
إعصـــــار  اليمــــــــــــــن
 أرعـــــــب تل  أبـيب

بعث فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل، برقية 
تهنئة إىل فخامة الرئيس إبراهيم رئييس رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

بمناسبة الذكرى الـ43 النتصار الثورة اإلسالمية.
واعـــتـــر الـــرئـــيـــس املــــشــــاط، الــــثــــورة اإلســـالمـــيـــة يف إيــــــران مـــن أهــــم أحــــــداث الــقــرن 
الــعــشــريــن، ألهمت كــل الــشــعــوب املستضعفة وأحــيــت لديها اآلمـــال العريضة 

بالقدرة عىل مواجهة االستبداد واالستعمار وأن إرادة الشعوب هي الغالبة.
وقـــال "مـــن أهـــم مــا أنــجــزتــه الــثــورة اإلســالمــيــة، أنــهــا أنــقــذت إيــــران مــن مخالب 
الهيمنة األمريكية، وغريّت موازين الصراع يف املنطقة، وأعلنت وقوفها املبديئ 
إىل جانب القضية الفلسطينية يف وقت بدأ األقربون يف حال تخىل عنها، ووقفت 

وما تزال ضد قوى االستكبار العاملي".
وأضاف" كما أن ما أنجزته الثورة اإلسالمية يف إيران، أنها فضحت السياسة 
األمريكية واإلسرائيلية يف العالم اإلســالمــي ونبهت لخطورتها، وتحملت كل 
الــضــغــوط األمــريــكــيــة والــحــصــار الــظــالــم، وتمكنت مــن تــجــاوز أشــد مــراحــلــه بكل 

اقتدار، مستعينة بالله تعاىل ومعتمدة عىل شعب إيران الصامد العزيز".
وثمن الرئيس املشاط، مواقف الجمهورية اإليرانية اإلسالمية األخوية تجاه 
الــشــعــب الــيــمــنــي .. مـــعـــراً يف الـــوقـــت ذاتـــــه ويف ظـــل عـــالقـــة الــيــمــن الــدبــلــومــاســيــة 
املتميزة مــع إيـــران، عــن التطلع إىل املــزيــد مــن الــتــعــاون السيايس واالقــتــصــادي، 

واالستفادة من التجربة اإليرانية يف جميع املجاالت

يف برقية تهنئة للرئيس اإليراين بالذكرى الـ 43 النتصار الثورة اإلسالمية
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قصف األحياء السكنية و ارتاكب املجازر الوحشية

هزمية نفسية ومعنوية وانهيار أخالقي للعدوان

سالح اجلو املسير يغير قواعد االشتباك ويحيد أنظمة الدفاع اجلوي املعادي

العدوان ..
ــرق ! ــغ ــم إىل ال ــوه ــن ال م

الرئيس املشاط :  الثورة اإلسالمية في إيران ألهمت الشعوب املستضعفة ملواجهة االستبداد واالستعمار

تفاصيل ص 02

أدان مجلس النواب يف جلسته أمس األحد 
برئاسة نائب رئيس املجلس عبد السالم صالح 
هشول زابــيــة، الصمت العربي والـــدويل تجاه 
غـــــــــــارات طـــــــــريان تــــحــــالــــف الـــــــعـــــــدوان الــــســــعــــودي 
اإلمارايت بدعم وتوجيه أمرييك عىل العاصمة 

صنعاء واملحافظات.

واســـــتـــــنـــــكـــــر املـــــجـــــلـــــس املـــــــمـــــــارســـــــات الـــتـــعـــســـفـــيـــة 
لـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــــــعــــــــــدوان يف قـــــتـــــل وتـــــــــرويـــــــــع وهــــــــدم 
املــــســــاكــــن عـــــىل رؤوس ســـاكـــنـــيـــهـــا مـــــن األطــــفــــال 
والــنــســاء والــشــيــوخ، والــتــدمــري املمنهج للبنية 

التحتية والطرق والجسور واألعيان املدنية.

طالبوا أحرار العالم بالتحرك والعمل على إيقاف العدوان ورفع احلصار

نواب الشعب يدينون الصمت العاملي إزاء جرائم العدوان بحق الشعب اليمني

تفاصيل ص 02

خالل حضوره ندوة فكرية بجامعة صنعاء ..

احلوثي : 11 فبراير ثورة شعبية مهمة في تاريخ نضال الشعب اليمني
  الثوار األحرار أشعلوا شرارة  ثورة  11 فبراير، وانطلقوا بها حتى انتصار ثورة 21 سبتمبر 2014م

  الشامي : الثوار الذين حملوا روحية الثورة هم من 
استمروا في الثورة، وصواًل إلى ثورة 21 من سبتمبر

  بن عامر : النظام السابق وافق  على إنشاء قاعدة عسكرية 
امريكية  في عدن، والتواجد في صنعاء ومدن أخرى

أكد عضو املجلس السيايس 
األعــىل، محمد عيل الحويث، 
أن ثورة 11 فراير 2011م مثلت 
مرحلة مهمة يف تاريخ نضال الشعب 
اليمني للتحرر من الوصاية واالرتهان 

الخارجي.
وأشــــــــــــــــــار الـــــــــحـــــــــويث يف نـــــــــــــــدوة فــــكــــريــــة 
أُقيمت بجامعة صنعاء بعنوان "11 
فراير.. ثورة ضد أمريكا ووصايتها، 

قــــــــــــــــــــــــــــراءة يف الــــــــــــــــــــــــــــــــدالالت واســـــــــــتـــــــــــذكـــــــــــار 
لـــــــــإنـــــــــجـــــــــاز"، إىل أن الــــــــــثــــــــــوار األحـــــــــــــــرار 
أشــعــلــوا شــــرارة الــثــورة يف 11 فــرايــر، 
وانــطــلــقــوا بــهــا حــتــى االنــتــصــار يف ثــورة 

21 سبتمر 2014م.
واســــتــــعــــرض مـــحـــطـــات مـــــن مـــســـرية 
ثــــــــــــــــــــــــــورة 11 فـــــــــــــــــــرايـــــــــــــــــــر، وأهــــــــــــــدافــــــــــــــهــــــــــــــا، 
ومـــــبـــــادئـــــهـــــا، وطـــــمـــــوحـــــات وتـــطـــلـــعـــات 
الثوار يف نيل االستقالل والتحرر من 

الــوصــايــة، وصــــواًل إىل مــحــاولــة طــريف 
النظام لحرف مسار الثورة من خالل 
إعــــــــــــــادة الـــــتـــــمـــــوضـــــع بــــصــــبــــغــــة ثــــــوريــــــة، 
وإجــهــاضــهــا عــر الــتــدخــل الــخــارجــي، 
وإعــــــــــــــالن املـــــــــبـــــــــادرة الــــخــــلــــيــــجــــيــــة، الــــتــــي 
فرضت الوصاية عىل القرار الوطني.

ولــــفــــت عـــضـــو الـــســـيـــايس األعـــــــىل إىل 
أن كافة املكونات وافقت عىل املبادرة 
الخليجية ما عدا مكوين "أنصار الله، 

واألحــــــرار مـــن ثــــوار الــشــعــب"، الــذيــن 
رفـــــضـــــوا املــــــبــــــادرة والــــتــــدخــــل يف فـــرض 
الـــوصـــايـــة والــهــيــمــنــة عــــىل االســـتـــقـــالل 

والسيادة الوطنية.
وبــــّ� أن مــكــّون أنــصــار الــلــه كـــان له 
مــوقــف مــن املـــبـــادرة، ورفــضــهــا رفــضــاً 
قـــــاطـــــعـــــاً، واتـــــجـــــه إىل مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــوار 

بشرط استمرار الضمانة الثورية..

تفاصيل ص 05

الفريق السامعي:   املواجهة مع العدوان 
تتطلب باحثني عسكريني وأمنيني

ص 06
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شوقي عواضة 

تصدر عن : القوات املسلحة اليمنية - دائرة التوجيه املعنوي  االثنني

اسبوعية 
سياسية . عامة
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أك���د رئ��ي��س م��ج��ل��س ال���ش���ورى م��ح��م��د ح��س��ن ال���ع���ي���دروس أن ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة 
عاماًل أساسياً لرتسيخ دعائم اإلدارة املنظمة والتخطيط والربمجة للمتطلبات 
املرحلية.. مثمناً اهتمام املجلس السيايس األعىل بتنفيذ الرؤية الوطنية باعتبارها 

الدليل العميل واإلداري التنظيمي ملختلف األجهزة التنفيذية يف البالد.
وأش����ار ال��ع��ي��دروس خ���الل اف��ت��ت��اح��ه ال�����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة يف التخطيط التنفيذي 
لخطة الرؤية الوطنية للفرتة 2020-2022م، بحضور نائب رئيس املجلس 
عبده محمد الجندي..  إىل أهمية االلتزام باآللية التنفيذية للمبادرة وإثرائها 
بالجوانب اإلبداعية يف أي نشاط يتوافق معها واستيعاب مضامينها، لتلبية 

متطلبات املرحلة.
وأك����د أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ال��ج��م��اع��ي واإلداري امل��ّن��ظ��م ب���ن م��خ��ت��ل��ف أج���ه���زة ال��دول��ة 
واس��ت��ي��ع��اب ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة وآل��ي��ت��ه��ا ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ع��م��ل ض��م��ن ف��ري��ق متكامل 
لرتجمتها عىل الواقع .. الفتاً إىل أن اآللية التنفيذية للرؤية الوطنية ستحظى 
باهتمام املجلس ولجانه املختلفة واستيعاب كل ما يطرأ عليها من استحداثات.
ب�������دوره أش������ار أم�����ن ع�����ام امل���ك���ت���ب ال���س���ي���ايس ألن����ص����ار ال���ل���ه ف���ض���ل أب�����و ط����ال����ب، إىل 
دور م��ج��ل��س ال���ش���ورى ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��رؤي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ب��ن��اء ال���دول���ة ب��ع��د ص���دور 
ق��رار املجلس السيايس بتشكيل ال��وح��دة الفنية.. الفتاً إىل أهمية تنفيذ قائمة 
األولويات املندرجة ضمن اآللية التنفيذية التي سيتم العمل عليها يف املؤسسات 

الدستورية والتشريعية خالل العام الحايل.
وت���ط���رق أب����و ط��ال��ب إىل ال�����دور امل���ن���اط ب��م��ج��ل��س ال���ش���ورى يف اإلط�����ار االس��ت��ش��اري 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال���رؤي���ة ال��وط��ن��ي��ة وال�����ذي ُي���ع���ول ع��ل��ي��ه ال���خ���روج ب��خ��ط��ة م��واك��ب��ة ملتطلبات 
امل��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة .. م��ش��راً إىل أن ت��ص��ب م��خ��رج��ات ال����دورة بخطة ع��م��ل واض��ح��ة 
ت���س���ه���م يف ت��ح��ق��ي��ق أول�����وي�����ات وم����ه����ام امل���ج���ل���س وف����ق����اً مل���وج���ه���ات ال����ق����ي����ادة ال���ث���وري���ة 

واملجلس السيايس األعىل وتحقق أهداف الرؤية الوطنية.
ف��ي��م��ا أوض����ح ع��ض��و وح����دة ال��ت��خ��ط��ي��ط ب��امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي إلدارة ال���رؤي���ة م���درب 
الدورة، أن فريق الوحدة التنفيذية باملجلس سيتعرف خالل الدورة عىل مراحل 
التخطيط التشاريك إلعداد خطة املرحلة الثانية للرؤية الوطنية املتضمنة التهيئة 
وال��ت��ح��ض��ر وت��ح��ل��ي��ل ال���وض���ع ال���راه���ن وال��ت��خ��ط��ي��ط ال���ت���ش���اوري وال��ت��ن��ف��ي��ذي وإق����رار 

وتدشن الخطة.
هذا وتهدف ال��دورة بالتعاون مع املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية الوطنية إىل 

تأهيل فريق الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بمجلس الشورى، بمعارف حول 
التخطيط التنفيذي وإعداد خطة املرحلة الثانية للرؤية الوطنية.

ك���م���ا ت���ه���دف ال��������دورة ع����ىل م�����دى ي���وم���ن إىل ت��ن��م��ي��ة ق�������درات ال���ف���ري���ق يف أس��ال��ي��ب 
التخطيط والتنفيذ واملتابعة خ��الل مراحل إع��داد خطط ال��رؤي��ة الوطنية وفقاً 

ملنهجية التخطيط التشاريك.
ح��ض��ر اف���ت���ت���اح ال�������دورة رئ���ي���س وح�����دة ال��س��ك��رت��اري��ة وامل���ت���اب���ع���ة ون���ظ���م امل��ع��ل��وم��ات 

باملكتب التنفيذي للرؤية الوطنية خالد الجنيد.
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في برقية تهنئة للرئيس اإليراني بالذكرى الـ 43 النتصار الثورة اإلسالمية

الرئيس املشاط: الثورة اإلسالمية في إيران ألهمت كل الشعوب املستضعفة 
وأحيت لديها اآلمال العريضة في القدرة على مواجهة االستبداد واالستعمار

بعث فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
السيايس األعىل، برقية تهنئة إىل فخامة الرئيس إبراهيم 
رئ���ي���ي رئ���ي���س ال���ج���م���ه���وري���ة اإلس����الم����ي����ة اإلي����ران����ي����ة ب��م��ن��اس��ب��ة 

الذكرى ال�43 النتصار الثورة اإلسالمية.
واعترب الرئيس املشاط، الثورة اإلسالمية يف إيران من أهم 
أحداث القرن العشرين، ألهمت كل الشعوب املستضعفة 
وأح�����ي�����ت ل����دي����ه����ا اآلم����������ال ال����ع����ري����ض����ة ب�����ال�����ق�����درة ع�����ىل م���واج���ه���ة 

االستبداد واالستعمار وأن إرادة الشعوب هي الغالبة.
وقال "من أهم ما أنجزته الثورة اإلسالمية، أنها أنقذت 

إي���������ران م�����ن م���خ���ال���ب ال���ه���ي���م���ن���ة األم����ري����ك����ي����ة، وغ���������ّرت م����وازي����ن 
ال�����ص�����راع يف امل���ن���ط���ق���ة، وأع����ل����ن����ت وق����وف����ه����ا امل�����ب�����ديئ إىل ج���ان���ب 
القضية الفلسطينية يف وق��ت ب��دأ األق��رب��ون يف ح��ال تخىل 

عنها، ووقفت وما تزال ضد قوى االستكبار العاملي".
وأض�����اف" ك��م��ا أن م��ا أن��ج��زت��ه ال���ث���ورة اإلس��الم��ي��ة يف إي����ران، 
أن��ه��ا فضحت السياسة األم��ري��ك��ي��ة واإلس��رائ��ي��ل��ي��ة يف العالم 
اإلس������الم������ي ون����ب����ه����ت ل����خ����ط����ورت����ه����ا، وت���ح���م���ل���ت ك�����ل ال���ض���غ���وط 
األم����ري����ك����ي����ة وال����ح����ص����ار ال����ظ����ال����م، وت���م���ك���ن���ت م�����ن ت�����ج�����اوز أش���د 
مراحله بكل اقتدار، مستعينة بالله تعاىل ومعتمدة عىل 

شعب إيران الصامد العزيز".
وث����م����ن ال����رئ����ي����س امل�����ش�����اط، م�����واق�����ف ال���ج���م���ه���وري���ة اإلي����ران����ي����ة 
اإلسالمية األخوية تجاه الشعب اليمني .. معرباً يف الوقت 
ذاته ويف ظل عالقة اليمن الدبلوماسية املتميزة مع إيران، 
عن التطلع إىل املزيد من التعاون السيايس واالقتصادي، 
واالس�������ت�������ف�������ادة م������ن ال����ت����ج����رب����ة اإلي������ران������ي������ة يف ج����م����ي����ع امل�����ج�����االت 

الحيوية التنموية.
أش���اد بمناقب الفقيد وإس��ه��ام��ات��ه العلمية وال��ب��ح��ث��ي��ة يف 

املجال االقتصادي

وض����ع ع��ض��و امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس األع�����ىل أح���م���د ال���ره���وي، 
ون����ائ����ب رئ����ي����س ال����������وزراء ل���ل���ش���ؤون االق����ت����ص����ادي����ة وزي�������ر امل���ال���ي���ة 
الدكتور رشيد أب��و ل��ح��وم، وأم��ن العاصمة حمود عباد، 
ح��ج��ر األس����اس لخمسة م��ش��اري��ع يف م��ج��ال ال��ط��رق بكلفة 

767 مليوناً و487 ألف ريال بدعم محيل.
ت��ت��ض��م��ن امل���ش���اري���ع، إع�����ادة ت��أه��ي��ل وت��رم��ي��م وت��ن��ف��ي��ذ طبقة 
إس��ف��ل��ت��ي��ة ل��ل��م��ق��اط��ع امل���ت���ض���ررة ب����ش����ارع ال��ش��ه��ي��د ع���ب���دال���ق���ادر 
هالل من جولة الثقافة حتى شارع 45، وتنفيذ جسرين 
سطحين بشارعي األصبحي ودار سلم بمديرية السبعن، 
وجسرين آخرين بشارع النصر بمديرية شعوب، إضافة 
إىل إعادة تأهيل وترميم بوابة مدينة صنعاء القديمة "باب 

اليمن".
واطلع الرهوي وأبو لحوم وعباد ومعهم رئيس املؤسسة 
العامة للطرق والجسور املهندس عبدالرحمن الحضرمي 
ون�����ائ�����ب�����ه امل�����ه�����ن�����دس أم��������ر ال������دي������ن ال�������ح�������ويث، ووك������������الء األم�����ان�����ة 
املهندس عبدالكريم الحويث والدكتور أحمد املصيل وعيل 
ال���الح���ج���ي وم����دي����ر ال����وح����دة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ه���ن���دس ع��ب��دامل��ل��ك 
اآلن���������ي، ع�����ىل س�����ر ت���ن���ف���ي���ذ م����ش����روع����ي ق����ن����اة ت���ص���ري���ف امل���ي���اه 
بمنطقة دارس، ونفق جسر مذبح بمديريت بني الحارث 

ومعن.
وأشار عضو مجلس السيايس األعىل إىل أهمية تدشن 
هذه املشاريع لتحسن وتطوير البنية التحتية للعاصمة، 
وال������ذي ي��ع��رب ع���ن ص���م���ود ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وال���ت���ف���اف���ه ح��ول 
ال����ق����ي����ادة ال����ث����وري����ة وامل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع���������ىل.. م�����ؤك�����داً أن 

تنفيذ امل��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة وال��خ��دم��ي��ة ي��ؤك��د م��ي الشعب 
اليمني يف البناء والتنمية بعد سبع سنوات من العدوان 

والحصار والتدمر.
ون������وه ال����ره����وي ب���اه���ت���م���ام ال���ح���ك���وم���ة وج����ه����ود ق����ي����ادة أم���ان���ة 
ال��ع��اص��م��ة لتحسن م��س��ت��وى ال��خ��دم��ات وت��خ��ف��ي��ف معاناة 

املواطنن، رغم التحديات واستمرار العدوان يف استهداف 
البنى التحتية ومقدرات الشعب اليمني.

بدوره أوضح الدكتور أبو لحوم أن تدشن هذه املشاريع 
يمثل تنفيذا فعليا لخطة أمانة العاصمة للعام 2022م 
وال����ذي ي��ع��ك��س م��س��ت��وى ال��ت��خ��ط��ي��ط واألداء.. م��ن��وه��ا بهذه 

ال����خ����ط����وة ال����ت����ي ت����ن����م ع�����ن امل����س����ؤول����ي����ة وال������ح������رص ع�����ىل ت���وف���ر 
الخدمات ألبناء أمانة العاصمة.

وأوض��ح أن انطالقة املشاريع التنموية بأمانة العاصمة 
ب������دأت يف 2019م، إال أن���ه���ا ش���ه���دت زي�������ادة م���ل���ح���وظ���ة يف 
2022م.. مبينا أن تكلفة املشاريع بلغت ثمانية مليارات 
ريال، جميعها يف مجال الطرق من خالل تأهيل وترميم ما 
دمره العدوان، وتنفيذ الرصف الحجري يف مناطق جديدة 
باألمانة.. منوهاً نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية، 
باملشاريع التي تنفذها الوحدة التنفيذية للرتميم باألمانة 
وال�����ت�����ي أث���ب���ت���ت ك���ف���اءت���ه���ا وق����درت����ه����ا ب����دع����م م�����ن ق�����ي�����ادة أم���ان���ة 

العاصمة وقطاع األشغال.
وأش���������ار إىل أن أم�����ان�����ة ال���ع���اص���م���ة س���ت���دش���ن خ������الل ال���ف���رتة 
املقبلة مشاريع أخ��رى ستنفذها املؤسسة العامة للطرق 
وال���ج���س���ور.. م���ؤك���دا اس���ت���م���رار م���ؤس���س���ات ال����دول����ة يف ال��ب��ن��اء 

والتنمية رغم العدوان والحصار والدمار.
م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن أم����ن ال��ع��اص��م��ة، اه��ت��م��ام ودع����م رئ��ي��س 
امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس األع������ىل، ل��ت��ح��س��ن م��س��ت��وى ال��خ��دم��ات 
وت���ن���ف���ي���ذ امل����ش����اري����ع ال���ت���ن���م���وي���ة يف م��خ��ت��ل��ف امل������ج������االت، س��ي��م��ا 
يف م������ج������ال ال�������ط�������رق وال������ح������ف������اظ ع�������ىل ال����ب����ن����ي����ة ال����ت����ح����ت����ي����ة، ب���م���ا 
يكفل تخفيف معاناة املواطنن يف ظل استمرار العدوان 
وال��ح��ص��ار.. م��ش��ي��داً ب��ح��رص ع��ض��و ال��س��ي��ايس األع���ىل ون��ائ��ب 
رئ���ي���س ال���������وزراء، ع���ىل م���س���ان���دة ج���ه���ود أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة يف 
ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���اري���ع ال��خ��دم��ي��ة.. م���ؤك���داً أن ه����ذه امل���ش���اري���ع تعد 

إحدى صور الصمود يف مواجهة العدوان.

بكلفة 767 مليونًا و487 ألف ريال بدعم محلي

الرهوي وأبو حلوم وعباد يضعون حجر األساس ملشاريع طرق بأمانة العاصمة

أدان مجلس النواب يف جلسته أمس األحد برئاسة نائب 
رئ��ي��س امل��ج��ل��س ع��ب��د ال��س��الم ص��ال��ح ه��ش��ول زاب���ي���ة، الصمت 
ال�����ع�����رب�����ي وال���������������دويل ت������ج������اه غ�������������ارات ط�����������ران ت�����ح�����ال�����ف ال�������ع�������دوان 
ال��س��ع��ودي اإلم�����ارايت ب��دع��م وت��وج��ي��ه أم��ري��ي ع��ىل العاصمة 

صنعاء واملحافظات.
واستنكر املجلس املمارسات التعسفية لتحالف العدوان 
يف ق���ت���ل وت����روي����ع وه������دم امل���س���اك���ن ع����ىل رؤوس س��اك��ن��ي��ه��ا م��ن 
األطفال والنساء والشيوخ، والتدمر املمنهج للبنية التحتية 

والطرق والجسور واألعيان املدنية.
واع�������ت�������رب ن�����������واب ال�����ش�����ع�����ب، ال�����ص�����م�����ت ال�������������دويل ال�����������ذي ت�����ج�����اوز 
الخذالن للمعاناة اإلنسانية للشعب اليمني تغطية لجرائم 
تحالف ال��ع��دوان وش��راك��ة معه يف ارت��ك��اب املزيد من جرائم 

الحرب بحق أبناء الشعب اليمني.
وط�����ال�����ب�����وا أح�����������رار ال�����ع�����ال�����م ب����ال����ت����ح����رك وال�����ع�����م�����ل ع������ىل إي����ق����اف 
ال�������ع�������دوان ورف��������ع ال����ح����ص����ار وإط����������الق س����ف����ن ال������وق������ود وال����������دواء 

والغذاء للتخفيف من معاناة أبناء اليمن، الذين يكابدون 
مرارة الحياة يوماً بعد يوم جراء استمرار العدوان والحصار.

ويف الجلسة ال��ت��ي حضرها وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلي 
ال��ن��واب وال��ش��ورى ال��دك��ت��ور ع��يل عبدالله أبوحليقة، تطرق 
نواب الشعب إىل عدد من املواضيع املتعلقة بمهام املجلس 

يف الجانبن التشريعي والرقابي ومهامه الداخلية.
واس��ت��م��ع ن�����واب ال��ش��ع��ب إىل م���ق���رتح م���ن ع���ض���وي امل��ج��ل��س 
ال��دك��ت��ور ع��ىل ال��زن��م ونجيب ال��ورق��ي، وع���دد م��ن املالحظات 
املطروحة من أعضاء املجلس بشأن تحسن األداء الربملاين 
وبما يواكب املرحلة الراهنة وحجم التحديات التي تتطلب 

العمل بروح الفريق الواحد.
وأرج��������أ امل���ج���ل���س ال����ب����ت يف امل����ق����رتح وامل����الح����ظ����ات إىل ج��ل��س��ة 
مقبلة..وسيواصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله يوم 
غٍد االثنن بمشيئة الله تعاىل. خالل افتتاح دورة تدريبية 

يف التخطيط التنفيذي

طالبوا أحرار العالم بالتحرك والعمل على إيقاف العدوان ورفع احلصار

نواب الشعب يدينون الصمت العاملي إزاء 
جرائم العدوان بحق الشعب اليمني

   الثورة اإلسالمية 
اإليرانية فضحت السياسة 

األمريكية واإلسرائيلية 
في العالم اإلسالمي ونبهت 

خلطورتها

    نتطلع إلى املزيد من التعاون السياسي واالقتصادي من التجربة اإليرانية في جميع املجاالت احليوية التنموية

رئيس الوزراء يعزي في وفاة 
الدكتور طه أحمد الفسيل

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية 
عزاء ومواساة يف وفاة الدكتور طه أحمد الفسيل، أستاذ االقتصاد يف 
جامعة صنعاء، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني يف املجال األكاديمي.

وعرب رئيس الوزراء يف الربقية التي بعثها إىل شقيقي الفقيد عبداللطيف 
وخالد، وإىل نجله أحمد، بمناقب الفقيد وإسهاماته العلمية والبحثية 

يف املجال االقتصادي وجهده التدريي الجامعي القّيم.
وأش���ار إىل أن الفقيد ك��ان م��ن ال��ك��ف��اءات األك��ادي��م��ي��ة ال��ب��ارزة يف مجال 
اختصاصه عىل املستوى الوطني .. معترباً رحيله خسارة للوطن عامة 

وقطاع التعليم العايل والبحث العلمي بصورة خاصة.
وعرب رئيس الوزراء عن بالغ التعازي واملواساة لشقيقي الفقيد ونجله 
وأف������راد األس�����رة وآل ال��ف��س��ي��ل ك��اف��ة وأع���ض���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س يف ج��ام��ع��ة 
صنعاء بهذا املصاب .. سائاًل الله العيل القدير أن يتغمده بواسع الرحمة 
وامل���غ���ف���رة وي��س��ك��ن��ه ف��س��ي��ح ج���ن���ات���ه وي���ل���ه���م أه���ل���ه وذوي�������ه وزم����الئ����ه وط���الب���ه 

ومحبيه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون " .

قطاع االتصاالت يحمل العدوان 
مسؤولية أي انقطاع خلدماته 

جراء احتجاز سفن الوقود
ح��م��ل ق��ط��اع وش��رك��ات االت���ص���االت وال���ربي���د، ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي 
األمريي اإلم���ارايت، املسئولية القانونية الكاملة ج��راء القرصنة عىل سفن 
املشتقات النفطية ومنع دخولها لليمن لضمان استمرار تشغيل خدمات 

االتصاالت واإلنرتنت.
وح�����ذر ب���ي���ان ص�����ادر ع���ن ق���ط���اع وش����رك����ات االت����ص����االت وال����ربي����د خ����الل وق��ف��ة 
احتجاجية نظمها القطاع بالتعاون مع شركة النفط اليمنية أم��ام مكتب 
األم����م امل��ت��ح��دة ب��ص��ن��ع��اء، م���ن ان��ق��ط��اع وش��ي��ك ل��ل��خ��دم��ات األس��اس��ي��ة بسبب 

نفاد الوقود.
وح��م��ل البيان ال���ذي ت��اله وك��ي��ل وزارة االت��ص��االت املساعد للشئون الفنية 
املهندس عبدالرحمن أبو طالب، تحالف العدوان بقيادة أمريكا، املسئولية 
الكاملة عن كل ما تعرضت له البنية التحتية من قصف وتدمر لشبكات 
وأبراج وسنرتاالت ومحطات ومنشآت االتصاالت والربيد ومكاتبها الخدمية.
ودع����������ا امل����ن����ظ����م����ات وامل����ج����ت����م����ع ال������������دويل واالت����������ح����������ادات وال�����ه�����ي�����ئ�����ات اإلن����س����ان����ي����ة 
والحقوقية، إىل التدخل الفوري إلجبار دول تحالف العدوان بإيقاف كل 
أشكال القرصنة  عىل السفن املحملة باملشتقات النفطية الالزمة الستمرار 

وتشغيل خدمات االتصاالت واإلنرتنت.
وطالب البيان األمم املتحدة واالتحاد الدويل لالتصاالت واملنظمات الدولية 
ذات العالقة بالتدخل لرفع الحظر عىل تجهيزات وأنظمة االتصاالت ذات 
االس���ت���خ���دام امل�����دين ب��اع��ت��ب��ار خ���دم���ات االت����ص����االت واإلن����رتن����ت ح���ق م���ن ح��ق��وق 

اإلنسان كفلتها القوانن الدولية.
كما ط��ال��ب بسرعة اإلف����راج ع��ن جميع التجهيزات امل��ح��ت��ج��زة، وال��ت��ي يتم 
االعتماد عليها يف صيانة وتشغيل الشبكة، وترميم الشبكات والسنرتاالت 

واملنشآت املدمرة.
وخالل الوقفة التي شارك فيها املدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة 
ل����الت����ص����االت امل���ه���ن���دس ص�������ادق م���ص���ل���ح ورئ����ي����س م���ج���ل���س إدارة ش����رك����ة "ي��م��ن 
موبايل" عصام الحميل، أشار رئيس املنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات 
االتصاالت املهندس محمد الذهباين، ومحمد املهدي عن شركات الهاتف 
النقال العاملة يف اليمن، إىل أهمية اضطالع األمم املتحدة بواجبها تجاه 
املمارسات التعسفية لدول تحالف العدوان واستمرارها يف القرصنة عىل 

سفن الوقود.
ونددا باستمرار العدوان بقيادة أمريكا يف احتجاز سفن الوقود ومنعها 
من الدخول إىل ميناء الحديدة رغم حصولها عىل تصاريح من األمم املتحدة.
واستنكرا الصمت األم��م��ي املعيب وال��ت��غ��ايض ال��واض��ح ع��ن م��ا يحدث من 
قرصنة واحتجاز لسفن الوقود أمام مرأى ومسمع من العالم.. داعن أحرار 
ال��ع��ال��م إىل ال���وق���وف م���ع م��ظ��ل��وم��ي��ة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وال��ض��غ��ط ع���ىل دول��ه��م 
للتحرك الجاد للعمل عىل تخفيف معاناة الشعب اليمني نتيجة استمرار 

العدوان والحصار.
واع���ت���رب ال���ذه���ب���اين وامل����ه����دي، اس���ت���م���رار اح��ت��ج��از س��ف��ن امل��ش��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة، 
ت��ص��ع��ي��داً ض���د امل���دن���ي���ن يف ال��ي��م��ن ع��ق��اب��ا ج��م��اع��ي��ا ي���رتت���ب ع��ل��ي��ه ت��ع��ط��ي��ل ك��اف��ة 

الخدمات ومنها االتصاالت واإلنرتنت.

العيدروس: الرؤية الوطنية عامل أساسي لترسيخ دعائم اإلدارة املنظمة والتخطيط للمتطلبات املرحلية
أبوطالب: أهمية تنفيذ قائمة األولويات التي سيتم العمل عليها في املؤسسات الدستورية والتشريعية

باشر مكتبا هيئتي األوقاف والزكاة يف محافظة الحديدة، اإلجراءات التنفيذية الخاصة 
بربامج التمكن االقتصادي يف املجاالت الزراعية والحيوانية والسمكية والصناعية.. حيث 
ق��ام مديرا مكتبي األوق���اف، فيصل الهطفي، وال��زك��اة يف الحديدة، جمال الحمري ، 
ومعهما مديرا التمكن عادل عبد الجبار، واملشاريع، نايف أبو نشطان، بزيارة ميدانية 
للمواقع التنفيذية للمشاريع من شركاء الهيئة العامة ل��أوق��اف والسلطة املحلية يف 

ميناء االصطياد يف ساحل "بن عباس" بمديرية املنرة التابع لوقف جامع بن عباس.
وأوضح الهطفي والحمري أن زيارة موقع األرض الزراعية التابعة لأوقاف يف املديرية 
تأيت يف إطار إجراءات املسح التنفيذية للمساهمة يف إعادة تأهيل ميناء الصيد من خالل 
التأسيس لعدد من املشاريع يف الجانب السمي وإسناد سالسل القيمة املرتبطة بها.. 

وأشارا إىل أن الزيارة تأيت ترجمة ملا تم االتفاق عليه يف اجتماع  سابق بن مكتبي هيئتي 
األوق������اف وال����زك����اة، ال�����ذي ت���م خ���الل���ه االت���ف���اق ع���ىل وض����ع آل���ي���ة ع��م��ل م��ش��رتك��ة واس��ت��ص��الح 
وتفعيل عدد من أرايض األوقاف، وتنفيذ مشاريع تمكن اقتصادية فيها لصالح الفقراء 

واملساكن.
الجدير بالذكر أن املشاريع، التي ستنفذها هيئتا األوقاف والزكاة يف املحافظة يف مجال 
التمكن االق��ت��ص��ادي ت��أيت يف إط���ار م��وّج��ه��ات ب��ن��اء ال��دول��ة اليمنية ال��ح��دي��ث��ة، ووف���ق ال��رؤي��ة 
الوطنية وتوجيهات قائد الثورة السيد العلم، عبد امللك الحويث، واهتمام قياديت هيئتي 
األوقاف والزكاة ممثلة برئيس هيئة األوقاف، السيد العالمة عبد املجيد الحويث، والزكاة،  

الشيخ شمسان أبو نشطان، بشريحة الفقراء واملساكن وتمكينهم اقتصادياً.

األوقاف والزكاة تباشران 
إجراءات التمكني 

االقتصادي في احلديدة
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 املُطِبّعون نسوا
 أَنّهم ُملزمون أخالقيًا 

ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا 
بأْن َيصطّفوا مع 

أهلنا يف فلسطني 
وقضيتهم العادلة.

صــواريــُخ بالستّية وطـــائـــراٌت مــســّ�ٌة يمنّية الــّصــنــع بــامــتــيــاٍز صنعت يف 
ظـــّل حـــصـــاٍر مــطــبــٍق مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان عـــى الــيــمــن لـــم يــتــجــاوز عــددهــا 
عــدد أصابع اليد استهدفت خــال أسبوعني أبــو ظبي ودبــي وأهــداف 
ومواقع حّساسة. يف االمارات رغم عددها القليل استطاعت أن تكسر 
الحصار املطبق وأن تسّجل اخرتاقاً كب�اً ملنظومة الرتسانة العسكرّية 
والــــــــــــــــــــّرادارات االمـــــريـــــكـــــّيـــــة وتــــحــــّقــــق أصـــــــابـــــــاٍت مـــــبـــــاشـــــرًة ألهـــــدافـــــهـــــا بـــــدّقـــــٍة 
عاليٍة تلك األهـــداف املــدروســة بــإتــقــاٍن ومــحــّددة وفــقــاً ملعطياٍت أمنّيٍة 
واستخباراتّيٍة ناجمة عن عملّيات استطاع واخرتاٍق أمنٍيّ فاضٍح لكّل 
املنظومة األمنّية لدول العدوان عى رأسها الواليات املتحدة األمريكّية 
بأجهزتها االستخباراتّية وأجــهــزة إنــذارهــا االستباقية وكبار جرناالتها 
املنتحبني عى استهداف قاعدة الظفرة التي عجزوا عن حمايتها من 
صــواريــخ انــصــار الله ووقــفــوا عاجزين أمــام املشهد الــّصــاعــق. سقطت 
الّصواريخ يف اإلمارات وترّددت أصداء انفجاراتها يف تل أبيب بالّتزامن 
مع وصول رئيس الكيان الّصهيوين يستحاق هرتسوغ لإلمارات بزيارة 
دعٍم وتعاوٍن ملواجهة هجمات أنصار الله الذين استقبلوه باإلعصار 
الّثاين من الّصواريخ عى مطار دبي. وهذا ما يؤّكد قّوة االخرتاق األمنّي 
واالستخبارايّت ألنصار الله ودّقة الّتوقيت يف استهداف مطار دبي. مّما 
استدعى استنفار أجهزة األمن واالستخبارات الّصهيونية ويف مقّدمتها 
جهازا املوساد والشني بيت عدا عن توتٍر وقلٍق قطعان املستوطنني عى 
رئيسهم ولو لوقٍت قليٍل ريثما تّم إنجاء املشهد الذي هّز أركان البيت 
األبيض أيضاً وجهاز "الــي اي ايــه" الــذي انشغل باستهداف قاعدة 
الـــظـــفـــرة مـــّمـــا اســـتـــدعـــى وزيـــــر الــــّدفــــاع األمــــريــــّي لـــويـــد أوســـــن لــاتــصــال 
بـــويل عــهــد أبـــو ظــبــي محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان وطــمــأنــتــه وشـــّد عزيمته 
وإبـــاغـــه بــــأّن واشــنــطــن ســرتســل املـــدّمـــرة "يـــو اس اس كـــــول"، املـــــزّودة 

بــصــواريــَخ مــوّجــهــٍة، لــتــشــارك األســـطـــول اإلمــــارايت 
يف اعــرتاض الهجمات الّصاروخّية، باإلضافة إىل 
نشر طائراٍت مقاتلٍة من الجيل الخامس، ورفع 
مــســتــوى إجـــــراءات الـــّدعـــم األخــــرى واالســـتـــمـــرار يف 
توف� تحذيراٍت استخباراتّيٍة مبكرٍة وفقاً ملا جاء يف 
بيان اإلعان عن االتصال. ورغم كّل اإلرباك الذي 
أحدثته عملّية إعصار اليمن الّثانية الذي استدعى 
اســــتــــنــــفــــار كــــــــّل تــــلــــك الــــــــــــــّدول بــــــــــــّررت وســــــائــــــل إعــــــام 
الـــــعـــــدوان ويف مـــقـــّدمـــتـــهـــا األمــــريــــكــــّيــــة والـــربيـــطـــانـــّيـــة 
فشلها يف الّتصدي للّصواريخ والّطائرات املسّ�ة 
مـــشـــ�ًة إىل أّنـــهـــا جـــــاءت كــــــرٍدّ مـــن أنـــصـــار الـــلـــه عى 
فــشــلــهــم يف الــّســيــطــرة عـــى مـــــأرب. تـــربيـــٌر أقــبــح من 
جــــرائــــمــــهــــم الـــــتـــــي مــــــا زالـــــــــــوا يـــــــصـــــــّرون عــــــى ارتــــكــــابــــهــــا 
بــحــّق الــّشــعــب الــيــمــنــّي ويــظــهــر مـــدى اســتــبــدادهــم 
وجربوتهم الذي هّشمته أيدي الّشرفاء من أبناء 
اليمن. فعمليات اإلعصار اليمني األوىل و الّثانية 
التي يزعمون فشلها استدعت زيارة رئيس الكيان 

الّصهيوين لإلمارات للّتنسيق والّتضامن وتقديم الّدعم لها وأجربت 
اإلدارة االمــريــكــّيــة الــتــي تــعــّهــد فيها الــّرئــيــس األمـــريـــّي جــو بــايــدن بعد 
اعتائه ســّدة الحكم إنــهــاء املــشــاركــة األمريكّية يف الــحــرب عــى اليمن 
وإيقاف دعمها للّسعودية واإلمارات، والعمل عى إنهاء الحرب لكن 
بايدن وعى نهج أسافه املاكرين والناكثني لعهودهم استكمل ما لم 
ينجزه سلفه دونــالــد تــرامــب فكان أكــر حــقــداً مــن خــال إعـــادة دعمه 
للمعتدين يف مواجهة أنــصــار الله معلناً إرســـال املــدّمــرة )يــو اس اس 

كول( مع املزيد من الّتعزيزات العسكرّية  لتشاركه 
املـــــــوقـــــــف فـــــرنـــــســـــا مـــــــن خـــــــــال إعـــــــــــان وزيـــــــــــــرة الـــــــّدفـــــــاع 
الــفــرنــســّيــة، فــلــورنــس بــــاريل تــقــديــم دعــــٍم عــســكــرٍيّ 
لـــــإلمـــــارات خــــاّصــــة لــحــمــايــة املــــجــــال الــــجــــوّي مــــن أي 
تــوّغــل كــّل ذلــك الّتضامن وتقديم الــّدعــم مرتافقاً 
مـــع حـــمـــاٍت إعـــامـــّيـــٍة تــتــحــّدث عـــن فــشــل عمليات 
إعصار اليمن!! فشل طــرح مجموعًة من األسئلة 

ملعرفة حقيقة ما جرى وهي كالتايل :
1 - إذا كــــــانــــــت عــــمــــلــــيــــات إعـــــــصـــــــار الـــــيـــــمـــــن ضـــعـــيـــفـــًة 
وفاشلًة إىل هذا الحّد فِلَم كّل هذا االستنفار من 

أكرب دول العالم كأمريكا وفرنسا ؟
2 - ملـــــاذا اســـتـــدعـــت عــمــلــّيــة "إعــــصــــار الــيــمــن األوىل" 
الــــــّرئــــــيــــــس الـــــّصـــــهـــــيـــــوين لـــــــزيـــــــارة اإلمــــــــــــــــارات لـــلـــّتـــنـــســـيـــق 
والّتعاون وتقديم الّدعم ملواجهة صواريخ أنصار 

الله؟
3 – لطاملا فشلِت العمليتان كما رّوج إعامهم فهل 
يستوجب ذلــك الفشل إرســـال املــدّمــرة والــّطــائــرات 

األمريكّية والفرنسّية لحماية املجال الجوّي اإلمارايّت؟
4 – ماذا سيغّ� كّل ذلك الّدعم من قواعد االشتباك؟.

