
مسريات غضب شعبية واســـعة تنديدا بالحصـــار األمريكي الصهيوين الظالم

الحرب يف أوكرانيا ..
 رشارة حرب عاملية أم بداية تحول يف النظام العاملي ؟!

تؤكد األحداث الحالية أن 
العالم سيشهد املزيد من 

التقلبات عىل صعيد الصراعات 
بني القوى الكربى وانعكاساتها 

عىل البلدان األخرى , فخالل 
األشهر املقبلة قد تربز تحديات 

لها عالقة باألزمة يف أوكرانيا 
والرغبة األمريكية يف توظيف 

محاوالت موسكو حسم املوقف 
عسكرياً خالل أقرب وقت 

وذلك يف التمهيد لحرب طويلة 
األمد يخسر فيها الرويس

عبدالله بن عامر 

قراءة يف األسباب والخيارات أمام الكرملني وفرص امتداد الرصاع اىل ميادين أخرى 

ج����������������������رائ����������������������م ح�����������������������������رب ض��������د 
اإلن����������������س����������������ان����������������ي����������������ة ارت�����������ك�����������ب�����������ه�����������ا 
وي����رت����ك����ب����ه����ا ت�����ح�����ال�����ف ال����ش����ر 
وال��ع��دوان ب��دم ب��ادر أم��ام 
م���������������������رأى وم���������س���������م���������ع األم�������������م 
امل������������ت������������ح������������دة وم�������ن�������ظ�������م�������ات�������ه�������ا 
الحقوقية التي لم تحرك 
س����اك����ن����ا وم��������ن امل������ؤك������د أن���ه���ا 
لن تحرك أي ساكن أمام 
ه�����ذه ال���ع���رب���دة األم��ري��ك��ي��ة 
وال���س���ع���ودي���ة واإلم����ارات����ي����ة 
ال���رع���ن���اء وامل���ت���وح���ش���ة ال��ت��ي 

طالت األبرياء يف اليمن
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اسبوعية 
سياسية . عامة

ب��ع��ث ف��خ��ام��ة امل��ش��ر ال��رك��ن م��ه��دي امل��ش��اط رئ��ي��س املجلس 
السيايس األعىل برقية عزاء ومواساة يف وفاة عضو مجلس 
ال��ش��ورى أح��م��د أح��م��د ح��ام��د قليلة ال���ذي واف����اه األج���ل بعد 

حياة حافلة بالعطاء والعمل يف خدمة الوطن.
وأش�������اد ال���رئ���ي���س امل����ش����اط يف ب���رق���ي���ة ال����ع����زاء ال���ت���ي ب��ع��ث��ه��ا إىل 
ش���ق���ي���ق ال���ف���ق���ي���د ال���ش���ي���خ خ����ال����د أح����م����د ق��ل��ي��ل��ة ون���ج���ل���ه ال��ش��ي��خ 
ص��ال��ح أح��م��د أح��م��د قليلة وك��اف��ة إخ��وان��ه، بمناقب الفقيد 
وإس���ه���ام���ات���ه يف ال��ع��م��ل االج��ت��م��اع��ي وال���خ���ري وإص������الح ذات 

البني يف قبيلة غمار يف مديرية رازح بمحافظة صعدة.
ولفت إىل أن الفقيد كان رجاًل استثنائياً وُمصلحاً اجتماعياً 
وش���خ���ص���ي���ة ب��������ارزة يف ق���ب���ي���ل���ت���ه، ع���م���ل م�����س�����ؤواًل اج���ت���م���اع���ي���اً يف 
محافظة ذمار، وله مواقف إيجابية يف رفد جبهات الدفاع 
عن الوطن، واستشهد اثنان من أوالده، فيما يرابط البقية 

يف الجبهات..
 وأك������د رئ���ي���س امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع������ىل أن ال����وط����ن خ��س��ر 
برحيل الشيخ أحمد قليلة، أحد رجاالت اليمن البارزين، 
ال���ذي���ن ك���ان���ت ل��ه��م م���واق���ف م��ش��ه��ودة يف م��واج��ه��ة ال���ع���دوان 
األم���ري���ي ال��س��ع��ودي اإلم������ارايت، ال����ذي ق��ص��ف م��ن��زل��ه ودم���ره 

بالكامل.
وع�����رب ال���رئ���ي���س امل����ش����اط ع����ن ب���ال���غ ال����ع����زاء وع���ظ���ي���م امل����واس����اة 
ل��ش��ق��ي��ق وأب���ن���اء ال��ف��ق��ي��د ال���راح���ل، وأف������راد األس�����رة وآل قليلة 

كافة.. 
س������ائ������اًل امل���������وىل ج�����ّل�����ت ق������درت������ه أن ي���ت���غ���م���ده ب������واس������ع ال���رح���م���ة 
وامل��غ��ف��رة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أه��ل��ه وذوي���ه الصرب 

والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرئيس املشاط يعزي في وفاة عضو مجلس الشورى أحمد قليلة

تفاصيل ص 04

لدينــا  قنـوات دبلوماســــية  نتواصــل عربها مع الخارج

نحن ضد أي عقوبات تفرض بشكل أحادي من قبل أي بلد على بلد آخر

: » وزير الخارجية لـ  »

ال زلنا مند أيدينا للسالم العادل واملشرف
أوض�������������ح  وزي�����������ر ال�����خ�����ارج�����ي�����ة امل�����ه�����ن�����دس ه������ش������ام ش�����رف 
أن ال��ج��م��ي��ع س����ي����درك ي���وم���ا م����ا ب�����أن م����ن ي���دي���ر م��ج��ل��س 
األمن هي أمريكا وبريطانيا واصفا املجلس بأنه بات 
لألغنياء واألقوياء وأن القرار األخر حول تمديد حظر 
السالح لليمن  لن يجدي نفعا وأكد بأن  القرار األخر 

للمجلس لم يصف انصار الله باإلرهابيني 
الف��ت��ا اىل أن  اآلل����ة اإلع��الم��ي��ة ال��ت��ي قبضت 

ال�������ث�������م�������ن ه����������ي ال����������ت����������ي  روج����������������ت ل�����ل�����دع�����اي�����ة 
اإلعالمية التي تبحث عنها اإلم��ارات 

التي ت��رأس املجلس الشهر الحايل 
بشكٍل مؤقت .

م��واض��ي��ع ه��ام��ة ح���ول ك��ث��ر من 
ال����ق����ض����اي����ا امل����ت����ع����ل����ق����ة ب������األوض������اع 

ال��������س��������ي��������اس��������ي��������ة وال�������ع�������س�������ك�������ري�������ة 
واالقتصادية..

تفاصيل ص 3
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خالل مشاركته في حفل نظمته وزارة الشؤون االجتماعية والعمل واملؤسسات التابعة

أكد احلرص على االرتقاء بالتعليم اجلامعي وجتويد مخرجاته

احلوثي: أهمية إعادة النظر في املناهج واملقررات 
اجلامعية مبايواكب احتياجات الطالب العلمية وامليدانية

 أك���د ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع�����ىل، م��ح��م��د ع���ي ال���ح���ويث، ال���ح���رص عىل 
االرتقاء بالتعليم الجامعي وتجويد مخرجاته، وفقاً للمواصفات العلمية 

الحديثة واالعتماد األكاديمي.
وأشار محمد عي الحويث، يف حفل تخرج الدفعتني األوىل والثانية "إعصار 
اليمن" من جامعة 21 سبتمرب للعلوم الطبية والتطبيقية، وتدشني األنظمة 
اإللكرتونية والربط اآليل مع الهيئة العامة للربيد، إىل أن الجامعة أصبحت 

صرحاً علمياً شامخاً يرفد املجتمع بكوادر طبّية مؤهلة ونوعية.
ول���ف���ت يف ال��ح��ف��ل ال�����ذي ح���ض���ره أع���ض���اء امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس األع�����ىل س��ل��ط��ان 
السامعي، محمد صالح النعيمي، وأحمد الرهوي، إىل أن الكوادر الطبية 
يف ال��ي��م��ن قليلة، م��ا يستدعي ال��رتك��ي��ز ع��ىل زي����ادة م��خ��رج��ات ال���ك���وادر الطبية 
من الجامعات لتغطية االحتياج من الكوادر الصحية والطبية.. مشددا عىل 
ضرورة الرتكيز عىل التخصصات الطبية التي تتوافق مع األمراض الشائعة 
واملنتشرة يف اليمن.. مشرياً إىل دور األطباء يف تقديم خدمات طبية للمجتمع، 

خاصة يف ظل ما تمّر به البالد من عدوان وحصار.
وط����ال����ب ع���ض���و ال���س���ي���ايس األع������ىل ال����ح����ويث، ب����إع����ادة ال���ن���ظ���ر يف وض�����ع امل��ن��اه��ج 
واملقررات الجامعية بصورة عامة، والرتكيز عىل املناهج التي يحتاجها الطالب 
يف م��ش��واره العلمي وامل���ي���داين.. م��ؤك��داً ح���رص امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ىل عىل 

دعم ورعاية الجامعة، وتوفري احتياجاتها للنهوض بالتعليم األكاديمي..
م��ن جانبه، اعترب وزي��ر التعليم ال��ع��ايل والبحث العلمي، حسني ح��ازب، 
تخّرج هذه الكوكبة من الجيش األبيض، يف ظل العدوان والحصار، إحدى 
ثمار جامعة 21 سبتمرب، التي ُولدت من رحم املعاناة والصمود والتحّدي 

يف مواجهة العدوان.
وأشاد الوزير حازب بالجهود املبذولة للقيادة السابقة والحالية يف مواجهة 
ال��ت��ح��دي��ات، ال��ت��ي ت��ع��ّرض��ت لها الجامعة منذ ال��ت��أس��ي��س، وص���واًل إىل إص��الح 
أوض����اع����ه����ا ال���ق���ان���ون���ي���ة واألك����ادي����م����ي����ة واإلداري�������������ة، وامل���ط���ال���ب���ة ب���ح���ل اإلش���ك���ال���ي���ات 

العالقة، ويف مقدمتها األرايض واملباين.
فيما أعلن وزير االتصاالت وتقنية املعلومات، املهندس مسفر النمري، عن 
تقديم وزارة االتصاالت 60 جهاز كمبيوتر للمكتبة اإللكرتونية يف الجامعة، 
وتدشني مشروع الربيد الجامعي يف كافة الجامعات اليمنية، لتوفري خدمات 
مالية وبريدية للطالب، وال��ك��ادر اإلداري واألك��ادي��م��ي.. مؤكداً ح��رص قطاع 
االت�������ص�������االت ع�����ىل دع�������م م����ؤس����س����ات ال������دول������ة ف����ن����ي����اً وت����ق����ن����ي����اً، وال������رب������ط ال����ش����ب����ي.. 
وم��ش��رياً إىل أن��ه ت��م م��ؤخ��راً عمل مشروعي ال��رب��ط الشبي وال��ربي��د الجامعي 
يف جامعة 21 سبتمرب، لتسهيل معامالت طالب الجامعة الربيدية واملالية، 

والتسجيل.

اف�����ت�����ت�����ح ع�����ض�����و امل�����ج�����ل�����س ال������س������ي������ايس األع������������ىل س����ل����ط����ان 
ال����س����ام����ع����ي ووزي�����������ر ال����ث����ق����اف����ة ع����ب����دال����ل����ه أح�����م�����د ال���ك���ب���ي 
معرض الفنون التشكيلية والفوتوغرافية بعنوان " 

الفن والنب".
واستمع عضو السيايس األع���ىل ووزي���ر الثقافة من 
ال���ق���ائ���م���ني ع����ىل امل����ع����رض ال������ذي ن��ظ��م��ه ش���ب���اب وش���اب���ات 
بالتنسيق مع نادي الوحدة ومؤسسة حراز كويف من 
الفنانني املصورين والتشكيلني، إىل شرح عن مضمون 
اللوحات التشكيلية والصور الفوتوغرافية التي عربت 
ع���ن ص���م���ود أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي األس����ط����وري خ��الل 

سنوات العدوان.
ويف االف��ت��ت��اح أك��د عضو السيايس األع���ىل السامعي 
ع������ىل دور ال�����ش�����ب�����اب يف ص����ن����اع����ة امل����س����ت����ق����ب����ل م������ن خ����الل 
اإلبداعات واالبتكارات التي تعكس مواجهة التحديات 
ال�������ت�������ي ت�����ش�����ه�����ده�����ا ال���������ب���������الد يف ظ���������ل اس��������ت��������م��������رار ال���������ع���������دوان 

والحصار.
وأش������ار إىل أه��م��ي��ة إح���ي���اء ت���اري���خ ث��ق��اف��ة ورم����زي����ة ال���نُب 
واستعادة مكانته وتراثه ونشر ثقافة القهوة كُهوية 

للشعب اليمني من خالل اللوحات التشكيلية والصور 
الفوتوغرافية التي تناولت الطبيعة اليمنية للسواحل 

والجزر واملدن التاريخية واألعمال الحرفية.

السامعي والكبسي يفتتحان معرض الفنون التشكيلية والفوتوغرافية

ج�����ددت ه��ي��ئ��ة رئ���اس���ة م��ج��ل��س ال����ن����واب إدان���ت���ه���ا ل��ت��ص��اع��د 
ح���دة ال��ح��ص��ار امل���ف���روض ع��ىل ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وم���ا يرتتب 
عليه م��ن تفاقم م��ع��ان��اة إنسانية للشعب اليمني نتيجة 
إم�����ع�����ان ال�������ع�������دوان يف اح����ت����ج����از س����ف����ن امل����ش����ت����ق����ات ال��ن��ف��ط��ي��ة 

والدواء والغذاء.
وأك���دت الهيئة يف ب��ي��ان ص���ادر عنها، متابعها لتصعيد 
حدة الحصار عىل الشعب اليمني براً وبحراً وجواً واآلثار 
ال��ك��ارث��ي��ة امل��رتت��ب��ة ع��ل��ي��ه، األم���ر ال���ذي ي��ض��اع��ف م��ن معاناته 
يف ظ��ل ان���ع���دام ت���ام ل��ل��وق��ود ب��س��ب��ب ت��ع��ن��ت دول ال��ع��دوان 
ب���ق���ي���ادة أم���ري���ك���ا واح���ت���ج���ازه���ا ل��ل��س��ف��ن امل��ح��م��ل��ة ب��امل��ش��ت��ق��ات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة وال���������دواء وال�����غ�����ذاء رغ�����م ح��ص��ول��ه��ا ع����ىل ت��ص��اري��ح 
أم���م���ي���ة، وذل������ك إم���ع���ان���اً يف ت���ج���وي���ع أب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي 

وزيادة معاناتهم.
وأع����رب����ت ه��ي��ئ��ة رئ����اس����ة م��ج��ل��س ال����ن����واب يف ال��ج��م��ه��وري��ة 
ال����ي����م����ن����ي����ة ع�������ن إدان������ت������ه������ا واس�����ت�����ن�����ك�����اره�����ا ال�����ش�����دي�����دي�����ن ل���ص���ل���ف 
وتعنت تحالف العدوان األمريي السعودي اإلمارايت يف 
استمرار احتجاز سفن الوقود ما أدى ويؤدي إىل تعطيل 
مختلف الخدمات اإلنسانية الضرورية للمواطنني ومنها 
ال���ص���ح���ي���ة، وك������ذا خ����دم����ات ال���ن���ق���ل وامل����ي����اه وال���ك���ه���رب���اء دون 
مراعاة للجوانب القانونية واإلنسانية واملواثيق واألعراف 

الدولية.
وح����م����ل ال����ب����ي����ان م���ج���ل���س األم�������ن واألم���������م امل����ت����ح����دة وك���اف���ة 
ال����ه����ي����ئ����ات وامل�����ؤس�����س�����ات وامل����ن����ظ����م����ات ال�����دول�����ي�����ة واإلق���ل���ي���م���ي���ة 
واإلن��س��ان��ي��ة، ك��ام��ل املسئولية القانونية واإلن��س��ان��ي��ة تجاه 

معاناة الشعب اليمني.
وذّك�����������رت ت����ل����ك ال����ه����ي����ئ����ات وامل����ن����ظ����م����ات ب����م����ع����ان����اة ال���ش���ع���ب 
ال���ي���م���ن���ي ن���ت���ي���ج���ة س���ي���اس���ة ال���ك���ي���ل ب���م���ك���ي���ال���ني، وق�����ال�����ت :"يف 
الوقت الذي يعيش فيه أكرث من ثالثني مليون يمني أكرب 
كارثة إنسانية يف التاريخ منذ سبع سنوات، تحت وطأة 
العدوان والقصف والحصار، لم يحرك املجتمع الدويل 
والهيئات واملنظمات ساكنا، ما يؤكد زيف ووهم ادعاءاته 
ف��ي��م��ا يتعلق ب��ح��ق��وق اإلن���س���ان، وه���ي م��واق��ف سيسجلها 
التاريخ يف قائمة الخزي والعار والسقوط املدوي أخالقياً 

وإنسانياً ".
ك��م��ا ح��م��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة امل��ج��ت��م��ع ال����دويل امل��س��ئ��ول��ي��ة الكاملة 
يف م��ح��اس��ب��ة دول ال���ع���دوان وم���ن ي��ق��ف وراءه�����ا، وال��ع��م��ل 
ع��ىل إي��ق��اف ه���ذا التعنت وال��ص��ل��ف ت��ج��اه م��ع��ان��اة الشعب 
اليمني، واالنتصار ملظلوميته كونه يتعرض إلبادة جماعية 
وح��ص��ار ظ��ال��م وت��ج��وي��ع وح��رم��ان م��ن ض���روري���ات ال��ح��ي��اة.. 
ولفتت إىل أن تشديد ال��ح��ص��ار ي���ؤدي إىل ارت��ف��اع األس��ع��ار 

ومن ثم مضاعفة األعباء عىل املواطنني.. مطالبة املجتمع 
ال����دويل االض���ط���الع بمسئولياته يف إي��ق��اف ال���ع���دوان وفتح 
كافة املوائن واملنافذ الربية والبحرية والجوية اليمنية ويف 

مقدمتها موائن الحديدة ومطار صنعاء الدويل.
وجددت الهيئة مطالبة املجتمع الدويل ومجلس األمن 
واألم��������م امل���ت���ح���دة ب���م���راج���ع���ة ح���س���اب���ات���ه���م ب���ش���أن م��ظ��ل��وم��ي��ة 
ومعاناة الشعب اليمني املني يف إطار االلتزام باملواثيق 
واألع���������راف وال����ق����وان����ني ال���دول���ي���ة واإلن����س����ان����ي����ة.. م����ؤك����دة ح��ق 
الشعب اليمني امل��ش��روع يف ال��دف��اع عن سيادته ووحدته 

وأمنه واستقراره ومواجهة املحتلني والغزاة.
ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب أبناء الشعب اليمني 
إىل النفري ال��ع��ام ودع���م حملة "إع��ص��ار اليمن" للتحشيد 

واالستنفار يف رفد الجبهات ملواجهة العدوان.
إىل ذل�������ك ح����م����ل م���ج���ل���س ال�������ش�������ورى، ت����ح����ال����ف ال�����ع�����دوان 
األم�����ري�����ي ال����س����ع����ودي اإلم�����������ارايت م���س���ئ���ول���ي���ة ت�������ردي ال���وض���ع 
اإلنساين يف اليمن جراء تشديد الحصار وانعدام املشتقات 
ال���ن���ف���ط���ي���ة وت����داع����ي����ات����ه ال����ك����ارث����ي����ة ع�����ىل ال����ق����ط����اع����ات ال��ص��ح��ي��ة 

والخدمية.
ون�������دد امل���ج���ل���س يف ب����ي����ان ص�������ادر ع����ن����ه، ب���ال���ص���م���ت ال������دويل 
واألممي املعيب إزاء استمرار قرصنة التحالف عىل سفن 
الوقود والغذاء وال��دواء، وما نتج عنها من أزم��ة خانقة 
أدت إىل ش���ل���ل ت�����ام يف ع�����دد م����ن امل���س���ت���ش���ف���ي���ات، وان���ق���ط���اع 
خ����دم����ات امل������اء وال����ك����ه����رب����اء، وت����وق����ف ح���رك���ة ن���ق���ل ال��ب��ض��ائ��ع 
وارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية، وانعدام األدوية 

الخاصة بالحاالت املرضية املزمنة والحرجة.
ولفت البيان، إىل أن الوضع اإلنساين والصحي يف اليمن 
يتعرض لجريمة مكتملة األركان من قبل تحالف العدوان 
الذي يصر عىل تشديد الحصار واحتجاز السفن، ما أدى 
إىل ت��ده��ور ال��ق��ط��اع��ات الصحية وال��خ��دم��ي��ة ب��ع��د تعرضها 

للقصف والتدمري املمنهج عىل مدى سبع سنوات.
واستنكر ال��ب��ي��ان إم��ع��ان تحالف ال��ع��دوان يف ممارساته 
التعسفية ومنع دخ��ول السفن إىل ميناء الحديدة رغم 
حصولها عىل تصاريح أممية، يف تجاهل سافر للدعوات 
وامل������ن������اش������دات وال�����ت�����ح�����ذي�����رات امل���ح���ل���ي���ة وال�����دول�����ي�����ة م�����ن ك����ارث����ة 
إن���س���ان���ي���ة وش���ي���ك���ة وت����وق����ف م��خ��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات ال��خ��دم��ي��ة 

بسبب نفاد املشتقات النفطية.
وأك�����د ب���ي���ان امل��ج��ل��س أن ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ل���م ي����دع أم���ام 
الشعب اليمني أي خيار سوى املزيد من الصمود ودعم 
وت��أي��ي��د  ك��اف��ة خ��ط��وات ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية لكسر 
ال��ح��ص��ار، و م��واج��ه��ة ك���ل أس��ال��ي��ب وم���م���ارس���ات ال��ت��ح��ال��ف 

بالطرق والخيارات الرادعة.
وجدد الدعوة للمغرر بهم واملرتزقة ممن ال يزالون يف 
صف العدوان إىل االستفادة من الدعوات املتكررة للعودة 
إىل الصف الوطني واستغالل الفرتة املعلنة من املجلس 

السيايس األعىل.
كما دعا البيان أبناء الشعب اليمني كافة إىل التفاعل 
اإلي��ج��اب��ي م��ع ح��م��ل��ة إع��ص��ار ال��ي��م��ن للتحشيد واالس��ت��ن��ف��ار 
يف ك����ل امل������دن وال����ق����رى وال����ع����زل ال��ي��م��ن��ي��ة مل���واج���ه���ة غ��ط��رس��ة 

تحالف العدوان.
وحذر البيان أبناء الشعب اليمني يف مختلف املحافظات 
واملديريات من االنسياق وراء الدعوات املغرضة لزعزعة 
ال���ج���ب���ه���ة ال���داخ���ل���ي���ة واس����ت����غ����الل أزم�������ة امل���ش���ت���ق���ات ال��ن��ف��ط��ي��ة 
املفتعلة من قبل التحالف لتأجيج وإثارة الشارع، خدمة 

للعدوان ومرتزقته.
ووج���ه املجلس رس��ائ��ل إىل األم���ني ال��ع��ام ل��أم��م املتحدة 
ورابطة مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة يف 
أفريقيا والعالم العربي، أكدت أن إمعان العدوان بقيادة 
أمريكا والسعودية واإلم���ارات يف حصار اليمن ب��راً وبحراً 
وجواً أدى إىل تفاقم الوضع الكاريث واإلنساين ألكرث  من 

25 مليون مواطن يمني.
وأوضحت الرسائل أن الشعب اليمني، أصبح يعيش 
أك������رب ك�����ارث�����ة إن���س���ان���ي���ة يف ال����ع����ال����م، يف ظ�����ل إص���������رار ت��ح��ال��ف 
ال��������ع��������دوان ع������ىل اس�����ت�����م�����رار ال����ق����رص����ن����ة ال����ب����ح����ري����ة ع������ىل س��ف��ن 
املشتقات النفطية والغذاء والدواء، عىل مرأى ومسمع 
م�������ن امل����ج����ت����م����ع ال�������������دويل وم�����ج�����ل�����س األم�����������ن واألم�������������م امل����ت����ح����دة 

والهيئات الدولية واإلقليمية املعنية بحقوق اإلنسان.
وأكدت أن تحالف العدوان لم يكتف بتشديد الحصار 
بل عمد إىل تسهيل عمليات النهب املنظم لرثوات الوطن 
ال����ن����ف����ط����ي����ة م�������ن ق�����ب�����ل امل������رت������زق������ة ع�������رب س�����ف�����ن ت������رس������و يف م�������وائن 
امل���ح���اف���ظ���ات امل��ح��ت��ل��ة ي���ت���م ت��ح��م��ي��ل��ه��ا ب���م���الي���ني ال���ربام���ي���ل م��ن 
ال���ن���ف���ط ال����خ����ام وت����ذه����ب ق��ي��م��ت��ه��ا إىل ح���س���اب���ات���ه���م يف ب��ن��وك 
دول ال������ع������دوان، وك������ذا ق���ي���ام امل����رت����زق����ة م����ؤخ����را ب���رف���ع ال���غ���از 

املنزيل املستخرج من محافظة مأرب.
وطالب املجلس األمم املتحدة القيام بواجبها القانوين 
واألخ���الق���ي مل��ن��ع ك��ل امل��م��ارس��ات التعسفية ب��ح��ق الشعب 
اليمني، والعمل عىل فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء 
ال��دويل، ومنع أعمال نهب ث��روات الشعب اليمني الذي 
أوص���ل���ه ال����ع����دوان وال���ح���ص���ار إىل وض����ع م����أس����اوي ل��ي��س له 

مثيل يف التاريخ الحديث.

فيما حمل مجلس الشورى العدوان مسؤولية تردي الوضع اإلنساني جراء انعدام الوقود..

هيئة رئاسة مجلس النواب تدين تصعيد احلصار وتدعو الشعب 
اليمني للنفير ودعم حملة "إعصار اليمن"

ج��رائ��م ح��رب ض��د اإلنسانية ارتكبها ويرتكبها 
ت���ح���ال���ف ال���ش���ر وال�����ع�����دوان ب�����دم ب������ادر أم������ام م����رأى 
وم��س��م��ع األم���م امل��ت��ح��دة ومنظماتها الحقوقية 
ال������ت������ي ل�������م ت������ح������رك س�����اك�����ن�����ا وم���������ن امل�������ؤك�������د أن������ه������ا ل���ن 
تحرك أي ساكن أم��ام ه��ذه العربدة األمريكية 
وال����س����ع����ودي����ة واإلم������ارات������ي������ة ال����رع����ن����اء وامل���ت���وح���ش���ة 
ال��������ت��������ي ط��������ال��������ت األب������������ري������������اء يف ال������ي������م������ن م����س����ت����ه����دف����ة 
املدنيني اآلمنني واألحياء السكنية مخلفة آالف 
ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى وامل��ع��اق��ني وال��ض��ح��اي��ا.. إىل 
جانب ارتكابه جرائم بشعة يندى لها الجبني, 
يمعن هذا العدوان يف تشديد الحصار بتعمده 
منع دخول املشتقات النفطية واملواد الغذائية 
واألدوي�����ة وامل��س��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي ت��ض��اف إىل 

السجل األسود للعدوان الهمجي الغاشم.
وت����������ج����������اه ت�����ص�����ع�����ي�����د ال�������������ع�������������دوان ب�������ش�������ن ع�������ش�������رات 

ال����������غ����������ارات وم�������ن�������ع وص�������������ول امل�����ش�����ت�����ق�����ات ال���ن���ف���ط���ي���ة 
والقرارات األمريكية الظاملة بحق شعبنا.. تشهد 
العاصمة صنعاء ومحافظات حجة والحديدة 
وري�����م�����ة وذم���������ار وإب وال����ب����ي����ض����اء وت����ع����ز وال����ج����وف 
وعمران اليوم مسريات شعبية واسعة تنديدا 
ب���ال���ق���رار األم����ري����ي ال���ج���ائ���ر وال���ظ���ال���م ال������ذي ف��اق��م 
م��ع��ان��اة اليمنيني وأث���ر بشكل ك��ب��ري ع��ىل ال��وض��ع 
اإلن���س���اين م���ه���ددا ب��ت��وق��ف ال���خ���دم���ات ب��ش��ك��ل ت��ام 
يف املستشفيات واملرافق الخدمية.. تحت عنوان 
"حصار املشتقات النفطية قرار أمريي، وخيارنا 

إعصار اليمن".  
إذا ك���������ان ال���������ع���������دوان ي�����ت�����وه�����م ب������أن������ه ق�������د ي���خ���ض���ع 
اليمنيني بجرائمه ال��ت��ي ت��ط��ال امل��دن��ي��ني ك��ل يوم 
وسعيه إىل إطباق الحصار الظالم والجائر عىل 

الشعب فهو واهم. 

اليمنيون عصيون ع��ىل ال��غ��زاة واملحتلني ولن 
ت�����زي�����ده�����م ج�������رائ�������م امل�����ع�����ت�����دي�����ن وح��������ص��������اره إال ث���ب���ات���ا 
وع��زي��م��ة يف ال��ت��ص��دي ل��ت��ح��ال��ف ال��ش��ر وال���ع���دوان 

ومرتزقته يف مختلف جبهات القتال.
ف��ي��م��ا ي���رى م��راق��ب��ون وم��ح��ل��ل��ون س��ي��اس��ي��ون أن 
تصعيد ال���ع���دوان وإم��ع��ان��ه يف م��ف��اق��م��ة ال��وض��ع 
اإلن���س���اين ل���ن ي��ت��وق��ف إال ب���ال���رد ال���ق���وى يف ض��رب 
عمق العدوان السعودي اإلمارايت اللذين تسببا 
ب��أس��وأ أزم���ة إن��س��ان��ي��ة لشعبنا اليمني ل��م تشهد 

مثلها البشرية يف تاريخها الحديث واملعاصر.
ويتوقع محللون سياسيون أن إع��ص��ارا يمنيا 
ق����ادم����ا س��ي��غ��ري امل�����وازي�����ن م����ع دول ت���ح���ال���ف ال��ش��ر 

والعدوان. 

مسيرات غضب شعبية واسعة تنديدا باحلصار األمريكي الصهيوني الظالم

اليمنيون.. لن نركع إال لله

العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي أغرقنا 
في مأساة إنسانية هي األعظم واألصعب

   بن ضبيع: سنوية الشهيد القائد محطة 
للتزود من شجاعة وصمود وصبر وكفاح 

الشهيد وتضحياته

اعترب رئيس ال��وزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، إحياء الذكرى السنوية 
للشهيد القائد حسني ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث، محطة مهمة الستلهام دروس التجربة 
ومعاملها والنظر إىل املايض بتعقيداته والحاضر بصعوباته، واملستقبل بالبصرية التي 

أنار الله تعاىل بها عقل قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحويث.
وأش�����ار رئ��ي��س ال������وزراء خ���الل م��ش��ارك��ت��ه يف ح��ف��ل ن��ظ��م��ت��ه وزارة ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 
والعمل واملؤسسات التابعة لها بذكرى سنوية الشهيد القائد، إىل تزامن االحتفاء 
ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ل��ل��ع��ام ال��ج��اري م��ع ت��دش��ني حملة إع��ص��ار ال��ي��م��ن للتحشيد واالس��ت��ن��ف��ار 
تنفيذا لتوجيهات رئيس املجلس السيايس األعىل، الذي يؤكد عىل أن يتجه الجميع 
ع���ىل أع���ت���اب ال���ع���ام ال��ث��ام��ن م���ن ال���ع���دوان ل��ح��ش��د ال��ط��اق��ات وت��وط��ي��د ال��ج��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

وتجاوز جراح وٱالم املايض.
ولفت إىل أن الغرق يف املايض سيؤدي إىل إضاعة بوصلة املستقبل الذي ينبغي أن 
يتجه الجميع نحوه، سيما والعدوان األمريي السعودي اإلمارايت أغرقنا يف مأساة 

إنسانية هي األعظم واألصعب يف حياة أيما شعب.
وأوضح الدكتور بن حبتور، أن املأساة اإلنسانية التي يعيشها الشعب اليمني اليوم 
ه��ي م��أس��اة م��ع��ق��دة إن��س��ان��ي��اً واج��ت��م��اع��ي��اً واق��ت��ص��ادي��اً وس��ي��اس��ي��اً.. م��ؤك��داً أن تفكيك كل 
العقد، مسؤولية يتحملها كافة أبناء الوطن لالنطالق نحو املستقبل بجبهة داخلية 

متينة ومتخلصة من تبعات املايض.
وذك�����ر أن ق���ائ���د ال����ث����ورة، ال�����ذي ت��ل��ت��ق��ي اإلرادة ال��ش��ع��ب��ي��ة م���ع ف���ك���ره ال���س���ي���ايس ون��ه��ج��ه 
ال��وط��ن��ي، ي��رك��ز دائ���م���اً يف خ��ط��اب��ات��ه ع��ىل ال��ح��اض��ر وامل��س��ت��ق��ب��ل.. وق����ال: ن��ح��ت��اج ال��ي��وم إىل 
تكاتف وتوحيد الطاقات والجهود، فدول العدوان لديها عمالء ومرتزقة وقوى تعمل 
ضدنا أبناء اليمن يف الداخل والخارج ومن عواصم دول العدوان وخارجها، تصرف 

عليهم مليارات للعمل ضد الداخل اليمني املقاوم".
ولفت بهذا الخصوص إىل أن فكرة إعصار اليمن، رسالة للخارج الذي تآمر وال يزال 
ع��ىل اليمن ويّسخر طاقاته م��ن أج��ل إبقائه حبيس ال��ع��دوان والحصار ال��ذي فرضته 

اململكة السعودية ومشيخة اإلمارات بحماية أمريكية بريطانية.
وبني أن إعصار اليمن يف العام الثامن للعدوان سيكون إعصاراً يدمر األعداء الذين 

اعتدوا عىل اليمن وتاريخه وحاضره ومستقبله.
ويف الفعالية التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلي النواب والشورى الدكتور 
عي أبو حليقة ووزير الرثوة السمكية محمد الزبريي، أكد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل عبيد سالم بن ضبيع أن الشهيد القائد حمل شرف الشهادة نتيجة رفضه 

ملشروع قوى الهيمنة واالستكبار ليكون حقاً شهيد القرآن.
ولفت إىل أن الشهيد القائد أحيا ثقافة الجهاد واالستشهاد يف مواجهة طواغيت 
ال��ع��ص��ر وك�����ان يف ال��ط��ل��ي��ع��ة، يف ت��أس��ي��س م���ش���روع اس��ت��ن��ه��اض األم�����ة يف م���واج���ه���ة ق��وى 
ال���ط���اغ���وت.. وب����ني ال���وزي���ر ب���ن ض��ب��ي��ع أن ذك����رى س��ن��وي��ة ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د م��ح��ط��ة ل��ل��ت��زود 

من شجاعة وصمود وصرب وكفاح الشهيد القائد وتضحياته من أجل رفعة األمة.
وأُل��ق��ي��ت يف ال��ف��ع��ال��ي��ة ك��ل��م��ات م��ن وك��ي��ل وزارة ال��ش��ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ق��ط��اع ال��رع��اي��ة 
االج���ت���م���اع���ي���ة ع����ي ع���ب���دال���ل���ه ج������ران وامل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ج��م��ع��ي��ة م������ران ح���س���ن امل�������راين ع��ن 
م��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين وق��ص��ي��دة ل��ل��ش��اع��ر م��ع��اذ ال��ج��ن��ي��د، ت��ط��رق��ت إىل دور الشهيد 

القائد يف نشر الثقافة القرآنية وإحياء ثقافة الجهاد واالستشهاد.

رئيس الوزراء: ذكرى سنوية الشهيد القائد محطة للنظر 
في املاضي بتعقيداته واحلاضر بصعوباته

سدشن النائب العام القايض الدكتور محمد محمد الديلمي، النزول 
امليداين إىل السجون لإلفراج عن السجناء املستحقني وفقا للقانون، 
قبل شهر رمضان املبارك تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس املجلس 

السيايس األعىل.
ووج����ه ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام خ���الل ن��زول��ه إىل اإلص��الح��ي��ة امل��رك��زي��ة بمحافظة 
ص����ن����ع����اء وم����ع����ه رئ����ي����س ن����ي����اب����ة م���ح���اف���ظ���ة ص����ن����ع����اء ال�����ق�����ايض ع���ب���دال���ع���ظ���ي���م 
ال������ردم������ي، ووك��������الء ال���ن���ي���اب���ات االب����ت����دائ����ي����ة ب���امل���ح���اف���ظ���ة، ووك����ي����ل م��ص��ل��ح��ة 
السجون اللواء عبدالباري الطالبي، باإلفراج عن 70 سجينا بالضمانات 
وملن أمضوا ثالثة أرباع املدة، ونصف املدة، وال تشكل قضاياهم خطورة 

عىل املجتمع.
كما وجه القايض الديلمي بالرفع بأسماء السجناء املعسرين ليتسنى 

التواصل مع هيئة الزكاة ورجال املال وفاعي الخري لسداد ما عليهم، 
واإلفراج عنهم حسب املعايري املوضوعة قبل شهر رمضان.

وأه������اب ب����رؤس����اء ووك������الء ال��ن��ي��اب��ة يف ج��م��ي��ع امل���ح���اف���ظ���ات، ال��ع��م��ل عىل 
إنجاز مهام النزول امليداين، إىل جانب اإلفراج عن السجناء ممن تتعلق 
قضاياهم باالعتداءات بعد أخذ التعهدات والضمانات الالزمة بعدم 

تكرارها بعد التأكد من إعادة  تقويم سلوكهم.
وأكد النائب العام أن النزول امليداين إىل السجون يأيت يف إطار تنفيذ 
خطط النيابة العامة ملساعدة السجناء وتمكينهم من جميع حقوقهم 
املكفولة قانونا.. الفتا إىل حرص النيابة العامة عىل مضاعفة الجهود 

والقيام بمهامها تجاه املجتمع.

النائب العام يوجه باإلفراج عن 70 سجينًا بإصالحية صنعاء 
والرفع بأسماء السجناء املعسرين

دشن نزواًل ميدانيًا إلى السجون لإلفراج عن املستحقني قبل رمضان
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 املُطِبّعون نسوا
 أَنّهم ُملزمون أخالقيًا 

ودينيًا وعروبيًا وإنسانيًا 
بأْن َيصطّفوا مع 

أهلنا يف فلسطني 
وقضيتهم العادلة.

*مؤخرا أقر مجلس االمن الدويل قراراً جديداً لتوسيع 
حظر األسلحة لليمن ما هو تعليقكم عىل هذا القرار 

الذي مولته االمارات ؟
**طبعا مجلس االمن هو مجلس األغنياء ومجلس األقوياء.. 
مــجــلــس االمــــن أصــــدر عــــدة قــــــرارات شــبــيــهــة بــهــذا املـــوضـــوع ومــا 
صـــدر عــن مجلس االمـــن هــو لــيــس وصـــف انــصــار الــلــه بجماعة 
إرهابية ابدا ,من يقرأ القرار بشكل صحيح يعرف ان هذا القرار 
تــطــرق ملــا يــدعــونــه بــاألعــمــال اإلرهــابــيــة  عــنــد جــمــاعــة انــصــار الله  
ومن حقهم ان يقولوا ما يشاؤون طاملا واالعالم العاملي معهم 
وكل قنوات العالم تستلم منهم مخصصات ويحاولون بقدر 
اإلمكان ايهام العالم بأنهم مظلومون وبالتايل هذا قرار يجب 
ان نـــتـــعـــامـــل مـــعـــه كــبــقــيــة الــــــقــــــرارات لـــكـــن مــــع فـــــرق بــســيــط هـــذا 
الـــقـــرار أىت يف وقـــت واحــــد الـــــدول املــعــتــديــة هـــي عــضــو غـــر دائـــم 
يف املجلس –االمارات- وهذا الشهر هي رئيسة املجلس املؤقتة 
وبــالــتــايل هــم اآلن يبحثون عــن الــدعــايــة اإلعــالمــيــة وال يبحثون 
عــن التطبيق الفعيل ألي يشء هــم يــريــدون الــعــالــم ان يسمع 
ان هناك كما يزعمون ) إرهابيني ( يف اليمن ويف حقيقة االمر 
ال يوجد ارهابيون يف اليمن  والسفراء يوصلون الينا عرب مطار 
صنعاء الدويل الذي هو  اآلن مطار املنظمات الدولية واالغاثية 
ومــــطــــار ســــفــــراء الـــــــدول ولـــيـــس مـــطـــار خـــــاص بـــالـــشـــعـــب الــيــمــنــي  
كما يعرتف به وسنتعامل معهم عىل هذا األســاس ويوما ما 
سيدرك الجميع ان هذا املجلس هو مجلس ينفذ التوجيهات 

االمريكية والربيطانية .
*روس��ي��ا ص��وت��ت ل��ه��ذا ال��ق��رار .. م��ا ه��و تفسريكم يف هذا 
املوقف وهل طلبتم توضيحاً من موسكو بهذا الشأن ؟

**طبعا نحن نعرف منذ بدء العدوان ان معظم الدول تبحث 
عن مصالحها وال تبحث عن مصالح املظلومني وروسيا والصني 
هما دولــتــان مــن الـــدول العظمى لكنهما يضعان مصلحتهما 
بــــالــــدرجــــة األوىل نـــتـــفـــهـــم أوال املـــــوقـــــف الـــــــــرويس هـــــل هـــــو مـــوقـــف 
مصالح هو ال يعني موقف اعمال عىل األرض وال يعني موقف 
إجـــراءات ستطبق عىل األرض هي إجـــراءات شكلية وال  تعني 
شــيــئــاً بــالــنــســبــة لــنــا ..نـــريـــد ادخــــال أســلــحــة ســنــدخــلــهــا شــــاءوا ام 
أبـــــوا نـــريـــد ان نــتــجــه اتـــجـــاهـــاً مــعــيــنــاً ســنــعــمــلــه ولــــن تــقــف روســيــا 
ضدنا الــذي يمكن ان يقف ضدنا هم االمريكان والربيطانيون 
والفرنسيون  وبالتايل نحن عالقتنا مع روسيا عالقة الحقيقة 
والــوضــوح نحن شعب معتدى عليه ومظلوم ، روسيا بررت 
هــذا املــوضــوع بسبب االحـــداث يف أوكــرانــيــا ومــا حصل مــن غزو 
لألرايض األوكرانية بسبب دخول أوكرانيا حلف الناتو وبالتايل 
كــمــا قــلــت يف الـــســـؤال األول هـــذا الـــقـــرار ال يعنينا ال مـــن قــريــب 
وال من بعيد نحن تحت عــدوان ألكرث من سبع سنوات وعىل 
أســاس أنهم صوتوا عىل قــرار جديد وأن هم اآلن سيحصلون 
عىل ميزة إضافية ال يعني هذا القرار أي ميزة ونحن قد نعذر 
روســـيـــا يف هــــذه املــرحــلــة لــكــن ســتــأيت األيـــــام وســتــوضــح الــعــالقــة 

بيننا وبينهم .
•عىل ذكر االزمة الروسية واالوكرانية .. ما هو املوقف 
ال���رس���م���ي يف ص���ن���ع���اء إزاء ه�����ذه ال����ت����ط����ورات ب���م���ا يف ذل���ك 

التصعيد الغربي  املبالغ ضد روسيا ؟
**طبعا املفرتض أن يكون لدينا موقف رسمي نحن دولة نحن 
حكومة نحن بلد وجماعة هـــادي وشلته املقيمني يف الــريــاض 
لــن يستطيعوا ان ينطقوا بكلمة واحـــدة حــول هــذا املــوضــوع ، 
وزارة الــخــارجــيــة تــواصــلــت بــشــأن هــــذا املـــوضـــوع مـــع الــســلــطــات 
املختصة لدينا واقرتحت رد حول هذا املوضوع وشرحاً ملوقفنا 
، انــــــا كــــوزيــــر لـــلـــخـــارجـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة اســـتـــطـــيـــع أقـــــــول وال أقـــــــول ان 
هذا موقف الدولة ككل الن موقف الدولة يأيت تراتبيا وتأخذ 
وزارة الخارجية ورئاسة الــوزراء وثم املجلس السيايس األعىل 
لكني أرى انــنــا يــجــب ان نتفهم مــوقــف روســيــا ..مـــوقـــف روســيــا 
هــو موقف بلد يــرى ان تــواجــد أعــدائــه عــىل الشريط الــحــدودي 
سيشكل تهديداً له يف املستقبل ليس االن حتى الن روسيا قوية 
لكن يف املستقبل قد تحدث بعض املفارقات وبالتايل الضمانات 

األمــنــيــة الــتــي طــلــبــتــهــا روســـيـــا كـــان يــجــب ان تــتــوفــر لــتــفــادي هــذا 
القصف او لتفادي هذا الهجوم العسكري وروسيا قامت بما 
كان سيقوم به أي بلد اخر عندما يأيت حلف الناتو  اىل حدوده 
ويحضر أسلحة متطورة وقد تصل اىل مستوى احضار أسلحة 
كبرة ويعمل عىل إيذاء روسيا واملوقف الرويس موقفاً طبيعياً 
وأي دولــــــة ال تـــريـــد ان يـــكـــون لـــهـــا عـــــدو عــــىل أبــــوابــــهــــا.. بــالــنــســبــة 
للعقوبات نحن ضد أي عقوبات تفرض بشكل احادي من قبل 
أي بلد عىل بلد اخر نظرا لكون هذا البلد قام بأي تصرف يخدم 
مصلحته هذه العقوبات التي حاول الناتو ان يفرضها من اجل 
اضعاف روسيا لن تضعف روسيا بيشء روسيا بلد كبر وفيه 
كــل الــــرثوات الطبيعية ولــديــهــا كــل الــقــوة املــطــلــوبــة ولــديــهــا كل 
العالقات مع كل دول العالم  حتى الدول التي تفرض بعض 
العقوبات عليها وتحاول ان تجس النبض الرويس ، انا كوزير 
خـــارجـــيـــة اقــــــدر هـــــذا املــــوقــــف الـــــــرويس وأرى انـــــه مـــوقـــف صــحــيــح 

ونتمنى أن يصدر بيان رسمي باسم الحكومة .
بلدنا تتعرض لــعــدوان وتــرحــب بالتفاوض بــني كــافــة الجهات 
التي بينها مشاكل فيما بينها والوصول اىل حلول عرب التفاوض 
ولــــيــــس الـــــوصـــــول عـــــرب الــــقــــتــــال نـــتـــمـــنـــى ان يـــنـــتـــهـــي هــــــذا االشــــكــــال 
الــحــاصــل اآلن يف أوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا وانــــا مــتــأكــد ان االوكـــرانـــيـــني 
سيغلبون مصلحتهم عــىل مصلحة  شلة مــوجــودة يف داخــل 
الــحــكــومــة األوكــــرانــــيــــة والـــتـــي تـــريـــد ان تــســتــخــدم الـــنـــاتـــو إليــجــاد 

مشاكل مع روسيا .
*م������اه������ي ق�����راءت�����ك�����م ل���خ���ل���ف���ي���ة ال������ن������زاع ال�����������رويس االوك�����������راين 
وماهي احتماالت الذهاب اىل مواجهات روسية شاملة 

يف أوروبا ؟
**طـــبـــعـــا لــــن تـــكـــون هـــنـــاك مـــواجـــهـــات بــــني دول كـــــربى , الـــــدول 
الــــــــكــــــــربى تـــــــعـــــــرف مــــصــــلــــحــــتــــهــــا وهـــــــــــي تـــــــــــرتك الـــــــصـــــــغـــــــار يــــتــــقــــاتــــلــــون 
ويتشاجرون ويعملون كل يشء والــكــربى تراقب ويف النهاية 
تضع مصلحتها العليا فوق كل مصلحة لم يكن هناك أي قتال 
نــــووي ولـــن يــكــن هــنــاك مــواجــهــات بـــني روســـيـــا والــــــدول الــكــربى 
املوجودة يف أوروبا  وما يقوم به الناتو هو دفع الدول الصغرة 

عرب أسلحته وعرب أجهزته ملحاولة إيذاء روسيا .
•ت���ح���دث���ت���م يف وق������ت س����اب����ق ح������ول ان����ف����ت����اح  دب����ل����وم����ايس م��ش��ج��ع  
عــىل صــنــعــاء .. مــا الــــذي اســتــجــد بــهــذا الــشــأن ومــاهــي الــقــنــوات 

الدبلوماسية املتاحة حاليا  للتواصل مع الخارج ؟
•*ط��ب��ع��ا ن��ح��ن ل��دي��ن��ا ق���ن���وات دب��ل��وم��اس��ي��ة غ���ر رس��م��ي��ة ن��ت��واص��ل 
عــربهــا ولـــن نــصــرح بــهــا ألنـــه كــمــا ذكــرنــا يف وقـــت ســابــق املــصــالــح 
هي من تحرك الدول يف إعالن مواقف رسمية وإعالن خطوات 
رسمية عــىل مستوى العالم  نحن نــحــاول قــدر اإلمــكــان خالل 

عملنا :
-1 إيصال مظلوميتنا للعالم 

-2 شـــرح حقيقة املــوقــف يف صــنــعــاء الــذيــن يــدعــون اعـــداءنـــا ان 
الــيــمــن خـــرقـــت كـــل الـــقـــوانـــني وان الــيــمــن فــيــهــا حــكــم إرهـــابـــي او 
مجموعة انــقــالبــيــة أو نــحــاول قـــدر اإلمــكــان مــن خـــالل عالقاتنا 

الــطــيــبــة لـــهـــذه الــــــدول وعــالقــتــنــا الــطــيــبــة بــاملــنــظــمــات الـــدولـــيـــة ان 
نــــوصــــل صـــــــورة صــحــيــحــة عــــن صـــنـــعـــاء وال نـــبـــحـــث عــــن الـــدعـــايـــة 
والـــــدعـــــايـــــة هـــــي عـــــــادة تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــــــــدول لــــلــــرتويــــج او لــتــلــمــيــع 
صـــورتـــهـــا امـــــام االخــــريــــن نــحــن نـــحـــاول بــإمــكــانــات بــســيــطــة شــرح 
حـــقـــيـــقـــة الــــيــــمــــن والــــحــــمــــد لــــلــــه نـــجـــحـــنـــا حــــتــــى يف جـــــانـــــب اإلدارة 
االمريكية عرب مجلس الشيوخ األمرييك وعرب جماعات بسيطة 
وعرب منظمات أمريكية تتناول الواقع اإلنساين نشرح موقفنا 
واإلدارة االمريكية ال تتواصل معها بشكل مباشر ألنها تعتربه 
كـــمـــا يـــقـــولـــون هــــم االنــــقــــالبــــيــــون ونــــحــــن أعــــــــداء أصـــدقـــائـــهـــم كــمــا 
يقولون او نحن نحاول نؤذي اصحابهم يف املنطقة لكن نحن 
نوصل كلمتنا عن طريق هذه القنوات اىل عقر البيت األبيض 
ويــقــرؤونــه  وتأتينا بعض األحــيــان الرسائل والـــردود حــول هذا 
املــــوقــــف ونــــكــــرر دائــــمــــا مــوقــفــنــا واضــــــح نـــحـــن ضــــد الـــــعـــــدوان عــىل 
بـــالدنـــا نــحــن ضـــد أي حـــصـــار عـــىل بـــالدنـــا ونـــحـــن ضـــد أي تــدخــل 
يف الشؤون الداخلية ويجب عىل القوات االجنبية واي تواجد 
اجنبي ان يخرج من اليمن وحتى تكون هناك أرضية حقيقية 
للتفاوض وللبحث عن تسوية وكذلك موضوع املطارات واملوائن 
وإدخال املشتقات النفطية هذه األشياء يجب ان تكون قاعدة 

ألي مفاوضات او تسوية سيا سية .
الصيانة هو الحل

*ق������ال رئ���ي���س ال���������وزراء أن ه���ن���اك م���ق���رح���اً م����ن ال��ح��ك��وم��ة 
بتسوية االزم��ة حول الناقلة صافر .. هل يمكن اطالع 

الجمهور حول هذا املقرح؟
**املــقــرتح هــو ان تــأيت سفينة أخـــرى هــذا مــقــرتح طــرح لتفادي 
هذه املشكلة من خالل نقل النفط املوجود يف السفينة صافر 
اىل سفينة أخرى ومن ثم صيانة السفينة او استبدالها بسفينة 
أخـــرى مــن خــالل عــوائــد البيع او مــن خــالل أي يشء آخــر نحن 
لسنا من خلق هذه االزمة نحن طلبنا من األمم املتحدة ومن 
عدة دول يف البداية ان يتم صيانة هذه الناقلة بشكل طبيعي 
وهم تلكأوا وتأخروا خالل األعوام األوىل من العدوان و الحل 
بسيط هو ترميم هذه السفينة وصيانتها او استبدالها بسفينة 
أخرى ونقل هذا النفط اىل مكان آخر وعدم استخدام موضوع 
صافر يف أي مماحكة سياسية ومحاوالت عسكرية يف املستقبل 

