
كثريون هم األدباء الذين جادت 
أقالمهم بأروع القصائد والكتابات 
وال��������ن��������ر وال������ق������ص������ة وامل������س������رح������ي������ة ع���ن 
م���أس���اة ك���رب���الء واس���ت���ش���ه���اد اإلم����ام 
ال�����ح�����س�����ن ع����ل����ي����ه ال�������س�������الم , وي�����زخ�����ر 
األدب العربي بالعديد من املؤلفات 
القيمة التي كرست ليوم عاشوراء  
.. ويف هذا السياق  لخص االستاذ 
الراحل عبدالله الربدوين من خالل 
م�������وض�������وع أدب�����������ي ه���������ام ك�����ت�����ب�����ه  ت���ح���ت 
عنوان  ) وردية يوم عاشوراء .. عىل 
قسمات األدب ( الذي نشرته  "26 
سبتمرب" يف عددها )356 ( الصادر 
بتاريخ 15 محرم 1410 ه� املوافق 17 
/ 8 /1989م  وألهمية هذا املوضوع 
ق��م��ن��ا ب���ع���رض ه����ذا امل���وض���وع األدب����ي 
ال���ه���ام ل��ش��اع��رن��ا ال�������ربدوين م���ع نشر 
أهم الفقرات منه  وفق ما أوردها 

رحمه الله نصا.. 

إقدام العدو الصهيوين عىل استهداف قطاع غزة يوم الجمعة 
بغارات هستريية أثمة، هو امتداد لسلسلة الجرائم واملجازر التي 
يرتكبها ب��اس��ت��م��رار ه���ذا ال��ص��ل��ف ال��ص��ه��ي��وين االرع����ن ب��ح��ق الشعب 

ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي س�����واًء يف ال���ق���دس أو ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة أو ال��ق��ط��اع أو 
باقي املدن الفلسطينية املحتلة..  وكالعادة نرى املواقف املخزية 

واملفضوحة لحكومات ودول العالم

تجسيداً للوالء واالرت��ب��اط باإلمام الحسن، وترسيخاً 
لقيم اإلب����اء وال���وف���اء والتضحية وال���ف���داء، اق���ت���داًء ب��ث��ورة 
اإلم��ام الحسن يف وجه الطغاة.. يؤكد مالين اليمنين 
بالخروج املشرف اليوم للساحات وامليادين إلحياء ذكرى 

ع�����اش�����ورا، أن ق���ي���م وم����ب����ادئ اإلم�������ام ال���ح���س���ن، وم���واق���ف���ه 
وت���ض���ح���ي���ات���ه يف م���ق���ارع���ة ال���ظ���ل���م وال���ط���غ���ي���ان وامل��س��ت��ك��ربي��ن 
ونصرة الحق واملستضعفن، سيظل نهجاً راسخاً لكل 

أحرار األمة الذين ينشدون الرفعة

ت��ت��م��خ��ض امل����ع����ارك ب����ن ال�������دول ع����رب ال���ت���اري���خ ع����ن خ������روج ق���وات���ه���ا م��ن��ه��ك��ة 
ب��ل وض��ع��ي��ف��ة ع��ىل األغ��ل��ب خ��اص��ة يف ال���ح���روب ال��ط��وي��ل��ة ال��ت��ي ت��ؤث��ر سلباً 
ع���ىل ال���ج���وان���ب امل��خ��ت��ل��ف��ة س��ي��اس��ي��اً واق���ت���ص���ادي���اً وع��س��ك��ري��اً .. ل��ك��ن ال���ق���وات 
املسلحة اليمنية ت��ف��ردت ع��ىل ك��اف��ة امل��س��ت��وي��ات س���واء م��ن ح��ي��ث إدارت��ه��ا 

مل�����ع�����ارك ال������دف������اع ع�����ن ال�����وط�����ن وال����ش����ع����ب ض�����د امل���ع���ت���دي���ن أو ع�����ىل م��س��ت��وى 
اإلعداد والتدريب والتأهيل والجهوزية العسكرية ، التي تجّسدت من 
خ���الل ت��خ��رج ال��دف��ع��ات العسكرية ب��ص��ورة م��ت��وال��ي��ة يف ع���دد م��ن املناطق 
وال�����ق�����وى ت���ح���ت ع����ن����وان " وإن ع���دت���م ع���دن���ا " .. ه����ا ه����ي ال�����ق�����وات امل��س��ل��ح��ة 

ال��ب��اس��ل��ة ت��واص��ل ت��وج��ي��ه رس��ائ��ل ن��اري��ة ألع����داء ال��وط��ن وال��ش��ع��ب مفادها 
أن القدرات الدفاعية للجمهورية اليمنية أصحبت خالل سبع سنوات 
ون��ي��ف م��ن ال���ع���دوان أق���وى ع���دة وع���ت���اداً وخ���ربة وك��ف��اءة ع��ال��ي��ة يف خ��وض 
املعارك القتالية الخاطفة التي استطاعت من خاللها مناطق ووحدات 

ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ب��ك��ف��اءة وق������درات م��ن��ت��س��ب��ي��ه��ا ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة أن 
تضيف ق��واع��د ج��دي��دة يف ف��ن��ون ال��ق��ت��ال ستمثل إض��اف��ًة ن��وع��ي��ًة للتكتيك 
العسكري لالستفادة منها مستقبال ضمن مناهج التدريس يف الكليات 

واألكاديميات العسكرية .
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اسبوعية 
سياسية . عامة

صباح اليوم يف العاصمة صنعاء وعدد من املحافظات

حشود مليونية حتيي ذكرى عاشوراء 
وتتضامن مع  الشعب الفلسطيني

اللجنة املنظمة تحدد شارع املطار للمسرية الجماهريية وجامع الشعب ماكنًا للحضور النسايئ

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، 
بالخطط التطويرية التي تنفذها وزارة الدفاع عىل كافة املستويات 

بما يف ذلك مجال التصنيع العسكري.
ج���اء ذل���ك ل���دى ل��ق��ائ��ه رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة األرك�����ان ال��ع��ام��ة ال���ل���واء ال��رك��ن 
م��ح��م��د ع��ب��دال��ك��ري��م ال���غ���م���اري ، وق���ائ���د امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال���ل���واء 
يوسف حسن املداين، حيث جرى الوقوف عىل ما تشهده القوات 
امل��س��ل��ح��ة ال��ي��م��ن��ي��ة م���ن ت����ط����ورات خ����الل ال���ف���رة ال���راه���ن���ة ب��م��ا يف ذل��ك 
ت���ص���ن���ي���ع أس����ل����ح����ة ال����������ردع م�����ن ص������واري������خ وط�������ائ�������رات م�����س�����رية وذخ�����ائ�����ر 

وأسلحة متوسطة وخفيفة بأياٍد يمنية خالصة.
ون��وه رئيس ال����وزراء ب��ان ال��ك��ادر البشري ه��و رأس امل��ال الحقيقي 
لليمن والعامل األس��ايس لنهضته وتطوره يف مختلف القطاعات 

وتحقيق ازدهاره املنشود.
ولفت إىل أن التصنيع العسكري وم��ا شهده م��ن ق��ف��زات نوعية 
يؤكد ان اليمني قادر عىل اجراح الصعوبات وصنع املستحيل اذا 

ما تهيأت له الظروف والعوامل املحفزة.

وتسلم رئيس الوزراء أثناء اللقاء هدية من رئيس هيئَة األركان 
العامة عبارة عن بندقية كالشنكوف صناعة يمنية %100، والذي 

يمثل نتاج عمل مثابر من قبل قطاع التصنيع العسكري.

خالل لقائه رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري

رئيس الوزراء يشيد باخلطط التطويرية لوزارة الدفاع

فصائل املقاومة الفلسطينية تدك 
مواقع هامة  للكيان الصهيوني 

بأكرث من   900  صاروخ  ..

 على قسمات األدب
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الرئيس املشاط يعّزي 
في وفاة والد عضو 
املجلس السياسي 

األعلى محمد النعيمي

بعث فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
ال���س���ي���ايس األع�����ى ب��رق��ي��ة ع�����زاء وم����واس����اة يف وف�����اة ال��ح��اج 
ص��ال��ح م��ب��خ��وت النعيمي ب��ع��د ح��ي��اة ح��اف��ل��ة ب��ال��ع��ط��اء يف 

خدمة الوطن.
وأشاد الرئيس املشاط يف برقية العزاء التي بعثها إىل 
عضو املجلس ال��س��ي��ايس األع���ى محمد ص��ال��ح النعيمي 
وأف�����راد أس��رت��ه وآل ال��ن��ع��ي��م��ي، ب��م��ن��اق��ب ال��ف��ق��ي��د وأدواره 

الوطنية يف خدمة الوطن واملجتمع.
وعبرّ الرئيس املشاط عن بالغ العزاء وعميق املواساة 
ألسرة الفقيد وآل النعيمي كافة يف هذا املصاب.. سائاًل 
ال���ل���ه ال���ع���ي ال��ق��دي��ر أن ي��ت��غ��م��ده ب���واس���ع رح��م��ت��ه وع��ظ��ي��م 
مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصب 

والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

أش���������اد رئ�����ي�����س م���ج���ل���س ال�������������وزراء ال����دك����ت����ور 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ص����ال����ح ب����ن ح����ب����ت����ور، ب��ال��خ��ط��ط 
ال�����ت�����ط�����وي�����ري�����ة ال������ت������ي ت����ن����ف����ذه����ا وزارة ال������دف������اع 
ع����ى ك���اف���ة امل���س���ت���وي���ات ب���م���ا يف ذل�����ك م��ج��ال 

التصنيع العسكري.
جاء ذلك لدى لقائه رئيس هيئة األركان 
ال���ع���ام���ة ال����ل����واء ال���رك���ن م��ح��م��د ع��ب��دال��ك��ري��م 
ال�������غ�������م�������اري ، وق�������ائ�������د امل�����ن�����ط�����ق�����ة ال����ع����س����ك����ري����ة 
ال���ل���واء ي��وس��ف ح��س��ن امل�����داين، ح��ي��ث ج��رى 
ال��وق��وف ع��ى م��ا ت��ش��ه��ده ال��ق��وات املسلحة 
اليمنية من تطورات خالل الفرتة الراهنة 
ب����م����ا يف ذل��������ك ت���ص���ن���ي���ع أس����ل����ح����ة ال������������ردع م��ن 
صواريخ وطائرات مسرية وذخائر وأسلحة 

متوسطة وخفيفة بأياٍد يمنية خالصة.

ون���وه رئ��ي��س ال�����وزراء ب���ان ال��ك��ادر البشري 
ه���و رأس امل�����ال ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ي��م��ن وال��ع��ام��ل 
األس�������������ايس ل���ن���ه���ض���ت���ه وت��������ط��������وره يف م���خ���ت���ل���ف 

القطاعات وتحقيق ازدهاره املنشود.
ول����ف����ت إىل أن ال���ت���ص���ن���ي���ع ال���ع���س���ك���ري وم���ا 
شهده من قفزات نوعية يؤكد ان اليمني 
ق���������������ادر ع���������ى اج�����������������رتاح ال�������ص�������ع�������وب�������ات وص�����ن�����ع 
امل�����س�����ت�����ح�����ي�����ل اذا م���������ا ت������ه������ي������أت ل���������ه ال��������ظ��������روف 

والعوامل املحفزة.
وتسلم رئيس ال��وزراء أثناء اللقاء هدية 
من رئيس هيئَة األرك��ان العامة عبارة عن 
بندقية كالشنكوف صناعة يمنية %100، 
وال����������ذي ي���م���ث���ل ن�����ت�����اج ع����م����ل م����ث����اب����ر م�����ن ق��ب��ل 

قطاع التصنيع العسكري.

خالل لقائه رئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكرمي الغماري

رئيس الوزراء يشيد باخلطط التطويرية لوزارة الدفاع

استعرض وزير الخارجية املهندس هشام شرف عبدالله، أمس مع رئيس 
ب��ع��ث��ة األم����م امل��ت��ح��دة ل��دع��م ات���ف���اق ال��ح��دي��دة "أون���م���ه���ا"- رئ��ي��س ل��ج��ن��ة تنسيق 
إعادة االنتشار بالحديدة اللواء مايكل بريي، أنشطة البعثة للفرتة السابقة.

ويف اللقاء أكد الوزير شرف أهمية االلتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.. مبيناً 
أن دول العدوان ومواليها ما يزالون يستهدفون املدنيني بمحافظة الحديدة.
واع��ت��ب ال��ه��دن��ة ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي ت��م ال��ت��م��دي��د ل��ه��ا م��ؤخ��راً ف��رص��ة س��ان��ح��ة لتنفيذ 
العديد من إج��راءات بناء الثقة، باعتبارها خطوة ضرورية للدخول يف أي 

تسوية لتحقيق السالم وتحييد االقتصاد.
وأش����ار إىل أه��م��ي��ة وق���ف ال��ت��الع��ب ب��ال��ع��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة وض��م��ان دخ����ول سفن 
املشتقات النفطية والغاز املنزيل واملواد الغذائية والبضائع التجارية بمختلف 
أش��ك��ال��ه��ا وص����رف م��رت��ب��ات ك��اف��ة م��وظ��ف��ي ال���دول���ة وإع������ادة ف��ت��ح م��ط��ار صنعاء 

الدويل ألكرث من وجهة ووضع جدول رحالت منتظمة.
وش���دد ال��وزي��ر ش���رف ع��ى أه��م��ي��ة وض���ع ت��رت��ي��ب��ات ع��اج��ل��ة وم��ن��اس��ب��ة العتماد 
امل���ب���ال���غ امل��ط��ل��وب��ة ل���إي���ف���اء ب���دف���ع م���رت���ب���ات امل���وظ���ف���ني م���ن ال���ع���وائ���د امل���ت���اح���ة لكل 

األط�����راف.. م��ؤك��داً أن ال��س��ع��ودي��ة واإلم�����ارات ك��ان��ت��ا س��ب��ب��اً رئ��ي��س��ي��اً مل��ا ح���دث من 
إرباكات ونقل لوظائف البنك املركزي اليمني وعليهما دعم تلك الرتتيبات 

الخاصة بدفع املرتبات.
ولفت إىل حرص سلطات صنعاء عى تقديم التسهيالت والدعم لفريق 
وبعثة إع���ادة االن��ت��ش��ار بالحديدة واالس��ت��م��رار يف التنسيق وال��ت��ش��اور، مل��ا من 

شأنه إنجاح مهامهم وتنفيذ برامجهم.
من جانبه أكد رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، 

استمرار لجنة تنسيق إعادة االنتشار يف عملها بالشكل املطلوب.
وع��ب ع��ن األم���ل يف ت��ع��اون الجميع الستكمال متطلبات عملهم وتحقيق 
األه���داف امل��رج��وة م��ن ت��واج��د بعثة األم��م املتحدة لتنسيق إع���ادة االن��ت��ش��ار يف 

الحديدة.
إىل ذلك التقى وزير الخارجية، املهندس هشام شرف عبدالله، أمس املمثل 

املقيم لبنامج األغذية العاملي يف اليمن ريتشارد ريجان.
ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء م��راج��ع��ة أن��ش��ط��ة ال��بام��ج خ���الل ال��ف��رتة امل��اض��ي��ة ونتائج 

زيارة نائبة املدير التنفيذي للبنامج لشؤون الشركات واملناصرة إىل صنعاء.
ويف ال��ل��ق��اء أك����د وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة أن أح����د أه����م وس���ائ���ل م��ع��ال��ج��ة وت��داع��ي��ات 
الكارثة اإلنسانية التي أوجدتها دول العدوان، هي ضمان عدم عرقلة دخول 
س��ف��ن امل��ش��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���غ���از امل��ن��زيل وم��خ��ت��ل��ف أن����واع ال��ب��ض��ائ��ع إىل ميناء 

الحديدة.
وأشار إىل أهمية الدعم االقتصادي لليمن لعودة حركة االقتصاد والتجارة 
واألع���م���ال، مل��ا م��ن ش��أن��ه إي��ج��اد وظ��ائ��ف م��س��اع��دة تسهم يف خ��ف��ض مستوى 

البطالة املرتفع جدا يف اليمن.
من جانبه، أوضح املمثل املقيم لبنامج األغذية العاملي باليمن أن البنامج 
يُويل الوضع اإلنساين يف اليمن أهمية قصوى ويطالب بسهولة وصول املواد 

الغذائية واإلنسانية دون تأخري أو عرقلة.
ول��ف��ت إىل أن ال��بن��ام��ج ي��ب��ذل ج���ه���وداً ك��ب��رية ل���دى ال��ج��ه��ات وال�����دول امل��ان��ح��ة 
للوفاء بتعهداتها املالية حتى ال يضطر برنامج األغذية العاملي إىل تخفيض 

ووقف عملياته اإلنسانية يف اليمن.

التقى املمثل املقيم لبرنامج األغذية العاملي باليمن

وزير اخلارجية يلتقي رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق احلديدة

هيئة مكافحة الفساد تتسّلم 
إقرار وزير األشغال و163 

مشمواًل مبالية العاصمة
تسلرّم رئيس الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد القايض 
م��ج��اه��د أح��م��د ع��ب��دال��ل��ه، أم���س اإلق����رار ال��ث��اين ب��ال��ذم��ة املالية 
م���ن وزي����ر األش���غ���ال ال��ع��ام��ة وال���ط���رق امل��ه��ن��دس غ��ال��ب مطلق 
وفقاً ألحكام قانون الذمة املالية رقم )30( لسنة 2006م.
كما تسلرّم رئ��ي��س الهيئة إق����رارات ال��ذم��ة امل��ال��ي��ة م��ن قيادة 
م��ك��ت��ب امل���ال���ي���ة ب���أم���ان���ة ال���ع���اص���م���ة وم���������دراء امل���ال���ي���ة وامل���ن���دوب���ني 
امل���ال���ي���ني يف امل���ك���ات���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وامل����دي����ري����ات ل��������163 م��ش��م��واًل 

بالقانون.
ويف اللقاء أكد القايض مجاهد أن موظفي املالية يمثلون 
خ���ط ال����دف����اع األول ل��ح��م��اي��ة امل�����ال ال���ع���ام وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد 

وسنداً للهيئة يف أداء مهامها.
وأه����������اب ب����ال����ج����ه����ات األخ����������رى االق�������ت�������داء ب���م���وظ���ف���ي امل����ال����ي����ة يف 
تقديم اإلقرارات واالمتثال ألحكام القانون، مقدمني بذلك 
أنموذجا يف الوظائف املالية يف اإلفصاح عن إقراراتهم بالذمة 

املالية.
وأوض�������ح رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة م���ك���اف���ح���ة ال����ف����س����اد، أن ال���ه���ي���ئ���ة ت��ع��د 
س���ن���داً ل�������وزارة امل���ال���ي���ة يف إع���م���ال م��ه��ام��ه��ا يف ال���رق���اب���ة ال��س��اب��ق��ة 
واملصاحبة عى املال العام وأن قانون الذمة املالية نص عى 
دور الهيئة يف ال��رق��اب��ة ع��ى ش��اغ��ي السلطة العليا واإلدارة 
ال��ع��ل��ي��ا وال��وظ��ائ��ف امل��ال��ي��ة ل��ل��دول��ة ب��غ��ي��ة ال��وق��اي��ة م��ن ال��ف��س��اد 

وحماية املال العام.
وخالل تسلرّم اإلقرارات بحضور أمني عام الهيئة الوطنية 
ال��ع��ل��ي��ا مل��ك��اف��ح��ة ال���ف���س���اد أح���م���د أح���م���د ع���اط���ف، أش�����اد م��دي��ر 
مكتب امل��ال��ي��ة ب��األم��ان��ة محمد عبدالباقي الجنيد، بمتابعة 
رئيس الهيئة، مكتب املالية لتسليم اإلقرارات بالذمة املالية 

تنفيذاً ألحكام قانون الذمة املالية.
وأث���������ن���������ى ع���������ى ت���������ج���������اوب م������وظ������ف������ي م�����ك�����ت�����ب امل�������ال�������ي�������ة ب������األم������ان������ة 
وم���دي���ري���ات���ه���ا وت���ف���اع���ل���ه���م ال�����ج�����اد ل���ل���م���رة ال���ث���ان���ي���ة ع�����ى ال����ت����وايل 
ب���ت���س���ل���ي���م إق���������������رارات ال������ذم������ة امل�����ال�����ي�����ة مل����وظ����ف����ي امل����ك����ت����ب ب����األم����ان����ة 

واملديريات بصورة جماعية.
وأوضح الجنيد أن هذا اإلجراء يؤكد للمواطن أن موظفي 
املالية يعملون بشفافية ووضوح تنفيذاً ألحكام قانون الذمة 
امل����ال����ي����ة.. م���ع���ت���باً اإلج���������راء م�����ع�����ززاً مل���ب���دأ ال����ش����راك����ة وال��ش��ف��اف��ي��ة 
وتنفيذاً لتوجيهات املجلس السيايس األع��ى ون��ائ��ب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير املالية الدكتور رشيد عبود 

أبو لحوم.
حضر التسليم رئيس دائرة الذمة املالية ومكافحة اإلثراء 

غري املشروع بالهيئة، محمد عبدالله القانص.

أكد وزير النقل عبدالوهاب يحيى الدرة، أهمية 
اإلس������راع يف ف��ت��ح وج���ه���ات ج���دي���دة ل��ت��س��ي��ري رح���الت 
ن���ي���ة ع���ب م���ط���ار ص��ن��ع��اء ال����دويل  ج���وي���ة ت��ج��اري��ة وم���درّ

لتخفيف معاناة اليمنيني.
ج������اء ذل������ك خ������الل ل����ق����اء، ض����م ن����ائ����ب وزي�������ر ال��ن��ق��ل 
م���ح���م���د ال����ه����اش����م����ي ورئ������ي������س ه���ي���ئ���ة ال�������ط�������ريان امل������دين 
واألرص��������������اد ال�����دك�����ت�����ور م���ح���م���د ع�����ب�����دال�����ق�����ادر وال����ق����ائ����م 
بأعمال شركة الخطوط الجوية اليمنية عبدامللك 
م��ط��ه��ر وامل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ش���رك���ة ال���ن���ف���ط ال��ي��م��ن��ي��ة 

املهندس عمار األضرعي.
وأش���������ار إىل أن ف���ت���ح وج�����ه�����ات ج�����دي�����دة ع�����ب م���ط���ار 
ص������ن������ع������اء س����ي����ع����م����ل ع��������ى ت����س����ه����ي����ل ح�������رك�������ة وح������ري������ة 
النقل للمسافرين اليمنيني، خاصة املرىض الذين 
يحتاجون السفر لتلقي العالج يف الخارج.. منوهاً 
بجهود وخدمات شركة الخطوط الجوية اليمنية 

التي تقدمها للمسافرين باملطارات اليمنية.
ولفت وزير النقل إىل ضرورة توفري شركة النفط 
ال���ي���م���ن���ي���ة ل�����ل�����وق�����ود ال������خ������اص ب�����ال�����ط�����ائ�����رات ال����ت����ج����اري����ة 
وط������ائ������رات األم��������م امل����ت����ح����دة ب���م���ط���ار ص���ن���ع���اء ال������دويل 
حسب ما تم االتفاق عليه واملوافقة من املبعوث 
األممي يف اجتماع أثناء زي��ارت��ه للعاصمة صنعاء 
مؤخراً.. وشدد عى ضرورة التزام شركة الخطوط 
الجوية اليمنية بالعمل وفقا للخطط والدراسات 
ال�����ت�����ط�����وي�����ري�����ة وامل�������واك�������ب�������ة ال������ت������ي ت����س����ه����م يف االرت�������ق�������اء 

بخدماتها يف مجال الطريان املدين.
وح�������ث ال�������وزي�������ر ال�����������درة ش�����رك�����ة ال�����خ�����ط�����وط ال���ج���وي���ة 

ال��ي��م��ن��ي��ة ع���ى م��ض��اع��ف��ة ج���ه���وده���ا ل��ت��ح��س��ني األداء 
وت�������ط�������وي�������ر ال�������ش�������رك�������ة ب������اع������ت������ب������اره������ا ال�������ن�������اق�������ل ال�����رس�����م�����ي 

للجمهورية اليمنية.
واس������ت������م������ع ال������ل������ق������اء م��������ن ال������ق������ائ������م ب������أع������م������ال ش����رك����ة 
ال���خ���ط���وط ال���ج���وي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة إىل ش�����رح م��ف��ص��ل ع��ن 
االنجازات التي حققتها الشركة والتحديات التي 
تواجهها وال��ع��م��ل ع��ى ح��ل��ه��ا.. وق���ال "إن الشركة 
تقدم خدمات النقل الجوي بكل مهنية وحرفية 
ع�����ب ك����������وادر ف���ن���ي���ة م����ؤه����ل����ة ت����أه����ي����اًل ع����ال����ي����اً يف م���ج���ال 

الطريان املدين".
ب������������دوره أب����������دى امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل����ش����رك����ة ال���ن���ف���ط 
اليمنية، استعداد الشركة توفري الوقود للطائرات 
املدنية واألممية التي تهبط بمطار صنعاء الدويل 

بشكل منتظم.
وأك�������������د أن ال�������ش�������رك�������ة ت�����س�����ع�����ى ل������ت������وف������ري امل����ش����ت����ق����ات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ع���ان���اة امل�����واط�����ن ال���ي���م���ن���ي رغ���م 
استمرار دول تحالف العدوان يف أعمال القرصنة 

البحرية لسفن النفطية.
ون�������اق�������ش ال������ل������ق������اء ب�����ح�����ض�����ور وك������ي������ي وزارة ال���ن���ق���ل 
ل����ق����ط����اع ال����ن����ق����ل ال�����ج�����وي ع����ب����دال����ل����ه ال����ع����ن����ي وه���ي���ئ���ة 
ال��ط��ريان امل���دين واألرص�����اد رائ���د ج��ب��ل ون��اط��ق شركة 
النفط اليمنية عصام املتوكل، سري العمل بشركة 
ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة اليمنية وف��ت��ح وج��ه��ات ج��دي��دة 
ع�����ب م����ط����ار ص���ن���ع���اء ال���������دويل وت�����وف�����ري ش����رك����ة ال��ن��ف��ط 
اليمنية الوقود الالزم للطائرات التجارية وطائرات 

األمم املتحدة بمطار صنعاء.

وزير الصناعة يؤكد ضرورة 
استمرار التواصل مع منظمة 

التجارة العاملية
أك������د وزي�������ر ال���ص���ن���اع���ة وال�����ت�����ج�����ارة، م���ح���م���د ش������رف امل����ط����ه����ر، ض������رورة 
استمرار التواصل مع منظمة التجارة العاملية واملنظمات الدولية 
املختلفة لتطوير االقتصاد الوطني وتحقيق دمج اليمن يف االقتصاد 

العاملي.
وحث الوزير املطهر، خالل االجتماع الذي عقد بصنعاء ملناقشة 
آل�����ي�����ات ت���ف���ع���ي���ل م���ك���ت���ب االت������ص������ال وال���ت���ن���س���ي���ق م�����ع م���ن���ظ���م���ة ال����ت����ج����ارة 
العاملية، عى إع��داد خطة بشأن إع��ادة العمل باملشاريع املتوقفة 
وإع�����������ادة ت���ف���ع���ي���ل ق�����ن�����وات ال�����ت�����واص�����ل م�����ع م���ن���ظ���م���ة ال�����ت�����ج�����ارة ال���ع���امل���ي���ة 
واملنظمات الدولية وتشارك املعلومات معهم بما يسهم يف تطوير 
ال���ق���ط���اع االق����ت����ص����ادي وت���ح���س���ني م����ؤش����رات ب��ي��ئ��ة األع����م����ال يف ب���الدن���ا 

ومتابعة التطورات الجديدة بشأن أنظمة التجارة الدولية.
ووج�����ه وزي�����ر ال��ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة م��ك��ت��ب االت����ص����ال ب��ال��ت��ن��س��ي��ق مع 
ق��ط��اع��ات ال�������وزارة امل��خ��ت��ل��ف��ة وك�����ذا االت���ح���اد ال���ع���ام ل��ل��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة 
وال��ص��ن��اع��ي��ة ل��رف��ع م��س��ت��وى م��واك��ب��ة االق���ت���ص���اد ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��ط��ورات 

العاملية وااللتزام باملعايري الدولية يف مختلف املجاالت.
ول��ف��ت إىل أه��م��ي��ة ت��دري��ب وت��أه��ي��ل ك����وادر ال������وزارة وال��ج��ه��ات ذات 
العالقة حول مبادئ التجارة العاملية وتعزيز التعاون مع املنظمات 
الدولية.. حضر االجتماع مستشار وزارة الصناعة والتجارة لشئون 
م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة ورئ���ي���س م��ك��ت��ب االت���ص���ال وال��ت��ن��س��ي��ق مع 

منظمة التجارة العاملية يف الوزارة ألطاف الغفاري.

وزير النقل يؤكد أهمية فتح وجهات جديدة لرحالت جتارية جوية عبر مطار صنعاء

نظمت شعبة التوجيه امل��ع��ن��وي باملنطقة العسكرية الخامسة 
فعالية خطابية ب��ذك��رى ع���اش���وراء� اس��ت��ش��ه��اد اإلم����ام ال��ح��س��ني بن 

عي عليه السالم، تحت شعار "هيهات منا الذلة".
ويف الفعالية أشار اللواء محمد عياش قحيم  محافظ الحديدة  
إىل أه��م��ي��ة إح���ي���اء ذك�����رى ع����اش����وراء وال��ت��ح��ش��ي��د ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة 

والفعاليات املصاحبة لها.
ولفت إىل أن مظلومية الشعب اليمني التي يتعرض لها اليوم 
جراء العدوان والحصار هي امتداد ملظلومية اإلمام الحسني عليه 
السالم يف يوم عاشوراء..مبيناً أن اليمنيني مرتبطون بموقف الحق 

الذي جسده اإلمام الحسني يف ثورته عى الباطل وأهله.
فيما استعرض مدير مكتب الهيئة العامة لألوقاف باملحافظة 
ف���ي���ص���ل ال���ه���ط���ف���ي، ن���ه���ج اإلم��������ام ال���ح���س���ني ع���ل���ي���ه ال����س����الم وث���ب���ات���ه يف 

مواجهة الطغاة واملستكبين وارتباط اليمنيني به.

وتطرق إىل الدوافع التي جعلت اإلمام الحسني يخوض معركة 
كربالء متسلحا بروح اإليمان والشجاعة من أجل دين الله وإزهاق 

الباطل ومحاربة الظلم وأتباعه.
وأش�������������ار إىل أن ذك�����������رى ع����������اش����������وراء، ذك�����������رى م������ؤمل������ة ل�����ك�����ل م���س���ل���م 
ومسلمة حينما سفك أعداء الدين دم سبط رسول الله الطاهر 
يف حادثة كربالء.. ولفت الهطفي إىل أن ما يتعرض له الشعب 
اليمني من ظلم وقتل وحصار وجرائم حرب من دول العدوان 
األمرييك السعودي الصهيوإمارايت ال يختلف عن واقعة كربالء، 
م��ؤك��دا أهمية ال��س��ري ع��ى نهج اإلم���ام الحسني وس��ريت��ه الخالدة 
واإلق�������ت�������داء ب����ه����ا ق�������وال وع������م������ال.. ت���خ���ل���ل���ت ال���ف���ع���ال���ي���ة ب����ح����ض����ور م���دي���ر 
استخبارات املنطقة العسكرية الخامسة العميد رياض بلذي، 
ورئيس شعبة التوجيه املعنوي العميد هالل الشامي، قصيدة 

شعرية وأنشودة باملناسبة.

املنطقة العسكرية اخلامسة تنظم
 فعالية خطابية بذكرى عاشوراء

تجسيداً ل��ل��والء واالرت��ب��اط ب��اإلم��ام ال��ح��س��ني، وترسيخاً لقيم اإلب��اء 
وال���وف���اء والتضحية وال���ف���داء، اق���ت���داًء ب��ث��ورة اإلم����ام ال��ح��س��ني يف وج��ه 
ال��ط��غ��اة.. ي��ؤك��د م��الي��ني ال��ي��م��ن��ي��ني ب��ال��خ��روج امل��ش��رف ال��ي��وم للساحات 
وامل��ي��ادي��ن إلح��ي��اء ذك���رى ع���اش���ورا، أن ق��ي��م وم���ب���ادئ اإلم����ام الحسني، 
ومواقفه وتضحياته يف مقارعة الظلم والطغيان واملستكبين ونصرة 
ال��ح��ق وامل��س��ت��ض��ع��ف��ني، س��ي��ظ��ل ن��ه��ج��اً راس���خ���اً ل��ك��ل أح����رار األم����ة ال��ذي��ن 

ينشدون الرفعة والعزة والكرامة.
 وستشهد يف أم��ان��ة العاصمة وع��م��وم املحافظات خ��روج��اً حسينياً 
ممزوجاً بصمود يماين قلما يوجد له مثيل وألكرث من سبع سنوات 
يف وجه العدوان وطواغيت العصر، وهو ما يؤكد أن شعبنا اليمني 
استمد صموده وثباته من عاشوراء وشعار اإلم��ام الحسني بن عي 

"هيهات منا الذلة".

هذا وقد دعت اللجنة املنظمة للفعاليات، إىل املشاركة الواسعة يف 
إحياء ذكرى عاشوراء ونصرة الشعب الفلسطيني بالعاصمة صنعاء 

واملحافظات.
وح���ددت اللجنة يف ب��ي��ان لها ش���ارع امل��ط��ار بالعاصمة صنعاء مكاناً 

للمسرية الجماهريية االثنني الساعة العاشرة صباحاً.
وأك��دت أهمية الحضور يف الوقت املحدد تفادياً ملتغريات الطقس 

يف العاصمة وضواحيها.. مشرية إىل أهمية املشاركة الجماهريية يف 
هذه الذكرى للتأكيد عى استمرار الصمود والثبات يف مواجهة قوى 

االستكبار العاملي.
ك����م����ا ح��������ددت ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة س����اح����ة ج����ام����ع ال����ش����ع����ب ب���ال���ع���اص���م���ة 
صنعاء مكاناً للحضور النسايئ يف مسريات عاشوراء ونصرة الشعب 

الفلسطيني يف الساعة العاشرة صباح اليوم االثنني.

صباح اليوم في العاصمة صنعاء وعدد من احملافظات

حشود ميانية مليونية حتيي ذكرى عاشوراء وتتضامن مع الشعب الفلسطيني
اللجنة املنظمة حتدد شارع املطار للمسيرة اجلماهيرية وجامع الشعب مكانًا للحضور النسائي
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جامعة البيضاء تنشر 200بحث علمي محكم 
٢٦سبتمرب:  محمد العلوي

أك���د رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال��ب��ي��ض��اء  ال��دك��ت��ور أح��م��د أح��م��د ال���ع���رام���ي، أن م��ج��ل��ة ج��ام��ع��ة ال��ب��ي��ض��اء، ن��ش��رت 
200 ب��ح��ث ع��ل��م��ي م��ح��ك��م م��ن��ه��ا 36 ب��ح��ث��ا يف م���ج���ال ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وع�����دد 24 ب��ح��ث��ا يف م��ج��ال 
العلوم اإلداري���ة،  وع��دد 140 بحثا يف مجال العلوم اإلنسانية والرتبوية، منذ أول اص��دار للمجلة 

يف أغسطس 201٩م.
وبني الدكتور العرامي، أن مجلة الجامعة، عبارة عن مجلدات كل مجلد يضم ثالثة أعداد، بصدد 
نشر العدد الثاين من املجلد الرابع الذي ُيعد بمثابة اإلصدار التاسع من اإلصدارات الكلية للمجلة. 
وأشار إىل أن عدد االستشهادات لألبحاث املكتوبة باللغة اإلنجليزية تجاوزت 12 استشهادا، حصلت 
املجلة عى معامل "اتش"، بمقدار2، وعى الرتقيم الدويل ISSN: 270٩-٩6٩5، باإلضافة إىل 
امتالكها اإليداع القانوين بالهيئة العامة للكتاب -.صنعاء، برقم.  1180-201٩م، وتسجيلها يف 
عدد من املواقع العلمية الدولية.. ولفت الدكتور العرامي، إىل أن الجامعة أولت املؤتمرات العلمية 
أهمية خ��اص��ة، مشيدا بجهود الباحثني، وهيئة إع���داد وتحرير املجلة، ع��ى الجهود امل��ب��ذول��ة، التي 

اسهمت يف االرتقاء وتطوير العملية التعليمية واألكاديمية يف جامعة البيضاء. 
يذكر أن جامعة البيضاء، حققت التصنيف العاشر من بني أفضل الجامعات اليمنية خالل العام 

الجاري 2022م.
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اسبوعية 
سياسية . عامة

بالتزامن مع استمرار احملتل بتنفيذ أجنداته في حضرموت وشبوة واملهرة 

صــــــراع أدوات االرتـــــــزاق تستعـــــــــر  

تــــصــــاعــــدت حــــــدة الــــتــــوتــــر خــــــال الــــســــاعــــات املــــاضــــيــــة يف مـــحـــافـــظـــات 
حــضــرمــوت وشــبــوة واملــهــرة املحتلة ، بــالــتــزامــن مــع اســتــمــرار أنظمة 
االحتال السعودي اإلمارايت األمرييك الربيطاين يف تنفيذ مخططات 
ومــــــشــــــاريــــــع االســـــــتـــــــحـــــــواذ عـــــــى ثـــــــــــــروات ومـــــــــقـــــــــدرات تـــــلـــــك املــــحــــافــــظــــات 
الــطــبــيــعــيــة والــنــفــطــيــة وتـــرســـيـــخ االحــــتــــال بــــصــــورة رســـمـــيـــة فــيــهــا مــن 
خال إرسال املزيد من قوات االحتال وإجبار حكومة املرتزقة عى 
إجراء التغيريات يف بنية سلطات أدواتها املحلية وفصائله العسكرية 
املسيطرة بصورة شكلية عى تلك املحافظات بشكل يدفع إىل انطاق 

جولة جديدة من الصراع الدامي بني تلك األدوات املرتزقة .

حضرموت 
يف حضرموت أبرز مناطق النفط، يدفع املرتزق فرج البحسني، 
محافظ حضرموت املعني من قبل حكومة االرتزاق والذي تم إقالته 
مــــؤخــــراً ، نــحــو تــفــجــري الـــوضـــع يف مــنــاطــق الــهــضــبــة الــنــفــطــيــة بــــوادي 
وصحراء املحافظة الخاضعة لسلطة شبه مستقلة محسوبة عى 

حزب اإلصاح. 
ويف هـــــذا الـــســـيـــاق دفـــــع املــــرتــــزق الــبــحــســنــي بـــتـــعـــزيـــزات ضــخــمــة إىل 
وادي حضرموت يف وقت تحدث فيه عن ترتيبات لتجنيد 16 ألف 
مـــقـــاتـــل ضـــمـــن قــــواتــــه املـــســـمـــاة بــالــنــخــبــة الــحــضــرمــيــة ، بــــالــــتــــوازي مــع 
مــحــاولــتــه فـــرض واقـــع جــديــد عــى األرض يف تــلــك املــنــاطــق ســـواء عرب 
مـــديـــر األمـــــن الــجــديــد املــحــســوب عــلــيــه هـــنـــاك والــــــذي يـــجـــري تــغــريات 
مكثفة عــى مستوى إدارات األمــن والــشــرطــة أو عــرب  أنــصــار انتقايل 
اإلمارات الذين خرجوا يف تظاهرات مطالبة بخروج قوات ما يسمى 

باملنطقة العسكرية األوىل الخصم اللدود للبحسني.

ضوء أخضر 
 تحركات البحسني ، الذي تعرض لتمرد من قبل سلطة الوادي 
تـــمـــثـــلـــت يف رفـــــــض قــــــــرار إقــــالــــتــــه وكــــيــــل حــــضــــرمــــوت لـــــشـــــؤون الــــــــوادي 
والـــصـــحـــراء املــــرتــــزق عـــصـــام الـــكـــثـــريي وطـــــرد صـــهـــره مـــن إدارة شــركــة 
الــنــفــط،  ال تنبئ أنــه يــحــاول االنــتــقــام، بــل تشري مــن حيث التوقيت 
ال سيما بعد سماح النظام السعودي له بالعودة إىل املكا أنه قد 

أصبح لديه ضــوء أخضر بقلب الطاولة عى خصومه خصوصا يف 
ظل األنباء التي تتحدث عن وعود سعودية للبحسني بإدارة شؤون 
اإلقليم الشرقي أو ما يعرف بـ”إقليم حضرموت”  ، ناهيك عن تزامن 
التحرك الحاصل يف حضرموت مع تحرك مماثل يف محافظة املهرة 
املــجــاورة والــتــي تشكل جـــزءاً مــن اإلقليم إضــافــة إىل الــبــدء يف تنفيذ 
الرتتيبات السعودية لتفكيك ما تبقى لإلصاح من وحــدات هناك 

بالتوازي مع تقليص انتشاره العسكري يف محافظة شبوة.

اإلصالح يحذر
باملقابل هدد حزب اإلصاح، بشن حرب مفتوحة ضد الفصائل 
اإلماراتية يف محافظة حضرموت، ويف هذا السياق أكــدت مصادر 
يف الــــحــــزب إن قــــــوات مــــا يــســمــى بــاملــنــطــقــة الـــعـــســـكـــريـــة األوىل تــرصــد 
الــتــحــركــات اإلمــاراتــيــة يف الهضبة النفطية، مــؤكــدة أنــهــا لــن تسمح 

بأي محاوالت ملهاجمة قواتها.
وأوضـــــحـــــت املـــــصـــــادر أن أي مـــســـاعـــي لـــتـــفـــجـــري األوضــــــــــاع يف مــديــنــة 
سيئون سيشعل حرباً واسعة ومفتوحة يف عموم مناطق الهضبة 

النفطية.
وتـــــأيت هــــذه الــــتــــطــــورات، تـــزامـــنـــا مـــع تــرتــيــبــات لــلــفــصــائــل اإلمـــاراتـــيـــة 
إلقتحام مدينة سيئون، حيث تتمركز قــوات ما يسمى باملنطقتني 
الـــعـــســـكـــريـــتـــني األوىل والــــثــــانــــيــــة الــــخــــاضــــعــــة لــــــإلصــــــاح، بــــعــــد دفـــعـــهـــا 

بتعزيزات عسكرية ضخمة إىل تخوم املدينة.
ويــــخــــى حــــــزب اإلصـــــــــاح مـــــن فـــــقـــــدان آخــــــر املــــحــــافــــظــــات الــجــنــوبــيــة 
اإلسرتاتيجية عقب طرده من عموم مناطقها، ضمن مخطط واسع 
يقوده تحالف العدوان إلنهاء وجود قوات الحزب بشكل نهايئ من 

املشهد العسكري والسيايس. 

اتهام وتهديد 
إىل ذلك اتهم نائب الفار هادي املقال املرتزق عيل محسن ، ما يسمى 
بـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــســـعـــودي رشــــــاد الــعــلــيــمــي بــتــنــفــيــذ مــخــطــط 

لإلمارات يهدف إىل إزاحة حزب اإلصاح من املشهد السيايس .
وقـــــــال الـــســـكـــرتـــري اإلعـــــامـــــي لـــلـــمـــرتـــزق مـــحـــســـن ، الـــصـــحـــفـــي ســيــف 

الــحــاضــري يف مقابلة تلفزيونية ، إن العليمي حــدثــه قــبــل ســنــوات 
بـــأن مــســؤولــني إمــاراتــيــني أخــــربوه أثــنــاء زيــارتــه إىل اإلمـــــارات ، بأنهم 
يسعون إلعادة تشكيل املشهد السيايس يف اليمن بدون "اإلصاح " .
وأضــــــــــاف أنـــــــه رد عـــلـــيـــهـــم بـــــــأن اســــتــــبــــعــــاد "اإلصـــــــــــــاح" مـــــن الــعــمــلــيــة 

السياسية صعب .
وتـــابـــع: " الــيــوم أقــــول للعليمي مــا الــــذي حــصــل حــتــى تــعــمــل عى 
إزاحــــــة "اإلصــــــــاح" ، هـــل تــغــري يشء يف مــوقــفــك !! اتــمــنــى أن تــكــون 

قراراتك هفوة ".
ووجه املستشار اإلعامي ملحسن تهديداً للعليمي قائا : "نتمنى 
أن ال تصدر قرارات أخرى تدفع باليمن إىل منزلق ال يحمد عقباه ، 

وغياب "اإلصاح" يعني فقدانك الشرعية ".

