع� ��وام امل��اض �ي��ة ج ��اء ات�ك��اء
عىل روح املسؤولية الوطنية العالية لجميع أعضائها وجهود وزاراتهم

ومؤسساتهم ومصالحهم يف تنفيذ املهام املوكلة إليها رغم التحديات
الجمة التي تواجه الجميع نتيجة أكر من سبع سنوات من العدوان.
ول�ف��ت ال��دك�ت��ور ب��ن ح�ب�ت��ور ،إىل أن ص�م��ود وث�ب��ات الجميع ج�س��د روح
الشراكة الوطنية يف هذه املرحلة االستثنائية العصيبة.

عدد من الوزراء املسؤولني يطلعون على حجم
األضرار التي خلفها العدوان في مديرية صرواح

اطلعوا على أحوال املرابطني بجبهة القصر والسالل وأبعر مبديرية صالة

أبو حلوم واجلنيد وبجاش يزورون املستشفى العسكري ومواقع املرابطني بتعز

ّ
تفقد نائبا رئيس ال��وزراء للشؤون االقتصادية
وزير املالية الدكتور رشيد أبولحوم وشؤون الرؤية
ال��وط �ن �ي��ة م �ح �م��ود ال�ج�ن�ي��د وم �ح��اف��ظ ت �ع��ز ص��الح
ب �ج ��اش ال� �ي� ��وم ،ال �ج ��رح ��ى وامل � ��رىض ب��امل�س�ت�ش�ف��ى
العسكري يف منطقة الجند ،بمناسبة عيد الفطر.
وخالل الزيارة التي رافقهم فيها رئيس مصلحة
الضرائب عيل ج��ران الشماحي ،نقل أب��و لحوم
وال �ج �ن �ي ��د وب � �ج � ��اش ،ال� �ج ��رح ��ى وامل � � ��رىض ت �ه ��اين
وتريكات قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين
ال �ح��ويث ورئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل ب�ه��ذه
املناسبة الدينية الجليلة.
وعر الزائرون عن تمنياتهم للجرحى واملرىض،
بالشفاء العاجل والعودة إىل أهاليهم ساملني.
واستمع نائبا رئيس الوزراء أبو لحوم والجنيد
واملحافظ بجاش ورئيس مصلحة الضرائب ،من

ال�ق��ائ�م��ني ع��ىل امل�س�ت�ش�ف��ى إىل ش��رح ع��ن مستوى
ال� �خ ��دم ��ات امل� �ق ��دم ��ة ل� �ل� �ن ��زالء وال� ��رع� ��اي� ��ة ال �ط �ب �ي��ة
والعالجية املقدمة لهم.
إىل ذل � ��ك زار ن ��ائ �ب ��ا رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء وم �ح ��اف ��ظ
ت �ع��ز ورئ �ي ��س م�ص�ل�ح��ة ال �ض ��رائ ��ب ،أس ��رة ال�ف�ق�ي��د
م��دي��ر م�ك�ت��ب ال��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ب�ت�ع��ز ع�ب��دال�خ��ال��ق
ال �ص ��راري ،وق��دم��وا ال�ت�ع��ازي وامل ��واس ��اة يف رح�ي��ل
ق ��ام ��ة ت��رب��وي��ة س��اه �م��ت ب� ��دور ف ��اع ��ل يف اس �ت �م��رار
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة يف امل�ح��اف�ظ��ة رغ ��م ال �ظ��روف
ال �ص �ع �ب��ة ..ك�م��ا زار أب ��و ل �ح��وم وال�ج�ن�ي��د وب�ج��اش
روض � ��ة ال �ش �ه �ي��د ال �ص �م ��اد يف ال� �ح ��وب ��ان ،وق � ��رأوا
الفاتحة عىل أرواح شهداء الوطن.
واط�ل��ع ن��ائ�ب��ا رئ�ي��س ال ��وزراء أب��و ل�ح��وم والجنيد
وامل� �ح� ��اف� ��ظ ب� �ج� ��اش وال� �ش� �م� ��اخ� ��ي ،ع� ��ىل أح � ��وال
املرابطني بجبهة القصر والسالل وأبعر بمديرية

ص��ال��ة ..ونقل ال��زائ��رون للمرابطني تهاين القيادة
الثورية واملجلس السيايس األع��ىل بمناسبة عيد
ال �ف �ط ��ر امل � �ب� ��ارك ..م �ع ��ري ��ن ع ��ن ال �ف �خ ��ر واالع� �ت ��زاز
ب �ت �ض �ح �ي��ات أب �ط ��ال ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة
واألم� � ��ن ال �ب ��واس ��ل ال ��ذي ��ن ي � � ��ذودون ع ��ن ح �ي��اض
الوطن وأمنه واستقراره.
وأوض � � ��ح أب � ��و ل� �ح� ��وم وال �ج �ن �ي ��د وب � �ج � ��اش ،أن
م �ش ��روع ال ��رئ �ي ��س ال �ش �ه �ي��د ص ��ال ��ح ال �ص �م ��اد " ي��د
تحمي  ..ي��د ت�ب�ن��ي" ،يتجسد م��ن خ��الل املرابطني
يف جبهات الدفاع عن الوطن.
م��ن ج��ان�ب�ه��م ع��ر امل��راب �ط��ون ع��ن االم�ت�ن��ان ل�ه��ذه
ال ��زي ��ارات ال�ع�ي��دي��ة ال �ت��ي ت��رف��ع م��ن م�ع�ن��وي��ات�ه��م..
م �ع ��اه ��دي ��ن ال� �ل� ��ه وال � �ق � �ي� ��ادة ال� �ث� ��وري� ��ة وامل �ج �ل ��س
السيايس األعىل والشعب اليمني أن يكونوا أمناء
عىل حماية الوطن والدفاع عنه.

أط�ل��ع وزي ��ر اإلدارة امل�ح�ل�ي��ة ع��يل ب��ن عيل
ال�ق�ي��ي ،ووزي��ر التعليم ال�ع��ايل والبحث
العلمي ،حسني ح��ازب ،ووزي��ر الكهرباء
وال � �ط� ��اق� ��ة ،أح� �م� ��د ال �ع �ل �ي ��ي  ،وم �ح ��اف ��ظ
م � � � � ��أرب ،ع� � ��يل م� �ح� �م� ��د ط � �ع � �ي � �م� ��ان ،ع ��ىل
حجم األض��رار التي طالت البنية التحتية
وامل �ش ��اري ��ع ال �خ��دم �ي��ة يف م��دي��ري��ة ص ��رواح
نتيجة ما تعرضت له من قصف هستريي
من طريان العدوان الغاشم.
وزار ال � � ��وزراء وامل �ح ��اف ��ظ وم �ع �ه ��م ن��ائ��ب
وزي ��ر ال �ك �ه��رب��اء ع�ب��دال�غ�ن��ي امل ��داين ووك�ي��ل
وزارة ال� �ن� �ف� ��ط ن� ��اص� ��ر ال� �ع� �ج� ��ي ال �ط ��ال �ب ��ي
وع �ض��وا م�ج�ل��س ال �ش��ورى م�ح�م��د ال�غ��ويل
وم�ح�م��د ب�ل�غ�ي��ث وم��دي��ر م��دي��ري��ة ص ��رواح
م� ��رع� ��ي ال� �ع� ��ام� ��ري وال� �ش� �ي� ��خ ن� ��اج� ��ي ع �ب ��اد
ال � ��زاي � ��دي ،م� ��واق� ��ع األض � � ��رار ال� �ت ��ي ط ��ال ��ت
املجمع الحكومي وسوق صرواح ومحطة
الكهرباء وعرش بلقيس التاريخي.
وخالل الزيارة أشار وزير اإلدارة املحلية
ال �ق �ي ��ي إىل أن م ��ا ت �ع ��رض ��ت ل ��ه م��دي��ري��ة
صرواح من دمار سيظل شاهدا عىل إجرام
املعتدين وحقدهم ع��ىل الشعب اليمني
وهويته وحضارته بعد فشلهم يف امليدان
العسكري.
وط� ��ال� ��ب ال� �ق� �ي ��ي م �ن �ظ �م ��ة ال �ي ��ون �س �ك ��و
بتشكيل ف��ري��ق ت�ح�ق�ي��ق ل�ل�ن��زول إىل م��أرب

وت��وث�ي��ق م��ا ت�ع��رض��ت ل��ه امل�ع��ال��م التأريخية
ل� �ح� �ض� ��ارة س� �ب ��أ م � ��ن ت� ��دم� ��ري واس� �ت� �ه� ��داف
ممنهج.
وأش � � ��اد وزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي ��م ال� �ع� ��ايل ح �س��ني
ح � ��ازب ب �م ��واق ��ف أب� �ن ��اء ص� � ��رواح امل �ن �ح ��ازة
للوطن ورفضهم للعدوان الغاشم حيث
ت �ح �ط �م ��ت أح� � ��الم ال � �غ� ��زاة وامل� ��رت� ��زق� ��ة ع��ىل
أسوارها.
وعر وزير الكهرباء ،أحمد العليي ،عن
األىس للتدمري الكبري ال��ذي ط��ال املشاريع
الخدمية يف مديرية صرواح ومنها محطة
ال� �ك� �ه� ��رب� ��اء ال� �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت ت �غ �ط ��ي امل ��دي ��ري ��ة
بالطاقة الكهربائية.
ب � � � � ��دوره أش � � � ��ار م � �ح� ��اف� ��ظ م � � � � ��أرب ،ع ��يل
طعيمان ،إىل أن مديرية صرواح تعرضت
ألك��ر م��ن أرب�ع��ني أل��ف غ��ارة خلفت دم��ارا
كبريا ،الفتا إىل أن السلطة املحلية تعمل
وف ��ق إم�ك��ان��ات�ه��ا إلع ��ادة ت�ش�غ�ي��ل امل�ش��اري��ع
وامل��راف��ق ال�خ��دم�ي��ة للتخفيف م��ن م�ع��ان��اة
املواطنني .
وأك� � � ��د م � ��دي � ��ر م � ��دي � ��ري � ��ة ص� � � � ��رواح م ��رع ��ي
العامري ،أن نسبة الدمار يف صرواح تجاوز
 % 90يف جميع املشاريع واملمتلكات العامة
وال �خ��اص��ة وم �ن ��ازل امل��واط �ن��ني وم��زارع �ه��م،
مشريا إىل صمود أبناء صرواح وتضحياتهم
يف مواجهة العدوان.

االثنني

ً
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اهداف الثورة اليمنية

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

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

أي ًا كانت نوايا ومخططات العدوان فإننا حاضرون لها
القوات املسلحة حريصة كل احلرص على ضبط النفس والتمسك بالهدنة ا ُ
ملعلنة
جيشنا العظيم حريص كل احلرص على ضبط
النفس والتمسك بالهدنة األممية

ق��وات �ن��ا امل�س�ل�ح��ة ت�ق��ف ال �ي��وم أك �ث��ر م��ن أي وق ��ت م�ض��ى ع�ل��ى أه�ب��ة
االستعداد واجلهوزية واالقتدار القتالي العالي بر ًا وبحر ًا وجوا

بمنطق القوة واملسؤولية والثقة بنصر الله وتأييده ،وبمقدرة جيشنا الفتي املغوار عىل تحقيق االنتصار وتحطيم دسائس ومكائد املعتدين األشرار وسحق
وإفشال مخططاتهم ومؤامراتهم العدائية الحاقدة ،وبلسان حال املطمنئ إىل قوة إرادة وصدق عزيمة شعبنا املتفاين يف مواصلة مسار التصدي لقوى
الهيمنة واالستكبار ورفض الخنوع للطغاة الفجار وعدم القبول بالضيم واملذلة واالستسالم ..بهذا املنطق القوي والواثق بالنصر والتأييد اتسم خطاب
وتصريح وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي الذي أدىل به مؤخراً لوكالة األنباء اليمنية سبأ ،والذي جاء أيضاً يحمل حقائق التجسيد الصادق
من جانب قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية العليا ومن جانب قواتنا املسلحة ولجاننا الشعبية وكل أحرار شعبنا اليمني ،يف االلتزام ببنود الهدنة
العسكرية واإلنسانية ،واالمتثال والتعاطي املسؤول مع جهود ومساعي تحقيق السالم العادل واملنصف ،وذلك هو خيار األحرار ومسار العزة واالنتصار
ً
مبيتة املكر
الذي يميض فيه أبناء األنصار بوعي وبصرة وإصرار ،واستعداد كامل وتام للرد القايس عىل أية حماقة يرتكبها العدوان إذا ما كانت نواياه
ً
وباال عليه ولن يجني سوى الهزيمة والخسران املبني.
والخديعة ،فسينقلب مكره
سنحاول هنا -ومن خالل هذا التحليل والقراءة املوجزة لتصريح اللواء العاطفي -تسليط الضوء عىل جزء بسيط جداً من الدالالت واملغازي والرسائل القوية
والهامة التي صرح بها وزير الدفاع -القائد املحنك الشجاع املخلص املتفاين ،مهندس االنتصار اليماين.

الــوعــد والـعـهــد ال ــذي يقطعه األح ــرار يـكــون ديـنــاً عليهم ويـحــرصــون كل
الحرص عىل الوفاء به وفاء ما التزم الطرف اآلخر بذلك ،ويف هذا السياق
يجسد جيشنا العظيم ومــن مــوقــع الـقــوة واملـســؤولـيــة حــرصــه الـكـبــر عىل
ضبط النفس وااللتزام ببنود الهدنة العسكرية واإلنسانية التي تم االتفاق
عـلـيـهــا يف الـعــاصـمــة الـعـمــانـيــة مـسـقــط ،رغ ــم ال ـخــروقــات املــوّ ثـقــة واملـتـكــررة
لتحالف العدوان ومرتزقته املعتوهني ،وهذا ما أوضحه وزير الدفاع ،حيث
أكد أن القوات املسلحة ومن موقع القوة واملسؤولية ،ما تزال حريصة كل
الحرص عىل ضبط النفس والتمسك بالهدنة املُعلنة برعاية األمم املتحدة..
اللواء العاطفي وبحكم أنه القائد اإلداري وامليداين لجيشنا الفتي وأعىل
سلطة يف سلم وزارة الدفاع يؤكد أن الحرص الكبر والكامل الذي تجسده
قــواتـنــا املسلحة يف التمسك بالهدنة يــأيت يف سبيل التعاطي املـســؤول مع
توجهات ومساعي وجهود السالم وتحقيق املصالح العليا ليمننا وشعبه
العظيم وأيضا من أجل تفويت الفرصة أمام تجار الحروب ،ويف هذا اإلطار
جاءت الرسالة الثانية لالخ الوزير ،حيث شدد عىل حرص القوات املسلحة
عــىل ضـبــط الـنـفــس رغ ــم ال ـخــروقــات املــوّ ث ـقــة وامل ـت ـكــررة لـتـحــالــف ال ـعــدوان،
وذلــك مــن أجــل تـفــويــت الـفــرصــة أمــام تـجــار الـحــروب وبـمــا يـخــدم املصالح
العليا لليمن وشعبه ..وقال" :اليوم ومن خالل متابعتنا ملجريات ووقائع
السيناريو السيايس الجديد لدول العدوان ومرتزقتها ،تتكوّ ن لدينا ولدى
كل أبناء شعبنا اليمني الحر صورة واضحة بأنه ال نية لديهم للسالم".
وألن دي ــدن ال ـع ــدوان ومـنـهـجـيـتــه ال ـتــي ظـهــر بـهــا وس ــار عـلـيـهــا مـنــذ بــدايــة

قراءة وتحليل مقدم /موىس محمد حسن

عــدوانــه وطيلة سنوات حربه الظاملة والجائرة عىل وطننا وشعبنا العزيز
ما فتئ عن ممارسة التضليل والتزييف والكذب والخداع بغية تحقيق أية
مكاسب أو انتصار ،لكنه عجز وخسر وخابت كل آماله وأحالمه وفشلت
كل مخططاته عن تحقيق أي نصر يــذكــر ..ولكونه غر مأمون الجانب يف
االلتزام بالهدنة العسكرية واإلنسانية فان جيشنا يف أتم االستعداد عىل
أعــىل مـسـتــويــات ودرج ــات الـجـهــوزيــة الـقـتــالـيــة وبـمــا مــن شــأنــه إف ـشــال أيــة
مخططات قد يسعى أو يحاول -العدوان -تمريرها من خالل الهدنة ،ويف
هذا االتجاه يبعث وزير الدفاع برسالة أخرى إىل تحالف الشر ،مفادها أن
الرد اليماين سيكون أشد بأساً وأكرث إيالماً وان املعتدي األرعن لن يحصد
س ــوى الـهــزيـمــة وال ـخ ـســارة الـســاحـقــة واملــاح ـقــة ،م ــوج ــزاً رســال ـتــه بــالـقــول:
"نـحــن نـقــول لـهــم أيــا كــانــت نــوايــاكــم أو مـخـطـطــاتـكــم ،فــإنـنــا حــاضــرون لها
وسيُفاجأ العدو بالرد يف حال أغواه شيطانه الرتكاب أي حماقة ،ونأمل أن
يستغلوا فرصة الهدنة إلظهار ُحسن النوايا وإنقاذ أنفسهم مما ينتظرهم
إن كانت نواياهم املبيتة املكر والخديعة ألنهم لن يجنوا من ذلك إال الهزيمة
والخسران املبني".
وألن مسار التطوير لقدراتنا الدفاعية مستمر ويحصد املزيد واملزيد من
النجاحات واالنجازات -يف مجال التصنيع الحربي ومن ذلك أسلحة الردع
االسرتاتيجية وكذلك النجاحات الهامة يف جانب مهارات التكتيك امليداين
والتدريب والتأهيل واالحرتاف القتايل الذي انعكس وينعكس بأثره الكبر
عىل صعيد حسم املعارك وحصد االنتصارات املؤزرة والحاسمة يف مختلف

خالل زيارته للمرابطني في اخلطوط االمامية في مارب

العميد سريع  :نحذر العدو من مغبة
خروقاته املتواصلة للهدنة

ال ـج ـب ـهــات وف ـي ـمــا وراء ال ـح ــدود ويف ع ـمــق ارايض
العدوان -فان جيشنا الفتي ومعه أحرار شعبنا
األبي سيكونون عىل الدوام باملرصاد للمعتدين
اآلث ـم ــني وال ـغ ــزاة ال ـطــام ـعــني ال ــذي ــن يـسـعــون
إىل اح ـت ــالل وط ـن ـنــا ون ـهــب ث ــروات ــه الـنـفـطـيــة
والغازية ،وفــرض هيمنتهم عىل ممرات
املالحة الدولية ..وهنا أشار وزير الدفاع
إىل أن ال ـقــوات املـسـلـحــة الـيـمـنـيــة وهــي
تـقــف ال ـيــوم أكــرث مــن أي وقــت مىض
ع ــىل أه ـب ــة االس ـت ـع ــداد وال ـج ـهــوزيــة
واالقتدار القتايل العايل براً وبحراً
وج ـ ـ ـ ــواً ،ت ــاب ـع ــت تـ ـح ــرك ــات ق ــوى
ال ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان خ ـ ـ ــالل ف ـ ـ ــرتة الـ ـه ــدن ــة
ورص ـ ـ ـ ـ ــدت مـ ـجـ ـم ــل املـ ـسـ ـتـ ـجـ ــدات
وم ـن ـه ــا ت ـش ـك ـيــل مـ ــا ت ـس ـم ــى ب ـقــوة
املهام البحرية متعددة الجنسيات
بقيادة أمريكا ونشرها يف جنوب البحر
األحـمــر ومضيق بــاب املـنــدب وصـ ً
ـوال إىل
خليج عدن وبمشاركة قوات األسطول
ال ـخ ــام ــس األم ــري ــي ،وذلـ ــك يف ان ـت ـهــاك
ص ــارخ لـلـمـيــاه اإلقـلـيـمـيــة الـيـمـنـيــة وب ـهــدف م ـحــاصــرة الـيـمــن ون ـهــب ثــرواتــه
النفطية والغازية ،وفرض الهيمنة عىل ممرات املالحة الدولية.
ويف سـيــاق آخــر يبعث الـلــواء العاطفي بــرســالــة هــامــة عــن عزيمة شعبنا
التي ال تلني وقوة إرادته العصية عىل االنكسار ،اكتسبت مزيدا من القوة
والعنفوان من خالل التحامها مع إرادة أحرار األمة ومحور املقاومة القوي
واملدافع عن القضايا العادلة واملصرية للشعوب ،وقد أشار وزير الدفاع
إىل ذلك بقوله" :أن إرادة الشعب اليمني قوية ال تنكسر وهي جزء ال يتجزأ
من إرادة األمة ويف طليعتها محور املقاومة املدافع القوي واملخلص لقضايا
شعوب األمة املصرية ..مبيناً أن الشعب اليمني ،يميض دوماً يف مساراته
االسرتاتيجية نحو التحرر واالستقالل ورفض كل أشكال الهيمنة والوصاية
والتبعية لقوى الشر والعدوان وأدواتها يف املنطقة".

ُ
أولو قوة وبأس شديد
مع املرابطني في خط النار ..

بمعنويات عالية تنحني أمامها الجبال  ,يقف املرابطون من ابطال القوات املسلحة شامخي الرؤوس كشموخ جبال اليمن الروايس
وهم يرابطون يف الثغور وقمم الجبال وبطون األدوية ويف السواحل والجزر اليمنية وأيديهم قابضة عىل الزناد باستعداد ويقظة دائمة
للدفاع عن السيادة الوطنية ضد االعمال العدائية والخروقات املستمرة التي يقوم بها العدوان ومرتزقته من حني آلخر .
"26سبتمرب" كان لها حضورها امليداين بمناسبة عيد الفطر املبارك يف اوساط املقاتلني يف خطوط النار يف أكرث من جبهة وموقع قتايل
يف مختلف مناطق ومحاور ووحدات القوات املسلحة ملعايدة املرابطني واالستماع اليهم عن كثب حول مختلف املهام املناطة بهم ومن
خط النار مع املرابطني يف جبهتي الزاهر والعبدية ،رصدنا من امليدان بعض من األحداث الهامة التي تنتشر فيها وحدات املنطقتني
العسكريتني السابعة والرابعة ..اىل التفاصيل:

م ــن امل ـع ــروف أن م ـحــاف ـظــة ال ـب ـي ـضــاء عــىل
وج ــه الـخـصــوص عــانــت أك ــرث مــن غــرهــا من
االنفالت األمني واألعمال اإلرهابية املروعة
التي كانت تقوم بها عناصر تنظيم القاعدة
ضد املدنيني والعسكريني عىل السواء منذ
ما قبل العدوان بسنوات عدة فمن منطقة
املناسح اىل خبزة ورداع والزاهر وغرها من
امل ــدي ــري ــات ال ـتــي تـضـمـهــا مـحــافـظــة الـبـيـضــاء
االسرتاتيجية التي تتوسط محافظات ذمار
واب ومارب وشبوة وابني .
وألهمية البيضاء كمحافظة واسعة تتاخم
عدد من املحافظات يف شمال الوطن وجنوبه
كانت نظرة العدوان مركزة للسيطرة عليها
م ـن ــذ وق ـ ــت مـ ـبـ ـك ــر ..فـ ـغـ ــذت ع ـن ــاص ــره ــا مــن
ت ـن ـظ ـي ـمــي ال ـق ــاع ــدة وداعـ ـ ــش ل ـت ـك ــون ال ـس ـنــد
ملرتزقتها يف خــوض اعمال العنف واالرهــاب
يف مـنــاطــق ومــديــريــات املـحــافـظــة  ..أمــام هــذا
املـخـطــط الـخـطــر ال ــذي كــان والي ــزال يــرتبــص
بالبيضاء الواقعة يف الخط الساخن بفعل
ت ـك ــال ــب ق ـ ــوى الـ ـ ـع ـ ــدوان واملـ ــرتـ ــزقـ ــة ن ـج ـحــت
االجهزة االستخبارية العسكرية من كشف
مؤامرات عدة وافشلت مخططات القاعدة
وداعــش ليتم اقتحام مخابئها ومهاجمتها
والـ ـقـ ـض ــاء عـ ــىل أك ـ ــرب ت ـج ـم ــع ل ـل ـق ــاع ــدة عــىل
مـ ـسـ ـت ــوى شـ ـب ــه ال ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ــذي ــن
تدعمهم الرياض بصورة مباشرة.

جرائم بشعة

حتالف العدوان بدأ يتنصل عن تنفيذ الهدنة بشكلها املطلوب
شعبنا أم��ام حلظات فارقة في التاريخ فإما أن يظهر العدو
جديته في الهدنة أو أن ينكث كما هي عادته

حــذر مـتـحــدث ال ـقــوات املـسـلـحــة الـعـمـيــد يـحـيــى سريع
تـحــالــف ال ـعــدوان مــن مـغـبــة خــروقــاتــه املـتــواصـلــة وعــدم
التعاطي مع الهدنة بمسؤولية.
جاء ذلك خالل تفقده مع عدد من القيادات عسكرية
لـلـمــرابـطــني يف ال ـجــوبــة وال ـب ـلــق وال ـخ ـطــوط األمــام ـيــة يف
مارب.

وأكد العميد سريع أن تحالف العدوان بدأ يتنصل عن
تنفيذ الهدنة بشكلها املطلوب وأظهر وجهه الحقيقي
املتسم باملراوغة واملكر والخداع واإلجرام.
وأش ــار إىل أن شـعـبـنــا الـيـمـنــي أم ــام لـحـظــات فــارقــة يف
ال ـتــاريــخ فــإمــا أن يـظـهــر ال ـعــدو جــديـتــه يف ال ـهــدنــة أو أن
ينكث كما هي عادته.

ويف إطار تأكيد االستمرار عىل مواصلة خيار التصدي للعدوان والصمود
يف وجــه قــوى الطغيان واالستكبار ،وكــذا مواصلة مسار االنتصار للوطن
والدفاع عن األرض والعرض والدين -يف هذا االتجاه -يحيي وزيــر الدفاع
صـمــود وك ـفــاح وتـضـحـيــات الـشـعــب الـيـمـنــي ويف طـلـيـعـتــه أبـطــالــه منتسبو
الـجـيــش والـلـجــان الـشـعـبـيــة يف مــواجـهــة املـعـتــديــن وأذنــاب ـهــم ،وانـتـصــارهــم
لدينهم وعقيدتهم وهويتهم اإليمانية ..مثمناً يف ختام تصريحه ،مالحم
االس ـت ـب ـســال ال ـتــي يـسـطــرهــا أب ـط ــال الـجـيــش وال ـل ـجــان يف مـخـتـلــف مـيــاديــن
وساحات املواجهة ومواقع الشرف والفداء انتصارا ً لليمن وتطلعات شعبه
الذي لقن الغزاة الطامعني عرب تاريخه القديم واملعاصر دروساً قاسية لم
ولن ينسوها مهما حاولوا ذر الرماد عىل العيون ..مؤكدا ً أن حقائق ووقائع
األح ــداث ال يـمـكــن طـمــس مـشــاهــدهــا مــن ذاك ــرة األم ــة مـهـمــا حــاولــت قــوى
االستكبار العاملي ووكالئها يف املنطقة تزييف التاريخ.

يف أواخ ــر الـعــام 2011م تــزايــدت اعـمــال
االرهـ ـ ــاب ل ـع ـنــاصــر ت ـن ـظ ـيــم ال ـق ــاع ــدة بـشـكــل
م ـتــزايــد فـكــانــت امل ـق ــرات الـحـكــومـيــة ومــراكــز
ال ـش ــرط ــة والـ ـنـ ـق ــاط األم ـن ـي ــة األه ـ ـ ــداف ال ـتــي
رصدتها القاعدة ونفذت فيها عملية الذبح
والـسـحــل والتفخيخ الـتــي طــالــت الكثر من
رج ـ ــال ال ـش ــرط ــة وك ــان ــت ال ـح ـك ــوم ــة تـكـتـفــي
ب ـ ــزي ـ ــارة مـ ــا ل ـي ــس أك ـ ــرث لـ ــالطـ ــالع عـ ــىل حـجــم
الجرائم دون أن تضع حدا لجرائم القاعدة
ال ـت ــي أرق ـ ــت امل ـج ـت ـمــع يف ال ـب ـي ـضــاء وسـفـكــت
دماء كثر من األبرياء.

العدوان يخسر الرهان

تحت عباءة ما يسميه العدوان "الجيش
الــوطـنــي " اعتلت عناصر الـقــاعــدة املــدرعــات
االم ـ ــارتـ ـ ـي ـ ــة وشـ ـ ــاركـ ـ ــت إىل ج ـ ــان ـ ــب م ــرت ــزق ــة
الـ ـع ــدوان يف خ ــوض ال ـق ـتــال ت ـحــت االس ـن ــاد
الـ ـج ــوي م ــن ق ـب ــل ال ــري ــاض ل ـه ــذه ال ـع ـنــاصــر
ال ـه ـج ـي ـنــة م ــن امل ــرت ــزق ــة وداعـ ـ ــش وال ـق ــاع ــدة
وبـ ـ ــدأت ب ــال ـت ـم ــدد يف ك ــل م ــن الـ ــزاهـ ــر وي ـكــال
وغ ــره ــا م ــن امل ـن ــاط ــق يف م ـحــاف ـظــة الـبـيـضــاء
لتمارس ابشع الجرائم بحق املدنيني بحجة
مساندتهم النصار الله  ..وعن تلك الجرائم
ال ـت ــي م ــورس ــت يـ ــروي ل ـنــا امل ـجــاهــد أب ــو بـشــار
عن جرائم القاعدة بالقول" :كانت عناصر
ال ـق ــاع ــدة ت ـق ــوم ب ـس ـجــن األسـ ـ ــرى وامل ــدن ـي ــني
يف ُح ـفــر ت ـحــت األرض ع ــىل ج ــوان ــب املـنــاطــق
الجبلية وتحكم السجن الفردي ملن وقعوا
تـحــت قـبـضــة ال ـقــاعــدة ..يـشــرح بــالـقــول يتم

– خاص

أمن وطمأنينة

من خالل النزول امليداين يف بعض املناطق
م ــن م ــدي ــري ـت ــي الـ ــزاهـ ــر ب ـم ـحــاف ـظــة ال ـب ـي ـضــاء
والـعـبــديــة بـمـحــافـظــة م ــارب كــان للصحيفة
ان التقت بعدد من املواطنني الذي تحدثوا
بفرحة وسـعــادة بعد أن تـحــررت مناطقهم
مـ ــن ع ـن ــاص ــر الـ ـق ــاع ــدة وم ــرت ــزق ــة ال ـ ـعـ ــدوان
الـ ــذيـ ــن عـ ــاثـ ــوا يف االرض ال ـف ـس ــاد واه ـل ـك ــوا
ال ـ ـح ـ ــرث وال ـ ـن ـ ـس ـ ــل ..ومـ ـمـ ــا اسـ ـهـ ــم يف دح ــر
املــرتــزقــة وعناصر االرهــاب هــو ذلــك التالحم
الشعبي الواسع اىل جانب القوات املسلحة
يف القضاء عىل عناصر الشر واإلرهاب .

عقول متحجرة

عمل ُحفرة ال يتجاوز قطرها 60ســم ومن
تحت تكون واسعة ويتم انزال السجناء اىل
تلك ُ
الحفرة وتقوم بسد تلك الفتحة وترتك
فتحة صغرة للتهوية وادخال الطعام فقط
وي ـظــل الـسـجــني يف تـلــك الـحـفــرة ي ـعــاين من
ظـلـمــة ال ـق ــاع ــدة وع ــذاب ـه ــا ..وي ـض ـي ــف ..كـثــر
مــن الـسـجـنــاء فــارقــوا الـحـيــاة يف تـلــك الـ ُـحـفــر
وبعض منهم تم اخراجهم بعد أن تم تحرير
البيضاء من عناصر القاعدة وداعش".
ويف محاوالت عدة كثف العدوان هجومه
ال ـج ــوي وزح ــوف ــات ــه ال ــربي ــة ع ــىل ال ـب ـي ـضــاء يف
اطـ ــار مـخـطــط اس ـق ــاط ال ـب ـي ـضــاء ..ل ــم تـنـجــح
تـلــك امل ـح ــاوالت ول ــم تـفـلــح ايـ ــادي ال ـشــر مــن
التوغل يف املحافظة مجددا عىل الرغم من
تحشيد عناصر االرهــاب من خــارج الحدود
مــن العناصر التي تــم كشف جنسياتها من
الـسـعــوديــة وال ـســودان وغــرهــا مــن الـبـلــدان
املصدرة لإلرهاب .

مقبرة املدرعات

يف ع ـق ـب ــة ث ـ ــرة امل ـط ـل ــة عـ ــىل م ــدي ــري ــة لـ ــودر
بمحافظة ابــني كثف الـعــدوان زحـفــه بعدد
من املــدرعــات االمــاراتـيــة التي كانت تسندها
بالغارات الجوية يف محاولة منه للسيطرة
ع ــىل م ــدي ــري ــة الـ ــزاهـ ــر ..ل ـكــن ك ــان ــت امل ـفــاجــأة
يقول أحد املجاهدين يف عقبة ثرة كان هناك
سـبـعــة مــن املـجــاهــديــن هــم مــن افـشـلــوا هــذا
الــزحــف وأح ــرق ــوا امل ــدرع ــات اإلم ــارات ـي ــة الـتــي
الي ـ ــزال ح ـطــام ـهــا اىل اآلن ش ــاه ــدا ع ــىل تـلــك
البطوالت التي جعلت املرتزقة يحرتقون يف

تـلــك املــدرعــات الـتــي ظـنــوا انـهــا ستحميهم..
وي ـض ـي ــف" :تـ ــم اغ ـت ـن ــام اس ـل ـحــة أخ ـ ــرى عــىل
مرتزقة العدو وكانت تلك العملية البطولية
ال ـ ـتـ ــي نـ ـف ــذه ــا امل ـ ـج ـ ــاه ـ ــدون ضـ ــربـ ــة م ــوج ـع ــة
جـعـلــت املــرتــزقــة يـقـعــون يف مـصـيــدة ابـطــال
القوات املسلحة".

