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مصالح الرياض وابوظبي 
في انتظار التضارب احلاد!!

فضحية مدوية لتحالف العدوان

الرئيس املشاط: الشهيد أمضى كل أوقاته في ميادين الوغى
بــــعــــث فــــخــــامــــة املـــــشـــــر الــــــركــــــن مـــهـــدي 
املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل 
بــــرقــــيــــة عــــــــــزاء ومــــــــواســــــــاة يف اســـتـــشـــهـــاد 
الــــــــعــــــــقــــــــيــــــــد مـــــــــنـــــــــصـــــــــور مــــــــحــــــــمــــــــد مـــــحـــــســـــن 
املـــــــــعـــــــــويض قــــــــائــــــــد املـــــنـــــطـــــقـــــة األوىل أمــــــن 
مــــــركــــــزي بـــمـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب بــــعــــد حـــيـــاة 

زاخرة بالنضال يف خدمة الوطن.
وأشــــــــــــــــاد الــــــرئــــــيــــــس املــــــــشــــــــاط يف بــــرقــــيــــة 
الــــعــــزاء الـــتـــي بــعــثــهــا إىل عــضــو مجلس 
الشورى الشيخ صالح بن عيل املعويض 
ووالـــد الشهيد الشيخ محمد محسن 
املـــــــعـــــــويض وإخـــــــــــــــوان الــــشــــهــــيــــد بـــمـــنـــاقـــب 
الــشــهــيــد وأدواره الــوطــنــيــة والــنــضــالــيــة 
وتقدمه للصفوف املدافعة عن الوطن 

وأمنه واستقراره.
وأثنى عىل إسهامات الفقيد املعويض 

الذي رابط لسنوات يف جبهات مواجهة 
قوى العدوان واملرتزقة والتنكيل بهم 
كرار غر فرار حيث ُجرح أكرث من مرة 
ولم ُيهن أو يستكني وأمىض كل أوقاته 

يف ميادين وساحات الوغى.
وعرب رئيس املجلس السيايس األعىل 
عــــن خــــالــــص الـــــعـــــزاء وصــــــــادق املــــواســــاة 
لعضو مجلس الشورى الشيخ صالح 
املعويض ووالد وإخوان الشهيد وقبائل 
بني جرب خوالن الطيال وعموم قبائل 
مــحــافــظــة مــــأرب بــهــذا املـــصـــاب .. ســائــًا 
الــلــه الــعــيل الــقــديــر أن يتغمده بــواســع 
رحــــــمــــــتــــــه وعــــــظــــــيــــــم مـــــغـــــفـــــرتـــــه ويــــســــكــــنــــه 
فـــــســـــيـــــح جــــــنــــــاتــــــه ويــــــلــــــهــــــم أهـــــــلـــــــه وذويـــــــــــه 
الـــصـــرب والــــســــلــــوان .. "إنــــــا لـــلـــه وإنــــــآ إلــيــه 

راجعون".

شوقي عواضة يكتب عن:

رسائُل اليمن 
احلمراء

املالكي يسرق مشاهد من فيلم أمريكي مدعيًا 
أنها لصواريخ مبيناء احلديدة

السعودي  العدوان  لتحالف  جديدة  فضيحة  يف 
األمرييك، قام ناطق تحالف العدوان املاليك بسرقة 
أنها  مدعياً  العراق  يف  أمرييك  فيلم  من  مشاهد 
لصواريخ بميناء الحديدة يف خطوة تضليلية وأسلوب 
أوضحت حالة  املكشوفة  املغالطات  الكثر من  فيه 
اإلرباك لاضطراب الذي طغى عىل التفكر األعوج 
لقيادات تحالف العدوان الذي لم يرتدد عن اللجوء 
لهذه األساليب االلتوائية يف فربكة املشاهد والصور 

املضللة..
ويف تغريدة لألستاذ محمد عبدالسام رئيس الوفد 

الوطني املفاوض اكد ان تحالف العدوان قد وقع يف 
فضيحة ال حدود لها باجتزائه ملقطع من فيلم امرييك 
سابق عن العراق واالدعاء املكشوف انها صور لصواريخ 
يف ميناء الحديدة.. وهذا ادعاء وفضيحة تضاف اىل 
واالكاذيب  املغرضة  واالدعاءات  الفضائح  ملف 
املكشوف لهذا العدوان الغاشم وتحالفه الشطياين..

بميناء  لصواريخ  أنها  املاليك  زعم  التي  املشاهد 
الحديدة، تم اجتزائها من فيلم وثائقي يحمل اسم 
)Severe Clear(، تم تصويره عام 2003 يف بداية 
الغزو األمرييك للعراق، والذي عرض مذكرات املازم 

األول مايك سكويت، إضافة إىل مقاطع فيديو صورها 
هو وزماؤه من أعضاء الكتيبة األوىل ملشاة البحرية.

املثر للسخرية أن ناطق تحالف العدوان زعم أن 
املقطع، كان حرصاً منهم عىل  الصوت خال  كتم 

مصادرهم التي أمدتهم باملشاهد حد زعمه!
أقل من أسبوعني، من  بعد  الفضيحة  تأيت هذه 
عرض ناطق العدوان خال مؤتمر صحفي، مقطع 
فيديو مفربك ادعى أنه لقيادي من حزب الله برفقة 
رئيس هيئة االستخبارات العسكرية، عبدالله الحاكم، 
ما أثار سخرية واسعة يف وسائل التواصل االجتماعي. عزى في استشهاد العقيد منصور املعوضي

أدان رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور املمارسات 
التخريبية التي يغذيها املحتل السعودي اإلمارايت يف محافظة حضرموت 

يف إطار سعيه املكشوف للسيطرة عىل املحافظة ومقدراتها.
وتطرق رئيس الوزراء خال لقائه امس محافظ حضرموت لقمان 
باراس إىل األوضاع املعيشية املتفاقمة التي يعيشها أبناء حضرموت 
املحتل  سياسات  نتيجة  االحتال  تحت  الواقعة  املحافظات  وبقية 
والصراع املستمر بني عمائه ومرتزقته.. الفتا إىل املشروع التدمري 
الصراع  يف  املحافظة  إلغراق  الساعي  اإلمارايت  السعودي  للمحتل 

لتسهيل السيطرة عليها ونهب ثرواتها.
وناقش رئيس الوزراء مع املحافظ باراس األوضاع يف املحافظة يف ظل 
املستجدات األخرة وبروز بوادر لصراع دامي بني عماء ومرتزقة املحتل 
عاوة عىل ما تشهده حاليا من انعدام للخدمات األساسية وزيادة يف 

أسعار مختلف السلع األساسية.

خالل لقائه املحافظ لقمان باراس :

بن حبتور:  يدين املمارسات التخريبية للمحتل  وسعيه املكشوف للسيطرة على حضرموت

عــــــربرّ مــــصــــدر مـــــســـــؤول يف وزارة الــــخــــارجــــيــــة عــن 
إدانــــــــــتــــــــــه الــــــــشــــــــديــــــــدة ملــــــــــحــــــــــاوالت تـــــصـــــعـــــيـــــد تــــحــــالــــف 
الـــــــعـــــــدوان بــــقــــيــــادة حــــكــــومــــة املـــمـــلـــكـــة الـــســـعـــوديـــة 
مــن خـــال الــطــرق املــبــتــذلــة والــرخــيــصــة املكشوفة 
األهداف التي اُتبعت يف استهداف مطار صنعاء 

الدويل.

وأكــــد املــصــدر يف تــصــريــح أن املـــحـــاوالت الهزلية 
لتربير استهداف تحالف العدوان املوائن اليمنية 
ال تعدو عن كونها تحركاً سينمائياً رخيصاً يظهر 

للعالم الفشل الذريع الذي تعيشه السعودية 
يف تـــحـــررّكـــهـــا الـــعـــســـكـــري الـــــعـــــدواين ضــــد الــشــعــب 

اليمني.

اعتربت ما عرضه ناطق العدوان بشأن ميناءي 
الحديدة ورأس عيىس إفالس وفربكة إعالمية هابطة

اخلارجية: محاوالت هزلية لتبرير 
استهداف املوانئ اليمنية

تفاصيل ص 02 تفاصيل ص 02

 العدوان يحاول التغطية على جرائمه وحصاره 
الجائر بإدعاءات وأكاذيب ال تمت للواقع بصلة

 جهود متواصلة لتأمني املالحة 
البحرية يف البحر األحمر وخليج عدن

  عقب كل عملية اجرامية يقدم عليها 
تحالف العدوان السعودي اإلمارايت يحاول 

ايجاد املربرات الواهية لها من خال الصاقها 
بالقانون الدويل االنساين الذي هو بعيد كل 

البعد عنه, وما تخرصات ناطق تحالف العدوان 
عن مدنية سفينة روابي اال واحدة من املغالطات 
التي يحاول العدوان ايهام نفسه بها وانه ملتزم 
بالنظم والقوانني الدولية يف الرب والبحر والجو.. 

بعد ضبط سفينة روابي املعادية..

القوات البحرية قدرات عالية حلماية
 املياه االقليمية اليمنية

تفاصيل ص 03

مساع عدوانية مشبوهة الستهداف مينائي احلديدة والصليفمساع عدوانية مشبوهة الستهداف مينائي احلديدة والصليف

ص 09

كارثة إنسانية
بسبب احتجاز 

السفن 
النفطية

حرب االفكار
ص 07

مراد  يكتب عن:
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عّبّب�رّ مصدر مسؤول يف وزارة الخارجية عن إدانته 
الشديدة ملحاوالت تصعيد تحالف العدوان بقيادة 
حكومة اململكة السعودية من خالل الطرق املبتذلة 
والّبّبّبّبّبّبرخّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبصّبّبّبّبّبّبة املّبّبّبّبّبكّبّبّبّبّبشّبّبّبّبّبوفّبّبّبّبّبة األهّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبداف الّبّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبّبي اُتّبّبّبّبّبّببّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبت يف 

استهداف مطار صنعاء الدويل.
وأكد املصدر يف تصريح أن املحاوالت الهزلية لت�ير 
اسّبّبتّبّبهّبّبداف تّبّبحّبّبالّبّبف الّبّبّبعّبّبّبدوان املّبّبّبّبوائن اليمنية ال تعدو 
عّبّبّبّبن كّبّبّبونّبّبّبهّبّبّبا تّبّبّبحّبّبّبركّبّبّباً سّبّبيّبّبنّبّبمّبّبائّبّبيّبّباً رخّبّبّبيّبّبّبصّبّبّباً يّبّبظّبّبهّبّبر لّبّبلّبّبعّبّبالّبّبم 
الفشل الذريع الّبّبذي تعيشه السعودية يف تحررّكها 

العسكري العدواين ضد الشعب اليمني.
وأوضح املصدر أن ما عرضه ناطق تحالف العدوان 
تريك املاليك ف�كة إعالمية سيرّئة التحضري واإلخراج 
ال تّبّبّبّبّبّبّبرقّبّبّبّبّبّبّبى إىل مّبّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبوى إمّبّبّبّبّبّبّبكّبّبّبّبّبّبّبانّبّبّبّبّبّبّبات وقّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبدرات أجّبّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبّبزة 
االسّبّبتّبّبخّبّببّبّبارات الّبّبدولّبّبيّبّبة وستفضحها بّبّبال شّبّبك األقمار 
الصناعية للعديد من الّبّبدول التي ترصد التحررّكات 
البحرية والّبّب�يّبّبة يف مناطق العمليات الّبّبتّبّبي يتحدث 
عنها ناطق التحالف يف البحر األحمر وخليج عدن.. 
وأشّبّبار إىل أن السعودية تّبّبدرك أنها الجهة والسبب 
الرئييس لتحويل منطقة البحر األحمر وباب املندب 
إىل سّبّبّبّبّباحّبّبّبّبّبة عّبّبّبمّبّبّبلّبّبّبيّبّبّبات عّبّبّبسّبّبّبكّبّبّبريّبّبّبة مّبّبّبّبّبّبن خّبّبّبّبّبّبّبالل عّبّبّبّبدوانّبّبّبّبهّبّبّبّبا 
الّبّبذي بّبّبدأ قبل ثماين سنوات وعملياتها املستمرة يف 
نقل أسلحة ومّبّبعّبّبدات قتالية ملليشياتها باستخدام 
الّبّببّبّبحّبّبر األحّبّبّبمّبّبّبر واحّبّبّبّبتّبّبّبّبالل الّبّبّبعّبّبّبديّبّبّبد مّبّبّبن الّبّبّبجّبّبّبزر الّبّبيّبّبمّبّبنّبّبيّبّبة 
واسّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبداف األعّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبان املّبّبّبّبدنّبّبّبّبيّبّبّبّبة واملّبّبّبّبّبواطّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبن عّبّبّبّبّبى طّبّبّبّبول 

الساحل اليمني.
ولفت املصدر إىل أن السعودية تقوم بالعديد من 
األعمال املخالفة للقانون الّبّبدويل وسيادة الّبّبدول يف 

التحررّك واستخدام املضائق البحرية وتحويل مضيق 
باب املندب إىل ساحة عمليات حربية.

ونّبّبّبّبّبفّبّبّبّبّبى املّبّبّبّبّبصّبّبّبّبّبدر كّبّبّبّبّبل االتّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبامّبّبّبّبّبات الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبواردة عّبّبّبّبّبن نّبّبّباطّبّبّبق 
تحالف الّبّبعّبّبدوان الّبّبذي اعتمد عّبّبى عّبّبرض ركيك غري 
ّبّبّبّبة ال تّبّبّبرقّبّبّبى  ذي مّبّبّبصّبّبّبداقّبّبّبيّبّبّبة وبّبّبّبّبّبصّبّبّبّبّبورة بّبّبّباهّبّبّبتّبّبّبة ومّبّبّبّبشّبّبّبّبوشرّ
ملّبّبّبّبّبا لّبّبّبّبّبّبّبدى حّبّبّبّبلّبّبّبّبفّبّبّبّباء الّبّبّبّبسّبّبّبّبعّبّبّبّبوديّبّبّبّبة املّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبروفّبّبّبّبّبن مّبّبّبّبّبن قّبّبّبّبّبّبّبدرات 
اسّبّبتّبّبخّبّببّبّباراتّبّبيّبّبة جّبّبويرّّبّبة وبّبّبحّبّبريّبّبة هّبّبدفّبّبت يف األسّبّبّبّباس إىل 
إظهار قّبّبوات صنعاء الدفاعية أنها تهدد أمن البحر 

األحمر.
كّبّبّبمّبّبّبا أكّبّبّبّبّبد أن صّبّبّبنّبّبّبعّبّبّباء أكّبّبّبّبّبر مّبّبّبّبن يّبّبّبحّبّبّبافّبّبّبظ عّبّبّبّبى تّبّبأمّبّبن 
املّبّبّبّبالحّبّبّبّبة الّبّبّببّبّبّبحّبّبّبريّبّبّبة وحّبّبّبّبريّبّبّبّبة خّبّبّبطّبّبّبوط املّبّبّبّبالحّبّبّبّبة يف مّبّبحّبّبيّبّبط 
سّبّبّبّبّبّبواحّبّبّبّبّبّبلّبّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبّبا كّبّبّبّبّبّبونّبّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبّبا مّبّبّبّبّبرتّبّبّبّبّببّبّبّبّبّبطّبّبّبّبّبة بّبّبّبّبّبّبّباسّبّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبّبرياد احّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّباجّبّبّبّبّبات 
الّبّبجّبّبمّبّبهّبّبوريّبّبة الّبّبيّبّبمّبّبنّبّبيّبّبة مّبّبن بّبّبضّبّبائّبّبع تّبّبجّبّباريّبّبة ومشتقات 

نفطية ومساعدات غذائية لصالح الشعب اليمني.
وفّبّبّبيّبّبّبمّبّبّبا يّبّبتّبّبعّبّبلّبّبق بّبّبالّبّبسّبّبفّبّبيّبّبنّبّبة "روابّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبي" وسّبّبّبّبفّبّبّبّبن أخّبّبّبّبرى 
كّبّبّبّبانّبّبّبّبت يف نّبّبّبّبطّبّبّبّباق عّبّبّبمّبّبّبلّبّبّبيّبّبّبات قّبّبّبّبّبّبّبّبوات صّبّبّبّبنّبّبّبّبعّبّبّبّباء الّبّبّبدفّبّبّباعّبّبّبيّبّبّبة 
قّبّبّبّبال املّبّبّبصّبّبّبدر: "إن الّبّبّبوضّبّبّبع الّبّبّبحّبّبّبايل ملّبّبنّبّبطّبّبقّبّبة الّبّبعّبّبمّبّبلّبّبيّبّبات 
الّبّببّبّبحّبّبريّبّبة الّبّبحّبّبربّبّبيّبّبة عّبّبى طّبّبّبول الّبّبسّبّباحّبّبل الّبّبيّبّبمّبّبنّبّبي يظهر 
ويؤكد مساهمة تلك األهّبّبداف بشكل مباشر أو غري 
مباشر يف الّبّبعّبّبدوان العسكري عّبّبى اليمن مّبّبا يشرع 
ويّبّبتّبّبيّبّبح لّبّبّبقّبّبّبوات صّبّبنّبّبعّبّباء الّبّبدفّبّباعّبّبيّبّبة رفّبّبّبع الّبّبحّبّبصّبّبانّبّبة عن 
تّبّبلّبّبك األهّبّبّبّبّبداف واعّبّبتّبّببّبّبارهّبّبا أهّبّبّبدافّبّبّباً عّبّبسّبّبكّبّبريّبّبة مّبّبشّبّبروعّبّبة 
تستخدمها الّبّبسّبّبعّبّبوديّبّبة وحّبّبلّبّبفّبّباؤهّبّبا يف إطّبّبّبار عدوانها 

عى اليمن".
ه إىل مجلس األمن  وذكر املصدر أن صنعاء ستتوجرّ
واملّبّبّبّبجّبّبّبّبتّبّبّبّبمّبّبّبّبع الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبدويل بّبّبّبّبكّبّبّبّبل الّبّبّبتّبّبّبفّبّبّباصّبّبّبيّبّبّبل والّبّبّبّبتّبّبّبّبوضّبّبّبّبيّبّبّبّبح حّبّبّبّبول 

التصعيد السعودي .. الفتاً إىل سيطرة هاجس إيران 
وقّبّبّبّبّبّبدراتّبّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبّبا الّبّبّبّببّبّبّبّبحّبّبّبّبريّبّبّبّبة والّبّبّبّبّبصّبّبّبّبّباروخّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبة عّبّبّبّبّبّبى إسّبّبّبراتّبّبّبيّبّبّبجّبّبّبيّبّبّبة 
السعودية وحلفائها ع� استمرار التشهري واالتهامات 
نّبّبّبحّبّبّبو ايّبّبّبّبّبّبّبران ومّبّبّبحّبّبّباولّبّبّبة اسّبّبّبتّبّبّبخّبّبّبدام صّبّبّبنّبّبّبعّبّبّباء غّبّبّبّبطّبّبّبّباًء لّبّبتّبّبلّبّبك 
الّبّبحّبّبمّبّبالت وكّبّبيّبّبل االتّبّبّبهّبّبّبامّبّبّبات لّبّبّبقّبّبّبوات صّبّبنّبّبعّبّباء الّبّبدفّبّباعّبّبيّبّبة 
الخّبّبّبتّبّبّبالق املّبّبّبّبّبّبّب�رات واالدعّبّبّبّبّبّبّبّبّبّباءات وإظّبّبّبّبهّبّبّبّبار قّبّبّبّبّبوات صّبّبنّبّبعّبّباء 
الّبّبّبّبّبدفّبّبّبّبّباعّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبة -كّبّبّبّبّبّبّبذبّبّبّبّبّبّبّباً وزوراً- أنّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبا مّبّبّبّبّبصّبّبّبّبّبدر خّبّبّبّبطّبّبّبّبر وإقّبّبّبّبّبّبّبّبالق 
لّبّبّبلّبّبّبمّبّبّبالحّبّبّبة الّبّبّببّبّبّبحّبّبّبريّبّبّبة بّبّبّبيّبّبّبنّبّبّبمّبّبّبا الّبّبّبّبسّبّبّبّبعّبّبّبّبوديّبّبّبّبة وحّبّبّبّبلّبّبّبّبفّبّبّبّباؤهّبّبّبّبا هّبّبم 
الخطر املباشر ومن يهدد األمن البحري يف  تلك املنطقة 

املهمة والحساسة بأفعالهم وتحركاتهم املشبوهة.
وجدد املصدر التأكيد عى أن السعودية وحلفاءها 
يّبّبّبّبّبّبّبّبّبريّبّبّبّبّبّبّبّبّبدون الّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبحّبّبّبّبّبّبرك بّبّبّبّبّبّبكّبّبّبّبّبّبل حّبّبّبّبّبّبّبريّبّبّبّبّبّبّبة يف أجّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبواء وأرايض 
وسّبّبّبّبّبّبّبّبواحّبّبّبّبّبّبّبّبل الّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبن حّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبى يّبّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبّبارسّبّبّبّبّبّبوا كّبّبّبّبّبّبّبل االنّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّباكّبّبّبّبّبات 
املّبّبخّبّبالّبّبفّبّبة لّبّبلّبّبقّبّبوانّبّبن الّبّبدولّبّبيّبّبة وضّبّبّبوابّبّبّبط سّبّبّبيّبّبّبادة الّبّبّبدول 
األخرى عى مياهها وسواحلها وال يريدون أن يجدوا 

أمامهم من يردعهم عن أفعالهم الشائنة تلك.
واختتم املّبّبصّبّبدر تصريحه بالقول: "إن السعودية 
وحّبّبلّبّبفّبّباءهّبّبا يّبّبحّبّباولّبّبون -عّبّبّب� وسّبّبائّبّبل إعّبّبالمّبّبهّبّبم الظهور 
بمظهر الحمل الّبّبوديّبّبع ودولّبّبّبة الّبّبسّبّبالم بينما اململكة 
السعودية -ومن ورائها من الدول الغربية والواليات 
املتحدة هي السبب الرئييس يف اختالق كل اإلشكاالت 
والّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّباوزات وتّبّبّبحّبّبّبويّبّبّبل الّبّبّببّبّبّبحّبّبّبر األحّبّبّبّبمّبّبّبّبر ومّبّبّبضّبّبّبيّبّبّبق بّبّبّباب 
ّبّبّبر الّبّبّبوضّبّبّبع  املّبّبّبّبنّبّبّبّبدب إىل سّبّبّبّباحّبّبّبّبة حّبّبّبّبّبّبرب مّبّبحّبّبتّبّبمّبّبلّبّبة سّبّبّبتّبّبّبفّبّبّبجرّ
بمنطقة الجزيرة والخليج ويشهد عى ذلك التواجد 
املّبّبّبّبلّبّبّبّبحّبّبّبّبوظ لّبّبّبّبّبقّبّبّبّبّبوات تّبّبّبّبلّبّبّبّبك الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبدول ومّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّباوراتّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبا الّبّبّببّبّبّبحّبّبّبريّبّبّبة 
املّبّبّبسّبّبّبتّبّبّبمّبّبّبرة عّبّبّبّبى طّبّبّبّبّبّبول سّبّبّبّباحّبّبّبّبل الّبّبّببّبّبّبحّبّبّبر األحّبّبّبّبمّبّبّبّبر وخّبّبلّبّبيّبّبج 

عدن".

تفقد محافظ تعز صّبّبالح بّبّبجّبّباش امس 
وعّبّبّبّبّبضّبّبّبّبّبو مّبّبّبّبجّبّبّبّبلّبّبّبّبس الّبّبّبّبّبّبّبشّبّبّبّبّبّبّبورى طّبّبّبّبّبّبّبّبالل عّبّبّبقّبّبّبالن 
مّبّبّبّبّبّبّبركّبّبّبّبّبّبّبز الّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبلّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبم الّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبابّبّبّبّبّبّبع ملّبّبّبّبّبكّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبب اإلرشّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّباد 

بمنطقة الجند.
واطّبّبّبلّبّبّبع بّبّبجّبّباش وعّبّبّبقّبّبّبالن ومّبّبعّبّبهّبّبمّبّبا وكّبّبيّبّبال 
أول املّبّبّبّبّبحّبّبّبّبّبافّبّبّبّبّبظّبّبّبّبّبة إسّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّباعّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبل شّبّبّبّبّبّبّبّبّبرف الّبّبّبّبّبديّبّبّبّبّبن 
ومحمد هزاع الحسيني عى األضرار التي 
لّبّبحّبّبقّبّبت بّبّباملّبّبعّبّبهّبّبد جّبّبّبّبّبّبراء قّبّبصّبّبفّبّبه املّبّبّبتّبّبّبكّبّبّبرر مّبّبن 
قبل طريان العدوان األمرييك السعودي.
كما تفقدوا مستوى الخدمات الطبية 
بّبّبّباملّبّبّبسّبّبّبتّبّبّبشّبّبّبفّبّبّبى الّبّبّبّبعّبّبّبّبسّبّبّبّبكّبّبّبّبري واسّبّبّبّبتّبّبّبّبمّبّبّبّبعّبّبّبّبوا مّبّبن 
مّبّبّبديّبّبّبر املّبّبسّبّبتّبّبشّبّبفّبّبى الّبّبّبدكّبّبّبتّبّبّبور مّبّبحّبّبمّبّبد الّبّبعّبّبزي 
إىل شّبّبرح عّبّبن طبيعة العمل باملستشفى 

ومّبّبّبسّبّبّبتّبّبّبوى الّبّبّبخّبّبّبدمّبّبّبات الّبّبطّبّببّبّبيّبّبة والّبّبعّبّبالجّبّبيّبّبة 
مها للمرىض. التي يقدرّ

ووجّبّبه املحافظ بجاش إدارة املستشفى 
بّبّبّبّبّباملّبّبّبّبّبزيّبّبّبّبّبد مّبّبّبّبّبّبن الّبّبّبّبّبرعّبّبّبّبّبايّبّبّبّبّبة واالهّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبّبام بّبّبّبّباملّبّبّبّبرىض 
وتحسن الخدمات الطبية املقدمة لهم.

وتّبّبّبّبّبّبّبفّبّبّبّبّبّبّبقّبّبّبّبّبّبّبد الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبزائّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبرون أقّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبام الّبّبّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّبّبّبراحّبّبّبّبّبّبّبة 
والعمليات واملخت� واألشعة والصيدلية 
والّبّبعّبّبنّبّبايّبّبة املّبّبّبركّبّبّبزة باملستشفى والّبّبعّبّبيّبّبادات 

الخارجية.
وأبّبّبّبّبدى بّبّبجّبّباش االسّبّبتّبّبعّبّبداد املّبّبسّبّباهّبّبمّبّبة يف 
تّبّبوسّبّبيّبّبع الّبّبعّبّبيّبّبادات الّبّبخّبّبارجّبّبيّبّبة باملستشفى 
بما يسهم يف استقبال ومعاينة املرددين 

عليها.

بعث فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس 
األعى برقية عزاء ومواساة يف استشهاد العقيد منصور محمد 
محسن املعويض قائد املنطقة األوىل أمن مركزي بمحافظة مأرب 

بعد حياة زاخرة بالنضال يف خدمة الوطن.
وأشّبّبّبّبّباد الّبّبرئّبّبيّبّبس املّبّبّبشّبّبّباط يف بّبّبرقّبّبيّبّبة الّبّبّبعّبّبّبزاء الّبّبتّبّبي بّبّبعّبّبثّبّبهّبّبا إىل عضو 
مجلس الّبّبشّبّبورى الشيخ صّبّبالّبّبح بّبّبن عّبّبي املّبّبعّبّبويض ووالّبّبّبد الشهيد 
الشيخ محمد محسن املعويض وإخوان الشهيد بمناقب الشهيد 
وأدواره الوطنية والنضالية وتقدمه للصفوف املدافعة عن الوطن 

وأمنه واستقراره.
وأثّبّبنّبّبى عّبّبى إسّبّبهّبّبامّبّبات الفقيد املّبّبعّبّبويض الّبّبّبذي رابّبّبّبط لّبّبسّبّبنّبّبوات يف 
جبهات مواجهة قوى العدوان واملرتزقة والتنكيل بهم كرار غري 
فّبّبّبّبرار حّبّبيّبّبث ُجّبّبّبّبرح أكّبّبّبر مّبّبن مّبّبّبرة ولّبّبّبم ُيّبّبهّبّبن أو يستكن وأمّبّبّبّبى كل 

أوقاته يف ميادين وساحات الوغى.
وع� رئيس املجلس السيايس األعى عن خالص العزاء وصادق 
املّبّبّبواسّبّبّباة لّبّبعّبّبضّبّبو مّبّبجّبّبلّبّبس الّبّبّبشّبّبّبورى الّبّبشّبّبيّبّبخ صّبّبالّبّبح املّبّبعّبّبويض ووالّبّبّبد 
وإخّبّبّبّبوان الشهيد وقّبّببّبّبائّبّبل بني جّبّب� خّبّبّبوالن الّبّبطّبّبيّبّبال وعّبّبمّبّبوم قبائل 
محافظة مأرب بهذا املصاب .. سائاًل الله العي القدير أن يتغمده 
بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله 

وذويه الص� والسلوان .. "إنا لله وإنآ إليه راجعون".

دشّبّبّبّبن عّبّبضّبّبو املّبّبجّبّبلّبّبس الّبّبسّبّبيّبّبايس األعّبّبّبى 
مّبّبّبّبّبحّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبد صّبّبّبّبّبّبّبالّبّبّبّبّبّبّبح الّبّبّبّبنّبّبّبّبعّبّبّبّبيّبّبّبّبمّبّبّبّبي ومّبّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبّبه نّبّبّبّبائّبّبّبّبب 
رئّبّبّبيّبّبّبس الّبّبّبّبّبّبّبوزراء لّبّبّبشّبّبّبؤون الّبّبّبّبرؤيّبّبّبّبة الّبّبوطّبّبنّبّبيّبّبة 
رئّبّبّبّبيّبّبّبّبس املّبّبّبكّبّبّبتّبّبّبب الّبّبّبتّبّبّبنّبّبّبفّبّبّبيّبّبّبذي إلدارة الّبّبّبّبرؤيّبّبّبّبة 
الوطنية محمود الجنيد اليوم التخطيط 
الّبّبّبتّبّبّبنّبّبّبفّبّبّبيّبّبّبذي ألجّبّبّبّبهّبّبّبّبزة ومّبّبّبّبؤسّبّبّبّبسّبّبّبّبات الّبّبّبّبدولّبّبّبّبة 

للعام ٢٠٢٢م.
ويف التدشن أكد عضو السيايس األعى 
الّبّبّبنّبّبّبعّبّبّبيّبّبّبمّبّبّبي، ضّبّبّبّبّبّبّبّبّبرورة اسّبّبّبتّبّبّبشّبّبّبعّبّبّبار الّبّبجّبّبمّبّبيّبّبع 
لّبّبّبلّبّبّبمّبّبّبسّبّبّبؤولّبّبّبيّبّبّبة يف تّبّبّبّبوحّبّبّبّبيّبّبّبّبد الّبّبّبّبجّبّبّبّبهّبّبّبّبود خّبّبّبّبالل 
مّبّبّبّبرحّبّبّبّبلّبّبّبّبة تّبّبّبنّبّبّبفّبّبّبيّبّبّبذ خّبّبّبّبطّبّبّبّبط الّبّبّبّبّبّبّبرؤيّبّبّبّبّبّبّبة الّبّبّبوطّبّبّبنّبّبّبيّبّبّبة 
ومّبّبّبشّبّبّباريّبّبّبعّبّبّبهّبّبّبا ورؤاهّبّبّبّبّبّبّبّبّبا ملّبّبّبواكّبّبّببّبّبّبة انّبّبّبتّبّبّبصّبّبّبارات 
أبّبّبّبّبّبّبطّبّبّبّبّبّبال الّبّبّبّبجّبّبّبّبيّبّبّبّبش والّبّبّبّبّبلّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّبان الّبّبّبشّبّبّبعّبّبّببّبّبّبيّبّبّبة يف 

مختلف الجبهات.
ولّبّبفّبّبت إىل أهّبّبمّبّبيّبّبة اسّبّبتّبّبيّبّبعّبّباب مّبّبوجّبّبهّبّبات 
الّبّبّبّبّبّبّبقّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبادة الّبّبّبّبّبّبّبثّبّبّبّبّبّبّبوريّبّبّبّبّبّبّبة واملّبّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّبّبلّبّبّبّبّبّبس الّبّبّبّبسّبّبّبّبيّبّبّبّبايس 
األعّبّبّبّبّبّبّبى وتّبّبّبحّبّبّبديّبّبّبد األولّبّبّبّبّبّبويّبّبّبّبّبّبات املّبّبّبلّبّبّبحّبّبّبة الّبّبتّبّبي 

تالمس الواقع وفقاً لإلمكانات املتاحة.
وشّبّبدد النعيمي عى ضّبّبرورة التنسيق 
والّبّبتّبّبعّبّباون بّبّبن كّبّبافّبّبة أجّبّبهّبّبزة ومؤسسات 
الدولة إلنجاز وتنفيذ املشاريع والخطط 

التي تضمنتها خطة العام ٢٠٢٢م.
وأشّبّبّبّبّبّبّبّباد بّبّبّبّبّبّبّبدور املّبّبّبكّبّبّبتّبّبّبب الّبّبّبتّبّبّبنّبّبّبفّبّبّبيّبّبّبذي إلدارة 
الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبرؤيّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبة الّبّبّبّبّبّبوطّبّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبة يف مّبّبّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّبّبّبانّبّبّبّبّبّبّبدة أجّبّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبّبزة 
ومّبّبّبّبّبؤسّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّبات الّبّبّبّبّبّبّبدولّبّبّبّبّبّبّبة يف إعّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبداد وتّبّبّبنّبّبّبفّبّبّبيّبّبّبذ 
خّبّبطّبّبط الّبّبّبّبرؤيّبّبّبّبة الّبّبوطّبّبنّبّبيّبّبة .. مّبّبثّبّبمّبّبنّبّبا تّبّبفّبّباعّبّبل 
كّبّبّبّبّبّبّبّبّبافّبّبّبّبّبّبّبّبّبة رؤسّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّباء الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبوحّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبدات الّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبفّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبذيّبّبّبّبّبة 
والّبّبّبحّبّبّبرص عّبّبّبى اسّبّبتّبّبيّبّبعّبّباب خّبّبطّبّبط الّبّبّبرؤيّبّبّبة 
الّبّبّبّبّبوطّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبة وآلّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبا الّبّبّبّبتّبّبّبّبنّبّبّبّبفّبّبّبّبيّبّبّبّبذيّبّبّبّبة يف كّبّبّبّبافّبّبّبّبة 

الجهات.
مّبّبّبّبن جّبّبّبانّبّبّببّبّبّبه أشّبّبّبّبّبّبّبار نّبّبّبّبائّبّبّبّبب رئّبّبّبّبيّبّبّبّبس الّبّبّبّبّبّبّبّبوزراء 
لّبّبّبّبشّبّبّبّبؤون الّبّبّبّبّبرؤيّبّبّبّبّبة الّبّبّبوطّبّبّبنّبّبّبيّبّبّبة رئّبّبّبّبيّبّبّبّبس املّبّبكّبّبتّبّبب 
التنفيذي إلدارة الرؤية إىل أهمية تدشن 
هّبّبذه املرحلة مّبّبن مّبّبراحّبّبل التخطيط التي 
يّبّبتّبّبم فيها تنفيذ الّبّبخّبّبطّبّبط واملّبّبشّبّباريّبّبع التي 
تم إعدادها من كافة أجهزة ومؤسسات 

الدولة.

ولفت إىل أنه تم إعداد خطط ومشاريع 
خّبّبّبّبطّبّبّبّبة املّبّبّبّبرحّبّبّبّبلّبّبّبّبة الّبّبّبّبثّبّبّبّبانّبّبّبّبيّبّبّبّبة لّبّبّبّبلّبّبّبّبرؤيّبّبّبّبة الّبّبّبوطّبّبّبنّبّبّبيّبّبّبة 
٢٠٢١-٢٠٢٥م وفّبّبّبقّبّبّباً ملّبّبوجّبّبهّبّبات قّبّبائّبّبد 
الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث 
واملّبّبّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّبّبّبلّبّبّبّبّبّبّبس الّبّبّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبايس األعّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبى بّبّبّبّبتّبّبّبّبحّبّبّبّبديّبّبّبّبد 
األولّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبويّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبات الّبّبّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبّبّبي تّبّبّبّبّبّبّبّبالمّبّبّبّبّبّبّبّبس احّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّباجّبّبّبّبّبّبات 
ز مّبّبن الّبّبصّبّبمّبّبود يف مواجهة  املّبّبواطّبّبن وتّبّبعّبّبزرّ
الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبدوان الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبذي يّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبرض لّبّبّبّبّبّبّبّبه الّبّبّبّبشّبّبّبّبعّبّبّبّبب 
اليمني من قبل قوى االستكبار العاملي.

وأكّبّبّبّبّبّبّبّبّبد الّبّبّبجّبّبّبنّبّبّبيّبّبّبد ضّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبرورة تّبّبّبّبعّبّبّبّبزيّبّبّبّبز الّبّبّبعّبّبّبمّبّبّبل 
املّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبؤسّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبيس وبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّباء وتّبّبّبّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبّبة الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبقّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبدرات 
واسّبّبتّبّبشّبّبعّبّبار الّبّبجّبّبمّبّبيّبّبع لّبّبلّبّبمّبّبسّبّبؤولّبّبيّبّبة املّبّبلّبّبقّبّباة 
عّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبى عّبّبّبّبّبّبّباتّبّبّبّبّبّبّبقّبّبّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبّبّبم يف مّبّبّبّبّبّبّبّبرحّبّبّبّبّبّبّبّبلّبّبّبّبّبّبّبّبة الّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبخّبّبّبّبّبطّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبط 
التنفيذي الذي سيساعد ويسهل ملرحلة 
البناء والتنفيذ يف مشاريع وخطط الرؤية 

الوطنية.
وحّبّبّبث عّبّبى تّبّبّباليف األخّبّبّبطّبّبّباء واالسّبّبتّبّبفّبّبادة 
مّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبن الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبارب الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبابّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبقّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبة لّبّبّبّبّبّبلّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبّبل 
بّبّبّبّبصّبّبّبّبورة مّبّبنّبّبظّبّبمّبّبة بّبّبّبّبعّبّبّبّبيّبّبّبّبداً عّبّبّبّبن الّبّبّبعّبّبّبشّبّبّبوائّبّبّبيّبّبّبة 

واالرتجالية.
ونّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبوه نّبّبّبّبّبّبّبائّبّبّبّبّبّبّبب رئّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبس الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبوزراء لّبّبّبّبّبشّبّبّبّبّبؤون 
الرؤية الوطنية، بتفاعل قيادات ورؤساء 
الّبّبّبّبّبّبّبوحّبّبّبّبّبّبّبدات الّبّبّبتّبّبّبنّبّبّبفّبّبّبيّبّبّبذيّبّبّبة لّبّبّبّبلّبّبّبّبرؤيّبّبّبّبة الّبّبّبوطّبّبّبنّبّبّبيّبّبّبة 
يف كّبّبّبّبّبّبّبافّبّبّبّبّبّبّبة أجّبّبّبّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبّبّبّبزة ومّبّبّبّبّبّبّبؤسّبّبّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّبّبّبات الّبّبّبّبّبّبّبدولّبّبّبّبّبّبّبة 
وحّبّبّبّبّبّبّبّبرصّبّبّبّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبّبّبّبم عّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبى اسّبّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبّباب مّبّبّبّبّبضّبّبّبّبّبامّبّبّبّبّبن 
الّبّبّبتّبّبّبخّبّبّبطّبّبّبيّبّبّبط الّبّبّبّبتّبّبّبّبنّبّبّبّبفّبّبّبّبيّبّبّبّبذي واالسّبّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبّبفّبّبّبّبّبّبّبادة مّبّبن 
الخ�ات املقدمة من مكتب إدارة الرؤية 

الوطنية.
واستعرض مراحل إعداد خطط الرؤية 
الوطنية التي ارتّبّبكّبّبزت عّبّبى نتائج تحليل 
الوضع الراهن التي شاركت يف إعدادها 
وصياغة األهداف واملبادرات بعد تحديد 

األولويات كافة الجهات.
وأوضّبّبّبّبّبّبّبح الّبّبّبجّبّبّبنّبّبّبيّبّبّبد أن املّبّبّبكّبّبّبتّبّبّبب الّبّبتّبّبنّبّبفّبّبيّبّبذي 
إلدارة الّبّبّبّبّبّبّبرؤيّبّبّبّبّبّبّبة سّبّبّبيّبّبّبنّبّبّبفّبّبّبذ ورشّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبة تّبّبّبدريّبّبّببّبّبّبيّبّبّبة 
لتطوير وتعزيز أداء الوحدات التنفيذية 
إلدارة الّبّبّبّبّبّبّبّبرؤيّبّبّبّبّبّبّبّبة الّبّبّبّبّبوطّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبة يف الّبّبّبتّبّبّبخّبّبّبطّبّبّبيّبّبّبط 

الّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبّبفّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبذي ومّبّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبّبابّبّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبّبة وتّبّبّبّبّبّبقّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبم خّبّبّبّبطّبّبّبّبط 
الّبّبّبرؤيّبّبّبة الّبّبوطّبّبنّبّبيّبّبة ومّبّبّبنّبّبّبع الّبّبعّبّبشّبّبوائّبّبيّبّبة الّبّبتّبّبي 
تّبّبّبرافّبّبّبق عّبّبمّبّبلّبّبهّبّبا، مّبّبّبن خّبّبّبّبالل االعّبّبّبتّبّبّبمّبّبّباد عى 
التخطيط التشاريك املدروس واملنهجي.

بدوره أكد وزير التخطيط والتنمية عبد 
الّبّبّبعّبّبّبزيّبّبّبز الّبّبّبكّبّبّبمّبّبّبيّبّبّبم، ضّبّبّبّبّبّبّبّبرورة الّبّبّبعّبّبّبمّبّبّبل بّبّبّبّبروح 
الفريق الواحد إلنجاح مرحلة التخطيط 

التنفيذي.
وثّبّبّبمّبّبّبن جّبّبّبهّبّبّبود قّبّبّبّبيّبّبّبّبادة املّبّبّبكّبّبّبتّبّبّبب الّبّبتّبّبنّبّبفّبّبيّبّبذي 
إلدارة الّبّبرؤيّبّبة الّبّبوطّبّبنّبّبيّبّبة والّبّبفّبّبرق املّبّبحّبّبوريّبّبة 
يف مّبّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّبّبانّبّبّبّبّبّبدة الّبّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبّبات إلعّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبداد الّبّبّبّبخّبّبّبّبطّبّبّبّبة 
وخّبّبّبّبطّبّبّبّبة  ٢٠٢١-٢٠٢٥م  الّبّبّبّبخّبّبّبّبمّبّبّبّبسّبّبّبّبيّبّبّبّبة 
أهّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبة  إىل  الفّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبّبّبّبّباً   .. ٢٠٢٢م  الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبام 
مّبّبّبرحّبّبّبلّبّبّبة الّبّبتّبّبخّبّبطّبّبيّبّبط الّبّبتّبّبنّبّبفّبّبيّبّبذي يف مّبّبرحّبّبلّبّبة 

بناء الدولة اليمنية الحديثة.
ويف الّبّبّبتّبّبّبدشّبّبّبن بّبّبّبحّبّبّبضّبّبّبور عّبّبّبضّبّبّبو مّبّبجّبّبلّبّبس 
الّبّبّبّبّبّبّبّبّبشّبّبّبّبّبّبّبّبّبورى املّبّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبّبدس لّبّبّبّبّبّبطّبّبّبّبّبّبف الّبّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّبّبرمّبّبّبّبّبّبوزي 
ورئّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبس املّبّبّبّبّبركّبّبّبّبّبز الّبّبّبّبوطّبّبّبّبنّبّبّبّبي لّبّبّبّببّبّبّبّبنّبّبّبّباء الّبّبّبّبّبقّبّبّبّبّبدرات 
واتّبّبّبخّبّبّباذ الّبّبّبقّبّبّبرار يّبّبحّبّبيّبّبى املّبّبّبحّبّبّباقّبّبّبري ورؤسّبّبّبّباء 
الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبوحّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبدات بّبّبّبّبّباملّبّبّبّبّبكّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبب الّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبفّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبذي إلدارة 
الرؤية والوحدات التنفيذية إلدارة الرؤية 
بأجهزة ومؤسسات الدولة، استعرض 
رئيس وحدة التخطيط حمدي الشرجبي 
مراحل التخطيط التنفيذي لخطة العام 

٢٠٢٢م.
وتّبّبّبّبّبّبّبّبّبطّبّبّبّبّبّبّبّبّبرق إىل الّبّبّبّبّبّبّبّبخّبّبّبّبّبّبّبّبطّبّبّبّبّبّبّبّبوات الّبّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبّبي سّبّبّبيّبّبّبتّبّبّبم 
تّبّبّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبّبّبفّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبذهّبّبّبّبّبّبّبا خّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبالل مّبّبّبّبّبّبّبّبّبرحّبّبّبّبّبّبّبّبّبلّبّبّبّبّبّبّبّبّبة الّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبخّبّبّبّبّبطّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبط 
الّبّبّبّبتّبّبّبّبنّبّبّبّبفّبّبّبّبيّبّبّبّبذي .. مّبّبّبّبّبّبشّبّبّبّبّبّبرياً إىل أن الّبّبّبتّبّبّبخّبّبّبطّبّبّبيّبّبّبط 
الّبّبّبتّبّبّبنّبّبّبفّبّبّبيّبّبّبذي الّبّبّبّبّبّبّبّبّبذي يّبّبّبّبّبّبّبأيت تّبّبّبّبنّبّبّبّبفّبّبّبّبيّبّبّبّبذاً ملّبّبّبوجّبّبّبهّبّبّبات 
املّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبلّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبس الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبايس األعّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبى، هّبّبّبّبّبّبّبو 
املّبّبّبرحّبّبّبلّبّبّبة الّبّبّبّبرابّبّبّبّبعّبّبّبّبة مّبّبّبّبن مّبّبّبّبراحّبّبّبّبل الّبّبتّبّبخّبّبطّبّبيّبّبط 
االسّبّبّبّبّبّبراتّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّبّبي الّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبي تّبّبّبّبشّبّبّبّبتّبّبّبّبمّبّبّبّبل عّبّبّبّبّبّبّبى عّبّبّبّبّبدد 
مّبّبن الّبّبخّبّبطّبّبوات، أهّبّبمّبّبهّبّبا تّبّبحّبّبديّبّبد أولّبّبويّبّبات 
املّبّبّبّبشّبّبّبّبروعّبّبّبّبات وإعّبّبّبّبّبّبّبّبداد بّبّبّبطّبّبّبائّبّبّبق املّبّبّبشّبّبّبروعّبّبّبات 
والخطة التنفيذية عى مستوى كل جهة 
مركزية ومحلية ومراجعة وتقييم إنجاز 

خطة ٢٠٢١م.

عزى في استشهاد العقيد منصور املعوضي

الرئيس املشاط: الشهيد كرار غير فرار ولم ُيهن 
أو يستكني وأمضى كل أوقاته في ميادين وساحات الوغى

نائب مدير دائرة التوجيه املعنوي:

 العدو اإلسرائيلي يشكل
 تهديدًا حقيقيًا لليمن

اللجنتان الرئاسية واملركزية بتعز تعقدان 
اللقاء الثاني مع العلماء واملرشدين

أكّبّبّبّبد الّبّبّببّبّبّباحّبّبّبث الّبّبعّبّبمّبّبيّبّبد عّبّببّبّبدالّبّبلّبّبه بّبّبّبن عّبّبامّبّبر 
نائب مدير دائرة التوجيه املعنوي للقوات 
املسلحة أن العدو اإلسرائيي أصبح يشكل 

تهديداً حقيقياً لليمن.
وأشّبّبّبّبّبّبّبّبار الّبّبّبعّبّبّبمّبّبّبيّبّبّبد بّبّبّبّبن عّبّبّبّبامّبّبّبّبر إىل أن الّبّبفّبّبيّبّبلّبّبم 
الّبّبّبّبّبوثّبّبّبّبّبائّبّبّبّبّبقّبّبّبّبّبي الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبذي أنّبّبّبّبتّبّبّبّبجّبّبّبّبتّبّبّبّبه دائّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبرة الّبّبّبّبتّبّبّبّبوجّبّبّبّبيّبّبّبّبه 
املعنوي بعنوان "الّبّبعّبّبدوان املّبّبجّبّبهّبّبول" وتم 
عرضه عى القنوات الوطنية مؤخرا سلط 
الّبّبّبضّبّبّبوء عّبّبّبى االعّبّبّبّبتّبّبّبّبداءات اإلسّبّبرائّبّبيّبّبلّبّبيّبّبة عى 
الّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبن أواخّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبر الّبّبّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبّبّبام ١976م يف عّبّبّبهّبّبّبد 

الرئيس إبراهيم الحمدي.
وقّبّبّبّبّبّبال الّبّبّببّبّبّباحّبّبّبث بّبّبّبّبن عّبّبّبّبامّبّبّبّبر: "إن الّبّبّبّبعّبّبّبّبدوان 
ّبّبّبّبه  اإلسّبّبّبّبّبرائّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبي كّبّبّبّبّبّبّبان أحّبّبّبّبّبّبّبد األسّبّبّبّبّبّببّبّبّبّبّبّباب يف تّبّبّبّبوجرّ
الّبّبّبّبحّبّبّبّبمّبّبّبّبدي وسّبّبّبّبّباملّبّبّبّبّبن نّبّبّبحّبّبّبو الّبّبّبّبّبّبوحّبّبّبّبّبّبدة وكّبّبّبذلّبّبّبك 
عّبّبّبقّبّبّبد مّبّبّبؤتّبّبّبمّبّبّبر تّبّبّبعّبّبّبز الّبّبّبّبّبربّبّبّبّبّباعّبّبّبّبّبي".. الفّبّبّبتّبّبّبا إىل أن 
رفّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبض الّبّبّبّبّبّبّبحّبّبّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبّبّبدي بّبّبّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبّبّباء قّبّبّبّبّبّبّبّبّباعّبّبّبّبّبّبّبّبّبدة عّبّبّبّبسّبّبّبّبكّبّبّبّبريّبّبّبّبة 
أمّبّبّبّبّبريّبّبّبّبّبكّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبة يف بّبّبّبّبّبّبّبّبّباب املّبّبّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبّبّبدب كّبّبّبّبّبّبّبّبّبان سّبّبّبّبّببّبّبّبّبّببّبّبّبّبّباً مّبّبّبن 

أسباب اغتياله يف ١١ أكتوبر ١977م.
وأشّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّباد بّبّبّبّبّبّبّبالّبّبّبّبّبّبّبدور الّبّبّبّبّبوطّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبي الّبّبّبّبّبّبّبّبّبذي اضّبّبّبطّبّبّبلّبّبّبع 
بّبّبّبه الّبّبرئّبّبيّبّبس الّبّبشّبّبهّبّبيّبّبد الّبّبحّبّبمّبّبدي حّبّبّبيّبّبّبال ذلّبّبك 
الّبّبّبّبعّبّبّبّبدوان الّبّبسّبّبافّبّبر الّبّبّبّبّبذي انّبّبتّبّبهّبّبك مّبّبّبن خّبّباللّبّبه 

العدو اإلسرائيي األجواء اليمنية.
وأضّبّبّبّبّباف: "الّبّبرئّبّبيّبّبس الّبّبحّبّبمّبّبدي قّبّبّبام بّبّبزيّبّبارة 
سّبّبّبّبّبّبريّبّبّبّبّبّبة إىل بّبّبّبّبّبّبّبّبّباب املّبّبّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبّبّبدب لّبّبّبّبّبلّبّبّبّبّببّبّبّبّبّبدء يف تّبّبّبعّبّبّبزيّبّبّبز 
الدفاعات والتحصينات وكذلك التواصل 
مّبّبّبّبّبّبّبّبّبع الّبّبّبّبّبّبّبرئّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبس سّبّبّبّبّبّبّبالّبّبّبّبّبّبّبم ربّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبع عّبّبّبّبّبّبّبّبّبي يف عّبّبّبّبّبّبدن 
للرتيب والتنسيق ملواجهة ذلك العدوان".

وبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبنرّ الّبّبّبّبّبّببّبّبّبّبّبّباحّبّبّبّبّبّبث بّبّبّبّبّبّبّبّبن عّبّبّبّبّبّبّبامّبّبّبّبّبّبّبر أن الّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّباحّبّبّبّبّبل 
الغربي وبّبّبّباب املّبّبنّبّبدب يمثالن أهمية كبرية 
بالنسبة لكيان العدو اإلسرائيي ويسعى 
لّبّبلّبّبسّبّبيّبّبطّبّبرة عّبّبّبى تّبّبلّبّبك املّبّبنّبّباطّبّبق الّبّبحّبّبيّبّبويّبّبة منذ 
سّبّبّبّببّبّبّبّبعّبّبّبّبيّبّبّبّبنّبّبّبّبات الّبّبّبّبّبّبّبقّبّبّبّبّبّبّبرن املّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبايض الّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبي بّبّبّبّبّبّبّبّبّبدأ فّبّبّبيّبّبّبهّبّبّبا 
الّبّبّبّبعّبّبّبّبدو بّبّبتّبّبطّبّببّبّبيّبّبق اسّبّبّبراتّبّبّبيّبّبّبجّبّبّبيّبّبّبة خّبّبّبّبط الّبّبّبدفّبّبّباع 
الّبّبّبّبّبثّبّبّبّبّباين الّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبادفّبّبّبّبّبة إىل بّبّبّبّبسّبّبّبّبط الّبّبّبّبسّبّبّبّبيّبّبّبّبطّبّبّبّبرة عّبّبى 

باب املندب.
ق الّبّبّبّبّبفّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبلّبّبّبّبّبم إىل أسّبّبّبّبّبّبّبّببّبّبّبّبّبّبّبّباب الّبّبّبّبّبّبّبّبغّبّبّبّبّبّبّبّبارات  وتّبّبّبّبّبّبّبّبّبطّبّبّبّبّبّبّبّبّبررّ
اإلسّبّبرائّبّبيّبّبلّبّبيّبّبة عّبّبى الّبّبيّبّبمّبّبن واسّبّبتّبّبمّبّبرار انتهاك 
الطريان اإلسرائيي األجواء اليمنية طوال 
العقود املاضية السيما يف أجواء الساحل 

الغربي وباب املندب.
كما تطررّق إىل الدور السعودي الذي كان 
اً عّبّبّبن األجّبّبّبنّبّبّبدة األمّبّبريّبّبكّبّبيّبّبة يف الضغط  مّبّبّبعّبّبّب�رّ
عّبّبّبّبّبى الّبّبّبّبرئّبّبّبّبيّبّبّبّبس الّبّبّبّبحّبّبّبّبمّبّبّبّبدي مّبّبّبّبّبن أجّبّبّبّبّبّبل الّبّبّبقّبّبّببّبّبّبول 
بّبّبّبّبّبّببّبّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبّباء قّبّبّبّبّبّبّبّبّباعّبّبّبّبّبّبّبّبّبدة عّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّبكّبّبّبّبّبريّبّبّبّبّبة يف بّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّباب املّبّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبّبدب 
بّبّبّباإلضّبّبّبافّبّبّبة إىل الّبّبّبصّبّبّبراع األجّبّبنّبّببّبّبي يف منطقة 
جّبّبنّبّبوب الّبّببّبّبحّبّبر األحّبّبّبمّبّبّبر ومّبّبخّبّبطّبّبطّبّبات الّبّبعّبّبدو 
اإلسّبّبّبّبرائّبّبّبّبيّبّبّبّبي الّبّبّبتّبّبّبي شّبّبكّبّبلّبّبت تّبّبّبّبهّبّبّبّبديّبّبّبّبداً حّبّبقّبّبيّبّبقّبّبيّبّباً 

لليمن يف املايض والحاضر.
وأوضّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبح الّبّبّبّبّبّببّبّبّبّبّبّباحّبّبّبّبّبّبث بّبّبّبّبّبّبّبّبن عّبّبّبّبّبّبّبامّبّبّبّبّبّبّبر أن إعّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبداد 
ّبّبّبّبق بّبّبّبّبإنّبّبّبّبتّبّبّبّباج فّبّبّبيّبّبّبلّبّبّبم "الّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبدوان  الّبّبّبّببّبّبّبّبحّبّبّبّبث املّبّبّبّبتّبّبّبّبعّبّبّبّبلرّ
املّبّبّبّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبّبّبّبول" اسّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبّبر لّبّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبّبدة سّبّبّبّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبّبّبّبوات حّبّبّبتّبّبّبى 
ّبّبّبة عّبّبّبّبن الّبّبّبّبغّبّبّبّبارات  تّبّبّبّبم جّبّبّبمّبّبّبع املّبّبّبعّبّبّبلّبّبّبومّبّبّبات املّبّبّبهّبّبّبمرّ
اإلسرائيلية عى اليمن واالنتهاك املستمر 

لألجواء اليمنية.