شبوة
ويف مــحــافــظــة شــبــوة دفـــع نــظــام االحـــتـــال اإلمــــــارايت ،  بــتــعــزيــزات 
كــبــرية لــلــفــصــائــل املــرتــزقــة الــتــابــعــة لـــه يف املــحــافــظــة ، تــحــســبــاً ملعركة 

فاصلة هناك.
وقـــال الــقــيــادي الــســابــق يف مــا كـــان يسمى بـــ"املــقــاومــة الجنوبية"- 
الجناح املقرب من حزب اإلصــاح-  إن شاحنات محملة باألسلحة 
ومدرعات خرجت من منطقة بلحاف التي تتخذها القوات اإلماراتية 
قاعدة عسكرية لها ، مشرياً إىل أن اإلمارات تجهز ملعركة يف شبوة 

للقضاء عى قوات األمن الخاصة املحسوبة عى اإلصاح.
واعــــتــــرب الــــقــــيــــادي أن نــــجــــاح الـــخـــطـــة اإلمـــــاراتـــــيـــــة يف شــــبــــوة ســيــمــهــد 
الطريق للقضاء عى ما يسمى باملنطقة العسكرية األوىل يف مدنية 

سيئون بوادي حضرموت.
يشار إىل أن التحرك اإلمــارايت يف شبوة جاء وسط تصاعد التوتر 
مــع رفـــض قــائــد قــــوات األمــــن الــخــاصــة قــــرار املــحــافــظ املــحــســوب عى 

أبوظبي عوض ابن الوزير إقالته من منصبه ..

معركة جديدة 
وكــــان قــائــد مــا يــســمــى بــقــوات األمــــن الــخــاصــة، الـــــذراع العسكري 

لـــحـــزب اإلصــــــاح يف شـــبـــوة، عـــبـــدربـــه لــعــكــب قـــد رفــــض قـــــــراراً مــحــلــيــاً 
بإقالته ونقلت وسائل اعام حزبية عن عبدربه لعكب قوله إن قرار 
محافظ شبوة "املعني من حكومة املرتزقة" املحسوب عى اإلمارات 
بإقالته مخالف للدستور وال يحق للمحافظ إقالته أو تعيني آخر، 

حد وصفه.
وتزامنت تصريحات لعكب الذي مع وصف وسائل إعام اإلصاح 
قرار ابن الوزير باالنقاب ما ينذر باستعداد الحزب لخوض معركة 

جديدة للدفاع عن آخر معاقله يف شبوة.

املهرة
ويف مــحــافــظــة املـــهـــرة يـــتـــواىل وصــــول قــــوات االحـــتـــال األمـــريـــيك إىل 
محافظة املهرة اليمنية، الواقعة تحت سيطرة حكومة االرتــزاق ، 
حيث وصلت، دفعة جديدة قدمت من مطار الــريــان بحضرموت 
إىل مطار مدينة الغيضة عاصمة املهرة، الذي حوله تحالف العدوان 
واالحتال منذ عام 2017م إىل قاعدة عسكرية ومقر لخليط من 
قوات متعددة الجنسيات، منها السعودية واإلماراتية والربيطانية 

واألمريكية واإلسرائيلية.
مصادر محلية أوضحت أن الدفعة الجديدة من القوات األمريكية 
بــــــدأت بــــــزرع أجــــهــــزة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة تــجــســســيــة، تـــحـــت غـــطـــاء إصــــاح 
كابات اإلنــرتنــت يف منطقة سيحوت، مؤكدة أن لذلك عاقة بما 
كشفه رئيس لجنة االعتصام املناهضة لاحتال العسكري األجنبي 
يف املـــهـــرة، الــشــيــخ عـــيل الـــحـــريـــزي، عـــن عــمــلــيــة نــهــب واســـعـــة للنفط 
تنفذها شــركــات نفطية أجنبية يف املحافظة، كما كشف الحريزي 
أيضاً سعي مجلس العليمي لتأجري ميناء قشن لإلمارات، متوعداً 

بطرد قوى االحتال من املهرة.

إسقاط طائرة مسيرة 
إىل ذلك تمكن مسلحو القبائل التي تداعت واحتشدت ملساندة 
الشيخ الحريزي عقب اقتحام قوات سعودية وبريطانية وإماراتية 
ملنزله يف الغيضة ، من إسقاط طائر مسرية لتحالف العدوان تعد 

الثانية يف غضون أشهر ..
وأكدت مصادر قبلية أن املسلحني اصطادوا الطائرة بينما كانت 
تحلق عى علو منخفض يف سماء مديرية قشن.. وتظهر البيانات 
التي تم تداولها أن الطائرة  صناعة أمريكية ، لكن لم يعرف ما إذا 
كـــانـــت تــابــعــة لــتــحــالــف الــــعــــدوان الـــســـعـــودي – اإلمـــــــارايت أم لــلــقــوات 

األمريكية والربيطانية املتمركزة يف مطار الغيضة.
ويــأيت تحليق الطائرة يف ظــل توتر متصاعد يف صفوف القبائل 
ويــعــد إســقــاطــهــا رد فــعــيل عـــى مــحــاولــة اســتــفــزاز قــــوات االحــتــال 
األجنبي للقبائل يف املهرة ومؤشراً عى قدرة القبائل عى مواجهة 

التحديات..

يف الوقت الذي يستمر فيه توافد قوات منظومة االحتال السعودي اإلمارايت األمرييك الربيطاين 
إىل محافظات حضرموت وشبوة واملهرة لتنفيذ أجندات ومشاريع ومطامع املحتلني التي تأيت يف 

مقدمتها أهداف السيطرة عى املوائن البحرية وتحويلها إىل قواعد عسكرية وكذا نهب الرثوات 
النفطية والغازية والطبيعية والبحرية تشهد تلك املحافظات تطورات متسارعة يف صراع أدوات 

العدوان واالحتال واملرتزقة بمختلف مسمياتها عى املستوى السيايس واالقتصادي والعسكري .. 
املزيد من التفاصيل يف سياق التقرير التايل : 

-  خاص 

العدو يخسر الرهان
كان تحالف العدوان قد راهن عى حسم ما أسماه )عاصفة الحزم( خال 
أسابيع معدودة بحسب تصريح ناطق العدوان العسريي حينها مطلع العام.

2015م وبعد أكرث من سبع سنوات وصل العدوان اىل قناعة تامة بأن كل 
خياراته العسكرية وحــصــاره  ورهــانــاتــه قــد فشلت بعد أن تجلت عــى الواقع 
املـــيـــداين كــثــري مــن األحـــــداث الــتــي خــاضــهــا أبــطــال الـــقـــوات املــســلــحــة وحــقــقــوا من 
خــالــهــا انــتــصــارات كــبــرية جــعــلــت تــحــالــف املــعــتــديــن يــفــكــر يف كيفية املــخــرج من 

ورطته يف العدوان عى اليمن .
الن املقاتل اليمني استطاع أن يطوع التضاريس الصعبة ويخوص فيها القتال 
بتجارب جديدة فمن القتال يف املناطق املفتوحة واملناطق الجبلية ويف البحار 
تميز منتسبو القوات املسلحة يف إدارة املعارك وتحقيق االنتصارات املتوالية التي 
جعلت كثرياً من املحللني والخرباء العسكريني والسياسيني يقفون مذهولني 
مـــن املــســتــوى املــتــقــدم الــــذي وصـــلـــوا الــيــه يف الــتــصــدي لــقــوى الـــعـــدوان املــدجــجــة 
بمختلف أنواع األسلحة الحديثة التي استخدمها العدو بما فيها املحرمة , لكن 
ثبات وصمود الرجال كان أقوى من اسلحة العدو فقد استطاعوا أن يدمروا 

أحدث األسلحة بأسلحتهم التقليدية واملطورة واملصنعة محليا .

قوات نوعية 
فــيــمــا مـــواقـــع وجــبــهــات الــقــتــال يـــرابـــط فــيــهــا مــنــتــســبــو الـــقـــوات املــســلــحــة بــثــبــات 

وجـــاهـــزيـــة عـــالـــيـــة تـــتـــواصـــل عــــى الـــجـــانـــب اآلخــــــر يف مـــيـــاديـــن الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل 
أنشطة الــتــدريــب والتأهيل التي خرجت يف اآلونـــة األخـــرية عــشــرات اآلالف من 
الكوادر التخصصية يف مختلف الجوانب العسكرية اىل جانب التطور النوعي 
يف مجال التصنيع الحربي للطريان املسري واسلحة الــدفــاع الــجــوي ومختلف 

أسلحة القوات الربية والبحرية .
هذا الزخم املتواصل والعنفوان للقوات املسلحة الذي وصلت إليه القوات 
املسلحة يف ادارة لخوض معركة الــدفــاع الوطني وتعزيز وتطوير الــقــدرات 
الدفاعية للقوات املسلحة تدريبا وتأهيا وتسليحا .. جسد اهتمام قيادات 
املناطق والقوى وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركــان العامة ومتابعة 
واهــتــمــام ايــضــا الــقــيــادة الــثــوريــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة الــعــلــيــا الــتــي تتابع 
عـــن كــثــب ســـري مــجــمــل األعــــمــــال الـــتـــي يــضــطــلــع بــهــا ابـــطـــال الــــقــــوات املــســلــحــة 
يف ثكناتهم واملــواقــع القتالية املتقدمة يف مختلف الجبهات أو تنفيذ برامج 
الــتــدريــب والــتــأهــيــل وتــخــريــج الــعــديــد مــن الــدفــعــات الــعــســكــريــة التخصصية 
التي يحضرها قيادات الدولة من العسكريني واملدنيني وعى رأسهم رئيس 
املجلس السيايس األعى القائد األعى للقوات املسلحة املشري الركن مهدي 
املشاط الذي مثل حضوره يف حفل املنطقة العسكرية الرابعة أبعاد ودالالت 
هامة بما تضمنه خطابه من رسائل واضحة للعالم بشكل عام وللعدوان 
بشك خاص بأن القيادة السياسية وهي تمد أيديها للسام لن تتهاون يف الرد 
عى مخططات العدوان وأن القوات املسلحة لديها من اإلمكانات والقدرات 

من يمكنها من ردع املعتدين.
ويرى محللون سياسيون أن صنعاء أصبحت عصية فعا عى تحالف 
املــعــتــديــن وأن الــجــنــوح لــلــســلــم هـــو الــخــيــار األمـــثـــل لــلــخــروج مـــن تــداعــيــات 
الــعــدوان الــذي طــال أمــده وفشل يف تحقيق أي مــن مخططاته وأهــدافــه 
يف ظـــل الــصــمــود األســــطــــوري والــــقــــدرات الــدفــاعــيــة الــفــائــقــة لــصــنــعــاء الــتــي 
خــــاضــــت مــــعــــارك خـــاطـــفـــة وصــــلــــت ضـــربـــاتـــهـــا الـــنـــوعـــيـــة إىل مــــديــــات بــعــيــدة 
بمسافات تصل اىل 1500كــــم  بــالــطــائــرات املــســرية والــصــواريــخ املجنحة 
التي حيدت منظومات الــدفــاع الــجــوي  املــعــادي والــــرادارات لــدى كل من 

الرياض وأبوظبي .
هذه األسلحة التي تمتلكها القوات املسلحة اليمنية حققت معادلة يف توازن 
الــرعــب مــع تــحــالــف الـــعـــدوان ومــثــلــت هـــذه األســلــحــة )الـــطـــائـــرات املـــســـرية( بحق 
ساح العصر بما حققته يف عمق أرايض املعتدين من ضربات موجعة شلت 

القدرات الدفاعية لتحالف العدوان.

الطريق الى النصر 
وعــــن الـــتـــطـــورات والـــنـــجـــاحـــات املـــتـــوالـــيـــة الـــتـــي تــحــقــقــت لـــلـــقـــوات املــســلــحــة أكــد 
الرئيس املشاط أن العام الهجري الجديد سيكون بعون الله عام النصر عى 
املعتدين وأشــار بأن األداء النوعي واملتميز للقوات املسلحة واألمــن قد أفشل 

رهانات األعداء.

وبهذه التطورات والحراك الذي تشهده القوات املسلحة بالتزامن مع إعان 
تمديد الهدنة شهرين قادمني أن هذه الهدنة تمثل بداية النصر وهذا ما أشار 
اليه متحدث القوات املسلحة العميد يحيى سريع يف تصريح له خال تخرج 
دفـــعـــة جـــديـــدة مـــن قـــــوات حــــرس الــــحــــدود بــقــولــه : " إن الـــهـــدنـــة تــمــثــل الــبــدايــة 
لتحقيق النصر , مؤكدا جاهزية القوات املسلحة للرد عى أية اعــتــداءات من 

قبل تحالف العدوان .
الشواهد امليدانية بشقيها يف الجانب العمليايت يف ميادين وجبهات القتال 
ويف ميادين التدريب أثبت نجاحات كبرية وانجازات ملموسة من خال املآثر 
التي سطرها املــرابــطــون خــال سبع ســنــوات ونيف مــن عمر الــعــدوان الظالم , 
الــذيــن تــفــردوا وتــمــيــزوا يف خــوض املــعــارك القتالية برباطة جــأش وإيــمــان قوي 
بنصر الله وتأييده وبفضل التاحم القوي بني الشعب والجيش يف الدفاع عن 

السيادة الوطنية وهذا مثل أهم ركائز النصر ضد املعتدين .
ويرى مراقبون ان صنعاء من خال العروض العسكرية لنماذج من وحدات 
الــقــوات املسلحة قد أوصلت رسالة مفادها أن ال مجال أمــام الــعــدوان سوى 

الجنوح للسلم والخروج بما تبقى من ماء الوجه .
ومــمــا زاد الــقــوات املسلحة قـــوًة إىل قــوتــهــا هــو اســتــمــرار الــدعــم واالســنــاد 
الشعبي والتعبئة املستمرة التي جسدت اصرار اليمنيني عى تحقيق النصر 
والــحــريــة واالســتــقــال, وبــهــذا فــمــا عــى املــحــتــل إال أن يــأخــذ بــقــايــا  مرتزقته 

ويرحل . 

القوات املسلحة.. 
قدرات دفاعية متقدمة وجهوزية عالية

تتمخض املعارك بني الدول عرب التاريخ عن خروج قواتها منهكة بل وضعيفة عى األغلب خاصة يف الحروب الطويلة التي تؤثر سلباً عى الجوانب املختلفة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً .. 
لكن القوات املسلحة اليمنية تفردت عى كافة املستويات سواء من حيث إدارتها ملعارك الدفاع عن الوطن والشعب ضد املعتدين أو عى مستوى اإلعداد والتدريب والتأهيل والجهوزية 

العسكرية ، التي تجّسدت من خال تخرج الدفعات العسكرية بصورة متوالية يف عدد من املناطق والقوى تحت عنوان " وإن عدتم عدنا " .. ها هي القوات املسلحة الباسلة تواصل توجيه 
رسائل نارية ألعداء الوطن والشعب مفادها أن القدرات الدفاعية للجمهورية اليمنية أصحبت خال سبع سنوات ونيف من العدوان أقوى عدة وعتاداً وخربة وكفاءة عالية يف خوض 
املعارك القتالية الخاطفة التي استطاعت من خالها مناطق ووحدات القوات املسلحة بكفاءة وقدرات منتسبيها العلمية التخصصية أن تضيف قواعد جديدة يف فنون القتال ستمثل 

إضافًة نوعيًة للتكتيك العسكري لاستفادة منها مستقبا ضمن مناهج التدريس يف الكليات واألكاديميات العسكرية .
قراءة وتحليل: ناصر الخذري
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 إقدام العدو الصهيوين عىل استهداف 
قطاع غزة يوم الجمعة بغارات هستريية أثمة، 

هو امتداد لسلسلة الجرائم واملجازر التي يرتكبها 
باستمرار هذا الصلف الصهيوين االرعن بحق 

الشعب الفلسطيني سواًء يف القدس أو الضفة 
الغربية أو القطاع أو باقي املدن الفلسطينية 

املحتلة.
 وكالعادة نرى املواقف املخزية واملفضوحة 
لحكومات ودول العالم ومنظماته الدولية 

والحقوقية، التي اعتادت عىل مثل هذه املواقف 
الالإنسانية فلم تصدر سوى تصريحات باهتة 

تدعو لضبط النفس، بل تساوي بني الجالد 
والضحية، ولعل األدهى واالمر تلك املواقف 
املتواطئة التي ابدتها بعض االنظمة العربية 
خصوصاً التي هرولت نحو التطبيع وباعت 

القضية املركزية لألمة الفلسطينية. 

تقرير: عبدالحميد الحجازي

العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الكيان املحتل ضد 
أهداف لحركة الجهاد اإلسالمي يف قطاع غّزة، أدت - بحسب 
وزارة ال���ص���ح���ة يف غ������زة- إىل اس���ت���ش���ه���اد ت��ي��س��ري ال���ج���ع���ري ال��ق��ائ��د 
العسكري يف سرايا القدس ونحو 15شهداً بينهم طفلة تبلغ 
5 أع��وام وسيدة مسنة فيما أصيب بجروح 125آخرين وهي 
احصاءات أولية خصوصاً وأن غارات العدو الصهيوين ما زالت 

مستمرة.
وك����������ان اإلع������������الم ال����ح����ك����وم����ي يف ق�����ط�����اع غ��������زة ق������د أك��������د أن ال������ع������دوان 
اإلسرائييل خّلف أضرارا يف 650 وحدة سكنية ومؤسسات خدمية 

وتعليمية 

جاهزية الفصائل
ورداً عىل هذا االعتداء الصهيوين السافر أكدت فصائل املقاومة 
الفلسطينية أن رد املقاومة ق��ادم وبالطريقة التي تحددها قيادة 
املقاومة.. متوعدة بالرد القايس واملؤلم عىل جريمة اغتيال القائد 

الكبري تيسري الجعري وإخوانه الشهداء.  
وب��ال��ف��ع��ل ل���م ت��م��ض س����وى س���اع���ات ح��ت��ى أع��ل��ن��ت س���راي���ا ال��ق��دس 
وف���ص���ائ���ل اخ�������رى ض���م���ن “رده��������ا األويل” ع����ن اط�������الق 100 ص�����اروخ 
باتجاه بلدات يف جنوب فلسطني املحتلة، وقالت مصادر محلية 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة إن ص�����واري�����خ امل����ق����اوم����ة وص����ل����ت إىل ج���ن���وب���ي ت����ل أب���ي���ب، 

وصّفارات اإلنذار تدّوي يف بات يام وحولون”.

حالة ذعر إسرائيلية
ب���ع���د ص������واري������خ ال��������رد ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي اص����ي����ب ال���ص���ه���اي���ن���ة ب���ح���ال���ة م��ن 
الذعر والخوف، فسارع وزير األمن اإلسرائييل، بيني غانتس، إىل 
استدعاء 25 ألف جندي من قوات االحتياط، تحسباً ألي رد من 
ف��ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة. ك��م��ا اس��ت��دع��ى وزي����ر األم����ن ال���داخ���يل اإلس��رائ��ي��يل، 
عومر بار ليف، 10 سرايا من قوات االحتياط يف "حرس الحدود"، 
لنشر عدد منها يف املدن الساحلية مثل اللد وعكا، خشية اندالع 
م��واج��ه��ات شبيهة لتلك ال��ت��ي ان��دل��ع��ت خ���الل ال���ع���دوان ع��ىل قطاع 

غزة يف العام املايض.
يف ح�����ني ات����خ����ذ ج���ي���ش االح������ت������الل ت�����داب�����ري خ����اص����ة يف "غ��������الف غ�����زة" 
تتضمن منع التجمهر وف��ت��ح امل��الج��ئ ع��ىل بعد 80 ك��م م��ن قطاع 
غزة، كما قام جيش االحتالل بنشر القبة الحديدية عىل املنطقة 

الحدودية مع قطاع غزة باإلضافة إىل منطقة تل أبيب.
ف���ي���م���ا أش���������ار اإلع�����������الم ال����ص����ه����ي����وين إىل ف����ت����ح امل������الج������ئ يف امل���ن���ط���ق���ت���ني 
ال����وس����ط����ى وال����ج����ن����وب����ي����ة، وت����غ����ي����ري م������س������ارات ال�����ط�����ائ�����رات يف م����ط����ار ب��ن 

غوريون، تحسباً إلطالق صواريخ من قطاع غزة.

تل أبيب هدفًا
زي����اد ال��ن��خ��ال��ة أم���ني ع���ام ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس���الم���ي يف ت��ص��ري��ح��ات 
صحافية قال إن تل أبيب ستكون أحد أهداف صواريخ املقاومة، 
والساعات القادمة ستثبت للعدو أن كل فصائل املقاومة واحدة 
وسنقاتلهم كرجل واح��د بشكل موحد.. مشدداً عىل أن اللحظة 

تحتاج إىل موقف واضح حيال مواجهة هذا العدوان.
م�����ن ج���ان���ب���ه ذك������ر امل����ت����ح����دث ب����اس����م ح����رك����ة "ح�����م�����اس" أن امل���ق���اوم���ة 
ال���ب���اس���ل���ة س���ت���داف���ع ع����ن ش��ع��ب��ن��ا وأه���ل���ن���ا يف ال���ق���ط���اع وب���ك���ل م����ا ت��م��ل��ك 
وس���ت���وازن ال����ردع وستبقى ت��الح��ق االح��ت��الل وس��ت��ه��زم��ه ك��م��ا هزمته 
يف ك����ل امل�����ع�����ارك ويف ك����ل ال����س����اح����ات، ويف م���ق���دم���ت���ه���ا ه������ذه امل���ع���رك���ة 
أي���ض���ا وع����ىل ك���ل ال���س���اح���ات أن ت��ف��ت��ح ن���ريان���ه���ا ع���ىل ال���ع���دو وق��ط��ع��ان 

املستوطنني".

التطبيع شجع العدو
وك����ان ال��ن��اط��ق ب��اس��م ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة اإلس��الم��ي��ة )ح���م���اس( ح���ازم 
قاسم، قد أكد أن العدو الصهيوين يصعد من عدوانه عىل الشعب 
الفلسطيني ومقدساته منذ انطالق مسار التطبيع الحايل، مشرياً 
إىل أن ه���ذه االت���ف���اق���ات ش��ج��ع��ت ال���ع���دو ع���ىل ت��ص��ع��ي��د ج��رائ��م��ه ضد 

الفلسطينيني.
ونقلت وك��ال��ة "ش��ه��اب" الفلسطينية لألنباء ع��ن ق��اس��م، قوله: 
إن العدو الصهيوين كان وسيبقى العدو املركزي لألمة، وال يمكن 
أن يكون كيانا طبيعيا يف األمة.. مبيناً أن القضية العربية ستظل 

هي القضية املركزية لكل مكونات األمة.
وطالب جماهري األمة بأن ُتعيل صوتها رفضا لإلجرام الصهيوين 

ض��د الشعب الفلسطيني، وتوحيد جهودها ع��ىل ت��ن��وع مكوناتها 
م����ن أج�����ل م���واج���ه���ة امل�����ش�����روع ال���ص���ه���ي���وين ال������ذي ي���س���ت���ه���دف ال��ش��ع��ب 

الفلسطيني، واألمن القومي العربي، ومصالح كل األمة.

عملية وحدة الساحات
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي 
يف ف��ل��س��ط��ني، ي����وم ال��س��ب��ت، ع���ن ع��م��ل��ي��ة "وح�����دة ال���س���اح���ات" ال��ت��ي 

بدأتها عند تاسعة البهاء بتوقيت املقاومة ليلة الجمعة.
وب����ح����س����ب وك������ال������ة "ف����ل����س����ط����ني ال������ي������وم االخ��������ب��������اري��������ة.. أك����������دت س����راي����ا 
القدس، استمرار القتال رداً عىل ال��ع��دوان الصهيومي.. وقالت: 
"نطمنئ أبناء شعبنا وجمهور املقاومة ب��أن معنويات مقاتلينا يف 
أفضل حاالتها ويد مجاهدينا ستظل العليا يف امليدان بإذن الله".

وأع���ل���ن���ت س����راي����ا ال����ق����دس ض���م���ن ع��م��ل��ي��ة "وح�������دة ال����س����اح����ات" ع��ن 
قصفها يف تمام ال�12 "تل أبيب" ومطار بن غوريون وأسدود وبرئ 
ال��س��ب��ع وع���س���ق���الن ون��ت��ي��ف��وت وس����دي����روت ب���� 60 ص����اروخ����اً رداً عىل 

العدوان الصهيوين املتواصل.

املوقف اليمني
ال��ي��م��ن ح��ك��وم��ة وش���ع���ب���اً ك���ان���ت م���ن أوائ������ل امل���ن���ددي���ن ب��االس��ت��ه��داف 
الصهيوين وعدوانه عىل غزة، وتجىل ذلك باملوقف السيايس الثابت 
تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني املشروع يف 
الرد املناسب، إىل جانب مواقف العديد من الفعاليات السياسية 

والعلمائية واملثقفني واالكاديميني والسياسيني واالعالميني. 
حيث أدان ناطق حكومة االنقاذ الوطني وزير اإلعالم ضيف الله 
الشامي، وبشدة ال��ع��دوان الصهيوين عىل قطاع غ��زة، مشرياً إىل 
أن هذه الجريمة تأيت يف إطار سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو 
ال��ص��ه��ي��وين ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي.. م���ؤك���داً أن ال��ج��ري��م��ة ال��ت��ي 
ارتكبها كيان العدو يف غزة ما كانت لتحصل لوال هرولة األنظمة 
العميلة للتطبيع مع العدو الصهيوين وتخليها عن القضية املركزية 

لألمة.
وأكد عىل حق الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن نفسه وأرضه 
وامل��ق��دس��ات اإلس��الم��ي��ة، وح���ق ال���رد ب��ق��وة يف ع��م��ق األرايض املحتلة 
وان����ت����زاع ح��ق��وق��ه امل��غ��ت��ص��ب��ة وط�����رد اإلح����ت����الل ال��ص��ه��ي��وين م���ن جميع 

األرايض املحتلة.
واستنكر وزير اإلعالم، الصمت املخزي للمجتمع الدويل واألمم 

املتحدة عىل جرائم العدو الصهيوين بحق الشعب الفلسطيني التي 
تتنافى مع كل األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.

وجدد التأكيد عىل موقف اليمن الثابت واملبديئ يف الوقوف إىل 
جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كافة 

األرايض الفلسطينية.
ودع������ا ال����وزي����ر ال���ش���ام���ي، ال���ش���ع���وب ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة وأح������رار 
ال�����ع�����ال�����م إىل م�����س�����ان�����دة ال����ش����ع����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي يف م�����واج�����ه�����ة ص��ل��ف 
وع�����ن�����ج�����ه�����ي�����ة ال��������ع��������دو ال������ص������ه������ي������وين، وم�����������ا ي�����رت�����ك�����ب�����ه م��������ن ج��������رائ��������م ب���ح���ق 

الفلسطينيني.
كما أكد أن العدوان عىل غزة، لن يمر مرور الكرام وسيكون له 
انعكاسات خطرية عىل كيان العدو الصهيوين، واألمن واالستقرار 
يف املنطقة.. داعيا حركات املقاومة إىل توحيد جهودها ملواجهة هذا 

العدوان وضرب عمق العدو.
وع��ر ناطق الحكومة، عن تعازي الحكومة والشعب اليمني، 
لحركة الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني يف استشهاد القائد 

الجعري وعدد من رفاقه جراء العدوان الصهيوين.
كما دانت بشدة رابطة علماء اليمن العدوان الصهيوين الجبان 

عىل قطاع غزة 
وقالت الرابطة يف بيان لها : تابعنا بألم شديد العدوان الصهيوين 
ال��ج��دي��د ع���ىل غ���زة يف وح��ش��ي��ة ج���دي���دة ت��ض��اف إىل س��ل��س��ل��ة ج��رائ��م��ه 

الوحشية بحق الشعب الفلسطيني
واض�����اف ع��ل��م��اء ال��ي��م��ن ..ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ت��ي��س��ري ال��ج��ع��ري ارت��ق��ى 
سعيدا بعد جهاد مشرف ومواجهة بطولية مع الكيان الصهيوين 

الجبان
وعر علماء اليمن عن عزائهم ومواساتهم للشعب الفلسطيني 
ول����ك����اف����ة امل����ج����اه����دي����ن واألح��������������رار ف����ي����ه وع�������ىل رأس������ه������م ح�����رك�����ة ال���ج���ه���اد 

اإلسالمي. 
إىل ذلك توالت املواقف والبيانات املنددة بالعدوان الصهيوين عىل 
قطاع غزة من كل الهيئات التشريعية مجلس النواب والشورى، 
واالح��������������زاب ال���س���ي���اس���ي���ة وامل����ك����ت����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف ال����ع����اص����م����ة ص���ن���ع���اء 
وامل���ح���اف���ظ���ات، م���ؤك���دة أن ال����ع����دوان ال��ص��ه��ي��وين ع���ىل غ����زة وش��ع��ب��ه��ا 
املحاصر واغتياله رجال الجهاد واملقاومة يجب أن يستنهض همم 

األحرار يف فلسطني وكل البالد اإلسالمية.

املوقف السوري
ح��م��ل��ت وزارة ال���خ���ارج���ي���ة ال���س���وري���ة ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين م��س��ؤول��ي��ة 
ال��ت��ص��ع��ي��د ال��خ��ط��ري يف ق���ط���اع غ�����زة، وط���ال���ب���ت ب��م��ح��اس��ب��ة امل��س��ؤول��ني 
الصهيونيني، الذين اعتادوا ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد 

اإلنسانية.
وق���ال م��ص��در رس��م��ي م��س��ؤول يف وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ل��وك��ال��ة األن��ب��اء 
السورية إن عدم اهتمام املجتمع الدويل بدماء الفلسطينيني أطفاال 
ونساء وشيوخا يعكس بشكل سافر تواطؤ مع العدوان وتجاهل 

لكل قيم القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.
وأك�������د امل����ص����در وق�������وف س����وري����ا ودع���م���ه���ا ل��ل��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف 

الدفاع عن حقوقه بالحياة والحرية.

املوقف االيراين
أكد قائد الحرس الثوري اإليراين اللواء حسني سالمي، أن الرد 
السريع للمقاومة االسالمية الفلسطينية عىل الجرائم الصهيونية 
ت�����دل وب�����ال ش����ك ع����ىل أن امل����ق����اوم����ة ت��ع��ي��ش ف���ص���ال ج����دي����دا م����ن ال���ق���وة 
وبالتايل فإن الكيان الصهيوين سيدفع مرة أخرى ثمنا باهظا جراء 

جرائمه األخرية.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس���الم���ي���ة ل���ألن���ب���اء )إرن�������ا( ع���ن ال���ل���واء 
س���الم���ي خ����الل اس��ت��ق��ب��ال��ه ال���س���ب���ت، ل���ألم���ني ال���ع���ام ل��ح��رك��ة ال��ج��ه��اد 
االسالمي يف فلسطني زياد النخالة، قوله: إن "العالم اإلسالمي 

وخاصة محور املقاومة يمر بظروف خاصة".
ولفت إىل أن مسرية التطور عىل الساحة الفلسطينية وانحدار 

القوة الصهيونية نحو الزوال واالنهيار، هي مسرية ماضية لألمام 
بال تراجع، وسيكون تحرير القدس قريبا بإذن الله.

وت��ط��رق ال��ل��واء س��الم��ي إىل ت��ط��ور ق���درات امل��ق��اوم��ة الفلسطينية.. 
ق��ائ��اًل: إن "ق��وة املقاومة تنامت كثريا قياسا للمايض وب��ات��ت ق��ادرة 

عىل إدارة حروب كبرية".

املقاومة هي األعىل 
أك���د األم����ني ال���ع���ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��ل��ب��ن��اين ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه، 
أن ي���د امل���ق���اوم���ة س��ت��ك��ون ه���ي ال��ع��ل��ي��ا يف م��ع��رك��ة غ������زة.. الف���ت���اً إىل أن 
"الساعات واأليام املقبلة ستكشف أن العدو أخطأ التقدير يف غزة".
وق����ال ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه يف ك��ل��م��ة ل���ه خ����الل امل��ج��ل��س ال���ع���اش���ورايئ 
املركزي الذي يقيمه حزب الله يف الضاحية الجنوبية لبريوت مساء 
السبت: "من الواضح أن العدو يذهب إىل التقديرات الخاطئة بأن 

غزة لن ترد وحركة الجهاد اإلسالمي لن ترد".
وأضاف: "من حق الشعب الفلسطيني ومن حق املقاومة ومن 
حق حركة الجهاد أن ترد عىل هذا االعتداء ويجب عىل كل شريف 
يف ه����ذا ال���ع���ال���م أن ي���دع���م ه����ذا ال���ح���ق وأال ي��ش��ك��ك ب������ه".. وت����اب����ع: إن 
"رد امل��ق��اوم��ة ي��ج��ب أن ي��ك��ون م��وض��ع ت��أي��ي��د وم��س��ان��دة م��ن الجميع 
ونحن يف حزب الله نتابع ما يجري وعىل تواصل دائم مع إخواننا 
األعزاء يف حركة الجهاد اإلسالمي ومع قيادة حركة حماس وبقية 

الفصائل".
وأوض������ح أن "ال���ع���دو ي��خ��ط��ئ ع��ن��دم��ا ي��ت��ص��ور أن����ه ي���ره���ب امل��واط��ن��ني 
وأه��ل غ��زة وكذلك عندما يتوجه بالخطاب إىل لبنان وه��م لديهم 

تجارب معنا واملقاومة دائما باملرصاد".
وق������ال ال���س���ي���د ن���ص���ر ال����ل����ه: " امل���ق���اوم���ة يف ل���ب���ن���ان وف��ل��س��ط��ني أث��ب��ت��ت 
أّن ج��ي��ش االح���ت���الل ُي��ق��ه��ر وُي���ه���زم وُي����ذل وُت��ك��س��ر ه��ي��ب��ت��ه".. مضيفاً: 
"التجربة أثبتت أيضاً أّن أمريكا ُتهزم سياسياً وميدانياً كما جرى 
يف العراق وأفغانستان وإيران واليمن والصومال وفنزويال وكوبا".
وت���اب���ع ق���ائ���اًل: إّن����ه "ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع���ىل إظ���ه���ار ن��ق��اط ق��وت��ن��ا وك��ش��ف 
ن��ق��اط ض��ع��ف ال��ع��دو واالس��ت��ف��ادة منها يف امل���واج���ه���ة".. الف��ت��اً إىل أّن 
"العدو يعمل عىل بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام 

والتأثري يف سري املعارك".

تصعيد صهيوين
اعتقلت ق��وات ال��ع��دو الصهيوين، أم��س األح���د، 21 فلسطينيا 

ب��ع��د م��داه��م��ت��ه��ا ع���دة م��ن��اط��ق ب��ال��ض��ف��ة.. ف��ف��ي م��دي��ن��ة ب��ي��ت لحم، 
اعتقلت قوات العدو ثالثة مواطنني من بلدة الخضر، ومواطنني 
اث���ن���ني م���ن م��ن��ط��ق��ة ه����ن����دازة، وث���الث���ة آخ����ري����ن، أث���ن���اء ع���ب���وره���م عىل 
ح���اج���ز ال��ك��ون��ت��ي��ر ال���ع���س���ك���ري ش�����رق ب���ي���ت ل���ح���م، وج��م��ي��ع��ه��م م��ن 

بلدة بيت فجار.
 ومن ط��ول��ك��رم، اع��ت��ق��ل��ت ق����وات ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين ث��الث��ة شبان 
اثنني منهم من مخيم طولكرم، وآخر من بلدة صيدا، بعد أن 

داهمت منازلهم وفتشتها.
ومن نابلس، اعتقلت قوات العدو شقيقني بعد أن داهمت 

منزليهما يف مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.
ومن جنني، اعتقلت قوات العدو الصهويني طالبة جامعية 
تبلغ من)22 عاما( من حي املراح، وأسريين محررين من بلدة 

عنزة.
كما اعتقلت ق���وات ال��ع��دو ش��اب��ا م��ن خ��رب��ة الحديدية ب��األغ��وار 
ال��ش��م��ال��ي��ة أث���ن���اء ت����واج����ده ع��ن��د أح����د امل���واط���ن���ني يف امل���ن���ط���ق���ة.. وم��ن 
الخليل، اعتقلت قوات العدو الصهيوين، أربعة مواطنني من 

مخيم الفوار.

اقتحام املسجد األقىص
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب العدو الصهيوين 
وع����دوان����ه ال���وح���ي وال����دم����وي ع���ىل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني يف ق���ط���اع غ��زة 
وتصعيد استهداف املسجد األقىص املبارك وإطالق يد املستوطنني 

الستباحته وجهان لعملة العدو العنصري الواحدة.
وأدانت الخارجية  االستهداف الصهيوين املتواصل للمقدسات 
املسيحية واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك، والتي 
ك��ان آخ��ره��ا االق��ت��ح��ام��ات الجماعية ال��واس��ع��ة ال��ت��ي ق��ام بها غالة 
امل��ت��ط��رف��ني ال���ي���ه���ود ل��ب��اح��ات��ه ب��م��ش��ارك��ة ع��ض��و ال��ك��ن��ي��س��ت امل��ت��ط��رف 
ايتمار بن غافري، وعناصر ومؤيدي الجمعيات االستيطانية وما 

تسمى منظمات "جبل الهيكل".
وحملت الخارجية الفلسطينية، العدو الصهيوين املسؤولية 
الكاملة واملباشرة عن ع��دوان��ه املستمر ضد املقدسات املسيحية 
واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك، وعن تداعياته 
وم���خ���اط���ره ع���ىل س���اح���ة ال����ص����راع وامل��ن��ط��ق��ة ب���رم���ت���ه���ا.. وق����ال����ت: إن ما 
يتعرض له املسجد األقىص من حمالت تهويد شرسة ومتواصلة هو 
جزء ال يتجزأ من حرب االحتالل املفتوحة عىل الشعب الفلسطيني 
وق��ض��ي��ت��ه وح���ق���وق���ه، وي����ن����درج يف إط������ار م���ح���اوالت���ه���ا إلل����غ����اء ال���وج���ود 
الفلسطيني يف القدس الشرقية املحتلة ويف عموم املناطق املصنفة 
)ج( لتسهيل ابتالعها وتخصيصها كعمق اسرتاتيجي لالستيطان.

إىل ذل��������ك ح����م����ل����ت ح�����رك�����ة امل������ق������اوم������ة اإلس������الم������ي������ة )ح�������م�������اس( ال����ع����دو 
ال���ص���ه���ي���وين امل���س���ؤول���ي���ة ال���ك���ام���ل���ة ع����ن ت����داع����ي����ات س���م���اح���ه ل��ل��م��ت��ط��ّرف��ني 
الصهاينة باقتحام املسجد األق���ىص امل��ب��ارك، ونتائجه ال��ت��ي ال يمكن 
التنّبؤ بها، يف الوقت الذي يستمر يف عدوانه الهمجي عىل قطاع غّزة.

ونقلت وكالة "فلسطني اآلن" عن الحركة يف بيان لها، القول: 
إَنّ شعبنا الفلسطيني يف كّل أماكن وجوده يقف اليوم موّحداً يف 

الدفاع عن أرضه ومقدساته.
��ة  ودع����ت ال��ح��رك��ة ج��م��اه��ري ال��ش��ع��ب الفلسطيني يف ال��ض��ف��ة األب��َيّ
وامل���راب���ط���ني يف ال����ق����دس، وأه�����ل ال���ث���ب���ات يف ال����داخ����ل امل��ح��ت��ل إىل ش��ّد 
ال����ّرح����ال وال����ّرب����اط وم���واص���ل���ة االع���ت���ك���اف يف امل��س��ج��د األق����ىص يف ه��ذه 
األي���������ام امل�����ب�����ارك�����ة، ت����ص����ّدي����اً ل����ه����ذه االق����ت����ح����ام����ات، وإف������ش������ااًل أله���داف���ه���ا 

الخطرية.
كما دعت األمة العربية واإلسالمية، قادة وشعوباً، إىل التحّرك 
العاجل للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكّل الوسائل، يف معركة 
ال���ّدف���اع ع��ن قبلة املسلمني األوىل وم��س��رى ال���َرّس���ول األم����ني، حتى 

تحقيق تطلعاته يف التحرير والعودة.
تفوق املقاومة

للرد عىل العدوان الصهيوين املستمر  لليوم الثالث عىل التوايل 
وال���������ذي أس����ف����ر ع�����ن ارت�����ق�����اء 32 ش����ه����ي����داً وأك�������ر م�����ن 275 ج���ري���ح���اً، 
واصلت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي 

يف فلسطني عمليتها التي أطلقت عليها "وحدة الساحات".
وذك�������رت وك����ال����ة "ف��ل��س��ط��ني ال����ي����وم" اإلخ����ب����اري����ة أن س����راي����ا ال���ق���دس 
أدخ���ل���ت يف ص��ب��اح أم����س األح�����د، ت��ك��ت��ي��ك��اً وت����ط����وراً ج���دي���داً يف عملية 

"وحدة الساحات".
وب���ح���س���ب ال���ع���دي���د م����ن امل����راق����ب����ني، أع���ل���ن���ت س����راي����ا ال����ق����دس ال���ي���وم 
م����س����ؤول����ي����ت����ه����ا ع������ن ق����ص����ف ال������ق������دس امل����ح����ت����ل����ة وم���غ���ت���ص���ب���ة س�����دي�����روت 
ب����رش����ق����ات ص����اروخ����ي����ة ض���م���ن ع���م���ل���ي���ة "وح���������دة ال�����س�����اح�����ات" رداً ع��ىل 
استشهاد القائد الكبري خالد منصور وإخوانه الشهداء، ورداً عىل 

العدوان الصهيوين املتواصل عىل أبناء فلسطني يف قطاع غزة.
ويف حصاد عملية "وحدة الساحات" يف يومها الثالث: قصفت 
س�������راي�������ا ال�������ق�������دس ال�������ق�������دس امل����ح����ت����ل����ة وم����غ����ت����ص����ب����ة س��������دي��������روت ب���رش���ق���ة 
صاروخية.. ودكت سرايا القدس مستوطنة نرييم بعدد من قذائف 
ال��ه��اون.. واستهدفت تجمع لآلليات يف أح���راش كيسوفيم بعدد 

من قذائف الهاون.
ك���م���ا دك�����ت س����راي����ا ال����ق����دس م���وق���ع ك��ي��س��وف��ي��م ب���ع���دد م����ن ق���ذائ���ف 

الهاون.. وقصفت "نري عوز" برشقة صاروخية.
وكانت سرايا القدس قد دكت الليلة املاضية موقع "ناحل عوز" 

بعدد من قذائف الهاون.
ويف عملية مشرتكة ضمن عملية »وحدة الساحات« استهدفت 
سرايا القدس وكتائب املقاومة الوطنية وكتائب املجاهدين وكتائب 
ش����ه����داء األق������ىص ل������واء ن���ض���ال ال����ع����ام����ودي م���دي���ن���ة ع���س���ق���الن امل��ح��ت��ل��ة 

برشقات صاروخية.
واستهدفت سرايا القدس تحشدات لآلليات العسكرية يف صوفا 
بعدد من قذائف الهاون.. وقصفت "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

وقصفت سرايا القدس مدينة عسقالن املحتلة برشقة صاروخية 
ضمن عملية »وح��دة الساحات«.. واستهدفت تجمع لآلليات يف 

موقع كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون الثقيل.
كما استهدفت سرايا القدس أنظمة املراقبة والرؤية داخل موقع 
"ناحل عوز" برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون.. وموقع 

"إيرز" العسكري بعدد من قذائف الهاون.

بأكثر  من 900  صاروخ  ..

