
ضبط  
سيارة  غير مرسمة 

وغير مرقمة 
خالل األسبوعني 

املاضيني 

تصدر عن : القوات املسلحة اليمنية - دائرة التوجيه املعنوي  7  ذو القعدة  1443هـ   |   6  يونيو  2022م   |   العدد  2262     |  12 صفحة    |    50 ريااًل االثنني

في كلمته  بالذكرى السنوية للصرخة في وجه املستكبرين.. قائد الثورة :

www.26september.net Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.)

اسبوعية 
سياسية . عامة

   في ذكرى الصرخة نستذكر املوقف العظيم الذي أطلقه الشهيد القائد في ظروف حساسة وخطيرة 
ال�����������ش�����������ع�����������ار ع��������������ن��������������وان ل����������ب����������ن����������اء األم��������������ة

أكــــــــــــــــد قــــــــــائــــــــــد الــــــــــثــــــــــورة 
الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــد عـــــــــبـــــــــداملـــــــــلـــــــــك 
بـــــــدر الــــــديــــــن الـــــحـــــويث، 
الــــــصــــــرخــــــة  أن شـــــــــعـــــــــار 
الــــذي أطــلــقــه الشهيد 
الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــد، الــــــــــســــــــــيــــــــــد 
حــــــــســــــــن بــــــــــــــــدر الــــــــديــــــــن 
الـــــحـــــويث رضـــــــــوان الـــلـــه 
عــــــلــــــيــــــه مــــــطــــــلــــــع الـــــــعـــــــام 
2002م،يــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــل 
صوتاً لألمة يف مقابل 
مـــــــــــا يــــــفــــــعــــــلــــــه األعـــــــــــــــــــداء 
بـــــــــأبـــــــــنـــــــــائـــــــــهـــــــــا، وتـــــــــدمـــــــــر 
مـــــــــــقـــــــــــدراتـــــــــــهـــــــــــم ونـــــــهـــــــب 
خــــراتــــهــــم والـــســـيـــطـــرة 

عىل ثرواتهم..
تفاصيل  ص 03

يف كلمته أمام خريجي كلية الرشطة.. الرئيس املشاط:

األداء املتميز لرجال األمن والشرطة
 يعكس املظهر العام للدولة

أجندات قوى العدوان وأدواتها املحلية وتناقضاتها تطيل معاناة شعبنا 

وقوة  املسؤولية،  تحمل  يف  الصدق  مجسداً حقائق 
اإلرادة يف مواصلة مسرة البناء والتنمية، وعظمة اإليمان 
لعباده  ونصره  وتأييده  وبعونه  بالله  والثقة  واليقن 
املؤمنن الصادقن السائرين عىل منهجية القرآن الكريم 
)إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم(، هكذا انربى 
حضوراً وظهوراً -كما هو عهده ووعده وعادته عىل الدوام- 
للقوات  األعىل  القائد  األعىل  السيايس  املجلس  رئيس 
املسلحة املشر الركن مهدي املشاط،، يف حفل تخريج 

الثانية  والدفعة  الشرطة  كلية  من  السادسة  الدفعة 
شرطة نسائية، وصدح بكلمة  تاريخية هامة ومتميزة 
بشموليتها، ومضمون رسائلها، وبما احتوت يف طياتها 
من محددات وموجهات، وما تجىل فيها من نظرة ثاقبة 
للوضع العام، وملآالت األحداث مستقباًل ويف قادم األيام، 
محدداً املسار الذي يجب أن يميض فيه األحرار، لضمان 
استمرارية النجاح وصنع االنتصار وقطع دابر املعتدين 
األشرار.. وتطرق الرئيس املشاط يف كلمته إىل الكثر من 
القضايا الهامة مقدماً الحلول الناجعة واملبادرات العادلة 

واملنصفة ومغلبا املصلحة العليا للوطن والشعب.

وهنا تتجىل عظمة هذه القيادة الحكيمة من خالل ما 
جسدته وتجسده من استشعار للمسؤولية الوطنية ومن 
تفان وإخالص يف خدمة الوطن والشعب والدفاع عنهم 
والعمل بكل ما من شأنه تحقيق العزة والحرية والكرامة 
العزيز، والسيادة واالستقالل والنهوض  ألبناء شعبنا 
التنموي الشامل لوطننا اليمني املجيد.. ولذا فهذه القيادة 
الوطنية املخلصة والشجاعة هي من يجب أن يلتف حولها 
كل أبناء اليمن يف الشمال والجنوب والشرق والغرب، 

فاليمن وطن واحد موحد، وليس له سوى رئيس واحد

سنواصل العمل على تخفيف وطأة الحصار املفروض 
على بالدنا بمختلف السبل 

سنعلن عن مبادرة من طرفنا إذا لم تلمس لجنتنا 
املفاوضة بوادر بشأن الطرق املغلقة

قراءةتحليلية -خاص - 

خالل زيارته للمرابطني يف الجوف..وزير الدفاع:

 وصلنا عسكريًا  إلى اإلكتفاء 
الذاتي في إنتاج وتطوير األسلحة

بعزيمة جبارة صادقة وجهود حثيثة متفانية وإخالص عظيم يف 
تحمل املسؤولية، يميض وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي 
يف مسار التحديث والتطوير للمؤسسة العسكرية واالرتقاء بمستوى 

قدراتها الدفاعية وتعزيز جهوزيتها القتالية..

تفاصيل  ص 02

تفاصيل  ص 06

تفاصيل  ص 05

مدير عام اإلدارة العامة للمرور  لـ "26 سبتمرب" : 

6000

الرئيس املشاط يؤكد احلرص على فتح الطرق 
لتخفيف معاناة املواطنني في تعز وبقية احملافظات

التقى فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس 
املجلس السيايس األعىل يوم أمس  وزير اإلدارة 
اللقاء، األوضاع يف  املحلية عيل القييس.. ناقش 
الخدمي  األداء  ومستوى  املحافظات  مختلف 
لتحسن  املحلية  السلطات  وجهود  والتنموي، 

الخدمات املقدمة للمواطنن.
وأكد اللقاء، الحرص عىل فتح الطرق لتخفيف 
معاناة املواطنن يف تعز وبقية املحافظات، والتي 

تسبب بها العدوان ومرتزقته، وتعنتهم ورفضهم 
ألي حلول تطرح.. ويف اللقاء، أكد الرئيس املشاط، 
أن أبناء محافظة تعز أتضحت لهم الصورة اليوم 
استمرار  عىل  يحرصون  ومرتزقته  العدوان  بأن 
معاناتهم التي افتعلوها، كونها باتت تمثل لهم 
مصدراً للدخل غر املشروع.. وقال الرئيس املشاط" 
املعاناة عن  أننا سنكون مع كل ما يخفف  نؤكد 
إخواننا من أبناء محافظة تعز، وبقية املحافظات، 

وإذا استمر تعنت العدوان ومرتزقته فإننا سنعلن 
عن مبادرة من جانب واحد".

يف  املحافظن  بجهود  املشاط  الرئيس  وأشاد 
إنجاح املراكز الصيفية وكذا مستوى اإلقبال الكبر 
عليها.. منوها بجهودهم يف تنفيذ املشاريع الخدمية 
يف املحافظات رغم شحة اإلمكانيات يف ظل استمرار 
العدوان والحصار األمرييك السعودي عىل الشعب 

اليمني.



تأكيداً عىل أهمية البناء املؤسيس ألجهزة الدولة بشكل عام 
ومنها الجاهزية األمنية تطرق الرئيس املشاط لدور رجل األمن 
ومسؤوليته تجاه املجتمع من خالل القيام بواجبه بكل صدق 
وأمانة وإخالص وفقا للنظام والقانون وبوالء مطلق للوطن 
والشعب، بعيداً عن كل أشكال االنتماءات الفئوية والحزبية 
الضيقة بما يضمن اسللتللدامللة األملللن وخللدمللة املللواطللن وتللاليش 
كافة السلبيات التي رافقت سري أداء األجللهللزة األمنية خالل 

املراحل السابقة.
ولللتللعللزيللز األمللللن ووضللللع املللزيللد مللن الللضللوابللط الللقللانللونلليللة لسري 
مللللهللللام الللللشللللرطللللة مللللثللللل تللللخللللرج الللللدفللللعللللتللللن اللللللسلللللادسلللللة ملللللن كللللليللة 
الشرطة والثانية شرطة نسائية رافداً مهماً كما أشار الرئيس 
املشاط من أجل حماية الوطن من كافة االخرتاقات املعادية 
التي افشلتها األجللهللزة األمنية يف ظللل الهمجة الشرسة التي 
كرسها العدوان ومرتزقته لتفتيت وحدة النسيج االجتماعي.

وبتخريج الدفعة الثانية شرطة نسائية يتجسد أيضاً حضور 
وهيبة النظام والقانون يف كافة الجوانب التي تسهم يف تعزيز 
األمللن واالسللتللقللرار وتفويت الفرصة أمللام مللزايللدات وشائعات 

العدوان عن الجانب األمني فيما يخص املرأة اليمنية .

املظهر العام للدولة
وبللَننَّ الرئيس املشاط األهمية البالغة التي تشكلها الكوادر 
األمنية املؤهلة، ومللا يعلق عليها من أمللال كبرية يف اإلسهام 
الفاعل بتطوير مستوى األداء األمني بحيث يكون أداًء متميزاً 
بشكل يعكس املظهر الللعللام للدولة، حيث أشللار الرئيس إىل 
َفُعات رافًدا نوعًينّا ُيضاُف  ذلك بقوله: "أتمنى أن تكوَن هذه الُدنّ
عىل القوة الحقيقية املوجودة يف امليدان، وأنها ستنتشُر عىل 
الللللوحللللدات األمللنلليللة يف جللملليللع مللحللافللظللات الللجللمللهللوريللة اليمنية 
ا، ألََننّ األداَء املتمِينَّز لرجال األمن  التي تكون رافًدا نوعًينّا ومهًمنّ

يعكس املظهر العام للدولة". 

دولة للشعب
 مذكًرا بسلفه الشهيد الرئيس صالح الصماد، حيث جدد 
الرئيس املشاط التأكيد عىل مواصلة السري عىل النهج واملسار 
الذي أعلنه وسار عليه الرئيس الصماد والذي حمل شعار )يد 
تبني ويد تحمي( من أجل ارساء مداميك الدولة وتعزيز اداء 
أجهزتها لخدمة الشعب وفق األطر القانونية املنظمة للعمل 
بلللعللليلللداً عللللن امللللحلللسلللوبللليلللات وتللللالفلللليللللاً للللأخلللطلللاء اللللتلللي رافللللقللللت سللري 
أجهزة الدولة لعقود مضت من الزمن.. مشرياً إىل توجه بناء 
ق ونبني دولة للشعب، نبني دولة  الدولة بقوله: "بدأنا نحقنّ
للشعب كما قال الشهيد الرئيس صالح الصماد -رحمة الله 
تغشاه-، ألََننّه يجب أن يكون رجل األمن بالدرجة األوىل، بل 
سة األمنية والعسكرية، إَذا لم تنعكس ُكللنّ املعارف  ُكللنّ املؤسنّ
للسللة األملللن عللىل أدائللهللم  والللعلللللوم الللتللي اكتسبها منتسبو مللؤسنّ
وسلوكهم يف تعاملهم مع أبناء هذا الشعب، َفلإَننّه ال خرَي يف 

املعارف التي ال تنعكُس عىل األداء والسلوك."

قدوة للشعب 
الحرص عىل تحقيق التنفيذ الخالق لكافة املهام والواجبات 
األمنية وكذا الحرص عىل تطوير األداء واإلخللالص يف العمل 
واللللوفلللاء الللكللامللل بللاملللسللؤوللليللات والللواجللبللات األمللنلليللة امللللللقللاة عىل 
عاتق رجال األمن تنعكس ايجاًبا عىل املواطنن الذين يرون يف 
رجل األمن سندا ومعينا لهم يف حفظ الحقوق ودرء املخاطر 
وإفشال املخططات العدائية التي يحاول االعداء تنفيذها يف 
اوسللللللاط املللجللتللمللع، وهلللنلللا يلللشلللدد الللرئلليللس علللىل أهللملليللة أن يللكللون 
رجللل األمللن هللو الللقللدوة للشعب والللنللمللوذج األمللثللل مللن خالل 
السلوك واألداء الصحيح املنضبط والقائم عىل االطر القانونية 
املنظمة لعمل الشرطة بشكل عللام.. وقللال: "لن نستطيع أن 
سة األمنية والعسكرية  نرتقَي بوعي شعبنا ما لم ترتِق املؤسنّ
بالدرجة األوىل، فهي النموذج الذي من خالل أدائها وسلوكها 

يمكن أن أن يتأخر هذا الشعب "

االنضباط
باالنضباط واحرتام قدسية العمل األمني واستيعاب عظمة 
املهام الوطنية ملنتسبي اجهزة الشرطة يتحقق احرتام الشعب 
للشرطة ويكونوا عونا لها يف انجاح مهامها باعتبار الشعب 
هلللو الللللرديللللف واللللسلللنلللد اللللقلللوي للللللشللرطللة يف حللفللظ األمللللللن، وهللنللا 

يلللشلللري اللللرئللليلللس املللللشللللاط إىل أهلللمللليلللة انلللضلللبلللاط اللللشلللرطلللة بلللاللللقلللول: 
للسللة إال من  "ال تستطيع أن تلللللزم الللشللعللب بللاحللرتام هلللذه املللؤسنّ
سة  خالل االنضباط واألداء املتميز والراقي ملنتسبي هذه املؤسنّ
العظيمة والعمالقة، لذلك بناء الدولة الحديثة التي نطمح 
إلللليلللهلللا، يلللبلللدأ مللللن األداء الللصللحلليللح واللللسلللللللوك اللللقلللويلللم لللجللنللدي 

األمن".

ملك الشعب 
ملللن األهلللمللليلللة بللمللكللان أن يللعللي رجلللللال األملللللن طللبلليللعللة مللهللامللهللم 
بللشللكللل جللليلللد وأن يلللللدركلللللوا بلللأنلللهلللم ملللللللك للللللشللعللب ولللليلللس حللكللرا 
عللللىل طللليلللف أو حلللللزب ملللعلللن، ويف هلللللذا اللللسللليلللاق يلللؤكلللد الللرئلليللس 
بلللأن الللقللوات املسلحة واألمللللن هللي ملللللك للشعب، حلليللث قللال: 
سة الجيش هي ملك لكل أبناء الشعب  سة األمن ومؤسنّ "مؤسنّ
هي ملك للشعب ُكللنّ الشعب، ليس حكراً عىل أحللد ال عىل 
طيف معن وال عللىل حللزب مللعللن، أنللتللم ملللللٌك لكل الشعب، 
أنلللللتلللللم تللللمللللثلللللللللون ُكللللللللللللللنّ اللللللشلللللعلللللب، وبللللللأدائللللللكللللللم وسلللللللللوكللللكللللم اللللللراقلللللي 
وباالنضباط واألخالق تستطيعون أن تكونوا َعوناً لنا وساعداً 

لنا يف بناء الدولة التي نطمُح إليها.

احترام القانون 
احللللللللرتام رجللللللل املللللللللرور يلللعلللكلللس مللللللدى ثلللقلللافلللة اللللشلللعلللوب ومللللدى 
احرتامهم للقانون وهذا ما يتجسد من خالل االلتزام باشارات 
املللرور واحللرتام رجل املللرور الذي يعمل من أجل تنظيم حركة 
اللللسلللري وخلللدملللة املللللواطللللن، وهلللنلللا دعللللا رئللليلللس املللجلللللس الللسلليللايس 
األعللللىل أبلللنلللاء الللشللعللب إىل احلللللرتام رجللللل امللللللرور الللللذي يللبللذل ُكللللللنّ 

وقته يف الضبط و تنظيم عملية السري ألبناء هذا الشعب. 

السياج املنيع 
يف أحلللللللللللللك الللللللللظللللللللروف وأشللللللللدهللللللللا علللللللىل اإلطلللللللللللللالق يف ظلللللللل سلللعلللي 
الللللللعللللللدوان السللللتللللهللللداف مللجللتللمللعللنللا الللليلللملللنلللي بللللللرز اللللللللللدور اللللوطلللنلللي 
الللهللام لأجهزة األمنية التي استطاعت أن تفشل مخططات 
اللللعلللدوان الللراملليللة إلحللللداث ثللغللرات واخلللرتاقلللات أمللنلليللة، وبلللرزت 
تلللللك الللنللجللاحللات علللىل اللللواقلللع الللعللمللي بللشللكللل ملللسلله امللللواطلللن يف 
حياته اليومية، وحول هذا الجانب يبن الرئيس املشاط بأن 
اللللوعلللي للللدى االجلللهلللزة األمللنلليللة وامللتللالكللهللم للللللمللعللارف والللعلللللوم 
املفيدة انعكست ايجابا يف تنفيذ املهام املسندة اليهم، حيث 

سة  سة وأملللام صحوة هللذه املؤسنّ قللال: "أملللام وعللي هللذه املؤسنّ
اليمنية األصيلة العمالقة، عندما انعكست مللعللارُف وعلوم 
سة عىل امليدان بالشكل اإليجابي، عندما تحولت  هذه املؤسنّ
لللسلللة طلليللف  لللسلللة وأمللللللن للللُكللللللللنّ اللللشلللعلللب، ولللليلللسلللت ملللؤسنّ إىل ملللؤسنّ
معَننّ بحد ذاته، كما كان يف السابق ولأسف الشديد، عندما 
سُة األمنيُة بمنعطفات وصعوباٍت كبرية، وتراجع  مَرنّت املؤسنّ
مستواها حتى وصل إىل َحللدنّ أال يستطيعوا أن يحموا أنفَسهم 
ولأسف الشديد، لكن عندما تتغرَينّ الثقافة، وتتغري العقيدة 
سة الجيش واألمن فعاًل  األمنية والعقيدة القتالية لدى مؤسنّ
سٌة قادرٌة وتستطيع أن تراهَن  تستطيع أن تقول: إن هذه مؤسنّ
عليها وتقول: إنها قادرٌة عىل حماية هذا الشعب وقادرٌة عىل 
حماية مكتسبات وتضحيات هذا الشعب، عندها تستطيُع أن 

سًة علميًة لكل الشعب". تقول إنك تبني مؤسنّ

التحلي باالنضباط 
بللللللعلللللليللللللًدا علللللللن صلللللللللرف اللللللللكلللللللالم يف الللللللللهللللللللواء وتللللللللرديللللللللد الللللللشللللللعللللللارات 
الجوفاء التي لم تؤت أكلها لعقود مضت، ومن ضمن تلك 
اللللشلللعلللارات، عللبللارة سللمللع بللهللا املللجللتللمللع كللثللريا "اضلللربلللوا بلليللد من 
حلللديلللد".. يف هلللذا الللسلليللاق يللجللدد الللرئلليللس امللللشلللاط الللتللأكلليللد عىل 
ضرورة التحي باالنضباط واستشعار روح املسؤولية الوطنية، 
وقال: "ال أقول لكم كما قال من قبي: اضربوا بيد من حديد 
ُل له نفُسه املساَس بأمن هذا البلد، ولكنني أقول  ُكللنّ من تسِونّ
لكم: تحلوا باألداء العايل واالنضباط الدقيق ولكن ُخذوا عىل 
يد املبطل، ال تسمحوا للمبِطلن أن يعبثوا بحياِة الناس وال 

يعبثوا بحياة أبناء هذا الشعب".

مبادرة القائد  
ويف سلليللاق الللحللديللث عللن الللجللانللب الللسلليللايس والللهللدنللة املعلنة 
واملللللللللشللللللللاورات الللللتللللي أجللللرتللللهللللا اللللللللجلللنلللة اللللعلللسلللكلللريلللة يف اللللعلللاصلللملللة 
األردنية عمان ومنها ما يتعلق بتنفيذ النقاط الخاصة بفتح 
اللللطلللرق وتللخللفلليللف امللللعلللانلللاة علللن امللللواطلللنلللن، بلللن رئللليلللس املللجلللللس 
السيايس األعىل ان  األجندة املختلفة للعدوان هي من جعلت 

شعبنا يعاين كل أنواع  املعاناة. 
وتطرق الرئيس اىل تلك األجندة بالقول: "لأسف الشديد، 
كللثللرٌي مللن األجلللنلللدة الللداخللللليللة املللتللمللثلللللة بللمللرتللِزقللة هلللذا اللللعلللدوان، 
واللللخلللارجللليلللة املللتللمللثلللللة بلللأجلللنلللدات كلللثلللرية مللللن اللللللللدول عللللىل رأسلللهلللا 

أمللريللكللا وبللريللطللانلليللا، لللديللهللم أجلللنلللداٌت مختلفة وشعبنا العزيز 
ضحية لهذه املطامع، ومطية لهذه األجندات املوجودة داخل 

ُكَتِل وصفوف هذا العدوان البغيض".

اإلطاحة باملؤامرات 
يف ادارك مللنلله أن تللغللللليللب مللصلللللحللة اللللوطلللن واللللشلللعلللب مهما 
كانت النتائج تظل يف النهاية هي مسؤولية ملقاة عىل عاتق 
الرئيس تجاه الشعب خاصة يف ظل مماطلة وتعنت الطرف 
اآلخر يف فتح الطرقات وانهاء معاناة ابناء الشعب، ولذا قدم 
الرئيس يف كلمته مبادرة من طرف واحد يف حال عدم الوصول 
لحل مع الطرف اآلخر يف مشاورات عمان حيث قال: "عندما 
ان أنها أمام طرٍف ال  تلَمُس لجنُتنا العسكرية املفاِوضة يف َعَمنّ
، يعني كلما طرحت من خيار رفضوه،  يريد أن يصَل إىل َحلٍلنّ
، يف نللهللايللة امللللطلللاف، سللتللكللون لللجللنللتللنللا مللضللطللرًة  ال يلللريلللدون َحلللللللللاًلنّ
إلعالن مبادرة من جانب واحد، عندها نطيُح بُكِلنّ املؤامرات".

استغالل املعاناة 
مزايدات العدوان ومرتزقته ومحاوالتهم استغالل معاناة 
أبللنللاء تللعللز وهلللم يف األسللللاس سللبللب هلللذه املللعللانللاة، وهللنللا أوضللح 
الرئيس، سعى العدوان الستغالل تلك املعاناة، وبن ذلك 
بللقللوللله: "يلللحلللاوُل اللللعلللدُونّ أن يللسللتللغللَلنّ مللعللانللاَة إخللوانللنللا يف تللعللز، 
ولأسف الشديد ُيريُد أن يستغَلنّ معاناتهم وهو َمن افتعلها، 
وهلللو غللري حللريللص، بللل يللريللد أن يستمر يف اسللتللغللاللللهللا، داخللل 
امللللللرتلللللِزقلللللة أجللللللنللللللدات بلللللل ملللسلللتلللفللليلللدون ملللللن األوضلللللللللللاع داخللللللللل تللعللز 

ولأسف الشديد.
وأضاف: "لكننا َنِعُد إخواَننا يف تعز، َنِعُد أبناَء تعز الشرفاء 
أننا سُنفِشُل ُكلَلنّ هذه املللؤامللرات، وسُنفِشُل ُكلَلنّ مصالح َمن 
يريدون أن يستغلوا معاناَة أبناء تعز، سنفشلها، وسنكون 
عوناً وداعللمللاً، وسنكون مع ُكللنّ ما يخفف من وطللأة الحصار 
عىل أبناء شعبنا يف أية محافظة كانت، وهذا ما نعمُل عليه 

منذ يومنا األول".

استشعار املسؤولية 
بالرغم مللن املللراوغللات والتنصل عللن االلللتللزامللات التي اعلنت 
ضمن خطوات الهدنة األممية إال أن قيادة البلد حرصت عىل 
اإللتزام ببنود الهدنة يف ظل عدم التزام العدوان بتنفيذ تلك 

الللبللنللود واللللقللليلللام بلللاللللخلللروقلللات املللسللتللمللرة للللللهللدنللة، لللكللن قلليللادتللنللا 
الحكيمة ويف سبيل الحرص عىل التخفيف من معاناة الشعب 
والوصول إىل تحقيق السالم وانهاء العدوان ورفع الحصار، 
تستمر يف االلتزام الكامل ببنود الهدنة ويف ضبط النفس أمام 
خللروقللات اللللعلللدوان، وتللقللديللم كللل مللا يمكن تقديمه يف سبيل 
تخفيف وطلللأة الللحللصللار وتخفيف مللعللانللاة أبللنللاء الللشللعللب، ويف 
هلللذا اإلطللللار يللشللري الللرئلليللس ضللمللن مللعللرض كلمته إىل استمتاع 
اللللللعلللللدوان بلللملللعلللانلللاة شللعللبللنللا الللليلللملللنلللي، حللليلللث قللللللال: "نلللقلللف أمللللام 
عللللدوان بغيض يستمتع بللمللعللانللاة أبللنللاء شعبنا الللعللزيللز، َقِبْلنا 
بهذه الُهدنة ونحن نعرف أنه لن يفَي بها َولن يلتزم بها، ولكن 
ووقوفاً ملعاناة أبناء شعبنا كان لزاماً أن نخفف وطأة الحصار 

فَقِبلنا بهذه الُهدنة ونحن نعرف أنه لن يلتزَم بها.

املرتبات 
من أهم املواضيع التي سبق وأن اشار اليها الرئيس املشاط 
يف خطابات وكلمات عديدة هو كيفية ضمان صللرف مرتبات 
مللوظللفللي الللللدولللللة ولللللو بللالللحللد األدىن "نلللصلللف راتللللللب" علللىل األقلللل 
شللهللريللا حللتللى تللنللجللي الللصللعللوبللات االقللتللصللاديللة يف ظللل اسللتللمللرار 
العدوان والحصار ولكن العدوان ومرتزقته ال يكرتثون ملعاناة 
ملللوظلللفلللي الللللدولللللة وكلللللل أبللللنللللاء اللللشلللعلللب ويلللعلللملللللللون عللللىل تللشللديللد 
الحصار وتصعيد العدوان.. وقال الرئيس: "نحن يف املجلس 
هنا بأن  السيايس األعىل اتخذنا قرارَنا قبل أكرَث من عام، ووجنّ
لللُص لللحللسللاب اللللراتلللب لكل  إيللللللرادات الللسللفللن يف الللحللديللدة ُتلللَخلللَصنّ

أبناء الشعب".

جتديد الدعوة
يف إطلللللللار الللللحللللرص عللللىل تللخللفلليللف ملللعلللانلللاة ملللوظلللفلللي اللللللدوللللللة يف 
إيجاد الحلول لصرف املرتبات وضمان انتظامها، جدد الرئيس 
ُد وندعو  دعوته لأمم املتحدة وأطراف العدوان، فقال: "ُنَجِدنّ
األمَم املتحدة وندعو أطراَف مرتِزقة العدوان وندعو العدوان 

نفسه إىل تغطية العجز يف فجوة الراتب".

نهب اإليرادات
يواصل العدوان ومرتزقته نهب ايرادات النفط والغاز التي 
تللصللل اىل مللللللليلللارات اللللللللدوالرات واللللتلللي إذا ملللا خللصللصللت لللصللالللح 
رواتب املوظفن فإنها ستسهم يف تغطية الفجوة والعجز يف 
صللللرف امللللرتلللبلللات، وحللللول هللللذه الللنللقللطللة، يللشللري الللرئلليللس املللشللاط 
انلللللله سلللبلللق الللللنللللقللللاش عللللىل ان تلللخلللصلللص تلللللللك االيللللللللللللرادات لللصللالللح 
نصف الراتب، عىل أن تغطي قوى العدوان ومرتزقته العجز 
يف الللللراتللللب مللللن ايلللللللللرادات اللللنلللفلللط والللللغللللاز اللللتلللي يللنللهللبللهللا الللللعللللدوان 
ومرتزقته.. وأضاف: "املؤسف أنه لم يِف بالتزامه، وبداًل عن 
أن يف بها، يراوغ ويحاول أن يفهَم هذا الشعب أن راتَبه من 
هلللذه اإليلللللللرادات الللتللي نللحللن بلللدونللله وقللبللل أن يللوجللد وهلللو ال زال 

كائناً لم يوجد يف كيان سيايس".
ودعلللللللللا الللللرئلللليللللس املللللللشللللللاط األملللللللللللَم املللللتللللحللللدة للللللللضلللغلللط عللللللىل دول 
الللعللدوان اإليللفللاء بالتزامهم يف تغطية فجوة الللراتللب، وتابع: 
"أملللللا نللحللن يف املللجلللللس اللللسللليلللايس األعلللللىل فللنللحللن خللصللصللنللا هللذا 

اإليراد من قبل عام لكنه ال يأيت إال بعد عدة أشهر".

حتقيق اآلمال والتطلعات 
وبيقن املؤمن القوي الواثق بعون الله وتأييده وبأن النصر 
والتمكن سيكون حليف املؤمنن الصادقن، وبأن السائرين 
يف دروب الخري سيحقق الله لهم الخري والفالح، وهنا يؤكد 
الللرئلليللس املللشللاط امللللي قللدمللا يف مللسللرية نللصللرة الللحللق والللديللن 
والللللتللللصللللدي للللللأعلللللداء اللللحلللاقلللديلللن والللللعللللمللللل بلللكلللل جلللهلللد وتلللفلللان 
وإخللللللالص علللىل تللحللقلليللق كلللل اآلمللللللال والللتللطلللللعللات اللللتلللي يصبو 
اليها أبللنللاء شعبنا اليمني الللعللزيللز .. وبللهللذه الكلمات اختتم 
الرئيس كلمته  التاريخية معاهدا الشعب أنه لن يألو جهدا 
يف تحقيق آماله وتطلعاته نحو صنع الغد املشرق واملستقبل 
اللللللللواعلللللللد بللللالللللبللللنللللاء والللللتللللنللللملللليللللة واللللللنلللللهلللللوض اللللللحلللللضلللللاري اللللشلللاملللل 
وتللرسلليللخ مللداملليللك األملللن واالسلللتلللقلللرار، حلليللث قلللال: "أريللللد أن 
للُق اللللخلللرَي واألملللللَن  لللللللللَد للللهلللذا الللشللعللب، أنلللنلللا ملللع ُكللللللللنّ ملللا يللحللقنّ أؤكنّ
َد ولن نألَو ُجهداً ال  واالستقراَر ألبناء هذا الشعب، لن نرتدنّ
بللحللرب وال بللسللالم يف مللا يلللللبللي تللطلللللعللات أبللنللاء هلللذا الللشللعللب، 
ُق الخرَي  ثقوا ُكلَلنّ الثقة بأننا نجعُل نْصَب أعيننا ُكلَلنّ ما يحقنّ

ألبناء هذا الشعب".

يجب على ق��وى ال��ع��دوان وامل��رت��زق��ة أن ي��ف��وا بالتزاماتهم جت��اه العجز 
والفجوة في تغطية رواتب موظفي الدولة

القوات املسلحة واألمن ملك للشعب وليست حكرًا على أحد
ي��ق��ظ��ة األج���ه���زة األم��ن��ي��ة وع��ق��ي��دت��ه��ا األم��ن��ي��ة  ح��ق��ق��ت األم����ن وأح��ب��ط��ت 

مخططات األعداء في استهداف اجلبهة الداخلية 
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في كلمته أمام خريجي كلية الشرطة.. الرئيس املشاط:

األداء املتميز لرجال األمن والشرطة 
يعكس املظهر العام للدولة

أجندات قوى العدوان وأدواتها احمللية وتناقضاتها تطيل معاناة شعبنا 
س���ن���واص���ل ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت��خ��ف��ي��ف وط������أة احل���ص���ار 

املفروض على بالدنا مبختلف السبل 
سنعلن عن مبادرة من طرفنا إذا لم تلمس جلنتنا 

املفاوضة بوادر بشأن الطرق املغلقة
مجسداً حقائق الصدق يف تحمل املسؤولية، وقوة اإلرادة يف مواصلة مسرية البناء والتنمية، وعظمة اإليمان 
واليقن والثقة بالله وبعونه وتأييده ونصره لعباده املؤمنن الصادقن السائرين عىل منهجية القرآن الكريم 
)إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم(، هكذا انربى حضوراً وظهوراً -كما هو عهده ووعده وعادته عىل 
الدوام- رئيس املجلس السيايس األعىل القائد األعىل للقوات املسلحة املشري الركن مهدي املشاط،، يف حفل 
تخريج الدفعة السادسة من كلية الشرطة والدفعة الثانية شرطة نسائية، وصدح بكلمة  تاريخية هامة ومتميزة 
بشموليتها، ومضمون رسائلها، وبما احتوت يف طياتها من محددات وموجهات، وما تجىل فيها من نظرة ثاقبة 
للوضع العام، وملآالت األحداث مستقباًل ويف قادم األيام، محدداً املسار الذي يجب أن يمي فيه األحرار، لضمان 
استمرارية النجاح وصنع االنتصار وقطع دابر املعتدين األشرار.. وتطرق الرئيس املشاط يف كلمته إىل الكثري من 

القضايا الهامة مقدماً الحلول الناجعة واملبادرات العادلة واملنصفة ومغلبا املصلحة العليا للوطن والشعب.
وهنا تتجىل عظمة هذه القيادة الحكيمة من خالل ما جسدته وتجسده من استشعار للمسؤولية الوطنية ومن 
تفان وإخالص يف خدمة الوطن والشعب والدفاع عنهم والعمل بكل ما من شأنه تحقيق العزة والحرية والكرامة 
ألبناء شعبنا العزيز، والسيادة واالستقالل والنهوض التنموي الشامل لوطننا اليمني املجيد.. ولذا فهذه القيادة 

الوطنية املخلصة والشجاعة هي من يجب أن يلتف حولها كل أبناء اليمن يف الشمال والجنوب والشرق والغرب، 
فاليمن وطن واحد موحد، وليس له سوى رئيس واحد وهو حالياً الرئيس مهدي محمد املشاط، كما أشار إىل 
ذلك قائد ثورتنا املباركة ومسريتنا الظافرة القائد العلم املجاهد السيد عبدامللك بدرالدين الحويث-يحفظه الله-.

املحددات واملوجهات والتوجيهات التي اشتملت عليها كلمة الرئيس، وما اتسمت به من مصداقية وشفافية 
يف الطرح ازاء القضايا التي تهم الوطن والشعب، اعتربها الكثري من املحللن السياسين خارطة طريق للمرحلة 
القادمة عىل كافة املستويات، حيث تطرقت لكل ما يهم الوطن واملواطن يف معيشته وأمنه واستقراره وصوال 

اىل تحقيق اآلمال والتطلعات التي ينشدها ابناء الشعب يف شتى مجاالت الحياة..
وسنحاول هنا من خالل قراءة سريعة وموجزة لكلمة الرئيس املشاط أن نستعرض أبرز املحددات واملوجهات 
التي قدمها عىل املستوى املحي، واملبادرات املقدمة للمجتمع الدويل للوصول اىل حلول عادلة ومنصفة تضمن 

لليمنين جميًعا السالم والعدل واإلنصاف بعيًدا عن تدخالت األعداء ومخططاتهم التآمرية.

خاص - 



يقظة وانتباه 
وأشار إىل أن الشعار يهدف إىل تحصني الساحة الداخلية 
ألبككنككاء األمكككة مككن االخكككككراق.. وقككككال: "إن االسككتككهككداف األمككريككي 
استهداف شامل لألمة يف كل يشء، يستهدفها فكرياً وثقافياً 

وسياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً".
وأضككاف: "تحتاج األمة يف واقعها الداخيل إىل حالة تعبئة 
لتكون يف حالة يقظة وانتباه ووعي تجاه تحركات ومؤامرات 
األعداء، وتحصينها من اخراقهم ونفوذهم وتأثريهم الذي 
يكككتكككجكككه حككككتككككى إىل االسككككتككككقككككطككككاب وككككككسكككككب األمكككككككككة لككككتكككككككككون مكككوالكككيكككة 

ومناصرة ومتقبلة لسيطرة أعدائها عليها".
ولكككفكككت قكككائكككد الكككثكككورة إىل أن األمكككككة تككحككتككاج إىل تككعككبككئككة بككالككحككالككة 
العدائية حتى ال تتقبل األعكككداء وتوليهم وتككقككف يف صفهم.. 
وأضكككككككككككككاف: "نكككككتكككككحكككككدث الككككككيككككككوم يف هككككككككذه املكككككنكككككاسكككككبكككككة، عككككككن الكككككذككككككرى 
السنوية للصرخة يف وجه املستكربين، وإعالن هتاف الرباءة 

من أعداء الله، وشعار الحرية والكرامة واإلباء".

11 سبتمرب ذريعة 
وتابع قائد الثورة حديثه بالقول : "يف هذه املناسبة نستذكر 
املكككككوقكككككف الككككككككذي أطككككلككككقككككه الككككسككككيككككد حككككسككككني بكككككككدر الكككككديكككككن الكككككحكككككويث يف 
محاضرته املهمة "الصرخة يف وجككه املستكربين" بتأريخ 17 
يناير 2002م، يف تلك الظروف املهمة والحساسة واملنعطف 
الخطري الذي واجهته فيه األمة بصورة عامة، مرحلة جديدة 
مككن االسككتككهككداف الككعككدايئ الككشككامككل مككن ِقككبككل أعككدائككهككا، بتحرك 
أمريكا وحلفائها تحت عنوان مكافحة اإلرهاب عقب أحداث 

11 سبتمرب".
وأفككككاد قككائككد الكككثكككورة بكككأن قكككوى االسككتكككككبككار جككعككلككت مككن أحكككداث 
11 سبتمرب ذريككعككة السككتككهككداف شككامككل يمكنها مككن السيطرة 
التامة عىل األمككة، واحتالل كثري من البلدان بشكٍل مباشر، 

والسيطرة عىل ما بقي بشكل تام.

حالة خطرية 
واضكككككاف : "تككلككك املككرحككلككة خككطككرة جكككككداً، شككمككل الككتككهككديككد أمتنا 
وديككنككهككا ودنككيككاهككا، ومكككصكككادرة كككرامككتككهككا وحككريككتككهككا واسككتككقككاللككهككا، 
وطككمككس هككويككتككهككا وانككتككمككائككهككا، وسككعككي األعكككككداء لتمكني عككدوهككا 
اإلسككرائككيككيل بشكل كبري ليكون هككو الككوكككيككل املككبككاشككر يف املنطقة 
للغرب وأمريكا، وإلزاحة كل تهديد أو عائق من ِقبل األعداء 

أمام سيطرتهم وحضورهم يف املنطقة".
وأوضكككككح أن "تككلككك املككرحككلككة كككانككت مكككن أكككككرب األخكككطكككار فككيككهككا أن 
يكككككككككون يف مكككقكككابكككل ذلككككككك الككككتككككحككككرك الكككككعكككككدايئ الكككككواسكككككع والكككشكككامكككل 
يقابله حالة سكوت وصمت واستسالم وإذعان، واالنضمام 
يف صككفككه واالسككتككجككابككة لتنفيذ مككا يككشككاء ويكككريكككد".. مككعككتككرباً ذلككك 

حالة خطرية لألمة.
موقف حكيم 

وأضككككككككككاف: "لككككقككككد تككككحككككرك الكككسكككيكككد حكككسكككني الكككككحكككككويث بكككمكككشكككروعكككه 
الككقككرآين املككهككم، وعكككربرّ عككن توجهه بشعار يمثل مككوقككفككاً حكيماً 
ومدروساً ومفيداً، أعلن الصرخة التي تتمثل بالشعار: الله 
أكككرب .. املككوت ألمريكا .. املككوت إلسرائيل .. اللعنة عككىل اليهود 

.. النصر لإلسالم".
وتطرق قائد الثورة إىل الظروف التي أُعلنت فيها الصرخة، 
وانطلق املشروع القرآين.. وقال: "عادة ما نتحدث عن الظروف 
التي أُعلنت فيها الصرخة وانطلق فيها املشروع القرآين عىل 
نحو إجمايل، واالستهداف الشامل من ِقبل أمريكا وتحركها 

وحلفائها يف احتالل أفغانستان، واتجهت نحو العراق".

السيطرة التامة 
وذكر أن "أمريكا كان لها جدول وبرنامج تسعى من خالله 
الحككككتككككالل عكككككدد مككككن الككككبككككلككككدان يف الكككعكككالكككم الكككعكككربكككي واإلسكككككالمكككككي، 
وضككككككككككرب أخككككككككككرى واسكككككتكككككهكككككدافكككككهكككككا بككككككصككككككورة شكككككامكككككلكككككة، وصككككككككككككواًل إىل 
الككسككيككطككرة املكككبكككاشكككرة بككشكككككل عككككام عكككىل بككقككيككة الكككبكككلكككدان مكككن خككالل 
قكككككككواعكككككككد عككككسكككككككككريككككة يف مككككخككككتككككلككككف الككككككبككككككلككككككدان والككككككسككككككيككككككطككككككرة الككككتككككامككككة 
واملككككبككككاشككككرة عككككىل الككككوضككككع سكككيكككاسكككيكككاً واقككككتككككصككككاديككككاً وأمككككنككككيككككاً وثككقككافككيككا 

وفكرياً وتعليمياً".
وأضككككككككاف: "إن تكككلكككك املكككرحكككلكككة، ككككككان هكككنكككاك تكككوجكككه لككككألعككككداء يف 
استهداف األمة يف كافة املجاالت، وكل بلد من بلدان األمة، 
يكككحكككمكككل عككككقككككدة الكككككعكككككداء عككككىل اإلسككككككككالم واملكككسكككلكككمكككني، وهككككككو يشء 
واضككككككككح عكككككككربرّ عككككنككككه األعككككككككككككداء يف عككككدائككككهككككم لكككككإلسكككككالم واملكككسكككلكككمكككني، 
عداء حقيقي، بأطماعهم يف السيطرة عىل األمة ومقدراتها 
وثكككرواتكككهكككا وأوطكككانكككهكككا وثكككروتكككهكككا الككبككشككريككة، واسككتككغككاللككهككا ملصلحة 

أعدائها".

املسؤولية أمام الله 
كما أكد قائد الثورة أن "ذلك االستهداف الخطري لألمة كان 
ال ُبكككد يف مقابله مككن مككوقككف وحتمية املككوقككف لككالعككتككبككار الديني 
واملسؤولية أمام الله تعاىل يف ملاذا شرع الله الجهاد، وتحدث 
عنه القرآن الكريم، وأمر األمة به، إال ملا تواجهه من تحديات 
ومخاطر تستهدف دينها وعقيدتها وكرامتها والسيطرة عليها 
وإذاللها وقهرها، واملؤامرة عىل تدمريها وإفقادها وجودها".
وجكككككككككككدد الكككككتكككككأككككككيكككككد عكككككككىل أن "مكككككككككا يككككفككككعككككلككككه األعكككككككككككككككداء بكككككككاألمكككككككة ومكككككا 
يرتكبونه مككن جككرائككم بحقها، يستدعي مككن الجميع بحسب 
املسؤولية أمام الله أن يكون لنا موقف من ذلك، ثم باعتبار 

أن املككصككلككحككة الككحككقككيككقككيككة لككألمككة والككتككوجككه الككصككحككيككح تككجككاه خطر 
شامل يستهدفها يف كككل املككجككاالت بشكل عككدايئ يف التصدي 

وفقاً للفطرة، وملا أمر به القرآن الكريم".

نشاط تعبوي 
وذكر أن "السيد حسني الحويث تحرك عقب ذلك بمشروعه 
القرآين، وعربرّ عنه توجهه يف التصدي للهجمة العدائية ضد 
األمة اإلسالمية بشعار الرباءة والصرخة يف وجه املستكربين، 
وطكككككلكككككب أن ُيككككهككككتككككف بكككككهكككككذا الككككشككككعككككار ملكككككن يكككطكككلكككقكككون مككككعككككه يف هككككذه 

املسرية".
ولفت قائد الثورة إىل أن "الشعار أىت ضمن نشاط تعبوي 
وتثقيفي واسككع اتجه إىل مواقف وخككطككوات عملية مرسومة 
ومككحككددة، تضمنتها الثقافة الككقككرآنككيككة، وصحبه مككوقككف آخر 

هو املقاطعة للبضائع األمريكية واإلسرائيلية".
وبككنيرّ أن "الشعار كسر حالة الصمت والسكوت التي أراد 
اآلخرون أن يفرضوها عىل األمة من الداخل يف مقابل الهجمة 

الهائلة والشاملة من جانب أعداء األمة".

تصفية القضية الفلسطينية 
وأفاد بأن "العدو اإلسرائييل استفاد من الهجمة والتحرك 
األمريي الغربي الواسع لتصفية القضية الفلسطينية بشكل 
كامل، وأن يتبوأ دوره الكبري يف املنطقة، إىل جانب ما يصحب 
ذلك من مؤامرات عىل األمة، فأرادوا أال يكون هناك أي تحرك 
شعبي أو رسمي يعيق التحرك األمريي واإلسرائييل والغربي 
وخططهم، وأن تبقى الساحة العربية واإلسالمية مفتوحة 

وبيئة مهيأة وخصبة للمؤامرات األمريكية واإلسرائيلية".
واعترب قائد الثورة الشعار براءة من أعداء لله واألمة وأعداء 
اإلنسانية الذين يتحركون بشرهم وطغيانهم وجرائمهم من 
أعمال قتل وانتهاك لألعراض ونهب للرثوات، ونشر الضالل 
وطمس الهوية اإلسالمية، ما يتطلب أن يكون هناك صوت 

للرباءة منهم وأفعالهم.

تحصني األمة 
وذكر أن "شعار الصرخة جاء للتصدي لثقافات ومفاهيم 
خكككطكككرية يكككريكككد األعكككككككككداء تككرسككيككخككهككا يف أوسككككككككاط أبككككنككككاء األمككككككة عككىل 
الكككسكككاحكككة اإلسكككالمكككيكككة والكككعكككربكككيكككة، ومككواجككهككتككهككا وتكككرسكككيكككخ ثككقككافككة 
ة عكككككككن املكككككككوقكككككككف الككككككحككككككق والككككككككوعككككككككي تككككككجككككككاه األعككككككككككككداء  أصكككككيكككككلكككككة مكككككككعكككككككربرّ

ومؤامراتهم".
وأضكككككاف: "الككشككهككيككد الككقككائككد اتككخككذ خكككيكككاراً لتحصني مجتمعنا 
املكككسكككلكككم مككككن الكككككداخكككككل، ورفككككككع مكككسكككتكككوى الككككوعككككي والكككككدفكككككع بككككه إىل 
املككوقككف الككجككمككاهككريي الككواسككع عككىل أسكككاس املككشككروع الكككقكككرآين" .. 
الفكككتكككاً إىل أن "املككككشككككروع الككككقككككرآين يف تككحككصككني األمكككككة يككعككمككل عىل 
تعبئتها وتوعيتها لتتعامل مع أعدائها كأعداء وتسعى ملنع 

نفوذهم يف داخلها".

