
رف������ع وزي�������ر ال�����دف�����اع ال����ل����واء 
ال���������������������رك���������������������ن م������������ح������������م������������د ن�����������اص�����������ر 
ال������ع������اط������ف������ي ورئ���������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 ب���رق���ي���ة ت��ه��ن��ئ��ة اىل 
ق��ائ��د ال���ث���ورة - ق��ائ��د امل��س��رة 
ال����ق����رآن����ي����ة ال���س���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك 
ب������������در ال���������دي���������ن ال���������ح���������ويث واىل 
رئ�����ي�����س امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس 
األع��������������������ى - ال����������ق����������ائ����������د األع������������ى 
ل�������ل�������ق�������وات امل������س������ل������ح������ة امل�����ش�����ر 

ال�����������رك�����������ن م���������ه���������دي امل�����������ش�����������اط واىل 
أع�������������ض�������������اء امل���������ج���������ل���������س ال�������س�������ي�������ايس 

األع�����ى ب��م��ن��اس��ب��ة ال���ذك���رى ال�����54 
ل��ع��ي��د االس���ت���ق���ال يف ال���������30  م��ن 

نوفمرب 1967م

نوفمبر  .. انتزاع االستقالل وطرد املستعمر

مراد  يكتب عن :

تركيا ودورها في لعبة الشرق اجلديد

إحياء االتفاق النووي..
 بني التفاؤل وخيبة اآلمال
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 نائب رئيس الهيئة العليا للعلوم
:»  والتكنولوجيا واالبتاكر   لـ»  
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ما بني 30نوفمرب العام 2021م و30نوفمرب العام 
1967م مسافة زمنية ليست باالمر السهل.. ففي 
النهر قد جرت مياه كثرة ملا يقولون وأمور عديدة 
ت�����وال�����ت إذ ظ����ل����ت أج�����ي�����ال وأج������ي������ال ت����رب����ى وت���ت���وع���ى 
وت����ت����ف����ق ع������ى 30ن�����وف�����م�����رب ه������ي ال�����ح�����د ال�����ف�����اص�����ل ب��ني 
الرفض للمستعمر وسياساته ورم��وزه وثقافته.. 
وب����ني ف����رة راه���ن���ة ت���غ���رت ف��ي��ه��ا امل��ف��اه��ي��م وان��ط��ل��ت 
قضايا وتماهت قضايا حتى وصلنا إىل جيل أصبح 
يستسيغ االرتهان الكامل لوكاء املستعمر وألمراء 
الحرب اتباع أذالء ليس لديهم أي إحساس وطني 
ك���ذل���ك ال������ذي ك�����ان ي��ط��غ��ى ع����ى ال���رع���ي���ل األول م��ن 
امل��ن��اض��ل��ني أم��ث��ال ص��ال��ح مصلح ق��اس��م ع��ن��ر وع��ي 
شايع واملجعي وراج���ح ل��ب��وزة وع��ي ناصر محمد 
ومحمود عشيش وعبدالفتاح إسماعيل ومحمد 

سعيد عبدالله محسن والسامي وعادل خليفة..
أس����م����اء ورم��������وز ارع����ب����ت ب���ري���ط���ان���ي���ا وك����س����رت ش��وك��ة 
اخ�����ط�����ر واك����������رب إم�������رباط�������وري�������ة اس����ت����ع����م����اري����ة ش���ه���ده���ا 

العالم وعاش تفاصيل سطوتها السابقة..
واليوم بعد عقود مرت تعود األيادي الربيطانية 
الخفية ويعود الوكاء املعتمدون للتاج الربيطاين 

من أعراب الجزيرة؟!
ليثبتوا الوالء الغريب للمستعمر وثقافته معلنني 
التمسك باملسميات القديمة التي جرى لها تجديد 
وإنعاش لعلها تجد قبوال.. وصراحة أنهم اوجدوا 
ش��ري��ح��ة "م��ن��ت��ف��ع��ني" وم��ل��ي��ش��ي��ات ت��ن��ف��ذ م���ا يطلب 
منها دون أي تفكر وعى استعداد دائم الحداث 
ك���ل االخ�������االت األم���ن���ي���ة وت��ن��ف��ي��ذ األع����م����ال ال��ق��ت��ال��ي��ة 

بارتزاق كامل..

التقى فخامة املشر الركن مهدي 
امل������ش������اط رئ�����ي�����س امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس 
األع��������ى أم������س ن����ائ����ب رئ����ي����س ال���������وزراء 
ل����ل����ش����ؤون االق����ت����ص����ادي����ة وزي��������ر امل���ال���ي���ة 

الدكتور رشيد أبو لحوم.
ويف اللقاء استمع الرئيس املشاط 
إىل ش��������رح م�����وج�����ز م������ن ن�����ائ�����ب رئ���ي���س 
ال����وزراء للشؤون االقتصادية حول 
ما تم إنجازه يف محافظة الحديدة 
وتنظيم أوضاعها بعد دحر العدوان 
ومرتزقته منها وكذا توفر معدات 
ال���ن���ظ���اف���ة وت����رم����ي����م ال������ش������وارع وت��ف��ق��د 
خ��دم��ات امل��ي��اه يف املدينة وامل��دي��ري��ات 

املحررة حسب توجيهات فخامته.
ويف ال����ل����ق����اء أك�������د ال����رئ����ي����س امل����ش����اط 
أه��م��ي��ة االس���ت���م���رار يف م��ت��اب��ع��ة تنفيذ 
امل����������ش����������اري����������ع ال�������ق�������ائ�������م�������ة يف م�����ح�����اف�����ظ�����ة 

ال�����ح�����دي�����دة وك���������ذا امل�����ش�����اري�����ع امل���خ���ط���ط 
تنفيذها بداية العام 2022م.

ك���م���ا اس���ت���م���ع ال����رئ����ي����س امل�����ش�����اط إىل 
ت��ق��ري��ر ع���ن س���ر ال��ع��م��ل يف م���وازن���ات 
ال���وح���دات االق��ت��ص��ادي��ة وال��ص��ن��ادي��ق 
ال������خ������اص������ة وخ������ط������ة اإلن��������ف��������اق ال����ع����ام����ة 

للدولة.
ول������������ف������������ت إىل أه���������م���������ي���������ة اس�������ت�������ك�������م�������ال 
إج��������������������راءات ض�����ب�����ط األداء امل������������ايل ب���م���ا 
ي���ح���ق���ق األه������������داف ال�����ت�����ي أن������ش������أت م��ن 
أج��ل��ه��ا ه���ذه ال��ج��ه��ات وس��رع��ة إن��ج��از 
امل�����������وازن�����������ة وال������خ������ط������ط ح������س������ب ال������ف������رة 

الزمنية املحددة لذلك.
وش�����������������������دد ال�����������رئ�����������ي�����������س امل��������������ش��������������اط ع�����ى 
اس��������ت��������ك��������م��������ال أت��������م��������ت��������ة ال��������ع��������م��������ل امل������������ايل 
واإلداري يف ال���وح���دات االق��ت��ص��ادي��ة 

وفق أنظمة وزارة املالية.

الرئيس املشاط يؤكد أهمية االستمرار  في متابعة تنفيذ املشاريع في احلديدة

أك�������������������د رئ������������ي������������س ال��������������������������������������وزراء ال����������دك����������ت����������ور 
عبدالعزيز صالح بن حبتور أنه رغم 
الحصار والسجن الكبر ال��ذي ُوضع 
فيه الشعب اليمني من ِقبل املعتدين 
إال أن ه������ن������اك إب��������داع��������ا ي�����ن�����ج�����زه ش����ب����اب 

اليمن يف مجاالت متعددة.
جاء ذلك يف افتتاح فعالية الربمجة 
وري���ادة األع��م��ال التي نفذتها منظمة 
"ك����ل����ن����ا م�����ب�����دع�����ون" ال���ت���ق���ن���ي���ة ال���ت���ن���م���وي���ة 
ب��ال��ش��راك��ة م��ع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا للعلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار ومركز تقنية 

املعلومات يف وزارة التعليم العايل.
واع���ت���رب رئ��ي��س ال������وزراء ه���ذا ال��ن��ش��اط 
م��ن أب��رز األنشطة التي يستثمر فيها 

الشباب طاقاتهم الهائلة

يف برقيتهما بمناسبة الذكرى الـ54 لعيد االستقالل يف الـ30  من نوفمرب 

نواجه عدوًا انسلخ عن كل قيم الدين والعروبة واإلنسانية

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة

العدو    يف  أسوأ مراحله ونهايته اقرتبت

خالل افتتاح "فعالية الربمجة وريادة األعمال"

رئيس الوزراء:  العالم أجمع يّتجه اليوم نحو االقتصاد الرقمي

ما بني التطبيع مع كيان العدو الصهيوين والسعي املشبوه لتصنيف أحرار  املقاومة  »منظمات إرهابية«

خطوات أمريكية صهيونية متسارعة لتنفيذ صفقة القرن
التطبيع يهدف توطني اليهود القادمني من أوروبا وأمرياك   يف  الدول  العربية  املطبعة

يف ظل التسارع والسباق للتطبيع 
ألنظمة عدد من الدول العربية 

مع كيان العدو اإلسرائيي تتكشف 
الحقائق يوما بعد يوم عن االسباب 

الكامنة وراء هذه الهرولة املخزية 
لقادة عدد من الدول املحسوبة عى 

العروبة واإلسام ويأيت التطبيع مؤخرا 
بني اسرائيل واملغرب يف إطار املخطط 

األمرييك والصهيوين لتنفيذ اهداف 
صفقة القرن التي تمت برعاية امريكا 

واتفاقيات التطبيع بني عدد من الدول 
العربية وكيان العدو والتي تأيت يف 

اطار االستعداد لتوطني مايني اليهود 
النازحني يف املستقبل من الواليات 

املتحدة األمريكية ودول االتحاد 
األوروبّي بدول عربية كمصر والعراق 

وسوريا ولبنان واملغرب والسعودية 
واإلمارات نتيجة آثار التغرات املناخية 
والدمار املتوقع لتلك التغرات بأمريكا 
وأوروبا , وهذا ما كشفت عنه منظمة 

العدل والتنمية الحقوقية يف تقرير 
نشرته صحيفة رأي اليوم االلكرونية .

تفاصيل ص 12

فيما  هوة   الصراع   تتسع 
بني    اإلمارات   و السعودية : 

اإلبداع واالبتكار حجر الزاوية 
في التنمية االقتصادية
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احلصار والعدوان على اليمن 
 جرائم إرهابية

التحالف يضلل 
املجتمع الدولي 
واألمم املتحدة 

موقفها سلبي

رئيس الحملة الدولية لفك الحصار
 عن مطار صنعاء:
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رس��ائ��ل ق��وي��ة وت��ج��س��ي��د ح��ي ألب��ن��اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ل��رف��ض��ه كل 
م���ح���اوالت ال��رك��ي��ع واإلذالل وأن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ش��ع��ب ح��ر ال 
يستجدي أح��دا وال يعول عىل أح��د وال يقبل الظلم وال يخىش 

تهديدات أمريكا أو غريها من قوى االستكبار.
وال������ق������ول ان ال���ي���م���ن���ي���ن ل�����م ي����ك����ون����وا وح�����ده�����م ال.. ف���م���ع���ه���م اح������رار 
ال��ع��ال��م امل��ت��ض��ام��ن��ن م��ع ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ح���ض���وراً ك���ان أو ت��ع��ب��رياً 
عن مواقفهم عرب مواقع التواصل االجتماعي، ومختلف وسائل 

االعالم املقروءة واملسموعة واملرئية.
أصوات قوية معربة ومساندة داعمة من أحرار العالم لشعب 
اليمن وسط الصمت املخزي للمجتمع الدويل فما يشهده اليمن 
والعالم املتضامن ُيعد تعبرياً ع��ن ضمري العالم الحر واإلرادة 
القوية ألبناء الشعب اليمني الصامد يف وجه العدوان والحصار 

األمرييك السعودي املستمر منذ سبع سنوات.
ويف ه���ذا ال��س��ي��اق- ق��د ي��ت��س��اءل ال��ب��ع��ض م��ن ال��ع��ام��ة وم���ن رج��ال 
السياسة واإلعالم وغريهم يف الداخل اليمني ويف خارج اليمن.
- ماذا تعني هذه املسريات املليونية التي يقدم عليها اليمنيون؟
- مل�����اذا ب���ص���ورة م��س��ت��م��رة وح����ن األزم�������ات ال��خ��ان��ق��ة ك��م��ن��ع دخ���ول 

سفن املشتقات النفطية وأزمات نقص الدواء والغذاء؟
- وهل حققت هذه املسريات الحاشدة أهدافها؟

- ولإلجابة عىل مثل هكذا تساؤالت نقول:

األصوات الحرة
م����اذا ت��ت��وق��ع م���ن ش��ع��ب أب���ي ح���ر ي��رف��ض ال��ض��ي��م وي��ق��ف بشموخ 
وع���زة وإب���اء راف��ض��اً التهديد وال��وع��ي��د الصهيوأمرييك ومشاريع 
الهيمنة والوصاية األمريكية عىل الشعوب الحرة ومنها اليمن 

الرافض للخضوع واالستسالم، فاملظاهرات الشعبية الواسعة 
يف ساحات م��دن ومناطق وق��رى املحافظات اليمنية التي نراها 
يف مختلف وسائل اإلعالم العربية والدولية تنديداً بالسياسات 
األم���ري���ك���ي���ة ال���ت���آم���ري���ة ال��خ��ب��ي��ث��ة ب���ح���ق ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ع����ىل وج���ه 
الخصوص كونه ي��واج��ه ع��دوان��ا وح��ص��اراً أمريكياً س��ع��ودي��اً عىل 
اليمن وشعب اليمن املسالم عىل مدى ست سنوات ونيف غري 
ذلك أن هذه األصوات الحرة من الهتافات والتنديدات والوقفات 
االحتجاجية واالستنكارات تعبرياً عن حقيقة مظلومية الشعب 
اليمني الحر وعدالة قضيته وحقه املشروع يف الدفاع عن نفسه 

وعن أرضه وعرضه وسيادة وطنه.
هذا الزخم الجماهريي الحاشد الذي نشهده يف عاصمة اليمن 
وامل���ح���اف���ظ���ات يف ظ����ل اس���ت���م���رار ال����ح����رب ع����ىل ش���ع���ب ال���ي���م���ن وف���ق 
م��ح��ل��ل��ن س��ي��اس��ي��ن وم���راق���ب���ن وم��ه��ت��م��ن ب���ال���ش���أن ال��ي��م��ن��ي ع��رب 
وأجانب، يرون أنها رسائل تأكيد للعالم أجمع، وأن ما تقوم 
به أمريكا ودول التحالف من حرب عىل اليمن من جرائم قتل 
وإبادة جماعية لألبرياء من املدنين واألطفال والنساء والشيوخ 
وال����ت����ي أدت الس���ت���ش���ه���اد وج�������رح امل����ئ����ات م����ن امل����واط����ن����ن ال��ي��م��ن��ي��ن 
مستخدمة األسلحة والقنابل املحرمة دولياً تعد جرائم حرب 

إرهابية.
فقد كشف املركز التنفيذي للتعامل مع األل��غ��ام يف اليمن )أن 
عدداً كبرياً من أنواع القنابل العنقودية املتنوعة التي استهدف 
بها العدوان األمرييك السعودي – اإلمارايت الغاشم محافظات 

عدة يف اليمن وأدت الستشهاد وجرح املئات من املواطنن(.
ويف حديث لألخ حسن األضرعي– قائد فريق قذائف ميكانييك 
باملركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يف مطلع فرباير من العام 

الجاري »أن هناك أنواعا كثرية من القنابل التي أسقطت عىل 
اليمن من قبل طريان تحالف العدوان من هذه األنواع القنابل 

التدمريية والعنقودية واملتشظية والفسفورية«.
م���ش���رياً إىل أن ه���ذه ال��ق��ن��اب��ل ت��ع��ت��رب م���ن امل��ن��ظ��ور اإلن���س���اين ال���دويل 
م��ح��رم��ا اس��ت��خ��دام��ه��ا ل��ت��أث��ريات��ه��ا ال��ب��ي��ئ��ي��ة ول��ك��ون��ه��ا أدت إىل إب����ادة 
بشرية ودمرت بنى تحتية، الفتا يف حديثه إىل أن هناك قنابل 
م��ت��ش��ظ��ي��ة أل��ق��ي��ت ع���ىل ع����دد م���ن امل���ح���اف���ظ���ات ال��ي��م��ن��ي��ة يف ص��ع��دة 
وح���ج���ة وع����م����ران وذم������ار خ��ل��ف��ت أض�������رارا ب��ش��ري��ة وم����ادي����ة ك��ب��رية، 
ك��اش��ف��اً أن ال��ق��ن��اب��ل ال���ت���ي أس��ق��ط��ت ع���ىل ال��ي��م��ن أم��ري��ك��ي��ة ال��ص��ن��ع 
وأخرى أوروبية والتينية » بريطانية وفرنسية وبرازيلية » وكلها 
تدمريية وخ��ط��ره للغاية، حيث أدت إىل ح���دوث ك���وارث كثرية 

يف العديد من املحافظات اليمنية.

كارثة إنسانية
هذه األعمال القذرة يف حق الشعب اليمني ُتعد بالفعل كارثة 
إن��س��ان��ي��ة يف ال��ت��اري��خ امل��ع��اص��ر وج��رائ��م ح���رب وإره����اب أم��ري��يك لن 
ي��ث��ن��ي ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي امل����ع����روف ب���وع���ي���ه وإي���م���ان���ه ال���ك���ب���ري ب��ع��دال��ة 
ق��ض��ي��ت��ه م���ن ال��ص��م��ود وال��ث��ب��ات يف وج���ه ال���ع���دوان وع���ن م��واص��ل��ة 
حركة التحرر من نري الغزاة املحتلن وأدواتهم املكشوفة حتى 

النصر املؤزر. 
وت�����ج�����در اإلش����������ارة ه����ن����ا- أن ال���ك���ث���ري م�����ن وس�����ائ�����ل اإلع���������الم امل�����ق�����روءة 
واملسموعة واملرئية وعرب مواقع التواصل اإلعالمية الحرة دائماً 
ما نجدها تتناول مظلومية اليمن من العدوان الصهيوأمرييك- 
ال���س���ع���ودي غ����ري ال���ت���ق���اري���ر ال���دول���ي���ة وك���ل���ه���ا ت���ذك���ر ب��ع��ب��ث��ي��ة ال���ح���رب 
امل���س���ت���م���رة ع����ىل ال���ي���م���ن م����ن ق���ب���ل دول ال���ت���ح���ال���ف ب���ق���ي���ادة أم��ري��ك��ي��ا 

اللعينة التي كانت وال زالت هي القائد الحقيقي للعدوان.
اإلع�����الم�����ي س���ن���ان ح���س���ن م����ن ص��ح��ي��ف��ة »ال���ب���ع���ث ال����س����وري����ة« أح���د 
األق����الم ال��ع��رب��ي��ة ال��ح��رة ي��ؤك��د ه���ذه امل��ق��ول��ة أن أم��ري��ك��ا ه��ي القائد 
ال���ف���ع���ي ل���ل���ح���رب يف ال���ي���م���ن ف���ه���ي ل����م ت���ت���وق���ف ل��ح��ظ��ة واح�������دة ع��ن 
دع��م النظام السعودي وم��ده بالقنابل وال��س��الح وحمايته من 
أي محاولة إلدان��ت��ه وتجريمه دول��ي��اً وأم��م��ي��اً بعد امل��ج��ازر املروعة 
التي أرتكبها بحق الشعب اليمني الصامد وعطلت كل مشاريع 
ال��ح��ل ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن ت��ض��م��ن وق���ف ال���ع���دوان واس���ت���ع���ادة اليمن 
استقراره ووحدته، يف حن عملت عىل تفتيت اليمن وتقسيمه 
بن الدول املشاركة عرب دعم انفصال الجزء الجنوبي من اليمن 

عن الدولة األم.
فيما ق���ال ع��روب��ي ش��ق��ي��ق- »ان ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة هي 
م���ن ت���ؤم���ن ال��غ��ط��اء ال��س��ي��ايس ل��ل��ت��ح��ال��ف ال���س���ع���ودي ال�����ذي يشن 
ع��دوان��ه ع��ىل اليمن منذ نحو س��ت س��ن��وات وح��ت��ى اآلن، تنفيذاً 
مل��خ��ط��ط اس���ت���ع���م���اري أم���ري���يك ي���ه���دف إىل ال��س��ي��ط��رة ع���ىل امل��ض��ائ��ق 

ال����ب����ح����ري����ة واس�����ت�����ن�����زاف أم����������وال ال����ن����ف����ط يف ال�����ج�����زي�����رة ال����ع����رب����ي����ة ع��ىل 
ص��ف��ق��ات األس��ل��ح��ة م��ع ال��ج��ان��ب األم���ري���يك، ح��ي��ث ي��ه��دد تحالف 
ال����ع����دوان ث�����روات ب��ل��دان��ه م���ن أج����ل ت��دم��ري ال��ي��م��ن وق��ت��ل وت��ج��وي��ع 
شعبه الرافض للهيمنة األمريكية وهو هدف أمرييك صهيوين 

ال يخفى عىل أحد.
وأض�������اف ب���ق���ول���ه :« أن ال���س���ي���اس���ة األم���ري���ك���ي���ة امل���ت���وح���ش���ة ل����ن ت��زي��د 
ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي إال ت��ص��م��ي��م��اً ع����ىل إف����ش����ال ال�����ع�����دوان وأج���ن���دت���ه 
ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة، الس��ي��م��ا أن س��ن��وات ال���ع���دوان فشلت يف تحقيق ما 

يطمح له التحالف«.

اإلرهاب األمرييك
ردود وأراء ك���ث���رية ع��رب��ي��ة واج��ن��ب��ي��ة ال ي��س��ع��ن��ا ه��ن��ا اإلش�������ارة إل��ي��ه��ا 
وك���ل���ه���ا ت����ن����دد وت����ع����ري اإلره���������اب األم�����ري�����يك امل���ض���ل���ل، وت����أك����ي����داً ب���أن 
اإلدارة األمريكية ه��ي املتهمة واملسئولة ع��ن ك��ل قطرة دم ت��راق 
يف ال��ي��م��ن وه����ي ال���ي���وم وم����ن خ��ل��ف��ه��ا ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي وأدات����ه����ا من 
أعراب الخليج من تدعم مادياً وعسكرياً بعض عناصر القاعدة 
من يصفونهم باإلرهابين لتحقيق مشاريع ومخططات تآمرية 

صهيونية أمريكية.
وبحسب خرباء عسكريون ومحللون سياسيون- أن هذا الدعم 
ليس م��ق��ص��وراً يف اليمن ب��ل ويف أفغانستان والخليج وال��ع��راق 
والقرن األفريقي وبأساليب وأدوات مختلفة.. يف اليمن مثاًل: 
نجد أمريكا مصممة ع��ىل تحقيق م��ش��روع مخطط ت��أم��ري عىل 
اليمن.. فاملشهد اليمني يؤكد وجود قوات أمريكية يف محافظة 
حضرموت وتحديداً يف مطار الريان منذ عدة سنوات وأن هذا 
التوجه تضاعف خالل اآلونة األخرية وأن التحركات بخصوص 

ذلك تم تحت إجراءات سرية مشددة.
وب��ح��س��ب وس��ائ��ل إع����الم ي��م��ن��ي��ة- ان م��ن أب����رز م��ه��ام ت��ل��ك ال��ق��وات 
تقديم اإلسناد ألدوات الرياض وأبو ظبي، إضافة إىل التدريب 

ناهيك عن مهام أخرى كاالستشارة .

رهان خاسر
أم�����ا م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��م��ح��اف��ظ��ة امل����ه����رة ال���ي���م���ن���ي���ة- ف����ال����ق����وات األم���ري���ك���ي���ة 
تستخدم ذريعة محاربة التهريب كمربر للتواجد بالقرب من 
سواحل املحافظة بالتعاون مع القوات السعودية التي تتواجد 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ت��م��ه��ي��دا ل��ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع- ف���اش���ل- ل��خ��ط ان���ب���وب عىل 

ساحل البحر العربي والذي طاملا حلمت السعودية بإنشائه .
جدير بالذكر – أن قوات أمريكية وبريطانية قد انتشرتا بالقرب 
من سواحل محافظة املهرة يف نوفمرب من العام 2020م قبل أن 
تغادر القوات الربيطانية لتبقى األمريكية بالتزامن مع تواجد 
عسكري آخر يف جزيرة سقطرى الخاضعة لالحتالل اإلمارايت، 
وب��ح��س��ب م���ص���ادر إع��الم��ي��ة ب���ه���دف ت��ح��وي��ل س��ق��ط��رى إىل ق��اع��دة 

عسكرية متقدمة للتحالف اإلسرائيي اإلمارايت.
وباملحصلة نقول: لألمريكان والصهاينة إن رهانكم عىل جعل 
الشعب اليمني تحت وصايتكم رهان خاسر، وأن الجمهورية 
اليمنية بشعبها وقيادتها ستظل تدعو للسالم من خالل وقف 
ال�����ح�����رب ورف�������ع ال����ح����ص����ار وت���ف���ع���ي���ل ات���ف���اق���ي���ة س���ت���وك���ه���ول���م وت��ن��ف��ي��ذ 
بنودها باعتبارها ضرورة للولوج يف أي عملية تسوية سياسية، 
م���ا ل���م ف����إن ش��ع��ب ال��ي��م��ن ل���ن ي��ق��ف ع���اج���زاً ع���ن ال���دف���اع ع���ن حقه 
يف العيش ال��ك��ري��م، ول��ن يسمح بتمادي ال��ع��دوان يف مضاعفة 

معاناة الشعب اليمني.
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ال�����ت�����ق�����ى ف�����خ�����ام�����ة امل�������ش�������ري ال��������رك��������ن م����ه����دي 
امل���ش���اط رئ���ي���س امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس األع���ىل 
مطلع االسبوع ، رئيس مجلس القضاء 
األع��������ىل ال�����ق�����ايض أح����م����د امل����ت����وك����ل وأع����ض����اء 

مجلس القضاء.
ون�������اق�������ش ال������ل������ق������اء، ال�����������ذي ح������ض������ره ن����ائ����ب 
رئيس ال��وزراء للشؤون االقتصادية وزير 
امل���ال���ي���ة ال���دك���ت���ور رش���ي���د أب����و ل���ح���وم، ووزي����ر 
االت�����ص�����االت وت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات امل��ه��ن��دس 
مسفر النمري، أوضاع السلطة القضائية 
وال������������ج������������وان������������ب امل�������ت�������ص�������ل�������ة ب�������أت�������م�������ت�������ة ال�����ع�����م�����ل 

القضايئ.
وش�����دد ال���رئ���ي���س امل���ش���اط خ����الل ال��ل��ق��اء، 
ع���������ىل أه������م������ي������ة االن��������ت��������ه��������اء م���������ن ال�����ت�����ع�����دي�����الت 
القانونية بما يحقق قضاًء عاجال وعادال، 
وك��ذا تصحيح كشوفات امل���وارد البشرية 
يف ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة، ب��م��ا ي��ت��ن��اس��ب مع 
االحتياجات امليدانية.. مؤكدا عىل ضرورة 
االه������ت������م������ام ب�����ال�����ت�����دري�����ب وال�����ت�����أه�����ي�����ل ل�����ك�����وادر 

السلطة القضائية.
وحث الرئيس املشاط مجلس القضاء 
األع��ىل، عىل التحري يف تعين القضاة، 

واخ�����ت�����ي�����ار ال������ق������ايض ال����ن����زي����ه ال����ح����ري����ص ع��ىل 
تحقيق العدالة.

واع��ت��رب أتمتة العمل القضايئ، خطوة 
مهمة لتعزيز الرقابة عىل سري إج��راءات 

التقايض وسرعة إنجاز القضايا.
وش���������دد ال�����رئ�����ي�����س امل�������ش�������اط، ع������ىل أه���م���ي���ة 
م�������ض�������اع�������ف�������ة ال���������ج���������ه���������ود ل�����������الرت�����������ق�����������اء ب����ع����م����ل 
ال�����س�����ل�����ط�����ة ال�����ق�����ض�����ائ�����ي�����ة وس���������رع���������ة ال�������ب�������ت يف 
القضايا.. مؤكدا مساندة الدولة لألجهزة 
القضائية، بما يمكنها من القيام بمهامها 

يف تقريب العدالة من املواطنن.

أك���د رئ��ي��س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز ص��ال��ح ب��ن ح��ب��ت��ور أن��ه 
رغم الحصار والسجن الكبري ال��ذي ُوض��ع فيه الشعب اليمني 
م���ن ِق��ب��ل امل��ع��ت��دي��ن إال أن ه��ن��اك إب���داع���ا ي��ن��ج��زه ش��ب��اب ال��ي��م��ن يف 

مجاالت متعددة.
ج����اء ذل����ك يف اف���ت���ت���اح ف��ع��ال��ي��ة ال���ربم���ج���ة وري�������ادة األع����م����ال ال��ت��ي 
ن��ف��ذت��ه��ا م��ن��ظ��م��ة "ك��ل��ن��ا م���ب���دع���ون" ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ن��م��وي��ة ب��ال��ش��راك��ة 
مع الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ومركز تقنية 

املعلومات يف وزارة التعليم العايل.
واع����ت����رب رئ���ي���س ال����������وزراء ه�����ذا ال���ن���ش���اط م����ن أب������رز األن���ش���ط���ة ال��ت��ي 
ي��س��ت��ث��م��ر ف��ي��ه��ا ال���ش���ب���اب ط���اق���ات���ه���م ال���ه���ائ���ل���ة ال���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي أن ي��ت��م 
رع��اي��ت��ه��ا وت��وج��ي��ه��ه��ا ل��ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن ت��ق��دي��م أف��ض��ل م���ا ل��دي��ه��م من 

إمكانات وقدرات وتوظيفها لخدمة املجتمع.
وق���ال: "اليمنيون لديهم ص��رب وج��ل��د وه��م ال��ي��وم -ب��ع��د سبع 
س����ن����وات م����ن ال�����ع�����دوان وال����ح����ص����ار- أك�����ر إص����������راراً ع����ىل أالاّ ي��ف��وت 
وطنهم قطار التنمية والعلم واإلبداع فالكل يساهم يف مجاله 

واختصاصه".
ولفت الدكتور بن حبتور إىل أن الفعالية من املبادرات النوعية 
امل���ح���دودة امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ن��ش��اط واإلب������داع .. م��ب��ي��ن��اً أن 
��ج��ه ال���ي���وم ن��ح��و االق���ت���ص���اد ال���رق���م���ي امل��ب��ن��ي عىل  ال���ع���ال���م أج���م���ع ي��تاّ
ال��ف��ض��اء امل��ف��ت��وح ال����ذي ي��ع��ت��م��د ع���ىل م��ع��ط��ي��ات ال��ت��واص��ل التقني 
التي تخدم فكرة التطوير واالستفادة من اآلخ��ر أك��ان يف شرق 

أو غرب الكرة األرضية بسهولة ويسر.
وذكر أن كل فروع االقتصاد اليوم مبنية عىل القدرات التقنية 
وال���ربم���ج���ي���ات ال���ت���ي ي��ن��ت��ج��ه��ا امل����ربم����ج����ون.. م����ؤك����داً أن م��ؤس��س��ات 
ال��دول��ة معنية بتشجيع ه��ذا ال��ن��وع م��ن الفعاليات وأي مؤتمر 
ق��ائ��م ع��ىل أس����اس امل��ع��رف��ة وال���وق���وف إىل ج��ان��ب��ه وال��ح��ف��اظ عليه 
وتبناّي مخرجاته بما يعزز الجانب املعنوي للشباب واالستفادة 

منها يف مسار التنمية والتطوير والتحديث.
وأوض��ح رئيس ال���وزراء أن الحكومة بمشاركتها يف الفعالية 
��د دع��م��ه��ا ل���ه���ذا ال���ن���وع م���ن امل���ؤت���م���رات وح���رص���ه���ا ع���ىل دع��م  ت��ج��ساّ
م��ب��ادرات وإب��داع��ات شباب اليمن يف مختلف امليادين العلمية 

واملعرفية واالبتكارية.
ه برعاية وزارة التعليم العايل للكثري من املؤتمرات العلمية  ونواّ
التي عقدت -خالل الفرة املاضية- يف الجامعات اليمنية ودعم 
وزاريت الصناعة والتجارة واالتصاالت وتقنية املعلومات لعدد 

من الورش واملؤتمرات واللقاءات األخرى.

وأشار إىل أن من يسمون أنفسهم حكومة شرعية ومجلس 
ان��ت��ق��ايل ي��ف��ت��ق��دون ح��ت��ى مل��ث��ل ه���ذا ال��ن��وع م��ن امل��ؤت��م��رات العلمية 
ألن�����ه�����م ي����خ����وض����ون ص������راع������ات م����ت����واص����ل����ة ف���ي���م���ا ب���ي���ن���ه���م ب�����أم�����ر م��ن 

السفريين السعودي واإلمارايت.
وأضاف: "نحن هنا ليس لدينا يشء ومع ذلك ضبطنا إيقاع 
األسعار بالتزامن مع ترسيخ لألمن وصون سكينة املجتمع مع 

تحقيق استقرار يف سعر العملة الوطنية".
��ه رئيس ال����وزراء يف ختام كلمته بالشكر للجهات التي  وت��وجاّ
ساهمت يف تنظيم الفعالية من القطاعن الحكومي والخاص 

ومنظمات ومنها وزارة االتصاالت التي تحتضن هذا النشاط.
ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي ح���ض���ره���ا وزي�������را ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��م��ي��ة ع��ب��د 
ال���ع���زي���ز ال��ك��م��ي��م وال����دول����ة ال���دك���ت���ور ح��م��ي��د امل���زج���اج���ي أش�����ار وزي���ر 
الصناعة والتجارة عبد الوهاب ال��درة إىل أهمية صناعة تقنية 
املعلومات التي تحتل مكانة متمياّزة ولها أهميتها يف اقتصاديات 

البلدان والعالم بصورة عامة.
وأك����د ض����رورة االس��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا يف ت��ط��وي��ر األن��ش��ط��ة واألع��م��ال 
ل������الرت������ق������اء ب����ن����وع����ي����ة ال������خ������دم������ات وت����ح����س����ن م����س����ت����وي����ات األداء يف 

املؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وشدد عىل تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص 
ل���ت���ط���وي���ر ال���ب���ي���ئ���ة االس���ت���ث���م���اري���ة ودع������م ص���ن���اع���ة ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات 
وتعزيز التنافس لتحقيق تنوع االقتصاد الوطني واالستفادة 

من التقنيات الحديثة وطاقات الشباب وإبداعاتهم.
ول��ف��ت ال���وزي���ر ال����درة إىل أن ال������وزارة ويف إط����ار دع��م��ه��ا للشباب 
اد ورائدات األعمال خصصت نافذة لهم لتسجيل شركاتهم  ورواّ
وإعفائهم من نسبة كبرية من الرسوم بهدف دعمهم وتسهيل 

وتبسيط اإلجراءات أمامهم.
وت����ط����راّق إىل ج���ه���ود ال���������وزارة يف إع�������داد م����ش����روع ق����ان����ون ت��ن��ظ��ي��م 
التجارة اإللكرونية ال��ذي سيتم تقديمه إىل مجلس ال��وزراء .. 
اد األعمال والشباب وتبناّي نماذج  وقال: "ينبغي االهتمام برواّ
هات العاملية الجديدة يف دعم  اقتصادية مبتكرة تستوعب التوجاّ
ت��ن��وع االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي واس��ت��دام��ت��ه وت��ع��زي��ز ق��درات��ه التنافسية 

وتطوير البيئة االستثمارية النشطة".
واع��ت��رب وزي���ر الصناعة ت��دري��ب وت��أه��ي��ل امل��ربم��ج��ن واستقطاب 
مة لبناء اقتصاد رقمي للدولة يف ظل  الخرباء منهم خطوة متقداّ
س��رع��ة التغيري ال��رق��م��ي يف ال��ع��ال��م م��ا سيجعل شكل االقتصاد 
مختلفا وطبيعة امل��ه��ن تتبدل وال��ب��ق��اء سيكون أك��ر اس��ت��ع��داداً 

ات. وسرعة ومواكبة للمتغرياّ
وأشاد بمنظمة "كلنا مبدعون" التقنية التنموية عىل تنظيم 
ال��ف��ع��ال��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي ُت��ع��ن��ى ب��ن��ش��ر ال���وع���ي يف 
مجاالت تقنية املعلومات ومنها مؤتمرات التجارة اإللكرونية.
م���ن ج��ه��ت��ه أك���د وزي����ر االت���ص���االت وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات امل��ه��ن��دس 
م�����س�����ف�����ر ال������ن������م������ري ض������������������رورة إدم������������������اج ص������ن������اع������ة ت�����ق�����ن�����ي�����ة امل������ع������ل������وم������ات 
والربمجيات يف مناهج التعليم العام والجامعي واألكاديمي 

وإيجاد حاضنات علمية ومعرفية لرعاية املبدعن.
ول������ف������ت إىل ال������خ������ط������وات ال��������ج��������ادة ل����������������وزارة االت���������ص���������االت وت���ق���ن���ي���ة 
املعلومات يف إيجاد حاضنات تطبيقية للشباب املبدعن وإتاحة 

الفرص أمامهم لتجربة أعمالهم وتمكينهم من تشغيلها.
وأك�������د أه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز ال����ش����راك����ة م����ع وزارة ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل يف 
���زة يف م���ج���االت ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ناّ��ي م���ش���اري���ع ال���ت���خ���رج امل���ت���م���ياّ
والربمجيات دعما وتشجيعا لهم .. مشرياً إىل استعداد وزارة 
االت������ص������االت إط�������الق م����ش����روع "ب����ن����ك ال�����ك�����ف�����اءات" ل���ج���م���ع وت���وث���ي���ق 

مشاريع الشباب.
واس����ت����ع����رض ال�����وزي�����ر ال���ن���م���ري خ���ط���ط وب�����رام�����ج "م����دي����ن����ة ال���ص���م���اد 
الرقمية" واملعهد العام لالتصاالت يف تدريب وتأهيل الشباب 

واملربمجن واملبدعن.. مؤكداً أهمية الخروج بتوصيات ونتائج 
تسهم يف تطوير قطاع تقنية املعلومات والربمجيات.

يف حن أشار نائب رئيس الهيئة العامة لالستثمار خالد شرف 
اد  ال��دي��ن إىل اس��ت��ع��داد الهيئة لتقديم التسهيالت ال��الزم��ة ل���رواّ
األعمال وشركات الربمجيات عرب النافذة الحكومية يف الهيئة.
وكشف أنه سيتم تشكيل فريق وطني إلع��داد اإلسراتيجية 
الوطنية لقطاع تقنية املعلومات بالتعاون مع وزارة االتصاالت 
وت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات .. داع����ي����ا إىل ت���ع���زي���ز ال����ش����راك����ة ب����ن ال��ج��ه��ات 

الحكومية والقطاع الخاص إلنجاح هذا املشروع.
ب��دوره أش��ار نائب رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار الدكتور عبدالعزيز ال��ح��وري إىل دور الهيئة يف رعاية 
املبدعن واملبتكرين يف مختلف امل��ج��االت ومنها صناعة وتقنية 

املعلومات والربمجيات.
ولفت إىل أهمية صناعة الربمجيات يف ظل الثورة املعلوماتية.. 
داع�����ي�����ا إىل إن�����ش�����اء م�����راك�����ز أب�����ح�����اث م��ت��خ��ص��ص��ة يف ه������ذه امل����ج����االت 

واالستفادة من الخربات والتجارب الدولية واملحلية.
من جهته أشار مدير مركز تقنية املعلومات يف وزارة التعليم 
ال���ع���ايل ال���دك���ت���ور ف�����ؤاد ع���ب���دال���رزاق إىل ح����رص ال�������وزارة ع���ىل إي���الء 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وم��ج��االت��ه��ا اه��ت��م��ام��اً ان��ط��الق��ا م��ن ك���ون م��ؤس��س��ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ه���ي امل��ع��ن��ي��ة ب��ب��ن��اء وت��خ��ري��ج ال���ك���وادر الهندسية 

والربمجية.
ول��ف��ت إىل أن���ه ي��ج��ري اإلع�����داد للمعايري امل��رج��ع��ي��ة األك��ادي��م��ي��ة 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة وت����ص����ن����ي����ف ال����ت����خ����ص����ص����ات وال���������ربام���������ج وف������ق������ا ل���ل���م���ع���اي���ري 
الدولية بالشراكة مع سوق العمل وبإشراف مجلس االعتماد 

األكاديمي وضمان الجودة.
وأكد عبدالرزاق أنه سيتم إلزام الجامعات والكليات واملعاهد 
���ز وامل���ن���اف���س���ة  ب����ه����ذه امل����ع����اي����ري وال����ض����واب����ط وت��ش��ج��ي��ع��ه��ا ع����ىل ال���ت���م���ياّ
وتحفيز البحث العلمي واإلبداع واالبتكار يف مجاالت الحوسبة 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا م����ن خ������الل األن����ش����ط����ة امل���خ���ت���ل���ف���ة وم���ن���ه���ا امل��س��اب��ق��ة 
الوطنية ملشاريع التخرج الجاري تنفيذ دورتها الثالثة بالشراكة 

مع الجهات ذات العالقة.
وع������رباّ ع����ن ال���ث���ق���ة يف إق����ام����ة ش����راك����ة أك�����ر ع��م��ل��ي��ة وإن���ت���اج���ي���ة م��ع 
جميع املؤسسات واألفراد وحشد الطاقات واإلمكانات املتاحة 

لخدمة الوطن واملربمجن.
م��ن جهتها ت��ط��راّق��ت امل��دي��ر التنفيذي ملنظمة "ك��ل��ن��ا م��ب��دع��ون" 
التقنية التنموية املهندسة وف��اء العريفي إىل أهمية الفعالية 
حول الربمجة وريادة األعمال التي تقيمها املنظمة بالتعاون مع 
هيئة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ومركز تقنية املعلومات يف 
وزارة التعليم العايل يف إطار فعاليات األسبوع العاملي لريادة 
اد  األع����م����ال ال������ذي ُي����ك����راّس ل���الح���ت���ف���اء ب���امل���ب���دع���ن وامل���ب���ت���ك���ري���ن ورواّ

األعمال.
وأش�����ارت إىل أن ال���ه���دف م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ة رف���ع ال���وع���ي املجتمعي 
ب��أه��م��ي��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وت��ش��ج��ي��ع امل��ربم��ج��ن وال��ت��ق��ن��ي��ن يف مجال 
الربمجة الذين يملكون مشاريع تحمل أفكاراً جديدة ُتسهم يف 
خدمة املجتمع اقتصادياً وصحياً وتعليمياً واملساهمة يف ازدهار 
وت��ن��م��ي��ة اق���ت���ص���اد امل���ع���رف���ة وت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء ع���ىل دور امل��ربم��ج��ن 

والتقنين حاضراً ومستقباًل.
وي�����ن�����اق�����ش امل������ش������ارك������ون ع������ىل م��������دى ي�����وم�����ن أوراق ع����م����ل ح����ول 
ال���ت���ع���ري���ف ب���ال���ربم���ج���ة وأه���م���ي���ت���ه���ا ل���ل���ف���رد وامل���ج���ت���م���ع وال����خ����ط����وات 
األس���اس���ي���ة ل���ل���وص���ول إىل ب���رم���ج���ة اح���راف���ي���ة ل��ت��أس��ي��س م��ش��اري��ع 
ق���ات  ودارس���������ة ال���ف���ج���وة ب����ن ال���ج���ام���ع���ات وس�������وق ال���ع���م���ل وم���ع���واّ
امل��ربم��ج��ن وأس���ب���اب ال��ق��ص��ور ل��دي��ه��م يف ال��ي��م��ن وال��ب��ن��ي��ة التحتية 

للتقنية يف اليمن اإلنرنت وغريه.

الرئيس املشاط يحث على سرعة البت في القضايا
التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس  ومراعاة اختيار القاضي النزيه احلريص على حتقيق العدالة

ال�����س�����ي�����ايس األع����������ىل وزي����������ر االت��������ص��������االت وت����ق����ن����ي����ة امل����ع����ل����وم����ات 
املهندس مسفر النمري.

جرى خالل اللقاء استعراض مصفوفة موجهات رئيس 
املجلس السيايس األعىل يف وضع خطة وزارة االتصاالت 
والجهات التابعة لها للعام 2022م واملشاريع الخدمية 
يف مجاالت البنية التحتية لالتصاالت وأتمتة مؤسسات 
ال��دول��ة ومنها م��ش��روع أتمتة السلطة القضائية وال��رب��ط 

الشبيك بن املحاكم والنيابات.
وت����ط����رق ال���ل���ق���اء إىل أه�����م ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه ق��ط��اع 
االت�������ص�������االت ب���س���ب���ب ال����ح����ص����ار وال����ح����ظ����ر وال��������ع��������دوان ال������ذي 
دمر أجزاء كبرية من البنية التحتية لشبكات االتصاالت 

ومواقع التغطية.
وأش�����اد ال��رئ��ي��س امل���ش���اط ب�����دور وزارة االت����ص����االت وت��ق��ن��ي��ة 
امل�����ع�����ل�����وم�����ات وج�������ه�������ود م���ن���ت���س���ب���ي���ه���ا ودوره���������������م امل�����ل�����م�����وس يف 
الحفاظ عىل استمرار خدمات االتصاالت خالل سنوات 

العدوان.
وح��ث عىل ض��رورة ب��ذل املزيد من الجهود لتطوير وبناء 
القدرات وتأهيل الكادر ورفع مهاراتهم واعتماد مؤشرات 
ال��ق��ي��اس يف م��ت��اب��ع��ة ال��خ��ط��ط وت��ق��ي��ي��م م��س��ت��وى التنفيذ أوال 
بأول خاصة وأن خدمات االتصاالت واستخدام التكنولوجيا 

أصبح جزءا ومتطلباً لكل مناحي الحياة ومرتكزاً أساسياً 
يف التنمية واالقتصاد املعريف والبحث العلمي.

م ش��رح��اً  وك�����ان وزي�����ر االت����ص����االت وت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات ق�����داّ

موجزاً عن سري العمل يف ال��وزارة والجهات واملؤسسات 
ال�����ت�����اب�����ع�����ة ل�����ه�����ا وال�������ج�������ه�������ود امل�������ب�������ذول�������ة ل�����ت�����ط�����وي�����ر أداء ق����ط����اع 

االتصاالت.

الرئيس املشاط يشيد بجهود وزارة االتصاالت ويحث على مواصلة التطوير وبناء القدرات 

التقى فخامة املشري ال��رك��ن مهدي امل��ش��اط أم��س قائد 
كتائب الوهبي اللواء صالح الوهبي.

ناقش اللقاء األوضاع بمحافظة البيضاء والعمل عىل 
ترسيخ األمن واالستقرار يف املناطق التي تم دحر عناصر 

داعش والقاعدة منها.
وأشاد الرئيس املشاط بالدور البطويل ملشايخ وقبائل 
ال����ب����ي����ض����اء يف م�����واج�����ه�����ة ال��������ع��������دوان األم�������ري�������يك ال����س����ع����ودي 
وت����ط����ه����ري امل����ح����اف����ظ����ة م������ن ال����ع����ن����اص����ر ال����ت����ك����ف����ريي����ة ال����ق����اع����دة 

وداعش.
وحث عىل وحدة الصف واالستمرار يف رفد الجبهات 
ب��ال��رج��ال وامل���ال وم��واص��ل��ة الصمود وال��ت��ص��دي للعدوان 

األمرييك السعودي حتى تحقيق النصر.

.. ويشيد بالدور البطولي ملشايخ وقبائل البيضاء في مواجهة العدوان 

خالل افتتاح "فعالية البرمجة وريادة األعمال"

رئيس الوزراء: العالم أجمع يّتجه اليوم نحو االقتصاد الرقمي املبني على الفضاء املفتوح

احلصار والعدوان على اليمن .. جرائم إرهابية
  املتتبع للشأن اليمني منذ اللحظة األوىل للعدوان السعودي - األمرييك، قرابة السبع سنوات 

الذي أطلقه سفري النظام السعودي حينها عادل الجبري من واشنطن وليس من الرياض، يلحظ أن 
اليمنين لم يستسلموا لحظة واحدة خالل هذه الفرة من الحرب الهمجية عليهم، سطروا أروع 

البطوالت يف التصدي لقوى تحالف العدوان سياسياً ويف مختلف جبهات القتال، بل استطاعوا 
بفضل املسريات املليونية الكبرية التي يقدم عليها اليمنيون من مختلف شرائح املجتمع عىل ذلك 

النحو وآخرها ما شهدته العاصمة صنعاء عصر يوم االثنن 22نوفمرب 2021م من مسرية جماهريية 
حاشدة يف ساحة )باب اليمن( ويف ساحات مدن املحافظات رفضاً للتصعيد األمرييك، تحت شعار 

»أمريكا وراء التصعيد العسكري االقتصادي واستمرار العدوان والحصار عىل الشعب اليمني .

خالد االشموري



مؤخرا اعلن النظام عن تأسيس صندوق استثماري بقيمة 10 
مليارات دوالر لدعم االستثمارات يف تركيا وهو الثمن الذي 
قبضه االتراك لتحسني اوضاع االقتصاد الرتيك وثمن التخيل 
ع���ن اخ�����وان ال��ي��م��ن يف ح����ني  ي��دف��ع ال��ن��ظ��ام ال���س���ع���ودي امل��ح��ت��ل 
ب��أدوات��ه االخ��وان��ي��ة يف شبوة وال��س��اح��ل للقيام بعمليات ضد 
ميليشيا االنتقايل املدعوم اماراتياً وميليشيا طارق وميليشيا 
م����ا ي���س���م���ي ب���ال���ع���م���ال���ق���ة امل����دع����وم����ة س����ع����ودي����اً ح���ي���ث ت����م م����ؤخ����راً 
م���واج���ه���ات ع��ن��ي��ف��ة ب���ني م��ي��ل��ي��ش��ي��ا ط�����ارق وم��ي��ل��ي��ش��ي��ا م���ا تسمى 
بألوية العمالقة من جهة وااللوية التهامية من جهة اخرى 
ادت اىل سقوط العشرات بني قتيل ومصاب بينهم قيادات.

فيما تزايدت بشكل ملحوظ عمليات التصفيات واالغتياالت 
يف اآلون�����ة االخ�����رة وال���ت���ي ط��ال��ت ع����ددا م���ن ق��ادات��ه��م يف ام��اك��ن 
مختلفة املحتل وكانت فصائل العمالقة املدعومة سعوديا قد 
اتهمت قائد ما تسمى ب" القوات املشرتكة" بالساحل الغربي 
املحتل طارق صالح املدعوم اماراتياً بتشكيل خلية اغتياالت 
لتصفية قياداتها وذكر ما يسمى ب� "اللواء األول عمالقة" يف 
بيان له بان الخلية كانت تحاول اغتيال قائده املدعو أكرم أبو 
ال���راء م��ش��را اىل ت��ورط��ه��ا ب��اس��ت��ه��داف ع��دد م��ن ق��ي��ادات الوية 
العمالقة وتصاعدت وترة االغتياالت يف تصفيات الحسابات 
ال��ت��ي ينفذها ط���ارق ص��ال��ح ض��د ال��ف��ص��ائ��ل امل��ن��اه��ض��ة ل��ه اب��رزه��ا 
ال���وي���ة م���ا ت��س��م��ى ال��ع��م��ال��ق��ة وال���ق���وات ال��ت��ه��ام��ي��ة وم���ا ي����دور من 
اقتتال بني امليليشيا التابعة للنظامني السعودي واالم��ارايت 
يكشف حقيقة وحجم الصراع بني االنظمة نفسها من خالل 
ما يدور يف املحافظات املحتلة وعىل مستوى املنطقة والعالم.

بوادر انهاء الخصومة 
اليوم بعد إن خاض النظام االمارايت حرب تدمرية عىل اليمن 
خ��اض حربا م��وازي��ة اي��ض��اً الس��ت��ن��زاف ميليشيات االخ���وان من 
خ����الل ال���ع���داء امل��ب��اش��ر م��ع��ه��ا م��ن��ذ اع��ل��ن ال����ع����دوان ع���ىل ال��ي��م��ن 
واس������ت������خ������دام س����ي����اس����ة ت������ب������ادل االدوار ب������ني ن����ظ����ام����ي االح�����ت�����الل 
السعودي واالمارايت إلنشاء كيانات بديلة وجديدة مناهضة 
وم���ع���ادي���ة ل����إخ����وان ف���ك���را وم��ن��ه��ج��ا ووظ���ي���ف���ة وب����دع����م ام������ارايت 

وضوء اخضر سعودي.
ح����ي����ث ب��������دأ ال�������ط�������ران االم���������������ارايت ب�����اس�����ت�����ه�����داف ع������ش������رات امل�����واق�����ع 
وامل��ع��س��ك��رات ال��ت��اب��ع��ة ل���إخ���وان يف امل��ح��اف��ظ��ات امل��ح��ت��ل��ة وال��ت��ي 
اس���ف���رت ع���ن س��ق��وط امل���ئ���ات م��ن��ه��م ب���ني ق��ت��ي��ل وم���ص���اب بينهم 
ق���ي���ادات واع���ق���ب ذل����ك اض���ع���اف م��س��ت��م��ر مل��ل��ي��ش��ي��ا االخ������وان من 
خالل دعم ما يسمى باالنتقايل بالسالح املتنوع وفتح مراكز 
تدريب اماراتية لتدريب مقاتليه وعشرات السجون السرية 
ادت اىل ت���ح���ول���ه���ا اىل ج���ب���ه���ات م��ش��ت��ع��ل��ة يف ذات امل���ح���اف���ظ���ات 
املحتلة م��ع االخ���وان وج��ه��اً لوجه بما فيها ع��دن واب��ني ولحج 
وش��������ب��������وة وح�������ض�������رم�������وت وس������ق������ط������رى وامل���������ه���������رة وال�������ض�������ال�������ع وت����ع����ز 
وانتزعوا منهم كل املؤسسات التي كان االخ��وان يحتمي بها 
ت��ح��ت م��س��م��ى ال��ش��رع��ي��ة ووص����ل ب���ه ال���ح���ال اىل ت����رك ع����دد من 
م���راك���ز امل��ح��اف��ظ��ات امل��ح��ت��ل��ة وف��ش��ل س��ي��اس��ت��ه يف االح���ت���م���اء بما 
يسميها ب"الشرعية" وسيفشل اليوم باالحتماء بمن يحاول 
االح��ت��م��اء ب��ه��ا م��ث��ل ت��رك��ي��ا و ق��ط��ر وال���ت���ي ب����دأت ب��ال��ت��خ��يل عنهم 
ع��ل��ن��ا وال���س���ر وراء م��ص��ال��ح��ه��ا وس��ي��ف��ق��د االخ������وان ت��ع��ز وم����ارب 
وغرها وستنتهي عنجهية الفردية والحزبية يف نهب الرثوات 
واملمتلكات التي انتهجها منذ عقود وضاق بهم الشعب ذرعاً .