5 – ما هي أسس تقييم نجاح العملّية أو فشلها يف املنطق العسكرّي 
بشكٍل عام والعدواين بشكٍلّ خاص؟

ثــّمــة إنـــجـــازات عـــى أرض الـــواقـــع تــحــكــمــهــا املــعــايــ� الــعــقــلــّيــة واملــنــطــقــّيــة 
والـــعـــســـكـــرّيـــة  تــجــيــب عــــى هـــــذه األســـئـــلـــة مــــن خـــــال حـــجـــم االســـتـــنـــفـــار 
الّسيايّس والّديبلومايّس والعسكرّي واألمــنــّي الــذي رافــق العمليتني 

ويؤّكد عى ما ييل:
1 - نــجــاح عــمــلــّيــات "إعـــصـــار الــيــمــن" بــامــتــيــاٍز تــجــّى واضـــحـــاً مـــن خــال 

حملة الّتضامن األمريكّية االسرائيلّية الفرنسّية
2 – تـــــجـــــيّل نـــــجـــــاح عـــمـــلـــّيـــة إعــــــصــــــار الــــيــــمــــن األوىل الـــــتـــــي أربــــــكــــــت الـــكـــيـــان 

الّصهيويّن واستدعت رئيسه يستحاق هرتسوغ لزيارة اإلمارات
3 –إرسال املدّمرة األمريكّية وإعان وزيرة الّدفاع الفرنسّية عن تقديم 
الّدعم العسكرّي ال يعرّب إاّل عن مدى قّوة الّضربة اليمنّية لإلمارات 

والتي أصابت بشظاياها واشنطن وباريس وتل أبيب قبل أبو ظبي
4 – إّن كــّل الــّدعــم الــعــســكــرّي املــتــطــّور وتسخ� كــّل الــقــدرات لــن يغّ� 
يف قواعد االشتباك وسيعجز عن تحقيق أي إنجاز فشلوا يف تحقيقه 

طيلة سنوات العدوان الّسبع
أّما األسس التي يتّم تقييم فشل العملّيات أو نجاحها فهو ما يجيب 
عليه رجــال الله يف اليمن الــذيــن نقلوا معركتهم مــن مرحلة الــّدفــاع 
إىل مرحلٍة متقّدمٍة من الهجوم وبالّتايل نجحوا يف اخرتاق املنظومات 
األمنّية والعسكرّية واالستخباراتّية بنقلهم املعركة إىل الّرياض وأبو 
ظـــبـــي ونــقــلــهــم مــــن مـــرحـــلـــة الـــهـــجـــوم إىل مـــرحـــلـــة الـــــّدفـــــاع الـــتـــي يـــتـــواّلهـــا 
بالّنيابة عنهم األمريي و)االسرائييّل( الذي يدرك حقيقة مؤملة تقول 
إّن صواريخ أنصار الله البالستّية وطائراتهم املسّ�ة ستطال تل أبيب 
مثلما طالت الّرياض وأبو ظبي وستطال القواعد واملصالح األمريكّية 
أمـــا تــرســانــاتــهــم الــعــســكــرّيــة فــلــن تنجز لــهــم ســـوى املــزيــد مـــن  الخيبات 

والهزائم أمام العزم والّصمود والّثبات اليمنّي.

*كاتب واعامي لبناين

تكبد  تحالف العدوان الكث� من الهزائم يف مختلف جبهات 
القتال يف الداخل اليمني حيث يتواجد مرتزقته ويف عمق 
اراضيه وقواعده العسكرية املختلفة.. وبعد ان نال العدوان  
تلك الضربات والصفعات القوية من قبل ساح الجو املس� 
والصواريخ الدقيقة ايضا , لجأ تحالف العدوان مؤخرا اىل 
اساليب عدة يف التهويل بهدف النيل من معنويات وثبات 
ابناء الشعب اليمني وقواته املسلحة من خال اعانه عن 
عدة عمليات مستخدما مسميات واساليب ملتوية منها ما 
اسماه بعملية  "اليمن السعيد "وغ�ها من املسميات التي 
دفع تحت هذه العناوين بمجاميع  من املرتزقة املسنودين 
بــعــشــرات الــــغــــارات الــجــويــة الــتــي لـــم تــســتــطــع حــمــايــتــهــم بل 
القــوا مص�هم املحتوم بالهزيمة املنكرة عى ايــدي بواسل 

القوات املسلحة يف مختلف جبهات القتال .

حرب نفسية 
الــحــرب النفسية واالعــامــيــة والتضليل والــشــائــعــات كانت 
هـــي ايــضــا مـــن االســالــيــب واالســلــحــة االخـــــ�ة الــتــي لــجــأ اليها 
العدوان  بهدف بث الرعب يف نفوس املواطنني فتارة يحذر 
املـــــواطـــــنـــــني بــــاالبــــتــــعــــاد عـــــن االمــــــاكــــــن الـــعـــســـكـــريـــة الـــــتـــــي ســبــق 
وان اســتــهــدفــت بـــعـــشـــرات الــــغــــارات وتـــــــارة  دعـــــوة املــواطــنــني 
يف الــعــاصــمــة صــنــعــاء اىل اخـــــاء املــــواقــــع املـــدنـــيـــة الـــتـــي يــزعــم 
نــاطــق الـــعـــدوان بــأنــهــا تــســتــخــدم إلطـــاق الــطــائــرات املــســ�ة , 
بــهــذه التصريحات يــرى متابعون بــأن الــعــدوان انــمــا يهدف 
اىل ارتـــكـــاب مــزيــد مــن الــجــرائــم بــحــق املــدنــيــني تــحــت مـــربرات 
واهية بعد ان عجزت دفاعاته الجوية من التصدي لساح 

الجو اليمني .
بينما يؤكد خــرباء عسكريون ان ادعـــاءات لناطق الــعــدوان 
املــالــي انــمــا  تنبئ عــن التخبط والفشل الــذريــع الــذي وصل 
اليه نظام تحالف العدوان بقيادة آل سعود  والذي يهدف 
اىل  ايــــجــــاد مــــــــربرات واهــــيــــة لــــضــــرب االعـــــيـــــان املـــدنـــيـــة وتـــدمـــ� 
مــــا تـــبـــقـــى مــــن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة يف الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء وبــقــيــة 

املحافظات الحرة  .
فقد سبق لتحالف العدوان من التحذير الستهداف ملعب 
الــثــورة الــريــايض واستهداف ميناء الحديدة تحت مــربر انها 

تـــســـتـــخـــدم لـــلـــصـــواريـــخ وقـــــد لـــجـــأ نــــاطــــق الـــــعـــــدوان اىل عـــرض 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو  وصــــــور مـــفـــربكـــة مــنــقــولــة عــــن فــلــيــم امـــريـــي  

قال انها لصواريخ يف ميناء الحديدة .

هزمية وتخبط 
ويرى مراقبون سياسيون لألحداث والتطورات يف اليمن بأن 
تحالف العدوان وصل اىل مرحلة الفشل الكامل والتخبط  
والهزيمة امــام الــضــربــات النوعية التي وجهها ســاح الجو 
اليمني من الصواريخ والطائرات املس�ة التي اصابت اهدافها 
بــدقــة يف عــمــق ارايض الـــعـــدوان الــســعــودي واإلمـــــــارايت ايــضــا 
وسط فشل ألنظمة الدفاع الجوي السعودي واالمارايت التي 
دفع مقابل الحصول عليها مليارات الدوالرات من حماية 
مواقعها العسكرية من القواعد واملطارات العسكرية من 

تلك املوجهة يف اقىص مدنها .
استهداف االعيان املدنية 

يف مـــــخـــــالـــــفـــــة واضـــــــحـــــــة وانـــــــتـــــــهـــــــاك صــــــريــــــح لـــــلـــــقـــــانـــــون الــــــــــدويل 
اإلنساين يواصل تحالف العدوان السعودي واالمارايت من 
شــن غــاراتــه عــى املناطق اآلهــلــة بالسكان ل�تكب املــزيــد من 
الـــجـــرائـــم الــبــشــعــة بـــحـــق املـــدنـــيـــني تـــحـــت مــــــرأي ومـــســـمـــع مــن 
العالم واملنظمات الحقوقية التي تدعي انها معنية بحقوق 
االنــســان .. هــذه الــجــرائــم ومــا سبقها مــن الــجــرائــم الــتــي راح 
ضحيتها آالف االبرياء عى مدى سبع سنوات من العدوان 
والــــحــــصــــار لــــن تــــنــــال مــــن عـــزيـــمـــة ابــــنــــاء الـــيـــمـــن وإراداتـــــــهـــــــم يف 
مواصلة التصدي واملواجهة لتحالف العدوان بكل الوسائل 

واالمكانات املتاحة .

عصيون على احملتل 
يــــــــــدرك املــــــعــــــتــــــدون الــــــيــــــوم انـــــهـــــم قــــــد وقــــــعــــــوا يف ورطــــــــــة كـــبـــ�ة 
بــإقــدامــهــم بـــالـــعـــدوان عـــى الــيــمــن وان مـــا اســـمـــوه بــعــاصــفــة 
الـــحـــزم  ستكمل مهمتها الــعــدوانــيــة عــيل الــيــمــن يف غضون 
شــــهــــر أو أكــــــــر , وبـــــعـــــد مــــــي ســــبــــع ســــــنــــــوات مــــــن الــــــعــــــدوان 
والحصار اليزال تحالف العدوان يحاول من خال مرتزقته 
وغــاراتــه الهست�ية مــن ايــهــام نفسه بــأنــه سيحقق مــا عجز 

عنه سابقا .
اليمنيون وعــرب تاريخهم العريق كــانــوا وال يــزالــون عصيون 
عى املحتلني والغزاة وقد ذكرهم الله يف محكم كتابه بأنهم 

أولو القوة والبأس الشديد .

63 مليار دوالر 
وبــحــســب تــقــريــر نــشــرتــه املــيــاديــن فـــإن املــشــرتيــات العسكرية 
للسعودية قـــدرت  بنحو 63 مليار دوالر منذ بــدء عدوانها 
عى اليمن، من بينها 28.4 مليار دوالر أُنفقت عى صفقات 
لشراء األسلحة األم�كية منذ شهر آذار/مارس 2015، منها 
20 عــقــداً صــادقــت عليها إدارة الرئيس األمـــ�يك جــو بايدن 

حتى  العام 2021م ، بلغت قيمتها 1.2 مليار دوالر.
ـــــلـــــت صــــفــــقــــات الــــــســــــاح الــــســــعــــوديــــة مــــــع أمــــــ�كــــــا 74%  وشـــــَكّ
مـــن اإلنــــفــــاق الــتــســلــيــحــي لـــهـــا، إضــــافــــًة إىل بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
اللتني شكلتا %16 من املشرتيات، وفــق ما كشفه تحقيق 

استقصايئ أم�يك.
ووفق تقرير ملجلة "فورين بوليي"، فإَنّ تكاليف بارجتني 
حـــربـــيـــتـــني، تــتــبــعــهــمــا 6 فــــرقــــاطــــات مــــرافــــقــــة، اســـتـــأجـــرتـــهـــمـــا 
السعودية الستخدامهما يف الحرب عى اليمن، تبلغ 300 
مليون دوالر يومياً. وتحمل البارجة عى متنها 6000 جندي 
بــعــدتــهــم وعــتــادهــم، و450 طــائــرة بــطــيــاريــهــا، وعــلــيــهــا أيــضــاً 
مدافع وصواريخ بعيدة املدى. وبهذا، يكون إجمايل تكاليف 

البارجتني مع توابعهما 54 مليار دوالر خال 6 شهور.
كــــــذلــــــك إضــــــــافــــــــًة إىل نـــــفـــــقـــــات قـــــمـــــريـــــن صــــنــــاعــــيــــني لــــــألغــــــراض 
العسكرية، تبلغ كلفة الساعة الواحدة مليون دوالر، أي 

يف الـــيـــوم الـــواحـــد 48 مــلــيــون دوالر، وهــــو مـــا يـــعـــادل مــلــيــاراً 
و440 مليون دوالر خال الشهر الواحد ما يكلف 8 مليارات 

و640 مليون دوالر خال 6 أشهر.
وتبلغ كلفة تحليل املــعــلــومــات وعــرضــهــا واســتــخــراجــهــا من 
الصور والبيانات التابعة لألقمار الصناعية العسكرية 10 
مايني دوالر يومياً، أي 300 مليون دوالر شهرياً، ليصل 

املبلغ إىل مليار و800 مليون دوالر خال 6 أشهر.
وتبلغ كلفة طائرة "األواكــس" 250 ألف دوالر يف الساعة، 
أي 6 مــــايــــني دوالر يــــومــــيــــاً، مــــا يــــعــــادل 180 مـــلـــيـــون دوالر 
شهرياً، أي ما يعادل ملياراً و80 مليون دوالر خال 6 أشهر.
أما كلفة الصاروخ الصغ�، فتبلغ 150 ألف دوالر، وكلفة 
الــــصــــاروخ املـــتـــوســـط الــحــجــم تــبــلــغ 300 ألــــف دوالر، وكــلــفــة 
الصاروخ الكب� الحجم 500 ألف دوالر. وتبلغ كلفة الصيانة 
وقطع الغيار لكل طائرة يف الغارة الواحدة 150 ألف دوالر.

سالح العصر 
اىل ذلك يرى محللون عسكريون وسياسيون  ان الطائرات 
املــســ�ة الــتــي دخــلــت ســـاح الــجــو الــيــمــنــي قــد قلبت املــوازيــن 
واستطاعت تحقيق تغ� كب� يف املشهد امليداين يف املعركة 
الــدفــاعــيــة الــتــي تــخــوضــهــا صــنــعــاء ضــد الـــعـــدوان الــســعــودي 
واالمــــــــــــارايت واصـــحـــبـــت تـــمـــثـــل ســــــاح رعــــــب يــــاحــــق الــــعــــدوان 
بشكل مستمر خاصة بعد ان حققت تلك الضربات املوجهة 
يف كـــــا الــــســــعــــوديــــة واالمـــــــــــــارات خـــســـائـــر كــــبــــ�ة لــــدقــــة اصـــابـــة 
االهـــــداف الــتــي كــانــت قــيــادة تــحــالــف الـــعـــدوان بــأنــهــا محمية 

بمنظومة الدفاع الجوي من صواريخ ثاد وباتريوت وغ�ها .
هــذه الــطــائــرات املــســ�ة والــصــواريــخ الباليستية التي صعب 
عـــى رادارات الــــعــــدوان اكــتــشــافــهــا وايـــضـــا دفـــاعـــاتـــه الــجــويــة 
صده مثلت اىل جانب الصواريخ الباليسيتة اليمنية ساح 
الــعــصــر الــفــعــال الــلــذيــن اثــبــتــا فعاليتها يف هـــذه املــعــارك غ� 
املتكافئة مع العدو من حيث حداثة االسلحة وحجم االنفاق 
والــتــســلــيــح .. ألن الـــطـــائـــرات املـــســـ�ة مـــن نــاحــيــة ال تــكــلــف اال 
بضع من االف الدوالرات وال تحتاج مقارنة مع حجم ترسانة 
الــعــدو وحــجــم االنـــفـــاق والــخــســائــر الــتــي لحقت خـــال سبع 

سنوات من العدوان عى اليمن .

االنسحاب من اليمن 
اذا اراد تحالف الــعــدوان ان يأمن يف عقر داره فما عليه اال 
االنــســحــاب وإيــقــاف عــدوانــه وفــك حــصــاره الــجــائــر ضــد ابناء 
شعبنا وحـــول التصعيد االمـــــارايت اشـــار الــســيــد حــســن نصر 
الله يف حوار اجرته معه قناة "العالم" مؤخرا بأن االمارات 
إذا ارادت حل مشكلتها فإن عليها ان تنسحب من اليمن .

وكان السيد عبدامللك بدر الدين الحويث قد اشار يف كلمته 
بمناسبة جمعة رجب بأن اإلمارات قد تورطت يف التصعيد 
والـــــعـــــدوان عـــى بـــادنـــا تــنــفــيــذا ألوامــــــر امــريــكــيــة وإســرائــيــلــيــة 
وبـــريـــطـــانـــيـــة وأكـــــــد الـــســـيـــد الــــقــــائــــد بــــــأن الــــنــــظــــام اإلمــــــــــــارايت هــو 
الــخــاســر جــــراء هـــذا الـــعـــدوان واســـتـــهـــداف املــدنــيــني واالعـــيـــان 

املدنية يف العاصمة صنعاء وعدد من املحافظات .

اصابة دقيقة 
ويف اطار الرد عى جرائم العدوان السعودي أكد املتحدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الــــقــــوات املــســلــحــة الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع أن 
ســـاح الــجــو املــســ� تــمــكــن بــفــضــل الــلــه تــعــاىل مــن إســتــهــداف 
موقع عسكري هام يف مطار أبها بطائرة مس�ة نوع قاصف 

2K وكانت اإلصابة دقيقة، 
واشار العميد سريع ان مطار أبها يعترب  من املطارات التي 

تستخدم لألعمال العسكرية ضد اليمن.
وسبق أن حذر متحدث القوات املسلحة تحالف  العدوان 

من مغبة االستمرار يف استهداف املدنيني.. 
مــبــيــنــاً تــصــعــيــد الــــعــــدوان ســيــقــابــل بــالــتــصــعــيــد وان الـــقـــدرات 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة لـــــلـــــقـــــوات املــــســــلــــحــــة الـــيـــمـــنـــيـــة قـــــــــــادرة عــــــيل حـــمـــايـــة 
الــســيــادة اليمنية والــوصــول اىل االهــــداف املــعــاديــة يف اقىص 

مدن العدوان واصابتها بدقٍة وكفاءة عالية . 
الضربات النوعية األخ�ة التي وجهها ساح الجو اىل كل من 
االمارات والسعودية جعلت انظمتها تقف يف موقف صعب 
امام شعبيهما وامام الشركات االستثمارية التي بدأت عدد 
منها بمغادرة دبي واحجام اخرى من القدوم لاستثمار يف 
االمارات السعودية اللتني اصبحتا مناطق وبيئات غ� آمنة 
.. ألن تغ� قواعد االشتباك تغ�ت واثبت العدوان ان خيار 
الــحــســم الــعــســكــري يف الــيــمــن بـــات مــن املستحيل وأن خيار 

السام املشرف هو من سيضمن السام للجميع .

العدوان .. 
من الوهم الى الغرق !

سالح اجلو املسير يغير قواعد االشتباك ويحيد انظمة الدفاع اجلوي املعادي
تحالف العدوان 
وصل الى مرحلة 

الفشل الكامل 
والتخبط  والهزيمة 

تكبد  تحالف العدوان 
الكثير من الهزائم في 
مختلف جبهات القتال 

وفي عمق اراضيه 

الوهم والغطرسة واالعجاب بالقدرات الدفاعية  للدول  املتحالفة مع قياديت النظام السعودي واالمارايت دفعت جميعها نظام آل 
سعود وآل زايد  اىل شن عدوانهم الغاشم عى اليمن معلنني عى لسان ناطقهم حينها العس�ي يف 26 مارس 2015م  بأن ما اسموه 

بعاصفة  الحزم  ستحسم لهم الوضع وتمكنهم من السيطرة عى اليمن يف غضون اسابيع اىل شهر او شهرين كحد أقىص هذا ان طالت 
املعارك التي كانت القوى املتحالفة  قد وضعت لها خطتها االجرامية لتنفيذ ضرباتها الجوية والربية والبحرية التي لم تجن من ورائها 
سوى الخسران املبني والهزيمة الكربى امام بسالة وصمود ثبات اليمنيني  وابطال القوات املسلحة , واليوم والعدوان يصعد بضرباته 

الجوية التي تطال املدنيني يف عدد من االحياء السكنية يف العاصمة وعدد من املحافظات لتضيف اىل سجلها الدموي االسود مزيدا من 
الجرائم البشعة .. حيال هذا التصعيد والجرائم كان لقواتنا املسلحة الباسلة دورها يف الرد بإصابة االهداف املعادية يف عمق العدو 

بدقة عالية  .. تفاصيل اكر يف سياق التقرير التايل :

في انتهاك صارخ 
للقانون الدولي اإلنساني 

العدوان يستهدف 
المناطق اآلهلة بالسكان 

تقرير / ناصر الخذري 

إعصار اليمن الذي أرعب تل ابيب
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بداية قبل انعقاد املؤتمر نحب أن نعرف ماهي أهمية هذا 
املؤتمر، وما هي أهدافه؟

<< أهمية املؤتمر تنبع من دور مخرجات هذا املؤتمر يف حل 
إشكاليات املجتمع من أضرار القات، وإبراز اآلثار والجوانب 
وبالذات  الحياة،  جوانب  كل  عىل  القات  ألضرار  السلبية 
الجانب الصحي.. حيث أن هناك العديد من األسر تنفق جزءاً 
كبرياً من أموالها يف الجانب الصحي، بسبب أضرار وعواقب 
تعاطي القات، باإلضافة اىل جزء كبري من موازنة الدولة تذهب 
يف الجانب الصحي ملعالجة األضرار املرتتبة عىل عادة تعاطي 
الوقفة  القات.. فكان البد من وقفة أكاديمية جادة.. هذه 
تتناول األضرار، وليس من منظور تقليدي.. وإنما من خالل 
رؤية منهجية علمية واضحة.. حيث أنه اىل اآلن لم يتخذ قرار 
جريء من أي مؤسسة يف الدولة يف مسألة التوعية بأضرار 

القات وإمكانية مكافحة ظاهرة تعاطيه والتغلب عليها..
لذلك جاء هذا املؤتمر التخاذ قرار جريء يف هذا الجانب، أما 
أهدافه: فهو يهدف اىل إبراز اآلثار السلبية للقات، واىل مواجهة 
هذه املشكلة املجتمعية مواجهة حقيقية بأوراق وحقائق علمية 
تمكن صانع القرار من أن يتخذ موقفاً إيجابياً تجاه هذه املشكلة 
إخراج  البيانات واملعلومات  ينقصنا فقط كيف نخرج هذه 
القرار بأن  علمي أكاديمي صحيح، تشجع وتمكن صاحب 
يتخذ قراراته.. ألن القرار يحتاج اىل مرجعية منهجية لتصويب 
القرار فهناك قرارات أثرت يف حياة وتاريخ شعوب ونحن خالل 
الفرتة املاضية الحظنا قرارات سياسية أثرت يف مسارات شعوب 

واقتصادياتها..

فمثالً فيما يخص وباء كورونا.. أغلقت سفارات وأغلقت 
مطارات، وأغلقت دول، وأجلت أعمال ومواضع اقتصادية 
كثرية.. ألسباب صحية، فما بالك ونحن نواجه إشكالية كبرية 

تؤثر يف الكثري من أبناء املجتمع بإشكاليات كثرية..
اإلشكاليات  إبراز  اىل  املؤتمر  هذا  من خالل  نهدف  لذلك 
علمية  منهجية  وفق  القات  تناول  عن  الناتجة  الصحية 

صحيحة..
ما هي األضرار املرتتبة عىل ظاهرة تعاطي القات عىل 

املستوى الصحي واالقتصادي؟
<< طبعاً هذا املؤتمر ال يتناول الجانب االقتصادي فذلك 
بالجانب  خاص  بمؤتمر  إليه  التطرق  سيتم  آخر  موضوع 
االقتصادي يف وقت الحق.. ونحن يف هذا املؤتمر نصب تركيزنا 
عىل الجانب الصحي ألضرار تعاطي القات وانعكاساته الصحية 
بمختلف الجوانب وال نستبق املؤتمر فهناك خمسني ورقة عمل 
سيناقشها هذا املؤتمر ستعرض كلها النتائج املرتتبة عىل ذلك 

بصورة علمية واضحة..
بنظركم كيف يمكن التغلب عىل ظاهرة تعاطي القات؟

<< البد أن يكون هناك توعية مجتمعية كبرية يف هذا السياق 
أو اجتماعية أو غريها  يتلوها إجراءات قد تكون اقتصادية 
هذه اإلجراءات ترتجم اىل أفعال.. واملوضوع مرتوك لصانع 
القرار.. نحن من واجبنا أن نعرف املجتمع بأضرار هذه العادة 
االجتماعية ونوضح ذلك بطريقة علمية منهجية أكاديمية تبني 
بأن القات بسمومه سبب رئييس إلشكاليات صحية عدة واألمر 

مرتوك يف األول واألخري للمجلس السيايس األعىل..
ما مدى مشاركة منظمات املجتمع املدين يف هذا املؤتمر؟
<< نحن من واجبنا توفري املادة العلمية املدعمة بالبيانات 
بموجبها  والتي  ذلك  حول  املنهجية  العلمية  واملعلومات 
املدين  املجتمع  ومنظمات  واالجتماعي  السيايس  سيتحرك 

وكل مهتم..
ما هي أهم النتائج والتوصيات التي يجب أن يخرج بها 

هذا املؤتمر؟
<< التوصيات من خالل الدراسات واألبحاث العلمية هي 

الخروج بطرق ووسائل تمكن املجتمع من خالل قاعدة البيانات 
واملعلومات عن أضرار القات واإلقالع عن تناول أو تعاطي هذه 

الشجرة..
وحول االستحقاق األكاديمي الدويل لجامعة صنعاء..

نيل  من  خطوة  بعد  عىل  أنتم  الجامعة  رئيس  سيادة 
االستحقاق األكاديمي العاملي الدويل فماهي الجهود املبذولة 

لنيل ذلك؟
<< نحن مشينا يف هذا السياق بخطوات كبرية وواثقة حيث 

تم توفري املقررات من كل املخرجات العلمية يف الجامعة، ثم 
أتمتة جميع البيانات أتمتة أنظمة شؤون الطالب يف الجامعة.. 
وتم إنشاء الكثري من املعامل أتمتة االمتحانات، وكذا أتمتة 
الكثري من العمليات سواًء يف التقييم أو عمليات التدريب، 
التقليدية..  املكاتب  اىل  إضافة  االلكرتونية،  املكاتب  وكذلك 
ونوعاً ما استكملنا البنية التحتية واتضح ذلك من خالل ما 
قمنا به وأنجزناه.. وكذا التقييم الذايت ملتطلبات االعتماد سواًء 
كان عىل املستوى العاملي أو املحيل، وبقي القليل وسنحصل 
عىل االعتماد الدويل واالعتماد العاملي بإذن الله خالل هذا 

العام أو يف بداية العام القادم إن شاء الله..
استحداث كليات وأقسام جديدة يف جامعة صنعاء

ما هي الكليات التي تم استحداثها وإنشاؤها يف ظل 
التحدي كجهود جبارة تحسب لكم  زمن  العدوان ويف 
ورسالة مؤملة وموجعة لدول التحالف تؤكد عىل الصمود 
واملواكبة واالنجاز.. وما مدى توافقها ومواءمتها ملخرجات 

سوق العمل؟
التي أنشأناها نضع يف االعتبار ضرورة  الكليات  << طبعاً 
توافقها ومواءمتها مع سوق العمل.. وقد تم افتتاح ثالث 
البرتول واملعادن، وكلية  كليات جديدة ومهمة وهي كلية 
الطب البيطري، وكلية العلوم الطبية التطبيقية.. باإلضافة اىل 
العديد من األقسام، مثل قسم هندسة املعدات الطبية يف كلية 
الهندسة إضافة اىل العديد من األقسام يف الكليات األخرى 
وكل ذلك يف إطار جامعة صنعاء.. ويأيت ذلك االستحداث 

طبقاً لتطلعات الشباب واملتطلبات سوق العمل.

يف محاولة بائسة منه وتصعيد وسعي جديد لتحقيق 
اإلمارايت  السعودي  العدوان  تحالف  أكد  انتصار وهمي 
األمرييك الصهيوين يف بيان رسمي له أواخر األسبوع املايض 
أنه سيستهدف مواقع ونقاطاً مدنية يف العاصمة صنعاء 

زاعما أنها تستخدم يف إطالق املسريات.
وعىل مرأى ومسمع العالم أجمع ويف إنكار واضح وتجاوز 
واالتفاقيات  واملواثيق  والقوانني  األعراف  لكافة  فاضح 
الدولية اإلنسانية كثف طريان ذلك العدوان اإلجرامي من 
العاصمة صنعاء  السكنية يف  غارات استهدافه لألحياء 
التي نتج  الغارات  املاضيني حيث شملت  اليومني  خالل 
عنها ترويع اآلمنني من السكان وتضرر منازلهم أحياء املطار 
والصباحة وبلغ عدد الغارات التي نفذها طريان العدوان 
خالل اليومني املاضيني أكرث من 100 غارة جوية شملت 
محافظات حجة وصعدة ومارب وصنعاء وأمانة العاصمة.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن هذا التصعيد الالأخالقي وال 
العدوان ويف مقدمتها  أنظمة  أن  دليل عىل  إنساين هو 
نظاما آل سعود وآل نهيان ال تستطيع إال أن تكون مصدراً 
للهيمنة والطغيان والقتل لألبرياء من بني اإلنسان ومصدراً 
للحروب العدوانية عىل الشعوب وارتكاب أبشع املجازر 
والجرائم الوحشية بحقها وال تريد هذه القوى الطغيانية 

أبداً أن تكون مصدرا للسالم .
استهداف  يف  املتمثل  الالإنساين  التصعيد  أن هذا  كما 
األعيان املدنية وقتل األبرياء من أبناء شعبنا اليمني بصورة 
معلنة واملتزامن يف الوقت ذاته مع تصعيد عسكري لقوى 
اقتصادي من خالل  العدوان يف جبهة حرض وتصعيد 
تشديد الحصار وترحيل اآلالف من العاملني اليمنيني يف 
مملكة العدوان ما كان ليكون دون ضوٍء أخضٍر أمرييٍك 

وصهيوين.
ويف هذا السياق يأيت االنخراط األمرييك الصهيوين املعلن 
يف الحرب العدوانية عىل شعبنا اليمني بحجة حماية دويلة 

اإلمارات التي تعد بمثابة مستعمرة للشركات األجنبية.
وجاءت أيضاً زيارة قائد القيادة املركزية للقوات األمريكية، 
الجرنال كينيث ماكنزي، إىل اإلمارات إلجراء محادثات حول 
تعزيز القدرات الدفاعية للبالد بعد تعرضها لسلسلة من 

عمليات الردع اليمني .
وحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أن ماكنزي أجرى 
هناك لقاءات مع قيادة الدولة الخليجية لعرض خطة 
لتعزيز عملية التشارك يف املعلومات بشأن الدفاع الجوي 
واالستماع إىل الطلبات عن أي مساعدة إضافية قد تحتاج 

إليها حكومة نظام العدوان اإلمارايت.
التحرك األمرييك جاء بعيد زيارة قام بها رئيس الوزراء 
اإلسرائييل إىل اإلمارات وهي زيارة لم تكن أهدافها الحقيقية 
وإنما  دبلوماسياً  أو  تجارياً  أو  اقتصادياً  تطبيعاً  تعكس 
جاءت يف إطار التهيئة والتحضري لإلعالن عن حلف التعاون 
العسكري األمرييك اإلسرائييل اإلمارايت السعودي للدخول 

يف الحرب العدوانية عىل وطننا اليمني بشكل معلن .
والتنسيق  التعاون  حقيقة  تؤكد  أخرى  خطوة  ويف 
والتعاون األمرييك اإلسرائييل السعودي اإلمارايت املشرتك 
املجازر  ارتكاب  يف  واالستمرار  الالأخالقي  التصعيد  يف 

الوحشية بحق األبرياء  ، جاء التحرك العسكري األمرييك 
إجراء  غطاء  تحت  للمنطقة  الكامل  باالجتياح  الشبيه 
املناورات العسكرية املزمع إجراؤها يف البحر األحمر والتي 
أعلنت أمريكا عن قيادتها لها وحشدت للمشاركة فيها أكرث 

من 60 دولة.
املشاركة يف هذه  وباملقابل جاء اإلعالن اإلسرائييل عن 
اإلسرائييل  الجيش  باسم  الناطق  قال  حيث  املناورات 
IMC/ لإلعالم العربي، أفيخاي أدرعي إن "التمرين الدويل
ce22 بقيادة األسطول األمرييك، ستشارك فيه حوايل 60 
دولة، وألول مرة بمشاركة البحرية اإلسرائيلية" ، وأضاف 
أدرعي أن "أسطول سفن الصواريخ اإلسرائييل بمرافقة 
وحدة املهام تحت املائية، سيتدرب مع األسطول األمرييك 
الخامس يف منطقة البحر األحمر، لتعزيز ما أسماه األمن 

يف املنطقة والشراكة اإلقليمية".
وكان اإلعالم اإلسرائييل قد كشف عن محادثات تجري 
بني الواليات املتحدة والسعودية و اإلمارات و"إسرائيل"، 
حول كيفية الرّد عىل عمليات اإلعصار اليماين األخرية التي 

استهدفت العمق اإلمارايت. 
ولصرف النظر عن هزائمه وانتكاساته العسكرية املتكررة 
يف عمق الرياض وجدة وأبو ظبي ودبي ونجران وجيزان، 
وكذا صرف النظر عن الهزيمة النفسية واملعنوية النكراء 
وقواته  جيوشه  جحافل  تتلقاها  تزال  وال  تلقتها  التي 
القوات  أبطال  أيدي  عىل  تشكيالتها  بكافة  العسكرية 
وأبطال  أيدي  وعىل  داره،  يف عمق  اليمنية  الصاروخية 
ومجاهدي الجيش واللجان الشعبية يف جميع جبهات 
املواجهة التي أصبحت مصيدة لقوات العدوان ومرتزقته 
ومدرعاتهم وأسلحتهم الحديثة واملتطورة حاولت أنظمة 
العدوان إخفاء تلك الهزائم وتحقيق انتصار وهمي لرفع 
معنويات جحافلها ومرتزقتها وشعوبها من خالل التصعيد 
العسكري يف جبهة حرض وهو التصعيد الذي سخرت له 
واالستخباراتية  اللوجستية  العسكرية  اإلمكانيات  كل 
التهويل اإلعالمي وتحقيق  إمكانيات ماكينات  وكذا كل 
االنتصارات الوهمية والحديث عن التوغل والسيطرة عىل 
عدد من املناطق يف جبهة حرض، التي كانت يف حقيقة األمر 

وال تزال مقربة لكل غاٍز ومحتل وعميل مرتزق منذ بداية 
العدوان وحتى اليوم .

عىل مسار التصعيد الالأخالقي املعرب عن هزيمة نفسية 
ومعنوية ألنظمة تحالف العدوان يأيت تشديد سلطات نظام 
آل سعود من إجراءاته التعسفية ضد املغرتبني اليمنيني 

بصورة تمييزية دون بقية الجنسيات .
بمنع  قرارات  سعود  آل  نظام  سلطات  أصدرت  حيث 
دخول اليمنيني إىل املنشآت الحكومية, وهو ما جعل أرباب 

العمل يستغنون عىل العمالة من الجنسية اليمنية.
ويف تقرير لها كشفت األمم املتحدة عن ترحيل نظام آل 

سعود 5 آالف مغرتب يمني خالل شهر يناير املايض .
الحصار  تشديد  إجراءات  أيضاً  تأيت  السياق  ذات  عىل 
االقتصادي ومنع دخول سفن املشتقات النفطية إىل ميناء 

الحديدة..
كل هذا التصعيد املرتافق مع الضّجة الكبرية التي أثارها 

إعالم العدوان حول مزاعم وجود نقاط تستخدم إلطالق 
الطائرات املسرية تعكس حجم إفالس العدوان الذي عجز 
عىل مدى سنوات سبع من النيل من عزيمة الشعب اليمني 
رغم صرفه ملئات املليارات من الدوالرات الستئجار جحافل 
التي  املتطورة  األمريكية  األسلحة  أحدث  املرتزقة وشراء 
استخدمها يف عدوانه عىل وطننا اليمني ورغم كل أنواع 

الحصار التي يمارسها ضد شعبنا.
 رغم كل ذلك ورغم مرور سبعة أعوام من عمر ذلك 
العدوان والحصار اإلجرامي الغاشم ظل الصمود اليمني 
األسطوري هو سيد املوقف وأصبحت أنظمة دول العدوان 
وأحدث منظومات دفاعاتها الجوية عاجزة عن التصدي 
ألسطول الصواريخ واملسريات اليمنية أو منعها من الوصول 
إىل أهدافها املرسومة وإصابتها بدقة عالية وتجلت أنصع 
صور حقيقة الهزيمة النفسية واملعنوية للعدوان يف السعي 
يف  كان  ولو  وهمي  انتصار  لتحقيق  واملكشوف  املفضوح 
استهدافه لألحياء السكنية وقتل املزيد من املدنيني األبرياء.
 وتجدر اإلشارة هنا إىل أن العناوين واألنماط الجديدة 
عن  اإلعالن  أبرزها  كان  والتي  العدوان،  دول  لتصعيد 
استهداف األحياء السكنية بحجج ومربرات كاذبة هي يف 
حقيقة األمر تقليد لعناوين وأنماط السياسة العسكرية 

الصهيونية واألمريكية.
 وتأيت هذه العناوين جميعها يف إطار السعي لتحقيق 
أهداف هذه السياسة التي يأيت يف مقدمتها هدف إركاع 
وإخضاع شعبنا اليمني وفرض املقاربات السياسّية التي 

تريدها أنظمة واشنطن والرياض وأبو ظبي وتل أبيب .
وإذا كانت أنظمة العدوان قد جربت كل هذه السياسات 
واألدوات خالل سبع سنوات وفشلت فإنها وبكل تأكيد 
ستفشل اليوم أمام صمود شعبنا اليمني وأمام حكمة 
الثورية والسياسية والعسكرية، شعبنا  قيادته  وحنكة 
اليمني املعروف بالحكمة والصرب الذي ال تنطيل عليه كل 
وسائل الضغط، وال تخيفه التهديدات والغارات وال أشكال 
الحصار، شعبنا اليمني األبي الصامد الذي قرر أن يميض 
بخياراته نحو تحقيق النصر الكامل واملبني مهما كّلفه ذلك 

من تضحيات.

العسكرية  الهزيمة  حجم  يعكس  مشهد  في   
تحالف  بها  مني  التي  والمعنوية  والنفسية 
العدوان السعودي اإلماراتي األمريكي الصهيوني 
الذي عجز على مدى سنوات سبع من النيل من عزيمة 
أنواع  ومختلف  الحصار  أنواع  كل  رغم  اليمني  شعبنا 
األسلحة الحديثة والمتطورة التي استخدمها وال يزال في 
عدوانه اإلجرامي وبعد أن تجلت حقيقة إفالسه وبات 
رصيد أكذوبة أهدافه العسكرية في اليمن صفرًا تمّخض 
حقد وطغيان وهيجان قادة أنظمة ذلك العدوان انهيارًا 
أخالقيًا وهستيريًا وإعالنًا سافرًا مع سبق اإلصرار والترصد 
المدنية  واألعيان  للمواقع  واالستهداف  القصف  عن 
واألحياء السكنية واالستمرار في ارتكاب المجازر الوحشية 
بحق األبرياء من المدنيين في العاصمة صنعاء.. المزيد 

من التفاصيل في سياق التقرير التالي:

                                                    خاص:

الظواهر  أبرز  من  بالدنا  في  القات  تعاطي  ظاهرة  تعد 
في  شملت  والتي  بعيد  زمن  منذ  القائمة  المجتمعية 
جوهرها بعض الجوانب اإليجابية مقابل العديد من األضرار 
واالنعكاسات السلبية على صحة الفرد والمجتمع ناهيك عن 
أنها  كما  واالقتصادي  التنموي  المستوى  على  الكبير  تأثيرها 
تحول دون تحقيق أو إحداث قفزة نوعية في الجانب الزراعي 
في مجال المحاصيل الزراعية األساسية للغذاء كالقمح وغيره، 
ونظرًا ألهمية تناول هذه الظاهرة أهمية دورنا كسلطة رابعة 
في ضرورة المشاركة في التوعية وإبراز األضرار المترتبة على ذلك..

في إطار المؤتمر العلمي األول الذي عقد بجامعة صنعاء مؤخرًا 
حول أضرار القات، التقينا برئيس جامعة صنعاء األستاذ الدكتور 
القاسم محمد العباس، تطرقنا في حديثنا معه حول ثالث محاور 
مهمة مثلث هذا اللقاء وهي الحديث عن أهمية المؤتمر العلمي 
األول حول أضرار القات وأهدافه، وكذا االستحقاق األكاديمي 
التي تم  الجديدة  الكليات  العالمي والدولي لجامعة صنعاء، 
إنشاؤها في ظل العدوان كرد عملي على قوى تحالف العدوان 

الجبان..