عنوان لبناء األمة 
ولفت قائد الثورة  إىل أن "شعار الصرخة عنوان لبناء األمة 
عككسكككككريككاً واقكككتكككصكككاديكككاً، ويف ككككل املككككجككككاالت والكككنكككهكككوض بككمككشككروع 
حككضككاري ُيككبككنككى عككىل الككهككويككة اإلسككالمككيككة، إضككافككة إىل أنكككه كشف 

زيف شعارات أعداء األمة يف حرية التعبري والرأي".
وقككككككككككال: "بككككعككككد أقكككككككل مكككككن عكككككككام عكككككىل إطككككككككالق الككككشككككعككككار انكككزعكككجكككت 
السفارة األمريكية يف صنعاء منه، فدفعت السلطة ملواجهته، 
وتكككككابكككككع الكككسكككفكككري األمكككككريكككككي عكككمكككلكككيكككات االعككككتككككقككككال الككككتككككي قككككامككككت بككهككا 
السلطة آنككككذاك لكككككل مككن يككرفككع الككشككعككار رغكككم أن حككراكككهككم كككان 

سلمياً وقانونياً".
ه األمريكيون والسلطة  وأضاف: "بعد خيار االعتقاالت، توجرّ
إىل الخيار العسكري ضككد السيد حسني بككدر الككديككن الككحككويث، 
فكككككككككانككككت الكككككحكككككرب األوىل" .. مككككككؤكككككككداً أن "أمكككككريكككككككككككا حكككككررّضكككككت عككىل 
الحروب الست، وقدمت الغطاء السيايس للسلطة يف ارتكاب 

أبشع الجرائم".
وأشار إىل أن "ما بعد الجولة األوىل جاءت الجولة الثانية، 
واسككككتككككمككككرت الكككككحكككككروب حكككتكككى الككككجككككولككككة الككككسككككادسككككة مكككككن 2004م 
حتى 2010م، تخللتها أكككرث من 20 حرباً بشكل أو بآخر، 
وبمستوى أكرب، ويف أكرث من األحوال لم يكن يستتب السالم 

أو تتوقف الحرب".

بطش وجربوت 
وبككككككنيرّ قكككائكككد الكككككثكككككورة أن "الكككككهكككككدف مككككن كككككل ذلكككككك الككتككنكككككيككل بككمككن 
ه من يعارض  يتبنى موقف الرباءة من أعداء الله، ومنع توجرّ
ويقف يف وجه االستهداف األمريي واإلسرائييل ضد األمة".. 
مشرياً إىل أن "أمريكا شجعت الحروب من بدايتها، وأوعزت 
للسلطة يف تلك املراحل والجوالت أن تفعل ما تريد من بطش 
وجربوت وانتهاك لحقوق اإلنسان، وارتكاب أبشع الجرائم، 
وقككتككل األطككفككال والككنككسككاء واسككتككهككداف الككقككرى، وتككشككريككد أهلها، 

وإبادة الناس بشكل جماعي".

اشرتاك النظام السعودي 
م الغطاء لكل الجرائم، والسلطة  وأكد أن "أمريكا كانت تقدرّ
تكككككنكككككدفكككككع أككككككككككرث وراء ذلكككككككككك بككككككهككككككدف اسككككككككرضككككككككاء أمكككككريكككككككككككا والكككككككتكككككككودد 
إلسرائيل".. موضحاً أنه "خالل تلك املراحل إىل اليوم، فشلت 
حروبهم وكككذا مؤامراتهم، وهناك كثري من الككدروس والعرب 

والحقائق التي تجلت عىل مستوى البلد واإلقليم".
وقال: "يف الحرب السادسة نهاية 2009- وبداية 2010، 
خل النظام السعودي، واشرك مع السلطة اليمنية آنذاك  تدرّ
يف الحرب، وتعاونا عىل حسم املعركة بشكل نهايئ، لكنهم 

فشلوا".
منطلق ايماين 

وأضاف: "من بداية األحداث كان التحرك بإمكانات بسيطة، 
ولم يكن تحرك املسرية من بداية انطالقتها ومنذ الصرخة التي 

أطلقها السيد حسني الحويث يستند إىل دعم وارتباط خارجي، 
رغكككككم أنكككنكككا تككبككنككيككنككا مككوقككفككنككا بككشكككككل واضككككككح أمككككككام األمككككككة وقككضككيككتككهككا 
املركزية، وإنما كانت املسألة بدافع الشعور باملسؤولية أمام 

الله، ومنطلق إيماين وواٍع بطبيعة الظروف واألحداث".
وتككككككابككككككع: "إن الككككسككككيككككاسككككة الكككككتكككككي تكككبكككنكككت دعكككككككم املككككككوقككككككف األمكككككريكككككي 
ومناصرته فشلت يف اتجاهني، أولهما فشلت يف مواجهة هذا 
املوقف الحق، والتوجه الصحيح الذي ننطلق فيه يف مسريتنا 
الكككقكككرآنكككيكككة بكككاالسكككتكككنكككاد إىل هكككككدى الكككلكككه واإليكككككمكككككان والككككحككككق الكككواضكككح 
واملوقف الصحيح، وثانيها فشلت يف إسكات الصوت وإيقاف 
هذا العمل، ونحن يف غاية االستضعاف نتحرك عىل مستوى 

عدد ومجاميع".

مواالة أعداء األمة
وبنيرّ قائد الثورة أن "السلطة لم تحصل عىل ما كانت تؤمله 
من سياسة اسرضاء أمريكا وإسرائيل، وهذه السياسة أثبتت 
فككشككلككهككا وعكككاقكككبكككتكككهكككا الككحككتككمككيككة هككككي الكككخكككسكككران والككككنككككدم والككعككاقككبككة 
الحتمية ملن يسارع يف مواالة أعداء األمة وسياسة االسرضاء 

لن تجدي شيئاً"
وأردف قائاًل: "تجلرّت الكثري من الحقائق حتى عىل مستوى 
اإلقككككلككككيككككم، حكككيكككث تكككتكككجكككه ملكككككككوالة إسككككرائككككيككككل والكككتكككحكككالكككف مككككع الكككعكككدو 
والككككشككككراكككككة يف كككككل يشء يف املككككوقككككف عككككىل املكككسكككتكككويكككني الكككسكككيكككايس 
واإلعكككككالمكككككي والكككككدعكككككم االقككككتككككصككككادي والكككسكككعكككي السكككتكككغكككالل بككعككض 

العناوين الدينية".

األنظمة العميلة 
وأردف بكككككالكككككقكككككول : "تكككككجكككككىل األثككككككككككر اإليككككككجككككككابككككككي يف مككككككن يكككتكككبكككعكككون 
املكككشكككروع الكككقكككرآين عككىل مككسككتككوى الككثككبككات، واالسككتككمككراريككة والثقة 
بالله ونصره".. مشرياً إىل أن "الكثري من األنظمة العربية تتجه 
ملواالة العدو اإلسرائييل والشراكة معه اقتصاديا، واستغالل 

العناوين الدينية للتضليل ولخدمة توجههم املنحرف".
وقكككككككككال: "أصككككبككككحككككت تكككلكككك األنككككظككككمككككة تكككتكككنكككككككر لكككككككل يشء ملكككككا ككككانكككوا 
يكككككعكككككرفكككككون سكككككابكككككقكككككاً أن الكككككككعكككككككدو اإلسكككككككرائكككككككيكككككككل يف مككككككوقككككككف الككككبككككاطككككل 
والظالم".. مبيناً أن "تلك األنظمة العميلة تظلم أبناء األمة، 

وأصبحت تتنكر للشعب الفلسطيني وحقوقه".
وذكر قائد الثورة أن "اللوبي الصهيوين يتحرك بشكل كبري 
يف الغرب، ويظهر عداءه الشديد لإلسالم يف حرق املصاحف 
واإلسكككككككككاءة لككككرسككككول لكككلكككه أعكككظكككم رمككككككوز املكككسكككلكككمكككني".. مكككوضكككحكككاً أن 
"التيار العميل يف األمة يتجاهل ما يحصل من جرائم يومية 

يف فلسطني وتهديد األقىص الشريف".
ولكككككككفكككككككت إىل أن "األنكككككككظكككككككمكككككككة الكككككعكككككمكككككيكككككلكككككة تككككتككككبككككنككككى نككككككفككككككس املككككككوقككككككف 
اإلسككرائككيككيل املككعككادي للمجاهدين يف فلسطني ولككبككنككان واألمكككة، 

ويعملون عىل تشويههم إعالمياً".

ترسيخ االنتماء لإلسالم
وتككككككطككككككرق الككككسككككيككككد الكككككقكككككائكككككد  إىل أن "كككككككككل عككككمككككل لككككصككككالككككح الككككعككككدو 
اإلسككككرائككككيككككيل هككككو عكككمكككل عككككككدايئ يككسككتككهككدف الكككشكككعكككب الككفككلككسككطككيككنككي 
واألمككككككككة بكككشكككككككل عككككككككككام".. مككككشككككرياً إىل أن "االتككككككجككككككاه الكككصكككحكككيكككح هككو 
تككرسككيككخ االنكككتكككمكككاء لكككإلسكككالم ومككككعككككاداة الكككعكككدو الككحككقككيككقككي أمككريكككككا 
وإسرائيل والتصدي ملؤامراتهم والتوجه الصادق الذي ينسجم 
مككككع االنكككتكككمكككاء اإلسككككالمككككي ومككصككلككحككة األمكككككككة، ويكككحكككقكككق لكككهكككا عككزتككهككا 
نها مككن أعككدائككهككا واخراقاتهم،  وفالحها واستقاللها، ويحصرّ

ويبنيها لتكون بمستوى املوقف القوي".

النصر املوعود 
وقكككال: "األمكككل بالنصر املككوعككود هككو لعباد الككلككه املستضعفني 
األوفككككيككككاء مكككع ديككنككهككم وأمكككتكككهكككم، والكككثكككابكككتكككني عكككىل الكككحكككق الكككواضكككح 

والصحيح".
واختتم قائد الثورة كلمته بالقول : "الصرخة التي أطلقها 
الككسككيككد حككسككني الككحككويث بقيت إىل الككيككوم، وتككعككالككت وانككتككشككرت، 
وسككمككع بككهككا كككل الككعككالككم، واملككسككاعككي مككن أجكككل إسكككككاتككهككا فشلت 
وكككذا مككن أجككل منعها سقطت، وبعد كككل مككا حككاربككوه، اليوم 

الشعار أكرث حضوراً وأقوى من كل مرحلة".

في كلمة له بالذكرى السنوية للصرخة في وجه املستكبرين

قائد الثورة: الشعار عنوان لبناء األمة

   السيد حسني بدرالدين احلوثي عبر عن توجهه في التصدي للهجمة العدائية ضد األمة بشعار الصرخة في وجه املستكبرين

   السياسة التي تبنت الوقوف في الصف األمريكي فشلت في مواجهة الشهيد القائد وإسكات صوته
   الشعار ميثل صوتا لألمة في مقابل أعدائها ويعبر عن سخطها واحتجاجها على املؤامرات التي تستهدفها

   العدو اإلسرائيلي استفاد من الهجمة األمريكية الغربية لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل
   جتلى األثر اإليجابي في من يتبعون املشروع القرآني على مستوى الثبات واالستمرارية والثقة بالله ونصره

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

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

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

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

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

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

التعايش السلمي بني األمم. ية
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اسبوعية 
سياسية . عامة

 في ذكرى الصرخة نستذكر املوقف العظيم الذي أطلقه الشهيد القائد في ظروف حساسة وخطيرة 
   أمريكا جعلت أحداث 11 سبتمبر ذريعة الستهداف 

شامل ميكنها من السيطرة التامة على أمتنا
   سعى األعداء لتمكني العدو اإلسرائيلي ليكون 

الوكيل املباشر ألمريكا والغرب في املنطقة
   كل ما يفعله األعداء يستدعي منا أن يكون لنا موقف 

جتاه هذه األخطار وعملية االستهداف الشامل
 أكد قائد الثورة السيد عبدامللك بدر 

الدين الحويث، أن شعار الصرخة الذي 
أطلقه الشهيد القائد، السيد حسني بدر 

الدين الحويث رضوان الله عليه مطلع 
العام 2002م، يمثل صوتاً لألمة يف 

مقابل ما يفعله األعداء بأبنائها، وتدمري 
مقدراتهم ونهب خرياتهم والسيطرة عىل 

ثرواتهم.
وأوضح يف كلمة له بمناسبة الذكرى 
السنوية للصرخة يف وجه املستكربين 

بقوله : "شعار الصرخة يعربرّ عن سخط 
األمة واحتجاجها، وعدم تقبلها ملا يفعله 

أعداؤها وعدم سكوتها تجاه املؤامرات 
التي تستهدفها، وأول ما ينبغي تجاه ما 

يفعله األعداء أن يكون لنا صوت وموقف 
نعربرّ فيه عن احتجاجنا ورفضنا من 

مؤامراتهم التي تستهدفنا كأمة مسلمة 
وأن يكون الصوت قوياً وواضحاً".

 األمة بحاجة للتعبئة لتكون 
ف�����ي ح����ال����ة ي���ق���ظ���ة ووع��������ي جت����اه 

مؤامرات األعداء 
 الشهيد القائد ات��خ��ذ خيار 
حت�����ص�����ني م���ج���ت���م���ع���ن���ا امل���س���ل���م 
م������ن ال�������داخ�������ل ورف����������ع م���س���ت���وى 
ال��وع��ي وال��دف��ع ب��ه إل���ى امل��وق��ف 

اجلماهيري الواسع 
  امل����ش����روع ال���ق���رآن���ي ال���ي���وم أك��ث��ر 

حضورًا وقوٍة  

  ال��ش��ع��ار ك��ش��ف زي���ف ش��ع��ارات 
أع������داء األم�����ة ف���ي ح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ي��ر 
وال��������رأي ب���ع���د أن حت����رك����وا ب��ش��ك��ل 

عدائي ملواجهته
 ب��ع��د أق���ل م���ن ع���ام ع��ل��ى إط���اق 
ال������ش������ع������ار ان������زع������ج������ت ال�����س�����ف�����ارة 
األمريكية في صنعاء منه فدفعت 

السلطة ملواجهته
 السفير األمريكي تابع عمليات 
االعتقاالت التي قامت بها السلطة 

آنذاك لكل من يرفع الشعار 



ترأس فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
ال�����س�����ي�����ايس األع������������ى، رئ�����ي�����س ال����ل����ج����ن����ة ال����ع����ل����ي����ا إلدارة ال�����رؤي�����ة 

الوطنية، االجتماع األول للجنة.
وخ������������ال االج�������ت�������م�������اع، أك����������د ال������رئ������ي������س امل�������ش�������اط ع�������ى أه����م����ي����ة 
التعديات التي أضيفت لآللية التنفيذية للرؤية الوطنية، 
وال�������������دور ال����������ذي ت���ض���ط���ل���ع ب������ه ال����ل����ج����ن����ة ال����ع����ل����ي����ا إلدارة ال�����رؤي�����ة 
خ����ص����وص����ا ف���ي���م���ا ي���ت���ع���ل���ق ب���ت���ج���وي���د ع���م���ل���ي���ة ال���ت���خ���ط���ي���ط ورف�����ع 

مستوى التنفيذ عى مختلف املستويات.
وت��ط��رق إىل أه��م��ي��ة دور ال��ق��ط��اع��ات ل��ل��م ال��ش��ت��ات وتوحيد 
األول�������وي�������ات وج�����ه�����ود ال���ت���ن���ف���ي���ذ وامل����ت����اب����ع����ة وال���ت���ق���ي���ي���م امل��س��ت��م��ر 

بالتكامل مع املكتب التنفيذي ومنظومة الرؤية عموما.
ووجه الرئيس املشاط، بضرورة أن تكون الخطط انسيابية 
وأن تشهد ال��ق��ط��اع��ات ح��راك��اً وح��ي��وي��ة، وك���ذا عقد ال��ورش 
ال���ازم���ة لتتمكن م���ن ت��ن��ف��ي��ذ امل���ه���ام امل��ن��اط��ة ب��ه��ا وف���ق���اً ملهامها 
املنصوص عليها يف اآللية التنفيذية املعدلة للرؤية الوطنية.. 
وق����ال :" إن��ن��ا أم����ام م��رح��ل��ة ج���دي���دة وم���ه���ام ج���دي���دة وم��ه��م��ة 

وآلية عمل حديثة، تتطلب مضاعفة الجهود وخلق بيئة 
عمل سلسة وانسيابية من خ��ال وح��دة ال��رؤى واألف��ك��ار، 
وتجنب العشوائية وتحديد األولويات واإلمكانيات املتاحة 

ونقطة االنطاق والهدف الذي نريد أن نحققه".
وش��������دد ال����رئ����ي����س امل�����ش�����اط ع�����ى ض����������رورة ال����ت����أس����ي����س ل��ع��م��ل 
مؤسيس بغض النظر عن األشخاص، قائًا :"نحن نعمل 

ونؤسس لعمل دولة سواًء أنا أو غريي، كنا موجودين أو 
غ��ري م��وج��ودي��ن، وه���ذه ال��ق��اع��دة يجب أن ينطلق منها كل 

مسؤول".
وع���ر ع��ن ت��ف��اؤل��ه ب���أن العجلة س��ت��ت��ح��رك، م��وج��ه��اً الشكر 
ل��ك��ل ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت م���ن ال��ل��ح��ظ��ة األوىل ح��ي��ن��م��ا اط��ل��ق 
الرئيس الشهيد صالح الصماد الرؤية الوطنية بشعار )يد 

تحمي ويد تبني(.
وق����د أق����ر ال���رئ���ي���س امل���ش���اط ال��خ��ط��ة ال���ع���ام���ة ل���ل���دول���ة ل��ل��ع��ام 

الهجري 1444 وموازنتها.
ك����م����ا أك��������د االج������ت������م������اع ع������ى أه����م����ي����ة ت���ن���ف���ي���ذ م�����وج�����ه�����ات األخ 
الرئيس، وتفعيل دور القطاعات وتوحيد الجهود وتكاملها 
والرتكيز عى األولويات ملا من شأنه تفعيل املؤسسات بما 

ي��م��ك��ن��ه��ا م���ن ال��ق��ي��ام ب���دوره���ا وت��ق��دي��م خ��دم��ات��ه��ا ل��ل��م��واط��ن��ن 
بصورة أفضل.

م���ن ج��ان��ب��ه أك����د رئ���ي���س م��ج��ل��س ال�������وزراء ع���ى ال�����دور ال��ه��ام 
ال����ذي تضطلع ب��ه ال��ح��ك��وم��ة وم��ض��ي��ه��ا لتحقيق ال��س��ي��اس��ات 

واملوجهات املرسومة من القيادة.
ك����م����ا أش���������اد االج�����ت�����م�����اع ب����ال����ج����ه����ود ال�����ت�����ي ب�����ذل�����ت يف امل�����راح�����ل 
املاضية، مؤكداً أن انتظام أعمال اللجنة سيكون له الدور 
اإليجابي الكبري يف دعم ومساندة أداء القطاعات ومختلف 
ال����ج����ه����ات وامل�����ؤس�����س�����ات ورع�����اي�����ة ال���ت���خ���ط���ي���ط وال���ت���ن���ف���ي���ذ وح���ل 

اإلشكاالت واملعوقات أواًل بأول.
ك����م����ا ت������م ال����ت����أك����ي����د ع������ى أه����م����ي����ة ت���ح���ق���ي���ق ال����ن����ج����اح امل���ط���ل���وب 
يف ت���ن���ف���ي���ذ خ���ط���ط وأه����������داف ال�����رؤي�����ة ال���وط���ن���ي���ة ألن����ه����ا م���ش���روع 
اس��رتات��ي��ج��ي أط��ل��ق��ه ال��رئ��ي��س ال��ش��ه��ي��د ص��ال��ح ال��ص��م��اد تحت 

شعار )يد تحمي ويد تبني(.
حضر االجتماع مستشار رئيس املجلس السيايس األعى 

العامة محمد مفتاح.

  أهمية التعديالت التي أضيفت 
لآللية التنفيذية للرؤية الوطنية 

لتجويد عملية التخطيط ورفع 
مستوى التنفيذ

   ضرورة أن تكون 
اخلطط انسيابية وأن 

تشهد القطاعات حراكًا 
وحيويًة
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أقر اخلطة العامة للدولة للعام الهجري 1444هـ  وموازنتها

الرئيس املشاط يترأس االجتماع األول للجنة العليا إلدارة الرؤية الوطنية

ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة امل���ش���ري ال���رك���ن م���ه���دي امل���ش���اط رئ���ي���س امل��ج��ل��س 
ال���س���ي���ايس األع������ى ، وزي������ر امل����ي����اه وال���ب���ي���ئ���ة امل���ه���ن���دس ع��ب��دال��رق��ي��ب 

الشرماين ونائبه حنن الدريب.
ن���اق���ش ال���ل���ق���اء س���ري ال��ع��م��ل ب�����ال�����وزارة وامل���ؤس���س���ات وال��ه��ي��ئ��ات 
التابعة لها وم��ا ت��م تنفيذه خ��ال ال��ف��رتة املاضية م��ن مشاريع 
وإصاحات بقطاع املياه والصرف الصحي يف أمانة العاصمة 
ومختلف املحافظات، والسبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي 

تواجه العمل يف ظل العدوان والحصار.
ويف ال��ل��ق��اء أك���د ال��رئ��ي��س امل��ش��اط ال��ح��رص م��ض��اع��ف��ة ال��ج��ه��ود 
ل��ت��ح��س��ن م��س��ت��وى ال���خ���دم���ات امل���ق���دم���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع، خ���اص���ة يف 

مجال املياه والعمل عى إيصالها إىل كافة املواطنن.
ولفت إىل ض��رورة التوسع يف تنفيذ مشاريع املياه والصرف 
ال��ص��ح��ي، م��ن خ���ال االن��ت��ق��ال إىل م��ش��اري��ع ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة، 
للمساهمة يف تخفيف معاناة املواطنن يف ظل األوضاع الراهنة 
.. م��ب��ي��ن��اً أن م��ش��اري��ع ال��ط��اق��ة ال��ب��دي��ل��ة، س��ت��س��ه��م يف ال���ح���د من 
االعتماد عى ال��وق��ود، باإلضافة إىل أن تكلفتها ستكون أقل 

بالنظر إىل ارتفاع أسعار الوقود خال املرحلة الراهنة.
وش���دد رئ��ي��س املجلس ال��س��ي��ايس األع���ى ع��ى ض���رورة انتقال 
م��ؤس��س��ات امل��ي��اه وال���ص���رف ال��ص��ح��ي م��ن م��رح��ل��ة االع��ت��م��اد عى 

الغري إىل مرحلة االعتماد عى الذات.
وأش�������اد ب���ج���ه���ود ق����ي����ادة وزارة امل����ي����اه وال���ب���ي���ئ���ة وم�����ا ح��ق��ق��ت��ه م��ن 
نجاحات ملموسة وما تنفذه من مشاريع يف ظل الصعوبات 

التي تواجهها جراء األوضاع الراهنة وشحة املوارد.
وال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة امل��ش��ري ال��رك��ن م��ه��دي امل��ش��اط رئ��ي��س املجلس 
السيايس األعى، وزير االتصاالت وتقنية املعلومات املهندس 

مسفر النمري.
جرى خال اللقاء مناقشة، سري العمل بالوزارة واملؤسسات 
والهيئات التابعة لها ومستوى األداء والصعوبات التي تواجه 
ق���ط���اع االت����ص����االت وت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات، ج�����راء ت���دم���ري ال���ع���دوان 
األمرييك السعودي للبنية التحتية، واستمرار الحصار ومنع 

استرياد قطع الغيار لتحديث شبكات االتصاالت وتطويرها.
وأش������������اد ال�����رئ�����ي�����س امل������ش������اط ب����ج����ه����ود ق������ي������ادة وزارة االت������ص������االت 
وكوادرها يف مواكبة متطلبات الربط الشبيك واألتمتة للجهات 

الحكومية.
وح�������ث ع�����ى ت���ك���ث���ي���ف ال����ج����ه����ود ورف���������ع م����س����ت����وى االن������ج������از وف����ق����اً 
للخطط وال��رام��ج التنفيذية لها بما يسهم يف تعزيز التنمية 

الشاملة للباد.
وأكد رئيس املجلس السيايس األعى، الحرص عى تحسن 
م��س��ت��وى أداء ق��ط��اع االت����ص����االت واالرت����ق����اء ب��خ��دم��ات اإلن��رتن��ت 

ومواكبة التطورات العاملية الحاصلة يف هذا املجال.
م���ن ج��ان��ب��ه اس��ت��ع��رض وزي����ر االت����ص����االت م���ا ت���م ت��ن��ف��ي��ذه خ��ال 
ال�����ف�����رتة امل����اض����ي����ة م�����ن أع�����م�����ال وم����ش����اري����ع يف ق����ط����اع االت�����ص�����االت، 
وال����ت����وج����ه����ات امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���ل���ق���ط���اع يف ظ����ل ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة 
الثورية واملجلس السيايس األعى باالهتمام باملواطنن وتوفري 

الخدمات لهم.
كما التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 

السيايس األعى  وزير الشباب والرياضة محمد املؤيدي.
ج�����������رى خ�����������ال ال��������ل��������ق��������اء، م�����ن�����اق�����ش�����ة أن������ش������ط������ة وب����������رام����������ج امل�������راك�������ز 
الصيفية الهادفة إىل تنمية قدرات ومعارف النشء والشباب 

وتحصينهم من الثقافات املغلوطة.

وخال اللقاء أشاد الرئيس املشاط، بالجهود املبذولة إلقامة 
املراكز الصيفية يف أمانة العاصمة ومختلف املحافظات.

ون����وه ب��م��س��ت��وى اإلق���ب���ال امل���ش���رف ع���ى امل���راك���ز ال��ص��ي��ف��ي��ة ال���ذي 
يدل عى وعي املجتمع واآلباء والحرص عى إكساب الطاب 
وال����ط����ال����ب����ات م�����ع�����ارف وخ���������رات يف م���خ���ت���ل���ف ال����ج����وان����ب ال���دي���ن���ي���ة 

والعلمية والرياضية والزراعية.
وحيا الرئيس املشاط، كافة املعلمن الذين يعدون منارات 

الهدى واملشاعل التي تيضء النفوس بنور العلم واملعرفة.
وعر عن الشكر لكل جهود الرعاية وبرامج التأهيل الراقية 
واملثمرة التي تبعث ع��ى الفخر واالع��ت��زاز.. ح��اًث��ا الجميع عى 
م���ض���اع���ف���ة ال����ج����ه����ود ل���ت���ح���ق���ي���ق األه������������داف امل�����ن�����ش�����ودة م������ن امل�����راك�����ز 

الصيفية.
وال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة امل��ش��ري ال��رك��ن م��ه��دي امل��ش��اط رئ��ي��س املجلس 

السيايس األعى وزير الدولة فارس مناع.
جرى خال اللقاء مناقشة الجوانب املتصلة بتعزيز التنمية 
االقتصادية واالجتماعية خاصة يف ظل التحديات التي فرضها 

استمرار العدوان والحصار.
وتطرق اللقاء إىل الجهود املبذولة لحل القضايا املجتمعية 
ودور املشايخ والوجهاء يف هذا الجانب، إلفشال مخططات 

العدوان الهادفة تمزيق النسيج االجتماعي.
ويف سياق متصل التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط 
رئ���ي���س امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع�������ى  وزي������ر ال����ع����دل ال����ق����ايض ن��ب��ي��ل 

العزاين.
ج��������رى خ��������ال ال�����ل�����ق�����اء، اس�����ت�����ع�����راض م������راح������ل ال������رب������ط ال���ش���ب���يك 
الثاث، وما تم تنفيذه من أعمال يف املرحلة األوىل من الربط، 

والتي تعد املرحلة التأسيسية، بالتنسيق مع وزارة االتصاالت 
وتقنية املعلومات، بالتزامن مع املسارات املتعلقة ببناء النظام 

القضايئ وتطويره.
وخ����ال ال��ل��ق��اء أك���د ال��رئ��ي��س امل���ش���اط، ع���ى أه��م��ي��ة اس��ت��ك��م��ال 
ال��رب��ط ال��ش��ب��يك ب��ن ج��م��ي��ع امل��ح��اك��م مل��ا ل��ذل��ك أث���ر ك��ب��ري يف إن��ج��از 
القضايا.. مشرياً إىل ما يوفره النظام الشبيك من جهد ووقت 
يف س���رع���ة ال���ح���ص���ول ع����ى امل���ع���ل���وم���ة ال���ي���وم���ي���ة مل��خ��ت��ل��ف ال��ق��ض��اي��ا 
امل��ن��ظ��ورة أم����ام امل��ح��اك��م بمختلف امل���س���ارات اإلج���رائ���ي���ة املتعلقة 

بكل قضية.
ووج�����ه ال���رئ���ي���س امل����ش����اط، ب����ض����رورة امل��ت��اب��ع��ة وال���رق���اب���ة إلن��ج��از 

القضايا يف املحاكم لتحقيق قضاء عادٍل وعاجٍل ونزيه.
فيما أش��ار وزي��ر العدل، إىل أن عدد املحاكم التي تم ربطها 
ب���ل���غ 154 م���ح���ك���م���ة، وال���ع���م���ل ج������اٍر الس���ت���ك���م���ال 40 م��ح��ك��م��ة 
أخرى.. مؤكداً مواصلة العمل لبناء املشروع الوطني املتعلق 
ب��ال��س��ل��ط��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة وأت��م��ت��ت��ه��ا واس��ت��ك��م��ال ال���رب���ط ال��ش��ب��يك مع 

الجهات ذات العاقة.
إىل ذل����ك ال��ت��ق��ى ف��خ��ام��ة امل���ش���ري ال���رك���ن م���ه���دي امل���ش���اط رئ��ي��س 
امل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع�������ى  وزي������ر ال����ش����ؤون ال���ق���ان���ون���ي���ة ال���دك���ت���ور 

إسماعيل املحاقري.
ناقش اللقاء، سري العمل يف ال��وزارة والجهود التي تبذلها 
إلصاح املنظومة القانونية ألجهزة الدولة ضمن مسارات بناء 

الدولة اليمنية الحديثة.
وت�����ط�����رق ال����ل����ق����اء إىل خ���ط���ة وزارة ال�����ش�����ؤون ال���ق���ان���ون���ي���ة ل��ل��ع��ام 
الجاري، وما تم تنفيذه من برامج تأهيل وتدريب، يف املجال 

القانوين لتعزيز العمل املؤسيس.

وأك����د ال��رئ��ي��س امل���ش���اط، ع���ى أه��م��ي��ة ب���ذل امل���زي���د م���ن ال��ج��ه��ود 
لتحسن األداء القانوين ومتابعة قضايا الدولة املنظورة أمام 

القضاء.
وش�����������دد ع�������ى ض�������������رورة االه������ت������م������ام ب�����ت�����دري�����ب وت�����أه�����ي�����ل ال�������ك�������وادر 
القانونية بمختلف مؤسسات ال��دول��ة بما يمكنها م��ن القيام 
بدورها عى أكمل وجه، وإرساء العمل املؤسيس وفق أسس 

قانونية.
وال���ت���ق���ى ك���ذل���ك ف���خ���ام���ة امل���ش���ري ال����رك����ن م���ه���دي امل����ش����اط رئ��ي��س 
امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس األع����������ى، رئ�����ي�����س ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة ل�������أرايض 

واملساحة والتخطيط العمراين الدكتور هشام الشامي.
ج����رى خ����ال ال���ل���ق���اء، م��ن��اق��ش��ة س���ري ال��ع��م��ل ب��ال��ه��ي��ئ��ة وم����ا تم 
إن����ج����ازه ب���م���ش���روع االس���رتات���ي���ج���ي���ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال��ع��م��ران��ي��ة 
يف الجمهورية اليمنية.. وت��ط��رق اللقاء، إىل الجهود املبذولة 
ل���ت���ع���زي���ز ال���ت���ن���س���ي���ق م�����ع ال����ج����ه����ات ذات ال����ع����اق����ة ل���ح���ل م��ش��اك��ل 

التخطيط العمراين بما يسهم يف تحقيق متطلبات التنمية.
وأك���������د ال����رئ����ي����س امل������ش������اط ع������ى ض�����������رورة االه�����ت�����م�����ام ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 
العمراين "مسرت ب��ان"، والحد من العشوائيات، من خال 
ع���م���ل م���خ���ط���ط���ات ل���ت���ح���زي���م ال���ع���ش���وائ���ي���ات وع�������دم ال���س���م���اح ل��ه��ا 

باالنتشار.
وأشار إىل أهمية تعاون كافة الجهات املعنية مع الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل����أرايض وامل��س��اح��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��راين، لوضع 
اس���رتات���ي���ج���ي���ة ال��ت��خ��ط��ي��ط ال����ع����م����راين ل���ل���ج���م���ه���وري���ة ال��ي��م��ن��ي��ة، 
وك����ذا ال���ت���ع���اون م���ع ال��ه��ي��ئ��ة يف م��ج��ال ال��ح��ف��اظ ع���ى س��ام��ة 
املخططات والحفاظ عى أرايض وعقارات الدولة وحمايتها 

من املعتدين.

ن�����������اق�����������ش امل���������ج���������ل���������س ال����������س����������ي����������ايس األع����������������������ى يف 
اجتماعه برئاسة املشري الركن مهدي محمد 
امل��ش��اط، نتائج لقاء الوفد الوطني واللجنة 
ال����ع����س����ك����ري����ة م�������ع ك�������ل م�������ن امل�����ب�����ع�����وث األم�����م�����ي 
واألش���ق���اء يف سلطنة ع��م��ان ح���ول التخفيف 
من املعاناة اإلنسانية ألبناء الشعب اليمني.
ك������م������ا ب������ح������ث امل������ج������ل������س ال�������س�������ي�������ايس األع�����������ى، 
م����ج����م����ل ال�����ت�����ح�����دي�����ات ال������ت������ي واج�������ه�������ت ال����ه����دن����ة 
وخ������روق������ات وع����راق����ي����ل دول ال������ع������دوان خ���ال 
ال��ش��ه��ري��ن امل���اض���ي���ن، إض���اف���ة إىل ب��ح��ث فتح 
ط��������رق��������ات يف ت������ع������ز وغ��������ريه��������ا م��������ن امل�����ح�����اف�����ظ�����ات 
ل��ت��س��ه��ي��ل ح���رك���ة ال���ت���ن���ق���ل ال���ت���ي ت��س��ب��ب��ت ف��ي��ه��ا 
الحرب العدوانية.. محما تحالف العدوان 
وم���رت���زق���ت���ه ال���ت���ع���ر ال������ذي ي���ش���ه���ده م���ل���ف ف��ت��ح 

طرقات يف تعز وبقية املحافظات اليمنية.
ك���م���ا اس���ت���ع���رض امل���ج���ل���س، ال��ت��ق��ي��ي��م امل���ق���دم 
ح����ول م����دى ت��ن��ف��ي��ذ ب���ن���ود ال���ه���دن���ة، وأك�����د عى 

أن قرار تمديد الهدنة لفرتة جديدة مرهون 
ب��م��ع��ال��ج��ة م����ا س���ب���ق م����ن خ�����ال ت��ن��ف��ي��ذ ك��ام��ل 
ال����ت����زام����ات ال����ف����رتة امل���اض���ي���ة وال���ت���ع���وي���ض ع��ن��ه��ا 
س��واء فيما يخص رح��ات ال��ط��ريان أو سفن 
املشتقات النفطية وااللتزام ببحث القضايا 
اإلن�������س�������ان�������ي�������ة وع������������ى راس���������ه���������ا ق�����ض�����ي�����ة امل������رت������ب������ات 

والخدمات األساسية والسياسة النقدية.
وأك��������د امل����ج����ل����س، أن ال����ج����م����ه����وري����ة ال��ي��م��ن��ي��ة 
ل��م تكن معتدية ع��ى أح��د وأن صنعاء عى 
ال������دوام ت���ق���دم م����ب����ادرات ال���س���ام وت���دع���م كل 
دع�����������وات ال������س������ام ك����م����ا أن�����ه�����ا يف ذات ال����وق����ت 
ت�����ك�����رس ج�����ه�����وده�����ا م������ن أج��������ل ض�����م�����ان ح���ق���وق 
الشعب اليمني كاملة غري منقوصة، وأنها 
س��ت��م��يض الن��ت��زاع��ه��ا ب��ق��وة يف ح���ال ف��ش��ل��ت يف 

الحصول عليها بالسام.
إىل ذل���������ك أش�����������ار امل�����ج�����ل�����س، إىل م����س����ؤول����ي����ة 
تحالف العدوان ومرتزقته عما يتم نهبه من 

ثروات الجمهورية اليمنية والتي كان أخرها 
وصول ناقلة نفط عماقة إىل ميناء الشحر 
ب����ح����ض����رم����وت ل����ل����م����رة ال����ث����ان����ي����ة خ�������ال ش���ه���ري���ن 
لنهب أكر من مليوين برميل نفط، فيما يتم 
التهرب من االلتزام بصرف مرتبات املوظفن 
كالتزام إنساين وأولوية ملحة ورغ��م كل ما 
ق���دم���ت���ه ص���ن���ع���اء م�����ن م�����واق�����ف إي���ج���اب���ي���ة ب���ه���ذا 

الصدد.
وأكد املجلس، عى دعوة الرئيس املشاط 
يف خ����ط����اب����ه األخ���������ري ل�����أم�����م امل����ت����ح����دة ل��ل��ض��غ��ط 
ع����������ى دول ال�������������ع�������������دوان وم�������رت�������زق�������ت�������ه�������ا ل�����ص�����رف 
مرتبات املوظفن من عائدات  ميناء الحديدة 
وإي���رادات النفط وال��غ��از التي ينهبها تحالف 

العدوان ومرتزقته.
ه������ذا وق������د اس����ت����ع����رض االج����ت����م����اع ع��������ددا م��ن 
ال���ق���ض���اي���ا امل�����درج�����ة يف ج������دول أع���م���ال���ه وات���خ���ذ 

إزاءها القرارات املناسبة.

  وجه بضرورة املتابعة والرقابة إلجناز القضايا 
في احملاكم لتحقيق قضاء عادل وعاجل ونزيه

   أكد أهمية إجناز اإلستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 
واالهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر القانونية

   أشاد مبستوى اإلقبال على املراكز الصيفية وبرامج التأهيل الراقية 
واملثمرة التي تزيد من قدرات ومعارف النشء والشباب

استعرض نتائج لقاءات الوفد الوطني باألمم املتحدة

املجلس السياسي األعلى: اجلمهورية اليمنية لم تكن معتديًة على أحد وصنعاء على الدوام تقدم مبادرات السالم وتدعم كل دعواته

التقى وزراء العدل واإلدارة احمللية والشباب والشؤون القانونية واالتصاالت واملياه ووزير الدولة مناع

الرئيس املشاط: ضرورة التوسع في تنفيذ مشاريع املياه وحتسني مستوى أداء قطاع االتصاالت

   العدوان ومرتزقته ينهبون الثروات ويتهربون من االلتزام بصرف مرتبات املوظفني كجانب إنساني 



 أوضح مدير عام اإلدارة العامة للمرور العميد دكتور/  بكيل محمد الربايش 
بأن املصفوفة املرورية تم اعدادها  لغرض حل الكثري من املشاكل املرورية وتاليف الكثري من 

اإلشكاليات  وقال : "  لكن لألسف الشديد لم يكن التجاوب بالشكل املطلوب من قبل 
الجهات املعنية ، مع العلم أن الكثري من املشاكل واالزدحامات املرورية ليس للمرور عالقة 
بأسبابها الحقيقية ، وإنما تتحمل مسؤولية وجودها وبروز أسبابها الجهات األخرى املعنية 

وذات العالقة كاألشغال وهيئة النقل " 
وأكد أن وجود الكثري من املوالت واألسواق الجديدة والكثري من املنشآت األخرى 

كاملستشفيات والبنوك واملطاعم التي يرتدد عليها املئات وربما اآلالف من املواطنني ليس 
لها مواقف خاصة بالسيارات .. وتطرق العميد د الربايش يف حوار موسع لـ "26 سبتمرب" اىل 
كثري من القضايا واملواضيع الهامة املتعلقة باملرور والجهات ذات العالقة .. اىل التفاصيل : -

0526sept26@gmail.com      www.26sep.net   26september.net   26september.net
االثنني   :    7    ذو القعدة    1443هـ     |    6    يونيو    2022م    |    العدد  2262      |    12  صفحة

  وحدة الضبط 
املروري إلى جانب 

كونها وحدة ضبط  
للمخالفات تقدم 

كثيرًا من اخلدمات 
للمواطنني 

حوار

حاوره / طالل  الشرعبي

 ح����م����ل����ة ض�����ب�����ط ال�������س�������ي�������ارات امل�����خ�����ال�����ف�����ة غ�����ي�����ر امل����رق����م����ة 
وغ�����������ي�����������ر امل����������رس����������م����������ة أص����������ب����������ح����������ت  ح���������م���������ل���������ًة م������س������ت������م������رة 

   ال���������رب���������ط ال�����ش�����ب�����ك�����ي ب���������ني امل�����������������رور واألح����������������������وال امل�����دن�����ي�����ة 
وم�������ص�������ل�������ح�������ة اجل��������������م��������������ارك س����������اه����������م ف������������ي ح������������ل االخ������������ت������������االت 

مدير عام اإلدارة العامة للمرور  ل� "26 سبتمبر" : 

   يجب أن يكون هناك تكامل 
في أداء الوحدات األمنية لكي 

يتحقق مفهوم األمن الشامل
  ال�����ك�����ث�����ي�����ر م��������ن امل�����ش�����اك�����ل 
واالزدح�������������ام�������������ات امل�������روري�������ة 
بأسبابها  عاقة  للمرور  ليس 

احلقيقية
  ال������دراج������ة ال����ن����اري����ة وف���ق���ًا 
معاملة  تعامل  امل���رور  لقانون 

السيارة في احلوادث وغيرها
 م�����ادة ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف 
امل���������������روري س�������ت�������درس ض���م���ن 
املنهج الدراسي للعام القادم  

* يف البداية هل لكم أن تطلعوا القارئ الكريم 
وبشكل مختصر عىل أبرز النقاط التي تضمنتها 

مصفوفة الخطة املرورية ؟
** املصفوفة املرورية جاءت نتيجة لدراسة متأنية أشرف 
عــلــيــهــا شـــخـــصـــيـــاً وقـــــــرأ بـــنـــودهـــا حــــرفــــاً حــــرفــــاً األســـــتـــــاذ مــحــمــد 
عــي الــحــويث وكــان لــه دور بــارز يف إخـــراج هــذه املصفوفة إىل 
حيز النفاذ .. والغرض من هــذه املصفوفة هو جمع شتات 
الــجــهــات املعنية الــتــي هــي األشــغــال واملــــرور والــنــقــل كجهات 
رئــيــســيــة مــعــنــيــة بــالــســالمــة املــــروريــــة ال ســيــمــا بــعــد أن أصــبــح 
املفهوم السائد عند الناس أن أية إشكالية يف الشارع يتحمل 
مسؤوليتها املرور وهو مفهوم خاطئ جداً يجب عىل األخوة 
املواطنني ومستخدمي الطريق أن يعوه بالشكل املناسب وأن 
يــعــوا أيــضــاً أن الــســالمــة املـــروريـــة هـــدف يــجــب أن تــتــشــارك يف 
العمل عىل تحقيقه الجهات املعنية وذات الصلة والعالقة  
.. ولـــذلـــك فــقــد تـــم تــحــديــد أبــــرز املــشــاكــل املــتــعــلــقــة بــالــســالمــة 
املرورية يف املصفوفة وتم تحديد مهام كل جهة بدقة وعناية 
"مهام األشغال ، ومهام النقل ، ومهام املرور ، ومهام وزارة 
الرتبية والتعليم ، ومــهــام وزارة اإلعـــالم ، ومــهــام صندوق 
صــيــانــة الـــطـــرق .. مـــهـــام كـــافـــة الــجــهــات املـــشـــاركـــة" كـــل املــهــام 
تـــم تــحــديــدهــا يف املــصــفــوفــة وتــــم عــقــد املـــؤتـــمـــر املـــــــروري األول 
بـــمـــشـــاركـــة 7 وزراء مــــن الـــــــــوزراء املــعــنــيــني وبـــرئـــاســـة األســـتـــاذ 

محمد عي الحويث ، وكانت النتائج إيجابية والحمد لله.

* إىل أي��������ن وص��������ل م����س����ت����وى اإلن�������ج�������از يف ت��ن��ف��ي��ذ 
املصفوفة؟

** تحققت نتائج طيبة خالل املرحلة املنصرمة من العمل 
بـــاملـــصـــفـــوفـــة وإن كـــانـــت هـــــذه الـــنـــتـــائـــج ال تـــرتـــقـــي إىل املــســتــوى 
املطلوب لكن أن تــأيت متأخراً خري من أاّل تــأيت وهناك نسبة 
إنجاز يف حدود 30% من املصفوفة من قبل الجهات املعنية 
وإن شاء الله سيكون لنا لقاءات متكررة مع الجهات ذات 

العالقة لتفعيل عمل املصفوفة املرورية.