عّبّبّبّبّبّبقّبّبّبّبّبّبدت الّبّبّبّبّبلّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبة الّبّبّبّبّبّبرئّبّبّبّبّبّباسّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبة والّبّبّبّبلّبّبّبّبجّبّبّبّبنّبّبّبّبة 
املّبّبّبّبركّبّبّبّبزيّبّبّبّبة بّبّبّبمّبّبّبحّبّبّبافّبّبّبظّبّبّبة تّبّبّبعّبّبّبز امّبّبّبّبّبّبس بّبّبجّبّبامّبّبع 
الّبّبّبّبّبّبصّبّبّبّبّبّبحّبّبّبّبّبّبابّبّبّبّبّبّبي مّبّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبّباذ بّبّبّبّبّبّبّبّبن جّبّبّبّبّبّببّبّبّبّبّبّبل يف الّبّبّبّبجّبّبّبّبنّبّبّبّبد 
اللقاء املوسع الثاين للعلماء والخطباء 
واملّبّبّبّبرشّبّبّبّبديّبّبّبّبن ملّبّبّبنّبّبّباقّبّبّبشّبّبّبة آلّبّبّبّبيّبّبّبّبة الّبّبّبّبتّبّبّبّبواصّبّبّبّبل مّبّبع 
املغرر بهم وحثهم عى العودة إىل صف 

الوطن.
ويف مستهل اللقاء نقل محافظ تعز 
صالح بجاش تحيات قائد الثورة ورئيس 
املّبّبجّبّبلّبّبس الّبّبسّبّبيّبّبايس األعّبّبّبّبى لّبّبلّبّبحّبّباضّبّبريّبّبن.. 
الفّبّبتّبّبا إىل أهمية دور العلماء يف إيصال 
رسّبّبّبّبّبّبّبالّبّبّبّبّبّبّبة الّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبقّبّبّبّبّبل واملّبّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبّبطّبّبّبّبّبّبق لّبّبّبّبلّبّبّبّبمّبّبّبّبغّبّبّبّبرر بّبّبّبهّبّبّبم 
الّبّبّبذيّبّبّبن ال يّبّبّبزالّبّبّبوا يف صّبّبّبف الّبّبّبعّبّبّبدوان الّبّبّبذي 

يسعى لتجزئة الوطن ونهب ثرواته.
وأكد أهمية تضافر الجهود للتواصل 
مع املغرر بهم للعودة إىل جادة الصواب 
ولّبّبّبّبّبّبّبّبهّبّبّبّبّبّبّبّبم كّبّبّبّبّبّبّبّبّبل األمّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبان.. مّبّبّبّبّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّبّبّبّبّبددا الّبّبّبّبّبّبّبّبدعّبّبّبّبّبّبّبّبوة 
للمغرر بهم لالستفادة من قرار العفو 

العام والعودة إىل الصف الوطني.
ولفت املحافظ بجاش إىل أهمية رسالة 
املّبّبسّبّبجّبّبد يف تّبّبوعّبّبيّبّبة املّبّبجّبّبتّبّبمّبّبع بمخططات 
أعداء الوطن .. مؤكدا أهمية دور أولياء 

األمور يف التواصل مع املغرر بهم.
من جانبه أشار عضو مجلس الشورى 
طّبّبالل عّبّبقّبّبالن يف كلمة اللجنة الرئاسية 
إىل أهمية دعّبّبوة املغرر بهم للعودة إىل 
الصف الوطني بعد أن تكشفت حقائق 

العدوان وأهدافه.
ولّبّبّبّبّبّبّبّبفّبّبّبّبّبّبّبّبت إىل مّبّبّبّبّبّبّبّبّبا يّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبرض لّبّبّبّبّبّبّبّبّبه مّبّبّبّبّبرتّبّبّبّبّبزقّبّبّبّبّبة 
الّبّبعّبّبدوان من استهداف من قبل طريان 
تّبّبحّبّبالّبّبف الّبّبّبّبعّبّبّبّبدوان.. مّبّبّبؤكّبّبّبدا أن الّبّبّبعّبّبّبدوان 

يهدف إىل تقسيم وتجزئة اليمن.
وأكّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبد عّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبى أهّبّبّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبة الّبّبّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبّبّبحّبّبّبّبّبّبّبّبرك الّبّبّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّبّبّباد 
واالستفادة من مختلف الوسائل املتاحة 
لّبّبتّبّبوعّبّبيّبّبة املّبّبجّبّبتّبّبمّبّبع بّبّبمّبّبا يّبّبحّبّباك ضّبّبد الّبّبوطّبّبن 
مّبّبّبّبن مّبّبّبّبّبّبؤامّبّبّبّبّبّبرات.. مّبّبّبشّبّبّبريا إىل أن الّبّبشّبّبعّبّبب 
الّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبي عّبّبّبّبّبّبّبّبى مّبّبّبّبّبّبّبّبشّبّبّبّبّبّبّبّبارف تّبّبّبّبحّبّبّبّبقّبّبّبّبيّبّبّبّبق الّبّبّبّبنّبّبّبّبصّبّبّبّبر 

الكامل عى قوى العدوان.
فيما أشار مدير مكتب اإلرشاد هاشم 
موفق إىل الجهود املبذولة حاليا إلنجاح 
حّبّبّبمّبّبّبلّبّبّبة إعّبّبّبّبّبّبّبّبادة املّبّبّبّبغّبّبّبّبرر بّبّبّبهّبّبّبم بّبّبّبّباإلضّبّبّبّبافّبّبّبّبة إىل 
التحشيد لرفد الجبهات بالرجال واملال.
حضر اللقاء عدد من وكالء محافظة 

تعز.

تفقد مركز التعليم ملكتب اإلرشاد 
واملستشفى العسكري في تعز

أدان رئّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبس الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبوزراء الّبّبّبّبّبّبدكّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبور 
عّبّبّبّبّبّبّبّببّبّبّبّبّبّبّبّبدالّبّبّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبّبّبزيّبّبّبّبّبّبّبّبز صّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبالّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبح بّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبن حّبّبّبّبّببّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبور 
املمارسات التخريبية التي يغذيها 
املّبّبّبّبّبّبحّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبل الّبّبّبّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبّبّبودي اإلمّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبارايت يف 
محافظة حضرموت يف إطار سعيه 
املكشوف للسيطرة عّبّبى املحافظة 

ومقدراتها.
وتّبّبّبّبّبّبّبّبّبطّبّبّبّبّبّبّبّبّبرق رئّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبس الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبوزراء خّبّبّبّبّبّبالل 
لّبّبّبّبقّبّبّبّبائّبّبّبّبه امّبّبّبّبّبّبّبس مّبّبّبّبحّبّبّبّبافّبّبّبّبظ حّبّبّبضّبّبّبرمّبّبّبوت 
بّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّباراس إىل األوضّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّباع  لّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبقّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبان 
املّبّبعّبّبيّبّبشّبّبيّبّبة املّبّبتّبّبفّبّباقّبّبمّبّبة الّبّبّبتّبّبّبي يعيشها 
أبناء حضرموت وبقية املحافظات 
الّبّبّبّبّبّبواقّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبة تّبّبّبّبّبحّبّبّبّبّبت االحّبّبّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبّبّبالل نّبّبّبتّبّبّبيّبّبّبجّبّبّبة 
سياسات املحتل والصراع املستمر 
بّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبن عّبّبّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبّبّبالئّبّبّبّبّبّبّبه ومّبّبّبّبّبّبّبّبّبرتّبّبّبّبّبّبّبّبّبزقّبّبّبّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبّبّبّبه.. الفّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبا 
إىل املّبّبّبّبّبّبّبشّبّبّبّبّبّبّبروع الّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبدمّبّبّبّبّبريي لّبّبلّبّبمّبّبحّبّبتّبّبل 
الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبودي اإلمّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبارايت الّبّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّبّباعّبّبّبّبّبّبي 
إلغّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبراق املّبّبّبّبّبّبّبّبّبحّبّبّبّبّبّبّبّبّبافّبّبّبّبّبّبّبّبّبظّبّبّبّبّبّبّبّبّبة يف الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبصّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبراع 

لّبّبّبتّبّبّبسّبّبّبهّبّبّبيّبّبّبل الّبّبّبّبسّبّبّبّبيّبّبّبّبطّبّبّبّبرة عّبّبّبلّبّبّبيّبّبّبهّبّبّبا ونّبّبّبهّبّبّبب 
ثرواتها.

ونّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّباقّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبش رئّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبس الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبوزراء مّبّبّبّبّبع 
املّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبحّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبافّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبظ بّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّباراس األوضّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّباع يف 
املّبّبّبّبّبّبّبّبحّبّبّبّبّبّبّبّبافّبّبّبّبّبّبّبّبظّبّبّبّبّبّبّبّبة يف ظّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبل املّبّبّبّبّبّبّبسّبّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبّبجّبّبّبّبّبّبّبدات 
األخّبّبّبّبرية وبّبّبّبّبروز بّبّبّبّبوادر لّبّبصّبّبراع دامّبّبي 
بّبّبن عمالء ومرتزقة املحتل عّبّبالوة 
عّبّبى مّبّبا تّبّبشّبّبهّبّبده حّبّبالّبّبيّبّبا مّبّبن انّبّبعّبّبدام 
لّبّبّبّبلّبّبّبّبخّبّبّبّبدمّبّبّبّبات األسّبّبّبّبّباسّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبة وزيّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبادة يف 
أسعار مختلف السلع األساسية.

وأشّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبار بّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّباراس إىل املّبّبّبّبخّبّبّبّبطّبّبّبّبطّبّبّبّبات 
اإلجّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبرامّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبة لّبّبّبّبّبّبّبتّبّبّبّبّبّبّبحّبّبّبّبّبّبّبالّبّبّبّبّبّبّبف الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبدوان 
واالحتالل يف حضرموت ومراميها 
أبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبّبّبّبّبّباء  أن  مّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبؤكّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبدا   .. الّبّبّبّبّبّبّبّبخّبّبّبّبّبّبّبّببّبّبّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبّبّبثّبّبّبّبّبّبّبّبة 
حّبّبّبّبّبضّبّبّبّبّبرمّبّبّبّبّبوت يّبّبّبّبّبّبّبدركّبّبّبّبّبّبّبون ابّبّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبّباد هّبّبّبّبذه 
املّبّبخّبّبطّبّبطّبّبات بّبّباسّبّبتّبّبثّبّبنّبّباء الّبّبقّبّبلّبّبة الّبّبذيّبّبن 
ارتضوا ألنفسهم أن يكونوا أدوات 

بيد املحتل.

أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
بن حبتور بالجهود التي تبذلها جامعة صنعاء وقيادتها 
لتعزيز وتطوير الدور العلمي واألكاديمي الرائد للجامعة 

العريقة.
ونّبّبّبّبوه رئّبّبيّبّبس الّبّبّبّبّبّبوزراء خّبّبّبالل لّبّبقّبّبائّبّبه امّبّبّبس رئّبّبيّبّبس جامعة 
صّبّبّبنّبّبّبعّبّبّباء الّبّبّبّبدكّبّبّبّبتّبّبّبّبور الّبّبّبّبقّبّبّبّباسّبّبّبّبم عّبّبّبّببّبّبّبّباس بّبّبّبّبالّبّبّبّب�امّبّبّبّبج الّبّبّبتّبّبّبطّبّبّبويّبّبّبريّبّبّبة 
والّبّبخّبّبطّبّبوات املّبّبحّبّبقّبّبقّبّبة ُبّبّببّبّبعّبّبدهّبّبا املّبّبحّبّبي والّبّبخّبّبارجّبّبي لتوطيد 
املكانة العلمية لهذه املؤسسة األكاديمية التي اضطلعت 
بدور كبري ومهم عى مدى نصف قرن يف خدمة التنمية 

البشرية واالجتماعية.

وثّبّبّبّبمّبّبّبّبن عّبّبّبالّبّبّبيّبّبّباً بّبّبّبّبّبّبّبّبّباألداء الّبّبّبعّبّبّبلّبّبّبمّبّبّبي والّبّبّبّبوطّبّبّبّبنّبّبّبّبي ألعّبّبّبّبضّبّبّبّباء هّبّبيّبّبئّبّبة 
التدريس وثباتهم يف أداء الرسالة الوطنية املهمة لحاضر 

ومستقبل اليمن.
وتطرق اللقاء إىل سبل معالجة األوضاع املالية للكادر 
األكّبّبّباديّبّبّبمّبّبّبي والّبّبّبحّبّبّبفّبّبّباظ عّبّبلّبّبيّبّبه مّبّبّبن الّبّبّبتّبّبّبسّبّبّبرب والّبّبّبتّبّبّبواصّبّبّبل مع 
األكّبّبّبّباديّبّبّبّبمّبّبّبّبيّبّبّبّبن يف الّبّبّبّبّبخّبّبّبّبّبارج لّبّبّبّبلّبّبّبّبعّبّبّبّبودة لّبّبّبلّبّبّبوطّبّبّبن أو الّبّبّبعّبّبّبمّبّبّبل يف 
الّبّبّببّبّبّبحّبّبّبوث الّبّبعّبّبلّبّبمّبّبيّبّبة يف املّبّبّبّبجّبّبّبّباالت األكّبّبّباديّبّبّبمّبّبّبيّبّبّبة تّبّبّبحّبّبّبت مّبّبظّبّبلّبّبة 

جامعة صنعاء.
وأكّبّبّبّبّبد الّبّبّبلّبّبّبقّبّبّباء أهّبّبمّبّبيّبّبة الّبّبّبحّبّبّبفّبّبّباظ عّبّبّبى الّبّبتّبّبصّبّبنّبّبيّبّبف اإلقّبّبلّبّبيّبّبمّبّبي 
والّبّبّبّبّبّبّبّبدويل لّبّبلّبّبجّبّبامّبّبعّبّبة مّبّبّبّبن قّبّبّببّبّبّبل الّبّبّبجّبّبّبهّبّبّبات املّبّبخّبّبتّبّبصّبّبة إقّبّبلّبّبيّبّبمّبّبيّبّباً 

والحفاظ عى نفس مستوى التصنيف الذي ُيعت� انجازاً 
ُيحسب للجامعة يف ظل الظرف الراهنة.

وكّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبان رئّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبس جّبّبّبّبّبامّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّبة صّبّبّبّبّبنّبّبّبّبّبعّبّبّبّبّباء اطّبّبّبّبّبّبلّبّبّبّبّبّبع رئّبّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبّبس الّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبّبوزراء 
عّبّبّبّبّبى سّبّبّبّبّبري الّبّبّبعّبّبّبمّبّبّبلّبّبّبيّبّبّبة الّبّبّبتّبّبّبعّبّبّبلّبّبّبيّبّبّبمّبّبّبيّبّبّبة واألكّبّبّبّبّباديّبّبّبّبّبمّبّبّبّبّبيّبّبّبّبّبة ومّبّبّبسّبّبّبتّبّبّبوى 
انّبّبجّبّباز الّبّب�امّبّبج الّبّبتّبّبطّبّبويّبّبريّبّبة عّبّبى مّبّبسّبّبتّبّبوى مختلف كلياتها 
واملّبّبّبؤتّبّبّبمّبّبّبرات الّبّبعّبّبلّبّبمّبّبيّبّبة املّبّبّبعّبّبّبززة لّبّبلّبّبجّبّبانّبّبب الّبّبعّبّبلّبّبمّبّبي والّبّببّبّبحّبّبثّبّبي 

فيها.
وعّبّبّب� عّبّبن تّبّبقّبّبديّبّبره لّبّبدعّبّبم الّبّبحّبّبكّبّبومّبّبة ورعّبّبايّبّبتّبّبهّبّبا للجامعة 
ومختلف أنشطتها وبرامجها وأثره اإليجابي املباشر عى 

الجانبن التدرييس واألكاديمي.

خالل لقائه محافظ حضرموت

رئيس الوزراء يدين املمارسات التخريبية للمحتل
 وسعيه املكشوف للسيطرة على احملافظة ومقدراتها

.. ويناقش مع رئيس جامعة صنعاء 
اجلوانب العلمية واألكادميية النعيمي واجلنيد يدشنان التخطيط التنفيذي ألجهزة 

ومؤسسة الدولة للعام 2022

اعتبرت ما عرضه ناطق العدوان بشأن ميناءي احلديدة ورأس عيسى إفالس وفبركة إعالمية هابطة

اخلارجية: احملاوالت الهزلية لتبرير استهداف املوانئ اليمنية  حتركًا سينمائيًا رخيصًا يظهر الفشل الذريع للسعودية



م��ي��ن��اء ال���ح���دي���دة وامل������وائن امل��ت��ص��ل��ة ب���ه ع���ى ال��ب��ح��ر 
االح����������م����������ر ه����������ي اع����������ي����������ان م�������دن�������ي�������ة وت����������ق����������وم ب����ع����م����ل����ه����ا 
االق����ت����ص����ادي واالن�����س�����اين وت���ح���ت م������رأى وم��س��م��ع 
م��ن املجتمع ال���دويل وم��ؤخ��را ص��درت تحذيرات 
ملغومة من دول العدوان حول ميناء الحديدة 
ادعاءات هشة وغري مربرة.. ونحن هنا نتساءل..

ماهي املخاطر التي سوف يرتتب عليها محاولة 
استهداف ميناء الحديدة من قبل دول العدوان 

سواًء من الناحية العسكرية او االقتصادية؟
من املؤكد ومن واقع الحال ان استهداف ميناء 
الحديدة من قبل دول تحالف ال��ع��دوان يمثل 
االص����������رار امل���ت���ع���م���د ل���ل���ن���ظ���ام ال����س����ع����ودي اإلم��������ارايت 
ع��������ى ت�����ق�����وي�����ض ع����م����ل����ي����ة ال��������س��������ام يف ال������ح������دي������دة، 

وب������������ال������������ت������������ايل اس���������ت���������ب���������ع���������اد أي���������ة 
م��ب��ادرات ق��ادم��ة للسام أو 
خ����ط����وات اج����رائ����ي����ة ان��س��ان��ي��ة 
تتعلق باستئناف اتفاقيات 
اليقاف إطاق النار ليس يف 
ال�����ح�����دي�����دة ف����ق����ط وإن�����م�����ا ع��ى 
كامل الجغرافية اليمنية.. 
إن استهداف ميناء الحديدة 
س����ي����ج����ل����ب م�����ع�����ه ال�����ك�����ث�����ري م���ن 
امل�����������ش�����������اك�����������ل وس����������������������وف ت�����ت�����غ�����ري 
اإلس�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة ال���ع���س���ك���ري���ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة ت��ج��اه دول تحالف 
ال�������ع�������دوان وخ�����اص�����ة االق�������رب 
م��ن��ه��ا اىل ح����دودن����ا وم��ي��اه��ن��ا 
االقليمية ول��ن ي��ك��ون هناك 
اي ن���وع م��ن ان����واع التحسن 
ال������������ش������������ك������������ي ب������������������ن االط�����������������������������راف 
وخ�����اص�����ة ت����ل����ك ال����ت����ي ت���ش���رف 
عليها االمم املتحدة الننا يف 
اليمن سنعترب ان استهداف 
ميناء الحديدة لن يكون اال 
ب���������������اذن م���������ن م�����ج�����ل�����س االم���������ن 
وض��������������وء اخ�������ض�������ر م���������ن االم���������م 
املتحدة واشراف مباشر من 
الواليات املتحدة االمريكية 

ومشاركة من قوات الكيان الصهيوين وبالتايل 
فان استهداف ميناء الحديدة وميناء الصليف 
ق��������د ت�������ك�������ون م������ق������دم������ة ل�����ع�����م�����ل ع������س������ك������ري م����ش����رتك 
ع���������دواين م���ك���ش���وف ب�����ن دول ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان 
س���������وف ت������زي������د م�������ن االزم�������������ة وس�����ت�����ض�����اع�����ف م����ع����ان����اة 
وم�������أس�������اة ال����ي����م����ن����ي����ن ك��������ون م����ي����ن����اء ال������ح������دي������دة ه��و 
الشريان الوحيد البناء اليمن املحاصر وسيؤدي 
اي عمل عسكري ع���دواين ع��ى ميناء الحديدة 
اىل ح��م��اق��ة غ���ري م��ح��س��وب��ة ن��ت��ائ��ج��ه��ا م���ن ال��ن��ظ��ام 
السعودي اوال والنظام االم���ارايت ثانيا وبالتايل 
ل������ن ت����ق����ف ال�������ق�������وات امل����س����ل����ح����ة ال����ي����م����ن����ي����ة م���ك���ت���وف���ة 
االيدي بل ستتخذ خيارات عسكرية ستضعف 
يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ري��ة وخ���اص���ة م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��م��وائن 
السعودية وااله��داف الحساسة عليها وسوف 
تتجه املنطقة بشكل عام وخاص البحر االحمر 
ودول العدوان املطلة عليها اىل مزيد من التوتر 
والقلق والفوىض وسيكون حينها من الصعب 
ج���������دا ت�����ق�����ري�����ب ال�����ف�����ج�����وة ال������ت������ي اح�����دث�����ت�����ه�����ا ح���م���اق���ة 
ال���ن���ظ���ام���ن ال���س���ع���ودي واالم����������ارايت الن االح������داث 
حينها ستنزلق منزلقا خطريا واىل درجة كبرية 
تكون فيها النتائج والخيارات الرادعة قد وصلت 
اىل ذروتها ولن تستطيع السعودية او االمارات 
ح���ي���ن���ه���ا اس����ت����ع����واض����ه����ا ل�����ف�����رتات ط����وي����ل����ة ق�����ادم�����ة.. 
ف��اذا كانت السعودية ت��رى ان استهداف ميناء 
ال���ح���دي���دة وم��ي��ن��اء ال��ص��ل��ي��ف ن��وع��ا م���ن االح��ت��ف��اظ 
ب�����ال�����ت�����وازن ال����ع����س����ك����ري يف م���رح���ل���ت���ه ال�����راه�����ن�����ة ل��ه��ا 
وخاصة بعد االنهيارات املتاحقة لها فان ذلك 
سيؤدي اىل كوارث حقيقية لها وسيكون اليمن 
وج��ي��ش��ه ول��ج��ان��ه ال��ش��ع��ب��ي��ة ام����ام خ��ي��ار عسكري 

اس��ت��ث��ن��ايئ وه����و ال��س��ع��ي ب��ك��ل االم���ك���ان���ات امل��ت��اح��ة 
اىل تحقيق م��ع��ن��وي م��ت��ق��دم م��ن ال����ردع امل��ت��ب��ادل 
وال�����س�����ع�����ي اىل ت���ح���ق���ي���ق ال�����ت�����ف�����وق ع������ى ال������ق������درات 
السعودية واالماراتية وخاصة يف مجال القوة 
الصاروخية بانواعها وساح الجو املسري والقوة 
البحرية وسوف تندرج عملية الردع العسكرية 
يف ال����ع����م����ق ال�����س�����ع�����ودي واالم�����������������ارايت ت����ح����ت اس����م 
املبادرة الخاصة للدفاع عن اهم شريان حيوي 
ل���ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي وح���ي���ن���ه���ا س����ت����ن����دم ال���س���ع���ودي���ة 
واالم��������ارات ع���ى م���ا اق��رتف��ت��ه ول��ك��ن��ه��ا يف االس����اس 
قد وضعت نفسها تحت طائلة الربنامج الوطني 
ل������ل������دف������اع االس������رتات������ي������ج������ي ل����ل����ج����م����ه����وري����ة ال���ي���م���ن���ي���ة 
وس��ت��ص��ب��ح امل��ن��ط��ق��ة ب��ش��ك��ل ع�����ام داخ����ل����ه يف ه���ذه 
ال�����ربن�����ام�����ج ب����م����ا ف���ي���ه���ا ال���ك���ي���ان 
ال������ص������ه������ي������وين ول�����������ن ي���س���ت���ب���ع���د 
وس����������������وف ت��������ح��������دث ت��������ط��������ورات 
م��ت��ص��اع��دة يف ادارة امل��ع��ارك 
ال�����ح�����رب ويف اس���رتات���ي���ج���ي���ات 
ال����ردع خ���ال ال��ع��ام 2022م 
وه���������و االم�����������ر ال�����������ذي س������ت������زداد 
سعة اساليب القوة اليمنية 
وس����ت����ظ����ه����ر اس������ال������ي������ب اخ�������رى 
ل���ل���ق���وة ال���ع���س���ك���ري���ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
ال����������رادع����������ة.. وب������ال������ت������ايل زي��������ادة 
م���ع���دالت ال���خ���س���ارة للنظام 
ال���س���ع���ودي واي������ة م���ح���اوالت 
اس�������رائ�������ي�������ل�������ي�������ة  او  ام���������ري���������ك���������ي���������ة 
ل��ت��دع��ي��م امل��وق��ف ال��س��ع��ودي 
واالم���ارايت ضد اليمن فانها 
لن تخدم النظام السعودي 
وح���ل���ف���ائ���ه���ا ب�����ل ان����ه����ا س��ت��زي��د 
من الضغط عى السعودية 
ول����������ن ت�����خ�����دم�����ه�����ا يف ت���ح���س���ن 
ق����درات����ه����ا ب����ل ان����ه����ا س���ت���زي���د ن 
معاناتها اذا حاولت امريكا 
واس���������������رائ���������������ي���������������ل ت����������دع����������ي����������م اي����������ة 
اع��م��ال عسكرية ع��ى ميناء 
ال��ح��دي��دة او الصليف فانها 
سوف تتجه بذلك اىل واالشكالية ان املتحالفن 
م����ع ال�����ري�����اض وم�����ع اب���وظ���ب���ي ه����م م����ن س��ي��ك��ون��ون 
ال��س��ب��ب امل���ب���اش���ر وغ����ري امل���ب���اش���ر يف وض����ع امل��ص��ال��ح 
الدولية يف البحر االحمر تحت الخطر الحقيقي 
وحينها ستكون امل��واج��ه��ة ل��ل��وج��ود االم��ري��ي يف 
ال����ب����ح����ر االح������م������ر ل����ي����س ذل��������ك ف����ق����ط وان������م������ا س����وف 
ت���س���ت���أث���ر م����ص����ال����ح اغ�����ل�����ب دول ال����ع����ال����م وخ����اص����ة 

التجارية االقتصادية يف البحر االحمر..
لعل عملية الردع اليمنية ستكون الخيار اليمني 
للدفاع وستكون موازين القوى قد تغريت معها 
الن امل�����ي�����زان ال���ع���س���ك���ري ال���ي���م���ن���ي واالس����رتات����ي����ج����ي 
س��ي��ط��رأ ع��ل��ي��ه ت��غ��ري ج���وه���ري يف زي������ادة ال���ق���درات 
ال���ع���س���ك���ري���ة ال���ي���م���ن���ي���ة وال�����ت�����ي س���ت���ؤث���ر ب���ش���ك���ل ك��ري 
وقوي عى قدرات القوات االجنبية املتواجدة يف 
البحر االحمر وعى االرايض السعودية وسوف 
يصلون اىل طريق مسدود لفرض هيمنتهم يف 
البحر االحمر ولن يجد السعودين واالماراتين 
وام���������ري���������ك���������ا اي�������������ة ت�������رح�������ي�������ب الي ح�������م�������اق�������ة او غ�����ب�����اء 
باستهداف ميناء الحديدة وسوف ينعكس سلبا 
عليهم وس���وف تثبت ال��ق��وات املسلحة اليمنية 
حينها الحاجز املنيع اممام كل محاوالت دول 
تحالف العدوان وعى رأسها امريكا واسرائيل 
م����ن ال���ن���ي���ل م����ن ال���ي���م���ن وش����ع����ب ال���ي���م���ن وح���ري���ت���ه 

واستقاله.

*  مساعد مدير دائرة التوجيه املعنوي 
للقوات املسلحة والخبري العسكري 
واالسرتاتيجي 7يناير 2022م

  محاوالت مشبوهة الستهداف مينائي احلديدة والصليف

يرى متابعون ومحللون عسكريون ان القدرات الكبرية 
التي باتت تتمتع بها القوات البحرية اليمنية اصحبت 
تمثل تطورا نوعيا بما يجعل العام الجديد 2022عاما 
بحريا بامتياز دشنته البحرية اليمنية باصطياد سفينة 
معادية تهدد املياه االقليمية اليمنية  مع قبل تحالف 

العدوان السعودي واالمارايت . 
وأك����������د  خ��������رباء يف ق�����ان�����ون ال����ب����ح����ار أن ال�������ع�������دوان ي����ح����اول 
ال��ت��غ��ط��ي��ة ع���ى ج��ري��م��ت��ه م���ن خ����ال اس���ت���خ���دام اك���اذي���ب 
ال ت��م��ت ل���ل���واق���ع ب��ص��ل��ة ك����ون ق���ان���ون ال���ب���ح���ار ال�����ذي نص 
عليه ال��دل��ي��ل س��ان ري��م��و ب��ش��أن ال��ق��ان��ون ال���دويل املطبق 
يف النزاعات املسلحة يف البحار يجيز ألي دولة حماية 
مياهها ضد كل املخاطر التي تهدد امنها البحري بشكل 
ع����ام ن��اه��ي��ك ع���ن ال���دول���ة ال���ت���ي ه���ي يف ع�����داء م��ب��اش��ر مع 

تلك الدولة .
اىل ذلك يؤكد محللون سياسيون ان تحالف العدوان 
ق����د وق�����ع يف ف����خ وم�����ا ع��ل��ي��ه اال االع���������رتاف ب��س��ل��ط��ة االم����ر 
الواقع واالبتعاد عن الوهم الذي يسوق له يف املحافل 
الدولية بشأن سفينة روابي الذي يدعي انها كانت يف 
مهمة انسانية بينما الواقع يكشف زيف ذلك االدعاء 

السخيف الذي يبعث عى السخرية .
وح���ي���ن���م���ا اك���ت���ش���ف ال������ع������دوان ان ت�������ورط ب����ه����ذه ال��س��ف��ي��ن��ة 
امل��ع��ادي��ة يف امل��ي��اه اليمنية دون أي م��ص��وغ ق��ان��ون, بات 
ي����ه����دد ب����اس����ت����ه����داف م���ي���ن���اء ال����ح����دي����دة وم����ي����ن����اء ال��ص��ل��ي��ف  
حسب ما تحدث به ناطق تحالف العدوان املالي الذي 
يزعم بأن امليناءين يستخدمان ألغراض عسكرية وان 
سفينة روابي تحمل معدات طبية لجزيرة سقطرى.. 
يف حن كشف متحدث القوات املسلحة العميد يحيى 
سريع ع��ن تفاصيل حركة تلك السفينة امل��ع��ادي��ة وما 
ت���ح���م���ل���ه م�����ن اس����ل����ح����ة وم������ع������دات ع���س���ك���ري���ة ن����اه����ي����ك ع��ن 
حركتها لفرتات زمنية مختلفة للعديد من االسلحة 

واملعدات القتالية.
وق�����د ك����ان����ت ال����ص����ور وامل����ش����اه����د ال����ت����ي ع���رض���ت���ه���ا ال���ق���ن���وات 
ال��وط��ن��ي��ة ك��ف��ي��ل��ة ب��ك��ش��ف ال��ح��ق��ائ��ق وال�����رد امل��ن��اس��ب عى 
ادع�������������اءات ال�������ع�������دوان ب����خ����ص����وص ه�������ذه ال���س���ف���ي���ن���ة ال�����ذي 
بات يعربد من خالها وغريها من السفن البحرية يف 
امل��ي��اه اليمنية غ��ري آب���ه بسلطة االم���ر ال���واق���ع ال��ت��ي باتت 
تسيطر عى البحر والبحر والجو وقادرة عى حمايتها 

) الجيش واللجان الشعبية ( 
وك������������ان ال�����ع�����م�����ي�����د س�������ري�������ع  ق�������د ك�����ش�����ف يف ب������ي������ان ل����ل����ق����وات 
امل��س��ل��ح��ة، االث��ن��ن ال��ف��ائ��ت 03 ي��ن��اي��ر 2022، ع��ن ضبط 
السفينة ال��ع��س��ك��ري��ة اإلم���ارات���ي���ة خ���ال ق��ي��ام��ه��ا ب��أع��م��ال 

عدائية يف املياه اإلقليمية اليمنية.
م��ب��ي��ن��اَ ان�����ه ت����م ض���ب���ط س��ف��ي��ن��ة ش���ح���ن ع��س��ك��ري��ة إم���ارات���ي���ة 
كانت تحمل م��ع��دات عسكرية ودخ��ل��ت امل��ي��اه اليمنية 
ب����دون أي ت��رخ��ي��ص، وأك����د أن ال��س��ف��ي��ن��ة ك��ان��ت ت��م��ارس 
أعماال عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني.

حماية املاحة الدولية
م��ن جهته ن���وه رئ��ي��س ال��وف��د ال��وط��ن��ي اليمني امل��ف��اوض 
محمد عبدالسام ان العملية املوفقة وغري املسبوقة 
تأيت يف إطار التصدي للعدوان والحصار، مشددا عى 

أنها تأيت يف إطار الحق املشروع للشعب اليمني.
ويصف عبد الباري عطوان، يف "رأي اليوم" اللندنية، 
احتجاز السفينة يف مقال بعنوان "هل باتت املاحة يف 
البحر األح��م��ر تحت رح��م��ة أن��ص��ار ال��ل��ه؟"، ب��أن��ه "تطور 
عسكري ُينبيء بأن العام الجديد 2022 سيكون حافا 
بالتصعيد العسكري عى جميع الجبهات يف الحرب 

اليمنّية"، 
ويقول الكاتب: "امتاك أنصار الله لهذه اإلمكانيات 
العسكرية ال��ت��ي تؤهلها للسيطرة ع��ى س��ف��ن يف مياه 
البحر األحمر، تطور خطري يف الحرب اليمنية املستمرة 
منذ سبع س��ن��وات، وه���ذا يعني أن وح��دات��ه��ا الخاصة 
امل�������زودة ب�������زوارق س���ري���ع���ة، وق�������درات ع��ال��ي��ة ع���ى ال��رص��د 
واملتابعة، يمكن أن تتحكم باملاحة البحرية يف البحر 

األحمر، ومضائقه، خاصة باب املندب".
ويضيف الكاتب: "الرسالة العسكرية كانت واضحة يف 
أن القوات البحرية جاهزة ولديها القدرة عى مواجهة 
أي تحرك وتصعيد لقوى العدوان وعى خوض معركة 
فاصلة وأن اليد العليا يف املياه اإلقليمية ويف الجزر هي 

لرجالنا وقواتنا".

ادعاءات كاذبة 
وح��������ول ادع���������اء ال������ع������دوان الس����ت����خ����دام م���ي���ن���اء ال���ح���دي���دة 
ألغ��راض عسكرية نفى رئيس الوفد الوطني املفاوض 
محمد عبدالسام هذه االدعاءات وقال يف تغريدة له 

يف "ت��وي��رت"،: " إن "ميناء الحديدة مغلق منذ قصفه 
ب�����ال�����ط�����ريان أواخ����������ر ع�������ام 2015 إال م�����ا ن�������در م�����ن ع��م��ل��ي��ات 
إنسانية، ومع ذلك تهديد تحالف العدوان باستهداف 
امل��ن��ش��آت امل��دن��ي��ة ل��ي��س ج���دي���دا ف��ق��ب��ل أي����ام ق��ص��ف م��ط��ار 

صنعاء ومنشآت مدنية أخرى بدعاوى سخيفة".
وأض��اف عبد السام أن "اختاق امل��ربرات واالدع���اءات 

الكاذبة هو ديدن هذا التحالف املفلس".

دليل سان ريمو
وهنا ننشر بعض  الفقرات  من النص االصي  لدليل 
س���ان ري��م��و ب��ش��أن ال��ق��ان��ون ال����دويل امل��ط��ب��ق يف ال��ن��زاع��ات 

املسلحة يف البحار والذي نشر بتاريخ 
ل���ل���ص���ل���ي���ب األح�����م�����ر،  1995-12-31 ، امل����ج����ل����ة ال�����دول�����ي�����ة 

العدد309

الفقرة )22(
إذا انتهكت دول محاربة ن��ظ��ام امل��ي��اه امل��ح��اي��دة كما هو 
وارد يف هذا الصك, وجب عى الدولة املحايدة أن تتخذ 
التدابري الضرورية لوقف االنتهاك. وإذا لم تف الدولة 
امل����ح����اي����دة ب���ال���ت���زام���ه���ا ب����وض����ع ح�����د الن����ت����ه����اك أي م���ح���ارب 
ملياهها, وج��ب ع��ى امل��ح��ارب الخصم أن يخطر ال��دول��ة 
املحايدة بذلك, ويمهلها مهلة معقولة لوضع حد لهذا 

االنتهاك. وإذا كان انتهاك املحارب لحياد الدولة يمثل 
تهديداً جدياً ومباشراً ألمن املحارب الخصم, واستمر 
ه��ذا االنتهاك دون انقطاع, ج��از لهذه الدولة املحاربة 
أن ت��ل��ج��أ إىل ال��ق��وة ال��ض��روري��ة ب��ح��ص��ر امل��ع��ن��ى ل��ل��رد عى 
التهديد ال��ذي يمثله ه��ذا االنتهاك, يف غياب أي تدبري 

آخر يمكن تحقيقه يف الوقت املناسب.

الفقرة )135(
م���ع م����راع����اة أح���ك���ام ال���ف���ق���رة 136, ي���ج���وز ض��ب��ط ال��س��ف��ن 
املعادية, سواء كانت تجارية أو غري تجارية, وبضائعها 
خ��ارج املياه الحيادية, دون ض��رورة الزيارة والتفتيش 

مسبقاً.

الفقرة )112( 
إذا رفعت سفينة تجارية علم دولة معادية أو حملت 
طائرة مدنية عامة دولة معادية, فإن ذلك يمثل دليًا 

قاطعاً عى طابعها العدايئ.

الفقرة )118( 
يحق للسفن الحربية والطائرات العسكرية املحاربة, 
ع��ن��د م��م��ارس��ة ح��ق��ه��ا أث���ن���اء ال���ن���زاع���ات امل��س��ل��ح��ة ال��دول��ي��ة 
يف البحر, زي��ارة وتفتيش السفن التجارية خ��ارج املياه 
امل��ح��اي��دة, إذا ك���ان ه��ن��اك م��ا ي��دع��و ب��ص��ورة معقولة إىل 

االشتباه يف أنها تخضع لاحتجاز.
وب�����ه�����ذا ي����ك����ون ل����ل����ق����وات ال���ب���ح���ري���ة ال���ي���م���ن���ي���ة ح�����ق ال����دف����اع 
امل���ش���روع  ع��ن امل��ي��اه االق��ل��ي��م��ي��ة خ��اص��ة م��ن ق��ب��ل تحالف 
ال��ع��دوان السعودي االم���ارايت  بشكل خ��اص ال��ذي هو 
يف حالة ع��داء مستمر مع الجمهورية اليمنية ناهيك 
عن كل تهديد أو اخرتاق للمياه اإلقليمية من أي دولة 

كانت .
وب��ه��ذه العملية النوعية ال��ت��ي اس��ت��ط��اع��ت  م��ن خالها 
القوات البحرية ضبط سفينة روابي االماراتية املعادية  
تكون البحرية اليمنية قد أوصلت رسالة للعدوان  بأنه 
مثلما ك��ان ال��رب وال��ج��و عصيا ع��ى ال��ع��دوان ف��إن البحر 
يستعر ن��ارا يف وجه الغزاة والطامعن وأن العدو لن 
ينال من السيادة  اليمنية برا وبحرا وجوا والتي باتت 
محروسة بعناية الله وبسواعد الرجال الصادقن يف 

القوات الربية والبحرية  والجوية .
 

1-التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار 
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري 
ع�ادل  وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني 

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

وحراسة الثورة وماكسبها
اقتصادي�ًا  الش�عب  مس�توى  رف�ع   -3

واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا 
4- انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين 

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

5- العمل على تحقيق الوحدة الوطنية 
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة 

املتح�دة  األم�م  مواثي�ق  اح�رام   -6
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ 
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل 
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ 

التعايش السلمي بني األمم. ية
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اسبوعية 
سياسية . عامة

 جهود متواصلة لتأمني املالحة البحرية 
في البحر األحمر وخليج عدن

ما جرى ويجري يف شبوة ينذر بتطورات وعواقب وخيمة بالنسبة للرياض وأبو 
ظبي, وخاصة وأن مليشياتهم املندفعة واملتدافعة قد وقعت يف أخطاء مجتمعية 
قاتلة بدأت مؤشراتها تؤكد أن عناصرهم ينقصهم االنضباط وانهم ميالون إىل 
"ال��ف��ي��د" وإىل ال��ن��ه��ب وال��س��ل��ب وإىل ال��رغ��ب��ة امل��ج��ن��ون��ة يف اإلث����راء م��ن خ���ال البسط 
والنهب واالستحواذ غري املشروع وغري املربر ومؤخراً اندفعت أبو ظبي إىل شبوة 
من خال مليشياتها املسماة "بالعمالقة" التي استجلبت من مناطق الساحل 
الغربي وم��ن ع��دن وم��ن لحج وس��رب��ت بتوافق غ��ري��ب ب��ن ال��ري��اض وأو ظبي عرب 
أبن إىل شبوة يف توقيت مريب بن ما يسمي هبة حضرموت مع تسريب عناصر 
من النخبة الشبوانية املليشيا التي ظلت منفية من شبوة بعد ص��راع مكشوف 

مع اإلصاح واألخوان املسلمن يف شبوة..
هذا التوافق املريب بن ما يجري يف شبوة وحضرموت مرشح إىل خافات قادمة 
حول وريثة البرتول والغاز واألسماك وغريها من امل��وارد املنظورة وغري املنظورة 
يف هذه املحافظات الذهبية التي يتصارع فيها املتحالفون واملتخالفون والشركاء 

والفرقاء .. 
ولتنظر قليًا لنعي جيداً ماذا تخطط أبو ظبي ورجلها األول محمد بن زايد وأخيه 
طحنون والسيما وأن "ماراثونا" يجري حول من سيكون الوكيل األوفر حظاً لدى 

واشنطن وتل أبيب ولندن..
يف تنافس مكشوف ويف أعمال خفية عديدة بن الرياض وأب��و ظبي من الوقت 
الذي ظلت سدنة اليهودية الصهيونية يراقبون بكثري من الزهو والشعور باالنتصار 
تنافس األحمقن يف الرياض وأبو ظبي عى "نحر" و"نخر" البناء اإلسامي حتى 
املهادن منه والناعم جداً, بل وصل األمر باملشرعن يف إمارات الصهاينة أن خرج 
ع��ن األص����ول اإلس��ام��ي��ة وع���ى ال��ش��رع إلرض����اء م��راك��ز ال��ق��رار ال��ص��ه��ي��وين ال��ت��ي تصر 
عى أن تحدث خرقاً واضحاً يف املفاهيم اإلسامية عى طريق االنفات الكامل 
للتشريع اإلس��ام��ي بشقية امل��ت��ش��دد وامل��ع��ت��دل ح��ت��ى امل��خ��ف��ف امل��ه��ادن سيظل غري 

مرغوب به..
ولهذا كانت الحرب العدائية ضد اليمن ذات مغزى ومقصد مرحي وذات مقصد 
بعيد مستقبي يف إحداث متغريات مرسومة ومدروسة يف املعطيات اإلسامية 
واملجتمعية ويف األع����راف القبلية ل��ل��وص��ول إىل م��رح��ل��ة امل��س��خ ال��ك��ام��ل م��ق��اب��ل أن 
تبقى تلك العروض الكرتونية يف فاترينات الحكم واإلدارة يف الجزيرة والخليج 
ويف الشمال اإلفريقي عى أنقاض "النظام العربي" ال��ذي كان يمثل بعضاً من 

التماسك ومن الدولة القومية..
ولألسف أن الصهاينة واملتصهينن استغلوا بسلبية كاملة التيارات املتشددة من 

االساموين من إخ��وان ثم من سلفين يف فرض واقع حال ويف تهشيم القائم 
من البناء املجتمعي تحت مسميات باطلة وتحت عناوين مخاتلة جداً وما يجري 
ال��ي��وم يف املحافظات الجنوبية وآخ��ر تفرعات امل��ش��روع الصهيوين م��ا ن��راه اليم يف 
حضرموت ويف شبوة ويف مأرب اذ يجري الرتتيب ألوراق يف ختام املطاف تخدم 

الصهاينة واملرتبطن بالصهيونية وحساباتها؟!
إن اس���ت���ه���داف ق����وات ص��ن��ع��اء يف ش��ب��وة ه��دف��ه ال��ب��ع��ي��د أخ��ط��ر م��م��ا ي���ص���وره اإلع����ام 
املغاتل واملناور واملغالط .. ألن وجود قوات صنعاء يف شبوة كان معناه بقاء اليمن 
موحداً.. ومعناه مواجهة الحسابات الصهيونية واألمريكية والربيطانية.. ومعناه 
القرار الوطني السيادي الذي ال يقبل بالتبعية إىل أبو ظبي أو بالتبعية إىل الرياض.
وم���ا ت��ش��ه��ده ه��ب��ة ح��ض��رم��وت ف��ي��ه��ا م��ا ف��ي��ه��ا م��ن ال��ت��ب��اس ب��ن امل��ط��ال��ب��ات بالحقوق 
املحلية ألبناء حضرموت وما بن األهداف الخطرية التي تريدها عاصمتا العدوان 
اإلقليمي الرياض وأبو ظبي, وما تسعى إليه لندن وواشنطن من حسابات هيمنة 
بعيدة امل��دى س��وف تكبل املنطقة بآليات سيطرة شديدة الحكام إذا من املتوقع 
أن نشهد ح��االت اغتياالت مؤكدة عى ق��ي��ادات الهبة الحضرمية التي قد تبالغ 
يف موقفها من استنزاف الرثوة النفطية والذهبية والسمكية وما خفي أعظم؟!

وم���ن امل��ت��وق��ع أن ن���رى إزاح����ات ق��ادم��ة م��ن ال��ق��ي��ادات ال��ش��ب��وان��ي��ة امل��ت��واف��ق عليها إذ 

أن االستبدال سيكون بعناصر أكرث "طواعية" وأكرث ليونة من سابقاتها مراحل 
اس���ت���ك���م���ال اس����ت����ن����زاف ال���ن���ف���ط وال���ت���ح���ك���م ب���ه���ا يف س������وق ال���ن���ف���ط ول���ت���غ���ط���ي���ة ال��ن��ف��ق��ات 
ال��ق��ائ��م��ة ل��ل��ح��روب ال��ت��ي تمولها أب���و ظ��ب��ي يف ليبيا وم���ايل ويف أث��ي��وب��ي��ا وك���ذا تغطية 
متطلبات مرتزقتها يف اليمن بدءاً من الساحل الغربي من مليشيات طارق عفاش 
ومليشيات العمالقة ومليشيات األحزمة األمنية وما تسمية النخب الشبوانية 

والحضرمية واملهرية والتهامية والسقطرية.
وإذا أردنا أن نقرأ األعمال امللتوية واأللغام السياسية واملليشياوية التي أقدمت 
ع���ل���ي���ه���ا ق�����ي�����ادة أب������و ظ���ب���ي "امل���ت���ص���ه���ي���ن���ة" ك���ف���ي���ل���ة ب�����إح�����داث ف������وىض م�����دم�����رة ل���ع���ش���رات 
السنوات, وإحداث احتقانات قاتلة إذ من الصعب عى أي من القيادات املحلية 
أن ت��ؤدي عمًا يمكن أن يفيض إىل إنجاز أو تحقيق مصالح محلية ألبناء شبوة 

أو ألبناء حضرموت..
ح��ي��ث وان ال���رغ���ب���ة اإلم����ارات����ي����ة االس���ت���ح���واذي���ة ل���ن ت��ق��ب��ل ب��ن��ش��وء "رم�������وز" أو أس��م��اء 
خ����ارج إط����ار ال��ت��ط��وي��ق اإلم������ارايت امل��ح��ك��م ول���ه���ذا ف���إن ش��ب��وة وح��ض��رم��وت وامل���ه���رة يف 
إنتظار التسلط اإلم��ارايت املحتل الذي لن يتيح أن تتنفس هذه املناطق أية حرية 
اقتصادية أو سياسية, وستكون السجون السرية هي األساليب املنتظرة يف قادم 

األيام اآلتيات.

  التصادم القادم في حضرموت الى اين سيفضي؟!  الهجرة احلضرمية.. آباء كثيرون وهزميتها ال أب لها!!

ب:
كت

ر العسكري
حر

 امل
شبوة وحضرموت.. الفوضى القادمة

مصالح الرياض وابوظبي في انتظار التضارب احلاد في قادم األيام!!

العميد الركن/ عابد محمد الثور *

  عقب كل عملية اجرامية يقدم عليها تحالف العدوان السعودي اإلمارايت يحاول ايجاد 
املربرات الواهية لها من خال الصاقها بالقانون الدويل االنساين الذي هو بعيد كل البعد عنه, 

وما تخرصات ناطق تحالف العدوان عن مدنية سفينة روابي اال واحدة من املغالطات التي 
يحاول العدوان ايهام نفسه بها وانه ملتزم بالنظم والقوانن الدولية يف الرب والبحر والجو.. 
وبالتأكيد ان تحالف العدوان بات ينظر للمياه االقليمية اليمنية بأنها باتت تابعه له وان ما 

يسمى بالشرعية كفيلة بأن تحمي سفنه التي يستخدمها ألغراض عدائية ضد الشعب اليمني.
وامام هذا االنتهاك السافر والخطري للمياه االقليمية  اليمنية بسفينة بحرية تحمل اسلحة 
ومعدات عسكرية وترفع علم دولة معادية )االمارات( كان الزما عى القوات البحرية اليمنية 

ان تقوم بواجبها وفقا للقانون باحتجاز سفينة الشحن العسكرية روابي التي تتبع أبوظبي 
التي  يستخدمها العدو ألغراض عدائية يف مخالفة صريحة لدليل سان ريمو بشأن القانون 

الدويل املطبق يف النزاعات املسلحة يف البحار والذي اعده عدد من القانونين الدولين والخرباء 
البحرين الذين دعاهم املعهد الدويل للقانون اإلنساين لاجتماع. وقد اعتمد النص يف يونيو/ 

حزيران 1994م.. تفاصيل جديدة عن انتهاك العدوان املياه البحرية بصورة غري قانونية 
بالسفينة املعادية روابي يسردها هذا التقرير :

"26 سبتمرب" – خاص 

الدول املتحالفة 
العدوانية قد تقدم على 

مغامرة غير محسوبة

   املصالح الدولية 
في املجرى املالحي 
الدولي وضعت حتت 

مخاطر حقيقية

  القوات املسلحة 
اليمنية أمام موجبات 

وضع استراتيجيات 
ردع مؤثرة

بعد ضبط سفينة روابي املعادية..

القوات البحرية قدرات عالية حلماية املياه االقليمية اليمنية
 العدوان يحاول التغطية على جرائمه وحصاره 

اجلائر بإدعاءات وأكاذيب ال متت للواقع بصلة

العميد سريع: السفينة كانت حتمل معدات 
عسكرية وانتهكت املياه اليمنية عنوة

  مثلما كان البر واجلو عصيا على العدوان فإن البحر 
يستعر نارا في وجه الغزاة والطامعني

  العدو لن ينال من السيادة 
اليمنية التي باتت محروسة 

بعناية الله وبسواعد الرجال 
الصادقني في القوات البرية 

والبحرية  واجلوية

 املُطِبّعون نسوا
 أَنّهم ُملزمون أخالقيًا 

ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا 
بأْن َيصطّفوا مع 

أهلنا يف فلسطني 
وقضيتهم العادلة.



* وهل أنظمة العمالة واالنبطاح كنظامي آل سعود وزايد 
ب��ات��وا ي��د ك��ون ال��ي��وم قبل غ��ره��م بأنهم ق��د ه��زم��وا عسكرياً 
يف اليمن وي��رغ��ب��ون ب��ال��خ��روج م��ن ا ملستنقع ال��دم��وي ال��ذي 
غرقوا فيه يف ا ليمن لكنهم لم يحصلوا عىل الضوء االخضر 

االمرييك والصهيوين لفعل ذلك ؟
 ثم ماهي أهم املكاسب الوطنية والسياسية التي تمخضت 
عن عملية فجر الصحراء بالجوف كنصر إسرتاتيجي عىل 

العدوان عىل املدى البعيد والقريب ؟
وهل خروج اليمن من تحت عباءة الوصاية السعودية قد 
وضع حداً نهائيا اليوم لسياسة التجويع واالفقار الذي كان 
يمارسها نظالم آل سعود البائس يف حق الشعب اليمني 
املظلوم وأن فجر ث��ورة 21سبتمرب 2014م قد ب��دد ظلم 

وظلمات عهد الوصاية والتبعية واىل االبد ؟

* يف البداية نود ان نعرف ظروف عمل الوزارة 
يف ظل ما تعيشه البالد من عدوان وحصار ؟ 

** يدرك احرار العالم بشكل عام واليمنيون بشكل خاص 
كيف ك��ان ال��ع��دوان يف بدايته يفكر ويتوهم بأنه سيحسم 
املعركة يف اسبوعني او شهر او شهرين , ولكن بحمد الله 
م���ع ص���م���ود ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وال������ذي اوش�����ك ال���ع���ام ال��س��اب��ع 
م��ن ال��ع��دوان  ع��ىل االن��ت��ه��اء بفضل الله وق��وت��ه  ونحن اكرث 
قوة وصمودا وثباتا , وكما يعلم الجميع فان العدوان يف 
البداية يف مطلع العام 2015م  كثف العمليات العسكرية 
, حيث ك��ان ل��دي��ه ت��وج��ه  ب��أن��ه سيحسم عملياته عسكريا , 
فبعد أن اصطدم بثبات وصمود الشعب اليمني تحول اىل 
امل��س��ار االق��ت��ص��ادي , فعمد اىل اس��ت��ه��داف امل����وائن وامل��ط��ارات 
, اىل ج��ان��ب اس��ت��ه��داف امل��ن��ش��آت س����واء يف ال��ق��ط��اع ال���ع���ام او 
القطاع الخاص أو املختلط استهدفت يف مختلف محافظات 
الجمهورية بشكل مباشر م��ن خ��ال ش��ن ال��ع��دوان غاراته 
الهسترية ع��ىل ت��ل��ك امل��ن��ش��آت االق��ت��ص��ادي��ة واس��ت��ه��داف غر 
مباشر م��ن خ��ال منع دخ��ول امل���واد ال��خ��ام وال��ك��وادر والتي 
يحتاجها الكثر م��ن املصنعني اليمنيني , وع��م��ل ال��ع��دوان 
ايضا عىل إغراق السوق اليمنية بكثر من البضائع وبالذات 
من الدول التي تقود العدوان ممثلة بالسعودية واالمارات 
واصبحت السوق اليمنية احد االسواق االساسية لهم , اىل 
جانب كل ذلك الدمار واالستهداف املمنهج ضد االقتصاد 
ال��ي��م��ن��ي ق���ام ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان بتخفيض ت��ك��ال��ي��ف او رس��وم 
التصدير اىل اليمن من هذه الدول بغر ما يستخدم يف باقي 
الدول , بقصد استهداف أي مصنع يمني بحيث ال يتمكن 
م���ن ال��ت��ص��ن��ي��ع , وب���ال���ت���ايل ف��ق��د ك����ان ع��م��ل ال����ع����دوان ممنهج 
بهدف اضعاف وكسر الشعب اليمني لعقود وليس لفرتة 

العدوان وانما يريد ان يميش بهذا املسار بصورة دائمة .
اىل ج������ان������ب ذل����������ك ق������دم������ت ال������ع������دي������د م����������ن  ال��������������دول ع�����روض�����ا 
للمستثمر ال��ي��م��ن��ي , ب��ح��ي��ث ي��ت��وج��ه  اىل ال�����دول ال��ي��ه��ا , ليك 
ي��رح��ل أي مستثمر ي��م��ن��ي ب��ص��ن��اع��ات��ه واس��ت��ث��م��ارات��ه اىل تلك 
ال�����دول , ف��ن��ح��ن يف وزارة ال���ت���ج���ارة وال��ص��ن��اع��ة ع��ان��ي��ن��ا والزل��ن��ا 
ن���ع���اين م���ع���ان���ة ك���ب���رة ألن���ن���ا ن���ق���ف يف ال���خ���ط ال����وس����ط , ف��ن��ح��ن 
معنيني ومطلوب منها أن ندفع رجال املال اىل  االستثمار 
داخل السوق اليمني , ويف نفس الوقت نحن ملزمني بأن 
نقف أم���ام جشع بعض ال��ت��ج��ار  ال��ذي��ن ي��ري��دون أن يرفعوا 
أسعار السلع وامل��واد الغذائية , و يف ظل العدوان الظالم 
والحصار الجائر  مرت الوزارة بوضعية صعبة جدا , كذلك 
الرتهل الذي عانته مؤسسات الدولة منذ عقود , حيث أن 
وزارة التجارة والصناعة سلبت منها الكثر من الصاحيات 
, فحرصنا خال هذه املرحلة أن نعيد لوزارة الصناعة الدور 

املأمول , والذي ينتظره أبناء شعبنا . 

