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خسائر فادحة في صفوف املرتزقة 

 أشاد فخامة املشري الركن مهدي 
املـــــــشـــــــاط رئــــــيــــــس املـــــجـــــلـــــس الــــســــيــــايس 
األعىل، بدور املكتب التنفيذي إلدارة 
الـــــرؤيـــــة الـــوطـــنـــيـــة ووزارة الــتــخــطــيــط 
والتنمية وكافة القطاعات والجهات 
املــــــعــــــنــــــيــــــة يف إعــــــــــــــــــداد وتــــــنــــــفــــــيــــــذ خـــطـــط 

ومشاريع الرؤية الوطنية.
وأكد الرئيس املشاط خالل زيارته 

لـــلـــمـــكـــتـــب الــــتــــنــــفــــيــــذي إلدارة الـــــرؤيـــــة 
الوطنية ووزارة التخطيط والتنمية 
دعم املجلس لكافة الجهود املبذولة 
يف تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــط ومـــــشـــــاريـــــع الـــــرؤيـــــة 

الوطنية.
وأشـــــــــار إىل أهـــمـــيـــة تـــقـــيـــيـــم وتــــجــــاوز 
نـــــــواحـــــــي الــــــقــــــصــــــور يف الـــــعـــــمـــــل خـــــالل 
املـــــــــــــراحـــــــــــــل الــــــــســــــــابــــــــقــــــــة ودعــــــــــــــــــم خــــطــــط 

الــعــام 2022 مالياً وإداريــــاً وعــىل كل 
املستويات إلحداث التحول املنشود 
ومــــغــــادرة حـــالـــة الـــرهـــل الـــتـــي عــانــت 
مــنــهــا أجــهــزة ومــؤســســات الـــدولـــة يف 
عــهــد األنـــظـــمـــة املـــاضـــيـــة الـــتـــي يــحــرص 
العدوان عىل استمرارها وتكريسها 
ليبقى اليمن دولـــة فاشلة وحديقة 

خلفية لسياساته وامالءاته.

وجـــــــــدد رئـــــيـــــس املــــجــــلــــس الـــســـيـــايس 
األعـــــــــــــــــــىل، الـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــد عــــــــــىل أن الـــــيـــــمـــــن 
تـــــجـــــاوز الـــتـــبـــعـــيـــة واالرتـــــــهـــــــان وأن كــل 
القوى الوطنية املخلصة تشارك إىل 
جانب قيادة وكـــوادر الــدولــة يف بناء 
الدولة اليمنية الحديثة وفقاً ألسس 
ومعايري علمية ومنهجية تضمن لها 

االستدامة والنجاح.

اطلع على سير العمل بوزارة الصحة واملركز الوطني لألطراف

بالصواريخ وسالح اجلو املسير ..  محرقة شبوة :

ص 07

األسلحة األوروبية - األمريكية 
ُتؤّجج احلرب على اليمن

                 مراد يكتب عن :

الثقافة وصناعة 
الواقع األجد

السودان   بني أجندة 
احلاضر والصراع

 على املستقبل

حفاوة االستقبال
 كانت رائعة جدًا ولم نتوقع 

الزخم اجلماهيري

رحل بصمت وتساؤالت عن 
مذكراته!! وماذا قال عن اغتيال 

احلمدي وأحداث احلجرية ?
بعد 44 سنة من النفي والغربة 

والصمت واأللم

عبدالله عبدالعالم 
سيدفن في اليمن

 هروب العدوان من "الفيلم املسروق" إلى »أوربة« اليمن
سخرية واسعة من حديث املالكي عن معركة "حرية اليمن السعيد" 

قراء ة  في فيلم العدوان املجهول :

الرئيس املشاط يزور املكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ووزارة التخطيط

تفاصيل ص 02

ص 09

ص 15

ص 05

عصام  ردمان   يف حوار  لـ » 26سبتمرب«:

  غدًا .. ستقول املهرة كلمتها فال تستعجلوا

استقصائي تلفزيوني يكشف أبعاد 
الهجمات االسرائيلية في عهد احلمدي

املهرة صعبة املراس على احملتلني واملرتزقة

ماذا تخفي املهرة من ثروات 
حتى ترى هذا التهافت؟!

تفاصيل ص 03

  ظن حسنو النوايا يعتقدون ان محافظة املهرة 
وارض املهرة وسواحلها وامتدادها االقليمي يف منأى عن 

الصراع وعىل مبعدة من االطماع املباشرة للغزاة واملحتلني 
واذيال املرتزقة ومنذ فرات اطالق االعتصامات السلمية يف 
محافظة املهرة املحافظة التي اعلنت مبكرا انها ضد املحتل 

واالحتالل وانها ال تقبل ان تكون رهينة لحسابات املحتل 
الغازي الذي جاء وتسلل تحت عباءة االحتالل والغزو 

اىل االرايض اليمنية املحتلة والتي تقع يف مجملها يف اطار 
املحافظات الجنوبية والشرقية وهي اسراتيجية اخذت 
وقتها من الدراسة من دهاقنة االحتالل ومسوقي فكرة 

التدخل السافر للمعتدين يف الشأن اليمني!!

ماذا ُتخفي املهرة من ثروات 
حتى ترى هذا التهافت؟!

اس����������ت����������دراج م������ي������دان������ي وإع���������الم���������ي أوق�������������ع امل�������رت�������زق�������ة ف��������ي م�����ص�����ي�����دة ك����ب����ي����رة
نصف ق��وات املرتزقة املشاركة في القتال ما بني قتيل ومصاب وأسير ومفقود 

  احلريزي.. قامة تناطح املنبطحني 
وأذيال االرتهان 



 أش��اد فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
ال����س����ي����ايس األع����������ى، ب��������دور امل����ك����ت����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي إلدارة ال����رؤي����ة 
ال����وط����ن����ي����ة ووزارة ال���ت���خ���ط���ي���ط وال����ت����ن����م����ي����ة وك������اف������ة ال���ق���ط���اع���ات 
والجهات املعنية يف إع��داد وتنفيذ خطط ومشاريع الرؤية 

الوطنية.
وأكد الرئيس املشاط خالل زيارته للمكتب التنفيذي إلدارة 
ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة ووزارة ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ن��م��ي��ة دع����م امل��ج��ل��س 
ل��ك��اف��ة ال��ج��ه��ود امل���ب���ذول���ة يف ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ط وم���ش���اري���ع ال���رؤي���ة 

الوطنية.
وأشار إىل أهمية تقييم وتجاوز نواحي القصور يف العمل 
خ���الل امل���راح���ل ال��س��اب��ق��ة ودع����م خ��ط��ط ال���ع���ام 2022 م��ال��ي��اً 
وإداري����������������اً وع��������ى ك������ل امل����س����ت����وي����ات إلح�����������داث ال�����ت�����ح�����ول امل���ن���ش���ود 
ومغادرة حالة الرتهل التي عانت منها أجهزة ومؤسسات 
الدولة يف عهد األنظمة املاضية التي يحرص ال��ع��دوان عى 
اس��ت��م��راره��ا وت��ك��ري��س��ه��ا ليبقى ال��ي��م��ن دول���ة ف��اش��ل��ة وحديقة 

خلفية لسياساته وامالءاته.
وج����دد رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ى، ال��ت��أك��ي��د ع��ى أن 
ال���ي���م���ن ت����ج����اوز ال��ت��ب��ع��ي��ة واالرت�����ه�����ان وأن ك����ل ال����ق����وى ال��وط��ن��ي��ة 
امل��خ��ل��ص��ة ت���ش���ارك إىل ج���ان���ب ق���ي���ادة وك�������وادر ال����دول����ة يف ب��ن��اء 
ال�������دول�������ة ال���ي���م���ن���ي���ة ال����ح����دي����ث����ة وف������ق������اً ألس��������س وم�����ع�����اي�����ري ع��ل��م��ي��ة 

ومنهجية تضمن لها االستدامة والنجاح.
وق���������������ال "إن ال������ي������م������ن س�����ي�����ن�����ت�����ص�����ر يف م������ع������رك������ت������ه ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة 

وال����س����ي����اس����ي����ة واإلداري�������������������ة، م����ه����م����ا ك�����ان�����ت ال�����ت�����ح�����دي�����ات وم���ه���م���ا 
ح����ش����دت ق�������وى ال�������ع�������دوان وت�������آم�������رت، ف�������إن م����ص����ريه����ا ال���ف���ش���ل 

والهزيمة".
وأشاد باستبسال الجيش واللجان الشعبية وما يسطره 
األبطال من مالحم وانتصارات يف مختلف الجبهات، فضاًل 
عن استهداف سالح الجو املسري والقوة الصاروخية لعمق 
ال��ع��دو.. م��ؤك��داً أن ق��ي��ادات ال��دول��ة ومسؤوليها سيعملون 

بنفس الروح الجهادية يف جبهة بناء الدولة.
وأه��اب الرئيس املشاط بكافة أجهزة ومؤسسات الدولة 
ال���ع���م���ل وف����ق����اً مل��ن��ه��ج��ي��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط ل���ل���رؤي���ة ال���وط���ن���ي���ة وآل��ي��ت��ه��ا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال���ت���ي ت���م ت��ط��وي��ره��ا وت��ع��دي��ل��ه��ا م����ؤخ����راً ب��م��ا ي��خ��دم 
امل���رح���ل���ة.. م��ن��وه��اً ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ت���ش���اريك وج���ه���ود ال��ق��ط��اع��ات 
والجهات املختلفة.. حاثاً عى استكمال الخطط التنفيذية 

للعام 2022 واستكمالها حتى 20 يناير الجاري.
وأث���ن���ى ع���ى ج���ه���ود ق���ي���ادة امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي إلدارة ال���رؤي���ة 
الوطنية والوحدات التنفيذية للرؤية يف أجهزة ومؤسسات 
ال���دول���ة.. م��ؤك��داً ع��ى ض����رورة ح��ل ك��اف��ة امل��ش��اك��ل ومعالجة 
ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه س��ري تنفيذ خ��ط��ط ال��رؤي��ة الوطنية 

لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ووج���ه رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ى، ح��ك��وم��ة اإلن��ق��اذ 
ب�����دع�����م ب������رام������ج ب�����ن�����اء ال��������ق��������درات واألت������م������ت������ة وال������ب������ن������اء امل����ؤس����ي 
واالص����الح ال��ق��ان��وين مل��ا م��ن ش��أن��ه رف��ع مستوى أداء وح��دات 
ال�����خ�����دم�����ة ال�����ع�����ام�����ة وت�����ح�����س�����ن وت�����ط�����وي�����ر ال������خ������دم������ات امل����ق����دم����ة 

للمواطنن.
إىل ذل����ك ق����ام ف��خ��ام��ة امل���ش���ري ال���رك���ن م���ه���دي امل���ش���اط رئ��ي��س 
امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع�������ى، ب����زي����ارة ل��������وزارة ال���ص���ح���ة ال��ع��ام��ة 
والسكان، حيث كان يف استقباله وزير الصحة الدكتور طه 

املتوكل.
وخالل الزيارة اطلع الرئيس املشاط، عى سري العمل يف 
الوزارة وخططها وبرامجها للعام الجاري، الهادفة لتوسيع 
وتحسن مستوى الخدمات الصحية والطبية، بما يسهم 
يف ت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��اة امل������رىض، وك�����ذا ال��ص��ع��وب��ات ال���ت���ي ت��واج��ه 
القطاع الصحي جراء استمرار العدوان والحصار األمرييك 

السعودي عى اليمن.
كما اطلع عى ما حققته وزارة الصحة من إنجازات خالل 
العام املنصرم بالرغم من الصعوبات التي يمر بها الوطن، 

وش����ح����ة اإلم����ك����ان����ات واالس�����ت�����ه�����داف امل���م���ن���ه���ج ل��ل��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
للقطاع الصحي من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا.

وأشاد الرئيس املشاط خالل لقائه قيادة الوزارة والوكالء 
وم������������دراء ال�����ع�����م�����وم، ب����ال����ج����ه����ود امل�����ب�����ذول�����ة ل���ت���ح���س���ن م���س���ت���وى 
ال�����خ�����دم�����ات ال����ط����ب����ي����ة وال�����ع�����الج�����ي�����ة يف امل����س����ت����ش����ف����ي����ات وامل������راك������ز 

الصحية، والحرص عى تجاوز التحديات املاثلة.
وأكد ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير األداء والخدمات 
يف املستشفيات واملرافق الصحية لتخفيف معاناة املرىض يف 

ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.
كما زار الرئيس املشاط، مخزن اإلم��داد ال��دوايئ، واطلع 
عى ما توفره الدولة من أدوية لحاالت األمراض املزمنة من 

الفقراء واملحتاجن الذين ال يستطيعون شراءها.
واس��ت��م��ع رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع����ى، إىل امل��واط��ن��ن 
وامل��������رىض وم�����ا ي���ع���ان���ون���ه ج������راء ال�����ع�����دوان وال����ح����ص����ار األم���ري���يك 
وإغ�������الق م���ط���ار ص���ن���ع���اء ال������ذي ي��ت��س��ب��ب يف وف������اة آالف امل����رىض 
نتيجة إغالق املطار وانعدام الدواء بسبب الحصار.. وحث 
عى أهمية توفري األدوية يف حدود اإلمكانات املتاحة وخاصة 

لألمراض املزمنة.

وخالل زيارته للمركز الوطني لألطراف والعالج الطبيعي، 
اطلع الرئيس امل��ش��اط،، ع��ى م��ا يقدمه امل��رك��ز م��ن خدمات 

للمرىض واملعاقن والصعوبات التي تواجهه.
وت��ف��ق��د س��ري ال��ع��م��ل يف ق��س��م األط����راف الصناعية ب��امل��رك��ز، 
واستمع إىل شرح عن سري العمل والخدمات التي يقدمها 

للجرحى واألشخاص ذوي اإلعاقة.
وأش����������اد ال����رئ����ي����س امل������ش������اط، ب����ج����ه����ود ق�����ي�����ادة وك������������وادر امل����رك����ز 
الوطني لألطراف والعالج الطبيعي، وما يقدمه من خدمات 
يف مجال العالج الطبيعي واألطراف الصناعية وإعادة األمل 
للمستفيدين من خدماته وتمكينهم من ممارسة حياتهم 

بعد حصولها عى العالج واألطراف التعويضية.
ووج��������ه ال����رئ����ي����س امل������ش������اط، وزي��������ر ال����ص����ح����ة ب����ال����ح����رص ع��ى 
دع�������م وم�����س�����ان�����دة امل�����رك�����ز وت�����وف�����ري اح����ت����ي����اج����ات����ه م�����ن األج����ه����زة 
وامل��س��ت��ل��زم��ات ل��ل��ق��ي��ام ب�����دوره يف ت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��اة ال��ج��رح��ى 
واملعاقن, مشيداً باملستوى املتطور الذي وصل إليه املركز 
يف م���ج���ال ال����ع����الج ال��ط��ب��ي��ع��ي واألط����������راف ال���ص���ن���اع���ي���ة ل����ذوي 
اإلعاقة والجرحى، وما يمتلكه من خربات يف هذا املجال 

رغم شحة اإلمكانات.
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  ضرورة مضاعفة اجلهود لتطوير األداء واخلدمات في املستشفيات واملرافق الصحية لتخفيف معاناة املرضى

في لقاء موسع لتأسيس منتدى اخلبرات الوطنية

اجلنيد يؤكد أهمية دور اخلبرات والكفاءات 
الوطنية في البناء والتنمية

 أك����د ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��������وزراء ل���ش���ؤون ال����رؤي����ة ال��وط��ن��ي��ة 
رئيس املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية محمود الجنيد، 
أه��م��ي��ة دور ال���خ���ربات وال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة يف إح����داث 

نهضة تنموية شاملة يف مختلف املجاالت.
واعترب الجنيد يف لقاء موسع يف إطار تأسيس منتدى 
ال���خ���ربات ال��وط��ن��ي��ة يف م���ج���االت ال��ت��ن��م��ي��ة ودع����م ال��رؤي��ة 
الوطنية، نظمته وزارة التخطيط والتنمية بالشراكة 
مع املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية، انعقاد اللقاء نواة 
لتأسيس منتدى يجمع الخربات والكفاءات الوطنية.
ولفت إىل ضرورة التواصل مع الكوادر ذات الخربة 
والكفاءة يف الخارج للعودة إىل أرض الوطن للمشاركة 
يف بناء الدولة اليمنية الحديثة.. مشدداً عى ضرورة 
استشعار الجميع للمسؤولية يف دعم الرؤية الوطنية 
وم��ش��اري��ع��ه��ا وخ��ط��ط��ه��ا وإس���ه���ام ال���خ���ربات ال��وط��ن��ي��ة يف 

هذا الجانب.
ك���م���ا أك������د ن����ائ����ب رئ����ي����س ال������������وزراء ع�����ى أه���م���ي���ة ال��ع��م��ل 
التشاريك بن كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص 
وم����ن����ظ����م����ات امل���ج���ت���م���ع امل��������دين ل���ت���ع���زي���ز ص����م����ود ال���ش���ع���ب 
اليمني يف مواجهة العدوان، وما يتعرض له الوطن 
م���ن ح���ص���ار خ���ان���ق واس���ت���م���رار اح��ت��ج��از س��ف��ن امل��ش��ت��ق��ات 

النفطية.
وحث عى تنظيم العمل واإلسهام يف وضع الخطط 
والرؤى التي تصب يف خدمة املصلحة العامة.. منوها 
ب����ان����ع����ق����اد ال����ل����ق����اء ال���������ذي ي���ج���م���ع ال������خ������ربات وال�����ك�����ف�����اءات 
ال���وط���ن���ي���ة ال����ت����ي س���ي���ك���ون ل���ه���ا دور ب�������ارز يف دع�����م ال����رؤي����ة 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة وت�����ق�����دي�����م االس�������ت�������ش�������ارات وت�����ح�����دي�����د أول�������وي�������ات 

التنمية.
من جانبه أش��ار وزي��ر التخطيط والتنمية إىل أهمية 
اللقاء الذي يضم خربات وكفاءات يف مختلف املجاالت 
ال��ت��ن��م��وي��ة ل��دع��م ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ب��ن��اء ال����دول����ة.. الف��ت��اً 
إىل الدور املهم للمنتدى وإسهامه يف تنسيق وتوحيد 
ال�����ج�����ه�����ود وت�����ط�����وي�����ر ال������ش������راك������ة ب������ن ال�����ق�����ط�����اع ال���ح���ك���وم���ي 

والخربات والكفاءات يف كافة املجاالت.
وأك�����د ال����وزي����ر ال��ك��م��ي��م ع���ى ض������رورة ال��ت��ن��س��ي��ق ل��وض��ع 
اس��رتات��ي��ج��ي��ات وس��ي��اس��ات عملية للتخطيط وال��ب��ن��اء.. 
م��ش��ريا إىل أه��م��ي��ة دور امل��ن��ت��دى يف ب��ن��اء ال��دول��ة اليمنية 
ال������ح������دي������ث������ة م���������ن خ�����������الل ج������م������ع امل�������ع�������ل�������وم�������ات وال���������خ���������ربات 
وال���������ك���������ف���������اءات وت������ق������دي������م االس���������ت���������ش���������ارات ودع�������������م ال�������رؤي�������ة 

الوطنية.
ويف ال��ل��ق��اء ال���ذي ح��ض��ره مستشار ال��رئ��اس��ة الدكتور 
ع����ب����دال����ع����زي����ز ال������������رتب، أش����������ار م����ن����س����ق امل�����ن�����ت�����دى ال����دك����ت����ور 
ع���ب���دامل���ل���ك ش������رف ال����دي����ن وذك��������رى ال���ن���ق���ي���ب م����ن ال��ل��ج��ن��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ل���ل���م���رأة، إىل دور م��ن��ت��دى ال����خ����ربات ال��وط��ن��ي��ة 
يف وض��ع ق��اع��دة بيانات للخربات الوطنية يف ال��داخ��ل 

والخارج.
وأكدا عى دور املرأة يف التنمية وبناء املجتمع والدولة 
ال��ي��م��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز ال��ص��م��ود وال���ث���ب���ات مل��واج��ه��ة ال���ع���دوان 

والحصار وتداعياتهما.
ولفت شرف الدين والنقيب إىل أن منتدى الخربات 
ال��وط��ن��ي��ة سيسهم يف ح��ش��د ال���خ���ربات وامل������وارد ل��ربام��ج 
التنمية وخططها ومشاريعها املرحلية للفرتة املقبلة 

وتطوير وتنسيق الشراكة املحلية واملجتمعية.

أك���د وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ي��ح��ي��ى ب���درال���دي���ن ال��ح��ويث 
حرص ال��وزارة عى  إنشاء بنك اسئلة االختبارات وفق 

أحدث األسس واملعايري املعمول بها .  
  وأش��ار يف اختتام دورة القياس والتقويم التدريبية 
إلع��������������داد االخ������ت������ب������ار ال����ت����ح����ص����ي����ي  ن����ظ����م����ه����ا ق������ط������اع امل����ن����اه����ج 
وال����ت����وج����ي����ه ع�����ى م�������دى ي����وم����ن ب����م����ش����ارك����ة ٦0 م���ش���ارك���ا 
ومشاركة يمثلون موجهي اإلدارة العامة لالختبارات 
ومدراء اإلدارات ورؤساء املواد باإلدارة العامة للتوجيه 
"  إىل الدور املعول عى املشاركن يف الدورة وإسهامهم 
الفاعل يف تعزيز جهود الوزارة الحثيثة الستكمال أتمتة 

العملية االختبارية .
ودعا وزير الرتبية املشاركن اىل تطبيق ما اكتسبوه من 
م��ه��ارات وم��ع��ارف ح��ول تحليل محتوى املقرر وتحديد 
األه��م��ي��ة النسبية ل��ع��ن��اص��ره وإع����داد ج���دول امل��واص��ف��ات 
وصياغة فقرات االختبار وتوزيع االسئلة عى مستوى 
املوضوعات واأله��داف وتصميم وإخ��راج ورق��ة االختبار 

والتحليل االحصايئ لالختبار عى الواقع العمي.
حضر االخ��ت��ت��ام وك��ي��ل ق��ط��اع امل��ن��اه��ج وال��ت��وج��ي��ه احمد 
النونو ووكيل القطاع املساعد عبداللطيف املؤيد ومدير 

التوجيه حسن الحمران .

اطلع على سير العمل بوزارة الصحة واملركز الوطني لألطراف

الرئيس املشاط يزور املكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ووزارة التخطيط
  رغم التحديات وحشود العدوان اليمن سينتصر في معركته العسكرية والسياسية واإلدارية  اليمن جتاوز التبعية واالرتهان.. وكل القوى الوطنية املخلصة تشارك في بناء الدولة اليمنية احلديثة

ن������اق������ش اج�����ت�����م�����اع ل���ل���م���ن���ظ���وم���ت���ن ال�����ع�����دل�����ي�����ة وال����ت����ن����س����ي����ق����ي����ة يف 
م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة ب��رئ��اس��ة ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ى 
رئ������ي������س امل�����ن�����ظ�����وم�����ة ال�����ع�����دل�����ي�����ة م����ح����م����د ع�������ي ال�������ح�������ويث األس������ب������اب 
والصعوبات التي تواجه عمل املنظومة وتعثرّ تنفيذ بعض 

املشاريع واألنشطة.
 واس�����ت�����ع�����رض االج�����ت�����م�����اع ب����ح����ض����ور رئ�����ي�����س م���ج���ل���س ال���ق���ض���اء 
األع����ى ال��ق��ايض أح��م��د ي��ح��ي��ى امل��ت��وك��ل وال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ال��ق��ايض 
الدكتور محمد الديلمي ووزي��ر العدل القايض نبيل العزاين 
وأمن عام مجلس القضاء األعى القايض سعد أحمد هادي 
أداء القضاء يف املحافظة خ��الل العام امل��ايض وال��وق��وف أمام 
احتياجات املنظومة العدلية ل��الرت��ق��اء بالعمل خ��الل الفرتة 

املقبلة.
 ويف االجتماع الذي حضره محافظ الحديدة - رئيس اللجنة 
ال��ت��ن��س��ي��ق��ي��ة يف امل���ح���اف���ظ���ة م���ح���م���د ع����ي����اش ق���ح���ي���م أش�������اد ع��ض��و 
امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس ال���ح���ويث  ب����دور ه��ي��ئ��ات ال��س��ل��ط��ة القضائية 
واألج������ه������زة األم����ن����ي����ة وامل���ح���ل���ي���ة ال�������ذي ي���ت���ض���ح م�����ن خ������الل ت���ق���اري���ر 
اإلنجاز وتفعيل لجان التفتيش القضائية واألمنية التي تمت 

مؤخرا بما يعزز من الجانب الرقابي واألمني والقضايئ.
 وح������ثرّ ع����ى م���واص���ل���ة االه����ت����م����ام ب���م���ا ت����م ط���رح���ه وم��ن��اق��ش��ت��ه 
وت����ن����ف����ي����ذه ع�����ى ال������واق������ع ب����م����ا ي���ك���ف���ل ن����ج����اح م����ؤس����س����ات ال����دول����ة 

وينعكس عى الواقع ويعزز ثقة املجتمع بأجهزة العدالة.
وأك��������د رئ����ي����س امل���ن���ظ���وم���ة ال���ع���دل���ي���ة ع�����ى أه���م���ي���ة ال����رتك����ي����ز ع��ى 
ة والتقييم املستمر لألعمال املنجزة واملتعثة  األولويات امللحرّ

وم������ع������رف������ة األس���������ب���������اب وت������ق������دي������م امل�������الح�������ظ�������ات ال���������الزم���������ة ل����ت����ج����اوز 
السلبيات.

ل املسؤولية امللقاة  وشدد عى ضرورة تاليف األخطاء وتحمرّ
عى عاتق الجميع بما يواكب املرحلة الراهنة.. مؤكدا اهتمام 
ال��ق��ي��ادة ال��ث��وري��ة وامل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ى ب��أج��ه��زة القضاء 
وح��رص��ه��ا ع���ى ت��وف��ري ال���دع���م واإلم���ك���ان���ات ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا م���ن أداء 

واجباتها عى أكمل وجه.
وأش��������اد ب���م���ا ب���ذل���ت���ه ال���س���ل���ط���ة ال���ق���ض���ائ���ي���ة يف امل���ح���اف���ظ���ة خ���الل 
ال���ف���رتة امل���اض���ي���ة م���ن ج���ه���ود يف م��ت��اب��ع��ة ق��ض��اي��ا امل���واط���ن���ن رغ��م 

الظروف الصعبة التي تمر بها البالد يف ظل استمرار العدوان 
والحصار.. مؤكداً استمرار متابعة أداء القضاء يف املحافظة 

وتذليل املعوقات التي تواجه سري العمل.
قات واالختالالت التي   وتطررّق اجتماع املنظومتن إىل املعورّ
تواجه عمل املنظومة وتعثرّ تنفيذ بعض املشاريع واألنشطة.
واس���ت���ع���رض االج���ت���م���اع ال����ذي ض���م ن��ائ��ب رئ��ي��س ج��ه��از األم���ن 
وامل���������خ���������اب���������رات ال���������ل���������واء ع�������ب�������دال�������ق�������ادر ال������ش������ام������ي ورئ��������ي��������س ال����ه����ي����ئ����ة 
ال��ع��ام��ة ل����ألرايض ال��دك��ت��ور ه��اش��م ال��ش��ام��ي آل��ي��ة ال��ت��ن��س��ي��ق بن 
أج��ه��زة املنظومة العدلية ع��ى امل��س��ت��وى امل��رك��زي وف��روع��ه��ا يف 

املحافظات.
ه الجاد الذي تشهده  وبارك اجتماع املنظومة العدلية التوجرّ
الحديدة يف قطاع االستثمار من خالل تنظيم مؤتمر االستثمار 
األول يف املحافظة املقرر يومي 24 و25 يناير الجاري.. مؤكدا 
تشجيع املنظومة ودعمها لالستثمار يف املحافظة ودعوتها 

املستثمرون إىل إقامة مشاريعهم.
 وأك������دت امل��ن��ظ��وم��ة ح��رص��ه��ا ع���ى ح��م��اي��ة ك���اف���ة امل��س��ت��ث��م��ري��ن 
وأق���������ررّت ت��ش��ك��ي��ل ل���ج���ن���ة مل���ع���ال���ج���ة ال���ق���ض���اي���ا ال���خ���اص���ة ب��امل��ن��ط��ق��ة 

الصناعية وحمايتها والحفاظ عليها.
وأق�������ر االج����ت����م����اع ت����وف����ري م����ب����اٍن ل��ل��م��ح��اك��م يف ك����اف����ة م���دي���ري���ات 
امل��ح��اف��ظ��ة س����واء ع���ن ط��ري��ق إن���ش���اء م���ب���اٍن ج���دي���دة أو اس��ت��ئ��ج��ار 
م��ب��اٍن مؤقتة وأق���رت ك��ذل��ك رف��د امل��ح��اك��م وال��ن��ي��اب��ات بالقضاة 
وتأهيل الكادر الوظيفي بهدف تطوير األداء وتعزيز قدرات 

املحاكم يف التعامل مع كافة القضايا.

عقدت اللجنتان الرئاسية واملركزية بأمانة العاصمة برئاسة 
ع��ض��و امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس األع�����ى أح���م���د ال����ره����وي ام����س ل��ق��اًء 
م��وس��ع��ا مل��ن��اق��ش��ة ن��ت��ائ��ج ال���ت���واص���ل م���ع امل���ت���ورط���ن يف ال��خ��ي��ان��ة 

وآلية استمرار دعوتهم للعودة إىل الصف الوطني.
واستعرض اللقاء ال��ذي ض��م أم��ن العاصمة حمود عباد 
ووكيل أول األمانة خالد املداين وأعضاء اللجنتن الرئاسية 
واملركزية والوكيل املساعد إسماعيل الجرموزي ومدير األمن 
ال��ع��م��ي��د م��ع��م��ر ه����راش وم������دراء امل���دي���ري���ات امل��وج��ه��ات ال��ع��ام��ة 

واملهام املنوطة باللجان ومدراء املديريات.
وتطرق إىل سري عمل اللجان الرئيسية والفرعية واإلجراءات 
الالزمة لتعزيز آليات التواصل ويف مقدمتها تفعيل الجانب 
القبي واالجتماعي إلنجاح الحملة الوطنية إلعادة املتورطن 

وحثهم عى االستفادة من قرار العفو العام.
وتم مناقشة الخطوات الجارية إللحاق العائدين بدورات 
إعادة تأهيل يف إطار تنفيذ مسارات لجان التواصل والتنسيق 

يف املديريات.
ويف ال����ل����ق����اء أك������د ع���ض���و ال����س����ي����ايس األع��������ى اه����ت����م����ام وح�����رص 
ال������ق������ي������ادة ال������ث������وري������ة وامل�����ج�����ل�����س ال�����س�����ي�����ايس األع�����������ى ع�������ى إع���������ادة 
امل����ت����ورط����ن يف ال���خ���ي���ان���ة وت��م��ك��ي��ن��ه��م م����ن االس����ت����ف����ادة م����ن ق����رار 
ال��ع��ف��و ال��ع��ام وال���ع���ودة إىل ج����ادة ال���ص���واب وال��ص��ف ال��وط��ن��ي 

قبل فوات األوان.
ودع�����ا امل���ت���ورط���ن ال���ذي���ن رم�����وا ان��ف��س��ه��م يف أح���ض���ان ت��ح��ال��ف 
العدوان للعودة إىل صف الوطن خصوصاً بعد مرور سبع 
س����ن����وات ت���ج���ل���ت ف���ي���ه���ا ال���ح���ق���ائ���ق وات����ض����ح����ت أه��������داف وأط����م����اع 
امل���س���ت���ع���م���ري���ن ال�����ج�����دد ب����ق����ي����ادة أم����ري����ك����ا وأذن�����اب�����ه�����م يف امل��ن��ط��ق��ة 
ال��س��ع��ودي��ة واإلم�����ارات الح��ت��الل اليمن ون��ه��ب ث��روات��ه وتدمري 

مقدراته.

وأك�����������د ال��������ره��������وي أه�����م�����ي�����ة ت������ح������ري ال�������دق�������ة يف ج�����م�����ع ال����ب����ي����ان����ات 
وامل��ع��ل��وم��ات ل��يك ي��ت��م ع��ى ض��وئ��ه��ا ات��خ��اذ إج�����راءات سليمة.. 
مشدداً عى ضرورة مضاعفة الجهود خالل الفرتة القادمة 
لحث امل��ت��ورط��ن ع��ى ال��ع��ودة إىل ج���ادة ال��ص��واب كمواطنن 

صالحن.
فيما أكد عباد واملداين حرص اللجنتن الرئاسية واملركزية 
ع������ى ال�����ق�����ي�����ام ب���م���ه���ام���ه���م���ا ل����ح����ث امل������ت������ورط������ن يف ال����خ����ي����ان����ة ع��ى 
استغالل الفرصة املتاحة أمامهم للعودة إىل الصف الوطني.
وش������ددا ع���ى م��ض��اع��ف��ة ج���ه���ود ال���ت���واص���ل وال��ت��ن��س��ي��ق وح��ث 
أسر املتورطن إلقناعهم بالعودة لجادة الصواب.. مؤكدين 
أن��ه سيتم ات��خ��اذ إج���راءات ص��ارم��ة بحق املتورطن ال��ذي��ن لم 

يستجيبوا لهذه الدعوات.
وأكدا عى اللجان ومدراء املديريات استيعاب املالحظات 

وتحري املعلومات لتحقيق األهداف املرجوة.
وت���ط���رق أم����ن ال��ع��اص��م��ة وال���وك���ي���ل األول إىل م��س��ت��وى أداء 
اللجان الفرعية يف توثيق البيانات وتكثيف جهود التواصل 
م��������ع أق����������������ارب امل�������ت�������ورط�������ن ع��������ى م������س������ت������وى األح���������ي���������اء وال���������ح���������ارات 

واإلجراءات املتخذة بهذا الشأن.
وك������ان ال���ل���ق���اء ق����د اس���ت���ع���رض م���خ���رج���ات االج���ت���م���اع ال��س��اب��ق 

وإقرارها مع استيعاب املالحظات واملقرتحات املقدمة.

خالل ترؤسه اجتماع للمنظومتني العدلية والتنسيقية في محافظة احلديدة

احلوثي: ينبغي التركيز على األولويات امللّحة 
والتقييم املستمر لألعمال املنجزة واملتعثرة

في لقاء بأمانة العاصمة ناقش جهود إعادة املتورطني في اخليانة

الرهوي يؤكد أهمية حتري الدقة في جمع البيانات واملعلومات 
لكي يتم على ضوئها اتخاذ إجراءات سليمة

وزير التربية يؤكد احلرص على إنشاء بنك اسئلة 
االختبارات بأحدث األسس واملعايير



26سبتمرب – خاص 
بصمت رحل وبهدوء غادر .. ذلك 
ه��و عبدالله عبدالعالم ال��ذي كان 
يوماً بدرجة نائب رئيس جمهورية 
ع���ن���دم���ا ك����ان����ت ص���ن���ع���اء ت���ت���ج���ه ن��ح��و 
االس�����ت�����ق�����ال ق����ب����ل أن ت�����ط�����ال أي�������ادي 
الغدر مشروعها التحرري بإنقاب 
دم������وي يف 11 أك���ت���وب���ر 1977م وه���و 
االنقاب الذي مثل محطة فاصلة 
ليس يف تاريخ الحمدي ورفاقه بل 

ويف تاريخ الشعب واألمة. 
م�����ع االغ�����ت�����ي�����ال ق�������رر ع����ب����دال����ع����ال����م أن 
يصمت لكن القتلة ظلوا يحيكون 
امل����ؤام����رة ل��ل��ت��خ��ل��ص م��ن��ه اي���ض���اً فمن 
ص�������ن�������ع�������اء ب����������������دأت ال���������خ���������اف���������ات ب����ي����ن����ه 
وال��غ��ش��م��ي ق��ب��ل أن ي���ق���رر ال���خ���روج 
اىل تعز وهناك خلط صالح أوراق 
امل����������ؤام����������رة وأع���������������اد ت����رت����ي����ب����ه����ا ق�����ب�����ل أن 
ت���ق���ذف ن��ت��ائ��ج ت��ل��ك االح�������داث امل��ؤمل��ة 
بقائد قوات املظات اىل عدن ومنها 
اىل ليبيا ث��م اىل س��وري��ه وأخ����راً اىل 

مصر. 
م��ن امل��ؤل��م أن ت��ظ��ل 44 ع��ام��اً بعيداً 
ع�������������ن وط�����������ن�����������ك .. ت���������ل���������ك ه�������������ي ق�����ص�����ة 
ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��ع��ال��م ال����ذي ق����رر أن 
ي���ص���م���ت ط�������وال ت���ل���ك ال���ع���ق���ود وه���و 
من كان له القول والرأي يف صنعاء 
الحمدي وكان له الحضور والتأثر 
يف ي���م���ن رف������ض ال����وص����اي����ة األج��ن��ب��ي��ة 
ليصبح من كانوا أقل شأناً منه عىل 
رأس ال��س��ل��ط��ة ول��ي��ص��ب��ح ال��ع��م��اء 
وال��������خ��������ون��������ة م������م������ن ن��������ف��������ذوا م�������ؤام�������رة 
اغتيال الحمدي يحكمون اليمن 
ل�����ي�����س ل�������ع�������ام أو ث�������اث�������ة ب��������ل ل����ث����اث����ة 
ع���ق���ود وي���زي���د .. ث���اث���ة ع���ق���ود ح��دد 
معاملها ملحق عسكري سعودي 

إسمه صالح الهديان. 
بالتأكيد أن عبدالعالم يف كل ليلة 
بل كل لحظة عاشها خارج باده 
وأرض����ه ووط��ن��ه ك���ان يتحسر فيها 
ع��ىل م��ا آل��ت اليه األوض���اع فما لم 
يخطر يف البال وما لم يكن ضمن 
ال����ت����وق����ع أن ي���ظ���ل أول�����ئ�����ك ي��ع��ب��ث��ون 
وي������ن������ه������ب������ون وي������ق������ت������ل������ون وي������س������رق������ون 
وي�������������������������������زورون وي���������غ���������ت���������ال���������ون ل������ع������ق������ود 

بأكملها. 
تويف عبدالله عبدالعالم يف القاهرة فأراد أن ُيدفن يف اليمن ويف تعز 
تحديداً فلعله الشوق اىل الحجرية ولعله الحنني اىل تعز واىل اليمن 
عموماً فما لم يتحقق له يف حياته وهو الغريب املغرتب أراد أن يتحقق 
له بعد وفاته يف أن يعود اىل باده ولو عىل كفن أبيض .. املهم أن يقرب 
يف ارض طاملا اشتاق إليها فهو ابن هذه األرض وال يمكن أن ُيدفن إال 
يف ال��ي��م��ن ب���اده وم��س��ق��ط رأس���ه ف���إن ل��م تستقبله ت��ع��ز فتحت صنعاء 
أحضانها له لُيقرب بجوار رفيقه الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي وإن 
ل��م ُي��س��م��ح لجثمانه ب��ال��ع��ودة اىل أرض ال��وط��ن ال��ي��وم ف��س��ي��أيت ال��وق��ت 
الذي تتكفل فيه الدولة اليمنية دولة االستقال بنقل رفاته من مصر 
اىل ح��ي��ث ي���رغ���ب ي��رح��م��ه ال���ل���ه أو اىل ح��ي��ث ي��ج��ب أن ي���دف���ن وب���م���ا يليق 

بمواقفه وتاريخه.  
ال��ح��اق��دون أط��ل��وا م��ن ج��دي��د وق��د لطخوا وج��وه��ه��م ب��ال��س��واد رافضني 
ع���ودة جثمان رج��ل تمنى أن ي��ع��ود ليشتم رائ��ح��ة ال��وط��ن ول��و لدقائق 
.. ف���ا ت��ظ��ل��م��وا ال���رج���ل ح���ي���اً وم��ي��ت��اً وال ت��ع��ذب��وه ب��ع��د وف���ات���ه ك��م��ا فعلتم 
وه��و غريب ال���دار وال��وط��ن يتنقل م��ن عاصمة اىل أخ��رى ف��ا يطيب له 
مقام سوى باده وأرضه فهو من عشقها بصمت ومن أحبها دون أن 
يثر الضجيج فهل م��ا ح��دث للرجل ط��وال 44 سنة يكفي ألن نطوي 
صفحات املايض أو عىل األقل أن نساوي بينه وبني خصومه الذين قتلوا 
أو م��ات��وا ف��دف��ن��وا يف صنعاء أو يف أي منطقة أخ���رى وه��م م��ن أف��س��دوا 
وخ��ان��وا وقتلوا وش���ردوا واحتالوا وم��ارس��وا أبشع أن��واع الجرائم بحق 
ال���وط���ن وم����ع ذل����ك ل���م ن��ج��د م���ن ي��رف��ع ال���ص���وت ح��ي��ن��م��ا ك��ان��ت ال��ع��رب��ات 
العسكرية عىل وقع موسيقى جنائزية تتقدم بمواكبهم نحو مقربة 
الشهداء لُيدفنوا فيها يف الوقت الذي ظل عبدالعالم بعيداً عن الوطن 
كل هذه املدة لم يسرق مال الشعب ولم يمارس العمالة والخيانة كما 
فعل الكثر ممن غادروا اليمن قسراً خال عقود الوصاية السعودية. 
أح��������داث ال���ح���ج���ري���ة 1978م ل����م ن���ق���ف ع����ىل ت��ف��اص��ي��ل��ه��ا ك���م���ا ي��ن��ب��غ��ي ول���م 
ن��ت��وق��ف ع��ن��د أس��ب��اب��ه��ا ون��ت��ائ��ج��ه��ا غ��ر أن م��ا ي��م��ك��ن أن يعلمه أي باحث 

ف�����ي�����ه�����ا ه���������و أن امل������ت������ه������م يف ارت�����ك�����اب�����ه�����ا 
ن����ف����ى ذل�������ك ف���ع���ب���دال���ل���ه ع���ب���دال���ع���ال���م 
ويف ت��س��ج��ي��ل ص����ويت ن��ف��ى أي صلة 
ل�����ه ب����ارت����ك����اب ج���ري���م���ة ق���ت���ل م��ش��اي��خ 
تعز وهنا نعيد ال��ق��ارئ الكريم اىل 
تصريحات أدىل بها املجرم الخائن 
امل����رت����زق ع����ي م��ح��س��ن األح����م����ر ح��ني 
اختلف مع عي صالح عام 2011م 
ح���ي���ث اس���ت���دع���ى األح����م����ر ع�������دداً م��ن 
ال����ص����ح����اف����ي����ني م������ن س�����اح�����ة ال���ت���غ���ي���ر 
وأدىل لهم بمعلومات مهمة عىل 
م��ا ج��رى يف أح���داث الحجرية عىل 
رأس���ه���ا ب������راءة ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��ع��ال��م 
م���م���ا ج������رى وأن ص����ال����ح خ���ل���ف ت��ل��ك 
الجريمة والكام هنا لعي محسن 

األحمر. 
يف ال�����ي�����وم ال�����ت�����ايل ق�������رر ص����ال����ح زي�������ارة 
االم��������ن امل������رك������زي وم������ن ه����ن����اك اط���ل���ق 
ت����������ه����������دي����������دات ب�������ال�������ك�������ش�������ف ع�����������ن ت������ج������ار 
النفط ممن يمتلكون الناقات عرب 
البحار واملحيطات مشراً بذلك اىل 
ع���ي م��ح��س��ن األح���م���ر وح��ي��ن��ه��ا ك��ان 
ال���ش���ع���ب ي���ت���اب���ع م��س��رح��ي��ة أب��ط��ال��ه��ا 
ق���������������ادة ال������ع������ص������اب������ة ال��������دم��������وي��������ة وه������م 
يهددون بعضهم البعض بكشف 

بعض من جرائمهم. 
ن��ع��م ان��ت��ق��د ال��ك��ث��ر ص��م��ت ع��ب��دال��ل��ه 
ع�����������ب�����������دال�����������ع�����������ال�����������م ح����������������ني ت����������������م ال�����������غ�����������در 
ب����ال����ح����م����دي وان�����ت�����ق�����د ال����ك����ث����ر ص��م��ت��ه 
ح����ني ق������رر االع����ت����ك����اف ب���ع���د أن ت��آم��ر 
ال����ج����م����ي����ع ع����ل����ي����ه ف����ل����م ي����ف����ص����ح ول����م 
ي�������ص�������رح وم����������ا ل��������ه م��������ن ص��������رب ط����وي����ل 
وم�������������ن غ���������ي���������اب أط�����������������ول ل����������درج����������ة أن 
ال��ب��ع��ض ع��ن��دم��ا ك���ان ي����زور دم��ش��ق 
ويطلب ل��ق��اءه يعتذر .. ق��د يكون 
االع�����ت�����ذار الس����ب����اب أم���ن���ي���ة ف��س��ل��ط��ة 
ص�����������ال�����������ح ل��������������م ت������������������رتك ع��������ب��������دال��������ع��������ال��������م 
وه��������و يف م����ن����ف����اه دون ان ت��ت��ع��ق��ب��ه 
ب��امل��خ��ربي��ن وم���ح���اوالت االغ��ت��ي��ال .. 
بل إن صالح كان يضحك ساخراً 
ب���ن���ش���وة امل��ن��ت��ق��م ع���ن���دم���ا ت���ص���ل ال��ي��ه 
أخ����ب����ار رغ���ب���ة ع���ب���دال���ل���ه ع��ب��دال��ع��ال��م 
بالعودة لدرجة أن سلطته كانت 
وراء ن���ش���ر إش����اع����ة أن ع��ب��دال��ع��ال��م 
مصاب بمرض نفيس وأن��ه أصبح 

يعاين من حالة نفسية متعبة. 
ويف العام 2011م رأى عبدالعالم أن الوقت قد حان للعودة اىل الوطن 
اال أن سلطة صالح أوصلت اليه رسالة مخضبة بالدم فهي ال تضمن 
له البقاء عىل قيد الحياة إن قرر العودة ولن تتمكن من حمايته وكانت 
تلك الرسالة األوىل التي تحمل تهديداً مبطناً باالغتيال أم��ا الرسالة 
األعنف فكانت باغتيال أحد أقارب عبدالعالم عندما عاد اىل صنعاء. 
ب���ع���د االن�����ق�����اب ع����ىل ال���ح���م���دي وج�����د ع���ب���دال���ع���ال���م ن���ف���س���ه أم�������ام خ����ي����ارات 
محددة من بينها االستمرار يف السلطة اىل جانب القتلة غر أنه اختلف 
معهم يف مرحلة الحقة وتحديداً بعد أشهر فالرئيس الغشمي اتجه 
اىل إل��غ��اء مجلس ال��ق��ي��ادة واس��ت��ب��دال��ه بنظام رئ��ي��س الجمهورية وهنا 
الغي منصب عضو مجلس القيادة الذي كان يتمتع به عبدالعالم وهو 
بمثابة نائب رئيس جمهورية وبعد ق��رار الغشمي اصبح عبدالعالم 
فقط مجرد قائد قوات املظات لتتصاعد الخافات بني الطرفني وتصل 
اىل مرحلة خروج عبدالعالم من صنعاء بقواته وصواًل اىل تعز وهنا 
توىل املهمة عي عبدالله صالح الذي أدار املعركة العسكرية ضد قوات 
عبدالعالم بدعم خ��ارج��ي قبل أن يصل الغشمي بنفسه اىل مناطق 
ال��ح��ج��ري��ة ل��ي��ع��ل��ن االن���ت���ص���ار ع���ىل ق�����وات ع��ب��دال��ع��ال��م ال���ت���ي ات��ج��ه��ت نحو 

الشطر الجنوبي. 
ال��ك��ث��ر م���ن االس�����رار يحملها ع��ب��دال��ل��ه ع��ب��دال��ع��ال��م ح��ي��ث رف���ض ال��ظ��ه��ور 
اإلع�����ام�����ي ط�������وال ال�����ف�����رتات امل���اض���ي���ة الس���ي���م���ا م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ت���ل���ك االح�������داث 
واالن���ق���اب ال���دم���وي ع��ىل ال��ح��م��دي وم���ا تبعها م��ن خ��اف��ات وتفاصيل 
الدور السعودي وغر ذلك من االحداث وصواًل حتى االنتقال اىل عدن 

ومنها اىل ليبيا ثم اىل سوريه وأخراً اىل مصر. 
ولم ترتك السلطة السابقة عبدالعالم يعيش خ��ارج الوطن دون أن 
تتعقبه ب��اإلش��اع��ات وال��ت��ل��وي��ح بفتح ملف أح���داث الحجرية ب��ني حني 
وآخ���ر األم���ر ال���ذي جعل عبدالعالم وه��و أك��ر دراي���ة م��ن غ��ره بسلطة 
ص��ال��ح يتخذ ال��ك��ث��ر م��ن االح��ت��ي��اط��ات األم��ن��ي��ة غ��ر أن حنينه لليمن لم 

يتوقف وشوقه لليمن ال ينتهي. 

»26سبتمرب« – خاص 
تكبد مرتزقة ال��ع��دوان يف محافظة شبوة خسائر 
فادحة تمثلت يف مقتل ومصرع املئات منهم بينهم 
قادة وذلك يف عمليات الجيش واللجان الشعبية 

التي استهدفت تجمعاتهم خال األيام املاضية.
وأكد مصدر عسكري أن قواتنا استهدفت السبت 
بصاروخ باليستي تجمعاً ملرتزقة العدوان يف مطار 
ع���ت���ق إض����اف����ة اىل اس����ت����ه����داف ت���ج���م���ع���ات أخ�������رى م��ن 

خال ساح الجو املسر
بالتزامن نجحت قواتنا يف افشال محاولة هجومية 
ك����ب����رة مل���رت���زق���ة ال������ع������دوان ع����ىل م���دي���ري���ة ع����ني وأدت 
عملية التصدي اىل وقوع خسائر كبرة يف صفوف 

املرتزقة والعماء والخونة. 
هذا وقد أدت عمليات الجيش واللجان الشعبية 
خال األسبوع املايض يف محافظة شبوة اىل مقتل 
ق���ادة م��ن امل��رت��زق��ة ح��ي��ث ت��ح��دث��ت م��ص��ادر ع���دة عن 
ن��ق��ل امل���رت���زق رائ����د ال��ي��اف��ع��ي ق��ائ��د م��ا ي��س��م��ى ب��ال��ل��واء 
األول اىل االم��ارات بعد اصابته يف املعارك الدائرة 

بمحافظة شبوة. 
وت�����ح�����دث�����ت امل�������ص�������ادر أن ال����ي����اف����ع����ي أص�����ي�����ب ب���ق���ذي���ف���ة 
م����دف����ع����ي����ة اث������ن������اء م����ش����ارك����ت����ه يف ال�����ق�����ت�����ال يف ص���ف���وف 

العدوان 
وك�������ان ق����ائ����د م����ا ي���س���م���ى ك��ت��ي��ب��ة يف ال�����ل�����واء ال���خ���ام���س 
عمالقة املرتزق ممدوح االه��دل قد قتل هو اآلخر 
ب��ق��ذي��ف��ة ه���اون م��ع ع���دد م��ن امل��رت��زق��ة ب��ع��د أي���ام من 
مقتل عدة قيادات من الصف األول منهم املرتزق 
رائد الجبهي قائد ما يسمى باللواء األول عمالقة 
وك���ذل���ك امل���رت���زق س��م��ي��ح ال��ص��ب��ي��ح��ي ق��ائ��د م���ا يسمى 
ب��ال��ل��واء ال��ث��اين إض��اف��ة اىل امل��رت��زق م��ج��دي ال��ردف��اين 
قائد ما يسمى ال��ل��واء الثالث وع��دد من القيادات 

األخرى. 
وكانت القوات املسلحة قد اكدت تصديها ملحاولة 
هجومية ملرتزقة العدوان باتجاه مديريتي حريب 
وع����������ني ح�����ي�����ث ك�������ب�������دت ق������وات������ن������ا امل�������رت�������زق�������ة وال�����ع�����م�����اء 

والخونة خسائر فادحة. 
وأك�������د امل���ت���ح���دث ال���رس���م���ي ب����اس����م ال�����ق�����وات امل��س��ل��ح��ة 
ال��ع��م��ي��د يحيى س��ري��ع أن م��ن ب��ني ال��خ��س��ائ��ر إص��اب��ة 
40 مرتزقاً بينهم قادة باإلضافة اىل اعطاب وتدمر 

ست مدرعات. 
وأف����������ادت م�����ص�����ادر م����ت����ع����ددة م���ق���ت���ل واص�����اب�����ة امل���ئ���ات 

م��ن امل��رت��زق��ة خ��ال م��ع��ارك األرب��ع��اء – الخميس – 
الجمعة حيث ن��ش��رت ق��وائ��م ب��أك��ر م��ن 170 قتيًا 
ك��ح��ص��ي��ل��ة خ��س��ائ��ر ال���ع���دو خ����ال م���ع���ارك ال��ج��م��ع��ة 

املاضية 
وكانت مصادر عسكرية قد أشارت اىل مقتل أكر 
من 515 من مرتزقة العدو االمارايت بينهم قيادات 
وذل�������ك خ������ال األس�����ب�����وع امل�������ايض ب��ي��ن��ه��م ق�������ادة أل���وي���ة 
وكتائب فيما بلغ عدد املصابني 850 باإلضافة اىل 
200 مفقود وهو ما يعني أن خسائر العدو خال 
األيام األوىل للمعركة يف شبوة تجاوزت 1500 ما 

بني قتيل ومصاب ومفقود ناهيك عن االسرى. 
وق��د تصاعدت أع���داد خسائر ال��ع��دو يف شبوة مع 
استمرار املعارك خال الخمسة األيام املاضية وهو 
ما يعني أن العدو خسر ما يقارب نصف القوات 
التي دفع بها للمعركة من املرتزقة والعماء مما 
ي��س��م��ى ب��� »ال��ع��م��ال��ق��ة« ف��ال��خ��س��ائ��ر ال��ب��ش��ري��ة م��ا بني 
ق��ت��ي��ل وم���ص���اب وأس����ر وم��ف��ق��ود ت��ق��رتب م���ن ال��رق��م 
2000 وك���ان ال��ع��دو ق��د زج اىل امل��ع��رك��ة بما يقارب 

خمسة آالف مرتزق مزودين بأحدث األسلحة. 
وق����د اع�����رتف ال���ع���دو ب��ش��ك��ل غ���ر م��ب��اش��ر ب��ال��خ��س��ائ��ر 
ال������ك������ب������رة يف ش������ب������وة دون أن ي����ف����ص����ح ع�������ن األرق������������ام 
ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة ل���ت���ل���ك ال���خ���س���ائ���ر وذل��������ك ق���ب���ل أن ت��ن��ش��ر 
وس��ائ��ل إع��ام��ي��ة ق��وائ��م ب��أس��م��اء ال��ق��ت��ىل وامل��ص��اب��ني 
خ��������ال األي������������ام األوىل ل���ل���م���ع���رك���ة ن����اه����ي����ك ع������ن ع����دم 

ق������درة امل��س��ت��ش��ف��ي��ات يف م���دي���ن���ة ع���ت���ق وك����ذل����ك ع���دن 
عن استيعاب العدد الكبر للمصابني. 

وق������د ل���ج���أ ال����ع����دو اىل ت��ك��ث��ي��ف ال������غ������ارات ال���ج���وي���ة يف 
محاولة لرفع معنويات امل��رت��زق��ة ع��ىل األرض بعد 
تلقيهم خسائر كبرة دفعت بالعشرات منهم اىل 

الفرار من ارض املعركة. 
وتمكنت قواتنا كذلك من تدمر واعطاب ما يزيد 

عىل 100 آلية ومدرعة عسكرية. 
واس����ت����ه����دف����ت ق����وات����ن����ا ب����أرب����ع����ة ص������واري������خ ب��ال��ي��س��ت��ي��ة 
وكذلك طائرة مسرة الجمعة تجمعات للمرتزقة 
يف شبوة ما أدى اىل مصرع واصابة العشرات كما 

أدت اىل انهيار يف صفوف الخونة. 
وك���������ان���������ت ق�������وات�������ن�������ا ال�����خ�����م�����ي�����س ق���������د ن�������ف�������ذت ع����م����ل����ي����ات 
هجومية ض��د امل��رت��زق��ة وال��خ��ون��ة وال��ع��م��اء املوالني 
للعدو االمارايت يف شبوة وذلك من خال القصف 
ال���ص���اروخ���ي وك���ذل���ك امل��دف��ع��ي إض���اف���ة اىل م��ش��ارك��ة 

ساح الجو املسر يف تلك العمليات
وط��������ال��������ت ع�����م�����ل�����ي�����ات ال�����ج�����ي�����ش وال�������ل�������ج�������ان ال���ش���ع���ب���ي���ة 
تجمعات امل��رت��زق��ة ومعسكراتهم غ��رب شبوة ويف 
م����ن����اط����ق ال�����ق�����ت�����ال ح����ي����ث أدت اىل م���ق���ت���ل���ة ك�����ب�����رة يف 

صفوفهم. 
ال��ق��وات املسلحة يف عملية ال��ت��ص��دي اس��ت��ن��دت اىل 
خ��ط��ة ع��س��ك��ري��ة ت��ق��وم ع��ىل اس���ت���دراج ال��ع��دو للحد 
م�����ن ف���اع���ل���ي���ة ال���ق���ص���ف ال�����ج�����وي إض�����اف�����ة اىل ت��ف��ع��ي��ل 
ال���ق���وة ال���ص���اروخ���ي���ة وك���ذل���ك س����اح ال���ج���و امل���س���ر يف 
اص��ط��ي��اد واس���ت���ه���داف ت��ج��م��ع��ات امل���رت���زق���ة وآل��ي��ات��ه��م 
ف���ح���ت���ى ال���ل���ح���ظ���ة ل����م ت���ف���ص���ح ال�����ق�����وات امل���س���ل���ح���ة ع��ن 
ع���دد ال��ض��رب��ات ال��ص��اروخ��ي��ة خ���ال امل��ع��رك��ة غ��ر أن 
م��ص��ادر عسكرية أش����ارت اىل ح��ض��ور ف��اع��ل للقوة 
ال������ص������اروخ������ي������ة يف ه���������ذه امل�����ع�����رك�����ة ب����ع����م����ل����ي����ات ن���وع���ي���ة 
وب�����ش�����ك�����ل ي������وم������ي ن�����اه�����ي�����ك ع�������ن س����������اح ال������ج������و امل����س����ر 
ال���ذي نفذ ال��ع��ش��رات م��ن العمليات االستطاعية 

والهجومية. 
وق����د ص���اح���ب امل���ع���رك���ة ال����دائ����رة يف ش���ب���وة اس���ت���دراج 
إعامي حيث صعد العدوان إعامياً خال األيام 
األوىل م��ن املعركة وأك��د تمكن اتباعه م��ن املرتزقة 
م���ن ت��ح��ق��ي��ق ت���ق���دم ك��ب��ر واس���ت���م���ر األم�����ر ع���ىل نفس 
امل��ن��وال ل��ع��دة أي���ام ق��ب��ل أن تعلن ال��ق��وات املسلحة 
عن بعض تفاصيل املعركة السيما خسائر العدو 
وحينها ب���دأت ماكينة إع���ام ال���ع���دوان يف ال��رتاج��ع 
ع�����ن ض�����خ امل�����زي�����د م�����ن االش������اع������ات واالخ������ب������ار امل��ض��ل��ل��ة 
السيما مع اعرتاف أتباعها بحجم الخسائر الكبرة 

يف صفوفهم. 
وتزامن تصعيد العدو اعامياً مع التصعيد امليداين 
من خال تكثيف الغارات الجوية حيث تعرضت 
م�����دي�����ري�����ات ع����س����ي����ان وع��������ني وب�����ي�����ح�����ان ل����ل����م����ئ����ات م��ن 
ال����غ����ارات خ����ال أي����ام م���ع���دودة يف م��ح��اول��ة لحسم 

املعركة واسناد املرتزقة عىل األرض. 
ال�����ع�����دوان أع����ل����ن ال���س���ب���ت امل�������ايض ب���ي���ح���ان وع���س���ي���ان 
وع���ني م��ن��اط��ق ع��س��ك��ري��ة وك��ذل��ك ال��ط��رق��ات امل��ؤدي��ة 
اىل اليها ما يكشف حقيقة الضخ اإلعامي خال 
األيام األوىل للمعركة والتي تفيد بسيطرة املرتزقة 
ع��ىل تلك املناطق وه��ذا م��ا أدى اىل تشكيك الكثر 
ب��ص��ح��ة م��ا ي��ص��در ع��ن ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ال����ذي ب��ات 
ي��ت��خ��ب��ط اع���ام���ي���اً ك��م��ا ه���و ح����ال م��وق��ف��ه ال��ع��س��ك��ري 
املرتبك يف امليدان فقوات الجيش واللجان الشعبية 
اعتمدت عىل خطة عسكرية كان الهدف منها هو 
استنزاف املرتزقة وتكبيدهم الخسائر الفادحة وهو 

ما حدث بالفعل. 
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املهرة هي مربط الفرس وهي رابطة وواسطة العقد؟!