:» رئيس جامعة صنعاء  لـ »

 افتتاح ثالث كليات جديدة وعدد من األقسام املستحدثة يف 
الكليات ملواءمة متطلبات سوق العمل

قصف األحياء السكنية واالستمرار يف ارتاكب املجازر الوحشية ..
 هزيمة نفسية ومعنوية وانهيار أخاليق للعدوان

حاوره: محمد محمد هادي

هناك جزء كبري من موازنة الدولة 
ملعالجة  الصحي  الجانب  يف  يذهب 

عواقب تعاطي القات
ألرضار  األول  العلمي  املــؤتــمــر 
القات يسعى لحل إشاكلية مجتمعية 
بأسلوب علمي أكاديمي ورؤية منهجية

ــل عــلــى االعــتــمــاد  ــص ــح ــن س
األكاديمي العاملي والدويل خالل هذا 

العام بإذن اهلل 

 العناوين واألنماط الجديدة 
لتصعيد دول العدوان، تقليد لعناوين 

وأنماط السياسة العسكرية الصهيونية 
واألمريكية

حرض  يف  العدوان  جحافل  هزيمة 
لتعويض  املــفــضــوح  سعيه  تكشف 
بصنع  ــاض  ــري وال ظيب  ــو  أب يف  هزائمه 

االنتصارات الوهمية

معلن  صهيوين  أمريكي  انخراط 
يف الحرب العدوانية على شعبنا اليمين 
بحجة حماية دويلة اإلمارات مستعمرة 

الرشكات األجنبية

لألحيـاء  العـدوان  اسـتهداف 
لاكفـة  فاضـح  تجـــــاوز  السـكنية 
القوانــــني واملـــواثيـق واالتفاقيات 

الدولية اإلنسانية

مسارات  يف  أثــرت  ــرارات  ق هناك 
ألسباب  واقتصادياتها..  الشعوب 

صحية كما الحظنا ذلك يف وباء كرونا..



عيل الحداد

ل��ق��د اب��ُت��ل��ي��ت ال��ي��م��ن ع���ام���ة وال���ج���ن���وب خ���اص���ة ب��م��ا يسمى 
)املجلس االنتقايل الجنوبي( الذي ولد ميتا ألنه مكون من 
عناصر غ��ر وطنية وم��أج��ورة تنفذ أج��ن��دة إم��ارات��ي��ة تهدف 
اىل بسط نفوذها يف اليمن ونهب خراته وثرواته وتدمر 
اق���ت���ص���اده واح���ت���ال ج�����زره، ف���ه���ذا امل��ج��ل��س وم��ي��ل��ي��ش��ي��ات��ه ال 
ي��م��ت��ون ل��ل��ي��م��ن أو ال��ج��ن��وب ب��ص��ل��ة، ف��ه��ي ع��ن��اص��ر إج��رام��ي��ة 
وإرهابية ضالة ليس لها مشروع، كل همها إثبات وجودها 
غر الشرعي من خال نشر الرعب والفساد والفوىض يف 
أرض ال��ج��ن��وب وتكميم األف����واه وال���زج ب��األح��رار وال��ش��رف��اء 
يف السجون، فهي بذلك أضحت فئة منبوذة يف الجنوب 
أينما ذهبت وأينما حلت ألنها ضالعة يف الخيانة والعمالة 
وال��ت��ب��ع��ي��ة ل���إم���ارات ال��ت��ي ت��ع��م��ل ج���اه���دًة ل��ب��ث ال��ف��رق��ة بني 
أب��ن��اء ال��وط��ن ال���واح���د وش���ق ال��ص��ف ال��وط��ن��ي لجعل اليمن 

لقمة سائغة للطامعني لتمكينهم
من تحقيق أهدافهم وأطماعهم الخبيثة يف اليمن. 
لقد باع هذا املجلس وميليشياته الوطن لإمارات 

ب�����ث�����م�����ن ب������خ������س وت���������آم���������ر ع���������ى ال���������وط���������ن ب���ت���م���ه���ي���د 
الطريق لإمارات الحتال الجزر اليمنية 

)س����ق����ط����رى وم�����ي�����ون وع����ب����د ال�����ك�����وري( 
التي تتحالف م��ع إس��رائ��ي��ل إلنشاء 
ق��������واع��������د ع�����س�����ك�����ري�����ة يف ه����������ذه ال�����ج�����زر 

كخنجر يف خاصرة الوطن والعالم 
العربي. 

إن دوي����������������ل����������������ة اإلم�����������������������������������������ارات وح��������ك��������ام��������ه��������ا 
املتصهينني يحاربون الدين اإلسامي 
داخ������������ل اإلم��������������������ارات م��������ن خ����������ال اره����������اب 
ال�����ع�����ل�����م�����اء وأئ�������م�������ة امل�����س�����اج�����د وم���ن���ع���ه���م 
من إلقاء الخطب التي تندد بأمريكا 

وإسرائيل وكذا إقامة معابد 
ب�����وذي�����ة وك����ن����ائ����س ي���ه���ودي���ة 

ع��������ى أرض اإلم������������������ارات، 
وت����ع����م����ل ع������ى م����ح����ارب����ة 
ال�����������������������دي�����������������������ن اإلس�������������������ام�������������������ي 
ع���������ى م������س������ت������وى ال�����ع�����ال�����م 
وظ������������������ه������������������ر ذل����������������������������ك ج�������ل�������ي�������ا 
م���������ن خ������������ال اس�����ت�����ق�����ب�����ال 

ح�����������������ك�����������������ام اإلم���������������������������������������ارات 
ل�����ل�����ب�����اب�����ا ف����رن����س����ي����س 

امل�����������������������س�����������������������ي�����������������������ح�����������������������ي 
ال�������������ك�������������اث�������������ول�������������ي�������������ي 
اس�����������������������ت�����������������������ق�����������������������ب�����������������������ال 

ال�����������ف�����������ات�����������ح�����������ني ع������ن������د 
زيارته األخرة لدويلة اإلمارات 
ودع��������������������م م��������ي��������زان��������ي��������ة ال�������ف�������ات�������ي�������ك�������ان 
ب��م��ل��ي��ارات ال������دوالرات لتمكينها 

م����������������ن ن�����������ش�����������ر ال����������������دي����������������ن امل�������س�������ي�������ح�������ي 
ال���ك���اث���ول���ي���ي يف ال���ع���ال���م وخ���اص���ة 

يف ال������دول االف���ري���ق���ي���ة ال���ف���ق���رة من 
خال البعثات التبشريَة. 

إن والء اإلم����ارات إلس��رائ��ي��ل وخيانتها للعرب والقضية 
الفلسطينية واض��ح وض��وح الشمس من خ��ال اعرتافها 
ب���إس���رائ���ي���ل وف���ت���ح س���ف���ارة ل��ه��ا يف ت���ل أب���ي���ب وض����خ م��ل��ي��ارات 
الدوالرات للخزينة اإلسرائيلية لدعم االقتصاد اإلسرائييل 
واس������ت������خ������دام إس�����رائ�����ي�����ل ل�����ه�����ذه األم������������وال يف م����ح����ارب����ة وق���ت���ل 
الشعب الفلسطيني ويف توسيع املستوطنات يف الضفة 
ال��غ��رب��ي��ة، وم����ن ج���ان���ب آخ����ر أص��ب��ح��ت اإلم�������ارات ش��ري��ك��ا يف 
ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ة إس����رائ����ي����ل ل��ت��ه��وي��د م���دي���ن���ة ال����ق����دس ال��ش��رق��ي��ة 
فقد أب���دت اإلم����ارات اس��ت��ع��داده��ا ل��دف��ع تكاليف تعويض 
بعض األسر الفلسطينية التي تسعى إسرائيل لرتحيلها 
من بعض أحياء القدس الشرقية تمهيدا لتهويدها كحي 
الجراح وباب العمود، ليس هذا فحسب بل تعمل عى 
زرع ال��ف��ن وزع���زع���ة األم����ن واالس���ت���ق���رار يف ال����دول العربية 
وتسعى إىل تقسيمها وم��ا ت��ق��وم ب��ه يف اليمن خ��ر شاهد 
ع�������ى ذل���������ك وك���������ل ه���������ذا ل�����ص�����ال�����ح ال�����ك�����ي�����ان ال�����ص�����ه�����ي�����وين، ل���ق���د 
أصبحت اإلم����ارات أخ��ط��ر م��ن إس��رائ��ي��ل عى 
االم����������ة ال����ع����رب����ي����ة واإلس������ام������ي������ة وأص����ب����ح����ت 
ك����ال����س����رط����ان يف ج����س����د ال����ع����ال����م ال���ع���رب���ي 
واإلس����ام����ي ي��ج��ب اس��ت��ئ��ص��ال��ه، وه��اه��م 
رج���������ال وأب������ط������ال ال����ي����م����ن ي����ق����وم����ون ب������أول 
ع��م��ل��ي��ة اس��ت��ئ��ص��ال ل��ه��ذا ال�����ورم الخبيث 
م��������������ن خ�������������������ال دك ال����������ع����������م����������ق اإلم����������������������������ارايت 
بالصواريخ وال��ط��ائ��رات امل��س��رة التي 
ه���������زت ع���������رش ه���������ذا ال�����ك�����ي�����ان ال����ه����ش 
وس���ت���ت���واىل ه����ذه ال���ض���رب���ات ب���إذن 
ال��ل��ه ت��ع��اىل لتلقني ه���ذا املحتل 
درس���اً ل��ن ينساه وت��ج��ره عى 
االس������ت������س������ام و ال������رح������ي������ل م���ن 
أرض ال�����ي�����م�����ن ال�����ط�����اه�����رة 
بغر رجعة، فمصر 
ه����ذه ال��دوي��ل��ة 
اىل ال������زوال 
و م����زب����ل����ة 
التاريخ.
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أك���������د ع�����ض�����و امل�����ج�����ل�����س ال������س������ي������ايس األع�������������ى، م����ح����م����د ع���يل 
الحويث، أن ث��ورة 11 فراير 2011م مثلت مرحلة مهمة 
يف ت����اري����خ ن���ض���ال ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ل��ل��ت��ح��رر م����ن ال���وص���اي���ة 

واالرتهان الخارجي.
وأش���ار ال��ح��ويث يف ن��دوة فكرية أُقيمت مطلع االسبوع 
، بجامعة صنعاء بعنوان "11 فراير.. ثورة ضد أمريكا 
ووصايتها، ق��راءة يف ال��دالالت واستذكار لإنجاز"، إىل 
أن ال����ث����وار األح��������رار أش���ع���ل���وا ش�������رارة ال����ث����ورة يف 11 ف���راي���ر، 
وانطلقوا بها حتى االنتصار يف ثورة 21 سبتمر 2014م.

واس������ت������ع������رض م����ح����ط����ات م������ن م�����س�����رة ث����������ورة 11 ف�����راي�����ر، 
وأه�����داف�����ه�����ا، وم����ب����ادئ����ه����ا، وط����م����وح����ات وت���ط���ل���ع���ات ال����ث����وار 
يف ن���ي���ل االس����ت����ق����ال وال����ت����ح����رر م����ن ال����وص����اي����ة، وص�������واًل إىل 
م����ح����اول����ة ط������ريف ال����ن����ظ����ام ل����ح����رف م����س����ار ال�����ث�����ورة م�����ن خ���ال 
إعادة التموضع بصبغة ثورية، وإجهاضها عر التدخل 
ال�����خ�����ارج�����ي، وإع���������ان امل������ب������ادرة ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة، ال����ت����ي ف���رض���ت 

الوصاية عى القرار الوطني.
ول����ف����ت ع���ض���و ال����س����ي����ايس األع�������ى إىل أن ك����اف����ة امل���ك���ون���ات 
واف����ق����ت ع����ى امل�����ب�����ادرة ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة م����ا ع�����دا م���ك���وين "أن���ص���ار 
الله، واألحرار من ثوار الشعب"، الذين رفضوا املبادرة 
وال��ت��دخ��ل يف ف���رض ال��وص��اي��ة وال��ه��ي��م��ن��ة ع���ى االس��ت��ق��ال 

والسيادة الوطنية.
وبنّي أن مكّون أنصار الله كان له موقف من املبادرة، 
ورفضها رفضاً قاطعاً، واتجه إىل مؤتمر الحوار بشرط 
استمرار الضمانة الثورية، قائا: "قبلنا بالحوار الوطني، 
ولكن بشرط الضمانة الثورية واستمرار الساحات، رغم 
محاولة الضغط ع��ى أن��ص��ار الله لرفع الساحات تحت 

مررات مضايقة أصحاب املساكن واملحال التجارية".
وأش�������������ار م����ح����م����د ع�������يل ال�������ح�������ويث إىل أن���������ه ت�������م ن�����ق�����ل م���خ���ي���م 
امل����ك����ّون إىل أم������ام ال���ج���ام���ع���ات ل���ض���م���ان اس���ت���م���رار ال��ض��غ��ط 
الثوري، ما جعلهم يحاولون اقتحام الساحة، ويواجه 

التصعيد بغضب شديد، واتضاح معالم القرار األمريي 
بالتدخات األجنبية يف اليمن.

وأوضح أن القرار والسيادة اليمنية كانا تحت الوصاية 
واالرتهان الخارجي، مضيفا: "اتضح أن كل يشء باليمن 
كان مرتهناً، االنرتنت كان من الخليج ال يوجد معنا خط 
مستقل، امل��ع��ام��ات البنكية وال��ح��واالت النقدية ال تتم 
إال عر بنك البحرين، والوفود العسكرية عندما تذهب 
ل���ل���خ���ارج ال ب���د أن ت��ظ��ل أس���ب���وع���اً يف ال���س���ع���ودي���ة، لتهيئة 

الظرف وأخذ املوافقة للسفر إىل الخارج".
وت������اب������ع: "األج���������������واء، م����ن����ذ ذل�������ك ال������وق������ت، ح����ت����ى ال����وق����ت 
ال���راه���ن م���ازال���ت تسيطر عليها ش��رك��ة إم��ارات��ي��ة، وك��ذل��ك 
ممراتنا البحرية كانت تسيطر عليها أمريكا عر البوارج 
ال��ب��ح��ري��ة"، م��ت��ط��رق��اً إىل ت��دخ��ات ال��س��ف��ارة األم��ري��ك��ي��ة يف 
اجتماعات وقرارات مجليس الوزراء والشورى عر رقابة 

أحد مندوبيها، وحضوره الدائم يف االجتماعات.
وكشف عضو السيايس األعى أن العدوان عى اليمن 
أسقط أقنعة كل الذين كانوا يرفعون شعارات العربية 
وال��ح��ض��ن ال��ع��رب��ي، وي��ت��غ��ن��ون ب��ال��ح��ري��ة وال��وط��ن��ي��ة وح��ب 

الوطن والجمهورية.
من جانبه، أكد وزير اإلعام، ضيف الشامي، أهمية 
االستشراف الحقيقي ملعاين ومنطلقات ثورة 11 فراير، 
وم�����اذا ي��ع��ن��ي��ه ه����ذا ال���ي���وم ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ي��م��ن��ي��ني، ال�����ذي أراد 
ال���ع���دوان أن ي��ك��ون ه���ذا ال��ت��اري��خ ي��وم��اً ل��ل��ن��ك��ب��ات وامل��ع��ان��اة 

وفرض الوصاية األمريكية عى الباد.
وأشاد بالوعي الجماهري والشعبي والقيادة الثورية 
ال���ح���ك���ي���م���ة، ال���ت���ي ق���دم���ت ال����رؤي����ة امل���س���ت���م���دة م����ن ال��ث��ق��اف��ة 
ال���ق���رآن���ي���ة ل���ه���ذا ال�����واق�����ع، وامل���ن���ط���ل���ق���ات ل���ل���ت���ص���دي مل��ش��اري��ع 

التقسيم والهيمنة والوصاية األمريكية.
وقال: "من بدأوا بقمع الثورة، حاولوا احتضان الثوار، 
ألنهم أدركوا أن توجيه الرصاص إىل صدورهم لم تجد 

نفعاً، ولكن مد األيدي إليهم واحتضانهم، هو السبيل 
األم��ث��ل الح��ت��وائ��ه��م، وص����واًل إىل ظ��ه��ور م���ؤام���رة ووص��اي��ة 
وم�����ب�����ادرة خ��ل��ي��ج��ي��ة، وك�����ل اإلره������اص������ات ال���ت���ي م�����رت ح��ت��ى 

وصل األمر إىل إفراغ الساحات والثوار".
وأك���������د وزي���������ر اإلع�����������ام أن ال�������ث�������وار ال������ذي������ن ح����م����ل����وا روح����ي����ة 
ال���ث���ورة ه��م م��ن اس��ت��م��روا يف ال���ث���ورة، وص����واًل إىل ث���ورة 21 
من سبتمر، التي جاءت لتعزز حالة الصمود، وتجعل 

منها ثورة شعبية راسخة.
وأض�����اف: "اخ��ت��ي��ار ق���وات امل��اري��ن��ز األم���ري���ي وموظفيهم 
يف السفارة األمريكية بصنعاء، يوم 11 فراير 2015م، 
للمغادرة رسالة لليمنيني مفادها أنهم كانوا صمام أمان 
لهم وأنهم سيجعلون من 11 فراير يوم جحيم عليهم 

بدال من أن يكون بوابة األمل لليمنيني".
وبنّي أن األمريكيني لم يدركوا أن اليمنيني سيحولون 
ي������������وم خ��������������روج امل��������اري��������ن��������ز وم�������وظ�������ف�������ي ال��������س��������ف��������ارة األم�����ري�����ك�����ي�����ة 
وم��غ��ادرت��ه��م ص��ن��ع��اء يف ال������11 م���ن ف���راي���ر وه���م ص��اغ��رون 
أذالء ب���ع���د ك���س���ر أس���ل���ح���ت���ه���م وإح����������راق وث���ائ���ق���ه���م وت���دم���ر 
م��ع��دات��ه��م، ي���وم ع��ي��د وج����اء سيفتخر ب���ه ك���ل ي��م��ن��ي عر 

التاريخ.
ب�����������دوره ت�����ط�����رق ن�����ائ�����ب م�����دي�����ر دائ�����������رة ال����ت����وج����ي����ه امل����ع����ن����وي، 

ع���ب���دال���ل���ه ب����ن ع����ام����ر، إىل ال����وج����ود ال���ع���س���ك���ري يف ال��ي��م��ن، 
والدور األمريي يف العدوان منذ 1955م، والرتكيز عى 
ت��ع��ز ق��ب��ل وب��ع��د إع����ان ال��ج��م��ه��وري��ة، وط��ل��ب ب��ن��اء ق��اع��دة 
عسكرية يف تعز، وب��اب امل��ن��دب، فيما تسمى "بالنقطة 

الرابعة".
وعّرج عى مراحل التواجد األمريي، بعد طرده إبان 
ح��ك��م ال��رئ��ي��س ال��ح��م��دي، وك���ذا م��واف��ق��ة ال��ن��ظ��ام السابق 
عى إنشاء قاعدة عسكرية يف عدن، والتواجد يف صنعاء 
وم����دن أخ����رى، ب��ح��س��ب وث��ائ��ق ت��م ال��ك��ش��ف ع��ن��ه��ا، وفتح 
األج����������واء ل����ل����ط����ران األم�����ري�����ي امل�����س�����ّر، وم����ح����اول����ة اح���ت���ال 
عدن عر تفجر املدمرة كول، واستباحة األجواء واملياه 
اإلق����ل����ي����م����ي����ة، ووص�������������واًل إىل ت����ض����اع����ف ال�����ت�����واج�����د األم�����ري�����ي 
إىل خ��م��س��ة آالف ج��ن��دي يف ال��ع��ن��د وص���ن���ع���اء، وال��س��م��اح 
ببناء محطات مراقبة، ورص��د لباب املندب، ومحطات 
ت��اب��ع��ة ل��اس��ت��خ��ب��ارات األم��ري��ك��ي��ة ب��ص��ن��ع��اء ع����ام 2010م، 
واس���ت���خ���دام���ه���ا ألغ�������راض ال��ت��ج��س��س يف امل��ن��ط��ق��ة وال���ش���رق 

األوسط.
وقدمت أوراق عمل من ِقبل طال عقان عن شباب 
ال�������ث�������ورة، ح�������ول دور ن�����ظ�����ام ال����ع����م����ال����ة، وال����خ����ي����ان����ة ل���ح���رف 
م����س����ار ث�������ورة 11 ف�����راي�����ر، وإدارة ال���ب���ل���د ع����ر األزم���������ات ع��ى 
مدى 33 عاماً، ودور األحزاب يف اختطاف الثورة وفرض 
الوصاية، والهيمنة عليها وصواًل إىل التوقيع عى املبادرة 

الخليجية.
وف����ي����م����ا اس�����ت�����ع�����رض ال�����ب�����اح�����ث ع����ب����د ال����ح����م����ي����د ال����غ����رب����اين 
مراحل الوجود األمريي باليمن، تطرق مسؤول املركز 
اليمني لحقوق اإلنسان الباحث إسماعيل أبو طالب إىل 
الدور العدواين الذي مارسه مجلس األمن الدويل عى 
اليمن وف��رض أجنداته منذ 1947 - 2021م، ال��ذي لم 
يحمل يوماً ّهم القضية اليمنية بل حمل هّم الغازي 

واملحتل.

خالل حضوره ندوة فكرية بجامعة صنعاء ..

احلوثي : 11 فبراير ثورة شعبية مهمة في تاريخ نضال الشعب اليمني
العميد عبد السالم السياين 

د. فضل الصباحي 

ماذا يجب ان يحذره املسلمون؟!!
"ي��ا بني اسرائيل أذك���روا نعمتي التي انعمت عليكم وأوف���وا بعهدي اوِف 
ب��ع��ه��دك��م واي�����اي ف��اره��ب��ون * وآم���ن���وا ب��م��ا أن���زل���ت م��ص��دق��اً مل���ا م��ع��ك��م وال ت��ك��ون��وا 
أول كافر به * وال تشرتوا بآيايت ثمناً قليًا واياي فاتقون * وال تلبسوا الحق 

بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون".
"أتأمرون الناس بالر وتنسون أنفسكم".

أخ���رن���ا ال���ل���ه س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل يف ك��ت��اب��ه ال���ك���ري���م م��ب��ي��ن��اً وم���ف���ن���داً ص���ف���ات بني 
اس���رائ���ي���ل م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ن��ف��س��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة وح��ت��ى ال��ع��س��ك��ري��ة وال��دي��ن��ي��ة، 
ولم يكن ذلك عبثاً ملجرد سرد القصص هكذا فقط.. وإنما وضحها وأبانها 
لنستفيد منها ونعتر مما ارتكبوه من نكران للقيم وع��دم ال��وف��اء بالعهود 

وغرها من عدم اإليمان غر املباشر والصادق والصريح..
ولكن يف املقابل نجد ان املسلمني اليوم لم يتعظوا ولم يعتروا بما اورده 
ال��ل��ه سبحانه وت��ع��اىل م��ن ص��ف��ات ال��ي��ه��ود ون��ف��س��ي��ات��ه��م، ون��ج��د ان ال��ك��ث��ر من 
املسلمني قد وقعوا فيما ح��ذر منه بيان الله، فمنهم من أنكر النعمة ولم 

يعطها حقها من الشكر واستثمارها يف مرضاة الله..
وكذلك نجد الكثر من املسلمني ال يفون بعهودهم، وهذا ما ناحظه يف 
ال��ك��ث��ر م��ن م��ح��ط��ات ال��دف��اع ع��ن ال��ن��ف��س وامل����ال وال��ع��رض وال��ك��رام��ة، وه���و ما 
يؤكده وجود الكثر من املرتزقة وقيادات االحزاب وغرهم يف صف تحالف 
العدوان عى بادنا.. وبوقوفهم هذا نقضوا العهود التي سبق ان قطعوها 
يف الحفاظ عى الوطن والشعب ووحدته، ووقفوا صفاً واحداً مع املعتدين 
عى بادهم وشعبهم وأمتهم، بل وصل بهم الشيطان إىل أن يتحالفوا مع 

أوليائه وأركانه، وأخذهم إىل منهجه وعدوانه.
وكما أخرنا وحذرنا بيان املوىل عز وجل ان اليهود رفضوا االعرتاف بالحق 
رغ��م معرفتهم ب��ه واس��ت��ك��روا واش����رتوا ال��دن��ي��ا ب��اآلخ��رة يف س��ب��اق محموم لم 
يعهد له التاريخ مثيا، نجد كثراً من املسلمني قد اقتدوا بهم، ومنهم من 
اق���ت���دى ع���ن ج���ه���ل، وم��ن��ه��م م���ن اق���ت���دى ع���ن م��ع��رف��ة، م��م��ن��ني أن��ف��س��ه��م أن��ه��م 
س��ي��ك��ون��ون أذىك م���ن ال��ش��ي��ط��ان ال����ذي ج��ره��م اىل م���ا ج��ره��م ال��ي��ه م���ن م��ع��اٍص 
وب��اع��وا آخرتهم بدنياهم ع��ى أس��اس أنهم سيفعلون ذل��ك لفرتة محددة، 
ث��م ي���ع���ودون إىل ال��ط��اع��ة وال���ع���ب���ادة.. م��ت��ن��اس��ني أن ب��ي��ان ال��ل��ه ق��د ح��ذره��م من 
ذلك وأخرهم ان الشيطان سيعدهم بالفقر لي يسيطر عليهم ويبقوا يف 
ات��ب��اع��ه، مزيناً لهم إل��ب��اس ال��ح��ق بالباطل ل��ي��رروا م��ا يقومون ب��ه م��ن خ��روج 
عن نهج الله وم��ا أراده لعباده، وبحجج مختلفة مثل املصلحة أو القبيلة 
أو امل��س��ت��ق��ب��ل، وب��ذل��ك يسيطر عليهم ال��ش��ي��ط��ان وي��ح��ج��ب ع��ن��ه��م ح��ت��ى ق��درة 
ال���رؤي���ة إىل م��ا خلفهم يك ال ي���درك���وا س���وء أع��م��ال��ه��م، وي��وص��ل��ه��م إىل مرحلة 

عدم العودة مما هم عليه.
ويف املقابل نجد ان الله سبحانه وتعاىل قد وضع املسلمني الذين التزموا 
ب����أوام����ره ون���واه���ي���ه وي����أم����رون ب���امل���ع���روف وي���ن���ه���ون ع���ن امل��ن��ك��ر يف اخ���ت���ب���ار واب���ت���اء 
عصيب.. وهو ما نرى عليه هيئات أنشئت خصيصاً لألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر.. ولكنها انحرفت عن منهج الله، وبداًل عن األمر باملعروف والنهي 
ع����ن امل���ن���ك���ر م����ارس����ت ال���ظ���ل���م وال����وص����اي����ة ال���دي���ن���ي���ة ع����ى ال���ك���ث���ر م����ن خ���ل���ق ال���ل���ه يف 
ع���دة ب��ل��دان م��س��ل��م��ة.. واالب���ت���اء اإلل��ه��ي مل��ن خ��ال��ف منهم منهج ال��ل��ه زج بهم 
يف ال��س��ج��ون، وم��ن��ه��م م��ن ب��ل��ع ل��س��ان��ه، وم��ن��ه��م م��ن ه���رب إىل دول أخ���رى يف 
عقوبة دنيوية ألنهم ل��م يعملوا شيئاً بما أم���روا ان يعملوا ب��ه، ول��م يبذلوا 
شيئاً من أموالهم أو جهدهم ألجل الله ورسوله، ألن الشيطان قد استحوذ 

عى قلوبهم واحتلها ولم يبق لهم باقية!.
ملاذا حدث ذلك معهم؟!.

وال���ج���واب ع��ى ه���ذا ال���س���ؤال يكمن يف سعيهم ب��األم��ر ب��امل��ع��روف امل��ذه��ب��ي، 
وامل���ع���روف ال���ح���زب���ي.. ل���م ي���أم���روا ب��امل��ع��روف ال����ق����رآين.. ف��ك��ان ع��ق��اب��ه��م ال��دن��ي��وي 
ان ي���رتك���وا ل���ي���اق���وا م��ص��ره��م ن��ت��ي��ج��ة م���ا ك��س��ب��وا م���ن إل���ب���اس ال���ح���ق ب��ال��ب��اط��ل، 
أو ال��س��ك��وت ع��ن امل��ن��ك��ر، أو ع���دم األم����ر ب��امل��ع��روف خ��ش��ي��ة م��ن ال��ن��اس أو ذوي 
ال��س��ل��ط��ان.. إىل ح��د أن ه��ن��اك ك��ث��راً م��م��ن اع��ت��ل��وا امل��ن��اب��ر لسنني ي��وح��دون الله 
وح���ده ول��ه��م الكثر م��ن امل��ري��دي��ن، ويف لحظة ال��ج��د ل��م يوفقوا حتى يف قول 
كلمة واح���دة م��ن ال��ح��ق، ول��م يتمكنوا حتى م��ن اع���ان اع��ت��زال��ه��م.. وه���ذا هو 
الخزي يف الدنيا، وهو ما يؤكد أن كل عمل املسلم إذا لم يكن لله ويف سبيله 

يصبح وبااًل يومياً عليه.
إن ما تقوم به بعض الدول كاإلمارات وغرها من عدوان غر مرر وسافر 
وإجرامي عى شعب مسالم لم يردها بسوء ما هو إال نتاج البتعاد السياسة 
والحكومة ع��ن ال��رؤي��ة القرآنية الصحيحة، ألنهم ب��داًل ع��ن شكر ربهم عى 
ما أنعم به عليهم، ان��ك��روا نعمه وأح��ل��وا قومهم دار ال��ب��وار غر مدركني ما 

يسوقهم إليه الشيطان..
ويف اإلمارات رجال يتأملون ملا صار اليه وما آلت اليه حكومتهم وبادهم، 
وال ش��ك ان��ه��م سيقفون موقفاً مشرفاً لصالح وطنهم وشعبهم وحياتهم 
وما انعم الله به عليهم أواًل، ويف صالح اخوتهم واشقائهم وجرانهم ثانياً.. 
وس��ي��ق��وم��ون ب��ات��خ��اذ ال���ق���رارات املناسبة ل��ل��خ��روج م��ن مستنقع وضعهم فيه 
ال��ش��ي��ط��ان ب��م��ك��ره وخ���داع���ه ل��ق��ادت��ه��م، م���ا ل���م ف����إن امل���واق���ف وال���ع���ق���ول امل��ؤم��ن��ة 
لرجال املسرة القرآنية ومن تحالف معهم ستعيدهم إىل صوابهم املفقود 

وهم ينظرون.
"اوال يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون".

رسائل ومطالب للمحكمة العليا..
إكرام الشهيد  سرعة القصاص

وفاء الكبيس 

لم نعد نحتمل حالة الصلف يف َجّلد هذا الوطن ومحاولة النيل منه عر 
استهداف رواد العلم املفكرين أساتذة الجامعات، فجريمة اغتيال الدكتور 
م��ح��م��د ع���يل ن��ع��ي��م -رئ���ي���س امل���رك���ز االس���ت���ش���اري ال��ه��ن��ديس يف ال��ي��م��ن، وعميد 
كلية ال��ه��ن��دس��ة بجامعة ع��م��ران- ه��ي ج��ري��م��ة اغ��ت��ي��ال للعلم وال���وط���ن، لم 
تستهدف الشهيد الدكتور نعيم يف شخصه بل استهدفت الوطن بأكمله، 
فمن يَرى صنعاء غارقة يف حزنها الشديد يعرف مقدار األىس واللوعة الذي 
تركها اغتيال الدكتور نعيم، فهذه الجريمة النكراء تندرج يف استهداف 
الشخصيات اليمنية املفكرة واملؤثرة التي لها قبول وأثر محمود، كأغتيال 
الدكتور عبدالكريم جدبان والدكتور عبدامللك املتوكل واألستاذ عبدالكريم 
ال��خ��ي��واين وغ��ره��م الكثر، فكل تلك ال��ج��رائ��م الوحشية الشنعاء وآخ��ره��ا 
جريمة اغتيال الدكتور نعيم تكشف السعي املاكر لدول العدوان الستهداف 
الكوادر العلمية املتميزة من جديد، واستهداف للجبهة الداخلية من قبل 
العدوان وأدواته وخاياه اإلجرامية، فالقاتل فؤاد صليح  ماهو إال أحد تلك 
الخايا اإلجرامية التي ُتريد تعويض فشلها يف جبهات القتال أمام صمود 

وصابة وإنجازات رجال الرجال أبطال الجيش واللجان.
وأم�������ام ك����ل ذل�����ك االس����ت����ه����داف امل��م��ن��ه��ج ل����ألح����رار ال���ش���رف���اء واألل�������م وال���وج���ع 
ب��ف��ق��ده��م ن��ش��ك��ر امل���ؤس���س���ة األم���ن���ي���ة ال���ص���خ���رة ال���ص���م���اء ال���ت���ي ت��ح��ط��م��ت ع��ل��ي��ه��ا 
مؤامرات العدوان، من يؤدون مهامهم ومسؤولياتهم الوطنية عى أكمل 
وج���ه، ف��ق��د أل��ق��وا ال��ق��ب��ض ع��ى امل��ج��رم ال��ق��ات��ل صليح يف أق���ل م��ن 48س��اع��ة، 
فأثبتوا ب��ه��ذا أن��ه��م الحصن الحصني لحماية الجبهة الداخلية وتحصينها 
م���ن ك��ي��د األع��������داء، ف��ك��ل ال��ش��ك��ر واالم���ت���ن���ان ل���ه���ؤالء ال���ش���رف���اء امل���ي���ام���ني ال��ذي��ن 
أكدوا بأنهم رجال املهمات البطولية لحفظ أمن الوطن وكرامة املواطن من 
الينتظروا منا جزاًء والشكوراً ، والننىس كذلك أن نسجل الشكر والعرفان 
واالمتنان للقضاء اليمني النزيه والقضاة الشرفاء عى احقاق الحق وإدانة 
ال����ج����اين امل����ج����رم ال����ق����ات����ل، رغ�����م م�����ح�����اوالت أس�����رت�����ه  ب��ت��ض��ل��ي��ل امل���ح���ك���م���ة ب��ح��ج��ج 
واه��ي��ة ك��اذب��ة إال أنهم خ��س��روا أم��ام ن��زاه��ة ودق��ة وذك���اء الجهاز القضايئ يف 
بادنا -ولله الحمد- من وقفوا سداً منيعاً أمام املحاوالت العبثية بتضليل 
ال���ح���ق وم���خ���ال���ف���ة ال���ق���وان���ني ب���ت���رئ���ة امل����ج����رم ال���ق���ات���ل ُرغ������م أن�����ه اع������رتف ب��ال��ص��وت 
وال��ص��ورة بجريمته النكراء ظلماً وع��دوان��اً، وه��ذا بحد ذات��ه يشكل انتصاراً 
ك��ب��راً ل��ل��ع��دال��ة وت��أك��ي��داً ع��ى ص��دق��ي��ة واس��ت��ق��ال ال��ق��ض��اء، فلكم م���رة أخ��رى 
ك��ل ال��ت��ح��ي��ة وال��ع��رف��ان ي��اف��رس��ان ال��ح��ق وال��ع��دال��ة، ف��أن��ت��م أم���ل ه���ذا الشعب 
املكلوم بإعادة الحقوق وإنزال العقاب العادل الرداع بكل من تسول نفسه 
زع��زع��ة األم���ن واالس��ت��ق��رار، ول��ك��ن يبقى ل��ن��ا مطلب أخ���ر ن��ط��ال��ب ب��ه املحكمة 
العليا بتأييد وتعميد حكم اإلعدام، فنحن ُنريد عدالة ناجزة سريعة تنفذ 
حكم اإلع��دام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى املوت بحق القاتل صليح جزاء 
ما اقرتفه بحق الشهيد وأسرته والوطن،  فلن نكل ولن نمل ولن يهدأ لنا 
ب��ال ول��ن نهنأ حتى ينفذ القصاص، ون���واري جثمان الشهيد التي الت��زال يف 
الثاجة، لي ينم شهيد الوطن الدكتور نعيم قرير العني ولتهنأ روحه يف 
مقرها األبدي حيث ال فناء وال حزن، ولتهنأ وتطيب قلوب أسرته املكلومة 
وقلوب طابه وك��ل محبيه، فكل الشكر ملن ك��ان ضمره بصراً وعمل من 

أجل هذا الوطن الغايل.

ي��ق��ال "إن م��ن أص��ع��ب ال��ص��ع��اب توضيح م��ا هو 
واضح"! 

ل��������������ذا ف��������������إن م�����������ا ل�����������م ت������س������ت������ط������ع م�����������ا ت������س������م������ى ق�����������وات 
"ال�����ش�����رع�����ي�����ة" أو ق����������وات امل������دع������و ع����ب����د رب��������ه م���ن���ص���ور 
ه������������ادي امل������دع������وم������ة م�������ن دول ال�����ت�����ح�����ال�����ف وأم�����ري�����ك�����ا 
وبريطانيا تحقيقه خ��ال 7 سنوات من الحرب، 
ل�������ن ت����ح����ق����ق����ه خ���������ال أس������اب������ي������ع، إذ م�������ن امل���س���ت���ح���ي���ل 
ت��ح��ق��ي��ق ال���ح���س���م يف ح�����رب ال���ي���م���ن، وأن اس���ت���م���رار 
ال����ح����رب ي���ش���وه ال���ح���ي���اة، وي����ؤث����ر ع����ى ال���ع���اق���ة ب��ني 

الدول واملجتمعات. 
الشعب اليمني بمختلف فئاته وأطيافه ينشد 
ال������س������ام، ل���ك���ن اإلص�����������رار ع�����ى إط�����ال�����ة أم������د ال���ح���رب 
سيؤثر سلباً عى مسرة النهضة والتقدم والرخاء 
والحياة اآلمنة املستقرة، سواء يف اليمن أو دول 

التحالف.
الحقيقة، لم يكن هناك تقييماً دقيقاً واضحاً 
ل����ح����ج����م ال�����خ�����س�����ائ�����ر وامل������ك������اس������ب يف ه���������ذه ال������ح������رب، 
والسبب يعود عى سوء الحسابات وعدم تقدير 

ردة فعل الشعب اليمني.
ال���������ت���������س���������رع يف ات�����������خ�����������اذ ال�������������ق�������������رار وغ�����������ي�����������اب ال���������رؤي���������ة 
االسرتاتيجية املبنية عى اليقني التام يف تحقيق 
ال��ن��ت��ائ��ج، تسببت يف ح����دوث أك���ر ك��ارث��ة إنسانية 
يف العالم وخسائر بشرية تزيد عن نصف مليون 
إن����������س����������ان، ون�����������������زوح وت�������ش�������ري�������د م�������اي�������ني ال����ي����م����ن����ي����ني، 
ب��اإلض��اف��ة إىل تدمر شبه كامل للبنية التحتية، 
يقابلها الخسائر البشرية التي تجاوزت عشرات 
اآلالف يف صفوف ما يسمى "التحالف" وخسائر 
اق�����ت�����ص�����ادي�����ة ت�����زي�����د ع������ن ت����ري����ل����ي����وين دوالر ، ك���ذل���ك 
التعويضات العادلة وإعادة اإلعمار ، ولن ينتهي 
األم����������ر ه����ن����ا ف�����ق�����ط، ف����امل����ل����ف ال����ح����ق����وق����ي واإلن������س������اين 
وج������رائ������م ال�����ح�����رب ال����ت����ي ارت����ك����ب����ت يف ح�����ق ال���ش���ع���ب 

اليمني ستظل مفتوحة لعشرات السنني. 
ال��وض��ع يف اليمن واملنطقة ال يحتمل التأخر، 
وحماية املصالح الدولية واإلقليمية لن تتحقق يف 
ظل استمرار الحروب املفتوحة، ووج��ود الدولة 
ال���ي���م���ن���ي���ة ال����ق����وي����ة ه����و ال����ض����ام����ن ال���ح���ق���ي���ق���ي ل���ت���ب���ادل 
املصالح، وحماية الحقوق وتأمني املاحة الدولية 
يف البحرين األح��م��ر وال��ع��رب��ي وب���اب امل��ن��دب، فأي 
حديث أو مخطط يتجاهل أو ينتقص من حقوق 
الشعب اليمني سواء املساس بكرامته أو سيادته 
عى تراب أرضه أو حرمانه االستفادة من ثرواته، 
م��رف��وض وغ���ر م��ق��ب��ول م��ن ج��م��ي��ع أب��ن��اء الشعب 

اليمني يف الشمال والجنوب. 

