املرتزقة ينهبون ايرادات النفط والغاز ويرفضون دفع الرواتب
الغشمي وصالح أسقطوا مشروع احلمدي بالتآمر عليه وقتله
حركة 13يونيو محاولة جادة إلنهاء التدخل
الخارجي وتحقيق السيادة الوطنية

26سبتمرب – تقرير :
يف 13يونيو 1974م كان الشعب اليمني عىل موعد مع حركة التصحيح بقيادة
العقيد إبراهيم الحمدي الذي صاغ برنامج الحركة وحدد أهدافها وأعلنها
للشعب مؤكداً دخول اليمن مرحلة جديدة من تاريخها ..واجه الحمدي
تحديات عدة ابرزها التدخل السعودي يف اليمن وبدأ بخطوات
تدريجية العمل عىل انهاء ذلك التدخل السافر والذي بلغ
درجة ال يمكن القبول بها فقد كانت السعودية تتدخل
يف كل صغرية وكبرية منها تعيني املسؤولني وتحديد
سياسات الدولة وإدارة الفوىض داخل البالد من
خالل اتباعها من نافذين وغريهم..
تفاصيل ص 04

خالل لقائه بوجاهات ومشايخ محافظة تعز ..قائد الثورة :

تعز عنوان للعز والصمود والوطنية الصادقة

اسبوعية
سياسية  .عامة

االثنني

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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الرئيس املشاط يؤكد على أهمية أن تكون منح الدعم للمشاريع املستدامة

من يحاصر تعز وكل محافظات اليمن هو حتالف العدوان ،ولسنا
احملاصرون
نحاصر بل نحن
من
ِ
َ
اجلانب الرسمي معني بخدمة املجتمع في محافظة تعز بكل
اإلمكانات املتاحة والتعاون مع املبادرات االجتماعية

أكدنا استعدادنا لفتح طرقات خلدمة املواطنني وجاهزون
لذلك بشكل مبادرة ولو لم يكن هناك اتفاق مع الطرف اآلخر

محافظة تعز الحاملة األبية هي عنوان للعز والصمود والوطنية الصادقة ..فقد كانت والزالت حاضرة بموقفها الكبري يف التصدي لتحالف
الشر والعدوان وقوى الهيمنة والطغيان ،ولهذه املحافظة األبية دور محوري يف مواجهة العدوان ،وتنوعها يتصدر العناوين يف هذا الوطن
الكبري ..هذا ما وصف به قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث-يحفظه الله -محافظة تعز ،وذلك خالل لقائه مع وجاهات ومشايخ
وأبناء الحاملة تعز يوم األربعاء املايض ..حيث أشار السيد القائد ،إىل أن محافظة تعز عنوان للعز والصمود والوطنية الصادقة والتي كانت
حاضرة يف موقفها الكبري يف التصدي للعدوان الذي استهدفها واستهدف كل الوطن.
تفاصيل ص 03

النهب املنظم من قبل العدوان ومرتزقته

يتهرب املرتزقة ومن خلفهم تحالف العدوان عند الحديث عن قضية
رواتب موظفي الدولة وضرورة دفعها من عائدات الرثوة النفطية والغازية
كون تلك العائدات تذهب لصالح الفاسدين من كبار املرتزقة إضافة اىل
ما نهبته السعودية واالمارات خالل السنوات املاضية من الرثوة اليمنية.
مؤخراً طرح وفدنا الوطني القضية االقتصادية برمتها عىل الطاولة
وقبل ذلك أشار األخ الرئيس مهدي املشاط اىل االتفاق السابق بشأن دفع
رواتب موظفي الدولة وتنصل املرتزقة والعدوان عن تنفيذه وهذا جاء
بعد أن حاول املرتزقة خالل األسابيع املاضية التهرب من مناقشة القضية
وذلك للتغطية عىل جريمة نهب املزيد من الرثوات النفطية وكان آخرها
سفينه نفطية عمالقة محملة بالنفط اليمني ..
البقايا ص 02

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس
املجلس السيايس األعىل أمس وزير األشغال العامة
والطرق غالب مطلق ،ومدير الربامج بمكتب األمم
املتحدة لخدمات املشاريع "اليونبس" خلدون
سالم.
ويف اللقاء أكد الرئيس املشاط أهمية أن تكون
منح الدعم مسخرة للمشاريع املستدامة يف مجال

الطاقة واملياه والصرف الصحي ،والطرق.
وشدد عىل ضرورة الرتكيز عىل املشاريع
املستدامة يف الجانب الصحي من خالل بناء
املستشفيات وتجهيزها باملعدات الطبية الالزمة.
ولفت رئيس املجلس السيايس األعىل إىل ضرورة
االهتمام بالطرق الرئيسية بني املحافظات ومداخل
املدن الرئيسية.

رئيس مجلس الوزراء:

اليمن بسجله النضالي املشرف وتاريخه
املقاوم للغزاة قادر على طرد احملتلني اجلدد

رصاع أدوات السابع
من أبريل 2022م ..

إلى أين ؟!
خاص:

مجلس النواب يندد باستمرار تحالف العدوان يف خرق الهدنة

نواب الشعب يطالبون األمم املتحدة
الضغط على حتالف العدوان ومرتزقته
لاللتزام ببنود الهدنة

ندد مجلس النواب ،يف جلسته أمس األحد برئاسة رئيس املجلس
األخ يحيى عيل الراعي ،باستمرار تعنت دول تحالف العدوان ومرتزقته
وتنصلها عن االلتزام بتنفيذ بنود الهدنة.
واستنكر نواب الشعب ،استمرار الخروقات للهدنة والتي تتجاوز املئات
يوميا ومنها استهداف منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبية
يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة ،الضالع ،وجبهات الحدود
وغريها من الخروقات املتكررة.
وطالب نواب الشعب األمم املتحدة ومبعوثها إىل اليمن ،االضطالع
باملسؤولية تجاه معاناة الشعب اليمني والضغط عىل تحالف العدوان
ومرتزقته لاللتزام ببنود الهدنة والدفع باتجاه إنهاء العدوان ورفع
الحصار للتخفيف من اآلثار الكارثية املرتتبة عليهما ووضع حد ملعاناة
الشعب اليمني من خالل السماح بدخول سفن الوقود والغذاء والدواء
للموائن اليمنية بصورة مستمرة ومنها موائن الحديدة..
البقايا ص 02

كما التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط
رئيس املجلس السيايس األعىل وزير النقل
عبدالوهاب الدرة ونائبه محمد الهاشمي.
جرى خالل اللقاء مناقشة أوضاع قطاع النقل،
وميناء الحديدة والصعوبات التي يعاين منها جراء
العدوان األمرييك السعودي والحصار عىل الشعب
اليمني.
تفاصيل ص 02

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور
عبدالعزيز صالح بن حبتور ،أن األوضاع
املرتدية باملحافظات الواقعة تحت االحتالل
السعودي اإلمارايت ،نتاج سعي دولتي
االحتالل لتكريس نهج الفوىض والخراب
والدمار ..وأشار رئيس الوزراء خالل لقائه
محافظي عدن طارق سالم واملهرة القعطبي
عيل حسني الفرجي ،إىل أن دولتي االحتالل
تعمالن بكل وسيلة من أجل إطالة أمد
وجودهما يف نهب ثروات اليمن ومقدراته
واستغالل جزره وسواحله ملصالح الصهاينة
واألمريكان والربيطانيني..
مشدداً عىل أن اليمن بسجله النضايل

املشرف وتاريخه املقاوم للغزاة واملحتلني
قادر عىل طرد املحتلني الجدد وضمان أمنه
وسيادته وسالمة ووحدة أراضيه..
وركز اللقاء عىل األوضاع يف املحافظات
الجنوبية املحتلة ،يف ظل استمرار االختالف
والنزاع بني العمالء واملرتزقة بفصائلهما
املتعددة وتأثري ذلك عىل الوضع األمني
والخدمي فيها وتداعياته الكارثية عىل
املواطنني ..وتطرق اللقاء إىل محاولة األطراف
العميلة التغطية عىل الخالف القائم،
باختالق اإلشكاليات األمنية وآخرها إحراق
عدد من املشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء
تفاصيل ص 02

أصبح ما تخفيه سياسات دول تحالف
العدوان وراء كواليسها ودهاليزها
ال سيما منذ إعالن تشكيل ما سمي
بمجلس القيادة الرئايس يف الـ 7من أبريل
ً
واضحا للعيان تكشفه طبيعة
2022م
تطورات الوقائع واألحداث السياسية
التي تشهدها بعض عواصم دول املحيط
اإلقليمي وكذا تطورات الوقائع واألحداث
التي يشهدها الداخل اليمني ال سيما ما
يتعلق بتطورات أحداث الصراع السيايس
والعسكري داخل توليفة أدوات العدوان
الجديدة التي جمعها مجلس العليمي
وفرقها وأجج نار صراعها وتناحرها سباق
السعي إىل تحقيق مصالحها الذاتية
األنانية الضيقة وكذا تنفيذ إمالءات
كل طرف من أطراف العدوان وتأمني
مصالحه وتهيئة البيئة املواتية لتنفيذ
أهدافه ومطامعه..
تفاصيل ص 05

محليات
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02

الرئيس املشاط يؤكد على أهمية أن تكون منح الدعم مسخرة للمشاريع املستدامة في مجال الطاقة واملياه والصرف الصحي والطرق

ضرورة االستفادة من مقومات التنمية في احملافظات خصوص ًا مع تنامي الوعي بأهمية العمل اجلماعي إلحداث تنمية شاملة

ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة امل �ش��ر ال��رك��ن م �ه��دي امل �ش��اط رئ �ي��س امل�ج�ل��س
ال�س�ي��ايس األع��ى أم��س وزي��ر األش�غ��ال ال�ع��ام��ة وال�ط��رق غالب
مطلق ،ومدير البامج بمكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع
"اليونبس" خلدون سالم.
ويف الل�ق��اء أك��د الرئيس املشاط أهمية أن تكون منح الدعم
مسخرة للمشاريع املستدامة يف مجال الطاقة واملياه والصرف
الصحي ،والطرق.
وشدد عى ضرورة الركيز عى املشاريع املستدامة يف الجانب
الصحي من خالل بناء املستشفيات وتجهيزها باملعدات الطبية
الالزمة.
ول�ف��ت رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ى إىل ض ��رورة االه�ت�م��ام
بالطرق الرئيسية بن املحافظات ومداخل املدن الرئيسية.
كما التقى فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس املجلس
ال�س�ي��ايس األع ��ى وزي ��ر ال�ن�ق��ل ع�ب��دال��وه��اب ال ��درة ون��ائ�ب��ه محمد
الهاشمي.
ج ��رى خ ��الل ال �ل �ق��اء م�ن��اق�ش��ة أوض� ��اع ق �ط��اع ال �ن �ق��ل ،وم�ي�ن��اء
الحديدة والصعوبات التي يعاين منها جراء العدوان األمرييك
السعودي والحصار عى الشعب اليمني.
وت�ط��رق اللقاء إىل م��ا يتعرض ل��ه امل�س��اف��رون يف ال�ط��رق��ات من
ق �ت��ل ون �ه��ب وان �ت �ه��اك��ات م ��ن ق �ب��ل ت �ح��ال��ف ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت��ه
وآخرها قتل الطفل أكرم العزعزي ،وكذا املواطن خالد عبدالله
م��ن أب�ن��اء م�ح��اف�ظ��ة إب ال ��ذي ت�ع��رض ل��الب�ت��زاز وال�ق�ت��ل م��ن قبل
قطاع الطرق يف املناطق الواقعة تحت سيطرة العدوان.
ويف ال�ل�ق��اء أك ��د ال��رئ�ي��س امل �ش��اط أن اإلل �غ��اء امل�ت�ك��رر ل�ل��رح��الت
الجوية املقررة يف بنود الهدنة اإلنسانية عب مطار صنعاء الدويل
ً
تنصال واضحاً من تحالف العدوان عن مقررات الهدنة.
يشكل
وق ��ال ال��رئ�ي��س امل�ش��اط ":إن اإلل �غ��اء امل�ف��اج��ئ ل�ل��رح��الت يحرم
املواطنن االستفادة من هذه الهدنة واعتبارها شبه معدومة"..
مشراً رئيس املجلس السيايس األعى إىل أهمية فتح الطرقات
ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م��ن م �ع��ان��اة امل��واط �ن��ن يف م�ح��اف�ظ��ة ت �ع��ز ،ويف ب�ق�ي��ة
املحافظات.
من جانبه تطرق وزير النقل إىل ما يتعرض له املواطنون ومالك
قاطرات النقل من إشكاليات وعوائق ونهب ملمتلكاتهم ،وقتل
يف ال �ط ��رق ال �ف��رع �ي��ة ال��راب �ي��ة ج ��راء ق �ط��ع ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت��ه
للطرق الرئيسية املؤهلة للنقل ،وهو ما يضاعف تكاليف النقل
ويؤدي إىل ارتفاع األسعار ويفاقم معاناة املواطنن.
وأك��د وزي��ر ال�ن�ق��ل أن ف�ت��ح ال�ط��رق ال��رئ�ي�س�ي��ة امل��ؤه�ل��ة للنقل،
سيشكل انفراجة كبرة للمواطنن ويخفف من معاناتهم.
ويف سياق متصل التقى فخامة املشر الركن مهدي املشاط
رئيس املجلس السيايس األعى رئيس جامعة صعدة الدكتور
عبدالرحيم الحمران.
ناقش اللقاء االنجازات التي حققتها الجامعة خالل الفرة
امل��اض�ي��ة واف�ت�ت��اح أق�س��ام ج��دي��دة وت�ع��زي��ز رس��ال�ت�ه��ا األك��ادي�م�ي��ة
ً
فضال عن دورها يف تحسن األداء اإلداري،
ملختلف كلياتها،
بما يواكب التطورات التكنولوجية والتقنية للجامعات.