ظ����ن ح���س���ن���و ال����ن����واي����ا ي���ع���ت���ق���دون ان م���ح���اف���ظ���ة امل����ه����رة وارض امل���ه���رة 
وسواحلها وامتدادها االقليمي يف منأى عن الصراع وعىل مبعدة 
من االطماع املباشرة للغزاة واملحتلني واذيال املرتزقة ومنذ فرتات 
اط����اق االع��ت��ص��ام��ات ال��س��ل��م��ي��ة يف م��ح��اف��ظ��ة امل��ه��رة امل��ح��اف��ظ��ة التي 
اع��ل��ن��ت م��ب��ك��را ان��ه��ا ض��د امل��ح��ت��ل واالح���ت���ال وان��ه��ا ال تقبل ان تكون 
ره��ي��ن��ة ل��ح��س��اب��ات امل��ح��ت��ل ال��غ��ازي ال���ذي ج���اء وت��س��ل��ل ت��ح��ت ع��ب��اءة 
االحتال والغزو اىل االرايض اليمنية املحتلة والتي تقع يف مجملها 
يف اطار املحافظات الجنوبية والشرقية وهي اسرتاتيجية اخذت 
وقتها من الدراسة من دهاقنة االحتال ومسوقي فكرة التدخل 

السافر للمعتدين يف الشأن اليمني!!
ومنذ اللحظات االوىل من اطالة عيون االطماع الخارجية واملهرة 
تقاوم سلمياً وتسعى بكل الوسائل لتقول للمحتل الغازي انتم 
غر مرحب بكم تحت اي عنوان وتحت اي ادعاء ألن عني الرقيب 

امل����ه����راوي ك��ش��ف��ت خ��ف��اي��ا وظ���واه���ر االط���م���اع وال���رغ���ب���ة يف االس��ت��ئ��ث��ار 
البغيض بمقدرات وم��وارد املهرة املعلنة من نفط وغاز واسماك 
وامل�������وارد ال��خ��ف��ي��ة ال��ت��ي ل���م ي��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا اىل ال���ي���وم ألس���ب���اب يتحفظ 

عليها املحتل الغاصب الغازي!
وتوالت الفوىض املربمجة عىل املهرة بدءا من املناكشات العديدة 
مل��ا يسمى االن��ت��ق��ايل ال���ذي اوص���ل مشاكساته اىل ق��ي��ادة املحافظة 
واىل ف��رض حسابات تلك املماحكات اىل شرائح معينة يف املهرة 
ال�����ت�����ي اع����ل����ن����ت ت����ح����ت ق�������وة االع�����ت�����ص�����ام ال���س���ل���م���ي م������ن م�����وق�����ف ح������ازم 
أفشل كل تدخات املحتل عرب مرتزقته املرتهنني لقرار »أبوظبي« 
ومحمد ب��ن زاي���د.. وك��ان املناضل ال��ق��ي��ادي امل��ه��ري ال��ب��ارز الحريزي 
عنوان املواجهة ضد التدخات وتصدر املوقف السيايس واألمني 
والجيوسرتاتيجي شخصيات اعتبارية من املهرة بدءا من الحريزي 
ووص������وال اىل ك��ل��ش��ات اىل ش��خ��ص��ي��ات م��ه��ري��ة ح����رة وم��س��ت��ق��ل��ة لم 
يتمكن العدوان وقياداته واذياله من استمالة اي شخصية مهرية 
عدا بعض الضعاف الصغار الذين ال وزن لهم يف املجتمع املهري 

الحر الرافض للمحتل واملقاوم للغزاة ولذلك تعرض الغزاة من 
السعاودة ومن ارتهن لهم اىل اضطراب متعدد ومتكرر حتى ان 
القوات السعودية املحتلة ارتفعت من مواقع وذهبت اىل مواقع 
ج���دي���دة يف إط����ار م���ا اس��م��ي ب���إع���ادة ال��ت��م��وض��ع ال��ع��ج��ي��ب وب��رتح��ي��ل 
ق�����وات ول���ك���ن ت��ك��ش��ف��ت االم������ور اىل م���ا ي��م��ك��ن ت��س��م��ي��ت��ه ب��االس��ت��ب��دال 
ب��ق��وات أجنبية اك��ره��ا وض��وح��اً ال��ق��وات الخاصة الربيطانية التي 
كان آخر اندفاع لها قبل اسابيع قليلة وال يعلم ما طبيعة عمل 
ه���ذه ال���ق���وات.. ألن��ه��م يف ال��ب��دء تسللت ال��ق��وات ال��ربي��ط��ان��ي��ة تحت 
ادعاء مكافحة )القرصنة( تم تحت دعاوى حماية السفن قبالة 
الساحل املهري ثم توالت التدخات العسكرية الربيطانية ولم 
ن��س��م��ع م����ن اح�����د ال ص�����وت اس���ت���ن���ك���ار وال ع��ل��م��ن��ا ب����وج����ود ش���ج���ب او 
تنديد وكان هناك توافق استعماري جديد حظي قبل هذا الصمت 

املريب وهذه املباركة الصامتة!
لكن غ��داً ويف القريب العاجل املنتظر ان تقول املهرة كلمتها فا 

تستعجلوا فهذه االرض ال تقبل ولن تقبل باملحتل الغازي!!؟

  غدًا ستقول املهرة كلمتها فال تستعجلوا  احلريزي قامة تناطح املنبطحني وأذيال االرتهان 

ب:
كت

ر العسكري
حر

املهرة صعبة املراس على احملتلني واملرتزقة امل

ماذا تخفي املهرة من ثروات حتى ترى هذا التهافت؟!

رحل بصمت وتساؤالت عن مذكراته  !!
وماذا قال عن اغتيال احلمدي وأحداث احلجرية ؟؟

بعد 44 سنة من النفي والغربة والصمت واأللم

عبدالله عبدالعالم 
سيدفن في اليمن

 املُطِبّعون نسوا
 أَنّهم ُملزمون أخالقيًا 

ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا 
بأْن َيصطّفوا مع 

أهلنا يف فلسطني 
وقضيتهم العادلة.

بالصواريخ وسالح اجلو املسير .. خسائر فادحة في صفوف املرتزقة

محرقة 
شبوة

 استدراج ميداني وإعالمي 
أوقع املرتزقة في مصيدة كبيرة

 نصف قوات املرتزقة 
املشاركة في القتال ما بني قتيل 

ومصاب وأسير ومفقود 



بداية أك��د وزي��ر الكهرباء أحمد العليي ب��أن العام 
الجديد 2022م سيكون عام النصر املبني والعظيم 
للشعب اليمني وقواته املسلحة ولجانه الشعبية إن 
شاء الله عىل أعتى عدوان همجي استهدف الشعب 
اليمني وجوديا ً منذ سبع سنوات وال زال مستمراً 
يف ارتكاب جرائمه الوحشية يف حق الشعب اليمني 
وم��س��ت��م��را يف ح���ص���اره ال���ظ���ال���م وال���ج���ائ���ر ع���ىل شعبنا 
والذي يمثل اليوم بأم جرائم العصر  الحديث األمر 
ال����ذي س��ي��ج��ع��ل م���ن ان��ت��ص��ارن��ا ع���ىل ال���ع���دوان إع��ج��ازا 
ال���ه���ي���ا م���ش���ه���ودا ل���ل���ع���ي���ان ب�����أن ال���ش���ع���وب ال���ح���ي���ة ذات 
الرصيد الحضاري كشعبنا اليمني العظيم يستحيل 
ك��س��ر إرادت����ه����ا ح��ت��ى ول����و اج��ت��م��ع��ت ض���ده���ا ك���ل ق��وى 

الظلم والطغيان يف العالم.

شعب ال يقهر
وأض��اف الوزير العليي ولقد برهن شعبنا اليمني 
ممثاُل بأبطال الجيش واللجان الشعبية بصمودهم 
األس���������ط���������وري يف م�����واج�����ه�����ة ال���������ع���������دوان خ���������الل ال���س���ب���ع 
ال���س���ن���وات امل��اض��ي��ة ب��أن��ه ش��ع��ب ال ي��ق��ه��ر وان����ه إذا أم��ر 
املجد والعزة بالسجود استجابا له وكان طوع آمره 
دون ت�����ردد ألن����ه ش��ع��ب اإلي����م����ان وال��ح��ك��م��ة ال��ش��ع��ب 
امل���ع���ل���م ل���ك���ل ال���ق���ي���م ال���ح���ض���اري���ة اإلن���س���ان���ي���ة ال���خ���ال���دة 
وس����ي����ع����ي����د ال����ي����م����ن����ي����ون ب����ان����ت����ص����ارات����ه����م ع������ىل ال������ع������دوان 
االعتبار للشعب اليمني ولألمة العربية واإلسالمية 
قاطبة كون هذا العدوان الرببري الغاشم هو جزء 
من مخطط دويل صهيوأمرييك بريطاين ال يستهدف 
ال���ي���م���ن وح������ده وان����م����ا ي��س��ت��ه��دف ك����ل م���ح���ور امل���ق���اوم���ة 

لقوى الهيمنة واالستكبار العاملي يف املنطقة. 

االنتصار ملشروع املسرية القرآنية
.أشار العليي إىل أن شعار أحفاد األنصار سيبقى 
عىل الدوام )نحن اليمانيون ننتصر أو نموت( كخيار 
إس���رات���ي���ج���ي يف ت��ف��ع��ي��ل ال�������روح ال���ج���ه���ادي���ة يف س��ب��ي��ل 
الله والوطن وهاهو شعبنا اليمني العظيم ينتصر 
مل��ش��روع امل��س��رة القرآنية بقيادة قائد ال��ث��ورة السيد 
العلم عبدامللك بدر الدين الحويث- حفظه الله- هذا 
القائد الرباين ال��ذي أختار الله لقيادة سفينة نجاة 

شعبنا اليمني إىل بر األمان.

ثورة املستضعفني
وق������ال وزي������ر ال���ك���ه���رب���اء وه����اه����ي ث������ورة امل��س��ت��ض��ع��ف��ني 
ث���������ورة 21س����ب����ت����م����رب ث���������ورة امل����ك����ربي����ن أص�����ح�����اب ص���رخ���ة 
الحق يف وجه الباطل )الله أكرب املوت ألمريكا املوت 
إلسرائيل اللعنة عىل اليهود النصر لإلسالم( هؤالء 
النفر والفتية املؤمنون الذين انطلقوا من كهف مران 
بمحافظة صعدة قد مكنهم الله ليصبحوا أعظم 
قادة ألعظم أمة حاملني راية الجهاد يف سبيل الله 
وال�����وط�����ن وق������د اس���ت���ط���اع���ت ث�������ورة 21س���ب���ت���م���رب ال���ي���وم 
وض������ع أس������س وم����دام����ي����ك ال�����دول�����ة ال���ي���م���ن���ي���ة ال��ح��دي��ث��ة 
وف���������ق ن�����ه�����ج امل�������س�������رة ال�����ق�����رآن�����ي�����ة امل������ب������ارك������ة وص��������������واًل إىل 
ت���ح���ق���ي���ق ال������دول������ة ال���وط���ن���ي���ة وال����ق����ض����اء ع�����ىل ال���وص���اي���ة 
والتبعية املقيتة وليس ه��ذا فحسب بل أن قيادتنا 
ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة ال��ي��وم ت��ض��ي��ف إىل 
انتصاراتها العسكرية عىل العدوان الغاشم تحقيق 
ان���ت���ص���ارات م��ه��م��ة وإس��رات��ي��ج��ي��ة يف م��ج��ال التصنيع 
واإلن��ت��اج ال��ح��رب��ي العسكري وأص��ب��ح اليمنيون عىل 
بعد خطوة واحدة من الوصول إىل تحقيق االكتفاء 
ال�����ذايت يف م��ج��ال ال��ع��ت��اد ال��ع��س��ك��ري ب��ك��ل تشكيالته 
ال��ج��وي��ة وال���ربي���ة وال��ب��ح��ري��ة ن��اه��ي��ك ع��ن ع����ودة عجلة 
حركة التنمية الشاملة يف كافة املحافظات املحررة 
والتعايف االقتصادي  رغم الحصار الخانق واستمرار 
العدوان بالتصعيد وارتكابه الجرائم الوحشية بحق 
أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال��ص��اب��ر وامل��ح��ت��س��ب ل��ل��ه بكل 

شؤون حياته اليومية. 

تدمري 70% للبنى التحتية 
وم�������ى أح����م����د ال���ع���ل���ي���ي يف ح����دي����ث����ه ل���ل���ص���ح���ي���ف���ة إىل 
ال����ق����ول إن ال������ع������دوان ق����د دم������ر م����ا ن��س��ب��ت��ه 70% م��ن 

البنى التحتية يف كل القطاعات الخدمية واإلنتاجية 
والصحية والتعليمية والثقافية واالقتصادية بشكل 
ع���ام ورك���ز ال���ع���دوان ع��ىل إس��ت��ه��داف ق��ط��اع الكهرباء 
والطاقة حيث دمر العدوان تدمراً كيل نحو %90 
م��ن امل��ن��ش��آت الخدمية للطاقة وال��ك��ه��رب��اء يف اليمن 
خال ل السبع السنوات املاضية وقد بلغت الخسائر 
امل��ادي��ة املباشرة لقطاع الكهرباء والطاقة حتى اآلن 
أك���ر م��ن م��ل��ي��اري دوالر وال��ت��ق��دي��رات الكلية األخ���رة 
ت���ش���ر إىل أن ال���خ���س���ائ���ر امل�����ادي�����ة ال����ت����ي ت���ك���ب���ده���ا ال��ي��م��ن 
ب��س��ب��ب ت���داع���ي���ات ال����ع����دوان خ����الل ال��س��ب��ع ال��س��ن��وات 
املاضية تجاوزت ال�200مليار دوالر حتى االن ناهيك 
عن الخسائر البشرية التي ال تقدر بثمن وعىل ذات 
ال��س��ي��اق ي��ق��ول ال��ع��ل��ي��ي ب��أن��ن��ا إذا م��ا أردن����ا ع��ىل سبيل 
املثال إعادة قطاع الطاقة والكهرباء إىل سابق عهده 
ق��ب��ل ال����ع����دوان ف��ان��ن��ا ن��ح��ت��اج ك��ت��ق��دي��ر أويل ألك����ر من 
20م��ل��ي��ار دوالر أم��ري��يك إلع���ادة ب��ن��اء وتشييد قطاع 
الكهرباء والطاقة وإعادة التيار الكهربايئ إىل كافة 

القطاعات اإلنتاجية التنموية واالق��ت��ص��ادي��ة وإن���ارة 
منازل املواطنني.

أنظمة العمالة واالنبطاح
وتابع الوزير العليي إن أنظمة العمالة واالنبطاح 
ك��ن��ظ��ام��ي آل س��ع��ود واإلم������ارات ي���درك���ون ال��ي��وم قبل 
غ�����ره�����م أن�����ه�����م ق������د ه������زم������وا ع����س����ك����ري����اً يف ال����ي����م����ن وأن 
ال����واق����ع يف م���ي���ادي���ن ال���ق���ت���ال وامل����واج����ه����ة ت��ن��ط��ق ب��ذل��ك 
األم��ر ويعلمون يقيناً بأن قوى الهيمنة واالستكبار 
ق��د ورط��ت��ه��م يف مستنقع ح���رب عبثية يف ال��ي��م��ن لن 
يجنوا منها س��وى ال��خ��زي وال��ع��ار والهزيمة النكراء 
ورغم ذلك هم مجرد أدوات ينفذون أوامر أمريكا 
وبريطانيا ويخضعون إلم����الءات ال��ع��دو الصهيوين 
ونحن ندرك أنهم يريدون أي نظاما آل سعود وآل 
زايد إيقاف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني 
أمس قبل اليوم لكنهم حتى اآلن لم يتلقوا الضوء 
األخضر من البيت األبيض األمرييك ولذلك يحاول 

ال������ع������دوان ال�����ي�����وم االس�����ت�����م�����رار يف ال���ت���ص���ع���ي���د وارت����ك����اب����ه 
املزيد من الجرائم الوحشية يف حق الشعب اليمني 
ال��ت��ي ل��ن تسقط ب��ال��ت��ق��ادم وسيتم محاسبة نظامي 
آل سعود وزاي���د ع��ىل ك��ل جرائمهم الوحشية التي 

ارتكبوها بحق شعبنا عاجاًل أو آجاًل.

فجر الصحراء
ويواصل العليي حديثه للصحيفة قائاًل :إن عملية 
ف���ج���ر ال����ص����ح����راء وال����ت����ي ت��م��خ��ض ع��ن��ه��ا ت���ح���ري���ر ك��ام��ل 

مل���ح���اف���ظ���ة ال����ج����وف ت���م���ث���ل ن����ص����راً إس���رات���ي���ج���ي���اً ج���دي���دا 
عىل العدوان ومرتزقته ويمثل عودة كل محافظة 
الجوف إىل حضن الوطن وتحرير ألكرب ثروة معدنية 

ونفطية وغازية ظلت محظورة عىل أبناء اليمن من 
ق��ب��ل ن��ظ��ام آل س��ع��ود طيلة ال��ع��ق��ود امل��اض��ي��ة ون��ظ��ام 
آل س���ع���ود ي��م��ن��ع امل���واط���ن���ني م���ن أب���ن���اء امل��ح��اف��ظ��ة من 
حفر حتى آبار املياه والزراعة ناهيك عن منع النظام 
السابق من حفر آبار النفط فيها وحرمان شعبنا من 
ع��ائ��دات ث��روات��ه الطبيعية كالنفط وال��غ��از م��ن هذه 
املحافظة الواعدة األمر الذي يكشف وبجالء سياسة 
التجويع التي كان يمارسها نظام آل سعود البائس 
يف حق شعبنا وعبثه بكل مقدرات وخرات األرض 
ال��ي��م��ن��ي��ة ع����رب وص���اي���ت���ه وم����ص����ادرت����ه ل���ل���ق���رار ال���س���ي���ادي 
ل��ل��ي��م��ن واع����ت����ب����ار ال���ي���م���ن ح���دي���ق���ت���ه ال��خ��ل��ف��ي��ة ف��ح��س��ب 
م��ا يكشف م���دى ال��ت��دخ��ل ال��س��اف��ر ل��ن��ظ��ام آل سعود 

بالشؤون الداخلية.

قصف متعمد للمنشآت الخدمية
ول������ف������ت أح������م������د ال�����ع�����ل�����ي�����ي إىل أن م��������ا ي����س����م����ى ب��������دول 
التحالف العربي ضد اليمن تختتم العام 2021م 
بارتكابها م��ج��ازر وحشية ت��رق��ى إىل مستوى جرائم 
الحرب اإلنسانية يف حق الشعب اليمني باستهداف 
ط�������ران ال�����ع�����دوان ل���ألع���ي���ان امل���دن���ي���ة وق���ص���ف���ه امل��ت��ع��م��د 
للمنشآت الخدمية للمواطنني كمنشآت الكهرباء 
واالت��ص��ال وامل����دارس وال��ج��ام��ع��ات واملستشفيات يف 
تجاوز سافر وصريح لكل الخطوط الحمراء لحقوق 
اإلنسان وتندرج مثل هذه الجرائم الوحشية ضمن 
أع���م���ال وأف���ع���ال إره�����اب ال���دول���ة ال����ذي ت��م��ارس��ه دول 
العدوان ضد الشعب اليمني منذ سبع سنوات وال 
زال�����ت ه����ذه ال���ح���رب ال��ع��ب��ث��ي��ة م��س��ت��م��رة ب��ال��ت��زام��ن مع 
مواصلة عملية الحصار الظالم الخانق ضد شعبنا 
أم���ام م���رأى ومسمع املجتمع ال���دويل امل��ن��اف��ق وال��ذي 
ل��م ي��ح��رك ساكناً إزاء ه��ذه ال��ج��رائ��م الوحشية التي 
يمارسها العدوان نهاراً جهاراً وهي جرائم وحشية 
مشهودة وينبغي أن يحاسب مرتكبوها وأن يجلبوا 
إىل محكمة الجنايات الدولية لتكشف م��دى املوت 
ال�����س�����ري�����ري ل���ض���م���ر إن����س����ان����ي����ة إن�����س�����ان ال�����ق�����رن ال����واح����د 

والعشرين .

االنتصار السيايس للعدوان
ونوه الوزير أحمد العليي إىل أن العدوان قد خسر 
الحرب وخسر املعركة معاً وأنه بالتصعيد الجنوين 
األخر يقدم عىل عملية االنتحار السيايس واألخالقي 
واإلن��س��اين والقيمي ويتجرد ه��ذا ال��ع��دوان بأفعاله 
ه����ذه اإلج���رام���ي���ة وال��وح��ش��ي��ة ع���ن ك���ل ال��ق��ي��م ال��دي��ن��ي��ة 
واإلن����س����ان����ي����ة م�����ا ي����ؤك����د م������ج������دداً ب�������أن واق��������ع ال�����ع�����دوان 
االن�����ه�����زام�����ي امل�����خ�����زي ه�����و ال����ط����اب����ع ال����س����ائ����د م�����ن خ����الل 

التصرفات الجنونية األخرة.

كبار مجرمي الحرب
وأخراً نؤكد هنا جازمني بالقول بأنه ال مستقبل 
وال أمن آليل سعود وزايد بعد اليوم حيث قد أصبحا 
اليوم محمد بن سلمان ومحمد بن زايد أمام  الرأي 
العام العاملي ال��دويل من كبار مجرمي الحرب بعد 
ارت���ك���اب���ه���م أب����ش����ع امل�����ج�����ازر يف ح����ق ال���ن���س���اء واألط����ف����ال 
ال���ي���م���ن���ي���ني وس����ي����دف����ع����ون ث����م����ن����اً غ����ال����ي����ا إزاء ج���رائ���م���ه���م 
ال��وح��ش��ي��ة ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ق���د ت��ص��ل اىل حد 
زوال������ه������م ك���أن���ظ���م���ة دك�����ت�����ات�����وري�����ة وإج�����رام�����ي�����ة ورج���ع���ي���ة 

متخلفة إن شاء الله تعاىل.
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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 ممثالبالجيش واللجان الشعبية بصمودهم االسطوري بأنه شعب حي 
يستحيل كسر إرادته حتى لو اجتمعت كل قوى الطغيان والبغي ضده 

ثم هل بإنتصارنا املبني عىل العدوان الغاشم نكون قد أعدنا االعتبار لألمتني العربية 
واالسالمية 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 املؤمنون أصحاب  كهف مران بصعدة أصبحوا اليوم يمثلون آمة حية 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 برت يد الوصاية؟

وهل صحيح بأنه ورغم هزيمة العدوان عسكريا وخسرانه خسراناً مبيناً يف اليمن إال انه 
باملقابل قد أشبع نهمه االجرامي والوحيش بقتل عشرات اآلالف من النساء واألطفال ودمر ما 
نسبته 70 % من البنية التحتية للمنشآت الخدمية للمواطنيني خالل عدوانه وحصاره الخانق 

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

عىل مليونني فقط هم تياره الحزبي والسيايس فحسب ؟
وهل أنظمة العمالة واالنبطاح كنظامي أل سعود وزايد باتوا يدركون اليوم قبل غرهم بأنهم 

قد هزموا عسكرياً يف اليمن ويرغبون بالخروج من ا ملستنقع الدموي الذي 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 إسراتيجي 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 ثورة 21سبتمرب 2014م قد بدد ظلم وظلمات عهد الوصاية والتبعية واىل االبد ؟
 أستضافت صحيفة 26 سبتمرب األستاذ/ أحمد محمد العليي- وزير الكهرباء والطاقة ومنسق 

الجبهة الوطنية لتحريرالجنوب فإىل حصيلة ما قاله :

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 

ث�����ورة 21 س��ب��ت��م��ب��ر ب���ددت 
ظ�������ل�������م وظ��������ل��������م��������ات ع����ه����د 
الوصاية والتبعية املقيتة 
ألنظمة العمالة واالنبطاح 
وأع��������ادت االع���ت���ب���ار ل��أم��ة 

العربية واإلسالمية

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

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

ال���ع���دوان دم���ر ت��دم��ي��رًا ك��ل��ي��ًا م��ا نسبته 70% م��ن 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

:» وزير الكهرباء والطاقة األستاذ أحمد محمد العليي  ل� »

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���ة ال���ت���ج���وي���ع ل��ن��ظ��ام 
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

ن�����ظ�����ام آل س�����ع�����ود م�����ارس 
ال�����ش�����ع�����ب  ب�������ح�������ق  األذى 

اليمني منذ 100 عام

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

ضد العدوان

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  

تنويه واعتذار..
حدث خطأ فني غر مقصود يف مقابلة 
معايل األستاذ أحمد محمد العليي وزير 
الكهرباء والطاقة العدد املايض2242..

وعليه:
ن���ع���ي���د ن���ش���ر ال������ح������وار يف ه������ذا ال�����ع�����دد م��ع 
اعتذارنا ملعايل األخ الوزير وللقراء الكرام.

ثورة 21سبتمبر قطعــــــــت يد الوصــــــــــــــــــــاية ومتكنت اليــــوم 
من وضع أسس مداميك الدولة الوطنية املستقلة 



 ه���ذه ه���ي ال��ح��ق��ي��ق��ة امل��ن��ظ��ورة ال��ت��ي اع��ت��رت��ه��ا ال��ق��وى 
اإلم������ري������ال������ي������ة خ������ط������را ع�������ى م�����ص�����ال�����ح�����ه�����ا، ول�������ه�������ذا ت����ب����دو 
ت���دخ���ات���ه���ا ج��������زءا م�����ن ت���ع���ق���ي���د أوض���������اع ال������س������ودان مل��ن��ع 
أي ت���ح���ول دي���م���ق���راط���ي ال ت���ك���ون ف��ي��ه ال���ق���وى ال��غ��رب��ي��ة 
وع���ى رأس���ه���ا ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ه���ي ص��ان��ع��ة مشاهد 
األحداث بالطريقة وبالكيفية والرتتيب الذي تقوده 
إىل م��ن��زل��ق��ات خ��ط��رة، ال س��ي��م��ا ب��ع��د س��ق��وط ال��ن��ظ��ام 
السابق بسلوكه الظاهر واملخفي، ومنذ سنيه األوىل 
الذي كان  مصدر اطمئنان للقوى الدولية واإلقليمية 
يف وج��������وده امل���ت���ن���اغ���م م����ع ت����أدي����ة وظ����ائ����ف����ه امل����ب����اش����رة يف 
خ������دم������ة م�����ص�����ال�����ح ال�������ق�������وى االس�����ت�����ع�����م�����اري�����ة يف امل���ن���ط���ق���ة 
وأمنها القومي، فعندما سقط نظام البشر تحاول 
هذه القوى أن ال يذهب السودان من تحت قبضتها 
إىل أي�����دي ق����وى ي���س���اري���ة ت��ل��ت��ق��ي م���ع امل���ح���ور ال������رويس - 
ال����ص����ي����ن����ي، وه�����ن�����ا ت���ك���م���ن م������خ������اوف ال�������والي�������ات امل���ت���ح���دة 

األمريكية وحلفائها الغربيني.
املبادرة األممية 

املبادرة األممية أو باألصح املشاورات األممية كما 
وص����ف����ه����ا م����ب����ع����وث األم����������م امل�����ت�����ح�����دة "ف�����ول�����ك�����ر ب����رت����س" 
ملناقشتها مع األط��راف السياسية السودانية، وهي 
يف الحقيقة ليست خارطة طريق للخروج من األزمة 
السودانية، وإنما هي مجرد "مشاورات" كما يقول 
"ب��رت��س" م��ع ال��ف��رق��اء السياسيني لتقريب وج��ه��ات 
ن���ظ���ره���م الس���ت���ك���م���ال م����س����ار ال���ع���م���ل���ي���ة ال���س���ي���اس���ي���ة. إال 
أن ه��ذه امل��ب��ادرة قوبلت بالفتور بني معارض ومؤيد 
ومحايد منها، ومع ذلك يحاول "برتس" مناقشتها 
ب��ش��ك��ل ان����ف����رادي يف أوس������اط امل���ع���ارض���ة، رغ����م خ��ل��وه��ا 
من أي تصور لخارطة طريق، أو أي جانب عميل، أو 
تصور مستقبيل لكيفية وضع حد للتدهور املتواصل 
يف املجالني األمني واالقتصادي. متحدث قوى الحرية 
والتغير يف مؤتمر صحفي يف يوم الجمعة 14 يناير 
ق�������ال: إن م�����س�����ودة ه������ذه ال�����ورق�����ة ل�����م ت���ص���ل���ه���م ب���ص���ورة 
رسمية حتى اآلن، وأن أي م��ب��ادرة ال تسعى إلزاح��ة 
ال��ع��س��ك��ر ع���ن ال��س��ل��ط��ة ال ق��ي��م��ة ل��ه��ا، وأك����د ب����أن ق��وى 
الحرية والتغير وك��ل القوى السياسية واملدنية لن 
تتفاوض، ول��ن تقبل بشراكة العسكر يف السلطة، 
م�����ؤك�����دا ع�����ى اس�����ت�����م�����رار ال������ث������ورة وامل������ظ������اه������رات وت���ق���دي���م 
ال����ت����ض����ح����ي����ات ح����ت����ى ت����س����ق����ط س����ل����ط����ة ال����ع����س����ك����ر ل���ت���ت���وىل 
القوى املدنية عملية قيادة التحوالت الديمقراطية 

لبناء السودان الجديد. 
مسار األحداث  

املسار ال��ذي سلكته األح���داث منذ انقاب الجيش 
يف 25 أكتوبر ) تشرين األول( املايض وإعان االتفاق 
السيايس لم تقبل به قوى الحرية والتغير واألحزاب 
السياسية والقوى املدنية بشكل عام، ولم يستطع 
ال��ره��ان إم���اء ش��روط��ه ع��ى ح��م��دوك ال��ت��ي أدت  إىل 

استقالته بعد فشله يف تشكيل حكومة تكنوقراط 
ت��ت��واف��ق م��ع ال��ش��روط يف وض��ع��ه ل��ل��ع��ودة إىل منصبه 
ب��ع��د ت��وق��ي��ع��ه م���ع ال���ره���ان االت���ف���اق ال��س��ي��ايس يف 21 
نوفمر املايض. إذ اتسعت  الخافات السياسية بني 
امل��ك��ون العسكري وك��ل امل��ك��ون��ات السياسية وال��ق��وى 
املدنية بشكل عام بعد أن تحول مجلس السيادة إىل 
مجلس ان��ق��اب��ي ل��م يعد يمثل الشعب ال��س��وداين، 
ب������ل ع������ى ال����ع����ك����س ي����������راه ال����ش����ع����ب ال��������س��������وداين م��ع��ي��ق��ا 
لعملية ال��ت��ح��ول ال��دي��م��ق��راط��ي، وأداة ق��م��ع ملسرته 
ال����ث����وري����ة ول���ع���م���ل���ي���ة ال���ت���غ���ي���ر وال����ت����ح����ول ال���دي���م���ق���راط���ي 
ت���ج���ى ذل������ك ب�����ص�����ورة واض�����ح�����ة ب���س���ل���وك���ه يف اغ���ت���ص���اب 
ال��س��ل��ط��ة وال��ت��خ��ل��ص ك���ن ش��رك��ائ��ه امل��دن��ي��ني، وم���ن ثم 
فرض سياسة األمر الواقع يف اجراءته االنقابية، ويف 
اس��ت��خ��دام أس��ال��ي��ب ال��ق��وة وال��ع��ن��ف لقمع امل��ظ��اه��رات 
واالح��ت��ج��اج��ات ال��ش��ع��ب��ي��ة ال��ي��وم��ي��ة امل��ن��اه��ض��ة لحكمه 
واغتصابه للسلطة بطريقة غر شرعية. وقد كشفت 
االح����������داث اس����ت����خ����دام األج�����ه�����زة األم����ن����ي����ة وال���ع���س���ك���ري���ة 
ل��ل��ع��ن��ف امل����ف����رط ض����د امل���ت���ظ���اه���ري���ن ال��س��ل��م��ي��ني ت��س��ب��ب��ت 
ب��س��ق��وط ال���ع���ش���رات م���ن ال��ض��ح��اي��ا ب���ني ق��ت��ي��ل وج��ري��ح 
ب��رص��اص ال��ج��ي��ش وال���ق���وى األم��ن��ي��ة ال��ردي��ف��ة يف وق��ت 
تشهد فيه البلد غليانا جراء تفاقم الحالة املعيشية 
وتردي األوضاع االقتصادية يف ظل غياب املعالجات 
وسوء تعقيد األوضاع واتساع حجم الخافات حول 

السلطة.
وت���������ت���������وق���������ع م���������ؤس���������س���������ات دول�����������ي�����������ة ت��������ف��������اق��������م األوض�������������������اع 
االق����ت����ص����ادي����ة األم�������ر ال�������ذي ي���خ���ل���ق أع����ب����اء إض���اف���ي���ة ع��ى 
ك�����اه�����ل امل�������واط�������ن م�����ال�����م ي����ج����ر ال�����ت�����وص�����ل ل����ح����ل س���ي���ايس 
ع����اج����ل يف س����ي����اق ع�����ى األق��������ل ال����ت����ص����ور ال����س����اب����ق ال���ت���ي 
نصت عليه الوثيقة الدستورية باالنتقال إىل الحكم 
امل��دين الستكمال املرحلة االنتقالية والتهيئة إلج��راء  
انتخابات عامة ضمن ال��ف��رتة املتفق عليها ب��ني قوى 
ال��ح��ري��ة وال��ت��غ��ي��ر، وب��ق��ي��ة امل��ك��ون��ات امل��دن��ي��ة م���ن جهة 
والجيش من جهة أخ��رى. إذ أن خروج الجيش من 
العملية السياسية بات مطلبا شعبيا واالنتقال إىل 
مهامه الدفاعي واألمني للحفاظ عى سيادة ووحدة 

البلد.

تشخيص املعضلة
ث����م����ة م����س����ت����وي����ات ل���ت���ش���خ���ي���ص امل���ع���ض���ل���ة ال����س����ودان����ي����ة 
ال���راه���ن���ة ت��ت��م��ث��ل األوىل ب��ان��ق��س��ام��ات امل���ك���ون���ات امل��دن��ي��ة 
وص����راع����ات����ه����ا ال���ب���ي���ن���ي���ة يف ظ����ل غ����ي����اب ال�����رؤي�����ة ال��وط��ن��ي��ة 
الجامعة املستقبلية لدى قواها السياسية واملدنية، 
فضا عن التفاوت الكبر يف امل��واق��ف وتشعبها. ويف 
امل���ق���اب���ل م����ن ذل�����ك ه���ن���اك اص���ط���ف���اف م�����دين إىل ج��ان��ب 
امل��������ك��������ون ال������ع������س������ك������ري ن����ت����ي����ج����ة االن�������ش�������ق�������اق�������ات يف ق������وى 
الحرية والتغير التي تسمي نفسها "امليثاق الوطني" 
وي����ت����ح����ال����ف م���ع���ه���ا ح�������زب امل����ؤت����م����ر ال�����وط�����ن�����ي، وال�����ق�����وى 
اإلس��ام��ي��ة ب��م��خ��ت��ل��ف ت��ي��ارات��ه��ا. ع���وام���ل ه���ذا التشظي 
ال������س������ي������ايس س������اع������د ع�������ى ت����م����س����ك امل�������ك�������ون ال����ع����س����ك����ري 
بمواقعه يف السلطة وسعيه إىل تعميق انقسامات 
امل��ك��ون��ات املدنية م��ن خ��ال اصطناع األح���داث وخلق 
مرراتها، وارتفاع مستوى خطابه عن ضرورة وجوده 

لحفظ االستقرار كما يقول الرهان.
التشبث بالسلطة 

 س���ب���ب ت����ش����دد ال���ع���س���ك���ري���ني وت���م���س���ك���ه���م ب��ال��س��ل��ط��ة 
ي���رج���ع إىل أس���ب���اب ث���اث���ة ب���ات���ت م���ت���داول���ة ب���ني م��راق��ب��ي 
الشأن ال��س��وداين، األول : هو ع��دم استعداد ممثل 
الجيش يف رئ��اس��ة مجلس ال��س��ي��ادة الفريق الرهان 
التخيل عن منصب الرئيس بعد مرور 21 شهرا عى 
ت���ول���ي���ه رئ����اس����ة امل���ج���ل���س ال����س����ي����ادي، وك������ان ي���ف���رتض أن 
تنتقل رئاسة املجلس للمرحلة الثانية للمكون املدين  
ب���ح���س���ب م����ا ت���ن���ص ع���ل���ي���ه ال���وث���ي���ق���ة ال����دس����ت����وري����ة، ل��ك��ن 
الرهان استبق ذلك باالنقاب العسكري الستيائه 
ع���ى ال��س��ل��ط��ة يف 25 اك��ت��وب��ر امل�����ايض. وي���ح���اول إق��ن��اع 
املجتمع الدول بضرورة بقائه يف منصبه كاستحقاق 
أم��ن��ي ل��ل��ح��ف��اظ ع��ى وح����دة ال���س���ودان يف ظ��ل تصاعد 
حدة الخافات السياسية والشلل الذي أصاب عمل 
حكومة ح��م��دوك. وح��ال��ي��ا يتهرب امل��ك��ون العسكري 
م���ن ت��س��ل��ي��م ال��س��ل��ط��ة إىل امل��دن��ي��ني ب��ح��ج��ة أن ال��وض��ع 

األمني يتطلب دورا أكر للعسكريني.
ال���س���ب���ب ال������ث������اين: ه�����و ق������رب م����وع����د ت���س���ل���ي���م ال���رئ���ي���س 
ال��س��اب��ق ع��م��ر ال��ب��ش��ر إىل امل��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة 

بمقتىض اتفاق سابق.
ه�������ذا ال�����ت�����ن�����ازل ال��������ذي ق����دم����ه ال����ج����ي����ش يف ل���ح���ظ���ة امل����د 
الشعبي ينطوي عى خطر حقيقي عى العديد من 
العسكريني إذا وس��ع��ت محكمة الجنايات الدولية 
ت���ح���ق���ي���ق���ات���ه���ا م�����ع ال����ب����ش����ر ح�������ول م�����ج�����ازر دار ف��������ور. أم����ا 
ال���س���ب���ب ال����ث����ال����ث ه�����و خ���ش���ي���ة ع������دد م�����ن ك����ب����ار ال���ض���ب���اط 
امل�����ي ق���دم���ا يف ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ال�����ح�����وادث ال���ت���ي وق��ع��ت 
يف يونيو) ح��زي��ران( 2019 قبل أسابيع  من توقيع 
ال����وث����ي����ق����ة ال�����دس�����ت�����وري�����ة وان�������ط�������اق امل�����رح�����ل�����ة االن���ت���ق���ال���ي���ة 
وال��ح��وادث الاحقة التي تسببت يف قتل العشرات 
م���ن امل��دن��ي��ني يف امل���ظ���اه���رات ال��س��ل��م��ي��ة. ه����ذه األس���ب���اب 
ال���ث���اث���ة ل��ي��س��ت ك���ل امل��ع��ض��ل��ة وإن���م���ا ه���ن���اك م��ع��ض��ات 
س��ي��اس��ي��ة واق���ت���ص���ادي���ة وأم��ن��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة ك���ب���رة قد 

تقود البلد إىل منزلقات خطرة.
وكان الفريق الرهان قد أعلن صراحة يف سبتمر 
امل���ايض أن الجيش ه��و ال���ويص ع��ى أم��ن ال��س��ودان يف 
س����ي����اق ان����ت����ق����ادات إلذاع��������ة وج���ه���ه���ا ه����و ون���ائ���ب���ه م��ح��م��د 
ح��م��دان دق��ل��و) حميديت( إىل السياسيني املنشغلني 
ب����ال����خ����اف����ات يف م�����ا ب���ي���ن���ه���م ع�����ى ال������ك������رايس ع�����ن ه���م���وم 
امل��واط��ن. ل��م يفت ال��ف��ري��ق ال��ر ه��ان يف املناسبة ذاتها 
ويف مناسبات كثرة الحقة التشديد عى أن الجيش 
ال يريد السلطة، بل سيعمل عى تسليمها إىل من 
ي��خ��ت��اره الشعب ال���س���وداين. وه���ذه أق���وال تحتاج إىل 
ض����م����ان����ات م���ه���م���ا ي�����ك�����ون م�����ن أم�������ر ي����ح����ق ل����ك����ل م����واط����ن 
س������وداين ال���ت���س���اؤل ع���ن م���ص���در وص���اي���ة ال��ج��ي��ش عى 
أمن السودان ووحدته. ذلك أن الجيوش يف الدول 
ال����ح����دي����ث����ة ت���س���ت���م���د ش����رع����ي����ة وج������وده������ا م�����ن ال���ت���ف���وي���ض 
الشعبي املنصوص عليه يف الدستور، وتخضع بالتايل 
ل��رق��اب��ة امل��ؤس��س��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة. أم���ا يف ال����دول العربية 
ال ينطبق عليها، وال ع��ى جيوشها التوصيف أع��اه 
ألن����ه����ا ت���ع���ت���ر ن��ف��س��ه��ا س���ل���ط���ات ح���اك���م���ة، وال���ك���ث���ر م��ن 
امل���ؤس���س���ات ال��ع��س��ك��ري��ة ت���رف���ض م���ج���رد اإلف����ص����اح عن 
موازناتها بذرائع األمن القومي، وحفظ أسرار الباد 

عن أعني العدو ..  الخ.
األه����م يف ال��ت��وص��ي��ف ع��ى ال��ف��ئ��ات االج��ت��م��اع��ي��ة التي 
ي����ح����م����ي ال�����ج�����ي�����ش م����ص����ال����ح����ه����ا وي����م����ث����ل����ه����ا يف ال���س���ل���ط���ة 
وم�����ق�����ارن�����ة ال�����ف�����ئ�����ات ه��������ذه يف ال�����ح�����ال�����ة ال�����س�����ودان�����ي�����ة م��ع 
م��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين وال��ه��ي��ئ��ات ال��ن��ق��اب��ي��ة واملهنية 
واألحزاب املعارضة. ويف نتيجة املقارنة يمكن التكهن 
بمصر املسار الديمقراطي السوداين الذي توشك أن 
تجرفه األوضاع يف ظل التدخات األمريكية والغربية 
وأي��ض��ا اإلقليمية ال��ت��ي ت��زي��د م��ن تصعيد واستفحال 
األزمات، وخلق بؤر توترات جديدة قد تودي به إىل 
الحرب األهلية، مالم يكن الشعب السوداين يقظا 

يف تفويت فرصة إشعال الحرائق عى أرضه.
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تظل الثقافة هي البعد األهم يف قياس تقدم األمم 
للتطور والنماء وقابليتها إلحداث  قابليتها  ومدى 
املتغر الحضاري، فالثورة الثقافية تسبق الثورات 
االجتماعية، وبدونها تكون الثورات االجتماعية أقرب 

اىل العدمية والفراغ الذي ينشد االمتاء.
اهتمام  يقل شأناً عن  الثقايف ال  بالبعد  واالهتمام 
األمم األخرى بالبعد اإلنمايئ واالقتصادي.. بيد أن 
الذي يحدث يف دول العالم الثالث يأيت عى نقيض 
مسارات التطور لذلك نجدها تتمحور يف دوائر الثبات 

وال تكاد تتجاوزها.

السودان بني أجندة احلاضر والصراع على املستقبل

رسالة طفل ميني إلى مجلس أمن العدوان

توفيق سالم 

ضبابية  السوداين  املشهد  عى  يبدو  ال 
طبيعة  يف  فهمه  أو  قراءته  يستعىص  ما 
االقتصادية  أوضاعه  وتعقيدات  أزماته، 
والسياسية واألمنية التي يشهدها البلد منذ 
ثورة 19ديسمر 2018 عى كثر من املحللني 
واملهتمني بالشأن السوداين، وليس هناك 
ماهو مخفي أكرث ما هو ظاهر عى السطح 

ثورة شعبية  املشهد يف صورة  اختصار  يف 
ينشد  وشعب  شمويل،  بنظام  أطاحت 
الحرية واالستقال يف مقابل تسيد طغمة 
عسكرية مدعومة إقليميا ودوليا تحاول وأد 

أحام الشعب والشباب السوداين الثائر..

وإذا ك���ان امل��ج��ت��م��ع ال��ي��م��ن��ي ي��ع��ي��ش ح��ال��ة ث���وري���ة خ��اص��ة فرضتها 
ال��ظ��روف واملناخات العامة، فقد أصبح ل��زام��اً عى كل القائمني 
عى البعد الثقايف الوطني االشتغال عى قيم التطوير والتحديث 
وب����م����ا ي����ت����واك����ب م�����ع ح�����اج�����ات امل���ج���ت���م���ع وت���ط���ل���ع���ات���ه وب���امل���ع���ن���ى ال�����ذي 
يعيد للمبدع واملثقف قيمته ومعناه ويحفظ له توازنه ووجوده 

وفاعليته يف صياغة وفلسفة معنى الوجود.
لقد عاىن املبدع اليمني كثراً والقى من شظف العيش واإلقصاء 
وال����ت����ه����م����ي����ش واالغ���������������رتاب ك����م����ا ل������م ي�����اق�����ه م�����ب�����دع آخ��������ر يف ك������ل ب���ق���اع 
االرض، ول��م تكن تباشر االن��ع��ت��اق ال��ت��ي الح��ت يف األف���ق الوطني 
اال وميضاً يأمل منها املثقف واملبدع استعادة دوره وفاعليته يف 
الحياة وحتى يستعيد دوره وسلطته يتوجب أن يكون مسؤواًل 
مسؤولية أخاقية ، إذ ال مسؤولية حيث ال سلطة وال سلطة با 
م��س��ؤول��ي��ة – أق��ص��د ج��دل��ي��ة ال��ع��اق��ة ب���ني امل��ث��ق��ف وال��س��ي��ايس فهي 
ع��اق��ة ت��ك��ام��ل ول��ي��س ق��ط��ي��ع��ة وم���ص���ادرة -  ك��م��ا أن���ه ال س��ل��ط��ة وال 
مسؤولية يف ظ��ل الغياب واالغ����رتاب ل��ل��ق��ان��ون.. كما أن االهتمام 
بالكوادر النوعية االبداعية واالبتكارية هو اهتمام بعملية النماء 
والتطور وبالقيمة الحضارية املدركة للبعد التأريخي القادرة عى 
إحداث عملية االنتقال النوعي بما يتوازى والقيمة النوعية للبعد 

الحضاري املعاصر.
وما يحدث يف واقعنا املعيش يف ظل االرهاصات االوىل لعملية 
االنتقال ال أظنه منطقياً، فاملايض مازال يتدفق بقوة الشال يف 
ص��م��ي��م ال��ت��ج��رب��ة ال���ج���دي���دة ال���ت���ي ي���ف���رتض أن ت���ؤس���س ل���واق���ع أج��د 
ال يشبه امل���ايض ولكنه يمتد منه ويتغاير ع��ن��ه، وق��د أص��ب��ح ل��زام��اً 
ع��ى وزارة الثقافة أن تفكر يف إع���داد اسرتاتيجية وطنية تحدث 
ث��ورة حقيقية يف الوسط االب��داع��ي والثقايف تخرج املبدع واملثقف 
م���ن ح����ال االغ������رتاب اىل ح����ال االح���س���اس ب��ال��ق��ي��م��ة وال����وج����ود وم��ن 
ح��ال التسول ع��ى أبوابها اىل ح��ال اإلن��ت��اج وم��ن ح��ال التلقي اىل 
ح�����ال امل�����ب�����ادرة واالب����ت����ك����ار، وم�����ن ح�����ال اإلق����ص����اء إىل ح�����ال امل���ش���ارك���ة 
والصنع والخلق، كما أن تجديد وتحديث وظائف الوزارة أصبح 
ضرورة وطنية تمليها الظروف الوطنية والحضارية والتطورات، 
إذ يتوجب القيام ب��دراس��ة علمية ممنهجة تكون إع���ادة الهيكلة 

ومنظومة التشريعات نتيجة لها وليس واحدة من مقدماتها.
ل��ق��د أص��ب��ح ال��ب��ع��د ال��س��ي��ايس أك���رث ط��غ��ي��ان��اً م���ن ذي ق��ب��ل وأص��ب��ح 
املثقف أكرث ارتهاناً ولم يكن بيان بعض أدباء املحافظات الجنوبية 
الداعي اىل تأسيس كيان منفصل عن االتحاد اال خدشاً يف القيمة 
واملعنى الذي تأسس عليها اتحاد األدباء والكتاب اليمنيني.. وال 
أظن ذلك البيان الذي صدر عن أولئك األدباء اال بحثاً عن قيمة 
وجودية يف واقع أصبح ال يتعامل اال  مع مفردات املوت والفناء 
وإلغاء اآلخر وتسيطر عليه روح االستبداد وتصادر فيه الحريات 
وأصبح املثقف واملبدع هامشاً يف منت الحياة يتجرع وجبات األلم 

ويقايس ضرورات العيش الكريم.
ما يجب أن يدركه اآلخر أن الوظيفة االبداعية لم تعد كما كانت 
عليه من قبل مشاركة وجدانية وتصويراً لشوارد االفكار والوجدان 
ولكنها أص��ب��ح��ت عملية اس��ت��ش��راف��ي��ة وص��ن��اع��ي��ة للمستقبل وه��ي 
جزء ال يتجرأ من عملية تطوير الروح يف خلق فضاءات أكرث جمااًل 
ت��راع��ي ال��ت��وازن ال��روح��ي وال��ن��ف��ي لخلق م��ع��ادل��ة ال��ح��ي��اة املتسقة 
وال����ق����ادرة ع���ى ال��ت��ف��اع��ل م���ع ال���زم���ان وامل���ك���ان وب��م��ا ي��ع��ك��س قيمتها 
الحضارية الدالة عليها واملحققة لهويتها الزمانية دون اجرتار، 
فالفن حياة مركزة يحمل يف نسيجه العام روح التطور والنماء 

والتحديث ويؤكد عى القيمة الجمالية للحياة.
ال ننكر أّن ثمة ج��ه��وداً تبذل يف سبيل تطوير وتحديث الفنون 
لكنها تظل جهوداً فردية ال تستند عى قيم معيارية وال تحقق 
بعداً اسرتاتيجياً ممنهجاً يكون قادراً - من خال عملية الرتاكم 
- التأسيس لقيم حضارية تحفظ للمبدع قيمته ومعناه وتخرجه 

من دوائر الضيق والشظف واإلحساس باالغرتاب.
ه����ن����اك ح���ل���ق���ات م����ف����ق����ودة يف امل���ن���ظ���وم���ة ال���ع���ائ���ق���ي���ة ب����ني امل��ج��ت��م��ع 
والسلطة واتصال مثل تلك الحلقات يتطلب جهداً مضاعفاً يف 
التفكر والعمل بحيث يصبح االشتغال عى العملية االبداعية 
اشتغااًل تفاعلياً وربحياً واالستثمار يف املجاالت الفنية واالبداعية 
ال ي��ق��ل ش���أن���اً ع���ن االس��ت��ث��م��ار يف غ���ره���ا، وم��ث��ل ذل���ك ي��ف��ي ب��ن��ا اىل 
التأكيد عى إع��ادة االعتبار للحصص الفنية واالنشطة الثقافية 
يف املدارس واألندية الرياضية، كما أن التفكر يف التأسيس للبنية 
التحتية الثقافية ضرورة يمليها البعد الحضاري الذي نرغب يف 

الوصول اليه من خال تفاعلنا مع مظاهر العصر وتجلياته.
لقد أصبح املثقف مطالباً أكرث من أي وقت مىض بالخروج من 
ح���ال���ة ال��ت��ي��ه ال���ت���ي وص����ل ال��ي��ه��ا ول����ن ي��ت��ح��ق��ق ل���ه ذل����ك اال م���ن خ��ال 
تفعيل دور النقد الثقايف واالب���داع���ي، وتهذيب م��س��ارات الحياة 
برؤى أقرب اىل املوضوعية وأبعد ما تكون عن الذاتية التي اتسمت 
ب��ه��ا امل���رح���ل���ة ال��س��اب��ق��ة، ف���ك���ان م���ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا م���ا وص����ل ال���ي���ه م���ن تيه 
وتشٍظ وما شاع يف الحياة من قيم بديلة غر حضارية وما شاع 

فيها من فساد.
ومن املهم القول إن االحزاب والتنظيمات السياسية قد تركت 
أثراً سيئاً ال يمكن تجاوزه اال من خال القراءة النقدية والعمل 
ال����دؤوب ع��ى ال��ت��ح��دي��ث يف رؤاه����ا وآل��ي��ة عملها ول���ن يتحقق ذل��ك 
اال م��ن خ���ال إح����داث ث����ورة حقيقية ت��ت��ف��اع��ل م��ع لحظتها وت��ق��وم 
بتشبيب تلك القيادات العتيقة التي  ال نرى يف مامحها اال ذلك 
املايض الدامي وفقدت قدرتها عى العطاء والتجديد واالضافة.

ن���ؤم���ن أن ه���ن���اك ق����ي����ادات ت���اري���خ���ي���ة م����ن ح��ق��ه��ا أن ت���ن���ال ال��ت��ك��ري��م 
واالمتنان -ومن حقها ذلك- ويف السياق ذاته نؤمن أنه من حق 
االجيال ان تساهم يف صناعة التاريخ وهي سنة كونية جبل الله 

الناس عليها وال يمكننا تعطيلها.
جل ما نتمناه أن تبدأ لحظة جديدة تصنع يمناً أجد، متصالحاً 
م���ع ذات�����ه وم����ع ال���ت���اري���خ وي���س���ع ك���ل أب���ن���ائ���ه دون ن��ف��ي أو إق���ص���اء أو 

تهميش.

الثقافة وصناعة 
الواقع األجد

عبدالر حمن مراد 

ل���م ُي��ن��ت��ه��ك ال���ق���ان���ون ال������دويل ح���ني أق�����دم ال��ع��دو 
اإلس��رائ��ي��يل ع��ى اس��ت��ه��داف س��ف��ن ال��ن��ف��ط وبعض 
ال���س���ف���ن ال����ت����ج����اري����ة اإلي�����ران�����ي�����ة ب�����ني ع����ام����ي 2019 
و2020 ع�������ر ش����������رق ال�����ب�����ح�����ر األب�������ي�������ض امل����ت����وس����ط 
وال������ب������ح������ر األح��������م��������ر، ح����ي����ن����ه����ا ل�������م ُت�����س�����ت�����ب�����اح امل�����اح�����ة 
ال������ب������ح������ري������ة ال��������دول��������ي��������ة ألن ادارة ال������ب������ي������ت األب������ي������ض 
ك�����ان�����ت ع�����ى ع����ل����م ب���ال���ه���ج���م���ات اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة ال���ت���ي 
نفذت أغلبها وح��دة النخبة يف ال��ق��وات البحرية 
اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة "ف����ل����وت����ي����ا 13" وف�����ق�����اً ل���ت���ص���ري���ح���ات 
م����س����ؤول����ني ام����رك����ي����ني ل���ص���ح���ي���ف���ة "وول س���رتي���ت 
ج�������ورن�������ال" األم�����رك�����ي�����ة ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت اول م������ن وث����ق 
ع��م��ل��ي��ات اإلع����ت����داء ع���ى ال��س��ف��ن اإلي���ران���ي���ة . وك��م��ا 
يف البحر ك��ذل��ك يف ال��ج��و وال���ر ل��م نسمع تنديدا 
واحدا من مجلس األمن الدويل وال األمم املتحدة 
يندد باإلبادات الجماعية التي ارتكبت وال زالت 
بحق الشعب اليمني تلك املجازر التي لم تطرق 
أرواح ض���ح���اي���اه���ا اب��������واب م���ج���ل���س األم�������ن األع���م���ى 
الذي ال يرى إاّل مصالح أمريكا وإسرائيل وأدواتها 
ذل�������ك امل����ج����ل����س األع��������ورال��������ذي ي���ص���ف���ق ل��ل��س��ف��اح��ني 
وي�����ب�����ارك ب��ص��م��ت��ه م����ا ي���ن���ج���زه م���ج���رم���و ال����ح����رب م��ن 
قتل ودمار لم يتداعى للتنديد باإلرهاب األمرييك 
ال����س����ع����ودي اإلس�����رائ�����ي�����يل ب�����ل أج����م����ع ع�����ى ال���ت���ن���دي���د 
ب���م���ص���ادرة ال��س��ف��ي��ن��ة اإلم����ارات����ي����ة )رواب���������ي( يف امل���ي���اه 
ال��ي��م��ن��ي��ة م��ن��ت��ه��ك��اً ك���ل ال��ق��وان��ني ال��ت��ي ن��ص��ت عليها 
شريكته يف الجريمة األمم املتحدة التي لم تلتزم 
باملبادئ املعلنة يف ميثاقها الصادر بمدينة سان 
فرانسيسكو يف 26/ حزيران/1945 الذي ينص 
ع���ى ح���ق ج��م��ي��ع ال��ش��ع��وب ب��ت��ق��ري��ر م��ص��ره��ا عى 
أس������اس ال���ح���ري���ة وال����ع����دل وامل�����س�����اواة وال����س����ام يف 
العالم إضافة اىل القوانني واإلتفاقيات الدولية 
ال�����ت�����ي ت�����رع�����ى م����ص����ال����ح ال�����������دول وال�����ش�����ع�����وب وم���ن���ه���ا 
قوانني النزاعات املسلحة ودليل سان ريمو الذي 
أص����دره ع���دد م��ن ال��ق��ان��ون��ي��ني ال��دول��ي��ني وال��خ��راء 
ال���ب���ح���ري���ني يف امل���ع���ه���د ال���������دويل ل���ل���ق���ان���ون اإلن����س����اين 
واع��ت��م��د ع��ام 1994 م��رج��ع��اً يف ال��ق��ان��ون ال��دويل 
املطبق يف النزاعات املسلحة يف البحار حيث نص 
ع����ى م���م���ارس���ة ح����ق ال�����دف�����اع ال���ش���رع���ي ال�����ف�����ردي أو 
الجماعي ع��ن ال��ن��ف��س، امل��ع��رتف ب��ه يف امل���ادة 51 
من ميثاق األمم املتحدة وإلتزام كافة األطراف يف 

أي ن���زاع مسلح يف البحار بقواعد 
ومبادئ القانون ال��دويل اإلنساين 
اعتباًرا من تاريخ استخدام القوة 

املسلحة.
ق����وان����ني وأن���ظ���م���ة ص���ي���غ���ت ت��ح��ت 
ش������������ع������������ارات إن�������س�������ان�������ي�������ة ل������ت������ن������ّف������ذ ع����ر 
ال�������ت�������اري�������خ إس����ت����ن����س����اب����ي����ا ب�����م�����ا ي����خ����دم 
م��ص��ال��ح ام��ري��ك��ا وال���غ���رب وال��ك��ي��ان 
ال��������ص��������ه��������ي��������وين ون�����������ظ�����������ام آل س������ع������ود 
وامل��ج��ت��م��ع ال������دويل ال�����ذي ت��خ��ت��ص��ره 
������ر أدوات���������������ه ل���خ���دم���ة  ام�����ري�����ك�����ا وت������ج������ِيّ
مشروعها فإدارات البيت االبيض 

إنتهجت سياسات عدوانية وشيطانية ال يختلف 
عليها الديمقراطيون والجمهوريون اثبتت بأن 
ب���اي���دن ك����ان أك����رث ش���راس���ة م���ن ت���رام���ب يف ع���دوان���ه 
عى اليمن وان إختلفا يف االسلوب وما التصريح 
األخرللمتحدث باسم الخارجية األمريكية نيد 
برايس إاّل تعبر واضح وجيّل عن تلك السياسات. 
برايس الذي قال )انه ال يمكن للحوثيني املشاركة 
يف هجوم عسكري وتوقع الحصول عى أي نفوذ 

من خال ذلك. لن ينجح ذلك يف 
التعامل مع الواليات املتحدة وال 
ش��رك��اءن��ا ال��س��ع��ودي��ني ال���واق���ع هو 
أن ال���ه���ج���م���ات ال���ح���وث���ي���ة امل��س��ت��م��رة 
يف م��������������أرب ويف غ�������ره�������ا ت��������������ؤدي اىل 
ت���ف���اق���م ح���ال���ة ال�����ط�����وارئ اإلن��س��ان��ي��ة 
يف ال��ي��م��ن ال���ت���ي ُت��ع��ت��ر وف���ق���اً ل��ع��دة 
إح�������ص�������اءات اس��������وأ ك�����ارث�����ة إن���س���ان���ي���ة 
يف ال���ع���ال���م وال���ح���ق���ي���ق���ة ه����ي ع��ك��س 
ما يتصوره الحوثيني وهجماتهم 
ال����ع����س����ك����ري����ة امل����س����ت����م����رة ل������ن ت��ح��ق��ق 
ش������ي������ئ������اً س������������وى ع������زل������ه������م وإض��������ع��������اف 
ن�������ف�������وذه�������م( ق��������د ال ُي�������������ام ب��������راي��������س ع��������ى ت����ص����ري����ح����ه 
ن����ت����ي����ج����ة ج����ه����ل����ه ب�������ال�������واق�������ع ال������������ذي ف������رض������ه ال����ج����ي����ش 
ال����ي����م����ن����ي وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة ف����ه����و ال ي����������درك ب����أن 
ان��ص��ار الله )الحوثيني( ال��ذي��ن ك��ان��وا يف محافظة 
ص��ع��دة ش��ن��ت عليهم س��ت��ة ح����روب خ��رج��وا منها 
منتصرين وأصبحوا يف قلب العاصمة صنعاء. 
وال ي����ري����د ب�����راي�����س أن ي������رى ال���ح���ق���ي���ق���ة ال����ت����ي ت���ق���ول 
إن ان���ص���ار ال���ل���ه ب��ع��د س��ب��ع س���ن���وات م���ن ال���ع���دوان 

وال�����ح�����ص�����ار االم������ري������يك ال�����س�����ع�����ودي ال����ص����ه����ي����وين ق��د 
ح�����������رروا م���ع���ظ���م امل����ح����اف����ظ����ات ال���ي���م���ن���ي���ة ب���ع���م���ل���ي���ات 
ع����س����ك����ري����ة ول�����ي�����س ب���ع���م���ل���ي���ة اس������ت������ج������داء ف����ع����ن اي 
ن��ف��وذ ي��ت��ح��دث وه���و ال��ع��اج��ز ع���ن إن��ت��ش��ال حليفه 
السعودي من الوحل اليمني الذي ال زال يغرق 
ف���ي���ه ه�����و وح����ل����ف����اؤه ن���ت���ي���ج���ة ال����ص����م����ود اإلس�����ط�����وري 
ألن��ص��ار ال��ل��ه وال��ج��ي��ش ال��ي��م��ن��ي يف م��واج��ه��ة أعتى 
ت��ح��ال��ف ع������دواين ب���رتس���ان���ات���ه ال��ع��س��ك��ري��ة امل��ت��ط��ورة 
التي تحولت بقبضات رج��ال اليمن األش���داء اىل 
خ��ردة. ولتغطية هزائم إدارت���ه وحلفاءها حاول 
ب�������راي�������س ت����ح����م����ي����ل امل�����س�����ؤول�����ي�����ة ل����ح����ك����وم����ة ص���ن���ع���اء 
ب��ت��ف��اق��م األزم������ة اإلن��س��ان��ي��ة ال���ت���ي م���ا ك���ان���ت ل��ت��وج��د 
لوال عدوانهم وحصارهم اإلجرامي. أراد برايس 
ان َي��ظ��ه��ر ب��ص��ورة امل��ائ��يك وه���و ال��ش��ي��ط��ان الناطق 
باسم تحالف العدوان لم يكن الهدف من كامه 
إاّل ّش���د ع���زم أص���ح���اب م���ا س��ّم��ي ب��ع��اص��ف��ة ال��ح��زم 
التي ُسحقت ع��ى أب���واب صنعاء إمتهن الكذب 
والتضليل إرضاء لحلفائه املهزومني شر هزيمة 
بسواعد رجال اليمن األشداء هّدد وتوّعد محذراً 
من استمرار الهجمات يف مأرب وجبهات الشمال 
ال��ت��ي اذل���ت االم��ري��يك ق��ب��ل ال��س��ع��ودي وسحقته. 
ق���دم خ��اص��ة م��ف��اده��ا وف���ق ك��ام��ه )أن الحقيقة 
ه�����ي ع���ك���س م�����ا ي����ت����ص����وره ال����ح����وث����ي����ون وه��ج��م��ات��ه��م 
العسكرية املستمرة لن تحقق شيئا سوى عزلهم 
وإضعاف نفوذهم( فلعّله لم يقرأ جيدا تقارير 
الهزائم املرتاكمة لعدوانه خال سبع سنوات او 
لعّله لم يقرأ تاريخ الهزائم األمريكية يف فيتنام 
ولبنان وأفغانستان لذا فعليه وعى حلفائه ان 

يعيدوا كتابة الفصل
اآليت يف س��ج��ل ال��ه��زائ��م االم��ري��ك��ي��ة وان يصغوا 
ل�����رس�����ال�����ة ط�����ف�����ل ي����م����ن����ي أُس������ُت������ش������ِه������د أه������ل������ه ب������غ������ارات 
عدوانهم رسالة يقول فيها: سّجل يا برايس أنت 
وإدارتك ومجلس أمن العدوان وأممه العوراء 
أن ما يتّصوره الحوثيون وكل اليمنيني هو يمن 
ح���ر أّب�����ي ُس��ح��ق��ت ع���ى أرض�����ه ن��خ��ب��ة ق���وات���ك���م وأن 
هجمات الحوثيني أذلتكم امام العالم وعزلتكم 
وأضعفت نفوذكم وزلزلت أركان آل سعود .اما 

سامنا اليكم فلن يكون اال بارودا ونارا.