عزلة سعودية 
اف�������راز ال����واق����ع امل����ي����داين وال�����ح�����راك ال���دب���ل���وم���اس���ي���ة امل���ت���س���ارع ب��ني 

اط���راف اقليمية يف املنطقة إلن��ش��اء ع��الق��ات ج��دي��دة ق��د يكون 
ل���ه���ا اب�����ع�����اد م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل����ش����راك����ة اق����ت����ص����ادي����ة واس�����ع�����ة وه������و م��ا 
ق���د ي���ؤس���س ل��ت��وج��ه ج���دي���د ن��ح��و ت��م��ت��ني ال���ع���الق���ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
واالقتصادية وام��ن املنطقة، لكن االم���ارات ال يهمها هنا كل 
ذل��ك بقدر م��ا يهمها مشاريع ال��رب��ح وال��خ��س��ارة يف أي عملية 
ل��ت��س��وي��ة ع��الق��ات��ه��ا م���ع ال�����دول ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ال��ن��ف��وذ االق��ل��ي��م��ي 
والدويل باملنطقة بما فيه تطبيعها مع الكيان الصهيوين املحتل 
دون اكرتاثها بقضايا االمة العربية واالسالمية التي ترى دوال 

كإيران انها محور تحركها كالقضية الفلسطينية.
اىل ذل��ك ي��رى محللون سياسيون ب��ان التوجه االم����ارايت نحو 
تحسني العالقات االماراتية السورية والرتكية وااليرانية يأيت 
بعد استياء العالقة مع حليفها السعودي والذي هو االخر 
تورط يف صدام سيايس مع تلك الدول، ما صعب عليه القدرة 
عىل ترميم تلك العالقات، االمر الذي دفع بالنظام االمارايت 
اىل اقتناص الفرصة وتحسني عالقاته مع تلك الدول إلنعاش 
اقتصاده الذي حاول النظام السعودي قبل أشهر االضرار به.

فزيارة النظام االمارايت لسوريا وتركيا واخرا زيارة نائب وزير 
ال��خ��ارج��ي��ة االي�����راين ال ب��وظ��ب��ي ت��ن��ب��ئ ع��ن ح����راك اق��ل��ي��م��ي جديد 
لحلحلة القضايا واع��ادة العالقات اىل ما كانت عليه وانهاء 
ال����خ����ص����وم����ات ف���ي���م���ا ب���ي���ن���ه���م���ا، م�����ا ي���ج���ع���ل ال����ن����ظ����ام ال����س����ع����ودي 
محشوراً يف زاوية ضيقة ستؤدي اىل تهالكه وانهياره بسبب 
سياسته العدائية التي ظل ينتهجها ضد االنظمة والشعوب 
يف املنطقة وتسلطه الفردي املستبد عىل ابناء شعبه وضيق 
االف����ق يف رؤي���ت���ه ال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي ك���ان ي��ن��ظ��ر لها 
م��ن زاوي����ة ال��ك��س��ب امل���ح���دود امل��ن��غ��ل��ق ال ال��ت��ش��اريك امل��ف��ت��وح مع 

االخرين.

رسالة تحذير 
انهاء الخصومات التي أعلن عنها ممثلو تلك الدول ستجد 
قبوال لدى العديد من الدول الراغبة يف احالل االمن والسالم 
خ���اص���ة ال�����دول ال���ت���ي ت��ت��ع��رض ل���ل���ع���دوان وال���ح���ص���ار يف امل��ن��ط��ق��ة 
وم��ن��ه��ا ال��ي��م��ن ب���ع���ي���داً ع���ن م���ا ت��ف��رض��ه دول االس���ت���ك���ب���ار ال��ع��امل��ي 
وال���راع���ي���ة ل��ن��ش��ر ال���ف���وىض وت��أج��ي��ج ال��ص��رع��ات وه���ي خ��ط��وة إن 
اق�����دم�����ت ع���ل���ي���ه���ا ال����������دول ال�����راغ�����ب�����ة ب�����إح�����الل ال�����س�����الم يف امل��ن��ط��ق��ة 
ب�����إرادة ذات��ي��ة م��ع اح��رتام��ه��ا إلرادة ال��ش��ع��وب ال��ت��ي ت��س��ع��ى اىل 
نيل الحرية واالستقالل قد تكون مثمرة بل وناجعة وستؤدي 
ثمارها عاجال وستتوقف دوامة العنف والصراعات والحروب 
وستقطع االي����ادي العابثة ب��ال��رثوات وب��ي��ع االوط����ان لألجنبي 
وستنحسر حركتها وستنتهي بشكل نهايئ وه��و ما سيؤدي 
اىل خلق واقع جديد وانظمة تتمتع بحرية واستقالل وتؤمن 

بحق التعايش واحرتام حق الجوار لكل الدول .
عودة تلك العالقات واتساع افقها يضع املليشيات املنطوية 
ع��ىل نفسها يف دائ����رة ضيقة وم���س���ارات متعرجة ال ت��رق��ى اىل 
االنفتاح عىل االخر كونها ال تملك سوى رؤية ضيقة وهو ما 
جعلها تتآكل من كل جوانبها ما جعلها اكرث انهياراً وفقدت 
ك����ل م����ا ك���ان���ت ت������روج ل����ه ل�����دى ال����وس����ط االج���ت���م���اع���ي وال��ش��ع��ب��ي 
ألنها لم ولن تستفيد مما يدور حولها من انهاء للخصومات 
والتعايش مع اوضاع اكرث امنا وتحقيقاً ملصالحها والذي ما 
زالت تلك الجماعات االخوانية واملليشياتية التابعة لتحالف 
ال����ع����دوان ت��ت��م��س��ك ب��ه��ا وه����ي م���ا س��ت��ق��وده��ا اىل ح��اف��ة ال��ه��اوي��ة 
وهو ما بدى واضحاً وجليا يف العام السابع من العدوان وما 
وصلت اليه تلك املليشيات من التفكك واالرب��اك والتشرذم 
واالنهيار التام والذي سيؤدي يف النهاية ال محالة اىل زوالها 

بشكل كيل.
وك����ان ع��ض��و ال��وف��د امل���ف���اوض وع��ض��و امل��ك��ت��ب ال��س��ي��ايس الن��ص��ار 
ال�����ل�����ه، ع���ب���دامل���ل���ك ال����ع����ج����ري ق�����د وج������ه يف ذات ال����س����ي����اق رس���ال���ة 
إىل ح����زب "اإلص��������الح" ع��ق��ب ال���ت���ق���ارب اإلم��������ارايت ال������رتيك، حث 
ف��ي��ه��ا ق���ي���ادات���ه ع���ىل ان���ه���اء ال��خ��ص��وم��ة، وح���ذره���م م���ن مخطط 
يستهدف حزبهم يف تعز وقال العجري يف تدوينه عىل منصة 
)ت��وي��رت(، مخاطباً من وصفهم ب�"دنابيع اإلص���الح": "اىل اين 
ان���ت���م ذاه����ب����ون وع�����الم ت���راه���ن���ون؟ ان����ظ����روا ل��ل��ع��ال��م م���ن ح��ول��ك��م 
ي��ن��ه��ى خ��ص��وم��ات��ه وان���ت���م يف ب��غ��ي��ك��م وغ��ي��ك��م ت��ع��م��ه��ون" وت��اب��ع 
بقوله: "سيكون مصركم كاملرأة املعلقة ال هي باملزوجة وال 
باملطلقة ورب��م��ا ال��خ��ط��ة ان ت��خ��س��روا م��ا ب��ق��ي ت��ح��ت اي��دي��ك��م يف 
ت��ع��ز" م���ؤك���داً أن "ال��ن��ف��ط ث����روة وط��ن��ي��ة ال ح��زب��ي��ة وسيستعيد 
الشعب ما هو له"، يف اشارة إىل أن سيطرت قوات الجيش 
واللجان الشعبية عىل مأرب ستنهي نهب "اإلصالح" للنفط.

توجه نحو السالم 
ما ج��اء عىل لسان نائب وزي��ر خارجية إي��ران عيل باقري كني 
يؤكد حقيقة ومصداقية دول محور املقاومة رغبتها الكبرة 
إلحالل السالم باملنطقة بعيداً عن اإلمالءات الخارجية: حيث 
ق�����ال ان ط����ه����ران واإلم����������ارات ات��ف��ق��ت��ا ع����ىل ف���ت���ح ف���ص���ل ج���دي���د يف 
العالقات بينهما وقال يف تغريدة عىل "تويرت": "بعد السفر 
إىل دول املنطقة، اليوم حللت بدبي، وأجريت لقاء وديا مع 
الدكتور محمد أنور قرقاش، املستشار الدبلومايس لرئيس 
اإلمارات، ووزير الدولة خليفة شاهني املرر، واتفقنا عىل فتح 
فصل جديد يف العالقات بني البلدين" وذكرت وكالة "وام" 
اإلم��ارات��ي��ة أن��ه ج��رى خ��الل ال��ل��ق��اء ب��ني ق��رق��اش وب��اق��ري كني، 
بحث العالقات بني اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية إيران 
اإلسالمية، وتأكيد الجانبني عىل أهمية تعزيزها عىل أساس 
حسن الجوار واالحرتام املتبادل يف إطار املصالح املشرتكة كما 
ب��ح��ث��ا ال��ع��م��ل ع���ىل ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن االس���ت���ق���رار واالزده��������ار يف 
املنطقة، وتنمية العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين 

الجارين.

تراجع امرييك 
تراجع اإلدارة االمريكية عن قرارها بتخفيف العقوبات عىل 
س����وري����ا ي�����أيت يف س����ي����اق  م����ا ي���ح���دث م����ن م���ت���غ���رات ح��ق��ي��ق��ي��ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة خ���اص���ة م���ع ت���وس���ع ج�����ذوة ال����ص����راع وت��ك��ث��ي��ف ال��ت��واج��د 
القطبي الندي الذي بدأ بالتشكل وفرض نفسه عىل الواقع 
ع��امل��ي��اً، وامل��ت��م��ث��ل ب��ال��ح��ل��ف ال����رويس ال��ص��ي��ن��ي االي�����راين، وه���و ما 
تحاول من خاللها االدارة االمريكية تجنيب نفسها وادواتها 
لخسائر متوقعة واالب��ت��ع��اد مستقباًل ع��ن دائ���رة ال��ص��دام مع 
دول ق��د ت���رى فيها ان��ه��اء ل��وج��وده��ا يف املنطقة وال����ذي يتضح 
م��ن خ��الل م��ا أعلنت عنه وزارة ال��خ��زان��ة األم��ري��ك��ي��ة، األرب��ع��اء 
امل����ايض، أن��ه��ا ق���ررت ت��ع��دي��ل ال��ع��ق��وب��ات امل��ف��روض��ة ع��ىل س��وري��ا 
ل����ت����وس����ع ن�����ط�����اق ال����ت����ف����وي����ض امل����ت����ع����ل����ق ب����أن����ش����ط����ة م����ن����ظ����م����ات غ��ر 
ح��ك��وم��ي��ة م��ع��ي��ن��ة وق���ال���ت وزارة ال��خ��زان��ة األم��ري��ك��ي��ة يف إش��ع��ار 
عىل موقعها اإللكرتوين إن الواليات املتحدة عدلت القواعد 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ع��ق��وب��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���س���وري���ا "ل��ت��وس��ي��ع ال��ت��ف��وي��ض 
 )NGO( الحايل املتعلق بأنشطة معينة ملنظمات غر حكومية

يف سوريا".

ال يوجد حل عسكري 
فيما قام املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل 

اليمن، هانس غروندبرغ، مؤخرا بزيارة إىل القاهرة التقى 
خ��الل��ه��ا وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة امل��ص��ري، س��ام��ح ش��ك��ري، واألم���ني 
العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط وناقشوا 
أه���م���ي���ة اس����ت����ق����رار ال���ي���م���ن ب���ال���ن���س���ب���ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، وامل���س���ؤول���ي���ة 
امل���ش���رتك���ة ل�����دول امل��ن��ط��ق��ة يف ت��ج��ّن��ب امل���زي���د م���ن ال��ت��ص��ع��ي��د يف 
ال����ي����م����ن، ك����م����ا ت�����ن�����اول�����وا ال����ح����اج����ة ل����دع����م ال���ي���م���ن���ي���ني م�����ن أج����ل 
ال��وص��ول إىل تسوية سياسية إلن��ه��اء ال��ن��زاع، يتّم التوّصل 

إليها من خالل التفاوض.
وق����ال ال��س��ي��د غ���رون���دب���رغ: "ل���ن ت����ؤدي ال��ح��ل��ول ال��ج��زئ��ي��ة إىل 
ح���ّل م��س��ت��دام ي��ج��ب أن ي��ك��ون ه��ن��اك ت��رك��ي��ز ب��ش��ك��ل م��ت��س��اٍو 
ع��ىل األول��وي��ات العاجلة الرامية لتخفيف أث��ر ال��ح��رب عىل 
امل���دن���ي���ني، وع�����ىل ال���ق���ض���اي���ا ط���وي���ل���ة امل������دى امل���ط���ل���وب���ة م����ن أج���ل 
التوّصل إىل حّل مستدام وعادل للنزاع." واكد غروندبرغ 
ان�������ه: "ال ي����وج����د ح������ّل ع���س���ك���ري م����س����ت����دام ل����ل����ن����زاع يف ال���ي���م���ن. 
يجب عىل جميع األطراف املتحاربة خفض تصعيد العنف 
وإعطاء األولوية ملصالح املدنيني بداًل من تحقيق املكاسب 

العسكرية."

االخوان ما بني ابوظبي والرياض 
ويف نفس السياق ومع اقرتاب تحرير مدينة مارب من قبل 
الجيش واللجان الشعبية وما يخطط له النظام االمارايت 
م���ن ت��وج��ي��ه ميليشياته يف ال��س��اح��ل ال��غ��رب��ي ب��ق��ي��ادة ط���ارق 
ص��ال��ح للسيطرة ع��ىل م��دي��ن��ة ت��ع��ز وال��ت��ي ت����رزح ت��ح��ت حكم 
ميليشيا االخ������وان وص���ل ويل ع��ه��د أب��وظ��ب��ي ال��ش��ي��خ محمد 
بن زايد، األربعاء املايض، إىل العاصمة الرتكية أنقرة، يف 
أول زيارة له منذ عام 2012، حيث استقبله الرئيس الرتيك 
رجب طيب أردوغان بغية الحصول عىل ضوء اخضر تريك 
يف اقتحام املدينة وحسب وسائل اعالم أن النظام االمارايت 
دفع ثمن تخيل النظام الرتيك عن اخوان اليمن 10 مليارات 
دوالر م���ا اس���م���وه ب��ال��دع��م االس��ت��ث��م��اري يف ت��رك��ي��ا خ��اص��ة أن 
النظام الرتيك كان يعاين من تدهور يف اقتصاده االمر الذي 

رأى يف بيع االخوان مكسبا لتعايف اقتصاده.
ول�������م ي����ت����وق����ف االت������������راك ع����ن����د ذل�������ك ال�����ح�����د م������ن االس����ت����ث����م����ار ب��ل 
استسلم لرغبات دول اخرى يف طرد اخوان اليمن من تركيا 
بعد إن ف��روا م��ن السعودية اليها وك��ان��ت صحيفة "عكاظ 
السعودية" قد نشرت يف عدد سابق خر تناولت فيه طرد 
االت�������راك إلخ������وان ال��ي��م��ن ب��س��ب��ب ع����دم اخ����ذ ت���راخ���ي���ص مل���زاول���ة 
اعمالهم حيث تم إبالغهم حسب عكاظ " بضرورة الحد من 
أنشطتهم ووقف هجماتهم ضد اآلخرين«، مضيفاً: »أبلغ 
األتراك اإلخوان بشكل واضح، نحن لدينا مصالح خارجية 

ويجب أن ال تتأثر بسبب مواقفكم من قيادات بلدانكم«.
وتوسطت صفحتها صورة للناشطة االخوانية توكل كرمان 
س���اخ���رة م���ن ذل���ك االج������راء ال����ذي ل���م ي��ك��ن ي��ت��وق��ع��ه االخ����وان 
ي���وم���اً إن ي��ح��ص��ل يف ت��اري��خ��ه��م رغ����م أن ال���ن���ظ���ام ال��س��ع��ودي 
اس���ت���خ���دم م��ي��ل��ي��ش��ي��ا االخ��������وان ع����ىل م�����دى س���ب���ع س����ن����وات م��ن 
العدوان تحت مسمى "الشرعية" وتنكر لهم يف يوم وليلة 
اال أن االخوان ما زالوا حتى الحظة يتمسكون بمن يقبض 
عىل رقابهم حتى اليوم رغ��م توجيه ال��رك��الت والصفعات 
لهم مرات ومرات ويعمل عىل توظيفهم لتحقيق مصالحه 
وهم يدركون اليوم حقيقة ذلك االمر املشني واملعيب من 
املهانة وال��ذل والخيانة والتي انكشفت عاقبته كما كانت 
عاقبة ك��ل خ��ون��ة ال��ع��ال��م وال��ذي��ن سيلقون نفس امل��ص��ر يف 

النهاية.
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اسبوعية 
سياسية . عامة

ما بني 30نوفمر العام 2021م و30نوفمر العام 1967م مسافة زمنية 
ليست باالمر السهل.. ففي النهر قد ج��رت مياه كثرة ملا يقولون وأم��ور 
عديدة توالت إذ ظلت أجيال وأجيال ترتبى وتتوعى وتتفق عىل 30نوفمر 
هي الحد الفاصل بني الرفض للمستعمر وسياساته ورم��وزه وثقافته.. 
وب����ني ف����رتة راه���ن���ة ت��غ��رت ف��ي��ه��ا امل��ف��اه��ي��م وان��ط��ل��ت ق��ض��اي��ا وت��م��اه��ت ق��ض��اي��ا 
حتى وصلنا إىل جيل أصبح يستسيغ االرتهان الكامل لوكالء املستعمر 
وألم��راء الحرب اتباع أذالء ليس لديهم أي إحساس وطني كذلك الذي 
ك��ان يطغى ع��ىل الرعيل األول م��ن املناضلني أم��ث��ال صالح مصلح قاسم 
ع��ن��رت وع����يل ش���اي���ع وامل��ج��ع��يل وراج�����ح ل���ب���وزة وع����يل ن���اص���ر م��ح��م��د وم��ح��م��ود 
عشيش وعبدالفتاح إسماعيل ومحمد سعيد عبدالله محسن والسالمي 

وعادل خليفة..
أس��م��اء ورم����وز ارع��ب��ت بريطانيا وك��س��رت ش��وك��ة اخ��ط��ر واك���ر إم��راط��وري��ة 

استعمارية شهدها العالم وعاش تفاصيل سطوتها السابقة..

واليوم بعد عقود مرت تعود األيادي الريطانية الخفية ويعود الوكالء 
املعتمدون للتاج الريطاين من أعراب الجزيرة؟!

ليثبتوا ال��والء الغريب للمستعمر وثقافته معلنني التمسك باملسميات 
القديمة التي جرى لها تجديد وإنعاش لعلها تجد قبوال.. وصراحة أنهم 
اوج������دوا ش��ري��ح��ة "م��ن��ت��ف��ع��ني" وم��ل��ي��ش��ي��ات ت��ن��ف��ذ م���ا ي��ط��ل��ب م��ن��ه��ا دون أي 
تفكر وعىل استعداد دائم الحداث كل االخالالت األمنية وتنفيذ األعمال 
القتالية ب���ارت���زاق ك��ام��ل وب��ط��اع��ة غ��ري��ب��ة وف���ق ادع����اء ف���ارغ اس��م��ي الجنوب 
العربي.. مع أن املحافظات الجنوبية والشرقية ال ترى نفسها معنية بهذه 
الفوىض املسماة جنوب عربي.. فردفان بدأت تنتفض والضالع عرت عن 
سخطها.. اما عدن فقد اندفعت أكرث من مرة ضد مثل هذه املشروعات 
االستعمارية االحتاللية التي جرى طبخها يف دهاليز املخابرات الريطانية 
وال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ج��ه اه��ت��م��ام��ه��ا ك��ل��ه ع���ىل م��ي��ن��اء ع����دن وع����ىل ال��س��اح��ل 
الغربي وع��ىل ج��زرن��ا يف البحر األح��م��ر بعد السيطرة الكاملة ع��ىل جزيرة 

س��ق��ط��رى وع����ىل ج���زي���رة م��ي��ون وس��ع��ي أب��وظ��ب��ي إىل إن���ش���اء م��ط��ار ع��س��ك��ري 
وق����اع����دة ع���س���ك���ري ح��ص��ي��ن��ة وم���ح���اول���ة ت��س��ل��ي��م��ه��ا إىل امل��س��ت��ع��م��ري��ن ال���ج���دد 
بريطانيا وأمريكا وإسرائيل وف��ق منظور عسكري وبروتوكول س��ري بني 
تلك العواصم يف التخادم ويف التماهي االستعماري الذي اوجد للعالم 
صورا شوهاء وأنماط مسخ من االستعمار الذي لم يجد املنضوون بعد 
تصنيفا مالئما له سواء من حيث وظيفته القذرة أو من حيث تماهيه مع 
ثقافة عصابية ال تستند إىل أية أخالقيات من أخالقيات الصراع والحرب 
وهي مليشيات ال يحكمها غر "املال" املدفوع من جهات مشبوهة اقلها 
"أب��وظ��ب��ي" وم���ن أم����وال اإلت�����اوات ال��خ��ف��ي��ة وت��دف��ق��ات ب��ع��ض ال��ض��رائ��ب غر 

املنظورة التي تتدفق إىل أمراء املليشيات املسلحة..
فال يجوز اليوم أن تضع حتى مقارنة بعيدة بني الرموز القبلية النضالية 
ال������ب������ارزة وال���ن���ق���ي���ة ال����ت����ي ق����ارع����ت امل���س���ت���ع���م���ر ال����ري����ط����اين يف ردف��������ان وال���ض���ال���ع 
ال���ش���ع���ي���ب وي����اف����ع وال����ح����واش����ب وال���ص���ب���ي���ح���ة وش����ب����وة وأب������ني وب�����ني األس���م���اء 

الغريبة التي نسمعها ال��ي��وم.. وال يستوي االحتفال بعيد االستقالل يف 
ارض وسلطات خاضعة ملستعمرين ج��دد ودخ��الء وأوص��ي��اء واالحتفال 
يف إط��ار منطقة ال تدين بالوالء للنظام السعودي اإلم��ارايت من حلفهما 

واشنطن ولندن وتل أبيب..
ال���ي���وم ن��س��م��ع أن����ات ع��ن��رت وش���اي���ع وع��ب��دال��ف��ت��اح إس��م��اع��ي��ل وص���ال���ح مصلح 
والبييش واملجعيل وعيل ناصر محمد وأنيس حسن يحيى وعبدالله باذيب 
وه��م س��واء األح��ي��اء أو األم���وات يشعرون أن االستقالل يتسرب م��ن بني 
أي���دي ال��ث��وار الحقيقيني إىل أي���دي أس��م��اء مجهولة وع��ن��اص��ر ال ت��رت��ق��ي إىل 
املعنى الحقيقي واالستقالل.. وتستسيغ بشكل منفر االرتهان والتبعية 

ويرونها "رجولة" وشطارة وهي أبعد عن ذلك..
إن عدن وزنجبار والحوطة وطور الباحة واملكال ويافع والضالع ودثينة.. 
ال����ي����وم ت���ب���ي أمل������اً وه�����ي ت�����رى ك����ل ه�����ذه ال���ت���ش���وه���ات ال���ت���ي ط���ال���ت ت����اري����خ ث����ورة 

14أكتوبر و30نوفمر ويحق لها أن تحزن وتبي.

  وكالء الفوضى املدمرة يعصفون بعدن واحملافظات اجلنوبية احملتلة  االستقالل من املستعمر البريطاني ومن احملتلني األعراب اجلدد
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التاريخ لن يرحم من باع ضميره لألجنبي

30 نوفمبر.. تاريخ غير قابل لالختزال؟!

عميد/عبدالسالم السياين

سالم وقنابل
ال��والي��ات املتحدة األمريكية وبريطانيا يف اعتقادي وم��ن خ��الل دراس��ة 
وت���ح���ل���ي���ل خ���ط���ط���ه���م���ا وب����رام����ج����ه����م����ا يف إدارة ال������ح������رب وع���م���ل���ي���ات���ه���م���ا غ��ر 
املباشرة.. يبدو أنهما أدخلتا اسرتاتيجية جديدة ضمن اسرتاتيجيتهما 
القتالية وتتصوران أنه ال يعرفها أو يفطن وينتبه إليها احد من املتابعني 

واملراقبني واملحللني العسكريني والسياسيني..
ولكن نحن يف اليمن بفضل الله ندرك أن هذه االسرتاتيجية قد أدرجت 
من اليوم األول لتنفيذ مخطط الحرب والعدوان عىل شعبنا وبالدنا..
فشاهدنا أنهم يف عدوانهم هذا استخدموا السالم كقنابل سواء عىل 
مستوى التصريحات السياسية بني وقت وآخر أو خالل تلك اللقاءات 
التي تمت يف عمان مع رج��ال الله السياسيني.. والتي ق��ال عنها وزير 
خارجية بريطانيا األسبق: تفاوضنا وتناقشنا مع رجال دولة وهو ما لم 
نعهده من قبل يف اليمن يف اشارة اىل األخ الناطق الرسمي ألنصار الله 
وفريقه املفاوض.. وهو يف مقابل هذا االقرار يرتك ملفاوض آخر ان ينزع 
الصاعق م��ن اح��دى قنابل ال��س��الم ال��ذي ي��روج��ون ل��ه ق��ائ��ال: )سنجعل 

العملة اليمنية ال تساوي قيمة الحر الذى طبعت به(..
ويف ال����ج����ان����ب اآلخ�������ر ي���ظ���ه���ر اح������د اع����ض����اء ال���ك���ون���ج���رس األم�����ري�����ي ل��ي��دي��ن 
حكومته ال��داع��م��ة للسعودية ض��د اليمن وت��زوي��ده��ا بالسالح وغ���ره.. 
يف محاولة لتخدير الضمر الحي يف الواليات املتحدة األمريكية والرأي 
العام العاملي.. وباملقابل لهذه االدان��ة تصدر حكومته اوامر معاكسة 
بزيادة صفقات السالح مع السعودية.. ويفعل ترامب ما يشاء إلطالة 

أمد الحرب طمعاً يف حلب الخزينة الخضراء للمملكة السعودية..
وك����ذل����ك ت��س��ت��م��ر أم���ري���ك���ا وت���ح���ال���ف���ه���ا يف ارس��������ال ق���ن���اب���ل ال����س����الم ال��خ��ف��ي��ة 
ع��ن��د ك���ل ت���ق���دم ون���ج���اح ل��ل��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة وي������درك ال���ع���دوان 

االنتصارات املتتالية ووقعها ويعود اىل سالح قنابل السالم.. 
ألن االم����ري����ك����ي����ني وال����ري����ط����ان����ي����ني درس�����������وا ب�����دق�����ة ن����ه����ج امل������س������رة ال����ق����رآن����ي����ة 

ويعرفون ان السالم وعدم العدوان واقع ايماين تتصف به..
كما أن مراكز بحوث ودراس��ات بريطانيا وامريكا املتخصصة قد تبني 
لها يف الفرتة األخ��رة أن هناك تكتيكا عسكريا وقتاليا يعتمده رجال 

الرجال من الجيش واللجان لم يكن معهودا من قبل..
فقد وصلتهم التقارير الدقيقة والواضحة بأن الشعب اليمنى وجيشه 
ول��ج��ان��ه ي��ن��ط��ل��ق��ون ك��ال��س��ه��م يف ج��ب��ه��ات ال��ق��ت��ال ب��ط��ري��ق��ة ل���م ي��ع��ه��دوه��ا 
يف ال����ح����روب ال���س���اب���ق���ة وأن ه���ن���اك ت��ح��س��ن��ا وت���ف���وق���ا وق�������درة ع����ىل امل����ن����اورة 
أكرث من أي وقت مىض.. وهو ما زاد من قلق الكيان االسرائييل ورأينا 
تصريحاتهم وتعليقاتهم يف وس��ائ��ل اإلع�����الم.. والش���ك أن��ه��م ت��واص��ل��وا 
م���ع أذرع ال����ع����دوان ل���دراس���ة امل����وق����ف.. وألن���ه���م وم��رت��زق��ت��ه��م ق���د خ��رج��وا 
بعدوانهم من رعاية الله وإلهاماته لم يعودوا يدركون أن عناية الله 
ت��ع��اىل ال��ت��ي تتحكم يف دوران ال���ذرة ح��ول ال��ن��واة بمستويات متساوية 
للطاقة لو اختلت لسقط الكون وانفجر.. اليس ذلك قادرا عىل أن يفي 

بوعده بنصر أوليائه وجنوده..
وهنا نجدهم وقد أعماهم توليهم للشيطان فحسبوها ماديا فقط..

وعند حساباتهم املادية جن جنون قادة العدوان يف امريكا وبريطانيا 
واس����رائ����ي����ل ع���ن���دم���ا ع����رف����وا أن ال����ط����ائ����رات امل����س����رة ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ن��ف��ج��ر يف 

اهدافها اصبحت اآلن ترمي األهداف وتعود إىل قواعدها ساملة..
ه��ذا الجنون ل��دى غ��رف عمليات ال��ع��دوان ول��دى قادتهم لم يمنحهم 
الفرصة اللتقاط انفاسهم ويفيقوا من سباتهم وغفلتهم فما زالوا بني 
فينة واخ���رى يلجؤون اىل قنابل ال��س��الم باستهداف األح��ي��اء السكنية 
واألطفال والنساء يف العاصمة صنعاء بتصرف همجي ال يحسب اية 
تبعات خ��ط��رة ستفيض اليها تصرفاتهم ه���ذه.. وال��ت��ي ج���اءت بعد ان 
صرح مبعوث امريكا داعيا اليمنيني ملقاتلة الحوثيني حسب تعبره..

متناسيا أن ق��ن��اب��ل ال��س��الم ال��ت��ي يرسلونها م��ن وق���ت آلخ���ر ق��د اج��رم��ت 
حتى بحق األجنة يف بطون أمهاتها..

فهل يستقيم ان يتم ال��ض��رب وال��ع��دوان ع��ىل اليمن وصنعاء بالذات 
بينما اليد األخرى تنادى للسالم.. لم يعد هذا األسلوب مجديا ملاذا؟ 
ألن ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان اص����ب����ح����وا ق�����ادري�����ن ع�����ىل ال���ح���م���اي���ة وال������دف������اع ع��ن 
مقدرات اليمن.. وال يمكن أن يطالها أو يستفيد منها أحد إال بما هو 

مشروع وقانوين..
لم يعد امام الواليات املتحدة االمريكية وبريطانيا من مخرج يخرجها 
من جرائمها املستديمة اال باتخاذ القرار بوقف العدوان فورا ودون اية 
مراوغات لي يتجه الشعب اليمني لبناء وطنه وتنميته ارضا وانسانا 
وتسخر إمكاناته وقدراته لصالح البشرية والسالم الذي ال قنابل فيه 
ومنع اي استكبار يف املنطقة.. وسيكون ه��ذا ال محالة وال ري��ب هو ما 
سيحدث.. حيث وك��ل البحوث وال��دراس��ات تثبت أن الشعب اليمنى 
العظيم سيقود الجزيرة العربية لتتحقق عىل يديه مصلحة العالم 
من السلم والسالم والتطور الحديث والصناعات التكنولوجية التي 
تستفيد م��ن��ه��ا ال��ب��ش��ري��ة ب���دال ع��ن اس��ل��ح��ة ال���دم���ار ال��ت��ي ت��ف��رض التسلط 
وبذلك نمنع انتشار برامج الشيطان ونكرهها ونقيدها ألن الشيطان 
يعد البشرية بالفقر ويأمرهم بالفحشاء وارتكاب القتل )والله يعدكم 

مغفرة منه وفضال والله واسع عليم(. 

فيما هوة الصراع تتوسع بني اإلمارات والسعودية: 

أبو ظبي تبارك ترحيل تركيا إلخوان اليمن وتوسع استثماراتها في  أنقرة 
  لم تكن خطوات ابوظبي باتجاه ترميم عالقاتها مع تركيا محظ صدفة بل سبقها مشاورات ولقاءات سرية بني 

الطرفني خاصة ما يخص ورقة اخوان اليمن التي ظلت االمارات طيلة عشر سنوات مضت تعمد ليل نهار عىل استهدافهم 
بشكل مباشر او غر مباشر االمر الذي جعل تركيا تدخل عىل الخط والتمسك بهم عن بعد بذريعة العالقة االخوانية 

رغم عدم وضوح موقفها معهم، وهو ما جعل مشاكل االخوان اوراق رابحة لنظامي االمارات وتركيا واالستفادة منهم 
للمقايضة بملفهم لتحسني عالقتهم وتطوير اقتصادهم فيما خسرت الرياض ذات الورقة بسبب الخضوع املذل واملهني 

لدول االستكبار العاملي امريكا واسرائيل.. تفاصيل اكرث يف سياق التقرير التايل:- 

"26 سبتمرب" – خاص 
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* ب���داي���ة.. ك��ي��ف ت��ن��ظ��رون إىل واق���ع اإلب���داع 
واالب��������ت��������ك��������ار يف ال������ي������م������ن ك����م����ن����ط����ل����ق ل���ت���ح���ق���ي���ق 

النهوض بمختلف املجاالت؟
** ي��ع��ت��ر اإلب�����داع واالب��ت��ك��ار ال��ي��وم ح��ج��ر ال���زاوي���ة يف 
التنمية االقتصادية واالجتماعية خصوصاً وأن بالدنا 
ت��م��ت��ل��ك ال�����روة ال��ب��ش��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��د أس����اس التنمية، 
ول�����و ت����م االه����ت����م����ام ب���ه���ا س���ت���ك���ون م���خ���رج���ات���ه���ا وال���ع���ائ���د 
االق�����ت�����ص�����ادي م���ن���ه���ا أك�������ر ب���ك���ث���ر م�����ن ع�����وائ�����د أي�������ة ث�����روة 
أخ������رى.. ف���اإلن���س���ان م��خ��ل��وق ك���رم���ه ال���ل���ه ت���ع���اىل حيث 
ي��ق��ول ال��ل��ه يف م��ح��ك��م ك��ت��اب��ه " ول��ق��د خ��ل��ق��ن��ا اإلن��س��ان 
يف أحسن تقويم"، فهناك دع��وات وتوجيهات من 
الله تعاىل وردت يف القرآن الكريم لإلنسان بأن يفكر 
وي���ت���أم���ل وس���ي���ك���ون م����ن ن���ت���ائ���ج ه�����ذا ال��ت��ف��ك��ر وال���ت���أم���ل 
إيجاد الحلول لكل اإلشكاالت التي يعاين منها، فكل 
املجتمعات والدول تعاين من إشكاليات بما يف ذلك 
ال����دول امل��ت��ق��دم��ة ال��ت��ي تسعى ج��اه��دة إلي��ج��اد حلول 
لها م��ن خ��الل اإلب����داع واالب��ت��ك��ار، بعكس الشعوب 
التي تجمد عقول مبدعيها وبالتايل ترتهن للخارج 

وتنتظر أن تأتيها الحلول من الخارج. 
ل����ذا ف����إن م���وض���وع اإلب������داع م���ن امل���وض���وع���ات ال��ه��ام��ة 
واألساسية والجوهرية خاصة ونحن نعيش عصر 
الثورة املعرفية واالنفجار املعريف الذي يركز بالدرجة 
األوىل عىل اإلنسان، ويدخل اإلبداع واالبتكار الذي 
ي����ق����دم����ه اإلن�������س�������ان يف م���خ���ت���ل���ف األن�����ش�����ط�����ة وامل������ج������االت 

الصناعية والزراعية واالجتماعية والعلمية. 

حلول وبدائل

* ول�����ك�����ن يف ظ������ل األوض������������اع ال�����ت�����ي ت��ع��ي��ش��ه��ا 
بالدنا من عدوان وحصار وشحة يف املوارد.. 
م�������ن أي���������ن ي�����ج�����ب أن ت������ب������دأ ع����م����ل����ي����ة االه�����ت�����م�����ام 

باملبدعني؟ 
** إذا م���ا ت��ح��دث��ن��ا ع���ن ال����ع����دوان وال���ح���ص���ار ال��ل��ذي��ن 
ي��ت��ع��رض ل��ه��م��ا ب��ل��دن��ا ال��ح��ب��ي��ب، وب���ق���در ه��م��ج��ي��ة ه��ذا 
العدوان واستهدافه ملقومات الحياة وحجم التدمر 
وال��خ��راب والخسائر يف األرواح واملمتلكات، إال أننا 
ننظر من زاوية أخرى فأمام هذا العدوان والحصار 
ي���ج���ب ع��ل��ي��ن��ا ال���ت���ح���رك ل��ل��ب��ح��ث ع����ن ح����ل����ول وب����دائ����ل، 
فالحصار يمثل فرصة لنعتمد عىل أنفسنا وتحقيق 
االك���ت���ف���اء ال������ذايت وب���ن���اء اق���ت���ص���اد م��س��ت��ق��ل ي���ق���وم عىل 
املعرفة وال��ك��ادر البشري اليمني، نتجه لالستفادة 
م��ن ت��ج��ارب دول ال��ع��ال��م ال��ت��ي تمكنت م��ن النهوض 
خاصة تلك الدول التي خاضت نفس التجربة ومرت 
بظروف مشابهة ملا تمر به بالدنا، كاليابان والصني 

ودول جنوب شرق آسيا.. وغرها من الدول. 
والبد أن تكون األوضاع الحالية حافزا لنا لالنطالق 
ب����إص����رار وع���زي���م���ة ل��الع��ت��م��اد ع���ىل ال���ع���ق���ول ال��وط��ن��ي��ة، 
وال��������ب��������دء ب������م������دخ������الت اإلن��������ت��������اج ال������������ذي م�����ن�����ع ال�������ع�������دوان 
دخ���ول���ه���ا إلن��ت��اج��ه��ا م���ح���ل���ي���اً.. وه�����ذا ال���ت���وج���ه وال��ت��ف��ك��ر 
ل��م ي��ك��ن م���وج���وداً يف ال��س��اب��ق ع��ىل م���دى ال��ح��ك��وم��ات 
املتعاقبة، التي كانت معتمدة عىل استراد كل يشء 
من الخارج، فدمرت األنشطة الزراعية والصناعية 
م���ن خ����الل ع��ق��د االت���ف���اق���ي���ات امل��ج��ح��ف��ة ب��ح��ق ال��ت��ن��م��ي��ة 
واالقتصاد الوطني، وحولت اليمن إىل سوق ملنتجات 
الخارج.. ولو كانت اتجهت تلك الحكومات السابقة 
لتحقيق األمن الغذايئ واألم��ن الصناعي واالكتفاء 
ال����ذايت ل��ل��ي��م��ن، ف���إن وض��ع��ن��ا س��ي��ك��ون مختلفا تماما 

عما نحن عليه اليوم. 

مبدأ إيماين

* ال���ت���وج���ه ال����ي����وم إلح�������داث ت���ح���ول م��ع��ت��م��د 
ع������ى ال����ع����ق����ل ال����ي����م����ن����ي، م����ث����ل خ�����ط�����وة م��ه��م��ة 
ع��ق��ب ث�����ورة 21 م���ن س���ب���ت���م���ر... ل��ك��ن ه��ن��اك 
من يرى أن شحة اإلمكانات ستظل العائق 

لتحقيق ذلك.. ما رأيكم؟ 

** إذا ن����ظ����رن����ا م�����ن زاوي����������ة ال����ع����راق����ي����ل وع���������دم وج�����ود 
اإلم��ك��ان��ات.. اعتقد أن غالبية مؤسسات ال��دول��ة لن 
ت��ع��م��ل، ألن���ن���ا إذا وض��ع��ن��ا م���ق���ارن���ة ب���ني اإلم���ك���ان���ات يف 
ال���س���اب���ق واإلم����ك����ان����ات يف ال����ظ����روف ال���راه���ن���ة ف����ال وج���ه 
للمقارنة، فإمكانات اليوم ال تمثل أي رقم عدا نسبة 
مئوية بسيطة.. وبالتايل إذا اعتمدنا عىل ذلك فلن 
نعمل شيئاً ولن نحقق أي انجاز، لكننا ننظر بشكل 
مختلف تماماً، نحن نعتقد ان الجميع يتحرك من 
مبدأ إيماين ووطني، واستشعار للمسؤولية تجاه 

ب��ل��دن��ا وش��ع��ب��ن��ا وك��م��س��ؤول��ي��ة أم����ام ال��ل��ه ت��ع��اىل وأم���ام 
قيادتنا الثورية والسياسية، ل��ذا فإننا نتحرك وفق 
اإلمكانات املتاحة ونالحظ ثمار هذا التحرك كبرة. 
وال يمكن أن تكون اإلمكانات عائقاً يف طريق اإلنجاز 
واإلبداع واالبتكار، وليست عذراَ للتوقف، وأعتقد 
أن هذه العراقيل قد تجاوزناها وتحركنا بإمكانات 
زهيدة جداً بعكس ما يتصور البعض عن إمكانيات 

الهيئة. 
ك���م���ا أن����ن����ا م����ؤم����ن����ون إي����م����ان����اً م���ط���ل���ق���اً أن دورن���������ا م��ه��م��ا 
ك����ان ك���ب���راً إال أن����ه ل���ن ي���ك���ون ب��م��س��ت��وى دور األب���ط���ال 
امل��ج��اه��دي��ن ال��ذي��ن ي��س��ك��ب��ون دم���اءه���م يف ال��ج��ب��ه��ات، 

وأي يشء نقدمه أمام تضحياتهم يظل قلياًل. 

تهيئة البيئة
* م���������ا ال���������������ذي اس������ت������ط������اع������ت ال�����ه�����ي�����ئ�����ة ال����ع����ل����ي����ا 
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار، أن تحققه 

منذ إنشائها؟ 
** ج����������اء إن��������ش��������اء ال�����ه�����ي�����ئ�����ة يف ف����������رة ح������رج������ة ت���ط���ل���ب���ت 
وج���������ود م����ث����ل ه�������ذه ال����ه����ي����ئ����ة، وك���������ان ي�����ف�����رض أن�����ه�����ا ق��د 
أن�����ش�����ئ�����ت م�������ن ق������ب������ل، ل�����ك�����ن ورغ������������م ظ������������روف ال�������ع�������دوان 
وال������ح������ص������ار وج���������د ال�����ت�����وج�����ه ال����ح����ق����ي����ق����ي إلن�������ش�������اء ه���ي���ئ���ة 
ت���ه���ت���م ب�������اإلب�������داع واالب�����ت�����ك�����ار وال�����ع�����ل�����وم وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
عىل املستوى الوطني، وهذا بحد ذاته يعد إنجازاً، 
وك��م��ا ت��ع��ل��م��ون ف���إن أن��ش��ط��ة وم��ه��ام ال��ه��ي��ئ��ة تتلخص 
يف رس���م ال��س��ي��اس��ات واالس��رات��ي��ج��ي��ات ع��ىل املستوى 
الوطني يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، 
وإنشاء املراكز البحثية املتخصصة وحاضنات اإلبداع 
واالب����ت����ك����ار وم����راك����ز ال��ت��م��ي��ز وال����ح����دائ����ق ال��ع��ل��م��ي��ة، إىل 
ج��ان��ب رع��اي��ة ودع���م ال��ب��اح��ث��ني وامل��ب��دع��ني واملبتكرين 
والكفاءات والكوادر اليمنية سواء يف الداخل أو يف 
الخارج واالستفادة منها إلحداث النهضة الحقيقية 

لليمن. 
كما تعمل الهيئة عىل تهيئة بيئة مناسبة لإلبداع 
واالبتكار عىل مستوى البلد، ولدينا يف هذا الجانب 

عدد من الرامج واملشاريع بهدف نشر ثقافة اإلبداع 
واالبتكار يف املدارس واملعاهد والجامعات والكليات 
ومراكز التدريب واألبحاث وغرها.. وكما ذكرت لكم 
أن اإلبداع واالبتكار أصبح اليوم موضوعاً رئيسياً له 

عالقة بجميع املجاالت واألنشطة الحياتية. 

شراكة وتعاون

* م��ؤخ��راً.. عقدتم مؤتمر راب��ط التفاعيل، 
ك�������ي�������ف ج����������������اءت ف��������ك��������رت��������ه، وم�������������ا ه����������ي ال�����ن�����ت�����ائ�����ج 

والتوصيات التي خرج بها؟

** ب����دأت ف��ك��رة م��ش��روع "راب�����ط" م��ع إن��ش��اء الهيئة 
العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ويف إطار البناء 
امل���ؤس���ي ل��ه��ا، ح��ي��ث ق��م��ن��ا ب���دراس���ة ت���ج���ارب ال��ع��دي��د 
من البلدان التي خاضت تجارب مماثلة لواقعنا يف 
م��ج��ال ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب���ت���ك���ار، أض����ف إىل 
ذلك التوصيات التي خرجت بها عدد من املؤتمرات 
وال�����ق�����م�����م ال����ع����رب����ي����ة ال�����ت�����ي ت�����ن�����اول�����ت م������ج������االت ال����ع����ل����وم 
والتكنولوجيا واالبتكار، ومن أبرز توصياتها أهمية 
ردم الفجوة القائمة بني الكتل الثالث ) املؤسسات 
التعليمية، املؤسسات البحثية، الوحدات اإلنتاجية 
والصناعية( وب��ال��ت��ايل إذا ل��م يكن ه��ن��اك تنسيق بني 
ه�����ذه ال���ك���ت���ل ال����ث����الث ف�����إن األب�����ح�����اث واالب�����ت�����ك�����ارات ل��ن 
ت���ك���ون يف م��س��اره��ا ال��ص��ح��ي��ح، ل���ذل���ك ات��ج��ه��ن��ا لتنفيذ 
م����ش����روع "راب��������ط" ووض���ع���ن���ا ض���م���ن أول���وي���ات���ن���ا ك��ه��دف 
اس��رات��ي��ج��ي ل��ل��ه��ي��ئ��ة يف م���ج���ال ال���ش���راك���ة واالت���ص���ال، 
ح����ي����ث ت���ض���م���ن ه�������ذا ال�����ه�����دف إق�����ام�����ة ع�����الق�����ات ش����راك����ة 

وت�����ع�����اون ع�����ىل امل����س����ت����وى امل����ح����ي واإلق����ل����ي����م����ي وال�������دويل 
م��ع ال��ه��ي��ئ��ات وامل��ؤس��س��ات امل��ن��اظ��رة وم��راك��ز األب��ح��اث 
وامل�������ؤس�������س�������ات ال����ت����ع����ل����ي����م����ي����ة وامل�������ؤس�������س�������ات ال���ص���ن���اع���ي���ة 

واإلنتاجية والخدمية.
وج��������اء "راب�����������ط" ك����أح����د م����ش����اري����ع ال���ه���ي���ئ���ة ل��ل��ت��ع��ري��ف 
ب���أه���م���ي���ة ال����رب����ط ب����ني ه�����ذه ال����ج����ه����ات، وال�����وق�����وف ع��ىل 
الفجوة القائمة بني مخرجات مؤسسات التعليم 
وب������ني اح����ت����ي����اج����ات وم���ت���ط���ل���ب���ات س������وق ال����ع����م����ل، ه���ذه 
ال��ف��ج��وة ال��ت��ي تتسع ك��ل ي���وم، وإذا ل��م ن��ت��ح��رك اآلن 
إليجاد الحلول لها ربما سيكون من الصعوبة ردمها 
يف املستقبل القريب، وستكون أمامنا أعداد مهولة 
م�����ن ال���خ���ري���ج���ني ال�����ذي�����ن ي���ل���ت���ح���ق���ون ب���ال���ب���ط���ال���ة ول���ي���س 

بسوق العمل.

مصفوفة تنفيذية
* م�������ا م�����ص�����ر ال������ت������وص������ي������ات ال������ت������ي خ����������رج ب���ه���ا 
م������������ش������������روع" راب���������������������ط" وال�����������ت�����������ي ت���������زي���������د ع�����������ن 30 
ت��وص��ي��ة.. اق��ص��د ك��ي��ف س��ي��ت��م تفعيلها عى 

أرض الواقع؟
** نقوم حالياً بإعداد مصفوفة تنفيذية للتوصيات 
ال������ت������ي خ���������رج ب�����ه�����ا م�������ش�������روع "راب���������������ط" وم���������ن ث�������م رف���ع���ه���ا 
ل����ل����ق����ي����ادة ال����س����ي����اس����ي����ة ل����ي����ت����م ع���ك���س���ه���ا ل����ل����ج����ه����ات ذات 
العالقة وتحديد األول��وي��ات التي سيتم تنفيذها يف 
هذه املرحلة، وتحدد املصفوفة التنفيذية للتوصيات 
الجهة املنفذة لكل توصية سواًء الجهة الرئيسية أو 
الجهات األخرى ذات العالقة املشاركة يف التنفيذ، 
وعىل الجهات املنفذة أن تحدد أولويات مشاريعها 

وفقاً لذلك. 

أولويات ومشاريع 
* ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ل���ي���ا ل���ل���ع���ل���وم وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
واالب����ت����ك����ار ك����ان����ت ح����اض����رة يف خ���ط���ط ال����رؤي����ة 
الوطنية م��ن خ��الل أح��د محاورها الهامة.. 
م��������ا ه��������ي أه����������م م������ش������اري������ع اإلب�����������������داع واالب������ت������ك������ار 
والبحث العلمي التي ركزتم عليها يف إطار 

الرؤية الوطنية؟
** طبعاً محور اإلبداع واملعرفة واالبتكار والبحث 
العلمي أح���د م��ح��اور إع����داد ال��خ��ط��ة امل��رح��ل��ي��ة الثانية 
2021-2025م من الرؤية الوطنية، حيث تضمن 
امل�����ح�����ور ع������دد خ���م���س ق���ض���اي���ا ح����رج����ة ت���م���ث���ل أول�����وي�����ات 
ل��ل��م��ح��ور وال��ج��ه��ات ذات ال��ع��الق��ة، وم���ن خ���الل تلك 
ال��ق��ض��اي��ا ال���ح���رج���ة ورب���ط���ه���ا ب����األه����داف اإلس��رات��ي��ج��ي��ة 
ت���وص���ل���ن���ا إىل ت���ح���دي���د أه��������داف م���رح���ل���ي���ة ان���ب���ث���ق���ت ع��ن��ه��ا 
م���ج���م���وع���ة م�����ن امل�������ب�������ادرات وال������رام������ج وامل�����ش�����اري�����ع ع��ىل 
م����س����ت����وى ك�����ل ج�����ه�����ة.. وه���������ذا ب����ح����د ذات���������ه م����ث����ل إن�����ج�����ازا 
وعماًل جماعياً تشاركياً ستعمل الجهات عىل تنفيذه 
بشكل تكامي بإذن الله.. كما أن لدينا العديد من 
امل�����ش�����اري�����ع يف خ����ط����ة ال������ع������ام 2022م ت������م ت���ح���دي���ده���ا 
ك���أول���وي���ات ض��م��ن ال��خ��ط��ة امل��رح��ل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة 2021-
2025م، ومن أبرز تلك املشاريع استكمال تنفيذ 
مشروع الخارطة البحثية، وإنشاء عدد من املنصات 
اإللكرونية املهمة منصة "ابتكار" ومنصة " الباحث 
اليمني".. ومن ضمن املشاريع أيضاً تنفيذ املسابقة 
اإلب�������داع�������ي�������ة اإلب������ت������ك������اري������ة ال�����س�����ن�����وي�����ة، إق�������ام�������ة امل�����ع�����رض 
ال��س��ن��وي ل���إلب���داع واالب���ت���ك���ار، ب��اإلض��اف��ة إىل ع���دد من 
املشاريع الثقافية والتوعوية للتعريف بأهمية ثقافة 
اإلبداع واالبتكار بهدف نشر وتعزيز هذه الثقافة يف 
أوساط املجتمع، من خالل برامج إذاعية وتلفزيونية 
ت������س������ت������ه������دف ط������������الب امل���������������������دارس وال�������ك�������ل�������ي�������ات وامل������ع������اه������د 

والجامعات وحتى املجتمع بشكل عام.
كما أن��ن��ا سنعمل خ��الل ال��ع��ام املقبل ع��ىل تحويل 

ع��������دد م������ن امل�����ش�����اري�����ع األف�������ك�������ار اإلب�����ت�����ك�����اري�����ة إىل ن����م����اذج 
ص����ن����اع����ي����ة، وت����ح����وي����ل ع�������دد آخ�������ر م�����ن االب������ت������ك������ارات إىل 
شركات صغرة.. ومن ضمن أولوياتنا أيضاً يف العام  
2022م ال��ب��دء يف إع����داد ال��ل��وائ��ح واألدل�����ة ال��خ��اص��ة 
ب����إن����ش����اء ح����اض����ن����ات اإلب������������داع واالب�����ت�����ك�����ار ك�����ن�����واة ل��ت��ب��ن��ي 
إب����داع����ات وم���ش���اري���ع ال���ش���ب���اب وت��ح��وي��ل��ه��ا إىل ن��م��اذج 
ص���ن���اع���ي���ة، ب����اإلض����اف����ة إىل إع��������داد دراس���������ات ال����ج����دوى 
االقتصادية لعدد من املشاريع بالتنسيق مع الجهات 
ذات العالقة، وإط��الق مشروع " سجل اخراعك" 
للتعريف بأهمية تسجيل االخ��راع��ات واالب��ت��ك��ارات 
وه�����ي ث���ق���اف���ة م��غ��ي��ب��ة يف أوس�������اط م��ج��ت��م��ع��ن��ا ال��ي��م��ن��ي، 
ون����س����ت����ه����دف ب�����ه�����ذا امل�������ش�������روع امل�����ؤس�����س�����ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والبحثية والجامعات املعاهد وكل فئات املجتمع، 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��اآلل��ي��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة و اإلداري�������ة وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ل���ت���س���ج���ي���ل االخ��������راع��������ات وآل�����ي�����ة االع�����ت�����م�����اد وال�����ش�����روط 
وامل��ع��اي��ر ال��ت��ي ينبغي ت��وف��ره��ا لتسجيل االخ��راع��ات 

محليا ودولياً.