وت�ط��رق ال�ل�ق��اء إىل ج�ه��ود ج��ام�ع��ة ص�ع��دة يف ت�ط��وي��ر امل�ن��اه��ج
الدراسية يف مختلف الكليات ،بما تصب مخرجاتها يف تحسن
التعليم األكاديمي وتلبية متطلبات سوق العمل.
ويف اللقاء أشاد الرئيس املشاط بما حققته جامعة صعدة
من نجاحات يف فرة قياسية رغم األوضاع التي تمر بها البالد
جراء استمرار العدوان والحصار وشحة اإلمكانات.
وت �ط��رق إىل م��ا ت�ع��رض��ت ل��ه ج��ام�ع��ة ص �ع��دة م��ن اس�ت�ه��داف
ممنهج م��ن ق�ب��ل دول ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان األم��ري��يك ال�س�ع��ودي
اإلم ��ارايت ،يف م�ح��اول��ة لتعطيل التعليم األك��ادي�م��ي وتجهيل
األج �ي ��ال ،م��ا ي�ت�ط�ل��ب ت�ك��ام��ل ال �ج �ه��ود إلع ��ادة م �س��ار ال�ت�ع�ل�ي��م

األكاديمي وفقاً للخطط والبامج الخاصة بذلك.
وأش��ار فخامة الرئيس إىل دور الجامعات اليمنية يف تنمية
وب �ن ��اء ق � ��درات ش �ب ��اب ال �ي �م��ن وت �ط ��وي ��ر م �ه ��ارات �ه ��م يف م�خ�ت�ل��ف
املجاالت ،واملساهمة يف إيجاد البحوث والدراسات التي تصب
يف خ��دم��ة التنمية امل�ح�ل�ي��ة ..م�ن��وه��اً بمخرجات مؤتمر ال��زراع��ة
األول ال� ��ذي ن�ظ�م�ت��ه ال �ج��ام �ع��ة خ ��الل ال �ف ��رة امل ��اض �ي ��ة ،وال �ت��ي
سيكون لها دور يف تجويد الخطط والبامج الزراعية.
إىل ذل ��ك ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة امل�ش��ر ال��رك��ن م�ه��دي امل �ش��اط رئ�ي��س
امل �ج �ل��س ال �س �ي ��ايس األع� ��ى م �ح��اف��ظ إب ع �ب ��دال ��واح ��د ص ��الح..
وجرى خالل اللقاء مناقشة األوضاع يف املحافظة وسر العمل

عمان
استعرض مع اللجنة العسكرية نتائج مفاوضات ّ

الرئيس املشاط :حريصون على تخفيف معاناة املواطنني في تعز وبقية احملافظات

املحيل والتنفيذي والجهود املبذولة لتنفيذ املشاريع التنموية
وال �خ ��دم �ي ��ة يف امل �ح ��اف �ظ ��ة ،وم � ��دى االس �ت �ف ��ادة م ��ن امل� �ب ��ادرات
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة يف ت�ح�س��ن ال�خ��دم��ات امل�ق��دم��ة ل�ل�م��واط�ن��ن يف ظل
األوضاع الراهنة.
وأش ��ار ال��رئ �ي��س امل �ش��اط خ ��الل ال �ل �ق��اء إىل ال �ج��وان��ب امل�ت�ص�ل��ة
ب ��ال �ج ��ان ��ب ال� ��زراع� ��ي ،وح� ��ث ع ��ى االه �ت �م ��ام ب ��ال ��زراع ��ة وزراع � ��ة
ال�ح�ب��وب بمختلف أن��واع�ه��ا ،ودع��م امل��زارع��ن م��ن خ��الل توفر
البذور واإلرشاد والتوعية الزراعية ،وما يتطلبه ذلك من جهود
يف إنشاء الحواجز والسدود لالستفادة من مياه األمطار لري
املزارع وتغذية الحوض املايئ يف إب.

بقايا ..بقايا ..بقايا ..بقايا ..بقايا ..بقايا ..بقايا ..بقايا ..بقايا ..بقايا..
املرتزقة ينهبون ايرادات النفط والغاز ويرفضون دفع الرواتب
تم بيعها وعائدات النفط والغاز كانت تغطي  70%من موازنة الدولة
قبل 2015م وهذا ما يدحض ادعاءات العدوان بشأن دفع الرواتب من
بنود أخرى فهو يدرك قبل غره ان بقية البنود ال يمكن ان تغطي دفع
الرواتب حيث يتحمل العدوان ومعه مرتزقته يف الداخل مسؤولية نهب
النفط والغاز وكذلك مسؤولية نهب رواتب موظفي الدولة ضمن حربهم
العدوانية الشاملة عى الشعب اليمني.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور رشيد أبو لحوم قد أكد
يف تصريح له استعداد حكومة صنعاء بصرف مرتبات موظفي الدولة يف
حالة التزم العدوان ومرتزقته بدفع عائدات النفط والغاز وتخصيصها
لدفع مرتبات موظفي الدويل
وبحسب متابعن فإن استمرار طرح قضية الرواتب أحرج قادة
املرتزقة بنسختهم املطورة املصنوعة سعودياً واماراتياً واملعتمدة من قبل
الجانب األمرييك فأدى ذلك اىل التنصل من قضية الرواتب وهي القضية
التي باتت عى رأس أولويات املجلس السيايس األعى خاصة واملرتزقة
ومن خلفهم تحالف العدوان عى اعتاب تنفيذ صفقة فساد كبرة من
خالل بيع الغاز وهو ما ال يمكن السكوت عنه ما لم تكن عائدات النفط
والغاز مخصصة ملستحقيها من موظفي الدولة اليمنية الذين عانوا
االمرين طوال الفرة السابقة وال يزالون.
النهب املنظم من قبل العدوان ومرتزقته

التقى فخامة امل�ش��ر ال��رك��ن ،م�ه��دي محمد امل�ش��اط ،رئيس
امل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع � ��ى -ال �ق��ائ��د األع� ��ى ل �ل �ق��وات امل�س�ل�ح��ة
واألمن ،رئيس اللجنة العسكرية الوطنية اللواء الركن يحيى
عبدالله الرزامي وأعضاء اللجنة.
ويف اللقاء استعرض رئيس اللجنة العسكرية اللواء يحيى
ال��رزام��ي ن�ت��ائ��ج م�ف��اوض��ات ال�ع��اص�م��ة األردن �ي��ة ع��مّ ��ان ،وأط�ل��ع
ف �خ��ام��ة األخ ال��رئ �ي��س ع ��ى امل �ق��رح��ات ال �ت��ي ت ��م م�ن��اق�ش�ت�ه��ا يف
ج ��والت ال �ت �ف��اوض ال �ت��ي ان �ع �ق��دت ع��ى ج��ول�ت��ن يف ال�ع��اص�م��ة

األردن �ي ��ة ع ��مّ ��ان ..وس �ل��م ال �ل ��واء ال ��رزام ��ي إىل ف�خ��ام��ة ال��رئ�ي��س
تقريراً تفصيلياً عن املقرحات التي ّ
قدمتها األمم املتحدة لفتح
ال�ط��رق��ات يف تعز وبقية امل�ح��اف�ظ��ات ،وامل�ب��ادرات ال�ت��ي ّ
قدمتها
اللجنة لتنفيذ مقرحات املبعوث األم�م��ي بما ي��ؤدي إىل فتح
الطرقات يف محافظة تعز.
ّ
وعب الرئيس املشاط عن تقديره لجهود اللجنة العسكرية
برئاسة اللواء الركن يحيى الرزامي عى دورها املتميز وحرصها
الصادق عى تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني ،وملا بذلته

من جهود يف سبيل فتح الطرقات يف تعز وبقية املحافظات.
وأكد فخامة الرئيس املشاط ،الحرص عى تخفيف معاناة
املواطنن يف تعز وكل املحافظات.
وق��ال الرئيس امل�ش��اط" :إننا حريصون عى تخفيف معاناة
امل��واط�ن��ن يف تعز وبقية امل�ح��اف�ظ��ات ال�ت��ي تسبب بها ال�ع��دوان
وم��رت��زق�ت��ه " ..م �ش��راً إىل م��ا ي�ت�ع��رض ل��ه امل �س��اف��رون م��ن نهب
وخطف وقتل ،وكان آخرها قتل أحد أبناء السائقن يف منطقة
طور الباحة بمحافظة لحج.

و أك� � ��د ال� ��رئ � �ي� ��س امل � �ش � ��اط ض � � � ��رورة االه � �ت � �م � ��ام ب �م �ت �ط �ل �ب ��ات
واحتياجات أبناء املحافظة ،خاصة يف مشاريع الطرق واملياه
وال�ص��رف ال�ص�ح��ي وأع�م��ال ال�ن�ظ��اف��ة واالس�ت�ث�م��ار يف القطاعن
ال�س�ي��اح��ي وال ��زراع ��ي ،ب�م��ا ي�ن�س�ج��م م��ع ت�س�م�ي��ة م�ح��اف�ظ��ة إب
باللواء األخضر.
ول�ف��ت إىل أه�م�ي��ة االس�ت�ف��ادة م��ن م�ق��وم��ات ال�ت�ن�م�ي��ة يف إب،
يف ظ��ل ت�ن��ام��ي وع��ي أب�ن��اء امل�ح��اف�ظ��ة ب��أه�م�ي��ة ال�ع�م��ل ال�ج�م��اع��ي
إلح � ��داث ت �ن �م �ي��ة ش��ام �ل��ة ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ،وإس �ه ��ام �ه ��م يف ت�ن�ف�ي��ذ
م �ب ��ادرات إلص ��الح ال �ط��رق وإن �ش��اء م�ش��اري��ع خ��دم�ي��ة ت�ص��ب يف
مصلحة املحافظة وأبنائها.

قال مصدر خاص :إن السفينة العمالقة " " apolytaresالتي غادرت
عصر يوم أمس األول ميناء الشحر بمحافظة حضرموت ،قامت بنهب
أكرث من اثنن مليون برميل من النفط الخام.
وأوضح املصدر أن الناقلة العمالقة كانت قد وصلت منذ أيام إىل
ميناء الشحر ،وقامت بتحميل ونهب أكرث من مليوين برميل نفط خام
بقيمة إجمالية تزيد عن  270مليون دوالر وفقاً ألسعار النفط يف البورصة
العاملية ،وهو ما يعادل  162مليار ريال يمني.
وأشار املصدر إىل أن نهب النفط الخام يأيت يف ظل استمرار عمليات
النهب املنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط الخام وثروات
اليمن ،ومواصلتهم لقطع مرتبات موظفي الدولة ألكرث من ست سنوات.
ولفت املصدر إىل أن هذه الشحنة لوحدها كافية لتغطية مرتبات

موظفي الدولة يف عموم املحافظات اليمنية لشهرين.
ووفقا للمواقع املالحية فإن السفينة ستقوم بتفريغ حمولتها يف
ميناء "يس راتشا" التايالندي.

نواب الشعب يطالبون األمم املتحدة الضغط على حتالف العدوان
ومرتزقته لاللتزام ببنود الهدنة
وأشاروا إىل أهمية انتظام الرحالت من وإىل مطار صنعاء الدويل وفتح
الطرقات واملمرات بن املدن اليمنية ومنها محافظة تعز.
ويف الجلسة ،التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجليس النواب
والشورى الدكتور عيل أبو حليقة ،وقف نواب الشعب أمام عدد من
القضايا العامة ،ويف مقدمتها توفر وتحسن الخدمات الضرورية
للمواطنن بما فيها الكهرباء للتخفيف من معاناة أبناء محافظة
الحديدة.
وأكدوا عى ضرورة إلزام صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة،
بتأدية املهام التي أنئش من أجلها والعمل عى توفر الكهرباء ألبناء
محافظة الحديدة واملناطق املجاورة لها ،للتخفيف من معاناتهم جراء
موجة الحر التي ضاعفت من معاناة األطفال وكبار السن واملرىض
وعالقتها بالخدمات الضرورية.
كما أكد نواب الشعب يف سياق نقاشاتهم ،عى أهمية البحث عن
الحلول املمكنة للتخفيف من معاناة أبناء محافظة الحديدة واملناطق
املجاورة لها يف الساحل.
وأقر املجلس ،طلب حضور نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية
وزير املالية -رئيس صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة واملناطق
املجاورة ،وكذا حضور وزيري اإلدارة املحلية والكهرباء واملعنين يف
الجهات ذات العالقة ،ملناقشة املوضوع ووضع الحلول املناسبة.
كما ناقش نواب الشعب ،موضوع الشكوى املقدمة للمجلس من
أسرة عضو مجلس النواب املتوفى عبد الرحمن بافضل ،بخصوص
إخراجهم من منزلهم.
وأقر املجلس مخاطبة الجهات املعنية بإعادة أسرة عضو مجلس
النواب بافضل إىل منزلهم واالعتذار لهم.
كما تطرق نواب الشعب يف سياق نقاشاتهم أيضا إىل موضوع متابعة
إعادة منزل عضو مجلس النواب حسن سود هفج.