آفة الغرور هو االستخفاف بأهل اليمن والنظر 
إل����ي����ه����م ع������ى أن�����ه�����م ش����ع����ب ف�����ق�����ر  ال ي���س���ت���ط���ي���ع���ون 
ال��ع��ي��ش وال��ب��ق��اء ع���ى ق��ي��د ال��ح��ي��اة ب����دون ال��ح��اج��ة 
إىل املساعدة، كما يتصوره البعض وبأنه شعب 
غر قادر عى االعتماد عى نفسه، وال يستطيع 
الرد واملقاومة، وأنه يعاين وضع معييش صعب 
و... و... و...، ف���ي���م���ا ال���ح���ق���ي���ق���ة ت�����ق�����ول غ������ر ذل����ك 
ت����م����ام����اً؛ إذ إن ث�����روات�����ه ت��ك��ف��ي ألن ت���ض���ع ال���ي���م���ن يف 
أع����ى ق��م��ة االق���ت���ص���ادي���ات يف ال���ع���ال���م، ول���ك���ن ال��ل��ه 
ابتاه بمسؤولني فاسدين، وهذا الحال لن يدوم 
طويًا، فالشعب اليمني قادر عى قلب املوازين 
ع����ى رؤوس ك����ل م����ن أس������اء إل����ي����ه، ف���ه���و ك��ال��ج��ب��ال 
الروايس يموت وال يقبل الذل وال يبيع أرضه، وال 
تخيفه كل جيوش العالم، شعب عريق يمتلك 

أعظم حضارة يف تاريخ البشرية. 
الخاصة: يف السام ووقف الحرب

حتى يخرج الجميع من عنق الزجاجة، يجب 
عى األمم املتحدة ومجلس األمن مراعاة مصالح 
ال��ش��ع��وب وأم��ن��ه��ا واس��ت��ق��راره��ا ت��رج��م��ة للمواثيق 
ال������دول������ي������ة ال������ت������ي أن�����ش�����ئ�����ت م�������ن أج������ل������ه������ا، وال�����ت�����ح�����رك 
العاجل نحو إلغاء القرار )2216( القايض بوضع 
ال����ي����م����ن ت����ح����ت ال����ب����ن����د ال�����س�����اب�����ع، ب������ق������رار آخ��������ر ي��ع��ل��ن 
ف���ي���ه وق�����ف ال����ح����رب وج���م���ي���ع األع�����م�����ال ال��ع��س��ك��ري��ة 
ورف�������ع ال���ح���ص���ار وف����ت����ح امل������ط������ارات وامل���������وائن وامل���ن���اف���ذ 
ال������ري������ة أم����������ام ال����ي����م����ن����ي����ني ودخ������������ول امل������������واد وال����س����ل����ع 
الغذائية والدوائية واملشتقات النفطية، وتقديم 
املساعدات االنسانية العاجلة، حينها سيشارك 
ال���ج���م���ي���ع يف ال���ع���م���ل���ي���ة ال���س���ي���اس���ي���ة، وم������ن ي���رف���ض 
ال�����س�����ام، س���ي���ض���ع ن���ف���س���ه يف م����واج����ه����ة ال���ج���م���ي���ع، 
امل���ج���ت���م���ع ال�������دويل وال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي ب���ك���ل أط��ي��اف��ه 
وش������رائ������ح������ه يف ال�����ش�����م�����ال وال������ج������ن������وب، وغ��������ر ذل����ك 
سيتضرر الجميع والخاسر األكر دول التحالف 
ال����ت����ي س���ت���ع���اين م�����ن ت���ب���ع���ات ه������ذه ال�����ح�����رب ل��ع��ق��ود 
ق��ادم��ة. أم��ا "كهنة وت��ج��ار ال��ح��روب، ف��إن السام 
ي����ق����ت����ل����ه����م وي������ق������ي ع��������ى م����ص����ال����ح����ه����م وأح�����ام�����ه�����م 
ال��������ق��������ذرة، ول��������ن ت�����ق�����وم ن����ه����ض����ة يف امل����ن����ط����ق����ة يف ظ��ل 
استمرار الحرب، فالسام يتبعه النهضة والتطور 

والرخاء والحياة اآلمنة واملستقرة.
ه������ذه ه�����ي ال���ل���غ���ة ال���ح���ي���ة ال����ت����ي ت����خ����دم ال���ش���ع���وب 
وليس الحروب واالنجرار خلف براثن املخططات 
الغربية التي تستهدف ثرواتنا وأموالنا وتاريخنا 
وح���ض���ارت���ن���ا وح��ي��ات��ن��ا وم��س��ت��ق��ب��ل أب��ن��ائ��ن��ا واألج���ي���ال 

القادمة. 

  الثوار األحرار أشعلوا شرارة الثورة في 11 فبراير، وانطلقوا بها حتى االنتصار في ثورة 21 سبتمبر 2014م

  الشامي : الثوار الذين حملوا روحية الثورة هم من 
استمروا في الثورة، وصواًل إلى ثورة 21 من سبتمبر

  بن عامر : النظام السابق وافق  على إنشاء قاعدة عسكرية 
امريكية  في عدن، والتواجد في صنعاء ومدن أخرى

  القرار والسيادة 
اليمنية كانا حتت الوصاية 

واالرتهان اخلارجي

مجلس األمن الدولي
 وحرب اليمن!

حكام اإلمارات سرطان في جسد األمة العربية واإلسالمية
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إسناد ملنظومة اإلدارة ومراكز القرار السياسي

اجتماع حتضيري ملشروع إنشاء املجلس التنسيقي األعلى ملراكز الدراسات والبحوث العسكرية واألمنية
الفريق السامعي: املواجهة مع العدوان تتطلب باحثني عسكريني وأمنيني يضطلعون مبهام القراءة املعمقة لألحداث

عودة أربعة قياديني من املخدوعني إلى الصف الوطنيإسقاط طائرة جتسسية للعدو السعودي في حرض بحجة

تكتيك القوات املسلحة اليمنية .. 
واستراتيجية الردع 

 بما أن التكتيك :  هو واحدة من الوسائل الفعلية املستخدمة لتحقيق هدف محدد .
 فإن اإلسرتاتيجية :  هي خطة الحملة الشاملة ، والتي قد تنطوي عىل أنماط تشغيلية 

معقدة ونشاط وصنع القرار الذي يحكم التنفيذ التكتييك.

العميد: عبدالله حسني املطري

احللقة األخيرة

أس�����ق�����ط�����ت ال�������دف�������اع�������ات ال������ج������وي������ة ل���ل���ج���ي���ش 
واللجان الشعبية ط��ائ��رة تجسسيه تابعة 
لجيش العدو السعودي بمحافظة حجة.
وأوض��ح املتحدث باسم القوات املسلحة 
العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية 
أس����ق����ط����ت ط�����ائ�����رة ت���ج���س���س���ي���ه م���س���ل���ح���ة ن����وع 
CH4 ص��ي��ن��ي��ة ال��ص��ن��ع ت��اب��ع��ة ل���س���اح ال��ج��و 

السعودي.
وأش���������ار إىل أن ع���م���ل���ي���ة إس�����ق�����اط ال����ط����ائ����رة، 
ن���ف���ذت ب����ص����اروخ أرض ج���و ل���م ي��ت��م اإلع����ان 
عنه بعد، أث��ن��اء قيامها بأعمال عدائية يف 

أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة

 استقبل املركز الوطني للعائدين بصنعاء أربعة 
قياديني من املخدوعني الذين تركوا جبهات تحالف 
ال���ع���دوان، وع����ادوا إىل ال��ص��ف ال��وط��ن��ي يف إط���ار ق��رار 

العفو العام.
حيث استقبل امل��رك��ز العقيد طاهش السنه قائد 
ال��ك��ت��ي��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة يف م���ا ي��س��م��ى "ال����ل����واء ال���ث���اين ح��رس 
حدود" جبهة اليتمة، والعقيد جمال ناجي علهان 
ق����ائ����د ك���ت���ي���ب���ة يف م�����ا ي���س���م���ى "ال�������ل�������واء 55" يف ج��ب��ه��ة 
ال��ك��س��ارة، والنقيب عبداإلله أحمد الحطباين قائد 
كتيبة التعزيزات بما يسمى "ال��ل��واء 155" جبهة 
ال��ي��ت��م��ة، وال��ن��ق��ي��ب ع��ب��دال��ح��ك��ي��م ن��اج��ي ع��ي��ض��ة أرك���ان 
ح��������رب ك���ت���ي���ب���ة يف م������ا ي����س����م����ى "ال��������ل��������واء ال������ث������اين ح����رس 

حدود" جبهة اليتمة.

وخ�����������ال االس�����ت�����ق�����ب�����ال أك���������د ال�������ع�������ائ�������دون أن ت���ح���ال���ف 
العدوان ومرتزقته يمرون بوضع صعب بعد انهيار 
ق��وات��ه��م وع����دم ق��درت��ه��ا ع���ىل ال��ص��م��ود أم����ام الجيش 
واللجان الشعبية.. الفتني إىل أن قوافل العائدين 
ستسمر تباعا وسيبقى العدو أمام خيارين ال ثالث 

لهما، إما االستسام أو الرحيل املخزي.
وث���م���ن���وا م���وق���ف ال����ق����ي����ادات ال���وط���ن���ي���ة يف ال��ع��اص��م��ة 
صنعاء يف استيعاب العائدين، وإصدار قرار العفو 
العام الذي جسد مستوى املسؤولية تجاه كل أبناء 

الشعب.
ودع����������ا ال������ع������ائ������دون م������ن ت����ب����ق����ى م������ن امل������خ������دوع������ني إىل 
استغال الفرصة والعودة اىل الصف الوطني وترك 
العماء واملرتزقة الذين باعوا الوطن بثمن بخس.

أبو الشهيدين
 الشهيد العقيد فؤاد الكامل.. 

العطاء والتضحية

البذل والعطاء يف سبيل الله ويف سبيل الدفاع عن 
الوطن، ال يقدمه إال الرجال العظماء والصادقون 
املخلصون م��ع ال��ل��ه سبحانه وت��ع��اىل وم��ع أوطانهم 
ومن هنا ويف معركة النفس الطويل التي يخوضها 
أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ض���د دول االس��ت��ك��ب��ار ال��ع��امل��ي 
وع��������ىل رأس������ه������م ال������ع������دو ال����ص����ه����ي����وأم����ري����يك ه�����ن�����اك م��ن 
ق���دم يف ه���ذه امل��ع��رك��ة وض��ح��ى وج����اد ب��م��ال��ه وأوالده 
وب����روح����ه ج����ه����اداً يف س��ب��ي��ل ال���ل���ه ودف����اع����اً ع���ن ال��وط��ن 
وس���ي���ادت���ه واس���ت���ق���ال���ه، وب����ني ه����ذه األس���ط���ر ن��ت��ح��دث 
ع��ن أح���د ه���ؤالء ال���رج���ال ال��ع��ظ��م��اء ال���ذي ج���اد بأغىل 
م��ا يملك وق��دم اثنني م��ن أبنائه إن��ه الشهيد البطل 
ال���ع���ق���ي���د ف��������ؤاد ع����ب����دال����ل����ه ع�����ي اح����م����د ص����ال����ح ال���ك���ام���ل 
ال����������ذي م������ى ق������دم������اً ع������ىل درب ال�����خ�����ال�����دي�����ن األم�����اج�����د 
وع������ىل ن���ه���ج���ه���م وع����زم����ه����م وأب��������ى إال أن ي����ك����ون اس���م���ه 
ض��م��ن ق��ائ��م��ة "ال���ف���رح���ني ب��م��ا آت���اه���م ال���ل���ه م���ن فضله 
أحياًء عند ربهم يرزقون" بعد أن جاد بدمائه الزكية 
وبروحه الطاهرة سخاًء واستبسااًل يف جبهات العزة 

والشرف والكرامة ..
لقد نال الشهيد العقيد الكامل أغىل وسام رباين 
وال������ش������رف األع���������ىل ع����ن����د رب�������ه وب�������ني ال�����ن�����اس ل�����ه ال���ف���خ���ر 
واالع���ت���زاز وال��ث��ن��اء ال��ح��س��ن أب���د ال��ده��ر ال سيما وه��ذا 
البطل ال��ح��ي��دري ال��ي��م��اين سبق وأن ج��اد باثنني من 
فلذة كبده وأوالده األبطال املغاوير الشهيد البطل 
امل�������ازم أول ب��ك��ي��ل ف������ؤاد ع���ب���دال���ل���ه ع����ي اح���م���د ص��ال��ح 
الكامل والشهيد البطل ابراهيم فؤاد عبدالله عي 
احمد صالح الكامل يف معركة الحرية واالستقال 
ون������ال������وا ش�������رف ال�����ش�����ه�����ادة دف������اع������اً ع�����ن ك�����رام�����ة وح����ري����ة 
وسيادة الوطن والشعب ثم يلتحق بهم األب عىل 
ذات ال��ط��ري��ق وال��خ��ط��ى ال���ت���ي ال ي��س��ل��ك��ه��ا إال ال���رج���ال 
ال��ش��رف��اء واألوف���ي���اء غ��ر آب��ه��ني وال م��ت��خ��اذل��ني رج��ال 

صدقوا ما عاهدوا الله عليه..
ل��ق��د س��ج��ل ال��ش��ه��ي��د ال��ب��ط��ل ال��ع��ق��ي��د ف����ؤاد ال��ك��ام��ل 
اسمه يف أنصع صفحات ال��ت��اري��خ اليمني، وأسمى 
معاين الشجاعة والتضحية والبطولة وسجل موقفاً 
م����ش����رف����اً ل����ي����س ب����ال����غ����ري����ب ع�����ىل أم����ث����ال����ه م�����ن األب�����ط�����ال 
العظماء عندما جاد بروحه ودمائه الطاهرة فداًء 
يف سبيل الله ودفاعاً عن حياض هذا الوطن الغايل 

ضد الغزاة واملحتلني..
ل���ق���د ش������ارك ال��ش��ه��ي��د ال��ع��ق��ي��د ف������ؤاد ال���ك���ام���ل س���ام 
ربي عليه يف مختلف جبهات العزة والشرف ومنها 
جبهات ) الساحل الغربي,مأرب,الجوف,الضالع,ا

لحدود, شبوة( وسطر فيها ماحم بطولية وفدائية 
نادرة أجربت العدو عىل االنكسار.

لقد جسد "أبو الشهداء" الشهيد العقيد الكامل 
ك�����ل م����ع����اين ال�����ف�����داء واإلق������������دام وال�����ب�����ذل وال����ع����ط����اء يف 
معركة النفس الطويلة التي تعترب أقدس وأشرف 

معركة عىل مر التاريخ اليمني.
وب����ع����د م����ش����وار ج����ه����ادي ط����وي����ل يف ج���م���ي���ع ج��ب��ه��ات 
وم�������واق�������ع ال������ع������زة وال������ك������رام������ة ل���ل���ش���ه���ي���د ال����ع����ق����ي����د ف������ؤاد 
ع���ب���دال���ل���ه ال���ك���ام���ل وأث����ن����اء اش����ت����داد امل����ع����ارك يف ج��ب��ه��ة 
شبوة وخال إقدامه للتنكيل بأعداء الله والتصدي 
ل���ه���م وم��ن��ع��ه��م م����ن ال���ت���ق���دم ن�����ال ال����وس����ام ال����رب����اين أال 
وهو الشهادة يف سبيل الله فسام ربي عليك إيها 

الشهيد البطل وعىل كل الشهداء. 

قراءة : نبيل السياغي

إش���راق���ة  علمية ي��م��ان��ي��ة ستعطي ث��م��اره��ا االي��ج��اب��ي��ة مل��واج��ه��ة 
ال������ص������ع������اب وال�������ت�������ح�������دي�������ات امل������اث������ل������ة وامل����س����ت����ق����ب����ل����ي����ة وت������ف������ت������ح آف�������اق�������اً 
ج�������دي�������دة وم���������س���������ارات ن�����وع�����ي�����ة أم�����������ام ص�����ان�����ع�����ي ال��������ق��������رار ال����س����ي����ايس 
وال��ع��س��ك��ري خ��اص��ة ق��ي��ادت��ن��ا وشعبنا يف م��واج��ه��ة م��ب��اش��رة مع 
ق���وى االس��ت��ك��ب��ار وال���ع���دوان وال���غ���زاة ويف ب��دئ��ه��ا أب��ط��ال ال��ق��وات 
امل��س��ل��ح��ة وامل���ج���اه���دي���ن األح��������رار يف ال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة امل���راب���ط���ني 
يف ث��غ��رات ال��وط��ن وج��ب��ه��ات ال��ق��ت��ال وم��ي��ادي��ن ال��ع��زة وال��ك��رام��ة 
وال��ت��ي جميعها تحتاج للقراءة وفحص املعطيات والتعاطي 
اإلي��ج��اب��ي م��ع مستجدات امل��واق��ف يف معركة النفس الطويل 
ال��ت��ي ت��ص��در م���ن ق��ب��ل أك��ادي��م��ي��ني وخ�����رباء وب��اح��ث��ني يف السلك 
العسكري واألمني وبإنشاء مجلس مراكز الدراسات والبحوث 
العسكرية واألم��ن��ي��ة سيعطي مخرجاته ل��اس��ت��ف��ادة م��ن تلك 
الجهود البحثية يف مسارين أولهما إسناد ودعم مراكز القرار 
السيايس وثانيهما ق���راءة واقعية للمعارك وم��ا تحتاجه من 
دراسات علمية وعملية ستمثل ركيزة أساسية لتحقيق النصر 
ورفد ميادين القتال وجبهات العزة واألبطال املرابطني بمزيد 
من التعامل األمثل يف التكتيك العسكري وأساليبه القتالية 
يف شتى امل��ج��االت وع��ىل رأس��ه��ا التصنيع العسكري ومجاالته 

املتعددة..
وع��������ىل ض��������وء ذل��������ك ك��������ان االج������ت������م������اع ب����ح����ض����ور ع����ض����و امل���ج���ل���س  

ال���س���ي���ايس األع������ىل ال���ف���ري���ق ال����رك����ن س���ل���ط���ان ال���س���ام���ع���ي ورئ���ي���س 
مجلس الشورى محمد العيدروس ورؤساء املراكز الدراسية 
والبحثية العسكرية واألمنية ال��ذي يشكل اللبنة األوىل لهذا 

ال���ت���وج���ه األك����ادي����م����ي وال���ب���ح���ث���ي اإلس���رتات���ي���ج���ي ح���ي���ث أك�����د ع��ض��و 
امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع������ىل، س��ل��ط��ان ال��س��ام��ع��ي، أن امل��واج��ه��ة 
م��ع ال��ع��دوان تتطلب باحثني عسكريني وأم��ن��ي��ني يضطلعون 

بمهام القراءة املعمقة لألحداث، وتعزيز الخطاب اإلعامي 
وال���ع���س���ك���ري واألم������ن������ي، ال�������ذي ي���ت���ص���دى ل����ل����ع����دوان وأس���ال���ي���ب���ه، 

ويكشف ادعاءاته وتضلياته.

وأشار السامعي إىل أن هذا اإلطار التنسيقي من املؤمل أن 
يؤدي واجبه العسكري واألمني يف البحث والدراسة والتقييم 
ل��ل��م��ج��ري��ات وامل��س��ت��ج��دات، ال��ت��ي ت���وّف���ر مل��ت��خ��ذي ال���ق���رار ال��وط��ن��ي 
إمكانية االطاع عىل كل ما هو جديد، ويوّفر لهم فرصة اتخاذ 

القرار يف مواجهة التحديات.
وع����رّب ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة التحضرية 
إلع��������داد امل������ش������روع، ال�������ذي س���ي���ك���ون ل����ه ن���ت���ائ���ج م���ه���م���ة م����ن خ���ال 
ت��ذل��ي��ل ال���ص���ع���اب، وإي����ص����ال امل��ع��ل��وم��ات ال��ص��ح��ي��ح��ة إىل م��راك��ز 

القرار السيايس.
من جانبه، نّوه رئيس مجلس الشورى بهذا النشاط البحثي 
األكاديمي العسكري واألمني .. مشراً إىل أن منظومات اإلدارة 

والحكم تحتاج إىل مخرجات املراكز البحثية.
وبارك هذه الخطوة املهمة التي ستعمل عىل دراسة وتحليل 

القضايا واملشكات والتحديات من مختلف املجاالت.
وكان رئيس مركز الدراسات االسرتاتيجية للقوات املسلحة، 
العميد الدكتور قاسم الطويل، ومدير مركز بحوث الشرطة، 
العميد دكتور عبده فازع الصيادي، استعرضا مهام اللجنة 

التحضرية.
وأك�������دا ال���ع���م���ل ع����ىل ب�����ذل ال���ج���ه���ود م����ع ك���اف���ة أع����ض����اء ال��ل��ج��ن��ة 
التحضرية لتطوير البحوث والدراسات العسكرية واألمنية، 

التي تصب يف خدمة الوطن والقوات املسلحة واألمن.

اللواء عبدالله قاسم اجلنيد في رحاب اخلالدين
ت�������رج�������ل ال���������ف���������ارس ال�������������ذي ُك�����ن�����ُت 
أراه إن����س����اُن ع��ي��ن��ي ، وم�����لء ه��ذا 

الوجود ُكنُت أراُه..
ب����ح����س����اب����ات ال������زم������ن ال ت���ت���ج���اوز 
معرفتي به العقدين من الزمن 
.ول����ك����ن ب���ح���س���اب���ات ال���ت���أث���ر ال����ذي 
أحدثه فيني وفيمن عرفه  فهَي 

تتجاوُز أعماراً وأعماراً ..
ل����ق����د َش��������ُرف��������ُت ب��������أن ك����ن����ت م���ع���ُه 
ضمن الدارسني يف كلية الدفاع 
ال����������ع����������ام ٢٠٠٩م  ال��������وط��������ن��������ي يف 
وك�����ان ال��ش��ه��ي��د أق�����دم ال���دارس���ني 
واك������ربه������م س�����ن�����اً وع�����ق�����ًا وح���ك���م���ًة 

وتواضع .
وأن������������������ا أُح�������������������������اول ال��������ك��������ت��������اب��������َة ع������ن������ُه 
يتجاذباين ش��ع��وراِن متناقضاِن 

مضطربان  .
أحدهما ي��ذك��رين ب��واج��ٍب الب��ُد 
م����ن����ه ،وآخ�������������ُر ي�����وم�����ئ إىل ع���ج���زي 
وُض�����ع�����ف ق���������دريت واف�����ت�����ق�����اري إىل 

الباغة والبيان ألقول يف الرجل حتى الحد األدىن مما ينبغي 
قوله .

ولقد عزمُت عىل القيام بالواجِب ولو بحدوده الُدنيا معرتفاً 
بعجزي وتقصري له وألسرته وكل من عرفه ألنهم العارفون 
بقدرِه حق املعرفة وبالتايل هم القادرون عىل معرفة ركاكة ما 
سطرت لعجزها عن حمل املعنى الذي يليق به ولهذا أتوجه 
إليهم باالعتذار ،وحقيقًة فأنا غر قادٍر يف هذه الُعجالة عىل 
أن أُحيُط بما رأيت من طهٍر وفضيلة ،ونبل مقصٍد ،وسمو 

أخاق، وبساطٍة وتواضع . 
وحسبي إين اكتُب ِبصدق عّيْ أُصيُب  مواضع الشعور يف 

تناويل لبعض الخواطر التي رأيتها وسمعتها منُه وعنه .
م��ع��ت��ذراً ع��ن ُمجازفتي وج���رأيت يف محاولة االرت��ق��اء للكتابة 

عنه ..
لقد كنُت وكل الزماء ننتظر يف كل صباٍح باشتياٍق ولهفٍة 
إطالتُه املُشرقُة وضحكته املعروفة التي يبدأها َفُمه ، وتتُمها 
عيناه ،ويشرحها وجَهُه كله . وي��ا لذلك ال��ذي كانت ُتحدثُه 

يف نفوسنا .
وما أظن أحُدنا نظر إليه وهوا يبتسُم إال رأى ابتسامته كأّنها 
كماٌل يتواضع، فتسودنا الدهشة وك��ل منا ي��ردد يف أعماق 

نفسِه يا لعظمة هذا الرجل ..
يف خريته كان حقيقًة عىل ِغرار األساطر، فقبل أن تعرفُه 
كان صعب عليك أن تتخيل يف زمن نعيشه ان ترى رجًا كهذا 

وكأين به كان يعيش زمناً غُر زمن الناس .
ف����م����ا رأي������ت������ه ي������وم������اً إاّل وه��������و م����ه����م����وم����اً ب����م����ا ل����ل����ن����اس ع����ل����ي����ه م��ن 
الواجبات غر مهتٍم بما له عليهم من حق ، ولقد كان ُيلزم 

نفسه ما ليس يلزمها تجاه كل من عرف .
ول��ق��د َش���رف���ُت م���رًة أُخ����رى أن ُك��ن��ت ج����زءاً م��ن ت��ح��رك أراد به 
ال��ش��ه��ي��د اإلص�����اح وال��ع��ف��و ع���ن دم�����اٍء ُس��ف��ك��ت ، ل��ح��ف��ظ دم����اٍء 
كادت أن ُتسفك ، ولن أنىس كم كانت سعادته حني تكللت 
جهودنا جميعا بالنجاح ولقد استغرب كثرون عن سر هذه 

السعادة التي أبداها وكأّن من ُعفَي عنه هو ابنُه او أخيه .
غر ُم��درك��ني أن َم��رُد ذل��ك كله أن��ه ك��ان متيقناً ان ال ضابط 

لصحة العمِل واستقامته إال النية الصحيحة املستقيمة .
وان ال��ت��زوي��ر والتلبيس كاهما س��ه��ٌل م��ي��س��وٌر يف األع��م��ال، 

ولكنهما مستحياِن يف النيِة إذا َخُلصت ..
بالجمال ُروحك أخي الخالد عبدالله فلكم تنسمت أرواُحنا 
وأن������ت ت���رتن���م دوم������ا ب��ق��ص��ي��دة ول�����د ال����ُه����دى ف���ال���ك���ائ���ن���ات ض���ي���اُء، 
وك��أن��ن��ا ل��م نسمعها م��ن ق��ب��ُل وم����ازال ص���دى ال��ك��ل��م��ات يسري 
يف خواطرنا ألنك كنت تستوحي الجمال حني يتأْله الجمال 

يف قلبك ..

ك��ث��رٌة ه��ي امل��واض��ي��ع ال��ت��ي كّنا 
نناقشها وتستفيض كعادتك 
يف تناولها بالتحليل القادر عىل 
ال��ت��ن��ب��ؤ ب��امل��س��ت��ق��ب��ل وم���ع���رف���ة م��ا 
يمكن أن يحدث قبل حدوثه .

ولقد كنت دائ��م التأكيد عىل 
أن�����ه ح����ني ت���س���ق���ط ه���ي���ب���ة ال����دول����ة 
ي����ص����ب����ح ال����ت����غ����ي����ر أم������������راً م���ح���ت���م���ًا 

للغاية وقد كان .
عبدالله يا ُطهر الُطهِر وِصدق 
ال��ك��ل��م��ة وُن��ب��ل امل��وق��ف . ال أدري 
م���ن أوايس ب���ف���راق���ك ؟ ن��ف��ي ؟ 
فما أحوجها لذلك بقيتك من 
اه�����ل�����ك ؟ ف����م����ا ع�����ىس ال����ق����ائ����ل أن 
ي��ق��ول ؟أُس���رت���ك م��ن آل الجنيد 
؟رفاق دربك وكل محبيك ؟كل 

شرفاء شعبنا ؟  
ج��������م��������ي��������ع��������ه��������م ع������������������اش������������������وا ه������������ول 
ال���ف���اج���ع���ِة وذاق�������وا م������رارة األلم  
من الجريمة النكراء واالغتيال 
ال��������غ��������ادر ل����ت����ح����ال����ف ال���������ع���������دوان ال�����������ذي م�����ث�����ل واح�������������دة م�������ن امل�������آيس 
اإلنسانية لشعبنا، ع��زاءن��ا جميعاً اّن��ك بعد تاريخ كله حلٌم 

، وبذٌل ، وتضحية.. كله صدق ومحبًة ونقاء وإخاص .
إْن ش���اءت األق����دار أن ُي����دّون يف أس��ل��وٍب م��ن أس��ال��ي��ب البقاء 

فكانت الشهادة ، وأّيما شهادة ؟ 
إّنها قبٌس من كرباء املقدسة .

عظيم املواساة لكل أبنائك خريجي كلية الطران والدفاع 
ال���ج���وي ال�����ذي ك��ن��ت ل��ه��م ال����ق����دوة وامل���ث���ل ك��ن��ت ل��ه��م أب�����اً ح��ن��ون��اً 
وق����ائ����داً اس��ت��ث��ن��ائ��ي��اً اس��ت��ط��اع ب��ح��ك��م��ت��ه وك���ف���اءت���ه ان ي��ض��ي��ف إىل 
معارفهم العلمية قيماً نبيلة وأخاقاً فاضلة ولقد كنت بحق 
تعبٌر عن تلك املعاين والقيم التي وضعتها يف أنفسهم  أمانًة 

ليخاطبوا بها نفوساً آتية يف املستقبل .
عزاءنا كذلك لزمائك ورفاق دربك الطويل ، ولقيادة وزارة 

الدفاع ورئاسة هيئة األركان بهذا املصاب الجلل .
وقبل أن أختم هذه الخواطر أتوجه إىل أخي الفاضل احمد 
ق��اس��م أخ���و ال��ش��ه��ي��د ال����ذي ل��م ي��غ��ب ذك����ره يف ك��ل ات��ص��ال من 
الشهيد أو لقاٍء به ولقد كنت أشعر وه��و يتكلم عنك كأنما 

يتعبد الله بذلك .
إىل رفيق الشهيد  محمد عبدالواسع لقد كنت اعتقد قبل 
أن أراك وع��ي��ن��اك ت��ف��ي��ض ب��ال��دم��ع ان���ه ل��ي��س ه��ن��اك أخ���ف وزن���اً 
من الدمع فجعلتني أشعر بأنه ال يشء أثقُل من الدمِع عىل 

النفس .وحني رأيتك كأين أرى بناًء يتهدم .
وك�����ل ال�����ع�����زاء إىل ك����ل ج���م���وع امل���ش���ي���ع���ني ال���ح���ام���ل���ني ال��ن��ع��ش 
وال��س��ائ��ري��ن وراءه وه���م ي��ن��ظ��رون إل��ي��ه وك��أن��ه ج��ب��ٌل ع��ىل أي��دي 
ال��رج��اِل يسُر ال يصرفون عيونهم عنه حباً فيه وش��وق��اً إليه 
وح���زن���اً وأىًس ع��ل��ي��ه ،  وك����أين ب��امل��ائ��ك��ة ت��ح��ف ب��ال��ن��ع��ش ف��رح��ًة 

بارتقائه إىل عالم الخلود .
أخراً أقول واأللم يعصرين لفقدك .. لقد تركت فراغاً ال يمكن 
بأي حاٍل من األح��وال مأله خاصة لكاتب هذه السطور، فراٌغ 
ي���ن���ايف ك���ل م���ا ق��ي��ل ع���ن ال���ف���راغ م���ن ان����ه ي��ش��د إل���ي���ه م���ا ح���ول���ه  ألن��ه 
ي��ب��ح��ث ع���ن االم����ت����اء وال��ح��ق��ي��ق��ة أّن ال وف������اَء ك���وف���ائ���ك وألص����دق 
ك���ص���دق���ك وال ُن���ب���ل ك��ن��ب��ل��ك ل���ق���د ك���ن���ت دائ������م ال����س����ؤال ع���ن���ي ك��ث��ر 
امل��ت��اب��ع��ة دائ�����م ال���ح���ض���ور داع����ي����اً وم����ؤم����ًا وراج����ي����اً يل م���ن ال���ل���ه كل 

خر وعافيه ..
فعهداً لك أن ال ننساك أبداً ماحيينا ..

نسأل من الله لك وألهلك الذين ارتقوا معك شهداء ولكل 
شهداء شعبنا املجاهد الرحمة والرضوان والخلود

واملجد لشعبنا الحر األبي وال نامت أعني الجبناء..
وال حول وال قوة اال بالله العي العظيم  "إن��ا لله وإن��ا إليه 

راجعون"..

ال��ع��ي��دروس: امل��ش��روع سيعمل 
ع��ل��ى دراس�����ة وحت��ل��ي��ل ال��ق��ض��اي��ا 
وال�������ت�������ح�������دي�������ات ف���������ي م���خ���ت���ل���ف 

املجاالت
ال��ع��م��ي��د دك����ت����ور ال���ط���وي���ل: س��ن��ب��ذل 
ق����ص����ارى ج���ه���دن���ا ل��ت��ط��وي��ر ال��ب��ح��وث 
وال���دراس���ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة لدعم 
ال�������ق�������وات امل����س����ل����ح����ة ف������ي م�����س�����ارات 

املواجهة مع قوى العدوان

وع�����������������ىل ال�������������ع�������������دو أن ي�����ع�����ي 
ه��������ذه  ك������������ل  إن  ي�������ف�������ه�������م  وأن 
التكتيكات التي استخدمتها 
وت����������س����������ت����������خ����������دم����������ه����������ا ال��������������ق��������������وات 
املسلحة)جيش ولجان( إنما 
ي����وح����ي أن ه������ذه ال��ت��ك��ت��ي��ك��ات 
م�������اه�������ي اال ج�����������زء م���������ن خ���ط���ة 
اس���������رتات���������ي���������ج���������ي���������ة أك���������رب،ك���������م���������ا 
ي�����م�����ك�����ن اس��������ت��������خ��������دام ت���ك���ت���ي���ك 
واحد فقط او مجموعة من 
التكتيكات االخرى لتحقيق 

نتيجة أو هدف معني.
فمنذ بداية إعان تحالف 
ال��������������������������ع��������������������������دوان ب�������������ش�������������ن ح�������������رب 

ع�������ىل ال�����ي�����م�����ن وال��������������ذي أع������ل������ن م�������ن واش������ن������ط������ن ب����ت����اري����خ 
٢٠15/3/٢6 وال��ت��ي أسموها ب��� )عاصفة الحزم(

دون�������م�������ا أس�������ب�������اب ف�����ق�����د اس�����ت�����ط�����اع�����ت ال�����ي�����م�����ن وق�����وات�����ه�����ا 
امل���س���ل���ح���ة)ج���ي���ش/ل���ج���ان( أن ت��م��ت��ص ك����ل ال���ض���رب���ات 
العدوانية التي شنت عىل الشعب اليمني بغرض 
احتاله وإخضاعه ونهب ثرواته وتدمره وتمزيقه 
وان��ت��ه��اك س��ي��ادت��ه وم���ص���ادرة ق����راره وم��ح��اول��ة إف���راغ 
ثورته الشعبية وحصاره وتجويعه وارتكاب أبشع 
الجرائم  فكل هذه  األعمال اإلجرامية كانت كهدف 

اسرتاتيجي سعى إليه تحالف العدوان ومازال.
لكن كل هذه األعمال العدائية و تلك املؤامرات 
ع����������ززت م������ن ص�����م�����ود ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي ون�����م�����ت م��ن 
ق�������درات ق����وات����ه امل��س��ل��ح��ة ف���ق���د م��ث��ل��ت ن��ق��ط��ة ت��ح��ول 
تاريخية إذ باتت القوات املسلحة اليمنية)جيش/
ل���ج���ان( ال���ق���وة ال��ع��س��ك��ري��ة األق������وى ب���ا م���ن���ازع فمن 
ام�����ت�����ص�����اص ال�����ض�����رب�����ات إىل ال�������دف�������اع واىل امل����واج����ه����ة 
وال���ص���د وال���ه���ج���وم وب���ن���اء ال����ق����درات ح��ت��ى ال���وص���ول 
إىل ت��ط��وي��ر  ال�����ردع االس���رتات���ي���ج���ي،يف ح���ني أض��ح��ت 
ع����اص����ف����ة ال�����ح�����زم وم����اس����م����ي ق���ب���ل���ه���ا وأط�����ل�����ق ب���ع���ده���ا 
م��ن م��س��م��ي��ات ال ق��ي��م��ة ل��ه��ا وال م��ع��ن��ى ف��ق��د ص��ارت 
ض���ع���ي���ف���ة وم����ف����ك����ك����ة وم������ه������زوم������ة ن���ف���س���ي���ا وس���ي���اس���ي���ا 
وأخ���اق���ي���ا وق��ان��ون��ي��ا وع��س��ك��ري��ا رغ����م م��ات��م��ت��ل��ك��ه من 
إمكانات وتقنيات فقد أصبحت عاجزة ومشلولة 
أمام ضربات القوات املسلحة اليمنية سواًء كانت 
عمليات ردع عسكرية مباشرة أو غر مباشرة برا 

وبحرا وجوا.
فقد ش��ه��دت ه��ذه العمليات العسكرية دخ��ول 
أسلحة ال���ردع ك��رد م��ش��روع وش��رع��ي وق��ان��وين ضد 
ت��ح��ال��ف ع������دواين إج����رام����ي م��ع��ت��د ل���م ي�����راع ال��ق��وان��ني 
ال��دول��ي��ة وات��ف��اق��ات جنيف وامل��واث��ي��ق األممية والتي 
يرتكب كل الجرائم منتهكا اإلنسانية ومتحديا تلك 

ال�����ق�����وان�����ني وم������ت������ج������اوزاً ات����ف����اق����ات 
ج�����ن�����ي�����ف وب������غ������ط������اء ودع�������������م دول 
تتغنى بالحرية والديمقراطية 
واح�������������������رتام ح�������ق�������وق اإلن����������س����������ان يف 
ال�����������وق�����������ت ال���������ت���������ي ت��������رت��������ك��������ب أب������ش������ع 
الجرائم يف حق الشعب اليمني 
وب�������������أش�������������راف ودع����������������م وم�������س�������ان�������دة 
وم����������س����������اع����������دة وم����������ش����������ارك����������ة ت����ل����ك 
الدول يف العدوان عىل اليمن..
ف���م���ا دخ������ول ال����ط����ائ����رات ب����دون 
ط����������ي����������ار امل��������ت��������ن��������وع��������ة وال����������ص����������واري����������خ 
ال��������ع��������م��������ل��������ي��������ات  ال���������ب���������ال���������س���������ت���������ي���������ة يف 
العسكرية إال عمليات دفاعية 
لردع عدوان مستمر يف عدوانه 

رافضاً للسام.

حرب فرضت على اليمن
ف��ب��م��ا أن ال���ح���رب ال��ت��ي ف��رض��ه��ا وأش��ع��ل��ه��ا ت��ح��ال��ف 
ال��ع��دوان ض��د اليمن فما عليه إال أن يشهد مزيدا 

من الضربات املشروعة وبما يتناسب والضرورة.
ول����ي����ع����ل����م ذل��������ك ال����ت����ح����ال����ف ال��������ع��������دواين أن ال�����ق�����وات 
امل���س���ل���ح���ة ل����دي����ه����ا ال����ك����ث����ر وال����ك����ث����ر م�����ن امل�����ف�����اج�����آت ب��ل 
ول��دي��ه��ا م��ف��اه��ي��م ح��رب��ي��ة ل���م ي��ش��ه��ده��ا ال���ع���دوان من 
قبل ول��دي��ه��ا اسرتاتيجية "ال��ح��رب امل��وازي��ة إذ لديها 
القدرة عىل تدمر واستهداف أهداف عدة يف وقت 
واح��������د ول����ي����س ب���ال���ت���س���ل���س���ل وذل��������ك ب����ه����دف ال��ت��ع��م��ي��ة 
وال��ت��ش��وي��ش وال��ت��ع��ط��ي��ل وت��ح��ي��ي��د ك���ل ق����وات ال��ع��دو 
وكل وسائطه وجميع منظوماته التي يراهن عليها.
ف���م���ن ال����واض����ح أن ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ق��د 
وض���ع���ت ألي م����ن  ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة م��ف��ه��وم��ا 
ج���دي���دا ي��ق��وم ع���ىل االع��ت��م��اد ال��ك��ي وال���ج���زيئ وذل���ك 
ب����ح����س����ب م���ات���ت���ط���ل���ب���ه أي ع���م���ل���ي���ة ع����س����ك����ري����ة ويف أي 
م��رح��ل��ة م���ن م���راح���ل ال������ردع امل���ط���ل���وب ت��ن��ف��ي��ذه��ا ضد 
أه����������داف م����ش����روع����ة ع���س���ك���ري���ة ك����ان����ت أو اق���ت���ص���ادي���ة 
بغرض املنع والردع دفاعا عن النفس وحفظا للبلد 
وحماية للشعب،وذلك من خال ضربات القوات 
ال���ج���وي���ة)ال���ط���ران امل���س���ر()وال���ص���واري���خ ال��ب��ال��س��ت��ي��ة( 
واس�����ت�����غ�����ال ال����ت����ق����ن����ي����ات امل������ت������واف������رة ب����اع����ت����ب����ار ه��������ذا ه��و 
األسلوب األمثل والخيار الذي البد منه وكضرورة 
حتمية من أجل ثني العدو ورداً عىل جرائمه ومن 

اجل جلب السام الذي ينشده الشعب اليمني.
فوفقاً ملا تتطلبه أي عملية وتداعيات أي موقف 
وت�����ح�����ت أي ظ��������رف ف��������إن ال�������ق�������وات امل����س����ل����ح����ة س��ت��ظ��ل 
ج���������اه���������زًة وأن ع�����م�����ل�����ي�����ات ال��������������ردع س����ت����ب����ق����ى م���س���ت���م���رة 

مااستمر العدوان والحصار .
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أكد االستمرار في حتسني بيئة األعمال وتطبيق اإلصالحات كمتطلب وطني قبل أن يكون التزامًا دوليًا

الفريق الوطني يؤكد إجناز 70% من إصالحات حتسني مؤشرات بيئة األعمال في اليمن
قرار مجموعة البنك الدولي بإيقاف تقرير بيئة األعمال ينتقص من حقوق الدول التي عملت بجد في تطبيق اإلصالحات املطلوبة

»26 سبتمرب - عبدالحميد الحجازي

أكد الفريق الوطني لتحسني بيئة أداء األعمال يف اليمن، أن 
جملة اإلصالحات التي تمت لتحسني بيئة األعمال انطلقت من 
األه���داف االسرتاتيجية للرؤية الوطنية والخطة املرحلية األوىل 

الصمود واإلنعاش االقتصادي. 
ج��اء ذل��ك خ��الل املؤتمر الصحفي ال��ذي نظمته الهيئة العامة 
لالستثمار والخاص بالبيان الصادر عن مجموعة البنك الدويل 

بشأن إيقاف إصدار تقرير ممارسة أنشطة األعمال السنوي.
وأوض�����ح ال��ف��ري��ق ال��وط��ن��ي يف امل��ؤت��م��ر ال�����ذي ح���ض���ره ن���ائ���ب رئ��ي��س 
ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل���الس���ت���ث���م���ار خ����ال����د ش������رف ال����دي����ن ورئ����ي����س ال���ف���ري���ق 
ال���وط���ن���ي م��ح��م��د ح��س��ني ورئ���ي���س���ة ال���ف���ري���ق ال��ف��ن��ي ن���ج���اة ج��م��ع��ان، 
وأع����ض����اء ال���ف���ري���ق ال���وط���ن���ي م����ن ال���ج���ه���ات امل���ع���ن���ي���ة، أن ه�����ذا ال���ق���رار 
غ����ر ع�������ادل وي���خ���ال���ف م���ع���اي���ر ال���ب���ن���ك ال��������دويل ن���ف���س���ه ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق 
بالشفافية، كما أن القرار ينتقص من حقوق الدول التي عملت 

بجد يف تطبيق اإلصالحات املطلوبة.