فصائل املقاومة الفلسطينية تدك مواقع هامة للكيان الصهيوني
السيد نصرالله:  املقاومة في لبنان وفلسطني أثبتت أّن جيش االحتالل ُيقهر وُيهزم وُيذل وُتكسر هيبته

   الشامي:  العدوان على غزة سيكون له انعكاسات خطيرة 
على كيان العدو واألمن واالستقرار في املنطقة

    سوريا: عدم اهتمام املجتمع الدولي بدماء الفلسطينيني 
يعكس التواطؤ مع العدوان وجتاهل كل قيم القانون الدولي

    سالمي: الرد السريع للمقاومة الفلسطينية على اجلرائم 
الصهيونية يدل بأن املقاومة تعيش فصاًل جديدًا من القوة

  فصائل املقاومة: معنويات 
مقاتلينا في أفضل حاالتها ويد 

مجاهدينا ستظل العليا في امليدان
 أصبحت تل أبيب 

ومستوطنات العدو هدفًا 
مشروعًا لصواريخ املقاومة 

الفلسطينية

  العدو الصهيوني يعتقل 21 
فلسطينيًا من الضفة بينهم 

طالبة جامعية
 32 شهيدًا بينهم القائدان 

اجلعبري ومنصور  و 275 
جريحًا  حصيلة التصعيد 

الصهيوني على غزة
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القضية املركزية لألمة الفلسطينية. خصوصاً التي هرولت نحو التطبيع وباعت املتواطئة التي ابدتها بعض االنظمة العربية والضحية، ولعل األدهى واالمر تلك املواقف تدعو لضبط النفس، بل تساوي بني الجالد الالإنسانية فلم تصدر سوى تصريحات باهتة والحقوقية، التي اعتادت عىل مثل هذه املواقف لحكومات ودول العالم ومنظماته الدولية  وكالعادة نرى املواقف املخزية واملفضوحة املحتلة.الغربية أو القطاع أو باقي املدن الفلسطينية الشعب الفلسطيني سواًء يف القدس أو الضفة باستمرار هذا الصلف الصهيوين االرعن بحق هو امتداد لسلسلة الجرائم واملجازر التي يرتكبها قطاع غزة يوم الجمعة بغارات هستريية أثمة،  إقدام العدو الصهيوين عىل استهداف 

تقرير: عبدالحميد الحجازي

وتعليمية اإلسرائييل خّلف أضرارا يف 650 وحدة سكنية ومؤسسات خدمية وك����������ان اإلع������������الم ال����ح����ك����وم����ي يف ق�����ط�����اع غ��������زة ق������د أك��������د أن ال������ع������دوان مستمرة.احصاءات أولية خصوصاً وأن غارات العدو الصهيوين ما زالت 5 أع��وام وسيدة مسنة فيما أصيب بجروح 125آخرين وهي العسكري يف سرايا القدس ونحو 15شهداً بينهم طفلة تبلغ وزارة ال���ص���ح���ة يف غ������زة- إىل اس���ت���ش���ه���اد ت��ي��س��ري ال���ج���ع���ري ال��ق��ائ��د أهداف لحركة الجهاد اإلسالمي يف قطاع غّزة، أدت - بحسب العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الكيان املحتل ضد 

وصّفارات اإلنذار تدّوي يف بات يام وحولون”.ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة إن ص�����واري�����خ امل����ق����اوم����ة وص����ل����ت إىل ج���ن���وب���ي ت����ل أب���ي���ب، باتجاه بلدات يف جنوب فلسطني املحتلة، وقالت مصادر محلية وف���ص���ائ���ل اخ�������رى ض���م���ن “رده��������ا األويل” ع����ن اط�������الق 100 ص�����اروخ وب��ال��ف��ع��ل ل���م ت��م��ض س����وى س���اع���ات ح��ت��ى أع��ل��ن��ت س���راي���ا ال��ق��دس الكبري تيسري الجعري وإخوانه الشهداء.  املقاومة.. متوعدة بالرد القايس واملؤلم عىل جريمة اغتيال القائد الفلسطينية أن رد املقاومة ق��ادم وبالطريقة التي تحددها قيادة ورداً عىل هذا االعتداء الصهيوين السافر أكدت فصائل املقاومة جاهزية الفصائل

غوريون، تحسباً إلطالق صواريخ من قطاع غزة.ال����وس����ط����ى وال����ج����ن����وب����ي����ة، وت����غ����ي����ري م������س������ارات ال�����ط�����ائ�����رات يف م����ط����ار ب��ن ف���ي���م���ا أش���������ار اإلع�����������الم ال����ص����ه����ي����وين إىل ف����ت����ح امل������الج������ئ يف امل���ن���ط���ق���ت���ني الحدودية مع قطاع غزة باإلضافة إىل منطقة تل أبيب.غزة، كما قام جيش االحتالل بنشر القبة الحديدية عىل املنطقة تتضمن منع التجمهر وف��ت��ح امل��الج��ئ ع��ىل بعد 80 ك��م م��ن قطاع يف ح�����ني ات����خ����ذ ج���ي���ش االح������ت������الل ت�����داب�����ري خ����اص����ة يف "غ��������الف غ�����زة" غزة يف العام املايض.م��واج��ه��ات شبيهة لتلك ال��ت��ي ان��دل��ع��ت خ���الل ال���ع���دوان ع��ىل قطاع لنشر عدد منها يف املدن الساحلية مثل اللد وعكا، خشية اندالع عومر بار ليف، 10 سرايا من قوات االحتياط يف "حرس الحدود"، ف��ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة. ك��م��ا اس��ت��دع��ى وزي����ر األم����ن ال���داخ���يل اإلس��رائ��ي��يل، استدعاء 25 ألف جندي من قوات االحتياط، تحسباً ألي رد من الذعر والخوف، فسارع وزير األمن اإلسرائييل، بيني غانتس، إىل ب���ع���د ص������واري������خ ال��������رد ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي اص����ي����ب ال���ص���ه���اي���ن���ة ب���ح���ال���ة م��ن حالة ذعر إسرائيلية

املستوطنني".أي���ض���ا وع����ىل ك���ل ال���س���اح���ات أن ت��ف��ت��ح ن���ريان���ه���ا ع���ىل ال���ع���دو وق��ط��ع��ان يف ك����ل امل�����ع�����ارك ويف ك����ل ال����س����اح����ات، ويف م���ق���دم���ت���ه���ا ه������ذه امل���ع���رك���ة وس���ت���وازن ال����ردع وستبقى ت��الح��ق االح��ت��الل وس��ت��ه��زم��ه ك��م��ا هزمته ال���ب���اس���ل���ة س���ت���داف���ع ع����ن ش��ع��ب��ن��ا وأه���ل���ن���ا يف ال���ق���ط���اع وب���ك���ل م����ا ت��م��ل��ك م�����ن ج���ان���ب���ه ذك������ر امل����ت����ح����دث ب����اس����م ح����رك����ة "ح�����م�����اس" أن امل���ق���اوم���ة تحتاج إىل موقف واضح حيال مواجهة هذا العدوان.وسنقاتلهم كرجل واح��د بشكل موحد.. مشدداً عىل أن اللحظة والساعات القادمة ستثبت للعدو أن كل فصائل املقاومة واحدة صحافية قال إن تل أبيب ستكون أحد أهداف صواريخ املقاومة، زي����اد ال��ن��خ��ال��ة أم���ني ع���ام ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس���الم���ي يف ت��ص��ري��ح��ات تل أبيب هدفًا

وطالب جماهري األمة بأن ُتعيل صوتها رفضا لإلجرام الصهيوين هي القضية املركزية لكل مكونات األمة.أن يكون كيانا طبيعيا يف األمة.. مبيناً أن القضية العربية ستظل إن العدو الصهيوين كان وسيبقى العدو املركزي لألمة، وال يمكن ونقلت وك��ال��ة "ش��ه��اب" الفلسطينية لألنباء ع��ن ق��اس��م، قوله: الفلسطينيني.إىل أن ه���ذه االت���ف���اق���ات ش��ج��ع��ت ال���ع���دو ع���ىل ت��ص��ع��ي��د ج��رائ��م��ه ضد الفلسطيني ومقدساته منذ انطالق مسار التطبيع الحايل، مشرياً قاسم، قد أكد أن العدو الصهيوين يصعد من عدوانه عىل الشعب وك����ان ال��ن��اط��ق ب��اس��م ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة اإلس��الم��ي��ة )ح���م���اس( ح���ازم التطبيع شجع العدو

الفلسطيني، واألمن القومي العربي، ومصالح كل األمة.م����ن أج�����ل م���واج���ه���ة امل�����ش�����روع ال���ص���ه���ي���وين ال������ذي ي���س���ت���ه���دف ال��ش��ع��ب ض��د الشعب الفلسطيني، وتوحيد جهودها ع��ىل ت��ن��وع مكوناتها 

العدوان الصهيوين املتواصل.ال��س��ب��ع وع���س���ق���الن ون��ت��ي��ف��وت وس����دي����روت ب���� 60 ص����اروخ����اً رداً عىل قصفها يف تمام ال�12 "تل أبيب" ومطار بن غوريون وأسدود وبرئ وأع���ل���ن���ت س����راي����ا ال����ق����دس ض���م���ن ع��م��ل��ي��ة "وح�������دة ال����س����اح����ات" ع��ن أفضل حاالتها ويد مجاهدينا ستظل العليا يف امليدان بإذن الله"."نطمنئ أبناء شعبنا وجمهور املقاومة ب��أن معنويات مقاتلينا يف القدس، استمرار القتال رداً عىل ال��ع��دوان الصهيومي.. وقالت: وب����ح����س����ب وك������ال������ة "ف����ل����س����ط����ني ال������ي������وم االخ��������ب��������اري��������ة.. أك����������دت س����راي����ا بدأتها عند تاسعة البهاء بتوقيت املقاومة ليلة الجمعة.يف ف��ل��س��ط��ني، ي����وم ال��س��ب��ت، ع���ن ع��م��ل��ي��ة "وح�����دة ال���س���اح���ات" ال��ت��ي أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي عملية وحدة الساحات

واستنكر وزير اإلعالم، الصمت املخزي للمجتمع الدويل واألمم األرايض املحتلة.وان����ت����زاع ح��ق��وق��ه امل��غ��ت��ص��ب��ة وط�����رد اإلح����ت����الل ال��ص��ه��ي��وين م���ن جميع وامل��ق��دس��ات اإلس��الم��ي��ة، وح���ق ال���رد ب��ق��وة يف ع��م��ق األرايض املحتلة وأكد عىل حق الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن نفسه وأرضه لألمة.العميلة للتطبيع مع العدو الصهيوين وتخليها عن القضية املركزية ارتكبها كيان العدو يف غزة ما كانت لتحصل لوال هرولة األنظمة ال��ص��ه��ي��وين ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي.. م���ؤك���داً أن ال��ج��ري��م��ة ال��ت��ي أن هذه الجريمة تأيت يف إطار سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الشامي، وبشدة ال��ع��دوان الصهيوين عىل قطاع غ��زة، مشرياً إىل حيث أدان ناطق حكومة االنقاذ الوطني وزير اإلعالم ضيف الله والعلمائية واملثقفني واالكاديميني والسياسيني واالعالميني. الرد املناسب، إىل جانب مواقف العديد من الفعاليات السياسية تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني املشروع يف الصهيوين وعدوانه عىل غزة، وتجىل ذلك باملوقف السيايس الثابت ال��ي��م��ن ح��ك��وم��ة وش���ع���ب���اً ك���ان���ت م���ن أوائ������ل امل���ن���ددي���ن ب��االس��ت��ه��داف املوقف اليمني

األحرار يف فلسطني وكل البالد اإلسالمية.املحاصر واغتياله رجال الجهاد واملقاومة يجب أن يستنهض همم وامل���ح���اف���ظ���ات، م���ؤك���دة أن ال����ع����دوان ال��ص��ه��ي��وين ع���ىل غ����زة وش��ع��ب��ه��ا واالح��������������زاب ال���س���ي���اس���ي���ة وامل����ك����ت����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف ال����ع����اص����م����ة ص���ن���ع���اء قطاع غزة من كل الهيئات التشريعية مجلس النواب والشورى، إىل ذلك توالت املواقف والبيانات املنددة بالعدوان الصهيوين عىل اإلسالمي. ول����ك����اف����ة امل����ج����اه����دي����ن واألح��������������رار ف����ي����ه وع�������ىل رأس������ه������م ح�����رك�����ة ال���ج���ه���اد وعر علماء اليمن عن عزائهم ومواساتهم للشعب الفلسطيني الجبانسعيدا بعد جهاد مشرف ومواجهة بطولية مع الكيان الصهيوين واض�����اف ع��ل��م��اء ال��ي��م��ن ..ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ت��ي��س��ري ال��ج��ع��ري ارت��ق��ى الوحشية بحق الشعب الفلسطينيال��ج��دي��د ع���ىل غ���زة يف وح��ش��ي��ة ج���دي���دة ت��ض��اف إىل س��ل��س��ل��ة ج��رائ��م��ه وقالت الرابطة يف بيان لها : تابعنا بألم شديد العدوان الصهيوين عىل قطاع غزة كما دانت بشدة رابطة علماء اليمن العدوان الصهيوين الجبان الجعري وعدد من رفاقه جراء العدوان الصهيوين.لحركة الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني يف استشهاد القائد وع��ر ناطق الحكومة، عن تعازي الحكومة والشعب اليمني، العدوان وضرب عمق العدو.يف املنطقة.. داعيا حركات املقاومة إىل توحيد جهودها ملواجهة هذا انعكاسات خطرية عىل كيان العدو الصهيوين، واألمن واالستقرار كما أكد أن العدوان عىل غزة، لن يمر مرور الكرام وسيكون له الفلسطينيني.وع�����ن�����ج�����ه�����ي�����ة ال��������ع��������دو ال������ص������ه������ي������وين، وم�����������ا ي�����رت�����ك�����ب�����ه م��������ن ج��������رائ��������م ب���ح���ق ال�����ع�����ال�����م إىل م�����س�����ان�����دة ال����ش����ع����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي يف م�����واج�����ه�����ة ص��ل��ف ودع������ا ال����وزي����ر ال���ش���ام���ي، ال���ش���ع���وب ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة وأح������رار األرايض الفلسطينية.جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كافة وجدد التأكيد عىل موقف اليمن الثابت واملبديئ يف الوقوف إىل تتنافى مع كل األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.املتحدة عىل جرائم العدو الصهيوين بحق الشعب الفلسطيني التي 

الدفاع عن حقوقه بالحياة والحرية.وأك�������د امل����ص����در وق�������وف س����وري����ا ودع���م���ه���ا ل��ل��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف لكل قيم القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.ونساء وشيوخا يعكس بشكل سافر تواطؤ مع العدوان وتجاهل السورية إن عدم اهتمام املجتمع الدويل بدماء الفلسطينيني أطفاال وق���ال م��ص��در رس��م��ي م��س��ؤول يف وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ل��وك��ال��ة األن��ب��اء اإلنسانية.الصهيونيني، الذين اعتادوا ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد ال��ت��ص��ع��ي��د ال��خ��ط��ري يف ق���ط���اع غ�����زة، وط���ال���ب���ت ب��م��ح��اس��ب��ة امل��س��ؤول��ني ح��م��ل��ت وزارة ال���خ���ارج���ي���ة ال���س���وري���ة ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين م��س��ؤول��ي��ة املوقف السوري

ولفت إىل أن مسرية التطور عىل الساحة الفلسطينية وانحدار وخاصة محور املقاومة يمر بظروف خاصة".االسالمي يف فلسطني زياد النخالة، قوله: إن "العالم اإلسالمي س���الم���ي خ����الل اس��ت��ق��ب��ال��ه ال���س���ب���ت، ل���ألم���ني ال���ع���ام ل��ح��رك��ة ال��ج��ه��اد ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس���الم���ي���ة ل���ألن���ب���اء )إرن�������ا( ع���ن ال���ل���واء جرائمه األخرية.وبالتايل فإن الكيان الصهيوين سيدفع مرة أخرى ثمنا باهظا جراء ت�����دل وب�����ال ش����ك ع����ىل أن امل����ق����اوم����ة ت��ع��ي��ش ف���ص���ال ج����دي����دا م����ن ال���ق���وة السريع للمقاومة االسالمية الفلسطينية عىل الجرائم الصهيونية أكد قائد الحرس الثوري اإليراين اللواء حسني سالمي، أن الرد املوقف االيراين

عىل إدارة حروب كبرية".ق��ائ��اًل: إن "ق��وة املقاومة تنامت كثريا قياسا للمايض وب��ات��ت ق��ادرة وت��ط��رق ال��ل��واء س��الم��ي إىل ت��ط��ور ق���درات امل��ق��اوم��ة الفلسطينية.. بال تراجع، وسيكون تحرير القدس قريبا بإذن الله.القوة الصهيونية نحو الزوال واالنهيار، هي مسرية ماضية لألمام 

والتأثري يف سري املعارك"."العدو يعمل عىل بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام ن��ق��اط ض��ع��ف ال��ع��دو واالس��ت��ف��ادة منها يف امل���واج���ه���ة".. الف��ت��اً إىل أّن وت���اب���ع ق���ائ���اًل: إّن����ه "ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع���ىل إظ���ه���ار ن��ق��اط ق��وت��ن��ا وك��ش��ف يف العراق وأفغانستان وإيران واليمن والصومال وفنزويال وكوبا"."التجربة أثبتت أيضاً أّن أمريكا ُتهزم سياسياً وميدانياً كما جرى أّن ج��ي��ش االح���ت���الل ُي��ق��ه��ر وُي���ه���زم وُي����ذل وُت��ك��س��ر ه��ي��ب��ت��ه".. مضيفاً: وق������ال ال���س���ي���د ن���ص���ر ال����ل����ه: " امل���ق���اوم���ة يف ل���ب���ن���ان وف��ل��س��ط��ني أث��ب��ت��ت تجارب معنا واملقاومة دائما باملرصاد".وأه��ل غ��زة وكذلك عندما يتوجه بالخطاب إىل لبنان وه��م لديهم وأوض������ح أن "ال���ع���دو ي��خ��ط��ئ ع��ن��دم��ا ي��ت��ص��ور أن����ه ي���ره���ب امل��واط��ن��ني الفصائل".األعزاء يف حركة الجهاد اإلسالمي ومع قيادة حركة حماس وبقية ونحن يف حزب الله نتابع ما يجري وعىل تواصل دائم مع إخواننا "رد امل��ق��اوم��ة ي��ج��ب أن ي��ك��ون م��وض��ع ت��أي��ي��د وم��س��ان��دة م��ن الجميع يف ه����ذا ال���ع���ال���م أن ي���دع���م ه����ذا ال���ح���ق وأال ي��ش��ك��ك ب������ه".. وت����اب����ع: إن حق حركة الجهاد أن ترد عىل هذا االعتداء ويجب عىل كل شريف وأضاف: "من حق الشعب الفلسطيني ومن حق املقاومة ومن غزة لن ترد وحركة الجهاد اإلسالمي لن ترد".السبت: "من الواضح أن العدو يذهب إىل التقديرات الخاطئة بأن املركزي الذي يقيمه حزب الله يف الضاحية الجنوبية لبريوت مساء وق����ال ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه يف ك��ل��م��ة ل���ه خ����الل امل��ج��ل��س ال���ع���اش���ورايئ "الساعات واأليام املقبلة ستكشف أن العدو أخطأ التقدير يف غزة".أن ي���د امل���ق���اوم���ة س��ت��ك��ون ه���ي ال��ع��ل��ي��ا يف م��ع��رك��ة غ������زة.. الف���ت���اً إىل أن أك���د األم����ني ال���ع���ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��ل��ب��ن��اين ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه، املقاومة هي األعىل 

اعتقلت ق��وات ال��ع��دو الصهيوين، أم��س األح���د، 21 فلسطينيا تصعيد صهيوين

مخيم الفوار.الخليل، اعتقلت قوات العدو الصهيوين، أربعة مواطنني من ال��ش��م��ال��ي��ة أث���ن���اء ت����واج����ده ع��ن��د أح����د امل���واط���ن���ني يف امل���ن���ط���ق���ة.. وم��ن كما اعتقلت ق���وات ال��ع��دو ش��اب��ا م��ن خ��رب��ة الحديدية ب��األغ��وار عنزة.تبلغ من)22 عاما( من حي املراح، وأسريين محررين من بلدة ومن جنني، اعتقلت قوات العدو الصهويني طالبة جامعية منزليهما يف مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.ومن نابلس، اعتقلت قوات العدو شقيقني بعد أن داهمت داهمت منازلهم وفتشتها.اثنني منهم من مخيم طولكرم، وآخر من بلدة صيدا، بعد أن  ومن ط��ول��ك��رم، اع��ت��ق��ل��ت ق����وات ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين ث��الث��ة شبان بلدة بيت فجار.ح���اج���ز ال��ك��ون��ت��ي��ر ال���ع���س���ك���ري ش�����رق ب���ي���ت ل���ح���م، وج��م��ي��ع��ه��م م��ن اث���ن���ني م���ن م��ن��ط��ق��ة ه����ن����دازة، وث���الث���ة آخ����ري����ن، أث���ن���اء ع���ب���وره���م عىل اعتقلت قوات العدو ثالثة مواطنني من بلدة الخضر، ومواطنني ب��ع��د م��داه��م��ت��ه��ا ع���دة م��ن��اط��ق ب��ال��ض��ف��ة.. ف��ف��ي م��دي��ن��ة ب��ي��ت لحم، 

��ة الدفاع عن أرضه ومقدساته.إَنّ شعبنا الفلسطيني يف كّل أماكن وجوده يقف اليوم موّحداً يف ونقلت وكالة "فلسطني اآلن" عن الحركة يف بيان لها، القول: التنّبؤ بها، يف الوقت الذي يستمر يف عدوانه الهمجي عىل قطاع غّزة.الصهاينة باقتحام املسجد األق���ىص امل��ب��ارك، ونتائجه ال��ت��ي ال يمكن ال���ص���ه���ي���وين امل���س���ؤول���ي���ة ال���ك���ام���ل���ة ع����ن ت����داع����ي����ات س���م���اح���ه ل��ل��م��ت��ط��ّرف��ني إىل ذل��������ك ح����م����ل����ت ح�����رك�����ة امل������ق������اوم������ة اإلس������الم������ي������ة )ح�������م�������اس( ال����ع����دو )ج( لتسهيل ابتالعها وتخصيصها كعمق اسرتاتيجي لالستيطان.الفلسطيني يف القدس الشرقية املحتلة ويف عموم املناطق املصنفة وق��ض��ي��ت��ه وح���ق���وق���ه، وي����ن����درج يف إط������ار م���ح���اوالت���ه���ا إلل����غ����اء ال���وج���ود جزء ال يتجزأ من حرب االحتالل املفتوحة عىل الشعب الفلسطيني يتعرض له املسجد األقىص من حمالت تهويد شرسة ومتواصلة هو وم���خ���اط���ره ع���ىل س���اح���ة ال����ص����راع وامل��ن��ط��ق��ة ب���رم���ت���ه���ا.. وق����ال����ت: إن ما واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك، وعن تداعياته الكاملة واملباشرة عن ع��دوان��ه املستمر ضد املقدسات املسيحية وحملت الخارجية الفلسطينية، العدو الصهيوين املسؤولية تسمى منظمات "جبل الهيكل".ايتمار بن غافري، وعناصر ومؤيدي الجمعيات االستيطانية وما امل��ت��ط��رف��ني ال���ي���ه���ود ل��ب��اح��ات��ه ب��م��ش��ارك��ة ع��ض��و ال��ك��ن��ي��س��ت امل��ت��ط��رف ك��ان آخ��ره��ا االق��ت��ح��ام��ات الجماعية ال��واس��ع��ة ال��ت��ي ق��ام بها غالة املسيحية واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك، والتي وأدانت الخارجية  االستهداف الصهيوين املتواصل للمقدسات الستباحته وجهان لعملة العدو العنصري الواحدة.وتصعيد استهداف املسجد األقىص املبارك وإطالق يد املستوطنني وع����دوان����ه ال���وح���ي وال����دم����وي ع���ىل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني يف ق���ط���اع غ��زة أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب العدو الصهيوين اقتحام املسجد األقىص "إيرز" العسكري بعدد من قذائف الهاون."ناحل عوز" برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون.. وموقع كما استهدفت سرايا القدس أنظمة املراقبة والرؤية داخل موقع موقع كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون الثقيل.ضمن عملية »وح��دة الساحات«.. واستهدفت تجمع لآلليات يف وقصفت سرايا القدس مدينة عسقالن املحتلة برشقة صاروخية بعدد من قذائف الهاون.. وقصفت "مفتاحيم" برشقة صاروخية.واستهدفت سرايا القدس تحشدات لآلليات العسكرية يف صوفا برشقات صاروخية.ش����ه����داء األق������ىص ل������واء ن���ض���ال ال����ع����ام����ودي م���دي���ن���ة ع���س���ق���الن امل��ح��ت��ل��ة سرايا القدس وكتائب املقاومة الوطنية وكتائب املجاهدين وكتائب ويف عملية مشرتكة ضمن عملية »وحدة الساحات« استهدفت بعدد من قذائف الهاون.وكانت سرايا القدس قد دكت الليلة املاضية موقع "ناحل عوز" الهاون.. وقصفت "نري عوز" برشقة صاروخية.ك���م���ا دك�����ت س����راي����ا ال����ق����دس م���وق���ع ك��ي��س��وف��ي��م ب���ع���دد م����ن ق���ذائ���ف من قذائف الهاون.ال��ه��اون.. واستهدفت تجمع لآلليات يف أح���راش كيسوفيم بعدد صاروخية.. ودكت سرايا القدس مستوطنة نرييم بعدد من قذائف س�������راي�������ا ال�������ق�������دس ال�������ق�������دس امل����ح����ت����ل����ة وم����غ����ت����ص����ب����ة س��������دي��������روت ب���رش���ق���ة ويف حصاد عملية "وحدة الساحات" يف يومها الثالث: قصفت العدوان الصهيوين املتواصل عىل أبناء فلسطني يف قطاع غزة.استشهاد القائد الكبري خالد منصور وإخوانه الشهداء، ورداً عىل ب����رش����ق����ات ص����اروخ����ي����ة ض���م���ن ع���م���ل���ي���ة "وح���������دة ال�����س�����اح�����ات" رداً ع��ىل م����س����ؤول����ي����ت����ه����ا ع������ن ق����ص����ف ال������ق������دس امل����ح����ت����ل����ة وم���غ���ت���ص���ب���ة س�����دي�����روت وب���ح���س���ب ال���ع���دي���د م����ن امل����راق����ب����ني، أع���ل���ن���ت س����راي����ا ال����ق����دس ال���ي���وم "وحدة الساحات".أدخ���ل���ت يف ص��ب��اح أم����س األح�����د، ت��ك��ت��ي��ك��اً وت����ط����وراً ج���دي���داً يف عملية وذك�������رت وك����ال����ة "ف��ل��س��ط��ني ال����ي����وم" اإلخ����ب����اري����ة أن س����راي����ا ال���ق���دس يف فلسطني عمليتها التي أطلقت عليها "وحدة الساحات".واصلت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي وال���������ذي أس����ف����ر ع�����ن ارت�����ق�����اء 32 ش����ه����ي����داً وأك�������ر م�����ن 275 ج���ري���ح���اً، للرد عىل العدوان الصهيوين املستمر  لليوم الثالث عىل التوايل تفوق املقاومةتحقيق تطلعاته يف التحرير والعودة.ال���ّدف���اع ع��ن قبلة املسلمني األوىل وم��س��رى ال���َرّس���ول األم����ني، حتى العاجل للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكّل الوسائل، يف معركة كما دعت األمة العربية واإلسالمية، قادة وشعوباً، إىل التحّرك الخطرية.األي���������ام امل�����ب�����ارك�����ة، ت����ص����ّدي����اً ل����ه����ذه االق����ت����ح����ام����ات، وإف������ش������ااًل أله���داف���ه���ا ال����ّرح����ال وال����ّرب����اط وم���واص���ل���ة االع���ت���ك���اف يف امل��س��ج��د األق����ىص يف ه��ذه وامل���راب���ط���ني يف ال����ق����دس، وأه�����ل ال���ث���ب���ات يف ال����داخ����ل امل��ح��ت��ل إىل ش��ّد ودع����ت ال��ح��رك��ة ج��م��اه��ري ال��ش��ع��ب الفلسطيني يف ال��ض��ف��ة األب��َيّ

بأكثر  من 900  صاروخ  ..

فصائل املقاومة الفلسطينية تدك مواقع هامة للكيان الصهيوني
السيد نصرالله:  املقاومة في لبنان وفلسطني أثبتت أّن جيش االحتالل ُيقهر وُيهزم وُيذل وُتكسر هيبته

   الشامي:  العدوان على غزة سيكون له انعكاسات خطيرة 
على كيان العدو واألمن واالستقرار في املنطقة

    سوريا: عدم اهتمام املجتمع الدولي بدماء الفلسطينيني 
يعكس التواطؤ مع العدوان وجتاهل كل قيم القانون الدولي

    سالمي: الرد السريع للمقاومة الفلسطينية على اجلرائم 
الصهيونية يدل بأن املقاومة تعيش فصاًل جديدًا من القوة

  فصائل املقاومة: معنويات 
مقاتلينا في أفضل حاالتها ويد 

مجاهدينا ستظل العليا في امليدان
 أصبحت تل أبيب 

ومستوطنات العدو هدفًا 
مشروعًا لصواريخ املقاومة 

الفلسطينية

  العدو الصهيوني يعتقل 21 
فلسطينيًا من الضفة بينهم 

طالبة جامعية
 32 شهيدًا بينهم القائدان 

اجلعبري ومنصور  و 275 
جريحًا  حصيلة التصعيد 

الصهيوني على غزة



بدأ األستاذ عبدالله الربدوين رحمه الله  كتابته عن الحسني  
ب���ه���ذا االس���ت���ه���ال: "  ق��ب��ل ت��ج��ي ه����ذه ال��ق��س��م��ات ال����وردي����ة عرب 
العصور , يحسن التوقف عند سببيتها ملكاشفة النتيجة , يف 
العاشر من محرم سنة 60 للهجرة تأججت معركة كرباء 
بني الحسني بن عي وصحبه وب��ني يزيد بن معاوية وأتباعه 
وج���ي���وش���ه , وت���م���خ���ض���ت امل���ع���رك���ة ع����ن اس���ت���ش���ه���اد ال���ح���س���ني ب��ن 
ع��ي ال��ذي تحول استشهاده إىل قضية انسانية تشبه قضية 
ف��ل��س��ط��ني يف ع��ص��رن��ا , ف����إىل اآلن م���ا ي�����زال اس��ت��ش��ه��اد ال��ح��س��ني 
أسخى مدد الشعر والراوية واملسرحية والدراسات التاريخية . 

دعوة بيعة 
وأض�������اف :"  ال���ح���س���ني خ�����رج م����ن م���ك���ة إىل ك����رب����اء ع����ن دع����وة 
بيعة أجمع عليها أهل العراق وباركها أصحاب الرأي يف اليمن 
وال��ح��ج��از , ول��ب��ى ال��ح��س��ني ت��ل��ك ال���دع���وة ال��ش��ع��ب��ي��ة غ���ر متهيئ 

لقتال وغر طامع يف الحكم , إال أن طلب 
ال����ش����ع����وب أم������ر ال ي������رد , وك�����ان 
ال����ح����س����ني ي����ظ����ن خ����ل����و ال�����ع�����راق 
من سلطة يزيد , وليك يتحقق 
من جلية األمر بعث ابن عمه 
مسلم ابن عقيل بن أبي طالب 
الس���ت���ط���اع امل����وق����ف , ول�����م ي��ص��ل 
اب������ن ع���ق���ي���ل إىل ال�����ع�����راق إال ب��ع��د 
أن ع���ني ي��زي��د ع��ب��ي��د ال��ل��ه ب���ن زي���اد 
ب����ن أب���ي���ه وال����ي����ا ع����ى ال����ع����راق , ف��م��ا 
أن وصلها مسلم بن عقيل حتى 
وق��ع يف قبضة اب��ن زي���اد , ومل��ا علم 
ابن زياد بتحرك الحسني أمر بقتل 
مسلم ب��ن عقيل وال��ط��وف��ان ب��رأس��ه 
يف أنحاء العراق , ولم يكن الحسني 
ع��ى علم بما ح��دث لرسوله إال وهو 

عى حدود العراق .
هنا وقف الحسني عى خطرين : إما 
ق���ت���ال ق����وة ت���ف���وق ق�����واه , وإم�����ا ال��ن��ك��وص 
ع��ن ال��دع��وة الشعبية .. فاختار التقدم 
عى التخلف ملا فيه من مغامرة إال أنها 

مشروعة .
ذل�����ك ألن ال����ق����ادري����ن ع����ى ال���ت���ح���رك ك���ان���وا 

أم���ي���ل إىل ) ي���زي���د ( ع����ن داف������ع وص������ويل , ألن 
الوصولية أنجح عند) يزيد ( أنجح منها عند 

) الحسني ( ." 
لهذا اتقدت الحرب بني األريحية واالنتهازية 
والنقاوة والنفعية , فلم يختلف الناس عى 
ت��رج��ي��ح )ال���ح���س���ني ( وع����ى أح��ق��ي��ت��ه ب���األم���ر من 
)يزيد ( الشهر باالستهتار واالنقياد للنفعيني 
واملتمسحني با كفاءة وبا دراية بأصول الحكم 
ك���م���ا ت�����دل ص���رخ���ة )ع���ب���دال���ل���ه ب����ن ع���م���ر ( " ال��ل��ه��م 
أنصر الحسني فإنه أقوم لدينك وأرع��ى لحرمة 

نبيك  " .

أهم أخبار التاريخ 
وقال الربدوين :  " بهذا صار استشهاد )الحسني ( 

أهم أخبار التاريخ ومبىك الشعر والشاعرية وموضع 
التفاسر املتعددة يف ثقافة هذا العصر , وقبل الوصول 

إىل ت���ف���اس���ر ال���ث���ق���اف���ة امل���ع���اص���رة ي��ح��س��ن اإلمل�������ام ب����رواي����ات 
املؤرخني القدماء كقيمة مرجعية .

فالواقدي يسلسل األحداث وتطور بعضها من بعض 
ح��ت��ى ك���ان اس��ت��ش��ه��اد ال��ح��س��ني ب��ع��ض ام��ت��داده��ا أو اح��دى 
حلقاتها إال أن ه��ذا التتبع ل��م يمنع ال��واق��دي م��ن تفضيل 
الحسني وإبداء شرعية طموحه , ألنه عن طلب من وجوه 

األق���ال���ي���م , وك������ان ال�����واق�����دي ي��ك��ت��ب ت���اري���خ���ه إىل آخ�����ر ال���ق���رن 
الثامن امليادي يف ظل خافة املهدي العبايس ."

حرب ال تكافؤ فيها 
"أما ابن خلدون يف القرن الرابع عشر امليادي فقد أملح 
إشارة أخاقية يف استشهاد الحسني : لم يكن انتصار 
يزيد وأتباعه عى الحسني من ضروب الشجاعة بل كان 

أبعد عن أخاق الشجعان وأعراف الحرب , ألن الحسني 
قاتل بسبعني رجا من نصفهم من أهله , وقاتل يزيد 
بأربعة االف محارب تحت إمرة قادة معدودين كعمر 
بن سعد بن أبي وقاص والربيع بن زياد والشمر بن ذي 

الجوشن , وعى كرثة هؤالء وقلة أولئك فإن القلة كانت أكرث 
ش��ه��ام��ة , ق���ال ال��ح��س��ني ل��ل��ذي��ن ت��ع��س��ك��روا ح��ول��ه : أي��ه��ا ال��ن��اس 
لقد ثبت يل اآلن مقتل مسلم بن عقيل وتولية اب��ن زي��اد عى 
ال��ع��راق فنحن م��ق��دم��ون ع��ى ح���رب ال ت��ك��اف��ؤ فيها ف��م��ن أراد 

م��ن��ك��م ال��ش��ه��ادة فليتبعني وم���ن ش���اء م���ن ال��ن��ج��اة فليلحق 
بأهله مباركا بريء الذمة من بيعتي ويف حل من التزامه 
ب���ط���اع���ت���ي ف���ذه���ب أغ���ل���ب ج���ي���ش ال���ح���س���ني وق����ات����ل ب��ق��ل��ة م��ن 
أتباعه غر خائف من القلة , أما أعداؤه فقد غرتهم الكرثة 
فلم يتورعوا عن رشق األطفال والنساء بالسهام من حول 

ال��ح��س��ني , ب���ل ت���ج���اوزا ال��ح��د ف��م��ن��ع��وا ال��ح��س��ني وص��ح��ب��ه من 
ورود املاء الذي هو حق للفريقني ,وهذه أقبح سابقة 
يف تاريخ الحروب باإلضافة إىل صد الحسني وصحبه 

ع��ن امل����اء ارت��ك��ب ق����ادة ي��زي��د ب��ع��د م��ق��ت��ل ال��ح��س��ني م��ا هو 
أفظع إذ اقتادوا نساء الحسني من زوجات وأخوات وعمات 

وب����ن����ات ك������أذل س���ب���اي���ا , ف���ق���د ك�����ان امل���ع���ه���ود يف ت����واري����خ ال���ح���روب 
صون نساء املغلوب وكلما كانت النساء من بيت أشرف كان 

إكرامهن عى املنتصر أوجب ألن الشجاعة لزيمة الشرف ."

قضية إنسانية مأسوية
"إذن ف���ق���د ت����ح����ول اس���ت���ش���ه���اد ال���ح���س���ني إىل ق���ض���ي���ة إن��س��ان��ي��ة 
م��أس��وي��ة ش��غ��ل��ت األذه������ان وس�����وف ت��ش��غ��ل��ه��م إىل م���ا ش����اء ال��ل��ه 
كما أشار ابن خلدون وأسس عى إشارته طه حسني يف جزء 
) عي وبنوه ( من كتابه )الفتنة الكربى ( إذ قال : لقد تعاقبت 
يف عصرنا سلطات من كل مذهب فا الفاشية وال النازية وال 
ال��رأس��م��ال��ي��ة ال���ح���رة ب���ق���ادرة ع���ى إرض�����اء االن���س���ان وال ق�����ادرة أن 
تغطي بأحداثها عظائم األحداث كحرب صفني وكرباء التي 
ما زالت تشغل املعاصرين كما شغلت األساف وسوف تظل 
مادة كتب وأشعار , فآلثار كرباء قسمات وضاحة عى األخبار 

التاريخية املتباينة واملتفقة ."

أول نص شعري 
"أم������ا وردي�������ة ي�����وم ع�����اش�����وراء ف��ت��ف��ت��ح��ت ع����ى ق���س���م���ات ال��ش��ع��ر 
واألقاصيص والروايات إىل اليوم , ورن أول نص شعري عى 
صليل سيوف كرباء , ألم يقل عمر بن سعد وهو أهم القادة 

ضد الحسني : 

ل���������������������ح���������������������ائ���������������������ر  وأين  أم����������������������������������������������������������������������������ري  يف  أف��������������������������������������ك��������������������������������������ر 
خ��������������������ط��������������������ري��������������������ن  ع��������������������������������������������ى  أم�������������������������������������������������������������������������ري  أف�������������������������������������ك�������������������������������������ر يف 

أأت������������������������������������������رك ُم�������������������������ْل�������������������������َك ال��������������������������������������������������������ّرِيّ وال���������������������������������������������������������������ّرُيّ م�������ن�������ي�������ت�������ي
ب�������������ق�������������ت�������������ل ال�����������ح�����������س�����������ن   أم أرج���������������������������������������ع م������������������������أث������������������������وم������������������������ًا  

علق األستاذ عبدالله الربدوين عى هذين البيتني بالقول  

: " لقد أنطوى هذان البيتان الضعيفان عى أغوار تاريخ 
ذل���ك ال��ح��دث , ألن ع��م��ر ب��ن س��ع��د ل��م ي��ق��ات��ل الحسني 
بمقتىض أم���ر وال ب��داع��ي ج��ه��اد وإن��م��ا بموجب 
وع�����د م����ن ي���زي���د ب���ت���ول���ي���ة اب�����ن س���ع���د اق���ل���ي���م ال����ري 
أغ��ن��ى أق��ال��ي��م ف���ارس , ورغ���م ه��ذا اإلغ����راء فإن 
اب���ن س��ع��د ت���ذب���ذب ب���ني ق��ب��ول امل��ن��ص��ب وب��ني 
وص�����م�����ة ق����ت����ل ال����ح����س����ني ح����ت����ى ن���ص���ح���ه اب����ن 
اخته قائا : يابن سعد اب��ن اب��ي وق��اص 
إن قاتلت الحسني ملكت أمر الري وإن 
اجتنبت قتاله قاتله غرك بما وعدت 
ب���ه أو أق���ل م��ن��ه ول���ن ي��ن��ج��ى الحسني 

من اطراحك السيف دونه ."