* م�����ا م������دى ت�����ع�����اون ال����ج����ه����ات ذات ال����ع����اق����ة أو 
املعنية بالسامة امل��روري��ة يف تنفيذ م��ا يخصها 

يف املصفوفة املرورية ؟
** نحن قمنا بإعداد املصفوفة املرورية لغرض حل الكثري 
مــن املــشــاكــل املـــروريـــة وتــــاليف الــكــثــري مـــن  اإلشــكــالــيــات ، لكن 
لـــألســـف الـــشـــديـــد لــــم يـــكـــن الــــتــــجــــاوب بـــالـــشـــكـــل املـــطـــلـــوب مــن 
قـــبـــل الـــجـــهـــات املـــعـــنـــيـــة ، مــــع الـــعـــلـــم أن الـــكـــثـــري مــــن املــشــاكــل 
واالزدحامات املرورية ليس للمرور عالقة بأسبابها الحقيقية 
، وإنما تتحمل مسؤولية وجودها وبــروز أسبابها الجهات 
األخرى املعنية وذات العالقة كاألشغال وهيئة النقل .. ومن 
ذلــــك عـــىل ســبــيــل املـــثـــال وجــــود الــكــثــري مـــن املـــــوالت واألســـــواق 
الجديدة والكثري من املنشآت األخرى كاملستشفيات والبنوك 
واملطاعم التي يرتدد عليها املئات وربما اآلالف من املواطنني 
ولــــألســــف الـــشـــديـــد هـــــذه األمـــــاكـــــن لـــيـــس لـــهـــا مــــواقــــف خــاصــة 
بـــالـــســـيـــارات وقـــــد تــــم مـــنـــح أصــــحــــاب هـــــذه املـــنـــشـــآت تــراخــيــص 
إنشائها بــدون أدىن مواصفات أو معايري متعلقة بالجانب 
املـــــــــــــــــروري. ورغـــــــــــم ســــعــــيــــنــــا لـــــحـــــل هـــــــــذه اإلشـــــكـــــالـــــيـــــة مـــــــن خـــــالل 
التفاهم مع أمني العاصمة واالتفاق عىل ضــرورة أن يكون 
املـــــرور أحــــد أطـــــراف املـــوافـــقـــة عـــىل مــنــح تــراخــيــص إنـــشـــاء هــذه 
املـــنـــشـــآت مـــع ذلــــك ال تـــــزال املــشــكــلــة قــائــمــة حــيــث يــتــم إحــالــة 
املواطن أو املستثمر إلينا للحصول عىل الرتخيص بعد إنشاء 
هذه املنشآت التي نقوم بالنزول إليها ونجدها غري مطابقة 
للمواصفات املرورية وحني نمتنع عن منح الرتاخيص ندخل 
يف إشــــكــــالــــيــــات مـــــع أصـــــحـــــاب هـــــــذه املــــنــــشــــآت الـــــذيـــــن يـــكـــونـــون 
قــــد خــــســــروا يف إنـــشـــائـــهـــا مـــئـــات املــــاليــــني ، وبــــالــــتــــايل نــصــطــدم 
معهم ، نحن نقول هذا الكالم لنوضح للناس حقيقية أن 
االزدحامات واالختناقات التي تحصل ال تقتصر أسبابها عىل 
املــرور فقط وإنما للجهات األخــرى املعنية أيضاً دور كبري يف 

بروز أسبابها ووجودها وخاصة األشغال.
ومــــــــــن اإلشــــــكــــــالــــــيــــــات الــــــتــــــي تــــتــــســــبــــب يف بــــــــــــروز االخـــــتـــــنـــــاقـــــات 
واالزدحــــامــــات املـــروريـــة أيــضــا أن هــنــاك الــكــثــري مــن اإلشــــارات 
املرورية غري شغالة وعىل املواطن أن يــدرك ويعي أن سبب 
عدم تشغيل هذه اإلشارات ليس املرور وإنما تقع املسؤولية 
عـــــىل الــــجــــهــــات األخـــــــــرى ومـــنـــهـــا األشـــــغـــــال الــــتــــي تـــتـــوفـــر لــديــهــا 
اإليرادات التي ينبغي أن تخصص لذلك .. ويف الحقيقة لم 
يعد لدينا يف أمانة العاصمة التي تعترب واجهة البالد إال 30 
جــولــة بحاجة إىل إشـــارات يعني كــل جــولــة بحاجة إىل أربــع 
إشــــارات يطلع اإلجــمــايل 120 ملــبــة نــحــن بــحــاجــة إلــيــهــا ومــع 
ذلــك لــم يتم تشغيل هــذه اإلشــــارات ولــذلــك نــدعــو الجهات 
املعنية إىل ضــــرورة إعــــادة الــنــظــر يف هـــذا املــوضــوع . أيــضــاً من 
اإلشكاليات التي تتسبب باالزدحامات وعرقلة السري والتي 
ال عالقة للمرور بأسبابها الحقيقية إشكالية  الحفر املتواجدة 
يف الــشــوارع هــذه الحفر تسبب الكثري مــن االزدحــامــات ألن 
كــل ســائــق بطبيعة الــحــال يــحــاول الـــهـــروب مــن هـــذه الحفر 
وبالتايل تحصل االزدحامات ، وبالتايل فإن مسألة حل هذه 
اإلشكالية ال تقع عىل عاتق املرور وإنما عىل عاتق األشغال، 
وعىل املواطنني إدراك ذلك .. مش كل يشء يحملوه املرور.. 

املرور .
أيضا حتى عندما يتم إنشاء األرصفة يتم إنشاؤها بدون 
التنسيق مــع املـــرور يقومون بوضع تشكيالت هندسية من 
جــانــب واحـــد مــن ناحية هندسية ولــيــس مــن ناحية مــروريــة 
وكــذلــك إنــشــاء الــــدوارات التي تتسبب باختناق مـــروري ويف 
الحقيقة يجب أن يشارك يف وضــع هــذه التصميمات املــرور 
واألشــــغــــال أنــــت اطـــــرح وجـــهـــة نـــظـــرك الــهــنــدســيــة وأنـــــا أطـــرح 
وجــهــة نــظــري املــروريــة .. لكن هــذا التنسيق يف الحقيقة غري 
موجود ، وإنما يتم العمل من قبل األشغال بشكل مستقل 
، أيضا مشكلة عكس الخط نجد أن نسبة كبرية من مشاكل 
عكس الخط سببها الفتحات ، وكذلك مشكلة البسطات 
يف شارع هائل وعند سوق الراعبي عىل سبيل املثال تجد أن 
الــبــســاطــني قــد ســيــطــروا عــىل الـــشـــوارع ولـــم يــعــد فــيــهــا ســوى 
مسار واحد .. عندما يأيت املرور لضبطه يقول لك: يا أخي هذا 
السند أنا مسدد لألشغال .. وبالتايل نواجه مشكلة كبرية 
يف ضبط مثل هؤالء ، والسبب األشغال ، يعني واحد يشل 
واحد يضبط هذا املوضوع مش صحيح.. يا أخي افعل ملثل 
هذا رصيف مع أن الرصيف للمشاة ولكن نقول يا رحمتا.. 
أو اجمع هؤالء البساطني واعمل لهم سوق .. وقدر وضع 
موطن آخر مثاًل معه مرض معه إسعاف مستعجل .. أيش 

ذنبه ملا يظل واقف يف الشارع نصف ساعة أو ساعة بسبب 
أصحاب البسطات الذين قمت بمنحهم الرتاخيص أنت . 

كذلك الوحدة التنفيذية بأمانة العاصمة تشتغل بدون 
التنسيق معانا . وقد حاولنا ضبطهم اآلن ال بأس وإال ما كنا 
ندري إال وقد جاء القالب حقه وأدى الشيول وبدأ يشتغل 
يف الــــشــــارع بـــــدون تــنــســيــق مــعــنــا ومــــا نـــــدري إال وقــــد يــبــلــغــونــا 
يف زحــمــة يف الـــشـــارع الـــفـــالين .. وحــتــى يف حــــاالت تنسيقهم 
معنا تظل املشكلة القائمة وهي مشكلة املدة التي يقومون 
بتنفيذ أعــمــالــهــم خــاللــهــا .. عـــىل أقـــل مـــن مــهــلــهــم .. يــفــرتض 
أن يشتغلوا ثالث ورديات وبالذات يف الشوارع التي تشهد 
حــــــركــــــة وازدحـــــــــــــــــام ، لـــــكـــــن يـــــظـــــل الــــــــشــــــــارع مــــغــــلــــق أســــبــــوعــــني 
والعمال الي بيشتغلوا فيه سبعة عمال ومشكلة االزدحام 
وإغــــالق الـــشـــارع مــا يهمهم .. حــتــى عــنــدمــا يــقــومــون برتميم 
الشوارع أو إعادة سفلتتها ال يلتزمون باملواصفات املرورية ، 
يفعلوا الطبقة األسفلت وخالص .. طيب أين الخط األصفر 
أين خط السرعة أين العالمات املرورية .. أين األشياء ذات 
الصلة واملتعلقة بالسالمة املرورية .. ما يفعلوا شيئاً منها ..
كــــــذلــــــك فـــــــــرز الـــــنـــــقـــــل الــــــتــــــي تـــــقـــــع مـــــســـــؤولـــــيـــــة تـــنـــظـــيـــمـــهـــا عـــىل 
هيئة النقل لــو تقيس بالنظر كــم عــدد الــســيــارات وكــم عدد 
الباصات ستتفاجأ أن النسبة 10 إىل 1 .. يعني 10 باصات 
وسيارة .. طيب يا أخي ما هو عمي أنا كمرور ، املفروض أن 
مــكــاتــب الــنــقــل املعنية هــي الـــي تــحــدد الــفــرز .. ادخـــل إحــدى 
الـــفـــرزات ســتــجــد أن املـــواطـــن مـــا عـــاد يــقــدر يــدخــل يــركــب من 
الفرزة بسبب وضعها اليسء ال إضاءة وال نظافة وال كرايس 
وال حمامات .. يعني الخالصة إن الكثري من املشاكل املرورية 

أيضاً سببها مكاتب النقل .

* ما ال��ذي جعل اإلدارة العامة للمرور تنئش 
وحدة الضبط املروري ؟

** هناك الكثري من العوامل التي دعت إىل إنشاء وحدة 
الــضــبــط املــــروري أهــمــهــا إعــــادة االنــضــبــاط إىل الــشــارع وإعـــادة 
الـــهـــيـــبـــة لـــرجـــل املــــــــرور ، حـــيـــث تــــم تــقــيــيــم الــــوضــــع يف الـــشـــارع 
ووجدنا أن هناك الكثري من األمور التي تستدعي إنشاء هذه 
الـــوحـــدة ،  لــتــكــون عــونــا وســـنـــدا لــخــدمــات املـــــرور األســاســيــني 
يف املحافظات، وبــدأنــا بإنشاء وحــدة الضبط املـــروري كنواة 
يف أمانة العاصمة ومن ثم االنتقال إىل املحافظات األخرى 
تدريجيا وقمنا بتأهيل هذه الوحدة بما يلزم من اإلمكانات 
وأيضا تأهيل الكادر البشري وبدأت تمارس مهامها والحمد 

لله النتائج إيجابية .

* ظ�����ه�����ور رج��������ل امل�����������رور وه��������و الب��������س ال����ك����م����ام����ات 
وحامل البندقية أشبه بوحدة مكافحة اإلرهاب 
ب���ي���ن���م���ا يف دول ال����ع����ال����م ي���ظ���ه���ر رج������ل امل���������رور وه���و 
ي����ل����ب����س ص������ف������ارة .. ه������ل ي����ع����ن����ي ذل��������ك أن ال���ث���ق���اف���ة 
امل����روري����ة يف امل��ج��ت��م��ع ال��ي��م��ن��ي ل���م ت��ص��ل ب��ع��د إىل 

مستوى احرتام رجل املرور ؟
**عـــنـــد مــقــارنــة الــيــمــن بـــالـــدول األخـــــرى ال يــوجــد يف الـــدول 
األخــــــرى مـــواطـــنـــني يــحــمــلــون بــــوازيــــك عـــىل مـــن ســـيـــاراتـــهـــم .. 
املــــواطــــن يف دول الـــعـــالـــم األخــــــرى يــمــي بـــــدون حــتــى سكني 
أمــا عندنا فتشاهد وسائل النقل املختلفة تحمل رشاشات 
وبوازيك وقد شاهدتم قبل فرتة ليست بالبعيدة قيام أحد 
املـــواطـــنـــني بــقــتــل رجــــل املــــــرور يف الــــشــــارع أمـــــام الـــنـــاس ولــيــس 
لــــرجــــل املــــــــــرور أي ذنـــــــب ســـــــوى أنـــــــه اتــــجــــه إلــــيــــه وقــــــــال لـــــه أنــــت 
صدمت السيارة الفالنية فباشره بإطالق النار من سالحه 
الكالشنكوف ما أدى إىل استشهاده وليست الحادثة األوىل 
بل هناك حوادث كثرية متعددة ولحقها حادثة أخرى قتل 
رجل مرور العدريس قتله يف عمران ظلماً وعدواناً من قبل 
مجموعة مسلحة وال زالــت القضايا منظورة أمــام املحاكم 
وبــــالــــتــــايل فــــــإن حـــمـــل رجــــــل وحــــــــدة الـــضـــبـــط املــــــــــروري لــلــســالح 
ليس معناه اعتداء أو يش آخر بقدر ما يعني إيجاد نوع من 
الــتــوازن بــني رجــل املـــرور والــقــوى املسلحة الــتــي يف الــشــارع .. 
طبعاً موضوع الكمامات واألقنعة هي وجدت فقط لخلق 
نــوع من الهيبة لرجل املــرور ولفت االنتباه ولــو كــان تم نشر 
أفراد الضبط املروري يف الشارع بالشكل االعتيادي ما كانش 
هــنــاك فــــارق لــكــن كـــان الـــغـــرض لــفــت االنــتــبــاه والــقــنــاع أوجـــد 
لهم الهيبة وكـــان هــذا خــالل املــرحــلــة األوىل إلنــشــاء الــوحــدة 

اآلن نزعت القناعات .

*عّلقت وسائل إعام العدوان قبل فرتة عىل 
إن�����ش�����اء وح�������دة ال���ض���ب���ط امل����������روري ب����ال����ق����ول أن������ه ت��م 
ن���ش���ره���ا إلل����ق����اء ال���ق���ب���ض ع����ىل ب���ع���ض األش���خ���اص 

املطلوبني .. كيف تردون عىل ذلك ؟
** طبعا أنتم عارفني إنه وسائل إعالم املرتزقة دائما تحاول 
االصطياد يف املاء العكر وتحاول دوماً إثارة كثري من األشياء 
التي ليس لها أي وجود يف الشارع .. يف حقيقة األمر يجب 
أن يــكــون هــنــاك تكامل يف أداء الــوحــدات األمــنــيــة مــا يسمى 
مفهوم األمــن الشامل .. يعني إذا وقعت جريمة يف مكان 
معني ولم يكن تتواجد فيها النجدة يحل املرور محل النجدة 
.. والـــعـــكـــس بــالــعــكــس إذا كـــانـــت الـــنـــجـــدة مــــوجــــودة واملــــــرور 
غــري مــتــواجــد يــجــب أن يــقــوم أفــــراد الــنــجــدة بمنع املخالفات 
املرورية وبالتايل يجب أن يكون هناك نوع من التكامل لكن 
مـــا تــحــدثــت عــنــه ومــــا ســــارت يف فــلــكــه وســـائـــل إعــــالم املــرتــزقــة 
لــيــس لـــه أي أســــاس مـــن الــصــحــة .. ووحـــــدة الــضــبــط املــــروري 
منذ إنشائها إىل اآلن قامت بالعديد من أعمال اإلحسان إىل 

املواطنني وتقديم صورة مشرفة عن رجال املرور .

* ه���ل ت���ق���دم ال���وح���دة امل���س���اع���دة أي���ض���ًا لتنظيم 
حركة السري ؟

** نــــــعــــــم يف كــــــــل ســــــــيــــــــارة ضــــــبــــــط مــــــــــــــــروري يـــــــوجـــــــد اشـــــــــــرتاك 
لـــلـــبـــطـــاريـــة يــــوجــــد بـــمـــب لــتــعــبــئــة إطـــــــــارات الــــســــيــــارات بـــالـــهـــواء 
يــــوجــــد حــقــيــبــة إســــعــــافــــات أولــــيــــة .. يــــوجــــد كـــثـــري مــــن األشــــيــــاء 
التي من خاللها قدمت كثرياً من حاالت اإلسعاف واإلنقاذ 
للمواطنني .. وبــالــتــايل الضبط املـــروري إىل جــانــب أنــه جانب 
ضـــبـــطـــي لـــلـــمـــخـــالـــفـــات الـــــتـــــي ال يـــــقـــــدر عـــــىل ضـــبـــطـــهـــا خــــدمــــات 

املــرور االعتياديني فإنه يقوم بتقديم خدمات أخرى تتعلق 
بجوانب اإلسعاف واإلنقاذ واإلحسان للمواطنني .

* كما تحدثتم تم إنشاء وحدة الضبط املروري 
ك��������ن��������واة يف أم��������ان��������ة ال�����ع�����اص�����م�����ة ه��������ل ه�������ن�������اك ت����وج����ه 

لنشرها يف بقية املحافظات ؟
** نعم ال زالـــت األمــانــة بحاجة إىل الضبط املــــروري حيث 
قمنا بتجنيد دفعتني الدفعة األوىل والثانية ، أيضا هناك 
تفعيل ملبدأ الثواب والعقاب يف إطار الضبط املروري وبالتايل 
تم فصل ما يقارب 15 شخصاً .. هناك أيضاً غياب وبالتايل 
حـــصـــل نـــــوع مــــن الـــعـــجـــز يف تــغــطــيــة عـــمـــل الـــــوحـــــدة يف أمـــانـــة 
العاصمة ولذلك نحن اآلن قادمون عىل تجنيد إن شاء الله 
دفعة جديدة للضبط املــروري حتى نستكمل تغطية أمانة 
الــعــاصــمــة ومــــن ثـــم االنـــتـــقـــال إىل بــعــض املــحــافــظــات وهــنــاك 
خطة اآلن ملحافظة الحديدة ومحافظة إب ومحافظة صعدة 
كمحافظات ذات أولوية قادمة والخطة مرفوعة إىل رئيس 
الـــــــــوزراء ووزيـــــــر املـــالـــيـــة عــــىل أســــــاس أنـــــه يــعــيــنــنــا يف اســتــكــمــال 
إجــــــراءات الــتــجــهــيــز الــــالزم إلنــشــاء وحــــدة الــضــبــط املـــــروري يف 

هذه املحافظات .

* س���ب���ق وأن أص�����درت�����م ت���ع���م���ي���م���اً ب���م���ن���ع ص��ع��ود 

رج�������ل امل�����������رور م������ع أص������ح������اب ال������س������ي������ارات .. م������ا ه��ي 

األس���ب���اب ال��ت��ي دف��ع��ت��ك��م إلص����دار ه���ذا التعميم 
وك��������ي��������ف ي������ت������م ال������ت������ع������ام������ل م���������ع امل������خ������ال������ف������ني يف ظ���ل 

تطبيقه؟
**  أوال وردت لــديــنــا الــكــثــري مـــن الـــشـــكـــاوى ورفـــعـــت لــديــنــا 
الكثري من التقارير من وحدة الرقابة والتفتيش عن وجود 
كــــثــــري مـــــن الــــــتــــــجــــــاوزات املـــتـــعـــلـــقـــة بـــعـــمـــل أفــــــــــراد املــــــــــرور عـــنـــدمـــا 
يصعدون فوق سيارات املواطنني حيث تحصل بعض حاالت 
االبـــــتـــــزاز لـــلـــمـــواطـــنـــني ويـــتـــم الــــتــــفــــاوض حـــــول إمـــــا أن أوصـــلـــك 
لــلــمــنــطــقــة أو تـــدفـــع مــبــلــغــاً مــالــيــاً وتـــتـــخـــارج .. ولـــذلـــك وجــدنــا 
أنه من الضروري إغــالق هذا الباب بحيث أنه يمنع صعود 
رجــل املـــرور فــوق ســيــارة املــواطــن إال بموجب بــالغ .. البعض 
مــن املــوظــفــني الــذيــن تــضــرروا مــن هـــذا اإلجــــراء فــهــمــوا أنـــه ما 
عادبش لهم صالحيات يف ضبط املخالفني .. ال املوضوع ليس 
كذلك .. أنا كفرد مرور عندما أجد سيارة مخالفة يجب أن 
أبــلــغ عــىل طـــول العمليات إمـــا أن أعــمــل للمخالف مخالفة 
أو أقــوم بتوصيله إىل املنطقة عرب بالغ إىل العمليات .. وإذا 
وصل البالغ إىل العمليات ال يستطيع رجل املرور التفاوض 
مع املواطن أو ابتزازه وإنما يجب عليه إيصال املركبة املخالفة 

من مكان ارتكاب املخالفة  إىل املنطقة املرورية املختصة ..
وبــالــتــايل مــا عـــاد بــش مــجــال لــلــتــفــاوض بينه وبـــني املــواطــن 
.. إذا املـــــنـــــع جــــــــاء لـــــوضـــــع حــــــد لـــــــألفـــــــراد الــــــذيــــــن مــــــا يـــبـــلـــغـــوش 
مسؤوليهم املباشرين .. لكن بعد تبليغ املسؤول املباشر أن 
هناك سيارة مخالفة وهو يوجه بإيصالها املوضوع قائم إنه 
يــصــعــد رجـــل املــــرور عــىل مــن الــســيــارة ويــوصــلــهــا إىل املنطقة 
كــون البالغ قــده موجود وسيحاسب الفرد يف عــدم إيصال 
السيارة املخالفة إىل املنطقة .. ولذلك نقول املنع جاء لوضع 

حد لتجاوزات األفراد عندما ال يقومون بإبالغ قيادتهم .

*ح���������م���������ات ض������ب������ط امل�������خ�������ال�������ف�������ات ه���������ل أص����ب����ح����ت����م 
قادرين عىل تنفيذها بشكل مستقل بعد إنشاء 
وح��دة الضبط امل���روري أم ال ت��زال��ون تستعينون 
ب��وح��دات أخ��رى م��ن وزارة الداخلية كما ك��ان يف 

السابق ؟
** طبعا حملة ضبط السيارات املخالفة غري املرقمة وغري 
املرسمة أصبحت اآلن حملة مستمرة وليست  موسمية كما 
كان عليه الحال يف السابق حيث كان املواطنون املخالفون 

يــــقــــومــــون بــــإيــــقــــاف ســــيــــارتــــهــــم املــــخــــالــــفــــة لــــفــــرتة مـــعـــيـــنـــة ألنـــهـــم 
عارفون أن حملة ضبط املخالفات حملة موسمية ومن ثم 
يقومون بإعادة إخراجها بعد إنتهاء الحملة .. اآلن توجيهات 
معايل الوزير كانت واضحة يف هذا الجانب وتم إعداد خطة 
مستمرة لضبط السيارات غري املرقمة وغري املرسمة وتقوم 
إدارة املــــــــرور بــتــنــفــيــذ هـــــذه الـــحـــمـــالت بـــاالســـتـــعـــانـــة مــــع األمــــن 
املركزي وشرطة النجدة والشرطة العسكرية أيضاً لغرض 
ضبط السيارات املخالفة التابعة للجيش .. وتم االستعانة 
بشرطة النجدة خــالل الفرتة املنصرمة واآلن دخلت وحدة 
الضبط املـــروري عــىل الخط وبــدأ تقليص االستعانة بوحدة 
النجدة تدريجياً لحني يــتــدرب أفـــراد وحــدة الضبط املــروري 
بالشكل املناسب لضبط السيارات املخالفة ومن ثم ستكون 
حمالت الرتقيم والرتسيم متعلقة بوحدة الضبط املــروري 
وخــدمــات مـــرور األمــانــة ومــــرور املــحــافــظــات يف األمــاكــن التي 

يتواجدون فيها .
* ه�����ل ت�������رى أن إغ��������اق ب����ع����ض ال������ج������والت وت�����رك 
م��س��ار واح����د وم��ن��ف��ذ واح����د .. س��اه��م يف تسهيل 
حركة السري أم تسبب يف املزيد من االختناقات 

؟
** الذي يسافر إىل الكثري من دول العالم يجد أن الفرق 
بـــني الــفــتــحــة والــفــتــحــة أحــيــانــا يــصــل إىل عــشــرة كــيــلــو .. نحن 
الثقافة يف املجتمع اليمني إنه كل واحــد يشتي فتحة لباب 
الــبــيــت أو بــــاب املــنــشــأة حــقــه .. ولــكــن الـــنـــاس كــلــهــم ملــســوا أن 
التحسينات املرورية التي نفذت خالل املرحلة املنصرمة أدت 
إىل ثــمــار إيــجــابــيــة ونــحــن اآلن بــصــدد تــنــفــيــذ تــحــســني مـــروري 
لـــلـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة وهـــــــذه الـــفـــتـــحـــات أو مــــا يـــســـمـــى الـــيـــوتـــنـــات 
ســـتـــخـــفـــف بــــشــــكــــل كــــبــــري مــــــن حــــــــدة االزدحــــــــــامــــــــــات خـــــاصـــــة يف 
شوارعنا التي لم تشهد خالل عشرات السنني أي استحداث 
أو إنــشــاء لـــشـــوارع جــديــدة بــديــلــة ال سيما وأمـــانـــة العاصمة 
اآلن أصبحت مـــأوى لــقــرابــة 10 مليون نسمة أيــضــاً يف ظل 
توافد عدد كبري من السيارات من الخارج أصبح األب معه 
ســيــارة واالبـــن معه ســيــارة والبنت معها ســيــارة وتــزايــد عدد 
الـــســـيـــارات يف ظـــل شـــــوارع مـــحـــدودة وضــيــقــة وحــتــى األنــفــاق 
املــوجــودة أصبحت تشكل لنا يف بعض األحــيــان عبئاً أحياناً 
تـــجـــي األمـــــطـــــار وتـــتـــوقـــف هـــــذه األنـــــفـــــاق وتـــحـــصـــل ازدحـــــامـــــات 

مرورية بسبب امتالء هذه األنفاق باملياه .
*كثافة ال��دراج��ات النارية غري املعقولة داخل 
ال����ع����اص����م����ة وم�����ح�����اف�����ظ�����ات أخ����������رى أص����ب����ح����ت أح����د 
األسباب املساعدة عىل بروز الكثري من املخاطر 
ويف بعض األحيان تسهيل ارتكاب الجريمة .. ما 
هي الضوابط التي يتم التعامل بها مع الدراجة 
ال���ن���اري���ة ه���ل ت��ع��ام��ل م��ع��ام��ل��ة ال���س���ي���ارة ب��ال��ق��ان��ون 
أم تعامل معاملة امل��ش��اة ؟ ه��ذا أواًل ث��ان��ي��ًا سفر 
ال�����دراج�����ة ال���ن���اري���ة م��ح��م��ل��ة ب���ث���اث���ة أش����خ����اص م��ن 
محافظة إىل محافظة أخ���رى ه��ل ه��و مسموح 

به بموجب القانون؟
** فــيــمــا يــتــعــلــق بــــالــــدراجــــات الـــنـــاريـــة هـــي مــشــكــلــة عــويــصــة 
جــــــدا مـــــا نــــريــــد أن يـــفـــهـــمـــه اآلخــــــــــرون أن املـــشـــكـــلـــة هـــــي لــيــســت 
خاصة بــاملــرور.. املشكلة يف األســاس هي متعلقة باألشغال 
وهيئة النقل ألنــهــا تعترب .. مركبة آلــيــة  اســتــريادهــا وتنظيم 
عــــمــــلــــهــــا مــــتــــعــــلــــق بــــهــــيــــئــــة الـــــنـــــقـــــل .. الـــــــــــــيء اآلخـــــــــــــر الــــــــدراجــــــــة 
الــنــاريــة وفــقــاً لــقــانــون املــــرور والــتــعــامــيــم الــتــي صـــدرت مــؤخــراً 
تــعــامــل مــعــامــلــة املــركــبــة ســــواء يف الـــقـــانـــون أو يف اإلجــــــراءات 
الــتــنــفــيــذيــة الــتــي عممنا بــهــا .. لــكــن حــالــة الــتــعــاطــف مــن قبل 
الـــنـــاس حــتــى وإن صـــدمـــك مـــن الــخــلــف وتـــجـــي تــبــصــره وقـــده 
مـــالن دم ومــكــســر يعني مــن نــاحــيــة انــســانــيــة مــا تفلته تقوم 
تسعفه وتدخله املستشفى والــنــاس تــعــودوا عىل أنــه مهما 
كان طبيعة الحادث صدمك من األمام أو من الخلف كأنه 
ســائــق الــســيــارة هــو املـــســـؤول عــن مــعــالــجــة صــاحــب الــدراجــة 
النارية.. لكن يف األســاس ويف قانون املــرور النافذ املسؤولية 
تقع عليه ويعامل معاملة املركبة. والتعليمات واضحة لدى 
رجل املرور أن يخطط ومن كان مخطئاً يتحمل نسبة الخطأ 
ســـواء صــاحــب الــدراجــة أو الــســيــارة .. وبالنسبة للسفر من 
محافظة إىل محافظة املمنوع هو حمل أكــر من شخصني 
عىل الــدراجــة ويجب أن يكون للراكب عىل الــدراجــة النارية 
مواصفات يجب أن ال يقل عمره 8 سنوات وال يزيد عىل 60 
ســنــة.. وطــاملــا وأن الــقــانــون يــعــامــل الـــدراجـــة الــنــاريــة معاملة 
املركبة فيحق له السفر بني املحافظات ولكن وفقا لشروط 

السالمة املرورية .
* أت����م����م����ة ال������خ������دم������ات وت����ق����دي����م����ه����ا ل���ل���م���واط���ن���ني 
إل���ك���رتون���ي���اً إح�����دى امل����ح����اور ال���ت���ي ت��ض��م��ن��ت��ه��ا خطة 
اإلدارة ال����ع����ام����ة ل����ل����م����رور إىل أي������ن وص���ل���ت���م ف��ي��م��ا 

يتعلق بهذا االتجاه؟
** نـــحـــن نــســعــى بـــقـــدر اإلمــــكــــان إىل أن نـــرتـــقـــي بــالــخــدمــات 
املــروريــة نحو األفــضــل بــدأنــا اآلن بــمــوضــوع التطبيق املـــروري 
حيث تم إنزال التطبيق عرب جوجل بالي وتستطيع أن تحمله 
مــــن املـــتـــجـــر واآلن بــــدأنــــا بـــخـــدمـــة االســــتــــعــــالم عــــن املـــخـــالـــفـــات 
وســـدادهـــا إلــكــرتونــيــا .. ولــديــنــا مــرحــلــة ثــانــيــة تــتــعــلــق بتجديد 
املـــلـــكـــيـــات ونــقــلــهــا وتـــجـــديـــد الـــرخـــصـــة وغــــريهــــا مــــن املـــعـــامـــالت 
املرورية عن طريق التلفون إن شاء الله خالل الفرتة القليلة 
الـــقـــادمـــة ســيــتــم إنـــجـــاز هــــذا املــــوضــــوع وبـــالـــتـــايل الـــتـــحـــول نحو 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات املـــــروريـــــة إلـــكـــرتونـــيـــا وعـــــىل مــــراحــــل بــحــيــث 
تصبح كل الخدمات املرورية مقدمة إلكرتونياً .. وبإذن الله 

تعاىل تباعاً ستتحق الغاية .
* قمتم مؤخراً بزيارة تفقدية لسري العمل يف 
مراكز الرتسيم والرتقيم للمركبات باألمانة ، ما 
تقييمكم للوضع وهل هناك إحصائيات رقمية 
ل��ع��دد امل��رك��ب��ات ال��ت��ي ت��م ترقيمها وال��ت��ي ال ت��زال 

بحاجة إىل ترقيم ؟
** قــــمــــنــــا بــــــالــــــزيــــــارة لـــــغـــــرض تـــقـــيـــيـــم عــــمــــل لـــــجـــــان الــــرتســــيــــم 
والــــــرتقــــــيــــــم يف ضـــــــــوء بـــــعـــــض الـــــتـــــقـــــاريـــــر املــــــرفــــــوعــــــة عـــــــن وجـــــــود 
مــالحــظــات متعلقة بتأخري إنــجــاز مــعــامــالت املــواطــنــني نزلنا 

وقــيــمــنــا وكــلــفــنــا الــرقــابــة والــتــفــتــيــش بــالــنــزول إىل بقية املــراكــز 
واطــلــعــنــا عـــىل مــســتــوى الـــخـــدمـــات املــقــدمــة وحــثــيــنــا املــعــنــيــني 
عــىل ســرعــة إنــجــاز املــعــامــالت الــتــابــعــة للمواطنني وتقديمها 
بكل يسر وسهولة .. وفيما يتعلق بنتائج الحملة تم ضبط 
حواىل 70 ألف سيارة غري مرسمة وغري مرقمة وتم اتخاذ 
اإلجــراءات الالزمة لرتقيمها وترسيمها ويف الحملة األخرية 
خــالل األسبوعني املاضيني تم ضبط بحدود 6 آالف سيارة 
وهي نتيجة تمثل إنجازا كبريا بالحمالت السابقة بحيث ال 
يــقــل عـــدد الــســيــارات املــضــبــوطــة يــومــيــا يف الحملة عــن 400 
ســيــارة .. األمـــور طيبة والنتائج إيجابية ونــدعــو مــن خاللكم 
املــوطــنــني بــالــتــوجــه طــوًعــا إىل مــركــز الــرتقــيــم والــرتســيــم منعا 

لتعرضهم للتوقيف واالحتجاز .
* ف�����ي�����م�����ا ي����ت����ع����ل����ق ب�������ف�������رتة ال�����ت�����خ�����ف�����ي�����ض يف ق���ي���م���ة 
الخدمات امل��روري��ة القائمة حاليًا بموجب ق��رار 
م����ج����ل����س ال������������������وزراء م�����ت�����ى س���������وف ت����ن����ت����ه����ي وم���������ا ه���ي 
اإلجراءات التي ستتخذها اإلدارة العامة للمرور 

بعد انتهاء فرتة التخفيض ؟
** قرار مجلس الــوزراء تم اتخاذه بناء عىل عرض معايل 
األخ وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة يـــحـــفـــظـــه الــــلــــه بــــشــــأن تـــخـــفـــيـــض رســـــوم 
املخالفات والتجديدات .. حيث إنه جاءت فرتة طويلة لم يتم 
فيها سداد املخالفات املرورية وكذلك لم يتم تجديد كروت 
املــلــكــيــة فــتــم الـــرفـــع بـــهـــذه املــــبــــادرة إىل مــجــلــس الـــــــوزراء الـــذي 
أصدر القرار وحددت املهلة ب 90 يوماً وقد مر حواىل النص 
منها وتبقى نص املدة وهناك إقبال من املواطنني لالستفادة 
مــــــن هــــــــذه الــــتــــخــــفــــيــــضــــات ، حــــيــــث أصــــبــــحــــت قــــيــــمــــة املـــخـــالـــفـــة 
الــســابــقــة لــتــاريــخ 15 أبـــريـــل  1000 ريـــال عــن كــل مخالفة 
أيــضــاً الــتــجــديــدات الـــذي لــه 10 ســنــوات أو 15 سنة مــا عاد 
بيجدد اال حق آخر سنة فقط .وهذه املهلة بمجرد إنتهائها 
لدينا خطة لضبط املخالفني ألننا نعترب قد أقمنا الحجة عىل 
الناس الذين يشكون من طبيعة الظروف وانقطاع املرتبات 
وغـــريهـــا.. وأتــحــنــا لــهــم املــجــال مــن خـــالل مــهــلــة الــتــخــفــيــض .. 
وبالتايل طاملا أن هناك أشخاصاً لم يتجاوبوا مع هذه املبادرة 
سيعرضون أنفسهم للضبط وستعود بعد انتهاء ال 90 
اليوم قيمة رسوم املخالفات والتجديدات إىل حدها األعىل 

وسيلزم أؤلئك األشخاص بسدادها دون أي تخفيض.

* م��ا ه��ي أب���رز اإلن���ج���ازات ال��ت��ي حققتها اإلدارة 
العامة للمرور بشكل عام خال النصف األول 

من العام الحايل 2022م ؟ 
** هناك الكثري من اإلنجازات التي تحققت يف إطار اإلدارة 
العامة للمرور وفروعها بفضل الله سبحانه وتعاىل وبفضل 
دعم القيادة الثورية والسياسية ومعايل األخ وزير الداخلية 
ويف مقدمة هــذه اإلنـــجـــازات إنــشــاء وتــدريــب وتجهيز وحــدة 
الضبط املــــروري وإنــــزال التطبيق املــــروري واملــوقــع االلــكــرتوين 
أيـــضـــا مـــا يــتــعــلــق بــالــجــوانــب الــقــانــونــيــة والــتــنــظــيــمــيــة املتعلقة 
بـــــاســـــتـــــحـــــداث عــــــــدد مــــــن اإلدارات الـــــجـــــديـــــدة ودمــــــــــج وفـــصـــل 
جــزء آخــر منها .. أيضا فيما يتعلق بــإعــادة هيبة رجــل املــرور 
وتعزيز دور الجوانب اإلنسانية وتقديم اإلحسان للمواطنني 
ومـــا يتعلق بنسبة املــعــامــالت املـــروريـــة املــنــجــزة خـــالل الــفــرتة 
املنصرمة زادت بشكل كبري عدد الرخص والكروت ووثائق 
امللكية املمنوحة للمواطنني .. وكــذلــك هناك سهولة ويسر 
يف الحصول عىل املعامالت املرورية وهناك تنسيق مع وزارة 
الــرتبــيــة والــتــعــلــيــم إلصــــــدار مـــــادة تــســمــى الــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف 
املروري ستدرس يف املناهج تم إعداد هذه املادة ومراجعتها 
مــن قــبــل املــخــتــصــني مــن املــــرور ووزارة الــرتبــيــة والــتــعــلــيــم وإن 
شــــــاء الــــلــــه ســـتـــكـــون جـــــاهـــــزة مـــــن الـــســـنـــة الــــقــــادمــــة لـــلـــتـــدريـــس 
يف بــعــض املــــراحــــل الـــدراســـيـــة .. هـــنـــاك الــكــثــري مـــن اإلنــــجــــازات 
املتعلقة بالربط الشبيك بني املرور واألحوال املدنية ومصلحة 
الــجــمــارك ملــنــع االخـــتـــالالت الــتــي كــانــت تــحــصــل يف املــعــامــالت 
ســابــقــاً وكــــذا تــخــفــيــف الـــعـــبء الــكــبــري عـــن املـــواطـــن الــــذي كــان 
يضطر لالنتقال من املرور إىل الجمارك وإىل األحوال املدنية 

لغرض إنجاز املعامالت ..
اآلن مـــــن خـــــــالل الـــــربـــــط الــــشــــبــــيك أصـــــبـــــح ال داعـــــــــي النـــتـــقـــال 
املواطن من املرور إىل الجمارك حيث والربط الشبيك يغني 
عـــن املـــوضـــوع وكـــذلـــك الـــحـــال بـــني املـــــرور واألحـــــــوال املــدنــيــة .. 
تم الربط الشبيك وتحققت الكثري من اإلنجازات حتى عىل 
املستوى املتعلق بالجانب الجنايئ املتعلق بالتزويرات وغريها 
.. أصـــبـــح مــــن الـــصـــعـــب تــــزويــــر الـــبـــطـــائـــق الــشــخــصــيــة وكـــذلـــك 
الــبــيــانــات الــجــمــركــيــة عـــرب الـــجـــمـــارك لـــم تــعــد تــحــصــل حـــاالت 
تزوير نتيجة الستدعاء البيانات مباشرة من الجمارك ومن 
األحـــوال املدنية وهــو األمـــر الـــذي أغــلــق بــاب الــتــزويــر نهائيا .. 
وهــنــاك أيــضــاً الكثري مــن األمـــور املتعلقة بتنظيم العمل مع 
هيئة النقل حيث تم تطبيع حواىل 6 آالف باص أجرة بهدف 
إعادة توزيعها وتخفيف الضغط وتحديد مسارات جديدة 
للباصات وبإذن الله لدينا خطط طموحة يف هذا املجال .. وال 
يتسع املجال هنا لذكر كل إنجازات املرور خالل النصف األول 

من العام الجاري ولكن ما ذكرناه يعترب مؤشرات أولية .

* كلمة أو رسالة ت��ودون إيصالها ملن تريدون 
من خال هذا اللقاء؟.

** أوال نــتــوجــه بــخــالــص الــشــكــر والــتــقــديــر لــلــقــيــادة الــثــوريــة 
والسياسية وملعايل األخ وزير الداخلية يحفظه الله ويرعاه 
عــــىل الــــدعــــم الـــكـــبـــري واالهــــتــــمــــام الــــالمــــحــــدود بـــأعـــمـــال شــرطــة 
املرور،  كذلك نوجه الشكر والتقدير لكم ولدوركم اإليجابي 
يف نشر التوعية املرورية والتثقيف املروري يف أوساط املجتمع 
وملــواكــبــتــكــم ألعـــمـــال املــــــرور، أيــضــا نــتــوجــه بــالــشــكــر والــتــقــديــر 
لـــألخـــوة يف الـــجـــهـــات املــعــنــيــة الـــتـــي تـــتـــعـــاون مـــع شـــرطـــة املــــرور 
يف تنفيذها ملهامها وأعمالها اليومية واالعتيادية وندعوهم 
لبذل املزيد من الجهود يف سبيل تخفيف االزدحام املروري 
والــــحــــد مــــن الـــــحـــــوادث املـــــروريـــــة كـــــون أعــــمــــال املــــــــرور مــرتــبــطــة 
بجهات أخرى ونقدم الشكر والتقدير لألخوة املواطنني عىل 
تنامي الوعي لديهم والتزامهم بتعليمات املــرور وندعوهم 

ملزيد من التعاون.

ضبط 6000 سيارة  غير مرسمة وغير مرقمة خالل األسبوعني املاضيني 
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44 خرقًا في احلديدة 
و168 خرقًا للهدنة

سّجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
ل��������رص��������د خ�����������روق�����������ات ق������������وى ال������������ع������������دوان يف م����ح����اف����ظ����ة 

الحديدة، 44 خرقاً.
وأوض������������ح م�����ص�����در يف غ�����رف�����ة ال����ع����م����ل����ي����ات، أن م��ن 
ب������ن خ������روق������ات ال�������ع�������دوان أرب���������ع ه����ج����م����ات ل���ل���ط���ران 
التجسيس عىل حيس وتحليق طائرات تجسسية 

يف أجواء حيس.
وأش��������ار امل����ص����در إىل أن ال����خ����روق����ات ش��م��ل��ت أي��ض��ا 
محاولة تسلل يف حيس و24 خرقا باألعرة النارية 

املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 168 خرقاً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض����ح م��ص��در ع��س��ك��ري أن خ��روق��ات ال��ع��دوان 
تمثلت يف 40 عملية تحليق للطران االستطالعي 
امل��س��ل��ح وال��ت��ج��س��يس يف أج�����واء م��ح��اف��ظ��ات م���أرب، 
ح������ج������ة، ال��������ج��������وف، ال������ض������ال������ع، ال�����ب�����ي�����ض�����اء وج����ب����ه����ات 

الحدود.
وأك��������د امل�����ص�����در أن م����رت����زق����ة ال�������ع�������دوان اس���ت���ح���دث���وا 
تحصينات قتالية حول محيط مدينة مأرب، وغرب 
ح��رض بمحافظة حجة، ون��ف��ذوا عملية هجومية 
ع���ىل م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ال��ب��ل��ق 

الشرقي والعكد بمحافظة مأرب.
ول�����ف�����ت امل������ص������در إىل أن��������ه ت������م ت���س���ج���ي���ل 39 خ���رق���ا 
ب����ق����ص����ف ص��������اروخ��������ي وم������دف������ع������ي، ح�����ي�����ث اس����ت����ه����دف 
م��رت��زق��ة ال��ع��دوان بثالثة ص��واري��خ كاتيوشا مواقع 

الجيش واللجان يف العكد والبلق بمأرب.
وأش�������ار امل����ص����در إىل م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان اس��ت��ه��دف��وا 
ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي م��ك��ث��ف م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال����ش����ع����ب����ي����ة يف ال����������������وادي وال������ب������ل������ق وال������ع������ك������د وم����ل����ع����اء 
ب��م��ح��اف��ظ��ة م�������أرب، وال���ك���دح���ة وال���ق���ص���ر ب��م��ح��اف��ظ��ة 

تعز، ومديرية حرض بمحافظة حجة.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي 
مكثف مواقع الجيش واللجان يف قمامة الغاوية 
ورازح ومنبه وشدا بمحافظة صعدة، ما أدى إىل 
إص���اب���ة م��واط��ن��ن اث��ن��ن ب��م��ن��ط��ق��ة امل��دح��ل��ة ب��م��دي��ري��ة 

شدا الحدودية.
وأف�����اد ب����أن م��رت��زق��ة ال����ع����دوان اس��ت��ه��دف��وا بقصف 
مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان يف الربوكية 
واملطعن بجيزان، والصوح وميمنة البقاع بنجران.
وذك���ر امل��ص��در أن��ه ت��م تسجيل 86 خ��رق��ا بإطالق 
نار عىل منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان 
ال����ش����ع����ب����ي����ة يف م�����ح�����اف�����ظ�����ات م��������������أرب، ت������ع������ز، ح����ج����ة، 

الجوف، الضالع، البيضاء، وجبهات الحدود.

41 خرقًا في احلديدة
سّجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
ل��������رص��������د خ�����������روق�����������ات ق������������وى ال������������ع������������دوان يف م����ح����اف����ظ����ة 

الحديدة 41 خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات، أن من بن 
خ���روق���ات ال����ع����دوان اس���ت���ح���داث ت��ح��ص��ي��ن��ات قتالية 

يف الجبلية.
وأش�������ار امل����ص����در إىل أن ال����خ����روق����ات ش��م��ل��ت أي���ض���اً 
ه�����ج�����وم�����ن ل�������ط�������ران ال�������ع�������دو ال����ت����ج����س����يس يف ح���ي���س 
وت���ح���ل���ي���ق���ا م���ك���ث���ف���ا، ب�����اإلض�����اف�����ة إىل ق����ص����ف م���دف���ع���ي 

وبمختلف األعرة النارية.