خارطة بحثية 

ال����������ع����������ام 2021م أط����ل����ق����ت����م  * يف م������ط������ل������ع 
م����ش����روع ال����خ����ارط����ة ال���ب���ح���ث���ي���ة.. ه����ل ل���ك���م ان 
ت����وض����ح����وا أه���م���ي���ة ه������ذا امل������ش������روع، وإىل أي���ن 

وصلتم يف تنفيذه؟
** مشروع الخارطة البحثية مشروع اسراتيجي 
وطني، يستهدف جميع املراكز التعليمية والبحثية 
ويستهدف كذلك املؤسسات والشركات اإلنتاجية 
والصناعية يف القطاعني ال��ع��ام وال��خ��اص، ويبحث 
امل���ش���روع يف إش��ك��ال��ي��ات ه���ذه ال��ش��رك��ات وامل��ؤس��س��ات 
سواء أكانت مشاكل تقنية أو فنية أو بحثية، وليتجه 
بعد ذلك لجعل تلك اإلشكاليات أولويات ومواضيع 
ذات أه��م��ي��ة أم�����ام امل���ؤس���س���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
لتجعلها ضمن اسراتيجية ومسار عملها، وتكون 
خ������ط������وة ت����ن����ف����ي����ذي����ة يف م������س������ار ال����ت����ن����س����ي����ق وال��������رب��������ط ب���ني 
ه����ذه ال��ج��ه��ات ج��م��ي��ع��ا، وب���ال���ت���ايل ن��ض��م��ن م��خ��رج��ات 

ع��ل��م��ي��ة وب��ح��ث��ي��ة ت��ص��ب يف خ���دم���ة ال��ت��ن��م��ي��ة واإلن����ت����اج.
وهنا أستطيع القول إن مشروع "رابط" ومشروع " 
الخارطة البحثية" يحققان التكامل، فبعد عملية 
الربط والتنسيق والشراكة بني املؤسسات العلمية 
وال��ب��ح��ث��ي��ة وب�����ني امل���ؤس���س���ات اإلن���ت���اج���ي���ة وال���خ���دم���ي���ة، 
ت����أيت ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال���ت���ي ت��ت��ض��م��ن ت��م��وي��ل األب���ح���اث 
واملخرجات التعليمية باتجاه تطوير عملية اإلنتاج 
والخدمات وإيجاد الحلول املناسبة لكل مشكالتها.
ك�����م�����ا أن م��������ش��������روع ال�������خ�������ارط�������ة ال����ب����ح����ث����ي����ة ي���س���ت���ه���دف 
ق���ط���اع���ات م��ه��م��ة ع����ىل امل���س���ت���وى ال���وط���ن���ي ع����ىل رأس���ه���ا 
القطاع الزراعي والحيواين والسميك يف خطوة تهدف 
للمساهمة يف تحقيق االكتفاء الذايت. باإلضافة إىل 
ع���دد م��ن ال��ق��ط��اع��ات األخ����رى ت��م ت��ح��دي��ده��ا يف ورش 
عمل خاصة، وسيتم يف األشهر املقبلة إن شاء الله 
ت��ش��ك��ي��ل ل����ج����ان إش����راف����ي����ة ع����ىل م���س���ت���وى ك����ل ق����ط����اع.. 
ف������امل������ش������روع ك����ب����ر وس�����ي�����أخ�����ذ وق�����ت�����ه ال������ك������ايف يف ع��م��ل��ي��ة 

التنفيذ.
مسار موحد

* هناك من يرى أن الهيئة انتزعت بعض 
املهام من وزارات أخرى.. ما طبيعة العالقة 
ب��ني الهيئة وال����وزارات املعنية وك��ذا القطاع 

الخاص؟
** ندرك أن الحديث من البعض يف هذا املوضوع 
ربما يكون بحسن نية، لكن نود أن نوضح للجميع 
بأنه ال صحة ألي كالم عن انتزاع الهيئة لصالحيات 
وزارات أو ج���ه���ات م���ع���ي���ن���ة، ف��ال��ه��ي��ئ��ة م��ع��ن��ي��ة ب��رس��م 
ال����س����ي����اس����ات واالس�����رات�����ي�����ج�����ي�����ات يف م�����ج�����ال األب�����ح�����اث 
ب���ش���ك���ل ع�������ام وع�������ىل امل����س����ت����وى ال����وط����ن����ي ويف م��خ��ت��ل��ف 
القطاعات وفق سياسة محددة وواضحة، ولم تأت 
ال��ه��ي��ئ��ة م���ن ب���اب ال����رف ب���ل ال���ض���رورة ال��ت��ي اس��ت��دع��ت 

إيجاد مثل هذه الهيئة كحاضنة لرسم السياسات 
ل����ل����ج����ه����ات ذات ال������ع������الق������ة وال�������ت�������ي ي�����ج�����ب أن ت���ت���ح���رك 
وف���ق���اً ل���ه���ذه ال���س���ي���اس���ات.. ف��ال��ج��م��ي��ع ي�����درك ال��ف��ج��وة 
يف التنسيق ب��ني مختلف ال��ج��ه��ات وك��ي��ف ظلت كل 
جهة تعمل بشكل منفرد يف الفرات املاضية وكيف 
ان���ع���ك���س ذل������ك ع����ىل م����ح����دودي����ة ث����م����رة اإلن�����ج�����از وع���ىل 
العكس من ذل��ك حني تعمل ه��ذه الجهات بمسار 
وسياسة وخطة موحدة، وهذا أحد أهداف الرؤية 
الوطنية ومنهجية التخطيط التشاريك هي املنهجية 

املعتمدة يف إعداد خطط الرؤية الوطنية.
ك�������ذل�������ك ال�����ه�����ي�����ئ�����ة ال�����ع�����ل�����ي�����ا ل�����ل�����ع�����ل�����وم وال�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا 
واالب�����ت�����ك�����ار ل���ي���س���ت ج���ه���ة م���س���ت���ق���ل���ة ت���ع���م���ل م���ن���ف���ردة، 
فالهيئة تعمل بالتوازي مع مختلف الجهات كجهة 
راس���م���ة ل��ل��س��ي��اس��ات واالت���ج���اه���ات يف م���ج���ال ال��ع��ل��وم 
والتكنولوجيا واالب��ت��ك��ار وأي��ة جهة لديها أنشطة يف 
ه��ذه املجاالت هي واح��دة من الجهات التي تشارك 
يف وضع السياسات وتعمل عىل تنفيذها، لذلك يف 
ع��ض��وي��ة م��ج��ل��س إدارة ال��ه��ي��ئ��ة ه��ن��اك ج��ه��ات ممثلة 
عن وزارات التعليم الثالث، وكذلك ممثل عن وزارة 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، أيضاً ممثل عن 
وزارة الزراعة، وممثل عن القطاع الخاص إلدراكنا 

بأهمية هذا القطاع يف عملية التنمية.

خدمة التنمية 
* م������اذا ع����ن م��س��ت��ق��ب��ل ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي يف 
بالدنا، وهل حان الوقت لتوجيه األبحاث 

لخدمة قضايا التنمية؟ 
** كما ذكرنا نعمل اآلن من خالل مشروع الخارطة 
البحثية عىل توجيه األبحاث بما يخدم التنمية بكل 
م���ك���ون���ات���ه���ا.. ون���ت���ي���ج���ة ل���غ���ي���اب م���ث���ل ه�����ذه ال���س���ي���اس���ات 
وال����رؤى يف ال��ف��رات امل��اض��ي��ة لدينا آالف الباحثني يف 
م��خ��ت��ل��ف امل���ؤس���س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وم����راك����ز األب���ح���اث، 
ل��م يتم اخ��ت��ي��ار مشاريعهم وع��ن��اوي��ن أبحاثهم وفق 
رؤي�������ة م�����دروس�����ة وأول������وي������ات ي���ح���ت���اج���ه���ا ال���ب���ل���د، ال���ي���وم 
وم������ن خ������الل ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ل���ي���ا ل���ل���ع���ل���وم وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
واالبتكار من خالل مشاريعها واسراتيجية عملها، 
ت���ويل ال��ب��ح��ث العلمي اه��ت��م��ام��ا ك��ب��راً ب��إي��ج��اد خ��ارط��ة 
ل�����أب�����ح�����اث وس�����ي�����اس�����ة م������ح������ددة الخ�����ت�����ي�����ار م����وض����وع����ات 
األبحاث وفق أولويات وطنية.. ومن املؤكد أن وضع 
ال��ت��ن��م��ي��ة يف م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت س��ي��ش��ه��د ت���ح���واَل ك��ب��راً 
خ��الل ف��رة ق��ص��رة، إذا م��ا وج��ه��ت األب��ح��اث بشكل 
صحيح ومدروس إليجاد حلول عملية لإلشكاالت 
والصعوبات وتم ربطها بإشكاالت الجهات اإلنتاجية 

والخدمية.
وطني يحتاجني

* م�������ن وج������ه������ة ن������ظ������رك������م.. م�������ا ه�������ي ال����ح����ل����ول 
املمكنة للحد من تسرب الكفاءات وهجرة 

العقول إىل الخارج؟ 
**ال������ح������د م�����ن ت����س����رب ال�����ك�����ف�����اءات وال����ع����ق����ول وردت 
ضمن القضايا الحرجة الخمس التي افرزها تحليل 
ال�����وض�����ع ال������راه������ن مل����ح����ور اإلب�����������داع واالب�����ت�����ك�����ار وامل����ع����رف����ة 
والبحث العلمي والتي عىل ضوئها تم إعداد الخطة 
املرحلية الثانية من الرؤية الوطنية 2021 – 2025 
.. ويف هذا الجانب قد تكون هناك صعوبة ملواجهة 
ه������ذه اإلش���ك���ال���ي���ة يف ال����وض����ع ال�����راه�����ن ب���س���ب���ب ظ����روف 
ال��ع��دوان وال��ح��ص��ار وال��ظ��روف االق��ت��ص��ادي��ة الصعبة 
التي افرزها العدوان والحصار، ولكن ذلك ال يمكن 
أن يثنينا ع��ن إي��ج��اد حلول وب��دائ��ل، وق��د عملنا من 
خ���الل خ��ط��ة امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة 2021-2025م من 
ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة ع��ىل وض���ع م��ص��ف��وف��ة م��ن امل���ب���ادرات 
يمكن العمل عليها للحد من تسرب وهجرة العقول 
اليمنية إىل الخارج، وكذلك إعادة الكفاءات اليمنية 
املهاجرة ، وم��ن امل��ب��ادرات التي ت��م إق��راره��ا يف محور 
اإلب��������داع واالب����ت����ك����ار وامل���ع���رف���ة وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ب��ه��ذا 
الخصوص مبادرة" وطني يحتاجني".. كما أننا بدأنا 
يف هذا للعام 2021م بمشروع إعداد قاعدة بيانات 
للكفاءات اليمنية يف الداخل والخارج، وقد أنجزنا 

شوطاً ال بأس به من هذا املشروع.

* يف نهاية هذا اللقاء.. ما الذي تود قوله؟ 

** ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا واالب��ت��ك��ار مجالها واس��ع 
ج��داَ ويجب عىل ال��دول��ة والجهات املعنية أن توجه 
اه���ت���م���ام���ات���ه���ا ل����ه����ذه امل����واض����ي����ع ف���ه���ي أس�������اس ال��ن��ه��ض��ة 

والتنمية ملختلف مجاالت الحياة.

 أي شيء نقدمه يظل قلياًل أمام تضحيات أبطال اجليش واللجان الشعبية في مختلف اجلبهات

اســـتـــمـــرار الــــعــــدوان واحلــــصــــار شــكــل حـــافـــزًا 
لالعتماد على العقول الوطنية

 نتحرك مببدأ إميــانــي ووطــنــي ونــالحــظ ثمار 
هذا التحرك كبيرة

نعمل على تهيئة بيئة مناسبة لإلبداع واالبتكار 
ونشر هذه الثقافة في أوساط املجتمع

اإلبداع واالبتكار حجر الزاوية في التنمية االقتصادية واالجتماعية

 سنعمل خالل 2022م على 
إعــداد لوائح وأدلــة إنشاء 
حاضنات اإلبداع وحتويل 
مــــــشــــــاريــــــع الــــــشــــــبــــــاب إلـــــى 
منــــــاذج صــنــاعــيــة وإطـــــالق 
مشروع " سجل اختراعك"

لدينا مصفوفة من املبادرات 
لـــلـــحـــد مــــــن تـــــســـــرب وهــــجــــرة 
الــــعــــقــــول الــــوطــــنــــيــــة وإعــــــــادة 

الكفاءات اليمنية املهاجرة

مشروعا "رابط" و"اخلارطة 
التكامل  يحققان  البحثية" 
والربط والتنسيق والشراكة 
بـــــن املـــــؤســـــســـــات الــعــلــمــيــة 
املؤسسات  وبــن  والبحثية 

اإلنتاجية واخلدمية

أمام استمرار العدوان والحصار عىل بالنا  وأثارهما السلبية التي طالت 
مختلف مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والصحية، 
كل ذلك فرض عىل اليمنيني التحرك للبحث عن حلول وبدائل تعزز من 

القدرات اإلنتاجية، وتضع اليمن يف بداية سلم االكتفاء باالعتماد عىل 
أبحاث وابتكارات العقل اليمني. 

ومع هذا التوجه كان البد من إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار يك تقوم بوضع السياسات والتنسيق بني مختلف الجهات املعنية 

باألبحاث والتكنولوجيا واالبتكار، وتوجيه مخرجات التعليم واملراكز 
البحثية واألفكار اإلبداعية لخدمة التنمية يف مختلف املجاالت. 

نائب رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار الدكتور 
عبدالعزيز عبدالكريم الحوري، خص صحيفة "2٦ سبتمر" بحوار 

شامل تحدث فيه عن جملة من املواضيع والقضايا التي تهم واقع البحث 
العلمي، وأبرز األولويات واملشاريع  التي تبنتها هيئة العلوم واالبتكار 

خالل املرحلة الحالية واملستقبلية ضمن الخطة املرحلية الثانية من الرؤية 
الوطنية 2025-2021م. 
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اعالن باحلجز واملصادرة
تعلن محكمة املنطقة العسكرية املركزية

 ان��ه وبناء عىل االحكام القضائية ال��ص��ادرة بإجراء الحجز وامل��ص��ادرة لجميع األم��وال واملمتلكات داخ��ل الجمهورية وخارجها والخاصة بالضباط الخونة الذين انضموا اىل 
تحالف العدوان السعودي األمرييك عىل اليمن وعددهم 216 ضابطاًً فارين من وجه العدالة وهم:-

اإلسم

عبدربه منصور هادي1

عيل محسن صالح األحمر2

محمد عيل احمد املقديش3

عبدالله سالم عيل النخعي4

هيثم قاسم طاهر5

احمد حسني صالح العقييل6

فضل حسن محمد العمري7

يحيى حسني عبدالله صالح8

امني عبدالله حامد الوائيل9

طارق محمد عبدالله صالح األحمر10

هاشم عبدالله حسني األحمر11

 لواء - أحمد صالح يحيي أبو حاتم 12

عميد ركن- حيدر أحمد حسن محفل13

عميد ركن- خالد حسني عيل السميني14

عميد ركن- محمد عيل أحمد العمري15

عميد ركن- محسن محمد مبارك الحرميل16

عميد ركن- محمد أحمد صالح الحاضري17

عميد ركن- موفق محمد عبدالله منصر18

عميد- أحمد حميد محسن مرح19

عميد- جمال غالب أحمد الشمريي20

عميد- خالد عبدالله عيل النيس21

عميد- صادق عبدالله املخاليف22

عميد- صالح أحمد لقصم الحاريث23

عميد- محمد هادي ضبعة العمليس24

عميد- ياسر حسن عيل العابد25

عميد- يحيي عيل سعيد حنشل26

عميد- طه شمسان أحمد املعمري27

عميد- محسن محمد حسني الداعري28

عميد- محمد سالم عبدالله الخوالين29

عميد- محمد صالح عبدالرب الغنيمي30

عميد- صالح يحيي ناصر القطيبي31

عميد- عبدالله عبدالرحيم غيالن32

عميد- عيل سالم بن عوض الحاريث33

عميد- محمد حربان مانع الوادعي34

عميد- محمد عبدالله محمد وهان35

عقيد- محمد عزي الدروبي36

عقيد- نبيل محمود مفتاح إسكندر37

عقيد- حسن فتيني فضل38

عقيد- محمد سلمان مجاهد39

عقيد- مجاهد قائد حزام الغلييس40

عقيد- مساعد عزام الحاريث41

لواء ركن – خالد يحيى حسني االشول42

عميد ركن – محمد يحيى عيل طواف43

عميد ركن- حسني عيل عيل الهيال44

عميد مهندس- عبدالله محسن عيل العليي45

عميد- محمد عيل محمد الحوري46

عميد- ذياب عبدالواحد القبيل نمران املرادي47

عميد- صالح عبدربه صالح املنصوري48

عميد- سيف الدين عبدالرب قاسم احمد الشدادي49

عميد- حسن غالب ناصر األجدع املرادي50

عميد- جحدل محمد حنش عوض العولقي51

لواء ركن- عيل صالح عبدالله األحمر52

لواء ركن- أحمد سعيد محمد بن بريك53

عميد- عيل بن راشد احمد الحاريث54

مبخوت بن عبود ربيع صالح الشريف55

عقيد- عبدامللك عيل املداين56

عقيد- يحيي عيل عبدالله حميد57

مقدم ركن- محمد يحيي حسن الشريف58

رائد- عبدالغني عيل عبدالله شعالن59

مهدي مهدي جابر الهاتف60

رائد – عبدالغني طاهر نصر عبدالله العمراين61

منصور عيل حزام62

خطاب عبدالله محمد الياسري63

لواء ركن- صالح محمد حسن سالم64

لواء ركن- احمد محسن سالم اليافعي65

لواء ركن- احمد سالم عبدالله املرزوقي66

لواء- رداد مرزوق الهاشمي الجامي67

عميد ركن- فضل محمد عبيد غرامة68

عميد ركن- مهدي احمد عيل الشكلية69

عميد ركن- ناصر عبدالرب ناصر عيل70

عميد ركن- سليمان ناصر سليمان محمد الزاميك71

عميد ركن- قائد محمد مساعد72

عميد ركن- فرج حسني ابوبكر توفيق العتيقي73

عميد ركن- طالب سعيد عبدالله بارجاش74

عقيد ركن- احمد عيل االشول - منتحل شخصية مدير التوجيه املعنوي بمأرب75

عقيد ركن- جميل احمد عوض االشول76

عقيد ركن- محمد احمد عيل الحبييش77

عقيد ركن- سمري شرف شمسان الحكيمي78

عقيد ركن- محمد احمد عبدربه الحلييس79

عقيد ركن- هادي احمد مسعد العولقي80

عقيد ركن- ناصر سالم عبدالله العمري81

عقيد طيار- عادل احمد عيل عيل الحاملي82

عقيد- عيل محسن مصلح الحاريث83

عقيد- عيل محمد صالح القميل84

عقيد- احمد حسني محمد النقح85

عقيد- مانع عزيز جابر ناصر قابص86

مقدم- يحيى احمد مانع الوعيل87

عقيد- محمد صالح بن راسية88

عقيد- محمد عبدالعزيز العسودي89

رائد- عبده فارع عبدالله الربح90

رائد- عيل حسني عيل الفالحي91

نقيب- مطلق احمد جوهر املعرويف92

ناصر عبدربه عبدالله ناصر الطاهري93

احمد حسان صالح جربان94

ثابت مثنى ناجي جواس95

صادق عيل سرحان مهيوب96

عبدالكريم محمد احمد الصيادي97

سند عبدالله محمد الرهوي98

عمر يحيى فتيني سجاف99

عبدالله محمد عيل معزب100

عبدالعزيز محمد حسني حنكل101

احمد عبدالله عيل تريك102

احمد صالح محمد البحش103

سعيد محمد سعيد الشعميل104

عبدالرب صالح االصبحي105

عبدالعزيز احمد ناصر دبوان املجيدي106

حمدي حسني شكري الصبيحي107

عبده حمود عيل الصغري108

عيل مقبل صالح الضالعي109

ناصر سعيد سريع العنبوري110

محسن محمد احمد الخبي111

عبده محمد حسني الحذيفي112

عادل هاشم سعيد القمريي113

يوسف عيل محمد الشراجي114

محسن عيل مرشد خصروف115

هيكل محمد صالح حنتف116

محمد غالب السوادي117

مفرح محمد عيل بجيبح118

عمر جوهر إبراهيم سعيد119

هاشم السيد عبدالله الجنيدي120

صالح محمد صالح طيمس الكازمي121

فهمي حاج محروس الصيعري122

عبدالله سعيد صالح االسلمي123

عبده عبدالله سعد مجيل124

طاهر عيل عيضة العقييل125

توفيق محمد عبدالله القيز126

ناصر عيل عبدالله الذيباين127

عبدالرحمن ثابت شمسان الشمساين128

عبدالله احمد حسني الصبيحي129

عيل عمار محسن الجائفي130

منصور عيل حسني الزافني131

احمد عيل حمود الكوكباين132

ناصر عبدالله هادي قيس133

منصور سعد احمد حساين134

خالد محمد عبده فاضل135

صالح مبارك محمد العامري136

صغري حمود عزيز السفياين137

عسكر احمد محمد زعيل138

عيل حميد منصور القشيبي139

عيل صالح عبدربه الكليبي140

صالح احمد محمد السيد141

إبراهيم عيل احمد حيدان142

ناصر حسني ناصر الشجني143

محمد عيل احمد الجرادي144

خالد صالح حسن االقرع145

محمد عيل الصويف علوي امليسري146

عبداللطيف القبيل نمران املرادي147

عيل محسن مبارك الهدي148

فيصل عيل قائد حسن149

احمد عيل احمد معوضة150

ربيش عيل وهبان العليي150

مسفر ناصر سيف الحاريث151

عبدالرقيب عبده دبوان الشرعبي152

منصور عبد الله ناجي ثوابة153

علوي عيل ناصر الحاريث154

منصور عيل يحيى الحنق155

امني عيل العكيمي156

عبدالله محمد الحاضري157

فواز محمد حزام الضربي158

الحسن عيل عيل ابكر159

إسماعيل حسن عبدالله زحزوح160

احمد عيل محمد سعيد البعداين161

أمجد خالد فرحان قاسم162

محمد سالم عبود الشريف163

عمار عيل احمد الجندبي164

عادل عيل عيل هادي165

عادل صالح صالح الشبية166

الظاهري احمد ناصر الشدادي167

رويس عبدالله عيل مجور168

عبدالله عيل عليوه169

احمد محمد عبدالله الويل170

راشد ناصر عيل الجند171

عيل حسن االحمدي172

عيل محسن قاسم عقيل173

صالح احمد مسعد املقديش174

جازم صالح احمد الحدي175

محمد عيل ناجي ابو لحوم176

عبدالعزيز قائد الشمريي177

حسني زيد عيل خريان178

عبدالرب قاسم احمد الشدادي179

صالح عامر عيل معوضة180

احمد حسني حسني مبهيط181

عيل محمد ناصر الحاوري182

فايد عيل الشاطر183

سلطان عيل مبخوت العرادة184

عيل محمد عيل القويس185

احمد ناجي فراص الطلوع186

عاصم صالح عامر معوضة187

حسني مسعد احمد الحلييس188

عبده احمد عبده النزييل189

احمد عيل ناصر املرهبي190

محمد صالح عامر معوضة191

محمد محمد صالح األحمر192

محمد عبدالله الفقيه193

خالد صالح االقرع194

عبدالرحمن الصعر195

صالح محمد الطمرية196

محسن راجح يحيى ابو لحوم197

صدام ناجي الظليمي198

عامر صالح عامر معوضة199

عيل عبدالله احسن الفار200

ناصر عبدالرب قاسم الشدادي201

محفوظ صالح حسني املرهبي202

خالد صالح عامر معوضة203

عقبة صالح عامر معوضة204

عيل صالح عامر معوضة205

قتيبة صالح عامر معوضة207

ياسر عبدربه منصور هادي208

محمد مجاهد غشيم209

عبداإلله حسني املقديش210

احمد محمد عيل املقديش211

اكرم عبدالحميد محمد السوسوة212

طارق حسني حسني خريان213

هشام محمد عيل املقديش214

محمد محمد عيل املقديش215

وليد محمد مصلح عيضة216

وكلفت املحكمة النيابة العسكرية بتنفيذ الحجز 
واملصادرة ألموال وممتلكات املذكورين ومخاطبة 

الجهات املعنية بذلك.
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خ�����������ال ف�����������رة ت������رش������ح������ه ل������ل������رئ������اس������ة األم�������ري�������ك�������ي�������ة ط�����������رح ج���������و ب������اي������دن 
اس��رات��ي��ج��ي��ة ت��ق��ي��ي��د ب���رن���ام���ج إي������ران ال����ن����ووي م���ن ج���زأي���ن ت��ن��ص ه��ذه 
االسراتيجية يف جزئها األول: عىل أن تقرح إدارة بايدن العودة 
إىل االم����ت����ث����ال امل����ت����ب����ادل ل���ات���ف���اق ال����ن����ووي امل������رم ع�����ام 2015. وه���و 
االت��ف��اق ال���ذي انتهكته ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ب��االن��س��ح��اب ع��ن��ه يف ع��ام 
2018 أم�����ا يف ال����ج����زء ال����ث����اين :  أن ت���ب���اش���ر واش���ن���ط���ن ب��م��ف��اوض��ات 
جديدة مع طهران بشأن اتفاق أقوى وأطول يحل محل االتفاق 
األص�������ي. وس������اد االف��������راض ع����ىل ن���ط���اق واس������ع ب�����أن ال���خ���ط���وة األوىل 
س��ت��ك��ون ال���ج���زء األس���ه���ل يف ال��ع��م��ل��ي��ة، مل���زي���د م���ن ال��ض��غ��ط األق���ى 
بالعقوبات ويعني ذلك نفس النهج الذي اتخذه الرئيس السابق 
دونالد ترامب. وبالرغم من فشل هذه السياسة يف كسب تأييد 
شركاء الواليات املتحدة، فإنها أدت إىل األضرار الكبرية باالقتصاد 

اإليراين وتدهوره املتسارع. 
ب��ي��د أن األح������داث ال��اح��ق��ة أث��ب��ت��ت أن ه����ذه ال���خ���ي���ارات امل��ف��رط��ة يف 
التفاؤل عقدت مناخات التقارب، وعطلت مسار املفاوضات عىل 
ال����رغ����م م����ن م��ط��ال��ب��ة ب���رف���ع ال���ع���ق���وب���ات ل���ي���س ب��ش��ك��ل ج������زيئ، وإن���م���ا 
ب���ص���ورة ك��ام��ل��ة أي أك����ر م��م��ا ن��ص��ت ع��ل��ي��ه "خ��ط��ة ال��ع��م��ل ال��ش��ام��ل��ة 
امل���ش���رك���ة" ب��ت��خ��ف��ي��ف ال���ع���ق���وب���ات وه�����و م����ا ل����م ت��ق��ب��ل ب����ه إي��������ران، وال 

بالضغوطات األمريكية بأن تتخىل إيران عن برنامجها النووي.
وب������م������وازة ذل������ك ف������إن ال������والي������ات امل����ت����ح����دة ال ت������رى يف ال����ب����دائ����ل ال��ت��ي 
ي��ع��رض��ه��ا ح��ل��ف��اؤه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة أي إغ������راء ي��م��ن��ع��ه��ا ع���ن ذل�����ك، كما 
تبدو عند كل منعطف يف الصراع يفتح الباب نحو خطر التصعيد 
واستعجال تجاوز مخاطره براجعات، وال تجرؤ عىل امليض قدما 
ن��ح��و ت��س��وي��ات امل��ل��ف��ات امل���أزوم���ة م��ن دون زج األم���ن اإلس��رائ��ي��ي يف 
دفر شروط هذه التسويات، وربط االتفاق بالعديد من امللفات 
يف املنطقة للمساومة عىل ما يمكن أن تخرج به الواليات املتحدة 

من مكاسب يف خلط األوراق
فرص الحلول

املقاربة املنطقية التي يجب أن تسعى إليها واشنطن لاستجابة 
للتحديات ال��ت��ي يفرضها م���أزق االت��ف��اق ال��ن��ووي أن ت��ق��وم بعملية 
الفصل بني استعدادها للعودة لاتفاق، والطلبات اإلضافية التي 
تطال امللفات اإلقليمية، أما بأن يسرع هذا الخيار فرص الحلول 
لاتفاق بصورة تقرب من الشروط اإليرانية يف االستجابة لرفع 
العقوبات بصورة كاملة، بدال من املراوحة، أو التفكري باللجوء 
للخيارات البديلة الوهمية بضم القدرات األمريكية تحت عباءة 
الجيش اإلس��رائ��ي��ي للتلويح بعمل عسكري ض��د إي���ران إلجبارها 
عىل القبول بالشروط األمريكية، وربط ذلك باملساومة مع قضايا 
م��ل��ف��ات امل��ن��ط��ق��ة أم����ا ب����أن ت��ش��ك��ل ش��ب��ك��ة أم�����ان اف���راض���ي���ة لتغطية 
االنسحاب األمرييك من مناطق التوترات، وتسريع التفاهمات، 
رهانا عىل خلق تريد متوسط املدى يبعد خطر االنفجار اإلقليمي 
م��ا أم��ك��ن، ويطمنئ الحلفاء يف ح��ال وق��وع��ه إىل إل��ت��زام واشنطن 
معهم، يف ظل تقديرات خراء أمريكيني تقول إن واشنطن تقنع 
نفسها بحل وهمي، فهي ترغب باالنسحاب وقلقة من االنفجار 

وقدماها عالقتان وال تبدو املناخات مساعدة إلطالة وجودها.
ويف مقابل هذه التلكؤات تقول الخارجية اإليرانية "إما أن يتم 
االتفاق عىل كل يشء، وإما أن ال يتم االتفاق عىل يشء". ويبدو 
أن إيران استوعبت الدرس بشكل جيد، وبما يكفي من الخسارة 
الكبرية لعشرات املليارات نتيجة االنسحاب األمرييك من االتفاق 

يف العام 2018، وال تريد الدخول من جديد يف اتفاق ال تضمن 
ن��ه��اي��ت��ه، وه����ذا م��ا ي��ج��ع��ل إي����ران تتمسك ب��م��س��أل��ة ت��وف��ري ض��م��ان��ات 
االت�����ف�����اق م����ن ال������والي������ات امل����ت����ح����دة ح���ت���ى ال ي���ت���ك���رر ح�������دوث ذل������ك م���رة 

أخرى، إذا نجحت املحادثات ألحيائها. 

العودة إىل االتفاق
ع���ودة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة إىل ط��اول��ة فيينا ل��ي��س م��ج��رد رغ��ب��ة من 
ع��دم��ه��ا، ب��ل غ��دت ملزمة لضمان أم��ن واس��ت��ق��رار منطقة الشرق 
األوسط والعالم مهما حاولت اإلدارة األمريكية إيجاد الذرائع يف 
تضليل الرأي العام والتهويل من أخطار الرنامج النووي اإليراين 
وما إن أعلنت إيران عن نيتها العودة إىل طاولة فيينا حتى بادرت 
أمريكا بسلسلة من االستفزازات امليدانية يف البحر والر والجو، 
وتكثيف األع��م��ال امل��خ��اب��رات��ي��ة وال���ح���روب ال��س��ي��ران��ي��ة ع��ىل املنشآت 
النووية اإليرانية وعىل بقية املراكز الحيوية ذات التأثري االقتصادي 
مل��ح��اول��ة ع����زل إي�����ران ع���ن ج���واره���ا اإلق��ل��ي��م��ي، وغ���ريه���ا م���ن األزم�����ات 
ل��ت��ع��ط��ي��ل امل���ف���اوض���ات، ذل���ك ألن��ه��ا ت��ع��ت��ر م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس���ط 
منطقة ح��ص��ري��ة ل��ن��ف��وذه��ا ون��ف��وذ إس��رائ��ي��ل، أو ك��م��ا س��م��اه��ا هتلر 
"منطقة ح��ي��وي��ة". وم���ن ي��ح��اول التغلغل إل��ي��ه��ا ف��ه��و ي��ع��ت��دي عىل 
امل���ص���ال���ح األم���ري���ك���ي���ة وي�����ه�����ّدد أم�����ن إس����رائ����ي����ل وه��ي��م��ن��ت��ه��ا ب���ال���وك���ال���ة، 
وب��ال��ت��ايل ع��ل��ي��ه أن ي��راع��ي ه���ذا امل���ب���دأ. ه���ذا ه��و امل��وق��ف االس��رات��ي��ج��ّي 

املوجه إليران وسوريا وحزب الله وحتى لركيا.
وضمن هذه السياسة االسراتيجية تتخندق إسرائيل وتحاول 
ت���ك���ري���س ن���ف���س���ه���ا ب����ال����دول����ة ال����ن����ووي����ة ال����وح����ي����دة يف م���ن���ط���ق���ة ال���ش���رق 
األوس��ط يف إط��ار اسراتيجية التفوق النوعي للجيش اإلسرائيي 
عىل بقية جيوش املنطقة، وهو الساح الذي تعتره بمثابة الردع 
يف أي��ة ح��رب ش��ام��ل��ة، ول��ن تسمح ب��أي ت��ف��وق ينافس تفوقها، أو 
يؤثر عىل وجودها وتوسعها ومشروعها السيايس يف التطبيع مع 
ال���ع���رب، واي���ج���اد ت��ح��ال��ف��ات ع��س��ك��ري��ة ج���دي���دة، ت��ه��ي��أ أرض��ي��ت��ه عىل 
ك���اف���ة امل���س���ت���وي���ات ال��س��ي��اس��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة وال���ت���ج���اري���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

والعسكرية تحت قيادة الكيان الصهيوين.
وم���ن ه��ن��ا ت��ح��اول إس��رائ��ي��ل اس��ت��ه��داف ال��رن��ام��ج ال���ن���ووي اإلي���راين 
وتدمريه خوفاً من وقوف إيران أمام املشاريع االستعمارية وامتداد 
نفوذها يف املنطقة لتعطيل مشاريع التطبيع عىل حساب القضية 

الفلسطينية.
منع أي تفوق

األمثلة كثرية عىل إصرار الكيان الصهيوين منع أي تفوق يف بناء 
ال��ق��درات العسكرية للجيوش العربية، وم��ث��ال ذل��ك عندما قام 
ساح الجو اإلسرائيي بتدمري مفاعل تموز العراقي يف 7 حزيران 
1981م وال��ذي كانت تخىش تل أبيب من أن ُيحول العراق إىل 

دولة نووية منافسة إلسرائيل يف املنطقة.
وع��ىل ذات السياق تحاول ال��والي��ات املتحدة استخدام الدعاية 
اإلع��ام��ي��ة يف ت��وج��ي��ه ال��رس��ائ��ل ل��ل��ت��أث��ري ع���ىل ال�����رأي ال���ع���ام االق��ل��ي��م��ي 
والدويل إىل الخطر الذي يمثله الرنامج النووي اإليراين عىل األمن 
والّسلم الدوليني، بينما إسرائيل ال تمثل هذه الخطورة، وهناك 
بون شاسع بني دولة ال تمتلك أسلحة نووية - حتى اآلن - وبني 

إسرائيل املحسوبة من الدول النووية يف التصنيف العاملي.
وم���ن أج���ل ذل���ك ق��ام��ت إس��رائ��ي��ل ب��ع��دة خ��ط��وات يف ه���ذا االت��ج��اه 
كقيامها بالتخريب املتعمد للمنشآت ال��ن��ووي��ة اإلي��ران��ي��ة وقصف 

منشآت نووية قريبة من مفاعل بوشهر النووي، وإصابته بأعطال 
أدت إىل إيقافه عن العمل كما حدث يف يونيو 2021م، فضا 
ع���ن إع������دام وت��ص��ف��ي��ة ال��ع��ل��م��اء ال���ن���ووي���ني اإلي���ران���ي���ني واألك��ادي��م��ي��ني 
داخل وخارج إيران، وأيضا العلماء العرب وهم كر. كما سعت 
إسرائيل جاهدة يف عهد ترامب إلحباط الرنامج النووي اإليراين 
الذي وقعته إدارة أوباما يف سنة 2015م، لُتقلص أيران بموجبه 
من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات االقتصادية املفروضة 
عليها تدريجياً، إاَل أن ترامب وبضغط إسرائيي يف عهد نتنياهو 
انسحب م��ن ه��ذا االت��ف��اق ال��ن��ووي بشكل أح���ادي الجانب وف��رض 

عقوبات قاسية عىل إيران.
فالكيان الصهيوين يعمل  واليزال من أجل إيقاف برنامج إيران 
النووي، وراح يهول لإلدارة األمريكية بأن إيران عىل وشك صنع 
القنبلة النووية بعقول وخرات إيرانية، واحتمال أن تنقل هذه 
ال��ت��ج��رب��ة ال��ن��اج��ح��ة إىل دول ح��ل��ي��ف��ة ل��ه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة، أو مل��ن��ظ��م��ات 
ودول تعادي إسرائيل، والتي لطاملا هددت بتنفيذ ضربات جوية 
عسكرية وال��دخ��ول يف ح��رب إن ل��زم األم���ر م��ع ط��ه��ران مثلما ذكر 
ذلك عدد من كبار املسؤولني يف تل أبيب من بينهم نفتايل بينت 
رئ��ي��س ال����وزراء ال��ص��ه��ي��وين، ومستشار األم���ن ال��ق��وم��ي إي���ال هوالتا 
ال������ذي ح���ّم���ل يف ل���ق���اء م����ع ن���ظ���ريه األم�����ري�����يك ج���ي���ك س���ول���ي���ف���ان إي�����ران 
م��س��ؤول��ي��ة ال��ه��ج��وم ع��ىل ن��اق��ل��ة ن��ف��ط يف ب��ح��ر ال��ع��رب ال��ت��ي يمتلكها 

رجل أعمال إسرائيي،   
واعتبارها من أهم التحديات االسراتيجية يف املنطقة. وبالتايل 
ف����ام����ت����اك إي����������ران ل����ل����ّس����اح ال������ن������ووي ي����ع����د ص���ف���ع���ة م����وج����ع����ة وف����ش����ًا 
اس��ت��خ��ب��اري��ا ودب���ل���وم���اس���ي���ا وع��س��ك��ري��ا ك���ب���ريا إلس���رائ���ي���ل ال���ت���ي تحتكر 
حق امتاك الساح النووي، وه��ذا يف اعتقاد الكثري من الخراء 
ال��ع��س��ك��ري��ني سيغري امل���ع���ادالت االس��رات��ي��ج��ي��ة وم���وازي���ن ال��ق��وى يف 
امل��ن��ط��ق��ة ب��ح��ي��ث ال ت��ص��ب��ح إس��رائ��ي��ل م���ه���ددة ل��ع��وام��ل االس���ت���ق���رار يف 

املنطقة.
اإلجماع الصهيوين

وإىل ذلك مازلت اإلدارة األمريكية تتجاوب مع مطلب اإلجماع 
ال����ص����ه����ي����وين ب����ع����دم ال������ع������ودة إىل االت������ف������اق وت����ع����م����ل ع����ن����اص����ر ال����ح����زب 
ال��ج��م��ه��وري اليمينية امل��ت��ط��رف��ة ج��اه��دة يف ال��ك��ون��ج��رس مل��ن��ع ب��اي��دن 
من االستجابة ملتطلبات العودة إىل االتفاق ال��ن��ووي، ومنع رفع 
ال��ع��ق��وب��ات -ك��ل��ه��ا- ع���ن إي�������ران،  إال ب��م��ا ي��ت��ف��ق م���ع ض��م��ان الهيمنة 
االمريكية - اإلسرائيلية يف الشرق األوسط، وهذا هو جوهر مقولة 
"ضمان أمن إسرائيل" ألن ضمان أمنها ال يتم إال بضمان سيطرتها 
وهيمنتها عىل الشرق األوسط كمنطقة نفوذ،  أو منطقة حيوية 

ألمريكا   و"إسرائيل".
وم�������ن ه����ن����ا ن���س���ت���ن���ت���ج يف خ�����اص�����ة ه�������ذا ال���ت���ح���ل���ي���ل ب���ح���س���ب ال�����رؤي�����ة 
االسرائيلية بعدم ع��ودة ال��والي��ات املتحدة إىل االت��ف��اق مع إي��ران، 
ألن عودة االستقرار يف الشرق األوسط ستقرب األنظمة العربية 
وش����ع����وب����ه����ا م�����ن ب���ع���ض���ه���ا ال����ب����ع����ض، يف م����ن����اخ����ات آم����ن����ة ل���ان���ت���ع���اش 
واالزدهار الحضاري يف مشاريع االستثمارات والبنية االقتصادية 
وال��ت��ن��م��وي��ة وال��ت��ط��ور ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وال��ت��ب��ادل م��ع العالم 
الخارجي، وتصبح السوق العربية مفتوحة للتنافس الحر أمام 
كل دول العالم، وإذا كان هناك من تقارب يف االتفاق وهذا يعني 
أن يحقق مصلحة الواليات املتحدة وإسرائيل، وبغري ذلك سيبقى 

االتفاق يف حالة الجمود واملراوحة.

ج��اء ذل��ك بالنص يف مقابلة أج��رت��ه��ا وكالة 
إع���ام م��ع ”ب��رن��ارد ل��وي��س”، مستشار البيت 
األب���ي���ض ل���ش���ؤون ال���ش���رق األوس������ط يف ع��ه��دي 
ب��وش األب واالب��ن، وه��و مستشرق بريطاين 
ي�����ه�����ودي ال�����دي�����ان�����ة، وص�����اح�����ب أخ����ط����ر م���ش���روع 
يف ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن لتفتيت ال��ع��ال��م العربي 

واإلسامي .
وم�����ش�����روع ال��ت��ف��ك��ي��ك ب�����دأ يف ع�����ام 1983م 
وظ���������ل ي��������������راوح م�����ك�����ان�����ه اىل أن ظ�����ه�����ر يف ب�����داي�����ة 
األل��ف��ي��ة  بالتمهيد ل��ه ب���أح���داث 11س��ب��ت��م��ري , 
وك���ان���ت ت��ل��ك االح�������داث م���ع م���وج���ات ال��ت��ف��ج��ري 
ال��ت��ي اج��ت��اح��ت ال��ع��ال��م ه���ي امل���ح���رك األس���ايس 
ل�����ه ,إذ ط���������رأت م����ن����ذ 2004م ف�����ك�����رة ال����ش����رق 
األوسط الجديد وهي الفكرة التي ولدت بعد 
سقوط بغداد عام 2003م  تحت ذرائع قال 
الواقع فيها القول الفصل وقد تمخض عن 
ذلك السقوط فكرة الشرق االوسط الجديد 
وكان من نتائجها حرب تموز 2006م بلبنان 
وه����ي ال���ح���رب ال���ت���ي ل���م ت��ك��ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا م��رض��ي��ة 
للمنظومة الصهيونية العاملية , وللسيطرة 
عىل مقاليد الزمن وحركة التاريخ سارعوا اىل 
تبني اسراتيجية راند لعام 2007م بهدف 
ان������ش������اء ش���ب���ك���ة اس���������ام م����ع����ت����دل وه�������ي ال�����رؤي�����ة 
االسراتيجية التي نجحت اىل حد ما يف بلوغ 
أهدافها  يف التحكم بمصائر الشعوب , ويف 
االحتال , وتدمري الثقافة الدينية وتطبيقاتها 
االجتماعية , عن طريق موجة الربيع العربي 
وت���داع���ي���ات���ه���ا ال���ت���ي ل����ن ت���ق���ف ع���ن���د ح����د ال��ت��دم��ري 
فقط ب��ل اىل أب��ع��د م��ن ذل��ك وه��و مرحلة الا 
ال���دول���ة ,وه����و االم����ر ال����ذي ي��ح��دث ب��ال��ف��ع��ل يف 
ج����ل ال�������دول ال���ت���ي ع���ص���ف ب���ه���ا رب��ي��ع��ه��ا , وج�����اٍر 
ال���ت���م���ه���ي���د ل�������دول أخ�������رى ه����ي االن ف���اع���ل���ة ل��ك��ن 

تدمريها يف قائمة االنتظار .
وال����س����ع����ودي����ة يف رأس ال����ق����ائ����م����ة م�����ن خ����ال 
اش���ت���غ���ال االع��������ام االم�����ري�����يك ض���ده���ا وال���رك���ي���ز 
ع������ىل اس����ت����ن����ف����ار م����ش����اع����ر امل����س����ل����م����ني يف خ��ط��ني 

متوازيني هما :
- تدمري التطبيقات الدينية 

- والخط الثاين بيان رغبة النظام السعودي 
يف طمس قر الرسول والصحابة وهي قضية 
أثارها االعام االمرييك قبل زمن واأليام حبىل 
ب���امل���ف���اج���آت , وق����د ت��ج��ىل ال����واق����ع واف���ص���ح عن 

انحال خلقي وقيمي تقوده هيئة الرفيه .
لعبة شبكة االس���ام املعتدل ت��ق��وده تركيا 
م��ن��ذ ت��ب��دل امل��ع��ادل��ة يف ح���رب ت��م��وز 2006م 
وهي تخوض غمار املعركة من موقعها , بعد 
أن ت��غ��ري م��ص��ط��ل��ح ال���ش���رق االوس������ط ال��ج��دي��د 
ل����ي����ص����ب����ح أك���������ر ق������ب������وال م�������ن ال�����ج�����م�����ه�����ور ال���س���ن���ي 
وه��و ف��ك��رة الخافة ال��ج��دي��دة , ول��ع��ل حركة 
التبدل يف النظام الريك من النظام الرملاين 
اىل الرئايس وحركة القضاء عىل رموز النظام 
ال������ريك ال���ق���دي���م يف ل��ع��ب��ة االن����ق����اب امل���زع���وم���ة 
ال��ت��ي شرعنت ح��رك��ة االق��ص��اء ال��ت��ي ت��ج��اوزت 
ال��ح��د امل��ع��ق��ول يف م��ث��ل ق��ض��اي��ا م��م��اث��ل��ة , وق��د 
ص���اح���ب���ه���ا ص���م���ت دويل م����ري����ع م����ن امل��ن��ظ��م��ات 
ال��ح��ق��وق��ي��ة وأي����ض����ا م����ن امل����واق����ف ال��س��ي��اس��ي��ة , 
وكأن األمر كان سيناريو مرسوماً سلفا تمت 

عملية اعداده وتنفيذه بعناية فائقة.
م����������ارس����������ت ت�������رك�������ي�������ا دورا م������������زدوج������������ا ظ�������اه�������ره 
االن��ت��ص��ار لقضايا ال��ع��رب وامل��س��ل��م��ني وباطنه 
التطبيع وت��ن��ف��ي��ذ االس��رات��ي��ج��ي��ات , ف��امل��واق��ف 
ال����ت����ي ي��ع��ل��ن��ه��ا رج������ب ط���ي���ب أردوغ������������ان ه��دف��ه��ا 
ل���ف���ت االن�����ظ�����ار ال����ي����ه وه������و ي���م���ت���ص م����ن خ��ال��ه��ا 
الحاالت االنفعالية يف الشارع االسامي يف 
حني ماتزال مواقفه ثابتة وعاقاته مطبعة 
م����ن ال���ك���ي���ان ال���ص���ه���ي���وين , وه�����و ي���س���ري يف ذات 

املنهج لإلدارة االمريكية .
ت���رك���ي���ا ال�����ي�����وم ت����ك����اد ت���س���ي���ط���ر ع�����ىل ال�����وج�����دان 
ال��ع��رب��ي واالس����ام����ي م���ن خ����ال ال����درام����ا ال��ت��ي 
ت����ح����ت����ل امل������رت������ب������ة االوىل م��������ن ح�����ي�����ث امل�����ش�����اه�����دة 
وال��ت��أث��ري يف ظ���ل ت���راج���ع دور ال���درام���ا امل��ص��ري��ة 
وغ���ي���اب ال���س���وري���ة , وك����ل ال�����ذي ت��ن��ت��ج��ه ليس 
ع��ف��وي��ا ول���ن ي��ك��ون ول��ك��ن��ه ي��رت��ب��ط ارت��ب��اط��ا كليا 
أو ج����زئ����ي����ا ب����ح����رك����ة االق�����ت�����ص�����اد وال������س������وق وه����و 
موجه بشكل منهجي واضح إلدارة الوجدان 
العربي , فالقضية لم تعد واقعا أفرزه نشاط 

عسكري وعمليايت عام 2006م , بل تجاوز 
ال�����ف�����ك�����رة ل���ي���ص���ب���ح ح�����رك�����ة ت�����دي�����ر االن����ق����س����ام����ات 
وت����ع����م����ل ع������ىل ت���ف���ك���ي���ك امل����ج����ت����م����ع����ات ال���ع���رب���ي���ة 
للوصول اىل مرحلة ما قبل الدولة الوطنية 
أي مرحلة التشظي واالنقسامات والحروب 
التي أعقبت سقوط بغداد يف القرن الثالث 

عشر ميادي .
ولعل الذاكرة لم يغب عنها دور تركيا بعد 
ف����راي����ر2012م يف ال��ي��م��ن وح���رك���ة االس��ل��ح��ة 
وال�������س�������ف�������ن وال�������ش�������ح�������ن�������ات ال��������ت��������ي ت���������ورط���������ت ب���ه���ا 
ال��س��ف��ارة الركية يف صنعاء كما أن النشاط 
ال�����ث�����ق�����ايف ك��������ان م�����ش�����ه�����وداً م������ن خ��������ال ال����ح����رك����ة 
امل����ن����ظ����م����ة ب�������ني ك�������������وادر وش�������ب�������اب واالخ�����������������وان يف 

الزيارات املنظمة بني أنقرة وصنعاء .
ال���ي���وم ال����ص����ورة أك����ر وض���وح���ا م���ن ذي قبل 
ف��رك��ي��ا ت��دخ��ل ش��م��ال س���وري���ا ب��ع��د ان��س��ح��اب 
أم���ري���ك���ا م��ن��ه , وت���ذه���ب اىل ل��ي��ب��ي��ا وت���ت���دخ���ل يف 
ال����ع����راق وم���ث���ل ذل����ك ال���ن���ش���اط ق���د أف���ص���ح عن 
نفسه وقال للمكابر عن حقيقة الدور الذي 
تلعبه تركيا يف تفاصيل اللحظة السياسية 
ال��ع��رب��ي��ة وه���و دور م��ش��ب��وه وال ي��ن��م ع��ن ن��واي��ا 
ح��س��ن��ة ل��رك��ي��ا م��ه��م��ا ت���ظ���اه���رت وع��م��ل��ت عىل 

فكرة التضليل .
م����س����ل����س����ل "آرط�����������غ�����������رل " ه��������و األك�������������ر ت������أث������ريا 
ومشاهدة يف عموم العالم وهو يروج لفكرة 
ع��ودة الخافة العثمانية وه��ي فكرة تخامر 
ال��ن��ظ��ام ال����ريك وق���د اج��ت��م��ع ال��ت��ن��ظ��ي��م ال���دويل 
ل������إلخ������وان يف ت����رك����ي����ا وخ��������رج ل���ل���ع���ل���ن اع���ان���ه���م 

رجب طيب أردوغان خليفة للمسلمني .
ت������واج������د ت����رك����ي����ا يف ق����ط����ر ب�����ق�����واع�����د ع���س���ك���ري���ة 
ب������س������ب������ب ال������������ف������������راغ ال�����������������ذي ت�������رك�������ت�������ه األزم��������������������ة م����ع 
ق���ط���ر وت����واج����ده����ا يف ج����زي����رة س����واك����ن ب��ال��ب��ح��ر 
االح���م���ر ب��ع��ق��د اس��ت��ئ��ج��ار مل����دة 99ع����ام����ا ليس 
ع���ف���و ال���خ���اط���ر ال���ب���ت���ة ول���ك���ن ي���س���ري وف�����ق خ��ط��ى 
واس��������رات��������ي��������ج��������ي��������ات م��������رس��������وم��������ة س������ل������ف������ا ب�����دل�����ي�����ل 
االشتغال املكثف يف تفكيك املجتمعات وتغري 

مساحة الوعي الجمعي .
يف ال����ي����م����ن ث����م����ة ق������ن������وات ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة ت���رت���ب���ط 
ب���ت���ن���ف���ي���ذ االس����رات����ي����ج����ي����ات ال����رك����ي����ة م���ث���ل ق���ن���اة 
"ب�����ل�����ق�����ي�����س " وق���������ن���������اة "ي�������م�������ن ش���������ب���������اب" , ق�����ن�����اة 
ب���ل���ق���ي���س دخ�����ل�����ت م������ن ه�������ذا ال������ع������ام م������ن خ����ال 
توسيع قاعدة املشاهدة لها من خال برامج 
موجهه مثل برنامج "رئيس الفصل " الذي 
يقوم بتفكيك املنظومة الثقافية والسياسية 
وتناول بالنقد كل القوى الوطنية فنال قبوال 
وح����ق����ق م���س���اح���ة م���ش���اه���دة واس����ع����ة ل����م ت��ك��ن 
محققة فضا عن برنامج آخر يربط العمل 
ال���خ���ريي ب��امل��ش��اه��د وم��س��ت��وى م���ص���ادرة وع��ي��ه 
, ف���م���ؤس���س���ة ت���وك���ل ت���دع���م م���ش���اري���ع ص��غ��رية 
ث���م ت��س��رد ال���دع���م يف ق��ص��ة خ��ري��ة يف ب��رن��ام��ج 
مسابقايت يرتبط ببعض االسئلة التي عليها 
م��ق��اب��ل م���ادي ويف ذل���ك ط��غ��ي��ان ي��م��ارس عىل 
وع�����ي ال����ن����اس م����ن خ�����ال ت��ك��ث��ي��ف ال���ح���ض���ور يف 

الوجدان الجمعي .
ق���ن���اة "ي���م���ن ش���ب���اب " ح��ق��ق��ت ح���ض���ورا قبل 
بلقيس من خال حالة االنفتاح عىل املشهد 
ال���ث���ق���ايف يف ع���م���وم���ه وم�����ن خ�����ال امل��س��ل��س��ات 
ال���وط���ن���ي���ة وال������رام������ج ال���ف���ن���ي���ة وه������ي ت����ع����زز خ��ط 
تركيا ال��ث��ق��ايف م��ن خ��ال ب��ث ال��درام��ا الركية 
والسيطرة عىل مساحات واسعة من الوعي 

الجمعي اليمني .
يف م���ق���اب���ل ك����ل ه������ذا ال����ن����ش����اط ه����ن����اك ح��رك��ة 
اس�����ت�����ق�����ط�����اب ل�������ل�������ك�������وادر ال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة واغ����������������راءات 
وتنظيم خايا يف شبكات التواصل االجتماعي  
ل����ل����روي����ج وال������دف������اع وال���ت���ف���ك���ي���ك م��ن��ظ��م��ة وف���ق 
مقتضيات برامج التمية البشرية الذي أفلح 
فيه االخوان والنظام الريك يف سنوات الربيع 

العربي وما قبله.
تركيا اليوم تستغل الفراغات وتحاول ألن 
ت���م���أ ت���ل���ك ال����ف����راغ����ات ب���م���ا ي��ح��ق��ق ط��م��وح��ات��ه��ا 
املستقبلية وي��ب��دو ال��واق��ع اك��ر استجابة لها 

يف اليمن كما هو يف ليبيا وسوريا والعراق.
م�����واج�����ه�����ة ت����رك����ي����ا ال ي���ت���ح���ق���ق إال م������ن خ����ال 
االس��رات��ي��ج��ي��ات وب���ذات االدوات وم��ن خال 

كادر محرف ومثقف وواع .

عبدالرحمن مراد 

تركيا ودورها في 
لعبة الشرق الجديد  

إطالة  ايل  واملسلمني  العرب  تستهدف  التي  االسراتيجيات  تهدف 
أمد الحروب الطائفية - وفق أحدث الدراسات االسراتيجية طبعا - 
وبحيث تكون أبدية أما يف الوصول ايل حالة التدمري الشامل للعرب 
واملسلمني وبحيث تتحول هذه األمة بنظر العالم اىل محاربني ال يحبون 
السام واالستقرار , تحركهم أحقاد وثأرات ال تنسجم مع حالة العالم 
ومصالحه وبذلك ينشأ توافق عاملي عىل أن القضاء عىل االسام هو 

الحل الوحيد إلنقاذ العالم من شروره .
"إن العرب واملسلمني قوم فاسدون مفسدون فوضويون، ال يمكن 
املتحضر  العالم  يفاجئون  ُتِركوا ألنفسهم فسوف  تحضرهم، وإذا 
ر الحضارات، وتقِوّض املجتمعات، والحَلّ  بموجات بشرية إرهابية تدِمّ
السليم للتعامل معهم هو إعادة احتالهم واستعمارهم، وتدمري 

ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها االجتماعية« ......