عند وصولنا إىل مقر أمن مديرية العبدية
ب ـم ـحــاف ـظــة م ـ ــأرب وج ــدن ــا امل ـق ــر ق ــد ت ـعــرض
لـلـتـفـجــر وع ـنــد ســؤالـنــا عـمــا ح ــدث س ــرد لنا
أح ــد املـجــاهــديــن مــن أب ـنــاء مــديــريــة الـعـبــديــة
ال ــذي ــن وق ـف ــوا اىل ج ــان ــب الـ ـق ــوات املـسـلـحــة
حديثه بالقول" :عندما شعر املرتزقة بقرب
نهايتهم وهــزيـمـتـهــم ق ــرروا أن يـفـجــروا مقر
إدارة أمــن مــديــريــة الـعـبــديــة حـتــى ال يـقــع يف
أيدي املوالني النصار الله من أبناء العبدية"
ب ـ ـهـ ــذه ال ـع ـق ـل ـي ــة املـ ـتـ ـحـ ـج ــرة ي ـف ـك ــر امل ــرت ــزق ــة
متناسني ان مقر ادارة أمن مديرية العبدية
ه ــو م ـلــك لـلـشـعــب ول ـي ــس ل ـف ـئــة أو جـمــاعــة
من الناس  ..وتعد جريمة تفجر إدارة أمن
مــديــريــة العبدية واحــدة مــن الـشــواهــد التي
تــؤكــد أن مــن يــديــر أجـهــزة الــدولــة يف املناطق
املـحـتـلــة هــم ع ـبــارة عــن عـنــاصــر مــن الـقــاعــدة
واملــرتــزقــة الــذيــن دأب ــوا عــىل ارت ـكــاب الـجــرائــم
بالحق العام والحق الخاص .

كثر مــن األحــداث الهامة التي غــاب عنها
التوثيق بــالـصــوت والـصــور لعدسة الكامرا
ن ـظ ــرا ل ـص ـعــوبــة املـ ــواقـ ــف وخ ـط ــورت ـه ــا وإن ـم ــا
وثقتها الــذاكــرة وحفظتها مــن خــالل الذين
ش ـه ــدوا األح ـ ــداث وامل ــواق ــف امل ـخ ـت ـل ـفــة فـفــي
واحــدة مــن املــواقــف الـتــي حكاها لنا املجاهد
ابو حسني عن شجاعة احد املجاهدين الذي
رص ــدت ــه ط ــائ ــرات الـ ـع ــدوان وه ــو ي ـق ــود احــد
االط ـقــم املـحـمـلــة بــالـســالح وح ــني تــم ابــالغــه
برتك الطقم والسالح والتخفي من الطران..
ي ـقــول اث ـنــاء امل ـن ــاداة بــالـجـهــاز الــالسـلــي كــان
ي ـ ــرد ع ـل ـي ـه ــم ك ـي ــف ات ـ ـ ــرك ال ـ ـس ـ ــالح يل س ـتــة
اش ـهــر أت ــاب ـع ــه ,وقـ ــام ع ــىل ال ـف ــور بـفـتــح بــاب
"البودي" الخاص بالطقم وقيادته بسرعات
مـخـتـلـفــة حـتــى أن ــه أف ــرغ ال ـســالح ال ــذي كــان
ع ــىل م ــن ال ـط ـقــم يف ام ــاك ــن م ـت ـفــرقــة تـحــت
االشـجــار وسلمت فعال مــن قصف الـطــران
ويف ال ـل ـح ـظــات األخـ ــرة م ــن امل ـح ــاوالت تــرك
الطقم لكن كانت إحدى شظايا ضربة طران
ال ـ ـعـ ــدوان ال ـت ــي ك ــان ــت ت ــالح ـق ــه ق ــد أصــاب ـتــه
لرتقي شهيدا بعد أن افــرغ حمولة الطقم
من السالح وحيده من قصف العدوان "

ه ـ ــذا غ ـي ــض مـ ــن ف ـي ــض م ـم ــا مل ـس ـن ــاه خ ــالل
ال ــزي ــارات ال ـع ـيــديــة ال ـق ـصــرة ال ـتــي اسـتـمـتـعـنــا
بـهــا ونـحــن نعيش يف أوس ــاط املــرابـطــني الــذيــن
اخجلونا بكرمهم وطيب اخالقهم واصالتهم
ال ـتــي تـجـســد اصــالــة وعــراقــة ال ـعــرب االق ـحــاح
اه ــل االي ـم ــان والـحـكـمــة وال ـش ـجــاعــة واإلبـ ــاء..
رحـلـنــا عــن تـلــك امل ــواق ــع وقـلــوبـنــا مـعـلـقــة بـهــم
تـعـشــق االرض ال ـتــي يـمـشــون عـلـيـهــا وتـعـشــق
ابـتـســامـتـهــم وتــواض ـع ـهــم ال ـجــم وشـجــاعـتـهــم
ال ـن ــادرة وث ـبــات ـهــم الـ ــذي ال ي ـل ــني ..ل ـكــم الـنـصــر
وال ـســالمــة ول ـنــا ال ـحــق ان نـفـخــر بـكــم ونـبــاهــي
بـكــم األم ــم واألج ـيــال الـقــادمــة يــا مــن صنعتم
ال ـن ـص ــر وق ـه ــرت ــم األعـ ـ ــداء وح ـف ــرت ــم يف ق ـلــوب
الجميع وفرضتم بأخالقكم الحب والتقدير
واالح ــرتام ..شهدنا وشـهــد الكثر الـعــديــد من
األح ـ ــداث امل ـص ــورة ول ـكــن يـبـقــى خ ـلــف الـسـتــار
ويف ال ــذاك ــرة كـثــر م ــن األحـ ــداث ال ـهــامــة الـتــي
تـسـتـحــق الــدراســة والـتــوثـيــق مــن خــالل النقل
املباشر والتدوين لروايات من شهدوا األحداث
من املرابطني حتى تكون من املراجع والشواهد
الـحـيــة عــىل عـظـمــة االن ـس ــان الـيـمـنــي وبـشــاعــة
الغزاة وعناصر الشر واإلرهاب.
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ق �ي��ادة وزارة ال ��دف ��اع ورئ ��اس ��ة ه�ي�ئ��ة األرك � ��ان ال �ع��ام��ة ه �ن��أت ق��ائ��د ال �ث ��ورة وال��رئ �ي��س امل �ش��اط ب�ع�ي��د ال�ف�ط��ر

أثبت منتسبو املؤسسة العسكرية بأنهم درع الوطن الحصني وصخرته
الصلبة اليت تتحطم عليها كل املؤامرات والدسائس
رفع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر
العاطفي ورئيس هيئة األركان العامة اللواء
الركن محمد عبدالكريم الغماري ،برقية
تهنئة إىل قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين
الحويث واملشري الركن مهدي املشاط رئيس
املجلس السيايس األعىل القائد األعىل للقوات
املسلحة وإىل أعضاء املجلس السيايس األعىل
بحلول عيد الفطر املبارك 1443ه�
فيما ييل نصها -:

م��ع وداع ش�ه��ر ال �ل��ه ال�ف�ض�ي��ل  ..ش�ه��ر ال �ص��وم وال�ج�ه��اد
يحتفل شعبنا اليمني الصابر املحتسب مع كافة شعوب
األم� ��ة ال �ع��رب �ي��ة واإلس ��الم �ي ��ة ب�م�ن��اس�ب��ة ح �ل��ول ع �ي��د ال�ف�ط��ر
امل �ب ��ارك امل �ت��زام��ن م ��ع ان �ت �ص��ار اإلرادة ال�ي�م�ن�ي��ة ال �ح ��رة ال�ت��ي
ك �س ��رت ك ��ربي ��اء األع � � ��داء وح � ّ�ط �م ��ت م �ع �ن ��وي ��ات وأه � ��داف
املتآمرين عىل وطننا وشعبنا ،بفضل الله وبهذه املناسبة
الدينية املباركة يسعدنا ويشرفنا باسم قيادة وزارة الدفاع
ورئاسة هيئة األركان العامة وكافة اإلخوة املجاهدين من
أب�ن��اء ق��وات�ن��ا امل�س�ل�ح��ة وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة وش��رف��اء ال��وط��ن
املرابطني يف سفوح ووديان وجبال وبحار وطننا الحبيب أن
نرفع إىل مقامكم الكريم ولكافة األحرار من أبناء شعبنا
اليمني ال�ع��ري��ق أس�م��ى وأص��دق آي��ات ال�ت�ه��اين وال�ت��ربي�ك��ات
ب�ه��ذه املناسبة الدينية العظيمة ،سائلني امل��وىل ع��ز وجل
أن ي �ك��ون ق ��د ت�ق�ب��ل م �ن��ا ج�م�ي�ع��اً ال �ع �ب ��ادات وال �ط ��اع ��ات يف
ش�ه��ره ال�ك��ري��م ،متمنني ل�ك��م دوام ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة بما
يمكنكم من تحمل مسؤوليتكم الوطنية الجسيمة وسداد
ال�ق��ول والفعل لتنفيذ متطلبات املرحلة ع��ىل أكمل وجه
م�م�ك��ن ب�م��ا ي�ع��زز م��ن ال�ص�م��ود وال�ث�ب��ات يف م��واج�ه��ة ك��اف��ة
مخططات األعداء التي أصبحت مكشوفة أمام كل أبناء
شعبنا ،داع��ني ال�ل��ه ع��ز وج��ل أن يجعله ع�ي��د خ��ري وب��رك��ة
وأمن وسالم وتطور وازدهار ونصر وتمكني ليمننا وشعبنا

كونها إجراءات ال تمتلك أي صفة قانونية أو دستورية أو
ح�ت��ى ش�ع�ب�ي��ة ،وم��وق�ف�ن��ا م��ع ش�ع�ب�ن��ا ال��واع��ي س�ي�ظ��ل ث��اب�ت��اً

الحبيب وسائر شعوب األمة العربية واإلسالمية الحرة.
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث – قائد الثورة
األخ /املشري الركن /مهدي املشاط  -رئيس املجلس
السيايس األعىل القائد األعىل للقوات املسلحة.
األخوة أعضاء املجلس السيايس األعىل
قال الله تعاىل يف كتابه العزيزَ ( :يا أَ ُي َّها َّال ِذ َ
ين آمَ ُنوا إِن
َ ْ َ
نصرُوا َّ
الل َه َي ُ
َت ُ
ّت أ ْق� َ�دامَ � ُ�ك��مْ " ،هذا هو النهج
نصر ُْكمْ َويُث ِب
الصائب ،وهذا هو الطريق السديد الذي سار عليه شعبنا
ال �ي �م �ن��ي ال �ح ��ر يف م��واج �ه��ة أع �ت ��ى ع � ��دوان ع ��رف ��ه ال �ت��اري��خ،
منطلقاً من عدالة القضية التي يقاتل من أجلها ،فكانت
ال�ث�ق��ة ب�ن�ص��ر ال�ل��ه ه��ي م�ب��دأه ،وك��ان ال�ص�م��ود وال�ث�ب��ات هو
ع�ن��وان��ه ت�ح��ت ق�ي��ادت�ك��م ال�ح�ك�ي�م��ة ،ح�ت��ى أدرك ال �ع��دو أن
ال�ي�م��ن م��اه��ي إال م�ح��رق��ة ل�ج�ي��وش��ه وج�ح��اف�ل��ه وم��رت��زق�ت��ه،
وخ� ��الل س �ن ��وات ال� �ع ��دوان ال �ت ��ي ت �س��ري يف ال �س �ن��ة ال�ث��ام�ن��ة

ق��د أث�ب��ت فيها أب�ن��اؤك��م وإخ��وان�ك��م م��ن منتسبي املؤسسة
العسكرية بأنهم درع الوطن الحصني وصخرته الصلبة
التي تتحطم عليها كل املؤامرات والدسائس بتوفيق الله
عز وجل ،وسيظلون رهن التوجيهات الصائبة والحكيمة
ال�ت��ي ت�ص��درون�ه��ا م��ؤك��دي��ن بأننا نحن م��ع ال�س��الم الضامن
ل� �خ ��روج امل �ح �ت �ل��ني وال � �غ� ��زاة م ��ن أرض� �ن ��ا وإن� �ه� ��اء ال� �ع ��دوان
والحصار ..نحن مع السالم الذي يحرتم السيادة الوطنية
ويعاملنا بالندية ألننا لسنا تبعاً ألحد.
كما أننا وبحسب توجيهاتكم ملتزمون بالهدنة اإلنسانية
والعسكرية التي أعلنتها األمم املتحدة ما التزم بها تحالف
العدوان ونفذ كافة بنودها من رفع للحصار وفتح ملطار
صنعاء مالم فإننا حاضرون وبجاهزية قتالية عالية وروح
معنوية تعانق السماء للضرب بيد من حديد ،ولن تثنينا
ع��ن أداء واج�ب�ن��ا ال��دي�ن��ي وال��وط�ن��ي وال�ق��ان��وين وال�ع�س�ك��ري
تلك املسرحية الهزلية التي تم تنفيذها يف دهاليز الرياض

ث�ب��ات ج�ب��ال يمننا ال�ش�م��اء ح�ت��ى يتحقق ال�ن�ص��ر ب��إذن الله
ت �ع ��اىل ،وس �ت �ف �ش��ل م �خ �ط �ط��ات األع� � ��داء ال �س �ي��اس �ي��ة ك�م��ا
فشلوا ه��م ومنافقيهم يف م�ي��دان امل�ع��رك��ة م�ص��داق� ُ�ا لقول
الل ُه و َّ
ُون َويَمْ ُك ُر َّ
الله تعاىل يف كتابه الحكيمَ ( :ويَمْ ُكر َ
َالل ُه
ولئ َ
ُ َ
َخ ْ ُ ْ َ
اك ِر َ
ك ُه َو َيبُورُ).
ين)( ..وَمَ ْك ُر أ ِ
ري امل ِ
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث – قائد الثورة
األخ /املشري الركن /مهدي املشاط  -رئيس املجلس
السيايس األعىل القائد األعىل للقوات املسلحة.
األخوة أعضاء املجلس السيايس األعىل
نهنئكم م��رة أخ��رى وك��اف��ة أب�ن��اء شعبنا اليمني األصيل
بهذه املناسبة الدينية املباركة التي ودعنا فيها ضيفاً كريماً
ن�س�ت�ق��ي ون�ن�ه��ل م��ن ب��رك��ات��ه يف ك��ل ع ��ام ج ��رع إي�م��ان�ي��ة من
الصرب والعطاء والتضحية والفداء ،مؤكدين لكم ولكل
أبناء شعبنا الحر األبي ولكل من ضحى بروحه ودمه أو
سقط جريحاً أو أس��رياً يف سبيل ال�ل��ه ودف��اع��اً ع��ن الحرية
وال �ك��رام��ة وال �س �ي��ادة واالس �ت �ق��الل ل �ه��ذا ال��وط��ن ب��أن�ن��ا ع��ىل
درب �ه ��م ون �ه �ج �ه��م ال �ق ��وي ��م س ��ائ ��رون ح �ت��ى ي �ك �ت��ب ال �ل ��ه ل�ن��ا
ال�ن�ص��ر أو ال�ش�ه��ادة  ..ش��اك��ري��ن دع�م�ك��م ال��دائ��م ورعايتكم
منقطعة النظري لهذه املؤسسة ومنتسبيها بما يتواكب مع
معطيات الظروف التي يعيشها وطننا وشعبنا وبما يمكنا
م��ن ت�ط��وي��ر ق��درات�ن��ا القتالية ال��دف��اع�ي��ة وال�ه�ج��وم�ي��ة لكسر
جماح املعتدين وم��ن معهم م��ن ق��وى الشر والطغيان ..
باعثني برسائلنا ل��أع��داء وم��ن ساندهم بأنه مهما كانت
نواياهم وما يمكرون ،فإننا مستعدون للتعامل مع كل
امل �ت �غ��ريات ع��ىل األرض ب ��إذن ال �ل��ه ف ��إن أراد ال �ع��دو س��الم��اً
فطريق السالم ّ ُ
بني وواضحُ  ،وإن أراد غري ذلك فعليه أن
يستعد مل��ا ه��و ق��ادم وسيكون ال�ق��ادم عظيماً بعون الله..
والفطن هو من يتعظ.
النصر لليمن أرض��اً وشعباً  ..والرحمة للشهداء األب��رار
 ..والشفاء للجرحى  ..والفرج لأسرى  ..وكل عام وأنتم
بخري.

هدنة العدوان  ..خروقات وأهداف مكشوفة
ت � �ن � �ظ � �ي ��م ال � � �ق� � ��اع� � ��دة ي� � ��ؤك� � ��د ع � ��اق � �ت � ��ه ال� � ��وط � � �ي� � ��دة ب� � � � � ��دول ال � � � � �ع � � � ��دوان وت � � � ��زوي � � � ��ده ب � � �ط� � ��ائ� � ��رات م� �س� �ي ��رة
منذ إعالن هانس غروندبرغ مبعوث األمم
املتحدة الخاص إىل اليمن ما أسماه هدنة
إنسانية ملدة شهرين تشمل وقف إلطالق
النار والسماح بدخول سفن الوقود إىل ميناء
الحديدة وتشغيل رحالت جوية محددة من
مطار صنعاء حد وصف غروندبرغ  ،ظلت
حقيقة العدوان وأهدافه ثابتة وغري متغرية من
خالل االستمرار يف ارتكاب الخروقات واستمرار
احتجاز السفن املحملة بالوقود ومنعها من
الدخول إىل ميناء الحديدة  ..املزيد من التفاصيل
يف السياق التايل :
«26سبتمرب»  /خاص

وتكشفت تلك الحقيقة بشكل أكرب بعد إعالن ما سمي بمجلس
القيادة الرئايس يف عاصمة مملكة العدوان السعودي التي أمىل
نظامها السيايس مضمون قراره عىل الفار هادي بعد أيام قليلة
م ��ن إع� ��الن ه��دن��ة غ ��رون ��دب ��رغ  ،وب ��إع ��الن ذل ��ك امل �ج �ل��س ت�ك�ش�ف��ت
للجميع حقيقة املؤامرة األمريكية السعودية اإلماراتية الصهيونية
الجديدة ضد شعبنا ووطننا اليمني والتخطيط والرتتيب املقصود
وامل�م�ن�ه��ج ال�ه��ادف إىل إط��ال��ة أم��د ال �ع��دوان وال�ح�ص��ار االق�ت�ص��ادي
وم �ض��اع �ف��ة م �ع��ان��اة امل ��الي ��ني م ��ن أب �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ال�ص��ام��د
واملقاوم والرافض ملشاريع الطغيان والهيمنة األمريكية الصهيونية
يف املنطقة.
هدنة ضجيج إعالمي
وت�ج�ل��ت أي �ض ��اً ح�ق�ي�ق��ة أن ت�ل��ك ال �ه��دن��ة اإلن �س��ان �ي��ة ال �ت��ي أع�ل�ن�ه��ا
م�ب�ع��وث األم ��م امل�ت�ح��دة  ،ل�ي�س��ت س ��وى ه��دن��ة ض�ج�ي��ج إع��الم��ي،
ومزايدة من مملكة آل سعود وتذرع بذريعة الجنوح للسالم ،من
أجل تجميل صورتها التي شوهتها سبعة أعوام من العدوان الذي
ت�ق��وده ع��ىل وط�ن�ن��ا وشعبنا اليمني أم��ام ال��رأي ال�ع��ام  ،والسعي
واالس �ت �م��رار يف ال��وق��ت ذات ��ه م��ن أج��ل ت�ح�ق�ي��ق أه��داف�ه��ا امل�ك�ش��وف��ة
وغري املكشوفة ولعل خري ديل ل عىل ذلك أن أهم ما ُاتفق عليه
من بنود هدنة العدوان أو هدنة غرودنربغ لم يُنفذ بشكل جاد،
ف�م�ط��ار ص�ن�ع��اء ال ي ��زال م�غ�ل�ق��اً أم ��ام ال��رح��الت امل�ف��رتض��ة ،وس�ف��ن
املشتقات النفطية ال ت��زال محتجزة ،ع��دا القليل منها ،رغ��م أن
الهدنة نصت عىل فتح مطار صنعاء الدويل لرحلتني أسبوعيتني
خالل الفرتة املتفق عليها واملز َمّنة بشهرين ،كما نصت عىل دخول
ث�م��اين ع�ش��رة س�ف�ي�ن��ة م�ش�ت�ق��ات ن�ف�ط�ي��ة ،وق��د ان�ق��ىض ن�ص��ف زم��ن

َّ
تتعد السفن الواصلة إىل ميناء الحديدة الخمس،
الهدنة ول��م
وال يزال مطار صنعاء مغلقاً ،وال تزال القيادة السياسية وحكومة
اإلن�ق��اذ تطالب املجتمع ال��دويل واألم��م املتحدة ب��إص��دار ق��رار يلزم
تحالف العدوان بفتح املطار.
مجرد غطاء
كل تلك األمور تكشف حقيقة أن دول العدوان ويف مقدمتها
مملكة آل سعود استخدمت الهدنة مجرد غطاء ألغراض ال عالقة
لها بما تظهره إعالمياً من نوايا السالم والتخفيف من حدة األزمة
اإلنسانية الناتجة عن عدوانها وحصارها املفروض عىل الشعب
اليمني طيلة سبعة أعوام ونيف.
النوايا الحقيقية
ويف ه��ذا السياق ي��ؤك��د الكثري م��ن امل��راق�ب��ني واملتابعني أن هناك
وق ��ائ ��ع ع ��ىل األرض ت �ك �ش��ف ال �ن ��واي ��ا ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة مل�م�ل�ك��ة ال �ع ��دوان
السعودية من وراء الهدنة الوهمية املفرتضة .
وح �س��ب أول �ئ��ك امل��راق �ب��ني ،ف�ق��د ك ��ان ال �ه��دف ال�ح�ق�ي�ق��ي مل�م�ل�ك��ة
ال � �ع� ��دوان ال �س �ع ��ودي ��ة م ��ن ال �ه ��دن ��ة ه ��و إع� � ��ادة ت ��رت �ي ��ب ص �ف��وف �ه��ا
ع �س �ك ��ري ��اً ،ب �ع��د ال �خ �س��ائ��ر امل �ي ��دان �ي ��ة ال �ت ��ي ت �ك �ب��دت �ه��ا ق ��وات �ه ��ا أم ��ام
ق ��وات ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف م�خ�ت�ل��ف ال�ج�ب�ه��ات ،ول�ع��ل
خ��ري دل�ي��ل ع��ىل ذل��ك ت�ل��ك ال�ت�غ�ي��ريات ال�ت��ي ن�ت�ج��ت ع��ن ت�ش�ك�ي��ل ما
سمي بمجلس القيادة الرئايس ،حيث خرجت من املعادلة قوى
عسكرية ك��ان��ت تتبع ح��زب اإلص ��الح ،ط��امل��ا استخدمتها ال��ري��اض
يف عدوانها واستغنت فجأة عن خدماتها ،وأدخلت قوى أخرى
ب��دي�ل��ة محسوبة ع��ىل دوي�ل��ة اإلم ��ارات ن�ط��اق امل��راه�ن��ة ع��ىل إح��داث
تغيري يف ميدان املواجهات العسكرية ،إضافة إىل استغالل اململكة
ال�س�ع��ودي��ة ال�ه��دن��ة امل�ف��رتض��ة ل�ل��رتت�ي��ب مل��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د ت�ش�ك�ي��ل ما
سمي باملجلس الرئايس.
تفعيل ورقة التنظيم
ت�ن�ظ�ي��م ال �ق ��اع ��دة امل �ت �ط ��رف ،ه ��ي ال ��ورق ��ة ال �ت ��ي ت �ح ��اول ال ��ري ��اض
وأب ��وظ �ب ��ي ت�ف�ع�ي�ل�ه��ا واس �ت �خ ��دام �ه ��ا م �ج ��ددا ت �ح��ت غ �ط ��اء ال �ه��دن��ة
 ،ويف س �ي��اق ال��وق��ائ��ع ال �ت��ي ت��ؤك��د ح ��رف م �س��ار ال �ه��دن��ة وأه��داف �ه��ا
م ��ن ج��ان��ب ال �ن �ظ��ام ال �س �ع ��ودي ،م ��ا ك�ش�ف�ت��ه م �ص ��ادر إع��الم �ي��ة يف
محافظة ح�ض��رم��وت ،ع��ن عملية ت�ه��ري��ب ج��دي��دة ل�ق�ي��ادات تتبع
تنظيم القاعدة املتشدد ،م��ن سجن سيئون امل��رك��زي ،حيث أكد
ال �ص �ح��ايف ص ��ربي ب��ن م �خ��اش��ن ،رئ �ي��س ت�ح��ري��ر ص�ح�ي�ف��ة "امل �ح��رر"
يف ت�غ��ري��دة ع��ىل ت��وي��رت أن ق �ي��ادات إره��اب�ي��ة ت��م ت�ه��ري�ب�ه��ا م��ن سجن
سيئون امل��رك��زي ،األح��د امل��ايض ،م��ن بينها اإلره��اب��ي القاتل ماجد
حسن م��ربوك ال�ش��ام��ي ،حيث ح��دث��ت عملية التهريب األوىل يف
منتصف إبريل املنصرم من السجن نفسه ،حيث تم تهريب عشرة
من عناصر التنظيم اإلرهابي ،بينهم قيادات كبرية ،ووصلوا إىل
مقر املنطقة العسكرية الثالثة يف محافظة مارب ،تحت حراسة
مشددة ووسط استقبال رسمي.
وي�ب��دو أن دول ال �ع��دوان ،وخ�ص��وص��اً امل�م�ل�ك��ة ال�س�ع��ودي��ة ،لم

تستوعب حتى اآلن خسارتها لعناصر تنظيم القاعدة يف محافظة
البيضاء ،بعد أن تمكنت قوات الجيش واألمن واللجان الشعبية
من دحرهم يف النصف الثاين من عام 2021م ،وهي املحافظة
ال �ت ��ي ي �ح ��رص ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان وم ��ن ي �ق��ف م �ع��ه م ��ن ال�ص�ه��اي�ن��ة
واألم��ري�ك��ان ع��ىل اس�ت�م��رار س�ي�ط��رت��ه ع�ل�ي�ه��ا ،ك��ون�ه��ا ت�ت��وس��ط ث�م��اين
محافظات يمنية موزعة عىل شمال الوطن وجنوبه ،منها شبوة
وم ��ارب ال�ن�ف�ط�ي�ت��ان ..وت�ج��در اإلش ��ارة ه�ن��ا إىل أن مملكة ال�ع��دوان
ال�س�ع��ودي��ة ك��ان��ت ق��د م�ك�ن��ت ت�ن�ظ�ي��م ال�ق��اع��دة م��ن ال�س�ي�ط��رة عىل
محافظة البيضاء واتخاذها وكراً لعناصره منذ عام 2004م.
وب��ال�ت��ايل فبعد أن تمكنت ق��وات ال�ج�ي��ش واألم ��ن وال�ل�ج��ان من
تطهري محافظة البيضاء من كافة عناصر التنظيم بات واضحاً أن
مملكة العدوان تسعى مجدداً تحت غطاء الهدنة املزعومة إىل
تفعيل ورقة تنظيم القاعدة وإعادة ترتيب صفوفه يف املحافظات
التي كانت أوكاراً ومعاقل رئيسية للتنظيم سابقاً ،حيث كشف
التنظيم نفسه ع��رب تسجيل م��ريئ نشره ع��ىل مواقعه الرسمية،
خ ��الل األي� ��ام امل��اض �ي��ة ع �ق��ب ت �ه��ري��ب ق �ي ��ادات ��ه م ��ن س �ج��ن س�ي�ئ��ون
امل��رك��زي ،أن دول ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان زودت ��ه ب�ط��ائ��رات م �س� ّ�رية ،يف
إطار إعادته إىل محافظة البيضاء ،مشرياً إىل تواجده يف املناطق
امل �ح��اذي��ة مل��دي��ري��ات ال�ب�ي�ض��اء يف م�ح��اف�ظ�ت��ي ش �ب��وة وأب ��ني ،م��ؤك��داً
عالقته الوطيدة مع تحالف العدوان .
يشار إىل أن حزب اإلصالح كان قد حصل عىل عدد من الطائرات
امل �س � َّ�رية ال��رتك �ي��ة ع ��ام 2021م ،خ ��الل س�ي�ط��رت��ه ع ��ىل م�ح��اف�ظ��ة
شبوة ،عرب شحنة أسلحة وصلت عىل منت سفينة إىل ميناء قنا
بمحافظة ش�ب��وة ،وي��رج��ح خ��رباء ع�س�ك��ري��ون أن تنظيم ال�ق��اع��دة
املتشدد حصل عىل الطائرات ا َّ
ملسرية من معسكرات شبوة بتوجيه
م��ن ال�ق�ي��ادة اإلم��ارات �ي��ة ،ع�ق��ب ط��رد ق ��وات اإلص ��الح م�ن�ه��ا ،نهاية
العام املايض 2021م.
خروقات عسكرية
عىل الصعيد العسكري استمرت دول العدوان ومن معها من
قوى العمالة واالرت��زاق يف ارتكاب الخروقات العسكرية للهدنة
امل ��زع ��وم ��ة وك� ��ان آخ ��ر ه ��ذه ال �خ ��روق ��ات إرس� ��ال ط ��ائ ��رة ت�ج�س�س�ي��ة
م�س�ل�ح��ة ص�ي�ن�ي��ة ال�ص�ن��ع ( )CH4ت��اب�ع��ة ل�س��الح ال�ج��و ال�س�ع��ودي
يف ال� 4من مايو الجاري للقيام بأعمال عدائية يف أج��واء مديرية
ح��رض بمحافظة حجة  ،تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من
إس�ق��اط�ه��ا ب �ص ��اروخ أرض  -ج ��و م�ح��يل ال�ص�ن��ع ب�ح�س��ب امل�ت�ح��دث
ال��رس �م��ي ب��اس��م ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ال�ع�م�ي��د ي�ح�ي��ى س��ري��ع  ،ال ��ذي
تحدث يف أحدث تصريح له خالل زيارته ومعه عدد من القيادات
ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ل �م��راب �ط��ني يف ج �ب �ه��ات ال �ج ��وب ��ة وال �ب �ل ��ق وال �خ �ط��وط
األم��ام�ي��ة يف م��ارب ي��وم أم��س األول ق��ائ� ً
�ال " :شعبنا أم��ام لحظات
فارقة يف التاريخ فإما أن يظهر العدو جديته يف الهدنة أو أن ينكث
كما هي عادته " مشرياً إىل أن العدوان قد بدأ يتنصل عن تنفيذ
الهدنة بشكلها املطلوب وأظهر وجهه الحقيقي املتسم باملراوغة

واملكر والخداع واإلجرام
وم �ح��ذراً ال�ع��دو م��ن م�غ�ب��ة اس�ت�م��رار خ��روق��ات��ه امل�ت��واص�ل��ة وع��دم
التعاطي مع الهدنة بمسؤولية.
قوات متعددة الجنسيات
عىل ذات السياق تحدث وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر
العاطفي عن خروقات العدوان العسكرية للهدنة يف تصريح له
مؤخراً حيث قال  :من خالل متابعتنا ملجريات ووقائع السيناريو
السيايس الجديد لدول العدوان ومرتزقتها ،تتكوّن لدينا صورة
واضحة بأنه ال نية لديهم للسالم  ،مخاطباً دول العدوان بالقول:
أيا كانت نواياهم فإننا حاضرون لها وسيُفاجأ العدو بالرد يف حال
أغ��واه شيطانه الرت�ك��اب أي ح�م��اق��ة ،م��ؤك��داً أن ال�ق��وات املسلحة
اليمنية تقف اليوم أكر من أي وقت مىض عىل أهبة االستعداد
وال�ج�ه��وزي��ة واالق �ت ��دار ال�ق�ت��ايل ال �ع��ايل ب ��راً وب �ح��راً وج ��واً وأن إرادة
ش�ع�ب�ن��ا ق��وي��ة ال ت�ن�ك�س��ر وه ��ي ج ��زء ال ي�ت�ج��زأ م��ن إرادة األم ��ة ويف
طليعتها محور املقاومة.
م �ش ��رياً إىل م ��ا ت��رت�ك�ب��ه دول ال �ع ��دوان م ��ن خ ��روق ��ات ع�س�ك��ري��ة
ل�ل�ه��دن��ة امل��زع��وم��ة ب��ال�ق��ول " ت��اب�ع�ن��ا ت�ح��رك��ات ال �ع��دوان خ��الل ف��رتة
الهدنة ورصدنا املستجدات ومنها تشكيل ما تسمى بقوة املهام
ال�ب�ح��ري��ة م �ت �ع��ددة ال�ج�ن�س�ي��ات ب �ق �ي��ادة أم��ري �ك��ا يف ان �ت �ه��اك ص��ارخ
للمياه اإلقليمية اليمنية يهدف ملحاصرة اليمن ونهب ثرواته.
عراقيل وحصار مستمر
ويف ت��أك�ي��د واض ��ح الس �ت �م��رار دول ال �ع ��دوان يف ف ��رض ال�ح�ص��ار
االق�ت�ص��ادي ومنع دخ��ول سفن املشتقات النفطية ق��ال املتحدث
ب��اس��م ش��رك��ة النفط بصنعاء أن تحالف ال�ع��دوان ب�ق�ي��ادة أمريكا
ارت�ك��ب خ��رق��اً ج��دي��داً للهدنة امل��زع��وم��ة ب��اح�ت�ج��ازه لسفينة ال��دي��زل
"برنسس خديجة" املحملة ب�  29226طناً من ال��دي��زل ومنعها
م��ن ال��دخ��ول إىل ميناء الحديدة بالرغم م��ن تفتيشها وحصولها
عىل تصاريح دخ��ول من األم��م املتحدة ..مؤكداً أن األم��م املتحدة
ً
عاجزة عن إدخال سفن تحمل طابعاً إنسانياً سواء قبل
ال تزال
الهدنة املعلن عنها أو خاللها.
ويف ه ��ذا ال �س �ي��اق دع ��ا رئ �ي��س ال��وف��د ال��وط �ن��ي امل �ف ��اوض األس �ت��اذ
محمد عبدالسالم األمم املتحدة ومبعوثها إىل عدم اللهاث وراء
الدعاية السعودية السوداء وتبييضها وتجميلها ال سيما يف قضايا
ب��ات��ت واض �ح��ة وم��دع��اة ل�ل�س�خ��ري��ة وال �ق �ي��ام ب��دوره �م��ا ب�م�س��ؤول�ي��ة
وحيادية مشرياً إىل أن املواقف الرمادية ومجاراة املعتدي ستؤدي
باملبعوث األممي إىل ما أدت بأسالفه.
إىل ذل ��ك أك ��د امل��رت��ىض رئ�ي��س ل�ج�ن��ة ش ��ؤون األس ��رى أن امل��واق��ف
األممية خاضعة بشكل كامل للنظام السعودي واملبعوث األممي
م��وظ��ف ل ��دى ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي إلص ��دار ب�ي��ان��ات ت�خ��دم��ه وق ��ال :
األم��م امل�ت�ح��دة ت��ربر صمتها أم��ام تعنت ال�ع��دوان ب��أن�ه��ا ع�ب��ارة عن
وسيط لكننا نطالب األم��م املتحدة ب��أن تصرح ل�ل��رأي ال�ع��ام عمن
يصنع العراقيل.