لتجيز لهم يف التدخل يف شؤوننا .
•ه�����ل ت��ل��ق��ي��ت��م ات�����ص�����االت أو وس�����اط�����ات ب����ش����أن ال��س��ف��ي��ن��ة 

اإلماراتية روابي ؟
**لــم نتلق أي وســاطــات كـــوزارة خارجية ونتحدث هنا كــوزارة 
خــارجــيــة تتخاطب عــرب الــقــنــوات الدبلوماسية املــتــعــارف عليها 
بــــأنــــنــــا لــــــم نــــتــــلــــق أي وســـــــاطـــــــات رســــمــــيــــة أو عــــــرب وســـــــطـــــــاء  لــكــنــنــا 
تلقينا رسائل الــدول التي لديها مواطنون كانوا يعملون عىل 
السفينة روابي بشأن االطمئنان عىل مواطنيها واتيحت الفرصة 
للتواصل معهم وقمنا باإلجراءات والتواصل مع الجهات   يف 
الـــدولـــة ذات الــعــالقــة لــديــنــا ونــحــن مــوقــفــنــا واضــــح جـــدا كــدولــة 
ان أي دولــة لديها مواطنون يعملون يف السفينة روابــي نحن 
مستعدون ان يتم االتصال بهم واالطمئنان عىل صحتهم من 
قــبــل دولــهــم او أهــلــهــم تلفونيا ليطمئنوا انــنــا نستضيف وبكل 
تــرحــاب مــن يـــأيت الــيــنــا ولــيــتــأكــدوا انــنــا نستضيف هــــؤالء بشكل 
طــيــب وراٍق وبــكــل احــــرتام حــتــى يــعــرف األعــــداء يف الــريــاض اننا 
حتى مع من يعادينا ونأسره نستضيفه ونتعامل معه بشكل 
جيد والحكومة الهندية تواصلت مؤخرا مع مواطنيها الذين 
كــــــانــــــوا ضــــمــــن طـــــاقـــــم الـــســـفـــيـــنـــة روابـــــــــــي وتــــــواصــــــلــــــوا مــــــع اســــرهــــم 

واطمئنوا عليهم.
*ي���ق���ول امل���ب���ع���وث األم���م���ي ان����ه س��ي��ب��دأ م����ش����اورات تشمل 
ال��ق��وى ال��وط��ن��ي��ة يف ص��ن��ع��اء ..  م��ا ال���ذي تلقيتموه بهذا 

الخصوص ؟
**هــــذا مــا قــرأنــاه يف وســائــل االعــــالم وســمــعــنــاه عــرب تصريحات 
لـــلـــمـــبـــعـــوث األمــــــــم ونــــحــــن يف وزارة خــــارجــــيــــة بـــحـــكـــومـــة اإلنــــقــــاذ 
الوطني لــم نتلق شيئاً وبشكل رسمي وللعلم طرحنا يف أكرث 
مـــن مــنــاســبــة وأكـــــرث مـــن تــصــريــح رســـمـــي بــــأن هـــنـــاك أســــس حل 

واضـــح و رؤيـــة للسالم يــدركــه الجميع مــن خــالل كــل مــا جرى 
خالل الفرتة املاضية  لتحقيق الحل السلمي والتسوية يجب 
ان توضع نقاط او إجراءات بناء الثقة موضع التفعيل والتنفيذ 
أوال وقبل أي تصريحات او تحرك سيايس ذكر منها فتح مطار 
صنعاء الـــدويل حتى يستطيع املـــرىض والــطــالب ان يذهبوا اىل 
أمــاكــن عالجهم ودراســتــهــم وكــذا رجــال االعــمــال هــذا سيؤدي 
اىل تطبيع الحياه املدنية والطبيعية يف العاصمة صنعاء وبقية 
املــحــافــظــات والـــســـمـــاح لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بـــالـــدخـــول بشكل 
طـــبـــيـــعـــي دون إعـــــاقـــــة الــــــعــــــدوان وفـــــــرض االتـــــــــــاوات والــــعــــمــــوالت 
اإلضافية من جماعات مواليي الــريــاض ووقــف القصف الذي 
تدركون انه صار اشد مما كان عليه يف بداية العدوان والسماح 
بـــدخـــول الــبــضــائــع الــتــجــاريــة واملـــدنـــيـــة واألدويـــــــة بــشــكــل طبيعي 
وهـــذه مــطــالــب وإجــــــراءات مــشــروعــة وتــخــص مــاليــني اليمنيني 
وبـــــدون هــــذه الــنــقــاط لـــن يــســتــطــيــع أيــــاً كــــان تــحــقــيــق أي اخــــرتاق 
باتجاه فتح الطريق نحو ســالم حقيقي وتسوية عاجلة نحن 
نقدر املبعوث األممي الجديد ونثمن جــهــوده  ونريد التعاون 
معه ونؤمن بــأن التفاوض هو اسلم وسيلة إلنهاء الخالفات 
لكن يف ظل محاوالت الضغط علينا والقصف ونقص كميات 
النفط والغاز املنزيل واغالق مطار صنعاء ال نقبل هذا االبتزاز 
ابـــــدا هـــم يــبــحــثــون عـــن حـــل إليـــقـــاف حــربــهــم الـــعـــدوانـــيـــة يف ظل 
شروطهم ويستخدمون املبعوثني األميني وبالتايل تحقيق أي 

سالم من خالل هذا يعترب وكأنه عشم ابليس يف الجنة .
* ق���ال���ت ح���ك���وم���ة اإلن�����ق�����اذ ان���ه���ا س��ل��م��ت ل���روس���ي���ا رؤي��ت��ه��ا 
ملعالجة القضية اإلنسانية ملاذا روسيا ؟ و هل تلقيتم 

ردوداً حول هذه الرؤية ؟
**لــلــتــوضــيــح فـــان هـــذا الــتــصــريــح هــو مــن قــبــل األخ مــحــمــد عبد 
السالم رئيس الوفد الوطني املفاوض وليس من حكومة اإلنقاذ 
الوطني او وزارة الخارجية وهـــذا خــرب جيد ونــحــن نتمنى لألخ 
مــحــمــد عــبــد الــســالم الــنــجــاح يف أي مـــحـــاوالت أو أي اخــرتاقــات 
مـــمـــكـــنـــة حــــالــــًيــــا او يف املـــســـتـــقـــبـــل الـــــقـــــريـــــب  لــــلــــوصــــول اىل نــقــطــة 
مــتــقــدمــة بـــاتـــجـــاه الــــســــالم واىل االن نـــحـــن لــــم نــســتــلــم أي يشء 

رسمي عرب وزارة الخارجية 
*ما هو تصوركم إلنهاء الحصار و القرصنة عىل سفن  
الوقود وما الذي تفعله  األمم املتحدة بهذا الشأن  ؟ 

**األمم املتحدة ال تفعل شيئاً هي عىل الحياد دائما لكن عندما 
نـــرد عـــىل االعــــتــــداءات عــلــيــنــا يــخــتــفــي الــحــيــاد وردا عـــىل الــســؤال 
وبــــكــــل وضـــــــوح البــــــد وان نـــظـــل عــــىل مـــوقـــفـــنـــا الــــقــــوي بــالــصــمــود 
وإظــهــار قــوتــنــا وتــواجــدنــا عــىل الــســاحــة الــعــســكــريــة والسياسية 
وارسال رسائل قوية للعدوان ومن يواليه حتى يؤمن الطرف 
االخر  بأن افضل وسيلة للتعامل مع تعقيدات الوضع الحايل 
هــو خلق جــو مهيأ للسالم مهيأ ألي مفاوضات سياسية لكن 
نؤكد ان الوصول اىل تسوية باإلكراه او فرض شروط استسالم 
لن يفيد الوضع بل سيطيل امد االزمة واستمرار الحرب وهم 
أي السعودية واالمارات ومن يواليهم الخاسرون يف النهاية, 
الــيــوم نــحــن نــتــحــدث عــن عمليات مــحــدودة بــاتــجــاه مطاراتهم 

عــمــلــيــات الـــــرد بــاملــثــل يف مـــطـــاراتـــهـــم وبـــعـــض األهـــــــداف الــحــيــويــة 
املــرتــبــطــة يف الــجــانــب الــعــســكــري واملـــنـــشـــآت الـــتـــي تــمــولــه - وغـــدا 
سيتطور الــوضــع اىل  عمليات شاملة تشل وضــع اقتصادهم 
وتشل حركتهم وخططهم يف مجاالت عدة سواء يف البحر اويف 
الرب او يف الجو لن نستمر يف تلقي الضربات والتهديدات كما 
هو الحال عليه االن اذا طالت هذه الحرب واستمرت معاناة 
املــاليــني مــن أبنائنا وبناتنا وشبابنا وشيوخنا واستمر الحصار 
فــأنــنــا مــن ســيــوجــه الــضــربــات ويــهــدد بــالــرد والــتــصــعــيــد وهـــم يف 
الــــطــــرف االخــــــر لـــديـــهـــم مــــا يـــخـــســـرونـــه اكـــــرث مـــنـــا ال زلـــنـــا نـــمـــد الــيــد 
للسالم الــعــادل واملــشــرف لنا وللجميع لكنه ســالم يــخــدم كل 
فرد من شعبنا وشعوب املنطقة وليس سالم مفصل ملقاسات 

من يحاولون فرضه 
*يقول الطرف االخر املوايل للعدوان ان اتفاق السويد 
ان��ت��ه��ى ب��ع��د ال��ت��غ��ي��ري األخ����ري يف ال��خ��ط��وط االم��ام��ي��ة .. ما 

تعليقكم ؟
**يقولون ما يقولون لن نهتم ألي يشء يقولونه سيحاولون 
اخــتــالق االعــــذار والــبــحــث عــن مـــربرات تغطي فشلهم وتفضح 
كــل الــعــمــل الــقــذر الــــذي ارتــكــبــوه خـــالل اكـــرث مــن ســبــع ســنــوات 
والخالصة نحن نبحث عن سالم عادل  سالم يشرف الشعب 
الــيــمــنــي ويــــرد لــنــا حــقــوقــنــا ويــــرد لــنــا مــوانــئــنــا ومــطــاراتــنــا والــجــزر 
كــلــهــا ويــعــوضــنــا عــن كــل الــخــســائــر ويــــرد لــنــا الــحــق الــــذي حــاول 
العالم التغايض عنه بسبب املصالح سالم يسمح لنا بأن نخرج 
للعالم ونتحدث مع الجميع كشعب يمني قوي مناضل صامد 
امــــا مـــا يــقــولــونــه )وهـــــم بـــالـــطـــرف االخـــــر عـــــادة يـــنـــامـــوا عـــىل مـــوال 
ويصحو الصباح ويحاولوا يعملوا أي فربكة وأي يشء جديد 
يعتقدون انه سيغر ما هو عىل الساحة ( الساحة فيها وقائع 
تظهر للجميع هم من يخرتق اتفاق السويد ..  هم من خرقوا 
اتفاق السويد سابقا وحاولنا قدر اإلمكان الوصول اىل خطوات 
متقدمة يف السالم لكنهم ال يريدون السالم العادل واملستدام  
الــــــــذي يــــخــــدم الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي كـــكـــل هـــــم يــــــريــــــدون ســــــالم لــهــم 
كجماعة مقيمة بالرياض والسعودية تريد سالم بمفهومها 
وتــخــرتق حـــدودنـــا والـــدخـــول يف أراضــيــنــا واســتــقــطــاع مساحات 
وكـــســـب والءات واالمــــــــارات تـــريـــد الـــســـالم الـــــذي يــســمــح لــهــا ان 
تقيم قواعد جوية وتستويل عىل جزرنا وان تتدخل يف شؤوننا 
وتــخــلــق مــيــلــيــشــيــات ومـــوالـــني لــهــا يف كـــل مــكــان تــعــتــقــد انــهــا قد 
تتواجد فيه  نحن ال نبحث عن هذا السالم امليت املؤقت بل نريد 
تحقيق سالم يحفظ يمنا املوحد ويمن قوي يحرتمه العالم  .. 
جواز سفرنا للمواطن وكذا الرسمي اصبح ال يحرتم يف الخارج 
وال يــتــم االخـــــذ بـــه او اعـــتـــمـــاده يف مــــطــــارات الـــعـــالـــم وهـــنـــا أقـــول 
وبوضوح ) نحن نوجه رسالة للعالم من ال يحرتم مواطنينا يف 
تنقالتهم خارجيا وال يحرتم جوازات سفرنا العادية للمواطنني 
وكـــذلـــك الــــجــــوازات الــرســمــيــة ســيــأيت وقـــت وســنــعــامــلــهــم باملثل 
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الـــعـــدوانـــيـــة يـــجـــب ان يـــكـــفـــوا عــــن وصــفــنــا 
بــاملــتــمــرديــن واالنــقــالبــيــني هـــذه حـــرب دفــــاع عـــن  الــيــمــن وشعبه 

وهويته الوطنية وهذه هي يمن االحرار كلهم دون استثناء  
وأود هنا ان أوجه رسالة واضحه  للعالم واىل اخواننا يف الدول 
العربية خاصة بأن ال  ينخدعوا بما رأوه خالل السبع السنوات 
املـــاضـــيـــة مــــن مـــــحـــــاوالت تــغــيــيــب وتـــــجـــــاوز لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة 
والشعب اليمني وانتهاك لحقوقه والتعدي عليه ونحن نرد 

بما لدينا من إمكانيات ولو بسيطة ..
عىل شعوب العالم ان تعرف ان أيامنا قادمة سواء اقتصادية 
او عسكرية او من خالل تطور نوعي يف إمكانات املجتمع اليمني 
ال يمكن ان نكون يف مواقف ضعف او نقبل بأي وصاية حتى 
وأن تكالب علينا االعداء من كل مكان خالل السبع السنوات 

املاضية .
 ما حدث بني أوكرانيا وروسيا ونتائج ذلك عىل الساحة العربية 
والــدولــيــة ســتــكــون لــه عــواقــبــه ونــتــائــجــه وتــغــراتــه عــىل مختلف 
الشعوب والدول والتحالفات القائمة التي ستظهر ويحب ان 
يعطيهم ذلــك صــورة ودرس بــأن األيـــام يف تقلب والتحالفات 

تتغر وتلك األيام نداولها بني الناس .

أوضح  وزير الخارجية املهندس هشام شرف أن الجميع سيدرك يوما ما بأن من يدير مجلس األمن هي أمريكا وبريطانيا واصفا املجلس بأنه 
بات لألغنياء واألقوياء وأن القرار األخري حول تمديد حظر السالح لليمن  لن يجدي نفعا وأكد بأن  القرار األخري للمجلس لم يصف انصار 

ال��ل��ه ب��اإلره��اب��ي��ن الف��ت��ا اىل أن  اآلل���ة اإلع��الم��ي��ة ال��ت��ي قبضت الثمن ه��ي ال��ت��ي  روج���ت للدعاية اإلع��الم��ي��ة ال��ت��ي تبحث عنها اإلم����ارات التي 
ترتأس املجلس الشهر الحايل بشكٍل مؤقت .

 مواضيع هامة حول كثري من القضايا املتعلقة باألوضاع السياسية والعسكرية واالقتصادية  عىل الساحتن املحلية والدولية تم 
التطرق لها يف سياق هذا الحوار الذي اجرته "26 سبتمرب" مع وزير الخارجية .. إىل التفاصيل :

لدينا قنوات دبلوماسية غير رسمية نتواصل عبرها مع اخلارج
مجلس األم��ن ينفذ التوجيهات 

االمريكية - البريطانية 
اإلم����������������������ارات ت�����ب�����ح�����ث ع���ن 

الدعاية اإلعالمية
ن���ح���ن ض����د أي ع���ق���وب���ات ت���ف���رض ب��ش��ك��ل أح��������ادي م����ن ق���ب���ل أي ب���ل���د ع���ل���ى ب���ل���د آخ���ر

م����ا ص�����در ع����ن م��ج��ل��س األم����ن 
ل��م يصف جماعة ان��ص��ار الله 

بأنها ارهابية ابدا
م���ط���ار ص���ن���ع���اء اص���ب���ح م���ط���ارا 
للمنظمات الدولية واإلغاثية 
ع���الق���ت���ن���ا م�����ع روس�����ي�����ا ع���الق���ة 

احلقيقة والوضوح 

طلبنا من األمم املتحدة ومن 
عدة دول في البداية أن يتم 

صيانة ناقلة النفط صافر 
الب������د أن ن���ظ���ل ع���ل���ى م��وق��ف��ن��ا 
ال������ق������وي ف������ي ال�����ص�����م�����ود ع��ل��ى 
ال�������س�������اح�������ت�������ن ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة 

والسياسية

: » وزير اخلارجية ل�  »

ال زلنا مند أيدينا للسالم العادل واملشرف

منذ نشأة الكيان األمرييك الــذي قام عىل أشــالء املواطنني األصليني ألمركا من الهنود الحمر من خالل 
شّن حرب إباداٍت جماعّيٍة بحّقهم ومصادرة ممتلكاتهم وتأسيس إمرباطورّية اإلجرام األمرييك التي بدأت 
تعمل عىل خلق وزرع أنظمة وكيانات اصطنعتها وسّخرتها لخدمة مصالحها أال وهي املصالح االستعمارّية 
الغربّية ويف مقّدمة تلك األنظمة الكيانات الّسعودّية واالماراتية والبحرينّية إضافة إىل الكيان املؤقت يف 
فلسطني املحتّلة منذ ذلك الحني بدأت اإلدارات األمريكّية املتعاقبة   بجناحيها الجمهوري والّديموقراطي 
توسيع نفوذها وفرض مصالحها عىل العالم وفرض قوانني هوليودّية وعقوبات تفرضها عىل كّل من دافع 
عن سيادة بالده ايا كان والّشواهد الّتاريخّية حافلٌة باإلرهاب األمرييك من فنزويال التي شهدت العالقات 
التاريخّية منذ أّيام الّزعيم الّراحل هوغو تشافيز الذي كان مناهضاً للّسياسات األمريكّية ومناضاًل ثورّياً 
تصّدى ملؤامراتها االنقالبّية والّتدخل بالّشؤون الّداخلّية من خالل دعمها ومحاوالتها الّدائمة للتخّلص 
من الّسلطة منذ أّيام هوجو تشافيز حّتى نيكوالس مادورو من خالل قيامه بأكرث من 20 محاولة انقالب 
وفقاً ملـــادورو: كّلها من تدبر أمريكا إضــافــًة إىل كوبا التي عاشت ســنــواٍت طويلًة من الــّصــراع مع واليــات 
الّشر املتحدة منذ العام 1962واعتزام البنتاغون بدء الحرب بقصٍف جوٍيّ مكّثف عىل كوبا يليه غزو بري 
بـ 120 ألف جندي، بسبب وجــود صواريَخ روسّيٍة يف كوبا أوقفت الحرب الّنووية التي كانت عىل وشك 
االنــــدالع بــعــد املــفــاوضــات وقــبــول االتــحــاد الــّســوفــيــايت بسحب الــّصــواريــخ، ســيــاســة لــم يــقــف فيها اإلرهـــاب 
األمرييّك عند حدوٍد بل وصل إىل إيران منذ انتصار الّثورة اإلسالمّية بقيادة اإلمام الخميني )قد( وال زال 
حّتى اليوم رغم فشلها يف القضاء  عىل الّثورة الوليدة ومنع تطّورها يف كاّفة القطاعات ال سّيما قدرات 
الّتصنيع العسكري ونجاح إيران يف أن تكون بني الدجول الّنووّية، وال ننىس غزوها ليوغسالفيا  وتفكيك 
االتحاد الّسوفيايت وغزوها للعراق واحتالل الكويت تحت عنوان تحريره من غــزو صــدام حسني حينها 
ودخولها لبنان عام 1983 تحت عنوان القّوات املتعّددة الجنسّيات لفرض ما يسّمى بالّسالم مع العدّو 

االسرائييل الذي كان يحتّل لبنان أّما محاوالت تدخلها تاريخّياً يف سوريا بوجوٍه متعّددٍة وإداراٍت تتقن إدارة 
اإلرهاب واستباحة الّدول وإبادة الّشعوب بالتدّخل املباشر أو حّتى من خالل صناعة اإلرهاب ودعمه مثل 
داعش وغرها من امليليشيات اإلرهابّية وال ننىس دور اإلرهاب األمرييك يف اليمن من خالل تبنيها ودعمها 
وإدارتــهــا للعدوان اإلجــرامــي عــىل اليمن بالّتحالف مــع نظام آل سعود وآل زايــد ودوٍل غربّيٍة مــع الكيان 
الّصهيوين املؤقت عدوان سيدخل عامه الّثامن يف أبشع حرٍب كونّيٍة وإرهابّيٍة ضّد اليمن الذي كسر هيبة 
الواليات املتحدة وتحالفهم العدوايّن وأذّلهم من خالل االنتصارات التي حّققها الجيش اليمني والّلجان 

الّشعبّية رغم عدم الّتوازن يف القدرات العسكرّية وصواًل إىل ما يجري اليوم يف أوكرانيا  حيث تشّن عليها 
روسيا حملًة عسكرّيًة هي األكرب واألخطر يف تاريخ الّصراع األمرييّك الّرويس وعىل مستوى العالم إذ أّن 
العملّية قد تؤّدي إىل اندالع حرٍب عاملّيٍة قد تشمل تدّخل الّسالح الّنووي كّل تلك الّتدخالت التي كانت 
تحمل عناويَن مختلفٍة كانت تشّنها الواليات اإلرهابّية تارًة باسم الحّرية وهي أكرث األنظمة ديكتاتورّية 
وتارًة بحّجة محاربة اإلرهاب وهي من صنعت وال زالت تقود اإلرهاب بل هي األكرث إرهاباً يف العالم وتارًة 
تحت عنوان اإلنسانّية وهي أكرث األنظمة فتكاً باإلنسانّية كّل تلك الوقائع الّتاريخّية واآلنية واملستقبلّية 
املتعّددة األقطاب التي يلحظها املتابع ملنهجّية الّسياسات اإلرهابّية األمريكّية من لحظة وإصــرارهــا عىل 
ممارسة البلطجة عىل العالم يؤّكد سقوط آخر إمرباطورّيات اإلرهــاب ومعها ستسقط كيانات الخليج 
الوظيفّية والكيان الّصهيوين وما تغير بعض املواقف من تلك األنظمة يف ظّل العملّية العسكرّية التي 
أعلنها الّرئيس الّرويس فالديمر بوتني يف أوكرانيا إاّل إعالن هزيمة أخرى تضاف إىل سجل الهزائم األمريكّية 
وهذا ال يعني بأّن سبب الّسقوط املدوي ألمريكا سيكون بسبب هذه الّصفعة التي وّجهها بوتني ألمريكا 
وأوروبـــا وحلفائهما بــل هــي جــزٌء جــديــٌد ضمن عملّية الّسقوط التي استنفدت معظم شــروط االستبداد 
واإلجرام الذي مارسته الواليات املتحدة األمريكّية عىل العالم وفقاً للّتسلسل الّتاريخي اإلجرامّي األمرييك 
مــن كــوبــا إىل فــنــزويــال وإيـــــران وبــعــض الـــــّدول الــعــربــّيــة ويف مــقــّدمــتــهــا الــيــمــن وصــــواًل إىل أوكــرانــيــا  وال يمكن 
املقارنة بني معركة روسيا يف أوكرانيا ومواجهة العدوان يف اليمن ألسباٍب كثرٍة منها القدرات العسكرّية 
التي يمتلكها الّروس ال يمتلكها اليمنّيون الذين شّكلوا الجزء األسايس والكبر يف ضمان اقرتاب سقوط 
إمرباطورّية اإلرهاب األمريكّية وأثبت بأّن أمريكا ليست قدراً ونستطيع هزيمتها وتمريغ أنفها وتهميش 

صورة جيش األسطوري وهذا واقع أثبته رجال الله يف اليمن.
* كاتب واعالمي لبناين    
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إط��ال��ة أم��د ال��ت��دخ��ل العسكري ال���رويس يف 
أوكرانيا اصبح هدفاً غربياً وهذا ال يعني أن 
األم���ري���ي ج��ر ال����رويس اىل ف��خ أوك��ران��ي��ا ك��ون 
األخ������ر ك�����ان ي��ع��ل��م ج����ي����داً ط��ب��ي��ع��ة م����ا ي��ت��ط��ل��ب��ه 
امل���������وق���������ف م���������ن ت�������ح�������رك م���������ي���������داين ب������ع������د أن ب���ل���غ 
ال���ت���دخ���ل األم����ري����ي يف ك��ي��ي��ف ال��������ذروة وب���ات���ت 
السلطة األوكرانية عىل مقربة من التحول 
اىل رأس ح���رب���ة ض���د م��وس��ك��و إض���اف���ة اىل أن 
ب�����وت�����ن ك��������ان ق������د أق���������ام ال����ح����ج����ة ع������ىل ال���ج���ان���ب 
األم�����������ري�����������ي م����������ن خ�������������ال م����������ش����������روع االت������ف������اق������ي������ة 
ال�����ن�����اظ�����م�����ة ل������أم������ن ال�����ع�����امل�����ي وال�������ت�������ي ن������ش������رت يف 
17ديسمرب كانون األول املايض بعد أن تخىل 
األم����ري����ي ع���ن ال��ك��ث��ر م���ن ت��ع��ه��دات��ه امل��ت��ع��ل��ق��ة 
باألسلحة النووية وتوسع حلف الناتو وهي 

تعهدات تعود اىل حقبة الحرب الباردة. 

معركة نووية على أبواب موسكو 
س�������خ�������ر ال��������ج��������ان��������ب األم�����������ري�����������ي م�������م�������ا ي�����ط�����رح�����ه 
الدبلوماسيون الروس كتأكيد عىل أن روسيا 
ل������م ت����ع����د م����ن����اف����س����ة ل������ل������والي������ات امل�����ت�����ح�����دة ال���ت���ي 
باتت القطب األوحد وجرت خال العامن 
املاضين املزيد من االحداث واملواقف أبرزها 
ب��دء واشنطن تصنيع قنبلة نووية بي 62- 
12 واب��ت��ك��ار أس��ال��ي��ب وط����رق ج��دي��دة لحمل 
ه������ذه ال���ق���ن���اب���ل وب����م����ا ي���خ���ال���ف ق����واع����د ال���ح���رب 
النووية املتعارف عليها وهذا ما ضاعف من 
مخاوف موسكو التي ذهبت نحو االفراج عن 
مشاهد قنبلة القيصر التي تعد أك��رب قنبلة 
نووية يف العالم وجرى تجريبها يف 1961م 
اال ان املشاهد لم تبث اال قبل عام يف رسالة 
ل��واش��ن��ط��ن أن روس��ي��ا ال ت����زال ال��ق��وة ال��ن��ووي��ة 

األكرب عامليا.
واشنطن نقلت الحرب مع روسيا اىل أبواب 
موسكو من خال أوكرانيا التي عربها هتلر 
يف ال��ح��رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة يف غ���زوة ال��ربب��ري 
لاتحاد السوفيايت وهي نفس املنطقة التي 
ي���س���ت���خ���دم���ه���ا ال�����ن�����ات�����و ال������ي������وم ل���ت���ح���ق���ي���ق ن����ب����وءة 
جيوبوليتيكية ملستشار سابق لأمن القومي 
األم���ري���ي ال�����ذي ي����رى يف أوك���ران���ي���ا وال��س��ي��ط��رة 
عليها ب��داي��ة ال��ن��ه��اي��ة ل��روس��ي��ا ول���م يخطئ يف 
ذل���ك ف��ال��ج��غ��راف��ي��ا ال��س��ي��اس��ي��ة ت��ؤك��د ل��ن��ا ذل��ك 
إضافة اىل ما أظهرته السلطة األوكرانية من 
تحركات خال السنوات املاضية وكلها تؤكد 
ن��ظ��ري��ة أن ك��ي��ي��ف ب��ات��ت أك���ر ع��دائ��ي��ة ملوسكو 
وص�������ارت ق�����اب ق���وس���ن أو ادىن م����ن ال��ت��ح��ول 
اىل أداة ع���س���ك���ري���ة وأم����ن����ي����ة ض�����د روس�����ي�����ا م��ن 
الحرب عىل الشرق األوكراين الرويس وعىل 
اللغة الروسية والتوجه نحو اعتماد اتفاقية 
ال�������ت�������ع�������اون امل��������ش��������رك م��������ع االت���������ح���������اد األوروب���������������ي 
ال����ك����ف����ي����ل����ة ب��������اح��������داث ت����غ����ي����ر ث������ق������ايف اج����ت����م����اع����ي 
اقتصادي يف أوكرانيا وبما يجعل هذا البلد 
املهم بلداً مفتوحاً بشكل كامل لكل ما يأيت 
اليه من واشنطن وعواصم الغرب األخرى. 

معركة بايدن بامتياز 
ل���������م ي�������ت�������س�������اءل ال������ك������ث������ر مل���������������اذا ق������������ام ال�����رئ�����ي�����س 
األمريي جو بايدن بزيارة أوكرانيا اك��ر من 
اث����ن����ي ع���ش���ر زي��������ارة ق���ب���ل ت���ول���ي���ه ال���س���ل���ط���ة م��ن��ه��ا 
ع���ن���دم���ا ك������ان ن����ائ����ب����اً ألوب������ام������ا ومل���������اذا ك������ان ن��ج��ل��ه 
ي����ع����م����ل يف أوك�������ران�������ي�������ا ول���������ه ن������ش������اط اق�����ت�����ص�����ادي 
يف ه�����������ذا ال������ب������ل������د ال��������������ذي ي�����ع�����ت�����رب ض������م������ن امل������ج������ال 
الحيوي لروسيا وما هو دور الديمقراطين 
األم����ري����ك����ي����ن يف اح����������داث 2014م ف���ع���ن���دم���ا 
نعلم بكل ذل��ك نصل اىل نتيجة أن الحرب 
ال����ح����ال����ي����ة ع������ىل روس������ي������ا وال������ت������ي ت���ت���خ���ذ ال���ط���اب���ع 
االقتصادي الثقايف اإلعامي ليست إال حرب 
بايدن عىل روسيا وقد تتجه هذه الحرب يف 
وقت قريب لتصبح حرباً عسكرية فاالمريي 
يرى اليها كفرصة فيما الرويس اعتربها منذ 
أول لحظة ض��رورة وع��دم خوضها يعني أن 
ت��ص��ب��ح أوك����ران����ي����ا ب����ن ع��ش��ي��ة وض���ح���اه���ا دول����ة 
قادرة عىل استخدام الساح النووي وإن لم 
تكن تمتلك ذل��ك ال��س��اح فبمجرد دخولها 
ال���ن���ات���و ي���م���ك���ن ل���واش���ن���ط���ن وب���ش���ك���ل ف�������وري أن 
تنقل اليها ع��دداً من القنابل النووية تماماً 
كما هو االم��ر عليه يف تركيا وبلجيكا وأملانيا 
ب��ل إن أوك��ران��ي��ا ق��د ت��س��ت��خ��دم ه���ذه األسلحة 
بموجب االستخدام املشرك وه��و مبدأ من 
مبادئ حلف الناتو ناهيك عن نصب حائط 
صواريخ تابع للناتو األمر الذي سيعمل عىل 
تغير معادلة الردع النووي بفارق قد يصل 

اىل ثاث دقائق. 
تدرك واشنطن أن روسيا تصعد من جديد 
وأنها ال ت��زال تحافظ عىل قوتها النووية بل 
وت����ت����ف����وق ع���ل���ي���ه���ا م�����ن ح����ي����ث ح����ج����م األس���ل���ح���ة 
النووية وقوتها التدمرية إضافة اىل التفوق 
ال������رويس يف م���ح���رك���ات ال���ص���واري���خ وح���ام���ات 
ال��ق��ن��اب��ل وال�����رؤوس ال��ن��ووي��ة وال��ت��ف��وق األخ��ر 
يف أسلحة الفرط صوتية والطوربيد النووي 
وك���ل ذل���ك دف���ع واش��ن��ط��ن اىل إع����ادة تصنيع 
ق��ن��اب��ل ن���ووي���ة ب��ع��د اج�����راء ال��ت��ع��دي��ات عليها 
ل��ي��ص��ب��ح م���ت���اح���اً ل���ط���ائ���رة ح���رب���ي���ة م����ن ن�����وع اف 
35 ح����م����ل����ه����ا إض��������اف��������ة اىل إم�����ك�����ان�����ي�����ة ص����ن����اع����ة 
احجام مختلفة تستجيب ملتطلبات الدفاع 
والهجوم السيما ضد كل من يعادي أمريكا 

ويستهدف مصالحها. 

مؤامرة نقل املعركة الى موسكو 
ال���ح���دي���ث ع����ن ه�����ذه ال����ت����ط����ورات ي���ط���ول ل��ك��ن 
م��ا ي��ج��در اإلش�����ارة ال��ي��ه ه��و أن��ن��ا ق���ادم���ون عىل 
م����رح����ل����ة م������ن ت����ق����ل����ب����ات ال�������ص�������راع ف����ق����د ي����ح����اول 
األمريي استعراض قوته الناعمة والصلبة 
عىل حد س��واء لكن يف ميادين مختلفة من 
العالم خاصة والديمقراطيون ال ي��رددون 
يف استخدام األدوات لشن حروبهم وبشكل 
غر مباشر إضافة اىل أنهم أصحاب االمتياز 
يف االن������ق������اب������ات واالح�����ت�����ج�����اج�����ات وه��������و م������ا ق��د 
ن��ش��ه��ده خ����ال ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة ب���ل وق����د يصل 
األم�������ر ب���ال���ج���ان���ب األم�����ري�����ي اىل م����ح����اول����ة ن��ق��ل 
امل���ع���رك���ة اىل م���وس���ك���و ب���ال���ت���زام���ن م����ع م����ؤام����رة 
أم���ن���ي���ة ت��س��ت��ه��دف ب���وت���ن وم���خ���ط���ط���ات أخ����رى 
ستنتقل من بلد اىل آخر وقد تبدأ خال مايو 
املقبل أي عندما تنضج مثل هذه املخططات 
ويجري التمهيد لها وال نستبعد أن يستعد 
ال������������رويس اي������ض������اً مل�������ح�������اوالت ن����ق����ل امل�����ع�����رك�����ة اىل 
م����ي����ادي����ن أخ�������رى م�����ن أج������ل ت���خ���ف���ي���ف ال��ض��غ��ط 
عىل مركز املعركة حالياً أوكرانيا وهي األقرب 
اىل موسكو االمر الذي يشجع األمريي أكر 
عىل التحرك ويدفع الرويس يف نفس الوقت 
اىل ال��ت��س��ري��ع ب���وت���رة ت��ح��ري��ك امل���ل���ف���ات ه��ن��ا او 
هناك خاصة وق��د اصبح ل��ل��رويس امل��زي��د من 
األوراق ليس يف أوروبا بل وافريقيا وامريكا 

الجنوبية. 

نفط السعودية ورقة رابحة
 بيد بايدن : 

يف خ��ض��م ك���ل ذل���ك ت��ظ��ل ال��ط��اق��ة م���ن نفط 
وغ������������از ع�������ىل رأس أول����������وي����������ات ال������ط������رف������ن وم�����ن 
ه���ذا امل��ل��ف ق���د ن��ش��ه��د ت��ح��ال��ف��ات ج���دي���دة عىل 
وق�������ع م������ح������اوالت واش����ن����ط����ن ال�����دف�����ع ب����أدوات����ه����ا 
ال��ق��دي��م��ة ك��ال��س��ع��ودي��ة ألن ت��س��ت��ع��د ل��ت��وج��ي��ه 

ض��رب��ة ق��اس��ي��ة ل��اق��ت��ص��اد ال����رويس م��ن خ��ال 
رف��������ع اإلن�������ت�������اج ف������ال������ري������اض ال������ي������وم ت����ت����ه����رب م��ن 
االستجابة ليس التزاماً للرويس بقدر ما هو 
م���ح���اول���ة الش���ع���ار ب���اي���دن ب����أن ع��ل��ي��ه االل��ت��ف��ات 
اىل محمد بن سلمان واالع��راف به كحاكم 
ش��رع��ي ل��ل��س��ع��ودي��ة وه���و م��ا يعني ط��ي ملف 
خاشقجي وحينها لن تردد الرياض يف أداء 

دورها التاريخي لصالح واشنطن. 
م������ن ي�����ق�����رأ ال������ت������اري������خ س����ي����ج����د ح���ق���ي���ق���ة ال��������دور 
ال����س����ع����ودي يف إس�����ق�����اط االت�����ح�����اد ال���س���وف���ي���ايت 
ف����رف����ع اإلن�����ت�����اج يف ال���ث���م���ان���ي���ن���ات ك���ب���د م��وس��ك��و 
خ���س���ائ���ر ك���ب���رة وه�����ي م����ن ك���ان���ت ت��ع��ت��م��د ع��ىل 
أسعار النفط السيما بعد أن بدت مؤشرات 
ال��س��ق��وط واالن��ه��ي��ار م��ن��ذ منتصف سبعينات 
ال������ق������رن امل���������ايض وك������ان������ت ال�������ري�������اض ح������اض������رة يف 
م�����ع�����رك�����ة ال�����ن�����ف�����ط ب������ق������وة وح��������اض��������رة ك������ذل������ك يف 
معركة الجهادين بافغانستان وك��ان ذلك 
يحدث يف عهد الديمقراطين إن لم يكونوا 
هم أصحاب نظرية االس��ت��دراج واالستنزاف 
من خال الضغط عىل الطرف اآلخر ليصبح 
ام�����ام�����ه خ������ي������اراً واح�����������داً ف����إم����ا أن ي����ن����دف����ع ب���ق���وة 
نحو األم��ام وبأقل الضمانات وإما أن يردد 
م��رت��ع��ش��اً يف م��ك��ان��ه ويف ك���ا ال��ح��ال��ت��ن ت��ك��ون 
واش�����ن�����ط�����ن ج������اه������زة ل���ل���م���رح���ل���ة امل����ق����ب����ل����ة ول���ع���ل 
االن����دف����اع اىل األم�����ام ه���و ال��خ��ي��ار األق����ل س����وءاً 
ع����ىل اع����ت����ب����ار أن امل����ع����رك����ة ق����د ي����ج����ري ال��ت��ح��ك��م 
ب����م����س����ارات����ه����ا ب���ش���ك���ل أف����ض����ل م�����ن االس����ت����س����ام 

ابتداًء وانتظار ما سيقرره البيت األبيض. 

الروسي وحرب الضرورة 
ل���ي���س ص���ح���ي���ح���اً أن واش���ن���ط���ن ت��خ��ط��ط ل��ك��ل 
يشء وت���س���ت���ع���د ل���ك���ل يشء ول����ك����ن ال��ص��ح��ي��ح 
ه�����و أن واش����ن����ط����ن وم�������ع ت���ن���ف���ي���ذه���ا ل���ل���خ���ط���وط 
ال��ع��ام��ة الس��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ت��ع��م��ل ع���ىل ت��وظ��ي��ف 
املتغرات والتكيف معها وبما يحقق هدفها 
االس������رات������ي������ج������ي وع���������ىل وق���������ع ه���������ذا االس����ت����ن����ت����اج 
املتواضع نجد أن عيون ب��اي��دن ع��ىل أوكرانيا 
وهو أق��رب السياسين األمريكين عىل هذا 
البلد واألك���ر دراي���ة ب��ه ل��درج��ة أن��ه ق��ال ذات 
م��رة أن��ه يتصل باملسؤولن االوك��ران��ي��ن اكر 
م�����ن ات����ص����ال����ه ب����زوج����ت����ه وه����ن����ا س���ي���ب���دع ال��ع��ق��ل 
ال��دي��م��ق��راط��ي األم���ري���ي يف م��ح��اول��ة التمهيد 
ألرض�������ي�������ة ل������ح������رب اس�����ت�����ن�����زاف�����ي�����ة ط�����وي�����ل�����ة األم�������د 
ل��ل��رويس م��ن أج��ل اض��ع��اف��ه وم��ن ث��م اب��ع��اده 
ع���ن ال��ص��ن ق��ب��ل ان ي��ت��م االس���ت���ف���راد ب��ال��ص��ن 
الح���������ق���������اً وه��������ن��������ا ت��������ك��������ون واش�������ن�������ط�������ن ق���������د أك���������دت 
تربعها عىل عرش العالم بعد أن كان هناك 
محاوالت روسية – صينية للتأثر عىل هذه 
املكانة ولكن هذا ليس حتمياً فليس كل ما 
ي�������دور يف أروق��������ة ال���ب���ن���ت���اغ���ون س��ي��ص��ب��ح واق����ع����اً 
ف����ب����ب����س����اط����ة ألن�����ن�����ا أم����������ام م����خ����ط����ط����ات ت����ت����ص����ارع 
واج������������ن������������دة ت��������ت��������ض��������ارب ف�������م�������ن ال�������ب�������ن�������ت�������اغ�������ون اىل 
ال��ك��رم��ل��ن وه���ن���اك ي��م��ي ب���وت���ن وف����ق ه��دف 
اسراتيجي يتمثل يف استعادة روسيا لدورها 
العاملي كمنافس لأمريي وما يتطلبه ذلك 
من إنجازات اقتصادية وتفوق عسكري وقد 
نجح اىل ح��د كبر يف تحقيق نجاحات عدة 
يف مختلف املجاالت وهو ما لم يكن متوقعاً 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��غ��رب ول���ه���ذا ن��ج��د أن ب���وت���ن ك��ان 
أك���ر ش��ج��اع��ة يف ات��خ��اذ ق���رار ال��ح��رب ب��ع��د أن 
ن���ج���ح يف اف����ش����ال م���خ���ط���ط اب����ع����اد روس����ي����ا ع��ن 
ال�����ب�����ح�����ر األس�������������ود وت�����م�����ك�����ن م�������ن خ���������ال ت���دخ���ل���ه 
يف ج���ورج���ي���ا 2008م ويف ال����ق����رم 2014م 
وح������ال������ي������اً يف أوك�������ران�������ي�������ا م�������ن ت�����وس�����ي�����ع م���س���اح���ة 
االط���ال���ة ال���روس���ي���ة ع���ىل ال��ب��ح��ر ال�����ذي تمتلك 
م���ف���ات���ي���ح���ه إس���ط���ن���ب���ول غ����ر أن ال��������رويس ن��ج��ح 
اىل حد ما يف تجاوز العقدة الجيوبوليتيكية 
م���ن خ����ال ق���واع���ده يف س���وري���ه وه��ن��ا يتنفس 
االسطول البحري الرويس وتتمكن موسكو 
م�����ن اإلف����������ات م�����ن ال����ق����ي����ود ال����ج����غ����راف����ي����ة ال���ت���ي 
ُيحسن األمريي من خال ال��ريك توظيفها 

لحصار قلب العالم. 
م��ن ه��ن��ا ن��ج��د أن ال����رويس ق����ادر ع��ىل ت��ج��اوز 
الفخ الذي ُيعد له اليوم يف أوكرانيا )فلست 
م��������ع م��������ن ي������ق������ول أن ال���������������رويس وق����������ع يف ال����ف����خ 
اب���ت���داء ع���ىل اع��ت��ب��ار أن ال���ف���خ ص��ن��ع م���ن ق��ب��ل( 
وه��ن��اك م���ؤش���رات ع���دة ت��ؤك��د ذل���ك ف��ل��م ي��زج 
ب���ج���ن���وده يف ح����رب م����دن ول����م ي��س��ت��خ��دم بعد 
ق��������وات��������ه وم�������ع�������دات�������ه األض��������خ��������م واألك���������ف���������أ ف���م���ن 
ي����ش����اه����د ارت����������ال ال����ج����ي����ش ال����������رويس وي�����دق�����ق يف 
ن��وع��ي��ة ال���ع���رب���ات وت����اري����خ ص��ن��ع��ه��ا س��ي��ج��د أن 

ال��ك��رم��ل��ن ق����رر اس���ت���خ���دام امل����ع����دات ال��ق��دي��م��ة 
ال�����ت�����اب�����ع�����ة ل���ل���ح���ق���ب���ة ال����س����وف����ي����ت����ي����ة م�������ن ع�����رب�����ات 
وم�����درع�����ات وراج�����م�����ات وغ������ره إض����اف����ة اىل أن 
ساح الطران لم يدخل يف املعركة بالشكل 
املطلوب فقد اعتمد الرويس عىل الصواريخ 
ال���دق���ي���ق���ي���ة يف اس����ت����ه����داف ال���ب���ن���ي���ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
للجيش األوكراين الذي ال نستهن به كونه 
يمتلك أسلحة تقليدية قادرة عىل الصمود 
إض����اف����ة اىل ت��ل��ق��ي��ه م���س���اع���دات ع��س��ك��ري��ة م��ن 
ال��دول الغربية وبالتأكيد أن بوتن لم يقرر 
ال��ه��ج��وم ال��ع��س��ك��ري إال ب��ع��د أن أخ��ض��ع ه��ذا 
القرار للدراسة واطلع مع مستشاريه لتقارير 
امل������خ������اب������رات ال�����ت�����ي ك�����ان�����ت ت�����رص�����د ك������ل ص���غ���رة 
وكبرة يف كييف السيما النشاط العسكري 
واالس��ت��خ��ب��ارايت ال��غ��رب��ي وم���ن ضمنها نشاط 
امل����خ����ت����ربات ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة ك����أح����د أب��������رز امل���ل���ف���ات 
السرية والخطرة والتي كانت أح��د أسباب 
اإلس��راع يف تنفيذ العملية العسكرية والتي 
ج���������اءت ق����ب����ل م�����وع�����د ب��������دء ع����م����ل أح��������د م����راك����ز 
األب������ح������اث وال�����ت�����ي ج������رى ت���ج���ه���ي���زه���ا ق���ب���ل ذل���ك 

املوعد بعام كامل. 

اخليارات املتعددة 
ت�����رك ب���وت���ن ل��ن��ف��س��ه خ����ي����ارات م���ت���ع���ددة م��ن 
ض����م����ن����ه����ا ف�����ص�����ل ش����������رق أوك�������ران�������ي�������ا ع�������ن غ����رب����ه����ا 
يف ح�����ال ع�����دم ت��ح��ق��ق ال����ه����دف ال���رئ���ي���ي وه���و 
ال��������ت��������دخ��������ل ال�������ع�������س�������ك�������ري واس�����������ق�����������اط ال����س����ل����ط����ة 
واس���ت���ب���دال���ه���ا ب����أخ����رى م���وال���ي���ة وه�����ي ال��س��ل��ط��ة 
التي سوف تتعهد ملوسكو بأن تكون أوكرانيا 
محايدة وستضمن ن��زع األسلحة ال��ت��ي ترى 
موسكو بأنها قد تشكل تهديداً لها وكذلك 
ت���ض���م���ن ح�����ق�����وق ال������ش������رق األوك��������������راين ف���������إذا ل��م 
ي��ت��ح��ق��ق ك���ل ذل����ك س��ي��ك��ون ال��ج��ي��ش ال����رويس 
يف وض��ع��ي��ة ع��س��ك��ري��ة م��ن��اس��ب��ة ل���ل���راج���ع من 
الغرب األوكراين اىل الشرق أي انه لن يتجاوز 
كييف وهنا سيعمل عىل دفع سكان إقليم 
دونباس لضمان األم��ن يف الشرق االوك��راين 
بشكل كامل وأما بالنسبة للغرب فالرويس 
أي����ض����اً ل����ن ي���رك���ه ل��ح��ل��ف ال���ن���ات���و ب����ل س��ي��ح��اول 
فرض شرطه الخاص بحياد الدولة الجديدة 
يف غرب أوكرانيا وهناك خيار آخر يتمثل يف 
أن ي���ك���ت���ف���ي ال����������رويس ب���االق���ل���ي���م���ن ال���ش���رق���ي���ن 
إضافة اىل القرم وأن تكون هناك سلطة يف 

كييف تتعهد بعدم االنضمام اىل الناتو. 
ومن خال الخارطة العسكرية فالجيش 
ال���������������رويس ل�����ي�����س يف م�������������أزق ك�����م�����ا ت�������ص�������ور ذل�����ك 
االس���ت���خ���ب���ارات األج��ن��ب��ي��ة وخ���ي���ارات ال��ك��رم��ل��ن 
م������ت������ع������ددة ل�������درج�������ة أن ال����ت����ك����ي����ف م�������ع ال������واق������ع 
ال�����ج�����دي�����د يف أوك������ران������ي������ا ق������د ي���������ؤدي اىل ع��م��ل��ي��ة 
عسكرية طويلة األمد وليس بالضرورة هنا 

أن ت���ت���ح���ق���ق األه����������داف ال���غ���رب���ي���ة يف اس���ت���ن���زاف 
ال���ج���ي���ش ال���������رويس ب�����ل إن ال����ق����ي����ادة ال���روس���ي���ة 
ومن واقع نظرتها للمعركة وأهميتها تبني 
ت����دخ����ل����ه����ا ال�����ع�����س�����ك�����ري ع�������ىل أن���������ه م�����ف�����ت�����وح م���ن 
حيث ال��زم��ن ك��ون��ه مرتبط ب��أه��داف العملية 
وتحققها وهنا فنحن امام معركة استعد لها 
الرويس جيداً ووضع لها كل الحسابات ويف 
نفس الوقت ها هو الناتو وتحديداً الواليات 
املتحدة االمريكية تندفع بقوة اىل االنخراط 
يف هذه املعركة بعد أن قامت بتوسيعها من 
خال العقوبات والحرب النفسية اإلعامية 
ال���ت���ي ت����ح����اول دف�����ع االوك����ران����ي����ن اىل امل���ق���اوم���ة 
وتقديم الدعم العسكري إلفشال الهجوم 

الرويس. 