*كاتب واعالمي لبناين

شوقي عواضة



والجدير بالذكر أيضا هو أن املجموعات 
املقاتلة من"املجاهدين من أبطال الجيش 
وال��ل��ج��ان" ال��ت��ي ت��ت��ق��دم ن��ح��و ه���دف معني 
ي����ك����ون ل���ه���ا دراي��������ة ت����ام����ة ب���ج���غ���راف���ي���ة امل���ك���ان 
وب����ط����ب����ي����ع����ة ون������������وع ال�������ف�������رق امل������ق������ات������ل������ة، ك���م���ا 
ب���ه���رم���ي���ة ال�����ق�����ي�����ادة يف امل������ك������ان امل���س���ت���ه���دف، 
ذلك بفضل العمل األمني واالستخبارايت 
الذي يسبق العملية، ما يزيد من فعالية 
ال���ه���ج���وم وم�����ن س���رع���ة ت���ق���دم امل���ه���اج���م���ني. 
ع��ل��م��ا ب����أن ال��ه��ج��م��ات االل��ت��ح��ام��ي��ة وال���ق���وة 
النارية الخفيفة واملتوسطة للمهاجمني 
ال ترتك مجاال الستعمال السالح الثقيل 
من مدفعية أو طريان من قبل املدافعني 
ألن ذل�������ك س�����ي�����ؤدي ح���ت���م���ا إىل خ����س����ائ����ر يف 

صفوفهم.
 ف�����������رغ�����������م ت�������س�������ل�������ح م��������ق��������ات��������ل��������و "ال�������ج�������ي�������ش 
وال�����ل�����ج�����ان" ع����م����وم����ا ب����س����الح ف��������ردي ع����ب����ارة 
ع�����ن ب���ن���دق���ي���ة آل����ي����ة ك���الش���ي���ن���ك���وف م��ت��ن��وع��ة 
ال��ص��ن��ع،ورش��اش��ات م��ن ن��وع "ب ك تيه" 
وق����ن����اص����ات م���ت���ن���وع���ة، وب�����ق�����اذف�����ات "أر ب 
ج" و آر بي آر،وكذلك  الكورنيت ويدعم 
إج�����م�����اال ت����ق����دم امل���ق���ات���ل���ني أح����ي����ان����ا س����ي����ارات 
رب��اع��ي��ة ال���دف���ع م��ج��ه��زة ب��رش��اش��ات ثقيلة 
م���������ن ن�����������وع دوش���������ك���������ا أو 23 أو غ�����������ريه م���ن 
امل�������������ض�������������ادات األرض�������������ي�������������ة. وه�������������م ي�����ت�����ق�����دم�����ون 
ع��م��وم��ا ب��م��ج��م��وع��ات ال ي��ت��ع��دى ع��دي��ده��ا 
ال���������ع���������ش���������رة أو ال�������خ�������م�������س�������ة ع��������ش��������ر م������ق������ات������ل 
ل����ل����م����ج����م����وع����ة ال����������واح����������دة أو اق����������ل أو أك�����ر 
ق�������ل�������ي�������ال،وذل�������ك ب�����ح�����س�����ب م��������ا ن������ش������اه������ده يف 
ال������ق������ن������وات أث������ن������اء ع��������رض اإلي�������ج�������از ل���ل���ن���اط���ق 
ال���������رس���������م���������ي ل������ل������ج������ي������ش وال����������ل����������ج����������ان ك��������ال��������ذي 
سمعناه ال��ي��وم يف بيانه ع��ن عملية فجر 
ال������ص������ح������راء يف ال�������ج�������وف وت�����ح�����ري�����ر م���ن���ط���ق���ة 

ال����ي����ت����م����ة وم����������ا ج��������اوره��������ا وب�����م�����س�����اح�����ة ت����ق����در 
ب1200ك��������م2،ف��������ي��������الح��������ظ أن ال���ج���ي���ش 
واللجان الشعبية  يستخدمون تكتيكات 
عدة وبحسب ما تقتضيه املهمة واملوقف 
ألي عملية ويف أي مكان وأي وقت وتحت 
أي ظ��رف فحني ي��ق��ررون تحرير موقع أو 
م���س���اح���ة ج���غ���راف���ي���ة ب���ع���د دراس����ت����ه����ا ج��ي��دا 
ن�����الح�����ظ اس����ت����خ����دام����ه����م ت���ك���ت���ب���ك امل���ف���اج���ئ���ة 
وك���ذل���ك ت��ك��ت��ي��ك ال���ص���دم���ة وت��ك��ت��ي��ك ل��دغ��ة 
ال����ع����ن����ك����ب����وت وت����ك����ت����ب����ك ال�����ض�����رب�����ة ال���ق���اض���ي���ة 
وكل تكتيك يستخدمه الجيش واللجان 
له أسلوبه وعناصره وعدته وعتاده فمن 
ابرز خراتهم  النادرة والفريدة من نوعها 
أنهم لديهم ق��درة عىل التحرك وامل��ن��اورة 
والقتال يف مسارح عمليات متعددة ويف 
وقت واحد وبشكل منظم ومدروس مثال 
نجد تنظيم التعاون وتوزيع املهام نلمسه 
أح����ي����ان����اً يف  ت���ق���دم ع�����دة م���ج���م���وع���ات وم���ن 

عدة محاور نحو هدف واحد.
 وغ���ال���ب���ا م���ا ت���ك���ون ال��ع��م��ل��ي��ة م��ح��ض��ر لها 

بشكل عسكري ومحكم بعد أن يكون قد 
تم التدرب عليها وعىل طريقة االقتحام. 
وهنا يرز دور مواقع إلكرتونية متنوعة، 
حيث يتم العمل والتحضري عىل خرائط 
ذات دق�������ة وج����������ودة ع����ال����ي����ة ق����ب����ل ال�����ش�����روع 
يف أي��������ة ع����م����ل����ي����ة، وه���������ذا م������ا ب��������ان ج���ل���ي���ا م��ن 
خ�������الل ال�����ض�����رب�����ات ال���ت���ك���ت���ي���ك���ي���ة ال���ب���ال���س���ت���ي���ة 
وال������ه������ج������م������ات ب�������ال�������ط�������ريان امل������س������ري يف وق�����ت 
واح����������د وب�������ال�������ت�������وازي وع��������ىل ه��������دف م����ع����ادي 
واحد سواء يف جبهات الداخل وجبهات 
ال���ح���دود وم���ا وراء ال���ح���دود. ك��م��ا أن���ه يتم 
وض��ع إحداثيات العملية بشكل دقيق، 
إن كان هنالك من دعم مدفعي أو غريه، 

وبمساعدة الخرائط عينها.
وم��������������������ن ه����������ن����������ا ي���������ظ���������ه���������ر أن ال�������ت�������ك�������ت�������ي�������ك�������ات 
العسكرية االع��ت��ي��ادي��ة تصبح ب��ال ج��دوى 
ُتذكر بمواجهة هذا النوع من العمليات. 
ف�����ق�����ب�����ل أن ت��������ك��������ون ال��������ق��������ي��������ادة ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة 
ل����ل����ج����ي����ش ال����ت����ق����ل����ي����دي ق�������د ح������زم������ت أم�����ره�����ا 
وق���ررت طريقة امل��واج��ه��ة ت��ك��ون الثكنة أو 
املوقع املستهدف قد سقط بيد املهاجمني.
ذل������ك دون أن ن���ن���ى أن ن���ل���ق���ي ال���ض���وء 
عىل العنصر البشري املقاتل يف "الجيش 
وال��ل��ج��ان" م��ن املقاتلني ال��ذي��ن يتحركون 
بجدية وحماس ومعنويات عالية كونهم 
يحملون قضية، وكذلك  تمرسهم عىل 
ال������ح������رب  وال������خ������رة ال�����ت�����ي اك���ت���س���ب���وه���ا ع��ىل 
ال����ت����وايل ب�����دءا م���ن ب���داي���ة ال����ع����دوان وح��ت��ى 
دخ���ول���ه���م ال���ع���ام ال���س���اب���ع . ف���خ���رة ه���ؤالء 
وتمرسهم عىل استعمال السالح الثقيل 
واملتوسط كانت أساسية يف سياق تقدم 
"ال����ج����ي����ش وال������ل������ج������ان" ال����س����ري����ع يف اغ���ل���ب 

الجبهات إن لم نقل جميعها.
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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
 )األخيرة(

القوات املسلحة تؤكد جهوزيتها الكاملة للدفاع عن البلد والشعب

العميد سريع:  العدو يتكّبد خسائر فادحة خالل صد زحوفاته باجتاه حريب وعـــني 
 عمليات هجوميــة استهـدفت دواعـش ومرتزقة اإلمــارات في شبوة
باليستيان يدكان جتمعات العدو في عني وحريب.. و دفاعاتنا اجلوية تسقط طائرة جتسسية اماراتية بشبوة

 تصدت ق��وات الجيش واللجان الشعبية لزحف مرتزقة ودواع���ش اإلم���ارات 
باتجاه مديريات حريب وعني بمحافظة شبوة.

وأوض��ح املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى سريع يف بيان، أن 
ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ت���ص���دوا ل��زح��ف م��رت��زق��ة ودواع������ش اإلم�������ارات ب��ات��ج��اه 

مديريات حريب وعني، دون إحراز أي تقدم.
وأش��ار إىل أنه بالرغم من الغطاء الجوي املكثف بأكر من 24 غ��ارًة، ملساندة 
الزحف، إال أنه تم تكبيد املرتزقة ودواعش اإلمارات خسائر فادحة، من خالل 
ت��دم��ري وإع���ط���اب س��ت م���درع���ات وإص���اب���ة أك���ر م��ن 40 م��رت��زق��اً بينهم ق���ادة أل��وي��ة 

وكتائب.
وأش���ار العميد س��ري��ع إىل أن��ه ت��م اس��ت��ه��داف تجمعات ال��ع��دو ب��أرب��ع��ة ص��واري��خ 
باليستية وطائرة مسرية .. مؤكداً أن اإلصابات كانت دقيقة أسفرت عن مصرع 
وإص����اب����ة ال���ع���ش���رات، وس��ب��ب��ت ال���ض���رب���ات ح���ال���ة رع����ب وان���ه���ي���ار يف ص���ف���وف ال��ع��دو 

ومرتزقته.
ودعا أبناء وأهايل مرتزقة اإلمارات إىل سحب أبنائهم من الزج بهم يف معارك 
ال تخدم سوى أمريكا وأذنابها يف املنطقة .. الفتاً إىل أن القوات املسلحة عقدت 
العزم بالتوكل عىل الله يف الدفاع عن الشعب والبلد بكل السبل املتاحة، وإن 

مناطق القتال ستكون محرقًة لهم.
كما نّفذت القوة الصاروخية وسالح الجو املسرّي عملية هجومية عىل تجّمعات 

لدواعش ومرتزقة اإلمارات يف شبوة.
وأوض����ح امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة ال��ع��م��ي��د يحيى س��ري��ع، يف ب��ي��ان، 
أن عملية القوة الصاروخية وسالح الجو املسرّي استهدفت تجّمعات لدواعش 
ومرتزقة اإلمارات يف شبوة أثناء تجمعهم بهدف محاولة الزحف باتجاه مواقع 

القوات املسلحة يف مديرية "عني".
وأكد أن اإلصابة كانت دقيقًة .. مشرياً إىل أنه سقط عىل إثر العملية الهجومية 
أع����������داد ك����ب����رية م�����ن ال����ق����ت����ىل وال�����ج�����رح�����ى، وأث�����������ارت ح����ال����ة رع�������ب وإرب��������اك��������اً ك����ب����ريي����ن يف 

صفوفهم.
ول��ف��ت إىل أن ط���ريان ال��ع��دوان األم��ري��ي- ال��س��ع��ودي - اإلم����ارايت ش��ن 43 غ��ارًة 

حتى اللحظة، أغلبها عىل محافظتي مأرب وشبوة.
م����ن ج����ان����ب آخ������ر اس���ت���ه���دف���ت ال����ق����وة ال����ص����اروخ����ي����ة ل��ل��ج��ي��ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
تجمعات للعدو ومرتزقة ودواع���ش اإلم���ارات باتجاه عني يف شبوة وحريب يف 

مأرب.
وأوضح املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى سريع، يف بيان، أن 

ال��ق��وة ال��ص��اروخ��ي��ة اس��ت��ه��دف��ت ب��ص��اروخ��ني باليستيني تجمعات ل��ل��ع��دو وك��ان��ت 
اإلصابة دقيقة، خلفت أعداداً كبرية من القتىل والجرحى، وتم مشاهدة سيارات 

اإلسعاف تهرع لنقلهم بعد االستهداف.  
وأشار إىل أن قوات الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف مرتزقة ودواعش 
اإلمارات باتجاه مديريات عني يف شبوة وحريب يف مأرب، استمر عدة ساعات 

دون إحراز أي تقدم.
ولفت إىل أن زح��ف املرتزقة راف��ق��ه غطاء ج��وي مكثف .. م��ؤك��داً تكبيد مرتزقة 
ودواع�����ش اإلم������ارات خ��س��ائ��ر يف األرواح وال��ع��ت��اد، ح��ي��ث س��ق��ط م��ن��ه��م ال��ع��ش��رات 

بني قتيل وجريح.
هذا وقد كبّدت القوات املسلحة مرتزقة ودواعش اإلمارات يف محافظة شبوة 

خسائر كبرية خالل األيام املاضية.
وأوضحت القوات املسلحة يف بيان تاله املتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، 
أن عدد القتىل يف صفوف مرتزقة ودواعش اإلمارات، بلغ أكر من 515 قتياًل 
ب��ي��ن��ه��م ق����ادة وأك����ر م���ن 850 ج��ري��ح��اً وأك����ر م���ن 200 م��ف��ق��ود ب��ح��س��ب م��ص��ادر 

استخباراتية.
وأشار إىل أن الخسائر املادية التي تكبّدها املرتزقة، بلغت أكر من 102 آلية 

ومدرعة باإلضافة إىل تدمري عدد من املدافع الكبرية واملتطورة.
وحسب البيان تلقى املرتزقة العشرات من الضربات الصاروخية، استهدفت 
تجمعاتهم وخلفت أع����داداً ك��ب��رية م��ن القتىل وال��ج��رح��ى يف صفوفهم .. مشرياً 

إىل أنه سيتم توزيع تفاصيلها الحقاً.
وأشار البيان إىل ما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من مالحم بطولية 

وهم يتصدون لعناصر داعش ومرتزقة اإلمارات.
وأكدت القوات املسلحة جهوزيتها الكاملة للدفاع عن البلد والشعب ومواجهة 
تصعيد العدو اإلمارايت حتى تحقيق النصر املبني .. الفتًة إىل أن عواقب التصعيد 

اإلمارايت ستكون كبرية وعىل العدو تحمل نتائج ذلك التصعيد.
ويف ذات السياق أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية مسلحة تابعة 

لسالح الجو اإلمارايت يف مديرية عني بمحافظة شبوة.
وأوض������ح امل���ت���ح���دث ب���اس���م ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ال��ع��م��ي��د ي��ح��ي��ى س���ري���ع يف ب���ي���ان ل��ه، 
أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع ) وينغ 

لونغ2( صينية الصنع تابعة لسالح الجو اإلمارايت.
وذكر أنه تم إسقاط  الطائرة بصاروخ أرض - جو محيل الصنع، أثناء قيامها 

بأعمال عدائية يف أجواء مديرية عني .

زين العابدين

 م�����ا ت��������زال دوي�����ل�����ة اإلم�������������ارات ت�����م�����ارس وت����ن����ف����ذ م���خ���ط���ط���ات خ���ط���رية 
وعدوانية يف اليمن فهي جوار أمريكا والسعودية تقود عمليات 
ع��دوان��ي��ة م��ش��رتك��ة، ول��ك��ن ب��وت��رية خفية وم��رن��ة وذل���ك ت��م��اه��ي��اً مع 
سياساتها الجديدة التي اتخذت يف الفرتات املاضية والتي ترتكز 
عىل إخفاء اإلمارات عن املشهد العسكري املباشر واكتفاءها عىل 
اسرتاتيجية"القتال عن بعد " دون إصدار ضجة و بطريقة تضمن 
تحقق غاياتها سالمة أراضيها وعمقها االسرتاتيجي من أي ردة 

فعل انتقامية من القوة الصاروخية وسالح الجو املسري .
بالتايل نحن هنا نؤكد أن اإلم����ارات م��ع ك��ل محاوالتها  بإخفاء 
دوره�������ا وم���م���ارس���ت���ه���ا ال����ح����رب ب���ال���وك���ال���ة ه����ي ب���ال���ف���ع���ل ت���ح���ت م��ج��ه��ر 
قواتنا املسلحة وجميع تحركاتها مرصودة بعناية وتحت التقييم 

خ����ص����وص����اً  وأن����ه����ا ت����م����ارس ال���ت���ط���ب���ي���ع م����ع ك����ي����ان ال����ع����دو اإلس����رائ����ي����يل 
بوترية غري مسبوقة وبمستوى تقديم التعاون لعسكرة الجيش 
االس���رائ���ي���يل  ع���ىل ج���زي���ريت س��ق��ط��رى وم���ي���ون وال���س���واح���ل ال��ش��رق��ي��ة 

والغربية لليمن .
أما مسألة دخولها خط التصعيد الجوي التي تقوده السعودية 
ح��ال��ي��اً وإرس��ال��ه��ا ق����وات م��ن امل��رت��زق��ة ال��ت��ي ح��ش��دت��ه��م م��ن ال��س��اح��ل 
الغربي إىل محافظة شبوه فهذه أيضاً خطوات تصعيديه ُتضاف 
ل����رص����ي����ده����ا ال�������ع�������دواين ال����������ذي  ال ي���م���ك���ن ال�����ت�����غ�����ايض  ع����ن����ه ون�����ؤك�����د ان 
ص����ر ال���ق���ي���ادة وال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ق����د ي��ن��ف��د يف أي ل��ح��ظ��ة وق�����د ي��ت��م 
اتخاذ القرار ال��ذي سريفع ملف اإلم���ارات  إىل وح��دات الصواريخ 
الباليستية وس���الح ال��ج��و امل��س��ري إلعطائها رس��ائ��ل جوابية تناسب 

أفعالها .
 فعمليات ال��ردع االسرتاتيجي مركزة عىل العمق السعودي، 

وإذا ات�����خ�����ذ ال������ق������رار س���ي���ت���م إض�����اف�����ة ال����ع����م����ق اإلم��������������ارايت إىل ال���ق���ائ���م���ة 
وس���ت���ت���ح���ول اإلم�����������ارات إىل م���ن���ط���ق���ة ع���س���ك���ري���ة م���ف���ت���وح���ة ل��ع��م��ل��ي��ات 
القوة الصاروخية والطريان املسري الذي ستضرب أعماقها الحيوية 

بضربات قاصمة لم يسبق لها مثيل .
فهناك  مجموعة أهداف بالغة األهمية واالسرتاتيجية بالعمق 
اإلمارايت تتحفظ بها القوات املسلحة اليمنية وأهداف تعتر ركائز 
االقتصاد واألمن منها املطارات الدولية يف أبو ظبي ودبي،  ورأس 

الخيمة واملنشآت الحيوية واملدن الصناعية .
بالتايل عىل عيال زايد إدراك أن صمت اليمن وصره لن يطول 
ك��ث��رياً وان مسألة إي��ق��اف امل��غ��ام��رات الصبيانية والتخريبية أصبح 
ع���ني ال���ص���واب ألن���ه���ا م��ف��ض��وح��ة أواًل والن األم�����ر ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ق��وات 
امل��س��ل��ح��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ل���ن ي��ت��ع��دى ت��غ��ي��ري زاوي�����ة ال���ص���واري���خ وال���ط���ائ���رات 

املسرية بضع درجات حتى تجعل اإلمارات مدن أشباح .

ردنا اليمني سيكون مؤملًا..  اإلمارات حتت املجهر
 العمق االستراتيجي االماراتي لن يكون مبنأى 

عن ضرباتنا العسكرية
 اخلطوات التصعيدية لإلمارات تضاف إلى 

رصيدها العدواني على  شعبنا اليمني

ي���وم ال��ث��الث��اء 11 ي��ن��اي��ر 2022م ت��ل��ق��ي��ت نبأ 
ارتقاء زمييل وابن زمييل عبده يحيى السنفي، 

الولد )أسامة عبده يحيى السنفي( شهيداً..
ك���ن���ت ق�����د ع����رف����ت ال���ش���ه���ي���د أس�����ام�����ة وج��ل��س��ت 
م��ع��ه ع����دة م�����رات يف ال��ع��م��ل يف دائ������رة ال��ت��وج��ي��ه 
امل���ع���ن���وي، ح��ي��ث ع��م��ل م��ع��ن��ا م���ت���ع���اق���داً ق��ب��ل ان 
ي��ش��ن ال���ع���دوان ع��ىل ب���الدن���ا.. ووج����دت م��ن أب��رز 
س����م����ات ه������ذا ال�����ش�����اب ح���س���ن ال����خ����ل����ق، وس���رع���ة 

البديهة والقابلية للتعلم السريع..
ب���ع���ده���ا غ����ادرن����ا ال����ول����د أس����ام����ة ع���ب���ده ال��س��ن��ف��ي 
ملتحقاً بجبهات العزة وكنت ألتقيه يف بعض 
األح���ي���ان ع��ن��دم��ا ي���أيت يف إج����ازة ل��ل��زي��ارة أو يقوم 
ب����م����راف����ق����ة ج����رح����ى م�����ن زم�������الئ�������ه.. وك����ن����ت اط���ل���ب 
م����ن����ه أن ي���ح���دث���ن���ي ع�����ن ال����ج����ب����ه����ات وامل����ج����اه����دي����ن 

وأوضاعهم ومعنوياتهم وما إىل ذلك.
وك����������������ان ح�������دي�������ث�������ه ي�������ع�������ي�������دين إىل األي�������������������ام األوىل 
للعدوان عندما حضرت مجلس مقيل لبعض 
ال����ش����ب����اب وك������ان������وا ي���ت���ن���اق���ش���ون ف���ي���ه ع�����ن ال���ح���رب 
وأه�������وال�������ه�������ا وم���������ا ي����رت����ك����ب����ه امل������ع������ت������دون وط�����ريان�����ه�����م 
امل��������ع��������ادي م�������ن ج�������رائ�������م ب�����ح�����ق أط�����ف�����ال�����ن�����ا ون����س����ائ����ن����ا 
وش����ي����وخ����ن����ا وب�������الدن�������ا وب���ن���ي���ت���ه���ا ال����ت����ح����ت����ي����ة، وك������ان 
ه���������ؤالء ال����ش����ب����اب ي����ت����ح����دث����ون ع�����ن ال����ض����ح����اي����ا م��ن 
األط���ف���ال وال���ن���س���اء ال���ذي���ن ق��ص��ف��ت��ه��م ال��ط��ائ��رات 
وه���م آم��ن��ني ون��ائ��م��ني يف م��ن��ازل��ه��م ب��غ��ص��ة وأل���م 
كبريين مصحوبة بعرات ُتنبئ أنهم لن يفوتوا 

للمعتدين اإلفالت من القصاص.

وم��م��ا ق��ي��ل يف ذل���ك امل��ق��ي��ل: إن ال��ل��ه سبحانه 
وت���ع���اىل ج��ع��ل ال���دع���اء وال��ت��س��ب��ي��ح واالس��ت��غ��ف��ار 
ع���ب���ادة وت���ق���رب إل���ي���ه، وخ����ص س��ب��ح��ان��ه وت��ع��اىل 
ل���ح���ظ���ات م���ب���ارك���ة يف اي���ام���ن���ا ول���ي���ال���ي���ن���ا ي��س��ت��ج��اب 
فيها لدعاء عباده، كما خص سبحانه وتعاىل 
أوقات لتسبيحه واستغفاره وذكرها يف كتابه 
ال����ك����ري����م ل��ن��ع��ل��م��ه��ا ون���ت���ق���ي���د ب����ه����ا، م��س��ت��ش��ه��دي��ن 

باآليات واألحاديث الدالة عىل ذلك.
ل���ي���ص���ل���وا يف ح���دي���ث���ه���م إىل ف�������رض ال����ج����ه����اد يف 
س��ب��ي��ل ال���ل���ه، ب��ال��ق��ول )ك���م���ا ف����رض ال���ل���ه ال��ص��الة 
وال���������ص���������ي���������ام ف�������ق�������د ف�������������رض ال��������ج��������ه��������اد يف س����ب����ي����ل����ه( 

مستدلني بآيات عديدة من القرآن الكريم..
وتطرق الحديث إىل مساعي أع��داء اإلسالم 
وما يحيكونه من مؤامرات ضده لتدمريه من 
داخ��ل��ه، مستشهدين ومستحضرين مشاهد 
وأح������داث ج����رت يف س���وري���ا وال����ع����راق ع���ىل أي���دي 

من يدعون أنهم مسلمون..
وك�������������ان ل�������س�������ان ح����������ال ال������ش������ب������اب يف م�����ق�����اب�����ل م���ا 
ي������ح������دث م�������ن ح������ول������ن������ا، وم���������ا ي������ج������ري ع�������ىل ب�����الدن�����ا 
م����ن ع���������دوان، ي�������ردد ال�����ت�����س�����اؤالت: م����ا ه����و دورن�����ا 
نحن ال��ش��ب��اب؟!.. أال يجب علينا أن نستجيب 
ألم���ر ال��ل��ه ال���ذي ف���رض علينا ال��ج��ه��اد يف سبيله 
نصرًة لدينه واملستضعفني من خلقه؟!.. هل 
سننتظر ونبقى مكتويف األيدي حتى يأيت أعداء 
ال��ل��ه وي��دخ��ل��وا ب��الدن��ا ليذبحوا أب��ن��اءن��ا وأمهاتنا 
وإخ��������وان��������ن��������ا وي�����ن�����ت�����ه�����ك�����ون إع���������������راض ن�����س�����ائ�����ن�����ا أم��������ام 

أع��ي��ن��ن��ا؟!.. ه���ل س���رىض ألن��ف��س��ن��ا ال����ذل وامل��ه��ان��ة 
ممن ال يرقبون فينا إال وال ذمة؟!.

ال������ش������ه������ي������د امل��������ج��������اه��������د )أس������������ام������������ة ع���������ب���������ده ي����ح����ي����ى 
السنفي( واحداً من هؤالء الشباب الذين أبوا 
أن ي���رتك���وا وط��ن��ه��م ن��ه��ب��اً ألع�����داء ال���ل���ه، يعيثون 
ف���ي���ه ف�����س�����اداً واف������س������اداً ون���ه���ب���اً وإذالاًل وان���ت���ه���اك���اً 
لحرماته وألعراض ناسه ونسائه.. وكان ممن 
اس��ت��ج��اب��وا م��س��ارع��ني ألم���ر رب��ه��م م��ج��اه��دي��ن يف 
سبيله منتصرين لدينهم وربهم واملستضعفني 

من أبناء وطنهم.
أدى ال��ش��ه��ي��د )أس���ام���ة( دوره وك����ان م��ج��اه��داً 
م������خ������ل������ص������اً، ف��������اخ��������ت��������اره ال��������ل��������ه س�����ب�����ح�����ان�����ه وت������ع������اىل 
إلخالصه ليحيا حياة أبدية عنده.. فسالم الله 
عليه وعىل والده ووالدته اللذين أنجباه وربياه 
عىل ما يريض الله محببني لديه حب ربه ودينه 

وطنه وشعبه ومجتمعه.
ف�����ه�����ن�����ي�����ئ�����اً ل��������ك ي��������ا )أس�����������ام�����������ة( ال����������وس����������ام ال�������رب�������اين 
واالخ����ت����ي����ار اإلل����ه����ي واالرت������ق������اء ش���ه���ي���داً يف س��ب��ي��ل 
الله.. وعصم الله قلب وال��دك وقلب والدتك 
وإخ�����وان�����ك وق���ل���وب���ن���ا م��ع��ه��م ب���ال���ص���ر وال���س���ل���وان 
وجعلهم محتسبني بجهادك وتضحيتك عند 
ربهم.. وجعلك شافعاً لهم.. )إنا لله وإنا إليه 

راجعون(.

رثاء: محمد عيل املطاع

املستجيبون لربهم

 ُشيعت يف صنعاء جثامني كوكبة من شهداء 
ال��وط��ن وال��ق��وات املسلحة، ال��ذي��ن ارت��ق��وا شهداء 
وه���������م ي�������������ؤدون واج�����ب�����ه�����م يف م�����ع�����رك�����ة ال��������دف��������اع ع���ن 

الوطن.
ح����ي����ث ت�����م ت���ش���ي���ي���ع ج����ث����ام����ني ال�����ش�����ه�����داء ال���ع���م���ي���د 
خ��ال��د ع��ب��دال��ل��ه ع��اي��ض، العقيد محمد عبدامللك 
عشيش، املقدم زيد حسني العجي، املقدم جازع 
صالح الشريمي، الرائد إبراهيم طاهر املزجاجي، 
ال���ن���ق���ي���ب أس����ام����ة ع����ب����ده ي���ح���ي���ى ال���س���ن���ف���ي، ال��ن��ق��ي��ب 
أح������م������د ع�����ب�����دال�����ل�����ه امل���������������روين، ال����ن����ق����ي����ب ل�����ط�����ف أح����م����د 
امل����وس، النقيب أح��م��د محمد ج��م��ع��ان، النقيب 
عزيز محمد شعالن، النقيب محمد فتيني حسن 

هتاري، النقيب أسامة يحيى مشهور.
ك���م���ا ت����م ت��ش��ي��ي��ع ج���ث���ام���ني ال���ش���ه���داء امل�������الزم أول 
م������اج������د ع�������يل ه����م����ي����ل����ه، امل�������������الزم أول م����ط����ه����ر ص����ال����ح 
عامر، املالزم أول إدريس أحمد الهدوي، املالزم 
أول محمد فيصل الزرقة، املالزم أول محمد عيل 
ال���ق���دي���م���ي، امل�������الزم أول خ���ال���د م��ح��س��ن م��ح��ج��ان، 
املالزم أول سند هزاع املعمري، املالزم أول عبدالله 
ناجي األم��ري، امل��الزم أول أحمد عبدالله املهدي، 

امل���الزم أول صقر ياسر ال��ل��وع، امل���الزم ث��اين محمد 
حسني الهبل، املساعد نسيم عبدالقادر املعقيل، 
املساعد مهند وليد املتوكل، واملساعد عيل مهدي 

الجنيد.
وخ�����الل م���راس���م ال��ت��ش��ي��ي��ع، ال���ت���ي ت��ق��ّدم��ه��ا ن��ائ��ب 
رئيس مجلس النواب عبدالسالم هشول ووزير 
ال���ن���ق���ل ع����ام����ر امل���������راين وم�����دي�����ر دائ���������رة ت���ق���ي���ي���م ال���ق���وى 
البشرية العميد الركن عبدالعزيز صالح وأهايل 
وأقارب الشهداء، أكد املشيعون السري عىل درب 
الشهداء يف التصدي واملواجهة للغزاة واملرتزقة 

يف مختلف الجبهات.
وث����م����ن����وا ت���ض���ح���ي���ات ال����ش����ه����داء وم������ا س����ط����روه م��ع 
زم��الئ��ه��م م���ن أب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان الشعبية 

من مالحم بطولية يف مواجهة قوى العدوان.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت 
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصالة عليهم 
يف جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتها 

الرى، كل شهيد يف مسقط رأسه.
ش������ارك يف ال��ت��ش��ي��ي��ع ن���ائ���ب م���دي���ر دائ�������رة ال��ت��ق��اع��د 

العميد أحمد الحسيني، وجمع من املواطنني.

تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة



خاص: 26سبتمرب:
أوضح الدكتور محمد يحيي الخالد عميد املعهد الوطني للعلوم اإلدارية  
أن املعهد يسعى خالل العام الحايل 2022م إلحداث تطوير يف مسريته 
العملية وذلك ترجمًة ملوجهات  قائد املسرية السيد عبدامللك بدرالدين 
ال��ح��ويث وال��ق��ي��ادة السياسية م��ن خ��الل تطوير ق���درات ال��ق��ي��ادات اإلداري���ة 
يف ال��دول��ة, والعمل عىل صقل خرباتهم ومهاراتهم ليكونوا مستعدين 

ألداء أعمالهم بكفاءة عالية يف مناصبهم اإلدارية.
ويف ت��ص��ري��ح خ����اص ل������"26 س��ب��ت��م��رب" أش�����ار ال���دك���ت���ور ال��خ��ال��د إىل أن امل��ع��ه��د 
سيستمر خالل هذا العام يف تأهيل قيادات وموظفي الدولة يف مختلف 
امل������ج������االت, وال����رك����ي����ز ع�����ىل م���ع���اي���ري ال���ح���ك���م ال����رش����ي����د )امل�����س�����اءل�����ة, امل�����س�����اواة, 
العدالة, الكفاءة, الفعالية, النزاهة, الشفافية, سيادة القانون, املشاركة, 
ومكافحة الفساد( وذلك ملواجهة التحديات التي تواجه الجهاز اإلداري 

للدولة.
 وت���ط���رق ع��م��ي��د امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي ل��ل��ع��ل��وم اإلداري�������ة إىل أن دور امل��ع��ه��د ي��أيت 
م��ت��واف��ق��اً م��ع م��وج��ه��ات ال��ق��ي��ادة السياسية يف ظ��ل ال��رؤي��ة ال��وط��ن��ي��ة لبناء 
الدولة اليمنية الحديثة يف محور التنمية اإلدارية ويف الهدف االسراتيجي 
رق�������م)6( م���ن ال���خ���دم���ة امل���دن���ي���ة  ال�����ذي ي��ن��ص ع����ىل: )ت���ط���وي���ر امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي 
للعلوم اإلدارية ليصبح مركزاً وطنياً متخصصاً بإعداد وتنمية القيادات 
اإلدارية العليا والوسطى, وبناء قدرات الكادر الوظيفي للدولة, وتعميق 
قدراته البحثية واالستشارية(.. مضيفاً: أنه ويف إطار تنفيذ الرؤية الوطنية 
تم استيعاب الهدف االسراتيجي وتحويله إىل أهداف مرحلية ومبادرات 
ومشاريع بحيث يتم تنفيذها خالل الخطة املرحلية الثانية للمعهد -2021

2025م.
وأكد الدكتور الخالد أن قيادة املعهد تعمل عىل تحقيق تغيري اسراتيجي 
يف هيكلية املعهد والتحول نحو معهد لإلدارة العامة , وتحسني مستوى 
أدائه ليصبح قادراً عىل تنمية قدرات ومهارات قيادات وموظفي الدولة , 
وذلك عن طريق تطوير التشريعات الخاصة باملعهد من قرارات اإلنشاء 

واللوائح وتطويرها إىل مستوى القانون ليكون هذا القانون  رافداً لتوجه 
املعهد يف مجال التدريب واالستشارات والبحوث , ومساعداً ألدائه وتنفيذ 

مهامه وأنشطته حتى ال يكون هناك تداخاًل مع أداء املؤسسات األخرى.
وكشف عن توجه قيادة املعهد لتبنى خطة تطويرية للعمليات اإلدارية 
من خالل إعداد دليل خارطة العمليات واإلجراءات والركيز عىل جودة 
تلك العمليات, باإلضافة إىل األدلة األخرى الخاصة بالخدمات اإلدارية 
واألكاديمية والتدريبية بحيث يكون منافساً قوياً يف أداء مهامه املنوطة 

به  بحسب القانون املنئش له.
 وتابع العميد الخالد أن املعهد الوطني للعلوم اإلدارية يهتم بالدرجة 
األساسية ببناء قدرات  قيادات وموظفي الدولة يف ضوء خطته املرحلية 
ال��ث��ان��ي��ة 2022م وذل�����ك ت��رج��م��ة ل��ل��ه��دف االس���رات���ي���ج���ي رق����م )8( يف م��ح��ور 
التنمية اإلدارية – اإلصالح اإلداري والبناء املؤسيس يف الرؤية الوطنية  ) 
بناء القدرات البشرية وتنمية املهارات املهنية والفنية والوظيفية بما يلبي 
االحتياجات الفعلية( ول��ه��ذا وض��ع املعهد نصب عينيه لتغطية الهدف 
االس���رات���ي���ج���ي م����ن خ�����الل ت���أه���ي���ل ال����ق����اع����ات ال���ت���دري���ب���ي���ة ال���ح���ال���ي���ة يف امل��ع��ه��د  
بأجهزة حديثة ومطورة مثل السبورات التفاعلية والشاشات, والعمل 
عىل تطوير وتحديث البنية التحتية األخرى، باإلضافة إىل توفري الطاقة 
ال��ش��م��س��ي��ة ال���الزم���ة إلن�����ارة امل��ع��ه��د ل��ي��واك��ب ال���ت���ط���ورات امل��رح��ل��ي��ة الس��ت��ق��ب��ال 
امل��ت��درب��ني م��ن ال��ق��ي��ادات يف مبنى مجهز بجميع اإلم��ك��ان��ات ال��الزم��ة ألداء 

دوره بكفاءة وفاعلية.
واختتم الدكتور محمد الخالد تصريحه بالتأكيد عىل ضرورة النهوض 
بواقع املعهد الوطني ودوره يف عملية إكساب القيادات اإلدارية املهارات 
وال����ق����درات ال��ن��وع��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة ع���ىل م��س��ت��وى ال���ق���ي���ادات ال��ع��ل��ي��ا وال��وس��ط��ى 
والصف األول والثاين وشاغيل الوظائف اللوجستية, وك��ذا العمل عىل 
تصميم وتحديث برامج تدريبية مخصصة ونوعية لكل شاغيل الوظيفة 
العامة, والعمل عىل إعداد آلية الستقطاب كوادر ذي كفاءة عالية ملعهد 
اإلدارة ال���ع���ام���ة, ك��م��ا س��ي��ع��م��ل امل��ع��ه��د وب��م��ش��ارك��ة وزارة ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة 
والتأمينات عىل تنفيذ آلية لتحديد االحتياجات التدريبية لجميع أجهزة 

الدولة.

تغطية:هالل جزيالن

يف يوم جميل كجمال تراث اإلنشاد الصنعاين القديم، الذي 
سيكون خالدا كخلود التاريخ، اختتمت يوم أمس بصنعاء 
الدورة التدريبية األوىل يف مجال اإلنشاد، والتي أقامتها عىل 
مدى شهر جمعية املنشدين اليمنيني، ضمن مشروع تعزيز 
فرص العيش للشباب الحضري يف اليمن، لتدريب وتأهيل 
كادر شبابي يمني لحفظ الراث ونشره وتوثيقه، بدعم من 
منظمة األمم املتحدة، للربية والعلوم والثقافة، واالتحاد 
األوروب���ي، ووكالة تنمية املنشآت الصغرية واألص��غ��ر، وقد 

تخرج من الدورة عشرون متدربا.
ك���ان اف��ت��ت��اح ف��ع��ال��ي��ة االخ��ت��ت��ام ب��ال��ق��رآن ال��ك��ري��م، ال����ذي أل��ق��اه 

الشيخ املقرئ الحافظ عيل عزمان عضو الجمعية.
ويف حفل االختتام، ألقيت كلمة من رئيس الجمعية األستاذ 
عيل األكوع، رحب فيها بالحاضرين، مشيدا بالخريجني، 

متمنيا لهم التوفيق بالعمل وفق كل ما تعلموه.
وأض��اف األك���وع، أن الشهر ال��ذي قضيتموه يف ه��ذه ال��دورة 
التدريبية األوىل لإلنشاد، حرصا من الجمعية بالحفاظ عىل 

الراث اليمني، مؤكدا عىل تحمل املتدربني للمسؤولية امللقاة عىل عاتقهم لنقل 
الراث اليمني يف اإلنشاد، حيث وأن اليمن فريد بهذا الراث اإلنساين الجميل.

وأوىص األك��وع املتدربني عىل االستمرار يف إتقانهم ل��ق��راءة ال��ق��رآن الكريم، إذا ما 
أرادوا أن يتمكنوا م��ن ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، وي��ك��ون ل��دي��ه��م ب��ذل��ك ث��ق��اف��ة ع��ال��ي��ة، حيث 
وأن��ه��م س��ف��راء يف م��دن��ه��م وق���راه���م، ألن امل��ن��ش��د ل��ي��س م��ن��ش��دا وح��س��ب، ب��ل املنشد 

مرشد، وهذا ما يجب أن يتصف به، فكيف بمرشد ال يحفظ من القرآن شيئا.

واستمع الحاضرون يف الفعالية إىل مشرب بعنوان)عالم السر منا( أنشده األستاذ 
يحيى محمد املحفدي، أطرب به مسامع وقلوب الحاضرين، واملتدربني.

وضمن فعاليات االختتام ألقى الربوفيسور محمد عبد العزيز يسر عميد كلية 
اآلداب بجامعة صنعاء اآلسبق، كلمة رحب فيها باملتدربني، وشد عىل أيديهم 
يف امل��ي ق��دم��ا للحفاظ ع��ىل ال���راث اليمني األص��ي��ل، دون زي���ادة أو نقصان، وأن 
يكونوا نماذج للمجتمع، نتيجة ملا يحملوه من علم ال ينحصر بالراث والحفاظ 

عليه، بل يتعدى ذلك بكثري، حينما يكون لزاما عىل املنشد 
إتقانه للقرآن.

م�����ن ج����ان����ب����ه أش���������اد ن�����ائ�����ب رئ�����ي�����س ال���ج���م���ع���ي���ة األس������ت������اذ ح��س��ن 
أح��م��د ال��ص��ن��ع��اين، ب���دور ال��داع��م��ني وامل��م��ول��ني ل��ه��ذه ال���دورة 
ال���ت���دري���ب���ي���ة وال�����ت�����ي، ج�������اءت ن��ت��ي��ج��ة ج����ه����ود ك����ب����رية، ق������ام ب��ه��ا 
رئيس الجمعية، األستاذ عيل األكوع، وسيكون بعد هذا 
ال����ت����خ����رج، ت����خ����رج دورات ج����دي����دة يف ال���ه���ن���دس���ة ال���ص���وت���ي���ة، 

واملوسيقى.
وأك���������د ال����ص����ن����ع����اين ع������ىل أن ه�������ذه ال������������دورة ت����ع����د ه����ب����ة م������ن ال���ل���ه 
ل���ل���م���ت���درب���ني م���ت���ط���رق���ا ل���ل���م���ص���اع���ب ال����ت����ي ك�����ان�����وا ي���الق���ون���ه���ا ع��ن��د 

تعلمهم اإلنشاد، يف األيام السابقة.
كما أوضح مدرب الدورة محمد املحمد، أن تدريبه يف هذه 
الدورة يعد فرصة لن تعوض، كونه درب نخبة يف األخالق 
واملثل، وأساتذة يف االلتزام، مؤكدا عىل أهمية االنجاز الذي 
حققه املتدربون فقد حفظوا أك��ر من عشر قصائد يف أيام 
قليلة، مع إنشادها وتلحينها، هذا يعطي تأكيدا بأن هؤالء 
املتدربني، نماذج يحتذى بها، فعندما يكون لدى اإلنسان 

حافضية هذه نعمة من الله تعاىل.
وخالل االختتام القيت كلمة عن املتدربني عربت عن جميل 
ما تلقونه خالل شهر كامل، من تلقني ومعارف، ومقامات، وقصائد، متنوعة، 
وح���ف���ظ ل���ل���ق���رآن وإت����ق����ان ت����الوت����ه، وش����ك����رت ال��ك��ل��م��ة رئ���ي���س ال��ج��م��ع��ي��ة األس����ت����اذ ع��يل 
األك�����وع، وك���ل ال��داع��م��ني مل��ا ب��ذل��وه م��ن ج��ه��د ك��ب��ري لتخرجنا ون��ح��ن نحمل ك��ل ه��ذا 

اإلتقان الذي يتجسدنا اليوم.
جرى خالل حفل االختتام تسليم الشهادات للمتدربني.

 خالد االشموري

لطاملا كانت بعض وسائل اإلع��الم الغربية لم تقل الحقيقة بشأن تورط 
أم��ري��ك��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وإس��رائ��ي��ل وك��ن��دا وبلجيكا واس��رال��ي��ا وإس��ب��ان��ي��ا وإيطاليا 
وغريها من الدول اإلمربيالية .. يف حرب اليمن ومبيعات األسلحة للمملكة 
ال��س��ع��ودي��ة واإلم�������ارات امل��ت��ح��دة ال��ت��ي أودت ب��ح��ي��اة اآلالف م���ن أب���ن���اء اليمن 
األبرياء حيث سعت هذه الدول منذ بداية العدوان يف 26/ مارس /2015م 
إىل بيع أسلحة ومعدات عسكرية مختلفة بمليارات الدوالرات للسعودية 

واإلمارات الحليف الثاين للرياض.
ما يعني أن ه��ذه الوسائل اإلعالمية املنحازة لدولها كاذبة لم تجد نفعاً 
بكذبها وتسرها عن بيع السالح األوروبي- األمرييك للسعودية واألمارات، 
متناسني ان هناك إعالماً مسؤوال– إعالما حرا, وهناك منظمات حقوقية، 
وم��داف��ع��ني ع��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان- مطلعه ع��ىل م��ع��ان��اة الشعب اليمني يف 
ظل العدوان، الذي هو يف األساس عدوان أمرييك- صهيوين- سعودي ، 
فمن غري املعقول أن هذه املنظمات الحقوقية وغري الحكومية والوسائل 
اإلع��الم��ي��ة ال��ح��رة ال تعلم وال ت���درك م��أس��اة اليمن طيلة سبع س��ن��وات من 
ال����ح����رب وض����ل����وع أم���ري���ك���ا وب���ري���ط���ان���ي���ا وف���رن���س���ا وإس����رائ����ي����ل وغ����ريه����ا م����ن دول 
االس��ت��ك��ب��ار يف ه���ذه ال��ح��رب ال��خ��اس��رة يف ظ��ل ح��ص��ار ب���ري وب��ح��ري وج���وي ، 
جعل اليمنيني يعانون من أس��وأ أزم��ة إنسانية كارثية حيث تواصل هذه 
الدول ضرب الشعب اليمني باألسلحة املختلفة ومنها الفتاكة واملحرمة 

دولياً والتي تبيعها للرياض وأبو ظبي.
ووفقاً لبعض وسائل اإلعالم الغربية غري الرسمية " أن دول أمريكا وفرنسا 
واسراليا هي األكر فتكاً يف الحرب كونها الجهات املوردة لهذه األسلحة 
املستخدمة" عىل الرغم من املناشدات والدعوات والنداءات املتكررة من 
امل��ن��ظ��م��ات غ���ري ال��ح��ك��وم��ي��ة ل���ل���دول امل��ن��ت��ج��ة وامل����ص����درة ل��أس��ل��ح��ة ب���وق���ف بيع 

األس��ل��ح��ة ل��ل��ري��اض وأب�����و ظ��ب��ي ، غ���ري أن ذل����ك ل���م ي���ح���دث .. ف��ي��م��ا اس��ت��م��رت 
الدول املنتجة منذ بداية العدوان وحتى اليوم تقدم األسلحة بشكل مباشر 

أو غري مباشر لأطراف املشاركة يف الحرب ضد اليمن.
حيث تواصل بلجيكا وكندا والواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وإيطاليا 
وبريطانيا وإسبانيا وغريها من قوى االستكبار إمداد دول التحالف بقيادة 
ال��س��ع��ودي��ة واإلم�������ارات ب��األس��ل��ح��ة، يف م���ا ت����روي ل��ن��ا ب��ع��ض وس���ائ���ل اإلع���الم 
ال���غ���رب���ي���ة م����ن م����واق����ع وص���ح���ف ون���اش���ط���ني س��ي��اس��ي��ني وم��ح��ل��ل��ني س��ي��اس��ي��ني 
وخرباء عسكريني ومنظمات دولية وغري حكومية تروي الدعم العسكري 
واللوجستي واالستخبارايت وتصدير األسلحة للسعودية واإلمارات لضرب 

الشعب اليمني .
موقع ) كومون دريمز( األمرييك يقول: " ان منذ بداية العدوان عىل اليمن 
زودت إدارات أوباما وترامب وبايدن التحالف باملعلومات االستخباراتية 
واللوجستية واملساعدة عىل اإلشراف وقطع غيار طائرات التحالف وتزويد 
ال����ط����ائ����رات ب����ال����وق����ود أث����ن����اء ال�����ط�����ريان، وك�����ل ه�����ذا ال���ت���أج���ي���ج ل���ل���ح���رب وال���دع���م 
ل��ل��ت��ح��ال��ف ب���ك���ل ال���وس���ائ���ل امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ق��ت��ل ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي وت����دم����ري ال��ب��ن��ي��ة 
التحتية، رغ��م وع��ود ب��اي��دن بانهاء ال��ح��رب يف اليمن ال��ذي سبق وأن وعد 
بها خالل االنتخابات حتى ترأس وأدار ظهره لليمن ولم يف بالوعود التي 

قطعها عىل نفسه.
بريطانيا هي األخرى ضالعة يف العدوان عىل اليمن فهي تعمل عىل تأجيج 
الحرب يف اليمن وبإطالة أمد الحرب وذلك من خالل بيع األسلحة بماليني 
الجنيهات للسعودية ووفقاً ملوقع "ميدل- إيست آي – الربيطاين"- ) ان 
ب���ري���ط���ان���ي���ا ه����ي ث�����اين أك�����رب ب���ائ���ع أس���ل���ح���ة ل���ل���س���ع���ودي���ة ب���ع���د ال�����والي�����ات امل��ت��ح��دة 
األمريكية.. فيما يؤكد املوقع – ان حكومة بريطانيا هي من تعتمد تراخيص 
بيع األسلحة وبحسب منظمة أوكسفهام " أن الحكومة باعت أسلحة 
بقيمة 4.7 مليار جنيه إسرليني ) 6.5 مليار دوالر( للسعودية منذ بداية 

الحرب عىل اليمن يف ال� 26 من مارس 2015م ( ، بما فيها معدات لصيانة 
ال����ط����ائ����رات امل���ق���ات���ل���ة ل��ل��س��ع��ودي��ة وت����زوي����ده����ا ب���ال���وق���ود أث����ن����اء ال����ط����ريان ، ف��ي��م��ا 
أص��درت املحاكم الربيطانية يف العام 2020م تراخيص وتصدير األسلحة  

من القنابل والصواريخ والذخائر بقيمة 1.9 مليار دوالر.
وأشار املوقع– أن الحكومة الربيطانية قابلة بالهجمات القاتلة عىل اليمن، 
ح��ي��ث دع��م��ت ال��ح��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة امل��ل��ك س��ل��م��ان ع��ن��دم��ا أع��ل��ن ال��ح��رب يف 
مارس 2015 م، وبعد ذلك أعلن وزير الخارجية آنذاك )فيليب هاموند( 

أن بريطانيا ستدعم الرياض بكل الطرق والوسائل املمكنة.
ول���ط���امل���ا ك���ان���ت إي��ط��ال��ي��ا ه���ي األخ������رى ض��ال��ع��ة يف ال����ع����دوان ع���ىل ال���ي���م���ن، وان 
نشرت بعض وسائل اإلعالم اإليطالية بأن الحكومة اإليطالية بعيدة عن 
ح���رب ال��ي��م��ن وم��ع��ل��ق��ة ج��م��ي��ع ت��راخ��ي��ص ب��ي��ع األس��ل��ح��ة ل��ل��ري��اض وأب����و ظبي 
وهذا غري صحيح– فالواقع يقول وبحسب موقع "غلوبالست"- اإليطايل.. 
نقاًل عن شبكة السالم ونزع السالح- اإليطايل، ما معناه: "أن الحكومة 
اإليطالية لم تصدر أي مرسوم عىل اإلطالق بفرض حظر عىل بيع األسلحة 
ل��إلم��ارات– والسعودية، التي تستخدمها يف الحرب عىل اليمن وترتكب 
بها أبشع الجرائم املروعة وتنتهك القانون الدويل اإلنساين – أي أن هناك 
موافقة حكومية برخيص مواد التسلح لإلمارات والسعودية ، حتى أن 
شركة "إن– دبليو– إم" ص��درت آالف القنابل والصواريخ ل��دول التحالف 

بقيادة السعودية يف اليمن.
يف ح���ني ت��ك��ش��ف ل��ن��ا ص��ح��ف وم���واق���ع إع��الم��ي��ة إس��ب��ان��ي��ة دور امل��ن��ظ��م��ات غري 
الحكومية يف استخدام إسبانيا األسلحة اإلسبانية يف الحرب عىل اليمن 
التي تشنها السعودية منذ ع��ام 2015م، حيث قالت صحيفة )اليايس( 
اإلسبانية "أن املنظمات غري الحكومية دائماً ما تستنكر استخدام األسلحة 
اإلسبانية.. يف ع��ام 2019م فقط باعت أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 
)4.042.3( مليون يورو، حيث تعد هذه القيمة التي تم تصديرها أفضل 

نتيجة يف تاريخ الصناعة العسكرية اإلسبانية، أي بعد الرقم القيايس لعام 
2017م، )4.346.7( مليون يورو، وأكدت الصحيفة– أن اإلمارات املتحدة 
ه��ي ال��ح��ل��ي��ف ال��رئ��ي��يس ال��ث��اين ل��ل��ري��اض يف ال��ح��رب ع��ىل ال��ي��م��ن ، إذ ت��ع��د أب��و 

ظبي من أفضل العمالء إلسبانيا يف شراء األسلحة.
أما دور كندا وتدخلها يف حرب اليمن، فاملعلوم للمتابع أن كندا لم تتوقف 
ببيع األس��ل��ح��ة للسعودية واإلم�����ارات، وإن ل��وح��ظ توقفها أح��ي��ان��اً إال أنها 

تستأنف من جديد، ووفقاً ملراقبني أن آخر مبيع لها يف أبريل 2020م.
الناشط السيايس الكندي– ميشيل الب��ني، ناشط س��ي��ايس- ق��ال يف ح��وار 
ص��ح��ف��ي ع����رب ال���ف���ي���س���ب���وك ل�����)ال����ي����م����ن(– ن���ش���رت���ه ال��ص��ح��ي��ف��ة يف ع����دده����ا )52(- 
"أن ال���ح���رب ال���ت���ي ت��ش��ن��ه��ا ال���س���ع���ودي���ة ع���ىل ال���ي���م���ن، ه���ي يف األس������اس ح��رب 
اس��ت��ع��م��ارات��ي��ة خ��ل��ي��ج��ي��ة ب���دع���م م���ن ال����والي����ات امل���ت���ح���دة األم���ري���ك���ي���ة م���ن أج��ل 
السيطرة عىل املوقع االسراتيجي الذي تحتله اليمن يف هذه املنطقة من 
ال��ع��ال��م، وه���ذا ال��دع��م ال��ل��وج��س��ت��ي ب��األس��ل��ح��ة م��ن ق��ب��ل أم��ري��ك��ا وم���ن معها 
يجعل هذه الدول متورطة بالحرب عىل اليمن وتعد هذه الدول مجرمة 