َ
اكثون بالعهود
وهم ال ّن
ك�م��ا يف امل�ي��دان وال� ّ�س�ي��اس��ة ك��ذل��ك يف ص�ف�ق��ات ت�ب��ادل األس��رى
ٌ
فشل تلو فشل وتراكم هزائمَ لدول العدوان ويف ّ
مقدمتها نظام
آل سلمان فبالرغم ممّ ا ّ
نصت اتفاقية جنيف حول أسرى الحرب
دوال وجيوشاً
مسلح بني طرفني سواء كانوا ً
ّ
يف حال قيام نزاع
النظاميّة وأفراد ّ
تشمل أفراد القوٍّات ا ٍ ّ
ملسلحة ّ
الطواقم املالحيّة،
ّ
ّ
السفن التجاريّة
بمن فيهم القادة واملالحون ومساعدوهم يف ّ
وأط �ق��م ال� ّ�ط��ائ��رات امل��دن� ّي��ة وال�ع�س�ك��ر ّي��ة ال� ّت��اب�ع��ة ألط ��راف ال� ّ�ن��زاع
ّ
املسلحة دون أن يكونوا يف
واألشخاص الذين يرافقون القوّات
الواقع جزءاً منها ،كاألشخاص املدنيّني الذين يعملون ضمن
أط�ق��م ال� ّ�ط��ائ��رات ال�ح��رب� ّي��ة ،وامل��راس �ل��ني ال�ح��رب�ي��ني ،وم�ت�ع�ه��دي
ّ
املختصة بالرتفيه
التموين ،وأفراد وحدات العمّ ال أو الخدمات
عن العسكريّني ،شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوّات
ملسلحة التي يرافقونها .أو ّ
ا ّ
منظمات مسلحة أو حركات مقاومة
السالح جهراً للقتال ومنها أيضاً الوحدات
أو أيّة جه ٍة تحمل ّ
املسلحةّ .
ّ
املتطوّعة التي ّ
وكل من
تشكل جزءاً من هذه القوّات
ش��ارك يف عمليّات القتال ووق��ع يف قبضة ال�ع��د ّو وت��مّ أس��ره يف
أرض املعركة سواء كانت أرضاً
ّ
ّ
املحتلة
محتل ًة أو خارج األرايض
أو داخ ��ل أرايض أح ��د أط� ��راف ال � ّ�ن ��زاع ي�ق�ع��ون يف ق�ب�ض��ة ال �ع��د ّو
فإن ّ
كل من تنطبق عليه تلك املواصفات التي ّ
وبالتايل ّ
حددتها
االتفاقيّة يعترب أسري حرب بموافقة وتوقيع ّ
كل أطراف ّ
النزاع
عىل االتفاقيّة التي يلتزم بها جميعهم.
وع ��ىل م ��دى ال � ّت��اري��خ يف ع�م�ل� ّي��ات ت �ب��ادل األس ��رى ي�ل�ح��ظ ع��دم
ال �ت ��زام ال�ك�ي��ان��ني ال� ّ
�ص�ه�ي��وين وال� ّ�س �ع��ودي ب��ات�ف��اق� ّي��ة ج�ن�ي��ف رغ��م
ّ
يتعلق بمعاملة أس��رى ال�ح��رب أو
توقيعهم عليها س��واء فيما

ّ
الحل بالرّغم
اعتبار قضيّتهم قضي ًّة إنساني ًّة وإعطائها أولوي ًّة يف
املسلحة اليمنيّة ّ
ّ
واللجان ّ
الشعبيّة وفصائل
من التزام القوّات
املقاومة يف فلسطني ولبنان بمعاملة أسرى الحرب ّ
الصهاينة
ً
ً
ً
ّ
اإلسالمي
والسعوديني معاملة إنسانيّة نابعة من تعاليم الدين
ّ
ّ
الحنيف الذي ّ
نص عىل حقوق األسرى ومعاملتهم قبل اتفاقيّة
ّ
السنوات ،وما يؤكد مصداقية صنعاء يف
جنيف وغريها بآالف ّ
ّ
اإلنساين مع قضية األسرى هو مجموع املبادرات التي
ال ّتعاطي
ّ
�ب واح� ٍ�د
أطلقها ق��ائ��د ال��ث��ورة ال� ّ�س�ي��د عبد امل�ل��ك ال�ح��ويث م��ن ج��ان� ٍ
فرتات تاريخ ّي ٍة متفاوت ٍة كما ييل:
والتزم بتنفيذها خالل
ٍ
 - 1م �ب ��ادرة ت� ��مّ ف�ي�ه��ا إط� ��الق  350أس� ��رياً م ��ن ال� ّ�س �ع��ودي��ني
واملرتزقة املتعددي الجنسيّات بتاريخ 9/2019
 - 2م �ب��ادرة إط ��الق ص�غ��ار ال� ّ�س��ن وش�م�ل��ت  68أس ��رياً ب�ت��اري��خ
يف تموز 2020
السن
 - 3مبادرة تمّ فيها إطالق  72أسرياً من املرىض وكبار ّ
بتاريخ 10/2020
 - 4م�ب��ادرة ت��مّ فيها إط��الق  52أس��رياً م��ن أس��رى العبديّة يف
الخامس من تشرين الثاين 2021
 - 5م �ب��ادرة ت ��مّ ف�ي�ه��ا إط ��الق  38أس ��رياً م��ن أس ��رى م��دي��ر ّي��ات
مأرب وشبوة يف شباط 2022
 – 6مبادرة يف شهر رمضان املبارك تمّ فيها إطالق  42أسرياً
بتاريخ الرّابع من نيسان 2022
إض� ��اف� � ً�ة إىل ع � � ّ�دة م � �ب� ��ادرات ت� ��مّ ف �ي �ه��ا إط � ��الق ال �ع �ش ��رات م��ن
السيد عبد
امل��رىض وال�ح��االت اإلنسانيّة ودون أن ننىس مبادرة ّ
�ادل م��ع
امل �ل��ك ال �ح ��ويث ال �ت��ي أع �ل��ن ف�ي�ه��ا اس �ت �ع ��داده ل�ع�م�ل� ّي��ة ت �ب � ٍ

ال� ّ�س�ع��ودي��ة ل��إف��راج ع��ن معتقيل ح�م��اس ل��دى
السعودية من املغرتبني اليمنيني
األرايض ّ
السعودي والتي لم َ
ّ
تجاوب من
تلق أي
وال �ع ��مّ ��ال األج ��ان ��ب ال ��ذي ��ن ل �ي��س ل �ه��م أ ّي ��ة
النظام ّ
ٍ
ص �ل � ٍة ب��ال �ع �م��ل ال �ع �س �ك � ّ
الرّياض.
�ري وال ب��امل��واج �ه��ة
أمّ � ��ا ال � ّ�ط ��رف اآلخ� ��ر ال� ��ذي ل ��م ي �ب � ِ�د ّ
�اون
ورغ ��م ذل ��ك ل ��م ي�ل�ت��زم ال� ّ�ن �ظ��ام ال� ّ�س �ع��ودي
أي ت �ع � ٍ
جدي يف ّ
ّ
كل صفقات ال ّتبادل فقد كان يسعى
ب ��اإلف ��راج ع��ن ال �ع��دد امل�ع�ل��ن ب��ل أف ��رج ع��ن
م��ن ٍخ ��الل ال�ع�م�ل� ّي��ة األخ ��رية ل�ت�س�ج�ي��ل م��واق� َ
�ف
 126شخصاً بينهم خمسة أس��رى فقط
سياس ّي ٍة عديد ٍة منها:
وأرب � �ع � ��ة ص� � ّي� ��ادي� ��ن ي �م �ن �ي ��ني وت �س �ع ��ة م��ن
 – 1تلميع صورة ّ
�ات أف ��ري �ق � ّي � ٍة م �خ �ت �ل �ف � ٍة إلظ �ه ��ار ّ
السعودي اإلجرامي
أن
النظام ّ
ج �ن �س � ّي � ٍ
ّ
أمام العالم ّ
صنعاء تستعني بمرتزق ٍة من أفريقيا وهو
بأنه يبادر لحل قضية األسرى
 – 2وف�ق��اً ل��رئ�ي��س ل�ج�ن��ة ش��ؤون األس ��رى عبد
غري صحيح بل يندرج يف إطار ال ّتغطية عىل
القادر املرتىض :أبلغنا ّ
اللجنة ّ
الدولية ّ
للصليب
�ات س��واء
ع��دم ال�ت��زام ال� ّري��اض ب��أ ّي��ة ات�ف��اق� ّي� ٍ
األح� �م� ��ر ّ
�ذي
�
�
ل
ا
�ن
�
ي
�ز
�
ج
�
ت
�
ح
�
مل
ا
�اء
�
�
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أن ك �ش ��ف أس� �
عىل مستوى الهدنة واملفاوضات أو إطالق
شوقي عواضة #
السعودية فيه  9فقط معروفة لدينا
األسرى يف عمل ّي ٍة تكشف عن مدى تطبيق
أصدرته ّ
من بني القائمة التي أعلنها ّ
س�ي��اس��ات ال�ك�ي��ان ال� ّ
السعودي
�ص�ه�ي��وين يف ال� ّت�ع��اط��ي
النظام ّ
والتي تتضمّ ن اسماء  163أسرياً.
مع األس��رى وعرقلة أ ّي��ة صفق ٍة بال ّتنسيق الكيل بني ما يسمّ ى
�ص �ل�ي��ب األح �م ��ر أوض ��ح ّ
 - 3ال� ّ
وقت
أن م ��ن األس �م ��اء ال �ت��ي زاره� ��ا يف (باملجلس الرّئايس) املرتزق الذي أعلن عنه يف الرّياض يف ٍ
�ات أف��ري �ق � ّي � ٍة وه ��ي أث�ي��وب� ّي��ة
السلطة الفلسطينيّة
سابق يف عمليّة
استنساخ لل ّتنسيق بني ّ
ال� ّ�س �ع��ودي��ة  9أش �خ��اص م��ن ج�ن�س� ّي� ٍ
ٍ
ٍ
ً
ً
وال�ك�ي��ان ّ
وصوماليّة ومن جيبويت
الصهيوين ال��ذي لعب دورا رئيسيّا يف اعتقال العديد
 – 4أغ�ل��ب أس �م��اء ال�ق��ائ�م��ة غ��ري م�ع��روف��ة ل ��دى ه�ي�ئ��ة األس ��رى من املقاومني بال ّتنسيق مع أجهزة املخابرات واألمن االسرائيليّة
ّ
ّ
ولم تتضمّ ن الكشوفات أسرى الجبهات أو املعتقلني من أبناء ال�ش��اب��اك وال�ش��ني ب�ي��ت ك��ذل��ك األم��ر ب��ال��ن�س�ب��ة إىل ال�ت�ن�س�ي��ق بني
ّ
الجيش ّ
واملبلغ عنها رسميّاً يف م �ج �ل��س م ��رت ��زق ��ة ال � � ّري� ��اض وأب � ��و ظ �ب ��ي وأس� �ي ��اده ��م ع ��ىل ك � ّ
واللجان وقبائل اليمن املسجّ لة
�اف ��ة
صنعاء.
امل�س�ت��وي��ات األم�ن� ّي��ة واالس�ت�خ�ب��ارات� ّي��ة وال�ع�س�ك��ر ّي��ة وب��ال � ّرغ��م من
ّ
ي�ظ�ه��ر م��ن خ��الل ت�ل��ك امل�ع�ط�ي��ات ّ
أن م��ن ب��ني  163اع�ت��ربت�ه��م
كل ذلك لم يحصدوا من ميادين عارهم ّإال الهزيمة والفشل...
ال� ّ�س�ع��ودي��ة أس ��رى ح��رب ه��م ب��أغ�ل�ب�ه��م م��ن ال��ذي��ن اع�ت�ق�ل��وا عىل
*كاتب واعالمي لبناين
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كذب رسمي وراءه
مصالح شخصية
ملاذا تصل بعض الحكومات كالسعودية
وغريها العتماد الكذب البواح يف السياسة
وخصوصا فيما يتعلق بالجوانب االنسانية كما
حدث مؤخرا بشأن تسليم عدد من املساجني
لديها من املغرتبني واملخالفني لإقامة عىل
انهم أسرى حرب؟ وليك تضفي عىل هذا االمر
_ ومن باب املغالطة السياسية _ ما توهمت
انه يشء من املصداقية قامت بتطعيم هؤالء
املغرتبني املعتقلني ألسباب املخالفة لإقامة
بعدد أربعة أسرى من الجيش واللجان
الشعبية فقط ,متوهمة ايضا ان اضافة عدد
من األجانب األفارقة الذين وصلوا ضمن من
وصل عىل منت الطائرة اىل مطار عدن سيضفي
 كما توهم ساسة اململكة  -مصداقية اضافيةعىل هذا التصرف..
ويف حقيقة الحادثة ان ما جرى هو سقوط أخالقي
وان �س ��اين ال ي�ت�ن��اس��ب م ��ع اع � ��راف وت �ق��ال �ي��د ال �ح��روب
ناهيك عما يمثله ذلك من انتهاك للقوانني الدولية
واالم �م �ي ��ة ح� ��ول ال � �ح� ��روب ..ب �ي �ن �م��ا ي ��ؤش ��ر م ��ا ح��دث
وج � ��رى ان ه �ن ��اك م ��ن ض� ��اق ذرع � ��ا م ��ن امل�س�ت�ف�ي��دي��ن
م��ن ال�ح��روب فدفعتهم مصالحهم الشخصية اىل
استخدام صالحياتهم إلرباك واغواء واالستخفاف
ب �ع �ق��ول م�س��ؤول�ي�ه��م ب��اع �ت �م��اد م �ث��ل ه ��ذه االك ��اذي ��ب
املفضوحة  ,ومع أن الحقيقة تقول ان العدوان قد
بدأ عىل الشعب اليمنى العظيم والشقيق للشعب
السعودي بدون مقدمات او اسباب تذكر  ..وارتكز
م��ن خطط ل�ه��ذا ال�ع��دوان ع��ىل ك��ذب��ة ك�ب��رية ج��دا من
خالل محاولة خداع شعوب العالم ان ما يقومون
به هو ملواجهة نفوذ وتغلغل الجمهورية االسالمية
االيرانية يف اليمن وهم يعلمون تمام العلم واليقني
أن ث � ��ورة  21س �ب �ت �م��رب 2014م ص �ن �ع �ه��ا ال �ش �ع��ب
ال�ص��اب��ر ال�ص��ادق ول��م تصنعها أي��اد اي��ران�ي��ة ألن�ه��ا لو
كانت كذلك لتفاهم االستكبار العاملي وقياداته مع
ايران وفق مصالح عاملية..
ولكن وبما انهم يعلمون تماما أنها الثورة البيضاء
ال��وح�ي��دة يف ال�ع��ال��م ال�ت��ي تمسكت بحبل ال�ل��ه املتني
ف� �ق ��ط ال� � � ��ذى ال ي� �ن� �ق� �ط ��ع وت � ��رك � ��ت ج �م �ي ��ع ال �ح �ب ��ال
امل �ي �ت��ة وامل �ن �ت �ه �ي��ة وال �ت ��ي درس �ه ��ا اول �ي ��اء ال �ش �ي �ط��ان يف
مدارسهم ومراكزهم وحشدوا وجندوا كل طاقاتهم
وام�ك��ان�ي��ات�ه��م مل�ح��اول��ة اط�ف��اء ن��ور ال�ل��ه وق�ط��ع الحبل
الذي انتهجته وتمسكت به ثورة  21سبتمرب..
البد يف املقابل كان للرجال الصادقني واملخلصني
وامل��ؤم �ن��ني وامل�ت�م�س�ك��ني ب �ه��ذا ال�ح�ب��ل ب�ص��رب وص�م��ود
اسطوري ال��دور االك��رب واالب��رز يف افشال والحيلولة
دون تحقيق اي م��ن اه��داف ه��ذا ال�ع��دوان ..وه��و ما
ادى اىل ت��وج��ه االع � ��داء م�ت�خ�ب�ط��ني وب� ��دون وع ��ي او
بصرية سياسية او عسكرية النتهاج سياسة الكذب
ب��أن��واع��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة يك ت�س�ت�م��ر ال �ح��رب وال �ع ��دوان يف
غ�ي �ه �م��ا ل �س �ل��ب ون �ه ��ب امل ��زي ��د م ��ن ام � ��وال وم �ق ��درات
شعوب بلدان العدوان من خالل استخدام املرتزقة
وأول �ي��ائ �ه��م م ��ن امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م ��ن اط ��ال ��ة ال �ح ��رب م��ن
خ ��الل ص�ن��اع��ة م�ج�ل��س س�ب��اع��ي م ��ن امل��رت��زق��ة ال��ذي��ن
فشلوا حتى يف ادارة اف��راد اس��ره��م واهليهم  ,وبما
ان املرتزقة قد شعروا بأن هناك من الرجال والنخب
يف السعودية وغريها قد عقدوا العزم عىل الضغط
عىل امرائهم باالنتقام من مرتزقة اليمن ملا ارتكبوه
بحق اململكة وما اوصلوها اليه من الهوان والخزي
واالنتكاسات ..فعمدوا عىل ما يبدو إىل تمديد امل
م��ا يسمى بحكومة الشرعية وم ��ددوا آم��ال�ه��م حتى
يقرتب عزرائيل من روح والد محمد بن سلمان ليك
يقوموا عندها بتغيري الكثري م��ن امل��وازي��ن يف اململكة
حسب اع�ت�ق��اده��م ..وه��و م��ا يفسر تحملهم الثقيل
ع ��ىل ظ �ه��وره��م ب��وع��د ك� ��اذب ب ��أن اق ��ام ��ة م�ج�ل��س يف
ع ��دن ق ��د ي �غ��ري م �ج ��رى االم � ��ور وم �س ��ارات �ه ��ا ..م ��ع ان
ذل� ��ك يف ال �ح �ق �ي �ق��ة وال� ��واق� ��ع ل �ي��س اك� ��ر م ��ن ت�خ��دي��ر
م ��وض �ع ��ي ل �ح �ك ��وم ��ة امل �م �ل �ك ��ة ح �ت ��ى ي �ت �م �ك ��ن ه� ��ؤالء
املرتزقة واملنتفعون م��ن استمرار ال�ح��رب م��ن النفاذ
بجلودهم واموالهم عىل ام��ل ان يستجد جديد يف
ساحة االسرة السعودية الحاكمة وقد يكون هناك
تفاهمات غري معلنة مع بعض االمراء املنكوبني من
محمد بن سلمان وبرعاية دول اجنبية..
ق ��د ي �ك ��ون ه ��ذا يف اع �ت �ق ��ادي اح ��د ال �س �ي �ن��اري��وه��ات
التي توصلت اليه مخيلة املرتزقة واملستفيدين من
اس �ت �م��رار ال �ح��رب واع��وان �ه��م ل�خ�ل��ط ال�ح��اب��ل ب��ال�ن��اب��ل
والنجاة بما يستطيعون  ,ولذلك ال نتصور ان يخلو
اي اجراء او تفاهم _ سواء بشأن الهدنة املزعومة أو
غريها _ من ان قيادات من املرتزقة هي من يقف وراء
وضع بعض االفكار الشيطانية إلجبار اوليائها عىل
ال��رتاج��ع يف تنفيذ ب�ن��ود االت �ف��اق ك��ام�ل��ة مستلهمني
يف ذلك املنطق الشمشوين( :عيل وعىل أعدايئ)..
ول��ذل��ك ن�ج��د ان ال�ن�ف��اق امل�س�ت�ش��ري يف ه��ذا ال��زم��ان
اشد وابلغ وادهى من نفاق االزمنة القديمة والغابرة
 ,وعندما نستقرئ محطات املستقبل القريب لهذه
ال�ح��رب سنعرف ان حسابات امل��رت��زق��ة واملستفيدين
م� ��ن اس� �ت� �م ��راره ��ا ك ��ان ��ت غ� ��ري دق �ي �ق ��ة وأن غ ��روره ��م
وكربهم كان برعاية الشيطان وتحت توجيهاته.
ويف ال�ج��ان��ب اآلخ ��ر س�ن�ج��د أن امل��ؤم�ن��ني ال �ح��ق هم
الذين سيظهرون بعلم واضح ينطلقون عىل ضوئه
فيحرتمهم رجال واحرار العالم..
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زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات عيدي ـ ـ ـ ـ ــة أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

القي ـ ـ ــادات العسكري ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اللواء الشميري :القدرات العسكرية في تطور وتنام
وقواتنا املسلحة على أهبة االستعداد للمواجهة

الـلــواء الـعــوامــي :نعتز مبــا ملسناه مــن جــاهــزيــة وإرادة
وروح معنوية للمرابطني في اخلطوط األمامية

الـ ـل ــواء الـ ـ ــدرة :امل ـق ــات ـل ــون مب ــآث ــره ــم ال ـب ـطــول ـيــة
وتضحياتهم العظيمة كسروا شوكة املعتدين

رسائل سالم ..ورسوخ املواجهة مع كافة التحديات
إىل مواقع الشرف والبطولة واملرابطة تحركت مواكب القيادات العسكرية بمختلف مستوياتها القيادية يف زيارات عيدية مكثفة لأبطال املجاهدين
املرابطن يف الجبهات القتالية ومواقع املرابطة والجهاد والصمود والبطولة..
مؤكدة إن السام ال يأيت إال عىل جسور من الصمود والثبات والبطوالت ومعلنة ان الشعب والوطن والقيادة الثورية والسياسية لديها رؤية
عميقة وراسخة حول السام والثبات عليه برغم كل التمادي املجنون للعدوانية التي ال مرر لخروقاتها..
وكما هو الحال إن االستعداد للسام والهدنة يف أعىل مستوياته هو يف ذات الوقت تمتلك القدرات والقوة واإلرادة للرد املناسب عىل أية خروقات
وعىل إفهام العدوان إن سيادة الوطن والشعب خط احمر لن يسمح بتجاوزه مهما كانت األسباب..
متابعة :القسم العسكري

وت �ح �م ��ل ه � ��ذه ال � ��زي � ��ارات ال �ع �س �ك ��ري ��ة ال �ع ��ال �ي ��ة ال��رف �ي �ع��ة
والقيادات العسكرية امليدانية رسائل قوية األثر وعظيمة
امل�ع�ن��ى ..إذ ت��ؤك��د أن م�س��ارح ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ه��و يف
دائرة االهتمام واملتابعة والرصد الدقيق وهو عمل عسكري
متناغم مع عمل استخباري استباقي ..وقادرة عىل النفاذ
إىل خ �ب ��اي ��ا ال� ��وح� ��دات ال �ع �س �ك ��ري ��ة وامل �ل �ي �ش ��اوي ��ة ل �ل �ع ��دوان
وامل �ت �ع��اون��ن م�ع��ه وت �ب ��دي ال �ق �ي ��ادات ال�ع�س�ك��ري��ة ب�م�خ�ت�ل��ف
م�س�ت��وي��ات�ه��ا االه �ت �م��ام ال��ائ��ق ب�ك��اف��ة ال�ت�ف��اص�ي��ل ..وت�ح��رص
ع��ىل االط ��اع ع��ن ق��رب ملتطلبات ال�ث�ب��ات وال�ص�م��ود وال�ق��وة
املائمة ملواجهة أية تحديات قد تطرأ ويف ذات الوقت تحرتم
االلتزامات الوطنية أمام املجتمع الدويل رغم أن هذا املحيط
الدويل لم يثبت بعد جدارته يف الحيادية ويف منع تداعيات
بعض التطورات غري املحسوبة وغري املنضبطة ..وكذا عدم
احرتام املجتمع الدويل ملا التزم به من رفع الحصار الخانق
ع ��ن م �ط��ار ص �ن �ع��اء وم �ي �ن��اء ال �ح ��دي ��دة وب �ق �ي��ة م� ��وائن ال�ب�ح��ر
األحمر..
ورغ��م ذل��ك ال�ق��وات املسلحة بجيشها ولجانها الشعبية
وق��درات�ه��ا القبلية واالجتماعية تلتزم اش��د االل�ت��زام بضبط
النفس وب��ال�ص��ر االس��رتات�ي�ج��ي أم��ام جملة م��ن ال�خ��روق��ات
التي تجاوزت الهدنة التي حددتها األمم املتحدة واملجتمع
الدويل..
وبحسب القراءة األوىل للنتائج الرئيسية لهذه الزيارات
امل �ب��ارك��ة ف ��ان امل �ع �ن��وي��ات يف أع ��ىل م �س �ت��وي��ات �ه��ا ..وامل �ق��ات �ل��ون
املجاهدون املرابطون ع��روا وي�ع��رون عن تقديرهم الكبري
ل �ه��ذه ال ��زي ��ارات ك��ون �ه��ا ت�ض�ي��ف ال �ك �ث��ري ل �خ��رات �ه��م ال�ق�ت��ال�ي��ة
والجهادية وتسهم يف تعزيز الروح املعنوية لدى املرابطن
واملجاهدين..
وم��ن املؤكد أن للعيد فرحته ل��دى أبناء الشعب اليمني
رغ� ��م ال � �ع� ��دوان وح � �ص� ��اره ول �ل �ع �ي��د ف ��رح �ت ��ه ال �خ ��اص ��ة ل ��دى
املقاتلن امل��راب�ط��ن يف جبهات ال�ع��زة وه��م ي��راب�ط��ون يف كل
ش ��ر وث �غ ��ر ح��ام �ل��ن ع ��ىل اك �ف �ه��م ح �م��اي��ة ال �ي �م��ن وال ��دف ��اع
ع��ن األرض وال�ع��رض مهما ك��ان��ت ال�ت�ض�ح�ي��ات يف مواجهة
ق� ��وى ال � �ع� ��دوان األم ��ري ��ي ال �ص �ه �ي ��وين وأدوات � � ��ه امل �ن �ف ��ذة يف
املنطقة العربية نظامي آل س�ع��ود وال زاي��د وم��ن ي��دور يف
ف�ل�ك�ه��م م��ن امل��رت��زق��ة وال�خ��ون��ة ال�ع�م��اء وم��ن ي�ل�ه�ث��ون وراء
امل� ��ال امل ��دن ��س ..وم ��ع ال �ن ��زول امل �ي ��داين ل �ل �ق��ادة ال�ع�س�ك��ري��ن
م��ن وزارة ال��دف��اع ورئ��اس��ة هيئة األرك��ان العامة خ��ال عيد
الفطر امل�ب��ارك إىل جبهات ال�ق�ت��ال ل�ت�ب��ادل التحايا والتهاين
والتريكات بحلول العيد وفرحة االنتصارات الساحقة مع
األبطال العظماء من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية
جسدت الزيارة يف مضامينها رسائل عدة القرتاب وتواصل
القادة مع املقاتلن ونقل تحيات قائد الثورة السيد العلم
القائد عبدامللك بدر الدين الحويث -يحفظه الله -والقيادة
السياسية والعسكرية العليا ورسائل ايجابية وقوية لقوى
ال �ع��دوان ع��رت�ه��ا اإلرادة ال�ص�ل�ب��ة وامل�ع�ن��وي��ات ال�ع��ال�ي��ة التي
ملسها القادة العسكريون للمرابطن وجهوزيتهم العالية
ملواجهة التحديات.

التحيتا والدريهمي وبيت الفقيه باحلديدة

ت�ف� ّ�ق��د ال �ن��ائ��ب ال �ع ��ام ،ال �ق��ايض م�ح�م��د ال��دي �ل �م��ي ،وأم��ن
ال �ع ��اص �م ��ة ،ح� �م ��ود ُع � �ب� ��اد ،أح � � ��وال امل ��راب� �ط ��ن يف امل ��واق ��ع
الجبلية والساحل الغربي بمديريات التحيتا والدريهمي
وبيت الفقيه.
وخ��ال ال��زي��ارة ،ومعهما رؤس��اء الهيئة الوطنية العليا
ملكافحة الفساد ال�ق��ايض مجاهد أح�م��د عبد ال�ل��ه والجهاز
امل ��رك ��زي ل�ل��رق��اب��ة وامل �ح��اس �ب��ة ع��ي ال �ع �م��اد وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل ��أوق ��اف ال �ع��ام��ة ع �ب��د امل �ج �ي��د ال �ح ��ويث ،وم �س �ت �ش��ار م��دي��ر
دائ ��رة اإلم ��داد وال�ت�م��وي��ن ال�ع�م�ي��د اح�م��د ع�ب��دال�ل��ه ال�ش��ام��ي
ت �ب ��ادل ال� � ّ�زائ� ��رون م ��ع امل��راب �ط��ن ال �ت �ه��اين وال �ت��ري �ك��ات ب�ع�ي��د
الفطر املبارك.
ونقل الزائرون ،ومعهم رئيس لجنة الشؤون االجتماعية
بمحي األم��ان��ة حمود النقيب ووك�ي��ل األم��ان��ة قناف امل��راين
والوكيل املساعد عبد الوهاب شرف الدين وعدد من ضباط
امل�ن�ط�ق��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�خ��ام�س��ة ،ت�ه��اين ق��ائ��د ال�ث��ورة ورئ�ي��س
املجلس السيايس للمرابطن بهذه املناسبة الدينية وقدموا
لهم هدايا عيدية.
وأشادوا بتضحيات الجيش واللجان الشعبية يف الدفاع
ع��ن ال�ي�م��ن واالن �ت �ص��ارات يف مختلف ال�ج�ب�ه��ات  ..مشريين
إىل أن الزيارة العيدية أق� ّ�ل واج��ب تجاه من يدافعون عن
الوطن وأمنه واستقراره.
وج ��ددوا ال�ت��أك�ي��د ع��ىل أه�م�ي��ة االس�ت�م��رار يف إس�ن��اد ودع��م
ً
املرابطن بقوافل العطاء والبذل ،ذودا عن حياض الوطن
وسيادته واستقاله.
وخ��ال ال��زي��ارات ،أش��اد ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام بصمود املرابطن
يف الجبهات والنقاط األمنية من أبطال الجيش واللجان
ال �ش �ع �ب �ي ��ة ورج � � ��ال األم � � ��ن يف ح �ف ��ظ األم � � ��ن واالس � �ت � �ق� ��رار،
وتضحياتهم واستبسالهم يف الدفاع عن الوطن.
ف�ي�م��ا ث�م��ن أم��ن ال�ع��اص�م��ة ب�ط��والت وت�ض�ح�ي��ات األب�ط��ال
املرابطن يف ميادين ال�ع��زة وال�ك��رام��ة ،ال��ذي��ن س�ط��روا أروع

والوطنية ،باذلن أرواحهم ودماءهم الزكية فداءً للوطن
وسيادته ،ومضيهم عىل خطى من سبقوهم من الشهداء
والجرحى يف ميادين الشموخ واإلباء.