ك ّرم عددا من الشخصيات الثقافية وناقش مع محافظي عدن واملهرة مستجدات األوضاع

رئيس مجلس الوزراء :اليمن بسجله النضالي املشرف وتاريخه املقاوم للغزاة قادر على طرد احملتلني اجلدد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ،أن األوضاع املردية
باملحافظات الواقعة تحت االحتالل السعودي اإلمارايت ،نتاج سعي دولتي االحتالل
لتكريس نهج الفوىض والخراب والدمار.
وأشار رئيس الوزراء خالل لقائه محافظي عدن طارق سالم واملهرة القعطبي عيل
ح�س��ن ال �ف��رج��ي ،إىل أن دول �ت��ي االح �ت��الل ت�ع�م��الن ب�ك��ل وس�ي�ل��ة م��ن أج ��ل إط��ال��ة أم��د
وجودهما يف نهب ثروات اليمن ومقدراته واستغالل جزره وسواحله ملصالح الصهاينة
واألم��ري�ك��ان وال��بي�ط��ان�ي��ن ..م�ش��دداً ع��ى أن ال�ي�م��ن بسجله ال�ن�ض��ايل امل�ش��رف وت��اري�خ��ه
املقاوم للغزاة واملحتلن قادر عى طرد املحتلن الجدد وضمان أمنه وسيادته وسالمة
ووحدة أراضيه.
وركز اللقاء عى األوضاع يف املحافظات الجنوبية املحتلة ،يف ظل استمرار االختالف
وال �ن��زاع ب��ن ال�ع�م��الء وامل��رت��زق��ة ب�ف�ص��ائ�ل�ه�م��ا امل�ت�ع��ددة وت��أث��ر ذل��ك ع��ى ال��وض��ع األم�ن��ي
والخدمي فيها وتداعياته الكارثية عى املواطنن.
وتطرق اللقاء إىل محاولة األطراف العميلة التغطية عى الخالف القائم ،باختالق
اإلش�ك��ال�ي��ات األم�ن�ي��ة وآخ��ره��ا إح ��راق ع��دد م��ن امل�ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ال�خ��اص��ة ب��ال�ك�ه��رب��اء
يف ع��دن للتغطية عى عمليات سرقة الكميات املخصصة لتشغيل الكهرباء وقطاع
الخدمات بشكل عام.
وتناول اللقاء عمليات التجنيد وحشد القوات العسكرية ال��ذي يشر بوضوح إىل
قرب حدوث نزاع مسلح مرتقب من ناحية ّ
وعد العدة الستمرار نهجهم العدايئ ضد
الشعب اليمني وفقاً إلمالءات تحالف العدوان من ناحية أخرى.
إىل ذلك كرّم رئيس الوزراء ،الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ،ومعه وزير الثقافة
عبدالله الكبيس ،كل من :عضو مجلس الشورى ،حسن محمد يحيى عبدالرزاق،
ومستشار محافظة ذم��ار أح�م��د حسن أح�م��د ال�ع��زي��زي ،وم��دي��ر ع��ام مكتب الثقافة

م��ا ت�ت�ع��رض ل��ه آث ��ار ال�ي�م��ن م��ن اع �ت��داءات
ونهب وتهريب للخارج من قبل ضعفاء النفوس
يعتبر جرمية جسيمة بحق الوطن

بمحافظة إب عبدالحكيم محمد مقبل.
ويأيت التكريم تقديراً من حكومة اإلنقاذ لجهودهم الوطنية ومسئولياتهم العالية
يف املجال الثقايف ومساهمتهم بالتنسيق مع السلطة املحلية يف محافظتي إب وذمار
يف حماية اآلثار والراث الشعبي الزاخر بالتنوع الفريد واملجسد ملسار التاريخ اإلنساين
والثقايف للحضارة اليمنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التكريم الرمزي يمثل رسالة تحفيزية لكل أبناء الوطن
السيما يف املناطق االثرية للمشاركة الفاعلة يف الحفاظ عى اآلثار وصونها وحمايتها

وك��ذل��ك امل ��وروث ال�ش�ع�ب��ي وح�م��اي�ت��ه وامل �ب ��ادرة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة ووزارة
الثقافة لتوثيقها وتسجيلها.
ولفت إىل أن اليمن بتاريخه العريق يمتلك شواهد تاريخية وأثرية كثرة ومتعددة
بحيث تكاد أي محافظة يمنية ال تخلو منها إىل جانب الراث الشعبي والثقايف ..وذكر
أن ما تتعرض له آثار اليمن من اعتداءات ونهب وسرقات وتهريبها للخارج من قبل
ضعفاء ال�ن�ف��وس وت�ج��ار اآلث��ار يعتب جريمة جسيمة بحق ال��وط��ن اليمني وت��اري�خ��ه..
مشراً إىل أن مقتنيات متاحف السعودية و اإلمارات ،جلها آثار يمنية منهوبة ومهربة،

وذلك يف إطار سعي الدولتن الطارئتن عى التاريخ لصنع هوية ومجد حضاري .
وأش��اد رئيس ال��وزراء ب��ال��دور املتميز ل��وزارة الثقافة وك��وادره��ا وج�ه��وده��م امللموسة
بالرغم من الصعوبات وظ��روف العدوان والحصار اللذين استهدفا اإلنسان اليمني
وكافة نواحي حياته ومنها املواقع األثرية واملتاحف..
ونوه بالتالحم املجتمعي يف هذه الفرة الذي يجسد روح املسئولية الوطنية العالية
لدى شعبنا اليمني ووعيه املستمد من ثراء تجاربه اإلنسانية وعمق تاريخه وحضارته..
من جانبه اعتب وزي��ر الثقافة تكريم مثل ه��ذه الشخصيات ،تكريما لكل من ساهم
وسيساهم يف حماية اآلثار كما أنه تكريم للعاملن كافة وحثهم عى املزيد من الجهد
للحفاظ عى اإلرث التاريخي العظيم لليمن.
وتسلم رئيس ال��وزراء خ��الل التكريم درع وزارة الثقافة ،تقديرا وعرفانا ب��دوره يف
دع��م ال��وزارة وأنشطتها ولقيادته الرشيدة لحكومة اإلن�ق��اذ الوطني يف ظ��ل الظروف
الصعبة من حرب وحصار ومساهمته يف ترجمة حرص القيادة الثورية والسياسية
يف صون مقومات الدولة ومؤسساتها الحكومية .

األثنني
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خالل لقائه بوجاهات ومشايخ محافظة تعز

قائد الثورة :تعز عنوان للعز والصمود والوطنية الصادقة

احملاصرون
نحاصر بل نحن
من يحاصر تعز وكل محافظات اليمن هو حتالف العدوان ،ولسنا من
ِ
َ
محافظة تعز هي أيضا عنوان للمظلومية التي عانت منها نتيجة
أكدنا استعدادنا لفتح طرقات خلدمة املواطنني وجاهزون
اجلانب الرسمي معني بخدمة املجتمع في محافظة تعز بكل
لذلك بشكل مبادرة ولو لم يكن هناك اتفاق مع الطرف اآلخر العدوان الغادر وجعل جزء كبير من هذا العدوان متوجها عليها
اإلمكانات املتاحة والتعاون مع املبادرات االجتماعية
محافظة تعز الحاملة األبية هي عنوان للعز
والصمود والوطنية الصادقة ..فقد كانت والزالت
حاضرة بموقفها الكبري يف التصدي لتحالف الشر
والعدوان وقوى الهيمنة والطغيان ،ولهذه املحافظة
األبية دور محوري يف مواجهة العدوان ،وتنوعها
يتصدر العناوين يف هذا الوطن الكبري ..هذا ما وصف
به قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث-
يحفظه الله -محافظة تعز ،وذلك خالل لقائه مع
وجاهات ومشايخ وأبناء الحاملة تعز يوم األربعاء
املايض ..حيث أشار السيد القائد ،إىل أن محافظة
تعز عنوان للعز والصمود والوطنية الصادقة والتي
كانت حاضرة يف موقفها الكبري يف التصدي للعدوان
الذي استهدفها واستهدف كل الوطن.
وأك� ��د ق��ائ��د ال �ث ��ورة ،أن ال �ج��ان��ب ال��رس �م��ي م�ع�ن��ي ب�خ��دم��ة
املجتمع يف محافظة تعز بكل اإلم�ك��ان��ات امل�ت��اح��ة وال�ت�ع��اون
مع املبادرات االجتماعية.
وقال "من يحاصر تعز وكل محافظات اليمن هو تحالف
نحاصر ب��ل نحن امل�ح� َ
�اص��رون ،وأكدنا
ال�ع��دوان ،ولسنا م��ن
ِ
استعدادنا لفتح طرقات لخدمة املواطنني وجاهزون لذلك
بشكل مبادرة ولو لم يكن هناك اتفاق مع الطرف اآلخر".
وأض��اف "نعي جيدا أن م��ا نقدمه م��ن تضحيات ه��و يشء
يسري مقابل ما يمكن أن ندفعه من خسائر لو قبلنا بالذلة
واالح� �ت ��الل ،ول �ه ��ذا ل ��ن ن ��ورث ألج �ي��ال �ن��ا ال �خ �ض��وع ل��الح�ت��الل
الخارجي والوصاية األجنبية".
وأش � ��ار ق ��ائ ��د ال� �ث ��ورة ،إىل أن ال� �ع ��دوان ي �ه ��دف إىل ط�م��أن��ة
الجانب اإلسرائييل من أي دور يمكن أن يقوم به اليمن.
وأك� ��د أن م ��ن ي �ق ��ود ل� ��واء ال �ت �ط �ب �ي��ع وال �ع �م ��ال ��ة وال �ش ��راك ��ة
والتحالف مع "إسرائيل" هو الذي ينفذ العدوان عىل اليمن..
الفتا إىل أنه ال يوجد أحد يف هذه الدنيا بمستوى أن يصادر
عىل شعب اليمن حريته واستقالله وكرامته.
وق��ال" معنيون اليوم بعد تجاوز صعوبات كبرية بفضل
الله أن نبني عليها للتقدم إىل األمام بخطى ثابتة لنصل إىل
النصر الحاسم ،وسندحر األعداء ونستعيد كل وطننا ولن
نسمح لهم باالستمرار يف العدوان والحصار".
وأك��د السيد عبدامللك ب��درال��دي��ن ال�ح��ويث ،أن "أولويتنا يف
هذه املرحلة التصدي للعدوان ،فالتهديد العسكري مستمر
واألعداء يعدون العدة للتصعيد يف املرحلة القادمة".
ولفت إىل أن قطاع الصناعات العسكرية سيكون إن شاء
الله من أحسن القطاعات الصناعية عىل املستوى اإلقليمي..

الطرف اآلخر يتحمل مسؤولية االمتناع والتنصل عن فتح الطرقات

العدو يستهدف محافظة تعز باالختالالت األمنية حتى ال يكون هناك وضع مستقر

منتلك صواريخ تصل إلى مديات بعيدة وبدقة عالية والتقنيات األمريكية فشلت في التصدي لها
وقال" نمتلك اليوم صواريخ تصل إىل مديات بعيدة وبدقة
عالية والتقنيات األمريكية الحديثة فشلت يف التصدي لها".
وذك ��ر ق��ائ��د ال �ث ��ورة ،أن ال �س �ع��ودي اس�ت�ن�ج��د ب�ك��ل ال�ع��ال��م
ل�ل�ح�ص��ول ع��ىل أي م�ن�ظ��وم��ات ت�س�ق��ط ص��واري��خ ال�ي�م��ن حتى
وصل بهم الحال لتسولها من العدو اإلسرائييل ..مبينا أن
التحضريات مستمرة لتصل امل�س��ريات اليمنية مل��دي��ات أبعد

بفاعلية أكرب وتقنيات متطورة أكرث.
وقال" العمل مستمر يف تطوير قدراتنا يف الدفاع الجوي
ول ��وح ��ظ يف ال �س �ن ��وات األخ� ��رية إس �ق ��اط ال �ك �ث��ري م ��ن ط ��ائ ��رات
العدو بأنواعها املختلفة ،وعلينا أن نسعى بكل جد لتحقيق
االك�ت�ف��اء ال ��ذايت وت�ق��وي��ة اإلن�ت��اج ال��داخ��يل ب��ال�ج��ودة املطلوبة
بكلفة تتيح أن يكون يف متناول الجميع".

وأش��ار قائد ال�ث��ورة ،إىل أن محافظة تعز ه��ي أيضا عنوان
للمظلومية التي عانت منها نتيجة العدوان الغادر وجعل
جزء كبري من هذا العدوان متوجها عليها ..الفتا إىل أن دور
محافظة تعز يف مواجهة العدوان محوري بكل االعتبارات
سكانيا وجغرافيا وتنوعها يتصدر العناوين يف هذا الوطن.
واس �ت ��درك ب��ال �ق��ول "ال ن �ن��ى م ��ا ف�ع�ل��ه ت �ح��ال��ف ال �ع ��دوان

بمحافظة تعز من الجرائم الشنيعة وجرائم التدمري املمنهج
للبنية التحتية ،كما ال ننى جرائم القتل والسحل والصلب
التي استهدف بها تحالف العدوان األحرار من أبناء محافظة
تعز".
وأوض� ��ح ال �س �ي��د ع �ب��دامل �ل��ك ب ��درال ��دي ��ن ال �ح ��ويث ،أن ال �ع��دو
يستهدف محافظة ت�ع��ز ب��االخ�ت��الالت األم�ن�ي��ة ح�ت��ى ال يكون
هناك وضع مستقر.
وقال "نأمل أن يكون هناك عناية بمعالجة كل املظلوميات
يف محافظة تعز" ..مؤكدا أن الطرف اآلخر يتحمل مسؤولية
االمتناع والتنصل عن فتح الطرقات.
وأض ��اف "م��ن ك��ان��وا ي�ق��ول��ون ع�ن��ه رئ�ي�س��ا ت��م اس�ت��دع��اؤه إىل
صالة لريغمه ضابط سعودي صغري ليعلن استقالته ،وهو
كان يف امل��ايض مستعدا ألن يذبح الشعب بأكمله وال يقدم
تنازال لصالح هذا الشعب".
واردف ق��ائ��ال "م��ا أح�ق��ر م��ن ي��ؤي��د ال �ع��دوان ع��ىل وط�ن��ه من
أج��ل أن ي�ب�ق��ى ل��ه م�س�م��ى وظ�ي�ف��ي ي�ك��ون ف�ي��ه خ��ادم��ا صغريا
لضابط يف االستخبارات السعودية أو اإلماراتية" ..مؤكدا أن
الخونة ال يمثلون اليمن وال أي محافظة من محافظاته ومن
يمثله ه��م أب�ن��اؤه ال�ش��رف��اء ال��ذي��ن ي�خ��وض��ون معركة التحرر
واالستقالل.
وبني قائد الثورة ،أن األمرييك والغرب يسعون إىل تسوية
الوضع يف املنطقة بشكل عام وإزاحة كل العوائق أمام العدو
اإلس ��رائ �ي ��يل ت �ح��ت ع �ن ��وان ال �ت �ط �ب �ي��ع ،يف ح ��ني أن ال�س�ي��اس��ة
األم��ري�ك�ي��ة وال�غ��رب�ي��ة ت�ج��اه املنطقة وال�ي�م��ن مبنية ع��ىل خطة
الستهداف كل أحرار األمة بما يخدم العدو اإلسرائييل.
وجدد السيد عبدامللك بدرالدين الحويث ،التأكيد عىل أنه
ال يمكن املساومة عىل حرية واستقالل الوطن مهما كانت
ال �ظ��روف ..وق ��ال" ن�ح��ن يف وض�ع�ي��ة مهمة وال�ع��دو مستكرب
يسعى ليحرز نصرا ولو جزئيا لتحقيق بعض أهدافه".
وك �ش��ف أن ال �ع��دو ي�س�ع��ى ل�ل�ت�ج�ن�ي��د ب�ش�ك��ل ك�ب��ري وي�ح�ض��ر
ل�ل�ت�ص�ع�ي��د يف امل��رح �ل��ة ال �ق��ادم��ة يف ك ��ل امل �ج ��االت ،ول ��ذل ��ك ال
ينبغي الغفلة يف ه��ذه املرحلة ،فنحن يف وضعية يجب أن
نكون فيها عىل مستوى عال من اليقظة.
وقال "نحن اليوم يف وضع أفضل بكل االعتبارات بعد أن
ملسنا تأييد الله ومعونته يف ظروف أقى".
وأش��ار إىل أن استخدام بلدنا للصواريخ الباليستية -عىل
ن�ح��و أك ��رب م�ن��ذ ال �ح��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة -م� َّ�ث��ل إه��ان��ة وإذالال
للطغيان األمرييك والسعودي.
وأكد قائد الثورة ،أنه عندما يتطور الجانب الزراعي وترتبط
به العملية الصناعية فسنحقق نقلة نوعية ..وقال" الصناعة
إىل جانب الزراعة عمل تكاميل مع الرثوة الحيوانية وظروفنا
يف الوطن مهيأة لالهتمام بذلك".
وأضاف قائد الثورة "من ال يتجه ليبني نفسه عىل مقومات
القوة فستسحقه األزمات ويسحقه األعداء".