حرب.
 وأضاف بقوله : وبالنسبة لكندا وتدخلها يف حرب اليمن فإن كندا مستمرة 
يف م��ب��ي��ع��ات األس��ل��ح��ة إىل ال��ن��ظ��ام ال���وه���اب���ي، وم���ا ت��ق��وم ب���ه ال��س��ع��ودي��ة من 
اعتقال وقتل وانتهاك لحقوق اإلنسان سياسة يتم دراستها ومناقشتها 
يف البيت األبيض، حتى حربها عىل اليمن بأمر الواليات املتحدة، وهو ما 

يمكن القول: ان السعودية ضعيفة للغاية.
ويف ذات السياق- يصنف الخرباء العسكريون هذه األسلحة التي شكلت 
م�����أس�����اة م�����روع�����ة يف ال���ي���م���ن..ي���ص���ف���ون���ه���ا ب���األس���ل���ح���ة ال���ف���ت���اك���ة ذات ال��ت��ص��ن��ي��ع 
األمرييك، حيث ان معظم تلك األسلحة املستخدمة يف حرب اليمن هي 
يف ح��وزة ال��ري��اض وأب��و ظبي وال��ت��ي م��ن خاللها تمكنتا معاً م��ن تنفيذ أكر 
من ربع مليون غارة جوية عىل اليمن منذ بداية الحرب يف مارس/2015م. 
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ب��ف��ض��ل م���ن ال��ل��ه وب���ق���وة وع��زي��م��ة واي���م���ان ن��س��ت��ق��ب��ل ال��ع��ام 
2022م وه��������و ال������ع������ام ال�����ث�����ام�����ن م������ن ال��������ع��������دوان ع������ىل ب����الدن����ا 
الحبيبة اليمن.. بكل ثقة وتحد صامدون صمود الجبال.. 
وش�����ام�����خ�����ون يف اع���������ايل ال����س����م����اء ش�����م�����وخ ت����اري����خ����ن����ا ال���ي���م���ن���ي 
العريق ارضاً وانساناً نمي وكلنا امل ويقني بأننا بفضل 
ال���ل���ه يف ه����ذا ال���ع���ام س���رس���م ع���ىل خ���ارط���ة ال��س��ح��ب ال����وان 
وحروف وعبارات الحرية والنصر العظيم واملؤزر لبالدنا 
ع����ىل ق�����وى ال�����ع�����دوان ال��ه��م��ج��ي ال���ظ���ال���م ودح�������ره وه��زي��م��ت��ه 
هزيمة نكراء يجر بعدها جنوده البائسني وامللقطني من 
ك���ل م���ك���ان وي���ج���ر م��ع��ه��م م���ا ت��ب��ق��ى م���ن ع��دت��ه��م وخ��ي��ب��ت��ه��م 
وفشلهم ويجر لقيادة دول التحالف العربي السعودي 
م����ا آل ل���ه���م م����ن خ��ي��ب��ة ع���دوان���ه���م امل���ن���ح���ط ع����ىل ال���ي���م���ن م��ن 
خ��زي وع���ار وم��ذل��ة خ��الل األع���وام السبعة املاضية والتي 
مارست فيها دول تحالف العدوان عىل بالدنا كل وسائل 
القتل واإلب���ادة الجماعية للمدنيني األب��ري��اء من الرجال 
وال���ن���س���اء واألط����ف����ال اآلم���ن���ني يف م��ن��ازل��ه��م ق��ت��ل��ت��ه��م غ����ارات 
ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ال���ربب���ري ال��ج��وي��ة ب���ال رح��م��ة وب����الء وازع 

من دين او ضمري.
سبعة اعوام من العدوان ارتكب التحالف فيها شتى انواع 
الجرائم بحق الشعب اليمني ارضاً وانساناً, سبعة اعوام 
سجلت فيها غ��ارات التحالف الجوية ارقاما خيالية من 
الغارات الجبانة والهوجاء املعربة عن مدى الحقد واملكر 
والكراهية املمزوجة باالنحطاط النفيس ملن يقفون عىل 
رأس دول التحالف مثل السعودية واإلم���ارات كواجهة 
م����ن ن���اح���ي���ة وك���ج���ه���ات داع����م����ة وم���م���ول���ة وم���ن���ف���ذة أله�����داف 
ال�����دول ال��ت��ي ت��ق��ف خ��ل��ف ه���ذا ال���ع���دوان ال��ن��اب��ع م���ن البيت 
األب���ي���ض ل��ت��ح��ق��ي��ق اط���م���اع ال�����دول االس��ت��ع��م��اري��ة ال��ي��ه��ودي��ة 
االسرائيلية يف البلدان العربية واإلسالمية منها يف اليمن.
ذلك العدوان الذي شمل يف دناءته ووضاعته وحقارته 
وه��م��ج��ي��ت��ه م����ا ل����م ت���ش���ه���ده ال����ح����روب م����ن ق��ب��ل��ه وت��ض��م��ن��ت 
احداثه وصوره ما تجاوز حدود وقوانني الحروب وشهد 
م���ن ال���الان���س���ان���ي���ة وان����ع����دام ال��ض��م��ري م���ا ل���م ي��ش��ه��ده ت��اري��خ 
ال��ح��روب ع��رب ال��ق��رون املاضية حتى اآلن ول��م ي��راع دي��ن او 
عرف او مذهب ولم يستنث من اجرامه الشجر والحجر 
وال حتى الهواء واملاء والحيوان حيث ان تحالف العدوان 
امل���ه���زوم وال��ض��ع��ي��ف وال��خ��ائ��ف م���ن ش���دة وب����أس اليمنيني 
الذين عرفوا به وال��ذي عكس نفسه وصدقه يف جبهات 
ال���ق���ت���ال ان ي���ب���ط���ش ب���ه���م وان ت����ن����ال ق���ي���ادات���ه���م ي����د اب��ط��ال��ن��ا 
ال��ط��وىل فتهوي بهم يف الجحيم م��ن ش��دة خوفهم ذلك 
فهم يستهدفون حتى مزارع الدجاج وأسواق الحيوانات 
واملاشية خوفاً من أن يأيت يوم تنتقم فيه حيوانات اليمن 
منهم النها تحمل العزة والحمية اليمانية التي تميزها 
عن بقية الحيوانات يف اي مكان يف العالم.. ودليل ذلك 
ه���و اس��ت��ه��داف��ه��م ل��ه��ا ب��غ��ارات��ه��م ال���ج���وي���ة وال���ت���اري���خ يشهد 

عىل ذلك.
فسبعة اع���وام مضت م��ن ال��ع��دوان ت��راك��م��ت فيها اآلالم 
واألوج����������اع وامل��������آيس وزاد ف��ي��ه��ا ص����رب ال���ي���م���ان���ي���ني وزاد ف��ي��ه��ا 
سعة صدورهم واحتسابهم واظهره للعالم صمودهم 

وشدتهم وبأسهم..
س��ب��ع��ة اع�������وام اث���ب���ت ف��ي��ه��ا ال���ي���م���ان���ي���ون ق���وت���ه���م وح��ك��م��ت��ه��م 
واثبتوا فيها, وجودهم وصمودهم وما قاله التاريخ عنهم 
ب��ص��ورة واض��ح��ة للعالم يف امل��راب��ط��ة وامل��واج��ه��ة والتحدي 
وال��ع��زم م��ن جهة وبالحشد وال��ت��الح��م وال��ت��آزر والتكاتف 
املجتمعي ويف املالحم املسطرة يف جبهات القتال املشرقة 

يف كل مكان.
سبعة اع���وام اعلمت ب��أن اليمن البسيط بعدته وع��ت��اده 
ب��إي��م��ان��ه وامل���ع���روف ب��ب��أس��ه وش���دت���ه ان��ت��ص��رع��ىل اع��ت��ى ق��وى 
العالم املتمثلة بدول تحالف العدوان برسانتها القوية 
وت���ق���دم���ه���ا ال��ع��ل��م��ي وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي وب����ع����دد م��ق��ات��ي��ل��ه��ا غ��ري 

املحددة.
س���ب���ع���ة اع��������وام اع���ل���م���ت ال���ع���ال���م ب�����أن ال���ي���م���ان���ي���ني ق���وت���ه���م يف 
ع��زت��ه��م وح��ري��ت��ه��م وك��رام��ت��ه��م ورم�����ز ب��ق��ائ��ه��م وص��م��وده��م 
وان������ت������ص������اره������م ه�������و اي�����م�����ان�����ه�����م ال������خ������ال������ص ب�����ال�����ل�����ه ال�����ع�����ظ�����ي�����م.. 
واي����م����ان����ه����م ب����ص����دق م���ظ���ل���وم���ي���ت���ه���م وي���ق���ي���ن���ه���م ب����أن����ه����م ب���ق���در 
ظلمهم وصربهم وثباتهم.. وبقدر تضحياتهم  يعقدون 
ال��ن��ي��ة وي���ش���دون ال���ع���زم ع���ىل ان ي��ك��ون ه���ذا ال���ع���ام ه���و ع��ام 
االن��ت��ص��ار العظيم ألرواح ودم���اء شهدائنا ال��ك��رم��اء وع��ام 
ال�����رد األق�����وى وامل���واج���ه���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ح��اس��م��ة ال���ت���ي تضع 
ح������داً ل��ت��ح��ال��ف ال�����ع�����دوان وت���ه���زم���ه ال���ه���زي���م���ة ال���ن���ك���راء ب����إذن 

الله القوي العظيم.  

محمد محمد هادي

جمعية املنشدين اليمنيني تختتم الدورة األولى في اإلنشاد



 

اليمن .. 
وحوار الحكماء ..!

امل��ؤس��ف أن��ن��ا نسمع م��ن هنا أو ه��ن��اك م��ن��اش��دات ج��وف��اء.. 
وأحاديث خرقاء بني الشركاء والفرقاء.. متناسني أزمة وطن, 
وشعب يعيش تحت خط الفقر بسبب الحرب العدوانية 
ال�����ج�����ائ�����رة ع���ل���ي���ه .. ف�����ال�����ح�����وار ال�����ج�����اد ه�����و ال����ح����ل األم������ث������ل, ح�����وار 

الحكماء, والعقالء.. 
ال��وط��ن ال��ي��وم ي��م��ر بمرحلة ح��رج��ة وح��اس��م��ة.. ب��ال��رغ��م أن 
ه��ن��اك ق���وى خ��ارج��ي��ة عميلة ت��ري��د استثمار االوض����اع الراهنة 
ملصالحها وأجندتها امل��اورائ��ي��ة .. وكلنا يعلم أن ه��ن��اك قوى 
إقليمية ودولية تسعى لتعميق الشرخ اليمني بني األطراف 

السياسية والحزبية والفكرية..
ل���ذا ال ب��د أن ننطلق م��ن ق��ن��اع��ة وط��ن��ي��ة ت��ق��وم ع��ى اإلي��م��ان 
ب�����وح�����دة االن�����ت�����م�����اء  ال����وط����ن����ي ل���ل���ي���م���ن أرض����������اً وإن�����س�����ان�����اً وت����اري����خ����اً 
وحضارة.. فالوطن دائماً أكرب وأسمى من اي مصالح ذاتية, 
أو سياسية أو حزبية مهما تناءت بنا الخالفات أو الصراعات.. 
يكفي الوطن تمزيقاً.. وتجزئة.. ودم��اء.. فاألوضاع الراهنة, 
واألزم�����������ة ال���خ���ان���ق���ة ال����ت����ي ت���م���ر ب���ه���ا ال�����ب�����الد, أع�����اق�����ت ال���ك���ث���ر م��ن 

املشاريع التنموية, واالقتصادية, واالجتماعية..
ن���ري���د ح������وار ال����س����الم ال����ه����ادف امل���رت���ب���ط ب���ال���ح���ق���وق وال���ع���دال���ة 
وت��ح��ق��ي��ق امل�����س�����اواة ع����ى امل���س���ت���وى ال����داخ����ي وال�����خ�����ارج�����ي.. أم���ا 
الذين يفسرون السالم تبعاً الهوائهم ونزواتهم, مرفوض 
جملة وتفصياًل..  السالم يف مفهوم السالم ان يعيش حراً 
كريماً مستقاًل.. أن تعيش بكرامة وعزة وشرف دون وصاية 
أو تبعية.. لست عبداً ألحد من املخلوقني.. وإنما عبد لخالق 
ال��س��م��وات واألرض.. ال���س���الم يف ال��ع��دال��ة ع��ن��د ت���وزي���ع ال���روة 
والخدمات.. السالم يف الحرية الدينية والفكرية والثقافية 
.. السالم يف نصرة الحق وأهله.. السالم الذي يحرتم حقوق 
وحريات اآلخرين.. سالم املحبة والرتاحم والتسامح والعفو 
عند املقدرة.. فالوطن اليوم يف أمس الحاجة لرص الصفوف.. 
وت����وح����ي����د ال���ك���ل���م���ة وال�����رؤى..ف�����امل�����ط�����ل�����وب اآلن ص����ف����اء ال���ق���ل���وب 
والنفوس قبل املصافحة باأليدي, خاصة يف املرحلة املفصلية 

الفارقة التي تعيشها األمة اليوم يف تاريخها املعاصر..
ل��ذا علينا ان نتسلح بالوعي واملفاهيم الوطنية الصادقة 
املرتبطة ب��م��وروث��ن��ا ال��ت��اري��خ��ي وال��ح��ض��اري وال��ث��ق��ايف وال�����رتايث.. 
ب��ع��ي��داً ع��ن ال������والءات ال��ض��ي��ق��ة.. واألف���ك���ار امل��ت��ط��رف��ة.. ال ب��د أن 
ن����درك ان مصلحة ال��وط��ن ه��ي ال��ع��ل��ي��ا.. وف����وق ك��ل اع��ت��ب��ارات 
ومصالح مهما كانت.. وأن وحدة الوطن قدر ومصر الشعب 
اليمني بكافة أطيافه ومشاربه وألوانه السياسية والحزبية 
واألي��دي��ول��وج��ي��ة .. ألن��ه��ا ب��م��ث��اب��ة ال���وج���ه ال���ح���ض���اري, وال��ه��وي��ة 
املشرتكة, واإلنتماء الوطني الواحد القائم عى وحدة الهدف 
واملصر..  من هنا ندرك أهمية تلك املؤثرات املاضوية بالرغم 
من التباينات الفكرية واأليديولوجية لدى النخب السياسية 
والحزبية ومدى تأثرها عى سلوك الوعي الجمعي والفردي 
يف حياة األمة واملجتمع.. كما أنه ال بد من انصهار كتل الجليد 
املرتاكمة منذ ع��ق��ود, وال��ت��ي م��ا زال��ت طافية يف عقول بعض 
ال��ن��خ��ب ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة.. وه����ذا ي��ح��ت��اج إىل وق���ت حتى 

تذوب تلك الكتل الجليدية السميكة.. 
ف��ال��خ��ط��ورة ت��ك��م��ن يف 
تفيش النعرات الفكرية 
والطائفية, والصراعات 
اإليديولوجية, والتطرف 
الديني بني أبناء الوطن 
ال���واح���د ال�����ذي ي��ق��ود إىل 
ال����������ص����������راع����������ات ال�������دم�������وي�������ة 
والكراهية, واالنتقام.. 

وه��������������ذا م��������ا ي��������ري��������ده ل���ن���ا 
أع�����������������داؤن�����������������ا يف ال����������داخ����������ل 
وال������������������خ������������������ارج, م������������ن أج��������ل 
ت�������������������������ك�������������������������ري�������������������������س ف������������������ج������������������وة 
الخالفات, والصراعات 
ب���������������������ني أب���������������������ن���������������������اء ال��������������وط��������������ن 
ال�����������������������واح�����������������������د, وت�������ع�������ط�������ي�������ل 
ع���ج���ل���ة ال���ب���ن���اء ال��ت��ن��م��وي 
واالق�����ت�����ص�����ادي وال���ث���ق���ايف 

واالجتماعي.. 
ل���������ذا ع����ل����ي����ن����ا أن ن�������درك 
أهمية وخطورة املرحلة 
ال�����راه�����ن�����ة, وم�������ا ي��ك��ت��ن��ف��ه��ا 

من تحديات ومخاطر.. فاألعداء يحيكون ضدنا سيناريوهات 
م���ت���ش���اب���ك���ة, وم�������ؤام�������رات م���ت���ب���اي���ن���ة, إلغ����������راق ال���ي���م���ن يف دوام�������ة 
ال��ص��راع��ات واألزم��������ات..  ل���ذا ع��ى ع��ق��الء األم����ة وحكمائها أن 
يعوا ال���درس ج��ي��داً, وأن السياسة املؤدلجة ال تصنع نظاماً 
عاداًل, وال أمة حضارية, فال دولة إال بسياسة واضحة املعالم 
وال���رؤى.. دول��ة مؤسسات وقانون وحكم رشيد, دون ذلك 
نغرق يف أزم���ات ال متناهية, وشائكة.. الوطن اليوم يف ظل 
الظروف الراهنة يحتاج منا إىل جهود جبارة, وتعاون متكامل 
م����ن ك����ل ال����ق����وى ال���وط���ن���ي���ة وال���س���ي���اس���ي���ة وال���ح���زب���ي���ة, وال��ن��خ��ب 
امل��ث��ق��ف��ة, وال���ق���ادة ال��ح��ك��م��اء ال��ذي��ن ي���درك���ون أه��م��ي��ة وخ��ط��ورة 
امل���رح���ل���ة وآث�����اره�����ا ع����ى ال���ي���م���ن أرض��������اً وإن����س����ان����اً ووح��������دة وه���وي���ة 
وانتماء.. وهي مسؤولية الجميع.. وهذا لم ولن يتم إال يف ظل 
منهجية الحوار الجاد املسؤول, والتسامح والتصالح يف إطار 
رؤى توافقية حقيقية نابعة من القلب, ونوايا صادقة, بعيداً 
عن املشاحنات واملماحكات أي��اً كانت, من أجل اليمن ارضاً 
وإنساناً, حتى نعيد عظمة ومجد اليمن السعيد.. وهذا لن 
يتم إال تحت مظلة اإلخاء واملحبة والسالم العادل.. والحوار 

الوطني املسؤول..
كلمات مضيئة:

علينا أن ندرك أن فقه الواقع يحول دون الفوىض والوقوع 
يف مزالق التخبط واالرت��ج��ال.. فالتخطيط امل���دروس الدقيق 
الذي يبنى عى دراسة ودراية وعلم عميق ملجريات األحداث, 
هو ال��ذي يعطي رؤى متكاملة, واستشرافية ملستقبل زاهر 
مشرق..  فاألعداء اليوم لنا باملرصاد من كل حدب وصوب.. 
ول���ي���درك الجميع ان م��ن أس��ب��اب تخلفنا وت��أخ��رن��ا يف عصرنا 
الحاضر, جهلنا بواقعنا ولهثنا وراء كرايس السلطة والروات 
واملصالح الشخصية.. وتناسينا مصلحة الوطن العليا واألمة 
فأصبحنا عالة عى غرنا يف كثر من شؤون الحياة, يف الوقت 
الذي يخطط فيه أعداؤنا عى تدمر وطننا وامتصاص ثرواتنا, 
ون��ح��ن غائصون يف خالفاتنا, وص��راع��ات��ن��ا الفكرية واملذهبية 
والسياسية وغرها.. متى نفيق يا ترى من سباتنا العميق..؟!

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية  )106(
الخالف الربيطاين اليمني 

 ت�������وت�������ر ال�������ع�������الق�������ات ب��������ني اإلم����������������ام أح�������م�������د وامل����س����ت����ع����م����ر 
ال���ربي���ط���اين  ب��س��ب��ب  ع����دم ال����ت����زام امل��س��ت��ع��م��ر ال��ربي��ط��اين 
ب�����االت�����ف�����اق�����ات امل������ربم������ة م������ع امل����م����ل����ك����ة امل����ت����وك����ل����ي����ة ال���ي���م���ن���ي���ة  
ووصول التوتر بينهما إىل مستوى الخطر قام حاكم 
عدن هيكينو بزيارة تعز يف أغسطس 1954م  لتهدئة 
األوضاع ومناقشة قضية الحدود والتمردات القبلية 
يف املحميات غر ان هذه الزيارة لم تؤد اىل عقد اتفاق 
بني الطرفني بسبب الخالف حول إحدى بنود االتفاق 
فقد أصر اإلمام عى أن يجري الحفاظ عى األوضاع 
ال���ق���ائ���م���ة  ال���ت���ي ك���ان���ت ع���ن���د ت���وق���ي���ع م���ع���اه���دة 19334م 
و ات���ف���اق ع����ام 1951م , ل��ك��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ني رف���ض���وا ه��ذا 
الن���ه���م ك����ان����وا ي��ف��ه��م��ون أه�������داف اإلم��������ام  واش����ت����د ال��ت��وت��ر 
ب�������ني ال������ط������رف������ني يف ع���������ام 1956م ح�������ني 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��ج��دد 
اإلم��ام أحمد دعمه للقبائل والجماعات املتمردة يف 
بيحان والعواذل والفضي والضالع وحرض القبائل 
ض������د ال����ربي����ط����ان����ي����ني وامل�����ت�����ع�����اون�����ني م����ع����ه����م م������ن امل����ش����اي����خ 

والسالطني.. 
وأس���ت���م���ر ال���ت���وت���ر ب����ني ال���ط���رف���ني ط������وال ع���ام���ي 1957, 
1958م وواصلت جريدة النصر اليمنية نشر املقاالت 
املطولة ذات العناوين املثرة وبالخط العريض مثل 
ال������ج������ن������وب وال�����ص�����ح�����ف�����ي�����ون األج���������ان���������ب واط�������الع�������ه�������م ع���ى 
االع��ت��داءات الربيطانية الوحشية عى اليمن املحتلة 
وبعض املناطق الحرة منه مثل  هكذا الحماية يف نظر 

ب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ت��ن��ك��ي��ل وس��ف��ك ال���دم���اء وم��ث��ل رق���م ق��ي��ايس 
ل��ل��وح��ش��ي��ة ت��س��ج��ل��ه ب��ري��ط��ان��ي��ا يف ع���دوان���ه���ا ع���ى ال��ي��م��ن 
ب���اس���ت���خ���دام األس���ل���ح���ة امل���ح���ظ���ورة دول����ي����اً وم���ث���ل ف��ظ��ائ��ع 
السلطات الربيطانية وعدوانها الوحيش ضد اليمن 
..ورغ��������م ه�����ذا ال���ه���ج���وم امل�����ت�����وايل م����ن " ج����ري����دة ال��ن��ص��ر" 
االمامية عى بريطانيا العظمى فقد عقد اجتماع يف 
ل��ن��دن ب��ني م��ن��دوب��ي ال��ط��رف��ني واس��ت��غ��رق��ت امل��ف��اوض��ات 
س�����ت ج���ل���س���ات م���ت���وال���ي���ة يف امل�������دة م�����ن 11ن����وف����م����رب ع���ام 
1957م إىل  18ن���وف���م���رب ك��م��ا ع���ق���دت ج��ل��س��ة أخ�����رة يف 
20من الشهر نفسه وكان الوفد اليمني برئاسة األمر 
م���ح���م���د ال�����ب�����در وع����ض����وي����ة ك�����ل م�����ن ال���س���ي���د ح���س���ن ع��ي 
إب��راه��ي��م وال��ق��ايض محمد عبدالله ال��ع��م��ري وال��ق��ايض 
م���ح���م���د ع����ب����دال����ل����ه ال����ش����ام����ي وال����س����ي����د م���ح���م���د اب����راه����ي����م 
والدكتور البغدادي والسيد ابراهيم عثمان كما تكون 
الوفد الربيطاين من املهتمني بمسألة الحدود وجزيرة 
ك��م��ران وال���ج���زر ال��ي��م��ن��ي��ة ع��ام��ة ب��رئ��اس��ة م��س��رت سلوين 
لويد وال��س��ر ب��رن��ارد راي��ي وق��ع معاهدة صنعاء عام 
1934م وح�����اك�����م ع������دن ال����س����اب����ق وم����س����رت ب����ي����ي س���ال���ف 
الذكر وغرهم .. ونوقشت يف هذه الجلسات جميع 
املسائل املعلقة بني الطرفني كما قدم القايض محمد 
ع���ب���دال���ل���ه ال���ع���م���ري م����ذك����رة ب����اس����م ال����وف����د يف ال��ج��ل��س��ة 
الثالثة عن جزيرة كمران وباقي الجزر وذكر أن جزيرة 
كمران تقع عى بعد ميل واحد من الساحل اليمني 
وتشكل الحد الخارجي لخليج كمران وأن سكانها من 
نفس جنس سكان اليمن كذلك لغتهم ودينهم وأن 

الحكومة اليمنية لم تتنازل عن حق 
السيادة أثناء وجود محطة الحجر 
الصحي بها ومنذ أن فقدت املحطة 
م���ربر وج���ود االن��ج��ل��ي��ز أو غ��ره��م من 
األجانب فيها فبقاء االنجليز بها هو 
انتهاك للحقوق اليمنية وإذ قيل أن 
ال��ح��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ت���م���ارس فقط 
أع������م������ااًل إداري������������ة ب����ه����ا ف�������إن ه�������ذا ي��ع��ن��ي 
ال�����ت�����م�����ه�����ي�����د ل����ض����م����ه����ا وق�����������د خ������ل������ق ه������ذا 
ع���ق���ب���ات أم������ام ت��م��ت��ع ح���ك���وم���ة ال��ي��م��ن 
ب���ح���ق���وق���ه���ا ال����س����ي����ادي����ة ع�����ى ال���ج���زي���رة 

وع��ى البحر وع��ى مياهها اإلقليمية وان األم���ر ال��ذي 
ات�����خ�����ذ يف امل����ج����ل����س يف ك�����م�����ران ع�������ام 1949م ل�����م ي��ص��ل 
أو ت��خ��ط��ر ب��ه ال��ح��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة وك��ان��ه م��ح��اول��ة لنقل 
محطة الحجر الصحي إىل نفوذ كامل وإدارة مدنية 
يف ال��ج��زي��رة ول��ي��س ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة أن ت��م��ارس 
سيادتها عى الجزيرة كما أقره يف ذلك املجلس وهذا 
امل��ط��ل��ب ي��ت��ن��اق��ض م���ع ك���ل امل��ق��اي��ي��س س����واء ق��ب��ل وم��ن��ذ 
ال��ع��م��ل ب��م��ع��اه��دة ل�����وزان وط��ل��ب ال���ق���ايض ال��ع��م��ري يف 
النهاية أن ترجع كل الجزر اىل اليمن صاحبة السيادة 
, وكانت وزارة املستعمرات قد أرسلت يف وقت مبكر 
عن ه��ذه الجلسات مذكرة إىل وزارة الخارجية تعرب 
ف��ي��ه��ا ع��ن ال��ق��ض��اي��ا امل��ط��روح��ة ب��م��ا ف��ي��ه��ا ج��زي��رة ك��م��ران 
والجزر األخرى وخاصة جزر الفنارات وايضاً مشكلة 
ال������ح������دود     وامل���ح���م���ي���ات وأش��������ارت يف ت���ل���ك امل����ذك����رة إىل 

أهمية جزيرة كمران من الناحية 
ال���������س���������ي���������اس���������ي���������ة واالس����������رتات����������ي����������ج����������ي����������ة 
واالق���ت���ص���ادي���ة , وأن���ه���ا غ���ر راض��ي��ة 
أن ت��������ذه��������ب ال��������ج��������زي��������رة إىل أي���������دي 
ال����ح����ك����وم����ة ال���ي���م���ن���ي���ة وأن االدع��������اء 
بأن القوات الربيطانية قد أحتلت 
الجزيرة عام 1915م وشكل فيها 
مجلس وح��اك��م بريطاين وإقامة 
م������ح������ط������ة ح�������ج�������ر ص�������ح�������ي ك����������ل ه�������ذا 
وك����أن����ن����ا ق�����د أخ�����ذن�����ا ال�����س�����ي�����ادة ع��ى 
عاتقنا وهو مالم يتفق مع ما جاء 
يف معاهدة لوزان وربما تأخذ مسألة كمران طريقها 
إىل محكمة دولية أو إىل مجلس األمن .. وأخراً فقد 
لخصت وزارة الخارجية يف تقرير طويل كل ما جاء يف 
تلك املحادثات من أقوال وآراء جاء بها الطرفان وقد 
وضعا يف البداية جدول أعمال من أربع موضوعات 
وإن خرجا عليها فيما بعد وأشار التقرير إىل أن زيارة 
األم�����ر ال���ب���در إىل ل���ن���دن ك���ان���ت ب���ن���اء ع���ى اق�����رتاح اإلم����ام 
ن��ف��س��ه وأن اس��ت��ق��ب��ال ال��ب��در ك���ان ح��اف��اًل ح��ت��ى ال يفهم 
اإلمام أن حكومة جاللة امللك قد صدت مبادرته غر 
ان م��ا يهمنا ه��ن��ا ه��و أن ب��ري��ط��ان��ي��ا ظ��ل��ت متمسكة بما 
ج�����اء يف امل�������ادة )16( م����ن م���ع���اه���دة ل�������وزان وأن����ه����ا ع���دت 
ج������زي������رة ك������م������ران ت����اب����ع����ة ل�����ع�����دن وم����ح����م����ي����ات����ه����ا وأن������ه������ا ال 

تستطيع التخي عن جزر الفنارات .
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تاريخ اليمن الحديث بول دريش جامعة أكسفورد         
الدولة الحاكمة

ت�����رك�����ت ال�������دول�������ة ال����ق����اس����م����ي����ة أو ال�������دول�������ة يف ال����ش����م����ال 
صورة للنظام السيايس  وخالل مائة عام من 1750-

1650ات������������خ������������ذت اش�������ك�������اال ح����ق����ي����ق����ي����ة م�������ن ن������ظ������ام ال����ح����ك����م 
ال��ح��دي��ث  م��ع ال��ت��زام االم���ام  ب���أداء ص��الة الجمعة بني 
قوات الجيش ومسؤويل املحكمة والحكومة وكانت 
الوثائق  مختومة بختم الحاكم والتي استمر الكثر 
منها حتى وق��ت متأخر أو ت��م إح��ي��اؤه��ا م��رة اخ��رى ثم 
تم استلهام بعض ط��رق الحكم الرتكية بعد الحرب 
ال��ع��امل��ي��ة األوىل وب��ال��ت��ايل أص��ب��ح ال��ح��ك��ام ال��ع��رب ملوكا 
عي الطريقة الرتكية عى الرغم من أن القرآن الكريم 
يقول  ) إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا 
أع���������زة أه����ل����ه����ا أذل���������ة ( ُي����م����ن����ح م�����ل�����وك ه��������ذا ال����ع����ص����ر ل��ق��ب 
ج��الل��ة امل��ل��ك ف���الن وف����الن ح��ي��ث ي��ج��د األش���خ���اص ذوو 
الذوق الرفيع هذا اللقب  مزعًجا وغر الئق يف اضافة 
الجاللة ألسم امللك لذلك تجنبت يف كتابي استخدام 
ل��ق��ب ج��الل��ة إم���ام ال��ي��م��ن ح��ي��ث ك���ان ه��و نفسه يرفض 
استخدام لفظ الجاللة وإضافتها إىل اللقب  فقد كان 
يعترب ذلك مخالفة للتقوى العالية والعلم وااللتزام 
ب�����أخ�����الق ال����ج����د رس��������ول رب امل����رس����ل����ني ص�����ى ال����ل����ه ع��ل��ي��ه 

وسلم .
 باستثناء ما وجدته يف املعاهدة مع إيطاليا )1926( 
والتي نسختها بالضبط لقد كنت راضًيا عن استخدام 
العنوان الذي يستخدمه هو نفسه  وهو لقب أجداده 
أئ����م����ة ال���ي���م���ن - أم������ر امل����ؤم����ن����ني ل���ق���د ح������دث يف ك���ث���ر م��ن 

األح����������ي����������ان أن األئ���������م���������ة خ���ل���ف���ه���م 
أب�����ن�����اؤه�����م وي������دع������ى ويل ال���ع���ه���د 
ولكن يتم تسميته عى أسس 
ال����ت����ع����ل����م واالس������ت������ق������ام������ة ول����ي����س 
ال���ن���س���ب يف ال���ع���ص���ر ال���ق���اس���م���ي 
، ويف ح�����������وايل ع���������ام 1800ب�������������دأ 
ظ����������ه����������ور األئ������������م������������ة األب�������������ن�������������اء والة 
ال��ع��ه��د لكنهم ك��ان��وا يفتقرون 
إىل الصفات األساسية للتعلم 
ال���������������������ورع  وب��������ال��������ت��������ايل ت���������م اص������������دار 
ن������ظ������ام  ض����م����ن ح���������دود واس����ع����ة 
وهو أن يتم اختيار ويل العهد 
ح�����س�����ب ص������ف������ات م�������ح�������ددة م���ن 
ال��������رب وال�����ت�����ق�����وى وال�����ع�����ل�����م ط��ب��ع��ا 
لم يقبل الجميع بهذا النظام 
الجديد واعرتض عليه البعض 

.
ويف ع�����ام 1924ت�����ق�����دم ب��ع��ض 

العلماء بالتماس وتزكية ألحمد بان يكون ويل العهد 
حيث اظ��ه��ر ع��الم��ات ت��دل ع��ى ال��رج��ول��ة والعلم وهم 
يدركون أنهم يشكلون عقيدة قد تتماىش مع الدول 
األخ������رى ول���ك���ن رب���م���ا ل��ي��س ب��ن��ف��س ال����وض����وح خ��ص��وص��ا 
م�����ع دول�������ة م���ث���ل ال���ي���م���ن ب���م���راث���ه���ا ال����ث����ق����ايف وال���ع���ق���ائ���دي 
وال��ت��زام��ه��م ب��أح��ادي��ث ال��ن��ب��ي ال��ت��ي ت��ذك��ر اط���اع���ة االم���ام 
وم���ن ي��ت��م��رد ع��ى االم�����ام  ي��م��وت م��ي��ت��ة ال��ج��اه��ل��ي��ة وم��ن 

ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��رئ��ي��س��ي��ة يف ت��ق��دي��م 
ه�����������ذا االل�������ت�������م�������اس ال��������ق��������ايض ح���س���ني 
ال��ع��م��ري ش��ي��خ امل��ش��اي��خ ال��ذي��ن أك��د 
اإلم����ام ي��ح��ي��ى مناصبهم يف العهد 
ال������������������رتيك م������������������رات ع������������������دة  ق�����������د ن�����ت�����ذك�����ر 
أن اإلم��������������ام ي����ح����ي����ى ك����������ان ق�������د درس 
م����ع����ه ذات م��������رة  وه�������و م�����ن ت���الم���ي���ذ 
الشوكاين الرجل الذي منه تستمد 
ج��م��ي��ع ال���ن���ظ���ري���ات ع����ن ال����دول����ة أم���ا 
إب������ن ال����ح����س����ني  ع���ب���د ال����ل����ه ال���ع���م���ري 

رئ�������������������������ي�������������������������س ف�������������������ق�������������������د أص��������������ب��������������ح 
وه������������������������������������������������������و ال��دي��وان 

م�������������������������������اي�������������������������������ع�������������������������������ادل 
رئ���ي���س ال���������وزراء يف 

ال������ن������ظ������ام ال�����س�����ي�����ايس 
واستبعدت الخالفة 

عائالت السيد األخرى  
ال����������وزي����������ر  آل  س�������ي�������م�������ا  وال 

ال����������ذي����������ن ق�������������ام أع�������ض�������اؤه�������م 

ال��ك��ب��ار ب��إخ��ض��اع وإدارة م��ن��ط��ق��ة ال��ي��م��ن ال��س��ف��ي ل��ف��رتة 
طويلة لكن حكم أحمد لم يكن مؤكدا ويبدو أنه من 
املحتمل أن تتم املطالبة بوالية العهد من بعض إخوته 
ل��ع��دة اس��ب��اب بالطبع منها ان ال��ح��س��ني ال���ذي اشتهر 
أنه األكر علًما من أبناء يحيى وكان بالتأكيد من بني 
األف��ض��ل ك��م��ا ت��ح��دث آخ����رون م��ع امل��ط��ال��ب��ني املحتملني 
خ�������ارج األس��������رة ح���ت���ى اإلم��������ام ي���ح���ي���ى ن���ف���س���ه ق�����دم دع���ًم���ا 
م��ت��ن��اق��ًض��ا ألح��م��د ع��ى م����دار س��ن��وات ع���دي���دة  ح��ت��ى أن��ه 
شجع يف ع��ام 1927 محمد ب��ن عقيل م��ن حضرموت  
ع���ى امل��ط��ال��ب��ة ب���والي���ة ال��ع��ه��د أي���ض���ا م��م��ا ب��ع��ث ب��رس��ائ��ل 
م���ت���ن���اق���ض���ة إىل اإلم���������ام اح����م����د وب���ق���ي���ة امل����رش����ح����ني وك�����ان 
أح���د امل��ط��ال��ب��ني امل��ح��ت��م��ل ب���والي���ة ال��ع��ه��د ه���و ع���ي حميد 
شرف الدين  الذي كان والده إمام سابق لليمن العليا 
وقد تمت املناورة به ايضا عى والية العهد من خالل 
املطالبة بحصوله عى توقيعات من اثنني آخرين من 
ال���وزراء القياديني من اج��ل اعتماده كأحد املرشحني 
يف وق���������ت م�����ت�����أخ�����ر م�������ن ع���������ام 1936 وع������ن������دم������ا ف�����ش�����ل يف 
تحقيق النجاح الكامل فقد منصبه كحاكم للحديدة  
وب��ال��ط��ب��ع ل���م ي���وق���ع أح����د م���ن ال�������وزراء ع���ى ط��ل��ب��ه  فقد 
تجنب العديد من العلماء القيام بذلك وترشيح احد 
األشخاص لوالية العهد او تزكية اح��د األم��راء و من 
غر الواضح ما إذا كان محمد الحرّية من صعّدة قد 
سعى إىل اإلمامة عى اإلطالق لكنه أُتهم بالرغبة يف 

ذلك وألقي به يف السجن .

)16 (

حفرت وكيان 
صهيون وحقيقة 

التشاُرك يف خوض 
املعارك

ل�����ق�����د ت�������������َمّ اخ������ت������ي������ار "ح��������ف��������رت" م��������ن ق�����ب�����ل ن����ظ����ام����ي 
اإلم��ارات والسعودية للعب الدور التخريبي يف 
ال��ق��ط��ر ال��ع��رب��ي ال��ل��ي��ب��ي يف ض���وء م��ا ح��ظ��ي ب��ه من 
ت��زك��ي��ة م���ن ق��ب��ل االس���ت���خ���ب���ارات األم���ري���ك���ي���ة، ف��ت��َمّ 
احتضانه من قبل السلطات الصهيونية بناًء عى 
التوصية األمريكية اإلماراتية السعودية املصرية 
املشرتكة التي حملتها عى مشاركته -من خالل 
توجيه ضربات جوية فتاكة- يف خوض معرتكه، 
ف���ق���د اس���ت���ه���ل م����وق����ع "ال������ش������رق" ال����ق����ط����ري ال���خ���رب 
املعنون ]تعاون بني حفرت وقادة املوساد[ الذي 
ن���ش���ر يف 6 أغ���س���ط���س 2017 ع����ى ال���ن���ح���و ال����ت����ايل: 
)ك���ش���ف م���وق���ع “م����ي����دل إي���س���ت آي” ال���ربي���ط���اين، 
ن���ق���ال ع����ن م����ص����ادر م���ط���ل���ع���ة، أن إس����رائ����ي����ل ع����ززت 
ع��الق��ات��ه��ا م���ع ال����ج����رال ال���ق���وي يف ل��ي��ب��ي��ا، خليفة 
حفرت، وأفاد مصدر إسرائيي مطلع طلب عدم 
ذكر هويته -وفًقا ملا أورده املوقع الربيطاين- أن 
ال��ج��ي��ش اإلس���رائ���ي���ي ق��ص��ف م���واق���ع ع��س��ك��ري��ة يف 

ليبيا دعًما للجرال خليفة حفرت.
وت����ق����دم ال���ت���ق���اري���ر أدل������ة م����ت����زاي����دة ع����ى ال��ت��دخ��ل 
اإلس�����رائ�����ي�����ي امل����ب����اش����ر يف ال�����ح�����رب األه����ل����ي����ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 
م������ت������ع������ددة ال�������ج�������وان�������ب ب��������ني ح������ف������رت وامل������ج������م������وع������ات 
اإلس������الم������ي������ة. وي�����رت�����ب�����ط ال�������ج�������رال ح����ف����رت ب���ع���الق���ات 
وث����ي����ق����ة م������ع م����ص����ر واإلم�������������������ارات، ال�����ت�����ي ي�����ق�����ال إن���ه���ا 
قصفت القوات الليبية املعادية له. ونقل املوقع 
أن إس���رائ���ي���ل ت���ق���دم م���س���اع���دة ع��س��ك��ري��ة م��ب��اش��رة 

ل�"حفرت"، بما يف ذلك هجمات جوية.
ونقلت مصادر مطلعة يف أغسطس 2015 أن 
الطائرات اإلسرائيلية قصفت -من قبل- مواقع 
بناء عى طلب الجرال خليفة حفرت الذي تقدم 
ب���ه خ����الل زي���ارت���ه األخ������رة إىل ع���م���ان ح��ي��ث ال��ت��ق��ى 

سًرّا مع املسؤولني األمنيني اإلسرائيليني(.
ر خليفة حفرت املشهد التخريبي يف  فمنُذ تصُدّ
ال��ش��رق ال��ل��ي��ب��ي ول��ق��اءاُت��ه ب��ض��ب��اط م��ن امل���وس���اد يف 
راد، وقد أشارت إىل تلك القاءات االئتمارية  اِطّ
كثر من املواقع اإلخبارية، منها موقع "الشرق" 
ال�����ذي أك����د -ن���ق���ال ع���ن م���وق���ع "م���ي���دل إي���س���ت آي" 
الربيطاين- )أَنّ حفرت التقى مؤخًرا مع مسؤولني 
يف امل���وس���اد يف اج��ت��م��اع ت��وس��ط��ت ف��ي��ه اإلم������ارات، 
وق���������ال م�����ص�����در م���ط���ل���ع إن "ال����ت����ن����س����ي����ق ب������ني ح��ف��رت 
وإس���رائ���ي���ل م��س��ت��م��ر، وق����د أج�����رى م���ح���ادث���ات مع 
ضباط املوساد يف األردن يف عامي 2015 و2016".
وم������ن امل���ح���ت���م���ل أن������ه ح���ص���ل ت��ن��س��ي��ق دق����ي����ق ب��ني 
ح��ف��رت وال��ج��ي��ش اإلس��رائ��ي��ي خ���الل ال��ه��ج��وم عى 
العديد من املجموعات الجهادية يف "بنغازي" 

يف منتصف عام 2014(.
وباإلضافة إىل ما تلعبه "أبوظبي" يف التقريب 
أكر فأكر بني سلطات العدو الصهيوين وحفرت 
من دور فاعل، تلعب القاهرة -يف سبيل تعزيز 
م���وق���ع ح���ف���رت ال���ح���رب���ي يف وج�����ه ال���ج���ي���ش ال��ل��ي��ب��ي- 
ب�������دور ت���ق���ري���ب���ي م���م���اث���ل، وق�����د س���ل���ط ال����ض����وء ع��ى 
 "TRT" ج���ان���ب م����ن ه�����ذا ال�������دور ال����َع����َم����ايل م���وق���ع
يف م�����ا ن����ش����ره يف ال���������2 م�����ن ي���ون���ي���و ع������ام 2020 ق��ب��ل 
امل������ايض م����ن ت���ق���ري���ر ت��ح��ل��ي��ي ن��ق��ت��ب��س م���ن���ه م����ا ي���ي: 
)ك��ش��ف ال��ص��ح��ف��ي اإلس��رائ��ي��ي وم��ح��ل��ل ال��ش��ؤون 
ال����ع����س����ك����ري����ة واألم�����ن�����ي�����ة يف ص���ح���ي���ف���ة "م�����ع�����اري�����ف" 
اإلسرائيلية "ي��ويس ميلمان" أن حفرت التقى ما 
ب��ني ع���ام���ي2017 و2019 ع���دًدا م��ن عناصر جهاز 
املوساد خالل زياراته إىل "القاهرة"، وهم الذين 
رتبوا له لقاءات مع مسؤولني يف الجهاز، مشرًا 
إىل أن ما يسمى ب�"وحدة امللف الليبي" التي تدير 
هذه العالقات تنسق عملياتها وسياساتها تجاه 
حفرت مع الحكومة املصرية بقيادة الرئيس عبد 
ال���ف���ت���اح ال���س���ي���ي وم�����ع رئ���ي���س م���خ���اب���رات���ه ع��ب��اس 

كامل".
وقال: "ما بني عام 2017 وعام 2019، التقى 
م��ب��ع��وث��و امل����وس����اد يف ال���ع���دي���د م����ن امل���ن���اس���ب���ات م��ع 
ح�����ف�����رت يف ال�������ق�������اه�������رة، ورت��������ب��������وا ل�������ه ت�������دري�������ب ب���ع���ض 
ض����ب����اط����ه األس�����اس�����ي�����ني ع�����ى ال���ت���ك���ت���ي���ك���ات ال���ح���رب���ي���ة 
وج�����م�����ع امل�����ع�����ل�����وم�����ات االس�����ت�����خ�����ب�����ارات�����ي�����ة وت���ح���ل���ي���ل���ه���ا 

وكذلك عى إجراءات التحكم والقيادة"(.
أم���������ا يف  ال�������وق�������ت ال��������راه��������ن ال�����ب�����ال�����غ ال���ح���س���اس���ي���ة 
بسبب التنافس الشرس عى الفوز باالنتخابات 
ال������رئ������اس������ي������ة ال�������ت�������ي ي�������أم�������ل "ح��������ف��������رت" أن ي���ح���س���م���ه���ا 
ل����ص����ال����ح����ه إذا ح�����ظ�����ي ب������دع������م وم������س������ان������دة ال�����ع�����دو 
ال��ص��ه��ي��وين م��ق��اب��ل ت��ط��وي��ع ل��ي��ب��ي��ا ل���واق���ع التطبيع 
باإلضافة إىل انحيازِه للعدو ورعاية مصالحه، 
ف���ق���د ارت���ف���ع���ت وت������رة اس���ت���ن���ج���اده ب��ال��ص��ه��اي��ن��ة إىل 
الحد الذي يبتعث إليهم ابنه، هذا ما أكده وما 
يزال يؤكده عى الدوام كثر من وسائل اإلعالم 
منها -ع��ى سبيل املثال- موقع "امليادين" الذي 
أورد يف ال�9 من نوفمرب املايض ضمن خرب بعنوان: 
]ن���ج���ل ح���ف���رت زار "إس����رائ����ي����ل"، وط���ل���ب م��س��اع��دة 
مقابل التطبيع[ ما يي: )كشفت وسائل إعالم 
إس��رائ��ي��ل��ي��ة، ال���ي���وم ال���ث���الث���اء، أّن "ص�����دام ح��ف��رت" 
حمل من أبيه رسالة إىل "إسرائيل" يطلب فيها 
مساعدة سياسية وعسكرية إسرائيلية مقابل 

تعهده بإقامة عالقات دبلوماسية مستقبلية.
وق���ال الخبر اإلس��رائ��ي��ي يف ال��ش��ؤون العربية 
"ي���������وين ب������ن م����ن����اح����م" يف ت����غ����ري����دة ل������ه ع������ى م���وق���ع 
ت���وي���رت، إّن "اب����ن زع��ي��م ل��ي��ب��ي��ا خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��رت وص��ل 
ع������ى م������ن ط������ائ������رة خ�����اص�����ة م������ن ن��������وع ف�����ال�����ك�����وم إىل 
إس���رائ���ي���ل ق��ب��ل أي�����ام م���ن أج����ل ط��ل��ب امل���س���اع���دة"، 
م���ض���ي���ف���اً أّن: "ص��������دام ح���ف���رت وص�����ل إىل إس���رائ���ي���ل 
وهو يحمل رسالة من أبيه يطلب فيها مساعدة 
عسكرية وسياسية إسرائيلية، وباملقابل تعهد 
ب������ع������الق������ات دب�����ل�����وم�����اس�����ي�����ة م���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة ب�������ني ل���ي���ب���ي���ا 

وإسرائيل"(.
وب������اإلص������اف������ة إىل م������ا ج��������اء يف "امل�������ي�������ادي�������ن" أورد 
م������وق������ع "ع�������رب�������ي 21" -ض������م������ن خ�������رب ل�������ه ن�����ش�����ر ي�����وم 
اإلثنني املوافق  15 نوفمرب املايض- ما يي: )ذكرت 
صحيفة "ه���آرت���س" ال��ع��ربي��ة األس���ب���وع امل����ايض أن 
اللواء املتقاعد خليفة حفرت -وهو مرشح رئايس- 
أرس����������ل اب�����ن�����ه "ص��������������دام" إىل "إس��������رائ��������ي��������ل"؛ ط����ال����ًب����ا 
مساعدة عسكرية ودبلوماسية م��ن إسرائيل، 
ويف املقابل وعد بأنهم إذا ترأسوا حكومة الوحدة 
الوطنية واملصالحة التي ستشكل يف ليبيا بعد 
االن����ت����خ����اب����ات ال����رئ����اس����ي����ة، ف���إن���ه���م س���ي���ط���ل���ق���ون م��ع 
"إس���رائ���ي���ل" ع���الق���ات دب��ل��وم��اس��ي��ة(، وه���ي وع���ود 
تعكس سعي "حفرت" الحثيث والسريع إلغراق 

"ليبيا" الشقيقة يف مستنقع التطبيع.

بوح الرياع

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن 1967-1990م             )الحلقة 106(

 احمد القردعي

كلك نظر

ال���ن���ف���س���ي���ة واالج����ت����م����اع����ي����ة واالق�����ت�����ص�����ادي�����ة الزال����������ت م���اث���ل���ة 
للعيان اىل اليوم رغم مرور 37عاماً من وضع أوزارها- 

الحق ال ينتهي بالتقادم- 
أط����روح����ات ع���ي ع��ب��دال��ل��ه ص���ال���ح وأس������رار ت��ن��ش��ر ألول 
مرة قبل نشوب الحرب العاشرة واألخرة خالل عامي 

1981م1982-م
قبل الخوض يف تفاصيل الحملة العسكرية والقبلية 
ال�����ع�����اش�����رة امل����وج����ه����ة إىل امل����ن����اط����ق ال����وس����ط����ى أو ب����األص����ح 
ال���ح���رب ال���ع���اش���رة واألخ�������رة ال���ت���ي ش��ن��ت��ه��ا ال��س��ل��ط��ة ضد 
امل����ن����اط����ق ال����وس����ط����ى خ������الل ع����ام����ي 1981م1982-م أود 

الكتابة لتوضيح مسألتني هامتني: 
• امل���س���ال���ة األوىل: أن ال���ح���م���ات ال��س��اب��ق��ة ل���م تحقق 
ه��دف��ه��ا يف ال��ق��ض��اء ع���ى م��ن��ظ��م��ة امل���ق���اوم���ني ك��م��ع��ارض��ة 
م��س��ل��ح��ة ض���د ال��س��ل��ط��ة ب���ل ك����ان امل�������ردود ع��ك��ي فبعد 
ك��ل حملة ك��ان��ت تشهد املنظمة ان��ت��ش��اراً وت��ن��ام��ي��اً كمياً 
ونوعياً.. وهذا يعني أن معالجة السلطة لألمور آنذاك 
ل���م ت��ك��ن ص���ائ���ب���ة.. ف��م��ث��اًل ب��ع��د ال��ح��م��ل��ة ال��ت��اس��ع��ة وال��ت��ي 
ن��ك��ل��ت ب��امل��واط��ن��ني ع����ام 1975م يف ع���زل���ة رخ���م���ة- ع��م��ار- 
ت��ن��ام��ت امل��ن��ظ��م��ة ع���دة أض���ع���اف وت��ك��ون��ت ك��ج��ه��ة وطنية 
وذلك بعد أن أندمجت مع أربعة أحزاب ثم مكونات 
أخرى عام 1978م ولم يأيت عام 1981م إال وقد كربت 

خ��الل ف��رتة ال��ص��راع املسلح يف امل��ن��اط��ق ال��وس��ط��ى من 
عام 1970م إىل عام 1982م أي عى مدى 13عاماً- بني 
السلطات املتعاقبة يف شمال الوطن ومنظمة املقاومني  
الثوريني والتي كربت رويداً رويدا حتى تحولت أواخر 
سبعينات القرن املايض 1978م إىل جبهة وطنية.. خالل 
تلك الفرتة التي شهدت أطول صراع مسلح يف اليمن 
ل��م تثبت السلطات املتعاقبة للمواليني لها م��ن أبناء 
املنطقة بعلو كعبها ول���م ت��ص��دق م��ع امل��ع��ارض��ة بتلبية 
م��ط��ال��ب��ه��ا امل���ش���روع���ة ووق�����ف ال����ح����رب، ل���م ت���ص���دق أي��ض��اً 
م��ع املواطنني بتوضيح الحقائق كما ج��رت دون إتباع 
األسلوب املمسرح وحتى لم تصدق تلك السلطات مع 
نفسها بالتسجيل أو التدوين الدقيق لعدد الحمالت 
العسكرية املوجهة إىل املنطقة خالل 13عاماً.. املصادر 
الرسمية للسلطات املتعاقبة يف شمال ال��وط��ن قالت 
أن الحمالت العسكرية املوجهة إىل املناطق الوسطى 
خ��الل ال��ف��رتة م��ن ع��ام 1970م إىل ع��ام 1981م عددها 
ث����الث ح���م���الت ف���ق���ط، ل��ك��ن ال��ح��ق��ي��ق��ة أن ع���دده���ا عشر 
ح��م��الت وإن ك��ان��ت ت��وج��ه ع��ى ف���رتات متقطعة لكنها 
ش����ك����ل����ت ب���م���ج���م���ل���ه���ا ح�������روب�������اً أك�����ل�����ت األخ������ض������ر وال����ي����اب����س 
وس����ف����ك����ت دم��������اء اآلالف م�����ن ال����ط����رف����ني ودم����������رت م���ئ���ات 
امل������ن������ازل وش����������ردت أالف األس������������ر.. وع����واق����ب����ه����ا وت����أث����رات����ه����ا 

الحديث بني الرئيسني صالح وناصر يف هذه الجلسة 
تخلله عبارات الرتحيب واملجاملة الربتكولية لكنه لم 
يخلو من عبارات الوخز الكالمي عى غرار املثل اليمني 

أدكم مسعد يفهم مسعود.
هامش:

• املشاويز: احدى القرى الكربى يف منطقة األعبوس 
محافظة تعز.

املنظمة إىل جبهة وطنية عريضة بسطت نفوذها عى 
معظم مناطق محافظة اب ومناطق واسعة أخرى يف 
محافظة تعز ومحافظة البيضاء وعتمة والوصابني 
يف محافظة ذم��ار وري��م��ة يف محافظة ذم��ار وه��ذا يدل 
عى فشل السلطة يف التعامل السيايس مع املعارضة.. 
إض�����اف�����ة إىل ق����ص����وره����ا أو ع����ج����زه����ا يف م����ض����م����ار ال���ح���س���م 

العسكري..
• امل�����س�����أل�����ة ال�����ث�����ان�����ي�����ة: وه��������ي ت����ك����ش����ف ألول م��������رة ط��ل��ب 
ال���رئ���ي���س ع����ي ع���ب���دال���ل���ه ص���ال���ح م����ن ال���رئ���ي���س ع����ي ن��اص��ر 
محمد عقد لقاء ثنايئ س��ري يف تعز وف��ع��اًل ت��م اللقاء 
يف ت��ع��ز أواخ�����ر ع���ام 1980م- ال أذك����ر ال��ش��ه��ر وال ت��اري��خ 
ال���ش���ه���ر- س��م��ع��ت ذل����ك م���ن أك����ر م���ن م���س���ؤول ك��ب��ر يف 
الحزب االشرتايك والجبهة الوطنية.. ويف اللقاء السري 
الذي لم يكشف النقاب عنه من قبل.. اختار عي ناصر 
محمد أن يعقد اللقاء يف قرية "املشاويز1--" لكن عي 
ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح رف���ض ذل���ك ق��ائ��اًل:"م��اع��ه م��ا ب��ال نختار 
م���ك���ان ث�������اين.. أح���س���ن م���ك���ان ه����و ال���ق���ص���ر ال���ج���م���ه���وري يف 
م���دي���ن���ة ت����ع����ز" ف�����واف�����ق ع�����ي ن�����اص�����ر.. ويف ال����ل����ق����اء ال���ث���ن���ايئ 
السري بني الرئيسان عي عبدالله صالح وع��ي ناصر 
محمد الذي عقد- بضم العني_ يف القصر الجمهوري 

يف تعز واستمر يومني جرت خاللها أربع جلسات..

• ال��ج��ل��س��ة األوىل ع��ص��ر ال���ي���وم األول ب���ن ال��رئ��ي��س��ن 
ج���ل���س���ة ودي�������ة غ����ر م��غ��ل��ق��ة ح���ض���ره���ا ب���ع���ض امل���س���ؤول���ني 
م�����ن ال�����ط�����رف�����ني.. يف خ����ت����ام ال���ج���ل���س���ة ق������ال ال����رئ����ي����س ع��ي 
ع��ب��دال��ل��ه:"يف الجلسات ال��ق��ادم��ة ..........................