* ما هي ابرز التحديات التي تواجهكم - وهي 
كيف يتم التغلب عليها ؟

** هناك تحديات كبرة تواجهها كل مؤسسات الدولة , 
وكل املعنيني فيها , ومن ابرز التحديات  لدينا اآلن يف توفر 
املواد الغذائية , يف توفر الكثر من املواد الخام , وال يوجد 
بدائل لدى الدولة , فعىل سبيل املثال ,املؤسسة االقتصادية 
منهكة , وخاوية عىل عروشها فقد كان لها دور كبر يف فرتة 
من الفرتات , وكانت تقوم بعمل مواز للقطاع الخاص يف 
ت��وف��ر ك��ث��ر م���ن ال��س��ل��ع , وق����د اس��ت��ه��دف ال����ع����دوان امل��ن��ش��آت 
التابعة للمؤسسة االقتصادية بعشرات الغارات الجوية 
, ه���ذا ج��ان��ب وال��ج��ان��ب اآلخ����ر االب���ت���زاز ال����ذي ي��م��ارس��ه  علينا 
ال��ق��ط��اع ال��خ��اص , ح��ي��ث ان���ه ان ل��م ن��ت��م��اىش م��ع��ه يف بعض 
األسعار والتكاليف يتوجهون اىل شحة توفر املواد الغذائية 
املعروضة  يف السوق ,  لدينا ايضا مشكلة يف التصنيع من 
ح��ي��ث ع����دم دخ�����ول امل������واد ال����خ����ام  , ول���دي���ن���ا ق��ائ��م��ة ال��������400 , 
التي  ما أنزل الله بها من سلطان والتي  أضيفت إىل القرار 
2216وال����ت����ي ت��س��ب��ب��ت ب��م��ن��ع  دخ����ول ال��ع��دي��د م���ن ال��س��ل��ع , 
وبالذات املواد الخام اىل الجمهورية اليمنية ,ولذلك توقفت 
العديد من املصانع , سواء يف الجانب الدوايئ وغرها من 
ال���ص���ن���اع���ات وب����ال����ت����ايل ل����م ي��س��ت��ط��ع امل���ص���ن���ع أن ي���ن���اف���س وإذا 
دخ��ل��ت أي م����واد خ���ام ب��ص��ع��وب��ة ت��ك��ون ال��ت��ك��ال��ي��ف م��رت��ف��ع��ة , 
ومن الصعوبات ايضا عدم توفر املحروقات وارتفاع كلفة 
النقل وتوقف كثر من املصانع ولذلك فان استمرار العدوان 
والحصار القائم أثر عىل  بشك كبر عىل الكثر من السلع 
واملنتجات , ونحن بدورنا نحرص عىل وجود والزام القطاع 
ال���خ���اص ع���ىل ال��ب��ق��اء يف أع��م��ال��ه ل��ل��ق��ي��ام ب�����دوره يف التصنيع 

واالنتاج  داخل الجمهورية اليمنية . 

*هناك شكاوى من رجال االعمال والتجار عن 
تعرضهم لالبتزاز واالتاوات ؟

**نحن ولله الحمد قمنا بمعالجة الكثر من االشكاليات 
يف اطار الحد من هذه الظاهرة , ولكن من املشاكل القائمة 
ه����ي ع������دم وج�������ود روات��������ب او م���خ���ص���ص���ات مل���وظ���ف���ي ال�����دول�����ة , 
وم�����وض�����وع ال���ض���ب���ط ه����و م����ن م����ه����ام واخ����ت����ص����اص����ات ال��س��ل��ط��ة 
املحلية , وكان من املفرتض توجيه هذا السؤال اىل محافظي 
املحافظات , ألن ال��ت��ج��اوزات األك��رث م��وج��ودة ل��دى موظفي 
ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة , واألم���������ر ي����ع����ود ال���ي���ه���م , ون����ح����ن يف وزارة 
الصناعة والتجارة عندما تصل الينا شكاوى نبذل جهودنا 
, وق��د ت��م تغير العديد م��ن م���دراء املكاتب يف املحافظات , 
وكذلك تغير وتدوير الكثر من موظفي مكاتب الصناعة 
أو وزارة الصناعة , وه��ذا الحال ليس  محصورا عىل وزارة 
الصناعة فالقطاع الخاص يعمل مع كثر من املؤسسات 

ال��ح��ك��وم��ي��ة س����واء يف امل��ال��ي��ة , ال��ج��م��ارك وال���ض���رائ���ب ,ال���زك���اة 
,البلدية , صحة البيئة ,التحسني وغ��ره��ا  من املؤسسات 
فاملعاناة قائمة , ولكن يف نفس الوقت من يفسد موظفي 
الدولة هو القطاع الخاص , فعندما نضع رجا نبيا يف أي 
مؤسسة أو أي وظيفة ي��ب��ادر ال��ق��ط��اع ال��خ��اص اىل اضعاف 
ن��ف��س��ي��ت��ه س�����واء م���ن خ����ال دف����ع رش�����اوى ت��ح��ت م��س��م��ي��ات  ) 
حق القات , حق الغداء , مصروف ( فهذه معاناة كبرة ال 
يخلو منها أي زمان أو مكان ولكن نحن نبذل جهود كبرة 

إلصاح  ما أفسده الدهر .

* هل وصلت اليكم شكاوى من هذا النوع ؟ 
وكيف تم التعامل معها ؟

** وصلت الينا عددا من الشكاوى , إال ان القطاع الخاص 
ي���ت���ح���ف���ظ  وي����ري����د أن ي���ك���ون ال����وض����ع ب���ه���ذا ال���ش���ك���ل , ي���ري���د أن 
ي��م��رر أع��م��ال��ه ب��ه��ذا االس���ل���وب وأن ت��ك��ون ال���رش���وة م��ن��ت��ش��رة , 
ق���د ي��ق��ول ال��ب��ع��ض , ن��ح��ن ن��ع��اين م���ن ال��ف��س��اد ول��ك��ن ع��ن��دم��ا 
تسأل أي تاجر من أرشيت ال يقدم أي معلومة , وبالتايل 
كيف يمكننا أن نطلع عىل الغيب ونصلح أي فساد والقطاع 
الخاص يتحفظ , والبعض منهم يحرص عىل أن تكون هذه 

ال��وض��ع��ي��ة س���ائ���دة ح��ت��ى ي���أخ���ذ ح���ق���وق اآلخ���ري���ن أو ي���م���رر أي  
يشء فاسد كخدمة أو سلعة للمواطنني . 

* ك��ي��ف ت��س��ه��م ال������وزارة يف تشجيع االس��ت��ث��م��ار 
والدفع باالقتصاد الوطني ؟ 

** نحن يف وزارة الصناعة والتجارة  لدينا رؤية للقطاعات 
امل����ع����ن����ي����ة س�����������واء يف ق������ط������اع ال������ت������ج������ارة ال�����داخ�����ل�����ي�����ة أو يف ق����ط����اع 
الصناعة أو يف قطاع ال��ت��ج��ارة الخارجية , وهنالك العديد 
من االسرتاتيجيات التي تتبناها الوزارة  مع الهيئة العامة  
االس�����ت�����ث�����م�����ار , وغ������ره������ا م������ن ال�����ج�����ه�����ات ال����ح����ك����وم����ي����ة يف ك��ي��ف��ي��ة  
توفر فرص استثمارية للقطاع الخاص , ونحن بحمد الله 
نتوجه دائما لحل مشاكل القطاع الخاص يف كل املسارات 
فوزارة الصناعة ممثلة بقطاع خدمات األعمال تقدم كافة 
التسهيات والخدمات للمعنيني من املستثمرين سواء عرب 
م��ك��ات��ب��ن��ا يف ه��ي��ئ��ة االس��ت��ث��م��ار أو يف دي�����وان ع���ام ال������وزارة لدينا 
ال���ك���ث���ر م����ن االم�����ت�����ي�����ازات وك����ث����ر م����ن ال������ق������رارات ال����ت����ي ات���خ���ذت 
والتي تخدم القطاع الخاص ويف اطار الحرص عىل تشجيع 
االس���ت���ث���م���ار وال���ت���ن���م���ي���ة االق���ت���ص���ادي���ة ق��م��ن��ا ب������إع������داد   ال���ربن���ام���ج 
ال��وط��ن��ي ل��دع��م وت��ش��ج��ي��ع امل��ن��ت��ج امل��ح��ي , ورغ���م ذل���ك الن���زال 
ندعوا القطاع الخاص لاستثمار واستغال امواله داخل 
الجمهورية اليمنية , ولدينا امل كبر  ان شاء الله انه  مع 
انقشاع ال��ع��دوان  سيكون هناك زخما كبرا جدا فاملعنني 
يف وزارة الصناعة والتجارة ويف مختلف مؤسسات الدولة 

يهيؤون ويجهزون انفسهم لهذه املرحلة .

.. دور وزارة  *خ�������ط�������ة ال�������ت�������ع�������ايف االق��������ت��������ص��������ادي 
الصناعة والتجارة محوري يف هذه الخطة إىل 

مدى نفذتم يف هذا الجانب ؟
** لدينا العديد من الربامج والتي اشرت اليها آنفا والتي 
تبنتها العديد من القطاعات يف الوزارة والحمد لله هناك 
بعض الربامج انجزت بنسبة 100% والبعض اآلخر  بنسبة 
80% و 70% و اليزال العمل جار وقد قمنا بوضع  خطة 
للعام 2022م والعمل جار عىل اكمالها وستدشن هذه 
ال������ربام������ج ب���ح���ي���ث ت����ك����ون آث������اره������ا  م���ل���م���وس���ة م�����ن س�����������واء   ق��ب��ل  

املواطنني أو القطاع الخاص أو القطاع  العام واملختلط .

* اع��ل��ن��ت وزارة ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة ع��ن ق��وائ��م 
سعرية للمواد الغذائية واالساسية , لكن لم 

يلمس املواطن أثرا لتلك القائمة؟
** امل���وج���ات امل��ت��ت��ال��ي��ة م���ن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ال��ت��ي اكتسحت 
العالم والذي اليزال يعاين من تداعياتها السليبة اىل االن 
واخ�����را ظ��ه��ور امل��ت��ح��ور ال��ج��دي��د م���ن ك���ورون���ا )او م���ي���ك���رون(  , 
ه���ذا ال���وب���اء ك���ان واح�����دا م���ن امل��ش��اك��ل ال���ت���ي  ت��س��ب��ب��ت ب��ارت��ف��اع 
اس��ع��ار الشحن وارت��ف��اع اس��ع��ار السلع وب��ال��ذات االساسية 
منها , ونحن نحرص كل الحرص عىل ان نحصل عىل اقل 
االسعار وأن يكون للتجار تعاقدات لفرتة اطول حتى ال يتأثر 
القطاع ال��خ��اص , واتمنى ان يكون س��ؤال��ك ه��ذا موجه اىل 
محافظي املحافظات , ونريد أن يعلم الجميع بأن مكاتب 
الصناعة يف املحافظات تتبع محافظ املحافظة حسب قانون 
السلطة املحلية ول��ك��ن الجميع س���واء م��واط��ن��ني أو وسائل 
اع���ام ال ي���دور يف بالهم ه��ذه امل��واض��ي��ع ال��ت��ي تخص ك��ل من 
وزارة الصناعة والتجارة والسلطة املحلية  , فنحن يف الوزارة 
معنيون  برسم السياسات واالسرتاتيجيات أم��ا م��ن ينفذ 
يف امل����ي����دان ف��ه��م م��ح��اف��ظ��و امل���ح���اف���ظ���ات , ف��ب��غ��ض م��ح��اف��ظ��ي 
املحافظات ال يهتمون بمكاتب الصناعة والتجارة , ألنه ال 
يوجد منها اي���راد مجزي , وان��م��ا يهتمون بمكاتب اخ��رى ك� 
)املالية , الضرائب , الجمارك ,الزكاة ( ألن إيراداتها جيدة 
ولذلك مكاتب الصناعة ال يتم االلتفات اليها يف الكثر من 
املديريات والعزل , فهذا اليشء الذي نعاين منه يف ديوان 
عام الوزارة , إذا كنت تعاين كمواطن فنحن نعاين مثلك .

*وه��ل تقومون بمتابعة م��ا تضمنته القوائم 
ال�������س�������ع�������ري�������ة ؟  أم ت������ك������ت������ف������ون ب�����������������دور م�����ح�����اف�����ظ�����ي 

املحافظات يف هذا الجانب ؟
** لدينا متابعة والعمليات تعمل عىل مدار الساعة وقد 
ت��م تخصيص ال��رق��م امل��ج��اين ) 174( الس��ت��ق��ب��ال ال��ش��ك��اوى 
والتواصل مفتوح عىل مدار الساعة بما يف ذلك ايام العطل 
يتنظر املختصون حتى يغلق آخر مول ابوابه  يف الجمهورية  
ونتمنى ان تقاس علمية التفاعل فما عىل االخوة املواطنني 
اال ال����ت����واص����ل وت����ق����دي����م ال�����ب�����اغ ع�����ن اي������ة م���خ���ال���ف���ات ل���ل���ق���وائ���م 
السعرية ولكن تظل السلطة املحلية هي املعنية يف امليدان 

بالدرجة األوىل . 

* ه����ن����اك م�����ن ي����ت����ح����دث ان ال����ق����ائ����م����ة ال���س���ع���ري���ة 
للوزارة هي اغىل من السعر يف األسواق ؟

** نحن يف ال����وزارة عندما نعد لقطاع ال��ت��ج��ارة الداخلية 
يرتتب عىل أي قائمة ضبط وغرامات وبالتايل ابتزاز للقطاع 
ال��خ��اص , فالقائمة ال��س��ع��ري��ة ت��ع��د ع��ىل أع���ىل س��ق��ف , ف��إذا 
باع التاجر بأقل مما تضمنته القائمة السعرية فهذا جيد 

, لكن لو خفضنا اىل اقل سعر ونكون قد حسبنا الفارق يف 
امل��ح��اف��ظ��ات , ف��ك��ل محافظة ل��دي��ه��ا خصوصية ن��ق��ل بحيث 
ت��ح��ت��اج اىل  ت��ك��ال��ي��ف اض���اف���ي���ة م��ث��ل ال��ش��ح��ن وال��ت��ف��ري��غ ف��إم��ا 
ان ن���ج���ع���ل ه�����ذه ال���ق���ائ���م���ة وس���ي���ل���ة ت���ب���ت���ز م����ن خ���ال���ه���ا م��ك��ات��ب 
الصناعة أو مسؤويل الدولة التاجر او معاقبته مما يتسبب 
ب��خ��س��ارة ل��ل��ت��اج��ر وم��ض��اي��ق��ة للمستثمر , ف��ه��ن��اك ف�����وارق يف 
السعر حسب بعد املستهلك عن  مصدر التصنيع او منطقة 

الشحن .

* يف اآلون���������������ة االخ���������������رة ت���������زاي���������دت اس��������ع��������ار امل����������واد 
الغذائية  .. اين دور الوزارة من تلك االرتفاعات؟
** ت��م ط���رح م��وض��وع ارت��ف��اع االس��ع��ار ع��ىل رئ��اس��ة ال����وزراء 
, و رئ����اس����ة ال���ج���م���ه���وري���ة اط���ل���ع���ن���اه���م ع�����ىل  ال����وض����ع ال���ق���ائ���م , 

وان ه��ن��اك ارت���ف���اع ع��امل��ي , ب��س��ب��ب امل��ت��ح��ور ال��ج��دي��د م��ن وب��اء 
ك�����ورون�����ا ) او م���ي���ك���رون ( اىل ج���ان���ب االرت�����ف�����اع يف ال����ب����ورص����ة و 
ارت�����ف�����اع يف ت���ك���ال���ي���ف ال���ش���ح���ن ف���ال���ت���اج���ر ي���ق���وم ب���دف���ع ج���م���ارك 
مرتني والضرائب مرتني ومعظم التكاليف  نظرا للعدوان 
, ف��ال��ب��ض��ائ��ع ال���ت���ي ت���دخ���ل ع���رب م��ي��ن��اء ع����دن وامل���ك���ا وي���م���ر عرب 
امل��ن��اط��ق ال���واق���ع���ة ت��ح��ت يف ن���ط���اق ح���ك���م  امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس 
االع����ىل  ل��دي��ن��ا ف��ي��ه��ا  اي��ض��ا )ج���م���ارك , ض��رائ��ب , زك���اة ( وه��ذا 
يشء م��ع��روف ال يجهله اح���د , وال يمكن ان ن��ق��ول للتاجر 
أخ������س������ر ف����ن����ح����ن ن����ح����ي����ي ص������م������ود ال�����ت�����ج�����ار امل������ت������واج������دي������ن داخ�������ل 
الجمهورية اليمنية ال��ص��ام��دون فهناك امل��ئ��ات  م��ن التجار 
الذين غادرو واستثمروا اموالهم التي جنوها من عرق ابناء 
ه��ذا الشعب  خ��ارج ال��وط��ن يف ك��ل م��ن مصر وال��س��وادان و 
السعودية واالمارات و افريقيا و اوروبا وغرها من الدول 
ولكن بفضل الله مثلما تجاوزنا الكثر من الصعاب يف ظل 
العدوان والحصار سنتجاوز هذه االزم��ة االقتصادية التي 
ف��رض��ه��ا ال����ع����دوان ب���ح���ص���اره ال���ج���ائ���ر وع����دوان����ه ال���غ���اش���م عىل 

بادنا .

* تتحدث الوزارة عن حمالت ميدانية لكن لم 
يكن هناك اثر ملموس عىل الواقع ؟

** العمل هو بشكل يومي فعندما يكون هناك اعان عن 
نزول ميداين هو زيادة يف الزخم االعامي وزيادة تركيز أما 
عمل مكاتب الصناعة وال��ت��ج��ارة فهو عمل دوري و يومي 
وال تعترب حمات ميدانية وانما ما يتم هو عبارة عن نزول 
م���ي���داين ي��ق��وم ب���ه ال���وزي���ر أو ن��ائ��ب ال���وزي���ر أو ال��وك��ي��ل يف اط���ار 

الحرص عىل تنشيط العمل خاصة يف حالة حدوث تجديد 
للقائمة او حدوث ارتفاع يف األسعار . 

*سمعنا عن توجه لتشجيع التجار لالستراد 
عن ميناء الحديدة ؟ هل نجح األمر ؟ 

**ب���ح���م���د ال����ل����ه ك����ان����ت يف ي������وم م����ن االي��������ام ع������دد ال���ح���اوي���ات 
يف م���ي���ن���اء ج�����دة 30 ح����اوي����ة وب����ع����د ال���ح���م���ل���ة ال����ت����ي اج���ري���ن���اه���ا 
وال��ت��ح��رك ال��س��اب��ق تمكنا م��ن ال��ح��ص��ول ع��ىل 570 ح��اوي��ة, 
وخال الفرتة املاضية تحركت أكرث من 10 سفن للقطاع 
ال�����خ�����اص م���ح���م���ل���ة ب������امل������واد ال����غ����ذائ����ي����ة وامل����س����ت����ل����زم����ات ال��ط��ب��ي��ة 
واالدوي����ة التي وصلت اىل ميناء ال��ح��دي��دة ون��أم��ل أن يكون 
ه��ن��اك اس��ت��ج��اب��ة اك���رث م���ن ق��ب��ل  ال��ق��ط��اع ال���خ���اص م���ن خ��ال 

توجيه حاويتهم  اىل ميناء الحديدة .

* إىل أي مدى نفذت وزارة الصناعة والتجارة 
دوره�������ا يف إط������ار ال�����رؤي�����ة ال���وط���ن���ي���ة ل���ب���ن���اء ال���دول���ة 

اليمنية الحديثة ؟ 
** لدينا برامج من جهتني من اللجنة االقتصادية العليا 
وبرامج من مكتب الرؤية الوطنية وكلها قد تكون يف مسار 
واحد ونحن بحمد الله يف وزارة الصناعة يف مستوى جيد 
ويعلم االخوة املعنيون يف مكتبي اللجنة االقتصادية العليا 
وال�����رؤي�����ة ال���وط���ن���ي���ة ان ال������ذي ي��ن��ق��ص��ن��ا يف ال����وق����ت ال����ح����ايل ه��و 

التمويل والذي أعاق تنفيذ عددا من الربامج.

* اين دور الوزارة من خطة االكتفاء الذايت ؟ 
** االك���ت���ف���اء ال������ذايت اص���ب���ح ان����ش����ودة ل��ن��ا يف ال��ل��ي��ل وال��ن��ه��ار 
, ون���ح���ن س������واء يف ق���ط���اع خ����دم����ات االع����م����ال م���ث���ا  اص��ب��ح��ت 
الرسوم شبه صفرية ,رسوم مجرد تكاليف األوراق فقط , 
وقد قمنا بتشجيع  الكثر من املعارض وكثر من املنتجني 
ونسهل لهم يف مختلف امل��ج��االت , ف��ال��وزارة تتبنى وتدعم 
املنتج املحي ولدينا توجه يرعاه السيد القائد عبدامللك بدر 
ال���دي���ن ال����ح����ويث  ورئ���ي���س امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس االع�����ىل ف��خ��ام��ة 
امل���ش���ر ال���رك���ن م���ه���دي امل����ش����اط  ح��ي��ث ي��ت��اب��ع��ان ه����ذا امل���وض���وع 
ب��اه��ت��م��ام ك���ب���ر, ول���دي���ن���ا اي���ض���ا ال���ع���دي���د م���ن ال����ربام����ج ال يمكن 

حصرها والحديث عنها  يف هذا اللقاء .

* ت������ح������دث������ت وزارة ال������ص������ن������اع������ة وال���������ت���������ج���������ارة ع���ن 
م����ش����روع ص���ن���ع يف ال���ي���م���ن .. إىل اي�����ن وص���ل���ت يف 

هذا املشروع؟
** لدينا ب��رن��ام��ج امل��ش��روع ال��وط��ن��ي ل��دع��م وتشجيع املنتج 
امل����ح����ي )ص����ن����ع يف ال���ي���م���ن ( وه�����و ب���رن���ام���ج ق����د ي����ك����ون ت��ط��ب��ي��ق��ه 
لعدة سنوات , لدينا حملة اعامية كربى , معارض تقام , 
اسرتاتيجيات تطلق , كثر من االعفاءات واالمتيازات التي 
تمنح للمنتج املحي ألن هنالك حياء , فكثر من املنتجات 
اليمينة تستحي ان تخرج باسم صنع يف اليمن !! , حرصا 
من منتجيها عىل دخول السوق بهدف جذب املستهلك  و 
ل��ذل��ك ن��اح��ظ أن ع����ددا م��ن امل��ن��ت��ج��ات ه���ي  ص��ن��اع��ة يمينة و 
يتم الكتابة عليها صنع يف ) الهند, صنع  يف الصني ,  صنع 
يف ت��رك��ي��ا وغ��ره��ا م��ن ال����دول ( وه���ذا يشء م��ؤل��م ان يحدث 
م���ث���ل ه�����ذا , وان����ت����م م��ع��ن��ي��ون يف وس����ائ����ل االع�������ام ان ت��ق��وم��وا 
بتعزيز الثقة لدى املستهلك باملنتج املحي ,  كما ندعو كل 
م��ن��ت��ج م���ح���ي ب�����أن ال ي��س��ت��ح��ي واذا ك�����ان ل���دي���ه أي ق���ص���ور يف 
الجانب الغذايئ مثا ,  فعليه ان يحسن املنتج بما يتاءم 
مع  املواصفات املتميزة  التي تنافس الصناعات واملنتجات 

االخرى املصنعة خارج الوطن  . 

*م������������ا م������������دى االض���������������������رار ال��������ت��������ي ل�����ح�����ق�����ت ب�����ال�����ق�����ط�����اع 
الصناعي جراء العدوان ؟

** ك������ان ي��ن��ب��غ��ي ان ت����س����أل م����ا ه����و ال�������يشء ال�������ذي ل����م ي��دم��ر 
ف��ه��ن��اك ان������واع ع���دي���دة م���ن ال���ت���دم���ر واالض��������رار ال��ب��ال��غ��ة  ال��ت��ي  
ل��ح��ق��ت ب��م��ص��ان��ع ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام وال���خ���اص وامل��خ��ت��ل��ط ام��ا 
ع��ن ط��ري��ق االس��ت��ه��داف امل��ب��اش��ر بالقصف ب��ال��غ��ارات الجوية 
للعدوان  واما عن طريق االستهداف غر املباشر يف الكوادر 
وال���ح���ص���ار وم���ن���ع  دخ����ول ال���وق���ود وامل������واد ال���خ���ام ل��ل��ت��ص��ن��ي��ع , 
ف�����ال�����ع�����دوان ع�����ىل ب�����ادن�����ا اس����ت����ه����دف ك�����ل يشء م�����ن امل�����ق�����درات 
التنموية واالقتصادية وتدمر البينة التحتية تحت مربرات 
واهية هذا العدوان لم يسبق ان شهد له التاريخ مثيا  يف 
أن يتكالب العالم يف العدوان والحصار الجائر عىل بادنا 

ملا يقارب السبع سنوات .

* كلمة أخرة تودون قولها لم نتطرق لها ؟ 
** ن��دع��و ك��اف��ة وس��ائ��ل االع����ام اىل مضاعفة ج��ه��وده��ا يف 
التوعية بأهمية دعم وتشجيع املنتج املحي وافراد مساحة  
مل��خ��ت��ل��ف امل���ؤس���س���ات مل��ن��اق��ش��ة م��خ��ت��ل��ف ال���ق���ض���اي���ا وامل���واض���ي���ع 
ال�����ت�����ي ت����ه����م امل�������واط�������ن خ�����اص�����ة يف ظ������ل األوض�������������اع االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة 
ال���ت���ي ت��ش��ه��ده��ا ب���ادن���ا يف ظ���ل اس���ت���م���رار ال����ع����دوان وال��ح��ص��ار 
وبما يعزز ال��وع��ي املجتمعي  ل��دى املواطنني تجاه مختلف 
املواضيع والقضايا  املرتبطة  بمختلف مؤسسات الدولة , 
وبما يتواكب مع الزخم الكبر والتاحم الشعبي الواسع 
بني ابناء الشعب وبني املرابطني يف مختلف جبهات القتال 
وال�����������ذي م����ث����ل س�����ن�����دا ق�����وي�����ا يف ت���ح���ق���ي���ق االن������ت������ص������ارات ال���ك���ب���رة 
وامل����ت����وال����ي����ة ع�����ىل ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان ال���ه���م���ج���ي ال����غ����اش����م ع��ىل 

بادنا . 
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ثورة 21سبتمبر قطعت يد الوصاية ومتكنت اليوم 
من وضع أسس مداميك الدولة الوطنية املستقلة

ترى هل سيكون عام 2022م الجديد هو عام النصر املبني للشعب اليمني وقواته 
املسلحة ولجانه الشعبية عىل أعتى عدوان همجي أستهدف الشعب اليمني وجوديا ؟

وهل أثبت شعبنا ممثابالجيش واللجان الشعبية بصمودهم االسطوري بأنه شعب 
حياً يستحيل كسر إرادته حتى لو اجتمعت كل قوى الطغيان والبغي ضده 

ثم هل بإنتصارنا املبني عىل العدوان الغاشم نكون قد أعدنا االعتبار لألمتني العربية 
واالسامية قاطبة ؟

وهل صحيح بأن العدوان عىل اليمن هو جزء من مخطط دويل يستهدف كل محور 
املقاومة لقوى الهيمنة واالستكبار العاملي يف منطقة الشرق االوسط ؟

وهل الفتية املؤمنني أصحاب  كهف مران بصعدة أصبحوا اليوم يمثلون آمة حيه تسر 
وفق نهج املسرة القرآنية املباركة بقيادة قائدها الرباين قبطان سفينة نجاتها اىل براالمان 

ثم هل استطاعت ثورة 21 سبتمرب 2014م وضع أسس ومداميك الدولة الوطنية 
املستقلة بعد أن برتت يد الوصاية ؟

وهل صحيح بأنه ورغم هزيمة العدوان عسكريا وخسرانه خسراناً مبيناً يف اليمن إال انه 

باملقابل قد أشبع نهمه االجرامي والوحيش بقتل عشرات االالف من النساء واالطفال ودمر 
مانسببته %60 اىل %70 من البنية التحتية للمنشآت الخدمية للمواطنيني خال عدوانه 

وحصاره الخانق لسبع السنوات املاضيية ؟!
ثم الم يكن أحد مرتزقة العدوان الكبار قد قال أنهم يخططون لقتل 24 مليون يمني 

واالبقاء عىل مليوين فقط هم تياره الحزبي والسيايس فحسب ؟

وآخراً ماهي ماهيته التداعيات االمنية والعسكرية والسياسية املذلة عىل العدوان بعد 
تمكن قواتنا البحرية والدفاع الساحي من ضبط السفينة االماراتية العسكرية بعد دخولها 

املياة االقليمية اليمنية الحديدة وممارستها مهام عدائية ولاجابة عىل تساؤالتنا سالفة 
الذكر أستظافت صحيفة 26 سبتمرب االستاذ أحمد محمد العليي وزير الكهرباء والطاقة 

ومنسق الجبهة الوطنية لتحريرالجنوب فإىل حصيلة ماقاله:-

ن���ظ���ام���ا آل س����ع����ود وزاي������د 
أصبحا على قناعة بأنهما 
ق��د ه��زم��ا ع��س��ك��ري��ا وغ��رق��ا 

في مستنقع الدم اليمني 

21 س���ب���ت���م���ب���ر  ث������������ورة  ف�������ي 
ب���دد ظ��ل��م وظ��ل��م��ات عهد 
الوصاية والتبعية املقيتة 
ألنظمة العمالة واالنبطاح 
وأع��������ادت االع���ت���ب���ار ل��أم��ة 

العربية واإلسالمية

اجل�����دي�����د  2022م  ع���������ام 
س����ي����ك����ون ع�������ام االن����ت����ص����ار 
املبني على العدوان وعام 
ب���ن���اء ال��ي��م��ن اجل���دي���د وف��ق 

الرؤية الوطنية 19-30م

س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ج��وي��ع لنظام 
آل س��ع��ود ف��ي اليمن كانت 
ممنهجة حل��رم��ان الشعب 
ال���ي���م���ن���ي م�����ن ك�����ل خ����ي����رات 

ثرواته

عملية فجر الصحراء بدأت 
ف���ي اجل����وف ول����ن ت��ن��ت��ه��ي اال 
ب��ت��ح��ري��ر ك��ام��ل حل��ض��رم��وت 

واملهرة وسقطرى

ع���م���ل���ي���ة ض����ب����ط ال���س���ف���ي���ن���ة 
ال��ع��س��ك��ري��ة اإلم���ارات���ي���ة في 
امل���ي���اه اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
يعد عماًل مشروعًا ورسالة 
إن���������ذار ل���ك���ل م�����ن ت����س����ول ل��ه 
ن��ف��س��ه امل���س���اس ب��ال��س��ي��ادة 

اليمنية

ن������ظ������ام آل س������ع������ود م�������ارس 
األذى بحق الشعب اليمني 

منذ 100 عام ماضية

قيادتنا الثورية والسياسية 
كانت صائبة في خياراتها 
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��دف��اع��ي��ة 

ضد العدوان

تصريح املرتزق صعتر بداية العدوان بقتل 24مليون ميني ترجمها العدوان عمليا بارتكابه 
جرائم إبادة جماعية وأبشع املجازر الوحشية بحق الشعب اليمني

العدوان دمر تدميرًا كليًا ما نسبته 60%- 70% من البنى 
التحتية للمنشآت اخلدمية والصحية والتعليمية 

ب��س��ب��ب ال�����ع�����دوان اخل���س���ائ���ر امل�����ادي�����ة ل��ق��ط��اع 
الكهرباء والطاقة جتاوزت ال�20 مليار دوالر 

حاوره / عبده سيف الرعيني

وح���������������������ده���������������������ا ل��������������غ��������������ة ال���������������������ق���������������������وة ال������������������ت������������������ي ي����������ف����������ه����������م����������ه����������ا ال���������������������ع���������������������دوان 
ال��ش��ع��ب اليمني ش��ب ع��ن ط���وق ال��وص��اي��ة وال ع���ودة ل��ع��ق��ارب ال��س��اع��ة إل���ى ال���وراء  

:» وزير الكهرباء والطاقة األستاذ أحمد محمد العليي  ل� »
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لهذا شكل نظام الككدفككاع الككصككاروخككي األمككريككي تهديًدا لألمن القومي لروسيا والصني 
رغم أنه ذات طابع دفاعي، لكنه يجعل األرايض األمريكية بعيدة عن دائرة االستهداف، 
وبككذلككك يككخككل بكككتكككوازن الككككردع مككمككا دفكككع اآلخكككريكككن إىل الككبككحككث عككن أسككلككحككة جككديككدة يمكن أن 

تتجنب تلك الدفاعات الستعادة التوازن.
ويبدو املوقف اليوم مشابهاً لبداية دخول األسلحة النووية إىل الساحة الدولية يف بداية 
الحرب الباردة، إذ كان العالم يقف عىل أطراف أصابعه خشية من اندالع حرب نووية 
عاملية بني موسكو وواشنطن قد تفني الحياة عىل كوكب األرض، وكان لدى األمريكيني 
3500 سالح نووي، ولدى السوفيت ما يوازي ذلك يف عام 1962 إبان أزمة الصواريخ 
الكوبية حني وصلت الخطورة إىل أعىل درجاتها، لكن بعد هذه األزمة بدأت القوتان يف 
رسم مالمح معادلة التوازن بينهما حتى تم الوصول إىل مرحلة الحد من التسلح حني 
أدرك الطرفان استحالة مواصلة خطر السباق إىل ما ال نهاية، وأخريا اعرتف كل منهما 

بقوة اآلخر، وهي النقطة التي تهدف الصني اليوم إىل بلوغها.
 القصف املداري 

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" العام املايض أن الصني اختربت نظام أسلحة تتجاوز 
أضككعككاف سرعة الككصككوت وحظي األمككر باهتمام دويل كبري غككري أن مككا أثككار قلق األمريكيني 
ليس الصواريخ الفرط صوتية املوجودة بالفعل لدى بكني منذ فرتة، وإنما قدرة الصني 
عىل إدخال هذه الصواريخ إىل املدار حول األرض مع إمكانية تحميل الصواريخ برؤوس 
نووية، وإعادة إطالقها نحو هدفها عىل األرض، وهو ما يطلق عليه خرباء التسلح "نظام 
القصف املداري". فما هو هذا النظام، وملاذا يثري قلق واشنطن؟! وهل سيؤدي إىل إشعال 
حرب نجوم جديدة مثلما كان الحال مع السوفيت قبل عقود، أم يمكن أن يحقق الردع 

واالستقرار بني القوى العظمى النووية؟
نظام القصف املكككداري أجككرت الصني تجربة الستخدامه يف أغسطس 2020 وهككو يف 
الحقيقة ليس ابتكارا جديدا، كما قد يعتقد البعض، فقد نشر االتحاد السوفيتي نظاما 
مماثاًل خالل الحرب الباردة يف سنوات الستينيات وملدة عقدين تقريبا، لكن اختبار الصني 
ملثل هذا النظام املطور يثري قلق الكثريين يف الواليات املتحدة ودول الغرب بشكل عام، 
ليس ألنها تقنية مستقبلية حديثة، ولكن ألنها قد تكون خطوة أخرى يف سباق تسلح 
عديم الجدوى ومكلف وخطري. ونظام "القصف املداري"، أو "القصف املداري الجزيئ" 
هو ثمرة الجهود السوفيتية إليصال األسلحة النووية إىل الفضاء، وقككد تم تطويره يف 
ستينيات القرن املايض إلطالق رؤوس حربية نووية إىل مدار أريض منخفض قبل إسقاطها 

عىل أهدافها يف األرض.
ويككككعككككود الكككسكككبكككب يف تكككطكككويكككر الككسككوفككيككيككت هكككككذا الكككنكككظكككام إىل أن الكككككواليكككككات املكككتكككحكككدة بككككككدأت يف 
الستينيات العمل عىل نظام دفاع صاروخي أطلق عليه "سيفغارد"، ويتكون هذا النظام 
من عككدد من الصواريخ املسلحة بأسلحة نووية تهدف إىل تدمري الصواريخ الباليستية 
السوفيتية العابرة للقارات، ما يعني بالنسبة للسوفيت تهديداً للعالقة القائمة عىل 
الككردع النووي، لكن ما هو القصف املككداري؟ ملعرفة طبيعة القصف املككداري، ينبغي أواًل 
التعرف عىل أساسيات الحركة يف املككدار القريب من األرض، فقد يسأل البعض عن ما 
هو السبب وراء عدم سقوط األجسام التي تدور يف الفضاء مثل األقمار الصناعية عىل 
األرض؟ واإلجككابككة هككي أنها تسقط، ولكن بعد فككرتة زمنية طويلة جكككداً، ذلككك أنها تحلق 
بسرعة كافية تسمح لها بأن تستمر يف الدوران يف حلقة ال نهاية لها، هذه الحلقة تسمى 
"مدار"، ويعني ذلك أن تكون هذه األجسام يف حالة سقوط حر بطيء جداً. األمر الذي 

يفسر أن رواد الفضاء يكونون يف حالة انعدام الوزن نتيجة وجودهم يف املدار.
ولكككككككن يف املككككككدار األريض املككنككخككفككض هكككنكككاك قككككدر ضككئككيككل مكككن الككسككحككب أو الكككجكككذب الكككجكككوي، 
لذلك تعود األجسام خالل فرتات زمنية طويلة جداً إىل األرض. وإذا كنت ترغب يف إعادة 
رواد الفضاء إىل األرض أو إلقاء سالح نووي عىل بلد آخر، وال يمكنك االنتظار ملدة عشر 

سنوات، فأنت بحاجة إىل استخدام مزيد من الطاقة إلبطاء السرعة والعودة إىل األرض، 
وهككذا ما يفعله عىل سبيل املثال مكوك الفضاء، حيث تطلق املركبة املككداريككة محركاتها 
الدافعة إلبطاء سرعتها يف ما يسمى "حرق الخروج من املدار"، والذي يسمح لها بدخول 

الغالف الجوي مرة أخرى والعودة إىل األرض.
 انتهاك لالتفاقية

إذا القصف املككداري الجزيئ يعمل بنظام القصف املككداري بالطريقة نفسها، أي إطالق 
صكككككاروخ كككبككري يككوضككع عككلككيككه رأس نكككككووًي يف املكككككدار، ويككتككصككل بككهككذا الكككككرأس مككحككرك صككاروخككي 
صغري، وكان بإمكان السوفيت إطالق هذا املحرك الصغري إلبطاء الرأس الحربي، وإعادته 
إىل األسككفككل يف املكككككان الكككذي يككريككدون اسككتككهككدافككه، لكككككن مككعككاهككدة الككفككضككاء الككخككارجككي تحظر 
اآلن وضكككع األسككلككحككة الككنككوويككة يف املكككككدار، لككذلككك أطككلككق الككسككوفككيككت عككىل الككنككظككام اسكككم "نككظككام 
القصف املداري الجزيئ" عىل اعتبار أنه لن يدور يف مدار كامل، بما يجعل الشرط املدرج 
باالتفاقية ال ينطبق عليه، غري أن املككدارات الجزئية تظل يف نظر رجال القانون الفضايئ 
مدارات ولهذا اعتربوا أنه إذا أطلق السوفيت هذا النظام وزودوه بسالح نووي حقيقي 

سيكون انتهاًكا لالتفاقية.
وقكككككدم نكككظكككام الككقككصككف املككككككداري الكككجكككزيئ لككلككسككوفككيككت عكككككددا مكككن املكككزايكككا بككاملككقككارنككة بككالككصككواريككخ 
الباليستية العابرة للقارات )آي يس بي أم(، ذلك أن الصواريخ الباليستية تطري يف قوس 
كبري جداً تصل يف أعىل نقطة من القوس املتجه من روسيا إىل الواليات املتحدة عىل سبيل 
املثال إىل 1300 كيلومرت )800 ميل( فوق األرض، لكن صواريخ نظام القصف املداري 
السوفيتية تدخل املدار عىل ارتفاع أقل بكثري، أي عىل ارتفاع بضع مئات من الكيلومرتات 

وهذا يعني أنها ستصل إىل الواليات املتحدة يف وقت أسرع بنحو 10 دقائق.

ونظراً ألنه من املستحيل تحديد مكان إطككالق صككاروخ بنظام القصف إال بعد خروجه 
من املككدار باتجاه األرض، فلن يكون هناك سوى بضع دقائق فقط من التحذير قبل أن 
يصطدم الصاروخ بالهدف املحدد يف صيف 2020 أجرت الصني اختباراً عىل نظام محدث 
من نظام القصف املككداري وفككق ما ذكككرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقاًل عن خمسة 
مككصككادر، ودخكككل الككصككاروخ الصيني املككككدار، وأكككمككل دائكككرة كاملة حككول األرض بلغت نحو 
40 ألككف كيلومرت )25 ألككف مككيككل(، مككا يجعله مطابقا للقصف املكككداري الككجككزيئ، والككذي 

يبدو أن الواليات املتحدة كانت تعلم بما تفعله الصني.
انزعاج أمرييك

نفت الصني أنها أجرت تجربة قصف مداري قائلني إن الواليات املتحدة اختلط عليها 
األمككككر عككنككدمككا أطككلككقككت بكككككني مككركككبككة فككضككائككيككة يف يككولككيككو 2020، فكككإن األمككريكككككيككني أصككبككحككوا 
منزعجني من هذا التطور ألن الفارق بني النسخة الصينية املحدثة من القصف املككداري 
والنسخة السوفيتية القديمة، يتمثل يف أن مركبة إعادة الدخول إىل الغالف الجوي هي 
عبارة عن مركبة تنزلق بالقنبلة النووية بسرعة إىل الهدف املحدد عىل األرض، وهو ما قد 
يعطي الصينيني قدرة كبرية عىل الردع عرب استهداف الدفاعات الصاروخية األمريكية.

ولعل هذا السبب هو الذي دفع الرئيس األمريي جو بايدن إىل التعبري عن قلقه من 
تطوير الصني هذا النظام عىل الرغم من انفجار هذا الصاروخ أو فشله بعد إطالقه من 
املكككككدار كككمككا يككقككال لكككككن مكككا يككثككري قككلككق األمككريكككككيككني أن نككظككام الككقككصككف املكككككداري الككصككيككنككي مصمم 
لضمان أن تتمكن بكني من استهداف الدفاعات الصاروخية األمريكية والرد عىل الواليات 
املتحدة عىل الرغم من أن لديها القدرة عىل إطالق صواريخ نووية كضربة انتقامية ضد 

الواليات املتحدة إذا تعرضت لضربة نووية استباقية من واشنطن.

اتجاهات مختلفة
تقول إيمي آشفورد الباحثة يف مبادرة أمريكا الجديدة يف املجلس األطليس: إن نظام الدفاع 
الصاروخي األمريي يف األسكا ال يزال يعمل، وهو مؤشر عىل أن الواليات املتحدة تسعى 
لعرقلة أي ضربة نووية مقبلة، كما أن القوات النووية األكرب حجما للواليات املتحدة التي 
تزيد عىل القوة النووية الصينية بأكرث من عشرة أضعاف عىل األقل، فضال عن التحديث 
املككسككتككمككر لككهككا يككثككري احككتككمككال أن تكككككون واشككنككطككن قكككككادرة بككالككفككعككل عكككىل الككقككضككاء عكككىل الككعككديككد من 
األسككلككحككة الككنككوويككة الصينية بشكل اسككتككبككاقككي يف أي صككككراع، ولكككن يتبقى سكككوى القليل منها، 
والذي قد يتم اعرتاضه بصواريخ دفاعية أمريكية. بينما نظام القصف املداري الجزيئ هذه 
مشكلة ليس للواليات املتحدة القدرة عىل صد هجوم مثل هذا النوع الذي يأيت من اتجاهات 
مختلفة وتجنب الدفاعات القائمة عىل االسكا، ولهذا يرى أنصار الحد من التسلح ضرورة 

التوافق مع الصني وروسيا للحد من التسلح النووي املكلف واملهدد لالستقرار العاملي.
 ويري مراقبون أن الرئيس يش جينغ لم يفعل اليشء نفسه يف سياسة األسلحة النووية 
منذ عهدي الرئييس "مككاو تككيس تككونككغ" و"ديككنككغ" ، كانت حينها للصني اسرتاتيجية ووضككع 
نووي مستقر يتمثل يف ترسانة نووية "هزيلة وغري فعالة" ، لكن يبدو أن الرئيس يش يريد 
أن تكون الصني قوة عظمى وجيشاً من الدرجة األوىل، وهو يبني قواته االسرتاتيجية يف كل 
املجاالت، ويضاعف حجم الرتسانة النووية أربع مرات، ويصنع صواريخ باليستية جديدة 
عابرة للقارات، وقاذفات نووية جديدة، وغواصات نووية، ودفاعات صاروخية جديدة، 

وصواريخ تفوق سرعتها أضعاف سرعة الصوت.
قوة كبرية

لككذلككك فككإن اتككبككاع سياسة الككحككد مككن التسلح لككن تحقق نجاحا وقككبككوال مككن الككصككني، بالتايل 
ينبغي عىل اإلدارة األمريكية انتهاج عالقات دولية مستقرة، إذ ال ينفع زيادة قدرات حلفائها 
اليابان وكوريا الجنوبية، أو حتى تايوان لتهديد الصني فالصني لم تعد دولككة نامية، هي 
دولة عظمى ونووية، وإن لم تبلغ حجم الرتسانة النووية األمريكية والروسية، لكن تسارع 
الصني سيعمل عىل تناقص هذه الفجوة يف غضون سنوات هذا أوال، وثانيا لم تعد هناك 
أسرار يف التكنولوجيا التي كانت حكرا عىل الغرب، وهو ذات اليشء يف القدرات التسليحية، 
ولعل الككصككاروخ املكككداري الصيني الككفككرط صككويت الككذي يتجاوز 5 أضككعككاف سرعة الككصككوت هي 

صواريخ نوعية، وهذا ما يجعل الصني قوة كبرية.
تلك كانت رسالة واضحة لواشنطن وحلفائها، إذ لم تعد األنظمة الدفاعية يف األسكا أو 
غريها قادرة عىل صد الصواريخ املدارية، وهذه املعادلة تحقق الردع املطلوب من الجانب 
الصيني عىل الواليات املتحدة ستجعلها تعيد حساباتها االسرتاتيجية والحد من تهديدها 
للصني، إذ يصعب عليها التفوق أو إلغاء املزايا النووية الروسية والصينية، وكل ما تستطيع 
فعله بككنككاء نككظككام دفكككاع صككاروخككي مككحككي وإقككلككيككمككي مككحككدود، بككمككا يف ذلكككك الككبككحككث املستمر يف 

الدفاعات الصاروخية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بهدف التوصل إىل التوازن.
حقيقة ماثلة

فالتحريض عىل الصني وىل أجله، وتسارع الصني إىل املنافسة والتفوق واكتساح األسواق 
العاملية، والطلب عىل املنتجات الصينية بات حقيقة ماثلة بما يف ذلك األسككواق األوروبية 
رغكككم الككحككظككر وزيككككادة الككقككيككود عليها، وهكككذا يصيب املككنككتككجككات الككغككربككيككة بككاالنككحككسككار الككتككدريككجككي، 
وأفضل خيار للواليات املتحدة أن تحسن عالقتها مع الصني، وصوال ملرحلة الشراكة بدال 
من معاداتها. اليوم بكني تتمتع بعالقات واسعة مع العالم بما يف ذلككك منطقة الخليج 
التي كانت منطقة حصرية عىل الواليات املتحدة وحلفائها الغربيني، فضال أن الصني تعمل 
بحرية أكرب مع العالم، وترتبط مع العالم باتفاقيات وعالقات تجارية واقتصادية وفنية 
واسعة، باإلضافة إىل تحقيقها نجاحات كبرية يف مشروع الحزام والطريق. كل ذلك يمنحها 
فضاءات واسعة للتفوق التي تقول تقديرات الخرباء أن الصني ستصبح هي القوة الرائدة 

يف العالم خالل العقدين القادمني.

نظام القصف املداري الصيني تفوق تكنولوجي في الردع النووي

إحتجاز سفن املشتقات النفطية -كارثة إنسانية

تربز الصني كقوة نووية غري مقيدة بمعاهدات الحد من 
التسلح، ويظهر إحجامها التقليدي عن الدخول يف هذه 

االتفاقيات مع روسيا والواليات املتحدة بحجة أن ترسانتها 
أصغر مما لديهما. فروسيا والواليات املتحدة تملكان أكرث من 

٪90 من الرؤوس النووية، إذ تحوز كل منهما نحو 6 آالف 
رأس نووي، ويقدر البنتاجون مخزون الصني النووي بما 

يزيد عن 200 رأس حربي يف 2020، وتعمل التحسينات يف 

القدرات األمريكية باستمرار عىل تذكري بكني بضعفها أمام 
التهديدات األمريكية املحتملة، وهو ما يجعل الصني تواكب 
هذا السباق إذ ال يتحقق التوازن واالستقرار يف هذه املنافسة 

إال بثقة كل طرف من قدرة اآلخر عىل تدمريه.

توفيق سالم 

خالد االشموري

نداءات ومناشدات وبيانات ووقفات احتجاجية 
ودعوات عاجلة موجهة للمجتمع الدويل والضمري 

العاملي – دائماً ما تطلق من قبل أبناء الشعب 
اليمني، تنظمها الوزارات واملؤسسات وكافة 

القطاعات الخدمية املختلفة أمام مكتب األمم 
املتحدة بسبب منع دخول سفن املشتقات النفطية 
وما يرتتب عىل ذلك من أوضاع كارثية غري مسبوقة 

للقطاعات الخدمية وبخاصة قطاعات الكهرباء 
والطاقة والنقل والصحة واملياه والصرف الصحي 
والتخزين والتربيد واألغذية وغري ذلك كالنظافة 

والعمل اإلنساين ويف القطاع السمي الذي انحسر 
جراء هذه الحرب العدوانية عىل اليمن.