خارطة عاملية جديدة
سارعت أملانيا اىل اتخاذ التطورات األخرة 
ك����ف����رص����ة ل���ت���غ���ي���ر س����ل����وك����ه����ا ال�����دف�����اع�����ي وه������ذه 
الخطوة ليست موجهة ضد روسيا بقدر ما 
هي ضد واشنطن التي تحاول فرض هيمنتها 
عىل دول أوروبا وعدم السماح لهذه الدول 
وع������ىل رأس�����ه�����ا أمل����ان����ي����ا ب����االع����ت����م����اد ع�����ىل ن��ف��س��ه��ا 
ولهذا نجد التدخل األمريي يف أوروبا تحت 
شعارات الحماية وفزاعة الخطر الرويس يف 
وقت يؤمن فيه القادة األوروبيون عىل األقل 
يف امل���ان���ي���ا وف���رن���س���ا أن أي م���واج���ه���ة م��ح��ت��م��ل��ة 
م��ع روس��ي��ا س��ي��ك��ون ال��خ��اس��ر األول ه��ي دول 
أوروبا األمر الذي قد يدفع باريس وهي تنظر 
ل�����دوره�����ا ال���ت���اري���خ���ي وم���ك���ان���ت���ه���ا اىل خ����ي����ار أك���ر 
استقالية عن واشنطن وحلف الناتو السيما 
وقد سبق وان انسحبت من هذا الحلف ثم 
ع�������ادت ال����ي����ه وه����ن����ا ت����ك����ون ال���ج���ب���ه���ة األوروب�����ي�����ة 
ق����اب����ل����ة ل����ل����ت����ص����دع ألس������ب������اب ع�������دة م������ن ض��م��ن��ه��ا 
ال���ش���راك���ة وامل���ص���ال���ح االق���ت���ص���ادي���ة م����ع روس���ي���ا 
وعدم وجود بدائل إضافة اىل أن روسيا لها 
مطالب منطقية ضد توسع الناتو وباإلمكان 
حل االزم��ة من خال تراجع أمريي غر أن 
واش��ن��ط��ن ت��ت��ج��ه ن��ح��و ال��ت��ص��ع��ي��د م��س��ت��خ��دم��ة 
ال���دول األوروب��ي��ة لضرب روس��ي��ا وإذا اتجهنا 
ش���رق���اً س��ن��ج��د ال���ص���ن ت���رق���ب ال���ت���ط���ورات وال 
ت��خ��ف��ي ان���ح���ي���ازه���ا مل���وس���ك���و م����ع ح���ف���اظ���ه���ا ع��ىل 
ع����اق����ات����ه����ا ال����ت����ج����اري����ة م������ع أوروب�������������ا وال�������والي�������ات 
امل������ت������ح������دة وب�����ال�����ت�����أك�����ي�����د أن ب�����ك�����ن ال ت������رغ������ب يف 
انتصار أمريي يف هذه املعركة ألن واشنطن 
ببساطة س��وف تنقل امل��ع��رك��ة اىل بكن بعد 
أن تكون قد اضعفت موسكو واذا ما اتجهنا 
ن��ح��و ال��ه��ن��د ف��ه��ي ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة ت��ح��اف��ظ عىل 
ح��ي��اده��ا ع���ىل اع��ت��ب��ار م��ص��ال��ح��ه��ا م���ع الجميع 
لكن هناك محور يتشكل يف منطقتنا العربية 
واإلسامية وهو أقرب اىل الروس حيث تقف 
إيران كأبرز دولة تجمعها عاقات جيدة مع 
روسيا , فبالرغم من تعقيدات الخارطة يف 
الشرق األوسط إال أن دول املنطقة ستحاول 
النأي بنفسها اىل حد ما حتى يقرر األمريي 
اس���ت���خ���دام أدوات��������ه ض����د روس����ي����ا وه���ن���ا ل����ن ت���رد 
روس�������ي�������ا رغ���������م خ�����ي�����ارات�����ه�����ا امل������ت������ع������ددة وع���������ىل م���ا 
يبدو أن املتحكم باملوقف فيما يتعلق بهذه 
املنطقة هو البعد التاريخي ال سيما مع دول 
ال����خ����ل����ي����ج ف����ل����ن ت�����دخ�����ل روس������ي������ا يف ص����������راع م��ع 
السعودية اذا ما قررت واشنطن رفع انتاج 
ال���ن���ف���ط ال����س����ع����ودي وب����م����ا ي���ض���ر ب���االق���ت���ص���ادي 
ال�������رويس ب����ل إن ن���ظ���رة م���وس���ك���و س�����وف ت��ت��ج��ه 
اىل اف���ري���ق���ي���ا س����اح����ة ال�����ص�����راع ال����ج����دي����دة ال��ت��ي 
ب������رز ف���ي���ه���ا ال��������دب ال���������رويس م�����ن خ������ال ت��وج��ي��ه 
ضربة لفرنسا يف الغرب االفريقي قبل عدة 
أس��اب��ي��ع االم����ر ال����ذي ي��ج��ع��ل ال���ق���ارة ال��س��م��راء 
ميداناً فاعًا للتحالف الصيني الرويس ضد 
ال����وج����ود ال���ف���رن���ي األم����ري����ي , ول���ع���ل امل���ي���دان 
األفضل لتوجيه ضربات لأمريي هو أمريكا 
الجنوبية فهناك يحتفظ الرويس بحضور يف 
دول ع��دة من ضمنها فنزويا وكوبا وليس 
م���س���ت���ب���ع���داً أن ن���ش���ه���د ت�����ح�����والت يف م���س���ت���وى 
التوجه الرويس نحو تعزيز الحضور يف تلك 
القارة , أما واشنطن فسوف تستمر يف دفع 
دول أوروب���ا ض��د روس��ي��ا وك��ذل��ك ستتجه اىل 
اتباعها يف الشرق األوسط ويف افريقيا وصواًل 
اىل اليابان وكوريا الجنوبية ومجمل التحرك 
األم�����ري�����ي س�����وف ي����رك����ز ب����ال����درج����ة األوىل ع��ىل 
العقوبات االقتصادية أما الجانب العسكري 
ف��س��ي��ش��م��ل ت��ج��ن��ي��د امل���رت���زق���ة وال���دف���ع ب��ه��م اىل 
أوكرانيا عىل أن تتوىل دول أوروبا التمويل. 

احلرب في أوكرانيا ..
 شرارة حرب عاملية أم بداية حتول في النظام العاملي 

تؤكد األحداث الحالية أن العالم 
سيشهد املزيد من التقلبات عىل 

صعيد الصراعات بن القوى 
الكربى وانعكاساتها عىل البلدان 

األخرى , فخال األشهر املقبلة قد 
تربز تحديات لها عاقة باألزمة 

يف أوكرانيا والرغبة األمريكية يف 
توظيف محاوالت موسكو حسم 
املوقف عسكرياً خال أقرب وقت 

وذلك يف التمهيد لحرب طويلة 
األمد يخسر فيها الرويس ما حققه 

من رصيد عسكري واقتصادي خال 
سنوات الصعود.  عبدالله بن عامر 

قراءة في األسباب واخليارات أمام الكرملني وفرص امتداد الصراع الى ميادين أخرى 
ال�������ت�������ص�������ع�������ي�������د ال����������ن����������ووي 
األم�����ري�����ك�����ي دف�������ع روس����ي����ا 
ل����ل����ك����ش����ف ع��������ن م����ش����اه����د 
اخ����ت����ب����ار ق���ن���ب���ل���ة ال��ق��ي��ص��ر 
واالع�������ان ع���ن ال��ط��ورب��ي��د 

النووي 
رغ���م اس��ت��ع��داد واشنطن 
ف������ي أوك������ران������ي������ا ل���ل���ه���ج���وم 
ب����وت����ني  أن  إال  ال��������روس��������ي 
ل�������م ي�����ق�����ع ف�������ي ال������ف������خ ب���ع���د 
واخل��ي��ارات أم��ام الطرفني 

مفتوحة 
ال��ص��راع ق��د ي��ت��وس��ع خ��ال 
األشهر املقبلة مع نضوج 
مخطط أمريكي للتخلص 
م���ن ب���وت���ني وم���ح���اول���ة نقل 

املعركة الى موسكو 

ب����اي����دن زار أوك���ران���ي���ا 
وك����������������ان  م���������������������رة   12
املتحكم ب��ال��ق��رار في 
كييف طوال السنوات 

املاضية 
احل������������������������������رب ف���������رص���������ة 
واش�����ن�����ط�����ن إلض����ع����اف 
روس������������ي������������ا وم����������������ن ث����م 
االس�����ت�����ف�����راد ب��ال��ص��ني 
الحقًا وفرصة لروسيا 
لفرض معادلة دولية 

جديدة 
س���ي���ش���ه���د  2022م 
امل��زي��د م��ن التحوالت 
في خارطة التحالفات 
وأوروب��������������������ا امل�������ي�������دان 

الرئيسي 

هل هي بداية  النهاية 
لقانون الشيطان 

ألن ق������ان������ون ال�����ل�����ه وس����ن����ن����ه يف  ج���م���ي���ع ال������رس������االت 
السماوية  الربانية املنبثقة من كتاب  الري��ب فيه 
..هو الحاكم الفعيل بقانونه  لهذا الكون مواجها  
قوانن البشرية التي تتحكم فيها إرادة الشيطان 
منذ قرون سواء يف االمم املتحدة او مواثيقها التي 
ق��ام��ت وت��رس��خ��ت ع���ىل دم����اء االب����ري����اء يف ال��ح��روب 

العبثية العاملية االوىل والثانية.
 وألن الشيطان وبخربته ملاين السنن وتمكن 
ال���ل���ه ل���ه ووع������ده ب����أن ي��ن��ظ��را اىل ي����وم ال���دي���ن واخ���ب���ار 
ابليس بخطوات برامجه ) ألغوينهم اجمعن إال 

عبادك منهم املخلصن ( 
فقد تم اإلغواء واصبحت قبة االمم املتحدة هي 
األق�������دس ل�����دى ح���ك���ام ال���ش���ع���وب وق���ادت���ه���ا وال���ذي���ن 
وس�����ع�����وا يف خ��������راب ب����ل����دان����ه����م وت���ف���ك���ي���ك ط���م���وح���ات 

الشباب العظيمة . 
ومن هذا املنطلق ساد قانون الشيطان يف اغلب 

بقاع األرض 
وان�����خ�����ف�����ض�����ت اص���������������وات امل�������ن�������ادي�������ن ب������ع������زة االس����������ام 
ورف���ع���ت���ه مل������اذا ؟ ألن���ه���م ب����ذل����وا  س����ن����وات م����ن ال��ج��ه��د 
وال���ع���م���ل وب����ن����اء ال���ج���ام���ع���ات وال���ك���ل���ي���ات وال����ن����دوات  

واالجتماعات  واملؤلفات ليست 
لله ...مل��اذا ؟ ألنها لم تؤت اكلها وغاياتها كونها 
ب������ذل������ت ج�������ه�������داً ك�������ب�������راً م�������ن اج���������ل امل�������ذه�������ب وال������ح������زب 

والقبيلة وغرها  ...فرتب
ع������ىل ذل�������ك ان����ه����ي����ار ع����ل����م����اء وس�����اج�����دي�����ن وق���ائ���م���ن 

وراكعن 
و يا له من انهيار وخزى امام الله ورسوله ..حتى 
اىت ال���ل���ه ب��ث��ل��ة م��ؤم��ن��ة ام��ت��ح��ن��ه��ا ال���ل���ه اش����د ام��ت��ح��ان 
ب����س����ت س������ن������وات م������ن ال����ظ����ل����م وال�������ج�������ربوت وال����ف����ي����ايف 

والقفار وبعد االهل واالوالد. فمحصهم
ال������ل������ه ت����م����ح����ي����ص����ا ودرب��������ه��������م ت������دري������ب������ا  ول���������م ي������درك������وا 
حكمة الله إال بعد ان انقشعت سوءت الشيطان 
ال��س��ي��ايس وام��ده��م ال��ل��ه ب��م��ا ل��م ي��ك��ن يف الحسبان 

وحملهم مسؤولية االمه وقانونها .
واي���������ده���������م ب������ج������ن������ود ل��������م ي��������روه��������ا وش���������ه���������داء خ���ل���ص 
ي��ع��ي��ش��ون ال���ربزخ���ن وي���ن���اص���رون اخ���وان���ه���م ب���ال���رأي 

واملشورة والتأييد والتصبر..
وبالعودة اىل عنوان املقال وألن العنوان االساس 
خواطر سريه فأننا ال نرفع قلما إال بخواطر وليس 

ألجل الناظر
وب��������ذل��������ك ال��������ح��������رب األك��������ران��������ي��������ة م��������ا ه��������ي اال خ����ط����وة 
لقانون جديد سيأيت بعد تمحيص وتدقيق وفره 
م��ن ال��س��ك��ون س��ي��ك��ون  ق��ب��ل ال��ح��رك��ة وت���رى ال��ن��اس 
سكارى وماهم بسكارى ولكن ع��ذاب الله شديد 
وه�����������ذه ح����ك����م����ة ال�����ع�����زي�����ز ال����ح����ك����ي����م ف�����ق�����د ح���������ان اوان 
القانون الرباين ليسود ويعلو  بعزة وقوة وعدل

) ح��ت��ى اذا ض��ن��وا ان��ه��م ق�����ادرون عليها أخ��ذن��اه��م 
بغته ( 

ول�����ن ت���ج���د االم������ة وال���ب���ش���ري���ة خ��ط��وت��ه��ا االوىل م��ن 
امل�������وت اىل ال���ح���ي���اه اال ب���ي���د ال���ح���ك���م���ة ال���ي���م���ان���ي���ة ال��ت��ي 
ستثبت ملن يشكون يف وعد الله وتمكينه املغرورين 
أن ع���ب���ادت���ه���م ك���ان���ت غ����ر م��ك��ت��م��ل��ة وم���ن���ق���وص���ة ول���م 

يعرفوا ربهم كما يجب ...
إن واج��ب الثلة املؤمنة - وم��ن ورائهم اخوانهم 

وأقرباؤهم -
ال يضاهيه واجب يف هذه املرحلة فليعمل بجد 
واخاص كل يف مجاله وموقعه فاألمانة زاد ثقلها 
وتحتاج لرجال الحروب االوىل وروحية االنصار يف 
كل الديار ومن ليس عىل قدر املسؤولية فلينتظر 
م�����رح�����ل�����ة أو ت�������رم�������اً او ف������ص������ًا ي�����ن�����اس�����ب م�����س�����ت�����واه وال 
يعتىل الجبال مع الرجال يف هذه املحطة الهامه 
سيتغر وج��ه ال��ت��اري��خ واول���ه ق��ان��ون االم���م املتحدة 
وال��ق��وان��ن ال��دول��ي��ة ال��ت��ي سجلها الشيطان بقلمه 
وكتب فصول فقراتها فعبدها العابدون وسجد 

عندها املتملقون.. 
واآلن حان لقلم الحق املبن ان يسطع بنور الله 
ال��س��اط��ع ال���ذى سيخضع ل��ه ال��ع��دو قبل الصديق 

.. والله غالب عىل امره  , وإن الله مع املتقن.

العميد عبدالسالم السياين 



التدريب والخربة القتالية يف ظروف الحرب  للجيش واللجان الشعبية 

إن هذه الخربة الكبرية التي تميزت بها القوات املسلحة اليمنية اكتسبتها من 
خالل املعارك التي خاضتها ضد قوات تحالف العدوان املتنوعة يف الجنسيات 
والسالح والعقيدة القتالية، وهذه الجوالت من الصراع املسلح والحرب تمثلت 
يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��ط��ات وال���ج���والت يف س��ت��ة ح����روب ق��اده��ا ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق ضد 
مكون أنصار الله وحروب العشر سنوات مع القاعدة، وحالة االستنفار القتالية 
العايل للقوات املسلحة واملواجهات املسلحة املتفرقة يف الحدود مع السعودية 
ويف جزيرة أرخبيل حنيش مع الجيش االرتريي، ومؤخراً حرب السبع سنوات 
يف املواجهات ضد تحالف العدوان عىل اليمن وبمشاركة مباشرة وغري مباشرة 

ألكرث من 17 دولة غري عربية .
أن هذه الخربة القتالية تزايدت بسرعة نتيجة الستمرار املعركة وتنوع القوات 
املعادية وإتساع رقعة مسرح العمليات ووق��ف عمليات التسريح من الجيش 
وعودة الكثري من الذين أقصوا من أعمالهم يف الجيش وشاركوا بما يمتلكونه 

من خربة يف الكثري من العمليات العسكرية.
وقد عمدت القيادة العامة للقوات املسلحة إىل نقل هذه الخربة إىل املقاتلني 
األحدث، من خالل تحليل نتائج كل معركة والتقارير العملياتية ودراسة كل 
عملية وإخضاعها للخرباء العسكريني  واستنتاج اإليجابيات والسلبيات ولعل 
مشاركة اإلعالم الحربي كان له دور كبري يف توثيق كل مراحل املعركة بما فيها 
ال��س��ري��ة ج���داً وأخ���ذ ك��ل اإلج�����راءات وال��ت��داب��ري م��ن أج��ل توثيق وت��ص��وي��ر ك��ل يشء 
ي���دور يف امل��ع��رك��ة واس��ت��خ��دام تكنولوجيا ن��ق��ل امل��ع��ل��وم��ات بشكل م��ب��اش��ر وس��ري��ع 
عرب وسائل تم اعدادها مسبقاً تحسباً ألي طارئ أو قصف وبذلك تكون القيادة 
العامة قد حصلت عىل كم كبري عن سري املعارك وإدارتها وخططها وهذا اإلجراء 
كان له الدور الكبري يف إعطاء رؤية شاملة مصورة عن مجريات الحرب واملعركة 
دون أي تزييف أو مغالطة ولهذا كان للخرباء اليمنيني االشراف املباشر عىل سري 
املعارك وإعطاء التوصيات التي من املمكن أن تساهم يف تطور املعركة وإعاقة 
القوات املعادية، ولعل ما يحدث يف صفوف العدوان املتعددة الجنسيات من 
ت��ن��اق��ص ك��ب��ري يف خ��ربات��ه��م وق��درات��ه��م ع��ىل إدارة وق���ي���ادة امل��ع��رك��ة نتيجة لتسريح 
أعداد كبرية من املجندين الذين سبق لهم املشاركة يف عمليات سابقة  يف تقاعد 
وهروب الكثري من ضباط وضباط الصف املتطوعني يف جيوش العدوان وخاصة 
الجيش السعودي بحكم نظام الخدمة يف الجيش السعودي وظهرت حاالت لم 
تكن منتشرة سابقاً يف جيش  العدو السعودي مثل حاالت  االنتحار واألمراض 
ال��ن��ف��س��ي��ة وال���ه���روب م���ن امل��ع��رك��ة وال���ت���دري���ب وط��ل��ب ال��ن��ق��ل م���ن امل��ن��اط��ق املشتعلة 
وظهور الكثري من الحاالت الطبية إما بالتزوير من خالل دفع األم��وال للمراكز 
ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��ح��ص��ول ع���ىل إف�������ادات ب���ع���دم ال����ق����درة ع���ىل االس���ت���م���رار يف ال���خ���دم���ة ن��ظ��راً 
لظروفه الصحية ومنها ما هو استخدام للنفوذ والوساطات إلبعاد الكثري من 
املخاطر الكائنة يف مناطق االشتباك والقتال، وايضاً حاالت قد تكون غريبة جداً 
مثل اإلدم���ان ع��ىل امل��خ��درات وال��ل��ج��وء إىل م��راك��ز صحية ملعالجة االدم���ان وأيضاً 
الكشف عن أمراض جنسية خطرية يف الكثري من املتطوعني يف الجيش السعودي 
ك���اإلص���اب���ة ب���اإلي���دز وأم������راض ج��ن��س��ي��ة أخ����رى وم��ن��ه��م م���ن ك����ان ق���د أص��ي��ب ب��ف��رات 
طويلة وكانت تحت السرية حتى ال يحال للتقاعد من وحدته العسكرية وأثناء 
الحرب وخطر املشاركة يف املعركة لم يعد هناك تحرج عن الكشف من األمراض 
الجنسية وهذا كان مؤشراً واضحاً للحالة املعنوية الضعيفة واملهزومة يف حقوق 
الجيش السعودي وقد سعت القيادة السعودية إىل اخفاء مثل هذه املعلومات 
م��ن االع���الم أو الكشف ولكنهم فشلوا خ��اص��ة وأن ه��ذه ال��ظ��واه��ر وال��ح��االت قد 
أثرت بشكل  كبري ومباشر يف قدرة القوات السعودية وكفاءتها وخربة مقاتليها 
فلجأت القيادة السعودية إىل القضاء واالحكام العسكرية واملحكم ل��ردع من 

يتملقون من املعارك والحروب والدفاع عن ممتلكاتهم ومليكهم وصدرت الكثري 
من األحكام ومنها اإلعدام ملن رفضوا املشاركة طوعاً أو إجباراً.

وانعكست هذه اإلجراءات إىل فضائح نكلت بالجيش السعودي وكان لقنوات 
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي دور ك��ب��ري يف ذل����ك وك���ذل���ك امل���ع���ارض���ة ال��ت��ي ت��ع��م��دت فضح 
سياسة آل سعود يف بنية قواتها املسلحة .. ولجأت إىل استجالب قوات أجنبية 
متعددة الجنسيات لتقدم بما عجزت عن القوات املسلحة السعودية ولتغطية 
ال��ع��ج��ز ال����ذي ك��ش��ف ال��خ��ل��ل ال��ك��ب��ري يف ت��ن��ظ��ي��م وإدارة ال��ج��ي��ش ال���س���ع���ودي.. رغ��م 
امتالكها ألح���داث االسلحة ووس��ائ��ل ال��ت��دري��ب إال أنها فشلت يف تنمية وتطوير 

قدراتها البشرية.
إن القيادة العامة للقوات املسلحة اليمنية تمكنت ويف فرة بسيطة جداً من 
نقل هذه الخربة التي اكتسبها أبطال الجيش واللجان الشعبية وإىل حيز التنفيذ 
م���ن خ����الل ال���ت���دري���ب وت��ط��وي��ر ت��ل��ك امل����ه����ارات ال��ت��ي ظ��ه��رت يف أداء وك���ف���اءة وق����درة 
املقاتل اليمني إذ أن تلك الخربة التي أكتسبها أبطال قواتنا املسلحة يف ظروف 
ال��ص��راع الحقيقي وم���ا ي��ت��ول��د ل���دى امل��ق��ات��ل اليمني م��ن ح��اس��ة امل��ع��رك��ة وه���و األم��ر 

الذي يستحيل تحقيقه يف ظروف السلم.
وهكذا فقد توفرت خربة القتال حالياً عىل كل مستويات القيادة يف الجيش 
ال��ي��م��ن��ي وال��ل��ج��ان الشعبية م��ن م��س��ت��وى ق��ي��ادة ال��ج��م��اع��ات وال��ف��ص��ائ��ل وال��س��راي��ا 
والكتائب واأللوية املقاتلة حتى كبار الضباط وصف الضباط ، بل أن هذه الخربة 
القتالية وصلت لتلك التشكيالت الجهادية من أبناء القبائل املشاركة يف حرب 
التحرير والدفاع الوطني مما حذا بالقيادة العسكرية إىل دمج الكثري من تلك 
ال��ت��ش��ك��ي��الت ال��ج��ه��ادي��ة م��ن ال��ق��ب��ائ��ل ال��ي��م��ن��ي��ة م��ع امل��ن��اط��ق وال���وح���دات العسكرية 
الرسمية وإعطائها أهميها خاصة من خالل صقل تلك الخربات واملهارات القتالية 
وت���ع���وي���ض ال����ف����ارق م���ن خ����الل ال���ت���دري���ب امل��ك��ث��ف وأول������ت ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل��ل��ق��وات 
املسلحة اهتماماً خاصاً بهذه اإلج��راءات لهذه التشكيالت حتى أصبحت اليوم 
جزءاً رئيسياً ال يتجزأ من هيكل وتنظيم الجيش واملناطق العسكرية ووحداتها 
بل أن بعضها وصل إىل مستوى االحرافية يف العمل العسكري وتكليف بعضها 
بمهام الن تكون قوات طليعة وتحملت عبئاًً كبرياً يف تنفيذ املهام وكأنها مارست 
العمل منذ سنوات طويلة وخاصة جوانب العمليات الحربية وإدارة العمليات 
السعودية وتنظيم التعاون، وباالستفادة الكبرية من التدريب املشرك مع كل 
صفوف القوات الرئيسية الربية والبحرية والجوية، واألكاديميات العسكرية 
العليا ومراكز الدراسات والبحوث العسكرية االسراتيجية أو تلك املراكز البحثية 

والدراسات الجهادية املتنوعة والعاملة يف امليدان.
إن االهتمام الذي أولته القيادة العامة للجيش بالتدريب للقادة والركيز عىل 
تأهيلهم يف الكليات واملعاهد واملراكز التابعة للقوات املسلحة وصقل خرباتهم 
باملعلومات العسكرية الشاملة والتخصصية وتطوير ق��درات��ه��م العلمية وفق 
أحدث األسس العلمية والعملية ووسائلها واختصار الفرات التزامنية التي كان 
يعمل بها سابقاً يف زمن السلم إىل فرات قصرية ومتوسطة ومكثفة والخروج 
بنتائج مرضية ومقنعة ملستوى أداء وكفاءة الضباط القادة والذي ظهر حالياً من 
كل الجهات واملعارك التي تخوضها قواتنا املسلحة من الجيش واللجان الشعبية 
يف كل االتجاهات للدولة والتي يتجاوز طول جبهتها 1800كم وأكرث من 50 
جهة رئيسية .. تختلف معها الجغرافية االمنية والعسكرية والسكانية واالرض 
وامل��ن��اخ.. وه��ك��ذا م��ا ك��ان ال��ع��دو األم��ري��ي وح��ل��ف��اؤه يعتمدون عليه وه��و توسيع 
دائ����رة ال��ص��راع وجغرافيتها وت��ن��وع��ه��ا إلع��اق��ة ق��وات��ن��ا م��ن تنفيذ أي ن���وع م��ن أن���واع 
املعركة الدفاعية، وأن هذا االتساع يف املعركة سوف يحسم املعركة بعد فشل 
دول تحالف ال��ع��دوان يف الحسم خ��الل شهر حسب ما أعلنته قيادة التحالف 

قبل ساعات من البدء العدوان يف 26 مارس 2015م .
إن السياسة العسكرية اليمنية كانت مفاجأة للعالم بأسره والتدرج يف بناء 
االسراتيجية العسكرية كان ضرباً من الخيال.. بدءا من قرار قائد الثورة السيد 
ع��ب��دامل��ل��ك ب���در ال���دي���ن ال���ح���ويث م���ن امل��واج��ه��ة م��ه��م��ا ك��ان��ت ال��خ��س��ائ��ر وال��ن��ت��ائ��ج بعد 
ساعات من بدء العدوان ووصواًل إىل رسم الخارطة العسكرية للدفاع ومراحل 
تطورها والتي تعاظمت بصورة سريعة ويف زمن يعترب إعجازاً يف العلم العسكري 
من الدفاع السلبي إىل الدفاع االيجابي إىل الهجوم الشامل إىل مستوى الَنّدية 
أمام جيوش العدوان حتى الوصول إىل مرحلة الردع االسراتيجي بأذرع القوات 
املسلحة الطويلة من القوة الصاروخية املتعددة املهام واملداءات والقوة التدمريية 
والتطور الفيزيايئ والتكنولوجي ونظم املعلومات واي��ض��اً ال��ق��وة يف س��الح الجو 
امل���س���ري وإم���ك���ان���ي���ات���ه وال�������ذي ح���ق���ق ل���ق���وات���ن���ا ال���ك���ث���ري م����ن امل���ك���اس���ب أه���م���ه���ا ال��ت��خ��ط��ي��ط 
للمعركة وات���خ���اذ ال���ق���رار امل��ن��اس��ب وخ��اص��ة يف امل��ن��اط��ق األك���رث ح��س��اس��ي��ة وض���راوة 
ومنها معارك ما وراء الحدود.. حتى ظهور منظومات الدفاع الجوي بأنواعها 
والتي حققت نوعاً ما من التفوق يف املعركة وتأمني القوات الربية وتحرك قواتنا 
بشكل أفضل من السابق من خالل تحييد الكثري من طريان العدوان الحديث 
واملتنوع الجنسيات بما فيها الطريان الصهيوين واألمريي والربيطاين والفرنيس.

إن إصرار قيادتنا العسكرية عىل امليض قدماً وبشكل متواز مع تفوق العدو يف 
أسلحته وخططه وقواته هو ما حقق لقواتنا املسلحة أن تحقق هذا االنحياز يف 
البنية السعودية والوصول إىل مكانة كبرية من جيوش املنطقة والعالم, حتى 
أصبحت اليوم القوات املسلحة اليمنية قوة يف املنطقة تشكل خطراً عىل الكيان 
الصهيوين بل أنها اليوم مربعاً عىل الخارطة الجغرافية العربية والدولية ويمثل 

محوراً هاماً ورئيسياً للمقاومة العربية واإلسالمية.
وال��ت��ي ت��غ��ريت معها اس��رات��ي��ج��ي��ة ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان وخ��ارط��ة ال��ط��ري��ق لألنظمة 
العربية م��ع العميلة واملتحالفة م��ع أم��ري��ك��ا وبريطانيا إىل سياسة التطبيع مع 
الكيان الصهيوين وتسريع اإلرادة العربية التي رسمت يف مارس 1979 وأعلن 
معاملها ، واستكمل ذلك املشروع اليوم التحالف العربي العميل بالعدوان عىل 
اليمن ومن هذا املنطلق فإن قرار الحرب والعدوان عىل اليمن كان حتمياً والبد 
م��ن��ه م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر إس��رائ��ي��ل��ي��ة ، م��م��ا ح���دث م��ن م��ت��غ��ريات سياسية ومتسارعة 
يف اليمن أربك كل حسابات أنظمة االستكبار العاملية واذنابها يف املنطقة وعىل 

رأسها أمريكا.
ف����ك����ان ال�����ق�����رار االج������رام������ي م�����ن ال����ع����ال����م ب���س���ح���ق ال���ش���ع���ب ال���ي���م���ن���ي وت�����دم�����ريه ف��ل��م��ا 
طالت امل��دة وعجز ال��ع��دوان من تحقيق أطماعهم يف الشهور االوىل والسنوات 
االوىل للعدوان .. لجأوا إىل إعالن ما كانوا يفضلون عدم إعالنه بتلك الوقاحة 
والجرأة عىل الله والسالم والشعوب االسالمية من التطبيع املباشر مع الكيان 
الصهيوين وكانوا يطمحون إىل أن تصل الشعوب العربية إىل مستوى تحضري 
وتقبل ال��ق��ي��ادة اإلم��ارات��ي��ة والشعب اإلم����ارايت ومثلها ال��ق��ي��ادة املصرية واملغربية 
والتونسية وبعدها يكون قرار التطبيع حاصل تحصيل ولكن الحسابات تغريت 
واليمن شعباً وقيادة غري الكثري من املفاهيم وفضح الكثري من املؤامرات العربية 
واألجنبية وهو اليوم ما يقلق امريكا والكيان الصهيوين وبريطانيا وهذا الوضع 
الذي وصلت إليه األمة العربية واإلسالمية مما جعل القيادة اليمنية أن ترسم 
ال���س���ي���اس���ة ال��ع��س��ك��ري��ة ل��ل��م��واج��ه��ة ووف������ق س���ي���اس���ة ال�����ع�����دوان ال���ع���س���ك���ري وت���ح���رك 
العدوان وجيوشه.. وهذا هو ما أعطاها التميز يف كل شؤونها العسكرية وأهمها 

التدريبية والخربة القتالية.
ت ك���ث���رياً م���ن ع���وام���ل ت��ط��وي��ر  إن ع���وام���ل ال���ح���ص���ار ال���ق���ات���ل ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ح������َدّ
ال���ت���دري���ب .. ك���أب���ث���ع���ات امل���ت���درب���ني يف امل����راك����ز واألك����ادي����م����ي����ات ال���ع���رب���ي���ة واإلس���الم���ي���ة 

الحليفة لتعزيز مهارات وتدريب وتأهيل الضباط وصف الضباط. ولذك لجوء 
القيادات العامة إىل وجود بدائل كان حتمياً وهاماً لتغطية ما تسبب به عامل 
الحصار من عجز وتصور وكان النجاح لقيادتنا يف ذلك وأيضاً عوامل اقتصادية 
والتي هي أيضاً ساهمت يف تخفيض ساعات التدريب وتشغيل املعدات الالزمة 
والحد من استخدام الذخرية الحية يف تمارين الرماية، واجراء التدريب بوحدات 
وم��ع��دات منخفضة وتقليل م��ش��اري��ع ال��ت��دري��ب امل��ش��رك��ة ن��ظ��راً ل��ظ��روف الحصار 
والعدوان املستمر، منُذ 2015م  ورغم ذلك فقد تمكنت القيادة العسكرية من 
تحقيق نتائج متميزة عىل اعتبار أن القوات يف عمل عسكري دائم وان الجبهات 
العسكرية جميعها مشتعلة وكل صنوف القوات مشاركة، فاصبح التدريب 
مكماًل فقط، واملشاريع التدريبية أصبحت يف كثري من االحيان إىل عمليات قتالية 
مباشرة مع قوات العدو وأصبحت الخربة املكتسبة من امليدان مباشرة بدءا يف 

وضع التدريب وإنتهاًءا بخوض املعركة الحقيقية.
وقد سعت القيادة العامة للجيش واللجان الشعبية إىل تعويض هذا النقص 
بالتوسع يف استخدام املقلدات والذخرية املنخفضة وميادين الرماية االلكرونية 

وغريها.
وهي مفيدة نوعاً ما وتستخدمها كثري من الجيوش ، إال أن التدريب والرماية 
بالذخرية الحية وبتشكيل قوات كاملة سوف يساعد أكرث عىل التفوق رغم أن 
ق����وات ال��ت��ح��ال��ف وع���ىل رأس��ه��ا ال��ج��ي��ش ال��س��ع��ودي ق��د ان��ك��ش��ف ض��ع��ف مستواها 

وكفاءتها يف الكثري من نواحي القتال.
وباملقارنة م��ع دول تحالف ال��ع��دوان نجد أن عامل ال��خ��ربة وال��ت��دري��ب القتايل 
لقواتنا تفوق عىل تحالف العدوان  وأن السعودية واإلمارات حاولت أن تعوض 
التناقص الكبري يف مستوى خربة وتدريب قواتها من خالل استعانتها بقوات من 
جنسيات متعددة وكذلك من خالل تكثيف ضرباتها الجوية بالطريان وارتكاب 
الجرائم ضد االع��ي��ان العامة والخاصة واستهداف املدنيني لتظهر أنها مازالت 
تمتلك ال��ق��وة وأن��ه��ا ق����ادرة ع��ىل ح��س��م امل��ع��رك��ة بسالحها ال��ج��وي امل��ت��ط��ور.. وه��ذا 
م��ا أك��د عجزها ع��ن االح��ت��ف��اظ بجنودها ومقاتليها واف��ت��ق��اده��م للخربة القتالية 

املكتسبة من امليدان.
إن ال��س��ع��ودي��ة ت��ح��دي��داً ت��واج��ه مشكلة ك��ب��رية فيما يختص ب��ال��ت��دري��ب وال��خ��ربة 

القتالية أهمها عدم وجود قوات احتياطية وانهيار متسارع يف اعداد قواتها
ولجوؤهم للفرار والذرائع الصحية وطلب االحالة للتقاعد ومنها التقاعد املبكر 
هروباً من الحرب واملعركة.. إضافة إىل عجزها عن التدريب واملناورات املشركة 
يف أراضيها وخاصة الربية والتكاليف الباهظة لتدريب القوات األجنبية وخاصة 

عىل األسلحة الجديدة والحديثة.
وم�������ن امل����ح����ت����م����ل أن ت�����ؤث�����ر األزم�����������ة االق�����ت�����ص�����ادي�����ة وال����س����ي����اس����ي����ة ال�����ت�����ي ت��ع��ي��ش��ه��ا 
ال��س��ع��ودي��ة ع���ىل ت���دري���ب ال���ق���وات ال��ع��ام��ل��ة وب��ش��ك��ل ك��ب��ري وخ���اص���ة ان طلبات 
ال��ت��ج��ن��ي��د ال���ت���ط���وع���ي ل��ل��ج��ي��ش ال���س���ع���ودي ت���ق���ري���ب���اً وص���ل���ت إىل م���رح���ل���ة ال��ص��ف��ر 
وخاصة يف العام 2017م وحتى اليوم.. وهذا يعطي مؤشراً عىل مستوى 
ت�����ده�����ور ال���ج���ي���ش ال����س����ع����ودي ووص������ول������ه إىل م�����راح�����ل م����ت����أخ����رة ي���ص���ع���ب م��ع��ه��ا 
اس���ت���ع���واض م���ا ف��ق��دت��ه وب���ال���ت���ايل ف����إن ح��ال��ة ال��ق��ل��ق واإلرب�������اك ك��ائ��ن��ة يف ال��ن��ظ��ام 
ال��س��ع��ودي وال��ت��ي ق��د تتسبب يف ان����دالع ال���ث���ورات واالن��ق��الب��ات داخ���ل النظام 
السعودي خاصة وان مساحتها واسعة وال تمتلك من القوة ما يكفي لقمع 
أي م��ح��اوالت انقالبية أو شغب وأي��ض��ا ك��رثة األع���داء املحيطني ب��ه��ذا النظام 
وحالة الخوف والقلق الكبري من كامل الحدود الجنوبية للسعودية وهي 
ال���ي���وم م��س��رح ع��م��ل��ي��ات وم��ن��ط��ق��ة م��ش��ت��ع��ل��ة وي��ص��ع��ب ع���ىل ال��س��ع��ودي��ة ت��وف��ري 

الحماية الكافية ملناطقها.
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يف ال���وق���ت ال�����ذي ب���ات���ت ف��ي��ه ال��ك��ث��ري م���ن ت����ط����ورات األح�������داث وال���وق���ائ���ع 
ال���ج���اري���ة ع����ىل امل���س���ت���وي���ني ال���س���ي���ايس وال���ع���س���ك���ري ع����ىل امل���س���ت���وى امل��ح��ي 
واإلقليمي والدويل أجراس اإلنذار األخرية للعدوان ومليشياته املرتزقة 
يف املحافظات الجنوبية والشرقية املحتلة تشهد أروقة الدبلوماسية 
األم��ري��ك��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة اس��ت��ن��ف��اراً ع��س��ك��ري��اً وس��ي��اس��ي��اً ك��ب��رياً 
ب������ه������دف ح�����م�����اي�����ة وت�������أم�������ني م����ص����ال����ح����ه����ا واس������ت������ك������م������ال ت����ن����ف����ي����ذ م����ش����اري����ع����ه����ا 
ومؤامراتها املربصة بوطننا اليمني واملنطقة .. ويف ه��ذا السياق تأيت 
زي��ارة املبعوث األمريي الخاص تيم ليندركينغ إىل محافظات شبوة 

واملهرة وحضرموت .. املزيد من التفاصيل يف السياق التايل :

سبتمرب / خاص 

مرة أخرى وتحت غطاء البحث عن السالم وإدعاء مكافحة اإلرهاب 
عاد املبعوث األمريي الخاص تيم ليندركينغ عىل رأس وفد أمريي 

كبري لزيارة محافظات حضرموت واملهرة وشبوة .
ويف ميناء بلحاف عىل ساحل البحر العربي جنوب شرق محافظة 
وشبوة ، حيث القاعدة العسكرية لتحالف ال��ع��دوان العربي، عقد 
ال����وف����د األم�����ري�����ي اج���ت���م���اع���اً مل���ن���اق���ش���ة ال���ق���ض���اي���ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���زع���زع���ة األم����ن 
واالستقرار لجوانب األمنية، وإعادة نشر اإلرهاب يف املحافظة، إضافة 
إىل م��ن��اق��ش��ة م��ل��ف ال��ن��ه��ب واالس���ت���ح���واذ ع���ىل م���خ���زون امل��ح��اف��ظ��ات من 

النفط والغاز وغريها من املوارد واملقدرات.
املفارقة العجيبة تكمن يف أن جولة ليندركينغ التي قال أنها فرصة 
ملناقشة االحتياجات يف ه��ذه املحافظات ومناقشة ملف إنتاج النفط 
وال���غ���از وب�����ذل امل���زي���د م���ن ج���ه���ود ت���وف���ري ال���خ���دم���ات األس���اس���ي���ة وال���ف���رص 

االقتصادية واألمن ، وتعميق ما أسماه جذور السالم. 
جاءت يف ظل واقع اقتصادي تشهد فيه جميع محافظات الوطن 
أزم���������ة وق���������ود غ�����ري م���س���ب���وق���ة ن���ت���ي���ج���ة ت����ش����دي����د ق�������وى ال�������ع�������دوان ح���ص���اره���ا 

االقتصادي .
م���ا ي���ؤك���د ح��ق��ي��ق��ة أن ت��ل��ك ال���ج���ول���ة األم���ري���ك���ي���ة يف م��ح��اف��ظ��ات ال��ه��الل 
النفطي اليمني هي محاولة احتيال أمريكية جديدة لالستحواذ عىل 

مقدرات اليمن.
وب���امل���ق���اب���ل ج������اء رد ح���ك���وم���ة اإلن�����ق�����اذ يف ص���ن���ع���اء ع����ىل زي��������ارة امل���ب���ع���وث 
األم��ري��ي ع��ىل ل��س��ان وزي���ر التعليم ال��ع��ايل حسني ح���ازب ال���ذي وصف 
تلك ال��زي��ارة باملساعي األمريكية الغربية للسيطرة عىل م��وارد اليمن 
النفطية.. وق���ال: إن غ��از م��أرب وش��ب��وة وحضرموت ينبغي أن تذهب 
لصالح أبناء الوطن أو يبقى يف باطن األرض ويحرق يف مكانه دون أن 

يذهب لصالح األمريكيني واألوروبيني.
إىل ذلك لم يعد خافياً عىل أحد أن تخصيص املبعوث األمريي تيم 
ليندركينغ وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه، زي��ارة محافظة شبوة الغنية بالنفط، 
يعكس بدرجة رئيسية رغبة أمريكا الجامحة ومعها دولتا العدوان 

السعودي واإلمارايت يف احتالل هذه املحافظة وغريها من املحافظات 
النفطية ونهب مقدراتها وخرياتها .

ول������ع������ل م����ج����ي����ئ ال���������زي���������ارة ع�����ق�����ب م�������ا ش�����ه�����دت�����ه امل�����ح�����اف�����ظ�����ة م�������ن ت������ط������ورات 
دراماتيكية متصاعدة من الصراع واالنتصارات التي كانت قد حققتها 
قوات الجيش واللجان الشعبية وما أعقب ذلك من تصعيد عسكري 
إمارايت سعودي ما يؤكد حقيقة املوقف األمريي املؤيد والداعم لذلك 

التصعيد .
ويف ظل األنباء التي تتحدث عن مقرح غربي يقيض بتقسيم اليمن 
إىل 3 أق��ال��ي��م غ���رب���اً وش���م���ااًل وش���رق���اً، م���ع إب���ق���اء  األخ����ري خ����ارج حصص 
التقاسم بني األطراف اليمنية وضم أجزاء واسعة من الجوف ومارب 
إىل حضرموت وشبوة فإن زي��ارة تيم ليند تكشف عن مساعي دولية 
لتحييد ه���ذا اإلق��ل��ي��م ت��ح��ت مسمى تحييد االق��ت��ص��اد وب��م��ا يبقيه ره��ن 
اإلدارة الغربية التواقة لتعويض الغاز والنفط الرويس من هذه املناطق 

التي ال تزال تكتنز الكثري من آبار النفط والغاز غري املستكشفة.
التصعيد الشعبي ال��واس��ع يف ح��ض��رم��وت ك���ربى م��ح��اف��ظ��ات اليمن 
مساحة، واملتفاقم منذ نوفمرب املايض، والذي أدخل املحافظة مرحلة 
مهمة من الرفض املحي للواقع الذي تعيشه يف زمن سيطرة مليشيات 

االحتالل خصوصا يف وادي حضرموت، حيث تركز آبار النفط.
وك���ذا ع���ودة عمليات االخ��ت��ط��اف ل��ل��رع��اي��ا األج��ان��ب وال��ت��ي ك���ان آخ��ره��ا 
ع��م��ل��ي��ة اخ���ت���ط���اف ط��ب��ي��ب��ني أح���ده���م���ا أمل������اين ال��ج��ن��س��ي��ة واألخ�������ر م��ك��س��ي��ي 
وال��ت��ي ت��ع��د العملية ال��ث��ال��ث��ة يف أق���ل م��ن ش��ه��ر، وك���ذا عملية اختطاف 
املسؤولني األمميني يف أبني، يف حني ال يزال مصري طبيب بريطاين يف 

لحج مجهوال منذ اختطافه قبل أيام وسط محاوالت إلطالق سراحه..
ع��ىل ال��رغ��م م��ن أن تنظيم ال��ق��اع��دة ل��م ي��ت��ن أي���ا م��ن ه���ذه العمليات 
رسميا ، فإن توقيتها املتزامن مع معاودة األذرع اإلعالمية للقاعدة 
يف الجزيرة العربية لنشاطها عىل مواقع التواصل االجتماعي واملواقع 
االل��ك��رون��ي��ة ب��ب��ي��ان��ات ك��امل��الح��م وم��رئ��ي��ة ال���س���ح���اب، ي��ش��ري إىل أن��ه��ا ت��أيت  
ضمن مخطط أمريي غربي إلعادة تصدير التنظيم لواجهة األحداث 

يف املحافظات املحتلة.
ويف هذا السياق هناك الكثري من املؤشرات التي تؤكد بوقوف أجهزة 
استخبارات أجنبية وراء تنشيط التنظيم خصوصاً إذا ما تم أخذ البيان 
األخ�����ري ال�����ذي ب��ث��ت��ه م��رئ��ي��ة ال���س���ح���اب ، أب�����رز أذرع ال���ق���اع���دة اإلع���الم���ي���ة،  
وتحدثت فيه ع��ن اخ���راق اس��ت��خ��ب��ارايت غ��رب��ي للتنظيم بعد ب��ي��ان نعي 

مقتل اثنني من قيادات التنظيم يف مارب.
ق���د ي���ب���دو ال���ح���دي���ث ع���ن اخ������راق غ���رب���ي ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م ت��ص��وي��ر ب����ان ال��ه��دف 
ه����و ت��ف��ك��ي��ك ال��ت��ن��ظ��ي��م ال�������ذي ت���ح���دث���ت ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة أك�����رث م����ن م���رة 
ع���ن ت���دم���ريه ، ل��ك��ن امل���ؤك���د أن االخ�������راق ي���ه���دف إلس���ن���اد م��ه��م��ة ج��دي��دة 
للتنظيم يف  مناطق ال��ه��الل النفطي شبوة حضرموت م��ارب ، س��واء 
عرب عمليات خاطفة كاالختطاف والتفجريات املحتملة أو عرب تسويقه 
إع��الم��ي��ا ل��ت��ص��وي��ر ب���ان خ��ط��ر ال��ت��ن��ظ��ي��م ي��ت��ص��اع��د يف ال��ي��م��ن،  الس��ي��م��ا وأن 
جميع التحركات الغربية اآلن التي كان آخرها زيارة املبعوث األمريي 
والحراك الغربي إلع��ادة تشغيل شركات النفط والغاز  أو الرتيبات 
لتوسيع القوات الغربية يف الساحل الشرقي لليمن،  جميعها تصب 

يف صالح االستحواذ عىل مقدرات اليمن من النفط والغاز .

تيم ليندركينغ .. مهمة جديدة إلعادة تصدير القاعدة إىل محافظات حرضموت وشبوة

سبع سنوات من الحرب والعدوان عىل 
اليمن حققت فيها القوات املسلحة اليمنية 
تميزاً بتوفر الخربة القتالية، والتي أصبحت 

ذات أهمية كبرية وقيمة عالية يف إمكانية 
تقدير القدرة القتالية للقوات.
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قراءة تحليلية



ال��ص��ه��اي��ن��ة امل���خ���ض���رم���ون .. م��ن��اب��ع االره�������اب ال��ح��ق��ي��ق��ي م���ازال���وا 
يلحون عىل املنطقة لتسويق نماذج االرتهان البغيض ومازالوا 
ي��ص��رون ع��ىل زرع ع��م��اء للموساد الصهيوين واخ��ت��اروه��م من 
أوساط معينة ومن شخصيات محددة وسبيلهم  إىل ذلك هو 
االخ���راق الرخيص خصوصيات ع��دي��دة م��ن تلك الشخصيات 
ومؤخرا تواجد الصهاينة يف املخا وقابلوا املسمى املدعو طارق 
عفاش العميل األمارايت الصهيوين الذي باع كل القيم واألعراف 
وقبل أن يكون وسيلة السيطرة املوسادية عىل الساحل الغربي 
ل��ل��ي��م��ن وع����ىل ال���ج���زر ال��ي��م��ن��ي��ة يف ال��ب��ح��ر األح���م���ر وم��م��ا وص����ل إىل 
ال��ع��ل��ن أن ض��ب��اب��ط اس��ت��خ��ب��ارات ص��ه��اي��ن��ة ال��ت��ق��وا ب��ه��ذا ال��ع��ف��ايش 
امل��س��ت��ك��ر امل��س��م��ى ط����ارق ع��ف��اش وت��ش��ر امل��ع��ل��وم��ات ان���ه منحهم 
التسهيات لركيب أجهزة تنصت وإنشاء نقاط مراقبة مرتبطة 

بوكر الصهاينة يف دبي ويف تل أبيب ..
ولم يكتف الصهاينة ان يضعوا نظام التجسس بيغاسوس 
بل سارعوا إىل إنشاء شبكات تجسس عىل طول سواحل البحر 
األحمر وخاصة وان املدعو محمد بن سلمان قد ب��دأ التطبيع 
األمني مع املوساد ومع املنظومة األمنية الصهيونية والن��دري 
إىل أين سوف يصل االنهيار األخاقي العربي ملجاميع الحكام 
ال����ع����رب ال��ك��رات��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي ت���ن���ازل���ت ع����ن ك����ل ال���ق���ي���م وك�����ل األع������راف 
ول���م ي��ع��د يهمها غ��ر اس��ت��م��راره��ا م��رب��ع��ة ع��ىل ك���رايس السلطة 
وال���ت���س���ل���ط ع�����ىل ش���ع���وب���ه���ا وإزاء م���ث���ل ه������ذه ال�����ت�����ط�����ورات األم���ن���ي���ة 
امل��ت��ف��اق��م��ة ي��ن��ب��غ��ي أن ت��ت��س��ع م���س���اح���ة ال��ي��ق��ظ��ة اإلس���ام���ي���ة ل���دى 
القيادات الوطنية ولدي األجهزة األمنية يف صنعاء ويف قيادة 
امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس األع�����ىل ويف ح��ك��وم��ة اإلن����ق����اذ ال���وط���ن���ي .. مع 
أننا ندرك أنها قيادات تملك من الخرات األمنية وما يمكنها 
م���ن م��واج��ه��ة أي���ه اخ���راق���ات ب��ن��ي��ة ص��ه��ي��ون��ي��ة ول��ك��ن ي��ح��ت��م علينا 
الواجب الوطني ان نفكر بصوت مسموع وان نبادر إىل التحذير 
وال���ت���ح���ذي���ر امل���ت���واص���ل م����ن م���س���اع���ي امل����وس����اد وأج����ه����زة امل���خ���اب���رات 

الدولية للمتعاونني مع الصهاينة يف املنطقة ... 
هذه التحذيرات يجب ان نكف عن استخدام أنظمة الهاتف 
التي اخراقها نظام التجسس الصهيوين بيغاسوس وان نراعي 
كل الخصوصيات واألسرار األمنية والعسكرية يف هواتفنا وان 

نتسلح بمزيد من الوعي األمني والستخبارايت .
وأن ال ندع أي فرصة الخراق معلوماتنا حتى ال نكون فريسة 

سهلة ملثل هذا االخراق .
ويتوجب أن تبادر األجهزة األمنية إلعداد منظومة محاضرات 
ت��وع��وي��ة ح���ول االح��ت��ي��اط��ات األم��ن��ي��ة وأن ي��ب��ادر الجميع اإلع���ام 

واملؤسسات املعنية لتكثيف التوعية يف هذا الجانب ..
ألن أنظمة الهاتف الذيك أصبحت متاحة ملنظومات االخراق 
األمني , بما فيها نظام التجسس واالخراق املسمى بيغاسوس 

..
كم نحن بحاجة إىل إرساء ثقافة أمنية حريصة تحول دون 
ال���س���م���اح ب�����االخ�����راق األم����ن����ي ل���ل���م���وس���اد وت���واب���ع���ه م����ن م���خ���اب���رات 

أعراب الخليج وأولها مخابرات بن زايد وطحنون .. 

* خبر عسكري أمني 

العميد: أنور املاوري* 

املوساد الصهيوني 
في الساحل الغربي
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حرفية ومهنية اجليش اليمني ..
اسلوب إلستنزاف العدو

يعد امتاك القدرات والساح ذو التقنيات العالية، والذي يتماىش مع عصرنا 
الحايل مسألة مهمة وضرورية لكل دولة يف عصرنا الحايل وتقاس به أهمية 
الدول تمثل القوة العسكرية الحشد العلمي للعناصر البشرية واملقومات 

التقنية واالعتبارات االقتصادية، وتخدم أهداف هذه املؤسسة التي من مظاهرها 
القوات املسلحة وتساعد القيادة السياسية لتحقيق األهداف.

احللقة
 )  اآلخيرة(

ع��������������������ىل ال����������������ع����������������م����������������وم ف�������������إن 
ال����������������������دراس����������������������ة ال����������دق����������ي����������ق����������ة، 
وال���ت���ح���ل���ي���ل امل�����ت�����أين ل���ح���رب 
االستنزاف التي تخوضها 
ال���ق���وات ال��ي��م��ن��ي��ة)ج��ي��ش- 
ل����ج����ان(، أك�����دت أن أرب����اح 
هذه الحرب عىل الجانب 
ال����ي����م����ن����ي ف������اق������ت خ����س����ائ����ره 

مقارنة بخسائر العدو .
ومالم يكن يف حسبانه 
)ال�����������������������������ع�����������������������������دو( وت���������������ق���������������دي���������������ره 
ل���������ل���������م���������وق���������ف ال���������������ع���������������ام ف����������إن 
اس���������ت���������ن���������زاف���������ه ل������������م ي����ق����ت����ص����ر 
ع���ىل ن��ط��اق ج��ب��ه��ة واح���دة 
ف�������������ق�������������ط،ف�������������رغ�������������م دف���������ع���������ه 

ب��ق��وات��ه ال��ج��وي��ة، وال��ب��ح��ري��ة،وال��ري��ة وامل��ت��ع��ددة 
ال�����ج�����ن�����س�����ي�����ات،م�����ح�����اوال ب������ذل������ك ت�����وس�����ي�����ع م����س����رح 
ال����ع����م����ل����ي����ات واخ��������������راق أي ج����ب����ه����ة ه����ن����ا او ه���ن���اك  
ف��ق��د ف��ش��ل يف ت��ح��ق��ي��ق أه���داف���ه ال���ت���ي خ��ط��ط لها 
وش������ن ال������ع������دوان م�����ن اج����ل����ه����ا  م���ه���م���ا ح�������اول ف��ل��ن 
ي���ص���ل اال م���ب���ت���غ���اه ح���ت���ى وإن ح���ق���ق أي اخ������راق 
ويف اي م��ك��ان م��ن جغرافية اليمن فلن يستقر 
ل�������ه ح���������ال ول���������ن ي����ج����ن����ي اال ال������خ������س������ران واالن�������ه�������اك 
وستصبح خ��س��ارت��ه حتمية وستستمر ال��ق��وات 
اليمنية )ج��ي��ش- ل��ج��ان( يف  اس��ت��ن��زاف��ه عسكريا 
واق���ت���ص���ادي���ا وس���ي���اس���ي���ا،ف���ق���د اص���ب���ح ع����اج����زا ع��ن 
مواجهة املواقف املختلفة والتي رسمتها القوات 
اليمنية)جيش- لجان( التي تملك زمام املوقف 
أثناء إدارة الحرب وتنفيذ عمليات االستنزاف .