ال��رئ��ي��س ع���ي ن��اص��ر س��ن��ن��اق��ش ق��ض��ي��ت��ني األوىل: ت��ب��ادل 
املطلوبني أمنياً بني الشطرين والقضية الثانية: وقف 

الحرب يف املنطقة الوسطى.
مالحظة: الحديث يف الجلسة األوىل املفتوحة كان 
م��ق��ت��ص��ر أو ي���ج���ري ب����ني ال���رئ���ي���س���ني ع����ي ع��ب��دل��ل��ه ص��ال��ح 
وع����ي ن���اص���ر م��ح��م��د ول����م ي��ت��ح��دث أح����د امل���س���ؤول���ني من 
ال���ج���ان���ب���ني إال ع���ن���دم���ا ك������ان أو ي���ط���ل���ب م���ن���ه ال����ت����ح����دث أو 
ال��ت��وض��ي��ح أح����د ال��رئ��ي��س��ني ب���ص���رف ال��ن��ظ��ر ع���ن أن ي��ك��ون 
م���ن ال��ش��ط��ر ال���ش���م���ايل أو ال��ش��ط��ر ال��ج��ن��وب��ي وم����ا دار يف 
الجلسة املفتوحة والجلسات األخرى املغلقة ساسرده 
يف الحلقات الخمس القادمة حسب ما سمعته من 
ب��ع��ض امل��س��ؤول��ني ال��ك��ب��ار يف ال���ح���زب االش�����رتايك اليمني 
وال�����ج�����ب�����ه�����ة ال�����وط�����ن�����ي�����ة ق�����ب�����ل 39ع����������ام����������اً ت�����ق�����ري�����ب�����اً ب���ع���ض���ه���م 
اس��ت��ش��ه��د وب��ع��ض��ه��م ت�����ويف واألح�����ي�����اء م��ن��ه��م ل����م أت��م��ك��ن 
م���ن اس��ت��ئ��ذان��ه��م ب���ذك���ر أس���م���اءه���م ب��س��ب��ب ت��غ��ي��ر أرق����ام 
ت��ل��ف��ون��ات��ه��م.. ل��ذل��ك – اح��ت��ف��ظ ب��اس��م��اءه��م- ت��ق��ي��داً منى 
ب�����امل�����ب�����دأ االش��������������رتايك ل����ل����ص����ح����اف����ة.. ع����������ودة إىل امل������وض������وع: 

 ترجمة: كاتبة يحيى السني 
 كندا

الوية العمالقة اشد إرتزاقًا 
يف م����ش����ه����د ب����������رز ف�����ي�����ه ح�����ج�����م ال����ض����ع����ف 
وال�������خ�������ن�������وع وال���������وه���������ن ألف���������������راد م��������ن ال�����وي�����ة 
ال�����ع�����م�����ال�����ق�����ة امل������س������ري������ن ب����������������إرادة م���س���ل���وب���ة 
وك������رام������ة م������ه������دورة ب����ال����ري����م����وت اإلم����������ارايت 
وهم يحرقون علم الجمهورية اليمنية. 
ارت�����������������زاق ت��������ج��������اوز ك������اف������ة ح������������دود ال����ع����م����ال����ة 
والخيانة الوطنية البحتة غيبوبة وعي 
يف ظل تكشف الحقائق العدوانية الينم 
سوى عن مدى رخص القيمة لكل نفس 

من هؤالء املتجاوزين حد العبودية.
وع��ده��م تحالف ال��ع��دوان بانتصارات 

وه���م���ي���ة وق����دم����ه����م ك����ب����اش ف�������داء ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
خ��ط��ط��ه واج���ن���دت���ه ال��ج��ه��ن��م��ي��ة ع���ى ارض 
ال����وط����ن ي���ت���ح���رك���ون يف ذل وه�������وان ت��ح��ت 
غ��ط��اء ج���وي ال ي��س��م��ح ل��ه��م ب��ال��ع��ودة او 
التقاس تشعرك مناظرهم انهم ليسوا 
ف�������ق�������ط م����������ج����������ردي ال�������ق�������ي�������م واألخ�����������������������الق ب����ل 
وكأنهم من سالالت فردية ال اسر لهم ال 
احد ينتظرهم يقدمون ارواحهم رخيصة 
يف س��ب��ي��ل غ��اي��ة ه��ي االرخ����ص وم���ن اج��ل 
م���������ن؟،ويف س���ب���ي���ل م��������اذا؟ ه����ل ف����ت����ات م��ن 
الدنانر اصبحت كافية القناعهم بالبيع 

امل���ع���ل���ن ألرض����ه����م وع���رض���ه���م ودم�����اءه�����م! 
.ك����ل ه����ذا ي���ج���ري وي���ح���دث يف ص��ف��وف��ه��م 
رغ����م ادراك����ه����م ال���ت���ام ب����ان ال����ع����دوان بعد 
مقتلهم ال يسمح ألقاربهم بأخذ الجثة 
او ال��ب��ح��ث عنها وت��وج��ه ل��أله��ايل اه��ان��ات 
ساخطة ليتفاجأوا بعبارة مؤملة ملن لديه 
ذرة م�����ن ال����ك����رام����ة ح���ي���ث ت����ق����ول ق����ي����ادات 
ال�����ع�����دوان:ن�����ح�����ن يف ح�������رب ول����ي����س ل���دي���ن���ا 
وق�������ت ل����ع����واط����ف����ك����م.ث����م ان����ك����م الت���ب���ح���ث���ون 
عن بطل هو يف الخاتمة مرتزق. وبنفس 
ه�������ذ ال����ت����ف����اص����ي����ل س�����ب�����ق وان ح������دث������ت م���ع 

م��رت��زق��ة ال��س��ع��ودي��ة م��م��ن ت��م تجنيدهم 
يف ال�������ح�������دود.يشء ف���ع���ال ي����دع����و ل���ل���غ���راب���ة 
خ��ص��وص��ا ان م��ف��ه��وم االرت��������زاق ق���د تغر 
ت���م���ام���ا يف اوس�������اط ه�����ذه ال��ص��ف��وف.ح��ي��ث 
يتجند املرتزق للقتال يف مكان اخر وليس 
مل����س����اع����دة ال�����ع�����دو ع�����ى اح�����ت�����الل ب����الده����م 
ول��������ع��������ل ع���������ب���������ارة ه�����ت�����ل�����ر ال�������ش�������ه�������رة يف ه������ذا 
الشأن تلخص مجمل هذا املوضوع حني 
قال:ماارخص اولئك الذين يساعدوين 

خالد الصرابيعى احتالل بلدانهم...

قراءات ميدانية

وتصُر مملكة آل سعود ومعها حلفائها وشركائها 
ال��رئ��ي��س��ي��ني يف ج��ري��م��ة ال����ع����دوان وال���ح���رب ع���ى ال��ي��م��ن 
, ت���ص���ُر ب��ك��ل ع��ن��ج��ه��ي��ة وغ�����رور واس��ت��ك��ب��ار ع���ى م��واص��ل��ة 
حماقتها وُمغامرتها الطائشة يف بلد اإليمان والحكمة 
, واالس��ت��م��رار فيها إىل م��ا الن��ه��اي��ة وش��ي��ك��ة ل��ورط��ت��ه��ا يف 

اليمن.
وت��ض��رب ال��س��ع��ودي��ة ع���رض ال��ح��ائ��ط ُك���ل اإلع��ت��ب��ارات 
وامل��وان��ع والنواهي , وحتى األخ��الق والقيم والحقوق 
, ويذهب بها بغيها عى اليمن واليمنيني بعيداً , إىل 
حيث الال عودة اىل ما قبل حربها العدوانية الحالية 
عى اليمن , ُمؤكدة بذلك أنها لم ولن تكتفي بتدمر 
هذا البلد والتجني املُتعمد عى حاضره ومستقبله , 
وعى حياة أبناء شعبه وحقهم الطبيعي املكفول يف 
العيش بسالم وأمان ورخاء , ويف ظل أمن واستقرار 
ي��ن��ع��م��ون ب��ه ُمطمئنني ع��ى ث���رى وط��ن��ه��م امل��ن��ك��وب هنا 
ب��ج��ار ال���ُس���وء وج���رائ���م ن��ظ��ام م��م��ل��ك��ة ال���رم���ال امل��س��ت��م��رة 

بحقه .
ويف اآلونة األخرة كثفت السعودية غاراتها الجوية 
عى املدن واملناطق اليمنية ومنها العاصمة صنعاء , 
ُم��س��ت��ه��دف��ة ح��ي��اة امل��دن��ي��ني اآلم���ن���ني وم����ا ت��ب��ق��ى م���ن ُب��ن��ى 
ت��ح��ت��ي��ة م��ن��ه��ا امل�������دارس وال���ج���س���ور وح���ت���ى امل��س��ت��ش��ف��ي��ات 

والبيوت وغرها .
وي�������أيت ه�����ذا ال��ت��ص��ع��ي��د ال���ع���س���ك���ري ال���خ���ط���ر م����ن ق��ب��ل 
ال���ري���اض , ب��ع��د أن أي��ق��ن��ت ال��س��ع��ودي��ة وأدرك������ت ج��ي��داً 
اس��ت��ح��ال��ة ال��ق��ض��اء ع���ى ال���ق���وى ال��وط��ن��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ت��ي 
ت����واج����ه����ه����ا ع������ى األرض وت�����ط�����وي�����ع ه�������ذا ال����ش����ع����ب األب������ي 
إلرادتها وامالءاتها , وادراكها مع ذلك بل وإعرتافها 
ض����م����ن����اً ب����ع����ج����زه����ا ع������ن وق��������ف ه����ج����م����ات ق����������وات ص���ن���ع���اء 
ب����ال����ص����واري����خ ال���ب���ال���ي���س���ت���ي���ة وامل�������س�������رات ال����ت����ي ت��س��ت��ه��دف 
أه���داف حيوية يف العمق ال��س��ع��ودي تشمل القواعد 
ال���ع���س���ك���ري���ة وامل�������ط�������ارات وم����ح����ط����ات ال�����وق�����ود وم���ن���ش���آت 

شركة أرامكو النفطية وغرها .
وحول الورطة السعودية الكبرة يف اليمن وتكلفتها 

الباهظة الثمن , ومآالتها ونتائجها 
ال�����خ�����ط�����رة ع������ى ح�����اض�����ر وم���س���ت���ق���ب���ل 
النظام السعودي يف ظل التحوالت 
امل����ت����س����ارع����ة ال����ت����ي ت���ش���ه���ده���ا امل��ن��ط��ق��ة 
وال������ع������ال������م ت������ن������اول ال�����ك�����ات�����ب وامل����ح����ل����ل 
اللبناين اسماعيل النجار يف أحدث 
مقال له بهذا الخصوص ُنشر قبل 
أيام , ما تمر به اململكة من مشاكل 
ك������ب������رة وظ�������������روف ص����ع����ب����ة وش������دي������دة 
ال��ح��رج ج���راء اس��ت��م��راره��ا يف الغرق 
ُ������س������ت������ن������ق������ع ال������ي������م������ن������ي وورط�������ت�������ه�������ا  يف امل
يف ال�������ي�������م�������ن ال���������ت���������ي س�������ت�������دف�������ع ث����م����ن����ه����ا 
وت��ت��ح��م��ل ت��ب��ع��ات��ه��ا ال��س��ل��ب��ي��ة ع���اج���اًل 
وآج�����اًل , ح��ي��ث أن ت���ح���والت املنطقة 
ت����������ص����������دم ويل ال��������ع��������ه��������د ال��������س��������ع��������ودي 
م����ح����م����د ب������ن س����ل����م����ان وس��������ط ص��م��ت 

أم���ريك ُم��ط��ب��ق , وت��خ��ب��ط يف ال���رؤي���ة وامل���واق���ف لشركاء 
ال��س��ع��ودي��ة وح��ل��ف��ائ��ه��ا يف ج��ري��م��ة ال���ح���رب ع���ى ال��ي��م��ن 
وم����راوح����ت����ه����ا م���ك���ان���ه���ا ل���ص���ال���ح امل���ع���ت���دي���ن ع�����ى ال��ش��ع��ب 
اليمني واملتماهني مع ذلك العدوان الذي دخل عامه 
السابع وال يزال ُمستمرا .. يقول النجار موضحا أهم 
ال���ن���ق���اط امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ك���ل ذل�����ك أو ح���ت���ى ب��ع��ض��ه :" م����ا إن 
ينهض ُدب السعودية الداشر ) بن سلمان( من ُحفَرة 
���ات ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ه َك��وم  ح��ت��ى ي��ق��ع يف أُخ������َرَى، وُك����ل امل���َط���َبّ
َوَوق���َع���ة ال��ي��َم��ن َك���وم. بسبب إت��ب��اع��ه سياسة الحماقة 
وال���ح���ق���د م����ع َم�����ن ال ي���خ���ض���ع إلم������الءات������ه، ح���ي���ث ب����دأت 
م��ص��ائ��ب ال��ه��زائ��م ت��ن��ه��ال ف���وق رأس����ه بتكلفة ت��زي��د عن 
مئة مليار دوالر لكل جولة يف كل دول��ة وأحياناً أكر 
ب��ك��ث��ر ,  ال���ع���راق ُث�����َم س���وري���ا ُث�����َم ال���َي���َم���ن وال���ي���وم ل��ب��ن��ان، 
هزائم متالحقة تتالت  عى ويل العهد السعودي كاَن 

أَمَرّها غرق بالده يف حرب اليمن " .
ولفت الكاتب واملحلل اللبناين اسماعيل النجار اىل 
أن ال���س���ع���ودي���ة خ���س���رت يف ح����رب س���وري���ا ١٠٠ م��ل��ي��ار 

دوالر، ويف ال�����ع�����راق م���ث���ل���ه���ا،  ويف 
ال�����ي�����م�����ن ت���������ج���������اوزت ت����ك����ل����ف����ة ال�����ح�����رب 
ال٧٠٠ مليار دوالر وال زال النزف 

مستمر .
وأضاف النجار يف سياق تحليله 
مل���واق���ف ال���ري���اض امل��ت��خ��ب��ط��ة وف��ش��ل 
س���ي���اس���ت���ه���ا امل���ن���ت���ه���ج���ة ت�����ج�����اه ب��ع��ض 
ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة وم��ن��ه��ا ال��ي��م��ن :"  
ل����م ُي���������درِك ب����ن س���ل���م���ان ب���ع���د ح��ج��م 
امل����������ت����������غ����������رات ال����������دول����������ي����������ة ح���������ول���������ه م����ن 
م����ف����اوض����ات ف��ي��ي��ن��ا إىل ت����راج����ع ن���ربة 
التهديدات اإلسرائيلية لطهران إىل 
س��ح��ق ت���م���رد ك���ازخ���س���ت���ان وان��ت��ص��ار 
س������������وري������������ا وت�������ح�������ج�������ي�������م أذرب����������ي����������ج����������ان، 
واس��ت��ع��ادة ف��ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة زم��ام 
املبادرة يف العراق من خالل تأمني 
نصاب الكتلة األكرب , ناهيك عن اليمن الذي ينهكها 

وُيفِرغ خزينتها بالكامل " .
وأردف ي��ق��ول :"  أي��ض��اً م��ل��ف ح��ق��وق اإلن���س���ان ال��ذي 
أص���ب���ح أك�����رب م����ن أن َت���َت���ِس���ع���ُه أدراج م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق 
اإلن����������س����������ان، وف�������ي�������ه م��������ن ال�������ج�������رائ�������م م��������ا ي��������ن��������َدى ل��������ه ج���ب���ني 
اإلن��س��ان��ي��ة، م��ع ك��ل ذل��ك وم��ع ك��ل تلك امل��ت��غ��رات، ال 
زالت العائلة الحاكمة السعودية تكابر وتعاند وتسر 

عكس سر الرياح الدولية بغباء قَلّ نظرُه،
حيث تحمل عائلة آل سعود أطناناً منه " .

ومثل هذا الكالم والطرح والتحليل , ستجده مكررا 
ب���ال���ط���ب���ع يف م����واق����ف وت���ص���ري���ح���ات واط������روح������ات ع��رب��ي��ة 
وغ��رب��ي��ة ت��ت��ن��اول ذات ال��ش��أن وال��ج��ان��ب وت���أيت جميعها 
متطابقة وإن اختلفت األس��ال��ي��ب وال��ل��غ��ات واألل��ف��اظ 

املستخدمة يف التعبر .
وإتساقاً مع ما تضمنته تقارير حقوقية واستخبارية 
وأممية حول تجاوزات وجرائم حرب أرتكبها تحالف 
دول ال���ع���دوان ب��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة يف ح��رب��ه املستمرة 

عى اليمن , أتهم موقع ) ريسبونسيبل ستيتكرافت 
ال��ت��اب��ع ملعهد ك��وي��ن��ي األم��ري��ي ( يف أح���دث ت��ق��ري��ر له 
عن حرب اليمن , أتهم التحالف بأنه السبب الرئيس 
ل���ع���دم االس����ت����ق����رار يف ه�����ذا ال���ب���ل���د ال���ع���رب���ي ال������ذي م��زق��ت��ه 

الحرب.
وق��ال املعهد األم��ري��ي امل��ذك��ور يف تقريره ال��ذي ُنشر 
ق��ب��ل أي����ام :" إن األس���ب���اب ال��رئ��ي��س��ي��ة ل���ألزم���ة االن��س��ان��ي��ة 
وع���دم االس��ت��ق��رار يف اليمن ت��رج��ع مل��م��ارس��ات التحالف 

الذي تقوده السعودية ".
ووف����ق����ا مل����ا ت��ض��م��ن��ه ه�����ذا ال���ت���ق���ري���ر األم����ري����ي , ف�����إن م��ن 
أب�����رز أس���ب���اب ع����دم االس���ت���ق���رار يف ال��ي��م��ن ه���ي ال��ض��رب��ات 
الجوية السعودية , والقيود عى الواردات , وكذلك 
ال��ج��م��اع��ات امل��س��ل��ح��ة امل��ت��ن��اف��س��ة ع���ى ال��س��ل��ط��ة , وال��ت��ي 

أسس العديد منها السعوديون واإلماراتيون .
وأشار التقرير إىل أن نتائج تلك املمارسات من قبل 
ال��ت��ح��ال��ف تمثلت يف ارت��ف��اع أع����داد ال��س��ك��ان يف املناطق 
ال��واق��ع��ة خ���ارج سيطرة التحالف وك���ذا سعر الصرف 
األكر مالءمة والذي تسبب يف نزوح أصحاب رؤوس 
األموال إىل مناطق الشمال بداًل عن املناطق الواقعة 
تحت سيطرة التحالف , باإلضافة إىل األمان النسبي 
الذي توفره سلطات صنعاء وعدم وجود مضايقات 
عى غ��رار ما تشهده ع��دن واملناطق الجنوبية األخ��رى 
, عى أيدي الجماعات املتنافسة عى السلطة , فضاًل 
ع������ن ض����ع����ف وف������س������اد وع�����ج�����ز ح����ك����وم����ة ه���������ادي ال���ت���اب���ع���ة 

للرياض يف إدارة الوضع يف املناطق التي تتبعها.
وخلص التقرير األمريي إىل القول :" أن حقيقة ما 
يجري عى األرض يف اليمن ال يتوافق مع ما يتداوله 
اإلع���الم ال��غ��رب��ي ومنها األم��ري��ي , وال���ذي يتبنى ع��ادة 
الرواية السعودية التي ُتشيطن كافة األطراف املناوئة 

لها , وتتحدث عن نفسها بإعتبارها راعية للسالم ".

........ يتبع ..........
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تعلن محكمة املنطقة العسكرية املركزية عن اجراء الحجز التحفظي عىل جميع ممتلكات وأموال عدد مائة من الضباط الخونة املتهمني ممن التحقوا بصفوف العدوان 
واملتهمني بتسهيل دخول العدو اىل إقليم الجمهورية اليمنية ووقائع أخرى تضمنتها صحيفة االتهام.

واملتهمون املائة من الضباط الذين أعلنت املحكمة اجراء الحجز التحفظي عىل جميع ممتلكاتهم واموالهم داخل الجمهورية اليمنية وخارجها هم:-

ت��ع��ل��ن م��ح��ك��م��ة امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة امل��رك��زي��ة 
ان�����ه ووف����ق����اً ل���ن���ص امل�������ادة 68 إج���������راءات ج��زائ��ي��ة 
عسكرية فان عىل املتهمني الواردة أسماؤهم 
ادن���������������اه وع���������دده���������م 18 م��������ن ال������خ������ون������ة امل���ت���ه���م���ني 
ب�������االش�������راك يف ق����ت����ل 26 م������ن اس���������رى ال���ج���ي���ش 
وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ع�����ام 2015م إىل ج��ان��ب 
ت����ع����ذي����ب واه������ان������ة االس����������رى وت���س���ل���ي���م���ه���م ل���ع���دد 
ت��س��ع��ة اخ���ري���ن ل�����دول ال����ع����دوان ال���غ���ازي���ة نظري 
ح���ص���ول���ه���م ع�����ىل م����ب����ال����غ م����ال����ي����ة ووق������ائ������ع أخ�����رى 
ت�����ض�����م�����ن�����ت�����ه�����ا ص�����ح�����ي�����ف�����ة االت�����������ه�����������ام ال��������ح��������ض��������ور اىل 
املحكمة خالل الجلسة القادمة مالم فسيتم 
محاكمتهم كفارين من وجه العدالة وستقوم 
امل��ح��ك��م��ة ب��ال��ت��ن��ص��ي��ب ع����ن امل��ت��ه��م��ني وال����س����ري يف 

إجراءات محاكمتهم وفقاً للقانون وهم:-

ت����ع����ل����ن م����ح����ك����م����ة امل����ن����ط����ق����ة ال����ع����س����ك����ري����ة امل�����رك�����زي�����ة 
ان���������ه ووف��������ق��������اً ل�����ن�����ص امل��������������ادة 68 إج������������������راءات ج����زائ����ي����ة 
ع��س��ك��ري��ة ف�����إن ع����ىل امل��ت��ه��م��ني ال���������واردة أس���م���اؤه���م 
ادن���اه وع��دده��م 13 م��ن الخونة املتهمني بوقائع 
االن������ض������م������ام وت����س����ه����ي����ل دخ�����������ول ال�������ع�������دو اىل اق���ل���ي���م 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة وان���ت���ح���ال ال��ص��ف��ات ووق���ائ���ع 
أخ�������رى ت��ض��م��ن��ت��ه��ا ص��ح��ي��ف��ة االت�����ه�����ام ال���ح���ض���ور اىل 
امل��ح��ك��م��ة خ�����الل ال��ج��ل��س��ة ال���ق���ادم���ة م���ال���م ف��س��ي��ت��م 
محاكمتهم ك��ف��اري��ن م��ن وج��ه ال��ع��دال��ة وستقوم 
امل�����ح�����ك�����م�����ة ب����ال����ت����ن����ص����ي����ب ع��������ن امل�����ت�����ه�����م�����ني وال��������س��������ري يف 

إجراءات محاكمتهم وفقاً للقانون وهم:-

تعلن محكمة املنطقتني العسكريتني 
ال���خ���ام���س���ة وال����س����ادس����ة ان������ه ووف�����ق�����اً ل��ن��ص 
امل��������������ادة 68 إج������������������راءات ج������زائ������ي������ة ع���س���ك���ري���ة 
ف���������إن ع�������ىل امل����ت����ه����م����ني ال�����������������واردة أس�����م�����اؤه�����م 
ادن��اه وعددهم 11 من الخونة املتهمني 
ب��ارت��ك��اب ج��ري��م��ة إع�����دام اح���د ع��ش��ر اس���رياً 
من أسرى الجيش واللجان الشعبية يف 
الساحل الغربي ووقائع أخرى تضمنتها 
ص���ح���ي���ف���ة االت�����ه�����ام ال����ح����ض����ور اىل امل��ح��ك��م��ة 
خ�������الل ال���ج���ل���س���ة ال�����ق�����ادم�����ة م����ال����م ف��س��ي��ت��م 
م��ح��اك��م��ت��ه��م ك���ف���اري���ن م����ن وج������ه ال���ع���دال���ة 
وستقوم املحكمة بالتنصيب عن املتهمني 
وال�����س�����ري يف إج�������������راءات م���ح���اك���م���ت���ه���م وف����ق����اً 

للقانون وهم:-

تعلن محكمة املنطقة العسكرية امل��رك��زي��ة ان��ه ووف��ق��اً لنص 
امل��������������ادة 68 إج�������������������راءات ج������زائ������ي������ة ع����س����ك����ري����ة ف����������إن ع�������ىل امل���ت���ه���م���ني 
يف ال���ق���ض���ي���ة ال���ج���ن���ائ���ي���ة رق������م 35 ل���س���ن���ة 1442 ه���ج���ري���ة ج/ج 
بتهمة الخيانة وتسهيل دخول العدو اىل إقليم الجمهورية 
اليمنية وام�����داده باملقاتلني وان��ت��ح��ال ال��ص��ف��ات ووق��ائ��ع أخ��رى 
تضمنتها صحيفة االتهام الحضور اىل املحكمة خالل الجلسة 
القادمة مالم فسيتم محاكمتهم كفارين من وجه العدالة 
وستقوم املحكمة بالتنصيب عن املتهمني والسري يف إجراءات 

محاكمتهم وفقاً للقانون وهم:-

- يعلن االخ عبدالله عيل حسني السهمي واالخ احمد عبدالله عيل السهمي عن فقدان بطاقتيهما الشخصية 
ام��ام الربيد فرع 45ش��ارع تعز فعىل من وجدهما عليه االتصال بالرقم )770859432( او ايصالها اىل اقرب 

قسم شرطة.
- يعلن األخ حسن عيل حسن الشرعبي عن فقدان بطاقته الشخصية, فعىل من يجدها الرجاء إيصالها 

إىل أقرب قسم شرطة.
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وجميع االهل واالصدقاء
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خريجي  من  عدد  بتدريب  نقوم 
أساسيات  على  الزراعة  كليات 

البحث العلمي وتطبيقاته 

لالهتمام  الدولة  قيادة  ندعو  
املركز  تأهيل  اعــادة  يف  وإعانتنا 

الوطين للمصادر والوراثية 

لدينا 3معاهد بحاجة إىل صيانة يف 
همدان وبين مطر

دمر العدوان 85% من البنية التحتية 
صنعاء  بمحافظة  الــفــين  للتعليم 

بخسارة تزيد عن 26مليار ريال

تمكنا خالل عام 2021م من صيانة 
بكلفة  مطر  بين  يف  التقين  املعهد 

25مليون ريال

الوراثية  االصول  كافة  ليشمل  الوراثية  للمصادر  الوطين  املركز  عمل  لتوسيع  نسعى 
زراعية  تنمية  احداث  يف  الزراعية  البحوث  اهمية  ما   -

مستدامة؟
من خالل التدبر يف آيات الله الكريمة يف القرآن الكريم التي تحث 
االنسان عىل التدبر والتفكر يف آيات الله وخلقه وكذا من خالل 
الحقائق التي يشاهدها بني البشر يف أهمية البحث والعلم واملعرفة 
يتبني من ذلك االهمية الكبرية للبحث العلمي السليم فمن خالل 
البحث نستطيع التعرف عىل عظمة الله يف خلقه ونستطيع أن 
نبني ونعمر االرض , آيات الله الداعية اىل التفكر والتدبر كثرية يف 
القرآن الكريم ، ومن خالل البحث العلمي السليم يستطيع بنو 
البشر تطويع ما سخره الله يف هذا الكون لعمارة االرض وتحسني 

معيشتهم والتنعم بحياة كريمة. 
ولذلك فإن الوظيفة االساسية للبحوث الزراعية هي الوصول اىل 
انتاجية عالية باقل التكاليف ويف فرتة زمنية وجيزة باإلضافة اىل ان 
البحوث الزراعية تقلل الجهد والتكاليف للمزارعني واملستثمرين 

واصحاب القرار للوصول اىل افضل النتائج الزراعية.
-  ما هو واقع البحوث الزراعية يف اليمن حاليا؟

والسياسية  الثورية  القيادة  أولت  ومّنه   الله  من  بفضل   --
اهمية كبرية للبحوث الزراعية واستطاعت الهيئة العامة للبحوث 
واالرشاد الزراعي خالل فرتة قصرية ال تتجاوز السنتني القيام بدورها 
الفعال واالسايس يف تنمية القطاع الزراعي حيث ان نطاق عمل 
الهيئة يشمل كافة قطاعات الزراعة باإلضافة اىل عمل الدراسات 
والبحوث التطبيقية يف البيئات الزراعية املختلفة يف عموم اليمن 
باإلضافة اىل قيام الهيئة بالتنسيق والشراكة يف اعمالها مع عدد 
من الجهات الزراعية وكذا يتم حاليا بالشراكة مع مؤسسة بنيان 
التنموية تدريب عدد من خريجي كليات الزراعة يف الجامعات 
العلمي وتطبيقاته يف  البحث  اليمنية الحكومية عىل اساسيات 

املجاالت الزراعية املختلفة.
- ما هو دوركم يف الحفاظ عىل البذور املحلية وتحسينها؟

تقدم الهيئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي دورا مهما مع 
املزارعني يف حفظ البذور املحلية بكافة اشكالها وانواعها سواء بذور 
الحبوب او الخضروات او اصول الفواكه واصول الرثوة الحيوانية 
باإلضافة اىل حفظ هذه االصول تعمل الهيئة بكوادرها املتخصصة 
واملنتشرة يف كافة البيئات اليمنية عىل االستفادة من املدخر الورايث 
لألصناف املحلية وتحسني هذا املدخر من خالل عمليات الرتبية 
والتحسني املختلفة الهادفة اىل زيادة الوحدة االنتاجية من كافة 
املحاصيل الزراعية وكذا الرثوة الحيوانية واعادة نشر هذه االصول 

بعد تحسينها اىل املزارعني بالتعاون مع شركاء التنمية الزراعية.
- هناك العديد من االبحاث الزراعية السابقة قام بها باحثون 
سواء من الهيئة او غريها ظلت حبيسة األدراج هل سيتم االستفادة 

منها اليوم للنهوض بالقطاع الزراعي؟  
نسعى يف الهيئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي اىل انشاء 
املجال  املنفذة يف  الدراسات والبحوث  مكتبة قومية تضم كافة 
الزراعي وذلك للحد من تكرار الدراسات واالبحاث الزراعية وكذا 
توجيه الباحثني وطالب الجامعة لتنفيذ ابحاث يف اطار اولويات 
الدولة وتوجهات القيادة مع االستفادة من الدراسات السابقة 
ملواصلة البحث من حيث انتهى االخرون واالستفادة من التجارب 
السابقة لتحسني نتائج االبحاث، اضف اىل ذلك ان صانعي القرار 
الدقيقة  املعلومات  القدرة عىل الحصول عىل  سوف يكون لهم 
القرار  القائمة عىل البحث العلمي وذلك بهدف تصويب اتخاذ 
املبني عىل دراسات علمية وبالتايل تقليل االخطاء او املخاطر التي 

قد تنجم عن اتخاذ قرارات تنظيم االنتاج الزراعي 
- عقد مؤخرا مؤتمر صعدة العلمي الزراعي األول كيف كانت 

مخرجات املؤتمر وما اهمية عقد مثل هذه املؤتمرات؟  
من وجهة نظري الشخصية اعترب انعقاد مؤتمر جامعة صعدة 
العلمي الزراعي انتصارا كبريا وذلك لعدة معايري ذكرها رئيس 
ان  الجوانب  هذه  من  للمؤتمر  االفتتاحية  كلمته  يف  الجامعة 

جامعة صعدة تم قصفها من قبل طريان العدوان وتدمري بنيتها 
التحتية ومن ركام القصف تم عقد هذا املؤتمر الذي شارك فيه نخبة 
كبرية من القيادات السياسية والبحثية ووزراء عدد من الجهات 
ورؤساء الجامعات اليمنية وكان للهيئة العامة للبحوث واالرشاد 
الزراعي مشاركة واضحة يف هذا املؤتمر وذلك بمشاركة عدد كبري 
من كوادرها من داخل اليمن ومبتعثي الهيئة يف الخارج للدراسات 
العليا وكان لهذه االوراق العلمية االثر الكبري يف صياغة مخرجات 

املؤتمر 
-  هل يوجد بينكم وبني الكليات الزراعية والبيطرية والجامعات 

ومراكز االبحاث أي تنسيق من أجل اعداد ابحاث زراعية؟  
لدينا اإليمان العميق والقوي بأن النجاح ال يتأىت إال بالعمل 
الجماعي وتكامل االدوار ومن هذا املنطلق تقدم الهيئة خدماتها 
من  والعلوم  والبيطرة  الزراعة  طالب وخريجي كليات  لتدريب 
الهيئة  ومختربات  مزارع  يف  وذلك  املختلفة  اليمنية  الجامعات 
وتقديم الخربات العملية والعلمية للطالب والخريجني وكذا طالب 
الدراسات العليا ، كما ان الكادر البحثي بالهيئة يقدم محاضرات 
ويشرف عىل طالب الدراسات العليا يف بعض الجامعات اليمنية 
وعىل وجه الخصوص جامعة ذمار،  ويف وقتنا الحايل قمنا بعقد 
عدد من الورش بهدف عمل اسرتاتيجية وطنية للبحوث الزراعية 
الجامعات  االكاديميني من مختلف  فيها عدد كبري من  شارك 
اليمنية وذلك بهدف توحيد الجهود يف تنفيذ البحوث الزراعية بني 
الهيئة والجامعات واملراكز البحثية، كما اننا ومن خاللكم ندعوا 
االخوة االكاديميني والباحثني لتقديم مقرتحاتهم البحثية اىل قيادة 
الهيئة ملناقشتها ودراسة امكانية تمويل وتنفيذ هذه الدراسات 

واالبحاث بما يخدم التوجه العام للدولة.
-  هناك دراسات وتقارير خارجية تقول ان اليمن فقرية باملوارد 
الدراسات  تلك  التقارير وإن صدقت  تلك  املائية ما مدى صحة 

والتقارير واألبحاث ما هو دوركم يف الحفاظ عىل املوارد املائية؟ 
املائية ولقد  اليمن عدد مختلف من االحواض  لدينا يف  يوجد 
كانت اليمن سابقا بالد االنهار والغيول وخاصة يف املدن الرئيسية 
مثل صنعاء وتعز وغريها اال انه وبسبب البعد الكبري عن منهج 
الله والتعامل بشكل واضح بالربا من قبل قيادة الدول السابقني 
وكذا االستخدام العشوايئ وغري املنظم للمياه وضعف تصريف 
مياه االمطار واالستفادة منها ادى ذلك كله اىل تدين مستويات 
املياه الجوفية وعىل وجه الخصوص يف املدن ذات الكثافة السكانية 
او النشاط الزراعي الكبري وغري املنظم وذلك كما يف احواض صنعاء 
وصعدة وتعز، ويف املقابل وبسبب السياسات املفروضة عىل البالد 
خالل الفرتات السابقة لم يتم االستفادة من االحواض الوفرية باملياه 
السطحية والجوفية وذلك يف محافظات الجوف ومارب وشبوة 
وحضرموت وحرمت هذه املناطق من أي تنمية زراعية رغم خصوبة 
تربتها ووفرة املياه بها . لدينا يف الهيئة مركز متخصص يف هذا املجال 

هو مركز املوارد الطبيعية املعني بدراسة املياه والرتبة والغطاء النبايت 
ولدى الهيئة العديد من االصدارات يف هذا املجال سوف يتم اتاحتها 
بإذن الله تعاىل عرب املوقع الرسمي للهيئة الذي سيتم تفعيله خالل 

هذه السنة ان شاء الله.
- ظهرت عدة امراض وآفات أصابت املحاصيل الزراعية ومنها 
مرض النقاز الذي اصاب اشجار التفاح يف صعدة ما هو دوركم 
للقضاء عىل هذه األمراض، وهل قمتم ببحوث أو دراسات ملعرفة 

اسباب هذه االمراض وكيف الوقاية منها ومكافحتها؟ 
لدينا انشطة بحثية قائمة حاليا عىل االمراض املنتشرة يف الفواكه 
واالمراض املنتشرة يف الحبوب يف كل من صعدة وتهامة ويتم خالل 
هذه الدراسات تحديد املسببات املرضية وتجريب عدد من طرق 
املكافحة والوقاية من هذه االمراض وعند اكتمال هذه االنشطة 
سوف يتم تعميم النتائج ونشرها مع شركاء التنمية للحد من هذه 
االمراض ونأمل يف هذا الجانب تعامل السلطات املحلية يف كل من 
صعدة وتهامة إلنجاح هذه االنشطة التي تخدم التنمية الزراعية 

يف مناطقهم وكافة ربوع اليمن
- املصادر الوراثية النباتية كيف يمكن الحفاظ عليها؟  

بكافة  الوراثية  للمصادر  املستدام  الحفظ واالستخدام  عملية 
الحكومية  والجهات  املزارعني  بني  مشرتكة  مسؤولية  انواعها 
ومنظمات املجتمع املدين املحلية،  وتتم عملية الحفظ للمصادر 
الوراثية النباتية عرب منهجية الحفظ يف املوقع والحفظ خارج املوقع 
لألصناف  االصلية  والبيئات  املزارعني  لدى  الحفظ  يسمى  حيث 
النباتية بالحفظ يف املوقع و للهيئة دور كبري يف الحفاظ عىل املصادر 
الوراثية النباتية حيث لدى الهيئة مدخرات وراثية ألصناف املحاصيل 
املختلفة ويتم حاليا توسيع هذه املدخرات لتضم كافة االصناف 
املحلية واملدخلة وعىل وجه الخصوص اصناف محاصيل الفاكهة  

لالهتمام  والسياسية  الثورية  القيادة  قبل  توجه من  - هناك 
أين دوركم يف  القمح والحبوب  باملحاصيل االسرتاتيجية ومنها 

ذلك وماذا عملتم حتى اآلن؟  
لقد تم تكليفنا بقيادة الهيئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي 
الله  بعون  تم  الوجيزة  الفرتة  2020م وخالل هذه  مارس  منذ 
وتوفيقه ودعم ومساندة من رئيس اللجنة الزراعية والسمكية 
العليا تم انتاج واستعادة اصناف كثرية من الحبوب والتي عمل 
عليها الباحثون يف الهيئة لسنوات طويلة خالل الفرتة املاضية ولكن 
لم تلق اهتماما من قبل الدولة آنذاك واليوم وبحمد الله يتوفر 
لدى الهيئة كميات مناسبة من بذور املربي املحسنة للمحاصيل 
الحبية املختلفة )القمح والشعري والذرة الشامية والذرة الرفيعة 
والدخن والفول والعدس والفاصوليا والحلبة وغريها ( وتم تسليم 
كمية تزيد عن نصف طن من هذه البذور للمؤسسة العامة إلكثار 
البذور املحسنة كما يتم حاليا العمل مع عدد من جمعيات منتجي 
الحبوب عىل تجريب هذه البذور يف بيئات زراعية مختلفة لتحديد 
افضل االصناف اداء يف كل بيئة زراعية من البيئات املتعددة التي 
حبى الله بها اليمن،   كما تم ويتم حاليا تنفيذ عدد من دراسات 
سالسل القيمة ملحاصيل الحبوب املختلفة لتحديد مكامن القوة 
السلسلة لكل محصول  ومكامن  الضعف يف كل حلقة داخل 
لالستفادة من نقاط القوة وتعزيز نقاط الضعف وايجاد الحلول 
تواجه  التي  واالشكاليات  الضعف  نقاط  عىل  للتغلب  املناسبة 

املزارعني لهذه املحاصيل
-  هل لديكم بنك خاص بالجينات املحلية وما اهمية هذا البنك؟  
نعم لدى الهيئة بنك جينات للمصادر الوراثية النباتية يتمتع هذا 
البنك بانه يضم عددا كبريا من االصناف التي تم جمعها من بيئات 
زراعية مختلفة يف عموم الوطن والزال العمل جاريا الستكمال 
اخذ العينات من كل املناطق،  وتتمثل اهمية هذا البنك باعتباره 
ضمن اطار اهتمام االمن القومي للبلدان يف كافة دول العالم فبنك 
الجينات لدى الهيئة هو البنك الوحيد املؤهل لحفظ االصناف املحلية 
لفرتات زمنية طويلة وذلك بحكم ما لدى املركز من خربات علمية 

وعملية تم تدريبها عىل ايدي خرباء عامليني يف هذا املجال، وبالرغم 
من ذلك اال اننا نتطلع لتوسيع عمل املركز الوطني للمصادر الوراثية 
ليشمل كما يف بقية دول العالم كافة االصول الوراثية النباتية 
والحيوانية واالحياء الدقيقة والحشرات حيث يعترب هذا العمل 
هو الركيزة االساسية ليس لحفظ هذه االصول فقط وانما لتحسني 
االنتاجية واملسك بزمام االمن الغذايئ للبلد، لذا ومن هذا املنطلق 
اوجه نداء هاما لقيادة الدولة لالهتمام وإعانتنا يف اعادة تأهيل 
املركز الوطني للمصادر والوراثية للقيام بالعمل املنوط به عىل اكمل 
وجه وتوسيع نشاطه وتحسني طرق وآليات حفظ املصادر الوراثية.

- السالالت املحلية من االبقار واالغنام هل لديكم ابحاث لتطويرها 
او تهجينها بسالالت خارجية لتعطي نتائج افضل من حيث الحليب 

واللحوم؟  
الرثوة الحيوانية تم اهمالها خالل االعوام املاضية من قبل الدولة 
وعىل وجه الخصوص يف مجال االبحاث اال ما ندر منها ومجال 
التحسني الورايث لهذه الرثوة يحتاج لفرتة طويلة من الزمن لتحقيق 
التحسني املطلوب وكان االهتمام يف بحوث الرثوة الحيوانية خالل 
الفرتات املاضية يف الهيئة ليس بالشكل املطلوب للحفاظ عىل هذه 
الرثوة وتحسينها،  ولقد بدأنا يف تأسيس الحظائر يف محطات 
االبحاث التابعة للهيئة للعمل عىل تنفيذ العديد من الدراسات 
والبحوث يف مجال الرثوة الحيوانية بحيث يشمل االغنام واملاعز 
واالبقار والنحل والدجاج املحيل لدراسة الصفات االنتاجية لهذه 
االصناف وتحديد امكانية تحسينها عرب الطرق املختلفة للرتبية 

والتحسني الورايث.
-  ما مدى نجاح تربية السالالت املحلية من األبقار واالغنام يف 

مزارع استثمارية؟  
من خالل خربيت يف هذا املجال وتعاميل مع عدد من مربيي الرثوة 
الحيوانية أرى ان السالالت املحلية اليمنية ظلمت بشكل متعمد 
خالل العقود املاضية ولم تعط حقها من الدراسات إلظهار قدراتها 
الوراثية عىل االنتاج للحوم والحليب والبيض بالرغم انها متأقلمة 
مع الظروف املحلية ومقاومة للعديد من االمراض وتعطي انتاجية 
مرضية مع تقديم خدمات رعاية وتربية تكاد تكون منعدمة ، ومن 
خالل االطالع عىل تجارب صغرية تم مالحظة عدد من النجاحات 
يف تربية هذه الرثوة وهذه النجاحات تمثل الدافع الكبري لنا يف 
الهيئة اننا سوف نحقق نتائج كبرية يف تحقيق االكتفاء الذايت من 
املنتجات الحيوانية من خالل تحسني طرق الرتبية للسالالت املحلية

- اين دوركم يف جانب التوعية واالرشاد؟  
لقد تم تعطيل جانب االرشاد الزراعي يف الهيئة خالل العقود 
الهيئة وبقي االسم  االرشاد عمليا من مهام  املاضية وتم فصل 
فقط دون ممارسة أي دور ارشادي حقيقي, وخالل الفرتة الحالية 
وبالشراكة مع مؤسسة بنيان التنموية واللجنة الزراعية والسمكية 
الله  هدى  مبنية عىل  ارشادية  تنفيذ حمالت  يتم حاليا  العليا 

ومعتمدة عىل منهاجية املدارس املزرعية ويقوم بتنفيذها عدد من 
خريجي وطالب الجامعات اليمنية الذين تلقوا عددا من الورش 

يف هذا املجال .
- اعلنت الحكومة عام 2022م عام التنمية الزراعية ماذا اعددتم 

له يف هيئة البحوث واإلرشاد الزراعي؟
يف اطار اعالن الحكومة للعام 2022م عام التنمية الزراعية نسعى 
خالل هذا العام لتفعيل املوقع االلكرتوين للهيئة الذي سيتم من 
خالله عرض الدراسات واالبحاث التي قامت بها الهيئة وذلك بهدف 
خدمة كل املعنيني بالقطاع الزراعي سواء يف الجانب الرسمي او 
الشعبي لالستفادة من هذه املخرجات وتطبيقها عىل ارض الواقع 
إلحداث تنمية زراعية حقيقية, كما اننا يف صدد اعالن االسرتاتيجية 
الوطنية للبحوث الزراعية وكذا جاري يف الوقت الحايل االعداد 
لعقد املؤتمر الوطني لحالة املصادر الوراثية املحلية والتوجهات 
رئيس  برعاية رسمية من  املؤتمر  ينعقد هذا  املستقبلية وسوف 
املجلس السيايس االعىل املشري مهدي املشاط وتشارك فيه عدد 
من الجهات ذات العالقة والجهات التي لها عالقة غري مباشرة يف 
حفظ االصول الوراثية وسوف تستمر فعاليات املؤتمر ملدة ثالثة ايام 
سيتم خاللها عرض عدد من االوراق العلمية ذات العالقة وعقد 
جلسات ملجموعات عمل بحسب التخصص يف مجاالت االصول 
الوراثية النباتية والحيوانية االحياء املائية واالحياء الدقيقة وغريها 
من املجاالت، باإلضافة اىل تنفيذ الربنامج البحثي السنوي للهيئة 
مع توسعة مدى تطبيق هذه االبحاث واالعتماد بشكل كبري عىل 
منهاجية الرتبية باملشاركة )مشاركة الباحث واملزارع يف تقييم اداء 

االصناف(
- ماهي ابرز االنجازات و االنشطة التي قامت بها الهيئة  يف عام 

2021؟  
تنفيذ العدد من االنشطة البحثية يف كافة املجاالت الزراعية والتي 
كان من ابرزها ما ييل: تنفيذ  دراسة املوارد الطبيعية يف بعض 
مديريات الجوف,  تسليم كمية اكرث من 500كيلو من بذور املربي 
العامة إلكثار  الحبوب للمؤسسة  لعدد 22صنفا من محاصيل 
البذور املحسنة والتي بدورها تقوم بإكثار هذه البذور وتوزيعها 
عىل املزارعني يف البيئات املناسبة بحسب التوصيات البحثية الصادرة 
من الهيئة - دراسة مسح وتصنيف النباتات الطبية والعطرية يف 
مديريات الحيمتني الداخلية والخارجية بمحافظة صنعاء ووصابني 

العايل والسافل بمحافظة ذمار .
-  انشاء حظائر تربية الدجاج البلدي يف محطة بحوث املرتفعات 
الوسطى وانشاء حظائر تربية االغنام واملاعز واعادة تأهيل حظائر 

االبقار يف محطة بحوث الساحل الغربي تهامة
-  تنفيذ عدد من االنشطة البحثية يف مجال الحبوب والفواكه 

والخضروات 
-  جمع عدد من االصول الوراثية للفواكه واعادة املدخر الورايث 

يف محطة بحوث املرتفعات الشمالية
الوراثية الحيوانية )االغنام الجندية  - شراء عدد من االصول 

واالغنام الجوفية واملاعز املورية(
- ماهي التحديات التي تواجهكم يف الهيئة؟  

ابرز التحديات التي تواجه عمل الهيئة وخاصة يف تنفيذ االنشطة 
البحثية هو قلة الكوادر املؤهلة يف مجال البحوث الزراعية وإحالة 
عدد كبري من الباحثني للتقاعد، ضعف يف البنية التحتية وخاصة 
يف  املختربات  ومعدات  )اجهزة  التخصصية  املخربية  التجهيزات 
مجال االبحاث الزراعية( ترهل الكادر االداري وزيادة العدد الذي 
بعض  قيام  اإلدارية,  النفقات  يف  الهيئة  كبريا عىل  عبئاً  يشكل 
للهيئة وتعطيل  التابعة  البحثية  املزارع  باالعتداء عىل  النافذين 
االعمال البحثية, ضعف التنسيق واالرتباط مع الجهات الزراعية 
مما يؤدي التداخل يف االختصاصات وضعف املخرجات، ضعف 
وعدم ثبات التمويالت املالية الالزمة لقيام الهيئة بتنفيذ اعمالها 

بالشكل االمثل. 

مدير  الرجالي  عزيز  االستاذ  اكد 
والمهني  الفني  التعليم  مكتب 
المكتب  أن  صنعاء  بمحافظة 
مستمر  في اعادة تشغيل ما يمكن 
الحكومية  المعاهد  من  تشغيله 
على  وكذلك  جزئي  بشكل  ولو 
لمبدأ  وفقًا  الجمهورية  مستوى 
الرئيس الشهيد / صالح الصماد )يد 

تبني ويد تحمي(.

التعليم  مكتب  مدير  الرجايل  عبدالله  محمد  عزيز  وقال 
الفني واملهني بمحافظة صنعاء للمغرور بهم بان عليهم سرعة 
العودة   اىل جادة الصواب وان يكونوا مع وطنهم وشعبهم 
فالوطن  يعودوا كمواطنني صالحني  وعزتهم وكرامتهم وأن 
يتسع للجميع وأن يغتنموا العفو الذي اطلقه السيد عبدامللك 
بدر الدين الحويث يحفظه الله والقيادة السياسية ومن منطلق 
قول الله ) والكاظمني الغيض والعافني عن الناس والله يحب 
املحسنني(.. مؤكدا بان مكتب التعليم املهني بمحافظة صنعاء 
وضع خطة العمل  بناء عىل  الخطط وعمل دراسات متكاملة 
للعديد من الربامج املهنية والتقنية إضافة اىل العديد من الجهات 
الداعمة وهي ديوان عام وزارة التعليم الفني واملهني وديوان 
محافظة صنعاء وصندوق تنمية املهارات لدعم مكتب التعليم 
الفني واملهني بمحافظة صنعاء لتنفيذها يف املعاهد الحكومية 
كمعهد بني مطر وهمدان وذلك سيسهم فعالً يف تأهيل الكوادر 
حاضراً ومستقبالً وذلك ملا اواله السيد عبدامللك الحويث- حفظه 
الله- من أهمية للتعليم الفني واملهني يف العديد من املحاضرات 
الهامة  القضايا  العديد من  الرمضانية كما تناولت الصحيفة 

وخرجت بالحصيلة التالية.. فاىل الحصيلة الحوار: 
• بداية لو تحدثونا عما حققه مكتب التعليم الفني واملهني 

من نجاحات مثمرة خالل العام املنصرم 2021م؟
** لقد سعينا جاهدين يف تحقيق نجاحات ملموسة ومنها صيانة 
املعهد التقني بني مطر بعد ان استهدفه العدوان بغاراته الجوية 
بتكلفة إجمالية 25 مليون ريال يمني ال غري.. كما تم اتفاق اقامة 
عدد من الدورات املهنية البناء محافظة صنعاء لعدد 15 برنامجاً 

مموال من قبل الهيئة العامة للزكاة.
يسارع  الوطن وهو  اإلجرامي عىل  العدوان  بداية  • منذ 
اىل تحقيق هدفه الرئييس يف تدمري وإجهاض التعليم الفني 
واملهني يف بالدنا.. كيف استطعتم التصدي للعدوان بعدم 
مستوى  وعىل  خاصة  صنعاء  محافظة  يف  هدفه  تحقيق 

الجمهورية عامة؟
** استطعنا التصدي للعدوان ألننا نؤمن بأن قضيتنا صائبة 
وعادلة ونحن عىل حق ودفاعنا مشروع فما كان منا اال الثبات 
والصمود يف وجه هذا العدوان واالستمرار يف عملية البناء والتأهيل 
التقني واملهني رغم الظروف القاسية واملعاهد املدمرة وعىل الرغم 
من ذلك فإننا يف مكتب التعليم الفني واملهني بمحافظة صنعاء 
املعاهد  من  تشغيله  يمكن  ما  تشغيل  إعادة  يف  نستمر  سوف 
الحكومية ولو بشكل جزيئ وكذلك عىل مستوى الجمهورية ونقول 

كما قال الرئيس الشهيد  صالح الصماد )يد تبني ويد تحمي(.
• ماذا حقق مكتب التعليم الفني واملهني بمحافظة صنعاء 
من نجاحات تسهم يف تطوير وتأهيل الكوادر املهنية حاضراً 

ومستقبالً؟
** بناء الخطط وعمل دراسات متكاملة للعديد من الربامج 
املهنية والتقنية اىل العديد من الجهات الداعمة وهي ديوان عام 
وزارة التعليم الفني واملهني وديوان محافظة صنعاء وصندوق 
تنمية املهارات لدعم مكتب للتعليم الفني واملهني بمحافظة صنعاء 
لتنفيذها يف املعاهد الحكومية كمعهد بني مطر وهمدان وذلك 
سيسهم فعالً يف تأهيل الكوادر حاضراً ومستقبالً وذلك ملا اواله 
السيد عبدامللك الحويث حفظة الله من أهمية التعليم الفني واملهني 

يف العديد من املحاضرات الرمضانية.
• ما هي أبرز الخطط املستقبلية التي وضعتموها لتطوير 

التعليم املهني والفني بمحافظة صنعاء؟
** ابرز الخطط التي وضعناها يوجد يف محافظة صنعاء ) 3 ( 
معاهد حكومية تحتاج اىل صيانة الهناجر والورش وخاصة يف 
معهدي الرقه بهمدان وخلقة بهمدان وبني مطر وبالنسبة ملعهد 

التقني بني مطر فقد تم وضع دراسات فنية ومالية لفتح قسم 
وإعادة  بالتنفيذ  للبدء  للمحافظة  وتسليمها  الزراعي  التعليم 
تشغيل املعاهد الحكومية بقدر املستطاع ولو جزئياً واستقطاب 
باملعاهد  لاللتحاق  املدارس  املتسربني من  الطالب  تيسر من  ما 
التقنية وتوعية الناس باألهمية التعليم الفني واملهني وااللتحاق 
به يف خدمة املجتمع والوطن وتشجيع أصحاب رؤوس املال يف 

االستثمار يف هذا املجال.
• لو تطلعونا عن التدمري املمنهج الذي عمد تحالف الشر 
والعدوان.. وكم بلغ نسبة التدمري لقصف طريان العدوان 
للمعاهد التعليمية واملهنية والفنية وكم بلغت كلفة وحجم 
اإلضرار التي تسبب بها تحالف العدوان وعمد اىل تدمريها 

بمحافظة صنعاء؟
** بلغ نسبة التدمري يف البنية التحتية للتعليم الفني واملهني 

بمحافظة صنعاء ) 85 % (
حيث تقدر تكلفة األضرار ) 26.499.550.000 (ستة وعشرين 
ملياراً واربعمائة وتسعه وتسعني مليوناً وخمسمائة وخمسني 

الف ريال تقريباً. 
• ما الذي ساهم به مكتب التعليم الفني والتدريب املهني 
الخدمة  وتقديم  العطاء  عىل  قادر  وتأهيل جيل  إعداد  يف 

التعليمية املتطورة ألبناء محافظة صنعاء؟
** املكتب بإذن الله مستعد وجاهز ويسعى جاهداً يف إعداد 
وتأهيل أبناء املحافظة يف حالة وجود دعم ملموس وسخي من 
محافظة صنعاء ووزارة التعليم الفني واملهني وصندوق تنمية 
املهارات فلدينا الكفاءات من املدربني واملدرسني ونحن نعمل ما 
بوسعنا لتقديم الخدمة التعليمية الفنية واملهنية ألبناء املحافظة

• كيف تصفون اندفاع األجيال اىل التأهيل املهني والتعليمي 
خالل مرحلة العدوان اإلجرامي عىل يمن اإليمان والحكمة 
وما الذي حققه املكتب بمحافظة صنعاء خالل أكرث من سبع 
سنوات حرب تدمري قام بها تحالف العدوان عىل اليمن إضافة 

اىل الحصار الجائر عىل شعبنا اليمني العظيم؟
** فالشباب سيندفع محتاجاً اىل املعاهد املهنية التقنية ليخرج 

اىل سوق العمل بحرفة او مهنة بيده يعول أسرته من خاللها.
أستطاع مكتب التعليم الفني واملهني الحفاظ عىل ما تبقى من 
أثاث املعاهد املدمرة وترميم جزيئ ملعهد بني مطر وهمدان عن 
طريق صندوق التنمية والعمل جاهداً يف هذا العام 2022م عىل 

إعادة تشغيل معهد بني مطر ومعهد خلقة ومعهد الرقة همدان.
صنعها  التي  العظيمة  االنتصارات  تلك  تصفون  كيف   •
يف  الشعبية  واللجان  الجيش  من  امليامني  األبطال  أولئك 
مختلف الجبهات يف مواجهة العدوان اإلجرامي, وكذا سالح 
الجو للطريان املسري والقوة الصاروخية التي وصلت إىل عمق 

أرايض العدوان؟
** نصف تلك االنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان 
الشعبية بأنها تثلج صدورنا وأنهم األمل بعد الله يف تحقيق النصر 

القريب بأذن الله وأن املجاهدين هم تاج رؤوسنا وفخرنا. 
وكذلك شهداؤنا العظماء الذين أثمرت دماؤهم الزكية نصرا 

وعزة وكرامة وحرية واستقالل  هذا الوطن. 
كما نشد عىل أيدي رجال الرجال املرابطني يف جبهات القتال 
والعزة من رجال القوات الجوية والطريان املسري والقوة الصاروخية 
ونطالبهم باملزيد من الضربات املزلزلة  حتى يتم تحرير هذا الوطن 

ارضاً وإنساناً.
• رسالتكم إىل أولئك املغرر بهم الذين ال يزالون يعملون 

بصف العدوان اإلجرامي؟
** أتوجه بالنصح لهم بالعودة اىل جادة الصواب وان يكونوا 
مع وطنهم وشعبهم وعزتهم وكرامتهم وأن يعودوا كمواطنني 
صالحني فالوطن يتسع للجميع وأن يغتنموا العفو الذي اطلقه 
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث يحفظه الله والقيادة السياسية 
ومن منطلق قول الله )والكاظمني الغيظ والعافيني عن الناس 

والله يحب املحسنني(.
• كلمة أخرية تود قولها يف هذا اللقاء؟

** اقول اذا اراد الشعب اليمني العزة والرفعة والنصر والتمكني 
فعليه أن يرجع اىل كتاب الله ويستبصر بهدى الله ويتحرك وفقاً 
لتوجيهات الله وتوجيهات القيادة القرآنية ممثلة بالسيد العلم 
سيدي وموالي ه عبدامللك بدر الدين الحويث حفظه الله واستشعار 

املسؤولية امام الله كل يف موقعه ومكان عمله. 
ويف األخري باسم منتسبي مكتب التعليم الفني والتدريب املهني 
بمحافظة صنعاء نتقدم بالشكر والتقدير لصحيفة "26سبتمرب" 
بكامل طاقمها فهي الصحيفة الرائدة يف الجمهورية اليمنية عىل 
هذا القاء ونشيد بما تقوم به صحيفة "26سبتمرب" من تصد حازم 
للجبهة االعالمية املعادية من خالل املقاالت والتحاليل والتقارير 

االخبارية. 

أوضح الدكتور عبدالله العلفي رئيس الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي أن الهيئة استطاعت تقديم دور 
ملموس  مع المزارعين من خالل حفظ البذور المحلية بكافة اشكالها وانواعها سواء بذور الحبوب او الخضروات 
او اصول الفواكه واصول الثروة الحيوانية باإلضافة الى حفظ هذه االصول.. الفتا الى أهمية  البحوث الزراعية  
ودورها في تقليل الجهد والتكاليف للمزارعين والمستثمرين واصحاب القرار للوصول الى افضل النتائج الزراعية.. 
كثير من المواضيع الهامة المتعلقة بالبحوث الزراعية ودور الهيئة العامة للبحوث واالرشاد الزراعي تم مناقشتها 

في الحوار الذي أجرته الصحيفة مع رئيس الهيئة إلى التفاصيل : 

ــد عن  ــزي تـــم تــســلــيــم كــمــيــة ت
املحسنة  البذور  من  طن  نصف 

للمؤسسة العامة إلكثارها

قام بعض النافذين باالعتداء على 
للهيئة  التابعة  البحثية  ــزارع  امل

وتعطيل االعمال البحثية

:» رئيس الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي  لـ »

:» مدير مكتب التعليم الفين واملهين بمحافظة صنعاء  لـ »

نعاني من قلة الكوادر المؤهلة في مجال البحوث 
الزراعية وضعف البنية التحتية

مستمرون في إعادة تشغيل المعاهد الحكومية ولو بشكل جزئي 
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المرصد اإلعالمي

.. إلى احملرقة

وعود املحتلني القاتلة ملن يتشربها والوهمية كالعادة بل من املحال تحقيقها 
يف ال��واق��ع ه��ي م��ن ف��ج��رت أط��م��اع ق��ي��ادات ال��غ��در وال��خ��ي��ان��ة للمجلس االن��ت��ق��ايل 
الجنوبي ليدفع بمن اس��م��اه��م عمالقة جنوبية إىل أت���ون م��ح��ارق امل��ع��ارك التي 
ال ت��رح��م عمياًل وال م��رت��زق��اً بعد ان سمموا أف��ك��اره��م بعنصرية قضية الشعب 

الجنوبي وحلم إعادة نصب برميل التشطري للعودة ملا قبل العام 90م.
تصرفات مليشيا املحتل فضحت خبثهم وأهدافهم الدنيئة من ذلك قيامهم 
بكل إجرام وسفه حرق علم الجمهورية اليمنية خالل همجيتهم بدخول شبوة 
ورفع راية االنفصال عالياً مع توزيع ملصقات مليشاوية تم تزويدهم بها عن 

قصد لتأكيد انسالخهم عن إنسانيتهم ووطنيتهم وهويتهم اليمنية الغالية.
مهما توهموا أنهم حققوا تقدمات كيشء بديهي ملسار أي معارك تدار هنا او 
هناك هي يف حقيقتها مؤقتة وتموضع لن يبقوا فيه وال ضامن لهم من دحرهم 

واقتالعهم برد قاس ومذل.
عمالقتهم ع��ى رم���ال متحركة ال ت��رح��م وال ت��ع��رف م��ا يسمونه ارض���ا جنوبية 
او شمالية, قياداتهم االرتزاقية الجبانة وعرب وسائل إعالم املحتل وإعالمهم ال 
يستطيعون ان يخفون مشاعر خيانة املرتهنني نجدهم يتحدثون برعب وخيبة 
أم����ل ع���ن ت���ده���ور أوض���اع���ه���م ك���اف���ة م���ع اس���ت���م���رار امل���ح���رق���ة ف��ي��ه��م يف ج��ب��ه��ات تقع 
يف عمقهم االس��رات��ي��ج��ي كتلك ال��ت��ي ي��واج��ه��ون فيها أب��ط��ال��ن��ا ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 

الشعبية يف شقرة ومكرياس بأبني وجبهة الحد يافع وشبوة كنموذج.
األمر الذي افقدهم صوابهم ويبشر بفشلهم الذريع ومشروعهم االنفصايل 
ال���خ���ب���ي���ث.. ب����راه����ني دام����غ����ة ع����ى اس����ت����م����رار ان���ك���س���اره���م يف ع���ق���ر داره��������م ف��ت��ع��ال��ت 

ص��رخ��ات��ه��م ال��ف��اض��ح��ة م��ول��ه��ا امل��ح��ت��ل الق��ام��ة ف��ع��ال��ي��ات ول���ق���اءات وه��ب��ات رسمية 
وشعبية ال تعد وال تحىص وشملت جميع املناطق املحتلة تطالب س��راً وجهراً 
ب��ال��ج��ن��وب ال��ح��ر وت��ري��س ع���ددا ال ح��ص��ر ل��ه م��ن األح���زم���ة األم��ن��ي��ة ع��س��اه��ا تحقق 
شيئاً يذكر يف تردي مريع ل��أداء األمني الفاشل يف ظل سبات اليقظة األمنية 
الكائنة فيهم اىل درجة انهم استحدثوا ما اسموها "مراكز دعم صناعة القرار" 
وهيئات تنفيذية اوجدوها عبثاً وال يستبعد ان تكون من امالءات املحتل اضافة 
اىل تعاقب وتقارب العروض لعسكرة وتحشيد مليشيا ومرتزقة خونة عمالء 

وكأداة قتل وحرابة ونهب وخراب وارهاب.
ويف سياق ذلك اطلقوا اآلن دعوة بمسمى الهبة الحضرمية لعسكرة خمسة 
وع��ش��ري��ن ال���ف م��ق��ات��ل ل����ذات األه�����داف االج���رام���ي���ة وم���ن ذات ال��ج��ه��ات ال��ع��دائ��ي��ة 

داخلياً وخارجياً.
بعد كل هذا يظلون يف غيهم ماضون وعى درب العبودية واالرتهان سائرون 
صاغرون وعجباً كيف يستمرأ بعضهم عى بعض الكذب والنفاق بأن ذكرى 
التصالح والتسامح الجنوبي مهمة مع يقينهم القاطع بفشلها املدوي منذ بدء 

الدعوة اليها قبل 16 عاماً مضت.
نحن اليوم بوعينا ويقضتنا ندرك تماماً ان تحريك املحتلني ألدواتهم الرخيصة 
اإلجرامية املدمرة لأرض واإلنسان اليمني لن تنجح او تحقق أدىن مكسب يحىك 
عنه ولن يثمر تحركهم االنتحاري إال عن كشف األقنعة وإب��راز الخطر الداهم 

لحجم املؤامرة الخبيثة بعنوانها "تحرير الجنوب" وهيهات وما يريدونه.