هذه الوقفات االحتجاجية والتنديدات املحذرة واملناشدات املوجهة 
لككألمككم املككتككحككدة واملككنككظككمككات الككدولككيككة هكككي يف حككقككيككقككة األمككككر قككبككل أن تكككككون 
رسائل موجهة برفع الحصار ودخول سفن املشتقات النفطية والدوائية 
والغذائية، تعد أيضاً تنديداً وشجباً عىل ما تقوم به دول العدوان من 
عككدوان بربري غاشم عىل اليمن وشعب اليمن من استهداف ممنهج 
ملقومات ومقدرات اليمن يف ظل دعم وتواطؤ األمم املتحدة واملجتمع 
الككدويل واملنظمات الحقوقية واإلنسانية ازاء الجرائم العدوانية بحق 
الشعب اليمني، ولتنبيه الككعككدو بثبات وصككمككود الشعب اليمني الحر 
يف وجكككه الكككعكككدوان وتكككذككككرياً لككهككذه املكككككونككات غككري األخككالقككيككة غككري اإلنسانية 
يف تعاملها مككع الككشككعككب الككيككمككنككي ، وأن اسككتككمككرار قرصنتهم الككعككدوانككيككة 
واحتجازهم سفن املشتقات النفطية سيؤدي إىل نتائج كارثية ال تحمد 
عقباها عىل كافة القطاعات الخدمية املالمسة لحياة املواطنني وتحميل 
دول تكككحكككالكككف الككككككعككككككدوان الككككككككذي تكككككقكككككوده أمككككريكككككككككا والككككسككككعككككوديككككة املكككسكككئكككولكككيكككة 
القانونية واألخالقية واإلنسانية لتداعيات توقف القطاعات الخدمية 

يف اليمن.
ومكككا يككلككحككظ أن الككنككتككائككج الكككككارثككيككة بككالككفككعككل واقككعككة ومككلككمككوسككة يتجرعها 
املككواطككنككون بككسككبككب عكككدم تككوفككر املككشككتككقككات الككنككفككطككيككة بككالككشكككككل الكككككايف حيث 
االخكككتكككنكككاقكككات الككتككمككويككنككيككة بكككككككارزة مكككنكككذ بكككككدء الكككككعكككككدوان يف مككككككارس مككككن الكككعكككام 
2015م، إىل اليوم من خالل الطوابري الطويلة للمركبات أمام محطات 
التموين.. وال يخفى عىل كل مراقب ومتابع ما يقوم به العدوان الذي 
يككعككمككل بككجككد عكككىل اسككتككمككرار احككتككجككاز سككفككن املككشككتككقككات الككنككفككطككيككة مكككن وقككت 
آلخككر.. فالواقع املعاش يؤكد أن إقككدام العدوان عىل ارتكاب مثل هذه 
األعكككمكككال غكككري األخكككالقكككيكككة قكككد أثككككر بككالككفككعككل سككلككبككاً عكككىل مككخككتككلككف الككقككطككاعككات 
الككخككدمككيككة وخكككدمكككات املككواطككنككني مككمككا ضككاعككف مكككن املككعككانككاة الككتككي يتجرعها 
كل يوم والثاين الشعب اليمني ، حتى أن بصمات العدوان واضحة يف 
كافة املرافق والقطاعات الخدمية يف ظل تواطؤ دور املنظمات السلبي 

يف هذه القضية التي تعترب من القضايا اإلنسانية.
وحيث تتواصل أزمة املشتقات النفطية التي ال تكاد تتوقف حتى تبدأ 
مكككن جككديككد تكككارككككة آثكككارهكككا الككسككلككبككيككة عكككىل حككيككاة املككواطككنككني ومككلككقككيككة بظاللها 
السوداء عىل القطاعات الخدمية أكانت قطاعات اقتصادية أو خدمية 

فجميعها مرتبطة بحياة وعيش املواطنني.
تأثريات وتداعيات كبرية وخطرية جككراء منع دخككول سفن املشتقات 

الكككنكككفكككطكككيكككة عكككككىل الككككحككككيككككاة االجكككتكككمكككاعكككيكككة واالقككككتككككصككككاديككككة ككككككككككل، وبكككالكككنكككظكككر إىل 
التقارير والبيانات الحكومية سككواء الككصككادرة مككن وزارة الصحة أو من 
وزارة التخطيط – تشري إىل أن الككقككطككاع الصحي يف ظككل أزمكككة املشتقات 
النفطية إذا ما استمرت فأن التوقعات ستكون كارثية- وبحسب وزارة 
الصحة- فأن األعمال ستتوقف جزئياً وكلياً يف حوايل 150 مستشفى 
وهيئة حكومية و163 مستشفى خاص وإغالق حوايل 5000 مركز 

ومستوصف حكومي وخاص يف جميع مناطق اليمن.
نتائج كارثية يف القطاع الصحي إذا ما توفرت املككواد النفطية بصورة 
دائمة – خصوصاً وأن هناك انتشاراً للعديد من األوبئة واألمراض وسوء 
الككتككغككذيككة والككهككلككع لكككدى الكككككثككري مكككن الكككنكككاس يف ظكككل الكككحكككرب والكككحكككصكككار، يف 
الوقت الذي تعاين الكثري من املستشفيات من شحة األدوية واملحاليل 
املخربية وتككوقككف الكثري مككن األقككسككام ، حيث تظهر التقارير عككىل لسان 
أطككبككاء الككصككحككة ومككسككئككويل شككركككات األدويككككة إىل صككعككوبككة دخكككول األدويكككة 
بككوقككتككهككا املككطككلككوب ، وأن دخككلككت مككن مككيككنككاء الككحككديككدة فبصعوبة ، حيث 
تأخذ فرتة الثمانية أشهر إىل السنة حتى تصل إىل مخازن الشركات، 

وينتج عن ذلك صعوبة يف توفري األدوية لذوى األمراض املستعصية.
ورغم هذا الحصار الخانق الذي فرضته دول العدوان بقيادة أمريكا 
والسعودية عىل كل اليمن، نجد القائمني عىل القطاع الصحي يعملون 
لككيككل نككهككار بككإيككثككار وإخكككككالص وسككعككى دائككككم ودؤوب يف اسككتككمككراريككة تفعيل 
الخدمات الطبية بككصككورة طيبة ومرضية رغككم التعقيدات والتحديات 
التي يواجهها القطاع الصحي ، ويكفي كوادر القطاع الصحي الحكومي 
فخراً ما حققوه خالل العام 2021م من أدوار فاعلة يف تعزيز نظام 
الخدمات الصحية وترجمة الخطط املعدة سلفاً لتطوير األداء ومعالجة 
الككصككعككوبككات وتكككجكككاوز مككخككاطككر الككتككعككرثات الككتككي فككرضككهككا اسككتككمككرار الككعككدوان 
والككحككصككار عكككىل الككيككمككن، رغكككم تككفككيش فككككريوس ككككورونكككا املككسككتككجككد يف بعض 

املحافظات اليمنية حيث تم مواجهه الحاالت.
وباملقابل تبدى وزارة الكهرباء اهتماماً كبرياً بتوليد الطاقة الكهربائية 
رغم شحة ونفاذ املازوت يف معظم األحيان، فالتوقف عن توليد الطاقة 
الكهربائية يعني تككعككرض حككيككاة املككاليككني مككن املككواطككنككني للموت وبخاصة 
املككككرىض مككنككهككم ... فكككالكككوزارة لككم تستسلم لككهككذا الككتككدمككري املككمككنككهككج مككن قبل 
تحالف الككعككدوان بحجز سفن املشتقات النفطية واملكككازوت ، حتى أنها 
وضعت خطة عمل لألعوام 2021م- 2025م، خطة تشغيلية كاملة 
ملنظومة الطاقة الكهربائية ضمن مشاريع املرحلة الثانية من منظومه 

الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ومككككا يكككجكككدر اإلشكككككككارة إلكككيكككه – أن الكككقكككطكككاع الكككخكككاص الككيككمككنككي قكككد واجكككككه وال 
زال مككثككل غكككريه مككن الككقككطككاعككات تككحككديككات جسيمة فرضتها الككحككرب التي 
شنتها أمككريكككككا ومعها الككسككعككوديككة عككىل الككيككمككن، حيث جعلته يعمل يف 
بيئة غري مستقرة ، فضاًل عن توفري الخدمات األساسية وأزمة املشتقات 

النفطية.
تككككككقككككككول وزارة الككككتككككخككككطككككيككككط يف أحكككككككككد تكككككقكككككاريكككككرهكككككا الكككككخكككككاصكككككة بككككاملككككسككككتككككجككككدات 
االقتصادية واالجتماعية ما معناه :" أن الخسائر املباشرة وغري املباشرة 

التي لحقت بالقطاع الخاص اليمني خالل الثالث السنوات األوىل من 
الككعككدوان بلغت مككا بككني 25 إىل 27 مليار دوالر أمككريككي، وعككىل الرغم 
من هذه التحديات الكبرية إال أن القطاع الخاص اليمني مازال يهيمن 
عىل مجمل األنشطة االقتصادية ، حيث بلغ متوسط مساهمة القطاع 
يف تكككككويككن الككنككاتككج املككحككي بنسبة ال تككقككل عككن إجككمككايل 80٪ رغكككم أهكككداف 
الككككعككككدوان الكككككذي عككمككل عكككىل اسكككتكككهكككداف مككنككشككآت الككقككطككاع الكككخكككاص وبككنككيككتككه 
التحتية بككصككورة متعمدة وإغككالقككه الككعككديككد مككن املككنككافككذ الككربيككة والبحرية 

والجوية أمام القطاع الخاص اليمني".
ومكككن الككتككداعككيككات عككىل أعككمككال الككقككطككاع الككخككاص بسبب أزمكككة املشتقات 
النفطية سلباً عىل عمليات القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي 
نككشككري إىل مكككا أشككككار إلككيككه الككتككقككريككر الككحككديككث لككككككوزارة الككتككخككطككيككط حككيككث تشري 
تقديرات الغرفة التجارية والصناعية إىل أن أزمات املشتقات النفطية 
املتكررة أدت إىل توقف نصف عدد املصانع يف اليمن أي توقف أكرث من 
350 مككصككنككعككاً عكككن الككعككمككل وفكككقكككد أكككككرث مكككن 980 ألككككف عكككامكككل مكككصكككادرة 
أرزاقهم، باإلضافة الرتفاع تكاليف اإلنتاج الصناعي والنقل والتخزين 
والكككشكككحكككن والكككتكككأمكككني وانكككخكككفكككاض إنكككتكككاج املكككنكككشكككآت الككصككنككاعككيككة والككخككدمككيككة، 
وتككككقككككوم الكككعكككديكككد مككككن املكككنكككشكككآت بكككوقكككف نكككشكككاطكككهكككا مكككؤقكككتكككاً وخكككفكككض دوامكككهكككا 
إىل الككنككصككف ويف ظككل الككحككصككار والكككعكككدوان ومككنككع دخكككول سككفككن املشتقات 
النفطية وانعدامها من السوق نجد أن الحكومة أولت القطاعني العام 
والكككخكككاص أهككمككيككة بككالككغككة لككلككشككراكككة بككني الككقككطككاعككني وتككفككعككيككل دور الككغككرفككة 
الكككتكككجكككاريكككة ككككمكككحكككور أسككككككايس مكككهكككم يف تككحككقككيككق األهككككككككداف املكككرسكككومكككة ومككنككهككا 

املتعلقة بتنويع االقتصاد الوطني والرفع من منافسته.
ومن تداعيات القطاع الصحي وقطاع الكهرباء وتضرر القطاع الخاص 
بسبب الحصار البحري عىل اليمن وتنفيذ وخلق أزمة املشتقات النفطية 
– ال بأس هنا أن نشري أيضاً وبصورة مقتضبة عىل قطاع املياه والقطاع 
الككسككمككي والكككعكككمكككل اإلنككككسككككاين وجككمككيككعككهككا يف مككجككمككلككهككا تككككأثككككريات أوضككحككتككهككا 
تككقككاريككر حككديككثككة حكككككومككيككة مككصككدرهككا وزارة الككتككخككطككيككط، وبككعككض الككشككواهككد 

والكتابات لعدد من الباحثني واملهتمني واملعنيني والتي تعنى بتداعيات 
أزمة املشتقات النفطية جراء الحصار والعدوان عىل اليمن وما يرتتب 

عىل ذلك من كارثة إنسانية عىل حياة الناس واالقتصاد اليمني.
ففي العمل اإلنساين وخلق البطالة يف اليمن من قبل العدوان فقد 
دفككعككت الكككحكككرب دول الككتككحككالككف بككضككرب االقككتككصككاد والككتككنككمككيككة سككعككيككاً وراء 
املككطككامككع واألهكككككككداف الكككتكككي رسككمككتككهككا ، حككيككث سكككاهكككم الككككعككككدوان يف تككقككويككض 

االستقرار السيايس واألمني يف اليمن.
فمثاًل ارتفاع معدل البطالة وتككدين فككرص التوظيف ُتعد أحككدى أهم 
التحديات التي تواجه االقتصاد والتنمية، حيث سعت قوى التحالف 
بقيادة أمريكا وبأسلوب تدمريي ممنهج عىل إضعاف قدرات االقتصاد 
وتبديد طاقات البلد املادية واملالية والبشرية ما ساعد عىل نمو البطالة 
يف أوسككككاط الككشككبككاب وبكككني املتعلمني مككا يعني أن الكككعكككدوان لككعككب لعبته 

القذرة عىل فقدان الكثري من الوظائف وتسريح العمال.
تككحككٍد كبري واجكككه الكثري مككن األسكككر الككتككي لككجككأت إىل التكيف مككع الحياة 
املعيشية نتيجة الحرمان والضعف املادي، فيما تؤكد مصادر بحثية" 
أن القطاع الزراعي هو اآلخر تضرر بشكل كبري حيث خسر الك50٪ من 

املشتغلني يف القطاع الزراعي يليه قطاع الخدمات.
وتنفيذاً للحصار البحري الذي تقوده أمريكا والسعودية عىل اليمن 
نجد أن القطاع السمي هو اآلخر قد أنحسر يف هذه الحرب العدوانية 
منذ بدء الحرب يف العام 2015م يف محاولة منه تشديد الخناق عىل 
الشعب اليمني لتجويعه وتركيعه.. وبحسب "وحدة اإلرشاد واإلعالم 
السمي باللجنة العليا"- فإن حجم اإلنتاج السمي قد انخفض قرابة 
النصف بينما تراجعت الصادرات إىل أقل من 70 ألف طن سنوياً ولم 
تكتف دول العدوان بكل ذلك بل مارست أيضاً عمليات الصيد الجائر 
يف املكككيكككاه اإلقككلككيككمككيككة بكككككل حككريككة مككسككتككهككدفككة بككذلككك تككدمككري الككبككيككئككة الككبككحككريككة 

وتهجري األسماك اليمنية من مراعيها الخصبة.
ويف ذات السياق واألزمة النفطية عملت قوى التحالف وال زالت حتى 
اللحظة يف محاولة لقطع الحياة عىل اليمنيني من خالل قطع املياه ، 
وهككو القطاع الككخككدمككايت األهكككم للمجتمع قككال تككعككاىل " وجعلنا مككن املككاء 

كل يشء حي " صدق الله العظيم.
وبحسب التقرير الككصككادر مككن وزارة التخطيط حككول قككطككاع املككيككاه وما 
تككسككبككب لكككلكككقكككطكككاع مككككن عكككجكككز وتككككوقككككف نكككشكككاط مكككؤسكككسكككة املككككيككككاه وفككككروعككككهككككا يف 
املحافظات بسبب أزمككة الككوقككود حيث يشري التقرير إىل عجز املؤسسة 
ألداء مهامها يف خدمة املجتمع عىل مستوى الخدمة نتيجة عدم قدرة 
املؤسسة عىل تأمني النفقات التشغيلية والصيانة بما يف ذلك مرتبات 

املوظفني والقيام بعملية ضخ املياه للمنازل.
ككككمكككا أن أزمككككككة املكككشكككتكككقكككات الككنككفككطككيككة تككعككمككل عككككىل رفكككككع أسككككعككككار صككهككاريككج 
املياه بنسبة متفاوتة يف الكثري من املحافظات، كما أشار التقرير الذي 
نشرته صحيفة "26سبتمرب"- يوليو- 2021م إىل أن قطع املياه بسبب 
أزمككككات املككشككتككقككات النفطية يكككؤدي إىل تككداعككيككات كككارثككيككة يككتككولككد عنها عجز 
حوايل 55٪ من السكان عن الوصول إىل مصادر املياه اآلمنة واالتجاه 
إىل مككصككادر املككيككاه غككري املحسنة، فيما ترتب عككىل صعوبة الحصول عىل 
املياه تفيش انتشار بعض األمراض كالكولريا والدفرتيا، وكوفيد 19، 
مع استمرارية أزمككة انككعككدام املشتقات النفطية بسبب الحصار الجائر 

والظالم عىل شعب اليمن.
ويكككبكككقكككى تكككككأثكككككريات األزمكككككككككة الكككنكككفكككطكككيكككة والككككحككككصككككار والكككككككعكككككككدوان عكككككىل الككعككمككل 
اإلنكككككككسكككككككاين قكككككائكككككمكككككاً وكككككككارثككككككيككككككاً يكككشكككككككل بكككككذلكككككك تكككككداعكككككيكككككات تكككنكككعكككككككس عككككككىل أداء 
العمليات اإلنسانية ملختلف منظمات اإلغاثة والعمل اإلنساين من حيث 
نقل املككسككاعككدات إىل املككرافككق الككتككي تدعمها وتككقككديككم املككسككاعككدات الككدوائككيككة 
والكككغكككذائكككيكككة املكككنكككقكككذة لكككلكككحكككيكككاة ، وبكككخكككاصكككة الكككعكككاجكككلكككة مكككنكككهكككا، وأن صككعككوبككة 
الوصول الفوري قد يعني إمكانية تعرض املاليني من الناس للمجاعة 

وبخاصة النساء واألطفال الذين يعانون بالفعل من الجوع.
فيما تفيد مصادر وزارة التخطيط أن تداعيات ارتفاع الفقر يف أزمة 
الوقود وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف كل من النقل واإلنتاج تحدياً 
كبرياً أدى إىل تعطيل سبل املعيشة.. وتشري التقديرات إىل ارتفاع نسبة 
السكان تحت خط الفقر الوطني بحوايل 30 نقطة مئوية من 48.6 
٪ يف مسح ميزانية األسرة عام 2014م إىل 78.8 عام 2018م ومع 
صعوبة الوضع فإن معدل الفقر مرشحه للزيادة إىل معدالت تفوق 

80٪ خالل الفرتة القادمة.
صمت معيب لألمم املتحدة واملنظمات الدولية والككدول التي تدعم 
تبنيها للحقوق اإلنسانية إزاء إستمرار تحالف قوى العدوان يف أعمال 
القرصنة البحرية واحتجاز السفن النفطية عرض البحر رغم حصولها 
عككىل الككتككصككاريككح األمككمككيككة مككن لككجككنككة التحقيق والككتككفككتككيككش الككتككابككعككة لألمم 
املتحدة، ورغم التواصل الحكومي مع مسئويل األمم املتحدة وبخاصة 
مع منسق الشؤون اإلنسانية لدى اليمن )لويك أوتسما( للضغط عىل 
دول التحالف لعدم حجز السفن واملشتقات النفطية وااللتزام بعدم 

القرصنة البحرية عليها مستقباًل.

  م����ع����اه����دة ال����ف����ض����اء اخل�����ارج�����ي حت���ظ���ر وض���ع 
األسلحة النووية في املدار لذلك أطلق الروس 

عليه نظام القصف املداري اجلزئي

  ال�����ن�����ت�����ائ�����ج ال�����ك�����ارث�����ي�����ة واق�����ع�����ة 
وم��ل��م��وس��ة ي��ت��ج��رع��ه��ا امل���واط���ن���ون 
ب����س����ب����ب ع��������دم ت�����وف�����ر امل���ش���ت���ق���ات 

النفطية بالشكل الكافي

   اخ���ت���ب���ار ال���ص���ن ل���ن���ظ���ام أس���ل���ح���ة ت��ت��ج��اوز 
أض���ع���اف س���رع���ة ال���ص���وت ي��ث��ي��ر ق��ل��ق ال���والي���ات 

املتحدة ودول الغرب  

أزم����������������������ات امل������ش������ت������ق������ات    
إلى  النفطية امل��ت��ك��ررة أدت 
ت��وق��ف ن��ص��ف ع���دد امل��ص��ان��ع 

في اليمن

   ش��ك��ل ن��ظ��ام ال���دف���اع ال��ص��اروخ��ي األم��ري��ك��ي 
تهديًدا لألمن القومي لروسيا والصن

   من املستحيل حتديد مكان إط��اق ص��اروخ 
إال بعد خروجه من املدار باجتاه األرض



 ُش�����ي�����ع ب����ص����ن����ع����اء ج���ث���ام���ن 
ك��وك��ب��ة م���ن ش���ه���داء ال��وط��ن 
وال���������ق���������وات امل����س����ل����ح����ة ال�����ذي�����ن 
اس������ت������ش������ه������دوا وه����������م ي����������ؤدون 
واج��ب��ه��م يف م��ع��رك��ة ال��دف��اع 

عن الوطن.
 حيث تم تشييع جثامن 
ال��������ش��������ه��������داء ال������ع������م������ي������د اح�����م�����د 
م����ح����م����د ال������ح������م������زة وال����ع����ق����ي����د 
ع���������������ي ح����������س����������ن ال������ح������ش������ي������ي 
وال���������ع���������ق���������ي���������د ع�������������ي ع�������ب�������دال�������ل�������ه 
ال�����ري�����م�����ي وال�����ع�����ق�����ي�����د م���ن���ص���ور 
م����ح����م����د امل������ع������ويض وال���ع���ق���ي���د 
ع�������������������������ي اح���������������������س���������������������ن ش�����������������وك�����������������ان 

والعقيد محمد محمد جابر 
والعقيد عبدالعزيز احمد زهري والعقيد احمد عي عزمان واملقدم نزار 
اح��م��د ث��اب��ت وامل���ق���دم م��ح��م��د ص��ال��ح االم����ري وال���رائ���د م��ح��م��د ع����ادل ال��غ��ويل 
وال���رائ���د محمد ع��ب��دال��ل��ه ال��غ��ويل وال���رائ���د اب��راه��ي��م محمد ه��اش��م وال��رائ��د 
زي��د عبدالله طامش وال��رائ��د عي عبدالله قطشة وال��رائ��د رش��اد محمد 

الرديني والرائد احمد عي الفقية.
كما تم تشييع جثامن الشهداء النقيب بكر يحيى بكري والنقيب عي 
محمد حميد والنقيب عبدالله حسن الشريمي والنقيب طارق صادق 
عسكر والنقيب سفري عبدالله شالف والنقيب اسماعيل قاسم املوشيك 
وامل��ازم أول ع��زام ف��ؤاد العكيي وامل��ازم أول رم��زي احمد ابو شوصاء 
واملازم أول محمد صالح العستوت واملازم أول نزية عي ناجي واملازم 

أول عي عبدالخالق الدولة 
وامل���������������ازم أول رس�����������ام اح����م����د 
ال��ح��ن��م��ي وامل�����ازم أول ودي��ع 
ن��اج��ي الحنمي وامل����ازم أول 
احمد مهيوب غوبر واملازم 
ثاين عبدالله عادل القمادي 
وامل������ازم ث����اين اب���راه���ي���م خ��ال��د 
ال����غ����ي����ي وامل��������������ازم ث��������اين ه����اين 

عبدالله عجان.
وخ�����ال م���راس���م التشييع 
ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا وزي�������ر ال����دول����ة 
ل��������ش��������ؤون م����ج����ل����ي ال������ن������واب 
وال��������������ش��������������ورى ع����������ي ع�����ب�����دال�����ل�����ه 
اب����������������������و ح��������ل��������ي��������ق��������ة وم��������ح��������اف��������ظ��������ا 
ح������ض������رم������وت ل�����ق�����م�����ان ب����������اراس 
ولحج أحمد جريب ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن 
عبدالعزيز صاح وأهايل وأق��ارب الشهداء  .. أشاد املشيعون باملواقف 
الوطنية التي قدمها الشهداء وزم��اؤه��م من أبطال الجيش واللجان 

الشعبية يف مواجهة العدوان ومرتزقته يف مختلف الجبهات.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين  توشحت جثامينهم  بالعلم 
الجمهوري بعد الصاة عليهم يف جامع الشعب بأمانة العاصمة ليتم 

موارتها الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه .
شارك يف التشييع نائب مدير دائرة اإلمداد والتموين العميد عبدالله 
السباعي ونائب مدير دائرة التقاعد العميد احمد الحسيني ومدير املرور 

العميد دكتور بكيل الربايش وجمع غفري من املواطنن.

االستخدام املعاصر
مهد تكتيك الحرب الخاطفة الذي يستخدم 
من قبل أبطال الجيش واللجان لظهور مدرسة 
ع�����س�����ك�����ري�����ة م������ت������ط������ورة ت�����ج�����ل�����ت يف امل���������ع���������ارك ال����ت����ي 
يخوضها أبطال الجيش واللجان يف مواجهة 
ال��ح��رب الكونية ال��ت��ي ترعاها اإلدارة األمريكية 
وحلفاؤها والتي تملك أق��وى اقتصاد وأعظم 

إمكانات وقدرات وطيلة سبع سنوات 
ما هو تكتيك الجيش اليمني واللجان ؟

س���ي���ارات دف���ع رب���اع���ي م��ن��ه��ا امل�����زود ب��م��ض��ادات 
طريان 23 الرائجة االستعمال لدى "الجيش 

اليمني واللجان".
ي���واص���ل "أب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان" ال��ت��ق��دم 
يف ال�����ك�����ث�����ري م�������ن األرايض وامل������ح������اف������ظ������ات وامل����������دن  
ال����ق����اب����ع����ة ت����ح����ت س����ي����ط����رة ال�������ع�������دوان وت���ح���ري���ره���ا 
أم�����ام ع��ج��ز ج���ي���وش ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ع���ن صد 
ت���ق���دم ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان يف ال��ع��دي��د م���ن امل����دن. 
تقدم يعتربه البعض "قفزة نوعية" من ناحية 
ال����ت����ك����ت����ي����ك ال�����ع�����س�����ك�����ري امل����ع����ت����م����د يف امل�����واج�����ه�����ات 
م���ا ب���ن ال���ج���ي���وش ال���ت���ي ت��س��م��ى ال��ن��ظ��ام��ي��ة وب��ن 
وامل�������ج�������اه�������دي�������ن م��������ن أب��������ط��������ال ال�����ج�����ي�����ش وال�����ل�����ج�����ان 

الشعبية.
ف�����م�����ا ه��������و ال����ت����ك����ت����ي����ك ال������������ذي ي�����ع�����ت�����م�����ده م���ق���ات���ل���و 

"الجيش اليمني واللجان"؟
م�������ع اس������ت������م������رار ت�������ق�������دم  "ال������ج������ي������ش وال������ل������ج������ان" 
يف  ج����م����ي����ع ال������ج������ب������ه������ات، ي������ت������س������اءل ال�����ك�����ث�����ري ع���ن 
ال����ت����ك����ت����ي����ك ال����ع����س����ك����ري ال����������ذي ي����ع����ت����م����ده م���ق���ات���ل���و 
الجيش واللجان إلح��راز هذا التقدم السريع؟ 
وتعترب هذه من امل��رات النادرة يف تاريخ العلم 
ال���ع���س���ك���ري ال���ت���ي ن�����رى ف���ي���ه���ا  ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
ي���م���ت���ل���ك���ون ق������وة م���ؤل���ل���ة ون�����اري�����ة م������ح������دودة، وذا 
ع����دي����د م�����ح�����دود أي�����ض�����ا، ي����ت����ق����دم ت����ق����دم����ا س���ري���ع���ا 
ونوعيا ُيذكر بتقدم جيوش نظامية كالجيش 
األملاين عىل مساحات شاسعة يف أوىل سنوات 
ال����ح����رب ال���ع���امل���ي���ة ال���ث���ان���ي���ة. ألن�����ه ح���ت���ى ال���ح���رك���ات 
ال�������ث�������وري�������ة، ك������"ال�����ف�����ي�����ت�����ك�����ون�����غ" ع�������ىل س����ب����ي����ل امل�����ث�����ال 
وال ال�����ح�����ص�����ر، ت����ض����ط����ر إلع�������������ادة ت����ن����ظ����ي����م ن���ف���س���ه���ا 

كجيوش نظامية قبيل دخول املدن. فمجاهدوا  
"ال�����ج�����ي�����ش وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة " ان����ت����ق����ل����وا م��ن 
وض����ع����ي����ة ال�������دف�������اع ع������ن م����ن����اط����ق ص����ع����ب����ة ووع��������رة 
وم����ن االن���ك���ف���اء يف ب��ع��ض األم����اك����ن إىل وض��ع��ي��ة 
الهجوم والسيطرة عىل امل��دن، وإىل السيطرة 
ع�������ىل م�����س�����اح�����ات ش�����اس�����ع�����ة وم�����ت�����واص�����ل�����ة يف ك���ل 
م��ن ال��ج��وف وال��ب��ي��ض��اء وش��ب��وة وم����ارب وجبهة 
الحدود وذلك بالرغم من عدم امتاك الجيش 
ال���ي���م���ن���ي وال�����ل�����ج�����ان م���ات���م���ت���ل���ك���ه ج�����ي�����وش ت���ح���ال���ف 
ال��������ع��������دوان، وي������ع������ود ه�������ذا ال����ت����ق����دم ال����س����ري����ع إىل 
االع��ت��م��اد ع��ىل ال��ل��ه ث��م اع��ت��م��اد تكتيك عسكري 
ل��م تتمكن م��ن ص��ده جيوش تحالف ال��ع��دوان 
ب����ج����م����ي����ع ت����ش����ك����ي����ات����ه����ا وص�����ن�����وف�����ه�����ا وال�������ت�������ي غ���ال���ب���ا 
كانت متدربة ومؤهلة من سابق والتي استمر 
ت���دري���ب���ه���ا ع����ق����ود م�����ن ال�����زم�����ن وم���ن���ه���ا ال�������ذي أع���ي���د 
بناءه وفقا لإلسرتاتيجية العسكرية املعتمدة 
من قبل الجيوش الغربية األكرث تطورا وكذلك 

الشرقية.
وما يجعل تقدم "الجيش اليمني واللجان" 
بمثابة "قفزة نوعية" يف التكتيك العسكري هو 
اع���ت���م���اده���ا ح���ص���را  وب��ح��س��ب م���ا ن���ش���اه���ده أث��ن��اء 
إي�����ج�����از ال����ن����اط����ق ال����ع����س����ك����ري ل���ل���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان 
ال������ش������ع������ب������ي������ة ب�������ع�������د ك����������ل ع�����م�����ل�����ي�����ة ع������س������ك������ري������ة ع����ىل 

م���ج���م���وع���ات م���ق���ات���ل���ة ص����غ����رية، م����رن����ة وس���ري���ع���ة 
ال����ح����رك����ة. وه��������ذا ي������أيت ن����وع����ا م�����ا م���ك���م���ا وم����ط����ورا 
ل���ل���ت���ك���ت���ي���ك���ات ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت ت���ع���ت���م���ده���ا ال����ح����رك����ات 
الثورية يف أوساط القرن املايض خال املواجهات 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ح��ص��ل م��ع ج��ي��وش ن��ظ��ام��ي��ة، كما 
يف ال��ف��ي��ت��ن��ام أو يف ك���وري���ا ال��ش��م��ال��ي��ة ع���ىل سبيل 
املثال. وهذه التكتيكات، التي كانت يف مواجهة 
ج����ي����وش ت���م���ل���ك ق������وة ن����اري����ة ك����ب����رية وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
حديثة، ال تعتمد عىل الساح املتطور وال عىل 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ل ع��ىل االن���دف���اع ال��ش��خ��ي وه��و 
العامل األسايس الذي يعطي نوعا من التوازن 
يف ميزان القوة بن الضعيف والقوي عسكريا.

 ب����ي����د أن ه�������ذا ال����ن����م����ط يف ال����ع����م����ل ال���ع���س���ك���ري 
ول��د م��ن رح��م الفكر العسكري واإلس��رتات��ي��ج��ي 
ل����ل����ج����ي����ش ال����ي����م����ن����ي وال�������ل�������ج�������ان  أث�������ن�������اء م����واج����ه����ت����ه 
لجيوش التحالف العدواين. فالجيش اليمني 
واللجان هم أول من وضع ونفذ هذا النوع من 
ال��ه��ج��م��ات خ���ال ال���ح���رب ع���ىل ال��ي��م��ن، فبعيدا 
عن االعتقاد الذي يحصر معارك هذه الحرب 
ال�������ض�������روس ب�����م�����واج�����ه�����ات ب������ن ج�����ي�����وش ج����������رارة، 
ابتدع الجيش اليمني واللجان طريقة جديدة 
يف القتال من خال تكوين مجموعات مقاتلة 
ص��غ��رية م��ن ع��ش��رة مقاتلن. واق��ت��ض��ت طريقة 
القتال أن تسعى املجموعة إىل االلتحام املباشر 
م�������ع ال�������ع�������دو امل������داف������ع������ن وع���������ىل ب�����ق�����ع ج����غ����راف����ي����ة 
صغرية جدا. لكن أيضا من خال وضع القرار 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��ي��د ق��ائ��د امل��ج��م��وع��ة امل���ذك���ورة أو بيد 
مراقب مباشر، أي باملناظري، لسري املعركة عىل 
األرض وتطورها. وهذا تحديدا ما قام ويقوم به 
مقاتلو "الجيش واللجان" يف مواجهة القوات 
النظامية لتحالف ال��ع��دوان وب��ع��ده م��ع ق��وات 
امل����رت����زق����ة ال����ت����ي ت����س����ان����ده����ا، م�����ن ح���ي���ث االل���ت���ف���اف 
عىل املواقع الدفاعية والدخول لعمق الثكنات 
العسكرية وض���رب غ��رف العمليات وال��ذخ��رية 
وضعضعة الجنود من خال الضربات املتتالية 
إن ك����������ان ع�������رب ال�������ص�������واري�������خ ال����ب����ال����س����ت����ي����ة وك�����ذل�����ك 
ال�����ط�����ريان امل����س����ري ال����ت����ي ي����ك����ون ل���ه���ا وق������ع م��ع��ن��وي 

ومادي كبري.
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العميد: عبدالله حسني املطري

»فجر الصحراء« وتكتيك الصدمة

اجليش واللجان منوذجًا

الهجوم املفاجئ  - الهجوم الخاطف  - تكتيك الصدمة: 
جميعها مناورة هجومية يف املعارك، والذي تقوم فيه القوات املهاجمة 

بالهجوم بقوات كبرية وبأقىص سرعة،هذا كتكتيك معمول به يف الجيوش. 

احللقة
)2( 

بحضور عضو املجلس السياسي األعلى

مركز الدراسات االستراتيجية للقوات املسلحة ينظم ندوة حول توثيق تاريخ الشهداء
الفريق السامعي: اليمنيون أصبحوا أكثر وعيًا وإدراكًا ملخططات العدوان

تغطية: نبيل السياغي - تصوير : نبيل شبيل

نّظم مركز ال��دراس��ات اإلسرتاتيجية للقوات املسلحة بالشراكة مع مركز الدراسات 
العسكرية واألمنية ودائ��رة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة ن��دوة علمية حول رؤية 

قائد الثورة لاهتمام بتوثيق تأريخ الشهداء ورعاية أسرهم.
ويف ال��ن��دوة أش���ار ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ىل س��ل��ط��ان ال��س��ام��ع��ي إىل أن الشعب 
اليمني أصبح اليوم أفضل مما كان عليه بداية العدوان واستطاع تحقيق نقلة نوعية 
يف مجال التصنيع العسكري، وأصبحت الصواريخ والطائرات املسرّية تستهدف العدو 

السعودي يف ُعمق داره.
وق���ال: "ه��ن��اك محافظات م��ا ت���زال تحت وط���أة ال��غ��ازي، وال ب��د م��ن تحريرها بوجود 

أحرار من أبنائها، وسندعمهم باملال والساح والرجال".
وأض��اف السامعي: "ب��ات املرتزقة أنفسهم عىل قناعة تامة أن الحرب شنت لتدمري 
م���ق���درات ال��ي��م��ن، واس��ت��غ��ال خ���ريات���ه، وال��ي��م��ن��ي��ون ال���ي���وم أك���رث وع���ي���اً وإدراك�������اً ملخططات 

العدو".. حاثاً املشاركن عىل الخروج بتوصيات ورؤى تخدم أسر وأبناء الشهداء.
ويف الندوة التي عقدت بحضور مساعد وزي��ر الدفاع لشئون التكنولوجيا اللواء 
الركن أبو بكر الغزايل وع��دد من م��دراء الدوائر وقيادات عسكرية وباحثن، أشار 
رئ����ي����س م����رك����ز ال������دراس������ات اإلس���رتات���ي���ج���ي���ة ل���ل���ق���وات امل���س���ل���ح���ة، ال���ع���م���ي���د دك����ت����ور ق��اس��م 
الطويل، إىل تضحيات الشهداء وهم ينتصرون لليمن يف معركة العزة والكرامة 

والحرية واالستقال.
وأوض���ح أن ال��ن��دوة ت��أيت متزامنة م��ع ال��ذك��رى السنوية للشهيد، وت��رثي ه��ذا التاريخ 

الحافل باملآثر والبطوالت، الذي لن يندثر أو يموت.

وُقّدمت، خال الندوة، خمس أوراق عمل األوىل للعميد الركن عابد الثور بعنوان 
رؤي�����ة ق���ائ���د ال���ث���ورة ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د ع��ب��دامل��ل��ك ب���درال���دي���ن ال���ح���ويث ب��االه��ت��م��ام ب��ت��وث��ي��ق ت��اري��خ 
ال���ش���ه���داء، وال��ث��ان��ي��ة ب��ع��ن��وان دور م��س��ؤول��ي��ة م���راك���ز ال����دراس����ات يف ك��ت��اب��ة ت���اري���خ ش��ه��داء 
الوطن ونقله لألجيال للعميد الركن دكتور عبده ف��ازع الصايدي، كما حملت ورقة 
العمل الثالثة عنوان دور ومسؤولية الدولة باالهتمام ورعاية أسر الشهداء والجرحى 
للعميد ركن أمن الصربي، ويف ورقة العمل الرابعة للعقيد دكتور عي الرحبي بعنوان 
عظمة ومكانة الشهيد يف الكتاب والسنة وواجب املجتمع نحو أسرهم، وقدم العميد 
الركن دكتور قاسم الطويل الورقة الخامسة بعنوان أهمية ودور توحيد جهود مراكز 

ال���دراس���ات العسكرية واألم��ن��ي��ة وان��ع��ك��اس��ات��ه��ا االي��ج��اب��ي��ة ع��ىل ال���وط���ن.. ت��م��ح��ورت أوراق 
العمل ح��ول امل��ح��ددات وال��ق��ض��اي��ا الرئيسية يف عظمة تضحيات ال��ش��ه��داء ومسؤولية 

الجميع نحو أسرهم وأبنائهم.
أثريت الندوة بنقاشات ومداخات من ِقبل املشاركن، رّكزت يف مجملها عىل ضرورة 
ال��وف��اء وال��ع��رف��ان لتضحيات ال��ش��ه��داء وم��آث��ره��م ال��خ��ال��دة، وتدوينها باعتبارها تاريخاً 

يمانياً مشرقاً تستقي منه األجيال معاين القوة والعزة والكرامة والثبات.
وخرجت الندوة بتوصيات، أهمها: إنشاء مؤسسة تتكفل بتوثيق الجانب التأريخي 
للشهداء، إىل جانب إسهام مراكز البحوث والدراسات يف تدوين وتوثيق تاريخ اليمن، 

ومسرية الشهداء.
وأوىص امل��ش��ارك��ون ب��اإلع��داد العتماد ي��وم الشهيد ي��وم��اً وطنياً، يصدر بذلك ق��رار 
ج��م��ه��وري، إىل ج��ان��ب إط���اق أس��م��اء ال��ش��ه��داء ع��ىل ال���ش���وارع وامل��ي��ادي��ن وال��ح��دائ��ق، 
والتأكيد عىل تقديم الخدمات الطبية والعاجية املجانية ألسر وأبناء الشهداء يف 

املستشفيات الحكومية، وتخفيض 50% لهم يف املستشفيات الخاصة.

حققنا نقلة نوعية في مجال التصنيع العسكري واستهدفنا العدو السعودي في عمق داره

العميد الطويل: الشهداء بتضحياتهم انتصروا لليمن في معركة 
العزة والكرامة واحلرية واالستقالل

تفاصيل يكشفها العميد سريع حول سفينة الشحن العسكرية اإلماراتيةتفاصيل يكشفها العميد سريع حول سفينة الشحن العسكرية اإلماراتية
ك���ش���ف امل���ت���ح���دث ال���رس���م���ي ل���ل���ق���وات امل���س���ل���ح���ة، ال��ع��م��ي��د 
ي��ح��ي��ى س���ري���ع، ع���ن ت��ف��اص��ي��ل س��ف��ي��ن��ة ال��ش��ح��ن ال��ع��س��ك��ري��ة 

اإلماراتية.
وأك�����د ال��ع��م��ي��د س���ري���ع، يف م��ؤت��م��ر ص��ح��ف��ي، أن ال���ق���وات 
البحرية اليمنية نجحت يف تنفيذ عملية عسكرية نوعية 
اس���ت���ه���دف���ت س���ف���ي���ن���ة ش���ح���ن ع���س���ك���ري���ة يف امل�����ي�����اه اإلق���ل���ي���م���ي���ة 
ال����ي����م����ن����ي����ة يف ال����ب����ح����ر األح�������م�������ر، وت������ح������دي������داً ق����ب����ال����ة م���ح���اف���ظ���ة 

الحديدة، أثناء قيامها بأنشطة عدائية.
وأوض���ح أن السفينة امل��ع��ادي��ة تحمل م��ع��دات عسكرية 
من آليات وأجهزة وغري ذلك من املعدات التي تستخدم 
يف العدوان ضد الشعب اليمني .. وقال: "منذ أسابيع، 
وهذه السفينة اإلماراتية خاضعة للرقابة من ِقبل قواتنا، 
وقد نفذت أعمااًل عدائية عدة، ومارست أنشطة معادية 

يف املياه اإلقليمية اليمنية".
وأض���اف: "خ��ال األسابيع املاضية  كانت قواتنا تراقب 
السفينة وه���ي ت��ت��وىل ن��ق��ل ك��م��ي��ات مختلفة م��ن األس��ل��ح��ة 

التي تستخدم يف استهداف الشعب اليمني".
كما أك��د العميد سريع أن ال��ق��وات املسلحة، وتحديداً 
ال����ق����وات ال���ب���ح���ري���ة، ويف إط�����ار م��ه��ام��ه��ا ال���دف���اع���ي���ة ع���ن امل��ي��اه 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ك��ان��ت وم���ا ت����زال ت��رص��د ك��اف��ة األن��ش��ط��ة 

العدائية للسفن الحربية التابعة للعدوان.
وأش��������ار إىل أن�������ه، وب����ع����د ع��م��ل��ي��ة ال����رص����د ال���دق���ي���ق ل��ن��ش��اط 
ال����س����ف����ي����ن����ة ووج�����ه�����ت�����ه�����ا وح�����م�����ول�����ت�����ه�����ا، ص�����������درت ال����ت����وج����ي����ه����ات 
باالستياء عليها ضمن الدفاع املشروع عن اليمن، ونقلها 

إىل ميناء الصليف.
وق������ال: "إن ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة، وه����ي ت��ع��ل��ن ت��ن��ف��ي��ذ ه��ذه 
العملية العسكرية يف عرض البحر وألول مّرة، فإنها بما 
قامت به إنما تمارس مهامها وواجباتها الدينية والوطنية 

تجاه الشعب اليمني".
وأض���������اف: "إن ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ض���م���ن امل����ه����ام وال����واج����ب����ات 
كمسؤولية من مسؤوليات ال��ق��وات املسلحة، التي منها 
حماية املياه اإلقليمية اليمنية، والرد عىل العدوان، بما 
يف ذل���ك االس��ت��ي��اء ع��ىل س��ف��ن األس��ل��ح��ة ال��ت��ي تستخدم أو 

ستستخدم ضد الشعب اليمني".
واستعرض متحدث القوات املسلحة صوراً تؤكد حمولة 
السفينة، وتظهر من خالها املعدات العسكرية واآلليات 

التي كانت جميعها ستستخدم ضد الشعب اليمني.
وأفاده بأنه، ومنذ ساعات، و"إعام العدو وأبواقه من 
الخونة والعماء واملرتزقة يتحدثون أن السفينة تحمل 
م���ع���دات غ���ري ع��س��ك��ري��ة، وأن ال���ص���ور وامل��ش��اه��د ت��ؤك��د زي��ف 

إعام العدو".
وف����ي����م����ا أع�����ل�����ن ن�����ج�����اح ال�������ق�������وات ال����ب����ح����ري����ة يف ت���ن���ف���ي���ذ ه����ذه 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال���ن���وع���ي���ة، أك����د أن ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة 
سبق وأن حّذرت تحالف العدوان بأنها لن ترتدد يف تنفيذ 

عمليات نوعية وستواجه التصعيد بالتصعيد.
وأك����������د ال����ع����م����ي����د س�����ري�����ع ب������أن������ه، يف ظ������ل ال����ت����ن����ف����ي����ذ ال���ع���م���ي 
للتحذير ال��س��اب��ق، ف���إن ال��ق��وات املسلحة ت��ج��دد تحذيرها 
بأنها تمتلك الخيارات املناسبة للرد عىل تصعيد العدوان.
ووّج����������ه رس�����ال�����ة ل����ل����ع����دو اإلم��������������ارايت ت�����ح�����دي�����داً ب�������أن ال�����ق�����وات 
املسلحة بتشكياتها املتعددة تمتلك الخيارات املناسبة، 
ول��دي��ه��ا م��ن ال��ق��وة واإلرادة م��ا يجعلها ح���اض���رًة ل��ل��رد عىل 

أي تصعيد عدواين.
كما وّجه رسالة للعدو السعودي بأن خيارات القوات 
املسلحة اليمنية املناسبة يف طريقها لتصبح واقعاً، وكل 
م���ا س��ت��ت��خ��ذه يف إط����ار ال���دف���اع امل���ش���روع ع���ن ش��ع��ب اإلي��م��ان 

والحكمة.
وقال: "القوات املسلحة اليمنية نفذت عمليتها يف املياه 
اإلقليمية اليمنية ال اإلقليمية السعودية وال اإلماراتية، 
وع����ىل ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ال��ت��وق��ف ع���ن ح��م��اق��ات��ه، ول���ي���درك 
أن التمادي يف عدوانه سيدفع بالقوات البحرية اليمنية 
ل����ل����ذه����اب إىل م�����ك�����ان أب�����ع�����د، وس����ُي����ف����اج����أ ال�����ع�����دو ب��ع��م��ل��ي��ات 
ع�����س�����ك�����ري�����ة دف������اع������ي������ة ن�����وع�����ي�����ة يف ال����������رب وال��������ب��������ح��������ر". وأض�������������اف: 
"ع��������دوان��������ك��������م وح������رب������ك������م ع��������ىل ال�����ي�����م�����ن ل��������ن ي����س����ت����م����ر وع������اج������ًا 
أم آج���������ًا س����ت����ك����ون ال����ه����زي����م����ة م����ص����ريك����م" .. م�����ج�����دد ت���ح���ذي���ر 
ال��ق��وات املسلحة لقوى ال��ع��دوان م��ن ع��واق��ب أي محاولة 
الستهداف السفينة املحملة باألسلحة، فطاقم السفينة 

من جنسيات مختلفة ال يزال عىل متنها.
واخ��ت��ت��م ال��ع��م��ي��د س��ري��ع امل��ؤت��م��ر ال��ص��ح��ف��ي ب��ال��ت��أك��ي��د عىل 
استمرار القوات املسلحة يف الدفاع عن اليمن حتى تحقيق 
الحرية واالس��ت��ق��ال، وت��وق��ف ال��ع��دوان، ورف��ع الحصار، 
ول���ن ت����رتدد ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة يف ات��خ��اذ ال��خ��ي��ارات املناسبة 

لردع املعتدين

القوات املسلحة توزع صورًا لعمليات نقل أسلحة 
ومعدات عبر السفينة اإلماراتية »روابي«

وزع����ت ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، 
ص�������ورا ووث�����ائ�����ق ت���ك���ش���ف ع����ن ع��م��ل��ي��ات 
ن��ق��ل األس��ل��ح��ة وامل����ع����دات ال��ع��س��ك��ري��ة 
ع����������رب س�����ف�����ي�����ن�����ة ال�������ش�������ح�������ن ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة 
اإلم���������ارات���������ي���������ة "رواب���������������������ي" خ�����������ال ال������ف������رتة 

املاضية.
وأظ�������������ه�������������رت ال�����������ص�����������ور ن�������ق�������ل ت�����ح�����ال�����ف 
العدوان آلليات ومدرعات عسكرية 
متنوعة عرب السفينة "روابي" بتاريخ 

4 نوفمرب 2021م.
كما كشفت الصور عن نقل تحالف 
العدوان ألسلحة وزوارق حربية عىل 
م���������ن ال�����س�����ف�����ي�����ن�����ة "رواب�����������������������ي" ع���������رب امل������ي������اه 
اإلقليمية بتاريخ 21 نوفمرب 2021. 
وع������رض������ت ال�������ق�������وات امل����س����ل����ح����ة، وث����ائ����ق 
ت����ض����م����ن����ت خ�����ري�����ط�����ة ألم�������اك�������ن ال���ش���ح���ن���ة 
العسكرية بتاريخ 21 نوفمرب 2021 
يف سفينة "رواب��ي" اإلماراتية وتقريراً 
عن وصولها إىل سقطرى ومغادرتها 
ب��ت��اري��خ 21 و 22 ن��وف��م��رب م���ن ال��ع��ام 

املنصرم.
ك��������م��������ا أظ������������ه������������رت ال������������ص������������ور ت�����ف�����اص�����ي�����ل 
شحنة عسكرية للعدوان يف سفينة 
"رواب�����ي" اإلم��ارات��ي��ة ب��ت��اري��خ الخامس 
م����ن دي���س���م���رب 2021، وت�����اري�����خ 28 

ديسمرب املايض.

الدفاعات اجلوية تسقط طائرة 
جتسس تابعة لإلمارات في شبوة

أس��ق��ط��ت ال��دف��اع��ات ال��ج��وي��ة، ط��ائ��رة تجسسية 
م��س��ل��ح��ة ت��اب��ع��ة ل��س��اح ال��ج��و اإلم������ارايت يف م��دي��ري��ة 

عسيان بمحافظة شبوة.
وأوضح املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة 
ال��ع��م��ي��د ي��ح��ي��ى س���ري���ع يف ب���ي���ان ل�����ه، أن ال���دف���اع���ات 
ال�����ج�����وي�����ة ت����م����ك����ن����ت م�������ن إس�������ق�������اط ط�������ائ�������رة ت���ج���س���س���ي���ة 
مسلحة نوع ) وينق لونق2( صينية الصنع تابعة 

لساح الجو اإلمارايت.
وأش��������ار إىل إس����ق����اط ال����ط����ائ����رة ب�����ص�����اروخ أرض ج��و 
محي الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية يف أجواء 

مديرية عسيان بمحافظة شبوة

أسرة الشهيد دهاق في الطيال 
تقدم قافلة للجبهات

 ق�������دم�������ت أس�������������رة ال�����ش�����ه�����ي�����د ن�����ج�����ي�����ب ع����ب����دال����رح����م����ن 
ده������اق يف ق���ري���ة ت��ن��ع��م ب���م���دي���ري���ة ال���ط���ي���ال م��ح��اف��ظ��ة 
ص��ن��ع��اء ق��اف��ل��ة غ��ذائ��ي��ة دع��م��ا واس����ن����ادا ل��ل��م��راب��ط��ن 

يف الجبهات.
وخال تقديم القافلة، أكدت أسرة الشهيد أن 
رفد أبطال الجيش واللجان الشعبية املرابطن يف 
ميادين الوغى واجب وطني يف سبيل نصرة الحق 

والدفاع عن السيادة والرتاب الوطني.
وج��������ددت ال���ع���ه���د يف االس����ت����م����رار ل���ت���ق���دي���م ق���واف���ل 
الجود والعطاء لألبطال املرابطن تنفيذا لوصية 
الشهيد واستشعارا للمسؤولية حتى طرد العدو 

املحتل وتحقيق النصر عىل العدوان.
واعتربت والدة الشهيد عبدالرحمن دهاق، هذه 
القافلة تجسيدا رمزيا للوقوف مع املجاهدين يف 
ال������ج������ب������ه������ات وح�����������ث ال�����ج�����م�����ي�����ع ع��������ىل ت������ق������دي������م ال������غ������ايل 

والنفيس يف سبيل الله والوطن.

اختتام حملة التوعية الطارئة مبخاطر األلغام والقنابل العنقودية باحلديدة
اختتمت بمحافظة الحديدة املرحلة األوىل 
م���ن ح��م��ل��ة ال��ت��وع��ي��ة ال���ط���ارئ���ة ب��م��خ��اط��ر األل��غ��ام 
وال�����ق�����ن�����اب�����ل ال����ع����ن����ق����ودي����ة وم����خ����ل����ف����ات ال�����ح�����روب 

والغارات الجوية.
ه���دف���ت ال��ح��م��ل��ة ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا ع���ىل م����دى شهر 
املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام بالتنسيق 
م������ع امل����ج����ل����س األع���������ىل إلدارة وت����ن����س����ي����ق ال�����ش�����ؤون 
اإلنسانية والتعاون الدويل بدعم اليونيسف، إىل 
إيصال رسائل توعوية وإرشادية بمخاطر األلغام 
وال����ق����ن����اب����ل ال���ع���ن���ق���ودي���ة وم���خ���ل���ف���ات ال������ح������روب يف 
املديريات املتأثرة وأهمية تجنب األماكن الخطرة 
وعدم التعرض أو االقرتاب من األجسام الغريبة 
وإب����������اغ ال����ج����ه����ات األم����ن����ي����ة امل���خ���ت���ص���ة أو ال��س��ل��ط��ة 

املحلية بها يف حالة العثور عليها.
وأش��������اد ن����ائ����ب م����دي����ر امل����رك����ز ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��ت��ع��ام��ل 
م���ع األل����غ����ام م��ح��م��د ال���ع���ب���ديل ب�����دور ف����رع امل���رك���ز يف 
الحديدة وجهوده يف التخفيف من مخاطر األلغام 
وال�����ع�����ب�����وات. ون�������وه ب�������دور ف������رق ال���ت���وع���ي���ة يف إي���ص���ال 
رسائل التثقيف للسكان بخطورة ما يتعرض له 
املجتمع جراء استخدام تحالف العدوان ألسلحة 

محرمة دولياً، ملحافظة الحديدة.
وأش������������ار إىل أن ق��������وى ال��������ع��������دوان ع����م����ل����ت ع��ىل 

زراع�������ة ال���ك���ث���ري م����ن األل����غ����ام واألج�����س�����ام ال��ق��اب��ل��ة 
ل���ان���ف���ج���ار، ت��م��ث��ل خ����ط����راً ع����ىل ح���ي���اة ال���س���ك���ان، 
م�����ا اس����ت����دع����ى امل�����رك�����ز س�����رع�����ة ال����ت����دخ����ل ل���ح���م���اي���ة 
امل����واط����ن����ن م����ن خ�����ال إي����ص����ال رس����ائ����ل ال��ت��وع��ي��ة 

للفئات املستهدفة.
ف��ي��م��ا أك�����د م���دي���ر ف�����رع امل����رك����ز ب���ال���ح���دي���دة ع��ب��د 
اإلل�������������ه امل���������ؤي���������د، أه������م������ي������ة ح�����م�����ل�����ة ال������ت������وع������ي������ة ال����ت����ي 
اس���ت���ه���دف���ت  املجتمع ب���م���دي���ري���ات ال���دري���ه���م���ي، 
بيت الفقية، التحيتا، ال��ح��ايل، وال��ح��وك من 

قبل فرق التوعية امليدانية.

وب����������ن أن ال�������رس�������ائ�������ل ال������ت������وع������وي������ة اس����ت����ه����دف����ت 
50 أل���ف���اً و930 م��س��ت��ف��ي��داً ب��م��خ��اط��ر األل���غ���ام 
وال�����ق�����ن�����اب�����ل ال����ع����ن����ق����ودي����ة وم����خ����ل����ف����ات ال�����ح�����روب 
وكيفية التعامل معها من خال عدم االقرتاب 
منها أو ملسها وخاصة األج��س��ام الغريبة التي 

خلفها العدوان بتلك املناطق.
ب������������دوره أش����������اد م�����ش�����رف ال����ت����وع����ي����ة ب���امل���ح���اف���ظ���ة 
أم������ن ال��������ربح ب��������دور ال�����ف�����رق امل����ي����دان����ي����ة يف إي���ص���ال 
الرسائل التوعوية إىل أكرب شريحة من املجتمع 

باملديريات املستهدفة

تشييع  كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة
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برز يف الخطاب الفكري والثقايف الغربي قبل عقود موضوع صراع 
الحضارات ولم يكن هذا املوضوع حالة ذهنية وفكرية ترفية , بل 
كان حالة من حاالت التجدد للجدلية التاريخية - صراع الطبقات 
واملصالح االقتصادية - لكنه أخذ بعدا حضاريا جديدا , ولذلك ال 
يمكن ال��ق��ف��ز ع��ى حقيقة الثنائية ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ح��ض��اري��ة ب��ن ال���روم 
/ وال���ف���رس , وه���ي ال���ص���ورة ال��ن��م��ط��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ب����دأت حالتها 
تتجدد يف امل��ش��روع ال��رأس��م��ايل منذ منتصف السبعينات يف القرن 
العشرين وص��وال اىل مطالع األلفية الجديدة , ففكرة األصوليات 
التي قال بها برجنسيك يف السبعينات من القرن العشرين ورأت 
فيها اإلدارة األمريكية قارب نجاة للرأسمالية من الهزيمة املحتملة 
أمام الشيوعية واالشرتاكية لم تغفل الحضارة الفارسية بل كان 
من نتاجها ثورة ايران االسالمية التي قادها  االمام الخميني نهاية 
ال��س��ب��ع��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن ال��ع��ش��ري��ن , وك��ذل��ك اس��رتات��ي��ج��ي��ة مؤسسة 
ران��د لعام 2007م التي ك��ان من نتاجها ث��ورات الربيع العربي يف 

عام 2011م .
كانت اي��ران تحضر يف ثنائيات االنقسام وبالتايل ال يمكن إغفال 
البعد ال��ح��ض��اري يف ال��ص��راع القائم ب��ن ال��ش��رق وال��غ��رب ف��اي��ران يف 
ت���داخ���ل���ه���ا م����ع امل���ل���ف���ات ال���ع���رب���ي���ة ال���ش���ائ���ك���ة  ك���م���ا ه����و م���ع���ل���وم  ت��ف��رض 
أج���ن���دت���ه���ا ب���ط���ري���ق���ة اس���ت���خ���ب���اري���ة ب���ال���غ���ة ال����ح����ذر وق������د ك������ان اش��ت��غ��ال��ه��ا 
ع��ى ال��ع��رب  م��ن��ذ وق���ت مبكر ع��ن ط��ري��ق م��ؤس��س��ات املجتمع امل��دين 
كاألحزاب وتكوين الجماعات  ,  أو عن طريق اشتغالها عى ملف 
القضايا كقضية القدس ,وكان حضورها يف اليمن يف قضية صعدة 
حيث استغلت املساحة التي تركتها حركة الحروب بن النظام – 
ي��وم��ذاك - وج��م��اع��ة ال��ح��وث��ي��ن )أن��ص��ار ال��ل��ه (وه���و األم���ر ال���ذي عمل 
ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي ع��ى توسيع دائ��رت��ه ودائ���رة االش��ت��غ��ال فيه اىل 

الحد الذي وصل اليه الحال اليوم. 
ف����ال����ع����دوان ع���م���ل ع����ى ت��ك��ث��ي��ف ال���ح���ض���ور االي���������راين وب���ط���ري���ق���ة م��رن��ة 
وأصبح املشهد السيايس اليمني والعربي بشكل كيل تتنازعه ايران 
وأذرعها , والسعودية وأذرعها, ومن هنا تأيت أهمية اليقظة والتنبه 
ل��ه��ذه ال��ظ��واه��ر ح��ت��ى نتمكن م��ن ال��س��ي��ط��رة ع��ى مقاليد املستقبل , 
فالصمت أمام مثل هذه الظواهر يعزز من عوامل االرتهان للخارج 
تحت أي ظالل أو مسميات ,كما أن معالجة الظواهر وقت نشوئها 
وب�����روزه�����ا ي��ج��ع��ل ط�����رق ووس����ائ����ل امل���ع���ال���ج���ة أي���س���ر وأب����س����ط م����ن ح���ال 

التمدد والتوسع والتمكن .
ولعل الرؤية الوطنية لبناء الدولة التي أقرها املجلس السيايس 
وب��دأت الحكومة يف تنفيذها اليوم قد أك��دت عى أهمية الهويات 
الوطنية والثقافية ورأت أهدافها ض���رورة ترسيخ الهوية الوطنية 
الواحدة الشاملة والجامعة لكافة مكونات املجتمع كأساس لبناء 
ال��دول��ة اليمنية الحديثة وم��ث��ل ه��ك��ذا أه���داف تجعلنا ع��ى ق��در من 

اليقظة التي نأمل أن نراها واقعا يف املستقبل .
 فإذا ما ترسخت يف أذهاننا ثقافة املشروع حينها سنكون قادرين 

عى التغيري وفق محددات ثالثة هي:
- الوقوف أمام املايض ومساءلة مصادره املعرفية والثقافية ذلك 

أن املايض يعيق نظام الطاقة عى الحياة والقدرة عى التجديد.
- مساءلة الحاضر البشري الثقايف والسيايس واالجتماعي وتفقد 
أثره وانتاجه وطبيعته االجتماعية والسياسية والثقافية من أجل 
الخلق واالبتكار ضمن حدوده النسبية ال املطلقة ومن خالل مكونه 
ومنظومته ال من خارجه بمعنى التغلغل يف نسيجه العام وإعادة 

ترتيبه وصياغته وتأهيله..
- ال���وق���وف أم����ام أس��ئ��ل��ة امل��س��ت��ق��ب��ل وخ��ل��ق ام��ك��ان��ي��ة ال��ت��ح��ك��م ب���ه عرب 
أدوات ومناهج العلم والتخطيط، ال الفوىض واالرتجالية وسوء 
التخطيط التي نعاين منها يف مظاهر حياتنا سواًء الفردي منها أو 

الجمعي.
وه�����ذه امل����ح����ددات ت���ق���ودن���ا إىل م���وض���وع ال���ح���ري���ة، ذل����ك أن  امل��ث��ق��ف  
امللتزم يجب أن يكون عنصراً فاعاًل ومتسائاًل ومشاركاً يف التغيري 
االجتماعي وق��ادراً عى قول منجزه بعيداً عن األطر األيديولوجية  
واإلح��ت��واءات  السياسية واإلم��الءات التي قد تشكل ضاغطاً عليه 

وعنصراً مصادراً لحريته يف التعبري.
وه���ذه ال��ح��ري��ة ال تتناقض م��ع ال��ق��ول بأهمية املثقف ال��ع��ض��وي أو 
الحزبي باملعنى الجمعي ال��ذي يحمل مشروعاً نهضوياً، إذا كان 
ي��ؤم��ن بقيم ال��ح��وار ويستوعب اآلخ���ر وال يلغيه، وال يتحيز فكرياً 
ب��اع��ت��ب��ار أن م��ش��روع��ه ه���و األه�����دى واألص���ل���ح وف��ك��رت��ه ه���ي األص����وب، 
وعليه أن ي��درك أن مشروعه يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب 
وأن اآلخ���ر ق��د ي��ك��ون ع��ى ص���واب كما ق��د ي��ك��ون ع��ى خطأ ومعياره 
يف ذلك هو املنهج واملنطق ومؤشرات النتائج وفق قياسات علمية.
املثقف العضوي اليمني عموماً يعيش يف مجتمع تقليدي تقوم 
ف��ي��ه أن��ظ��م��ة ت��ق��ل��ي��دي��ة ق��م��ع��ي��ة وث���اب���ت���ة ت���ح���ارب ال��ث��ق��اف��ة وال��ت��ح��دي��ث، 
وتطارد الوعي، وكل الحركات والتموجات التي حدثت يف تاريخنا 
املعاصر ال تعدو كونها اتجاهاً إصالحياً توفيقياً استند إىل ال��رتاث 
ح���ي���ن���اً، وإىل ال���ث���ق���اف���ة األوروب������ي������ة ح���ي���ن���اً وإىل االث���ن���ت���ن م���ع���اً يف ب��ع��ض 
األحيان وق��د أف��رز ذل��ك واقعاً ثقافياً م��ه��زوزاً وانتج م��دارس فكرية 

وسياسية مقلدة.
وح��ت��ى أك����ون أق����رب إىل ال��ت��وض��ي��ح أت���س���اءل: ك���م ح���زب���اً س��ي��اس��ي��اً يف 
حاضرنا يحمل فكراً نهضوياً نابعاً من املقومات الوطنية االجتماعية 
والثقافية للعرب ؟ وأين مظاهر تلك األيديولوجيات الحزبية عى 
املستوى االجتماعي العربي ؟ وماهي قيم التغيري االجتماعي التي 
أح��دث��ت��ه��ا؟ وه���ل ن��ل��م��س وج�����وداً ل���دوائ���ر ال��ف��ك��ر وال��ث��ق��اف��ة واإلع�����الم ؟ 

وأين أنشطة هذه الدوائر؟
ه�����ذه األس���ئ���ل���ة ي���ج���ب أن ت����ط����رح، وي����ج����ب أن ت���ن���اق���ش م����ع ق����ي����ادات 
األح�����زاب ال��ف��اع��ل��ة، ن��ري��د أن ي��ك��ون ل��ه��م وج���ود وم��ن��اش��ط م��ت��ع��ددة، 
باعتبار األح��زاب مؤسسات مجتمعية قائمة عى مشاريع ثقافية 
نهضوية ت��خ��دم املجتمع وت��ح��اول ب��ل��وغ غ��اي��ات��ه��ا وب��اع��ت��ب��ار الفاعلن 

فيها نخباً ثقافية.
فاملثقف العضوي )أو الحزب باملعنى الجمعي( هو ال��ذي يعمل 
عى إنجاح املشروع السيايس واملجتمعي الخاص بالكتلة التاريخية 

املشكلة من العمال والفالحن والفقراء .
فالحرب التي تدار اليوم هي حرب أفكار وص��راع حضارات وتلك 
ه����ي م���ؤش���رات���ه���ا يف واق���ع���ن���ا ال���ع���رب���ي , وت���ف���اع���الت���ه���ا وت���داع���ي���ات���ه���ا وه���ي 
ال��ص��ورة املثى لها , وعلينا أن ن��درك ذل��ك وحتى نتحكم يف مقاليد 
امل���س���ت���ق���ب���ل ال ب������د  ل���ن���ا م������ن  االش����ت����غ����ال ع�����ى االس����رتات����ي����ج����ي����ات وث���ق���اف���ة 

املشروع .