عودة أطراف إحياء االتفاق النووي إىل طاولة املفاوضات يف فيينا بعد 
فرة انقطاع منذ  يونيو املايض التي خاضت فيها هذه األطراف ست 

جوالت من املباحثات لكنها لم تتوصل إىل نتائج مرجوة لحل األزمة، 
وطي صفحة هذا امللف بشكل نهايئ، إذ تتشبث الواليات املتحدة 

األمريكية يف إبقاء جزء من العقوبات ضمن اشراطاتها إلعادة إحياء 
االتفاق النووي الذي انسحبت منه يف العام 2018، وهو ما يعقد مسار 

االتفاق السيايس لحل األزمة يف ظل غياب املرونة السياسية، وتصلب 

اإلدارة االمريكية يف املواقف التصعيدية لأزمة وإذكاء التوتر يف الراشق 
السيايس والتلويح باستخدام الخيار العسكري، ثم تتناقض مع ذلك 

وتعلن بأن الهدف املفضل لديها هو العمل الدبلومايس الذي يقلل من 
عدم االستقرار واحتمال اإلخطاء يف الحسابات الناجمني عن االعتماد 

عىل آليات االحتواء.

إحياء االتفاق النووي بين التفاؤل وخيبة اآلمال

التحالف يضلل املجتمع الدولي واألمم املتحدة موقفها سلبي
رئيس احلملة الدولية لفك احلصار عن مطار صنعاء:

قال رئيس الحملة الدولية لفك الحصار عن 
م���ط���ار ص��ن��ع��اء ال������دويل ح��م��ي��د ع��ب��د ال���ق���ادر عنر 
:"إن موقف تحالف العدوان محرج امام الراي 
العام العاملي نتيجة استمرار إغاق املطار أمام 

الرحات املدنية".
وأك�������د ع���ن���ر يف ت���ص���ري���ح ل�����"26س����ب����ت����م����ر"، أن 
الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء 
ال����دويل ، اس��ت��ط��اع��ت اي��ص��ال م��ظ��ل��وم��ي��ة اليمن 
ل���ل���ع���ال���م ال�����خ�����ارج�����ي، وال����ح����ص����ول ع�����ىل ت��ض��ام��ن 
ال��ع��ش��رات م���ن امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وال��ن��اش��ط��ني 
ال�����ح�����ق�����وق�����ي�����ني ب�����ال�����ض�����غ�����ط ع��������ىل األم��������������م امل�����ت�����ح�����دة 
وتحالف العدوان من أجل سرعة فك الحصار 

عن مطار صنعاء.
وب�����������ني أن ال�����ت�����ص�����ع�����ي�����د ال������ع������س������ك������ري وال����ح����م����ل����ة 
اإلعامية من قبل التحالف وذبابه اإللكروين 
بالنشر والتضليل عىل العالم بأن مطار صنعاء 
ي����س����ت����خ����دم ألغ�������������راض ع����س����ك����ري����ة وه�����������ذا ت���ض���ل���ي���ل 
وخ�����داع م���ن اج����ل ي��ه��رب ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان من 

الضغط الدويل بفتح مطار صنعاء الدويل.
وأف����������������������������اد ع����������ن����������ر أن م������������ط������������ار ص����������ن����������ع����������اء ي�������دخ�������ل 
ض���م���ن امل����ل����ف����ات اإلن���س���ان���ي���ة غ����ري ال���خ���اض���ع���ة ألي 

م���ق���اي���ض���ات، واس����ت����م����رار إغ����اق����ه ي��ع��ت��ر ان��ت��ه��اك��اً 
لأعراف واملواثيق الدولية والقانون الدويل.

وأشار إىل أن االتهامات التي يسوقها تحالف 
ال�������ع�������دوان وإع������ام������ه ع������ن م�����ط�����ار ص����ن����ع����اء أخ����ب����ار 
ك��اذب��ة وتضليل ع��ىل املجتمع ال���دويل م��ن أجل 

تنصل دول تحالف العدوان عن  فتح املطار.

وأوضح أن الحملة الدولية لفك الحصار عن 
مطار صنعاء الدويل تتجه نحو مسار التصعيد 
ال�����س�����ي�����ايس واإلع��������ام��������ي يف ك�����اف�����ة دول ال����ع����ال����م 
ل�������خ�������روج وت����ن����ظ����ي����م وق�������ف�������ات اح����ت����ج����اج����ي����ة ب���ف���ت���ح 
مطار صنعاء الدويل إلنقاذ املرىض واملسافرين 
وامل���غ���رب���ني وال����ط����اب، م���ؤك���دا ال ي��م��ك��ن ل��ل��م��ال 

ال�������س�������ع�������ودي امل��������دن��������س االن�������ت�������ص�������ار ع��������ىل األخ����������اق 
واألعراف واملواثيق اإلنسانية القانونية الدولية
وذك����������ر ع����ن����ر أن ت����ع����اط����ي األم����������م امل�����ت�����ح�����دة م��ع 
مطالب الشعب اليمني يف فتح مطار صنعاء 
أم����ام ال���رح���ات امل��دن��ي��ة م��ت��ذب��ذب وغ���ري واض���ح، 
تدين احيانا بشده اغاق املطار، وتصرح بأنها 
تطالب تحالف العدوان بفتح املطار، مشريا إىل 
أن دوره���ا سلبي وال ي��وج��د ج��دي��ة م��ن املجتمع 
ال����������������دويل ب����������إص����������دار ق�������������رار دويل م�������ل�������زم ل����ت����ح����ال����ف 

العدوان بفتح املطار.
ولفت إىل أن الحملة بصدد التصعيد وتنظيم 
ال���وق���ف���ات االح���ت���ج���اج���ي���ة خ�����ال األي�������ام ال���ق���ادم���ة 
مع أبناء الجالية اليمنية يف أمريكا وبريطانيا 
وأملانيا وبعض دول العالم للضغط عىل األمم 
امل��ت��ح��دة وامل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ب��ف��ت��ح م��ط��ار صنعاء 

الدويل بدون قيد أو شرط.
ون�����وه أن االن���ت���ص���ارات ال���ت���ي ي��ح��ق��ق��ه��ا ال��ج��ي��ش 
واللجان الشعبية يف مختلف جبهات القتال 
هي من ستفرض عىل العدو الجنوح للسام 
يف اليمن وتفعيل الحوار والدبلومايس والحل 
ال����س����ي����ايس ال�����ش�����ام�����ل، ب����م����ا ي���ك���ف���ل رف�������ع م���ع���ان���اة 
ال���ش���ع���ب م���ن���ذ س���ب���ع س�����ن�����وات م�����ن ال�����ح�����رب ع��ىل 

اليمن.

كتب: محمد العلوي

توفيق سالم
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خالل اختتام الدورة "32 قوى بشرية - كتائب" دفعة عملية "توازن الردع الثامنة"

اللواء الكحالني: التصعيد األمريكي محاولة لصنع انتصار وهمي لقوى العدوان بعد هزائمها امليدانية

اختتمت بصنعاء ال����دورة ال�����32 ق���وى ب��ش��ري��ة - ك��ت��ائ��ب دف��ع��ة عملية "ت���وازن 
الردع الثامنة" نظمتها مدرسة الشؤون اإلدارية واملالية بدائرة شؤون األفراد 

واالحتياط العام.
ويف االخ���ت���ت���ام ال������ذي ح���ض���ره رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة ال����ق����وى ال���ب���ش���ري���ة ال����ل����واء ع��ب��دال��ل��ه 
ح��م��ود ال��ب��زاغ��ي وم��دي��ر دائ����رة ال��ت��ق��اع��د ب����وزارة ال��دف��اع العميد ع��ب��دال��ل��ه غالب 
ال���ك���ب���ودي.. أش����ار م��س��اع��د وزي����ر ال���دف���اع ل���ل���م���وارد ال��ب��ش��ري��ة ال���ل���واء ال���رك���ن عيل 

محمد الكحالين، إىل أهمية هذه الدورة التي تأيت تحت عنوان "توازن الردع 
الثامنة"، ملا لهذه العملية من تأثري كونها هزت أركان العدو.

ون���وه بجهود م��درس��ة ال��ش��ؤون املالية واإلداري����ة يف تنفيذ مثل ه��ذه ال���دورات 
وتخريج العديد من الكوادر املؤهلة.

وأوضح اللواء الكحالين أن ما تقوم به أمريكا من تصعيد هذه األيام مجرد محاوالت 
لصنع انتصار وهمي لقوى العدوان بعد أن لحقت بهم هزائم نكراء يف كل الجبهات.

وح�����ث ع����ى ت���رج���م���ة ك����ل م����ا ت����م ت��ل��ق��ي��ه م����ن ع���ل���وم وم����ع����ارف يف م����ي����دان ال��ع��م��ل 
والواقع العميل وبما ينعكس ايجاباً عى مستوى األداء.

ف��ي��م��ا اس��ت��ع��رض م���دي���ر م���درس���ة ال���ش���ؤون اإلداري�������ة وامل���ال���ي���ة ال��ع��ق��ي��د اس��م��اع��ي��ل 
الحمزي ، م��ا تلقاه امل��ش��ارك��ون يف ال���دورة م��ن م��ع��ارف وم��ه��ارات نوعية لتنفيذ 

املهام يف وحداتهم القتالية.
ون��وه��ت كلمة الخريجني ب��ه��ذه ال����دورة وم��ا تضمنتها م��ن م��ع��ارف وال��ح��رص 

عى تطبيقها عى امليدان.. مجددًة الوالء للقيادة عى أن يكون الخريجون عند 
مستوى املهام واملسئوليات لتنفيذ ما يسند إليهم من مهام.

ويف خ����ت����ام ال���ف���ع���ال���ي���ة ال����ت����ي ت��خ��ل��ل��ت��ه��ا ق���ص���ي���دة ش���ع���ري���ة ت����م ت����وزي����ع ال����ش����ه����ادات 
التقديرية عى الخريجني.

حضر الفعالية نائب مدير دائرة شؤون األفراد واالحتياط العام العميد فايز الهزمي 
، ونائب مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن إبراهيم املتوكل.

:» في ذكرى االستقالل املجيد.. قادة عسكريون وميدانيون لـ»

الـ 30 من نوفمبر سيظل حدثًا عظيمًا لنضاالت شعبنا اليمني ضد املستعمرين والغزاة

ال��������ع��������م��������ي��������د ال�������������رك�������������ن أح�������م�������د 
عبدالله السياين- قائد لواء 
النقل الخفيف تحدث قائاًل:
** ال�����30 م��ن ن��وف��م��ر امل��ج��ي��د ح��دث 
تاريخي له مكانته الخاصة يف وجدان 
وقلوب كل أبناء الشعب اليمني ألنه 
يوم النصر العظيم عى غزاة وجبابرة 
األرض والتاريخ يشهد بذلك االنتصار 
ع�����ى اإلم������راط������وري������ة ال���ري���ط���ان���ي���ة ال���ت���ي 
كانت ال تغيب عنها الشمس التساع 
رق��������ع��������ة م������س������ت������ع������م������رات������ه������ا، ال��������������������30 م����ن 
ن���وف���م���ر ال����ت����اري����خ����ي ه�����و ي������وم خ����ال����د يف 

تاريخنا وحياتنا يوم خروج آخر جندي 
بريطاين من أرض الحبيبة عدن ألنه وعى مدى 129 عاماً 
م���ن االس��ت��ع��م��ار ال���ري���ط���اين ل��ل��م��ح��اف��ظ��ات ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة 
اس��ت��ط��اع أب���ن���اء ال��ج��ن��وب دح����ر وط����رد امل��س��ت��ع��م��ر وإج�����الء آخ��ر 
جندي بريطاين وذلك بتضحيات األحرار والثوار واملناضلني 
األب����ط����ال ال����ذي����ن ل���ق���ن���وا امل���ح���ت���ل وامل��س��ت��ع��م��ر ال���ري���ط���اين أق���ى 

الدروس يف التضحية والفداء.
  إن ال�����30 م��ن ن��وف��م��ر ت��اري��خ ش��ع��ب ع��ري��ق ض��ح��ى ب��آالف 
ال����ش����ه����داء ال���ع���ظ���م���اء يف س���ب���ي���ل دح������ر غ�������زاة وم���ح���ت���يل أرض����ه 
ال��ج��ن��وب��ي��ة وال���ش���رق���ي���ة ووىل م���ن غ���ري رج���ع���ة، ي��ح��ت��ف��ل أب��ن��اء 
الشعب اليمني اليوم بهذه الذكرى العظيمة وهم يمرون 
بأوقات عصيبة جرى العدوان الغاشم والظالم عى بالدنا 
م���ن ق��ب��ل ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وام��ري��ي وأذن���اب���ه���م م���ن آل س��ع��ود 
ودويلة اإلمارات ومن يدور يف فلكهم عى مدى 7 أعوام، 
ولكن بفضل الله سبحانه وتعاىل وبصمود شعبنا اليمني 
وبثبات أبطال الجيش واللجان الشعبية سيندحر الغزاة 
واملحتلني الجدد كما اندحر الغزاة واملحتلون أسالفهم يف 

30 نوفمر 1967م.
لقد شكل ال�30 من نوفمر حدثاً عظيماً ونقلة نوعية يف 
مسرية نضال شعبنا ضد املستعمر الريطاين املحتل وأرغم 
ع����ى ال���رح���ي���ل ت���ح���ت ال���ض���رب���ات امل���وج���ع���ة وال����ت����ي ت��ل��ق��اه��ا م��ن 
الفدائيني الذين اعتروا الكفاح املسلح هو الطريق الوحيد 
إلجبار املستعمر الريطاين عى الرحيل وعى مبدأ ما أخذ 
ب���ال���ق���وة ال ي���س���رد إال ب���ال���ق���وة ف��ت��ح��ق��ق ال��ن��ص��ر ال��ع��ظ��ي��م عى 
أعتي وأقوى محتل عى وجه األرض ومن هنا يجب علينا 
أن نستلهم م��ن 30 ن��وف��م��ر ص��م��ودن��ا وث��ب��ات��ن��ا يف م��واج��ه��ة 
ال���ع���دوان األم��ري��ي اإلس��رائ��ي��يل وال��س��ع��ودي اإلم�����ارايت وك��ل 
م��ن ت��ح��ال��ف م��ع��ه��م ال����ذي ال يختلف ع��ن امل��ح��ت��ل ال��ري��ط��اين 
البغيض فما مارسه املحتل يف املايض من اإلجرام ومحاولة 
إذالل كرامة اإلنسان اليمني يمارسه أعداء اليوم يف جنوب 
الوطن وب��دون رادع فقد اج��ت��ازوا ح��دود اإلج��رام وتجردوا 

من كل قيم الدين واإلنسانية.
يوم 30 من نوفمر كان يوما مختلفا يف جنوب الوطن 
تنفس فيه أبناؤه بتحرير أرضهم من االستعمار الريطاين 
البغيض الصعداء وهتفوا بانتصار الثورة وأعلنوا عن قيام 
الدولة الوطنية الجديدة يف جنوب الوطن وخاض شعبنا 
ال��ي��م��ن��ي امل��ع��رك��ة ال��ت��ح��رري��ة ب��ص��ر وت��ض��ح��ي��ات وص��ن��ع أب��ن��اؤه 
بوحدتهم وتمسكهم بهويتهم اليمنية انتصارا غ��ري واق��ع 
ال��ح��ي��اة يف ال��ي��م��ن ويف امل��ح��ي��ط اإلق��ل��ي��م��ي وال�����دويل ووض��ع��ه��ا 

عى طريق األمل والتطلع ملستقبل أفضل.
العميد الركن محمد آل عبدالله – قائد اللواء 

الرابع حرس جمهوري قال:
** ال�30من نوفمر تاريخ مجيد يف سجل التاريخ اليمني 
امل��ع��اص��ر ال���ذي ع��ى إث���ره ت��م ط���رد امل��ح��ت��ل ال��ري��ط��اين وإج���الء 

آخر جنوده عن األرض اليمنية يف محافظاتها الجنوبية.
لقد عاىن أبناء شعبنا اليمني يف الجنوب الويالت والقتل 
واالن��ت��ه��اك��ات يف س��ج��ون االح��ت��الل ال��ري��ط��اين ول��ك��ن بفضل 
ال��ل��ه سبحانه وت��ع��اىل وك��ف��اح ون��ض��ال ال��ث��وار األح����رار ال��ذي��ن 
س��ط��روا أروع امل��الح��م الفدائية ض��د املحتل الريطاين حتى 
ت��ح��ق��ق االن��ت��ص��ار ع��ى اإلم���راط���وري���ة ال��ري��ط��ان��ي��ة ال��ت��ي كانت 
تحكم أجزاء واسعة عى الكرة األرضية بال منازع واجروا 
عى جر أذي��ال الهزيمة وم��غ��ادرة كل شر من املحافظات 

الجنوبية أذالء صاغرين.
ن��ح��ت��ف��ل ال����ي����وم ب����ذك����رى ال��������30 م����ن ن���وف���م���ر ه�����ذه امل��ن��اس��ب��ة 
ال��ع��ظ��ي��م��ة وال��غ��ال��ي��ة ع���ى ك���ل أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وال��ت��ي 
ت���ؤك���د ب�����أن اإلرادة وال���ع���زي���م���ة ت���ه���زم امل��س��ت��ح��ي��ل، ف��ب��ع��زي��م��ة 
وأح�������������رار األح�������������رار ال�����ش�����رف�����اء ال������ذي������ن وق������ف������وا يف وج�������ه امل���ح���ت���ل 

ال����ري����ط����اين وع����م����الئ����ه ج���ع���ل���ت ج���ح���اف���ل ال���ري���ط���ان���ي���ني ت��ح��ت 
وق�����ع ض����رب����ات األب����ط����ال ال���ث���وري���ني ف���أع���ل���ن امل��س��ت��ع��م��ر رح��ي��ل��ه 
ع���ن ج���ن���وب ال���وط���ن ال����غ����ايل، إن ذك�����رى االس���ت���ق���الل يف 30 
م���ن ن��وف��م��ر ت��ع��ت��ر م���درس���ة ع��ظ��ي��م��ة ت��س��ت��م��د م��ن��ه��ا األج���ي���ال 
دروس التضحية والفداء واالستشعار باملسؤولية الدينية 
وال����وط����ن����ي����ة يف م����واج����ه����ة أع����������داء اإلن����س����ان����ي����ة وط�����غ�����اة األرض 
واملتسلطني والطامعني يف خريات وثروات يمننا الحبيب.

إن ما تقوم به دول العدوان اليوم من عبث وتدمري وقتل 
ألبناء شعبنا يف الجنوب ما هو إال امتداد وتنفيذ الحتالل 
ج������دي������د ت�����ح�����ت م����س����م����ى "دع�����������م ال�����ش�����رع�����ي�����ة" ول������ك������ن ال���ش���ع���ب 
ال��ي��م��ن��ي ال���ح���ر األب������ي م����ع����روف وع�����ى م����ر ال���ت���اري���خ وال���ع���ص���ور 
بتضحياته وب��ط��والت وأن���ه ال يقبل م��ن ي��ري��د أن تطأ قدمه 
أرضه الطاهرة وكما استطاع تحرير أراضيه الجنوبية من 
امل��س��ت��م��ر ال���ري���ط���اين يف 30 م���ن ن��وف��م��ر ع����ام 1967م هو 
قادر عى دحر الغزاة واملحتلني الجدد ومرتزقتهم أحذية 
األمريكان والكيان الصهيوين بفضل الله سبحانه وتعاىل 
وبفضل نضال وكفاح الرجال الشرفاء والوطنيني من أبناء 
هذا الوطن وعى أيدي أبطالنا األشاوس من أبناء الجيش 
واللجان الشعبية امليامني وبهذه املناسبة الوطنية الخالدة 
ن��ق��دم تهانينا ل��ق��ائ��د مسريتنا ق��ائ��د ال��ث��ورة ال��س��ي��د عبدامللك 
بدر الدين الحويث ولرئيس املجلس السيايس األعى املشري 
مهدي املشاط ولقيادة وزارة الدفاع ممثلة باللواء محمد 
العاطفي ولكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم عى صموده 
وانتصاره، وإىل أبطال الجيش واللجان الشعبية يف جميع 
ج���ب���ه���ات ال����ع����زة وال�����ش�����رف وال����ك����رام����ة امل����داف����ع����ني ع����ن ال��ي��م��ن 

ووحدته وسيادته واستقالله.
ال��ع��م��ي��د خ���ال���د ح��س��ن ال���ه���م���داين – ق���ائ���د ال���ل���واء 

الثاين مشاه بحري قال:
** ن��ح��ت��ف��ل ال����ي����وم ب����ال����ذك����رى ال����راب����ع����ة وال���خ���م���س���ني ل��ع��ي��د 
االس��ت��ق��الل ال�����30 م��ن ن��وف��م��ر ال���ذي ج���اء ت��ت��وي��ج��اً وان��ت��ص��اراً 
لثورة 14 أكتوبر املجيدة ضد املحتل الريطاين يف جنوب 
الوطن هذه الثورة التي قام بها األحرار من أبناء شعبنا يف 
ال��ج��ن��وب وال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت ش��رارت��ه��ا األوىل م��ن ج��ب��ال ردف���ان 
األبية من أج��ل الحرية واالستقالل والكرامة، وت��أيت هذه 
الذكرى املجيدة وأبناء شعبنا اليمني يتعرضون لعدوان 
غ�����اش�����م وح������ص������ار ج�����ائ�����ر م������ن ق����ب����ل ط�����واغ�����ي�����ت األرض ودول 
االس����ت����ك����ب����ار ال����ع����امل����ي وع�������ى رأس�����ه�����ا ال�����ع�����دو ال���ص���ه���ي���وأم���ري���ي 
السعودي اإلمارايت ويجب علينا ونحن نحيي هذه الذكرى 
ال��خ��ال��دة وال��ع��ظ��ي��م��ة ان نستلهم م��ن��ه��ا ال�����دروس وال���ع���ر ملا 

يجري يف املحافظات الجنوبية والشرقية من اختالل من 
ق��ب��ل أذن����اب وأدوات أم��ري��ك��ا وال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين وبريطانيا 
وك���������أن ال�����ت�����اري�����خ ي�����ري�����د أن ي���ع���ي���د ن���ف���س���ه ول�����ك�����ن ال������ف������ارق ك��ب��ري 
وشاسع بني محتل األمس وبني من يحاول أن يحتله اليوم 
من الذين يسمون أنفسهم "بالداعمني للشرعية" ذلك ألن 
م��ن احتلت الشطر الجنوبي ب��األم��س كانت اإلم��راط��وري��ة 
ال����ت����ي ال ت���غ���ي���ب ع���ن���ه���ا ال���ش���م���س وال����ت����ي ك����ان����ت ت���ح���ك���م ن��ص��ف 
ال����ك����رة األرض�����ي�����ة وم�����ن ي����ح����اول أن ي��ح��ت��ل��ه ال����ي����وم ال����ذي����ن ه��م 
أدوات ومرتزقة لتنفيذ مخططات تآمرية واستعمارية بيد 
األمريكان والصهاينة من ال يملكون قراراً وال يحكمون حتى 
دولة، فالواجب علينا يف هذه الذكرى الوطنية الغالية عى 
ق��ل��وب��ن��ا أن نجعلها م��ح��ط��ة ان���ط���الق مل��واج��ه��ة ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف 
الربري وطرده من املحافظات التي يحاول احتاللها بتعاون 
الخونة والعمالء واملرتزقة الذين زرعهم وجندهم منذ زمن 
لتنفيذ مخططاته يف اليمن وإبقائها تحت وصايته وهيمنته 
وعى العدو السعودي اإلمارايت أن يعي ويدرك أن اليمن 
ع��ص��ي��ة ع���ى أي م��ح��ت��ل وأن���ه���ا "م���ق���رة ال����غ����زاة" وع��ل��ي��ه��م ان 
يسألوا ويعتروا من أسيادهم الريطانيني واألتراك ويقرأوا 
التاريخ الحافل ببطوالت وتضحيات أبناء الشعب اليمني 
ضد من يريد أن تطأ قدمه ارض السعيدة وأنهم ال يمكن 
أن يفرطوا يف سيادة واستقالل وطنهم الذي هو بمثابة األم 
وان أرواح��ه��م ودم��اءه��م ترخص أم��ام ال��دف��اع ع��ن أرضهم 
وحريتهم وسيادتهم واستقاللهم وما نشاهده اليوم من 
بطوالت وانتصارات يف جميع جبهات العزة والشرف عى 
أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية مسنودة من أبناء 
ه���ذا ال��ش��ع��ب ال��وط��ن��ي��ني وامل��خ��ل��ص��ني وم���ن خلفهم ال��ق��ي��ادة 
الثورية الحكيمة ممثلة بالسيد القائد عبدامللك بدر الدين 
الحويث إال دلياًل قاطعاً عى عظمة وقوة وبأس أبناء يمن 
اإليمان والحكمة ضد الغازي واملحتل.. فال�30 من نوفمر 
شعلة لن تنطفئ وستبقى شعلة ملتهبة مع شعلة ثورات 
26سبتمر و14 أك��ت��وب��ر و21س��ب��ت��م��ر ول��ن تستطع دول 
ال��ع��دوان ومرتزقتهم إع���ادة عجلة ال��ت��اري��خ إىل ال����وراء وان 
دماء شهداء الثورات وشهداء مواجهة الحرب العدوانية 
ال���ت���ي ي���ق���وده���ا ال���ع���دو األم����ري����ي ال��ص��ه��ي��وين ال���س���ع���ودي من 
أبطال الجيش واللجان الشعبية ستكون الحامي واملدافع 

عن الوطن ووحدته واستقالله وسيادته وحريته.
العميد محمد مفتاح االبرقي – قوات الحرس 

الجمهوري قال:
**  الثالثون من نوفمر املجيد هو يوم العزة والنصر املبني 

واالس����ت����ق����الل وال���ح���ري���ة ب����إج����الء وط����رد 
أخ�����ر ج���ن���دي ب���ري���ط���اين ن��ت��ي��ج��ة ال��ن��ض��ال 
وال��������ك��������ف��������اح امل������س������ل������ح ض���������د االس������ت������ع������م������ار 
الريطاين البغيض يف جنوب الوطن 
ل��ق��د ن��اض��ل ال���ث���وار واألح������رار يف جنوب 
ال��وط��ن ض��د اإلم��راط��وري��ة الريطانية 
ت������ق������ه������ر ول�������م  ب�������ك�������ل إرادة وع��������زي��������م��������ة ال 
ي�����س�����ت�����ل�����م�����وا ل�������ه�������ذا امل�����س�����ت�����ع�����م�����ر رغ�����������م م���ا 
اس��ت��خ��دم��ه م���ن وس���ائ���ل ق��م��ع وت��دم��ري 
وق��ت��ل ألب��ن��اء ال��ش��ع��ب يف ال��ج��ن��وب بل 
زاده����������م ذل�������ك ق�������وة وص�����الب�����ة ت��ص��م��ي��م��اً 
ع�����ى ط������رد وإج���������الء امل���ح���ت���ل ال���ري���ط���اين 

عن األرض اليمنية الطاهرة.
أن��ه ي��وم سطر مجده ال��ت��اري��خ النضايل لشعبنا العظيم 
ورحل االستعمار الريطاين عن جنوب الوطن بعد احتالل 
دام ألكرث من 129عاماً واكتملت سيادة الوطن بعد أن 
خاض مناضلو ثورة 14اكتوبر نضاالت مستمرة وقدموا 
تضحيات كبرية يف معارك حرب التحرير ضد املستعمر يف 
جنوب الوطن ليصنعوا فجر االستقالل يف 30 من نوفمر 
67م ب��إج��الء آخ���ر ج��ن��دي ب��ري��ط��اين ع��ن أرض��ن��ا ال��ط��اه��رة يف 

الجنوب.
ل���ق���د ك������ان ألب����ن����اء ال����ج����ن����وب م����واق����ف ب���ط���ول���ي���ة ش���ج���اع���ة يف 
ال���ن���ض���ال ض����د االس���ت���ع���م���ار ال���غ���اش���م ال������ذي ظ����ل ع�����ق�����وداً م��ن 
الزمن محتاًل للمحافظات الجنوبية والشرقية واستطاعوا 
ص��ن��ع ال���ح���ري���ة وط�����رد امل��س��ت��ع��م��ر وإف����ش����ال امل��خ��ط��ط إلن��ش��اء 
"اتحاد الجنوب العربي" والحفاظ عى الهوية اليمنية.. 

يهل علينا العيد ال�54 لالستقالل واليمن املوحد يواجه 
ع�����دوان واح���ت���الل يف ج��ن��وب ال���وط���ن م���ن ق��ب��ل أع�����داء األم���ة 
ال��ع��رب��ي��ة وأدوات����ه����م م���ن األع������راب وع���ى رأس���ه���م األم��ري��ك��ان 
والكيان الصهيوين والعدو السعودي إمارايت إلبقاء يمن 
ال��ح��ض��ارة وال��ت��اري��خ ت��ح��ت ال��وص��اي��ة وال��ه��ي��م��ن��ة ال��خ��ارج��ي��ة، 
ول��ك��ن ال��ش��ع��ب اليمني ت��ص��دى وس��ي��ت��ص��دى ل��ه��م ب��ك��ل ق��وة 
إلفشال مخططاتهم وسيحافظ عى وحدة الوطن أرضاً 
وإن���س���ان���اً وس��ي��ظ��ل ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي ي��ح��ي��ي وي��ح��ت��ف��ل ب���ال����30 
م���ن ن��وف��م��ر ج��ي��اًل ب��ع��د ج��ي��ل ل��ع��ظ��م��ة ه����ذا ال���ت���اري���خ ال��ف��ارق 
يف حياتهم وفخوراً بتضحيات ونضاالت الثوار والشهداء 
األحرار الذين جادوا بكل ما يملكون من اجل طرد وإخراج 
امل���س���ت���ع���م���ر ال�����ري�����ط�����اين م������ن ج�����ن�����وب ال������وط������ن ون�����ي�����ل ال����ح����ري����ة 

واالستقالل لوطننا الحبيب.
العميد ع��ب��دال��ل��ه ال��س��ب��اع��ي – ن��ائ��ب م��دي��ر دائ���رة 

اإلمداد والتموين قال:
** ال�30 من نوفمر تتويج لكفاحات الشعب اليمني 
ونضاالته ض��د االس��ت��ب��داد واالستعمار األجنبي وتجسيد 
حقيقي إلرادته يف الحرية واالستقالل من براثن االحتالل 
الذي جثم عى أرضه الطاهرة ردحاً من الزمن وهو يعاين 
وي���������الت وم���������آيس ه�������ذا ال������ع������دو ال����غ����اص����ب ألرض���������ه وخ�����ريات�����ه 
وكرامة شعبه الذي ينشد الحرية واالنعتاق من الظلم 
وال���وص���اي���ة وال��ه��ي��م��ن��ة وال��ت��ب��ع��ي��ة ل���ل���خ���ارج، ف��ك��ان��ت ال��ق��وى 
الحرة التحررية يف شمال الوطن وجنوبه يتحركون ليل 
نهار لطرد هذا املستعمر البغيض فما كان من أبناء اليمن 
إال التوجه بكل قواتهم وقدراتهم املتواضعة إىل ميادين 
الشرف والعزة والكرامة والتصدي لالستعمار الريطاين 
ومواجهته بكافة الوسائل واإلمكانات حتى تم طرد آخر 
جندي بريطاين من أرض جنوب الوطن، وهاهو املستعمر 
الجديد يكشف الستار عن حقده وعدوانه الغاشم عى 
ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي وي���س���ع���ى إىل اح�����ت�����الل أراض������ي������ه وت���دن���ي���س 
ت��راب��ه الطاهرة ولكن ب��أي��اد عربية ومرتزقة ارتهنوا لقوى 
االس��ت��ك��ب��ار وال��ظ��ل��م واالس��ت��ع��م��ار ال��ع��امل��ي ل��غ��رض أج��ن��دات��ه 
ومخططاته الهدامة التي يسعى م��ن خاللها إىل تركيع 
وإذالل ش��ع��ب ح��ر والهيمنة ع��ى م��ق��درات��ه وخ��ريات��ه فما 
ك����ان م���ن ت��ل��ك ال���ق���وى اإلج���رام���ي���ة إال ش���ن ع������دوان همجي 
وت�����ح�����ال�����ف ش����ي����ط����اين ت������رأس������ه أم�����ري�����ك�����ا وإس������رائ������ي������ل وي���ن���ف���ذه 
ال��ع��م��الء م��ن ن��ظ��ام��ي آل س��ع��ود وآل زاي����د وامل��رت��زق��ة لكنه 
ق�����وب�����ل ب�����رف�����ض ش���ع���ب���ي ع���������ارم وص������م������ود أس������ط������وري ع��ظ��ي��م 
أذه�����ل ال���ع���ال���م، وه���اه���ي ق����وى ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه��ا تجر 
وراءه����ا أذي���ال ال��خ��زي وال��ه��زي��م��ة أم���ام ال��ض��رب��ات امل��س��ددة 
م��ن أب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي، وه��اه��ي ال��ج��وف 
ومأرب، وهاهي بشائر النصر تلوح باألفق وستحرر كافة 

األرايض اليمنية بإذن الله.

عقود خمسة ونيف نيل نضاالت شعبنا اليمني الحر الصامد ضد االستعمار األجنبي يف جنوب الوطن واليوم يكافح شعبنا عى مدى 7 أعوام عدوان 
همجي وغزاة معتدين يريدون بسط نفوذهم وسيطرتهم عى يمن اإليمان والحكمة.. ويف كال املسارين القديم والحديث تجد املستعمر هو نفسه 

واملخطط هو ذاته فقط اختالف الطرق واألدوات املنفذة ويف كالهما واجه شعبنا التحدي بالتحدي ووقف صامداً شامخاً شموخ جباله ردفان وعيبان 
ونقم وهو ما يدلل يف حد ذاته واحدية النضال والكفاح واملصري للشعب اليمني..

 26 سبتمر تواصلت مع قادة عسكريني وميدانيني لتسجل انطباعاتهم بهذه املناسبة الوطنية الغالية فإىل الحصيلة..

العميد السياني: شعبنا ضحى باآلف الشهداء في سبيل احلرية واالستقالل
العميد آل عبدالله: نوفمبر ملحمة فدائية سجلها 

شعبنا ضد احملتل األجنبي
العميد الهمداني: محتل األمس طرد من أرضنا مهزومًا ومحتل اليوم يواجه نفس املصير

العميد االبريقي: شعبنا اليمني تصدى للقوات االستعمارية 
وسيتصدى ملخططات الوصاية والهيمنة جياًل بعد جيل

العميد السباعي: املستعمر اجلديد كشف عن حقده بعدوانه الغاشم ضد شعبنا اليمني

زارت املرابطني في جبهات ما وراء احلدود

مؤسسة "الشعب" توزع للمجاهدين 
واجلرحى الكسوة الشتوية

أسر شهداء في مدينة ذمار تسّير 
قافلة دعمًا للمرابطني

ن���������������������������������������������ف���������������������������������������������ذت 
م����������������������������ؤس����������������������������س����������������������������ة 
"ال��������������������������ش��������������������������ع��������������������������ب 
االج����������ت����������م����������اع����������ي����������ة 
ل��������������ل��������������ت��������������ن��������������م��������������ي��������������ة" 
زيارات ميدانية 
ل������������ل������������م������������راب������������ط������������ني 
يف ج������ب������ه������ات م���ا 
وراء ال���ح���دود، 
وال�����������������������ج�����������������������رح�����������������������ى 
ب��������������م��������������ح��������������اف��������������ظ��������������ة 
ص��������������������������������������������ع��������������������������������������������دة، 
مل����������������ب����������������ادل����������������ت����������������ه����������������م 
ال���وف���اء ب��ال��وف��اء 
والعهد بالعهد 

وتوزيع الكسوة الشتوية عليهم.
وخ����������الل ال������ت������وزي������ع أوض����������ح م�����دي�����ر امل����ش����اري����ع 
اإلن����س����ان����ي����ة يف م����ؤس����س����ة "ال�����ش�����ع�����ب" م��ح��م��د 
ال����ج����ع����دي أن امل������ش������روع ي���س���ت���ه���دف امل���راب���ط���ني 
يف محوري نجران وعسري وكذلك الجرحى 
يف مركز رعاية الجرحى بمحافظة صعدة، 

بمالبس شتوية.
وأك�����������د ال������ج������ع������دي أن ه���������ذه ال����������زي����������ارات ت�����أيت 
ان��ط��الق��اً م��ن امل��س��ؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة 
ت�����ج�����اه أب������ط������ال ال����ج����ي����ش وال������ل������ج������ان ال���ش���ع���ب���ي���ة 
لوا بالعدو ومرتزقته، ودحروهم  الذين َنَكّ
من األرايض اليمنية إىل العمق السعودي، 
الف���ت���اً إىل أن ال���ك���س���وة ال��ش��ت��وي��ة امل���ق���دم���ة من 
مؤسسة "الشعب"- هي هدايا رمزية لرجال 
ال��رج��ال، كتعبري بسيط عما يحمله شعبنا 
ا  اليمني لهؤالء األبطال من مكانة عظيمة، ملمِ
يبذلونه يف سبيل الدفاع عن الوطن وحريته 

وك�����������������������������������������رام�����������������������������������������ة 
أبنائه.

من جهتهم 
أع�������������������������������������������������������������������������������������������������������رب 
امل����ق����ات����ل����ون ع��ن 
س�����������ع�����������ادت�����������ه�����������م 
ال���������������������ب���������������������ال���������������������غ���������������������ة 
ل������ه������ذه ال���ل���ف���ت���ة 
ال�����ك�����ري�����م�����ة م���ن 
م���������������������ؤس���������������������س���������������������ة 
"ال��������������ش��������������ع��������������ب" 
ووص��������������������������������������������������������������������ول 
ف������������������������������������������������������ري������������������������������������������������������ق 
امل����������������������ؤس����������������������س����������������������ة 
خ����������ط����������وط  إىل 
التماس م��ع ال��ع��دو، رغ��م الخطورة الكبرية 

يف ذلك.
ووجه األبطال رسائل إىل العدو السعودي 
وم���������رت���������زق���������ت���������ه، ُم����������ذك����������ري����������ن إي�����������اه�����������م ب�������امل�������ح�������ارق 
ال������ت������ي ت�����ع�����رض�����ت ل�����ه�����ا م������درع������ات������ه������م وآل�����ي�����ات�����ه�����م 
العسكرية يف عملية "نصر من الله" بمحور 
ن�������ج�������ران، م�����ؤك�����دي�����ن ث����ب����ات����ه����م وص�����م�����وده�����م يف 
مواقعهم وأنهم لن يتزحزحوا قيد أنملة، 
وس����ي����واص����ل����ون ال��ت��ن��ك��ي��ل ب���ال���ع���دو ال���س���ع���ودي 

ومرتزقته حتى تحقيق النصر األكر.
كما وجه األبطال رسائل للمرتزقة الذين 
م���ا زال�����وا يف ح��ض��ن ال����ع����دوان، ب����أن يستغلوا 
ال��ع��ف��و ال����ص����ادر م���ن ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة ممثلة 
بالسيد عبدامللك بدر الدين الحويث وقيادة 
املجلس السيايس األعى ويعودوا إىل الوطن 
وأن ي��ق��ف ال��ج��م��ي��ع ص��ف��اً واح�����داً ض��د ع���دوان 

غاشم يستهدف اليمن أرضاً وإنساناً.

س������������������������رّيت أس�������������������ر ع�������������������دد م�����ن 
شهداء مدينة ذمار، قافلة 
ع�����ي�����ن�����ّي�����ة دع���������م���������اً ل����ل����م����راب����ط����ني 
يف ال�����ج�����ب�����ه�����ات ت�����ح�����ت ش����ع����ار 

"قافلة ربيع النصر" .
وخ��������الل ت���س���ي���ري ال���ق���اف���ل���ة، 
ال�����ت�����ي اح������ت������وت ع������ى م���الب���س 
ش����������ت����������وي����������ة وم����������������������������واد غ��������ذائ��������ي��������ة 
م�����������ت�����������ن�����������وع�����������ة، أش���������������������������ار وك��������ي��������ل 
املحافظة، عباس العمدي، 
إىل أه�����م�����ي�����ة اس������ت������م������رار دع�����م 
املرابطني يف جبهات الدفاع 
ع������ن ال������وط������ن .. م�����ش�����ي�����داً ب��م��ا 
تحتويه القافلة التي يتزامن 
تسيريها مع حلول الذكرى 

السنوية للشهيد.
وأك���������������������������������د أه�������������م�������������ي�������������ة ت���������ع���������زي���������ز 

ان������������������������������ت������������������������������ص������������������������������ارات ال�������������ج�������������ي�������������ش 
وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة، وال��ق��وة 
الصاروخية والطريان املسرّي، 
م������ن خ��������الل ال����ت����ح����ش����ي����د ورف������د 

الجبهات بالرجال واملال.
ف�����ي�����م�����ا أك������������د م�������دي�������ر ش���ع���ب���ة 
الخدمات يف وزارة الدفاع، 
ال���ع���ق���ي���د إب�����راه�����ي�����م ال����وج����ي����ه، 
وم��دي��ر مكتب ق��ائ��د املنطقة 
ال������������������راب������������������ع������������������ة، امل������������������ق������������������دم ع������يل 
ال�������������ش�������������ريف، أه�������م�������ي�������ة ت�����ض�����اف�����ر 
الجهود يف التحشيد ودعم 

املرابطني.
ت�����س�����ي�����ري  أن  إىل  وأش������������������������������ارا 
ال�����ق�����واف�����ل ي����ج����ّس����د ال���ص���م���ود 
وال��������������ت��������������الح��������������م يف م���������واج���������ه���������ة 

العدوان.

ب�������������������دوره�������������������م، ع�������������������ّر أه���������������ايل 
ال�������������ش�������������ه�������������داء ع��������������ن االع��������������ت��������������زاز 
ب��������ت��������ض��������ح��������ي��������ات ال������������ش������������ه������������داء، 
وامل�������������واق�������������ف ال��������ت��������ي ي����س����ط����ره����ا 
ال��������������ج��������������ي��������������ش وال�������������������ل�������������������ج�������������������ان يف 
م���������ؤك���������دي���������ن   .. ال�����������ج�����������ب�����������ه�����������ات 
اس������ت������م������رار ت�����ق�����دي�����م ال�����ق�����واف�����ل 
بما ُيسهم يف تعزيز صمود 
امل����������راب����������ط����������ني ودح������������������ر ال���������غ���������زاة 

واملحتلني.
ح���������ض���������ر ت�������س�������ي�������ري ال�������ق�������اف�������ل�������ة 
م������������دي������������را م������ك������ت������ب������ي ال��������رب��������ي��������ة، 
محمد ال��ه��ادي، والثقافة، 
م���ح���م���د ال�����ع�����وم�����ري، وإدارة 
ال���رق���اب���ة يف م��ك��ت��ب ال���رب���ي���ة، 
ع������يل ال�����ع�����م�����دي، وع���������دد م��ن 

أعضاء املكتب اإلشرايف.



 

ذكرى االستقالل.. 
مرحلة استثنائية ومحطة 

تاريخية هامة
م��ه��م��ا دارت ع��ج��ل��ة ال���ت���اري���خ ت���ظ���ل أط����م����اع االس���ت���ع���م���ار- 
ق���دي���م���اً وح����دي����ث����اً- ره�����ن امل���ح���ب���س���ن، وي���ظ���ل ال����وط����ن دوم�����اً 
م���س���ت���ه���دف���اً م����ن ق���ب���ل األع����������داء وال����ع����م����اء، وم���ه���م���ا ك���رت 
املخططات وامل��ؤام��رات عليه، فاملسرية الثورية متوهجة 
وال��ن��ض��ال��ي��ة م��س��ت��م��رة م���ا دام�����ت إرادة ال���ص���م���ود ال��ش��ع��ب��ي 
وال����ث����ب����ات األس������ط������وري وق�������وة ال�����ب�����أس وال�����رف�����ض ل��ل��خ��ض��وع 
وال��ت��ب��ع��ي��ة وال��وص��اي��ة ال��خ��ارج��ي��ة ت��ؤم��ن ب��ع��دال��ة القضية، 

وترفض سياسة االستسام واالحتال.
هنا يكون الوطن هو األغىل، واألسمى من كل يشء، 
ب���ل ه���و ال��ح��اض��ن ال��ح��ق��ي��ق��ي يف ق��ل��وب ووج������دان ال��ش��رف��اء 
امليامن ورجاله األوفياء من أبناء الوطن الذين قدموا، 
ويقدمون أغىل وأنفس ما يملكون فداًء وتضحية للوطن 
األم وط��ن يسوده العدل واإلن��ص��اف وامل��س��اواة واملواطنة 
املتساوية يف ظل هوية واحدة وانتماء واحد ووالء واحد..

إن احتفاءنا بالذكرى ال�54لاستقال املجيد فيها الكثري 
م����ن ال����وق����ف����ات وال�����������دروس وال����ع����ر وامل����ح����ط����ات ال���ت���اري���خ���ي���ة 
ال��ح��اف��ل��ة ب��ال��ت��ج��ارب وال����خ����رات، وم��ن��ه��ا ي��س��ت��ل��ه��م شعبنا 
اليمني العظيم دروس التسلح باإلرادة الحرة والعزيمة 
ال���ق���وي���ة امل�����ع�����ززة وال����داف����ع����ة مل����س����رية االس����ت����م����رار يف م��س��رية 

الثورة والكفاح والنضال ضد كل محتٍل وغاز..
ال شك أن اليمن اليوم يواجه قوى عدوانية استكبارية 
ك��رى ب��دع��م أم��م��ي ودويل، وم��ن أزالم���ه األع����راب م��ن آل 
سعود وآل زاي��د، لكن شعبنا العظيم ورجاله الشرفاء 
األب�����ط�����ال امل����ي����ام����ن ل���ه���م ب����امل����رص����اد يف ح���ل���ه���م وت���رح���ال���ه���م، 
وعليهم أن يدركوا جيداً أن يمن اليوم ليس يمن األمس 
وإن م��ف��ردات اإلن��س��ان اليمني ستظل راس��خ��ة ومتجذرة 
يف جغرافيتها وهويتها وثقافتها وحضارتها مدى الزمن 
ال ت���غ���ريه���ا ري�������اح األع���������داء وال ع����واص����ف األه���������واء ب����ل ت��ظ��ل 

محفورًة يف ذاكرة األجيال جيًا بعد جيل.
ي��أيت احتفاؤنا ب��ذك��رى االستقال املجيد وف���اًء وتقديراً 
وإجااًل وتعظيماً لتضحيات شهدائنا األبرار الذين قدموا 
أرواح�������ه�������م ودم�������اءه�������م ف����������داًء ل����وط����ن����ه����م، ألن�����ه�����م ي�����ق�����ودون 
معركة الشرف والكرامة ضد الغزاة واملحتلن.. ورجالنا 
األش������������اوس ال������ي������وم ي�����واص�����ل�����ون م�����س�����رية ال����ك����ف����اح وال����ن����ض����ال 
ض��د ق���وات ال��ع��دوان ال��ج��ائ��ر بكل ص��م��وٍد وث��ب��ات وعزيمة 

واستبسال.
يف ظ��������ل امل�����ع�����ط�����ي�����ات ال�������راه�������ن�������ة ت��������ح��������اول ق����������وى ال��������ع��������دوان 
وحلفاؤه وب��دع��م صهيوأمرييك وبريطاين تغيري بوصلة 
السيناريوهات تجاه أه��داف جيوسياسية وإسرتاتيجية 
أكان يف شمال اليمن أو جنوبه ألنهم يدركون أن اليمن 
يسبح عىل بحرية نفطية وغ��ازي��ة هائلة وه��ذا ما تخشاه 

جارة السوء وينقلب السحر عىل الساحر. 
وه����������������������������������������������������������������������������ن����������������������������������������������������������������������������اك 
س���������������������ي���������������������ن���������������������اري���������������������وه���������������������ات 
م����اورائ����ي����ة غ����ري م��ع��ل��ن��ة 
ع������������ىل ج����������ن����������وب ال�����ب�����ح�����ر 
األح����م����ر وب������اب امل���ن���دب 
وال���������������������ج���������������������زر ال��������ي��������م��������ن��������ي��������ة 
وال���������ك���������ل ي���������ه���������رول ع���ىل 
ح��ص��ت��ه وأخ�����ذ نصيبه 
من الكعكة اليمنية، 
ولكن هيهات لهم ثم 
ه�����ي�����ه�����ات أن ي���ح���ق���ق���وا 
ذل������ك، ف���ال���ص���راع ع��ىل 
ج��ن��وب البحر األحمر 
ي����������ظ����������ل ب������������������������ؤرة ب����������رك����������ان 
ن����ش����ط وي����ش����ك����ل رق����م����اً 
ص�����ع�����ب�����اً وم����������ؤث����������راً ل���ك���ل 
ال��������������ق��������������وى اإلق�������ل�������ي�������م�������ي�������ة 
وال�������دول�������ي�������ة، وق��������د ب����دأ 
يلوح يف األف��ق عندما 
بيعت جزيرتا "تريان، 
وص��ن��اف��ري" وه����ذه هي 
القشة التي ستقصم 
ظهور األع���راب ودول 

الخليج قاطبة..
ك������ل امل�������ؤش�������رات وال���������ق���������راءات ال���ج���ي���وس���ي���اس���ي���ة ت����ش����ري إىل 
أهمية البحر األحمر وباب املندب وبحر العرب واملحيط 
األطليس وبأنها قضية دولية، وبأن أمن املاحة الدولية 
والتجارة العاملية يف البحر األحمر تهم كل الدول، وهناك 
دعوات أممية ودولية تحاول تدويل أزمة الحرب اليمنية 
ملصالح وأجندة ذاتية وآنية، وهذا ما سيؤدي إىل تنافس 
دويل وح�����روب ب�����اردة ب���ن ال��ع��م��ال��ق��ة: وال���ن���م���ور اآلس��ي��وي��ة 

واألوروبية..
فاأليام القادمة ُحبىل بالكثري من املفاجآت واإلرهاصات 

والسيناريوهات املتشابكة..
لهذا وذاك عىل كافة القوى الوطنية واملكونات الحزبية 
والفكرية والشرفاء األوفياء من أبناء هذا الوطن أن يعوا 
ال���������درس ج������ي������داً، وي����ك����ون����وا يف ح���ج���م م���س���ت���وى امل���س���ؤول���ي���ة 

والحدث قبل فوات األوان.
علينا أن ندرك أن العدوان املدعوم أمريكياً وصهيونياً 
وب��������ري��������ط��������ان��������ي��������اً ع����������ىل ال�������ي�������م�������ن ه����������و أح�������������د أش����������ك����������ال االح���������ت���������ال 
واالس����ت����ع����م����ار ال����ق����دي����م ال����ج����دي����د، ب����ل ه����و ام�����ت�����داد ط��ب��ي��ع��ي 
ملرحلة تاريخية مفصلية مهمة، سيغري م��وازي��ن القوى 
ال�����ك�����رى، وال���ت���ح���ال���ف���ات اإلق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة ب����ن ال�����دول 
النامية وحلفائها، وخري مثال عىل ذلك ما يحدث اآلن 
يف ب��ع��ض ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة م���ن ت��ج��ري��ف ل��ه��وي��ت��ه��ا وت��ش��وي��ه 
ل���ع���ق���ي���دت���ه���ا وط����م����س ل���ت���اري���خ���ه���ا وت����راث����ه����ا وث���ق���اف���ت���ه���ا، ل��ك��ن 
ال���ت���اري���خ ل���ن ي���رح���م، وس����ي����دون ك���ل ش������اردة وواردة، وم��ا 
فعله املحتلون القدامى الذين كانت نهايتهم مأساوية، 
ومصريهم كاريث.. وعىل البادي تدور الدوائر وصدق من 

قال:"خذوا الحكمة من أفواه املجانن"..
• كلمات مضيئة:

ال��ح��رب البحرية ق��ادم��ة شئنا أم أب��ي��ن��ا.. فموقع اليمن 
البحري مهم وحساس وخطري.. جنوب البحر األحمر، 
فيه أهم املوائن واملضائق والخلجان التي تمر من خالها 
ط��رق املاحة الدولية والتجارة العاملية من أع��ايل البحار 
مضيق البوسفور وخليج هرمز وخليج عدن وباب املندب 
إضافة إىل الجزر اليمنية املطلة عىل البحر األحمر وبحر 

العرب.
يف ه��ذا السياق تؤكد األح��داث واملستجدات أن تزامن 
العدوان عىل اليمن تم بتنسيق صهيوأمرييك فيما يسمى 
ب�"صفقة القرن" للسيطرة عىل ط��رق املاحة العاملية يف 
البحر األحمر.. هناك سيناريوهات ُت��دار وراء الكواليس 
ب���ن ال���ف���رق���اء وال���ش���رك���اء، ب���ن أب���اط���رة ال����ح����روب.. وأم�����راء 

البرتودوالر..
وي������ب������ق������ى ال����������س����������ؤال ال�������ح�������اض�������ر ال��������غ��������ائ��������ب.. وث�������م�������ة أخ������ط������ار 
جيوسياسية، وجيواسرتاتيجية وعسكرية عن الوصاية 
غ������ري امل����ع����ل����ن����ة ع������ىل م���ض���ي���ق ب��������اب امل������ن������دب وال�������ج�������زر ال���ي���م���ن���ي���ة 
وقيام دول العدوان من آل سعود وآل زايد ببناء قواعد 
ع��س��ك��ري��ة واح����ت����ال م���ب���اش���ر ل���ج���زي���ريت م���ي���ون وس���ق���ط���رى.. 
وه����������ذا م������ا ت������ؤك������ده ل����ن����ا األح��������������داث ال������راه������ن������ة، ب��������أن األط�����م�����اع 
ال��س��ع��ودي��ة واإلم���ارات���ي���ة يف ال��ي��م��ن ه��ي م��ن أش��ع��ل��ت فتيل 
ال�����ح�����رب وأدخ������ل������ت امل���ن���ط���ق���ة يف ب�������ؤر ال�����ص�����راع�����ات امل���ذه���ب���ي���ة 
وال���ف���ك���ري���ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ أج��ن��دت��ه��ا امل����اورائ����ي����ة، وه���ذا 
ليس بجديد عىل النظام السعوإمارايت املدنس باالرتهان 

والتبعية للكيان الصهيوين..
وق��ادم األي��ام سيكشف لنا الكثري عن النوايا األعرابية 
ال����خ����ب����ي����ث����ة امل����ب����ي����ت����ة ت������ج������اه ال�����ي�����م�����ن أرض��������������اً وإن�������س�������ان�������اً ووح���������دة 

وهوية..!! 