يف حني كان العدو يظن أنه من يمتلك زمام 
امل���ب���ادأة، وخ��ص��وص��ا ب��ع��د ت��وس��ع��ه يف اس��ت��خ��دام 
قواته الجوية. ولم يفكر بعاقبة شنه العدوان 
واع����������ان����������ه ال���������ح���������رب وت������ص������ع������ي������ده وان�������ت�������ه�������اك�������ه ألي 
ت����ه����دئ����ة،ف����رغ����م م����ك����اب����رة ال����ق����ي����ادت����ني ال��س��ي��اس��ي��ة 
والعسكرية للعدو،فقد اتضح للجميع فشلهم 
ال��ك��ب��رف��ق��د اس��ت��ن��ف��دوا ك���ل خ��ط��ط��ه��م واوراق���ه���م 
يف زع��زع��ة ام���ن ال��ي��م��ن،ب��ل ل��ق��د ت��زع��زع��ت أرك���ان 
ان��ظ��م��ة ال���ع���دوان،ون���ت���ي���ج���ة ف��ش��ل��ه��م واف��اس��ه��م 
ه���و م�����اأدى ل��ذل��ك ودف����ع ش��ع��وب��ه��م ل��ف��ق��د الثقة 
يف قيادتها السياسية والعسكرية حتى الدينية 

التي تناقضت يف مواقفها وفتاواها كذلك.
والسؤال هل استوعب العدوان الدرس؟!!

ع��ىل ال��رغ��م م��ن خسائرهم الكبرة يف األف���راد 
وال���������ع���������ت���������اد. واس���������ت���������ن���������زاف ق��������درات��������ه��������م ال����س����ي����اس����ي����ة 
واالقتصادية،لكن يبدو وكأن الشغل الشاغل 
للقيادة ال��ع��دوان،ه��و إِدع���اء االنتصار يف حرب 
اس�����ت�����ن�����زف�����وا ف����ي����ه����ا وال��������غ��������رض م�������ن ذل����ك����االن����ت����ص����ار 
ال���ك���اذب وال���وه���م���ي ب���ه���دف رف����ع ال������روح امل��ع��ن��وي��ة 

لشعوبهم التي نزعت ثقتها 
ك�������������������ون االس��������������ت��������������ن��������������زاف اص�������ب�������ح 
ي��ش��ع��ر ب���ه م��واط��ن��و وش��ع��وب 
دول ال�������ع�������دوان ك����ون����ه وص����ل 

ملعيشتهم وحياتهم .
 أم�������������������ا ب��������ال��������ن��������س��������ب��������ة ل�������ل�������وض�������ع 

الداخيل اليمني:
ف��������ق��������د ع����������������اد ال����������ت����������اح����������م ب����ني 
ال��ش��ع��ب وال��ج��ي��ش وال��ق��ي��ادة 
ال�������������������ث�������������������وري�������������������ة وال������������س������������ي������������اس������������ي������������ة 
وال���ع���س���ك���ري���ة وص������ار يف أب��ه��ى 
ص����������وره، وك��������ان ل����ذل����ك ت����أث����ره 
الكبر عىل اإلعداد  والصمود 
واالس��������������ت��������������م��������������رار يف م�������واج�������ه�������ة 
ال���������ع���������دو واس�������ت�������ن�������زاف�������ه يف ك���ل 
املجاالت واألصعدة، ويف سهولة تأمني الجبهة 
م���ن ال����داخ����ل، ح��ت��ى إِن ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي يمكن 
أن يطلق عليه "الشعب الذي ال والن يستسلم 
او ي����ق����ه����ر"ام����ا ال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة)ج���ي���ش/ل���ج���ان 
وش����ع����ب وق������ي������ادة( ط���ي���ل���ة ال�����ح�����رب ف���ه���م ج��م��ي��ع��ا 
دائما يظهرون يف قمة االنضباط والتفاين وعزة 
ال����ن����ف����س واالس������ت������ع������داد ل���ل���ت���ض���ح���ي���ة،واالس���ت���م���رار 
واإلصرار عىل املشاركة يف الحرب بزيادة الجهد 
ك���ا يف ع��م��ل��ه، ح��ت��ى ي��س��ه��م ال��ج��م��ي��ع ب����يء ما 

يف النصر.
م�������ع ال�����ع�����ل�����م ف�����������إن  م����ح����م����د ب�������ن س�����ل�����م�����ان ي�������درك 
خسارة باده يف الحرب املستمرة للعام السابع 
ع�������ىل ال��������ت��������وايل يف ال�����ي�����م�����ن وال�������ت�������ي اش����ع����ل����ه����ا امل����ل����ك 
السعودي وويل عهده برعاية واشراف امرييك 

وشكلوا تحالفاً عدوانياً عىل اليمن .
ف���ق���د ق���ال���ت ص��ح��ي��ف��ة إل���ك���رون���ي���ة ب��ري��ط��ان��ي��ة إن 
ويل العهد يدرك أن اململكة خسرت الحرب يف 
اليمن  وذلك بعدما أنفقت الرياض ما يزيد عىل 

100 مليار دوالر .
وذكرت صحيفة “باياين تايمز” اإللكرونية 
أن 6 سنوات مرت منذ أن قادت اململكة تحالفاً 
ع�����س�����ك�����ري�����اً مل�����ح�����ارب�����ة ال�����ي�����م�����ن ب�����ذري�����ع�����ة إع�������������ادة م���ن 

أسمتها الشرعية.
وم��ع ذل��ك ل��م ينتج ع��ن ال��ح��رب س��وى ال��دم��ار 
ال����ه����ائ����ل وامل�����ع�����ان�����اة اإلن����س����ان����ي����ة، وأص�����ب�����ح )ال���ي���م���ن 

جيش ولجان( أكرث قوًة .
يف حني اكتسبت السعوديةصورة دبلوماسية 
م�������ش�������وه�������ة أم����������������ام ال���������ع���������ال���������م  ح�������س�������ب ال����ص����ح����ي����ف����ة 

االلكرونية الريطانية..
هذا ومن نصر اىل نصر بإذن الله ثم بعزيمة 
الرجال أبطال القوات املسلحة)جيش- لجان( 
وث����ب����ات وص����م����ود ال���ش���ع���ب وال���ت���اح���م وال��ت��ك��ات��ف 

الشعبي والرسمي.

العميد: عبدالله حسني املطري

عضو اللجنة الرئاسية مبحافظة حجة يدشن حملة "اعصار اليمن"

 اللواء الكحالني: يثمن دور قبائل وأبناء احملافظة 
ومشاركتهم في معركة الدفاع عن الوطن

 ث����م����ن م����س����اع����د وزي��������ر ال������دف������اع ع����ض����و ال���ل���ج���ن���ة ال����رئ����اس����ي����ة ل���ح���م���ل���ة "إع����ص����ار 
اليمن" بمحافظة حجة ال��ل��واء عيل الكحاين دور قبائل محافظة حجة 

ومشاركتهم يف معركة الدفاع عن الوطن.
وأك���د ال��ل��واء ال��ك��ح��اين يف ل��ق��اء ق��ب��يل مل��ش��اي��خ وت��ن��ف��ي��ذي وم��ح��يل ووج��ه��اء 
وأعيان املحافظة دعماً لحملة "إعصار اليمن"، أهمية التفاعل مع الحملة 
واستمرار مساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية لتطهر كافة األرايض 

اليمنية وتحقيق النصر املبني.
ول���ف���ت إىل أن أب����ط����ال ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة وإىل ج��ان��ب��ه��م رج����ال 
القبائل يسطرون ماحم بطولية يف مختلف الجبهات دفاعاً عن األرض 

والعرض والسيادة الوطنية.
وق��ال "لقد تجرد ال��ع��دو م��ن أخاقيات ال��ح��روب وارت��ك��ب أبشع املجازر 
ضد اإلنسانية ودمر البنية التحتية وعشرات اآلالف من منازل املواطنني 
وم��م��ت��ل��ك��ات��ه��م ول��ج��أ اىل ت��ض��ي��ي��ق ال��خ��ن��اق وت��ش��دي��د ال��ح��ص��ار ع���ىل ال��ي��م��ن" .. 

مشراً إىل ضرورة التفاعل مع الحملة يف كافة املجاالت.
كما أكد أهمية مواصلة البذل والعطاء والنفر العام والتحرك الجاد 
ملساندة الجيش واللجان الشعبية يف معركة الدفاع عن الوطن .. مبيناً 
أن الشهيد القائد حسني ب��در الدين الحويث استقرأ ال��واق��ع بنظرة ثاقبة 

وفضح مخططات أعداء األمة وحذر منها ووضع حلول ملواجهتها.
وح����ث ال���ل���واء ال��ك��ح��اين ع���ىل ال��ت��م��س��ك ب��م��ن��ه��ج ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د وامل���ب���ادئ 

والقيم التي ضحى من أجلها يف مواجهة قوى االستكبار.
ف����ي����م����ا أش����������ار وك�����ي�����ل امل����ح����اف����ظ����ة ص����������ادق األدب�������ع�������ي إىل ض������������رورة اس���ت���ش���ع���ار 
الجميع للمسئولية يف التفاعل مع حملة التحشيد واالستنفار ومواصلة 
ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء وت��ع��زي��ز ال��ص��م��ود وال��ث��ب��ات يف م��واج��ه��ة ال��ع��دوان وإف��ش��ال 

مخططاته.
ولفت إىل دور أبناء املحافظة يف رفد الجبهات وتقديم قوافل الشهداء 

دفاعاً عن الوطن وسيادته واستقاله.

اختتمت باملنطقة العسكرية الخامسة الدورة 
التأهيلية ال�26 التي نظمتها شعبة االستخبارات 
ب���ق���ي���ادة امل��ن��ط��ق��ة ل����� 100 م����ن ال���ع���ائ���دي���ن إىل ص��ف 

الوطن من أبناء محافظة الحديدة.
ويف االختتام أش��ار نائب رئيس ال���وزراء لشؤون 
ال��خ��دم��ات وال��ت��ن��م��ي��ة ال��دك��ت��ور ح��س��ني م��ق��ب��ويل إىل 
أن أب��������رز م���خ���ط���ط���ات ت����ح����ال����ف ال�������ع�������دوان األم����ري����يك 
السعودي اإلمارايت، تدمر الوطن ونهب ثرواته 

وتمزيق نسيجه املجتمعي.
وأشاد باالنتصارات التي يحققها أبطال القوات 
املسلحة يف مختلف الجبهات، دفاعاً عن السيادة 
الوطنية .. مؤكدا أن قرار العفو العام يأيت يف إطار 
حرص القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل 
ع��ىل ح��ق��ن دم����اء اليمنيني وت��ف��وي��ت ال��ف��رص��ة عىل 
العدوان يف املتاجرة بدماء املتورطني يف الخيانة.

ون�������وه ال����دك����ت����ور م���ق���ب���ويل ب���ج���ه���ود ق����ي����ادة امل��ن��ط��ق��ة 
ال�����خ�����ام�����س�����ة إلع���������������ادة ت�����أه�����ي�����ل ال������ع������ائ������دي������ن إىل ص���ف 
الوطن وتوعيتهم بخطورة ما يتعرض له اليمن 
من م��ؤام��رات، وأهمية مشاركتهم يف دحر قوى 

العدوان من كل شر من أرض الوطن.
ودع�����������ا م�������ن ت����ب����ق����ى م�������ن امل������ت������ورط������ني ب����ال����خ����ي����ان����ة إىل 
م��راج��ع��ة ح��س��اب��ات��ه��م وت��غ��ل��ي��ب امل��ص��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة 

عىل كل املصالح الشخصية.
ف����ي����م����ا أش����������ار م����ح����اف����ظ ال������ح������دي������دة م����ح����م����د ع���ي���اش 
ق��ح��ي��م، إىل ال���ه���زائ���م ال��ك��ب��رة وامل��ت��ت��ال��ي��ة ال���ت���ي مني 

بها تحالف العدوان يف مختلف الجبهات.
ول��ف��ت إىل ح���رص ال��ق��ي��ادة ع��ىل ع���ودة امل��ت��ورط��ني 
يف ال����خ����ي����ان����ة ب����م����ا ي���س���ه���م يف ت����ع����زي����ز وح��������دة ال���ص���ف 
والتاحم الوطني يف مواجهة العدوان .. منوهة 
بأن قوى العدوان ال تستطيع بمفردها مواجهة 

البأس اليماين وثبات وصمود أبناء اليمن.
ويف االخ��ت��ت��ام ب��ح��ض��ور ع��ض��وي مجليس ال��ن��واب 
ع���ب���د ال���ل���ه خ������رات وال�����ش�����ورى ع���ب���د ال���رح���م���ن م��ك��رم 
ونائب وزير اإلدارة املحلية قاسم الحمران، أشار 

وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري إىل 
أه��م��ي��ة ال������دورة ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة .. الف���ت���ا إىل االن���ت���ص���ارات 
ال���ت���ي ت��ح��ق��ق��ت ب��ف��ض��ل ت��ض��ح��ي��ات أب����ط����ال ال��ج��ي��ش 

واللجان الشعبية.
وأش�����اد ب�����دور ق���ي���ادة امل��ن��ط��ق��ة ال��خ��ام��س��ة يف إع����ادة 
تأهيل الشباب العائدين إىل صف الوطن ليكونوا 
عىل أتم االستعداد ملواجهة األعداء، خاصة بعدما 
تأكد لهم زيف دعاوى العدو التي اتخذ منها ذرائع 

الرتكاب جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني.
ف����ي����م����ا أش��������������ادت ك����ل����م����ة امل�������ش�������ارك�������ني ال������ت������ي أل����ق����اه����ا 
الخريج فواز قايض، بحسن املعاملة التي تلقوها 
م��ن��ذ ع���ودت���ه���م م���ن ق��ب��ل أب���ط���ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة .. م���ع���رة ع����ن ال���ش���ك���ر ل���ل���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة 
واملجلس السيايس األعىل عىل قرار العفو العام 

ال��ذي يجسد الحرص عىل إع��ادة من استقطبهم 
العدو.

ودع��ت من تبقى يف صف ال��ع��دوان للعودة إىل 
ص��ف ال��وط��ن ..م���ؤك���دة أن مصلحة ال��وط��ن يجب 
أن ت���ك���ون ه����ي ال���غ���اي���ة األوىل ل��ل��ج��م��ي��ع.. الف���ت���ة إىل 
م����ا ت����ع����رض ل����ه امل����ت����ورط����ني ب���ال���خ���ي���ان���ة م����ن خ�������داع م��ا 
جعلهم فاقدي الوعي بخطورة بقائهم مع قوى 

العدوان.
ت��خ��ل��ل ال��ح��ف��ل ب��ح��ض��ور وك��ي��ل امل��ح��اف��ظ��ة محمد 
ح���ل���ي���ي وم�����دي�����ر ش���ع���ب���ة االس�����ت�����خ�����ب�����ارات ب��امل��ن��ط��ق��ة 
العسكرية الخامسة العميد ري��اض بلذي وقائد 
ل��واء ب��اب املندب العميد ف��ارس عريك وع��دد من 
م���������دراء امل�����دي�����ري�����ات وض�����ب�����اط امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���س���ك���ري���ة، 

قصيدة شعرية.

حترير خمسة من أسرى اجليش واللجان بجبهة مأربحترير خمسة من أسرى اجليش واللجان بجبهة مأرب

أع������������������ل������������������ن������������������ت ال������������ل������������ج������������ن������������ة 
ال���������������وط���������������ن���������������ي���������������ة ل���������������ش���������������ؤون 
األس�����������������������������رى ع���������������ن ت�������ح�������ري�������ر 
خ�����������م�����������س�����������ة م�������������������ن أس�������������������رى 
ال��������������ج��������������ي��������������ش وال��������������ل��������������ج��������������ان 
الشعبية بجبهة مأرب.

وأوضح رئيس اللجنة 
ع�����ب�����دال�����ق�����ادر امل������رت������ى يف 
ب����������ي����������ان ل����������������ه، أن ت������ح������ري������ر 
ال�����خ�����م�����س�����ة األس����������������رى ت���م 
بعملية تبادل بوساطة 

محلية.

استقبال األسير احملرر طارق محمد الغبراني بصعدةاستقبال األسير احملرر نادر رسام في ذمار

اس���ت���ق���ب���ل وك����ي����ل م���ح���اف���ظ���ة ذم�������ار ع��ب��اس 
عيل العمدي األسر املحرر نادر عيل أحمد 
رس������ام م����ن م���دي���ري���ة ج���ب���ل ال����ش����رق، امل���ف���رج 

عنه من جبهة شبوة. 
وخ����������������ال االس��������ت��������ق��������ب��������ال، أش����������������اد ال������وك������ي������ل 
ال������ع������م������دي ب�������امل�������واق�������ف ال�����ب�����ط�����ول�����ي�����ة ل�����أس�����رى 
وك��اف��ة أب��ط��ال الجيش واللجان الشعبية 
يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وأكد اهتمام القيادة الثورية والسياسية 
وال�����س�����ل�����ط�����ة امل�����ح�����ل�����ي�����ة ب����������اإلف����������راج ع��������ن ك����اف����ة 

األس�����������������رى وم������ت������اب������ع������ة امل�������ف�������ق�������ودي�������ن ورع�������اي�������ة 
ال��ج��رح��ى وأس����ر ال��ش��ه��داء .. م��ث��م��ن��ا ج��ه��ود 

لجنة شؤون األسرى.
بدوره عر األسر املحرر عن الشكر عىل 
م���ت���اب���ع���ة اإلف���������راج ع����ن األس��������رى وااله���ت���م���ام 
ب�����أوض�����اع�����ه�����م.. م�����ؤك�����دا م����واص����ل����ة ال���ص���م���ود 

والثبات حتى تحقيق النصر.
ح��ض��ر االس���ت���ق���ب���ال، ن���ائ���ب رئ���ي���س شعبة 
ال����رع����اي����ة االج���ت���م���اع���ي���ة ب���امل���ن���ط���ق���ة ال���وس���ط���ى 

أحمد املروين. 

اس�����������ت�����������ق�����������ب�����������ل ن����������������ائ����������������ب رئ����������ي����������س 
م���ج���ل���س ال������ن������واب ع���ب���دال���س���ام 
ه���������ش���������ول  وم��������ح��������اف��������ظ  ص�����ع�����دة 
م�����ح�����م�����د ج�������اب�������ر ع�����������وض األس���������ر 
امل�������ح�������رر ط������������ارق م����ح����م����د م����رش����د 

محمد الغراين.
وخ����ال االس��ت��ق��ب��ال بحضور 
عضو مجلس النواب مرتى 
ج�������������دب�������������ان وأع���������������ض���������������اء م�����ج�����ل�����س 
ال����������������ش����������������ورى س����������ل����������م����������ان ع����������وف����������ان 
وه�����������������ادي ال�������������رزام�������������ي، وع������ب������اس 
م��������ق��������ي��������ت، وع������������������دد م�����������ن وك�����������اء 
امل����������ح����������اف����������ظ����������ة أش������������������������اد م�������ح�������اف�������ظ 
ص������ع������دة  ب������امل������واق������ف ال���ب���ط���ول���ي���ة 
لأسرى وكافة أبطال الجيش 
واللجان الشعبية يف مواجهة 
ال��ع��دوان وإف��ش��ال مخططاته 

عىل الشعب اليمني .
وأكد اهتمام القيادة الثورية 
وامل�������ج�������ل�������س ال�������س�������ي�������ايس األع���������ىل 

وال�����س�����ل�����ط�����ة امل����ح����ل����ي����ة ب�������اإلف�������راج 
عن كافة األسرى ومتابعتهم 
ورع��������������������اي��������������������ة ال��������������ج��������������رح��������������ى وأس�����������������ر 
ال������ش������ه������داء .. م����ث����م����ن����ني ج����ه����ود 

لجنة شؤون األسرى.

ح����ض����ر االس����ت����ق����ب����ال م����ن����دوب 
ش����ع����ب����ة ال������رع������اي������ة االج����ت����م����اع����ي����ة 
ب��ص��ع��دة ف��ت��ح��ي ال��ب��ط��ل وع���دد 
م���ن امل��س��ؤول��ني وال��ش��خ��ص��ي��ات 

االجتماعية والوجهاء.

الدفاعات اجلوية ُتسقط طائرة جتسس 
أمريكية في حرض بحجة

 أس���������ق���������ط���������ت ال����������دف����������اع����������ات 
الجوية، طائرة تجسسية 
أمريكية الصنع يف مديرية 

حرض بمحافظة حجة.
وأوضح الناطق الرسمي 
للقوات املسلحة، العميد 
ي����ح����ي����ى س�������ري�������ع، يف ب�����ي�����ان، 
ال�������ج�������وي�������ة  ال������������دف������������اع������������ات  أن 
تمكنت من إسقاط طائرة 
ت�����ج�����س�����س�����ي�����ة ن��������������وع )س�������ك�������ان 
 Scan Eagle  ( إي����������غ����������ل 

أمريكية الصنع.
إس��������������ق��������������اط  أن  وذك�����������������������������������ر 
ال����������������ط����������������ائ����������������رة ت������������������م ب���������س���������اح 
م��������ن��������اس��������ب وذل��������������������ك أث��������ن��������اء 
ق���ي���ام���ه���ا ب����أع����م����ال ع���دائ���ي���ة 
يف أج��واء مديرية حرض 

بمحافظة حجة.

تكرمي أبناء الشهداء اخلريجني من اجلامعات واملعاهد اليمنية

في أسبوع ... خروقات قوى العدوان في احلديدة 

 ك������ّرم������ت م����ؤس����س����ة "ال�������ش�������ه�������داء" ب����ص����ن����ع����اء ع��������دداً 
م��ن أب��ن��اء ال��ش��ه��داء ال��خ��ري��ج��ني م��ن ال��ج��ام��ع��ات 

وامل����ع����اه����د ال���ي���م���ن���ي���ة يف م��خ��ت��ل��ف ال��ت��خ��ص��ص��ات 
ب����ال����ت����زام����ن م�����ع ال������ذك������رى ال����س����ن����وي����ة ل��ل��ش��ه��ي��د 

القائد.
ويف ال�����ت�����ك�����ري�����م أوض������������ح امل��������دي��������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
ل�����ل�����م�����ؤس�����س�����ة ع������ب������د ال��������س��������ام ال������ط������ال������ب������ي، أن 
امل��ؤس��س��ة تحتفي بتكريم ك��وك��ب��ة م��ن أب��ن��اء 
الشهداء الذين رسموا طريق النجاح بهمة 

ع��ال��ي��ة ب��ح��رص��ه��م ع��ىل االل��ت��ح��اق بالجامعات 
واملعاهد املختلفة.

وأش���������ار إىل أن ت����ف����وق أب�����ن�����اء ال����ش����ه����داء يف امل���ج���ال 
ال��ع��ل��م��ي، ي��ؤك��د م��ي أه���ل ال��ي��م��ن يف ت��ق��دي��م امل��زي��د من 

النجاحات يف مختلف املجاالت، بما فيها املجال األكاديمي رغم 
املعاناة يف ظل استمرار العدوان والحصار.

وح����ث ال��ط��ال��ب��ي، ال��خ��ري��ج��ني ع���ىل اس��ت��ث��م��ار أوق���ات���ه���م يف طلب 
العلم وفتح آفاق جديدة لتوسيع مداركهم الذهنية والعلمية 
ومواصلة الدراسات العليا واملي عىل خطى الشهيد القائد يف 

ترسيخ الثقافة القرآنية ومبادئ العزة والكرامة 
ومواجهة العدوان.

ودع�����ا ال���ج���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة إىل االه���ت���م���ام ب��أس��ر 
ال����ش����ه����داء وت���ق���دي���م ال����رع����اي����ة ل���ه���م وم��ن��ح��ه��م 
مقاعد مجانية ملواصلة دراس��ات��ه��م العليا 
يف م�������س�������اق�������ي امل�������اج�������س�������ت�������ر وال������������دك������������ت������������وراه .. 
مستعرضاً املشاريع التي نفذتها املؤسسة 
خ�����ال ال����ع����ام امل������ايض يف م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت 

ومشاريعها وخططها للعام 2022م.
ويف ال����ف����ع����ال����ي����ة ب����ح����ض����ور ع��������دد م������ن م��م��ث��يل 
الجهات املعنية، أكدت كلمة الخريجني التي 
أل����ق����اه����ا ال����س����ف����ر ال������ص������ري، أن ت���خ���رج���ه���م ال����ي����وم، 
ح����ص����ي����ل����ة ن������ض������ال ال������ش������ه������داء ال�������ذي�������ن ت�������ح�������دوا ال����ص����ع����اب 
وخاضوا معارك بطولية يف إفشال مخططات العدوان الهادفة 

إيقاف العملية التعليمية واألكاديمية.
تخللت الفعالية فقرات فنية وأوبريت لفرقة الشهيد القائد، 
وق��ص��ي��دة للطالب عقيل الحسني، وت��ك��ري��م الخريجني ب��دروع 

وشهادات تقديرية.

153 خرقًا 
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال������ت������ن������س������ي������ق ل��������رص��������د خ�����������روق�����������ات ال����������ع����������دوان 

بمحافظة الحديدة 153 خرقاً.
وأوض��������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات أن 
من بني خروقات العدوان، غارة للطران 
ال���ت���ج���س���يس ع�����ىل ح����ي����س وت���ح���ل���ي���ق ط����ائ����رات 
حربية وتجسسية يف أجواء الفازة وحيس 

والجبلية والدريهمي.
وأش����ار امل��ص��در إىل أن ال��خ��روق��ات شملت 
أي����ض����اً 16 خ����رق����اً ب��ق��ص��ف م���دف���ع���ي و116 

خرقاً باألعرة النارية املختلفة.

140 خرقًا 
س��ج��ل��ت غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان يف 
محافظة الحديدة 140 خرقا، من بينها 
م��ح��اول��ة ت��س��ل��ل يف ح��ي��س. وأوض�����ح م��ص��در 
ب���غ���رف���ة ال���ع���م���ل���ي���ات ان ال����خ����روق����ات ش��م��ل��ت 
ارب�������������ع  غ�������������ارات ل�������ط�������ران ح������رب������ي ع�������ىل ال������ف������ازة 
وت����ح����ل����ي����ق ط�������ائ�������رات ح����رب����ي����ة وت����ج����س����س����ي����ة يف 
أجواء الفازة وحيس والجبلية والجراحي. 
وأش���ار امل��ص��در إىل رص���د  19 خ��رق��ا بقصف 

مدفعي و93 خرقا باألعرة النارية.

تسجيل 192 خرقًا 
س��ج��ل��ت غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال������ت������ن������س������ي������ق ل��������رص��������د خ�����������روق�����������ات ال����������ع����������دوان 

بمحافظة الحديدة، 192 خرقاً.
وأوض��������ح م����ص����در يف غ����رف����ة ال���ع���م���ل���ي���ات أن 

م���ن ب���ني خ����روق����ات ال�����ع�����دوان، أرب�����ع غ����ارات 
للطران الحربي عىل الفازة وتحليق تسع 
طائرات حربية يف أجواء الفازة والجراحي 
وحيس والجبلية وسبع طائرات تجسسية 

يف أجواء الجبلية وحيس.
وأش����ار امل��ص��در إىل أن ال��خ��روق��ات شملت 
أي�������ض�������ا اس�������ت�������ح�������داث ت�����ح�����ص�����ي�����ن�����ات يف م���ق���ب���ن���ة 
وال����ج����ب����ل����ي����ة وح������ي������س، و31 خ�����رق�����ا ب��ق��ص��ف 
ص��اروخ��ي ومدفعي ل��ع��دد 167 ص��اروخ��اً 
وق�����ذي�����ف�����ة و126 خ������رق������ا ب��������األع��������رة ال�����ن�����اري�����ة 

املختلفة.

102 خروقات
س���ج���ّل���ت غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
وال������ت������ن������س������ي������ق ل��������رص��������د خ�����������روق�����������ات ال����������ع����������دوان 

بمحافظة الحديدة 102 خروقات.
وأوض�������������������ح م��������ص��������در يف غ��������رف��������ة ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ات 
أن م�����ن ب�����ني خ������روق������ات ال��������ع��������دوان، ت��ح��ل��ي��ق 
خمس طائرات تجسسية يف أجواء الجبلية 

وحيس ومقبنة.
وأش����������������ار امل��������ص��������در إىل أن ق�����������وى ال��������ع��������دوان 
استحدثت تحصينات يف الجبلية وحيس، 
وارتكبت 33 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 
90 ق���ذي���ف���ة و59 خ�����رق�����اً ب������األع������رة ال���ن���اري���ة 

املختلفة.

120خرقًا 
س��ج��ل��ت غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات ض���ب���اط االرت����ب����اط 
والتنسيق ل��رص��د خ��روق��ات ق���وى ال��ع��دوان 

يف محافظة الحديدة، 120 خرقاً.

وأوض�������������ح م������ص������در ب�����غ�����رف�����ة ال����ع����م����ل����ي����ات أن 
الخروقات من بينها غارة لطران تجسيس 
ع����ىل  ح���ي���س، وت��ح��ل��ي��ق ط���ائ���رات تجسسية 
يف أجواء الجراحي وحيس . وأشار املصدر 
إىل رص�����������د 33 خ��������رق��������اً ب�����ق�����ص�����ف ص�������اروخ�������ي 
وم�����دف�����ع�����ي، و67 خ�����رق�����اً ب������األع������رة ال����ن����اري����ة 

املختلفة.

240 خرقًاو22 غارة للطيران 
على احملافظات

واص��������������ل��������������ت ق�������������������وى ال�������������������ع�������������������دوان األم������������ري������������يك 
ال������س������ع������ودي اإلم������������������ارايت خ���������رق ات�������ف�������اق وق�����ف 
إط��������اق ال�����ن�����ار ب���م���ح���اف���ظ���ة ال�����ح�����دي�����دة، وش���ن 
ال������ط������ران 22 غ���������ارة ع������ىل أرب���������ع م���ح���اف���ظ���ات 

وقبالة نجران .
وأوض������ح م���ص���در أم���ن���ي أن ق����وى ال���ع���دوان 
ارت��ك��ب��ت 127 خ��رق��اً بينها تحليق ط��ائ��رات 
ت����ج����س����س����ي����ة وح�������رب�������ي�������ة يف أج����������������واء ال����ج����ب����ل����ي����ة 
وحيس، و27 خرقاً بقصف مدفعي و89 

خرقاً باألعرة النارية املختلفة.
وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة 
عىل مديرية باقم بمحافظة صعدة وغارة 
ع������ىل األج�������اش�������ر ق����ب����ال����ة ن�������ج�������ران. واس����ت����ه����دف 
ط��ران العدوان ب� 11 غ��ارة مديرية حرض 
يف م�����ح�����اف�����ظ�����ة ح�������ج�������ة، وش�����������ن غ��������ارت��������ني ع���ىل 
م��دي��ري��ة ال���ح���زم ب��م��ح��اف��ظ��ة ال���ج���وف. وأش���ار 
امل��������ص��������در إىل أن ط�������������ران ال����������ع����������دوان ش��������ن يف 
محافظة مأرب خمس غارات عىل مديريتي 
م���دغ���ل وص�������رواح، وغ����ارت����ني ع���ىل م��دي��ري��ت��ي 

الجوبة والوادي.

اختتام دورة تأهيلية للعائدين إلى صف الوطن 
باملنطقة العسكرية اخلامسة
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مهرجان التسوق للنب.. 

 كميات وجودة 
اهتمام القيادة الثورية والسياسية، ترجمه حضور عضو املجلس 
السيايس األعىل سلطان السامعي وتدشينه للمهرجان، وكذا حديثه 

عن جودة النب اليمني الذي ال يزال املتصدر ألسواق النب العاملية. 
ويف إطار االهتمام والتوسع يف زراعة محصول النب، قال السامعي: 
”نريد أن نصل بإنتاجنا من هذا املحصول النقدي إىل كميات كبرية 
وذات ج���ودة ع��ال��ي��ة ب��م��ا يمكننا خ���ال األع����وام ال��ق��ادم��ة م��ن منافسة 
ال���دول املنتجة ل��ل��نب، وه���ذا يحتاج إىل م��زي��د م��ن التوعية للمزارعني 
وتحفيزهم عىل االتجاه نحو زراعته وقلع شجرة القات املضرة بصحة 

املواطنني”.
وحث عضو السيايس األعىل، الجهات املعنية بوزارة الزراعة ومركز 
ب��ح��وث ال���نب وال��ج��م��ع��ي��ات وامل��ؤس��س��ات امل��ه��ت��م��ة، ب��ال��رك��ي��ز ع��ىل إرش���اد 
امل���زارع���ني وت��وع��ي��ت��ه��م ل��اه��ت��م��ام ب��األص��ن��اف ال��ج��ي��دة م���ن ال�����نب.. م��ؤك��داً 
أن االستمرار يف تشجيع املزارعني من قبل مؤسسات الدولة وتجار 
النب، سيجعل اليمن بعد عشرة أعوام يف صدارة دول العالم جودة 

وإنتاجاً للنب.
دخل قومي

م��ن جانبه أش��ار وزي��ر ال��زراع��ة وال���ري املهندس عبدامللك ال��ث��ور، إىل 
أن االهتمام بزراعة النب واستعادة مكانته يف أعىل قائمة املحاصيل 
ال��زراع��ي��ة ال��ن��ق��دي��ة وم���ص���دراً ل��ل��دخ��ل ال��ق��وم��ي، يتطلب ت��ك��ات��ف جهود 

املزارعني واملصدرين واملسوقني.
وق���ال وزي���ر ال���زراع���ة ”ل��دي��ن��ا اس��رات��ي��ج��ي��ة لتنمية ق��ط��اع ال���نب ب��دأن��اه��ا 
بإنشاء م��رك��ز أب��ح��اث تطوير ال���نب، وإن��ش��اء إدارة ع��ام��ة للنب ب��ال��وزارة 
وإن���������ش���������اء ال������ع������دي������د م��������ن امل������ش������ات������ل ل���������زراع���������ة ش�������ت�������ات ال�����������نب يف م���خ���ت���ل���ف 

املحافظات”.
واعترب املهندس الثور، مهرجان التسوق للنب اليمني أحد اآلليات 
امل��ح��ف��زة ل��ل��م��زارع��ني وامل��ن��ت��ج��ني وامل���ص���دري���ن ل��اه��ت��م��ام أك���ر بمحصول 

النب، وبالتايل زيادة مساحة زراعته وإنتاجيته.

 ارتفاع اإلنتاج
يف حني توقع نائب وزير الزراعة والري نائب رئيس اللجنة الزراعية 
والسمكية العليا ال��دك��ت��ور ال��رب��اع��ي، ارت��ف��اع إنتاجية ب��ادن��ا م��ن النب 
خ������ال األع�����������وام ال�����ق�����ادم�����ة، وال����ت����وس����ع يف زراع������ت������ه خ����اص����ة وأن��������ه س��ي��ت��م 
توزيع أكر من مليون شتلة بن خال موسم التشجري الحايل، وكذا 

االهتمام بمراحل اإلنتاج وساسل القيمة يف إنتاج وتصنيف النب.

  تعدد نكهات
فيما يؤكد مختار فيصل الحنشيل رئيس مؤسسة املخا لتنمية النب 

اليمني اهمية تجديد ثقافة النب التي تعد  ج��زءاً من هوية اإلنسان 
ال��ي��م��ن��ي، وض�����رورة ال���روي���ج ل��ه��ذا امل��ن��ت��ج االق���ت���ص���ادي ورف����ع ال��ع��ائ��دات 

لدعم االقتصاد الوطني بالعملة الصعبة. 
وي�����ش�����ري ال����ح����ن����ش����يل إىل أن م����ؤس����س����ت����ه س����ع����ت م������ن خ��������ال م����ه����رج����ان 
التسوق للنب، إىل تدريب نحو 100 من متذوقي القهوة، لتوعية 
املواطنني بجودة النب وتعدد نكهاته وتنوعها من منطقة اىل أخرى.. 
الفتا إىل أن اليمنيني وبالفطرة كانوا قادرين عىل تذوق النب والتفريق 
بني أنواعه وجودته، لكن هذه الثقافة وبفعل عوامل كثرية انحسرت 

وأصبح جيل الشباب غري قادر عىل التذوق بشكل صحيح. 
وأشار إىل أن أحد الوسائل املعربة عن استمرار عطاء اإلنسان اليمني 

وإصراره عىل تحدي ظروف العدوان والحصار، وهي الرسالة األبرز 
للعالم عن تاريخ اليمن وعراقة حضارته وموروثة األصيل.

وأش���������اد ال���ح���ن���ش���يل ب���ال���ت���وج���ه ال����رس����م����ي ال������داع������م ل���ل���ج���ان���ب ال������زراع������ي، 
خ���ص���وص���اً يف زراع������ة م��ح��ص��ول ال�����نب، وال����رؤي����ة ال���واض���ح���ة ال���ت���ي تعمل 
عليها مؤسسة بنيان بالتعاون مع املؤسسات والجمعيات العاملة 
يف جانب النب.. وأضاف: بعد صدور قرار منع استرياد النب األجنبي، 
وق��رار منع ت��داول��ه، ج��اء ق��رار اعتماد القهوة "ال��نب اليمني" مشروبا 
يف م��ؤس��س��ات ال���دول���ة، وه���ذه ال��خ��ط��وات س��ت��ك��ون ل��ه��ا ن��ت��ائ��ج طيبة يف 

استعادة مكانة النب وثقافة النب يف املجتمع. 

السوق املختص
وقال رئيس مؤسسة املخا: "لدينا سوقان للنب، السوق التجاري 
امل����ع����روف، وال���س���وق ال���خ���اص أو امل��خ��ت��ص ال����ذي ي��ت��ط��ل��ب م���ن امل���زارع���ني 
االه���ت���م���ام ب��ج��ان��ب ال����ج����ودة، وه���ن���ا ت����ربز أه��م��ي��ة ت��وع��ي��ة امل������زارع ب��ال��ط��رق 
ال��ص��ح��ي��ح��ة ل��ض��م��ان ال����ج����ودة، ب���داي���ة يف ع��م��ل��ي��ة ال����زراع����ة وق���ط���ف ال��نب 

وتجفيفه".

تقدمي االستشارات
يف حني تحدث أحمد الهمداين- مؤسسة الهمداين لتجارة وتصدير 
ال�����نب- ب����أن ال���ح���دي���ث ع���ن ال����ج����ودة ي��ت��ط��ل��ب دع����م امل�������زارع أواًل وت��وع��ي��ت��ه 
بالطرق الصحيحة للعناية بشجرة النب التي تحتاج إىل مناخ معروف 
وك��م��ي��ات م��ح��ددة م��ن امل��ي��اه، وك��ذل��ك ت��ع��ري��ف امل����زارع بتوقيت وط��رق 
ج��ن��ي ال���نب وك��ذل��ك تجفيفه يف مجففات خ��اص��ة ت��ح��اف��ظ ع��ىل نكهته 

ولونه الطبيعي.
وأش�����ار ال���ه���م���داين إىل ات���ج���اه امل��ؤس��س��ة ل��دع��م امل������زارع م���ن خ����ال ت��ق��دي��م 
االستشارات الزراعية، ونزول خرباء املؤسسة ملناطق زراعة النب وتقديم 
الحلول العملية لضمان جودة املنتج، التي سوف يستفيد منها املزارع 
والتاجر من خال تحقيق عائدات مجزية، واملحافظة عىل أصالة القهوة 

اليمنية وشهرتها التاريخية التي تتصدر األسواق العاملية.
وأعترب أحمد الهمداين مهرجان تسويق النب فرصة إلع��ادة ثقافة 
ال���نب ال��ي��م��ن��ي وت���ب���ادل ال���خ���ربات واألف���ك���ار ب���ني امل��ؤس��س��ات ال��رس��م��ي��ة يف 
ال���ل���ج���ن���ة ال�����زراع�����ي�����ة ال���ع���ل���ي���ا ووزارة ال�������زراع�������ة، وب������ني امل������زارع������ني وال���ت���ج���ار 
واملصدرين الذين من خ��ال عملهم املتواصل يف امليدان ومعرفتهم 
ب������االن������واع ال����ج����ي����دة م����ن ال������نب ، س���ي���ف���ي���دون يف م��خ��ت��ل��ف م����راح����ل زراع������ة 
وتصدير محصول ال��نب ل��ل��خ��ارج، وتأصيل ه��ذه الثقافة ليكون النب 

املشروب األول يف املجتمع اليمني.  

التركيز على اجلودة
يف حني قال محمد حسن الكبوس- مؤسسة الكبوس التجارية- إن 
االهتمام بالجودة هو املوضوع األه��م يف زراع��ة وتجارة محصول النب.. 
مؤكداً أن الركيز عىل الجودة يخدم املحافظة عىل سمعة النب اليمني 

يف السوق العاملية، كما يخدم شجرة النب وهويتها اليمنية األصيلة.
 وأش���ار محمد الكبوس إىل أن السنوات األخ���رية شهدت شحة يف 
كميات اإلنتاج ذات الجودة العالية.. محذراً من نتائج تأثري األصناف 
الرديئة من محصول النب التي يتم إنتاجها حالياً عىل سمعة ومكانة 
النب اليمني، ومطالباَ يف ذات الوقت توجيه الدعم ملزارعي ومنتجي 
ال���نب خ��ص��وص��اً ال��ق��ط��اع ال��ص��ن��اع��ي م��ن��ه، ح��ت��ى يكتمل دوران العجلة 

الخاصة بتنمية واستعادة مكانة النب اليمني كهوية وثقافة.

رؤية قومية
من جانبه يرى كامل سعيد القديس املستشار التجاري لحراز كويف، 
أن جودة النب تأيت بداية من الشتلة وعدم اقرابها من أشجار أخرى، 
وك�����ذا ع����دم اس���ت���خ���دام األس����م����دة امل����ض����رة، وق���ب���ل ذل����ك ن��وع��ي��ة ال���رب���ة، 
وطريقة قطف ال��نب وتجفيفه وعملية التحميص، وص���واًل للتعبئة 

والتصدير.
وقال:نسعى يف حراز كويف ومن خال رؤية قومية تبنيناها للرويج 
للنب اليمني وأنواعه وط��رق زراعته وإع��ادة شهرة النب كأحد الكنوز 

املدفونة وكبديل لشجرة القات التي أضرت كثرياً بمجتمعنا. 
وأش�����ار إىل أن����ه وم����ن ض��م��ن آل���ي���ات إع�����ادة االه���ت���م���ام ب��م��ح��ص��ول ال��نب 
م�����ن ال���ن���اح���ي���ة االق����ت����ص����ادي����ة، ه�����ي ت�����وزي�����ع ش����ت����ات ال������نب ع�����ىل امل�����زارع�����ني 
بأسعار مخفضة جداً، ونشر ثقافة النب وافتتاح مشاريع ومعارض 
للتعريف ب���ه.. الف��ت��اً إىل أن ح���راز ك���ويف يعمل ح��ال��ي��اً ع��ىل إط���اق اك��رب 
م��ش��روع ل��اه��ت��م��ام ب��ش��ج��رة ال���نب، وخ���ال األش��ه��ر ال��ق��ادم��ة سينطلق 
ه���ذا امل���ش���روع ال����ذي ي��ح��م��ل أك���ر م���ن ف��ك��رة ل��اه��ت��م��ام ب��ال��نب وت��ص��دي��ره 
بطرق حديثة تظهر تفرد اليمن بأنواع ذات جودة عالية منافسة يف 

األسواق العاملية.
وأوض���ح أن نشاط التوعية وال��روي��ج للنب ال��ذي تنفذه ح��راز كويف 
ال��ت��ي تعد أول ش��رك��ة يمنية لديها مختصون يف ال��ج��ودة، ال يقتصر 
عىل منطقة حراز بل يشمل كافة مناطق زراعة النب يف اليمن كبني 

حماد وبعدان ويافع واملطري وغريها من املناطق. 

حزمة إجراءات 
رئيس اتحاد منتجي النب محمد حسن عثمان يشري إىل حزمة من 
ال��خ��ط��وات واإلج�����راءات ال��ت��ي ب��دأ االت��ح��اد بتنفيذها، ومنها املهرجان 
التسويقي للنب الذي تضمن عدداً من األنشطة كالندوات العلمية 
التي قدمها مختصون يف مجال زراعة وإنتاج وتصدير النب، وكذلك 
ج���ل���س���ات ال�����ت�����ذوق، وراف��������ق ذل�����ك م���ج���م���وع���ة م����ن األن���ش���ط���ة يف امل����ي����دان 
وت���وزي���ع ع���دد م��ن ال��ش��ت��ات، ب��اإلض��اف��ة إىل اس��ت��ه��داف ن��ح��و 20 أل��ف 
م�����زارع ب��ج��ل��س��ات ت��وع��ي��ة م��ب��اش��رة وع���رب وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي 

ووسائل اإلعام املختلفة. 
وأف�������اد ع���ث���م���ان أن ال����راك����م����ات وال���ت���ح���دي���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي واج���ه���ت 
زراعة وإنتاج النب طيلة الفرات املاضية، أثرت كثرياً عىل زارعة النب 
وإنتاجه.. مؤكداً أن الفرة السابقة شهدت تدمرياً ممنهجاَ لقطاع 
النب، كان من نتائجه انخفاض الصادرات من 60 ألف طن إىل 20 
أل���ف ط���ن، ب��اإلض��اف��ة إىل ت��غ��ي��ي��ب ث��ق��اف��ة ال��ق��ه��وة ع���ن امل��ج��ت��م��ع اليمني 
حيث ال يصل نسبة استخدام النب سوى 10% من اإلنتاج يف حني 

وصلت إىل 50% يف الدول األخرى املنتجة للنب.

السامعي: االستمرار في تشجيع زراعة النب سيجعل اليمن بعد 10 أعوام في صدارة دول العالم جودة وإنتاجًا
الثور: لدينا استراتيجية لتنمية قطاع النب بدأناها 

بإنشاء مركز أبحاث تطوير النب
الرباعي: توزيع مليون شتلة بن خالل موسم التشجير 

احلالي واالهتمام مبراحل اإلنتاج وسالسل القيمة
ثاثة أيام حددتها اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري ملهرجان التسوق للنب، الذي يأيت يف إطار االحتفال باليوم 

الوطني لزراعة النب.
هذا املهرجان الذي انطلق تحت شعار "ُنحيي التاريخ ونزرع األمل”. "من أهدافه استعادة مكانة النب اليمني التاريخية يف املجتمع 

كمشروب رئييس، وتصدير ثقافة الجودة والتفرد لهذا املحصول لألسواق الخارجية.
 تغطية: عبدالحميد الحجازي

حرب 
احلضارة

تعاطف اليمنيني م��ع ال��ح��رب الروسية االك��ران��ي��ة، اليعني تايدهم لروسيا او 
سفك الدم يف أوكرانيا .. ولكن القصة هي هزيمة الغرب وليس نصر بوتني. 

فقد درجت العادة أن )يتمرجل( الغرب ومعه أمريكا عىل الدول الضعيفة، 
ورأي���ن���ا ك��ي��ف ك���ان ال��ف��ض��اء ال��ل��ي��ب��ي م��ف��ت��وح��اً ل��ل��ط��ائ��رات ال��ف��رن��س��ي��ة , وك��ذل��ك سماء 
ب��غ��داد م��ف��ت��وح��ة ل��ل��ط��ي��اري��ن )اإلن��ج��ل��ي��ز( يك ي��س��ت��ع��رض��وا م��ه��ارات��ه��م يف اإلرت��ف��اع��ات 
املنخفض، بل كان من املمكن أن ينزل )املارينز( األمرييك يف شواطيء الصومال 
وي��ق��ت��ل وي��س��ت��ع��رض , ث���م ت��ن��ت��ج )ه���ول���ي���وود( ف��ي��ل��م��اً ي����روي ب��ط��ول��ة ه����ؤالء ال��ج��ن��ود.. 

وبالطبع هو فيلم  مبني عىل األكاذيب.
ودرجت العادة أيضاً أن يقصفوا كل شرب يف )افغانستان( , ويقتلوا من يريدون 
ومتى شاءوا ولن يعرض أحد ...ودرجت العادة ,أن )تعربد( إسرائيل بماكنتها 

العسكرية األمريكية يف غزة وجنوب لبنان وتقتل من تريد وتغتال من تريد .
ل��ك��ن ه���ذه امل����رة م��خ��ت��ل��ف��ة, ف��ال��ط��ي��ار ال��ف��رن��يس إن ح��ل��ق ف���وق أوك���ران���ي���ا يك يحمي 
الحرية وقيم العدالة كما يقول وزير خارجيتهم.. يعرف أنه لن يعود إال جثة أو 
أسرياً.. واإلنجليز الذين استباحوا بر وسماء البصرة وقصفوا بطائرات ) الهارير( و 
)التايفون( كل جسم متحرك يدركون أن دباباتهم إن اقربت من حدود أوكرانيا 
فستحرق بهم.. واألمريكان يعرفون جيداً أن روسيا ليست طالبان وال العراق  
وال شرق سوريا، ويدركون أن طائراتهم ستعود بمئات الجثث إن قرروا الدخول 

يف اللعبة. 
تلك ه��ي القصة ب��اخ��ت��ص��ار، ه��ي أن قيم ال��ح��ري��ة والديمقراطية وح��ق��وق امل��رأة 
والعدالة وحقوق املثليني وتمكني النساء واملناهج التي تحرر العقل.. كل ذلك 
ينطبق ع��ىل الضعفاء وال��ف��ق��راء مصحوباً ببعض امل��س��اع��دات امل��ادي��ة  وشحنات 

حليب األطفال. 
والقصة أن الغرب أمام روسيا لن يجرؤ أن يمارس ذات األدوار التي مارسها 
يف العراق أو أفغانستان، ألنه االن يقف أمام دولة تعرف كيف تفكك املؤامرات، 
وتمتلك أكرب ترسانة عسكرية، واألهم أن روسيا حضارة وثقافة صدرت للعالم 
املوسيقى واملسرح والرواية , وحمت كرامة أوروبا حني مرغها هتلر يف األرض .

من يعتقد أنها الحرب مخطيء , هذه أكرب من حرب بكثري، هي صراع حضارات 
, حضارة تعودت أن تفرض منتجاتها عىل العالم بالقوة وباإلغراءات، وحضارة 
أخ���رى , تتعاطى م��ع ال��ع��ال��م يف إط���ار ال��ش��راك��ة، وت��ق��اس��م رغ��ي��ف الخبز , حضارة 
ليس لها ماض استعماري مثل فرنسا وبريطانيا، ولم تنهب ث��روات الشعوب 
, ولم تمارس القتل والتصفية ...عىل األقل يف روسيا والصني , لن تجد أسودا 

يعاين من التفرقة ..ولن تجد جمهور كرة قدم يرمي باملوز لاعبني األفارقة ...
نحن مع روسيا ليس ألنها منتصرة , بل ألنها تتحدث باسم الفقراء يف هذا 
العالم وتقاتل باسمهم ..وتفرض ايقاعهم , وتقول للعالم كله ..يكفي سطوة 

الحضارة الغربية ... وتحاول تحرير العقل .
ستنتهي الحرب حتماً، وسيدرك )األوكرانيني( أنه تم توريطهم يف لعبة ..كانت 
أك����رب م���ن ي��ك��ون��وا وق�����ودا ل��ه��ا , س���ي���درك���ون أي��ض��ا أن��ه��م ك���ان���وا ح��ق��ل ت��ج��ري��ب ل��ل��ق��وة 
ال��روس��ي��ة ال��س��اح��ق��ة ...ل��ك��ن��ه��م م��ع ال��وق��ت س��ي��درك��ون أن ف��ض��ائ��ه��م ه��و )اوراس���ي���ا( 
...وأن روسيا هي عمقهم الحقيقي ..وأن الغرب كله كان يكذب عليهم ويسري 

بهم نحو أتون املحرقة ...
لقد فتحت قصة روسيا بوابة بداية النهاية للحضارة والثقافة الغربية ...ألن 
ال�����ق�����ادم س���ي���ك���ون ال����ص����ني وه������ي س��ت��س��ت��ع��ي��د )ت������اي������وان( ب���ن���ف���س ال���ط���ري���ق���ة , وك����وري����ا 
الشمالية هي األخرى  ...ستشهد فصا جديدا من الصراع ...النار التي أشعلوها 
يف كل العالم وعىل مدار )50( عاما , وحرقوا بها الفقراء والشعوب ...وحرقوا 
بها األحام والطموحات ..ستكون قريبة من قصر اإلليزيه ..ومن دواننغ سريت 
..ومن مبنى املستشارية ..وال أظنها ستكون بعيدة عن البيت األبيض , وال عن 
م��ب��ن��ى )ال��ك��ن��ي��س��ت اإلس���رائ���ي���يل ( ....يف ال��ن��ه��اي��ة إذا ق����در ال���ل���ه )ل��زل��ن��س��يك( ال��رئ��ي��س 
األوك���راين ...أن يبقى حيا فستكون إسرائيل منفاه ...علهم يتعلمون منه عربة  
مفادها : أن نهايات الحلم اليهودي ستكون التغريب والسبي ..فهو منهم يفكر 

بذات طريقتهم , ويحب الدم والدمار بذات شهيتهم ...