وأكد الفريق يف بيان له أن القرار يشكل ظلما وتعسفا عىل 
ال��ي��م��ن م��ن خ���الل اإلب���ق���اء ع��ىل م��رت��ب��ت��ه ال��س��اب��ق��ة وف��ق��ا لتقرير 
بيئة األعمال الصادر عن البنك لعام 2020م، بالرغم من 
الجهود الوطنية امل��ب��ذول��ة لتحسني ص���ورة اليمن استثماريا 

واقتصاديا.
وأش����������ار إىل م���ص���ف���وف���ة اإلص�������الح�������ات ال�����ت�����ي ق�����ام�����ت ب����ه����ا ال���ج���ه���ات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة ذات ال��ع��الق��ة م���ن أج���ل إي���ج���اد ب��ي��ئ��ة أع���م���ال مشجعة 
ومحفزة، يف ضوء الخطط املنبثقة عن الرؤية الوطنية، أثمرت 
بتشكيل فريق وطني لتحسني بيئة األعمال بقيادة الهيئة العامة 
لالستثمار ض��م ممثلني م��ن ال��ج��ه��ات الرسمية املعنية والقطاع 

الخاص بهدف تحسني مؤشرات بيئة األعمال.
ول��ف��ت ال��ب��ي��ان إىل أن ال��ف��ري��ق ال��وط��ن��ي وب���ال���رغ���م م���ن ال��ت��ح��دي��ات 
وال����ص����ع����وب����ات ال����ت����ي واج���ه���ت���ه يف ظ����ل األوض���������اع االس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة ال��ت��ي 
يشهدها اليمن جراء العدوان والحصار، أنجز ما نسبته %70 
م�����ن امل������ش������روع ال����وط����ن����ي ب����ك����ف����اءة وف���اع���ل���ي���ة ع�����ىل أم������ل إح���������راز ت���ق���دم 

لتحسني مركز اليمن يف التقرير السنوي للبنك الدويل.

وأك��د البيان استمرار الفريق الوطني يف تحسني بيئة األعمال 
وت���ط���ب���ي���ق اإلص������الح������ات امل���س���ت���ه���دف���ة دون االل����ت����ف����ات ألي������ة ت����أث����رات 

محبطة كمتطلب وطني قبل أن يكون التزاماً دولياً. 
يذكر أن اليمن كان قد صنف يف العام 2020م بحسب تقرير 
ب��ي��ئ��ة األع����م����ال ال����ص����ادر م��ج��م��وع��ة ال��ب��ن��ك ال������دويل يف امل���رت���ب���ة 187 
م���ن ب���ني 190 دول������ة، األم�����ر ال�����ذي ت��ط��ل��ب ت���ح���رك ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ل���الس���ت���ث���م���ار وزارات ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���ت���ن���م���ي���ة وال����ص����ن����اع����ة وال����ت����ج����ارة 
وال���ج���ه���ات ذات ال���ع���الق���ة، م����ن خ�����الل ال���ف���ري���ق ال���وط���ن���ي ال������ذي ت��م 
تشكيله من الخرباء واملختصني والقطاع الخاص، للعمل عىل 
تحسني مركز اليمن يف مؤشر بيئة األعمال والرتكيز عىل التحول 
يف إط������ار ال����رؤي����ة ال���وط���ن���ي���ة م����ن األن���ش���ط���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة إىل األن��ش��ط��ة 
اإللكرتونية، وتسهيل عمليات تقديم الخدمات للمستفيدين، 
وال���ب���ع���د ع����ن ال����روت����ني وال���ب���روق���راط���ي���ة وت��ق��ل��ي��ص م�����دد اإلج��������راءات 
وت����ك����ال����ي����ف����ه����ا، م����م����ا ان����ع����ك����س اي������ج������اب������اً ع������ىل امل��������ؤش��������رات وب����ي����ئ����ة أداء 
األعمال، وبالتايل استحقاق اليمن التقدم نحو 30 نقطة عما 

كان عليه يف العام 2020م.

أمانة العاصمة
يف ذكرى جمعة رجب.. اليمنيون يتمسكون بهويتهم اإليمانية

ُن��ظ��م��ت يف م��دي��ري��ة ال��س��ب��ع��ني ب��أم��ان��ة ال��ع��اص��م��ة، ف��ع��ال��ي��ات ثقافية 
بذكرى جمعة رجب تحت شعار "اإليمان يمان والحكمة يمانية".

وأُلقيت يف الفعاليات كلمات أشارت إىل فضل جمعة رجب ذكرى 
دخول اليمنيني دين الله أفواجا، استجابة لدعوة رسول الله صىل 

الله عليه وآله وسلم التي حملها اإلمام عيل كرم الله وجهه.
وت���ط���رق���ت ال���ك���ل���م���ات إىل أدوار أه�����ل ال���ي���م���ن يف م���ن���اص���رة دي�����ن ال��ح��ق 
ورسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم ونشر اإلسالم يف أصقاع 

املعمورة.
كما نظم مكتب اإلرشاد بمديرية شعوب بأمانة العاصمة ندوات 

ثقافية وتوعوية بذكرى جمعة رجب بعنوان "الهوية االيمانية".
واس���ت���ع���رض���ت ال�����ن�����دوات ال���ت���ي أق���ي���م���ت ب���ع���دد م����ن امل���س���اج���د ب��ح��ض��ور 
مدير املديرية احمد الصماط وقيادات محلية وشخصيات اجتماعية 
ومشايخ وع��ق��ال، أس��س ورك��ائ��ز الهوية اإليمانية وأهمية املحافظة 
ع����ل����ي����ه����ا وال�����ت�����م�����س�����ك ب�����ه�����ا ون������ش������ر ال�������وع�������ي ال������ث������ق������ايف ب�������ني أف��������������راد امل���ج���ت���م���ع 
وتحصينهم من الثقافات املغلوطة وطرق مواجهة الحرب الناعمة 

للعدوان.
 وأكدت أه���م���ي���ة إح����ي����اء ه�����ذه ال�����ذك�����رى ال��ع��ظ��ي��م��ة م����ن خ�����الل اق���ام���ة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وال����ن����دوات يف م��خ��ت��ل��ف م��س��اج��د امل��دي��ري��ة ل��ت��أص��ي��ل ال��ه��وي��ة 
االي��م��ان��ي��ة وت��رس��ي��خ ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ ال��ق��رآن��ي��ة واالي��م��ان��ي��ة ل���دى األج��ي��ال 

والشباب، وتصحيح واقع األمة.
كما نظمت الهيئة العامة لألوقاف "إدارة ش��ؤون امل���رأة"، فعالية 
ثقافية بجمعة رجب ذكرى دخول اليمنيني يف اإلسالم تحت شعار 

"هوية إيمانية وحكمة يمانية".
وأش������ارت ك��ل��م��ات ع���ن إدارة ش�����ؤون امل�����رأة وامل���ش���ارك���ات يف ال��ف��ع��ال��ي��ة 
إىل أهمية إحياء ذكرى جمعة رجب للحفاظ عىل الهوية اإليمانية.

وت���ح���دث���ت ال���ك���ل���م���ات ع����ن م���ك���ان���ة أه������ل ال���ي���م���ن ودوره���������م يف م���ن���اص���رة 
الدعوة اإلسالمية والرسول صىل الله عليه وآله وسلم ونشر اإلسالم 

إىل أرجاء املعمورة.
وأشادت الكلمات بصمود أهل اليمن، ودور املرأة اليمنية ووقوفها 
إىل جانب أخيها الرجل يف وجه العدوان وإفشال مخططاته من خالل 

استمرار تسير قوافل الدعم والعطاء.
ك����م����ا أق����ي����م����ت يف م����دي����ري����ت����ي ش����ع����وب وال����س����ب����ع����ني ب����أم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة 
، ن�����دوات ث��ق��اف��ي��ة ب���ذك���رى ج��م��ع��ة رج���ب ت��ح��ت ش��ع��ار " اإلي���م���ان ي��م��ان 

والحكمة يمانية".
وتطرقت ال��ن��دوات التي حضرها ق��ي��ادة محلية وتنفيذية ووجهاء 
وش���خ���ص���ي���ات اج��ت��م��اع��ي��ة وع����ق����ال، إىل دالالت إح����ي����اء ج��م��ع��ة رج����ب، 
ل��ت��أص��ي��ل ال���ه���وي���ة اإلي���م���ان���ي���ة واالرت�����ب�����اط ب���دي���ن ال���ح���ق، واالق�����ت�����داء بنهج 
وس������رة رس������ول ال���ل���ه ص����ىل ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وآل������ه وس���ل���م يف ت���ع���زي���ز ال��ص��م��ود 

والثبات يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وأك��������دت ال���ك���ل���م���ات يف ال������ن������دوات، أه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز ال���ت���م���س���ك ب��ال��ه��وي��ة 
اإلي��م��ان��ي��ة مل��واج��ه��ة امل����ؤام����رات ال���ت���ي ت��س��ت��ه��دف ال��ه��وي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، وك���ذا 
اس��ت��م��رار رف��د الجبهات ب��ال��رج��ال وامل���ال وال��ع��ت��اد حتى تحقيق النصر 

ودحر املحتلني والغزاة.
وأش��������������ارت إىل ف����ض����ل ج����م����ع����ة رج����ب 
ذك����������رى دخ����������ول ال����ي����م����ن����ي����ني دي��������ن ال���ل���ه 
أف��������واج��������ا، اس����ت����ج����اب����ة ل������دع������وة رس������ول 
الله صىل الله عليه وآله وسلم التي 

حملها اإلمام عيل كرم الله وجهه.

محافظة احلديدة 
أق�������ام�������ت إدارة ال�����رتب�����ي�����ة وال���ت���ع���ل���ي���م 
وال������وح������دة ال����رتب����وي����ة ب���م���دي���ري���ة امل���ي���ن���اء 
م����ح����اف����ظ����ة ال������ح������دي������دة ن������������دوة ث���ق���اف���ي���ة 

بمناسبة ذكرى "جمعة رجب" .
 ويف ال�������ف�������ع�������ال�������ي�������ة امل���������ق���������ام���������ة ب�����ق�����اع�����ة 
م����درس����ة ب��ل��ق��ي��س أش�������ار ن����ائ����ب رئ��ي��س 
وح������دة ال���ع���ل���م���اء وامل��ت��ع��ل��م��ني ال��ش��ي��خ 
ع����يل ص����وم����ل األه��������دل وع����ض����و راب���ط���ة 

علماء اليمن الشيخ محمد حيدر،  إىل 
أن االحتفال بجمعة رجب يؤكد االرتباط بالهوية االيمانية ويعزز من 

الصمود يف مواجهة اعداء األمة .
ولفتا إىل املواقف املشرفة املتوالية ألهل اليمن منذ دخولهم اإلسالم 
، داع��ي��ني إىل استمرار رف��د الجبهات ملواجهة صلف وإج���رام تحالف 

العدوان األمرييك الصهيوين .

محافظة حجه 
ن���ظ���م م���ك���ت���ب ال���رتب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م ب���م���دي���ري���ة وش����ح����ة م���ح���اف���ظ���ة ح��ج��ة 

فعالية ثقافية بجمعة رجب ذكرى دخول اليمنيني اإلسالم.
وأكدت كلمات الفعالية بمدرسة الجيل الجديد يف الربوع الحرص 
عىل إحياء جمعة رجب لرتسيخ الهوية اإليمانية والثقافة القرآنية 

يف أوساط األجيال .
وأشارت إىل ضرورة مواجهة الحرب الناعمة التي تستهدف تمزيق 
النسيج املجتمعي من خالل  تعزيز مستوى الوعي اإليماين والثقايف 

والرتبوي وتنشئة األجيال عىل بصرة.
ويف مديرية املحابشة، نظمت مدرسة الزهراء الثانوية يف بني أسد 

فعالية ثقافية بجمعة رجب وتأصيل وترسيخ الهوية اإليمانية.
وأشارت الكلمات التي أُلقيت يف الفعالية إىل أهمية إحياء جمعة 

رجب يف ترسيخ الهوية اإليمانية يف أوساط اليمنيني.
ك���م���ا ن���ظ���م امل���ج���ل���س امل����ح����يل ب���م���دي���ري���ة أف����ل����ح ال����ش����ام م���ح���اف���ظ���ة ح��ج��ة 

فعالية ثقافية بجمعة رجب، ذكرى دخول اليمنيني اإلسالم .
ويف الفعالية أشار مدير املديرية زيد الحايش إىل ما يمثله إحياء 

ج���م���ع���ة رج������ب م�����ن دور يف ت���ع���زي���ز ال����ص����م����ود وال����ث����ب����ات يف م���واج���ه���ة 
العدوان .

وأك��������د ع�����ىل االه�����ت�����م�����ام ب�����ربام�����ج وأن����ش����ط����ة ت����أص����ي����ل ال����ه����وي����ة اإلي���م���ان���ي���ة 
وال����ث����ق����اف����ة ال����ق����رآن����ي����ة، وال����ت����ذك����ر ب����م����واق����ف ال���ي���م���ن���ي���ني يف ن����ص����رة ال���دي���ن 

والرسول األعظم والتوعية بمخططات العدوان.

محافظة صنعاء
أقيمت بمديرية مناخة يف محافظة صنعاء ندوة ثقافية بمناسبة 
ذكرى دخول اليمنيني اإلسالم يف أول جمعة من شهر رجب، تحت 

شعار " جمعة رجب تأصياًل للهوية اإليمانية".
ويف ال���ن���دوة أوض����ح م��دي��ر امل��دي��ري��ة ع��ب��دال��ل��ه امل�����روين، أن إح���ي���اء ه��ذه 
املناسبة يأيت يف إطار ترسيخ الهوية اإليمانية وتأصيل االرتباط بتأريخ 

اليمنيني وأدوارهم املشرفة.
 فيما اس����ت����ع����رض م�����دي�����ر م���ك���ت���ب اإلرش������������اد ب����امل����دي����ري����ة ع����ب����دال����ق����دوس 
العقيدة، شواهد من املايض والحاضر لبأس اليمنيني ومبادئهم يف 

االنتصار لدين الله وقضايا األمة ومواجهة الظلم والطغيان.
كما نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية جحانة محافظة 
ص��ن��ع��اء ف��ع��ال��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة ب��ذك��رى ج��م��ع��ة رج���ب وذك����رى م��ي��الد فاطمة 

الزهراء عليها السالم.
واستعرضت كلمات الفعالية دالالت إح��ي��اء جمعة رج��ب ذك��رى 
دخ������ول اإلس�������الم إىل ال���ي���م���ن .. م���ع���ت���ربة إح����ي����اء ه�����ذه ال����ذك����رى ت��رس��ي��خ��اً 

للهوية اإليمانية والحفاظ عليها.
وت����ط����رق����ت ال���ك���ل���م���ات إىل أن ج���م���ع���ة رج������ب ذك��������رى دخ��������ول اإلس������الم 

اليمن، غرّت من حياة اليمنيني اجتماعياً وثقافياً وسياسياً.
وأشارت إىل الفضائل التي تحلت بها السيدة فاطمة الزهراء رضوان 
الله عليها ومكانتها يف اإلسالمية .. مؤكدة أهمية االقتداء والتأيس 

بها كونها القدوة املثىل للنساء املؤمنات.

محافظة صعدة 
نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة ألنصارالله يف  خوالن بن 
عامر بمحافظة صعدة فعالية مركزية بمناسبة جمعة رجب ذكرى 

دخول اليمنيني اإلسالم .
وخالل الفعالية التي كانت بعنوان "جمعة رجب تأصياًل للهوية 
اإلي��م��ان��ي��ة " أك����دت امل���ش���ارك���ات ع���ىل امل���ي يف ال�����والء ل���رس���ول ال��ل��ه وآل 
ب��ي��ت��ه ال��ط��اه��ري��ن ت��أس��ي��اً ب��ال��ي��م��ان��ي��ني ال��ع��ظ��م��اء م��م��ن س��اه��م��وا يف ن��ص��رة 

رسول الله .
ويف ذات السياق نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة يف مديرية 
ال��ص��ف��راء م��ح��اف��ظ��ة ص��ع��دة ال��ي��وم ف��ع��ال��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة وخ��ط��اب��ي��ة بجمعة 
رجب ذكرى دخول اليمنيني يف اإلسالم تحت شعار " اإليمان يمان " .
وأك�����دت امل���ش���ارك���ات أه��م��ي��ة م��واج��ه��ة م���ؤام���رات األع�����داء يف م��ح��اول��ة 
تجريف الهوية اإليمانية للشعب اليمني واستهداف املجتمع بالحرب 

الناعمة.
وب��ارك��ت العمليات النوعية ل��رج��ال الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية يف 
عمق العدو السعودي .. منددة باستمرار جرائم العدوان وصمت 

األمم املتحدة ومنظمات ما يسمى بحقوق اإلنسان.
كما نظم أب��ن��اء مديرية ش��دا ال��ح��دودي��ة يف محافظة ص��ع��دة ل��ق��اءاً 

قبلياً يف جمعة رجب - ذكرى دخول اليمنيني اإلسالم.
وأك��د أبناء شدا يف اللقاء بحضور قيادة السلطة املحلية باملديرية 
ووجهاء ومشايخ املديرية، أهمية ترسيخ الهوية اإليمانية يف وجدان 
أبناء الشعب اليمني .. مشددين عىل ضرورة تعزيز الوعي بالهوية 

اإليمانية لتحقيق الفالح والنصر للشعب اليمني.
واس��ت��ع��رض امل��ش��ارك��ون يف ال��ل��ق��اء دور أه���ل ال��ي��م��ن يف ن��ص��رة ال��دي��ن 
اإلس��الم��ي وال��رس��ول األعظم محمد صىل الله عليه وآل��ه وسلم منذ 

دخولهم اإلسالم عىل يد اإلمام عيل عليه السالم.
وأش�����اروا إىل دالالت وخ��ص��وص��ي��ات ه���ذِه ال���ذك���رى ل���دى أه���ل اليمن 
ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ح��ط��ة ف��خ��ر واع����ت����زاز ب�����دور ال��ي��م��ن��ي��ني يف م���ن���اص���رة ال���دع���وة 

اإلسالمية ونشرها يف أرجاء املعمورة.

محافظة مأرب
ن��ظ��م ال��ق��ط��اع ال���رتب���وي يف م��دي��ري��ة ب���دب���دة ب��م��ح��اف��ظ��ة م����أرب فعالية 
ثقافية بجمعة رجب ذكرى دخول اليمنيني يف اإلسالم تحت شعار 

"اإليمان يمان".
ويف ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة أُل�������ق�������ي�������ت ك����ل����م����ات 
تطرقت إىل أهمية تمسك الشعب 
اليمني بالهوية اإليمانية والحفاظ 
عليها ب��اع��ت��ب��اره��ا وس���ام ف��خ��ر وع��زة 

وكرامة.
وأك����������������������������دت ال�����������ك�����������ل�����������م�����������ات، أه�������م�������ي�������ة 
تضافر ال��ج��ه��ود مل��واج��ه��ة م��ؤام��رات 
األع���������������������������������داء يف م�����������ح�����������اول�����������ة ت�������ج�������ري�������ف 
ال��ه��وي��ة اإلي��م��ان��ي��ة للشعب اليمني 
واس�����������ت�����������ه�����������داف امل�������ج�������ت�������م�������ع ب������ال������ح������رب 

الناعمة.
وب���������ارك امل�����ش�����ارك�����ون يف ال���ف���ع���ال���ي���ة 
ال��������ع��������م��������ل��������ي��������ات ال���������ن���������وع���������ي���������ة ل�����ل�����ج�����ي�����ش 
وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة يف ال���ع���م���ق���ني 
اإلم�����������ارايت وال�����س�����ع�����ودي .. م���ن���ددي���ن 
ب��اس��ت��م��رار ج��رائ��م ال���ع���دوان وت��ش��دي��د ال��ح��ص��ار وص��م��ت األم���م املتحدة 
إزاء احتجاز سفن املشتقات النفطية والغذائية والدوائية.. تخللت 

الفعالية مشاركات شعرية وإنشادية لطالب املدارس. 

محافظة ذمار 
نظم مكتب التعليم للفني والتدريب املهني وكلية املجتمع ومعاهد 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ي ال��ح��ك��وم��ي��ة واأله���ل���ي���ة ب��م��دي��ن��ة ذم������ار، ف��ع��ال��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة 
ب��م��ن��اس��ب��ة ذك�����رى ج��م��ع��ة رج�����ب، ت��ح��ت ش���ع���ار "ج��م��ع��ة رج����ب ت��أص��ي��ل 

للهوية اإليمانية والحكمة".
ويف الفعالية أشار وكيل محافظة ذمار عباس العمدي، إىل أهمية 
هذه الذكرى وارتباطها بالهوية اإليمانية للشعب اليمني.. مبينا أن 

االحتفاء بهذه الذكرى تأكيدا عىل ترسيخ الهوية اإليمانية.
فيما أشار مدير مكتب التعليم الفني محمد العزي، إىل أهمية 
إح����ي����اء ذك�������رى ج���م���ع���ة رج������ب ح����م����دا وش����ك����را ل���ل���ه ت����ع����اىل ع����ىل ن��ع��م��ة 
اإلس���الم.. الفتا إىل أن ه��ذه ال��ذك��رى تمثل محطة لتعزيز االرتباط 

بكتاب الله.
ك��م��ا ق��دم��ت يف ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ح��ض��ره��ا ن��ائ��ب م��دي��ر التعليم الفني 
أحمد الجريف وعميد املعهد التقني الصناعي إبراهيم عبده وعميد 
املعهد التقني التجاري ناصر املجهيل ونواب عمداء معاهد التعليم 
ال��ف��ن��ي، م��ح��اض��رت��ان م���ن م��ح��م��د ال��ف��الح��ي وح���س���ن امل���وش���يك، ت��ن��اول��ت��ا 
أه��م��ي��ة ذك���رى جمعة رج���ب وفضائلها وض����رورة إح��ي��ائ��ه��ا ك��ون��ه��ا ج��زء 

من املورث الثقايف والهوية اإليمانية للشعب اليمني.

تواصل الفعاليات الثقافية مبناسبة ذكرى جمعة رجب بأمانة العاصمة واحملافظات
تواصلت يف عموم محافظات الجمهورية فعاليات إحياء ذكرى جمعة رجب ودخول اليمنيني يف 

دين الله أفواجا..
وأشادت الفعاليات بأهمية هذه الذكرى العظيمة املعربة عن الهوية اإليمانية التي جبل عليها 

شعبنا اليمني..
مؤكدًة أهمية االستمرار يف رفد الجبهات باملال والرجال حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة 

واملعتدين. وكذا مواجهة الحرب الناعمة التي تستهدف تمزيق النسيج املجتمعي، باإلضافة إىل 
االهتمام الرسمي واملجتمعي بربامج وأنشطة تأصيل الثقافة القرآنية والتدقيق بمواقف اليمنيني 

يف نصرة الدين والرسول األعظم. فإىل التفاصيل:
متابعة/ محمد الضالعي

اعالن قضائي باحلضور امام احملكمة
تعلن محكمة املنطقة العسكرية املركزية انه عىل املتهمني الواردة أسماؤهم ادناه وعددهم 13 متهما باشرتاك 
يف تدمري القدرات الصاروخية للجيش اليمني خدمة لدول العدوان عىل اليمن 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:-
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في ذكرى الثورة
 اإلسالمية اإليرانية 
الثورة اإلسالمية التي فجرها اإلمام روح الله الخميني تحت 

شعار "ال شرقية وال غربية" هي بالتأكيد  ثورة جدير بنا أن 
نعيش ونتذكر تلك اللحظة التاريخية األوىل إلشراقة فجرها 

حسب ذاكرة الصورة املحفوظة.

 ل��ن��ج��د أن��ف��س��ن��ا أم����ام ث����ورة قد 
ت����������ت����������وارى ال������ش������م������س خ������ج������ال م���ن 
ن���وره���ا .. ث�����ورة ه����زت ب��ص��رخ��ت��ه��ا 
ال�����ع�����ظ�����ي�����م�����ة ع�������������رش االس������ت������ك������ب������ار 
ال����ع����امل����ي امل���ت���م���ث���ل ب����أم����ري����ك����ا ق����رن 
ال��ش��ي��ط��ان األك�����رب  ال��ت��ي جعلت 
م���������������������ن ال����������������ش����������������ع����������������وب ال�����������ع�����������رب�����������ي�����������ة 
واإلس����������الم����������ي����������ة ت������ع������ي������ش واق���������ع���������اً 
م���ع���ت���م���اً وم����ظ����ل����م����اً يف س�����رادي�����ب 
ال�����ي�����أس وع����ت����م����ة ال����ش����ع����ور ب���أل���م 
الجراح العميقة وتذوق الصرب 

والعلقم يف زمن الضياع. 
ح�����س�����ن�����ا. م������������اذا ج����������رى ل���ن���ن���ى 
تلك ال��ص��ور م��ن امل���آيس ال��ت��ي ال 
زال������ت ش���ع���وب ت����ق����اوم ع��اص��ف��ة 

الشر األمرييك باملنطقة السيما شعبنا اليمني 
ال��ع��ظ��ي��م ب���ق���ي���ادت���ه ال��ح��ك��ي��م��ة ال���ت���ي ت��ع��م��ل وف���ق 
توجيهات الله غر آبهة بتحالف عدوانهم فكان 
الب��د أن تشمل ه��ذا الشعب قانون الصالحية 
ال����ع����ام����ة ل����ي����ك����ون ل������ه ق����ص����ب ال����س����ب����ق م������ن ج���دي���د 
ب���ن���م���وذج���ه  ال����ف����ري����د وص�����م�����وده األس������ط������وري .... 
الب���أس ل��ن��ع��ود للحديث ع��ن ال��ث��ورة اإلس��الم��ي��ة 
اإليرانية وقائدها روح الله الخميني املنحدر من 
أسرة فقرة يتيم النشأة يف قرية نائية من قرى 

إيران ال تكاد تذكر. 
رج��������ل ك�����ان�����ت ت�����داع�����ب�����ه ه������واج������س ح����ل����م ال���ت���ح���رر 
من استبداد النظام الشاهنشاهي منذ نعومة 

أظفاره 
فجاءت الرعاية اإللهية لتمنح الشعب اإليراين 
ق��ي��ادة رب��ان��ي��ة ت��غ��وص امل��ع��اين يف بحرها العميق 
ال يمكن اختزالها يف هذه السطور ففي تاريخها 

ش���روح ط��وي��ل��ة ول��ه��ذا ل��ي��س منا 
م�����ن ل�����م ت����داع����ب����ه األس����ئ����ل����ة ك��ي��ف 
استطاع هذا الرجل التسعيني 
أن ي���ف���ج���ر ت����ل����ك ال�����ط�����اق�����ات ال���ت���ي 
ت��������ح��������ول��������ت إىل ب������������راك������������ني ق����ض����ت 
ب������ح������م������م������ه������ا ع�������������ىل أش�����������ه�����������ر ن�������ظ�������ام 

استبدادي باملنطقة..؟! 
م��������������ن م����������ن����������ا ل��������������م ت����������غ����������م����������ره ت�����ل�����ك 
ال��ل��ح��ظ��ة م���ن وص�����ول روح ال��ل��ه 
إىل إي��������������������ران وال����������س����������اح����������ات ال�����ت�����ي 
عجت بماليني املستقبلني من 
ال�����ش�����ع�����ب اإلي������������������راين ؟! م��������ن م���ن���ا 
م����ن ل����م ت���ع���زف أح���اس���ي���س���ه ع��ىل 
نغمات التكبرات التي صنعت 

مالحم يف جميع الجبهات.
إن���ه���ا ال����ث����ورة اإلس���الم���ي���ة اإلي���ران���ي���ة ال���ت���ي حملت 
م����ع����ه����ا امل�������ب�������ادئ وال�����ق�����ي�����م اإلس������الم������ي������ة وش������ع������ارات 
الحرية والعدالة ومواجهة املشروع الصهيوين 
.. إن��ه��ا ال���ث���ورة ال��ع��ظ��ي��م��ة ال��ت��ي م���ى ع���ىل لحظة 
انطالقها أربعة عقود ولم تفقد تلك القيم وتلك 
الشعارات واملبادئ التي حملتها ولم تكن كبقية 
ال���ث���ورات ال��ت��ي س���رع���ان م���ا ان��ت��ه��ت ب��أص��ح��اب��ه��ا إىل 

أعواد املشانق أو املنايف.
قد تستغرق الكتابة عن هذه الثورة اإلسالمية 
اإليرانية العظيمة أوراقاً كثرة ومع أين أتحدث 
عن هوامش من إنجازاتها التي ال تحىص تبقى 
الحقيقة سواء اتفقنا معها أو اختلفنا مع هذه 
ال���ث���ورة أن��ه��ا ث����ورة اس��ت��ط��اع��ت أن ت��ح��ج��ز لنفسها 
مكانا تحت الشمس فمن يملك اإلرادة يملك 
ال��ح��ي��اة ب��ع��زت��ه��ا وك��رام��ت��ه��ا وم���ن ال ي��م��ل��ك اإلرادة 

يرسم اآلخرون له الحياة بذلها وهوانها .

محمد عيل الذيفاين



بعران الخليج.. والسفر 
عكس الزمن..!!

من سخريات الزمن وعجائبه أن يأيت زمن البعران 
ال����ذي����ن س���ك���ن���وا ال���خ���ي���ام، واف�����رش�����وا ال����وب����ر وال��ت��ح��ف��وا 
ال����ش����ع����ر وارت���������������دوا أص�����������واف األغ�������ن�������ام ي�����ت�����ط�����اول�����ون ع��ى 
أسيادهم الذين بنو الحضارات، وشيدوا السدود 
ون������اط������ح������ات ال�����س�����ح�����اب م�����ن�����ذ آالف ال�����س�����ن�����ن يف ح���ن 
ك���ان ب���ع���ران ال��خ��ل��ي��ج ت��ح��ت خ���ط ال��ف��ق��ر.. ح���ف���اًة ع���راًة 
يهيمون يف الصحراء، هكذا تناسوا بعران الخليج 
ماضيهم التليد.. ولكن جاء الوقت الذي سيوقظهم 
م����ن س��ب��ات��ه��م ال��ع��م��ي��ق أم������ام ال���ض���رب���ات ال���ص���اروخ���ي���ة 
ال��س��اح��ق��ة وال���ط���ران امل��س��ر ل��رج��ال��ن��ا األب���ط���ال ال��ذي��ن 
قلبوا موازين القوى وأربكوا بعران الخليج وتحالفه 

من القوى الكربى..
وأثبت أنصار الله والجيش واللجان بأنهم قادرون 
عى اخراق أجواء العدو أياً كانت بالرغم من الدعم 
العسكري واللوجستي والفني الذي يتلقاه العدو.. 
ي�����ب�����دو ان دوي�����ل�����ة ال�����ب�����ع�����ران ال����ع����ج����ف����اء ل�����م ت���س���ت���وع���ب 
ال����درس ب��ع��د م��ازال��ت ت��ح��اول ان تمسك ال��ع��ص��ا من 
الوسط، ولكن بعد فوات األوان وهذا ما سيقودها 

اىل حتفها، وستدفع الثمن باهظاً.. ومضاعفاً..
كل املؤشرات تشر ان هناك سيناريوهاٍت متعددًة 
ومتنوعًة بدخول الواليات املتحدة األمريكية ودويلة 
الكيان الصهيوين عى خط املواجهة ودعمها لدويلة 
البعران وهذا ما سيقود املنطقة اىل بؤر ساخة عى 

املستوين اإلقليمي والدويل..
أخىش ما أخشاه أن تنضم زعامات وقيادات عربية 
ج���دي���دة يف ط���اب���ور ال��ت��أي��ي��د وال��ت��ط��ب��ي��ع واالرت�����ه�����ان مع 
بعران الخليج.. وهذا ما سيؤدي اىل انفجار األوضاع 
ل��ي��س يف دول ال��خ��ل��ي��ج، ب���ل ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة برمتها 
م���ن امل��ح��ي��ط اىل ال��خ��ل��ي��ج.. وس���ت���أخ���ذ م��ن��ح��ًى إق��ل��ي��م��ي��اً 
ودول��ي��اً.. فيا ت��رى أم��ام إسراتيجية بايدن الجديدة 
تجاه دول الشرق األوسط والخليج وتشابك امللفات 
ال���ع���رب���ي���ة- ال���ع���رب���ي���ة, وال���ع���رب���ي���ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 
الدولية ان تعي تلك الزعامات والقيادات العربية 
والخليجية ان هناك إسراتيجيًة عادلًة ُتحاك ضد 
دول املنطقة ويف ظل البنية النفسية املعقدة لتلك 
ال�����������دول وس����ي����اس����ة ال����ت����خ����وي����ن واإلق�������ص�������اء وش���خ���ص���ن���ة 
الصراع وتفيش الرثاء والفساد السيايس واألخالقي 
واالجتماعي ال��ذي ساد الكثر من دول املنطقة لذا 

ع���ى ت��ل��ك ال��زع��ام��ات 
ال�������ع�������رب�������ي�������ة ان ت����ف����ي����ق 
م��������ن س�����ب�����ات�����ه�����ا وت����ع����ي 
حقيقة ما وراء تلك 
ال���س���ي���ن���اري���وه���ات م��ن 
مؤامرات ومكايدات 
وم���ص���ال���ح م����ا ورائ���ي���ة 
س��������ت��������ك��������ون ن�����ت�����ائ�����ج�����ه�����ا 
ك���������ارث���������ي���������ة ع������������ى دول 

املنطقة..
ل�������������������ذا ل����������ي����������س ام��������������ام 
ب��������ع��������ران ال�����خ�����ل�����ي�����ج إال 
م���������������ن م�������������س�������������ار واح���������������د 
وخيار واحد ال ثالث 
لهما قبل ان تنحرف 
ب������������وص������������ل������������ة ال���������������ص���������������راع 
وت���ت���ج���ه اىل ال���ه���اوي���ة 
ان ت������رف������ع ي������ده������ا ع���ن 
ال���������������ي���������������م���������������ن وت����������ح����������م����������ل 

عصاها وترحل وتدفع ف��ات��ورة الخسائر التي كانت 
سبباً فيها وإال ستكون خياراتنا مفتوحة.. وموجهة 
اىل عمق عواصم بعران الخليج وعى الباغي تدول 

الدوائر.. 
إذا أردتم األمن واألمان والسالم ارفعوا أياديكم 
ع��ن ال��ي��م��ن وأل���زم���وا ح���دودك���م.. أم���ا س��ي��اس��ة العصا 
وال�����ج�����زرة وال���ت���خ���ب���ط وامل�����راوغ�����ة س����ت����ؤدي اىل ع���واق���ب 

كارثية وانتم أدرى بها..
ول���ي���درك ال��ج��م��ي��ع ان ك��ل��م��ا ط����ال امل���ك���وث األم��ري��ي 
ال��ص��ه��ي��وين يف امل��ن��ط��ق��ة ازدادت ال���ت���وت���رات وت��ف��اق��م��ت 

األزمات واشتدت بؤر الصراعات..
م��ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق علينا أن ن����درك أن ع��ام��ل ال��زم��ن 
م���ه���م ل���ل���غ���اي���ة ف���ه���و ال���ف���ي���ص���ل ب����ن ال����ف����رق����اء, ف��ال��ب��ق��اء 
عى ماهو عليه يعني املزيد من الخسائر.. املزيد من 
دف����ع ال���ف���وات���ر, امل���زي���د م���ن االس���ت���ن���زاف وع����ى ت��ح��ال��ف 
ال���ع���دوان وب���ع���ران ال��خ��ل��ي��ج أن ي��ح��م��ل ع��ص��اه وي��ض��ع 
عباءته الزرقاء تحت أقدامه ويرحل قبل ان يصبح 

أثراً بعد عن..!
كلمات مضيئة:

أم������ام ال���ت���ح���دي���ات ال���ع���دي���دة وأم�������ام االس��ت��ح��ق��اق��ات 
ال�����واج�����ب�����ة.. ف������إن ال���ي���م���ن ي��م��ت��ل��ك اإلدارة ال���ق���وي���ة ع��ى 
االج������ت������ي������از اآلم����������ن ل����ك����اف����ة ال�����ت�����ح�����دي�����ات وال�����ع�����ق�����ب�����ات إن 
وج���دت ال��ن��ي��ة ال��ص��ادق��ة وال��ت��الح��م ال��وث��ي��ق ب��ن كافة 
أب��ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د وال��ج��ل��وس ع��ى ط��اول��ة ال��ح��وار 
ال��ج��اد لالنتقال ب��ال��وط��ن اىل واق���ع يتسم بالوضوح 
وال����ص����راح����ة وال���ح���ك���م ال���رش���ي���د وامل����واط����ن����ة امل���ت���س���اوي���ة, 
بعيداً عن اإلمالءات التصنيفية املمقوتة واإلقصاء 

الطائفي او املناطقي..
ولننتقل من طور األقوال اىل طور األفعال يكفي 
ال���وط���ن دم������اًء ودم��������اراً وخ����راب����اً ف����إىل م���ي���ادي���ن ال��ع��م��ل 
والبناء والعطاء.. والبذل والتضحية للعبور بوطننا 
اىل شاطئ األمن واألمان والسالم.. ال مجال اليوم 
للمزايدين وتخرصات املأزومن ولن نسمح العبث 

بأمن واستقرار الوطن ومقدرات الشعب.
ف����ل����ن����ش����م����ر ال����������س����������واع����������د.. ول�����ن�����س�����ت�����ش�����ع�����ر امل�����س�����ؤول�����ي�����ة 
الوطنية ولنستوعب مجريات هذه املرحلة وأحداثها 
وأب���������ع���������اده���������ا ول������ن������ق������ف م���������ع ال���������وط���������ن ض���������د ق�����������وى ال�����ش�����ر 

واالرتهان والعدوان.

احمد  الفقيه

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية  )110(
وإزاء ه�����������ذا ك������ل������ه ب�������������دأت ال������ي������م������ن م������ن������ذ ع�����������ام 1986م 
ال���خ���ط���وات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة إلق����ام����ة ال����ف����ن����ارات امل���الح���ي���ة ع��ى 
الجزر اليمنية الهامة وتشغيلها تحت إشراف مؤسسة 
امل���وائن وال��ش��ئ��ون البحرية وخ��الل س��ن��وات قليلة أقيم 
أرب��ع��ة ع��ش��ر ف��ن��اراً ع��ى ال��ج��زر ال��ت��ال��ي��ة ج��ب��ل ال��ط��ر واب��و 
ع���ي م���ن م��ج��م��وع��ة زق����ر وج���ب���ل زق����ر وال���ق���م���ة ال��وس��ط��ى 
من مجموعة الزبر , والصليف وكمران وعقبان الكبر 
وعقبان الصغر , وكوتامة , والبضيع , ونبوان , صانا 
, رف�����ع ب�����ري , أض����ح����ال ه����و ب���ي���ون , وث���م���ة خ���ط���ة إلق���ام���ة 
املزيد من هذه الفنارات عى الساحل اليمني ونتيجة 
ل�����ه�����ذه ال����ج����ه����ود ال���ي���م���ن���ي���ة ب���ال���ن���س���ب���ة ل����ج����زره����ا يف ال���ب���ح���ر 
األحمر فقد وافق أعضاء مجلس الدول املتعاقدة يف 
اتفاقية 1962م الدولية يف جلسته يف لندن يف 20\6\ 
1986م عى دعوة ممثي الجمهورية العربية اليمنية 
لحضور ذل��ك االج��ت��م��اع كمراقبن وذل���ك كما ج��اء يف 
ال���ت���ق���ري���ر ال���س���ن���وي ل���ع���ام 89\ 1990م ل���ش���رك���ة ف���ن���ارات 
البحر األحمر املحدودة التي شكلتها مصلحة التجارة 
وال��ص��ن��اع��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة وك��م��ا س��ب��ق أن ذك��رن��ا ف��ق��د ج��اء  
يف نفس التقرير أن خبر املياه الهدر وج��رايف قد أبلغ 
البحارة املختصن بالصيانة بتاريخ 13\9\ 1989م بأن 
الجمهورية العربية اليمنية قد اع��ادت بناء الفنار يف 
ج��زي��رة أب��و ع��ي كما أص���در خ��ط��اب��اً م��م��اث��اًل ب��أن ف��ن��اراً يف 
جبل الطر ق��د ت��م إن��ش��اؤه يف 11\10\ 1989م وكانت 

ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��ع��د ق��ي��ام��ه��ا ب���زي���ارة تفتيشية ل��ل��ج��زي��رت��ن قد 
أب��ل��غ��ت ال�����دول امل��ت��ع��اق��دة س����واء ال��ح��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
أو ش���رك���ة ف�����ن�����ارات ال���ب���ح���ر األح����م����ر أن ق����د أص���ب���ح���ت���ا غ��ر 
م��س��ئ��ول��ت��ن مل����دة أط�����ول ل��ص��ي��ان��ة ال���ف���ن���ارت���ن امل���ق���ام���ن يف 
ج�����زي�����رة أب������و ع�����ي وج����ب����ل ال����ط����ر واخ����������راً ف���ق���د ك������ان ق�����رار 
الدول املتعاقدة طبقاً التفاقية 1962م الدولية هو أن 
ه���ذا االت��ف��اق ق��د أن��ت��ه��ى يف 31\3\ 1990م وأن املسائل 
املالية قد سويت بن املتعاقدين وشركة فنارات البحر 

األحمر الربيطانية .