قيس النقيب

بانوراما  العالم
- ايران تفتتح اول مصفاة للنفط الخام الثقيل جداً.

- دراس����ة ل��ب��اح��ث امل���اين تكشف ان س��ي��اس��ة ال��ص��ني لتحديد 
النسل قد يخفض عدد االقلية املسلمة اىل الثلث.

- باحثون يحذرون من ان الهجرة اىل املدن يتسبب يف انهيار 
انتاج الغذاء.

- صحيفة امريكية تقول بأن التنافس اإلمارايت السعودي 
سيزداد حدة مع مرور الوقت.

- سريالنكا تشرط عى األجانب الحصول عى اذن من وزارة 
الدفاع للراغبني بالزواج من مواطنيها

- اإلم����ارات تتعرض لخطر ادراج��ه��ا يف هيئة ال��رق��اب��ة املالية 
الدولية ملكافحة غسيل األموال.

- اوميكرون تكتسح اوروبا وامريكا والصحة العاملية تحذر 
من األسوأ.

- الغارديان تكشف ان دعم اإلمارات والسعودية لسياسة 
ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��ي ال��داخ��ل��ي��ة ال����ذي ض��ي��ق ال��خ��ن��اق ع���ى ح��ري��ة 
امل��س��ل��م��ني واغ�����الق م���زي���داً م���ن امل��س��اج��د ب��ت��ه��م��ة ع���دم ال��ت��م��ايش 

مع الثقافة العلمانية الفرنسية
- صحيفة التايمز.. اك��ر م��ن نصف مليون توقيع لسحب 

لقب "سري" من توين بلري لجرائمه يف حرب العراق.
- متحور جديد من كورونا يظهر يف فرنسا يحمل 46 طفرة 

جديدة.

مطبات وحفر التطبيع

- ت�����ص�����دع اس������رائ������ي������ي.. ت����ق����ري����ر ي��ف��ض��ح 
ارت���������ف���������اع ح�������������االت االن�������ت�������ح�������ار يف ص����ف����وف 
ال��ج��ي��ش اإلس��رائ��ي��ي ألع���ى م��س��ت��وى يف 

2021م.
- ح���ف���رة ألم����ري����ك����ا.. ال���س���ف���ري األم���ري���ي 
م��ت��ح��دث��اً ب��ل��س��ان امل��ح��ت��ل:- ال���ق���دس هي 

عاصمة إسرائيل.
- تصدع إسرائيي.. تقرير إسرائيي:- 
الهجمات الفلسطينية تعرضنا لخطر 

وجودي.
- مطب أملاين.. أملانيا تراجع عن منح 

مؤرخ إسرائيي وسام االستحقاق.
- ت����ص����دع إس�����رائ�����ي�����ي.. ق���ل���ق إس���رائ���ي���ي 
م���������ت���������ص���������اع���������د م��������������ن ت��������س��������ل��������ح ح�������������������زب ال�������ل�������ه 

بصورايخ دقيقة.
- ت��ص��دع إس���رائ���ي���ي.. ت��ق��ري��ر إس��رائ��ي��ي 

ي�����ك�����ش�����ف ان ش�����ب�����ك�����ة إي��������ران��������ي��������ة اخ������رق������ت 
م��ج��م��وع��ات وات���س آب ل��ح��زب الليكود 

اليهودي.
- م��ط��ب أم����ري����ي.. ن��ج��م��ة ه�����اري ب��وت��ر 
ت���ت���ض���ام���ن م�����ع ال���ش���ع���ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي.. 

وغضب إسرائيي.
- ت��ص��دع إس��رائ��ي��ي.. أن��ف��ل��ون��زا الطيور 
يقيض عى أكر من 700 ألف دجاجة 

يف إسرائيل.
- حفرة ل��إم��ارات.. شركة إسرائيلية 
ت���ك���ش���ف أن�����ه�����ا س���ت���ب���ي���ع ل��������إم��������ارات ن���ظ���ام 

دفاعي ليزري.
- ت���ص���دع إس����رائ����ي����ي.. إص���اب���ة م��ن��دوب 
إس��������رائ��������ي��������ل ب��������األم��������م امل�������ت�������ح�������دة ب������ف������ريوس 

كورونا.

مرصد  اعالمي

أبناء اجلوبة يؤكدون وقوفهم ودعمهم للجيش واللجان الشعبية

الرويشان: دعم احلملة مسؤولية وطنية ودينية جتاه املتورطني في اخليانة 
واستخدام كافة الوسائل والسبل إلقناعهم بالعودة

إعالن نتائج أوائل اجلمهورية في اختبارات املعاهد الفنية واملهنية

ن��ظ��م أب��ن��اء م��دي��ري��ة ال��ج��وب��ة بمحافظة م��أرب 
أمس لقاء قبلياً للتأكيد عى الوقوف إىل جانب 
ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ورف����ض����اً ل��ت��ص��ع��ي��د 

العدوان األمريي السعودي.
ويف ال��ل��ق��اء أش����اد م��ح��اف��ظ م����أرب ع���ي محمد 
طعيمان بمواقف أبناء الجوبة وانحيازهم إىل 
صف الوطن ورفدهم للجبهات باملال والرجال 

ملواجهة قوى العدوان واالرتزاق.
وأك��������د اس����ت����م����رار اس���ت���ك���م���ال ت���ح���ري���ر امل���ح���اف���ظ���ة 
مهما حشد العدوان من مرتزقة وتكفرييني .. 
مندداً بتصعيد العدوان يف استهداف األسواق 
ومنازل املواطنني ومزارعهم واملمتلكات العامة 

والخاصة.
ولفت إىل أن جرائم وانتهاكات قوى العدوان 
ب���ح���ق امل���دن���ي���ني ل����ن ت���س���ق���ط ب���ال���ت���ق���ادم .. م��ح��م��اًل 
قوى العدوان املسؤولية الكاملة إزاء استمرار 
احتجاز سفن املشتقات النفطية والذي انعكس 

عى مستوى الخدمات املقدمة للمواطنني.
وخالل اللقاء استنكر وكيل املحافظة سعيد 
ب��ح��ي��ب��ح وامل���ش���اي���خ ع��ب��دال��غ��ن��ي ب��ح��ي��ب��ح وح��س��ني 

ش��ع��ف��ة وع���ب���دال���ل���ه امل����ن����ص����وري ق���ص���ف ال����ع����دوان 
ل����أس����واق ال���ع���ام���ة يف م���دي���ري���ة ال���ج���وب���ة وامل����ن����ازل 

وامل��ح��ال التجارية .. مؤكدين أن تلك الجرائم 
دليل عى فشل وتخبط قوى العدوان.

ب����������ي����������ان ص��������������������ادر ع������������ن ال���������ل���������ق���������اء مل������ش������اي������خ  وأدان 
ووج������ه������اء ال����ج����وب����ة ج�����رائ�����م ال�������ع�������دوان األم����ري����ي 
ال������س������ع������ودي ب�����ح�����ق أب�������ن�������اء امل�����ح�����اف�����ظ�����ة وال����ش����ع����ب 
ال����ي����م����ن����ي وال�����ت�����ص�����ع�����ي�����د األخ������������ري ل������ق������وى ال�������ع�������دوان 
وحشد مجاميع تكفريية وداعشية إىل بعض 
م����دي����ري����ات م���ح���اف���ظ���ة م��������أرب الرت������ك������اب ال���ج���رائ���م 

ونهب ممتلكات املواطنني.
وأكد مشايخ ووجهاء الجوبة الجهوزية لرفد 
ال��ج��ب��ه��ات ب��امل��ال وال���رج���ال وال���وق���وف إىل جانب 
أب�������ط�������ال ال�����ج�����ي�����ش وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة وأح�����������رار 
الشعب اليمني حتى تحرير املحافظة والوطن 

من دنس الغزاة واملحتلني.
ودع�����ا ال��ب��ي��ان امل���ت���ورط���ني يف ال��خ��ي��ان��ة م���ن أب��ن��اء 
املديرية ال��ع��ودة إىل ص��ف ال��وط��ن واغتنام ق��رار 
العفو العام قبل فوات األوان .. معلنني الرباءة 

من جميع الخونة.

ع����ق����دت ال���ل���ج���ن���ة امل�����رك�����زي�����ة ب���م���ح���اف���ظ���ة ص���ن���ع���اء 
ب����رئ����اس����ة ن�����ائ�����ب رئ�����ي�����س ال��������������وزراء ل����ش����ئ����ون ال�����دف�����اع 
واألم�������ن ال���ف���ري���ق ال����رك����ن ج�����الل ال����روي����ش����ان ام���س 
ل��������ق��������اًء م�����وس�����ع�����ا مل�����ن�����اق�����ش�����ة ج������ه������ود ال����ت����ن����س����ي����ق م���ع 
امل����ت����ورط����ني يف ال���خ���ي���ان���ة م����ن أب����ن����اء س���ن���ح���ان وب��ن��ي 

بهلول وبالد الروس.
وك����������������������رس ال�����������ل�����������ق�����������اء ب���������ح���������ض���������ور ع���������ض���������و م�����ج�����ل�����س 
الشورى عبدالقادر الشاوش ووكالء املحافظة 
أح��م��د ال��ص��م��اط وع��ب��دامل��ل��ك ال��غ��رب��ي وأب����و نجوم 
امل��ح��اق��ري وم���دي���را أم���ن امل��ح��اف��ظ��ة ال��ع��م��ي��د يحيى 
املؤيدي وفرع جهاز املخابرات منتظر الرشيدي 
الستعراض آليات دعم الحملة الوطنية لرتيب 
ع��������ودة امل����ت����ورط����ني وح���ث���ه���م ع�����ى االس�����ت�����ف�����ادة م��ن 

العفو العام.
ويف اللقاء أكد الرويشان أهمية دور السلطة 
امل�������ح�������ل�������ي�������ة وال������������ق������������ي������������ادات األم���������ن���������ي���������ة وال������ع������س������ك������ري������ة 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب��س��ن��ح��ان وب������الد ال�������روس يف ت��ع��زي��ز 
جوانب التنسيق مع املتورطني بصفوف العدو 

وال����ت����واص����ل م����ع ذوي����ه����م وف�����ق إج���������راءات ال��ل��ج��ن��ة 
املركزية. 

واعترب دعم الحملة مسئولية وطنية ودينية 
ت����ج����اه امل����ت����ورط����ني يف ال���خ���ي���ان���ة واس�����ت�����خ�����دام ك���اف���ة 

الوسائل والسبل القناعهم بالعودة إىل أهاليهم 
ومديرياتهم يف أمن وسالم. 

وأكد ضرورة تعزيز تماسك الجبهة الداخلية 
وإن��������ج��������اح ح����م����ل����ة إع�������������ادة امل�������غ�������رر ب�����ه�����م وال����ت����وع����ي����ة 

املجتمعية بمخططات قوى العدوان واالستكبار 
واالس��ت��م��رار يف التحشيد ورف���د ال��ج��ب��ه��ات ب��امل��ال 

والرجال.
فيما تحدث مدير فرع جهاز األمن واملخابرات 
عن ح��رص القيادة الثورية واملجلس السيايس 
األعى عى تعزيز التالحم واالصطفاف الوطني..
مؤكدا استمرار جهود التواصل لتسهيل عودة 

املغرر بهم إىل مناطقهم.
وألقيت خالل اللقاء عدد من الكلمات للشيخ 
ع���ب���دال���ل���ه االب�����ي�����ض ووج������ه������اء وأع������ي������ان امل���دي���ري���ت���ني 
دع����ت امل���غ���رر ب��ه��م م���ن امل���ت���ورط���ني يف ال��خ��ي��ان��ة إىل 
ال��ت��ع��ام��ل ال���ج���اد م���ع دع����وة ق��ائ��د ال���ث���ورة ورئ��ي��س 
امل����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس األع���������ى ل�����ل�����ع�����ودة إىل ج������ادة 

الصواب.
ح���ض���ر ال���ل���ق���اء م����دي����را م���دي���ري���ت���ي س���ن���ح���ان وب��ن��ي 
بهلول مجاهد عايض وبالد الروس عبدالرحمن 
ال��������س��������راج��������ي وال����������ق����������ي����������ادات امل�����ح�����ل�����ي�����ة وال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي�����ة 

ومشايخ ووجهاء وأعيان املديريتني.  

أع����ل����ن����ت وزارة ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ف����ن����ي وال�����ت�����دري�����ب امل���ه���ن���ي 
ام�����������س ن������ت������ائ������ج أوائ����������������ل ال������ج������م������ه������وري������ة يف االخ�������ت�������ب�������ارات 
النهائية للمعاهد الفنية واملهنية بأمانة العاصمة 
وامل����ح����اف����ظ����ات ل���ل���ع���ام ال����������درايس 2020- 2021م 

بنسبة نجاح 40ر75 باملائة.
ووص��������ف وزي��������ر ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ف���ن���ي وال�����ت�����دري�����ب امل��ه��ن��ي 
غ����ازي أح��م��د ع��ي م��ح��س��ن يف م��ؤت��م��ر ص��ح��ف��ي نسبة 
النجاح بالجّيدة مقارنة باألوضاع الصعبة التي تمر 
ال��ب��الد ج���راء اس��ت��م��رار ال��ع��دوان واس��ت��ه��داف��ه املعاهد 
الفنية واملهنية وانعدام املواد الخام وانعكاس ذلك 
ع���ى س���ري ال��ت��ع��ل��ي��م يف ب��ع��ض امل��ؤس��س��ات التعليمية 

والتدريبية.
ووّج����������ه وك���������الء ال����ق����ط����اع����ات وال�������وك�������الء امل���س���اع���دي���ن 
ب��ال��ن��زول إىل مختلف امل��ح��اف��ظ��ات ل��الط��الع ع��ى سري 
ال����ع����م����ل����ي����ة ال����ت����ع����ل����ي����م����ي����ة وال�����ت�����دري�����ب�����ي�����ة ف����ي����ه����ا وم����ع����رف����ة 

ال�������ص�������ع�������وب�������ات ال��������ت��������ي ت�������واج�������ه�������ه�������ا وال�����������رف�����������ع ب�����ال�����ح�����ل�����ول 
وامل����ع����ال����ج����ات امل���ق���رح���ة ل��ل��ب��ح��ث ع����ن ت���م���وي���ل ل���ت���ج���اوز 
تلك الصعوبات.. من جانبه أشاد نائب وزير التعليم 
الفني محمد السقاف بجهود ال��ك��ادر التعليمي يف 
امل����ؤس����س����ات ال���ت���دري���ب���ي���ة يف امل���ع���اه���د امل���ه���ن���ي���ة وال��ت��ق��ن��ي��ة 
يف إن���ج���اح ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب��امل��ع��اه��د وص�����واًل إىل 
االم��ت��ح��ان��ات رغ���م ش��ح��ة اإلم��ك��ان��ات وت��وق��ف امل��رت��ب��ات 

جراء استمرار العدوان.
واع���ت���رب اس���ت���م���رار ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة 
يف امل���ع���اه���د ال���ف���ن���ي���ة وامل���ه���ن���ي���ة يف ظ����ل ال�����ع�����دوان وق��ل��ة 
اإلمكانات إن��ج��ازاً يضاف إىل اإلن��ج��ازات املتحققة يف 

مختلف املجاالت.
بدورها باركت وكيلة قطاع الفتاة يف وزارة التعليم 
الفني سمية مثنى تفوق الطالبات وحصولهن عى 
أع�����ى امل�����ع�����دالت خ���اص���ة يف ال���ت���خ���ص���ص���ات ال���ت���ي ت��ل��ّب��ي 

ميول الفتاة.
م��ن جهته أش���ار وك��ي��ل ق��ط��اع امل��ع��اي��ري وال��ج��ودة يف 
وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ي ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���وه���اب ال��ن��ون��و 
إىل أن إج��م��ايل ال��ط��الب امل��ت��ق��ّدم��ني ل��الم��ت��ح��ان للعام 
الدرايس 2020 - 2021م أربعة آالف و37 طالباً 
وط��ال��ب��ة يف جميع امل��س��ت��وي��ات التقنية واملهنية نجح 
يف االخ���ت���ب���ار ث��الث��ة آالف و44 ط��ال��ب��اً وط��ال��ب��ة وأك��م��ل 
يف االختبار 654 طالباً وطالبة ورسب يف االمتحان 
339 ط����ال����ب����اً وط����ال����ب����ة.. وذك�������ر أن ن���س���ب���ة ال����ن����ج����اح يف 
الدبلوم التقني 79.59 باملائة حيث تقدم لالختبار 
ث����الث����ة آالف و504 ط�����الب ن���ج���ح يف االخ����ت����ب����ار أل���ف���ان 
و789 طالباً وطالبة وأكمل يف االختبار 488 طالباً 

وطالبة ورسب 227 طالباً وطالبة.
ول����ف����ت ال����ن����ون����و إىل أن ن���س���ب���ة ال����ن����ج����اح يف ال���ث���ان���وي���ة 
املهنية 48.96 باملائة حيث ت��ق��ّدم لالختبار 241 

طالباً وطالبة ونجح يف االختبار 118 طالبا وطالبة 
وأكمل يف االختبار 66 طالباً وطالبة يف حني رسب 
57 ط����ال����ب����اً وط�����ال�����ب�����ة.. وأف����������اد ب�������أن ن���س���ب���ة ال����ن����ج����اح يف 
شهادة دبلوم التدريب املهني 46.92 باملائة حيث 
تقّدم لالختبار 292 طالباً وطالبة نجح يف االختبار 
137 طالبا وطالبة أكمل يف االختبار 100 طالب 

وطالبة ورسب يف االختبار 55 طالباً وطالبة.
عقب ذلك تم إعالن أسماء األوائل عى مستوى 
الجمهورية يف االختبارات النهائية للمعاهد املهنية 
وال��ت��ق��ن��ي��ة ب��م��خ��ت��ل��ف األق���س���ام وال��ت��خ��ص��ص��ات املهنية 

والتقنية.
ح��ض��ر امل���ؤت���م���ر ال��ص��ح��ف��ي وك�����الء ال��������وزارة وال���وك���الء 

املساعدون ومدراء العموم.

الكاتب والقاضي العميد
 حسن الرصابي

خالل لقاء بصنعاء يناقش جهود التنسيق مع املتورطني في اخليانة

في كتابه اجلديد.. عظمة املوقف 
وجسامة املسؤولية .. صياغة 

مساقات احلاضر واملستقبل

الكتابة عى قدر ما هي مسؤولية 
ق��ي��م��ي��ة وأخ���الق���ي���ة, ه���ي ب��ال��ق��در ذات���ه 

جموح يف املتاح واملسموح من قضايا 
ت���ع���ت���رب ال����ك����ت����اب����ة ح����ول����ه����ا إس����ه����ام����ا م��ه��م��ا 

وضروريا يف مكامن املثار لكن بمحددات 
أكر دقة وأكر وضوحاً وهذه االقتحامات 
الكتابية للقايض حسن الرصابي هي مسار 
اختطه عن قناعة وبوازع ضمري وطني ألن 
الرجل امتاز ويمتاز بامتداد زماين طويل 
عاصر أجيااًل وشهد أحداثاً وتغريات كان 
جزءاً أصيال من تلك املتغريات كان دوماً 
ي����ن����ح����از إىل ج�����ان�����ب ال������ص������واب وإىل ال���ص���ف 
ال�����������ذي ي������دي������ن ب��������ال��������والء ل�����ل�����وط�����ن وال����ش����ع����ب 
وم��م��ا س���اع���ده ع���ى ذل����ك م��رون��ت��ه ال��ع��ال��ي��ة 
وقدرته عى القراءة لأحداث وال يكتفي 
بهذا اإليجاز املعريف, وإنما يعزز لدى قارئه 
ال��ق��ن��اع��ات ب���أن ال���وط���ن م���ا زال ب��خ��ري, وان���ه 
عنوان كل أصيل, وما ينبغي عى املواطن 
إال ان ي����ع����زز ك�����ث�����رياً م�����ن االن����ت����م����اء األص���ي���ل 
ل�����وط�����ن�����ه وأن ي����م����س����ك ب���������أط���������راف ال����ش����ع����ور 
بالوطنية الحقيقية التي ترتقي كثرياً عن 
امل��ف��اه��ي��م النفعية امل��ب��اش��رة.. ك���ون ال��وط��ن 
هو امل��الذ وه��و السند وه��و العنوان االب��رز 
الذي يجمع كل الفرقاء وكل الشركاء..

ويف ه����������ذا امل������ن������ظ������ور م�������ن امل�����ف�����اه�����ي�����م ي����ق����ول 
الدكتور امني الريشاين رئيس االكاديمية 

ال������������ي������������م������������ن������������ي������������ة 
ل������������ل������������ث������������ق������������اف������������ة 
واالدب يف ال��ت��ق��دي��م 

الذي زين بها هذا الكتاب..
"ان ه���ذا ال��ك��ت��اب ف��ي��ه م��ق��ارب��ة ق��وي��ة 
وق�������������������������راءة دق�������ي�������ق�������ة ل�������ت�������ح�������دي�������ات االره������������������اب 
وتغوالته وفيه تحليل ملضامينه وتحدياته 
وه���������و ع�����م�����ل ي����ك����ت����س����ب ص�����دق�����ي�����ة ع�����ال�����ي�����ة يف 
ال��ت��ح��ل��ي��ل ويف ق�����راءة اب���ع���اده ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة.. 
فهو ق��د اوغ���ل يف ق���راءة تفاصيل عديدة 
يف ث�����ن�����اي�����ا ه����������ذا ال������ك������ت������اب وش������������ده م�����وض�����وع 
معني اال وهو االره��اب كتحد وكمعطى 
وك��اش��ك��ال��ي��ة اخ��ت��ار ال��ك��ت��اب ال��ح��دي��ث عنه 
واع��������داد م���ق���ارب���ات ح�����ول ج���وه���ر االره������اب 
وال��ت��ط��رف وال��ت��ش��دد ال���ذي اف���ى باليمن 
اىل ت������ح������دي������ات م������ت������ع������ددة واىل ح����س����اب����ات 
اض������رت ب���ب���ن���اه االج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة 
واص����������اب����������ت ال������ب������ن������ى ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة يف م���ق���ت���ل 
وق���������ادت اىل ص������راع������ات واح����ت����ق����ان����ات واىل 
ت��داخ��الت خ��ط��رية.. بقي ان نشري هنا اىل 
ان الكتاب الذي اختار عنوانا الفتا واقرب 
كثريا من حجم االشكاليات ومن طبيعة 
ال��ق��ض��اي��ا امل���ث���ارة وامل��ت��ف��اع��ل��ة م���ع م��ت��غ��ريات 

املجتمع..
م���ن ه����ذه ال��ح��ل��ق��ة ن���واص���ل ال��ع��م��ل عى 
قراءة معمقة ملحتوى الكتاب والكاتب.



االعتداء عىل باب املندب
يبدأ التحقيق االستقصايئ التلفزيوين بتحديد تاريخ االعتداء عىل باب 
املندب، وكانت البداية بتحليق مكثف لطائرات حربية ع��ام 1976م يف 

املجال الجوي ملنطقة باب املندب  ثم تنتهي بقصفها.
ع��ق��ب ال��ه��ج��م��ات، دع���ا رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة اليمنية، إبراهيم 
الحمدي القوات املسلحة إىل لقاء ع��اج��ل، وانتهى باستنفار عسكري 
يف باب املندب وإغالق املجال الجوي واعتبار أي طائرة تمر  هي يف دائرة 

االستهداف ما لم تأخذ إذناً قبل ذلك.
وأع���ل���ن ال���ح���م���دي يف ت��ص��ري��ح��ات ص��ح��ف��ي��ه ح��ي��ن��ه��ا ع���ن ت���ع���رض االج�����واء 
اليمنية لالخرتاق، واعترب أن اليمن تحتفظ بحق الدفاع عن أراضيها، 
ل��ك��ن��ه ل���م ي��ف��ص��ح ع���ن ال��ج��ه��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ق��ف وراء ذل���ك االع����ت����داء، مع 

وعده بكشف هوية املتعدين.

من يقف وراء الهجمات الجوية؟
قبل أن يتوصل للنتيجة، وضع االستقصايئ عبدالله بن عامر، ثالث 

فرضيات عن الجهة التي تقف وراء الهجمات:
أواًل- احتمال أن تكون السلطات يف الشطر الجنوبي هي من نفذت 
ال���ه���ج���م���ات ن��ت��ي��ج��ة مل����ا ك���ان���ت ت���ش���وب ال���ع���الق���ات ب����ن ال���ش���ط���ري���ن م����ن ت��وت��ر 

وصراع، عىل الرغم من توقفها عقب صعود الحمدي للسلطة.
ثانياً- أن تكون فرنسا استغلت وجودها يف جيبويت يف قصف االرايض 
اليمنية نتيجة ملا كانت تؤديه حماية للمالحة االسرائيلية يف باب املندب، 

إضافة لدعم اليمن لحركة االستقالل يف جيبويت.
ث��ال��ث��اً-ي��ض��ع التحقيق ف��رض��ي��ة ق��ي��ام أم��ري��ك��ا يف اس��ت��ه��داف ب���اب امل��ن��دب، 
ويدعم ذلك خروجها من أثيوبيا جراء االنقالب عىل النظام ومن أجل 
اس���ت���م���رار ت���واج���ده���ا يف امل��ن��ط��ق��ة رأت أن ال���ي���م���ن ال���ب���دي���ل امل���ن���اس���ب، إال أن 
ال��س��ل��ط��ات ال��ي��م��ن��ي��ة يف ص��ن��ع��اء رف���ض���ت أي ق���واع���د ع��س��ك��ري��ة ألم���ري���ك���ا يف 

باب املندب.
راب���ع���اً- ط���رف ي��ح��ظ��ى ب��دع��م ف��رن��س��ا وأم��ري��ك��ا وي��ع��ت��رب أن س��اح��ل البحر 
األحمر لليمن ضمن مجاله الحيوي وه��ذا الطرف هو إسرائيل، ولقد 

كانت هي من نفذت االعتداء.
وق�����دم ال��ت��ح��ق��ي��ق االس���ت���ق���ص���ايئ، رواي������ة ل��ل��رئ��ي��س ال���ح���م���دي ع��ن��د زي���ارت���ه 
ل��ل��ص��ن، ُي��ع��ل��ن ف��ي��ه��ا ب��ش��ك��ل رس��م��ي ق��ي��ام اس��رائ��ي��ل ب���االع���ت���داء ع���ىل ب��اب 

املندب.
ي��ق��ول ال��ح��م��دي:" ن��ح��ن نعمل ل��ب��ن��اء ج��ي��ش وط��ن��ي ل��ي��ك��ون ق���وة رادع���ة 
للدفاع  عن البالد واملساهمة يف املعركة القومية ضد العدو الصهيوين 
ال������������ذي م��������ا ي������������زال ي����ح����ت����ل االرايض ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة ب����ت����ش����ج����ي����ع م��������ن ال�����ق�����وى 
االس���ت���ع���م���اري���ة". ث���م ي���ؤك���د ب���ق���ول���ه:" ول���ق���د ت��ع��رض��ت اج����واؤن����ا الن��ت��ه��اك��ات 

صهيونية".

ملاذا إذاً  تقصف إسرائيل باب املندب؟
توجه ُمعد التحقيق، إىل إرشيف الصحافة اليمنية ملعرفة األسباب 

التي دفعت إسرائيل لقصف باب املندب.
ع��ر ع��ىل أع���داد م��ن صحيفة 13 يونيو وه��ي صحيفة أطلقها الرئيس 
الحمدي أثناء فرتة حكمه، وحصل عىل خطاب للصحيفة تسرد أهمية 
باب املندب ودوره يف حرب اكتوبر عام 1973م بن مصر وسوريا من جهة 

واسرائيل من جهة أخرى.
ت��ق��ول ال��ص��ح��ي��ف��ة:" امل��ت��ت��ب��ع ل��ت��ص��ري��ح��ات ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين ي��ب��ن م��دى 
االهتمام الذي يبذل لتواجده يف البحر االحمر، حتى ال يتعرض للحصار 

مرة أخرى".
 وكانت الجمهورية العربية اليمنية قد 
اغلقت باب املندب ضمن إجراءات الحرب 
العربية مع اسرائيل يف 1973م، وه��و ما 
ي��ب��دو أن الهجمات ع��ىل االرايض اليمنية 
تبدو رداً عىل ذلك الحصار الذي فرضته 

اليمن عىل اسرائيل عرب باب املندب.
وب������ال������ن������ظ������ر إىل ال������ت������ق������اري������ر االس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة 
ال�����������ح�����������دي�����������ث�����������ة، ف�������������������إن ح����������ج����������م ال��������������������������������واردات 
وال���������ص���������ادرات االس����رائ����ي����ل����ي����ة ع�����رب م��ض��ي��ق 
ب�����اب امل����ن����دب بلغت  15.3 م���ل���ي���ار دوالر 
ع���ام 2017، م��ا يجعله م��ه��م��اً بالنسبة 

السرائيل قديماً وحديثاً.
يقول أحد الضباط املتحدثن، لقد 
ك������ان������ت إس������رائ������ي������ل ت������ري������د ال�����ت�����أك�����ي�����د ع���ىل 
ه���ي���م���ن���ت���ه���ا ع�������ىل امل�������ج�������ال ال�������ج�������وي ع���ىل 

باب املندب.

غموض تعامل
 الرئيس السابق عيل 

صالح مع الهجمات
يف يناير 76 صدرت توجيهات من 
السلطة يف صنعاء تعزيز الجيش 
يف ب��اب امل��ن��دب وم��ن��ع التهريب اىل 

اليمن وتعزيز حرس السواحل.
لكن ما عالقة الهجمات االسرائيلية و عيل عبدالله صالح   وشبكات 

التهريب وتحركات الحمدي يف تعزيز التواجد يف باب املندب؟
ح��ن قصفت ال��ط��ائ��رات االسرائيلية ب��اب امل��ن��دب، ك��ان حينها ال��رائ��د، 

عىل عبدالله صالح، قائد لواء تعز، املمتدة سلطتها إىل باب املندب.
يف هذا اإلطار، يحاول التحقيق، استقصاء موقف عيل عبدالله صالح 
باعتباره كان مسؤواًل أمنياً عن االرايض اليمنية املطلة عىل باب املندب 

وميناء املخا، فعر عىل وثيقة فيها خطاب لعيل صالح عام 1976م.
يتضمن خطاب الوثيقة، عن وتحليق طريان حربي مرة أخرى وانتهاك 
السيادة الجوية اليمنية، ولم يحدد هوية الدولة يف مضمون الخطاب 
وتركها جهة مجهولة عىل الرغم أن السلطة قد اعلنت بشكل رسمي 

وقوف اسرائيل خلف االعتداء األول.
يتساءل هنا التحقيق، ملاذا لم يصرح صالح بالجهة املنفذ؟

ث��م يستعرض م��وق��ف ال��رائ��د ع��يل ص��ال��ح عقب ص��ع��وده السلطة بعد 
الرئيس الحمدي، فكشف عن تعميم أصدره صالح بعدم الحديث عن 

العدوان االسرائييل عىل اليمن.

يقدم أحد الضباط املتحدثن 
ال������ت������ح������ق������ي������ق االس�������ت�������ق�������ص�������ايئ  إىل 
ت���ف���س���رياً ل���ذل���ك، ح��ي��ث ي���ق���ول:" 
إن م���ن���ط���ق���ة ب�������اب امل������ن������دب ك���ان���ت 
مفتوحة للتهريب ويديرها عيل 
صالح، حن كان قائد لواء تعز، 
وأي م�������س�������ؤول ي������ت������واج������د يف ب�����اب 
املندب فالغالب يكون له ارتباط 
م��������ع امل����������وس����������اد االس���������رائ���������ي���������يل، وق������د 
ت���م���ك���ن امل������وس������اد م�����ن اس���ت���ق���ط���اب���ه���م 

فأصبحوا تابعن لهم مباشرة".
ي�����������س�����������رد ال��������ت��������ح��������ق��������ي��������ق، ش�����������ه�����������ادة، 
ال��ض��اب��ط، ع��يل م��ح��م��د ص���الح نائب 
ق����ائ����د ل�������واء تعز  ك����ان����ت ق����د س��ج��ل��ه��ا 
يف م���ذك���رات���ه، ح��ي��ث ي���ق���ول:" انتشر 
ت���ه���ري���ب ال����خ����م����ور واالس����ل����ح����ة وق��ط��ع 
الغيار م��ن ب��اب املندب  القادمة من 
ارت������ريي������ا، وان ك���ث���ريي���ن م����ن ال����ق����ي����ادات 
ال��������ت��������ي ع�����م�����ل�����ت يف ت������ع������ز س���������������واء ك�����ان�����ت 
ع����س����ك����ري����ة، أو ام����ن����ي����ة او م����دن����ي����ة ك����ان 
ل��ه��م دور يف ن���ش���اط ال��ت��ه��ري��ب ب��ط��ري��ق��ة 

مباشرة او غري مباشرة".
ثم يصل نتيجة، أن القاسم املشرتك 
ب��ن اس��رائ��ي��ل وش��ب��ك��ات ال��ت��ه��ري��ب كانت 
لديهم مصلحة يف غياب الدولة يف هذه 

املنطقة.

ضغوط أمريكية لبناء قاعدة عسكرية يف اليمن
يف عام 1977م قررت أمريكا إنشاء قاعدة عسكرية يف الساحل الغربي 
لليمن لتكون مطلة عىل مضيق باب املندب، فتقدمت بطلب إىل السلطة 

يف اليمن فجاءها الرد من الرئيس الحمدي بالرفض.
أراد االم��ري��ك��ان إظ��ه��ار أن ال��ق��واع��د ال��ع��س��ك��ري��ة ه��ي ل��ح��م��اي��ة ال��س��واح��ل 
اليمنية إال أن الحمدي قال:" إننا مستعدين للدفاع عن االرايض اليمنية 

ولو تطلب ذلك استخدام الخناجر".
 دخلت ال���س���ع���ودي���ة يف ال����خ����ط ل���ح���ث ال����ح����م����دي ع����ىل م����واف����ق����ة ال��ط��ل��ب 
األمرييك يف بناء قاعدة عسكرية واذا كان محرج من الشعب فسيتم 
رف���ع ال��ع��ل��م ال��س��ع��ودي وال ي��ع��رف��ون أن��ه��ا ق���اع���دة ع��س��ك��ري��ة، ف���رض م��رة 

اخرى.
زادت ال��ض��غ��وط��ات األم��ن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ال��دول��ي��ة ع���ىل ص��ن��ع��اء، ورأى 
الحمدي أن التعجيل بالوحدة مع الشطر الجنوبي سيقف متماسكا 

للتصدي لهذه التحديات، وهو ما أكدته صحيفة الثورة حينها ونقل 
نصها التحقيق.

كثف الحمدي خالل عام 1977م تواصله برئيس الشطر الجنوب سالم 
ربيع عيل، لتنفيذ الوحدة، وكان أبرز حدث دعوته يف مؤتمر  بمدينة 

الحديدة لتشكيل قوات عسكرية للدفاع عن باب املندب.
هذه التحركات املكثفة للحمدي رأى املعسكر الغربي أن نتائجها ظهور 
كيان يمني جديد وقوي فقرر التخلص من الحمدي، فاغتيل قبل يوم 

من سفره إىل عدن عام 1977م.
صعد عيل عبدالله صالح إىل السلطة يف الشمال، فعملت سلطته 
وفقا للتحقيق إىل تعطيل ميناء املخا ومنطقة ذو باب، وضعف حضور 
الدولة، واصبحت مناطق مفتوحة لنشاط التهريب، وتعرضت القوات 

البحرية لقصف بشكل دائم من قبل كبار املهربن.

اخرتاق
خالل فرتة سلطة الرئيس عيل عبدالله صالح، لم تحقق االهداف التي 
كان يطمح لها الرئيس الحمدي، يف بناء دولة متماسكة وذات سيادة 

عىل اجوائها وسواحلها واراضيها.
يف ه������ذا ال����س����ي����اق، ح���ص���ل م���ع���د ال���ت���ح���ق���ي���ق ب����ن ع����ام����ر، ع����ىل ت��س��ج��ي��الت 
ل���ن���ائ���ب ال���رئ���ي���س ال���ي���م���ن���ي���ة ح��ي��ن��ه��ا ع���ب���درب���ه م���ن���ص���ور ه��������ادي، ي���ت���ح���دث ع��ن 
اخرتاق اسرائييل لألجواء اليمنية عام 2000م وقيامها بتشويش جميع 
االتصاالت املحلية.. يقول هادي:" قبل تفجري مدمرة األمريكية كول، 
يف سواحل عدن بيوم، أي يف 11 اكتوبر 2000م مرت طائرة إسرائيلية  
جزيرة  حنيش واغلقت علينا الرداد واالتصاالت وعملت تشويش ملدة 
15 دقيقة، انقطعت االتصاالت تماما، وبعد نصف ساعة عادة الطائرة 

وعملت تشويش مرة أخرى".
ويبدو أن التحقيق االستقصايئ التلفزيوين يف نهايته، يريد يف نهايته 
ال���ت���وص���ل إىل ح��ق��ي��ق��ة وج�����ود أط���م���اع أم��ري��ك��ي��ة إس��رائ��ي��ل��ي��ة ع���ىل ل��ل��س��اح��ل 
ال���غ���رب���ي ال��ي��م��ن��ي، ه����ذه األط����م����اع ق��دي��م��ة ح��دي��ث��ة وت���ج���د ع���ىل األرض من 

يعمل لصالحهما.

قوة التحقيق
ي���ك���م���ن ال����ق����ص����ور يف ه������ذا االس����ت����ق����ص����اء، يف ع������دم ال�����وص�����ول إىل امل����ص����ادر 
األساسية املعنية بشكل مباشرة وغري مباشرة بالفكرة، من املسؤولن 
ال��ي��م��ن��ي��ن، م���ث���ل ال���ح���م���دي وع�����يل ص����ال����ح، أو م����ن ه����و ق���ري���ب م����ن س��ل��ط��ة 
ال���ح���م���دي، ل���ك���ن ه�����ذا ي���ع���ود ف��ي��م��ا ي���ب���دو إىل رف�����ض أح�����د امل����ص����ادر األول���ي���ة 
األساسية الحديث مثل عيل عبدالله صالح، كما وضح معد التحقيق 

بن عامر أن صالح رفض اإلدالء بأي تصريح.
وفيما يتعلق باإلطار الفني، فقدان املشاهد الخام لحادثة االعتداء 
أو امل���ك���ان ال�����ذي ت���ع���رض ل��ل��ق��ص��ف، وه�����ذا رب���م���ا يعود  ل��ض��ع��ف إم��ك��ان��ات 
الدولة اليمنية حينها، عكس سلباً عىل االهتمام بأرشفة أثار الهجوم 
بمشاهدات حقيقية، ملكان االعتداء وما نتج عنه من أضرار عرب توثيقها 

بكامرات لتكون شاهدة عىل حدث مهم كهذا.
ل���ك���ن ال��ت��ح��ق��ي��ق، ب��ش��ك��ل ع�����ام ت��م��ك��ن��ت ق���وت���ه ب���أن���ه ك���ش���ف ع����ن ت��ف��اص��ي��ل 
غامضة تتعلق بالعدوان االسرائييل عىل االرايض اليمنية، والحصول 
عىل وثائق حصرية، وإظهارها إىل الرأي العام، عىل الرغم من التكتم 
عليها خالل 40 عاماً، ما يجعله يتمكن من استكمال أركان التحقيق 

االستقصايئ التلفزيوين.
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استقصائي تلفزيوني يكشف أبعاد الهجمات االسرائيلية 
على اليمن ودور احلمدي وصالح جتاهها

أمجد خشافة 

ناقش ع��دد من كّتاب وكتاب األع��م��دة يف 
م���وق���ع "م����ي����دل إي���س���ت آي" ب���ع���ض ال��ق��ض��اي��ا 
الرئيسية التي من املحتمل أن تهيمن عىل 

املشهد العربي يف عام 2022.
وتلخصت ه��ذه امل��واض��ي��ع يف ال��ح��دي��ث عن 
ن�����ه�����اي�����ة ال����ه����ي����م����ن����ة األم�����ري�����ك�����ي�����ة ع�������ىل ع���������دد م���ن 
الدول يف املنطقة العربية، كما تحدثت عن 
إم��ك��ان��ي��ة ويل ال��ع��ه��د ال��س��ع��ودي ب��ن سلمان 
م������ن ت���ب���ي���ي���ض ص���ف���ح���ة ال�����س�����ع�����ودي�����ة امل���ن���ت���ه���ك���ة 
ل���ح���ق���وق اإلن����س����ان وع���ق���د ت���ح���ال���ف���ات ج���دي���دة 
م�������ع أوروب���������������ا وأم�������ري�������ك�������ا، إىل ج������ان������ب ت���س���ل���ي���ط 
الضوء عىل القضية الفلسطينية ومشروع 

الدولتني خالل هذا العام.

نهاية القرن األمرييك

مع اقرتاب عام 2021 من نهايته ، لم تكن 
فرصة نشوب صراع عاملي تشارك فيه جيوش 
حقيقية وأسلحة حقيقية أعىل من أي وقت 
م����ى ، ول�����م ي���ك���ن اس���ت���خ���دام أس���ل���ح���ة ال���دم���ار 
ال���ش���ام���ل أق�������وى م����ن أي وق�����ت م�����ى. ك���م���ا ل��م 
تكن كل القوى العسكرية يف العالم أفضل 
ت���س���ل���ي���ًح���ا وق���������درة وراغ�����ب�����ة يف ب������دء اخ���رتاع���ات���ه���ا 

الخاصة.
ي��ج��ب ع��ىل ال��رئ��ي��س األم���ري���يك ج��و ب��اي��دن أن 
يضع هذا يف االعتبار. من األفضل لواشنطن 
أن ت��ن��ظ��ر إىل خ���ري���ط���ة ال���ع���ال���م وت���ف���ك���ر ق���ب���ل أن 
تتخذ خطوتها التالية. هناك حاجة إىل فرتة 
ط��وي��ل��ة م���ن ال��ت��ف��ك��ري. ح��ت��ى اآلن ح��ص��ل��ت عىل 
ال��ت��م��ي��ي��ز امل���ري���ب يف ت��ف��س��ري ك���ل ص�����راع خ��اض��ت��ه 

يف هذا القرن بشكل خاطئ.
من املصلحة اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة 
اآلن وق����ف أي إراق�����ة دم����اء أخ����رى يف س��اح��ات 
ال��ق��ت��ال ال��ت��ي خلقتها ه��ذا ال��ق��رن. وه���ذا يعني 
أن ال�������والي�������ات امل����ت����ح����دة ي����ج����ب أن ت����ت����وص����ل إىل 
ات�����ف�����اق م�����ع إي���������ران م�����ن خ������الل رف������ع ال���ع���ق���وب���ات 
ال��ت��ي فرضتها ع��ىل ط��ه��ران م��ن��ذ خ��ط��ة العمل 

الشاملة املشرتكة لعام 2015.

ف���������إذا ك�����ان�����ت ت�����ري�����د م������وازن������ة ال����ن����ف����وذ ال���ص���ي���ن���ي 
والرويس املتنامي يف الشرق األوسط ، فهذه 

هي أضمن طريقة للقيام بذلك.
لن تتخىل إيران عن صواريخها أكر من قيام 
إس��رائ��ي��ل ب��إي��ق��اف قوتها ال��ج��وي��ة. لكن صفقة 
يف ف��ي��ي��ن��ا ق���د ت���ك���ون م��ق��دم��ة مل���ف���اوض���ات أم��ن��ي��ة 
إقليمية يف الخليج. اإلم��ارات��ي��ون والقطريون 
وال����ع����م����ان����ي����ون وال����ك����وي����ت����ي����ون ك����ل����ه����م ج�����اه�����زون 
ل���������ذل���������ك. إذا ك�������ان�������ت واش�������ن�������ط�������ن ت�������ري�������د ت���ط���ب���ي���ق 
ال����ق����واع����د ، ف��ل��ي��ف��ع��ل ذل�����ك أواًل م����ع ح��ل��ف��ائ��ه��ا 
ال����ذي����ن ت��م��ت��ع��وا ح���ت���ى اآلن ب����إف����الت غ����ري ع����ادي 

من العقاب عىل أفعالهم الوحشية.
وإذا ك������ان������ت واش�����ن�����ط�����ن ه�������ي ن������ص������رية ح����ق����وق 
اإلن���������س���������ان ال������ت������ي ت������دع������ي أن������ه������ا ك������ذل������ك ، ف�����اب�����دأ 
بالسعودية أو مصر. إذا كانت هي الجهة التي 
تفرض القانون الدويل ، فلرَن واشنطن تجعل 
إس���رائ���ي���ل ت���دف���ع ث��م��ن س��ي��اس��ت��ه��ا االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
املستمرة ، األمر الذي يجعل قرارات مجلس 
األمن الدويل تستهزئ ، وسياستها الخاصة 

لحل النزاع الفلسطيني.
إس���رائ���ي���ل ت��ت��ص��رف ب��م��ن��ط��ق ق����اس. وستنتهز 
أي ف�����رص�����ة ل����ت����وس����ي����ع ح�������دوده�������ا ح����ت����ى ت��ص��ب��ح 
ال���دول���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م��س��ت��ح��ي��ل��ة. رب���م���ا ت��ك��ون 

قد نجحت بالفعل يف تحقيق هذا الهدف.
وم���ع ذل���ك ، ه���ذه ليست س��ي��اس��ة ال��والي��ات 
املتحدة. لكن هذا التوسع مستمر ، أسبوًعا 
ت��ق��ري��ًب��ا ، أس���ب���وًع���ا ، ألن ال أح����د يف واش��ن��ط��ن 
س�����ريف�����ع إص�����ب�����ًع�����ا إلي�����ق�����اف�����ه. ع��������دم ال�����ق�����ي�����ام ب����أي 
يشء حيال حشود مسلحة من املستوطنن 
يهاجمون القروين الفلسطينين العزل يف 

الضفة الغربية هو نفس االتفاق معهم.
إذا كنت تريد أن تكون بطل القواعد ، فقم 

بتطبيق هذه القواعد عىل نفسك أواًل.
ه����������ذه ه��������ي ال�����ط�����ري�����ق�����ة ال�������وح�������ي�������دة الس�����ت�����ع�����ادة 
ال�����س�����ل�����ط�����ة ال������ع������امل������ي������ة امل���������ف���������ق���������ودة. ل������ق������د دخ�����ل�����ت 
الواليات املتحدة حقبة جديدة حيث لم تعد 
ق��������ادرة ع����ىل ت���غ���ي���ري األن���ظ���م���ة ب����ق����وة ال����س����الح أو 
العقوبات. لقد اكتشف ع��دم ج��دوى القوة. 
ي������ج������ب أن ُت������س������ق������ط ال������ع������ص������ا وت��������ب��������دأ يف ت������وزي������ع 
كميات كبرية من الجزر. يجب أن تستمر يف 
امل���ه���م���ة ال���ع���اج���ل���ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف ع�����دم ال���ت���ض���ارب. 
ب��ع��د ال���ض���رر ال�����ذي أح���دث���ه ه����ذا ال���ق���رن بسبب 
النزاعات التي أمر بها وخلقها ودعمها رؤساء 

ال���������والي���������ات امل�����ت�����ح�����دة - أف�����غ�����ان�����س�����ت�����ان وال�������ع�������راق 
وسوريا واليمن وليبيا - هذه ليست مسؤولية 

فقط بل واجب.
والخطأ االسرتاتيجي اآلخر للواليات املتحدة 

هو خطأها وأوروبا الغربية.
ه���ل ي��س��ت��ط��ي��ع م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان يف 2022 
ت��ل��م��ي��ع ص��ف��ح��ة ال���س���ع���ودي���ة امل��ن��ت��ه��ك��ة ل��ح��ق��وق 

اإلنسان ؟
يف ع�����ام 2022 ، س���ي���واج���ه ج���م���ي���ع ال��ح��ل��ف��اء 
ال�������دول�������ي�������ن ل�����ل�����س�����ع�����ودي�����ة أس�����ئ�����ل�����ة يف ب����ل����دان����ه����م 
إذا ح����اول����وا ط���ي ال��ص��ف��ح��ة ب��ال��ك��ام��ل مل���ؤام���رات 
وج������رائ������م ويل ال����ع����ه����د ال�����س�����ع�����ودي م���ح���م���د ب��ن 

سلمان.
و ق��������د ي�����ك�����اف�����ح م����ح����م����د ب��������ن س�����ل�����م�����ان إلع����������ادة 
السعودية إىل مجدها السابق عندما كانت 
ال��دول��ة األوىل التي لجأ إليها املجتمع ال��دويل 
ل��ح��ل امل���ش���اك���ل ال���ع���دي���دة ال���ت���ي ت���واج���ه ال��ع��ال��م 

العربي.
يمكن لويل العهد يف الرياض االعتماد عىل 
ك��ل م��ن روس��ي��ا وال��ص��ن للمساعدة يف إع��ادة 
تأهيله ع��ىل ال��س��اح��ة ال��دول��ي��ة - لكنهما ليسا 
ب���دي���ل���ن ع����ن ال���ت���ح���ال���ف ال���ق���دي���م ب����ن ال����والي����ات 

املتحدة والسعودية.
ي��رتك��ز اه��ت��م��ام روس���ي���ا ب���ال���ري���اض ع���ىل ال��ن��ف��ط 
وت��ج��ارة األس��ل��ح��ة امل��ت��ن��ام��ي��ة ، ول��ك��ن الصغرية 
، التي ال يمكن أن تحل محل دور واشنطن. 
وباملثل ، ترحب الصن بفرص اقتصادية أكرب 
يف اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ، لكنها تظل 

بمعزل سياسًيا وثقافًيا.
ال يمكن ملحمد بن سلمان أن يتحول فجأة 
نحو الشرق ألسباب عديدة. تستند ترسانته 
ال��ع��س��ك��ري��ة إىل ال����غ����رب ، وال ي������زال ي���ت���وق إىل 
استعادة عالقات بالده مع الواليات املتحدة 
ال���ت���ي ح������ددت ع���ه���د ت����رام����ب. ي��م��ك��ن��ه ال��ج��ل��وس 
واالن���ت���ظ���ار يف ال���ري���اض ل��الن��ت��خ��اب��ات األم��ري��ك��ي��ة 
املقبلة ، والتي قد تأيت برئيس أكر ودية إىل 

البيت األبيض.
ي����م����ك����ن مل����ح����م����د ب������ن س����ل����م����ان أي������ًض������ا أن ي���وج���ه 
ان�����ت�����ب�����اه�����ه إىل ب����ري����ط����ان����ي����ا وأوروب�����������������ا ، وك����اله����م����ا 
ان������ت������ه������ازي وم����س����ت����ع����د الس����ت����ي����ع����اب ويل ال���ع���ه���د 
دون ال�������س�������م�������اح ل�����س�����ج�����ل�����ه ال������س������ي������ئ يف م�����ج�����ال 
ح��ق��وق اإلن���س���ان بتعطيل ص��ف��ق��ات األس��ل��ح��ة 
املستقبلية. تحتفظ بريطانيا بعالقات وثيقة 

م��ع ال���ري���اض ، وال��ح��ك��وم��ة امل��ح��اف��ظ��ة الحالية 
ل�����ي�����س�����ت ع���������ىل اس��������ت��������ع��������داد ل�����ت�����ق�����وي�����ض ال������ف������رص 
امل����س����ت����ق����ب����ل����ي����ة ب�������اس�������م دع����������م ح�������ق�������وق اإلن��������س��������ان. 
س��ت��ب��ق��ى ب���ري���ط���ان���ي���ا ث�����اين أك�����رب م�������ورد ل��ألس��ل��ح��ة 

للسعودية ، كما كانت دائًما.
ل����ذل����ك ، ي����ب����دو أن ويل ال���ع���ه���د س��ي��س��ت��م��ر يف 
ك���ون���ه ش��خ��ًص��ا غ���ري م���رغ���وب ف��ي��ه يف واش��ن��ط��ن 
، أو يف أي م���ن���ص���ة دول����ي����ة أخ�������رى ت����ت����وىل ف��ي��ه��ا 

الواليات املتحدة زمام املبادرة.
ف����ش����ل م���ح���م���د ب�����ن س����ل����م����ان يف ال����ح����ض����ور إىل 
اج�����ت�����م�����اع�����ات م����ج����م����وع����ة ال�����ع�����ش�����ري�����ن وم����ؤت����م����ر 
األط�����������������������راف ال������������س������������ادس وال��������ع��������ش��������ري��������ن األخ�������������رية 
ألن�����ه ل����م ي���ك���ن م���ض���م���وًن���ا ب��م��ص��اف��ح��ة أو ف��رص��ة 
الل��ت��ق��اط ال��ص��ور بجانب ب��اي��دن وق���ادة العالم 
اآلخرين. كما لم ُيمنح ويل العهد السعودي 
شرف مساعدة الواليات املتحدة خالل أزمة 
ال����ص����ي����ف يف أف����غ����ان����س����ت����ان ، ح����ي����ث ان���س���ح���ب���ت 

قواتها العسكرية.
وم��ع ذل��ك ، ه��ذا ال يعني ب��ال��ض��رورة ازدراء 

محمد بن سلمان إىل األبد.
تواصل الواليات املتحدة الشروع يف انخراط 
ان����ت����ق����ايئ م�����ع امل���م���ل���ك���ة ال����ع����رب����ي����ة ال����س����ع����ودي����ة ، 
وم������ع اق���������رتاب ع������ام 2021 م�����ن ن���ه���اي���ت���ه ، ت���ري���د 
الواليات املتحدة ضمان استمرار تدفق النفط 
السعودي بكميات وف��رية ، خشية استمرار 
أس��������ع��������ار ال�����ن�����ف�����ط يف االرت����������ف����������اع ، م�����م�����ا ي����ق����وض 
ال��ت��ع��ايف االق��ت��ص��ادي ال��غ��رب��ي ب��ع��د ع��ام��ن من 
االض���ط���راب. ت��غ��ذي��ه��ا Covid-19 ومتطلبات 

منخفضة للطاقة.
فلسطن: دبلوماسية أكر تقليدية ، لكن 

ال استقرار
ب��ادئ ذي ب��دء ، سنشهد وع��ًي��ا م��ت��زاي��ًدا بأن 
الدبلوماسية التقليدية لن تحقق االستقرار ، 
ناهيك عن السالم مع العدالة ، لهذا الصراع 

الذي استمر ألكر من قرن.
م�������ن امل�������رج�������ح أن ي����ش����ه����د ع���������ام 2022 ج�����ن�����ازة 
تأخرت كثرًيا وأعلنت أخرًيا وفاة دبلوماسية 
أوس���ل���و إىل ج��ان��ب اع��ت��م��اده��ا ع���ىل امل��ف��اوض��ات 
امل���ب���اش���رة ب���ن ال��ج��ان��ب��ن ، وت��ت��ظ��اه��ر ال���والي���ات 
املتحدة بأنها تعمل كوسيط محايد ، وأحياًنا 
ي���ت���م ت���ح���دي���د ن��ص��ف��ه��ا ب��ش��ك��ل س���اخ���ر ع����ىل أن��ه��ا 

''سمسار نزيه".
ل�����ق�����د ت�������م ال�����ت�����وض�����ي�����ح - م�����������������راًرا وت�����������ك�����������راًرا - أن 

ال�����ق�����ادة ال���س���ي���اس���ي���ن يف إس����رائ����ي����ل ال ي����ري����دون 
م�����ج�����رد ت����س����وي����ة س����ي����اس����ي����ة ت���م���ي���ل ل���ص���ال���ح���ه���م. 
لطاملا تجاهلت إس��رائ��ي��ل ضغوطها لالمتثال 
للقانون ال���دويل أو للتظاهر بدعمها لعملية 

سالم انطالقا من واشنطن.
و ت���وق���ف���ت إس����رائ����ي����ل - ل���ع���دة س����ن����وات - ع��ن 
التظاهر بأنها تؤيد حاًل يتم ترتيبه دبلوماسياً.