مختار قايد

تقرير: هالل جزيالن

عثمان: الفترة السابقة شهدت تدميرًا ممنهجَا لقطاع النب أثر 
في انخفاض الصادرات من 60  إلى 20 ألف طن

احلنشلي: دربنا خالل املهرجان نحو 100 من متذوقي القهوة
الهمداني: املهرجان فرصة لتبادل اخلبرات واألفكار بني املؤسسات الرسمية 

واملزارعني والتجار واملصدرين لالهتمام بجودة النب  
الكبوس: األصناف الرديئة تؤثر سلبًا على سمعة ومكانة النب اليمني

القدسي: خالل األشهر القادمة سنطلق  مشروعا كبيرا لالهتمام 
بالنب وتصديره بطرق حديثة

فيما العالم منشغل بأوكرانيا

أكثر من 24 مليون ميني محتاجون ملساعدة إنسانية منهم 12 مليون طفل 
يمر اليمنيون بمعاناة مختلفة منذ 7 سنوات، 

أرهقت كاهلهم، أودت بهم إىل حد الهاك 
التام، واملوت البطيء، وصفت حسب منظمات 

أممية، أن اليمن يمر بأكرب أزمة إنسانية يف 
العالم، وكل ما يمر وقت تزداد تلك املعاناة، 

يف جميع الجوانب، حتى أصبح أكر من 24 
مليون شخص، أي ما يقارب %80 من السكان 
يحتاجون ملساعدة إنسانية، بينهم أكر من 12 

مليون طفل، وبعد سبع سنوات أصبحت الباد 
مكاناً لتفيش األوبئة ومكانا لم يعد مناسبا لحياة 

األطفال بالذات الرضع منهم، بسبب العدوان 
السعودي اإلمارايت األمرييك عىل اليمن.

لم يعد الوضع املأساوي  منحصرا عىل املجاعة الحاصلة، 
ب�����ل ت����ع����دى ذل������ك ب���ك���ث���ري ح���ي���ث أس����ت����ه����دف ال�������ع�������دوان، ع���ش���رات 
آالف م���ن امل���دن���ي���ني، ج�����راء اس���ت���ه���داف���ه���م، يف ال����ع����زاء واألف������راح 
وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات واألح����ي����اء ال��س��ك��ن��ي��ة، وامل�������دارس وال��ج��ام��ع��ات، 

ويف كل مقومات الحياة.
ل�����ي�����س ه���������ذا وح������س������ب ب�������ل ت����ع����م����د ال���������ع���������دوان ع�������ىل م���������دى ت���ل���ك 
ال���س���ن���وات، ح���ص���ار ال��ي��م��ن��ي��ني، ح��ت��ى ب���ات���ت ال���ح���ي���اة ال ت��ق��ب��ل يف 
ال��ي��م��ن، ف���ال���ع���دوان ب����ات ي���ع���رض س��ف��ن امل��ش��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة، 
بشكل متواصل، مما أوجد تفاقماً كبرياً جدا ملعاناة اليمنيني، 
فمعدالت سوء التغذية، الحاد بني األطفال دون الخامسة، 
إىل ن��ص��ف م��ل��ي��ون ط��ف��ل يف امل��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب��ي��ة ف��ق��ط، وف��ق 

تقرير لألمم املتحدة، صدر يف أكتوبر من العام املنصرم.

ال صحة وال غذاء لطفل ميني
واألط����������ف����������ال يف ال�����ي�����م�����ن ي�����ق�����ت�����ل�����ون وذل������������ك ب����ح����ق����ه����م م���س���ت���م���ر، 
وال���ت���ش���وي���ه ف���ي���ه���م ح����اص����ل، ج�������راء ال������ع������دوان ع���ل���ي���ه���م، م���ن���ذ 7 
س���ن���وات، نتيجة االس��ت��ه��داف امل��ب��اش��ر، ب��ح��ق ال��ط��ف��ول��ة، ج��راء 
اس���ت���ه���داف االح����ي����اء ال���س���ك���ن���ي���ة، وال���ت���ش���وه���ات ال���ت���ي ت���ك���ون���ت يف 
األج��������ن��������ة، واألط���������ف���������ال ج�����������راء االس�����ل�����ح�����ة امل����س����ت����خ����دم����ة م�������ن ق���ب���ل 
العدوان، لقد استهدفت مدارسهم، واملستشفيات، مما أدى 

إىل تعطيل التعليم 
والصحة. 

ف�������ب�������ات م��������ن امل�������ت�������وق�������ع أن ي�������ع�������اين 2.3 م������ل������ي������ون ط������ف������ل دون 
الخامسة، من سوء التغذية الحاد، كما من املتوقع أن يعاين 
400 أل���ف م��ن��ه��م م��ن س���وء ال��ت��غ��ذي��ة ال��ح��اد ال��وخ��ي��م، م��ع أن 
باإلمكان تعرضهم للوفاة يف حال عدم حصولهم للعاج عىل 
نحو عاجل، فحسب األمم املتحدة، وجود ارتفاع يف معدالت 
سوء التغذية الحاد والحاد الوخيم، بمقدار 16% و%22، 

وهذا يف العام 2020، فكيف اآلن؟!!. 

ال تعليم لإلنسان في اليمن
وت�������ؤك�������د ت������ق������اري������ر أم�����م�����ي�����ة أن ع���������دد األط��������ف��������ال غ�������ري امل���ل���ت���ح���ق���ني 
ب���امل���دارس، ي��ص��ل إىل أك���ر م��ن 2 م��ل��ي��ون ط��ف��ل، وم���ا ي��زي��د عن 
2000 م���درس���ة، ت���ض���ررت أو دم����رت ب��س��ب��ب، ال����ع����دوان عىل 
اليمن، وهذا أوجد صعوبة يف حصول كثري من األطفال عىل 
التعليم، مما سيعطي تراكمات عىل املدى القريب، من حيث 

عدم حصول هؤالء األطفال عىل أعمال.

إجرام متواصل
وك��م م��ن إج���رام بحق اليمنيني؟، وم��ا زال، ذل��ك بحقهم، 
ف���م���ن���ذ م�����ا ي�����ق�����ارب 4 أش����ه����ر وه�����ن�����اك أزم��������ة م���ش���ت���ق���ات ن��ف��ط��ي��ة، 

وغاز، حيث وصل سعر الدبة البرول 40 ألف ريال، والغاز 
ال���ع���ش���ري���ن ل�������راً ب��������24 أل�����ف ري��������ال، ف���ب���ات���ت غ���ال���ب���ي���ة م��ح��اف��ظ��ات 
الباد، تعاين فوق املعاناة، مما أثر عىل املزارع، واملواصات، 
وك���������ل م�����ق�����وم�����ات ال������ح������ي������اة، وك���������ل ذل���������ك ب����س����ب����ب اح�����ت�����ج�����از دول 
ال������ع������دوان، س���ف���ن امل���ش���ت���ق���ات ال���ن���ف���ط���ي���ة وال������غ������از، وم���ن���ع���ه���ا ع��ن 
اليمنيني، فاملستشفيات، باتت موقفة وهذا أدى إىل تفاقم 

األزمة اإلنسانية يف اليمن بالذات الجانب الصحي منها. 

عالم منافق
ل��ق��د أص���ب���ح ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، يف ق��م��ة امل���ع���ان���اة، ويف امل���ق���اب���ل لم 
يحرك العالم ساكن، ال منظماته اإلنسانية، وال  القوى الدولية 
ذات التأثري، املدعية لحقوق اإلنسان، وعىل الرغم من مرور سبع 
سنوات عاش فيها اليمنيون وما زالوا أسواء حياة عرفها العصر 
الحديث، لكن ما إن حاولت روسيا حماية أمنها القومي، وغزت 
أوكرانيا، أصبح العالم وكل وسائل إعامه التقليدية، والجديدة، 
ص��وت��اً واح����داً م��ع أوك��ران��ي��ا، ول��م يمر س��وى ي��وم��ني، حتى تعاطف 
العالم مع أوكرانيا، حتى وصل بهم إىل أن ظهر العالم الغربي 
عىل حقيقته، يف الكيل بعدة مكاييل، لقد ظهر حتى الصحفيني 
الغربيني، امل��راس��ل��ني منهم، وحتى املحللني السياسيني، إىل أن 
ق��ال��وا، أن ه���ؤالء ال��اج��ئ��ني األوك��ران��ي��ني، أوروب���ي���ني، ول��ي��س��وا مثل 

أولئك، الاجئني العرب الذين تعودنا عليهم!!.

اليمني في الغرب ليس إنسانًا!!
ع���ىل ال���رغ���م م���ن م���ع���ان���اة ال��ي��م��ن��ي��ني ع���ىل م����دى س��ب��ع س��ن��وات 
وي��دخ��ل��ون السنة الثامنة بعد أي���ام، إال أن معاناتهم، باتت 
منسية، وبات العالم وبالذات الغربي منه، موجها أنظاره، 
ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر، دون ان���ق���ط���اع، وت��ع��اط��ف��ه امل��س��ت��م��ر، ب��ات��ج��اه 
أوكرانيا، واليمنيون يف معاناتهم وحصارهم الطويل يحيون، 
أو يموتون، لسان حال العالم ومنظماته مدعية اإلنسانية، 

ال نكرث لحالهم.
وص����ل ال���ح���ال ب��امل��ن��ظ��م��ات األم���م���ي���ة وال���دول���ي���ة إىل أن ت��ن��ك��رت 
ل�����ت�����ق�����اري�����ره�����ا ح����������ول ال�������وض�������ع اإلن���������س���������اين ال������������ذي أص������ب������ح م����م����ي����ت، 
وأص��ب��ح��ت ال��ت��ق��اري��ر وال��ت��وق��ع��ات يف ن��ظ��ره��ا مجتمعة، مجرد 
ارق����������ام ت���ك���س���ب م����ن����ه����ا، يف أي��������ام ق������ادم������ة، م�����ن خ�������ال م���زاي���دت���ه���ا 

بمعاناة اليمنيني.
ال مكان لإلنسان اليمني في مجلس األمن

اجتماعات مجلس األم��ن والتوصيات التي يخرج بها عىل 
مدى سبع سنوات، فقط الستمرار املعاناة، وزيادة االعتداء 
عىل اليمنني، بينما كان اجتماعه بخصوص أوكرانيا، سريعا 
وتوصياته ملزمة وسريعة التنفيذ، لو كان هناك استطاعة، 

ألن املوضوع فيه أوكرانيا، وليست اليمن!!!.
الجمعية العامة لألمم املتحدة، التي لديها معايري خاصة 
ودرج������ات م��ت��ف��اوت��ة وم��ك��اي��ي��ل ت��ت��ع��دى ع���ش���رات ف��ه��ن��اك إن��س��ان 
عربي ال يكرث له وإنسان غربي وأخر أوكراين يعد من الدرجة 
األوىل وي���ج���ب أن ي���ك���ون ك���ذل���ك ل���س���ان ح��ال��ه��ا ف��إغ��اث��ت��ه م��ل��زم��ة 
وبشكل مهول واالستنكار والتنديد والشجب، لم يعد ذلك 
غري امللزم، والذي كان يعد إسقاط واجب فبات اليوم املوضوع 
فيه أوكرانيا!!!، والبد من التفاعل بشكل كبري، وتنىس الكارثة 

التي يعانيها اليمنيون، منذ سنوات!!!!.
مطية لنسيان اليمن

ق������د ت�����ك�����ون ال������ح������رب ال�����روس�����ي�����ة األوك�������ران�������ي�������ة  م����ط����ي����ة  ل���ن���س���ي���ان  
اليمنيني ومعاناتهم كما هو واقع اآلن ليتمكن املعتدي عليهم 
لسنوات أن يتمادى  أكر يف قتلهم وحصارهم عالم منافق، 
فضا عن شراء الكل للكل باملال، أي ال ملكان لإلنسان ليس 

اليمني وحسب، بل اإلنسان العربي، واملسلم ككل.

ط��ف��ل  م���ل���ي���ون   2.3
اخل�����ام�����س�����ة   دون 
ي����ع����ان����ون م�����ن س����وء 

التغذية احلاد
ومنظماته  ال��ع��ال��م 
ي��ت��ن��ك��رون ل��ت��ق��اري��ر 

معاناة اليمنيني

حتت شعار "يد تبنى ويد حتمى" وبرعاية اللجنة الزراعية والسمكية العليا

مؤسسة تنمية وإنتاج احلبوب تدشن متكني جمعيات منتجي احلبوب بحراثات زراعية باحلديدة
الحديدة / عىل الشرعبى 

دشنت املؤسسة العامة لتنمية وإن��ت��اج الحبوب يف محافظة ال��ح��دي��دة  تمكني جمعيات منتجي 
الحبوب من العمل بحراثات املؤسسة لخدمة مزارعي ومنتجي الحبوب.. 

ويف التدشني أوضح مدير إدارة امليكنة  باملؤسسة املهندس  عيل الجنداري أن التدشني يأيت تنفيذاً 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ق��ائ��د ال���ث���ورة وال��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة م��ن خ���ال ال��ل��ج��ن��ة ال��زراع��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ب��ال��ت��وج��ه يف التوسع 
الزراعي من خال املجتمع عرب الجمعيات الزراعية ملنتجي الحبوب.. الفتاً إىل سعي املؤسسة نحو 
ت��وج��ي��ه ال��ج��م��ع��ي��ات ل��ت��ب��ن��ي م��ش��اري��ع زراع���ي���ة ك��ون��ه��ا  ال���ردي���ف األس�����ايس امل���ع���ول ع��ل��ي��ه  يف ت��ح��ري��ك عجلة 
التنمية الزراعية يف مجال تنمية وإنتاج الحبوب ، من خال تمكني جمعيات منتجى الحبوب  بالعمل 
بالحراثات إلعانة املزارعني من منتجي الحبوب بنظام وآلية مناسبة، وضمن آلية عمل مناسبة تضمن 
استمراريتها وتحفيز الجمعيات األخرى للعمل بهدف التوسع يف املساحة الزراعية وزيادة اإلنتاجية 

السنوية وتقليل فاتورة االسترياد والفجوة الغذائية يف محاصيل الحبوب.
وأشار الجنداري إىل أن العمليات الزراعية من حراثة وحصاد بامليكنة من أهم املشاكل التي يعاين 
منها املزارعون يف السهل التهامي ولكونها تعد من األساسيات يف التوسع الزراعي لتقليل تكاليف 
اإلنتاج ورف��ع العائد منها.. وق��ال: "إن محافظة الحديدة تعد من أوائ��ل املحافظات ذات املساحات 

الزراعية الواسعة واإلنتاجية العالية يف محاصيل الحبوب طبقا لإلحصائيات التي قامت بها اإلدارة 
العامة لإلحصاء الزراعي بوزارة الزراعة". 

فيما أشار أمني عام االتحاد التعاوين ملنتجي الحبوب املهندس ماجد املنشدي إىل أن هذه الخطوة 

التي قامت بها املؤسسة تأيت لدعم جمعيات تهامة املنتجة للحبوب بالحراثات واملعدات الزراعية 
التي من شأنها تسهيل العمليات الزراعية واإلسراع بها تلبية الحتياج املزارع ولكونها تسهم يف تقليل 

الكلفة إضافة إىل ما يمكن أن تقوم به من دور كبري يف خدمة املزارع والتخفيف عنه. 
واع��ت��رب م��ا ت��ق��وم ب��ه امل��ؤس��س��ة خ��ط��وة رائ����دة ل��خ��دم��ة امل���زارع���ني ع��رب دع���م ال��ج��م��ع��ي��ات م��ن خ���ال ه��ذه 
امل��ش��اري��ع، وت��ع��زي��ز روح ال��ع��م��ل ال��ت��ع��اوين ال����ذي ي��م��ث��ل رك��ي��زة ه��ام��ة ل��ل��ن��ه��وض ال���زراع���ي، وص��م��ام أم��ان 
الق��ت��ص��ادي��ات ال���دول وكونها تمثل أه��م امل��ق��وم��ات ل��اس��ت��دام��ة، وتحقيق انطاقة نوعية إلن��ت��اج كافة 

محاصيل الحبوب.
فيما ثمن  بشري الشيخ املسؤول املايل باإلتحاد التعاوين لجمعيات منتجي الحبوب  الخطوة التي 
قامت بها املؤسسة..  مؤكداً أن هذا التدشني يعد األول من نوعه وستبعه إن شاء الله مشاريع الحقه 

من قبل املؤسسة خصوصاً يف جانب تقديم الدعم املمكن للجمعيات  لارتقاء بالجانب الزراعي. 
فيما عرب مدير جمعية القناوص التعاونية الزراعية ملنتجي الحبوب عن امتنانه للمؤسسة لتقديمها 
ه���ذه ال��دف��ع��ة م��ن ال��ح��راث��ات ال��زراع��ي��ة وال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا ت��ق��دي��م خ��دم��ة ل��ل��م��زارع��ني.. وق����ال: إن ال��ف��رة 
امل��ق��ب��ل��ة ت��ت��ط��ل��ب م���ن ال��ج��م��ي��ع ال��ع��م��ل ال���ج���اد ل��ارت��ق��اء ب��ال��ج��ان��ب ال���زراع���ي وال�����ذي ي��م��ث��ل أه���م ال��ق��ط��اع��ات 
االق��ت��ص��ادي��ة خ���ال ه���ذه امل��رح��ل��ة وال��ت��ي ال ت��ق��ل ش��أن��ا ع��ن ال��ج��ب��ه��ة ال��ع��س��ك��ري��ة يف ظ��ل اس��ت��م��رار ال��ح��رب 

والحصار املفروض عىل بادنا. 

حضور اجلودة وثقافة القهوة اليمنية



احمد  الفقيه

البحر األحمر ملتقى األطماع االستعمارية  )112(
وتعاقدت اليمن كذلك مع شركة توتال للنفط الفرنسية 
ع��ى اق��ت��س��ام اإلن���ت���اج يف ع���ام 1985م , وك��ان��ت ب��ن��وده شبيهة 
باتفاق ش��رك��ة هنت السابق .. وق��د أث��ب��ت ال��ب��ر الوحيد ال��ذي 
ح���ف���ر يف امل��ن��ط��ق��ة ع�����دم ان���ت���اج���ه ل���ل���ب���رول م���م���ا أدى إىل ان��ت��ه��اء 
ال��ت��ع��اق��د يف 1989م غ���ر إن أه��م��ي��ة اإلش�����ارة إىل ش��رك��ة ت��وت��ال 
هنا هو دعوتها وتمويلها لبعثة علمية فرنسية ) أردو كوبا( 
لدراسة الحياة يف البحر وحصلت شركة توتال عى إذن من 
الحكومة اليمنية بإقامة مهبط للطائرات عى جزيرة حنيش 
الكربى ليك تتمكن طائرة شركة توتال من جلب املعدات إليها 
كما سمح لها بإقامة محطة راديو لتكون موضع إستخدام 
علماء البعثة وحصلت الشركة كذلك عى تصريح صدر عن 
العمليات امل��رك��زي��ة ل��ل��ق��وات املسلحة , وع��ق��ب ان��ت��ه��اء البعثة 
العلمية من عملها أصدرت شركة توتال تقريرا جاء فيه إن 
جزر حنيش يف الجمهورية اليمنية , ثم حصلت عندئذ عى 
ت��ص��ري��ح ح��ك��وم��ي ب��ت��ح��س��ن م��ه��ب��ط ال���ط���ائ���رات ل��ل��ق��ي��ام ب��ال��ن��ق��ل 
ال����ج����وي ل��ل��ع��ام��ل��ن يف ش���رك���ة ت����وت����ال إىل ح��ن��ي��ش ال����ك����ربى م��ن 
أج����ل ال���راح���ة واالس���ت���ج���م���ام , وع��ل��م��اً ب����أن ش���رك���ة ت���وت���ال ك��ان��ت 
تنقب عن البرول يف تلك الفرة داخل اليمن .. وتعاقد اليمن 
كذلك مع شركة بي بي الربيطانية للنفط عى تقاسم اإلنتاج 

بتاريخ 20 أكتوبر 1990م , وبنود هذا العقد مماثلة ومطابقة 
إلتفاق شركة هنت السابق , ويف نفس املنطقة يف عرض البحر 
اليمني , وبالتايل يطوق ج��زر ال��زب��ر ويمس ج��زر جبل الطر 
,  ون��ش��ر ه��ذا التعاقد م��ن قبل املطبوعات النفطية فلم يلق 
اع��راض��اً م��ن أح��د , وق��ام��ت الشركة بالطران املنخفض عى 
منطقة العقد م��ع اصطحاب مسئول عسكري يمني , لكن 
كانت نتيجة املسح الشامل هذا غر واعدة فتنازلت الشركة 
عن العقد يف 1993م , وكان هناك إتفاق شركة أدير الدولية 
الق��ت��س��ام اإلن��ت��اج يف ع���ام 1993م , وه���و ال���ذي ل��م ي��دخ��ل حيز 

التنفيذ كما لم تصادق عليه اليمن . 
واع��ت��ب��اراً م��ن 1990م  أخ���ذت اليمن بمبدأ تقسيم مياهها 
ويابسها إىل قطاعات , ولم تعد تستجيب ملقرحات أصحاب 
ال��ش��رك��ات املقبلن ع��ى التنقيب ب��ل ق��ام��ت ه��ي ب��ت��وزي��ع ه��ذه 

القطاعات ملن تريد.
ويف أث��ن��ا اه��ت��م��ام ال��ي��م��ن ب��إق��ام��ة ال��ف��ن��ارات يف ج��زره��ا وإب����رام 
ع��ق��ود ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ب��رول ل��م تهمل ال��ي��م��ن ال��ن��اح��ي��ة األمنية 
أم����ام س��واح��ل��ه��ا وج���زره���ا س����واء ك����ان ذل����ك يف م��ج��ال م��ط��اردة 
أعمال الصيد غر املشروع أو يف مجاالت أخرى كما سرنى .

وبناء عى اصدار القرار الجمهوري يف 1967م  بتحديد املياه 

اإلقليمية فقد تقدمت اليمن بشكوى إىل 
مجلس األم��ن باألمم املتحدة يف 1967م 
ع�������ن�������دم�������ا أح��������ت��������ج��������زت ال������������ق������������وات األث������ي������وب������ي������ة 
ال���ب���ح���ري���ة ع������دد م�����ن ال����ص����ي����ادي����ن ال��ي��م��ن��ي��ن 
واعتربت ذلك أنه انتهاك فاضح لسيادة 
ال���ج���م���ه���وري���ة ال���ع���رب���ي���ة ال���ي���م���ن���ي���ة ف����ك����ان رد 
أثيوبيا بأن خفر السواحل األثيوبية كانت 
تقوم بأداء مهامها يف نطاق االختصاص 
ال�����ق�����ض�����ايئ , وك������ان������ت ال������ح������رب األث�����ي�����وب�����ي�����ة \ 
اإلرترية عى أشدها بن الثوار اإلرترين 

وأث��ي��وب��ي��ا وك���ان ال��ه��م ال��رئ��ي��ي للجيش اإلث��ي��وب��ي ح��ي��ن��ذاك هو 
ح���رم���ان  ه����ؤالء ال���ث���وار م���ن إس��ت��خ��دام ال���ج���زر س����واء ب��اع��ت��ب��اره��ا 
قواعد انطالق أو قواعد إمداد وكان  سالح البحرية األثيوبية 
يطارد سفن الصيد أيضاً سواء اإلرترية  أو غر ها لالشتباه 
يف الجميع بأنها تتعاون مع الثوار , وتهرب السالح اليهم . 

وأه���ت���م���ت ال��ي��م��ن أي���ض���اً ب��ح��م��اي��ة س��واح��ل��ه��ا وم����ا أم���ام���ه���ا من 
ج�����زر ح���ت���ى ال���ث���م���ان���ي���ن���ات وال���ت���س���ع���ي���ن���ات م����ن ال����ق����رن ال��ع��ش��ري��ن 
فكانت الطلعات الجوية التدريبية تقوم من قاعدة الربيعي 
ب���ال���ق���رب م���ن ال���ح���دي���دة إىل ج����زر ح��ن��ي��ش وال��ص��ل��ي��ف ث���م تلتف 

إىل ح��ي��س وت���ع���ود إىل ق��اع��دت��ه��ا وك���ان 
ال���س���رب األول م��ق��ات��ل م��ي��ج 21 ي��رت��ف��ع 
اح��ي��ان��اً إىل 13000 م���ر وأح���ي���ان���اً يهبط 
إىل 2000م�����ر مل��زي��د م��ن ال��ت��دري��ب وق��د 
ت��س��ت��م��ر ال���رح���ل���ة إىل س���اع���ت���ن أو ث���الث 
س�������اع�������ات , وت���������ك���������ررت ه����������ذه ال����ط����ل����ع����ات 
ط�������وال ت���ل���ك ال����ف����رة وك����ان����ت ال��ط��ل��ع��ات 
ال���ج���وي���ة يف ت���ل���ك ال����ف����رة ت��ب��ل��غ ال���ق���ي���ادة 
ال���ع���ام���ة ب����وج����ود س���ف���ن أج��ن��ب��ي��ة ب���ج���وار 
بعض الجزر أو خرجت عن املمر املايئ 
ال���دويل امل��س��م��وح ب��ه فقد ق��ام ال��ك��اب��ن محمد ال��ح��رب��ي برحلة 
استطالعية من الخوخة إىل جزيرة حنيش والجزر املجاورة 
ف��ش��اه��د سفينة ح��رب��ي��ة أج��ن��ب��ي��ة ب��ن ال��س��واح��ل ال��ي��م��ن��ي��ة وب��ن 
املمر املايئ املعتاد للسفن الدولية , وتحمل رقم  504 باللون 
األحمر , وهي ال ترفع علماً وتتجه نحو الشمال وتطلب إبالغ 
القيادة البحرية يف الحديدة بهذه الواقعة ملزيد من التحري 

واملتابعة عى ذلٍك .

يتبع يف العدد القادم أن شاء الله تعاىل .

 اللواء/ حميد فاضل
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تاريخ اليمن الحديث بول دريش جامعة أكسفورد         
كانت تنحية اإلمام محمد البدر يف سبتمرب عام 1962  تتويًجا 
ل��ح��رك��ة ي��م��ن��ي��ة ب�����دأت يف األرب��ع��ي��ن��ي��ات ب���م���ح���اوالت ع���دي���دة ف��اش��ل��ة 
لإلطاحة بالنظام القانوين الديني التقليدي  قبل عام 1962 وكان 
ك���ل م���ن االت���ح���اد ال��س��وف��ي��ت��ي وم��ص��ر ي���ط���وران ت��ح��ال��ف��ات م���ع ال��ب��در 
يف محاولة لتأمن مصالحهما االسراتيجية يف جنوب الجزيرة 
ال���ع���رب���ي���ة. يف األي�������ام ال���ت���ي أع��ق��ب��ت ان����ق����الب 1962 أس�����س ع��ب��د ال��ل��ه 
ال��س��الل وفريقه م��ن الضباط اليمنين جمهورية اليمن وأخفوا 
م��ص��ر ال���ب���در ال�����ذي ن��ج��ا م���ن اع����ت����داء ع���ى ق���ص���ره يف ص��ن��ع��اء وك���ان 
أن����ص����اره ق����د ب�������دأوا ب��ال��ف��ع��ل يف ت��ن��ظ��ي��م ت��ح��ال��ف ض����د ال��ج��م��ه��وري��ة..  
جلب ن���داء ي��ائ��س م��ن قبفل الجمهورين اليمنين أول ال��ق��وات 
املصرية إىل اليمن  فتحولت ساحة املعركة بن الرئيس املصري 
جمال عبد الناصر والبدر إىل ساحة للصراع الدويل والدبلوماسية  
يف حن تم تصوير بعثة األم��م املتحدة يف اليمن كرمز لعمليات 
حفظ ال��س��الم العاملية الفاشلة وال��ت��ي ت��ع��اين م��ن نقص التمويل 
يف ذلك الوقت إال أنها يف الواقع كانت مفيدة يف إرساء األساس 
ل��ح��ل دب��ل��وم��ايس ل��ل��ص��راع وق���د ل��ف��ت ب����روس ك���ون���دي  وه���و ناشط 
أم��ري��يك االن��ت��ب��اه ال��ع��امل��ي إىل ال���ص���راع امل��ل��يك ال��ج��م��ه��وري للسيطرة 
عى النظام اليمني.> حارب آخر بقايا اإلمرباطورية الربيطانية يف 
الشرق األوس��ط مع عبد الناصر للحفاظ عى مستوى متناقص 
ومتبادل من النفوذ يف املنطقة كما ساعدت املخابرات والقوات 
الجوية اإلسرائيلية القوات امللكية وشهدت عى استخدام مصر 
لألسلحة الكيماوية وهو عامل من شأنه أن يؤثر عى صنع القرار 
قبل حرب 1967 عى الرغم من توترات الحرب الباردة املتزامنة بن 
األمريكان والسوفييت ظهر عى الجانب نفسه من الصراع اليمني 
وعمل بشكل متبادل لحصر عبد الناصر يف حدود جنوب الجزيرة 
العربية  وكان هذا الصراع امل��دول حدًثا محورًيا يف تاريخ الشرق 
األوس����ط حيث أش���رف ع��ى تشكيل دول���ة يمنية حديثة وسقوط 
النفوذ اإلقليمي املصري والربيطاين وحرب عربية إسرائيلية أخرى 
والسيطرة السعودية عى شبه الجزيرة العربية وتحالفات القوى 
يف ال���ش���رق األوس�����ط .. يف رب��ي��ع ع����ام 1967 أع����رب ال��رئ��ي��س امل��ص��ري 
ج���م���ال ع��ب��د ال���ن���اص���ر ع���ن أس���ف���ه ل��ل��س��ف��ر األم����ري����يك يف ال���ق���اه���رة أن 
الحرب يف اليمن أصبحت "فيتنام"وأوضح الحًقا مل��ؤرخ مصري 
كيف خ��رج ال��ص��راع عن نطاق السيطرة: "لقد أرسلت مجموعة 
من الجنود إىل اليمن وانتهى بي األمر بتعزيزها ب� 70.000 جندي 
وعى مدار الحرب التي استمرت خمس سنوات   من عام 1962 

إىل ع�������ام 1967   ف����ق����د ن����اص����ر أك�������ر م��ن 
10000 رجل   وبدد مليارات الدوالرات   
ووض��������ع ن���ف���س���ه يف زاوي����������ة دب���ل���وم���اس���ي���ة 
كان السبيل الوحيد للخروج منها هو 
الحرب مع إسرائيل  وكما أدرك ناصر 
ن���ف���س���ه ب���ن���ه���اي���ة ال������ح������رب  ك����ان����ت ال��ي��م��ن 
ب���ال���ن���س���ب���ة مل����ص����ر ه������ي ف����ي����ت����ن����ام ب���ال���ن���س���ب���ة 
للواليات املتحدة و أفغانستان بالنسبة 
لالتحاد السوفيتي.. أصبح للمصرين 
قناعة بعد هزيمتهم يف اليمن بانهم 
لن يرسلوا أوالدهم مرة أخرى للقتال 
م����������ن أج�������������ل ق�����ض�����ي�����ة م������ري������ب������ة يف س�����اح�����ة 
معركة بعيدة لن يضيعوا مرة أخرى 
ج��ي��ش��ه��م ال���ح���دي���ث مل��ع��رك��ة ل��ي��س لهم 
فيها ناقة وال جمل ولن تطأ أقدامهم 

اليمن مرة أخ��رى ويف خريف عام 1962 ، كان قائد كتيبة يدعى 
صالح الدين املحرزي يحث رؤسائه يف القيادة العليا يف مصر عى 
أن الحرب يف اليمن ستكون سريعة وسهلة جدا كان االنقالب قد 
أطاح للتو بالنظام املليك يف اليمن ؛ قامت مكانها جمهورية قومية 
عى غرار مصر  لكن الجمهورية كانت ضعيفة وهددت القبائل 
الزيدية يف الشمال املوالية لإلمام املخلوع محمد البدر باالستيالء 
عى الحكم م��رة اخ��رى .. ناصر ال��ذي ك��ان يخوض ص��راًع��ا شرًسا 
مع امللك سعود عى قيادة العالم العربي  رأى فرصة لزرع بذور 
الثورة يف شبه الجزيرة العربية ولم يرد أن يضيع الوقت خصوصا 
ان الحرب ستكون خاطفة ونتائجها مضمونة وأشار مسؤول كبر 
يف املخابرات العسكرية املصرية إىل أن الحملة العسكرية ستكون 
نزهة يف اجتماع مع كبار قادة القوات املسلحة  قال إن كل ما هو 
ض��روري إلخافة القبائل هو إرس��ال حفنة من املظلين املسلحن 
بمكربات الصوت واملفرقعات النارية والقنابل الدخانية فيهرب 

رجال القبائل مذعورين.
ك����ان رأي امل��ل��ح��ق ال��ع��س��ك��ري ال��ي��م��ن��ي يف ص��ن��ع��اء مختلف حيث 
أم�����ى ال����ج����زء األك������رب م����ن ال��ع��ق��د امل������ايض ع����ى رأس وف�����د ع��س��ك��ري 
مصري يف صنعاء  وذكر أن اليمن استهلكت أربع فرق تركية يف 
القرن التاسع عشر ولن تستطيع أي قوة عى اإلطالق يف التغلب 
عليهم يف موطنهم ال��ج��ب��ي األص����ي ك���ان رج����ال ال��ق��ب��ائ��ل امل��ح��ارب��ة 

يف ال���ش���م���ال أش�������داء ج�����دا وك����ان����وا مسلحن 
ب����ال����س����ك����اك����ن وال������ب������ن������ادق وس�����ت�����ك�����ون دب�����اب�����ات 
امل�����ص�����ري�����ن ع�����دي�����م�����ة ال������ف������ائ������دة يف م���رت���ف���ع���ات 
ال��ي��م��ن وق���وات���ه���م ال���ج���وي���ة غ���ر ف��ع��ال��ة ك��ان��وا 
يستطيعون نصب الكمائن يف كل مكان  يف 
غضون ذلك فإن املسافة الفاصلة بن مصر 
وال���ي���م���ن وال����ت����ي ت��ب��ل��غ 1200 م��ي��ل ستجعل 
إع�����������������ادة إم�����������������داد ال����������ق����������وات امل������ق������ات������ل������ة ك������اب������وًس������ا 
ل��وج��س��ت��ًي��ا .. ب���اخ���ت���ص���ار اق������رح امل�����ح�����رزي أن���ه 
سيكون من األفضل ترك الدفاع عن اليمن 

ه�������ذه ال���ك���ل���م���ات ل�����ل�����ي�����م�����ن�����ي�����ن. ع���������ى ح�����س�����اب 
ت��������������م ن�����ق�����ل�����ه�����ا ال����ح����ك����ي����م����ة ال����ت����ي 

يف رس���ال���ة الحًقا 
ىل  إ
ن������اص������ر 

ن������������������ف������������������س������������������ه ت�����������م 
إي�������ق�������اف�������ه ب���ت���ه���م���ة 

ال��������������������������ع��������������������������ص��������������������������ي��������������������������ان 
وال���������������������ت���������������������خ���������������������اذل ويف 

األش��������������ه��������������ر ال�����������ت�����������ي ت�����ل�����ت 
ذلك ، سكب املصريون 

ال�������������رج�������������ال وال����������ع����������ت����������اد ع����ى 
ال��������ي��������م��������ن ع������������رب ج��������س��������ر ج��������وي 

ت����م ب����ن����اؤه ب���م���س���اع���دة ال��زع��ي��م 
ال������ب������داي������ة ال��س��وف��ي��ت��ي نيكيتا خ��روت��ش��وف  يف 

لحراسة العاصمة ثم وج������اءت س���ري���ة م���ن ال��ك��وم��ان��دوز 
سرب من املقاتلن لتزويدهم بالدعم الجوي وبعد فرة وجيزة 
كتيبة مدرعة لتأمن الريف املحيط ومع ذلك   وكما حذر امللحق 
العسكري املصري ال يبدو أن هناك قوة كافية لتأمن الجمهورية 
ع��ى م���دار ع��ام��ي 1963  و  1964 فأنتشر القتال يف جميع أنحاء 
ش����م����ال ال����ي����م����ن واس����ت����ه����ل����ك ال����ك����ث����ر م�����ن ال�����ق�����وى ال����ب����ش����ري����ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
وقدأتاحت الطرق الجبلية املتعرجة يف اليمن فرًصا غر محدودة 
عى ما يبدو لنصب الكمائن  تطلب إبقاء شراين االتصال مفتوحة 
نشر قوة بشرية كبرة يف املناطق الريفية املحيطة واالعتماد عى 
اإلنزال الجوي لتزويد البؤر االستيطانية البعيدة.. إن مجرد إعالن 

"جمهورية" عى أنقاض إمامة البدر كان بعيد كل البعد عن إقامة 
دولة مركزية حديثة قادرة عى احتواء قوى التطور املركزي القوية 
يف اليمن  وب��ن��اًء ع��ى ذل��ك ن��زل جيش م��ن اإلداري����ن املصرين إىل 
اليمن يف محاولة لتكرار الدولة البوليسية يف مصرومنذ عام 1964 
ف��ص��اع��ًدا سعى ن��اص��ر إىل طريقة لالنسحاب م��ن اليمن دون أن 
تتأثر سمعتهوكان ن��اص��ر وامل��ل��ك فيصل ع��ى خ��الف دائ���م وسافر 
امللك فيصل إىل طهران ليقدم لشاه إيران "ميثاًقا إسالمًيا" ضد 
املصرين امللحدين .. يف الستينيات من القرن امل��ايض بحث امللك 
فيصل ع��ن م��ص��در للشرعية م��ن ش��أن��ه أن ي��س��اع��ده يف منافسته 
مع زعيم العروبة ناصرالذي يتمتع بشعبية كبرة وك��ان الدين 
خ��ي��اًرا مناسًبا: فقد احتفظ ال��س��ع��ودي��ون باملقدسات اإلسالمية 
وت���رك���ت االش���راك���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ع��ب��د ال���ن���اص���رال���ب���اب م��ف��ت��وًح��ا لتهم 
املعصية وكان حليف امللك فيصل عى األرجح يف النضال ضد عبد 
الناصر شاه إيران .. لم تكن الحرب يف اليمن تؤثر عى مكانة ناصر 
الدولية فحسب بل كانت تهدد أيًضا بزعزعة االستقرار يف الوطن 
العربي ومع استمرار التدخل تحول الوضع االقتصادي يف مصر 
من يسء إىل أس��وأ وارتفع السخط املحي إىل مستويات خطرة 
وبدأت االنتقادات املتزايدة من داخل العالم العربي يف التأثر عى 
سمعة عبد الناصر ويف مايو 1967 قام ناصر بمناورة لحل كل هذه 
املشاكل عن طريق تحويل انتباه العالم شمااًل س��ار بجيشه إىل 
صحراء سيناء يف وضح النهار مما تسبب يف أزمة دولية اندلعت 
يف ستة أيام من الحرب مع إسرائيل. وكانت النتيجة هزيمة كارثية 
أدت إىل انسحاب القوات املصرية من اليمن مما جعل إسرائيل 
ال��خ��ادم��ة غ��ر امل��ت��وق��ع��ة للنصر ال��س��ع��ودي ع��ى ع��ب��د ال��ن��اص��ر وم��ع 
إف���الس مصر اآلن اض��ط��ر ن��اص��ر إىل االن��س��ح��اب م��ن اليمن مقابل 
تعهد بتقديم م��س��اع��دة م��ال��ي��ة م��ن امل��ل��ك ف��ي��ص��ل  وه����ذه الصفقة 
التي تمت يف أغسطس 1967 يف قمة جامعة ال���دول العربية يف 
الخرطوم ، السودان - املشهورة ب� "ال���الءات الثالث" إلسرائيل - 
ترمز إىل انتقال السلطة من القاهرة إىل الرياض الذي حدث خالل 
الحرب يف اليمن  كانت الناصرية قوة مستهلكة  ويف نوفمرب 1967 

غادر آخر جندي مصري اليمن.
الرئيس عبد الله السالل أطيح به يف انقالب فور خروج القوات 
املصرية من صنعاء ومن الالفت للنظر أن الجمهورية نجت عى 
ال��رغ��م م��ن أن خلفاء ال��س��الل ل��م يفعلوا الكثر ل��ل��وف��اء بالوعود 

الكربى للثورة.
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من تاريخ مديرية دمت.. لألرض واإلنسان                       )التاسعة(

 احمد القردعي

كلك نظر

م��دي��ن��ة ح��م��ام دم���ت اس��م��ه��ا م��ك��ون م��ن مقطعن حمام 
نسبة إىل الحمامات الطبيعية فيها ودمت نسبة إىل قرية 
دم������ت ال���ت���اري���خ���ي���ة وي���م���ك���ن ت��س��م��ي��ت��ه��ا ح����م����ام دم������ت ب��ن��ص��ب 
الحاء- نسبة إىل حمام قرية دمت والحمام رمز للسالم.

وعن نشوء أو بداية تأسيس مدينة حمام دمت كمرحلة 
أوىل: ب����دأ ع����ام 1851م وك�����ان ع����دد م��ن��ازل��ه��ا آن������ذاك خمسة 
م�����ن�����ازل ب����ن����اء ح�����د م����ت����واض����ع وت����ل����ك امل������ن������ازل ال���خ���م���س���ة ك���ان���ت 
البذرة األوىل إلنشاء املدينة الذي بدأ أواسط القرن التاسع 
وب���ش���ك���ل ت���دري���ج���ي س�����وف أذك������ر ذل�����ك يف ص���ي���اغ ال��ت��س��ل��س��ل 
ال��ت��اري��خ��ي يف ه����ذا ال��ب��ح��ث ال��ت��اري��خ��ي يف أوق�����ات الح���ق���ة من 
ع��ق��د ال��خ��م��س��ي��ن��ات وع���ق���دي ال��س��ت��ي��ن��ات وال��س��ب��ع��ي��ن��ات من 
ال��ق��رن ال��ت��اس��ع ع��ش��ر زاد ب��ن��اء امل���ن���ازل يف ق��ري��ة ح��م��ام دم��ت 
ولكن بعدد ضئيل قدره ستة منازل ليصل العدد إىل أحد 
عشر منزاًل عام 1880م ويف عام 1900م وصل عدد املنازل 
إىل ستة عشر منزاًل فقط- أي عدد املنازل يف ما ُيعرف اليوم 
بمدينة حمام دمت يف نهاية القرن التاسع عشر امليالدي 

لم يتعدى ستة عشر منزاًل من دور واحد.

• يف الحلقة السابقة كتبت املللقللومللات الللثللاث: الطريق 
ال��س��ه��ل وامل����وق����ع امل���ت���وس���ط وامل������اء ال��ك��ربي��ت��ي وث��الث��ت��ه��ن أي��ض��اً 
هبة م��ن الله ت��ع��اىل.. لذلك ينبغي ترشيد استخدام املياه 

الكربيتية وهذه املهمة تقع عى الجميع.
• هللللللذه اللللحلللللللقلللة وحلللللللقلللات كللللثللللرة قللللادمللللة هللللي بللللاألسللللاس 
م�����ش�����روع ك�����ت�����اب ل����ت����اري����خ دم�������ت وإن�����س�����ان�����ه�����ا, ل����ك����ن ل�����ن أك�����ون 
س��ل��ب��ي��اً م��ث��ل ب��ع��ض ال��ك��ت��اب وأق�����ول ل���ن أدخ����ل ال��س��ي��اس��ة يف 
مقاالت تاريخية فاملظالم التي تعرض لها رفاقنا يف الحزب 
االش���������رايك وان ت����ع����دد م���س���م���ي���ات���ه���ا  ف���ال���ه���دف ك������ان س��ي��ايس 
أي أن امل���ظ���ال���م ال���ت���ي م����ر ع��ل��ي��ه��ا وق�����ت ط���وي���ل ه����ي ج�����زء م��ن 
التاريخ واليشء املهم أنني لن اشتم الخصوم السياسين 
واس��ت��خ��دم ال��ث��ل��ب وال��ت��وص��ي��ف أو أت��ع��ام��ل م��ع��ه��م ب��ال��ج��دل 
ال��ح��زب��ي امل��غ��اي��ر ب��ل أط����رح وج��ه��ة ن��ظ��ري كصحفي وب��اح��ث 
ومثل ه��ذه الضوابط هي ضوابط يسارية لقول الحق وال 

يشء سواه.
وبسم الله أبدأ:

نشوء وتأسيس مدينة حمام دمت

كان يسمى دار الحسن لكن الحسن كما سمعنا لم يكلف 
نفسه بزيارته, فالدار املهدوم بني عى أكتاف أهايل املديرية.

يتبع العدد بعد القادم

إن ضعف التوسع العمراين يف قرية حمام دمت لم يكن 
مقتصراً عليها بل شمل بقية ق��رى مديرية دم��ت وغرها 
من مناطق اليمن خالل النصف الثاين من القرن التاسع 

عشر وذلك لسببن رئيسين وهما:
• اللللسلللبلللب األول: شللللهللللدت الللليلللملللن جللللفللللاف غلللللر مللسللبللوق 
أوصل أهلها يف معظم السنوات املذكورة إىل حافة املجاعة.

• السبب الثاين: ازدياد جور وظلم االستعمار العثماين 
وتركيز اهتمام السكان ملحاربته.

وع��ى كل ح��ال يمكن القول أن نشوء وتأسيس مدينة 
حمام دمت بست مراحل وهي عى النحو التايل:

وات����س����م����ت  1900م  إىل  1851م  ملللللللن  األوىل  املللللللرحلللللللللللللة   •
بالجفاف وانعدام االستقرار السيايس- ذكرتها يف السطور 

أعاله.
• املرحلة الثانية من بداية عام 1901م إىل أواخر سبتمرب 
1962م, يف هذه املرحلة شهدت مديرية دمت كغرها من 
م���ن���اط���ق ال���ي���م���ن ظ���ل���م وج������ور االس���ت���ع���م���ار ال���ع���ث���م���اين إىل ع���ام 
1981م وهو العام الذي انهزمت فيه الدولة العثمانية يف 

ال��ح��رب ال��ع��امل��ي��ة األوىل ال��ت��ي اس��ت��م��رت م��ن ع���ام 1914م إىل 
ع���ام 1918م- أس��م��وه��ا"ال��رج��ل امل���ري���ض" ويف ن��ف��س ال��ع��ام 
ب����دأ ال��ع��ه��د اإلم���ام���ي ال�����ذي اس��ت��م��ر إىل 26س��ب��ت��م��رب م���ن ع��ام 
1962م.. يف ت���ل���ك ال����ف����رة ش���ه���دت ش���م���ال ال���ي���م���ن اس���ت���ق���رار 
سياسياً نسبياً فرضت هيبة الدولة وفرضت أيضاً مظالم 

كثرة.
يف ت���ل���ك امل���رح���ل���ة زادت امل����ن����ازل أك�����ر م����ن ال���ن���ص���ف ووص����ل 
عددها ستة وثالثون منزاًل.. كما تم بناء دار الحسن وهي 

دار كبرة مكونة  من طابقن وهي مقر لقيادة املديرية.
مالحظة: الدار حالياً مهدم والذين قاموا بهدمه بعدت 
صواريخ هم دول ما يسمى التحالف ومؤكد أن الصواريخ 
التي هدمته أمريكية أو سعودية أو إماراتية وكان الهدف 
من هدمه بالظاهر هو القضاء عى الحوثين الذي بداخله 
أما الهدف الباطن هو تدمر معلم أثري لبالدنا كغره من 
املعالم التاريخية واألثرية التي دمرت خالل سبع سنوات 
م��ض��ت,ع��ودة إىل امل��وض��وع ك��ان ال���دار مقر إداري���ُا وعسكرياً 
يف دمت وبخسارته خسرت املديرية أحد معاملها الهامة, 
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الثعبان األمريكي..

تارك عفاش طارق عفاش واخوه عمار يعيشون فساداً وإفساداً يف الساحل 
الغربي.. وم��ازال��وا بنفس الفوىض واالستعالء واألك��اذي��ب التي 

كانوا يمارسونها يف سالف األيام؟!
طارق عفاش الذي هرب بشرشف امرأة يريد أن يصدق نفسه 
أنه قائد سيايس وأنه أنشأ ما يسمي مكتباً سياسياً وعامل نفسه 
"زع��ي��م س��ي��ايس" ال س��ام��ح ال��ل��ه ه��ذه األي���ام ال��غ��رباء ال��ت��ي م��ازال��ت 
تعطي هذا "العفشوش" صفة القيادة وهو أبعد من أن يكون 
ق���ي���ادي���اً..ل���ك���ن م�����اذا ن���ق���ول ل��ل��ب��ع��ران اإلم����ارات����ي����ن ال���ذي���ن وج������دوا يف 
ه���ذا امل��ع��ت��وه دم��ي��ة سهلة االم��ت��ط��اء وال��ت��وج��ي��ه.. وآخ���ر ب��دع"ك��اي��د 
ما يسمى املقاومة" انه يريد أن يسيطر عى تعز باتفاق وضغط 
من الزعر املسمى بن زاي��د.. ومؤخراً بدأ يحاور ويفاوض ويناور 
م��ع جماعة اإلص���الح ال��ت��ي تعرضت لضغوط ش��دي��دة م��ن أنقرة 
ل��ت��س��ل��ي��م ت���ع���ز ل����ط����ارق ت���ن���ف���اش ال���ع���ف���ش���وش امل����ن����ف����وخ.. وامل����ؤل����م أن 

جماعة اإلص��الح أخ��وان الشيطان مستعدون لتسليم تعز وما 
وراء تعز مقابل أم���وال ق��ذرة ومدنسة يملئون بها خزائنهم يف 
"أنقرة" ويف دول أوروبا وتحديداُ لندن ويف مناطق أوكارهم.. أما 
ت��ع��ز فلها ال��ل��ه ف��ه��ي م��ن أي���دي اإلص��الح��ي��ن ال��ف��اس��دي��ن إىل أي��دي 
"تارك عفاش" الذي هو مستعد أن يبيع كل يشء من أجل أن 

يبقى مربعاً عى زعامة وهمية وفارغة..
وماذا بقي لتعز املدينة الحاملة.. التي تحولت إىل مدينة حارمة 
بفضل اإلخ��ون��ج الفاسدين.. وج��راء غباء الكثر من املخدوعن 
ال���ذي���ن ل���م ي��س��ت��وع��ب��وا ال������درس ب���ع���د.. وال ي���ري���دون أن ي��ف��ه��م��وا أن 
لم يبق لتعز غر العذاب واأللم والحسرات والفوىض املدمرة.. 

واألمل كل األمل أن تصحو الضمائر وأن يعود أبناء تعز األخيار 
إىل جادة الصواب وأن ينفضوا عنهم غبار التبعية واالستغفال، 
فلقد طال غيابهم واستطال تغييبهم وال حول وال قوة إال بالله.. 
فهل تعود تعز إىل قاطرة الحق وخط الوطنية الحقيقية خاصة 
وأنها قد ذاقت األمرين وتجرعت الحرمان واعتاشت من الدمار 
والتدمر، ولم يعد أمامها غر أن تعود إىل جادة الصواب وإىل 
جانب الحق.. أما "تارك تنفاش" فليس أمامه غر أن يشرب من 
بحر امل��خ��ا.. فتعز ل��ن ت��ك��ون مطية ل��ه��ذا ال��دع��ي البغيض واملسخ 
امل����ل����ع����ون م���ه���م���ا ح���������اول أن ي���ت���س���ل���ل إىل م�����وط�����ن ال����ث����ق����اف����ة وال���ع���ل���م 
والعمل.. فتعز تمرض ولكن ال تموت.. وغداً سوف تنفض غبار 
االستكانة لإلخونج وتارك تنفاش وس��رون..  يا تعز.. لنا معك 

موعد.. ولن يطول غيابك بإذن الله.