68 خرقًا في احلديدة
 و111 خرقًا للهدنة

سّجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
ل��������رص��������د خ�����������روق�����������ات ق������������وى ال������������ع������������دوان يف م����ح����اف����ظ����ة 

الحديدة، 68 خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات، أن من بن 
خروقات العدوان محاولة تسلل يف حيس وتحليق 

طائرات تجسسية يف أجواء حيس والجبلية.
وأش���ار امل��ص��در إىل أن خ��روق��ات ال��ع��دوان شملت 
أي�������ض�������اً، ش������ن ه����ج����وم����ن ل�����ل�����ط�����ران ال����ت����ج����س����يس ع��ىل 
ال��ج��ب��ل��ي��ة وث����الث����ة خ����روق����ات ب��ق��ص��ف م���دف���ع���ي و54 

خرقاً باألعرة النارية املختلف ..
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 111 خرقاً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض����ح م��ص��در ع��س��ك��ري أن خ��روق��ات ال��ع��دوان 
تمثلت يف 57 عملية تحليق للطران االستطالعي 
امل��س��ل��ح وال��ت��ج��س��يس يف أج�����واء م��ح��اف��ظ��ات م���أرب، 
تعز، حجة، الجوف، صعدة، البيضاء وجبهات 

الحدود.
وأك��������د امل�����ص�����در أن م����رت����زق����ة ال�������ع�������دوان اس���ت���ح���دث���وا 

تحصينات قتالية حول محيط مدينة مأرب.
ول�����ف�����ت امل������ص������در إىل أن��������ه ت������م ت���س���ج���ي���ل 11 خ���رق���ا 
ب����ق����ص����ف م�����دف�����ع�����ي مل�����رت�����زق�����ة ال���������ع���������دوان ع�������ىل م�����واق�����ع 
ال�����ج�����ي�����ش وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة يف ال�����ب�����ل�����ق ال����ش����رق����ي 
بمحافظة م��أرب، وحرض وامل��زرق محافظة حجة 

واملالحيظ واملدافن بمحافظة صعدة.
وأف�������اد امل����ص����در ب�����أن م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان اس��ت��ه��دف��وا 
ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي م��ك��ث��ف م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 

يف العمود وتبة كاملة بجيزان.
وذك���ر امل��ص��در أن��ه ت��م تسجيل 42 خ��رق��ا بإطالق 
نار عىل منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان 
ال����ش����ع����ب����ي����ة يف م�����ح�����اف�����ظ�����ات م��������������أرب، ت������ع������ز، ح����ج����ة، 

صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

114 خرقًا للهدنة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 114 خرقاً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض��������������������������ح م�����������ص�����������در ع���������س���������ك���������ري أن خ�����������روق�����������ات 
ال��ع��دوان تمثلت يف 35 خ��رق��اً بتحليق الطران 
االس�����ت�����ط�����الع�����ي امل�����س�����ل�����ح وال�����ت�����ج�����س�����يس يف أج���������واء 
م��ح��اف��ظ��ات م������أرب، ح���ج���ة، ال����ج����وف، ال��ض��ال��ع، 

البيضاء، وجبهات الحدود.
وأكد املصدر رصد خرق بضربة جوية للطران 
االستطالعي املسلح التابع لقوى العدوان، عىل 
م�����ن�����ازل امل�����واط�����ن�����ن يف م���ن���ط���ق���ة ح���ب���ي���ل ال���س���م���اع���ي 
بمديرية قعطبة يف الضالع ونتج عنه استشهاد 
م����واط����ن����ن اث����ن����ن .. م���ب���ي���ن���اً أن م����رت����زق����ة ال�����ع�����دوان 

استحدثوا تحصينات يف محيط مدينة مأرب.
وأش������ار امل���ص���در إىل أن����ه ت���م ت��س��ج��ي��ل 17 خ��رق��ا 
ب��ق��ص��ف ص���اروخ���ي وم��دف��ع��ي مل��رت��زق��ة ال���ع���دوان، 
حيث استهدف املرتزقة بقصف صاروخي مواقع 
الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية يف البلق بمحافظة 

مأرب.
ك������م������ا اس�������ت�������ه�������دف م�������رت�������زق�������ة ال������������ع������������دوان ب���ق���ص���ف 
م�������دف�������ع�������ي م������ك������ث������ف م����������واق����������ع ال�������ج�������ي�������ش وال�������ل�������ج�������ان 
الشعبية يف البلق الشرقي وملعاء يف محافظة 

مأرب.
وذك��������������ر امل���������ص���������در أن ق������ص������ف������اً م������دف������ع������ي������اً مل�����رت�����زق�����ة 
ال��ع��دوان استهدف م��واق��ع الجيش وال��ل��ج��ان يف 
ال��ج��ه��ة ال��ش��رق��ي��ة وال���ج���ب���ل األح���م���ر يف ال���ح���وام���رة 
بمحافظة تعز، فيما استهدف قصف مدفعي 
م�����ك�����ث�����ف ل�����ل�����م�����رت�����زق�����ة م��������واق��������ع ال�����ج�����ي�����ش وال�����ل�����ج�����ان 

الشعبية يف حرض بمحافظة حجة.
واس�����ت�����ه�����دف ق����ص����ف م����دف����ع����ي م���ك���ث���ف ل��ع��ن��اص��ر 
امل������رت������زق������ة، م������واق������ع ق���������وات ال����ج����ي����ش وال�����ل�����ج�����ان يف 
ق����م����ام����ة ال�����غ�����اوي�����ة ب���م���ح���اف���ظ���ة ص������ع������دة، ك����م����ا ت��م 
اس��ت��ه��داف م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان يف منطقة 

جيزان وميمنة البقاع يف منطقة نجران.
كما أكد املصدر تسجيل 60 خرقاً بإطالق النار 
عىل منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة يف م����ح����اف����ظ����ات م�����������أرب، ت�����ع�����ز، ح��ج��ة 

صعدة وجبهات الحدود.

63 خرقًا في احلديدة و151 خرقًا 
للهدنة

سّجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
ل��������رص��������د خ�����������روق�����������ات ق������������وى ال������������ع������������دوان يف م����ح����اف����ظ����ة 

الحديدة، 63 خرقاً.
وأوض������������ح م�����ص�����در يف غ�����رف�����ة ال����ع����م����ل����ي����ات، أن م��ن 
ب��ن خ��روق��ات ال��ع��دوان، محاولة تسلل يف حيس 

وتحليق طائرات تجسسية يف أجواء حيس.
وأش��������ار امل����ص����در إىل أن ال����خ����روق����ات ش��م��ل��ت أي��ض��ا 
ستة خروقات بقصف مدفعي و44 خرقا باألعرة 

النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 151 خرقاً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض����ح م��ص��در ع��س��ك��ري أن خ��روق��ات ال��ع��دوان 
تمثلت يف 57 خرقاً بتحليق الطران االستطالعي 
امل��س��ل��ح وال��ت��ج��س��يس يف أج�����واء م��ح��اف��ظ��ات م���أرب، 
تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، 

وجبهات الحدود.
وأك���د امل��ص��در رص���د أرب��ع��ة خ���روق���ات، منها ثالثة 
خروقات باستحداث مرتزقة العدوان لتحصينات 
يف م��رب��ع ال��ح��م��اد ب��م��ح��ور ه���م���دان وغ����رب امل��ن��زل��ة يف 
امل������داف������ن ب���م���ح���اف���ظ���ة ص�����ع�����دة، وخ��������رق ب���اس���ت���ح���داث 

مرتزقة العدوان لتحصينات حول مدينة مأرب.
وأش�����ار امل���ص���در إىل أن����ه ت���م ت��س��ج��ي��ل خ����رق ب��ض��رب��ة 
ج��وي��ة ل��ل��ط��ران االس��ت��ط��الع��ي امل��س��ل��ح ال��ت��اب��ع لقوى 
ال����ع����دوان وامل���رت���زق���ة ع���ىل م���ن���ازل امل���واط���ن���ن وم��واق��ع 
ال����ج����ي����ش وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة يف م���ن���ط���ق���ة ال����ع����ول����ة 

بمديرية املطمة يف محافظة الجوف.
وب��������ن امل������ص������در أن��������ه ت������م رص��������د 66 خ������رق������اً ب����إط����الق 
ال��ن��ار بشكل مكثف ع��ىل م��ن��ازل امل��واط��ن��ن وم��واق��ع 
ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية يف م��ح��اف��ظ��ات م���أرب، 

تعز، حجة، صعدة والضالع وجبهات الحدود.
ول����ف����ت امل�����ص�����در إىل ت���س���ج���ي���ل 23 خ�����رق�����اً ب��ق��ص��ف 
مدفعي ملرتزقة العدوان، عىل محافظات مأرب، 
حجة، صعدة، الضالع وجبهات الحدود، حيث 
استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف 
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي 

والروضة يف محافظة مأرب.
وذك�����ر امل���ص���در أن ق��ص��ف��اً م��دف��ع��ي��اً م��ك��ث��ف��اً مل��رت��زق��ة 
ال������ع������دوان اس����ت����ه����دف م�����واق�����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان يف 
امل����������زرق ب���م���ح���اف���ظ���ة ح����ج����ة، ف���ي���م���ا اس����ت����ه����دف ق��ص��ف 
مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع الجيش واللجان 
الشعبية يف املرياش واملصينعة والكبسة والوادي 
يف مديرية رازح ويف جبل كاضم بمديرية املالحيظ 

والشبكة يف املدافن بمحافظة صعدة.
ك���م���ا اس���ت���ه���دف ق���ص���ف م���دف���ع���ي م��ك��ث��ف ل��ع��ن��اص��ر 
املرتزقة، مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية 

يف باب غلق بمحافظة الضالع.
وأف���اد امل��ص��در ال��ع��س��ك��ري، ب��أن م��رت��زق��ة ال��ع��دوان 
استهدفوا بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش 
وال����ل����ج����ان يف وادي ج������ارة وج���ب���ل ق���م���ب���ورة ب��م��ن��ط��ق��ة 
جيزان، وجبل العمدة والشبكة بمنطقة نجران.

85 خرقًا في احلديدة
سّجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
ل��������رص��������د خ�����������روق�����������ات ق������������وى ال������������ع������������دوان يف م����ح����اف����ظ����ة 

الحديدة، 85 خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات، أن من بن 
خروقات العدوان استحداث تحصينات قتالية يف 

الجبلية وحيس ومقبنة.
وأش���ار امل��ص��در إىل أن خ��روق��ات ال��ع��دوان شملت 
أيضاً تحليق طائرتن تجسسيتن يف أجواء حيس 
وم��ق��ب��ن��ة، ب���اإلض���اف���ة إىل ق��ص��ف م��دف��ع��ي بمختلف 

األعرة النارية

234 خرقًا للهدنة
 و102 خروقات باحلديدة

ارت���ك���ب���ت ق����وى ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه��ا 129 خ��رق��اً 
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.

وأوض���ح مصدر عسكري أن خ��روق��ات ال��ع��دوان 
تمثلت يف تحليق للطران الحربي بأجواء الصوح 
وال����ب����ق����اع ب����ن����ج����ران، وغ���������ارة ل����ل����ط����ران االس���ت���ط���الع���ي 
ع�����ىل م���ن���ط���ق���ة ال��������ربح ب���م���ح���اف���ظ���ة ت����ع����ز، إض�����اف�����ة إىل 
34 عملية تحليق ل��ل��ط��ران االس��ت��ط��الع��ي املسلح 
والتجسيس يف أج���واء محافظات م���أرب، حجة، 
الجوف، صعدة، تعز، الضالع وجبهات ما وراء 

الحدود.
وأك�������د امل�����ص�����در أن م����رت����زق����ة ال������ع������دوان اس���ت���ح���دث���وا 
خ���م���س���ة ت���ح���ص���ي���ن���ات ق���ت���ال���ي���ة ح������ول م���ح���ي���ط م��دي��ن��ة 
مأرب، ومنطقة الطينة بمحافظة حجة، ومنطقة 
ص���ب���رة ب��م��ح��اف��ظ��ة ال���ض���ال���ع، وج����ن����وب ت���ب���ة ال���دف���اع 

ومنطقة الصوح بنجران.
ول����ف����ت إىل أن م����رت����زق����ة ال������ع������دوان ن�����ف�����ذوا ع��م��ل��ي��ة 
تسلل ع��ىل م��واق��ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية يف 

منطقة الطينة بمحافظة حجة.
وذك��ر املصدر أن��ه تم تسجيل 15 خرقا بقصف 
م����دف����ع����ي مل����رت����زق����ة ال�������ع�������دوان ع�����ىل م�����واق�����ع ال���ج���ي���ش 
وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة يف ال����ب����ل����ق ال�����ش�����رق�����ي وم����ل����ع����اء 
وال����روض����ة ب��م��ح��اف��ظ��ة م������أرب، وامل���الح���ي���ظ وامل���داف���ن 
بمحافظة صعدة، ومنطقة الطينة وغربي حرض 

بمحافظة حجة.
وأف������اد امل���ص���در ب����أن م���رت���زق���ة ال����ع����دوان اس��ت��ه��دف��وا 
بقصف م��دف��ع��ي مكثف م��واق��ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
يف العمود وجبل تويلق ووادي ج��ارة يف جيزان، 

وشرقي عرف وطخية بعسر.
وب��ن امل��ص��در أن��ه ت��م رص��د 71 خ��رق��ا ب��إط��الق نار 
ع���ىل م���ن���ازل امل���واط���ن���ن وم����واق����ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة يف م���ح���اف���ظ���ات م���������أرب، ص�����ع�����دة، ت���ع���ز، 

حجة، الضالع، وجبهات الحدود.
ك���م���ا ارت���ك���ب���ت ق�����وى ال�����ع�����دوان وم���رت���زق���ت���ه���ا 105 

خروقات للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض���ح مصدر عسكري أن خ��روق��ات ال��ع��دوان 
تمثلت يف 37 خرقاً بتحليق الطران االستطالعي 
املسلح والتجسيس يف أج���واء محافظات م��أرب، 
حجة، ال��ج��وف، صعدة، تعز،أمانة العاصمة، 

الضالع، وجبهات ماوراء الحدود.
وأف���������اد ب����رص����د خ������رق واح�������د الس����ت����ح����داث م���رت���زق���ة 

العدوان تحصينات يف محيط مدينة مأرب.
وأشار املصدر إىل أنه تم تسجيل خرقن اثنن، 
بضربة جوية للطران االستطالعي املسلح التابع 
لقوى العدوان واملرتزقة عىل ممتلكات املواطنن 
يف س����������وق ال�������ف�������اخ�������ر، وم��������واق��������ع ال�����ج�����ي�����ش وال�����ل�����ج�����ان 
ال����ش����ع����ب����ي����ة يف م����ن����ط����ق����ة ال������ص������وت������ي������ات يف ب����������اب غ���ل���ق 

بمحافظة الضالع.
ول���ف���ت إىل ت��س��ج��ي��ل 17 خ���رق���اً ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي 
ب��م��خ��ت��ل��ف األس���ل���ح���ة امل���ت���وس���ط���ة وال���ث���ق���ي���ل���ة، مل��رت��زق��ة 
ال�������������ع�������������دوان، ع���������ىل م������ح������اف������ظ������ات م�����������������أرب، ص������ع������دة، 
حجة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة 
ال��ع��دوان بقصف مدفعي مكثف م��واق��ع الجيش 
وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ال��ب��ل��ق ال���ش���رق���ي، وم��ل��ع��اء، 

والعكد، والرملة يف محافظة مأرب.
وب��ن املصدر أن مرتزقة ال��ع��دوان قصفوا بعدد 
م����ن ق����ذائ����ف ال�����ه�����اون م����واق����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان يف 
م���ن���ط���ق���ة ش������ذا ب���م���ح���اف���ظ���ة ص�����ع�����دة، وغ�������رب ح���رض 

بمحافظة حجة، ويف وادي جارة وراء الحدود.
ك����م����ا 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 ب��م��ح��اف��ظ��ة 

الحديدة 102 خروقات.
وأوض����ح م��ص��در يف غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات أن م��ن بن 
خروقات قوى العدوان، محاولة تسلل يف حيس 

وأربع هجمات بالطران التجسيس عىل حيس.
وأشار املصدر إىل أن الخروق شملت أيضاً تحليق 
ط�������ائ�������رات ت���ج���س���س���ي���ة يف أج������������واء ح����ي����س وال���ج���ب���ل���ي���ة 
وث���م���ان���ي���ة خ�����روق�����ات ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي و73 خ���رق���اً 

باألعرة النارية املختلفة.
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للهدنة اإلنسانية 
والعسكرية

في إحياء الذكرى األولى لرحيل اللواء حسني الوائلي

الشيخ البرعي : مواقف مشرفة قدمها اللواء 
الوائلي خالل مسيرته اجلهادية

أقيمت بصنعاء فعالية خطابية إحياء للذكرى األوىل 
لرحيل اللواء حسن سعيد بن عامر الوائيل.

ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي ح���ض���ره���ا ع���ض���و م��ج��ل��س ال���ش���ورى 
ص����ال����ح ص����اي����ل وال����ش����ي����خ ح���س���ن ال������رزام������ي وال����ش����ي����خ ع��يل 
املراين وقيادات عسكرية وشخصيات اجتماعية، أشاد 
نائب رئيس مجلس التالحم القبيل- عضو رابطة علماء 
اليمن العالمة أمن الربعي، باملواقف املشرفة للفقيد 
الوائيل خالل مسرة حياته يف الدفاع عن الوطن ونصرة 

املستضعفن.
وأوض�����������ح أن ال�������ل�������واء ال�������وائ�������يل ك��������ان م������ن ال�������ق�������ادة ال����ذي����ن 

وقفوا بكل إخالص ملناصرة وتأييد املسرة القرآنية منذ 
اللحظات األوىل.

وأش���ار ال��ع��الم��ة ال��ربع��ي، إىل أن إح��ي��اء ال��ذك��رى األوىل 
لرحيل اللواء الوائيل محطة الستذكار سرته املفعمة 

بالبذل والعطاء يف سبيل الدفاع عن الوطن.
فيما تطرق الشيخ ثابت األشول، إىل مواقف الفقيد 
الوائيل الجهادية وإسهاماته الكبرة يف دعم املجاهدين 

يف أشد املراحل التي شهدتها املسرة القرآنية.
تخلل الفعالية قصيدة للشاعر صقر الالحجي وفقرة 

للمنشد سالم املسعودي. 

مستشفى القدس العسكري ينظم 
فعالية في الذكرى السنوية للصرخة

ن����ظ����م م���س���ت���ش���ف���ى ال������ق������دس ال����ع����س����ك����ري ب����ص����ن����ع����اء ف����ع����ال����ي����ة ث���ق���اف���ي���ة 
بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة يف وجه املستكربين تحت شعار" 

سالح وموقف".
وخ������الل ال��ف��ع��ال��ي��ة ب���ح���ض���ور م���دي���ر امل��س��ت��ش��ف��ى ال��ع��م��ي��د ع��ب��دال��ك��ري��م 
ال������ق������دم������ي ون���������واب���������ه ق�������اس�������م ال�����س�����ام�����ع�����ي وم��������ع��������اذ ال�����ش�����ي�����ع�����اين وع�����ص�����ام 
الجرموزي، القيت كلمات أشارت إىل دالالت هذه الذكرى يف تعميق 
الثقافة االيمانية والتمسك بالنهج القرآين وتوجيه بوصلة العداء 

للعدو الحقيقي أمريكا وإسرائيل.
وأكدت الكلمات أن إحياء هذه الذكرى هو للتأكيد عىل التمسك 

بالهوية اإليمانية وتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان.
تخلل الفعالية التي حضرها منتسبو وكوادر املستشفى، اوبريت 

عن شعار الصرخة يف وجه املستكربين. 

خالل زيارته للمرابطني في محور اللبنات مبحافظة اجلوف..

وزير الدفاع: أبشر كل أبناء الوطن أن قواتنا املسلحة اليوم لم تعد كما كانت قبل سبع سنوات
نفتخر ونعتز ونحن نلتقي برجال الرجال الشامخني في جبهات البطولة والقتال

ج�����������������اءت أوىل ال���������رس���������ائ���������ل ال��������ه��������ام��������ة ال������ت������ي 
حملتها كلمات اللواء العاطفي يف سياق 
اإلش������������ارة وال����ت����أك����ي����د ع�����ىل األه����م����ي����ة ال���ب���ال���غ���ة 
للمعنويات ال��ع��ال��ي��ة وع���ىل األث���ر اإلي��ج��اب��ي 
ال����ك����ب����ر ل���ل���ت���ح���يل ب���ال���ي���ق���ظ���ة وال�����ح�����ف�����اظ ع��ىل 
ال���ج���ه���وزي���ة ال��ق��ت��ال��ي��ة وال���ب���ق���اء يف اس��ت��ع��داد 
كامل ودائم ملواجهة أي طارئ، فينعكس 
ذل��ك يف صنع االنتصارات امل��ؤزرة وإفشال 
امل����خ����ط����ط����ات وامل��������ؤام��������رات ال�����ح�����اق�����دة، وك�����ذا 
تحقيق التنفيذ الخالق لكافة املهام املوكلة 
ملنتسبي جيشنا ال��ع��ظ��ي��م، وان��ج��ازه��ا عىل 
أكمل وجه بمهارة واحرتافية وأداء نوعي 
متميز، ويف هذا السياق أشاد وزير الدفاع 
ال�������ل�������واء ال�����ع�����اط�����ف�����ي، ب����امل����ع����ن����وي����ات ال���ع���ال���ي���ة 
وال����ي����ق����ظ����ة وال�����ج�����ه�����وزي�����ة ال����ق����ت����ال����ي����ة ألب����ط����ال 
ال�����ج�����ي�����ش وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة امل�����داف�����ع�����ن 
ع����ن ال���ي���م���ن وس���ي���ادت���ه واس���ت���ق���الل���ه ووح�����دة 
ت��راب��ه ال��وط��ن��ي.. ون��ق��ل للمقاتلن األب��ط��ال 
امل���راب���ط���ن يف ج��ب��ه��ة ال���ل���ب���ن���ات، ت���ح���اي���ا ق��ائ��د 
الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث 
ورئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ىل فخامة 

املشر الركن مهدي املشاط.
وفاء وتقدير وعرفان

ويف إطار مقابلة الوفاء بالوفاء وبتقديم 
الشكر والثناء والعرفان بالفضل وعظمة 
ال������ب������ذل وال�����ع�����ط�����اء واالع���������ت���������زاز ب����م����ا اج����رتح����ه 
وي��ج��رتح��ه ع��ظ��م��اء ال��ت��ض��ح��ي��ة وال���ف���داء من 
م��أث��ر ب��ط��ول��ي��ة خ���ال���دة.. يف ه���ذا اإلط�����ار يعرب 
ال������ل������واء ال���ع���اط���ف���ي ع�����ن االع������ت������زاز وال���ت���ب���اه���ي 
ب���م���ا س���ط���ره وي���س���ط���ره األب����ط����ال ال��ش��ج��ع��ان 
امل�������راب�������ط�������ن يف ج����ب����ه����ة ال�����ل�����ب�����ن�����ات م��������ن أدوار 
ع����ظ����ي����م����ة وم��������الح��������م ب�����ط�����ول�����ي�����ة يف م�����واج�����ه�����ة 
امل������ع������ت������دي������ن وم������رت������زق������ت������ه������م اآلث���������م���������ن، ح���ي���ث 
ق������ال: "ن��ف��ت��خ��ر ون���ع���ت���ز ون���ح���ن ن��ل��ت��ق��ي ب��ه��ذه 
ال������ه������ام������ات رج�����������ال ال��������رج��������ال ال�����ش�����ام�����خ�����ن يف 
ج��ب��ه��ات ال��ش��رف وال��ب��ط��ول��ة ال��ذي��ن صنعوا 
أروع مالحم البطولة واملآثر الخالدة وهم 
ي��واج��ه��ون املعتدين وأذن��اب��ه��م م��ن مرتزقة 

الداخل والخارج".
وأض����اف "إن��ك��م أي��ه��ا األب��ط��ال تستحقون 
ك�������ل ال��������وف��������اء وال�����ت�����ق�����دي�����ر وال�������ع�������رف�������ان وان�����ت�����م 
ت�����راب�����ط�����ون يف ق����م����م ال�����ج�����ب�����ال ويف ال������ودي������ان 

والصحاري".  
عدوان كوني

ع��ن��دم��ا ات��ج��ه شعبنا ال��ي��م��ن��ي ال��ع��ظ��ي��م يف 
ظل قيادته الثورية امللهمة الحكيمة ممثلة 
ب���ال���ق���ائ���د ال���ع���ل���م امل���ج���اه���د ال���س���ي���د ع��ب��دامل��ل��ك 

بدرالدين الحويث-يحفظه الله- نحو السر 
يف دروب ال�����ع�����زة وال�����ك�����رام�����ة وال�����ت�����ح�����رر م��ن 
ال��ه��ي��م��ن��ة وال��ت��ب��ع��ي��ة وال���وص���اي���ة ال��خ��ارج��ي��ة، 
وام���������������ت���������������الك ال���������������ق���������������رار وت��������ح��������ق��������ي��������ق ال���������س���������ي���������ادة 
واالس��������ت��������ق��������الل، ع�����ن�����د ذل����������ك ع�����م�����ل األع������������داء 
ال���ح���اق���دي���ن ع����ىل م���ح���اول���ة م���ن���ع ه�����ذا امل���س���ار 
ب��ط��رق وأس��ال��ي��ب ش��ت��ى، وع��ن��دم��ا ف��ش��ل يف 
إع��ادة فرض هيمنته ووصايته عىل وطننا 
وش����ع����ب����ن����ا ال�����ح�����ر األب�����������ي، ق�������رر ش������ن ع�����دوان�����ه 
ال���ك���وين ال��ت��آم��ري ال��غ��اش��م وف����رض ح��ص��اره 
الربي والبحري والجوي املطبق والظالم، 
وذلك يف محاولة منه لكسر اإلرادة الثورية 
التحررية لشعبنا العظيم وتحقيق أهدافه 
ومطامعه يف احتالل بلدنا ونهب خراته 
وث��������روات��������ه وم������ق������درات������ه واس�����ت�����غ�����الل م���وق���ع���ه 
ال�������ج�������غ�������رايف االس������رتات������ي������ج������ي وال����������ه����������ام، ل���ك���ن 
ق���ي���ادت���ن���ا ال���ش���ج���اع���ة ال��ح��ك��ي��م��ة وم���ع���ه���ا ك��ل 
أحرار شعبنا األبي وأبطال جيشنا القوي 
ك��ان��وا ب��امل��رص��اد لتحالف البغي وال��ع��دوان 
وال�������ف�������س�������اد، وأف������ش������ل������وا ب����وع����ي����ه����م وث����ب����ات����ه����م 
وصمودهم االسطوري مخططات املعتدي 
الجبان ولقنوه أقىس الدروس املؤملة جراء 

ما اقرتفت يداه اآلثمة..

وحول هذه النقاط التي أشرنا إليها آنفاً، 
ت����ح����دث وزي�������ر ال�����دف�����اع ب���ك���ل���م���ات م��خ��ت��ص��رة 
م������������وج������������زة ل�������خ�������ص�������ت غ��������ط��������رس��������ة ال������������ع������������دوان 
وب��ي��ن��ت ه��دف��ه ال��ح��ق��ي��ق��ي، ح��ي��ث أش���ار إىل 
أن ما يتعرض له اليمن من عدوان وتآمر 
ك���وين ه��دف��ه ك��س��ر إرادة ال��ش��ع��ب ال��ث��وري��ة 
ال���ت���ح���رري���ة واح����ت����الل وط��ن��ن��ا ون���ه���ب ث���روات���ه 
وم�����ق�����درات�����ه االق����ت����ص����ادي����ة وت����م����زي����ق وح�����دة 
أراض����ي����ه واس���ت���ه���داف ن��س��ي��ج��ه االج��ت��م��اع��ي 
ل��ك��ن بفضل ال��ل��ه ت��ع��اىل وبحكمة وحنكة 
قيادتنا الثورية وبشجاعة وبسالة أبطال 
ال�����ج�����ي�����ش وال�������ل�������ج�������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة واألح���������������رار 
م���ن أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي، أف��ش��ل��ت كل 

مخططاتهم.
إعادة ترتيب األوضاع

ي����س����ع����ى ت�����ح�����ال�����ف ال���������ع���������دوان ب�����ك�����ل ج����ه����ده 
وإم��ك��ان��ي��ات��ه إلع������ادة ت��رت��ي��ب أوض������اع أدوات�����ه 
م��س��ت��غ��ال ال����ه����دن����ة ال���ع���س���ك���ري���ة واإلن���س���ان���ي���ة 
ل������ت������ح������ق������ي������ق ه����������������ذا ال������������ه������������دف وه�������������������ذه ال�������غ�������اي�������ة 
ال����ت����آم����ري����ة، وال���ج���م���ي���ع ي���ع���ل���م وي���������درك ت��ل��ك 
املساعي العبثية التآمرية، التي لن تسمن 
ولن تغني من جوع ولن تحقق لهم شيئ 

مما يحلمون به ويسعون إليه، وسيكون 
مصر تلك املساعي واملخططات الهدامة 
الحاقدة كمصر كل املحاوالت واملؤامرات 
ال���س���اب���ق���ة وه�����و ال���ف���ش���ل ال�����ذري�����ع.. وه������ذا م��ا 
أوض���ح���ه ال����ل����واء ال��ع��اط��ف��ي  ب���ق���ول���ه: "ال��ك��ل 
يعرف أن العدو يقوم خالل الهدنة بإعادة 
ة ت��رت��ي��ب أوض������اع أدوات�������ه يف إط�����ار س��ي��ن��اري��و 
ال ي����ق����ل ف����ش����ال ع������ن س����اب����ق����ي����ه، ل����ك����ن ن���ق���ول 
ل��ل��م��ع��ت��دي��ن وأذن���اب���ه���م ب����أن ال�����ذي ت��ع��ك��ف��ون 
ال����������ي����������وم ع����������ىل ع������م������ل������ه ل����������ن ي��������ك��������ون أك�������������ر م����م����ا 
عملتموه خالل السنوات املاضية ومصره 

الفشل الذريع".
تطور قواتنا املسلحة

ويصدح القائد املحنك الهمام واملجاهد 
ال����ص����ادق ال���ش���ج���اع يف أرض امل����ي����دان ليبشر 
أب���ن���اء ش��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي األح�������رار األب�������اة، أه��ل 
الحكمة والعزة والثبات، بأن النصر آت، 
وان األع����������داء إىل ض���ع���ف وه���������وان وش���ت���ات 
وس�������ي�������ح�������ص�������دون ه������زي������م������ة ن���������ك���������راء س����اح����ق����ة 
وماحقة  ع��ىل ي��د قواتنا املسلحة الباسلة 
التي تميض قدماً يف مسار االكتفاء الذايت 
يف إن�����ت�����اج األس����ل����ح����ة ال���خ���ف���ي���ف���ة وامل���ت���وس���ط���ة 
وكذا فيما يتعلق بتصنيع وتطوير أسلحة 
ال��ردع االسرتاتيجية، وح��ول ذل��ك تحدث 
وزير الدفاع قائاًل: "أبشر كل أبناء الوطن، 
أن ق�����وات�����ن�����ا امل����س����ل����ح����ة ال�������ي�������وم ل�������م ت�����ع�����د ك���م���ا 
ك���ان���ت ق���ب���ل س���ب���ع س����ن����وات، ف���ف���ي ال��ج��ان��ب 
ال�����ع�����س�����ك�����ري وص�����ل�����ن�����ا إىل االك������ت������ف������اء ال���������ذايت 
ف�����ي�����م�����ا ي�����خ�����ص إن��������ت��������اج األس������ل������ح������ة ال���خ���ف���ي���ف���ة 
واملتوسطة، فيما يتعلق بتصنيع وتطوير 
أس����ل����ح����ة ال������������ردع االس�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة وال������ط������ران 
امل���������س���������ر واألس���������ل���������ح���������ة ال�������ب�������ح�������ري�������ة وال�������ج�������وي�������ة 
فالنجاحات كبرة وثمار الجهود املبذولة 
إي����ج����اب����ي����ة وس���ن���ك���ش���ف ج����دي����ده����ا يف ال����وق����ت 

املناسب".
وخ���الل ال��زي��ارة ال��ت��ي استقبله فيها قائد 
محور جبهة اللبنات العميد نواف عايض، 
رح���ب���ت ك��ل��م��ة امل���راب���ط���ن يف م���ح���ور ال��ل��ب��ن��ات 
ال����ت����ي أل����ق����ه����ا ع����ب����د ال����ك����ري����م ع�����اي�����ض، ب����زي����ارة 
وزي����ر ال����دف����اع.. م��ن��وه��ة ب���ال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة 
التي تقوم بها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة 
هيئة األركان العامة إىل مختلف الجبهات.
وع���ربت الكلمة ع��ن ف��خ��ر واع���ت���زاز أب��ط��ال 
ال������ج������ي������ش وال��������ل��������ج��������ان ال�����ش�����ع�����ب�����ي�����ة ب����م����وص����ل����ة 
ال������ص������م������ود وال�������ث�������ب�������ات ت�����ح�����ت ق�������ي�������ادة ال����س����ي����د 
ع����ب����دامل����ل����ك ب������درال������دي������ن ال�������ح�������ويث.. م���ؤك���دي���ن 
أن�����ه�����م س����ي����ك����ون����ون ال����ص����خ����رة ال�����ت�����ي ت��ت��ح��ط��م 

عليها مؤامرات األعداء.

بعزيمة جبارة صادقة وجهود حثيثة متفانية وإخالص عظيم يف تحمل املسؤولية، يميض وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي يف مسار 
التحديث والتطوير للمؤسسة العسكرية واالرتقاء بمستوى قدراتها الدفاعية وتعزيز جهوزيتها القتالية وشحذ همم أبطالها الشجعان امليامن 

نحو مواصلة درب البذل والعطاء والتضحية والفداء والتفاين والوفاء يف تنفيذ وإنجاز املهام والواجبات الوطنية والدينية العظيمة واملقدسة امللقاة 
عىل عاتقهم يف الدفاع عن الوطن والشعب عىل الوجه األكمل واألمثل، والتصدي الحازم للمعتدي اآلثم وسحق كربياءه وكسر شوكته وتمزيق 

جمعه وسحق جحافله، ومواصلة صناعة االنتصارات الحاسمة، والسر بخطى واثقة وإرادة قوية فتية نحو تحرير وتطهر كل شرب وكل ذرة رمل 
يف أرضنا اليمنية الطيبة من رجس ودنس قوى االحتالل وعصابات اإلرتزاق والعمالة والخيانة واالجرام والضالل.

وهنا ويف هذه املساحة من صحيفة 26سبتمرب سنحاول من خالل قراءة تحليلية موجزة وسريعة تسليط الضوء عىل الدالالت الهامة التي حملتها 
الزيارة األخرة لوزير الدفاع إىل جبهة اللبنات بمحافظة الجوف، وما صدح به من رسائل قوية من خالل كلماته التي ألقاها أمام العظماء 

األبطال، رجال الرجال، املرابطن يف ميادين الجهاد والقتال، جهاداً يف سبيل الله ودفاعاً عن األرض والعرض والدين.

ن��ق��ول للمعتدين وأذن��اب��ه��م ب���أن م��ا تعكفون 
عليه اليوم مصيره الفشل الذريع

ما يتعرض له اليمن من ع��دوان كوني هدفه 
كسر إرادة الشعب الثورية التحررية



:» أمني عام اجلالية اليمنية في أمريكا الشيخ عبدالكرمي الغزالي لصحيفة »

 تربيت على حب الوطن
 الشيخ عبدالكريم عيل صالح الغزايل أمني عام الجالية 
اليمنية يف أمريكا، ق��ال يف حديث خ��اص لصحيفة ٢٦ 
س��ب��ت��م��ر : إن م��وق��ف��ه امل��ن��اه��ض وال����راف����ض ل���ل���ع���دوان عىل 
اليمن بدأ منذ أول يوم تعرضت فيه العاصمة صنعاء 
ل��ق��ص��ف ط������ران ال���ت���ح���ال���ف وان���ت���ه���اك���ه ل���ل���س���ي���ادة ال��ي��م��ن��ي��ة.. 
م������ؤك������داً ب�������أن وال����������ده ال���ش���ه���ي���د ع�����يل ص�����ال�����ح ال������غ������زايل ال�����ذي 
استشهد يف إحداث حروب املناطق الوسطى يف ثمانينات 
القرن امل��ايض، مع أب��ن أخيه الشهيد عبدالجليل احمد 
ص��ال��ح ال���غ���زايل، ق���د غ���رس يف ن��ف��س��ه ووج���دان���ه ال��وط��ن��ي��ة 
ال��ح��ق��ة وح���ب ال��وط��ن وال���دف���اع ع��ن��ه يف مختلف ال��ظ��روف 
وض����د ك���ل ال��ط��ام��ع��ني خ��ص��وص��اً ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي سعت 
طيلة العقود املاضية إىل إثارة املشاكل داخل اليمن ودعم 
النزاعات والصراع سواًء بني الشطرين سابقاً أو استمالة 
وشراء العمالء ومحاربة أي توجه يمني إلحداث التنمية 
واس���ت���خ���راج ال�������روات، ل��ع��رق��ل��ة أي����ة خ���ط���وة إلي���ج���اد دول���ة 

يمنية قوية. 

 عداء وأطماع 
وأضاف الشيخ عبدالكريم الغزايل: أن األطماع السعودية 
يف األرايض ال��ي��م��ن��ي��ة ل��ي��س ول���ي���د ال��ل��ح��ظ��ة ب���ل ب����دأ م��ن��ذ ن��ش��أة 
امل���م���ل���ك���ة وأط���م���اع���ه���ا يف ال����ت����وس����ع، وه�������ذا م����ا ت����ؤك����ده أح������داث 
1934م واحتالل النظام السعودي ملناطق عسر ونجران 

وجيزان وغرها من األرايض اليمنية. 
وأش�����ار أن ش���ن ال��س��ع��ودي��ة وم���ن ت��ح��ال��ف م��ع��ه��ا ل��ل��ع��دوان عىل 
اليمن يف ٢٦ مارس ٢015م هو امتداد للعداء والحقد الدفني 
ال����ذي ي��ك��ن��ه ن��ظ��ام آل س��ع��ود ل��ل��ي��م��ن، ف��ش��ن��وا ه��ج��وم��ه��م ب��ص��ورة 
هسترية لم يفرقوا بني األهداف العسكرية والتجمعات املدنية 
وامل��راف��ق الخدمية، استهدفوا األس���واق وال��ط��رق��ات، واألع��راس 
وصاالت العزاء، والطالب يف مدارسهم، واآلمنني يف منازلهم، 
واس��ت��خ��دم��وا بوحشية األس��ل��ح��ة امل��ح��رم��ة كقنبلتي ع��ط��ان ونقم 

وغرها من األسلحة الفتاكة. 

 سكوت غير مبرر 
وقال أمني عام الجالية اليمنية يف أمريكا: " أمام وحشية 
وهمجية دول العدوان والجرائم اليومية التي ترتكبها بحق 
شعبنا، وال��س��ك��وت غ��ر امل���رر م��ن ق��ب��ل امل��ن��ظ��م��ات اإلنسانية 
وال��ح��ق��وق��ي��ة وح��ك��وم��ات وأن��ظ��م��ة دول ال���ع���ال���م،  ك���ان علينا 

ال����ت����ح����رك م����ن خ������الل امل����ظ����اه����رات وال����ب����ي����ان����ات وال����رس����ائ����ل ال��ت��ي 
ت��خ��اط��ب ض��م��ر اإلن��س��ان��ي��ة ال��ح��ر وت��خ��ل��ق ت��ع��اط��ف��اً يف أوس���اط 
ال���ن���اش���ط���ني يف امل���ج���ت���م���ع األم�����ري�����ي، وب����ال����ت����ايل خ���ل���ق رأي ع���ام 

ضاغط عىل الحكومة هنا التخاذ مواقف أك��ر عدالة تجاه 
ما يتعرض له اليمن.

 شراء املواقف والقرارات 
ويضيف الشيخ الغزايل: أن  أبناء الجالية اليمنية يف أمريكا، 
يواجهون صعوبات كثرة إلظهار مظلومية بلدهم وما يتعرض 
له منذ سبع سنوات من العدوان والحصار، ومن ذلك الضخ 
اإلع�����الم�����ي ال���ك���ب���ر ال�������ذي ت���م���ول���ه دول ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان ل��ق��ل��ب 
الحقائق وتصوير تدخلها يف الشأن اليمني وعدوانها الظالم 
وج���رائ���م ال��ق��ت��ل وال���ت���دم���ر وال����خ����راب، ب���أن���ه ل��ح��م��اي��ة م���ا تسميه 
الشرعية، خصوصاً وأن أنظمة العدوان وعىل رأسها النظام 
ال���س���ع���ودي ق���د اش�����رى ب���امل���ال س���ك���وت ال���ح���ك���وم���ات وامل��ن��ظ��م��ات  
وك���ذل���ك ال����ق����رارات ال���دول���ي���ة ال���ت���ي ت���دي���ن ج��رائ��م��ه��م، وم����ن ذل��ك 
شطب اس��م السعودية من القائمة ال��س��وداء الخاصة بقتلة 

األطفال.