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية  ) 99(
وكانت خطواتها الثانية الضغط عىل إسماعيل لسحب 
قواته من هذه املناطق وأستجاب إسماعيل لضغط بريطانيا 
وأمر بسحب القوات من تلك املنا طق وعقدت بن الطرفن 
اتفاقية 7سبتمر 1877م ذات ال��ب��ن��ود الخمسة فقط التي 
ت��ق��ي ب���اع���رتاف ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��س��ل��ط��ان ال��ح��ك��وم��ة امل��ص��ري��ة عىل 
م���ن���اط���ق ال����ص����وم����ال إىل رأس ح����اف����ون ج���ن���وب���اً ف���ق���ط وت��ع��ه��د 
الخديوي بعدم التنازل ألي��ة دول��ة أجنبية عن أي��ة منطقة 
من هذه الباد مع إعطاء بريطانيا الحق يف تعين قناصلها 
يف جميع املوائن والجهات يف املنطقة الخاضعة لسيطرته .

ول������م ي���ف���ت ب���ري���ط���ان���ي���ا ت���وث���ي���ق رس���ال���ت���ه���ا اإلن����س����ان����ي����ة يف ه���ذه 
االت��ف��اق��ي��ة ال��ق��ص��رية وغ����ري ال��ش��رع��ي��ة ف��ق��د أل���زم���ت ال��خ��دي��وي 
بمنع ت��ج��ارة ال��رق��ي��ق يف امل����وائن ال��خ��اض��ع��ة ل��ه��ا وب��أن��ه يسمح 
ل��س��ف��ن��ه��ا ب���م���راق���ب���ة ه�����ذا امل����ن����ع س�������واء يف امل��������وائن أويف ال��س��ف��ن 
املشبوهة بقيامها بهذه التجارة أو غري املشبوهة ولم يكن 
إسماعيل يملك إال الرضوخ نظراً ألنه كان قد وصل حينذاك 
إىل ق��م��ة اإلرت���ب���اك امل���ايل وال��س��ي��ايس نتيجة إس��راف��ه وحكمه 
الفردي الذي أفقدته عرشه بعد عامن فقط  1879م من 
عقد هذه االتفاقية وأفقد مصر استقالها أيضاً بعد قليل 
يف ع���ام 1882م وق���د ح��ق��ق��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ك��ث��ري م���ن األه����داف 
من وراء هذه االتفاقية فقد أصبح لها الحق يف التدخل يف 
الشئون الداخلية لتلك املناطق باسم مراقبة تجارة الرقيق 
ويف نفس الوقت ضمنت عدم وقوع األرايض املتبقية تحت 
سلطة الخديوي يف أيدي أوروبية معادية وتناست بريطانيا 
الحق الشرعي الذي كانت تدعي أنها تحافظ عليه للسلطة 

ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ف��ق��د اس��ت��غ��ل��ت ض��ع��ف إس��م��اع��ي��ل وأج���رت���ه عىل 
إت��ف��اق م��ع��ه��ا دون ال���رج���وع إىل ال��س��ل��ط��ان ال��ع��ث��م��اين باعتبار 
أن إس����م����اع����ي����ل ك��������ان وال�������ي�������اً ع����ث����م����ان����ي����اً وأخ�������������رياً ف����ق����د أس���ت���ول���ت 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��ع��د ذل���ك ع���ىل م���ا أخ����اه إس��م��اع��ي��ل وك���ون���ت منها 
مستعمرات كينيا وأرض��ت أملانيا التي أعلنت وحدتها عام 
1870م بجزء منها وعرف )بتنحانيقا( واصبح فيها بعد أن 
ضمن مستعمرة الصومال اإليطايل وياحظ أنه كان من 
أكر أخطاء الخديوي إسماعيل هو تعيينه عدداً كبرياً من 
األجانب يف وظائف عليا يف املناطق اإلفريقية بحجة كسب 
ص���داق���ة دول���ه���م غ���ري أن ال��ك��ث��ري م��ن��ه��م ك����ان ي��ع��م��ل ل��ح��س��اب 
ح���ك���وم���ات���ه���م وخ�����اص�����ة ال����ري����ط����ان����ي����ن وك��������ان م�����ن أب��������رز ه�����ؤالء 
ص��م��وي��ل ب��ي��ك��ر ح���اك���م امل���دي���ري���ة االس���ت���وائ���ي���ة وغ������ردون ح��اك��م 
عام السودان وكانت الحكومة الريطانية هي التي ترشح 
ه�����ؤالء ب���ل و ت��ض��غ��ط ل��ت��ع��ي��ي��ن��ه��م وم����ن امل����ع����روف أن س��ي��اس��ة 
غوردون يف السودان كانت من العوامل الهامة يف إشعال 
ث�����ورة امل���ه���دي ال���ت���ي ب�����دأت ه���ن���اك يف ع����ام 1881م والش�����ك أن 
أرت���ب���اك اح�����ول م��ص��ر , ث���م ق���ي���ام ث�����ورة ع���راب���ي وه��زي��م��ت��ه أم���ام 
ق��وات االحتال الريطاين يف عام 1882م كان قد أنعكس 
عىل الحكومة الضعيفة يف الخرطوم فلم تستطع مواجهة 
ث���ورة امل��ه��دي وك��ان��ت النتيجة الطبيعية ل��ه��ذا ك��ل��ه أن تجر 
بريطانيا حكومة مصر عىل إخاء السودان فرتفض حكومة 
شريف باشا هذا الطلب بحجة أن الخديوي توفيق حينذاك 
ال يملك حق التنازل عن أي جزء من أراضيه طبقاً للفرمان 
السلطاين غري أن بريطانيا كانت جاهزة واستغلت الفرصة 

لتضرب ضربة جديدة يف حوض البحر 
األحمر وخاصة الجزء االفريقي تحقق 
ف����ك����رة ال�����ش�����ري�����ان ال����ح����ي����وي ول����ت����ض����ع امل���م���ر 
ت���ح���ت ح��م��اي��ت��ه��ا وس��ي��ط��رت��ه��ا ف���ق���د أرس����ل 
وزي��������������ر ال�������خ�������ارج�������ي�������ة ال��������ري��������ط��������اين ج�����ران�����ف�����ل 
برقية إىل اللورد كرومر املندوب السامي 
وال�����ح�����اك�����م ال����ف����ع����ي يف م����ص����ر ي����ص����ر ف��ي��ه��ا 
ع����ىل إخ������اء ال�����س�����ودان وأرف���ق���ه���ا ب��رس��ال��ة 
س��ري��ة إىل ك��روم��ر ج���اء ف��ي��ه��ا " ط��امل��ا ك��ان 
االح���ت���ال ق��ائ��م��اً وج���ب أن ت��ك��ون نصائح 
حكومة جالة امللكة مطاعة يف املسائل 

ال��ت��ي تمس مصر وسامتها وع��ىل ال����وزراء وال��ح��ك��ام تنفيذ 
ال���ن���ص���ي���ح���ة أو االس����ت����ق����ال����ة م�����ن م���ن���اص���ب���ه���م وت��������رى ال���ح���ك���وم���ة 
ال���ري���ط���ان���ي���ة إم����ك����ان االه������ت������داء إىل امل����ص����ري����ن ي����ن����ف����ذون أوام������ر 
الخديوي تحت إرشاد بريطانيا وأستقالت حكومة شريف 
ب���اش���ا ع���ن���دئ���ذ ورف������ض ري������اض ب���اش���ا ت��ش��ك��ي��ل ال����������وزارة وق��ب��ل��ه��ا 
ع���ىل ال���ف���ور ن���وب���ار ب��اش��ا يف ي��ن��اي��ر 1884م ع���ىل أس����اس إخ���اء 
السودان مع االحتفاظ بميناء سواكن كما طلبت بريطانيا 
أما عودة الحكم املشرتك اإلنجليزي املصري إىل السودان..  
ث��م ان��ف��راد بريطانيا بالحكم فيه فهذه قصة طويلة أخ��رى 

المجال لها هنا .
 وي��ه��م��ن��ا أن ن��ت��اب��ع ال��س��ي��اس��ة ال���ق���ذرة ال��ت��ي ك��ان��ت تتخذها 
بريطانيا بذكاء خطوة خطوة لنعرف الطرق امللتوية التي 
ك���ان���ت ت��ت��خ��ذه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق أه���داف���ه���ا ال��ب��ع��ي��دة وال��ق��ري��ب��ة كلما 

سنحت لها الفرصة لتضرب ضربتها 
القاضية .

غري أن ما يهمنا هنا هو االشارة إىل 
نفس مدة اإلخاء فقد طلبت وزارة 
الخارجية الريطانية من سفريها يف 
اإلس���ت���ان���ه إب�����اغ ال��ح��ك��وم��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة 
ب���������أن ب�����������اده ق�������د ق�����������ررت ات�������خ�������اذ ب���ع���ض 
ال�����رتت�����ي�����ب�����ات ال������ت������ي ت�������راه�������ا ض��������روري��������ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة امل��م��ت��دة م��ن ي��ل��ع ج��ن��وب��اً حتى 
رأس حا فون للمحافظة عىل األمن 
ورع��اي��ة امل��ص��ال��ح ال��ري��ط��ان��ي��ة الخاصة 
يف بربرة التي تمد عدن بحاجاتها السيا سية وذلك بمجرد 

انسحاب املصرين من هذه الجهات . 
وك����������ان امل����ك����ل����ف ب���ت���ن���ف���ي���ذ االن�����س�����ح�����اب أح��������د ب�������اش�������وات م��ص��ر 
ال��ع��ارف��ن بتلك املنطقة ال���ذي ع��زل��ه غ����وردون م��ن قبل فتم 
االنسحاب يف أواخر 1884م تحت إشراف امليجر هنتز الذي 
كلفه وزير الخارجية الريطاين بأن ينتهز فرصة االنسحاب 
م�����ن زي����ل����ع وب�����رب�����رة وه�������رر ل���ع���ق���د ات����ف����اق����ي����ات م�����ع زع�����م�����اء ه���ذه 
الجهات لصالح بريطانيا عىل أن ال تعرقل هذه االتفاقيات 
ام���ت���داد ال��ت��وس��ع اإلي���ط���ايل م���ن " ع��ص��ب " إىل ال���داخ���ل وق��د 
احتجت الحكومة العثمانية عىل باغ السفري الريطاين هذا 
ولكن دون جدوى فقد انطلقت بريطانيا من هذه الخطوة 
إىل ت���أس���ي���س م��س��ت��ع��م��رة ال����ص����وم����ال ال����ري����ط����اين غ����ري م��ب��ال��ي��ة  

باالحتجاج العثماين . يتبع العدد القادم بمشيئة الله 

 اللواء/ حميد فاضل

      ردًا على صحيفة "ال" لعدديها )790،786  

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

كتاباتاالثنني   :  24   ربيع اآلخر     1443هـ     |    29   نوفمرب    2021م    |    العدد  2236      |    16  صفحة

ــرى الــــ54  ــذك   ال
املجيد  لــاســتــقــال 
مفصلية  ــة  ــل ــرح م
تــاريــخ  يف  ــة  ــم ــه م

اليمن املعارص

  ذكرى االستقال 
ــة لــتــجــديــد  ــط ــح م
والثوار  الثورة،  روح 
قوى  مواجهة  ــام  أم
الغاشم  الـــعـــدوان 

واملحتلني الجدد
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تاريخ اليمن الحديث بول دريش جامعة أكسفورد
ع�����ن�����دم�����ا زار ادوارد ج������اس������ر وه����������و م�����س�����ت�����ش�����رق وع��������ال��������م آث��������ار 
ومستكشف نمساوي تركزت أعماله يف الجزء الجنوبي من 
ش��ب��ه ال���ج���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة  زار ال��ي��م��ن واس��ت��ق��ر يف م�����أرب يف وق��ت 
متأخر من القرن التاسع عشر وظل كذلك حتى قرب زماننا 
وجد ان فقط الشيوخ هناك هم من لديهم التبغ وقهوة القشر 
)م���ش���روب م��ص��ن��وع م��ن ق��ش��ور ال��ق��ه��وة امل��ت��ب��ل( ويمكنهم حتى 
تقديم لحم الضأن للضيف  لكن العنصر األسايس هو الخبز 
وهذه األمور لم تكن متاحة لعامة الناس ومصابيح الزيت من 
أكر األنواع بدائية توفر الضوء وفقط املشايخ األفضل لديهم 
ش���م���ع���دان ك���ب���ري ل���ك���ن ق���دي���م ج������ًدا ب����ه ش���م���ع���ت���ان ك���ان���ت ال���ن���واف���ذ 
ص��غ��رية ي��م��ك��ن ل��ل��م��رء أن ي��ع��ي��ش يف ش��ب��ه ظ����ام ب��ص��رف ال��ن��ظ��ر 
ع���ن ال���ح���ش���رات وال���راغ���ي���ث وم����ن ال��س��ه��ل ت��خ��ي��ل ق�����ذارة ال��ح��ي��اة 
وكان نصف األطفال يموتون عند الوالدة أو يف سن الرضاعة. 
ك�������ان ع������ىل ال����ن����س����اء أن ي����ك����دح����ن ل����س����اع����ات ل���ج���ل���ب امل������ي������اه م��ن 
ص��ه��اري��ج غ��ال��ًب��ا م��ا ت��ك��ون ق����ذرة ون��ص��ف ج��اف��ة  وي��ص��ور جاسر 
عاملاً بن الرجال املستمر ميء باملشاكل والعنف املسلح وكانت 
البيوت بمثابة حصون ضد الجريان، نادًرا ما كان لدى الناس 
م���ا يكفيهم م���ن ال��ط��ع��ام وم���ا ق��ال��ه ال��س��ري ج���ريال���د ت��رف��ا سكس 
املندوب السامي الريطاين يف عدن الحًقا عن الجنوب يمكن 
أن يقال عن معظم املناطق القبلية بما يف ذل��ك الشمال، يف 
أماكن أخرى كانت الزراعة أكر ثراء، يف عام 1903م التقيت 
بمحمد األكوع وهو من مواليد قرية الذاري التي تبعد ساعات 
ج����ن����وب ذم�������ار ون����ش����أ ف���ي���ه���ا وه������ي م����ن امل���ن���اط���ق ال���غ���ن���ي���ة ب���ال���زراع���ة 
والطيور وكانت األشجار واألودية مليئة باملحاصيل أكر مما 
يراه املرء عادة يف العولقي أو شمال صنعاء كان والد محمد 

االكوع قاضيا دقيق البنية وقصريا 
وك���ان م��س��ت��واه أع���ىل م��ن الفاحن 
يف امل��ن��ط��ق��ة ح��ت��ى ان���ه اش����رتى ال��ق��ات 
ال���������خ���������اص ب���������ه م���������ن م�������ك�������ان آخ������������ر ك���م���ا 
اش��رتى الطعام للضيوف املهمن، 
والدة محمد خبزت الخبز وجهزت 
ال����س����م����ن ال����ب����ل����دي امل����ص����ف����ى وال�����زب�����دة 
ذات ال��رائ��ح��ة ال��زك��ي��ة وك����ان هنالك 
أي���ض���ا ع���س���ل اب���ي���ض وب���ي���ض وال��خ��ب��ز 
واللحم، الناس األفقر لم يتغذوا 
ب����ش����ك����ل ج�����ي�����د ح�����ت�����ى أس�����������رة ال�����ق�����ايض 
عاشوا دائما يف ظل املوت واألكوع 
يعرف تاريخ مياده ألن والده كان 
قد سجل أسرته يف سجل عائي يف 
وقت كاد أن يموت محمد االكوع 
ه����������و ن������ف������س������ه م����������ن ال�������ح�������م�������ى وت�������وف�������ت 
والدته أثناء والدته كما ذكر والده 
املوضوع بحزن شديد ،عي هامش 

ال���ق���ان���ون ال���زي���دي وال�����ذي ي��ش��ب��ه ال���ق���ان���ون األم���ري���يك يف م��وض��وع 
تسجيل الوفيات بصورة منتظمة حتى اجتاح الجدري الباد 
وت����وق����ف ت��س��ج��ي��ل ال���وف���ي���ات يف ك���ت���ب ال���ع���ائ���ل���ة أص������اب ال���ج���دري 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��اس ول���م ت��ك��ن ه��ن��ال��ك اي وس��ائ��ل مل��ك��اف��ح��ة ه��ذا 
امل������رض ال���خ���ط���ري ك�����ان ال����ن����اس ي����رتك����ون يف أم����اك����ن م��ف��ت��وح��ة ع��ىل 
األرض املرتبة ويتم ربط أيديهم ملنعهم من ملس عيونهم حيث 
يسبب هذا املرض العمى  ويتم تبخريهم بدخان الروث املحرتق 

ث���������م ت������رك������ه������م مل�������ص�������ريه�������م، م���������ن ذك��������ري��������ات 
االك�������������������وع ال��������ت��������ي ذك����������ره����������ا يل ه����������ي م�����وس�����م 
صيد ال��ج��راد حيص ك��ان ال��ج��راد يشوى 
ويحمص وت��ك��ون وليمة كبرية للجميع 
،ك����������������ان ال����������خ����������وف م����������ن اج��������ت��������ي��������اح ال��������ج��������راد 
ال��������������وادي ح����ي����ث امل����ح����اص����ي����ل ك��������ان ال����ن����اس 
ي���ن���دف���ع���ون ن���ح���و ال���������وادي ص����غ����ارا وك����ب����ارا 
وي������ص������رخ������ون وي�������ول�������ول�������ون ك�����م�����ا ل�������و ك�����ان�����وا 
يف ج����ن����ازة ك����ان����وا ي����ه����رع����ون م����ن م��ن��ازل��ه��م 
ن��ح��و ال������وادي ب��س��رع��ة دون ال��ت��ف��ك��ري ب��أي 
يشء آخ��ر  يحملون عيص القصب وقد 
ربطوا املابس عليهم وكانوا يندفعون 
ع����ر األرايض ال����زراع����ي����ة وه������م ي���ص���رخ���ون 

يف ف�������������وق أص����������وات����������ه����������م  ي����������ا ج����������راد 
ال��ل��ه فليعتني ب��ك الله 
أب���ت���ع���د وال ت����ع����ود، يف 
كثري من األحيان يأكل 

الجراد كل يشء يمكن 
أن يضيع محصول بالكامل ولم تساعد الفوىض 

السياسية الوضع االقتصادي للناس  كان األتراك 
والقبائل الزيدية يتقاتلون حول يريم وكان الناس 

يفرون إىل الكهوف، تم استخدام تسميات  شيخ  و 
رجل قبيلة  )قبي، قبايل( عىل نطاق واسع يف املناطق 

الريفية ولكن يف مناطق كثرية رجال القبائل كما ُيطلق 
ع���ل���ي���ه���م، ال ي���ن���ت���م���ون ح����ًق����ا إىل ق����ب����ائ����ل ك����ان����ت ال����ع����اق����ة م��ع 

شيوخهم املحلين إىل حد كبري عاقة الفاحن بماك األرايض 
االقطاعين يف املناطق األكر ثراًء بيئًيا يف الجبال الغربية من 
رازح ع��ر امل��ح��وي��ت وري��م��ة إىل وص����اب ك���ان ه���ذا ش��ائ��ًع��ا م��م��ا يف 

اليمن السفي .
يف امل����ن����اط����ق ال����ج����اف����ة م�����ن أع�������ىل ال����ي����م����ن ك����ان����ت ت���ه���ي���م���ن ع��ل��ي��ه��ا 
اك����ر ال��ق��ب��ائ��ل امل���س���م���اة ح���اش���د وب���ك���ي���ل  ك���ان���ت ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ام��ل 
مختلفة  يشبه وضع قبائل العولقي أو اليافعي يف الجنوب  
ه��ن��ا ك��ان��ت االن��ق��س��ام��ات القبلية واض��ح��ة  ل��م ي��ك��ن ال��ش��ي��وخ يف 
العادة يسيطرون عىل أرايض رجال القبائل  بل كانوا يمتلكون 
أحياًنا أراٍض شاسعة يف مكان آخر  مثل شيوخ حاشد وبكيل 
ي��م��ت��ل��ك��ون أرايض غ���رب أو ج��ن��وب م��ن��اط��ق��ه��م وه���ي أرايض أك��ر 
خ���ص���وب���ه وإن�����ت�����اج  ي���ع���م���ل ب���ه���ا رج�������ال غ����ري ق��ب��ل��ي��ن 
بينما ك��ان رج��ال القبائل يمتلكون أرايض أقل 
خ���ص���وب���ة وي���ع���م���ل���ون ب���ه���ا ب��أن��ف��س��ه��م ك�����ان ه���ذا 
ش����ائ����ًع����ا يف ال����ج����ن����وب أي����ض����ا وك�����ان�����ت ال���ق���ب���ائ���ل 
ال����ح����ق����ي����ق����ي����ة ح�����س�����ب ال������ت������ق������دي������رات امل���ح���ل���ي���ة  
ت�����ع�����ي�����ش يف م�����ن�����اط�����ق ت�����ن�����ت�����ج ال�����ق�����ل�����ي�����ل م���ن 
الفائض االقتصادي أما املناطق األكر 
إنتاجية فكانت لها هياكل اجتماعية 
ي���ص���ف���ه���ا ال���ج���ي���ل ال�����اح�����ق ع�����ىل أن���ه���ا 
إق����ط����اع����ي����ة وك��������ان ال����س����ك����ان ال����ذي����ن 
تحدثنا عنهم ق��ب��ل ذل���ك بوقت 
ط����وي����ل ي���ص���ف���ون���ه���ا ع����ىل ان����ه����ا ري���ع  
يمكننا القول بإنصاف كان الفاحن 

مختلفن تماما عن رجال القبائل . يتبع ..

)9 (

ُجرم الهيمنة 
اإلماراتية على 

الرشطة الجنائية 
الدولية

منظمة اإلن���رتب���ول ال����دويل أو امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة 
ل��ل��ش��رط��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ه��ي منظمة ح��ك��وم��ي��ة دول��ي��ة 
تقدم الدعم ألعضائها البالغ عددهم 195 بلًدا 
يف إن��ج��اح ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ع��ن ط��ري��ق تحليل األدل���ة 
ال��ج��ن��ائ��ي��ة، وامل��س��اع��دة يف ت��ح��دي��د م��ك��ان ال��ف��اّري��ن 
من العدالة والقبض عليهم -بعد ثبوت التهم 
املسندة إليهم- وتسليمهم لألجهزة األمنية يف 

بلدانهم لينالوا جزاءهم العادل.
ل����ذل����ك ت���ت���ط���ل���ب ب���ع���ن���اص���ر ه�������ذا ال����ج����ه����از األم����ن����ي 
ال���������������دويل ال�����خ�����ط�����ري ال��������خ��������رة وال��������ك��������ف��������اءة وال������ن������زاه������ة 
وحيوية الضمري إىل مستويات قياسية حتى ال 
تخلط يف عملها بن الجوانب املهنية والجوانب 
ال���ش���خ���ص���ي���ة وب������ن ال���ق���ض���اي���ا ال���ج���ن���ائ���ي���ة وال���ق���ض���اي���ا 
ال��������س��������ي��������اس��������ي��������ة، ح��������ت��������ى ال ي��������ت��������ع��������رض -ب������س������ب������ب������ه������م- 
امل���ع���ارض���ون م��ع��ارض��ة م��ش��روع��ة -ت��ل��ب��ي��ة ل��رغ��ب��ات 

السلطات الحاكمة الظاملة- لعقوباٍت مروعة.

تبوئ اإلمارايت "الرييس" منصبها الرئايس
ب���ال���رغ���م م���ن أن األن���ظ���م���ة ال��ع��رب��ي��ة ت���ك���اد ت��ك��ون 
ج��م��ي��ع��ه��ا أن��ظ��م��ة ب��ول��ي��س��ي��ة ق��م��ع��ي��ة وع���ىل خ��اف 
غ���ري م��ع��ل��ن م���ع ص��ح��ي��ح ال���دي���ن امل��ت��ن��اف��ي��ة م��ب��ادئ��ه 
وق�����ي�����م�����ه م�������ع اس������ت������ب������داد ال������س������اط������ن، ف���������إن ن����ظ����ام 
اإلم������������ارات ي���ج���اه���ر وي���ت���ب���اه���ى ب���م���ن���اص���ب���ت���ه اإلس������ام 

الحنيف العداء.
وعىل هذا األساس، فإن أغلب نزالء املعتقات 
اإلم���ارات���ي���ة ش��خ��ص��ي��ات إس���ام���ي���ة ُي����م����ارس ض��ده��ا 
-ب���س���ب���ب أن��ش��ط��ت��ه��ا ال����دع����وي����ة- أس���ال���ي���ب ت��ع��ذي��ب 
ق��������وي��������ة، ت������ح������ت إش����������������راف ك�������ب�������ار ض�������ب�������اط أج����ه����زت����ه����ا 
األم���ن���ي���ة وم���ن���ه���م ال�����ل�����واء "أح����م����د ن����اص����ر ال����ري����يس" 
ال�����ذي ُرش�����ح -ب���دع���م م���ن س��ل��ط��ات ب���ل���ده- لشغل 
منصب "رئ��ي��س منظمة اإلن��رتب��ول ال����دويل" بعد 

ترويج دام مدة عام.
وخاًفا لتوقعات املطلعن عىل تلطخ سجل 
"ال�����ري�����يس" امل���ه���ن���ي ب����ال����س����واد ف�����از ب���امل���ن���ص���ب، ف��ق��د 
ت�����ص�����در خ������ر ل���ل���ص���ح���ف���ي "ك������م������ال ال����ب����ن����ي" ن����ش����ر يف 
م���وق���ع "ف���رن���س 24" ب���ت���أري���خ 25 ن��وف��م��ر م���ا ي��ي: 
)أع�����ل�����ن�����ت امل����ن����ظ����م����ة ال�����دول�����ي�����ة ل����ل����ش����رط����ة ال���ج���ن���ائ���ي���ة 
"اإلنرتبول" الخميس عر "تويرت" انتخاب اللواء 

اإلمارايت "أحمد ناصر الرييس" رئيًسا لها(.
أم�����ا م���وق���ع "BBC ع����رب����ي" ف���ق���د اس���ت���ه���ل خ���ره 
ب���ن���رة ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا امل���ف���اخ���رة ع���ىل ال��ن��ح��و ال���ت���ايل: 
)فاز مرشح اإلمارات اللواء الدكتور "أحمد ناصر 
ال����ري����يس" ب���رئ���اس���ة "االن������رتب������ول" مل�����دة 4 س���ن���وات، 
وأع����ل����ن����ت ص���ف���ح���ة ال���ج���م���ع���ي���ة ال����ع����ام����ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ش��رط��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة "اإلن�����رتب�����ول" ص��ب��اح 
اليوم الخميس املوافق 25 نوفمر عىل "تويرت" 
-أم����ام ال��ج��م��ي��ع- ف���وز ال���ل���واء "ال���ري���يس" باملنصب 
الرفيع، فبات "الرييس" أول عربي يتوىل منصب 

رئيس منظمة "اإلنرتبول" منذ تأسيسها(.

عدم االعتداد باالنتقاد الحاد
م��ن العجب العجاب امل��ح��ري لأللباب أن يفوز 
اإلم������������������ارايت "ال���������ري���������يس" ص������اح������ب ال�����س�����ج�����ل امل���ه���ن���ي 
ال�����ح�����ال�����ك ال�������س�������واد امل����ت����ه����م ت����ه����ًم����ا م������ع������ززة ب�����األدل�����ة 
ب���ان���ت���ه���اك ح����ق����وق امل���ع���ت���ق���ل���ن ب����أس����ل����وب الإن����س����اين 
مشن بمنصف رئاسة منظمة اإلنرتبول الدويل 
امل���ع���ول ع��ل��ي��ه��ا ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة األم��ن��ي��ة ال��دول��ي��ة 
بتجرد تام عن كل نزعات االنتقام، وأن تتجاهل 
"الجمعية العامة للمنظمة" كل ما وجه ضده 
-ب���ال���ت���زام���ن م���ع إج������راء ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ت��ي 
أف�����������رزت ص�������ع�������وده- م������ن ان������ت������ق������ادات ح�����������ادة، ف��ق��د 
اش��ت��م��ل خ���ر مل��وق��ع "ال���ج���زي���رة ن���ت" ن��ش��ر يف ال����25 
م���ن ن��وف��م��ر ال���ج���اري ع���ىل اآليت: )وق���ب���ل ان��ت��خ��اب��ه 
ال��ي��وم م��ن خ��ال الجمعية العامة للمنظمة يف 
"إسطنبول" صدرت ن��داءات عديدة من جهات 
س��ي��اس��ي��ة وح���ق���وق���ي���ة ت���ح���ذر م����ن ت�����ويل "ال����ري����يس" 
امل�����ن�����ص�����ب، خ�����اص�����ة أن��������ه ي������واج������ه دع�����������اوى ق���ض���ائ���ي���ة 
ع�����دي�����دة ت���ت���ه���م���ه ب���ال���ت���ع���ذي���ب، وم���ن���ه���ا ش�����ك�����اوى يف 
ف�����رن�����س�����ا ح�����ي�����ث م�����ق�����ر امل�����ن�����ظ�����م�����ة، ويف ت�����رك�����ي�����ا ال����ت����ي 
اس��ت��ض��اف��ت ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ال������89 ل��إن��رتب��ول، 

وكذلك يف بريطانيا والسويد والرنويج(.
ب�����ل إن ت���ج���اه���ل "ال���ج���م���ع���ي���ة ال����ع����ام����ة" ل���ك���ل م��ا 
ي���م���ك���ن أن ي����ح����ول دون ف������وز "ال������ري������يس" ب���رئ���اس���ة 
املنظمة املنوطة بها مهام دولية خطرية قد طال 
تحذيرات منظمات إنسانية شهرية، فقد تضمن 
-أي��ًض��ا- خر موقع "الجزيرة" اإلخ��ب��اري ما يي: 
)وق����ال����ت م��ن��ظ��م��ة "ه���ي���وم���ن راي���ت���س ووت�������ش": إن 
ترشيح الرييس لهذا املنصب يدق ناقوس الخطر 
ب���ش���أن ح���ق���وق اإلن����س����ان، وق����د ي���ه���دد االل���ت���زام���ات 

الحقوقية ل�"إلنرتبول".
وق��������������ال "ج�����������و س����������ت����������ورك" ن�������ائ�������ب م�������دي�������ر ال������ش������رق 
األوسط يف "هيومن رايتس": إذا اختار اإلنرتبول 
م��ج��دًدا م��س��ؤوال م��ن مؤسسة حكومية متهمة 
بانتهاكاٍت ليكون الرئيس، فإن الجهاز يعرض 
مصداقيته للخطر بصفته وك��ال��ة إن��ف��اذ ق��وان��ن 

دولية تحرتم الحقوق(.

دور األموال يف تحديد املآل
وألن العصر الحايل خاضٌع للنفوذ املايل، فقد 
تمكنت "أبوظبي" -برجلها "أحمد الرييس"- من 
ة "اإلن���������رتب���������ول"، ب���ع���د ض��خ��ه��ا  ال������وص������ول إىل س���������َدّ
الكثري من األموال التي أحدثت يف تفكري أعضاء 
امل��ن��ظ��م��ة ن��وًع��ا م��ن االخ���ت���ال، ف��ق��د ذك���رت وك��ال��ة 
ال���ص���ح���اف���ة ال���ف���رن���س���ي���ة "أ ف ب" -ب����ال����ت����زام����ن م��ع 
التصويت للضابط اإلم����ارايت "ال��ري��يس" ل��رتؤس 
امل���ن���ظ���م���ة- أن اإلم����������ارات )ق����دم����ت ه���ب���ة ب��ق��ي��م��ة 50 
م��ل��ي��ون ي�����ورو ل���إن���رتب���ول ع����ام 2017، وه����و مبلغ 
يوازي تقريًبا إجمايل مساهمات الدول األعضاء 
ف��ي��ه مجتمعة، ث��م أق��رض��ت��ه 10 م��اي��ن ي���ورو يف 

2019، أي حواىل %7 من موازنته السنوية(.
وم�������ن امل�����ؤك�����د أن ن����ظ����ام اإلم�������������ارات ي����ه����دف -م����ن 
ه�����ي�����م�����ن�����ت�����ه ع���������ىل رئ���������اس���������ة امل������ن������ظ������م������ة- إىل م����اح����ق����ة 
م��ع��ارض��ي��ه يف ال���خ���ارج ووض��ع��ه��م ت��ح��ت سيطرة 
محكمة، فقد رجح "إدوارد ليمون" األستاذ يف 
جامعة “ايه اند أم” يف "تكساس" واملتخصص يف 
األنظمة االستبدادية -بحسب ما ورد يف موقع 
"رأي ال����ي����وم" يف ال�������25 م���ن ن��وف��م��ر ال����ج����اري- )أن 
يعمل ال��ل��واء ال��ري��يس م��ع ح��ك��وم��ات ذات تفكري 
م���م���اث���ل ل��ل��ت��ص��دي ل���إص���اح���ات ال���ت���ي ت��ت��ج��ه ن��ح��و 

مزيد من الشفافية يف "اإلنرتبول”(.

وال زال ال��ح��دي��ث ُم��ت��ش��ع��ب��اً وذو ش��ج��ون ك��ث��رية وأب���ع���اد أك��ر 
حول النتائج الكارثية واملأساوية للحرب العدوانية التي تشنها 
السعودية وحلفائها عىل اليمن منذ أكر من سبع سنوات , 

وال تزال مستمرة حتى اللحظة .
والحديث عن مأساة وكارثة إنسانية غري مسبوقة , حديث 
أل���ي���م ت���غ���ُص ب����ه األوراق وال���س���ط���ور واألل����س����ن واألف���������واه وامل���ن���اب���ر 
املختلفة , ويظل هذا النوع من الحديث املتشعب هو الوجع 
ذات����ه وال���ج���رح ال���ن���ازف ال����ذي الي���ك���اد ي��ن��دم��ل ق��ل��ي��ًا ح��ت��ى ي��ع��اود 
النزيف وبكثافة أكر ووترية أعىل من ذي قبل , ويجد من يقوم 
بتنكيئه وتوسيعه أكر فأكر حتى اليرأ أبداً , وهذا ما تحرص 
عليه الرياض وحلفائها با شك , ويؤكدون بإستمرار الحرب 
عىل اليمن ذلك الحرص الغري ُمرر وال مقبول عىل اإلطاق .

ومن يطلع عىل ماتضمنتُه أحدث وآخر إحصائية بخسائر 
ال���ح���رب ال��س��ع��ودي��ة ع���ىل ال��ي��م��ن م��ن��ذ ب��داي��ت��ه��ا , لتملكه الغيظ 
والحزن واأللم عىل هذا البلد املنكوب الذي فعلت به الحرب 

ما فعلت , وال تزال مستمرة ومستعرة عليه با هوادة .
ويف وق��ت س��اب��ق م��ن شهر نوفمر ال��ج��اري أع��ل��ن م��رك��ز عن 
اإلنسانية للحقوق بصنعاء ، عن إحصائية الجرائم املرتكبة 
بحق اإلنسان اليمني ومؤسسته طوال فرتة الحرب السعودية 

عىل اليمن والتي شارفت عىل دخول عامها الثامن .
ووفقاً إلحصائية املركز فقد بلغ عدد الضحايا والجرحى من 
املدنين خال2400 يوم من الحرب نحو 44221 بينهم 17290 
شهيداً و26931 جريحاً، فيما بلغ عدد الشهداء من األطفال 

4270 شهيداً ومن النساء 2850 شهيدة .
وب��ح��س��ب ن��ف��س امل��ص��در , ف��ق��د دم���رت امل��ق��ات��ات وال��ص��واري��خ 
ال��س��ع��ودي��ة خ���ال ع��م��ل��ي��ات ق��ص��ف��ه��ا واس��ت��ه��داف��ه��ا ل��ل��ي��م��ن أك��ر 

من  15 مطاراً و16 ميناًء و312 محطة ومولد 
ك��ه��رب��اء و558 شبكة وم��ح��ط��ة ات��ص��ال و2542 
خ��زان��اً وم��ح��ط��ة م��ي��اه و1994 م��ن��ش��أة حكومية 
و5749 ط���ري���ق���اً وج����س����راً و 398 م��ص��ن��ع��اً و365 
ن��اق��ل��ة وق����ود , و 11549 م��ن��ش��أة ت��ج��اري��ة و477 
مزرعة دجاج وموايش ,  و8483 وسائل نقل 

و476 قارب صيد.
يف ح����ن ب���ل���غ ع������دد امل���ن���ش���آت ال���خ���دم���ي���ة ال��ت��ي 
دم�����ره�����ا ت���ح���ال���ف دول ال������ع������دوان ال��������ذي ت���ق���وده 
ال��س��ع��ودي��ة ع��ىل ال��ي��م��ن , وف��ق��اً ل���ذات امل��ص��در ,  
946 مخزن أغذية و405 محطة وق��ود و689 
س����وق����ا و884 ش���اح���ن���ة غ�������ذاء و579954 م���ن���زاًل 
و180 منشأة جامعية و1478 مسجداً و371 
م����ن����ش����أة س����ي����اح����ي����ة و392 م���س���ت���ش���ف���ى وم����رف����ق����اً 
ص����ح����ي����اً , و1128 م������درس������ة وم������رف������ق������اً ت���ع���ل���ي���م���ي���اً 
و8326 حقًا زراعياً و136 منشأة رياضية و250 

موقعاً أثرياً و50 منشأة إعامية.
وأمام هذه اإلحصائية واألرقام الصادمة التي توثق للعدوان 
ط���ي���ل���ة س����ن����وات����ه ال���س���ب���ع امل���ن���ص���رم���ة , الب������د أن ُي�����ق�����ال إن ال���ح���رب 
ال���ع���دوان���ي���ة ع���ىل ال��ي��م��ن م���ن ق��ب��ل ال��س��ع��ودي��ة وح��ل��ف��ائ��ه��ا وال��ت��ي 
ابتدأت يوم 25 من مارس من عام 2015 م , التزال مستمرة , 

وقد تسببت بأسوأ كارثة إنسانية يف العصر الحديث . 
والسعودية , التي تعتر اليمن بمثابة الحديقة الخلفية لها 
تسرح وتمرح وتلهو فيها كما تشاء , كعادتها لم تكن لتسمح 
لليمن باإلعتماد عىل نفسه وتحرره من الوصاية التي تحرص 

عىل فرضها عليه .

وم���������������ا إن ت���������������رى امل�������م�������ل�������ك�������ة ب���������������وادر 
ال������������ش������������روع مل����������ش����������روع وط��������ن��������ي ي����م����ن����ي 
ي��ؤس��س لبناء وق��ي��ام دول���ة وطنية 
ح����������رة , م����س����ت����ق����ل����ة , ح�����ت�����ى ت�����س�����ارع 
ب�����ال�����ت�����دخ�����ل إلج��������ه��������اض م�����ث�����ل ه����ك����ذا 
م������ش������روع وت�����ت�����آم�����ر ع���ل���ي���ه وع�������ىل م��ن 
يقف ورائه , كما فعلت مع الثورة 
ال����ي����م����ن����ي����ة يف ع����������ام 1962م , وم�����ع 
الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي 
وم�����ش�����روع�����ه ال�����وط�����ن�����ي االس����ت����ق����ايل 
لبناء دولة , ومع الوحدة اليمنية 
, وص����وال إىل م���ا ي��ح��دث ال���ي���وم من 
تآمر وعدوان سعودي عىل اليمن 
وأب����ن����اء ش��ع��ب��ه , ال ل�����يء إال مل��ي 
أحرار اليمن قدماً ملمارسة حقهم 
يف ال��ح��ري��ة وال��س��ي��ادة واالس��ت��ق��ال 

بوطنهم وتمتعهم بذلك كحق مكفول لهم ال جَرم فيه .
وال��ي��وم بالرغم م��ن ال��دم��ار الكبري ال���ذي ألحقتُه السعودية 
وح���ل���ف���ائ���ه���ا ب���ال���ُب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ال���ي���م���ن ن��ت��ي��ج��ة ق���ص���ف ال���ط���ريان 
امل�����ت�����واص�����ل ل����ه����ا , وت����ع����م����د امل����ع����ت����دي����ن ت����ج����وي����ع ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي 
باستمرار الحرب والحصار الخانق , وإنفاق مملكة آل سعود 
مليارات ال��دوالرات لشراء األسلحة الذكية التي تستخدم يف 
قتل اليمنين وهدم عمرانهم , إال أنها عجزت عن تطويع هذا 
الشعب األبي , الصامد وإخضاعه وإجباره عىل االستسام .

ه���ذا ف��ي��م��ا ك��ش��ف��ت ب��ي��ان��ات ح��دي��ث��ة ل�����وزارة ال���دف���اع األم��ري��ك��ي��ة 
) ال��ب��ن��ت��اغ��ون ( , ُن��ش��رت ُم���ؤخ���راً , ع��ن اس��ت��م��رار ت��دف��ق األسلحة 

األمريكية للسعودية منذ بدء الحرب عىل اليمن .
وأوض����ح����ت ت��ل��ك ال���ب���ي���ان���ات أن م���ا أُب������رم م���ن ع���ق���ود تسليحية 
ل��ل��ري��اض ن���اه���زت ق��ي��م��ت��ه��ا 4, 28 م��ل��ي��ار دوالر م��ن��ذ ش��ه��ر م���ارس 
2015م , من ضمنها 20 عقداً صادقت عليه إدارة الرئيس جون 
بايدن العام الجاري , بلغت قيمتها مليار و200 ألف دوالر .

وب��ح��س��ب ن��ف��س امل���ص���در , ف��ق��د أن��ف��ق��ت ال��س��ع��ودي��ة ن��ح��و 34 
مليار دوالر. لشراء أسلحة من دول أخرى غري أمريكا , خال 
نفس الفرتة الزمنية , فيما تقدر قيمة املُشرتيات العسكرية 
السعودية من الواليات املتحدة نحو 63 مليار دوالر منذ بدء 

عدوانها عىل اليمن يف مارس 2015م , ولغاية اآلن .
وق������د وج�������دت ال����س����ع����ودي����ة ال���ي���م���ن وال���ي���م���ن���ي���ن , ه���ن���ا وك���أن���ه���م 
الصخرة التي تحطمت عليها مشاريعها التآمرية و املشبوهة 
ل��ت��ف��ت��ي��ت ال���ي���م���ن وت���م���زي���ق���ه , ون���ه���ب خ����ريات����ه , وت���م���زي���ق ال��ن��س��ي��ج 

اإلجتماعي يف هذا البلد .
يذكر أن السعودية تشن حرباً ضروس عىل اليمن منذ 26 
مارس من عام 2015م , دعماً للرئيس املنتهية واليته عبد ربه 
م��ن��ص��ور ه���ادي , وح��ك��وم��ة ال��ف��ن��ادق ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا , أط��ل��ق عليها 
اس��م " عاصفة ال��ح��زم" , وي��ش��ارك ال��ري��اض يف حربها الحالية 
عىل اليمن العديد من الدول الخليجية والعربية واإلسامية 
, ضمن تحالف تقوده السعودية , إضافة للدعم اللوجستي 
واإلستخباري من الثايث األمرييك - الريطاين - اإلسرائيي , 
ح��ي��ث أن��ت��ه��ك ال��ت��ح��ال��ف خ���ال س���ن���وات ال���ح���رب امل��اض��ي��ة وح��ت��ى 
ال��ي��وم ال��ق��وان��ن ال��دول��ي��ة واإلنسانية , وارت��ك��ب فظائع وجرائم 

حرب بحق املدنين يف اليمن لن تسقط بالتقادم .

..... يتبع .......
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صالح املقداد 

بوح الرياع

ه�������ي ل����ي����س����ت ارق��������ام��������ا ح����س����اب����ي����ة ن�����ع�����ده�����ا ب�������ل ه���ي 
م�����ح�����ط�����ات ان�����ت�����ق�����ال�����ي�����ة ت����ت����ص����اع����د ف����ي����ه����ا ح����������دة وت�������رية 
ال��ض��رب��ات امل��وج��ع��ة ال��ت��ي توجهها ق��وات��ن��ا املسلحة 
يف عمق ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي حتى اليعتقد بأنه 
ق�����ادر ع���ىل ف��ع��ل ك���ل يشء دون ردة ف��ع��ل أق���وى 
إس����رتات����ي����ج����ي����ة ع���س���ك���ري���ة ن���ن���ت���ه���ج���ه���ا وف�������ق ال���ت���ط���وي���ر 
ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي ال����ع����س����ك����ري ال���������ذي ت����ش����ه����ده ق���وات���ن���ا 
ال��������ج��������وي��������ة وس����������������اح ال��������ج��������و وه����������������ذه ه����������ي ال�����خ�����اص�����ي�����ة 
العسكرية الحقيقية التي تشكل الدور االكر يف 
املعركة ونتائجها با شك جلية الوضوح يف تبايك 

أبواق العدوان. 

اليوم نحن يف املرحلة الثامنة من توازن الردع 
ال���ت���ي ب���دأن���اه���ا م���ن ال��ص��ف��ر ع��ن��د ت��ل��ك ال��ن��ق��ط��ة ال��ت��ي 
اعتقد العدوان ومن حالفه بانها نقطة انطاقته 
يف تدمرينا والقضاء املرم علينا دون أن يستوعب 
ال����ت����ح����ول ال���ع���ك���يس ال�������ذي ش���ه���دت���ه ك����ام����ل م���راح���ل 
امل������واج������ه������ة وب�����������ات ي�����ح�����د م�������ن ض�����رب�����ات�����ه ال���ه���س���ت���ريي���ة 
والعشوائية عىل كل يشء يراه يف ارض اليمن ألنه 
يخىش عاقبة الرد ، هو تأييد من الله لكن هناك 
إرادة وع���زي���م���ة ي��م��ان��ي��ة أب����ت إال أن ت���ك���ون ح��اض��رة 
وب���ق���وت���ه���ا اإلي���م���ان���ي���ة ف���م���ازل���ن���ا إىل ه�����ذه ال��ل��ح��ظ��ة يف 
حصار اقتصادي جاير وقصف جوي ال تهجع له 
هاجعة ومازالت املعركة مستمرة عىل أرض تلك 

امليادين امللتهبة بالنار فكل تحليل يف هذا الجانب 
سيسقط إم��ك��ان��ي��ة ال��ت��ف��ك��ري ب��ال��ت��ط��ور التكنولوجي 
العايل للقوة الصاروخية وساح الجو املسري لكن 
ه����ذا م���اح���دث وع����ىل ال����ع����دوان وح��ل��ف��اه أن يتقبل 
ويستوعب قدوم الدولة اليمنية الجديدة بقوتها 
العسكرية وتصنيعها الحربي املستمر وأصبحت 
عصية تماما للنيل منها او ملجرد محاولة فرض 

الهيمنة وشتى انواع الوصايات الخارجية. 
ال��ي��وم فقط ستصبح فيه اليمن سيدة نفسها 
س��ي��ب��دو ه���ذا األم����ر م��ري��ر ع���ىل دول ال���ع���دوان ال��ت��ي 
ظ��ل��ت ل��س��ن��وات ط��وي��ل��ة وه����ي ج��اث��م��ة ع���ىل س��ي��ادة 
ال���ق���رار ال��ي��م��ن��ي ب��ع��د أن ف��ق��دت��ه ت��م��ام��ا ، ال���ع���دوان 

ه��و ال���ع���دوان ط���وال ت��ل��ك ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة لكننا 
لم نكن قادرين عىل توجيه حتى رصاصة واحدة 
ال���ي���ه ف��ك��ان��ت ن��ظ��رت��ه إل��ي��ن��ا ح��ت��م��ا ق���اص���رة وس���اخ���رة 
ف��ت��ك��ون��ت ل��دي��ه ف��ك��رة ه��زل��ي��ة وإم��ك��ان��ي��ة ب��س��ي��ط��ة يف 
ت����دم����ري ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي ل����ه����ذا وب����ع����د ان وص���ل���ت���ه 
هذه الكمية من الصواريخ العماقة والطائرات 
املسرية ويعيش لحظاتها التدمريية الدقيقة هو 
مصاب بذهول وصدمة لن يفوق منها والننىس 
م������اح������م االن��������ت��������ص��������ارات امل�����ي�����دان�����ي�����ة ال����ع����ظ����ي����م����ة ال����ت����ي 
بشجاعة فرسانها تحولت أعتى املدرعات واآلليات 
العسكرية الحديثة إىل كراتن ومع هذا عليه أن 
يستوعب بأننا برا وبحرا وجوا مازلنا مستمرون...

مستمرون يف الردع

خالد الصرابي

) هذه املادة كان يفرتض نشرها يف 
صحيفة: )ال (..عمال بحق الرد ولكن اإلخوة 

يف الصحيفة تحفظوا عىل نشرها ولذلك 
اضطررت لنشرها يف صحيفة 26 سبتمرب ( :

           الحزب االشرتاكي اليمين موجود يف كل محافظات اليمن

 احمد القردعي

كلك نظر

يرجى نشرها وهي عىل النحو التايل:-
أن ال���������������ح���������������زب االش�����������������������������������رتايك ال���������ي���������م���������ن���������ي ت�������������أس�������������س يف 
1978/10/11م يف ع����دن ك����ان ن��ه��ج��ه ات���ج���اه اش����رتايك 
وم��ا أس��م��اه عبدالرحمن العابد "شيوعية" ل��م يكن 
لها وج���ود حتى االت��ح��اد السوفيتي آن���ذاك ل��م يصل 

إىل مرحلة الشيوعية.
ال������ض������ال������ع ك�������ان�������ت م������دي������ري������ة ض�����م�����ن م�����ح�����اف�����ظ�����ة ل���ح���ج 

وتكونت محافظة عام 1997م.
"داعش" لم يكن له وجود عام 1994م وقد تكون 
يف أوائ�����������ل ال����ع����ق����د ال������ث������اين م������ن ال������ق������رن ال������ح������ايل وع������رف 
ك��ت��ن��ظ��ي��م إره�����اب�����ي ع�����ام 2013م.. يف خ����ت����ام ال��ت��ع��ق��ي��ب 

قلت:
أرجو من األخ عبدالرحمن العابد أن يتوخى الدقة 

واملوضوعية أثناء كتاباته ألي موضوعات قادمة.
السطور أعاه هي الجزء الغري منشور يف التعقيب 

السابق.
ويبدو أن الحيز املخصص ملا ذك��رت أع��اه كتبتهم 
تحت عنوان من املحرر الترفس حزباً ميتاً قلتم فيه:
"أن الحزب االش��رتايك كقرار سيايس وأمانة عامة 
هو يف مقلب العدوان.. وانه غائب عن معركة الوطن 
ال��ح��اض��ر يف م��واخ��ري ال���ع���دوان" م��ا كتبتموه ي��ا محرر 
مجايف للحقيقة والواقع أن الحزب االشرتايك اليمني 
موجود يف كل محافظات اليمن ولسنا مثل الحزب 
ال���ف���ض���ف���اض ال��������ذي يف ب���ال���ك���م ي���ع���ت���م���د ع�����ىل ش��خ��ص��ن��ه 

القائد الفرد ويتفرتت بعد غيابه مباشرًة.
نحن نختلف األمن العام هو عضو واحد من اثنن 

مليون عضو وضعف العدد من أنصار االشرتايك.
م�����ث�����ًا م����ع����ن����ا ق�������ي�������ادات اش������رتاك������ي������ن يف ك������ل م���ف���اص���ل 

 رداً عىل مقال سابق العدد )779( كتبه عبدالرحمن 
العابد وفيه إساءة للحزب االشرتايك اليمني نشرت 
يل صحيفة "ال" التعقيب عليه يف العدد )786( لكنه 
م��ب��ت��ور ب���رغ���م أن���ن���ي اخ��ت��ص��رت��ه إىل أدىن ح�����د.. وال���ج���زء 
ال������ذي ل����م ي��ن��ش��ر ك�����ان م���ج���رد م���اح���ظ���ات م��ع��ل��وم��ات��ي��ة 

س���ل���ط���ة ص���ن���ع���ا, م���ع���ن���ا ت���م���ث���ي���ل يف امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس 
األع���ىل وم��ج��ل��يس ال��ن��واب وال���ش���ورى ويف الجامعات 
أف��ض��ل ال���دك���ات���رة ه���م م���ن أع���ض���اء ح��زب��ن��ا ويف اإلع���ام 
ويف ج��ب��ه��ات ال���ش���رف م��ع��ن��ا م��ئ��ات ال���رج���ال وال��ش��ب��اب 
ال�����ص�����ن�����ادي�����د م�������ن أع�������ض�������اء ح�����زب�����ن�����ا ويف ك�������ل م������ك������ان م���ن 
م��ن��اط��ق��ن��ا ك�����وادرن�����ا ح����اض����رة ف���ل���م���اذا ت��س��ت��ص��غ��رون��ن��ا ي��ا 
ص��ح��ي��ف��ة ي���س���اري���ة ون���ح���ن م����ن ف��ص��ي��ل��ك��م ال����ي����س����اري؟؟ 
م�����ف�����روض أن ن�����ك�����ون ي�����د واح����������دة ض�����د ال���ي���م���ي���ن���ي���ن أم����ا 
م���ا ك��ت��ب��ت��م ع���ن م���ا أس��م��ي��ت��م��وه م����ايض م��ج��ي��د محتمل 
م����ا ف���ي���ش ح����اج����ة أس���م���ه���ا م������ايض م���ح���ت���م���ل.. امل��ح��ت��م��ل 

يستخدم للمستقبل فقط ال غري.
وما وصفتهم املرافعة السطحية.. إنا لم أقل كام 
س��ط��ح��ي أن����ا واع���وذب���ال���ل���ه م���ن ك��ل��م��ة أن����ا ق��ل��ت ح��رف��ي��اً: 
الشعب اليمني مسلم وال يحتاج إىل ش��ه��ادة أح��د. 
وقلت: أن املولد النبوي مناسبة دينية عظيمة ومن 
الخطأ الفادح أن تحشروها يف الشأن السيايس كما 
ق��ل��ت أن ق��ت��ل ال��ع��ل��م��اء وه����دم امل��س��اج��د ك��ان��ت مجرد 
دعاية كاذبة ضد حزبنا االشرتايك أذن أين السطحية 

من هذا الكام؟؟
اك��ت��ف��ي ب��ه��ذا ال���ق���در ف��ي��م��ا ي��خ��ص ال���ع���دد )786( من 

صحيفة "ال".
أما ما يخص العدد رقم )790( بتاريخ 2021/11/7م 
وتحديداً يف النصف األخري من ص"3" وتحت عنوان: 
)ي��دي��رون الظهر لعفاش وي��ده��س��ون رف��اق الخيانة( 
وملا جاء يف الخر: " أختطف أخوان تحالف العدوان 
القيادي يف الحزب االشرتايك الرملاين السابق محمد 
ل��ط��ف غ����ال����ب.. ويف ن��ف��س ص��ي��غ��ة ال���خ���ر ق��ل��ت��م: وع��ر 
الحزب االشرتايك املحسوب عىل مرتزقة العدوان.." 