وهكذا انسحبت الدول املتعاقدة من تلك االتفاقية 
بعد أن أكد املندوب الربيطاين يف جلسة 20\6\ 1989م 
قدرة اليمن عى إقامة وتشغيل تلك الفنارات الرتباط 

الجزر بمياه اليمن وحقها القانوين يف ذلك .

ول���م ت��ك��ن ال��ي��م��ن ح��ي��ن��ذاك يف ح��اج��ة لعقد معاهدة 
دولية تعرف فيها الدول املستفيدة من تلك الفننارات 
بأن اليمن ستقوم بهذه املهمة فاليمن كانت تتصرف 
ب��ت��ل��ق��ائ��ي��ة ب��اع��ت��ب��ار أن ال���ج���زر وت��م��وي��ل ص��ي��ان��ت��ه��ا يف ذل��ك 

الجزء من البحر األحمر .

ف����ه����ل ق�����ام�����ت ال����ي����م����ن ب���������زرع ال������ف������ن������ارات يف ك������ل ال����ج����زر 
السالفة الذكر وتعهدت بصيانتها ألنها صاحبة سيادة 
عليها؟ أم ألنها كانت كما صنفتها بريطانيا طرفاً معنياً 

لكرثة مطالبتها بالجزر؟ .

وي����ؤك����د امل����دي����ر ال����ع����ام رئ����ي����س ل��ج��ن��ة 
الفنارات القبطان عي حميد شرف 
ق���ي���ام ال��ي��م��ن ب��م��ه��ام��ه��ا دون ال��ح��اج��ة  
إىل اإلج�����اب�����ة ع�����ن ه������ذه األس����ئ����ل����ة ن��ح��و 
ال���ف���ن���ارات ف��ه��و ي��خ��رب رئ���ي���س مجلس 
إدارة امل������������وائن وال�����ش�����ئ�����ون ال����ب����ح����ري����ة " 
ب���أن ف��ري��ق ال���ف���ن���ارات ق���ام ب���امل���رور عى 
الفنارات اليمنية  الجنوبية الواقعة 
ج�������ن�������وب ال������ب������ح������ر األح���������م���������ر وه�����������ي ف�����ن�����ار 
ج��������زي��������رة ج�����ب�����ل ال�������ط�������ر وف��������ن��������ار ج�����زي�����رة 

ال��زب��ر , وف��ن��ار ج��زي��رة أب��و ع��ي , وف��ن��ار ج��زي��رة زق��ر وقد 
ص��ع��د ه���ذا ال��ف��ري��ق إىل م��وق��ع ال��ف��ن��ارات يف ك��ل ج��زي��رة 
وتم مفاقدة الفنار واألجهزة  والبطاريات والعاكسات 
الشمسية وسار العمل بطريقة جيدة وكل الفنارات 
ت��ع��م��ل م��ن��ت��ظ��م��ة ح���س���ب امل����واص����ف����ات ال���ف���ن���ي���ة وق�����د ع���اد 
ال��ف��ري��ق بعد رح��ل��ة أرب��ع��ة أي���ام وسجلنا ه��ذا يف سجل 
املراقبة الدورية للفنارات "  وتكرر القيام بهذه املهمة 
بشكل دوري فيما بعد فقد أرسل القبطان عي حميد 
ش��رف خ��ط��اب��اً إىل إدارة العمليات البحرية ب��أن يكلف 
ل���ن���ش إلن����ق����اذ ال���ق���اط���ر ) ف���اك���س ف���وك���س ( ب��ال��س��ف��ر م��ع 
ال��ط��اق��م وامل��ت��درب��ن اليمنين إىل ع���رض ال��ب��ح��ر ملفاقدة 
الفنارات املالحية يف جزيرة جبل الطر وجزيرة أبو عي 
وجزيرة الزبر وجزيرة زقر , وضبط اإلضاءة واملسافة 

ب��ح��س��ب امل��واص��ف��ات إذا ل���زم األم��ر 
وت������ق������دي������م ال�����ت�����ق�����ري�����ر ال������ش������ه������ري ع���ن 
ط��ب��ي��ع��ة ال���ع���م���ل وال���ت���ب���ل���ي���غ ب���م���ا ت��م 

مشاهدته .
وق������د ت�����م إب��������الغ رئ����ي����س م��ؤس��س��ة 
املوائن عندئذ بأن فنار جزيرة جبل 
الطر اليعمل فصدر األمر للقيام 
ب���امل���ف���اق���دة وال���ص���ي���ان���ة وامل����������رور ع��ى 
ال�����ف�����ن�����ارات األخ���������رى يف ج������زر ال���زب���ر 
وأب����و ع���ي وزق����ر وت���م ات���خ���اذ ال���الزم 
فيما بعد نعرض هذه التفاصيل ألنها من أهم األدلة 
التي أبرزها اليمن يف قضية حنيش .. ودون اإلطالة يف 
مسألة الجزر وفناراتها فيالحظ أنه يف اجتماع   20\ 6\ 
1989م الذي انفرط فيه عقد اتفاقية 1962م الدولية 
ول��م ت��رث اليمن مسألة ال��س��ي��ادة ألنها ل��م تكن مدرجة 
ضمن جدول أعمال املؤتمر ولم يتم مناقشتها مع أن 
املؤتمر تضمن اإلشارة املعتادة لصيغة معاهدة لوزان 
ب��ش��أن ال��س��ي��ادة غ���ر امل���ح���ددة ورغ����م ذل���ك ف���إن ال��دع��وة 
ل����ح����ض����ور ال����ي����م����ن إىل امل����ؤت����م����ر وق�����ب�����ول ال�����ع�����رض ال��ي��م��ن��ي 
بخصوص الفنارتن موضوع االهتمام يعكس الثقة 
من قبل الحكومات األعضاء يف االتفاقية بقدرة اليمن 
ع��ى ال��ق��ي��ام بتلك امل��ه��م��ة إض��اف��ة إىل اهتمامها بإقامة 

فنارات يف باقي الجزر كما سلف الذكر .

 اللواء/ حميد فاضل
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اإلرادة  توحيد  غياب   
يه  الــعــربــيــة  السياسية 
ـــي يف  ـــي ـــرئ الـــســـبـــب ال
الـــتـــدخـــات اإلقــلــيــمــيــة 
والدولية يف شؤون املنطقة

سيناريوهات  هناك   
على  قـــادمـــة  إعــصــاريــة 
بعران الخليج إن لم ترتاجع 

عن حماقتها الرعناء

08

تاريخ اليمن الحديث بول دريش جامعة أكسفورد         
يف كثر من األحيان كان اإلمام يحيى يحذر كثرا من 
ال��ت��دخ��الت األج��ن��ب��ي��ة وك����ان ش��دي��د ال��ح��ذر م��ن التعامل 
م��ع ال���دول األجنبية وموفديها ويف أح��د ال��ل��ق��اءات مع 
شخصية مهمة من سوريا قال اإلمام أن دوال أخرى قد 
تم استعمارها ألنها سمحت لألجانب ببسط نفوذهم 
بحجة تنمية م���وارد ه��ذه ال��ب��ل��دان وق���ال  اإلم���ام أفضل 
أن نأكل أنا وشعبي القش بداًل من السماح لألجانب 
بالدخول واستغالل م��واردن��ا واستعباد شعبنا كانت 
ال��ي��م��ن كمملكة م��ح��ظ��ورة ع���ى األج���ان���ب وال��ربي��ط��ان��ي��ن 
خصوصا وكانت الدول االستعمارية تبحث عن سبيل 
للتخلص من اإلمام يحيى لي يتاح لها دخول اليمن 
واس��ت��غ��الل م���وارده���ا وك��ان��ت سلسلة ال�����زوار القومين 
وامل���ت���ع���ل���م���ن إىل رح��������اب اإلم����������ام ط����وي����ل����ة يف ال�������واق�������ع  وال 
تنقطع من عبد الرحمن الكواكبي يف عهد والد اإلمام 
يحيى إىل الريحاين والثعالبى والعزام وشكيب أرسالن.
كان اليمنيون يسافرون ألغراض سياسية يف الفرة 
العثمانية وم��ن��ذ تسعينيات ال��ق��رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر ك��ان 
ال���ي���م���ن م���وض���وًع���ا ب��������ارًزا يف ال���ص���ح���اف���ة ال���ع���رب���ي���ة وم���ص���در 
الهام للشعوب العربية من خالل رفضهم للمستعمر 
وصمودهم بوجه الحمالت االستعمارية وأصدر اإلمام 
يحيى نفسه تصريحات مخصصة لجمهور أوسع بكثر 

م������ن ال����ي����م����ن ل�����ذل�����ك ك�������ان ك���الم���ه 
يالمس الشعوب العربية من 
ال�����ق�����وم�����ن وال�����ع�����روب�����ي�����ن  وب���ع���د 
الحرب العاملية األوىل مباشرة 
كان اإلمام هو الحاكم العربي 
ال�����وح�����ي�����د ال����������ذي ل������م ي����ك����ن ت��ح��ت 
ال��س��ي��ط��رة ال��غ��رب��ي��ة ول���م يستلم 
روات��������������������ب  أو  م�������������س�������������اع�������������دات  أي 
غربية وعندما انتهت الخالفة 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ت��م��ن��ى م��ح��م��د رش��ي��د 
رضا من اإلمام يحيى أن يعلن 
ن�����ف�����س�����ه خ����ل����ي����ف����ة ل������ك������ل اإلس�����������الم 
وه���ن���ا ب����دأ ي����دق ن���اق���وس ال��خ��ط��ر 
ع��������ن��������د ال������������ق������������وى االس��������ت��������ع��������م��������اري��������ة 
ال���������غ���������رب���������ي���������ة وأص�������������ب�������������ح م���������وض���������وع 
التخلص من اإلم��ام يحيى من 
أولوياتهم ويجب أن يكون عن 
ط�������ري�������ق ع�����م�����الئ�����ه�����م يف ال�������داخ�������ل 

وبصبغة قومية وطنية عروبيه وبدأوا يجهزون لذلك . 
أرس����ل اإلم�����ام ب��ع��ث��ة م���ن رج����ال ال��ع��ل��م  إىل ال���ع���راق يف 
ث��الث��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن امل����ايض ب��ح��ًث��ا ع��ن ال��خ��ربة ال��ف��ن��ي��ة  ه��ذه 

املهام  التي أُرسلت بعد الحرب مع 
ال��س��ع��ودي��ة  ك��ان��ت ع��س��ك��ري��ة ج��زئ��ًي��ا 
وم���دن���ي���ة ج���زئ���ًي���ا ك�����ان أع���ض���اؤه���ا م��ن 
الرجال البارزون جًدا وكان هنالك 
ن�����ق�����اش�����ات م����س����ت����م����رة ع��������ن  ال����ع����روب����ة 

واإلسالم 
ل�������ق�������د ت����������رك����������زت ت�������ن�������اق�������ض�������ات ن�����ظ�����ام 

العالم ك��������������������������ام��������������������������ل ك���������������������ان 

ال�����������ع�����������رب�����������ي يف م��������واج��������ه��������ة 
ح�������������داث�������������ة ت�������ه�������ي�������م�������ن ع�����ل�����ي�����ه�����ا 

ال������ق������وى ال�����غ�����رب�����ي�����ة  يف م���ك���ان 

واح�����د ول���ي���س م���ن امل��س��ت��غ��رب ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ب��ل��د م��س��ل��م أن 
ي���ك���ون ال��ت��ع��ل��ي��م م��ح��ل خ����الف ول���ك���ن اإلم������ام ح����رص عى 
إرسال الوفود والبعثات لتلقي العلم والخربات يف عدة 
دول عربية وكان يسعى إىل بناء نظام تعليمي متميز يف 
اليمن ياخذ بنظر االعتبار اإلسالم وتعاليمه ويف نفس 

الوقت التقنيات الحديثة وطرق االستفادة منها .
اخ�����ربين ش��خ��ص اس���م���ه امل��ق��ب��ي إن ع��ائ��ل��ت��ه ك���ان���ت عى 
ح���اف���ة ال��ف��ق��ر م��ث��ل ع���وائ���ل أخ�����رى وان�����ه ق����رر ال���ذه���اب إىل 
صنعاء ومن ثم ذمار من اجل الدراسة وتحصيل العلم 

وكان التعليم متاح للجميع بدون فوارق .
ت����ب����دأ امل�����������دارس ال����رس����م����ي����ة ب����ع����د االن�����ت�����ه�����اء م�����ن م����درس����ة 
القرآن الكريم يف القرى ول��م تكن منتشرة كثرا وإنما 
م��وج��ودة ول��ك��ن ال��س��ؤال ال���ذي ك��ان ي���ؤرق اإلم���ام ه��و ما 
الذي سيتم تدريسه يف هذه املدارس بعد انتهاء الطالب 

من مدارس القرآن .
ق�����ام اح���م���د ن���ع���م���ان ال������ذي ول�����د يف ع�����ام 1909 ودرس 
يف م���دارس زب��ي��د ع��ى أي���دي م��درس��ن شافعين وقد 
ساعد كثرا يف تأسيس املدارس الرسمية يف ذيبان 
ال��ح��ج��ري��ة ج��ن��وب ت��ع��ز وت��م��ي��زت ه���ذه امل����دارس بأنها 
أول م���������دارس ي��������درس ف���ي���ه���ا ال����ع����ل����وم ال���ح���دي���ث���ة م��ث��ل 

الجغرافية والرياضيات والربية البدنية . يتبع
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 احمد القردعي

كلك نظر

العشاء.
ال���ج���ل���س���ة ال����ث����ان����ي����ة: م�����ن ال����س����اع����ة ال����ث����ام����ن����ة م���س���اء 
إىل ال������س������اع������ة ال�������ح�������ادي�������ة ع�������ش�������رة وال������ن������ص������ف م����س����اء 
وه������ي ج���ل���س���ة س����ري����ة م���غ���ل���ق���ة اق���ت���ص���ر ق����وام����ه����ا ع��ى 
الرئيسن:عي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
ال���ع���رب���ي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ل���ل���ق���وات امل��س��ل��ح��ة 
ون����ظ����ره ع����ي ن���اص���ر م��ح��م��د األم������ن ال����ع����ام ل��ل��ح��زب 
االش�������������رايك ال����ي����م����ن����ي رئ�����ي�����س ه���ي���ئ���ة رئ������اس������ة م��ج��ل��س 
الشعب األعى رئيس مجلس الوزراء يف جمهورية 

اليمن الديمقراطية الشعبية.
واألس�����ت�����اذ ال��ص��ح��ف��ي امل����ع����روف ف�������اروق م��ص��ط��ف��ى 
رفعت مقرر االجتماع أي كاتب محضر االجتماع.

نقاط االجتماع نقطتن وهي:
• األوىل: تبادل املطلوبني أمنياً بني الشطرين.

• الثانية: وقف الحرب يف املنطقة الوسطى.

• مالحظة: 
• ل�����م ي����وث����ق االج����ت����م����اع ألي ج���ل���س���ة ال يف ش���ري���ط 
تسجيل م��س��م��وع وال م���ريئ ح��س��ب ط��ل��ب الرئيس 

الجلسة األوىل بن الرئيسن عي عبدالله صالح 
وعي ناصر محمد والتي حضرها بعض املسؤولن 
م��ن ال��ش��ط��ري��ن يف أواخ����ر ع���ام 1980م ك��ان��ت ودي��ة 
ت���خ���ل���ل���ه���ا ك����م����ا أس����ل����ف����ت يف ال���ح���ل���ق���ة امل����اض����ي����ة ب��ع��ض 
الوجوم بسبب بعض عبارات عي صالح "الجلفة" 
لكن تعليقات الزعيم الشعبي عي عنر وعباراته 
ال��س��اخ��رة ك��ان��ت تخفف م��ن ح���دة ال��ت��وت��ر يف أغلب 
الحاالت وقد أعجبت الرئيس املستجد آنذاك عي 
عبدالله الذي لم تمِض عى فرة تسلمه الرئاسة 
غ���ر س��ن��ت��ن وب��ض��ع��ة أش���ه���ر ح��ت��ى ول����و ك���ان���ت ض��ده 
مباشرة وقد اختتم الجلسة األوىل بقوله:"شكراً 
لكم عى حضوركم هذه الجلسة أما يف الجلسات 
ال�����ق�����ادم�����ة ب����ي����ن����ي وب��������ن أخ��������ي ال�����رئ�����ي�����س ع������ي ن����اص����ر، 
س��ن��ن��اق��ش ق��ض��ي��ت��ن األوىل ت���ب���ادل امل��ط��ل��وب��ن أم��ن��ي��اً 
ب��ن الشطرين والقضية الثانية: وق��ف ال��ح��رب يف 

املنطقة الوسطى.
ث���م ان��ف��ض االج��ت��م��اع ال����ذي ك���ان ق���د ب���دأ م���ن بعد 
صالة العصر وانتهى الساعة السابعة من مساء 

نفس اليوم.
ث�������م ان�������ص�������رف ال����ج����م����ي����ع إىل ص������ال������ة ول�����ي�����م�����ة وج����ب����ة 

اط����ل����ع ع���ل���ي���ه م������دة أك������رث م�����ن ن���ص���ف س����اع����ة ث�����م ق���ال 
بعض األسماء اعرف أصحابها شخصياً بعضهم 
م����ن ج��ب��ه��ة ال���ت���ح���ري���ر وب��ع��ض��ه��م م����ن ي���م���ن ال��ج��ب��ه��ة 
ال���ق���وم���ي���ة ل���ك���ن���ه���م ل���ي���س���وا م���ط���ل���وب���ن أم����ن����ي����اً ووض�����ع 

الدفر عى الطاولة قائاًل: لسنا بحاجته.

يتبع العدد القادم

ع������ي ع����ب����دال����ل����ه ص�����ال�����ح ال يف ه�������ذه ال����ج����ل����س����ة وال يف 
سابقتها وال حتى يف الجلستن الثالثة وال��راب��ع��ة 

من جلسات اللقاء الثنايئ.
• أم���ا ال��ت��دوي��ن ال��خ��ط��ي مل��ح��اض��ر ال��ج��ل��س��ات فقد 
أص����ر ع���ى وج���وب���ه ال��رئ��ي��س ع���ي ن��اص��ر م��ح��م��د عى 
أن يكون من نسختن فقط نسخة أصل ونسخة 

كربون عادي.
• الصحفي ف���اروق مصطفى ل��م ي��دون محاضر 
صحفية للنشر بل هي محاضر جلسات لقاء ثنايئ 

بن رئيسن ترويستها )سري للغاية(
• نقطتي ال��ل��ق��اء ال��ث��ن��ايئ ت��ق��دم ب��ه��ا ال��رئ��ي��س عيل 
ع���ب���دال���ل���ه ص����ال����ح وه������ي أس�����اس�����اً امل�����وض�����وع األس������ايس 
وال���وح���ي���د ل���ل���ق���اء ال���ث���ن���ايئ ب����ن ال���ط���رف���ن ب��ج��ل��س��ات��ه��ا 

األربع.
• الجلسة األوىل أع��د لها م��ح��ض��راً منفصال عن 
بقية الجلسات الثانية والثالثة والرابعة والتي كان 
ل��ه��ا م���ح���ض���راً خ���اص���اً ب��ه��ا ك����ون ن��ق��ط��ت��ي ال���ل���ق���اء فيها 
ك���ان���ت ك���ل ال ي��ت��ج��زأ ب��ع��ك��س ال��ج��ل��س��ة األوىل ال��ت��ي 
كانت جلسة ودي��ة حضرها بعض املسؤولن من 

الجانبن الشمايل والجنوبي.

• معرفتي الشخصية بالصحفي املعروف فاروق 
م��ص��ط��ف��ى رف���ع���ت م��ع��رف��ة ب��س��ي��ط��ة ك��ن��ت م��س��اه��م��اً 
ب��س��ي��ط��اً ب��ك��ت��اب��ة ب��ع��ض امل���ق���االت امل��ت��ن��وع��ة لصحيفة 
14اك�����ت�����وب�����ر يف ث���م���ان���ي���ن���ات ال�����ق�����رن امل��������ايض و ك������ان ه��و 

رئيس تحريرها.
• آخر مرة شاهدته يف مقر الصحيفة يف املعال- 
ع������دن- ق���ب���ل أي������ام ق���الئ���ل م����ن أح�������داث 13ي���ن���اي���ر ع���ام 

1986م. 
• يقال والله أعلم أن األستاذ فاروق كان مواليا 
لجماعة عي ناصر التي نزحت بعد 13يناير 1986م 

إىل شمال الوطن.
ع���ودة إىل امل��وض��وع: ن���اول ال��رئ��ي��س ص��ال��ح نظره 
ع���ي ن��اص��ر م��ح��م��د دف����ر)إي����ه ف����ور( م��ك��ون م���ن أك��رث 
من خمسن ورقة قائاًل له: هذا كشف باملطلوبن 
امنياً من الجنوبين رد عليه ليس لدينا أشخاص 
مطلوبن أمنياً من مواطني الجنوب قال صالح إال 
فيه أبسر وأدرس الكشف.. وأضاف إذا فيه أسماء 
غ��ر م��وج��ودة ارف��ع��وا ل��ن��ا ب��ه��ا ون��ح��ن سنعمل عى 

تسليمها يف أسرع وقت ممكن.
قال الرئيس عي ناصر هذا قد هو كشوفات,ثم 

 ترجمة: كاتبة يحيى السني 
 كندا

تكوينة التحالف العدواين 
ال����ش����راك����ة يف ك����ل يشء دائ����م����ا م����ا ت��ش��ه��د 
صراعات متعددة األطراف فيتم إفسادها 
ن���ت���ي���ج���ة أط�����م�����اع وم����ك����اس����ب ي���خ���ت���ل���ف ع��ل��ي��ه��ا 
خ��اص��ة إذا ك��ان��ت ه���ذه ال��ش��راك��ة ق��د بنيت 
ع���������ى ب�������اط�������ل ون����������واي����������ا س�����������وء ك������م������ا ه���������و ح������ال 

تحالف الشر العدواين .
ال������ع������دوان االم�����������ارايت ح������دد م���ط���ام���ع���ه وال 
يريد من العدوان السعودي أن يزجه يف 
خ��ط��ط ب��ع��ي��دة ع��ن م��ط��ام��ع��ه أم���ا ال��ع��دوان 
السعودي فريد الهيمنة وخلق صراعات 

يمنية تزيد من دمار الشعب حتى يتمكن 
من تنفيذ مخططاته وفرض هيمنته عى 
املناطق الشمالية من الوطن ول��م يسعى 
ال�����������ع�����������دوان االم����������������������ارايت م������ن������ذ س������ن������ن ال������ق������رن 
امل���ايض إىل ف��رض ن��ف��وذه عليها كما يفعل 
يف امل��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��دو ل��ه سهلة 
ع������ى ال����ع����ك����س م������ن ال��������ع��������دوان ال����س����ع����ودي 
الذي دائما ما يود فرض نفوذه يف الشمال 
بحكم االش��راك ال��ح��دودي ولكن يف هذه 
امل��رح��ل��ة سقطت الهيمنة السعودية عى 

م���ن���اط���ق ال���ش���م���ال وش���ع���ر ب����ورط����ة ك���ب���رة يف 
م���رح���ل���ة ت�����ج�����ردت م�����ن ال���ع���م���ال���ة ال���داخ���ل���ي���ة 
وك��ل��م��ا ح�����اول ال����ع����دوان االم��������ارايت ال��ت��ن��ح��ي 
ي�������ج�������ره ال�����������ع�����������دوان ال�������س�������ع�������ودي م������م������ا خ���ل���ق 
احتكاك وتنافر فباتت اتفاقيته ال تتعدى 
الحدود الشكلية وكالهما يف مأزق ضيق 
ل����ل����غ����اي����ة ح�����ت�����ى أن األم�����������ر ي����س����ت����دع����ي����ه����م إىل 
محاوالت تشتيت األنظار العربية والعاملية 
ع����رب أي ح����ادث����ة إع����الم����ي����ة وه������م ب����الش����ك يف 
سعي مستمر للبحث عن الخروج اآلمن 

لكنه بات أصعب مما قد يتوقعونه خاصة 
أن ال����ت����ط����ورات وال�����ق�����درة ال���ق���ت���ال���ي���ة ال��ع��ال��ي��ة 
التي شهدها سالح الجو اليمني قد غرت 
تماما من موازين املعركة وهو مالم يكن 
يف الحسبان العدواين ولعله وما نتج عن 
هذا التغر سيثر صراع معلن بن هذين 
القطبن العدواين ألن شراكتهما يف حرب 
اليمن ه��ي أس���اس ال��ب��اط��ل اإلن��س��اين ال��ذي 
لن يضيع حقه عند الله سبحانه وتعاىل 

خالد الصرابيثم عند أبناء الشعب اليمني .

قراءات ميدانية

وتبقى "دويلة األمارات" أحد أدوات الغرب الِطِيعة 
ال��ه��دام��ة يف امل��ن��ط��ق��ة, ال��ت��ي أوغ��ل��ت وأف���رط���ت يف سفك 
دماء اليمنين وزعزعة أمن واستقرار بلدهم, وارتكاب 
أب���ش���ع ال���ج���رائ���م ف���ي���ه ب���ح���اج���ة إىل امل����زي����د م����ن ال���ض���رب���ات 
الباليستية التأديبية املُوجعة, التي ُتصيبها يف أكرث من 
مقتل, كونها لم ترتدع ول��م ترعوي عن غيها وبغيها 
يف االعتداء عى اليمن والتدخل الفج يف شؤونه, إىل 
ج��ان��ب ش��رك��ائ��ه��ا اآلخ���ري���ن م���ن دول ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان 
يف جريمة الحرب املستمرة عى اليمن واليمنين منذ 

أكرث من سبع سنوات.
وتحت عنوان )اإلماراُت تدفُع ثمَن العودة إىل اليمن 
وحركة أنصار الله ليست إرهابية ولن ُتصَنّف.. لهذه 
األس���ب���اب(, ت��ن��اول ال��ك��ات��ب األم��ري��ي إي��غ��ور سوبوتن، 
يف م��ق��ال ل����ُه ُن��ش��ر ب��ص��ح��ي��ف��ة “ن��ي��زاف��ي��س��ي��م��اي��ا غ��ازي��ت��ا“، 
موقف دويلة اإلمارات الصعب يف مواجهة الهجمات 
ال����ص����اروخ����ي����ة ال���ي���م���ن���ي���ة ال���ب���ال���ي���س���ت���ي���ة وط������ائ������رات ص��ن��ع��اء 
املُسرة التي زلزلت كيانها ُم��ؤخ��راً, ودفعت  أب��و ظبي 
للجوء لحليفتها واشنطن لتشديد الضغط عى حركة 
أنصار الله والتلويح بضمها لقائمة اإلرهاب األمريكية.
وق��ال سوبوتن يف مقاله ال��ذي ُنشر قبل أي��ام: "إن 
اإلماراتين طلبوا من إدارة الرئيس األمريي جوزيف 
بايدن إعادة النظر يف قرارها بشأن وضع من وصفهم 
ب��امل��ت��م��ردي��ن )ال��ح��وث��ي��ن(, وك����ان ه���ذا ب��ال��ض��ب��ط م���ا تمت 
م���ن���اق���ش���ت���ه يف م����ح����ادث����ة ه���ات���ف���ي���ة ب������ن وزي���������ر ال���خ���ارج���ي���ة 
األم��ري��ي أن��ط��وين بلينكن ووزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
الدويل اإلمارايت، عبد الله بن زايد، اللذين أعربا عن 
ثقتهما بضرورة ضم الحوثين إىل القائمة األمريكية 

للمنظمات اإلرهابية".
وأش�����������ار إىل أن ق���������وات ص����ن����ع����اء وج�����ه�����ت ع���ش���ي���ة ت��ل��ك 
امل���ب���اح���ث���ات ب����ن أب�����و ظ���ب���ي وواش����ن����ط����ن ض���رب���ة م��ل��م��وس��ة 

للُبنية التحتية يف أبو ظبي.
وقد وصفت حركة أنصار الله الضربة عى أبو ظبي 
بأنها رد عى التصعيد اإلمارايت يف الداخل اليمني يف 
أك��رث م��ن جبهة, وق��د أظ��ه��رت اإلم����ارات، التي حاولت 
يف السنوات األخرة، بحسب مزاعمها، التقليل من 
مشاركتها يف الحرب عى اليمن، رغبتها يف “العودة” 
ُم��������ؤخ��������را, وه��������و ت����ن����اق����ض ع���ج���ي���ب ُي������ؤك������د ك��������ذب ال������رواي������ة 

اإلم�����ارات�����ي�����ة امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ح����رب ال��ي��م��ن 
وتنسفها نسفاً.

وبحسب مراقبن دول��ي��ن، فقد 
ك����ث����ف����ت اإلم�����������������ارات م�������ن م���س���اع���دت���ه���ا 
لكتائب ما يسمى بألوية العمالقة 
ال��س��ل��ف��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة ال���ت���ي ت��ق��ات��ل إىل 
ج������ان������ب ح�����ك�����وم�����ة ه�������������ادي, وم���ك���ن���ه���م 
قبل أي���ام، م��ن اس��ت��ع��ادة محافظة 
ش�����������ب�����������وة, وال����������ت����������ق����������دم ص��������������وب ب����ع����ض 
م���������دي���������ري���������ات م��������������������أرب, ث����������م ت�������راج�������ع�������وا 
ب���ع���ده���ا إث�����ر ال����ض����رب����ات ال���ص���اروخ���ي���ة 
الباليستية التي استهدفت أبو ظبي 

ومنشآتها الحيوية.
ويف واش������ن������ط������ن، ك�����م�����ا م�������ن ق����ب����ل، 
ي�������ق�������ن يف أن ج��������ول��������ة ال����ت����ص����ع����ي����د  ال 

ال���ح���ال���ي���ة، ال���ت���ي ع����ّرض����ت ال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف اإلم�������ارات 
ل��ل��خ��ط��ر، س��ت��ج��رب ال��ب��ي��ت األب��ي��ض ع��ى إع����ادة ال��ن��ظ��ر يف 
وض��ع أن��ص��ار الله )الحوثين(. ف�إعادتهم إىل القائمة 
األمريكية للمنظمات اإلرهابية سوف تخلق مشاكل 
خطرة للمنظمات اإلنسانية الدولية العاملة يف اليمن 

بحسب رأي العديد من املسؤولن األمريكين.
وال�����س�����ؤال, ه���ن���ا, وال ي������زال ال����ك����الم ل��ل��ك��ات��ب األم���ري���ي 
س����ال����ف ال�����ذك�����ر: "ه�����و م����ا إذا ك�����ان ال���ح���ل���ف���اء يف ال��خ��ل��ي��ج 
ال���ع���رب���ي ق�����ادري�����ن ع����ى ف���ه���م ه�����ذا امل�����وق�����ف، ف���ه���م، ك��م��ا 
ت���ظ���ه���ر األح������������داث األخ����������رة ق���ل���ي���ل���و ال���ح���ي���ل���ة يف م���واج���ه���ة 

الهجمات املكثفة املنظمة من األرايض اليمنية.
وهذا لعمري ما فاقم موقف أبو ظبي الحرج الذي 
ت����ب����دو ع���ل���ي���ه ال������ي������وم, وال�����ت�����ي أظ����ه����رت����ه����ا ص������واري������خ ال���ي���م���ن 
الباليستية وُم��س��رات��ه الهجومية هشة وأض��ع��ف من 

بيت العنكبوت.
وع����������������������������������ى ص��������������ع��������������ي��������������د م��������������ت��������������ص��������������ل أك������������������������������������������دت ص���������ح���������ي���������ف���������ة 
"altrenotizie" اإليطالية يف تقرير لها عن الهجمات 
األخ��رة التي تعرضت لها أبو ظبي إن الهجمات عى 
دوي�����ل�����ة األم������������ارات ت���ب���ش���ر ب���ع���رق���ل���ة م���خ���ط���ط���ات أب���وظ���ب���ي 

والرياض يف اليمن.
وأشارت إىل أن القوات املسلحة اليمنية اثبتت أنها 

باتت أقوى من أي وقت مىض..

ووف���������������������ق���������������������اً مل������������������ا ت���������ض���������م���������ن���������ه ت��������ق��������ري��������ر 
ال����ص����ح����ي����ف����ة اإلي������ط������ال������ي������ة امل���������ذك���������ورة, 
ف���م���ع ت���غ���ر م�����ي�����زان ال�����ق�����وى ل��ص��ال��ح 
صنعاء، يبدو أن أه���داف ابوظبي 
االس��رات��ي��ج��ي��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة تعرضها 

للخطر.
وق���������ال���������ت ال������ص������ح������ي������ف������ة: "أن���������������ه م���ع 
ال��ه��ج��وم امل����دوي األخ���ر ال���ذي وق��ع 
يف أب�����و ظ���ب���ي، اك���ت���ش���ف���ت اإلم��������ارات 
ف�������ج�������أة أن ال�����������ع�����������دوان ع��������ى ال����ي����م����ن 
ال������ذي ت����م ش���ن���ه م���ن���ذ ع�����ام 2015م، 
مع السعودية يحمل ثمناً باهظاً 
ع��������ى ن������ح������و م�������ت�������زاي�������د, ح������ي������ث ك����ان����ت 
أول ع����م����ل����ي����ة ت�������وغ�������ل ن�����اج�����ح�����ة ع���ى 
أرايض اإلم���������������ارات م������ن ق�����َب�����ل ال����ق����وة 
ال�����ص�����اروخ�����ي�����ة ال����ي����م����ن����ي����ة، ق������د ض�����رب�����ت ج�����������زءاً م������ن م���ط���ار 

العاصمة أبوظبي ومنشأة نفطية".
ووف���ق���اً ل����ذات امل���ص���در, ف���ان اس��ت��ه��داف أب���و ظ��ب��ي ي��أيت 
تحذير مفاجئ بالنسبة لنظام اإلمارات يك يضع حدا 
ل��ل��ت��ه��دئ��ة ال���ت���ي ت��م��ت��ع ب���ه���ا ح���ت���ى اآلن، ع����ى ال����رغ����م م��ن 
تورطه يف مذبحة اليمن، ويثر ع��ددا من التساؤالت 
عما إذا كان من املناسب االستمرار يف تحقيق األهداف 
االس����رات����ي����ج����ي����ة امل����رت����ب����ط����ة ب�������األح�������داث يف أف����ق����ر ال����ب����ل����دان 

العربية.
وذكرت الصحيفة اإليطالية أن أحداث يوم االثنن 
ت���������أيت ب�����ع�����د ب����ض����ع����ة أي�����������ام م�������ن ض�����ب�����ط ال��������ق��������وات ال����ت����اب����ع����ة 
لحكومة صنعاء سفينة ترفع علم اإلم���ارات يف مياه 
ال��ب��ح��ر األح���م���ر ك����ان ع���ى م��ت��ن��ه��ا أس��ل��ح��ة ووس���ائ���ل نقل 

عسكرية.

ويميض تقرير الصحيفة اإليطالية إىل ال��ق��ول: "إن 
رف��ع املستوى النوعي للهجوم امل��ض��اد م��ن قبل ق��وات 
صنعاء هو يف الواقع يمثل ديناميكية ليست حديثة، 
ولكن األحداث األخرة تمثل خطوة أخرى إىل األمام 

بالتزامن مع التغير املستمر يف موازين القوى".
وأض���اف���ت: "أن ال��ج��ي��ش ال��ي��م��ن��ي وال��ل��ج��ان الشعبية 
ت��ع��ت��زم ج��ع��ل ك���ل ال���ع���واق���ب ال���ض���روري���ة ال ت���ع���ود عى 

ال�����ن�����ظ�����ام ال�����س�����ع�����ودي ف�����ق�����ط، ب������ل أي�����ض�����ا ع������ى اإلم������������ارات 
ب��ش��ك��ل م���ت���زاي���د، ال���ت���ي ك���ان���ت ب��ط��ل ال����رواي����ة يف األش��ه��ر 
ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���اض���ي���ة م����ن ت��ك��ث��ي��ف امل���ج���ه���ود ال���ح���رب���ي ل��دع��م 

إسراتيجيتها يف اليمن".

ولفتت إىل أن أبطال ال��ق��وات املسلحة اليمنية عى 
وش���ك ال��س��ي��ط��رة ع���ى م�����أرب, ح��ي��ث أن ت��ق��دم��ه��م دف��ع 
ال���س���ع���ودي���ن إىل ال���ت���ص���ع���ي���د وت���ك���ث���ي���ف ح���م���ل���ة ال��ق��ص��ف 
بالقنابل، ويف الوقت نفسه، إلقناع اإلمارات باستثمار 
امل��زي��د م��ن امل����وارد يف ال��ص��راع, بيد أن��ه يف ع��ام 2019م، 
س���ح���ب���ت أب����وظ����ب����ي ج���م���ي���ع ق����وات����ه����ا ال�����ربي�����ة م�����ن ال���ي���م���ن، 
ع��ى ال��رغ��م م��ن أن��ه��ا احتفظت ب��ن��ف��وذ ق���وي للغاية يف 
جنوب البالد من خالل دعم االنفصالين الجنوبين 

والسيطرة عى تشكيالت املرتزقة.

وك��ش��ف��ت الصحيفة اإلي��ط��ال��ي��ة أن أه����داف اإلم����ارات 
تختلف جزئياً عن أهداف السعودية يف اليمن، إذ تركز 
إىل حد كبر عى السيطرة عى امل��وائن والجزر يف هذا 
البلد بغية السيطرة والهيمنة عى الطرق البحرية يف 

اتجاه الشرق-الغرب.

ورأت أن أبو ظبي اتفقت مع الرياض بشأن القضايا 
اإلداري����������������ة امل����ح����ل����ي����ة وق������ام������ت ب����ن����ش����ر ل����������واء ل����ل����م����رت����زق����ة يف 
م��ح��اف��ظ��ة ش���ب���وة ل��ص��د ق�����وات ص��ن��ع��اء ل���ي ت��ع��ي��د فتح 
ال����ط����ري����ق إىل م��������أرب, وب����ال����ت����ايل ف���ق���د ل���ق���ي ه������ذا االل����ت����زام 
امل���ت���ج���دد يف ال���ي���م���ن اس���ت���ج���اب���ة ح���ك���وم���ة ص���ن���ع���اء، ال��ت��ي 
أعربت عنها يف العملية الرائعة )إعصار اليمن( التي 

نقلت الحرب إىل قلب اإلمارات.

وما من شك أن الهجمات الصاروخية التي تعرضت 
ل���ه���ا اإلم���������ارات ُم�����ؤخ�����راً ل���ه���ا ت���داع���ي���ات خ���ط���رة ج�����دا ع��ى 
هذه الدويلة، التي تعتمد ازدهارها إىل حد كبر عى 
االس��ت��ق��رار واألم���ن ال��داخ��ي، وه��م��ا ش��رط��ان أساسيان 

الزدهار التجارة والسياحة واالستثمارات هناك.

وإذا أص�����رت اإلم��������ارات ع���ى امل����يض ق���دم���ا يف اس��ت��م��رار 
ع����دوان����ه����ا ع�����ى ال����ي����م����ن, ف���إن���ه���ا س���ت���دف���ع ال���ث���م���ن ب���اه���ظ���ا, 
ولدى حكومة صنعاء الكثر من الخيارات واملفاجآت 

املوجعة ألبو ظبي يف قادم األيام والخيار لها!.