 رفضت املساومة 
وي���ك���ش���ف أم�����ني ع�����ام ال���ج���ال���ي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة يف أم���ري���ك���ا ع����ن س��ع��ي 
ت����ح����ال����ف ال�������ع�������دوان إىل إس�����ك�����ات األص������������وات ال�����راف�����ض�����ة وامل�����ن�����ددة 
بالجرائم التي ترتكبها يف اليمن.. وقال: "حاولت دول العدوان 
ش����راء س��ك��ويت ب���امل���ال ك��م��ا اش�����روا م���واق���ف وأص�����وات اآلخ���ري���ن، 
ل��ك��ن��ي رف��ض��ت ذل���ك ورف��ض��ت اي م��س��اوم��ة ع��ىل م��واق��ف��ي تجاه 
وطني، وانطلقت ومعي كل أبناء الجالية اليمنية األحرار يف 
ت��ن��ظ��ي��م امل���ظ���اه���رات وال���وق���ف���ات االح��ت��ج��اج��ي��ة ت��ض��ام��ن��اً م���ع ب��ل��دي 

اليمن".
وأضاف الشيخ عبدالكريم الغزايل: اليوم وبفضل الله تعاىل 
وج���ه���ود ك���ل أب���ن���اء ال��ج��ال��ي��ة، أص��ب��ح أغ��ل��ب��ي��ة امل��ج��ت��م��ع األم��ري��ي 
يف ن����ي����وي����ورك وواش����ط����ن وغ����ره����ا م����ن امل������دن األم���ري���ك���ي���ة، ي��ع��رف 
ح��ق��ي��ق��ة ال�����ع�����دوان ال����س����ع����ودي اإلم����������ارايت ع����ىل ال���ي���م���ن، وح��ج��م 
ال��ح��ص��ار واملظلومية ال��ت��ي أث���رت ع��ىل معيشة وح��ي��اة اليمنيني 
طيلة السبع السنوات املاضية، بل وهناك أصوات لناشطني 
وحقوقيني من مختلف بلدان العالم تنادي بوقف العدوان 

ورفع الحصار.
واخ���ت���ت���م أم����ني ع����ام ال��ج��ال��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة يف أم���ري���ك���ا ح��دي��ث��ه، 
ب���ت���وج���ي���ه ت���ح���ي���ة إج���������الل وت����ق����دي����ر ل���ش���ع���ب���ن���ا ال���ي���م���ن���ي ال���ص���ام���د 
والصابر، الذي أثبتت النوائب واأليام أصالة هذا الشعب 
وق���درت���ه ع��ىل ص��د ال���غ���زاة وال��ط��ام��ع��ني، واالن��ت��ص��ار لحريته 

واستقالله ووحدته.
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إعداد وإشراف: عبدالحميد الحجازي 

في ندوة ثقافية نظمها مجلس الشورى
 بعنوان "الثقة بالله"

ابوعواضة: األمة متتلك كل عوامل 
القوة واملوقع االستراتيجي والثروات 

التي جتعل منها أمة قوية ومتقدمة
ُع����������������ق����������������دت ب������م������ج������ل������س 
ال�������������������������������ش�������������������������������ورى، أم����������������س 
يف إط����������������ار ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ات 
ال���ث���ق���اف���ي���ة ل��ل��م��ج��ل��س، 
ن������دوة ث��ق��اف��ي��ة ب��ع��ن��وان 

" الثقة بالله".
اش�����ت�����م�����ل�����ت ال��������ن��������دوة، 
ال����ت����ي ح���ض���ره���ا أع���ض���اء 
م�����������ج�����������ل�����������س ال�����������������ش�����������������ورى 
وأم��������������ني ع������������ام امل����ج����ل����س 
ع���������������������������ىل ي���������������ح���������������ي���������������ى ع���������ب���������د 
امل������غ������ن������ي، ج�������وان�������ب م���ن 
دروس ه�������دى ال�����ق�����رآن 

ال��ك��ري��م ل��ل��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ح��س��ني ب���ن ب��در 
ال�����دي�����ن ال������ح������ويث، ح�������ول أه����م����ي����ة م���ع���رف���ة 
ال���ل���ه وال���ث���ق���ة ب����ه وال��ت��س��ل��ي��م امل���ط���ل���ق ل��ك��ل 
م������ا ت���ض���م���ن���ه ال�������ق�������رآن ال�����ك�����ري�����م م������ن وع������ود 

للمؤمنني.
وق�����������ّدم ع����ض����و امل����ك����ت����ب ال�����ث�����ق�����ايف ألن����ص����ار 
ال����ل����ه، ي���ح���ي���ى أب������و ع�����واض�����ه، م����ح����اور م��ن 
دروس ال������ش������ه������ي������د ال�������ق�������ائ�������د ع���������ن أه����م����ي����ة 
االرتباط بالقرآن الكريم يف تعزيز الثقة 
بالله وعدم الركون للثقافات والعقائد 
املغلوطة التي أدخلت األمة يف حالة من 

التيه والضياع.
وأشار أبو عواضه، إىل أن األمة تعيش 
أزم��ة ثقة بالله وبكل ما ج��اء به القرآن 
ال����ك����ري����م م����ن وع�������ود رب����ان����ي����ة ح���ق���ه ن��ت��ي��ج��ة 
االن��������ح��������راف ع������ن امل����ن����ه����ج ال����ص����ح����ي����ح ال������ذي 
وضحه الرسول األعظم صىل الله عليه 
وع���ىل آل���ه وامل��ن��ب��ث��ق م��ن ال���ق���رآن ال��ك��ري��م.. 
الف��ت��اً إىل م��ا خ��ل��ص إل��ي��ه الشهيد القائد 
م����ن ح���ق���ائ���ق ت���ؤك���د أن األم������ة يف واق��ع��ه��ا 
وق���ع���ت ض��ح��ي��ة ع��ق��ائ��د ب��اط��ل��ة وث��ق��اف��ات 
م��غ��ل��وط��ة م��غ��اي��رة ل��ن��ه��ج ال��ث��ق��ل��ني ك��ت��اب 
الله وع��رة رس��ول��ه ص��ىل الله عليه وآل��ه 

وسلم.
وق����ال " إن األم����ة ع��ن��دم��ا ان��ح��رف��ت عن 
ن����ه����ج ال������ق������رآن ال����ك����ري����م أص����ب����ح����ت ت��ع��ي��ش 
يف واق���ع���ه���ا ح���ال���ة م���ن ال���ت���م���زق وال��ض��ي��اع 
والخنوع بعكس ما لو أنها وثقت بالله 

كما ينبغي".
وأكد أن الحل لخروج األمة من حالة 

ال����������ت����������م����������زق ه�������������و ت�����ص�����ح�����ي�����ح 
الثقافة ال��ت��ي استهدفت 
األمة وحرفتها عن الدور 
األس��������ايس ل���ه���ا يف ال���ح���ي���اة 
امل��ب��ن��ي��ة ع����ىل أس�����س ه���دى 
ال���ل���ه وال���ت���م���س���ك ب��م��ب��ادئ 
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م وآل بيت 
رس���ول ال��ل��ه باعتبار ذلك 
ص�����م�����ام األم�����������ان وس���ف���ي���ن���ة 
ن�������ج�������اة امل��������ؤم��������ن��������ني.. وق��������ال 
"إن ال����دالئ����ل ال���ح���ي���ة ع��ىل 
نتائج معرفة الله والثقة 
ب��ه وح��س��ن ال��ت��وك��ل عليه 
هو شعار الصرخة الذي أطلقه الشهيد 
ال���ق���ائ���د ب����ني ث���ل���ة م����ن أن�����ص�����اره، وه�����و ع��ىل 
ي���ق���ني وث����ق����ة ب���ال���ل���ه أن ال����ش����ع����ار س���ي���ردد 
صداه عىل نطاق واسع كما هو حاصل 

اليوم".
وأض�������������������اف أب�������������و ع����������واض����������ة "إن األم����������ة 
ت���م���ت���ل���ك ك������ل ع������وام������ل ال������ق������وة وامل�����وق�����ع 
االس��رات��ي��ج��ي وال������روات ال��ت��ي تجعل 
منها أم��ة قوية ومتقدمة وم��ا عليها 
إال االل����������ت����������زام ب�����م�����ا أن������ع������م ال������ل������ه ع���ل���ي���ه���ا 
وبموجهات القرآن الكريم والرسول 
األعظم صىل الله وسلم عليه وعىل 

آله وأعالم الهدى".
ون�����������وه ب����أه����م����ي����ة األخ�����������ذ ب�����ع�����ني االع�����ت�����ب�����ار 
موجهات قائد ال��ث��ورة السيد عبد امللك 
بن بدر الدين الحويث الواردة يف مجمل 
م������ح������اض������رات������ه يف م����خ����ت����ل����ف امل������ن������اس������ب������ات، 
والتي تحتوي عىل محاور عديدة كفيلة 
ب����ال����ن����ه����وض ب�����األم�����ة م�����ن ال������واق������ع امل����ع����اش 
يف ش������ت������ى م������ن������اح������ي ال�������ح�������ي�������اة ال����س����ي����اس����ي����ة 
واالق���ت���ص���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

والدينية.
وق�����������ال ع�����ض�����و امل�����ك�����ت�����ب ال�����ث�����ق�����ايف ألن�����ص�����ار 
الله يف محاضرته،" إن الشهيد القائد 
ق��د ج���اء ب��ث��ورة ع��ىل ال��ث��ق��اف��ات املغلوطة 
وال��ع��ق��ائ��د ال��ب��اط��ل��ة وق�����ّدم ال���ه���دى ال��ح��ق 
ال����ذي ي��س��ه��م يف إخ�����راج األم����ة م���ن ح��ال��ة 
ال�����ت�����ش�����ت�����ت وال��������ف��������رق��������ة وي�������ج�������ب ال����ت����م����س����ك 
ب�����م�����ب�����ادئ�����ه�����ا ل������ت������ق������وى األم�������������ة يف م�����واج�����ه�����ة 

أعدائها".

أنا ضد العدوان السعودي 
مــــن أول يـــــوم

من وسط أكر املدن والواليات األمريكية وعىل مدى سبع سنوات، ظهرت بقوة األصوات املنددة بالعدوان 
الغاشم عىل يمن اإليمان والحكمة، أصوات تندد بجرائم العدوان وترفع العلم اليمني والشعارات 
الوطنية املعرة يف كل الوقفات واملظاهرات االحتجاجية التي تقام بني حني وآخر ويف كل املناسبات. 

أنها أصوات أبناء الجالية اليمنية يف أمريكا الذين نظموا العديد من املظاهرات والوقفات 
االحتجاجية املنددة بالعدوان عىل اليمن، يتقدمهم أمني عام الجالية الشيخ عبدالكريم الغزايل، 

فتمكنوا من إظهار الجرائم املروعة التي يرتكبها العدوان السعودي اإلمارايت بحق املدنيني 
اآلمنني من األطفال والنساء والشيوخ، وفضح الزيف اإلعالمي والسيايس الذي تنتهجه 
أنظمة تحالف العدوان لذر الرماد عىل العيون، وشراء مواقف الدول والحكومات باملال 

مقابل السكوت عن انتهاكات ومجازر التحالف يف اليمن. 

 والدي الشهيد زرع في قلبي 
ح���ب ال���وط���ن وال���دف���اع ع��ن��ه.. 
وإطماع السعودية في أرض 

اليمن أزلية

 جنحنا ف��ي إي��ص��ال مظلومية 
ش���ع���ب���ن���ا ووج�������دن�������ا ت���ع���اط���ف���ًا 
م�����ن ال����ن����اش����ط����ني وامل���ث���ق���ف���ني 

األمريكيني

 نفذنا أكثر من 25 فعالية ومظاهرة 
في واشنطن ونيويورك

 املال السعودي اشترى مواقف الدول واحلكومات 
لكننا نناشد الضمير اإلنساني احلر

خاص/ عبدالحميد الحجازي 

ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د 
ق������د ج�������اء ب����ث����ورة 
ع����ل����ى ال���ث���ق���اف���ات 
امل�����������غ�����������ل�����������وط�����������ة 
وال������������ع������������ق������������ائ������������د 
ال���ب���اط���ل���ة وق�����ّدم 

الهدى احلق

أفلح اليمن مبحافظة حجة في مسيرة حاشدة

كلمات الصرخة اخلمس متنُح العزة والكرامة للشعوب املستضعفة وأحرار العالم
" حجة- الشريف خالد "

إحياًء للذكرى السنوية للصرخة يف 
وجه املستكرين 1443ه���/٢0٢٢م 
ش���ه���دت م���دي���ري���ة أف���ل���ح ال��ي��م��ن ب��ع��زل��ه��ا 
ال��خ��م��س م���س���رًة ج���م���اه���ري���ٍة ح��اش��دة 
ان��ط��ل��ق��ت م����ن وس�����ط ع���اص���م���ة امل���دي���ري���ة 
-ع��������زل��������ة ج��������ي��������اح- وص���������������واًل اىل م�����درس�����ة 
الرسول األعظم صىل الله عليه وآله 
وسلم، وهي ترفع شعار ال��راءة من 
أعداء األمة أمريكا وإسرائيل؛ وتردد 
الهتافات املنددة بالعدوان والحصار 
واالح���ت���الل ورف����ض م��ش��اري��ع ال��وص��اي��ة 
وم���ق���ارع���ة ال��ط��غ��اة وامل��س��ت��ك��ري��ن، وق��د 

ت��ق��دم امل��س��رة ال��دك��ت��ور محمد ع��يل ال��ع��رج��يل مشرف 
ع��ام املديرية والشيخ زي��د عيل حسني ظافر والشيخ 
ال����ش����ري����ف خ����ال����د ال���ش���ع���ب���ي م�����س�����ؤول ال����ت����الح����م ال��ق��ب��يل 
ب���امل���دي���ري���ة امل����ش����رف االج���ت���م���اع���ي ال����ع����ام، واألخ م��ح��م��د 
عبدالله الضباعي مدير مكتب املدير العام واملجاهد 
أب�����و ه���اش���م م����أم����ون م���دي���ر امل���ك���ت���ب اإلش���������رايف وامل���ج���اه���د 
ال����رائ����د ح���م���ود ح���ام���د ظ���اف���ر وامل���ج���اه���د ال��ن��ق��ي��ب ت��وف��ي��ق 
شعبني مساعد مدير الشرطة واألخ محمد عبدالله 
الغيل مدير األوقاف واألخ أبو إسحاق الخوالين مدير 
اإلرش�����اد امل��ش��رف ال��ث��ق��ايف واألخ محمد محسن ظافر 

م��دي��ر ال��ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة واألخ م��ح��م��د ع��يل دهمش 
مدير األش��غ��ال العامة وال��ط��رق واملجاهد سيف عيل 
ال�������خ�������والين م������ن������دوب ال������ش������ه������داء، ويف ال����ف����ع����ال����ي����ة ال���ت���ي 
ح��ض��ره��ا امل��ج��اه��د ال��ش��ي��خ اح���م���د ع���يل ال��ع��رج��يل م��دي��ر 
ع���ام م��دي��ري��ة ب��ك��ي��ل امل���ر واألخ ال��دك��ت��ور اح��م��د محمد 
ج���راد رئ��ي��س ف��رع املؤتمر الشعبي ال��ع��ام، وافتتحت 
بأٍي من الذكر الحكيم رتلها األخ عبدالرحمن حامد 
ظ�����اف�����ر، أل�����ق�����ى أب�������و إس�����ح�����اق ال������خ������والين م�����دي�����ر اإلرش���������اد 
امل����ش����رف ال���ث���ق���ايف ك��ل��م��ة رح�����ب ف��ي��ه��ا ب���ال���ح���اض���ري���ن أك���د 
خ���الل���ه���ا ان ال���ي���م���ان���ي���ني م����اض����ون يف ت��ح��م��ل امل���س���ؤول���ي���ة 
والتصدي لقوى االستكبار العاملي ومواجهة املعتدين 

؛ وان أم��ري��ك��ا وإس��رائ��ي��ل ه��م أع����داء األم����ة؛ وواج��ب��ه��ا 
الديني وال��ق��وم��ي يقتيض إع��الن التعبئة العامة ضد 
أمريكا وإسرائيل، وجاءت كلمة املناسبة التي ألقاها 
الدكتور محمد العرجيل املشرف العام ألفلح اليمن 
لتؤكد ان الشعار عنوان ملشروع قرآين متكامل يعيد 
لألمة هويتها وتحقيق نهضتها وعزها واستقاللها، 
وإننا معنيون بمواصلة التصدي للعدوان والحصار 
حتى ط��رد ال��غ��زاة واملحتلني وت��ح��ري��ر ك��ل ش��ر محتل 
من تراب الوطن الغايل، مشراً أن اليمن لن يكون إاّل 
بلداً حراً مستقاًل ولن يقبل أي وصاية عليه، داعياً ان 
تنهض األمة بمسؤولية الجهاد يف سبيل الله دفاعاً 

عن هويتها اإليمانية ومقدساتها، فيما 
أهاب بيان افلح اليمن -الذي تاله الشيخ 
الشريف خالد الشعبي مسؤول التالحم 
ال�������ق�������ب�������يل امل����������ش����������رف االج�������ت�������م�������اع�������ي ال��������ع��������ام- 
باليمانيني كافة وشعوب العالم العربي 
واإلسالمي بأن يتفهموا اللحظة الفارقة 
يف ال��ت��اري��خ امل��ع��اص��ر، ومضمون الشعار 
ت������وح������ي������د األم��������������ة واس�����ت�����ش�����ع�����ار  ودوره يف 
خ���������ط���������ورة ال����������ع����������دو، م����������ؤك����������داً ان ك����ل����م����ات 
ال���ش���ع���ار ال���خ���م���س ال���ت���ي أرع����ب����ت وزل���زل���ت 
كيان اإلدارة األمريكية والنظام العاملي 
وكشفت حقائق الديمقراطية األمريكية 
امل��زي��ف��ة وم��ش��روع��ه��ا أالس��ت��ك��ب��اري، تمنح 
ال���ع���زة وال���ك���رام���ة ل��ل��ش��ع��وب املستضعفة 
وأحرار العالم، وأكد عىل تمسك اليمانيني بالقضية 
الفلسطينية واس��ت��ع��داده��م لخوض املعركة الكرى 
ج�����ن�����ب�����اً اىل ج�����ن�����ب م�������ع م������ح������ور امل�������ق�������اوم�������ة، ك�����م�����ا ت���خ���ل���ل 
الفعالية مشاركة شعرية معرة للشبل عبدالغني 
ع����ب����دال����ل����ه ح����س����ن ظ�����اف�����ر ن�����ال�����ت اس����ت����ح����س����ان وإع�����ج�����اب 
ال����ح����اض����ري����ن، ه������ذا وق������د ح���ض���ر ال���ف���ع���ال���ي���ة وش���������ارك يف 
امل����س����رة ع�����دد م����ن أع����ض����اء امل���ج���ل���س امل���ح���يل واإلش�������رايف 
وم����������دراء إدارات ال�������������وزارات وامل����ش����اي����خ وال���ش���خ���ص���ي���ات 
االجتماعية وأرب��اب الفكر والثقافة وجمع غفر من 

املواطنني.

خالل حفل تكرمي مدراء املشاريع اخلاصة بالرؤية 
الوطنية للعام 2021م

اجلنيد واملغلس يشيدان باإلجنازات النوعية التي 
حققتها املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

أش������������اد ن������ائ������ب رئ������ي������س ال�������������������وزراء ل�����ش�����ؤون 
ال��رؤي��ة الوطنية رئيس املكتب التنفيذي 
محمود الجنيد بجهود قيادات وكوادر 
وم��ن��ت��س��ب��ي امل���ؤس���س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��أم��ي��ن��ات 

االجتماعية.
 ونوه نائب رئيس الوزراء، خالل حفل 
ال���ت���ك���ري���م ال������ذي ن��ظ��م��ت��ه امل����ؤس����س����ة  مل�����دراء 
امل��ش��اري��ع، ب��اإلص��الح��ات امل��ؤس��س��ي��ة التي 
تبنتها وركزت عليها مؤسسة التأمينات 
االج���ت���م���اع���ي���ة ك����ان����ت م����ن ض���م���ن األه�������داف 
اإلس�����رات�����ي�����ج�����ي�����ة ال������ت������ي ت���ض���م���ن���ت���ه���ا ال������رؤي������ة 
الوطنية عىل مستوى مؤسسات الدولة.
واع������������ت������������ر ال�������ج�������ن�������ي�������د ت������ح������ق������ي������ق ال�������ش�������م�������ول 
التأميني مسؤولية كبرة ينبغي أن تشمر 
السواعد من أجلها وأن تستعد املؤسسة 
يف املرحلة املقبلة.. مؤكداً أن التميز الذي 
حققته املؤسسة سيدفع الكثر من أبناء 

الشعب اليمني نحو االنخراط يف قانون 
التأمينات لالستفادة من الخدمات التي 

تقدمها مؤسسة التأمينات.
م���ن ج��ه��ت��ه أش�����اد وزي�����ر ال��خ��دم��ة امل��دن��ي��ة 
وال�������ت�������أم�������ي�������ن�������ات - رئ��������ي��������س م������ج������ل������س إدارة 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
سليم املغلس باالنجازات التي حققتها 
امل���ؤس���س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��أم��ي��ن��ات ال���ت���ي ت��ع��د 
من املؤسسات الوطنية الرائدة.. مؤكداً 
عىل أهمية أن يكون للمؤسسة دور كبر 
يف املستقبل ن��ظ��راً للتقدم ال��ن��وع��ي ال��ذي 
حققته وتحققه يف ف��رات قياسية رغم 

شحة اإلمكانيات.
ون�����������وه ب�����ال�����ج�����ه�����ود ال������ت������ي ب�����ذل�����ه�����ا م���وظ���ف���و 
وم���������وظ���������ف���������ات امل���������ؤس���������س���������ة، وال����������ت����������ي ت����م����ث����ل 
تجسيدا ملشروع بناء الدولة عىل قاعدة 

"يٌد تبني ويٌد تحمي".

ساوموني باملال مقابل السكوت عن جرائم العدوان لكني رفضت



احمد  الفقيه

كانت األمطار يف هذه السنوات ضعيفة والجفاف 
ق����د ب�����دأ ي����ض����رب األرايض ال����زراع����ي����ة وأص����ب����ح ال���وض���ع 
ص��ع��ب��اً ج���داً وب����دون ش��ح��ن��ات خ��ارج��ي��ة م��ن الحبوب 
س��ي��ن��ت��ه��ي األم����ر ب��م��ج��اع��ة ع���ى م��س��ت��وى ال���ب���اد وك���ان 
ت�����وت�����ر ال�����ج�����ن�����وب ض������د ال�����س�����ع�����ودي�����ة ي����ت����ص����اع����د ب����ص����ورة 
م��س��ت��م��رة وم�����ع ذل������ك، ك���ان���ت امل��ش��ك��ل��ة األك������ر ت��ع��ن��ت��ا 
ه����ي اإلري���������اين ال������ذي أص���ب���ح رج�����ل دول������ة ول�����ه س��ي��ط��رة 
ع��ى أج��زائ��ه��ا ك��م��ا ق���ال يف ع���ام 1969م أرى أن���ه من 
الضروري اإلعان عن ثورة إدارية كاملة تهدف أوال 
إىل السيطرة عى الفساد اإلداري والفوىض وسوء 
االس�����ت�����خ�����دام مل���������وارد ال�����دول�����ة وس���ل���ط���ات���ه���ا، ك������ان ل���دى 
شمال اليمن يف ذلك الوقت 775 شخصية حكومية 
غري عادية براتب ورتبة وزير وقد تم تقدير اإلعانات 
التي دفعتها صنعاء لشيوخ القبائل يف عام 1972م 
حوايل 40 مليون ريال يمني وهذا املبلغ يعادل ثاثة 
أض����ع����اف ون����ص����ف ق���ي���م���ة ال�����زك�����اة ال����ت����ي ت����م ت��ح��ص��ي��ل��ه��ا 
م���ن امل���زارع���ن وغ��ال��ًب��ا م���ا ي��س��اع��د ال��ش��ي��وخ وال��ض��ب��اط 
أنفسهم يف التمويل كما أرتفع عدد البريوقراطين 
من 4,000 يف السنة األوىل من الثورة إىل أكر من 
13,000 بحلول عام 1969م وأستمر يف االرتفاع إىل 

30,000 منتصف العقد.
أع��ت��اش ال��ك��ث��ري منهم ع��ى ال��ف��س��اد امل���ايل واإلداري 
،ل��م يكن ال��وص��ول إىل امل���وارد اإلداري���ة سها للكثري 

وك����م����ا وص������ف ب���ري���ن���ك���ي م��ي��س��ي��ك 
أستاذ األنروبولوجيا ودراسات 
ال����ش����رق األوس��������ط وج����ن����وب آس��ي��ا 
وأف��ري��ق��ي��ا وم��دي��ر م��ع��ه��د ال��ش��رق 
األوس����������ط يف ج����ام����ع����ة ك���ول���وم���ب���ي���ا 
خ������������ال  م������������������ن  إب  يف  ال������������������وض������������������ع 
االخ�����������ت�����������اف يف م��������اب��������س ال������ن������اس 
وذل������������ك م�������ن امل�������اب�������س ال���ب���س���ي���ط���ة 
للفاحن إىل مابس راقية من 
ع���دة ط��ب��ق��ات ل��ل��ق��ض��اة وال���س���ادة 
إىل م������������اب������������س ح����������دي����������ث����������ة غ�������رب�������ي�������ة 
للموظفن يف املكاتب الرسمية 
ك�����ان ال���ت���ع���ام���ل م����ع امل���وظ���ف���ن يف 
املكاتب من اجل انجاز املعامات 

صعبا جدا بدون أن يكون لديك معارف يف الديوان 
ال�����ح�����ك�����وم�����ي أو أن ي������ك������ون ل������دي������ك وس������ي������ط م�������ن أج�����ل 
اس��ت��ك��م��ال إج�������راءات إداري������ة ب��س��ي��ط��ة ك��ان��ت ال��رش��وة 

واملحسوبية متفشية بكرة.
ب���دأت يف ق���رى إب ح��رك��ة للتمرد وال��ع��ص��ي��ان عى 
ال����ن����ظ����ام ال����س����ي����ايس ال����ب����ريوق����راط����ي ال����ف����اس����د ويف ع���ام 
1970م أعلنت منظمة املقاومن الثورين يف اليمن 
أنها تقود صراعا ضد القوى اإلقطاعية والرجعية 
و ال��خ��ط��ط اإلم��ري��ال��ي��ة يف ال��ي��م��ن و اح���ت���وت املنظمة 

عى أعضاء من الحرس القديم 
م����������������ن ال����������������ح����������������زب ال����������دي����������م����������ق����������راط����������ي 
ال����ث����وري وه������ؤالء ص��دق��ه��م ليس 
م��������وض��������ع ش���������ك وال ش����ج����اع����ت����ه����م 
وق��������د م��������ات ال����ك����ث����ري م����ن����ه����م ت��ح��ت 
ال���ت���ع���ذي���ب اس���ت���ول���ت ع����ى أرايض 

ب�������������������������������ن اإلق��ط��اع الشيخ أحمد 
امل���������������������ن���������������������ت���������������������ص���������������������ر 

ووزع�����ت ه���ذه األرايض 
ع���ى ج��م��اه��ري ال��ف��اح��ن 

ال����ف����ق����راء ع�����ى ال�����رغ�����م م��ن 
امل��������ع��������ارض��������ة ال��������ش��������دي��������دة م���ن 

م�����رت�����زق�����ة ال�����ش�����ي�����خ اإلق�����ط�����اع�����ي 
ج����������������������ي����������������������ًدا س��������ن��������ان أب�������������و ل��������ح��������وم امل��������ع��������روف 

ب����������������������ص����������������������ات����������������������ه ب��ت��وظ��ي��ف��ه ل���رد ال��ف��ع��ل ال��س��ع��ودي  و 
باملخابرات املركزية األمريكية والنظام السعودي.

األرايض املنتزعة م��ا ت��زال هناك ولكن وكما يذكر 

أن س��ن��ان م��ع��روف محليا ع��ى أن���ه ي��ق��ات��ل ل��ي��س من 
اج�������ل م����ص����ال����ح ال����ف����اح����ن امل�����ح�����روم�����ن ب�����ل م�����ن اج����ل 
حكومة شبه مستقلة تحت إمرة عهد الشيخ عي 
الفاصح وهذه الحكومة منشقة منذ عهد السال 
ال��ش��ي��خ م��ن��ص��ور ال��ح��س��ن وه���و م��ن اك���ر اإلقطاعين 
يف ريمة والذي لم يجد معارضة او تحدي لنفوذه 
م���ن ق��ب��ل ال��ف��اح��ن أو ال��ي��س��اري��ن وق����ف ض����ده اح��د 
الضباط السابقن والذي حاول إزاحته عن املشيخة 
واس��رداد األرايض التي يتحكم بها ولكنه فشل يف 
ذلك وكانت هذه بداية غليان شعبي ضد اإلقطاع 
وب���دأت سلسلة م��ن العمال املناهضة لإلقطاعين 
وبدأت حركات التمرد تظهر بشكل أكر كانت هذه 
ب����داي����ة ان���ت���ف���اض���ة ل���ل���ف���ق���راء ض����د االض����ط����ه����اد وأص���ب���ح 
ي��ت��ك��رر ه���ذا ال��ن��م��ط م��ن ال���ث���ورات ع��ى ن��ط��اق واس��ع 
كان النضال يف جزء كبري منه موجها ضد النفوذ 
السعودي يف اليمن, عى سبيل املثال انفجرت 
قنبلة يف مديريه الجباه يف مآرب يف قصر أِحد 
ال���ت���اب���ع���ي���ن ل���ل���ن���ظ���ام ال����س����ع����ودي وه�����و ن����اج����ي ب��ن 
م���ن���ص���ور ن����م����ران وامل�����ع�����روف ع���ن���ه ب����والئ����ه ل��ل��س��ع��ودي��ة 
وهو احد مشايخ مراد من قبائل جنوب مأرب والتي 
شاركت يف اغتيال اإلمام يحيى وكانت هذه الحادثة 
دل��ي��ل ع��ى مستوى الغضب الشعبي م��ن التدخل 

السعودي ومن عماء السعودية يف اليمن.

32(تاريخ اليمن الحديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (

من تاريخ مديرية دمت.. األرض واالنسان                                   الحلقة رقم )11(

 احمد القردعي

كلك نظر

حكومي ومساحات شاسعة شرق سيل بنا.
ع��������ودة اىل امل������وض������وع ع�����ى ك�����ل ح�������ال ك����م����ا ذك�����رت 
أعاه فإن مدينة دمت تكتسب أهمية اسراتيجية 
مل���وق���ع���ه���ا امل���ت���وس���ط ل���ع���دة م���خ���ال���ي���ف وق������رى ت��ت��ب��ع��ه��ا 
م���ث���ل ك�����ل ق������رى م����خ����اف ال���ح���ب���ي���ش���ي���ة وب����ع����ض ق���رى 
الرياشية من اتجاة الشرق وبعض ق��رى مخاف 
ال��ع��ود ات��ج��اه ال��غ��رب وق����رى ج��ن��وب م��خ��اف عمار 
من اتجاه شمال مركز املديرية حتى ان بعض قرى 
جنوب محافظة إب وشمال مديرية قعطبة هي 
األق����رب اىل م��دي��ن��ة دم���ت وت��ع��ت��ر س��وق��ه��ا ال��ت��ج��اري 

والخدمايت.
كما أن مدن الرضمة والنادرة من محافظة إب 
وال��ج��ب��ارة م��ن محافظة ال��ض��ال��ع قريبة م��ن مدينة 
دمت بمسافات 18.14.13 كم عى التوايل ومدن 
ج���ن وق��ع��ط��ب��ة وال��ض��ال��ع ق��ري��ب��ة ن��س��ب��ي��اً م���ن مدينة 
دم��ت وتبعد امل��س��اف��ات 53.47,26 ك��م ع��ى ال��ت��وايل 
وع������ى ال���ص���ع���ي���د االس����رات����ي����ج����ي ال���ع���س���ك���ري أن م��ن 
ي���س���ي���ط���ر ع�����ى م����دي����ري����ة دم�������ت ي���س���ت���ط���ي���ع ال���س���ي���ط���رة 
ع��������ى م��������دي��������رة ج��������ن م��������ن االت���������ج���������اه ال������غ������رب������ي وأي�������ض�������اً 
يستطيع ال��س��ي��ط��رة ع��ى م��دي��ري��ة ال��رض��م��ة ال��ن��ادرة 
ال��ت��اب��ع��ة مل��ح��اف��ظ��ة إب م���ن االت���ج���اه ال��ج��ن��وب��ي- لكن 
إن ش���اء ال��ل��ه ت��ع��اىل ان ت��ت��وق��ف ال���ح���رب ونستغني 
ع���������ن االس�������رات�������ي�������ج�������ي�������ات ال������ع������س������ك������ري������ة ون����س����ت����ب����دل����ه����ا 
ب��إس��رات��ي��ج��ي��ات اق��ت��ص��ادي��ة وت��ن��م��وي��ة وك��ف��ان��ا ح��رب 
كفانا ح��رب ان م��ا ذك��رت��ه ع��ن أهمية مدينة دمت 
ج��غ��راف��ي��ا وت���ج���اري���اً وع��س��ك��ري��اً ي��ع��ت��ر ع���ى الصعيد 
امل�����ت�����ع�����ل�����ق ب����م����ع����ظ����م امل������ن������اط������ق ال��������وس��������ط��������ى.. ام����������ا ع���ى 
الصعيد السيادي أو باألصح عى الصعيد الوطني 
فإن أسهل وأفضل الطرق االسفلتية املتجهة من 
ص���ن���ع���اء اىل ع�����دن وال��ع��ك��س��ت��م��ر م����ن وس�����ط م��دي��ن��ة 

دمت.
مكونات دمت وجغرافيتها الحالية وسكانها 

ان مواقع مديرية دمت التي ذكرتها كانت تفرض 
ق���دي���م���ا ب��ت��ب��ع��ي��ت��ه��ا امل����ت����ع����دد م����ٌن����ذ ال�����دول�����ة ال���ط���اه���ري���ة 
والصليحية مروراً بالعهد العثماين االستعماري 
ثم عهد بيت حميد الدين واالثنن حكموا اليمن 
باسم الدين وملخص موقعها الجغرايف من عام 

ل�������م ت�����ع�����د م�����دي�����ن�����ة دم���������ت اس����ت����ث����ن����ائ����ي����ة ب�������ل أض����ح����ت 
م����دي����ن����ة رئ����ي����س����ي����ة وت�����ع�����د أك��������ر م����دي����ن����ة يف م���ح���اف���ظ���ة 
ال���ض���ال���ع ف���رغ���م ظ������روف ال����ح����رب ال���ح���ال���ي���ة امل��س��ت��م��رة 
منُذ سبع سنوات وقربها من إحدى جبهات القتال 
ل���ك���ن ك����ل ذل�����ك ل����م ي���ح���د م����ن ت���وس���ع م���رك���ز امل���دي���ري���ة 
وقراها سأورده الحقاً خاصة وهذه املادة وبحسب 
التسلسل مخصصة للموقع الجغرايف ومكونات 

املديرية من العزل والقرى.
املوقع الجغرايف للمديرية أيام الدولة الطاهرية: 
يف ع�������ه�������د ال�����������دول�����������ة ال�������ط�������اه�������ري�������ة وال�������س�������ل�������ط�������ان ع�����ام�����ر 
ع����ب����دال����وه����اب وك����ذل����ك يف ع���ه���د ال�����دول�����ة ال��ص��ل��ي��ح��ي��ة 
ق���ب���ل ان ت���ن���ش���اء م���دي���ن���ة دم�����ت ال���ح���ال���ي���ة ك���ان���ت ق���رى 
املديرية حينذاك تتبع مدينة املقرانة مازالت آثارها 

موجودة اىل اليوم.
موقع املديرية خال الفرة كانت مديرية دمت 
ت��ت��ب��ع م��دي��ن��ة وق��ض��اء رداع وك����ان م��وق��ع��ه��ا يف غ��رب 
قضاء رداع حاليا أحد مناطق محافظة البيضاء..

موقع املديرية خال الفرة 1927– 1997م 
خال تلك الفرة اي قبل 70 عاماً كانت مديرية 
دم���ت ت��ت��ب��ع ل����واء إب ث��م س��م��ي م��ح��اف��ظ��ة إب وك��ان 
م��وق��ع امل���دي���ري���ة ب��ال��ن��س��ب��ة مل��ح��اف��ظ��ة إب يف ال��ج��ن��وب 
ال���ش���رق���ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ول����ذل����ك ك���ان���ت ال��س��ل��ب��ي��ة أن��ه��ا 

بعيدة مكانياً من مدينة إب .
موقع مديرية دمت من عام 1997م اىل االن 

ت����ت����ب����ع م�����دي�����ري�����ة دم���������ت م����ح����اف����ظ����ة ال�����ض�����ال�����ع وت����ق����ع 
جغرافيا شمال املحافظة .

م��اح��ظ��ة: يف ع���ام 1997م يف ع��ه��د ع���ي ع��ب��دال��ل��ه 
ص�����ال�����ح ت������م ان������ش������اء م���ح���اف���ظ���ة ال����ض����ال����ع امل����ك����ون����ة م��ن 
م��دي��ري��ة ال��ض��ال��ع ال��ت��ي ك��ان��ت ت��اب��ع��ه مل��ح��اف��ظ��ة لحج 
وض������م ال���ي���ه���ا م����دي����ري����ة ال����ح����ش����اء م�����ن م���ح���اف���ظ���ة ت��ع��ز 
وم���دي���ري���ة ج���ن م���ن م��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ي��ض��اء وم��دي��ري��ت��ي 
دم����ت وق��ع��ط��ب��ة م���ن م��ح��اف��ظ��ة إب واخ���ت���ي���ار م��دي��ن��ة 
الضالع عاصمة املحافظة كان ذلك القرار سيايس 
ول������م ي���ك���ن إداري م���������دروس غ����رض����ه إزال���������ة ال����ح����دود 
الشطرية وكان يفرض اختيار مدينة دمت عاصمة 
ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة خ�����اص�����ة وه��������ي ت���م���ت���ل���ك م�����ب�����اين م��ج��م��ع 

1997م اىل اليوم أوجزها كالتايل:
مديرية دمت من أهم مديريات محافظة الضالع 
يف الجوانب الزراعية والتجارية والسياحية وتقع 

شمال املحافظة.
يحدها من الجنوب مديرية ومن الشرق مديرية 
رداع مناطق غرب محافظة البيضاء وتحدها من 
ال��غ��رب مديرية ال��ن��ادرة م��ن محافظة إب وتحدها 
م��������ن ال������ش������م������ال م�����دي�����ري�����ت�����ي ال������رض������م������ة وال�����������ن�����������ادرة م���ن 

محافظة إب.
ت��ت��ك��ون م��دي��ري��ة دم���ت م��ن ع��ش��ر ع���زل إض��اف��ة اىل 

مركز املديرية و80 قرية 
أواًل: عزل املديرية هي عى النحو التايل:

• عزلة رخمة 
• عزلة آل عمر 
• عزلة عبدالاله
• عزلة الظاهرة 

• عزلة كنة 
• عزلة منقري
• عزلة املثيل 

• عزلة حمة لهب 
• عزلة دمت القديمة 

• عزلة ربع الحمة 
ث��ان��ي��اً: ال���ق���رى ال��ت��ي ت��ك��ون��ه��ا ال��ع��ش��ر ال���ع���زل أهمها 

كالتايل:
ق�����ه�����ان وت�����ق�����ع يف أق�������ى ش�����م�����ال امل�����دي�����ري�����ة – ب��ي��ت 
الطويل – بيت مهدي – الحذذ – العكرة العليا – 
العكرة السفى – املسندة – رخمة – قفلة نهشل 
–ال��ع��رف��اق وت��ق��ع يف أق���ى ج��ن��وب امل��دي��ري��ة – رب��اط 
ال��������ح��������رازي– ح�����ول�����ك – س�����ح�����ور غ�������رب ك�����ول�����ة ال�����زق�����ري 
وتقع يف أقى غرب املديرية – كولة الزقري– بيت 
اليزيدي – محقن – كوكبان – حيد كنه – الجبجب 
–منقري– كولة الصيادي– الهجرة – بيت العولقي– 
املعرش – الظاهرة – دمت القديمة – حقل الفارد 
– الغراس - الغولن –الجعيفري– الحقب – خاب 

– الجرف – حيد امليدمة– نجد القرين – املوضع –
االحرم– شعب الصيفي – عروة – لهب – الصوفة 

– بيت املثيل – االغيد – القران وغريها..
ماحظة: لم أكن أعرف أسماء بعض عزل وقرى 
امل��دي��ري��ة ن��ظ��راً ل��دراس��ت��ي يف ج��ن��وب ال��وط��ن م���دة 16 
ع���ام���اً ت��ب��ع ذل����ك ارت���ب���اط���ي ب��ع��م��ي ب��ص��ن��ع��اء م����دة 32 
ع����ام����اً ول����ذل����ك ط��ل��ب��ت امل����س����اع����دة م����ن االخ ال���ش���ي���خ / 
حسن محسن الدحجي وكيل محافظة الضالع 
وقد لبى الطلب مشكوراً يف تدوين ما ذكرتة أعاه 

من عدد العزل والقرى يف مديرية دمت.
ع�����ودة اىل امل����وض����وع: ال���ق���رى ال���ت���ي ت���م س��ه��وه��ا يف 
هذه املادة ستدون يف الكتاب القادم الذي سيحمل 

نفس العنوان إن شاء الله.
عدد سكان مديرية دمت 

آخر إحصاء لعدد السكان عام 2005م يؤكد ان 
عدد سكان مديرية دمت 61430نسمة ومُنذ ذلك 
الحن 17سنة لم يتم تعداد رسمي للسكان لكن 
الجهات الرسمية تؤكد ان النمو السكاين %3 وإذا 
حسبنا ه��ذه ال��زي��ادة مل��دة 17 ع��ام��اً ماضية سيكون 
ع������دد س����ك����ان م����دي����ري����ة دم������ت ح�������وايل 92540ن����س����م����ة 

تقريباً.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

املنّظمات الّدولّية باكء التماسيح

 

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

هل تغدو )موسكو( عضًوا 
مزنوَع الـ)فيتو(؟!

إن ال���ت���ن���اس���ب ال����ط����ردي ال���ح���اص���ل -ب��ش��ك��ل 
شبه متواصل- بن ما يتحقق للبشرية من 
فتوٍح علمية بالغة األهمية وب��ن ما تتسم 
بِه أخاق نخبها السياسية من استكاب له 

أمر يبعث عى االستغراب. 
وإذ ل���م أج����ْد م���ن���دوح���ًة ل��ل��خ��روج م���ن ث��ن��اي��ا 
ه����ذه األح���ج���ي���ة ال��ع��ص��ي��ة ع���ى االس��ت��ن��ب��اط��ات 
امل��ن��ط��ق��ي��ة، ف��ل��ي��س أم���ام���ي م���ن م��ت��س��ع إاّل أْن 
أت��وق��ع أَنّ م��ا ي��س��ود واق���ع املجتمع البشري 
م�����������ن اض�������������ط�������������راب وم��������������ا ت�������ت�������ع�������رض ل��������������ُه ب����ع����ض 
ب������ل������دان امل������ع������م������ورة م������ن دم����������ار وخ������������راب راج������ع 
-ب���درج���ة أس�����اس- إىل م��ش��اب��ه��ة أو مجانسة 
م��ع��ظ��م امل�����واد ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ش��ك��ل منها 
م��ي��ث��اق األم�����م امل��ت��ح��دة وال��ه��ي��ئ��ات وامل��ج��ال��س 
وامل��ن��ظ��م��ات وامل��ف��وض��ي��ات امل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن��ه��ا -إىل 
حٍدّ كبري- قوانن شريعة الغاب التي يظلم 
القوُيّ -بمقتضاها- الضعيف ويأكل الكبري 

-يف ظلها- الصغري دون وازع من ضمري.
ك��ي��ف ال وق���د ت���واط���أت ال�����5 ال����دول ]أم��ري��ك��ا 
وب����ري����ط����ان����ي����ا وف�����رن�����س�����ا واالت��������ح��������اد ال���س���وف���ي���ت���ي 
»روس���������ي���������ا« وال��������ص��������ن[ امل�����ن�����ت�����ص�����رة يف ال�����ح�����رب 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة امل��دم��رة -م��ن��ذ األي����ام األوىل- 
إلن���ش���اء »األم������م امل���ت���ح���دة« ع���ى م��ن��ح نفسها 
امتيازات تتنافى ومعايري اإلنصاف وتعكس 
م�����دى م����ا ت��ع��ام��ل��ت ب����ه م����ع س���ائ���ر ال�������دول م��ن 
استضعاف واستخفاف وم��دى م��ا مارسته 
وت��م��ارس��ه يف ح��ق أم��م وش��ع��وب األرض من 

إجحاف.

احتكار امتيازات التحكم بالقرار
ف���ب���ال���رغ���م م����ن أن ع���ض���وي���ة األم�������م امل���ت���ح���دة 
ال���ت���ي ت��م��ث��ل -يف ال���وق���ت ال����راه����ن 193 دول����ة- 
تنحصر فقط يف 15 عضًوا أو مقعًدا تحتكر 
ال�����������5 امل�����ق�����اع�����د امل�������ؤث�������رة »ال�����ع�����ض�����وي�����ة ال�����دائ�����م�����ة« 
-وب������ص������ف������ة م�����س�����ت�����م�����رة- يف ال�������������5 ال���������������دول ال����ت����ي 
خرجت من الحرب العاملية الثانية منتصرة، 
ب���ي���ن���م���ا ت����ت����ن����اوب ع������ى ال������������10 امل����ق����اع����د امل���ت���س���م���ة 
بالعضوية غري الدائمة سائر البلدان العاملية 
-ممثلة بتكتات جغرافية إقليمية- بصفة 
دوري������������ة، وال ي���م���ث���ل وج���������ود ه�������ذه ال���ع���ض���وي���ة 
امل��ت��غ��رية ال��ه��وي��ة س���وى إث���ب���ات ح���ض���ور، إذ ال 
يكون لها -إىل جوار ذوي العضوية الدائمة- 
أّي دور يف تسيري أو تغيري مجريات األمور، 
وغالًبا ما يكون األعضاء غري الدائمن -إذا 
م����ا ت���ع���رض���ت ب���ل���دان���ه���م ل���ض���غ���وط س��ي��اس��ي��ة- 

مجرد شهود زور.
������ا ت����ح����ت����ار أم������ام������ه األل������ب������اب ت������واف������ق ال�������5  وم������َمّ
األع���������ض���������اء ال�������دائ�������م�������ن ع��������ى م������ن������ح ك��������ل ع���ض���و 
م��ن��ه��م -ب��ح��س��ب امل������ادة 27 م���ن م��ي��ث��اق األم���م 
امل��ت��ح��دة- ال��ح��ق يف نقض أو ب��األح��رى نسف 
أي قرار أممي يتقاطع مع أٍيّ من مصالحه 
ودون إب���داء األس��ب��اب الكامنة وراء موقفه 
الذي غالًبا ما ترتب عليه -يف واقع البشرية 

كافة- نتائج سلبية مؤسفة.

معركة تجاذب الـ»فيتو«
وعى الرغم من أن تواطؤ أعضاء اللجنة 
الدائمة عى تشارك هذا الحق بشكل مطلق 
ك������ان ي����ه����دف إىل اق����ت����س����ام امل����������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
ل����أن����ام، وق����د ت��ح��ق��ق ل��ه��م م���ا ت���واف���ق���وا عليه 
بنسبية شبه منتظمة طيلة العقود الزمنية 
امل������ن������ص������رم������ة، ب������ي������د أن س������ي������اس������ة االس������ت������ح������واذ 
الطاغية ع��ى امل��رح��ل��ة ال��راه��ن��ة أدت إىل رفع 
وت���رية ال��ص��راع ع��ى اق��ت��س��ام ال��غ��ن��ائ��م بشكل 
دائ����م م���ف���رزة ح��ال��ة م���ن ال���ت���ص���اُدم ال����ذي بلغ 
ذروت��������������ه يف م�������ا ي������������دور ال�������ي�������وم م�������ن ق������ت������ال ع���ى 
األرايض األوك����ران����ي����ة ال�����ذي ي��ع��ت��ره »ب���وت���ن« 
ذْوًدا استباقًيّا عن السيادة الروسية بينما 
تعتره املنظومة »األوروأمريكية« دفاًعا عن 

القيم الديمقراطية.
ون����ت����ي����ج����ة ف�����ش�����ل ط���������ريف ال��������ن��������زاع يف ت���رج���ي���ح 
ك������ف������ة ال������������ص������������راع، ت�����ج�����ن�����ح م�������ك�������ون�������ات ال������ط������رف 
»األوروأمرييك« املشركة يف املعركة الدائرة 
ب����ص����ورة غ����ري م���ب���اش���رة إىل اس���ت���ه���داف روس���ي���ا 
ب����م����ح����اول����ة ش����رع����ن����ة ان�������ت�������زاع م������ا ك�������ان ت��م��ت��ع��ه��ا 
ب������ه -ش����أن����ه����ا ش�������أن س�����ائ�����ر األع������ض������اء ال����دائ����م����ي 

العضوية موضع إجماع.
ول����ع����ل اح����ت����ش����ار امل�����ح�����ور »األوروأم���������ري���������يك« 
-بسبب استفادة »روسيا« من الفيتو الذي 
اتخذته ضد مشروع قرار أممي يسعى إىل 
إدان��ة إج��راء مهاجمتها جارتها »أوكرانيا«- 
يف زاوي����ة ض��ي��ق��ة، ق��د ج��ع��ل��ه ينطلق م��روًج��ا 
بل محرًضا عى استحداث صيغ من شأنها 
ح����رم����ان م���وس���ك���و م����ن ه������ذا ال����ح����ق، ون��ت��ي��ج��ة 
لهذا السعي »األوروأمرييك« اشتمل تقرير 
أصدرته مؤخًرا مؤسسة »بروكينغز« -وفًقا 
ملضمون مقال تساؤيل بعنوان ]هل ستكون 
مأساة أوكرانيا حافزا إلصاح مجلس األمن 
ال������������������دويل؟[ ن�����ش�����ر يف م������وق������ع »ب����رج����ك����رج����ك����ت 
سيندكت« يف ال���3 من م��ارس امل��ايض عى ما 
يي: )لقد أظهرت الحرب يف أوكرانيا -مرة 
أخ����رى- أن ح��ق ال��ن��ق��ض »ال��ف��ي��ت��و« لأعضاء 
الخمسة ال��دائ��م��ن يف مجلس األم���ن يمثل 

عائًقا كبرًيا أمام السام(.
ا يؤكد أن الحديث الطارئ الذي باتت  ومَمّ
أص�������داؤه ت�����ردد يف أروق������ة »م��ج��ل��س األم����ن« 
م����ج����رد اس����ت����ه����داف »أوروأم���������ري���������يك« ل��ل��ط��رف 
ال�����رويس امل��ع��ر ع��ن��ه -ب��ح��س��ب م��ض��م��ون خر 
مل�����وق�����ع »ف������رن������س 24« ب�����ع�����ن�����وان ]اج�����ت�����م�����اع يف 
األم��م املتحدة ملناقشة نص يقّيد استخدام 
الفيتو[ نشر يف 04/19/-2022 بقول سفرية 
ال����والي����ات امل���ت���ح���دة يف األم�����م امل���ت���ح���دة »ل��ي��ن��دا 
توماس-غرينفيلد« يف بيان رسمي: )نشعر 
ب���ال���ق���ل���ق ع�����ى وج�������ه ال����خ����ص����وص م�����ن ال���ن���م���ط 
املعيب ال��ذي استخدمت روسيا من خاله 
م���ْي���زة ام��ت��اك��ه��ا ح���ق ال��ن��ق��ض »ال���ف���ي���ت���و« عى 

مدى العقدين الزمنين املاضين(.
ل����ك����ن م������ن امل������رج������ح أن س����ع����ي »واش����ن����ط����ن« 
وش�����ق�����ي�����ق�����ت�����ه�����ا »ل����������ن����������دن« دون ك������ل������ل أو م���ل���ل 
ل������ح������رم������ان »م������وس������ك������و« م�������ن االس�������ت�������ف�������ادة م���ن 
حق النقض »الفيتو« سُيكلل -يف املُجمل- 
ب���ال���ف���ش���ل، ألن م���ي���ث���اق األم������م امل���ت���ح���دة ي���ن���ُصّ 
ع����ى ب����ط����ان أِيّ إج��������راء ال ي���ح���ظ���ى ب��م��واف��ق��ة 
الخمس الدول األعضاء الدائمة العضوية 

ومنها »روسيا«

عدن..وسيناريوهات 
البعران..!!