جنران والبقع واألجاشر

ماحم الفداء ،دفاعاً عن سيادة الوطن واستقاله.
وع� � ّ�ر ع ��ن ال �ف �خ��ر واالع� �ت ��زاز ب��ان �ت �ص��ارات أب �ط ��ال ال�ج�ي��ش
واللجان الشعبية ،واملعنويات العالية التي يتحلون بها.
ب��دوره ،أش��ار رئيس الهيئة العامة ل��أوق��اف إىل أن دحر
قوى العدوان واملرتزقة ،يأيت بفضل تضحيات واستبسال
وصمود األبطال يف الجبهات  ..مؤكدا االستمرار يف الثبات
والصمود حتى تحقيق النصر.
واع �ت ��ر ال �ع ��ام ��ة ال �ح ��ويث ال ��زي ��ارة أق ��ل واج� ��ب ت �ج ��اه م��ن
ي �ق� ّ�دم��ون أرواح �ه ��م رخ �ي �ص��ة دف ��اع ��اً ع ��ن ال ��وط ��ن وس �ي��ادت��ه
واستقاله.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ن � ّوه وك�ي��ل أول م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة ،أح�م��د
ال�ب�ش��ري ،ب��زي��ارة ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام وأم ��ن ال�ع��اص�م��ة ورؤس ��اء
هيئات مكافحة الفساد واألوقاف والجهاز املركزي للرقابة
ووكاء أمانة العاصمة ،لتفقد أحوال املرابطن والجرحى
يف محافظة الحديدة ،ومشاركتهم فرحة عيد الفطر.
م��ن ج��ان�ب��ه أث�ن��ى مستشار م��دي��ر دائ��رة اإلم ��داد والتموين
ال�ع�م�ي��د اح �م��د ع �ب��دال �ل��ه ال �ش��ام��ي ع ��ىل ت�ض�ح�ي��ات ال�ج�ي��ش
وال � �ل � �ج� ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة وأف � � � ��راد وض � �ب � ��اط األم � � ��ن يف إف� �ش ��ال
مخططات العدوان ومرتزقته ،وحماية محافظة الحديدة
من صلفهم وغطرستهم ..مؤكداً ثبات املوقف لدى أبطال
الجيش واللجان الشعبية وهم يؤدون واجباتهم الدينية
والوطنية يف جبهات املواجهة وميادين النزال والتي أثمرت
نصراً عظيماً يفخر به كل أحرار العالم.
م��ن جانبهم ،ع� ّ�ر امل��راب�ط��ون ع��ن االم�ت�ن��ان ل�ه��ذه ال��زي��ارة،
وت�ف�ق��د أح��وال �ه��م ،وم�ش��ارك�ت�ه��م أف ��راح ال�ع�ي��د  ..م��ؤك��دي��ن
استمرار الصمود والثبات يف ال��دف��اع عن األرض والعرض
والسيادة.
رافقهم خال الزيارات نائب رئيس هيئة األوق��اف ،عبد
الله عاو ،ووكيل الهيئة لقطاع االستثمار وتنمية املوارد،
الدكتور محمد الصومي ،ومدراء مكتب هيئة األوقاف يف
محافظة الحديدة ،فيصل الهطفي ،ومديرية الدريهمي،
م�ح�م��د امل��وس��اي ،وص �ن��دوق ال�ن�ظ��اف��ة يف أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة،
فضل الروين.

رأس عيسى وميدي بالساحل الغربي

ت �ف �ق ��د امل �ف �ت ��ش ال� �ع ��ام ل �ل �ق ��وات امل �س �ل �ح ��ة ال � �ل� ��واء ال ��رك ��ن
ع � �ب� ��دال � �ب� ��اري ال� �ش� �م� ��ريي ون� ��ائ� �ب� ��ا م � ��دي � ��ري دائ� � � ��ريت امل �س ��اح ��ة
ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ع �م �ي��د ن ��اص ��ر خ �ص ��روف وال �خ ��دم ��ات ال�ط�ب�ي��ة

للشؤون املالية واإلداري��ة العميد محمد عي زي��اد ،أبطال
الجيش واللجان الشعبية املرابطن يف رأس عيىس وميدي
بالساحل الغربي.
وخال الزيارة ،تبادل املفتش العام والقادة مع األبطال
ت �ه��اين ال �ع �ي��د ،ن��اق�ل��ن إل�ي�ه��م ت �ه��اين ق��ائ��د ال �ث ��ورة وامل�ج�ل��س
السيايس األعىل بمناسبة عيد الفطر ومباركتهم للمرابطن
ث�ب��ات�ه��م ورب��اط �ه��م يف م��واق��ع ال �ع��زة وال �ك��رام��ة ،وم ��ا تحقق
بفضل الله من انتصارات مؤزرة.
واط�ل��ع ال�ل��واء ال�ش�م��ريي وم��راف�ق��وه ع��ىل أح��وال املقاتلن
ومستوى جاهزيتهم العالية لتنفيذ أي مهام ُتسند إليهم..
م��وض�ح��ن أن زي ��ارة وت�ف�ق��د أح ��وال امل��راب �ط��ن يف ال�ج�ب�ه��ات
ش� � ��رف وواج � � � ��ب ،ألن � �ه� ��م ي �س �ت �ح �ق ��ون ال � ��وف � ��اء وال� �ع ��رف ��ان
بمواقفهم وبطوالتهم وتضحياتهم ،وما حققوه بثباتهم
من انتصارات يف كسر وإفشال مخططات الغزاة واملعتدين
واملرتزقة.
وأش��اد اللواء الشمريي والقادة بما ملسوه لدى األبطال
من إرادة وروح معنوية وجاهزية عالية ..مشريين إىل أن
م��ا تحقق م��ن ان�ت�ص��ارات ه��و بفضل الله وس��واع��د وصمود
وثبات وشدة بأس املرابطن يف ميادين العزة والشموخ.
وق ��ال" :إن ت�ل��ك االن �ت �ص��ارات ج�ع�ل��ت ال�ع��دو ي��رض��خ بعد
أن أدرك حجمه الطبيعي ،وأن��ه ال ق��درة ل��ه ع��ىل املواجهة
مع رجال وهبوا أنفسهم يف سبيل لله ،ومن أجل وطنهم
وعزة وكرامة شعبهم".
ول �ف ��ت امل �ف �ت��ش ال �ع ��ام إىل أن ال �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة م�ل�ت��زم��ة
بالهدنة رغ��م الخروقات املتواصلة لقوى ال�ع��دوان ،الذي
يعكس مدى تعاطي القيادة والقوات املسلحة مع الهدنة
بمسؤولية ،ورغبتها يف تحقيق السام العادل واملشرّف.
وأك ��د أن ال �ق��درات ال�ع�س�ك��ري��ة ال��دف��اع�ي��ة وال�ه�ج��وم�ي��ة يف
�ام ،وأن ال �ق ��وات امل�س �ل �ح��ة يف أع ��ىل م�س�ت��وي��ات�ه��ا
ت �ط��ور وت� �ن � ٍ
وج��اه��زي �ت �ه��ا مل ��واج �ه ��ة أي ط � ��ارئ أو ح �م��اق ��ة أو خ �ي��ان��ة م��ن
ً
ً
العدو ،وسيكون الرد قاسيا ومرعبا عليهم.
من جانبهم ،عر املرابطون عن امتنانهم لهذه الزيارات
امل�ي��دان�ي��ة  ..م��ؤك��دي��ن ث�ب��ات�ه��م وج��اه��زي�ت�ه��م لتنفيذ م��ا يُسند
إليهم من مهام بكل كفاءة واقتدار.
ورف ��ع امل�ق��ات�ل��ون ب��رق�ي��ات ل�ق��ائ��د ال �ث��ورة ،ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك
بدر الدين الحويث ،واملجلس السيايس األع��ىل ،والشعب
ال�ي�م�ن��ي ب�م�ن��اس�ب��ة ع �ي��د ال �ف �ط ��ر ..م �ج��ددي��ن ال �ع �ه��د وال� ��والء
لله والوطن والقيادة يف مواصلة أدائهم ملهامهم الدينية

ّ
تفقدت قيادات عسكرية أحوال أبطال الجيش واللجان
الشعبية املرابطن يف املواقع األمامية وخطوط التماس يف
جبهات نجران والبقع واألجاشر.
وت �ب ��ادل م � ��دراء دي � ��وان ع ��ام وزارة ال ��دف ��اع ال �ل ��واء ال��رك��ن
محمد العوامي ومدير دائ��رة الرياضة العسكرية العميد
ال��رك��ن ع�ب��دال�ج�ل�ي��ل غ ��ازي وم��دي��ر دائ ��رة ال�ت�خ�ط�ي��ط العميد
عي املنصور ومدير دائرة التأمن الفني العميد عبدالوهاب
ال �ب �ن��وس ون ��ائ ��ب م��دي��ر دائ� ��رة ش ��ؤون األف � ��راد ال�ع�م�ي��د ف��اي��ز
الهزمي ،التهاين مع املرابطن بمناسبة عيد الفطر املبارك.
ون�ق��ل ال �ع��وام��ي ت�ه��اين ق��ائ��د ال �ث��ورة ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��در
الدين الحويث والقيادة السياسية والعسكرية العليا بهذه
امل�ن��اس�ب��ة ال��دي�ن�ي��ة ال�ج�ل�ي�ل��ة ،واس�ت�م��ع م��ن امل��راب�ط��ن يف تلك
املواقع األمامية اىل طبيعة تنفيذ املهام املوكلة اليهم.
وعر الزائرون عن اعتزازهم بما ملسوه من جاهزية وارادة
وروح معنوية عالية لدى املرابطن يف الخطوط األمامية،
وص� �م ��ود وث� �ب ��ات امل �ق ��ات �ل ��ن يف م ��واق ��ع ال� �ع ��زة وال �ب �ط ��ول ��ة ..
م �ش �ي��دي��ن ب� � ��األدوار ال �ب �ط��ول �ي��ة واالن �ت �ص ��ارات ال �ت ��ي س�ط��ره��ا
األبطال دفاعاً عن اليمن وسيادته.
وأوض �ح ��وا أن زي� ��ارة أب �ط��ال ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة
املرابطن يف الخطوط األمامية شرف وأقل واجب تجاه من
ّ
يقدمون التضحيات فداءً يف الدفاع عن الوطن والشعب.
م ��ن ج�ه�ت�ه��م ع ��ر امل ��راب �ط ��ون ب�ت�ل��ك امل ��واق ��ع ع ��ن ام�ت�ن��ان�ه��م
ل � �ه� ��ذه ال� � ��زي� � ��ارة ال � �ت� ��ي ت �ع �ك ��س اه� �ت� �م� ��ام ال � �ق � �ي� ��ادة ال� �ث ��وري ��ة
والسياسية والعسكرية بتلمس أحوال املرابطن وهمومهم
واحتياجاتهم.
ورفع األبطال برقيات تهاين للقيادة الثورية والسياسية
وال �ع �س �ك ��ري ��ة ب �م �ن��اس �ب��ة ع �ي ��د ال �ف �ط ��ر  ..م ��ؤك ��دي ��ن ع��زم �ه��م
واس�ت�م��راره��م يف م��واق��ع ال�ع��زة وال�ك��رام��ة دف��اع��اً ع��ن األرض
والعرض والسيادة.

تعز وحلج

تفقد نائب رئيس هيئة اإلسناد اللوجستي اللواء الركن
ع �ب��دامل �ل��ك ال � ��درة وم �ع��ه م ��دي ��را دائ � ��ريت ال �ق �ض��اء ال�ع�س�ك��ري
العميد عبداللطيف العياين ،تقييم األداء الفني العميد
عبدالرحمن العبايل ،أحوال منتسبي اللواء  115مشاة
واللواء  22مدرع واللواء  15مشاة ،املرابطن يف جبهات
األقروض والصلو والشريجة وكرش بتعز ولحج.
وخ��ال ال��زي��ارات التفقدية وال�ع�ي��دي��ة ،نقل ن��ائ��ب رئيس
ه�ي�ئ��ة اإلس �ن ��اد ال�ل��وج�س�ت��ي ل�ل�م��راب�ط��ن ت �ه��اين ق��ائ��د ال �ث��ورة
السيد عبدامللك بدرالدين الحويث ورئيس املجلس السيايس
األعىل ،وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة
بمناسبة عيد الفطر املبارك.
وأش��اد بمستوى الجاهزية القتالية واملعنويات العالية
للمرابطن ،وما يتمتعون به من يقظة واستعداد ملواصلة
االنتصارات عىل قوى العدوان وعصابات املرتزقة وإفشال
مخططاتهم.
وأوض� ��ح ال �ل ��واء ال� ��درة أن م ��ا اج ��رتح ��ه ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان
ال�ش�ع�ب�ي��ة م ��ن م��آث��ر ب�ط��ول�ي��ة وم ��ا ح �ق �ق��وه م ��ن ان �ت �ص��ارات،
كسرت شوكة املعتدين وأذل��ت كرياء الطغاة وجعلتهم
يرضخون أمام ضربات وعنفوان األبطال ليجدوا ألنفسهم
م� �خ ��رج ��اً ي �ق �ي �ه ��م س �ع ��ري ج �ح �ي ��م ال � � ��رد وال � �ب � ��أس ال �ي �م ��اين،
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزور املرابطني في اجلبهات
العميد املهدي :التالحم الشعبي ألحرار اليمن كان
له الدور املساند للمرابطني خالل املواجهة

العميد سريع :الشعب اليمني أمام حلظات فارقة
إما السالم املشرف والعادل أو املواجهة

العميد الـشــامــي :تضحيات املجاهدين
أثمرت عز ًا ونصر ًا لليمن

احترام السالم والهدنة من مقام الثبات والقوة
وع �م �ل �ي��ات اإلع �ص ��ار وك �س ��ر ال �ح �ص��ار ال �ت ��ي دك ��ت م �ط ��ارات
ومعسكرات تحالف ال�ع��دوان وأح��رق��ت منشآته الحيوية
والنفطية يف قلب عواصمه ومختلف مدنه وأراضيه.
وأشار اللواء الدرة إىل أن قوى العدوان تسعى من خالل
الهدنة لتمرير مؤامرة خطرية ،ستبوء بالفشل الذريع كما
فشلت يف حربها الكونية خالل األع��وام السبعة املاضية،
ب�ف�ض��ل ال�ل��ه وح�ك�م��ة وش�ج��اع��ة وب�ص��رية ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة،
وص� �م ��ود وث� �ب ��ات أح � ��رار ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن ��ي ،وب � ��أس أب �ط ��ال
الجيش واللجان الشعبية الذين لقنوا املعتدين ومرتزقتهم
دروساً قاسية ومؤملة يف الجبهات.
ً
قائال  ":نستمد من األبطال ومواقفهم
وخاطب املقاتلني
امل �ش ��رف ��ة ،وي �س �ت �م��د ك ��ل أح � ��رار ش �ع �ب �ن��ا ال �ي �م �ن��ي ال �ع��زي �م��ة
واإلرادة ال �ق ��وي ��ة وامل� �ع� �ن ��وي ��ات ال �ع ��ال �ي ��ة ،ح �ي ��ث ص�ن�ع�ت��م
بسواعدكم الفتية وبمأثركم البطولية وتضحياتكم ملحمة
انتصار يماين وألحقتم باملعتدين ومرتزقتهم هزائم نكراء
وساحقة وفادحة".
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه أوض� � ��ح م ��دي ��ر دائ � � ��رة ال� �ق� �ض ��اء ال �ع �س �ك ��ري،
أن امل ��وق ��ع ال� �ج� �غ ��رايف االس ��رات �ي �ج ��ي ال � ��ذي ي �ح �ت �ل��ه ال �ي �م��ن
جعله عرضة ملطامع ق��وى الهيمنة والطغيان يف احتالله
والسيطرة عليه ونهب ثروته وخرياته ومقدراته واستغالل
موقعه الجغرايف املهم لخدمة مصالحها.
ولفت إىل أن ثورة ال�  21من سبتمرب ،قضت عىل عهود
الهيمنة والتبعية والوصاية الخارجية التي كانت مفروضةً
عىل اليمن ،ما جعل قوى االستكبار العاملي ،تشن عدواناً
عىل الشعب اليمني األبي يف محاولة منهم إلعادة فرض
الهيمنة والوصاية عليه ،وهو ما لم يكن.
وقال  ":أنتم أيها الشجعان ،املتصدون لتحالف العدوان
األمرييك السعودي اإلمارايت ،من ألهم ويلهم بقية أحرار
األم� ��ة يف م �ح��ور امل �ق ��اوم ��ة دروب ال �ع ��زة وال �ك ��رام ��ة ورف ��ض
الخضوع للطغاة".
ب��دوره أش��ار وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع واألم��ن
ن ��ور ال��دي��ن امل � ��راين ،إىل أن امل��راب �ط��ني يف ج�ب�ه��ات امل�ح��اف�ظ��ة
س �ي ��واص �ل ��ون امل� �س ��ار ال �ب �ط ��ويل ال � ��ذي ي �م ��ي ف �ي ��ه ال �ج �ي��ش
يف ج �ب �ه ��ات ال� �ع ��زة وال� �ك ��رام ��ة وم �ي ��ادي ��ن ال� �ب ��ذل وال �ع �ط ��اء
والتضحية والفداء دفاعاً عن الوطن وسيادته.
ف�ي�م��ا أك ��د ال �ق��ائ��م ب��أع �م��ال ال �ل ��واء  115م �ش��اة ال�ع�م�ي��د
ج�م�ي��ل ال�ج��اب��ري ،أن منتسبي ال�ل��واء  115م�ش��اة وك��اف��ة
امل � ��راب � �ط � ��ني يف ج �ب �ه ��ة األق � � � � ��روض وغ � ��ريه � ��ا م � ��ن ال �ج �ب �ه ��ات
باملحافظة ،سيفشلون مؤامرات األعداء.
ولفت إىل أن مخططات العدوان التي يحاول تمريرها من
خالل الهدنة العسكرية واإلنسانية لن تثني أبطال الجيش
امليامني عن مواصلة الدفاع عن األرض والعرض والسيادة.
من جهتهم رّ
عرب املرابطون يف جبهات األق��روض والصلو
وال� �ش ��ري� �ج ��ة وك � � ��رش ع� ��ن ام �ت �ن ��ان �ه ��م ل � �ل� ��زي� ��ارات ال �ع �ي ��دي ��ة
ال �ت��ي ت�ن�ع�ك��س يف ش�ح��ذ ه�م�م�ه��م وت �ق��وي��ة ع��زائ�م�ه��م ورف��ع
معنوياتهم يف إنجاز املهام الوطنية املسندة إليهم يف الدفاع
عن الوطن والشعب ومواصلة املزيد من االنتصارات املؤزرة
والحاسمة.

خب والشعف واليتمة باجلوف

اط�ل��ع م��دي��را دائ ��ريت ال�ت��دري��ب ال�ع�س�ك��ري ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن
ناصر حميد والهندسة العسكرية العميد صالح الخضر
ون��ائ��ب م��دي��ر دائ ��رة االت �ص ��االت ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ع�م�ي��د أح�م��د
الشامي ،عىل أحوال املرابطني يف محوري خب والشعف
واليتمة بالجوف.
وخالل الزيارة ،نقل القادة للمرابطني تهاين قائد الثورة
واملجلس السيايس األعىل وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة
األرك��ان ال�ع��ام��ة بمناسبة عيد ال�ف�ط��ر ..مشيدين بجاهزية
ومعنويات املرابطني العالية ،وم��ا حققوه من انتصارات
يف م�خ�ت�ل��ف ج�ب�ه��ات ال �ع��زة وال �ك ��رام ��ة ،دف ��اع ��اً ع��ن ال��وط��ن
وسيادته واستقالله.
وأوضحوا أن ما سطرته سواعد املقاتلني األبطال من مآثر
بطولية وانتصارات مؤزرة أثمرت اليوم عزاً ونصراً وكرامة
ألبناء الشعب اليمني عىل مختلف املستويات ..مشريين

ل�ل�م��راب�ط��ني يف ص ��د م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان ،وع �ن��اص��ر اإلره ��اب
يف ع ��دد م��ن امل ��واق ��ع ال�ق�ت��ال�ي��ة يف إط ��ار االن �ت �ش��ار ال�ع�م�ل�ي��ايت
لوحدات املنطقتني العسكريتني السابعة والرابعة.
م ��ن ج �ه �ت �ه��م ،ح ��مرّ ��ل امل ��راب� �ط ��ون رئ �ي ��س وأع� �ض� ��اء ل�ج�ن��ة
امل� �ع ��اي ��دة ن �ق ��ل ت �ح �ي ��ات �ه ��م ل �ل �ق �ي ��ادة ال� �ث ��وري ��ة وال �س �ي ��اس �ي ��ة
والعسكرية العليا ممثلة بقائد الثورة ،عبدامللك بدر الدين
الحويث ،ورئيس املجلس السيايس األعىل ،بمناسبة عيد
الفطر.
وجددوا التأكيد أن الواجب الديني والوطني يوجب عىل
أب �ن��اء ال�ي�م��ن ت��وح�ي��د ال �ص��ف ،وع ��دم ت�ف��وي��ت ال�ف��رص��ة عىل
املعتدين واملربصني باليمن املكر والخديعة.

اخلطوط األمامية مبأرب

املقاتلون يجددون العهد والوفاء للقيادة الثورية
والسياسية والعسكرية وأبناء الشعب اليمني
إىل أن تضحيات وبطوالت الجيش واللجان الشعبية ،وما
سطروه من مالحم وانتصارات رّ
غريت املفاهيم العسكرية
ول��ن ُت�ن��ى م��ن ذاك��رة ووج��دان الشعب اليمني ج�ي� ً
�ال بعد
جيل.
رّ
وعرب القادة عن تقدير القيادة الثورية والعسكرية العليا
وال�ش�ع��ب اليمني ال�ص��ام��د ،واع�ت��زازه��م ب ��األدوار البطولية
والتضحيات الجسيمة ألبطال ال�ق��وات املسلحة واللجان
الشعبية يف مختلف جبهات العزة والكرامة وهم يواجهون
الغزاة واملعتدين واملرتزقة.
وأك ��دوا أن ت�ل��ك امل��واق��ف وال�ت�ض�ح�ي��ات ت�س�ت�ح��ق ال��وق��وف
أمامها بكل فخر واعتزاز ،باعتبارها تاريخاً مشرفاً للشعب
اليمني واألجيال املتعاقبة.
من جانبهم ،رّ
عرب املرابطون عن امتنانهم لهذه الزيارات
ال �ع �ي��دي��ة ال �ت ��ي ت�ع�ط�ي�ه��م دف �ع ��ة م �ع �ن��وي��ة ل �ب ��ذل امل ��زي ��د م��ن
ال�ج�ه��ود وال�ص��رب وال�ث�ب��ات يف ال��دف��اع ع��ن األرض وال�ع��رض
والسيادة.
ورف � ��ع امل �ق ��ات �ل ��ون ب ��رق �ي ��ات ت �ه ��اين ل �ق ��ائ ��د ال � �ث� ��ورة ،ال �س �ي��د
ع�ب��دامل�ل��ك ب��درال��دي��ن ال �ح ��ويث ،ورئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس
األع��ىل ال�ق��ائ��د األع��ىل ل�ل�ق��وات املسلحة وال�ش�ع��ب اليمني،
ج ��ددوا م��ن خ��الل�ه��ا ال�ع�ه��د ل�ل��ه وال��وط��ن وال�ش�ع��ب بالسري
عىل نهج الشهداء ..مؤكدين أنهم يف أتم الجاهزية لتنفيذ
ما يُسند إليهم من مهام وتحقيق مزيد من االنتصارات.

الزاهر والعبدية

زار رئيس لجنة املعايدة ،العميد عبدالله محمد املهدي،
ومدير الكلية الحربية ،العميد الركن محمد صالح شيزر،
ومدير دائرة العمليات الحربية ،العميد الركن إسماعيل
ع��واض ،املرابطني يف املواقع العسكرية املتقدمة الواقعة
يف إطار االنتشار العمليايت لوحدات املنطقتني العسكريتني
السابعة والرابعة.
حيث اطلع املهدي وشيزر وعواض ،ومعهم نائب مدير
دائ��رة امل�ش��اة العميد حميد ال�غ��ويل وال�ق��ائ��م ب��أع�م��ال نائب
م��دي��ر ق��اع��دة اإلص��الح امل��رك��زي��ة العقيد عبدالعليم امل��ؤي��د،
عىل أحوال املرابطني يف جبهتي الزاهر بمحافظة البيضاء
والعبدية بمحافظة مأرب.
شملت ال��زي��ارات امل��راب�ط��ني يف م��واق��ع ال�ل��واء  31م��درع،
وال �ل ��واء 151م� �ش ��اة ،وال �ل ��واء 117م� �ش ��اة ،وع �ق �ب��ة ث��رة
امل�ط�ل��ة ع��ىل م��دي��ري��ة ل ��ودر ب�م�ح��اف�ظ��ة أب ��ني ،وال �ل��واء 153
م�ش��اة ،ول ��واء ال�ن�ص��ر ،وع�ق�ب��ة ال�ق�ن��ذع امل�ط�ل��ة ع��ىل م��دي��ري��ة

ب �ي �ح ��ان ب �م �ح ��اف �ظ ��ة ش� �ب� ��وة ،وم� ��واق� ��ع يف ج �ب �ه ��ة ال �ع �ب��دي��ة
بمحافظة مارب.
وأش � � ��ار ال �ع �م �ي ��د امل� �ه� ��دي إىل أن ال � ��زي � ��ارات ت � ��أيت يف إط� ��ار
اه�ت�م��ام ق�ي��ادة وزارة ال��دف��اع ورئ��اس��ة هيئة األرك ��ان العامة
باملرابطني يف مختلف الجبهات ،ومنها وحدات املنطقتني
ال�ع�س�ك��ري�ت��ني ال�س��اب�ع��ة وال��راب�ع��ة ل��الط��الع ع��ىل أح��وال�ه��م،
ومشاركتهم أفراحهم بعيد الفطر املبارك.
وأك � ��د أن امل ��الح ��م ال �ب �ط ��ول �ي ��ة ،ال �ت ��ي س �ط ��ره ��ا امل ��راب �ط ��ون
م ��ن م�ن�ت�س�ب��ي وح � ��دات امل�ن�ط�ق�ت��ني ال�ع�س�ك��ري�ت��ني ال�س��اب�ع��ة
والرابعة ،كسرت شوكة العدو بعد أن تم تطهري مديريات
ال�ب�ي�ض��اء م��ن م��رت��زق��ة ال �ع��دوان ،وع�ن��اص��ر تنظيم ال�ق��اع��دة
وداعش.
وب� رّ�ني رئ�ي��س ل�ج�ن��ة امل�ع��اي��دة أن ال�ت��الح��م ال�ش�ع�ب��ي ألح��رار
ال�ق�ب��ائ��ل يف ال�ب�ي�ض��اء وم ��أرب ك��ان ل��ه ال ��دور امل�س��ان��د وامل�ع��زز
للمرابطني يف تطهري مساحات واسعة من دن��س املرتزقة
وعناصر اإلرهاب.
ب ��دوره ،أك��د م��دي��ر ال�ك�ل�ي��ة ال�ح��رب�ي��ة أن ال�ت�ط��ور ال�ن��وع��ي،
وتأهيال وتسليحاً
ً
الذي وصلت إليه القوات املسلحة تدريباً
خالل سنوات العدوان ،أسهم يف تحقيق توازن الردع مع
دول تحالف العدوان التي تكبرّدت خسائر كبرية يف العدة
والعتاد.
وأوضح أن القوات املسلحة ،بما وصلت إليه من قدرات
عالية وكفاءات نوعية ،قادرة عىل حماية السيادة الوطنية
براً وبحراً وجواً من كافة املخاطر واألعمال العدائية.
وأشاد العميد شيزر باملواقف البطولية املشررّفة واألدوار
الوطنية ألبطال وحدات املنطقتني العسكريتني السابعة
وال��راب �ع��ة وه ��م ي�ت�ص��دون ل�ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت��ه يف
مختلف الجبهات.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ن�ق��ل م��دي��ر دائ ��رة ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ح��رب�ي��ة ت�ه��اين
قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة للمرابطني
يف م � ��واق � ��ع ال� �ب� �ط ��ول ��ة م � ��ن م �ن �ت �س �ب ��ي وح � � � ��دات امل �ن �ط �ق �ت ��ني
العسكريتني السابعة والرابعة.
وقال العميد عواض" :إن األمن واالستقرار ،الذي تنعم
ب��ه امل�ح��اف�ظ��ات ال�ح��رة ،ي�ع��ود ال�ف�ض��ل ف�ي��ه ب�ع��د ال�ل��ه تعاىل
لثبات املرابطني وشجاعتهم التي أفشلت رهانات األعداء
ومخططاتهم التآمرية".
وك ��ان رئ �ي��س وأع �ض ��اء ل�ج�ن��ة امل �ع��اي��دة اس �ت �م �ع��وا ،خ��الل
الزيارات من مدير مكتب قائد املنطقة العسكرية الرابعة
املقدم عيل ال�ش��ريف ،إىل إيضاح ح��ول العمليات البطولية

قيادات القوات اجلوية والدفاع اجلوي تنفذ زيارات عيدية جلرحاها االبطال
كتب :نبيل السياغي

نفذت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي زيارات عيدية تفقدية صباح عيد الفطر املبارك
لجرحاها األبطال املرابطني يف جبهات العزة والكرامة والصمود املتواجدين يف املستشفيات
ومراكز الرعاية الصحية يف أمانة العاصمة التي جاءت وفق توجهات قيادة الوطن الحكيمة
ممثلة بقائد الثورة السيد العلم القائد عبدامللك بدر الدين الحويث -يحفظه الله -والقيادة
السياسية والعسكرية العليا وبناءً عىل توجيهات اللواء احمد عيل الحمزي – قائد القوات
الجوية والدفاع الجوي حيث قام مدير صندوق الشهداء والجرحى بالقوات الجوية والدفاع
الجوي العقيد جميل العزب بتلك الزيارة التي نقل فيها تحيات وتهاين قيادة القوات الجوية
والدفاع الجوي للجرحى بمناسبة حلول عيد الفطر املبارك وتسليم هدية القيادة لهم التي
شملت كسوة العيد ومبالغ مالية متواضعة لكل جريح .
وأوضح العقيد العزب انه من الواجب الديني والوطني واإلنساين االهتمام بهؤالء االبطال
ال��ذي��ن ض�ح��وا ب��أن�ف�س�ه��م يف س�ب�ي��ل ال��دف��اع ع��ن ال��دي��ن وال��وط��ن وع ��زة ال�ي�م��ن وك��رام��ة وح��ري��ة
أب�ن��ائ��ه  ..م�ن��وه��اً ب��أن ال�ص�ن��دوق ن�ف��ذ خ��الل خ��وات��م ال�ش�ه��ر ال�ك��ري��م ص��رف إك��رام�ي��ة ع�ي��د الفطر
املبارك لعدد (  ) 291اس��رة شهيد وجريح واس��ري بواقع  25أل��ف ري��ال لكل اس��رة يف أمانة
العاصمة واملحافظات.

ت� رّ�ف �ق��د امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي ل �ل �ق��وات امل�س�ل�ح��ة م��دي��ر دائ ��رة
التوجيه املعنوي العميد يحيى سريع ومدير الدائرة املالية
ال�ع�م�ي��د ع��يل أح�س��ن امل �ط��ري ،أح ��وال امل��راب �ط��ني يف امل��واق��ع
ال�ق�ت��ال�ي��ة األم��ام �ي��ة يف ال �ج��وب��ة وال �ب �ل��ق ال �ش��رق��ي وع ��دد من
املواقع بمأرب.
واطلع سريع واملطري ومعهما مدير الخزينة العسكرية
ال �ع �ق �ي��د ول �ي ��د امل� ��ؤي� ��د ،ع ��ىل م �س �ت ��وى ال �ج ��اه ��زي ��ة ال �ق �ت��ال �ي��ة
للمرابطني من أبطال الجيش واللجان الشعبية وطبيعة
املهام املوكلة لهم.
وخالل الزيارات تبادل الزائرون مع املقاتلني تهاين العيد،
ناقلني إليهم تحايا قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين
ال �ح ��ويث ورئ �ي ��س امل�ج�ل��س ال �س �ي��ايس األع ��ىل ب�م�ن��اس�ب��ة ع�ي��د
الفطر املبارك.
وأشاد سريع واملطري بما ملساه من جاهزية ومعنويات
ع��ال�ي��ة ل�ل�م��راب�ط��ني يف م��واق��ع ال��رب��اط وال�ث�ب��ات وه��م ي��ؤدون
مهامهم ويقضون أعيادهم يف جبهات الدفاع عن الوطن
والشعب.
وأش ��ارا إىل أن ج��اه��زي��ة وم�ع�ن��وي��ات امل��راب�ط��ني تبعث عىل
الفخر واالعتزاز وتجسد مدى ارتباط املقاتلني بالله تعاىل
وبوطنهم وقدسية الدفاع عنه وإخالصهم ووفائهم له.
وأوضح متحدث القوات املسلحة ومدير الدائرة املالية،
أن زي � � ��ارة وت �ف �ق ��د أح � � ��وال امل ��راب� �ط ��ني يف امل� ��واق� ��ع األم ��ام �ي ��ة
ومشاركتهم أفراحهم وتلمس همومهم ،يُعرب عن االعتزاز
ب�م��ا س �ط��روه م��ن م��الح��م ب�ط��ول�ي��ة وان �ت �ص ��ارات وت�ض�ح�ي��ات
جسيمة دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقالله.
وق ��ال ال�ع�م�ي��د س��ري��ع "إن ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ،ال �ي��وم أم��ام
لحظات ف��ارق��ة يف ال�ت��اري��خ فإما أن يظهر تحالف ال�ع��دوان
ن �ي �ت��ه ال� �ص ��ادق ��ة ل �ل �س ��الم وج ��دي �ت ��ه يف ت �ن �ف �ي��ذ ال �ه ��دن ��ة ً
أوال
وال��دخ��ول منها إىل إن�ه��اء ال�ع��دوان ورف��ع الحصار وخ��روج
ال�ق��وات األجنبية ث��ان�ي��اً ،أو أن ينكث كما ه��ي ع��ادت��ه إذ بدأ
يتنصل ع��ن تنفيذ ال�ه��دن��ة بشكلها امل�ط�ل��وب وأظ�ه��ر وجهه
الحقيقي املتسم باملراوغة واملكر والخداع".
وأض� � ��اف" أم � ��ام ه� ��ذا ال ��وض ��ع ،ن �ح ��ذر ال �ع ��دو م ��ن م�غ�ب��ة
خروقاته املتواصلة وعدم التعاطي مع الهدنة بمسؤولية
وفقاً ملا تم عليه يف االتفاق".
م��ن جانبهم ع��رب امل�ق��ات�ل��ون األب�ط��ال ع��ن امتنانهم ل��زي��ارة
ق � �ي � ��ادات وزارة ال � ��دف � ��اع ورئ � ��اس � ��ة ه �ي �ئ ��ة األرك � � � ��ان ال �ع ��ام ��ة
وح��رص�ه��م ع��ىل م�ش��ارك�ت�ه��م أف��راح�ه��م يف امل��واق��ع األم��ام�ي��ة
وجبهات الدفاع عن الوطن وسيادته واستقالله.
وج� ��ددوا ال�ع�ه��د وال ��وف ��اء ل�ق��ائ��د ال �ث��ورة ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك
بدر الدين الحويث والقيادة السياسية والعسكرية العليا
والشعب اليمني ،أنهم ثابتون وصامدون يف مواقعهم ويف
أعىل درجات الجاهزية لتنفيذ ما يُسند إليهم من مهام.