حسب قولكم.
ل�������و ك����������ان م�����ح�����س�����وب ع�����ل�����ي�����ه�����م.. مل������������اذا اع�����ت�����ق�����ل�����وا أح�����د 

قياداته؟
أن ص�����ي�����غ�����ة ال�������خ�������ر أع�������������اه ال ت�����خ�����ل�����و م��������ن ال�����خ�����ب�����ث.. 
ف���������االش���������رتايك ك�����م�����ا ي�����ع�����رف�����ه ال����ج����م����ي����ع ك������ي������ان م���س���ت���ق���ل 
وم��وح��د وال يتبع أح���د.. وم��واق��ف أع��ض��اؤه ثابتة بما 
يف ذل�����ك امل���ن���اط���ق امل���ح���ت���ل���ة.. ول����ذل����ك ت���ع���رض ع�����دد م��ن 
أع���ض���اءه ل��ل��م��ض��اي��ق��ات وب����ال����ذات امل��ن��اط��ق ال���ت���ي ي��وج��د 
فيها أغلبية خونجية مثل بعض مديريات محافظة 
ت�����ع�����ز.. وص���ح���ي���ف���ة "ال" ق�����د ن����ش����رت ع�������دة ح��������االت م��ن 
االع�������ت�������ق�������االت ال������ت������ي ت������ع������رض ل�����ه�����ا أع�������ض�������اء ال�������ح�������زب يف 

املحافظة..
ول�������ت�������ذك�������ري ب������ع������ض ال���������ذي���������ن ال ي�����������ذك�����������روا أن ال������ح������زب 
االش��������������رتايك وم������ن������ُذ ب������داي������ة األزم��������������ات يف أوائ������������ل ال���ع���ق���د 
الثاين من القرن الحايل قد حذر الجميع من مغبة 
الحرب بن املكونات السياسية املتضادة التي ستوجد 
ذري����ع����ة ل��ل��س��ع��ودي��ة وح��ل��ف��ائ��ه��ا ب���ال���ت���دخ���ل امل���ب���اش���ر يف 
ال��ح��رب ب��ح��ج��ة ح��م��اي��ة ال��ح��ك��وم��ة امل��س��م��اة "ش��رع��ي��ة" 
وأن الحرب ستطول سنوات وتهلك وتشرد املاين 
من أبناء شعبنا اليمني.. لكن لألسف لم يجد أذان 
صاغية- أي أن توقعات االشرتايك كانت يف محلها.. 
فالعدو السعودي اليهمه الشرعية املزعومة يريدوا 
ف���ق���ط ه�����اك أب����ن����اء وط���ن���ن���ا وأن ت���ظ���ل ال���ي���م���ن ض��ع��ي��ف��ة 

حسب وصية ملكهم عبدالعزيز.
أخرياً افهموا االش��رتايك أنه أقدم حزب يساري يف 
اليمن.. وصاحب خرة سياسية طويلة.. وكل أهدافه 
تصب يف بناء دول��ة نظام وقانون.. دول��ة املؤسسات 

دولة رشيدة طال انتظارها.

الحزب كيان مستقل وغري  
محسوب على مرتزقة العدوان

األمني العام عضو واحد 
من إثنني مليون عضو

 ترجمة: كاتبة يحيى السني 
 كندا



رفع وزير الدفاع اللواء الركن 
محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة 
األركان العامة اللواء الركن محمد 

عبدالكريم الغماري برقية تهنئة اىل 
قائد الثورة - قائد املسرية القرآنية 
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث 

واىل رئيس املجلس السيايس األعىل - 
القائد األعىل للقوات املسلحة املشري 

الركن مهدي املشاط واىل أعضاء 
املجلس السيايس األعىل بمناسبة 

الذكرى الـ54 لعيد االستقالل يف الـ30  
من نوفمرب 1967م فيما ييل نصها :-

ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث – قائد 
الثورة

األخ/ املشري الركن/ مهدي املشاط -  رئيس 
امل������ج������ل������س ال�������س�������ي�������ايس األع��������������ى ال�������ق�������ائ�������د األع���������ى 

للقوات املسلحة.
اإلخوة أعضاء املجلس السيايس األعى..
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مـــع بــشــائــر الــنــصــر الــتــي تــلــوح يف أفـــق الــســمــاء 
متزامنة مع احتفاالت شعبنا اليمني العظيم 
بأعياده الوطنية وانتصاراته امليدانية يسعدنا 
ويــشــرفــنــا أن نـــرفـــع إىل ســيــادتــكــم بـــاســـم قــيــادة 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة وكافة 
املجاهدين األحـــرار املــرابــطــن يف مــواقــع الشرف 
والـــبـــطـــولـــة مــــن أبــــنــــاء قـــواتـــنـــا املــســلــحــة والـــلـــجـــان 
الــشــعــبــيــة وكـــل شـــرفـــاء الـــوطـــن أســمــى وأصـــدق 
عـــــبـــــارات الـــتـــهـــاين وأطــــيــــب الـــتـــربيـــكـــات بــمــنــاســبــة 
الـــذكـــرى الــرابــعــة والــخــمــســن لــيــوم االســتــقــالل 
يف الـــــــــــــ30 مــــــن نـــــــــوفـــــــــمـــــــــرب1967م.. هــــــــذا الــــيــــوم 
العظيم الذي أعاد إىل ذاكرة املحتل الربيطاين 
وكـــل الــطــامــعــن بـــأن شــعــب اإليـــمـــان والــحــكــمــة 
ال يــقــبــل أن يـــظـــل خـــانـــعـــاً ألي قـــــوة عــــىل األرض 
مــهــمــا طـــــال الــــزمــــن ومـــهـــمـــا قـــــدم مــــن تــضــحــيــات 
وما أثبته يف املايض حن طرد اإلمرباطورية التي 
كانت ال تغيب عنها الشمس يف مثل هذا اليوم 
وهــــي تــجــر أذيـــــال الــهــزيــمــة والـــخـــســـران سيثبته 
قريباً حــن يخرج تحالف الــعــدوان السعودي 
اإلمــــــارايت األمـــريـــي وهـــو ذلـــيـــٌل صـــاغـــٌر .. وبــهــذه 

املــنــاســبــة الــوطــنــيــة الــغــالــيــة نــســأل مـــن الــلــه جل 
يف عـــاله أن يــمــن عليكم دائــمــاً بــمــوفــور الصحة 
والـــــعـــــافـــــيـــــة بــــمــــا يـــمـــكـــنـــكـــم مــــــن تـــنـــفـــيـــذ مـــهـــامـــكـــم 
الــــجــــســــيــــمــــة الـــــتـــــي تـــحـــمـــلـــونـــهـــا عــــــىل كــــاهــــلــــكــــم يف 
ظــــــل مــــرحــــلــــة حــــســــاســــة وظــــــــــرف اســــتــــثــــنــــايئ يــمــر 
بــه الـــوطـــن.. ونــحــن عــىل ثــقــة وكـــل أبــنــاء شعبنا 
اليمني الصابر املحتسب بأنكم خري من يتحمل 
املسؤولية وخري من يقوم بها وبإذن الله تعاىل 
سيكون الــفــرج والــنــصــر قريبا كما وعــد الــلــه يف 
ــْصــُر إاَِلّ ِمــْن ِعنِد  كتابه العزيز الــقــائــل.. )َوَمـــا الــَنّ

الَلِّه الَعِزيِز الَحِكيِم(..
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كـــــل يــــــوم يـــثـــبـــت لـــنـــا الـــــواقـــــع أنــــنــــا نـــــواجـــــه عــــــدواً 
انسلخ عن كل قيم الدين والعروبة واإلنسانية 
وأصـــــبـــــح يـــحـــمـــل هــــمــــاً واحـــــــــــداً وهــــــو كـــيـــف يـــريض 
أســـيـــاده مـــن قــــوى الــشــر واإلرهـــــــاب وهـــــؤالء هم 
مــــن يــنــطــبــق عــلــيــهــم قـــــول الـــلـــه تــــعــــاىل: )أُْوَلــــــِئــــــَك 
ُف  نَْيا ِباآلِخَرِة َفاَل ُيَخَفّ اَلِّذيَن اْشَتَُوا الَحَياَة الُدّ
َعـــْنـــُهـــُم الـــــَعـــــَذاُب َوالَُهــــــــْم ُيــــنــــَصــــُروَن(.. واحــتــفــالــنــا 

بـــهـــذه املـــنـــاســـبـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــغـــالـــيـــة هــــو مــــن أجـــل 
أن نــســتــلــهــم مـــنـــهـــا دروس الـــتـــضـــحـــيـــة والــــفــــداء 
واالســــتــــشــــعــــار بــــاملــــســــؤولــــيــــة الــــديــــنــــيــــة والـــوطـــنـــيـــة 
يف مـــواجـــهـــة أعــــــداء الـــحـــيـــاة واالنـــســـانـــيـــة وطــغــاة 
األرض املتسلطن الطامعن يف خريات وثروات 

الشعوب.
ونـــحـــن ومــــن هــــذه املــــدرســــة اســتــقــيــنــا صــمــودنــا 
وثــــبــــاتــــنــــا تـــــجـــــاه الــــــــعــــــــدوان الـــــســـــعـــــودي اإلمـــــــــــارايت 
األمـــــــريـــــــي وكــــــــل مــــــن تــــحــــالــــف مـــعـــهـــم مــــــن دول 
الـــــعـــــالـــــم والـــــــــــــذي ال يــــخــــتــــلــــف كـــــــثـــــــرياً عـــــــن املـــحـــتـــل 
الربيطاين البغيض، فما مارسه املحتل يف املايض 
من اإلجرام والعنجهية ومحاولة إذالل كرامة 
اإلنسان يمارسه أعداء اليوم يف جنوب الوطن 
ويف كـــل مـــكـــان تـــطـــأه أقـــدامـــهـــم وبـــكـــل عنجهية 
وبـــشـــاعـــة أكـــــر مــــن أســـالفـــهـــم وبـــــــدون رادع مــن 
دين أو خلق وما النزعة الداعشية املغروسة يف 
نفوسهم والتي تجسدت يف سلوكهم اإلجرامي 
تــــجــــاه األســــــــرى الــــعــــزل يف الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي إال 
واحدة من جرائمهم الوحشية التي ال يقوم بها 
إال من انسلخ عن كل القيم الدينية واإلنسانية 
.. وهـــي جــريــمــة مــوجــعــة بــحــق ولــكــنــهــا تــثــبــت يف 
ذات الــــوقــــت أن الــــعــــدو يف أســـــــوأ مــــراحــــلــــه وأن 
نهايته اقتبت وستكون عاقبة من ارتكبوا تلك 
الجريمة البشعة وغريها وخيمة عليهم وعىل 
من قادهم الرتكابها.. ولن تسقط تلك الدماء 

هدرا وسريى املجرمون أي منقلب ينقلبون.
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مـــــــــــــا يـــــــــجـــــــــب أن يـــــــفـــــــهـــــــمـــــــه تـــــــــحـــــــــالـــــــــف الـــــــــــــعـــــــــــــدوان 
السعودي اإلمارايت أنه مهما راهن عىل مرتزقته 
يف الـــــداخـــــل أو مـــــن جـــلـــبـــهـــم مـــــن الـــــخـــــارج وعـــىل 
جــرائــمــه البشعة وترسانته املــالــيــة والعسكرية 
ودبـــلـــومـــاســـيـــتـــه وســـيـــطـــرتـــه عـــــىل قـــــــــــرارات األمـــــم 
املـــتـــحـــدة ومــنــظــمــاتــهــا املــخــتــلــفــة بـــأنـــهـــا لــــن تــغــنــي 
عـــنـــه شــيــئــا ألنـــــه عــــىل األرض يــــواجــــه واقــــعــــاً آخـــر 
وهـــو أن أبــنــاءكــم يف هـــذه املــؤســســة العسكرية 
الــبــطــلــة والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة مـــع كـــل األحـــــــرار يف 
جبهات العزة والشرف هم من يمتلكون زمام 
األمور وما يجري يف جبهة مارب وغريها هو خري 
دليل.. قد يكون العدو هو من بدأ هذا العدوان 
وشـــن هـــذه الـــحـــرب الــهــمــجــيــة.. لــكــنــنــا نــحــن من 
سينهيها وهذا هو ما يجب أن يعيه ويستوعبه 

تحالف الشيطان وكل من سار يف فلكه.
مـــــرة أخــــــرى نــهــنــئــكــم بـــهـــذه املـــنـــاســـبـــة الــوطــنــيــة 
املــــــــجــــــــيــــــــدة ونــــــــتــــــــوجــــــــه بــــــالــــــشــــــكــــــر والــــــــــعــــــــــرفــــــــــان عــــىل 
دعمكم ورعايتكم الدائمة ألبناء هذه املؤسسة 
الوطنية وتطوير قدراتها الدفاعية والهجومية 
.. ونـــعـــاهـــدكـــم بـــأنـــنـــا ســـنـــظـــل رهــــــن تــوجــيــهــاتــكــم 
الــصــائــبــة والــحــكــيــمــة وعـــنـــد مــســتــوى املــســؤولــيــة 
الدينية والوطنية والقانونية بأن نكون حراسا 
أمــــــنــــــا، مـــــدافـــــعـــــن أشـــــــــــداء عــــــن ســــــيــــــادة ووحـــــــدة 
واســــــتــــــقــــــالل وطــــنــــنــــا وحــــــريــــــة شـــعـــبـــنـــا مــنــطــلــقــن 
مــــن مــــدرســــة الـــجـــهـــاد والــــحــــريــــة والــــكــــرامــــة الــتــي 
جسدها األحرار واملناضلن يف املايض والحاضر 
مهما قدمنا من تضحيات كنا وما زلنا عىل يقن 
بأننا نحن الغالبون وهذا هو وعد الله لعباده 
الــصــابــريــن الــقــائــل يف كــتــابــه الحكيم )َقــاِتــُلــَوُهــْم 
ــــُه ِبــــأَْيــــِديــــُكــــْم َوُيـــــْخـــــِزِهـــــْم َوَيـــنـــُصـــْرُكـــْم  ــــُهــــُم الــــَلّ بْ ُيــــَعــــِذّ

ْؤِمِنَن(.. َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمّ
الـــنـــصـــر لــلــيــمــن ..  والـــخـــلـــود لـــلـــشـــهـــداء االبــــــرار 
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هيئة رئاسة مجلس النواب تهنئ 
بعيد اجلالء الـ30 من نوفمبر

رفعت هيئة رئاسة مجلس 
النواب يف اجتماعها 

برئاسة رئيس املجلس 
رئيس الهيئة األخ يحيى 
عيل الراعي برقية تهنئة 

إىل قائد الثورة السيد عبد 
امللك بن بدر الدين الحويث، 

ورئيس املجلس السيايس 
األعىل املشري الركن مهدي 

املشاط وأعضاء املجلس 
السيايس وكافة أبناء 

الشعب اليمني واملرابطن 
يف مواجهة العدوان يف 

مختلف الجبهات بمناسبة 
عيد الجالء الـ30 من نوفمرب 

املجيد.
جاء فيها:

يــــــطــــــيــــــب لــــــــنــــــــا رئـــــــــيـــــــــس وهــــــــيــــــــئــــــــة رئــــــــاســــــــة 
مــجــلــس الــــنــــواب أن نـــرفـــع لـــكـــم أســمــى 
الــتــهــاين وأطــيــب الــتــربيــكــات ولــكــل أبناء 
شعبنا اليمني وأبطال الجيش واألمن 
والـــــــلـــــــجـــــــان الــــشــــعــــبــــيــــة وأبـــــــــنـــــــــاء الــــقــــبــــائــــل 
األحــــــــــــــــــــرار وكــــــــــــل املــــــــرابــــــــطــــــــن يف جــــبــــهــــات 
الـــتـــصـــدي لـــلـــعـــدوان وأدواتــــــــه بــمــنــاســبــة 
ذكـــــــرى عـــيـــد الــــجــــالء الـــــــ30مــــــن نــوفــمــرب 
املــجــيــد والــتــي مثلت يف جــوهــرهــا نقطة 
انــــــــطــــــــالق تــــــحــــــرر وانـــــــعـــــــتـــــــاق مــــــــن وصـــــايـــــة 
وتسلط قوى الهيمنة العاملية بريطانيا 
ورحيل آخر جندي بريطاين من جنوب 

الوطن.
يـــــأيت احـــتـــفـــاؤنـــا بـــهـــذه املـــنـــاســـبـــة تــزامــنــا 
مــــع نــــضــــاالت شــعــبــنــا الـــصـــامـــد يف وجـــه 
الــعــدوان والــحــصــار لسبع ســنــوات من 
االنـــــتـــــصـــــارات ودحــــــــر املـــحـــتـــلـــن والـــــغـــــزاة 
الـــــقـــــديـــــم  الــــــــجــــــــدد أدوات االســــــتــــــعــــــمــــــار 

الجديد.
ونـــؤكـــد لــلــقــيــادة الــثــوريــة والــســيــاســيــة 
وكــــــل أبـــــنـــــاء شـــعـــبـــنـــا الــــصــــامــــد أنــــــه كــلــمــا 
اشتد تصعيد الــعــدوان والــحــصــار عىل 
بلدنا زاد إيماننا بعدالة قضيتنا بمزيد 
من اإلرادة واإلصــرار والثبات مع أبناء 
شعبنا واملــرابــطــن مــن أبــطــال الجيش 
واألمـــــــن والــــلــــجــــان، وحـــقـــنـــا املــــشــــروع يف 
مـــقـــارعـــة الــــعــــدوان والــــدفــــاع عـــن وطــنــنــا 
حــــتــــى اســـــتـــــعـــــادة الـــــســـــيـــــادة عــــــىل كـــامـــل 
الـــــتاب واملـــيـــاه والـــجـــزر الــيــمــنــيــة والـــقـــرار 

الــــوطــــنــــي ورفـــــــــض الـــــوصـــــايـــــة الـــخـــارجـــيـــة 
والـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــدي لـــــــــكـــــــــل أشـــــــــــــكـــــــــــــال املـــــــــــــؤامـــــــــــــرة 

الصهيونية األمريكية.
ومن هذه املناسبة الخالدة نستلهم 
الـــــــــــــــــدروس الــــــحــــــّيــــــة يف الــــــثــــــبــــــات والـــــصـــــرب 
والصمود حتى دحــر الــغــزاة واملحتلن 
وبهمة وشــمــوخ األوفــيــاء الشرفاء من 

أبناء شعبنا اليمني.
ونـــــــــــــبـــــــــــــارك كـــــــــافـــــــــة االنــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــارات الــــــتــــــي 
يسطرها األبــطــال يف املــيــدان واملتزامنة 
مع احتفاالت شعبنا بثوراته الوطنية 
الــتــحــرريــة، فــإنــه يــتــّوجــب عــلــيــنــا ونــحــن 
نحتفل بأعيادنا الوطنية العظيمة أن 
نتذكر الرجال الشرفاء األوفياء الذين 
بذلوا دماءهم وأرواحهم رخيصة فداًء 
للوطن املعطاء، دفاعاً عن ترابه وحرية 
وكــرامــة أجــيــالــه عــىل مــر الــتــاريــخ ليظل 
الــيــمــن الــصــخــرة الــصــلــبــة الـــتـــي تتحطم 
عليها كــل مـــؤامـــرات املــعــتــديــن والــغــزاة 
واملـــــــــتـــــــــآمـــــــــريـــــــــن عــــــــــىل الــــــــــوطــــــــــن وســـــــيـــــــادتـــــــه 
ووحــــدتــــه وأمـــنـــه واســــتــــقــــراره، عــاقــديــن 
العزم والثقة بالله، عىل دحر املعتدين 
والغزاة واملحتلن، فأرض اليمن مقربة 
لــــكــــل الــــطــــامــــعــــن واملـــــتـــــآمـــــريـــــن والــــــغــــــزاة 

والعمالء عرب األزمنة.
مــبــتــهــلــن إىل املــــوىل عـــز وجــــل أن يمن 
عــىل وطننا بالنصر والــتــحــريــر والتقدم 
واالزدهار وأن يتحقق لشعبنا الصامد 
يف وجه العدوان والحصار كل ما يصبو 
إلـــيـــه مـــن خـــري وســــــؤدد وأن تـــعـــود هــذه 
املناسبة وقد تجاوز شعبنا هذه املرحلة 
االستثنائية من تاريخ اليمن املعاصر، 
وتوقف العدوان وانكسر الحصار وحل 

السالم كل ربوع اليمن السعيد.
املــــــجــــــد والـــــــخـــــــلـــــــود لــــلــــيــــمــــن .. الــــرحــــمــــة 
للشهداء .. الشفاء للجرحى .. الفرج 
القريب لألسرى .. النصر للمرابطن يف 

مواقع العزة والشرف.
ويف االجـــتـــمـــاع حــثــت الــهــيــئــة الــجــمــيــع 
عـــــىل الــــــوقــــــوف صــــفــــاً واحــــــــــدا إىل جـــانـــب 
الــــقــــيــــادة الــــثــــوريــــة واملــــجــــلــــس الـــســـيـــايس 
األعىل ومساندة أبطال الجيش واألمن 
والـــقـــبـــائـــل األحــــــــرار يف الـــتـــصـــدي لــلــغــزاة 
واملحتلن حتى تحقيق النصر وطردهم 
عن كامل التاب والجزر واملياه اليمنية.
واســــتــــعــــرضــــت هـــيـــئـــة رئـــــاســـــة املــجــلــس 
ونــــــاقــــــشــــــت مــــــــشــــــــروع مـــــــــوازنـــــــــة املــــجــــلــــس 
لــلــعــام 2022م .. وأحـــالـــتـــه إىل لجنة 

الشؤون املالية.

في برقيتهما مبناسبة الذكرى الـ54 لعيد االستقالل في الـ30  من نوفمبر 

نواجه عدوًا انسلخ عن كل قيم الدين والعروبة واإلنسانية

وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة

العدو في أسوأ مراحله ونهايته اقتربت

نوفمبر املجيد..  تتويج لنضاالت الشعب اليمني

*  البداية كانت مع األخت ازال عبدالودود 
قالت:

** ذكــــــــرى الــــــــــــ30مـــــن نـــوفـــمـــرب 1967م  تـــخـــلـــد يف 
الذاكرة الوطنية لشعبنا اليمني العظيم ألنه اليوم 
الـــــذي رحــــل آخــــر جـــنـــدي بـــريـــطـــاين ..والــــــــذي جـــّســـَد يف 
ذاتـــه مــعــاٍن عظيمة عميقة املــضــمــون بليغة الــداللــة 
يف مـــــــســـــــرية الـــــيـــــمـــــانـــــيـــــن الـــــنـــــضـــــالـــــيـــــة الــــــجــــــهــــــاديــــــة بـــعـــد 
ســـــنـــــواٍت مـــــريـــــرٍة مــــن الـــكـــفـــاح والـــتـــضـــحـــيـــات الــجــســام  
التي قــّدَم فيها الشعب قوافل من الشهداء الذين 
رووا بدمائهم الزكية ارضنا اليمنية ضد االستعمار 
البغيض . بل ان الــ30من نوفمرب تحقق فيه استقالاًل 
وطــنــيــاً وانـــجـــازاً تــاريــخــيــاً انــهــى الهيمنة االســتــعــمــاريــة 
دون ان ُيـــبـــقـــي أي مـــكـــانـــة لــلــتــبــعــيــة .. والـــــيـــــوم وبــعــد 
عقود من الزمن هاهي امريكا واسرائيل وبريطانيا  
االستعمارية تريد ان تعيد الوطن الغايل عىل قلوبنا 
عــىل تــلــك النقطة املــؤملــة لكننا نــقــول لــهــا ان الشعب 
الــيــمــنــي ســــوف يــقــف لــهــا بـــاملـــرصـــاد ولــــن يـــكـــون هــنــاك 

استعمار جديد ولن نعود اىل الورى ابداً. 

يوم عظيم
* وتحدثت االخت انوار صالح الصديق:

**إن الـ30 من نوفمرب يوم عظيم يف حياة شعبنا 
وتـــــاريـــــخـــــه املــــــعــــــاصــــــر.. يف هــــــــذا الــــــيــــــوم تـــحـــقـــقـــت إرادة 
شعبنا يف الحرية واالستقالل بعد أن خاض نضاالت 
مــســتــمــرة وقــــــدم تــضــحــيــات جـــســـام تـــوجـــهـــا بــمــعــارك 
حرب التحرير والعمل الفدايئ سنوات من الكفاح 
املــســلــح ضـــد املــســتــعــمــر وركــــائــــزه يف الـــجـــزء الــجــنــوبــي 
مـــن الــــوطــــن.. لــيــصــنــع فــجــر االســـتـــقـــالل يف الــــــ30 من 
نـــوفـــمـــرب 1967م بــــجــــالء آخـــــر جــــنــــدي بـــريـــطـــاين مــن 
مدينة عــدن الباسلة.. انــه يــوم سطر مجده التاريخ 
الــــنــــضــــايل لـــشـــعـــبـــنـــا الــــعــــظــــيــــم، يـــــــوم اســــتــــقــــالل وطـــنـــي 
مـــجـــيـــد ..مـــــؤكـــــديـــــن لــــلــــكــــون كــــلــــه بـــــــأن الــــشــــعــــب الـــــذي 
صنَع انتصارات ثورته26 سبتمرب و14 اكتوبر و21 
ســبــتــمــرب هـــو اكـــر يــقــظــًة ووعـــيـــاً وحـــرصـــاً عـــىل تــاريــخــه 
ووحـــــــدة تـــربـــتـــه وواحـــــديـــــة نـــضـــالـــه وأولــــــــوا قـــــوة وأشــــد 
بـــأســـاً يف مــواجــهــة ومــقــارعــة املــســتــعــمــر الــجــديــد وكــل 
من يحاول النيل من مكاسب الشعب وانجازاته ويف 

مقدمتها االستقالل.

مناسبة عظيمة خالدة
* وتقول االخت أحالم ابوبكرالقادري:

** الــــــعــــــيــــــد الـــــــــــــــــ30 لــــــالســــــتــــــقــــــالل مـــــنـــــاســـــبـــــة عـــظـــيـــمـــة 
وخــالــدة سطرها شعبنا اليمني بــحــروف مــن نــور يف 
ســجــل تــاريــخــه الــحــافــل بــالــنــضــاالت والــتــضــحــيــات يف 

سبيل الخالص من االستعمار الغاشم، ويف سبيل 
االنتصار إلرادته يف الثورة والجمهورية واالستقالل 
والوحدة والديمقراطية والنهوض الشامل، ويوم 
الــــجــــالء الــــــــ30 مــــن نـــوفـــمـــرب 1967م لــــم يـــكـــن يـــومـــاً 
اعــتــيــاديــاً عــابــراً يف مــســرية شعبنا وحياته النضالية، 
بــــل كــــــان يــــومــــاً عـــظـــيـــمـــاً وخــــــالــــــداً تــــــوج فـــيـــه الـــيـــمـــانـــيـــون 
انــتــصــاراتــهــم برحيل آخــر جــنــدي بــريــطــاين مــن مدينة 
عدن ،وبالتزامن مع احتفاالت الشعب بأعياد ثورته 
املجيدة "سبتمرب وأكتوبر ونوفمرب" إنما يجسد بذلك 

عـــظـــمـــة هــــــذه الــــــثــــــورة الـــــخـــــالـــــدة، ومــــــا قــــــدم يف ســبــيــل 
انتصارها من تضحيات جسام.

يوم وطني خالد
* اما مروى الصمدي فقالت:

**الـــ30 من نوفمرب يوم وطني خالد نضال ثوري  
خــاضــهــا شــعــبــنــا األبــــي ألجـــل حــريــتــه واســتــقــاللــه  من 
براثن املستعمر البغيض هذا اليوم وهذا اليوم يمثل 
رمـــــزاً الســتــقــالل الــيــمــن وإخـــالئـــه مـــن آخـــر املغتصبن 

من جنود االستعمار الربيطاين واننا عندما نحتفل 
بهذا اليوم انما هو امتداد الحتفاالت الوطن بأعراسه 
الــــــثــــــوريــــــة املـــــجـــــيـــــدة ســـبـــتـــمـــرب وأكــــــتــــــوبــــــر الـــــتـــــي تـــعـــاقـــبـــت 
أفراحها وابتهاجاتها عىل الوطن والشعب املتزامنة 
مع ما يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من 
مالحم بطولية ضد العدوان ومرتزقته ولقد حققت 
ثــــــورة الـــيـــمـــن تــغــيــري جــــــذري يف حـــيـــاة شــعــبــنــا وتــحــريــر 
لــــإنــــســــان الـــيـــمـــنـــي مـــــن اســــتــــبــــداد وغــــطــــرســــة وتــخــلــف 

وإذالل وتعسف املستعمر الغاصب..

شعب انتصر
* أما األخت نجالء عيل فقالت:

**  الثورة هي إرادة شعب انتصر عىل تلك العهود 
الــقــاتــمــة، وكــــربت هـــذه اإلرادة واتـــخـــذت واقـــعـــاً حـــراً 
وحــقــقــت انـــجـــازات عــمــالقــة أعــــادت لــإنــســان اليمني 
كــرامــتــه وحــريــتــه واســتــقــاللــه، فــلــنــا الــفــخــر واالعـــتـــزاز 
بهذه الثورة العظيمة ، ثورة ارتقت باإلنسان اليمني 
ورفعت لليمن شموخها ومكانتها ودورها اإلنساين 
يف املجتمع ونحن نحتفل بالذكرى  الـ30 من نوفمرب 
نعرب عن مكانة هذا اليوم يف نفوسنا ويف حياتنا وعىل 
مـــجـــرى واقـــعـــنـــا ومــســتــقــبــلــنــا، فــلــنــحــمــل عــــىل عــاتــقــنــا 
الــــدفــــاع والـــــــذود عـــن حـــيـــاض الـــوطـــن وثــــورتــــه املــبــاركــة 
وصون مكاسبه ومقدراته وحماية أمنه واستقراره.

نوفمبر عبق الذكرى 
* ام����������ا األخ������������ت م������ن������ال ع��������ب��������داالل��������ه  ال����ع����م����ري 

فقالت:
** نوفمرب.. عبق الذكرى  .. ونوفمرب عنوان االرادة 
الـــذي أضــــاءت ســمــاء الــوطــن معلناً للعالم اكتمال 
املــــيــــالد الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي مـــشـــرق بــقــيــمــه، فـــكـــان ذلـــك 
يــوم الـــ 30 مــن نوفمرب الــخــالــد الـــذي بــزغــت شمسه 
ومكانة من خلود يحتلها يف الذاكرة الوطنية املثقلة 
.. الـــــيـــــوم بـــقـــيـــم الـــــتـــــحـــــوالت وأفـــــــــــراح الـــــوطـــــن وأحـــــــالم 
شـــعـــب جـــهـــاد شــــرفــــاء الــــوطــــن الــــذيــــن يــكــتــبــون تـــاريـــخ 
هــــــذا الـــشـــعـــب وأهــــــدافــــــه وتـــطـــلـــعـــاتـــه بــــزهــــر االقــــحــــوان 
والـــــريـــــحـــــان وبــــــاقــــــات الـــــــــــورود الــــيــــانــــعــــة، الــــتــــي أثــــمــــرت 
مــنــجــزات وتـــحـــوالت فــكــانــت لــلــوطــن والــشــعــب ورود 
ا ارتـــــوت بـــدمـــاء الـــشـــهـــداء وعـــــرق املــنــاضــلــن االوفـــيـــاء 
الـــذيـــن لــهــم والـــوطـــن حــكــايــات وفــــاء مــســطــورة بحرب 
االرادة الــتــي قــهــرت كــل أشــكــال املستحيل وصنوفه 
وانتصرت لليمن االرض واإلنسان واالحالم   وهاهو 
هذا الشعب مازال اىل اليوم يسطر افضل النضاالت 
ويجاهد ألجل الوطن وسوف ينتصر بإذن الله ومن 

نصر اىل نصر.

الـ30 من نوفمرب 1967م يعد تتويجاً لنضاالت شعبنا وقواته املسلحة واألمن ضد املستعمر االستبدادي الغاصب.. ففي هذا اليوم التاريخي املجيد من تاريخ 
الوطن املعاصر انتصر شعبنا اليمني العظيم إلرادته يف الثورة والجمهورية واالستقالل..حيث اجرب االحتالل عىل رحيل آخر جندي بريطاين من ارض الوطن..  

»26سبتمرب« وبمناسبة احتفاالت الوطن بعيد االستقالل املجيد الـ30 من نوفمرب التقت عدداً من نساء اليمن الاليت تحدثن عن عظمة هذا اليوم املجيد يف حياة 
شعبنا اليمني الصابر والصامد يف مواجهة العدوان األمريي السعودي الظالم ومرتزقته....

الصديق:30 نوفمبر يوم عظيم في حياة شعبنا
العمري : نوفمبر عنوان االرادة التي أضاءت سماء الوطن معلنًا 

للعالم اكتمال امليالد الوطني اليمني
القادري: مناسبة عظيمة وخالدة سطرها شعبنا اليمني

الــــشــــخــــصــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة والــــــهــــــامــــــة الــــعــــلــــمــــيــــة الــــكــــبــــرية 
االستاذ محمد احمد غالب الصغري احد الشخصيات 
املــخــضــرمــة والــــذي ســخــر كــل جــهــوده يف خــدمــة ابــنــاء 
مـــديـــريـــتـــه - جـــبـــل حـــبـــي بـــمـــحـــافـــظـــة تـــعـــز مـــنـــذ تــولــيــه 
اول االعـــــمـــــال يف ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن املـــــــايض اســتــحــق 
هذا الرجل املعطاء تكريماً بسيطاً وإن لم يكن بقدر 
مقامه لكنه كان حاضراً يف وجدان كل ابناء مديريته 

وكل من عرفه او سمع عنه .
وقـــــــــد جـــــــــرى تـــــكـــــريـــــم األســــــــتــــــــاذ مــــحــــمــــد الـــــصـــــغـــــري يـــــوم 
الـــجـــمـــعـــة املـــاضـــيـــة بـــصـــنـــعـــاء بـــحـــضـــور نــخــبــة مــــن ابـــنـــاء 
املــــــــديــــــــريــــــــة وشــــــخــــــصــــــيــــــات ســـــيـــــاســـــيـــــة وادبــــــــــيــــــــــة وفـــــكـــــريـــــة 
واجتماعية من جميع محافظات الجمهورية حيث 
عرب الجميع عن تقديرهم الكبري ألستاذهم الفاضل 
وحجم ما يحملونه من حب وتقدير لهذه الشخصية 
الـــفـــريـــدة والـــتـــي مـــا زال عــطــائــهــا ال يــنــضــب رغــــم تــتــايل 

سنوات العمر منذ تلك املرحلة وحتى اليوم. 
الــشــيــخ عــبــد الــســالم الــعــاقــل شــيــخ مــشــائــخ الربيهة 
تــصــدر مشهد تكريم أبــنــاء املــديــريــة لــهــذه الشخصية 
بدرعي الوفاء واالخالص تكريماً ما قدمه من عطاء 
يف مـــجـــاالت الــعــلــم والــعــمــل الــخــدمــي ومــــا أســـهـــم به 
من جهد يف الحقل التبوي يعتز به كافة أبناء جبل 
حبي الذين لن ينسوا عطاء األستاذ محمد الصغري 
بـــل ويــســتــمــدون مـــن إصــــــراره يف شـــق طــريــق يــعــرب بها 
لعقول الناس، ليعطيهم الوسيلة التي ُتمكنهم من 
الــنــهــوض وإعـــــالن الـــقـــيـــام، وتــلــك هـــي غــايــة الــعــظــمــاء 

ومازالت. 
وقد ألقيت يف حفل التكريم عدد من القصائد 
والــــكــــلــــمــــات املـــــعـــــربة عـــــن وفـــــــــاء واخــــــــــالص االســـــتـــــاذ 
القدير محمد احمد غالب الصغري وعربت عما يف 
نفوس ووجدان كل ابناء املديرية ومحبيه اتجاه 
ما يحملونه ومــا تجيش به نفوسهم اتجاه هذه 

الشخصية من حب ووفاء واحتام وتقدير. 

تكرمي االستاذ الصغير 
بدرعي الوفاء واالخالص 



ب����داي����ة ت���ح���دث ال���ش���ي���خ امل���ج���اه���د ن��ج��ي��ب ح���س���ن امل����ط����ري- أب����رز 
م���ش���اي���خ ق��ب��ي��ل��ة ب���ن���ي م���ط���ر ع����ن ال���ع���ي���د ال������"54"ع�����ي�����د االس���ت���ق���ال 

حيث قال: 
إن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة وش��ع��ب��ا ع��ن��دم��ا يحيون 
ويحتفلون بذكرى ال�"30 من نوفمرب" ويف عامها ال�"54" انما 
ي��ح��ي��ون م��ح��ط��ة ت��اري��خ��ي��ة م���ح���ف���ورة يف ال����وج����دان وم��ن��ح��وت��ة يف 

الذاكرة ومطبوعة داخل القلوب وتجري مجرى الدم.
إن���ه ول��ع��ظ��م��ة ذل���ك ال��ح��دث ال����ذي اش��ع��ل ج����ذوة ال��ح��ق وأن���ار 
وه����ج ال���ح���ري���ة يف ال���ن���ف���وس ال���ح���رة واألب����ي����ة وال���ت���ي اس���ت���م���رت يف 
م���ق���ارع���ة ال����غ����ازي وامل���ح���ت���ل وال�������ذي ج���ث���م ع����ى ج�����زء م����ن ج��ن��وب 
اليمن الحبيب مدة )130( عاماً استحكم عى كل يشء ارضا 
وان����س����ان����ا ع����ى ال��ص��ع��ي��د ال���س���ي���ايس واالق����ت����ص����ادي واالج���ت���م���اع���ي 
ف���ق���س���م وف�������رق وج�������زأ وف����ك����ك ظ����ان����ا م���ن���ه أن������ه ب���ت���ل���ك ال���س���ي���اس���ات 
ال��ره��ي��ب��ي��ة وال��رغ��ي��ب��ي��ة ق���د أوه����ن م���ن ع��زي��م��ة ال��ش��ع��ب وأول��ئ��ك 
الثوار واالحرار الذين اوقدوا نار الثورة واشعلوا شرارتها من 
ج��ب��ال ردف����ان وال����ذي ك���ان يف طليعتهم راج���ح ل��ب��وزة وك���ل من 
ل��م يتسع امل��ق��ام لذكرهم نعم أول��ئ��ك ال��رج��ال االح���رار والذين 
ارسوا يف تلك املرحلة اسمى معاين الكفاح والجهاد والحرية 
وأص��روا أن يصنعوا تاريخا مشرفا لهم ومل��ن بعدهم ومجدا 
وق���د ك���ان للقبيلة اليمنية دور ب����ارز وم��ش��رف يف اش��ع��ال تلك 
الشرارة وعملوا جميعا وقاتلوا الغازي حتى دحروه واخرجوه 
ذليا مهزوما منكسراً خاضعا خائفا وكان الفضل لله سبحانه 
ث��م لتلك ال��ق��ي��ادات ومعهم وبجانبهم اب��ن��اء القبائل اليمنية 
من املحافظات الجنوبية والشمالية وقد امتزج الدم اليمني 

وشكل لونا واحدا وكأنه من جسد واحد.
فما احوجنا ال��ي��وم أن نستلهم ذل��ك امل��وق��ف يك نجعل منه 
محطة استذكار واستلهام بما يمكننا من توحيد الصف وجمع 
الكلمة ونضع أيدينا بأيدي بعضنا سواًء الجانب الرسمي أو 
الشعبي يك نقاوم ونقاتل من أجل تحرير كل شرب دنسه ذلك 
الغازي القديم جسدا وروحا واملحتل الجديد بلباس وجسد 
ع��رب��ي ون��ف��س وروح غ���رب���ي، وال�����ذي ي��ري��د غ���زو واح���ت���ال بلدنا 
واس��ت��ب��اح��ة وط��ن��ن��ا أرض����اً وإن��س��ان��اً ون��ه��ب ث����روات وخ����رات بلدنا 

والسيطرة عى مياهنا وجزرنا وموانئنا ومنافذنا.
ف���إذا ك���ان ذل���ك ال��غ��ازي ق��دي��م��ا وح��دي��ث��ا ي��ح��اول أن يستخدم 
سياسته القديمة الحديثة والتي مضمونها )ف��رق تسد( فما 
ع��ل��ي��ن��ا إال أن ن����ق����ول ل����ه اي����ه����ا ال�����غ�����ازي خ���ب���ت وخ����س����رت ف��ن��ح��ن- 
اليمانين- شعارنا )نجتمع نتوحد نسد(, فنحن- اليمانين- 
وإن اختلفنا يف الفروع فلن نختلف يف االص��ول، فمهما كان 
س��ن��ت��ف��ق ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ن��ا ف��ط��ب��ع��ن��ا االخ������اء ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ن��ا، ول��ت��ع��ل��م اي��ه��ا 

الغازي بأنا )أولو قوة وأولو بأس شديد(..

عيد االستقالل عظمة ما صنعه األجداد

أم��ا الشيخ عيل صالح الاعي اح��د مشايخ قبيلة السهمان 
فقد تحدث عن عيد االستقال ال�54 قائاً: 

ت��م��ر ب��ن��ا يف ه���ذه االي����ام ذك����رى عظيمة بعظمة ه���ذا الشعب 
األب������ي وه�����ي ذك������رى االس����ت����ق����ال وخ��������روج آخ�����ر ج���ن���دي ب��ري��ط��اين 
م���ن ال��ي��م��ن وت���ح���دي���دا ج��ن��وب��ه��ا، ه����ذا ال��ب��ل��د ال����ذي ك����ان وال ي���زال 
م��ط��م��ع��ا ل����ل����دول وال������غ������زاة ع����ى م����ر ال����ت����اري����خ مل���وق���ع���ه ال���ج���غ���رايف 
املهم وللحضارة وت��اري��خ العريق ف��ت��ارة اح��ت��ال بريطاين وت��ارة 
ت���ريك وغ���ر ذل���ك إال ان���ه وم���ع ك��ل ذل���ك ف���إن ه���ذا ال��ب��ل��د العريق 
ي��ق��ذف ب��ك��ل غ���زات���ه وم��رت��زق��ت��ه��م خ���ارج���ا وال ي���ج���دون ألنفسهم 

فيه مستقرا وال موطناً.
ذك�����رى ط����رد امل��ح��ت��ل ال���ربي���ط���اين ال���ت���ي ن��ع��ي��ش��ه��ا يف ه����ذه االي����ام 
ت���ع���د اك�����رب ش���اه���د ع����ى ان ال����غ����زاة م��ه��م��ا اخ��ت��ل��ف��ت م��س��م��ي��ات��ه��م 
ومهما اختلفت شعاراتهم وتوجهاتهم واساليبهم اال انهم 
بنظر الشعب غزاة وجب طردهم عى املدى القريب او البعيد 
وعى املستوى املحيل او الخارجي وهذا ما يزيدنا ثقة بأن مصر 

كل غاٍز اىل زوال طال الزمن او قصر.
ك��ان��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ه��ي االم���رباط���وري���ة ال��ع��ظ��م��ى يف ذل���ك ال��وق��ت 
وك����ان����ت ال���ي���م���ن وق���ت���ه���ا ه����ي ال�����ورق�����ة االض����ع����ف م����ن االم���ك���ان���ي���ات 
وم�����ع ذل�����ك ل����م ي���ي���أس اح�������رار ال���ي���م���ن ول�����م ي��س��ت��ك��ي��ن��وا ول�����م ي��ه��دأ 
ل���ه���م ب�����ال ون����اض����ل����وا وج�����اه�����دوا ب���م���ا ت���وف���ر ل���دي���ه���م م����ن ام���ك���ان���ات 
وقدموا الشهيد تلو الشهيد حتى تحقق النصر املبن واندحر 
الغازي واملحتل مطأطئ الرأس يجر أذيال االنكسار والخزي 
ورغم فارق االمكانيات إال ان النصر كان حليف احرار الوطن 
رغ���م م���ا ي��ح��اك م���ن ت��آم��ر م���ن ق��ب��ل ال���ع���دو وم���ع ب��ع��ض امل��رت��زق��ة 
أصحاب فتات الطعام واالنحطاط وليست ه��ذه حالة ن��ادرة 
او استثنائية ابداً، فالجزائر وغرها من البلدان عانت يف فرة 
معينة من االحتال اال انها وبثبات الشرفاء من اهلها طردت 
املحتل االجنبي رغم شحة االمكانات واذا كانت هناك من عظة 
وعربة نستلهمها يف ايامنا هذه فهي العزيمة واالصرار واليقن 
ان مآل كل غاٍز اىل زوال مهما كانت امكانياته وشعاراته وان 
الخلود واملجد والعزة والنصر لألحرار املدافعن عن اوطانهم, 
ف��ك��ل ذي ل��ب ي��ع��ت��رب وي��غ��ل��ب مصلحة االم����ة ع��ى ك��ل امل��ص��ال��ح 
ال��ش��خ��ص��ي��ة ل����ذا ي��ج��ب أن ي��ت��ح��رك وي���س���ارع م��ج��ت��م��ع��ن��ا ال��ي��م��ن��ي 

بالتكاتف مع محور املقاومة من اجل  دحر كل الغزاة واملرتزقة 
وتوحيد ال���رؤى وال��ص��ف��وف تحت ال��ق��ي��ادة الحكيمة والعاقبة 

للمتقن.

دور القبيلة اليمنية يف صناعة الـ" 30" من نوفمرب
م������ن ج����ان����ب����ه ت�����ح�����دث ال����ش����ي����خ ق�����ائ�����د ب������ن ن������م������ران امل��������������رادي- اح����د 
اب�����رز م��ش��اي��خ ج��ب��ل م������راد- م��ح��اف��ظ��ة م�����ارب ع���ن ال��ع��ي��د ال�������"54" 

لاستقال املجيد قائا: 
تأيت الذكرى ال�"54" لرحيل آخر جندي بريطاين من جنوب 
الوطن والقبلية اليمنية. تقارع قوى الغزو واالحتال وتحالف 
دول ال��ع��دوان ع��ى اليمن جنبا إىل جنب م��ع أب��ط��ال الجيش 

واللجان الشعبية.. 
فكما قارعت القبيلة اليمنية جيش ما كان يسمى باململكة 
التى ال تغيب عنها الشمس بريطانيا وقاد أبناء القبائل اليمنية 
ث��ورة "14" من أكتوبر ع��ام 1963م مع اخوانهم األح��رار حتى 
تحقق النصر وطرد آخر جندي بريطاين من جنوب الوطن يوم 

30 من نوفمرب عام 1967م. 
وق���د ت��اح��م ال��ص��ف ال��ق��ب��يل آن�����ذاك يف خ���ط ث����وري واح����د مثل 
ك���ل ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن ت����وج ه����ذا ال���ت���اح���م ب��ال��ن��ص��ر ال��ع��ظ��ي��م ه���ا هو 
ال���ت���اري���خ ي��ع��ي��د ن��ف��س��ه ل���ي���ربز دور ال��ق��ب��ي��ل��ة ال��ي��م��ن��ي��ة م���ج���ددا مع 
املجاهدين من الجيش واللجان الشعبية ملقارعة أطماع دول 
العدوان بقيادة أمريكا واسرائيل ودويات الخليج فان هذه 
املواقف تجى برفد الجبهات باملقاتلن واملال والساح وسوف 
يتحرر كل شرب من وطننا اليمن الواحد بفضل هذا الصمود 
االس���ط���وري أم����ام أع��ت��ى دول تسليحا وم����اال وس��ي��خ��رج املحتل 

الجديد كما خرج املحتل القديم من اليمن..

من جبال ردفان ويافع نلنا الحرية واالستفالل

وي��ق��ول الشيخ ص��ادق احمد مطهر العليي- نائب مسؤول 
ال��ت��اح��م ال��ش��ع��ب��ي ال��ق��ب��يل م��دي��ري��ة آزال- ش��ي��خ ع��زل��ة س��ح��اح- 
بيت العليي- شيخ الدائرة الخامسة بأمانة العاصمة صنعاء- 

مديرية آزال عن العيد 54 لاستقال املجيد:  
اع�����ي�����اداً ي��م��ان��ي��ه ون����ض����االت ث����وري����ة ال���ع���ي���د ال����������"30" م����ن ن��وف��م��رب 
املجيد ودور القبائل اليمنية ومشايخها يف ط��رد ودح��ر قوى 
االح���ت���ال م���ن ج��ن��وب ال��ي��م��ن ون���ج���اح ال��ت��ح��ش��ي��د وال��ن��ف��ر ال��ع��ام 
بداية انطاقة ثورة ال�"14 اكتوبر"عام1963م من جبال ردفان 
وي����اف����ع وال��ح��ب��ي��ل��ن ب���ق���ي���ادة ق���ل���ه م����ن ال���وط���ن���ي���ن االح��������رار ال���ذي���ن 
ت��ح��رك��وا ض��د االستعمار ال��ربي��ط��اين وادوات����ه يف ج��ن��وب الوطن 
وأشتد القتال واستمر النضال الثوري ضد املستعمر الربيطاين 
ملدة اربع سنوات حتى ال� "30" من نوفمرب عيد الجاء املجيد 

عام1967م.
خ����روج آخ����ر ج��ن��دي ب��ري��ط��اين م���ن ج��ن��وب ال��ي��م��ن ب��ف��ض��ل ال��ل��ه 
ث��م بفضل اول��ئ��ك ال���رج���ال ال��وط��ن��ي��ن ال��ذي��ن ت��ح��رك��وا م��ن اب��ن��اء 
القبائل التي اعلنت نفرها وتحركها الجاد من منطلق الشعور 
ب��امل��س��ؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ح��ي��ث ت��ح��رك��ت ق��ب��ائ��ل ردف����ان والحبيلن 
ويافع بقيادة )لبوزه( وعيل م��درم" وتم اسنادهم من قبائل 
امل����ن����اط����ق ال����وس����ط����ى ح����ت����ى ام����ت����د ال����ن����ف����ر وال���ت���ح���ش���ي���د م�����ن ق���ب���ائ���ل 
الشمال حيث لبوا نداء الواجب" ملقاومة االحتال الربيطاين 
واخ�����راج�����ه م����ن ج���ن���وب ال����وط����ن وت���ح���ري���ره ب���ال���ك���ام���ل م����ن اط���م���اع 
اململكة املتحدة التي لم تكن تغيب عنها الشمس "رغم آلتها 

ال��ض��خ��م��ة واس���اط���ي���ل���ه���ا امل���ت���ح���رك���ة ت��ص��م��د ام������ام ال����ث����وار االوف����ي����اء 
االح������رار امل��خ��ل��ص��ن ل��وط��ن��ه��م"" رغ����م ال����ع����دوان ال��ج��ائ��ر وال��ظ��ل��م 
واالض��ط��ه��اد واالس��ت��ب��داد م��ن قبل االستعمار الربيطاين اال ان 
دور القبيلة اليمنية املشرف كان له اثر كبر وحضور فعال له 
ثقله يف ميدان التحرير واالستقال رغم تهميش دور القبيلة 
يف ذلك الزمان وتعمد أخفاء دورها املشرف لنيل الحرية" عيد 
ال��ج��اء  ال�����"30" م��ن نوفمرب 1967ل����ن ينساه اليمنيون نتيجة 
ما عانوه من مخلفات االستعمار الربيطاين ونتائجه املخزية 
امام التاريخ املعاصر لألجيال الصاعدة" وما نعيشه اليوم يف 
تقديم الشهداء والدماء الزكية الطاهرة هو يف حقيقة االمر 
لنيل ال��ع��زة وال��ك��رام��ة باستقال ق��رارن��ا السيادي للجمهورية 
اليمنية أرضاً وأنساناً هو املوقف الصحيح املحمل باملسؤولية 
ال����وط����ن����ي����ة ع�����ى ع����ات����ق ك�����ل ي���م���ن���ي ح�����ر "ول����ل����ت����أك����ي����د ع�����ى اص�����رارن�����ا 
ب����ذل����ك وع���زم���ن���ا ع����ى امل�����ي ق����دم����ا "ج��������اءت ث�������ورة امل��س��ت��ض��ع��ف��ن 
الفئة القليلة التي مكنها الله بصمودها ومعاناتها من اجل 
اع���اء كلمة ال��ح��ق يف وج���وه املستكربين "ن��ع��م ان��ه��ا ث���ورة ال���21 
م��ن سبتمرب امل��ج��ي��دة ال��ت��ي أزاح����ت ال��س��ت��ار وك��ش��ف��ت.. األقنعة 

الخفية وجرفت ادوات االرتهان والعمالة واستمرت بهتافاتها 
وص����رخ����ات����ه����ا امل�������دوي�������ة ال���س���ل���م���ي���ة ح����ت����ى ن�����ج�����اح ال�������ث�������ورة ب���ب���ن���وده���ا 
املتكاملة واهدافها الثابتة رغم املعوقات والعراقيل من طغاة 
ال��ع��ص��ر اذن������اب ام���ري���ك���ا واس���رائ���ي���ل وادوات�����ه�����م يف امل��ن��ط��ق��ة" وم��ا 
ناحظه" من خيانة عظمى لألمة العربية واإلسامية وعى 
يد العرب انفسهم التطبيع املخزي واملهن واملذل لهذه األمة 
م��ع ك��ي��ان ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين م��ن ق��ب��ل )ص��ب��ي��ان( ال����ربوج سالة 
العمالة وقيد االرتهان من آل )نهيان( ومن قبلة )الحرمن( 
تحاك املؤامرات والضحية هي فلسطن الجريحة )وقدسها( 
ال���ش���ري���ف ال��ق��ض��ي��ة امل���رك���زي���ة ل���ام���ه ال��ع��رب��ي��ة واإلس����ام����ي����ة" وم��ا 
ح��ص��ل ب��ال��س��اح��ل ال��غ��رب��ي م���ن ه����روب وف�����رار مل��رت��زق��ة ال���ع���دوان 
يعود لصمود وثبات أول��ي��اء الله يف ارض امل��ي��دان من الجيش 
وال��ل��ج��ان "ه���ي ال��ع��ق��ي��دة اإلي��م��ان��ي��ة ال��ق��وي��ة ل��ل��دف��اع ع��ن األرض 
وال��������ع��������رض "ل�������ط�������رد ق���������وى ال�����ط�����غ�����ي�����ان وت�����ط�����ه�����ر ال�������وط�������ن م�������ن اي 
مستعمر غ����اٍز" "ون��ش��ي��د ب���دور اب��ن��اء ت��ه��ام��ة ال��ش��م��وخ ودوره���م 
الفعال ال��ذي سيسجله ال��ت��اري��خ ب��أح��رف م��ن ذه��ب لنضالهم 
الثوري املتواصل ملقارعة العدوان كما هو حال كافة القبائل 
اليمنية واستنفارها املستمر الذي ارغم الغازي عى االنسحاب 
وما حدث من جرم بحق اسرانا يف الساحل الغربي يتنافى مع 
املبادي والقيم اإلنسانية واالعراف السماوية وحتى القوانن 
ال��دول��ي��ة، ف��وال��ل��ه م��ا ي��زي��دن��ا ه���ذا غ��ر إص����رار واس��ت��ن��ف��ار للمي 
ألخ���ذ ال��ث��أر وال��ج��ه��اد ح��ت��ى ال��ن��ص��ر ب����آذن ال��ل��ه" وب��ه��ذه املناسبة 
العظيمة انتهز الفرصة ليك أهنئ القيادة السياسية ممثلة 
"بالسيد العلم عبدامللك الحويث واملجلس السيايس األعى " 
"كما أهنئ القائد العلم حفظه الله ع��ى مواقفه الشجاعة 
والصريحة وحرصه الشديد وأدانته للتطبيع من قبل بعض 
الدول العربية املنحطة مع العدو الصهيوين وموقفه الثابت 
لنصرة القضية الفلسطينية كما نهنئ قيادة مجلس التاحم 
القبيل بعيد الجاء 30من نوفمرب املجيد وعى دوره الفعال 
يف تفعيل دور القبيلة اليمنية وقوفها املشرف امام التحديات 
ال���راه���ن���ة ال���ت���ي ي��م��ر ب��ه��ا ب��ل��دن��ا م���ن ح���ص���ار وع������دوان ل��ي��س ل���ه اي 
م��ربر ونهايته الهزيمة وأه��ن��ئ شعب اليمن الصامد والثابت 
وم����واص����ل����ة رف����دن����ا ل��ل��ج��ب��ه��ات ح���ت���ى ال���ن���ص���ر ب�������أذن ال����ل����ه وت���ح���ري���ر 

الوطن كاما" وال نامت اعن الجبناء.