الرئيس املشاط يلتقي املبعوث األممي بدار الرئاسة في العاصمة صنعاء

املشاط :ال بد أن يلمس املواطن انعكاسات الهدنة اإليجابية من خالل تنفيذ بنودها والعمل على صرف املرتبات

رئيس مجلس النواب :حتالف العدوان لم يتوقف عن اخلروق العسكرية ومنها الطائرة التي أسقطت في صنعاء ولم نسمع أي إدانة أممية

اإللغاء املتكرر للرحالت اجلوية
املقررة في بنود الهدنة اإلنسانية
عبر مطار صنعاء يشكل تنص ًال
واضح ًا عن مقررات الهدنة

معاناة موظفي الدولة مستمرة جراء
توقف املرتبات فيما ثروات الشعب
اليمني النفطية والغازية ينهبها
اللصوص وبشكل مستمر ومكشوف

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 ��ىل ب ��دار ال��رئ��اس��ة ب��ال�ع��اص�م��ة ص�ن�ع��اء امل�ب�ع��وث
األممي إىل اليمن هانس غراندبروغ وفريقه الخاص ،بحضور
رئيس مجلس النواب األخ يحيى عيل الراعي ورئيس الوزراء
الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزير النقل عبدالوهاب الدرة.
ويف ال�ل�ق��اء أك��د ال��رئ�ي��س امل�ش��اط ،ض��رورة أن تسهم الهدنة
اإلن �س��ان �ي��ة يف ت�خ�ف�ي��ف م �ع��ان��اة ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي وأن ي�ل�م��س
امل� ��واط� ��ن ان �ع �ك ��اس ��ات �ه ��ا اإلي �ج ��اب �ي ��ة م ��ن خ� ��الل ال �ت �ن �ف �ي��ذ ال �ك��يل
لبنود ال�ه��دن��ة وال�ع�م��ل ع��ىل ص��رف م��رت�ب��ات امل��وظ�ف��ني يف كافة
محافظات الجمهورية ..مشرياً إىل الحجز والقرصنة املتكررة
للسفن النفطية م��ن ق�ب��ل ت�ح��ال��ف ال�ع��دوان ع��ىل خ��الف بنود
الهدنة اإلنسانية رغم حصولها عىل تصاريح وصول من قبل
مكتب التحقق والتفتيش التابع لألمم املتحدة.
وأوض ��ح أن أع �م��ال ال�ق��رص�ن��ة وال�ح�ج��ز ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا دول
العدوان بقيادة أمريكا لسفن املشتقات يرفع الغرامات ،ما
يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني وه��و ما يتنايف مع
غايات الهدنة اإلنسانية.
ك�م��ا أك ��د رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال �س �ي��ايس األع ��ىل ض� ��رورة وص��ول
السفن إىل م��وائن الحديدة دون اب�ت��زاز وقرصنة وحجز ينايف
بنود الهدنة اإلنسانية وأن يلتزم تحالف العدوان بتنفيذ بنود
الهدنة بشكل كامل.
واعترب الرئيس املشاط اإللغاء املتكرر للرحالت الجوية املقررة

وج��دد فخامة الرئيس التأكيد ع��ىل ض��رورة اض�ط��الع األم��م
امل�ت�ح��دة ب��دوره��ا يف ال�ض�غ��ط ع��ىل ال �ط��رف اآلخ ��ر ب�ت��وري��د ك��اف��ة
امل� ��وارد م��ن ال� ��رثوات ال�ن�ف�ط�ي��ة وال �غ��ازي��ة وال ��رس ��وم ال�ج�م��رك�ي��ة
وال�ض��ري�ب�ي��ة إىل ح�س��اب امل��رت�ب��ات ل�ص��رف م��رت�ب��ات امل��وظ�ف��ني يف
ك��اف��ة م�ح��اف�ظ��ات ال�ج�م�ه��وري��ة ،ب��دال م��ن نهبها وت��وري��ده��ا إىل
الحسابات الخاصة لبعض اللصوص ..وتابع" إننا حريصون
عىل تخفيف معاناة املواطنني يف تعز وبقية املحافظات التي
ت�س�ب��ب ب�ه��ا ال �ع��دوان وم��رت��زق�ت��ه " ..م�ش��رياً إىل م��ا ي�ت�ع��رض له
املسافرون من نهب وخطف وقتل وكان آخرها قتل أحد أبناء
ال�س��ائ�ق��ني يف م�ن�ط�ق��ة ط ��ور ال�ب��اح��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة ل �ح��ج ،وق�ب�ل�ه��ا
السنباين وآخرين.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب ":إننا يف الجمهورية
ال �ي �م �ن �ي��ة م �ح ��اص ��رون م ��ن ق �ب ��ل ت �ح ��ال ��ف ال � �ع� ��دوان األم ��ري ��يك
السعودي منذ سبعة أعوام" ..مشرياً إىل أن تحالف العدوان
ل ��م ي�ت��وق��ف ع ��ن ال �خ ��روق ��ات ال�ع�س�ك��ري��ة وم�ن�ه��ا ال �ط��ائ��رة ال�ت��ي
أسقطت يف العاصمة صنعاء ولم نسمع أي إدانة للخروقات
ال من مجلس األمن وال من األمم املتحدة.
وأوض� � ��ح األخ ي �ح �ي ��ى ع ��يل ال� ��راع� ��ي ،أن ت �ح ��ال ��ف ال� �ع ��دوان
األمرييك السعودي شن الحرب عىل الشعب اليمني بذريعة
ما تسمى "شرعية هادي" ،لكنه بعد سبعة أعوام من القتل
والتدمري والحصار والجرائم املروعة بهذه الذريعة ،عمل عىل
إلغائها وتعيني عمالء آخرين ً
بدال عنه.

أعمال القرصنة وحجز دول العدوان لسفن املشتقات يرفع الغرامات ما يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني
ضرورة اضطالع األمم املتحدة بدورها في الضغط على الطرف اآلخر بتوريد كافة املوارد
من الثروات النفطية والغازية والرسوم اجلمركية والضريبية إلى حساب املرتبات

يف ب �ن��ود ال �ه��دن��ة اإلن �س��ان �ي��ة ع ��رب م �ط��ار ص�ن�ع��اء ال� ��دويل ت�ن�ص� ً
�ال
واض�ح��اً م��ن تحالف ال�ع��دوان ع��ن م�ق��ررات الهدنة وب�ن��وده��ا..
وق ��ال ":إن اإلل �غ ��اء امل �ف��اج��ئ ل �ل��رح��الت ي �ح��رم امل ��واط �ن ��ون م��ن
االستفادة من هذه الهدنة واعتبارها شبه معدومة"  ..مؤكداً

ض ��رورة ت�ح��دي��د ج ��دول ل�ل��رح��الت ال�ج��وي��ة امل �ق��ررة خ��الل ف��رة
الهدنة بشكل كامل وال يوجد أي مربرات لعدم القيام بذلك.
وأض��اف الرئيس امل�ش��اط "ه��ؤالء ي��ري��دون أن تكتمل الهدنة
وال ي�ح�ص��ل امل��واط��ن ال�ي�م�ن��ي ف�ي�ه��ا ع��ىل أي ف��ائ��دة ،وال نخفف

عنه أي أعباء وهذا غري مقبول".
ولفت إىل استمرار معاناة كافة موظفي الدولة جراء توقف
املرتبات ،فيما ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية ينهبها
اللصوص وبشكل مستمر ومكشوف.
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الغشمي وصالح أسقطوا مشروع احلمدي بالتآمر
عليه وقتله ضمن مخطط سعودي -أمريكي
26سبتمرب – تقرير :

يف 13يونيو 1974م كان الشعب اليمني عىل موعد مع حركة التصحيح بقيادة العقيد إبراهيم الحمدي الذي صاغ برنامج
الحركة وحدد أهدافها وأعلنها للشعب مؤكداً دخول اليمن مرحلة جديدة من تاريخها.

حركة  13يونيو محاولة جادة إلنهاء التدخل
اخلارجي وحتقيق السيادة الوطنية

واج � � � ��ه ال � �ح � �م � ��دي ت� �ح ��دي ��ات
ع ��دة اب ��رزه ��ا ال �ت��دخ��ل ال �س �ع��ودي
يف ال�ي�م��ن وب ��دأ ب �خ �ط��وات ت��دري�ج�ي��ة
ال� �ع� �م� ��ل ع � ��ى ان� � �ه � ��اء ذل � � ��ك ال� �ت ��دخ ��ل
ال� �س ��اف ��ر وال� � � ��ذي ب �ل ��غ درج � � ��ة ال ي �م �ك��ن
ال � �ق � �ب � ��ول ب � �ه� ��ا ف � �ق� ��د ك � ��ان � ��ت ال� �س� �ع ��ودي ��ة
تتدخل يف كل صغرية وكبرية منها تعيني
املسؤولني وتحديد سياسات الدولة وإدارة
الفوىض داخ��ل الباد من خ��ال اتباعها من
ن��اف��ذي��ن وغ��ريه��م وارادت يف ت�ل��ك ال �ف��رة دف��ع
الباد اىل نسخة ثانية من الحرب الشطرية اال
ان الرئيس الحمدي تمكن من انهاء الخافات
مع الشطر الجنوبي فتحول التوتر الذي ساد
العاقة بني الشطرين اىل رواب��ط متينة من

البردوني :
ح ��رك ��ة ي��ون �ي��و وب �ك��ل
امل� � �ق� � ��اي� � �ي� � ��س اه� � ��م
ح ��رك ��ات� �ن ��ا ال��وط �ن �ي��ة
ألن� � � � �ن� � � � ��ا م � � � � ��ن ي� � � ��وم
ان � �ف � �ج � ��اره � ��ا م �ل �ك �ن ��ا
ق ��رارن ��ا ال �ي �م �ن��ي وق��د
دل��ت امل��ؤام��رة عليها
على صدق وطنيتها

االخاء والعمل الجاد عى إعادة تحقيق الوحدة.
وش �ي �ئ��اً ف�ش�ي�ئ��اً ك��ان��ت ال �ب ��اد ت�ت�ج��ه ن �ح��و االس �ت �ق ��رار واألم ��ن
وال� �ب� �ن� ��اء وال� �ع� �م ��ل ض �م ��ن م� ��ا ش �ه ��دت ��ه يف ت �ل ��ك امل ��رح� �ل ��ة م��ن
التأسيس الفعيل لدولة املؤسسات إضافة اىل بناء عوامل
القوة الذاتية يف ظل استمرار الدولة حينها يف استنهاض
الشعب للمشاركة بعملية البناء فكانت التعاونيات
التجربة الفريدة التي أدت اىل شق الطرقات وبناء
املدارس وتنمية الريف بمختلف املشاريع.
ل �ق ��د ت �م �ك ��ن ال ��رئ� �ي ��س ال� �ح� �م ��دي خ � ��ال ث ��اث
سنوات من تحقيق إنجازات عدة عى مختلف
األص � �ع � ��دة وك � � ��ان ه� �ن� ��اك ال �ك �ث ��ري م� ��ن امل �ش ��اري ��ع
التطويرية والحيوية قد بدأ العمل بها اضافة اىل
مشاريع أخ��رى قيد ال��دراس��ة منها امل��دن السكنية يف
صنعاء والحديدة وغريها إضافة اىل الشركات العامة يف
مجاالت الصناعة والزراعة ناهيك عن مشاريع تطوير صنعاء
وك��ل تلك امل�ش��اري��ع ل��م تنفذ وت�ع��رض��ت مخصصاتها للنهب
م��ن ق�ب��ل س�ل�ط��ة االن �ق��اب ال��دم��وي ال�ت��ي ت��ول��ت ال�ح�ك��م بعد
ان ام�ت��دت اي��ادي�ه��ا اآلث�م��ة الغ�ت�ي��ال ال��رئ�ي��س ال�ح�م��دي تنفيذاً
للتوجيهات السعودية واألمريكية.
لقد كان الحمدي يواجه التدخل الخارجي بطريقة هادئة
ويف نفس ال��وق��ت حاسمة فقد عمل ع��ى وض��ع السعودية
ومن خلفها واشنطن امام االمر الواقع من خال الخطوات
التاريخية مع الرئيس ساملني إلعادة تحقيق الوحدة غري أن
ال �ع �م��اء يف ق �ي��ادة ال�ب�ل��د ول��أس��ف ك ��ان ه ��ؤالء ال �ع �م��اء م��ن
املحيطني ب��ال�ح�م��دي وي�ن�ت�م��ون للمؤسسة ال�ع�س�ك��ري��ة وع��ى
رأسهم احمد الغشمي رئيس األرك��ان وقتها وعيل عبدالله
ص��ال��ح ال ��ذي ك ��ان ي �ت��وىل ق �ي��ادة ل ��واء ت�ع��ز ف �ك��ان ان �ق��اب 11
أكتوبر 1977م يوماً اسوداً بالنسبة لليمنيني.
لقد كان الحمدي يسعى بكل جهد اىل استقال البلد وطي
صفحة الوصاية األجنبية وإيقاف التدخل يف شؤونه الداخلية
وك��ان عى اعتاب تحقيق ضربة قاصمة لذلك التدخل لوال
خ �ي��ان��ة ال �غ �ش �م��ي وص ��ال ��ح وت�ن�ف�ي��ذه�م��ا ل�ل�م�خ�ط��ط االن �ق��اب��ي
الدموي البشع بإشراف امللحق العسكري السعودي صالح
الهديان وبتوجيهات م��ن القيادة السعودية وض��وء أخضر
من الجانب األمرييك الذي اكد حينها أنه لم يكن يتوقع أن
يكون الحمدي بمثل هذه الخطورة حتى اصبح يشكل خطرا ً
عى املصالح االمريكية والسعودية من خال توجهه الجاد
ن�ح��و ب �ن��اء دول ��ة ي�م�ن�ي��ة م�س�ت�ق�ل��ة ال ت�خ�ض��ع ل�ل�ح�ل��ف ال�غ��رب��ي
ف ��أراد ال �خ ��روج م��ن ع �ب��اءة ال�ت�ص�ن�ي��ف ال�ع��امل��ي ض�م��ن ال �ص��راع
ب��ني املعسكرين الشرقي والغربي واالم��ر ذات��ه ك��ان بالنسبة
للشهيد سالم ربيع عيل.
لقد أكدت املؤامرة عى الرئيس الحمدي وطنية حركة 13
ً
قائا :
يونيو وهو ما تحدث به الربدوين يف اليمن الجمهوري
انكشاف الوجود آخر 77م فأبرزت تلك املؤامرة وطنية تلك
الحركة وهويتها الثورية من خال وجوه املتآمرين عليها ألن
معرفة النقيض يجيل وجه نقيضه  ..الشعب استجى وطنية
ثورية يونيو وهويتها اليمنية ولقد دل��ت امل��ؤام��رة عليها عى
صدق وطنيتها وعى يمنيتها العامة التي تتبنى يمناً واحداً
وت ��رف ��ض وه �م �ي��ة ال �ش �ط��ري��ن وك ��ل االح � ��داث ال �ت��ي اس�ت�ج��دت
لضبابية وجه يونيو زادت من اشراق وجهه اليمني
لقد أدرك الجميع اىل أين كان يتجه الحمدي السيما من