أعظم القضايا 
إذن فقد كانت قتلة الحسني من 
األجراء كما كان وراءهم من النفعيني 
, وه�������������ذا م��������ا رف����������ع اس�����ت�����ش�����ه�����اد ال����ح����س����ني 
م������ص������اف أع������ظ������م ال�����ق�����ض�����اي�����ا االن������س������ان������ي������ة , 
وم����ا أج����ج ك���وام���ن ال��ش��ع��ر ال��ن��ق��ي ال���ذي 
توالت ابكار إج��ادات��ه , وقبل الوصول 
إىل ال���ش���ع���ر ال����ك����رب����ايئ ت����ج����در اإلش�������ارة 
إىل األح��داث التي تفجرت من ينبوع 
كرباء كمعركة املختار بن عبيد الله 
وع��ب��دامل��ل��ك ت��ح��ت ل�����واء ث����أر ال��ح��س��ني 
ال����������ذي ح����م����ل����ه امل�����خ�����ت�����ار ال����ث����ق����ف����ي وق������اد 

أل����وف����ا ت���س���م���وا ب���ال���ت���واب���ني , ألن���ه���م ات����ق����دوا ب���ش���ع���ور ال���ذن���ب 
لتغيبهم ع���ن ال��ح��س��ني , ف��ك��ف��روا ع���ن ذن��ب��وه��م ب��ال��خ��روج 
ع��ى ورث���ة قتلته , أم��ا ال��ذي��ن قتلوه أو س��اق��وا إل��ي��ه القتلة 
فلم  يهنأوا طويا بخدعة النصر , إذ مات يزيد بن معاوية 
بعد عام ونصف من مقتل الحسني , وزهد ابنه معاوية 
ابن يزيد عن الخافة بعد واليته بثاثة أسابيع , وبتقاعد 
معاوية بن يزيد أنطوى العهد السفياين , وأبتدأ العصر 
امل���رواين ب��م��روان ب��ن الحكم م��دة أرب��ع��ة أع���وام ل��م تتجاوز 
س���ل���ط���ت���ه ف���ي���ه���ا ت�����خ�����وم ال������ش������ام , وب�����ع�����د م�������وت م�����������روان ق����ام 
ب��ع��ده اب��ن��ه عبدامللك م��دة ع��ش��ري ع��ام��ا متقدة بالحروب 
واالن��ت��ف��اض��ات وال��ت��ذم��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ن��ي��ف , وب��ع��د تغلب 
عبدامللك عى عبدالله بن الزبر بعد قتل أخيه )مصعب 
( يف ال��ع��راق تفجرت االحتجاجات الشعرية والخطابية 
, إال أن أدب تلك الفرتة بشقيه الخطابي والشعري عى 
أفضلية آل عي وأحقيتهم باألمر بدون إشارة إىل دموية 
كرباء بمعزل عن سياق األحداث كما يف بائية الكميت 

بن زيد األسدي :

ط���������������������������َرُب
َ
َط������������������ِرب������������������ُت وم������������������ا َش����������������وق����������������ًا إىل ال�����������������������ِب�����������ي�����������ِض أ

َي�����������ل�����������َع�����������ُب �����������������ي�����������������ِب  ال�����������������َشّ أُذو  ِم�����������������ّن�����������������ي  َل���������������ِع���������������ب���������������ًا  واَل 
����������������ًة َع����������������ِش����������������َيّ ��������������������������ارَح��������������������������اُت ال��������������������������َب��������������������������ارَِح��������������������������اُت  وال ال��������������������������َسّ

ع�����������������َض�����������������ُب
َ
 أَم����������������������������������������َرّ َس����������������ِل����������������ي����������������ُم ال�����������������������َق�����������������������رِن أم َم����������������������������������َرّ أ
����������������ِن����������������ي ������������������������ِب������������������������ِيّ ف����������������إَنّ َب��������������������ِن��������������������ي َه��������������������������اِش��������������������������ٍم َره���������������������������������������ِط ال������������������������َنّ

وأغ�������������������َض�������������������ُب ِم��������������������������������������������������������َراراً  رَض 
َ
أ وَل����������������������ُه����������������������م  ِب�������������������ِه�������������������م   

َف���������������������َي���������������������ا ُم����������������������������وق����������������������������داً َن�������������������������������������������������اراً ل����������������������������َغ����������������������������رَِك َض���������������������وُءه���������������������ا
 َوَي����������������������������������ا َح�����������������اِط�����������������ب�����������������ًا يف غ�����������������������ِر َح���������������ب���������������ِل���������������َك َت������������ح������������ِط������������ُب

وع��ن ه��ذه القصيدة يقول شاعرنا الكبر عبدالله ال��ربدوين 
رحمه الله : " ه��ذه القصيدة وأمثالها كثر يف شعر الكميت 
لم تنغمس بوردية يوم عاشوراء , ألن فظاعة كرباء لم يوم 
ذاك من الحدثية إىل الواقع التاريخي والتصور الفني , وبعد 
قرن من يوم عاشوراء أغصنت دوحة الثقافة بعيون الشعر 
وأشجى األقاصيص , وكان السيد ابن يزيد بن مفرغ الحمري 
طليعة الشعر العاشوري , ألن والده يزيد بن مفرغ الحمري 
من مفتتحي النضال اليمني ضد آل سفيان وآل م��روان معا 
, حتى دفع حياته ضريبة شجاعته عى يد عبيد الله بن زياد 

مدير معركة كرباء ضد الحسني .
ف��ورث يزيد بن مفرغ ابنه السيد الحمري ج��رأة الشاعرية 
وش��������رف ال���ت���ع���اط���ف , ف�����أب�����دع ع������دد م�����ن ال���ق���ص���ائ���د ال����ت����ي أع������ادت 
ت���اري���خ���ي���ة ي������وم ع������اش������وراء يف أج������ى ص���ي���اغ���ة ك���م���ا يف ه������ذا ال��ن��ص 

يخاطب الحسني وينادي يوم عاشوراء :
ب����������������������������������������������������������������������������������������������أزىك دم  ض��������������������������������م��������������������������������ئ��������������������������������ت وج����������������������������������������������������������������������������������������������دت 

امل������������������ق������������������ل������������������ت������������������ن  يف  دم�����������������������������������ع�����������������������������������ي  ف��������������������������������أدم��������������������������������ي��������������������������������ت   
ف��������������������������������م��������������������������������ا أم������������������������������������������������ط������������������������������������������������رت ك������������������������������������������������رب������������������������������������������������اء دي������������������������م������������������������ة 

ك�������������������������م�������������������������ا أم�������������������������ط�������������������������رت�������������������������ه�������������������������ا دم���������������������������������������������������������������اء ال�����������������ح�����������������س�����������������ن 
ل��������������������������������������������ذ م�����������������������������اء  ي����������������������������������������������������������وم ع��������������������������������������������اش��������������������������������������������ور ال  ف�����������������������������ي�����������������������������ا 

ل���������������ع���������������ن  ح������������������������������س������������������������������ن  راق  وال  ل�������������������������������������ح�������������������������������������اس 
ح�����������������������������اض�����������������������������ر وال  ب�����������������������������������������������������������������������������اد  ان�������������������������������������������������������������������������������������������������ام  وال 

دي�������������������������������������ن أي  ع�������������������������������ن�������������������������������ق�������������������������������ه  يف  وث���������������������������������������������������������������������������������������������������������������ارك 
ع���ى أب���ي���ات ال���ش���اع���ر ال���ح���م���ري ب��ق��ول��ه : " ه����ذا ال���ن���ص يشر 
إىل ت��ح��ول األح������داث إىل م����ادة ش��ع��ري��ة وإىل ي��ن��اب��ي��ع معرفية 
وإىل ت��ط��ور ل��غ��ة ال��ش��ع��ر وم��ف��اه��ي��م ال��ش��اع��ر ,ألن ت��ل��ك ال��ف��رتة 
حملت مفهوم االنتقال من التسليم إىل التعليم ومن تقبل 

امل��س��ل��م��ات ك��م��ا ه��ي إىل م��ع��رف��ة تقبلها , بتعبر آخ���ر انتقلت 
األح������داث م���ن ال����رواي����ة إىل امل��ع��رف��ة , ألن م��ث��ق��ف��ي ت��ل��ك ال��ف��رتة 
أرادوا أن ي���ع���رف���وا ال����دي����ن ال������ذي ي���ؤم���ن���ون ب����ه وال����ت����اري����خ ال����ذي 
ج�������اءوا م���ن���ه واألح���������داث ال���ت���ي ان��ب��ج��س��ت ف���ي���ه وامل�����روي�����ات ال��ت��ي 
صدرت عنها , فتعددت مذاهب الفقهاء وتباعدت وتقاربت 
أح��ك��ام��ه��م امل��س��ت��ن��ب��ط��ة م���ن ال��ك��ت��اب��ني , ب��ع��د أن ك���ان���ت يف طي 
اآلي����ات واألح���ادي���ث , ك��م��ا ت��ع��ددت ال��ك��ت��ب يف ت��ف��اس��ر ال��ق��رآن 
وأس����ب����اب ن�����زول ك���ل آي����ة وس����ر إع���ج���از ل��غ��ة ال����ق����رآن ه���ل سببه 
لغوي باغي أم ديني إلتيانه من عند الله أم إلخباره بالغيب , 
كذلك التاريخ أنتقل من الروايات الشفوية إىل التدوين , كما 
انتقل الشعر من الفن السماعي إىل الفن الكتابي السماعي 

,ألنه فاق يف تاريخية األحداث فن التاريخ .
وهذا من األط��وار التي عرفتها الشعوب كلها, فقد انتقلت 
ال���ق���ي���ادة ال���روح���ي���ة يف ال���ي���ون���ان م����ن ال���ش���ع���ر إىل ال��ف��ل��س��ف��ة وم���ن 
ال���ف���ل���س���ف���ة  إىل ت���ع���دد م���ذاه���ب���ه���ا , وم�����ن م���ذاه���ب���ه���ا امل���ت���ع���ددة إىل 
ال�����ع�����ص�����ور امل�����درس�����ي�����ة ال�����ت�����ي ح���ل���ل���ت وح������رم������ت وع����ل����ل����ت ال���ت���ح���ل���ي���ل 
وال����ت����ح����ري����م , ك����ذل����ك ال����ت����اري����خ ال����ع����رب����ي ان���ت���ق���ل م�����ن ال������رواي������ة إىل 
الرأي بفضل التدوين , وانتقلت األحداث الدموية من تراجز 

السيوف إىل تناشد أقام وأنغام .

رنو شعري وقصصي 
" ل����ه����ذا ت����ب����دى ي�����وم ع�����اش�����وراء ب���ع���د ق�����رن م����ن ح����دوث����ه إىل رن���و 
ش�����ع�����ري وق�����ص�����ي , ف����������اذا ك��������ان ال����س����ي����د ال�����ح�����م�����ري ي�����ج�����رد ي����وم 
عاشوراء كشخص منادى , فإن مجايلة دعبل الخزاعي يتناوله 
من منظور آخ��ر هو منظور الثأر للحسني بعد ان ب��اد و قتلته 

وخلفاءهم كما يف هذا النص : 
��������������������������������ِه َوَوِص��������������������������������ِيّ ����������������������ٍد  ُم����������������������َح����������������������َمّ ِب��������������������ن��������������������ِت  اِب���������������������������������������ِن  رَأُس 

   ي��������������������������ا ِل�����������������������������ل�����������������������������ِرج�����������������������������اِل َع����������������������������������ى َق������������������������������ن������������������������������اٍة ُي��������������������������رَف��������������������������ُع
َواملُ�������������������������س�������������������������ِل�������������������������م�������������������������وَن ِب�������������������َم�������������������ن�������������������َظ�������������������ٍر َوِب�������������������َم�������������������س�������������������َم�������������������ٍع

�����������������������ُع ُم�����������������������َت�����������������������َخ�����������������������ِشّ َوال  ذا  ِم�������������������������������������ن  ٌع  ج����������������������������������������������������������������اِز ال 
فدعبل هنا يزري بكيفية قتل الحسني ال قتلته , ألنه يريد أن 
يزري بالقتلة كمخلوقات حشرية , فلماذا نقلوا رأس الحسني 
عى رأس رمح وطافوا به األمصار ؟ أليس التلذذ بأعضاء املوىت 
م���ن ط��ب��ائ��ع ال���ك���اب ؟! ول���ك���ن مل�����اذا ث����أر ال���خ���زاع���ي وال��ح��م��ري 
ل��ل��ح��س��ني ب���ع���د ان�����ط�����واء ع���ص���ر م�����ن  م��ق��ت��ل��ه وب��ع��د 

انقراض خلفاء قتلته ؟!! 
إنهما ي��ن��ددان بحكام عصرهما الذين 
يرتكبون جرائم كربائية يف غر كرباء 
, ذل������������ك ألن إدان������������������ة ال���������ج���������ور وال������س������ق������وط 
ال���س���ي���ايس ي��م��ن��ع ت����ك����رار األح��������داث امل���زري���ة 
التي تقضم الشعب من أطرافه وتأكل 

الحكم من صميم قلبه ."

رشقات 
" ل�����������ه�����������ذا ك�����������������ان ع���������ه���������د ق��������ت��������ل��������ة ال������ح������س������ني 
وخ����ل����ف����اؤه����م م������دة ت���س���ع���ني ع����ام����ا , وه�����ذا 
ع���������م���������ر ان�������������س�������������ان واح����������������������د م�������������ن م������ت������وس������ط������ي 
األع��م��ار , ل��ه��ذا ك��ان��ت رش��ق��ات الحمري 
وال����خ����زاع����ي ت���ق���ع ع����ى ن���ح���ر أب�����ي ج��ع��ف��ر 
املنصور وابنه املهدي وحفيده الرشيد 
, ألنهم وصلوا إىل الحكم باسم ثأر 
ال����ح����س����ني وع�������ي , ث�����م ت����ح����ول����وا إىل 
أع��������داء ذري�������ة ال���ح���س���ني , وه�������ذا م��ا 
ي�����دل ع��ل��ي��ه ت���ن���وي���ه اب�����ن ال����روم����ي يف 
ال����ق����رن ال���ت���اس���ع امل�����ي�����ادي , أي ب��ع��د 
ال�������خ�������زاع�������ي وال�������ح�������م�������ري ب����ح����ق����ب����ة م���ن 

الزمن : 
���������������������ى ب��������������ال��������������ح��������������س��������������ن ش����������ه����������ي����������دك����������م أب������������������������ع������������������������َد امل���������������������ك���������������������َنّ

 ُت���������������������������������يء م�������������ص�������������اب�������������ي�������������ُح ال����������������س����������������م����������������اء َف��������������������ُت��������������������ْس��������������������َرُج
ل���������������ه وال  ع������������������������ل������������������������ي������������������������ه  ال  وع�������������������������ل�������������������������ي�������������������������ن�������������������������ا  ل�����������������������������ن�����������������������������ا 

  ُت��������������َس��������������ْح��������������ِس��������������ُح أس����������������������������������راُب ال�����������������دم�����������������وع وَت�������������ْن�������������ِش�������������ُج
�������������������������������ي�������������������������������ه ل�������������������ك�������������������ش�������������������ف َع�������������������م�������������������اي�������������������ة ����������������������������������������ا ن�������������������������������رِجّ وك����������������������������������������َنّ

������������������������ُج ب����������������������������أم����������������������������ث����������������������������ال����������������������������ه أم�������������������������������ث�������������������������������اُل�������������������������������ه�������������������������������ا ت������������������������ت������������������������ب������������������������َلّ  
إذا ك��ان ال��خ��زاع��ي وال��ح��م��ري ي��ن��زع��ان م��ن تشيع يمني , فإن 
اب����ن ال���روم���ي ك����ان ي��ن��ت��م��ي إىل أص����ل روم����ي وإىل م��ذه��ب��ا اع��ت��زايل 
, ف���ل���ي���س ت���م���ج���ي���ده ل���ل���ح���س���ني إال ت���م���ج���ي���دا ل���ل���ع���دال���ة االن���س���ان���ي���ة 
واملوقف الشعبي , فماذا كان يرجو ابن الرومي من الحسني 

بعد استشهاده بمائتي عام ونيف ؟! "

بداية صحيحة 
وع����ن ه����دف اب����ن ال����روم����ي ي���ق���ول ال�������ربدوين :" ل��ق��د ك����ان ي��رج��و 
اب��ن ال��روم��ي انتصار الحسني كبداية صحيحة لتتابع الحكم 
الشريف والنظام الشعبي العادل , ألن صحة البداية سبب 
يف صحة النهاية , فمنظور اب��ن ال��روم��ي يرنو إىل األص��ل الذي 
يؤسس صحة املفهوم السيايس , وسوف يليه عى هذا جزئيا 

ابا العاء املعري يف نونيته الشهرة : 
��������������������������رح��������������������������ان  وب���������������������������������������������������������اٍد ورَدت��������������������������������������ه��������������������������������������ا ذَن������������������������������������������������ب ال��������������������������ِسّ

����������������������������������������������������������رح����������������������������������������������������������ان ب����������������������������������������������������������ن امل�������������������������������������������������������������������ه�������������������������������������������������������������������اِة وال����������������������������������������������������������ِسّ
وع���������������������������������������������ي���������������������������������������������وُن ال���������������������������������������������رك���������������������������������������������اب ت��������������������������������رم��������������������������������ق ع�����������������ي�����������������ًن�����������������ا     

ب�����������������������������������������ا أج����������������������������������ف����������������������������������اِن   ح����������������������������ول����������������������������ه����������������������������ا م����������������������������ح����������������������������ج����������������������������ٌر 
وع���������������������������ى ال��������������������ده��������������������ر ِم���������������������������ن دم���������������������������������اء ال����������ش����������ه����������ي����������َدي��������������������������������ن    

ش�������������������������������������������������اه�������������������������������������������������دان ون���������������������������������������ج���������������������������������������ل���������������������������������������ه  ع�������������������������������������������������������������������������������������������������ٍيّ    
ف�������������������ه�������������������م�������������������ا يف أواخ������������������������������������������������������������������ر ال����������������������ل����������������������ي����������������������ل ف����������������������������ج����������������������������راِن     

ش������������������������������������������َف������������������������������������������ق������������������������������������������اِن ول���������������������������������������������������������������ي���������������������������������������������������������������ات���������������������������������������������������������������ه 
ُ
أ ويف 

" فاملعري هنا ينظر إىل الشهداء أحي من األحياء , ألنهم ينبضون 
ك���األرض الربيعية يف ك��ل ح��ني , ألن��ه��م يمتطون ظهر ال��ده��ر ال��ذي 
ي���دوس ك��ل يشء, ف��ه��م ش��ف��ق يف أول ال��ل��ي��ل وف��ج��ر يف آخ���ره , وه��م 
عى هذا التوهج بعد موتهم ألنهم كانوا أجمل ما يف الحياة قبل 
استشهادهم , لم يلمح املعري إىل يوم عاشوراء وإنما إىل ورديته 
يف آخر اليوم وأوله ,أو يف مستهل الليل وغرة مطلع النهار ,وهذه 
اإلشارة إىل تلك األوقات كناية عن التتابع والتجدد با انقطاع . "

أبهى صورة 
"أما الشاعر الذي أستكرث وأجاد من ترداد يوم عاشور فهو 

الشريف ال��ريض معاصر املعري يف آخر القرن العاشر وأوائ��ل 
الحادي عشر م , ويكفي هذا املقطع من جياده الكثرة : 

ُي�������������ت�������������ِح�������������ُف�������������ن�������������ي َوال�����������������������������������������َه�����������������������������������������ُمّ  ق�������������������������اِئ�������������������������َل�������������������������ٍة  َوُرَبّ 
ِب��������������������ن��������������������اِظ��������������������ٍر ِم��������������������������ن ِن�����������������������ط�����������������������اِف ال��������������������������َدم��������������������������ِع َم�������������م�������������ط�������������وِر

ح��������������������������������زاِن آِوَن������������������������������������������������ٌة
َ
����������������������������ض َع�������������������ل�������������������ي�������������������َك ِف��������������������������������ِل��������������������������������أ َخ����������������������������ِفّ

َوم����������������������������������������ا املُ���������������������ق���������������������ي���������������������ُم َع��������������������������������ى ُح�����������������������������������������������زٍن ِب���������������������َم���������������������ع���������������������ذوِر
َف����������������ُق����������������ل����������������ُت َه����������������ي����������������ه����������������اَت ف�����������������������������اَت ال����������������َس����������������م����������������ُع الِئ���������������َم���������������ه

ع����������������اش����������������وِر َي��������������������������������������وَم  إاِّل  ال�������������������������ُح�������������������������زُن  ُي�����������������ف�����������������َه�����������������ُم  ال   
َي�����������������������������وٌم َح�������������������������دا ال�������������ُظ�������������ع�������������َن ف�������������ي�������������ِه اِلِب����������������������������������ِن ف������������اِط������������َم������������ٍة

������������������������������������ِرِد ال������������������َك������������������ع������������������َب������������������ِن َم����������������������ط����������������������روِر  ِس�������������������������ن�������������������������اُن ُم������������������������������������َطّ
َنّ ب������������������ي������������������َض املَ��������������������������������������������������وايض َوه�������������������������������������������َي َت���������������ن���������������َه���������������ُب���������������ُه

َ
َك���������������������������������������������������������أ

���������������������ُم يف ِج�������������������س�������������������ٍم ِم��������������������������������َن ال����������������ن����������������وِر    ن��������������������������������اٌر َت���������������������َح���������������������َكّ
" فهذه أبهى صورة للحسني وهو يستشهد وللحزن وهو يحرتق 
بسرية يف القلب وبخضور الشاعرية , التي تحول امليت من أشاء 
إىل أصدع فجر , ألن ذلك الشهيد جسم من النور تحول إىل صباح 
شعري تتألق فيه األحاسيس البشرية التائقة إىل خلود العظمة 
يف االنسان وخلود االنسانية يف اغداق الطبيعة الرفافة الفواحة ."

أعراس شعرية 
" لقد تحول استشهاد الحسني إىل أعراس شعرية ألنه شهيد 
قضية شعبية , لهذا أجاد الشعر صياغته كما أجاد صياغته شعر 
األج���ي���ال , ف��ب��ع��د ال��ش��ري��ف ال����ريض ت����واىل ت��أل��ق اس��ت��ش��ه��اد الحسني 
ع��ى ام��ت��داد م��س��رة الشعر , م��ن آخ��ر ال��ق��رن ال��س��اب��ع امل��ي��ادي إىل 
هذا القرن , فما خى ومض ) الحسني ( من شعر أية فرتة أو من 
سخونة أية مناسبة وطنية ,إال أنه تلون وتعدد يف أشكاله وهيئات 
قوالبه , فهو إما واقع شعري أو إيما لغوي أو عنصر باغي , ألن 
الحسني ظل ريحاين الحضور حتى يف املناسبات الوطنية املعاصرة 

, كما نرى يف قصيدة شوقي ) يوم الشهداء ( :
ال���������������������������������َدِم َي����������������������������������������وَم  و 

َ
أ ال���������������������������َح���������������������������ِقّ  ِم����������������������ه����������������������َرج����������������������اِن  يف 

����������������ِم   ُم����������������������َه����������������������ٌج ِم�������������������������������َن ال�����������������������ُش�����������������������َه�����������������������داِء َل�������������������������م َت����������������َت����������������َك����������������َلّ
َي������������������������ب������������������������دو َع��������������������������������ى )ه������������������������������������ات������������������������������������وَر( ن����������������������������������������وُر ِدم�������������������اِئ�������������������ه�������������������ا

ِم      َك���������������������������������َدِم ال��������������ُح��������������َس��������������ِن َع�������������������ى ِه����������������������������اِل ُم�������������������َح�������������������َرّ
" إذا ك�����ان اس���ت���ش���ه���اد ال���ح���س���ني ن���س���غ ال���ش���اع���ري���ة وم����ح����ور األخ����ب����ار 
التاريخية القديمة , ف��إن اش��راق��ه متجدد ال��ت��دف��ق يف ش��وام��خ النرث 
الفني القديم واملعاصر من أمثال كتاب ) مقاتل الطالبيني ( ألبي 
ال��ف��رج األص��ف��ه��اين يف ال��ق��رن ال���� 10 م , وم��ث��ل ك��ت��اب ) ق��ض��اء ال��دي��ن 
لدم الحسني ( للقزويني يف القرن الحادي عشر  م أما النرث املعاصر 
ف��ل��م ي��ق��ف ع��ن��د ح��د ع��ظ��م��ة اس��ت��ش��ه��اد ال��ح��س��ني وال ع��ن��د وردي����ة ي��وم 
ع���اش���وراء وال ع��ن��د م��أس��وي��ة ك��رب��اء , وإن��م��ا ت��ن��وع��ت م��ن��اظ��ره يف ه��ذا 
االس��ت��ش��ه��اد وأس��ب��اب��ه االق��ت��ص��ادي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة , ف��ك��ان ال��ح��س��ني يف 
كتاب محمد األمني ) ملحمة الغدير ( أجود الصور القلمية وأبدع 
ما تختزن اللغة ,أما كتاب ) الحسني أبو الشهداء ( لعباس العقاد 
فهو أول ملحمة نرثية يف األدب العربي كله , ألن العقاد يف هذه 
امللحمة ش��اع��ر محلق يف رداء ب��اح��ث وم���ؤرخ م��ربه��ن تحت قميص 
مصور بتعبر القلب وسرية اللغة , فا يمكن الحاق كتاب العقاد 
عن الحسني بسائر كتبه ودواوينه , ألنه متفرد عى كل مؤلفاته , 
ففيه أصالة الشعر وعناصر املسرحية وتصاعد الدراما البطولية , 
فهو ملحمة بكل املقاييس ومقارنة تاريخية بأصح املعاير , ولعل 
كتاب العقاد عن الحسني شكل أساسيات من املسرحيات الشعرية 
وال���ن���رثي���ة م���ث���ل : ال���ح���س���ني ث����ائ����را ل���ع���ب���دال���رح���م���ن ال����ش����رق����اوي , ورأس 
الحسني لغادة البعلبيك , إىل جانب مسرحيات وفصول وأقاصيص 
وقصائد ال يقتدر هذا الحيز عى تقصيها , ألن املؤلفات عن الحسني 
ت��س��ت��دع��ي م���ؤل���ف���ات اب���ت���غ���اء امل����ق����ارن����ة ب����ني األس����ال����ي����ب ال���ش���ع���ري���ة وب���ني 
نظريات املؤرخني وبني املذاهب الفكرية , ألن هذا التباين يف التأليف 
ع���ن )ال��ح��س��ني ( ال ي��ه��دي إىل ت��ب��اي��ن يف ت��م��ج��ي��د )ال��ح��س��ني ( وت��ل��وي��ن 

عناصر صورته وإعائها إىل مرمى طموح األبصار ."

اغتصاب فلسطني واستشهاد احلسني 
رب�����ط ال���ش���اع���ر ال���������ربدوين ب����ني ب����ني اح����ت����ال ال����ع����دو ال��ص��ه��ي��وين 
ل���ف���ل���س���ط���ني وب�������ني اس����ت����ش����ه����اد ال����ح����س����ني ب����م����ق����ارن����ت����ه ل���ل���ح���دث���ني ,  
م��ن حيث األه��م��ي��ة وال��دالل��ة ال��ك��ب��رة حيث ق��ال : " فليس من 
ال��ع��ج��ي��ب أن ي��ش��غ��ل ي���وم ع���اش���وراء ث��ق��اف��ة ع��ص��ور , ألن أعظم 
القضايا شغل العظماء ومطمح تجديد الثقافات , فالقضية 
الفلسطينية التي لم تتجاوز الواحد واألربعني سنة استوقدت 
ك��وام��ن األص��ال��ة الشعرية والخلق الفني , وس���وف تظل هذه 
القضية أعظم قضايا املايني من الناس وأعظم محاور الرقي 
الثقايف عشرات القرون , وهذه املقارنة بني استشهاد الحسني 
واغ���ت���ص���اب ف��ل��س��ط��ني م�����ربرة ال���وج���ه���ة وال����وج����وه , ف��ب��ع��د مقتل 
الحسني بقرن وقرون وبعد تعاقب السلطات من عدة بيوت 
وأج��ن��اس , ظ��ل استشهاد الحسني جياشا يف ص��دور األنقياء 
م���ن ال���ن���اس ويف اح���س���اس امل��ت��ف��وق��ني م���ن ال���ش���ع���راء وال���ك���ت���اب , 
كذلك قضية فلسطني فإنها اليوم مختلفة الصورة عنها قبل 
ع��ش��رة أع���وام , فقد قبلتها أو واف��ق��ت عليها بعض الزعامات 
وت����ك����اد أن ت��ه��ض��م��ه��ا زع�����ام�����ات وم����ؤس����س����ات أخ������رى , ل���ك���ن ه���ذه 
القضية االغتصابية سوف تظل مركزية الثقافة الشعبية ,ألن 
ال��زع��ام��ات متعاقبة ومتغايرة , أم��ا ال��ح��س اإلن��س��اين بقداسة 
ك����ل ق��ض��ي��ة ع��ظ��م��ى , ف���ان���ه ي���م���ل���ك  دي���م���وم���ة ال���ت���ط���ور وال ي��م��ل��ك 
أن ي��ل��ني ل��ل��ف��ن��اء , ف��ك��م��ا ك��ت��ب ع��ن اس��ت��ش��ه��اد ال��ح��س��ني ال��روم��ي 
والفاريس والعربي والرتكماين , تهافت حول قضية فلسطني 
ال��ق��ل��م ال��س��وف��ي��ت��ي وال���ي���ون���اين وال��ف��رن��ي واالن��ج��ل��ي��زي وال��ع��رب��ي 
وال�����رتيك وال��ه��ن��دي وال��ص��ي��ن��ي ب���ل ق��ات��ل اىل ج��ان��ب الفلسطيني 
الياباين واألمرييك والرتيك والكردي , فهذه القضية العظمى ال 
تزول عن خارطة الفن الشعوري والعقي إال بزوال االغتصاب 
الذي ستبقى ذكراه مدد التنديد , وليس هذا احد املستحيات 
, ف����ل����ك����ل ال�����ش�����ع�����وب اىل ج������ان������ب ك�������ل ح�������ق م�����ه�����ض�����وم وض���������د ك���ل 
اغتصاب سواء وقع عى جبل طارق أو جزر الفوكاند أو عى 
قرنادا أو عى رأس الحسني أو عى رأس الثورة الفلسطينية 
, ألن ال��ش��ع��وب أخ����وة ح���ق وألن ال��ث��ق��اف��ة االن��س��ان��ي��ة ال تصالح 
كالكواليس وال تقف عند ممكنات السياسة , ألنها حركة لها 
ديمومة التواصل وانسانية القوة وقوة االنسانية , فكل يوم 
ي��ش��ب��ه ع����اش����وراء ف��ه��و ي��ن��ت��م��ي إل��ي��ه , وك����ل ف���ن ق����ويل ج����دد ح��ي��اة 
ع��اش��وراء فهو ينتمي إىل نظائر ع��اش��وراء , ألن املأسوية أقوى 
ب��واع��ث األىس االن���س���اين ال����ذي ي��رت��ض��ع ال��ح��ن��ني ل��يك ي��ق��وى عى 

مصاولة معابر الوصول .
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65خرقًا في احلديدة و160 
خرقًا للهدنة

س���ّج���ل���ت غ����رف����ة ع���م���ل���ي���ات ض����ب����اط االرت������ب������اط وال��ت��ن��س��ي��ق 
ل���رص���د خ���روق���ات ق����وى ال����ع����دوان يف م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة 

65 خرقاً.
وأوض������������ح م�����ص�����در يف غ�����رف�����ة ال����ع����م����ل����ي����ات، أن م������ن ب��ن 
خ�������روق�������ات ال���������ع���������دوان، اس������ت������ح������داث ت����ح����ص����ي����ن����ات ق���ت���ال���ي���ة 
يف ال��ج��ب��ل��ي��ة وح���ي���س وم���ق���ب���ن���ة ، وت���ح���ل���ي���ق أرب������ع ط���ائ���رات 

تجسسية.
وأش����������ار امل�����ص�����در إىل أن ق�������وى ال�������ع�������دوان ارت����ك����ب����ت س��ت��ة 
خ��روق��ات بقصف مدفعي و48 خ��رق��اً ب��األع��رة النارية 

املختلفة.
ك��م��ا ارت��ك��ب��ت ق����وى ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه��ا 160 خ��رق��اً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 
يف 36 خ�����رق�����اً ب���ت���ح���ل���ي���ق ل����ل����ط����ران االس����ت����ط����اع����ي امل���س���ل���ح 
والتجسيس يف أج��واء محافظات م��أرب، تعز، حجة، 
الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.
وأش�����ار امل���ص���در إىل أن م��رت��زق��ة ال����ع����دوان ارت���ك���ب���وا ستة 
خ���������روق���������ات، ب�����اس�����ت�����ح�����داث ت����ح����ص����ي����ن����ات ش������م������ال وش�����م�����ال 
ش��رق مديرية حيس وأم��ام البكس يف منطقة الجبلية 
ب���م���دي���ري���ة ال���ت���ح���ت���ي���ا يف م���ح���اف���ظ���ة ال����ح����دي����دة ويف م���دي���ري���ة 

مقبنة بمحافظة تعز.
وأكد املصدر رصد 96 خرقاً بإطاق نار بشكل مكثف 
ب�����ات�����ج�����اه م������ن������ازل امل�����واط�����ن�����ن وم�������واق�������ع ال����ج����ي����ش وال����ل����ج����ان 
الشعبية يف محافظات م���أرب، ت��ع��ز، ح��ج��ة، صعدة، 

الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.
ول�����ف�����ت امل������ص������در أن��������ه ت������م ت���س���ج���ي���ل 22 خ������رق������اً ب��ق��ص��ف 
مدفعي ملرتزقة العدوان عىل محافظات تعز، حجة، 
صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف 
امل���رت���زق���ة ب��ق��ص��ف م���دف���ع���ي م����واق����ع ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان يف 
األح�������ط�������وب ب���م���ح���اف���ظ���ة ت�����ع�����ز، ويف ح�������رض وب�����ن�����ي ح��س��ن 

بمحافظة حجة.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف 
م��واق��ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان يف ق��ط��اب��ر وامل���داف���ن وامل��اح��ي��ظ 
ب��م��ح��اف��ظ��ة ص���ع���دة، ن��ت��ج ع���ن ذل����ك إص���اب���ة امل���واط���ن ن���ادر 

محمد عيل محمود املخايف.
وذك��������ر امل�����ص�����در أن ق����ص����ف����اً م����دف����ع����ي����اً م���ك���ث���ف���اً ل���ل���م���رت���زق���ة 
اس���ت���ه���دف م����واق����ع ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان يف م���دي���ري���ة ح��ي��س 
وال���ج���ب���ل���ي���ة ب���م���ح���اف���ظ���ة ال�����ح�����دي�����دة ويف ال����ص����خ����رة ب��ع��س��ر 
ويف العمود بوادي جارة وجبل تويلق والكنب والكنب 

القديم يف جيزان.

149 خرقًا للهدنة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 149 خرقاً للهدنة 

اإلنسانية والعسكرية.
وأوض���������������ح م������ص������در ع�����س�����ك�����ري أن خ���������روق���������ات ال��������ع��������دوان 
ت���م���ث���ل���ت يف 42 خ�����رق�����اً ب���ت���ح���ل���ي���ق ل����ل����ط����ران االس���ت���ط���اع���ي 
املسلح والتجسيس يف أج��واء محافظات م��أرب، تعز، 
حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء 

وجبهات الحدود.
وأك�������د امل�����ص�����در رص������د ث����اث����ة خ�����روق�����ات ب����ض����رب����ات ج���وي���ة 
ل�����ل�����ط�����ران االس�����ت�����ط�����اع�����ي ال�����ت�����اب�����ع ل����ل����م����رت����زق����ة ع������ىل م����ن����ازل 
املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف الحمام 
مكان عاكف بمديرية الفاخر وحول البوكلن يف مديرية 
باب غلق بمحافظة الضالع ويف مديرية الربح بمحافظة 

تعز.
وأش�����ار امل���ص���در إىل أن���ه ت���م ت��س��ج��ي��ل خ���رق ب��اس��ت��ح��داث 
ت��ح��ص��ي��ن��ات يف م��ح��ي��ط م���دي���ن���ة م�������أرب، ك���م���ا ت����م ت��س��ج��ي��ل 
خ��������رق ب���ع���م���ل���ي���ة ت����س����ل����ل مل����ج����م����وع����ة م������ن ع����ن����اص����ر امل����رت����زق����ة 
باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية يف األحطوب 

بمحافظة تعز.
ول���ف���ت امل���ص���در إىل رص����د 59 خ���رق���اً ب���إط���اق ال���ن���ار عىل 
م���ن���ازل امل���واط���ن���ن وم����واق����ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
يف محافظات م���أرب، ت��ع��ز، ح��ج��ة، ص��ع��دة، الضالع، 

الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.
وأفاد املصدر بتسجيل 43 خرقاً بقصف مدفعي عىل 
محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات 
الحدود، حيث استهدف املرتزقة بقصف مدفعي مكثف 
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي ويف 

ملعاء بمحافظة مأرب.
ك���م���ا اس���ت���ه���دف م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي، 
م��������واق��������ع ال�����ج�����ي�����ش وال�������ل�������ج�������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة يف ب�����ن�����ي ح���س���ن 
بمحافظة حجة، ويف شدا واملدافن واملاحيظ بمحافظة 

صعدة.
وبن املصدر العسكري، أن املرتزقة استهدفوا بقصف 
م��دف��ع��ي م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف حيس 
والتحيتا بمحافظة الحديدة ويف مقبنة بمحافظة تعز.
وذك��������ر امل�����ص�����در أن ق���ص���ف���اً م���دف���ع���ي���اً اس����ت����ه����دف م���واق���ع 
ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية يف ال��ص��خ��رة ب��ع��س��ر، وك��ذا 

يف العمود بوادي جارة وجبل تويلق يف جيزان.

62 خرقًا باحلديدة و172 
خرقًا للهدنة

س���ج���ل���ت غ����رف����ة ع���م���ل���ي���ات ض����ب����اط االرت������ب������اط وال��ت��ن��س��ي��ق 
لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 62 خرقاً.
وأوض����������������ح م�������ص�������در يف غ�������رف�������ة ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ات أن م��������ن ب���ن 
ال��خ��روق��ات تحليق ط��ائ��رات تجسسية يف أج���واء حيس 
وال��ج��ب��ل��ي��ة, و9 خ����روق����ات ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي و45 خ��رق��ا 

باألعرة النارية املختلفة.
ك��م��ا ارت��ك��ب��ت ق����وى ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه��ا 172 خ��رق��اً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض���������������ح م������ص������در ع�����س�����ك�����ري أن خ���������روق���������ات ال��������ع��������دوان 
ت���م���ث���ل���ت يف 48 خ�����رق�����اً ب���ت���ح���ل���ي���ق ل����ل����ط����ران االس���ت���ط���اع���ي 
املسلح والتجسيس عىل أجواء محافظات مأرب، تعز، 
حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء 

وجبهات الحدود.
وأش����ار امل��ص��در إىل رص���د خ���رق ب��ض��رب��ة ج��وي��ة ل��ل��ط��ران 
االس������ت������ط������اع������ي امل�����س�����ل�����ح ال������ت������اب������ع ل�����ل�����م�����رت�����زق�����ة ع��������ىل م�����ن�����ازل 
املواطنن ومواقع الجيش واللجان يف منطقة الشامرية 
ب��م��ح��اف��ظ��ة ال��ض��ال��ع ون��ت��ج ع��ن��ه��ا اس��ت��ش��ه��اد ال��ط��ف��ل بشار 
ص����ال����ح ع�����يل ال����ح����ي����دري وإص������اب������ة ال���ط���ف���ل ع���ب���دال���ل���ه أم���ن 

إسماعيل الحيقي.
وأف���������������اد امل��������ص��������در ب�������ارت�������ك�������اب م������رت������زق������ة ال����������ع����������دوان ل����خ����رق 
ب��اس��ت��ح��داث ت��ح��ص��ي��ن��ات يف م��ح��ي��ط م��دي��ن��ة م����أرب، وك��ذا 
رصد خرق آخر يف تعزيزات عسكرية للمرتزقة بجبهة 

حمر يف األحطوب بمحافظة تعز.
وأك����د امل��ص��در رص���د 98 خ��رق��اً ب��إط��اق ن���ار ع��ىل م��ن��ازل 
امل�������واط�������ن�������ن وم���������واق���������ع ال�����ج�����ي�����ش وال�������ل�������ج�������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة يف 
م���ح���اف���ظ���ات م���������أرب، ت����ع����ز، ح����ج����ة، ص�����ع�����دة، ال���ض���ال���ع، 

الحديدة، وجبهات الحدود.
وبن املصدر أنه تم تسجيل 23 خرقاً بقصف مدفعي 
ملرتزقة العدوان، عىل محافظات مأرب، تعز، حجة، 
ص��ع��دة، ال��ح��دي��دة وج��ب��ه��ات ال��ح��دود، حيث استهدف 
م�����رت�����زق�����ة ال���������ع���������دوان ب����ق����ص����ف م�����دف�����ع�����ي م�����ك�����ث�����ف، م�����واق�����ع 
الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي ويف الروضة 

بمحافظة مأرب.
ك����م����ا اس�����ت�����ه�����دف م�����رت�����زق�����ة ال��������ع��������دوان ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي 
م��ك��ث��ف، م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان يف ج��ب��ه��ة األق�����روض 
ويف مقبنة بمحافظة تعز ويف حرض وبني حسن املزرق 

بمحافظة حجة، ويف رازح بمحافظة صعدة.
وذك��������ر امل�����ص�����در أن ق����ص����ف����اً م����دف����ع����ي����اً م���ك���ث���ف���اً ل���ل���م���رت���زق���ة 
اس��ت��ه��دف م��واق��ع الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية يف حيس 
وال����ت����ح����ي����ت����ا ب����م����ح����اف����ظ����ة ال�������ح�������دي�������دة، ويف ج�����ب�����ل ال����ع����م����دة 
ب����ن����ج����ران، وك������ذا يف ال���ع���م���ود وال���ص���ب���اي���ة ب�������وادي ج������ارة يف 

جيزان.

75 خرقًا باحلديدة و154 
خرقًا للهدنة

س���ج���ّل���ت غ����رف����ة ع���م���ل���ي���ات ض����ب����اط االرت������ب������اط وال��ت��ن��س��ي��ق 
ل����رص����د خ�����روق�����ات ال�����ع�����دوان ب��م��ح��اف��ظ��ة ال����ح����دي����دة، 75 

خرقاً.
وأوض����������������ح م�������ص�������در يف غ�������رف�������ة ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ات أن م��������ن ب���ن 
خروقات قوى العدوان، تحليق طائرات تجسسية يف 

أجواء حيس والجبلية.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروقات شملت أيضا سبعة 
خ�������روق ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي و63 خ�����رق�����اً ب�����األع�����رة ال���ن���اري���ة 

املختلفة.
ك��م��ا ارت��ك��ب��ت ق����وى ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه��ا 154 خ��رق��اً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض���������������ح م������ص������در ع�����س�����ك�����ري أن خ���������روق���������ات ال��������ع��������دوان 

ت���م���ث���ل���ت يف 31 خ�����رق�����اً ب���ت���ح���ل���ي���ق ل����ل����ط����ران االس���ت���ط���اع���ي 
املسلح والتجسيس يف أج��واء محافظات م��أرب، تعز، 
حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء، 

وجبهات الحدود.
وأشار املصدر إىل رصد سبعة خروقات بضربات جوية 
للطران االستطاعي املسلح التابع للمرتزقة عىل منازل 
املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف امليمنة 
ب��م��ن��ط��ق��ة ال�����ربح يف م��ح��اف��ظ��ة ت���ع���ز، ويف م��ن��ط��ق��ة ح��ي��درة 
وتباب النبيجات بمنطقة الفاخر ومنطقة بيت املجنون 

يف بتار بمحافظة الضالع.
وأف��اد املصدر بأنه تم تسجيل ثاثة خروقات ملرتزقة 
العدوان باستحداث تحصينات يف محيط مدينة مأرب 
ويف حجر ب��ت��ار بمحافظة الضالع ويف ش��رق تبة الباس 

بمنطقة الجبلية محافظة الحديدة.
ول����ف����ت إىل أن������ه ت�����م رص������د 90 خ�����رق�����اً ب�����إط�����اق ن������ار ع��ىل 
م���ن���ازل امل���واط���ن���ن وم����واق����ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
يف محافظات م���أرب، ت��ع��ز، ح��ج��ة، ص��ع��دة، الضالع، 

الحديدة، وجبهات الحدود.
وب����������ن امل��������ص��������در أن����������ه ت��������م ت����س����ج����ي����ل 23 خ��������رق��������اً ب���ق���ص���ف 
م����دف����ع����ي مل�����رت�����زق�����ة ال��������ع��������دوان، ع������ىل م����ح����اف����ظ����ات م�������أرب، 
ح��ج��ة، ص���ع���دة، ال���ح���دي���دة، وج��ب��ه��ات ال���ح���دود، حيث 
اس����ت����ه����دف م����رت����زق����ة ال�������ع�������دوان ب���ق���ص���ف م����دف����ع����ي م��ك��ث��ف 
م����واق����ع ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ال���ب���ل���ق ال��ش��رق��ي 

ويف ملعاء بمحافظة مأرب.
ك����م����ا اس�����ت�����ه�����دف ق����ص����ف م����دف����ع����ي م���ك���ث���ف ل���ل���م���رت���زق���ة، 
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف حرض وبني حسن 
وامل���زرق بمحافظة حجة، واس��ت��ه��دف مرتزقة ال��ع��دوان 
ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي، م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان يف امل��داف��ن 

واملاحيظ بمحافظة صعدة.
وذك���ر امل��ص��در أن ق��ص��ف��اً م��دف��ع��ي��اً ل��ل��م��رت��زق��ة استهدف 
م��واق��ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ح��ي��س والتحيتا 
ب��م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة وم��ق��ب��ن��ة ب��م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز، وك����ذا يف 

العمود بوادي جارة وتبة كاملة يف جيزان.

179 خرقًا للهدنة و74 خرقًا 
باحلديدة 

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 179 خرقاً للهدنة 
اإلنسانية والعسكرية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 
يف 30 خ�����رق�����اً ب���ت���ح���ل���ي���ق ل����ل����ط����ران االس����ت����ط����اع����ي امل���س���ل���ح 
والتجسيس يف أج��واء محافظات م��أرب، تعز، حجة، 
الجوف، صعدة، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأش����ار امل��ص��در إىل رص���د خ���رق ب��ض��رب��ة ج��وي��ة ل��ل��ط��ران 
االس������ت������ط������اع������ي امل�����س�����ل�����ح ال������ت������اب������ع ل�����ل�����م�����رت�����زق�����ة ع��������ىل م�����ن�����ازل 
املواطنن ومواقع الجيش واللجان يف مقبنة بمحافظة 

تعز.
وأف�����������اد امل������ص������در ب�����ارت�����ك�����اب م����رت����زق����ة ال�������ع�������دوان ل���خ���رق���ن 
ب���اس���ت���ح���داث ت��ح��ص��ي��ن��ات يف م��ح��ي��ط م���دي���ن���ة م�������أرب، ويف 

شمال شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
وأك�����د امل���ص���در رص����د 102 خ����روق����ات ب���إط���اق ن����ار عىل 
م���ن���ازل امل���واط���ن���ن وم����واق����ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
يف محافظات م���أرب، ت��ع��ز، ح��ج��ة، ص��ع��دة، الضالع، 

الحديدة، وجبهات الحدود.
وبن املصدر أنه تم تسجيل 44 خرقاً بقصف مدفعي 
مل�����رت�����زق�����ة ال����������ع����������دوان، ع�������ىل م�����ح�����اف�����ظ�����ات م�������������أرب، ح����ج����ة، 
ص��ع��دة، ال��ح��دي��دة وج��ب��ه��ات ال��ح��دود، حيث استهدف 
م�����رت�����زق�����ة ال���������ع���������دوان ب����ق����ص����ف م�����دف�����ع�����ي م�����ك�����ث�����ف، م�����واق�����ع 
الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي ويف ملعاء 

بمحافظة مأرب.
ك���م���ا اس���ت���ه���دف م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي، 
مواقع الجيش واللجان يف حرض وبني حسن وامل��زرق 
ب���م���ح���اف���ظ���ة ح����ج����ة، ويف امل������داف������ن وامل�����اح�����ي�����ظ ب��م��ح��اف��ظ��ة 

صعدة.
وذك��������ر امل�����ص�����در أن ق����ص����ف����اً م����دف����ع����ي����اً م���ك���ث���ف���اً ل���ل���م���رت���زق���ة 
اس��ت��ه��دف م��واق��ع الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية يف حيس 
والتحيتا بمحافظة الحديدة ويف مقبنة بمحافظة تعز، 

ويف العمود بوادي جارة وتبة كاملة يف جيزان.
كما سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
ل����رص����د خ�����روق�����ات ال�����ع�����دوان ب��م��ح��اف��ظ��ة ال����ح����دي����دة، 74 
خ���رق���اً. وأوض�����ح م��ص��در يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات أن م���ن بن 
خ��روق��ات ق���وى ال���ع���دوان اس��ت��ح��داث تحصينات قتالية 
يف حيس، وتحليق طائرات تجسسية يف أجواء حيس 

والجبلية.
وأشار املصدر إىل أن الخروق شملت أيضاً 24 خرقاً 
بقصف مدفعي، و44 خرقاً باألعرة النارية املختلفة.