ذكر رحيل املستعمر من ارض اليمن

ام��ا الشيخ ياسر احمد ال��ج��رف- اح��د مشايخ قبائل خ��والن 
ال��ط��ي��ال فقد اش���ار اىل عظمة ه��ذه املناسبة ل��دى اب��ن��اء شعبنا 

الحر بالقول :
ال�����������"30" م����ن ن���وف���م���رب ع�����ام 1967م، ك���خ���اص���ة مل���س���رة ك��ف��اح 
ط��وي��ل��ة ق��اده��ا ال��ي��م��ن��ي��ون األح�����رار ح��ت��ى االس��ت��ق��ال، ي��ع��د ذل��ك 
ال���ي���وم ش��ام��ة ع����زة وف��خ��ر يف م��س��رة ال���ت���اري���خ ال��ي��م��ن��ي وال��ع��رب��ي 

الحديث باألمس كان املحتل يسمى "بريطانيا" واليوم ُيسمى 
"االمارات والسعودية".. هو االحتال مهما تعددت األسماء 
وت��ب��دل��ت ال��وج��وه، وق��ري��ب��ا ل��ن ي��ك��ون س��وى االس��ت��ق��ال ال خيار 
غره أمام األحرار ولن نقبل أبًدا باي وصاية أجنبية عى اليمن 

الكبر..

54 عامًا عىل جالء آخر جندي
 بريطاين من جنوب اليمن،

30 نوفمرب هو خ��روج آخ��ر جندي بريطاين مستعمر, وطرد 
م���س���ت���ع���م���ر أج����ن����ب����ي ه�������دد ي����م����ن اإلي������م������ان وال����ح����ك����م����ة ال���ي���م���ان���ي���ة يف 
ال��ج��ن��وب, ه���ذا ال��ي��وم ه��و ي���وم ان��ت��ص��ار للشعب اليمني املكافح 
امل���ن���اض���ل يف س��ب��ي��ل ال���ح���ري���ة واالس���ت���ق���ال واألم������ن واألم��������ان, ي��وم 
أش����رق����ت ف���ي���ه ش���م���س ح����ري����ة وش���ج���اع���ة أج������دادن������ا امل���ن���اض���ل���ن يف 
ط�����رد م��س��ت��ع��م��ر م���ت���وح���ش ظ����ال����م أىت م����ن ب����ل����ده ل���ي���أخ���ذ ث���روات���ن���ا 
ويهدد أمننا ويستعبد شعبنا, يوما قال فيه الشعب كلمته 
كفى عبودية واس��ت��ع��ب��اداً, وق��ام وح��رر بلده وأخ���رج املستعمر 
ال�����ربي�����ط�����اين ال�����غ�����اص�����ب م������ن أرض���������ه ب�����ال�����ق�����وة، ت���ح���ي���ا ال���ج���م���ه���وري���ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة وت���ح���ي���ة ألج�����دادن�����ا االب�����ط�����ال وال�����ث�����وار واالح����������رار م����ن ك��ل 
مناطق الجمهورية، وكما إن دور القبائل اليمنية يف جنوب 
الوطن وشماله واض��ح وساطع يف سماء الحرية واالستقال 
س���واًء ك��ان ذل��ك يف ذك���رى ال�����"30" م��ن نوفمرب أو اي استعمار 
خ��ارج��ي وال ي���زال���ون اىل ي��وم��ن��ا ه���ذا م��واص��ل��ون ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء 
فهم يضحون بأرواحهم ودمائهم الزكية من اجل حرية اليمن 
واستقاله وستبقى القبيلة اليمنية رادع��اً لكل من تسول له 
نفسه استعمار هذا الوطن وما يصدره أبطال الجيش واللجان 
الشعبية من ماحم بطوليه لم يشهدها التاريخ وانتصارات 
عى هذا العدوان والحصار الرببري الغاشم ونحمد الله أن من 
الله علينا بقياده رشيدة من آل بيت رسول الله صى الله عليه 
وآل��ه وسلم ممثلة بالسيد القائد عبدامللك بدرالدين الحويث 
ح���ف���ظ���ه ال����ل����ه ورع��������اه وس�������دد خ����ط����اه  ف���ن���س���أل م����ن ال����ل����ه ال���رح���م���ة 
ل��ش��ه��دائ��ن��ا ال��ع��ظ��م��اء وال���ش���ف���اء ال��ع��اج��ل ل��ل��ج��رح��ى وف����ك األس���ر 

والنصر القريب العاجل..
الشيخ حسن عيل الطيب- عضو مجلس الشورى من جانبه 

قال: 
إن ال�"30" من نوفمرب 1967م يعترب يوم عودة الفجر ونقطة 
ت����ح����ول ت���اري���خ���ي���ة مل���ص���ر أك������رب ام�����رباط�����وري�����ة ال����ت����ي ال ت���غ���ي���ب ع��ن��ه��ا 
الشمس حيث برهن اليمنيون أنهم بفطرتهم مقارعون للغزاة 
وامل��ح��ت��ل��ن وال يقلبون ال��ض��ي��م واس��ت��ط��اع��وا يف ه���ذا ال��ي��وم األغ��ر 

طرد آخر جندي بريطاين من جنوب الوطن.
وأضاف عضو مجلس الشورى الطيب: ان ال�"30" من نوفمرب 
تمثل حافزاً ألبناء وأحفاد ثورة ال�"14 من أكتوبر" املجيدة بأن 
ي��ع��ل��ن��وا ان��ت��ف��اض��ت��ه��م ض���د ال���ع���دوان واالح���ت���ال ال��ج��دي��د ب��ق��ي��ادة 
أدوات قوى االستكبار والهيمنة العاملية نظام آل سعود وآل 
زاي��د باعتبار أن االح��ت��ال ال��ي��وم ال يختلف ع��ن اح��ت��ال األم��س 
اللعن وأن نفس امل��م��ارس��ات االج��رام��ي��ة والوحشية ه��ي ذاتها 

تمارس اليوم ضد أبناء املناطق املحتلة الشرقية والجنوبية.
م���ن ج��ه��ت��ه األس���ت���اذ ع��ب��دامل��ل��ك م��ح��م��د ع���ام���ة- ع��ض��و مجلس 

الشورى قال:
 ال ري������ب ب������أن ال����������30 م�����ن ن���وف���م���رب ي���م���ث���ل م���ح���ط���ات م�����ن م��ح��ط��ة 
االنتصارات العظيمة للشعب اليمني العظيم الذي استطاع 
ان ي��ق��ه��ر أع���ظ���م إم����رباط����وري����ة اس��ت��ع��م��اري��ة يف ال��ع��ص��ر ال��ح��دي��ث 
وإج��ب��اره��ا ع��ى أخ��ذ عصاها وال��رح��ي��ل م��ن االرض اليمنية التي 
تمثل مقربة للغزاة واملحتلن لكل  اإلمرباطوريات التي حاولت 

السيطرة عى االرض اليمنية وخرجت مدحورة ومهزومة.
وأضاف عضو مجلس الشورى عامة ان عيد الجاء الوطني 
ال������30 م���ن ن��وف��م��رب 1967م ي���أيت ال���ي���وم يف ت��ج��س��ي��د وع�����ودة ق��وى 
االح����ت����ال وس���ي���ط���رة ق����وى االس���ت���ع���م���ار ال���ج���دي���د واالح����ت����ال عى 
عدد من املحافظات الجنوبية والشرقية االمر الذي من شأنه 
ان ي��ش��ك��ل ح����اف����زاً ل��ك��ل أح������رار ال��ي��م��ن ال���ش���رف���اء إلع�����ان ث��ورت��ه��م 
الجديدة ضد الوجود االحتايل الجديد وطرد قوى العدوان 

واالحتال من كل شرب من أرض الوطن الغايل.
كما التقت الصحيفة بالشيخ أحمد احمد حامد قليله- عضو 
مجلس الشورى وأحد مشايخ مديرية رازح محافظة صعدة 
وال������ذي ق�����ال: ن��ع��م ب��ال��ت��أك��ي��د إن ي����وم ال�������30 م���ن ن��وف��م��رب 1967م 
س��ي��ب��ق��ى ال����ي����وم ال���وط���ن���ي ال�������ذي ص���ن���ع ف���ي���ه ال���ي���م���ن���ي���ون إن���ج���ازه���م 
وفعلهم ال��ت��اري��خ��ي ال��وط��ن��ي م��ؤك��دي��ن للعالم بأنهم أول���و قوة 

وأولو بأس شديد يرفضون العيش يف ظل أي احتال.
وأض������اف ال��ش��ي��خ ق��ل��ي��ل��ة: ال ري����ب ب����أن م��ث��ل ه����ذا ال���ي���وم ال��وط��ن��ي  
العظيم سيمثل دف��ع��ة ج��دي��دة ملضاعفة ج��ه��ود أب��ن��اء الشعب 
اليمني شماله وجنوبه لتحقيق املزيد من االصطفاف الوطني 
الشامل حول قيادتهم الثورية والسياسية بصنعاء الستكمال 
تحرير كل شرب من ارض الوطن من براثن االحتال الجاثم عى 
صدور ابناء املناطق الجنوبية والشرقية واملتمثل بقوى العدوان 
والحصار ع��ى شعبنا ال��ذي بلغ عامه السابع وال زال مستمراً 

ويواصل جرائمه الوحشية يف حق شعبنا اليمني العظيم.

 30 نوفمبر يوم صنع اليمنيون الفعل التاريخي الوطني
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يوم اجلالء سيمثل حافزًا جديدًا لكل أبناء املناطق اجلنوبية والشرقية احملتلة إلعالن انضمامهم إلى حضن الدولة الوطنية بصنعاء
أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى ومشايخ القيادة اليمنية بأن احتفال الشعب اليمني بمناسبة ال�"30 من نوفمرب" 1967م سيمثل حافزاً جديداً لكل أبناء 

املناطق املحتلة الجنوبية والشرقية إلعانهم الوالء املطلق للقيادة الثورية والسياسية بصنعاء وإعان الكفاح املسلح ضد العدوان واالحتال الجديد.
وأضافوا يف أحاديثهم ل�"26سبتمرب" بأن ال�"30 من نوفمرب" مثل يوماً وطنياً وتاريخياً استطاع فيه أبناء الشعب اليمني صنع فعلهم الوطني التاريخي بامتياز 

وطردوا آخر جندي لإلمرباطورية العظمى التي ال تغيب عنها الشمس.
استطالع: صالح السهمي- عبده سيف الرعيني

:» عدد من اعضاء مجلس الشورى ومشايخ القبائل اليمنية حتدثوا لـ»

»30 من نوفمبر« يوم كسر أسطورة االمبراطورية االستعمارية التي ال تغيب عنها الشمس



حول مسار توسيع العالقات واتفاقيات التطبيع بني كيان العدو وعدد من الدول العربية 
أوضح املتحدث الرسمي للمنظمة والباحث السيايس زيدان القناىئ، يف بياٍن رسمي منه أّن 
اتفاقيات التطبيع تستهدف توطني ماليني اليهود القادمني من أوروبا وأمريكا يف املستقبل 
بالدول العربية املذكورة والتي وقعت عىل اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل وذلك نتيجة اآلثار 
التي ستنجم عن التغريات املناخية مما سيؤدى لهجرة ماليني اليهود من أوروبا للشرق 

األوسط، عىل حّد تعبريه.
 وأضاف أّن الحكومات العربية تنفذ صفقة القرن بمختلف بنودها باالتفاق مع الواليات 
املتحدة األمريكية بغرض فتح أبواب الدول العربية لتوطني اليهود النازحني من أوروبا 

وأمريكا.
وأكدت املنظمة أّن األرايض الفلسطينية ال يمكن أْن تستوعب موجات هجرة ملاليني اليهود 
الجدد القادمني من أوروبا وأمريكا لذا لجأت الواليات املتحدة لصفقة القرن لعقد اتفاقيات 

تطبيع جديدة مع عدة دول عربية أخرى تمهيًدا لتوطني اليهود بتلك الدول.
جدير بالذكر أّنه مع استمرار التطبيع بني إسرائيل وعدٍد من الدول العربّية، ومع ارتفاع 
عدد الدول العربّية واإلسالمّية، املُرشّحة لالنضمام لنادي الـ”سالم” مع الدولة العربيّة، 
عادت إىل الواجهة قضية اليهود، التي قامت الحركة الصهيونّية باستجالبهم إىل فلسطني 
بعد النكبة التي حّلت بالشعب العربّي يف الفلسطينّي يف العام املنكود 1948، وبدأ الحديث 
مّرًة أخرى عن مطالبة حكومة االحتالل الدول العربّية بتعويض املُستجلبني إىل إسرائيل، 
علًما أّن األخرية تتجاهل وتنفي رسمًيا وعلنًيا قضية الالجئني الفلسطينيني الذين هجروا 

وشردوا وقتلوا خالل النكبة املشؤومة.
مطالبات بالتعويض 

اىل ذلك طالب الباحث اإلسرائييّل د. إيدي كوهني، عضو جمعية “منظمات اليهود 
النازحني من الدول العربّية واإلسالمّية” األنظمة العربّية بدفع 200 مليار دوالر لتل أبيب 

كتعويضاٍت ملن أسماهم باليهود العرب النازحني من بعض الدول العربية. 
وكشف كوهني خالل مقابلة عىل قناة )روسيا اليوم(، عن تقرير أعّدته لجنًة سريًّة تّم 
تشكيلها منذ 3 سنوات إلحصاء ممتلكات اليهود يف الدول العربية، وقدمت تقريرها السنة 
الفائتة لحكومة بنيامني نتنياهو، الفًتا إىل أّن التقرير يتحّدث عن أكرث من 200 مليار دوالر، 
طالب بها االحتالل اآلن كتعويضات عن املمتلكات الخاصة، التي قال إّن 10 دول عربية 

قامت بمصادرتها، عىل حّد زعمه .
العدو يزرع بذور الفتنة 

وبعد الزيارة األخرية التي قام بها وزير الحرب االسرائييل للمغرب بدأ كيان العدو ببذر 
الفتنة بني الجزائر واملغرب التي سيشتعل فتيلها بالحرب بعود الثقاب االسرائييل 

تدريبات مشرتكة 
ويف سياق متصل اوضح رئيس وزراء العدو االسرائييل، نفتايل بينيت، إن زيارة وزير 
الدفاع بيني غانتس للمغرب كانت هامة، وحققت تطورا مهما يف العالقات بني البلدين، 

خاصة عىل املستويني األمني والعسكري.
الوفد اإلسرائييل يف املغرب”،  الوزراء اإلسرائييل إىل “حفاوة استقبال  وأشار رئيس 
مؤكدا أن “ما تم التوصل إليه بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع املغربي، 
ستطلق التعاون األمني الرسمي بني البلدين يف مجاالت االستخبارات والصناعات الحربية 

والتدريبات املشرتكة”.
ويف وقت سابق أعلنت إسرائيل أنها أبرمت مع املغرب مذكرة تفاهم تشمل “التعاون 

الدفاعي” بني البلدين، وهي األوىل من نوعها يف تاريخ عالقاتها مع الدول العربية.
التفاهم توفر إطارا صلبا يضفي الطابع  وأكدت وزارة الدفاع اإلسرائيلية أن مذكرة 
الرسمي عىل العالقات الدفاعية بني البلدين وتمثل أساسا يدعم أي تعاون يف املستقبل، 
حيث سيصبح بإمكان الجهات الدفاعية يف كال البلدين التمتع بتعاون متزايد يف مجاالت 

االستخبارات والتعاون الصناعي والتدريب العسكري، وغري ذلك.
هذا وقد أثارت زيارة وزير الدفاع اإلسرائييل إىل الرباط واالتفاق الذي وقعه مع نظريه 

املغربي، غضب الجزائر.
وقال الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون إنه يأسف التفاق املغرب مع إسرائيل، مؤكدا 

أن “تهديد الجزائر من املغرب خزي وعار لم يحدث منذ عام 1948”.
مظاهرات شعبية يف املغرب واألردن 

احتشد مئات املتظاهرين، خالل اليومني املاضيني، احتجاجا عىل التطبيع الذي أعلنه 
املغرب مع إسرائيل قبل أيام، يف خطوة القت رفضا واسعا داخل األوساط املغربية.

وشهدت عدة مدن ومناطق يف املغرب، مظاهرات ووقفات احتجاجية رفضا للتطبيع مع 
إسرائيل. رفع فيها املتظاهرون األعالم الفلسطينية، إىل جانب شعارات تندد بالتطبيع، 

وتهاجم ما فعلته إسرائيل بحق الفلسطينيني. 
اىل ذلك شهدت العاصمة األردنية، مؤخرا ، احتجاجات ضمت آالف املواطنني الرافضني 

لالتفاقية املوقعة مؤخرا بني األردن وإسرائيل واإلمارات بشأن املياه مقابل الطاقة.

واالتفاقية الجديدة املوقعة بني عمان وتل أبيب وأبو ظبي هي أكرب اتفاقية تعاون عىل 
اإلطالق بني هذه البلدان، حيث تم اإلعالن عنها يف معرض "دبي إكسبو" يف 22 نوفمرب، 

بحضور مبعوث املناخ األمرييك، جون كريي.
ووفقا لالتفاقية "ستشرتي إسرائيل الطاقة الشمسية من منشأة مقرها األردن تبنيها 
شركة إماراتية، وسيشرتي األردن املياه من موقع تحلية إسرائييل سيتم بناؤه عىل ساحل 

البحر األبيض املتوسط".
تناقضات 

ما الذي يحصل يف املنطقة؟!.. كثري من املحللني السياسيني باتوا يف حرية مما يجري يف 
املنطقة يف ظل سباق قيادات عدد من الدول العربية للتطبيع والتعاون املشرتك بني كيان 
العدو االسرائييل والدول العربية املطبعة فيما احرار املقاومة يصنفون يف قوائم اإلرهاب.. 
تناقضات تبعث عىل التساؤل أين اصبحت قضية العرب األوىل )تحرير القدس( يف ظل 
هذا التطبيع املخزي وترك املقدسات االسالمية تحت كيان العدو اإلسرائييل الغاصب, 
وقد اثار التقارب والتعاون بني االردن وتل ابيب والتطبيع مع املغرب موجة من الغضب 
الشعبي للمواطنني يف كال البلدين الذين عربوا عن رفضهم املطلق لهذه الخطوات املخزية 

يف التطبيع مع كيان العدو الغاصب. 
تصنيف احرار املقاومة "منظمات ارهابية"

يف إطار السعي الحثيث من قبل اإلدارة االمريكية والصهيونية لتنفيذ اهداف صفقة القرن 
جاء تصنيف وزارة الداخلية األسرتالية حزب الله اللبناين، بجناحيه السيايس والعسكري، 
منظمة "إرهابية"، بعد أيام قليلة من تصنيف وزيرة الداخلية الربيطانية حركَة "حماس" 
منظمة "إرهابية". لقي هذان القراران ترحيباً إسرائيلياً رفيعاً، من رئيس وزراء االحتالل 
اإلسرائييل نفتايل بينيت ووزير خارجيته يائري لبيد. ويأيت هذان القراران يف خطوة تنسجم 

مع موقَفي الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي، وتلبيًة ملطالب إسرائيلية منهما.
اىل ذلك أعلن وزير خارجية االحتالل الصهيوين يائري لبيد، بأنه هو من طلب من وزيرة 

الداخلية الربيطانية تصنيَف حركة "حماس" منظمة "إرهابية"
من جانبنها كشفت صحيفة "معاريف" اإلسرائيلية أن رئيس وزراء حكومة االحتالل، 
نفتايل بينيت، التقى رئيس وزراء أسرتاليا سكوت موريسون عىل هامش قمة غالسكو 
للمناخ يف إسكتلندا، يف األول من تشرين الثاين/نوفمرب الجاري، وطلب منه رسمياً تصنيف 

حزب الله اللبناين، بشقيه السيايس والعسكري، منظمة "إرهابية".
التوقيت والداللة 

وبحسب تقرير نشرته امليادين بأن هذين التصنيفني ، الربيطاين واألسرتايل، لحزب الله 
و"حماس" منظمتني "إرهابيتني"، يف توقيته ودالالته وانعكاساته، لم يأِتيا عبثاً، وإنما 
جاءا نتيجة نشاط إسرائييل تحرييض عىل كل من إيران وحزب الله وحركة "حماس"، 
عىل وجه الخصوص، كجزء أسايس من محور املقاومة. االعتبارات سياسية، أكرث من أي 
اعتبارات أخرى، وتأيت يف سياق متواصل من محاوالت الضغط الغربي عىل كل حركات 
املقاومة اإلسالمية، سواء يف لبنان أو فلسطني. وقراءة الحدث تأيت يف سياق االنحياز املطلق 

إىل االحتالل، واالرتهان والخضوع لإلمالءات اإلسرائيلية واألمريكية. 
لقراءة الدالالت واالنعكاسات ملثل هذا القرار الذي استهدف حزب الله، من الضروري 
التذكري بأن املقاومة اإلسالمية يف لبنان ُوجدت لتدافع عن أرضها وعرضها، وأن حزب الله 
يشّكل قاعدة عريضة داخل املجتمع اللبناين، ويتقّلد مقاعد يف الربملان والحكومة اللبنانَيّني 
أيضاً. ثّم علينا أن نعّرف مفهوم اإلرهاب، الذي أصبح منهجية متصاعدة لدى بعض الدول 
األوروبية، وتستخدمه يف نصب حالة العداء الواضح لحركات املقاومة يف املنطقة، سواء 

يف لبنان أو حتى يف فلسطني.
ادوات العدوان تلوح بالتطبيع 

يف خطوة مكشوفة بأن العدوان عىل اليمن يدرا بأيدي أمريكا واسرائيل الخفية جاءت 
تصريحات لقناة روسيا اليوم عبد العزيز املفلحي، مستشار الفار عبد ربه منصور هادي 
املقيم يف الرياض، بأنهم عىل استعداد إلقامة عالقات مع إسرائيل "إذا تحقق بناء الدولة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
تصريح كشف النوايا الخبيثة ملن ارتموا يف احضان العدوان لقتال ابناء جلدتهم وقال 
يف مقابلة مع برنامج "قصارى القول"، إن الدول التي طبعت عالقاتها مع إسرائيل إنما 
املصالح  إىل  االتحاد والنظر  "علينا  أنه  انطلقت من تحقيق مصالح مشرتكة، مضيفا 

املشرتكة".
العدو االسرائييل بشكل علني  املقاومة ضد كيان  وبني ما يسطره االحرار يف محور 
وبني تسابق قيادات عدد من األنظمة املحوسبة عىل العربية واالسالم.. تبقى األمل عىل 
الشعوب العربية التي ترفض التطبيع والتقارب مع كيان العدو الغاصب لألرايض املقدسة 
يف فلسطني والداعم واملمول للفنت والدمار يف اوساط الدول العربية, وما التوتر الحاصل 
بني املغرب الجزائر والعدوان املستمر عىل اليمن وسوريا إال شواهد حية عىل مخططات 

العدو االسرائييل واالمرييك.
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ما بني التطبيع مع كيان العدو الصهيوين والسعي املشبوه لتصنيف أحرار  املقاومة  »منظمات إرهابية«

 اتفاقيات التطبيع تهدف إىل توطني ماليني اليهود القادمني من أوروبا وأمرياك يف املستقبل يف الدول العربية املطبعة

خطوات أمريكية صهيونية متسارعة لتنفيذ صفقة القرن

يف ظل التسارع والسباق للتطبيع ألنظمة عدد من الدول العربية مع كيان العدو اإلسرائييل تتكشف 
الحقائق يوما بعد يوم عن االسباب الكامنة وراء هذه الهرولة املخزية لقادة عدد من الدول املحسوبة 

عىل العروبة واإلسالم ويأيت التطبيع مؤخرا بني اسرائيل واملغرب يف إطار املخطط األمرييك والصهيوين 
لتنفيذ اهداف صفقة القرن التي تمت برعاية امريكا واتفاقيات التطبيع بني عدد من الدول العربية 
وكيان العدو والتي تأيت يف اطار االستعداد لتوطني ماليني اليهود النازحني يف املستقبل من الواليات 

املتحدة األمريكية ودول االتحاد األوروبّي بدول عربية كمصر والعراق وسوريا ولبنان واملغرب 
والسعودية واإلمارات نتيجة آثار التغريات املناخية والدمار املتوقع لتلك التغريات بأمريكا وأوروبا , 

وهذا ما كشفت عنه منظمة العدل والتنمية الحقوقية يف تقرير نشرته صحيفة رأي اليوم االلكرتونية 
.. تفاصيل هامة نتناولها يف سياق التقرير:

- خاص

لألنظمة  النازحني"  اليهود  "ملنظمات  مطالبات 
العربّية بدفع 200 مليار دوالر لتل أبيب كتعويضاٍت

 املفلحي مستشار هادي يعلن االستعداد 
للتطبيع مع كيان العدو الصهيوين 
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قيس النقيبالمرصد اإلعالمي

تناطح القرونتصعيد أمريكي همجي
أمريكا هي أساس العدوان علينا وهي الشريك األكرب 
لدول العدوان طيلة سنوات الحرب العبثية عىل اليمن، 
ف�����������اإلدارة األم���ري���ك���ي���ة ت��ن��ت��ه��ج س����ي����اس����ات ع����دائ����ي����ة م��ج��ح��ف��ة 
ت���س���ت���ه���دف ال���ي���م���ن أرض���������اً وأن�����س�����ان�����اً وآخ������ره������ا ال���ت���ص���ري���ح���ات 

الدعائية لالقتتال الداخيل بني اليمنيني، كما 
أنها اليوم تفتعل الضجيج وتقوم بالتصعيد 
ل����ت����ض����ل����ي����ل ال�������������رأي ال�������ع�������ام وم������ح������اول������ة ال���ت���غ���ط���ي���ة 
ع���ىل ج��رائ��م��ه��ا يف ال��ي��م��ن ت��ح��ت ذري���ع���ة ح��م��اي��ة 

ال���ح���ل���ف���اء امل��س��ت��ع��م��ري��ن أص������اًل م����ن ق��ب��ل��ه��ا، وه���و 
تصعيد إن���ق���اذي ب��ع��د أن ك��ش��ف��ت ت��ق��اري��ر أمريكية 

أن التحالف فشل عسكرياً فتنامى القلق األم��ري��ي 
وم���ع���ه دول ال�����ع�����دوان م����ن ق�����رب ال���ح���س���م ال��ع��س��ك��ري 

التي يضمرون لها وب��األخ��ص بمأرب 
م�����خ�����ط�����ط�����اً خ����ف����ي����اً 

إلح�������������الل ال�����ي�����ه�����ود 
ب������������م������������ن������������اط������������ق 
ش������������������������������������������������������رق 

اليمن يف إط��ار م��ش��روع قيام دول��ة إسرائيل الكربى، 
وس���ت���وظ���ف أم���ري���ك���ا م����ا ت��ح��ق��ق م����ن م���ش���روع���ه���ا ال���ش���رق 
األوسط الجديد لصالح املشروع اليهودي املزمع تنفيذ 
خطواته بالتطبيع واالتفاقيات العسكرية والدفاعية 

مع شراذم األعراب..
وال ري������������������ب ب������������������أن دوي������������������الت 
ال��خ��ل��ي��ج ت����درك ه���ذا املخطط 
األم���������ري���������ي اإلس��������رائ��������ي��������يل وأن 
م�������ب�������ت�������داه ه���������و ت��������دم��������ر م������واق������ع 
وع�����وام�����ل ق������وة م����ح����ور امل����ق����اوم����ة وال 
م�����ن�����اص أن ي��������أيت ال������������دور ع������ىل ح���ك���ام 
الخليج ودولهم مهما بذلوا وقدموا 
إلرض�������������������اء أم��������ري��������ك��������ا وإس������������رائ������������ي������������ل.. ف����ال 
ض��م��ان��ات أن ينقلب ال��س��ي��ن��اري��و ال��ذي 
يعيشونه ال��ي��وم مؤقتاً اىل آخ��ر مغاير 
ت��م��ام��اً ي��م��زق��ه��م وي��ق��زم��ه��م.. ف��ال��ت��اري��خ ال 

يرحم- كما يقال-..

أزمة حادة متوقعة الحت يف األفق بني قرين 
العدوان الغاشم السعودية واإلمارات بشأن 
خ���ف���ض إن����ت����اج ال���ن���ف���ط، ف��ك��م��ا أع���ل���ن���ت روس���ي���ا 
والسعودية تدارسهما تفعيل خفض إنتاج 
النفط ليحافظ عىل سعره عاملياً، أمر قوبل 
ب��ال��رف��ض ل��ه��ذه ال��خ��ط��وة م��ن ق��ب��ل اإلم����ارات 

تساندها الكويت..
دالئ��������������ل م�������ط�������روح�������ة ع��������ىل أرض ال�������واق�������ع 
ب���ت���ج���دد ال���ت���ن���اف���ر وال�����ص�����راع ب����ني ال��ب��ق��رت��ني 
الحلوب السعودية واإلمارات، وإذا ما 

ع����������ن ال�����س�����ب�����ب ت��ح��ري��ن��ا 
ال��������رئ��������ي��������ي 

فهو تلك الخطوة التي مرغت أنف جوبايدن 
يف ال������راب ب����أن أق�����دم ص����اغ����راً ع���ىل س��ح��ب 50 
م����ل����ي����ون ب����رم����ي����ل ن����ف����ط م������ن م������خ������زون ال������والي������ات 
املتحدة اإلسراتيجي، وكما قال خ��رباء بأنها 
ألول مرة تطلب أمريكا من دول أخرى 
يد املساعدة للقيام بهذه الخطوة، 
ف���ي���م���ا ع����ت����اول����ة ال�����ع�����رب "ال����س����ع����ودي����ة 
واإلم����ارات" يتناطحون يف دائ��رة 

مع أو ضد!؟..

كما تدين.. تدان
ال�����ق�����رار ال���ع���ن���ص���ري ال���ظ���ال���م ال�������ذي ط���رح���ت���ه وزي��������رة ال���داخ���ل���ي���ة 
الربيطانية ذات األصول الهندوسية بتصنيف حركة حماس 
منظمة إره��اب��ي��ة، ل��م يمض ع��ىل دخ���ول ه��ذا ال��ق��رار املجحف 
حيز التنفيذ يومه األول، إال ويأيت الجزاء من جنس العمل 
حيث ألغى نظرها وزير الداخلية الفرني دعوتها لحضور 
م��ب��اح��ث��ات م��ل��ف امل��ه��اج��ري��ن ك��م��ا وص��ف��ه��ا أم�����ام امل����أ ب��أن��ه��ا غر 

مرغوب فيها..
هل ستقف فرنسا عن شيطنة وفربكات التفجرات املفتعلة 
الضحية وتنتصر للجالد- اإلرهاب اإلسرائييل-..لتلصقها باملسلمني وحركات مقاومتهم املشروعة، فتعاقب 

الرئيس النحس
ع�����م�����ق إل�������غ�������اء ص����ف����ق����ة ال�������غ�������واص�������ات أزم�������������ات ال����رئ����ي����س 
الفرني مانويل ماكرون وجعلت أقدامه تغوص يف 
ل��ج��ة االخ���ف���اق���ات، ح��ت��ى م���ؤخ���راً ق����ررت ب��اك��س��ت��ان منح 
تركيا امتيازات تحديث غواصاتها الفرنسية الصنع، 
وب��ال��رغ��م م��ن تهديد ب��اري��س لكراتيش م��ن امل��ي بهذه 
الخطوة إال أن باكستان أص��رت ع��ىل مقاطعة فرنسا 

وفتح باب الشراكة مع تركيا..
أيضاً فتحت ملفات مظلمة بعهد ماكرون كالتوتر 
الحايل مع بريطانيا بسبب ملفي الصيد واملهاجرين، 
وال��ق��ط��ي��ع��ة م���ع ال���ج���زائ���ر وح���ال���ي���اً أع��ل��ن��ت امل���غ���رب وق��ف 
جميع الرحالت الجوية من وإىل فرنسا بسبب التفيش 
امل��ري��ع ل��وب��اء ك���ورون���ا.. وآخ����ر ف��ض��ائ��ح ح��ك��وم��ة م��اك��رون 
ال��ث��ق��ي��ل��ة ه����و ت���س���ري���ب وث����ائ����ق اس���ت���خ���ب���ارات���ي���ة ت��ت��ب��ع وزارة 
ال���دف���اع ال��ف��رن��س��ي��ة س��ل��م��ت مل��ص��ر ال��ت��ي ق��ام��ت بموجبها 
بضرب مهربني عىل حدودها مع ليبيا.. واملزيد املزيد 

قادم النتكاسات فرنسا بعهد النحس ماكرون.

مطبات وحفر التطبيع
ت��ص��دع إس���رائ���ي���يل: ه���ارت���س.. إس��رائ��ي��ل تسر 

نحو نهايتها وستة عوامل تؤكد ذلك..
حفرة لربيطانيا: وزيرة الداخلية الربيطانية 
م������ن أص��������ل ه������ن������دويس ت����ص����ن����ف ح�����رك�����ة ح���م���اس 

منظمة إرهابية.. وإسرائيل ترحب..
مطب بريطاين: طالب بريطانيون يطردون 
س��ف��رة إس��رائ��ي��ل م��ن ن���دوة أك��ادي��م��ي��ة ب��ل��ن��دن.. 

وحماس ترحب..
ت������ص������دع إس�������رائ�������ي�������يل: ال���������غ���������اردي���������ان.. إس�����رائ�����ي�����ل 
ت������ج������س������س������ت ع������������ىل ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ني ق��������ب��������ل ح����ظ����ر 
منظماتهم اإلنسانية، ومؤسسات فلسطينية 
ت������ط������ال������ب ب����ت����ح����ق����ي����ق دويل الخ����������������راق االح�������ت�������الل 

لهواتفها..
حفرة لإلمارات: شراكة جديدة بني شركة 
إم�����ارات�����ي�����ة وأخ����������رى إس����رائ����ي����ل����ي����ة ي����ق����وده����ا رئ���ي���س 

املوساد السابق يف مجال األمن السيرباين..
مطب فلسطيني: جهود فلسطينية إللغاء 

محاكمة أسرى نفق الحرية مرتني..
مطب بريطاين: ناشط بريطاين يدعو لدعم 
منظمات إنسانية فلسطينية صنفها االحتالل 

إرهابية..
مطب أمريي: الحكم املؤبد عىل اثنني من 

كبار طائفة يهودية بأمريكا..
ح���������ف���������رة ل�����������ل�����������س�����������ودان: ال�������������ربه�������������ان ي�������ع�������ني أب�����������رز 
م�����ن�����اص�����ري ال����ت����ط����ب����ي����ع م������ع إس������رائ������ي������ل ع������ض������واً يف 

املجلس السيادي الحايل..
ت����ص����دع إس�����رائ�����ي�����يل: اس����ت����ق����ال����ة رئ����ي����س ب����رام����ج 
التجسس اإلسرائيلية بعد أيام من تعيينه..

تصدع إسرائييل: الجيش اإلسرائييل يعلن 
إح�����ب�����اط م����ح����اول����ة ت���ه���ري���ب أس���ل���ح���ة ع�����رب ح�����دود 

األردن..
م���ط���ب ف��ل��س��ط��ي��ن��ي: س����راي����ا ال����ق����دس ت��ك��ش��ف 
عن صواريخ جديدة دون اإلعالن عن طرازها 

ومداها..

ح������ف������رة ل����ل����ي����ب����ي����ا: ص�����ح�����ي�����ف�����ة.. ح�����ف�����ر س���ي���ط���ب���ع 
العالقات م��ع إسرائيل إذا ف��از يف االنتخابات 

بديسمرب نهاية العام..
تصدع إسرائييل: كاتب إسرائييل.. الجيش 
ي�������م�������ن�������ح ال����������غ����������ط����������اء ل������ل������م������س������ت������وط������ن������ني مل�����ه�����اج�����م�����ة 

الفلسطينيني..
م����ط����ب إي������������راين: ق����ل����ق ص����ه����ي����وين م������ن خ����ط����ورة 

ة.. امتالك إيران لطائرات مسررّ
ال�����������دول�����������ي�����������ة ت����ك����ش����ف  ال��������ع��������ف��������و  م��������ط��������ب دويل: 
اس���������ت���������خ���������دام ب�������ي�������غ�������اس�������وس ل������ق������رص������ن������ة ه�������وات�������ف 

حقوقيني فلسطينيني..
م���ط���ب أم����ري����ي: أش���ت���ي���ه ي���ق���ول أن واش��ن��ط��ن 
ل���ي���س���ت ب���ح���اج���ة اىل إذن م�����ن إس����رائ����ي����ل ل��ف��ت��ح 

قنصليتها يف القدس..
ح���������ف���������رة ل��������ل��������س��������ع��������ودي��������ة: م�����������راس�����������ل ب�����������اإلذاع�����������ة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة.. ط��ائ��رة س��ع��ودي��ة ت��ح��ط يف مطار 

بن غوريون بتل أبيب.
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العدوان  اضرار  عن  مؤخراً  املتحدة  لألمم  اإلنمايئ  الربنامج  تحدث 
والحصار عىل الشعب اليمني ، وقدر خسائر الفرص الضائعة التي فقدها 
االقتصاد اليمني خالل ست سنوات مضت بـ 126 مليار دوالر، ولكن حديثه 
عن الوضع يف اليمن يف اخر تقاريره يشري إىل أن الربنامج اإلنمايئ يربئ 
دول العدوان من جرمها بحق اليمن ، منذ سبع سنوات، فكلفة الفرص 
الضائعة يف الناتج املحيل اإلجمايل بلغت خالل الفرتة مايو 2015 ــ يونيو 
2018، ما يزيد 49.9 مليار دوالر، وارتفعت أواخر العام املايض إىل اكرث 
من 80 مليار دوالر ووفقا لتوقعات وزارة التخطيط بصنعاء فان كلفة 
الفرص الضائعة ستصل إىل 126 مليار دوالر نهاية العام الجاري ومطلع 

العام 2022, 
خسائر اليمن االقتصادية املباشرة وغري املباشرة كبرية وحتى اآلن ال يوجد 
رقم دقيق لحجم الخسائر الكلية للعدوان والحصار، ويعود السبب 
الستمرار العدوان والحصار واشتداد الحرب االقتصادية، ووفقاً ملا جاء 
يف تقرير الربنامج بأن االقتصاد اليمني قد يحتاج لعقود زمنية للتعايف، 

وقد يكون التوقع صحيح يف حالتني فقط: 
األوىل، يف حال تم التوصل لحل سلمي ينهي العدوان ويرفع الحصار وال 
يلزم الطرف املعادي بدفع كامل التعويضات املباشرة الناتجة عن استهداف 
البنية التحتية واملصالح الخاصة واالضرار املباشرة وغري املباشرة التي تكبدها 

االقتصاد اليمني خالل سنوات العدوان
الثانية، يف حال بقت او عادت الوصاية األجنبية السعودية عىل البالد اياً 
كان نوعها وشكلها ، فقد ثبت خالل العقود املاضية وقوفها وراء اجهاض 
التنمية يف اليمن .. لذلك فان أي سالم دون إلزام دول العدوان املتخمة 
بالرثاء بالتعويضات الشاملة ال يعد سالماً شامالً، واي سالم ال يلزم كل 
دول العدوان بعدم التدخل بالشأن اليمني كلياً حتى وان تم إقامة عالقات 
ديبلوماسية قائمة عىل احرتام السيادة الوطنية واستقالل الدول ,, سيكون 
سالماً منقوصاً.. فاليمن يمكن ان ينفض غبار العدوان والحصار بوقت 
قيايس، ويمكن يتعافى االقتصاد الوطني يف سنوات قليلة وينتقل من 
حالة عدم االستقرار إىل حالة الثبات ومن ثم النمو دون وصاية اجنبية 
وتحديداً السعودية، ولكن فاتورة االعمار ليست بالهينة  ، فهذا العدوان 
كان مخططاً منذ سنوات طوال ، فتم ضرب كل القطاعات االقتصادية بعد 
وضعها يف دائرة االستهداف ، فتم استهداف القطاع العام الذي يساهم بـ 
%46 من إجمايل الناتج املحيل ، و%52,6 من الطلب الكيل ويوظف حوايل 
% 31  من إجمايل السكان العاملني ، ويدفع مرتبات 1.25 مليون موظف ، 
فالعدوان ومنذ الوهلة األوىل عمل عىل تجفيف كافة قنوات اإليرادات التي 
تغذي املوازنة العامة للدولة ، فتعمد إيقاف صادرات النفط والغاز والتي 
تمثل عائداتها %55 من أجمايل املوازنة ، وبسبب نزوح املنظمات األجنبية 
وعزوف املانحني يف االستمرار بتمويل املشاريع املمولة من الدول املانحة 
، تراجع حجم املساعدات والهبات واملنح الدولية من %11 من إجمايل 
االيرادات إىل %1 فقط ، خالل العام 2016، وتسبب االستهداف املباشر 
للعدوان الشركات واملصانع واملصالح برتاجع ايرادات الدولة من فائض 
أرباح تلك الشركات واملصانع من %6 عام 2014 م إىل %1 خالل العام 
الثاين للعدوان ورغم تحسن مساهمة هذا القطاع نسبياً العام املايض التزال 
مساهمته متواضعة ، وجراء العدوان تأثرت ايرادات الدولة الذاتية األُْخـَرى 
من %14 من إجمايل االيرادات ولم يتبَقّ منها سوى %6. ، وبينما كانت 
احتفظت  الخزينة العامة للدولة بنسبة %10 من أصل إيرادات الضرائب 
والجمارك التي تمثل %25 من إجمايل االيرادات العامة للدولة ، وحتى 
اليوم اليزال استهداف االقتصاد الوطني هدفاً للعدوان ، ونتيجة الرتفاع 
االضرار املباشرة وغري املباشرة التي طالت االقتصاد اليمني تحاول السعودية 
الخروج من اليمن دون ان تتحمل فاتورة جرمها ودمارها ، ولذلك تحاول 
الرياض من خالل مبادراتها ان تقدم نفسها كوسيط سالم ، ليك تربئ 

نفسها من تداعيات عدوانها وحصارها عىل الشعب اليمني. 
وعىل ذات النهج تميض املنظمات الدولية التي تتجنب يف حديثها عن 
األضرار املباشرة وغري املباشرة التي طالت االقتصاد الوطني اإلشارة إىل 
السعودية واإلمارات، وتحاول ان تسّوق ما حدث ويحدث يف اليمن من 

دمار وتدمري وقتل وتنكيل وحصار متعمد وحرب اقتصادية عىل إنها نتاج 
لحرب أهلية داخلية بني أطراف يمنية، وبخطاب كهذا تعمل عىل تربئة 
دول العدوان من الجرم املشهود بحق اليمن واليمنيني وتنقل الواقع بشكل 
مغاير للرأي العام الدويل عما يعانيه اليمن من عدوان وحصار ، رغم أن 
األمم املتحدة نفسها تتدخل يف الكثري من األحيان لدى دول تحالف العدوان 
لتخفيف الحصار عىل ميناء الحديدة ، أو وقف القرصنة غري املربرة من قبل 

العدوان عىل سفن الوقود يف البحر األحمر.
الدولية يف صف دول  املنظمات  وان كان خطاب كهذا يكشف وقوف 
العدوان ، إال انه يف نفس الوقت يدفعنا إىل التشديد عىل ضرورة التمسك 
ببند التعويضات وإيالئه ووضعه يف مقدمة أي مفاوضات جديدة تفيض 
إىل سالم دائم وشامل ، فدون إلزام دول العدوان بدفع فاتورة كاملة 
للتعويضات عن االضرار التي لحقت باالقتصاد الوطني ، سيفقد السالم 
ديمومته ولن تصمد أي اتفاقيات سالم كون االستقرار السيايس لن يأيت 
دون استقرار اقتصادي ، فأثار العدوان وأضراره خالل السنوات املاضية 
جسيمة يف مختلف القطاعات ، وقد تعيق أي تعايف اقتصادي عىل املدى 
القصري واملتوسط ، وبعكس إلزام دول العدوان دفع فاتورة التعويضات 
فأن اي حكومات قادمة لن  تستطيع مواجهة آثار الحرب والحصار وإعادة 

األعمار . 
نتحدث عن أهمية التعويضات الشاملة للعدوان والحصار ألننا يف اليمن 
لدينا تجربة مريرة مع آثار الحروب والصراعات الداخلية، فعىل سبيل املثال 
لم يتعاف االقتصاد اليمني بالشكل الجيد خالل الفرتة -1994 2014، فأثار 
حرب صيف 94م كانت وخيمة عىل االقتصاد الوطني، ورغم دخول البنك 

وصندوق النقد الدوليني عام 1996، عىل خط االزمة االقتصادية الناتجة عن 
تداعيات الحرب حينذاك ونفذ بالتعاون مع الحكومات اليمنية املتعاقبة..

 سياسات اقتصادية
فحرب استمرت 70 يوماً فقط وبلغت خسائرها اإلجمالية 11 مليار دوالر 
دفع الشعب اليمني فاتورة باهظة لهذه الفاتورة ولم يتجاوز تداعياتها 
بمراحل  االقتصادية  اإلصالحات  مرحلة  بدأت   " املثال  سبيل  فعىل   ،
متعددة لتنطلق مطلع العام 1996م واستمرت هذه املرحلة التي وصفت 
بمرحلة التثبيت االقتصادي وتعزيز التثبيت وانتهت عام 2000م ، دون 
نتائج ملموسة لدى املواطنني ، وتحولت مراحل اإلصالحات التي أعلنتها 
الحكومات السابقة إىل مثار تهديد ملعيشة الناس ، فخالل الفرتة )-2001

2005( انتقلت اإلصالحات إىل سياسة الجرع ، ويف منتصف العام 2005 ، 
اقرت ، حكومة عبدالقادر بإجمال ، جرعة سعرية ضيقت هامش العيش 
عىل اليمنيني ، وتم تربير تلك الجرع السعرية املعلنة تحت غطاء إصالحات 
اقتصادية بسياسة اليك لتفادي البرت ، وهو ما معناه أن إصالحات عشر 
سنوات مضت فشلت يف إصالح الوضع االقتصادي واملعييش بل زادت 
معدالت الفقر والبطالة وادت إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية واالساسية 

وضيقت خيارات العيش عىل الكثري من اليمنيني . 
ولم تنته تداعيات حرب صيف 1994م بعد عشرين عاماً بسبب الفساد 
السيايس من جانب، وفشل اإلصالحات ايضاً، وتحمل املواطن اليمني 
فاتورة هذه الحرب اضعاف مضاعفة وتسبب فشل اإلصالحات التي لم 
تصلح الشأن السيايس وال االقتصادي وال املعييش، بانتقال اليمن إىل حالة 
االضطرابات السياسية والصراعات وصوالً إىل اندالع الثورة الشبابية يف 
صيف عام 2011 م ، ورغم ذلك حاولت حكومة ما بعد ثورة التغيري العودة 
لإلصالحات االقتصادية بأسلوب اخر وأعلنت عن إصالحات محسنة تقيض 

برفع الضرائب والجمارك وغريها .
لذلك تجربة اليمن واليمنيني يف هذا الجانب كبرية، فلم نستطع تجاوز 
تداعيات حرب أهلية استمرت لشهرين ونصف بعد عشرين عاماً، وتسببت 
تداعيات هذه الحرب باندالع اضطرابات وصراعات ، وصوالً إىل ثورة 21 
سبتمرب 2014، ولذلك السالم الدائم والشامل لن يكون دائماً وشامالً 
دون إلزام العدوان بدفع فاتورة العدوان والحصار ، فإلزامها بدفع هذه 
الفاتورة تعني تحميل السعودية كافة املسؤولية عن عدوانه وحصاره ، 
وإنهاء محاوالتها بالتهرب من تحمل نتائج شر اعمالها ، وعلينا االستفادة 
من هذه التجربة وان كان مستقبل اليمن بدون الوصاية السعودية سيكون 

افضل حاالً من املايض .

العدوان ومنذ الوهلة األولى عمل �
على تجفيف كافة قنوات اإليرادات 

التي تغذي الموازنة العامة للدولة

السالم لن يكون دائمًا وشاماًل دون �
إلزام دول العدوان بدفع فاتورة 

العدوان والحصار على اليمن 

126 مليار دوالر خسائر الفرص الضائعة التي فقدها االقتصاد اليمني خالل ست سنوات مضت
مناقشة إجراءات تنفيذ توجيهات قراءة في تقرير البرنامج االنمائي لألمم المتحدة عن اضرار العدوان والحصار على اليمن 

الرئيس لتوفير المخزون الغذائي 
وتحقيق استقرار األسواق

بصنعاء  امس  عقد  اجتماع  ناقش 
والتجارة  الصناعة  وزير  برئاسة 
اإلجراءات  الدرة  يحيى  الوهاب  عبد 
الرئيس  فخامة  لتوجيهات  التنفيذية 
مهدي املشاط بتأمني املخزون الغذايئ 
من املواد األساسية والغذائية وتسهيل 
انسيابها وسبل واليات تحقيق استقرار 
األسواق وحماية املواطن من كل أنواع 

االستغالل.
واستعرض االجتماع بحضور وكييل 
وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة 
الداخلية بسام الغرباين وشؤون املكاتب 
والفروع محمد الهالين خطط الوزارة 
للمحافظات  الرتحيل  يف استمرار 
بكميات كبرية من ماديت القمح والدقيق 
بما يغطي احتياج السوق ويلبي طلب 
توجيهات  االجتماع  وتناول  املستهلك 
التي  املشاط  مهدي  الرئيس  فخامة 
الذي  الرصيد  عىل  الحفاظ  تضمنت 
التموينية  االوضاع  استقرار  تحقق يف 
والسعرية  خالل الفرتة السابقة نتيجة 
الصناعة  وزارة  بني  املشرتك  العمل 
والتجارة والقطاع التجاري وكذا ضرورة 
التجار مع  التعاقدات من قبل  اجراء 
مصادر بيع القمح يف الدول املصدرة  

لتوفري كميات تغطي احتياج البلد.
الصناعة  وزير  أكد  االجتماع  ويف 
الجهود  تكامل  والتجارة أهمية 
الحكومية والقطاع الخاص واستشعار 
املسؤولية الهادفة إىل حماية املواطنني 
الصعبة  الظروف  خاصة يف ظل هذه 
جراء  اليمني  الشعب  يعيشها  التي 

العدوان والحصار .
لتوجيهات  وتنفيذا  الوزارة  أن  وبني 
الرئيس تعقد  اجتماعات متواصلة مع 
كبار مستوردي ومنتجي ومصنعي املواد 
الغذائية واألساسية  لتنسيق الجهود يف 
ما يتعلق بتوفري احتياجات املستهلكني 

وباألسعار املناسبة باعتبار الوزارة شوكة 
ميزان لتحقيق مصلحة املواطن والتاجر. 

وحث عىل تفعيل آليات الرصد اليومي 
لالسعار للحفاظ عىل  استقرار األسواق 
وتطوير اليات العمل والتقييم املستمر 
واملتابعة لحركة األسواق بشكل يومي 
لتحقيق االستقرار التمويني والسلعي 
السلبيات  وتاليف  املستهلك  لحماية 

وأوجه القصور يف العمل .
ولفت إىل استمرار التنسيق والتعاون 
تخفيض  يكفل  بما  النقل  وزارة  مع 
اجور النقل بعد ان تم فتح كيلو ١٦ 

واختصار مسافة النقل.
مهدي  الرئيس  فخامة  دعم  وثمن 
املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل 
وحكومة اإلنقاذ الوطني لجهود الوزارة 
يف تنفيذ خططها وبرامجها واتخاذ كل 
الوضع  باستقرار  الكفيلة  االجراءات 

التمويني.
وشدد عىل ضبط املتالعبني يف االسعار 
وكالء  فيهم  بما  السلع  اخفاء  او  
الشركات املستوردة واملنتجة بالتنسيق 
مع السلطات املحلية يف امانة العاصمة 

واملحافظات.
العمل  بتفعيل  الدرة  الوزير  ووجه 
االستقرار  ملراقبة  امليداين  الرقابي 
بيع  قرار  وتنفيذ  والسعري  التمويني 
الخبز بالكيلو جرام واجزائه .. وقال " 
ان الوزارة ماضية يف تطبيق هذا القرار 

وال مجال للرتاجع عنه".
االليات  من  عددا  االجتماع  واقر 
لتفعيل التعاون مع التجار واملستوردين  
وكذا التنسيق مع برنامج الغذاء العاملي 
القمح  مواد  استرياد  عملية  بشأن 
واالخطاء  القصور  وتاليف  والدقيق 
غذائية  مواد  توريد  بتجنب  السابقة 
لالستخدام  صالحة  وغري  منتهية 

اآلدمي.

كتب: رشيد الحداد



تعازينا آل قطران
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بصادق العزاء 

واملواساة اىل األخ/ حزام عيل قطران وإخوانه, 
منصور, عبدالله, خالد, احمد, وعمر قطران وذلك 

بوفاة املغفور لها بإذن الله  )والدتهم(.
سائلني املوىل عز وجل ان يتغمدها بواسع الرحمة 

ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم اهلها وذويها الصرب 
والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون

األسيفون:  مقدم: خالد محمد الصرابي واخوانه
عادل الصرابي- عبداللطيف الصرابي- صدام الصرابي

 محمد عبدالله الصرابي- مهندس: عدنان املاس

امل��������واج��������ه��������ة ال������ت������اري������خ������ي������ة م���������ع ال���������ع���������دوان 
ال����غ����اش����م ه�����ي م���ل���ح���م���ة وط�����ن�����ي�����ة.. وت�����اري�����خ 
مشرف وناصع ستظل األجيال املتعاقبة 
ترويه وتتحدث عن تفاصيله العظيمة, 
وس�������ت�������ظ�������ل ص�������ف�������ح�������ات ال���������ت���������اري���������خ ال������وط������ن������ي 
ال����ي����م����ن����ي.. وال�����ت�����اري�����خ االق����ل����ي����م����ي وال����ت����اري����خ 

ال�����������دويل ي���س���ج���ل ه�������ذه امل���ل���ح���م���ة ال���وط���ن���ي���ة 
ال����ي����م����ن����ي����ة يف امل�����ك�����ان�����ة ال����ع����ال����ي����ة ال�����ت�����ي ت��ل��ي��ق 
باليمن وشعبها ال��ق��وي الصامد الصابر 
األب������������ي ال������������ذي أس������ه������م يف ب������ن������اء م������ع������ادالت 
عسكرية قتالية قل أن توجد يف املنطقة 
بكاملها..  ومن املؤكد أن الوطنية العالية 
ال�����ت�����ي ت���م���ي���ز ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي ب����ه����ا ه������ي م��ن 
تهبه كل هذه الصالبة األسطورية, وهي 
م���ن ت��ج��ع��ل��ه ي��ت��ح��ى ش��ج��اع��ة وإب������اء وع���زة 
وارت������ق������اء إىل ذروات ال����ك����رام����ة ال���وط���ن���ي���ة..  
وت���������ؤك���������د األح���������������������داث ال�����ع�����ظ�����ي�����م�����ة وق��������واع��������د 
ال��ق��ت��ال وال��ت��ك��ت��ي��ك ال��ع��س��ك��ري ال��ق��ت��ايل أن 
املقاتل اليمني واملناضل اليمني واملجاهد 
اليمني ق��د وض���ع أس��ال��ي��ب امل��ع��ارك لكبار 
القادة العسكريني الذين تم استجالبهم 

بأموال النفط إىل جارتنا السعودية وضع 
أساليبهم أمام اختبارات خطرية وخاصة 
عندما ارب��ك كل حساباتهم العسكرية, 
واس���ت���ط���اع أن ي���ح���ول األب����رام����ز األم��ري��ك��ي��ة 
وال�������������������رباديل, وال������ه������ام������ر وص���������واري���������خ ج���ه���ن���م 
وم���داف���ع���ه���م ذات����ي����ة ال����ح����رك����ة وط���ائ���رات���ه���م 
املرعبة إىل أسلحة فاقدة الفاعلية والتأثري 
يف ميادين املعارك ويف مواقع املواجهات 
القتالية.. وهذه املعادلة والرؤية بشهادة 
ق����ادة ال���ع���دوان وم��راق��ب��ي��ه��م وم��راس��ل��ي��ه��م 
الحزبيني ويف املجمل امل��ع��ت��دون وال��غ��زاة 
الجدد.. والطامعون الجدد ومن خلفهم 
امل���س���ت���ع���م���رون ال���ح���ق���ي���ق���ي���ون يف واش���ن���ط���ن 
ولندن وت��ل أبيب, قد توصلوا إىل قناعة 
انهم انهزموا.. وأكدوا أن العزائم تحيط 
بهم من كل جانب.. وقد فقدوا معظم 
أه����داف����ه����م ال���ع���س���ك���ري���ة واإلس����رات����ي����ج����ي����ة.. 
ول���ك���ن���ه���م ف���ق���ط ه�����م ي����ك����اب����رون وت���أخ���ذه���م 

العزة باآلثم.