خالد الصرابي

قراءات ميدانية

وع���ى ص��ل��ة وث��ي��ق��ة ب��ال��ت��اري��خ وال���واق���ع , وم���ا ش��ه��ده ويشهده 
هذا وذاك قديماً وحديثاً من أحداث عاصفة يف بلد ُمضطرب 
ك��ال��ي��م��ن , ف��إن��ه الي��خ��ت��ل��ف إث��ن��ان ع��ى أن ال���ح���روب وال��ص��راع��ات 
التي شهدها هذا البلد العربي , وال يزال ساحة لها قد أخذت 
اجمااًل وتأخذ أكر من ُمعطى وُبعد , وعادت يف أحاين كثرة 
أط����واره����ا , ك��م��ا ه���و ح���اص���ل ال���ي���وم , ح��ي��ث ت��ش��ه��د ال���ب���الد ح��رب 
ض�������روس م���زق���ت���ه وأن���ه���ك���ت���ه ك����ث����راً , ول����ه����ا أك�����ر م����ن ط����اب����ع وُب���ع���د 

اليمكن إغفاله وإنكاره .
وت��ت��س��ق آراء ع����دد م���ن املُ��ح��ل��ل��ن اإلس��رات��ي��ج��ي��ن ع���ى وج���ود 
ج���م���ل���ة م�����ن األس������ب������اب وال�������دواف�������ع ال����ق����وي����ة ال����ت����ي ج���ع���ل���ت ال��ك��ث��ر 
م���ن ال���ق���وى اإلس��ت��ع��م��اري��ة ال��ط��ام��ع��ة ب���خ���رات ال��ي��م��ن يف امل���ايض 
وال������ح������اض������ر , وم�����ع�����ه�����ا ش�����ت�����ى ص������ن������وف امل����ح����ت����ل����ن وع���������ى إخ�����ت�����الف 
مسمياتهم وتوجهاتهم ومشاريعهم ومصالحهم وجنسياتهم 
يطمعون ببلد كاليمن ويتنافسون عليه ويسعون جاهدين 
لفرض نفوذهم وسيطرتهم ووصايتهم عليه وإخضاعه لهم 
وت���س���خ���ر أب���ن���ائ���ه وت���ط���وي���ع���ه���م ل���خ���دم���ة م��ص��ال��ح��ه��م .وم������ن أب����رز 
الدوافع واألسباب التاريخية والسياسية واإلقتصادية , وحتى 
ال��دي��ن��ي��ة وال���ح���ض���اري���ة ال���ت���ي ح����دت ودف���ع���ت ب���ه���ؤالء ال��ط��ام��ع��ن 
ل��ل��س��ي��ط��رة ع���ى ال��ي��م��ن وال��ظ��ف��ر ب��خ��رات��ه وث���روات���ه ال��ه��ائ��ل��ة ت��ف��رد 
ه������ذا ال���ب���ل���د وت����م����ي����زه ب���م���وق���ع اس����رات����ي����ج����ي ه������ام ج���ع���ل���ه ي��ت��وس��ط 

ال���ع���ال���م وي����ط����ل ع����ى أه�����م امل�����م�����رات امل���ائ���ي���ة 
ال��ع��امل��ي��ة .وم��م��ا أغ���رى ال��ط��ام��ع��ن باليمن 
ك��داف��ع م��ن ال���دواف���ع إم��ت��الك��ه ل��ث��اين اه��م 
م��ي��ن��اء ع��امل��ي ب��ح��ج��م وأه��م��ي��ة م��ي��ن��اء ع��دن 
ال����واق����ع ج���ن���وب���ي ال����ب����الد , ال������ذي ي�����أيت ب��ع��د 
ميناء نيويورك األمرييك , وملا مليناء عدن 
ه��ذا م��ن مميزات وم��واص��ف��ات وأفضلية 
وأه����م����ي����ة اس���رات���ي���ج���ي���ة ي��م��ت��ل��ك��ه��ا ب��ت��وس��ط 
موقعه الجغرايف بن الشرق والغرب , 
جعلته يبدو األنسب واألفضل للتبادل 
التجاري بن ال��دول بانسيابية وسالسة 
وسهولة قل أن تجدها يف ميناء آخ��ر يف 

العالم .
ف����ض����اًل ع����ن ذل������ك ف���ال���ي���م���ن ي��م��ت��ل��ك ث���اين 
أهم ممر مايئ عى مستوى العالم بعد 
مضيق ج��ب��ل ط���ارق , إىل ج��ان��ب إمتالكه 

لواحٍد من أكرب عشرة حقول غاز. , وأكرب حقول نفط يف العالم 
, باإلضافة إىل أنه اليزال بلد بكر بالذهب األسود , عالوة عى 

إمتالكة أيضاً خط ساحي بطول 2500 كم .
وي��م��ت��ل��ك ال��ي��م��ن ك��ذل��ك م��خ��زون ه��ائ��ل م��ن امل���ع���ادن املختلفة 

كالجرانيت وال��رخ��ام وال��ذه��ب والفضة 
وال������������زن������������ك وال�������������رص�������������اص وغ����������ره����������ا ال�����ك�����ث�����ر 
وب�����ن�����س�����ب�����ة ن�������ق�������اء ع�����ال�����ي�����ة ج���������������داً, وي����م����ت����ل����ك 
يف ن���������ف���������س ال��������������وق��������������ت أك������������������ر م��������������ن ع�������ش�������رة 
م����������وائن ب����ح����ري����ة ل����ه����ا أه���م���ي���ت���ه���ا ال����ت����ج����اري����ة 
واألق��ت��ص��ادي��ة ع���ى امل��س��ت��وي��ن اإلق��ل��ي��م��ي 

والدويل.
وال ُي���خ���ف���ى ع�����ى أح������د أن ال����ي����م����ن  ب��ل��د 
سياحي بامتياز وصاحب حضارة عريقة 
وم���ع���ال���م ت���اري���خ���ي���ة ن�������ادرة ك��ف��ي��ل��ة ب��ج��ل��ب 
مالين السياح من كل الدول إليه والتي 
ستدر عليه مليارات من العملة الصعبة 
سنوياً , وهو البلد العربي الذي  يملك 
أرض خ��ص��ب��ة ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات 
دول امل����ن����ط����ق����ة ال�����غ�����ذائ�����ي�����ة م������ن ال����ح����ب����وب 
والخضار والفواكه وأعالف الحيوانات 

وفيه جزيرة سقطرى التي ُتعد جوهرة الكرة االرضية,  
واليمن فيه ثروة سمكية متنوعة وهائلة قل أن تجدها يف 

كثر من الدول والبلدان األخرى.
وه��ن��اك ش��ب��ه اج��م��اع ع��ى إع��ت��ب��ار ال��ي��م��ن أه���م ب��ل��د ع��رب��ي غني 

بشعبه وثروته وتاريخه وحضارته وعراقته وبموقعه الجغرايف 
اإلس���رات���ي���ج���ي امل���ت���م���ي���ز وه�����و أي ال���ي���م���ن ب��ح��س��ب ت���ق���ري���ر م��ن��ظ��م��ة 

اليونسكو يعترب متحف مفتوح .
وال��ي��م��ن ب��ك��ل ه���ذه امل��م��ي��زات وال��خ��ص��وص��ي��ة وال��ت��ف��رد والغنى 
والروة التي لم تستغل بعد , كان وسيظل مقصد الطامعن 
, وه���دف ال��غ��زاة وامل��ح��ت��ل��ن ال��ذي��ن تسيل لعابهم ويتنافسون 

للسيطرة عليه .
ول��ع��ل م��م��ا ي��م��ض ال��ق��ل��وب وي��ح��ز يف ال��ن��ف��وس ك���ث���راً أن ه��ذا 
ال���وط���ن ال��ح��ب��ي��ب ) ال��ي��م��ن ( ال����ذي ي��م��ث��ل )ج���وه���رة ث��م��ي��ن��ة ( ك��ان 
وم����ا زال ي��ع��اين م���ن ع��ب��ث ال��ل��ص��وص وال��ف��اس��دي��ن وال��ح��اق��دي��ن 
والحساد والخونة والعمالء الذين يحولون بينه وبن تطوره 
وتقدمه ونمائه وأم��ن��ه وإس��ت��ق��راره , ويقفون حجر ع��رة أم��ام 

وصوله إىل مايصبو إليه .
بيد أن هذا البلد الجميل السعيد, من الُيمن والربكات أشبه 
مايكون بالجوهرة النفيسة التي كانت وما زالت بيد " َفَحام " 
اليدري ماقيمتها وأهميتها , ولو أهتم بهذه الجوهرة الثمينة 
لكان أغنى العاملن , لكنُه لألسف بدا كمن ُيؤثر الفقر والبقاء 

عليه ومعه تلك الجوهرة !.
........ يتبع ..........
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عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

العاداُت الشائعة 
والبنُت السابعة

م����ن ال�����ع�����ادات ال���ج���اه���ل���ي���ة ال���ش���ائ���ع���ة يف واق����ع 
امل���س���ل���م���ن وامل���س���ل���م���ات وم������ا ت�������زال ت��ت��م��ت��ع ب��ق��در 
ر والثبات عادة تفضيل البنن  كبر من التجُذّ
عى البنات التي تحمل اآلباء واألمهات -قبل 
امل������م������ات- ع�����ى ال���ت���ف���ك���ر االح�����ت�����ي�����ايل ب���اخ���ت���ص���اص 
������ا  ال�����������ذك�����������ور م���������ن دون اإلن������������������اث ب��������أك��������رب ق������������در م������َمّ
س���ي���خ���ل���ف���ون���ه وراءه������������م م�����ن م���������راث غ�����ر م���ول���ن 

شرع الله أَيّ قدر من االكراث.
وم���ا ي����زال م��ن امل��الح��ظ يف ع��ص��رن��ا ال���راه���ن أن 
أف���������راد األس��������ر امل���س���ل���م���ة -إذا م�����ا آن أوان وض���ع 
ذوات��ه��م ال��ح��وام��ل- يظلون ينتظرون ب��ش��ارات 
ال���������ق���������واب���������ل ب��������ت��������أرج��������ح م������ت������م������اث������ل ب����������ن ال�������ت�������ش�������اؤم 
وال������ت������ف������اؤل، ف�������إن ب����ش����رت األس����������رة م�����ن ال���ق���اب���ل���ة 
بمولد ذكر تبادل أفرادها التهاين بلهجة ملؤها 
البهجة والسرور، وإن ظهرت القابلة مخربًة 
األسرة بلهجة منكسرة أن املولود أنثى، تلقف 
أف���راده���ا"ب���ش���ارة ال����دب����ور" -يف ل��ح��ظ��ة ال��ظ��ه��ور- 
ب��م��ظ��ه��ر ي��ش��وب��ه ال���ف���ت���ور، وك�����أين ب���أم���ة اإلس����الم 
-مع أنها تعيش عصر ثورة اإلنرنت واإلعالم 
التي أثبتت لألنام أن الجارية ال تقل نفًعا عن 
ال���غ���الم- م��ا ت���زال م���ش���دودة إىل ع��ص��ور ال��ظ��الم 
ب���ك���ل م����ا ي���خ���ال���ط ت���ف���ك���ر أص���ح���اب���ه���ا م����ن ال����ج����رأة 
عى االنتقاص من آدمية املرأة التي كانت وما 
زال��ت وس��وف تظل -يف ض��وء الحقيقة الثابتة 
يف كتاب الله عز وج��ل- السبب يف وج��ود ويف 

سعادة ويف استقرار الرجل.
وع�����ى اع���ت���ب���ار أن امل������ال وال���ب���ن���ن زي���ن���ة ال��ح��ي��اة 
ال������دن������ي������ا، ف���������إن ب�����ع�����ض ال�����ب�����ن�����ات أش�������������ُدّ ت�����ف�����ان�����ًي�����ا يف 
سبيل األمهات واآلباء من األبناء وأكر إشفاًقا 
عليهم يف الشدة والرخاء ويف الفقر والغنى، 
فضاًل عن أن كفالة البنات أو األخ���وات بدون 
م����ّن أو أذى اب��ت��غ��اء م���رض���اة امل����وىل -ج�����َلّ وع���ال- 
أيسر السبل لبلوغ الفردوس األعى ومرافقة 
ال���ح���ب���ي���ب امل���ص���ط���ف���ى، ل���ق���ول���ه -ص�����ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه 
وع����ى آل����ه وص��ح��ب��ه وس��ل��م ت��س��ل��ي��ًم��ا ك���ث���را- من 
ح�������دي�������ث أن�����������س ب��������ن م�������ال�������ك -ريض ال�������ل�������ه ع������ن������ه-: 
»َم���ن ع���اَل اب��ن��ت��ِن أو ث��الًث��ا، أو أخ��ت��ِن أو ث��الًث��ا، 
��ى َي���ِ�َّ ]ينفصلَن عنه بتزويج أو م��وت، أو  ح��َتّ
[ ُكْنُت أنا وهو يف الجَنِّة كهاتِن،  يموَت عنهَنّ
����ت����ي ت��ل��ي��ه��ا« رواه  وأش������ار ب���أُص���ُب���ِع���ه ال���وس���ط���ى واَلّ
اب������ن م����اج����ه وص���ح���ح���ه األل������ب������اين، ويف إع���ال���ت���ه���ن 
�����ٍق واص����ط����ب����ار وق�����اي�����ٌة ل��ع��ائ��ل��ه��ن  ورع���اي���ت���ه���ن ب�����رُفّ
م���������ن ال����������ن����������ار، ل������ق������ول������ه -ص����������ل����������وات رب�����������ي وس������الم������ه 
ع���ل���ي���ه- م����ن ح���دي���ث ع��ق��ب��ة ب����ن ع���ام���ر ������ريض ال��ل��ه 
 ، عنه-: »َمْن كان له ثالث بنات فصرَبَ عَلْيِهَنّ
وأط���َع���َم���ُه���َنّ وس���ق���اُه���ّن، وك���س���اُه���َنّ ِم�����ْن ِج���َدِت���ِه 
]سعته وطاقته[، ُكَنّ َلُه حجاباً ِمن الناِر يوَم 

القيامة«.
ك�����م�����ا أن ال���������واق���������ع ال������ح������ي������ايت زاخ������������ر ب�����ال�����وق�����ائ�����ع 
وال��������ع��������ظ��������ات امل�������ربه�������ن�������ة ع��������ى ِع����������َظ����������ِم م����������������ردودات 
اإلح��س��ان إىل ال��ب��ن��ات يف ال��ح��ي��اة وب��ع��د امل��م��ات، 
أستشهد لكم ع��ى موضوعية ط��رح��ي، يك ال 
تحسبوه جنوًحا إىل املثالية الخيالية بمضمون 

القصة الواقعية التالية:
روى يل أحد األصحاب -يف ضوء ما عايشه 
يف م��وط��ن االغ�������راب- ع���ن ت���اج���ٍر يف أح����د أق��ط��ار 
الجوار قوله: )تزوجُت زواًجا موفًقا ومتكافًئا 
ي��ع��ك��س ت��ص��اري��َف األق�����دار يف ح��س��ن االخ��ت��ي��ار، 
ف����ذق����ُت م����ع زوج����ت����ي -ألك�������ر م����ن ث����الث����ة أع�������وام- 
ح��الوة امل��ودة والوئام يف دار عامرة بالسعادة 
ال�����غ�����ام�����رة، ول������م ي����ب����دأ ص���ف���و ح���ي���ات���ن���ا ي���ت���ع���ك���ر إاّل 
م�����ع ب�����داي�����ة ح����ص����ول اإلن������ج������اب، ف���ق���د ب������دأ وه���ج 
ال��س��ع��ادة ال��زوج��ي��ة يخبو بشكل م��ح��دود عند 
ارت����زاق����ن����ا ب������أول م����ول����ود، إذ ك���ن���ت أؤم������ل أن ت��ل��د 
زوج��ت��ي ذك�����ًرا، ف��ول��دت -بمشيئة ال��ل��ه- أن��ث��ى، 
فتقَبّلت األمر عى مضض ملقًيا بالالئمة عى 
س����وء ال���ح���ظ، ب��ي��د أن ع��الق��ت��ي ب���زوج���ت���ي ب���دأت 

تدخل يف طور الفتور.
ومع بداية ظهور أمارات الحمل الثاين بدأت 
أمني نفي أكر فأكر بارتزاق املولود الذكر، 
ل��ك��ن -ل��ح��ك��م��ة إل���ه���ي���ة- خ���اب���ت أم���ن���ي���ايت ورزق����ت 
ثانيَة ب��ن��ايت، ف���ازداد م��زاج��ي ت��ع��ك��ًرا، وازدادت 
عالقتي بزوجتي تدهوًرا، وهكذا ظللت أتعلل 
باألماين مع بدايات األحمال، فتأيت الوالدات 
م�����خ�����ي�����ب�����ة ل�����������آم�����������ال، م�����ن�����ع�����ك�����س�����ة ع���������ى ال�����ع�����الق�����ة 
الزوجية بمزيد من االضمحالل، وعند ارتزاقنا 
يف ال��والدة السادسة ب�"بنوته"، كان يأيس قد 

بلغ ذروته.
وم����ع ب���داي���ة ظ��ه��ور ع���الم���ات ال��ح��م��ل ال��س��اب��ع 
أمرت زوجتي بالذهاب -مصطحبًة بناتها- إىل 
بيت أهلها والبقاء لديهم حتى تضع حملها، 
فإن أنجبت ولًدا ُعدَن مع الولد، وإن أنجبت 

بنًتا بِقَن هناك إىل األبد.
����ُت ال��ن��ي��ة إن ه���ي ول����دت ب��ن��ًت��ا أن  وك��ن��ت ق���د َب����ِيّ
أطلقها بعد أن تلد دون أدىن تردد عقوبًة عى 

عجزها عن إنجاب الولد.
وعند ما أبلغُت ذاَت مساء بنقلها للوالدة 
يف امل���س���ت���ش���ف���ى أخ����ذت����ن����ي يف ت���ل���ك األث�����ن�����اء ح���ال���ٌة 
من اإلغ��ف��اء، فرأيت يف منامي أن القيامة قد 
قامت، وعرضت عى الله، وأُم��ر بي أن اُرَمى 
يف ال�����ن�����ار، ف�����أخ�����ذين زب����ان����ي����ة ج���ه���ن���م ل���ي���ل���ق���وين يف 
ال��ن��ار م��ن بابها األول -وأب����واب ال��ن��ار كما نعلم 
س���ب���ع���ة-، ف����وج����دت اب���ن���ت���ي ال����ك����ربى واق����ف����ٌة ف��ي��ه 
فصدتهم عن إلقايئ منه، فانتقل بي الزبانية 
إلل�������ق�������ايئ م�������ن ال�������ب�������اب ال��������ث��������اين، ف�������وج�������دت اب���ن���ت���ي 
الثانية واقفٌة فيه متصديًة للزبانية وعى أبيها 
حانية، وهكذا ظل الزبانية يطوفون بي عى 
أب���واب جهنم ب��اًب��ا ب��اًب��ا، وب��ن��ايت ال��س��ُت واقفات 
ا  عى ستٍة منها يُحلَن دون إلقايئ فيها، فلَمّ
ب���ل���غ���وا ب�����ي ال�����ب�����اب ال����س����اب����ع وأل������ق������وين م���ن���ه ف��ي��ه��ا 
وص�������������رت أه�������������وي يف س����ح����ي����ق����ه����ا ب�������أق�������ى س����رع����ة 
استيقظت من ش��دة فزعي وأن��ا أردد بأنفاٍس 

متقطعة: "اللهم ارزقني البنت السابعة"(.

محطات

جمال القيز

ما يحدث لروسيا هو واقع غاير كافة التخمينات والتحليالت 
ال����س����ي����اس����ي����ة واإلس�����رات�����ي�����ج�����ي�����ة ك�����ون�����ه�����ا ب�����ك�����ل امل�����ض�����ام�����ن واح�������������دة م���ن 
أخ���ط���ر ال��ل��ع��ب ال��س��ي��اس��ي��ة األم���ري���ك���ي���ة ال���ه���دف م��ن��ه��ا ب����دا واض���ح���ا يف 
تدمر االقتصاد ال��رويس فعقب خ��روج روسيا منهكة من حربها 
ع�����ى أوك�����ران�����ي�����ا ح���ت���م���ا س���ت���ب���دأ ج����ول����ة ف������رض ال����ع����ق����وب����ات ال���س���ي���اس���ي���ة 
واالق����ت����ص����ادي����ة ع���ل���ي���ه���ا وه����ن����ا ن����الح����ظ ب�����ل ون�����الم�����س ح����رك����ة ال���ث���ع���ب���ان 
األم������ري������يك وال���������ذي ي���م���ر ع�����رب م�����داخ�����ل ي���ع���ج���ز ال���ك���ث���ر يف ص�����د ل��دغ��ت��ه 
ال��س��ام��ة.. ق��ي��ل ب���ان ث��م��ة تصفية ح��س��اب��ات أم��ري��ك��ي��ة روس��ي��ة ستتم 
عى األرض األوكرانية عى غرار مواجهة الحقبة الزمانية السابقة 
يف أفغانستان بن الروس واألمريكان لكن االخرون أصبحوا أخطر 
من هذه األفعال وتجاوزوا كل األعداد الحسابية حيث أصبحت 

تدمر دول كربى دون أن تضحي بجندي واحد من جيوشها. 

روس���ي���ا ك���ان���ت ق������ادرة ع���ى ح��س��م م��ع��رك��ت��ه��ا م���ع أوك���ران���ي���ا وإن���ه���اء 
الحرب يف غضون أي��ام لكن أمريكا ال تريد ذلك محتملة أن هذه 
ال��ج��زئ��ي��ة م���ن امل���ع���رك���ة ق���د ال ي���ع���رض روس���ي���ا ل��ل��ع��ق��وب��ات ال���ت���ي ت��ري��د 
تنفيذها ضدها فعملت عى إطالة مدى الحرب التي تعتربها من 
أه���م مصالحها وذل���ك م��ن خ���الل ال��دع��م ال��ع��س��ك��ري ال���ذي دعمت 
ب��ه أوك��ران��ي��ا ع��رب ع��دة دول أوروب��ي��ة لتحصل ع��ى النتيجة امل��رج��وة 
أك�������ر دم����������ارا وأك��������ر ق����ت����ال وت���ن���ك���ي���ال ع�����ى األرض األوك������ران������ي������ة ل��ت��ص��ب��ح 
روس��ي��ا أم��ام مجلس األم��ن ال���دويل وال���دول األع��ض��اء م��دان��ة تماما 

وق��د تسعى أي��ض��اً إىل م��ح��اول��ة إق��ن��اع ال��ع��ال��م بأكمله ب��ه��ذه اإلدان���ة 
ك��م��ا ف��ع��ل��ت ت��م��ام��ا يف ق��ض��ي��ة اإلره�������اب ال���ت���ي ص��ن��ع��ت��ه��ا وع��م��ل��ت بها 
ث���م روج��ت��ه��ا ل��ل��ع��ال��م وه����ذا ال ي��ع��ن��ي أن روس���ي���ا غ��ب��ي��ة إىل ه����ذا ال��ح��د 
ك��ون فالدمر بوتن يتمتع بحنكة سياسية وعسكرية عالية لكن 
الشيطان األمرييك وقبل إقدامه عى هذه الخطوة كان قد أجرى 
دراس�����ات�����ه امل���ط���ل���وب���ة ورس������م م���الم���ح وأب����ع����اد ال��ع��م��ل��ي��ة ووض������ح ك��اف��ة 
االح���ت���م���االت ح��ي��ث ان��ه��ا ل���م ت��ع��ط��ي ب��وت��ن ف��رص��ة ال���راج���ع ع���ن ه��ذه 
الحرب وجعلت أمامه خيارين ال ثالث لهما إما الحرب وإما تضييق 
الخناق األوروبي عليه من خالل ضم أوكرانيا إىل حلف الناتو األمر 
ال��ذي سيعني ضمانة إنشاء القواعد األمريكية عى أرضها وهذا 
م��ا ل��ن تقبله روس��ي��ا ال��ت��ي فضلت ال��ح��رب لتصبح يف ك��ال الحالتن 

معرضة للدغة الثعبان األمرييك السامة....

إصالح منظومة التعليم..!!
يظل التعليم ق��دي��م��اً وح��دي��ث��اً ه��و حجر ال��زاوي��ة يف 
رق�����ي وت����ق����دم وازده����������ار ال���ش���ع���وب وال������دول������ة.. ألن�����ه ه��و 
أس�������اس ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ن���م���وي���ة ال���ش���ام���ل���ة وامل����س����ت����دام����ة.. 
ف���ال���ع���الق���ة ب�����ن ال���ت���ع���ل���ي���م وال���ت���ن���م���ي���ة ال���ش���ام���ل���ة ع���الق���ة 
سرمدية.. ألنها أسلوب حياة وطريقة تفكر وإبداع 
ون��ه��وض ورق��ي وت��ق��دم .. فالحضارات ال ُتبنى ب��دون 
علم وتعليم .. وأمة ال تستثمر اإلنسان امة تعيش يف 
ذيل الحضارات اإلنسانية وإذا أردت أن تقيس ُرقي 
وت��ق��دم وازده�����ار ح��ض��ارات ال��ش��ع��وب وال����دول فأنظر 

أواًل إىل عقلية وثقافة وسلوك وأخالق إنسانها.
امل�����ؤس�����ف امل�����ش�����ن: ك���ث���ر م�����ن ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة ت��ه��ت��م 
ب��ال��ك��م دون ال��ك��ي��ف.. ت��رف��ع دوم����اً ال��ش��ع��ارات ال��رباق��ة 
ول��ك��ن جوهرها أج���وف وواق��ع��ه��ا أخ���رف.. كلنا ي��درك 
أن ه����ن����اك س���ل���ب���ي���ات وق������ص������وراً يف م�����ؤش�����رات ال��ت��ع��ل��ي��م 
بشتى أنواعه ومراحله العام والعايل فواقع التعليم 
ال��ي��وم يف معظم ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ي��ش��ر إىل أن هناك 
تحديات ومعضالت جمة وهناك ثغرات وفجوات 
ت���ح���ول دون م���واك���ب���ة روح ال���ع���ص���ر ال���ح���دي���ث الس��ي��م��ا 
يف ظ��ل ال��ت��ه��اف��ت وامل��ه��ات��رات وامل��ش��اح��ن��ات السياسية 
والفكرية واملذهبية.. إذا نظرنا إىل واق��ع التعليم يف 
معظم الوطن العربي أول ما يصادفنا ارتفاع نسبة 
أن���ص���اف امل��ت��ع��ل��م��ن ن��اه��ي��ك ع���ن ن��س��ب��ة األم���ي���ة ال��ع��ال��ي��ة 
يف تلك املجتمعات أضف إىل ذلك هشاشة وضعف 
امل��خ��رج��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة.. أك���ان ع��ى امل��س��ت��وى ال��ع��ام أو 
ال����ع����ايل ح���ت���ى م����ا ف�����وق ال�����ع�����ايل.. ك����ل امل�����ؤش�����رات اآلن���ي���ة 
ت��ش��ر إىل أن ه��ن��اك ف���ج���وات ع��م��ي��ق��ة ب����أن ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
خ��ط��ر.. بمعنى أن ه��ن��اك ارت��ف��اع��اً يف ن��س��ب��ة األم��ي��ة يف 
العالم العربي إضافة إىل ع��دم االستقرار السيايس 
واإلقتصادي واالجتماعي واألمني هذه كلها مؤثرات 
وم����ؤش����رات ق���د ت��ؤث��ر ب���ص���ورة م���ا ع���ى ن��وع��ي��ة التعليم 
وم���خ���رج���ات���ه آن����ي����اً وم���س���ت���ق���ب���ل���ي���اً.. إن م���س���ؤول���ي���ة ت����ردي 
أوض�����������اع ال���ت���ع���ل���ي���م م����س����ؤول����ي����ة م����ش����رك����ة، وم���ت���ك���ام���ل���ة 
فالدولة هي املسؤولة عن وضع السياسة التعليمية، 
وه����ي ال���ت���ي ت���ص���در ال�����ق�����رارات، وُت���ع���د ال��خ��ط��ط حسب 
م���ت���ط���ل���ب���ات ال���خ���ط���ة ال���ت���ن���م���وي���ة ال���ش���ام���ل���ة امل���س���ت���دام���ة.. 
وتوفر الدعم املايل، واحتياجات العملية التعليمية 
.. أما عن إصالح التعليم وتطويره وتحديث مناهجه 
الب��د أن ي��ش��ارك فيه الباحثون املختصون والجهات 
ذات ال�����ع�����الق�����ة م������ن م�����ؤس�����س�����ات وج�����ام�����ع�����ات وم�����راك�����ز 
م�����ت�����خ�����ص�����ص�����ة.. ك�����م�����ا ت�����ق�����ع ج����������زء م�������ن امل������س������ؤول������ي������ة ع���ى 
ال��رب��وي��ن العاملن يف امل��ي��دان فالتغير ال يتم ب��رأي 
أحادي أو نخبة متمركزة مستبدة بل باتفاق وتداول 

آراء كافة الجهات 
املختصة والعلماء 
وال������������������������ب������������������������اح������������������������ث������������������������ن 
وامل����������������������خ����������������������ت����������������������ص����������������������ن 
واألك�����ادي�����م�����ي�����ن يف 
ش������������������������ؤون ال��������رب��������ي��������ة 

والتعليم .
ل������������������ذا ع�������ل�������ي�������ن�������ا أن 
ن�����������درك أن ع���م���ل���ي���ة 
ال����ت����غ����ي����ر ت�����ب�����دأ م��ن 
م���������ح���������ور األه������������������داف 
امل��������������س��������������ت��������������ق��������������ب��������������ل��������������ي��������������ة 
ل���������إلس���������رات���������ي���������ج���������ي���������ة 
ال��������ت��������ع��������ل��������ي��������م��������ي��������ة أي 
ف���������رد ن��������ري��������د؟! وأي 
م�����ج�����ت�����م�����ع ن���������ري���������د؟! 

وأي مستقبل نريد؟ 
الب��د م��ن تحديد احتياجاتنا وأه��داف��ن��ا ومتطلباتنا 
عى أن يتم تطبيق إسراتيجية التعليم وفق أهداف 
الخطط االق��ت��ص��ادي��ة والتنموية والسياسية للدولة 
إض����اف����ة إىل م���س���ح ش����ام����ل مل���ت���ط���ل���ب���ات ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ع���ام 
وال�������ع�������ايل ت����م����ه����ي����داً ل�����وض�����ع خ����ط����ط م�������وازي�������ة وم����واك����ب����ة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث ك��م��اً ون����وع����اً.. وب��م��ا ي���واك���ب روح 
ال����ع����ص����ر ال�����ح�����دي�����ث ك����م����ا ال ي����ف����وت����ن����ا أن ه�����ن�����اك ح���ق���وق 
ال��ش��رائ��ح ال��ت��ي يطلق عليها ل��ق��ب"ذوي االحتياجات 
الخاصة" أو "املعاقون" البد من االهتمام بهم وتوفر 
م��س��ت��ل��زم��ات��ه��م م����ن ح���ي���ث امل����ك����ان وامل���ن���ه���ج وال���ت���دري���س 
وت��وف��ر املعلم امل��ؤه��ل ال���ذي يتعامل معهم ل��ذا البد 
من وضع آليات وخطط وفق رؤى معتمدة للدمج 
ح��ت��ى ن��ق��ل��ل م��ن عملية م��ظ��اه��ر التهميش وال��ت��س��رب 
وال������ع������وام������ل ال���ن���ف���س���ي���ة األخ�����������رى ل����������ذوي االح����ت����ي����اج����ات 
ال��خ��اص��ة.. فالتعليم ه��و األداة األس��اس��ي��ة وامل��ح��وري��ة 
الس����ت����ث����م����ار وت���ن���م���ي���ة اإلن�������س�������ان.. وع����ل����ي����ه ي���ن���ب���غ���ي ت��ن��م��ي��ة 
ش�����خ�����ص�����ي�����ت�����ه وإش������������ب������������اع م��������واه��������ب��������ه وق�������������درات�������������ه يف ش����ت����ى 
ال���ج���وان���ب- اج��ت��م��اع��ي��اً، ون��ف��س��ي��اً، وم��ه��اري��اً،وع��ق��ل��ي��اً- 
ب���ص���ورة م��ت��ك��ام��ل��ة وم���ت���وازن���ة ت��م��ك��ن��ه م���ن ات���خ���اذ ال��ق��رار 
الصائب عند مواجهة تحديات الحياة املعاصرة ويف 

شتى ميادين العمل.

كلمات مضيئة:
هناك معاير الواجب اتباعها عند وضع املناهج:

إن ث����م����ة ع�����������دداً م������ن امل����ف����اه����ي����م وامل�������واق�������ف وامل�������ه�������ارات 
ينبغي عى الطالب أن يتعلموها.. منها االستفادة 
م�������ن ال�������������راث ال������ح������ض������اري ال�����������ذي ي����م����ث����ل ث�����������روة ع���ظ���ي���م���ة 
وي�������س�������اه�������م يف ت������خ������ري������ج أج��������ي��������ال ق����������������ادرة ع��������ى ال����ب����ح����ث 
واإلب���داع واالبتكار.. إن املنهاج ال��ذي يساهم يف رفاه 
كل فرد من أفراد املجتمع لجدير أن يلبي متطلبات 
العصر الحديث والسيما بالنسبة للطبقات الكادحة 
ك��م��ا ال ن��ن��ى رب���ط امل��ن��اه��ج ب���اإلف���ادة االج��ت��م��اع��ي��ة وأن 
نختار للمناهج كل الحقول املعرفية املالئمة للبيئة 
وال��������������راث ال������ح������ض������اري وااله������ت������م������ام ب�����م�����ص�����ادر امل���ج���ت���م���ع 
امل��ح��ي وخ��ص��ائ��ص��ه:ن��ح��ن ن���درك أه��م��ي��ة غ��رف��ة الصف 
ول��ك��ن امل��ن��اه��ج ي�����زداد غ��ن��اه��ا وث���م���اره���ا إذا خ��رج��ت من 
غ��رف��ة ال��ص��ف إىل ال��ب��ي��ت وامل��ج��ت��م��ع وال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ل��ي��ة.. 
ك��م��ا ي��راع��ى ع��ن��د وض���ع امل��ن��اه��ج ال���ف���روق ال��ف��ردي��ة عند 
ال��دارس��ن ك��ل طفل عالم قائم ب��ذات��ه مختلف عمن 
س�����واه والب�����د ل���واض���ع���ي امل���ن���اه���ج أن ي����راع����وا ال����ت����درج يف 
عرض املوضوعات ومالءمتها مع خ��ربات الدارسن 
من أجل حل مشاكل املجتمع..  وبناء جيل متسلح 

بالعلم واألخالق والوطنية والهوية اإليمانية ..!

ــة  ــوم ــظ ــن ــــــاح م إص  
التعليم تحتاج إىل مشاركة 
واملؤسسات  الجهات  كافة 

واملراكز ذات العاقة

 اإلسرتاتيجية التعليمية 
أهــدافــهــا  ــون  ــك ت أن  يــجــب 
ـــم وفـــق  ـــال ـــع ــــة امل ــــح واض
متطلبات الخطة االقتصادية



 www.26september.net   26september.net    26september.net

االثنني   :  4  شعبان     1443هـ     |    7   مارس    2022م    |    العدد  2250      |    12  صفحة االقتصادية09

تعازينا آل جعدل
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة نتقدم بصادق العزاء واملواساة إىل االخوة 

محمد ويحيى وخالد عيل جعدل
وذلك بوفاة املغفور لها بإذن الله تعاىل

والدتهم الفاضلة
راجني املوىل عز وجل أن يتغمدها بواسع الرحمة واملغفرة وان يلهم 

أهلها وذويها الصرب والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
االسيفون:

الشيخ/ منصور جعدل -العقيد الركن/ محمد الهندي وأوالده- عبدالله 
ومحمد عيل سريع- محمد ونبيل وفؤاد احمد ديش

 الخال يحيى شوشه - غالب الحيمي

قديما ًعرفت اليمن بالعربية  السعيدة، 
وأرض الجنتني، ووصفها الله يف كتابة 

الحكيم بالبلدة الطيبة.. 
اليوم الوطني للنب. 

الثالث من  الزراعة والري  اعلنت  وزارة   
مارس من كل عام  يوما ًوطنياً للنب 

اليمنية  النب  احياء هوية  بهدف  اليمني، 
وتأصيلها يف نفوس االجيال اليمنية، وتحت 
 ) اآلمل  ونزرع  التاريخ  ًنحمي  )معا  شعار 
نظمت وزارة الزراعة والري واللجنة الزراعية 
والسمكية العليا واالتحاد التعاوين لجمعيات 
منتجي النب، اليوم الوطني للنب  الثالث من 
مارس للعام الحايل 2022م، والذي يشتمل 
عىل  اقامة الفعاليات واالنشطة، واملهرجانات 
، وغرس شتالت النب،وتوعية املواطن باهمية 
النب ومكانته، وكذلك التعرف عىل اهمية هذا 
املحصول االسرتاتيجي والقومي،  ويكتسب 
هذا اليوم اهميته، نظرا ألهمية شجرة النب 
لدى اليمنيني، والتي  ارتبطت  بهوية وحضارة 
اليمن منذ القدم، فتفنن االنسان اليمني يف 
بناء املدرجات الزراعية يف الجبال والوديان 
والشعاب، ونحت الخزانات يف باطن  الجبال 
وسقي  ري  بهدف  األمطار  مياه  لحصاد 
اشجار النب، بل إن هذه الشجرة لها مكانة 
كبرية لدى اليمنيني، تم اعتمادها يف شعار 

الجمهورية اليمنية )الطري الجمهوري(.. 
مساحة زراعة النب :

كانت اليمن من اكرث الدول  زراعة ًوإنتاجا 
واملناخ  البيئة  توفر  بفضل  وذلك  ًللنب، 
املناسب لهذه الشجرة، وظلت اليمن تحتل 
مركزا متقدماً بني دول العالم، حتى منتصف 
القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، 
الزراعية  املساحات  يف  تقلص  شهد  والذي 

لشجرة النب ، وقلت اإلنتاج، بسبب االهمال 
والتهميش لهذه الشجرة، والتوسع الكبري يف  
زراعة شجرة القات، والتي اصبحت تحتل 
املركز الثاين  يف املساحة املزروعة بنسبة 14% 

من املساحة املزروعة. 
للعام  الزراعي  الحصاء  كتاب  وبحسب   
2020م- الصادر عن اإلدارة العامة لإلحصاء  
الزراعة والري  الزراعية  بوزارة  واملعلومات 
املزروعة  املساحة  بلغت  فقد  اليمنية، 
)35970  ( 2020م   للعام  النب  بشجرة 
هكتارات، وبلغت  كمية اإلنتاج )     21443 
املركز  يف  صنعاء  محافظة  ، وجاءت  (طناً 
 )11604( بحوايل  تقدر  بمساحة  األول  
7986طن،  بلغت  إنتاج  وبكمية   هكتاراً 
وتلتها محافظة ريمة بمساحة 7986هكتار، 
وكمية اإلنتاج 4379 طن.، وبحسب الكتاب 

فإن شجرة 
املحاصيل  بني  األول  املركز  احتلت  النب 

النقدية بنسبة 5. 49%. 
  

االسرتاتيجية الوطنية للنب :
وعىل طريق  استعادة النب اليمني امجاده 
التاريخية قامت وزارة الزراعة والري بأعداد 
يناير  يف  النب  محصول  تنمية  اسرتاتيجية 
2021م،والتي تهدف إىل تنمية هذا املحصول 
كأحد أهم املحاصيل االقتصادية النقدية يف 

بالدنا. 
زيادة  نحو  التوجه  االسرتاتيجية  وتبنت 
املساحة املزروعة بمحصول النب وزيادة كمية 

اإلنتاج. 
واشملت االسرتاتيجية عىل  إنتاج مليوين 
شتلة سنويا ً، ودعم مزارعي النب سواء كانوا 
افرادا أو جمعيات ببعض املستلزمات الالزمة 

لزيادة اإلنتاج. 
وتهدف االسرتاتيجية إىل زيادة املساحات 
املزروعة بالنب، وزيادة انتاجية وحدة املساحة 
املزروعة بالنب  باإلضافة إىل توجيه البحوث 
إنتاجية  أعىل  لتحقيق  النب  محصول  نحو 
لوحدة املساحة والحفاظ عىل جودة املنتج 
الكمية  وزيادة  التصدير،  طرق  تحسني   ،

املصدرة 
واعتمدت  االسرتاتيجية عىل تنفيذ العديد 
تمويل  سيتم  التي  واألنشطة  الربامج  من 
األخر  والبعض  الدول،  قبل  من  معظمها 
او  العالقة  ذات  املنظمات  بعض  قبل  من 
املستثمرين يف مجال تنمية محصول النب، 
ومن هذه الربامج  إنشاء اإلدارة العامة لتنمية 
النب ، القيام بعمل مسح شامل ملناطق زراعة 
النب يف مختلف املحافظات.، إطالق مؤتمر 
سنوي عن النب اليمني وسبل رفع اإلنتاجية 
النب  استرياد  بمنع   ، جودته  وتحسني 
وقشوره، باإلضافة اىل إنتاج مليوين شتلة بن 
سنوياً وتوزيعها عىل املزارعني يف مناطق زراعة 
النب، وإنشاء مشاتل متخصصة يف مناطق 
وحواجز  مياه  خزانات  وتشييد  بناء  النب، 
مائية لحصاد مياه االمطار، وتوفري شبكات 
ري حديثة لتوفري ري تكمييل ملحاصيل النب، 
واملدرجات  الربك  وصيانة  تأهيل  وإعادة 
الزراعية يف مناطق زراعة النب، تعميم ونشر 
التقنيات الحديثة يف زراعة النب مثل تقنية 
النب  أشجار  وتجديد  الحديثة  التجفيف 
وغريها  لآلفات  الحيوية  واملكافحة  املعمرة 
من التقنيات، تأسيس مركز وطني لبحوث 
تدريب  االسرتاتيجية  تضمنت  كما  النب، 
مزارعي النب عىل استخدام الطرق الحديثة 
يف معامالت محصول النب وطرق مكافحة 

وتحسني  اإلنتاج  لرفع  والتسميد  اآلفات 
إرشادية  برامج  وتنفيذ  إعداد  و  الجودة.، 
والجودة   اإلنتاج  تحسني  حول  وتوعوية 
وإنشاء  مراكز إعداد صادرات النب، بالتنسيق 

مع القطاع الخاص. 
التعاونية  الجمعيات  إنشاء  تشجيع 

الزراعية املتخصصة يف تنمية إنتاج النب.، 
يف  التصديرية  التنافسية  القدرات  تنمية 
يف  املشاركة  خالل  من  الخارجية  األسواق 
املعارض الدولية واالجتماعات الدورية ملنظمة 

 .)I. C. O( النب العاملية
وتوقعت االسرتاتيجية أن ترتفع مساحة 

زراعة النب يف اليمن من 34ألف هكتار 
إىل 43 ألف هكتار يف العام 2025م- وسيزداد 
إىل   - 2019م  )19286(طناً عام  اإلنتاج من 

)50424( طناً يف العام 2025م. 
وزيادة الصادرات النب من حوايل 3000طن 

إىل 40441 طن عام 2025م – 
من  اكرث  اىل  التصدير  عوائد  لتصل 
600مليون دوالر سنويا بحلول العام 2025م.

منع استرياد النب الخارجي. 
بهدف الحفاظ عىل شجرة النب ودعم املنتج 
املحيل  والنهوض بزراعة النب  وحمايتها من 
الزراعة  وزارة  اصدرت  الخارجي  النب  غزو 
اليمنية  والتجارة  الصناعة  ووزارة  والري 
النب  استرياد  بمنع  قرارا  2019م  العام  يف 
الخارجي وقشوره وهذا القرار سيتلوه  قرار 
جديد من رئيس الوزراء ، بمنع استرياد النب 
الخارجي بجميع اشكاله وغالته، ومصادرة 
اي كمية توجد يف االسواق واملحالت اليمنية, 
النب يف  بحسب تصريحات مسؤول وحدة 
االستاذ  العليا  والسمكية  الزراعية  اللجنة 

محمد القاسمي ..

رئيس  من  مرتقباً  قراراً  ان هناك  مضيفاً 
النب،  اليمنية  القهوة  باعتماد  الوزراء  
واملؤسسات  الوزارات  يف  الرسمي  املشروب 
الحكومية، ومنع تناول مشروب  والدوائر 

الشاي. 
ثورة النب :

وعىل طريق استعادة النب مكانته اطلقت 
ووزارة  العليا  والسمكية  الزراعية  اللجنة 
2020م  اكتوبر  يف  اليمنية  والري  الزراعة 
ثورة النب، والتي تهدف إىل تحشيد الجهود 
الرسمية والشعبية واملجتمعية، لالهتمام 
املساحات  يف  والتوسع  النب،  بزراعة 
ومكانة  بأهمية  املجتمع  وتوعية  الزراعية، 

هذه الشجرة، وكذلك توعية 
واملمارسات  بالطريق  املزارع  وإرشاد 
بعد  قبل وما  ما  الصحيحة من معامالت 

الحصاد، بهدف الحفاظ عىل جودة النب..

املزاد الوطني للنب :
تبنت  2022م،  الحايل  العام  بداية  ومع 
ووزارة  العليا  والسمكية  الزراعية  اللجنة 
الزراعة والري واالتحاد التعاوين لجمعيات 
منتجي النب املزاد الوطني األول للنب، والذي 
يهدف إىل تحسني جودة اإلنتاج من محصول 
اليمني،  النب  سعر  تحسني  النب، وكذلك 

وحصول املزارع عىل السعر املناسب. 
ومع هذه الخطوات الحثيثة التي تبذل من 
قبل املعنيني بزراعة شجرة النب يف اليمن ، 
فإن اآلمل يحذون أن تستعيد شجرة النب 
كما  لتعود  التاريخية،  مكانتها  اليمنية 
كانت سفري اليمن يف الخارج بمذاقها الفريد 

وجودتها العالية.

استطالع : القسم االقتصادي 

ففي كل  اليمن عند حٍد معني،  يف  األسعار  تتوقف  ال 
يوم تتغري أسعار السلع املختلفة بما فيها السلع الغذائية 
األساسية، وبات ُسعار األسعار قصة وجع يف كل بيٍت يمني.
أسعار  يف  نسبياً  ارتفاعاً  اليمنية  األسواق  وحاليا تشهد 
السلع حيث عربرّ عدد من املواطنني عن استيائهم من ارتفاع 
أسعار املواد الغذائية يف أسواق العاصمة صنعاء ,مؤكدين 
الغذائية كالدقيق واألرز والزيت والسكر  املواد  أن أسعار 
والزبادي والبيض والحليب وغريها ارتفعت خالل الشهرين 

املاضيني ألرقام قياسية.
رغم  األسعار  ارتفاع  من  استغرابهم  املواطنون  وأبدى 
استقرار سعر صرف الريال أمام الدوالر والعمالت األجنبية.
كما تشهد أسعار الوقود ارتفاعات جنونية حيث تجاوز 
يرجح  و   ألفاً  الثالثني  20لرتاً حاجز  الجالون سعة  سعر 
كثريون أن هذا الرقم قابل للزيادة.. األمر الذي يلقي بظالله 

عىل كافة مناحي الحياة الصعبة أصالً.
داعني املعنيني يف الصناعة وغريها للقيام بدورها يف ضبط 
األسعار ووقف هذا االرتفاع غري املربر الذي يقوم به التجار 
مستغلني حاجة الناس واألوضاع الصعبة التي تمر بها البالد 

جراء العدوان والحصار املفروض عليها منذ سنوات.
الدكتور فضل منصور رئيس جمعية حماية املستهلك اكد  
أن االرتفعات األخرية يف أسعار املواد الغذائية والوقود كانت 
بسبب الحرب الدائرة حاليا بني روسيا وأوكرانيا التي ألقت 

بظاللها عىل كل األسواق العاملية.
أنه يف حال انتهت هذه الحرب ستعود األسعار  مؤكداً 

بشكل تدريجي.
قبلهم  ومن  واملهتمون  االقتصاد  خرباء  جانبهم   من 
املواطنون  طالبوا بضرورة فرض رقابة صارمة عىل األسواق 
للحد من االرتفاعات السعرية التي تصل إىل حد املبالغة، 
وتزيد من تفاقم األوضاع املعيشية للمواطنني التي تسبب 
فيها العدوان والحصار، حيث تسبب العدوان والحصار يف 

خلق كارثة إنسانية يف اليمن،
ويؤكدون  ان  االسباب الرئيسية الرتفاع االسعار بسب 
القت بظاللها عىل كافة  النفطية والتي  املشتقات  انعدام 
اسعار النقل والكهرباء وبقية الخدمات االخرى مثل النقل 
والتي انعكست عىل  االسعار بشكل كبري  بسب منع دول 
ات النفطية اىل البلد  العدوان دخول أيرّ كميات من املشتقرّ
بسب الحصار عىل ميناء الحديدة الشريان الرئييس للبضائع 

واملشتقات النفطية 
ويقول االقتصاديون ان ازمة املشتقات النفطية انعكست  
عىل  ارتفاع تكلفة الخدمات األساسية، كالكهرباء التجارية 
التي يستخدمها املاليني من اليمنيني كمصدر بديل للطاقة. 
كما انعكست سلباً عىل قطاع النقل الداخيل بني املحافظات، 
والذي ارتفعت تعرفته بنسبة %50، وعىل قطاع الزراعة 
الذي يعتمد عىل مادة »السوالر« )الديزل( كمصدر أسايس 
ت أيضاً إىل ارتفاع تكلفة مياه الشرب والسلع  للررّي، وأدرّ

واملنتجات، 
وبحسب عدد من التقارير الدولية فان  اليمن قد شهدت 
خالل  العاميني  2020م و 2021م عدداً من املعضالت منها 
انخفاض السيولة ، وتراجع املساعدات اإلنسانية، وجائحة 
كورونا، باإلضافة إىل سلسلة من الكوارث الطبيعية والتي 
منخفضاً  الذي كان  الغذايئ  األمن  أزمة  تفاقم  إىل  أدت 
أصالً.. األمر الذي أثقل كاهل املواطنني ودفع بالبالد إىل 

حافة املجاعة.. 
أسباب مختلفة

وأشارت التقارير إىل أن ارتفاع أسعار الغذاء يؤثر يف كل 
أسرة يمنية تنتمي للفئات الفقرية والفئات األكرث احتياجاً. 
حيث يمكن القول بأن صدمات الدخل الناجمة عن جائحة 
كورونا وارتفاع أسعار الوقود تكون لها تأثريات أشد عىل 
األمن الغذايئ لألسر امليسورة قليالً. ويشري التحليل الذي 
يتناول زمان ومكان زيادة األسعار خالل العام ونصف العام 
املاضيني إىل أن ثالثة عوامل رئيسية ساهمت بشكل رئييس يف 
زيادة أسعار املواد الغذائية عاملياً أثناء جائحة كورونا تتمثل 

يف الزيادة السريعة يف معدالت التضخم واالنخفاض الكبري 
يف قيمة العملة باملناطق الجنوبية.. إضافة إىل الصعوبات 
التي واجهت استرياد الوقود من وقت آلخر األمر الذي أسهم 
يف زيادة تكاليف النقل تلك الزيادة التي ستضاف إىل أسعار 

املواد الغذائية.
وعىل ذات القدر من األهمية، وبحسب التقارير وعىل غرار 
عدد من أزمات األمن الغذايئ األخرى التي حدثت يف مختلف 
أنحاء العالم، ثمة القليل من األدلة عىل أن ارتفاع أسعار 

املواد الغذائية يعود إىل نقص اإلنتاج الزراعي. 

تضاؤل قائمة االحتياجات
ومع هذا، ورغم أن األزمة تعود يف جانب كبري منها إىل 
االرتفاع السريع يف أسعار املواد الغذائية، وفقاً للتقارير فإنها 
تتجاوز القدرة عىل تحمل أسعار الغذاء. ويؤدي االرتفاع 
السريع يف أسعار املواد الغذائية إىل انخفاض كبري يف املوارد 
املتاحة لشراء سلع وخدمات أساسية غري غذائية بمجرد أن 
تشرتي األسرة الحد األدىن من احتياجاتها الغذائية، مما 
يضطرها إىل اختيار أي االحتياجات أكرث إلحاحا ليك تلبيها 

أكرث من أي وقت آخر أثناء الصراع.