ال ت���ش���ك���ل أي زي�����������ادة م����ت����وق����ع����ة يف امل����ق����اوم����ة 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ت������ه������دي������ًدا ك�������ب�������رًيا ، خ������اص������ة وأن 
األن���ظ���م���ة ال��ع��رب��ي��ة امل����ج����اورة أص��ب��ح��ت مشتتة 
أو م���ن���ف���ص���ل���ة ع������ن ال������ص������راع ، ح����ت����ى أن ب��ع��ض 
ال��ح��ك��وم��ات امل��ع��ادي��ة س��اب��ًق��ا أب���دت اس��ت��ع��داًدا 
ل���الن���ض���م���ام ع���الن���ي���ة إىل إس����رائ����ي����ل يف م���واج���ه���ة 

إيران.
ه�����������ذه ال����������ص����������ورة ل�����ل�����دب�����ل�����وم�����اس�����ي�����ة امل��������س��������دودة 

يعززها املوقف األمرييك بعد ترامب.
من ناحية أخرى ، أشارت رئاسة بايدن إىل 
أنها لن تتحدى تحركات ترامب املميزة ، بما 
يف ذل��ك نقل ال��س��ف��ارة األم��ري��ك��ي��ة إىل القدس 
، وتأكيد السيادة اإلسرائيلية عىل مرتفعات 
الجوالن ، وتأييد "اتفاقيات التطبيع" وحتى 
ال�����س�����ع�����ي إىل ت����وس����ي����ع����ه����ا ، ب�����ع�����د ت����ط����م����ي����ن����ات. 
إلس����رائ����ي����ل أن����ه����ا س���ت���ت���ع���اون إق���ل���ي���م���ي���ا ، خ��اص��ة 

عندما يتعلق األمر بإيران.
يف الوقت نفسه ، يسعى بايدن إىل أن يبدو 
أن����ه ي��ت��خ��ذ ن����ربة أك����ر اع����ت����دااًل ، وه����و م���ا يفسر 
تجديد واشنطن للدعم العام لحل الدولتن 
والتوبيخ اللطيف عندما تستخدم إسرائيل 
العنف امل��ف��رط ض��د امل��دن��ي��ن الفلسطينين أو 
ت��ح��رك��ات ل��ت��وس��ي��ع امل��س��ت��وط��ن��ات ال��ي��ه��ودي��ة يف 

األرايض املحتلة. الضفة الغربية.
وعىل أفرتض أنه حتى بايدن يدرك أن حل 
ال���دول���ت���ن ل��ط��امل��ا ك����ان إص���الًح���ا زوم���ب���ًي���ا يسمح 
إلسرائيل بالسماح للصراع الذي لم يتم حله 

مع الفلسطينين بأن يغيل إىل ما ال نهاية.
يف ظ��ل ال��وض��ع ال��راه��ن ، ف���إن رئ��اس��ة ب��اي��دن 
ضعيفة وغري قادرة عىل دفع أجندته املحلية 
إىل األمام ، األمر الذي خيب آمال الرأي العام 
األمرييك. يف ظل هذه الظروف ، فإن آخر ما 
يريده يف عام 2022 هو حتى القطيعة األقل 
اع����ت����دااًل م���ع إس���رائ���ي���ل م���ن ال���ن���وع ال�����ذي ح��دث 

قرب نهاية رئاسة أوباما.
س������ت������ك������ون أب���������������رز ال���������ت���������ط���������ورات يف ع������������ام 2022 

م��������دف��������وع��������ة ب�����خ�����ي�����ب�����ة األم�����������������ل امل����������ت����������زاي����������دة وع����������دم 
ال���ت���ص���دي���ق م����ن أن ال���ع���م���ل ال���ب���ن���اء س��ي��ت��ب��ع إم���ا 
دب�����ل�����وم�����اس�����ي�����ة ال�������س�������الم يف امل�����������ايض أو ض����غ����وط 
األم�����م امل���ت���ح���دة ال���ج���دي���دة. س��ت��س��ت��م��ر امل��ق��اوم��ة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة يف إرس�������ال إش��������ارات إىل ال��ع��ال��م 
م�����ف�����اده�����ا أن ال�����ن�����ض�����ال م���س���ت���م���ر ب����غ����ض ال���ن���ظ���ر 
عن م��دى جدية إسرائيل لتظهر للعالم أنها 
ان�����ت�����ص�����رت يف ال�����ن�����ض�����ال وأن أف�����ض�����ل م������ا ي��م��ك��ن 
أن ي������أم������ل ف�����ي�����ه ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ون ه�������و ال�����ف�����وائ�����د 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي س��ي��ت��م منحها ب��ع��د ال��ق��ب��ول 
السيايس إلسرائيل كدولة يهودية مع التعهد 
بعدم معارضة الطموحات الصهيونية لقهر 

ما تبقى من "أرض امليعاد".
بعبارة أخ��رى ، م��ن امل��رج��ح أن يعلن العام 
املقبل للعالم أن إسرائيل اختارت حل الدولة 
ال�������واح�������دة أح����������ادي ال����ج����ان����ب إىل ج����ان����ب رف����ض 

فلسطيني ابتالع مثل كل االيد السامة.
ب���ال���ن���ظ���ر إىل ه�������ذا ال����خ����ط م�����ن ال���ت���ف���ك���ري ، م��ن 
امل�������رج�������ح أن ي������ك������ون ال������ت������ط������ور األك�����������ر ت���ش���ج���ي���ًع���ا 
ل���ل���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ن يف ال�������ع�������ام امل�����ق�����ب�����ل يف امل�����ج�����ال 
ال��رم��زي للسياسة ، وم��ا أسميته سابًقا ُبعد 

"الحرب الشرعية" للصراع السيايس.
وه���ن���ا ي���رب���ح ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون ح��ت��ى يف أم��ري��ك��ا 
، وخ���اص���ة ب���ن ال���ش���ب���اب ال���ي���ه���ود ، إىل ج��ان��ب 
بعض املؤشرات عىل أن اإلجماع بن الحزبن 
يف الكونجرس األمرييك ينقسم ، عىل األقل 

عىل الحواف.
ن�����������ح�����������ت�����������اج ج����������م����������ي����������ًع����������ا إىل ت��������������ذك��������������ري أن�������ف�������س�������ن�������ا 
ب�����ث�����الث س�����م�����ات ب������������ارزة ل����ل����س����ي����اق ال�������ح�������ايل: )1( 
الفلسطينيون يخوضون حربًا ضد االستعمار 
ض��د حكومة الفصل العنصري يف إسرائيل. 
)2( تم كسب الحروب الكربى ضد االستعمار 
، ل��ي��س م���ن ق��ب��ل ال��ج��ان��ب األق�����وى ع��س��ك��ري��ا ، 
ول������ك������ن م�������ن ق�����ب�����ل ال������ف������ائ������ز يف ح����������رب ال����ش����رع����ي����ة 
ك��م��ا اك��ت��ش��ف��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف ف��ي��ت��ن��ام ، 
ومؤخرا يف العراق وأفغانستان. )3( سينظر 
ال��ج��م��ه��ور ووس����ائ����ل اإلع������الم ال��ع��امل��ي��ة امل��ط��ل��ع��ة 
إىل ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ن ع�����ىل أن����ه����م م����ن����ت����ص����رون يف 
ح��رب الشرعية ؛ س��وف ي��دع��م ه��ذا االنطباع 
م���ن خ����الل ت��ق��ي ال��ح��ق��ائ��ق امل��س��ت��م��ر يف األم���م 
املتحدة واملزيد من املشاركة من قبل املحكمة 

الجنائية الدولية.

قراءة في فيلم العدوان املجهول :

 أثار الباحث واالستقصايئ اليمني عبدالله بن عامر، يف تحقيق تلفزيوين موضوع الهجمات االسرائيلية عىل منطقة باب 
املندب املنطقة االسرتاتيجية الواقعة يف الجنوب الغربي لليمن.

وتكمن أهمية التحقيق التلفزيوين، بأنه أعاد الحديث عن الهجمات االسرائيلية عىل اليمن، وتقىص أبعادها عىل املستوى املحيل 
والدويل، بوثائق أمنية يمنية حصل عليها، إضافة إىل إثارة هذا املوضوع يف وقت تمتنع وسائل االعالم املرئية التطرق له.

نهاية الهيمنة األمريكية.. ماذا ينتظر املنطقة العربية خالل 2022؟

ترجمة وتحرير: نسيم الفيل



طريقة الحرب النفسّية لدى السعودية
تقودين هذه املشهدية إىل التفكري ملياً يف طرائق الحرب 
النفسية التي تشّنها اململكة العربية السعودية تجاه من 
تعتربهم أعداء، ويحّق لنا أن نطرح عدة تساؤالت حول 
اإلعللام السعودي وآلياته املختلفة ومضامينه املتنوعة 
والللهللدر الكبري للمال مقابل نتائج قليلة، فحني تكذب 
اآلللللللللة اإلعللللاملللليللللة للللللمللملللللكللة املللللتللللورطللللة يف أكللللللر مللللن ملللللف، 
تدعيماً لسياساتها الخارجية، هل تمارس حرباً نفسّية 
بذلك الكذب؟ وهل أنتجت تلك الحرب النفسية، ولو 
جزئياً، األغراض التي تشن الحروب النفسية من أجلها 

عادًة؟
لللة عللللللللادًة جلللملللهلللور الللخللصللم  تلللسلللتلللهلللدف اللللللحلللللروب اللللنلللفلللسلللَيّ
بخلق الهزيمة املعنوية لللديلله، كما تستهدف الجمهور 
املؤّيد لخطابها بالتثبيت ورفع املعنويات، أي أَنّ الطلقة 
الللتللي تطلقها هلللذه الللحللرب ال بلللَدّ مللن أن تقتل معنويات 
اللللخلللصلللم وتلللثلللبلللت يف الللللوقللللت نلللفلللسللله ملللعلللنلللويلللات الللجللمللهللور 
امللللوايل، كما الللحللروب العسكرية تماماً، فهي يف جانب 

منها هجومية، ويف جانب آخر دفاعية وتحصينية.
لذلك، سنخترب هنا بعض النظريات يف علم االجتماع 
الللللسلللليللللايس، واللللللتلللللي تللللتللللنللللاول نلللوعللليلللة الللللهللللجللللوم والللللللدفللللللاع يف 
الللحللرب الللنللفللسلليللة، ومللللدى قلليللاس نللجللاحللهللمللا وفشلهما، 
وستكون عينة االختبار هي اململكة العربية السعودية.

هل يؤثر إعام السعودية يف محور املقاومة؟
حلللللللللللللللّددت امللللللملللللللللللكلللللة مللللللحللللللور امللللللللقلللللللاوملللللللة لللللليلللللكلللللون الللللجللللمللللهللللور 
املستهدف، ألَنّ خطابها يكون مصّوباً يف الغالب تجاهه. 
من الواضح أَنّ التأثري يف معنويات جمهور املحور محدود 
جداً أو يكاد يكون معدوماً، ألَنّ التزييف الذي يستخدمه 
اإلعام السعودي واملكشوف لدى هذا الجمهور، يفيض 
إىل رفضه أحياناً، والتهّكم عليه أحياناً أخرى، فاملقارنة 
بني ما يضّخه إعام الرياض مع الواقع تفي بنسف كّل 
تلك الجهود واألملللوال التي حيكت من أجلها الروايات 

وُشّيدت القنوات واشتغل املدّجنون.
لللللكللللَنّ هلللللذا ال يللعللنللي أَنّ اإلعلللللللام اللللسلللعلللودي وتلللوابلللعللله ال 
يحدثون بلبلة ومشاغلة لللدى جمهور محور املقاومة، 
وهو أمر طبيعي عىل كِلّ حال، وخصوصاً إذا كان ثمة 
سللليلللاسللليلللون ودبلللللللللومللللاسلللليللللون يف بلللعلللض الللللبلللللللللدان الللعللربلليللة 
يللعللملللللون مللنللدوبللني لللتللسللويللق اللللروايلللة الللسللعللوديللة بعقود 

سارية ملدى الحياة. 
وكللّلللمللا حللظللي امللللنلللدوب بلللليء ملللن االهلللتلللملللام، احللُتللسللب 
للله أجلللر أعلللىل، وهلللذا بللحللد ذاتللله عللامللل مللن عللوامللل القيل 

واللللللللقلللللللال يف ملللجلللتلللملللع اللللللخلللللصلللللم، لللللكللللن ال يلللللوجلللللد أكلللللللر مللن 
هللللللذا اللللللحلللللّد، بلللحلللسلللب املللللشللللاهللللدات اللللواقلللعللليلللة ومللللللا ملللسللنللاه 
يف الللللحللللروب اللللكلللامللليلللة يف وسللللائللللل اللللتلللواصلللل االجللتللمللاعللي 

والفضائيات.

هل تثّبت السعودية قواعدها معنوياً؟
إذاً، ُشللللللغللللللل هلللللللللذا امللللللللقلللللللال هلللللللو ملللللحلللللاوللللللة قلللللللللللللراءة اللللللحلللللرب 
النفسية التي يعّد من أشكالها إقناع األتباع بوجهة نظر 
مللن يللقللف خلللللف اآلللللة اإلعللاملليللة الللتللي تللمللارس هلللذا الللنللوع 

من الحروب.
يلللللللقلللللللول الللللللللدكللللللللتللللللللور فلللللللخلللللللري الللللللللللدبللللللللللاغ يف كللللللتللللللابلللللله "اللللللللحلللللللرب 
الللللنللللفللللسلللليللللة"، ملللللتلللللنلللللاواًل هلللللللذا املللللصللللطلللللللللح: "هلللللللو االسللللتللللخللللدام 
للللط للللله مللللن قلللبلللل دولللللللة أو ملللجلللملللوعلللة دول للللللدعللايللة  املللللخللللَطّ
وغريها من اإلجراءات اإلعامية التي تستهدف جماعات 
معادية أو محايدة أو صديقة للتأثري يف آرائها وعواطفها 
واتللللجللللاهللللاتللللهللللا وسلللللللللوكللللهللللا، بلللطلللريلللقلللة تلللسلللاعلللد علللللىل تللحللقلليللق 
سياسة تلك الدولة أو الدول املستخدمة لها وأهدافها".

يقسم الدكتور فخري الحرب النفسية من حيث التأثري 
إىل 3 أمور، األول: آراء الفئة املستهدفة، والثاين عواطف 
تلك الفئة، والللثللالللث اتجاهاتها وسلوكها. ويللشللّدد عىل 
أَنّ التأثري يف تلك األمور ينبغي أن يكون مساعداً عىل ما 

أسماه "تحقيق سياسة الدولة وأهدافها".
أواًل: أثر الّتوجيه النفيّس يف آراء أتباع السعودية

إذا كانت االستطاعات التي تقوم بها املواقع التابعة 
للسعودية دقيقة، فللإَنّ الغالبية من جمهورها تصّدق 
أن إيران ومحور املقاومة أعداء لألمة، وأّنهم يتعاونون 

مع أمريكا ضد العرب. 
هللللللذه الللللللروايللللللة ملللللوجلللللودة يف يلللقلللني عللللللدد كلللبلللري ملللللن أتلللبلللاع 
السعودية، لكن حني نعود إىل تعريف الدكتور فخري 
للللللللحلللرب اللللنلللفلللسللليلللة ووجلللللللللوب تللللأثللللريهللللا إيللللجللللابللللاً يف األتلللللبلللللاع، 
فالنظرية ال تكتفي بقياس النجاح بتغيري رأي الجمهور 
فحسب، بللل ينبغي أن يللكللون ذلللك التغيري أيللضللاً عامًا 

مساعداً عىل تحقيق الدولة هدفها من ذلك األثر الذي 
خّلفته يف رأي جمهورها، فهل هناك أثر عسكري للحرب 
اللللكلللامللليلللة أو تللغلليللري سللليلللايس أو تلللقلللدم يف اللللنلللفلللوذ حللّقللقللتلله 
السعودية من خال زرع هذه الرواية أو تلك يف عقول 

أتباعها؟
يف كتابه "مقدمة يف العلوم السلوكية"، يؤّكد الدكتور 
حامد ربيع أهّمية تمتع الدولة التي تشّن حرباً نفسّية 
بالوظيفة االتصالية التي تلحظ 5 أمور وتنجح بها، وهي: 

-1 ترتيب نظام القيم الجماعية.
-2 تدعيم مفهوم التماسك السيايس.

-3 خلق الرضا القومي.
-4 الوظيفة الدعائية.

-5 االستعداد للحرب النفسّية املعاكسة.
للللللقلللللد فللللشلللللللللت اللللللسلللللعلللللوديلللللة يف كلللللللللّل تلللللللللللك األملللللللللللللللور، حلللتلللى 
"الوظيفة الدعائية"، رغم أَنّها الوظيفة األهم لديها يف 
التعبري عن سياساتها وتصوير خصومها، إاّل أنها ُتمارس 
يف كلللثلللري مللللن األحلللليللللان بللطللريللقللة غللللري احللللرافلللليللللة، مللللا يللحللرق 

كّمية من املال والجهد املرصودين للدعاية يف الرياض.
ثانياً: التأثري يف عواطف الجمهور

تللحللايك الللحللرب النفسية الللسللعللوديللة مثيلتها العراقية 
إبلللان حكم صلللدام حللسللني، وخللصللوصللاً يف بللدايللة الهجوم 
األملللللرييك علللىل الللللعللللراق، إذ يللظللهللر وزيللللر الللخللارجلليللة آنللللذاك 
مللحللمللد سللعلليللد اللللصلللحلللاف يف تللصللريللحللاتلله اإلعلللامللليلللة وهللو 
يصّور الهزائم التي تتواىل عىل الجيش األمللرييك، بينما 

الواقع عكس ذلك. 
وقلللد أطلللللق الللصللّحللاف آنللللذاك كليشيهاً يف تللصللريللحللاتلله، 
وهو وصف "العلوج". وعادًة ما تكوُن الكليشيهات داللة 
عللىل تللشللّبللث الللقللائللل بللروايللتلله لللليلللواري ضللعللفللهللا، وتمّسكه 
دائماً بالصورة الصارمة التي ال تريد أن تتجاوز التوصيف 

إىل الدليل.
وهكذا، ينسج اإلعام السعودي من حكاياته نسيجاً 
مللللللن قللللصللللص ارتلللللللملللللللاء قللللللللوى املللللللقللللللاومللللللة )وخللللللصللللللوصللللللاً حللللزب 

الللللللله اللللللللبلللنلللاين وحللللركللللة "أنللللصللللار الللللللللله" اللليللمللنلليللة( يف حللضللن 
إيللران، وتحاول الربوباغندا السعودية أن تجّذر وصف 

"اإلرهابي" لكل من هذين التنظيمني املقاوَمني.
هللللنللللا، والللللحللللديللللث مللللا زال عللللن اللللتلللأثلللري يف الللللعللللواطللللف، ال 
نلللسلللتلللطللليلللع أن نلللللذكلللللر أرقللللللللامللللللللاً حللللللللول مللللللللدى األثللللللللللر وكللليلللفللليلللتللله 
ونللسللبللتلله، ألن ذللللك يللحللتللاج إىل إحلللصلللاءات واسللتللبلليللانللات، 
لكن نستطيع توقع مدى اإلحباط العاطفي الذي ينتاب 
هلللذا الللجللمللهللور، وهلللو يللكللتللشللف بللعللد كلللل فلللرة أن اللللروايلللة 
السعودية كاذبة. عىل سبيل املثال: كم مرة وردت عبارة 
"انللهلليللار وشلليللك لللنللظللام امللللايل يف إيلللللران"؟ وكلللم ملللرة قيل: 
"األحللللللوازيللللللون يللطللالللبللون بلللاالنلللفلللصلللال"؟ وكللللم مللللرة كلللللرروا: 
"نللصللف الللشللعللب اإليلللللراين تللحللت خللط الللفللقللر وسلليللثللور عىل 

النظام؟".
أما يف حكايتهم عن الكبتاغون، فقد أشبعوا الفضاء 
اإلعلللللاملللللي بلللللأن حلللللزب الللللللله يلللتلللاجلللر بللللاملللللخللللدرات. ويف بلللدايلللة 
العدوان عىل اليمن، وضعوا مواقيت مختلفة لسقوط 
صنعاء. يف البداية، قالوا أسبوعني، وبعدها قالوا إنها 
أشلللللهلللللر، وأكلللللللد ملللحلللّللللللللوهلللم أن تلللللللك اللللللفلللللرة للللللن تللللزيللللد عللىل 

عامني.
ما هو األثللر الللراسللخ يف عواطف أنصار السعودية بعد 
كللِلّ ذلللك الكّم من الللروايللات الكاذبة أحياناً، والخاطئة 
أحلليللانللاً أخللللرى؟ فللالللنللظللام اإليلللللراين لللم يللسللقللط، وللللم َيثبت 
أَنّ حزب الله تاجر يوماً يف املخدرات، بل قالت "فورين 
بللوللليلليس" إَنّ أكلللرب تللجللارة للكبتاغون يف الللشللرق األوسلللط 
تقع يف الرياض. أما صنعاء، فصارت أقوى، وهي تمتلك 

زمام املبادرة، وما زالت صامدة للعام السابع.
نستطيع اللللقلللول إَنّ االسللتللنللتللاج يف هلللذه الللنللقللطللة هلللو أَنّ 
الللحللرب النفسية السعودية أتللت أكلها بشكل عكيس، 

وخدمت خصوم الرياض برواياتها النحيلة.
ثللللللللللالللللللللللثللللللللللاً: قللللللللللللللللللللللراءة يف اتللللللللللجللللللللللاهللللللللللات ملللللللللللريلللللللللللدي اللللللللسلللللللعلللللللوديلللللللة 

وسلوكياتهم
نللظللريللاً، تلللرك الللحللرب النفسية أثلللر الللضللعللف واالنلللهلللزام 

لللللللللدى الللللللخللللللصللللللوم، وتللللللللللرك لللللللللدى األتلللللللبلللللللاع وضللللللللللوح االتلللللجلللللاه 
اللللللسللللليلللللايس واللللللللسلللللللللللللللويك، بللللاملللللعللللنللللى اللللللللللللذي يلللللللللحللللظ اللللللهلللللدف 

املتناسب مع أدوات الوصول إليه.
يف اللللحلللاللللة الللللّسللللعللللوديللللة، إَنّ االتللللجللللاهللللات اللللتلللي تللحللركللهللا 
الحرب النفسية ضد محور املقاومة تتجه إىل التشويش 
والعطب، ذلك أَنّ الفشل يف النقطتني املوضحتني أعاه 
يؤدي إىل اضطراب الرؤية السياسية عند الجمهور املؤيد 
للرواية السعودية، وخصوصاً أَنّ جزءاً من املعلومات 
مغَيّبة عنه أو تصل إليه بصورة غري واقعية، األمر الذي 

يخلق 3 اتجاهات لدى الجمهور:
األول: الكفر بالهدف السيايس، واالنكفاء عن الوضع 

املعيي.
اللللللللللثلللللللللاين: مللللللمللللللارسللللللة اللللللحلللللقلللللد بللللهللللسللللتللللرييللللا ضللللللللد اللللللخلللللصلللللوم 

السياسيني، من دون وجود رؤية سياسية.
الللثللالللث: اإليلللملللان بللتللفللّوق الللخللصللم أو الللعللدو بللصللورة قد 
تكون أكرب من واقعها، بسبب تعّدد االنهزام الداخيل.

هل تعي الّسعودية ما تفعله؟
يف املسرحية األخرية التي بَثّتها قناة "العربية"، والتي 
كانت عبارة عن تمثيلية نفذها شخص ما بوصفه قيادياً 
يف حلللزب الللللله اللللللبللنللاين، وتلللحلللدث فلليللهللا علللن دعلللم الللحللزب 
لحركة "أنللصللار الللللله" يف اللليللمللن، ضللربللت السعودية كل 
النظريات يف الحروب النفسية، وعّززت رواية خصومها 
بأَنّ استمرار هرولتها باتجاه سياساتها الحالية يزيد من 
غرقها، فهل تعي الرياض ما تفعله أو أَنّ الغرق الذي 

تعيشه أغىش الرؤية بصورة كلية؟ 
تللللللحللللللتللللللاج الللللللللّسللللللللعللللللللوديللللللللة إىل تللللللعللللللديللللللل حللللللربللللللهللللللا اللللللنلللللفلللللسلللللّيلللللة 
وضبطها وبللّث املعلومات الصحيحة، ولللو جزئياً، وهو 
مللا سلليللحللرجللهللا، ألن املللعلللللومللات الللصللحلليللحللة ال تخدمها، 
بل تحّطم صورتها )مثال: وضعها الحقيقي يف اليمن، 
وخافاتها مع الحليف اإلمللارايت، وتموضعها اإلقليمي 
مقارنة بغريمتها اللدود إيران، ودورها يف تنفيذ أجندة 
أمريكية معادية لألمة اإلسامية والعربية، مثل عاقتها 

بتنظيم "داعش" مثًا(.
أكللللللللللر أمللللللللللر يلللللعلللللّقلللللد عللللللللىل الللللللسللللللعللللللوديللللللة مللللللمللللللارسللللللة اللللللحلللللرب 
للة هللو علللدم وجلللود مللشللروع سلليللايس يعطي زخللمللاً  الللنللفللسللَيّ
حللقلليللقلليللاً للللهلللذه اللللحلللرب اللللتلللي تللعللتللمللد كلللثلللرياً علللىل اسللتللثللمللار 
الواقع وتفاعاته وسكبه يف قالب التوجيه والدعم. أما 
ممارستها املزيد من الكذب يف الحرب النفسية، فتبدو 
فيها كمن يؤدي ديناً بدَين آخر، إىل أن تكون مديونيته 

شرنقة تقتل كّل سياساته.
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الّســــعـــودية ..  وأساليبها في احلرب النفسَيّة

 حلللليللللث تللللللللأت تلللللللللك الللللتللللصللللريللللحللللات 
بللللللعللللللد سللللللبللللللع سلللللللللنلللللللللوات ملللللللللن الللللقللللتللللل 
والللللللللتللللللللدمللللللللري والللللللللحللللللللصللللللللار واللللللقلللللصلللللف 
والتجويع وبعد عقود من فرض 
اللللللوصلللللايلللللة اللللللسلللللعلللللوديلللللة والللللتللللدخللللل 
يف شللللللللللللللؤون اللللللليللللللمللللللن وبلللللللعلللللللد علللللقلللللود 
كللللذلللللك ملللللن إعلللللاقلللللة ايلللللللة مللللحللللاوالت 
للللتلللطلللويلللر الللليلللملللن ثللللم يلللللأت مللتللحللدث 
الللللللعللللللدوان بلللعلللد كلللللل هللللللذا الللقللصللف 
والللتللدمللري ليضحك عللىل اليمنيني 
من خال ذلك الحديث الذي اثار 
السخرية واصبح جللزءاً من املواد 
املللتللداولللة بللني اليمنيني التي تؤكد 
مدى كذب وزيف وخداع تحالف 
اللللللعلللللدوان واللللتلللنلللاقلللض بللللني أقللللواللللله 
وافلللللللعلللللللالللللللله فلللللالللللليلللللملللللن يللللمللللكللللن للللللللله أن 
يتطور اذا ما توقف العدوان ورفع 
الحصار وتوقف التدخل الخارجي 
يف شؤونه الداخلية وتللرك العدو 
اللللسلللعلللودي ومللللن خلللللفلله األملللريلللي 

اليمنيني وشأنهم. 
وكانت صحيفة االخبار اللبنانية 
قلللللللد أكللللللللللللدت أن ملللللتلللللحلللللدث تلللحلللاللللف 
العدوان فقد  توازنه يف أول ظهور 

له يف مؤتمر صحايف األربعاء عقد 
بمحافظة شبوة، عقب فضيحة 
»الللللفلللليلللللللللم املللللللللسللللللللروق« اللللللتلللللي أثللللللللارت 
ردود أفعال واسعة خال األيام 

املاضية.
وحلللللللللللللللللللاول َتلللللللللللْتلللللللللللِويلللللللللللَه اللللللصلللللحلللللافللللليلللللني 
علللللن اللللفلللضللليلللحلللة، بللللإعللللانلللله عللمللللليللة 
علللللسلللللكلللللريلللللة جللللللللديللللللللدة أطلللللللللللللق عللللللليلللهلللا 
»علللمللللللليلللة حللللريللللة الللليلللملللن اللللسلللعللليلللد« 
وهي العملية التي لم تعلم عنها 
حتى وزارة دفللاع عبد ربه منصور 
هلللللللللللللللللللللادي، وال اللللللللللجلللللللللهلللللللللات امللللللللوالللللللليلللللللة 
للللللتللحللالللف إال ملللن حللديللث املللالللي، 
ألنللللللللهللللللللا غلللللللللري ملللللللللللوجلللللللللللودة علللللللللىل أرض 

الواقع.
وأضللللللافللللللت اللللصلللحللليلللفلللة بللللالللللقللللول : 
امللللللاللللللي بلللللللدا عللللللاجللللللزاً علللللن اللللللللللرد عللىل 
أسللللللئلللللللللللللة الللللللصللللللحللللللافلللللليللللللني، فللللللاعللللللرف 
ضللللللمللللللنللللللاً بللللللتللللللعللللللرض قلللللللليللللللللادة تللللحللللالللللف 
العدوان لاخراق االستخباري، 
محاواًل التقليل من شأن فضيحة 
نلللشلللر فللليلللديلللو مللللفللللربك، اسللتللخللدملله 
كلللدلللليلللل كللللللان سلليللبللنللى عللللللليللله تللدمللري 
أحللد أهللم املللوائن اليمنية يف البحر 

األحمر، مربراً ما حدث بأنه »يأيت 
ضللمللن الللخللطللأ الللهللامللي للتعامل 

مع املصادر«.
االرتللللبللللاك دفللللع امللللاللللي إىل اعللتللبللار 
»علللمللللللليلللة حللللريللللة الللليلللملللن اللللسلللعللليلللد« 
اللللللعلللللسلللللكلللللريلللللة اللللللللتلللللللي »بللللللللللّشللللللللللر« بللللهللللا، 
عللللللللللمللللللللللللللللللللليللللللللللة »للللللللللللللليللللللللللللللسللللللللللللللت علللللللللسلللللللللكلللللللللريلللللللللة 
باملصطلح العسكري الحديث«، 
لللللكللللنللللهللللا عللللللللىل حللللللللد زعلللللللمللللللله »عللللمللللللللليللللة 
سللللتللللنللللقللللل الللللليلللللملللللن ملللللللن اللللللللحلللللللرب إىل 
االسللللتللللقللللرار واللللتلللنلللمللليلللة واالزدهلللللللللللار، 
لللللللليلللللللصلللللللبلللللللح الللللللللليلللللللللملللللللللن يف امللللللللصلللللللفلللللللوفلللللللة 
اللللخللللللليلللجللليلللة )...( ونللللعللللمللللل لللليلللكلللون 
اليمن ضمن دول الخليج ليكون 

ضمن أوروبا الجديدة«.
وأشارت الصحيفة اىل أن بعض 
الللللصللللحللللفلللليللللني للللللحلللللقلللللوا بلللللامللللللاللللللي اىل 
خارج القاعة حيث رفض الحديث 
عن تفاصيل العملية العسكرية 
اللللجلللديلللدة اللللتلللي اعلللللنللهللا ملللعلللرباً عن 
اسللللللتلللللليللللللائلللللله ملللللللللن املللللللللراسلللللللللللللللللني الللللللذيللللللن 
بلللاشلللروه بلللاللللسلللؤال حللللول فضيحة 

»الفيلم املسروق«.

سخرية واسعة من متحدث العدوان عن معركة "حرية اليمن السعيد" 

 هروب العدوان من "الفيلم املسروق" 
الى معركة «أوربة» اليمن

 قراءة  في النظرّية

أكرث أمر يعقد عىل السعودية ممارسة الحرب النفسَيّة هو عدم وجود 
مشروع سيايس يعطي زخماً حقيقياً لهذه الحرب التي تعتمد كثرياً عىل 

استثمار الواقع وتفاعالته وسكبه يف قالب التوجيه والدعم
جّدد احتدام الخطاب بني حزب الله والسعودية، حني بادر العاهل 

السعودي إىل التهّجم عىل الحزب ووصفه بـ"اإلرهابي" خالل خطابه 

السنوي أمام مجلس الشورى يوم األربعاء 29 كانون األول/ديسمرب 
2021. وقد رَدّ السيد حسن نصر الله بالقول: "أنتم اإلرهابيون"، 

مستدعياً بعض الشواهد للداللة عىل ذلك.

عباس الجمري – امليادين نت 

أثارت تصريحات 
متحدث تحالف 

العدوان تريك 
املاليك عن تطوير 

اليمن وعن عملية 
حرية اليمن 

السعيد موجة 
من السخرية 

الواسعة

قللالللت صحيفة “نلليللويللورك تللايللمللز” األمللريللكلليللة إن ويل 
اللللعلللهلللد الللللسللللعللللودي الللللسللللابللللق، األمللللللري مللحللمللد بللللن نللايللف 
آل سللعللود، تللعللرض بللعللد اعللتللقللاللله علللام 2020 ألعللمللال 
تلللعلللذيلللب بلللملللا يف ذللللللك الللتللعللللليللق بللالللسللقللف مللللن كللاحللللليلله 
مللقلللللوبللا.. وأشللللارت الصحيفة، يف تللقللريللر نللشللرتلله أمللس 
األحد، إىل أن السلطات السعودية أفرجت عن األمري 
بللسللمللة بللنللت سلللعلللود، اللللتلللي كلللانلللت قلليللد االحلللتلللجلللاز دون 
توجيه أي تهم لها منذ نوفمرب 2019 مع ابنتها سهود 
الللللشللللريللللف بلللسلللبلللب تلللوجللليللله انللللتللللقللللادات لللللقلللليللللادة املللملللللكللة، 
للللكلللن اللللكلللثلللري مللللن األفللللللللللراد الللللبللللارزيللللن للللللللعلللائلللللللة الللحللاكللمللة 

والناشطني ال يزالون محتجزين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة للمحتجزين أن 
هذه القائمة ما زالت تشمل مجموعة من الناشطني 
الربازين بينهم نجان للعاهل الراحل، امللك عبد الله، 

وسط أنباء واردة تفيد بتعرضهم للتعذيب.

وقلللللاللللللت “األشللللللهللللللر ملللللن بللليلللنلللهلللم هلللللو األمللللللللري ملللحلللملللد بللن 
نايف، وزير الداخلية األسبق الذي أطاح به ويل العهد 
اللللحلللايل، األمللللري مللحللمللد بللن سلللللمللان، مللن واليللللة العهد 

عام 2017”.
وتللابللع التقرير “بعد تنحيته وضللع األمللري محمد بن 
نايف قيد اإلقامة الجربية حتى مارس 2020، حينما 
تللم اعللتللقللاللله واحللتللجللازه. يف بللدايللة احللتللجللازه كلللان األمللري 
محمد بن نايف محبوسا يف غرفة انفرادية وحرم من 
اللللنلللوم، وتلللم تللعللللليللقلله بللاملللقلللللوب ملللن كللاحللللليلله، بحسب 
شلللخلللصلللني ملللطلللللللعلللني علللللىل حللللالللللتلللله تللللحللللدثللللا بللللشللللرط عللللدم 

الكشف عن هويتهما بسبب حساسية املوضوع”.
وذكللرت “نيويورك تايمز” أنه يف الخريف املللايض تم 
نقل ويل العهد السابق إىل فيا داخل املجمع املحيط 
بقصر اليمامة امللي يف الرياض حيث ال يزال موجودا 

حتى اآلن، حسبما مصادر الصحيفة.

وقال األشخاص املطلعون إن األمري محمد بن نايف 
“مللحللتللجللز هللنللاك لللوحللده وال يللوجللد يف الللفلليللا تلفزيون 
أو أجللهللزة إلللكللرونلليللة أخللللرى، وال يتلقى سلللوى زيللللارات 
محدودة من أفراد أسرته ويبدو أنه أصيب بإصابات 
دائمة يف كاحليه من معاملته يف الحبس وال يمكنه 

املي بدون عصا”.
ولم توجه الحكومة السعودية أي اتهامات رسمية 
إليه ولم توضح سبب اعتقاله، لكن معظم الخرباء 
الللسللعللوديللني يللفللرضللون، حللسللب الللتللقللريللر، أن الللدافللع 
يعود إىل خشية األمللري محمد بن سلمان من أن ويل 
العهد السابق قد يحوله دون تويل العرش السعودي.
وأشللارت الصحيفة إىل أن السفارة السعودية لدى 
واشنطن لم ترد عىل طلب التعليق عىل هذه القضية.

26سبتمرب – متابعات 
احتضنت العاصمة اللبنانية بريوت األسبوع 
املايض لقاء املعارضة يف الجزيرة العربية وهو 
أول تلللجلللملللع يلللضلللم عللللللدة شلللخلللصللليلللات وكللليلللانلللات 

تللعللارض الللنللظللام الللسللعللودي وقلللد حللمللل اللقاء 
اسم الجزيرة العربية حيث نظمت املعارضة 
يف الللللجللللزيللللرة اللللعلللربللليلللة فلللعلللالللليلللة احلللليللللاء للللللذكللرى 

السنوية الستشهاد الشيخ نمر باقر النمر. 

وقد شارك يف الفعالية سياسيون ومثقفون 
عرب ومن بلدان إسامية. 

وأشلللللللللللللار امللللللتلللللحلللللدثلللللون اىل مللللظلللللللللوملللليللللة شللللعللللوب 
الللجللزيللرة الللعللربلليللة مللن قللبللل الللنللظللام الللسللعللودي 

مؤكدين تضامنهم مع اليمن ولبنان. 
رئيس املجلس التنفيذي لحزب الله هاشم 
صفي الدين شن هجوماً الذعاً عىل السعودية 
مللؤكللداً أن عللىل الللسللعللوديللة ان تللكللف أذاهللللا عن 

لللبللنللان وأن تلللعلللرف أن اللللللذي يللسللتللهللدفللنللا بكلمة 
يجب ان يسمع الجواب أياً كان. 

وكان تجمع علماء الجزيرة العربية قد ثمن 
اللللخلللطلللوة يف تلللدشلللني مللللشللللروع سللليلللايس مللمللانللع 

بجميع أطياف متعددة من قوى وشخصيات 
املعارضة عىل قاعدة القضايا املشركة والقيم 
الللللكللللربى يف ملللواجلللهلللة ظلللللللم اللللنلللظلللام اللللسلللعلللودي 

وطغيانه. 

من بيروت  .. اشهار املعارضة في اجلزيرة العربية 

تفاصيل من سجون السعودية 

ملواجهة الهجمات اليمنية ..  "ديفيدس سلينغ" اإلسرائيلي في السعودية

محمـــــــــد  بن  نايــــف   يتعــــرض  للتــــعـــــذيب 

 عبدالله آل سعيد  
 

شكلت الصواريخ والطائرات املسرية للقوات املسلحة 
اللليللمللنلليللة، ملللصلللدر قلللللق كللبللري للللللسللعللوديللة اللللتلللي للللم تللجللدي 
أنظمة الباتريوت األمريكية، وال "بانتسري" الروسية وال 
غللريهللا مللن الربيطانية واللليللونللانلليللة، يف اعللراضللهللا بالشكل 

املطلوب.
 هجمات اللللللللقلللللللوات الللليلللملللنللليلللة اللللللجلللللوصلللللاروخللللليلللللة املللللتللللكللللررة 
واملللتللصللاعللدة عللىل الللعللمللق الللسللعللودي كشفت عللن إخللفللاق 
وضعف نظام الدفاع الجوي للمملكة التي تواجه وضعاً 
خطرياً بعد أن أوشك مخزونها من صواريخ باتريوت عىل 
النفاد، حسب ما ذكللرت صحيفة وول سريت جورنال 
مللطلللللع الللشللهللر اللللللجلللللاري.. خلللطلللورة امللللوقلللف جللعللل اللللريلللاض 
تستغيث بإسرائيل وتستعجل الواليات املتحدة، وتطلب 
من دول أخرى، مثل قطر، أو حلفاء أوروبيني، إرسال 

الصواريخ الدفاعية املطلوبة بشدة عىل وجه السرعة.
  موقع أملللللللريلللللللي مللللتللللخللللصللللص يف الللللللللشللللللللؤون الللللعللللسللللكللللري 
كشف أمس األول عن مفاوضات سرية بني ويل العهد 
السعودي محمد بن سلمان ووزارة الدفاع اإلسرائيلية 

إلبرام صفقات عسكرية.
بلللليللللح(أن   وذكر مللللوقللللع StrategyPage )سللللراتلللليللللجللللي 
محمد بن سلمان الذي يشغل أيضامنصب وزير الدفاع 
يف اململكة أعللرب عن اهتمامهم بنظام ديفيدس سلينغ 

"David’s Sling" اإلسللللرائلللليلللليل اللللجلللديلللد للللتلللعلللزيلللز نللظللام 
الدفاع السعودي يف مواجهة صواريخ وطائرات "أنصار 

الله".
 وبحسب املللوقللع تللحللاول الحكومة الللسللعللوديللة البحث 
عللللللللللن أنلللللللظلللللللملللللللة دفلللللللللللللللللاع جللللللللللللللوي أرخللللللللللللللللللللص، حللللللليلللللللث يلللللسلللللتلللللخلللللدم 
السعوديون حالياً صواريخ AMRAAM جو-جو، والتي 

تطلق من املقاتات النفاثة.
ويلللكلللللللف كللللل صلللللللاروخ نلللصلللف مللللللليلللون دوالر، كلللملللا يللكلللللف 

صاروخ PAC-3 الحايل 4 مايني دوالر لكل صاروخ.
 وأشار املللوقللع إىل أخللر عملية إملللداد للللللصللواريللخ تلقتها 
السعودية عبارة عن 200 صاروخ PAC 3 يف 2020، والتي 
اسللتللخللدمللت العللللللراض ملللا يلللقلللرب 150 صللللاروخللللاً بللاللليللسللتلليللاً 

أطلقه أنصار الله.
وأفلللللاد ملللسلللؤول حللكللومللي سلللعلللودي بلللأن علللدد الللهللجللمللات 
عللللىل امللللملللللللكلللة زاد بللشللكللل كلللبلللري، ملللشلللريا إىل أن اللللطلللائلللرات 
املللسللرية ضللربللت األرايض الللسللعللوديللة 29 ملللرة يف نللوفللمللرب، 
و25 مرة يف أكتوبر، وتعرضت الباد لل11 هجوما صاروخيا 

باليستيا الشهر املايض و10 يف أكتوبر.
وسللعللت الللسللعللوديللة يف الللسللنللوات املللاضلليللة إىل الللتللواصللل 
الجريء مع شخصيات يهودية، وجرى تناول العاقات 
مع إسرائيل وتاريخ الديانة اليهودية يف وسائل اإلعام 

الحكومية واملدعومة من السلطات.
وتقيم عديد مللن دول الخليجية منذ سللنللوات عاقات 

سرية مع إسرائيل، وذلك عىل أساس "املخاوف املشركة" 
تجاه إيران بشكل خاص، بينما تشّجع الواليات املتحدة 

الجانبني عىل تطبيع العاقات.
 ويف سابقة جديدة من نوعها، كشفت صحيفة "تايمز 
أوف إسللللرائلللليللللل" اللللعلللبلللؤيلللة، الللللثللللاثللللاء امللللللللايض، أن حللاخللامللا 
يهودي يعمل منذ أشهر عىل التأسيس لتواجد يهودي 

معرف به يف السعودية.
وعرضت الصحيفة عدة صور ومقاطع فيديو للحاخام 
اللللليللللهللللودي امللللتلللشلللدد "جلللللاكلللللوب يلللسلللرائللليلللل هللللرتللللسللللوج" وهلللو 
يتجول يف شلللوارع الللريللاض ويلللزور علللددا مللن املللؤسللسللات، 
حللليلللث كللللللان يللللنللللزل يف أحللللللد فلللللنلللللادق اللللعلللاصلللملللة اللللسلللعلللوديلللة 

بشكل علني.
ومنذ الصيف املايض، قام "هرتسوج" بخمس رحات 
إىل املللملللللكللة يف مللحللاولللة لللتللأسلليللس وجللللود يللهللودي معرف 
بللله، يف حلللني أن الللتللأثللري امللللللمللوس لللجللهللوده كلللان ملللحلللدوًدا 

عىل ما يبدو حتى اآلن.
وللللفلللتلللت اللللصلللحللليلللفلللة إىل أن جللللهللللود "هلللللرتلللللسلللللوج" لللجللعللل 
املللمللارسللة اليهودية أكللر سهولة وإيللجللاد مساحة للحياة 
اللللليللللهللللوديللللة امللللجلللتلللملللعللليلللة يف الللللسللللعللللوديللللة الللللتللللي تلللعلللد واحللللللدة 
مللن أكللر معاقل االضللطللهللاد الديني شللهللرة يف العالم قد 
أكسبته استحسان بعض اإلسرائيليني حيث كتب أحد 
الكتاب مقاال نسب إليه الفضل يف "جلب اليهودية إىل 

السعودية".
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عبدالحكيم سفيان

التخطيط التنفيذي
 في اطار بناء الدولة 

اليمنية احلديثة

احتفاًء بذكرى ميالد الزهراء عليها السالم

فعاليات في أمانة العاصمة واحلديدة وحجة وساقني بصعدة

يأيت العمل يف  التخطيط التنفيذي والذي يٌعد املرحلة الرابعة من 
مراحل التخطيط االسرتاتيجي القومي يف اطار إعداد الخطة املرحلية 

الثانية 2021-2025 م , حيث سبقت هذه املرحلة ثالث مراحل 
وكانت عىل النحو التايل:

امل�����رح�����ل�����ة األوىل: وه�������ي ع������ب������ارة ع������ن ت���ح���دي���د 
ال���������������رؤي���������������ة وال�������������رس�������������ال�������������ة وال����������ق����������ي����������م واأله��������������������������داف 

االسرتاتيجية. 
امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة : م���رح���ل���ة ت��ح��ل��ي��ل ال���وض���ع 
ال�����������راه�����������ن : ج���������������اءت ه������������ذه امل�������رح�������ل�������ة ل����ل����ت����ع����رف 
ع������ىل ال����ب����ي����ئ����ة ال�����داخ�����ل�����ي�����ة ل����ل����م����ؤس����س����ة ) ن���ق���اط 
ال�����ق�����وةوال�����ض�����ع�����ف( م������ن خ��������الل ال�����ح�����ف�����اظ ع��ىل 
ن��ق��اط ال��ق��وة ,  والتغلب ع��ىل ن��ق��اط الضعف 
وال�����ع�����م�����ل ع�������ىل إص������الح������ه������ا,واالس������ت������ف������ادة م���ن 
ال��������ف��������رص , وت�����ج�����ن�����ب ال�������ت�������ه�������دي�������دات يف ال����ب����ي����ئ����ة 
الخارجية للمؤسسة أو تحويل التهديدات 
إىل فرص ويتم  ذلك عىل املستوى املؤسيس, 
وامل�������ح�������وري , وذل���������ك ل����ت����ح����دي����د اه�������م أول������وي������ات 
ال��ت��ط��وي��ر ال����ذي ي��ح��ت��اج��ه ال��ق��ط��اع ال����ذي تعني 

به الجهة.
امل�����رح�����ل�����ة ال����ث����ال����ث����ة: ال���ت���خ���ط���ي���ط ال�����ت�����ش�����اريك :  
ت�������أيت أه����م����ي����ة ال���ت���خ���ط���ي���ط ال�����ت�����ش�����اريك ب���ال���ع���م���ل 
ع������ىل ت����ن����اس����ق ال����خ����ط����ط وذل����������ك ل����ض����م����ان ع����دم 
التكرار أو التداخل أو التعارض يف املبادرات 
وامل����ش����روع����ات, وال������ذي ي��ع��ت��م��د ع���ىل م��ش��ارك��ة 
م����م����ث����ي ال�����ج�����ه�����ات يف امل�������ح�������اور وذل����������ك ل���وض���ع 
امل����ك����ون����ات ال��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة م����ن أه��������داف م��رح��ل��ي��ة 
وم�������������ب�������������ادرات , ث���������م ي�����ت�����ب�����ع ال�����ت�����خ�����ط�����ي�����ط ع���م���ل���ي���ة  
التحليل ال��ت��ش��اريك  ال����ذي ي��س��اع��د يف عملية 
ال�����خ�����روج ب���م���ج���م���وع���ة م�����ن ال���ق���ض���اي���ا ال���ح���رج���ة 
وس����د ال��ف��ج��وة وم��ع��ال��ج��ة ت��ل��ك ال��ق��ض��اي��ا عىل 
م������س������ت������وى ال������ج������ه������ة وامل����������ح����������ور وع�����������ىل م����س����ت����وى 

الدولة.
ت������ع������ري������ف ال�����ت�����خ�����ط�����ي�����ط ال������ت������ن������ف������ي������ذي: ي���ع���ت���ر 
الرتجمة الحقيقية لالسرتاتيجيات املنظمة 
ل����ل����ج����ه����ات م������ن خ��������الل ت����ح����وي����ل امل���������ب���������ادرات إىل 
م��ج��م��وع��ة م���ن امل���ش���اري���ع ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ن��ت��ائ��ج 
التي توضح ماذا يجب عىل كل إدارة أن تقوم 
ب����ه م����ن أع����م����ال وم����ش����اري����ع رئ���ي���س���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 
األه�����داف االس��رتات��ي��ج��ي��ة وامل��رح��ل��ي��ة ع��ىل ارض 

الواقع .
أه��م��ي��ة التخطيط ال��ت��ن��ف��ي��ذي:ت��أيت أهميته 
ب��ع��د وض���وح ال��رؤي��ة االس��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ع��رف 
ع�����������ىل امل�����������وق�����������ف االس���������رتات���������ي���������ج���������ي ل�����ل�����م�����ن�����ظ�����م�����ة , 
وم��ع��رف��ة ع���دم ت��داخ��ل ال��خ��ط��ط أو ازدواج��ه��ا 
مع خططلمؤسسة أخرى أو تكرارها , فتتم 
تهيئة املنظمة للتخطيط التنفيذي من خالل 
رس�����م ال���خ���ط���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ل��ل��م��ؤس��س��ة وال���ت���ي 
تأخذ الشكل التشغيي أك��ر م��ن غريها من 

الخطط.

ح����ي����ث ت����م����ث����ل ال����خ����ط����ة ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة ال����ج����ان����ب 
ال�������ت�������ف�������ص�������ي�������ي م�������������ن خ������������������الل وض������������������ع األن��������ش��������ط��������ة 
واإلج����������������راءات ال����ت����ي ت����س����اع����د ع�����ىل ت���ن���ف���ي���ذ ت��ل��ك 

األنشطة وبشكل يومي.
ي������رك������ز ع�������ىل ت����خ����ط����ي����ط االح������ت������ي������اج������ات إلن�����ج�����از 

املسؤوليات املحددة لإلدارة.
فائدة بطاقة املشروع: هناك العديد من 

الفوائد إلعداد بطاقة املشروع منها:
ت������ع������ت������ر ب�������ط�������اق�������ة امل������������ش������������روع خ����������ارط����������ة ط�����ري�����ق 
ل���ت���ض���م���ن���ه���ا إج��������������راءات م���ت���س���ل���س���ل���ة وم����رتاب����ط����ة 

مزمنة للمشروع محل البطاقة.
ت���س���اع���د ف���ري���ق إع�������داد امل����ش����روع م����ن ت��ح��دي��د 
التكلفة التقديرية وأيضا الزمن الالزم لتنفيذ 
املشروع بأسلوب بنايئ دقيق من األدىن إىل 

األعىل.
أي ت���ح���دي���د ت��ك��ل��ف��ة وزم������ن ال����ب����دء واالن���ت���ه���اء 
لكل إجراء  ثم النشاط الخاص باإلجراء ثم 

املشروع بشكل عام.
سهولة متابعة مدى اإلنجاز لكل مشروع 

أول بأول من قبل رئيس الجهة.
ك������م������ا ت������س������اع������د ال�������ج�������ه�������ات ال�������رق�������اب�������ي�������ة وذات 
العالقة من متابعة وتقييم مستوى التقدم 

املحرز لكل مشروع.
أب���ع���اد ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ت��ن��ف��ي��ذي : ه��ن��اك ع��دد 

من األبعاد للتخطيط التنفيذي منها:
ب��ع��د ت��ق��ي��ي��م��ي : م���ن خ����الل م��راج��ع��ة إن��ج��از 
الخطة التنفيذية 2021م وم��ع��رف��ة م��ا تم 
إنجازه بشكل كي واملشاريع املتعرة ويمكن 

ترحيلها إىل خطة العام 2022م .
ب������م������راح������ل  ب�������ع�������د إداري : وه��������������و االل��������������ت��������������زام 
ال����ت����خ����ط����ي����ط ال�����س�����اب�����ق�����ة وع������������دم ال��������خ��������روج ع���ىل 
األه����������داف امل���رح���ل���ي���ة امل����ص����اغ����ة وك�������ذا امل�����ب�����ادرات 
والعمل عىل متابعة ذلك من خالل تحديد 
املشاريع  ذات األولوية يف خطة 2022م من 
ال��خ��ط��ة امل��رح��ل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ت��ل��ك امل���ب���ادرات , 

واالستفادة من التخطيط التشاريك .
ب���������ع���������د س�������������ي�������������ايس: م�������������ن خ�����������������الل اس�������ت�������ي�������ع�������اب 
م���وج���ه���ات ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة ك��م��ش��اري��ع يف 
خطة العام 2022م, وهو ما يؤكد متابعة  
ال���ق���ي���ادة ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر ع����ىل ت��ن��ف��ي��ذ ال��خ��ط��ة 

املرحلية الثانية 2021-2025م
ب��ع��د مستقبيل: م��ن خ���الل ال��ق��ي��ام ب��إع��داد 
بطاقة لكل مشروع تسهل العمل عىل تنفيذ 

تلك املشاريع.

أق���ي���م���ت يف م���دي���ري���ات أم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة ف��ع��ال��ي��ات 
ث���ق���اف���ي���ة وت����رب����وي����ة، ب����ذك����رى م����ي����الد ف���اط���م���ة ال����زه����راء 
عليها السالم، نظمتها مدارس املناطق التعليمية 

باملديريات.
واس�������ت�������ع�������رض�������ت ال������ف������ع������ال������ي������ات ب������ح������ض������ور ع������������دد م���ن 
م�����دراء امل���دي���ري���ات وال��رتب��ي��ة وش��خ��ص��ي��ات اج��ت��م��اع��ي��ة  
م���ق���ت���ط���ف���ات م����ن س������رية ون����ه����ج س����ي����دة ن����س����اء ال���ع���ال���م 
الزهراء وحياتها املليئة بالجهاد والصمود يف إرساء 

تعاليم وقيم الدين اإلسالمي.
وأش�������ارت إىل أن االح���ت���ف���اء ب��م��ي��الد ال�����زه�����راء، ي��أيت 
تجسيداً لواقع املرأة املؤمنه كونها النموذج األرقى 
واألم��ث��ل، واق��ت��ف��اء مآثرها وغ��رس االخ���الق والقيم 

اإليمانية يف نفوس الطالبات واملرأة املسلمة.
وأك�����������دت ك����ل����م����ات وف�������ق�������رات ال����ف����ع����ال����ي����ات، أه���م���ي���ة 
االق�����ت�����داء ب��ن��ه��ج ال�����زه�����راء ل��ت��أص��ي��ل ال���ق���ي���م واألخ������الق 
اإلي���م���ان���ي���ة ل���ل���م���رأة امل��س��ل��م��ة وأخ������ذ ال��������دروس وال���ع���ر 
م���ن س��ريت��ه��ا وم��ن��اق��ب��ه��ا يف ت��ع��زي��ز ص��م��ود امل�����رأة أم���ام 
ال��������ع��������دوان وم�����واج�����ه�����ة ال������ح������رب ال����ن����اع����م����ة وت���ح���ص���ن 

املجتمع.
ك��م��ا ن��ظ��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ن��س��ائ��ي��ة يف م��دي��ري��ة س��اق��ن 
بمحافظة ص��ع��دة ف��ع��ال��ي��ات ثقافية ب��ذك��رى ميالد 

فاطمة الزهراء عليها السالم.
واستعرضت كلمات الفعاليات ب��ع��زل الشعف 
وال���ن���وع���ة، ق��ي��م وأخ������الق ف��اط��م��ة ال����زه����راء وض�����رورة 
اقتداء املرأة اليمنية بها، باعتبارها األنموذج األرقى 

للمرأة املسلمة.
وأش�����������������ارت إىل أه�����م�����ي�����ة ال�������ت�������أيس ب�����ص�����ف�����ات ف����اط����م����ة 

ال�������زه�������راء ك����ن����م����وذج وم����رج����ع����ي����ة ل����ن����س����اء ال����ع����امل����ن يف 
ال������ط������ه������ر وال��������ع��������ف��������اف واإلي�����������م�����������ان وال��������ت��������ق��������وى وت����ح����م����ل 

املسؤولية والصر والجهاد.
وأشادت الكلمات بصر املرأة اليمنية يف مواجهة 
العدوان رغم الصعوبات واالستهداف املباشر لها 
.. داع�����ي�����ة إىل اس�����ت�����م�����رار إس�����ن�����اد ال����ج����ب����ه����ات وت���ق���دي���م 

التضحيات لتحقيق النصر.
 إىل ذلك نظمت الهيئة النسائية الثقافة العامة 
بمدينة الحديدة ، فعالية خطابية ب��ذك��رى ميالد 

فاطمة الزهراء عليها السالم.
وأش���������������ارت ك�����ل�����م�����ات يف ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة، إىل أن م����ي����الد 
السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم ذكرى مهمة 
ل��س��ي��دة ن��س��اء ال���ع���امل���ن، ج��دي��ر االح���ت���ف���اء ب��أخ��الق��ه��ا 

وصفاتها وسجايها.
واع��ت��رت ه��ذه ال��ذك��رى محطة ت��رب��وي��ة وثقافية، 
الس����ت����ل����ه����ام ال�����������دروس وال�����ع�����ر م�����ن ف����اط����م����ة ال�����زه�����راء 
والتأيس بمكارم وأخالق الزهراء التي تمثل القدوة 

األوىل للمرأة املسلمة.
واستعرضت محطات من حياة فاطمة الزهراء 
عليها السالم وما جسدته من معاين إيمانية كانت 

وما تزال محل اعتزاز أبناء األمة اإلسالمية.
وح�����ث�����ت ع������ىل ال�����س�����ري ع������ىل ن�����ه�����ج  ف����اط����م����ة ال������زه������راء 
وتأصيل الهوية اإليمانية النابعة من سرية الرسول 

صىل الله عليه وآله وسلم يف نفوس أبناء األمة.
وأقيمت كذلك بصنعاء، فعالية خطابية بذكرى 
ميالد فاطمة الزهراء عليها السالم، نظمها مكتب 
رئاسة الجمهورية والهيئات التابعة له، والجهاز 

امل��رك��زي للرقابة واملحاسبة، بالتعاون م��ع اللجنة 
الوطنية للمرأة.

ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة، أش������ارت رئ��ي��س��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل���ل���م���رأة ال����دك����ت����ورة غ�������ادة أب�����و ط����ال����ب، إىل أن م��ي��الد 
ال��زه��راء عليها ال��س��الم ج��دي��ر ب��أن ي��ك��ون ي��وم��ا عامليا 

للمرأة املسلمة.
واع��ت��رت ه��ذه املناسبة محطة ت��رب��وي��ة وثقافية، 
الس����ت����ل����ه����ام ال�����������دروس وال�����ع�����ر م�����ن ف����اط����م����ة ال�����زه�����راء 

والتأيس بها.
واس���ت���ع���رض���ت رئ���ي���س���ة ال���ل���ج���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���م���رأة، 
ج��ان��ب��ا م���ن ح���ي���اة ال����زه����راء ع��ل��ي��ه��ا ال���س���الم ال���ت���ي تعد 

أفضل نساء العاملن.
ودع�������������ت إىل االق�����������ت�����������داء ب�������س�������رية ف������اط������م������ة ال��������زه��������راء 
وتأصيل الهوية اإليمانية النابعة من سرية الرسول  

صىل الله عليه وآله وسلم.
ويف امل����ح����اب����ش����ة ب���م���ح���اف���ظ���ة ح����ج����ة ن���ظ���م���ت ال��ه��ي��ئ��ة 
النسائيه مسابقة يف حفظ وت���الوة ال��ق��رآن الكريم 

بعنوان " فاطمة عليها السالم يف القرآن".
وت��خ��ل��ل امل��س��اب��ق��ة ال���ت���ي أق��ي��م��ت يف ج��ب��ل محبيش 
بمشاركة عدد من حرائر املنطقة اسئلة يف الثقافة 

القرآنية وسرية فاطمة الزهراء عليها السالم.
وأوض�����ح�����ت م���س���ئ���ول���ة ال���ه���ي���ئ���ة ال���ن���س���ائ���ي���ة ب���امل���دي���ري���ة 
ان امل������س������اب������ق������ة ت�����������أيت ض������م������ن ان������ش������ط������ة إح��������ي��������اء ذك��������رى 
ميالد الزهراء ملا فيه تعزيز االرتباط والتعرف عىل 
شخصيتها واستلهام الدروس والعر من سريتها 

العطرة.
عقب ذلك تم تكريم املتسابقات بحضور منسقة 

الفعاليات للهيئة باملديرية وعدد من الحرائر.

 ندد لقاء بمحافظة البيضاء أمس برئاسة وكيل 
أول امل���ح���اف���ظ���ة ح����م����ود ش����ث����ان، ب��ت��ص��ع��ي��د ال����ع����دوان 
األمرييك السعودي واملرتزقة وما يرتكبه من جرائم 

وانتهاكات بحق الشعب اليمني.
ون�����اق�����ش ال����ل����ق����اء ال�������ذي ض�����م وك�������الء وزارة اإلدارة 
املحلية أحمد الشوتري واملحافظة صالح املنصوري، 
ن����������اص����������رال����������ري����������ام����������ي، أح���������م���������د أب��������������و ص���������ري���������م���������ة، م����ح����م����د 
ال��وح��ي��يش، عبدربه ال��ع��ام��ري، عبدالله الجمايل، 
مل����واج����ه����ة ت���ص���ع���ي���د ال������ع������دوان وامل�����رت�����زق�����ة يف م��خ��ت��ل��ف 

الجبهات.
وأكد اللقاء بحضور مدير أمن املحافظة العميد 
ع�����ب�����دال�����ل�����ه ال�����ع�����رب�����ج�����ي وق����������ي����������ادات ت����ن����ف����ي����ذي����ه وأم����ن����ي����ة 

وعسكرية، مواصلة الصمود والثبات للدفاع عن 
اليمن ضد الغزاة واملحتلن.