64 خرقًا باحلديدة و136 
خرقًا للهدنة

س���ج���ّل���ت غ����رف����ة ع���م���ل���ي���ات ض����ب����اط االرت������ب������اط وال��ت��ن��س��ي��ق 
ل����رص����د خ�����روق�����ات ال�����ع�����دوان ب��م��ح��اف��ظ��ة ال����ح����دي����دة، 64 
خ��������رق��������اً. وأوض��������������ح م������ص������در يف غ������رف������ة ال����ع����م����ل����ي����ات أن م���ن 
ب�����ن خ������روق������ات ق�������وى ال�������ع�������دوان، أرب��������ع غ����������ارات ل���ل���ط���ران 
التجسيس عىل حيس، وتحليق ثاث طائرات تجسسية 

يف أجواء حيس.
وأشار املصدر إىل أن الخروق شملت أيضاً 15 خرقاً 
بقصف مدفعي، و43 خرقاً باألعرة النارية املختلفة.

ك��م��ا ارت��ك��ب��ت ق����وى ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه��ا 136 خ��رق��اً 
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.

وأوض������������ح م�����ص�����در ع����س����ك����ري أن م������ن ض����م����ن خ�����روق�����ات 
ال�����ع�����دوان ش����ن أرب�������ع غ��������ارات م����ن ال�����ط�����ران االس���ت���ط���اع���ي 
عىل حيس، و31 عملية تحليق للطران االستطاعي 
امل��س��ل��ح وال��ت��ج��س��يس ب����أج����واء م��ح��اف��ظ��ات م������أرب، ت��ع��ز، 
حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات 
الحدود. وبن املصدر أنه تم تسجيل 25 خرقاً بقصف 
مدفعي ملرتزقة العدوان، عىل مواقع للجيش واللجان 
الشعبية يف البلق ال��ش��رق��ي وم��ل��ع��اء بمحافظة م��أرب، 
وح���������������رض وب��������ن��������ي ح������س������ن ب�����م�����ح�����اف�����ظ�����ة ح��������ج��������ة، وامل���������داف���������ن 

واملاحيظ ومنبه بمحافظة صعدة.
وأش���������ار امل�����ص�����در إىل أن م����رت����زق����ة ال������ع������دوان اس���ت���ه���دف���وا 
ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان يف ال��ج��ب��ل��ي��ة 
بمديرية التحيتا وشرق وجنوب شرق حيس بمحافظة 
الحديدة، وجبل تويلق والعمود بوادي جارة والكمب 
القديم يف جيزان. ولفت املصدر إىل أنه تم رصد 77خرقاً 
ب�������إط�������اق ن���������ار ع�������ىل م�������ن�������ازل امل������واط������ن������ن وم��������واق��������ع ال���ج���ي���ش 
وال��ل��ج��ان يف م��ح��اف��ظ��ات م����أرب، ت��ع��ز، ح��ج��ة، ص��ع��دة، 

الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.
يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة 

اإلنسانية والعسكرية بلغت 24 ألفاً و714 خرقاً.

146 خرقًا للهدنة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 146 خرقاً للهدنة 

اإلنسانية والعسكرية.
وأوض���������������ح م������ص������در ع�����س�����ك�����ري أن خ���������روق���������ات ال��������ع��������دوان 
تمثلت 31 خرقاً بتحليق للطران االستطاعي املسلح 
والتجسيس يف أجواء محافظات تعز، حجة، الجوف، 
صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد املصدر رصد خرق ملرتزقة العدوان بضربة جوية 
للطران االستطاعي املسلح التابع للمرتزقة عىل منازل 
املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف شمال 

غرب حيس يف محافظة الحديدة.
وأشار إىل أن مرتزقة العدوان ارتكبوا ثاثة خروقات 
باستحداث تحصينات يف محيط مدينة مأرب، وعملية 
تسلل ملجموعة من أفراد املرتزقة باتجاه مواقع الجيش 
واللجان الشعبية يف الفليحة بمحافظة مأرب، ورصد 

تجمعات عسكرية للمرتزقة يف العكد بمأرب.
ولفت املصدر إىل تسجيل 90 خرقاً بإطاق النار عىل 
م���ن���ازل امل���واط���ن���ن وم����واق����ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
يف محافظات م���أرب، ت��ع��ز، ح��ج��ة، ص��ع��دة، الضالع، 

الحديدة والبيضاء وجبهات الحدود.
وبن املصدر أنه تم رصد 21 خرقاً بقصف صاروخي 
ومدفعي، حيث تم استهدف مرتزقة العدوان بقصف 
ص���اروخ���ي م��واق��ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف البلق 

الشرقي بمحافظة مأرب.
يف حن استهدف القصف املدفعي محافظات مأرب، 
حجة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث تم استهداف 
املرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة يف ال���ب���ل���ق ال����ش����رق����ي وال���ف���ل���ي���ح���ة وق���������رون ال���ب���ور 

بمحافظة مأرب.
وذك��ر املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف 
مدفعي، مواقع الجيش واللجان يف حرض وبني حسن 
بمحافظة حجة، ويف حيس بمحافظة الحديدة ومقبنة 
بمحافظة تعز، ويف جبل العمود بوادي جارة والكمب 

القديم يف جيزان.
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للهدنة اإلنسانية 
والعسكرية

بحضور وزيري الدفاع والداخلية ..

احلوثي: السعوديون يعتدون على وطننا ويغتصبون أراضينا ونهايتهم على أيدينا

بن حبتور: الشعب اليمني استمد قوته من إميانه العميق بالله وعدالة قضيته

عضو السياسي األعلى محمد احلوثي يشهد حفل تخرج دفعة تخصصية لقوات حرس احلدود 

اح�����ت�����ف�����ت ق������������وات ح����������رس ال����������ح����������دود، ب������ت������خ������ّرج دف������ع������ة ت����خ����ص����ص����ي����ة م���ن 
منتسبيها.

وشهد الحفل، بحضور عضو املجلس السيايس األعىل محمد عيل 
ال���ح���ويث ورئ���ي���س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ح��ب��ت��ور ون���ائ���ب رئ��ي��س 
مجلس النواب عبدالسام هشول زابية ووزراء الدفاع اللواء الركن 
محمد ناصر العاطفي والداخلية اللواء عبدالكريم الحويث واإلع��ام 
ضيف الله الشامي وعدد من الوزراء ومحافظي املحافظات، عروضاً 
عسكرية من ِقبل الخريجن، عكست فنون امل��ه��ارات وال��خ��ربات التي 

اكتسبوها من الدورات العسكرية خال فرتة التدريب.
ويف ال���ح���ف���ل، أل����ق����ى ع���ض���و ال���س���ي���ايس األع�������ىل ال����ح����ويث ك���ل���م���ة، ه���ن���أ يف 
م��س��ت��ه��ل��ه��ا ال���خ���ري���ج���ن م����ن ح�����رس ال�����ح�����دود، ب���اع���ت���ب���اره���م ص����م����ام أم����ان 

الوطن.
وقال: "عندما نتحدث يجب أن نخاطب الشعب اليمني، عرب أبنائنا 
رج��ال الجيش واللجان يف ال��ح��دود، إن ما حصل ويحصل اليوم من 
هدنة ك��ان الكثر يتحدث عنها، ويعتقد بأنها أت��ت بطريقة غامضة، 

نقول لهم ال يوجد هناك أي غموض".
وأض��������اف: "ال����ح����رب ال���ع���امل���ي���ة األوىل ع���ن���دم���ا ط���ال���ب���ت أمل���ان���ي���ا م����ن أم��ري��ك��ا 
الهدنة، خرج أبناء أوروبا لاحتفاء بالهدنة، وكانت انتصاراً لألوروبين 
عىل أملانيا، وتقول اليوم تلك الحيثيات التي تحدث عنها قائد الثورة، 
ال��ت��ي الحظناها تظهر يف حديثه ع��ن ال��ع��دوان يف زاوي���ة ال��ش��اج��ع "أُذن 

للذين يقاتلون بأنهم ُظلموا وإن الله عىل نصرهم لقدير".
وأك������د م��ح��م��د ع����يل ال����ح����ويث ح��ت��م��ي��ة االن����ت����ص����ار.. وق�������ال: "ه������ذه ح��ت��م��ي��ة 
نلمسها اليوم من خال طلب األعداء للهدنة، ونقول للشعب اليمني 
اطمأنوا، هؤالء األبطال والرجال واألحرار من أبناء الجيش واللجان 
الشعبية، وغ��ره��م يف ك��ل الجبهات، ه��م م��ن انبعثوا كالرباكن ولم 
يتوانوا أو يرتاجعوا عن الجهاد املقّدس، انطلقوا بحماس ومسؤولية 

وشعور بأهمية مواجهة العدوان وعناصره".
ولفت إىل أن حرس الحدود معركة ممتدة من ثاثينات القرن املايض 
إىل ال��ي��وم.. وأض���اف: "ال��س��ع��ودي��ون يعتدون ع��ىل وطننا، ويغتصبون 
أراض����ي����ن����ا، ول���ي���س���ت م���ع���رك���ة ال����ي����وم م��ع��ه��م األوىل، ول���ك���ن -ب��������إذن ال���ل���ه- 

ستكون نهايتهم عىل أيدينا".
وتابع: "إن السعودين وكل من تحالف معهم، وعىل رأس العدوان 
أم����ري����ك����ا ال����ت����ي ت����ق����ود وت�����دب�����ر وت�����وق�����ظ أو ت�����ح�����رك، ن����ق����ول ه��������ؤالء األب����ط����ال 

حاضرون للعودة إىل املتارس واملواقع، وتلقن كل مرتزق وجيوشكم 
أسوأ ما يمكن أن تتلقوه من ضربات موجعة وهزائم متتالية".

وأردف ق���ائ���ًا: "ه����ؤالء األب���ط���ال م��ؤم��ن��ون بحتمية االن��ت��ص��ار، ان��ت��ص��ار 
مظلومية كل مظلوم حتماً إىل االنتصار، ونحن كشعب يمني مظلوم 
متجهون نحو االنتصار، وهذه اإلنجازات هي بدايتها، وانتصار الشعب 
ال���ي���م���ن���ي ه����و م����ا ن������راه رأي ال���ع���ن ح���ت���ى وإن ض���ل���ل امل���ن���اف���ق���ون، أو خ����ادع 
املخادعون، أو شن العدوان إشاعاته ضد أبناء الشعب اليمني، لكن 

الحقيقة جلية وواضحة وضوح الشمس".
وأش�����ار ع��ض��و ال��س��ي��ايس األع����ىل ال���ح���ويث إىل أن "ال����وح����دات ال��رم��زي��ة، 
التي جاءت من الحدود لتستعرض هنا، لم تأِت لتستعرض من أجل 
االس��ت��ع��راض، وإن��م��ا لتوصل رسالتها بجهوزية منتسبيها يف امل��ي��دان، 

وتحركهم لتلقن أعداء الله والوطن".
وق��ال: "ه��ؤالء األبطال يحملون الساح، يحملون س��اح اإليمان، 
وه����و ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ن��ا ه���و األج������در واألف����ض����ل، وع���ن���دم���ا ن���ق���ارن ال���ي���وم ال��ق��وة 
ال ن����ت����غ����ل����ب ع�������ىل أع�������دائ�������ن�������ا إال ب������ق������وة إي�����م�����ان�����ن�����ا ب�����ال�����ل�����ه ت������ع������اىل و ب����ج����ه����ادن����ا 
وبمظلوميتنا".. معترباً هذه القوة عنواناً يحمله كل مجاهد وجندي 
يعلم علم اليقن أن االنتصار عىل الطغاة حتميا ال يمكن أن ينطلق 

بالجهاد ضدهم إال املستضعفون.
وهنأ محمد عيل الحويث املقاومة الفلسطينية عىل ضرباتها املوجعة 
للعدو الصهيوين.. وق��ال: "ك��ان حقاً أن توجه للعدو الصهيوين تلك 
الضربات، واستعدادكم وجاهزيتكم -أيها الفلسطينيون- هي عنوان 

النصر األول، ولو فقدتم الجاهزية لفقدتم االنتصار".
وخاطب كل وحدات الجيش اليمني: "إن جهوزيتكم هي األساس 
واملحرك الرئييس والدافع الحقيقي لانتصار يف كل مكان، وال يمكن 
عىل اإلطاق أن نتواىن أو نتخىل عن املسؤولية والشعور الدائم باملرابطة 

والجهوزية التامة ألي توجه وتحرك وفق األوامر يف أي ساعة".
وحثهم ع��ىل أن يكونوا ع��ىل كامل الجاهزية يف االس��ت��ع��داد ملواجهة 
ال��ع��دو.. وأض���اف: "ال يعني أن نبقى يف ظل الهدنة نائمن ونعود إىل 

بيوتنا، ولكن تزداد يقظتنا و تدريباتنا وجهوزيتنا".
واختتم عضو السيايس األعىل الحويث كلمته بالقول: "االنتصار الذي 
حققناه، ودماء الشهداء التي ُنزفت يف كل املواقع والجبهات، يجب 
أن نحافظ عليها، فهي العهد بيننا وبن الشهداء، بأن نعيش أعزاء 

أو نحيا مجاهدين يف سبيل الله، أو شهداء كرماء".

م�����ن ج����ان����ب����ه، ت�����وّج�����ه رئ����ي����س م���ج���ل���س ال������������وزراء ب���ال���ش���ك���ر ل����ق����ي����ادة وزارة 
الدفاع ورئاسة هيئة األرك��ان عىل اإلع��داد الحتفاالت تخرج الدفعات 

العسكرية التي تلّبي متطلبات الواقع واحتياج جبهات القتال.
وأوضح أن الشعب اليمني، وهو يواجه للعام الثامن أعتى القوى 
وأش����ده����ا ل����ؤم����اً وخ����ب����ث����اً، ي���ح���ت���اج إىل دم������اء ج����دي����دة ت���ض���اف إىل وح�����دات 

الجيش واللجان الشعبية املنتشرة يف خمسن جبهة عسكرية.
وق��������ال: "ك���م���واط���ن���ن وم����راق����ب����ن، ق���ب���ل أن ن���ك���ون م����س����ؤول����ن، ن��ش��ع��ر 
ب��اب��ت��ه��اج وب���اإلع���داد ال��ن��وع��ي للمقاتلن م��ن منتسبي ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 

الشعبية، الذين يقع عىل عاتقهم حماية الوطن والدفاع عنه".
وأض����اف: "ال��ش��ع��ب اليمني ي��واج��ه، طيلة ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة، وبكل 
قوة عدوان اململكة السعودية واإلم��ارات املتحدة املدعومتن مباشرة 
من جييش الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وفقاً لخطط العدو 

الصهيوين".
وأك���د أن الشعب اليمني استمد ق��وت��ه م��ن إي��م��ان��ه العميق بقضيته 
وح���ق���ه يف ال���ح���ري���ة، وم����ى ع���ىل ال��ن��ه��ج امل���ق���اوم وال���ق���وي���م واالس��ت��ب��س��ال 

والتضحية ليؤكد أال مكان يف هذا الوطن إال لألحرار.
وخ���اط���ب رئ��ي��س ال�������وزراء م��ق��ات��يل ال��ي��م��ن األش������داء ق���ائ���ا: "أن���ت���م ال��ي��وم 
تسطرون أروع البطوالت واالنتصارات، التي أجربت العدو عىل قبول 
ال��ه��دن، هدنة تلو أخ���رى، واالن��ص��ي��اع ل��ش��روط ق��ي��ادة ال��ث��ورة واملجلس 
السيايس األعىل، وحكومة اإلنقاذ الوطني، التي أتت من أجل الشعب 

ومواطنيه واحتياجاتهم املشروعة".
ولفت إىل أن العماء واملرتزقة، الذين ُيحملون عبء الضحايا من 
أبناء الشعب األبي لم يعرفوا أن هناك تجديدا للهدنة إال من اإلذاعات 
وال��ق��ن��وات الفضائية التابعة ل���دول ال���ع���دوان.. م��ش��راً إىل أن ال��ه��دن ال 
يمكن أن تتم إال من صنعاء وقيادتها الثورية والسياسية والعسكرية، 

التي تعرف معنى الهدنة وقيمتها.
وعرّب رئيس الوزراء، يف ختام كلمته، عن الشكر للقيادات العسكرية 
واألمنية التي تنجز مهام التطوير النوعي ملنتسبي املؤسستن العسكرية 

واألمنيّة بكفاءة عالية.
ح��ض��ر االح��ت��ف��ال رئ��ي��س هيئة األرك����ان ال��ع��ام��ة، ال��ل��واء ال��رك��ن محمد 
ع��ب��دال��ك��ري��م ال���غ���م���اري، ورئ���ي���س ه��ي��ئ��ة االس���ت���خ���ب���ارات، ال����ل����واء ع��ب��دال��ل��ه 
الحاكم، ونائب رئيس هيئة األركان، اللواء الركن عيل حمود املوشيك، 

وقائد املنطقة العسكرية الرابعة، اللواء عبداللطيف املهدي.

امل�����ج�����اه�����دون وش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي ي���ؤم���ن���ون 
بحتمية االنتصار 

ع���روض���ات ق����وات ح����رس احل�����دود رس���ال���ة عظيمة 
جتسد جهوزيتها مليادين النزال 

عقيد ركن/ الشريف خالد

الشهيد أكرم محمد الشعبي 
احلاضر دومًا

عندما يكتُب العقل تكون الكلمة أجمل 
، وع������ن������دم������ا ي�����ك�����ت�����ُب ال�����ق�����ل�����ب ت������ك������ون ال���ك���ل���م���ة 
أصدق . بهذه املعاين تمسُك بالقلم أناميل 
لتكتَب سطوراً من نور يف صفحة من ذهب 
ملجلد التاريخ اليماين العظيم امليلء باملآثر 
ال����خ����ال����دة واألم������ج������اد ال���ت���ل���ي���دة ألويل ال���ب���أس 
الشديد . ونحن يف هذه األسطر أمام واحد 
من عظماء هذا الوطن املعطاء الراسخون 
بقيمهم وإيمانهم وثباتهم . الذي رحل عنا 
ول��م ي��رح��ل منا ؛ ال��ح��اض��ر بقلوبنا الغائب 
بعيوننا. ان��ه الشهيد املجاهد أك���رم محمد 

عيل احمد الشعبي.
ل����ق����د ك�������ان ال���ش���ه���ي���د ال������راح������ل واح������������داً م��ن 
رج������ال األم������ن امل��خ��ل��ص��ن ال����ذي����ن ل���ب���وا ن����داء 
ال�������واج�������ب امل������ق������دس يف أح�����ل�����ك ال�������ظ�������روف ، 
وش������ارك يف أك����ر ال��ج��ب��ه��ات ال��ق��ت��ال��ي��ة ك��ت��ف��اً 
بكتف م��ع رف���اق ال��س��اح متصدياً ملساعي 
األع������������داء ، وت����ع����ام����ل م�����ع ال������واق������ع ب���������ادراك 

عميق وجدية عالية . 
لقد رحل الشهيد أكرم "أبو آدم" والدمُع 
ي���اح���ق���ُه ف��ه��و ال���ح���اض���ر ال���غ���ائ���ب ، ال��ح��اض��ر 
ب��ق��ل��وب��ن��ا ال���غ���ائ���ب ب��ع��ي��ون��ن��ا . اخ���ت���ف���ى ص��وت��ه 
وب��ق��ي��ت س��رت��ه ال��ع��ط��رة . وت����رك ال��ح��ن��ن يف 
ق��ل��وب أح��ب��ت��ه ؛ وستبقى ذك����راه معنا ألن��ه 
ك���م���ا ق��ل��ن��ا أواًل رح�����ل ع���ّن���ا ول�����م ي���رح���ل م���ّن���ا." 
س����ك����َب ال����ل����ه ع����ىل ق����ب����ور ك����ل م����ن رح����ل����وا ع��ن��ا 
وم��ازال��وا أح��ي��اًء يف قلوبنا رحمًة وطمأنينًة 
م������ن ع�����ف�����وه وم�����غ�����ف�����رت�����ه. وأن����ب����ت����ه����م ط���اه���ري���ن 
مطهرين إىل جناته ي��وم يبعثون وجعلني 
وإي�����اه�����م  م���م���ن ي����ورث����ون ال���ج���ن���ان وُي���ب���ش���رون 

بروح وريحان.

احلسابات اخلاطئة 
يف مسار التصعيد العدواين الذي يمارسه كيان العدو اإلسرائييل عىل قطاع غزة وما يحمله من أبعاد 

وتداعيات فان أول ما يمكن الحديث عنه أن هذا العدوان الهمجي وغر املحسوب يأيت من واقع التخبط 
والقلق الذي بات يكتسح كيان العدو إزاء التحوالت والتحديات االسرتاتيجية التي تحصل يف املنطقة 

خصوصاً التي فرضتها إيران وحزب الله يف اآلونة األخرة.

فالعدوان عىل غزة يف هذا التوقيت وعمليات 
االغتيال التي تطال قادة حركة الجهاد اإلسامي 
إن��م��ا تعكس م��ح��اول��ة ك��ي��ان ال��ع��دو ل��ل��ه��روب من 
واق����ع ال��ه��زي��م��ة وال��ف��ش��ل أم����ام إي�����ران وت��ه��دي��دات 
ح������زب ال����ل����ه ب�����األخ�����ص ال����ت����ه����دي����دات ال����ت����ي ص�����درت 
م�������ؤخ�������را ب�����خ�����ص�����وص ج�������زي�������رة ك�������اري�������ش وال�������ح�������دود 
ال����ب����ح����ري����ة م������ع ل����ب����ن����ان..ف����ال����ك����ي����ان ي������ح������اول ت��غ��ط��ي��ة 
عورة هزيمته وتخبطه باالعتداء عىل غزة وصنع 
بعض االنجازات لاستفزاز واالستعراض فقط .
فالفشل والتخبط والخوف من إي��ران وحزب 
ال����ل����ه ه����ي ب���ال���ف���ع���ل ال����ع����وام����ل ال����ت����ي دف����ع����ت ك��ي��ان 
ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��يل ال��ي��وم ليفتح ن��ران��ه ع��ىل غ��زة 
وي������غ������ت������ال ق��������ي��������ادات ال������ج������ه������اد ك����خ����ط����ة ب�����دي�����ل�����ة ع���ن 
ت���ص���ع���ي���د امل����واج����ه����ة م�����ع ح������زب ال����ل����ه ف���ه���و ي���ح���اول 
االستفراد بحركة الجهاد واستهدافها بطريقة 
سريعة وخاطفة عرب حمات جوية مركزة عىل 
غزة، لذا فاملساألة مبنية عىل حسابات خاطئة 
تهدف فقط إلشباع غريزة الصهاينة االستفزازية 
والحاقدة أما عسكريا تعترب تهوراً ومغامرة غر 
محسوبة التداعيات والشك إن نتائجها سرتتد 
عكسيا و ستذهب بالكيان نحو املجهول ونحو 
م����ع����رك����ة ال ت���ت���ق���ي���د ب����ق����ي����ود أو ح���������دود س���ي���م���ا وان 
حركة الجهاد سبق وأعلنت رسميا إنها وضعت 
اس�����رتات�����ي�����ج�����ة ب����ع����ي����دة م��������دى ل�����ل�����رد وس����ي����ن����اي����وه����ات 
عسكرية مفتوحة ال تتوقف عند الرد الصاروخي 
فكل التشكيات العسكرية الربية والبحرية قد 

تدخل خط املعركة .

التقييم 
كيان العدو اإلسرائييل نجح يف تصفية بعض 
ق���ادة ال��ج��ه��اد وه���ذا صحيح يف ب���ادئ األم���ر لكنه 
ل���م ي��ن��ج��ح ول����ن ي��ك��ت��ب ل���ه ال���ن���ج���اح يف أن ي��ح��ت��وي 
ردات فعل املقاومة أو أن يوقف عجلة املعركة 
ال�����ص�����اروخ�����ي�����ة ال�����ت�����ي أخ����������ذت يف ال����ت����ص����اع����د وال����ت����ي 
ب��دأت تشعل عمقه االسرتاتيجي وتسحق أهم 

مستوطناته ومدنه الصناعية.
ف����ل����م ت�����ق�����دم ل�����ه م���ن���ظ���وم���ات���ه ال����دف����اع����ي����ة "ال���ق���ب���ة 
ال������ح������دي������دة" أو م�����ق�����اع داود أو ال����س����ه����م " ال���ت���ي 

راه�������ن ع��ل��ي��ه��ا يف ح���س���اب���ات���ه االح����ت����وائ����ي����ة أي ف����ارق 
..  فالتقدير ال��ت��ق��ن��ي ل��ه��ذه امل��ن��ظ��وم��ات ت��ؤك��د أنها 
ف���ش���ل���ت ب���ش���ك���ل ف���ض���ي���ع يف ع����م����ل����ي����ات االع���������رتاض 
والتي كان الرهان أن تصل إىل 95% نجاح .بدال 
من 40% التي كانت النتيجة الفعلية والعملية 

من إجمايل عمليات االعرتاض التي تحققت ..
ل���ذل���ك ف60% م���ن ال���ص���واري���خ ال���ت���ي تقصفها 
املقاومة تصل أهدافها يف عمق الكيان وتضرب 
ب��������ق��������وة ت��������دم��������ري��������ة ع�������ال�������ي�������ة امل����������������دن وامل������س������ت������وط������ن������ات 
اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة يف ت����ل أب���ي���ب واش���������دود وغ����ره����ا م��ن 
امل���دن الرئيسية ك��م��ا أن ه��ن��اك اس��ت��خ��دام��اً فعلياً 
ل��ط��رازات مختلفة من الصواريخ منها صواريخ 
م��ت��وس��ط��ة م����دى ت��س��ت��ط��ي��ع ح��م��ل رؤوس ح��رب��ي��ة 

كبرة وعالية التدمر .

نقاط الضعف
م���م���ا الش������ك ف���ي���ه أن ك����ي����ان ال�����ع�����دو اإلس����رائ����ي����يل 
ب��ع��م��ق��ه ال��ج��غ��رايف امل���ح���دب و ال��ض��ي��ق وق���رب���ه من 

ق���ط���اع غ����زة ف���ان���ه ي���ع���اين ع��م��ل��ي��ا م���ن ن���ق���اط ضعف 
قاتلة ال يمكن ألي منظومة حمايته يف أي ظرف 
ف�����م�����ي�����زة ق���������رب امل�����س�����اف�����ة وض������ي������ق ف����س����ح����ة امل�������ن�������اورة 
الجغرافية والعملياتية يعطي صواريخ املقاومة 
فاعلية اك��رب يف ت��ج��اوز ك��ل امل��ن��ظ��وم��ات الدفاعية 
وق��������ص��������ف األه��������������������داف داخ���������������ل ال������ع������م������ق ب����ع����م����ل����ي����ات 
حاسمة ودقيقة خصوصا إذا ما طبقت سياسة 
اس���ت���خ���دام ال���ص���ل���ي���ات وامل�����وج�����ات ال���ص���اروخ���ي���ة يف 

وقت واحد.
يف ت��ق��دي��رن��ا ن���ؤك���د أن ك���ي���ان ال���ع���دو اإلس���رائ���ي���يل 
ذاه�����ب ن��ح��و ال��ه��زي��م��ة إذا م���ا ط���ال���ت أم����د امل��ع��رك��ة 
أو ت���وس���ع���ت .. ف���اس���رتات���ي���ج���ي���ت���ه ال�����ي�����وم ال ت���خ���ول 
ل���ه ال���دخ���ول يف م��واج��ه��ة م��ف��ت��وح��ة ط��وي��ل��ة م��دى 
مع املقاومة فالخطة مرسومة لتصفية ق��ادات 
ال���ج���ه���اد ب��ع��م��ل��ي��ة خ��اط��ف��ة ث���م ال����ع����ودة ال��س��ري��ع��ة 
ل���ل���ت���ه���دئ���ة ب�����ه�����دف االس������ت������ف������زاز ف�����ق�����ط. ل�����ذل�����ك ن����رى 
م������ح������اوالت م�����ن أط����������راف ع����رب����ي����ة ب����دف����ع إس����رائ����ي����يل 
واضح للدخول يف وساطات يف مقدمتها مصر 

التي تحاول التدخل إلنجاح التهدئة.
يف األخ����ر ن��ؤك��د أن��ن��ا يف ال��ي��م��ن وم���ح���ور امل��م��ان��ع��ة 
نقف جوار حركة الجهاد اإلسامي يف هذه املعركة 
املشروعة ضدالكيان املؤقت ونشد عىل أيدي القوة 
الصاروخية وبما تقوم به من عمليات بطولية يف 
قصف أعماق الكيان وندعو بقية فصائل املقاومة 
إىل االتحاد والوقوف صفا واحدا يف هذه املعركة 
الفاصلة التي يريدها الكيان محصورة فقط عىل 
ح��رك��ة ال��ج��ه��اد ...ل����ذا فاملخطط واض���ح وي��ج��ب أن 
ت��س��ت��ن��ف��ر ك�����ل ال���ف���ص���ائ���ل ل��ت��ش��ك��ي��ل غ������رف م��ش��رتك��ة 
ل���ل���رد وامل���ش���ارك���ة يف امل���ع���رك���ة وت��وس��ي��ع��ه��ا إىل اب��ع��د 
م���دى وإدخ�����ال ع��ن��اص��ر ال��ق��وة ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة يف 
ذل��������ك ف����االل����ت����ح����ام م������ع ق���������وات ال������ع������دو ع������ىل األرض 
وت��ح��ق��ي��ق ال��ق��ت��ل ال���ذري���ع يف ص��ف��وف ج��ن��وده بفتح 
ج��ب��ه��ات واس��ع��ة ه��ي أه���م م��ع��ادل��ة ي��م��ك��ن فرضها 
فكل صهيوين يقتل يحسب ل��ه أل��ف حساب من 
قبل حكومة العدو لذا عمليات التنكيل املباشرة 
سيكون لها واق���ع اس��رتات��ي��ج��ي سيغر م��ن قواعد 
ال����������ردع وس���ت���ق���ط���م ظ����ه����ر ك����ي����ان ال�����ع�����دو اإلس����رائ����ي����يل 

بعون الله تعاىل .

العدوان 
االسرائيلي 
على غزة.. 

زين العابدين عثمان

الفشل والتخبط واخلوف 
م�����ن إي����������ران وح��������زب ال���ل���ه 
دفعت الكيان الصهيوني 
إلستهداف قادة اجلهاد 

واملقاومة في غزة 
العمق اجلغرافي ألراضي 
ال������ع������دو وق������رب������ه م������ن غ����زة 
أعطى ص��واري��خ املقاومة 

فاعلية أكبر 



تجريف غري قانون للرثوة السمكية  
لقطاع  السمكية  الرثوة  أكد وكيل وزارة  البداية  يف 
التخطيط واملشاريع  املهندس محمد عباس أن البيئة 
مناطق  فيها  وتوجد  حساسة  بيئة  اليمنية  البحرية 
االخوار واملانجروف وهي مناطق توالد االسماك وتربية 
فيها  وتتواجد  لألسماك  حاضنة  بيئة  وهي  صغارها 
غنية   كونها  االقتصادية،  أهميتها  مؤكدا  الجمربي, 

باملخزون البحري. 
الرثوة  لنهب  تتعرض  اليمنية   البيئة  بأن  موضحا 
السمكية وغريها من االنتهاكات ومنها التدمري املمنهج 
الذي تقوم به سفن تحالف العدوان من رمي النفايات 
والزيوت يف املياه االقليمية اليمنية، وكذا ما تقوم به 
الشركات من اصطياد عشوايئ وجائر، والقراصنة الذين 
يقومون باالصطياد غري القانوين وغري املسموح، مشريا 
أن كل هذا يحدث بسبب الفراغ األمني وتحت حماية 
العدوان  تحالف  لدول  العسكرية  والسفن  البوارج 
اليمنية والقوات  السواحل  يف ظل غياب قوات خفر 

البحرية، وفرق الرقابة والتفتيش البحرية. 

سرقة الشعاب املرجانية :
وأكد املهندس عباس  أن الشعاب املرجانية يف ارخبيل 
حنيش وجزيرة زقر تتعرض للتدمري املمنهج من قبل 
الشركات اإلماراتية والتي تقوم بقلع الكثري من الشعاب 

املرجانية ونقلها إىل اإلمارات. 
وبني  أن هناك تلوثاً أخر ناتج عن االنشطة البشرية 
واملتمثلة يف رمي مخلفات الصرف الصحي دون معالجة 
مؤكدا أنها تعد كارثة عىل البيئة البحرية، وقال : " 
من ضمن االنشطة البشرية إنشاء املناطق الصناعية يف 
املناطق الساحلية والتي مخلفاتها ملوثة وعناصر ثقيلة 
وزيوت. مؤكدا  ان الصيد الجائر باستخدام شباك غري 
قانونية، والصيد يف مواسم االغالق، وكذا االصطياد 
بكميات كبرية، يُعد من االنشطة البشرية املدمرة للبيئة 

البحرية. "

تهديد للبيئة البحرية 
الجائر  االحتطاب  أن  اىل   عباس  املهندس  وتطرق 
املناطق  سكان  به  يقوم  الذي  املانجروف  ألشجار 
الساحلية يعد أحد املهددات للبيئة البحرية، كما هو 
املخا  باتجاه  الجنوبية  واملنطقة  الخوخة،  يف  حاصل 
والتي تعرضت لالحتطاب بشكل شبه تام، مضيفا أن  
الرعي الجائر التي تتعرض له أشجار املانجروف  ال يقل 
خطرا عن االحتطاب.. الفتا اىل أن هذه االنشطة البشرية 

تهدد البيئة البحرية بشكل كبري. 

املرجانية   الشعاب  عىل  الحفاظ  ضرورة  اىل  داعيا 
واشجار املانجروف واملناطق السبخية كونها بيئة توالد 
وتكاثر وغذاء لألسماك ومناطق جذب للكائنات النباتية 

والحيوانية والكائنات البحرية الدقيقة. 

حماية البيئة البحرية 
التخطيط  لقطاع  السمكية  الرثوة  وزارة  وكيل 
الوزارة  ان  اشار   املهندس  محمد عباس   واملشاريع 
وضعت يف خطتها إعادة تنمية البيئة البحرية اليمنية 
من خالل إنشاء مشاتل ألشجار املانجروف بالتعاون مع 
القطاع الزراعي، وإعادة زراعتها بالشراكة مع املجتمع 

وتوعيته بأهمية الحفاظ عليها 
مجسمات  بعمل  ستقوم  الوزارة  أن    "  : واضاف 
صخرية او خرسانية  يتم تثبيت الشعاب املرجانية عليها 
ألنه ال يمكن تثبيتها العىل جسم صلب او صخري، هذا 
املجسمات ستكون اساساً للطحالب والشعاب املرجانية 

وجعلها بيئة جاذبة لألسماك واألحياء البحرية 
وشدد عىل ضرورة توعية املجتمع واشراكه يف الحفاظ 

عىل البيئة البحرية.

خزان صافر  قنبلة موقوته 
وعن مخاطر خزان صافر أكد الدكتور فوزي الصغري 
استاذ االسماك بكلية الزراعة جامعة صنعاء أنه يعد 
األحمر  البحر  يف  البحرية  البيئة  تهدد  قنبلة موقوته 
وخليج عدن والبحر العربي واملحيط الهندي ، مشريا 
وما  البعض،  بعضها  مع  متصلة  البحرية  البيئة  أن 
مناطق  إىل  سينتقل  تلوث  من  املنطقة  يف  سيحدث 
أخرى، مشريا أن جميع الدول املطلة عىل البحر األحمر 

ستتأثر من خزان صافر. 

نفوق االسماك 
واشار الدكتور فوزي  أن هذه الظاهرة زادت يف الفرتة 
االخرية  يف شواطئ اليمن مرجعا السبب لقيام سفن 
من  كميات  باصطياد  العدوان  تحالف  تتبع  عمالقة 
االسماك بطرق غري مشروعة مثل التفجريات والصعق 
الكهربايئ واملواد السامة، واالسماك غري املرغوبة يتم 
النفوق  البحر وهو ما يسبب وجود ظاهرة  رميها يف 
املتكرر مما يتسبب بمخاطر كبرية عىل البيئة البحرية 

اليمنية. 

تتعرض البيئة البحرية اليمنية للعديد من المخاطر التي تهدد بتدميرها، وخاصة ما تقوم به سفن تحالف العدوان 
من صب للنفايات الكيميائية، والزيوت في المياه االقليمية اليمنية، إلى جانب التدمير الناتج عن االنشطة البشرية 
األخرى وحول هذه المخاطر..26 سبتمبر التقت بعدد من المختصين في مجال الثروة السمكية والبيئة البحرية 

وأجرت معهم اللقاءات التالية : 

مختصون يف البيئة البحرية لـ: »                                                  «
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كيف تنظرون يف مؤسسة بنيان التنموية إىل العمل 
الطوعي؟

التطوع يضيف قيمة أخالقية عالية إىل املجتمعات، لذا 
نسعى يف مؤسسة بنيان التنموية إىل جعل روح التطوع 
متقدة يف أوساط املجتمع من خالل تعزيز الحافز املعنوي 
لدى املتطوعني بحيث نجعلهم يدركون مدى الفارق بني 

قيمة العمل بأجر وبني العمل بروح املبادرة والتطوع.
تنمية  يف  املحلية  املجتمعات  اشراك  عىل  ونعمل 
مناطقهم سعيا إىل ايجاد مجتمع يقود عملية التغيري 
الربامج  من  سلسلة  تنفيذ  خالل  من  وذلك  بنفسه، 
والدورات التوعوية الستقطاب وتأهيل وتفعيل املتطوعني 
لبناء قيادات تنموية قائمة عىل الثقافة القرآنية تعمل 
عىل تمكني أبناء املجتمعات املحلية يف القرية والعزلة 
فالجمهورية واألمة عموما روحياً  واملديرية واملحافظة 
ومعرفياً ومهنياً يف جميع التخصصات املتعلقة بالتنمية 

املحلية املستدامة.
وكيف تحققون الهدف أو الرؤية التي تسعون إىل تحقيقها من خالل العمل 

الطوعي؟
تهدف املؤسسة بواسطة املساندة املؤقتة من قبل منسقيها وفرسان التنمية ومن 
خالل ما تنفذه من برامج توعوية ودورات تدريب وتأهيل فني وتقني ومهني إىل 
ايجاد مجتمع واع ومتماسك يعتز بهويته وأصالة قيمه، قادر عىل حشد طاقاته 
وقدراته واستغالل موارده الطبيعة والبشرية بكفاءة من أجل تحفيز التنمية املحلية 
املستدامة، وبما يدعم تعزيز االكتفاء الذايت والتمتع بالعدالة االجتماعية والحياة 
الكريمة من خالل تفعيل املجتمع يف اطالق مبادرات مجتمعية يف مجال الطرق 
والصحة واملياه، ويف مسار إنعاش اقتصاد مجتمعي مقاوم.. ويف كل ذلك، نعمل 
عىل توطني قيم ومبادئ العمل املشرتك بني السلطة املحلية والجمعيات، حيث نضع 
عىل عاتق الجميع مسؤوليتهم نحو مجتمعهم يف حدود امكانياتهم املتاحة من حيث 

الوقت أو الخربة أو املال. 
وتراقب املؤسسة عن كثب مراحل تطور نشاط املتطوعني من مرحلة البداية حتى 
القيادة، رغبة يف صناعة قادة للمستقبل، يحملون صفات قيادية رائعة تساعد اليمن 

عىل تجاوز الصعاب.
ما البيئة التي تستهدفونها بأنشطتكم؟ وكيف؟

نستهدف كل املديريات يف املحافظات الحرة )سلطة ومجتمع وقطاع خاص( وعىل 
مسارين األول التدخل االجتماعي؛ توعية شعبية بأهمية املشاركة املجتمعية يف التنمية 
ثم تدريب فرسان تنمية متطوعني يتولون التحفيز والتحشيد املجتمعي نحو إطالق 
املبادرات املجتمعية يف املجاالت الصحية والتعليمية ومياه الشرب والطرق والتكافل 
االجتماعي واالستجابة اإلنسانية للطوارئ، يليها التدخل االقتصادي يبدأ بتشكيل 
التعاونية كإطار مؤسيس مجتمعي جامع يتم به ومن خالله تنشيط  الجمعيات 
الجوانب الزراعية بشقيها النبايت والحيواين وكذلك الجوانب الصناعية، وتشجيع 
االبداعات واالبتكارات الفنية والحرفية والصناعية باإلضافة إىل التدخالت االجتماعية.
ويف كل محافظة جاري استهداف متوسط 4 مديريات بشكل متكامل كمديريات 
يف  العمل  يتم  تمهيدي، حيث  بشكل  املديريات  بقية  نستهدف  فيما  نموذجية، 
النموذجية عرب مديري مشاريع متفرغني للمديرية وممارسني تنمويني، بينما يقوم 
املهاجرون التنمويون بتفعيل بقية املديريات غري النموذجية من خالل عقد جلسات 
التوعية املجتمعية بأهمية املشاركة املجتمعية يف التنمية وأهمية تفعيل االقتصاد 
الجمعيات  بأهمية  تنمية وتحريك مبادرات والتوعية  املجتمعي، وتدريب فرسان 
املجتمعية  واملشاركة  الله  هدى  وفق  ومستدامة  شاملة  تنمية  إلحداث  والتهيئة 

الواسعة.
وأين يقع دور السلطات املحلية يف املديريات؟

السلطات املحلية يف املديريات بكافة مكاتبها التنفيذية والقضائية وأعضاء مجليس 
النواب والشورى واملجالس املحلية واملشايخ واألعيان والشخصيات االعتبارية وكل 
القوى الفاعلة يف املجتمع املحيل بما يف ذلك القطاع الخاص والخربات املهنية والفنية 
البارزة هم- كما سبق اإلشارة- شركاء أساسيون يف اسرتاتيجية إحداث نهضة تنموية 
شاملة، والكل باق- كما هو حاله- مسؤول من جهته ويف دائرة اختصاصه ونفوذه يف 
حدود املتاح من املوارد البشرية واملادية يف محيطه االجتماعي والجغرايف، فقط املطلوب 

من الجميع تغيري طريقة التفكري الروتيني، والتفكري خارج الصندوق..
ماذا تقصدون بالتفكري خارج الصندوق؟

باختصار، الدولة لم تعد مكتباً للرعاية االجتماعية؛ 
كما كانت باألمس تقوم بكل يشء وتمول كل مشروع 
وتشغل كل يشء، واملجتمع ما هو إال متلقي يستهلك؛ 
ال يف همه وال من مسؤوليته يشء، مجتمع اتكايل ينظر 
إىل عطاء الدولة أو يستجدي مساعدات وهبات املانح 
اإلنسانية..  أو  الداعمة  االقليمي والدويل ومنظماتهما 
الدولة اليوم هي مركز دعم واشراف فني؛ يخطط ويحفز 
ويحرك ويوجه ويشرف عىل أنشطة تنموية اجتماعية 
واقتصادية غايتها املجتمع، واملجتمع هو مصدر تمويلها 
وقوة انجازها، وهو مالكها ومديرها ومدبر شؤونها كل 
يف مجال تخصصه وميدان إبداعه ضمن حلقات مرتابطة 
ومتكاملة تحكمها أولويات اللجنة االقتصادية العليا يف 
تحقيق االكتفاء الذايت وتعزيز األمن الغذايئ.. ومن أهم 
ما نسعى إليه يف بنيان هو أن نجعل من السلطات املحلية 
والجمعيات يسندهما فرسان التنمية الركائز األساسية 

يف إدارة عجلة التنمية كل يف نطاقه الجغرايف.
أنشطة  سياسات  عن  مختصرة  نبذة  عىل  الكريم  القارئ  اطالع  ممكن 

مؤسستكم؟
العليا  والسمكية  الزراعية  اللجنة  وإشراف  برعاية  أنشطتنا  سياسات  تتلخص 
وبالتعاون مع شركاء التنمية يف الحكومة والسلطات املحلية والقطاع الخاص يف 
خفض فاتورة االسترياد من خالل إحداث ثورة زراعية وصناعية تضع الغذاء والدواء 
اقتصادا مجتمعيا متنوعا  إنتاجها  أساسية، وتفعل يف خطوط  أولويات  وامللبس 
وشامال، يركز- بالتوازن مع بقية االقتصادات- يف خططه واسرتاتيجياته عىل إنعاش 
حراك إنتاجي متكامل يف األرياف يدفع نحو الهجرة العكسية والحفاظ عىل االستقرار 
يف الريف.. حراك يعمل وفق سالسل القيمة الزراعية والصناعية مع الرتكيز عىل حلقة 
التسويق، ويحقق تنمية مستدامة بأبعادها الثالثة؛ االجتماعي واالقتصادي والبيئي، 
قائمة عىل هدى الله واملشاركة املجتمعية الواسعة.. حراك يتخذ منهجيات فاعلة غري 
مكلفة تعتمد عىل تحويل التحديات إىل فرص وتستفيد من املوجود مسارا تتكامل 
فيه أدوار الفاعلني من سلطة ومجتمع وقطاع خاص، وتسود أجوائه روح التآخي 
والتعاون واملبادرة واإليثار ويضع الكادر تخصصا ونوعا يف املكان املناسب الذي يمكنه 

من خالله أن يكون قادرا عىل العمل بحرية مسؤولة وإبداع. 
تتحدثون كثريا عن "الثورة الزراعية".. ما املراحل التي مرت بها هذه الثورة؟ 

وما الذي انجزته؟
الثورة الزراعية مرت بمراحل ثالث: األوىل انطلقت يف 11 نوفمرب 2020م بقيادة 15 
لجنة زراعية عىل مستوى املحافظات يرأسها محافظي املحافظات بالتعاون مع وزارة 
الزراعة والري وإسناد من مؤسسة بنيان التنموية واشراف اللجنة الزراعية والسمكية 
العليا، وهدفت إىل تحفيز املجتمع إلنشاء لجان زراعية يف القرى والعزل واملديريات 
واملحافظات لتحقيق أهداف الثورة يف البناء املؤسيس والبشري، والبناء املجتمعي 
التشاريك وتحفيز املبادرات كجانب اجتماعي، ويف الجانب االقتصادي تم الرتكيز عىل 
املجال الزراعي حيث تم إعطاء أولوية يف االهتمام بمحاصيل الحبوب والرثوة الحيوانية 
بدءاً باستصالح األرايض وحماية وصيانة املوارد املائية مرورا بزيادة املخزون االسرتاتيجي 
من البذور وحماية األصول النباتية والحيوانية وتوسيع الشراكة يف مجال التنمية من 
خالل تعزيز دور جميع فئات املجتمع يف التنمية الزراعية بما يف ذلك الجرحى واملرأة 

وصوال إىل تحسني التسويق وتوثيق ونشر التجارب الناجحة.
وتم خالل املرحلة تأسيس قرابة 5358 لجنة زراعية وتنفيذ 74 حملة بيطرية تم 
خاللها رعاية حوايل 340,000 راس ماشية صحياً، و48 حملة مجتمعية ملكافحة 
اآلفات النباتية، إنشاء وتفعيل 56 جمعية زراعية، تشكيل 7 غرف طوارئ، إعادة 
تأهيل 35 سدا وخزاناً مجتمعياً، صيانة 201 حاجز وخزان حكومي، إنشاء وحدة 
حراثة مجتمعية وتفعيل قرابة 558 حراثة مجتمعية، تدريب وتأهيل 347 فارس، 

تفعيل 2865 متطوع، إحياء 34 وثيقة عرف قبيل زراعية.
وانطلقت املرحلة الثانية من الثورة يف 25 أغسطس 2021م، بقيادة عدد من الوزارات 
واملؤسسات الحكومية أبرزها وزارة الزراعة والري ووزارة اإلدارة املحلية، وعدد من 
مؤسسات املجتمع املدين منها مؤسسة بنيان التنموية، وتحت إشراف اللجنة الزراعية 
والسمكية العليا، وبمساندة قرابة 7000 متطوع ومتطوعة )فرسان التنمية(، وذلك 
لتحقيق هدف اسرتاتيجي هو تحفيز اللجان الزراعية واملجتمعية نحو انشاء وتفعيل 
الجمعيات الزراعية يف 50 مديرية نموذجية كمرحلة أوىل، لتحقيق أهداف الثورة 
الزراعية يف إحداث تنمية قائمة عىل هدى الله بمشاركة مجتمعية واسعة، تحقق 
تنمية تشاركية مستدامة يكون من مخرجاتها تخفيض فاتورة االسترياد والعمل وفق 
سلسلة القيمة والرتكيز عىل حلقة التسويق من خالل تفعيل وتطوير اقتصاد مجتمعي 
مقاوم بالتوازن مع االقتصاد الخاص واالقتصاد الحكومي بما يشجع عىل االستقرار 

الريفي ويدفع نحو الهجرة العكسية.
وهي املرحلة التي تم خاللها تدريب قرابة 10,370 فارسا تنمويا، ونفذ املجتمع حوايل 
1,086 مبادرة زراعية، ويف مجال البحوث تم تدريب 339 باحثا من املجتمعات الريفية 
قاموا بتنفيذ 74 دراسة اجتماعية واقتصادية عرب املجتمع يف 277 نشاطا بحثيا زراعيا.