اليمن على طريق استعادة تاريخ وأمجاد شجرة النب  

فضل منصور: الحرب الدائرة حاليا بني روسيا وأوكرانيا اثرت بشكل مبارش على  األسواق العاملية

اشتهرت اليمن منذ القدم بزراعة النب، وعرب ميناء املخاء تم تصدير 
النب اليمني إىل العالم، وارتبطت شجرة النب بهوية وتاريخ  اليمن ،  
ويمتاز النب اليمني  بنكهته الفريدة وجودته الغالية ، نظرا مًلا تتمتع 

به اليمن من تضاريس و  مناخ متنوعني، وخصوبة يف تربتها، وهو 
ما اكسب منتجاتها الزراعية جودة عالية، ومنها شجرة النب. 

تقرير: محمد صالح حاتم

خرباء اقتصاد :   انعدام املشتقات النفطية القت بظاللها على اسعار كافة الخدمات االساسية والسلع الغذائية 
مواطنون يشكون االرتفاعات يف أسعار املشتقات النفطية  واملواد  الغذائية االساسية  

االستفادة من األحداث 
واملتغريات الدولية واستثمارها

26 مليون مواطن يمني يعيشون اليوم أوضاع الحرب والحصار عىل مدى مايقارب 
8 أعوام عىل مرأى ومسمع من العالم واملجتمع الدويل والهيئات واملنظمات الدولية 
الراعية لإلنسان وحقوقه اإلنسانية، والتي تعيش يف صمت مطبق عن مايعانيه 

الشعب اليمني دون أي مراعاة للعدالة الدولية أو الضمري اإلنساين.
وبرغم كل تلك املعانــاة من عدوان وحصار من قبل تحالف العدوان األمرييك 
الربيطاين الفرنيس اإلمارايت السعودي مازال هذا الشعب صابراً واثقاً بعدالة الله، 
ويكفينا أن نرى معاناة مرىض الفشل الكلوي والسرطان -كجزء من تلك املعاناة 
- لنعرف الوجه الحقيقي والقبيح لألمم املتحدة وأمريكا وأوروبا وممالك الرمال 

والنفط . 
فنحن نرى اليوم بأن األمم املتحدة ومجلس األمن تعاملت مع حرب أوكرانيا 
كجريمة حرب، بينما اليمن وشعبه وما يتعرض له من سنوات لم يحرك ساكناً 
يف ضمري تلك الهيئة الدولية املنافقة ومن ورائها العالم الصامت، وليس أدل عىل 
ذلك من إقدام ذلك التحالف البغيض من احتجاز سفن الوقود التي صرحت لها 
األمم املتحدة بالدخول إىل ميناء الحديدة، تلك الهيئة الدولية العاجزة واملتواطئة 
مع العدوان والتي كان آخرها احتجاز سفينة الوقود اإلسعافية »قيصر«، -بحسب 
بيان  شركة النفط اليمنية يف صنعاء- والذي أشار إىل أن تحالف العدوان منع تلك 
السفينة من الدخول اىل ميناء الحديدة واقتادها إىل سواحل جيزان، يف قرصنة 

دولية مكتملة األركان ولزيادة معاناة هذا الشعب العظيم لرتكيعه.
فتلك األزمة الخانقة التي تمر بها بالدنا والوضع الذي يعيشه املواطن واألحداث 
برؤية وطنية وإحساس  أن نستفيد منها  العالم يجب  بها  يمر  التي  واملتغريات 
باملسؤولية الستغالل تلك املتغريات واألزمات الدولية واستثمارها بما يخفف من 
أسواق جديدة  إىل  بحاجة  اآلن  فالعالم  بلدنا،  الجائر عىل  االقتصادي  الحصار 
النفط والغاز واملعادن واألغذية  العربية- منها لتغطية احتياجاتها من  -خاصة 
والخضروات، والتي كانت روسيا توفرها لهم، فذلك سيعود عىل بالدنا بفوائد 

عظيمة تلبي احتياجات البلد.
فاألسعار اآلن ترتفع بواقع %50 يف كل املواد األساسية  واملواطن املسكني املغلوب 
عىل أمره  يحس اآلن بأنه ال أحد يهتم بوضعه، وبدوره يتسائل من أين سيغطي 
ذلك التضخم الرهيب يف ظل انقطاع املرتبات؟ وكيف وإىل متى سيستمر ذلك الغالء 
الفاحش يف التصاعد القاتل والذي سيودي إىل املجاعة الكربى؟ ومامدى تأثري ذلك 

عىل الجبهة الداخلية وصمودها.
 وعندما نتحدث عن الجبهة الداخلية وضرورة االصالحات واملعالجات نرى بأنه 
يجب إعادة النظر يف الكثري من السياسات والسلوكيات - وبعض التصرفات السلبية 
غري املسؤولة - من بعض الجهات املرتبطة بحياة املواطن، والتي يجب أن تعالج وأن 
تجد لها الحلول الحلول املناسبة، إلنها إن استمرت عىل هذا املنوال ستخلق حالة 
من االستياء الكبري واالحتقان لدى املجتمع، وأن اليظل عدم االهتمام واملباالة بها 
هو السائد، ألن ذلك سيتسبب يف خلخلة صمود هذه الجبهة املهمة والتي ستؤثر 

قطعاً عىل االستمرار يف الصمود ببقية الجبهات.
إن إفقار اليمن وتدمري اقتصاده هو هدف واسرتاتيجية سعودية مستمرة لحرب 
طويلة األمد- ومن ورائها تحالف العدوان واالمربيالية العاملية الصهيوامريكية-، فقد 
عمدت السعودية منذ عقود إىل إفقار اليمن والتحكم باقتصاده، والحيلولة دون 
إحداث أي نهضة اقتصادية من شأنها أن تعزز إمكانيات هذا البلد، وتجعله مالكاً 
لرثواته وحراً يف قراره، وهو األمر الذي سيخرجه من حالة التبعية لها، ويربز اليمن 
الذي يمتلك اإلمكانات البشرية واملوارد الطبيعية واملوقع املتميز، كقوة يف املنطقة.

ذلك هو ما تجمع عليه حقائق املراحل السابقة، وتدعمه السياسة السعودية 
تجاه اليمن طيلة العقود املاضية، والتي اتسمت بإعاقة أي مشروع نهضوي، وفرض 
التبعية االقتصادية كأمر واقع ال يمكن تجاوزه، لتكون النتيجة عقود من التدهور 
االقتصادي عاشتها اليمن، منذ أواخر سبعينات القرن املايض، مورست خاللها 
سياسة التجويع واإلفقار للمواطن اليمني، وتجميد مقدراته أو تسخريها لصالح 

رمز النظام الذي فرضته السعودية عىل البالد.
فقد أكدت إحدى الدراسات التي نشرت مؤخراً بأن الحرب االقتصادية التي تشنها 
السعودية بموازاة حربها العسكرية يف اليمن، والتي ترتب عليها أضرار اقتصادية 
بمليارات الدوالرات، باإلضافة إىل فرض الحصار وتعطيل املوارد، ليست سوى 
الحلقة األحدث يف تاريخ طويل من املحاوالت السعودية للسيطرة عىل اقتصاد 
اليمن واملؤسسة السياسية وإخضاعهما..مضيفة بأنه وألكرث من ثالثة عقود، شنت 
السعودية حملة اقتصادية لقمع جارتها الجنوبية يف محاولة منها ملنعها من الظهور 

كمنافس إقليمي.
تلك  أشارت  فقد  اليمني  الشعب  عىل  االقتصادية  الحرب  تلك  ضمن  ومن 
الدراسة إىل ما تتعرض له العمالة اليمنية يف السعودية من ممارسات تعسفية 
وطرد وترحيل، كصورة من صور الحرب االقتصادية طويلة األمد، وقالت: “إن قرار 
اململكة العربية السعودية طرد العمال اليمنيني- رغم كونه شنيعاً بشكل خاص، 
نظراً لظروف تهجريهم- هو جزء من نمط طويل األمد”، الفتة إىل أنه “منذ إنشاء 
الدولة السعودية الحديثة خالل ثالثينيات القرن املايض، خيش امللوك املتعاقبون 
التهديد الذي قد يشكله اليمن املوحد واملزدهر والديمقراطي عىل حكمهم، خاصة 
بعد توحيد شمال وجنوب اليمن يف عام 1990”، حيث عمدت السعودية “إلثارة 
االنقسامات الداخلية وإضعاف االقتصاد اليمني، ال سيما من خالل سحب تصاريح 
البالد”،   تعتمد عليها  التي  الخارجية  املساعدات  وإلغاء  اليمنية  العمالة  عمل 
فالجهود التي استمرت عقوداً لعرقلة التنمية اليمنية لم تحقق األهداف األمنية 
السعودية املتمثلة يف إقامة دولة يمنية ضعيفة، موضحة أن األمر لم يتوقف عند 
حدود ذلك الفشل، بل إن السعودية وعرب استهدافها القتصاد اليمن، نجحت فقط 
يف توليد صراع عسكري مكلف ومتقلب، وقد فرضت السعودية منذ سبعينات العام 
املايض منظومة ثالثية “سياسية وعسكرية ودينية” موالية لها لحكم اليمن، عىل 
ممارسة سياسة التجويع واإلفقار للمواطن اليمني، فيما مقدرات البلد االقتصادية 
تذهب لصالح ذلك النظام والنافذين املرتبطني به من القوى املشيخية والعسكرية 

والسياسية.
وقد مهدت سياسة اإلفقار التي مورست يف اليمن خالل أكرث من ثالثة عقود، 
واستغاللها  االقتصادية  البلد  بمقدرات  للسعودية  تابعة  معينة  فئة  وتحكم 
لصالحهم بعيداً عن مصلحة الشعب، لتحكم السعودية القرار اليمني عموماً 
والقرار االقتصادي بشكل خاص، فأوقفت عجلة التنمية التي كانت قد انطلقت 
يف عهد الرئيس األسبق الشهيد إبراهيم الحمدي، وحولت اليمن من دائن إىل 
مدين، وبدأ العجز العام يف املوازنة يتصاعد منذ عام 1982م ولم يتوقف حتى عام 
2014م، كما عملت عىل تغييب أي رؤية اقتصادية للحكومات السابقة، وامتدت 
يد السعودية إىل منع استغالل أٍيرّ من تلك املوارد املتنوعة التي تمتاز بها اليمن، فلم 
تشهد البالد عىل مدى تلك السنوات الطويلة أي اهتمام حكومي بالرثوة الزراعية 
أو الحيوانية أو السمكية، كأبرز مصادر توفري األمن الغذايئ، لتتحول البالد إىل 
مستورد ملا يقارب %90 من احتياجاتها، وهو ما أرهق االقتصاد اليمني وألقى بآثاره 
الكارثية عىل الحياة املعيشية ملاليني السكان، فيما انحصرت صادرات البلد املتنوع 

املوارد والرثوات يف مورد واحد هو النفط والغاز بنسبة 80%.
فخالل العقود املاضية جمدت الحكومات السابقة الخاضعة للوصاية الخارجية 
عدداً من األولويات االقتصادية، فأهملت املجال الزراعي، وفتحت املياه اإلقليمية 
أمام  اليمنية  السواحل  فتحت  عاملية، كما  شركات  قبل  من  الجائر  لالصطياد 
عمليات التهريب، واقتصر االستثمار للرثوات النفطية عىل %20 من القطاعات 
النفطية، يف حني ظلت %80 من خارطة القطاعات االستكشافية، بحسب الدراسات 
واملسوحات، مجمدة، ويعود ذلك إىل وقف السعودية عملية التنقيب عن النفط 
عىل مر العقود املاضية يف عدد من القطاعات، منها حقل حرض النفطي الذي ُيعُدرّ 
أول حقل نفطي يف شمال اليمن، تم استكشافه عام 1977م، كما تم إيقاف التنقيب 

يف الجوف مطلع ثمانينيات القرن املايض.
تلك التدخالت والقيود التي وضعتها السعودية عىل االقتصاد اليمني، قوبلت 
بخضوع من الحكومات املتعاقبة، بسبب ارتباط رأس النظام وأجنحته املشيخية 
والعسكرية والسياسية التي كانت تمثل يف مجموعها منظومة الحكم- آنذاك-، 
وتبعيتها املطلقة للسعودية، التي ظلت متحكمة بالقرار اليمني، وتتعامل مع اليمن 
كحديقة خلفية لها، تدار عرب أيادي الرياض الخفية وعمالئها املشمولني بقوائم 

اللجنة الخاصة، وليست دولة مستقلة ذات سيادة.
االحداث  فرصة  ومنها  االستثمارية  الفرص  جميع  استغالل  حكومتنا  فعىل 
العاملية ومتغرياتها واستثمارها، حيث والعالم اآلن يحتاج للنفط والغاز واملعادن 
والخضروات والحبوب والنب وكل ما يوجد لدينا من ثروات ليستفيد منها الوطن 
واملواطن، ولتخفف من آثار الحصار الجائر الذي يفرضه علينا تحالف العدوان 
الهمجي بمباركة وشرعنة هيئات األمم املتحدة، والتي هي الشريك األسايس له يف 

جرائمه بحق الشعب اليمني.
# رئيس اتحاد منظمات املجتمع املدين

جميل عتيق #



الشاعر عباد أبو حاتم شاعر نهم من أهم 
ش��ع��راء ال��زام��ل وال��ش��ع��ر الشعبي ككل يف 
م����واج����ه����ة ال������ع������دوان وم������ن أغ������زره������م إب����داع����ا 
ول���ع���ل زام���ل���ه ال��ش��ه��ر ال�����ذي وص����ل إىل حد 
العاملية )ما نرمي إال القلب وإال الجمجمة( 
هو من أهم وأشهر الزوامل اليمنية والتي 

هي من إبداع املنشد الفذ عيىس الليث.
وال���ش���اع���ر ع���ب���اد ي���ع���رف ب���ش���اع���ر ن���ه���م وه���و 
م�����ن اب�������رز ال����ش����ع����راء ال�����ذي�����ن وع�������وا ال���������دور يف 
ظ�������ل ت������ع������رض ال�����ي�����م�����ن ل������ل������ع������دوان االم������ري������ي 
ال�������س�������ع�������ودي وق�������������دم رس������ال������ت������ه يف م�����واج�����ه�����ه 
العدوان وارتبط اسمه بالزوامل الشعبية 
التي كتب الكثر من كلماتها والقت إقباال 
ك���ب���را يف أوس�������اط ال���ش���ع���ب وامل���ج���اه���دي���ن يف 
مختلف الجبهات ولها وقع كالسيف عىل 
االعداء واملرتزقة ملا لها من كلمات موجعة 
ل���ه���م وت���ع���ر ع����ن ال���غ���ض���ب ال����ع����ارم ض����د ك��ل 

محتل وكل عميل. 
وأشار عباد ابو حاتم ان الخطر األكر هو 
ال��وق��وف بصمت يف ظ��ل ع����دوان استهدف 
كل مقدرات البالد ويجب ان نكون أقوياء 
ض�����د ق������وى االس����ت����ك����ب����ار ال����ع����امل����ي وال�����ت�����ي ت���ري���د 
ض��رب��ن��ا يف دي��ن��ن��ا وع��روب��ت��ن��ا وقيمنا وهويتنا 
وك���رام���ت���ن���ا وي���ج���ب ع����ىل ك����ل م��ث��ق��ف وش���اع���ر 
ان ي������ك������ون ل�������ه م������وق������ف ض�������د ال���������ع���������دوان وان 
يكتب وي��ن��ش��د ويتغنى ب��ال��وط��ن وب��ال��رج��ال 

الذين هم اآلن يف كل الجبهات يدافعون 
ع���ن ح���ي���اض ال���وط���ن وع����ن ع���زت���ه وي��ق��دم��ون 
دم������اءه������م رخ���ي���ص���ة ف�����ال ي����ج����در ب���ن���ا ان ن��ق��ف 
معهم ونكون جبهة ثقافية ضد العدوان 
وه�����و اق�����ل ال��ق��ل��ي��ل وواج�������ب ع��ل��ي��ن��ا ك���ك���ل ان 
ن����ق����ف ض������د ال�����ع�����م�����الء وامل������رت������زق������ة وامل���ح���ت���ل���ن 

ألرضنا وتاريخنا 
وق���ال ان���ه وب��ع��د م���رور ثمانية أع����وام عىل 
العدوان عىل اليمن لم يستطع املحتل ان 
يتقدم يف أي شر يف كل املحافظات اليمنية 
بل ان الجيش واللجان الشعبية أصبحت 
ال�����ي�����وم ه�����ي م�����ن ت���ت���ح���ك���م ب���م���ج���ري���ات األم������ور 
وه��ي ال��ي��وم ع��ىل ت��خ��وم م���ارب واستطاعت 
ان ت������������دك االم�����������������������ارات ب��������ال��������ط��������ائ��������رات امل������س������رة 
والصواريخ البالستية فاليوم غر االمس 
وس��ت��ت��ح��رر ك���ل االرايض ال��ي��م��ن��ي��ة ب����إذن ال��ل��ه 

من دنس املحتل السعودي واالمارايت.
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اخل����������ط����������ر األك�����������ب�����������ر ه����و 
ال���وق���وف ب��ص��م��ت ف��ي ظل 
ع��������دوان اس����ت����ه����دف ك��ل 

مقدرات البالد

ناصر مرحب 

ظهر ه��ذا اللون من الفن قديما قبل اإلس���الم  حيث كان 
التصوير ه��و لغة اإلن��س��ان قبل وج��ود اللغة  يعر بها عما 
يختلج يف ص��دره م��ن أحاسيس ومشاعر ومعاناة والكثر 
من املشاهد اليومية ....التي أبدعها عىل الصخور واملعابد  
واألخ�����ش�����اب  ك���أث���ر ت���اري���خ���ي ي���وث���ق  ال���ح���ض���ارة اإلن���س���ان���ي���ة عىل 
م���ر ال���ت���اري���خ  ول����و ت��م��ع��ن��ا ال��ن��ظ��ر يف ب��ع��ض االث�����ار ال���ت���ي ت��رك��ت��ه��ا 
لنا ال��ح��ض��ارة القديمة ل��وج��دن��ا  ج��وه��ر اإلح��س��اس لإلنسان 
القديم وهو يجسد الشكل  املحسوس بأسلوب تعبري او 
رم���زي ف��ائ��ق اإلب����داع  وي��خ��ت��زل م��ن��ظ��ورات��ه يف أش��ك��ال  تتجىل 
من خاللها اسمى الحقائق الروحية واالبداعية واالدراكية 
للمرئيات يتبادر اىل أذهاننا كم كان الفنان القديم عظيما 

ويمتلك قدرات عقليه  وإبداعيه هائلة .
وأثناء قيام اإلسالم انشغل املسلمون بالدعوة  والفتوحات  
وانقطع الفنان عن الفن أيضا ملوقف اإلسالم من التصوير 
اآلدم�������ي ك�����ون ال���ت���ص���وي���ر ف���ن���ا روح����ي����ا وامل���س���ل���م���ون ق���ري���ب���و ع��ه��د 
بعبادة ال��ص��ور  وال��خ��وف من ال��ع��ودة اليها ..فاتجه الفنان 
امل��س��ل��م اىل ال��زخ��رف��ة النباتية وال��ك��ت��اب��ي��ة  وال��ه��ن��دس��ي��ة وأب���دع 
فيهما أيما إب���داع  بعيدا عن تصوير ماله روح وازده���ر هذا 
ال��ل��ون م��ن ال��ف��ن وأص��ب��ح ل��ه طابعه ال��خ��اص  وت��أث��ره ال��رائ��ع  
وأسلوبه املميز، وكان للزخرفة أثرا عظيما يف رسم جوانب 
ال����ج����م����ال امل���خ���ت���ل���ف���ة اب���ت���ك���ر ال����ف����ن����ان امل���س���ل���م خ����ط����وط زخ���رف���ي���ة  
استوحها م��ن الكتابة العربية ال��ت��ي حولها اىل ف��ن غ��اي��ة يف 
الجاذبية والجمال  وشكلوها بطرق فنية  متعددة كالتناظر 
والتشبيك وال��ت��زوي��ق وغ��ره��ا وج��ع��ل��وا منها خ��ي��االت كثرة 

وحوروها يف  األشكال ..
ه���ذا وق���د اس��ت��وح��وا م��ن الطبيعة وال��ن��ب��ات ف��ن )ال��ت��وري��ق (
ش���ك���ل���وه���ا م�����ن أوراق ال����ن����ب����ات����ات امل���خ���ت���ل���ف���ة  ب����أس����ل����وب زخ�����ريف  

متناسق وجميل ...
ك��م��ا ب���رع���وا  يف ف���ن ال��زخ��رف��ة ال��ه��ن��دس��ي��ة واب���ت���ك���روا امل��ث��ل��ث��ات 
وامل��������رب��������ع��������ات وامل������ض������ل������ع������ات ال�����ن�����ج�����م�����ي�����ة وال������������دوائ������������ر امل�����ت�����داخ�����ل�����ة 

واملتناسقة  
وعندما رسخت العقيدة يف قلوب املسلمن وزال الخوف 

من الرجوع اىل الشرك اتجه املسلمون اىل فن املنمنمات،
واملنمنمات من أرقى أنواع الفن التي طورها الفنان املسلم  
وه���و ع��ب��ارة ع��ن أع��م��ال فنيه ص��غ��رة األب���ع���اد تتميز بالدقة 
والحرفية يف التشكيل والعناية يف يف اختيار األلوان ..ويطلق 
ع��ادة ع��ىل ال��رس��وم��ات الدقيقة  املزينة بالصور والهوامش 
املزخرفة .. وكان يسمى قديما بالتزاويق ..وقد برع الفنان 
امل����س����ل����م يف ه�������ذا ال����ف����ن ال��������ذي ورث أص�����ول�����ه م�����ن ال����ح����ض����ارات  
السابقة  التي قامت يف جنوب الجزيرة بالد اليمن السعيد 

والحضارة الفرعونية والفارسية والهندية  والرومانية ..                                          
     وبرز فن املنمنمات جليا يف فرتة التدوين  وكان الهدف  
يف ال�����ب�����داي�����ة م�����ن رس�������م امل����ن����م����ن����م����ات  ل���ت���وض���ي���ح ال����ح����ك����اي����ات او 
مضمون كتاب او قصص  او غرها ..سجل بالصور الصغرة 
وما يدور من أحداث يف القصة بصور قريبه من شخصيات 
ال��ق��ص��ة او ال��ح��ك��اي��ة .وم�����ن ع������ادات وت��ق��ال��ي��د وازي�������اء وع���م���اره 

..كألف ليله وليله ..كليله ودمنه وغرها .
ولهذا اللون من الفن طابعه الخاص الذي يميزه  عن غره 
من الفنون  يف اسلوب الرسم والتلوين وهو ال يعتمد عىل 
اس��س بنا العمل الفني الكالسيي يف األب��ع��اد و التناسب 
وال����ظ����الل وال���ع���م���ق وال����ف����راغ وغ����ره����ا  ه����ذا وق����د ت��ف��رع��ت عن 
ه��ذا ال��ف��ن الكثر م��ن امل����دارس الفنية املختلفة كالبغدادية 

او العباسية ،

 فن املنمنمات يف اليمن 
ع��ىل م��دى ع��ص��ور  مختلفة م��ن ال��ح��ض��ارات اليمنية سطر 
ال��ي��م��ن��ي��ون ت��اري��خ��ه��م يف ص����ور وأش����ك����ال وإي���ق���ون���ات وت���زاوي���ق 
وزخ������ارف م���ت���ع���ددة  ص����ورت ع���ىل ال��ش��ج��ر وال��ح��ج��ر وال���رون���ز 
والعقيق ارتبط معظمها بالطقوس والشعائر الدينية عر  
رم����وز ت��واف��ق م��دل��والت��ه��ا ال��ن��ص ال��ب��ص��ري يف م��ح��اك��اة الفعل 
وليس بالتطابق الكامل مع املدلول الذي يعر عنه بإيحاء 

مقدس .
كما اهتم الفنانون القدامى يف العهود الحمرية والسبئية 
وغرها بتوثيق مظاهر الحياة املختلفة يف زمانهم  برسوم  
زخ����رف����ي����ه وأش�����ك�����ال ه���ن���دس���ي���ه ون���ب���ات���ي���ه اع���ت���م���د يف ب����ن����اءه ع��ىل 
التكرار والتناظر والتباين وتحوير الشكل يعد مصدر الهام 

لكثر من املدارس الفنية الحديثة .
كما ظهرت الزخارف املتنوعة يف العمارة القديمة يف اكرث 
م���ن م��وق��ع أث�����ري  وك���ان���ت س��م��ة ب������ارزة  وم���ظ���ه���راً م���ن م��ظ��اه��ر 
الجمال والفن يف العمارة الزال نتوارثه اىل اليوم  لتميزها 
ب�����ط�����اب�����ع م������ع������م������اري ل��������ه خ�����ص�����وص�����ي�����ة وط��������اب��������ع ف�������ري�������د م����ده����ش 

ومميز..
ويعد ه��ذا اإلرث الحضاري مصدر ال��ه��ام للمبدع اليمني 
والذي نتمنى من الجهات املختصة تشجيع هذا النوع من 
الفن ملا له من أهمية وخصوصية  وترويج سياحي  للتعريف 
بتاريخنا وهويتنا وان تشجع الفنانن وامل��ب��دع��ن الخ��ت��زال 

إنتاجهم الفني من هذا اإلرث العظيم .

ظهر هذا الفن قبل اإلسالم

فن املنمنمات إرث حضاري وفني 
ومصدر الهام للمبدع اليمني

ال��ق��ي��م امل��ع��ن��وي��ة يف اي م��ج��ت��م��ع ه���ي ع���ن���وان حقيقي 
مل��ا يعتمل فيه م��ن ن��ش��اط وم��ن اع��م��ال وم��ا يحفل به 
من متغر حيايت ومتغر سيايس واجتماعي.. وتظل 
ال���رؤي���ة ال��ق��ري��ب��ة ب���ن واق����ع ال��ح��ي��اة ه���ي االط�����ار االق����رب 
اىل ال��ف��ه��م واالك������رث اق����رتاب����ا م���ن ح��ق��ائ��ق االش����ي����اء وم��ن 
جوهرها, ومن هذه القيم القيم االسالمية التي يؤكد 
عليها كتاب العميد القايض حسن حسن الرصابي 
الكاتب املرموق واملربي ورجل التوجيه الديني املخضرم 
عندما جمع بن دفتي كتابه املعنون "عظمة املوقف 
وج��س��ام��ة امل��س��ؤول��ي��ة" م��ح��ت��وي��ات ج��ه��د ح��ي��اة حفلت 
بالكثر وتناغمت فيها معرتكات عديدة كان محورها 
الخطاب الديني امللتزم الذي يعتر واسطة العقد كما 
يقال يف كل تناوالته النه مجال اب��دع فيه وق��دم فيه 
خ����رات ع���دي���دة اك��ت��س��ب��ه��ا م���ن االط�����الع وم����ن ال��خ��رات 

املرتاكمة التي اختزلها يف محتويات هذا الكتاب..
وي��ب��دو ان داف��ع��ه ن��ق��ي م��ن اوزار االن��ت��م��اء ال��ض��ي��ق او 
التعصب االعمى النه اعتمد لغة الصدق يف النصحية 
وت���ع���م���د ان ي�����رتك امل��خ��ت��ل��ف��ات وال���ت���ب���اي���ن���ات وراء ظ��ه��ره 

واتجه ص��وب االف��اق الرحبة من القضايا وم��ن املسائل التي 
اجتاحت اىل وض��وح واىل مكاشفة م��ع واق��ع متخم بالعديد 

من التناقضات عىل مشتمالت الصراعات والنزاعات بدءاً من 
الفكرة ووصوال اىل املواجهات..

فكيف استطاع القايض والعسكري والكاتب حسن الرصابي ان 
يخرتق تلك القضايا بالبحث والدراسة والتحليل وان يكون ايقونة 

يف عمله وثقافته ويف تعاطيه مع املتغرات بنفس فيه من النظافة 
والصدوق ما مكنه من التحرك بكثر من السالسة مع محتوى واطار 

تلك القضايا..

ويف موضوعه االول عن التطرف وموقف االس��الم 
منه يرى الكتاب ان التشدد والتطرف واالرهاب طريق 
م��ض��ل وس��ب��ي��ل ض���ال ي��ف��ي ب��امل��ج��ت��م��ع��ات اىل ك���وارث 
محققة, بل انه يدفع بأبناء االمة اىل محارق مهلكة 
واىل ازم�����ات ط��اح��ن��ة وي��ت��س��ب��ب يف ف����وىض م���دم���رة غر 

مسيطر عليها..
ولذلك يرى الكاتب ان مواجهة هذه االفكار الضالة 
ي���أيت يف امل���ق���ام االول يف دراس��ت��ه��ا ويف اب��ت��ك��ار اس��ال��ي��ب 
وان����م����اط وم�����ح�����ددات ت��م��ل��ك ن��س��ب��ة ع���ال���ي���ة م����ن امل���رون���ة 
وال���ذك���اء وال���ح���زم وال���وض���وح اوال م��ن ح��ي��ث توصيف 
ه��ذه ال��ح��االت ومل���اذا وج���دت فرصتها لالنتشار ومل��اذا 

تمكنت من ايجاد حاضنة لها..
وث���ان���ي���اً م���ن ح��ي��ث ب���ن���اء م���ش���روع م��ت��ك��ام��ل ي���أخ���ذ عىل 
ع�����ات�����ق�����ه امل�����س�����اج�����ل�����ة وال����ت����ف����ن����ي����د واالح���������اط���������ة وال��������دراس��������ة 
ل����ك����ل ذرائ�����������ع ال����ت����ط����رف واالره��������������اب يف م���خ���ت���ل���ف ص������وره 

واشكاله..
وم���ن ال���واض���ح ان ج��ه��د امل��واج��ه��ة م���ع ه��ك��ذا ت��ح��د او 
اشكاليات تحتاج اىل صفاء ذه��ن واىل رؤي��ة سليمة 
وه��ذا ال ينقص القايض حسن الرصابي ال��ذي يمتاز بثقافة 
دي����ن����ي����ة واس������ع������ة وب���������������ادراك ل�����الب�����ع�����اد ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة ل���ت���ح���دي���ات 
االرهاب ومشكالت التطرف والتشدد.. ولذلك فان هذه 
التحديات كانت مثار تناوالت متعددة من قلم حر وفكر 
نقي انتهل منه هذا القايض والعسكري والكاتب واملحلل 

السيايس حسن الرصابي..
هذه بدايات لقراءة تتسم بالعمق وبتحري املعلومات وقراءة تفاصيلها 

بدءاً من هذا العدد بإذن الله.
نواصل العدد القادم

قيم معنوية.. ومواكب العطاء املتجدد

عظمة املوقف وجسامة املسؤولية.. معطيات املنهج

اختتمت جمعية املنشدين اليمنين بصنعاء 
ال����ح����ض����ارة وع����ب����ق ال����ت����اري����خ، دورة ت���دري���ب���ي���ة يف 

املقامات الصوتية "املوسيقية".
ب�������دع�������م وت������م������وي������ل م��������ن م����ن����ظ����م����ة ال����ي����ون����ي����س����ك����و 
واالت�������ح�������اد االوروب�������������ي ووك������ال������ة ت���ن���م���ي���ة امل���ن���ش���آت 
ال�����ص�����غ�����رة واالص���������غ���������ر، وه���������ي ال���������������دورة ال����ث����ان����ي����ة 
ضمن مشروع الحفاظ عىل الرتاث اإلنشادي 
اليمني، وقد تخرج من الدورة التي استمرت 
ثالثة أسابيع، 15 متدربا أساسيا، وخمسة 
أخ������ري������ن م����س����ت����م����ع����ن، وك����������ان اخ�����ت�����ت�����ام ال����������دورة 
ب��������ح��������ض��������ور ط���������������الب وط����������ال����������ب����������ات م�����������ن ج�����ام�����ع�����ت�����ي 

املستقبل والعلوم الحديثة.
اف���ت���ت���ح���ت ف���ع���ال���ي���ة اخ����ت����ت����ام ال�������������دورة، ب����ت����الوة 
ع���ط���رة م����ن ال�����ق�����رآن ال���ك���ري���م ب���امل���ق���ام ال���ح���ج���ازي 
أل����ق����اه����ا األس������ت������اذ إب����راه����ي����م األب������������ارة، ويف ح��ف��ل 
االختتام القيت كلمة، لألستاذ عيل محسن 
األك�������وع رئ���ي���س ج��م��ع��ي��ة امل���ن���ش���دي���ن ال��ي��م��ن��ي��ن، 
وال�����������ذي رح�������ب ف���ي���ه���ا ب����ال����ح����اض����ري����ن م������ن ط����الب 
وط���������ال���������ب���������ات ج������ام������ع������ت������ي امل������س������ت������ق������ب������ل وال�������ع�������ل�������وم 
ال���ح���دي���ث���ة، وامل���ت���خ���رج���ن م����ن ال���������دورة، ع����ىل م��ا 
اب�����دوه م���ن ت��ف��ان يف ث��الث��ة أس���اب���ي���ع، راج���ي���ا ب��أن 
ي�����ك�����ون ك������ل م������ا ت����ع����ل����م����وه يف ه�������ذه ال��������������دورة، أن 
يسهم إسهاما كبرا يف الحفاظ عىل املوروث 
ال���ح���ض���اري اإلن���س���اين ال��ي��م��ن��ي، ع���ىل اع��ت��ب��ار أن��ه 
هدف رئييس ومهم جدا للجمعية، وتسعى 

دائما لتحقيقه. 
وأوض������ح ال���ق���ايض األك�������وع، أن����ه ب��ع��د ال���رك���ود 
ال������ذي س��ب��ب��ه ال�����ع�����دوان وال���ح���ص���ار ال���ج���ائ���ر ع��ىل 
بلدنا تقدمت جمعية املنشدين اليمنين، إىل 
منظمة اليونسكو لرعاية إقامة ثالث دورات 
متتالية، فقبل ما يقارب شهر ونصف أكملنا 
دورة ت����دري����ب����ي����ة يف م�����ج�����ال اإلن������ش������اد اس���ت���م���رت 
شهرا كامال وكان املدرب فيها األستاذ محمد 
ح���ن���ظ���ل���ة، وت���م���ك���ن امل����ت����درب����ون ف���ي���ه���ا م����ن ح��ف��ظ 
م�����ا ي�����ق�����ارب ع���ش���ري���ن ق����ص����ي����دة، وأه������دي������ت ل��ه��م 
أسطوانات بصوت الشيخ الحافظ رحمه الله 
محمد حسن عامر، الذي كان املنشد األبرز 

يف الساحة اليمنية.
واستعرض األكوع جانبا من دورة املقامات 
ال��ت��ي درب ف��ي��ه��ا امل����درب ع��ام��ر ع��ب��دال��ل��ه، ال��ذي 
اث���������رى امل�����ت�����درب�����ن ب�����م�����ع�����ارف ج�����م�����ة، وت�����دري�����ب�����ات 
ج���ع���ل���ت���ه���م ي���ص���ق���ل���ون م���ه���ارت���ه���م يف امل����ق����ام����ات، 
م���ش���ي���دا ب����م����درب ال��������دورة ال������ذي ك�����ان ل���دي���ه م��ن 
البداهة والحرفة يف تدريب املتدربن املقامات 
ال��ص��وت��ي��ة، وه�����ذا ي���ؤك���د ت��م��ك��ن��ه م��ن��ه��ا، وج��دي��ر 
ب��ت��دري��ب��ه يف ه����ذه ال��������دورة، وم����ا ي���ؤك���د إش����اديت 
ب������ه ه������و رىض امل�����ت�����درب�����ن ع�����ن�����ه، وم���ت���ع���ت���ه���م م��ن 

التدريب معه.
كما ألقيت كلمة للدكتور خالد عمر، شكر 
ف����ي����ه����ا ال��������ق��������ايض ع��������يل م����ح����س����ن األك���������������وع رئ����ي����س 
جمعية املنشدين اليمنين، ورئيس االتحاد 

العربي للثقافة واإلبداع.
وح����ي����ا ال����دك����ت����ور ع���م���ر ال����ق����ايض األك���������وع، ع��ىل 
ن���ض���ال���ه وه������و ي���ن���اض���ل ك����ل ه������ذا ال����ن����ض����ال ألج���ل 
يبقى تراث اإلنشاد اليمني، متألقا وحاضرا، 
يف ج�����م�����ي�����ع ال��������س��������اح��������ات tامل������ح������ل������ي������ة وال������ع������رب������ي������ة 
والدولية، موضحا ان البعض يعتقد أن هذا 
النوع من الرتاث سيندثر، ولكن بفضل هذه 
الهمم وهذا النشاط وهذه الحيوية املستمرة، 
بحول الله تعاىل لن يندثر، وسيستمر ليصل 
عىل ارجاء املعمورة، سفينة للثقافة واإلبداع 

اليمني.
ك�����م�����ا أل�����ق�����ي�����ت ك����ل����م����ة مل�����������درب دورة امل�����ق�����ام�����ات 
ال��ص��وت��ي��ة "امل��وس��ي��ق��ة" األس���ت���اذ ع��ام��ر ع��ب��دال��ل��ه 
شكر فيها رئيس الجمعية األستاذ عيل االكوع 
ع���ىل م���ا أث���ن���ى ع��ل��ي��ه وش����ك����ره، م���ؤك���دا أن دورة 
املقامات املوسيقية كان الهدف منها االرتقاء 
بأداء املنشدين املتدربن الذي شاركوا يف هذه 

الدورة.
وأث������ن������ى امل�����������درب ع������ىل امل�����ت�����درب�����ن وق���������ال ب���أن���ه���م 
م��ب��دع��ون ق��ب��ل ال�����دورة وب��ع��ده��ا زادوا إب��داع��ا، 
ومما أدهشني فيهم أنهم ك��ان��وا متعطشن 
ل���ل���ت���ع���ل���م وال�����ت�����دري�����ب ع�����ىل امل�����ق�����ام�����ات ال���ص���وت���ي���ة 
امل�����وس�����ي�����ق�����ي�����ة، وع������ن������ده������م ش�����غ�����ف وح����������ب ل����ه����ذا 

املجال.
وأوض����ح امل����درب أن ال����دورة ت��م ال��ت��ط��رق فيها 
إىل املقامات الرئيسية ثم التدرج إىل املقامات 
ال�������ف�������رع�������ي�������ة، ل���������ي ي����س����ت����ط����ي����ع امل����������ت����������درب ت���ل���ح���ن 
أي ك����ل����م����ات ت����ص����ل إل������ي������ه، وي���س���ت���ط���ي���ع ال���ت���ن���ق���ل 
ب������ن امل������ق������ام������ات، وي���س���ت���ط���ي���ع إي������ص������ال ال����رس����ال����ة 
الشعورية يف أي مقام من املقامات الصوتية، 
ألن ك����ل م����ق����ام ص������ويت ل����ه رس���ال���ت���ه ال���ش���ع���وري���ة 

الخاصة.
ويف االخ���ت���ت���ام ت���م ت���وزي���ع ش���ه���ادات امل��ش��ارك��ة 

عىل املتدربن وتكريم الحاضرين.  

جمعية املنشدين اليمنيني تختتم دورة املقامات الصوتية

ما نرمي اال القلب وال 
الجمجمة.. زامل له وقع 
السيف يف وجه العدوان

الشاعر عباد ابو حاتم لـ: »                                                  «



          حجة- خاص:

اليمن- أفلح  مديرية  مديرعام  برعاية 
رئيس املجلس املحيل الشيخ خالد دغشر 
لقاًء  املحلية  السلطة  نظمت  اليزيدي 
جماهريياً موسعاً بعزلة جياح - عاصمة 
املركزية  اللجنة  عضو  بحضور  املديرية- 
الرئاسية الشيخ عادل محمد عيل قواره 
العام  املشرف  النعمي  ابراهيم  واالخ 
العام  املحمري االمني  واالخ عيل محمد 
للمجلس املحيل واالخ ابوالنعيم املشرف 
االجتماعي العام واالخ ابو تراب الشعبي 
املشرف الرتبوي . واالخوة أعضاء املكتب 
واملجلس  املحيل  واملجلس  التنفيذي 
االشرايف وأئمة وخطباء املساجد ور جال 
الرتبية والتعليم وجمع غفري من املشايخ 
واالعيان وعامة املواطنني . وخالل اللقاء 
اللجنة  عضو  قواره  عادل  الشيخ  نقل 
املركزية الرئاسية البناء افلح اليمن تحيات 
املشري  االعىل  السيايس  املجلس  رئيس 
الركن مهدي محمد املشاط وتقديره ملواقف 
ابناء حجة اجمعني وهنأهم باالنتصارات 
واللجان  سطرهاالجيش  التي  املتالحقة 
املواجهة  جبهات  مختلف  يف  الشعبية 
آخرها  كان  والتي  للعدوان  والتصدي 
التهمت  التي  حرض  جبهة  انتصارات  
الغزاة وافشلت محاوالت تقدم العدوان 
للحشد  إعصاراليمن  ان حملة  وقال:   .
سنوية  وذكرى  تتزامن  التي  واالستنفار 
الشهيد القائد حسني بدر الدين الحويث 
رضوان الله عليه هي مرحلة جديدة من 
مواجهة  يف  والصمود  الثبات  مراحل 
العدوان التاريخي الحديث بقيادة امريكا 
وهي  الخليج  أعراب  وتحالف  واسرائيل 
حملة شاملة لكافة املستويات الرسمية 
الدورين  تكامل  عىل  مؤكداً  والشعبية 
العدوان  الرسمي والشعبي يف مواجهة 
؛ مشرياً اىل ان االنسان اليمني يف السنة 
ارادتُه  الزالت  العدوان  من  السابعة 
ُصلبة وقوية وجبهته الداخلية متماسكة 
متالحمة ُمعترباً الحضور الكبري والتفاعل 

الجماهريي يف هذا اللقاء داللة املعدن الحر 
لالنسان اليمني الذي يرفض االستغالل 
والعبودية . وايمانه بأن مواجهة تحالف 
العدوان هي قضية االمة اليمنية بأكملها 
وليست قضية فئة اوحزب اوتنظيم معني 
. حاثاً ابناء افلح اليمن عىل توحيد الجبهة 
الداخلية وحل االشكاالت وكل مسببات 
املزيد  بذل  واالختالف؛وضرورة  الفرقة 
من الجهود لتعزيز االصطفاف والتالحم 
يف مواجهة العدوان وافشال مخططاته 
التي تستهدف تمزيق النسيج االجتماعي 
املوجهات  اليمني..مستعرضاً  للشعب 
للتحشيد  اليمن  إعصار  لحملة  العامة 
واالستنفار واملقرة من املجلس السيايس 
االعىل . شاكراً للسلطة املحلية جهودها 
هذا  يعكس  والذي  امليدان  يف  املبذولة 
الحضور مؤشرات النجاح بوضوح وتحقيق 

النتائج املرجوة.
 فيما اشارت كلمة السلطة املحلية التي 
القاها االمني العام للمجلس املحيل االخ 
عيل املحمري اىل ان حملة اعصار اليمن 
يف هذه املرحلة الحاسمة هي من االهمية 
االنتصارات  مؤازرة  شأنها  من  ملا  بمكان 
العظيمة التي يحققها الجيش واللجان 
؛  القتالية  الجبهات  الشعبية يف جميع 
ودعم  واملادية  العينية  القوافل  وتسيري 
الجبهات باملال والرجال وتعزيز الصمود 
املجلس  ذكر  فيما   . املستويات  عىل كل 
املشرف  القاها  التي  كلمته  يف  االشرايف 
الثامن  عامه  يف  اليمن  اعصار  ان  العام 
؛  اليمن  أعداء  يدمر  اعصاراً  سيكون 
الفتاً اىل ان العدوان الذي يقتل الشعب 
سنوات   7 منذ  مقدراته  ويدمر  اليمني 
لم يفرق بني يمني واخر وأن الجميع يف 
دائرة االستهداف املباشر . وجدد املجاهد 
االجتماعي  املشرف  الشعبي  ابوالنعيم 
يف  للمنخرطني  الدعوة  طرحه  يف  العام 
صفوف العدوان العودة اىل جادة الصواب 
وحضن الوطن الذي يتسع لجميع ابنائه 
واالستفادة من قرار العفو العام ليكونوا 
اىل جانب اخوانهم صفاً واحداً يف مواجهة 

العدوان . موضحاً ان حملة اعصار اليمن 
جاءت لتؤكد لدول تحالف العدوان بأن 
القيادة الثورية واملجلس السيايس االعىل 
والقوات املسلحة واللجان الشعبية ومن 
ورائهم كافة ابناء الشعب اليمني ماضون 
ُقدماً يف معركة التحرر واالستقالل بكل 
استبسال وبذل النفس والنفيس يف سبيل 
الله والوطن لتحرير كافة تراب اليمن من 

دنس الغزاة واملرتزقة. 
ويف سياق متصل بحملة اعصار اليمن  
التقى عضو اللجنة املركزية الرئاسية الشيخ 
عادل قواره ومدير عام املديرية الشيخ خالد 
محمد  االمني  االوقاف  ومدير  اليزيدي 
الغيل وبحضور املشرف االجتماعي العام 
ابوالنعيم الشعبي واملشرف الرتبوي ابو 
وأئمة  الخطباء  باالخوة  الشعبي  تراب 
املساجد بعزلة جياح وناقش معهم اهمية 
رسالة املسجد ودورها التنويري التوعوي 
من  الحرجة  املرحلة  هذه  يف  خاصة 
تاريخ شعبنا اليمني الذي يواجه عدوان 
قوى الهيمنة واالستكبار وقال: اليخفى 
عليكم ماتأمله منكم بالدكم وماترتجاه 
بني  تنوير  املخلص يف  من وراء جهدكم 
تجاه  عليهم  بمايجب  وتوعيتهم  امتكم 
الجهاد  فضيلة  وتبيان  ودينهم  وطنهم 
الجنة.والحث  ابواب  من  باب  هو  الذي 
الذي  الله  البذل واالنفاق يف سبيل  عىل 
احوج ماتكون اليه االمة اليمانية يف هذه 
املعاصر  تاريخها  االستثنائية من  املرحلة 
لم  التي  املدمرة  الحرب  تخوض  وهي 
ولن تستثني احد. وتحصني الشباب من 
الثقافات املغلوطة الذي يحرص العدوان 
الشباب كحرب  اوساط  عىل نشرها بني 
 . والقيم  املبادئ  تنسف  قذرة  ناعمة 
والذين بدورهم اكدوا انهم عند حسن ظن 
قيادتهم الثورية والسياسية وان االمر جيل 
وخطر العدوان واضح وان كلمتهم من 
كلمة قيادة البالد وان الدعوة اىل التحشيد 
والنفري العام واجب ديني وضرورة وطنية 
وانهم ال يألون جهدا يف ذلك باعتبار الكلمة 

الصادقة املخلصة جهاد يف سبيل الله.

كان وال يزال لقوافل االسناد الشعبي الدور الكبري 
يف تعزيز ثبات وصمود  املرابطني يف مختلف جبهات 
القتال مما اسهم يف تحقيق النصر الكبري عىل اعداء 
الوطن واالنسانية من تحالف الشر والعدوان ويف 
ظل استمرار حملة اعصار اليمن التي دشنها الرئيس 
مهدي املشاط .. اكد عدد من املشايخ والوجهاء يف 
محافظة اب عىل اهمية استمرار الزخم الشعبي 
يف دعم املرابطني بكل االمكانات املتاحة لتتكامل 
الجهود يف صناعة النصر ودحر الغزاة واملعتدين 

من بالدنا .. اىل التفاصيل :

خالد الحضرمي  

اهمية   عىل  البخيتي  حميد  محمد  الشيخ  أكد 
املشاركة الفاعلة من قبل الجميع  يف تعزيز الهوية 
ورفد  واالستقرار  األمن  عىل  والحفاظ  اإليمانية 
ومواجهة  الداخلية  الجبهة  وتوحيد  الجبهات 
تفكيك  خاللها  من  العدو  يحاول  التي  الشائعات 

جبهتنا الداخلية.
 واكد الشيخ  البخيتي. عىل أهمية املشاركة والدعم 
لحملة اعصار اليمن من قبل الجميع دون استثناء 
كون الدفاع عن الوطن واالرض والعرض واجب ديني 

ووطني.

داعيا الجميع وخاصة النخب االكاديمية واالعالمية 
والعلماء والخطباء  اىل استشعار مسؤوليتهم أمام 
الله والعمل عىل استنهاض األمة ملواجهة هذا العدوان 

من خالل وتعزيز الوعي بمخاطر العدوان وأجندته 
 والتحفيز لحملة اعصار اليمن ومواجهة العدوان 
والدفاع عن الوطن.. وقال البخيتي : "  يجب علينا  
املشاركة يف حماية سيادتنا الوطنية ومواجهة جميع 
الغزاة  خلفها  يلهث  التي  واألطماع  التآمر  اشكال 
ومن معهم من العمالء واملرتزقة وذلك من خالل 
رص الصف وتوحيد الكلمة للتصدي للعدو  ودعم 
جبهات العزة والكرامة بالرجال واملال والسالح حتى 
يتحقق النصر  ويندحر الغزاة والعمالء من كل شرب 

دنسوه يف بالدنا  ".
الدفاع عن الوطن 

من جانبه شدد الدكتور محمد محسن القادري عىل 
أهمية املشاركة الفاعلة من كافة احرار الشعب  يف 
معركة الدفاع عن الوطن واألرض والعرض للتصدي 
لقوى العدوان ورفد كافة جبهات الشرف والبطولة 
الجيش  أبطال  إلخوانهم  دعما  القوافل  وتقديم 

واللجان الشعبية.
واشار الدكتور القادري اىل ان ابناء محافظة إب 
بشكل عام وابناء مديرية جبلة عىل وجه الخصوص 
من السباقني يف الدفاع عن الوطن ورفد الجبهات 
باملال والرجال وسيواصلون دعمهم للجبهات ودعم 

املرابطني بمواقع الشرف والبطولة حتى يتحقق النصر 
ويندحر الغزاة .

الفتا اىل ان حملة إعصار اليمن تهدف اىل ترسيخ 
املفاهيم الجهادية يف مواجهة قوى العدوان وتعزيز 
تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة الصمود والثبات يف 
معركة الوطن املصريية ضد قوى التحالف السعودي 

االمرييك االسرائييل عىل بلدنا.
وقال : " ندعو ابناء محافظة إب وكل الشرفاء من 
التفاعل مع حملة إعصار  إىل  اليمني  احرار شعبنا 
يف  واملشاركة  الصمود  تعزيز  يف  واالستمرار  اليمن 
الدفاع عن ارضنا وكرامتنا وطرد املحتل وتحرير وطننا 

من الغزاة واملرتزقة "
 كما دعا القادري العلماء والخطباء والشخصيات 
الجبهة  تعزيز  يف  بواجبهم  القيام  اىل  االجتماعية 
الداخلية واملساهمة الفاعلة  إلنجاح عمليات التحشيد 

ورفد الجبهات.
بفعالية  ويسهم  سيشارك  الجميع  بان  مؤكدا 
تصعيد  متواكبة مع  الحملة  الحملة كون  إلنجاح 
قوى العدوان عسكريا واقتصاديا لجميع ابناء شعبنا 
اليمني الحر الذي ال يمكن ان يتنازل عن ارضه او عرضه 
مهما كلفه ذلك من ثمن وااليام القادمة ان شاء الله 
ستثبت ذلك ويرى العدو ما لم يكن يتوقعه او يف 

حسبانه.
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عضواللجنة املركزية والسلطة احمللية يؤكدون
 أَنّ مواجهة العدوان  قضية االمة اليمانية بأكملها

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

تنمية مستدامة هي عملية تطوير األرض واملدن واملجتمعات وكذلك األعمال التجارية بشرط أن 
تلبي احتياجات الحاضر بدون املساس بقدرة األجيال القادمة عىل تلبية حاجاتها.

ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي ال��ذي يجب التغلب عليه مع ع��دم التخيل عن حاجات 
التنمية االقتصادية وكذلك املساواة والعدل االجتماعي.

وال يمكن النهوض باملجتمع إال بالتنمية املستدامة التي تحقق االستقرار والتطور بشكل تصاعدي 
يف جميع املجاالت املهنية بتأهيل املوارد البشرية واستغالل القدرات يف جميع التخصصات العلمية 

واملهنية والتقنية.