حرب االفكار في 
عالم متغير 

من الظواهر السلبية التي انتشرت وتفشت يف مجتمعنا 
اليمني ظ��اه��رة ال��ه��ج��رة م��ن ال��ري��ف إىل امل��دي��ن��ة، وه���ي ظ��اه��رة 

خطرية لها عواقبها الوخيمة واضرارها الكبرية. 
فهذه الظاهرة لها اسبابها والدواعي لتزايدها، منها انعدام 
ال��خ��دم��ات العامة يف ال��ري��ف، والسبب ه��و اه��م��ال ال��ري��ف وحرمان 
ابنائه من الخدمات العامة املتمثلة يف امل��دارس واملراكز الصحية، 
والطرقات، واالسواق وغريها اجربت الناس لرتك قراهم والتوجه 
نحو املدينة بحثاً عن الخدمات، والبحث عن عمل ، كذلك غياب 

الوعي بخطورتها والذي تشارك فيه املؤسسات الحكومية. 
وه��و م��ا جعل منها ظ��اه��رة خطرية ول��ه��ا  نتائجها الكارثية ومنها 
االزدحام الشديد يف ملدن الحضرية وارتفاع اجور املساكن وهذا ما 
تشهده  هذه االيام املدن اليمنية من ارتفاع يف االيجارات للمساكن 
خ���اص���ةً  م�����ع  م���وج���ة ال�����ن�����زوح م����ن م���ن���اط���ق ال����ح����رب وال����ق����ت����ال، ح��ي��ث 
اصبحت صنعاء وبقية امل��دن تكتض بالسكان والقرى خاوية عى 
عروشها، ومن الكوارث هي تدهور يف االرايض الزراعية واهمالها 

بسبب ت���رك امل���زارع���ن ق��راه��م وال��ت��وج��ه ن��ح��و امل��دي��ن��ة، للعمل البيع 
فوق العربيات، وازدياد لعمالة االطفال،  والذي بدوره يتسبب يف 
ارتفاع البطالة، وارتفاع تكاليف املعيشة، ونقص شديد يف املنتجات 
ال���زراع���ي���ة، وارت���ف���اع ف���ات���ورة االس����ت����رياد، وك���ذل���ك  ت��ل��وث ك��ب��ري للبيئة 
سواء يف املدينة بسبب كرثة وسائل  املواصالت، او يف الريف بسبب 

تصحر االرايض الزراعية، وانجراف الرتبة، وقلة الغطاء النبايت. 

ك���ل ه����ذه االث������ار وال���ن���ت���ائ���ج ت��ح��ت��اج إىل اي���ج���اد ح���ل���ول وت��ب��ن��ي ال���دول���ة 
لخطة لتشجيع الهجرة العكسية من املدينة إىل الريف عن طريق 
رفع الوعي بخطورة ترك القرى واهمال االرض الزراعية، والعمل 
عى توفري الخدمات العامة يف الريف،) مدارس، مراكز صحية، 
ط��رق��ات(  وتشجيع إق��ام��ة اس���واق ري��ف��ي��ة، واس��ت��ث��م��ارات يف االري���اف 
من مصانع ومعامل الصناعات الغذائية،  وتوفري معاهد مهنية 

وت��ق��ن��ي��ة يف االري�����اف، وف����روع للكليات التعليمية، ودع���م امل��زارع��ن 
وتشجيعهم بالتوجه نحو االرض الزراعية وايجاد سياسة تسويقية 
مل���ن���ت���ج���ات���ه���م، وت�����زوي�����ده�����م ب����امل����رش����دي����ن ال�������زراع�������ن، وك�����ذل�����ك دع��م��ه��م 
بسالالت من الرثوة الحيوانية، وتشجيع تربية الدواجن والنحل، 
وغ���ريه���ا م���ن اوج�����ه ال����دع����م، ويف ظ���ل االوض�������اع ال��ح��ال��ي��ة م���ع ازدي�����اد 
النازحن يتوجب عى الدولة العمل عى نقل النازحن من املدن 
إىل اطراف املدن والقرى املجاورة لها، وتسكينهم يف البيوت القديمة 
وعمل ترميمات لها، بهدف الحفاظ عليها، وتوفري مساكن مجانية 
للنازحن، وتوفري فرص عمل لهم يف االرياف والعمل يف االرايض 

الزراعية. 
كما يتوجب ايجاد اسرتاتيجية وطنية لنقل املواطنن الساكنن يف 
املدن الذين ال يجدون عماًل إىل محافظة الجوف الواسعة والغنية 
باألرايض الزراعية الكبرية، وكذلك مأرب، وتهامة وايجاد مساكن 
لهم وت��وزي��ع ارايض زراع��ي��ة ، وان يكون للهيئة العامة للزكاة دور 

كبري يف ذلك، وبقية الجهات ذات العالقة.

الهجرة من الريف إلى املدينة 
ظاهرة تبحث عن حلّ !

عبدالر حمن مراد 

:» مدير عام شؤون املغتربني مبحافظة الضالع لـ »

مبادئ ومواقف املغتربني مشرفة 
ترفع الرأس ويشتد بهم الظهر 

بداية حدثنا عن دور املغرتبن من أبناء محافظ 
الضالع يف تقديم املبادرات املجتمعية؟

ت��ع��ت��رب م��ح��اف��ظ��ة ال���ض���ال���ع م����ن أوائ�������ل م��ح��اف��ظ��ات 
الجمهورية بل تحتل املرتبة األوىل وهم السابقون 
من حيث التفاعل والبدء بإنشاء وتنفيذ املبادرات 
املجتمعية فقد قام وال زال أبناء املحافظة املغرتبن 
وإىل ج�����ان�����ب�����ه�����م األه����������������ايل وك�����������ل ال�������خ�������ريي�������ن ال�����ع�����دي�����د 
م����ن امل���س���اه���م���ات وامل�������ب�������ادرات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال����ت����ي دع���ا 
إل��ي��ه��ا ق��ائ��د ال���ث���ورة وال��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة يف ج��وان��ب 
متعددة منها الجانب الصحي والرتبوي والتنموي 
واإلنساين والخريي والثقايف والريايض والتاريخي 

وغريها.
إن ك��������ل م��������ا ي�����ق�����دم�����ه امل�������غ�������رتب�������ون ص������ق������ور ال����ض����ال����ع 
امل�������ه�������اج�������ري�������ن خ��������������ارج ال���������وط���������ن يف م�����خ�����ت�����ل�����ف م����ن����اط����ق 
اغرتابهم يف الواليات املتحدة االمريكية ويف أوروبا 
ويف دول ال���خ���ل���ي���ج ت����ج����اه وط���ن���ه���م األم ال���ي���م���ن م��ن 
إق��ام��ة امل���ب���ادرات املجتمعية العظيمة ال��ت��ي يفتخر 
بها كل الشرفاء من أبناء الوطن من رفد االقتصاد 
ال�����وط�����ن�����ي وال�������س�������وق امل�����ح�����يل أه����م����ه����ا ت�����وف�����ري ال���ع���م���ل���ة 
االجنبية الصعبة يف ظل الوضع االقتصادي العام.
يعمل املغرتبن يف ارض املهجر بكل جهد وعناء 
وإخالص وتفان يف أعمالهم ليشاركوا أبناء وطنهم 
معاناتهم وهمومهم وما يعانيه الوطن بشكل عام 
من حرب ظاملة وحصار جائر ووضع عام متدهور 
فهم يكتفون بجزء من أجورهم ورواتبهم والجز 
األخر يقدمونه كمساهمات ومبادرات مجتمعية 

عى مستوى املحافظة بل والوطن عامة.
< ك������ي������ف ي������ت������م ال�����ت�����ن�����س�����ي�����ق ب���������ن امل�����غ�����رب�����ن 
ب��ال��خ��ارج وامل��ج��ت��م��ع داخ���ل ال��وط��ن وم���ا هي 
اآلل����ي����ة ال���ت���ي ي���ت���م ع���ره���ا ج���م���ع امل�������ال؟ وه���ل 
لديكم جمعيات ومؤسسات أو صناديق 

خاصة تدير إنشاء وتنفيذ املبادرات؟
<< تم إنشاء العديد من الجمعيات والصناديق 
وامل��������ؤس��������س��������ات ال�����ت�����ع�����اون�����ي�����ة وال�����ت�����ن�����م�����وي�����ة وال�����خ�����دم�����ة 
والخريية واختيار رؤسائها واعضائها من اللجان 
املجتمعية بالقرى والعزل واملديريات عرب انتخابات 
ت��واف��ق��ي��ة ب��ك��ل روح وط��ن��ي��ة ت��ع��اون��ي��ة وت��ع��ت��رب ف��روع��اً 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة ال���ت���ي ت���م ان���ش���اؤه���ا ب��ال��ط��رق 
ال������رس������م������ي������ة وال�������ق�������ان�������ون�������ي�������ة يف ارض امل������ه������ج������ر وال������ت������ي 
ي��رتأس��ه��ا وي��ش��رف عليها بعض امل��ش��اي��خ وال��وج��ه��اء 
وال����ش����خ����ص����ي����ات االج����ت����م����اع����ي����ة م�����ن أب�����ن�����اء امل���ح���اف���ظ���ة 
املغرتبن الذين يتمتعون بحب الوطن ويفتخرون 
بانتمائهم اليه ويعملون عى االتصال والتواصل 
بالجاليات اليمنية وحثهم عى دورهم وواجبهم 
داخ���ل وخ���ارج ال��وط��ن خ��ص��وص��اً يف ظ��ل م��ا يعانيه 

الوطن واملواطن والذي املفرتض عليهم االرتباط.
< م���������اه���������ي أب������������������رز امل����������������ب����������������ادرات امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ي�����ة 
واإلنسانية والخريية التي قدمها املغربون 

باملحافظة؟
<< ي���ت���م���ت���ع أب������ن������اء م����ح����اف����ظ����ة ال�����ض�����ال�����ع خ����ص����وص����اً 
ال��ص��ق��ور امل��ه��اج��رة "امل��غ��رتب��ون" ب��رتك��ي��ب��ة اجتماعية 
ت���ع���اون���ي���ة ف�����ري�����دة وم���ت���م���ي���زة وم����رتاب����ط����ة يف ال���ج���ان���ب 
اإلن���س���اين وع��م��ل ال��خ��ري وع���ى م���دار ال��ع��ام وبشكل 

مستمر ومن أهم املبادرات اإلنسانية:
ت��وزي��ع اآلالف م��ن ال��س��الت ال��غ��ذائ��ي��ة الرمضانية 
ك�����ال�����دق�����ي�����ق واألرز – وال�����س�����ك�����ر – وال��������زي��������ت وب����ع����ض 
املعلبات من البقوليات وغريها للفقراء واملحتاجن 

واملهمشن وغريهم دون تمييز أو تفرقه.
توزيع كسوة األعياد "عيد الفطر- عيد األضحى" 
للفقراء واملحتاجن واملهمشن إىل ج��ان��ب توزيع 

لحوم االضاحي.
إنشاء املخابر اآللية الخريية املجانية يف املحافظة 

وخارجها.
دع���������م وم������س������اع������دة امل�����������رىض وامل�����ع�����س�����ري�����ن وت���ح���م���ل 
تكاليف أج���راء العمليات الجراحية وال��ع��الج وان 
ل�������زم ال�����ح�����ال ل���س���ف���ر امل�����ري�����ض ل���ت���ل���ق���ي ال�����ع�����الج خ�����ارج 

الوطن.
ول��ل��ع��ل��م أن ك��ل امل���ب���ادرات ال��ت��ي ذك��رت��ه��ا س��اب��ق��اً ال 
تقتصر يف محافظة الضالع بل قد يقدم املغرتبون 
م�����ن أب�����ن�����اء ال����ض����ال����ع م������ب������ادرات إن���س���ان���ي���ة يف ع������دد يف 

محافظات الجمهورية.
< وم��������������اذا ع�������ن امل�����������ب�����������ادرات امل����ج����ت����م����ع����ي����ة يف 

الجوانب الخدمية؟
<< ن���ع���م ق������دم وال زال أب����ن����اء م���ح���اف���ظ���ة ال���ض���ال���ع 
ال��ك��ث��ري م���ن امل����ب����ادرات امل��ج��م��ع��ي��ة يف م���ج���ال ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�����خ�����دم�����ي�����ة ب�����ك�����اف�����ة ج�����وان�����ب�����ه�����ا م�������ن امل������ش������اري������ع خ�����الل 
السنوات املاضية ويف وقتنا الحاضر وال��ت��ي ال زال 
العمل جارياً فيها والتي تقدر بمالين ال��دوالرات 

وسأذاكر لكل أهمها:-
ت��������رم��������ي��������م وص���������ي���������ان���������ة امل���������س���������اج���������د االث�������������ري�������������ة ال������دي������ن������ي������ة 
وال���ت���اري���خ���ي���ة ك���م���ا ي���ج���ري ح���ال���ي���اً يف ال���ج���ام���ع ال��ك��ب��ري 

بمدينة جنب واملدرسة املنصورية "عامرية جنب".
ش���ق وت���وس���ع���ة وردم ورص�����ف وس��ف��ل��ت��ه ع����دد من 

الطرقات يف بعض قرى وعزل مديرية املحافظة.
قاموا بإنشاء وبناء السدود والحواجز املائية.

عملوا عى ترميم وصيانة وإع��ادة تأهيل بعض 
املدارس ودعمها باالثاث مثل الكرايس املزدوجة- 
ت��وف��ري ال��ك��ت��اب امل�����دريس- إىل ج��ان��ب إن��ش��اء امل��ع��ام��ل 
وامل���خ���ت���ربات ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة امل��درس��ي��ة لتشجيع ط��الب 

العلم واكتسابهم العلوم واملعارف.
ساهموا بصرف رواتب املدرسن املتعاقدين.

ب�����������������������������ادروا ب���������ت���������وف���������ري وس�������������ائ�������������ل ال���������ن���������ق���������ل ل������ل������ط������ال������ب������ات 
ال�����ج�����ام�����ع�����ي�����ات ال������������اليت ي������واص������ل������ن دراس�������ت�������ه�������ن خ�������ارج 

املحافظة.
ع��م��ل��وا ع��ى إن����ارة ب��ع��ض ال��ق��رى ب��ال��ط��ق��اة البديلة 

االلواح الشمسية املضيئة.
ساهموا بتأثيث وتوفري احتياجات بعض املساجد 

من فراش ومصابيح كهربائية وغريها.
ت�����وف�����ري ش�����ف�����اط م�����ي�����اه م������ج������اري + ش����اح����ن����ة ل��ج��م��ع 
النفايات "للنظافة" يهرجن وترميم مسجد أبو 

شمله االثري.
أن������ش������أوا ودع������م������وا ع���������دداً م�����ن ال������ن������وادي ال���ري���اض���ي���ة 
ب����إق����ام����ة امل�����ب�����اري�����ات ال����ري����اض����ي����ة ب�����ن ال����ش����ب����اب ل��خ��ل��ق 

التنافس وصقل املواهب وتكريم املتميزين.
إن ك��ل م��ا ذك��ر وم��ا سهينا عنه ج��زء مما يقدمه 
املغرتبون أبناء املحافظة الذين اثبتوا وطنيتهم بكل 
فخر واعتزاز يف ظل ما يمر به الوطن واملواطن من 

أوضاع اقتصادية ومعيشية متعبه.
< هل توسعت دائرة املبادرات املجتمعية 
ال���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا أب���ن���اء م��ح��اف��ظ��ة ال���ض���ال���ع اىل 

خارج املحافظة؟
<< ن��ع��م ال ي��ق��ت��ص��ر دور أب���ن���اء م��ح��اف��ظ��ة ال��ض��ال��ع 
امل��������غ��������رتب��������ن ع����������ى ت�������ق�������دي�������م امل��������س��������اه��������م��������ات امل������������ب������������ادرات 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة م����ن امل����س����اع����دات اإلن���س���ان���ي���ة وال��ت��ن��م��وي��ة 
ال�����خ�����دم�����ي�����ة ع�������ى م����ح����اف����ظ����ة ال�����ض�����ال�����ع ف�����ق�����د وص����ل����ت 
م���ب���ادرات���ه���م اإلن���س���ان���ي���ة وال���ت���ن���م���وي���ة وم��س��اه��م��ات��ه��م 
وم��س��اع��دات��ه��م إىل ب��ع��ض م��ح��اف��ظ��ات ال��ج��م��ه��وري��ة 
ك����أم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة ص���ن���ع���اء وم���ح���اف���ظ���ة ال���ح���دي���دة 

والبيضاء وذمار وإب وتعز ولحج ومنها:
إن����ش����اء م����ش����روع يف م���ح���اف���ظ���ة ال����ح����دي����دة م���دي���ري���ة 
ب����اج����ل ب��ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة ي��ت��م��ث��ل يف 
ب��ن��اء ع��دد 25 وح���دة سكنية مرحلة أوىل وق��د تم 

ت��س��ل��ي��م��ه��ا ل���ل���ف���ق���راء وامل���ع���س���ري���ن ال����ذي����ن ي���ف���رتش���ون 
االرض وي���ل���ت���ح���ف���ون ال���س���م���اء ب����ال م������أوى م����ن ال���ذي���ن 
ج���رف���ت ال���س���ي���ول م���ن���ازل���ه���م أث����ن����اء م����واس����م االم���ط���ار 
ال����غ����زي����رة يف األع����������وام امل����اض����ي����ة ول���ل���ع���ل���م أن امل���رح���ل���ة 
الثانية يتم دراستها وهي عدد 25 وحدة سكنية 

أخرى كمرحلة ثانية.
إن��ش��اء م��ش��روع خ���ريي ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة صنعاء 
يتمثل ب��ت��وزي��ع م��ا ي��ق��ارب 200 خ����زان م��ي��اه ش��رب 
سعة 3000 لرت تقريباً وتوزيعها يف كل حي عدد 
20-25 خزاناً يف أماكن وأحياء سكنية مختلفة 
وي���ت���م ك���ل ي���وم���ن ت��ع��ب��ئ��ت��ه��ا ب��م��ي��اه ص��ال��ح��ة ل��ل��ش��رب 
ليستفيد منها ع��ش��رات االس���ر ال��ف��ق��رية واملحتاجة 
واملهمشن من أحفاد بالل وعابر السبيل غريهم.

عمل م��ش��روع خ��ريي م��ج��اين بالعاصمة صنعاء 
يتمثل يف انشاء مخبز خريي يف منطقة دارس يف 
العام 2017م ينتفع منه يومياً 4000-3500 
أس���رة م��ن ال��ف��ق��راء وامل��س��اك��ن وامل��ح��ت��اج��ن وت��وزي��ع 

ارغفة الخرب باملجان وال زال حتى يومنا هذا.
وك����ل م���ا ذك����ر أي���ض���اً م��م��ا ي��ق��دم��ه امل���غ���رتب���ون أب��ن��اء 
امل����ح����اف����ظ����ة ال�����ذي�����ن ي���ت���م���ت���ع���ون ب����ال����رح����م����ة وال���ش���ف���ق���ة 
واإلن���س���ان���ي���ة دون ذرة م����ن ك����رب أو ت���ع���ال ع����ى أح���د 
غ��ري ط��ام��ع��ن يف م���ال أو منصب أو ج���اه ب��ل إي��م��ان��اً 
وثقة بالله وتطبيقاً ملا أمرنا به الله تعاىل يف القرآن 
ال��ك��ري��م وم����ا ح��ث��ن��ا ع��ل��ي��ه ن��ب��ي ال��رح��م��ة م��ح��م��د صى 
ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وع�����ى آل�����ه واص���ح���اب���ه االخ����ي����ار خ��ص��وص��اً 
والوطن واملواطن يعاين ما يعانيه من ابتالء وشدة 

وفقر وبطالة.
< وم��������������������اذا ع����������ن ن��������ش��������اط ودور امل������غ������رب������ن 
م�������ن أب�������ن�������اء م����ح����اف����ظ����ة ال������ض������ال������ع يف إي�����ص�����ال 
مظلومية الشعب اليمني ووقف العدوان 

والحصار؟
<< نعم بالنسبة لدور املغرتبن يف أرض املهجر 
ي��ج��ع��ل��ن��ا ف���خ���وري���ن ب��ه��م أك����رث وأك�����رث وي���رف���ع ال����رأس 
ويشتد بهم الظهر ف��ربغ��م انشغالهم وارتباطهم 
بأعمالهم ووظائفهم والتزاماتهم إال انهم يبقوا 
ي���م���ن���ي���ن اح������������رار ي����ت����م����ت����ع����ون ب����ال����وط����ن����ي����ة وال����ش����ه����ام����ة 
والرجولة والكرم واالباء فمهما اغرتبوا وهاجروا 
ل���������م ول�����������ن ي������ن������س������وا اه������ال������ي������ه������م وش�����ع�����ب�����ه�����م ووط�����ن�����ه�����م 
وب��ل��ده��م وق��ض��ي��ت��ه��م ول���م ت��ك��ن ه��ج��رت��ه��م ق��د غ��ريت 
من مبادئهم ومواقفهم الثابتة تجاه اليمن ومن 
األع���م���ال ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا وي��ق��دم��ه��ا امل��غ��رتب��ون أب��ن��اء 

محافظة الضالع خارج الوطن تتمثل يف: 
يقوم املغرتبون بالفعاليات واملهرجات السنوية 
اح�����ت�����ف�����اء ب������ذك������رى األع�������ي�������اد ال����وط����ن����ي����ة ال���ي���م���ن���ي���ة م��ث��ل 
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إىل جانب املولد النبوي الشريف.

اقام املغرتبون العديد من الفعاليات واالحتشاد 
وال��ت��ظ��اه��رات امل��ن��ددة ب��ال��ع��دوان ال��غ��اش��م وال��ظ��ال��م 
وال����ح����رب ال��وح��ش��ي��ة وال���ح���ص���ار ال���ج���ائ���ر ع���ى ال��ي��م��ن 
ب�����ال�����ت�����واص�����ل ب����ب����اق����ي ال�����ج�����ال�����ي�����ات ال����ي����م����ن����ي����ة ل���ل���ح���ض���ور 
وامل��ش��ارك��ة ح��ت��ى وص��ل��ت مظلومية ال��ي��م��ن للعالم 
ع��رب وس��ائ��ل االع���الم املختلفة املسموعة وامل��ق��روءة 
وامل���رئ���ي���ة واي���ض���ا ع���رب وس���ائ���ل ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي 
مستنكرين الصمت االممي والتقاعس والتجاهل 
الدويل عى ما يرتكبه تحالف العدوان بحق اليمن 
م�����ن ق����ت����ل ل�����أب�����ري�����اء م�����ن ال����ن����س����اء واالط�������ف�������ال وح���ت���ى 
الحيوان واإلرهاب املمنهج وتدمري البنية التحتية 
ل���ل���ي���م���ن وال������ح������ص������ار امل����ط����ب����ق وال�������ح�������رب االق����ت����ص����ادي����ة 
م�����ط�����ال�����ب�����ن االم�������������م امل������ت������ح������دة امل������ن������ظ������م������ات اإلن�����س�����ان�����ي�����ة 
وال��دول��ي��ة يف ال��ع��ال��م ال��ت��دخ��ل وال��ض��غ��ط ع��ى دول 
ال��ت��ح��ال��ف إلي���ق���اف ال���ح���رب ورف�����ع ال���ح���ص���ار واه��م��ه��ا 
فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وإع��ادة اعمار 

ما خلفته الحرب.
ش���������ارك امل������ئ������ات م������ن امل�����غ�����رتب�����ن أب������ن������اء ال�����ض�����ال�����ع إىل 
جانب إخوانهم أبناء الجاليات اليمنية يف العديد 
م��ن ال��ت��ظ��اه��رات تضامناً م��ع الشعب الفلسطيني 
واخ��ره��ا التظاهرة ال��ت��ي اق��ي��ت ت��ن��دي��داً واس��ت��ن��ك��اراً ملا 
قام به الصهاينة وما حدث العام املايض من تدمري 
األب��راج السكنية عى رؤوس ساكنيها يف القدس 

وغزة.
ق������ام اب����ن����اء امل���ح���اف���ظ���ة ب����أن����ش����اء ع������دد م����ن ال����ن����وادي 
ال��ري��اض��ي��ة يف ب��ع��ض ال���والي���ات االم��ري��ك��ي��ة وب��أس��م��اء 
وط���ن���ي���ة م��خ��ت��ل��ف��ة وت���ش���ك���ي���ل ال�����ف�����رق ال����ري����اض����ي����ة م��ن 
مختلف الجاليات اليمنية لخلق التنافس والروح 
الرياضية ممزوجة بالوطنية وقد اقيمت عدد من 
املباريات الرياضية وفاز وتأهل البعض وكان لهذه 
امل����ب����ادرة درو ع��ظ��ي��م ف��ق��د ج��م��ع أب���ن���اء ال��ي��م��ن ش��رق��اً 
وغ���رب���اً وش���م���ااًل وج��ن��وب��اً ت��ح��ت راي����ة واح�����دة وس���الم 
وطني واحد وهتافات كلها تقول تحيا الجمهورية 

اليمنية.
أي��ض��ا ش����ارك امل��غ��رتب��ون ال��ي��م��ن��ي��ون يف االن��ت��خ��اب��ات 
ال��ب��ل��دي��ة وح��ص��ل��وا ع���ى م��ق��اع��د يف ام���اك���ن مختلفة 
امل������ك������ات������ب االم������ري������ك������ي������ة ح�����ت�����ى وص���������ل اب���������ن ال�����ي�����م�����ن إىل 
ال���ك���ون���ج���رس االم�����ري�����يك وأص����ب����ح ي��ت��ك��ل��م ع����ن ال��ي��م��ن 

وما يعانيه امام العالم.
< كلمة أخرية تودون قولها؟

<< أق���ول ال زال���ت بعض امل���ب���ادرات خلف الستار 
وس���ي���ت���م ال���ك���ش���ف ع��ن��ه��ا يف وق���ت���ه���ا وب���ع���د ان ي��ن��ت��ه��ي 
امل���س���اه���م���ون م����ن اس���ت���ك���م���ال ال������دراس������ات ك���م���ا أق����ول 
ان��������ه ب��������ات م������ن ال�������واج�������ب ع���ل���ي���ن���ا ج����م����ي����ع����اً ان ن��ل��ت��ف��ت 
للمغرتبن بكل صدق وامانة وجدية وان نوليهم 
كل الرعاية واالهتمام بحل مشاكلهم وقضاياهم 
وت�����ذل�����ي�����ل ك�����اف�����ة ال����ص����ع����وب����ات ال�����ت�����ي ت����واج����ه����ه����م وان 
ت���ت���ض���اف���ر ال����ج����ه����ود يف ك�����ل امل������راف������ق ال���ح���ك���وم���ي���ة م��ن 
ال����وزارات وامل��ؤس��س��ات واإلدارات والهيئات املدنية 
وال����ع����س����ك����ري����ة واألم�����ن�����ي�����ة وال����ق����ض����ائ����ي����ة ع������رب امل���ح���اك���م 
والنيابات العامة والجزائية واملختصة م��ن حيث 
ت����ق����دي����م ال�����ت�����ع�����اون م���ع���ه���م وال���ت���س���ه���ي���ل ل����ه����م يف ك��ل 
معامالتهم وبما يضمن ويكفل حقوق املغرتبن.

ونظراً ملا يقدمه املغرتبون قمنا بعمل شهادات 
شكر وتقدير ألغلب املغرتبن واملشايخ والوجهاء 
وال��دك��ات��رة واالس��ت��اذة ورؤس���اء ون���واب الجمعيات 
وال����������ن����������وادي ال�����ري�����اض�����ي�����ة وامل�������ؤس�������س�������ات وال�����ص�����ن�����ادي�����ق 
الخريية والتنموية واإلنسانية يف الداخل والخارج 
وذلك عى ما يقدمونه من مبادرات ومساهمات 
م�����ج�����ت�����م�����ع�����ي�����ة داخ����������������ل ال����������وط����������ن وع�������������ى م�����ش�����ارك�����ت�����ه�����م 
ال��ع��ظ��ي��م��ة يف ك����ل ال���ف���ع���ال���ي���ات ال����ت����ي ت����ق����ام يف ارض 
امل�����ه�����ج�����ر وم������ن������اط������ق اغ������رتاب������ه������م ت�����ض�����ام�����ن�����اً م�������ع ال���ي���م���ن 
وفلسطن وك��ل الفعاليات وال��ت��ي ك��ان لها صدى 
واسع برغم بساطتها فليست مجرد شهادة فقد 
غ�����ريت ك����ث����رياً م����ن وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر وع���م���ل���ت ع����ى ل��م 
ال���ش���م���ل وج���ع���ل���ت اغ����ل����ب امل����غ����رتب����ن ي���ل���ت���ف���ون ح���ول 
ح��ك��وم��ة ص��ن��ع��اء واالرت�����ب�����اط ب��ه��ا ع���رب وزارة ش���ؤون 

املغرتبن وفروعها باملحافظة.
وأخ�����������ريا أق���������دم ج�����زي�����ل ال����ش����ك����ر وال����ت����ق����دي����ر ل���ق���ي���ادة 
الحافظة والسلطة املحلية واالش��راف��ي��ة واإلداري���ة 
ووك������الء ال��س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة واالش���راف���ي���ة واإلداري������ة 
باملديريات الذين تعاونوا معنا يف تسهيل وتنفيذ 
امل����������ب����������ادرات امل����ج����ت����م����ع����ي����ة وامل�����ت�����اب�����ع�����ة وال����ت����ن����س����ي����ق م���ع 
ال�����������������وزارات امل����ع����ن����ي����ة ل���ت���ن���ف���ي���ذ امل�����س�����اه�����م�����ات وال أن����ى 
املشايخ والوجهاء واالعيان والعقال واملواطنن يف 
ك��ل ال��ق��رى وال��ع��زل ع��ى م��س��ت��وى امل��ح��اف��ظ��ة حفظ 

الله اليمن ارضا وانساناً.

أكد مدير عام شؤون املغرتبن بمحافظة الضالع األستاذ ناجي حسن واصل ان املغرتبن 
قدموا وال زلوا العديد من املبادرات املجتمعية اإلنسانية والخريية والتنموية والخدمية والتي 

أسهمت يف صنع الفرحة واالبتسامة لدى الكثري من االسر املحتاجة.
وتطرق يف حوار مع صحيفة »26 سبتمرب« اىل ما أسهمت به هذه املبادرات وكذلك موقف 

املغرتبن من العدوان والحصار وايصال مظلومية الشعب اليمني وغريها من القضايا واملحاور 
املهمة يف حوارنا مع مدير عام مكتب املغرتبن بالضالع فاىل نص الحوار:-

حوار/ فهد احمد

محمد صالح حاتم 

ما يقدمه مغتربو  الضالع  جتاه وطنهم األم اليمن محل فخر لكل 
الشرفاء من أبناء الوطن

أقـــام املــغــتــربــون الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات والــتــظــاهــرات املــنــددة بــالــعــدوان 
واحلرب الظاملة واحلصار اجلائر حتى وصلت مظلومية اليمن للعالم



 

رؤى استرشافية 
لعام جديد..!!

عام وىل بأحزانه وأشجانه، وعام اطل علينا ال ندري 
مالله صانع بنا.. لكن نسأله فجراً حافاًل باالنتصارات، 
وبإشراقات املنى، يف وطٍن يسكنه األلم أو الضجر من 
الوريد إىل الوريد.. يا شعبنا العظيم: تكافح، وتنافح.. 
ما أنبلك.. ما أعظمك.. تجوع، وتعرى.. ما أصربك.. ما 

أجلدك.. لكن كل الويل ملن ظلمك..
يا شعبنا العظيم صرباً.. غداً يبتسم الفجر.. نعانق 
عناقيد املنى.. نطرز اآلفاق نوراً وناراً.. حتى ينطق الحجر 

والشجر طوبى لشعب اليمن..
هنا يحتضر الظالم 

ينزاح األلم
هنا يبزغ فجر اليمن

ي��ط��ل ع��ل��ي��ن��ا ف��ج��ر ع����ام ج���دي���د، وج���راح���ن���ا م����ازال����ت م��ث��خ��ن��ًة 
بالدماء والجراح.. يف ظل رؤى استشرافية لم تولد بعد.. 
خ��ي��وط م��ت��ش��اب��ك��ة.. وس��ي��ن��اري��وه��ات م��ت��داخ��ل��ة. أط���م���اع ه��ن��ا.. 

ومصالح هناك.. وما أدراك ما هناك..؟
ك��������ل ح����������دث ل��������ه م�������م�������ي�������زات�������ه.. وت��������أث��������رات��������ه ب�����م�����ا ي�������ائ�������م ح���ج���م 
التحديات وعظمة الحدث زماناً ومكاناً, هكذا هم اليمانيون 
عرب ق��رون من الزمن أول��و ق��وًة وب��أٍس شديد وعزيمة وإباء 
وش��م��وخ وش���م���م.. ي��ع��ص��رون األح������داث.. وي��ص��ارع��ون املحن 
والخطوب وال يصطرعون.. ذوو همم عالية.. ونفوس أبية 
ال تزيدهم املحن والنوازل إال رسوخاً وثباتاً وعزيمة وإصراراً 
ي���ص���ن���ع���ون األح���������داث وي�����ق�����ودون رك���ب���ه���ا، ي���س���ط���رون ال���ت���أري���خ 
وي��م��ش��ون م��رف��وع��ي ال����رؤوس وال��ه��ام��ات يسابقون ال��زم��ن.. 
يسجلون أروع وأعظم االنتصارات، هكذا هم أحفاد األوس 
وال��خ��زرج.. عىل العهد ماضون وعىل ميثاقهم متمسكون 
وعىل طريق النصر عازمون.. مهما كان حجم التحديات، 
ي���������ج���������ري يف ع������روق������ه������م  ال��������ي��������م��������ن  ألن ح�����������ب األرض وع���������ش���������ق 
وش���راي���ي���ن���ه���م، أم�����ا ال����ذي����ن خ����ان����وا ال���ع���ه���د.. وامل���ي���ث���اق وان����ج����روا 
وراء ال��ع��م��اء وامل���أزوم���ن وب���اع���وا ال��وط��ن ب���دراه���م م��ع��دودة 
وتناسوا قدسية الوطن والشرف املقدس فالتاريخ لم ولن 
يرحمهم أبداً.. وسيظلون يف ذاكرة شعوبهم أذالء حقراء 
فالقادم سيكون حافًا باملفاجآت ملن كان له قلب أو ألقى 
السمع وه��و شهيد.. ف��االن��ت��ص��ارات ل��م ول��ن يخبو وهجها.. 
ولن تنطفئ شعلتها ستظل مشتعلًة متوهجًة حتى ُتحرق 

رؤوس املعتدين املتكربين الذين يف كل واٍد يهيمون..
هناك عيون حاقدة مرتبصة عىل اليمن.. وهناك قلوب 
ران عليها السواد.. فالوطن بحاجٍة ماسة إىل تاحم الصف 
الوطني.. فهو يمر بمرحلة مفصلية وعامة فارقة يف تاريخه 
املعاصر.. تكالب عليه األع��داء من كل ح��دٍب وص��وب.. لذا 
الب�����د م����ن ت���اح���م وت���ع���اض���د ال���ص���ف ال���وط���ن���ي وت���رم���ي���م ال��ب��ي��ت 
ال��ي��م��ن��ي م���ن ال����داخ����ل أواًل.. ل��ت��ف��وي��ت ال���ف���رص���ة ع���ىل األع�����داء 
أي�������اً ك������ان������وا.. ف���ال���س���ي���ن���اري���وه���ات وم���س���ل���س���ل ال�����ت�����آم�����رات م������ازال 
مستمراً ع��ىل اليمن أرض���اً وإن��س��ان��اً ووح���دًة وه��وي��ًة وانتماًء 
ف��ال��ع��ودة.. ال��ع��ودة إىل ح���وار ال��س��ام ال ح���وار االس��ت��س��ام.. 

ح����������������وار ال�������ع�������م�������ال�������ق�������ة.. ال 
ح�����وار األق�������زام ف��ال��ح��وار 
امل�������س�������ؤول ال������ج������اد ال������ذي 
ي������������رف������������ع ال���������������������������������رؤوس ه�����و 
امل����������ط����������ل����������وب.. ف���������اب���������د أن 
ن�������ض�������ع ب�������ع�������ن االع�������ت�������ب�������ار 
مصلحة الوطن العليا 
ف�����������وق ك��������ل اع�������ت�������ب�������ار وأن 
ت����ق����دم ك����ل األط����������راف م��ا 
ب����وس����ع����ه����ا م������ن ت�����ن�����ازالت 
تخدم مصلحة الوطن 
ال����ع����ل����ي����ا أرض������������اً وإن�����س�����ان�����اً 
ووح�����������������������������������������دة وه���������������������وي���������������������ًة، 
وليكن يف علم الجميع 
إن إرادة ال��ش��ع��وب هي 
امل������ن������ت������ص������رة دوم�����������������اً وه������ي 
ال��ت��ي ُت���س���ود، وال ُت��س��اد 
وهي املنتصرة يف نهاية 

املطاف..
أم���������������������������������������������������ا االص��������������������������������ن��������������������������������ام 
وال��������زع��������ام��������ات ال����ب����ش����ري����ة 
فهي زائلة، مهما طال 
ال��������������������زم��������������������ن.. ف������م������ص������ره������ا 

الزوال واالندثار وسوء املصر..
وع���ن���د م����وج����ات ال������ربد ال����ق����ارس ت��ت��س��اق��ط أوراق ال���ش���ج���ر.. 
كما تتساقط رؤوس الجبناء والعماء يف ساحات الشرف 
وال����ك����رام����ة.. أم����ا ال���رج���ال ال���ش���رف���اء امل��ي��ام��ن األب���ط���ال ي��ظ��ل��ون 
شامخي ال��رؤوس هاماتهم تعانق عناق السماء.. فبشائر 
النصر آتية ال محالة بإذن الله تعاىل.. "والله غالب عىل أمره 
ولكن أكرث الناس ال يعلمون".. فاليمن سيبقى يف حدقات 
أع���ي���ن���ن���ا.. ويف س����وي����داء ق��ل��وب��ن��ا رغ�����م ك���ي���د ال���ك���ائ���دي���ن، وح��ق��د 
الحاقدين، ومكر املاكرين.. فاليمن منصور ومنتصر بإذن 
الله تعاىل أم��ا امل��أزوم��ون نفسياً.. امل��أف��ن��ون عقلياً فليذهبوا 

إىل الجحيم..!!.

• كلمات مضيئة
يف ظ��������ل ه������ك������ذا أوض���������������اع وت���������ح���������والت وت�������ح�������دي�������ات ف�����ال�����ق�����ادم 
سيشهد ت��ح��والت ج��ذري��ة ع��ىل ك��اف��ة امل��س��ت��وي��ات وامل��ج��االت 
وثقتنا بالله ق��وي��ة"ف��ا تهنوا وال ت��ح��زن��وا وأن��ت��م األع��ل��ون إن 

كنتم مؤمنن"..
وع��ل��ي��ن��ا أن ن�����درك ح��ج��م امل����ؤام����رة وخ���ط���ورت���ه���ا ع���ىل ال��ي��م��ن 
أرض�����������اً وإن������س������ان������اً ووح�����������دة وه������وي������ة وع�������ىل ال����ج����م����ي����ع أن ي������درك 
خ���ط���ورة امل��رح��ل��ة وم��ج��ري��ات��ه��ا وأب���ع���اده���ا وأه���داف���ه���ا امل��اورائ��ي��ة 
عىل اليمن األرض واإلن��س��ان.. وعىل كل فرد أن يعي دوره 
تجاه الحمات اإلعامية املشبوهة واألخبار الزائفة املفربكة 
التي تقلب الحقائق وت��ح��رف األح����داث.. فاليمن م��ع الحق 
وال��ح��ق م��ع ال��ي��م��ن.. أم���ا ال��زب��د ف��ي��ذه��ب ج��ف��اًء وأم���ا م��ا ينفع 

الناس فيمكث يف األرض..!!.
أما الذين يف قلوبهم مرض فهم يف غيهم سادرون.. ويف 

ضالهم غارقون..!!.

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية  ) 105(
ل���م ت��ف��ل��ح زي������ارة ش��م��ب��ل��ي��ون ل��ح��ل ت��ل��ك ال��ق��ض��اي��ا ك��م��ا ل���م ينجح 
يف إق���ن���اع اإلم�����ام ب��إق��ام��ة تمثيل دب��ل��وم��ايس ب���ن ال��ب��ل��دي��ن وك��ان��ت 
أهم املشاكل التي ثارت بن الطرفن هي التي ترتبت –أو نبعت 
– م��ن نتائج ال��ح��رب العاملية الثانية فمن ناحية كانت بريطانيا 
قد خرجت من تلك الحرب وهي مضعضعة الجانب وتريد أن 
تجمع شتات مستعمراتها تحت قبضتها القوية وخاصة بعد 
أن حصلت الهند عىل استقالها عام 1947م ومن ناحية اخرى 
كانت منطقة الشرق العربي ب��دأت تتململ وتريد أن تتخلص 
من بقايا االستعمار التقليدي القديم وب��دأت األح���داث ترتاكم 
بشكل كبر ب���دءا م��ن قيام دول���ة إسرائيل ع��ام 1948م وت��أ ميم 
مصدق برتول إيران عام 1951م وقيام الثورة يف مصر عام 1952م 
وعقد معاهدة الجاء عام 1954م وتأميم قناة السويس عام 
1956م وم�����ا ت���رت���ب ع��ل��ي��ه م����ن ع�������دوان ث�����ايث ع����ىل م��ص��ر يف نفس 
العام ثم قيام ثورة العراق يف عام 1958م ويف نفس الوقت قيام 
الجمهورية العربية املتحدة بن مصر وسوريا ثم انضمام اليمن 
إىل االتحاد معها وعقد معاهدة الدفاع املشرتك بن الجمهورية 
العربية واململكة العربية السعودية وانضمام اليمن اليها ويف 
املقابل كانت بريطانيا تنقل مصفاة البرتول من عبدان بإيران إىل 
عدن كما نقلت إليها ايضاً القاعدة العسكرية بعد إعان كينيا 
االستقال وإزاء ه��ذا كله أخ��ذت بريطانيا يف خطوات متدرجة 

ع��م��ل��ي��ة ل��ت��ج��م��ي��ع امل���ح���م���ي���ات يف ك���ي���ان���ن س���ي���اس���ي���ن ه���م���ا امل��ح��م��ي��ة 
ال���غ���رب���ي���ة وامل���ح���م���ي���ة ال���ش���رق���ي���ة ث����م ض����م م��س��ت��ع��م��رة ع������دن إل��ي��ه��م��ا 
لخلق كيان جيد هو اتحاد إم���ارات الجنوب العربي وضمه إىل 
دول الكومنولث الربيطاين ويعني هذا فصل جنوب اليمن عن 
شماله وأدرك األمام أحمد النوايا الربيطانية فأخذ يتصل ببعض 
املشايخ والساطن ويمدهم بالساح واملال ويدفع صحفه إىل 
م��ه��ا جمتهم وف��ض��ح خ��ط��وات��ه��م م��س��ت��غ��ًا ال�����روح ال��ق��وم��ي��ة التي 
عمت العالم العربي وعبأت املشاعر جميعها ضد االستعمار. 
كما أعتمد اإلم���ام أحمد املناخ السائد حوله يف العالم العربي 
للوقوف ضد مخططات بريطانيا يف جنوب اليمن فقد أستند 
أي���ض���اً ع���ىل ال���خ���اف ال������ذي ث�����ار ب��ي��ن��ه وب�����ن ب��ري��ط��ان��ي��ا ح�����ول تفسر 
امل�����ادة ال��ث��ال��ث��ة م��ن م��ع��اه��دة ص��ن��ع��اء ع���ام 1439م وت��ن��ص ع��ىل أن 
يؤجل البت يف مسألة ال��ح��دود اليمنية  إىل أن تتم مفاوضات 
تجري بينهما قبل انتهاء مدة هذه املعاهدة بما يوافق الفريقان 
امل��ت��ع��اه��دان ال��س��ام��ي��ان عليه ب��ص��ورة ودي����ة وب��ات��ف��اق ك��ام��ل ب��دون 
إح������داث أي����ة م��ن��ازع��ة أو م��خ��ال��ف��ة وإىل أن ت��ت��م امل���ف���اوض���ات امل��ش��ار 
اليها يف الفقرة السالفة الذكر فالفريقان املتعاقدان الساميان 
يوافقان ع��ىل بقا ال��وض��ع القائم بالنسبة للحدود كماهي عند 
تاريخ هذه املعاهدة وأن يمنعا بكل مالد يهم  من الوسائل أي 
تعد من قواتهما يف الحدود املذكورة وأي تدخل من أتباعهما 

أو من جانبهما يف شؤون األهايل القاطنن 
يف ال�����ج�����ان�����ب اآلخ����������ر م������ن ال�������ح�������دود امل������ذك������ورة 
وي���ب���دو أن س��ب��ب ال���خ���اف ه���و أن الحكومة 
املتوكلية فهمت النص عىل أنه عدم تغير 
ال����ح����دود داخ�����ل امل��ح��م��ي��ات ن��ف��س��ه��ا , ك��ذل��ك 
عىل األطراف املجاورة لها , أما الربيطانيون 
ف�����ف�����ه�����م�����وه ع���������ىل أن������������ه ي�����ت�����ع�����ل�����ق ف������ق������ط ب����ال����ح����د 
ال��ف��اص��ل ب���ن امل��ح��م��ي��ات وم��م��ت��ل��ك��ات اإلم����ام 
وب���ن���ى ال���ط���رف���ان م��وق��ف��ي��ه��م��ا ال���س���ي���ايس عىل 
تفسر كل منهما للنص املذكور ورغم هذا 
االختاف حول تفسر تلك املادة فقد جرت 

مفاوضات بن ممثيل الحكومة املتوكلية وب��ن الربيطانين يف 
لندن يف يناير 1951م وأسفرت هذه املفاوضات إىل تهدئة األوضاع 
مؤقتاًوعن توقيع اتفاق بن الطرفن ينص عىل تبادل التمثيل 
ال��دب��ل��وم��ايس ب��ن البلدين وتشكيل لجنة م��ن ال��ط��رف��ن ملتابعة 
مشاكل الحدود غر أن تلك اللجنة لم تظهر إىل حيز الوجود 
لذلك ظلت أسباب النزاع مفتوحة وزاد تدهور األمور عام 1954م 
عندما ب��دأت بريطانيا يف تحريك م��ش��روع ات��ح��اد املحميات مما 
كان يثر غضب اإلم��ام وك��ان األخ��ر يعتمد يف تحريض القبائل 
ضد مشروع بريطانيا بأنه سيقيض عىل حريتها واستقالها كما 

قدم لها املساعدات املالية واألسلحة ويف 
امل��ق��اب��ل ك��ان��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا ت��ت��ه��م الحكومة 
امل������ت������وك������ل������ي������ة ب������أن������ه������ا ت������ث������ر األه������������������ايل ض�����ده�����ا 
وع����ن����دم����ا وص����ل����ت امل�����ن�����ش�����ورات ال���ع���دائ���ي���ة 
ل��ل��م��ش��روع إىل داخ����ل ع���دن وق����ام حاكم 
عدن هيكينوتام بزيارة تعز يف أغسطس 
1954م لتهدئة األوضاع ومناقشة قضايا 
الحدود والتمردات القبلية يف املحميات 
غر إن هذه الزيارة لم تؤد إىل عقد اتفاق 
ب���������ن ال�������ط�������رف�������ن ب�����س�����ب�����ب ال���������خ���������اف ح������ول 
إحدى بنود االتفاق فقد أصر االمام عىل 
أن يجري الحفاظ عىل األوض��اع القائمة التي كانت عند توقيع 
م��ع��اه��دة 1934م وات���ف���اق ع���ام 1951م ل��ك��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ن رف��ض��وا 
هذا ألنهم كانوا يفهمون أهداف االمام احمد واشتد التوتر بن 
ال��ط��رف��ن يف ع���ام 1956م ح��ن ص���در ت��ص��ري��ح ح��اك��م ع���دن ح��ول 
ال��س��ع��ي ل���وح���دة امل��ح��م��ي��ات ف��ح��دد االم�����ام أح��م��د دع��م��ه للقبائل 
وال��ج��م��اع��ات امل��ت��م��ردة يف ب��ي��ح��ان وال���ع���واذل وال��ف��ض��يل وال��ض��ال��ع 
وحرض القبائل ضد الربيطانين واملتعاونن معهم من املشايخ 
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تاريخ اليمن الحديث بول دريش جامعة أكسفورد         
يف أوائل القرن العشرين  نشب خاف حول امتيازات السيد 
الشريف وهو من أحفاد النبي محمد داخل املجتمع الحضرمي 
يف حضرموت حيث كان ألفراد العلوين عشرة السيد الشريف 
مكانة اجتماعية عالية  لكن داخل املجتمع الحضرمي يف الجنوب  
ظهرت مجموعة تتنصل من الوضع الخاص للعلوين  أو السيد 
ال��ش��ري��ف ع���م���وًم���ا   ب��اع��ت��ب��اره ان��ت��ه��اًك��ا مل��ف��ه��وم امل���س���اواة ب���ن جميع 
املسلمن وقد أسسوا منظمة تسمى إرشاد يف باتافيا عام 1914   

واستمر الصراع بن العلوين واإلرشادين حتى الثاثينيات.
اع����ت����ربت األدب�����ي�����ات ال���س���اب���ق���ة أن ال����خ����اف ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ه��ي��م��ن��ة يف 
املجتمع الحضرمي وعرضته فقط عىل أنه ُينظر إليه يف السياق 
امل����ح����يل  ل����م ت���ت���م م���ن���اق���ش���ة أدوار امل���س���ل���م���ن غ����ر ال���ح���ض���رم���ي���ن يف 
النضال والجدل حول امتيازات السيد الشريف أنفسه ووجد 
الربيطانيون أنفسهم يف خضم دعم  بناء الدولة  1936  وما بعده 
يدعمون ب��األس��اس ع��ائ��ات معينة م��ن السيد ال��ذي��ن ك��ان��وا هم 
أنفسهم يف ذلك الوقت متحالفن عىل نطاق واسع مع حاكم 
القعيط  ضد عدد كبر من الجماعات التي ادعى البعض منها 
املثل والقيم اإلرشادية والبعض اآلخر مجرد مجموعات مستقلة 
أم�����ا ال����دول����ة ال���ك���ث���ري���ه ف���ك���ان���ت م���ت���م���رك���زة يف ال���������وادي ب���ال���ق���رب من 
سيئون وبدون مدن ساحلية  وبالتايل ال توجد رسوم جمركية 
يتم تحويلها إىل البنوك ويف الواقع كان االنفاق األكرب من قبل 
السيد اب��و بكر الكاف ال��ذي ك��ان إنفاقه الشخيص عىل األعمال 
الخرية ضخًما وم��ن املعروف إن  ثروته ج��اءت من سنغافورة 

حيث قدرت ثروته ب� 25 مليون جنيه إسرتليني .
ولد السيد أبوبكر بن شيخ الكاف يف سنغافورة عام 1890م  
ألس�����رة م���ن ع���ائ���ات س�����ادة ت���ري���م  ج��م��ع��ت أس�����رة آل ال���ك���اف ث���روة 

ض�������خ�������م�������ة م������������ن ال�����������ت�����������ج�����������ارة وام����������ت����������اك 
ال�������ع�������ق�������ارات يف س�����ن�����غ�����اف�����ورة وغ�����ره�����ا 
م���ن ال�������دول ويف ت���ري���م الح���ق���ا ظ��ه��رت 
حركة تدعو اللغاء سلطنة الكثري 
االزدواج  ل�������ت�������ج�������ن�������ب  وال��������ق��������ع��������ي��������ط��������ي 
ال����ض����ري����ب����ي ودف����������ع ال�����ض�����رائ�����ب م���رت���ن 
وك���������ان ال����س����ي����د ح�����ام�����د امل����ح����ض����ار وزي�����ر 
التنمية يف امل��ك��ا التابعة للقعيطية 
يتبنى ه���ذه ال��ح��رك��ة امل��ط��ال��ب��ة بالغاء 
االزدواج ال��ض��ري��ب��ي وك�����ان أي���ض���ا من 
امل�������ع�������ارض�������ن ل��������إم��������ام ث��������م ت�������ح�������ول اىل 
معارضة سياسة القعيطي الداخلية 
ولكنه وق��ع يف خطأ كبر يف النهاية 
وخسر كل يشء بسبب عدم حكمته 
يف إدارة األم��ور السياسية خصوصا 
م���������ع ظ��������ه��������ور ع������ائ������ل������ة ال�������ع�������ط�������اس ع���ىل 
الساحة السياسية و شروط اتفاقية 
انجرام للسام ويف أواخر عام 1936  

انسلخت حضرموت من نفوذ االمام يحيى كليا وأصبح السلطان 
صالح بن غالب القعيطي هو الحاكم لحضرموت خلفا لوالده 
غ���ال���ب ال��ق��ع��ي��ط��ي  وت���ظ���ه���ر خ����رائ����ط ال���ي���م���ن م���ح���وري���ن م����ن األرض 
املرتفعة األول هو الجبال من الشمال إىل الجنوب  التي تتمثل 
فيها قوة اإلمام يحيى  والثاين هو جبال الكاور والجول التي تمتد 
من الغرب إىل الشرق عرب حضرموت وبينهما تقع زاوي���ة شبه 

صحراوية تسمى الشرق أو املشرق . 

 ي��رب��ط ع��ل��م األن���س���اب امل���ش���رتك ع��ائ��ات 
ال����ش����ري����ف وال����ل����ذي����ن ه�����م أح�����ف�����اد ال���ن���ب���ي يف 
م��������أرب وح�����ري�����ب وال������ج������وف وب����ي����ح����ان و ق��د 
ي����دع����ي ال����ب����ع����ض أي����ض����ا وج���������ود ع����اق����ة م��ع 
أج���زاء م��ن ذي الحسن يف ب���ارات وتصل 
رواب���ط ذي الحسن الخاصة إىل الشرق 
األق���������������ى و يف ع������������ام 1936  ق������ط������ع ج������ون 
ف����ي����ل����ب����ي وه�����������و م�����س�����اع�����د ك�������اه�������ن إن����ج����ل����ي����زي 

ال�������������ش�������������ب�������������ه الب��������������ن س��������ع��������ود ال����������زاوي����������ة 
ال�������������������ت�������������������ي ص�����������������ح�����������������راوي�����������������ة 

ت��������ف��������ص��������ل ج�����������ب�����������ال ال���������ش���������رق 
وال������غ������رب م�����ن خ�������ال ق����ي����ادة 

ال���س���ي���ارات ع���رب ال��ص��ح��راء من 
اج���������������������������������������ل ن����ج����ران إىل ش���ب���وة ث����م امل���ك���ا من 

والب����������������������������������ن س����������ع����������ود ك���س���ب ال���ت���أي���ي���د ل��ل��ح��ك��م ال���وه���اب���ي 
شخصيا ثم يف عام 1938   واجه اإلمام يحيى بريطانيا يف تحدي 
ج��دي��د وذل����ك ب���إرس���ال ع��يل ن��اص��ر ال��ق��ردع��ي الت��خ��اذ ش��ب��وة نقطة 

وص�����ل ب����ن ال����ش����رق وال�����غ�����رب وال����ت����ي أص���ب���ح���ت ب��س��ب��ب س��ي��اس��ات 
بريطانيا وتدخات ابن سعود مناطق منفصلة سياسيا .