فيما بلغ عدد املستفيدين من التوعية بأهمية العمل الطوعي واملبادرات 1,081,681 
مستفيدا، كما بلغ عدد املستفيدين من التوعية بأهمية الجمعيات 1,342,629، 
بقوام 56,749 عضوا،  أو تفعيلها 190  إنشاؤها  التي تم  الجمعيات  ووصل عدد 
وبرأسمال إجمايل 1,333,960,000 ريال تم تدريب 540 من كوادر هذه الجمعيات.

باإلضافة إىل تدريب عدد 100 من مهندسني الري، وتأهيل وانشاء 254 من السدود 
والحواجز والخزنات والكرفانات وقنوات الري، ويف املجال الصحة الحيوانية بلغ عدد 
عمال الصحة الحيوانية الذي تم تدريبهم 1,290 فارسا صحيا، قاموا بمعالجة عدد 

4,251,657 رأسا من الرثوة الحيوانية.
ويف مجال اإلرشاد الزراعي املجتمعي هناك قرابة 241 من مدراس املزارعني الحقلية 
تم انشائها وتفعيلها، وبلغ عدد املستفيدين من التوعية يف املجال الزراعي )النبايت 

والحيواين( 579,478 مستفيدا.
ويف يخص املبادرات املجتمعية يف الجانب الزراعي فقد بلغ عدد الشتالت الزراعية 
التي تم زرعتها قرابة 5,700,949 شتلة، وأخريا بلغ عدد القروض الزراعية التي تم 

تقديمها )حيوانية ونباتية( 8,651 قرضا.
جمعية   200 قرابة  بقيادة  أما املرحلة الثالثة، فقد انطلقت يف 7 مايو 2022م  
زراعية وأهلية، وعدد من شركات القطاع الخاص التي أسست من اجل تفعيل الزراعة 
التعاقدية تساندها أغلب الوزارات واملؤسسات الحكومية من أهمها وزارة الزراعة والري 
ووزارة اإلدارة املحلية، ومؤسسة بنيان التنموية، وبإشراف وتنسيق وتحفيز من قبل 

اللجنة الزراعية والسمكية العليا.
وبهدف الدفع بالجمعيات الزراعية ومكاتب الزراعة والري يف املديريات، وشركات 

التعاقدات الزراعية، وبإسناد وتحفيز حكومي، نحو التوسع يف أنشطة:
1. الزراعة التعاقدية والزراعة املوجه يف محاصيل الحبوب والبقوليات وغريها.

2. ثورة املياه، التي تهتم بصيانة كل الحواجز والربك والقنوات الحالية، وانشاء 
منشآت مائية جديدة، بمشاركة مجتمعية ومساندة حكومية.

3. اإلرشاد الزراعي املجتمعي، واملنفذة عرب طالب كليات الزراعة واملعاهد الزراعية 
وبقيادة  الحاليني،  واملرشدين  الخرباء  املزارعني  من  واملبادرين  التنمية  وفرسان 

الجمعيات الزراعية ومكاتب الزراعة والري.
4. التوعية مجتمعياً وحكومياً بالزراعة السهلة، التي تمتاز بقلة التكاليف وسرعة 
املجتمعية والحكومية  البذور من كل مصادرها  اإلنجاز، والتي تعتمد عىل توفري 

والخاصة، وتوفري الديزل بطرق كفؤة وفاعلة.
5. توفري القروض والضمانات لتوفري املدخالت الزراعية من مصادر متعددة ومتاحة، 

وبمساندة فرسان الوقود وفرسان الحبوب التابعني للجمعيات الزراعية.
هل من رسالة أخرية تودون إيصالها إىل الشعب اليمني؟

التنمية الحقيقية املستدامة هي التنمية القائمة عىل هدى الله التي يتوكل فيها 
الناس عىل الله ويلتجئون إليه ويرتبطون به سبحانه وتعاىل، والبد أن تشارك فيه 
جميع فئات املجتمع، فهي مسؤولية مشرتكة بني جميع فئات املجتمع من مواطنني 
وحكومة وقطاع خاص، حتى الوصول إىل مجتمع واع متماسك قادر عىل استغالل 
إمكانياته املتاحة والنهوض بجميع املقومات الوطنية للوصول إىل االكتفاء الذايت.. 
االقتصادية  املجاالت  يف جميع  املجتمع ومشاركته  بأهمية عمل  تؤمن  واملؤسسة 
واملجتمعية، وكل ماله عالقة بالتنمية، سواء يف الوضع الراهن أو يف مرحلة االستقرار 

التي ستعقب مرحلة العدوان والحصار.

زبارة  عيل  يوسف  الجمارك  مصلحتي  رئيسا  اطلع 
والضرائب عيل جربان الشماحي عىل مستوى سري العمل 

واألداء يف مكتبي الجمارك والضرائب بمحافظة ذمار ..
و  زبارة  أشار  املكتبني  بقياديت  املوسع  االجتماع  ويف 
الشماحي إىل أن زيارتهما للمحافظة تأيت يف إطار تكامل 

العمل بني مصلحة الجمارك و مصلحة الضرائب ..
ولفتا اىل أن هذا االجتماع يهدف  لالطالع عن قرب عىل 
املعالجات  ووضع  املكتبني  عمل  تواجه  التي  اإلشكاليات 

ملختلف الصعوبات.
وأكد رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب عىل الدور الهام 
الذي يضطلع به مكتب جمارك ورقابة ذمار وكذا مكتب 
الضرائب باملحافظة يف تنمية اإليرادات وتطوير آلية العمل 

بما يكفل االرتقاء بمستوى األداء عىل النحو املنشود.
ولفتا إىل أن تسهيل مختلف اإلجراءات أمام الجمهور من 
شأنه أن ينمي ويعزز من عوامل الثقة بني املكتبني والتجار 
ويؤسس لشراكة مبنية عىل االرتقاء يف التعامل بني املكتبني 

وكافة املستفيدين..
والضرائب  زباره  الجمارك  مصلحتي  رئيسا  وتطرق 
موظفو  بها  يضطلع  التي  الكبرية  الجهود  اىل  الشماحي 
مواجهة  يف  البارز  ودورهم  املحافظات  بكافة  املصلحتني 
عن  الناجمة  واملعوقات  الصعوبات  ومواجهة  العدوان 

العدوان والحصار ..

واكدا عىل العمل وفق توجيهات قائد الثورة و املجلس 
تسهيل  بشأن  الوطني  اإلنقاذ  وحكومة  االعىل  السيايس 
التجار  أمام  والضريبية  الجمركية  اإلجراءات  مختلف 

واملكلفني واملواطنني ..
يبذلها  التي  الجهود  مختلف  والشماحي  زبارة  وثمن 
موظفو املكتبني يف محافظة ذمار ..مؤكدين الحرص عىل 
مختلف  من  واالستفادة  العمل  وتطوير  الجهود  تعزيز 

االنظمة الحديثة لتبسيط وتسهيل اإلجراءات يف زمن قيايس.
وضرائب  جمارك  مكتبي  مسؤولو  أكد  جهتهم  من 
والتغلب عىل كافة  الجهود  الحرص عىل مضاعفة  ذمار 
الصعوبات واإلشكاليات التي ترافق العمل ، مشريين اىل 
أن زيارة رئييس مصلحتي الجمارك والضرائب لالطالع عىل 
سري العمل تشكل دافعاً معنوياً لبذل املزيد من الجهود 

وتعزيز مسرية العمل بما يحقق األهداف املرجوة.

نهدف إىلخفض فاتورة االسترياد وإحداث ثورة 
زراعية صانعها املجتمع

تحت حماية بوارج العدوان .. 
سفن عمالقة  تنهب ثروات اليمن السمكية والبحرية 

زبارة والشماحي يطلعان على سري العمل يف جمارك ورضائب ذمار

نبذل قصارى جهودنا مع كافة 
والسلطات  الحكومة  يف  الرشكاء 
أجل  من  الخاص  والقطاع  املحلية 

تحقيق االكتفاء الذاتي
هدفنا االسرتاتيجي هو ايجاد 
استغالل  على  ــادر  ق واع  مجتمع 
اماكنياته املتاحة يف إحداث التنمية 

املستدامة

لقاءات: محمد صالح حاتم 

:» املدير التنفيذي ملؤسسة بنيان التنموية املهندس محمد حسن املداين  لـ »

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية المهندس محمد حسن 
المداني أن اشراك المجتمعات المحلية في تنمية مناطقهم سعيا إلى 
ايجاد مجتمع يقود عملية التغيير بنفسه هو أهم ما تسعى لتحقيقه 
المؤسسة، وذلك من خالل تنفيذ سلسلة من البرامج والدورات التوعوية 

الستقطاب وتأهيل وتفعيل المتطوعين لبناء قيادات تنموية قائمة 
على الثقافة القرآنية تعمل على تمكين أبناء المجتمعات المحلية.. 
وأشار في لقاء أجرته معه الصحيفة إلى أن السلطات المحلية في 

المديريات شركاء أساسيون في استراتيجية إحداث نهضة تنموية شاملة، 
والكل باق- كما هو حاله- مسؤول من جهته وفي دائرة اختصاصه 

البشرية والمادية في  الموارد  المتاح من  ونفوذه في حدود 
محيطه االجتماعي والجغرافي، فقط المطلوب من الجميع 

تغيير طريقة التفكير الروتيني، والتفكير خارج الصندوق.. اللقاء 
ناقش تفاصيل كثيرة عن جوانب العمل الطوعي، وانجازات 

مراحل الثورة الزراعية، فإلى الحصيلة:

العـــــدوان يلـــــوث البيئة البحـــرية  بالنفــايات والزيوت
املرجانية  الشعاب  من  الكثري  بقلع  تقوم  اإلماراتية  الرشكات 

ونقلها إىل أبو ظيب 

حوار: عفاف محمد الشريف 



احمد  الفقيه

الشائعات الحرب الناعمة؟!
ال����ي����م����ن ت����ع����ي����ش ت�����ح�����دي�����ات ع��������دي��������دة.. أخ����ط����ره����ا 
الحرب الناعمة.. وال��ح��رب النفسية والدعائية 
وخ��اص��ة بعد أن استنفدت ال��ح��رب العسكرية 
الخشنة كل خطواتها وإجراءاتها طوال سنوات 
ث����م����ان م�������رت ع�����ى ه�������ذا ال����ش����ع����ب ال����ص����اب����ر امل����راب����ط 

األبي..
ال�������ح�������رب ال�����ن�����اع�����م�����ة ال������ت������ي ت�����ش�����ن ض�������د ال����ش����ع����ب 
ال����ي����م����ن����ي وض���������د ق������ي������ادات������ه وك�������ف�������اءات�������ه م�������ن خ�����ال 
أساليب عديدة لعل أخطرها حرب الشائعات 
ال�������ت�������ي أص������ب������ح������ت ت�������وظ�������ف ل������ه������ا ق�������������������رارات وم�������������وارد 
وأسباب وعناصر وأصبح لها مخطط ومربمج 

ومنفذين..
وال ت�����������������ردد ه��������������ذه ال�����������ح�����������رب وم������ش������ع������ل������ي������ه������ا م����ن 
االس���������ت���������غ���������ال امل���������ت���������واص���������ل ل������ش������ب������ك������ات ال�������ت�������واص�������ل 
االجتماعي وهي أخطر الوسائل التي أصبحت 
تبث سمومها مثلما بثت األف��اع��ي سمومها يف 
أجساد ضحاياها ويستدعي واج��ب مواجهتها 

قدرات كبرية واستعداد نفيس فاعل..

وي������ب������ق������ى ج�������ه�������از امل���������خ���������اب���������رات واألم��������������������ن، وه����ي����ئ����ة 
االس������ت������خ������ب������ارات واالس������ت������ط������اع يف ص������������دارة امل����ه����ام 
واإلج������راءات وال��ت��ي ت��ف��رض عليهما ات��خ��اذ مزيد 
م����ن ال����خ����ط����وات ال���ع���م���ل���ي���ة امل����واك����ب����ة مل���واج���ه���ة آف���ة 
ال�����ش�����ائ�����ع�����ات ال������ت������ي أص�����ب�����ح�����ت ت����ت����س����ل����ل م�������ن ث���ن���اي���ا 
ه����ذه  ال��ش��ب��ك��ة ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة وم����ن خ����ال أن��ش��ط��ة 
م�����ت�����ع�����ددة ع������رب ش����ب����ك����ات ال������ت������واص������ل االج����ت����م����اع����ي 
س���واء يف ال��وات��س أب وال��ت��ل��ج��رام والفيس بوك 

واالنستجرام وغريها..
ونلحظ أن هناك أنشطة غ��ري بريئة وبعضها 

تندرج يف إطار النشاط املنظم املوجه..
وهذا يحتم أن ترتقي وسائل وأساليب املتابعة 
وال���رص���د خ���اص���ة ل��ت��ل��ك األع���م���ال ال���ت���ي ت��خ��ل��و من 
ال���وط���ن���ي���ة وت���س���ري يف ات���ج���اه���ات م���ف���ي���دة ب��ال��س��ام 
االجتماعي ومضرة باألمن واالستقرار.. وتدعوا 
اىل اش�������اع�������ة االض���������ط���������راب واىل ت�����أج�����ي�����ج امل������واق������ف 
وال�����ن�����ف�����وس.. وأخ�����ط�����ر ال����ش����ائ����ع����ات م�����ا ت���ب���ن���ى ع��ى 
جزء بسيط من الحقائق التي تبنى عليها الكثري 

م��ن امل��غ��ال��ط��ات وق��ل��ب ال��ح��ق��ائ��ق ب��ف��رض أح���داث 
ومشكات أو اثارتها يف أوساط املجتمع..

ب�����������األم�����������س ال��������ق��������ري��������ب ك���������ان���������ت ال��������ش��������ائ��������ع��������ات ل����ه����ا 
م������ص������ارف������ه������ا وم������س������اف������ات������ه������ا االع��������ت��������ي��������ادي��������ة وك������ان������ت 
مساحتها وام��ت��دادات��ه��ا ال��ج��غ��راف��ي��ة م��ح��دودة، 
أما اليوم فإن التحديات التي تفرضها الوسائل 
ال�����ح�����دي�����ث�����ة واألس��������ال��������ي��������ب امل�����ل�����ت�����وي�����ة ال�������ت�������ي وج��������دت 
فرصتها يف التواجد والتأثري، لذلك فإن االعداد 
واالس��ت��ع��داد ملواجهتها تستدعي ق���درات عالية 

واحرافية هامة..
مما يؤكد أننا اليوم أمام تحديات متعاظمة 
يف مواجهة الشائعات ويف تنفيذها ويف حصرها 

ومتابعتها ومتابعة مصادرها ومموليها..
ودون ريب أن هناك كفاءات مهمة وقدرات 
ش��اب��ة ت��ول��ت وت��ت��وىل ه���ذه امل��س��ؤول��ي��ة ع��ن ج���دارة 
وعملت كل جهدها للتخفيف من أضرارها ومن 
تأثرياتها السلبية.. وهو جهد يحرم.. ونشد عى 
أي��������دي ق�����ي�����اديت ه����ذي����ن ال����ج����ه����ازي����ن امل���ه���م���ن ه��ي��ئ��ة 

االس���ت���خ���ب���ارات واالس���ت���ط���اع واألم�����ن وامل���خ���اب���رات 
للمزيد من العمل والنشاط واملتابعة والرصد 
والتحليل ملخاطر هذه الشائعات التي ال تخلو 
من متاعب وأضرار تستهدف تماسك الشعب 

والوطن وأمنه واستقراره.

جمال القيز

محطات

وجهان لهدنٍة قاتلٍة

 

عبدالسالم التويتي

ومضات متناثرةبوح الرياع

يف ظل صعوبة توفري متطلبات الحياة األساسية

تضاعف الرسوم املدرسية
من املاحظ أن استمرار دوران رحى الحرب 
ع���ى ي��م��ن ال��ح��ك��م��ة واإلي����م����ان وم����ا راف���ق���ه���ا من 
إح������ك������ام ط��������وق ال�����ح�����ص�����ار وارت��������ف��������اع يف األس�����ع�����ار 
-ب��ش��ك��ل م���ت���وايل- للسنة ال��ث��ام��ن��ة ع��ى ال��ت��وايل 
ق����د ح���م���ل ال���ك���ث���ري م����ن األس������ر ال��ي��م��ن��ي��ة امل��ع��دم��ة 
ع����ى إث����ن����اء األب�����ن�����اء -أواًل ب��������أول- ع����ن م���واص���ل���ة 
ال���ت���ع���ل���ي���م ودف����ع����ه����م ل���ل���ب���ح���ث -م�������ا أم�����ك�����ن- ع��ن 
ف����رص ع��م��ل ل��ع��ل��ه��م ي��ت��م��ك��ن��ون م���ن امل��س��اه��م��ة 
يف ت���وف���ري ال��ل��ق��م��ة ه����ذا م���ن ن��اح��ي��ة، ف���ض���ًا عن 
��ا  ع��ج��ز ت��ل��ك األس����ر ع���ن ت��وف��ري ال���ح���ِدّ األدىن م��َمّ
يحتاجه أولئك األبناء من متطلبات العملية 

التعليمية.
وع������ن������د وق������������وف ذوي ال�����ض�����م�����ائ�����ر ال�����ح�����ي�����ة م���ن 
املسؤولن يف الجهات املعنية عى حقيقة هذه 
اإلشكالية وإدراكهم -من منطلق استشعار ما 
يتوجب عليهم استشعاره من مسؤولية- ما 
ق��د ي��رت��ب عليها م��ن آث���ار مجتمعية وتنموية 
ح��ال��ي��ة ومستقبلية، ب����دؤوا ي��ف��ك��رون -بشكل 
م��������س��������ؤول- ب������ه������دف ال��������وص��������ول إىل امل����ع����ال����ج����ات 
والحلول، وبالتزامن مع بدء العام الدرايس 
]2021/2020[ كانوا -باإلضافة إىل التغايض 
������ن ال ي���ت���ك���م���ن م������ن ت�����وف�����ري ال������زي  اإلي������ج������اب������ي ع������َمّ
امل��دريس واقتصار ف��رض املساهمة املجتمعية 
ع��ى ال��ق��ادري��ن، باعتبارها مساهمة طوعية- 
ق���د أج���م���ع���وا ع���ى ت��خ��ف��ي��ض رس�����وم ال��ت��س��ج��ي��ل 
امل��درس��ي��ة إىل م��س��ت��وي��ات إغ��رائ��ي��ة، ب��ل وإع��ف��اء 
ط��اب وط��ال��ب��ات امل��راح��ل الدنيا م��ن دف��ع تلك 
ال���رس���وم ال��رم��زي��ة ب���ص���ورة ن��ه��ائ��ي��ة، وق���د تمثل 
ه�����ذا امل���ع���ن���ى ب����وض����وح ج����ي »وك����ال����ة ال��ص��ح��اف��ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة« ب���إي���راده���ا -يف س���ي���اق ال���خ���رب امل��ع��ن��ون 
]»ال���������رب���������ي���������ة« ت�������ح�������دد رس��������������وم ت����س����ج����ي����ل ط������اب 
امل���رح���ل���ة األس����اس����ي����ة وال����ث����ان����وي����ة[ ال������ذي ن���ش���ر يف 
دت وزارة  ال�8 من أكتوبر -2020 ما يي: )حَدّ
الربية والتعليم رسوم تسجيل طاب املرحلة 
األس��اس��ي��ة يف امل����دارس الحكومية بمبلغ 150 
ريااًل، ورسوم تسجيل طاب املرحلة الثانوية 

بمبلغ 200 ريال.
وأك�������������دت ال�����������������وزارة -يف رس�������ال�������ة وج����ه����ت����ه����ا إىل 
م�����دي�����ري م����ك����ات����ب ال����رب����ي����ة وال���ت���ع���ل���ي���م ب����األم����ان����ة 
وس����������ائ����������ر م�������ح�������اف�������ظ�������ات ال��������ج��������م��������ه��������وري��������ة- إع�������ف�������اء 
ت���ام���ي���ذ امل���رح���ل���ة األس����اس����ي����ة م����ن ال���ص���ف األول 
حتى الثالث م��ن ال��رس��وم ال��دراس��ي��ة، وإعفاء 
ال����ت����ل����م����ي����ذات م������ن ال�����ص�����ف األول ح����ت����ى ال���ص���ف 
ال�����س�����ادس م�����ن ال�����رس�����وم ال�����دراس�����ي�����ة، إس���ه���اًم���ا 
يف م����س����اع����دة أول������ي������اء األم����������ور يف ال���ت���غ���ل���ب ع��ى 
الظروف املادية الصعبة التي يعيشونها جراء 
ال��ح��ص��ار االق��ت��ص��ادي وال���ع���دوان امل��س��ت��م��ر منذ 

أكرث من خمسة أعوام.
وأك�����������دت أن��������ه ال ي����ح����ق ل�������������إدارة امل�����درس�����ي�����ة أو 
اإلدارات الربوية باملديريات فرض املساهمة 
امل����ج����ت����م����ع����ي����ة ع��������ى أي ط��������ال��������ب، م��������ش��������ددة ع���ى 
ضرورة االلتزام بالرسوم املدرسية املقرة قانوًنا 

لتسجيل طلبة املدارس الحكومية(.
ب����ي����د أن ه��������ذه ال����ت����س����ه����ي����ات ال����رس����م����ي����ة ال���ت���ي 
أسهمت -إىل حٍدّ ما- يف تخفيف بعض األعباء 
ع����ن ك����واه����ل امل����ع����دم����ن م����ن أول�����ي�����اء األم��������ور ل��م 
تصمد -ك��م��ا سنبن يف م��ا ي��أيت م��ن السطور- 

سوى عام وعشرة شهور.

تضاعف مبالغ الرسوم عىل وجه العموم
باستثناء ت��ل��ك ال��ُه��دن العسكرية امل��ت��ج��ددة 
ال������ت������ي ت�����رع�����اه�����ا األم�����������م امل�����ت�����ح�����دة وال�������ت�������ي ُي�����وش�����ك 
ص���م���ت���ه���ا -ب����ف����ع����ل م������ا ي���ت���خ���ل���ل���ه���ا م������ن خ�����روق�����ات 
متزايدة- أن ُيكسر بأصوات تجدد مواجهات 
غاية يف الضراوة والشدة، فضا عن التعرث يف 
كسر جدار الحصار، فما يزال املواطن اليمني 
عى تواصل متواصل بما عهده -طيلة سنوات 
ال��ت��ق��ات��ل- م��ن ع��وام��ل إث��ق��ال ال��ك��واه��ل، إال أن 
م���ك���ات���ب ال���رب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م ق����د دش���ن���ت ال���ع���ام 
الدرايس الحايل برفع مبالغ رسوم التسجيل 
يف امل��دارس الحكومية -يف تنافس غري معلن 
م������ع م�����������دراس ال���ت���ع���ل���ي���م األه�����������ي- إىل م���س���ت���وى 
خ��ي��ايل، ف��ق��د ارت��ف��ع��ت رس����وم تسجيل ط��اب 
وط���ال���ب���ات امل��رح��ل��ة األس���اس���ي���ة م���ن م���ئ���اٍت دون 
عدد أصابع اليد إىل 1500 ريال كأدىن حد، بل 
إن أحد الزماء سجل –عى سبيل االستثناء- 
ط���ال���ب���ن يف ال���ص���ف ال����ث����اين أس������ايس داف����ًع����ا ع��ن 
كل واحد منهما 2220 ريااًل وسجل طالبة يف 
الصف الخامس أسايس بمبلغ 3310 رياالت، 
بينما تراوحت رسوم طاب وطالبات املرحلة 
الثانوية -إذا ما راعينا الفوارق الحاصلة تبًعا 
الختاف االسراتيجيات املالية ملديري املدارس 

ومديري املناطق- بن 1500 و 8500 ريال.

استحداث فارق التنقل بني املناطق
ويف سابقة غري معهودة استحدث مديرو 
املناطق التعليمية يف مديريات أمانة العاصمة 
رس������وًم������ا م����ال����ي����ة إض����اف����ي����ة ع�����ن ان����ت����ق����ال ال���ط���ال���ب 
-ح���ت���ى ل���و ن��ق��ل م���ض���ط���را- م���ن م���درس���ة واق��ع��ة 
يف نطاق مديرية إىل مدرسة واقعة يف نطاق 

مديرية أخرى.
فقد اضطررت -ع��ى سبيل املثال- إىل نقل 
ح��ف��ي��ديت ال��ص��اع��دة م��ن ال��ص��ف االول أس��ايس 
من مدرسة تقع يف النطاق الجغرايف ملديرية 
»ش��������ع��������وب« إىل م�������درس�������ة واق�������ع�������ة يف ال����ن����ط����اق 
الجغرايف ملديرية »آزال«، علًما أن املدرستن 
م��رت��ب��ط��ت��ان -ع����ن ط���ري���ق ال���ص���دف���ة ال االخ���ت���ي���ار- 
بأواصر الجوار، إذ ال يفصل بينهما -بالرغم 
من احتسابهما عى حارتن مختلفتن- سوى 
ال��خ��ط اإلس��ف��ل��ت��ٍيّ ال����ذي ي��م��ث��ل ن��ق��ط��ة ال��ت��م��اس 
ب�����ن امل����دي����ري����ت����ن، ف��������إذا ب�����ي أف�����اج�����أ -ب����ع����د ت��ك��ب��د 
ج������ه������ود ج�����ه�����ي�����دة يف إن�������ج�������از م�������راح�������ل م���ع���ام���ل���ة 
مطولة تكللت باملوافقة ع��ى نقل الحفيدة- 
أن رسوم تسجيلها -بسبب ما حصل لها من 
االن����ت����ق����ال- م���ب���ل���غ 5000 ري��������ال، ف���ل���م ي��س��ع��ن��ي 
-إزاء تلك املفاجأة التي لم تكن يف الحسبان- 
سوى تهنئة حفيديت بالوصول عى خري حال 
-بعد قطعها املسافات ال��ط��وال- من مديرية 
»شعوبستان« إىل مديرية »أزالستان«، ولله 

جزيل الشكر وعظيم االمتنان.

املخدرات تدمري 
للعقل والجسم..!!

م��������ا ج�����������اء ت������ح������ري������م امل�����������خ�����������درات وامل��������س��������ك��������رات إال 
لفائدة اإلنسان من الوجهة الدينية والصحية، 
وط�����اع�����ة ل���ل���ه س���ب���ح���ان���ه وت�����ع�����اىل، واالن�����ص�����ي�����اع اىل 
أوام���������������ره، واج�����ت�����ن�����اب ن������واه������ي������ه.. امل������ؤس������ف امل���ش���ن 
ان�������ت�������ش�������رت يف األون����������������ة األخ����������������رية ظ��������اه��������رة ت����ع����اط����ي 
املخدرات واملسكرات بن الشباب بصورٍة فجة 
بسبب األوض���اع امل��أس��اوي��ة التي جلبتها الحرب 
العدوانية الجائرة عى الباد.. وال يقتصر ضرر 
املخدرات واملسكرات عى من يتعاطاها وحده، 

بل يمتد يف الغالب اىل ذريته وأسرته..
من هنا جاء الشرع الحنيف بتحريم وتجريم 
كافة أنواع املخدرات الطبيعية واملصنعة، علماً 
أن ال��ش��ري��ع��ة اإلس���ام���ي���ة إذا ح���رم���ت ش��ي��ئ��اً عى 
امل����س����ل����م، ح����رم����ت ع���ل���ي���ه ك�����ل ال�����وس�����ائ�����ل امل��ف��ض��ي��ة 
إل����ي����ه.. ك��م��ا ج����اء يف ال���ح���دي���ث ال���ن���ب���وي ال��ش��ري��ف: 
"ل���ع���ن ال���ل���ه ال��خ��م��ر وش���ارب���ه���ا وس��اق��ي��ه��ا وب��ائ��ع��ه��ا 
وم��ب��ت��اع��ه��ا وع���اص���ره���ا وم��ع��ت��ص��ره��ا وآك�����ل ثمنها 
وحاملها واملحمولة إل��ي��ه".. كذلك تحريك كل 
وس��ي��ل��ة م��ف��ض��ي��ة اىل ت��ع��اط��ي��ه��ا.. وم���ن ه��ن��ا ت��ك��ون 
ك������ل ال�����وس�����ائ�����ل واألس������ال������ي������ب امل�������ؤدي�������ة اىل ت����روي����ج 
وإع����������ان امل�������خ�������درات وامل�����س�����ك�����رات م����ح����رم����ة س�����واء 
أكانت زراعية أم انتاجية أم حبوب طبية دون 

استشارة الطبيب املختص..
فالرضا باملعايص معصية محرمة قطعاً، ال 
س��ي��م��ا وأن ت��ل��ك ال���وس���ائ���ل م���ؤاده���ا وم��ق��ص��وده��ا 

فيه ضرر وأذى للفرد واألسرة واملجتمع..
إن الشريعة اإلسامية ج��اءت رحمًة للناس 
أج���م���ع���ن يف أح���ك���ام���ه���ا إلق����ام����ة م��ج��ت��م��ع ف���اض���ٍل 
وساٍم تسوده املحبة واملودة والعدالة والسام، 
وامل���ث���ل ال��ع��ل��ي��ا يف األخ������اق وال���ت���ع���ام���ل ب���ن أف����راد 
امل���ج���ت���م���ع ال������واح������د.. وم�����ن أج�����ل ه�����ذا ك���ان���ت غ��اي��ة 
ال�����ش�����ري�����ع�����ة اإلس������ام������ي������ة ال��������غ��������راء ت�����ه�����ذي�����ب ال�����ف�����رد 
وت��رب��ي��ت��ه وت��ن��ش��أت��ه ع��ى ح��ب الفضيلة يك يكون 
م����ص����در خ����ري ل���ل���ج���م���اع���ة، ب����ه����دف امل���ح���اف���ظ���ة ع��ى 
أموٍر خمسة يسميها فقهاء الشريعة اإلسامية 
ب�"الضرورات الخمس"، وهي: الدين والنفس، 
وامل��������ال، وال���ع���ق���ل، وال����ن����س����ل".. وامل���ح���اف���ظ���ة ع��ى 
العقل من أهم الضرورات ألنه مركز السيطرة 

يف اإلنسان..
ولهذا حرص اإلسام عى حفظ العقل من أن 
يناله أي ض��رر أو أذى بسبب تعاطي امل��خ��درات 
أو امل�����س�����ك�����رات.. وع����اق����ب ك����ل م����ن ي���ت���ع���اط���ى ت��ل��ك 

ال��������������������������������س��������������������������������م��������������������������������وم 
ال��������������������������ن��������������������������اق��������������������������ع��������������������������ة 
وغ���������ريه���������ا، ألن����ه����ا 
ت�����خ�����رج اإلن�����س�����ان 
ع������������ن إن������س������ان������ي������ت������ه 

وبشريته.. 
ل������ذا إذا ك���ان���ت 
امل�������������������������������������������خ�������������������������������������������درات 
ك����������ال����������ح����������ش����������ي����������ش 
واألف��������������������������������������������ي��������������������������������������������ون 
وال��������������ك��������������وك��������������اي��������������ن 
وال�����������������������ه�����������������������ريوي�����������������������ن 
وغ��������������������������ريه��������������������������ا م���������ن 
امل�����واد الطبيعية 
امل����������������خ����������������درة ال�������ت�������ي 
تذهب بالعقل، 
ف�����������������إن ال���������ق���������اع���������دة 
الشرعية تقول: 
"م����������ن ض������������رورات 
ال����ش����ري����ع����ة دف����ع 
امل����������������������ض����������������������ار وس���������������د 
ذرائع املفاسد".. 
ق�����������ال ال�����ع�����ل�����م�����اء: 
ك�������������ل م�������������ا ُي������������������ورث 
ال����ف����ت����ور وال�����خ�����ور 
وال������������ت������������خ������������دي������������ر يف 
أع���ض���اء ال��ج��س��م 
أياً كان شراباً أو 

دخاناً أو شماً مضر بالعقل ويفسده.. وبذلك 
ي��ح��رم تعاطيها ب��أي وج��ه م��ن وج���وه التعاطي: 
من أكٍل أو شرٍب أو شٍم أو حقٍن، ألنها مفسدة 
ل�����ل�����ع�����ق�����ل وال���������ج���������س���������م.. ويف س�����ب�����ي�����ل ح������ف������ظ ه������ذه 
ال���ض���رورات ش��رع��ت ال��ع��ق��وب��ات ليسود املجتمع 
األم�����ن واألم��������ان.. ول���ذل���ك أن�����زل م��ع��ظ��م ال��ع��ل��م��اء 
والفقهاء تعاطي املخدرات واالتجار فيها بمنزلة 
امل��ت��ه��م ك���ح���د: ش����رب ال���خ���م���ر، وح����د ال����زن����ا، وح��د 
ق��ط��ع ال���ط���ري���ق، ف��إن��ه ال م��ن��اص م���ن إدخ���ال���ه���ا يف 
باب التعازير التي قد تصل العقوبات يف بعض 
ال��ج��رائ��م ال��خ��ط��رية ف��ي��ه��ا اىل ح���د ال��ق��ت��ل حسبما 
ي�����ق�����دره ويل األم����������ر.. وم����م����ا ال ري������ب ف���ي���ه أن ت���أث���ري 
امل��خ��درات بأنواعها املختلفة ع��ى عقل اإلنسان 
أم���������ر أث����ب����ت����ت����ه ال�����ب�����ح�����وث وال������������دراس������������ات، ال����ط����ب����ي����ة، 
فاملخدرات أياً كانت لعنة عى الفرد والجماعة 
وك��ارث��ة تحل ب��األس��رة، وب��ال��وط��ن.. ول��ه��ذا يجوز 
أن ت���ن���زل ع��ق��وب��ة ال��ت��ع��زي��ر ع���ى امل��ت��ه��م ال�����ذي ق��ام 
ب��ج��ل��ب امل�����خ�����درات واالت�����ج�����ار ب���ه���ا أو ال����روي����ج ل��ه��ا 
حتى حد القتل وفقاً ملا تقتضيه مصلحة األمة 

ومصلحة الوطن..

كلمات مضيئة:
ال�������ح�������وار امل�������س�������ؤول ال������ج������اد ه������و س����ي����د امل������وق������ف.. 
ي��ق��ت��ي ال���ح���وار أن ي��ك��ون ه���ادف���اً ب��ن ال��ط��رف��ن، 
والب�������������د م��������ن ت�����ح�����دي�����د م���������ح���������اوره وع�������ن�������اص�������ره ح���ت���ى 
ي�����ك�����ون ال�������ح�������وار م�����ث�����م�����راً وي����������أيت ب����ن����ت����ائ����ج م�����رج�����وة، 
ح����ت����ى ال ي�����ك�����ون ح������������واراً م������ف������رغ������اً.. ال�����ك�����ل ي���ت���ح���دث 
ب��ل��غ��ة م��خ��ت��ل��ف��ة، وب��م��ف��اه��ي��م م��ب��ه��م��ة، ال ت��رت��ب��ط 
بأرضية مشركة.. كما يتطلب ال��ح��وار تحديداً 
واض����ح����اً أله����داف����ه وم���ق���اص���ده ح��ت��ى ت���ك���ون دل��ي��ًا 
للمتحاورين ال يحيد عنها طرف من األطراف، 
وال ي�����ج�����وز ال���ت���ق���ل���ي���ل م������ن أه����م����ي����ة ه��������ذا ال���ت���ح���دي���د 
ال��واض��ح ل��أه��داف.. إذ ب��دون��ه سنجد ك��ل طرف 

يغني عى لياه..
أضف اىل ذلك ضرورة أن تكون هناك أجواء 
م��ن��اخ��ي��ة م��ن��اس��ب��ة ل��ل��ح��وار، وال���ن���أي ع��ن األح��ك��ام 
املسبقة.. واملفاهيم املعلبة.. والتحرر من العقد 
ال��ن��ف��س��ي��ة االس��ت��ع��ائ��ي��ة س�����واء ك����ان ذل����ك يتمثل 
يف عقدة التفوق يف جانب أو مركب النقص يف 
جانب آخر، فالنعرات االستعائية خطرها يف 
أي ح�����واٍر ال ي��ق��ل ع���ن خ��ط��ر ال��ش��ع��ور ب��ال��دون��ي��ة.. 
وهكذا نجد أن أي حوار لم ولن يكتب له النجاح 
إذا كان غايته العمل عى إلغاء الطرف اآلخر، 
أو استبعاده أو التقليل م��ن ش��أن��ه، أو االدع��اء 

باحتكار الحق دون اآلخر..
ل��ذا الب��د أن ينطلق ال��ح��وار م��ن مبدأ االح��رام 
امل���ت���ب���ادل وامل����س����اواة ال��ت��ام��ة ب���ن ال���ط���رف���ن، وم��ن 
نظرة إنسانية شاملة تقوم عى احرام الكرامة 
اإلن���س���ان���ي���ة، ووح������دة ال���ع���ق���ي���دة، وامل����ص����ري.. دون 

تقريع أو تجريح لآلخر..!!.