ناتو العرب  ..مرتاس الكيان املنهار يف اليمن
�ت امل� �رّة األوىل ال �ت��ي ي �ت��وحّ ��د ف�ي�ه��ا ب�ع��ض
ل�ي�س� ِ
ال �ح� ّ�ك��ام ال �ع ��رب ع ��ى ال �ب��اط��ل ف��ال � ّت��اري��خ ي�ح�ف��ل
ّ
بالشواهد الكبرية عى تشتتهم واستئسادهم
عى بعضهم البعض .وحكاية ال ّتشتت بينهم
ب � ��دأت م �ن ��ذ ال �ج��اه �ل �ي��ة ب ��ني ف ��رع ��ني م ��ن ق�ب�ي�ل��ة
غ �ط �ف��ان ،ه �م��ا :ع�ب��س وذب �ي ��ان ،ال �ت��ي أ ّدت إىل
إش �ع��ال ح ��رب داح ��س وال �غ ��رباء ب�س�ب��ب س�ل��ب
قافلة حجّ اج للمناذرة تحت حماية ّ
الذبيانيني،
وحرب البسوس التي نشبت بني قبيلة تغلب
ب��ن وائ ��ل وأح��اف �ه��ا ض � ّ�د ب�ن��ي ش�ي�ب��ان وأح��اف�ه��ا
م��ن قبيلة ب�ك��ر ب��ن وائ��ل اس�ت�م�رّت أرب�ع��ني ع��ام��اً
بسبب ناقة.
أمّ ��ا يف اإلس ��ام ف�ك��ان اإلن�ج��از األك��رب ل��أع��راب
اجتماعهم يف دار ال� ّ�ن��دوة وت��وحّ ��ده��م ع��ى قتل
رس��ول ال�ل��ه محمد ص��ى ال�ل��ه عليه وآل��ه وسلم
ف��ان�ت��دب��وا ع�ش��رة ش�ب��اب م��ن عشر ق�ب��ائ��ل ،لقتل
ال� � ّرس ��ول وت �ف ��ري ��ق دم ��ه ع ��ى ال �ق �ب��ائ��ل ال �ع��رب � ّي��ة
ل �ت �ض �ي �ي��ع ه ��و ّي ��ة ال �ق ��ات ��ل م �خ ��اف ��ة م ��واج �ه ��ة ب�ن��ي
هاشم .ويف العصر الحديث تبقى نكبة فلسطني
ودور آل سعود يف ال ّتنازل عنها لليهود املساكني
وف�ق��اً مل��ا ذك��ره ال� ّ
�ش�ه�ي��د ن��اص��ر السعيد يف كتابه
ت� ��اري� ��خ آل س� �ع� ��ود وم � ��ا ت� ��اه� ��ا م� ��ن م� ��ؤام� ��رات
ش ��اه ��داً ع��ى ال � �رّدة ال �ع��رب � ّي��ة وت �خ��اذل �ه��ا وص � ً
�وال
إىل العدوان عى ا ّل��دول العربيّة تحت مسمّ ى
(ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي) ،ال ��ذي ط��ال س��وري��ا وال�ع��راق
وليبيا وتونس دون أن ننىس جريمتهم الكربى
يف العدوان عى اليمن الذي ال زال مستمرّاً بعد
دخوله عامه ّ
الثامن .يتضح من خال تلخيص
السرد ال ّتاريخي لبعض تلك األنظمة العربيّة
ّ
�ص ال�خ�ل�ي�ج� ّي��ة م�ن�ه��ا ّ
وب ��األخ � ّ
أن دوره ��ا وظ�ي�ف� ٌّ�ي
ً
ألجندات غرب ّي ٍة واستعمار ّي ٍة كما ييل:
وفقا
ٍ
 – 1ت� �ك ��ري ��س س � �ي � ��ادة ال � �غ � ��رب ع � ��ى ال � � � ّ�دول

للسياسات األمريكيّة
العربيّة من خال تبنيهم ّ
والربيطانيّة و(اإلسرائيلية)
 – 2استباحة وس��رق��ة ث��روات ال� ّ�دول العربيّة
السلطة وحكم
واإلس��ام� ّي��ة مقابل بقائهم يف ّ
ّ
بالسيف ّ
والنار واالستبداد.
الشعوب ّ
 – 3إض� �ع ��اف األمّ � � ��ة وت �ش �ت �ي �ت �ه��ا واس �ت �ه ��داف
عناصر القوّة فيها ومحاولة تدمريها وإلهائها
وإش�غ��ال�ه��ا ع��ن ال�ق�ض� ّي��ة األس��اس� ّي��ة وه��ي قضية
العربي)
فلسطني (الرّبيع
ّ
 – 4ت�ق��وي��ض ال�ق�ض� ّي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن� ّي��ة وإن�ه��ائ�ه��ا
وتجميل صورة الكيان ّ
الصهيوين املؤقت وخلق
أعداء بديلة عنه مثل (إيران وحزب الله وأنصار
ّ
ال�ل��ه وح�م��اس وال�ج�ه��اد وك ��ل ف�ص��ائ��ل امل�ق��اوم��ة
والقوى املناهضة للغرب).
وفقاً لهذه املنهجيّة العدوانيّة التي يعتمدها
الغرب تجاه دولنا العربيّة واإلساميّة ويعمل
ع��ى ت�ط��وي��ره��ا وت�ن�ف�ي��ذه��ا ب ��أدوات ��ه م��ن األن�ظ�م��ة
ال�خ�ل�ي�ج� ّي��ة امل�ط� ّب�ع��ة ق � ّ�دم م �ش � ّرع��ون أم��ريك� ّي��ون
من ّ
الديمقراطيّني والجمهوريّني يف الكونغرس
قانون يتضمّ ن توحيد املنظومة
األمرييك مشروع
ٍ
ّ
ّ
للتصدي (لاعتداءات
الدفاعيّة لدول املنطقة
اإلي��ران � ّي��ة) .ت�ح��ت ع �ن��وان (ردع األع ��داء وت�ع��زي��ز
ال � � ّ�دف � ��اع � ��ات) وق� � ��د ط� �ل ��ب م � ��ن وزارة ال � � ّ�دف � ��اع
األمريكيّة وضع اسراتيج ّي ٍة للعمل وال ّتنسيق
م��ع ك� ّ�ل م��ن ال�ع��راق وإس��رائ�ي��ل واألردن ومصر
�س�ع��ودي��ة واإلم� ��ارات وح�ل�ف��ائ�ه��م يف املنطقة
وال� ّ
�ام دف��اع� ّ�ي ت�س� ّ�خ��ر ف�ي��ه ك� ّ�ل ال� ّت�ق�ن�ي��ات
إلق ��رار ن �ظ� ٍ
ٍ
وال � �ق� ��درات ال �ج ��و ّي ��ة وال � ّ
�ص ��اروخ� � ّي ��ة ال � ّ�دف ��اع � ّي ��ة
لحماية املنطقة من االعتداءات اإليرانية ،وتلك
متشد ٌ
ٌ
ّ
دة مدعومة من
مجموعات
التي تنفذها
إيران وفقاً ملا جاء يف اقراح املشروع..
وت ��مّ ال� ّ�ط �ل��ب م ��ن (ال �ب �ن �ت��اغ��ون) ت�ق��دي��م ت�ق��ري� ٍ�ر

شوقي عواضة #

م �ف� ّ
�ص� ٍ�ل إىل ال �ك��ون �غ��رس ب �ع��د س � ّت ��ة أش �ه ��ر م��ن
إق ��رارامل �ش ��روع ،ي�ت�ض��مّ ��ن اس��رات �ي �ج � ّي� ً�ة ت�ت�ل� ّ�خ��ص
بما ييل:
 – 1عمليّة تقييم لخطر ّ
الصواريخ الباليستيّة
وامل �س ��ريات ال �ج��و ّي��ة ول �ص ��واري ��خ ال �ك ��روز وم ��دى
خطورتها.
 - 2ت �ق �ي �ي��م ال �ه �ج ��وم ��ات ال �ت ��ي ت �ش � ّ�ن �ه ��ا إي� ��ران
واملجموعات ال ّتابعة لها عى (إسرائيل) ومصر
والسعوديّة واإلمارات.
واألردن والعراق
ّ
 – 3تقييم فعاليّة توحيد املنظومة ّ
الدفاعيّة
الصاروخيّة والجويّة بني تلك ّ
ّ
الدول وفعاليّتها
ّ
ّ
والحد منها.
التصدي لتلك الهجومات
يف
م��ن ال ��واض ��ح ّ
أن ال �غ��اي��ة األس��اس � ّي��ة م��ن ه��ذا
�ص�ه�ي��وين امل� ّ
امل �ش��روع ه��ي ح�م��اي��ة ال�ك�ي��ان ال� ّ
�ؤق��ت
ب ��ال � ّ�درج ��ة األوىل يف ظ� � ّ�ل ف �ش �ل ��ه ال� � ّ�ذري� ��ع ب�ع��د
م�ع��رك��ة س�ي��ف ال�ق��دس وت��راج�ع��ه أم ��ام تصاعد
ق �وّة ق��وى م�ح��ور امل�ق��اوم��ة ال سيّما بعد حديث
قيادات املقاومة من فلسطني إىل لبنان وسوريا
والعراق واليمن عن محوريّة املعركة القادمة

عاصر تلك املرحلة فقد كانت خطوات الحمدي تكشف عن
ط�م��وح��ه يف ت�ح�ق�ي��ق االس�ت�ق��ال ب�ع��د ان ت�م�ك��ن م��ن اإلط��اح��ة
بالنافذين املرتبطني باللجنة الخاصة وفتح باب الحوار مع
م�خ�ت�ل��ف ال �ق��وى ال��وط�ن�ي��ة ض�م��ن ال�ت�م�ه�ي��د ال �ج��اد ل�ل�خ�ط��وات
التاريخية يف اعان دولة يمنية مستقلة ال عاقة لها بصراع
موسكو وواشنطن وهنا نتوقف عند ما كتبه االديب عبدالله
ال � ��ربدوين  :ك��ان��ت أواخ � ��ر ال �ع ��ام 1976م ت ��ي اىل ان�ع�ت��اق
املرحلة السياسية بصورة تدريجية من القمقم الذي يمثل
ضغوط الجار القريب ونوايا "حمران الوجوه" فواقع املرحلة
اذا يف ت�ل��ك ال �ف��رة ل��م ي�ك��ن ي�م�ث��ل والء ش�خ�ص�ي��ا او ق�ب�ل�ي��ا او
عشائريا او طائفيا ولكن هذا لم يمنع انه كان ينحو منحى يف
حب السلطة وممارسة الحكم اال انه تميز بتطبيقات فورية
أدت اىل تربير اي نوع من أنواع املمارسات مهما كانت وتعزيز
الثقة الوطنية بذلك الواقع السيايس الذي خرج من أعماق
ذلك القمقم ليضفي نوعاً من االستقرار للمرحلة السياسية
التي شهدتها الساحة اليمنية
ويقول الربدوين ان حركة يونيو وبكل املقاييس اهم حركاتنا
الوطنية ألننا من يوم انفجارها ملكنا قرارنا اليمني وامتلكنا
مصرينا ع��ن م��وق��ف يمني وع��ن وطنية ال ت�س��اوم وال تنحني
ألي ع��اص�ف��ة وه��ذه ال�ف��رة ازه��ى ع�ه��ودن��ا ال��وط�ن�ي��ة اجتماعياً
واق �ت �ص��ادي��اً ودول �ي ��اً إذ ت�ق��دم��ت ال�ي�م��ن م��ن خ��ان��ة األق ��ل ن�م��واً
اىل ال��دول النامية  ,ول��م يكن س�ق��وط تلك امل��ؤام��رة اىل ذلك
الدرك األسفل إال انصع دليل عى خطوة حركة يونيو وعى
شعبيتها الكاسحة.