جيزان واملالحيط

زار قائد لواء النقل الثقيل العميد محمد أحمد النزييل
أب �ط ��ال ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة امل��راب �ط��ني يف م �ح��وري
جيزان واملالحيط بالجبهة الحدودية.
وخ��الل ال��زي��ارة ،ومعه رئيس شعبة املعاقني والحاالت
النفسية بدائرة الرعاية االجتماعية ب��وزارة الدفاع العقيد
دكتور ري��دان أحمد الضاعني ،تبادل العميد النزييل مع
امل��راب�ط��ني ال�ت�ه��اين ال�ع�ي��دي��ة  ..ن��اق� ً�ال ل�ه��م ت�ه��اين ق��ائ��د ال�ث��ورة
ال �س �ي��د ع �ب��دامل �ل��ك ب ��در ال ��دي ��ن ال �ح ��ويث وامل �ج �ل��س ال�س�ي��ايس
األعىل بمناسبة عيد الفطر ومباركتهم للمرابطني ثباتهم
ورباطهم يف مواقع العزة والكرامة ،وما تحقق بفضل لله
من انتصارات يف مختلف الجبهات.
واطلع العميد النزييل عىل أحوال املقاتلني وجاهزيتهم
ً
ل�ت�ن�ف�ي��ذ أي م �ه��ام ُت�س�ن��د إل�ي�ه��م  ..م��وض�ح��ا أن ال ��زي ��ارة ت��أيت
ل�ت�ف�ق��د أح � ��وال األب �ط ��ال ال ��ذي ��ن ي �ج ��ودون ب��دم��ائ �ه��م ف ��داءً
للوطن وأمنه واستقراره.
وأش� ��اد ب ��ال ��روح امل �ع �ن��وي��ة وال �ق �ت��ال �ي��ة ال �ع��ال �ي��ة ل�ل�م��راب�ط��ني
يف ال �خ �ط��وط األم��ام �ي��ة ال��ذي��ن ي� ��ؤدون م�ه��ام�ه��م ال��وط�ن�ي��ة،
م�س�ت�ش�ع��ري��ن ِع �ظ��م امل �س��ؤول �ي��ة امل �ل �ق��اة ع ��ىل ع��ات�ق�ه��م أم ��ام
الله ووطنهم وشعبهم التواق للحرية والعزة والكرامة.
وع � ��رب ق ��ائ ��د ل� � ��واء ال �ن �ق ��ل ال �ث �ق �ي ��ل ع� ��ن ال �ف �خ ��ر واالع � �ت� ��زاز
بتضحيات أب�ط��ال الجيش وال�ل�ج��ان يف ال��دف��اع ع��ن الوطن
وم ��ا س �ط��روه م��ن م��الح��م أس �ط��وري��ة يف ال ��ذود ع��ن األرض
والعرض والسيادة.
م��ن ج��ان�ب�ه��م ع��رب امل��راب�ط��ون ع��ن االم�ت�ن��ان ل�ه��ذه ال��زي��ارات
امل �ي��دان �ي��ة  ..م��ؤك��دي��ن أن �ه��م م ��اض ��ون ع ��ىل ال�ع�ه��د يف ط��ري��ق
النصر والعزة والكرامة.
وجددوا العهد لله والوطن والقيادة يف الوفاء بواجبهم
ل �ل��دف��اع ع ��ن ال ��وط ��ن وح �ف��ظ األم ��ن واالس �ت �ق ��رار وال�ت�ص��دي
الحازم لقوى العدوان واملرتزقة.
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بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

ُ
نسويات مواقع
التواصل خط ٌر
مجتمعي ماثل
ٌّ

م � َّ�م ��ا ُي �ف ��رتض أن ي ��ؤخ ��ذ يف ال �ح �س �ب��ان م��ن
أرب��اب األس��ر َّ
أن ال�ت�ط��ورات التكنولوجية وما
أف�ض��ت ب��ه إل�ي�ن��ا م��ن خ��دم��ات ت�ق�ن�ي��ة م��رت�ب�ط��ة
بالشبكة العنكبوتية سالحٌ ذو حدين،
فبقدر ما تو ِّفر للباحث عن املعلومة املفيدة
ال�ج�ه��د وال ��وق ��ت إىل ح � ٍّ�د ك �ب��ري ،ت�ل�ح��ق ف��ادح
الضرر وبالغ الخطر يف حياة الشابة والشاب
وال �ص �غ��رية وال �ص �غ��ري إذا أط �ل��ق ل�ه��م ال�ع�ن��ان
الرت� �ي ��اد م �ج��اه �ي��ل ت �ل��ك ال �ش �ب �ك��ة ع �ب �ث � ًّي��ا دون
تلقيهم من ِقبل أعقل أهليهم جرعات كافية
من التنوير وبما يتطلبه االهتداء إىل املسالك
امل�ف�ض�ي��ة ب�ه��م إىل م�ن��اج��م ال�ك�ن��وز املعلوماتية
املفيدة والنافعة ،وبما يحميهم من الرتدي
أو السقوط يف املهاوي السحيقة التي تنتهي
بكل من يضل طريقه إىل تجرع ما ال يطيقه
وما لم يعُ د بوسعه أن يدفعه من السموم
الناقعة.
تحذيري البات لفئة الشابات
ع��ىل ال��رغ��م م��ن أن ال�ب�ن��ني ال ي�ق� ِّل��ون حاجة
عن البنات إىل استفادة من مضمون النصح
الذي أنا بصدد إيراده كون الجنسني ينتميان
إىل شعب عربي مسلم ،والكل -أمام الشرع-
سواء يف الوقوع بأمر محرمّ ،
إال أن مقتضيات
التقاليد والعادات يف مجتمعنا اليمني القبيل
الذي ما يزال -إىل اليوم -يفضل االحتكام يف
تسوية ما ينشب بني أف��راده من خ��الف عىل
ما توارثه عن األسالف من األعراف وما تزال
ال�ع��ادات يف أوس��اط قبائله الشديدة التدين
م�ق��دم��ة ع��ىل ال�ع�ب��ادات ك��ل ذل��ك ج�ع��ل جُ � َّ�ل
ت��رك�ي��زي م�ن�ص� ًّب��ا ع��ىل ش��ري�ح��ة ال�ب�ن��ات السيما
الطالبات وم��ن يف سنهن متوجهًا بتحذيري
إل� �ي� �ه ��ن ،ألن امل �ج �ت �م ��ع ال� � ��ذي م� ��ا ي� � ��زال ي ��ويل
العرض من األهمية أضعاف ما يويل
صيانة ِ
إقامة الفرض سيلقي -عند وقوعهن ضحايا
استدراجات ذكورية أثيمة -بالالئمة عليهن.
حبائل مجموعات التواصل
ال ي�ح�ت�م��ل دخ ��ول ش�ب�ك��ة اإلن ��رتن ��ت دخ ��وال
ً
ّ
أي مرتاد
جديّا لغاية بحثية معلوماتية -عىل ِ
للشبكة َّ
أي خ�ط��ورة ،ألن ان�ص�ب��اب اهتمامه
ع ��ىل ب �ل ��وغ م ��رام ��ه ي �ح ��ول دون ال �ت �ف ��ات ��ه إىل
الرتويج لأمور املحظورة ،بل تكمن الخطورة
يف االن � �خ� ��راط يف ع �ض ��وي ��ة امل �ج �م ��وع ��ات ال �ت��ي
ت�ب��دأ -ع ��ادة -أن�ث��وي��ة ت�خ�ص�ص�ي��ة ،وي �ب��دأ ض� ُّ�م
أك��رث ال�ع�ض��وات إليها أث�ن��اء -و ُب�ع�ي��د اإلن�ش��اء-
ب� ��واس� �ط� ��ة امل � �ش� ��رف� ��ات امل� �ن� �ش� �ئ ��ات ال � � ِّث � �ق� ��ات،
وغ��ال� ًب��ا م��ا تنحصر اه�ت�م��ام��ات امل�ج�م��وع��ات يف
ه ��ذه امل ��راح ��ل يف ع ��دد م �ح ��دود م ��ن امل �س��ائ��ل
ذات ال� �ص� �ل ��ة ب �ط �ب �ي �ع ��ة أع � �م� ��ال ال� �ع� �ض ��وات
امل�ن�ض��وي��ات أو يف ح ��دود ال �خ��وض يف ال�ت��دب��ري
امل �ن ��زيل وش ��ؤون ��ه ،وإىل ه ��ذه ال �ح ��دود ت�ك��ون
املجموعات النسو َيّة ما ت��زال مأمونة ،بينما
تكمن معظم الخطورات يف ما هو آت:
ُ
بصفات بنات:
ذكور
تسريب
-1
ِ
ٍ
مع مرور الوقت وتواصل الضم واالنضمام
عىل ال��دوام وت�ج��اوز أع��داد العضوات املئات
�راخ يف
م ��ع م ��ا ي �ت �س �ب��ب م ��ي ال ��وق ��ت م ��ن ت� � � ٍ
االل � �ت� ��زام ب �م �ع ��اي ��ري االن �ض �م ��ام وم� ��ن ت �ن��اق��ص
حماس املشرفات لالستمرار يف القيام بمهام
اإلش ��راف ،ف��ال تلبث تلك املهمة أن ُتختطف
من قبل عضوات منزوعة الشرف واآلدمية،
ف �ي �س �ت �خ��دم��ن م �ه �م ��ة اإلش � � ��راف يف م �ح ��اول ��ة
إي �ص��ال غ��ريه��ن إىل م��ا ص��رن ف�ي��ه م��ن ف�ق��دان
ال�ح�ش�م��ة وال �ع �ف��اف ،م��ن خ ��الل ض � ِّ�م بعض
ف ��اق ��دي امل� � ��روءة م �م ��ن ت��رب �ط �ه��م ب �ه ��ن ع��الق��ة
مشبوهة ،فيبدؤون باملشاركات امللفتة بما
تنطوي عليه م��ن إب��داع��ات وف��ق م��ا ات�ف��ق مع
امل �ش��رف��ات امل�ض�ي�ف��ات م��ن ن�س��ون��ة ال�ص�ف��ات،
وب �ع��د أخ ��ذ م��ا ي ��ري ��دون ع��ن امل �ج �م��وع��ات م��ن
ان�ط�ب��اع��ات ي�ش��رع��ون يف ال��دخ��ول م��ع ال�ب�ن��ات
يف نقاشات يصبحون -عىل ضوئها -عضوات
م �ت ��أل �ق ��ات ،ث ��م ُي� � � ��ز َوّدون ب� ��أرق� ��ام ت �ل �ي �ف��ون��ات
ال � �ب � �ن � ��ات امل � �س � �ت � �ه � ��دف � ��ات ،ف � �ي � �ع � �م� ��دون إىل
ال�ت��واص��ل ب�ه��ن ع��ىل ال�خ��اص ح�ت��ى إذا ظ�ف��روا
ب��إع��اج�ب�ه��ن ب�ش�خ�ص�ي��ات�ه��م األن �ث��وي��ة امل�ن�ت�ح�ل��ة
س � ��ارع � ��وا -ب� ��ال� �ت� ��زام� ��ن م� ��ع ن � ��زع م� ��ا أس� ��دل� ��وه
ع��ىل ش�خ�ص�ي��ات�ه��م ال��ذك��ور َّي��ة م��ن ن �ق��اب -إىل
إي �ه ��ام �ه ��ن ب �م �ب��ادل �ت �ه��ن اإلع � �ج� ��اب ،وم� ��ع أن
بعض املستهدفات يفطن إىل ما نصب لهن
�رثات
م��ن ف � ٍّ�خ ،ف��رتت��دع��ن م��ن ف��وره��ن م�س�ت�ك� ٍ
ف�ي�ه��م أق ��ذع ج ��واب م ��وص ��دات يف وج��وه�ه��م
ك��اف��ة األب� ��وابَّ ،
إال أن ب�ع� ً
�ض��ا آخ ��ر م�ن�ه��ن -ال
س�ي�م��ا ص�غ��ريات ال�س��ن ي�ق�ع��ن -ب�ح�س��ن ظ��ن-
فرائس سهلة للذئاب البشرية الذين تعاف
ُ
ذئاب الرب َيّة.
ِفعالهم
 - 2خدعة التورط عرب الروابط:
إن ت ��أث ��ري امل� ��دى ال ��زم �ن ��ي ع ��ىل ات �س ��اع ن �ط��اق
امل�ج�م��وع��ة ال�ن�س��و َّي��ة ال��واح��دة غ��ال� ًب��ا م��ا ي��ؤدي
إىل تشعبها فتتفرخ عنها –بفعل ال��رواب��ط-
م�ج�م��وع��ات ن�س��و َّي��ة ع��دة ب�ك��ل م��ا ي��رتت��ب عىل
ال �ت �ع ��دد يف األرق� � ��ام م ��ن ت �ع ��دد وت �ش �ع ��ب يف
امل �ه ��ام ال �ت��ي ال ت �ت �ج��اوز ك��ون �ه��ا -ب �ت��دب��ري وم�ك��ر
امل �ش ��رف ��ات أو ال �ع �ض ��وات امل � ِّ�ي �ت ��ات ال �ض �م��ائ��ر-
مسميات لإليهام ،ومن َّ
ثم إيقاع الحديثات
ٍ
ال �ت �ج��ارب يف م��ا ال ي�ح�م��د امل�ت�م�خ� ُ
�ض ع�ن��ه من
ع ��واق ��ب ،ف�غ��ال� ًب��ا م��ا ت�س�ت�غ��ل ت�ل��ك ال�ع�ق��ارب
ث �ق��ة امل �ن �ت �س �ب��ات ب��واس �ط �ت �ه��ن م ��ن ال �ع �ض��وات
�ريم��ني يف ط� ُرق�ه��ن -م��ن وق��ت إىل آخ ��ر -من
ف� ِ
الروابط التي ما تمثل نماذجها األوىل وسائل
إغ� � ��راء وج � ��ذب إىل ال � ��رواب � ��ط ت� �ت� ��واىل ب�ش�ك��ل
م�ت�ج��دد ،مُ ��وق �ع��ات إي��اه��ن ب ��دون أدىن ت��ردد
يف أق��ذر ما يمكن من املصائد ،إذ تكون تلك
ً
عادة مزيجً ا من الرجال والنساءاملجموعات
ال��ذي��ن ات�خ��ذوا م��ن مجموعتهم -م�ن��ذ لحظة
اإلنشاء -وكرًا الستدراج ما أمكن من الفتيات
والنساء إىل متسنقعات الرذيلة والخنا ،إذ
ي�ت�ع�م��دون إخ�ف��اء ط�ب�ي�ع��ة أن�ش�ط��ة امل�ج�م��وع��ة
ع��ن الضحية ح�ت��ى تنشر فيها م��ن ال�ص��ور ما
يمكن أن يهددوها من وق��ت إىل آخ��ر بنشره
ع��ىل امل��أ ب�ع��د أن ي�ك��ون��وا ق��د أدخ �ل��وا ف�ي��ه من
اإلض� ��اف� ��ات م ��ا ي �خ ��دش ال �ح �ي ��اء ،وب� �ق ��در م��ا
يتكرر التهديد يحصلون منها عىل املزيد من
ال�ت�ن��ازالت وامل��زي��د ،ف��ال تلبث -ب�ع��د تجريدها
م��ن ع�ف�ت�ه��ا وإم��ات��ة ض�م��ريه��ا -أن ت�ص�ب��حَ أداة
بأيديهم الستدراج غريها.
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اليمن ..لعبة الدم واملوت إىل أين؟!)124( ..
م ��ا ح ��دث وي �ح ��دث يف ال �ي �م��ن  ,وت �ح ��دي ��داً خ��الل
امل��ائ��ة س�ن��ة األخ ��رية  ,وم��ا ق�ب�ل�ه��ا وم��ا ت��اله��ا ل��م تكن
السعودية بغائبة وب�ع�ي��دة ع��ن ذل��ك  ,إن ل��م تكن
أساساً ضالعة يف هذا اإلضطراب والفوىض وعدم
اإلستقرار التي تسود البالد .
وه ��ذا م� ُ
�ات��ؤك��ده ش��واه��د ووق��ائ��ع وق��رائ��ن ع��دي��دة
تدين السعودية وال ُتربأها بإعتبارها كانت وال تزال
مصدر إقالق وإشغال لليمن من خالل تدخالتها
الفجة يف شؤونه الداخلية  ,وإستمرارها يف التآمر
عليه وتغذية املشاكل وعدم اإلستقرار فيه .
ً
مقاال مُ عرباً للمناضل
وقد توقفت ملياً وأنا أقرأ
واألدي� ��ب وامل �ف �ك��ر وال��زع �ي��م ال �س �ي��ايس ال �ب ��ارز .عمر
الجاوي رحمة الله تغشاه بعنوان ( نحن وحكام
السعودية )  ,وهو
مضمون افتتاحية مجلة الحكمة ,العدد " 162
"  -وامل �ن �ش��ور يف ي��ول�ي��و م��ن ع ��ام 1989م  ,ويف ه��ذا
امل�ق��ال م��اي��ؤك��د و ُي��ؤي��د وي��دع��م ماسبق وأش��رن��ا إليه
حول ابتالء اليمن بتدخالت السعودية يف شؤونه
م�ن��ذ وق��ت مُ �ب�ك��ر ووق ��وف نظامها ح�ج��ر ع��رثة أم��ام
تقدم اليمن ونهوضه وإستقراره .
يقول عمر الجاوي يف مقاله  ":منذ اقتطاع عسري
ون �ج ��ران ع ��ام  1934وال �ح ��ال يف ج��زي��رت �ن��ا ال�ع��رب�ي��ة
ي�ت�خ��ذ س�م��ات ال�ع��داء ال��ذي ي�ك��اد ي�ص�ب��ح ت��اري�خ�ي��اً ,
أعني بني اليمنيني وحكام السعودية " .
وأض��اف ال�ج��اوي  ":وب�ع�ي��داً ع��ن س��رد االح��داث
م �ن��ذ خ �م��س وخ �م �س��ني ع ��ام ��ا وال �ت ��ي ظ ��ل ط��اب�ع�ه��ا
ال� �غ ��زو واالس� �ت� �ي ��الء ع ��ىل االرايض ال �ي �م �ن �ي ��ة ،ن�ج��د
ال�ي��وم انفسنا ام��ام مهانة وص�ل��ت ح��د ال�ت��دخ��ل يف
ك��ل ص�غ��رية وك�ب��رية ت�خ��ص ش��ؤون�ن��ا ال��وط�ن�ي��ة دون
رادع من القائمني بأمرنا " .
وح��ول نهم األطماع السعودية يف ابتالع اليمن

صالح املقداد

وإح �ت ��الل أراض �ي ��ه  ,ي �ق��ول ال �ج ��اوي مُ ��وض �ح��اً ه��ذه

ال �ن �ق �ط��ة  ":ل ��ن ن �ت �ح ��دث ع ��ن اح� �ت ��الل ج ��دي ��د م��ن
ال�ش��رورة وال�ب�ق��ع وك��ل ال��رب��ع ال�خ��ايل ..وال ن��ري��د ان
نجرت احقاد تدخلهم االحمق للقضاء عىل ثورة 26
سبتمرب 1962م ومحاولتهم فصل حضرموت عن
ارايض الوطن اليمني ودعمهم لكل انواع التخريب
منذ سبع وعشرين عاما ..فاالمر من جانبنا احتاج
اىل امل��زي��د م��ن ال�ص��رب واالب�ت�ع��اد ع��ن ال�ت��وت��ر ب��اع�ت�ب��ار
ان املحصلة لن تكون غري وح��دة الجزيرة العربية
ووحدة العرب جميعا يف يوم من االيام " .
ث ��م ي �ت �ح��دث ال �ج ��اوي ب �ل �غ��ة ال �ب �ي��ان��ات يف م�ق��ال��ه
امل� ��ذك� ��ور يف ح �ي �ن ��ه  " :م �ن ��ذ ع � ��ام ب ��ال �ض �ب ��ط اص ��در
اتحادنا بيانا للرأي العام اليمني حول االجراءات
ال �س �ع ��ودي ��ة ب �ع ��د اض �ط �ه ��اد ال �ح �ج ��اج ال �ي �م �ن �ي��ني..
وطالبنا سلطاتنا اليمنية أال ترتك هذا الخرق يتسع
ليصبح عادة تقرر فيها السلطات هناك الجنسية

ملواطنينا " .
وال� �ح ��ق ي �ق ��ال  ,وال � �ك� ��الم الي � � ��زال ل �ل �م �ف �ك��ر ع�م��ر
الجاوي  ":ان السلطات اليمنية لم تتحرك بجدية
لحماية املواطن -الذي له رب يحميه -الن يف اليمن
سلطات وليس سلطة واحدة والن االتجاه السائد
يدعو اىل املزيد من السكوت ...او ان صنعاء تنتظر
التحرك من عدن او العكس " .
وأض� � ��اف  ":ح �ك ��ام اش �ق ��ائ �ن ��ا يف ن �ج ��د وال �ح �ج ��از
يعرفون هذه املحنة ويستغلونها ليس فقط عىل
طريقة وصية العاهل االكرب كما يقال " إن اردتم
االس �ت �م��رار يف ح�ك��م امل�م�ل�ك��ة ع�ل�ي�ك��م ب ��االص ��رار عىل
توحيد االسرة وتمزيق اليمن " لقد جاوز " العهلة
" الجدد هذه الوصية وذهبوا اىل التايل-:
 )1ق� ��ام� ��وا ب ��اح �ت ��الل ال� �ج� ��زء ال �ي �م �ن ��ي م� ��ن ال ��رب ��ع
الخايل.
 )2اع � �ط� ��و ال �ت ��اب �ع �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة مل� ��واط� �ن� ��ني يف
م� �ح ��اف� �ظ ��ات ص � �ع� ��دة وال� � �ج � ��وف وم � � � ��أرب وش� �ب ��وة
وح � �ض� ��رم� ��وت وامل� � �ه � ��رة واص � �ب � ��ح ال� �ش� ��اع� ��ر ال �ي �م �ن ��ي
ال� �ج� ��اه� ��يل امل � �ع � ��روف ام � � ��رؤ ال� �ق� �ي ��س واه � � ��ل ق ��ري �ت ��ه
مواطنني سعوديني.
 )3ص �ن �ع��وا وه� ��م يف ال ��ري ��اض ق ��ان ��ون ال�ج�ن�س�ي��ة
اليمنية وعىل مراحل.
أ -يف ال�ب��داي��ة طلبوا البطاقة الشخصية اضافة
اىل الجواز حتى يتعرفوا عىل جنسيتنا " الشمالية
" أو " الجنوبية " .
ب -ثم نصحوا " بالعني الحمراء " تبديل جواز
الجنوبي الذي يحمل جوازا شماليا.
ج -يف م��وس��م ال�ح��ج ه ��ذا اع ��ادوا ح��ام��ل ال�ج��واز
ال� �ش� �م ��ايل اذا ش� �م ��وا م� ��ن ل �ه �ج �ت��ه ان � ��ه م� ��ن س �ك��ان
الجنوب.

د -اع� ��ادوا اب �ن��اء ش �ب��وة وم ��أرب ال��ذي��ن ي�ح�م�ل��ون
ج � � � ��وازات ي �م �ن �ي ��ة اىل م �ن ��اط �ق �ه ��م وال ي �ق �ب �ل ��ون إال
ب��ال�ت��اب�ع�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ب��اع�ت�ب��ار ان ه ��ذه م�ن��اط�ق�ه��م
وقيد التحرير!!؟
وق �ب��ل ه ��ذا م��ر اح �ت��الل م�ن��اط��ق يف ح �ض��رم��وت..
تحت بيان صغري كعني النملة.
هذه هي الوقائع التي ال يمكن نكرانها والتي لم
تهز حكامنا املشغولني باالعتذار عن ال��ذي حصل
وسيحصل.
وألن ال �ب �ي��ان��ات ال��رس �م �ي��ة ال �ي �م �ن �ي��ة -ال �س �ع��ودي��ة
تثمن عاليا وتشيد ب��االخ��وة اليمنية -السعودية،
نحن ن�س��أل ،بعد ك��ل ه��ذا م��ن أي��ن س�ت��أيت اإلخ��وة
يا أصحاب نجد؟!. "..
ن�ع��م ص ��دق ال �ج ��اوي ح��ني ق ��ال مُ �ت �س��ائ� ً�ال  :ب�ع��د
ك��ل ه��ذا م��ن أي��ن س�ت��أيت اإلخ ��وة ي��اأص�ح��اب ن�ج��د ؟
 ,وي �ق �ص��د ب ��أص �ح ��اب ن �ج��د ب �ن��ي س �ع ��ود ون�ظ��ام�ه��م
امل�ت�خ�ل��ف ال��ذي ك��ان وم��ا ي��زال أب�ن��اء ال�ي�م��ن يعانون
م �ن��ه ال ��وي ��الت ح �ت��ى ال �ل �ح �ظ��ة  ,ل�ت�ب�ق��ى ال �س �ع��ودي��ة
مملكة ال��رم��ال ه��ذه م�ص��در ال�ش��ر واإلق��الق لليمن
م��اض �ي��اً وح ��اض ��راً  ,وح �ت��ى مُ �س�ت�ق�ب� ً�ال .إذا ل ��م ن�ب��ادر
ك �ي �م �ن �ي��ني ب ��إت �خ ��اذ ال �ت ��داب ��ري واإلج � � � ��راءت ال�ع�م�ل�ي��ة
ال� � ��الزم� � ��ة وال� � �ض� � ��روري� � ��ة إلن� � �ه � ��اء ح� �ك� ��اي� ��ة ال� �ت ��دخ ��ل
السعودي يف شؤوننا ونقطع يده ودابره .إىل األبد ,
ً
ً
آجال ,
عاجال أو
وذلك هو الخيار واملأمول أن نفعله
لنكون سادة عىل أرضنا ونتفرغ لبناء وطننا وبالله
املستعان !.
 .......يتبع .......

تحديات املنظومة األمنية

العميد الركن :أنور املاوري

األجهزة األمنية يف اليمن تحديداً التي تديرها حكومة
اإلنقاذ الوطني وحكومة الدكتور بن حبتور  ..هي اليوم
يف حال أفضل من جوانب عديدة؟!
أوىل ه� ��ذه ال �ج ��وان ��ب م ��واج �ه ��ة ال �ج��ري �م��ة امل �ن �ظ �م��ة ويف
ال�ت�ص��دي ال�ق��وي ال�ح��اس��م ل��إلره��اب واإلره��اب �ي��ني وض��رب
أوكارهم وجيوبهم ..والعمل عىل اتباع سياسة الصرامة
وال �ح �س��م ض ��د ك ��ل أن �م ��اط وأش �ك ��ال اإلره � ��اب وال �ت �ط��رف
والتشدد ..ولقد كان للمنظومة األمنية ميدانها املؤثر يف
التصدي لكل الذرائع األمنية للعدوان الغاشم واملعتدين
ال �غ ��زاة ال ��ذي ��ن ل ��م ي �ع��دم��وا وس �ي �ل��ة غ ��ال ول �ج ��أوا إل �ي �ه��ا يف
س �ع ��ي م �ح �م ��وم وق� � ��ذر إلح � � ��داث اخ � ��رتاق � ��ات يف ص �ف��وف
املنظومة االمنية ويف صفوف املجتمع اليمني يف صنعاء
ويف املحافظات التي تقع تحت إدارة وسلطات املجلس
السيايس األعىل..
وه� �ن ��ا ن � ��ود أن ن �ش �ي ��د ب� � ��دور وم � �ه� ��ام األج � �ه � ��زة األم �ن �ي ��ة
جميعها ,ألنها تتسم باليقظة والحرص والحرفية األمنية

التي تمثل السند القوي للجيش واللجان الشعبية التي
ت�ص�ن��ع م��الح��م م ��ن االن �ت �ص ��ارات وت �ل �ق��ن األع � ��داء دروس ��اً

قاسية وترغم خفافيش الظالم عن اإلنكسارات املتوالية..
ولقد تحققت االنجازات العديدة وامللموسة يف الجانب
األم�ن��ي ألس�ب��اب ع��دي��دة ل�ع��ل أه��م ت�ل��ك األس�ب��اب ام�ت��الك
امل �ن �ظ ��وم ��ة األم �ن �ي ��ة ل �ق �ي ��ادات ص ��ادق ��ة وم ��ؤم �ن ��ة ب�ع�م�ل�ه��ا
وب� ��دروه� ��ا ..وام �ت��الك �ه��ا أي �ض ��ا ل �ل �ق ��درات األم �ن �ي��ة ال�ع��ال�ي��ة
ال�ت��ي ت��وف��ر ل�ه��ا ف��رص ال�ن�ج��اح ال�ع��دي��دة ..ك�م��ا ان األع��داد
املستمر والتأهيل ألفراد وضباط األجهزة األمنية قد وفر
لها إمكانية صياغة رؤية امنية فاعلة ومؤثرة ..وال ننىس
ان املستشارين يف الجانب األمني لهم دور ال يستهان به
يف بناء خربات أمنية شابة كفؤة ومقتدرة ..وما نورده هنا
هو مجرد إشادات إىل حقائق الجوهر املعزز لعمل أمني
مقتدر وكفؤ ومحرتف ينبغي اإلش��ادة به دون الخوض
يف التفاصيل؟!
وم ��ن األه �م �ي��ة ب �م �ك��ان ان ن��وض��ح ان ه �ن��اك ج�م�ل��ة م��ن

ال �ع ��وام ��ل ال �ت ��ي وف� ��رت أس �ب ��اب ال �ن �ج��اح��ات امل �ل �م��وس��ة يف
الجانب األمني ..ونحن نوردها هنا فقط من باب اإلشارة
العابرة  ..مثل:
وضوح األهداف واملهام األمنية.
اإلدراك ال� ��واس� ��ع ل �ط �ب �ي �ع��ة ال �ت �ح ��دي ��ات األم �ن �ي ��ة ال �ت��ي
أوجدها املعتدون واملحتلون ومرتزقتهم.
اإلستيعاب اإليجابي لطبيعة املهام األمنية الراهنة وما
تمثله تلك التحديات واملهام من أهمية االستقرار األمني
للمجتمع اليمني بكامله.
العمل بفاعلية أكرب يف إطار املتاح من القدرات واملوارد
وه ��ذا وف��ر إم�ك��ان�ي��ة ت�ط��وي��ر ال�ق��ائ��م وامل��وج��ود يف ال �ق��درات
"امل � ��وارد وم ��ن ال ��وس ��ائ ��ل" وه �ن��ا ت�ك�م��ن امل �ع ��ادل ��ة ال�ص��ائ�ب��ة
لعمل أمني مؤثر ومتكامل لكافة أجهزة املنظومة األمنية
يف البلد.