واس������ت������ن������ك������ر ج���������رائ���������م دول ال������������ع������������دوان وم������رت������زق������ت������ه 
ب���اس���ت���ه���داف امل���دن���ي���ن واألع�����ي�����ان امل���دن���ي���ة يف ع�����دد م��ن 
املحافظات .. م��ع��ت��راً ذل��ك انتهاكاً س��اف��راً ل��أع��راف 

واملواثيق والقوانن الدولية واإلنسانية.
وأكد وكيل أول املحافظة أن تصعيد العدوان وما 
يرتكبه من جرائم وانتهاكات، يتطلب من الجميع 
االض��ط��الع باملسؤولية يف م��واص��ل��ة التحشيد ورف��د 

الجبهات.
وثمن مواقف أبناء البيضاء يف مواجهة العدوان 
ومرتزقته وتقديمهم قوافل من الشهداء دفاعاً عن 

ال��وط��ن وس��ي��ادت��ه واس��ت��ق��الل��ه .. م��ن��وه��ا ب��م��ا يسطره 
ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة وأح���������رار ال���ب���ي���ض���اء م��ن 
ان��ت��ص��ارات تكللت ب��ت��ح��ري��ر م��دي��ري��ات امل��ح��اف��ظ��ة من 

املرتزقة وعناصر القاعدة وداعش.
ولفت شثان إىل ما تعرض له أبناء املحافظة من 
جرائم وانتهاكات من قبل قوى العدوان وعصابات 
ال��ق��اع��دة وداع�����ش، م���ا اس��ت��دع��ى ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال����ش����ع����ب����ي����ة دح�������ره�������ا وت������ح������ري������ر م������دي������ري������ات امل����ح����اف����ظ����ة 

بالكامل.
من جانبه أك��د وكيل املحافظة صالح الجويف يف 
كلمة عن املشايخ عىل املوقف الثابت ألبناء وقبائل 
البيضاء يف مواجهة العدوان ومساندتهم للجيش 

واألمن واللجان الشعبية واستمرار رفد الجبهات 
ب���ال���رج���ال وامل������ال ح��ت��ى ت��ط��ه��ري ب��ق��ي��ة امل���ح���اف���ظ���ات من 

الغزاة واملحتلن.
ف����ي����م����ا أش����������ار ع����ض����و راب������ط������ة ع����ل����م����اء ال����ي����م����ن م��ح��م��د 
السقاف وعضو املكتب التنفيذي ألنصار الله أحمد 
ال��ح��ي��ان، إىل ج��رائ��م ال��ع��دوان األم��ري��يك السعودي 
بحق اليمن منذ م��ا ي��ق��ارب سبع س��ن��وات، وتدمري 

مقدراته يف ظل صمت أممي ودويل معيب.
ولفت إىل أهمية استمرار الصمود ورفد الجبهات 
مل���واج���ه���ة ت��ص��ع��ي��د ال����ع����دوان وإف����ش����ال م��خ��ط��ط��ات��ه .. 
داعن املتورطن يف الخيانة العودة إىل صف الوطن 

باالستفادة من قرار العفو العام.

ناقش دور العلماء واملشايخ والشخصيات املجتمعية في تعزيز التحشيد ورفد اجلبهات

لقاء في البيضاء يندد بجرائم وتصعيد العدوان

  أهمية التأسي بصفات فاطمة الزهراء كنموذج ومرجعية 
لنساء العاملني في الطهر والعفاف واإلميان والتقوى
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*كابنت عصام ردمان مرحبا بك ضيفا 
عزيزا يف صحيفة26سبتمرب؟ 

**شكرا جزيال عىل هذه االستضافة الكريمة عرب 
صحيفتكم املوقرة والتي تطلع دائما عىل املتابعة 

الحثيثة للرياضيني والشباب.
الكبري  االنجاز  لكم  نبارك  *بداية  

بتحقيق بطولة غرب آسيا؟
الذي  العظيم  االنجاز  هذا  عىل  الحمدلله   **
بلقب  والتتويج  اسيا  غرب  بطولة  يف  حققناه 
بجهود  أتت  والتي  الثامنة  نسختها  يف  البطولة 
الجهاز الفني واإلداري والالعبني ومدربنا املتألق 

الكابنت قيس محمد صالح. 
*هل كنتم متوقعون احراز البطولة؟ 
**صراحة التوقع كان حاضرا بقوة يف نفوسنا 
من بداية خوضنا املعسكر التدريبي يف عدن والذي 
كانت  ،حيث  يوما  هناك حوايل عشرين  مكثنا 
التدريبات مكثفة عىل فرتتني صباحية ومسائية، 
تخللت اللياقة البدنية والتكتيكات الفنية اضف اىل 
ذلك مشاهدة اللقاء الكروي بني منتخب البحرين 
واالردن ومتابعة مستوياتهم واالختالالت والتي 
واملباريات   التمارين  يف  عليها  لعبنا  ضوئها  عىل 
حيث دخلنا أجواء املباراة  ولدينا الجاهزية لخوض 

غمار املنافسات.
*كيف وجدت املنتخبات املشاركة؟ 

**كانت ندا قويا لنا ومع ذلك استطعنا مقارعتها 
بجدارة واستحقاق من حيث  البطولة  وتحقيق 
املستطيل  املميز واالداء والتكتيكات عىل  اللعب 

األخضر.
عىل  متناغم  انسجام  *الحظنا 

املستطيل االخضرملن يحتسب ذلك؟ 
**حقيقة الكابنت قيس محمد صالح ومساعد 
منتخب  ايجاد  استطاعوا  اسعد  فيصل  املدرب 

قوي يصارع املنتخبات األخرى والحمد لله 
االنسجام كان متواجداً لدى العبي املنتخب  

وحققنا بذلك ما يريده املدرب.  
الرياضية  الجماهري  *استقبال 
ماهو  الكبري  االنجاز  هذا  بعد 

شعورك؟ 
وتلك  االستقبال  **حفاوة 
رائعة  كانت  املبهرة  االحتفاالت 
جدا ولم نتوقع الزخم الجماهريي 
يوصف  ال  شعوراً  واعتربه  الكبري 
ومازالت تلك الهتافات واالهازيج 
واالفراح تسطر اىل يومنا هذا وهذا 
الشغف ال يمكن ان ينىس وحقيقة 
كانت مفاجئة لنا والحمدلله اننا 
الفرحة  ادخال  يف  بسيط  سبب 
اليمني  الشعب  اىل  والسرور 
العظيم وبالنسبة ملحافظة عمران 
غاية  يف  االستقبال  كان  ايضا 
الروعة والحفل الكبري الذي اقيم 
الشكر  تقديم  سواء  يسعني  ال 
الرائع وكل  التنظيم  والثناء عىل 
خاص  وشكر  ودعم  ساهم  من 
عبدالوهاب  الرائع  لإلعالمي 

العشبي .
*هدف الكابنت عصام ردمان يف مرمى 
سوريا والتأهل للنهائيات كيف تصف 

هذه اللحظة؟
الدقائق  يف  تهدف  بأن  الفوز  بفرحة  **شعور 
االخرية من زمن املباراة وكأنك ذاهب اىل ضربات 
الرتجيح وهذا ناتج عن جهود زماليئ يف التأهل، 
إىل نهايئ بطولة غرب آسيا للناشئني لكرة القدم  
ألول مرة يف تاريخه وذلك عقب الفوز املستحق 

بهدفني مقابل هدف.

مثل  اجواء  خاضوا  *الالعبون 
كانت  كيف  مرة  ألول  املباريات  هذه 

املعنويات؟ 
روحاً  ونمتلك  التنافس  اجواء  **دخلنا 
ومعنويات عالية ألننا تعودنا عىل املباريات الودية 
املحلية والتي خضناأكرث من14 مباراة ودية محلية 
كان لها الدور البارز يف خلق االنسجام وبالتايل 
من املباراة االوىل لم تظهر اطالًقا عالمة االرتباك 

او الخوف .
*حدثنا عن مشوارك الريايض؟ 

ثم  الحارة  من  كانت  **البداية 
املدرسة عام 2014 حيث كنا نلعب 
والحواري  املدريس  الدوري  يف 
بسام  شقيقي  من  وبتشجيع 
انضممت اىل نادي شعب صنعاء 
مباريات  وخضت  الرباعم  فئة  يف 
تصعيدي  وتم  الرباعم  دوري  يف 
يف  بطوالت  وحققنا  لألشبال 
امللتقيات الصيفية والشتوية، كما 
انني انضمت اىل منتخب الرباعم يف 
األمانة لألشبال والناشئني وبعدها 
أتت التصفيات اآلسيوية بحمد لله 
توفقت فيها حيث تم اختياري من 
والكابنت  النونو  الكابنت عيل  قبل 

قيس محمد صالح .
قيس  للمدرب  *تقييمك 

بصراحة؟ 
يعجز  قيس  املدرب  **حقيقة 
لتعامله  وصفه  اللسان عن 
خربته  وحنكة  الراقي 
حتى  املميزة  التدريبية 
الحالية  املنتخب  بتشكيلة 
التي اعتربها فريدة من نوعها.
*البعض وصفكم باللعب 
كيف  واالسباين  الربازييل 

ترى ذلك؟ 
**فخوروا بهذا التعبري ألننا 
قدمنا مستوى طيباً يف بطولة 
غرب آسيا وهذايعود للجهود 
الجهاز  بذلها  التي  الحثيثة 
يف  املشرف  والظهور  الفني 
بطولة غرب اسيا منذ ان كنا 
يف املعسكر الداخيل بسيئون 
اللعب  علينا  فرض  والتي 

الجماعي .
موهبة  اكتشف  من   *
الكابنت عصام  وشجعك للوصول اىل 

هذا املستوى؟ 
شعب  نادي  اىل  وانضمامي  بسام  **شقيقي 
فؤاد  الكابنت  موهبتي  اكتشف  ،حيث  صنعاء 
وعبدالعزيز  الصعدي  وعبدالسالم  الشرعبي 
الحدي وصالح الرازقي واعتربهم جميعا السبب 
يف نجاحي مع منتخب الناشئني والتتويج بلقب 
البطولة وبالنسبة ألسريت كان لهم الفضل بعد 
الله عزوجل يف تشجيعي ودعمي ومسانديت مع 

مشواري الكروي .

يكون  ان  *البعض تساءل ويخىش 
مصريكم مثل منتخب االمل سابقا ما 

تعليقك عىل هذا؟
املنتخب  وهذا  وقلق  تخوف  هناك  ليس   **
سيستمر ان شاء الله خاصة مع توفر املعسكرات 
الخارجية.. سننافس عىل مستوى كأس العرب 
او تصفيات كأس آسيا او تصفيات كاس العالم 
واطالب اتحاد القدم برئاسة احمد العييس توفري 
عند  نكون  الله  شاء  وان  الخارجية  املعسكرات 
االفضل واسعاد  تقديم  يف  الجميع  حسن ظن 
القدم  لكرة  العاشقة  الغفرية  الجماهري  تلك 
اليمنية وان شاء  الكرة  املنتخب مستقبل  وهذا 
الله ستكون العودة قريبة لتكملة املشوار صوب 

النجاح املستمر.
عصام  الكابنت  يطمح  ماذا  اىل   *

ردمان؟
** تحقيق كاس العرب والتأهل اىل كاس العالم 
اليمنية  الجماهري  قلوب  اىل  السعادة  وادخال 

سواء يف الداخل او الخارج .
*ماذا تعني لك كرة القدم؟ 

**كرة القدم تعني يل العشق من األعماق وال 
يمكن ان اتركها يوما ما.

* انديتك املفضلة؟
** محليا نادي شعب صنعاء وعربيا االتحاد 

ودوليا انا برشاوي.
* ماهي الرسالة التي توجهونها لوزارة 

الشباب والرياضة واتحاد القدم؟ 
**ان يهتموا بنا خالل الفرتة املقبلة من حيث 
املعسكرات الطويلة وليست مقتصرة عىل مدى 
شهر، كماهي رسالة ابعثها اىل محافظة عمران 
العمرية  الفئات  كافة  يف  بالالعبني  يهتموا  ان 
وتعشيب املالعب وان تكون محافظة عمران رافدة 

للمنتخبات الوطنية يف دوري الدرجة األوىل.
* ماذا تحب ان تضيف يف ختام اللقاء؟ 

**رسالة شكر وعرفان لكل من دعمنا وأكرمنا 
بعد هذا االنجاز الكبري للكرة اليمنية كما أشكر 
املدربني الذين تدربت عىل ايديهم يف نادي شعب 
املرموق وكذا  املستوى  اىل هذا  صنعاء ووصويل 
الجهاز الفني والطبي والالعبني الذين يعتربون 
االساس يف تحقيق هذا النجاح واشكر محافظة 
عمران عىل حفاوة االستقبال وسلسلة مطاعم 
ملسات ورئيس اتحاد القدم بمحافظة عمران خالد 

عىل االشول ومصنع أسمنت عمران..

حفاوة االستقبال كانت رائعة جدًا ولم نتوقع الزخم اجلماهيري
:» العب منتخب الناشئني عصام ردمان يف حوار حرصي  لـ »

سننافس على مستوى العرب وتصفيات كاس اسيا 
وكاس العالم وهذا املنتخب مستقبل الكرة اليمنية

طموحاتي 
تحقيق البطوالت 

القادمة وادخال 
السعادة اىل قلوب 

الجماهري اليمنية

منح بعثة املنتخب الوطين 
للناشئني مقاعد دراسية 

يف اللغة اإلنجلزيية
أعضاء  القدرات،  للتدريب وتنمية  الكندي  املركز   منح 
بعثة املنتخب الوطني للناشئني، مقاعد دراسية يف اللغة 
اإلنجليزية ونظم املركز الكندي، احتفائية لعدد من نجوم 
املنتخب الوطني، بحضور الوكيل املساعد لقطاع الرياضة 
بوزارة الشباب حسني الخوالين وعميد املركز الكندي الدكتور 
املركز والشخصيات  اسماعيل الجربي وعدد من قيادات 

الرياضية واالجتماعية..
 ويف االحتفائية، أشاد الوكيل الخوالين، بمبادرة املركز، يف 
دعم الجوانب العلمية لبعثة املنتخب، بهدف تطوير وتنمية 
قدراتهم بما يمكنهم من سهولة التعامل مع الجنسيات 
األجنبية يف املشاركات الخارجية. وجدد الخوالين التهاين 
للشعب اليمني، بتحقيق بطولة غرب آسيا ألول مرة والتي 
أدخلت البهجة يف قلوب ووجدان اليمنيني وخففت من 
آالمهم وجراحاتهم إزاء التحديات الراهنة .. داعيا رجال املال 
واألعمال والبيوت التجارية لدعم الشباب والرياضيني بما 

يسهم يف تحقيق املزيد من اإلنجازات. 
املنتخب،  بنجوم  الكندي،  املركز  عميد  رحب  فيما 
والحاضرين يف الصرح العلمي، مشريا إىل الحرص عىل دعم 
نجوم املنتخب خاصة والرياضيني عامة، وتأهيلهم علميا 

إلبراز املستوى الثقايف، ملمثيل اليمن يف املحافل الخارجية.

عصام ردمان يعشق الساحرة املستديرة كرة القدم وال يمكن تركها حبا 
لها بدأ مشواره الكروي مع محبوبة الجميع من الحارة ثم املدرسة وانضم 

اىل نادي شعب صنعاء وتدرب عىل يد العديد من املدربني الوطنيني وكانت 
بوابة انطالقته صوب التتويج ببطولة غرب آسيا مع منتخب الناشئني بعد 
الفوز املستحق عىل مستضيف البطولة  املنتخب السعودي يف أرضه وعقر 

داره والرتبع عىل منصات التتويج بأقراص الذهب.. الكابنت عصام ردمان أكد 
يف الحوار الذي أجرته "26 سبتمرب" ان حفاوة االستقبال وتلك االحتفاالت 

املبهرة كانت رائعة جدا ولم يتوقع الزخم الجماهريي الكبري والهتافات 
واالهازيج واالفراح  التي مازالت تسطر اىل يومنا..ردمان أضاف أن ال خوف 

عىل منتخب الناشئني وسيستمر ان شاء الله خاصة مع توفر املعسكرات 
الخارجية وأمور أخرى تقرؤونها يف السطور التالية:-

حاوراه/ نبيل الرتايبـ  عبدالوهاب العشيب

أثناء حديثه للمحررين

إعالن   فقدان
يعلن املعهد اليمني- الصيني 
للعلوم التقنية والتطبيقية عن 
ف��ق��دان��ه ال��خ��ت��م ال���خ���اص باملعهد 
وق����د ت���م اس���ت���ب���دال���ه ب��خ��ت��م ج��دي��د 

باملواصفات التالية:-
ن���������ص���������ف ب�����������ي�����������ض�����������اوي ب����������������������داًل ع�����ن 

الشكل الدائري.. 
وع�����ل�����ي�����ه ف����������إن ال�����خ�����ت�����م ال����س����اب����ق 
أص��ب��ح الغ��ي��اً ق��ان��ون��اً واستخدامه 
ي����ع����رض م��س��ت��خ��دم��ه ل��ل��م��س��اءل��ة 
ال�����ق�����ان�����ون�����ي�����ة.. ف����م����ن وج����������ده ع��ل��ي��ه 
اي������������ص������������ال������������ه م��������������ش��������������ك��������������وراً إىل م�����ق�����ر 

الصحيفة أو املعهد.

سبع سنوات من العدوان الرببري عىل بالدنا لم يوفر شيئاً إال ودمره، ولم يرع 
ح��رم��ة ل���يء، ف��ع��رب��دة أع���راب بني س��ع��ود وب��ن��ي نهيان يف ب��الد ال��س��ع��ي��دة، مهد 
العروبة يف سابقة فاقت فظاعة عربدة بني صهيون يف فلسطني املحتلة، حيث 

دمروا كل يشء وقتلوا كل يشء وعبثوا بكل يشء وسرقوا كل يشء،
ف���ق���د رك������ز ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان خ������الل ال����س����ن����وات ال���س���ب���ع م�����ن ع�����دوان�����ه ع�����ىل ت���دم���ري 
ك���ل ال��ق��ط��اع��ات امل��رت��ب��ط��ة ب���ص���ورة رئ��ي��س��ي��ة ب��ق��وت امل���واط���ن ال��ي��م��ن��ي، وأه��م��ه��ا ق��ط��اع 
البيئة البحرية وصيد األسماك، حيث ناله القسط األوفر من التدمري املمنهج، 
وذل���ك بتلويث ال��س��واح��ل وال��ج��زر اليمنية وشعابها امل��رج��ان��ي��ة والبيئة البحرية، 
وق��ل��ع��ه��ا وت��ج��ري��ف��ه��ا وال����ت����ي ت���ح���ت���اج إىل 150 ع����ام����اً ل��ن��م��وه��ا م�����رة أخ�������رى، ك���م���ا أن 
ت��ج��اوز سفن الصيد املحمية م��ن تحالف ال��ع��دوان 
ل��ل��م��س��اف��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة للصيد ق��د تسبب يف تدمري 
ال����ب����ي����ئ����ة ال�����ب�����ح�����ري�����ة، وم���������ن ال�������ط�������رق األخ�������������رى ل���ت���دم���ري 
البيئة البحرية ه��و ال��ت��دم��ري الكيماوي وال���ذي يعد 
أخ��ط��ر بكثري م��ن عمليات التجريف ال��ق��اع��ي، فهو 
يقيض عىل كل أشكال الحياة ويمتد أثره لقرون، 
فامللوثات الكيماوية التي يجري رميها يف سواحل 
وجزر اليمن قضت عىل الكائنات الحية املوجودة 
ح����ال����ي����اً، وب���ي���وض���ه���ا وع�����ىل ال���ك���ائ���ن���ات ال���ن���ب���ات���ي���ة، م��م��ا 
س����ي����ؤث����ر م����س����ت����ق����ب����اًل ع������ىل امل����س����ت����ه����ل����ك ل����ت����ل����ك األح�����ي�����اء 
البحرية. كذلك اف��راغ البوارج الحربية لزيوتها يف 
املياه اإلقليمية ودفن املخلفات الكيميائية يف الجزر 
والسواحل اليمنية، تسبب بأكرب كارثة بيئية ونفوق كميات مهولة من األسماك 
واألحياء البحرية كما حدث يف مديرية الخوخة بالحديدة، وبسبب استخدام 

بحرية العدوان لألسلحة املحرمة.
علماً ب��أن سواحل اليمن املمتدة عىل أك��رث من 2500 كيلو م��رت، تزخر بتوافر 
نحو 400 نوع من أنواع األسماك واألحياء البحرية األخرى، وسبب هذه الوفرة 
يف أنواع االسماك، وجود املواد الغذائية بكرثة يف سواحل الجزر التي يبلغ عددها 
أك����رث 182 ج���زي���رة، وب���ال���ت���ايل م��س��اه��م��ة ال��ق��ط��اع ال��س��م��ي ب���� 1.7 % م���ن ال��دخ��ل 
القومي، مما يؤهل اليمن ألن تكون دولة رئيسية يف إنتاج األسماك يف املنطقة، 

ولهذا تم وضع القطاع السمي عىل قائمة األهداف للعدوان.
وب��ال��ح��دي��ث ع���ن ال���ج���زر ال��ي��م��ن��ي��ة وم��ن��ه��ا ج���زي���رة س��ق��ط��رى ع���ىل س��ب��ي��ل امل���ث���ال فهي 
كغريها من املناطق اليمنية التي عانت من تبعات ال��ع��دوان منذ أك��رث من سبع 
س��ن��وات، وظهرت انعكاساتها عىل الجانبني اإلن��س��اين واالق��ت��ص��ادي، حيث قام 
تحالف العدوان بعمليات تهريب األشجار النادرة والشعاب املرجانية والصخرية 
منها إىل عواصمه، وتدمري ونهب ألثارها وبيئتها النباتية والبحرية التي اعتربت 
كارثة حقيقية، ألنها جزء من الرتاث اليمني األصيل والعريق الذي يعود إىل 4 
آالف سنة ح��ض��ارة، فالكثري م��ن ال���رثوة النباتية واألح��ي��اء البحرية يف سقطرى، 
تعرضت للسرقة والنهب والتدمري املمنهج والقطع والتلف، حيث قام تحالف 
العدوان ببناء معسكرات ونقاط عسكرية يف أماكن خضراء ونباتية يحظر العبث 
بها ألنها محمية، واآلن الجزيرة مهددة بالشطب من قائمة الرتاث العاملي بسبب 
ما تتعرض له بيئتها وآثارها ومنشآتها التاريخية القديمة من التدمري والتجريف، 
وقد كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود سوسة النخيل الحمراء يف جزيرة 
س��ق��ط��رى يف ال��ي��م��ن، ألول م���رة م��م��ا ي��ع��رض نخيلها للخطر ب��اإلض��اف��ة اىل تهديد 

سبل عيش السكان هناك.
كما تؤكد األبحاث األولية واملسوحات الالحقة يف الدراسة التي قام بها فريق 
دويل م��ن الباحثني بأحد امل��راك��ز الربيطانية، وال��ت��ي أثبتت وج��ود اآلف��ة يف م��زارع 
ن��خ��ي��ل ال���ت���م���ر ع����ىل ال���س���اح���ل ال���ش���م���ايل ال���ش���رق���ي، ع����ىل ب���ع���د 5 ك����م م����ن ال��ع��اص��م��ة 
ح����دي����ب����و، ويف 22 م�����زرع�����ة ن���خ���ي���ل ع�����ىل األق���������ل يف س����ق����ط����رى ع�����ىل ط�������ول ال���س���اح���ل 
الشمايل، من الغرب إىل الشرق بني دهامد وري ذي حمري، وتمتد جنوباً يف 
سهل حديبو إىل سفوح الجبال باتجاه منطقة قشن. حيث لم يتم العثور عىل 

إصابات يف جنوب )منطقة نوغد( وغرب )منطقة قلنسية( يف سقطرى.
وقد أويص الباحثون بضرورة وضع اسرتاتيجية محددة ملكافحة سوسة النخيل 

الحمراء تشمل الطرق الثقافية والصحية، واستخدام مصائد 
الفرمون، والتستبعد األبحاث ومتحف التاريخ الطبيعي يف املانيا ايضاً ووكالة 
حماية البيئة يف سقطرى أن تكون سوسة النخيل الحمراء قد أدخلت من إحدى 
ال����دول الخليجية ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ت��ص��دي��ر ال��ب��ض��ائ��ع ب��ش��ك��ل م��ت��زاي��د م��ن بينها أش��ج��ار 

النخيل التي يتم استريادها إىل الجزيرة،.
وتعترب سوسة النخيل الحمراء واحدة من أكرث اآلفات إشكالية لنخيل التمر يف 
العالم، وهناك خطر أن يؤدي انخفاض الدخل من أشجار النخيل إىل ضغوط 
إضافية من املجتمعات عىل املوارد الطبيعية املتاحة مما يساهم يف زيادة فقدان 

التنوع البيولوجي”.
مشرياً إىل أن ممارسات اإلدارة السيئة، مثل االستخدام العشوايئ للمبيدات 

الحشرية، ستؤثر سلًبا أيًضا عىل الحشرات املستوطنة والكائنات األخرى.

الجزر اليمنية واحياؤها البحرية وعبث 
تحالف العدوان بها

*رئيس مؤسسة صديق األحياء البحرية

جميل عتيق *

أش���اد وزي���ر الصحة ال��ع��ام��ة وال��س��ك��ان ال��دك��ت��ور طه 
امل��ت��وك��ل ب��ج��ه��ود ال��دف��ع��ة األوىل م��اج��س��ت��ري م��ه��ن��ي يف 
الصيدلة الصناعية باملجلس اليمني لالختصاصات 
الطبية والصحية يف إن��ت��اج 50 صنفاً دوائ��ي��اً محلياً 

من األعشاب الطبيعية.
وب����ارك ال��وزي��ر امل��ت��وك��ل يف ت��دش��ني ب��اك��ورة املنتجات 
الصيدالنية املحلية الدفعة األوىل ماجستري مهني 
يف الصيدلة الصناعية هذا اإلنجاز النوعي الذي يمثل 
خالصة أبحاث علمية خاصة يف املنتجات الطبيعية.
وأك���د أن���ه رغ���م ت��ح��ّدي��ات ال���ع���دوان وال��ح��ص��ار إال أن 
اإلص��رار كان أق��وى بالتوّجه نحو الصناعة الدوائية 
امل��ح��ل��ي��ة لتحقيق األم����ن ال�������دوايئ.. الف���ت���اً إىل أن ذل��ك 
ي��أيت استجابة لتوجيهات ال��ق��ي��ادة ال��ث��ورة واملجلس 
ال���س���ي���ايس األع�����ىل امل��ت��ض��م��ن��ة ب���ن���اء ال��ي��م��ن يف مختلف 
امل���ج���االت خ��اص��ة ال��ق��ط��اع ال��ص��ح��ي وال������دوايئ وص���واًل 
إىل اكتفاء ذايت يف مختلف امل��ج��االت خاصة ال��دواء 
باالستفادة من امل���وارد املحلية والنباتات والصخور 

الطبية يف عملية الصيدلة الصناعية.
وبنّي أنه سيتم خالل 2022م منع استرياد عشرة 
أصناف علمية دوائية وجعلها أصنافا محلية لتعزيز 
الثقة باملنتج املحيل.. وقال: "نحن أمام جيل جديد 
يبني الوطن حيث تخرج اليوم 35 صيدالنياً ممن 

ي��ت��ول��ون ص��ن��اع��ة أدوي����ة محلية تمثل ال��دف��ع��ة األوىل 
ستليها دفع أخرى".. وأعلن وزير الصحة عن دعم 
كل بحث يف مجال الصيدلة الصناعية بمليون ريال 
يف إط��ار الحرص عىل تطوير األب��ح��اث وإن��ت��اج أدوي��ة 
محلية باالستفادة من النباتات واألعشاب الطبية.. 
داعيا املستثمرين إىل تبّني هذه األبحاث واالستفادة 
منها يف إن��ت��اج أدوي����ة خ��اص��ة وأن إن��ت��اج��ه��ا ي��ت��م وف��ق��اً 
لطرق وخطوات علمية حديثة.. ووّجه الهيئة العليا 
ل���ألدوي���ة بتسجيل األدوي�����ة وت��وزي��ع��ه��ا ع��ىل األس���واق 
املحلية.. مؤكداً ضرورة نشر ثقافة التغذية السليمة 
واالس�������ت�������م�������رار يف األب��������ح��������اث ب����امل����ن����ت����ج����ات ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة.. 
ب��دوره ثّمن األمني العام املساعد للمجلس اليمني 
ل���الخ���ت���ص���اص���ات ال���ط���ب���ي���ة ال����دك����ت����ور م���ط���ي���ع أب������و ع���ري���ج 
ج���ه���ود ط����الب ال���دف���ع���ة األوىل م��اج��س��ت��ري "ال��ص��ي��دل��ة 
الصناعية" يف إنتاج منتجات طبية طبيعية كأبحاث 
ل��ت��خ��ّرج��ه��م.. منوها بجهود ق��ي��ادة وزارة الصحة يف 
فتح مساقات تخصصية ن��ادرة.. ولفت إىل أنه كان 
لدى املجلس ثمانية تخصصات طبية واليوم هناك 

أكرث من 18 تخصصاً ومنها تخصصات نوعية.

فيما أش��اد رئيس هيئة االستخبارات واالستطالع 
اللواء الركن عبدالله يحيى الحاكم وعن مكتب قائد 
ال��ث��ورة يوسف العياين بجهود ق��ي��ادة وزارة الصحة 
واهتمامها باألبحاث العلمية والدوائية وكذا جهود 
الباحثني يف إنتاج منتجات محلية الصنع ب��داًل من 
استريادها.. وأشارا إىل أهمية تكثيف الجهود ملواكبة 
ال���ت���ط���ورات ال��ع��ل��م��ي��ة يف ه����ذا امل���ج���ال ل��الس��ت��غ��ن��اء عن 
املنتجات ال��دوائ��ي��ة ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��وّج��ه نحو اإلن��ت��اج 
املحيل.. وأكدا أن سنوات العدوان والحصار استفاد 
م��ن��ه��ا ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يف اإلن����ت����اج وال��ت��ص��ن��ي��ع لكسر 
ال��ح��ص��ار امل���ف���روض ع���ىل ال��ي��م��ن م��ن��ذ م���ا ي���ق���ارب سبع 

سنوات.
ويف التدشني بحضور وكييل وزارة الصحة الدكتور 
م��ح��م��د امل��ن��ص��ور وال���دك���ت���ور ن��ج��ي��ب ال��ق��ب��اط��ي ورئ��ي��س 
الهيئة العليا ل��ألدوي��ة الدكتور محمد الغييل أشار 
م���ن���س���ق ب����رن����ام����ج م���اج���س���ت���ري "ال����ص����ي����دل����ة ال���ص���ن���اع���ي���ة" 
ال����دك����ت����ور ع���ب���دامل���ل���ك أب�����و دن���ي���ا إىل أن ه���ن���اك أك�����رث م��ن 
500 ن��ب��ت��ة ط��ب��ي��ة ن�����ادرة يف ال��ي��م��ن ي��ج��ب االس��ت��ف��ادة 
م����ن����ه����ا وغ�������ريه�������ا م�������ن امل��������ص��������ادر ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة ك����ال����ص����خ����ور 

ل�������الس�������ت�������ف�������ادة م�����ن�����ه�����ا يف اإلن�����������ت�����������اج ال���������������������������دوايئ.. وق������������ال: 
"ه����ن����اك 30 أل������ف ص����ي����دالين يف ال���ي���م���ن م����ن خ��ري��ج��ي 
ال��ب��ك��ال��وري��وس ل��دي��ه��م رغ��ب��ة يف م��واص��ل��ة ال���دراس���ات 
العليا ويمثلون ث��روة بشرية هائلة إن ُوّجهت نحو 

اإلنتاج والتصنيع الدوايئ".
وأكد الدكتور أبو دنيا أن الدفعة األوىل ماجستري 
"الصيدلة الصناعية" يمثلون نواة يف برنامج القادة 
ال��ص��ن��اع��ي��ني ح��ي��ث دش���ن���وا ال���ي���وم 50 م��ن��ت��ج��ا دوائ���ي���ا 
م��ن م��ص��ادر طبيعية ي��م��ن��ي��ة.. يف ح��ني أش���ار الطالب 
محمد ناشر يف كلمة عن الخريجني إىل أن األبحاث 
العلمية التي ُقدمت كأبحاث لتخّرجهم تهدف إىل 
ت���ع���زي���ز ال�����ق�����درات إلن����ت����اج أدوي�������ة م��ح��ل��ي��ة م����ن م���ص���ادر 
وم����دخ����الت ط��ب��ي��ع��ي��ة.. وأش�������اد ب���ج���ه���ود ق����ي����ادة وزارة 
الصحة واملجلس اليمني لالختصاصات الطبية يف 
االهتمام باألبحاث العلمية والتخصصات النادرة 

يف إنتاج الدواء.
تخلل ح��ف��ل ال��ت��دش��ني ب��ح��ض��ور أم���ني ع���ام املجلس 
اليمني لالختصاصات الطبية الدكتور أثمار حسني 
وامل�����س�����ج�����ل ال�������ع�������ام يف امل�����ج�����ل�����س ع������ص������ام ع�����ب�����د ال����ع����زي����ز 
تكريم أوائل خريجي الدفعة األوىل وعرض مختلف 
األب�����ح�����اث ال��ع��ل��م��ي��ة وامل���ن���ت���ج���ات ال����دوائ����ي����ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

للطالب الخريجني.

وزير الصحة يشيد بإنتاج 50 صنفًا دوائيًا محليًا



وجنت على 
نفسها اإلمارات ..!

أثبتت األحداث خالل سبعة أعوام من العدوان الظالم 
عىل اليمن بأن الشعب اليمني يف ظل اعتماده عىل نفسه 
وت��ح��رره م��ن ق��ي��ود التبعية ل��ل��خ��ارج  ال��ت��ي ك��ان��ت تكبله قد 
ب����ات ق���وي���ا وم��ت��م��اس��ك��ا ول����ن ت���زي���ده امل�����ؤام�����رات إال أن ي��ك��ون 
أك���ر ص��الب��ة وت��ح��د يف م��واج��ه��ة ال���ع���دوان واالن���ت���ص���ار عليه 
وق����د ج����رب اع�����داء ال��ي��م��ن خ����الل ه����ذه ال���ف���رة ال��ط��وي��ل��ة من 
عدوانهم عىل اليمن ال��ذي ب��دأوه برفع شعار قادمون يا 
صنعاء واليوم يتباكون عىل مأرب وشبوة بعد أن خرجوا 
مهزومني من كل معركة خاضوها وما حدث مؤخرا يف 
م����دي����ري����ات ش����ب����وة ال�����ث�����الث ح���ي���ث ح���ش���د ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان 
ب��ق��ي��ادة اإلم�������ارات ه����ذه امل����رة ك���ل م���ا ي��م��ت��ل��ك��ه م���ن إم��ك��ان��ي��ات 
عسكرية عىل مستوى الجو والرب وأستبق هذا التصعيد 
غري املسبوق بحملة اعالمية منظمة جند لها كل القنوات 
الفضائية ال��ت��ي ينفق عليها م��ئ��ات امل��الي��ني م��ن ال����دوالرات 
ب��اإلض��اف��ة اىل ك���ل ال��ع��م��الء وامل���رت���زق���ة يف م���واق���ع ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي غ��ري م��درك��ا ه���ذا ال��ع��دو االم������ارايت أن ال��ح��روب 
االعالمية املدمرة للقيم واملبادئ واألخالق يحسن األعداء 
اس���ت���غ���الل���ه���ا يف ك���ث���ري م����ن ال�����ح�����االت ل���ل���ت���أث���ري ع����ىل ال��ش��ع��وب 
خ����ص����وص����اً وأن ه�������ذه ال����ش����ائ����ع����ات امل����ح����ب����وك����ة ج������ي������داً ي��ت��ف��ن 

ال�����ع�����دي�����د م�������ن ع�����ل�����م�����اء ال���ن���ف���س 
وال��������ح��������رب االع������الم������ي������ة ورج���������ال 
االس����ت����خ����ب����ارات ع����رب ط���اب���وره���م 
إدارت�����������������������ه�����������������������ا  يف  ال������������������خ������������������ام������������������س 
وت��وج��ي��ه��ه��ا ج���ي���داً وت��ق��دي��م��ه��ا 
ل�����ل�����م�����ش�����اه�����د وامل�������س�������ت�������م�������ع ع����رب 
األب���������واق االع����الم����ي����ة امل���ع���ادي���ة 
وم��ن يواليها ألمتنا العربية 
واإلسالمية يف قالب يجعل 
م�������م�������ن ال ي��������ع��������رف ال����ح����ق����ي����ق����ة 

ُيصاب بالخوف والهلع .
 وه�����������������������ذه ال������������وس������������ائ������������ل ال�������ت�������ي 
ت������������ق������������وم ب��������م��������ث��������ل ه�������������������ذا ال����������ن����������وع 
م�������ن ال����ت����ض����خ����ي����م ل�������أم�������ور ويف 
طليعتها ق��ن��وات السعودية 

الحدث والعربية واإلخبارية مقابل ما تستلمه من أموال 
قد عودتنا دائماً لجوئها اىل الحرب االعالمية واالدعاءات 
ال��ك��اذب��ة واالن��ت��ص��ارات الوهمية قبل وأث��ن��اء أي عمل ُتقدم 
عليه أمريكا صاحبة املصلحة يف ذلك كخطوة أولية ومهمة 
لتحقيق أهدافها الخبيثة ال بهدف الرويج فحسب وإنما 
بهدف تزييف الحقائق وطمسها وتهيئة الرأي العام لتقبلها 
دون التفكري بعواقبها ومدى صحتها وهو ما يحدث حالياً 
بالنسبة ملا قام به النظام اإلمارايت يف مديريات شبوة الثالث 
ب��ي��ح��ان وع���س���ي���الن وع����ني ك������أداة ت��ح��رك��ه��ا أم���ري���ك���ا وإس���رائ���ي���ل 
بالريموت كنرول  مع أن النظام اإلمارايت يعلم علم اليقني 
م��ن خ��الل م��ا م��رت ب��ه ق��وات��ه وع��م��الئ��ه منذ ب��داي��ة ال��ع��دوان 
من تجارب مريرة بأنه سينهزم ويندحر كما أنهزم وأندحر 
يف تجارب سابقة وأن عواقب ما يقدم عليه ستكون عليه 
وخيمة خاصة أن��ه سبق وأدع��ى بأنه قد سحب قواته من 
ال��ي��م��ن ول����م ي��ع��د م���ش���ارك���ا ف��ي��م��ا ت���ق���وم ب���ه ال���س���ع���ودي���ة وم��ن 
تحالف معها من تصعيد ، لكن ألنه ال يمتلك قراره بيده 
وأن����ه ك��م��ا أش���رن���ا آن��ف��ا ع���ب���ارة ع���ن أداة ت��ح��رك��ه��ا أم��ري��ك��ا وق��ت 
م����ا ت���ري���د وال ي��س��ت��ط��ي��ع أن ي���ع���ي ل���ه���ا أم������را ف���ق���د غ���ام���ر ه���ذه 
املرة يف شبوة وأرتكب خطأ لن يغفر له أبدا وسيكون الرد 
قريبا بإذن الله يف عقر داره داخل مدن مشيخات اإلمارات 

والبادئ أظلم .
ل���م ي��ت��ع��ظ ه����ذا ال���ن���ظ���ام األرع������ن يف اإلم��������ارات ال�����ذي ي��ق��وده 
محمد ب��ن زاي���د وال����ذي ل��م يسلم م��ن م��ؤام��رات��ه ح��ت��ى أخ��اه 
ال����ك����ب����ري رئ�����ي�����س دول���������ة االم���������������ارات خ���ل���ي���ف���ة ب������ن زاي���������د ف����ق����د ق����ام 
باالنقالب عليه وأخفاه تماما وهو أقرب الناس اليه معتقدا 
أن��ه ب��أم��وال النفط اإلم����ارايت سيشري ضمائر م��ن ت��ع��ودوا 
عىل بيع أنفسهم وشرفهم وكرامتهم من األنظمة واألفراد 
ليقفوا إىل جانبه ويؤيدونه فيما يقوم به من أفعال قبيحة 

ال يقرها ال شرع وال عرف وال تقاليد .
إن موقف القوات املسلحة اليمنية واللجان الشعبية من 
تصعيد نظام مشيخة  اإلمارات قد حدده ناطقها الرسمي 
ال��ع��م��ي��د ي��ح��ي��ى س��ري��ع يف ب��ي��ان ل���ه ع���ن ال��خ��س��ائ��ر ال��ت��ي مني 
ب��ه��ا ال��ع��دو اإلم�����ارايت وم��رت��زق��ت��ه يف م��دي��ري��ات ش��ب��وة بقوله 
: ) وت����ؤك����د ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ج��ه��وزي��ت��ه��ا ال���ك���ام���ل���ة ل��ل��دف��اع 
ع���ن ال��ب��ل��د  وال��ش��ع��ب  وم��واج��ه��ة ال��ت��ص��ع��ي��د ال��ك��ب��ري للعدو 
اإلم����ارايت  حتى يتحقق النصر املبني لشعبنا وإن عواقب 
ه�����ذا ال��ت��ص��ع��ي��د اإلم����������ارايت س���ت���ك���ون ك���ب���رية وع���ل���ي���ه���م ت��ح��م��ل 
نتائج تصعيدهم ( وعليه ال يلوم العدو اإلمارايت اال نفسه 
حينما ت��ح��ل ع��ل��ي��ه ال���دائ���رة  وي��ج��د ن��ف��س��ه يف وض���ع صعب 
ف��ريف��ع ص��وت��ه ب���ال���ص���راخ وال���ع���وي���ل م��ن��اش��دا األم����م امل��ت��ح��دة 
وسيدته أمريكا لحمايته كما تفعل السعودية حاليا بعد 
كل ضربة حيدرية تتعرض لها العاجز جيشها حتى عن 
الدفاع عن حدود بلده ولذلك أستعانت بعمالء ومرتزقة 
م��ح��ل��ي��ني وم����ن دول أخ�����رى وب��ت��ن��ظ��ي��م��ي داع�����ش وال���ق���اع���دة 
ليدافعوا عنها ويقاتلوا نيابة عن جيشها الذي طاملا روجت 
ع��ن��ه ب���أن���ه ج��ي��ش م���ح���رف وم����ن أف���ض���ل ال���ج���ي���وش ال��ع��امل��ي��ة 
من حيث اإلنفاق والتدريب والتأهيل ولكنه سقط يف أول 
تجربة ل��ه وق��د كشف ع��ورت��ه وحقيقته للعالم كله أبناء 
الجيش اليمني واللجان الشعبية الذين أثبتوا يف امليدان 
بأنهم فعال أسود الصحراء وأسود املواجهة ولذلك يلجأ 
أع�����داء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي إىل ال���ح���رب اإلع��الم��ي��ة ال��ت��ي ت���روج 
الن����ت����ص����ارات وه���م���ي���ة ب���ه���دف ت��ض��ل��ي��ل ال��������رأي ال����ع����ام إلخ���ف���اء 

هزائمهم وحقيقة فشلهم .
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إن طبيعة هذه املرحلة وما فيها من التحديات واملؤامرات وما تشهده من 
تصعيد عسكري ومعاناة اقتصادية تحتم عىل كل األحرار والشرفاء يف 
هذا البلد وعىل كل حكمائه وعقالئه ونخبه بذل واستفراغ كل الجهد 

وكل الوسع وكل الطاقة لتحقيق االنتصار لشعبنا العزيز.

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(

علق الربوفيسور واألكاديمي العماين الدكتور حيدر بن عيل 
ال����ل����وايت ع����ىل م����ا ي���م���ر ب����ه ال���ي���م���ن، وه�����و ع����ىل أع����ت����اب ن���ه���اي���ة ال���ع���ام 

السابع من العدوان والحصار والتجويع والتدمري.
وق��ال األكاديمي العماين إن اليمن سيخرج منتصراً، ُمهاًبا 

متمكًنا ومرفوع الرأس.
وغرد اللوايت عىل حسابه يف ” توير”: رغم الحصار والتجويع، 
والقصف والتدمري، سيخرج اليمن من الحرب ُمهاباً متمكناً 

ومرفوع الرأس.

 وأضاف:  اعرف ذلك من إيمان هذا الشعب وتوكله عىل الله، 
وت��ض��ح��ي��ات��ه وم��ق��اوم��ت��ه وش��ج��اع��ت��ه، وت��م��س��ك��ه ب��ك��رام��ت��ه وع��زت��ه، 
واعرف من السن التاريخية واإللهية والوجودية، واعرف من 

القرآن الذي وثق قولهم “نحن أولو قوة وأولو بأس شديد”.

كشفت مصادر مطلعة عن 
تواصل فرار املرتزقة من ألوية 
م�����ا ي���س���م���ى ب���ال���ع���م���ال���ق���ة ب��ش��ك��ل 
يومي، وذلك عىل وقع الحالة 
امل�����ع�����ن�����وي�����ة االن�������ه�������زام�������ي�������ة مل����ق����ات����يل 
امل��رت��زق��ة وت��واص��ل استهدافهم 
ب�����ال�����ص�����واري�����خ وال�������ط�������ريان امل���س���ري 
م���������ن ق������ب������ل ال������ج������ي������ش وال������ل������ج������ان 

الشعبية .
وق���ال���ت امل���ص���ادر ”إن ت��واص��ل 
س����������ق����������وط ال��������ق��������ت��������ىل يف ص������ف������وف 
قوات املرتزقة بفعل الضربات 
ال���ص���اروخ���ي���ة دف���ع���ت ب��ال��ع��دي��د 
م�����������������ن امل�����������ج�����������ن�����������دي�����������ن وال�����������ض�����������ب�����������اط 
إىل ال���������������ف���������������رار م�������������ن م�������واق�������ع�������ه�������م 
العسكرية يف محافظة شبوة، 

ب����ع����د أن ك������ان������وا ش�����اه�����دي�����ن ع��ىل 
مصري زمالئهم املخيف”.

وأض�����اف�����ت امل�����ص�����ادر أن ت��ت��اب��ع 
ف���������������رار م�������رت�������زق�������ة ال������������ع������������دوان م���ن 
م��واق��ع��ه��م ق���د أدى إىل إص��اب��ة 
عدد أخر منهم بحاالت الهلع 
والخوف والذعر وكذا الحاالت 

النفسية.
ه��ذا وكانت ق��وات العمالقة 
م�����������ن�����������ذ وص�������������ول�������������ه�������������ا إىل ش���������ب���������وة 
ب�����ع�����د ان������ك������س������اره������ا يف ال����س����اح����ل 
الغربي قد تعرضت لهجمات 
ص����اروخ����ي����ة م���وج���ع���ة أس��ق��ط��ت 
امل�����������ئ�����������ات م�����������ن أف���������������راده���������������ا وك��������ب��������ار 
ض�����ب�����اط�����ه�����ا امل�������رت�������زق�������ة ب��������ني ق���ت���ي���ل 

وجريح.

نظم موظفو مستشفى 48 النموذجي بمحافظة 
صنعاء، امس وقفة احتجاجية للتنديد باستهداف 
ط��ريان العدوان السعودي االمرييك للمستشفى 
بغارات أسفرت عن إصابة أربعة موظفني وأضرار 

يف أجزاء ومرافق وأجهزة املستشفى.
واستنكر املوظفون، االستهداف الهمجي السافر 
الذي يمثل اس��ت��ه��داف��اً ل��ح��ي��اة امل��ئ��ات م��ن العاملني 
يف املستشفى م��ن ال��ك��ادر ال��ط��ب��ي وال��ف��ن��ي واإلداري 
واس��ت��ه��داف��اً ل��ح��ي��اة وس��الم��ة امل����رىض ال��ذي��ن يتلقون 

العالج يف مختلف أقسام املستشفى.
واعتربوا، استهداف املستشفى، جريمة مكتملة 
األرك��������ان ت���رق���ى إىل ج����رائ����م ال����ح����رب وخ����رق����اً وت���ح���دي���اً 
ص�����ارخ�����اً ل�����أع�����راف وال����ق����وان����ني ال����دول����ي����ة واإلن���س���ان���ي���ة 

ال��ت��ي ت���ج���ّرم اس��ت��ه��داف ال��ع��ام��ل��ني يف امل���ج���ال الطبي 
وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات وامل����راف����ق ال��ط��ب��ي��ة امل��ح��م��ي��ة ب��م��وج��ب 

القانون اإلنساين الدويل.
وط������ال������ب ب�����ي�����ان ص����������ادر ع������ن ال������وق������ف������ة، امل����ؤس����س����ات 
ال�����دول�����ي�����ة ال�����ت�����ي ت�����دع�����ي ح����م����اي����ة امل�����دن�����ي�����ني وامل���ج���ت���م���ع 
ه��������ذا  ب��������������إدان��������������ة  م��������س��������ؤول��������ي��������ات��������ه��������م  الدويل  بتحمل 
االستهداف املمنهج وجرائم قصف املستشفيات، 
وال��ض��غ��ط ع��ىل تحالف ال��ع��دوان إلي��ق��اف ال��ع��دوان 

والحصار.
واعترب البيان، االستهداف املتكرر ملستشفى 48 
النموذجي، جريمة حرب ضد اإلنسانية.. مؤكدا 
أن���ه س��ي��ت��م م��ق��اض��اة م��رت��ك��ب��ي ه���ذه ال��ج��رائ��م ال��ت��ي ال 

تسقط بالتقادم.

دان�����ت وزارة ال���خ���ارج���ي���ة وامل���غ���رب���ني ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، ب��ش��دة، 
امس مواصلة سلطات االحتالل اإلسرائييل استهداف منطقة 
األغ��������وار ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ل��س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه��ا، م����ح����ذرة م����ن م��غ��ب��ة 
التعامل مع اجراءات وتدابري االحتالل كأمور باتت اعتيادية.
ونقلت وكالة )معا( االخبارية عن بيان صادر عن الوزارة، 
أن ما تتعرض له األغوار والنقب حاليا دليل واضح وحاسم 
ع���ىل خ���ط���ورة ه����ذه ال��ع��ق��ل��ي��ة االس��ت��ع��م��اري��ة ال���ت���ي ت��س��ي��ط��ر عىل 
م���ف���اص���ل ال���ح���ك���م وم������راك������ز ص���ن���ع ال������ق������رار يف دول��������ة االح�����ت�����الل، 
ل����ي����س ف����ق����ط ب����رج����م����ات����ه����ا امل�����ي�����دان�����ي�����ة ال����ع����م����ل����ي����ة ض������د امل����واط����ن����ني 
الفلسطينيني، إنما بما توفره حكومات االحتالل االسرائيلية 

املتعاقبة.

وأشارت الوزارة إىل أن قوات االحتالل تواصل تدمري األرض 
الفلسطينية وحراثتها بالدبابات واآلليات العسكرية الثقيلة 
بما فيها املزروعات وحقول القمح، وتدمري جميع مقومات 
ص���م���ود ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف االغ���������وار م����ن م���ي���اه وك����ه����رب����اء وم���ن���ازل 

ومنشآت ومصالح اقتصادية.
وتابعت الوزارة، وطرد املواطنني من اماكن سكناهم بحجة 
التدريبات العسكرية وحرمانهم من العودة اليها يف عملية 
متكررة ومتواصلة، ليضطروا مل��غ��ادرة امل��ك��ان بشكل نهايئ، 
بهدف ضم تدريجي للضفة الغربية املحتلة بما فيها القدس 
الشرقية، وفرض النظام االسرائييل وتكريس نظام الفصل 

العنصري "االبرتهايد".

وح������ذرت ال��خ��ارج��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م���ن م��غ��ب��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
اج�������راءات وت���داب���ري االح���ت���الل ك���أم���ور ب���ات���ت اع��ت��ي��ادي��ة وم��أل��وف��ة 
ألنها تتكرر كل يوم، خاصة يف ظل دعوات تحريضية علنية 
ي��ط��ل��ق��ه��ا ارك�������ان ال���ي���م���ني يف دول������ة االح����ت����الل ل��ت��ع��م��ي��ق ع��م��ل��ي��ات 
ال��ق��م��ع وال��ت��ن��ك��ي��ل ب��أب��ن��اء ش��ع��ب��ن��ا يف ك���ل م���ك���ان، ك��م��ا ه���و ح��ال 
ت���ف���اخ���ر وزي��������رة ال���داخ���ل���ي���ة االس���رائ���ي���ل���ي���ة اي���ل���ي���ت ش���اك���ي���ت ب��ق��م��ع 
الشرطة االسرائيلية للفلسطينيني يف النقب يف ابشع مظاهر 
الكراهية والحقد والعنصرية والفاشية بحق كل ما هو عربي 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، ذل����ك ك��ل��ه يف ظ���ل س��ع��ي ال��ح��ك��وم��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة 
لكسب املزيد من الوقت الستكمال تنفيذ حلقات مشروعها 

االستعماري التوسعي.

وأوض��ح أرك��ان حرب ق��وات النجدة باألمانة العقيد عبدالله 
الحوري، أن استكمال املرحلة الثالثة من االنتشار األمني تأيت 
تنفيذاً لتوجيهات قيادة وزارة الداخلية ووفقاً للرؤية الوطنية 

التي ستشمل مديريات أمانة العاصمة.
وأش�����ار إىل أن���ه ت���م ال���ي���وم رف���ع ال��ن��ق��اط ال��ث��اب��ت��ة ل���ق���وات ال��ن��ج��دة 
يف ع������دد م�����ن ش���������وارع أم�����ان�����ة ال���ع���اص���م���ة وت���ح���وي���ل���ه���ا إىل دوري�������ات 

متحركة، يف مديريات التحرير وشعوب والثورة.
م��ن جانبه أك��د مساعد ق��ائ��د ق���وات ال��ن��ج��دة ب��األم��ان��ة العقيد 
حسن مكيرب أن رفع وإزالة النقاط األمنية وتحويلها إىل دوريات 
أم��ن��ي��ة م��ت��ح��رك��ة سيسهم يف ت��ط��وي��ر األداء وت��ح��س��ني ال��ج��اه��زي��ة 

األمنية وتعزيز عالقة رجل األمن مع املواطنني.
وأشار إىل أن االنتشار األمني يتم تنفيذه بكوادر مؤهلة للقيام 
باملهام املطلوبة، مزودة بآليات تمكنهم من التحرك يف نطاقات 

محددة بداًل عن النقاط الثابتة.
إىل ذل���ك ب���ني رئ��ي��س ال��ع��م��ل��ي��ات ب��ف��رع ق����وات ال��ن��ج��دة العقيد 
ال��رك��ن ن��اج��ي ال��ق��ح��م، إىل أن إزال���ة ال��ن��ق��اط األم��ن��ي��ة واستبدالها 
ب��ن��ق��اط م��ت��ح��رك��ة س��ي��ك��ون ل��ه��ا ث��م��رت��ه��ا وأث���ره���ا يف امل���ي���دان وض��ب��ط 
ال����ج����ري����م����ة ل���ح���ظ���ة وق����وع����ه����ا وت����ع����زي����ز اإلج���������������راءات ال����وق����ائ����ي����ة مل��ن��ع 

الجريمة قبل وقوعها.

بروفسور ُعماني: »اليمن سيخرج مرفوع الرأس ومنتصرًا على التحالف«

تواصل فرار مجندين وضباط 
ما يسمى بالعمالقة بشبوة

وقفة ملوظفي مستشفى 48 تنديدا باستهدافه من العدوان

الدكتور/ عبدالعزيز الرتب

هل تنجح املبادرات 
حول اليمن؟

م�������������������داوالت م�����ج�����ل�����س االم��������������ن ب�����ال�����ش�����أن 
ال���ي���م���ن���ي ل�����م ت���ح���ق���ق ش����ي����ئ����اً ج������دي������داً ول����م 
يصدر ق��رار ملزم بوقف ال��ع��دوان عىل 
اليمن والعودة إىل طاولة الحوار ووفقا 
مل�������ا ن����س����م����ع����ه ع�������ن م���������ب���������ادرات م����ط����روح����ة 
ل���ح���ل���ح���ل���ة امل�����ل�����ف ال���ي���م���ن���ي وال�������ع�������ودة اىل 
ال��������ح��������وار وم�����ن�����ه�����ا م��������ب��������ادرة روس�������ي�������ا وك�������ذا 

ايران.
دول ال����������ع����������دوان ص�������ع�������دت يف االي����������ام 
امل����اض����ي����ة م�����ن غ�����ارات�����ه�����ا وم�������ن خ���روق���ات���ه���ا 
يف م��ا يخص الحديدة وتخلق ال��ذرائ��ع 
امل��ت��ك��ررة الس��ت��ه��داف امل����وائن وق���د أك��دت 
ال����ب����ع����ث����ة االم�����م�����ي�����ة يف ال�����ح�����دي�����دة ب�����أن�����ه ال 
صحة ملا تدعي دول التحالف بان ميناء 
الحديدة يستخدم عسكريا واملجلس 
ال�����س�����ي�����ايس االع�����������ىل وال�����س�����ل�����ط�����ة امل���ح���ل���ي���ة 
تلتزم بالتفتيش املستمر ولم تر البعثة 

او تلمس شيئا مما يذكر.
ب����امل����ق����اب����ل ن���ل���م���س اس�����ت�����ع�����داد ال����ق����ي����ادة 
يف ص��ن��ع��اء ال���دائ���م ل��ل��ح��وار وال��ت��ف��اوض 
ل������ل������س������الم واالس���������ت���������ق���������رار ب������ع������ي������دا م��������ن اي 
ام��الءات او هيمنة وتدخل خارجي يف 
الشأن اليمني ووقف التصعيد وصوال 
إىل ت���ف���اوض م���ع ال��ت��ح��ال��ف وب��م��ا يمكن 
م��ن تحقيق امل��ص��ال��ح��ة اليمنية وع���ودة 
املغرر بهم واالستفادة من قرار العفو 

العام.
نحن تجاوزنا التبعية واالرتهان بعد 
ح��ج��ز ال��س��ف��ي��ن��ة االم����ارات����ي����ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
التي تحمل معدات عسكرية وليست 
معدات طبية كما يزعمون فالسفينة 
عسكرية وبها معدات حجزت يف املياه 
االق���ل���ي���م���ي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة وال���ش���ع���ب ي��ض��غ��ط 
عىل قيادته بعدم النظر يف قرار مجلس 
االم�����ن اال ب���وق���ف ال����ع����دوان وال��ت��ص��ع��ي��د 
ورف�������ع ال����ح����ص����ار ألن����ن����ا يف ع��������دوان س��اف��ر 
م����ن����ذ اك��������ر م������ن س���ب���ع���ة أع�����������وام ف���ال���ي���م���ن 
يمثل شوكة امليزان للسالم واالستقرار 
يف املنطقة ومن حقنا احتجاز أي باخرة  
ت�����دخ�����ل م����ي����اه����ن����ا وال ت����ح����ص����ل ع������ىل اذن 
م���س���ب���ق ط����امل����ا ال���ت���ص���ع���ي���د م���س���ت���م���راً وق���د 
كفلت التشريعات والقوانني الدولية 
حق الدول عن الدفاع يف ارضيها )برا...

جوا او بحرا(.
ن��ح��ن م���درس���ة يف ال���ح���وار وال��ت��ف��اوض 
ب������ع������ي������دا ع���������ن اي������������ة ام���������������������الءات وق������������د ن���ق���ل 
الرحيب لهذا االتجاه االستاذ محمد 
عبدالسالم عند استقباله وزير خارجية 
ايران مؤخرا يف سلطنة عمان فالحربة 
و االس������ت������ق������الل ال ي����م����ن����ح����ه����ا م����ح����ت����ل وال 
ي����ص����ن����ع����ه����ا خ������ائ������ن وال ي����������ريس دع����ائ����م����ه����ا 
م�����رت�����زق او ع���م���ي���ل ,ه��������ذا م�����ا ي����ح����دث ل��ن��ا 
منذ قديم الزمن ولهذا يستمر الحرب 

والعدوان علينا.
ختاماً نؤكد ان لدى تحالف العدوان 
ه����������دف وه����������و ن�����ه�����ب ث�������روات�������ن�������ا وال����ت����ح����ك����م 
باملوقع الجغرايف االسراتيجي لليمن 
وت���م���زي���ق ن��س��ي��ج��ه االج���ت���م���اع���ي وه������و م��ا 
يحتم عىل الجميع الوقوف صفا واحدا 
واس��ق��اط م��ؤام��رات��ه��م وذل���ك بالصمود 

والرد املؤلم.

قوات النجدة تستكمل املرحلة الثالثة من االنتشار األمني النموذجي في أمانة العاصمة

اخلارجية الفلسطينية تدين استمرار استهداف االحتالل ملنطقة األغوار

تنويه واعتذار
ح������دث خ���ط���أ م��ط��ب��ع��ي يف م���ان���ش���ت ال���ع���دد 
ال�����س�����اب�����ق.. ن����ع����ت����ذر ل����ل����ق����راء ال������ك������رام ع�����ن ه����ذا 

الخطأ غري املقصود.