كان القردعي شيخ مشايخ قبيلة مراد يف مأرب وكان عدد من 
مشايخ قبائل مأرب قد بايعوا اإلمام يف عام 1926  ولكن االتصال 
الحقيقي حدث يف عام  1930 بن اإلمام وشيوخ مأرب وبدأت 
األم��ور تتخذ منحى رسمي بن الطرفن بعقود وأوراق رسمية 
وخال هذه السنوات كان عيل القردعي محتجزا يف صنعاء ثم 
تم تعيينه كحاكم ملديرية حريب وثم سجنه مرة اخرى وبعدها 
هرب وأصبح متمردا عىل حكم اإلمام يف جبال الشرق اليمني ثم 
عقد اإلمام صلحا معه وأرسله اىل شبوة لتخليصها من الحكم 
املسيحي االنجليزي وقد استطاع الربيطانيون بمساعدة رجال 
القبائل املتحالفة معهم من إخ��راج القردعي من شبوة وأيضا 
بمساعدة الطائرات الربيطانية التي كانت تقصف شبوة بصورة 
مستمرة وزع��م الربيطانيون إن شبوة هي ج��زء من حضرموت 
وليست تابعة لليمن وان عيل القردعي ينتمي لليمن والينتمي 
اىل شبوة وحضرموت وان الخط األنجلو-تريك م��ن  1905 إىل 
1914  قسم اليمن اىل بلدين مختلفن وتفاعل اليمنيون مع 
تصريح الربيطانين ب��ص��ورة متوقعة وظهر ال��رف��ض الشعبي 
لكام الضابط الربيطاين ونشرت الصحيفة الرسمية يف ذلك 
ال��وق��ت خ��ط��اب��ا ل��إم��ام ي��ق��ول أم���ر ال��ل��ه أال ت��ك��ون ح����دود اليمن 
الطبيعية غامضة ومبهمة ، اليمن محاط بالبحر م��ن الغرب 
وال���ج���ن���وب وال����ش����رق  وك����ل م���ا ي��دخ��ل ض��م��ن ه����ذه ال���ح���دود حتى 
طرف َجُنوب الحجاز هو مهد اليمن وحضرموت ليست جزيرة 
يف املحيط الهندي حتى تعترب شبوة جزًءا من حضرموت وليست 

من اليمن .
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مستقبل 
كازاخستان 

محفوف بالظالم
منذ ما قبل استقال جمهورية "كازاخستان" 
اإلسامية عن الحقبة السوفيتية املنتهية ارتِهن 
م���س���ت���ق���ب���ل أب����ن����ائ����ه����ا -ش����أن����ه����ا ش�������أن م���ع���ظ���م ب����ل����دان 
اإلس����ام وب���ل���دان ال��ش��رق ب��ش��ك��ل ع����ام- الس��ت��ب��داد 
أح��������د ال�����ح�����ك�����ام امل�����ع�����ه�����ود ع����ن����ه����م ال�����ت�����ف�����رد ال������ت������ام يف 
اإلم�����������س�����������اك ب����������زم����������ام ال��������ن��������ظ��������ام وه�������������و امل����������دع����������و "ن����������ور 
س���ل���ط���ان ن����زارب����اي����ي����ف" رئ����ي����س ال�����ح�����زب ال���ش���ي���وع���ي 
ال�����ك�����ازاخ�����س�����ت�����اين يف ال���ح���ق���ب���ة ال���س���وف���ي���ي���ت���ي���ة ال������ذي 
ت���������وىل -ب�����م�����س�����ان�����دة س����وف����ي����ت����ي����ة "روس���������ي���������ة" ب���س���ب���ب 
أي���دي���ول���وج���ي���ت���ه االش����رتاك����ي����ة- ع�����ام 1989 م��ن��ص��ب 
رئ���ي���س ال��ج��م��ه��وري��ة ال�����ذي ظ���ل ف��ي��ه ط��ي��ل��ة ث��اث��ن 
ع���اًم���ا، ف��ل��م ي��ل��ب��ث ن��ظ��ام ح��ك��م��ه خ���ال ه���ذه امل��دة 
ال�����زم�����ن�����ي�����ة ال�����ط�����ائ�����ل�����ة أن ت������ح������ول -ح������س������ب م��������ا ورد 
يف ت���ح���ل���ي���ل إخ������ب������اري ل�����"ح����س����ام ع����ي����ت����اين" ب���ع���ن���وان 
]كازاخستان يف بداية أزمة مديدة[ نشرته وكالة 
األنباء الفرنسية "أ.ف.ب" يوم الجمعة ال�7 من 
ي��ن��اي��ر ال���ج���اري- )إىل ح��ك��م ع��ائ��يل مغلق يتقاسم 
أفراده ثروات الباد وشركاتها الكربى واملربحة، 
فيما تتكرس عبادة شخصية "نزارباييف" وتمأل 
تماثيله شوارع املدن وال تخلو قرية من إشارة إىل 

عبقريته وفرادته وإنجازاته(.

تخٍلّ عن الكريس بشكل صوري
وحتى بعد أن أمىض الديكتاتور "نزازباييف" 
ث���اث���ة ع���ق���ود زم��ن��ي��ة م��رتب��ًع��ا ع���ىل ك����ريس ال��رئ��اس��ة 
ومتفرًدا يف حكم الباد بقرارات وقوانن مفصلة 
ع����ىل م���ق���اس���ه، ق�����رر ال���ت���خ���يل ع����ن ال����ك����ريس ب��ش��ك��ل 
ص�������وري ب���ع���د أن ض���م���ن ص����ع����ود ب����دي����ل ل��ص��ال��ح��ه 
ي���ح���ك���م وف�������ق رؤي�����ت�����ه وي�����رع�����ى م����ص����ال����ح����ه، وإن م��ا 
ي��م��ارس��ه ع��ىل خلفه م��ن تسلط -م��ن��ذ أن صعد- 
ص������ار م�����ن ال������وض������وح ب���ح���ي���ث ل�����م ي���ع���د خ����اف����ًي����ا ع��ىل 
أح��د، وممن تطرقوا إىل تلك القضية الخطرة 
الكاتب والصحايّف اللبناين "سمر عطا الله" يف 
مقاٍل له بعنوان ]مظِلّيو بوتن يف كازاخستان[ 
الذي نشره يوم الجمعة ال�7 يناير 2022 يف العدد 
]15746[ م��ن صحيفة "ال��ش��رق األوس����ط" ال��ذي 
ق������ال -دون ت���������ردد-: )ب����ع����د 30 ع����اًم����ا م����ن ال��ح��ك��م 
املباشر قرر "نزارباييف" االنتقال إىل الحكم غر 
امل���ب���اش���ر، وت�����رك ل��ل��ش��ع��ب أن ي��ن��ت��خ��ب -يف عملية 
ان����ت����خ����اب����ي����ة ش����ك����ل����ي����ة- ال�����س�����ي�����د "ق�������اس�������م ج������وم������ارت 
توكاييف"، غر أن النفوذ الحقيقي ظل لبنات 
"ن�����زارب�����اي�����ي�����ف" ال������ث������اث: "داري��������غ��������ا"، و"دي��������ن��������ارا"، 
و"ع���ل���ي���ة، وك����ذل����ك ال�������رثوة وف����ي����ات: "س���وي���س���را" 

و"جنوب فرنسا" و"لندن" و"نيويورك"(.
وب������س������ب������ب اس��������ت��������ش��������راء ه������������ذا ال�������ف�������س�������اد امل�����ت�����أص�����ل 
يف ال�����������ب�����������اد اآلخ�������������������ذ يف االزدي�����������������������������اد ع���������������اش ش����ع����ب 
"كازاخستان" الذي يقل تعداده السكاين عن 19 
مليون نسمة مستويات معيشية متدنية بالرغم 
غ���ن���ى ب����ل����ده ال���ب���ال���غ���ة م���س���اح���ت���ه 2,7 م���ل���ي���ون ك��ي��ل��و 
م���رت م��رب��ع ب����ال����رثوات، ف��ك��ان��ت ال��ن��ت��ي��ج��ة املنطقية 
ل���ت���دين م��س��ت��وي��ات امل��ع��ي��ش��ة يف أك����رب اق��ت��ص��ادي��ات 
آس��ي��ا ال��وس��ط��ى امل��ت��واف��ر ع��ىل اح��ت��ي��اط��ي��ات نفطية 
وغ���ازي���ة ك��ب��رة وأح����د أك���رب م��ن��ت��ج��ي "ال��ي��وران��ي��وم" 
ع����������ىل م�������س�������ت�������وى ال��������ع��������ال��������م ح�����������������دوث م����������ا ن�����������������راه م����ن 
انتفاضة شعبية استغلتها أطراف دولية ألهداف 

تخريبية.

توظيُف "واشنطن" أحداث اليوم 
لتطويق الخصوم

وإذا ل����م ي���ك���ن ألم���ري���ك���ا -ح���س���ب م����ا ت����دع����ي- ي���ٌد 
يف م���ا ي���ج���ري، ف��م��ن امل���ؤك���د أن��ه��ا س��ت��س��ت��ث��م��ر ه��ذه 
األح���������داث ال����ت����ي ل����ج����أت ف���ي���ه���ا ال���س���ل���ط���ات -ب���إي���ع���از 
ودعم عسكري من نظام "بوتن"- إىل استخدام 
القوة املفرطة ضد املحتجن للتضييق عىل روسيا 
وال����ص����ن إىل أب���ع���د ح������ّد، ف���ق���د اش���ت���م���ل ال��ت��ح��ل��ي��ل 
اإلخ�����ب�����اري ل�����"ح����س����ام ع���ي���ت���اين" ع����ىل اآليت: )وم���ن���ذ 
ال�����س�����اع�����ات األوىل ل�����اض�����ط�����راب�����ات ال�����ت�����ي ب���������دأت يف 
اليوم الثاين من العام الجديد، ظهرت تفسرات 
ت����ذه����ب إىل أن ه������دف امل�����ظ�����اه�����رات ال����ت����ي ان��ط��ل��ق��ت 
ب��س��ب��ب رف���ع أس��ع��ار ال���وق���ود يف ب��ل��د غ��ن��ي بالنفط 
وال��غ��از، ه��و يف حقيقة األم���ر تطويق روس��ي��ا من 
الجنوب، وأن باقي دول آسيا الوسطى، األقل 
أهمية وثراء من كازاخستان سيأيت دورها قريبا 
يف سياق عملية اسرتاتيجية كربى دبرها الغرب. 
ب�����ل ي����ذه����ب أص�����ح�����اب ال����������رأي ه�������ذا إىل أن ج���ن���وب 
روسيا هو الجهة األخ��رة التي ستشهد امتدادا 
للثورات الحاملة يف ظاهرها مطالب إصاحية 
واج��ت��م��اع��ي��ة، وامل���ن���ط���وي ب��اط��ن��ه��ا ع���ىل ه����دف آخ��ر 
هو إسقاط روسيا وإخضاعها للهيمنة الغربية. 
دل���ي���ل���ه���م ع�����ىل ه������ذا امل�����ذه�����ب ه�����و أن روس�����ي�����ا ب���ات���ت 
محاصرة من الشمال الغربي من دول البلطيق 
وم���ن ال��ج��ن��وب ال��غ��رب��ي م���ن أوك���ران���ي���ا، وث��م��ة من 
يقول إن إسقاط النظام القائم يف "نور-سلطان" 
س���ي���ص���ي���ب خ����ط����ط ب����ك����ن إلن������ش������اء ط�����ري�����ق ال����ح����ري����ر 
الجديد أو ما ُيعرف ب�»مبادرة الحزام والطريق« 
بإرباك قد يكون قاضيا، حيث تحتل كازاخستان 
م���وق���ع���ا م����رك����زي����ا يف امل�����ش�����روع ال����ع����م����اق ك��ت��ق��اط��ع 

للطرق املوصلة إىل روسيا وأوروبا(.

تضاؤل األمل بتحسن املستقبل
م����ه����م����ا ي�����ك�����ن م�������ن ت����س����ي����ي����س األح���������������داث ال�������دائ�������رة 
يف ج���م���ه���وري���ة "ك����ازاخ����س����ت����ان" اإلس����ام����ي����ة اآلن، 
ف���ق���د خ����رج����ت األغ���ل���ب���ي���ة ي���ح���دوه���ا األم�������ل ب��ال��ظ��ف��ر 
بمستقبل وم��س��ت��وى م��ع��ي��ي أف���ض���ل، ل��ك��ن إذا 
قدر لهذا البلد اآلسيوي الذي يدين باإلسام أن 
يصبح -يف ضوء التصريحات السياسية الدولية 
امل�����ك�����رس�����ة ل�����ان�����ق�����س�����ام- ب�����������ؤرة ص�����������راع ب�������ن ال�����ش�����رق 
والغرب املتصارعِن عىل الدوام، فليبشر أبناؤه 
امل���ت���ع���ط���ش���ن ل���ت���ح���ق���ي���ق م������ا ي�������راوده�������م م������ن أح������ام 
بمستقبٍل محفوٍف بالظام يتجاوز بسوداويته 
وآث�����اره ال��ك��ارث��ي��ة أج���ي���ال ال���ي���وم امل��ش��رتك��ة يف صنع 
أحداث الشغب والضوضاء وارتكاب ما تتسبب 
ب���ِه م��ن ج��رائ��م ش��ن��ع��اء ب��ق��در ك��ب��ر م��ن الحماسة 
واالن����ت����ش����اء إىل ج���ي���ل األب�����ن�����اء ال����ذي����ن س��ي��دف��ع��ون 
-م�����رغ�����م�����ن- ث����م����ن م�����ا وق�������ع ف����ي����ه ج����ي����ل اآلب����������اء م��ن 

أخطاء.

الفوىض املدمرة التي صنعتها أجهزة املخابرات الدولية سواء 
كانت املخابرات األمريكية أو املوساد.. أو املخابرات الربيطانية.. 
يف امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���رب���ي���ة ال����ت����ي اص���ط���ل���ح ع����ىل ت��س��م��ي��ت��ه��ا "ب���ال���ف���وىض 
ال���خ���اق���ة" وه����ي ف����وىض م���دم���رة ول��ي��س��ت خ���اق���ة الن���ه���ا أض��اع��ت 
شعوباً ودم���رت أوط��ان��اً وأزاح���ت ش��رائ��ح اجتماعية تحولوا إىل 
نازحن وإىل الجئن يف أك��رث من بلد وأك��رث من منطقة.. فهذه 
الفوىض املدمرة هي صنيعة أجهزة املخابرات ك��ان لها أه��داف 
س��ي��اس��ي��ة ووض���ع���ت ل��ه��ا ت��رت��ي��ب��ات ج���د خ��ط��رة س����واء ع���ىل امل���دى 
املحيل أو عىل املدى املستقبيل.. اليوم.. ماين املرتدين وماين 
الذي يقعون تحت طائلة األمن الغذايئ.. واملؤسسات املعطلة 
وامل��راف��ق املهملة والهيئات امل��دم��رة.. ففي كل بلد عربي أصيب 
ب��ه��ذه ال��ف��وىض ال��خ��اق��ة امل��س��م��اة زوراً وب��ه��ت��ان��اً فيما ه��ي ف��وىض 
م�����دم�����رة اس���ت���ه���دف���ت ب���ك���ل دن���������اءة وخ����س����ة ال���ن���س���ي���ج االج���ت���م���اع���ي 
واألمن القومي واألمن الوطني واألمن الغذايئ واألمن املايئ.. 
وال��غ��رض امل��ؤك��د ه��و إح���داث ه���زات مؤملة ل��ألوط��ان وامل��واط��ن يف 
كل البلدان وال��دول التي استهدفتها املخابرات الدولية تحت 
مسمى ودعاوى الفوىض ال خاقة.. ولو عدنا اليوم إىل إعادة 
قراءة ما داهمنا يف أوطاننا العربية واإلسامية لشهدنا حجم 
وه������ول ال����ك����ارث����ة.. وم�����ن اس���ت���ع���ى ع����ىل ال����ف����وىض ال���خ���اق���ة دف���ع 
ب��ه إىل االق��ت��ت��ال وإىل ش��ن ح���رب ع��دوان��ي��ة ب��ال��وك��ال��ة.. واملشكلة 
األك��رث غ��راب��ة ان األم��ري��ك��ان والربيطانين والصهاينة استعانوا 
ب���وك���اء م��ح��ل��ي��ن س�����واء ك���ان���وا م��ت��ص��ه��ي��ن��و األع�������راب أو م��ق��ات��ل��ون 
مرتزقة باإليجار وبالدفع املسبق أو مرتزقة سفري وهم كرث.. 
ول���ك���ن ي��ح��س��ب ل��ص��ن��ع��اء وق��ي��ادت��ه��ا ول��ح��ك��وم��ة اإلن����ق����اذ ال��وط��ن��ي 
ولقيادة املجلس السيايس األع��ىل القدرات عىل مواجهة هذه 

الفوىض وعىل مواجهة العدوان وعىل الحفاظ قدر اإلمكان عىل 
توازن النسيج االجتماعي يف الباد عامة.. وهذا مكمن النجاح 
الحقيقي ان تتمكن م��ن إدارة امل��واج��ه��ات القتالية العسكرية 
واألمنية واالستخباراتية ويف ذات الوقت االستطاعة اإليجابية 
يف إدارة الشأن االقتصادي واالجتماعي والثقايف بكفاءة عالية 

وبأقل الخسائر.
ت��ح��ي��ة ص���ادق���ة ل���ل���رج���ال ال���ص���ادق���ن امل���ؤم���ن���ن األك�����ف�����اء.. وه��م 
يسجلون كل هذا النجاح والتفوق واالنتصارات يف كل مجال.

فوضى مدمرة !!

بوح الرياع

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن 1967م-1990م               )الحلقة 105(

 احمد القردعي

كلك نظر

النظام االش��رتايك "الشيوعي" يف جنوب الوطن أو أن فان 
وف��ان ُقبض عليهم تحت تهمة بهتانية "بأنهم جواسيس 
ل�����ل�����ج�����ن�����وب".. ص���ح���ي���ح أن ال����ت����ه����م غ������ر ص���ح���ي���ح���ة ل����ك����ن يف ك��ل 
الحاالت يتوجب أن يطرق موضوعاتهم تحت ظال عنوان 
منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن وبسم 
الله أبدأ تدوين حاالت اإلخفاء القسري ملا تبقى من عام 78م 

حسب الحروف األبجدية وذلك عىل النحو التايل:
• الحالة األوىل: سلطان القريش من كبار الضباط اتهمته 

السلطة باليسارية مازال مخفي قسرياً إىل اليوم.
• الحالة الثانية: عيل مثنى جربان من كبار ضباط الجيش 

مازال مخفي إىل اليوم.
• عادل الصبيحي من أبناء الصبيحة م/لحج تم اعتقاله 
يف مارس 1978م ملجرد الشك ولم يفرج عنه إال أواخ��ر عام 
2014م وخرج وهو يعاين من حالة نفسية من جراء سجنه 

36عاماً دون تهمة.
• فالن الوصابي ثم إخفاءه عام 1978م ملجرد الشك أنه 

يناصر نظام الجنوب وظل مخفياً إىل عام 2012م.
وال����ح����االت األرب������ع م��وث��ق��ة وم����ا خ��ف��ي ك����ان أك����رث ب��ك��ث��ر وم��ن 
ح�����االت اس��ت��ش��ه��اد أب����ري����اء دون���ت���ه���ا ص��ح��ي��ف��ة "ال����ث����وري" ل��س��ان 
حال الحزب االشرتايك اليمني يف عددها رقم 1848 الصادر 
ب��ت��اري��خ 2004/12/16م أرب�����ع ح�����االت ج��م��ي��ع��ه��م اس��ت��ش��ه��دوا 

أواصل الكتابة عن أو حول أحداث عام 1978م لكن قبل 
ذل��ك أود أن استهل ه��ذه امل���ادة ب�"لعنة م��ح��رتم��ة" نعم لقد 
اختتمت الحلقة السابقة"102" بلعنة وهذه الحلقة أبدأها 
بنفس "اللعنة الشريفة" ومؤكد لن يرفضها القارئ الكريم 
حيزها سطران إال ُثمن بورقة "A4" وعدد كلماتها 20كلمة 
ف���ق���ط وه����������ي:أال ل���ع���ن���ة ال����ل����ه ع�����ىل م���ش���ع���يل وم�����م�����ويل ال����ح����روب 
التي كانت وم��ا زال��ت ترافقنا نحن اليمنين كظلنا م��ن أي��ام 

الجاهلية األوىل إىل اليوم وبعد..
عام 1978م شهد جرائم بشعة كماً ونوعاً أكرث من أي عام 

آخر من أعوام القرن املايض.
ف���ب���اإلض���اف���ة إىل ال����ج����رائ����م ال���ب���ش���ع���ة ال���ت���ي ح��ص��ل��ت يف ع��م��ار 
والتي كتبت عنها 37مقااًل حصلت جرائم مماثلة باستثناء 
جريمة الحرق وبالذات لنفس عام 1978م يف نفس مخاليف 
املنطقة الوسطى ومناطق أخ���رى، لكن كما أسلفت سباقاً 
ف���إن���ن���ي ل����م اس���ت���ط���ع ت���دوي���ن���ه���ا ب��س��ب��ب ان����ع����دام ال���وث���ائ���ق ال���دال���ة 
وانعدام شهود العيان رغم كرثتها، لذلك أكتفي هنا بذكر 
الحاالت املوثقة يف محافظات الحديدة وذمار وصنعاء، قد 
يقول قائل أيش دخل هذه املحافظات بالعنوان منعطفات 
ال��ث��ورة وال���دول���ة وج��ن��وب ال��وط��ن وس��ي��ك��ون ردي أن ال��ح��االت 
امل��ذك��ورة وجميعهم مخفين ق��س��راً سببها ت��ذرع السلطات 
آن���ذاك ب��أن امل��ذك��وري��ن يسارين اشرتاكين يعملون ملصلحة 

ويف 22ن����وف����م����رب م����ن ع������ام 1980م ارت����ك����ب����ت ال���س���ل���ط���ة ث���اث 
ج��رائ��م بشعة يف ق��ري��ة ال��ص��ل��ول��ة منطقة ال��ب��خ��اري محافظة 
اب، ن��ع��م ث����اث ج���رائ���م ب��ش��ع��ة أم�����ام أن���ظ���ار امل���واط���ن���ن وت��ل��ك 
الجرائم- إحراق املواطنة زملة محمد مهدي وقتل شقيقتها 

رمياً بالرصاص وإحراق املواطن محمد صالح مرشد.

يتبع العدد بعد القادم

جراء التعذيب وهم:
• عبدالسالم عيل طالب اعتقله عناصر من األمن الوطني 

عام 1978م واستشهد جراء التعذيب.
• ثابت عيل غالب استشهد جراء التعذيب يف سجن األمن 

الوطني بصنعاء بتاريخ 1978/1/13م.
• ش���ائ���ف ع���يل غ���ال���ب اس��ت��ش��ه��د ج�����راء ال��ت��ع��ذي��ب يف سجن 

األمن الوطني بصنعاء بتاريخ 1978/1/12م.
• عبدالله قاسم قائد استشهد ج��راء التعذيب يف جهاز 

األمن الوطني بصنعاء بتاريخ 1978/10/3م.
وحالة واحده يف نفس شهر أكتوبر من عام 1978م، حالة 
إع������دام خ�����ارج ال���ق���ان���ون ف��ق��د ت���م اع���ت���ق���ال امل����واط����ن س��ع��ي��د عيل 
فاضل الشوكاين من قبل عناصر األمن الوطني يف محافظة 

إب وزجوا به يف السجن وأعدموه بدون محاكمة.
أحداث 26يونيو 1978م يف جنوب الوطن

ل���م ت��ك��ن أح������داث 26ي���ون���ي���و م���ن ع����ام 1978م ب��س��ب��ب مقتل 
قليل البقاء أحمد حسن الغشمي كما أشيع ب��ل ألسباب 
خ��اف��ات إي��دي��ول��وج��ي��ة ب��ن ق��ي��ادة الشطر ال��ج��ن��وب��ي- تطرقت 
إليها سابقاً ال داعي لتكرارها وقد أسفرت تلك األحداث عن 
استشهاد س��امل��ن وم��س��ؤول��ون آخ���رون بمستويات مختلفة 
أبرزهم: جاعم صالح محمد وعيل سالم لعور عضوا اللجنة 
امل����رك����زي����ة.. ك��م��ا س��ج��ن ع���يل ص���ال���ح ع���ب���اد م��ق��ب��ل ع��ض��و امل��ك��ت��ب 

السيايس واستمر سجنه عدة سنوات..
وب��ع��د ث��اث��ة أش��ه��ر ون��ص��ف م��ن ت��ل��ك األح�����داث ت��م تأسيس 
وت�����ك�����وي�����ن  1978/10/11م  ال�����ي�����م�����ن�����ي يف  االش�������������������رتايك  ال��������ح��������زب 

التنظيمات واألحزاب اليسارية يف شطري الوطن.
ومن أبرز أحداث عام 1978م نشوب الحرب بن شطري 
ال������وط������ن.. ك������ان ج���ي���ش ال���ش���ط���ر ال����ش����م����ايل ض���ع���ي���ف وال���ع���ك���س 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ج��ي��ش ال���ش���ط���ر ال���ج���ن���وب���ي امل����ع����زز ب��ع��ن��اص��ر ال��ج��ب��ه��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وق���د اس��ت��ط��اع ال��ت��وغ��ل داخ���ل مناطق 
واس���ع���ة م���ن م��ح��اف��ظ��ات إب وال���ب���ي���ض���اء وت���ع���ز إض���اف���ة إىل أن 
الجبهة الوطنية ك��ان لها تواجد وتأثر يف عتمة والوصابن 
وريمة وعمران، وكانت السلطة يف شمال الوطن عىل وشك 
السقوط لوال أن الرئيس آنذاك عيل عبدالله صالح استنجد 
بجامعة ال���دول العربية وج��ام��ع��ة ال���دول العربية ضغطت 
ع���ىل ال���ج���ن���وب ل��ان��س��ح��اب ب��ع��د أن ه�����ددت األردن وال���ع���راق 

وسوريا بالتدخل.
يف عام 1980م ارتكبت السلطة يف صنعاء عدة جرائم يف 
محافظة إب ومن بينها رمي قذيفة دبابة إىل سوق مزدحم 
باملواطنن يف مدينة دم��ت التي كانت تحت سيطرة عناصر 
الجبهة آنذاك ومن جراء ذلك قتل وجرح عدد من املواطنن 
األب������ري������اء.. ويف ع���اص���م���ة امل���ح���اف���ظ���ة إب اع������دم األم������ن ال��وط��ن��ي 

املواطن أحمد عبدالله الفجري بدون محاكمة.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني 
 كندا

للعدوان.. سؤال وجيه 
يف كل م��رة تحاول ق��وى ال��ع��دوان ومرتزقتهم التقليل 
م����ن ق����درات����ن����ا ال���ع���س���ك���ري���ة رغ�����م وص���ول���ه���م اىل ق���ن���اع���ة ع��ج��ز 
ك��ام��ل��ة يف ع���دم اح��ت��م��ال امل��واج��ه��ة غ��ر م��درك��ن ب���ان كمية 
هذا التجاهل قد فتح آفاق واسعة حول إمكانية التطوير 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال��ع��س��ك��ري ملختلف ص��ن��وف ق��وات��ن��ا املسلحة 
ال���ربي���ة وال��ب��ح��ري��ة وال���ج���وي���ة ب��م��ع��ن��ى أدق وأش���م���ل أن تلك 
النظرة القاصرة التي مكث العدوان وأدواته ينظرون إلينا 
بها لم تعيقنا يف مسرة التقدم والبناء العسكري حتى 
ال��ح��ص��ار ال��ج��ائ��ر وال��ق��ص��ف امل��س��ت��م��ر جميعها ل��م ت��زدن��ا إال 
إص����راراً وع��زي��م��ة وث��ب��ات ال��خ��وف هنا وال���ذي ع��ىل ال��ع��دوان 
ال��ت��م��ع��ن وال���رتك���ي���ز ال��ج��ي��د يف ق����راءت����ه ه���و ال����ق����ادم م���ا ال���ذي 
تخبيه األيام يف ظل ما تشهده قواتنا من تطور عسكري 
م��ل��ح��وظ وم����ل����م����وس؟.. ال��ق��ب��ض ع���ىل ال��س��ف��ي��ن��ة االم���ارات���ي���ة 
رواب������ي ب��ك��ل م��ات��ح��م��ل��ه م���ن ك��م��ي��ات أس��ل��ح��ة رس���ال���ة يمنية 
عسكرية واض��ح��ة كتبت ع��ن��وان��ه��ا ق��وات��ن��ا ال��ب��ح��ري��ة كمفاد 
بان التطوير العسكري ال يقتصر فقط عىل صنف معن 
من صنوف وحداتنا العسكرية.وسبقها ومازالت رسائل 
ال������ق������وات ال����ج����وي����ة وال�������دف�������اع ال������ج������وي ب�����س�����اح ال�����ج�����و امل���س���ر 
وامل����ن����ظ����وم����ة ال����ص����اروخ����ي����ة.ام����ا ال�����ق�����وات ال�����ربي�����ة ف����ح����دث وال 

حرج..  السؤال الذي اريد طرحه هنا يقول:
م�������اذا ل����و ك����ان����ت ج����ي����وش ال������ع������دوان وم���رت���زق���ت���ه م���ت���ع���ددة 
ال��ج��ن��س��ي��ات ي���واج���ه���ون أع���ت���ا وأح�������دث اآلل����ي����ات وامل����درع����ات 
وال�������دب�������اب�������ات ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة؟ وان ت�����ل�����ك ال�����ط�����ل�����ع�����ات ال����ج����وي����ة 
الهسترية ت��رص��د ك��اف��ة تحركاتهم ليقاتلوا تحت سماء 

تمطر بالصواريخ!
ماالذي كان سيحدث؟ وماهي املتغرات امليدانية التي 

كانت ستطرأ عىل املشهد العسكري؟
خ�����ص�����وص�����اً ان�����ه�����م وب����ج����م����ي����ع ت����ل����ك امل�������ع�������دات ال���ع���س���ك���ري���ة 
والغطاء الجوي املستمر منيوا وم��ازال��وا يتكبدون ابشع 
ال��ه��زائ��م ع��ىل أي��دي مجاهدي الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية 
فتية التتجاوز امكانياتهم العسكرية يف امليدان حد الساح 
امل��ت��وس��ط.ل��و ك����ان ل��دي��ه��م يشء م���ن االح���س���اس ل��ك��ان��وا قد 
ان����س����ح����ب����وا ل�����ع�����دم ق�����درت�����ه�����م ع������ىل ت����ح����م����ل ك����م����ي����ات ال����خ����زي 
وال��ع��ار ال���ذي لحق بهم ط���وال س��ن��وات ح��رب عدوانيتهم 
عىل شعب الصخور اليمانية.لكن مامح الوقاحة يف تلك 
الوجوه املشتبه فيها عربيا هي من يمدهم بطاقات البقاء 

وكميات الامباالة..

خالد الصرابي

قراءات ميدانية

وال��س��ؤال امل��ط��روح, ال���ذي ك��ان وسيظل ُم��ث��اراً وي��ف��رض نفسه 
بقوة يف تاريخ العاقات اليمنية- السعودية ذات الخصوصية 
والتميز والتعقيدات الكثرة املُتداخلة واملُتشابكة اليوم وأمس 
وغداً ويف كل وقت وزمان, ولم يجد لُه إجابة شافية حتى اآلن 
ي���ق���ول ص���راح���ة وب��م��ن��ت��ه��ى ال��ش��ف��اف��ي��ة وال����ص����دق وال�����وض�����وح: مل���اذا 
ُت��ص��ر مملكة آل س��ع��ود ع��ىل ال������دوام, ع��ىل إي�����ذاء ج��ارت��ه��ا اليمن 
والتدخل الفج يف شؤونها وتبدو كمن يتعمد ذلك والقيام به, 
وت���ح���رص ح����رص ال��غ��ب��ي امل����غ����رور, ال��ج��اه��ل املُ��س��ت��ك��رب ك��م��ا تعمل 
ج��اه��دة يف ن��ف��س ال���وق���ت, وب���ا أي ك��ل��ل أو م��ل��ل وب���وت���رة عالية, 
ع���ىل إق����اق وزع���زع���ة أم���ن وإس���ت���ق���رار ه���ذا ال��ب��ل��د ال��ش��ق��ي��ق وال��ج��ار 
ل��ه��ا, وال��ت��آم��ر ع��ل��ي��ه, وت��ش��ج��ي��ع ك���ل م���ا ي���ؤخ���ره ع���ن ل��ح��اق ال��رك��ب 
الحضاري والتفرغ للبناء والنهوض الشامل؟..وملاذا ال تراعي 
ح��ق��وق اإلخ���اء وال��ج��وار يف عاقاتها م��ع اليمن, وت��ح��رتم ك��ل ما 

يتعلق بذلك ويتصل به من جميع النواحي؟.
وما ذنب هذا البلد والشعب أيضاً ليظان من ضحايا سياسة 
السعودية التآمرية دائ��م��ا وي��دف��ع��ان ب��ا ذن��ب وُم���ربر بإستمرار 
حساباتها وفواترها الباهظة, ثم ما الداعي والدافع القوي لكل 
ه��ذا الحقد األرع���ن ع��ىل اليمن واليمنين م��ن ج��ار ال��ُس��وء ه��ذا. 
السعودية؟.. إذا كانت اململكة تعتقد وتظن ان اخضاع اليمن 
ب��ه��ذه الطريقة والشكل يمكن أن ي��خ��دم مصالحها, ويحميها 
م����ن أي خ���ط���ر ق����د ي���ت���ه���دده���ا م����ن ن���اح���ي���ة ال���ي���م���ن, ف���ه���ي ب���ذل���ك قد 
ج���اف���ت ال���ح���ق وامل���ن���ط���ق وال�����ص�����واب, وت����ج����اوزت ك���ل ح����ٍد م��ع��ق��ول 
ومقبول وممكن, ومضت بغيها وبغيها بعيداً, إىل حيث الا 
رجوع والا عودة التي ال تحبها وال ُتجديها نفعاً وبا أي سام 
وال غنيمة مرجوة من ذلك, بل عىل العكس, فإن هذا العنت 

واإلف���راط يف الخصومة والعدوانية التي 
تجسدها السعودية تضر بها وبمصالحها 
وتهدد وجودها وبقائها, وتنال منها ومن 
سمعتها, ه��ذا إن تبقى لها سمعة ُتذكر 
ب���ع���د ك�����ل ه�������ذا ال��������ذي ص�������در وي�����ص�����در ع��ن��ه��ا 
م������ن ع����������داء وت������آم������ر ع������ىل ال����ي����م����ن وإج������ح������اٍف 
ب���ح���ق���وق���ه ع�����ىل امل��������دى ال����ق����ري����ب وال���ب���ع���ي���د.. 
ي��ب��دو أن امل��م��ل��ك��ة ت��ت��وه��م ب��م��ا تنتهجه من 
س��ي��اس��ة ُم��ف��رط��ة يف ال���ع���داء وال��ح��ق��د عىل 
ال��ي��م��ن أن��ه��ا ب��ذل��ك ت��ح��م��ي نفسها وت��خ��دم 
مصالحها, فيما الواقع والحقيقة يؤكدان 
ب��م��ا ال ي���دع م��ج��ااًل للشك أن��ه��ا تجني عىل 
نفسها أواًل وت��ج��ل��ب ل��ه��ا ال��خ��س��ران املبن 
م����ن ح���ي���ث ال ت������دري وال ت��ع��ل��م م����ا ع���واق���ب 
ذلك ومآالته الخطرة عىل وجودها عىل 

خارطة املنطقة والعالم.
ومن املعلوم الذي ال يمكن أن يختلف عليه اثنان أن اململكة 
العربية السعودية, هذا الكيان السيايس الهجن العجيب, منذ 
تأسيسها قبل أكرث من قرن من الزمان عىل أيدي املستعمرين 
اإلن��ج��ل��ي��ز ال���ذي���ن ي��م��ث��ل��ون األب ال��ش��رع��ي وال����روح����ي ل��ه��ذا ال��ك��ي��ان 
املزروع يف منطقة الجزيرة العربية, وهي تنظر إىل اليمن وكأنها 
"حديقتها الخلفية" وإحدى املُلحقات بها, وتعاملها عىل هذا 
األساس واملفهوم والتصنيف.. وكانت نظرة السعودية وال تزال 
لليمن واليمنين, نظرة دونية, وهي ال ترى اليمن إال بعن تعايل 
وازدراء وان��ت��ق��اص رغ��م أن���ُه أسمى منها ق���دراً ومعنى واع��ت��ب��اراً, 

وأع������������رق وأق������������دم م���ن���ه���ا ح������ض������ارة وت�����اري�����خ�����اً 
ووج����������������������وداً, وأغ��������ن��������ى م����ن����ه����ا ت���������راث���������اً وم������ج������داً 
وأص������ال������ة وف������خ������راً وأك��������رث م���ن���ه���ا رص������ي������داً يف 
ت����اري����خ ال���ح���ض���ارة اإلن���س���ان���ي���ة ب���رم���ت���ه���ا, وال 
ي��م��ك��ن أن ُت�����ق�����ارن وُت�����ق�����اس ب��ب��ل��د ك��ال��ي��م��ن 

عىل اإلطاق.
وم�������������ن وراء ه�������������ذا امل������ن������ط������ل������ق وال����������داف����������ع 
وُع���ق���د ال��ن��ق��ص ك����ان ه����ذا ال��ح��ق��د وال��ت��آم��ر 
ال����س����ع����ودي امل���س���ت���م���ر ع�����ىل ال���ي���م���ن وأب����ن����اء 
ش�����ع�����ب�����ه, وال ي����م����ك����ن أن ي������خ������رج ع�������ن ه�����ذا 
اإلط����������ار.. ول���س���ن���ا ُه���ن���ا ب���ص���دد ال���ح���ك���م عىل 
التصورات والنوايا واالعتبارات واألسباب 
واألف���ع���ال, ووج��وده��ا م��ن ع��دم��ه��ا, بقدر 
م����ا ُن����ق����رر وُن�����ؤك�����د ح���ق���ائ���ق ووق�����ائ�����ع ث���اب���ت���ة, 
وأح�����داث حصلت وال ت����زال تحصل عىل 
مرأى ومسمع من العالم, وال مراء فيها.

حيث بالغت مملكة الرمال السعودية يف نجد والحجاز منذ 
ق��ي��ام��ه��ا وإن��ش��ائ��ه��ا وح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة املُ��ع��اش��ة يف ف��ج��وره��ا وبغيها 
ال���ت���اري���خ���ي ال�����ا م����ح����دود ع����ىل ال���ي���م���ن, وارت���ك���ب���ت ب���ح���ق ه�����ذا ال��ب��ل��د 
العزيز م��ن ال��ج��رائ��م امل��ش��ه��ودة واملتعاقبة م��اال يمكن السكوت 
ع��ل��ي��ه وغ����ض ال���ط���رف ع��ن��ه واالك���ت���ف���اء ب��م��ج��رد اإلدان������ة وال��ش��ج��ب 
واالستنكار فقط, من خال قيامها بالتدخل املستمر يف شؤونه 
وتشجيع الفوىض واالضطراب فيه والسعي إلضعافه وتمزيقه 
والحرص والعمل الدؤوب عىل ديمومة وصاية الرياض عليه 
وع����������دم ال�����س�����م�����اح ل������ه ب����م����م����ارس����ة ح����ق����ه يف ال�����ح�����ري�����ة واالس�����ت�����ق�����ال 

والسيادة, وتنفس الصعداء, وبما يتيح ألبنائه التفرغ والتجرد 
لبنائه وتنميته ونهضته.. واألده����ى واألن���ى أن أي ص���راع ون��زاع 
عىل الحكم بن القوى السياسية املختلفة يف اليمن يف التاريخ 
الحديث واملعاصر, كان للسعودية ضلع ويد فيه, حيث تشجع 
ط��رف ع��ىل ط��رف, وت��دع��م ه��ذا ض��د ه��ذا ليظل ال��ص��راع محتدماً 
بينهم بما يخدم ويضمن حضورها ووجودها واستمرار تدخلها 
يف شأن اليمن الداخيل بطريقة غر مشروعة وال مقبولة يف عرف 
وتاريخ العاقات الثنائية وغر الثنائية بن البلدان والشعوب يف 
العالم.. والافت أن السعودية عىل مدى املئة سنة األخرة لم 
تكن لتغيب عن املشهد السيايس اليمني, دون أن تنغمس يف 
أدق تفاصيله سواء من خال تواجدها املباشر يف اليمن أو عرب 

أدواتها وذيولها املعروفن الذين تشرتيهم باألموال.
وق����د آث�����رت ال��س��ع��ودي��ة أي���ض���اً أن ال ت��غ��ي��ب وت���ك���ون ب��ع��ي��دة عن 
جملة م��ا ح��دث وي��ح��دث يف ه��ذا البلد العربي املضطرب, دون 
أن يكون لها دوراً مؤثراً ومباشراً يف صنع األحداث فيه, لصالح 

تعزيز وصايتها عليه وخدمة مصالحها وأهدافها فيه.
وتبقى سياسة السعودية املُنتهجة تجاه اليمن يف كل املراحل 
س��ي��اس��ة ع��دائ��ي��ة وت��آم��ري��ة ب��ام��ت��ي��از, ل��ي��س ل��ه��ا م��ا ي��ربره��ا إال امل��زي��د 
من خلق الكراهية لها من قبل أجيال يمنية متعاقبة وتنامي 
حالة دائمة من البغض لها والحقد عليها من قبل كل يمني 
تمسه سياسة السعودية هذه بضرها وال يمكن له النجاة منها, 
يف مقابل ح��ال��ة مماثلة وم��ت��زام��ن��ة م��ن ال��وع��ي الشعبي اليمني 
واإلدراك ل��خ��ط��ورة ال�����دور ال��س��ع��ودي امل��ش��ب��وه يف ال��ي��م��ن ق��دي��م��اً 

وحديثاً !. 
....... يتبع........
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يف تللللطللللور الفلللللت سلللليللللرك بلللصلللملللاتللله الللللواضللللحللللة عللى 
خللللريللللطللللة اللللللقلللللوى الللللتللللي سللللتللللكللللون يف دائللللللللللرة املللللواجللللهللللة 
ملللع إسلللرائللليلللل يف أي حللللرب كللللرى قللللادمللللة، وهلللللذا ما 
كشف عنه مصدر عسكري يمني عن أن الصناعات 
الللللعللللسللللكللللريللللة اللللليللللمللللنلللليللللة الللللتللللابللللعللللة للللللللجللليلللش واللللللللللجللللان 
الشعبية تمكنت من تطوير صاروخ باليستي يحمل 
اسلللم "قلللدس واحللللد" بللإمللكللانلله إصللابللة أهلللدافللله بدقة 

عالية عى بعد 2500كم من األرايض اليمنية..
وبللدخللول هللذا الللصللاروخ اىل الللخللدمللة العسكرية 
يللللحللللق لللللحللللكللللام إسللللللرائلللللليللللللل أن يللللقلللللللللقللللوا ألن بللللامللللتللللاك 
الللللللجللللللنللللللاح الللللليلللللملللللنلللللي مللللللللن ملللللللحلللللللور امللللللللقلللللللاوملللللللة ملللللللثللللللل هللللللذا 
الللللللصللللللاروخ وربللللمللللا قلللريلللبلللاً غللللللره مللللن الللللصللللواريللللخ الللتللي 
تلللللطلللللورت وبللللسللللرعللللة ملللللا كللللانللللت إسللللرائلللليللللل تلللحلللسلللب للله 
وال تتوقعه وبهذا أصبح لدى الجيش اإلسرائييل 
يقيناً بأن األرايض الفلسطينية أصبحت دون شك 
يف ملللرملللى هللللذه اللللصلللواريلللخ اللليللمللنلليللة، بللعللد أن بللاتللت 
كللل األرايض الللسللعللوديللة واإلمللاراتلليللة وكللل القواعد 
واللللبلللوارج الللحللربلليللة األمللريللكلليللة يف الخليج يف مرمى 
اللللللصلللللواريلللللخ اللللبلللالللليلللسلللتللليلللة، واملللللجللللنللللحللللة، والللللطللللائللللرات 

ة اليمنية.. املسررّ
فللاإلمللارات ومعها السعودية شنتا الللحللرب عى 
اليمن من أجل نهب خرات هذا البلد والسيطرة 
عليه وعى موانئه الطويلة عى البحر األحمر وكان 
األمللللللن اإلسللللرائلللليلللليل يف مللنللطللقللة مللضلليللق بلللللاب امللللنلللدب 
اإلسلللراتللليلللجلللي، وبلللاللللتلللايل فلللللإن هللزيللمللتللهللمللا لللكللونللهللمللا 
ملللللللللسلللللللللؤوالن عللللللللى تللللللوفللللللر األمللللللللللللن وحللللللمللللللايللللللة املللللصللللالللللح 
اإلسللرائلليللللليللة يف تلللللك املللنللطللقللة يللعللتللر هللزيللمللة وخللطللر 
يللهللدد كلليللان أمللريللكللا وإسللرائلليللل عللى حلللٍد سلللواء وهللو 

بمثابة بداية ومقدمة لتفككهما.

من الصحف العبرية

إسرائيل بني مطرقة اليمن 
وسندان املقاومة
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المرصد اإلعالمي

اجلنوب الساخن

حررّكت قوى االحتال السعوإمارايت البغيضة 
كلللللللل األوراق يف املللللللحللللللافللللللظللللللات املللللحللللتلللللللللة لللللغللللرض 
تلللدملللرهلللا وتللفللكلليللك الللنللسلليللج االجلللتلللملللاعلللي ونللهللب 
الللللروات واسللتللمللرار اقللتللتللال اليمنيني واإلشلللراف 
والتمويل لهذا اإلجرام بغية استمرار السيطرة 
عللللللى سلللليللللادتللللهللللم وقلللللللرارهلللللللم ورهلللللللللن مللسللتللقللبلللللهللم 
وأمللللللنللللللهللللللم بللللليلللللد مللللحللللتلللللللللهللللم وسللللللوقللللللهللللللم اىل مللللربللللع 
العمالة واالرتزاق له ووضعهم ومحافظاتهم 

يف غياهب املصر املجهول..
نلللوايلللا غللامللضللة يللضللمللرهللا كلللل األطلللللللراف هللنللاك 
ومللللللللللع وجللللللللللللود اآللللللللللللللة اللللللعلللللسلللللكلللللريلللللة لللللللقللللللوى الللللشللللر 
والللللللللللعللللللللللدوان وأذرعلللللللللهلللللللللم ال وللللللللللن يللللسللللتللللقللللر وضلللللع 

املللللحللللافللللظللللات امللللحلللتلللللللة أو يلللنلللعلللم سلللكلللانلللهلللا بلللللأدىن 
درجات األمن واألمان إال بانتفاضة تحررية يف 
وجلله املحتل اللللذي عجز أن يحقق شيئاً يذكر 
بلللقلللواتللله اللللتلللي تللجللنللدلللت جلللثلللثلللاً واشلللللللللاءاً للليللعللمللد 
مللللللللجللللللللدداً السللللللتللللللقللللللدام قللللللللللللوات مللللللرتللللللزقللللللة ملللصلللريلللة 
وسللودانلليللة مللللآرب شللريللرة بحضرموت واملللهللرة، 
والنتيجة الحتمية هي أن ما فشل من تحقيقه 
باألمس عى الصعيدين السيايس والعسكري 
ملللحلللال أن يللحللصللل عللللى مللللا يللخللطللط للللله اآلن أو 
أن يللظللفللر بللبللعللضلله يف ظللللل تلللغلللر جللللللذري لللكللافللة 
املوازين واإلمكانات التي نملكها كأحرار اليمن 

املقارعني لكل غاٍز ومحتل..

قيس النقيب

بانوراما  العالم
قلللللللللللللللللللللللب طلللللللللللللللللللللهلللللللللللللللللللللران.. علللللللللللرض  * يف 
لللللللللصللللللللواريللللللللخ بلللللاللللللسلللللتللللليلللللة اسللللتللللهللللدفللللت 
قلللللواعلللللد أملللريلللكللليلللة انللللتللللقللللامللللاً الغلللتللليلللال 

سليماين.
* ملللللسلللللؤول يف حللللللزب الللللللللله يلللقلللول 
أن مواقف السعودية تتماهى مع 

املواقف اإلسرائيلية.
* الفورين بولييس.. السعودية 
أصلللللللللللبلللللللللللحلللللللللللت علللللللللللاصلللللللللللملللللللللللة املللللللللللللللللخللللللللللللللللدرات 
يف اللللللللللللللللللشلللللللللللللللللرق واتللللللللللللللللللللسللللللللللللللللللللاع تللللللللعللللللللاطللللللللي 

اإلمفيتامني..
* تللحللقلليللق يللفللضللح دور مللخللابللرات 
عللللللللللربلللللللللليللللللللللة بللللللللحللللللللملللللللللللللللللة ضلللللللللللللللد ملللللسلللللللللللملللللي 

النمسا..
* الللللللللللرئلللللللللليللللللللللس اللللللللللللصلللللللللللوملللللللللللايل يللللمللللنللللع 
اإلفللللللللللللللللللللللللللللللراج علللللللللللللن أمللللللللللللللللللللللللللوال إمللللللللللاراتلللللللللليللللللللللة 

مشبوهة ضبطت يف 2018م..
* تللللقللللريللللر يلللنلللشلللر أن 30% نللسللبللة 
غللللليلللللاب الللللطلللللللللبللللة يف دوام أول يللللوم 

جمعة بأبوظبي..
* الحكم باملؤبد عى معلم أملاين 

يأكل لحم البشر..
* كللوريللا الشمالية أجللرت تجربة 
ناجحة لصاروخ أسرع من الصوت 

أصاب هدفه عن بعد 700كم..

* دراسللللة جللديللدة لللأمللم املللتللحللدة 
تكشف أن عدد النازحني يف العالم 

تجاوز 84 مليون إنسان..
* تللشللر األرقلللللللام اىل أن ملللا يللقللرب 
مللللللن 100 مللللللللليللللون شللللخللللص تللحللت 
بللللراثللللن اللللفلللقلللر بللسللبللب أزمللللللة جللائللحللة 

كورونا..
* اللللواشلللنلللطلللن بلللوسلللت نلللشلللرت أن 
اللللديلللملللقلللراطللليلللة تللللتللللدهللللور يف أملللريلللكلللا 
وقوانني جديدة تصعب التصويت 

يف االنتخابات.
* ملللللحلللللاملللللون يف الللللهللللنللللد يلللطلللاللللبلللون 
بلللاللللتلللحلللرك إزاء دعلللللللوات هللنللدوسلليللة 

إلبادة املسلمني..
* الفلبني تشري غواصتني من 

كوريا الجنوبية..
* فللللللرنللللللسللللللا تلللللغلللللللللللق ملللللللسلللللللجلللللللداً ملللللللدة 
سللتللة أشللهللر بتهمة الللتللحللريللض ضد 

املثليني واليهود.
* مئات اآلالف يطالبون بتجريد 
تلللللللللوين بلللللللللللر ملللللللن وسلللللللللللام الللللفللللروسلللليللللة 
الريطاين ويصفوه بمجرم حرب..
* رئلللليلللليس يلللتلللوعلللد بللللالللللثللللأر الغلللتللليلللال 
اللللللللقلللللللائلللللللد سللللللللللللليللللللمللللللاين مللللللللالللللللللم يللللحللللاكللللم 

دونالد ترامب وبومبيو..

مطبات وحفر التطبيع
مطبات وحفر التطبيع

تصدع إسرائييل: كاتب إسرائييل يقول 
نللحللن نللقللدس قتلة الفلسطينيني وغللولللد 

شتاين نموذجاً..
تصدع إسرائييل: حاخامات إسرائيليني 

يدعون للتظاهر ضد حكومة بينيت..
مللللطللللب ملللللغلللللربلللللي: مللللفللللكللللر مللللغللللربللللي يلللقلللول 
اللللتلللطلللبللليلللع ملللللع إسللللرائلللليللللل احلللللتلللللال ملللللن نلللوع 

جديد..
مطب أخاقي: اعتقال ثاثة إسرائيليني 
بعد قيامهم بعملية سرقة أشياء ثمينة 

يف دبي..
حلللفلللرة لللفلللللسللطللني: ألول ملللللرة ملللنلللذ 12 
عاماً قام محمود عباس بزيارة إلسرائيل 
للللللليللللللًا والللللللتللللللقللللللى بللللللللوزيللللللللر دفللللللللللللاع إسلللللللرائللللللليلللللللل يف 

منزله..
تللللللصللللللدع إسلللللللرائللللللليللللللليل: تلللللقلللللريلللللر يللللكللللشللللف أن 
إسرائيل اعتقلت ثمانية آالف فلسطيني 

خال 2021م..
تلللصلللدع إسللللرائلللليلللليل: ارتللللفللللاع نللسللبللة الللفللقللر 
بإسرائيل ليطال 20% من اإلسرائيليني..
مللللللللللطللللللللللب قلللللللللللللللطلللللللللللللللري: دولللللللللللللللللللللللللة قللللللللللطللللللللللر تللللللللديللللللللن 
االعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللداءات اإلسللللللللللللللللرائلللللللللللللللليللللللللللللللللللللللللللللللللليللللللللللللللللة عللللللللى 

الفلسطينيني بالضفة..

ملللللطلللللب ملللللنلللللظلللللملللللات: خلللللملللللسلللللون ملللنلللظلللملللة 
إسللاملليللة عاملية تطالب األنللظللمللة العربية 
بوقف الهرولة نحو التطبيع مع اليهود..
تلللصلللدع إسللللرائلللليلللليل: وزيللللللر أملللللن االحلللتلللال 
اإلسللرائلليلليل يقول أن وجللود اليهود يهدد 

حيايت..

تللللصللللدع إسلللللرائللللليللللليل: قلللللللللق إسلللللرائللللليللللليل مللن 
خللللللسللللللارة الللللجللللبللللهللللة الللللدبلللللللللومللللاسلللليللللة بللللاألمللللم 

املتحدة..
مطب قطري: دولة قطر تدين مواصلة 
إسللللللرائلللللليللللللل لللللاسللللتلللليللللطللللان وتللللللعللللللتللللللره تللللجللللديللللاً 

سافراً.