العفشوش
م ��ن م �ض �ح �ك��ات األي � ��ام ان ت �ص��دم��ك األخ �ب ��ار ب�ح�ك��اي��ات
عجيبة وم��ن ه��ذه ال�ح�ك��اي��ات ح�ك��اي��ة ال�ع�ف�ش��وش ال�ه��ارب
يف امل �ش ��ارق وامل �غ ��ارب امل�س�م��ى ط ��ارق ع �ف��اش ال ��ذي أص�ب��ح
بقدرة قادر نائب رئيس جمهورية االرتهان لقصر اليمامة
واملرتهنني للدب ال��داش��ر املسمى محمد ب��ن سلمان وهي
مضحكات ان يتصور املوقف واحد من العفافيش الذين
ت�س�ل�ق��وا امل ��رات ��ب م��ن م��ؤه��ل واح ��د ف�ق��ط ان ��ه ن�ج��ل ش�ق�ي��ق
العفاش األكرب صالح..
وأوضح من البداية ان املوساد الصهيوين قد هيأ طارق
ً
ع �ف ��اش ل� ��دور ق� ��ادم ومل �ه �م��ة ق ��ادم ��ة ب � ��دءا م ��ن وض �ع ��ه يف
ال�س��اح��ل ال�غ��رب��ي ال�ت�ه��ام��ي وال�ت�ع��زي واس �ت �م��راراً ل��وض�ع��ه
كمشرف وحارس للجزر اليمنية يف البحر األحمر ..وهذه
ابرز املهام املسندة اليه من املوساد ومن زبانية الصهيونية
واملتصهنيني األعراب ..وغداً ربما يعد لدور اكرب طاملا أبدى

طاعة عمياء بكل حسابات الصهاينة ومطالبها وأطماعها
يف منطقة جنوب البحر األحمر ..وهو "حفرت آخر" مفرخ
مع فارق الخربة والكفاءة والقدرات بني حفرت ليبيا وحفرت
الساحل الغربي..
ق�ي��ل ال�ك�ث��ري ح��ول زي ��ارات غ��ري معلنة ل�ض�ب��اط امل�خ��اب��رات
الصهيونية املوساد ..وقيل الكثري حول زيارة العفشوش
ال �ه ��ارب اىل ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��وين يف ال��رتت �ي �ب��ات ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة
القادمة والراهنة..
هذا العفشوش املتصهني يعد ملرحلة قادمة ويظن ان
ال�ط��ري��ق س��ال��ك الس�ت�م��راره واس�ت��دام��ة ت�س�ل�ط��ه ..ول�ك��ن يف
ال�ح�ق�ي�ق��ة ه��و يف م�ه��ب ال��ري��ح وأم ��ام اس�ت�ح�ق��اق��ات امل��رح�ل��ة
الشائكة التي ال سيطرة لها إال للرجال الوطنيني وللزخم
ال� �ث� ��وري امل �ت ��أج ��ج يف ال �ن �ف ��وس ال � ��ذي ال ي �ق �ب��ل ول� ��ن ي�ق�ب��ل
باملتصهينني ولو تواروا تحت اي مسمى او اي عنوان مهما

تاريخ اليمن الحديث..
شرعت الحكومة التوفيقية برتدد يف برنامج للتنمية
السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة ب�م��وارد قليلة وع��دد أق��ل من
املوظفني امل�ه��رة لتنفيذ التغيريات املطلوبة ،نفد صرب
الجيش وبعض العناصر القبلية من الحكومة املدنية
عام  1974م فاستبدلت بمجلس قيادة بقيادة الجيش
برئاسة إبراهيم الحمدي الذي عني حكومة مؤلفة إىل
حد كبري من التكنوقراط.
ب� ��دأت ت �ل��ك ال �ح �ك��وم��ة ب �ب ��طء ول �ك ��ن ب �ث �ب��ات يف ب �ن��اء
مجموعة من املؤسسات األكرث حداثة وتنفيذ بدايات
برنامج التنمية عىل املستوى املحيل وكذلك الوطني ،
ومع ذلك لم تقبل جميع قطاعات السكان السلطات
الجديدة للحكومة وتأثريها عىل العالقات السياسية
واالق�ت�ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وم��ن امل��ؤش��رات
ال��واض�ح��ة ع��ىل ه��ذا ال�س�خ��ط إغ�ت�ي��ال رئ�ي�س��ني يف تتابع
سريع ( الحمدي عام  1977م وبعد ثمانية أشهر فقط
 ،أحمد الغشمي عام 1978م)
اآلن وقد أصبح اليمنان مستقلني ارتفعت التوقعات
يف بعض األوساط بأنه سيكون هناك شكل من أشكال
التوحيد خ��اص��ة وأن ال��دول�ت��ني ادع�ت��ا دعمهما للفكرة
ً
ً
وشيكاوالسبب الرئييس
علنا وم��ع ذل��ك ل��م يكن ه��ذا

كان براقاً ..ننصح العفشوش املتصهني ان يجد له مالذاً

يقيه غضب الشعب وان يرتك املزاحمة الفارغة يف البحث
ع��ن دور وح�ض��ور ول��و ك��ان ع��ىل أك�ت��اف الصهاينة وخدمة
الصهيونية العاملية..
ف ��أوه ��ام ال��زع��ام��ة ال �ف��ارغ��ة ال ت ��أيت ب��االن �ب �ط��اح واالرت �ه ��ان
وال�ق�ت��ال ب��األج��ر ال�ي��وم��ي ل�غ��رض وص��اي��ة أج��الف الصحراء
وأذيال الصهاينة..
وغداً ..سيعلم العفشوش انه اخطأ وأنه اتجه بمغامرة
غ ��ري م �ح �س��وب��ة يف إرض � ��اء ال �ك �ف �ي��ل ويف اس ��رتض ��اء أج �ن��دة
الصهاينة ألن األرض يمنية عربية إسالمية ولن يجد فيها
غري النريان املحرقة التي سوف تكتسحه مثلما اكتسحت
من سبقه من األذيال الصهيونية.

بول دريش جامعة أكسفورد
امل � ��ارك � ��يس ل ��أن� �ظ� �م ��ة ال �س �ي ��اس �ي ��ة
واالقتصادية واالجتماعية العربية
يف حاجة ماسة إىل العمل املباشر
ويف الواقع ساعد جنوب اليمن يف
تحريض وتمويل حركة معارضة
واسعة النطاق يف الشمال
ال �ج �ب �ه��ة ال��وط �ن �ي��ة

هواالختالف الشديد يف التوجهات
ال � � �س � � �ي� � ��اس � � �ي� � ��ة واالج � � �ت � � �م� � ��اع � � �ي� � ��ة
واالق �ت �ص ��ادي ��ة ل�ل�ن�ظ��ام��ني ب�ح�ل��ول
ن� �ه ��اي ��ة ال �س �ت �ي �ن �ي ��ات يف ح � ��ني أن
ال�ش�م��ال اخ �ت��ار أن ي�ظ��ل اق�ت�ص��ا ًدا
م �خ �ت �ل � ً�ط ��ا ول� �ك� ��ن س� ��وق� ��ه إىل ح��د
ك� �ب� ��ري ول� ��الح � �ت � �ف� ��اظ ب� ��ال� �ع� ��الق� ��ات
م ��ع ال �غ ��رب وك ��ذل ��ك م ��ع امل�م�ل�ك��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ب��دأ ال�ج�ن��وب
يف ال � �ت � �ح� ��رك ب� �س� ��رع� ��ة يف ات� �ج� ��اه
اش� � � ��رتايك ت� �ح ��ت ق � �ي � ��ادة ال �ج �ن ��اح
األكرث راديكالية للجبهة الوطنية
للتحرير .
أدت ال � �خ � ��الف � ��ات ال �س �ي ��اس �ي ��ة ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
إىل ح� ��رب ح� ��دودي� ��ة ق �ص ��رية ب��ني
البلدين يف عام  1972عىل الرغم من الجهود التي بذلها الديمقراطية يف منتصف
بعض اليمنيني وآخرين لحل هذه الخالفات يف الواقع ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات وق ��د أج ��ازت
ع��ىل ال��رغ��م م��ن أول ات�ف��اق��ني ت��م إج�ه��اض�ه�م��ا ل�ل�ت��وح��د ع �ن��اص��ر م ��ن ال �ق �ي ��ادة اغ�ت�ي��ال
ح�ي��ث ب��دت ال�ن��زاع��ات األس��اس�ي��ة غ��ري ق��اب�ل��ة للتوفيق  ،رئ� � � �ي � � ��س ال � � �ي � � �م� � ��ن ال� � �ش� � �م � ��ايل
رأى اليمنيون الجنوبيون أن قضيتهم قضية التحول الغشمي عام  1978ويف الوقت
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نفسه دع��م اليمن الجنوبي منظمات ثورية أخ��رى يف
امل�ن�ط�ق��ة م �ث��ل ال�ج�ب�ه��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ل�ت�ح��ري��ر ع �م��ان وأدى
االحتكاك املستمر بني البلدين إىل حرب حدودية أخرى
ق �ص��رية ول�ك�ن�ه��ا أك ��رث خ �ط��ورة يف ع ��ام  1979م ك�م��ا يف
الحالة السابقة أعقب هذا الصراع اتفاق قصري األمد
للتوحيد.
وم� � ��ع ذل � � ��ك ك� ��ان� ��ت االن � �ق � �س� ��ام� ��ات ال� �ك� �ب� ��رية س � ��واء
األيديولوجية أو العملية تنفتح يف جنوب اليمن داخل
ال�ح��زب االش ��رتايك ال�ي�م�ن��ي ال�ح��اك��م وه��و ال�ح��زب ال��ذي
تطور من الجبهة الوطنية للتحرير  ،كان عبد الفتاح
إس�م��اع�ي��ل امل�ن�ظ��ر ال��رئ�ي��يس ل�ل�ح��زب االش� ��رتايك ال�ي�م�ن��ي
وك��ذل��ك رئ�ي��س ال��دول��ة وال �ق��وة ال��داف�ع��ة وراء ت�ح��رك
جنوب اليمن نحو االتحاد السوفيتي يف وقت سابق
يف سبعينيات القرن املايض ويف أواخر ذلك العقد
عارضه حليفه السابق زعيم الفصيل الصيني يف
النظام رئيس اليمن الجنوبي سالم ربيع عيل
الذي ألهمت زيارته للصني سياسته باألفكار
املاوية وانتهى الصراع بإعدام ربيع عيل بتهمة
تورطه يف اغتيال الغشمي.
يتبع

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن 1990-1967م وأرسار تنرش ألول مرة
يف الجلسة الرابعة واألخرية من اللقاء الثنايئ بني
العليني الذي عقد يف مدينة تعز أواخر عام 1980م
ق ��ال ال��رئ �ي��س ع ��يل ع �ب��دال �ل��ه ص��ال��ح ل �ن �ظ��ريه ال��رئ�ي��س
ع ��يل ن ��اص ��ر م �ح �م��د :م �ط �ل��وب م �ن �ك��م س �ح��ب ع�ن��اص��ر
الجبهة م��ن املنطقة ال��وس�ط��ى ب��دون ش ��روط ..وه��ذا
ال�ك��الم ال�ف��ض أغ�ض��ب ع��يل ن��اص��ر ف��رد عليه ق��ائ��ال :يا
ع��يل ي��ا ع��يل ي��ا ع��يل ق��ال�ه��ا ث ��الث م ��رات اس�م��ع ي��ا عيل
ق�ب��ل س��اع��ة ق�ل��ت يل م�ط�ل��وب ت�س�ل�ي��م ق �ي��ادات ك�ب��رية
يف الجبهة ال��وط�ن�ي��ة واآلن ت�ق��ول يل م�ط�ل��وب سحب
الجبهة من املناطق الوسطى الطلب األول مرفوض
وق�ل��ت ل��ك ث��الث م��رات او اك��رث ان��ه م��رف��وض وطلبك
األخري مرفوض مرفوض ..أنا لست جندي مستجد
ان �ف��ذ اوام� ��ر ق��ائ��د م�س�ت�ج��د اش �ت��د ال �ن �ق��اش وال �ج��دل
الحاد بني العليني اىل حد املصايحة واملشاتمة ..قال
األستاذ فاروق مصطفى كاتب املحاضر :صالتكم عىل
ً
قائال:
النبي يا جماعة رد عليه عيل صالح بفضاضة
وأنته اكتب وأنت ساكت ..منهم القماعة قده عيب
عىل اصحابك ما يبعدوا عننا قطاع الطرق ورد عيل
ن��اص��ر وال �ل��ه م��ا ال�ع�ي��ب إال ع�ل�ي�ك��م يف س�ل�ط�ت�ك��م وم��ا
قطاع الطرق إال انتم..
ون� �ه ��ض غ ��اض� �ب ��اً ق� ��ائ� � ً�ال ل �ص ��ال ��ح خ � ��الص ال �ج �ل �س��ة
كملت ونقطتي النقاش كملت وه��ي مرفوضة هل
ب��اق��ي يشء ي�س�ت�ح��ق ال �ن �ق ��اش؟ ..رد ع��يل ص��ال��ح :م��ا

ف�ي��ش ب��س ل��و سمحت ي��ا اس�ت��اذ ع��يل اج�ل��س شويه
نكمل النقطة بنقاش هادئ رد عليه وهل تعرفون
ال �ن �ق��اش ال �ه ��ادئ وال �ح ��وار ال ��راق ��ي؟؟ ال اع�ت�ق��د ذل��ك
هم عيل ناصر باالنصراف إال إن عيل عبدالله لحقه
ً
قائال :له ذيه جاهي عليك يا
ورجم الشال بني قدميه
فخامة الرئيس عيل ناصر وبحق العيش وامللح ارجع
نكمل نقاش هذه النقطة بعد تردد رد عليه جاهك
مقبول وهيا نكمل النقطة بنقاش هادئ اسألك بأي
صفة اس�ح��ب عناصر الجبهة الوطنية ق��ال صالح:
ب�ص�ف�ت�ك��م امل �س��ؤول��ني ع�ل�ي�ه��ا ..ق ��ال ع ��يل ن ��اص ��ر :ال ال
ل�س��ت امل �س ��ؤول ع�ل�ي�ه��ا ل�ه��ا ق�ي��ادات�ه��ا ب�ع�ض�ه��م ك��ان��وا
ضباطاً وزمالءاً لكم يف الستينات وتم اقصاؤهم يف
أحداث  21أغسطس عام 1968م ..صدقني الجبهة
الوطنية لها قياداتها الخاصة من الشطر الشمايل
ومقاتليها من الشطر الشمايل بعضهم كانوا ضباط
وافراد يف الجيش واألمن عندكم.
رد ع�ل�ي��ه ص��ال��ح ق��ائ� ً�ال :ال�ب�ع��ض ق��ال��وا ان ك�ث��ري من
ض� �ب ��اط وج� �ن� ��ود ج �ي ��ش ال �ش �ط ��ر ال �ج �ن ��وب ��ي ي �ق ��ات �ل ��وا
يف ص �ف��وف ال�ج�ب�ه��ة ..رد ع�ل�ي��ه ع��يل ن��اص��ر ال ت�ص��دق
"إذاعة قالوا" زور املناطق الوسطى وستعرف الواقع
ك �م ��ا ه ��و وب ��امل ��رة س� ��رتى م �ئ ��ات امل� �ن ��ازل ال �ت ��ي دم ��ره ��ا
عساكركم ..وبعدين يا اخي البد تسميتها بإسمها
الناس ملا يسمعوك تقول الجبهة فقط سيقولوا انك

اعطيت لنفسك الحق بتوزيع صكوك الوطنية وما
ف�ي��ش داع ��ي ت�ق��ول م�ط�ل��وب س�ح��ب ع�ن��اص��ر ال�ج�ب�ه��ة
من املناطق الوسطى بدون قيد او شرط هذا لن نقبل
ان نكون وسطاء لتنفيذ ذل��ك والجبهة الوطنية لن
توافق وأضاف عيل ناصر "إذا تريد ان تطاع اطلب ما
يستطاع" قال عيل عبدالله لنظريه بصراحة كالمك
منطقي وقد حسيت اآلن ان بعض عبارايت لم تكن
م�ن��اس�ب��ة وه ��و اع �ت ��ذار ض�م�ن��ي م�ن��ه واآلن أي ��ش رأي��ك
اق��رتح أي يشء وس��أواف�ق��ك ب��ال��رأي ق��ال ع��يل ن��اص��ر:
اق��رتح ان توافق شفوياً او تقدم رسالة رسمية إلينا
ت �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا إج � ��راء ال� �ح� ��وار امل �ب ��اش ��ر م ��ع األخ � ��وة يف
ق�ي��ادة ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة وس��أط��رح ذل��ك ع��ىل أع�ض��اء
اللجنة املركزية واملكتب السيايس وق�ي��ادات الجبهة
م�ع�ظ�م�ه��م أع �ض��اء ف�ي�ه��ا ث��م ي�ت��م ال �ح ��وار امل �ب��اش��ر م��ع
ال� �ج� �ب� �ه ��ة ال� ��وط� �ن� �ي� ��ة وب � �ع� ��د ذل� � ��ك س� �ت� �ك� ��ون م �س ��أل ��ة
االن �س �ح ��اب م ��ن امل �ن ��اط ��ق ال ��وس �ط ��ى م �س ��أل ��ة م�م�ك�ن��ة
التحقيق ك��واح��دة م��ن ش��روط سلطتكم أم��ا ش��روط
الجبهة الوطنية امل�ش��روع��ة ستكون أس�ه��ل وممكنة
التنفيذ وأي مطالب غري مشروعة لستم ملزمني بها
وسنقف اىل جانبكم.
وقال عيل ناصر لنظريه قلت مقرتحي أو رأيي أيش
رأيك به؟
أجاب عيل عبدالله صالح :رأي ممتاز ومقرتحات
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احمد القردعي

ممتازة أشكرك عليها وعىل بركة الله أنا موافق عىل
الحوار املباشر مع الجبهة وإذا تعذر انتم الوسطاء
الربكة فيكم ..ق��ال عيل ناصر حاضرين نبدأ بتنفيذ
ما اتفقنا عليه من الغد ..وانتهى االجتماع وعاد عيل
ناصر اىل عدن.

احمد الفقيه

هزلية العليمي..
ومعركة
األيديولوجيات
املحرتقة!!..

امل � ��ؤس � ��ف ح � �ق� ��اً أن ال� �ي� �م� ��ن خ� � ��الل وق� � ��ت ق �ص��ري
ت�ح��ول��ت ،وب�ش�ك��ل م�ف��اج��ئ اىل م��رك��ز اه�ت�م��ام دويل
وأممي ..وتحولت األوضاع اليمنية بسبب الحرب
ال �ع��دوان �ي��ة ال �غ��اش �م��ة اىل ق�ض�ي��ة دول �ي ��ة ت�س�ت��دع��ي
حراكاً متسارعاً من كافة القوى الدولية واألممية
�ول ع ��اج �ل � ٍة ل��أزم��ة
ل�ل�ب�ح��ث وال �ف �ح ��ص ل ��وض ��ع ح �ل � ٍ
اليمنية..
ه �ن ��اك ق� � ��راءات م �ت �ب��اي �ن��ة مل ��ا ي �ج ��ري ع ��ىل امل �ش �ه��د
السيايس اليمني ،وهناك حسابات قديمة حديثة
ب ��ني ال �ف ��رق ��اء وال� �ش ��رك ��اء ..وه �ن ��اك س �ي �ن��اري��وه��ات
نار هادئ ٍة ،ولكن الهبة بني النظامني
طبخت عىل ٍ
السعودي واإلمارايت والقوى الوطنية العميلة من
املكونات السياسية والحزبية والفكرية املرتهنة لها..
ال م �ن ��اص أن ه �ن ��اك س �ي �ن��اري��وه��ات ق ��ادم ��ة أش��د
خطورة ،وأنىك أحداثاً
ً
ً
خاصة يف املواقف السياسية
ب��ني ش��رك��اء األم ��س ،وف ��رق ��اء ال �ي ��وم ..ف��امل�س��رح�ي��ة
ً
ال�ه��زل�ي��ة ق��د ت �ط��ول ..وق ��د ت�ن�ح��و م�ن�ح��ى دم��وي��ا بني
الفصائل املتنامية واملتناقضة أيديولوجياً..
هناك ع��وام��ل عاملية تقف موقف امل�ت�ف��رج ..وهي
ح��ري�ص��ة أن ي�ب�ق��ى ال�ي�م��ن يف ن�ق�ط��ة ارت �ك ��از س��اخ�ن��ة
وم�ت��وه�ج��ة ..وت��ري��د ال�ف��رص��ة امل��وات�ي��ة ألخ��ذ نصيبها
م ��ن ال �ك �ع �ك��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ..ف �ي �م��ا ال �خ �ط ��ورة ت �ك �م��ن يف
س�ي�ن��اري��وه��ات ص�ه�ي��ون�ي��ة يف ج�ن��وب ال�ب�ح��ر األح�م��ر,
ويف ب�ح��ر ال �ع ��رب ..م��ن خ ��الل ال �ت��واج��د ال�ع�س�ك��ري
يف ج� ��زي� ��رة م � �ي� ��ون ..ويف ج� ��زي� ��رة س� �ق� �ط ��رى ..وك ��ل
ه ��ذا ي �ح��دث ع ��ىل م�س�م��ع وم� ��رأى ال� ��دول ال �ك��ربى،
ومجلس األمن واألمم املتحدة..
وب� ��ال� ��رغ� ��م م � ��ن ك � ��ل ه� � ��ذا وذاك ه� �ن� ��اك ال �ن �م ��ور
اآلسيوية تبقى يف حالة انتظار ،واستنفار واسرتاحة
مقاتل حتى يتبني لها الخيط األبيض من األس��ود
من الصفقات املشبوهة لجهات إقليمية ودولية..
تظل االنقسامات الجنوبية -الجنوبية قائمة بني
رف� � �ق � ��اء امل� �ص ��ال ��ح
والرفاق القدامى
الــعــلــيــمــي بني
ال� ��ذي� ��ن ي �ح �م �ل�
�ون ســــنــــدان الــــحــــراك
امل�ج�ل��س ال��رئ��ايس
مسؤولية
الجديد
الـــجـــنـــويب ومــطــرقــة
م � � ��ا ي� � �ح� � ��دث م ��ن
ان��زالق��ات خ�ط��رية الفصائل املحرتقة..
ب� �س� �ب� ��ب ت ��ول �ي �ف ��ة
آلــــيــــة املــجــلــس
أع� �ض� ��اء امل �ج �ل��س
أغي� �� �� ��د�ريي �ا� �مل� ��وت� �ل � � �ج ��و�ان� �ج � � �يس �� � ��ا�ةً الــــرئــــايس مـــرهـــون
وف � � � � � � � � �ك� � � � � � � � ��ري� � � � � � � � ��اً بــاســتــمــرار االتــفــاق
ً
ووه �س�� �� � � �ي�ذا� � � �م�ا� ��اس� � �ع���يك�� � � ��ا�س ،بـــــني الـــســـعـــوديـــة
ن� �ف ��وذ ال �ن �ظ��ام��ني واإلمـــــارات ألنــه ذات
ال � � � � � �س � � � � � �ع � � � � � �
�ودي طـــابـــع جــيــوســيــايس
واإلم � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ارايت
يف ال� � � � � � �ص� � � � � � ��راع إسرتاتيجي مشرتك..
ال� �ي� �م� �ن ��ي ال� �ق ��ائ ��م
ب � � � ��ني امل � � �ك � � ��ون � � ��ات
السياسية اليمنية..
ف��امل�ش�ك�ل��ة ت�ظ��ل ق��ائ�م��ة ط��امل��ا ه�ن��اك وج�ه��ات رؤى
متباينة ب��ني ال�ق��ادة العسكريني امل�ن��اوئ��ني وأع�ض��اء
امل �ج �ل��س ال� ��رئ� ��ايس ..ال� ��يء ال �ع �ج �ي��ب أن امل�ج�ل��س
ال ��رئ ��ايس ح �ت ��ى اآلن ل ��م ي �ق ��دم رؤي � � ً�ة واض� �ح� � ً�ة ،أو
ً
واقعية ،عن سياسته العامة ،يف التغلب
تأكيدات
ٍ
عىل األزمة املحتملة..
ً
ع �ل �م��ا أن ه �ن ��اك ق �ض��اي��ا ل ��م ت �ح��ل ح �ت��ى اآلن م��ع
الفصائل الجنوبية بأن أنصار املجلس االنتقايل غري
راضني عما يحدث يف مشاورات الرياض ..ويتهمون
قيادة االنتقايل بخيانة القضية الجنوبية..
أضف اىل ذلك أن املجلس األعىل للحراك الثوري
راض ع ��ن ب �ع ��ض أع� �ض ��اء امل �ج �ل��س
ال �ج �ن ��وب ��ي غ ��ري ٍ
ال� ��رئ� ��ايس ال� �ج ��دي ��د ..ف �ه �ن ��اك دع � ��وة ل �ع �ق��د م��ؤت �م��ر
ج �ن��وب��ي -ج�ن��وب��ي ع ��ام وس ��وف ي��دع��ى ل �ه��ذا امل��ؤت�م��ر
كل الفصائل واملكونات الجنوبية مثل:
املجلس األعىل للحراك الثوري لتحرير الجنوب.
الهيئة الشعبية الجنوبية.
اتحاد شباب الجنوب.
م � �ج � �ل � ��س ال � �ت � �ن � �س � �ي� ��ق األع � � � � ��ىل ل� �ل� �م� �ت� �ق� ��اع� ��دي� ��ن
العسكريني.
امل �ج �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي األع� � ��ىل ل �ت �ح ��ري ��ر واس �ت �ق ��الل
الجنوب.
وغ � ��ريه � ��ا م � ��ن ال� �ف� �ص� ��ائ� ��ل وامل � �ك � ��ون � ��ات ال �ح ��زب �ي ��ة
الجنوبية ..وكل هذه املشاحنات والصراعات بسبب
دعم املجلس الرئايس من دول الخليج التي رفضت
ت�ل��ك امل�ك��ون��ات السياسية وال�ح��زب�ي��ة الجنوبية عىل
خ�ل�ف�ي��ة دع��م امل�ج�ل��س ال��رئ��ايس ات�ف��اق�ي��ات التطبيع
الصهيوين التي أبرمتها دويلة اإلمارات وثالث دول
عربية مع الكيان اإلسرائييل..
صفوة القول:
كل املؤشرات السياسية يف هذه املرحلة الفاصلة
ت� ��ؤك� ��د أن ع� ��الق� ��ة امل� �ج� �ل� ��س ال � ��رئ � ��ايس ب ��امل� �ك ��ون ��ات
ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ح ��زب �ي ��ة وال �ف �ك ��ري ��ة أك� ��ان يف ج �ن��وب
الوطن أو شماله تقف عىل محور تقاطع مصالح
واض�ح��ة امل�ع��ال��م ..حيث إن ك��ل األط��راف تقف عىل
م�س��اف��ات س��اخ�ن��ة ..وم�س��اح��ات م�ش�ح��ون��ة ب��ال�ت��وت��ر
والقلق عما يحدث اآلن ويف املستقبل..
فاملرحلة القادمة تقف عىل برميل بارود ساخن
قابل لالنفجار يف أي لحظة ..من جانب آخر تبدو
املواجهة الشاملة مع الفصائل الجنوبية املعارضة
ً
عمال ذا عواقب خطرية..
ف� ��ال� �ح� �ك� ��وم� ��ة ل� ��دي� �ه� ��ا م � ��ن األزم � � � � ��ات امل� �ع� �ق� ��دة،
وال �س �ي �ن ��اري ��وه ��ات امل �ت �ع ��ددة م ��ا ي�ج�ع�ل�ه��ا يف وض��ع
امل�ح��اص��ر امل �ه��دد ال �ت��ي ت�ق��ي ج��ل وق�ت�ه��ا يف ال��دف��اع
عن نفسها وال�ص��راع من أج��ل البقاء واالستمرار..
وف �ت ��ح ج �ب �ه ��ات ج ��دي ��دة م �ن ��اوئ ��ة ل �ه ��ا يف ظ ��ل ه ��ذه
األوضاع املتشابكة والظروف املعقدة التي لم تكن
يف صالحها..
خالصة الخالصة:
ً
س �ن �ش �ه��د ق ��ري �ب ��ا ان� �س ��دال م �س��رح �ي��ة ال �ع �ل �ي �م��ي،
وان� ��زواء ش��رك��اء األم ��س ..وت�ظ��ل أول��وي��ات ال�ص��راع
ال�س�ي��ايس ب��ني ال �ش��رك��اء وال �ف��رق��اء ع��ىل أش� ��ده ..يف
ذل��ك ال��وق��ت ل��م ي�ك��ن غ��ري�ب��اً أو مستهجناً م��ن قبل
املجتمع الدويل واألممي أن يكتشف املؤامرة القذرة
ال�ت��ي يلعبها النظامان ال�س�ع��ودي واإلم ��ارايت تجاه
اليمن..
وال�ج�م�ي��ع س�ي�خ��رج��ون م��ن ه��ذه امل�ع��رك��ة بأصابع
محرتقة ..مصداقاً لقوله عزوجل( :وال يحيق املكر
اليسء إال بأهله).
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الرئيس الشهيد الصماد
قائد املواجهة االقتصادية
وصاحب الرؤية
أربع سنوات مرت على اغتيال الرئيس الشهيد ،صالح
الصماد ،من قبل قوى العدوان واالجرام السعودي
األمريكي ،واليزال الصماد حديث اليمنيين في حلهم
وترحالهم ،فالرجل لم يكن قائدًا عابرًا ،بل كان قائدًا
استثنائيًا دفعت به االقدار ليقود البلد في ظرف استثنائي،
ومع ذلك تمكن من مواجهة التحديات والصعاب وأفشل
مخططات دول العدوان والحصار االقتصادية ،وواجه
الحرب االقتصادية التي تصاعدت بشكل غير مسبوق..
كتب :رشيد الحداد
يف بداية تسلمه لقيادة املجلس السيايس األعىل
يف صنعاء يف السادس من اغسطس ،2016
وبتعاون الجميع فشلت رهانات تحالف العدوان
يف تركيع اليمنيني بعد نقل وظائف البنك املركزي
من صنعاء إىل عدن بتوجيهات أمريكية أواخر
سبتمرب من العام نفسة  ،لتحقيق هدفني  ،األول
تجميد أنشطة املؤسسات العامة للدولة وافراغها
عن دورها من خالل أيقاف رواتب موظفي الدولة
العاملني يف اطار األجهزة الحكومية يف صنعاء ،
والثاين قطع كافة التحويالت املالية الخارجية إىل
صنعاء وصوالً إىل إيصال القطاع املصريف إىل العجز
الكامل عن تغطية فاتورة الواردات األساسية من
غذاء ودواء ووقود  ،وذلك بعدما تمكن العدوان
بمساعدة أمريكية من تجميد االحتياطات األجنبية
للبنك املركزي والسيطرة عليها يف البنوك الدولية
وسحب السويفيت  ،وبحكمة إدارة الرئيس
الشهيد الصماد لتداعيات نقل البنك  ،واصلت
املؤسسات والجهات الحكومية نشاطها الخدمي
واالنتاجي  ،ولم تتوقف كما خطط لها  ،وواصل
البنك املركزي يف صنعاء تمويل الواردات األساسية

بالعمالت الصعبة دون توقف  ،ويف ظل فشل
أدوات العدوان يف إدارة وتفعيل وظائف البنك
املركزي واستغالل االعرتاف الدويل بالبنك لتحويله
إىل وسيلة لطباعة تريليونات الرياالت دون غطاء
 ،وقيامهم بتعويم سعر صرف العملة الوطنية
يف يوليو من العام  ،2017ليعلنوا بذلك القرار
فشلهم الذريع يف الحفاظ عىل سعر صرف العملة
وعجزهم عن إدارة البنك  ،قدم الرئيس الشهيد
عدد من املبادرات الهادفة إىل تحييد البنك املركزي
خالل لقاءاته مع املبعوث الدويل لدى اليمن ،
إسماعيل ولد الشيخ  ،ونائيه معني شريم منذ
األشهر األوىل لقرار تعطيل وظائف البنك يف صنعاء
 ،وكان من أولوياته رفع العقاب الجماعي الذي
فرضته حكومة هادي عىل موظفي الدولة  ،وإعادة
صرف رواتبهم معترباً ما حدث من قطع لرواتب
اكرث من  750الف موظف يعملون يف املحافظات
الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء جريمة
جماعية .
إىل جانب ذلك كان للرئيس الشهيد رؤية
اقتصادية شاملة جاء ذكرها يف الرؤية الوطنية

لبناء الدولة تحت شعار " يد تحمي ويد تبني
“ ،فمنذ تسلمه قيادة املجلس السيايس األعىل
يف صنعاء كرئيس توافقي ،لم يغب الجانب
االقتصادي يف كلماته ولقاءاته ،فالرئيس الشهيد
كان له رؤية ثاقبة ملستقبل اقتصادي قائم عىل
االكتفاء الذايت ومتئك عىل قاعدة إنتاجية ثابته
تنطلق من رفع القدرات اإلنتاجية للقطاع الزراعي
 ،فكان يرى ان االهتمام بالزراعة من أولوياته
كونها تمثل الركيزة األساسية التي يقوم عليها
االقتصاد يف أي بلد  ،واعترب الوصول لالكتفاء
الذايت من الغذاء جبهة محلية تعاونية ال تقل
أهمية عن الجبهات األخرى  ،يضاف إىل ذلك أن
من ابرز اهتماماته رفع معدالت االستثمار وحشد
رؤوس األموال الوطنية وتوظيفها يف رفع القدرات
اإلنتاجية الصناعية املختلفة .
مشروع الرئيس الشهيد الذي «تسنده الجبهات
ويسند الجبهات» عىل حد توصيف الرئيس الصماد
سالم الله عىل روحة الطاهرة ،قوامه «إيجاد
دولة مدنية من أجل الشعب ،ال شعب من أجل
ٌ
هدف يُفرتض أن يتم العمل عىل تحقيقه
الدولة».

من خالل جملة اسرتاتيجيات وتكتيكات يتصدرها
ما ييل :مقاومة التدمري بالتعمري ،مواجهة الحصار
االقتصادي باالتجاه نحو االقتصاد املقاوم ،توظيف
اإلمكانات املتاحة يف تحقيق اكتفاء ذايت بالتدرج،
مقاومة الحرب املالية املتمثلة يف مصادرة موارد
الدولة من ضرائب وجمارك وعائدات نفطية
من ِقبَل املوالني للعدوان بتحسني موارد الدولة
املتاحة ،فتح املجال أمام االستثمارات املحلية
واألجنبية ،تشجيع رؤوس األموال الوطنية،
مكافحة الفساد املايل واإلداري يف املحافظات
الواقعة تحت سيطرة املجلس السيايس األعىل،
واالنتقال من الحفاظ عىل مؤسسات الدولة إىل
تعزيز دورها الخدمي والتنموي.
تنفيذ رؤية الرئيس الشهيد  ،أصبح حلماً لكل
اليمنيني كونها شخصت املشاكل والتحديات
التي يواجهها االقتصاد اليمني وقدمت الحلول
املمكنة  ،ونتمنى تنفيذها بالتدرج وفق اإلمكانيات
املتاحة حتى نحقق معدالت النمو االقتصادي
املنشود ونعمل عىل رفع مستوى شعبنا اقتصادياً
ومعيشياً ..