..... يتبع......
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عبدالسالم التويتي

عى وقع الحرب العسكرية املباشرة التي 
أودت ب��ح��ي��اة م��الي��ن م���ن ال��ب��ش��ر، وش���ردت 
وج���وع���ت اآلالف، وال���ت���ي ل���م ي��س��ت��ف��ي��د منها 
ال�������ع�������ال�������م يشء س�����������وى ال�������ق�������ت�������ل، واإلب�������������������ادة، 
وامل����وت، وال��ك��راه��ي��ة وج��م��ي��ع ك��ل م��ا يخلفه 

أي حرب من أمراض بدنية، وفكرية.
ف��ن��ج��د ال���ي���وم أن ه��ن��اك ح����رب أش����د خ��ط��راً 
م��������ن ال��������ح��������رب ال������ع������س������ك������ري������ة،ح������رب ج������دي������دة 
أس������ل������ح������ت������ه������ا ال��������ك��������ت��������ب، ووس������������ائ������������ل اإلع����������������الم، 
وق�����ادت�����ه�����ا امل������ف������ك������رون، وض�����ح�����اي�����اه�����ا ال���ج���ه���ل���ة 
وامل��ت��خ��ل��ف��ون وغ��ال��ب��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة 

وباألخص املتدنية يف التعليم! 
وهي أعظم خطراً من الحرب العسكرية 
بكل م��ا تحمل م��ن كميات هائلة م��ن امل��واد 
القاتلة واملحرمة!! إال أن هناك أقالم خطرها 
ع����ى ال����ع����ق����ول أك������رب م����ن خ���ط���ر ال����س����الح ع��ى 

األبدان !!. 
وقنوات إعالمية هدامة للعقل البشري 
وال��ت��أث��ر عليه ب��ص��ور م��ب��اش��رة وغ��ر مباشرة 

بوسائل وطرق حديثة ومختلفة.
أخ����ذت ال���ح���رب ال��ن��اع��م��ة ب��ش��ت��ى أن��واع��ه��ا، 
امل��س��م��وع��ة، وامل�����ق�����روءة، وامل���رئ���ي���ة، م��س��اح��ة 
ش���اس���ع���ة م�����ن ال����ع����ال����م ال����ع����رب����ي واإلس�����الم�����ي 
وأث�����رت ت���أث���راً ع���ى ع��ق��ول وأدم���غ���ة اإلن��س��ان 
ليس بالسهل توصيف مدى وإىل أين وصل 

هذا التأثر !! 
نالحظ يف بلدنا الحبيب اليمن وما حصل 
عليه من ع��دوان  غاشم، همجي ووحيش 
ب��ك��ل ويف ك��ل ق��وام��ي��س ال��ب��ش��ري��ة، وح��ق��وق 
اإلن���س���ان ال����ذي ت��ج��ردت يف ال��ي��م��ن ح��ت��ى من 

اسمها.
ح��ي��ث وان ال���ق���وة ال��ع��س��ك��ري��ة وال���ط���ائ���رات 
ال�����ح�����رب�����ي�����ة وال��������ص��������واري��������خ ال������ت������ي ت�����ن�����ه�����ال ف�����وق 
اليمن واليمنين لم تحقق أي نتائج إيجابية 
لصالح دول العدوان والسيطرة عى عقول 

اليمنين قبل أبدانهم،
ن��ل��م��س ف��ش��ل ال��ك��م ال��ه��ائ��ل م���ن األس��ل��ح��ة 
ال��س��ع��ودي��ة األم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي تتساقط وسط 
األح��ي��اء السكنية يف ال��ي��م��ن، بسبب وج��ود 
ال������وع������ي وع����������دم اس����ت����ج����اب����ة ال����ي����م����ن����ي����ن ل������دول 
العدوان ومعرفة سابقه يف عقل اإلنسان 
اليمني مل��ا سيحصل ل��و سقطت اليمن بيد 
ال��ت��ح��ال��ف ال��س��ع��ودي األم��ري��ي وم���ا النتائج 

السلبية املرتبة عى ذلك.
إن قوة الحرب الناعمة تتمثل يف استبدال 
ال����دب����اب����ة ب�����اإلع�����الم، وال����ج����ي����وش ب���ال���ع���م���الء، 
واالح��������������ت��������������الل امل���������������������ادي ب����������االح����������ت����������الل ال������ف������ك������ري 

واأليديولوجي،
واح�����������ت�����������الل األب���������������������دان ب�������اح�������ت�������الل ال�����ن�����ف�����وس 
واألرواح والعقول، وتكريس هزيمة الفرد 
وامل���ج���م���وع يف أي ق������ارة أو خ����ارط����ة م����ن دون 

حاجة الستخدام القوة العسكرية.
وع�����������ن�����������ده�����������ا، ي�������س�������ه�������ل اس��������ت��������ع��������ب��������اد األم����������������ة، 
وال��ه��ي��م��ن��ة ع��ل��ي��ه��ا وع�����ى ث���روات���ه���ا وم����وارده����ا 

بكل بروده تتقبلها الشعوب العربية.
وتتطلب ال��ح��رب ال��ن��اع��م��ة ت��أس��ي��س غرفة 
ت��ف��ك��ر إس��رات��ي��ج��ي��ة ذك���ي���ة ي���س���وده���ا ال��ع��ق��ل 
ال������ج������م������ع������ي يف غ�������������رف إع��������الم��������ي��������ة إل������ك������رون������ي������ة 
واس�������ت�������خ�������ب�������اري�������ة، وع�����������رب اس��������ت��������خ��������دام ق������ن������وات 
اإلع������������الم ال�����ع�����رب�����ي امل����ت����س����ع����ود امل������ت������آم������رك، أو 

اإلعالم الغربي املعرب، 
وك����ذل����ك وس����ائ����ل ال����ت����واص����ل االج���ت���م���اع���ي، 
ف��ي��س��ب��وك، ت���وي���ر، ان���س���ت���ج���رام، وأت���س���اب، 
وما إىل ذلك من وسائط االتصال، والهدف 
العقل العربي واملسلم لتهميشه وطمس 

هوية اإلنسان املسلم.. 
وتعمل غرف الحرب الناعمة عى تفجر 
املتناقضات يف ال��داخ��ل العربي واإلس��الم��ي 
وت��أج��ي��ج ال��ص��راع��ات ال��دي��ن��ي��ة وب���ث ال��ف��وىض 
وإقناع العرب أنهم عاجزون ميتون غائبون 

همج ورعاع متوحشون!.
وأحد هذه الفرق فرقة كيدون املوسادية 

اإلسرائيلية. 
إن أفضل طريقة لتجنب عقلك التجهيل 
وصعب االنخداع و تجنب دماغك الغسيل 
ه���ي ع����دم م��ت��اب��ع��ة اإلع������الم ال����ه����دام  وق�����راءة 
واالل����ت����زام ب��ال��ق��رآن وع���ن ط��ري��ق��ه ي��ت��ض��ح لك 
الواقع بكل وضوح وبدون لبس أو ريب.. 

فعلينا جميعاً بتحصن أنفسنا بالعلم، 
وامل������ع������رف������ة، م������ا ل������م ف�����األت�����ب�����اع ل���ل���م���ض���ل���ن ه��و 
الطريق الوحيد الذي ال أتمناه لكل إنسان 

يمني وعربي ومسلم فالكل إخويت..

الحرب
األشد خطرًا

بوح الرياع

أحمد  الرازحي

تنويه واعتذار
ي���ع���ت���ذر ال����زم����ي����ل ع���ب���دال���س���الم ال��ت��وي��ت��ي 
ع��������ن ك�����ت�����اب�����ة ع��������م��������وده األس�������ب�������وع�������ي )ب��������وح 
ال��راع( يف هذا العدد لسبب خ��ارج عن 
إرادته يتمثل يف تفاُقم الحالة الصحية 

لشبكية عينه اليمنى.
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زراعية  تنمية  لتحقيق  البحوث  دور  هو  ما 
مستدامة؟

البحوث بصورة عامة تنشد التنمية وتنشد التطوير 
البحوث  للبلدان عىل مستوى خاص ملاذا  واالستقرار 
تقلل  املسافات  تختصر  البحوث  بالذات  الزراعية 
تصوب  القرارات  ترشد  املسافات  تختصر  التكاليف 
االتجاهات تحل اإلشكاالت وهذه الوظائف األساسية 
للبحوث وتضمن االستدامة يف الحلول وتحسينها بشكل 
مستمر والعشوائية دائما ال تولد إال الخسارة والفوىض 
لكن بالبحث دائما نحقق النجاح والتنمية واالستقرار .

ماهي أهم مخرجات البحوث من تقنيات زراعية يف 
السنوات األخرية؟

تمر  ما  الجميع  يخفى عىل  األخرية ال  السنوات  يف 
به البلد من عدوان غاشم وذلك االستهداف للمجال 
السنوات  اشتغلت خالل  الزراعية  فالبحوث  الزراعي 
أصابها  ولكن  جيدة  مخرجات  لديها  وكانت  املاضية 
الركود ملدة سبع سنوات وشلل تام ولكن 2020م تم 
افضل  بشكل  املجال  الهيئة يف  نشاط  استعادة  فيها 
وتم تسليم ما يزيد عن نصف طن من البذور املحسنة 
للمؤسسة العامة للحبوب املحسنة وشملت حوايل 22 
صنفاً وتفاوتت الكميات من صنف آلخر باإلضافة إىل 
عمل الهيئة مع املزارعني وعدد من جمعيات منتجي 
العامة  التي تم تأسيسها من قبل املؤسسة  الحبوب 
لتنمية وإنتاج الحبوب من األصناف الحبوب املختلفة 
سواء القمح أو الذرة الشامية أو الدخن واالن بدأنا يف 
مجال األرز وبأذن الله نحقق فيه مجاالت عىل مستوى 
الزراعة يف تهامة وكذلك البقوليات من الفول والبازيالء 
وغريها ويتم تقيمها مع املزارعني هذا ما يخص مجال 
الحبوب أما يف مجال الرثوة الحيوانية نحتفظ بالسالالت 
تحسني  يتم  وحاليا  األغنام  سالالت  لدينا  املحلية 

السالالت ويتم إعادتها للمزارعني يف تهامة.
ماهي يف نظركم اهم املشاكل الزراعية وسبل حلها؟

كنا يف املايض بلد زراعي ولدينا الخربات وروح املزارع 
لالكتفاء ولكن  الوصول  الذايت كنا يف  االكتفاء  عالم 
املنتجات  االغرتاب ودخول  باب  العوملة وفتح  دخول 
املستوردة أعاقت االستمرار بالتسويق وجعلت املزارعني 
يعزفون عن االستمرار بالعمل وزيادة املشاكل توزعت 
بني مراحل اإلنتاج والتسويق ولكن سنسعى اىل حل 
هذه املشاكل مع الجهات والقطاعات وأصحاب هذا 

الجانب. 
ماهي اسرتاتيجية البحوث الحالية؟

عملنا يف الفرتة القليلة املاضية عىل إعداد إسرتاتيجية 
بحثية زراعية بالشراكة مع الجهات البحثية األخرى عىل 
وجهة الخصوص الجامعات اليمنية املنتشرة يف عدد 
من املحافظات سواء يف عدن او صنعاء او ذمار وإب 
من خالل عمل الورش املصغرة التدريبية التخصصية 
التي  واألكاديميني  املختصني  من  عدد  فيها  شارك 
لألبحاث  مشرتكة  وطنية  برؤية  الخروج  اىل  تهدف 
الزراعية سوف يتم تعميمها عرب وزارة التعليم العايل 
عىل كافة الجامعات التي لديها كليات زراعية العتماد 
هذه اإلسرتاتيجية وبحسب وعود وزارة التعليم العايل 
بعدم اعتماد أي شهادة سواء شهادات البكالوريوس 
او الدراسات العليا إال ان تكون أبحاث التخرج يف اطار 

هذه اإلسرتاتيجية لالنطالق بتطلعات القيادة السياسية 
ونعمل عىل نشرها ملا يخدم املجال التنموي الزراعي .

ما هو دوركم يف توفري وتحسني البذور املحسنة؟
ذلك  يف  نبالغ  وال  ومحوري وجوهري  أسايس  دور 
إذ أن الهيئة العامة لألبحاث واإلرشاد الزراعي تلعب 
دور أسايس يف توفري البذور املحسنة من خالل جهتني 
استقطاب بذور تم العمل بها يف مراكز دولية والوصول 
اليمنية  البيئات  يف  تجريبها  عىل  والعمل  نتائج  اىل 
املختلفة و حاليا بدأنا بالتوجه األقوى اىل إنتاج البذور 
املحلية من خالل عملية التهجني والتطفري واالنتخاب 

وعملية الرتبية والتحسني املختلفة .
حدثونا عن املؤتمر الوطني حول الوضع الحايل 
ماهي  املستقبلية,  والتوجيهات  الوراثية  للموارد 

أهدافه والجهات املشاركة فيه؟
للمؤتمر  واألعداد واالستعداد  العمل  يجرى حاليا 
الكبري  إيماننا  خالل  من  الوراثية  للموارد  الوطني 
بما تزخر به اليمن من املوارد الوراثية هذا املؤتمر لن 
يقتصر عىل وزارة الزراعة فقط بل تشارك فيه وتسهم 
فيه جهات كثرية عىل رأسها وزارة املياه والبيئة ووزارة 
الرثوة السمكية ووزارة الشؤون القانونية وكذلك تساهم 
عدد من الجهات منها الداخلية والعدل ليعلم الجميع 
بدوره الكبري يف الحفاظ عىل األصول الوراثية التي حباها 
الله اليمن واإلدالء بدورهم واإلعدادات جارية يف إقامة 
سيتم  األول  اليوم  يف  أيام   3 املؤتمر ويعقد ملدة  هذا 
عرض عدد من األوراق العلمية يف محاور مختلفة تم 
تقسيم هذه املحاور لتشمل كافة األصول الوراثية نباتية 
وحيوانية وكائنات دقيقة إحياء مائية بعد ذلك اليوم 
التايل سيقسم املشاركون ملجاميع عمل يف حالة األصول 
الوراثية والتطلعات املستقبلية والتشريعات والتنظيمات 
لألصول الوراثية ويف اليوم الثالث يتم استعراض األوراق 
للعمل للمجموعات وإعالن النتائج والتوصيات للعمل 

كل يف مجاله.
كم عدد املشاريع املحلية واألجنبية التي عملت 

بمركز األصول الوراثية وماهي مخرجاتها؟
مركز األصول الوراثية التابع للهيئة العامة لإلرشاد 
والبحوث الزراعية عملت محليا وأجنبيا عىل الكثري من 
املشاريع خارجيا وأيضا  اكرث  املشاريع ولألسف كانت 
لألسف تم تسريب الكثري من األصول الوراثية للخارج 
باملقابل بني بنك الجينات التي نحتفظ به والتي تصل 
اىل 6000 متنوعة ونحن يف صدد دراستها والوصول 
اىل العدد اإلجمايل الذي نمتلكه وتم االحتفاظ بنتائج 

املسوحات الزراعية ووضعها يف بنك األصول الوراثية .
ماهي األصناف املحلية من الحبوب او البقوليات 
التي تم تصنيفها وحفظ أصولها عندكم يف الهيئة 

او مراكز األصول الوراثية؟

العامة  الهيئة  يف  الوراثية  للمصادر  الوطني  املركز 
لتوسيع  حاليا  نسعى  الزراعي  واإلرشاد  للبحوث 
عمله ليس فقط مجال الحبوب ليشمل مجال الرثوة 
غنية  اليمن  و  األصول  هذه  عىل  للحفاظ  الحيوانية 
املناخات بشهادة الخرباء ان  باألصناف وتتنوع بتنوع 
اليمن بلد الذرة الرفيعة وتصل اىل أنواع بني ال 5 اىل 
املركز  الرفيعة والشامية.. كادر  الذرة  10 عشائر من 
عمل عىل دورة استكشافية كثرية وماتزال املسوحات 
مستمرة لتعرف عىل األصناف للقمح والذرة وأصناف 
من الخضروات تم حفظها يف املركز رغم تدمري العدوان 
لكثري من املراكز للهيئة ومنها فرع تهامة وفقد املعلومات 

وتم إعادتها من بنك الجينات.
كيف تقيمون مخرجات األبحاث هل تخضع ملعايري 

جودة او تقييم ومراجعة فقط؟
بالنسبة لألبحاث التي تجرى يف الهيئة تمر بمراحل 
متعددة حتى إقرارها قبل التمويل أوال يتم مناقشة 
األبحاث عىل إطار القسم داخل فرع الهيئة سواء مركز 
بحثي او محطة بحثية تناقش من قبل املختصني يف قسم 
املختصني وهو األساس وما تم اقراره داخل هذا القسم 
يتم مناقشته يف اطار املجلس الفني للمحطة البحثية او 
املركز البحثي ثم بعد ذلك يناقش مره أخرى من قبل 
قيادة الهيئة يعني يمر بثالث مراحل ويف املرحلة األخرية 
يتم استدعاء مرشدين وأكاديميني الخرباء واملختصني 
يف ورش عمل كبرية ملناقشة الربنامج البحثي بعد مرورها 

لهذه املراحل ويتم إقرار وغربلة النتائج والعمل بها . 
سمعنا ان هناك مشروع ممول من الفاو عام 2020م 

بميزانية حوايل 500الف دوالر ماهي مخرجاته ؟
بدأ تقريبا من 2019  الفاو  املمول من قبل  املشروع 
دفع  عىل  يصل  للموازنة  اإلجمايل  املبلغ  2018م  او 
ذمار  أساسيتني  محافظتني  يف  متمثل  سنوات  عىل 
وحضرموت يعمل فيه طاقم الهيئة ونحن تولينا العمل 
يف الهيئة العامة العام 2020م وما يزال هذا املشروع 
قائما وعملنا عىل تحسني مخرجات هذا املشروع من 
السعي إلنشاء مدارس مزرعة تضم عدد من  خالل 
وبنوك  القرية  بنوك  انشاء  يتم من خاللها  املزارعني 
البذور يف القرى املختلفة يف املرحلة األوىل عىل مستوى 

املديريات ويليها عىل مستوى القرى .
سمعنا ان املزارعني يف ذمار محتفظني ببذور من 

القمح ال توجد عندكم يف املركز؟
الهيئة  تكون  الغالب  يف  املحسنة  البذور  ان مصدر 
العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي يعني يتم إدخالها 
من مراكز بحثية مختلفة لكن بسبب اإلهمال للجانب 
الزراعي خالل الفرتات السابقة لم يتم توثيق االعمال 
بها وتسجيلها عندما  بشكل كبري واالحتفاظ  للهيئة 
تولينا قيادة الهيئة بحثنا يف الوزارة عن األصناف التي 
تم تسجيلها ولكننا وجدنا السجل فارغ ال يوجد فيه 
السابقني  الباحثني  ان جهود  يعني  وهذا  صنف  أي 
أصبحت صفر ولكن هناك أصناف وجدت لدى املزارعني 
يتم تجريبها ألنها فقدت من الهيئة ولكن ال يهمني ان 
حصلوا عليها املزارعني ولكن ما يهمني توحيد الجهود 
للمزارع والهيئة والباحثني للوصول اىل األصناف التي 

تصل بنا لالكتفاء الذايت .
كم عدد األصناف من القمح او الذرة التي جمعت 

من اليمن بشكل عام؟
العينات التي أخذت من قبل مركز األصول الوراثية 
تصل اىل 6000 عينة لكن ال يعني ذلك انها 6 الف صنف 
الختالفها وتشابه البعض منها تم الرتكيز عىل حفظ 
عدد من األصناف يف الذرة الرفيعة وكذلك القمح مثل 
العلس وكذا البلدي والسمراء والسجالء يف الشعري 
ونسعى الستكمال حفظ هذه األصول املحلية كذلك 
مجاالت الحفظ شملت الفاكهة والرثوة الحيوانية وما 
تم إدخاله من املجتمعات الخارجية لدينا مدخرات كبرية 
من األصول من صنعاء ومحطات بحث تهامة وكذلك 
تعز كان لدينا مدخر من النب ولكن دمرها العدوان 

ولكننا نسعى اىل استكمالها وحفظها ونشرها.
كم األصول الوراثية التي جمعتموها من أشجار 

الفاكهة وكذلك الخضروات؟
كان لدينا مدخر ورايث يف املرتفعات الشمالية يضم 
حوايل 150 عينه من أشجار الفاكهة انتهت هذه بالكامل 
بداءنا يف العام 20 و21 نعيد بعض هذه العينات االن 
لدينا تقريبا 40 عينة من التني والعنب والتوت ونسعى 
الستكمال باقي العينات من الفرسك والخوخ واملشمش 
والسفرجل ونركز عىل ما سيندثر  واستكمال الجمع 
من صنعاء وذمار والبيضاء األوراق املتساقطة تتواجد 
يف واملرتفعات وكذلك معنا مدخر ورايث يف تهامة تم 
انشائه 1981م يف الذي ضم أشجار املانجو والنخيل تم 
ادخال أشجار املانجو من دول متعددة عىل مراحل تم 
ادخال 6 أصناف من الهند ويف1986م تم ادخال عدة 
أصناف من مصر والسودان حواىل 7 أصناف وكذلك يف 
عام 1986ممن أمريكا ويف 2012م و2013م تم ادخال 
أصناف من مصر يف اجمايل 48 وكانت حواىل 700 شجرة 
تحتوي األصل الورايث دمر الكثري منها بسبب العدوان 
املتبقي بحدود 480 وأيضا أشجار النخيل فقدت أيضا 
ولكننا نسعى إلعادتها وحفظ املدخر الورايث والرعاية . 
ما هو وضع اليمن من حرب البذور العاملية وماهي 

اإلجراءات التي اتخذتموها حيال توفري البذور؟
حرب البذور له فرتات طويلة قبل العدوان بعشرات 
السنني اليمن كان بلداً مفتوحاً نهب من كل االتجاهات 
لعدم توفري الضوابط املنظمة للحد من الحرب ولكن لم 
نصل لالكتفاء الذايت بسبب دخول املنتجات الواردة من 
الخارج للحرب الزراعية وركود اإلنتاج واهمال اإلنتاج 
وكذا االسترياد للدقيق األبيض وغريه من املنتجات غري 
الصحية البد ان نسعى للعودة للنمط السابق صحيا 
ونعمل كمزارعني ومختصني وباحثني لعودتنا لالكتفاء 

الذايت وزراعة هذه الحبوب .

أكد رئيس الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي على 
أهمية البحوث الزراعية ودورها الكبير كونها ترشد القرارات وتصوب االتجاهات بما 
يضمن االستدامة في الحلول لمختلف القضايا المتعلقة بالجانب الزراعي وتحسينها 

بشكل مستمر 
واوضح بأنه تم تسليم ما يزيد عن نصف طن من البذور المحسنة للمؤسسة العامة 
للحبوب المحسنة وشملت حوالي 22 صنفًا وتفاوتت الكميات من صنف آلخر.. تفاصيل 

اكثر في سياق الحوار التالي:

:» رئيس الهيئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي  لـ »

حرب البذور على اليمن  سبق 
العدوان بعرشات السنني 

معالم ومواسم 
زراعية

املرشد الزراعي 

موسم الدسيع وعن الحبوب التي تبذر فيه وميقاته 
شهران التسع والسبع والدسيع أو الحلة هو شهر 
حمريي يوافق من 14فرباير وينتهي 13مارس ايضا 
الحلة يوافق شهران إيرانيني التسع والسبع والتسع 
من 4فربايرحتى 3مارس والسبع من 4مارس حتى 
30مارس موسم الدسيع ما قال عيل ولد زايد الوقت 
كله متالم غري املذاري لها وقاص قول اخر ...كل املطر 
يزرع الحب خري املتألم لها أوقات يقصده لو يتلم 
األنسان أي وقت من الزمان ولو هطلت األمطار البد 
من ظهور النباتات غري أن التالم والبذار له مواسم 
معينة الذري يحصل محصوالت زراعيه تفي بحاجة 
العامة بما يكفي من الطعام وأوقاته محدودة أنواع 
الحبوب التي تبذر ملوسم الدفان التسع والسبع يف 
منزله وادي االحارعنس واب وماساوها تبذر حبوب 
الشعري والذره والسجله والبلسن عدس فول خردل 
وديان  مثل  الباردة  املناطق  يف  بر  النادر  حلبه ويف 
ذماروالحداء ويريم وقاع البون وبني مطر وغريها 
مثل نواحي صنعاء.... يف بيت االشول مديرية السدة 
محافظة آب اذا هطلت أمطار يف شهري فرباير ومارس 
- عدس. عرت  بلسن   – – حلبه  املنطقة شعري  تبذر 
تنبت الزرع ومن ثم يستقبل أمطار الخمس أبريل 
إلكمال صالحه وخصوصا مع غلة موسم القياض 
لهذا وصف موسم الدسيع والدسيع 60ليله وهو 
يف الكيلة بمعنى يوما واحدا كيله من الكيل يعني 
الحب واملعنى أن مدة بذر الزرع موسم الدفان حتى 
حصاده 60يوما واملثل يصدق عليه مع زيادة أيام من 
10ايام إىل 25يوماً وموسماً الدفان يسمى دفان أي أن 
غلته سريعة تلبي احتياج الزارع من الطعام وقضاه 
أخرى من  يلبي حاجات  دين كما  يكون عليه من 
أمثال معلم الحله من مديرية الحداء مابنينا بينون 
من قله سبعني سنه ذي مطرنا أرضه و الحله كلنا 
الحب مثل كيل الرتاب وكلنا الذهب مثل كيل الحب 
بينون منطقة آثرية يف ثوبان الحداء تتبع محافظة 
مارس وهو  آذار  املوافق  السبع  والحله شهر  ذمار 
موسم الدساع والظلم معلمان الظلم األول والظلم 
الثاين ويسمى بالظلم يف ضواحي صنعاء ...من مراد 
محافظة مارب إذا أنت تشتي شامك يطلع لوامع 
اوصيك بمدفن سوابع بمعنى شامك الذرة الشاميه 
لوامع من املع ..متلم زرع القمر الزراعي يوافق بداية 
30مارس17اذار  يف  ينتهي  أن  إىل  9شباط  3مارس 
بمعنى يرشد املزارع عىل بذر حبوب الشام يف الشهر 
السابع حيث يكون قوياوخريا وبركه ومن األمثال أن 
تدفن سوابع تطلع دوافع بمعنى سرعة النبات أي 
أنه ينصح بزرع الحبوب بشهر السبع لوفرة محصول 
الغله وسرعة حصاده ..ومن األمثال لو زرعنا سهل 
تهامة الكلنا اىل يوم القيامة أي أن الخري سوف يدوم 
تهامة محافظة  الساعة ألن  تقوم  والينقطع حتى 
مرت  60كيلو  30اىل  مابني  عرضها  يرتاوح  ساحلية 
ممتدة بمحاذة البحر األحمر من باب املندب حتى 
السعودية شماال من أمثال املحويت لو زرعنا تهامة 

لكفتنا اىل يوم القيامة .

الزراعي  املرشد  سلسلة  معكم  نواصل  املزارعني  أخواين 
والتي سنتحدث فيها عن وقاية النحل من أخطار املبيدان. 
يعمل يف اليمن أكرث من ٩٠ ألف نحال وطبقا لبيانات اإلنتاج 
الحيواين يف الوزارة للعام ٢٠١٨م فان إجمايل عدد خاليا 
ألفاً  وأربعني  ومائتني وستة  مليون  بلغت  اليمني  النحل 
اإلنتاجية  واثنني وستني خلية ويصل معدل  وخمسمائة 
حواىل ألف وتسعمائة وثمانية وأربعني كيلو للخلية بينما 
إجمايل إنتاج اليمن من العسل يبلغ حواىل خمسة ألف طن 
سنويا يف حني بلغ إجمايل العسل املصدر ثالثمائة وخمسني 
طن يف العام ٢٠٠٤م ويتم إنتاج العسل اليمني املعروف 
العالم يف ٢١ محافظة  بشهرته و بجودته عىل مستوى 
جانب  إىل  الحديدة  شبوة  أبني  حضرموت  أهمها  يمنيه 
ذلك أن النحل يساهم بتلقيح األزهار بمعدل ٧٠% ضمن 
ملقحات األزهار غري أنه خالل الخمس السنوات املاضية 
برزت مشكلة عىل السطح إال وهي ظاهرة تسمم طوائف 
النحل جراء االستخدام العشوايئ للمبيدات يف عدد من 
املحافظات اليمنية والتي تسببت يف نفوق األالف من طوائف 
النحل وكبدت النحالني خسائر فادحه سوف نتطرق هنا إىل 
احتياطات األمان والتي يجب عىل املزارع التقيد الصارم بها 

لحماية املناحل من أضرار املبيدات.

 أخي املزارع 
• أوالً تجنب رش املحاصيل واملزارع باملبيدات حفاظا عىل 

طوائف النحل من التسمم.. 
• ثانياً يفرتض تنبيه النحالني قبل رش املبيدات بيوم...

• ثالثا يفرتض فحص املحصول قبل رش املبيدات للتأكد 

من عدم وجود النحل السارح.
• رابعا تجنب الرش بالقرب من طوائف النحل.

• خامسا تجنب رش املبيدات يف ذروة نشاط النحل.
• سادسا أستخدم املبيدات الحشرية منخفضة السمية 

عىل النحل .
• سابعا قبل رش املبيدات تأكد من عدم وجود املناحل 

حولك يف دائرة نصف قطرها خمسة كيلو مرت.
• ثامنا رش املبيدات يف الصباح الباكر أو يف املساء 

عندما يكون النحل داخل الخاليا<
اإلرشادية  اطلع عىل  املبيدات  قبل رش  تاسعا   •

املوضحة يف طابع العبوة املتعلقة بحماية املناحل.
•عاشرا تجنب انجراف الرش عىل محاصيل مزهرة 

مجاوره .
الحادي عشر ال تتخلص من بقايا املبيدات بسكبها 

باملياه الراكدة بالقرب من املناحل<
إخواننا املزارعني يف ربوع السعيدة عليكم التعاون 
مناحلهم  وحماية  النحالني  مع  بالتعامل  الجاد 
وأشعارهم  السمية  منخفضة  املبيدات  واختيار 
ثروة وطنية  اليمني  فالنحل  املبيدات  بمواعيد رش 

يجب الحفاظ عليها من أضرار املبيدات.

يالحـروف انطقـي باخبار فيها التوافـق
يفهـم القـول من يسمـع دنيـن االذاعــة

يا زمان الحقيقـه ُكـن مـع الحـق ناطـق
زف ُبشــرى عظيمـة بـاألدب و الوراعـة

عـن تطـّور صنـع بـالعـز للشعــب فـارق
فـي سبيـل الجهــاد املًنطلـق بالـزراعـة

و البحــوث الـزراعيـه لهـا جــذر واثــق
جاريه فـي دروب املصلحـه و النفاعـة

منفعتنــا بجمعيــات فيهــا التشــافـُـــق
ظلهـا يف سبيـل الشعب مـّدي شـراعـه

للتعـــاون لهـا فـزعــة و إيمــان صــادق
تصنع الخري يف درب املعيشـه صناعـة

دعمهــا للمــزارع دعـم سـابـق و الحــق
و املـزارع مــدد للشعـب شـدي ذراعــه

فـي جهـاده يصـدر نصـر للُكـل سـاحـق
حبـة القمـح تكسر ُمعضـالت املجـاعـة

و املحاصيـل تتجّهـز بحسـن التنـاسـق
للتســّوق و ُكلــن يحتـــزم بـالقنـــاعــة

الزم السـوق يبقــى بـالتـوّحـد مطـابـق
يستطيــع املــزارع ينتقــل بـالبضـاعـة

و املبيـدات ماحـد بالتعـاطي مـوافــق
ُكلمـن يجتنـب منهـا بقــدر استطـاعــه

ال تحط الخطـر تصبـح عىل الشر عالـق
يف ثمـارك و ما لك من خطـرها مناعـة

بـالجهـاد الـزراعــي سيلنــا سيـل دافـق
نطبـع املـوت للخصـم املعـادي طباعـة

سّبحي باملهـاجـل و اصرخـي يالبنـادق
شعبنا مكتسـي باملـرجلـة و الشجـاعـة

من سمـا النصـر بالُبشـرى تلوح البـوارق
و األمـل مـرتبـط باللـه فـي كـل سـاعـة

من خيوط العصب ننسج حبال املشانق
للتحـالـف و ال لـه مـن جهنــم شفـاعـــة

جّنــدتنـــا حميتنــا عليُهـــم صـــواعـــق
خاطفه تضرب الحلف الردي يف نخاعه

دم االطفـال ثـايـر والعــدو فيــه غــارق
موجتـه تجـرف الغـازي و تهـدم قـالعـه

القايض/يحيى بن يحيى العنيس

الشاعر/فرحان السالمي

املهندس/عيل محرز

دخ�����ول امل��ن��ت��ج��ات امل���س���ت���وردة أع�����اق االس���ت���م���رار ب��ال��ت��س��وي��ق وج���ع���ل امل����زارع����ن ي��ع��زف��ون ع���ن ال��ع��م��ل 
ترسيب  تــم  لــأســف 
الـــكـــثـــر مــــن األصـــــول 

الوراثية للخارج  

العينات اليت أخذت من 
قبل مركز األصول الوراثية 

تصل اىل 6000 عينة 

الجهاد الزراعي
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*  بداية قال اللواء الدكتور 
الكبيس  عبدالله  محمد 
الشورى  مجلس  عضو 
الدستورية  اللجنة  رئيس 
يف  والقضائية  والقانونية 

املجلس: 
اليوم  اليمن  مظلومية  أن  نعم   **
الحديث وتتشابه  العصر  تمثل كربالء 
مضمون  يف  ال  الحسني  كربالء  مع 
الواقعية  يف  وإنما  فحسب  املظلومية 
تحمل  وكذلك  الالواقعية  عدم  يف 
مظلومية الشعب اليمني نفس األبعاد 
اإلنسانية والدينية إىل حد التطابق مع 
وأن  واملكان  الزمان  يف  فقط  االختالف 
طغاة اليزيدية القدماء يكررون أنفسهم 
بنظامي آل سعود وزايد ومن ورائهم تلك 
بأمريكا  الظاملة واملتمثلة  اإلمرباطوريات 

واسرائيل.
ثورة  فإن  وبالتايل  الكبيس:  وأضاف   
مبادئها  يف  تتطابق  2014م  21سبتمرب 
عليه  الحسني  الشهداء  سيد  ثورة  مع 
السالم كأول ثورة إسالمية ضد الطغاة 
اإلسالمي  التاريخ  يف  والجور  والظلم 
وهو ما يعني بأن تاريخ الطغاة الجدد 
يكرر نفسه صورة طبق األصل يف اليمن 
من خالل ارتكابه املجازر الوحشية بحق 
الشعب اليمن منذ سبع سنوات والتي 
كان آخرها مجزرة السجن االحتياطي يف 
محافظة صعدة واستهداف الحي الليبي 
عبدالله  اللواء  منزل  وقصف  بصنعاء 
الجنيد وعدد من املنازل املجاورة وقتل 
كل من فيها من أطفال ونساء وشيوخ 
بدم بارد من قبل دويلة اإلمارات العربية 
مواصلة مجازرها كما سبق يف استهداف 

الصالة الكربى واماكن اخرى.
اإليمانية  السياسية  اإلرادة  ان  إال 
والسياسية  الثورية  لقيادتنا  الربانية 
له  وأعدت  الصراع  هذا  مبكراً  أدركت 
العدة.. وأشار الكبيس إىل ان ما وجهته 
من  املسري  والطريان  الصاروخية  القوة 
ضربات موجعة يف العمقني السعودي 
أعاصري  عمليات  خالل  من  واإلمارايت 
وتحذير  اوىل  ردع  رسالة  يمثل  اليمن 
امريكا  ورائه  يقف  ومن  للعدوان 
عىل  قادرون  بأننا  وبريطانيا  واسرائيل 
رد الصاع صاعني وتصل ذراعنا الجوية 
اليوم اىل كافة عواصمهم وقادرون عىل 
الرد املناسب وان كل منشآتهم يف مرمى 

قواتنا الجوية والصاروخية.
ونوه اللواء ءالدكتور  الكبيس اىل انه 
ينبغي اليوم عىل دول العدوان ان تراجع 
حساباتها وتدرك ان الحل السلمي هو 
الخيار األمثل وان الخيار العسكري قد 
فقد جدواه وان تعلم ان ما بعد عمليتي 

اعصار اليمن 2-1 ليس مثل ما قبله.

جرائم حرب
* من جانبه قال الدكتور 
خالد السبئي عضو مجلس 
حزب  عام  وامني  الشورى 
االشرتايك  العربي  البعث 

قطر اليمن:
ابيب  وتل  واشنطن  وكالء  إن   **
الحصريني نظامي آل سعود وزايد بعد 
وخسروا  اليمن  يف  عسكرياً  هزموا  ان 
معاً  والحرب  املعركة  مبيناً  خسراناً 
دفعتهم هذه الروح االنهزامية اىل اللجوء 
وارتكاب  املدنية  األعيان  استهداف  اىل 
جرائم حرب مشهودة البد انها لم ولن 
تسقط بالتقادم.. وأضاف الدكتور خالد 
السبئي إن دويلة اإلمارات التي اصبحت 
اليوم جزءاً ال يتجزأ من الكيان وتنفيذاً 
وبحسب  صهيوامريكية  لتوجيهات 
عناصر  فأن  صهيونية  اعالمية  مصادر 
مما يسمى بجيش الدفاع الصهيوين قد 
شاركوا جنباً اىل جنب وكتفاً بكتف مع 

عناصر مرتزقة اإلمارات العربية يف معارك 
طيارين  وأن  ومأرب  شبوة  محافظتي 
املجازر  بارتكاب  قاموا  من  صهاينة هم 
محافظة  سجن  احتياطي  يف  األخرية 
ما  وهو  صنعاء  العاصمة  ويف  صعدة 
يؤكد اليوم بما ال يدع مجاالً للشك بأننا 
نواجه  املشروعة  الدفاعية  معركتنا  يف 
العدو الصهيوين مباشرة وأنه ال فرق بني 
العدو اإلمارايت والعدو الصهيوين وهذه 
اصبحت حقائق عىل األرض وينبغي عىل 
كل ابناء الشعب اليمني ان يدركوا اليوم 

هذه الحقيقة.

ضربات موجعة
العميد  اكد  * من ناحية 
املجاهد احمد محمد الحاج 
مجلس  عضو  الشرعبي 

الشورى:
يف  اليمن  اعاصري  عمليات  إن   **
العمقني اإلمارايت والسعودي قد اعادت 
االعتبار ليس للشعب اليمني وحده وانما 
لألمتني العربية واإلسالمية قاطبة كون 
هذه الضربات املوجعة التي استهدفت 
وان  واإلمارايت  السعودي  العمقني 
زايد  آل  لنظامي  كانت رسالة تحذيرية 
وآل سعود الغبي وان ما بعدها سيكون 
الوقت  اننا يف  بالعدوان إال  اشد تنكيالً 
نفسه بهذه الضربات املوجعة نكون قد 
العربية  األمة  احرار  كل  صدور  أثلجنا 
واإلسالمية الذين باتوا ينظرون اىل نظامي 
العميلني  االنبطاحني  وزايد  سعود  آل 
بأنهما والعدو الصهيوين وجهان لعملة 
وليس هذا فحسب بل ان هذين النظامني 
املركزية قضية  بالقضية  فرطا  هما من 
فلسطني وهما من وفرا كل الدعم املادي 
واللوجستي لتجذير االحتالل الصهيوين 
فلسطني  ارض  العربية  األمة  قلب  يف 
املحتلة والزال هذان النظامان البائسان 
يمثالن معول الهدم والتدمري بيد العدو 
امتنا  يستهدف  الذي  الصهيوامرييك 

العربية واإلسالمية وجودياً اليوم.
وأضاف احمد الشرعبي نعم لقد برهن 
الشعب اليمني بصموده األسطوري الذي 
السنوات  السبع  خالل  العدوان  ابهر 
بأنه شعب حي يستحيل كسر  املاضية 
اليمنية  األرض  وأن  الفوالذية  ارادته 
الغزاة حتى  الدوام مقربة  ستبقى عىل 
يرث الله األرض ومن عليها أن اليمنيني 
وعىل الدوام سيبقى شعارهم هو "نحن 

اليمانيني ننتصر او نموت".

الجيش واللجان الشعبية
* كما تحدث القايض عيل 
يحيى عبداملغني- أمني عام 
مجلس الشورى حيث قال:
** نعم ال ريب بأن العدوان بعد سبع 
هدف  أي  تحقيق  يستطع  لم  سنوات 
الحرب  وقد خسر  ذريعاً  وفشل فشالً 
واملعركة معاً وكذلك مرتزقته من تنظيمي 
واللجان  والجيش  والقاعدة  داعش 
الشعبية أصبحوا اليوم بما اجرتحوه من 
العدوان خالل  عىل  عظيمة  انتصارات 
السنوات السبع املاضية يصنف "الجيش 
واللجان الشعبية" بالجيش األسطوري 
الذي ال يقهر وقد أصبحت اليوم قواتنا 
املسلحة اليمنية بالنسبة لشعبنا اليمني 

بمثابة الدرع والسيف معاً.
إن  عبداملغني  عيل  القايض  وأضاف 
عمليتي "إعصار اليمن" "1و2" هما من 
زلزلتا عروش الطغاة والظاملني وأوصلتا 
واالستكبار  الهيمنة  قوى  لكل  رسالة 
ويف مقدمتهم دويلتا العدوان اإلمارات 
أًصبح  اليمني  الجيش  بأن  والسعودية 
يملك قدرات دفاعية قادرة عىل رد الصاع 
بصاعني وسنقابل التصعيد بتصعيد أكرب 

وأن كل عواصم دول العدوان مجتمعة 
أصبحت يف مرمى صواريخنا الباليستية 
اليوم  أصبحت  والتي  ة  املسريرّ وطائراتنا 
أبرهة  رؤوس  فوق  أبابيل  طري  تمثل 
آل  نظامي  الحديث  عصرنا  األشرم 
سعود وآل زايد وسوف تسقط حجارتها 
من سجيل فوق رأس كل طاغية وبدقة 
متناهية وال قدرة عىل الرد من قبل كل 
راد  فال  معاً  وإسرائيل  أمريكا  باتريوت 
ة اليوم بإذن  لصواريخنا وطائراتنا املسريرّ
الله ألننا أصحاب قضية حق ضد الباطل 
أصحاب  اليمانيون  اليوم  فنحن  كله 
الشر  للبشرية ضد  الخري كله  املشروع 

كله إن شاء الله تعاىل.