ع��������دن ال������ت������اري������خ ال�����ن�����ض�����ايل ال���������رائ���������د.. ال����ك����ف����اح 
ال�������������ب�������������ط�������������ويل ع����������������������دن االس������������������ت������������������ق������������������ال.. ص��������ح��������وة 
وش���م���وخ وإب������اء وش����م����م.. ع����دن ال���ت���ي أرك��ع��ت 
اإلمراطورية التي ال تغيب عنها الشمس..

ع��ق��ود ط���وال م��ن ال��ن��ض��ال وال��ك��ف��اح ق��دم��وا 
ف���ي���ه���ا أب�����ن�����اء ج����ن����وب ال�����وط�����ن أغ�������ى وأث�����م�����ن م��ا 
يملكون أرواحهم ودماءهم الطاهرة الذكية 
ال��ت��ي روت ج��ب��ال وس���ه���ول وودي�����ان وه��ض��اب 
ال�����ي�����م�����ن ال����������غ����������ايل.. ح�����ت�����ى رح�������ي�������ل آخ����������ر ج����ن����دي 
ب�����ري�����ط�����اين م������ن أرض ال�����ج�����ن�����وب ب����ع����د اح����ت����ال 

بغيض غاشم دام أكر من 129عاماً..
امل���������ت���������أم���������ل يف ت�����������اري�����������خ ع���������������دن ال���������ن���������ض���������ايل ض����د 
االستعمار الريطاين يشعر بالفخر والزهو 
رجال عاهدوا الله استبسلوا واستماتوا من 
أجل األرض والعرض والكرامة.. عدن أيقونة 
ال���ن���ض���ال واألح��������رار ب��ع��د أن م��زق��ه��ا امل��س��ت��ع��م��ر 
الريطاين إىل أكر من اثنتن وعشرين إمارة 
وم��ش��ي��خ��ة..واف��ش��ل رج��ال��ه��ا األح�����رار املخطط 
ال���ت���آم���ري االن���ف���ص���ايل إن���ش���اء"ات���ح���اد ال��ج��ن��وب 
العربي" ال��ذي كانت تحلم به دول الخليج 
ط��م��س ه��وي��ت��ه ال��ي��م��ن��ي��ة، وت��م��زي��ق جغرافيته 
وتشويه معامله التاريخية ولكن خاب ظنهم 
وك���أن ال��ت��اري��خ ال��ي��وم يعيد أح��داث��ه ووق��ائ��ع��ه 
ب����ع����د م���������رور ن����ص����ف ق�������رن او ي�����زي�����د، وم�����ازال�����ت 
دوي���������ات ال����ب����ع����ران ت���ع���ي���د ال�����ك�����رة ب���ع���د ال����ك����رة- 
ع������ى ول������ع������ل- ل����ك����ن ي����ظ����ل ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي 
األب���������ي ف������خ������وراً وم���ت���م���س���ك���اً ب����وح����دت����ه وه���وي���ت���ه 
وأرضه وبتضحيات آبائه وأجداده العظماء 
وب��ش��ه��دائ��ه ال��ذي��ن ق��دم��وا ك��ل غ����اٍل ورخ��ي��ص 

فداًء للوطن األرض واإلنسان..
ع����������ق����������ود م��������ض��������ت م������������ن ال����������ك����������ف����������اح وال��������ن��������ض��������ال 
والفداء.. كانت حافلًة بالتجارب والصعاب 
وال��ت��ح��دي��ات وال�����دروس وال��ع��ر..ل��ك��ن��ه��ا ظلت 
محفورًة يف أعماق ذاكرة األجيال، يتوارثونها 
جيُا بعد جيل.. وزمانُا بعد زم��ان.. فأعداء 
األم���������س ه�����م أع����������داء ال������ي������وم، ول�����ك�����ن ب���أس���م���ال 
مهرئة، وعروبة زائفة، وهويات مدنسة.. 

ال ي�������ح�������ل�������و ل����ه����م 
املقام إال أن يروا 
ال������ي������م������ن ش������م������ااًل 
وجنوباً، وسط 
ض��������ب��������اب ك����ث����ي����ف 
وع���������������������������������واص���������������������������������ف 
هوجاء وأمواج 

متاطمة..
ورغ�����������������������������م ه������������ذا 
ت��������ظ��������ل  وذاك 
ال������ي������م������ن واع�����������دة 
ووالدة ب��ق��دوم 
أن����ب����ل ال�����رج�����ال.. 
وأع��������������������������������������������������ظ��������������������������������������������������م 
األب�������������������������������������ط�������������������������������������ال.. 
فالفجر اليماين 
آت رغ�������م ال�������داء 
ء  ا و د أل ا و
واألع���������������������������������������������������������������������������������داء 

فلتذهب مماليك الخليج إىل الجحيم ولنايف 
ال���ت���اري���خ ع���ظ���ات وع�����ر، وم����ا ب����ات ع��ن��د ج���ارك 
أص����ب����ح يف دارك ل����ي����درك ال���ج���م���ي���ع أن ع��م��اء 
األم���س ه��م ع��م��اء ال���ي���وم.. فالسيناريوهات 
ال���ق���ادم���ة ع����ى ج���ن���وب ال����وط����ن أش�����د ك���ارث���ي���ة.. 
ه������ن������اك خ������ي������وط ت��������ح��������اك.. وم����������ؤام����������رات ُت�����س�����اق 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ أج���ن���دة ت���آم���ري���ة وم���ش���اري���ع ان��ف��ص��ال��ي��ة 
ال أح��������د ي�����ع�����رف ع����واق����ب����ه����ا امل������أس������اوي������ة إال ع��ن��د 

وقوعها..
ل������������ذا ال داع���������������ي ل�����ن�����ب�����ش أوراق ال�����ط�����ائ�����ف�����ي�����ة، 
والنعرات املناطقية، والخافات الجهوية، 
ألن�����ه�����ا س����ت����ق����ود ال������وط������ن إىل م����ه����ال����ك دام�����ي�����ة، 
وم�����ح�����ارق ال ت��ب��ق��ي وال ت�����ذر وال����ك����ل س��ي��ك��ت��وي 

بنريانها عاجًا أم آجًا..

• صفوة القول:
م���������ا ي�����س�����م�����ى ب�����امل�����ج�����ل�����س ال����������رئ����������ايس يف ح�����ال�����ة 
اح���ت���ض���ار س���ري���ري ويف آي����ة ل��ح��ظ��ة ق���د يسقط 
امل���ع���ب���د ع����ى رؤوس ال���ج���م���ي���ع.. ف��امل��ح��اف��ظ��ات 
الجنوبية قادمة عى سيناريوهات ساخنة.. 
وه����ذا م��ا ي��س��ع��ي إل��ي��ه ب��ع��ران ال��خ��ل��ي��ج م��ن آل 
سعود، وآل زايد، وما العليمي والعيدروس 
إال مجرد أدوات ق��ذرة عميلة لتحريك املياه 

الراكدة ليس إال.
أف������ي������ق������وا ي�������ا أح��������������رار ال������ج������ن������وب م�������ن س���ب���ات���ك���م 
العميق.. العدو أمامكم.. والبحر خلفكم.. 

فأين املفر..؟!
قد يكون الصعود سريعاً.. لكن السقوط 

أسرع.. وسيكون كارثياً وساحقاً..
وس����ي����ت����م ت���ق���س���ي���م ال�����ج�����ن�����وب إىل ك����ان����ت����ون����ات 
وإم�������������ارات إم����������ارة ع����������دن.. إم����������ارة ح����ض����رم����وت.. 
إم�����ارة س��ق��ط��رى.. إم�����ارة ش���ب���وه.. إم�����ارة أب���ن.. 

وهلم جرا..
وق��������د ت����ض����م اإلم����������������ارات ال����ن����ف����ط����ي����ة وال�����غ�����ازي�����ة 
واإلسراتيجية إىل جغرافية الخليج.. وضاع 

الجمل بما حمل.. وهذا هو بيت القصيد..

خالصة الخالصة:
ع���ل���ي���ن���ا أن ن����������درك ج����م����ي����ع����اً أن ال����ي����م����ن ق����وي 
ب���وح���دت���ه.. راس����خ ب��ه��وي��ت��ه.. م��ت��ج��ذر ب��أص��ال��ت��ه 
وعروبته وأروم��ت��ه.. وق��وة ضاربة ومهابة يف 
املنطقة.. وعامل اس��ت��ق��رار.. ورقيه وازده���اره 
م���رت���ب���ط ب���ج���غ���راف���ي���ت���ه ال������واح������دة امل���ت���م���ي���زة ق��ل��ب��اً 
وق������ال������ب������اً.. وه���������ذا م������ا ي����خ����ش����اه ب������ع������ران ال���خ���ل���ي���ج 
ألن������ه������م ي���������درك���������ون أن ت������ق������دم ورق������������ي وازده��������������ار 
وأم����ن واس��ت��ق��رار ال��ي��م��ن ف��ي��ه زوال ممالكهم 

وإماراتهم..
وقد يصبحون أثراً بعد عن ولهذا يسعون 
ب���ك���ل م�����ا أت��������وا ل��خ��ل��خ��ل��ة ال���ن���س���ي���ج االج���ت���م���اع���ي 

اليمني "فرق تسد".
ف���ال���ي���م���ن ق��������ادم ع�����ى م������س������ارات م���ت���ش���اب���ك���ة.. 
وع��ى ف��ل��ذات أك��ب��ادن��ا أن ي��ع��وا ال���درس جيداً 
قبل فوات األوان خاصة أبناء جنوب الوطن 
األحرار الذين يدركون أن وحدة اليمن أغى 

وأبقى من أرواحهم ودمائهم.
ول������ن������ا يف ال������ت������اري������خ وت��������ج��������ارب األم������������م ع����ظ����ات 

ودروس وعر..!! 

االن��ت��ق��ايل  ع��ب��ث    
العليمي  وم��ه��زل��ة 
وم��رح��ي��ة ال��ب��ع��ران 
وتحرق  عدن  ستشعل 

ما تبقى من أوراق

وق���������ت  ال   
للمزايدات.. فاألوضاع 
قد  ع���دن  يف  امل��ت��أزم��ة 
ان��ف��ج��ارات  إىل  ُت���ؤدي 
ع���ن���ي���ف���ة ي��ص��ع��ب 

السيطرة عليها
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وع������������ى ص������ل������ة ب�������ح�������رب دول ت������ح������ال������ف ال������������ع������������دوان ع���ى 
ال�����ي�����م�����ن، وال������ت������ي دخ�����ل�����ت ع����ام����ه����ا ال�����ث�����ام�����ن ُم����ح����م����ل����ة ب��ك��ل 
املآيس والكوارث التي تلقي بظالها القاتمة هنا, يفجر 
خ��ب��ري رويس قنبلة م��ن ال��ع��ي��ار ال��ث��ق��ي��ل وي��ك��ش��ف بجاء 
ووضوح شديدين سر هذه الحرب العدوانية وأسبابها 
الحقيقية، ويرجعها إىل أطماع املعتدين عى هذا البلد 

العربي برواته وخرياته.
وكشف خبري رويس مشهور ُيّدرس يف جامعة سان 
بطرسرغ )لينينغراد( يف روسيا عن ما سماه مؤامرة 
كرى يتعرض لها اليمن لنهب ثرواته النفطية والغازية 
وامل����ع����دن����ي����ة وال����س����م����ك����ي����ة وال����س����ي����اح����ي����ة م������ن ق����ب����ل أم���ري���ك���ا 
وبريطانيا وإس��رائ��ي��ل ع��ن ط��ري��ق السعودية واإلم���ارات 
اللتان دخلتا اليمن للسيطرة عى حقول النفط والغاز 
وم����ن����اج����م ال�����ذه�����ب وامل�������ع�������ادن واح������ت������ال ال�����ج�����زر وامل��������وائن 

واملطارات والشركات.
وقال الخبري الرويس الذي كان عى عاقة باملشاريع 
ال��ن��ف��ط��ي��ة يف ال���ي���م���ن وك������ان م���ت���ع���دد ال������زي������ارات ل��ل��ي��م��ن يف 
أح��د م��داخ��ات��ه ال��ت��ي وثقها يف جامعة س��ان بطرسرغ 
ُم��ؤخ��راً: "إن أك��ر من 400 مليار دوالر ع��ائ��دات النفط 
يف م������ن������اط������ق غ���������ري م�����ع�����ل�����ن�����ة يف ال������ي������م������ن ت���������م ن�����ه�����ب�����ه�����ا خ������ال 
ال��س��ن��وات األخ����رية امل��اض��ي��ة م��ن ع��ش��رات اآلب����ار النفطية 
يف صحراء الربع الخايل وعشرات القطاعات النفطية 

البحرية يف اليمن منها ثاثة قطاعات يف البحر األحمر 
وه�����ي ق����ط����اع؛ 22، و 23، و24، وأرب�����ع�����ة ق���ط���اع���ات يف 
خليج عدن وهي قطاع؛ 46، و61، و62، و63، وأربعة 
ق��ط��اع��ات يف ج��زي��رة سقطرى وه��ي ق��ط��اع؛ 93، و94، 

و95، و96".
ك��م��ا ك��ش��ف ال��خ��ب��ري ال����رويس ع��ن وج���ود أك���ر م��خ��زون 
ل��ل��ن��ف��ط وال����غ����از يف ال���ع���ال���م يف ال���ي���م���ن يف ص����ح����راء ال���رب���ع 
الخايل التي تمد من مأرب وشبوة وحضرموت واملهرة 
إىل عمان وشرق السعودية ومخزون كبري من النفط 

والغاز يف خليج عدن والجرف القاري لجزيرة سقطرى 
ال��ي��م��ن��ي��ة وال�����ذي ي��ق��در ب��أك��ر م���ن 100 م��ل��ي��ار ب��رم��ي��ل من 
ال��ن��ف��ط وأك���ر م��ن 50 ت��ري��ل��ي��ون م��ر مكعب م��ن ال��غ��از و 
أك��ر من 1000 طن من الذهب يف ستة مناجم سرية 
يف م����ح����اف����ظ����ات ح�����ض�����رم�����وت وامل�������ه�������رة ي����ت����م ت����ه����ري����ب����ه����ا إىل 

السعودية واإلمارات.
وقال الخبري ال��رويس: "إن السعودية واإلم��ارات قد 
تعمدتا تدمري اقتصاد اليمن وتجويع الشعب اليمني 
م����ن أج�����ل ت��ج��ن��ي��د م����ئ����ات اآلالف م����ن امل����رت����زق����ة وت��ش��ك��ي��ل 
مليشيات تابعة لها وقد جندت قرابة 500 ألف مرتزق 
ضمن سبعة أن���واع م��ن املليشيات التي تضم أك��ر من 
100 ل��������واء ت���م���ت���د م�����ن ال����س����اح����ل ال����غ����رب����ي وب��������اب امل����ن����دب 
وخ��ل��ي��ج ع����دن إىل س���واح���ل ح��ض��رم��وت وامل���ه���رة وم��ث��ل��ه��ا 
يف صحراء الربع الخايل لحماية حقول النفط والغاز 
والسيطرة عى الشركات واملوائن واملطارات وتنفق عى 
ه��ذه املليشيات سنويا أك��ر من 10 مليار دوالر روات��ب 

وتموين وتسليح ودعم عسكري ولوجستي".
وح����������ول ال������������روة ال���س���م���ك���ي���ة يف ال����ي����م����ن ك����ش����ف ال���خ���ب���ري 
ال����������رويس ع�����ن ن����ه����ب وس�����رق�����ة أك�������ر م�����ن م����ل����ي����ون ط�����ن م��ن 
األسماك سنوياً من سواحل اليمن وجزيرة سقطرى 

تقدر قيمتها بأكر من 5 مليار دوالر سنوياً.
وأوض����������ح ال����خ����ب����ري ال����������رويس أن س����ب����ب اح�����ت�����ال ج����زي����رة 

سقطرى من قبل األمارات لكونها أغنى وأجمل جزيرة 
يف العالم وموقع سياحي مهم حيث شرعت اإلمارات 
باحتالها والسيطرة عى موانئها ومطاراتها وتجنيس 
بعض السكان وتغيري العملة واالتصاالت والسيطرة 
عى جميع الشركات وبناء الفنادق واملنتزهات وتسيري 
رح��ات ال��ط��ريان من اإلم���ارات لتفويج أك��ر من مليون 
سائح سنوياً إىل جزيرة سقطرى تربح منهم اإلمارات 

أكر من 20 مليار دوالر سنوياً.
وخلص الخبري ال��رويس يف مداخلته إىل القول: "إن 
ال��ي��م��ن ي��ع��د م���ن أغ��ن��ى دول ال��ع��ال��م ال��ن��ف��ط��ي��ة وال��غ��ازي��ة 
واملعدنية والزراعية والسمكية والسياحية حيث تقدر 
ث��روت��ه امل��ن��ه��وب��ة ب��أك��ر م��ن 100 م��ل��ي��ار دوالر س��ن��وي��اً ه��ذا 
ب��اإلض��اف��ة لكونه يحتل أف��ض��ل م��وق��ع ج��غ��رايف يتوسط 
العالم ويسيطر عى املمرات البحرية والجوية ولديه 
عشرات املوائن واملطارات التي لو تم تشغيلها وتطويرها 
سوف تدر عى اليمن عشرات املليارات من الدوالرات 
وسوف تضرب موائن ومطارات السعودية واإلم��ارات 

ولهذا هم يسعون لتدمر اليمن ونهب ثرواته".
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا عى اليمنين: ملاذا 
ت��ن��ف��ق ال��س��ع��ودي��ة واإلم�������ارات ع���ى م��ل��ي��ش��ي��ات��ه��ا أك���ر من 
10 م��ل��ي��ار دوالر س��ن��وي��اً وت��ت��ع��م��د إط��ال��ة ال��ح��رب وت��دم��ري 

االقتصاد وتجويع الشعب اليمني؟!!..

لن يجدي بكاء القاتل عى ضحاياه نفعاً وال يسرد 
حقاً وال يحفظ دماً وال يحقق عدالًة  حن براقص فوق 
اش��ائ��ه��م ع���ى اي���ق���اع ص���واري���خ ال����ع����دوان وغ����ارات����ه ذل��ك 
ه��و ح���ال امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وال��ح��ق��وق��ي��ة ال��ت��ي تقدمت 
ب���ش���ك���وى ج���ن���ائ���ّي���ٌة ت���ق���ّدم���ت ب���ه���ا أم������ام م��ح��ك��م��ٍة ف��رن��س��ّي��ّة 
منّظمات املركز األوروبّي للحقوق الّدستورّية اإلنسان 
)ECCHR( ، وش�����ريب�����ا ، وم����ن����ّظ����م����ة م����واط����ن����ة ل���ح���ق���وق 
اإلن�����س�����ان ، م����دع����وم����ًة  م����ن م���ن���ّظ���م���ة ال���ع���ف���و ال����ّدول����ّي����ة يف 
فرنسا، اّدعت فيها عى ثاث شركات بتهمة الّتواطؤ 
واملشاركة بارتكاب جرائم حرٍب وجرائم ضّد اإلنسانّية 
يف ال����ي����م����ن ب���س���ب���ب ب����ي����ع األس�����ل�����ح�����ة ال����ف����رن����س����ّي����ة ل���ن���ظ���ام���ي 
الّسعودّية واإلم��ارات وللّتحالف العدواين عى اليمن 
م��ّم��ا ق��د ي����ؤّدي وف��ق��اً ل��ب��ي��ان ال��ع��ف��و ال���ّدول���ّي���ة إىل )ت��واط��ٍؤ 
محتمٍل( للّشركات ال��ّث��اث Dassault Aviation و 

MBDA France و Thalès Groupe
يف ارت��ك��اب امل��ج��ازر ب��ح��ّق ال��ّش��ع��ب ال��ي��م��ن��ّي. يف الّشكل 
ق���د ي��ب��دو للجميع أّن ال��ّدي��م��ق��راط��ّي��ة ال��غ��رب��ّي��ة ل���م تفقد 
م��ص��داق��ي��ت��ه��ا وأّن ح��ق��وق اإلن���س���ان وال��ع��دال��ة ل��ه��ا كامل 
ال���ح���ّري���ة يف امل���راق���ب���ة وامل���ح���اس���ب���ة ب��ي��ن��م��ا يف ال����واق����ع ه��ن��اك 
حقائُق تاريخّيٌة تشري إىل عكس ذلك بل وتؤّكد أموراً 

عديدًة منها:
1 – إّن ه����������ذه امل������ن������ّظ������م������ات أوج���������������دت ل�����خ�����دم�����ة ال�����غ�����رب 
واالستعمار وعى رأسهم الواليات املتحدة األمريكّية 

وبريطانيا والكيان الّصهيويّن.
2 – س�����ق�����وط م�����ص�����داق�����ّي�����ة ت����ل����ك امل�����ن�����ّظ�����م�����ات م������ن خ����ال 
شواهَد تاريخّيٍة سنذكرها الحقاً وتحولها إىل أداٍة من 

أدوات الّضغط واالبتزاز للّدول
3 – إّن ت��ب��ن��ي ه�����ذه امل���ن���ّظ���م���ات ل�����دع�����اوى ج����رائ����م ح���رب 
وجرائم ضد اإلنسانّية لم تؤِدّ إىل أّية نتيجٍة يف صالح 

الّشعوب العربّية واإلسامّية.
4 – من غري املسموح لتلك املنّظمات أّن تتجاوز حّد 
االستنكار أو الّتعبري عن قلقها إزاء ما يجري يف الّدول 

العربّية واإلسامّية 
ك��ّل تلك الحقائق ت��ؤّك��د أّن ه��ذه املنّظمات أصبحت 
ضمن هيكلّية ال���ّدول االستكبارّية وه��ي إح��دى أدوات 
حربها التي ترتدي ثوباً حقوقّياً وإنسانّياً يخفي خلفه 
الّتوحش واألطماع ضّد ال��ّدول والّشعوب والّشواهد 
ع�������ى ذل����������ك ك�������ث�������ريٌة م����ن����ه����ا م�������ا ي������ج������ري يف ف����ل����س����ط����ن ع���ى 
م���دى أك���ر م��ن سبعن ع��ام��اً واالح���ت���ال ي��م��ارس أبشع 
عملّيات القمع والعنصرّية والقتل والّتهجري واالعتقال 
وم�����ص�����ادرة األرايض وال���ّت���ه���وي���د ول���غ���اي���ة ال����ي����وم ل����م ُي�����دان 
االح�����ت�����ال ب����أّي����ة ج���ري���م���ٍة م����ن ج����رائ����م����ه. ش����اه����ٌد آخ�������ُر ع��ى 
تبعّية تلك املنّظمات وإدارتها من قبل أمريكا ومحور 
الّشّر ما جرى يف لبنان من احتاٍل ألراضيه وما تعّرض 
له من عدواٍن وتدمرٍي وارتكاب مجازَر بحّق شعبه عى 
مدى سنواٍت طويلٍة كانت خالها املنّظمات الّدولّية ويف 
مقّدمتها األمم املتحدة والحقوقّية واإلنسانّية شاهداً 
أع��م��ى وأب���ك���َم ع���ى ج���رائ���م االح���ت���ال يف ح���ن ل���م ي��ع��ّول 
ال الّلبنانّيون وال الفلسطينّيون وال اليمنّيون ع��ى أي 
دوٍر لتلك املنّظمات بل أّنهم قاتلوا وصمدوا وانتصروا 
ب����ع����زم����ه����م وع����زي����م����ت����ه����م وث�����ب�����ات�����ه�����م. وال��������ي��������وم ت������ع������ود ت���ل���ك 
املنّظمات ألداء دورها ووظيفتها املوكلة إليها يف اليمن 

يف م�����ح�����اول�����ٍة الس�����ت�����ع�����ادة م���ص���داق���ّي���ت���ه���ا 
أمام الّرأي العام تلك املصداقّية التي 
ل������م ول�������ن ت���م���ت���ل���ك���ه���ا ل����ط����امل����ا ب���ق���ي���ت أداًة 
م��ن أدوات ال��ع��دوان واالس��ت��ك��ب��ار وما 
م���ح���اول���ت���ه���م االّدع������������اء ع�����ى ال����ّش����رك����ات 
ال��ف��رن��س��ّي��ة إاّل أم���ٌر أم���ري���يٌكّ لخفض أو 
منع املبيعات العسكرّية للّرياض وأبو 
ظ���ب���ي وح���ص���ر ب���ي���ع االس���ل���ح���ة وال���ع���ت���اد 
العسكرّي بالواليات املتحدة والكيان 
امل��ؤّق��ت وهنا ال ب��ّد من االش���ارة إىل أّن 
فرنسا لم تكن ال��ّدول��ة الوحيدة التي 
س���اه���م���ت ع����س����ك����رّي����اً يف ب���ي���ع األس���ل���ح���ة 
لدول العدوان فمنذ بداية العدوان 
ع�������ى ال�����ي�����م�����ن ت����ظ����ه����ر إح������ص������ائ������ّي������ات ب���ي���ع 
األسلحة والعتاد العسكرّي ما يي:

 1 – ب�����ل�����غ�����ت ق�����ي�����م�����ة ص�����ف�����ق�����ات األس������ل������ح������ة األم������ريك������ّي������ة 
ل����ل����ّس����ع����ودّي����ة واإلم����������������ارات 14 م����ل����ي����ار دوالر م����ن����ذ ت����دّخ����ل 

تحالفها يف الّصراع باليمن مارس/آذار 2015
2 – صفقة أسلحة من إملانيا وفقا للتلفزيون األملاين 
ال����ّرس����م����ي إّن����ه����ا ب����اع����ت خ������ال 2018 م������ع������ّداٍت ع���س���ك���رّي���ًة 
ب��ق��ي��م��ة ن��ح��و 400 م��ل��ي��ون ي����ورو ل��ل��ّت��ح��ال��ف ال����ذي ت��ق��وده 

الّسعودية يف اليمن
3 – ص���ف���ق���ٌة ف����رن����س����ّي����ٌة ت���ض���ّم���ن���ت ع�����ش�����رات اآلالف م��ن 
ال���ق���ذائ���ف وال����ّص����واري����خ ل��ل��ّس��ع��ودّي��ة واإلم��������ارات ب��ق��ي��م��ة، 

356.6 مليون يورو
4 – أسلحة بريطانية بقيمة 5.3 مليار جنيه إسرليني 

للمملكة العربّية الّسعودّية منذ 
عام 2015.

وه��������ن��������ا ال ب������������ّد م���������ن اإلش��������������������ارة ب���������أّن 
قيمة الّصفقات التي كشف عنها 
ق������د ت�����ك�����ون م����ض����اع����ف����ًة ال س����ّي����م����ا يف 
ع��ه��د ت���رام���ب م���ع ال��ّت��ذك��ري ب��ال��ّدع��م 
ال���ّص���ه���ي���وين ل����ل����ع����دوان ع����ى ال��ي��م��ن 
ث����������م����������اين دول  إض��������������اف��������������ًة إىل دع����������������م 
ب���امل���رت���زق���ة ه�����ذا غ����ري ال����ّدع����م األم���ن���ي 
واالس�������ت�������خ�������ب�������ارايّت. وم��������ن خ��������ال م��ا 
ت��ق��ّدم ال ب���ّد م��ن ط���رح س����ؤاٍل كبرٍي 
ق���������د ي������ط������رح������ه ال�����ج�����م�����ي�����ع ع���������ى ت���ل���ك 

املنّظمات )الفائضة بإنسانّيتها(
ملاذا لم تقدم تلك املنّظمات عى االّدعاء عى الّدول 
وال��ّش��رك��ات ال��ت��ي دع��م��ت ال��ع��دوان ب��أح��دث املنظومات 
ال��ع��س��ك��رّي��ة وال��ّت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ق��ت��ال��ّي��ة ك����ال����ّدول ال���ت���ي م��ّر 
ذكرها أمريكا وإملانيا وبريطانيا؟ رغم أّن الجميع قتلٌة 
ومجرمون ارتكبوا جرائم حرٍب يف اليمن بل إّن البعض 
م���ن ت��ل��ك ال������ّدول ك��أم��ري��ك��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا ف��اق��ت صفقاتهم 
الّصفقات الفرنسّية قيمًة ونوعاً وفتكاً وقتًا باليمنين 
الذين ي��رون أّن الغرب ويف مقّدمته أمريكا وبريطانيا 
وفرنسا وإملانيا ومن معها من تحالف الّشّر العدوايّن 
بمنّظماتها األممّية والحقوقّية واإلنسانّية ليست سوى 
شياطَن متعّددة الوجوه ال عدالة وال إنسانّية لها وأّن 

الحرب معها هي معركة وجوٍد ال معركة حدوٍد.

*كاتب واعالمي لبناين
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واقع االقتصاد اليمين يف ظل ثماين سنوات 
من العدوان والحصار وأولوية تنفيذ 
اسرتاتيجية وطنية اقتصادية )2-2(

- بدأت أمس  بصنعاء  ورشة عمل خاصة بآلية تطبيق 
تنظمها  املالية  التقارير  إلعداد   ٩ رقم  الدويل  املعيار 

جمعية البنوك اليمنية برعاية البنك املركزي اليمني.
بمشاركة ٥٠  أيام  أربعة  الورشة عىل مدى  تهدف 
مشاركاً ومشاركة يمثلون البنوك اليمنية اىل مناقشة 
آلية تطبيق املعيار من خالل استعراض عدد من الحاالت 
استعراض  إىل  إضافة  التدريبية  والربامج  العملية 
القوائم املالية للبنوك ومناقشتها مع اللجان املشرتكة 
لقطاع الرقابة عىل البنوك لغرض التصنيف واستعراض 
النماذج والحاالت العملية للتصنيف االنئتماين الجديد 
يف إطار املعيار الدويل للتقارير املالية ورفع التوصيات 

واملقرتحات الالزمة لتطبيق املعيار.
ويف االفتتاح بحضور أمني سر البنك املركزي اليمني 
هاشم األمري اوضحت الوكيل املساعد لقطاع الرقابة 
عىل البنوك بلقيس الفسيل أن تطبيق املعيار الدويل 
رقم 9 يمثل يف مضمونه منهجية إلدارة املخاطر وتحديداً 
ومتانة  سالمة  عىل  الحفاظ  بهدف  االئتمان  مخاطر 
الوضع املايل للبنوك كما أنه يعزز الثقة لدى املودعني 

واملستثمرين بشكل عام.
وأشارت إىل أن هذه الورشة تعترب فرصة للتأكيد أن 
البنك املركزي سيفرض تطبيق املعيار خالل العام الجاري 

2022م وعىل البنوك األخرى البدء بالتجهيزات.
ولفتت إىل أن الهدف من هذه الورشة هو النقاش بني 
جميع األطراف حول آلية تنفيذ التطبيق والوقوف عىل 
املعوقات وإيجاد مقرتحات تجاوزها عىل مستوى جميع 
الجهات املشاركة.. مشرية اىل أهمية دور مجالس إدارة 

البنوك ومسؤولياتهم املشرتكة يف توفري البنية التحتية 
واإلجراءات الالزمة للتطبيق السليم للمعيار .

وأكدت ان دور البنك املركزي اإلشرايف والرقابي سيظل 
هو األساس لفرض تطبيق املعيار بالتعاون مع الجميع .
من جهته اشار القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك 
الورشة  اليمنية محمود قائد ناجي اىل أن عقد هذه 
يأيت يف سياق النشاط التثقيفي واملعريف الذي تقوم به 
جمعية البنوك اليمنية بهدف نشر الوعي املايل واملصريف 
واملساهمة يف استنباط الحلول واملعالجات الصائبة لكل 
ما يواجه القطاع املايل واملصريف من تحديات يف إطار من 
الوعي الكامل بالظروف املوضوعية التي تمر بها البالد 
والصعوبات واملخاطر التي تواجه النشاط املايل واملصريف 

خالل هذه املرحلة االستثنائية.
وأوضح أن تميز هذه الورشة ينبع من أهمية الدور 
لضمان  املالية  للتقارير  التاسع  املعيار  يلعبه  الذي 
وذلك  املالية  للبيانات  العادل  واإلفصاح  الشفافية 
لظهور املركز املايل الحقيقي للبنوك من خالل التصنيف 
والقياس لألدوات املالية املبني عىل منهجية البيانات 
املستقبلية ملواجهة الخسائر املتوقعة لالئتمان املمكنة 
بما  تطبيقها  املعيار  يفرضها علينا  أعمال  نماذج  عرب 
والشركات  والبنوك  النقدية  السلطة  رغبة  يعكس 
املالية العاملة يف البالد يف تطوير آلية التنظيم واملراقبة 
بحيث ترتكز عىل تقارير مالية تتميز بالدقة والشفافية 
واإلفصاح الكامل بما يوطد ثقة املستثمرين واملتعاملني 
مع املؤسسات املالية ويدعم النمو االقتصادي املستدام 

واملصالح العليا للبالد.

بدوره أشار أمني عام جمعية املحاسبني القانونيني 
اليمنية حامد الشمريي اىل أن الحاجة أصبحت ملحة 
إعداد  ومعايري  للمحاسبة  الدولية  املعايري  لتطبيق 

التقارير املالية .
ولفت إىل أن تطبيق املعيار الدويل رقم 9 يتطلب من 
املحاسبني القانونيني القيام بدورهم املتمثل يف التحقق 
من سالمة األنظمة واملنهجيات والنماذج املستخدمة 

لدى البنوك ومدى مالءمتها ملتطلبات تطبيق املعيار .
الجرموزي  أكرم  الوطني  والخبري  املدرب  قدم  فيما 

شرحا موجزا عن أهداف الورشة ومحاورها. 
وأكد أن الورشة جمعت جميع األطراف املعينه بتطبيق 
املعيار وتنفيذه  املتمثلة يف البنك املركزي والبنوك اليمنية 
وجمعية املحاسبني باعتبارها فرصة للخروج بتوصيات 
التى تواجه  تساهم يف تذليل الصعوبات والتحديات 

تنفيذ املعيار. 
حضر االفتتاح رئيس جمعية الصرافني الدكتور نبيل 
يف  والعاملة  املتخصصة  الكوادر  من  وعدد  الحظاء 

البنوك اليمنية .

في الستينيات من القرن المنصرم 
المتحدة األمريكية  الواليات  كانت 
للمزارعين  الدوالرات  ماليين  تدفع 
وبدون  بورا  أراضيهم  يتركوا  حتى 
محاصيل  تتعرض  ال  حتى  زراعة 
الحبوب لمزيد من انخفاض األسعار 
وتواجه البالد مشكلة تخزين الفائض 
. بالرغم انه وبنفس الفترة كان لدى 
منظمة األغذية والزراعة الدولية ) 
لتصريف هذا  برامج وخطط  الفاو( 

الفائض.

اعداد : علي الشراعي

يقصد بمفهوم )األمن الغذايئ( قدرة املجتمع عىل توفري 
التغذية األساسية ألفراد الشعب وضمان حد  احتياجات 
ادىن من تلك االحتياجات بانتظام دون ما حاجة إىل اآلخرين 
تفرضها  قد  التي  املخاطر  قدر من  تكون عرضة ألي  فال   .
ظروف خارجية وكذلك باعتباره الركيزة األساسية للتنمية 
االقتصادية فال تحتاج اىل إنفاق أموال يف الخارج هي بحاجة 
إليها يف الداخل . وأن إمكانية تحقيق االكتفاء الذايت الكامل 
ترتبط يف حالة ان يتقرر كهدف قومي واجب التنفيذ باملوارد 
املطلوب  اإلنتاج  باحتياجات  الوفاء  عىل  وقدرتها  املتاحة 

وباحتياجات االستهالك وإمكانية السيطرة عليها .
الحلقة السيئة

عىل املستوى األمني فان االعتماد عىل املستوردات الغذائية 
يجعل البالد تحت رحمة الدول املتحكمة يف إنتاج الغذاء 
مما يعرض اوضاعها األمنية للخطر ويضعها رهن الظروف 
واألوضاع العاملية وقد يضطرها إىل الخضوع ملطالب ربما ال 
تتفق ومصالحها القومية وال مع سيادتها واستقاللها كما 
ان هذا قد يساعد عىل حدوث االضطرابات واختالل األمن . 
اقتصاديا أن هذه الواردات أصبحت يف الوقت الحاضر تشكل 
ضغطا خطريا عىل ميزان مدفوعاتها . فاألموال التي كانت 
مخصصة يف هذه البلدان للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
تستنزف وتصرف عىل  أصبحت  التنموية  املشاريع  واقامة 
شراء املواد الغذائية مما يؤدي إىل تدهور األوضاع االقتصادية 
منها ودخول هذه البلدان فيما يسمى ب)الحلقة السيئة ( 
والتي بدورها تؤدي إىل زيادة االعتماد عىل القروض واملنح 

واملساعدات التي تتلقاها من األقطار املتقدمة .
مشاكل اقتصادية

تعترب محاصيل الحبوب من اهم مصادر الغذاء لإلنسان 

الجافة عىل نسبة عالية من  بذورها  إذ تحتوي  والحيوان 
والدهنيات  الربوتينات  بعض  إىل  اضافة   70% نحو  النشأ 
 . النباتات واألوراق تقدم كعلف للحيوانات  كما ان سوق 
فبالدنا تجود بزراعة محاصيل عديدة ومتنوعة نتيجة لتباين 
مناخاتها الناتجة عن الوضع الطبوغرايف والتضاريس املختلفة 
للبالد اضافة إىل وجود موسمني لسقوط األمطار باليمن 
يوليو حتي شهر سبتمرب  احدهما رئييس ويمتد من شهر 
واالخر ثانوي يرتكز خالل شهري إبريل - مايو . وحيث يرتاوح 
معدل سقوطها السنوي ما بني 1000مم يف املرتفعات ونحو 
100مم عىل سواحل البحر األحمر و50 مم يف اطراف املناطق 
الشرقية . ومن أهم املحاصيل الزراعية التي تجود بها بالدنا 

الذرة الرفيعة والشامية والدخن والقمح والشعري .
والقيمة  الكمية  حيث  من  عام  كل  يتزايد  االسترياد  و 
مما فرض واقعا جديدا من األزمات واملشاكل االقتصادية 
فالحبوب املستوردة تدفع الدول أثمانها بالعمالت الصعبة 
هذه  وتخضع  اإلنمائية  لألغراض  مخصصة  كانت  التي 
املستوردات اىل نوعية وطبيعة االتفاقيات الثنائية املعقودة 
بينها وبني الدول املصدرة فقد تلجأ اىل اتباع نظام املقايضة او 
قد تتلقى بعض السلع الغذائية عىل شكل منح ومساعدات 

او قروض طويلة األجل .
لغة األرقام

ففي عام 1993م كان إنتاج الدول العربية من الحبوب 
نحو 39,5 مليون طن جاء القمح يف املقام األول بإنتاج بلغ 
18,3 مليون طن بنسبة %46,4 ومن ثم األرز 4,5مليون طن 
والحبوب الخشنة : الشعري 6,7مليون طن )%17( والذرة 
الشامية 5,35مليون طن )%13,5( والذرة الرفيعة 4 ماليني 

طن )%10( ثم بمقادير أقل كثريا : الدخن 320 ألف طن . 
واعتربت مصر اكرب االقطار العربية إنتاجا للحبوب بتلك 
الفرتة بنسبة %35,8 تليها سوريا %13,6 والسعودية 12,4% 
والعراق %8,3 والسودان %8 واملغرب %7,4 و الجزائر 5,1% 

وتونس %4,9  واليمن 2,1% . 
ولكن نظرا ألن هذه األقطار تختلف كثريا يف عدد السكان 
تأيت سوريا يف املقدمة يف إنتاج الحبوب بالنسبة للفرد الواحد 
390 كجم ثم السعودية 297كجم , مصر 252كجم , تونس 
223كجم , العراق 165كجم , والسودان 115كجم , املغرب 
اليمن   , 74كجم  الجزائر   , 75كجم  موريتانيا   , 109كجم 
. فمتوسط  لبنان 28كجم   , الصومال 30كجم   , 64كجم 

األقطار العربية  164كجم . 
هذا بينما كان متوسط ما يخص الفرد عىل مستوى العالم 
نحو 340كجم أي أن قطرا عربيا واحدا تجاوز املتوسط العاملي 
هو سوريا واقرتب منه ثالثة اقطار فقط هي السعودية ومصر 
وتونس بينما باقي األقطار العربية بعيدة عن املتوسط العاملي 
وبعيدة عن االكتفاء الذايت يف سلعة أساسية لألمن الغذايئ 

الوطني .
نهضة زراعية

من مرتكزات التنمية االقتصادية الرئيسية يف اليمن هو 
الزراعة وتطوير  العميل والجاد نحو تطوير تنمية  التوجه 
منهجية تحديثية مبنية عىل أسس علمية وتاريخية من الرتاث 
الزراعي الغني لليمن واليمنيني عرب التاريخ الطويل  فكون 
اليمن بلدا يتمتع بمقومات زراعية نهضوية كثرية ومتعددة 
طريق  واملياه عن  الرتبة  وتنوع  املناخ  أيضا كتنوع  ومتاحة 
استغالل مواسم األمطار وترشيد استهالك املياه الجوفية 

. وايضا لتحقيق مزايا اقتصادية وسياسية يجب ان نعتمد 
عىل الذات ليس فقط يف تحقيق التنمية الزراعية ولكن ايضا 
يف امتالك اهم الوسائل للتنمية الزراعية وهي التكنولوجيا 
لم يعد هناك شك يف محدودية املوارد الطبيعية ويف أن أي 
زيادات يف االنتاج الكيل مستقبال سوف تتحقق أساسا من 
خالل تكثيف استخدام املوارد الطبيعية املتاحة وهذا لن يأيت 
بصورة سليمة إال من خالل تكنولوجيات مناسبة يتم توليدها 
طبقا الحتياجات الظروف املحلية ثم نقلها وتطبيقها يف أسرع 
وقت ممكن هذا العمل يستلزم بناء قدرات بحثية إرشادية 
فاعلة يجري تنظيمها وتوجيهها وإدارتها طبقا لروح العصر . 
وما إىل ذلك من سياسات وإمكانيات زراعية طبيعية وبشرية 
يمكن من خاللها بناء نهضة زراعية حقيقية لتحقيق االكتفاء 

الذايت مستقبال .
االستثمار الزراعي

توطني  من خالل  تبدأ  أن  يجب  الغذايئ  األمن  معركة 
الوعي االستثماري لدى رأس املال الوطني يف التحول من 
االسترياد الخارجي إىل االستثمار واإلنتاج املحيل . فال شك 
أن االنتصار يف معركة األمن الغذايئ تستوجب  التعاطي 
مع الفجوة الغذائية ملحاصيل الحبوب واهمها القمح من 
منظور اسرتاتيجي واسع عىل املدى القصري واملتوسط والبعيد 
.والرتكيز ليس عىل التوسع الرأيس لزيادة االنتاجية ولكن 
أيضا عىل التوسع األفقي يف املساحة املزروعة والتأثري عىل 
.وتعزيز وضع  املحيل  املنتج  األنماط االستهالكية بتشجيع 
وتصدير  إنتاج  زيادة  خالل  من  الزراعي  التجاري  امليزان 
املحاصيل ذات امليزة النسبية .ودعم وتحفيز املزارع اليمني 
بما يضمن تنشيط دوره اإلنتاجي وتعزيز مناعته ضد األزمات 
منتج  إىل  الغذائية  للمساعدات  مستهلك  من  وتحويله 
للمحاصيل الضرورية. وسن القوانني والتشريعات الصارمة  

للحفاظ عىل األرايض الزراعية من البناء العمراين فيها .
معركة الحاضر

معركة األمن الغذايئ اليوم هي املعركة األهم واألكرب وهي 
األخطر . فبلغه االرقام ومع سنوات العدوان قدرت تكلفة 
االسترياد للحبوب بمليار وثمانمائة مليون دوالر سنويا حيث 
وصلت الفجوة الغذائية يف القمح عام 2017م إىل حوايل 
3,400مليون طن بينما قدرت نسبة االكتفاء الذايت بحوايل 
%2.8 فقط وفقا لتقارير املستجدات االقتصادية واالجتماعية 
الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدويل وأكرث من 53% 
من سكان اليمن يعانون من انعدام األمن الغذايئ وتستورد 
اليمن سنوياً نحو 3 ماليني طناً من القمح وما يقارب من 750 
ألف طن من الذرة الشامية وأكرث من 159 ألف طن من فول 
الصويا املستخدم كأعالف للدواجن . هذه الحقيقية تؤكدها 
التقارير الرسمية واألرقام املهولة التي تستغرقها اليمن سنويا 
يف فاتورة استرياد محصول القمح وفجوة الغذاء بني اإلنتاج 

املحيل واالسترياد.