تقارير

عميد/عبدالسالم السياين

كل يشء البد له من قوت، وحتى الجمادات 
والحجر والشجر وجميع الكائنات الحية وغر 
الحية، ألن الصمد هي صفة إالهية منزهة، ال 

تشارك فيها أياً من املخلوقات.
والللللجللللمللللاد لللللله قللللللوت نلللسلللتلللدل عللللللليللله ملللللن خلللال 
حلللركلللة اللللجلللملللاد اللللزملللنللليلللة وتللللغللللره بللفللعللل اللللزملللن 
وبتأثره بفعل التأثرات الخارجية، والتي تدل 
علللللللى وجلللللللللللود حلللللليللللللاة يف هلللللللللذا الللللللجللللللمللللللاد، وبللللللمللللللا ان 
للللهلللذا اللللجلللملللاد حللليلللاة فلللابلللد أن يلللكلللون للللله قللللوت، 
وامللللوىل جللل شأنه وعظمة قللدرتلله قللال يف كتابه 
الللللللعللللللزيللللللز: "إن كللللللل يشء يللللسللللبللللح بللللحللللمللللد ربلللللللله"، 
ولللللللم يلللسلللتلللن شلللليللللئللللاً، وهللللللي دالللللللللة علللللى اللللحللليلللاة، 
وكلللل حلليللاة البلللد لللهللا مللن طللاقللة تللحللركللهللا كللمللا ان 
حللليلللاة اللللللللذرة واالكللللللرونللللللات واللللللنلللللواة وغللللرهللللا مللن 
الشؤون الكيميائية التي عرفت داللة عى حياة 
الجماد وحركته، مصداقاً لقوله تعاىل: "أمم 

امثالكم".
ويف هذه التناولة سنتطرق اىل قوت ابليس، 
وكلللللون ابللللليللس قلللد طلللللب ملللن ربلللله ان يللنللظللره إىل 
اليوم املعلوم/القيامة، والبد أن يكون البليس 
وجللللنللللوده قللللوت يللقللتللاتللون بلللله، مللنلله ملللا هلللو تحت 
سلليللطللرتللهللم وال يللعلللللملله إال الللللللله واللللراسلللخلللون يف 
اللللعلللللللم، وهللللنللللاك قلللللوت آخلللللر يلللللللزوده بلللله اإلنلللسلللان 
اللللذي يساعد عللى شحن ابليس بالطاقة التي 
تلللسلللاعلللده عللللى اغللللوائلللله علللنلللد ضلللعلللفللله، فلللاإلنلللسلللان 
خلق ضعيفاً.. فمثًا عدم قدرة ابليس الكاملة 
عللللى اللللسللليلللطلللرة عللللى اإلنلللللسلللللان يللللكللللون عللللاجللللزا وال 
يللسللتللطلليللع تللحللقلليللق هلللللذه اللللسللليلللطلللرة إال بللواسللطللة 
اإلنسان نفسه من خال ضعفه أمام االغراءات 
اللللتلللي يلللصلللورهلللا لللله ابللللللليلللس، وللللذللللك فللللإن ضعف 
اإلنلللسلللان يللعللد قللوتللاً يللقللتللات عليه ابللللليللس.. بينما 
قوة اإلنسان تمنحه املناعة من الزلل الذي قد 

يوسوس به إبليس له.
ونللللضللللرب ملللثلللًا للللللتللدللليللل عللللى ذللللللك مللللن خلللال 
الللللهللللاتللللف الللللسلللليللللار، بللللقللللدر مللللا تللشللحللنلله مللللن رصلليللد 
يعطيك القدرة عى االتصال ما يفيدك ايجابياً 
يف حلليللاتللك الللعللمللللليللة واالجللتللمللاعلليللة، ويف املللقللابللل 
ايللللضللللاً فلللللإن اللللهلللاتلللف واسلللتلللخلللدامللله قللللد يلللقلللدم لللك 
خدمة سلبية توهمك باللذة الكاذبة يف دنياك 

ولكنها تخسرك اآلخرة.
وملللللن املللللؤكللللد ان اإلنلللللسلللللان بلللفلللطلللرتللله اللللتلللي خلللللق 
عللللليللهللا مللليلللال إىل اللللخلللر واالقللللللتللللللداء بلللأهلللل الللخللر 
"وفيكم رسللول الله"، الللذي من خال اتخاذه 
ولياً ومرشداً، يمكن اإلنسان من زيادة مناعته 
ضللللللد االغلللللللللللللللللللللراءات.. ويف امللللللقلللللابلللللل تلللللوجلللللد جللللوانللللب 
شريرة يف اإلنسان تسيطر عليه من خال توليه 

لويل مضل، متمثل يف ابليس.
وهللللللنللللللاك يف اللللللحللللليلللللاة اشلللللليللللللاء كلللللثلللللرة يلللللقلللللوم بللهللا 
اإلنلللسلللان ملللن خلللال تللصللرفللاتلله وسلللللوكلليللاتلله الللتللي 
من خالها يكتسب املناعة.. ويف املقابل يمكن 
ان تلللكلللون هلللللذه األشلللليللللاء اللللضلللعلللف الللللللذي يللقللتللات 
عليه ابليس ليوسوس لإلنسان ويجعل هذه 
التصرفات والسلوكيات مضرة باإلنسان دنيا 

وآخرة.
ويف بادنا الحبيب اليمن، قد يكون تعاطي 
اإلنلللسلللان اللليللمللنللي لللشللجللرة اللللقلللات، مللثللًا، قللوتللاً 
البللللللللللللليللللللس، نللللتلللليللللجللللة االفلللللللللكلللللللللار الللللسلللللللللبلللليللللة األكللللللللر 
ملللن االيللجللابلليللة اللللتلللي تللنللتللج علللن تللعللاطللي الللقللات 
خصوصاً بني صفوف الشبان والشابات من 
املخزنني الذين يجدون انفسهم اثناء تعاطي 
القات كأشخاص آخرين من خال ما يسببه 
الللللللقللللللات مللللللن ارتللللللفللللللاع ملللللللللادة )اللللللللدريلللللللاملللللللني( لللللدى 
املللتللعللاطللي الللتللي تللزيللد الللثللقللة بللالللنللفللس، ولكنها 
سلللرعلللان ملللا تللتللنللاقللص، وهلللللذا الللتللنللاقللص يلللؤدي 
اىل نتائج سلبية يف التفكر واتللخللاذ الللقللرارات 

السلبية.
ويف املقابل نجد ان الذاكرين والذاكرات الذين 
بلللللللغلللوا ملللرحلللللللة كلللبلللرة مللللن الللللذكللللر بللحلليللث تللحللول 
لللديللهللم ذللللك اىل قلللوة ايللجللابلليللة ملللن خلللال زيلللادة 
قلللدرتلللهلللم عللللى االسللللتللللمللللاع واللللفلللهلللم األكللللللر ألنللهللم 
يلللذكلللرون الللللللله ورسللللوللللله، وهلللللذا اللللذكلللر يلللزيلللد من 

مناعتهم ضد االغراءات االبليسية.
لذلك نرى ان أكر من يتسبب يف تزويد ابليس 
بالقوت هو تعاطي القات الذي يسبب الضعف 
للللللللللمللللتللللعللللاطللللي وبلللللاللللللطلللللبلللللع كلللللملللللا ذكلللللللرنلللللللا يللللللكللللللون هلللللذا 
الضعف هو القوت الللذي يمد ابليس بالطاقة 
ليمارس غواياته واغراءاته للبشر.. ونذكر هنا 
أن اغلب الجرائم والحوادث املرورية والجنائية 
واالجتماعية وبواقع 70% منها سببها تعاطي 
القات الذي يوفر القوت البليس فيغذي بدوره 
جانب الشر يف اإلنسان ويوصله اىل أسوأ حال.
ويف مللجللتللمللعللنللا لللللأسللللف الللللشللللديللللد وخلللصلللوصلللاً 
االناث من الشابات غر املتزوجات واملتزوجات 

صلللللرن مللللن أكلللللر مللتللعللاطللي نللبللتللة الللللقللللات وبللشللكللل 
ملللللللللللخللللللللللليلللللللللللف، خللللللللللللصللللللللللللوصللللللللللللاً ان تلللللللللركللللللللليلللللللللبلللللللللة االنلللللللللللللللللللللاث 
الللفللسلليللولللوجلليللة، والللللتللللي قللللد تلللصلللل يف اللللسلللنلللوات 
الللللللقللللللادمللللللة اىل ملللللرحلللللللللللة سلللليللللئللللة جللللللللللللللللداً.. حللللليلللللث ان 
الللللللللللللللدراسللللللللللللللات تللللللللؤكللللللللد أن نلللللسلللللبلللللة اللللللللنلللللللسلللللللاء اللللللللللايئ 
يتعاطني الللقللات يف تللزايللد مستمر.. واألهلللم من 
ذلك ان املرأة التي ال تتعاطى القات يف املستقبل 
سللتللكللون غللر مللرغللوب فيها يف مللجللالللس النساء 
وستعتر غر متحضرة، عاوة عى السلبيات 
التي يعرفها الجميع، والتي منها ذهاب جمال 
املرأة، خصوصاً غر املتزوجات، والذي يجعلها 
تللللعللللاطللللي الللللللقللللللات تلللللهلللللرب مللللللن واقلللللعلللللهلللللا اىل واقللللللع 
اظلللللم، بلللدل مللن ان تللظللهللر مللواهللبللهللا وابللداعللاتللهللا 

يف كل املجاالت.
نلللعلللللللم ان قلللللللللرار االملللللتلللللنلللللاع علللللن تللللعللللاطللللي الللللقللللات 
سيكون صعباً عى املخزنات.. ولكن ايجابيات 
اتللخللاذ مللثللل هلللذا اللللقلللرار سلليللعللود بللالللنللفللع عليهن 
وخصوصاً يف الجانب الغذايئ الذي تعاين منها 
النساء يف بللادنللا، سللواء بسبب تعاطي القات 

أو بسبب عوامل أخرى.
وللعلم ايللضللاً ان مللن سلبيات تعاطي القات 
يف اوسللللللللللاط الللللنللللسللللاء جلللللوانلللللب نللللقللللص االللللللفلللللة بللني 
امللللتلللزوجلللني، نللتلليللجللة ملللا يللسللبللبلله تللعللاطللي اللللقلللات، 
ألن الرجل املتعاطي للقات تزداد عنده شهوة 
اللللنلللظلللر، ويف امللللقلللابلللل يلللجلللد زوجللللتلللله بلللعلللد تللعللاطللي 
الللللللللقللللللللات يف شللللللكللللللل ال يللللللسللللللر وال يلللللشلللللبلللللع شللللهللللوتلللله 
اللللبلللصلللريلللة، إضلللافلللة اىل اللللجلللانلللب الللجللنلليس اللللذي 
يللصللاب بالضعف نتيجة تعاطي الللقللات، ومما 
ال شلللك فلليلله ان هللللذا الللضللعللف هلللو قللللوت ابللللليللس 
يللللقللللتللللات مللللنلللله ويللللمللللكللللنلللله مللللللن اثللللللللللللارة امللللللشلللللاكلللللل عللى 
املستوى الللزوجللي واالجتماعي بشكل علللام.. ما 
يللللؤدي اىل أهلللم املللشللاكللل االسلللريلللة واالجللتللمللاعلليللة 
والتي تتمثل يف فقدان اآلباء واالمهات للهيبة 

لدى ابنائهم وزعزعتها.
واذا كان هنا ما يلزمني وجوباً ان أورد بعض 

النصائح للقارئ الكريم:
* للللللللللللللللللللللمللللللللللدمللللللللللنللللللللللني، أيللللللللللللامللللللللللللكللللللللللللم تلللللللللللللذهلللللللللللللب سلللللللللللدى 
فاستغلوها يف ذكللر الللللله تللعللاىل، خصصوا من 
وقتكم الكبر هنا لذكر الله فلن تخسروا شيئاً.
* انلللصلللحلللوا اآلخلللللريلللللن وخللللصللللوصللللاً اقللللاربللللكللللم أال 
يللللقللللعللللوا يف االدملللللللللللان وال تللللكللللونللللوا سللللبللللبللللاً يف اقللللنللللاع 
اآلخلللللريلللللن كلللللانلللللوا اصلللللدقلللللاء او اقلللللربلللللاء يف تللعللاطللي 

القات.
* علللنلللد تلللنلللاوللللكلللم للللهلللذا الللللقللللوت ابلللصلللقلللوا امللللذغلللة 
األوىل مللللللن الللللللقللللللات خلللللللللارج افلللللواهلللللكلللللم ألن امللللللللادة 
الفعالة وبعض السموم تكون يف املذغة األوىل.

* اياكم وتعاطي القات دون اشغال انفسكم 
بللعللمللل و قلللللراءة او كللتللابللة او انلللتلللاج ملللا للللم سللوف 

يكون ابليس أقوى منكم.
* اجعلوا لكم سقفاً معيناً حسب االستطاعة 

من الذكر والقراءة واالطاع.
للشابات الايت لم يتزوجن:

* ابتعدن عن تعاطي القات ألنه يذهب 
بلللللجلللللملللللاللللللكلللللن ويللللللنللللللفللللللر الللللللللراغللللللللبللللللللني يف الللللللللللللللزواج 

منكن..
* اكلللللتلللللشلللللفلللللي مللللللواهللللللبللللللك واظلللللللللهلللللللللري ابللللللداعللللللاتللللللك 
وتجنبي ما يغضب الله بزيادة الذكر واالمتناع 
عن كل ما يحز يف النفس ويشعر االنسان انه 
مللهللزوم داخللل نفسه، وابللتللعللدن عنه وجاهدن 

انفسكن يف ذلك وال تيأسن.
* سلللللللللاعلللللللللدن املللللللحللللللتللللللاجللللللني لللللللللوجلللللللله الللللللللللللللللله فلللللقلللللط، 
واشللغلللللن انفسكن يف أعللمللال الللخللر لللوجلله الله 
فقط، وعليكن بصدقة السر التي ال يعلم عنها 

سوى الله..
نصائح عامة:

* ال تللللشللللري قلللللاتلللللاً وأنللللللللت تلللعلللللللم ان أوالدك ال 
يتناولون اللحوم إال نادراً.

* عللللنللللد شلللللرائلللللك قلللللاتلللللاً اللللللللللزم نلللفلللسلللك بلللللشلللللراء مللا 
يوازيه لبقية افراد األسرة.

* تللللنللللاول كلللمللليلللة كللللبللللرة مللللن امللللللللاء اثللللنللللاء تللعللاطللي 
القات.

* ايلللللاك واللللتلللعلللود علللى تلللنلللاول بللعللض الللحللبللوب 
اثللللللنللللللاء مللللضللللغ الللللللقللللللات سلللللللللللواًء )االبلللللللللليللللللللللدزام( أو أي 

مشروبات أخرى.
* إيلللللاك تللعللويللد وللللللدك علللى تللعللاطللي اللللقلللات يف 

سن املراهقة النك ستندم يف املستقبل.
* حللللللاول ان تللبللتللعللد عللللن تلللعلللاطلللي الللللقللللات طلليلللللة 
االسللللبللللوع واجللللعللللل تللعللاطلليللك للللله يللللومللللاً واحللللللللداً يف 

االسبوع.
* اياك واتخاذ القرارات الهامة يف حياتك بعد 

تعاطي القات.
* شجع الشباب عى عدم تناوله.

قوت 
إبليس

واقع األمة اإلسالمية في ظل التحديات واملخاطر
ُعقدت بصنعاء، ندوة فكرية بعنوان "واقع األمة اإلسامية يف ظل التحديات واملخاطر التي تواجهها".

ويف الندوة، التي حضرها نائب وزير اإلرشاد وشؤون الحج والعمرة العامة فؤاد محمد ناجي وكوكبة من العلماء من مختلف 
التيارات السلفية، أشار عضو املكتب السيايس ألنصار الله، الدكتور حزام األسد، إىل أهمية الندوة التي تنعقد يف   ظل ظروف بالغة 

التعقيد تعيشها األمة اإلسامية بشكل عام والشعب اليمني بصورة خاصة.

وتطررّق إىل واقع األمة التي تكالب عليها األعداء 
.. وقال: "واقعنا اليوم تكالب أممي عى شعوب 
ساتها ومقدراتها باستهداف الهوية،  األمللة ومقدرّ
واحتال األرض، ونهب الروات ومسخ، وتغريب 
اللللللللشلللللللبلللللللاب، وسلللللليللللللطللللللرة عللللللللى سللللللليلللللللاسلللللللات، وقلللللللللللللللرارات 
هات وثقافة األمة وتمكني الطغاة من رقاب  وتوجرّ
املسلمني، وإيجاد الصراعات والنعرات الطائفية 

والعرقية والجهوية".
وللللفلللت إىل أن أمللريللكللا تلللقلللود اللللحلللرب اللللعلللدوانللليلللة عى 
اليمن بأدوات وظيفية لها، وجعلت دويلة اإلمارات 
امللللللعلللللروفلللللة بللللانللللسللللاخللللهللللا الللللقلللليللللمللللي واألخللللللللاقللللللللي والللللديللللنللللي 
واللللللعلللللروبلللللي، والللللنللللظللللام الللللسللللعللللودي الللللللللذي خلللللللع للللبلللاس 
لللللت  امللللللللؤسلللللللس الللللللللللللذي ألللللبللللسللللتلللله بلللللريلللللطلللللانللللليلللللا بلللللللللللبلللللاس اللللللتلللللزمرّ
والللللتللللكللللفللللر، لللتلللللبللسلله واشللللنللللطللللن وتلللملللنلللحللله الللللليلللللوم للللبلللاس 

خ، يحاربون الشعب اليمني. االنحطاط والتفسرّ
وعلللللللررّ الللللدكللللتللللور األسلللللللد عللللن األسلللللللف الرتلللللملللللاء الللبللعللض 
ملللللن امللللحلللسلللوبلللني علللللى الللليلللملللن يف صلللللف قللللللوى اللللللعلللللدوان 
بدافع املال، أو ممن استهوتهم التضليات اإلعامية 
هة إسرائيلياً  والفزاعات واألبواق املمولة خليجياً واملوجرّ

وغربياً.
وأكد الحرص عى تبيني الواقع، وإيضاح الصورة، 
وتعزيز الللوعللي لللدى األمللة لتجاوز األخللطللار والصعاب 

واملنزلقات واملهالك.

رسالة القرآن الكرمي
وُقدمت، خال الندوة خمسة أوراق عمل، تناولت 
ملللة مللللن مللسللتللشللار وزارة اإلرشلللللللاد،  الللللورقللللة األوىل امللللقلللدرّ
اللللشللليلللخ صللللالللللح بلللللن مللللرشللللد اللللللعلللللويلللللري، رسلللللاللللللة الللللقللللرآن 
الكريم بني قدر املواجهة وحتمية الصراع مع اليهود.
وبلللللارك للللللقلليللادة الللثللوريللة واملللجلللللس الللسلليللايس األعلللى 
والشعب اليمني وأبللطللال الجيش واللجان الشعبية 
االنلللتلللصلللارات يف مختلف الللجللبللهللات، دفلللاعلللاً عللن اليمن 

وأمنه واستقراره.

تعزيز التالحم
ملللة ملللن الللوكلليللل املللسللاعللد  لللللزت اللللورقلللة الللثللانلليللة امللللقلللدرّ ركرّ
لوزارة اإلرشاد، محمد الحمري، عى قوارب النجاة 

يف خضم املعركة مع اليهود من حيث واحدية العدو 
واملللوقللف واملللنللهللج والللقلليللادة.. مللشللراً إىل ضلللرورة تعزيز 
التاحم واالصطفاف وااللتفاف حول القيادة لتحقيق 

النصر.
وتطررّق إىل ضرورة الوعي بالعدو الحقيقي لأمة، 
وإخللللللللللللراج حلللللاللللللة الللللللعللللللداء ملللللن أوسللللللللللاط األمللللللللللة، وتلللوجللليللله 
بلللوصلللللللة الللللصللللراع إىل الللللعللللدو الللللللذي يللسللتللهللدف األمللللللة يف 

عقيدتها وهويتها.

دور العلماء
اسلللللللتلللللللعلللللللرض ملللللسلللللتلللللشلللللار املللللللجلللللللللللللس اللللللللسللللللليلللللللايس األعلللللللللى 
الللقلليللادي يف حلللزب اللللرشلللاد الللسلللللفللي ، الللدكللتللور محمد 
طاهر أنعم، يف الورقة الثالثة، دور العلماء والدعاة 
يف مواجهة االصطفاف الطائفي، والتطبيع مع العدو 

الصهيوين.
وأكلللللللللللللد ضللللللللللللللللرورة اللللللتلللللخلللللفللللليلللللف مللللللللن مللللللظللللللاهللللللر الللللتللللعللللصللللب 
اللللطلللائلللفلللي واملللللذهللللبللللي، ومللللحللللاربللللة هلللللذا اللللللوبلللللاء علللنلللد كللثللر 
ملللن الللعلللللمللاء واللللدعلللاة واملللثللقللفللني، واللللحلللذر ملللن مكائد 
األعداء، وخطط االستخبارات الغربية، ومن يواليها، 

ومللواجللهللتللهللا، وإيلللقلللاظ شللبللاب األمللللة عللر مللنللابللر اإلعلللام 
واملساجد وشبكات التواصل واملدارس والجامعات.

ودعا الدكتور أنعم قادة وقواعد الفكر السلفي، غر 
املتورطني يف العدوان عى اليمن، إىل االلتفاف حول 
يللات الللتللي تلللواجللله اللليللمللن،  قللليلللادة اللللثلللورة لللتللجللاوز الللتللحللدرّ
وبللللنللللاء نللهللضللتلله وتلللللطلللللوره، وتللللحللللدي اللللنلللظلللام اللللسلللعلللودي 

املتصهني املوايل ألعداء األمة.

عوامل القوة
ملللة مللللن ملللسلللؤول  اسلللتلللعلللرضلللت الللللورقللللة اللللرابلللعلللة امللللقلللدرّ
مللللركللللز مللللعللللاذ بلللللن جلللبلللل اللللعلللللللملللي يف أملللللانلللللة اللللعلللاصلللملللة، 
الدكتور عبدالسام النهاري، عوامل القوة لدى أبناء 
يللللات واملللللخللللاطللللر الللللتللللي تلللواجلللهلللهلللم،  األمللللللللة، وأبللللللللرز الللللتللللحللللدرّ

يات داخلية وخارجية. ومنها تحدرّ
يات الداخلية أشد وأنىك، فيما  ولفت إىل أن التحدرّ
يللللات اللللخلللارجللليلللة تللتللمللثللل يف امللللللشلللللروع الللصللهلليللوين  الللللتللللحللللدرّ
والللتللطللبلليللع مللع هلللذا الللكلليللان .. ملللؤكلللداً أن مللشللروع األمللة 
مقاومة العدو ومشروعه، باعتبار أن اإلسام اليوم 

أكر األديان انتشاراً يف العالم.

الوحدة ضرورة ملحة
أكلللد أسللتللاذ الللفللقلله املللقللارن املللشللارك بجامعة صنعاء 
اللللللللقللللللليلللللللادي يف جللللمللللعلللليللللة االحلللللللللسلللللللللان ، اللللللللدكلللللللتلللللللور ملللطللليلللع 
محمد شبالة -يف ورقة العمل الخامسة- أن الوحدة 
للللللة، علللللللى اخلللللللتلللللللاف األعللللللللللللراق  اإلسلللللللامللللللليلللللللة ضللللللللللللللرورة ملللللللللللللحرّ
واألنلللللللسلللللللاب واأللللللللللللللللوان، للللتلللعلللزيلللز قلللللللوة األمللللللللة وعللللزتللللهللللا يف 

مواجهة التحديات التي تواجهها.
وتطرق إىل القواسم املشركة يف وحللدة األمللة، ومنها 
العقيدة والدين والكتاب والسنة والقبلة واحللدة، رغم 
وجود فروق واختافات ال تؤثر عى األمة.. مشراً إىل أن 
ة، العتبارها أحد عناصر القوة،  وحدة األمة ضرورة ملحرّ

وتحقيق رقيرّها وتقدمها، وتعزيز التكافل بني أبنائها.
وعررّج الدكتور شبالة عى فوائد الوحدة واالجتماع بني 
املسلمني يف التحرر من التبعية الفكرية، وتحقيق األلفة 
والعدالة والقضاء عى العصبية، ومواجهة التحديات 

التي تواجهها األمة سياسياً وثقافياً وفكرياً واجتماعياً.
وكلللللللان نللللائللللب وزيلللللللر اإلرشلللللللللاد أشللللللللار، يف مللللداخلللللللللة، إىل 
أهمية الللنللدوة يف إيللصللال رسللالللة بتعزيز وحللدة األمللة، 
رغللللم اخلللتلللاف ملللشلللارب أبللنللائللهللا .. ملللؤكلللداً اللللحلللرص عى 
نات من العدوان، الذي  توحيد موقف التيارات واملكورّ
تشنه أمريكا والسعودية واإلمارات عى اليمن، منذ 

ما يقارب سبع سنوات.
وأشار إىل الجرائم واالنتهاكات التي يرتكبها تحالف 
العدوان بحق الشعب اليمني، واستهداف األطفال 
والنساء والشيوخ، وتدمر البنية التحتية ومقدرات 
للم علللى الللجللملليللع اتلللخلللاذ امللللوقلللف املللنللحللاز  الللللبللللاد، ملللا يللحللترّ

للهوية الجامعة والوالء واالنتماء اإليماين.
ودعلللللللللللا اللللللعلللللاملللللة نللللللاجللللللي علللللللللللملللللاء اللللللتللللليلللللار الللللسلللللللللفللللي إىل 
االضللللللللطللللللللاع بللللللللدورهللللللللم يف تلللللوضللللليلللللح ملللللللا تللللرتللللكللللبلللله أمللللريللللكللللا 
والللللسللللعللللوديللللة ملللللن جلللللرائلللللم وملللللجلللللازر يللللنللللدى للللهلللا الللجللبللني 
بحق الشعب اليمني .. معتراً ذلك موقفاً سيسجله 

التاريخ بأحرف من نور يف أنصع صفحاته.
وأثريت الندوة بمداخات من ِقبل عدد من العلماء 
وامللللللشلللللايلللللخ، أكلللللللللدت يف ملللجلللملللللللهلللا اللللللحلللللرص علللللى تلللعلللزيلللز 
يات التي تواجه  التاحم واالصطفاف ملواجهة التحدرّ

األمة، والشعب اليمني بوجه خاص.

محمد الوريش
شوقي عواضة

رسائلُ اليمن احلمراء
عب  سبعة أعواٍم من العدوان عى اليمن وعى مرأى من العالم أجمع، سبعة أعواٍم والشرّ

ويل وبمباركته، سبعة أعوام من الحصار املطبق دون  اليمني يذبح عى مذبح املجتمع الدرّ
ولية أي ساكٍن تجاه حرب اإلبادة. لم يتأثر العالم  سات الدرّ أن تحررّك األمم املتحدة واملؤسرّ

عب األبي، ولم  ومنظمات حقوق اإلنسان بمشاهد املجازر التي ُترتكب يومياً بحقرّ هذا الشرّ
اميني عى أهوال املجازر مثلما انتحبوا عى أكذوبة الهولوكوست.. تدمع أعني السرّ

 لللللم يللللحللللررّك اللللضلللملللر األمللللمللللي سلللاكلللنلللاً تلللجلللاه شلللعلللٍب ُيللللبللللاد، كللللللرّ تلللللك 
بع للعدوان لم تكن كافيًة لوقف  نوات السرّ الجرائم عى مدى السرّ
الللعللدوان أو إدانللتلله لكنرّما يشء ما حللدث فجأة واستدعى استنكاراً 
ات البحريرّة  دوليرّاً ودعوات للتهدئة وعدم الترّصعيد حني قامت القورّ
لة باآلليات  فينة العسكريرّة اإلماراتيرّة )روابلللي( املحمرّ بمصادرة السرّ
والعتاد العسكري ضمن إطار املياه االقليميرّة اليمنيرّة، أوىل اإلدانات 
ولة األوىل يف الترّحالف العدواين  للعمليرّة صدرت من واشنطن الدرّ
ث باسم وزارة  عى اليمن، املوقف األمرييك جاء عى لسان املتحدرّ
لللة نلليللد بلللرايلللس يف بللليلللاٍن رسلللملللي قللللال فلليلله إنرّ هللذا  لللة األملللريلللكللليرّ اللللخلللارجللليرّ
ية املاحة يف البحر األحمر ويمثرّل تهديداً للترّجارة  العمل ينتهك حررّ
داً أنرّ هذه األعمال من جانب الحوثيني تأيت  واألمن يف املنطقة. مؤكرّ
يف وقٍت يتعنيرّ فيه عى كلرّ األطراف أن تخفض الترّصعيد وتعود إىل 
محادثاٍت سياسيرٍّة شاملٍة وتابع "نناشد الحوثيني باإلفراج فوراً عن 
فينة وطاقمها بدون أن يصيبهم آذى ووقف كلرّ أعمال العنف  السرّ
التي تتسبرّب يف انتكاسة العملية السياسيرّة الررّامية إلنهاء الحرب 
يف اليمن. ليتبعها موقف بعثة االتللحللاد األوروبلللي يف اليمن، الللذي 
أعلن إنرّ احتجاز السفينة اإلماراتية "روابي" أمر يبعث عى القلق 
للصللعلليللد بللشللكللٍل أكلللر ويللقللورّض  الللبللالللغ وإنرّ ذللللك يللزيللد ملللن مللخللاطللر الللترّ
الجهود الجارية إلنهاء االقتتال والللحلللرّ السيايس لللأزمللة. مطالبة 

بضبط النرّفس لتايف املزيد من التوترات
للللللا اإلدانلللللللللة اللللفلللرنلللسللليلللة فلللقلللد جللللللاءت مللللن خلللللال تللللغللللريللللدٍة للللللسللفللارة  أمرّ
فينة اإلماراتيرّة  الفرنسيرّة يف اليمن أدانت فيها عمليرّة مصادرة السرّ
داعية جميع األطراف املعنية للترّوصل إىل حلرّ يسمح باإلفراج عن 
الللسللفلليللنللة وعللللن طللاقللمللهللا، ملللذكلللرة بللالللتللزامللهللا بللحللريللة امللللاحلللة وبللأمللن 

املنطقة واستقرارها.. ".
ت عنه صحيفة ”جروزاليم بوست“   ا املوقف اإلسرائييل فقد عررّ أمرّ
العريرّة حيث كشفت عن مدى القلق االسرائييل الكبر من استياء 
فينة اإلماراتية " روابي " التي تحمل معداٍت  ات صنعاء عى السرّ قورّ

عسكريرًّة للتحالف الذي يقود حرباً يف اليمن 
حيفة أنرّ هذه العمليرّة هي رسالة تحذير إلسرائيل،  واعترت الصرّ
ٍة قادرٍة عى  ات صنعاء لطائراٍت مسررّ ثت عن امتاك قورّ كما تحدرّ
للائللرات عللر صللور لأقمار  الللوصللول إىل إسللرائلليللل، بعد رصللد تلك الللطرّ

ناعيرّة يف يناير 2021م . الصرّ
للذت هللذه العملية بللنللاء عللى "بلليللانللاٍت  ات صنعاء نللفرّ وقللالللت أنرّ قلللورّ
لللفللليلللنلللة  للللة هللللللللذه اللللسرّ لللللٍة دقللللليلللللقلللللٍة وتلللللللزعلللللللم  ملللعلللرفلللتلللهلللا بللللمللللهللللمرّ اسلللللتلللللخلللللبلللللاراتللللليرّ
فينة وأنشطتها العدائيرّة  ب اتجاه السرّ وحمولتها، وكذلك رصد وتعقرّ
يف املياه اإلقليميرّة لليمن مضيفة أنرّ هذا النرّوع من العمليرّات كان 
فينة اإلماراتيرّة تمرّ االستياء عليها دون  من النوع الجديد "ألنرّ السرّ
مواجهٍة عسكريرٍّة مباشرة أو وقوع خسائَر بشريرٍّة، وهذا لغز أدهش 

للعللوديللة الفللتللاً إىل ان مللا يللثللر االهللتللمللام يف  للحللالللف اللللذي تللقللوده الللسرّ الللترّ
للًة للتحالف ورسلللاللللًة إلسللرائلليللل  للة أنللهللا تحمل أبلللعلللاداً عللسللكللريرّ الللعللمللللليرّ
مفادها أنرّ أي عمٍل عسكريرّ ضدرّ اليمن يعني تدمر السفن البحريرّة 

والقواعد اإلسرائيليرّة.
كلللل تلللللك املللللواقللللف واإلدانللللللللات للللم تللكللن إالرّ كللسللابللقللاتللهللا ملللن امللللواقلللف 
للللوازن الللللرادعللللة حلللني تللللمرّ اسللتللهللداف  للات الللللترّ الللتللي صلللللدرت  خللللال عللمللللليرّ
شللركللة أراملللكلللو يف مللنللشللأيت بللقلليللق وهلللجلللرة ُخلللَريلللص وجللليلللزان ونللجللران 
ة"، مطار أبها وغره من القواعد  بصواريَخ باليستيرٍّة وطائراٍت مسررّ
الللعللسللكللريرّللة الللسللعللوديرّللة، ملللواقلللف واضلللحلللة ال زالللللت تللدعللم اللللعلللدوان 
متها  للة السللتللمللراره يف ظلللرّ إدراك الللعللالللم  ويف مقدرّ للرعلليرّ وتعطيه الللشرّ
ات صنعاء وهي كالتايل  قوى الترّحالف العدواين لحقائَق فرضتها قورّ

:
1 – إنرّ اسللتللمللرار اللللعلللدوان والللحللصللار يف قلللاملللوس اللليللمللنلليللني يعني 
فلللللرض ملللللعلللللادالٍت وقلللللواعلللللَد اشللللتللللبللللاٍك جللللديللللدٍة بللللللدأت بلللاللللسللليلللطلللرة عللى 
لللة وهللللذا يللعللنللي إدخللللال الللبللحللر وبللللاب املللنللدب ضمن  للفلليللنللة اإلملللاراتللليرّ الللسرّ

إطار رقعة االشتباك والررّد عى العدوان .
2- إنرّ العملية تحمل رسلللائلللَل كللبللرًة للمجتمع الللللدويل تللقللول إنرّ 
اللليللمللنلليللني رغلللم الللحللصللار والللللعللللدوان يللمللتلللللكللون الللكللثللر ملللن اإلمللكللانللات  
العسكريرّة التي لم يستخدموها بعد وبالتايل لن يكونوا محاصرين 
تهم يف فرض الحصار عى باب املندب  وحدهم يف حال استخدموا قورّ

ومحاصرة العالم . 
رة  3- إنرّ فللشللل تللحللالللف اللللعلللدوان بللكلللرّ قلللدراتللله الللعللسللكللريرّللة املللتللطللورّ
ٍم أو إنجاٍز سيحورّل  وإمكاناته اللوجستيرّة واملاليرّة يف تحقيق أي تقدرّ
املللعللركللة إىل مللعللركللة إسللقللاط نللظللام آل سللعللود وأدواتللللله يف املنطقة ال 
ل  سيرّما يف ظلرّ تنامي القدرات العسكريرّة ملحور املقاومة التي يشكرّ

اً منه. اليمن جزءاً أساسيرّاً ومهمرّ
ومن هنا فإنرّ عى الدول التي سارعت إىل إدانة واستنكار مصادرة 
ول اللللتلللي تلللدعلللم الللللعللللدوان  لللملللت كلللونلللهلللا هللللي الللللللللدرّ للفلليللنللة الللللتللللزام اللللصرّ الللسرّ
وإرهابه يف اليمن وبالتايل هي طرف يف العدوان وعليها اإلدراك أنرّ 
ما عجزت عن تحقيقه خال سبع سنوات من العدوان لن تنجزه 
للاريللخ اللليللمللنللي أو  لللللام وعللللليللهللم ان يللعلليللدوا قللللراءة الللترّ يف اللللقلللادم مللن األيرّ
ريللع  بع مللن عللدوانللهللم وفشلهم الللذرّ للنللوات السرّ عللى األقللللرّ قلللراءة الللسرّ
وا لنوٍع جديٍد من الهزائم لم يروها  ية  وأن يستعدرّ وهزيمتهم املدورّ
إالرّ عللللى أيللللللدي رجللللللال الللللللله يف الللليلللملللن. حلليللنللهللا سلللليللللدركللللون بللللللأنرّ هللنللاك 
للًة ال يدرجونها يف حساباتهم وال يف اسراتيجيرّاتهم  مللعللادالٍت إلللهلليرّ
ة الكون  ل ولللو اجتمعت قللورّ للة ال تتغررّ وال تتبدرّ تلك الللقللواعللد اإللللهلليرّ
بأسره إحدى تلك القواعد يقول إِن َينُصْرُكُم الَلرُّه َفَا َغاِلَب َلُكْم ۖ 
ِل  ن َبْعِدِهۖ  َوَعَى الَلرِّه َفْلَيَتَوَكرّ َوإِنت َيْخُذلُْكْم َفَمن َذا اَلرِّذي َينُصُرُكم ِمرّ

امْلُْؤِمُنوَن  )صدق الله العيل العظيم(
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أشاد أمني عام املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون 
اإلنسانية والتعاون الدويل عبداملحسن طاووس بالجهود 
التي بذلتها مصلحة الجمارك يف إعداد نظام السحابة 

االلكرتونية لإلعفاءات.
السحابة  بنظام  تعريفية  ورشة  يف  طاووس  وأشار 
اإللكرتونية لإلعفاءات التي نظمتها مصلحة الجمارك، 
إىل ضرورة العمل عىل تعزيز التوجه العام نحو مواكبة 
التطورات القائمة يف مجال استخدام األنظمة والتقنيات 
أجهزة  بني  والتنسيق  املعامالت  لتسهيل  الحديثة 

ومؤسسات الدولة.
ولفت إىل أن بريوقراطية التطويل يف اإلجراءات الروتينية 
اململة تقف عائقا أمام عجلة التطور والنماء، باإلضافة 
اإلنسانية  املساعدات  أنها تتسبب يف تأخري وصول  إىل 

للمواطنني.
وأوضح أن املجلس األعىل سبق وأن بادر يف إعداد نظام 
إلكرتوين بهدف التسريع يف الخطوات واإلجراءات لوصول 
املساعدات يف الوقت املناسب .. مبينا بهذا الخصوص أن 
املجلس عمل خالل الفرتة املاضية عىل إنجاز الكثري من 

املعامالت املرتاكمة بشأن اإلعفاءات.
وأكد أمني عام املجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون 
اإلنسانية، أن النظام االلكرتوين لإلعفاءات يعكس مدى 
جدية القائمني عليه خاصة وأن وزارة املالية ومصلحة 
الجمارك من الجهات السابقة مع أنشطة املجلس منذ 

إنشائه ومواكبة العمل.
املالية جميل  وزارة  وكيل  التي حضرها  الفعالية  ويف 
الدعيس، أشار رئيس مصلحة الجمارك يوسف عيل زبارة 
اىل األهمية التي تكتسبها الورشة يف تحسني وتطوير بيئة 
العمل املشرتكة بني املصلحة والجهات ذات العالقة ويف 

مقدمتها مجلس الشؤون اإلنسانية والتعاون الدويل.
املجلس  لتوجيهات  ترجمة  يأيت  النظام  أن  إىل  وأشار 
أن  مبيناً   .. الوطنية  الرؤية  األعىل ومصفوفة  السيايس 
املصلحة عملت عىل تطوير نظام إلكرتوين يجمع الجهات 
املعنية يف نافذة واحدة لتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول 
الجمارك  قانون  يف  عليها  املنصوص  اإلعفاءات  عىل 

وتعديالته.
وأوضح زبارة أن اإلعفاءات تشمل املساعدات والهبات 
املقدمة للشعب اليمني من املنظمات الدولية واإلقليمية 
النظام  أهمية  االعتبار  يف  أخذت  املصلحة  إىل  مشرياً   ..
اإلحصائية  مخرجاته  حيث  من  لإلعفاءات  االلكرتوين 

والتحليلية ملختلف الجهات.
وأكد ان املصلحة ستنظم دورة تدريبية ملمثيل مختلف 

الجهات حول كيفية استخدام النظام.
السحابة  لنظام  تعريفي  عرض  الورشة  خالل  وتم 
وإتاحة  الشفافية  تعزيز  بهدف  لإلعفاءات  االلكرتونية 
املعلومات وتسهيل الحصول عىل اإلعفاءات، فضالً عن 
كونه نافذة الكرتونية واحدة لجميع الجهات ذات العالقة 

الستكمال إجراءات اإلعفاءات بسهولة واختصار الوقت 
والجهد.

نافذة  وكذا  اإلعفاء  طلب  نافذة  من  النظام  ويتكون 
تتبع  نافذة  إىل  إضافة  واعتمادها  الطلبات  استعراض 
الطلبات واستعراضها، يف حني تمر الدورة املستندية اآللية 
بست مراحل تبدأ من مكاتب التخليص ثم الجهات املانحة 
والجهات املستفيدة والجهة املشرفة "املجلس األعىل" ثم 
مكتب وزارة املالية وأخرياً مكتب مصلحة الجمارك ..تخللت 
وممثيل  الجمارك  مصلحة  مسؤويل  بحضور  الورشة 
الجهات الرسمية واملنظمات الدولية ومكاتب التخليص، 
مداخالت من قبل املشاركني ركزت يف مجملها عىل أهمية 

النظام يف تسهيل إجراءات اإلعفاءات.

 أصدرت قيادة محافظة صنعاء مؤخراً تقرير اإلنجاز  
ومؤشرات األداء السنوي 2021م، الذي سلط الضوء 
عىل أهم جوانب العمل التنموي والخدمي واملجتمعي 
يف إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

يف  املعنية  الجهات  وتنفيذ  اعتماد  التقرير  وأظهر 
محافظة صنعاء  ضمن خطتها للعام 2021م عدد 
292 مشروعاً يف مجاالت الرتبية والتعليم، الصحة، 
مياه الريف، الزراعة، املياه والصرف الصحى، الطرق، 
النظافة والتحسني، االتصاالت، البناء االجتماعي، 
البناء املؤسيس، مشاريع القطاع الخدمي، املبادرات 
إىل مشاريع دعم ومشاريع  باإلضافة  املجتمعية،  

أخرى نوعية بحسب طبيعة املحافظة.
وبحسب التقرير فقد قدر التمويل املحيل ل 193 
مشروعاً بنحو 5 مليارات و289 مليوناً و264 ألف ريال، 
املحلية  املنظمات  التمويل عرب  إجمايل  قدر  يف حني 
والخارجية حواىل 10 ماليني و510الفاً و664 دوالراً 
لعدد 99 مشروعاً.. وفيما يخص املشاريع التي اكتمل 
إنجازها خالل العام 2021م فقد بلغت 189 مشروعاً 

فيما 103 مشاريع التزال قيد اإلنجاز. 
قائمة  تصدرت  الطرق  مشاريع  أن  التقرير  وذكر 
مشاريع محافظة صنعاء بعدد 134 مشروعاً، يليها 
مشاريع الصحة بعدد 43 مشروعاً، والتعليم بعدد 
30 مشروعاً، ومشاريع مياه الريف 34 مشروعاً، و3 
و  الصحي،  والصرف  املياه  يف  و4  زراعية،  مشاريع 
9 مشاريع يف النظافة والتحسني، و22 مشروعاً يف 
البناء االجتماعي، و5 يف االتصاالت، و3 يف مجال البناء 
املؤسيس، وتوزعت بقية املشاريع عىل املجاالت األخرى.

الثورة الزراعية 
تقرير اإلنجاز الصادر عن السلطة املحلية يف محافظة 
صنعاء، أظهر عدداً من املشاريع واألعمال املنفذة يف 
املجال الزراعي خالل 2021م، يف إطار تنفيذ توجيهات 
القيادة الثورية والسياسية إلحداث الثورة الزراعية، 
من تلك املشاريع دعم مزارعي الحبوب ب 12طناً من 
الزراعة  البذور املحسنة و18 طناً من بذور ثوم عرب 
التعاقدية، وإنشاء ثالثة كرفانات و23 خزان مياه، 
وتدريب 100 نحال ومنحهم 1500 خلية نحل، إىل 
جانب البدء بمشاريع مائية يف 27 موقعاً، واالهتمام 
بالرثوة الحيوانية وتنميتها والتي تبلغ نحو 900 ألف 

رأس من املوايش. 
مبادرات مجتمعية 

وفيما يخص دعم وتشجيع املبادرات املجتمعية، 
فقد تم دعم 785 مبادرة خالل العام املايض، عمل 
فيها 12 ألفاً و391 متطوعاً يف مجاالت الزراعة والصحة 
الحيوانية، والطرق، الصحة والبيئة واملياه، والتعليم، 
االجتماعي  والتكافل  والثقافة،  والرتاث  واألوقاف 
وتنمية املجتمع والشباب، والتوعية.. واستفاد من 
تلك املبادرات املجتمعية عدد 963 ألفاً و623 مستفيداً. 
كما تحدث التقرير التوثيقي ملحافظة صنعاء 2021م 
عن تواصل جهود قيادة املحافظة لتأسيس العديد 
من الجمعيات التنموية والخريية، والتي بدأتها يف 
العام 2020م بإنشاء اربع جمعيات زراعية زاد عدد 
أعضائها عن 5 آالف عضو بإجمايل 14 ألفاً و797 سهماً، 
وبرأس مال يقارب 150 مليون ريال.. وضمن خطة 
التحديات  ومواجهة  الصمود  لتعزيز  اسرتاتيجية 
الناتجة عن استمرار العدوان والحصار، تم يف العام 

2021م إنشاء 116 جمعية تنموية خريية. 
آالف   7 تأهيل  يف  الجمعيات  هذه  ساهمت  وقد 
متطوع ضمن املرحلة الثانية للنهضة الزراعية وتأهيل 

وبناء قدرات 36 من قيادات الجمعيات التعاونية. 
ويف سياق متصل تمخضت جهود التنسيق بني قيادة 
محافظة صنعاء واللجنة الزراعية والسكمية العليا 
ومؤسسة بنيان التنموية، عن تأهيل أكرث من 500 
متطوع من فرسان التنمية بمجاالتها املختلفة، تمكنوا 

من تنفيذ العديد من األنشطة واملشاريع. 
مكافحة الفساد

يف جانب مكافحة الفساد، تمكنت الجهات املعنية يف 

محافظة صنعاء خالل العام 2021م من إحالة 1769 
قضية إىل النيابات واملحاكم، حيث تم البت يف عدد 
البأس به من تلك القضايا والتزال بقية القضايا قيد 

اإلجراءات القانونية.
تعبئة ورفد 

ورصد تقرير اإلنجاز يف محافظة صنعاء خالل العام 
2021م الفعاليات وورش العمل والوقفات املجتمعية 
جهود  وكذا  والحصار،  العدوان  باستمرار  املنددة 
الحشد والتعبئة ورفد الجبهات باملال والرجال.. حيث 
سريت مديريات محافظة صنعاء خالل العام املايض 
130 نقدية وعينية بقيمة 788 مليوناً و633 ألف ريال.
يف حني بلغت مسارات الحشد لرفد الجبهات أكرث 
ومديريات  مناطق  مختلف  من  مسار  ألف   18 من 
محافظة صنعاء، فيما تم استقبال 486 عائداً ممن 

كانوا يف صفوف العدوان ومرتزقتهم. 

األشغال والطرق 
شهدت مشاريع األشغال العامة والطرق بمحافظة 
صنعاء خالل العام 2021م، تطوراً ملحوظاً بتنفيذ 
بمركز  والفرعية  الرئيسية  الشوارع  من  العديد 
املحافظة ومديرياتها، والتي بلغت 133 مشروعاً بكلفة 
تزيد عن 3 مليارات و256 مليون ريال.. ورفع 19 ألفاً 
و445  مكعب من مخلفات الفمامة، ومنح أكرث من 
ثالثة آالف ترخيص بناء وخمسة آالف ترخيص مهن. 

تنموية وخدمية
وبحسب التقرير فإن  تكلفة مشاريع القطاع الصحي 
يف محافظة صنعاء للعام 2021م بلغت خمسة ماليني 

و114 آالف و241 دوالر،  فيما بلغت تكلفة مشاريع 
الرتبية والتعليم ثالثة ماليني و462 ألف دوالر، وبلغت 
تكلفة مشاريع مياه الريف  مليوناً و169 ألف دوالر، 
يف حني تجاوزت تكلفة مشاريع االتصاالت 195 مليونا 

و141 ألف ريال.
عموم  يف  والتحسني  النظافة  مشاريع  تكلفة  اما 
مليوناً   122 بلغت  فقد  صنعاء  محافظة  مديريات 
و32 ألف ريال، ومشاريع البناء االجتماعي 32 مليونا 
و684 ألف ريال، والبناء املؤسيس 196 مليونا و105 
آالف ريال، واملشاريع ذات املبادرات 719 مليونا و56 
ألف ريال، ومشاريع القطاع الخدمي سبعة ماليني 
و844 ألف ريال ومشاريع أخرى بتكلفة  23 مليونا 

و622 ألف ريال. 
مستوى األداء 

وعن مستوى أداء األجهزة املحلية والتنفيذية، أوضح 
محافظ محافظة صنعاء عبدالباسط الهادي خالل 
املؤتمر الصحفي الذي خصص الستعراض تقرير العام 
2021م ، أن الهيئات اإلدارية والسلطة املحلية واملكاتب 
التنفيذية عىل املستوى املركزي واملحيل، حققت نمواً 
بنسبة 85 باملائة يف إنجاز املهام من واقع الخطط املعدة 

سلفا واألعمال املواكبة من خارج الخطط.
األعمال  متابعة  يف  تعززت  الجهود  أن  وذكر 
 561 عقد  خالل  من  واملهام  واملشاريع  واألنشطة 
اجتماعاً تمخض عنها ألف و681 قراراً وألف و107 
توجيهات و403 توصيات يف تحسني العمل واإلصالح 
اإلداري ومجاالت تنموية واجتماعية وتنفيذ مشاريع.

الط�اووس يش�يد بجه�ود مصلح�ة الجمارك ف�ي إعداد 
نظام إلكتروني لإلعفاءات

محافظة صنعاء تعتمد وتنفذ 292 مشروعًا خدميًا 
واجتماعيًا خالل العام 2021م..

الصادرات اليمنية تنخفض الى 
مليار و200 مليون دوالر خالل 

العام 2020م

في حفلها السنوي .. مؤسسة "الشعب" 
تستعرض إنجازاتها التنموية خالل 2021

عبدالحميد الحجازي

كتب: املحرر االقتصادي

انخفاض  تقرير حكومي حديث عن  كشف 
العام2020م  اليمنية  خالل  للصادرات  كبري 
الصحيفة عىل  والذى حصلت  التقرير  وقال 
نسخه منه  ان حجم الصادرات اليمنية انخفض 
اىل مليار و200 مليون دوالر خالل العام 2020م 
مقارنة ب 7مليارات و100 مليون دوالر يف العام 
2012م وارجع التقرير هذا االنخفاض اىل حالة 
الحرب والحصار عىل اليمن منذ العام 2015 م 
اىل اليوم والتي تسببت بتوقف تام للصادرات 
النفطية والغازية وكذا التعقيدات والصعوبات 
يف املنافذ املرتبطة بالحركة التجارية مما ساهم 
االسواق  اىل  اليمنية  املنتجات  نفاذ  يف عرقلة 
الصادرات  ان  خصوصا  والدولية  االقليمية 
اليمنية تتمثل يف االسماك واملنتجات الزراعية 
الطازجة والتى تتطلب مناقلة خاصة وسريعة 
االمنية  للنقاط  الكثيف  االنتشار  عن  فضال 
بني مناطق االنتاج وموائن التصدير وعرقلتها 
لتصدير العديد من املنتجات وصعوبة التنبؤ 

بكميات وجدولة الشحنات املراد تصديرها 
ولفت التقرير ان اهم شركاء اليمن التجاريني 
بنسبة  االوىل  املرتبة  احتلت  والتى  هم عمان 
%54,9 من اجمايل الصادرات تلتها السعودية 
وكانت   7,4% بنسبة  مصر  ثم   14% بنسبة 
الصادرات التى اتجهت اىل كل من الصومال 
وكوريا الجنوبية واملانيا وايطاليا وفيتنام تمثل 

حواىل %5 و5و%2 و%2,2 و %1,8 و 1,7% 
سجل  التجاري  امليزان  ان  التقرير  واوضح 
عجزا مستمرا ومتقلبا بني االرتفاع واالنخفاض 
النسبي خالل الفرتة املمتدة بني العام 2012 م 

- 2020 م حيث وصل العجز يف امليزان التجاري 
خالل العام 2020م 7 مليارات و800 مليون 
 4 2012م  العام  يف  يتجاوز  لم  بينما  دوالر 

مليارات و200 مليون دوالر 
الوطنية  الصادرات  قيمة  ان  التقرير  وبني 
تشكل احد اهم مصار النقد االجنبي يف اليمن 
كما تمثل العنصر املهم يف تكوين االحتياطات 
الوطنية من العمالت االجنبية والتي يستخدمها 
السياسات  ادارة  يف  اليمني  املركزي  البنك 
النقدية ذات العالقة باملحافظة عىل استقرار 
سعر العملة الوطنية مقابل العمالت االجنبية 
مجمل  عىل  كبري  تأثري  من  االمر  لذلك  بما 
املستوى  الكلية وعىل  االقتصادية  السياسات 

املعييش للمواطنني 
والحصار  الحرب  ونتيجة  انه  التقرير  وقال 
قطاع  اداء  تدهور  فقد  اليمن  عىل  املفروض 
للحكومة  املايل  الوضع  وتفاقم  الصادرات 
النقد  وشهد االقتصاد شحا كبريا يف مصادر 
االجنبي اللزمة لتغطية قيمة الواردات والوفاء 
بمتطلبات التعامل مع العالم الخارجي االمر 
الذي اسهم يف الضغوط عىل العملة الوطنية 
وتدهور قيمتها سنة بعد اخرى وهو ما انعكس 
عىل زيادة معاناة الفقراء وذوي الدخل املحدود 
العملة  سعر  تدهور  يف  االستمرار  ونتيجة 
الوطنية تجاه العمالت االجنبية فقد شهدت 
متواصال  ارتفاعا  والخدمات  السلع  اسعار 
الرتاكمي  التضخم  ودراماتيكيا ليصل معدل 
يف العام 2020م اىل نسبة وصلت اىل 219,9 
عام 2020م بينما لم يتجاوز هذا التضخم يف 

العام 2015 م 48% 

االجتماعية  "الشعب  مؤسسة  نظمت 
للتنمية" يوم امس الحفل السنوي للمؤسسة، 
استعرضت فيه إنجازاتها يف املجاالت االجتماعية 

والتنموية خالل العام املايض.
ويف الحفل الذي حضره رئيس الهيئة العامة 
للزكاة شمسان أبو نشطان وعدد من أعضاء 
الشورى   أكد عضو مجلس  الشورى  مجلس 
الدكتور محمد عبد الله أن ما حققته مؤسسة 
أربع  خالل  للتنمية"  االجتماعية  "الشعب 
سنوات رغم الحرب والحصار أثبت أن املسرية 

القرآنية انجبت رجاالً ذوي إرادة.
ولفت إىل أن املؤسسة استطاعت أن ترتجم 
الواقع  أرض  عىل  الثورية  القيادة  تطلعات 
املشاريع  العديد من  بتبني  املبادرة  من خالل 
التنموية واالجتماعية التي كان لها األثر الكبري 

عىل الحياة اليومية لأللف من املواطنني 
بما  االسرتشاد  إىل  املماثلة  املؤسسات  ودعا 
فريد  "الشعب" من نموذج  قدمته مؤسسة 
فكان السباقة بالوصول إىل املجاهدين يف عمق 
املواطنني  إغاثة  يف  املبادرة  وكانت  الجبهات 

املتأثرين مباشرة من العدوان 
اللواء صالح  واستعرضت الفعالية شهادة 
للمؤسسة  العام  املدير  بحق   الشاعر  مسفر 
الدكتور احمد الكبيس  ومشوار نجاحه خالل 
أربع سنوات والتي تخطت حدود التوقعات يف 

ظل العدوان والحصار.

كما استعرضت الفعالية مشاريع املؤسسة 
للعام 2021م والتي بلغت 33 مشروعاً بقيمة 
اجمالية بلغت  مليار و788مليوناً و562 ألف 
آالف و716 مستفيداً   104 استفاد منها  ريال 
توزعت عىل األمن الغذايئ والرعاية الصحية 
واإلصحاح البيئي والرعاية االجتماعية والتعليم 

وتنمية املجتمعات املحلية.

بدوره أعرب املدير العام ملؤسسة "الشعب" 
اعتزازه  الكبيس يف كلمته عن  الدكتور احمد 
لتوجيهات  وفقاً  املؤسسة  فريق  مع  بالعمل 
السيد القائد عبد امللك بدر الدين الحويث ما 
كل  يف  وهاماً  بارزاً  للمؤسسة حضوراً  حقق 
للمؤسسة  الجديدة  للقيادة  املجاالت متمنيا 

مواصلة مشوار النجاح مع فريق املؤسسة .

الجزائية  املحكمة  رئيس  قام  ذلك  عقب 
ورئيس  العمدي  مجاهد  القايض  املتخصصة 
نشطان  أبو  شمسان  للزكاة  العامة  الهيئة 
ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الشعب" 
عبد الغني املداين بتكريم املدير العام ملؤسسة 
قام  كما  الكبيس،  احمد  الدكتور  الشعب 
موظفو مؤسسة "الشعب االجتماعية" بتقديم 

درع املؤسسة تكريما له.

الوزارات  وكالء  من  عدد  الحفل  حضر 
والهيئات الحكومية.

أزم����������������������ات امل������ش������ت������ق������ات    
إلى  النفطية امل��ت��ك��ررة أدت 
ت��وق��ف ن��ص��ف ع���دد امل��ص��ان��ع 

في اليمن

  التضخم التراكمي في االسعار يصل ال��ى  %219,9  
عام 2020م

 دع��م م��زارع��ي احل��ب��وب ب 
12ط��ن��ًا م��ن ال��ب��ذور احملسنة 
و18 ط����ن����ًا م�����ن ب�������ذور ال���ث���وم 
وإن��ش��اء ث��اث��ة ك��رف��ان��ات و23 

خزان مياه

  محافظة صنعاء: حققت 
املكاتب التنفيذية في العام 
2021م منوًا بنسبة 85 % في 
إجناز املهام من واقع اخلطط 

املعدة

  ال�������ط�������رق ت�����ت�����ص�����در ق���ائ���م���ة 
م������ش������اري������ع م����ح����اف����ظ����ة ص���ن���ع���اء 
ب134 مشروعًا, يليها  الصحة 

والتعليم ومشاريع مياه الريف
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دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

ت���ح���اف���ظ امل���ج���ت���م���ع���ات امل���ح���ل���ي���ة ع�����ى ت���م���اس���ك ن��س��ي��ج��ه��ا م�����ن خ������ال ال���ع���م���ل ال����ط����وع����ي وال���ت���ك���اف���ل 
االجتماعي خاصة يف الظروف الصعبة من حروب وكوارث تمر بها .

دع����ُم ال��ّت��واص��ل ال��ف��ّع��ال ب��ن امل��ت��ط��ّوع��ن، وُح��س��ن 
اخ��ت��ي��ار األف����راد امل��ت��ط��ّوع��ن م��ن ح��ي��ث ن���وع امل��ه��ارات، 
واملؤّهالت، واملسؤولّيات املُتعّلقة باملَهّمة وطبيعة 
ُ���ت���ط���ّوع���ن، وال���واج���ب���ات امل��ط��ل��وب��ة م���ن ك���ّل ُم��ت��ط��ّوع  امل
تجاه العمل التطوعّي..  الوقت املطلوب واملُخصص 
ل���ل���ق���ي���ام ب���ت���ن���ف���ي���ذ ك�����اّف�����ة خ�����ط�����وات ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ّي 
بطريقٍة صحيحة، وأشكال العمل التطّوعي ُتوجُد 
العديُد ِمْن أشكاِل األعمال، واألنشطة التطوعّية 

التي ُتساهُم يف تحقيِق الفوائد للمجتمع. 

ومن أهم هذه األشكال:
التطّوع االفرتايّض أو اإللكرتوّن؛ أّي التطّوع عن 
ُبعد عن طريق شبكة اإلن��رتن��ت. التطّوع الّشامل؛ 
أّي ال������ت������ط������ّوُع ع������ى م����������دار ال������ّس������اع������ة )س����ب����ع����ة أي����������ام يف 

األسبوع(.
 ال�������ت�������ط�������ّوع ق�����ص�����ر األج��������������ل؛ أّي ع������م������ُل امل�����ت�����ط�����ّوع�����ّن 
ألوق����������������اٍت ق������ص������رة وُم����������ح����������ّددة م�����س�����ب�����ق�����اً. ال������ت������ط������ّوع يف 
املنشآت الربحّية كالّشركات واملُؤّسسات من أجل 
الحصوِل عى خربٍة أو مهارٍة ما. التطّوع يف الّدوائر 
الحكومّية؛ حيُث َتستعن املُؤّسساُت الحكومّية 
باملُتطّوعِن بشكٍل كبر، التطّوع يف ُمنّظمات خدمة 

املجتمع )املنّظمات غر الربحّية(.