الدخل
ت��ه��دف االس��ت��دام��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
ال��������������ك��������������ف��������������اءة  زي������������������������������������������ادة  إىل  ف��������������ي��������������ه 
االق���������ت���������ص���������ادي���������ة وال��������ن��������م��������و وف�����������رص 
ال������ع������م������ل يف ال�������ق�������ط�������اع ال������رس������م������ي. 
وت���ه���دف االس���ت���دام���ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
إىل دع��������������م امل���������ش���������اري���������ع ال������ص������غ������رية 
وخ������������ل������������ق ال�������������وظ�������������ائ�������������ف ل������أغ������ل������ب������ي������ة 
الفقرية يف القطاع غري الرسمي. 
وت����ه����دف االس����ت����دام����ة ال���ب���ي���ئ���ي���ة إىل 
ض�������م�������ان االس������ت������ع������م������ال امل������س������ت������دام 
ل�����ل�����م�����وارد ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ال�����ض�����روري�����ة 
للنمو االق��ت��ص��ادي يف القطاعني 
ال������ع������ام وال�������خ�������اص وت������ه������دف اي���ض���ا 
إىل ال������زي������ادة يف ال�����دخ�����ل ال����ف����ردي 

لتحقيق الرفاه االجتماعي.

الهندسة املعمارية
يف ال��ه��ن��دس��ة امل��س��ت��دام��ة تعمل 
ال���ح���رك���ات ال��ح��دي��ث��ة ل��أوروب��ان��ي��ه 
ال����ج����دي����دة وال���ه���ن���دس���ة امل���ع���م���اري���ة 
ال�������ك�������الس�������ي�������ك�������ي�������ة ال�����������ج�����������دي�����������دة ع�����ىل 
تعزيز نهج مستدام تجاه البناء 
والذي يقدر ويطور النمو الذيك 
وال��ت��ق��ال��ي��د امل��ع��م��اري��ة وال��ت��ص��م��ي��م 
ال�����ك�����الس�����ي�����يك.ه�����ذا ع������ىل ال���ن���ق���ي���ض 
من العمارة الحديثة واألسلوب 

ال��������������������دويل، ف������ض������ال ع���������ن م�����ع�����ارض�����ة 
ال��������ع��������ق��������ارات ال�����س�����ك�����ن�����ي�����ة ال������ف������ردي������ة 
وام�����������������������ت�����������������������داد ال������������������ض������������������واح������������������ي، م������ع 
م�����س�����اف�����ات ان�����ت�����ق�����ال ط����وي����ل����ة وآث�������ار 

بيئية كبرية.
ك��������������������������ال االت�����������������������ج�����������������������اه�����������������������ني ب����������������������������������دأ يف 
ال�������ث�������م�������ان�������ي�������ن�������ات. وت��������رت��������ب��������ط ال�����ب�����ن�����ي�����ة 
امل�����س�����ت�����دام�����ة يف ال�����غ�����ال�����ب ب���م���ج���ال 
االق����ت����ص����اد ب��ي��ن��م��ا ت���رت���ب���ط ه��ن��دس��ة 
املناظر الطبيعية باملجال البيئي 

بشكل أكرث.

سياسيا
ان  إىل  دراس������������������������������ة  ول���������خ���������ل���������ص���������ت 
امل�����ؤش�����رات االج���ت���م���اع���ي���ة وم�����ن ث��م 
مؤشرات التنمية املستدامة، هي 
هيكلة علمية هدفها الرئييس هو 
إع������الم ع��م��ل��ي��ة ص���ن���ع ال���س���ي���اس���ات 

العامة.
ا وض���ع امل��ع��ه��د ال����دويل للتنمية 
امل���������س���������ت���������دام���������ة اط������������������������ارا ل�����ل�����س�����ي�����اس�����ة 
ال������س������ي������اس������ي������ة، م������رت������ب������ط������ا ب����م����ؤش����ر 
ل���������الس���������ت���������دام���������ة إلن�����������ش�����������اء ك�������ي�������ان�������ات 
وم��������ق��������اي��������ي��������س ق��������اب��������ل��������ه ل������ل������ق������ي������اس. 
ويتالف اإلطار من سته مجاالت 

أساسيه:
    التجارة الدولية واالستثمار

    السياسة االقتصادية
    تغري املناخ والطاقة

    القياس والتقييم
    أداره املوارد الطبيعية
    تكنولوجيا االتصاالت

وق��������������������د ح��������������������دد ب������������رن������������ام������������ج األم���������������م 
امل���ت���ح���دة ل��ل��م��دن يف إط�����ار االت���ف���اق 
ال���������ع���������امل���������ي ال������ت������ن������م������ي������ة ال������س������ي������اس������ي������ة 
امل�����������س�����������ت�����������دام�����������ة ب���������ط���������ري���������ق���������ة ت�������وس�������ع 
ال�������ت�������ع�������ري�������ف امل���������ع���������ت���������اد إىل م�����������ا ه����و 
أب�����������ع�����������د م�������������ن ال��������������������������دول وال���������ح���������ك���������م. 
وُي��������ع��������َرّف ال����س����ي����ايس ب�����أن�����ه م���ج���ال 
امل���������م���������ارس���������ات وامل�����������ع�����������اين امل�����رت�����ب�����ط�����ة 
ب����ال����ق����ض����اي����ا األس������اس������ي������ة ل���ل���س���ل���ط���ة 
االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة م�������ن ح�����ي�����ث ص���ل���ت���ه���ا 
ب�����ت�����ن�����ظ�����ي�����م ال��������ح��������ي��������اة االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
امل���������ش���������رتك���������ة وت��������أوي��������ل��������ه��������ا وإض���������ف���������اء 
ال�������ش�������رع�������ي�������ة ع�����ل�����ي�����ه�����ا وت�����ن�����ظ�����ي�����م�����ه�����ا. 
ويتوافق هذا التعريف مع الرأي 
ال�����ق�����ائ�����ل ب���������أن ال����ت����غ����ي����ري ال����س����ي����ايس 
م������ه������م ل������الس������ت������ج������اب������ة ل�����ل�����ت�����ح�����دي�����ات 
االق����������ت����������ص����������ادي����������ة واالي��������ك��������ول��������وج��������ي��������ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة. وه���ذا يعني أي��ض��اً أن 
س�����ي�����اس�����ات ال����ت����غ����ي����ري االق�����ت�����ص�����ادي 
ي��م��ك��ن م��ع��ال��ج��ت��ه��ا. وق����د أدرج����ت 
سبعة مجاالت فرعية من مجال 

السياسة

)3(التنمية المستدامة ودورها في النهوض بالمجتمعات

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

يف إطار تنفيذ حملة"إعصار اليمن" بـ "أفلح اليمن" :

              عيل محمد مبارك

رواد  مدارس  إدارة  أقامت  كبري  فني  حفل  يف 
السالم األهلية - ممثلة باالستاذة ياسمني الشريف 
والوكيل/ الدعيس  شمس  االستاذة/  واملوجهة 
املعلمني  لتكريم  السنوي  الشريف- حفلها  هاشم 
واملعلمات وطالبها وطالباتها األوائل للعام ٢٠٢١-
املنتقلني  الخريجني  الطالب  وتوديع  ٢٠٢٢م، 
االحتفال  هذا  يأيت  جديدة..  دراسية  مراحل  إىل 
املدرسة  إدارة  والتكريم كتقليد سنوي دأبت عليه 
من حافز  الفعالية  هذه  تمثله  ملا  منها  استشعاراً 
معنوي وتربوي للمعلمني واملعلمات وكذلك ألوائل 
االحتفال  الخريجني..وخالل  والطالبات  الطالب 
الفنية املختلفة من قبل  قدمت عدد من الفقرات 
الطالب والطالبات والتي أشرف عىل إعدادها كل من 
االستاذة/ منى كابع -أخصائية املدرسة واالستاذة/ 
هدى العصامي- املشرفة العامة واالستاذة/ حليمة 
الشريف ونظمها االستاذ/ أمريالدين الزبريي واالستاذ/ 
من  وعدد  قدحه  أشواق  واالستاذة/  مبارك  عيل 
مدريس ومدرسات الصفوف الدراسية املختلفة والتي 
نالت استحسان أولياء األمور والضيوف الحاضرين..  

والهدايا  التكريم  شهادات  بتوزيع  الحفل  واختتم 
الرمزية للمعلمني واملعلمات وللطالب والطالبات 
األوائل من قبل مديرة املدرسة واملوجهة واملشرفة 

أولياء  من  كبري  عدد  الفعالية  حضر  العامة.. 
أمورالطالب والطالبات والذين عربوا عن ارتياحهم ملا 
ملسوه من االهتمام والرعاية التي أولتها إدارة املدرسة 

ألبنائهم وأشادوا باملستوى الكبري والراقي لالحتفال 
الذي أقيم، شاكرين لإلدارة واملنظمني هذا النجاح 

الرائع ومتمنني للجميع دوام التوفيق والنجاح.

مدارس رواد السالم األهلية تقيم حفلها السنوي للتكرمي

إب :  اكادمييون وشخصيات اجتماعية يؤكدون على اهمية النفير العام ورفد اجلبهات

تعز  يف عدد من مناطق ومديريات محافظات 
الحرة تفاعل املواطنون بشكل كبري كما هي عادتهم 
الحمالت  من  وغريها  اليمن  اعصار  حملة  مع 
والفعاليات الداعمة للمرابطني من ابناء الجيش 
اليمن  اعصار  .. وحول حملة  الشعبية  واللجان 
العسكرية  القيادات  من  عدد  للصحيفة  تحدث 

واملدنية .. اىل الحصيلة : -

عصام نجاد 

العقيد  احمد القرن رئيس اركان محور تعز قال 
دعم  اليمن الستمرار  إعصار  تدشني حملة  يأيت   :
صمود املرابطني من أبطال الجيش واللجان الشعبية 
يف جبهات العزة والكرامة، بعد أن سطر املقاتلون 
اروع املالحم البطولية يف الدفاع عن األرض والعرض 
بإيمان ال  فريداً  أنموذجاً  الوطنية وقّدم  والسيادة 
العدوان  أذهلت دول  له وعقيدة عسكرية  حدود 

والعالم بشكل عام.
املساندة   حملة  تعترب  إعصار  حملة  فإن  ولذلك 
التصدي  معركة  يف  الشعبية  واللجان  للجيش 
للعدوان الذي ارتكب وما يزال أبشع الجرائم بحق 

الشعب اليمني.

بات واضحاً وجلياً عىل مدى ثمان   وقد 
سنوات من الصمود، أن دول العدوان بقيادة 
الخدمية  املنشآت  تدمري  إىل  سعت  أمريكا 
والبنية التحتية، واألعيان املدنية، للشعب 
اليمني ما يعرب بشكل واضح عن اإلفالس 
والفشل العسكري من قبل تحالف العدوان 

بقيادة أمريكا وأدواتها. وباملقابل تحقق قوات الجيش 
واللجان الشعبية انتصارات يف مختلف جبهات العزة 
والكرامة وكذلك استهداف عواصم ومدن دويالت 
العدوان كرد منا عىل ما تقوم به من قتل املدنيني 
لهذا  الظالم  والحصار  التحتية  البنى  واستهداف 
الشعب فلذلك كان حري بنا القيام بهذه الحملة 
حتي تكون اعصارا يلتهم العدو وادواته اينما كان 

ويف الوقت الذي نريد.

رسالة قوية 
بأن  املغربي   سعيد  احمد  الشيخ  اكد  ذلك  اىل 
حملة اعصار انطلقت  بعد سبع سنوات من الصمود 
امام قوى االستكبار العاملي بقيادة الشيطان االكرب 
وعمالئها من العرب ومرتزقة الداخل  وما انطالقة 
حملة اعصار اليمن اال ملزيد من بذل الجهود وتحمل 
الوطن  الدفاع عن هذا  املسؤولية وتعزيز لخيارات 

الصفوف  رص  وتجسيد 
وتماسك الجبهة الداخلية وتعترب حملة اعصار رسالة 
قوية للدول العدوان بان اليمن ستظل مقربة الغزاة 
وما انطالقة هذه الحملة املباركة اال ملزيد من التالحم 
وتعزيز القوة الداخلية وشحط الهمم. والتوجه اىل 
جبهات العزة ولكرامة وحشد الطاقات للدعم املايل 
والبشري حيث اتت هذه الحملة املباركة للرتسيخ 
املفاهيم الجهادية كما اكدت  لنا هذه الحملة  ان 
العدو مهزوم ونحن عىل مقربة من النصر كما وعدنا 
الله سبحانه يف محكم كتابه)إن تَنُصُروا الَلَّه يَنُصْرُكْم 

َويَُثِبّْت أَْقَداَمُكْم   (

اهمية دعم حملة اعصار اليمن 
وكيل محافظة تعز العميد / نعمان الحمري قال : "
يف الوقت الذي بغى فيه قوى العدوان   ، و تطاول 
الرعاة عىل االنصار ،  و جاءوا باملرتزقة من كل األقطار 
، ثم  أعلنوها علينا حربا و حصاراً ، فكان لزاما علينا  

أن نرد عاصفتهم باإلعصار .
و ها قد تصدى االبطال للباطل ، وواجهوه 
و  الطائرة  صنعوا  و  والقنابل  بالبنادق 
الصاروخ من ال يشء ، فأوجعوا العدو و 
مرغوا اصحاب الجاللة و السمو ، فكان حق 
عىل الله نصرهم و واجب علينا إعانتهم و 
بما  الوقوف اىل جانبهم كل  مساندتهم و 
يستطيع  و يملك و لو جزءا بسيطا من مال 
وسالح وما ايل ذلك ورفد الجبهات بالرجال .
فاليوم و أكرث من أي وقت مىض يتجىل 
من  فالبد   ، السند  ضرورة  و  املدد  أهمية 
البذل و ال عذر ألحد ، خصوصا و أن العدو يستكلب 
و يجمع قواه و يمول الباطل يف مواجهة الحق ، و 
هنا يأيت دور  حملة اعصار اليمن التي تنطلق من كل 
شرائح الشعب اليمني كبريهم و صغريهم ،  رجالهم 
و نسائهم ، شبابهم و شيبتهم ، العاملني منهم و 
العاطلني ، و تأيت دعما و تقديرا و شد أزرا ألولئك  
واللجان  الجيش  من  االبطال  الشامخني  الرجال 
الشعبية املرابطني عىل مختلف الجبهات و يف شتى 
امليادين ، انها حملة انطلقت من وعي ايماين و ثقافة 
قرآنية و ايمان بالقضية املحورية للشعب و هي الدفاع 
عن كرامته و تربته و تطهريها من عبث العابثني و 

دنس املتدخلني الخارجيني . 
وواجب ديني و وطني  ان نستنفر جميعا لدعم 
حملة اعصار اليمن لنشارك يف النصر و نصنع البشرى 
و  الصهيونية  و  االمريكية  الوصاية  من  بالخالص 
اذيالها من آل سعود و أوالد زائد و اذيال االذيال من 

تعز : تفاعل شعبي واسع مع حملة اعصار اليمن 

تهانينا النجاح والتفوق تهانينا آل القفيلي
نهنئ ونبارك للطالب املتفوق

 وسيم خالد زيد املجاحزي
 بمناسبة نجاحه وتفوقه وحصوله 
عىل الرتتيب األول يف الصف الثاين 

اسايس من مدارس الفردوس 
النموذجية.. فألف مربوك وعقبال 

الشهادة الكربى.
املهنئون: 

والدك: خالد زيد- عمك: محمد 
زيد- وكافة اخوانك.. 

وجميع األهل واألصدقاء

إشراقة فرح وبالبل تغرد.. والزهور 
تتمايل فرحاً وابتهاجاً واستبشاراً.. 

للعزيز الشاب الخلوق:

الدكتور مبارك محسن القفييل 
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف .. 
محاطاً بالتهاين الجميلة.. وبالود 

والتربيكات..فألف مربوك.
املهنئون: ناظم الشمريي

يتقدم مندوب املرابطني أبو ضياء
 بالشكر والتقدير

 ملستشفى بروج صنعاء الدويل 
عىل ما يقدمه من خدمات طبية

 ألسر املرابطني يف الجبهات واالهتمام بهم وتقديم 
التسهيالت لهم..

متمني لهم مزيدا من العطاء واإلبداع يف املجال 
الطبي لخدمة املجاهدين.

أجمل التهاين وأطيب التربيكات نزفها
 للشاب الخلوق القايض/

 إسالم فهد عبدالكريم عبدالله العريش
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف..

املهنئون:
 سليم أحمد صالح القريي 

 زياد أحمد صالح القريي وإخوانهم 
 وبيت القريي جميعاً – وكافة األهل واألصدقاء

شـكر   و  تقــدير تهانينا آل العرشي

ذمار - محمد العلوي

فتكا  اصرارا وعزيمة وأشد  أكرث  سينشأ جيل 
وانتقاما من النظام السعودي ألنهم "األجيال" 
وبكل بساطة رضعوا حليب إمهاتهم عىل واقع 
ايقظ  الذي  العدوان،  اإلرهاب من قبل تحالف 
مضجعهم وأرعبهم وهم يف احضان امهاتهم.. 
أبناء  بحق  الوحشية  واملجازر  الجرائم  ستبقى 
الشعب اليمني فصوالً من العار تالحق األنظمة 
املشاهد  ستبقى  الخانعة،  العربية  والشعوب 
املؤملة من الدماء و األشالء املمزقة مأساة يتداولها 
اطالل  عىل  واالحفاد  لأبناء  اآلباء  ويتناقلها 
من  لآلالف  وانتقاما  وثأرا  للهمم  شحذا  الدمار 
ظلما  دماءهم  سفكت  الذين  األبرياء  الضحايا 
وعدوانا، تضاف إىل مجزرة تنومة بعد ١٠٠عام 
الزالت عالقة يف ذاكرة كل يمني.. حكايات من 
زمن الحرب والجوع والحصار لن يصدقها أحد 
مستقبال، عندما تكالب "القتل والجوع واالرهاب 
والحصار" معا.. سيتذكر األجيال تفاصيلها بدقة 
انطالقا من أصوات الطائرات وهم يف مدارسهم، 
املدريس،  والكتاب  الزي  ممزقي  مشيهم حفاة 
ووجه استاذهم الشاحب الذي انقطع مرتبه يف 
الغداء  الحرب، سيتذكرون طعم وجبات  زمن 
البالستيك  مخلفات  من  النار  بروائح  املمزوجة 
انوفهم،  يف  الدخان  رائحة  سيبقى  والكراتني، 

وسيظل السواد يكسو جدران املنازل، تفاصيل 
بسيطة تختزلها ذكرياتهم، ستظل منقوشة يف 
ذهن كل طفل تجرع مرارة وويالت الحرب.. لن 
طفولتهم  تفاصيل  من  جزء  ألنها  يخضعون.. 
التي لم يذوقوا حالوتها يوما ما.. سيدون التاريخ 
بدماء الشهداء أروع املالحم االسطورية البطولية 
يف صفحاته من االنتصارات والتنكيل بالغزاة دفاعا 
عن اليمن األرض واإلنسان، وسيفضح كل خائن 
تواطئ بالسر والعلن مع تحالف العدوان.. ألن 
التاريخ بكل بساطة ال يرحم أحد، مهما بلغت 
الراهن أعىل  التزييف اإلعالمي يف الوقت  درجة 
مراتب الكذب والنفاق باستهداف الوعي املجتمعي.

ستظل اليمن ايقونة ورمزاً للسيادة واالستقالل، 
ورقما صعبا ال يمكن تجاوزها ببساطة أمام أي 
احتالل يسعى إلخضاع ابنائها يف مختلف مراحل 
الثمن  ومرتزقته  املحتل  يدفع  أن  دون  التاريخ 
الباهظ جدا من الذل والهزيمة والعار إىل نهاية 

التاريخ.
للعزة والكرامة والحرية والسيادة  فال معنى 
واالستقالل اال بمواجهة العدو التاريخي لليمن 
واقتالع غروره من جذوره ليعيش اليمن ينعم 
باألمن واالستقرار.. ال يمكن للمال أن يذل شعبا 
وقدم  رجعة  دون  الوصاية  من  التخلص  أعلن 
قوافل من خرية الرجال سكبوا دماءهم يف مذبح 

الحرية.

جيل ال يذل وال يقهر !

تعازينا آل الربوعي
نعزي دكتور والكابنت

عبدالحميد عيل عيل الربوعي
بوفاة       كريمته    وسكنه جنات الفردوس 

االعىل.. انالله وانا اليه راجعون

املعزون: رئيس نخبة رداع
 ومركز شباب رداع االكاديمي

الشيخ الكابنت/محمود سرحان الكهايل

وفاء الكبيس 
بدأ ضجيج اليوم العاملي للمرأة الثامن من مارس ككل 
عام، اليوم الذي أقرته األمم املتحدة لحفظ حقوق املرأة 
كما يدعون مع أن اإلسالم قد حفظ للمرأة حقوقها وحدد 
مسؤولياتها وكرمها سبحانه وتعاىل يف خطابه اإللهي قبل 
أن تكرمها املنظمات الدولية، هذا اليوم لم نعد نسمع عنه إال 
يف وسائل اإلعالم ويف املناسبات الخاصة لتأخذ دور النائحة 
املستأجرة التي تمأ األجواء بكاًء وصريخاً، فأصبح لكثري من 
نساء بالد الغرب ال يمثل شيئا بعد أن تجرعن كؤوس الذل 
والهوان بسبب تلك الشعارات الزائفة، والحقوق الكاذبة، 
فلو عدنا لتاريخ هذا اليوم الذي أقرت األمم املتحدة لعرفنا 
بأنه مجرد ذكرى ملجزرة الثامن من مارس عام 1908 والتي 
بإغالق  املصانع  أصحاب  أحد  قام  بأمريكا حيث  حدثت 
األبواب عىل العامالت ثم قام بحرق املصنع بسبب إضرابهن 
عن العمل لتحسني أجورهن مما أدى لوفاة 129عاملة، 
فلماذا يتم االحتفال بهذا اليوم الذي أصبح رمزاً وذكرى 
املرأة و ُمعاناتها؟.. فكل ما تدعو له أمريكا وتقره  لظلم 
األمم املتحدة هنا نعلم بأنها مجرد خدعة وشعارات مزيفة 
إلغواء النساء ليتحررّن من كل القيود والشرائع السماوية، 
خاصة املرأة املسلمة التي يريدونها أن تتنكر لشرع الواحد 
املعبود الذي اعطاها الحقوق الكاملة التي تتفق مع خلقتها 
وطبيعتها وحدد مسؤولياتها.. هذا اليوم تحتفل به كل 
نساء العالم إال نساء اليمن، وكأننا ال ننتمي لهذا العالم،   

فاملرأة اليمنية عىل مدى أكرث من سبع سنوات من العدوان 
والحصار التزال تلملم جراحها ومعاناتها وأشالء أطفالها 
وأقاربها ، فهي لم تعرف يف ظل هذا العدوان الغاشم غري 
السواد لوناً والحرمان لحناً وزيارة روضات الشهداء متنزهاً!

 فقد حرم هذا العدوان  مئات اآلالف من النساء اليمنيات 
من أبسط حقوقهن، ومن أبسط مقومات الحياة، حيث 
ُقِتلت وُجرحت وفقدت أبناءها وواجهت املجاعة والحصار 
املستويات الصحية والتعليمية  والنزوح، وتأثرت يف كل 
واإلقتصادية، بل إنها تحملت  العبء األكرب من أوزار هذا 
العدوان الغاشم وتصدرت قائمة الخسائر، فكانت أول 
ضحايا العدوان عىل اليمن يف ليلية ال� 26 من مارس 2015 
ما بني عشرون شهيدة وجريحة، والزالت تدفع فاتورة 
هذا الظلم واإلعتداء عىل بالدها أثمانا باهظة ، فواجهت 
الطائرات والصواريخ، بجسدها النحيل  فقتلت يف بيتها 
ويف مزرعتها ويف الطرقات وأماكن نزوحها ، ولم نسمع 
لأمم املتحدة وال املنظمات الدولية وال أمريكا التي تزعم 
أنها الراعية لحقوق اإلنسان أي كلمة مما يملؤون به  الدنيا 
ضجيجاً عن حقوق املرأة، وكأن املرأة اليمنية مجرد كائن 
ال قيمة لها يمكن استهدافها، مع أنه لو تم استهداف أي 
حيوان يف هذا العالم لقامت الدنيا ولم تقعد ، ناهيكم عن 
اإلنسان الغربي كما يحدث اليوم حني يتباىك هذا العالم 
املنافق عىل أوكرانيا ونساء وأطفال أوكرانيا، مع أن نساء 
وأطفال اليمن يموتون كل يوم باآلالف وتنتشل أجسادهم 

من تحت الركام، وقد قطعت إىل أشالء متناثرة، فأين هم 
من حقوق اإلنسان وحقوق املرأة خاصة؟!  فلو كانت األمم 
املتحدة تستند إىل معايري ومبادئ عادلة، لكانت تحملت 
مسؤوليتها التي تزعم وضمت دول العدوان الظالم إىل 
عىل  بل   ، العقوبات  عليهم  وفرضت  السوداء  القائمة 
العكس فكل جريمة وحشية يف اليمن تحمل بصمة موافقة 
األمم املتحدة وتواطؤهم، فحجم الجرائم واملجازر الوحشية 
التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني واملرأة خاصة  تؤكد أنهم 
ال يحملون أي معاٍن إنسانية، فقلوبهم  وضمائرهم ماتت 
وتحجرت، فهذه الوحشية ال يمكن أن تصدر ممن يحرتمون 
الحقوق والقوانني الدولية والشرائع السماوية، ولديهم 
الفطرة اإلنسانية السوية، فمن يتحدثون ويحتفلون باليوم 
العاملي للمرأة هم أنفسهم من ينتهكون حقوقها ويتلذذون 
بقتلها وعذابها والواقع يشهد بذلك، فالفلسفة الغربية لم 
تستطع أن تعيد للمرأة الغربية كرامتها وتحقق أهدافها 
وأحالمها وتخفف من معاناتها بل تعاملت معها كمجرد 
سلعة مستعبدة ال حقوق لها، كما أنها لم تقدم للمرأة 
والقضاء عىل  نزع حجابها  سوى محاولة  شيئاً  العربية 
هويتها اإليمانية وحريضها عىل التمرد عىل دينها اإلسالمي 
، فهذه هي الحقوق التي سعوا لها ونادوا بها تحت مسمى 
"حقوق املرأة" مع أن اإلسالم قد تكفل بهذا ونادى بحقوق 
اإلنسان واملرأة خاصة قبل أوروبا وهو ما أعرتف به الغرب 

نفسه.

اليوم العاملي للمرأة.. يوم اخلدعة الكبرى وانتهاك احلقوق

تعازينا ال القديس
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة نتقدم بصادق العزاء واملواساة إىل الزميل

 العقيد/  مراد ثابت القديس
وذلك بوفاة املغفور له - بإذن الله تعاىل-    ابن خاله

سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة واملغفرة وان يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان..
 "إنا لله وإنا إليه راجعون".

االسيفون: منتسبو  صحيفتي 26سبتمرب واليمن ودائرة التوجيه املعنوي



اطلع نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ومعه 
مساعد قائد املنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد يحيى الخالد عىل 

أحوال املرابطني يف جبهة القبيطة بمحافظة لحج.
وخ���ال ال���زي���ارة ومعهما رئ��ي��س شعبة االس��ت��خ��ب��ارات العسكرية العقيد 
شكري مهيوب، نقل الجنيد تحيات القيادة الثورية واملجلس السيايس 
األعىل للمرابطني يف ساحات وميادين الوغى الذين يدافعون عن الوطن 

ويلقنون العدو الدروس القاسية.
وث����م����ن ت���ض���ح���ي���ات األب������ط������ال يف ج���ب���ه���ة ال���ق���ب���ي���ط���ة ال�����ذي�����ن أَب����������وا إال أن ت���ك���ون 
ج��ب��ه��ت��ه��م، ه���ي م��ن��ازل��ه��م .. م��ن��وه��اً ب��ص��م��وده��م األس����ط����وري يف ت��ل��ك امل���واق���ع 

دفاعاً عن األرض والعرض والسيادة.
فيما اعترب مدير ف��رع املجلس األع��ىل إلدارة وتنسيق ال��ش��ؤون اإلنسانية 
باملحافظة أحمد املساوى، زيارة نائب رئيس الوزراء الجنيد فرصة لتدشني 
ح��م��ل��ة إع���ص���ار ال��ي��م��ن للتحشيد واالس��ت��ن��ف��ار يف م��واج��ه��ة ت��ص��ع��ي��د ال���ع���دوان 

وأدواته وحصارهم الخانق.
ف��ي��م��ا ع���رب ق���ائ���د ال����ل����واء 119 م���ش���اه ال��ع��م��ي��د ن��ب��ي��ل ط�����ارش ال���س���ام���ع���ي، عن 
االمتنان ل��زي��ارة نائب رئيس ال���وزراء للمرابطني يف جبهة القبيطة، وال��ذي 
يعرب عن االهتمام بأبطال الجيش واللجان الشعبية وتلمس أحوالهم.. 
الفتاً إىل ما يتمتع به املرابطون من معنويات عالية واستعدادهم ألي خيار 

يف مواجهة تصعيد العدوان وأدواته.
من جانبهم عرب املرابطون عن االمتنان لقائد الثورة السيد عبدامللك بدر 
ال��دي��ن ال��ح��ويث ورئ��ي��س املجلس ال��س��ي��ايس األع���ىل يف االه��ت��م��ام ب��امل��راب��ط��ني يف 

الجبهات .. مؤكدين أنهم رهن اإلشارة وعىل استعداد ألي توجيهات.
إىل ذلك تفقد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمد الجنيد 

سري العمل بجمارك الراهدة.. واستمع الجنيد ومعه مساعد قائد املنطقة 
الرابعة العميد محمد يحيى الخالد ورئيس شعبة االستخبارات العسكرية 
بمحافظة تعز العقيد شكري مهيوب، من نائب مدير عام الجمارك عيىس 
ق��رع��ة إىل أب���رز امل��ع��وق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ع��م��ل وم��ن��ه��ا ازدح����ام ال��ط��ري��ق ال��ع��ام 
ال���ق���ادم م���ن ل��ح��ج وع����دن ب��ال��ق��واط��ر، م���ا ي��ت��س��ب��ب يف وق����وع ح�����وادث وع��رق��ل��ة 

السري.
وأش��اد الجنيد بجهود وزارة املالية ومصلحة الجمارك يف أتمتة األعمال 
وت��ب��س��ي��ط اإلج����������راءات وت��س��ه��ي��ل خ����دم����ات امل���ن���ف���ذ.. ح����اث����اً ع����ىل ب�����ذل امل����زي����د م��ن 
اإلجراءات وتسهيل الصعوبات أمام معامات املواطنني والتعاون معهم 

وتقديم كافة الخدمات والتسهيات.

شراكة اإلمامني الوهابيني     
)اجلزء األول(

تزامنا مع ترويج اإلعالم السعودي ليوم التأسيس طلب 
م���ن���ي ع�����دد م����ن امل���ت���اب���ع���ن ل���ك���ت���اب���ايت أن أع���ي���د ن���ش���ر ق���ص���ة م��ن 
أسميا نفسيهما باإلمامن محمد ب��ن سعود ومحمد بن 
عبد الوهاب وكيف تحالفا ليشكال خنجرا مسموما غرس 
يف ظهر األمتن العربية واإلسالمية كما وردت يف كتاب : 
) ت��اري��خ آل س��ع��ود ( ال���ذي أل��ف��ه امل��ع��ارض ال��س��ع��ودي ناصر 
السعيد وهو الكتاب املمنوع تداوله يف الوطن العربي وقد 
اختطف بني سعود مؤلفه عام 1982 م من لبنان بواسطة 
ع���ن���اص���ر ي���ن���ت���م���ون اىل ال���ج���ب���ه���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ل���ت���ح���ري���ر ف��ل��س��ط��ن 
ول����م ي��ع��رف م��ص��ره ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة وه���ن���اك رواي�����ة ت��ق��ول ان��ه 
تم وضعه يف بانيو وت��م صب األسيد عليه وتحلل جسده 
ت��م��ام��ا ، وع��ل��ي��ه أع���ي���د ن��ش��ر ق��ص��ت��ه��م��ا يف ه����ذا امل���ق���ال ب��ج��زئ��ي��ه 
األول والثاين ضمن سياقها التاريخي وكيف تحالفا وأسسا 
دول��ت��ه��م��ا ال��س��ع��ودي��ة ال��وه��اب��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة يف ق��ري��ة ال���ع���ارض، 
ال��ري��اض حاليا وزورا حقائق ال��ت��اري��خ ب��ه��دف تضليل م��ن ال 

يعرف تاريخهم جيدا .. فيما ييل الجزء األول ( :

 ي�����ق�����ول ن�����اص�����ر ال����س����ع����ي����د :  الب�������د ل����ن����ا م������ن ال����ت����ع����ري����ف ب���م���ح���م���د ب��ن 
ع��ب��دال��وه��اب ال���ذي ال��ت��ص��ق وم���ا زال اس��م��ه واس���م عائلته ودع��وت��ه 
الفاسدة باسم العائلة املردخائية العائلة السعودية فيما بعد 
… يؤكد بعض الشيوخ النجديني وكذلك املصادر التي سيجدها 

ال���ق���ارئ يف ه����ذا ال��ك��ت��اب أن محمد 
ب��ن ع��ب��د ال���وه���اب ه��و اآلخ����ر ينحدر 
من اسرة يهودية كانت من يهود 
ال����دون����م����ة يف ت���رك���ي���ا ال����ت����ي ان���دس���ت 
يف اإلس������ام ب��ق��ص��د االس�������اءة إل��ي��ه 
وال���������ه���������روب م�������ن م�����اح�����ق�����ة ب���ط���ش 
ب�����ع�����ض ال������س������اط������ني ال����ع����ث����م����ان����ي����ني 
، وم�����ن امل����ؤك����د أن " ش����ومل����ان " أو 
سليمان ج��د م��ا سمي فيما بعد 
ب�����اس�����م م���ح���م���د ب�����ن ع����ب����د ال�����وه�����اب 
م��ث��ل��م��ا س��م��ي ج���ون ف��ي��ل��ب��ي ب��اس��م 
محمد بن عبد الله فيلبي ، ومن 
ث����م أص���ب���ح اس���م���ه ال����ح����اج ال��ش��ي��خ 
عبد ال��ل��ه فيلبي خ��رج ش��ومل��ان أو 

سليمان من بلدة اسمها بورصة يف تركيا ، وك��ان اسمه شوملان 
قرقوزي ، وقرقوزي بالرتيك معناها البطيخ فقد كان هذا تاجرا 
م��ع��روف��ا للبطيخ يف ب��ل��دة ب��ورص��ة ال��رتك��ي��ة ، إال أن مهنة البطيخ 
واملتاجرة به لم تناسبه فرأى أن يتاجر بالدين ففي الدين تجارة 
أرب���ح ألمثاله م��ن ت��ج��ارة البطيخ ل��دى الحكام الطغاة ألن تجارة 
الدين ليست بحاجة إىل رأسمال سوى : عمامة جليلة ، ولحية 
طويلة ، وشوارب حليقة أو قليلة ، وعصا ثقيلة ، وفتاوى باطلة 
هزيلة وهكذا خرج شوملان بطيخ ومعه زوجته من بلدته بورصة 
يف تركيا إىل الشام وأصبح اسمه سليمان واستقر يف ضاحية من 
ضواحي دمشق هي دوما استقربها يتاجر بالدين ال بالبطيخ هذه 
امل��رة ..  لكن أه��ايل سوريا كشفوا قصده الباطل ورفضوا تجارته 
فربطوا قدميه وضربوه ضربا أليما ، وبعد عشرة أيام فلت من 
رباطه وهرب إىل مصر ، وما هي إال مدة وجيزة ّحتى طرده أهايل 
مصر … فسار إىل الحجاز واستقر يف مكة ، وأخذ يشعوذ فيها 
باسم الدين لكن أهايل مكة طردوه أيضا وراح للمدينة " املنورة " 
لكنهم أيضاً طردوه …  كل ذلك يف مدة ال تتجاوز األربع سنوات ، 
فغادر إىل نجد واستقر يف بلدة اسمها العيينة وهناك وجد مجاال 
خصبا للشعوذة فاستقر به األمر وأدعى أنه من سالة " ربيعة 

" وانه سافر به والده صغريا إىل املغرب العربي وولد هناك .
 ويف ب���ل���دة ال��ع��ي��ي��ن��ة ان���ج���ب اب���ن���ه ال�����ذي س���م���اه "ع���ب���د ال����وه����اب بن 
سليمان " وأن��ج��ب ه��ذا العبد ال��وه��اب ع���دداً م��ن األوالد احدهم 
كان ما عرف باسم " محمد " أي محمد بن عبد الوهاب !.. وهكذا 
س��ار محمد بن عبد الوهاب عىل نهج وال��ده عبد الوهاب وجده 
سليمان قرقوزي يف الد جل والشعوذة … فطورد من نجد وسافر 
إىل العراق ، وطورد من العراق وسافر إىل مصر وطورد من مصر 
وسافر إىل الشام ، وطورد من الشام وعاد إىل حيث بدأ … عاد 
إىل العيينة … إال أن��ه اص��ط��دم بحاكم العيينة عثمان ب��ن معمر 
آن��ذاك فوضعه عثمان تحت الرقابة املشددة لكنه افلت وسافر 
إىل الدرعية ، وهناك التقى بحاكم الثاث كيلو مرتات اليهودي " 
محمد بن سعود " الذي أصبح امريا وإماما فوافق الحذاء القدم 

، وتعاقد االثنان عىل املتاجرة بالدين … وكان االتفاق كاآليت :
1 - الطرف األول محمد بن سعود : أن يكون " ألم��ري املؤمنني 
محمد بن سعود " وذريته من بعده السلطة الزمنية أي الحكم. 
2 - ال��ط��رف ال��ث��اين محمد ب��ن ع��ب��د ال���وه���اب : أن ي��ك��ون " ل��إم��ام 
" محمد ب��ن عبد ال��وه��اب وذري��ت��ه م��ن بعده السلطة الدينية أي 
اإلف���ت���اء بتكفري وق��ت��ل ك��ل م��ن ال ي��س��ري ل��ل��ق��ت��ال معنا وال ي��دف��ع ما 
ل��دي��ه م��ن م��ال ، وق��ت��ل ك��اف��ة ال��راف��ض��ني لدعوتنا واالس��ت��ي��اء عىل 
أموالهم …  وهكذا تمت الصفقة … وبدأت املشاركة … وسمي 
الطرف األول محمد بن آل مرد خاي باسم امام املسلمني وسمي 
الطرف الثاين باسم امام الدعوة … وكانت تلك هي البداية الثانية 
واللعينة يف تاريخنا حينما اتفق الطرف األول محمد بن سعود 
اليهودي مع الطرف الثاين محمد عبد الوهاب قرقوزي  وسارت 

شركتهما عىل هذا النحو الفاسد . 
وك��ان��ت ب��داي��ة أعمالهما اإلج��رام��ي��ة تلك إرس���ال شخص مرتزق 
إىل ح���اك���م "ا ل����ري����اض " ق���ري���ة ال����ع����ارض آن�������ذاك اده�������ام ب����ن دواس 
الغتياله  فاغتالوه ، وبذلك استولوا عىل ال��ع��ارض ، ثم ارسلوا 
بعض املرتزقة ومنهم حمد بن راشد وإبراهيم بن زيد إىل عثمان 
بن معمر حاكم بلدة العيينة فاغتالوه أثناء أدائه لصاة الجمعة.
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ت��ت��ج��ى يف ه���ذه امل��رح��ل��ة م��واق��ف م��ت��ن��ك��رة ل��ل��ح��ق ال���واض���ح ال��ب��ن يف 
فلسطن وت��ت��ج��ه للتطبيع وال��ت��ح��ال��ف م��ع ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��يل يف 
ح�����ن ي���ع���م���ل اإلع����������الم امل������ع������ادي ي�����ح�����اول ت����ش����وي����ه ص��������ورة ال���ش���ع���ب 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي وأن م����ج����اه����دي����ه ي���ع���م���ل���ون ل����ص����ال����ح إي����������ران ول���ي���س���وا 

أصحاب قضية.

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(

ن تضحيات األبطال الذين أَبوا إال أن تكون جبهتهم هي منازلهم اجلنيد ُيثمِّ
اطلع على أحوال املرابطني في جبهة القبيطة وتفقد العمل بجمارك الراهدة

ح����ّم����ل����ت وزارة امل�����ي�����اه وال����ب����ي����ئ����ة، ت���ح���ال���ف 
ال��ع��دوان األمرييك السعودي اإلم��ارايت، 
م��س��ؤول��ي��ة ع����دم ح��ص��ول امل���واط���ن اليمني 
ع�����������ىل ال���������ح���������د األدىن م�����������ن م���������ي���������اه ال��������ش��������رب 
وخدمات الصرف الصحي، جراء الحصار 

واشتداد أزمة الوقود وارتفاع األسعار.
امل��������ي��������اه أن اس������ت������م������رار  وأوض���������ح���������ت وزارة 
ت�����ح�����ال�����ف ال����������ع����������دوان يف ت����ض����ي����ي����ق ال����ح����ص����ار 
وم��ن��ع دخ���ول سفن املشتقات النفطية، 
س���ي���رتت���ب ع��ل��ي��ه ن���ت���ائ���ج ك���ارث���ي���ة ع����ىل ص��ح��ة 

اإلنسان والبيئة بصورة عامة.
وأش��������������������������ارت إىل أن���������������ه يف ظ�����������ل اس��������ت��������م��������رار 
ال����ع����دوان ع���ىل ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ودخ����ول 
ال����ع����ام ال����ث����ام����ن، اش����ت����د يف اآلون��������ة األخ�����رية 
الحصار عىل اليمن، ما يفاقم من األزمة 
اإلنسانية غري املسبوقة، خاصة ما يتعلق 
بخدمات املياه والصرف الصحي، بعد أن 
أصبحت مؤسسات قطاع املياه والصرف 
ال�����ص�����ح�����ي غ�������ري ق�������������ادرة ع�������ىل ت�����ق�����دي�����م ال����ح����د 
األدىن من خدماتها.. وناشدت وزارة املياه 

وال���ب���ي���ئ���ة  األم������م امل���ت���ح���دة وم���ج���ل���س األم����ن 
واملنظمات الدولية واإلنسانية بالضغط 
ع��ىل دول ال���ع���دوان ل��رف��ع ال��ح��ص��ار وفتح 
م��ي��ن��اء ال��ح��دي��دة ل��ض��م��ان ت��دف��ق إم�����دادات 
ال��وق��ود الكافية لتشغيل مضخات املياه 
والصرف الصحي، ودخ��ول قطع الغيار 
ال����خ����اص����ة ب�����ه�����ا.. وأك��������د ال����ب����ي����ان أن ان���ق���ط���اع 
خدمات املياه والصرف الصحي، يف ظل 
م����ن����ع ت����ح����ال����ف ال�������ع�������دوان وع���������دم ال���س���م���اح 
ب����دخ����ول س���ف���ن امل���ش���ت���ق���ات ال���ن���ف���ط���ي���ة رغ���م 

ح��ص��ول��ه��ا ع���ىل ت��ص��اري��ح أم��م��ي��ة، سيكون 
لها تداعيات كارثية عىل اإلنسان والبيئة 

والسامة العامة.
ودع����ت وزارة امل���ي���اه وال��ب��ي��ئ��ة، إىل تعزيز 
االص�����ط�����ف�����اف وال�����ت�����اح�����م وت����ن����ف����ي����ذ وق����ف����ات 
اح��ت��ج��اج��ي��ة وم�����س�����ريات، ل��ت��وج��ي��ه رس���ال���ة 
ل����ل����ع����ال����م ب�����امل�����م�����ارس�����ات ال���ت���ع���س���ف���ي���ة ل������دول 
ال�����ع�����دوان يف أع����م����ال ال���ق���رص���ن���ة واح���ت���ج���از 
س��ف��ن امل��ش��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة، ب��اع��ت��ب��ار ذل��ك 

يخالف شرائع السماء وقوانني األرض.

حملة إلزالة لواصق عاكس 
زجاج سيارات األجرة 

 أع��ل��ن��ت اإلدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��رور ع��ن ب���دء حملة إلزال���ة 
ملصقات العاكس من عىل سيارات األجرة، ابتداًء من 

13 مارس الجاري.
ودع���ت ش��رط��ة امل����رور جميع م��ال��يك س��ي��ارات وب��اص��ات 
األجرة إىل سرعة إزالة لواصق العاكس من عىل زجاج 

سياراتهم طواعية  .
وأكدت أنه سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة 

حيال املخالفني.

 املياه حتّمل  العدوان مسؤولية عدم حصول اليمنيني  على  مياه  الشرب
ناشدت األمم املتحدة ومجلس األمن واملنظمات الدولية واإلنسانية

اع����ت����ق����ل����ت ق�����������وات ال�������ع�������دو ال����ص����ه����ي����وين، 
يوم أمس ، ع��دًدا من الفلسطينيني يف 

الضفة الغربية والقدس املحتلتني.
وأف���ادت م��ص��ادر فلسطينية أن ق��وات 
ال���������ع���������دو اع�����ت�����ق�����ل�����ت أس���������ريي���������ن م������ح������رري������ن، 
ب��ع��د ده����م وت��ف��ت��ي��ش م��ن��زل��ه��م��ا يف م��دي��ن��ة 

الخليل.
واعتقلت قوات العدو مواطنا، عقب 
ده����م وت��ف��ت��ي��ش م��ن��زل��ه يف ب���ل���دة ح��ل��ح��ول 

شمال الخليل.
ويف ب��ي��ت ل���ح���م، اع��ت��ق��ل ج���ن���ود ال��ع��دو 

شابني من مخيم عايدة قضاء املدينة.
ويف ال���ق���دس امل��ح��ت��ل��ة، اع��ت��ق��ل��ت ق���وات 
ال�������ع�������دو، ش���ق���ي���ق م���ن���ف���ذ ع���م���ل���ي���ة ال���ط���ع���ن 
شادي القواسمي، بعد اقتحام منزلهم 
يف شارع الخلة ببلدة الطور يف القدس.

واستشهد الشاب شادي القواسمي، 

ف��ج��ر ام���س األح�����د، ب��ع��د ت��ن��ف��ي��ذه عملية 
طعن أدت إلص��اب��ة جنديني صهيونيني 

عند باب األسباط يف القدس املحتلة.
ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا 
ملحوظا يف أع��م��ال املقاومة ض��د العدو 
اإلسرائييل يف الضفة الغربية والقدس 
املحتلة خال شهر فرباير املايض، تنوعت 
ب�������ني ع�����م�����ل�����ي�����ات إط������������اق ن����������ار واش�����ت�����ب�����اك�����ات 
مسلحة ورش���ق ب��ال��ح��ج��ارة وال��زج��اج��ات 

الحارقة.
ووث������������ق ال������ت������ق������ري������ر، ال���������ص���������ادر ع��������ن م����رك����ز 
م����������ع����������ل����������وم����������ات ف��������ل��������س��������ط��������ني "م����������ع����������ط����������ى"، 
اس��ت��ش��ه��اد )6( م��واط��ن��ني وإص���اب���ة )719( 
ب�����ج�����راح م���خ���ت���ل���ف���ة، وب����ل����غ ع������دد ع��م��ل��ي��ات 
امل����ق����اوم����ة )835( ع���م���ل���ي���ة، أص�����اب�����ت )27( 
ج������ن������دي������ا وم������س������ت������وط������ن������ا، م�����ن�����ه�����م )14( يف 

القدس املحتلة.

طالل الشرعبي 
ت��������������ح��������������ت ش������������������ع������������������ار )اف���������������������ح���������������������ص ع�������ي�������ن�������ي�������ك 
ل��������ل��������ج��������ل��������وك��������وم��������ا(.. ان������ط������ل������ق������ت ي��������������وم أم�������س 
ف���ع���ال���ي���ات األس�����ب�����وع ال���ع���امل���ي ل��ل��ج��ل��وك��وم��ا 
ال������ذي ت��ن��ظ��م��ه ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ألط���ب���اء 
العيون للتوعية بمرض الجلوكوما )املياه 
ال��������زرق��������اء( يف ج���م���ي���ع أن������ح������اء ال���ج���م���ه���وري���ة 
خال الفرتة من ٦ إىل ١٢ مارس الحايل.

وق����ال أ.د م��ح��ف��وظ ب��ام��ش��م��وس رئ��ي��س 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ض��ريي��ة ل��ف��ع��ال��ي��ات األس��ب��وع 
أن ال����ف����ع����ال����ي����ات ت���ت���ض���م���ن ن������������زواًل م����ي����دان����ي����اً 
للجامعات واملدارس يف عموم املحافظات 
ل���ل���ت���وع���ي���ة ب�����امل�����رض وت������وزي������ع ال�������ربوش�������ورات 
وامللصقات عىل جميع امل��رىض والزايرين 

ملستشفيات وم���راك���ز ال��ع��ي��ون إض��اف��ة إىل 
ال�����ق�����ي�����ام ب����ال����ف����ح����ص امل�������ج�������اين ل���ل���ج���ل���وك���وم���ا 

وضغط العني.
وك�������������������ذا ال��������ت��������وع��������ي��������ة اإلع�����������ام�����������ي�����������ة ب��������امل��������رض 
ع�������رب ال������ق������ن������وات ال����ت����ل����ف����زي����ون����ي����ة واإلذاع���������������ات 
وامل����������واق����������ع اإلخ��������ب��������اري��������ة م��������ن خ����������ال ب�����رام�����ج 
استضافة أطباء العيون والريبورتاجات 
وال������ف������ي������دي������وه������ات ال������ت������وع������وي������ة ال������ت������ي ق�����ام�����وا 

بإعدادها.
ودعا بامشموس جميع أطباء العيون 
يف ال������ج������م������ه������وري������ة إىل ال�������ت�������ع�������اون وت�����وع�����ي�����ة 
املجتمع بهذا املرض الخطري الذي يؤدي 
إىل ف����ق����دان ال���ن���ظ���ر ب��س��ب��ب ارت�����ف�����اع ض��غ��ط 

العني .

اعتقاالت صهيونية في الضفة والقدس  انطالق فعاليات األسبوع العاملي للتوعية 
مبرض اجللوكوما "املياه الزرقاء" 

 اس��������ت��������ع��������اد م������ك������ت������ب ال������ه������ي������ئ������ة ال��������ع��������ام��������ة ل���������أوق���������اف 
ب���م���ح���اف���ظ���ة إب 85 ق���ص���ب���ة اس���ت���ث���م���اري���ة م�����ن أرايض 

الوقف املغتصبة واملنهوبة يف مديرية الظهار.
وخال النزول امليداين أوضح مدير مكتب الهيئة 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ب���ن���در ال��ع��س��ل أن����ه ت���م اس���ت���ع���ادة أرض��ي��ة 
تابعة للوقف يف مزارع املسودي بموجب إجراءات 

وأحكام قضائية.. 
م�������ؤك�������داً أن��������ه ت������م ت�����أم�����ني وت�����س�����وي�����ر األرض�������ي�������ة ل��ي��ت��م 
استثمارها طبقاً لقانون الوقف الشرعي وتنفيذاً 
لوصايا الواقفني الذين اقتطعوا جزءاً من أماكهم 

للوقف ابتغاء مرضاة الله.
ول����ف����ت إىل أن اس����ت����ع����ادة م���ك���ت���ب ه���ي���ئ���ة األوق��������اف 
ملمتلكات وأرايض الوقف، يرتجم توجيهات القيادة 
الثورية واملجلس السيايس األع��ىل وق��ي��ادة الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل���أوق���اف امل��ت��ض��م��ن��ة ح��م��اي��ة أرايض ال��وق��ف 

واستثمارها وتصريفها وفقاً لوصايا الواقفني.
وأشاد العسل بدعم ومساندة قياديت السلطة 
املحلية والهيئة واألجهزة األمنية باملحافظة ملكتب 
الهيئة يف ضبط وإيقاف االعتداءات و االستحداثات 
ع���ىل أع���ي���ان وأرايض ال���وق���ف .. داع���ي���اً امل���واط���ن���ني إىل 

ال������ت������ع������اون م�������ع امل�����ك�����ت�����ب يف اإلب��������������اغ ع�������ن أي وق�����ف 
م����ج����ه����ول أو م����ع����ت����دى ع����ل����ي����ه، ب����م����ا ي���ك���ف���ل ح���م���اي���ة 
ال���وق���ف وال��ن��ه��وض ب���ه وف���ق���اً ل���رؤي���ة وإس��رتات��ي��ج��ي��ة 

الهيئة.
حضر عملية االستعادة والتسوير نائب مدير 
املهندس خليل  باملحافظة  األوقاف  هيئة  عام 
الظهار  بمديريتي  الهيئة  فرع  ومديرا  غراب، 
واملشنة  حمزة الحلياين ورفيق جربان  ومدير 
الشؤون القانونية بفرع الهيئة ماجد رزق ومدير 

اوقاف املخادر عبدالكريم  الحجازي.

85هيئة أوقاف إب تستعيد                   قصبة في مديرية الظهار