اسرتاتيجية زراعة القمح والحبوب
محمد صالح حاتم
سمعنا وقرأنا أن الدولة وضعت عدة اسرتاتيجيات
اقتصادية ومنها اسرتاتيجية النب ،واالسرتاتيجية
الوطنية للدواجن ،واسرتاتيجية العسل ،وغريها
من االسرتاتيجيات ..
وهذا يشء جميل ويدعو للتفاؤل أن الحكومة
بدأت تفكر تفكريا اسرتاتيجيا وتضع لها خطط
واسرتاتيجيات محددة ومزمنة تسعى لتحقيق
أهدافها.
لكن  ..السؤال الذي يطرح نفسه ويتساءل عنه
كل مواطن هو  :متى سنسمع عن االسرتاتيجية
الوطنية لزراعة القمح والحبوب يف اليمن؟!.
كون هذه املحاصيل أهم املحاصيل الغذائية
االسرتاتيجية املرتبطة باألمن الغذايئ القومي،
واالكتفاء الذايت ،وكذلك التحرر من الهيمنة
والغطرسة واالستعمار الغذايئ الخارجي.
فاليمن تستورد أكرث من ثالثة ماليني طن من
القمح والحبوب سنوياً بكلفة تفوق أكرث من مليار
دوالر ..
حيث تستورد اليمن ما يزيد عن  95%من
القمح فقط؛ تستورد ما يقارب ال  30%من هذه
الكميات من روسيا واوكرانيا ،والتي تشهد حاليا
حربا عسكرية ،تسببت يف ارتفاع اسعار القمح
والحبوب عامليا..
وهو ما ألقى بظالله عىل اليمن ،واملستهلك
اليمني الذي لم يعد باستطاعته شراء كيس القمح

املستورد.
ويف ظل وجود قيادة وطنية حكيمة تحث عىل
التوجه نحو زراعة القمح والحبوب يف اليمن،
لتخفيض فاتورة االسترياد وتحقيق األمن الغذايئ
لليمن ،فيتطلب ان تقوم الدولة ممثلة يف وزارة
الزراعة والري واملؤسسة العامة لتنمية وانتاج
الحبوب بوضع اسرتاتيجية وطنية مزمنة وفق
االمكانيات املتاحة  ،لزراعة القمح والحبوب يف
اليمن ،والعمل عىل تحقيق أهدافها ،وأن يكون

جزء منها خطة طارئة ملواجهة تداعيات األزمة
العاملية .
هذه الخطة تتمثل يف توعية املزارعني بضرورة
التوجه نحو زراعة الحبوب بمختلف أنواعها(شعري،
بر ،ذرة صفراء ،وبيضاء ،ودخن ،وذرة شامية،
وعدس ) ،واستغالل موسم األمطار وموسم بذر
الذرة والدخن يف معظم مناطق اليمن ومنها تهامة
والتي يبدأ موسم الدخن مع بداية شهر إبريل،
حيث توجد عشرات اآلالف من هكتارات الكثبان

الرملية يف تهامة صالحة لزراعة الدخن.
كما يتطلب من جميع املزارعني ان يبذروا أراضيهم
الزراعية بالحبوب ،وبني القات والفواكه ،البد أن
تكون هناك ثورة مجتمعية لزراعة القمح والحبوب
يف اليمن  ..يشرتك فيها الجميع دون استثناء ،فيتم
زراعة جميع األرايض ،ومنها أرايض األوقاف وأرايض
الدولة..
وعىل الحكومة أن تساعد املزارعني يف ذلك من
خالل توفري البذور املحسنة ،ووسائل الري الحديثة
،ومنظومات الطاقة الشمسية وبالتقسيط،
واملرشدين الزراعيني ..
رغم اننا نعلم وندرك أن االمكانيات لدى الدولة
شبه منعدمة  ،ولكن ال تعفى الدولة من القيام
بدورها ،ومنها ارشاد املزارعني ،وتوعيتهم ،وحثهم
عىل زراعة الحبوب ،ومنها ما بدأت تتبناه اللجنة
الزراعية والسمكية العليا يف الزراعة السهلة التي
التكلف الكثري بقدر ما ستحقق اليشء الوفري ..وهو
ما ذكرناه.
ويجب أن ترتافق هذه الخطة الطارئة مع
االسرتاتيجية الوطنية التي ال تتعدى خمس سنوات.
فأرايض الجوف واسعة وخصبة واملياه متوفرة،
تحتاج فقط جهود ورؤوس اموال الستثمارها،
وكذلك تهامة الخري والعطاء تنتظر من يحرثها
ويصلح أراضيها ويزرعها ،ومأرب ايضا وقيعان
ذمار وعمران..
فاليمن أرض واعدة وخرياتها كثرية ،والزلت بكرا،
وكما يقال " :جفنة مغطاة تنتظر من يفتحها ويأكل
من خرياتها".

مؤسسة «تنمية حياة» توزع
مساعدات عينية ألرس الشهداء يف إب

أوضح مسؤول املبادرات الخريية لدى مؤسسة
تنمية حياة االستاذ محمد عىل الذيفاين أن
املؤسسة تواصل أعمالها الخريية يف تقديم
املساعدات العينية ألسر الشهداء واملفقودين للعام
الخامس عىل التوايل يف مديريتي النادرة والسدة
بمحافظة إب.
مشريا اىل ان املؤسسة قامت بتوزيع جعالة العيد
بمناسبة عيد الفطر املبارك لعدد  250أسرة من أسر
الشهداء واملفقودين يف مديريتي النادرة والسدة
بمحافظة إب
و بني الذيفاين أن املؤسسة ستوسع أعمالها
الخريية لتشمل توزيع لحوم اضاحي العيد يف

مديريتي يريم والرضمة اىل جانب مديريتي السدة
والنادرة .
مشيدا بالجهود الخرية التي يبذلها رئيس
مؤسسة تنمية حياة االستاذ املجاهد أبو عيل
الحمايس يف تقديم كل الدعم واملساعدة ألسر
الشهداء واملفقودين يف شتى الجوانب .
ودعا الذيفاين رجال الخري اىل االسهام يف تقديم
املساعدة والعون ألسر الشهداء واملفقودين وبما
يعزز التكافل االجتماعي يف اوساط املجتمع يف ظل
استمرار العدوان والحصار .

املركز التنفيذي للتعامل مع االلغام يختتم أنشطته التوعوية بمحافظة تعز
كتب :نبيل السياغي
اختتم املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام
بمحافظة تعز برنامجاً توعوياً طارئاً بمخاطر
األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحروب
والغارات الجوية.
استهدف الربنامج عىل مدى  40يوماً ،بالتنسيق
مع املجلس األعىل إلدارة الشؤون االنسانية
والسلطة املحلية بتعز بدعم منظمة اليونيسف25 ،
ناشراً وناشرة من مديريات مقبنة والتعزية وخدير
وصالة وحيفان.
ويف االختتام أشاد نائب مدير مكتب الشؤون
االجتماعية والعمل فؤاد النفس ،بجهود املركز

يف تنظيم الربنامج التوعوي ،بالتزامن مع شهر
رمضان وعيد الفطر ،الذي يعكس جديته ونشاطه
يف التغلب عىل الصعوبات الراهنة.
ولفت إىل أهمية التوعوية املجتمعية يف املناطق
املتأثرة من مخلفات العدوان للتقليل من أعداد
الضحايا الذين يسقطون جراء مخلفات العدوان.
من جانبه أكد مشرف فرق التوعية يف املركز
التنفيذي للتعامل مع األلغام بمحافظة تعز أحمد
الهريشة ،أن عدد املستفيدين من برنامج التوعية
من كافة شرائح املجتمع  47ألف شخص.
حضر االختتام نائب مدير مكتب الشؤون
االجتماعية والعمل بتعز قايد النحال واملنسق
امليداين من املحافظة جازم أمري.
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دور القطاع الزراعي يف تنمية
واستقرار االقتصاد الوطين ...
«يد تحمي ٌ
ٌ
ويد تبين»
عرب العصور لم تضعف اليمن إال يف الفرتات
التاريخية التي قل فيها االهتمام بالزراعة وهو
ما يؤكده ازدهار القطاع الزراعي خالل حقبة
ذهبية من تأريخ اليمن الحديث حيث كانت
الزراعة تشكل أهم موارد الدخل الوطني
للبالد وكان القطاع الزراعي هو العمود
الفقري لالقتصاد الوطني والزراعة يف اليمن
ليست قطاعا اقتصاديا فقط ولكنها أسلوب
حياه لها وظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية
ُ
وتعد األرض من أهم محددات التوسع يف
القطاع الزراعي وأن حجم اإلنتاج يتحدد
باملساحات املزروعة خالل موسم معني من
العام الزراعي .
كما أن أهم محددات النمو يف اإلنتاج
الزراعي هي عناصر اإلنتاج الرئيسية وتتمثل
ً
إضافة إىل
يف األرض والعمل ورأس املال
املوارد املائية ومستوى التطور يف استخدام
األساليب الفنية الحديثة يف اإلنتاج ونشر
الخدمات البحثية واإلرشادية الالزمة
لتشجيع االستثمار الزراعي وتقدر املساحات
القابلة للزراعة يف اليمن بماليني الهكتارات
وتتوزع يف السهول واألودية واملدرجات
الجبلية ولكن املساحة املزروعة فعلياً تقدر
بنسبة قليلة جداً فبينما كان اليمن يحقق
االكتفاء الذايت من املنتجات الزراعية إال أن
ذلك تراجع –حتى -إىل أدىن مستوياته .
وال شك أن من مرتكزات التنمية
االقتصادية الرئيسية يف اليمن هو التوجه
العميل والجاد نحو تطوير وتنمية الزراعة
ورسم منهجية تحديثية مبنية عىل أسس
علمية وتاريخية من الرتاث الزراعي الغني
لليمن واليمنيني عرب التاريخ الطويل كون
اليمن بلداً يتمتع بمقومات زراعية نهضوية
كثرية ومتعددة ومتاحة أيضاً وما إىل ذلك
من سياسات وإمكانيات زراعية طبيعية
وبشرية يمكن من خاللها بناء نهضة زراعية
حقيقية لتحقيق االكتفاء الذايت ولهذا
أصبح ضرورياً االهتمام بجانب الزراعة يف
مجال نصرة اإلسالم فاألمة تهدد كل يوم
ألن غذاءها من تحت أقدام أعدائها ومن
فتات موائدهم واألمة ال تستطيع أن تدافع
عن دينها وال تستطيع أن تدافع عن نفسها
وهي ما تزال فاقدة لقوتها الضروري الذي
تعترب الزراعة أساسه املتني .
وبناء عىل توجيهات قائد الثورة يف أكرث
من خطاب عىل ضرورة التوجه الجاد نحو
الزراعة واإلنتاج املحيل من الحبوب واملنتجات
الزراعية األخرى لتقليل االسترياد الخارجي
وتحقيق االكتفاء الذايت والسيما يف هذه
الظروف التي يعاين فيها الشعب اليمني
جراء العدوان والحصار االقتصادي ويأيت
كذلك يف إطار مشروع الرئيس الشهيد
الصماد (يد تحمي ..ويد تبني) ومصفوفة
الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
وما تتضمنه من مشاريع وأنشطة تسهم
يف خدمة املجتمع ويف هذه املرحلة اتجهت
الدولة ممثلة بالقيادة السياسية وحكومة
اإلنقاذ واللجنة الزراعية والسمكية العليا
إىل تشجيع ودعم مزارعي الحبوب بجميع
أنواعها وجميع املنتجات الزراعية واستصالح
األرايض يف العديد من املناطق واملحافظات
الزراعية بهدف تحقيق االكتفاء الذايت واألمن
الغذايئ.
ُ
وتعد الزراعة احد النشاطات االقتصادية
الرئيسية التي تسهم يف االقتصاد الوطني
ويرتبط األمن الغذايئ باألمن الوطني وتحقيق
األمن الغذايئ يعتمد بالدرجة األساسية
عىل توفري الغذاء من اإلنتاج الزراعي املحيل
وللقطاع الزراعي الدور الرئييس يف مسرية
التنمية االقتصادية واالجتماعية كونه يمثل
املصدر الرئييس للغذاء ومصدراً أساسياً
للمواد األولية التي تحتاجها الصناعة ويحقق
عوائد من رأس املال والنقد األجنبي ويعترب
سوقاً رائجة لتصريف العديد من السلع
وبعبارة أخرى يسهم تطور وتنمية القطاع
الزراعي يف مكافحة البطالة وتقليص حجم
االسترياد وتطور ونهوض املجتمع وتعزيز
االقتصاد الوطني وبالتايل الوصول إىل
مرحلة االكتفاء الذايت فضال ً عن أن املنتج
املحيل يكون أكرث أماناً واطمئنانا عىل السالمة
الصحية للمستهلك مقارنه باملستورد كون
أغلب أمراض العصر مرتبطة بالغذاء
واالستهالك الغذايئ كما أن تطور القطاع
الزراعي ينعكس إيجابياً عىل تحسني الواقع
البيئي
كما إن اإلنتاج الزراعي الذي يعتمد بشكل
أسايس عىل مياه األمطار يتعرض للتناقص
يف مواسم الجفاف كما ال توجد هناك أي
خطط حكومية لدعم هذا القطاع ولهذا نجد
بعض املنتجات التي يرتفع إنتاجها يف موسم
الصيف تتعرض لإلتالف أو تدين أسعارها
لعدم وجود سياسات حكومية فيما يتعلق
بالتخزين أو التسويق لتلك املنتجات والتي
يرتفع سعرها يف مواسم الشتاء إىل أسعار
كبرية مع تدين نسبة اإلنتاج ولهذا نجد بأن
قطاع الزراعة يواجه تراجعاً مستمراً مشكال ً
فجوة كبرية بني نمو هذا القطاع والنمو
السكاين .
ويف ظل املعركة املصريية التي يخوضها
شعبنا ضد قوى الشر العاملية والرأسمالية
الغربية فإن معركة تنمية القطاع الزراعي
وتحقيق األمن الغذايئ هي األهم والتي يجب
أن تبدأ من خالل توطني الوعي االستثماري
لدى رأس املال الوطني يف التحول من
االسترياد الخارجي إىل االستثمار واإلنتاج
املحيل وهذا يحتاج إىل ثورة وعي وطنية
نخبوية وشعبية وذلك يف ظل وجود قيادة
ثورية وسياسية وطنية تحمل هذا الهم
وتتبنى هذا التوجه الوطني االسرتاتيجي
بالرتكيز ليس عىل التوسع الرأيس لزيادة
اإلنتاجية ولكن أيضاً عىل التوسع األفقي
يف املساحة املزروعة والتأثري عىل األنماط
االستهالكية بتشجيع املنتج املحيل وتعزيز
وضع امليزان التجاري الزراعي من خالل
زيادة إنتاج وتصدير املحاصيل ذات امليزة
النسبية وأهمية دعم وتحفيز املزارع اليمني
بما يضمن تنشيط دوره اإلنتاجي وتعزيز
مناعته ضد األزمات وتحويله من مستهلك
للمساعدات الغذائية إىل منتج للمحاصيل

د .يحيى عيل السقاف
الضرورية .
وللزراعة التعاقدية دور كبري يف تنمية
وازدهار القطاع الزراعي يف اليمن وتعترب
هي أحد أشكال التكامل الرأيس حيث يلتزم
املزارع بصورة تعاقدية بتوريد كمية ونوع
معني من املنتج ملؤسسة التصنيع أو التسويق
ويوافق املشرتي مقدماً عىل دفع سعر معني
للمزارع وتخصم تكلفه املدخالت من إيرادات
املزارع بمجرد بيع املنتج إىل املشرتي والزراعة
التعاقدية تمكن املزارع من التعاقد عىل
مجز
محصوله قبل زراعته وبسعر وعائد
ٍ
للمزارع وتوقيع عقود بني املزارع وجهة
الشراء يحدد فيها السعر والكمية املقرر
بيعها وضمان السعر يعد عامال ً أساسياً
لتحفيز املزارعني عىل االنخراط يف الزراعة
التعاقدية بعقود ملزمه إىل كل األطراف
وتعمل عىل زيادة استثمار املوارد الزراعية
وزيادة معدالت التصدير ومستوى دخل
املزارعني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات
الزراعية باألسواق املحلية والدولية ومحاربة
ارتفاع أسعار املنتجات واملحاصيل ومنع
احتكار املحاصيل الزراعية وتعترب الزراعة
التعاقدية سالح املزارع لتسويق منتجه حتى
ال يقع فريسة لتجارة السوق السوداء وتعترب
حجر األساس لضمان استمرارية اإلنتاج
الزراعي وتحقيق األمن الغذايئ .
كما أن تفعيل آليات العمل يف القطاع
الزراعي تحتل أولوية كونه القطاع املسؤول
عن األمن الغذايئ للبالد فمن الضروري
معالجة املشاكل التي يعاين منها هذا القطاع
الحيوي بغية إنتاج املحاصيل التي تدخل يف
صلب احتياجات املواطن اليومية والوصول
إىل االكتفاء الذايت من املحاصيل الزراعية
وخاصة االسرتاتيجية منها ،وبذلك نقلل من
االعتماد عىل املحاصيل املستوردة التي غص
بها األسواق اليمنية ،فارتفاع تكاليف اإلنتاج
وقلة املياه هي من جملة األسباب التي تعيق
انطالق هذا القطاع بنظر الخرباء الزراعيني
وكل هذه العوامل أسهمت يف الرتاجع
الواسع لإلنتاج الزراعي وأصبح املستورد من
جميع املواد الغذائية يُشكل غالبية البضائع
يف السوق اليمنية.
وتمتلك معظم محافظات اليمن أرايض
زراعية تؤهلها إىل إمكانية االستثمار الزراعي
ومحافظة الجوف إحدى تلك املحافظات
الغنية باألرض الزراعية الخصبة حيث
تعترب ثالث اكرب املحافظات اليمنية مساحة
وتتميز بمناخات وتضاريس ومخزون مياه
يتيح لها الزراعة طوال أيام السنة وتعترب
محافظة الجوف تهامة الشرق من حيث
املساحة وخصوبة الرتبة ووفرة املياه ولها دور
مستقبيل يف نهضة الزراعة التنموية يف اليمن
وإنتاج الغذاء وتحقيق االكتفاء الذايت ,وتعد
التنمية الزراعية احد ركائز التنمية الشاملة
وتعزيز األمن الغذايئ يأيت من خالل تشجيع
املزارعني وهنا ال نحتاج إىل خطط اسرتاتيجية
طويلة املدى وإنما نريد خطة زراعية وغذائية
اسرتاتيجية إلنتاج الغذاء قصرية املدى حيث
ان ارض الجوف وبقية األرايض الزراعية
ال تحتاج إىل استصالح وإنما إىل استثمار
وفقا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية
باالهتمام بالزراعة وتشجيع االستثمار
الزراعي .
ومن جهة أخرى عدم تشجيع املزارع اليمني
من خالل اتخاذ إجراءات تنفيذية لتذليل
الصعوبات التي يواجهها املزارع ومنحه الدعم
الالزم والتمويل الذي يحتاج إليه من مرحلة
اإلنتاج حتى مرحلة تسويق املنتج الزراعي وما
نالحظه يف فرتة العدوان ظهرت الكثري من
املنتجات الزراعية ومنها الفواكه والخضروات
وبأسعار مناسبة ورخيصة وغنية باملكمالت
الغذائية املفيدة صحيا مقارنة بمثيالتها
من املنتجات املستوردة ولكن ترتفع أسعار
املنتج الزراعي املحيل من الحبوب بسبب قلة
املحصول وارتفاع تكاليف إنتاجه وضعف
يف إجراءات التسويق لهذا املنتج وكذلك
دور املواطن الذي يٌقبل عىل شراء املنتجات
املستوردة وزيادة الطلب عىل شرائها مما
يؤدي إىل عدم تشجيع املزارع املحيل إلنتاج
املزيد لهذا تم إنشاء املؤسسة العامة إلنتاج
وتنمية الحبوب يف العام 2016م بقرار من
اللجنة الثورية كضرورة فرضتها التداعيات
الكارثية للعدوان القائم عىل اليمن بهدف
رفع نسبة االكتفاء لتأمني الغذاء والرتباطه
الكبري باستقاللية القرار السيايس اليمني
وتحرير اإلرادة اليمنية .
ومن التوصيـات التي يجب العمل بها
هي إنشاء قانون لحماية املنتجات املحلية
الزراعية انسجاماً مع املتغريات التي طرأت
عىل االقتصاد اليمني وفتح األسواق أمام
التجارة العاملية بعد تحقيق االكتفاء الذايت
واستخدام األساليب العلمية والحديثة
لتطوير ونهضة القطاع الزراعي وفتح أبواب
االستثمار وإقرار الحوافز الالزمة لتشجيع
املستثمرين وجذب رؤوس األموال املحلية
والخارجية للعمل بالقطاع الزراعي وتشجيع
املنتجات الزراعية الوطنية ومنع حدوث
ضرر قد يلحق بها من املمارسات الضارة
من سياسات إغراق األسواق باملنتجات أو
الزيادات غري املربرة يف الواردات أو املنتجات
املستوردة التي تدعمها الدول املصدرة بما
يؤدي إىل فقدان شروط املنافسة العادلة
وضرر يلحق املنتج الزراعي املحيل .
* وكيل وزارة املالية
باحث وكاتب يف الشأن االقتصادي
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التقت بعدد من املقاتلني املرابطني وسجلت انطباعاتهم

" تواكب الزيارات العيدية حملور جيزان املالحيظ

مجتمع
عندما تمنت االستخبارات العاملية السيطرة عىل العالم لم تصل إىل تلك األمنية عىل الرغم من الدعم املرصود
لها ضمن موازنات حكوماتها كل عام ،وما زالت تلك املخابرات يف سيطرتها املزعومة ،فهي ربما ترفع بخططها
السنوية لتحصل عىل موازناتها يف إيهام منها للسيطرة املطلقة عىل العالم ،فما بالنا بجهاز أمن ومخابرات
مزعوم ومحتل أيضا ألرض غريه منذ عقود ،العدو اإلسرائييل ،ويف مساحة احتلها تقدر km² 22,145؟ ،أيضا
عىل الرغم من تبني خطة تنوفا الخمسية ،التي تقدم بها رئيس أركان جيش االحتالل ،والتي مولت بالكامل،
إال أن ذلك لم تسعف مخابرات وأمن العدو الصهيوين ،يف شعار صاغه الفلسطينيون بعد عملياتهم الفدائية
يف العمق الصهيوين ال خيار أمام املحتل ،إال الرحيل.

تقرير :هالل جريالن

العمق الصهيوين ساحة ملعركة فردية ألي فلسطيني..
هل يجدي العدو أمنه املزعوم؟

العمليات الفدائية األخرية زادت من تكوين
مقاومني فلسطينيني من توجهات مختلفة
من ميادين العزة والكرامة والتضحيات اجرت صحيفة "26سبتمرب" استطالعاً صحفياً مع عدد من املرابطني من الجيش واللجان الشعبية
اثناء مشاركتها ونزولها ميادين العزة والكرامة والتقت عددا من املجاهدين واملرابطني بمحور جيزان واملالحيظ وخرجت بالحصيلة التالية-:

استطالع العقيد /صالح السهمي -تصوير :وضاح الذيفاين

املرابطون:
سنظل حماة للوطن
وحصنًا يدافع عن عزة اليمن
وكرامة أبنائه الرشفاء

العميد الزنيلي:
ملسنا معنويات
تسامق السماء
شموخًا وثباتًا يجسد
تضحيات األبطال

تعازينا آل الشعساني

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة

العميد /عدنان عيل ناصر الشعساين
مستشار الدائرة املالية بوزارة الدفاع

وبهذا املصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي ألوالد
الفقيد /عيل وشهاب وهاشم عدنان عيل ناصر
الشعساين وكافة آل الشعساين ..سائلني املوىل عز
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة وأن
يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصرب
والسلوان" ..إنا لله وإنا إليه راجعون"..
األسيفون:
اللواء الركن /عيل محمد الكحالين
مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية
العميد الركن /عيل غالب الحرازي
مستشار رئيس هيئة األركان العامة
العميد الركن /عبدالله غالب الكبودي
مدير دائرة التقاعد العسكري
العميد /عيل املطري
مدير الدائرة املالية
العميد الركن /عابد الثور
مساعد مدير دائرة التوجيه املعنوي

* بداية تحدث العميد كمال
ناصر الشريف قائد اللواء 105
بمحور جيزان واملالحيظ حيث قال:
** باسمي واسم منتسبي اللواء  105ضباط
وصف وجنود نرحب بقيادة وزارة الدفاع
ورئاسة هيئة األركان العامة عىل زيارتكم
لنا ومشاركتنا افراح عيد الفطر املبارك إننا
نرحب بكم اجل الرتحيب وعربكم ومن
خاللكم ننقل تحياتنا وسالمنا اىل سيدي
وموالي السيد عبدامللك بدر الدين الحويث
قائد املسرية القرآنية واىل األخ املشري الرئيس
مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل
والقائد األعىل للقوات املسلحة واألمن واىل
قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة
ممثلة باللواء الركن محمد ناصر العاطفي
وزير الدفاع واللواء الركن محمد عبدالكريم
الغماري رئيس هيئة األركان العامة وإىل
اخواننا املجاهدين بمحور املقاومة يف فلسطني
وسوريا ويف جميع محور املقاومة.
* كما تحدث املجاهد ابو عمار
الجعدبي حيث قال:
** نهنئ ونبارك ألبناء شعبنا وحكومتنا
الرشيدة بمناسبة عيد الفطر املبارك كما نرفع
تهانينا الخاصة اىل سيدي وموالي السيد
عبدامللك بن بدر الدين الحويث ونقول لكم كل
عام وانتم بخري كما اوجه رسالة للعدوان من
هنا ومن جبهة جيزان وأقول لهم :ان عدتم
عدنا وعاد الله معنا ولن تغني فئتكم شيئاً وان
كرثة وكما اوجه نصيحتي لدول العدوان بأن
يكفوا عدوانهم عن ابناء شعبنا امليمون وإال
فسوف ترون مفاجآت ال تسركم..
وأقول لقيادتنا الرشيدة بأننا ماضون يف
التصدي الحازم لدول العدوان حتى تحرير
الوطن من عبثهم ودنسهم ولن يرهبونا مهما
عملوا وحشدوا من املرتزقة ورذائل العمالة

تهانينا آل شرف الدين

مبروك آل عشيش

محمد عيل شرف الدين

محمد عشيش

تعازينا

بقلوب مؤمنة بقضاء الله
وقدره نعزي زميلتنا/

ابتسام وهبان فاضل

إحدى منتسبات دائرة التوجيه املعنوي
فرع الحديدة
وذلك بوفاة زوجها

االستاذ /أحمد فارع

 ..سائلني املوىل القدير ان يتغمد
الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه
الصرب والسلوان  ..إنا لله وإنا إليه راجعون.

االسيفون:
جميع الزمالء والزميالت
يف دائرة التوجيه املعنوي

بمناسبة دخوله القفص
الذهبي ...نتمنى له حياة زوجية
سعيدة والف مربوك
املهنئون:
العقيد محمدحسني القادري
و املهندس محمد عبدالله
محمد لطف الله

بمناسبة دخوله القفص الذهبي..
فألف مربوك.
املهنئون:
العقيد صادق البيضاين
املهندس مطهر الشامي
املجاهد محمد زيد الشامي

تهانيا آل المعمري

أجمل باقات الورد والفل والياسمني نهديها للشاب
الخلوق /إبراهيم رزق املعمري
..بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف..
فألف مربوك
املهنئون :رزق محمد املعمري
وأوالده وكافة آل املعمري  -املقدم /عبدالواحد
كندش -املقدم/عيل محمد مبارك وولده-
الدكتور /أكرم الزرافة وإخوانه -م / 1/بهاء الدين
الطاهش -صادق الحضوري -وكافة منتسبي
اإلدارة العامة للمرور  -وجميع األهل واألصدقاء

تهانينا
أبا محمد

اجمل التهاين وأرق
التربيكات نزفها باقات من
الورود والياسمني للشاب
الخلوق/

بمناسبة زفافه امليمون
ودخوله عش الزوجية يوم
الخميس القادم يف وادي احمد بني الحارث
يف لفيف من األهل واألصدقاء فألف الف
مربوك..
املهنئون :الشيخ :شمسان جعفر
عضو مجلس التالحم القبيل
الشيخ :عيل جارالله  -مشرف الشرطة
املجتمعية -والدك العاقل :مجاهد
السياغي -العاقل :خالد الحداد -املشرف
الثقايف :محمد صغري -العقيد :جميل
السياغي -العقيد :نبيل السياغي
محمد محمد غازي واوالده

نتقدم بأحر التهاين والتربيكات
للشاب الخلوق/

أجمل التهاين والتربيكات القلبية
نهديا للشاب الخلوق

تهانينا آل السياغي

اسامة مجاهد
السياغي

واالرتزاق وواثقون بالنصر املؤزر قريباً..
* اما املجاهد حسني ابو مالك
شقله فقد تحدث بالقول:
** بداية نهنئ ونبارك للقيادة السياسية
والعسكرية بحلول عيد الفطر املبارك ونقول
لألعداء خسئتم وخابت آمالكم ومهما حاولتم
بأن تهدأوا الهدنة فنحن جاهزون ومستعدون
وأي خروقات سواءً بالطريان او جبهتكم
الهزيلة فنحن جاهزون وعىل شوق للنيل من
اولئك األشرار وحثالة االرتزاق والعمالة ..كما
نطمنئ قيادتنا الرشيدة الثورية والسياسية
والعسكرية بأن املجاهدين من الجيش
واللجان الشعبية عىل اهبة االستعداد لدحر
واجتثاث جيوش العمالة واالرتزاق وتطهري
ارايض اليمن السعيد من دنسهم وعبثهم
بالوطن واقتصاده وأمنه واستقراره ونعاهد
القيادة الثورية والسياسية والعسكرية وأبناء
الشعب العظيم بأن املجاهدين واملرابطني يف
مختلف الجبهات عىل جهوزية واستعداد
لنيل من تلك الجيوش الهزيلة وصنع
االنتصارات..
* من جانبه اكد املجاهد ابو كراش الشومي
من مرابطي محور جيزان استعداد وجهوزية
املرابطني من الجيش واللجان الشعبية يف
محور جيزان واملالحيظ لتطهري كافة األرايض
اليمنية من عبث ودنس قوى العمالة
واإلرتزاق التابعة للعدو السعودي..
مؤكداً بأن املرابطني يف هذا املحور عىل شوق
للنيل من تلك القوى التي منورائها العدو
األمرييك واإلسرائييل ..مضيفاً نرفع تهانينا
وتربيكاتنا اىل القائد العلم السيد عبدامللك
بن بدرالدين الحويث والقيادة السياسية
والعسكرية بمناسبة عيد الفطر املبارك
كما نهنئ األمة العربية واإلسالمية بهذه
املناسبة الدينية العظيمة وكذا نرفع التهاين

اىل كافة محور املقاومة وعىل رأسهم السيد
حسن نصر الله ونؤكد لهم بأننا يد واحدة يف
التصدي لدول االستكبار وسوف نحرر القدس
والحرمني بإذن الله.
* من جانبه اشار املجاهد مهدي عبدالله
الشريف بمحور جيزان من منتسبي اللواء 105
بأن املرابطني من الجيش واللجان الشعبية
حاضرون يف مختلف ميادين العزة والكرامة
بكل شموخ وشجاعة واستبسال وواثقون
بالقيادة الربانية بأنها القيادة العظيمة وتليق
باألمة وتخرجها اىل النور واىل بر األمان..
ونطمنئ جماهري شعبنا العظيم بأننا جميع
منتسبي الجيش واللجان الشعبية بمختلف
امليادين جاهزون ومستعدون للسلم والحرب
وجاهزون لكل الخيارات العسكرية التي
تراها وتتخذها القيادة السياسية والعسكرية
وممتثلني ملا تتخذه من قرارات ونقول لكم
نحن جاهزون بإذن الله لكل الخيارات فوالله
يا سيدي لو خطت بنا البحر لخطناها معك
دون تردد او ملل ولم يتخلف منا رجل واحد.
* اما املجاهد هالل احمد صالح املطريي فقد
تحدث بالقول:
** اقول بأن زيارة قيادة وزارة الدفاع ورئاسة
هيئة األركان العامة اليوم التي اسعدتنا
ورفعت لنا الروح املعنوية يف محور جيزان
حيث مثلت هذه الزيارة لنا دافعاً معنويا مهما
دل عىل اهتمام القيادة باملرابطني من ابناء
الجيش واللجان الشعبية يف مختلف ميادين
العزة والكرامة وننتهزها فرصة لرنفع عرب منرب
صحيفة « 26سبتمرب» تهانينا وتربيكاتنا اىل
قيادتنا الرشيدة ممثلة بقائد الثورة السيد
عبدامللك بدرالدين الحويث والقيادة السياسية
والعسكرية ونحن مستعدون التصدي لدول
العدوان وجاهزون لتحرير كل شرب من ارايض
الجمهورية اليمنية حتى ننعم بأمن واستقرار.