ل����ي����س����ت امل������������ّرة األوىل ال�����ت�����ي ي�����ق�����دم ف����ي����ه����ا ال����ك����ي����ان 
ال���ّص���ه���ي���وين امل����ؤق����ت ع����ى ت��ن��ف��ي��ذ ع���م���ل���ّي���ات اغ���ت���ي���اٍل 
غ����ادرٍة ت��ط��ال ق��ي��ادي��ن يف امل��ق��اوم��ة الفلسطينّية. 
تلك العملّيات التي ال تعني سوى إعان الحرب 
عى املقاومة بكّل فصائلها وال تستهدف حركة 
ال����ج����ه����اد اإلس�����ام�����ي وح����س����ب ب�����ل إّن�����ه�����ا ت��س��ت��ه��دف 
ال�����ق�����ض�����اء ع�������ى ك���������ّل أح�������������رار وش��������رف��������اء ال������ع������ال������م. يف 
نفس الوقت ال��ذي لم يتعّلم الكيان الّصهيوين 
من تجاربه املريرة والحافلة بالهزائم ولم يأخذ 
العربة منها وهو الذي يكّرر نفس السيناريو يف 
عملّياته ال��ع��دوان��ّي��ة ليس يف فلسطن فقط بل 
يف ل���ب���ن���ان وس����وري����ا وال�����ع�����راق وإي��������ران وال���ي���م���ن وإن 
ل��م يكن ال��ع��دوان باملباشر فقد ي��ك��ون م��ن خال 
أدوات�������ه وم���رت���زق���ت���ه امل���ت���ع���ّددة األل�������وان م���ن داع���ش 
وال�����ّن�����ص�����رة وج����ن����د ال�����ّش�����ام وال�����ق�����اع�����دة وغ�����ريه�����ا م��ن 
شياطن اإلره���اب املمسوخة. وق��د أدم��ن الكيان 
الّصهيوين منذ نشوئه عى العنصرّية والتعّصب 
ال���دي���ن���ي واإلج���������رام وال���ق���ت���ل وال���ّت���ه���ج���ري واغ���ت���ص���اب 
ال���ح���ق���وق رغ����م ام���ت���اك ال����ع����دّو االس���رائ���ي���ي ل��ق��رار 
ال����ع����دوان وإع���ان���ه أو ت��ن��ف��ي��ذه دون إن������ذاٍر م��س��ب��ٍق 
لكنه فشل يف امتاك قرار وقفه وحسم نتائجه 
حيث كان يعتمد يف اسراتيجّيته العدوانّية عى 

عّدة أسس منها ما يي:
1 – امل�������ب�������اش�������رة ب�����ال�����ّت�����ص�����ع�����ي�����د م��������ن خ�����������ال إط��������اق 
عملّياٍت عسكرّيٍة تستهدف الّشعب الفلسطيني 

ومقاومته
2 – إظهار العدّو االسرائيي نفسه ضحّية أمام 
العالم بينما هو القاتل والجاين ومحاولة العدّو 
االي��ح��اء إع��ام��ّي��اً ب���أّن سبب األزم����ات االقتصادية 
والعقوبات والحصار هي بسبب وجود املقاومة 

وتمسكهم بها.
3 – تحقيق أه���داف ال��ع��دوان م��ن اغتيال ق��ادة 
م��ق��اوم��ن وت���دم���ري م���دن ب��أك��م��ل��ه��ا وارت���ك���اب امل��زي��د 
من املجازر للّضغط عى الفلسطينين يك ينبذوا 
املقاومة كسيناريو موحٍد يف مواجهة دول محور 

املقاومة
4 – ل����ج����وء ال������ع������دّو إىل أط������������راٍف ع�����رب�����ّي�����ٍة ك��م��ص��ر 
)وإسامّية( كركيا للتدّخل يف الوصول إىل هدنٍة 

ووقٍف إلطاق النار 
ت����ل����ك ه�����ي االس����رات����ي����ج����ّي����ة ال����ت����ي ي���ت���ب���ع���ه���ا ال����ع����دّو 
االس���رائ���ي���ي ال�����ذي ب���اغ���ت ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن ب��اغ��ت��ي��ال 
أح��د أك��رب ق��ادة حركة الجهاد اإلس��ام��ي وسرايا 
القدس تيسري الجعربي مع 15 من رفاقه وفقاً 
ل��ب��ي��ان ج��ي��ش ال���ع���دّو ال��ص��ه��ي��وين ليضيف جريمة 
أخ����رى إىل س��ج��ات ال��ّص��ه��ي��ون��ّي��ة ب��اغ��ت��ي��ال ال��ق��ائ��د 
خالد منصور، اغتيال رّدت عليه سرايا القدس 
ب����اس����ت����ه����داف أغ�����ل�����ب امل����س����ت����وط����ن����ات يف غ�������اف غ�����ّزة 
بعشرات الّصواريخ و يف ظّل تصاعد املواجهات 
أع���ل���ن���ت ق�����ي�����ادة ال������ع������دّو ال���ع���س���ك���رّي���ة أّن ال���ع���م���ل���ّي���ة 
حّققت هدفها وال داع���ي الس��ت��م��راره��ا وأّن كيان 

العدّو يسعى لوقف إطاق الّنار، 
ب����م����س����اٍع م����ص����ري����ٍة  يف ح�����ن وض���ع 
ال��ك��ي��ان ال��ّص��ه��ي��وين امل���ؤق���ت جملة 
أه��������������داف ورس��������ائ��������ل أراد إي����ص����ال����ه����ا 
يف ظ������ّل ت���ف���اق���م ال������ّن������زاع ب����ن ل��ب��ن��ان 
وال���ك���ي���ان ح����ول ال���ح���دود ال��ب��ح��رّي��ة 
وال����������������������رّثوات ال�����ن�����ف�����ط�����ّي�����ة وال�������غ�������ازّي�������ة 
ال������وس������ي������ط  ال�����������������ذي زاره  ل�������ل�������ب�������ن�������ان، 
األم���������ري���������ي غ��������ري ال�������ّن�������زي�������ه ع�����ام�����وس 
هوكشتاين آم���راً ول��ي��س مفاوضاً 
ل���ي���ن���ق���ل���ب امل����ش����ه����د ب������إع������ان األم������ن 
ال���ع���ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��س��ّي��د حسن 
ن��ص��ر ال���ل���ه ب�����أّن امل���ق���اوم���ة ل���ن تقف 
مكتوفة األيدي أمام سرقة ونهب 

ال���ك���ي���ان ال���ّص���ه���ي���وين ل������رثوات ل���ب���ن���ان، ت��ه��دي��د تبعه 
رس���ائ���ل اب���ل���غ وأك�����رث رع���ب���اً أّدت إىل ت���راج���ع ال���ع���دّو 
ن���س���ب���ّي���اً ع�����ن ش�����روط�����ه م����ق����ّدم����اً ت������ن������ازالٍت ل�����م ت��م��ن��ع 
امل����ق����اوم����ة م����ن ال���ّت���ح���ذي���ر م����ن ب������دء ال����ع����ّد ال��ع��ك��يس 
ل��ن��ف��اد ال���وق���ت ال�����ذي ل��ي��س مل��ص��ل��ح��ة ال���ع���دّو ال���ذي 
ت��ب��ل��غ ب��م��ن��ع اس��ت��خ��راج ن��ف��ط��ه يف ح���ال م��ن��ع لبنان 
م���ن ذل����ك. رس���ائ���ل امل���ق���اوم���ة ال���ّن���اري���ة م���ع تنفيذها 
ل��ط��ل��ع��ات ال���ّط���ائ���رات امل���س���رّية ف���وق ح��ق��ل ك��اري��ش 
فرضت عى العدّو تأجيل إنتاج الغاز والهروب 
إىل غ��������������ّزة وش��������������ّن ع����������دوان����������ه ع���������ى ح�������رك�������ة ال�����ج�����ه�����اد 
وت�����ص�����ع�����ي�����د ال����������ع����������دوان ب������اس������ت������ه������داف امل����س����ت����وط����ن����ن 

ل��ل��م��س��ج��د األق�������ى يف م��ش��ه��ٍد 
ي�����ؤّش�����ر إىل وح��������دة ال����ع����دوان����ّي����ة 
ال����������������ت����������������ي ي�������������م�������������ارس�������������ه�������������ا ال����������������ع����������������دّو 
االسرائيي وحلفه الّسعودي 
متبعاً نفس االسراتيجّية يف 
ف��ل��س��ط��ن وال���ي���م���ن ح���ي���ث ث��ّم��ة 
حقائق أثبتها الواقع تقول بأّن 
ما عجز العدوان عن تحقيقه 
ميدانّياً يف الّساحتن اليمنّية 
والفلسطينّية يحاول تحقيقه 
م������������ن خ����������������ال ال���������ه���������دن���������ة ووق������������ف 
إط�����������������اق ال������������ّن������������ار وس������ي������ف������ش������ل يف 
ذلك وهذا األمر فرض توحيد 
ال���ّس���اح���ات يف م���ح���ور امل��ق��اوم��ة 
وفرض معادالٍت تقول أّنه باستطاعة العدّو أن 
يعلن الحرب لكّنه ال يملك قرار إيقافها وحسم 
نتائجها مهما طالت وما جهاد الفلسطينين عى 
م���دى أك���رث م��ن سبعن ع��ام��اً إاّل ش��اه��ٌد ح���ٌيّ عى 
ذل���ك ي���ص���ادق ع��ل��ي��ه م��ق��اوم��ة ال��ي��م��ن��ي��ن ل��ل��ع��دوان 
ال������ك������وين ع������ى م��������دى ث�����م�����اين س������ن������وات وخ����روج����ه����م 
م����ن����ت����ص����ري����ن. ت����ل����ك ه������ي امل��������ع��������ادالت اإلل������ه������ّي������ة ال���ت���ي 
ستنتصر وستهزم أمريكا وإسرائيل وتسقط آل 
سعود فكونوا عى حذر من الحليم إذا غضب.

*كاتب واعامي لبناين

شوقي عواضة #

   حللرص اإلسللام 
امللللحلللافلللظلللة علللللى 
يناله  أن  من  العقل 
بسبب  رضر  أو  أذى 
أو  املخدرات  تعاطي 
أجل  ومن  املسكرات 
التحريم  جللاء  هللذا 

والتجريم

                من أهم أمراض 
املخدرات واملسكرات 
الللتللللليللف الللكللبللدي، 
والللفللشللل الللكلللللوي، 
وفللللقللللدان الللبللر، 
والجلطات الدماغية 

والقلبية

تم السعي بقوة لتحقيق حلم االكتفاء الذايت  
كانت املساحة أقل من 1 % من مساحة جنوب 
ال���ي���م���ن ص���ال���ح���ة ل���ل���زراع���ة ، وارت���ف���ع���ت م���دخ���ات 
األس��م��دة الكيماوية إىل ضعف ال��رق��م الشمايل 
ب��ي��ن��م��ا ُب���ذل���ت ج���ه���ود ج���ب���ارة ب��ط��ري��ق��ة م���ا ل��ت��وس��ي��ع 
امل�����س�����اح�����ة. ح����������وايل 40 % م������ن أع������م������ال ال�����ب�����ن�����اء يف 
ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن ال��دي��م��ق��راط��ي��ة الشعبية ظلت 
يف أي�����دي ال��ق��ط��اع ال���خ���اص ، و 50 % م���ن ال��ن��ق��ل 
، و 90 %م�������ن امل����اش����ي����ة ؛ ل����ك����ن ت����رك����ي����ز األه��������داف 
التقدمية كان دائًما عى إنتاج املحاصيل ، وتم 
ت���ن���ظ���ي���م األرايض ال����ت����ي أع����ي����د ت����وزي����ع����ه����ا يف أوائ�������ل 
ال���س���ب���ع���ي���ن���ي���ات - ح���������وايل ث���ل���ث���ي إج������م������ايل األرايض 
الزراعية - يف تعاونيات. يف بعض الحاالت ، تم 
تقاسم النفقات الجماعية وترك اإلنتاج يف أيدي 
األسرة ، ولكن األيديولوجية دفعت بقوة نحو 
إنشاء مزارع الدولة ، وحتى الشهود املتعاطفن 
يتحدثون عن "التكوين املتسارع ملثل هذه املزارع 
م���ن ت��ع��اون��ي��ات م��ن��خ��ف��ض��ة امل��س��ت��وى ح��ي��ث ي��ك��ون 
الوعي السيايس واالجتماعي ضرورًيا لم تظهر 
بعد بن الفاحن " 10 بتفاؤل، طلبت الدولة 
م���ن ال���ت���ع���اون���ي���ات ت��ح��ص��ي��ل ال���ض���رائ���ب أي����ًض����ا. بن 
ع��ام��ي 1975و 1980 ان��خ��ف��ض م��ح��ص��ول القمح 
ال��رس��م��ي م����ن  1.8إىل 0.63 ط���ن ل���ل���ف���دان، وم��ن 
شبه املؤكد أن املزارعن كانوا يبيعون املنتجات 
ب��ش��ك��ل غ���ري ق����ان����وين. م���ع ارت����ف����اع ع����دد ال���س���ك���ان ، 

ان������خ������ف������ض اإلن����������ت����������اج ال���������زراع���������ي 
ل�������ل�������ف�������رد. ت���������رك���������زت "امل�������رك�������زي�������ة 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة" يف ح���د ذات��ه��ا 
ب�������ش�������ك�������ل ك��������ب��������ري ع������������ى ع���������������دن ، 
وت��������م ت����وظ����ي����ف 75-%70 م��ن 
ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ج��ن��وب 
يف ما يسميه فيتايل نومكن 

"املجال غري املنتج".
يف امل�����������ن�����������اط�����������ق ال���������ري���������ف���������ي���������ة يف 
ال��������ج��������ن��������وب، ان������ت������ش������ر ال��������رخ��������اء 
ب������س������رع������ة أق�����������ل م���������ن ان������ت������ش������اره 
يف ال����ش����م����ال ول����ك����ن يف ن���ه���اي���ة 
العقد ، سمحت التحويات 
املالية لليافعن ببناء منازل 

حجرية رائعة عى الطراز التقليدي ولكنها مزينة 
بنجوم حمراء كبرية فوق الباب تم الحفاظ عى 
استقالية األسر يف الجنوب بموجب القانون وال 
ي��م��ك��ن ألح���د ان ي��ش��ري ارض األخ����ر اال بموجب 

موافقات خاصة  
يف ال���ش���م���ال ك���ان���ت ال���ت���ح���وي���ات ت���ذه���ب ألي����دي 
ال����ق����ط����اع ال�����خ�����اص  وان����ط����ب����اع امل�������رء ه����و أن ال���ح���ي���اة 
األس��������ري��������ة م����ت����ش����اب����ه����ة إىل ح�������د م�������ا يف ك�������ل ال���ي���م���ن 
وإن اخ��ت��ل��ف��ت ال��ع��وال��م خ����ارج امل���ن���زل  ك��م��ا ي��ق��ول 
كارابيكو غالًبا ما كان هناك تباين بن الجنوب 
وال���ش���م���ال ح��ي��ث ال���ق���ان���ون وال���ن���ظ���ام  يف أح��ده��م��ا 

والفوىض يف الجزء اآلخر.
ع������ن������دم������ا ُق�������ت�������ل ال������ح������م������دي يف 
أك���������ت���������وب���������ر1977  أص������ب������ح أح����م����د 
ال����غ����ش����م����ي رئ�����ي�����ًس�����ا ل����ك����ن����ه ك�����ان 
ي��ف��ت��ق��ر إىل ك����اري����زم����ا  إب���راه���ي���م 
ال����������ح����������م����������دي وإع�������������ان�������������ات�������������ه ع�����ى 
ال�����������اف�����������ت�����������ات امل��������ن��������ت��������ش��������ره ح��������ول 
ال�����ع�����اص�����م�����ة ح�����ت�����ى ع�����ن�����دم�����ا ت���م 
ت����������غ����������ي����������ري االس�����������������������������م ع�����������������ى ه������������ذه 

م�����������ن ال����������������������������������ل����������������������������������وح����������������������������������ات 
الحمدي 

ىل  إ
ال�������������غ�������������ش�������������م�������������ي 

ك���������ان���������ت دائ���������ًم���������ا 
ت���������������ب���������������دو ب��������ائ��������س��������ة  

ك����م����ا أن��������ه ل������م ي��ق��م 
ب���������إح���������ك���������ام ق����ب����ض����ت����ه 

ع���������������������������ى ال��������������س��������������ي��������������اس��������������ة  
ح��������اول م���ج���م���وع���ة م��ن 

ال���������ن���������اص���������ري���������ن وض��������ب��������اط 
امل��������ظ��������ل��������ي��������ن امل������ت������ع������اط������ف������ن 

الغاضبن م���ع ع��ب��د ال���ل���ه ع��ب��د ال��ع��ال��م  

من مقتل الحمدي ومن التقارب بن الغشمي 
وال��ج��ان��ب ال���س���ع���ودي  إث�����ارة ح���رب ق��ب��ل��ي��ة ش��م��ال 

صنعاء واالنقاب عى الغشمي 
ق�����ب�����ل ان������ت������ه������اء ال��������ح��������رب األه������ل������ي������ة ت�����ق�����ري�����ًب�����ا ح�����ول 
ال��ق��ب��ائ��ل وامل���ش���اي���خ امل���رت���ب���ط���ون ب��امل��ل��ك��ي��ن والءه����م 
إىل ال��ج��ن��وب االش������رايك  وارت���ب���اط���ات شخصيات 
مثل مجاهد القهايل من منطقة عيال يزيد الذي 
ت��ح��ول اىل م��س��ار ال��ق��وى ال��دي��م��ق��راط��ي��ة الوطنية 
ي��ك��ون منطقًيا م��ن حيث ال��ت��اري��خ امل��ح��ي وال���والء 
ال���ش���خ���ي ول���ك���ن ال يشء ي������دوم يف س���ي���اق ث��اب��ت 

فيما يعرف بالعلوم السياسية 
اندلع القتال يف جبل أس��ود عى الحدود بن 
سفيان من قبائل بكيل والعصيمات من حاشد 
ك���ان���ت امل���ع���رك���ة يف ج���ب���ل أس������ود رم����زي����ة يف ف����رات 
ال��ه��دوء زح��ف��ت ال��ش��اح��ن��ات ش��م��ااًل ن��ح��و اململكة 
العربية السعودية بينما تحركت أخرى جنوباً 
م���ع ب��ض��ائ��ع امل��ه��اج��ري��ن ال��ع��ائ��دي��ن ح��ت��ى ت��وق��ف 
وق���ف إط����اق ال���ن���ار ب���ن ال��ط��رف��ن واس��ت��ب��دل��ت 
أض����واء ال��ش��اح��ن��ة امل��ظ��ل��م��ة ب��رص��اص القتال 
ت���ك���ررت ه���ذه ال������دورة م���ن ال��ق��ت��ال وال��ه��دن��ه 
ع������دة م��������رات  وه������ي ب��م��ع��ن��ى اخ������ر ل����م ت��ك��ن  
ب����ك����ل االح������������وال ح�������رب ش����ام����ل����ة وك���������ان ي��ت��م 
ترتيب ال��ه��دن��ة يف شكل تقليدي وب��ع��د انتهاء 
القتال بن الطرفن انطلق الجانبان بعيًدا وغنى 

كل منهما زامله عن النصر املؤزر.
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وب��ي��ت ط��وي��ل وب��ي��ت م��ه��دي وال���ح���ذذ وال��ق��رى 
املذكورة تتبع عزلة رخمة أجدى أهم العزل 

املكونة ملديرية دمت محافظة الضالع.
م��اح��ظ��ة: ال��س��ي��ل امل���ذك���ور ال��ب��ع��ض يسميه 
سيل عمار وهي تسمية فضفاضة والبعض 
ي�����س�����م�����ي�����ه س�������ي�������ل ق���������ه���������ان أو ال����������ح����������ذذ وأه��������������ايل 
ال���ع���ك���رت���ن ص�����غ�����روه ع���ن���دم���ا أس���م���وه:"س���ي���ل���ة 
القهاين" نسبة إىل منطقة القهاين القريبة 
من مصبه يف سيل بناء أمام قرية العكرتن 
التي تقع يف أقى جنوب مخاف عمار لكن 
الصحيح أن يسمى"سيل ع��زل��ة رخ��م��ة كون 
%70 م������ن س�����ك�����ان ال�����ع�����زل�����ة ي����س����ت����ف����ي����دون م��ن��ه  
وإج���م���ااًل ي��ع��ت��رب م��ن ال���ودي���ان ال��ه��ام��ة يف عمار 
ومن الروافد املهمة لوادي بناء ويعيبه شدة 
ان���ح���داره وت��ن��ض��ب م��ي��اه��ه ب��ع��د أي���ام قليلة وال 
يطول جريان املاء يف ظاهر مجراه إال إذا كان 

موسم األمطار جيداً.
ع�������ودة إىل امل������وض������وع: ق����ري����ة ال����ح����ذذ ت��م��ت��ل��ك 
م����س����اح����ات واس�����ع�����ة ل����ت����م����دده����ا امل���س���ت���ق���ب���ي يف 
ش������رق س���ي���ل ال����ع����زل����ة اب�����ت�����داء م�����ن ن���ج���د ال���ق���دة 
ج����ن����وب ق����ري����ة ب����ي����ت ط����وي����ل واالت�������ج�������اه ج���ن���وب 
م��������ن ن�����ت�����ف ب�����ق�����ع يف م����ن����ط����ق����ة امل���������ن���������ازع وس�����ف�����ال 
ص�����ح�����ر وت�����ت�����س�����ع ال�����ب�����ق�����ع يف م����ن����ط����ق����ة ال���ع���ب���يس 
وس����د ال��ع��ب��يس وض��ف��ت��ي��ه ال��غ��رب��ي��ة وال��ش��رق��ي��ة 
إىل ح��دود أم��اك قرية العكرة.. والساحات 
امل��������ذك��������ورة س����ت����ك����ون ك����اف����ي����ة وزي��������������ادة ل���ل���ت���وس���ع 

العمراين للقرية خال ال�15سنة القادمة.
أما قرية العكرة فتأيت يف املركز الثالث بن 
قرى مديرية دمت وهي تمتلك نتف من بقع 
األرايض عى الضفتن الجنوبية والشمالية 
لسيل بناء املوازية للعكرة القديمة وتمتلك 
م��س��اح��ات ال ب��أس بها يف محيط ق��اع ال��ق��داد 
والتباب التي تقع عى بعد متوسط منه, أما 
يف االت����ج����اه ش����رق����اً ف�����إن ق���ري���ة ال���ع���ك���رة ت��م��ت��ل��ك 
مساحات واسعة يف منطقة الحد وستكون 
كافية للتوسع العمراين املستقبي أما بقية 
ال�������ق�������رى يف ع������زل������ة رخ������م������ة م�������ن م������خ������اف ع����م����ار 

الغالبية العظمى م��ن ق���رى م��دي��ري��ة دم��ت 
ه������ي ك������ل ق��������رى م�����خ�����اف ال���ح���ب���ي���ش���ي���ة وال�����ج�����زء 
ال�������غ�������رب�������ي م���������ن م��������خ��������اف ال�������ري�������اش�������ي�������ة وال��������ج��������زء 
الشرقي من مخاف العود والجزء الجنوبي 
م������ن م�����خ�����اف ع�����م�����ار امل����ت����م����ث����ل يف ع�����زل�����ة رخ���م���ة 
والتي تتكون من ثمان قرى وهي عى النحو 
ال�������ت�������ايل:ق�������ه�������ان, ال������ح������ذذ,ب������ي������ت ط�������وي�������ل, ب���ي���ت 
م������ه������دي, ال����ع����ك����رة ال����ع����ل����ي����ا, ال����ع����ك����رة ال���س���ف���ى, 

املسندة و رخمة.
وإج��������م��������ااًل ك������ل ق��������رى امل������دي������ري������ة وم�����ن�����ذ أوائ��������ل 
س��ب��ع��ي��ن��ات ال����ق����رن امل������ايض إىل ال����ي����وم أي ق��ب��ل 
52ع���������ام���������اً ش������ه������دت ت������وس������ع������اً ع�����م�����ران�����ي�����اً ب���ن���س���ب 
م���ت���ف���اوت���ة أك�������رثه�������ا%60 ت���ق���ري���ب���اً واق����ل����ه����ا 20% 
ب��ي��ن��م��ا زاد ع����دد ال���س���ك���ان ل��ن��ف��س ال���ف���رة ث��اث��ة 
أض���ع���اف أي أن ال��ت��وس��ع ال��ع��م��راين يف ال��ق��رى 

بالذات يفرضه عاملن هما:
• الزيادة السكانية

• الحالة املالية للناس
فمثًا: عام 2005م كان عدد سكان املديرية 
61.430 نسمة تحديداً ويف أوائل هذا العام 
وأص���ب���ح 92.540 ن��س��م��ة ت��ق��ري��ب��اً اس���ت���ن���اداً إىل 
ال��ن��م��و ال��س��ك��اين %3 س��ن��وي��اً وم���ق���دار ال��ت��وس��ع 
ال���ع���م���راين يف ال����ق����رى امل��ح��ت��م��ل خ�����ال 15س���ن���ة 
ق����������ادم����������ة س�����ي�����ش�����ك�����ل %15 وزي�����������������������ادة س����ك����ان����ي����ة 

للمديرية %30 تقريباً.
إن أكرث القرى املهيئة للتوسع العمراين هي 
ق����رى ال��ح��ب��ي��ش��ي��ة ب��ح��ك��م ام��ت��اك��ه��ا م��س��اح��ات 
واس������ع������ة م���س���ت���وي���ة ت���ل���ي���ه���ا ق�����ري�����ة ال������ح������ذذ ال���ت���ي 
ت����م����ت����ل����ك م������س������اح������ات ال ب����������أس ب�����ه�����ا يف ال����ج����ه����ة 
الشمالية الغربية للقرية ومساحات مماثلة 
يف فرعها الثالث العزوب وخاصة من اتجاه 
ال������ج������ن������وب أو ال������ج������ن������وب ال������غ������رب������ي ل����ل����م����ع����زوب 
وب����ال����ذات ال���س���اح���ات ال���واس���ع���ة امل����س����اه: "ق���اع 
ق��������ذام" ك���م���ا ت��م��ت��ل��ك ق���ري���ة ال����ح����ذذ م��س��اح��ات 
واس�����ع�����ة يف ال����ض����ف����ة ال����ش����رق����ي����ة ل���ل���س���ي���ل ال�����ذي 
ي����ن����ب����ع م��������ن ش�����خ�����ب ع������م������ار وم������رت������ف������ع������ات ع����زل����ة 
ش��ري��ح م��ح��اف��ظ��ة اب وي��م��ر م���ن ق����رى: ق��ه��ان 

وال��ق��رى يف ش���رق ال��ع��ود وال��ق��رى ال��ت��ي يف غ��رب 
مخاف الرياشية وجميعها تتبع مديرية دمت 
فان مساحاتها التي تؤهلها للتوسع العمراين 
املستقبي قليلة وبنسب متفاوتة ما بن قرية 

وأخرى..
وق��ري��ة ق��ه��ان تحتل امل��رك��ز األول يف مخاف 
عمار من حيث عدد السكان وأطيانها الزراعية 
ه���ي األغ���ن���ى م���ن ح��ي��ث ال��خ��ص��وب��ة ل��ك��ن��ه��ا تعترب 
افقر قرى مديرية دمت يف مساحاتها القليلة 
التي ال تكفي للزيادة السكانية خال ال�15سنة 

القادمة.
عى سبيل املثال:عريبان والقرية العليا وهي 
ال��ف��رع األول ل��ق��ري��ة ق��ه��ان م��س��اح��ات ال��ت��وس��ع 
ال������ع������م������راين امل����س����ت����ق����ب����ي ف����ي����ه����ا م��������ح��������دودة ج�����������داً.. 
وف�����رع�����ه�����ا ال�������ث�������اين امل�����س�����م�����ى"ال�����ق�����ري�����ة ال�����واس�����ط�����ة" 
م����س����اح����ات ال����ب����ن����اء ف���ي���ه���ا م����ع����دوم����ة وأي ت���وس���ع 
ع�����م�����راين ف���ي���ه���ا م�����ن ج���ه���ة ال�����غ�����رب س���ي���ك���ون ع��ى 
األرايض ال���زراع���ي���ة ت��ح��ت ب��ن��د م��س��م��ى ال���ض���رورة 

نأمل أال يحدث ذلك.
ال���ف���رع ال��ث��ال��ث ل��ق��ه��ان ب��ي��ت ح���ن���داد ي��وج��د يف 

م��س��اح��ات ال��ق��ري��ة وش��رق��ه��ا م��س��اح��ات ال ب��أس 
بها لكن 80أو%90 منها تقريباً أرايض زراعية 
وب����ال����ك����اد ت���ف���ي ب���م���ت���ط���ل���ب���ات ال����ت����وس����ع ال���ع���م���راين 
امل���س���ت���ق���ب���ي ل����ق����ري����ة ك�����ول�����ة ح������ن������داد وه��������ي ال����ف����رع 
ال����ش����رق����ي ل���ق���ري���ة ق�����ه�����ان.. أي أن ق����ري����ة ق���ه���ان 
بشكل عام مساحاتها قليلة ال تكفي للتوسع 
املستقبي املنظور وسيكون البديل البناء عى 

التباب املنخفضة..
أو عى سفوح الجبال واملنحدرات أو البناء 
ع�����ى األرض ال�����زراع�����ي�����ة ع���ن���د ال������ض������رورة أن ه���ذا 
االح�����ت�����م�����ال امل���س���ت���ق���ب���ي ال ي����خ����ص ق�����ري�����ة ق���ه���ان 
وحدها بل يخص عدد من قرى مديرية دمت 
وب������ع������ي������داً ع������ن ال����ت����خ����م����ن ف����ق����د ح����ص����ل ب���ال���ف���ع���ل 
ف�����م�����ن�����ذ أوائ�����������������ل س�����ب�����ع�����ي�����ن�����ات ال���������ق���������رن امل��������������ايض إىل 
ال����ي����وم ت����م ال���ب���ن���اء ع����ى أرايض زراع����ي����ة ش��اس��ع��ة 
يف م��دي��ن��ة دم����ت وم��ع��ظ��م ق����رى امل���دي���ري���ة تحت 

مسمى"الضرورة".
م��الح��ظ��ة: أن م��دي��ن��ة دم���ت وأري��اف��ه��ا ليست 
ال����وح����ي����دة ال���ت���ي ي���ت���م ف��ي��ه��ا ت���وس���ع ع����م����راين ع��ى 
حساب األرايض الزراعية فكثري من مدن اليمن 
وأريافه حصل فيها التوسع العمراين ومازال 
يحصل ع��ى ح��س��اب األرايض ال���زراع���ي���ة!!! وإن 
ك���ث���ري م����ن ال����ن����اس ال ي�����درك�����ون أن إع��������دام ب��ق��ع��ة 
زراعية يعني إعدام ديمومة إنتاج زراعي كان 
من املفرض أن يستفيد منه أوالدنا وأحفادنا 

وأحفاد أحفادنا إىل يوم القيامة.
عودة إىل املوضوع: أن التوسع العمراين يف 
قرى مديرية دمت كان ومازال بحكم الزيادات 
ال��س��ك��ان��ي��ة أي أن ال���ض���رورات تبيح امل��ح��ظ��ورات 
أم���ا ال��ت��وس��ع وال��ب��ن��اء ع��ى األرايض ال��زراع��ي��ة يف 
أط�������راف م���دي���ن���ة دم�����ت ف���إن���ه ل���ي���س ض�������روري وال 
ي���وج���د ت��ف��س��ري ل���ه غ���ري ج��ش��ع أص���ح���اب رؤوس 
األم����������������وال ال�����ع�����ق�����اري�����ة ل����ل����م����زي����د م�������ن ال�������رب�������ح ع���ى 
ح���س���اب األرايض ال���زراع���ي���ة ال���ت���ي م���ن امل���ف���روض 
استمرارية إنتاجها سرمدياً لأجيال القادمة..

يتبع العدد بعد القادم. 
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مجتمع 11

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

وح�����ل�����ت ال����س����ي����اح����ة ع������ى ن����ح����و م������ت������زاي������د، م���ص���ن���ع���ن امل���ت���خ���ص���ص���ة، 
والرتفيه استخراج املوارد والزراعة والدوافع االقتصادية املهيمنة. 
ق����د خ���ل���ق ال���ح���اج���ة إىل امل��ج��ت��م��ع��ات ال���ري���ف���ي���ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة ن���ه���ج م��ن 
منظور أوسع ومزيد من الرتكيز عى مجموعة واسعة من أهداف 
التنمية بدال من خلق مجرد حافز بالنسبة للشركات القائمة عى 
الزراعة أو امل��وارد، والتعليم، وتنظيم املشاريع، والبنية التحتية 
املادية، والبنية التحتية االجتماعية تلعب كلها دورا هاما يف تنمية 

املناطق الريفية.
 كما تتميز التنمية الريفية م��ن خ��ال ال��رتك��ي��ز ع��ى املنتج محليا 
اس���رتات���ي���ج���ي���ات ال��ت��ن��م��ي��ة االق����ت����ص����ادي����ة. وع�����ى ال��ن��ق��ي��ض م����ن امل��ن��اط��ق 
الحضرية، والتي لها العديد من أوج��ه الشبه، واملناطق الريفية 
هي مميزة جدا من بعضها البعض، لهذا السبب هناك مجموعة 

كبرية ومتنوعة من أساليب التنمية الريفية املستخدمة عامليا.
إج������������راءات ال���ت���ن���م���ي���ة ال���ري���ف���ي���ة ب���ش���ك���ل رئ�����ي�����ي، وم���ع���ظ���م���ه���ا ل���ه���دف 

التنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية يف املناطق الريفية. 
ب��رام��ج التنمية الريفية وع���ادة م��ا ت��ك��ون م��ن أع��ى إىل أس��ف��ل من 
محيل أو إقليمي السلطات، وكاالت التنمية اإلقليمية، املنظمات 
غري الحكومية، والحكومات الوطنية أو التنمية الدولية املنظمات. 
ولكن بعد ذل��ك يمكن للسكان املحلين جلب امل��ب��ادرات املحلية 
للتنمية ، وال يقتصر هذا املصطلح عى القضايا املطروحة للبلدان 
ال��ن��ام��ي��ة، يف ال��واق��ع ال��ع��دي��د م��ن ال���دول املتقدمة لديها انشطة يف 
املناطق الريفية بهدف تطوير الربامج الرئيسية لسياسة الحكومة 

يف املناطق الريفية هو تطوير القرى غري املطورة.
والتنمية الريفية تهدف إىل إيجاد السبل لتحسن الحياة الريفية 
بمشاركة سكان الريف أنفسهم وذلك لتلبية الحاجة املطلوبة من 
امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة، ق��د ال ي��ف��ه��م غ��ري��ب ال��ث��ق��اف��ة وال��ل��غ��ة وغ��ريه��ا من 

االمور السائدة يف املنطقة املحلية.
 كما أن الناس أنفسهم يف املشاركة يف التنمية الريفية املستدامة 
الخاصة بهم، يف البلدان النامية مثل نيبال والهند تجري متابعة 
نهج التنمية املتكاملة، هناك الكثري من النهج واألفكار قد وضعت 
وت��ت��م م��ت��اب��ع��ت��ه��ا، ع���ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، م���ن أس��ف��ل إىل أع����ى ال��ن��ه��ج، 

PRA - التقييم الريفي التشاريك - التقييم الريفي السريع الخ.
وت��ع��ت��رب ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ري��ف��ي��ة م��ن أه���م ال���رواف���د االق��ت��ص��ادي��ة يف ب��ادن��ا 

ك���ون س��ك��ان ال��ي��م��ن اغلبهم يف األري����اف م��ا يتطلب ت��ض��اف��ر الجهود 
ال���رس���م���ي���ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��خ��ل��ق م������ب������ادارات وم����ش����اري����ع م���س���ت���دام���ة يف 
األرياف بالتدريب والتأهيل وإيجاد مشاريع صغرية مدرة للدخل.

تتنوع األرياف يف بادنا بتنوع األرض التي فيها فباإلمكان تنمية 
اري������اف ذات أرايض خ��ص��ب��ة يف ال����زراع����ة ب��اس��ت��ث��م��ار األرايض وس��ك��ان 
الريف ال��زراع��ي من خ��ال إيجاد ب��ذور محاصيل نقدية وحفر أبار 
وت��وف��ري م��ن��ظ��وم��ة ط��اق��ة شمسية إلس��ت��خ��راج امل��ي��اه ل���زرع املحاصيل 
وت��ن��م��ي��ة ق����درات امل���زارع���ن ب��ال��ت��دري��ب وال��ت��أه��ي��ل ع��ى كيفية ال��زراع��ة 
والري بطرق حديثة وانتهاء بحصد املحاصيل وتسويقها وبيعها 

يف األسواق.
االستثمار يف املناطق الجبلية بطريقة استخراج الرثوات التي يف 
الجبال وتوظيف السكان الذين يف األرياف الجبلية بتنمية قدراتهم 
وم����ه����ارات����ه����م وت����وف����ري امل�����ع�����دات وامل����ع����ام����ل امل��ت��خ��ص��ص��ة يف اس���ت���خ���راج 
ه���ذه ال�����رثوات، وك��ذل��ك يف امل��ن��اط��ق الساحلية ب��االس��ت��ث��م��ار يف صيد 

األسماك.
إن املبادارات املجتمعية تعزز من تنمية األرياف وتمكن ساكنيها 
اقتصاديا والقضاء عى البطالة والحد من الهجرة الغري مجدية 
من األرياف إىل املدن، بمعظم الهجرات إىل املدن ينتج عنها بطالة 
مقنعة وفراغ وازدحام سكاين يتولد عنه انتشار الجريمة والفساد 

املجتمعي.
وتأيت الفرص كبرية ومتاحة يف بادنا لتنمية قدرات سكان الريف 
من خال تأهيلهم وتدريبهم عى املنتجات التي يستخرجونها من 

املناطق التي يعشون فيها.
وتسخر بادنا بتنوع يف التضاريس واملناخ ما يشكل ثروات كبرية 
يف كل منطقة من األرياف اليمنية والتي تساعد عى سكان األرياف 
ع�����دم ال���ه���ج���رة وإن����ت����اج ك����ل م��ن��ط��ق��ة ح���س���ب م����ا ف��ي��ه��ا م����ن م��خ��رج��ات 

األرض.
وي��������أيت ه����ن����ا دور ال������دول������ة وم����ن����ظ����م����ات امل���ج���ت���م���ع امل��������دين يف ال���ت���أه���ي���ل 
وال����ت����دري����ب واح���������داث ت��ن��م��ي��ة م���س���ت���دام���ة ب����داي����ة م����ن ع���م���ل دراس�������ات 
ومسوحات عى كل منطقة ريفية وتحديد الرثوات التي تكتنزها 
ومن ثم تأهيل ساكنيها وتدريبهم عى اح��دث الطرق الستخراج 
هذه الرثوات، وبذلك تم استحداث تنمية مستدامة حقيقية تعزز 

من رفد االقتصاد الوطني مورد هام من الناتج القومي للباد.

اجتاهات التنمية االجتماعية االقتصادية في االرياف
دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

التنمية الريفية عملية تحسني نوعية الحياة والرفاهية االقتصادية للناس الذين يعيشون يف مناطق معزولة نسبيا وقليلة 
الييسييكييان، وتييركييز تقليديا عييى اسييتييغييال األرايض كثيفة املييييوارد الطبيعية مثل الييزراعيية واليييرعيييي.. ومييع ذليييك، تييغييرت شبكات 

اإلنتاج العاملية والتحضر زيادة ) الحرف املهنية( يف املناطق الريفية.
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< يعلن األخ ع����ادل ع��يل يحيى ص��ال��ح بريق 
عن فقدان البيان الجمريك الخاص بسيارته 
ه�����ون�����داي ت����وس����ان ل������ون زي����ت����ي م����ودي����ل 2005 
وال���������ذي ي���ح���م���ل رق������������������م)C30698( ف���ع���ى م��ن 
ي���ج���ده االت����ص����ال ع����ى ال���������رق���������م)775286218( 

وله الشكر.
<يعلن األخ محمداحمدعبده الجباري عن 
ف����ق����دان ب����ي����ان ج����م����ريك رق������م 76540 ل��س��ي��ارة 
س���ن���ت���ايف ذه�����ب�����ي.. ف���ع���ى م�����ن وج�������ده اي���ص���ال���ه 

ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

< يعلن األخ ذي����اب اح��م��د ع��يل ال��ج��ربي عن 
ف�����ق�����دان ب���ط���اق���ت���ه ال���ش���خ���ص���ي���ة وال�����ت�����ي ت��ح��م��ل 
ال�����رق�����م 01010627129 . . وال��������ص��������ادرة م��ن  
أمانة العاصمة..فعى من يجدها إيصالها 

ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< ي����ع����ل����ن األخ ب������س������ام ق������ائ������د ف����������رج ال������ش������اذيل 
الربطي  عن فقدان بطاقته الشخصية رقم 

..0101092089
 ف����ع����ى م�����ن ي����ج����ده����ا اي����ص����ال����ه����ا ألق���������رب ق��س��م 

شرطة وله جزيل الشكر.

فقدان

فأجاب: بأنه من اخرتعها.. اجابته هذه جعلتني 
أوج���ه ل��ه ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��س��اؤالت، ع��ن ف��ك��رة ه��ذه 
السيارة وكيف تمكن من تطبيقها، ومن أين جاء 
بقطع الغيار املستخدمة يف تصنيع هذه السيارة؟

ومن ال��ذي دعمه واعانه عى تحويل الفكرة إىل 
ال���واق���ع، وه���ل ال��س��ي��ارة اآلن ب��ص��ورت��ه��ا ال��ن��ه��ائ��ي��ة ام 
أن��ه��ا ب��ح��اج��ة إىل اس��ت��ك��م��ال وت��ط��وي��ر؟.. وغ��ريه��ا من 

التساؤالت العفوية. 
ال����ش����اب امل���ه���ن���دس اش������رف غ���ال���ب ال�����ع�����وايض، أح���د 
ال���ش���ب���اب ال��ي��م��ن��ي��ن ال���ذي���ن ي���ح���اول���ون ت��ط��وي��ر ال��ك��ث��ري 
م���������ن األش�����������ي�����������اء، ب�������اس�������ت�������خ�������دام امل������م������ك������ن وامل����������ت����������اح م���ن 
امل�������واد.. ن��ع��م ان����ه ط���م���وح ش���ب���اب ال��ي��م��ن ال�����ذي كلما 
اشتدت ظروف العدوان والحصارعليه ظهرت لنا 
مفاجآت ومشاريع ابتكار تحايك التقدم العلمي 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال���ع���امل���ي���ة، ف���ق���د رأي����ن����ا ذل������ك ال���ت���ط���ور 
ال��ك��ب��ري يف ال��ص��ن��اع��ات ال��ع��س��ك��ري��ة وال����ط����ريان امل��س��ري 
ب����أن����واع����ه، وك����ذل����ك م���اش���ه���دت���ه ال����ق����وة ال���ص���اروخ���ي���ة 
من تطوير يف أنواع الصواريخ املتوسطة والبعيدة 
املدي التي تمكنت من الوصول إىل أهداف عسكرية 

واسرتاتيجية يف عقر دار دول العدوان. 
وه���ن���ا ي���ت���ح���دث ال����ش����اب اش������رف ع����ن ف���ك���رة ت��ج��م��ي��ع 
السيارة، فيقول: اعمل يف ورش��ة بسيطة يديرها 
وال�������������دي م�����ن�����ذ س��������ن��������وات، إلع�������������ادة ت����ش����ك����ي����ل ال����ح����دي����د 
وع��م��ل ال��ل��ح��ام ل��ل��س��ي��ارات وال���دراج���ات ال��ن��اري��ة وم��ا 
شابه ذلك، طبعاً إىل جانب دراستي الجامعية.. 
ش��������د ان�����ت�����ب�����اه�����ي وج�������������ود ع����������دد م��������ن ال��������س��������ي��������ارات ال����ت����ي 
خرجت ع��ن الخدمة ) معطلة أو خ���ردة( مركونة 
يف ال������ش������وارع وأم��������ام ال����ب����ي����وت واالح�����������واش ال���خ���اص���ة 
والعامة، وهذه السيارات اغلبها لم يعد صالحاً 
ل��اس��ت��خ��دام واالن��ت��ف��اع، ف��ب��دأت حينها أف��ك��ر كيف 
يمكن االستفادة من السيارات الخردة يف تحويلها 
أو إع������������ادة ت���ص���ن���ي���ع���ه���ا ب�����أش�����ك�����ال ع����ص����ري����ة م����واك����ب����ة، 
واس��������ت��������ب��������دال أن������ظ������م������ة ت����ش����غ����ي����ل����ه����ا ب�����أن�����ظ�����م�����ة ح����دي����ث����ة 
واقتصادية يف استهاك الوقود، وكذلك قوية يف 
ادائ���ه���ا س����واًء يف امل����دن أو األري������اف.. وك��ان��ت ال��ب��داي��ة 
م������ن ورش����������ة وال�������������دي، ف������ب������دأت ال����ع����م����ل ع������ى إح������دى 
السيارات املعطلة والتي تمكنت بفضل الله أواًل ثم 
بدعم وتشجيع من والدي حفظه الله، واستاذي 
ال����دك����ت����ور ع����م����رو ال���ن���ج���ار رئ����ي����س ج���ام���ع���ة س����ب����أ، م��ن 
إخ���راج ه��ذه ال��س��ي��ارة ال��ت��ي ت��رون��ه��ا واملختلفة تماماً 

عما كانت عليه من حيث الشكل والقوة.