العدوان انتهك 
كافة األعراف والقوانني

*من جانبه تحدث الشيخ صادق أحمد 
التالحم  مسؤول  نائب  العليي  مطهر 
بيت  سحاح  عزله  شيخ  ازال  مديريه 
العليي شيخ الدائرة الخامسة ما يرتكبه 
تحالف العدوان بحق املدنيني حيث قال:

القائل واعدوا لهم ما  الله   ** بسم 
الخيل  رباط  ومن  قوة  من  استطعتم 
ترهبون به عدوكم وعدوا الله   صدق 

الله العظيم ، ان الجرائم التي يرتكبها 
العدوان السعوصهيو امرييك االمارايت 
ان  لها  كان  ما  اليمني  الشعب  بحق 
تستمر لوال التواطؤ االممي والدويل مع 
دول العدوان ومراوغته يف التعاطي مع 
معاناة الشعب اليمني وأنها لن تنتهي 
العدوان  يرحم  لن  والتاريخ  بالتقادم 
الجرائم  هذه  ومن  جرائمهم،  بفضح 
املدينة  يف  واملنازل  املدنيني  استهداف 
السكنية الليبية بصنعاء والتي تعترب من 
جرائم اإلبادة والتي سقط خاللها أكرث من 
عشرين شهيداً من االبرياء منهم العميد 
عبدالله قاسم الجنيد مدير كلية الطريان 

سابقا وكذلك اسرته ونجات الطفلة بثينة 
والكثري من االسر. 

السجن  استهداف  جريمة  وكذلك 
االحتياطي بصعده والذي تم استهدافه 
من قبل العدوان السعود صهيو امرييك 
االمارايت بغارات هستريية سقط خاللها 
املئات من الشهداء والجرحى من نزالء 
من  الجرائم  هذه  وتعترب  السجن.. 
الجرائم التي ينتهك فيها العدوان كل 
األعراف الدولية والقوانني الحربية التي 
العسكرية  تحرم املساس باألماكن غري 
وقتل  واملدنيني  بالسجون  بالك  فما 
النزالء فيه من املساجني تعترب جريمة 
ويدل  العدوان  يرتكبها  جماعية  إبادة 
وانحطاطه  العدوان  بشاعة  عىل  هذا 
انسانيا واخالقيا ودينيا وسوف تكون هذه 
اإلنسانية  الجرائم وصمة عار يف جبني 
اوال واالمم املتحدة ومنظماتها، وموقف 
قبائل اليمن من هذه الجرائم هو موقف 
الجبهات  رفد  وهو  الشجعان  االبطال 
اليمن  عن  والدفاع  والرجال  باملال 
من  لدينا  ما  بكل  للعدوان  والتصدي 
قوة والوقوف اىل جانب القيادة الثورية 
والسياسية وكذلك تطالب قبائل اليمن 
املسري  والطريان  الصاروخية  القوة  من 

ان  يجب  والذي  واملزلزل  السريع  بالرد 
الدروس يف  العدوان أقىس  يلقن دول 
تحت  من  األرض  تزلزل  وان  داره  عقر 
اقدامهم، لقبائل اليمنية اىل جانب رجال 
الرجال من الجيش واللجان الشعبية يف 
كل خندق ومرتس وال يزيدها اال فخرا 
وهي تدافع عن بالدها ووطنها والنصر 

قريب بإذن الله.
من  بهم  املغرر  من  نطلب  مضيفاً: 
أبناء القبائل إن يعودوا اىل صف الوطن 
من  العام  العفو  فرصة  مستغلني 
السيد العلم عبدامللك بدرالدين الحويث 
والقيادة السياسية ممثلة برئيس املجلس 

السيايس األعىل املشري مهدي املشاط.
كما إن القبائل اليمنية تدين وتستنكر 
القصف الهستريي لدول العدوان عىل 
منازل املواطنني االمنني يف بيوتهم الذي 
راح ضحيته مئات االبرياء من األطفال 
والنساء والشيوخ وتدين الصمت الدويل.

القبيلة اليمنية ستبقى الحاجز املنيع 
* يقول الشيخ ياسر احمد 
تحالف  جرائم  عن  الجرف 
شعبنا  بأبناء  العدوان 

العظيم:
الشر  تحالف  دول  يرتكبه  ما  أن   **
اإلمارايت  السعودي  األمرييك  االجرامي 
النساء  أحياء سكنية وقتل  باستهداف 
واألطفال والشيوخ وإبادة أسر بأكملها 
يسكنون  انهم  سوى  ذنب  لهم  ليس 
وكذالك  صنعاء..  العاصمة  بأمانة 
السجن  نزالء  بحق  الشنعاء  الجريمة 
سار  التي  صعده  بمدينة  االحتياطي 
وأكرث  90شهيداً  من  أكرث  ضحيتها 
من200جريح وحق املدنيني وما يقومون 
هذه  الحديدة  بمحافظة  باستهدافه 
الجرائم الوحشية النكراء والتي ترتكب 
بحق الشعب اليمني العزيز املظلوم عىل 
سنوات  سبع  أكرث  مدى  عىل  يوم  كل 
السعودي  أمرييك  الصهيو  والعدو 
اإلمارايت يسفك دماء أبناء شعبنا العزيز.
أن موقف القبائل اليمنية ستبقى كما 
صامدة  العزيز  اليمني  شعبنا  عهدها 
الغاشم  اإلجرامي  العدوان  هذا  أمام 
االمارايت  السعودي  الصهيوأمرييك 
ومن معهم من أدواتهم ومرتزقتهم من 

الداخل والخارج. 
بهم مرتزقة عمالء  للمغرر  ورسالتنا 
السعوديني  من  وإسرائيل  أمريكا 
واإلماراتيني أن يعودوا إىل رشدهم وإىل 
بلدهم ويكفيهم عماله وارتزاق  حضن 
عىل حساب الدين واألرض والعرض وان 
يتقوا الله ويخافوا الله ويغنم والعفو 
الشر  تحالف  لدول  رسالتنا  العام.. 
اإلمارايت  السعودي  األمرييك  اإلجرامي 
وعمالئهم من الداخل والخارج أن دماء 
الشعب اليمني املظلوم لن تذهب هدرا 
مهما كلفنا األمر وأن القبائل اليمنية اىل 
جانب الجيش واللجان الشعبية سنأخذ 
بثأر الطفلتني بنت الجنيد والريمي وممن 
ٌظلمنا جزاء بما أرتكبه من جرائم نكراء 
الجنيد  أسرة  وإبادة  السكني  الحي  يف 
واألسر األخرى يف الحي السكني الليبي 
بأمانة العاصمة وجزاء بما أرتكبه بحق 
نزالء السجن االحتياطي بمدينة صعده 
والحديدة .. وكذا نبارك االنتصارات التي 
الصاروخية  القوات  وحدات  حققتها 
وسالح الجو املسري ونبارك عملية أعصار 
اليمن األوىل والثانية يف عمق أرايض العدو 
اإلمارايت والسعودي والتي ستستمر بإذن 
الله صواريخنا وسالح الجو املسري حتى 
يرجع العدو عن غيه وعدوانه وعمالته 
موالنا  وهو  وأقدر  أقوى  بالله  فنحن 

وملجأنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.

القبائل اليمنية تستنكر 
وتدين جرائم العدوان

* من جانبه تحدث الشيخ 
هشام العرابي أحد مشايخ 
محافظة املحويت عن عبث 
دول العدوان بحق املدنيني 
الشعب  بأبناء  األبرياء 

اليمني العظيم:
** أوال أرحب بكم ويف الحقيقة ندين 
العدوان  تحالف  من  ونتربأ  ونستنكر 
الصهيوين الغاشم الرببري عىل شعبنا 
عدم  عن  الذريع  فشله  يجسد  الذي 
كسب املعركة ليقوم بارتكاب املجازر تلو 
املجازر من بدأيه شن العدوان عىل اليمن 

السعيد ويستمر طريان تحالف العدوان 
يوماً تلو االخر يف ارتكاب ابشع الجرائم 
وكل يوم جريمة اقبح مما قبلها وكل 
يندى  البشرية  العدوان يف حق  جرائم 
لها الجبني وسرند عىل كل مجزره من 
اخر جرائمه  فكانت   .. العدوان  مجازر 
ذلك  يدل  فما  الجنيد  اسرة  استهداف 
اال عىل استمرارهم يف طغيانهم ونحن 
تلك  وبشدة  نستنكر  اليمنية  القبائل 
والقبائل  املجازر  من  وغريها  املجزرة 
اليمنية متحركة وستتحرك اىل الجبهات 
املتغطرسة  القوى  تلك  ومقارعه  لردع 
بعدواناً  تشن  التي  والضالة  واملتكربة 
عبثياً وحرباً عبثية تلتهم الشجر والحجر 
اليمن وبنيته  والغرض من ذلك تدمري 
الحر  الشعب  ذلك  واستنزاف  التحتية 
ولن  نسكت  لن  والذي  الكرامة  شعب 
املجازر  هذه  عىل  األيدي  مكتويف  نقف 
دول  نسقي  حتى  بالغايل  سنضحي  و 
العدوان من نفس الكأس الذي أسقت 
به شعب اليمن..والحمد لله لدينا اليوم 
قوه صاروخيه وطائرات مسريه حديثه 
وستقوم بتأديب العدو والرد عىل تمادي 
دول العدوان برد قاس  وقد دخلنا بفضل 
سيسقط  يمني  إعصار  عمليه  يف  الله 
ممالك وإمارات العهر والفساد بإذن الله 
ترقبوا القادم أعظم عىل تلك الدويالت 
أدوات ألمريكا  التي هي مجرد  الضالة 
يف  دخلوا  قد  اليوم  فهاهم  واسرائيل 
مستنقع سيجعلهم يندمون اشد الندم 
عىل شنهم عدوانهم علينا .. حفظ الله 
اليمن من كل شر ومكروه ونشكر السيد 
القائد ونشكر القيادة السياسية ونثمن 
الشعب  واحرار  القبائل  رجال  مواقف 
اليمني يف مصارعه العدوان وعاش اليمن 
حرا أبياً منتصراً والخزي والعار عىل دول 

العدوان ومرتزقتهم.

مستمرون يف التصدي 
الحازم  ضد العدوان

تحدث  جهته  من   *
صالح  ابراهيم  الشيخ 
دول  جرائم  عن  الحميدي 
العدوان بحق ابناء شعبنا 
العظيم واستهدافه املدنيني 
واالطفال والنساء والشيوخ 
وهم نائمون يف مساكنهم 

قائال:
االمرييك  العدوان  به  يقوم  ما   **
االمارايت السعودي االسرائييل وتحالفهم. 
الشعب  ابناء  بحق  ارتكاب جرائم  من 
اليمني منذ ما يقارب ثمانية اعوام وان 
املدنيني  االبرياء  ضد  األخرية  جرائمهم 
يف العاصمة صنعاء وبعض املحافظات 
املركزي  والسجن  الليبي  الحي  ومنها 
الجرائم  هذه  ومن  صعده.  بمحافظه 
نائمون  وهم  الجنيد  ال  أسرة  إبادة 
بالتقادم،  تسقط  لن  الجرائم  وهذه 
الوقوف  يف  مستمرون  اليمن  وقبائل 
ضد العدوان الغاشم عىل يمن اإليمان 
العدوان  تثنيهم جرائم  ولن  والحكمة 
والجهاد ملقارعة  الصمود  مواصلة  عن 
للمواصلة  قوه  بل سيزيدهم  العدوان 
شرب  تحرير كل  والصمود حتى  القتال 

من ارض الوطن
عملية  نبارك  اليمن  قبائل  ونحن 
إعصار اليمن ونبارك كل االنتصارات التي 
يحققها الجيش واللجان الشعبية والقوه 

الصاروخية والقوات البحرية. 
والقوه  املسلحة  القوات  وندعو 
الصاروخية باملزيد من الضربات يف العمق 

السعودي واإلمارايت رداً عىل جرائمهم.
اليمنية مستمرة يف رفد  القبائل  وان 
الجبهات باملال والرجال ومواصلة الجهاد 

حتى تحرير الوطن.

كل عواصم العدوان باتت 
تحت مرمى قواتنا الدفاعية 
الصاروخية والطريان املسري

ترى هل أصبحنا أمام حقيقة مفادها بأن واحدية الكيانات الصهيوامارايت سعودي قد 
ترجم عملياً اليوم بواحدية جرائم إرهاب الدولة التي تمارسها هذه الكيانات ثاليث الشر بحق 

الشعبني اليمني والفلسطيني؟!
اليمانيون اليوم هم أصحاب الحق املبني ويقودون مشروع الخري كله يف مواجهة مع ثاليث 

الشر كله إسرائيل واالمارات والسعودية؟!
وهل صحيح بأن ثورة 21سبتمرب 2014م تشبه يف أبعادها اإلنسانية والدينية ثورة اإلمام 

الحسني عليه السالم كثورة ضد يزيديي العصر الحديث نظاماً آل سعود وزايد؟!
ثم هل فعاًل أصبح طرياننا املسري طري أبابيل فوق رؤوس أصحاب الفيل يف العصر الحديث 

نظاما آل سعود وزايد؟!
وهل الضربات املوجعة يف إطار عمليات أعاصري اليمن يف العمقني السعودي واإلمارايت قد 

أثمرت انسحاباً مذاًل ملا يسمى بألوية العمالقة التابعة للعدو اإلمارايت؟!

وهل فعاًل أن أعاصري اليمن قد أعادت االعتبار لكل أحرار الشعب اليمني وشعوب األمتني 
العربية واإلسالمية قاطبة كونها أتت لتأديب وكييل العدو الصهيوين الحصريني نظامي آل زايد 

وسعود؟!
وهل الصمود األسطوري لشعبنا اليمني خالل الـ7السنوات املاضية قد برهن اليوم عىل 

استحالة كسر إرادة شعبنا وأن األرض اليمنية ستبقى وعىل الدوام مقربة للغزاة؟ 
وهل صحيح بأن انتصارات الجيش واللجان الشعبية عىل العدوان قد جعلتهم بمثابة 

الجيوش األسطورية التي ال تقهر يف عصرنا الراهن؟
ولإلجابة عىل كل تساؤالتنا سالفة الذكر صحيفة 26سبتمرب استضافت عدداً من أعضاء 

مجلس الشورى ومشايخ القبائل فإىل حصيلة ما قالوه: 

مجتمع 11 26sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net    26september.net

االثنني   :    13   رجب    1443هـ     |    14    فرباير    2021م    |    العدد  2247      |    12  صفحة

فقدانات

< يعلن االخ شرف عبدالله عزي الفقيه عن فقدان كرت 
يحمل رق��م )1/152743( فعىل م��ن وج���ده االت��ص��ال 

عىل الرقم )775537615-777941222( .

< يعلن كامل محمد عيل الشامي عن فقدان بطاقته الشخصية الصادرة 
ع���ن أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة ف��ع��ىل م���ن ي��ج��ده��ا ت��س��ل��ي��م��ه��ا إىل أق����رب ق��س��م ش��رط��ة أو 

االتصال عىل الرقم 773787832 وله جزيل الشكر والتقدير. 

املجازر الوحشية بحق 
الشعب لن تسقط بالتقادم

أعاصري اليمن زلزلت 
وأقضت مضاجع العدوان 

وأعادت االعتبار لألمة

)دواعش بن زايد(  في شبوة  يرفعون الراية البيضاء!!

إستطالع / صالح السهمي

تهانينا آل مثنى

عدد من أعضاء مجلس الشورى ومشايخ القبائل اليمنية لـ »                                                       «:

نظاما آل زايد و آل سعود 
يمثالن طغاة العرص الحديث 

واصحاب الفيل الجدد

يوم  منذ  ومفقود  نفسية  حالة  من  يعاني 
الخميس الموافق : 2022/2/3م  .. برجاء 
على  اإلتصال  مكانه  عن  معلومات  لديه  من 
 )7 7 6 0 4 0 2 3 2 -7 7 1 9 5 5 4 3 3 ( قم لر ا

وجزاه اهلل عنا خيرًا..

عبدالكريم عبداهلل حزام المطري

اجمل باقات الورد والفل والياسمني 
للشاب الخلوق/ 

عدنان شرف الغويدي
بمناسبة زفافه امليمون..

ودخوله القفص الذهبي..فألف مربوك.
املهنئون:

العميد/ عبدالله بن عامر
املقدم/ عيل محمد مبارك

القايض ياسر شرف الغويدي
خالد العبيس

عبدالله عبدالسالم
زكريا الشرعبي
يحيى الشريف

تهانينا آل الغويدي

تعازينا آل الضبياين 
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم 

بأحر التعازي القلبية  أ. د/ محمد الضبياين 

وذلك يف وفاة املغفور لها -بإذن الله تعاىل-

 والدته 
نسأل من الله العيل القدير أن يتغمدها 

بواسع الرحمة واملغفرة وأن يسكنها 

فسيح جناته .."إنا لله وإنا إليه راجعون "

املعزون:
العميد الركن /  عابد محمد الثور 
العميد دكتور / عباس نجم الدين 

العميد دكتور/ محمد املزيقر

تهانينا آل الحميل
نهنئ ونبارك ألبن
 الشهيد  الزميل/ 

محمد اسماعيل الحميل 
بمناسبة زفافه امليمون.. متمنني 

له حياة زوجية سعيدة
وبالرفاء والبنني..
فألف ألف مربوك

املهنئون:
كاف العاملني بصحيفة 
"26سبتمرب" وصحيفة 

"اليمن" وموقع سبتمربنت

تهانينا آل شمس الدين

أجمل التهاين وأطيب التربيكات نزفها 
للشاب الخلوق/

 عمرو عيل محسن مثنى الضبياين

 بمناسبة الزفاف ودخوله القفص 
الذهبي..  فألف ألف مربوك .. 

املهنئون: 

جدك املهندس/ عيل بن عيل مثنى 
الضبياين – والدك العميد عيل محسن 
مثنى الضبياين- خالك النقيب محمد 

عيل بن عيل مثنى الضبياين ..
 ومن كافة األهل واألصدقاء

من يومك وانت دربك الفالح توجت بتاج 
العلم ونلت ما تريد بعد تعب وسهر 

الليايل مثابرتك سررّ نجاحك اصرارك سررّ 
قك وصربك سررّ تميزك مبارك التخرج  تفورّ

هاين عيل يحيى شمس الدين
 ونسأل من الله لك دوام التقدم والتوفيق 
ونفع الله بعلمك وعملك واىل الشهادات 
العليا ونتمنى لك دوام التوفيق يف حياتك 

العملية والعلمية فبمناسبة النجاح 
نرسل باقة حبرّ مليئة بالفخر.

املهنئون:  والدك عيل يحيى شمس 
الدين ووالدتك وعمك محمد يحيى 
شمس الدين وجميع اخوانك واهلك 

وكل اصدقائك



ال تستهينوا 
بإرادة اليمن اجلديد

إىل ما قبل عمليات اإلع��ص��ار اليمني التي ضربت أبوظبي ودبي 
أه���م م��دي��ن��ت��ن ف��ي��م��ا ي��ع��رف ب��دوي��ل��ة اإلم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ك��رد 
فعل مشروع عىل تدخلها يف الشأن اليمني ومشاركتها الفعلية 
يف ال����ع����دوان ع���ىل ال���ي���م���ن  ك�����ادت ال��ق��ض��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة أن ت��ص��ب��ح نسيا 
منسيا بفعل األم����وال ال��ت��ي تضخها ال��س��ع��ودي��ة واإلم�����ارات ل��ش��راء 
أصحاب الضمائر امليتة بهدف تجاهل ما يحدث يف اليمن وكأنه ال 
يتعرض لعدوان ظالم منذ سبعة أعوام بقيادة أمريكا التي تدعي 
أن��ه��ا أع��ظ��م دول���ة م��داف��ع��ة ع��ن ح��ق��وق اإلن��س��ان يف ال��ع��ال��م ف��ج��اءت 
عمليات إعصار اليمن الثالث املوجهة ضد األمارات لتيقظ العالم 
من سباته العميق وتشعره من خالل تبايك اإلمارات واستنجادها 
بأمريكا وبريطانيا وإسرائيل وفرنسا لحمايتها وال��دف��اع عنها من 
اإلعصار اليمني الجارف الذي جعل منها دويلة غري آمنة بأن هناك 
ع������دوان ب���رب���ري ع���ىل ال��ش��ع��ب  ال��ي��م��ن��ي ت���ش���ارك ف��ي��ه دول ك����رى مع 
أدواتها يف املنطقة يقتل الشيوخ والنساء واألطفال ويدمر البنية 
التحتية لليمن ورغم ميض سبعة أعوام عليه إال أنه يزداد تصعيدا 
ال ل������يء إن����م����ا ألن ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي أراد أن ي���ت���ح���رر م����ن ال���وص���اي���ة 
ال��خ��ارج��ي��ة وي���داف���ع ع���ن س��ي��ادت��ه وح��ري��ت��ه واس��ت��ق��الل��ه وق����د اع��ت��رت 
أمريكا وأدواتها يف املنطقة السائرة يف فلكها ويف املقدمة السعودية 

ه�������������ذا ال��������ت��������وج��������ه ال��������وط��������ن��������ي ل����ل����ش����ع����ب 
اليمني بقيادة جيله الجديد الذي 
ي���رف���ض ال��ت��ب��ع��ي��ة واالس����ت����س����الم ك��م��ا 
ك������ان ع���ل���ي���ه ال�����ح�����ال س���اب���ق���ا ج��ري��م��ة 
ال ت��غ��ت��ف��ر ويف ن��ف��س ال���وق���ت ت��ح��ِد 
لإلرادة األمريكية التي تعودت أن 
تفرضها ع��ىل البلدان والشعوب 

الخانعة .
وألن ال����ت����اري����خ ذاك��������رة ال���ش���ع���وب 
وم������ن ي���ف���ق���د ذاك�����رت�����ه ي���ف���ق���د ن��ف��س��ه 
وي���������������ص���������������ري ل����������ق����������م����������ة س������������ائ������������غ������������ة ل������ك������ل 
ال��ط��ام��ع��ن ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا وق���ب���ل أن 
ن�����ت�����ح�����دث ع�����م�����ا أح������دث������ت������ه ث�������������ورة 21 
س���ب���ت���م���ر ال���ش���ع���ب���ي���ة م�����ن زل����������زال يف 
منطقة ال��ج��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة ب��ل ويف 

الوطن العربي عموما أن نعود قليال إىل الوراء لنتذكر ما كان عليه 
الوضع يف اليمن قبل قيام هذه الثورة املباركة وكيف ارتمى حكام 
اليمن خالل العقود املاضية يف أحضان الغري ورهنوا الوطن اليمني 
وق�����راره ال��س��ي��ايس ل��ل��خ��ارج ليصبحوا وم���ن يحيط ب��ه��م م��ن بطانات 
سيئة ع��ب��ارة ع��ن موظفن يف اللجنة الخاصة ب��ال��ري��اض وال��ت��ي كان 
ي��رأس��ه��ا وي��س��ري أم���وره���ا األم����ري ال��س��ع��ودي ال���راح���ل س��ل��ط��ان ب���ن عبد 
ال��ع��زي��ز، ومهما حاولنا أن نفتش ع��ن يشء حسن يف تلك املرحلة 
لن نجد س��وى افتقاد اليمنين لسيادتهم وحريتهم واستقاللهم 
وال���ت���ب���ع���ي���ة امل���ط���ل���ق���ة آلل س����ع����ود وم������ن ورائ�����ه�����م اإلدارة األم����ري����ك����ي����ة ، 
وم��ن أج��ل ال��خ��روج م��ن ه��ذا ال��وض��ع امل���زري بفضل التوجه الوطني 
ال��ذي تبنته ث��ورة 21 سبتمر الشعبية فقد أث��ار قيامها جدال عنيفا 
وتعرضت منذ أول يوم ملولدها ألشرس وأعنف ما تعرضت له ثورة 
يف العالم أجمع من تحديات كانت تكفي لإلطاحة بعشرات الثورات 
وه����و م���ا ج��ع��ل��ه��ا ث�����ورة م��ت��ك��ام��ل��ة ع���ىل م��خ��ت��ل��ف األص���ع���دة ال��س��ي��اس��ي��ة 
واالجتماعية والثقافية بل وأصبحت الثورة العمالقة التي حولها 
أعداؤها إىل ثورة عاملية بدليل إن أعظم دولة يف العالم متمثلة يف 
الواليات املتحدة األمريكية يف مقدمة الدول التي تحالفت ضدها 
وتعمل عىل إسقاطها ومما زادها أهمية بأنها لم تخف عن الشعب 
اليمني أهدافها فهي تسري ع��ىل ه��دى مسرية قرآنية تقود خطاها 
السيما يف مواجهة دول تحالف العدوان التي تكالبت عىل الشعب 

اليمني منذ ما يقارب سبعة أعوام  وتحاصره براً وجواً وبحراً.
وإذا ك���ان م��وق��ع ال��ي��م��ن ال��ج��غ��رايف وم��رك��زه��ا ال��ح��ض��اري ق��د أغ��رى 
ال�����ق�����وى ال����ط����ام����ع����ة ف����ي����ه وال�����ت�����ي م�����ا ت��������زال ت���ع���م���ل إىل اآلن م�����ن خ����الل 
عدوانها ولم تيأس بهدف إخضاع اليمن لنفوذها فإننا نقول لهم 
أن اليمن ال��ي��وم أك��ر ق��وة ب��ع��ش��رات امل���رات م��ن أي وق��ت م��ى وما 
التفاف الشعب اليمني بكل مكوناته الوطنية حول ثورة 21 سبتمر 
الشعبية إال دليال وترجمة عملية لقوته الجبارة وبرغم الصعاب 
التي ما تزال يف طريق ثورته إال إن قدرات هذا الشعب األبي بجيله 
الجديد كفيلة بإزالة كل الصعاب والعقبات من طريقه ، ونحب 
أن نشري هنا إىل أن اليمن الجديد ورغم ما يتعرض له من عدوان 
ظ���ال���م وح����ص����ار خ���ان���ق ل����م ي���ت���ع���رض ل����ه أي ش���ع���ب آخ�����ر ق����د دخ�����ل يف 
ع��ال��م امل��ش��اري��ع ال��ع��م��الق��ة وه���و م��ا ي��ؤك��د ال��ق��ول ال��ش��ائ��ع أن امل��ع��ان��اة 
تولد اإلبداع والصناعات العسكرية خري شاهد ، فمن كان يصدق 
بأن اليمنين سيكونون قادرين عىل صناعة صواريخ اسرتاتيجية 
ب��ع��ي��دة امل����دى وط�����ريان م��س��ري ق����ادر ع���ىل أن ي��ط��ال ك���ل دول ت��ح��ال��ف 
ال����ع����دوان ب��م��ا يف ذل����ك ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين ال�����ذي دخ����ل م���ؤخ���را بكل 
ث��ق��ل��ه ل���دع���م ال����ع����دوان ع���ىل ال��ي��م��ن وص�����رح ق���ادت���ه ب���ال ت��ح��ف��ظ ب��أن��ه��م 
يدعمون دولة اإلمارات الستمرار عدوانها عىل اليمن  ويزودونها 
ب����األس����ل����ح����ة امل����ع����ق����دة وب������ال������خ������راء ال����ص����ه����اي����ن����ة ال������ذي������ن ي������دي������رون غ����رف 
عملياتها العسكرية وقد زارها مؤخرا الرئيس اإلسرائييل من أجل 
طمأنتها وك��ان��ت امل��ف��اج��أة بالنسبة ل��ه أن���ه ش��اه��د ب���أم عينيه عملية 
إعصار اليمن الثالثة وهو موجود يف أبوظبي فعاش ليلة رعب لم 

يعرفها يف حياته بشهادة وسائل إعالم صهيونية .
ف��ه��ل ي��ق��ت��ن��ع أول���ئ���ك ال���ذي���ن ي���ن���ظ���رون إىل ال��ي��م��ن وش��ع��ب��ه ال��ع��ظ��ي��م 
ب����ع����ي����ون ع����م����ي����اء أم أن�����ه�����م س�������وف ي�����ت�����م�����ادون يف ت���ش���ك���ي���ك���ه���م ب���ق���ل���وب 
وع�����ق�����ول م���ري���ض���ة م���ت���ج���اه���ل���ن إرادة ش���ع���ب ث�������ارت ع�����ىل إرث امل�����ايض 
ورفضت التبعية للغري وضحى الجيل الجديد من أجل الحفاظ 
عىل سيادة اليمن بحياتهم وأرواحهم يف كل الجبهات مسطرين 
أع�����ظ�����م ال�����ب�����ط�����والت ال�����ت�����ي س���ي���س���ج���ل���ه���ا ال�����ت�����اري�����خ ب������أح������رف م������ن ن��������ور يف 

صفحاته الخالدة .
بقي أن نقول ألع��داء اليمن إن الشمس لن تحتجب عن العيون 
املبصرة ونحن يف اليمن سائرون بإذن الله عىل درب وأهداف ثورة 21 
سبتمر الشعبية وتعليمات قيادتها الواعية والحكيمة ولن نفرط يف 

شر واحد من األرض اليمنية مهما كلف ذلك من ثمن .
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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(

صورة من تاريخ اإلعالم االمرييك املوغل 
يف ال����ق����ذارة وال��ت��ض��ل��ي��ل ف��ف��ي 6 اغ��س��ط��س 
1945م م��ع نهاية ال��ح��رب العاملية الثانية  
أل��ق��ْت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة قنبلة 

ذرية عىل مدينة هريوشيما 
 أس�������م�������ى األم���������ري���������ك���������ان ق����ن����ب����ل����ت����ه����م »ال�������ول�������د 
ال���ص���غ���ري« ت���م���اًم���ا ك���م���ا س���م���وا ص���واري���خ���ه���م 
يف ال��ع��راق بالصواريخ الذكية التي كانْت 
ال ُتفرق بن البشر والحجر فلم ُتبِق ولم 

تذر! املهم أّن »الولد الصغري« تسبب بقتل 
140 ألف إنسان يف لحظة! وبعد ثالثة أيام 
ألقوا عىل ناكازايك قنبلة أسموها »الرجل 

البدين« تسّببْت بقتل 80 ألف إنسان! 
ه��������ذا ه������و ج��������زء م������ن ت������اري������خ أم�����ري�����ك�����ا ال���ت���ي 

ُتعِلّمنا اليوم حقوق اإلنسان! 
وب������ع������د ي������وم������ن م�������ن إل�������ق�������اء ال����ق����ن����ب����ل����ت����ن ع���ىل 
ه������ريوش������ي������م������ا ون��������������اك��������������ازايك خ���������رج���������ْت ص���ح���ي���ف���ة 
ب اإلشاعات التي كانت  النيويورك تايمز لُتكِذّ

ُترعب العالم بخصوص قدرة هذا النوع من 
القنابل عىل إهالك الحرث والنسل! 

 وكتَب »وليام لورنس« ُمحرر املواضيع 
العلمية يف الصحيفة مقالًة يف الصفحة 
������������ًدا أن����������ه ال أث����������ر ل�����إلش�����ع�����اع�����ات  األوىل ُم������������وِكّ
امل�����ض�����رة يف ه����ات����ن امل���دي���ن���ت���ن وأّن ال���ن���ش���اط 
اإلش������ع������اع������ي ال ي������ع������دو ك������ون������ه واح��������������دة م���ن 

أكاذيب اليابانين! 
 ال أحد يعرف من هم تحديًدا اليابانيون 

الذين كانوا يكِذبون فهريوشيما وناكازايك 
لم يبَق فيهما أحد ليكذب أو ليصدق! وما 
زاد ال��ط��ن ب��ّل��ة أن ول���ي���ام ل���ورن���س ص��اح��ب 
امل�����ق�����ال�����ة ال������ك������اذب������ة يف ن������ي������وي������ورك ت�����اي�����م�����ز ق���د 

حصل عىل جائزة بوليتزر للصحافة!
 ت����ب����ّن الح����ًق����ا أن�����ه ك�����ان ي���ت���ق���اىض رات����ب����ن، 
واحد من الصحيفة واآلخر من البنتاغون!

لذا فأمريكا أخر من تتحدث عن حقوق 
اإلنسان .

ح��������ذرت م����ص����ان����ع األك����س����ج����ن ال����ط����ب����ي، م��ن 
ت��������وق��������ف إن������ت������اج������ه������ا م���������ن األوك��������س��������ج��������ن ال������������الزم 
ل����ل����م����س����ت����ش����ف����ي����ات وامل����������راك����������ز ال�����ط�����ب�����ي�����ة، ب���س���ب���ب 
ان�������ع�������دام م����������ادة ال��������دي��������زل, م�����ش�����رية إىل ت����راج����ع 

قدرتها اإلنتاجية بنسبة ٤٥ %.
وأوض����ح����ت م���ص���ان���ع األك���س���ج���ن يف م��ؤت��م��ر 
ص�����ح�����ف�����ي، أن������ه������ا ت������ق������وم ب��������إم��������داد ال�����ع�����دي�����د م���ن 
م��س��ت��ش��ف��ي��ات أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة وامل��ح��اف��ظ��ات 
ب�����األك�����س�����ج�����ن، م�������ؤك�������دة أن ت������وق������ف إن����ت����اج����ه����ا 
سيؤدي إىل كارثة صحية تهدد حياة املرىض 
وخ�������اص�������ة يف ح�����اض�����ن�����ات األط���������ف���������ال، ال����ع����ن����اي����ة 
امل����������������رك����������������زة،  اإلن������������ع������������اش ال�������ق�������ل�������ب�������ي، األم�����������������راض 
التنفسية، وغرف العمليات.. مشرية إىل أن 
ع���دم دخ���ول امل��ش��ت��ق��ات النفطية إىل املصانع 

وارت������ف������اع ك���ل���ف���ة ال����ح����ص����ول ع�����ىل ال������وق������ود س�����ي�����ؤدي إىل 
ال��ع��ج��ز ال��ت��ام ع��ن ت��ق��دي��م األك��س��ج��ن للمستشفيات 

وأصحاب األمراض املزمنة.
وأك�������دت ت����راج����ع ال�����ق�����درات اإلن���ت���اج���ي���ة مل���ص���ان���ع إن���ت���اج 
ال��������غ��������ازات ال����ط����ب����ي����ة ن���ت���ي���ج���ة ال�����ح�����ص�����ار واح�����ت�����ج�����از س��ف��ن 

املشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان 
األم�����ري�����يك ال����س����ع����ودي اإلم�������������ارايت.. وب���ي���ن���ت أن 
عدم دخول الوقود تسبب يف خسائر فادحة 
ل� ١٣ مصنع أوكسجن بقدرة إنتاجية ستة 
آالف و٢٤٢ اسطوانة يف اليوم، مشرية إىل 
تراجع القدرة اإلنتاجية إىل ثالثة آالف و٤٣٣ 

اسطوانة يف اليوم بنسبة 45 باملائة.
وأفادت بأن العجز يف الحصول عىل املشتقات 
ال����ن����ف����ط����ي����ة وص��������ل إىل ٨5 ب�����امل�����ائ�����ة م������ن اح���ت���ي���اج���ه���ا 
الفعيل لشهري يناير وفراير من العام الحايل.

 وطالبت املصانع األمم املتحدة ومبعوثها إىل 
اليمن بالضغط عىل تحالف العدوان للسماح 
ب�����دخ�����ول امل����ش����ت����ق����ات ال���ن���ف���ط���ي���ة ورف���������ع ال���ح���ص���ار 
الجائر عىل الشعب اليمني , داعية املنظمات 
اإلغاثية واإلنسانية إىل الوقوف مع القطاع الطبي يف 

ظل استمرار العدوان والحصار.

الولد الصغير يقتل  140 الف انسان 

مصانع األكسجني الطبي حتذر من توقف إنتاجها نتيجة نقص الوقود

تضامناً مع الشعب اليمني يف مواجهة العدوان والحصار وعىل أبواب 
ال����ذك����رى ال��س��اب��ع��ة الن���ط���الق ال����ع����دوان األم����ري����يك ال���س���ع���ودي اإلم�������ارايت، 
أق��ام��ت منطقة ال��ب��ق��اع يف ح���زب ال��ل��ه فعالية شعبية رف��ع��ت فيها راي��ة 

“كلنا اليمن”.
م��س��ؤول منطقة ال��ب��ق��اع يف ح���زب ال��ل��ه ال��دك��ت��ور ح��س��ن ال��ن��م��ر ك���ان يف 
استقبال وف��د أن��ص��ار الله ال��ذي حضر الفعالية حيث ع��ر ع��ن ترحيب 
أهل البقاع بالوفد الزائر، قبل أن يتوجهوا إىل تلة عن بورضاي التي 

رفع عليها العلم اليمني ممهوراً بعبارة كلنا اليمن.
وعر النمر يف كلمته عن أصدق مشاعر التضامن مع الشعب اليمني 
وال���وق���وف إىل ج��ان��ب��ه يف م��واج��ه��ة ال���ح���رب ال���ظ���امل���ة.. وق�����ال: " إن أم��ري��ك��ا 
وإسرائيل يف هذه األيام هي التي تقود الجبهة وتقود املعركة ضد اليمن 
من أجل ماذا وملاذا كل هذا الفعل، أألن أهل اليمن قالوا ال اله إال الله 

محمد رسول الله، أألن أهل اليمن رفعوا للقدس راية يف بالدهم".
وأضاف: "نحن عندما نقف إىل جانب اليمن نقف إىل جانب الحق".
وخاطب حسن النمر تحالف العدوان عىل اليمن قائاًل: “كفوا عن 
قتال الشعب اليمني وعن ظلمه، ألن هذا الشعب دفع ضريبة كبرية”.
وأشار يف كلمته خالل الفعالية قائاًل “انظروا إىل كرامته، يف الوقت 
ال���ذي يظلم وي��ح��اص��ر، ه��و ي��رف��ع ش��ع��ار القضية الفلسطينية، ويؤكد 
أن فلسطن عربية، وي��ج��ب أن ت��ع��ود إىل أهلها، وه��و يف نفس مسار 
امل����ق����اوم����ة، وي��ج��م��ع��ن��ا م����ع ه�����ذا ال���ش���ع���ب ال���ع���ظ���ي���م، ال�����ث�����ورة ض����د ال��ظ��ل��م 

واملستكرين”.
من جهته، عر وفد أنصار الله عن شكره لحزب الله عىل هذه اللفتة 
املعرة، مؤكداً عىل وح��دة محور املقاومة يف مواجهة قوى االستكبار 

العاملي، وأشاد بوقوف املقاومة يف لبنان إىل جانب اليمن.
ويف خ��ت��ام الفعالية ت��م رف��ع ال��راي��ة ع��ىل تلة ع��ن ب��ورض��اي يف منطقة 

البقاع اللبناين بحضور حزبي ومجتمعي.

رفع راية »كلنا اليمن« في البقاع اللبناني

 حسني النمر: عندما نقف إلى جانب اليمن نقف إلى جانب احلق

أث��ار ال��ص��اروخ االسرتاتيجي بعيد املدى"خير شكن" ال��ذي كشفت 
ع��ن��ه اي������ران ع��ش��ي��ة ال����ذك����رى ال����� 43 الن���ت���ص���ار ال����ث����ورة االس���الم���ي���ة إه��ت��م��ام 
االع���الم االس��رائ��ي��يل، متوقفن م��ط��وال عند دالل���ة اس��م ال��ص��اروخ وما 

يحمله من رسائل واضحة للكيان الصهيوين .
كشف ايران النقاب عن صاروخ جديد باسم "كاسر خير" كان له 
وقع كبري يف الكيان االسرائييل، توقيت الكشف عن الصاروخ ليس 
ص��دف��ة ب���رأي املحللن االس��رائ��ي��ل��ي��ن ال��ذي��ن رأوا ان ت��زام��ن ع��رض��ه يأيت 

بعد استئناف جولة جديدة من املحادثات النووية يف "فيينا" ولذلك 
فهو يعد خطوة تحمل الكثري من التحدي بشأن الخيارات التي قد 
تواجهها ال��دول املفاوضة ويف مقدمتها الواليات املتحدة اذا فشلت 

املفاوضات.
وس������ائ������ل إع���������الم إس����رائ����ي����ل����ي����ة إع������ت������رت "أن ال������ه������دف م������ن ك����ش����ف إي�������ران 
ل��ص��اروخ��ه��ا ال��ج��دي��د يف ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت ه��و تلميح مل��ن ي��ت��ف��اوض��ون عىل 
اتفاق نووي جديد، وإلسرائيل وآخرين بأّن البديل التفاق غري جيد 

لإليرانين هو الحرب والتصعيد".
معلق ال��ش��ؤون العربية يف "ال��ق��ن��اة 13"، ح��ي��زي سيمانتوف، قال 
"إّن إي��ران كشفت عن ص��اروخ بالستي من إنتاج ح��رس ال��ث��ورة مداه 
1450 ك���ل���م، ون����ظ����ري����اً ق������ادر ع����ىل ال�����وص�����ول إىل إس����رائ����ي����ل. وه������ذا ل��ي��س 
الصاروخ األطول مدى، ولديهم صواريخ مداها 2000 كلم"، مضيفا 
أّن "االدع������اءات اإلي��ران��ي��ة م��ن ح��ي��ث امل���دى واخ���رتاق���ه ال��ق��ب��ة الحديدية 
ُتفحص يف الغرب، ويمكن االفرتاض أيضاً أّنها تفحص يف إسرائيل".

إيران تلقي بالرعب مجددًا في قلب الكيان االسرائيلي