د. يحيى عيل السقاف

هناك إجراءات يف جميع دول العالم لحماية املنتجات الوطنية ومنها 
رفع الضرائب والجمارك عىل السلع املستوردة من الخارج يف مجاالت 
محددة إلفساح املجال للمنتج الوطني لالنتشار واملنافسة بمميزات 
اإلعفاءات الجمركية والضريبية للمساهمة يف تحسني وتشجيع املنتج 
الوطني يستوجب دراسة أسباب ضعف تنافسية اإلنتاج الوطني مقارنة 
باملنتج املستورد والشروع يف معالجة شاملة لتلك املسببات لتحسينه 
حيث تشري التقارير إىل أن أكرث من )%66( من السكان يعانون من 
انعدام األمن الغذايئ ويف ظل املعركة املصريية التي يخوضها شعبنا 
ضد قوى الشر العاملية والرأسمالية الغربية فإن معركة األمن الغذايئ 
هي األهم والتي يجب أن تبدأ من خالل توطني الوعي االستثماري 
لدى رأس املال الوطني يف التحول من االسترياد الخارجي إىل االستثمار 
واإلنتاج املحيل وهذا يحتاج إىل ثورة وعي وطنية نخبوية وشعبية وذلك 
يف ظل وجود قيادة ثورية وسياسية وطنية تحمل هذا الهم وتتبنى هذا 

التوجه الوطني االسرتاتيجي.
سياساتها  عاشت  طاملا  التي  الدول  من  اليمن  ان  املعلوم  ومن 
االقتصادية يف ظل تدخل الدولة املباشر واملفرط يف جميع األنشطة 
اإلنتاج  قطاع  عىل  تام  بشكل  العام  القطاع  وسيطرة  االقتصادية 
والخدمات والتجارة والسوق مما أضعف القدرة التنافسية لالقتصاد 
اليمني مما أدى إىل عدم دخول رؤوس األموال األجنبية إىل اليمن 
واملتمثلة بصورة شركات كذلك عدم االستفادة من الخربات الدولية يف 
جميع املجاالت سواء كانت إنتاجية أم خدمية وبعد أن شرعت الحكومة 
اتجهت  لالستثمار  العامة  الهيئة  وإنشاء  االستثمار  قانون  إقرار  يف 
اليمن اىل تبني ثقافة السوق القائمة عىل مبدأ االنفتاح واملنافسة مما 
يستوجب تبني بعض السياسات بهدف إصالح االقتصاد الوطني بجميع 

مفاصله.
ومن هنا من املمكن االستفادة من مزايا السوق الكبرية وإفساح املجال 
للسوق املحيل واألجنبي للدخول إىل الحياة االقتصادية وإيجاد بدائل 
املستهدفة  االقتصادية واالجتماعية  التنمية  أخرى الستمرار عملية 
وفسح املجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره الفاعل يف تحريك 
عجلة االقتصاد الوطني وأن السماح للقطاع الخاص الدخول يف الحياة 
االقتصادية يرتتب عليه إعادة توزيع املهام بينه وبني القطاع العام عىل 
أن يكون هناك معادلة وموازنة حقيقية بني مؤسسات الدولة والقطاع 
الخاص هادفة إىل تحقيق النمو والتنمية جنباً إىل جنب  ومما ال يؤثر 
وينتقص من الدور السيادي للدولة ويمكن لليمن االستفادة منها وفقاً 

إلسرتاتيجية واضحة ومدروسة.
وٌتعرب إسرتاتيجية التنمية االقتصادية عن فن استخدام موارد الدولة 
وإمكانياتها لتحقيق األهداف العامة والرؤية الشاملة لتحقيق العدالة 
االجتماعية والرفاهية الشاملة فعملية التنمية ال تقتصر عىل اإلمداد 
الحضور  إنما  والتقني  االقتصادي  املستوى  اإلسهامات عىل  ببعض 
الفعال والقوي للدولة من خالل وضع القواعد التي توضح كيفية 
استعمال هذه اإلسهامات ذلك أنه بدون إدارة قوية ال يمكن الوصول 
اىل تنمية شاملة ويتعني عىل الدولة لتحقيق اسرتاتيجية عامة للتنمية 
توحيد آفاق مستقبلية تعتمد عىل عنصري املوارد الطبيعية والبشرية 
الزراعي والصناعي  املسار  بداية  حيث تعترب وفرتها وجودتها نقطة 
خاصة ما يتعلق باملوارد الطبيعية التي ترتبط بالطاقة لكون االقتصاد 
الوطني اقتصاداً ريعياً ما دفع بالحكومة إىل إيجاد وسائل للتكييف 
مع هذه العراقيل والتحديات من خالل تفعيل عدة برامج يف إطار 

التنمية االقتصادية.
فالهدف األسايس السرتاتيجية التنمية االقتصادية الحالية يف اليمن 
هو توسيع القاعدة اإلنتاجية سواء زراعياً أو صناعياً فضالً عن ضرورة 
القائم  التخطيط االسرتاتيجي  الطبيعية والعمل عىل  املوارد  تأهيل 
عىل املعايري العلمية والخطوات العملية بمشاركة املجتمع وجميع 
املؤسسات الحكومية إلحداث تنمية مستدامة واالستفادة من التجارب 
الدولية يف مجال التنمية والرتكيز عىل الربامج التي تتالءم مع بيئة 
الريف وإشراك جميع األطراف يف عمليات بناء اإلسرتاتيجية الوطنية 

وفق املناهج الحديثة للتخطيط االسرتاتيجي.
وعليه كان من الضروري التحرك إىل بناء اقتصاد قوي من خالل تغري 
املفاهيم االستعمارية املغلوطة يف جميع املجاالت املالية واالقتصادية 
والسياسية واالجتماعية وال يستقيم ذلك إال من خالل أهداف وبرامج 
وسياسات ومعالجات ضرورية وقد بذلت حكومة اإلنقاذ جهوداً كبرية 
يف سبيل مواجهة املشاكل والتحديات االقتصادية واملالية الناجمة عن 
التداعيات واآلثار السلبية للعدوان والحصار حيث تبنت برنامج عمل 
ركز عىل أولويات تثبيت االستقرار االقتصادي يف حده األدىن ومواجهة 
العدوان والحد من آثاره وتعزيز صمود الجبهة الداخلية وتوفري كل 
ما يتعلق باحتياجات املواطنني األساسية وهو ما انبثق عنه عدد من 
األولويات يف املجال املايل تركزت يف العمل عىل حل املشاكل ومعالجة 
والوفاء  التحديات  عىل  للتغلب  البدائل  وإيجاد  املالية  االختالالت 

بااللتزامات الضرورية.
دفة  إدارة  يف  الطويلة  تجاربها  نتيجة  العالم  دول  أيقنت  حيث 
اقتصادها الكيل بأنه ال مخرج من حلقة الفقر والنهوض بمفاصل 
االقتصاد الوطني وجعل خطط وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية 
موضع التطبيق العميل إال من خالل توسيع تشكيلة اإليرادات العامة 
وٌتعترب وزارة املالية هي الجهة املخولة بإعداد وتنفيذ السياسات املالية 
للحكومة وتوجيه االستثمار الحكومي وتحقيق التنسيق والتكامل بني 
السياسة املالية والسياسة النقدية يف إطار الخطط التنموية وأهدافها 
اإلسرتاتيجية التي وضعتها الوزارة ضمن خطة العمل والذي تعزم 
عىل تنفيذ العديد من الربامج واملشاريع واألهداف اإلسرتاتيجية لتعزيز 
كفاءة املالية العامة وزيادة املوارد خدمة لالقتصاد الوطني يف الحاضر 
واملستقبل وتتمثل األعمال األساسية للوزارة عىل تحصيل اإليرادات 
العامة واإلشراف عىل صرف النفقات العامة والرقابة عليها وتنظيم 
األوضاع  النقدية ودراسة  التدفقات  بها وإدارة  املتعلقة  الحسابات 
املالية والنقدية واالقتصادية وتحليلها وتقييم السياسات واإلجراءات 
الضريبية وإعداد التشريعات املالية املتعلقة باإليرادات والنفقات العامة 
والعمل عىل تطويرها وتحديثها وكونها الجهة املختصة للقيام بالرقابة 

املالية الفعاله عىل الجانب املايل للحكومة وتقييم أدائها.
العامة من  املالية  لتعزيز كفاءة  املستقبلية  الخطط  تتضمنه  وما 
الجهود والطاقات  العلمي والعميل وتكريس كل  الحثيث  السعي 
ووضع الحلول واملعالجات الالزمة لرفع وتحسني أداء عمل وزارة 
املالية ومصالحها اإليرادية وجميع الوحدات االقتصادية يف تحسني 
جميع األوعية االيرادية للدولة وتوريد املوارد إىل الخزينة العامة للوفاء 
بااللتزامات الضرورية يف النفقات العامة والوقوف ملواجهة العدوان 
حتى النصر القريب بإذن الله تعاىل ويف خضم ذلك تظل مسؤولية 
األكاديميني والقانونيني واالستشاريني واملهنيني من العاملني يف وزارة 
املالية ومصالحها اإليرادية وجميع األجهزة االقتصادية املختصة ضمن 
الجبهة االقتصادية يف ضرورة ان ينهضوا بمسؤولياتهم يف بناء هذا 

الوطن والسعي نحو االكتفاء الذايت من اإليرادات العامة للدولة.

جمعية البنوك اليمنية تنظم ورشة عمل خاصة بآلية تطبيق املعيار  
الدويل رقم ٩ إلعداد التقارير املالية

   معركة األمن الغذائي اليوم هي املعركة األهم واألكبر وهي 
األخطر مع أعداء اليمن 

  مليار و800 مليون دوالر كلفة االس��ت��ي��راد للحبوب سنويا  
حيث وصلت الفجوة الغذائية في القمح عام 2017م إلى حوالي 

3,400مليون طن
  تعتبر محاصيل احلبوب من أهم مصادر الغذاء لإلنسان إذ 

حتتوي بذورها اجلافة على نسبة عالية من النشا
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األمن الغذايئ ... معركة الحارض وضمان للمستقبل !
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محمد عيل الذيفاين

وقفة تأمل يف اللواء 
األخرض  

ع�����ادة م���ا ي��ش��ي اإلن����س����ان م���ن أي رح��ل��ة 
س����ف����ر م�����اع�����دا ت����ل����ك ال������رح������ات ال����ت����ي ت���ك���ون 
وج���ه���ت���ه ال�����ل�����واء ال����خ����ض����راء ,ه����ن����اك ال��ك��ث��ر 
م���ن ص����ور ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��خ��اب��ة يف منظومة 
إب��داع��ي��ة رب��ان��ي��ة ط��وي��ل��ة ال ت��ف��ت��ا م���ن ال��ب��وح 
بأسرارها عن تلك العاقة املتكاملة غر 
امل��ل��ت��ب��س��ة ب��ي��ن��ه��ا وب���ن األن���س���ان ال����ذي ظفر 
بشرف االنتماء ألصالته العربية وهويته 
االيمانية عاقة نموذجية زاخرة بتفاعل 
واألب��داع وماحم الدفاع املقدس  والتي 
ت���ط���رق ال���ف���ك���ر االن�����س�����اين   ب���االس���ت���ف���س���ارات 
وال������ت������س������اؤالت امل���خ���ت���ل���ف���ة أه����م����ه����ا مل��������اذا ظ��ل 
اللواء األخضر متفردا بجماله خاليا عىل 
مدى تاريخه من الصراعات رغم امتاكه 
ل����ل����ك����ت����ل����ة ال������ك������ب������رة م�������ن ق��������ي��������ادات األح�����������زاب 

والتيارات السياسية وغرها .
ه��ل ك��ان ق��در األخ��ض��ر أن يبقى متفردا 
ب���ج���م���ال���ه خ���ال���ي���ا م����ن ال����ص����راع����ات م��ن��ص��ه��را 
م��ع ع��اص��م��ة ال��ع��واص��م ص��ن��ع��اء ال��ص��م��ود 
وال��������ت��������ح��������دي وال���������ت���������ي أج������ه������ض������ت م�����ش�����اري�����ع 
ال���ت���ق���س���ي���م وال����ت����م����زي����ق ل����ل����وط����ن واإلن�����س�����ان 

اليمني؟
هل كان أبناؤه مدركن بشرف االنتماء 
ل��ه��وي��ت��ه��م االي���م���ان���ي���ة ح���ت���ى ه����ان����ت ع��ل��ي��ه��م 
التضحيات وهو الخيار الوحيد للحصول 
ع����ىل االس����ت����ق����ال وال�����ق�����ادر ع����ىل اس���ت���ع���ادة 
أج��������زاء ال����وط����ن ال����ت����ي ت����ع����اين م����ن ج���رث���وم���ة 
ال�������ع�������دوان ال�����ت�����ي أص������اب������ت ج����ن����وب����ن����ا امل���ح���ت���ل 
وال�����ج�����ري�����ح ب�����ش�����ع�����ارات ال����ت����م����زق وال�����خ�����وف 
وال��������ج��������وع واالن���������ف���������ات وال�����ق�����ت�����ل وال�����ت�����ش�����رد 

والضياع ؟
يف ق��ن��اع��ت��ي ب����أن ال����ل����واء األخ���ض���ر ي��ح��ت��اج 
اىل دراس�����������������ات م����ع����م����ق����ة م�������ن أج����������ل وض�����ع 
اسرتاتيجية تحسن من مستوى التعامل 
م����ع����ه ح����س����ب ت����وج����ي����ه����ات ال����س����ي����د ال����ق����ائ����د 
ي���ح���ف���ظ���ه ال������ل������ه  وت������دح������ض ك������ل األك������اذي������ب 
ب�����ال�����ح�����ق�����ائ�����ق امل������وض������وع������ي������ة وص������������ور ال������دف������اع 
ع�����ن ال����ه����وي����ة اإلي����م����ان����ي����ة وم�����ب�����دأ ال���ت���ع���اي���ش 

والصمود الوطني 
ح������ق������ائ������ق ال ت�������ك�������اد ت�����غ�����ي�����ب ع���������ن ت����ف����ك����رن����ا 
السيما وأنت تتجول يف عاصمة املحافظة 
دع��ك م��ن  ازدح���ام ش��وارع��ه��ا وحاجتها 
لإلصاحات  أو تفاصيل أبراجها  ومبانيها 
الحديثة ال��ت��ي تتناثر كحبات ال��ل��ؤل��ؤ عىل 
ال����ب����س����اط االخ�����ض�����ر امل����ت����م����وج وال�����ت�����ي ت��ك��ف��ي  
النظرة األوىل فيها بمحوى صورة جمالية 

أخرى من الذاكرة 
ع��ل��ي��ن��ا أن ن��ت��أم��ل ل��ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
أح��������اط��������ت األخ��������ض��������ر م��������ن ك��������ل ج�������ان�������ب ول�����م 
يضعف أو يتنكر لهويته اإليمانية حقائق 
ال م���ف���ر م����ن االع���������رتاف ب���ه���ا وال�����دف�����اع ع��ن��ه��ا 
األخضر املتعطش اليوم للثقافة القرآنية 
ب������رؤي������ت������ه������ا ال������ع������امل������ي������ة وع�����م�����ق�����ه�����ا ال��������وج��������داين 

والروحي 
رغ����م األخ����ط����اء وال����ت����ج����اوزات ال���ت���ي أث���رت 
ع���������ىل ج�������م�������ال وك���������م���������ال امل����������ش����������روع ال�������ق�������رآين  
وق�����درت�����ه ع����ىل ت����ج����اوز ال����ح����واج����ز ال��ن��ف��س��ي��ة 

واملذهبية وغرها    
أق�����������������ول ه��������������ذا ب�������ك�������ل أس��������������ف وأن�����������������ا م�����ت�����أك�����د 
ب���م���ا أق�����ول�����ه وم������ا ن���ح���ل���م ب�����ه مل���س���ت���ق���ب���ل ه���ذه  
امل���ح���اف���ظ���ة ال���ج���م���ي���ل���ة ال�����ت�����ي  ي��ع��ش��ق��ه��ا ك��ل 
من زاره��ا   ربما ألنها متفردة بخصائص 
ال ندركها , لكنها زاخرة بصور البطوالت 
وروض��������������������ات ال��������ش��������ه��������داء وأص��������������������وات امل������������آذن 
وج��م��ال املساجد وقبب االول��ي��اء وتراتيل 
ال�����������ق�����������رآن ح�������ت�������ى ص�������������ار ال�������ك�������ث�������ر ي��������ؤم��������ن ب�������أن 

محافظة اب قطعة من الجنة . 
ح������ق������ائ������ق وم���������واق���������ف ل�����ل�����ع�����ل�����م�����اء ع���ظ���ي���م���ة 
الس�����ي�����م�����ا ال�������ب�������ي�������ان�������ات  ال�����ت�����اري�����خ�����ي�����ة يف زم�����ن 
تتساقط فيه امل��واق��ف كالصيد يف شباك 

االعداء  
وح���������ده���������م ال������ع������ل������م������اء ال���������ذي���������ن ي�����ج�����ي�����دون 
ت���ح���دي���د االت�����ج�����اه�����ات ال���ص���ح���ي���ح���ة وح���س���م 
ال����خ����ي����ارات ال���ص���ع���ب���ة  وم�����ن ه���ن���ا ي���ظ���ه���ر ل��ن��ا 
جمال وكمال ذلك البيان التاريخي الذي 
وصفه السيد القائد يحفظه الله بالبيان 

العظيم .
ك��ذل��ك ال��ب��ي��ان ال��ع��ل��م��ايئ امل���ن���دد بصفقة 
ال����ق����رن وال��ت��ط��ب��ي��ع م����ع ال���ك���ي���ان ال��ص��ه��ي��وين 
وه������و ب����ي����ان ت����اري����خ����ي ك������ان وراءه  ق����ي����ادات 

ميدانية بعزيمة الجندي املجهول 
وه����ي م���ن امل��ط��ال��ب امل��ل��ح��ة ألب���ن���اء ال���ل���واء 
األخضر باالنتصار لهويتهم االيمانية رغم 

كل التحديات  
واإلغ��������راءات امل���ادي���ة وامل��ع��ن��وي��ة م��درك��ن 
بأن االنحياز للعدوان هو انحياز للخيانة 
ال��ع��ظ��م��ى ل��ل��دي��ن وال���وط���ن وص����ور االب����ادة 
وال����������دم����������ار ال������ش������ام������ل وال������ق������ت������ل ال����ه����س����ت����ري 
ولعيل قاصر هنا عن شرح وتفصيل تلك  

البيانات  التاريخية    
التي جعلت األخضر اليوم بما يمتلكه 
م������ن م������خ������زون ع���ل���م���ي وم�����ق�����وم�����ات روح����ي����ة 
ودي�������ن�������ي�������ة وت��������ض��������اري��������س وه���������ض���������اب وج������ب������ال 
وودي����ان يشكل ل��وح��ة رب��ان��ي��ة كأنما كتب 
ع���ل���ي���ه م���ن���ذ ال����ق����دم ب���ال���ج���م���ال واالن���س���ج���ام 
والتعايش والشموخ والهوية اإليمانية 
ل������������درج������������ة ي�������ع�������ج�������ز األن��������������س��������������ان ع������������ن وص������ف������ه  

والتأمل فيه .

يف البداية تحدث عضو املجلس السيايس األعىل 
ال����ش����ي����خ س����ل����ط����ان ال����س����ام����ع����ي ب��������أن ش�����ع�����ار ال����ص����رخ����ة 
س��اح ق��وي يف وج��ه االع��داء ويمثل رفضاً للهيمنة 
االمربيالية الغربية واالمريكية الصهيونية، كما انه 

يغيض ويخيف االعداء يف الداخل والخارج.
واضاف: الشعار يعني استقالنا بقرارنا فله تأثر 

يف نفوس االعداء ربما اقوى من االسلحة  .
وي�����ق�����ول  ع���ض���و م���ج���ل���س ال�����ش�����ورى ن����اي����ف ح����ي����دان: 
ب����������دأت ال�����ص�����رخ�����ة ض���ع���ي���ف���ة م�����ح�����ارب�����ة م����ح����ت����ق����رة ع��ن��د 
ال����س����ل����ط����ة ال�����س�����اب�����ق�����ة.. أت������ذك������ر إن ص���ح���ي���ف���ة ال�����ث�����وري 
ال���ن���اط���ق���ة ب���ل���س���ان ال����ح����زب اإلش��������رتايك ال��ي��م��ن��ي ك��ان��ت 
ت����غ����ط����ي يف ك�������ل ع���������دد ي������ص������در ك�������م ه�������م م�������ن اع����ت����ق����ل����وا 
وأودع��������وا س���ج���ون األم�����ن ال���س���ي���ايس ب��س��ب��ب نطقهم 

بالصرخة يف الجامع الكبر أو يف أي مكان..
وكان إن وجد أو عرث عىل ملصق صغر للصرخة 
يف ج����دار أو ع��م��ود ب���ش���وارع ال��ع��اص��م��ة ي��ق��وم األم���ن 
ويقلب الدنيا عاليها واطيها وعىل ذمة هذا امللصق 

يودعوا من يريدوا أو يشكوا به السجون ..
ففي ي��وم الخميس السابع عشر من يناير لعام 
أل��ف��ن واث��ن��ن م��ي��ادي��ة، ويف م��ح��اض��رت��ه يف م��درس��ة 
اإلمام الهادي "عليه السام"، يف منطقة مران، يف 
مديرية حيدان من محافظة صعدة، أعلن السيد / 
حسن بدر الدين الحويث رضوان الله عليه الصرخة 
يف وجه املستكربين، وهتف بهتاف الحرية والرباءة.

وم��ن��ذ ذل���ك ال��ي��وم ب���دأت ت��ق��ض م��ض��اج��ع وك���رايس 
حكام العماء للصهيونية ولم يعد لهم نصيب من 
الراحة, طاملا هذه الصرخة تؤذي وتوجع األمريي 
واإلسرائييل وكل العماء، فلرتفع عاليا ولترتدد يف 
اوقاتها املناسبة فإطاقها يف وقتها املناسب له االثر 
الكبر أما أن يقول لك ذلك القيادي السام عليكم 
وردي�����ت ب��ص��رخ��ة او ي��ع��ط��س ذاك وردي�����ت ب��ص��رخ��ة 
أو كما نشاهد يف كثر من اللقاءات واالجتماعات 
ت��ط��ل��ق وب��ش��ك��ل غ���ر م��ن��ط��ق��ي ول���ي���س ال���ه���دف ق��ن��اع��ة 
وح��ب بالصرخة بل نفاق وتقرب وإث��ب��ات والء هذا 
بالظاهر أما بالداخل فالهدف إفراغها من مضمونه 

وجعلها با قيمة وتأليب وتكريه الناس لها ..
م��ق��اط��ع��ة ال��ب��ض��ائ��ع األم��ري��ك��ي��ة واإلس��رائ��ي��ل��ي��ة مهم 
ج����دا وي���ص���اح���ب ه����ذا ت���وف���ر ال���ب���دي���ل ل��ل��م��واط��ن وأرى 
هذا حاليا ضعيفاً جدا وبالذات إن السوق اليمنية 
تغرق باملنتجات السعودية واإلم��ارات��ي��ة وال��ت��ي هي 
ج����زء م���ن ال��ص��ن��اع��ات ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة واألم��ري��ك��ي��ة ل��ه��ذا 
م����ن ال�����ض�����روري ج�����دا ت���وف���ر ال���ب���دي���ل م����ن ال��ص��ن��اع��ات 
وامل�������واد امل��ن��ت��ج��ة م��ح��ل��ي��ا او م���ن دول ص��دي��ق��ة لنصل 
للحد املناسب من تلبية هذا املطلب وبالتدرج لنصل 

لحد املقاطعة األبدية بوصولنا لإلكتفاء.

كشف الزيف األمرييك 
 ف��ي��م��ا ت���ح���دث ال���ش���اع���ر  ه�����ادي ال����رزام����ي  ب��ال��ق��ول : 
بالنسبة لرأيي حول الشعار  فقد أوجزته شعرا يف 
قصيدة شعريه قبل اثني عشر عاما مستوحاه من 

مازم السيد كما هي أمامكم:
 براءة هذه أوىل فوائده 

فالرتفعوها لتعلو صرخة ويدا 
 مؤثر وهو سهل تحت طاقتنا 

قال الحسن سيحمي الناس والبلد ا 
يعفي الشعوب عن اإلرهاب لو صرخت 

لحَوّلت منطق الغازي وما قصد ا 
 شعارنا لو رفعناه ألحبطهم 

   فيما أرادوه أو ما يضمرون غدا 
 يعيق أمريكا عن كسب الكثر هنا 

من الدنيئن لن تلقى لها سندا 
والسخط يزرع فينا العزم والجلدا 
ُيْضِحي به الجيل أقوى يف شكيمته

فا يخاف أساطيا وال عددا 
إن الشعار جهاد موقف عمل 

حرب عىل النفس فارفعه يمت كمدا 
وحكمة فيه بالغة ملن صرخوا 

ْم بالهدى األودا  فاكشف به الزيف َقِوّ
قد هز أمريكا وارتجفت به دول  

  ورج تل أبيب صوته وصدى
ويف ه�����ذه األب�����ي�����ات ج�������واب س���ؤال���ك���م ح�����ول أه��م��ي��ة 
رفع الشعار يف وجه املستكربين، فلو لم يكن من 
فوائده إال كشف الزيف األمريي حول الديمقراطية 
وح����ق����وق االن�����س�����ان ل���ك���ان ج����دي����را ب�����أن ت���رف���ع���ه ج��م��ي��ع 
الدول إلزهاق باطل أمريكا وإسرائيل، أما بالنسبة 

ملقاطعة البضائع األمريكية واإلسرائيلية فهو ردة 
فعل طبيعية لكل الشعوب التي تحاصرها امريكا 
وتحاربها وتقتلها وتدمرها باملال الذي يعود عليها 
وع�����ىل م���ص���ان���ع أس��ل��ح��ت��ه��ا م����ن أرب�������اح ال���ب���ض���ائ���ع ال��ت��ي 
ت���ص���دره���ا إىل أس���واق���ن���ا وأوط����ان����ن����ا، ف��ك��ي��ف ي����رىض أي 
ع����اق����ل ان ي����دع����م امل����ص����ان����ع ال����ت����ي ت���ق���ت���ل���ه ب���ال���ص���واري���خ 

والطائرات.

براءة من اعداء الله 
ف���ي���م���ا  اس���ت���ه���ل  ح���س���ن ال���س���راج���ي ح���دي���ث���ه ق���ائ���ا : 
ال��ش��ع��ار س���اح وم��وق��ف وه���و ب����راءة م��ن أع����داء الله 
���ِه  ك��م��ا ق����ال ال���ح���ق س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل ﴿َوأََذاٌن ِم�����َن ال���َلّ
ِ أََنّ الَلَّه َبِريٌء  َوَرُسوِلِه إىَِل الَنّاِس َيْوَم اْلَحِجّ اأْلَْك��ربَ
ِمَن امْلُْشِرِكَن َوَرُسوُلُه ﴾  ونحن نرى وندرك ونشاهد 
ون�����ع�����اين م�����ن ال����ت����آم����ر ال����ص����ه����ي����وين األم������ري������ي ب��ت��م��اه��ي 
األنظمة املتصهينة عىل األمة اإلسامية وقضاياها 
األس�����اس�����ي�����ة ويف م���ق���دم���ت���ه���ا ال����ق����ض����ي����ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة 
والقدس وحقوق الشعب الفلسطيني وما نتعرض 
له نحن من عدوان وحصار دخل عامه الثامن وهو 
أم����ري����ي ب���ام���ت���ي���از ي���ت���م ت���ن���ف���ي���ذه ع����رب ن���ظ���ام���ي ال��خ��ي��ان��ة 
السعودي واإلمارايت وأدواتهما الرخيصة املرتزقة .
أص�����ب�����ح ال�����ش�����ع�����ار س��������اح ال����ت����وع����ي����ة وش�����ح�����ذ ال���ه���م���م 
وال���ت���ع���ب���ئ���ة وامل������وق������ف ال��������ذي ي���ج���ب م�����ن خ����ال����ه وض���ع 
البوصلة نحو العدو الذي يقتلنا ويحاصرنا ويحتل 
أرض��ن��ا ويسلب ث��روات��ن��ا وينتهك سيادتنا كما أمرنا 
ال���ل���ه ع����ز وج�����ل وك���م���ا ه����ي ف���ط���رة ال���ع���ق���ول ال��س��ل��ي��م��ة 
وقد كان الشهيد القائد رضوان الله عليه صاحب 
بصرة ورأي ثاقب حن حذر من التدخل األمريي 
ال��ص��ه��ي��وين يف ش��ؤون��ن��ا وش�����ؤون أم��ت��ن��ا وص����رخ ودع���ا 

للصرخة يف وجه اإلستكبار .
ع���������دوان أرع��������ن وص���������ارخ ي��ق��ت��ل��ن��ا وي���ق���ص���ف���ن���ا وي���ذب���ح 
أط��ف��ال��ن��ا!! ح��ص��ار خ��ان��ق واح���ت���ال ل��ل��ج��ن��وب وال��ج��زر 
ون��ه��ب ل��ل��رثوة وت��دم��ر للتأريخ وال��ح��ض��ارة وانتهاك 
للسيادة اليمنية ثم ترى وتشاهد أعام ومسميات 
وم����ن����ت����ج����ات ال����������دول ال�����ع�����دوان�����ي�����ة األس�����اس�����ي�����ة ت���ت���ص���در 

املشهد واألسواق اليمنية وهذه كارثة 
أي بلد يف الدنيا يتعرض ملا نتعرض له ثم يسمح 

بما نسمح به ؟! أو يقبل بما نقبل به ؟!
أي ش����ع����ب يف ال�����ك�����ون ي����ع����اين م����م����ا ن����ع����اين م����ن����ه ث��م 
ي���ت���م���اه���ى م�����ع امل���س���م���ي���ات ف���ق���ط ن���اه���ي���ك ع�����ن ال���ق���ب���ول 

والبيع والشراء من عدوه ؟!
م��ن��ت��ج��ات ال������دول ال���ع���دوان���ي���ة ال���ت���ي ت���غ���زو أس��واق��ن��ا 
بطريقة محمومة وم��ه��س��رتة وال أح��د يقاطعها أو 
يتكلم عنها ه���ذا ال ي��ج��وز وي��ج��ب اس��ت��ش��ع��ار أهمية 

املقاطعة ونتائجها !!
املقاطعة 

اىل ذل��ك  تحدث د/ محمد الكاضمي عن أهمية 
الشعار بقوله: تكمن  أهمية رف��ع ش��ع��ار الصرخة 
الستعادة هوية االسام املحمدي السمح وتطبيق 
تعاليم الله يف محاربة الشيطان و حلفائه ومقاومة 

طغيانه و وحشيته تجاه املسلمن جميعاً.
رف��������ع ش�����ع�����ار ال�����ص�����رخ�����ة ه������و ال����ق����س����م ب������ال������دف������اع ع��ن 
االس����������ام وب��������اد امل���س���ل���م���ن وم�������ا م���ق���اط���ع���ة ال���ب���ض���ائ���ع 
االم��ري��ك��ي��ة واالس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ب��اع لنا ب��اس��م بعض 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ك��ال��س��ع��ودي��ة واالم�����ارات فأصبحت 
املقاطعة واجبة عىل كل مسلم يف كل بقاع الدنيا.

عزة وكرامة 
خ��ال��د ص��ال��ح ال��ج��م��اع��ي ت��ح��دث اي��ض��ا ع��ن الشعار 
وأه��م��ي��ت��ه ب��ال��ق��ول : ال��ش��ع��ار ع��ام��ل م��ه��م يف تفعيل 
امل���ق���اط���ع���ة االق����ت����ص����ادي����ة , ك���م���ا أك������د ال���ش���ه���ي���د ال���ق���ائ���د 
السيد حسن بدر الدين الحويث رضوان الله عليه 
ع���ىل أه��م��ي��ة امل��ق��اط��ع��ة االق��ت��ص��ادي��ة وأث����ر ال��ش��ع��ار يف 
تفعيل هذه القضية التي أصبحت من أهم القضايا 

يف مواجهة العدوان األمريي الصهيوين.
ه��ذه ال��ص��رخ��ة وح��ده��ا ال��ت��ي ن��ري��د أن نرفعها وأن 
تنتشر يف امل��ن��اط��ق األخ���رى وح��ده��ا تنبئ ع��ن سخط 
ش�����دي�����د وم��������ن ي����رف����ع����ون����ه����ا ي���س���ت���ط���ي���ع���ون أن ي���ض���رب���وا 
أم������ري������ك������ا  ي�����ض�����رب�����وه�����ا اق������ت������ص������ادي������اً ق�����ب�����ل أن ت���ض���رب���ه���م 
عسكرياً واالقتصاد عند األمريكين مهم يحسبون 

ألف حساب للدوالر الواحد.
هؤالء بإمكانهم أن يقاطعوا املنتجات األمريكية 
أو منتجات الشركات التي لها عاقة باألمريكين 
وب��ال��ي��ه��ود أو بالحكومة األم��ري��ك��ي��ة نفسها وحينئذ 
س����������رون ك������م س����ي����خ����س����رون ألن م������ن أص�����ب�����ح م��م��ت��ل��ئ��ا 
س��خ��ط��اً ض���د أم���ري���ك���ا وض����د إس���رائ���ي���ل أل���ي���س ه���و من 
س��ي��س��ت��ج��ي��ب ل��ل��م��ق��اط��ع��ة االق���ت���ص���ادي���ة؟ وامل��ق��اط��ع��ة 
االق����ت����ص����ادي����ة م��ن��ه��ك��ة ج�������داً ..ل�����ذل�����ك الب�����د ان ن��ق��اط��ع 
املنتجات األمريكية واالسرائيلية وبكل ما نستطيع 
وع����ل����ي����ن����ا ت����وع����ي����ة امل����ج����ت����م����ع����ات امل����ح����ل����ي����ة ب����أه����م����ي����ة ه����ذا 
الشعار الذي أطلقه السيد حسن يف زمن االنبطاح 
وال���خ���ن���وع واالذالل ل��ت��ع��ي��ش االم�����ة يف ع����زة وك���رام���ة 
وشموخ وتحدي مع أولئك الشعوب التي ليس لها 
هوية كهويتنا االيمانية املنبثقة عن ديننا وعقيدتنا 

االسامية.
ضرورة دينية

 عبدالله زي��د  شايم ق��ال : أهمية رف��ع الشعار يف 
مرحلة مثل الذي رفع فيها ومع. املتغرات العاملية 
وامل��������ؤام��������رات ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة ض�����د االس���������ام ب���ش���ك���ل ع���ام 
ك���رس���ال���ة ودي������ن ي��ح��م��ل ال���ي���ه���ود ل����ه ال����ع����داء اىل اب��ل��غ 
درج��ات��ه اوال ان���ه م��وق��ف دي��ن��ي واج���ب ات��خ��اذه فالله 
ذك����ر يف ال����ق����رآن ال�������رباءة م���ن ع��ه��د ن��ب��ي ال���ل���ه اب��راه��ي��م 
عليه السام )لقد كان لكم يف ابراهيم والذين معه 
اسوة حسنة اذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما 
ت����ع����ب����دون م�����ن دون ك���ف���رن���ا ب���ك���م وب�������دا ب���ي���ن���ن���ا وب��ي��ن��ك��م 
ال������ع������داوة وال����ب����غ����ض����اء ح���ت���ى ت����ؤم����ن����وا ب���ال���ل���ه وح���������ده..( 
وجاءت سورة براءة يف القرآن الكريم وغر ذلك مما 
يؤكد ضرورة وأهمية املوقف من اليهود واملشركن..

وانه ليس هناك خيار ثالث فإما مواالة أو معاداة 
ال ثالث لهما..

وك��������ان رف����ع����ه وال����ع����م����ل ع�����ىل إش������ه������اره ووج����������ود م��ن 

ي�����ص�����رخ ب������ه ض������������رورة دي����ن����ي����ة وس����ي����اس����ي����ة واق����ت����ص����ادي����ة 
ام�������ام امل������ؤام������رات ال����ت����ي ك����ان����ت ب�����وادره�����ا ودالالت�����ه�����ا ب��ل 
وال����خ����ط����وات ال��ع��م��ل��ي��ة امل���ت���س���ارع���ة ال����ت����ي س���ع���ى ال��ي��ه��ا 

الشيطان االكرب امريكا وربيبتها إسرائيل..
كان اليمن مدرجاً ضمن الدول املستهدفة يف كل 
الجوانب عىل جدول أولويات املخابرات الصهيونية 
واالم��ري��ك��ي��ة وظ��ه��ر ذل���ك يف خ��ط��اب��ات وإع����ام ال��ع��دو 

االمريي والصهيوين..
ك��������ان رف��������ع ال�����ش�����ع�����ار ي����م����ث����ل م����وق����ف����ا ح���ك���ي���م���ا ي���خ���رج 
دول االس���ت���ك���ب���ار وي����وق����ف او ي���ه���دئ م����ن ال���س���رع���ة يف 
مخططاتهم فهم أع���داء كما صنفهم ال��ق��رآن وهم 
اوهن من بيت العنكبوت يف نفس الوقت واملوقف 
ال���ح���ك���ي���م ال���������ذي ل�����ه اس���������اس دي�����ن�����ي ي���خ���ي���ف���ه���م وي����رب����ك 

مخططاتهم.. مهما أظهروا من قوة وجربوت
واك���������رب دالل���������ة ع�����ىل ان�������ه ك�����ذل�����ك ه�����و ت�����ح�����رك ال���س���ف���ر 
االمريي وعمائه ضد الشعار واملقاطعة واملشروع 
بكله عىل مستويات ووترة عالية كانت واضحة يف 

تلك املرحلة.
أهمية رفع الشعار يف تلك املرحلة وه��ذه املرحلة 
كان عما وساحا سها وعىل قدر املستطاع فالله 
امرنا وأوجب عىل املسلمن الجهاد واالمر باملعروف 
وال��ت��ص��دي للكافرين وق��د كانت ثقافة املجتمع اننا 
ال نستطيع ول��ي��س لدينا امكانية وك��ي��ف نقف أم��ام 
ج��������ربوت دول ال����ع����ال����م وت����رس����ان����ات����ه����م واس���ل���ح���ت���ه���م.. 
فأخرج االمة ومن حملوه ورفعوه اىل حالة املوقف 
وب����ق����در اس���ت���ط���اع���ت���ه���م.. وم����ق����ب����وال م����ع م����ا ت����رس����خ م��ن 

الثقافة الخاطئة.. 
وبالنسبة للمقاطعة كذلك فإنها كانت مهمة من 
الجوانب التي ذكرناها وكذلك انها كانت قد وجدت 
وج��رب��ت وك���ان ل��ه��ا اث��ره��ا ف��ه��ن��اك ش��ع��وب وم��ك��ون��ات 
كانت قد دعت للمقاطعة وظهر تأثرها عىل سياسة 
واقتصاد الشركات االسرائيلية واالمريكية ونشرت 
ت��ق��اري��ر ع���ن ش���رك���ات وم��ط��اع��م وغ���ره���ا ت���ض���ررت من 
املقاطعة رغم ان من قام بها واتخذها كانوا يمثلون 
نسبة بسيطة من ابناء االسام فكيف عندما يتسع 

نطاق املقاطعة اكرث واكرث..
ك���ذل���ك ان ال���ش���ع���ار وامل���ق���اط���ع���ة ت��م��ث��ل إع�����ان ح��ال��ة 
ال��ح��رب مثلما أعلنها إب��راه��ي��م عليه ال��س��ام )كفرنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى 

تؤمنوا بالله وحده(
وه��ي ح��ال��ة تعرب ع��ن ات��خ��اذ امل��وق��ف ال��ع��دايئ حتى 
لدى غر املسلمن.. الم تقم قريش بمقاطعة رسول 
الله صلوات الله عليه وعىل آله واملسلمن كإعان 

منها للعداء لإلسام وحالة املباينة 
كذلك للشعار واملقاطعة أهمية يف ترسيخ العداء 
لدى املسلمن ولدى االجيال وليس موقفا تخديريا 
كما كانت دول االستكبار تريد ملواقف املسلمن ان 
تكون حاالت امتصاص غضب مؤقت لتفريغ حالة 
الحمية والغضب اما الشعار واملقاطعة فله أهمية 
ان���ه م��س��ت��م��ر وان��ط��ل��ق م���ن امل��س��ج��د وم���ن ي��رف��ع��ه فهو 

يعترب ذلك موقفا دينيا يرفع عنه غضب الله تعاىل 
وان�����ه ق���د ع��م��ل ع���ىل ب����ذل ج��ه��د وام���ت���ث���ال ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ال��ل��ه ت��ع��اىل يف ال���ق���رآن ال��ت��ي ت��ق��ي ب���وج���وب ال��ج��ه��اد 

لليهود والنصارى.. 
ان ال������ش������ع������ار وامل�����ق�����اط�����ع�����ة ه�������و خ������ط������وة اي�����ج�����اب�����ي�����ة يف 
ت��وح��ي��د امل��ج��ت��م��ع واألم����ة ع��ىل م��وق��ف واح���د ووسيلة 
اىل تقاربهم ليتلوه خطوات ومواقف توحدهم بعد 

الشتات..
ان����ه ش��ك��ل ح��ص��ان��ة م���ن اح���ت���ال ال��ي��م��ن اذا رج��ع��ن��ا 
وت���أم���ل���ن���ا م����اح����ل ب����ال����ع����راق واف���غ���ان���س���ت���ان وف��ل��س��ط��ن 
وغرهم فعندما تمكن العدو االمريي والربيطاين 
واالس���������رائ���������ي���������يل م��������ن االرض ك��������م ك����������ان ح�����ج�����م امل��������آيس 
وال��ج��رائ��م.. بينما اليمن بفضل ال��ل��ه ن��ج��اه ال��ل��ه من 
تلك الوضعية وان ك��ان هناك تضحيات وح��رب يف 
تلك املرحلة ويف هذه املرحلة لكنها ال تقارن بحجم 
اآلالم والجرائم وانتهاك االعراض واالستباحة التي 

تعرضت لها تلك الشعوب.
مشروع لبناء أمم 

ال���ن���اش���ط���ة ه���اج���ر ف����رح����ان ب������دأت ح��دي��ث��ه��ا ب���ال���ق���ول: 
ال��ل��ه أك���رب , امل����وت ألم��ري��ك��ا ,امل����وت إلس��رائ��ي��ل ,اللعنة 
عىل اليهود النصر لإلسام.. هذا الهتاف هو هتاف 
الحرية، هتاف لم یکن جدیداً وانما أىت من القرآن 
ال����ک����ری����م ،  ه�����ت�����اف ال������������رباءة م�����ن األع��������������داء، ي�����ع�����رّب ع��ن 
ت���وج���ٍه، وع���ن م��ش��روع ل��ب��ن��اء أم���م ، و ک��م��ا املقاطعة 
جزء ال یتجزأ من الشعار فاملقاطعة  مشروع ضمنه 
تفعيل املقاطعة للبضائع األمريكية واإلسرائيلية، 
ضمنه انشطه  توعويه  كبره  يف أوساط الشعوب 

، يف أوساط األمة؛ 
ل��ت��وع��ي��ت��ه��ا ت���ج���اه امل���خ���اط���ر ال���ك���ب���رة ال���ت���ي ت��ع��ي��ش��ه��ا، 
ت��ج��اه امل���ؤام���رات األم��ري��ك��ي��ة واإلس��رائ��ي��ل��ي��ة وعمائهم 
، وبطبیعة ال��ح��ال الن ه��ذا ال��ش��ع��ار أىت م��ن ال��ق��رآن 
فهو یعطیك استباقیة ل��أح��داث ویفضح الجانب 
ال���������ذي ه������و ال����ب����اط����ل ، إف������ش������ال ال����ك����ث����ر م������ن األن���ش���ط���ة 
امل����ع����ادي����ة، ال���ت���ي ي���ت���ح���رك ب���ه���ا األم����ري����ي واإلس���رائ���ي���يل 
يف واق���ع األم���ة العربیة واإلس��ام��ي��ة ،ال��ش��ع��ار بذاته 
سخط ضد أمریکا ومن یسیر يف فلکهم الرتكابهم 
اإلج�����������رام ب����ک����ل اص����ن����اف����ه ،  اول�����ئ�����ك ال������ذی������ن  ي���دف���ع���ون 
النفوس البشرية واملنظمات واملفسدین و املليارات 
لتفاديه ألنهم یعرفون فعالیة هذا الشعار یعرفون 
ال��ش��ع��ار أک��رث منا ، وآلن���ه  يخلق حصانة حقيقة يف 
وج���ه م��ش��اری��ع��ه��م امل��س��ت��ق��ب��ل��ی��ة وی��ف��ض��ح��ه��م ویفضح 
م��خ��ط��ط��ات��ه��م ، ي���ق���ول ال��ش��ه��ی��د ال���ق���ائ���د رض������وان ال��ل��ه 
ع��ل��ي��ه: الب����د أن ن���ع���رف ح��ق��ي��ق��ة واح������دة أن ال���ي���ه���ود و 
األم��ري��ك��ي��ن ع���ىل ال���رغ���م م��م��ا ب��ح��وزت��ه��م م���ن أس��ل��ح��ة 
ت���ك���ف���ي ل����ت����دم����ر ه�������ذا ال����ع����ال����م ع�������دة م��������رات ح���ري���ص���ون 
ج��داً ج��داً ع��ىل أال يكون يف أنفسنا سخط عليهم ، 
حريصون ج��داً ج��داً عىل أن ال نتفوه بكلمة واحدة 
ت����ن����ب����ئ ع������ن س����خ����ط أو ت����������زرع س����خ����ط����اً ض�����ده�����م يف أي 
ق��ري��ة ول���و يف ق��ري��ة يف أط����رف ب��ق��ع��ة م���ن ه���ذا ال��ع��ال��م 
اإلسامي ، هل تعرفون أنهم حريصون عىل هذا؟.
ال���ش���ع���ار ع��ن��دم��ا ی���زع���ج اع������داء ال���ل���ه ی��ع��ن��ي ان���ن���ا عىل 
ال���ح���ق وع����ىل ال����ص����واب ول����ه ت���أث���ی���ره ال��ک��ب��ی��ر ، وع��ن��دم��ا 
ن��ص��ب��ح ک����ب����اراً ام�����ام االع�������داء اج���م���ع وم���ت���وح���دی���ن ه��ذا 
أیضا دلیل ع��ىل ان ه��ذا الشعار انما ه��و شعار حق 
وی��ن��ب��ع م��ن م��ش��روع وق��ض��ی��ة،امل��ق��اط��ع��ة االق��ت��ص��ادي��ة 

أیضاً لوحدها حرب اسرتاتیجیة ضد االعداء
 فقط التفاعل مع املقاطعة بشکل أکرب وسنحصد 
ال���ن���ت���ائ���ج امل����ب����ه����رة، ال���ش���ع���ار وامل���ق���اط���ع���ة ق���ض���ی���ة ه��ام��ة 
ج���دا وق��ی��م��ة وم���ن ال���ط���اف ال��ل��ه وت���ع���اىل ب��ن��ا، التفهم 
لنعرف قيمة ما نعمل،  نتفهم أثرها، وأن نعرف 
أن����ه����ا م����ؤث����ره ب���ال���ن���س���ب���ة ل����ل����ع����دو، وف������ق رؤي�������ة ال����ع����دو، 
وم��ق��اي��ي��س��ه ه���ن���اك، وإن ك���ان���ت ق���د ت���ب���دو غ���ر م��ؤث��رة 

بالنسبة ملقاييسنا نحن العرب يف الصراع.
ف��ع��ن��دم��ا ت���ک���ون ال���ص���رخ���ة وامل���ق���اط���ع���ة م����ن م��ن��ط��ل��ق 
ال�����ق�����رآن ال����ک����ری����م  ی���ع���ن���ي ه������ذا واج��������ب دی����ن����ی وم���وق���ف 

إنسانی ولیس عما طائفیاً أو تخریبیاً
 أیضا للدفاع عن انفسنا آلن الله لیس بحاجتنا 
، نحن یجب ان ننتصر ألنفسنا ولو بأبسط االشیاء  
أی����ض����ا م�����ن م���ن���ط���ل���ق ال������ض������رورة ان ی����ک����ون ل����ه����ذه االم�����ه 
م���ش���روع ت��ت��ح��رك ع���ىل أس���اس���ه م���ن اج����ل ان ی��ن��ص��رن��ا 
الله ویعزنا وشرف لنا يف الدنیا واآلخرة ، ففی هذا 
الزمان التحرك اصبح ضرورة جدا ومسؤولية امام 
الله وامام اوطاننا ، وملصلحتنا للدفاع عن انفسنا 
ودفع الخطر من أولئك األشرار ،واألحداث شاهدة 

عىل ذلك.