أحقـر مرتزقــة

وتحويلها إىل معرك ٍة وجود ّي ٍة للكيان والغاية
ّ
السعوديّة واإلمارات
الثانية هي تعزيز حماية ّ
�س��اس��ة
وش ��رك ��ات ال � ّ�ن �ف ��ط ف �ي �ه��ا واأله� � ��داف ال �ح� ّ
بعدما ّ
هشم الجيش اليمني وأنصار الله صورة
ً
إضافة
أح��دث ترساناتهم العسكريّة املتطوّرة.
إىل ّ
أن امل� �ش ��روع ي �ه ��دف إىل ت �ع��زي��ز ال � ّ�دف ��اع ��ات
ّ
الصاروخيّة والجويّة يف أربيل لحماية املصالح
واملراكز األمريكيّة االسرائيليّة التي استهدفتها
ال � ّ
�ص ��واري ��خ اإلي ��ران� � ّي ��ة ال �ت ��ي ك� ��ان آخ ��ره ��ا إع� ��دام
ال�ج��رال إي��اك رون ق��ائ��د وح��دة االغ�ت�ي��االت يف
(جهاز املوساد االسرائييل) مع ضابطني آخرين
من خ��ال استهدافهم بطائر ٍة م�س� ّ�ري ٍة ر ّداً عى
ع�م�ل�ي��ات االغ �ت �ي��ال ال �ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا ج �ه��از امل��وس��اد
ال� ّ
�ص �ه �ي��وين ب��اس �ت �ه��داف ب �ع��ض ع �ل �م��اء ال� ّ�ط��اق��ة
ال� ّ�ن��وو ّي��ة اإلي ��ران � ّي ��ة .أمّ ��ا م�ص��ر واألردن ال �ت��ي لم
صاروخي من إي��ران أو من
هجوم
تتعرّض ألي
ّ
ٍ
أي ف�ص�ي� ٍ�ل م��ن ف�ص��ائ��ل امل�ق��اوم��ة ف� ّ
�إن وج��وده��م
ّ
ضمن ما يسمّ ى بالناتو العربي ما هو إال لتعزيز
ّ
وبكل
بشكل أكرب.
الوجود األمرييك واالسرائييل
ٍ
األح ��وال ف� ّ
�إن حلف (ال� ّ�ن��ات��و ال�ع��رب��ي) امل�ه��زوم يف
ال �ي �م ��ن ع� ��ى أي � ��دي رج � ��ال ال� �ل ��ه وال� �ع ��اج ��ز ع��ى
السعودية
م��دى س�ن��وات ال�ع��دوان م��ن حماية ّ
واإلم� � � ��ارات وأرام � �ك� ��و وغ ��ريه ��ا س �ي �ف �ش��ل ف �ش� ً�ا
ذري �ع ��اً وك �ب ��رياً ب�م�ن�ظ��وم��ات��ه ودول �ه ��ا ول ��ن ي�ق� ّ�دم
أيّ ج��دي��د أم ��ا اإلن �ج ��از ال��وح �ي��د ال� ��ذي س�ي�ن�ج��ح
ف�ي��ه األم��ريك� ّي��ون واالس��رائ�ي�ل� ّي��ون ف�ه��و نجاحهم
بتحويل تلك ّ
الدول إىل أكياس رمل ومتاريس
الصهيوين ّ
ّ
للدفاع عن الكيان ّ
لكنهم كما فشلوا
يف ح�م��اي��ة أن�ظ�م�ت�ه��م وه��زم��وا س�ي�ف�ش�ل��ون أي�ض��اً
وسيُهزمون.
*كاتب واعامي لبناين

ال��وف��د ال��وط�ن��ي امل�ف��اوض يف ملف امل�ع��اب��ر وال�ط��رق��ات
العدوان كما يقولون بالنصح ألن يعيد النظر يف
امل�غ�ل�ق��ة ع ��اد م �ص �ح��وب��اً ب��امل �ب �ع��وث األم �م ��ي ال �س��وي��دي
تغيري اسراتيجيته الستعادة ما يسمونه بالدولة
ه��ان��س غ��رون��دب��رغ ،م��ن العاصمة األردن�ي��ة ع��مّ ��ان إىل
م ��ن االن �ق ��اب �ي ��ني وه� ��م ب ��ذل ��ك ي �ك �ش �ف��ون ح�ق�ي�ق��ة
العاصمة اليمنية صنعاء ،للتشاور كما صرح رئيس
ن �ف��اق �ه��م خ ��اص � ً�ة أح ��ادي �ث �ه ��م ح� ��ول أن ال �ت �ح��ال��ف
الوفد اللواء يحيى عبدالله الرزامي.
غدر بهم وأنهم لم يكونوا يدركوا أن السعودية
بطبيعة ال�ح��ال ملف فتح امل�ع��اب��ر وال�ط��رق��ات س��واءً
واإلم��ارات وم��ن خلفهم أمريكا وبريطانيا وكيان
يف تعز أو كل الطرقات املغلقة يف املحافظات اليمنية
ال �ع ��دو ال �ص �ه �ي��وين ان ل �ه��م أط �م ��اع وم�خ�ط�ط��ات
األخ ��رى م�ل��ف إن�س��اين وك ��ان م�ن�ت�ظ��راً م��ن وف��د شرعية
وأه� � � � ��داف س � �خ � ��روا ه � � ��ؤالء ال � �ع � �م� ��اء وال� �خ� ��ون� ��ة
ت �ح ��ال ��ف ال � �ع� ��دوان ح �ت ��ى م ��ن ب� ��اب ت �س �ج �ي��ل امل ��واق ��ف
لتحقيقها ولكن لم يكونوا يتوقعوا أن من يشن
وال �ن �ق��اط أن ي�ت�ق��دم ه ��و ب �م �ب��ادرة ب��اع�ت�ب��ار أن امل��رت��زق��ة
ه ��ذه ال �ح��رب ال �ع��دوان �ي��ة ل�ي��س ه��دف��ه االس �ت �م��رار
يف استخدامهم باعتبار أنهم ق��د اب��دوا الخضوع
طوال سنوات العدوان كانوا يتباكون عى حصار تعز
والطاعة له إىل حد تدمري وإبادة وتقسيم اليمن
ليتضح بعد كل هذا الوقت أنهم من يحاصرون تعز
الزبريي
أحمد
وأن أس�ي��اده��م ه��م م��ن ي�ح��اص��رون ال�ي�م��ن وال�ط��رق��ات
بعد احتاله ،ومن ثم رميهم يف املزبلة ألن ثمنهم
وامل �ع��اب��ر م�غ�ل�ق��ة وب�ش�ك��ل أك ��ر ق �س��وة يف م�ح��اف�ظ��ات
قد دفع.
أخرى ومأرب تشكل يف هذا السياق نموذجاً.
املعابر وم�ل��ف األس��رى وف�ت��ح م�ط��اري صنعاء وال�ح��دي��دة وك��ل م��وائن
وهنا علينا أال ننىس الطرقات فيما بني املحافظات ويف ظل الحصار اليمن وامللف االقتصادي ودفع املرتبات وغريها ملفات إنسانية وينبغي
تكتسب الطريق من صنعاء إىل حضرموت مروراً بمأرب أهمية حيوية أن يكون الجميع متفقاً عليها ،ولكن لم نسمع حديثاً لهؤالء املرتزقة
ً
وصوال والخونة عن ًّ
أي من هذه امللفات وهم فيها يلبون ما يأمرهم به تحالف
وكذلك الطريق من تعز إىل عدن مروراً بالراهدة وكرش ولحج
ل�ع��دن ,وك��ذل��ك ال�ط��ري��ق ال��راب��ط ب��ني ذم ��ار واب وال�ض��ال��ع ع��دن يف ظل العدوان وأحياناً يزايدون عليه ،باستثناء تعز -التي ثبت اليوم أن من
الحصار املطبق عى املحافظات الحرة.
يحاصرها ه��م أول�ئ��ك امل��رت��زق��ة وقيادتهم ونخبهم يف ال�خ��ارج  -ت��رى يف
بدون شك أن املرتزقة ووفودهم التي ترسل من التحالف للتفاوض وقف هذه الحرب العدوانية اإلجرامية اإلرهابية عى الشعب اليمني
من مصلحتها أن تقدم م�ب��ادرات ول��و من ب��اب ذر ال��رم��اد يف العيون ،ن�ه��اي��ة ال�ح��اج��ة إل�ي�ه��م ،ل�ه��ذا ي�س�ع��ون إىل اس�ت�م��رار ال�ع��دوان وال يمكن
ولكن ال يملكون مجرد االيماء يف هذا االتجاه ألنهم سيحاسبون وهم اليوم وبعد أكر من سبع سنوات أن يختفون خلف التنظريات البائسة
وض�ع��وا انفسهم مقابل امل��ال ال�س�ع��ودي واإلم ��ارايت وال��رىض األم��ري��يك التي لم يعودوا يصدقونها –أنفسهم -وهذا يظهر يف مامح وجوههم
والربيطاين كعماء.
املتورمة والكالحة ويف حركة أعينهم املمتلئة بالخوف من السام.
وم� ��ع ذل � ��ك ،ي �ظ ��ل ه � ��ؤالء أق� ��ل س� � ��وءاً م ��ن ت �ل ��ك ال �ن �خ ��ب اإلع ��ام �ي ��ة
ل�ه��ذا ن �ق��ول :أن ال ت �ف��اوض إال م��ع ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان ل��وق��ف ع��دوان��ه
ً
ُ
والسياسية والفكرية واألكاديمية والتي نراها تنظر يوميا يف الشاشات ورفع حصاره ,أما هؤالء فاملشاورات واملفاوضات معهم مضيعة للوقت
التابعة للعدوان والتي تربر العدوان والغزو واالحتال ملا يقولون أنه الذي يحاول هذا التحالف كسبه استعداداً لجولة جديدة ,ولهذا من
وطنهم ،مع أنهم عندما تقتيض الحاجة يتحدثون عن أن السعودية س�ي�ج��رب امل�ع�ت��دي ع��ى وق ��ف ع��دوان��ه ه��و االس �ت �ع��داد وال�ي�ق�ظ��ة ل�ل�ج��ول��ة
واإلم� � ��ارات ل �ه��م أج �ن��دت �ه��م يف ال �ي �م��ن وي �ص �ل��ون يف ب �ع��ض األح �ي ��ان إىل األخ��رية ال�ت��ي ب��االي�م��ان وق��وة ال�ح��ق واإلرادة ستوقف ع��دوان�ه��م وترفع
االعراف أن هناك غزو واحتال ،وفجأة نجدهم يتوجهون إىل تحالف حصارهم وتخرجهم أذالء مدحورين من كل شرب يف األرض اليمنية.
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قيادة ووجهاء محافظة تعز لـ ـ ـ ــ«

تقرير

اللقاء بقائد الثورة منحنا طاقة قوية للمشاركة في البناء والتنمية وجدد فينا عزمية االندفاع نحو ميادين اجلهاد
اللقاء الهام الذي خص به السيد عبدامللك بدرالدين الحويث-يحفظه الله -أبناء محافظة تعز عكس حجم االهتمام الكبري الذي يوليه
قائد الثورة بالحاملة تعز وأبنائها األحرار ،وحرصه عىل تلمس همومهم واحتياجاتهم بشكل مباشر ،كما عكس أيضاً حجم املحبة الصادقة
التي يكنها أبناء تعز لقائد ثورتهم املباركة ومسريتهم الظافرة القائد العلم املجاهد السيد عبدامللك بدرالدين الحويث-يحفظه الله -تجسد ذلك
بمستوى الحضور الجماهريي الحاشد والتفاعل الكبري من أبناء الحاملة مع هذا اللقاء املتميز والهام ومع ما تضمنه من موجهات وتوجيهات
حكيمة من قائد الثورة واملسرية القرآنية وحرصهم الكبري عىل العمل بهذه املوجهات وتنفيذ كافة التوجيهات الحكيمة التي أصدرها السيد
القائد والسري وفق ما رسمه لهم من معالم راسخة ملواصلة املسار يف درب العزة والحرية والكرامة والبناءوالتنمية وصناعة االنتصارت املؤزة
الحاسمة عىل قوى الشر والطغيان حتى يكتب الله لشعبنا التمكني والفتح املبني..
عن أهمية اللقاء مع السيد القائد وأهمية ما تضمنه خطابه املتميز أمام أبناء محافظة تعز من توجيهات ومحددات وموجهات هامة،
حرصت صحيفة 26سبتمرب عىل رصد انطباع محافظ تعز عن هذا اللقاء وكذا انطباعات عدد من وجهاء املحافظة ..فإىل الحصيلة:

استطاع /موىس محمد حسن

محافظ تعز :اتسم حديث السيد القائد
بالرؤية النورانية وباحلكمة والبصيرة
وفصل اخلطاب
يف البداية تحدث محافظ تعز اللواء صللاح عبدالرحمن
بجاش عن أهمية اللقاء الللذي خص به قائد اللثللورة ،أبناء
ملحللافلظللة تلعللز ،م لشللراً إىل أن حللديللث اللسليللد اللقللائللد اتلسللم
ك لع للادت لله ع للى ال ل للدوام يف ك للل خ لطللابللاتلله ب للال للرؤي للة ال لنللوران ليللة
والبصرة والحكمة وفصل الخطاب ..حيث قال:
ما من شك أن أي حديث عن جزئية أو عبارة أو فقرة تتضمنها
محاضرة أو كلمة أو خـطــاب ألـقــاه السيد القائد -يحفظه الله-
ل ـيــس أف ـض ــل بــالـنـسـبــة ل ـل ـقــارئ ال ـكــريــم م ــن االس ـت ـم ــاع إىل تـلــك
الجزئية أو الـعـبــارة أو الـفـقــرة بـصــورة مـبــاشــرة مــن لـســان السيد
القائد حتى وإن ادعينا القدرة عىل التأمل مجازاً يف معنى ومبنى
مـضـمــون تـلــك الـفـقــرة املـعـيـنــة ..ذلــك أن لـلـسـيــد الـقــائــد -يحفظه
الـلــه -أسـلــوبــه املـتـفــرد واملـتـمـيــز بـخـصــائــص التسلسل وال ـتــدرج يف
الـحــديــث ويف طــريـقــة ال ـطــرح املــوضــوعــي واإلب ـه ــار واإلق ـن ــاع الــذي
يـعـطــي الـســامــع مـفــاتـيــح االسـتـيـعــاب واإلدراك لـعـظـمــة وح ــدود
وأبعاد الرؤية الثاقبة واملنبثقة عن الحكمة التي آتاها الله للسيد
القائد" :وَمَ ن ي رُْؤ َت رْ
ٱل ِح رْكمَ َة َف َق رْد أُ َ
وت َخ رْريًا َك ِثريًا".
ِ
ولنئ كان كل خطاب للسيد القائد يختلف -بحسب املناسبة-
عــن خـطــابــاتــه األخ ــرى ،يف املـضــامــني والـقـضــايــا الـتــي تـهــم الــوطــن
واألمـ ـ ــة ،والـ ـت ــي أيـ ـض ــاً ي ـت ـن ــاول ـه ــا وي ـت ـح ــدث ع ـن ـهــا ت ـب ـع ــاً لـطـبـيـعــة
األخطار والتحديات والتهديدات املحيطة بوطننا وأمتنا العربية
واإلسالمية ..نستطيع القول أن كل خطاب من خطابات السيد
القائد ال يخلو من محددات وموجهات عامة وهامة ألبناء الوطن
وأبناء األمة بشكل عام ،تبني لهم الكيفيات والطرق واألساليب
الصحيحة ملواجهة مخاطر وتحديات وتهديدات األعداء املحيقة،
وذلك ما ملسناه يف خطابه وحديثه خالل لقائه بوجاهات ومشايخ
وأبناء املحافظة.
ومن خالل الوقوف والتأمل يف مضامني الكلمات التي تضمنها
الخطاب الهام والحديث امللهم للسيد القائد ،وتوقيته الزمني
وفحوى الرسائل املوجهة إىل العدو وكذا جملة التوجيهات التي
أوض ـحــت لـنــا ول ـكــل أب ـن ــاء املـحــافـظــة وال ــوط ــن بـشـكــل ع ــام طــريــق
الـهــدايــة وال ـخــري وال ـفــالح وسـبــل تـحـقـيــق الـنـجــاح يف بـنــاء وتنمية
الوطن
وإف ـشــال كــافــة مــؤامــرات األع ــداء والـتـصــدي لـجـمــوع املـعـتــديــن
اآلثمني الذين يسعون إىل احتالل الوطن ونهب ثرواته وطمس
هــويـتــه اإليـمــانـيــة وتــذويــب كـيــانــه وتـفـكـيـكــه كـلـيــا والـسـيـطــرة عليه
واسـ ـتـ ـغ ــالل م ــوق ـع ــه الـ ـجـ ـغ ــرايف الـ ـه ــام واالس ــرتاتـ ـيـ ـج ــي ل ـخــدمــة
مصالحهم واطماعهم االستعمارية..
وهنا ندرك أن تلك الكلمات ليست مجرد استعراض خطابي
أو جمل إنشائية بل كلمات قائد حكيم ملهم عظيم ،وان تلك
الكلمات وما تحمله وتتضمنه من توجيهات وموجهات ،كفيلة
ب ـم ـنــح أب ـن ــاء م ـحــاف ـظــة ت ـعــز وأب ـن ــاء ال ــوط ــن ع ــام ــة ط ــاق ــة ال ـحــركــة
وخلق عزيمة التحرك الجاد واالندفاع القوي إىل ميادين الجهاد
واملجابهة والتصدي للعدوان حتى تحقيق النصر املبني.
ومن هذا املنطلق جاء تأكيد السيد القائد يحفظه الله بقوله:
"معنيون اليوم بعد تجاوز صعوبات كبرية بفضل الله أن نبني
عليها للتقدم إىل األمام بخطى ثابتة لنصل إىل النصر الحاسم،
وسندحر األعداء ونستعيد كل وطننا ولن نسمح لهم باالستمرار
يف العدوان والحصار”.
وكـ ــذا وص ـفــه -يـحـفـظــه ال ـل ــه -ب ــأن مـحــافـظــة ت ـعــز ع ـن ــوان لـلـعــز
والصمود والوطنية الصادقة وكانت حاضرة يف موقفها الكبري يف
التصدي للعدوان الذي استهدفها واستهدف كل الوطن ..إضافة
إىل تأكيده أن الجانب الرسمي معني بخدمة املجتمع يف محافظة
تعز بكل اإلمكانات املتاحة والتعاون مع املبادرات االجتماعية.
ويف إطار السعي العظيم للسيد القائد يف اتجاه تخفيف معاناة
أب ـنــاء تـعــز الـنــاجـمــة عــن ال ـع ــدوان ،ي ـحــرص الـسـيــد كــل الـحــرص
عىل فتح طرقات للمرور عربها من وإىل مدينة ،وقد أوضح هذا
السعي العظيم بقوله :أكدنا استعدادنا لفتح طرقات لخدمة
املواطنني وجاهزون لذلك بشكل مبادرة ولو لم يكن هناك اتفاق
م ــع ال ـط ــرف اآلخ ـ ــر" ..الف ـت ــاً أن ال ـط ــرف اآلخ ــر يـتـحـمــل مـســؤولـيــة
االمتناع والتنصل عن فتح الطرقات.
وعن حجم الدمار الكبري الذي تعرضت له محافظة تعز جراء
العدوان الغاشم ،وأيصاً ما تعرض له أبنائها األحرار من جرائم
وح ـش ـيــة شـنـيـعــة ومـ ـج ــازر دم ــوي ــة م ــروع ــة ع ــىل أيـ ــدي املـعـتــديــن
ال ـحــاقــديــن ومــرتــزق ـت ـهــم اآلث ـم ــني ،أشـ ــار إىل ذل ــك ال ـجــانــب قــائــد
الثورة ،بأن محافظة تعز هي عنوان للمظلومية التي عانت منها
نتيجة العدوان الغادر وجعل جزء كبري من هذا العدوان متوجها
عليها ..وقال "ال ننىس ما فعله تحالف العدوان بمحافظة تعز
من الجرائم الشنيعة وجــرائــم التدمري املمنهج للبنية التحتية،
ك ـمــا ال ن ـنــىس ج ــرائ ــم ال ـق ـتــل وال ـس ـحــل وال ـص ـلــب ال ـتــي اسـتـهــدف
بـهــا تـحــالــف الـعــدوان األح ــرار مــن أبـنــاء محافظة تـعــز"..مــوضـحــاً
استمرار العدو يف محاوالته باستهداف محافظة تعز باالختالالت
األمنية حتى ال يكون هناك وضع مستقر.
الكثري من القضايا التي تهم محافظة تعز والوطن بشكل عام
تـنــاولـهــا الـسـيــد الـقــائــد يف ه ــذاي ال ـل ـقــاء ،ومـنـهــا الـسـبــل الـكـفـيـلــة
بتحقيق االكـتـفــاء ال ــذايت مــن اإلنـتــاج املـحــي الــذي سيتحقق من
خ ــالل االهـتـمــام بــالــزراعــة والـصـنــاعــة وال ــروة الـحـيــوانـيــة وبــالدنــا
مـهـيـئــة لــذلــك كـمــا أش ــار قــائــد ال ـث ــورة ..كـمــا ت ـطــرق إىل مــا يحيكه
العدوان من مؤامرات ومكائد وغريها من السياسات العدوانية
التي يسعى من خاللها االمريكان والغرب إىل تسوية الوضع يف
املنطقة بشكل عــام وإزاحــة كــل الـعــوائــق أمــام الـعــدو اإلســرائـيــي
تحت عنوان التطبيع ..موضحاً أن السياسة األمريكية والغربية
تجاه املنطقة واليمن مبنية عىل خطة الستهداف كل أحرار األمة
بما يخدم العدو اإلسرائيي.
وخ ـت ــام ــاً ن ــؤك ــد ل ـق ـيــادت ـنــا ال ـث ــوري ــة أن ـن ــا س ـن ـكــون ب ــامل ــرص ــاد لـكــل
مـ ـح ــاوالت األعـ ـ ــداء وس ـن ـف ـشــل ك ــل م ــؤام ــرات ـه ــم وم ـخ ـط ـطــات ـهــم
الــرامـيــة إىل إح ــداث اخ ـتــالالت أمـنـيــة يف كــافــة املــديــريات واملـنــاطــق
الـحــرة األبـيــة باملحافظة ،كما سنكون عــىل الــدوام عند مستوى
امل ـســؤول ـيــة امل ـل ـقــاة ع ــىل عــاتـقـنــا وس ـن ـمــي ب ـعــزم ال ي ـلــني يف درب
مسريتنا الظافرة وتحت راية قائدها الرباين الحكيم حتى تحقيق
النصر والتمكني والفتح املبني ..وهذا عهدنا ووعدنا لقائد ثورتنا
املـبــاركــة ،الــذي عنه لــن نحيد ،واثـقــني بتأييد ونصر الله لنا ألننا
يف املــوقــف الـحــق وتـحــت لــواء قــائــد ربــاين حـكـيــم وعـلــم هــدى ينري
لـنــا بـبـصــريتــه الـعـظـيـمــة طــريــق االسـتـقــامــة والـهــدايــة وسـبــل الخري

والفالح ودرب العزة والحرية والكرامة والنجاح ..ونؤكد أيضاً أننا
سنعمل بـكــل جـهــد وتـفــان لتنفيذ تــوجـيـهــات قــائــد الـثــورة والـعـمــل
بـتـفــان وإخ ــالص وفـقــاً ملــا لـكــل مــا تضمنه خـطــاب الـسـيــد الـقــائــد من
موجهات يف مختلف الجوانب واالتجاهات ومنها العناية بمعالجة
كل املظلوميات ألبناء محافظة تعز األحرار.
من جانبه تحدث اللواء منصور احمد صدام  -مدير مديرية
ً
قائا:
التعزية
ال يـخـفــى أهـمـيــة مـحــافـظــة تـعــز الـجـيــو سـيــاسـيــة عــىل أحــد مــا بــال
صــاحــب الـبـصــرية والــرؤيــة الــربــانـيــة الـسـيــد الـعـلــم قــائــد الـثــورة الــذي
أكد ذلك خالل لقاءه الشعبي التشاوري مع أبناء تعز يوم األربعاء
املايض ..مضيفاً أن تعز تعد عنوانا للمظلومية لعلمه يقينا بمعانتها
الكبرية نتيجة العدوان السعودي األمرييك ،ويكون السيد العلم
حفظه الله ورعــاه ،بتوصيفه هــذا قد أوجــز واصــاب كبد الحقيقة
وقلبها ..فمن ذا ال يتذكر تعرض عدداً كبرياً من أبناء محافظة تعز
لتصفية أشبه ما تكون تصفية عرقية وتنكيل وتهجري قسري بدليل
مــا لـحــق أبـنــاء الــرمـيـمــة وال الـجـنـيــد يف ال ـصــراري ...ال ــخ ،وال ننىس
ظـهــور الـقــاعــدة وداعــش وفـصــائــل اإلره ــاب اآلخــرى يف قـلــب مدينة
تـعــز بــالـتــزامــن مــع شــن الـتـحــالــف الـسـعــودي األمــريــيك عــدوانــه عىل
الـيـمــن ومــا صــاحــب ذلــك مــن جــرائــم ذبــح وسـحــل وصـلــب لــألبــريــاء
من املدنيني العزل يف قلب املدينة.
لذلك ومنذ الوهلة األوىل لم نرتدد وانخرطنا ومن معنا من رجال
الرجال املجاهدين يف ظل املسرية القرأنية وتحت قيادة السيد القائد
حفظه الله ،للدفاع عن األرض والعقيدة وتمكنا بفضل الله وقوته
من الحيلولة دون سقوط ما تبقى من مديريات املحافظة يف أيدي
ال ـع ــدوان ومــرتــزق ـتــه وال ـت ــي الزالـ ــت ح ــرة أب ـيــة حـتــى الـلـحـظــة ،ولــم
نتوقف عند محافظتنا تعز بل تحركنا عىل مستوى كافة جبهات
الوطن من الحدود إىل الساحل وإىل البيضاء ومأرب والجوف كل
ً
امتثاال لواجب الجهاد يف سبيل الله تحت راية العلم السيد
ذلك
الـقــائــد عـبــداملـلــك بــن بــدر الــديــن الـحــويث -ســالم الـلــه عـلـيــه -اليماننا
ً
ً
بنبل القضية التي يحملها ولثقتنا بأنه قائدا ربانيا وصاحب بصرية
ثاقبة ونـظــرة ال تخيب ،وعـهــدا منا أن نستمر يف النضال والجهاد
تحت راية قائدنا السيد العلم حتى النصر أو نستشهد دون ذلك.
بل ل للدوره ت لح للدث ال ل للل للواء /ج لم ليللل ال لج للاب للري  -ع لض للو ملجللللس
الشوري عن أهمية اللقاء مع قائد الثورة وما تضمنه حديث
ً
قائا:
السيد من توجيهات وموجهات هامة،
اختص قائد الـثــورة السيد عبدامللك بــدر الدين الحويث -يحفظه
الله -أبناء تعز بلقاء خاص ومباشر ،يوم االربعاء  9ذي القعدة
1443ه ..وت ـحــدث إلـيـهــم حــديــث األخ وال ـصــديــق وال ـقــائــد ،وهــو
يدرك أهمية هذه املحافظة والدور الوطني الكبري ألبنائها فى املشهد

منصور أحمد صدام:
منذ الوهلة األولى لشن
العدوان لم نتردد في
اللحاق بركب املسيرة
وحتت راية قيادتها
احلكيمة للدفاع عن
الوطن

املساوى :تنصل
العدوان من مسؤوليته في
فتح الطرق ألنه يدرك بأنه
إذا ما حتررت تعز وفتحت
الطرق سيخسر ورقة
رابحة ومهمة فى عدوانه
على اليمن