مشروع كبر
وأض�����اف امل��ه��ن��دس ال���ع���وايض: ان���ا ات���اب���ع ب��اس��ت��م��رار 

وم���ن خ���ال اإلن���رتن���ت م���ا ت��وص��ل إل��ي��ه اآلخ�����رون من 
االخرتاعات واالبتكارات، وأرى بأنه بمقدور الكثري 
م������ن ال���ي���م���ن���ي���ن ع����م����ل اخ��������رتاع��������ات م�����ش�����اب�����ه، ف���ل���دي���ن���ا 
ال��ع��ق��ول واألف���ك���ار وال��رغ��ب��ة يف ال��ع��م��ل، م��ا ينقصنا 
فقط اإلمكانات املادية )الدعم املايل( بحكم وضعنا 

االق��ت��ص��ادي وال��ح��ص��ار امل���ف���روض ع��ى ب���ادن���ا.. لكن 
وبعد ما رأينا من تشجيع للمبتكرين واملخرتعن 
م����ن ق���ب���ل امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع�������ى وال���ح���ك���وم���ة، 
ق������ررت أن اب������دأ م���ش���روع���ي ب���اإلم���ك���ان���ات ال��ب��س��ي��ط��ة، 
وان����ج����زت ب��ح��م��د ال���ل���ه وت��وف��ي��ق��ه امل���رح���ل���ة األوىل من 
م���ش���روع���ي، وه�����ذه ال���س���ي���ارة ن���م���وذج ف��ق��ط مل��ش��روع 

كبري وطموح.
ورشة مركزية 

وأش���ار إىل أن م��ش��روع السيارة ليس أول اخ��رتاع 
ل��ه، فقد ش��ارك يف العديد م��ن املسابقات منذ أن 
كان طالباَ يف املدرسة، وشارك كذلك يف مهرجانات 
للمخرتعن تبنته وزارة الصناعة.. موضحاً ان لديه 
تصور مهم يف عمل ورش��ة مركزية ستكون بداية 
االنطاقة نحو صناعة السيارات يف اليمن، وحالياً 
يف ظ����ل ال�����ظ�����روف ال����راه����ن����ة ي���م���ك���ن ال����ب����دء ب���امل���ش���روع 
م�������ن خ����������ال االس�������ت�������ف�������ادة م�������ن ال�������س�������ي�������ارات امل����ت����وق����ف����ة 

م��ن��ذ ع��ش��رات ال��س��ن��ن يف اح����واش امل����رور وال��ن��ي��اب��ات 
وامل����ح����اك����م وب����ع����ض ال��������������وزارات.. وق��������ال: اق����ص����د ت��ل��ك 
ال�����س�����ي�����ارات ال����ت����ي ت���رك���ه���ا م���اك���ه���ا واص����ب����ح����ت خ�����ردة 
م���ع���ط���ل���ة، ب���ح���ي���ث ت����ت����م ع���م���ل���ي���ة ت���س���ل���ي���م ال����س����ي����ارات 
ل��ل��ورش��ة ال���ت���ي أن����ا ب���ص���دد ان��ش��ائ��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة رس��م��ي��ة 
ب��ع��د اإلع�����ان مل����اك ال���س���ي���ارات ع���رب وس���ائ���ل اإلع����ام 
امل���خ���ت���ل���ف���ة، وه���ن���ا س���ت���ك���ون ع�����ائ�����دات ب���ي���ع ال���س���ي���ارات 
ال�������ج�������دي�������دة م�����ن�����اص�����ف�����ة م��������ع ال������ج������ه������ة أو ال����ش����خ����ص����ي����ة 

االعتبارية.
التأسيس لنهضة

وب���ن اش����رف أن ع��م��ل��ي��ة إع�����ادة ت��ص��ن��ي��ع ال��س��ي��ارات 
تتطلب جهداً كبرياً، حيث يتم إعادة تشكيلها من 
جديد وتحويل كل يشء فيها بما يف ذلك املحرك 
وال������دف������ع واس�����ت�����ه�����اك ال�������وق�������ود، وأب�����������واب وف���ت���ح���ات 
ال�����س�����ي�����ارة، وال���ت���ش���غ���ي���ل واالط������ف������اء ع�����ن ب���ع���د وت�����ايف 

الكثري من العيوب املصنعية السابقة..
الف����ت����اً إىل أن دع������م م���ث���ل ه������ذه امل����ش����اري����ع م����ن ق��ب��ل 
ال���دول���ة او ال��ق��ط��اع ال���خ���اص، س��ي��ف��ت��ح امل���ج���ال أم���ام 
الشباب لانطاق واإلبداع وابتكار الحلول للعديد 
م����ن امل����ش����ك����ات، ك���م���ا س��ي��ش��غ��ل أع����������داداً ك���ب���رية م��ن 
األيدي العاملة، ناهيكم عن التأسيس لنهضة بل 
ث��ورة صناعية يمنية، وماهي إال سنوات وتتحقق 

أمنية كل يمني )صنع يف اليمن(.

لدي الكثر
واختتم املهندس الشاب اشرف العوايض حديثه 
ب��ال��ق��ول: ي��وج��د ل���دي ال��ك��ث��ري م���ن األف���ك���ار اإلب��داع��ي��ة 
وم�����ا م����ش����روع إع��������ادة ت��ص��ن��ي��ع ال����س����ي����ارات إال واح������داَ 
م�����ن�����ه�����ا.. م������ش������رياً إىل أه����م����ي����ة ت����ب����ن����ي ال�������دول�������ة اواَل ث��م 
القطاع الخاص ملواهب وابداعات الشباب وصقلها 
ب��ال��دورات الفنية التخصصية، وتحويل املشاريع 
اإلبداعية إىل فرص اقتصادية يستفيد منها املخرتع 
املجتمع واالقتصاد الوطني.. كما وجه الشكر لكل 
م����ن وق�����ف م���ع���ه يف م���س���ريت���ه ال��ع��م��ل��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة، 
ومنهم الدكتور عمرو النجار رئيس جامعة سبأ، 

وكل من وقف معه ودعمه مادياً ومعنوياً.

اجنزت املرحلة األولى من مشروعي في إعادة تصنيع السيارات 
    يوجد لدي الكثير
 من األفكار اإلبداعية 
وامتنى أن تتنب الدولة 

والقطاع اخلاص مواهب 
وابداعات الشباب 

يف ميدان السبعني لفت انتباهي تجمع العديد من املواطنني حول شاب يقود سيارة 
مواصفاتها مختلفة تماماً عن بقية السيارات، ورأيت البعض يخذ صوراً بجانب تلك 
السيارة ومع سائقها.. اقرتبت ألرى سيارة هذا الشاب، وبعد أن عرفني بنفسه بأنه 

املهندس اشرف غالب العوايض.. سألته من أين جاء بهذه السيارة؟

التقاه : عبدالحميد الحجازي

املهندس العواضي   لـ"                                                  ":

     شاركت في العديد 
من املسابقات منذ أن كنت 

طالبَا في املدرسة
   إذا وجد الدعم 

واالهتمام ستنطلق الثورة 
الصناعية اليمنية

أجمل التهاين والتربيكات القلبية نهديها
 لألخ/ عبدالكريم خالد شمان ..  بمناسبة ارتزاقه 

باملولود الجديد الذي اسماه  ) محمد (.. جعله الله قرة 
عن والديه..فألف مربوك.

املهنئ  اخوك املقدم/ عيل الجويد

تهانينا
رزق الزميل/ محسن عيل عيل الجمال بمولود جديد 
أسماه )عيل( .. جعله الله قرة عن والديه وأنبته نباتاً 

حسناً..فألف مربوك.
املهنؤن: أسرة تحرير صحيفتي 26سبتمرب واليمن 

وكافه الزماء واألقارب واألهل واألصدقاء

تهانينا

عميد: عبدالسام السياين

) كربالء والهدنة (
الش��ك من بداية الخاطرة وعنوانها سيقول القارئ 
ال����ك����ري����م مل��������اذا ق����رن����ت ك�����رب�����اء ب����ال����ه����دن����ة.. ل���ك���ن ب���ال���رج���وع 
ل��ل��ت��اري��خ ال���ق���دي���م وامل���ع���اص���ر ي��ت��ب��ن أن ص�����راع ال���ح���ق مع 
الباطل كان يتخلله  لجوء املعتدى دائماً لطرح الهدنة 
بصورة مباشرة أو غري مباشرة سواء يف معركة الجمل 
مثًا عندما رفعوا املصاحف عى اسنة الرماح بحجة 
التحكيم لبيان الله  او املعارك األخرى وألن حكمة الله 
تظهر يف ك��ل ع��ص��ر وك��رب��اء ت��ت��ج��دد بقساوتها وب��ج��رم 
املعتدين ومنذ قرون من الزمن تجدد التاريخ بكرباء 
يف ال��ي��م��ن العظيم ويف  ص��ع��ده بالتحديد يف ال��ح��روب 
ال���س���ت األوىل ب���ن ان���ص���ار ال���ل���ه وال���ن���ظ���ام ال��س��اب��ق وال��ت��ي  
دارت وان����ت����ه����ت ف���ص���ول���ه���ا امل����ط����اب����ق����ة ل����ك����رب����اء ال���ح���س���ن 

عاشوراء ..
.فالشهيد القائد واجه االعتداء والظلم ومعه عدد 
ب��س��ي��ط م����ن امل���ج���اه���دي���ن ض����د ص���ل���ف ال��س��ل��ط��ة ون��ظ��ام��ه��ا 
امل���وج���ه م���ن ال���س���ف���ارات ب��ال��ت��خ��ل��ص م���ن ال��ث��ل��ة امل��ت��م��س��ك��ة 

بحبل الله ولم تتمسك بحبل الشرق او الغرب 
ف���ال���خ���داع وامل���ك���ر ان��ت��ه��ج��ه ال��ب��اط��ل يف ك���ل ع��ص��ر إال أن 
ك��رب��اء ه��ذا العصر ال��ح��دي��ث موثقه فصولها بالطرق 
الحديثة وال يستطيع احدا انكارها .. كما وثق التاريخ 
امل��ع��اص��ر امل��ج��اه��دي��ن ال��ذي��ن ث��ب��ت��وا يف اش���د ال��ظ��روف عى 
اإلطاق وبذلوا الروح واملال ..قبل أن يظهر نور الثورة 

وسطورها ..
إن االمام الحسن عليه السام الذى اذهل املفكرين 
يف استبساله وشجاعته امام الباطل وقدراته هو نفسه 
ال��ش��ه��ي��د ال��ح��س��ن ب���ن ب����در ال���دي���ن ال���ح���وىث رض�����وان ال��ل��ه 
عليه ال���ذى استبسل بشجاعة ام���ام ال���ق���درات الكبرية 
للظلم وال��ع��دوان ول��وال مساحة امل��ق��ال لربطنا مقارنة 
واض��ح��ة ب��ن حكمة ال��ل��ه يف ك��رب��اء ع���اش���وراء وك��رب��اء 

جرف سلمان 
واع��ت��ق��د أن رح��م��ة ال��ل��ه وس��ن��ت��ه ان يقيم ال��ح��ج��ة عى 
األم���ه عمليا ب��وج��ود ال��ح��ق وم��ن يمثله .وال��ب��اط��ل ومن 

يمثله .
وألن ال������ح������س������ن ع�����ل�����ي�����ه ال��������س��������ام ودم��������������ه ال�������ط�������اه�������ر ه���و 
واص��ح��اب��ه ليس حجة ع��ى املسلمن فحسب ب��ل عى 
األم�������ة اإلن����س����ان����ي����ة ج���م���ع���اء ن������رى ال���ع���ج���ب م�����ن امل���ف���ك���ري���ن 
وال���ب���اح���ث���ن غ����ري امل��س��ل��م��ن ي��ع��ش��ق��ون ال���ح���س���ن وث���ورت���ه 

التي ايقظت اإلنسانية من سباتها..
وكأن الله يقول للمتشدقن الذين يقولون ) تلك امة 
قد خلت( وال داعي لتذكر املايض ,انتبهوا أيها املغفلن 
لقدرات الشيطان عليكم وتقييدكم بالعصبية والكرب

ه�����ذه ك����رب����اء ج����دي����دة يف ع���ص���رك���م ال���ح���دي���ث ن��س��خ��ه��ا 
ال���زم���ن ب��ج��م��ي��ع ف��ق��رات��ه��ا ل��ت��ك��ون ح��ج��ة دام���غ���ه ع���ى كل 
ال����راك����ع����ن وال���س���اج���دي���ن ال����ذي����ن ك����س����روا ج���ب���اه���ه���م ول���م 
يكسروا كربياءهم لله .وألن بيان الله يأمرنا ان نعبده 
م��ن ح��ي��ث ي��ري��د ه��و...ف��ت��ج��د امل��ن��اف��ق��ن ي��ؤم��ن��ون ببعض 
ويكفرون ببعض.. وبالعودة اىل عنوان املقال فالهدنة 
التي سعى اليها التحالف واذنابه تقتىض من الجميع 
ال��ت��س��ل��ي��م ل��ل��ق��ائ��د ال��ع��ل��م ول��ح��ك��وم��ت��ن��ا ال��رش��ي��دة رغ���م أن 
-باعتقادي انا فقط أن -الهدنه حتى لو استمرت سته 
اش��ه��ر اخ���رى فهناك م��ن االح����داث العاملية واإلقليمية 
م��ا تثبت بيان الله العظيم )َوإِْن ُي��ِري��ُدوا أَْن َي��ْخ��َدُع��وَك 
ُ��ْؤِم��ِن��َن(   �����َدَك ِب��َن��ْص��ِرِه َوِب��امْل ����ِذي أََيّ ��ُه ُه���َو اَلّ َف����إَِنّ َح��ْس��َب��َك ال��َلّ

)62( األنفال.
أم����ا ال���ذي���ن ي���ري���دون ع����رض ال��دن��ي��ا ن��ق��ول ل��ه��م إن ال��ل��ه 
يريد  اآلخرة ولو اراد التحالف الخيانة فإنهم قد خانوا 

الله من قبل فأمكن منهم  وسرنى مكر اولئك يبور .

< بييييييداييييييية.. نييييييود أن تيييحيييدثيييونيييا عيين 
تييييطييييورات املييييوقييييف اليييعيييسيييكيييري بييعييد 

هذه الهدنة؟
<< ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة قد 
أثبتوا ج���دارة يف املرابطة والصمود يف تحقيق 
االن��ج��ازات العسكرية وعندما شعر العدوان 
أن االن���ك���س���ارات وال���ه���زائ���م ت��ح��ي��ط ب��ه��م م���ن كل 
ج����ان����ب ول�����ذل�����ك ل�����ج�����أوا اىل ط���ل���ب ال����ه����دن����ة وق���د 
تفهمت ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وال��ق��ي��ادة السياسية 
للمطلب اإلنساين ألبناء شعبنا اليمني ونزواًل 
عند الرغبة الشعبية يف مواجهة العديد من 
االس������ت������ح������ق������اق������ات اإلن������س������ان������ي������ة رغ����������م أن ال����ه����دن����ة 
اس����ت����ق����ل����ت م�������ن ق�������ي�������ادة ت�����ح�����ال�����ف ال���������ع���������دوان ل�����رد 
ال��ن��ف��س واىل إع����ادة تنظيم صفوفهم املبعرثة 
ال��ت��ي ان���ه���ارت ت��ح��ت ض��رب��ات ق��وات��ن��ا يف ال��ع��دي��د 
م����ن امل����واق����ع وال���ج���ب���ه���ات ال���ق���ت���ال���ي���ة.. ول����ه����ذا م��ن 
املؤكد أن القيادة العسكرية الكفؤة واملقتدرة 

ممثلة بوزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر 
ال��ع��اط��ف��ي ورئ���ي���س ه��ي��ئ��ة األرك������ان ال��ق��ائ��د ال��ل��واء 
الركن محمد عبدالكريم الغماري قد اتخذت 
اإلجراءات والتدابري الازمة التي تهيئ القوات 
امل���س���ل���ح���ة ل���ل���ق���ي���ام ب������دوره������ا ع�����ى ردع ال�����ع�����دوان 

وكسر شوكته وتدمري إمكاناته..
وم����ا أود أن أش����ري ه��ن��ا إل���ي���ه أن ال��ه��دن��ة ينبغي 
أن ت����ك����ون ل���ه���ا م��������ردود ش���ع���ب���ي ون���ت���ائ���ج مل��ص��ل��ح��ة 
الوطن والشعب.. ألن استمرار الحصار الخانق 
وم����ح����اوالت ف����رض واق����ع����اً م����زري����اً ع���ى م��ط��ارات��ن��ا 
وموانئنا وعى اقتصادنا الوطني مسألة يجب 
عدم السكوت عليها ويجب الضغط للخروج 

بما يفيد الشعب والوطن..

< كيييييييييييييييييييييييييف تييييييييييييييييييييقييييييييييييييييييييرأون املييييييييييييييييييييراوغييييييييييييييييييييات 
اليييعيييدوانييييييية اليييتيييي ييييقيييوم بيييهيييا نييظييامييا 
الييييييرييييييياض وأبييييييييو ظييييبييييي تييييجيييياه الييييوطيييين 

والشعب اليمني؟
<< ن���ظ���ام���ا ب���ن���ي س����ع����ود وب����ن����ي ن���ه���ي���ان وك���ي���ان 
ل��ل��ص��ه��اي��ن��ة وم����ن ي�����دور يف ف��ل��ك��ه��م، ول���ه���ذا ف��إن��ه 
ال ي��ن��ت��ظ��ر م��ن��ه��م��ا خ���ري وإن���م���ا ه��م��ا ص��ان��ع��ا أزم���ات 
وم��������������راوغ��������������ات وم��������������ؤام��������������رات ف������ه������م م���������ن أن��������ت��������ج م���ا 
ي���س���م���ى امل���ج���ل���س ال�����رئ�����ايس، وه����م����ا م����ن ي���ج���ري���ان 
ه����ي����ك����ل����ة مل�������ا ي����س����م����ى امل�����ج�����ل�����س االن�������ت�������ق�������ايل، وه����م����ا 
م��ن ي��ب��ق��ي��ان األوض�����اع يف وض���ع ه��ام��ي ليتسنى 
لهما االن��ف��راد بحضرموت وامل��ه��رة وس��ق��ط��رى.. 
وهما من يقودا حمات شعواء وع��داء سافر 
يف ال������ج������وف وم��������������أرب.. ويف ذات ال������وق������ت ه������ذان 
ال������ن������ظ������ام������ان ي������وج������ه������ان ك�������ل ع����ب����ث����ه����م����ا اىل "ت�����ع�����ز" 
امل��ح��اف��ظ��ة ال��ت��ي ك��ان��ت منتجة للتقانة واإلب����داع 
ال���ت���ي ت��ح��ول��ت ج�����راء ه����ذه امل�����ن�����اورات وامل����ؤام����رات 
اىل ب���������ؤرة ل����ك����ل امل����ش����ك����ات ب����م����ا ف���ي���ه���ا م���ش���ك���ات 
ال��ق��ت��ل العبثي وامل��ج��اين واش��غ��ال��ه��ا ب��دوام��ة من 
ال����ف����وىض امل��ن��ظ��م��ة وامل���ن���ف���ل���ت���ة.. ه�����ذه واح�������دة م��ن 

مراوغات العدوان الذي له أهداف مريبة ذات 
بعد قريب وذات بعد بعيد ومستقبيل.. وندعو 
ال��ج��م��ي��ع اىل ت��ف��وي��ت ف���رص���ة ال��ع��ب��ث ب���امل���ق���درات 
ال���ي���م���ن���ي���ة ال����وط����ن����ي����ة ذات ال����ب����ع����د ال���ج���ي���وس���ي���ايس 

واإلسرتاتيجي..
< كيف ينبغي أن تفرض معادلة 
عيييسيييكيييريييية ييييمييينييييييية ليييكيييسييير اليييييعيييييدوان 

والحصار؟
<< هذه الحرب العدوانية والعبثية والقومية 
لها معادلة واحدة قوية ومؤثرة.. هي معادلة 
ال���������ردع ال�����ق�����وي وال�����ف�����اع�����ل.. ال���������ردع ال��������ذي ي���ح���ول 
دون ت��وح��ش ه���ذه ال��ق��ي��ادة ال��ع��دوان��ي��ة امل��أف��ون��ة 
ال���������ت���������ي ت����������م����������ادت وت���������ت���������م���������ادى يف ت����������خ����������ادم غ�����ري�����ب 
م�����ع ال����ص����ه����اي����ن����ة.. ب�����ل أن����ه����ا ق�����ي�����ادة م���ن���دف���ع���ة اىل 
ال���ت���ص���ه���ن أك�������رث م�����ن ال���ص���ه���اي���ن���ة أن����ف����س����ه����م، وال 
ي��ج��د أي م��ح��ل��ل ع��س��ك��ري ت���ف���س���رياً ل��ه��ا غ���ري أن��ه��ا 
ق���ي���ادة ف���اق���دة ألي آه���ل���ي���ة، وت���ع���رض���ت ل��إن��ه��اك 
ال�����ذايت أخ��اق��ي��اً وق��ي��م��ي��اً وه���ي ت��ع��وض ع���ن ه��ذه 

الحالة النفسية املريضة بالبحث عن "زعامات" 
ت����خ����دم ال���ص���ه���اي���ن���ة وت���ن���ص���اع ل���ه���م ك����ل األن���ص���ي���اع 
ولذلك فإن الصواريخ الباليستية الدقيقة هي 
املعادلة العسكرية األك��رث أهمية إلجبار قيادة 
تحالف العدوان عى القبول بما تمليه عليهم 
ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة وال���ق���ي���ادة ال���س���ي���اس���ي���ة.. ول��ه��ذا 
ال��ص��واري��خ الباليستية أه��داف��ه��ا يف ال��ع��م��ق من 
بلدان وعواصم دول العدوان.. كما أن الطريان 
املسرّي الذي يشهد تطورات مهمة مهيأ للعب 
دور ع��س��ك��ري ق��ت��ايل م��ؤث��ر الس��ي��م��ا وأن انكشف 
العجز الفاضح للسياسة الدفاعية للنظامن 
السعودي واإلمارايت.. وعجز الداعم األمرييك 
ال���ذي أص��ب��ح يقف يف م��وق��ف عجز ف��اض��ح أم��ام 

ضربات قواتنا الصاروخية وطرياننا املسرّي..

< زييييارة بييايييدن اىل جيييدة.. فشلت 
عييييييييييسييييييييييكييييييييييريييييييييييًا.. وتييييييييييييييييييعييييييييييييييييييدت... أوهييييييييييييييييام 
تييشييكيييييل "نييياتيييو عييييربييييي".. كيييييف تييقييرأ 

ذلك؟
<< زي�������ارة ب�����اي�����دن.. ع���ان���ت م����ن ال���ف���ش���ل امل���ب���ك���ر.. 
ب�����ه�����ذا  األم�������ري�������ك�������ي�������ة  اإلدارة  ت�����ظ�����ه�����ر  م������������رة  وألول 
املستوى م��ن الضعف والهشاشة وم��ن ال��رتدد 
واالضطراب.. وهذه الزيارة بدأت بوادر فشلها 
ب���ص���ورة م��ب��ك��رة ق��ب��ل أن ت���ب���دأ.. ث���م ج����اءت بتلك 
ال�����ص�����ورة امل�������رتدي�������ة.. ألس�����ب�����اب ع�����دي�����دة أوىل ه���ذه 
األسباب أن محور املقاومة وعى رأسها قيادة 
صنعاء.. قيادة ثورة البناء والتغيري واالستقال 
إرادة وق���راراً ومواقف ك��ان ه��ذا املحور يف أقوى 
م���وق���ف واس���ت���ع���ى ع���ى االخ�������رتاق ال�����ذي ك��ان��ت 
تسعى إليه واشنطن وتل أبيب ولندن ومعهم 
األعراب األذيال من نظامي الرياض وأبو ظبي.. 
وذهبت زي��ارة بايدن يف أدراج ال��ري��اح.. وترسخ 
م���ف���ه���وم االن����ت����ص����ار ال���ح���ق���ي���ق���ي.. ان����ت����ص����ار اإلرادة 
الحرة.. إرادة املواجهة والقرار الوطني السيادي 

بدءاً من األقليم وانتهاًء باملحليات الوطنية..
ال��ي��م��ن ك��ان��ت ال��ع��ن��وان األب�����رز يف ه���ذه املنطقة 
ال��ج��غ��راف��ي��ة ال��ت��ي وض��ع��ت ه��ي م��ع��ادل��ة ج��دي��دة 
ي�����ص�����ع�����ب ع���������ى دول وع�����������واص�����������م ال������������ع������������دوان ان 

تتجاوزها..

< كييييلييييميييية أخييييييييييرة نيييخيييتيييتيييم بييييهييييا هييييذا 
اللقاء السريع؟

<< نقف إجااًل وتقديراً ألرواح الشهداء ونقرأ 
عى أرواحهم الطاهرة الفاتحة وندعو الله أن 
ي����ج����زي����ه����م خ������ري ال�������ج�������زاء وأن ي���ن���ص���ر امل����ج����اه����دي����ن 
األب����ط����ال م����ن أب����ن����اء ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة وال���ل���ج���ان 
ال����ش����ع����ب����ي����ة واألم���������������ن وامل����������خ����������اب����������رات.. إن����������ه س���م���ي���ع 
م���ج���ي���ب.. وأن ي���دع���م ال����رج����ال امل���ؤم���ن���ن ب��ال��ن��ص��ر 

والتمكن.

اليمن بقيادتها وجيشها وجلانها 
هي الرقم األهم واألقوى

عن قضايا عسكرية ذات بعد جيوسرتاتيجي جيياء هييذا الييحييوار السريع مع أحييد أبييرز الييقييادة العسكريني.. وهو 
محلل  عسكري يرصد ويتابع ويقرأ أبعاد ما يجري يف ميادين القتال واملواجهة.. هذا الحوار أجريناه مع العميد 

الركن عيل غالب الحرازي حول مستجدات وتطورات املوقف العسكري.. فجاءت هذه الخاصة:

احمللل العسكري العميد الركن علي غالب احلرازي   لـ"                                                  ":

حوار : العزي الجماعي

    عواصم العدوان 
تعاني من مأزق 

املغامرة املتهورة
       الصهاينة لن 

يجرؤوا على مواجهة 
أبطال وفرسان اليمن



أك�����د امل���ت���ح���دث ال���رس���م���ي ب���اس���م ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة 
العميد يحيى س��ري��ع أّن "ال��ق��وات اليمنية جاهزة 
ألي توجيهات ت��ص��دره��ا ال��ق��ي��ادة مل��س��ان��دة الشعب 
الفلسطيني، وأّي اعتداء عىل فلسطني هو اعتداء 

عىل اليمن".
جاء ذلك يف تصريح له خالل تخرج دفعة "وان 
ع����دت����م ع�����دن�����ا" م�����ن ق��������وات ح������رس ال�������ح�������دود.. وق�����ال 
ال����ع����م����ي����د س������ري������ع: إن�����ن�����ا ن���ش���ه���د ال������ي������وم ح����ف����ل ت���خ���رج 
ألكرث من 2000مقاتل من املقاتلني الذين تدربوا 
يف امليدان ونحن من خاللهم وعربهم نرسل رسالة 
ل���أع���داء ان��ن��ا ج���اه���زون وح���اض���رون ل��ل��م��واج��ه��ة مع 

العدو.
مشرياً إىل أن هذه الهدنة هي بداية للنصر القادم 
ول���ن���ص���ر ك���ب���ري ب�������إذن ال�����ل�����ه.. وأض���������اف: إن����ن����ا ج����اه����زون 
ل�����ت�����وج�����ي�����ه�����ات ال�������ق�������ي�������ادة وك�����������ل ال��������ق��������وى ال����ع����س����ك����ري����ة 
والجيش واللجان الشعبية جاهزون وحاضرون 
ألي ت��وج��ي��ه��ات ت��ص��دره��ا ال���ق���ي���ادة مل��س��ان��دة إخ��وان��ن��ا 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني اذا ت���ط���ل���ب األم���������ر ذل��������ك ف���ن���ح���ن ي��د 
واح�������دة وش���ع���ب واح������د وأم������ة واح�������دة ف�����أي اع���ت���داء 

عليهم هو اعتداء عىل اليمن وعىل املقاومة بكلها, 
م��وض��ح��ا ب����أن ال��ج��ي��ش ج���اه���ز ألي م��واج��ه��ة ق��ادم��ة 

مع األعداء.

اإلَِم�ام الُحَس�نينْ عليهم السالم حينما وقف يف املقام الذي خرّي فيه بني 
�اَلُم-: أَل وإّن الَدِعَيّ ابَن الَدِعِيّ قدنْ رََكَز  َلّة قال -َعَل�ينِْه الَسّ َلّة وبني الِذّ الِسّ
َلّ���ُة، ي��أَب��ى ال��ل��ُه َل��َن��ا ذل��َك  ���ِة، وه��ي��ه��اَت مّنا ال���ِذّ َلّ ��ِة وال���ِذّ ��َلّ ب��نَي اث��َن��َت��نِي: ب��نَي ال��ِسّ
ِثَر طاَعَة الِلّئاِم  وَرُسوُلُه واملؤِمنوَن، وأُُنوٌف َحِمَيٌّة وُنُفوٌس أِبَيٌّة ِمننْ أننْ نؤنْ

عىل مصاِرِع الِكَراِم.
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 مزايدة املثقفني
 وخطرها على األوطان

م��ض��م��ون ه���ذا امل��ق��ال ك��ن��ت ق��د ن��ش��رت��ه س��اب��ق��ا ت��ح��ت ع��ن��وان: القبيلة 
تقتحم السياسة وطوعت السياسيني لكن ألن املستهدف منه هم من 
يعتربون أنفسهم مثقفني وتقدميني وقوميني واشرتاكيني وخاصة 
أولئك الذين تزدحم بهم غرف فنادق عواصم تحالف العدوان ضد 
اليمن فقد ارتأيت أن أعيد نشره مع بعض الضافات لنذكر هؤلء 
ب��م��زاي��دات��ه��م وم��ا تحمله م��ن أخ��ط��ار ع��ىل األوط����ان وب��م��ن ه��و الوطني 
الحقيقي الذي يدافع عن سيادة وطنه وحريته واستقالله وكيف إن 
القبيلة التي ظلمناها حينما وصفناها بالتخلف أثبتت وقت الشدة 
أنها تشكل عمود الوطن الفقري وصخرته القوية التي تتحطم عليها 
كل املؤامرات وأنها ستظل األساس لكل انطالقة اىل األمام وقد أثبت 
أبناء القبائل بعد قيام ثورة 21 سبتمرب الشعبية عام 2014 م بأنهم 
أح�����رص ع���ىل ال���وط���ن وال����دف����اع ع���ن س��ي��ادت��ه وح��ري��ت��ه واس��ت��ق��الل��ه اك��رث 
من حرص أولئك الذين يدعون أنهم مثقفني ومتعلمني واحرتفوا 
ال��س��ي��اس��ة ب��دل��ي��ل إن أص��ح��اب ال��ش��ع��ارات التقدمية ق��د اص��ط��ف��وا مع 
ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ض���د ب��ل��ده��م ب��ي��ن��م��ا رج����ال ال��ق��ب��ائ��ل ك���ان���وا يف طليعة 
ال����ج����ي����ش وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة ال�����ذي�����ن وق�����ف�����وا ض�����د ت����ح����ال����ف ال�����ع�����دوان 
وم��واج��ه��ت��ه وتحقيق الن��ت��ص��ار عليه ، وأله��م��ي��ة م��ا تتمتع ب��ه القبيلة 
م���ن ج����اه ون���ف���وذ وم����زاي����ا ع��ظ��ي��م��ة ف����إىل وق����ت غ���ري ب��ع��ي��د ك����ان ال��س��اس��ة 
واملنظرون يف اليمن ل يرتددون عن تكرار وترديد أنهم قادرون عىل 

أن ي���ق���ت���ح���م���وا ع�����ال�����م ال���ق���ب���ي���ل���ة ، و أن 
بإمكان أدواتهم السياسية أن يحدثوا 
ت��غ��ي��رياً يف بنيتها اج��ت��م��اع��ي��اً وسياسياً 
وثقافياً ، لكن تلك األطر السياسية 
خ��الل تجربتها الطويلة يف العقود 
امل���اض���ي���ة م��ن��ذ أن ك����ان ي��ط��ل��ق عليهم 
الحركيون أو الحراكيون وإىل اليوم 
كلما قاموا به هو مغامرة ومجازفة 
ذهبوا خاللها بأرجلهم وقناعاتهم 
وب����ال����ن����واي����ا ال���ط���ي���ب���ة أح����ي����ان����اً وب���ال���ن���واي���ا 
ال���س���ي���ئ���ة أح����ي����ان����اً أخ�������رى إىل ت��وظ��ي��ف 
القبيلة واألن��م��اط القبلية املسيسة 
يف تعاملهم م��ع قضايا ال��وط��ن ويف 
م�����ن�����ش�����ط�����ه�����م وح��������ت��������ى يف خ�����الف�����ات�����ه�����م 

ال��س��ي��اس��ي��ة ح���ت���ى أص���ب���ح ل ف�����رق ب����ني م����ن ي��م��ت��ش��ق ال����س����الح وب�����ني م��ن 
يمتشق ق��ل��م ودف���رت ال��س��ي��اس��ة وت��ح��ول��ت )األط����ر ال��س��ي��اس��ي��ة( م��ن أط��ر 
حداثية تطويرية مواكبة ملتغريات العصر والحياة إىل أطر)حز قبلية( 

تلهث خلف إرضاء القبائل واستمالتها وكسب رضاها وودها. 
وصار ل فرق بني ) مزومل (  وبني حزبي مثقف إذ تماهت املسافة 
ب��ي��ن��ه��م��ا ح���ت���ى اص����ب����ح ل ف������رق ب��ي��ن��ه��م��ا ف����اله����م ت�����رك�����وا ال���ق���ب���ي���ل���ة ل��ح��ال��ه��ا 
ول��ب��س��اط��ت��ه��ا ول��ع��ف��وي��ت��ه��ا ون��ظ��اف��ت��ه��ا وت��ق��ال��ي��ده��ا األص��ي��ل��ة ال���ت���ي ع��رف��ت 
ب���ه���ا ول ه����م ان���ش���غ���ل���وا يف ع��م��ل��ه��م ال���س���ي���ايس غ����ري امل��ت��م��ن��ط��ق ب���رص���اص 
وبندقية القبيلة كباحثة عن ج��دوى اقتصادية ومالية لكل خطوة 
أوموقف تتخذه إما مناوئة لجهة أو مناصرة لجهة أخرى ، لذا فان 
السياسيني ورجال األحزاب وقادتها بصفهم األول والثاين والثالث 
ه���م غ���ري أب���ري���اء م���ن ه����ذا )ال���ع���ك( ال��س��ي��ايس ال�����ذي ل���م ي��ض��ر ب��ال��ت��ج��رب��ة 
السياسية اليمنية فحسب ، وإنما أضر بالقناعات الوطنية للشعب 
ع��ام��ة ال���ذي ب���دًل م��ن أن ي��ح��زم أح���زاب���ه وي��ق��ف معها ظ��ل ح��ت��ى وقتنا 
الراهن ينضم إىل أحزاب هي عبارة عن دكاكني لبيع املواقف وشراء 
الذمم السياسية ، لنكن كلنا عىل بينة مما يجري يف بلدنا اليوم من 
تحالفات وإع���ادة تحالفات وب��ن��اء خصومات واس��ت��ع��ادة خصومات 
لسيما يف ظل ال��ع��دوان الجائر وتعدد الجهات الخارجية الداعمة 
واملشجعة وهو ما يؤكد أن املجتمع اليمني مازال ينتظم حتى بعد 
م��ي م��ا ي��ق��ارب ستة عقود ع��ىل قيام ث��ورة 26 سبتمرب ع��ام 1962 م 
وفق اتجاهات قبلية تقف تحالفاتها عائقاً حيال خلق شعور بالهوية 
الوطنية والقومية وه��ذا يشكل إعاقة ومشكلة ك��ربى لكل حكومة 
مركزية ت��أيت ولكنها تبقى مشلولة ل تستطيع أن تتحرك أو تعمل 
شيئاً بسبب سيطرة منطق من يدعون انهم مثقفون وساسة عىل 
وضعها وتوجهها وتحميل ذل��ك للقبيلة وه��م سبب املشكلة أصال 
ك��م��ا ه��و ح���ادث ح��ال��ي��اً م��م��ا ي��ؤك��د أن ف��ك��رن��ا ل��م يتغري ب��ع��د وتصرفاتنا 
ما تزال هي نفس تصرفات تلك الفرتة التي مضت عليها عقود من 
الزمن وكان بإمكاننا أن نغري خاللها أوضاعنا ونرتقي بها إىل األفضل. 
لكن مع األس��ف الشديد فقد اختصرنا كل يشء يف شيئني اثنني ل 
ث��ال��ث لهما : امل���ال وال��س��الح وأص��ب��ح ج��ل تفكرينا ه��و يف تحقيق هذين 
الشيئني وبدونهما يعتقد كل واح��د منا أك��ان متعلماً أم أمياً أن��ه لم 
ي��ص��ل ب��ع��د إىل م��رت��ب��ة م��ت��ق��دم��ة إل م��ن خ���الل ام��ت��الك��ه ل��ل��م��ال وال��س��الح 
ب��دل��ي��ل أن امل����س����ؤول ح��ي��ن��م��ا ي��ت��س��ل��م م��ن��ص��ب��ه م��ه��م��ا ك����ان واع����ي����اً وم��ث��ق��ف��اً 
ل ي��ف��ك��ر م��ن��ذ ال���ي���وم األول ل��ت��س��ل��م��ه امل��س��ؤول��ي��ة إل يف ت��ك��ث��ي��ف امل��راف��ق��ني 
امل��س��ل��ح��ني ح���ول���ه ل���ح���راس���ت���ه وح����راس����ة ب��ي��ت��ه وع���ائ���ل���ت���ه وت���وظ���ي���ف أولده 
وأق���ارب���ه ث��م ال��دخ��ول يف ع��ال��م ج��م��ع امل���ال ب��أي��ة وس��ي��ل��ة ك��ان��ت ح��رام��اً أم 
ح���الًل وق���د ي��ت��ح��ول أولده وأق���ارب���ه م��ا ب��ني غمضة ع��ني وان��ت��ب��اه��ت��ه��ا إىل 
م���ق���اول���ني وأص����ح����اب ش����رك����ات وي���ن���ت���ق���ل���ون إىل ال���ف���ل���ل ال����ف����اخ����رة وت��ص��ب��ح 
حياتهم كلها سفريات وتجوال وتعال عىل اآلخرين إىل غري ذلك من 
التصرفات الهوجاء وعندما يفقد ه��ذا امل��س��ؤول أو ذاك منصبه يجد 
نفسه م��ن��ب��وذاً م��ن ق��ب��ل املجتمع ب��ع��د أن ف��ق��د ت��ل��ك امل��ي��زات ال��ت��ي أح��اط 
بها نفسه ربما لشعور بالنقص يف ذاته أو أن عليه ثارات حيث يكون 
ق��د ض��رب ه��ذا وأك���ل م��ال ه��ذا وي��خ��ى م��ن ع��ق��اب ال��ل��ه عليه يف الدنيا 
عىل أي��دي من تسبب بظلمهم ، ولذلك علينا ان نعرتف ب��أن القبيلة 
بذكائها قد اقتحمت عالم السياسة واستطاعت أن تطوع السياسيني 

الذين كانوا يأملون أن يتم تطويع القبيلة عىل أيديهم .

احمد الشريف

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

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

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

شهدت العاصمة صنعاء واملحافظات 
ال��ح��رة فعاليات ووق��ف��ات متعددة إحياء 
ل����ذك����رى اس���ت���ش���ه���اد اإلم�������ام ال���ح���س���ني ع��ل��ي��ه 

السالم ومأساة كربالء .
هذه الفعاليات املتعددة جسدت اصرار 
ال��ي��م��ن��ي��ني يف امل����ي ق���دم���ا ع���ىل درب اإلم����ام 
الحسني يف مقارعة الطغاة والظاملني  من 
تحالف الشر والعدوان الذي أعادت مأساة 
كربالء بجرائمهم الوحشية ضد اليمنني .
إن إح���������ي���������اء ذك��������������رى اس������ت������ش������ه������اد اإلم�����������ام 
الحسني عليه السالم تؤكد بأن اليمنيني  
م��اض��ون ع��ىل النهج ال��ذي اختطه اإلم��ام  
ال���ح���س���ني يف م���واج���ه���ة ط���واغ���ي���ت ال��ع��ص��ر 
يف ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ال���ظ���ال���م ع���ىل ب��الدن��ا 

ب��ق��ي��ادة ال��ن��ظ��ام��ني ال��س��ع��ودي واإلم�����ارايت 
وم���������ن خ����ل����ف����ه����ا ال�����ش�����ي�����ط�����ان األك�����������رب أم����ري����ك����ا 

واسرائيل .
و م�������ث�������ل�������م�������ا ان����������ت����������ص����������رت دم���������������������اء ال������ح������س������ني 
وشهداء كربالء عىل الطاغي يزيد ها هي 
دم������اء ش���ه���دائ���ن���ا ال���ط���اه���رة ت��ث��م��ر يف ص��ن��اع��ة 
ال������ن������ص������ر وه�������زي�������م�������ة األع�������������������داء ال��������������ذي خ���������ارت 
قواهم وانكسرت شوكتهم أمام املؤمنني 
وال�����واث�����ق�����ني ب���ن���ص���ر ال����ل����ه ع�����ىل األع����������داء وق���د 
ت��ج��ل��ت ش����واه����د ك���ث���رية م����ن م���الح���م ال��ن��ص��ر 
العظيم يف كثري م��ن جبهات القتال التي 
تؤكد بما ل ي��دع مجال للشك أن الباطل 
ي��زول وان الحق ينتصر بعون الله وثبات 

أولياه املجاهدين .  

اع�����������رتف ال�������ع�������دو ب�����س�����ق�����وط ال�����ع�����دي�����د م�������ن اإلص�������اب�������ات 
وأض���رار م��ادي��ة كبرية وانقطاع الكهرباء يف أك��رث من 
10 مستوطنات بغالف غ��زة ج��راء سقوط صواريخ 

املقاومة عىل محطة كهرباء.
وأص������اب������ت ص������واري������خ امل�����ق�����اوم�����ة م����ب����ان يف غ�������الف غ����زة 
ب��ش��ك��ل م��ب��اش��ر، وش��ل��ت م��ن��اط��ق واس���ع���ة، وأدخ��ل��ت 
أك��������رث م������ن م����ل����ي����ون ص����ه����ي����وين إىل امل�������الج�������ئ، ك����م����ا ن����زح 
املستوطنون عن عدة مستوطنات بمحيط القطاع.

وأع���ل���ن ال���ع���دو وص�����ول 46 إص���اب���ة ب��ف��ع��ل ص���واري���خ 
املقاومة منذ بدء عدوانه، 5 منها وصلت مستشفى 
س������وروك������ا ب����ع����د ق����ص����ف ب�����ر ال����س����ب����ع ب�����ص�����واري�����خ س����راي����ا 

القدس.
كما اعرتف إعالم العدو بسقط صاروخ عىل مبنى 
يف منطقة "كرمييه" ق��رب عسقالن، ب��اإلض��اف��ة إىل 
تضرر منزل يف إحدى املستوطنات بغالف غزة نتيجة 

صواريخ املقاومة الفلسطينية.
وأظ���������ه���������ر الس���������ت���������ه���������داف ال������ك������ب������ري ف������ش������ل م�����ن�����ظ�����وم�����ات 
“ال�������������دف�������������اع” وإخ����������ف����������اق ال�����������ع�����������دوان يف س�����ع�����ي�����ه ل�����وق�����ف 
الصواريخ حيث أُطلقت كمية كبرية منها بمديات 
م���خ���ت���ل���ف���ة ف������اق������ت 130 ص��������اروخ��������ا يف وق���������ت م����ت����زام����ن 
ب����ح����س����ب اع������������رتاف إع����������الم ال������ع������دو رغ��������م ح�����رص�����ه ع����دم 

اإلفصاح عن اإلصابات والخسائر.
ت������أيت ه������ذه ال����ض����رب����ات ب���ع���د ال����ت����وس����ع ال����ت����دري����ج����ي يف 
استهداف املقاومني للمدن واملستوطنات، وقصف 

مواقعه ردا عىل العدوان.

رعب اسرائيلي وأضرار كبيرة في مستوطنات العدو بصواريخ املقاومة 

تسطر  مالحم العزة
سرعة ال���رد.. جهوزية املقاومة ووح��دة صفوفها.. بنك 

األه������داف امل��ف��ت��وح��ة.. م���دي���ات ال���ص���واري���خ امل���ت���ط���ورة.. ك���ل ذل��ك 
ش��ك��ل ق����وًة ج���دي���دًة ل��ل��م��ق��اوم��ة يف غ���زة يف ال���ق���درة ع��ىل ال��وص��ول 

إىل أه����داف ع��س��ك��ري��ة وح��ي��وي��ة يف ك��ل م��ن ت��ل أب��ي��ب وم��س��ت��وط��ن��ات 
"غالف غزة" و مطار "بن غوريون" وغريها من املدن املحتلة.

أك�����رث م����ن 900 ص��������اروًخ ع����ىل ال���ك���ي���ان ال���ص���ه���ي���وين م���ن���ذ م���س���اء ال��ج��م��ع��ة 
وحتى مساء األحد، دفعت املئات من املستوطنني الصهاينة للنزوح من 

املستوطنات هرباً من صواريخ املقاومة.
هكذا هي غزة يف أحلك الظروف تسطر مالحم العزة والكرامة والشموخ 

وتذكر األمة بواجبها الديني نحو القضية الفلسطينية واملقدسات.

العميد سريع: 

جاهزون ملساندة الشعب الفلسطيني

فعاليات ووقفات متعددة إحياء لذكرى استشهاد اإلمام احلسني عليه السالم 

أكدت مصادر مقربة من اسرة رئيس مجلس 
ال���ش���ورى األس���ب���ق ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��رح��م��ن محمد 
ع����ي ع���ث���م���ان أن�����ه س���ت���ق���ام ص���ب���اح ال����ي����وم الث���ن���ني 

ص����الة ال��غ��ائ��ب ع���ىل روح ف��ق��ي��د ال���وط���ن ال��ش��ي��خ 
ع����ب����دال����رح����م����ن م���ح���م���د ع�����ي ع����ث����م����ان يف م��س��ج��د 

الشعب.

اليوم: صالة الغائب على روح  رئيس مجلس الشورى األسبق