لقد أصبح جهازيه األم�ن�ي��ني ،مخابراته املسمى
الشباك وجهازه األمني ،يف ح���ة ،بعد أن خابت
توقعاتهم ،وفشلت قبضتهما األمنية ،بعد عملية
فدائية يف تل أبيب أودت بأكرث من  3مستوطنني،
والتي لم يمض عليها شهر كامل حتى مني جهازا
األمنيان بخيبة أمل جديدة ،عملية فدائية أخرى
بطلها فدائيان ،وساحهما ه��ذه امل��رة ف��أس ،قتل
ف �ي �ه��ا  3م ��س ت��وط �ن��ني وج � ��رح أرب �ع ��ة أخ ��ري ��ن ،يف
عملية فدائية نوعية نفذها فدائيون بشكل فردي.
خيارات رد صهيونية محدودة
إن م�ث��ل ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات ه��ي م��ا ت��رب��ك ح�س��اب��ات
ال �ع ��دو ال �ص �ه �ي��وين ،وت �ه ��دد ب ��زوال ��ه ألن �ه��ا ت�ن�خ��ر يف
تكوينه ،وإذا ما استمرت بوت�ة أعى من الحالية،
رب�م��ا سنسمع ع��ن ن��زوح لصهاينة م��ن ال�ب��اد التي
احتلوها لعقود ،إىل بلدانهم األصلية التي هاجروا
منها ألول مرة إىل فلسطني الحتالها عى اعتبارها
األرض التي وعدوا بها حسب سوء ظنهم.
خصوصا وأن ال�خ�ي��ارات أم��ام الكيان اإلسرائييل
م� �ح ��دودة ف �ه ��و ال ي �س �ت �ط �ي��ع ش ��ن ح� ��رب ج ��دي ��دة،
واض �ح��ة امل �ع��ال��م ض��د ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ني ،وس�ي�ن�ح�ص��ر
عمله عى العمليات األمنية ،من اعتقاالت  ،ولن
ي��ذه��ب ألب �ع��د م��ن ذل ��ك ،ألن ال �ع��دو اإلس��رائ �ي��يل،
أم��ام��ه ث��اث م�ع��ارك وإذا م��ا أنشغل ب��إح��داه��ا كان
ت��دم���اً ل��اح�ت��ال ،ي��أيت يف ال�ب��داي��ة امل�ع��رك��ة األمنية
ال�ت��ي ب��ات��ت أك��رب ت�ح��دي��اً م��ائ� ً
�ا م��اث��ل أم��ام االح�ت��ال،
وت ��أيت امل�ع��رك��ة ال�ث��ان�ي��ة م�ت�م�ث�ل��ة يف إي ��ران ال�ت��ي ب��ات��ت
شيئاً ك�ب���اً يحسب ل��ه االح�ت��ال ،واملعركة الثالثة
ت �م ��س األم � � ��ن ال� �ق ��وم ��ي اإلس � ��رائ � �ي � ��يل ،وت �ت �م �ث ��ل يف
التأث�ات للحرب الروسية األوكرانية ،عى الدول
املطبعة مع الكيان الصهيوين ،كونها ستتأثر بهذه
الحرب يف ناحية االكتفاء يف الحبوب ،ألن روسيا
وأوكرانيا يمثان  %25من انتاج العالم للحبوب،
وهذا ينعكس سلبا عى الدول املستوردة للحبوب،
واملحيطة باالحتال وعليه نفسه.
مقاومون فلسطينيون من توجهات مختلفة
ربما ما يقلق الكيان الصهيوين أكرث أن العمليات
ال�ف��دائ�ي��ة الفلسطينية م��ؤخ��را الق��ت دع�م��ا شعبيا
فلسطينيا كب�ا ،فضا عن انضمام فلسطينيني،
م��ن ت��وج�ه��ات مختلفة ل�ل�ع�م�ل�ي��ات ض��د االح�ت��ال،
وهذا ما يزيد من األعباء أمام أجهزة أمن االحتال،
أي أن ع �م �ل �ي��ات امل �ق ��اوم ��ة ل ��م ت �ع��د م �ح �ص ��ورة ع��ى
ف �ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة ق ��د ي �ك��ون ك ��ل ف ��رد م ��ن ال�ش�ع��ب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي م�ه�م��ا ك ��ان ت��وج�ه��ه ،ف��دائ�ي��ا وم�ق��اوم��ا

ل ��اح �ت ��ال ،وب �ص ��ورة أق� ��وى م ��ن ف �ص��ائ��ل امل �ق��اوم��ة
نفسها ،وه��ذا ما سيجعل أم��ن االح�ت��ال يحرتس
من كل فلسطيني ،وهذا أيضا ما سيزيد من رعبه.
وم��ا ي�ج�ع��ل ه��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ف��دائ�ي��ة ذات ت��أث���
كب� ،أنها استخدم فيها وسائل واشكال مقاومة
ع ��دي ��دة ،ك ��ال ��ده ��س أو ال �ط �ع ��ن ،أو ال� �ض ��رب ب ��أي
أداة ،ح�ت��ى يمكن اس�ت�خ��دام س��اح آل وه��ذا يزيد
من وضوح فشل األمن الصهيوين ،كما حصل يف
عملية بني براك حني أطلق منفذها ضياء حمارشة
النار من بندقية استطاع إدخالها إىل مكان تنفيذ
ال �ع �م �ل �ي ��ة ،م ��ا أدى إىل م �ق �ت��ل خ �م �س��ة ص �ه��اي �ن��ة،
واس� �ت� �ش� �ه ��اده ب �ع ��د اش �ت �ب ��اك ��ه م� ��ع اف� � � ��راد األم � ��ن،
وي ��رى م�ه�ت�م��ون أن م�ث��ل ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ف��دائ�ي��ة
املتوالية ،يخىش منها االحتال لتقليدها من قبل
فلسطينيني آخ��ري��ن ،ب�ع��د اع �ج��اب الفلسطينيني
بمنفذيها ،وه��ذا يعترب ت�ح��دي��اً أخ��ر أم��ام املنظومة
األم �ن �ي��ة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ،ألن ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات تضيف
ن�م�ط��اً أخ��ر للعمل ال�ج�ه��ادي وال�ن�ض��ال والكفاحي
ضد أهداف صهيونية ،خصوصا مع وجود قناعة
ل��دى الفلسطينيني بفشل م��ا ي��دع��ى عملية س��ام
م��ع ال�ع��دو اإلس��رائ�ي��يل ،وال�ت��ي ت�ح��ول��ت إىل معاناة
كب�ة بحق الفلسطينيني.
دعوة بنيت اليهود لحمل السالح
ل � �ق � ��د ت� � ��زام� � �ن� � ��ت ه � � � ��ذه ال � �ع � �م � �ل � �ي � ��ات يف ال� �ع� �م ��ق
ال�ص�ه�ي��وين ،ال �ت��ي أدت إىل ف�ش��ل أم �ن��ي ص�ه�ي��وين،
م � ��ع ادع � � � ��اء ي �م �ي �ن ��ي ص � �ه � �ي� ��وين ،ب� �ن� �ج ��اح م� �ش ��روع
ال�س��ام االق�ت�ص��ادي م��ع الفلسطينيني ،يف الوقت
ال ��ذي ش�ك�ل��ت ف�ي��ه ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ف��دائ�ي��ة األخ ���ة يف
لشعار رفعه سياسيون
العمق الصهيوين ترجمة
ٍ
فلسطينيون ،أنّ الحلول االقتصادية بمعزل عن
حصول الشعب الفلسطيني عى حقوقه لن توفر
األمن لإلسرائيليني ،وهذا ما وقع فعا ،وما يؤكد
ف�ش��ل امل�ن�ظ��وم��ة األم �ن �ي��ة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة دع ��وة امل��دع��و
بينت الصهاينة بحمل الساح ،وهذا يعد اعرتافا
بفشل منظومته األمنية.
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ي �خ ��وض ��ون م �ن ��ذ ع �ق ��ود م �ع��رك��ة
تحرير أرضهم من املحتل الصهيوين ،فمن البديهي
أن عاقبة معركة من هذا النوع هو التحرير لألرض
واإلن�س��ان ،ربما تكون ه��ذه العمليات الفدائية يف
العمق اإلسرائييل هي املرجحة لهذا التوقع املؤكد،
ول �ع �ل��ه ي �ك ��ون ق��ري �ب��ا م ��ن ي � ��دري ،ف �ق��د ح � ��ررت ك��ل
أرايض ال�ع��ال��م م��ن االح �ت��ال ول��م ت�ع��د ه�ن��اك أرض
محتلة غ� فلسطني.

تهــانيـنا

أجمل باقات الورد والفل والياسمني نهديها
للشابني الخلوقني/

معاذ وعبدالله

بمناسبة دخولهما القفص الذهبي..
فألف مربوك.

املهنئون:
الحاج أحمد الجرادي  -أنور خلوفه
وليد البحراين  -عبد الرحمن الجرادي
 عبدالرحمن الحكمي -لؤي الشريفواالستاذ /عيل مبارك

تهانينا آل عقاب
أجمل التهاين واطيب التربيكات
نزفها للشاب الخلوق/

خالد عبدالله
العرامي

بمناسبة زفافه امليمون فألف
ألف مربوك  ..وبالرفاه والبنني
وجميع بينهما
عى خ� ويف خ�..

املهنئون:
والدك خالد عبدالله العرامي
أعمامك عبده عبدالله العرامي محمد
عبدالله العرامي صالح عبدالله العرامي
وجميع األهل واالصدقاء.

مع فرحة عيد الفطر
املبارك استقبل الزميل
املصور الفوتغرايف
 /عبدالسالم
الحرازي مولوده
الجديد الذي اسماه
(محمد)
فألف الف مربوك
يرتبى يف عز والديه
وجعله الله قرة عني
والديه..
املهنئون :كافة الزمالء
يف دائرة التوجيه
املعنوي واألهل
واالصدقاء

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

أجمل التهاين والتربيكات القلبية
نهديها للشابني الخلوقني /هالل ويحيى الدوسري
وذلك بمناسبة دخوله القفص الذهبي..فألف مربوك.
املهنئون:
الشيخ يحيى محمد جسار -ربيع الحرازي

تهانينا خليل

أجمل التهاين وأرق التربيكات
القلبية نزفها للشاب
الخلوق/

خليل جميل
عبدالقادر
الجريش

تهانيا آل الدوسري

بمناسبة الزفاف والزواج
امليمون.
املهنئون:
املقدم /محمد العلوي
يعقوب العلوي ،ومن إخوانك حازم
وعيل وإبراهيم جميل الجريش ،ومن أبناء
املرحوم محمد أحمد جميل ،وعبدالرحمن
أحمد جميل ،كما هي من البزي هشام،
واألوالد جميل وعبدالله حازم ،هشام
الحاج ،ومن كافة األهل واالصدقاء يف عنس
ومدينة ذمار.

تهانينا سيف

اجمل التهاين
والتربيكات تقدم
للشاب الخلوق/

سيف ذيزن
محمد االدور

بمناسبة الخطوبة
وقرب الزفاف .
املهنئون:
فهد عبدالعزيز  ،محمد مصلح
الشارقي ,عصام الورقي والدك ذيزن
محمد االدور ,ظافر االدور ,حازم
محمد االدور ,ذياب بكيل االدور ،ومن
كافة األهل واألصدقاء يف مدينة ذمار.

املـواطنـة

ُتعرف املواطنة ً
لغة ّ
بأنها مصطلح مشتق من كلمة الوطن ،وهو املكان الذي ُيقيم فيه اإلنسان
ً
التنمويةواملواطنة مصدر الفعل
وطنا،
خذ
مؤسسة أو ّات
بمعنى أقام
دراسات َو َط َن)
سواء ُولد فيه أم لم يولد ،والفعل منه (
ميسرة
صادرة عن
ً
(واطن) عىل وزن فاعل ويأيت بمعنى شارك؛ ّ
أي شارك باملكان مولدا وإقامة.
وم�ف�ه��وم امل��واط�ن��ة اص�ط� ً
�اح��ا ع��اق��ة م�ت�ب��ادل��ة بني
األف ��راد وال��دول��ة ال�ت��ي ي�ن�ت�م��ون إل�ي�ه��ا و ُي�ق� ّ�دم��ون لها
ال � ��والء؛ ل � ُي �ح �ص �ل��وا ف �ي �م��ا ب �ع��د ع ��ى م �ج �م��وع��ة م��ن
ال �ح �ق ��وق امل ��دن �ي ��ة ،وال �س �ي ��اس �ي ��ة ،واالج �ت �م ��اع �ي ��ة،
واالق�ت�ص��ادي��ةُ ،
وت�ع��رف امل��واط�ن��ة أي�ض��اً وف�ق��اً ل��دائ��رة
املعارف الربيطانية ّ
بأنها عاقة بني الفرد والدولة
ُي �ح � ّ�دده ��ا ق ��ان ��ون ال ��دول ��ة ب �م��ا ت�ت�ض��مّ �ن��ه م ��ن ح�ق��وق
وواجبات.
م �ق ��وم ��ات امل ��واط �ن ��ة ت �ت �ع � ّ�دد ال �ث �ق ��اف ��ات وت �خ �ت �ل��ف
ال�ع�ق��ائ��د وال�ق�ي��م وامل �ب ��ادئ ب��ني امل�ج�ت�م�ع��اتّ ،إال ّ
أن
املقوّمات األساسيّة واملشرتكة
هناك مجموعة من ِ
ل�ل�م��واط�ن��ة ب ��ني ب �ل� ٍ�د وآخ� ��ر ،وه ��ي امل �س ��اواة وت�ك��اف��ؤ
الفرص ويجب التساوي بني جميع أفراد املجتمع
يف ال �ح �ق��وق وال ��واج �ب ��ات ،وإت ��اح ��ة ج�م�ي��ع ال �ف��رص
أمامهم باختاف عقائدهم الدينية ،ومعتقداتهم
ال �ف �ك��ر ّي��ة ،وان �ت �م��اءات �ه��م ال�س�ي��اس� ّي��ة ،ح�ي��ث ُي�م�ك��ن
عادل
وقضاء
قانونية
ضمانات
تحقيق ذلك بوجود
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ونزيه يُنصف ّ
كل من تتعرّض حقوقه لانتهاك.
ومن مقومات املواطنة املشاركة يف الحياة العامة
ينبغي فتح املجال للمواطنني للمشاركة يف جميع
امل �ج ��االت ال�س�ي��اس� ّي��ة ،واالج �ت �م��اع � ّي��ة ،وال�ث�ق��اف� ّي��ة،
واالق �ت �ص ��اد ّي ��ة ،ب � ��دءاً م ��ن ح � ّ�ق ال �ط �ف��ل يف ال��رتب �ي��ة
وال �ت �ع �ل �ي ��م ،م� � ��روراً ب �ح��ري��ة األش� �خ ��اص ال �ف �ك��ر ّي��ة،
وح � ّ�ق� �ه ��م ب ��االس� �ت� �ف ��ادة م� ��ن ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ع ��امّ ��ة،
ومشاركتهم باألنشطة الثقافية املختلفة ،وانتهاءً
ّ
السياسيّة،
بحقهم يف االنخراط
بحرية يف األحزاب ّ
ٍ
ّ
وتول املناصب العليا ،واملشاركة يف صنع القرار.
وت�س�م��و ع��اق��ة ال�ف��رد ب��وط�ن��ه ب��ال��والء ل�ل��وط��ن عن
ّ
عاقة أخرى ،وال تنحصر يف الجانب العاطفي
أي
ٍ
�ش �ع ��ور ف �ق��ط ب ��ال ��والء ّ
وا ِل � ُّ
وإن �م ��ا إدراك � ��ه م ��ن خ��ال
االع�ت�ق��اد ال��دائ��م ب��أه�م� ّي��ة ال�ت�ق� ُّي��د ال�ت��ام ب��االل�ت��زام��ات
وال ��واج �ب ��ات ت �ج��اه ال ��وط ��ن ،وال �ش �ع��ور ب��امل�س��ؤول�ي��ة
�أن ّ
لتحقيق النفع العام وب� ّ
كل فرد معني بخدمة
وطنه وتنميته والرفع من شأنه.
وتتلخص خصائص املواطنة يف العاقة التبادليّة

ُت�ع� ّ�د امل��واط�ن��ة ع��اق��ة ت�ب��ادل� ّي��ة ب��ني ال�ف��رد وم��وط�ن��ه،
وه� ��ي ق ��اب �ل ��ة ل �ل �ت �غ � ُّ�� وال �ت �ط ��ور ب ��ني ف � ��رت ٍة وأخ � ��رى،
ب ��اإلض ��اف ��ة إىل ال �ع ��اق ��ة ال �ط��وع �ي��ة ح �ي��ث ّ
إن ال �ف��رد
تربطه عاقة طوعيّة واختيارية مع موطنه وبقيّة
أف ��راد امل�ج�ت�م��ع بمختلف ف�ئ��ات�ه��م ،وت�ك��ون العاقة
ّ ً
حب الوطن وشعور الفرد باالنتماء
مؤسسة عى ِّ
إليه والتضحية من أجله.
وتعد الفردية من خصائص املواطنة حيث يتمتع
ّ
كل فرد يف املجتمع بمجموعة من الحقوق املدنية
والسياسية بغض النظر عن انتماءاته.
ق��اب �ل �ي��ة االك �ت �س ��اب وال� �ف� �ق ��دان :أص �ب ��ح اك �ت �س��اب
ص �ف��ة امل ��واط �ن ��ة يف ال ��وق ��ت ال �ح ��ال ب��ال �ح �ص��ول ع��ى
ال�ج�ن�س�ي��ة ك�ش��رط أول ل�ل�ت�م� ُّت��ع ب�ج�م�ي��ع ال�ح�ق��وق،
وق ��د ُت �ج �رّد ال��دول��ة ش�خ�ص��اً م��ن م��واط�ن�ت��ه ألس�ب��اب
وج�ي�ه��ة ت�ت�ع� ّ�ل��ق ب��ال�ت��آم��ر وغ �ي��اب ال ��والء أو اك�ت�ش��اف
ت ��زوي ��ر إج � � � ��راءات ال �ح �ص ��ول ع ��ى امل ��واط� �ن ��ة أو غ���
ذل ��ك ،وق ��د ي �ت �ن��ازل ال�ش�خ��ص م��ن م��واط�ن�ت��ه ط��وع��اً
للحصول عى مواطنة دولة أخرى .أهمية املواطنة
ُ
�وس يف تطوير
�� وم�ل�م� ٍ
ت�س��اه��م امل��واط�ن��ة ب�ش�ك��ل ك�ب� ٍ
املجتمعات وذلك من خال تحقيق االنسجام بني
أف � ��راد امل�ج�ت�م��ع ع ��ن ط��ري��ق اس �ت �خ ��دام ل �غ��ة ال �ح��وار
ّ
لحل جميع أن��واع الخاف التي تنشأ بني مختلف
فئاته ،وحفظ الحقوق والحريّات وتحفيز األفراد
ع��ى تقديم ال�ت��زام��ات�ه��م وواج�ب��ات�ه��م ت�ج��اه ال��دول��ة،
وب��ال �ت��ال ت�ح��مّ �ل�ه��م امل �س��ؤول �ي��ة ع �ن��د م�ش��ارك�ت�ه��م يف
شؤون الحكم.
اح� ��رتام االخ �ت ��اف وال �ت �ن��وع ال �ع��رق� ّ�ي وال �ع �ق��ائ� ّ
�دي
وال �ف �ك � ّ
�ري ب ��ني أف � ��راد امل �ج �ت �م��ع ،وت �ق��دي��م م�ص�ل�ح��ة
الوطن عى املصالح الخاصة ،واملساهمة يف ترسيخ
املبادئ األساسية؛ كالكرامة ،والحرية ،واملساواة.
اح��رتام جميع ح�ق��وق األف ��راد يف مختلف امل�ج��االت
م��مّ ��ا ي��دف��ع امل��واط�ن��ني ل�ل�م�ش��ارك��ة يف ال�ش��أن ال�ع��ام،
ح�ي��ث ُي �ق �وّي ذل ��ك امل��واط �ن��ة ال�ف��اع�ل��ة و ُي �س��اع��د عى
بناء الدولة.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي
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التقوى هي وسيلة الفوز للوصول إىل ذلك النعيم العظيم ،واإلنسان
سيدرك عندما يتوفق بهذا التوفيق اإللهي الكبري ،أنه يف الواقع مهما
كان حجم ما قد عاناه يف هذه الدنيا ،أو تعب منه ،أو ضاق منه ،ليس
شيئاً يف مقابل ما سيحصل عليه ،وما حصل عليه عندما يصل إىل ذلك
النعيم العظيم.

عبدالسالم :

األمم املتحدة تلهث وراء الدعاية
السعودية السوداء وتبييضها

قـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ــوف ـ ـ ــد
الوطني محمد عبدالسالم
إن عـ ـ ــىل األم ـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـحـ ــدة
وم ـب ـع ــوث ـه ــا عـ ــدم ال ـل ـهــاث
وراء الــدعــايــة الـسـعــوديــة
ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــوداء وتـ ـبـ ـيـ ـيـ ـضـ ـهـ ــا
وتـ ـجـ ـمـ ـيـ ـلـ ـه ــا ال سـ ـيـ ـم ــا يف
ق ـ ـض ـ ــاي ـ ــا بـ ـ ــاتـ ـ ــت واض ـ ـح ـ ــة
ومدعاة للسخرية.
وأكـ ـ ـ ــد ع ـ ـبـ ــدال ـ ـسـ ــالم أن
ع ـ ـ ــىل املـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ــوث األم ـ ـم ـ ــي
ال ـق ـيــام بـ ــدوره بـمـســؤولـيــة
وحـيــاديــة ،مـشــدداً أن "املــواقــف الــرمــاديــة ومـجــاراة املـعـتــدي لــن تــؤدي بــه إال إىل ما
أدت بــأســالفــه" ..يــأيت ذلــك تـعـلـيـقــاً عــىل الــرحـيــب األمـمــي بـمـهــزلــة مـبــادرة الــريــاض
املزعومة بشأن األسرى.

وزير اخلدمة يدشن النزول امليداني
لتفقد االنضباط الوظيفي
دشن وزير الخدمة املدنية والتأمينات
س ـل ـيــم امل ـغ ـلــس أم ــس ال ـن ــزول امل ـي ــداين
ل ـت ـف ـق ــد وت ـق ـي ـي ــم مـ ـسـ ـت ــوى االنـ ـضـ ـب ــاط
الوظيفي وااللتزام بالدوام يف وحدات
ال ـخ ــدم ــة ال ـع ــام ــة يف أول أيـ ــام الـ ــدوام
الرسمي عقب إجازة عيد الفطر.
وخ ـ ـ ــالل الـ ـتـ ــدشـ ــني بـ ـحـ ـض ــور وك ـ ــالء
ال ـ ـ ـ ــوزارة ل ـق ـط ــاع ــات الـ ــرقـ ــابـ ــة وت ـق ـي ـيــم
األداء الدكتور محمد األشول واألجور
وامل ـ ــوازن ـ ــة ي ـح ـي ــى األمـ ـ ــري وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
املـعـلــومــات مـحـمــد ش ــرف أب ــو طــالــب ،
أك ــد ال ــوزي ــر امل ـغ ـلــس أه ـم ـيــة االن ـض ـبــاط
ال ــوظـ ـيـ ـف ــي بـ ـك ــاف ــة وحـ ـ ـ ــدات ال ـخ ــدم ــة
ال ـع ــام ــة واإلسـ ـه ــام ال ـف ــاع ــل يف تـقــديــم
الخدمات العامة للمواطنني.
وأوضح أن الوزارة كلفت  ٣٠فريقاً

للنزول امليداين للرقابة والتفتيش عىل
م ـس ـت ــوى االن ـض ـب ــاط ال ــوظ ـي ـف ــي ل ـكــافــة
ال ــوح ــدات ال ـعــامــة املــركــزيــة إىل جــانــب
فـ ـ ــرق مـ ـي ــدانـ ـي ــة م ـ ــوازي ـ ــة ع ـ ــر م ـك ــات ــب
الخدمة املدنية لتغطية عملية الرقابة
ع ـ ــىل مـ ـسـ ـت ــوى االن ـ ـض ـ ـبـ ــاط ال ــوظ ـي ـف ــي
بكافة وحــدات السلطة املحلية بأمانة
العاصمة واملحافظات.
وأشاد وزير الخدمة بانضباط القيادات
والكوادر اإلداريــة واملوظفني املتواجدين
يف مقار أعمالهم منذ الساعات األوىل من
استئناف الــدوام الــرسـمــي عقب اإلجــازة
 ..م ـع ـتــراً ذل ــك م ــؤش ــراً اي ـجــاب ـيــاً ملـسـتــوى
الــوعــي واإلدراك لــواجــب خــدمــة الــوطــن
وامل ـ ــواط ـ ــن رغ ـ ــم ال ـ ـظـ ــروف ال ــراهـ ـن ــة إزاء
العدوان والحصار.

األمم املتحدة وهدنة التقاط األنفاس لتحالف العدوان
تتعامل القوى الوطنية املدافعة عن الوطن اليمني وسيادته وحريته واستقالله مع مزاعم تحالف العدوان بحسن نية مطلقة ولم تضع يف
حسبانها التجارب السابقة التي بنيت عىل أساس الكذب والخداع أو حتى تستفد منها لفضح كل األكاذيب بدليل إن الهدنة املزعومة التي أعلنت عنها
األمم املتحدة ملدة شهرين قابلة للتمديد وتعهدت بتنفيذ بنودها املتفق عليها تحت إشرافها لم ترى النور حتى اللحظة رغم مرور أكرث من نصف املدة
املحددة لها
فهاهومطار صنعاء لــم يفتح بعد ولــم يسمح ألية
رحـلــة لـطــريان اليمنية بنقل املــرىض إىل األردن ومصر
كشرط أسايس للهدنة وكذلك مايزال تحالف العدوان
يحتجز سفن الوقود بمختلف أنواعه البنزين والغاز
والــديــزل وامل ــازوت ولــم يـسـمــح إال لـبـعـضـهــا بــالـقـطــارة
رغم انه قد تم تفتيشها وحصلت عىل تراخيص األمم
املتحدة ولــم تتوقف الخروقات يف الجبهات وتحليق
الـطــريان املـعــادي وكــذلــك لــم يخفف الحصار أو يرفع
جــزئـيــا وهــومــا يــؤكــد مــاسـبــق وأشــرنــا إلـيــه يف أكــرث من
مناسبة بأن اليمنيني قد تعلموا من الدروس املاضية
فيما يتعلق بمخادعة تحالف العدوان وان املؤمن ال
يلدغ من جحر مرتني وعليه فإن ما يقال ويشاع حول
نـيــة تـحــالــف الـشــر وقــف إط ــالق ال ـنــار وإن ـهــاء ال ـعــدوان
ع ــىل ال ـي ـم ــن ل ــن ي ـت ـح ـقــق أب ـ ــدا إال ع ــن ط ــري ــق س ــواع ــد
الرجال األبطال من أبناء الجيش واللجان الشعبية
ول ـيــس م ــن خ ــالل املـ ـش ــاورات وال ـه ــدن املــزعــومــة الـتــي
يتخذ منهاتحالف الـعــدوان ومــرتــزقـتــه راحــة اللتقاط
األنـفــاس ثــم ي ـعــاودون عــدوانـهــم الــربــري عــىل اليمن
وشعبه العظيم بــوتــرية أشــد وسنظل نـكــرر مثل هذا
الطرح إىل ماال نهاية طاملا تمادوا يف غيهم وعدوانهم
الــذي يثبت استمرارهم يف نفث سمومهم وحقدهم

الدفني عىل اليمن وشعبه ولن يتوقفوا أبدا من ذات
أنفسهم ألن هدفهم األساس تدمري كل يشء وجعل
الـيـمــن خــرابــا وك ــذا نـقــل الـسـيـنــاريــوهــات الـتــي أعــد لها
مسبقا إليه والتي هدفها األساس أن يتقاتل أبناؤه مع
بعضهم البعض بعد أن عجزوا عن تنفيذها بأنفسهم
وهــم يـمــولــوا ال ـحــروب الــداخـلـيــة ويـتـفــرجــون ونعتقد
ج ــازم ــني إن ان ـقــالب ـهــم ع ــىل الــدن ـبــوع ع ـبــدربــه مـنـصــور
هادي وشرعيته التي كانوا يتغنون بها ويجعلون منها
مررا لعدوانهم عىل اليمن وشعبه العظيم جزءاً من
هــذا الـسـيـنــاريــو ,لـكــن هــذه امل ــرة سـيـتــم تـنـفـيــذه بشكل
مختلف السيما بعد أن جمعوا ممثلني لكل القوى
املتضادة واملتناقضة يف توجهاتها السياسية وتنافسها
يف الـعـمــالــة واالرتـ ــزاق تـحــت مـسـمــى مـجـلــس الـقـيــادة
الرئايس برئاسة عميل بريطانيا والسعودية املعروف
رشاد العليمي .
وم ــن امل ـف ــارق ــات الـعـجـيـبــة أن ـهــم جـعـلــوا أح ــد نــوابــه
ع ـم ـي ــل اإلم ـ ـ ــارات عـ ـيـ ــدروس ال ــزبـ ـي ــدي ال ـ ــذي ي ـطــالــب
ب ــان ـف ـص ــال ال ـج ـن ــوب عـ ــن ال ـش ـم ــال وق ـ ــد نـ ـفـ ــذوا ج ــزء
م ــن ه ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو امل ــرع ــب يف امل ـحــاف ـظــات الـجـنــوبـيــة
والـ ـش ــرقـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ـه ــا ت ـح ــال ــف الـ ـعـ ــدوان
ويــريــد مــواصـلــة مــاحـقـقــه مــن دم ــار وخ ــراب يف بعض
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املحافظات الجنوبية ونقله إىل املحافظات الشمالية
بدون استثناء ويمهد لذلك من خالل حملة إعالمية
شرسة تقوم بالتهويل وتخويف الناس وإن كانت يف
مجملها تــرســم لـلــواقــع الـيـمـنــي الـجــديــد وللمستقبل
ال ــذي يـخـطـطــون ويــرس ـمــون لــه ص ــورة قــاتـمــة س ــوداء
ومتشائمة من خالل اإليحاء بأن الوضع يف اليمن يف
حالة غليان وعىل حافة االنفجار مستغلني ما يقوم
به الفاسدون من تصرفات غريمسؤولة تخدم تحالف
العدوان بالدرجة األوىل ويتناولونها يف إعالمهم .
وألن م ـخ ـط ـط ــات ت ـح ــال ــف ال ـ ـع ـ ــدوان قـ ــد أص ـب ـحــت
مكشوفة ومعروفة أهدافها سلفا فإن وسائل اإلعالم
الوطنية معنية يف سياق االتجاه الوطني العام الهادف
إىل بناء وتنمية وطن اليمن الجديد ومواجهة تحالف
الـ ـع ــدوان أن تـسـتـشـعــر امل ـســؤول ـيــة الــوط ـن ـيــة وتـعـمــل
ج ــاه ــدة ع ــىل ف ـض ــح أه ـ ــداف الـ ـعـ ــدوان ومـ ــا ي ـ ــروج لــه
من كــذب وخــداع واستغالله للملف اإلنساين بهدف
الحصول عىل دعاية مجانية تمجده كما حدث مؤخرا
من زعم السعودية أنها أفرجت بمبادرة منها عن مائة
وثالثة وستون أسريا بينما الحقيقة هم خمسة أسرى
وأربعة صيادين كانوا مخطوفني لديها أما الباقني من
املفرج عنهم وهم أقل من الرقم املعلن عنه وليست
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لهم أي عالقة بأسرى الحرب وبينهم جنسيات أجنبية
تحاول السعودية من خاللهم إلصاق التهمة بأنهم
كــانــوا يقاتلون يف صفوف الجيش واللجان الشعبية
وقد تم تفنيد هذه املزاعم يف بيان رسمي وهو ما شكل
ف ـض ـي ـحــة ج ــدي ــدة ل ـل ـس ـعــوديــة ت ـض ــاف إىل فـضــائـحـهــا
السابقة يف الكذب والخداع  ،كما يجب عىل وسائل
اإلع ــالم الــوطـنـيــة أن تــرجــم بــالـكـلـمــة ال ـهــادفــة كــل ما
يسمو برفعة اليمن وتقدمه وانتصاره عىل أعدائه ال
سيما التاريخيني منهم وحشد رأي عام مؤيد ومطالب
األجهزة املختصة القيام بواجبها للقضاء عىل الفساد
ومحاسبة الفاسدين وردع أولئك املرتبطني بتحالف
العدوان بدون رحمة  ،بقي أن نقول إنه إذا ما توافرت
إرادة س ـيــاس ـيــة جـ ــادة فــإن ـهــا ب ــال ش ــك س ـت ـم ـثــل إرادة
الـشـعــب الحقيقية يف بـنــاء الــدولــة الــوطـنـيــة الحديثة
دولة النظام والقانون وستكون يف نفس الوقت قادرة
ع ــىل اس ـت ـي ـعــاب مـعـطـيــات واق ــع ال ـش ـعــب وك ــذا وعــي
وإدراك أب ـنــائــه وتـمـثــل دون ش ــك مــرت ـكــزات أســاسـيــة
لــالن ـت ـصــار يف م ـعــرك ـتــي م ــواج ـه ــة الـ ـع ــدوان وال ـق ـضــاء
عىل الفساد والفاسدين وفضح العمالء واملرتزقة يف
الداخل والتعامل معهم بما يستحقونه من محاسبة
وعقاب .
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