حقوق املتطّوعني 
ُ�����ت�����ط�����ّوُع دوِرُه ج�����ّي�����داً يف ال��ع��م��ل  ي����ج����ُب أن ي���ف���ه���َم امل
ال��ت��ط��ّوع��ي م���ن خ���الل م��ع��رف��ة ال��ح��ق��وق ال��خ��اّص��ة به 

ضمن نطاِق العمل، وهي:
العمل يف أماكَن آمنٍة تتمّيُز باملواصفات الصّحّية. 
ال�������ّش�������ع�������ور ب�����������االح�����������رتاِم وال�������ّث�������ق�������ة م��������ن ال�����ق�����ائ�����م�����ن ع���ى 

املؤّسسة املَسؤولة عن التطّوع.
 ت������ق������دي������ر ج��������ه��������ود امل��������ت��������ط��������ّوع م���������ن خ������������الل ال�����ح�����ص�����ول 
ُ���ت���ط���ّوع ح��ّق  ع���ى ردوِد ف���ع���ٍل إي���ج���اب���ّي. أْن ي��م��ت��ل��َك امل

استخدام املرافق الخاّصة باملُؤّسسة.
ُ���ن���ّظ���م���ة  ُ�����ؤّس�����س�����ة أو امل م����ع����رف����ة م����ع����ل����وم����ات ح�������ول امل
ال�������ت�������ي ي������ع������م������ُل ب�������ه�������ا. ت������ق������دي������ُم وص�������������ٍف ح�����������ول ط���ب���ي���ع���ة 
ال�����ع�����م�����ل ال�����ت�����ط�����وع�����ّي ل�����ل�����ُم�����ت�����ط�����ّوع، وت�����ح�����دي�����د األدوار 
َ�����ه�����ام امل���ط���ل���وب���ة، وال�����ّس�����اع�����ات ال����خ����اّص����ة ب��ال��ع��م��ل.  وامل
توفر الّتدريب املُسبق واإلشراف واملُتابعة الكافّية 
للُمتطّوعن.. الحصوُل عى فرتات راحة مناسبة. 
ت��وف��ُر ال���ّدع���م ال��ك��ام��ل ل��ك��ل ُم��ت��ط��ّوع. املُ��ح��اف��ظ��ة عى 
ال�����ب�����ي�����ان�����ات ال����ش����خ����ص����ّي����ة وال������خ������اص������ة ب�����ك�����ل ُم�����ت�����ط�����ّوع، 
وم���������س���������ؤول���������ّي���������ات امل��������ت��������ط��������ّوع��������ن ك�������م�������ا ت����������وج����������ُد ح�������ق�������وٌق 
ل���ل���ُم���ت���ط���ّوع���ن أي�����ض�����اً ت������رتّت������ُب ع���ل���ي���ه���م م����ج����م����وع����ٌة م��ن 
املسؤوليات، والتي يجُب عليهم االلتزاُم بتطبيقها:
َ����ه����ام ال���خ���اّص���ة ب��ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ّي،  ت��ن��ف��ي��ذ ك���اّف���ة امل
ُ�����ش�����ارك�����ة يف ال���ّت���خ���ط���ي���ط ل���ل���ّن���ش���اط���ات ال���ت���ط���وع���ّي���ة،  وامل
ُ������ن������اس������ب������ة ل����ت����ن����ف����ي����ذه����ا، وح�����ض�����ور  ����������رق امل واق����������������رتاح ال����������ُطّ
االجتماعات الخاّصة باملُتطوعّن، واالع��ت��ذار عنها 

بطريقٍة ُمناسبة يف حال عدم التمّكن من املُشاركة، 
ُ����س����اع����دة م����ن املُ���ش���رف���ن ع����ى ال���ت���ط���ّوع ع��ن��د  وط���ل���ب امل
ُ����س����اه����م����ة يف ال����ّت����ع����زي����ِز م�����ن ث��ق��اف��ة  ال����ح����اج����ة ل����ه����ا، وامل
العمل التطوعّي يف املجتمع، وِفهم أهداف املُنّظمة 
)املُؤّسسة( وتطّلعاتها، واحرتام الّسياسة الداخلّية 
الخاّصة بها، واحرتام كاّفة األفراد اآلخرين مهما 

كانت طبيعة عملهم، أو طبقتهم االجتماعّية.
َ�����ه�����ام امل���ط���ل���وب���ة ب���ط���ري���ق���ٍة ص���ح���ي���ح���ة. ع���دم   ت��ن��ف��ي��ذ امل
ُ�����خ�����ّص�����ص ل����ل����ت����ط����ّوِع يف ال����ّن����ف����ق����ات  اس�����ت�����خ�����دام امل���������ال امل

الشخصّية. 
ُ�����ح�����اف�����ظ�����ة ع�������ى ال�����ح�����م�����اس ال���������ّدائ���������م أث�������ن�������اء ال����ق����ي����ام  امل
ب����ال����ع����م����ِل ال����ت����ط����وع����ّي. إرش�������������ادات ال����ع����م����ل ال���ت���ط���وع���ّي 
ت����وج����ُد م���ج���م���وع���ٌة م����ن اإلرش����������ادات ال���ت���ي ت���س���اه���ُم يف 
ُم��س��اع��دِة املُ��ت��ط��ّوع��ن ع��ى اخ��ت��ي��اِر العمل التطوعّي 

الخاّص بهم.
وم�����ن أه������ّم ه�����ذه اإلرش�����������ادات: ال���ب���ح���ُث ع����ن أف��ض��ل 
املُؤّسسات واملُنّظمات التي ُتقّدُم أفكاراً حديثًة من 
أجل القيام بأفضل األعمال والّنشاطات التطوعّية 

يف املجتمع.
 الّتفكُر بطبيعة املهارات الجديدة التي من املُمكن 
تعّلُمها، والحصوُل عى خربٍة كافية منها يف مجاِل 
ال�������ّدراس�������ة، أو ال���ع���م���ل ب���ع���د االن����ت����ه����اء م�����ن ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 

ضمن بيئة العمل التطوعّي. 
يجُب قبل االنضماِم إىل أّي نوٍع من أنواع األعمال 
ال��ت��ط��وع��ّي��ة ل��ل��ح��رُص ع���ى االل����ت����زاِم ال��ك��ام��ل بطبيعِة 
ال��ع��م��ل، وت��خ��ص��ي��ُص ُج����زٍء م��ن ال��وق��ت للقيام فيه. 
املُحافظة عى املرونة أثناء الّتعامل مع الّزمالء يف 
العمل التطوعّي ومع األفراد اآلخرين، وإدراك أّن 
البداية ستكوُن صعبة؛ لذلك يجُب الحرُص عى 
الّصرِب الّدائم، ومحاولة الّتأقلِم مع طبيعة العمل 

التطوعّي يف أقصٍر وقٍت ُممكن.

 نتائج العمل التطّوعي
 توجُد مجموعٌة من الّنتائج التي ُيساهُم العمل 

التطوعّي عى تحقيقها، وهي:
 املُ��ح��اف��ظ��ُة ع��ى اس��ت��ق��راِر وت���ط���ّور املُ��ج��ت��م��ع امل��ح��ّي، 
ُ����ت����ط����ّوع����ن ُج����������زءاً م�����ن وق���ت���ه���م وج���ه���ده���م  وت����ق����دي����ُم امل
م�����ن أج��������ِل ت����وف����ر ال����ع����دي����د م�����ن ال����ح����اج����ات ال���خ���اّص���ة 
ب���أف���راد املُ��ج��ت��م��ع..  االس���ت���ف���ادُة م��ن ط��اق��ات ال��ّش��ب��اب 
رق وأكرثها كفاءة، والحُدّ  واستغاللها بأفضِل الُطّ
م����ن ال���س���ل���وك���ّي���ات غ����ر ال���ّص���ائ���ب���ة، وت����ع����زي����ُز ال���ّش���ع���ور 

بالّرضا عن الّنفس. 
ي����رف����ُع ال���ع���م���ُل ال���ت���ط���وع���ّي م����ن م���س���ت���وى ال���ح���م���اس 
والّنشاط عند املُتطّوعن، وُيخّفف العمُل التطوعّي 

من انتشار العدائّية بن األفراد يف املجتمع.
 ُي���س���اه���ُم ال���ع���م���ُل ال���ت���ط���وع���ّي يف ت���ه���ذي���ب ش��خ��ص��ّي��ة 
ُ����س����اع����دُة يف ت���ع���زي���ِز م��ف��ه��وم  ُ���ت���ط���ّوع���ن، وامل األف�������راد امل

العطاء يف املجتمع.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

)2-2(العمل الطوعي والتكافل االجتماعي

األعى  السيايس  املجلس  عضوا  بحضور 
غالب  واحمد  السامعي  سلطان  الشيخ 
الرهوي كرم وزير الشباب والرياضة محمد 
وابطال  نجوم  املؤيدي  الدين  مجد  حسن 
غرب آسيا للناشئن املنتخب اليمني للناشئن 
لكرة القدم باملبالغ املالية املقدمة من الوزارة 

وصندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.
ويف االحتفال الذي حضره وزير الدولة أمن 
العاصمة حمود محمد عباد وأمن املجلس 
املحي أمن جمعان واملدير التنفيذي لصندوق 
رعاية النشء والشباب والرياضة عبدالحميد 
املغربي ووكيل وزارة الشباب والرياضة عي 
وقيادات  الوزارة  ووكالء  هضبان  حسن 
رحب  التجارية  والغرفة  الرسمية  الجهات 
وزير الشباب والرياضة محمد حسن مجد 
الدين املؤيدي بقيادات الدولة وجميع قيادات 
منتخبنا  نجوم  تكريم  احتفالية  يف  الدولة 
الوطني للناشئن أبطال غرب آسيا للناشئن 
املشرف  ادائهم  ومستوى  لعطائهم  تقديرا 
واحرازهم لبطولة غرب اسيا للناشئن رغم 
الظروف االستثنائية التي يمر بها الوطن جراء 
العدوان والحصار وتعرض منشاتنا ومالعبنا 

للدمار من العدوان الغاشم.
كل  من  بالرغم  انه  املؤيدي  الوزير  وقال 
والشباب  النشء  منشآت  له  تعرضت  ما 
والرياضين من استهداف وتدمر من قبل 
تحالف العدوان هاهم ناشئة اليمن يتألقون 
ويبدعون ويتجاوَزن كل املنتخبات املشاركة 
ويحرزون كأس بطولة غرب آسيا للناشئن 
واقتدار  وتفوق  بتميز  القارية  البطولة 
فاليمنيون ذو ارادة حية عصية عى الكسر 

وبأس يغلب البؤس.
 وأشار وزير الشباب والرياضة ان اصرار أبناء 
اليمن عى تجاوز املصاعب ومواصلة تألقهم 
وابداعاتهم دليل عى عظمة صمود الشعب 
امليادين  كل  يف  عطائهم  واستمرار  اليمني 
رغم ما يحيكه األعداء من مؤامرات وإن هذا 
اإلنجاز الذي يتحقق ألول مرة لبالدنا يف تاريخ 
كرة القدم يضاعف من مسؤولياتهم ملواصلة 
هذا العطاء اكرث من اي وقت مىض واالبقاء 
عى شعلة األمل متقدة يف نفوسهم لقهر 
الفاعل يف تعزيز صمود  عدوهم واالسهام 
مجتمعهم والحفاظ عى النسيج االجتماعي 
قويا متالحما عصيا عى التفكك او االخرتاق.

الدين  الوزير محمد حسن مجد   وجدد 
الصغار  الناشئة  هؤالء  ان  التأكيد  املؤيدي 

وبذلهم  عطائهم  يف  والكبار  اعمارهم  يف 
واجتهادهم قد أصبحوا مصدر فخر واعتزاز 
لكل أبناء اليمن بعد ادائهم البطويل وتمثيلهم 
واستحقاقهم  وشعبهم  لوطنهم  املشرف 
التتويج باول لقب كروي غرب اسيوي احرزه 
هؤالء الفنية امليامن بكل جداره واستحقاق 
املنتخب  عى  واملستحق  الثمن  فوزه  بعد 

السعودي يف عقر داره.
محمد  والرياضة  الشباب  وزير  وقال 
حسن مجد الدين املؤيدي ان قيادتنا الثورية 
كبرا  اهتماما  تويل  والحكومة  والسياسة 
النشء والشباب  ين من  باملبدعن واملتميز 
املبدعون  املقدمة  ويف  املجاالت  مختلف  يف 
يف املجال الريايض الذين يشرفون الوطن يف 
املحافل اإلقليمية والدولية وتجسيدا لذلك 
االهتمام ويف إطار مسؤوليتهم حرصت وزارة 
النشء  رعاية  والرياضة وصندوق  الشباب 
والشباب والرياضة عى تكريم نجوم منتخبنا 
الوطني للناشئن واالحتفاء بإنجازهم الذي 
شرفوا به الوطن ورفعوا من شان أبناء اليمن 
وتغلبوا عى كل املنتخبات التي تفوقهم يف 
االمكانيات والظروف واثبتوا للعالم ان هنا 

شعبا حيا يخوض معركة وجود فرضت عليه 
وخربته بن ان يكون او ال يكون وليس هناك 

من خيار اخر غر أن يكون
نكرم  إذ  اننا  قائال  كلمته  الوزبر  واختتم 
نجوم  آسيا  غرب  أبطال  الناشئن  منتخب 
االنخاز املتفرد وسط هذا الحضور الجماهري 
يف عموم  واليوم  باألمس  الذي كان  الكبر 
الوطن فاننا نرسل رسالة لكل العالم بحقيقة 
زيف وادعاءات العدوان وافرتاءاته الذي دمر 
وطننا ولم يستثني ال منشآت وال مالعب وقتل 
اإلنسان اليمني رجاال ونساء واطفال وشيوخ

ووجه الشكر لنجوم املنتخب وقيادة البعثة 
ولكل من ساهم يف إنجاح االحتفالية والشكر 
ألبناء اليمن يف الداخل و املهجر الذين احتفوا 

باملنتخب
مديرا  الخشعي  عبدالرحيم  األخ  وكان   
فيها  توجة  بكلمة  تحدث  قد  ملنتخب 
السيايس  واملجلس  الدولة  لقيادة  بالشكر 
األعى والحكومة ووزارة الشباب وصندوق 
التكريم الذي  رعاية النشء لتكريمهم هذا 
يضاعف من مسئولياتهم لتشريف الوطن يف 

االستحقاقات القادمة

وأكد ان هذا الكأس 
مشاعر  واستعراض  اليمني  الشعب  لكل 
لسعادة  سببا  يكونوا  ان  واالبتهاج  الفرح 
الكرة  اتحاد  ورعاية  اهتمام  وثمن  اليمن 

والدولة.
  فيما اعرب عصوا املجلس السيايس األعى 
سلطان السامعي عن سعادته باإلنجاز الذي 
حققه نجوم املنتخب الوطني للناشئن وأنهم 
بالرياضة وحدوا الوطن الذي فرقته السياسة

وقال ليلة املباراة النهائية واحراز اللقب كنت 
قريبا من إحدى نقاط التماس ورأيت السماء 
الفرح  اليمن وذرفت دموع  مضاءة الفراح 
وكم تمنيت لو ان تلك الطلقات التي عربت 
عن مشاعر الفرح اليمني لو انها وجهت ايل 
صدور أعداء الوطن الذين حاولوا ان يفرقوا 
اليمني رسم  بيننا كيمنين غر أن الشعب 
لوحة جسدت وحدة الصف اليمني من أقصاه 

ايل أقصاه
للناشئن  الوطني  منتخبنا  نحوم  وهنأ 
واإلداري  الفني  والجهازين  البعثة  وقيادة 

للمنتخب بإنجازهم 

مثمنا دور وزارة الشباب والرياضة وصندوق 
رعاية النشء والشباب والرياضة و حرصهم 
لهم.  الكبر والالئق  التكريم  تكريمهم  عى 
متمنيا لهم االستمرارية يف املنافسات العربية 
واالسيوية والدولية لرفع اسم وعلم الوطن 

عاليا خفاقا يف سماء البطوالت الدولية.
 وجرى تكريم نجوم وقيادة بعثة املنتخب 
أبطال غرب  القدم  لكرة  للناشئن  الوطني 
آسيا للناشئن بمبالغ مالية من وزارة الشباب 
والرياضة وصندوق رعاية النشء والشباب 
والرياضة بمبلغ ثالثة مليون لكل من املدير 
الفني ملنتخبنا الوطني املدرب الوطني الكابنت 
قيس محمد صالح ولكل العب من الالعبن 

بثالثة مليون ريال عى حده 
كما تم تكريم البعثة اإلدارية والفنية بمبلغ 

اثنن مليون ريال لكال من :
رئيس البعثة احمد مهدي سالم 

مدير املنتخب عبدالرحيم الخشعي 
مساعد املدرب الكابنت فيصل اسعد

 مدرب الحراس الكابنت محمد درهم

 املنسق اإلعالمي عصام عى محمد 
اإلعالمي أمن الجماعي

عبدالرحمن  الدكتور  املنتخب  طبيب 
الشرجبي 

اإلداري عمر ناصر احمد حسن باصهيب
عالج طبيعي محمد حميد قائد سيف 
حكم دويل امنب حميد محمود ردمان 

حكم دويل فهد أحمد عبدالله عبدالرحمن
 وأيضا جري تكريم الكابنت عي النونو بمبلغ 
اثنن مليون ريال تسلمها نيابة عنه حمزة 

صالح مدير األنشطة 
حسن  الوكالء  االخوة  التكريم  حضر   
الخوالن و كمال الشريف والوكيل املساعد 
واملدير  القصوص  عصام  املالية  للشئون 
املايل للصندوق عبدالله العنيس ومدير عام 
ومدير  حسن  يحيى  الشباب  وزير  مكتب 
رعاية  صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  مكتب 
األنشطة  الدين ومدير  النشء حسن مجد 
حمزة صالح وعدد من القيادات ورجال املال 

واألعمال

وزير الشباب والرياضة يكرم نجوم وابطال غرب آسيا للناشئين
بحضور عضوا املجلس السيايس األعلى :

برعاية وزير الشباب والرياضة

اليوم افتتاح دورة 
الهيكل التنظيمي 

والتوصيف الوظيفي
والرياضة  الشباب  وزير  برعاية 
املؤيدي  الدين  محمد حسن مجد 
النشء  رعاية  صندوق  يدشن 
والشباب والرياضة الربنامج التدريبي 

للعام الجاري اليوم.
وأوضح املدير التنفيذي لصندوق 
والرياضة  والشباب  النشء  رعاية 
تدشن  ان  املغربي  عبدالحميد 
الربنامج التدريبي اليوم يأيت يف سياق 
حرص قيادة الوزارة والصندوق عى 
تنفيذا  الوظيفي  بالكادر  االهتمام 
للروية الوطنية للدولة إليجاد كادر 

وطني مؤهل. 
 مشرا ايل أنه سيتم اليوم افتتاح 
الهيكل  لربنامج  التدريبية  الدورة 
الوظيفي  والتوصيف  التنظيمي 
الوزارة  بمشاركة )50( مشاركا من 
التابعة  والجهات  والصندوق 
اعداد  بمركز  فعالياتها  وستقام 
والرياضية  الشبابية  القيادات 
بالوزارة بالتعاون مع جامعة تونتك 
الدولية للتكنولوجيا عر مركز تونتك 

للتدريب واالستشارات.
للصندوق  التنفيذي  املدير  وذكر 
يف  املشاركن  تعريف  سيتم  انه 
األدارية  العمل  مهارات  الدورة 
والعمل الحديث باستخدام أساليب 

التكنولوجيا املتطورة..
الدورة  ان  إليه  اإلشارة  ماتجدر   
عماد   / الدكتور  فيها  سيحاضر 
الرمادة _عميد كلية املال واألعمال 
 17_  10 الفرتة  خالل  وتنعقد 
الدورة  وسيصاحب  الجاري  يناير 
الهوية  عن  وبرنامج  محاضرات 

اإليمانية والقرانية.

فقدانات
< يعلن األخ املقدم حسن صالح احمد عي املقيش 
عن فقدان بطاقته العسكرية الصادرة من دائرة شؤون 
الضباط والتي فقدت بتاريخ 2021/11/5 فعى من 

وجدها إيصالها إىل اقرب قسم شرطة.

 < تعلن األخ��ت ن��ورة احمد محمد لعور عن فقدان 
ب��ط��اق��ة ش��خ��ص��ي��ة ت��ح��م��ل رق����م )01000020121( 
صادرة من األمانة فعى من وجدها إيصالها إىل اقرب 

قسم شرطة.

< تعلن االخ���ت قفلة سيف يحيى غ��الب ع��ن فقدان 
بطاقتها الشخصية تحمل رقم)01000227968( 
فعى من يجدها االتصال عى الرقم)777801694( 

او ايصالها اىل اقرب قسم شرطة.

تهانينا مصطفى 
اجمل التهان والتربيكات نهديها 
محملة بالفل والورد والياسمن 

نهديها للشاب الخلوق/

 مصطفى شرف املتوكل 
بمناسبة زفافه امليمون فألف مربوك 

.. وعقبى للبكاري 

املهنئون: 
عميد ركن / عابد محمد الثور 

احمد يحيى القدمي- يحيى الثور
محمد االشول- نجيب الربوي

اصيل املنصور- يوسف العبيدي
عبدالقدوس الوجيه

 محمد ابراهيم الوجيه

تعازينا آل الحمودي
ببالغ األىس والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره فجعنا بنبأ وفاة

 حرم - الشيخ / احمد عبدالوارث عبدالجبار نعمان الحمودي والتي وافتها املنية 
يوم األربعاء 5/1/2022م وبهذا املصاب الجلل نتقدم بخالص العزاء وصادق املواساة 

لألخ العزيز:
 الشيخ / أحمد عبدالوارث عبدالجبار نعمان الحمودي 

 ولكافة أبناء املنتقلة اىل رحمة الله تعاىل األخوة الكرام : 
 املهندس / نشوان أحمد عبدالوارث عبدالجبار 

 القايض / لبيب أحمد عبدالوارث عبدالجبار 
الشيخ / محمد أحمد عبدالوارث عبدالجبار 
الشيخ / عمرو أحمد عبدالوارث عبدالجبار 
الشيخ / نادر أحمد عبدالوارث عبدالجبار  

كما نتقدم بأحر التعازي أيضا ألشقاء الفقيدة األخوة الكرام : 
الشيخ / عبدالله محمد عبدالجبار  - الدكتور / توفيق محمد عبدالجبار 
الربوفيسور / محمد محمد عبدالجبار - الشيخ / عمر محمد عبدالجبار  

املهندس / نبيل محمد عبدالجبار  
 والتعازي موصولة إىل أم الفقيدة وبناتها وخواتها وأحفادها وأنسابها وأصهورها 

وإىل كافة أفراد أسرتنا بيت الحمودي األعزاء .
 سائلن املوىل عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة واملغفرة والرضوان وأن يسكنها 

فسيح جناته بالفرودس األعى وأن يلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان .
عظم الله أجرنا وأجركم جميعا وأحسن عزاؤكم ..   " إنا لله وإنا إليه راجعون "

االسيفون / عيل أحمد عبدالجبار نعمان
مبارك عيل أحمد عبدالجبار- رفيق عيل أحمد عبدالجبار

شاكر عيل أحمد عبدالجبار - ياسني عيل أحمد عبدالجبار 
سمري عيل أحمد عبدالجبار - نافع عيل أحمد عبدالجبار

ناظم عيل أحمد عبدالجبار - وجميع األهل .

تقديرنا الكبري للدكتور
 حمدان العشاري

املواقف اإلنسانية العالية لألطباء األكفاء هي 
قيمة عظيمة يعتز بها كل مواطن واالهتمام 
والرعاية الطبية هي العنوان األصيل للدكتور 

والكفؤ واملتمكن املقتدر..
ونحن نتوجه بالشكر والثناء والتقدير للطبيب 

اإلنسان حمدان محمود عبدالله العشاري 
أخصايئ أطفال البورد العربي يف مستشفى 

الكويت الجامعي ملا يقدمه من خدمات إنسانية 
وتعامل مسؤول مع املرىض, تمنياتنا له بمزيد 

من التوفيق والنجاح يف مهامه الطبية..
املمنت: ناصر الخذري

نائب مدير تحرير "26سبتمرب"

تهانينا
اجمل التهان والتربيكات القلبية نهديها

 للشاب الخلوق املجاهد/
كمال عبده درويش زيدان

وذلك بمناسبة الخطوبة.. فالف مربوك.. 
وعقبال الفرحة الكربى. 

املهنئون: والدك/ عبده درويش 
خالك املقدم/ عيل محمد مبارك وولده 

 إبراهيم درويش- زين العابدين
 وحسني عامر

مراد محمدالهيثمي
 أحمد ومحمدمخضري مبارك
بشارأبودنيا-مؤيدشرف الدين

محمداملهديل-وكافة األهل واألصدقاء

تعازينا
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بالعزاء واملواساة ألسرة 
الفقيد الراحل الشيخ/ عبداللطيف محمد املطري 

نسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.. 
)إنا لله وإنا إليه راجعون(

األسيفون: محمد عبداللطيف املطري- خالد محمد 
املطري- الحاج: عيل محمد املطري- عقيد: عتيق احمد 

الحسام- مقدم: خالد الحمادي- عيبان الكوكباين- مراد 
مقبويل األهدل- عقيد: وهبان النزاري- عقيد: عبدالله الغيثي

عبداإلله املطري- مجاهد النجار

صرب آل االسطى
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخاص التعازي االخوية 
لألخوين : أحمد ومحمد أحمد االسطى وذلك بوفاة كريمتهم 
وهي كذلك إىل أبنائها واحفادها سائلن املوىل عز وجل ان يتغمد 
املرحومة بواسع الرحمة واملغفرة وان يسكنها الفردوس األعى يف 

الجنة .. وإنا لله وإنا إليه راجعون..
االسيفون: العقيد الركن: محمد احمد الهندي وأوالده 

 العقيد عيل عيل الهندي – غيمان عيل عيل الهندي وجميع 
ساكني حارة الصياد وبري العزب.

تهانينا القلبية للنقيب/  فضل الخوالين
 بمناسبة تكريمه  ضمن املوظفني املثاليني 

واملربزين لعام 2021م من قبل قيادة ورئيس مصلحة 
األحوال املدنية والسجل املدين..فألف مربوك

تهانينا

ل� ) عبدالرحمن وماريا ( ... مربوك التفوق 
كإشراقة طلعتهما املشرفة كانت نتائج شبلينا الطالبن/  ) عبدالرحمن وماريا ( معمر عمر العريفي

 أكرث إشراقاً وبها بحصولهما عى الرتتيب االول والثان يف اخبتارات النصف االول من العام للصف السابع – أسايس بمدرسة أساس النموذجية 
... وبهذا النجاح والتفوق الباهر نزف إليهما أجمل التهان والتربيكات  مع خالص امنياتنا ودعائنا لهما بالنجاح والتفوق املستمر واملستقبل 

املشرق بإذن الله سبحانه وتعاىل  والف الف مربوك 
املهنئون : والدتكما / أروى حنيش - واخوالكم وخاالتكم - وكافة بيت حنيش   وأعمامكم وعماتكم وكافة آل العريقي -  وجميع االصدقاء

كإشراقة طلعتهما املشرقة كانت نتائج رغد وريهام وليان خالد سعد الحكيمي أكرث إشراقاً وبهاء وذلك بحصولهن  عى الرتتيب األول 
والثان واألول يف أختبارات النصف األول من العام للصف السابع- والصف األول ابتدايئ بمدرسة العربي النموذجية.. وبهذا النجاح والتفوق 

الباهر نزف إليهن أجمل التهان والتربكيات مع خالص أمنياتنا ودعائنا لهن بالنجاح والتفوق املستمر واملستقبل املشرق بإذن الله سبحانه وتعاىل 
وألف الف مربوك.

املهنئون: والدتكم/ رباب حنيش- وخالتكن/ أروى حنيش- وأخوالكم وخاالتكم وكافة آل حنيش
وأعمامكم وعماتكم وكافة آل الحكيمي - وجميع األصدقاء 

تهانينا فهد
يحتفل املصور الصحفي فهد 
الجويف األسبوع املقبل بزفافه 
امليمون.. وبهذه املناسبة نبارك 
له هذا الزفاف امليمون ونتمنى 

له حياة زوجية سعيدة وبالرفاء 
والبنن ... فالف الف مربوك

 املهنئون: اللواء قايد محمد الجويف
القايض كامل معتوق الجويف
الشيخ محمد معتوق الجويف

األستاذ محمود عبدالخالق الجويف
األستاذ احمد بحيص
األستاذ بسام الحميل

وكافة الزماء يف دائرة التوجيه املعنوي

تهانينا آل املتوكل
اسمى آيات التهان والتربيكات 
نزفها للشاب الخلوق احمد 

مصطفى املتوكل بمناسبة زفافه 
امليمون فألف الف مربوك..

املهنئون: اللواء/ احمد راكان الشريف- 
مقدم/ محمود يحيى الوزان- رائد/ عبدامللك 

الوزان- مالزم/ هاشم ابراهيم الوزان- ووالدك

مربوك الزفاف
أجمل التهان وأطيب التربيكات نهديها لألخ/

حمري عبده أحمد الصياد
بمناسبة زفافه امليمون

 ودخوله القفص الذهبي.. تهانينا وألف ألف مربوك..
املهنئون:

 الوالد/ عبده أحمد الصياد وأوالده- الوالد / سيف أحمد الصياد 
وأوالده- الوالد/ أحمد بن أحمد الصياد وأوالده

أوالد املرحوم ناصر أحمد الصياد- الوالد/ مجاهد أحمد الصياد
وجميع األهل واألصدقاء

تهانينا آل شريان
أجمل التهان وأطيب التربيكات نهديها 

للشاب الخلوق عبدالله حمود شريان 
بمناسبة الخطوبة وعقد القران، فألف 

ألف مربوك..
املهنئون:

والدك النقيب/ حمود شريان، عمك/ 
فيصل شريان، إخوانك، كافة آل شريان، 

منري الحرازي، أنور أحمد سليم، محمد 
الصنعاين، صاح الكردي، وجميع األهل واألصدقاء

ألف مربوك
أطفأ الطفل الحبوب عبدالوهاب منذر 
العزي شمعته الثانية عشرة بفرحة 

وسعادة غامرة وسط حضور لفيف من 
األهل واألصدقاء.. تمنياتنا له بالعمر املديد 

والفرح واملرح، فألف مربوك..
        املهنئون: فهد الجويف

                وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا آل السويدي
اجمل التهان وأطيب التربيكات

 للعريس/  مربوك حسن احمد السويدي
 بمناسبة الزفاف فألف ألف مربوك.

املهنئون:
سليم مصلح العنيس- عيل مصلح العنيس

فايز سليم مصلح العنيس
كريم سليم مصلح العنيس.. وجميع األهل واألصدقاء



كلمة الشعوب في حالة السلم
 غيرها في حالة احلرب

ما حدث يف بريطانيا عقب الحرب العاملية الثانية ويف العديد من 
الدول األوروبية وكذلك ما حدث مؤخرا يف العراق أثناء االنتخابات 
الربملانية يعترب درساً بليغاً ومهماً يجب علينا يف اليمن االستفادة 
م��ن��ه واالع���ت���ب���ار ب���ه وخ���اص���ة م���ك���ون أن���ص���ارال���ل���ه ال�����ذي ي��ت��ص��در مشهد 
الدفاع عن الوطن وسيادته وحريته واستقالله ، يف بريطانيا كان 
ونستون تشرشل هو بطل الحرب العاملية الثانية بال منازع حيث 
خ����رج م��ن��ت��ص��را ول���ك���ن ألن����ه ك����ان ق���ائ���دا ع��س��ك��ري��ا ت��ح��س��ب ل���ه ب��ط��والت��ه 
يف ق��ي��ادة ال��ح��رب يف ال��ج��ب��ه��ات ف��ق��د رأى ال��ش��ع��ب ال��ربي��ط��اين ب��أن��ه ال 
يصلح ألن يكون قائدا سياسيا ليقود معركة إعادة البناء والتنمية 
وإدارة ال����ج����ه����از اإلداري ل����ل����دول����ة ب���م���ا ي���ت���ن���اس���ب وت����ق����دي����م ال���خ���دم���ات 
املتكاملة للشعب وحل مشاكل وقضايا املواطنني فأسقطه الشعب 

الربيطاين يف االنتخابات ولم يشفع له تاريخه العسكري .
ويف ال���ع���راق ال ي��س��ت��ط��ي��ع أح���د أن ي��ن��ك��ر ب���أن ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي ك��ان 
ل��ه ال����دور األب����رز يف ال��ق��ض��اء ع��ى تنظيمي داع����ش وال��ق��اع��دة ال��ل��ذان 
أرقا العراقيني واحتال محافظات بأكملها وكذلك مقاومته للقوات 
األم���ري���ك���ي���ة وأج����ربه����ا ع���ى االن���س���ح���اب ول����م ي��ك��ت��ف��ي ب���ذل���ك ب���ل م���ا زال 
ي��ق��اوم ب��ق��اي��اه��ا وه���و م��ا ع��ج��زت ع��ن��ه ك��ل امل��ك��ون��ات السياسية وعجز 
ع���ن���ه ح���ت���ى ال���ج���ي���ش ال���ع���راق���ي ن��ف��س��ه ب���ك���ل م����ا ي��م��ت��ل��ك��ه م����ن إم���ك���ان���ات 
عسكرية تؤهله للعب هذا الدور فيما لو توافرت لديه اإلرادة الحرة 

، وم��������ع ذل��������ك ف����ل����م ي���ش���ف���ع ل��ل��ح��ش��د 
ال�������ش�������ع�������ب�������ي ه���������������ذا ال��������ع��������م��������ل ال������ب������ط������ويل 
ال��ع��ظ��ي��م ال����ذي أن��ق��ذ ال��ع��راق��ي��ني من 
ظ����ل����م ت���ن���ظ���ي���م���ي داع���������ش وال����ق����اع����دة 
؛ألن ال������ش������ع������ب ال��������ع��������راق��������ي ي���ع���ل���م 
ب���أن ال��ق��ادة السياسيني يختلفون 
ل���ل���دول���ة  يف إدارة ال����ج����ه����از اإلداري 
ع����������ن ال�����������ق�����������ادة ال������ع������س������ك������ري������ني وه�������م 
األقدر عى خدمة املواطنني وحل 
ق�����ض�����اي�����اه�����م وم�����ش�����اك�����ل�����ه�����م وت�����أم�����ني 
معيشتهم ومواصلة عملية البناء 
وال��ت��ن��م��ي��ة وم�����ن ه�����ذا امل��ن��ط��ل��ق ف��ق��د 
ج���ع���ل ال���ش���ع���ب ال���ع���راق���ي ال��ح��ش��د 
الشعبي يف آخ��ر قائمة التصويت 
لالنتخابات الربملانية ولم يحصل 

الحشد الشعبي إال عى مقاعد محدودة جدا ال تؤهله وال تجعله 
ح��ت��ى ص���اح���ب ص����وت ق����وي م���ع���ارض داخ�����ل ال����ربمل����ان م��م��ا ي��ع��ن��ي أن��ه 
أص��ب��ح يف ال��س��ي��اس��ة واإلدارة رق��م��ا م��ف��ق��ودا وه����ي رس���ال���ة م��ق��ص��ودة 
وقوية جدا للمكونات التي تتمتع بنفوذ عسكري بأن مهمتها الدفاع 
عن الوطن وسيادته ضد العدو الخارجي  واملحافظة عى مكتسباته 
الوطنية املتحققة وترك السياسة ألهلها ويكون هو بمثابة الجهة 

الرقابية.
وهذا يف حد ذاته يؤكد بأن الشعوب الواعية تقف جنبا إىل جنب 
أث��ن��اء ال��ح��روب م��ع م��ن ي��داف��ع ع��ن األوط����ان ولكنها يف ح��ال��ة السلم 
ت��ب��ح��ث ع��م��ن ي��ح��ق��ق وي���ق���دم ل��ه��ا ال���خ���دم���ات وي���ك���ون م��ؤه��ال ب��ال��خ��ربة 
وال����ك����ف����اءة اإلداري���������ة وال���س���ي���اس���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة ب���ع���ي���دا ع����ن ال��ج��ان��ب 
ال��ع��س��ك��ري ، وب���م���ا أن���ن���ا يف ال��ي��م��ن ق���د ف��ش��ل��ن��ا خ����الل أك����ر م���ن نصف 
ق��رن يف بناء دول��ة وطنية حديثة بسبب وج��ود العسكر ع��ى رأس 
ه��رم السلطة واعتمادهم عى بطانات سيئة اختريت عى أساس 
معيار الوالء الزائف وليس عى أساس معيار الكفاءة والتخصص 
إضافة إىل سماحهم برهن ق��رار اليمن السيايس للخارج وتدخله 
يف الشأن اليمني الداخيل ولذلك فما أحوج الشعب اليمني اليوم 
ب��ع��د ت��ج��رب��ت��ه امل���ري���رة يف ب��ن��اء ال���دول���ة ال��ح��دي��ث��ة ال��ت��ي ال ت��وج��د إال عى 
ال����ورق ويف وس��ائ��ل اإلع����الم  ول��ي��س ل��ه��ا وج���ود ع��ى أرض ال��واق��ع أن 
يكون لديه برنامج إص��الح سيايس واقتصادي وإداري ليحقق من 
خ��الل��ه ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة ن��ح��و ب��ن��اء ال���دول���ة ال��ت��ي ي��ن��ش��ده��ا م��ن��ذ أم���د بعيد 
وفشل يف تحقيقها ,قد يقول البعض أن الرؤية الوطنية تضمنت 
يف ب���ن���وده���ا ك���ل ه����ذه امل���ط���ال���ب وال���ت���ي ش���ارك���ت يف ص��ي��اغ��ت��ه��ا مختلف  
القوى السياسية الوطنية وهي قادرة فيما لو تحقق لها النجاح يف 
عملية التنفيذ أن تؤسس لبناء دولة حقيقية بمفهومها الحديث 
وتخرج اليمن من أزمته السياسية واالقتصادية, لكن السؤال الذي 
ي��ط��رح ن��ف��س��ه وب��ق��وة ه��و : ه��ل ال��ج��ه��از اإلداري ال��ح��ايل ال����ذي يفتقر 
للكفاءات وأصحاب االختصاص ق��ادر عى التنفيذ؟ وال��ج��واب أنه 
بما يشوبه من ضعف ال يستطيع أن يقوم بهذه املهمة الصعبة  ما 
لم تتوافر لديه كوادر كفؤة ومتخصصة ويف نفس الوقت نزيهة ال 
تفكر إال بمصلحة الوطن والشعب لتضطلع بهذه املهمة وتتحمل 
مسؤولية التنفيذ تحت رق��اب��ة م��ش��ددة وإب��ع��اد الفاسدين م��ن كل 
امل���ص���ال���ح وال�����دوائ�����ر ال��ح��ك��وم��ي��ة وال���ق���ض���اء ع����ى م����راك����ز ال���ن���ف���وذ ألن��ه��م 
يشكلون عقبة كأداء من الصعب تجاوزها يف حالة وجودهم ليك 
يصبح الطريق سهال وسالكا أمام الفريق الذي سيضطلع بعملية 
اإلص��������الح ال����س����ي����ايس واإلداري واالق�����ت�����ص�����ادي ، وع������ى ك����ل امل���ك���ون���ات 
الوطنية املتحالفة للدفاع ع��ن ال��وط��ن وم��واج��ه��ة ال��ع��دوان أن تعد 
نفسها إعداداً جيداً إذا ما أرادت أن يكون لها دور يف عملية إعادة 
البناء والتنمية عقب انتهاء ال��ع��دوان عى اليمن ال��ذي لن يستمر 
إىل ما النهاية  وتحقيق املصالحة الوطنية وذلك من خالل اهتمامها 
بقضايا الشعب والوطن وإال فلن يكون الشعب إىل جانبها عندما 
ي��ك��ون ه���و ص��اح��ب ال��ك��ل��م��ة ال��ف��ص��ل يف اخ��ت��ي��ار م���ن ي��م��ث��ل��ه يف الحكم 
ع���رب ص���ن���دوق االن��ت��خ��اب��ات وال ت��ع��ت��م��د ع���ى م���ا ت��ح��ق��ق م���ن ان��ت��ص��ارات 
يف الجبهات عى أيدي أبناء الجيش واللجان الشعبية كمرجعية 

شعبية تفرض نفسها من خاللها .
إنما حدث يف العراق للحشد الشعبي أثناء االنتخابات الربملانية 
قد يتكرر يف اليمن حينما تكون الظروف مواتية إلجراء االنتخابات 
الربملانية والرئاسية ولن يختار الشعب اليمني ممثال يف املواطنني 
الذين سيدلون بأصواتهم إال من يهتم بقضاياهم وحل مشاكلهم 
وتأمني معيشتهم ويعمل عى تحقيق األمن واالستقرار لهم وكل 
هذه األمور هي من اختصاص الجهاز اإلداري للدولة بكل مؤسساته 
ول��ي��س م��ن اخ��ت��ص��اص الجيش امل��راب��ط يف الثكنات وال���ذي يجب أن 
ي��ك��ون م��س��ت��ع��دا يف ك��ل األح�����وال ل��ل��دف��اع ع��ن ال��وط��ن وال��ح��ف��اظ عى 

سيادته ومكتسباته املتحققة .
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ما نقدمه ألسر الشهداء رسميا وشعبيا ليس ثمنا 
لعطاء أسر الشهداء، فالثمن الوحيد الذي يرتقي 

إىل مستوى عطائهم هو رضوان الله والجنة.

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(

ج������دد ال����ق����ط����اع ال���ص���ح���ي ب����أم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة م��ط��ال��ب��ة 
األم����������م امل�����ت�����ح�����دة ب����ص����ن����ع����اء ب�������ض�������رورة ال�����ق�����ي�����ام ب���واج���ب���ه���ا 
اإلنساين الذي أنشأت من أجله والعمل عى تخفيف 
معاناة املرىض اليمنيني نتيجة استمرار احتجاز سفن 
املشتقات النفطية من قبل تحالف ال��ع��دوان بقيادة 

أمريكا.
وأكد بيان صادر عن القطاع الصحي باألمانة خالل 
ال�����وق�����ف�����ة االح����ت����ج����اج����ي����ة ال�����ت�����ي ن���ظ���م���ه���ا م����وظ����ف����و م��ك��ت��ب 
الصحة العامة والسكان بالتعاون مع شركة النفط 
اليمنية أمام مكتب األمم املتحدة أن استمرار احتجاز 
س��ف��ن امل��ش��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة م���ن ق��ب��ل ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان 
األم�������ري�������يك ال�����س�����ع�����ودي ك��������ان س����ب����ب����اً رئ����ي����س����ي����اً يف ارت�����ف�����اع 
مؤشرات الوفيات بني األطفال الخدج واألمهات يف 

أقسام املستشفيات العامة والخاصة.
ول�����ف�����ت ال�����ب�����ي�����ان ب����ح����ض����ور امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل���ل���ش���رك���ة 
امل����ه����ن����دس ع�����م�����ار األض������رع������ي إىل أن ان������ع������دام امل���ش���ت���ق���ات 
النفطية تسببت يف وفاة العديد من املرىض يف أقسام 
العناية املركزة وال��ط��وارئ والعمليات فضال عن عدم 
تمكن املستشفيات من حفظ وخزن األدوية الخاصة 

باألمراض املزمنة مثل السكر واألورام نتيجة عدم توفر 
املشتقات النفطية الالزمة لتشغيل تلك املستشفيات.

واع��ت��رب أن اغ��الق مطار صنعاء ال���دويل يعد جريمة 
ب����ح����ق اإلن����س����ان����ي����ة ال����ت����ي م����ارس����ه����ا ال�������ع�������دوان يف ح����رم����ان 
ال����ج����رح����ى وامل����ص����اب����ني وامل���������رىض م�����ن ال���س���ف���ر ل���ل���ع���الج يف 

الخارج.
وأش����ار إىل أن اس��ت��ه��داف ال��ج��ان��ب االق��ت��ص��ادي كونه 
ال�����ع�����م�����ود ال�����ف�����ق�����ري ل���ت���ش���غ���ي���ل امل��������راف��������ق ال����ص����ح����ي����ة أدى 
إىل ع�����دم ت��م��ك��ن ت���ل���ك امل�����راف�����ق م����ن ت��ل��ب��ي��ة االح���ت���ي���اج���ات 

واملتطلبات الالزمة للعمل والخدمة.

اعتبر اغالق مطار صنعاء الدولي جرمية بحق اإلنسانية

قطاع الصحة باألمانة يجدد املطالبة مبنع احتجاز سفن املشتقات النفطية
تشكيل املجلس التأديبي
 بدائرة القضاء العسكري

تنفيذا لتوجيهات النائب العام بالقرار رقم )120( لسنة 2021 بشأن 
تشكيل املجالس التأديبية يف النيابات العامة وإعادة تحديد اختصاصاتها 
وتحديد مهامها فقد أصدر املدعي العام العسكري مدير دائرة القضاء 
العسكري العميد قايض عبداللطيف العياين القرار رقم )1( لسنة 2022 
وال����ذي ق��ى بتشكيل امل��ج��ل��س ال��ت��أدي��ب��ي ب���دائ���رة ال��ق��ض��اء ال��ع��س��ك��ري من 

رئيس وثالثة أعضاء.
ح��ي��ث س���ي���ؤدي امل��ج��ل��س م��ه��ام��ه وف���ق���ا ألح���ك���ام ق���ان���ون ال���خ���دم���ة امل��دن��ي��ة 
والئحته التنفيذية وقانون والئحة الخدمة يف القوات املسلحة وقانون 

والئحة الجزاءات واملخالفات االدارية يف القوات املسلحة.

أعلن وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبد اللهيان أن مفاوضات فيينا 
تسري يف االتجاه الصحيح وأن بالده تمتلك اإلرادة الالزمة والنية الحسنة 

للتوصل إىل اتفاق جيد مع الدول الغربية.
ونقلت وكاالت األنباء اإليرانية عن عبد اللهيان خالل اتصال هاتفي أمس 
مع نظريه الهندي سوبرامانيام جايشانکار قوله: "إذا أظهر الجانب الغربي 
أيًضا مثل هذه النية الحسنة واإلرادة فبامكاننا التوصل إىل اتفاق جيد".

يف سياق آخر أشار عبد اللهيان إىل أن إيران تمكنت من "السيطرة عى 
ت��ف��ي ف�����ريوس ك���ورون���ا ب��ش��ك��ل ج���ي���د" وت����م ح��ت��ى اآلن ت��ط��ع��ي��م 89 يف امل��ائ��ة 
من املواطنني وهم يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح يف الوقت الحاضر.

بدوره أشار وزير الخارجية الهندي إىل أن عدد حاالت االصابة بفريوس 
كورونا يف الهند آخذ يف االزدياد ولكن نظرا لسرعة التطعيم الجيدة يمكن 

إيقاف هذه الوترية.

اليوم بدء صرف بدل انتقاالت 
املتطوعني في املدارس 

أع��������������ل��������������ن ص�����������������ن�����������������دوق دع�����������������������م امل��������ع��������ل��������م 
وال��ت��ع��ل��ي��م ب����دء ص����رف ب����دل ان��ت��ق��االت 
امل������ت������ط������وع������ني ال������ع������ام������ل������ني يف امل���������������دارس 

اعتباراً من اليوم اإلثنني .
وأوضح املدير التنفيذي للصندوق 
ح�������س�������ني ج�������ب�������ل أن ع������م������ل������ي������ة ال�������ص�������رف 
س���ت���س���ت���م���ر ح�����ت�����ى ال���������� ٢٢ م�������ن ال���ش���ه���ر 
ال�����������������ج�����������������اري وس���������ت���������ش���������م���������ل امل�������ت�������ط�������وع�������ني 
بمدارس أمانة العاصمة ومحافظات 
ص���ن���ع���اء ذم�������ار ح���ج���ة ع�����م�����ران ص���ع���دة 

املحويت البيضاء ومأرب.
 وذكر أن آلية الصرف ستتم كل يف 
إط���ار م��دي��ري��ت��ه.. م��ش��رياً إىل أن��ه سيتم 

الصرف لبقية املحافظات بعد اسبوع 
ع���ق���ب اس���ت���ك���م���ال اإلج�������������راءات ال��ف��ن��ي��ة 
واإلداري���ة الالزمة لبيانات املتطوعني 

يف مدارسها.
وأك�������د ج���ب���ل أن�����ه س���ي���ت���م ص�����رف ب���دل 
ان����������ت����������ق����������االت ال�������ع�������ام�������ل�������ني ال�������ث�������اب�������ت�������ني يف 
املدارس الذين تم الصرف لهم مسبقاً 
ف�������ور اس����ت����ك����م����ال ب�����ن�����اء ق�����اع�����دة ب���ي���ان���ات 
ص����ح����ي����ح����ة وم����ت����ك����ام����ل����ة ل�����ه�����م .. م���ب���ي���ن���اً 
أن����ه ي��ت��م ح���ال���ي���اً ال��ع��م��ل ع���ى م��ع��ال��ج��ة 
ب�����ي�����ان�����ات�����ه�����م وم�����ط�����اب�����ق�����ة ج����م����ي����ع وث�����ائ�����ق 
ال���ص���رف ال��س��اب��ق��ة ل��ي��ت��م اع��ت��م��اده��ا يف 

عمليات الصرف الالحقة.

وضع محافظ حجة هالل الصويف أمس ومعه مدير مكتب الصحة باملحافظة 
ال���دك���ت���ور أح���م���د ال��ك��ح��الين ال���ي���وم ح��ج��ر األس������اس مل���ش���روع إن���ش���اء م���رك���ز ال��رص��د 

الوبايئ بتكلفة 70 ألف دوالر بتمويل من منظمة رعاية األطفال.
ون����������وه ال������ص������ويف ب����������دور ش������رك������اء ال����ع����م����ل اإلن�������س�������اين يف دع��������م ال�����ق�����ط�����اع ال���ص���ح���ي 
باملحافظة .. مشيدا بجهود مكتب الصحة لالرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة 

للمواطنني.

وأك������د ال����ح����رص ع����ى ت���ذل���ي���ل ال���ص���ع���وب���ات ال���ت���ي ت����واج����ه ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���اري���ع ال��ب��ن��ي��ة 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ب���امل���ح���اف���ظ���ة.. داع����ي����ا ش����رك����اء ال���ع���م���ل اإلن�����س�����اين ل���ل���رك���ي���ز ع����ى امل���ش���اري���ع 

املستدامة والبنية التحتية.
فيما أشار مدير مكتب الصحة بحضور مدير مكتب منظمة رعاية األطفال 
باملحافظة الدكتور مجيب الجرادي إىل أن املشروع يأيت ضمن خطط وبرامج 

املكتب لتطوير القطاع الصحي وتجويد الخدمات املقدمة للمواطنني.

محافظ حجة يضع حجر األساس ملشروع إنشاء مركز الترصد الوبائي

التقى نائب رئيس هيئة األرك���ان- رئيس الفريق الوطني 
إلع���ادة االنتشار ال��ل��واء ال��رك��ن ع��يل حمود امل��وش��يك، امس 
بميناء ال��ح��دي��دة، ن��ائ��ب��ة رئ��ي��س بعثة األم���م امل��ت��ح��دة لدعم 

اتفاق الحديدة دانييال كروسالك.
ت����ط����رق ال����ل����ق����اء ال�������ذي ض����م أع����ض����اء ال����ف����ري����ق ال����وط����ن����ي، إىل 
تهديدات دول تحالف العدوان باستهداف ميناء الحديدة.

ووضع الفريق الوطني، األمم املتحدة أمام تهديدات ما 
يسمى "ناطق تحالف العدوان " وما يسوقه من افراءات 

عن إستخدام امليناء ألغراض عسكرية.
واستعرض رئيس الفريق الوطني، األعمال االستفزازية 
لقوى العدوان وقصفها للمناطق السكنية، وقتل النساء 

واألطفال.
وع��رب عن أسفه ملا تضمنته تصريحات ما يسمى "ناطق 
التحالف "حول ميناء الحديدة من مغالطات والتي تمهد 
الع���ت���داءات ج��دي��دة ت��ط��ال امل��ي��ن��اء ال����ذي ي��ع��د امل��ن��ف��ذ ال��وح��ي��د 
وال��ش��ري��ان ال��رئ��ي��ي إلدخ����ال ال��غ��ذاء وال�����دواء وامل��س��اع��دات 

اإلنسانية ألكر من 70 باملائة من أبناء الشعب اليمني.
وطالب اللواء املوشيك، البعثة األممية بموقف واضح 
م�����ن ه������ذه ال����ت����ه����دي����دات ال����ت����ي س���ي���ك���ون ل���ه���ا آث��������ار ك����ارث����ي����ة ع��ى 

الشعب اليمني.
ودع�����������ا ال�����ب�����ع�����ث�����ة، إىل ال�����ق�����ي�����ام ب��������دوره��������ا اإلن��������س��������اين وات������خ������اذ 

ق����رار ح����ازم ب��م��ن��ع ال��ق��رص��ن��ة ال��ب��ح��ري��ة ع���ى ال��س��ف��ن النفطية 
وال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��خ��ذه��ا دول ال���ع���دوان وس��ي��ل��ة ض��غ��ط يف 

عدوانها عى الشعب اليمني.
إىل ذل���ك اط��ل��ع ن��ائ��ب رئ��ي��س هيئة األرك����ان ال��ع��ام��ة رئيس 
ال��ف��ري��ق ال��وط��ن��ي إلع���ادة االن��ت��ش��ار وأع��ض��اء ال��ف��ري��ق الوطني 

ون��ائ��ب��ة رئ��ي��س بعثة األم���م امل��ت��ح��دة ل��دع��م ات��ف��اق ال��ح��دي��دة، 
ع����ى ع�����دد م����ن امل����راف����ق ب��م��ي��ن��اء ال���ح���دي���دة ب���ع���د ادع���������اءات م��ا 
يسمى " ناطق تحالف ال��ع��دوان " باستخدامها لألغراض 

العسكرية. 
ح����ي����ث زار امل�����وش�����يك وك�������روس�������الك وم���ع���ه���م���ا ع�����ض�����وا ل��ج��ن��ة 

ت���ن���س���ي���ق إع���������ادة االن����ت����ش����ار ال�����ل�����واء م���ح���م���د ال������ق������ادري وال�����ل�����واء 
منصور السعادي، ورشة النجارة والورشة الفنية ومحطة 
توليد الكهرباء ومنزلق العائمات البحرية وهنجر صيانة 

املنقولة األرضية وأرصفة محطة الحاويات يف امليناء.
واس���ت���م���ع���وا إىل ش������رح م����ن ن����ائ����ب رئ����ي����س م���ؤس���س���ة م����وائن 
ال��ب��ح��ر األح���م���ر ال��ي��م��ن��ي��ة امل��ه��ن��دس ي��ح��ي��ى ش���رف ال���دي���ن، عن 
هذه املرافق املدنية التي تدعي قوى العدوان استخدامها 

لألغراض العسكرية.
واع����ت����رب ادع����������اءات ق�����وى ال�����ع�����دوان ال���ت���ي ي���ت���م ال�����روي�����ج ل��ه��ا 
مجرد اف���راءات وذرائ����ع.. م��ؤك��دا أن ميناء الحديدة خايل 

تماما من أي طابع عسكري.
من جانبه أوض��ح عضو الفريق الوطني إلع��ادة االنتشار 
ال�����ل�����واء ال������ق������ادري، أن�����ه ت����م إط������الع ن���ائ���ب���ة رئ���ي���س ب��ع��ث��ة األم����م 
املتحدة، عى املواقع التي تدعى قوى العدوان بأنها تحتوي 
ع��ى ص���واري���خ وم���ع���دات ع��س��ك��ري��ة يف ح��ني أن ه���ذه امل��راف��ق 
تستخدم ل��ل��ن��ج��ارة وص��ي��ان��ة م��ع��دات ول��ن��ش��ات وم��ق��ط��ورات 

امليناء.
وأك��������د ال��������ق��������ادري، أن ت�����ه�����دي�����دات دول ت����ح����ال����ف ال�����ع�����دوان 
ليست جديدة كما أن استهداف امليناء ليس بجديد حيث 
استهدف أكر من مرة تحت ادعاءات وذرائع ال أساس لها 

من الصحة بهدف تضييق الحصار عى الشعب اليمني.

في لقاء مبيناء احلديدة لوضع األمم املتحدة أمام تهديدات دول حتالف العدوان

اللواء املوشكي يطالب البعثة األممية مبوقف واضح لهذه التهديدات التي سيكون لها آثار كارثية على الشعب اليمني

م����ن����ح����ت اك�����ادي�����م�����ي�����ة 
ال��������������ي��������������م��������������ن ل���������ل���������ث���������ق���������اف���������ة 
واك�����ادي�����م�����ي�����ة  واالدب 
ال������������س������������ف������������ري ال������������دول������������ي������������ة 
ل����������������ل����������������س����������������الم ال�������������������������������دويل 
وال�����ث�����ق�����اف�����ة وال����ت����ن����م����ي����ة 
ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال����������������ت����������������الح����������������م ال���������ق���������ب���������يل 
م���س���اع���د م����دي����ر دائ������رة 
ال���������ت���������وج���������ي���������ه امل��������ع��������ن��������وي 
ال�����������ع�����������م�����������ي�����������د ال�������������ق�������������ايض 
ام���ني ال���ربع���ي ش��ه��ادة 

شرفية عليا.
وأش����ار رئ��ي��س االك��ادي��م��ي��ة ال��دك��ت��ور ام���ني ال��ري��ش��اين 
اىل ان منح هذه الشهادة العليا يأيت اعتزازاً وتقديراً 

ل������������������������ل������������������������دور ال��������������وط��������������ن��������������ي 
وال������������ج������������ه������������ادي ال����������ب����������ارز 
ل������ل������ق������ايض ال���������ربع���������ي يف 
م���������واج���������ه���������ة ت������ح������دي������ات 
ال���������ح���������رب ال������ع������دوان������ي������ة 
الغاشمة عى اليمن 
وت������������ق������������دي������������راً مل������������ا ي�����ب�����ذل�����ه 
م�����ن ج�����ه�����ود م��خ��ل��ص��ة 
وط�����������ن�����������ه  يف خ������������������دم������������������ة 
وم����ج����ت����م����ع����ه وإرس�����������اء 
ق����ي����م ال�����������والء ال���وط���ن���ي 
والتكافل االجتماعي.
فيما ع��رب القايض 
ال������ربع������ي ع������ن ال����ش����ك����ر واالم������ت������ن������ان مل����ن����ح����ه ش����ه����ادة 

شرفية عليا.
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