ش��ه��د ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء وع�����دد من 
امل�����ح�����اف�����ظ�����ات  ، م������س������رات  ج���م���اه���ري���ة 
ح��������اش��������دة إلح��������ي��������اء ال���������ذك���������رى ال����س����ن����وي����ة 
ل��ل��ص��رخ��ة يف وج���ه امل��س��ت��ك��ربي��ن، تحت 
ش���������ع���������ار "س������������������اح وم�������������وق�������������ف" ورددت 
ال�������ح�������ش�������ود ال�������ج�������م�������اه�������ري�������ة، امل������ش������ارك������ة 
يف امل�������س�������رة، ش�����ع�����ار ال�����ص�����رخ�����ة ل���ل���ت���ربؤ 
م����ن أع��������داء األم��������ة، وه����ت����اف����ات ال���ح���ري���ة 
والرباءة من قوى الهيمنة واالستكبار 
ال��ع��امل��ي، وامل���ع���رّبة ع���ن ال���رف���ض املطلق 
ل���س���ي���اس���ة أم���ري���ك���ا وال����ك����ي����ان ال��ص��ه��ي��وين 
وج��������رائ��������م��������ه��������ا ب�������ح�������ق ش���������ع���������وب ال������ع������ال������م 

العربي واإلسامي.
ورف��������������ع��������������ت ال����������ج����������م����������اه����������ر امل�������ح�������ت�������ش�������دة 
ال������ش������ع������ارات امل��������ؤّك��������دة ع������ىل أن أم����ري����ك����ا 
ال���ش���ي���ط���ان األك������رب وال����ك����ي����ان ال��ص��ه��ي��وين 
س�������رط�������ان يف ج�����س�����د األم��������������ة، وض������������رورة 
االس�����������ت�����������م�����������رار يف م������ق������اط������ع������ة ال������ب������ض������ائ������ع 
األم���ري���ك���ي���ة - ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة، وم���واج���ه���ة 

ق����وى ال��ت��س��ل��ط وال��ط��غ��ي��ان واالس��ت��ك��ب��ار 
العاملي.

وأكد املحتشدون مواصلة الصمود 
وال��ث��ب��ات وال��ت��م��س��ك ب��امل��ش��روع ال��ق��رآين 
وال���������ص���������رخ���������ة ال��������ت��������ي أط������ل������ق������ه������ا ال����ش����ه����ي����د 
القائد يف وجه املستكربين، ومناهضة 
م���������ش���������اري���������ع االس���������ت���������ع���������م���������ار األم��������������ري��������������ي - 
الصهيوين ورفض الوصاية والتبعية.. 
مشرين إىل أن الصرخة أصبحت رمزاً 
للحرية وشعاراً لأحرار، ترهب دول 
االستكبار، وستّدوي يف كل مكان رغم 

العدوان.
وأك��������������د امل��������ش��������ارك��������ون ض����������������رورة ت����ع����زي����ز 
ال��������وع��������ي ب��������م��������ؤام��������رات ق�����������وى ال��������ع��������دوان 
ومخططاتها اإلجرامية التي تستهدف 
اليمن أرضاً وإنسانا، وتعزيز التاحم 
واالصطفاف والبذل والعطاء للدفاع 
ع��ن ال��وط��ن وح��ري��ت��ه واس��ت��ق��ال��ه حتى 

تحقيق النصر.

وأش��������������اروا إىل أه����م����ي����ة إح������ي������اء ذك������رى 
ال���������ص���������رخ���������ة ل������ت������خ������ل������ي������د م��������ك��������ان��������ة وس������������رة 
ال���ش���ه���ي���د ال����ق����ائ����د، ال���س���ي���د ح���س���ن ب���در 
ال������دي������ن ال�������ح�������ويث، وامل���������ي ع������ىل ال���ن���ه���ج 
وامل����������������ش����������������روع ال��������������ق��������������رآين ال��������������������ذي أس������س������ه 
ل�����ل�����ن�����ه�����وض ب�������واق�������ع األم������������ة واس������ت������ع������ادة 

مجدها وعزتها.
كما أكد املحتشدون أهمية الصرخة 
التي وّحدت الجميع، وكسرت حاجز 
ال����خ����وف يف م���واج���ه���ة ق������وى االس���ت���ك���ب���ار 
والطغيان، وما تضمنته من أهداف يف 
توحيد الجبهة الداخلية وتماسكها، 
واس�����������ت�����������ن�����������ه�����������اض ال�����������ه�����������م�����������م، وال�������ت�������ن�������ب�������ي�������ه 

لتحركات األعداء ومخططاتهم.
ول����ف����ت����ت ال����ح����ش����ود ال����ج����م����اه����ري����ة إىل 
دور وأه����م����ي����ة ال����ش����ع����ار ال�������ذي أط���ل���ق���ه، 
الشهيد القائد، لشحذ الهمم والعزم 
والوعي والبصرة، ومناهضة املشروع 

االستعماري األمريي - الصهيوين.

يف كل يوم يزداد السخط  عىل نظامي الهيمنة االمريكية والصهيونية ويتجىل 
هذا السخط الشعبي يف اوساط املواطنن من خال التعبر برفع شعار 
الصرخة الذي يعد براءة من اعداء الله وساح توعية بالعدو الحقيقي 

لأمة.. ويف الذكرى السنوية للصرخة التي اطلقها الشهيد القائد رضوان الله 
عليه يف مطلع العام 202م, اجرت "26سبتمرب" لقاءات مع عدد من املثقفن 
الذين تحدثوا عن اهمية شعار الصرخة واملقاطعة االقتصادية كساح فعال 

ضد أعداء األمة االسامية وعىل رأسهم أمريكا واسرائيل.. اىل التفاصيل: 

أجرى اللقاءات/ عفاف الشريف 

سياسيون ومثقفون لـ"                           ":

يف إحياء الذكرى للصرخة .. املشاركون يف املسريات : 

الرصخة  تجسيد حي لرفض الهيمنة األمريكية والصهيونية

يجب تعزيز الوعي بمؤامرات قوى العدوان 
ومخططاتها اإلجرامية

ــــدا ج ــــم  ــــه م ـــــة  ـــــي ـــــل ـــــي واإلرسائ ــــة  ــــي ــــك ــــري األم ــــع  ــــائ ــــض ــــب ال مـــقـــاطـــعـــة  حــــــيــــــدان:      

الــعــالــم  يف  ـــة  ـــامل ـــظ ال االمـــريـــكـــيـــة   ـــات  ـــاس ـــي ـــس ال ـــــه  وج يف  صـــمـــود  ــــو  ه ـــار  ـــع ـــش ال ـــي:  ـــع ـــام ـــس ال     

والـــتـــعـــبـــئـــة الــــهــــمــــم  ــــذ  ــــح وش الــــتــــوعــــيــــة  ســـــــاح  ــــار  ــــع ــــش ال ــــح  ــــب أص الـــــــراجـــــــي:      

ـــوق االنـــســـان ـــق ــة وح ــي ــراط ــق ــم ــدي ــــول ال ـــي ح ـــك ـــري ـــف األم ـــزي ــف ال ــش الــــرزامــــي: الـــشـــعـــار ك     

ــــــام االس ـــــن  ع ــــاع  ــــدف ــــال ب الـــقـــســـم  ـــــو  ه ـــــة  ـــــرخ ال ــــار  ــــع ش ــــــع  رف  : ــــي  ــــم ــــاظ ال  / د      
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دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

إىل ذل����ك ال���ت���ع���اون ال�����ذي ت��ح��ت��اج امل��ج��ت��م��ع��ات بطبيعتها 
إل����ي����ه ب����ن أف������راده������ا، ح���ي���ث ت���ت���وح���د ه�����ذه ال���ج���ه���ود ل��ت��ص��ب��ح 
ش��ي��ئ��اً م���ادي���اً م��ح��س��وس��اً ي��ع��ود ع���ى ال��ج��م��ي��ع ب��امل��ن��اف��ع ال��ت��ي 
ال يستطيع ال��ف��رد يف الكثري م��ن األح��ي��ان الحصول عليها 
دون م��س��اع��دة، ح��ي��ث تتمثل ب��ع��ض أش��ك��ال ال��ت��ع��اون يف 
ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي، وج����م����ع ال����ت����رع����ات، وم����س����اع����دة ك��ب��ار 
السن واملحتاجن.. والتحليّ بمكارم األخ��اق هي إحدى 
أس���س ال��ت��ع��اي��ش ال��ت��ي ت��دخ��ل يف ج��م��ي��ع م��ن��اح��ي ال��ح��ي��اة، 
حيث ت��ؤدي إىل زرع املحبة والثقة ب��ن أف��راده��ا، وتقوية 
ال�������رواب�������ط، ول������ن ال������ك������ام، وب����ش����اش����ة ال������وج������ه، وال�����ص�����دق، 
وال����������وف����������اء ب������ال������ع������ه������ود، م�����م�����ا ي�����ع�����م�����ل ع��������ى ت�����ع�����زي�����ز م����ف����ه����وم 

التعايش. 
وتقبل اآلخ��ر وب��دء ال��ح��وار م��ن القواعد األساسية التي 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا ال�����ح�����وار ه����و ت���ق���ب���ل ال��������رأي اآلخ��������ر، وإع���ط���ائ���ه 
ال����ف����رص����ة ل��ل��ت��ع��ب��ري ع�����ن ن���ف���س���ه ب���ح���ري���ة واس�����ت�����خ�����دام م���ه���ارة 
االس����ت����م����اع، ب����اإلض����اف����ة إىل اح�������رام آراء اآلخ�����ري�����ن يف ح���ال 
وج�������ود اخ����ت����اف����ات، ح���ي���ث ي���س���اع���د ت���ق���ب���ل اآلخ�������ر ع����ى ب��ن��اء 
ج���س���ور ل��ل��ت��ف��اه��م ب���ن م��خ��ت��ل��ف أف������راد امل��ج��ت��م��ع، ك��م��ا أن��ه��ا 
ط����ري����ق����ة ف����ع����ال����ة ج��������داً ل����ل����وص����ول إىل ال�����ه�����دف امل������رغ������وب م��ن 
الحوار.. ويأيت االعتدال والوسطية ليساعد تطبيق مبدأ 
ال��ت��ع��اي��ش م���ع اآلخ����ري����ن ب���س���ام، وذل�����ك م���ن خ����ال ال��ن��ظ��ر 
بشكل متوازن إىل جميع املواقف واآلراء ووجهات النظر 

دون اللجوء إىل التطرف.
ولرسيخ التعايش يجب االهتمام بالحقوق والواجبات 
ويستحق الجميع ال��ح��ص��ول ع��ى ال��ح��ق��وق التالية يف أييّ 
مجتمع يتعايش به مع اآلخرين ومنها الحق يف املساواة 

يف املعاملة، والحق يف الصحة والتعليم، والحصول عى 
فرص عمل متساوية، والحق يف إبداء الرأي، واملشاركة 
يف املجتمع، والحق يف الحماية واملاذ اآلمن، والحق يف 
العيش يف بيئة سليمة دون التعرض للعنف ، والحق يف 
الحصول عى الرعاية الخاصة والدعم يف حالة اإلعاقة.

وم��������ن ال������واج������ب������ات ال�������ت�������زام ال�����ن�����ص�����رة وامل������س������اع������دة ت���ح���ق���ي���ق���اً 
ل����ل����م����ص����ال����ح ال�����ع�����ام�����ة يف ح��������ال ح����������دوث ع������������دوان داخ����������ل أو 
خ�����ارج�����ي، واح���������رام وت���ق���دي���ر ال���ت���ن���وع ال����ع����رق����ي، وال���دي���ن���ي، 
وال���ل���غ���وي، وال����دف����اع ع���ن ال���ع���دال���ة االج��ت��م��اع��ي��ة، واح����رام 
ح��ق��وق وح���ري���ات ال���غ���ري، ب��اإلض��اف��ة إىل ت��ح��م��ل م��س��ؤول��ي��ة 

أفعال النفس.
واملساهمة يف تنمية املجتمع، والرحيب بالتنوع بجميع 
أش����ك����ال����ه ط����امل����ا أن�������ه ي����ع����ود ب���امل���ن���ف���ع���ة ع�����ى ال������ب������اد، وإظ����ه����ار 
الحساسية ال��ث��ق��اف��ي��ة، وال��ت��ي تتمثل ب����إدراك االخ��ت��اف��ات 
والتشابهات الثقافية دون إلقاء األحكام عليها )إيجابي 

أم سلبي، أفضل أم أسوأ، صحيح أم خاطئ(.
ول��ل��ت��ع��اي��ش ف���وائ���د ع��ظ��ي��م��ة ت���ع���ود ع���ى ال���ف���رد وامل��ج��ت��م��ع 
م��ن��ه��ا ت���وف���ر ظ���روف���اً ن��ف��س��ي��ة وج��س��دي��ة ل���أف���راد وامل��ن��ظ��م��ات 
وامل��ج��ت��م��ع��ات؛ ل��ت��ق��ل��ي��ل ال���ت���وت���رات وان���ت���ش���ار ال���س���ام وح���ليّ 
أسباب ال��ن��زاع، ويخلق التعايش بيئة يمكن من خالها 
ال����ح����ف����اظ ع�����ى أم������ن ج���م���ي���ع األف������������راد، وي���س���م���ح ل���ه���م ب���ب���دء 

حوارات مناسبة وذات نتائج مرضية.
وي�����س�����م�����ح ع�����ص�����ر ال�����ت�����ع�����اي�����ش ل����ل����م����ص����ال����ح امل������ش������رك������ة م���ث���ل 
امل��ص��ال��ح االق��ت��ص��ادي��ة ب��ال��ظ��ه��ور ب��ن ال��خ��ص��وم، م��م��ا يمنح 
كا الطرفن مصلحة قوية يف جعل املرحلة املؤقتة مرحلة 

دائمة.

التعـايش في أوساط املجتمع   ) 2 -2( 
دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

ي���ع���ّرف ال��ت��ع��اي��ش ب��أن��ه ح��ال��ة ت��ع��ي��ش ف��ي��ه��ا م��ج��م��وع��ت��ان أو أك���ر م��ع��ًا يف ن��ف��س امل��ن��ط��ق��ة ال��ج��غ��راف��ي��ة، 
م���ع اح�����رام ك���ل م��ن��ه��م الخ��ت��اف��ات ب��ع��ض��ه��م ال��ب��ع��ض، وح���ل ن��زاع��ات��ه��م ب��ط��ري��ق��ة س��ل��م��ي��ة، وامل���ي���ل إىل 
التسامح والتعاون دون اللجوء إىل العنف، حيث يعترب التعايش من القيم املهمة التي تحتاج 

إليها املجتمعات خاصة يف عصرنا الحديث.

موجبات األمن البحري واالستراتيجي

مربوك  التخرج
اجمل التهاين والتريكات القلبية نهديها لأخوة:

املازم/ 1 / محمد عبدالله حسني الطويل 
املازم/ 1 / محمد صالح محمد الصياد

بمناسبة تخرجهم من كلية الشرطة الدفعة السادسة 
التخصصية.. فألف ألف مروك..متمنن لهم التوفيق 

والنجاح يف حياتهم العملية

 املهنئون: الوالد/ عبدالله حسني الطويل- العميد/
يحيى سنان الباردة- العقيد/احمد صالح الصياد- 

والوالد/صالح محمد الصياد
والعقيدالركن/ عبدالرحمن يحيى الباردة - 
والعقيد/عبدالله يحيى الباردة- املقدم/ عيل 

محمد مبارك وولده- أحمد قحيم  وخالد وأحمد 
وعبدالكريم الطويل- وكافة األهل واألصدقاء

تعازينا 
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي 

القلبية للزميل العزيز 

منري عيل هزاع
وذلك يف وفاة املغفور لها -بإذن الله تعاىل-

وال������������������دته
سائلن املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيدة

 بواسع الرحمة 
واملغفرة وأن يسكنها فسيح جناته

 وان يلهم أهلها وذويها 
الصر والسلوان..  "إنا لله وإنا إليه راجعون "

املعزون: 
كافة  الزماء العاملني 

يف  صحيفتي )26سبتمرب( و )اليمن( 
ودائرة التوجيه املعنوي

تعازينا آل شايع
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي 

واملواساة إىل العميد / صالح احمد بن ناصر شايع 
مدير مكتب وزير الدفاع 

وجميع إخوانه وكافة أسرة آل شايع 
يف وفاة املغفور له بإذن الله تعاىل والدهم 

الشيخ / أحمد بن ناصر صالح شايع 
الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء 

سائلن الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة 
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصر 

والسلوان .." إنا لله وإنا إليه راجعون "
األسيفون:

اللواء الركن طيار/ عبدالله الجفري
اللواء/ خالد غراب

العميد الركن / عابد محمد الثور
العميد / عزيز راشد

< ي��ع��ل��ن األخ  ف��ه��ي��م ج����ران ج����ران ه����ادي ع���ن ف���ق���دان بطاقته 
الشخصية فعى من يجدها ايصالها اىل أق��رب قسم شرطة 

وله جزيل الشكر والتقدير

<  يعلن األخ عدنان مصطفي محمد عل الجنيد عن فقدان 
ب��ط��اق��ة شخصية وب��ط��اق��ة ص������ادرة  م���ن معهد ال��ع��ل��وم الطبية 

وثائق اخرى فعل من وجدها االتصال برقم 77586864

فقدان

تهانينا آل شيزر 
نتقدم بأطيب التهاين والتريكات

 محملة  بعبري الفل والورد والياسمن
 اىل الشاب الخلوق/

أيمن محمد صالح شيزر 
وذلك بمناسبة زفافه امليمون ..

 فألف مروك 

املهنئان:
املقدم/عبدالله النمريي 
املازم 1/سلطان شيزر

تهانينا
اجمل ايات التهاين والتريكات املحملة 

باريج الفل والرياحن. نزفها لاخ الزميل 

املقدم / خالد الصرابي
 نائب رئيس قطاع االذاعة والتلفزيون

 بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف.. فالف 
مروك.متمنن له حياة زوجية سعيدة...

املهنئون:
 اخوانك واخوالك.واوالد اخولك.

وابناء اخوانك- وكافة منتسبي دائرة التوجيه 
املعنوي- وصحيفتي اليمن و 26 سبتمر

وجميع االهل واالصدقاء

عبدالوهاب العشبي
 

نادي شهداء مصنع  كرم رئيس 
االسمنت طارق عبدالله املاخذي  يف  
احتفالية كرى لتكريم فريق املصنع   
بعد حصولهم عى بطولة كرة القدم 
باملحافظة  وذلك تقديراً ملا حققوه 
الريايض  املجال  يف  انجازات  من 
ودعماً وتحفيزاً لهم عى بذل املزيد 
العطاء والتفوق حيث حصل  من 
كل العب عى شهادة تقدير وجائزة 

مالية 
طارق  املصنع  فريق  رئيس  قال  
التي تعتمد  الرياضة   ان  املاخذي  

بمصنع  االدارية  الهيئة  عليها 
االسمنت  يف تنفيذ خطط النجاح 
ونحرص دائماً عى تكريم املتميزين 
منهم يف كافة املجاالت ومن بينها 
املجال الريايض وحثهم عى التميز 
يف  الفعال  دورهم  عل  وتأكيدا 
دعم مسرية نجاح الفريق  وتحقيق 
اإلدارة  أن   إىل  مشريا  البطوالت  
للمصنع  الريايض  املشرف  بقيادة 
سيف عى ناصر يبذل قصارى جهده 
الجدير  الفريق..  مصالح  لتحقيق 
العب    ٢٠ تكريم  تم  انه  بالذكر 
واملدير الفني واملدير االداري  بجوائز 

مالية وشهادات تقديرية.

املاخذي يكرم فريق شهداء 
املصنع بعد حصولهم على 

بطولة القدم بعمران 

اىل  نشري  ان  املقام  هذا  يف  املهم  ومن 
اهمية البحر األحمر سواًء يف شماله املمتد 
جنوبه  يف  أو  عديدة..  دول  إطاالت  اىل 
هو  املندب  وباب  عدن  خليج  ومدخله 
الدولية األجنبية ليس من  محط األطماع 
مثل  ولكن  مضت..  ألزمان  وإنما  اليوم 
هذه األطماع مازالت تلقي بظالها الثقيلة 
العاملي والدويل..  املاحي  املجرى  عى هذا 
املطلة  الدول  مسؤوليات  يضاعف  مما 
فإن  ولهذا  األحمر  البحر  مع  واملتشاطئة 

املسؤوليات سواء األمنية أو االستخبارية أو 
تقف  الجيواسراتيجية هي مسؤوليات ال 
عند جهة ما أو عند هيئة أو مؤسسة، هي 
تتطلب  بعد جيوسيايس  مسؤوليات ذات 
الباحثن  وجهود  بكاملها  دولية  جهودا 
واملحللن االسراتيجين وتستدعي جهوداً 
املختصون  يتمكن  مضاعفة ومكثفة حتى 
من االيفاء بمهامهم ومسوؤلياتهم.. فهذا 
أكرث  هو  العاملي  املاحي  واملجرى  البحر 
منطقة بحرية يف العالم تشهد اضطرابات 

وتحوالت وهو أكر حوض مايئ دويل تنشط 
اإلقليمية  االستخبارات  وكاالت  كل  فيه 
والدولية جراء التواجد الخارجي يف بعض 
موائن هذا املسطح املايئ الخطري.. الضرورة 
األمنية واملخابراتية تقتيض أن تتوسع الجهود 
وتزداد وتوظف قدرات جديدة إلرساء نشاط 
النطاق  يف  املهام  متعدد  أمني  استخباري 
البحري.. ويف إثبات نشاط تواصل مخابرايت 
يف  ضرورياً  استباقيا  عماً  تضمن  متعدد 
البحر األحمر.. بدءاً من الحفاظ عى البيئة 

البحرية واأليديولوجية ووصوالً اىل الحفاظ 
عى األمن البحري اإلسراتيجي..

السياسية  قيادتنا  أن  ثقة  عى  ونحن 
إلنجاح  قدراتها  أعدت  قد  والعسكرية 
واالستطاع  االستخباري  العمل  مسارات 
يف  واالستقرار  األمن  لخدمة  اإلسراتيجي 

اليمن.. وخاصة امن البحر االحمر.

األمن العسكري.. واألمن اإلسراتيجي واألمن البحري.. ومواجهة تحديات هذه املفاهيم تبقى مسألة مطلوبة 
وضرورية.. ألن نيات هذه املعطيات واملفاهيم هي ثبات لاستقرار واألمن يف الوطن عامة..

جمال القيز

تهانينا  آل العمييس 
نتقدم بأجمل التهاين والتريكات محملة بالفل والورد والياسمن  

للقايض/  صدام العمييس 
نائب مدير عام مكتب هيئة االوقاف م/إب 

بمناسبة زفاف نجله  ) أنس( 
فألف مروك 

املهنئون:
  الدكتور/  مفيد الجربيت 

املهندس /هاين السعيدي - الشيخ/ محمد اللهبي
املقدم/ خالد الحضرمي-املقدم ابو حرب جزيان

 النقيب/ راشد مرعي املرهبي  - النقيب هيثم العسل 
عبدالقادر الضهابي

أفراح آل العامري
نزف أجمل األمنيات وأطيب التهاين وأروع 

تعابري الفرح واملسرات للعريس الغايل 
الشاب الخلوق/

 محمد فيصل العامري
 بمناسبة زفافه ودخوله القفص الذهبي . 

ومتمنن له حياة زوجية سعيدة وأن 
يكون الفرح والسرور والسعادة رفيق دربهما 

وبارك الله لك وبارك عليك 
وجمع بينكما عى خري.

املهنئون: 

والدك/ الشيخ فيصل عيل محسن العامري
  العقيد/ عبدالله أحمد بن سعيد

 املقدم/ عيل ناجي الشراعي- محمد الحاج 
قاسم العامري- عيل محمد العامري

 انور العامري- وجميع اسرة
 آل العامري ومحبيه واصدقائه

تهانينا آل الكمايل
اجمل آيات التهاين. التريكات نزفها

 اىل الشيخ/  عبدالله  مهيوب الكمايل
 بمناسبة ارتزاقه مولوده الجديد الذي اسماه 

)عيل (  ..فألف ألف مروك.
املهنئون : 

  املهندس احمد الحداد 
مصطفى الحسام - الدكتور زكريا الحداد 

الدكتور موىس الحداد - املهندس عمر الحداد 
الدكتور سليمان الحداد

تهانينا 
اجمل التهاين والتريكات نهديها للشاب الخلوق/ 

جابر غازي احمد ناصر غازي
 بمناسبة الزفاف.. فالف مروك. 

املهنئون: 
مرزوق الجال-يوسف الجال-  اسامة الجال- 

احسن الجال-   وكافة االهل واالصدقاء

أجمل التهاين القلبية نزفها للشاب الرائع/   
عاء هايل سلمان الحطامي

بمناسبة تخرجه من  كلية الحاسبات وتكنولوجيا 
املعلومات،  قسم تقنية معلومات وبدرجة امتياز الف 

مليون ترليون مروك 

املهنئون:
 الوالد هايل سلمان الحطامي-  العزي احمد الحطامي-داوود الحطامي- توفيق 

سالم الحطامي- فؤاد الحطامي- عبدالقوي فؤاد الحطامي- احمد سالم 
الحطامي- وجميع ال الحطامي

تهانينا 

اجمل التهاين والتريكات للشاب الخلوق 

جمال عبدالغني محمد شاكر
 بمناسبة الخطوبة  وقرب الزفاف فألف ألف مروك.

املهنئون:
الوالد / محمد احمد سعد شاكر واخوانه 

وابوك / عبدالغني محمد شاكر
وعمك / محمد يحيى سعيد شاكر

وعمك / شاكر محمد شاكر 
واخوك الشاعر / وسيم عبدالغني محمد شاكر

واخوانك بشار عبدالغني و طارق عبدالغني
وكافة ال شاكر

تهانينا 

تهانينا
أجمل التهاين والتريكات القلبية

 للشاب الخلوق/
 املهندس / أحمد عيل صاح قطران

بمناسبة  الزفاف..فألف مروك.
املهنئون :

م/محمد مجاهد أحمد قطران 
م /يوسف مجاهد أحمد قطران

تهانينا آل الكوري
أجمل التهاين والتريكات القلبية محملة بأريج الفل 

والياسمن نهديها للشابان الخلوقان/
 صاح وحمزة 

بمناسبة عقد القران وقرب الزفاف..فألف ألف مروك

املهنئون: الوالد درهم محمد سعيد الكوري- ماهر درهم الكوري- عمر 
العزي- بليغ محمود سعيد الكوري- هشام محمد عيل الكوري

لؤي درهم الكوري- أصيل بليغ الكوري- وجميع األهل واألصدقاء
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في ذكرى نكسة العرب..
واختصار قضية فلسطني

اىل ما قبل يوم 5 يونيو عام 1967م بساعات وإسرائيل كانت مهددة 
من قبل القومني العرب برميها يف البحر لكن هذه املعادلة تغريت 
بمجرد قــيــام الــطــريان الصهيوين بشن غــاراتــه األوىل عــى ثــاث دول 
عربية هي مصر وسورية واألردن صباح نفس اليوم الذي حلت ذكراه 
املـــؤملـــة يــــوم أمــــس األحــــد وقــبــل أن نــدخــل يف بــعــض الــتــفــاصــيــل يجب 
أن نعود قليا إىل الـــوراء لنذكر بنشأة هــذا الكيان الغاصب، فمنذ 
صدور قرار التقسيم وإنشاء الكيان الصهيوين عى أساسه يف 15 مايو 
عـــام 1948م تــحــرك الــعــرب يــومــهــا وشــكــلــوا جــيــوشــا ملــحــاربــة الجيش 
الصهيوين الــذي كــان عــبــارة عــن عصابات الهجانا -ولــم يكن جيشا- 
تعبرياً عن رفضهم الحتال أرض الغري بالقوة لكن بدل ما يحققوا 
بجيوشهم االنتصار عليه وهــو ما يــزال طــري العظم انهزموا أمامه 
وأعطوا له مربرا لاستياء عى مزيد من األرض تفوق حصة اسرائيل 
املحددة يف قرار التقسيم األممي، وبعد خروجهم من هذه املواجهة 
مهزومني لم يكن أمامهم إال تقسيم ما تبقى من فلسطني وتوزيعها 
بني مصر واألردن إلدارتها حيث تكفلت مصر باإلشراف اإلداري عى 
قطاع غزة وتكفلت األردن باإلشراف عى الضفة الغربية والقدس 
الــشــرقــيــة بــمــا فــيــهــا املــســجــد األقـــــى، وألن الـــعـــرب خــاصــة يف العهد 
الثوري يف الخمسينات والستينات كانوا يعتقدون انهم قادرون عى 
تحرير فلسطني بالكامل وإلقاء دولة الكيان الصهيوين يف البحر فقد 
رفضوا كل الحلول التي عرضت عليهم لاعرتاف بإسرائيل وإنشاء 

دولة فلسطينية بجانبها بحسب ما اقتضاه قرار التقسيم.
وقـــــد ظــــل الــــعــــرب يـــــزايـــــدون يف هـــــذا الـــجـــانـــب حـــتـــى قـــامـــت إســـرائـــيـــل 

بشن حرب مباغته وخاطفة عليهم، 
صــبــاح 5 يــونــيــو- حــزيــران عــام 1967م 
رغـــــــــم تـــــحـــــذيـــــرهـــــم مـــــــن هـــــــــذا الـــــــعـــــــدوان 
فـــــــــــاســـــــــــتـــــــــــولـــــــــــت عــــــــــــــــى كــــــــــــــــل فــــــلــــــســــــطــــــني 
وعــــى أراض عــربــيــة أخـــــرى يف مصر 
وســـــوريـــــة واألردن وحـــيـــنـــمـــا حــــاولــــوا 
إعـــــادة اعــتــبــارهــم يف حـــرب 6 اكــتــوبــر 
عام 1973م من خال عبور الجيش 
املصري البطل قناة السويس الذي 
حطم أســطــورة خط برليف الشهري 
أضـــــــاع الـــرئـــيـــس انـــــــور الــــــســــــادات هـــذا 
الـــنـــصـــر الـــعـــظـــيـــم عـــنـــدمـــا أمـــــر بــوقــف 
إطاق النار بحجة انه يحارب أمريكا 
ولـــــيـــــس إســــــرائــــــيــــــل، وفــــــجــــــأة يـــتـــقـــدم 
الصهاينة بــقــيــادة اإلرهـــابـــي شـــارون 

إىل الـــكـــيـــلـــو101مـــن الــــقــــاهــــرة عــــرب الــــبــــحــــريات املــــــرة فـــحـــاصـــر الــجــيــشــني 
الثاين والثالث املصريني وهنا لم يكن أمام الرئيس أنور السادات إال 
الدخول يف مفاوضات مع الصهاينة بــدأت يف الخيمة 101 وانتهت 
كما هو معروف بتوقيع معاهدة ســام مع كيان العدو الصهيوين 
يف كامب ديفيد تحت رعــايــة الرئيس األمــريــي كــارتــر أخــرجــت مصر 
من معادلة الصراع العربي- اإلسرائييل، وألن هذا املوقف قد أضر 
وأضعف العرب فلم يكن أمامهم إال رفع شعار األرض مقابل السام 
ومع ذلك ال حققوا ساما وال اسرتجعوا أرضاً، وبدل ما كانت قضية 
فــلــســطــني إســامــيــة بــاعــتــبــار إن املــســجــد األقــــى يــمــثــل أوىل القبلتني 
وثــالــث الــحــرمــني الــشــريــفــني تــحــولــت إىل قــضــيــة عــربــيــة ثــم إىل قضية 
فلسطينية ثم اىل حصرها بيد سلطة الضفة الغربية واستبعاد قطاع 
غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، وأخريا وهو األهم تم اختصار 
الــقــضــيــة الفلسطينية يف املــســتــوطــنــات الــتــي يــقــوم الــكــيــان الصهيوين 
ببنائها يف القدس الشرقية والضفة الغربية ويف كل األرايض التي كان 
يفرتض أن تقام عليها الــدولــة الفلسطينية التي بشر بقيامها ألول 
مرة الرئيس األمريي األسبق جورج دبليو بوش وأصبحت كاملضغة 
تلوكها األلسن فقط األمر الذي أوقع العرب يف موقف صعب بعد أن 
خسروا كل أوراقهم ألنهم قدموها لإلدارة األمريكية دفعة واحدة 

فاستهلكوها جميعاً.
وهـــو مــا يجعلنا نــؤكــد أن مــا يــجــري عــى ارض الـــواقـــع مــن أحـــداث 
مأساوية تشهدها الساحة العربية بــدون استثناء ســواًء من خال 
الضغوط التي تمارس عى األنظمة العربية لتتماىش سياستها مع 
مــا يــريــده أعــــداء األمـــة الــعــربــيــة واإلســامــيــة وهــرولــتــهــم للتطبيع مع 
إســرائــيــل أو مــن خـــال األحـــــداث الــدامــيــة الــتــي نــشــاهــدهــا كــل يـــوم يف 
العراق وفلسطني والسودان والصومال وسورية واليمن، كل ذلك 
يجعلنا نقول بمرارة أن اإلدارة األمريكية الحالية ال تتحمل املسؤولية 
املــبــاشــرة عــمــا يــجــري يف املنطقة الــعــربــيــة.. وذلـــك لسبب بسيط وهــو 
أن هذه اإلدارة قد وجدت أمامها الساحة العربية خالية تماماً من 
املدافعني عن قضايا األمة.. بل إنها لم تجد أحداً يستطيع أن يقول 
لها.. ال.. األمر الذي جعل أعداء األمة يتصرفون بكل حرية ويفرضون 
ما يشاءون من األوامر والتوجيهات عى أنظمة حائرة وخائرة لم تعد 
تعرف مــاذا تريد غري التشبث بالكرايس ولتذهب مصالح الشعوب 

إىل الجحيم.
وعليه فإن هذه األنظمة العربية التي أضاعت قضية فلسطني بل 
وأضاعت قضايا األمة بالكامل  هي التي يجب أن تتحمل املسؤولية 
األوىل واملــبــاشــرة عما وصــل إليه حــال الــعــرب مــن ضعف وهـــوان  لم 
يسبق أن وصلت إليه األمة العربية يف تاريخها حتى يف أسوأ ما مرت 
بـــه مـــن مـــراحـــل، فــهــل مـــن املــعــقــول لـــو أن اإلدارة األمــريــكــيــة وجـــدت 
بــــني الـــحـــكـــام الــــعــــرب مــــن يـــقـــول لـــهـــا ال: هــــل ســـتـــقـــوم بــــــــإذالل الـــعـــرب 
وإخــضــاعــهــم إلرادتـــهـــا كــمــا يــحــدث الــيــوم إضــافــة إىل مــا تــقــوم بــه من 
تـــألـــيـــب عــلــيــهــم والـــــســـــؤال الــــــذي يـــطـــرح نــفــســه هـــــو: إذا كـــانـــت اإلدارة 
األمريكية حريصة عى العدل والسام وتطبيق حقوق اإلنسان بني 
البشر فلماذا ال تطالب إسرائيل بتنفيذ الــقــرارات الدولية الصادرة 
ضــدهــا مــنــذ عـــام 1948م وحــتــى الــيــوم ومـــن ثــم تــقــوم بــالــضــغــط عى 
األنــظــمــة األخــــرى ومحاسبتها إذا كــانــت قــد خــالــفــت مــبــادئ الــقــانــون 
الـــــــدويل وانـــتـــهـــكـــت حـــقـــوق اإلنـــــســـــان؟ لـــكـــن بــــــداًل مــــن أن تــلــجــأ إىل هـــذا 
األســـلـــوب الـــعـــادل الــــذي يــحــفــظ لـــلـــواليـــات املــتــحــدة مــكــانــتــهــا الــدولــيــة 
لدى الشعوب األخرى تقوم اإلدارة األمريكية باستخدام حق النقض 
)الــفــيــتــو( إلبـــطـــال الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــصـــدر ضـــد إســـرائـــيـــل وهــي 

مفارقة غريبة وعجيبة تستدعي الوقوف عندها كثرياً.

احمد الشريف

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(

تلقى فــخــامــة املــشــري الــركــن مــهــدي املــشــاط رئيس 
املجلس السيايس األعى رسالة من املبعوث األممي 

إىل اليمن.
تـــتـــضـــمـــن الــــرســــالــــة املـــطـــالـــبـــة بـــتـــمـــديـــد الــــهــــدنــــة ملـــدة 
شهرين إضافيني، والتأكيد عى إيجاد معالجات 
إنــســانــيــة عــاجــلــة وإصــــــاح ومــعــالــجــة الـــتـــأخـــري الـــذي 
حـــــصـــــل يف تــــنــــفــــيــــذ بــــــنــــــود الــــــهــــــدنــــــة خـــــــــال الــــشــــهــــريــــن 

املاضيني.
كــــــمــــــا تــــتــــضــــمــــن الـــــــرســـــــالـــــــة اســـــــتـــــــمـــــــرار ذات الـــــبـــــنـــــود 
لشهرين قادمني مع أهمية استثمار فرتة التمديد 
الجديدة للوصول إىل اتفاق واضح وشامل يعالج 

املــلــف اإلنـــســـاين ويف مــقــدمــتــه الـــخـــدمـــات األســاســيــة 
وصرف املرتبات لعموم موظفي الجمهورية.

وكـــــان رئـــيـــس املــجــلــس الــســيــايس األعـــــى قـــد تلقى 
عـــددا مــن الــرســائــل واالتـــصـــاالت مــن قــيــادة العديد 
مـــــن الــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة والـــشـــقـــيـــقـــة الـــــتـــــي الـــتـــمـــســـت 
إتاحة فرصة أخــرى لألمم املتحدة ودول العدوان 
لــتــعــويــض مـــا لـــم يــتــم االلــــتــــزام بـــه مـــن بـــنـــود الــهــدنــة 
خال الشهرين املاضيني خاصة ما له عاقة بامللف 

اإلنساين وغريها من امللفات ذات الصلة.
وقــــــــد رحــــــــب الـــــرئـــــيـــــس املــــــشــــــاط بــــالــــجــــهــــود املــــبــــذولــــة 
واالتــصــاالت التي تمت والــتــي أكــدت عــى االهتمام 

بتجاوز اليمن للعدوان والحصار املفروض عليه.. 
مــــــشــــــدداً عـــــى أن قــــبــــول املـــجـــلـــس الــــســــيــــايس األعـــــى 
وتعاطيه اإليجابي مــع االتــصــاالت والــدعــوات التي 
تمت ومــع رســالــة املــبــعــوث األمــمــي لتمديد الهدنة 
هي من أجل التخفيف من معاناة املواطنني وإتاحة 
املزيد من الوقت لتحقيق انفراجة حقيقية يف فتح 
الــطــرق ويف اســتــدامــة الـــرحـــات الــجــويــة وانــســيــابــيــة 
وصول السفن وااللتزام الفعيل ببنود الهدنه وعدم 

افتعال العراقيل ووقف خروقاتها العسكرية.
وأكــــد الــرئــيــس املــشــاط أن كــل ذلـــك ســيــظــل تحت 

املراقبة والرصد الدقيق خال الفرتة القادمة.

تلقى رسالة من املبعوث األممي إلى اليمن

الرئيس املشاط يؤكد أن التعاطي اإليجابي مع
 طلب متديد الهدنة هو لتخفيف معاناة املواطنني

رابطة علماء اليمن تدعو ألداء 
صالة االستسقاء اليوم االثنني

دعت رابطة علماء اليمن الشعب اليمني ألداء صاة االستسقاء اليوم 
االثنني، مجددة الدعوة لاستغفار والتوبة.

وجددت رابطة علماء اليمن، أمس األحد، يف بيان لها، الدعوة للشعب 
الـــيـــمـــنـــي لـــإلنـــابـــة الــــصــــادقــــة إىل الــــلــــه وااللــــتــــجــــاء إلــــيــــه. بـــإلـــحـــاح والــــــعــــــودة إىل 
االستقامة العملية والتخلص من كل املظالم والذنوب الظاهرة والباطنة.

وأكـــــدت عـــى أهــمــيــة الــتــنــاهــي عـــن كـــل املــنــكــرات واملــفــاســد والــســعــي الــجــاد 
والقوي من قبل الحكومة. ملواجهة الفساد ومحاسبة املفسدين وتقديم 

من ثبت فساده للمحاكمة العادلة.
كما حثت الرابطة التجار وكــل مــن وجبت يف أموالهم الــزكــاة إىل سرعة 
إخــراجــهــا وتسليمها للهيئة لــصــرفــهــا يف مــصــارفــهــا الــشــرعــيــة ألن منعها أو 

التحايل عليها سبب للعقوبات اإللهية.
وُحددت أماكن بأمانة العاصمة إلقامة صاة االستسقاء اليوم االثنني، 
هي: ساحة حديقة الثورة ملديريتي شعوب والثورة، وجبانة الروضة ملديرية 
بـــنـــي الـــــحـــــارث، واملـــــوقـــــف الـــــرتابـــــي بـــمـــيـــدان الـــســـبـــعـــني ملــــديــــريــــات: الــســبــعــني، 
والوحدة، والصافية، ونادي الظرايف ملديريتي التحرير، وصنعاء القديمة، 

وشارع األربعني جوار موفمبيك ملديرية آزال.

محافظ تعز يشرف على التهيئة 
لفتح طريق الستني - مدينة النور

أشرف محافظ تعز صاح عبدالرحمن بجاش عى التهيئة الجارية لرفع 
الــحــواجــز الــرتابــيــة تمهيداً لفتح طــريــق مــن وســط شـــارع الستني مــــروراً عرب 
شارع الخمسني ومن ثم األربعني وصواًل إىل مدينة النور وبري باشا داخل 

مدينة تعز.
ويــــــأيت اإلشـــــــــراف عــــى الــتــهــيــئــة لــفــتــح الــــطــــريــــق، بـــحـــضـــور وكـــيـــيل املــحــافــظــة 
لشؤون الدفاع واألمن نورالدين املراين وشؤون الديوان محمد الحسيني، 
بناًء عى مبادرة محافظ املحافظة لفتح الطريق االسفلتي بطول 12 كيلو 

مرتاً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية.
وقال محافظ تعز "إننا اليوم يف معرب شارع الخمسني املؤدي إىل مدينة 
تــعــز عــرب مــديــنــة الــنــور وصــــواًل إىل بــري بــاشــا، بــصــدد التهيئة واإلعـــــداد لفتح 
الــطــريــق اســتــجــابــة لــتــوجــيــهــات الــقــيــادة الــثــوريــة واملــجــلــس الــســيــايس األعـــى 

وتذليل الصعوبات أمام املواطنني".
وأَضاف" حاولنا مرات عدة من جانبنا فتح معابر إال أن محاوالتنا قوبلت 
بــمــعــارضــة مــن قــبــل الــطــرف اآلخـــر بمدينة تــعــز، ونــحــن الــيــوم نــؤكــد ونثبت 
للجميع أننا نريد أن نخفف عى مواطنينا ونفتح هذا املعرب، القريب جداً 

والذي ال يتجاوز اجتيازه نصف ساعة".
وأشار املحافظ بجاش إىل أن الطريق التي سيتم فتحها ستعمل عى تخفيف 

معاناة املواطنني، خاصة املرىض واملواطنني الداخلني والخارجني للمحافظة.