26سبتمرب- عيل الشرعبي

 ن��اق��ش اج��ت��م��اع بمحافظة الحديدة 
ض��������م وزي�������������ر ال���������������روة ال����س����م����ك����ي����ة م���ح���م���د 
م����ح����م����د ال�������زب�������ريي وم�����ح�����اف�����ظ ال����ح����دي����دة 
م�������ح�������م�������د ع����������ي����������اش ق��������ح��������ي��������م، إج�����������������������راءات 
الحفاظ عى البيئة واإلحياء البحرية، 

من االستنزاف.
وت��������ط��������رق االج�������ت�������م�������اع ب������ح������ض������ور وك����ي����ل 
املحافظة محمد حلييص  ومدير قطاع 
البحر األحمر بمصلحة خفر السواحل 
ال��ع��م��ي��د ط���اه���ر ع����ي خ���اط���ر وق����ائ����د ف���رع 
ال����ش����رط����ة ال���ع���س���ك���ري���ة ال���ع���م���ي���د ح��س��ني 
الهطفي وع��م��ي��د كلية ال��ب��ح��ار ال��دك��ت��ور 
ع������������ارف ع�������ي ع�����ب�����د ال������ل������ه وم���������دي���������رة ه���ي���ئ���ة 
أب����ح����اث ع���ل���وم ال���ب���ح���ار واإلح�����ي�����اء امل��ائ��ي��ة 
ف���اط���م���ة داغ��������م إىل ع���م���ل���ي���ات اس���ت���ن���زاف 
األح���ي���اء ال��ب��ح��ري��ة م��ن خ���الل االص��ط��ي��اد 
ب�����ال�����ج�����رف امل������ح������رم دول������ي������ا ال������������ذي  ي��ق��ي 
ع����ى ب����ي����وض وص����غ����ار األس�����م�����اك وي��ح��د 
من تكاثر األسماك بنسبه كبرية جدا.

ون����������اق����������ش امل������ج������ت������م������ع������ون اإلج������������������������راءات 

ال��ت��ي يجب ات��خ��اذه��ا ل��الل��ت��زام بمواسم 
اص�����ط�����ي�����اد ال������ج������م������ربي، وت����ط����ب����ي����ق ش�����رط 
فتحات شباك الصيد بصرامة، ومنع 
ال����ص����ي����د ب����ال����ش����ب����ك����ات  ال������وت������ري������ة، وم���ن���ع 
ال����وك����الء م����ن اس����ت����رياده����ا إىل امل��ح��اف��ظ��ة 
واس�������ت�������خ�������دام ال�����ش�����ب�����اك ال����خ����ي����ط����ي����ة ب�����دال 

عنها.
وأك�������د االج����ت����م����اع ع����ى أه���م���ي���ة ت��وح��ي��د 
الجهود بني كافة الجهات املختصة ، 
للحفاظ عى الروة السمكية القومية 
ل�����ل�����وط�����ن، م�������ن خ���������الل م�����ن�����ع االص�����ط�����ي�����اد 
ال���ج���ائ���ر ب����ال����ج����رف، واالل������ت������زام ب���م���واس���م 
االص����������ط����������ي����������اد، وك�����������������ذا م�������ن�������ع اس�������ت�������خ�������دام 
ال������ف������ت������ح������ات  ال����������وت����������ري����������ة ذات  ال���������ش���������ب���������اك 
ال����ص����غ����رية، وإع�����ط�����اء ال���ص���ي���ادي���ن م��ه��ل��ة 

لتغيريها بالشباك الخيطية. 
وت����������������ن����������������اول االج������������ت������������م������������اع ال��������ص��������ع��������وب��������ات 
والعراقيل التي تواجه ميناء االصطياد 
الساحي التقليدي واملتمثلة يف ارتفاع 
م��������ن��������س��������وب األت�������������رب�������������ة يف ب�����������واب�����������ة امل�������ي�������ن�������اء 
ال�����رئ�����ي�����س�����ي�����ة وأرص��������ف��������ة امل������ي������ن������اء ال����خ����اص����ة 

بقوارب االصطياد.

وأك����������د االج�����ت�����م�����اع ع������ى س�����رع�����ة أع��������ادة 
ت���ع���م���ي���ق ب�����واب�����ة امل����ي����ن����اء وأرص������ف������ة امل���ي���ن���اء 
ح�������ت�������ى ت�����س�����ت�����ط�����ي�����ع ق�������������������وارب ال������ص������ي������ادي������ن 
الدخول والخروج منه دون أي عوائق 

أو صعوبات.
وأقر االجتماع ترميم وإع��ادة صيانة 
ال����������دور األول م�����ن م���ب���ن���ى ع����ل����وم ال���ب���ح���ار 
ب��������دع��������م وت�������م�������وي�������ل م��������ش��������رك م���������ن وزارة 
ال�������������روة ال����س����م����ك����ي����ة وال�����س�����ل�����ط�����ة امل���ح���ل���ي���ة 
باملحافظة.. كما أقر إعفاء طالب كلية 
ع����ل����وم ال����ب����ح����ار م�����ن ال�����رس�����وم ال����دراس����ي����ة 
وت���وف���ري س��ك��ن وت��غ��ذي��ة ل��ل��ط��الب ال��ذي��ن 
من خارج مدينة الحديدة والعمل عى 

توظيفهم فور تخرجهم.
ويف االج�����ت�����م�����اع أك�������د ال�������وزي�������ر ال�����زب�����ريي 
واملحافظ قحيم عى أهمية وضع آلية 
مشركة متكاملة بني الجهات املعنية، 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ م���خ���رج���ات االج���ت���م���اع ل��ل��ح��ف��اظ 
ع�����ى ال���ب���ي���ئ���ة ال���ب���ح���ري���ة واألح������ي������اء امل���ائ���ي���ة 
والعمل عى عملية االستزراع السميك 
ال�������ح�������دي�������ث وخ��������ل��������ق ف������������رص ل�����ل�����ص�����ي�����ادي�����ن 

وتنمية املوارد .

مجتمع15

احلديدة..مناقشة إجراءات  احلفاظ على البيئة البحرية

ق�����������ال ت��������ع��������اىل: )م�����������ن امل�������ؤم�������ن�������ني رج��������������ال ص������دق������وا 
م�����ا ع�����اه�����دوا ال����ل����ه ع���ل���ي���ه( ن���ه���ج آل ال���ب���ي���ت ع��ل��ي��ه��م 
ال�������س�������الم ه�������و ال�����������ذي ع�������رب ع�����ن�����ه س�����ي�����د ال����س����اج����دي����ن 
اإلم����ام زي���ن ال��ع��اب��دي��ن ع��ي ب��ن ال��ح��س��ني عليهما 
ال����س����الم ب����ق����ول����ه: )إن ال���ق���ت���ل ل���ن���ا ع�������اده وك���رام���ت���ن���ا 
م���ن ال��ل��ه ال���ش���ه���ادة( ف��ق��د س��ق��ت دم����اء ال��ش��ه��داء 
األبرار ونمت شجرة الرسالة عى امتداد التاريخ 
وي��ش��ه��د ع���ى ال��ف��ظ��ائ��ع ال���ت���ي ارت���ك���ب���ت يف ح���ق آل 
البيت وشيعتهم من صحابة رسول الله محمد 
صلوات ربي وسالمه عليه وآله األطهار، وبعيداً 
ع�����ن ال���ت���ع���ص���ب وال�����ع�����ن�����اد وج�������ب ع���ل���ي���ن���ا أن ن��ت��خ��ذ 
س���ب���ي���ل ال����ح����ق ون���ح���ك���م ال�����ق�����رآن ال����ك����ري����م وال���ع���ق���ل 
ال���س���ل���ي���م الخ����ت����ي����ار أح�����س�����ن ال�����ق�����ول ك����م����ا أم�������ر ال���ل���ه 
سبحانه وتعاىل يف عاله يف كتابه العزيز)فبشر 
عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه(.
إذ يلزم عى املسلم الكامل واإلنسان العاقل 
أن ي����ك����ون ب�����ص�����رياً ع�����امل�����اً ب�����أم�����ور دي����ن����ه ي���ت���ب���ع س��ب��ي��ل 
ال�������ح�������ق وال�����������رش�����������اد ال ال������ت������ي������ه وال����������ض����������الل ف����ي����ص����اب 
ب��ال��ع��م��ى ق����ال ت���ع���اىل: )وم�����ن ك����ان يف ه����ذه أع��م��ى 
فهو يف اآلخ���رة أع��م��ى وأض���ل سبيال( ون��رج��و من 
العى أن ينقذنا من الغفلة والجهل والضالل 
وال��ع��ن��اد وال��ت��ع��ام��ى وأن ي��وح��د ص��ف��ن��ا ويجمعنا 
عى كلمة الله العليا بالحق والصالح والفالح 
والخري والسعادة ونعتصم بحبل املنان الكريم 
ال���دي���ان وم���الزم���ة االخ���ي���ار يف ال��ص��داق��ة وال��ع��ش��رة 
بحيث يكون الشخص سبباً للرشد واالستقامة 
وكمال اإلنسان وتقربه إىل العزيز الجبار أكر، 
أما مصاحبة أولئك الذين يشجعون عى الباطل 
واالن�������دف�������اع ن���ح���و ال����دن����ي����ا وال���غ���ف���ل���ة ع�����ن ذك������ر ال���ل���ه 

وع���ص���ي���ان األوام�������ر اإلل���ه���ي���ة ف��ل��ن ت���ك���ون ل���ه نتيجة 
س�������وى ال�����ه�����الك واب������ت������الء اإلن������س������ان ب�����ن�����ريان غ��ض��ب 
ال��ج��ب��ار ع��ز وج����ل، فالنتيجة ال��ن��دام��ة وال��ح��س��رة 
االب���دي���ة ق���ال ت��ع��اىل واص���ف���ا أح�����وال ي���وم ال��ق��ي��ام��ة 
وأح��������وال ال����ذي����ن ت��س��ب��ب��ت ع��ش��رت��ه��م وص��داق��ت��ه��م 
ل����أش����رار ب���ان���ح���راف���ه���م واب���ت���الئ���ه���م ب����ع����ذاب ج��ه��ن��م 
قال تعاىل)ويوم يعظ الظالم عى يديه يا ليتني 
ات���خ���ذت م���ع ال���رس���ول س��ب��ي��ال ي���ا وي��ل��ت��ى ل��ي��ت��ن��ي لم 
اتخذ فالنا خلياًل لقد اضلنى عن الذكر بعد إذ 

جاءىن وكان الشيطان لإلنسان خذوال(.
 ف����م����ع أول������ي������اء ال����ل����ه ن���ت���ع���ل���ق ون����ث����ق ون���ق���ت���ف���ى أث����ر 
ع���ل���م���ائ���ن���ا األع���������الم م���ج���اه���دي���ن���ا وش����ه����دائ����ن����ا األب��������رار 
ومنهج السيد حسني بدرالدين الحويث رضوان 
ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وال����رئ����ي����س ال���ش���ه���ي���د  ص����ال����ح ال���ص���م���اد 
والعالمة املجاهد عبدالكريم ثابت والسيد عى 
مصلح والكثري الكثري من شهدائنا واملجاهدين 
املؤمنني الصادقني الثابتني عى الحق املوطنني 
اك���ن���اف يف وط��ن��ن��ا ال��ي��م��ن وال��ش��ه��ي��د ال��ع��الم��ة نمر 
ال�����ن�����م�����ر يف ال�����س�����ع�����ودي�����ة ش�����ه�����دائ�����ن�����ا امل�����ظ�����ل�����وم�����ني يف 
البحرين الشقيق والقائد جهاد مغينة والحاج 
ق��اس��م س��ل��ي��م��اين وأخ���ي���ه م��ه��دي امل��ه��ن��دس رج���ال 
صدقوا الرحمن واف��وا ما عاهدوا الرحيم عليه 
وم����ا ب���دل���وا ت���ب���دي���ال.. ش���ه���داء أم����ة اإلس������الم إح��ي��اء 
ل����ذك����راه����م ووف���������اء ل������دوره������م ال���ع���ظ���ي���م وح���ي���ات���ه���م 
العطرة واملطرزة بخيوط النصر ولون الدم فإن 
مسار قوة شهدائنا األبرار من الجيش واللجان 
الشعبية ويف محور املقاومة لن يتغري باألفعال 
الخبيثة التي تصدر من غربان الخليج وخونتهم 
وم����رت����زق����ت����ه����م وم�������ن ت����ح����ال����ف م���ع���ه���م م�����ن ال���ك���ف���رة 
وامللحدين واملعتدين املتمثلة بأمريكا واسرائيل 
رأس الشر وحربتها ال��غ��دة السرطانية- الكيان 

الصهيوين الخبيث.
 ف��ج��م��ي��ع ش���ه���دائ���ن���ا األب��������رار ه����م أوس����م����ة ل��ل��ع��زة 
وال��ش��رف واإلب����اء وال��ص��م��ود والتضحية واب��ط��ال 
ل����������أم����������ة اإلس����������الم����������ي����������ة ه������������زم������������وا دول االس�������ت�������ك�������ب�������ار 
وال��ط��غ��ي��ان امل��س��ت��م��ر وامل��ت��م��ث��ل ب��أم��ري��ك��ا وبريطانيا 
وإسرائيل واذنابهم من السعوديني اإلماراتيني 

وج��م��ي��ع م���ن ت��ح��ال��ف م��ع��ه��م م���ن أح���ف���اد ال���ق���ردة 
والخنازير.. فشهداؤنا س��الم الله عليهم رجال 
ساحة املقاومة الشاملة ألنهم بدأوا املقاومة من 
داخ��ل��ه��م وك����ان اإلي���م���ان ب��م��ق��ام ال���والي���ة ال��س��ام��ي 
يشمل كل أركان حياتهم فانتصروا عى النفس 
باالستعداد للشهادة يف سبيل الله واختصروا 
طريق صراع النفس ليحولها إىل نفس مطمئنة 
راضية وواثقة بالله سبحانه وتعاىل التي ترتقي 
باالنسان إىل أعى درجات االستقامة ويساعدها 
يف اس���ت���ي���ع���اب دوره���������ا وم���ك���ان���ت���ه���ا يف ه������ذه ال���دن���ي���ا 
كمعرب إىل اآلخ��رة وبما أن امل��وت مرتبط باالجل 
واالج���ل بيد الرحيم الرحمن )ف���إذا ج��اء أجلهم 

فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون(.
 فحري باملرء أن يختار طريقاً يوفقه للشهادة 
يف س��ب��ي��ل ال��ل��ه دف���اع���اً ع���ن دي���ن ال��ل��ه وح���رم���ه من 
أن تدنس وتستباح وتنتهك الحرمات كما فعل 
األش����������رار يف ال�����ع�����راق وس�����وري�����ا ول����ب����ن����ان وال���ق���ط���ي���ف 
يف ال���س���ع���ودي���ة وال���ب���ح���ري���ن ول���ي���ب���ي���ا واف���غ���ان���س���ت���ان 
وليست عنا املناطق املحتلة يف املحافظات التي 
ترزح تحت االحتالل يف وطني ببعيد فما يفعله 
امل��ح��ت��ل��ون وم��رت��زق��ت��ه��م ب��ال��ع��ب��اد وال���ب���الد ي��ن��دى له 
جبني التأريخ كما وصف الوالد العزيز العالمة 
ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��ل��ه ع��ي��ض��ة ال����رزام����ي- ح��ف��ظ��ه ال��ل��ه- 
أن امل��ح��اف��ظ��ات امل��ح��ت��ل��ة ل��وح��ة ص��ن��ع��ه��ا ال��ت��ح��ال��ف 
األمرييك الصهيوين تعرب عن نفسها يف االنقسام 
وال�����ف�����رق�����ة ون����ه����ب ال������خ������ريات وان�����ت�����ه�����اك ال����ح����رم����ات 
لصالح العدو األمرييك والربيطاين واإلسرائيي.. 
ف��س��ب��ع س����ن����وات م����ن ال�����ع�����دوان ال����ق����ذر وال���غ���اش���م 
والظالم عى وطننا واجه شعبنا اليمنى املؤمن 
ال�������ص�������اب�������ر امل�����ح�����ت�����س�����ب ه�����������ذا ال�����������ع�����������دوان ب����ال����ص����م����ود 
وال�����ت�����ح�����دي م�����ن خ�������الل ج���ي���ش���ه ول����ج����ان����ه وق���ب���ائ���ل���ه 
الحرة املؤمنة بعدالة قضيتنا املحقة والعادلة. 
ل��ق��د وف����ق ال��ل��ه ق��ائ��د م��س��ريت��ن��ا ال��ق��رآن��ي��ة ال��س��ي��د 
ع��ب��دامل��ل��ك ب���ن ب����در ال����دي����ن- ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه- وح��م��اه 
بما حباه ذوالنعم من العلم واملعرفة والحكمة 
ون���ف���اذ ال���ب���ص���رية وم����ا ي��ح��م��ل��ه م���ن امل��ن��ه��ج ال���ق���رآين 
امل��ح��م��دي وت��ب��ن��ي��ه ل��ق��ض��اي��ا األم�����ة امل��ص��ريي��ة وم��ن��ه��ا 
القضية االم لشعبنا العزيز القضية الفلسطينية 
وال����������ح����������ر وامل�����������ؤم�����������ن واألب�������������������ي وال���������ص���������ام���������د وال��������غ��������ايل 

وامل��ظ��ل��وم وامل��ض��ط��ه��د وف���ى ال���وق���ت ال����ذي يسعى 
م���ن ي���دع���ون اإلس�����الم وال���ع���روب���ة اىل ال��ت��ف��ري��ط يف 
القضية الفلسطينية وكافة املقدسات اإلسالمية 
ويف ط���ل���ي���ع���ت���ه���ا امل�����س�����ج�����د األق�����������ى ال�����ش�����ري�����ف م���ن 
خ������الل ال���ت���ط���ب���ي���ع م�����ع ال�����ع�����دو ال����غ����اص����ب وامل���ح���ت���ل 
ال���خ���ب���ي���ث الرض�����ن�����ا ال���ح���ب���ي���ب���ة وال����غ����ال����ي����ة ف��ل��س��ط��ني 
املحتلة وم��س��رى األن��ب��ي��اء عليهم ال��س��الم و قبلة 
املسلمني األوىل وثالث الحرمني الشريفني قال 
ت��ع��اىل)خ��ت��م ال��ل��ه ع��ى قلوبهم وع���ى أسماعهم 
وعى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم*ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم واآلخ��ر وما 
هم بمؤمنني*يخادعون الله والذين آمنوا وما 

يخدعون إال أنفسهم وما يشعرون(.. 
وع���ن أم���ري امل��ؤم��ن��ني ع��ل��ي��ه ال���س���الم )أي���س���رك أن 
تكون من حزب الله الغالبني اتق الله وأحسن 
يف كل أمورك، فإن الله مع الذين اتقوا والذين 

هم محسنون(.
 علينا أن ال ننظر إىل شهدائنا األبرار عى أنهم 
أفراد بل علينا أن ننظر اليهم كمدرسه لنتعلم 
م���ن���ه���م أج����م����ع����ني ب�����ه�����ذه ال����ن����ظ����رة ف�����ه�����ذه امل�����درس�����ة 
العظيمة انبثقت من مدرسة اإلس��الم الحنيف 
الشاملة لجميع الجوانب والحاجات اإلنسانية 
ولنا أسوة حسنة يف أمري املؤمنني اإلمام الحسني 
ب��ن ع��ى عليهما ال��س��الم )م��ا خرجت ال اش��را وال 
ب���ط���را ول���ك���ن ل��ل��ص��الح يف أم����ة ج����دي رس�����ول ال��ل��ه( 
هو وأهل بيته وثلة مؤمنة من أصحاب الرسول 
األعظم صلوات ربي وسالمه عليه وآله األطهار 
اري�����ق�����ت دم������اؤه������م يف س���ب���ي���ل ال����ل����ه إلق�����ام�����ة ال���ح���ق 
وازه�����������اق ال����ب����اط����ل وك����س����ر ش����وك����ة ال���ك���ف���ر امل��ت��م��ث��ل��ة 
يف ي�����زي�����د ب������ن م�����ع�����اوي�����ة وح������زب������ه ح��������زب ال���ش���ي���ط���ان 
وإق����ام����ة ال����ع����دل ون���ش���ر ق���ي���م اإلس�������الم ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة 
ونشر الحرية واالستقالل فشهداؤنا العظماء 
ي��ش��ب��ه��ون س��ي��دة ن��س��اء ال��ع��امل��ني ف��اط��م��ة ال��زه��راء 
ب��ن��ت م��ح��م��د رس�����ول ال���ل���ه ص���ل���وات رب����ى وس��الم��ه 
ع����ل����ي����ه وع���������ى آل���������ه ال����ط����ي����ب����ني ال�������ط�������اه�������ري�������ن.. ق����ربه����ا 
مجهول لكن روحها يف كل مكان تخطف قلوب 
املحبني فالشهداء السعداء يرحلون مثلها دون 
أن ترى لكنها تداوي قلوبنا امللتهبة بعطف األم 

الحنونة. 
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شـــــــــهداؤنــا العـظمـاء رجـــــــــال صـــــــــــــدقوا
عبدامللك الوزان

فقدانات
< يعلن األخ أحمد عبده حسني األعرج عن فقدان بطاقته الشخصية 

فعى من وجدها االتصال بالرقم )770374788( وله الشكر.
< ي���ع���ل���ن األخ ول�����ي�����د ن�����اص�����ر س����ع����د امل������������دار  ع�����ن ف�����ق�����دان ب����ط����اق����ة ش��خ��ص��ي��ة 
تحمل رق��م )10070374(.. ن��رج��و ممن وج���ده عليها االت��ص��ال برقم 
)772519461( أو إيصالها إىل اقرب قسم شرطة.. وله جزيل الشكر.

اإلعالن عن تصحيح اسم
ت��ع��ل��ن امل��ح��ك��م��ة ال��ع��س��ك��ري��ة امل��رك��زي��ة ب����أن األخ م��ح��م��د نجم 
ال���دي���ن ع���ب���اد س��ف��ي��ان ي��ح��م��ل ب��ط��اق��ة ع��س��ك��ري��ة رق����م )92323( 
صادرة من دائرة شؤون الضباط تقدم بطلب تصحيح اسمه 
يف البطاقة العسكرية من محمد نجم الدين عباد سفيان 
اىل االسم الصحيح محمد نجم عبدالجليل محمود احمد 
ع��ب��اد س��ف��ي��ان وق����د ق�����ررت امل��ح��ك��م��ة ال��ن��ش��ر يف ال��ص��ح��ي��ف��ة وم��ن 
لديه اعراض فعليه التقدم اىل املحكمة خالل الفرة القانونية 

املحددة للنشر.

محطات

جمال القيز

مواقف وطنية

تهانينا آل البوساين
يف ليلة مباركة أعلن الشاب الخلوق

 حسام محمد أحمد البوساين
 خطوبته يف خطوة مباركة للذهاب

 باطمئنان وثقة وفرح إىل القفص الذهبي.. 
وبهذه املناسبة السعيدة نزف أجمل التهاين 
وأصدق التربيكات للشاب الخلوق حسام 
البوساين.. متمنني له السعادة يف حياته 

الزوجية املستقبلية بإذن الله.
املهنئون:

والدك وأعمومك عنهم عبدالله البوساين
 جدك محمد الرجامي

 وأخوالك
 محمد الحويث وأوالده

 محمد الهندي
 وجميع  أصدقاء الزمن الجميل

أجمل التهاين وأطيب التربيكات
 نهديها للشاب الخلوق/

 وليد احمد عبدالرحمن الحميل
 بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف، فألف 

ألف مربوك..
املهنئون: 

إخوانك: يحيى وهاشم احمد 
عبدالرحمن الحميل- محمد صالح حمود 

السفياين- وأخوالك عبدامللك ومحمد 
وعبدالغني عيل محمد الحميل وكافة 

األهل واألصدقاء

أجمل التهاين وأطيب التربيكات 
نهديها للشاب الخلوق/

 سالم عيل عبدالرب 
الصويلحي

 بمناسبة دخوله القفص الذهبي.. 
فألف ألف مربوك

املهنئون:
 العقيد عسكر قحطان - العقيد عصام 

القادري - الشيخ محمد سعيد األفريس 
العاقل إبراهيم العجييل 

 مفيد الصويلحي - وكافة آل الصويلحي

أجمل التهاين وأطيب التربيكات
 نهديها للشاب الخلوق/

 عادل االسدي 
بمناسبة ارتزاقه مولوده الجديد

 الذي اسماه  )احمد( جعله الله قرة عني 
والديه وأنبته نباتاً حسنا، فألف مربوك..

املهنئون:
عبدالله حزام، محمد عيل قايد قاسم، 
مالطف بجاش، جميع الزمالء يف شعبة 

املطابع، وكافة األهل واألصدقاء

رزق زميلنا الصحفي
 بوكالة لالنباء اليمنية )سبأ( 

غمدان الشوكاين
 بمولودة جديدة 

اسماها )رضا(.. جعلها الله قرة عني والديها
 وانبتها نباتا حسنا 

املهنئون: العقيد الركن/ محمد الهندي
املقدم/ عيل مبارك وولده حمزة
الوالد احمد عبدالله الشوكاين
العم حسن عبدالله الشوكاين

واخوانه ابراهيم وعبدالله ومحمد 
ويحيى وحسني وطه الشوكاين

أجمل التهاين وأطيب 
التربيكات

 للشاب الخلوق/
 أمجد أحمد محمد 

سنان الربيهي
بمناسبة زفافه امليمون.. ألف 

مربوك وبالرفاه والبنني والذرية الصالحة..
املهنئون: أحمد عبدالله الربيهي 

 عبدالحميد الحجازي – عبدالرقيب الربيهي 
– سعيد الربيهي – وجميع األهل واألصدقاء

تهانينا  آل الحميل

تهانينا آل الصويلحي تهانينا أبا أحمد

تهانينا أبا رضا

تهانينا  آل الربيهي

صرباً آل سريع
صادق العزاء وعظيم املواساة

 لأخ/ احمد محمد عيل سريع 
وإخوانه وكافة آل سريع يف وفاة املغفور له -بإذن الله 

تعاىل- والدهم/ الحاج محمد عيل سريع
سائلني الله جل يف عاله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.. )إنا لله وإنا إليه راجعون(
االسيفون: شايف محمد احمد الغريس وأوالده
ناصر محمد احمد الغريس- وكافة آل الغريس

أجمل التهاين والتربيكات نهديها

 للعقيد /صالح عبدالله السهمي
 بمناسبة ارتزاقه املولود الجديد

 الذي أسماه  )قناف(
جعله الله قرة عني والديه..وأنبته نباتاً 

حسناً..فألف مربوك.
املهنئون:

كافة العاملني
 بصحيفتي "26سبتمرب" و"اليمن"

 وموقع "سبتمرب نت".

تهانينا  آل السهمي

أجمل التهاين والتربيكات نهديها للزميل

فواز عمار املروة
 بمناسبة ارتزاقه املولودة الجديدة

جعلها الله قرة عني والديها..
وأنبتها نباتاً حسناً..فألف مربوك.

املهنئون:
هيئة تحرير 26 سبتمرب

وكافة العاملني
 بصحيفتي "26سبتمرب" و"اليمن"

 وموقع "سبتمرب نت".

تهانينا  آل املروة

تهانينا ملحمد األشعري
بالزفاف املبارك



الـ 30 من نوفمبر 67 – 1989م 
وجهان لوطن واحد

ي�����ص�����ادف ي�������وم غ�����د ال�����ث�����اث�����اء امل������واف������ق 30 ن����وف����م����ر 2021 م 
م��رور أرب��ع��ة وخمسون عاما ع��ى تحقيق االس��ت��ق��ال الوطني 
وخ��روج املحتل الريطاين من جنوب الوطن اليمني الحبيب 
كما يصادف ه��ذا اليوم م��رور واح��د وثاثون عاما عى توقيع 
ات���ف���اق���ي���ة إع��������ادة ت��ح��ق��ي��ق ال�����وح�����دة ال��ي��م��ن��ي��ة وق�����د ك����ان����ت ق���ي���اديت 
ش��ط��ري ال��ي��م��ن آن�����ذاك م��وف��ق��ت��ان ح��ي��ن��م��ا اخ��ت��ارت��ا ي����وم  ال��ث��اث��ن 
م��ن ن��وف��م��ر ع���ام 1989 م م��وع��دا الس��ت��ك��م��ال م��ا ت��ح��ق��ق ي��وم 
الثاثن من نوفمر عام 1967 م حيث تم فيه توحيد أكرث 
من عشرين سلطنة ومحمية ومشيخة تحت علم دولة واحدة 
هي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية والتي وضعت حجر 
األساس الستعادة الشعب اليمني لوحدته وهذا ما تم بفضل 
إرادة أبناء الشطرين يوم 22 مايو 1990 م ولم تكن قيادتا 
الشطرين آنذاك إال مرتجمة ومنفذة لإلرادة الشعبية باتخاذ 
قرار إعادة تحقيق الوحدة وهو ما يؤكد إن الشعب اليمني لم 

يكن رقما مفقودا وإنما كانت له كلمة الفصل .
وإذا كانت الوحدة اليمنية قد تعرضت ملؤامرات عى مدى 
ال���ث���اث���ة ال���ع���ق���ود امل���اض���ي���ة م���ن ع��م��ره��ا وك�����ان أخ���ط���ره���ا م���ا ح��دث 
عام 1994 م وقد شاركت فيها مع األسف الشديد قيادات 

م��م��ن ك���ان ل��ه��ا دور يف ص��ن��ع ه��ذا 
املجد اليمني التاريخي والذي ما 
ي������زال اىل ال����ي����وم  ي��م��ث��ل ال��ش��م��ع��ة 

ال�������وح�������ي�������دة ال������ت������ي ت����������يء س����م����اء 
األم����ة ال��ع��رب��ي��ة ف����إن ذل����ك راج���ع 
اىل ارت��������������ب��������������اط ت��������ل��������ك ال���������ق���������ي���������ادات 
بالخارج وطمعها يف استمرارها 
م�������رتب�������ع�������ة ع����������ى ك�������������ريس ال�����ح�����ك�����م 
ول��������ك��������ن��������ه��������ا يف األخ�����������������������ر خ�������س�������رت 
ن�����ف�����س�����ه�����ا ب������ع������د أن ره�������ن�������ت ق���������رار 
وط��ن��ه��ا ل��ه ول���م ت��ج��د م��ن��ه دعما 
ل���ب���ق���ائ���ه���ا ك���م���ك���اف���أة ع�����ى ف��ع��ل��ه��ا 
ال����ش����ن����ي����ع وغ��������ر ال�����وط�����ن�����ي وإن����م����ا 
ه����������ذا ال���������خ���������ارج ال������������ذي ت���ع���ام���ل���ت 

معه واعتمدت عليه لفظها قبل أن يلفظها أبناء شعبها .
ومن املفارقات العجيبة التي تستحق الوقوف عندها هي : 
ما يحدث اليوم يف املحافظات الجنوبية والشرقية من أحداث 
والسيطرة عليها من قبل املحتلن الجدد السعودية واإلمارات 
أذناب بريطانيا وأمريكا وما استقدموا من مرتزقة إىل الجنوب 
اليمني لتشويه سمعة أبناء الجنوب يتم عى مرأى ومسمع 
م����م����ن ت���ب���ق���ى م�����ن م����ن����ا ض�����ي ث��������ورة 14 أك����ت����وب����ر وص����ان����ع����ي ف��ج��ر 
االستقال حيث لم يحركوا ساكنا إزاءه وبعضهم راض بما 
يحدث ومباركا له و منهم من هو مشاركا مع االحتال فيما 
يقوم به من تدمر للجنوب السيما أولئك املتواجدين يف فنادق 
الرياض وأبوظبي من الذين كانوا يرفعون شعارات محاربة 
ال��رج��ع��ي��ة واالم��ري��ال��ي��ة واالس��ت��ع��م��ار وي��ص��ن��ف��ون أن��ف��س��ه��م عى 
انهم تقدميون واشرتاكيون وقوميون متجاهلن أو متناسن 
كل تلك الشعارات الرنانة التي كانوا يتشدقون بها لدغدغة 
عواطف الجماهر فانبطحوا أمام مغريات املال املدنس وباعوا 
وط��ن��ه��م وك��رام��ت��ه��م ال��وط��ن��ي��ة م��ق��اب��ل ه����ذا ال��ث��م��ن ال��ب��خ��س ويف 
نفس الوقت معترين أن شمال الوطن اليمني الذي كان له 
الفضل الكبر يف دعمهم إلخراج املحتل الريطاين من جنوب 
الوطن هو املحتل الحقيقي ويجب محاربته واالستعانة عليه 
بالخارج ، فقد وقفوا إىل جانب تحالف العدوان  الذي يقصف 
اليمن عى م��دار الساعة ويقتل أبناء الشعب اليمني ويدمر 
بنيته التحتية ويحتل املحافظات الجنوبية والشرقية للعام 
السابع عى التوايل ولم يسمح ملن يطلقون عليها الشرعية أن 
تعود لتقيم يف أي منطقة من املناطق التي يزعمون أنها محررة 
ويقولون أن نسبتها وصلت إىل خمسة وثمانن يف املائة من 
جغرافية اليمن فماذا نسمي ذلك هل هو احتال وتفريط يف 

السيادة الوطنية لليمن أم انه تحرير حسب زعمهم .
 وعليه نقول ملن يعترون أنفسهم مناضلن وهم مقيمن 
يف ال����ري����اض وأب���وظ���ب���ي واس���ط���ن���ب���ول وال����ق����اه����رة وال ي��س��م��ح ل��ه��م 
باملغادرة إال بإذن من ويل أمرهم : لقد جاءت ثورة 21 سبتمر 
الشعبية عام 2014 م  لتصحح مسار التاريخ الوطني ومن 
أج����ل أن ي��ل��ت��ئ��م ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يف ب��ي��ت��ه ال����واح����د وت���ح���ت راي���ة 
ج���م���ه���وري���ت���ه ال������واح������دة ول���ت���ك���ون ل����ه ق���ي���ادت���ه ال���وط���ن���ي���ة ال����واح����دة 
ودستوره الواحد وسلطات دولته الواحدة وهي الحقائق التي 
حلت عى أذهان وعقول وتفكر األعداء وخاصة جارة السوء 
السعودية وعمائها يف الداخل بمثابة الصاعقة التي فضحت 
كل مؤامراتهم وخططهم الفاشلة والدنيئة ولم يتبق ليعر 
ع��ن��ه��ا وي��ك��ش��ف ب��ج��اء ع��ن خلفياتها ال��ح��اق��دة إال م��ا ق��ام��وا به 
من عدوان بربري عى اليمن أرادوا من خاله ان يدمروا كل 
يشء ويعودوا باليمن إىل القرون الوسطى ولم تكن ثورة 21 
سبتمر الشعبية انقابا كما يزعمون وقد أبى الله إال أن يحقق 
للشعب اليمني غر ما يريده له األعداء فنصر جيشه ولجانه 
الشعبية ع��ى اع��ت��ى ق���وة وأش���ر ت��ح��ال��ف ع����دوان ع��رف��ه ال��ت��اري��خ 
ال��ح��دي��ث ت��ش��ارك ف��ي��ه دول عظمى وت��ت��ب��ن��اه وت��دع��م��ه ال��والي��ات 
املتحدة األمريكية التي أثبتت أنها عدو الشعب اليمني األول . 
وهاهو اليوم الشعب اليمني بعد سبعة أعوام من العدوان 
م���م���ث���ا يف أب�����ن�����اء ج���ي���ش���ه ول����ج����ان����ه ال���ش���ع���ب���ي���ة ي�����واج�����ه ال��ت��ص��ع��ي��د 
ب����ال����ت����ص����ع����ي����د وي�������ض�������رب ال�����س�����ع�����ودي�����ة يف ع����م����ق����ه����ا االس�����رتات�����ي�����ج�����ي 
وال��ع��س��ك��ري ول���م ي��ت��ع��رض ل��ل��م��دن��ي��ن وق��ت��ل ال��ش��ي��وخ وال��ن��س��اء 
واألطفال وتدمر البنية التحتية كما يفعل تحالف العدوان 
بقيادة أمريكا وأذيالها يف السعودية واإلمارات حيث لم يسلم 
من قصف طرانه الحربي حتى األجنة يف بطون أمهاتهم وما 
حدث مؤخرا يف محافظة الحديدة أنموذجا ، وسيعلم الذين 

ظلموا أي منقلب ينقلبون .
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أم���ت���ن���ا ال����ي����وم يف ح���رك���ت���ه���ا ويف ن���ه���ض���ة أح�����راره�����ا واح���ت���ض���ان 
شعوبها هي يف موقع متقدم، تشهد له التغرات الراهنة 
يف ك�����ل ال����ج����ب����ه����ات ب���������دءا م�����ن ف���ل���س���ط���ن ول����ب����ن����ان وال�����ع�����راق 

وسوريا ويف اليمن.

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(

دّشنت مؤسسة الشهداء، أمس يف صنعاء، الفعاليات املكّرسة لاحتفاء بالذكرى 
السنوية للشهيد.

ويف التدشن، أشار عضو املجلس السيايس األعى، محمد عي الحويث، إىل أهمية 
دور املجتمع يف إحياء هذه الذكرى من خال التعريف بعظمة الشهداء وتضحياتهم، 

واالهتمام والدعم ألسرهم وذويهم.
وقال: "كل شهيد من الشهداء كانت له قصة ملهمة لألجيال، وكان مدرسة متكاملة 
م��ن ال��ع��ط��اء والتضحية وال��ق��ي��م واألخ����اق وامل���ب���ادئ، ال��ت��ي آم��ن بها وض��ح��ى بنفسه من 

أجلها".
ودعا عضو السيايس األعى، الحويث، اإلعامين والَكتاب والناشطن إىل املساهمة 
يف إب��راز تضحيات الشهداء من خال تبّني قصصهم، وتسليط الضوء عى سرة كل 

شهيد، وإثراء املجتمع بمآثرهم البطولية ونضالهم، وما قّدموه لوطنهم.
من جانبه، اعتر نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، حسن مقبويل، 
إحياء ذكرى الشهيد تعبراً عن الوفاء للشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة، دفاعاً 

عن الوطن، وإعاء كلمة الحق يف مواجهة الطاغوت.

ولفت إىل أن ما تنعم به املحافظات الواقعة تحت سلطة املجلس السيايس األعى 
من أمن وأمان هو بفضل تضحيات الشهداء والجرحى.

وأك��د مقبويل التزام حكومة اإلنقاذ بتقديم الدعم والرعاية ألسر الشهداء، إكراما 
ملن أكرمهم الله واصطفاهم ومنحهم هذه املنزلة.

بدوره، وّجه وزير اإلعام، ضيف الله الشامي، وسائل اإلعام بتخصيص مساحة 
واسعة لفعاليات ذكرى "سنوية الشهيد"، ومواكبة األنشطة املكّرسة لذلك، ونقل 

صورة للعالم باهتمام اليمنين بشهدائهم وتعظيم دورهم.

مؤسسة الشهداء تدشن فعاليات إحياء الذكرى السنوية للشهيد

ت���ف���ق���د ع����ض����و امل����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس االع������ى 
سلطان السامعي أمس عدداً من مشاريع 
املؤسسة املحلية للمياه والصرف الصحي 
يف م������دي������ن������ة ت������ع������ز ال��������ج��������دي��������دة وم�������ع�������ه وك�����ي�����ل 

محافظة تعز للشؤون الفنية املهندس
ط��ه ه��م��ام ال��ري��ه��ي وم��دي��ر ع���ام املؤسسة 
امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��م��ي��اه وال����ص����رف ال���ص���ح���ي م��ح��م��د 
اب�����راه�����ي�����م، ح���ي���ث ت���ف���ق���د س�����ر ال���ع���م���ل يف 6 
م�����ش�����اري�����ع م������ي������اه يف م�����دي�����ن�����ة ت�����ع�����ز ال�����ج�����دي�����دة 
بالحوبان والتي تتضمن انشاء منظومات 
شمسية تنفذها املؤسسة املحلية بتكلفة 
تصل اىل ما يقارب ثاثة ماين دوالر عى 
ن��ف��ق��ة ب���ع���ض امل���ن���ظ���م���ات وال���س���ل���ط���ة امل��ح��ل��ي��ة 
وتخدم املناطق واالحياء الجديدة بمنطقة 

البرتة واملناطق املجاورة. 
كما تفقد عضو املجلس السيايس االعى 
س��������ر ال�����ع�����م�����ل ل�����ل�����م�����ي�����اه وال���������ص���������رف ال����ص����ح����ي 

بمنطقة الحوبان وربطها بمحطة معالجة 
م��������ي��������اه ال����������ص����������رف ال�������ص�������ح�������ي ه�������������ذه امل�������ش�������اري�������ع 
الحيوية والخدمية هي مشارع اساسية يف 
البنى التحتية تخدم مئة وثمانية واربعن 
الف نسمة وتتمثل يف شق الطرق وتمديد 
شبكة امل��ي��اه وشبكة م��ي��اه ال��ص��رف الصحي 

يف هذه املناطق واالحياء السكنية.
وي����������أيت ه��������ذا ب�����ن�����اء ع������ى ت�����وج�����ه�����ات ال�����دول�����ة 
وال����س����ل����ط����ة امل���ح���ل���ي���ة ن����ح����و ال����ب����ن����اء وال���ت���ن���م���ي���ة 
وت�����وف�����ر ال�����خ�����دم�����ات االس�����اس�����ي�����ة ال����ض����روري����ة 
للمواطن رغم الحرب والحصار  والتصعيد 
االم������ري������ي االخ��������ر ال����ت����ي ت���س���ع���ى م�����ن خ���ال���ه 
اس��ت��م��رار ال��ح��رب وال��ح��ص��ار واط���ال���ة ام���ده.. 
راف�����ق�����ه�����م ن�����ائ�����ب م�����دي�����ر ع�������ام االدارة ال���ف���ن���ي���ة 
امل�������ه�������ن�������دس ع������ب������دال������ل������ه راج��������������ح ون��������ائ��������ب م����دي����ر 
شرطة تعز للمربع الشرقي العميد رشاد 

السامعي.

اخ����ت����ارت وزارة ال���خ���ارج���ي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال��������28 م����ن ن���وف���م���ر ي���وم���ا ل��ل��دب��ل��وم��اس��ي��ة 
اليمنية، ليكون محطة دبلوماسية للتذكر بإنجازات دبلوماسية املقاومة 
ودبلوماسية العمل املوجه للرد عى أكاذيب العدوان ومواليهم، وكشف 
ح��ق��ي��ق��ة األج����ن����دة ال��خ��ف��ي��ة ل���ل���ع���دوان ع����ى ال���ي���م���ن ون���ح���و ت��ح��ق��ي��ق دب��ل��وم��اس��ي��ة 

التنمية املستدامة 2030 الذاتية واملشرتكة.
وزي��������ر ال����خ����ارج����ي����ة ه����ش����ام ش������رف يف ح���ف���ل إع���������ان، ال����������28 م�����ن ن���وف���م���ر ي���وم���ا 

للدبلوماسية اليمنية، ق��ال إن: الجبهة الدبلوماسية ردي��ف ق��وي للجبهة 
العسكرية يف مواجهة العدوان عى اليمن يف الدفاع عن األرض واالستقال.
وأض����اف ش����رف: ن��ف��خ��ر يف ال��ي��م��ن ب��أن��ن��ا ج���زء م��ن م��ح��ور امل��ق��اوم��ة وامل��م��ان��ع��ة، 
مؤكدا أن ما يتعرض له اليمنيون يف املطارات الدولية ومحطات السفر هو 
ج����زء م���ن ال����ع����دوان، وأول���وي���ت���ن���ا ب��ع��د ه��زي��م��ة ال����ع����دوان ف����رض اح������رتام ح��ام��ي 

الجواز اليمني.

تفقد وزير النقل عامر املراين ومحافظ مأرب 
ال������ل������واء ع�����ي م���ح���م���د ط���ع���ي���م���ان ال�����ي�����وم األح���������د ، 
أوض����اع ع���دد م��ن امل��راف��ق الحكومية وامل��ش��اري��ع 

الخدمية بمديرية جبل مراد.
ح���ي���ث زار امل���������راين وط���ع���ي���م���ان م���ب���ن���ى ال��س��ل��ط��ة 
املحلية باملديرية واملركز الصحي ومشروع املياه 
وع������دد م����ن امل��������دارس ل����إلط����اع ع����ى اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 

وسر األداء فيها.
واس��ت��م��ع��ا م���ن م���دي���ر امل���دي���ري���ة م��ح��م��د م��ف��ت��اح 
وال���ق���ائ���م���ن ع����ى ت���ل���ك امل�����راف�����ق ، ل����ش����رح����اً ح���ول 
سر العمل واحتياجات املديرية من املشاريع 

الطارئة واملستدامة.
وأف����اد ال���وزي���ر أن ال���زي���ارة ت��ه��دف ل��إلط��اع عى 
األوض���������������اع امل����ع����ي����ش����ي����ة وال�����خ�����دم�����ي�����ة ل���ل���م���واط���ن���ن 
وت�������ل�������م�������س أح���������وال���������ه���������م واالح����������ت����������ي����������اج����������ات امل�����ل�����ح�����ة 
للمديرية للرفع بها للحكومة إلقرارها والبدء 
يف تنفيذ م��ش��اري��ع خدمية تخفف م��ن معاناة 
امل��واط��ن��ن تنفيذا لتوجيهات ق��ائ��د ال��ث��ورة بهذا 

الشأن.
ب�������دوره أك�����د امل���ح���اف���ظ ط��ع��ي��م��ان ، ض�������رورة أن 
تحظى امل��دي��ري��ة ب��األول��وي��ة يف امل��ش��اري��ع مل��ا عانته 
م��ن ح��رم��ان..م��ش��ي��دا بمواقف أب��ن��اء جبل م��راد 

يف مواجهة العدوان وتعاونهم يف الحفاظ عى 
األمن واالستقرار والسكينة العامة.

ب��������دوره��������م رح���������ب ع���������دد م�������ن وج�������ه�������اء امل�����دي�����ري�����ة 
بالزيارة.. مثمنن اإلهتمام الحكومي بأوضاع 

املديرية واحتياجاتها.

راف�������ق�������ه�������م�������ا خ��������������ال ال��������������زي��������������ارة م���������������������دراء م�����ك�����ات�����ب 
ال����رتب����ي����ة ع�����ي ال�������زاي�������دي وال����ن����ق����ل ع�����ي م���ج���ي���دي���ع 
واألش�������غ�������ال ه�������اين ال����س����ف����ي����اين وال���ت���ع���ل���ي���م ال���ف���ن���ي 
محمد السعدي ورئيس شعبة اإلستخبارات 

العسكرية باملحافظة سيف منصر.

وزارة اخلارجية اليمنية تختار الـ 28 من نوفمبر يوما للدبلوماسية اليمنية السامعي يتفقد سير العمل في مشاريع 
للمياه والصرف الصحي 

يتقدم الزميل عبدالقوي األم��ري بأسمى معاين 
الشكر واالمتنان للروفيسور الدكتور اسامه النونو 
اس����ت����ش����اري أول أم���������راض وك���ه���رب���ائ���ي���ة ال���ق���ل���ب رئ���ي���س 
ق����س����م ال����ق����س����ط����رة ب����م����رك����ز ال����ق����ل����ب ال����ع����س����ك����ري، ع��ى 
عملية القلب النوعية التي أجراها له والتي تكللت 
بالنجاح، وهي عملية زراع��ة جهاز صاعق كهربايئ 

للقلب، بعد قيامه بنزع الجهاز السابق.
الجدير بالذكر أن ه��ذه العملية تعد من العمليات 
النوعية امل��ع��ق��دة، وال��ن��ادرة إج��راؤه��ا بنجاح ليس عى 
مستوى اليمن فحسب بل عى مستوى الوطن العربي.

شكر وامتنان

املراني وطعيمان يتفقدان املرافق احلكومية  واملشاريع اخلدمية في مديرية جبل مراد 

أع����������ل����������ن امل������������دي������������ر ال�������ت�������ن�������ف�������ي�������ذي مل�����ؤس�����س�����ة 
ال��ش��ه��داء ط��ه أح��م��د ج����ران، ع��ن ص��رف 
رات���������ب ون������ص������ف، ل����ك����اف����ة أس��������ر ال����ش����ه����داء 
وامل��������ف��������ق��������ودي��������ن، خ�����������ال األي����������������ام ال����ق����ل����ي����ل����ة 

املقبلة.
وأوض��ح ج��ران أن��ه وتزامنا مع ذكرى 
ال���ش���ه���داء ال���ع���ظ���م���اء وب���رع���اي���ة م����ن ق��ائ��د 
ال�����ث�����ورة وت���وج���ي���ه���ات امل���ج���ل���س ال��س��ي��ايس 

األع��������������ى وم������ت������اب������ع������ة امل��������ؤس��������س��������ة، ف������ق������د أق������ر 
اج�������ت�������م�������اع، ب������رئ������اس������ة ال������ق������ائ������م ب������أع������م������ال رئ������ي������س ال���ل���ج���ن���ة 
االق����ت����ص����ادي����ة ال���ع���ل���ي���ا- م���ح���اف���ظ ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي ه��اش��م 
إسماعيل، ضم مسؤولن يف وزارة الدفاع، ومؤسسة 
ال���ش���ه���داء، ص���رف رات����ب ون��ص��ف ل��ك��اف��ة أس���ر ال��ش��ه��داء 

واملفقودين.
وثمن املدير التنفيذي للمؤسسة يف تصريح لوكالة 

األن����ب����اء ال��ي��م��ن��ي��ة )س����ب����أ( ص���م���ود أس���ر 
ال������ش������ه������داء وص�������ره�������ا ع�������ى ال�����ب�����أس�����اء 

والضراء.
وق������ال “ن���ع���ت���ذر إل���ي���ك���م ب��خ��ص��وص 
ت��������أخ��������ر ص�������������رف ال�����������رات�����������ب ون����������ؤك����������د أن 
ذل��ك إنما هو ناتج عن معاناة عى 
امل������س������ت������وى ال�������ع�������ام وألس��������ب��������اب خ�������ارج 
إرادة املؤسسة، وقد سعينا وتابعنا 
بحرقة وألم منذ ما قبل ذكرى املولد 
النبوي الشريف، لكن دون ج��دوى وألسباب فرضها 

العدوان والحصار االقتصادي املفروض عى بلدنا”.
وأكد جران، أن مؤسسة الشهداء ستتابع بكل جد 
واهتمام لسرعة الصرف.. مشرا إىل أن ذلك يعد أقل 
واج���ب ع��رف��ان��ا وت��ق��دي��را لتضحيات ال��ش��ه��داء يف سبيل 

الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

رئيس مؤسسة الشهداء: 

صرف راتب ونصف لكافة أسر الشهداء واملفقودين أعلنت قبائل مقبنة يف محافظة تعز النفر 
ال���������ع���������ام، يف م������واج������ه������ة ال����������ع����������دوان ال������س������ع������ودي- 

األمريي.
وأك�������دت ق���ب���ائ���ل م��ق��ب��ن��ة، يف ل���ق���اء ق���ب���ي م���وّس���ع 
ال������ي������وم األح���������د ، ب����ح����ض����ور وزي���������ر ال�����خ�����دم�����ة امل���دن���ي���ة 
والتأمينات سليم محمد املغلس وعضو مجلس 
الشورى بليغ الشامي ومدير العاقات والتوجيه 
امل�������ع�������ن�������وي ب���������������������وزارة ال�������داخ�������ل�������ي�������ة ال������ع������م������ي������د م����ن����ص����ور 
ال��ل��ك��وم��ي، االس���ت���ع���داد ل��رف��د ال��ج��ب��ه��ات ب��ال��رج��ال 

يف مواجهة تصعيد مرتزقة تحالف العدوان.
ويف اللقاء، الذي حضرته قيادات يف السلطة 
امل����ح����ل����ي����ة وم������ش������ائ������خ وأع��������ي��������ان وج������م������ع م�������ن أب�����ن�����اء 
مقبنة، ألقيت كلمات ، أكدت االستعداد لرفد 
ال��ج��ب��ه��ات ب��امل��ال وال���رج���ال وال��ت��ص��دي ل��ل��ع��دوان 
السعودي – األمريي ومرتزقته، ومخططاتهم 

اإلجرامية التآمرية بحق شعبنا اليمني.
وحيا املشاركون يف اللقاء ، التضحيات التي 

ي��س��ط��ره��ا أب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة، 
واالن����������ت����������ص����������ارات ال�������ت�������ي ي����ح����ق����ق����ون����ه����ا يف م���خ���ت���ل���ف 
ال��ج��ب��ه��ات .. م��ش��ري��ن إىل ض�����رورة ت��ح��ري��ر ك��اف��ة 

تراب الوطن من دنس الغزاة واملرتزقة.

وأه��������اب أب����ن����اء م��ق��ب��ن��ة ب���ق���ب���ائ���ل ال���ي���م���ن، ال��ن��ف��ر 
العام والتوّجه إىل جبهات الشرف والبطولة، 
خصوصاً جبهات الساحل الغربي من الوطن، 

إلفشال مخططات العدوان.

قبائل مقبنة بتعز تعلن النفير العام ملواجهة التصعيد األمريكي السعودي