الـسـيــايس والـعـسـكــري واالقـتـصــادي والـثـقــايف واالجـتـمــاعــي ..وأشــار
إىل ما يحاك ضد تعز وأبنائها من مؤمرات حاقدة وسيناريوهات
خبيثة من قبل قــوى الـعــدوان وعصابات اإلرتــزاق والعمالة ..وقد
لخص السيد القائد ذلك يف حديث صادق ومهم ،ونأمل ان يعي
جيداً أبناء تعز ذلك ،وأن ندرك جميعاً حقيقة ما يحاك ضد هذه
املـحــافـظــة األب ـي ــة ال ـحــاملــة وض ــد مــديـنـتـهــا املـثـخـنــة ب ــال ـج ــراح ،مــديـنــة
تعز ،التي تحولت منذ أن سيطرت عليها قوى العدوان واالحتالل
وعصابات املرتزقة ،إىل ساحة معركة لتصفية حسابات وصراعات
األخــريــن وخ ــاض امل ـغــرر بـهــم مــن أبـنــائـهــا ح ــروب بــالــوكــالــة لــم يكن
لهم فيها مصلحة سوى تنفيذ اجندات العدوان وخدمة مصالحه
واطماعه.
إن مــن يـحــاصــر تـعــز هــو مــن يـحــاصــر الـيـمــن ،بـهــدف إع ــادة فــرض
هيمنته ووصايته عليه ،وإذالل شعبه الحر العزيز املجاهد واملقاوم..
وتتصدر الحاملة تعز هذه العناوين يف الوطن ..بمظلوميتها الناجمة
عــن الـعــدوان الـغــادر ،وكــذا بــدورهــا العظيم فــى مــواجـهــة تحالف
الشر والعدوان اآلثم الجبان.
وكان للقاء السيد القائد مع قيادة ووجهاء ومشايخ تعز أثر كبري
فــى أوســاط الحاضرين وغــري الحاضرين مــن أبـنــاء هــذه املحافظة،
عـنــدمــا دعــا الـسـيــد إىل معالجة املـظـلــومـيــات الـتــي يـعــاين منها أبـنــاء
املحافظة ..وكذا حثه عىل السعي بكل جدية نحو تحقيق االكتفاء
الــذايت يف مـجــال الــزراعــة واالهـتـمــام بــالــروة الـحـيــوانـيــة وبالصناعة
لتحقيق قـفــزة نــوعـيــة يف هــذه الـجــوانــب الـهــامــة كـمــا هــو الـحــال فى
قطاع الصناعات العسكرية ،فمن ال يبني نفسه عىل مقومات القوة
فستسحقة األزمات ويسحقة األعداء..
كـمــا ك ــان لـلـقــاء دور كـبــري ف ــى تـحـفـيــز ال ـحــاضــريــن م ــن أب ـن ــاء تـعــز
عـنــدمــا اعـطــا الـسـيــد الـقــائــد لـهــم صــالحـيــات تجهيز الــويــة عسكرية
م ــن أب ـنــائ ـهــا وامل ـح ــاف ـظ ــة ع ــي أم ــن ت ـعــز وب ــان ــه س ـي ـقــدم ل ـهــا الــدعــم
الــالزم لتؤسس بنية تحتية وتعليمية وكــل مــا يساهم يف استقرار
املـحــافـظــة وبــأيــادي وســواعــد أبـنــائـهــا األح ــرار ..وأش ــاد الـسـيــد الـقــائــد
بــالــدور املـحــوري ملحافظة تعز حيث أشــار إىل أن محافظة تعز لها

ثـقـلـهــا عــىل الـســاحــة الـيـمـنـيــة ملــا تـمـثـلــه مــن كـثــافــة سـكــانـيــة وحـضــور
وطني وسيايس بشخصياتها الوطنية ودورها يف التصدي للعدوان
ومـشــاريـعــه الـهــدامــة مـنــذ الــوهـلــة األوىل لـشــن ال ـعــدوان عــىل بـلــدنــا،
وقــدمــت تـعــز تـضـحـيــات جـسـيـمــة وعــانــت ك ـثــرياً وم ــازال ــت تـعــاين من
همجية العدوان ومشاريعه االحتاللية وعبث عصابات مرتزقته.
كما بني السيد القائد خالل اللقاء انه عىل إطالع كامل عىل كل ما
يحدث فى تعز وغريها من محافظات الوطن.
وكان للقاء أثره يف إسكات أصوات أصحاب النفوس املريضة ممن
كانوا قد بدأوا بمحاوالتهم اليائسة يف خلخلة وحدة صف وتالحم
الجبهة الداخلية وكذا محاولة ارباك املجاهدين ،فخابت مساعيهم
وفشلت محاوالتهم اليائسة ،حيث كان لهذا اللقاء الهام دور كبري
فى جمع كل الشخصيات الهامة واملؤثرة والفاعلة والتي لها ثقلها
ال ـك ـبــري يف ت ـعــز فــاحـتـشــد األحـ ــرار م ــن أب ـن ــاء امل ـحــاف ـظــة يف ه ــذا الـلـقــاء
بمختلف توجهاتهم السياسية والحزبية والفكرية ليكونوا جميعاً
سنداً وعوناً ويداً
ً
ً
واحدة نحو كل ما يخدم محافظتهم ويعزز
ووجهة
أمنها واستقرارها ويحقق ازدهارها يف ظل املسرية القرأنية وقائدها
امللهم الحكيم ذو الرؤية الثاقبة والبصرية النورانية ،ويف ظل قيادة
السلطة املحلية باملحافظة ممثلة بمحافظ املحافظة اللواء املجاهد
صالح عبدالرحمن بجاش.
وكــان للقاء أيـضــاً أثــره الكبري فــى تحريك الحاضرين نحو ميادين
الجهاد والدفاع عن الوطن والشعب والعمل بروح الفريق الواحد
تحد مهما كان نوعه وحجمه
للتحشيد للجبهات ملواجهة أي طارئ أو ٍ
وإفشال كل مؤامرات ومخططات العدوان ومرتزقته.
ف لي لمللا أشل للار ال لق للايض أح لم للد أم للن املل لس للاوى ،إىل أنــوال ـح ـضــور
الكبري والحاشد من أبناء محافظة تعز بمختلف أطيافهم ،قطع
الطريق تماما وخيب أمــال الـعــدوان وأدواتــه (الـجــديــدة) ملحاوله
شق الصف أو التسلل إىل صفوف أبناء تعز ،وهذه تعترب ضربة
قاصمة للعدوان وأدواته ،حيث كان كل تركيزه عىل هذا الجانب.
وعــن تعنت الـعــدوان واملــرتــزقــة ورفـضـهــم فتح طرق

اجلابري :لقاء السيد
كان له أثره الكبير
في إسكات األصوات
الناعقة بالشؤم
ومبحاوالتهم خلخلة
وحدة صف وتاحم
اجلبهة الداخلية

ومنافذ ليتمكن املواطنني من الوصول عربها إىل مدينة تعز بسهولة
ويسر ،أوضح املساوى أن من أهم أسباب عرقلة فتح املنافذ من قبل
العدوان وأدواته هو الفصل الوجودى والرتابط الروحى واالنتمايئ
والــوط ـنــي وال ـتــاري ـخــي ب ــني أب ـن ــاء تـعــز وال ـعــاص ـمــة صـنـعــاء ومـحــاولــة
تـحــويــل كــل تـلــك األص ــول الـتــى يـحـمـلـهــا أب ـنــاء مـحــافـظــة تـعــز بــاتـجــاه
عدن وفصلهم روحياً ووطنياً عن صنعاء.
وأض ــاف :سـمــاحــة قــائــد ال ـثــورة الـعـلــم الـسـيــد عـبــداملـلــك بــدرالــديــن
ال ـحــوىث ال يـكـتـفــى بـمــا يـصــل إلـيــه مــن الـجـهــات املـعـنـيــة بـمــا ي ــدور فى
محافظة تعز بل له تواصل مباشر مع عدة شخصيات فى املحافظة
ومديرياتها مما يجعله عىل اطالع كبري وتام عىل كل األمــور كبريها
وصغريها فى املحافظة وهذا ما الحظه الجميع من خالل خطابه فى
لقائه بوجاهات ومشايخ تعز.
وتــابــع املـســاوى حــديـثــه قــائـ ًـال :يـحــرص قــائــد الـثــورة سـمــاحــة السيد
ً
ً
عبدامللك بدرالدين الحوىث حرصا كبريا عىل فتح املنافذ واملعابر فى
مـحــافـظــة تـعــز لـتـخـفـيــف م ـعــانــاة املــواط ـنــني ،وأي ـض ــاً يــريــد -يف نـفــس
الوقت -من جميع أبناء محافظة تعز إدراك ومعرفة من هو املعرقل
الحقيقي لفتح الطرق واملنافذ ،وهــم املرتزقة وذلــك ليحافظوا عىل
أهدافهم الخبيثه واستمرار مصالحهم وعائداتهم املالية.
واس ـت ـط ــرد :ال ـج ـم ـيــع ي ـع ـلــم أن م ـحــاف ـظــة ت ـعــز تـمـتـلــك ال ـك ـثــري مــن
الكوادر والعقول والشخصيات البارزة والتي لها اسهاماتها الفاعلة
واملثمرة فى جميع املجاالت وعىل مستوى اليمن كله ،وهذا ما يجعل
الـعــدوان يتمرتس سياسياً وعسكرياً خلف محافظة تعز وابنائها من
امل ـغــرر بـهــم لـتـنـفـيــذ سـيــاسـتــه الـعــدائـيــة وأه ــداف ــه الـتــدمــرييــة وال ـهــدامــة،
واستخدامها كورقه ضغط فى اي مفاوضات وهــذا ما يجعل العدوان
يحرص عىل إفشال أي حلول أو تقارب لوجهات النظر بني املتحاورين..
ألنــه يــدرك جـيــداً أنــه إذا تـحــررت مـحــافـظــة تـعــز وفـتـحــت الـطــرق واملـنــافــذ
سيخسر الـعــدوان ورقــة رابـحــة مهمة فــى عــدوانــه عــىل الـيـمــن ،وهــذا ما
بدا جلياً للجميع وجعلهم يصلون إىل حقيقة أن من يتهرب من رفع
املعاناة عن أبناء محافظة تعز هو الطرف األخر بحجج واهية واعذار
ال يقبلها العقل وال املنطق.

صراع أدوات السابع
من أبريل 2022م ..

احملافظات احملتلة قادمة على دوامة من الصراع الدامي

أصبح ما تخفيه سياسات دول تحالف العدوان وراء كواليسها ودهاليزها ال سيما منذ إعالن تشكيل ما سمي بمجلس القيادة
الرئايس يف الـ 7من أبريل 2022م واضحاً للعيان تكشفه طبيعة تطورات الوقائع واألحداث السياسية التي تشهدها بعض عواصم
دول املحيط اإلقليمي وكذا تطورات الوقائع واألحداث التي يشهدها الداخل اليمني ال سيما ما يتعلق بتطورات أحداث الصراع
السيايس والعسكري داخل توليفة أدوات العدوان الجديدة التي جمعها مجلس العليمي وفرقها وأجج نار صراعها وتناحرها سباق
السعي إىل تحقيق مصالحها الذاتية األنانية الضيقة وكذا تنفيذ إمالءات كل طرف من أطراف العدوان وتأمني مصالحه وتهيئة البيئة
املواتية لتنفيذ أهدافه ومطامعه ..املزيد من التفاصيل يف السياق التايل:
خاص:

الصراع والتناحر الشرس بني أدوات
االح�ت��ال يأتي ف��ي إط��ار تنفيذ أوام��ر
وإماءات أسيادها

رغم محاولة تحالف العدوان السعودي اإلمارايت مللمة شتات أدواته وتصوير
وضعها بأنها تسري نحو تحقيق غاياتها ..إال أن الحقائق عىل األرض تكشف مدى
التناحر واالختالف والتنافر بني تلك األدوات عىل مستوى رأس الهرم الديكوري
الجديد الذي أوجده راسمو سياسات دول تحالف العدوان وكذا عىل مستوى
القواعد والحواضن التي فرخها يف الداخل.
ومن خالل املالحظة واملتابعة ملا تشهده املحافظات املحتلة من حراك سيايس
وعـسـكــري تـتـبــادر إىل الــذهــن حـقـيـقــة أن تـلــك املـحــافـظــات قــادمــة عــىل الــولــوج يف
دوامــة مــن الـصــراع الــدامــي رغــم وجــود مــا يسمى مجلس الـقـيــادة الــرئــايس فيها
 ،وما التوتر القائم يف محافظة شبوة بني مكون االنتقايل وحزب اإلصالح وبني
اإلصالح وعناصر املرتزق طارق إال شرارة بداية وانطالق لجولة جديدة من صراع
أدوات عــدوان ال 7من أبريل 2022م يضاف إليها عناصر القاعدة الذين بدأ
بتحريكهم تحالف الـعــدوان وفـقــاً لسياسات واسرتاتيجيات تــدويــر الـصــراع بني
أدواته املرتزقة والعميلة.
وإذا كانت الكثري من األحداث التي تشهدها تلك املحافظات ويف مقدمتها عدن
ً
مجاال
دام بني فصائل مرتزقة العدوان  ..تؤكد بما ال يدع
وما يدار فيها من صراع ٍ
للشك أن هناك لعبة قــذرة يحيكها املحتل السعودي اإلمــارايت يف إطــار السعي
ً
إىل تحقيق أهدافه ومطامعه وفقا لسياساته الجديدة .
فما من شك أيضاً يف حقيقة أن الصراع والتناحر الشرس بني تلك األدوات يأيت
يف إطــار تنفيذها ألوامــر وإم ــالءات أسـيــادهــا مــن قـيــادات أنـظـمــة الـغــزو واالحـتــالل
الخارجي.

ملاذا القاعدة ؟!

األمــر امللفت للنظر واملثري لالنتباه واملثري للتساؤل فقط هو عــودة نشاط تنظيم
ال ـق ــاع ــدة م ــن جــديــد بــال ـتــزامــن م ــع تـضـيـيــق ال ـخ ـنــاق ع ــىل ح ــزب اإلصـ ــالح فـيـهــا وال
سيما عدن التي أصبحت مسرحاً مفتوحاً أمــام اإلرهــاب بشتى أنواعه ومصادره
واختالف دوافعه ومحركاته ،وفيها تتواصل جرائمه بشكل شبه يومي يف مسار
تصاعدي ومسلسل تراجيدي حلقاته الدموية وفصوله املأساوية متتابعة وتتهيأ
اليوم وتستعد عناصر التنظيم املدججة بشتى أنواع السالح واملعبأة بكل أصناف
الـحـقــد وال ـكــراه ـيــة لـلـطــرف ال ــذي ي ـحــاول امل ـســاس ب ـحــزب اإلصـ ــالح أو إزاح ـت ــه مــن
الخارطة السياسية والجغرافية لتنفيذ هجومهم الشرس عىل املناطق التي يكاد
أن يخسر الـحــزب وجــوده فيها واسـتـعــادة السيطرة عليها وجعلها بــؤرة ومــركــزاً
لهم ولتجمعاتهم ونشاطهم العسكري واأليدلوجي.
باملقابل تشهد محافظة شـبــوة تــوتــراً غــري مسبوق بــني أدوات تحالف الـعــدوان
خالل اآلونة األخرية ،يف ظل تصاعد الصراعات للسيطرة عىل املواقع االسرتاتيجية
يف املحافظة النفطية ويف هذا السياق أكدت مصادر مطلعة أن االشتباكات نشبت
بني مسلحني يتبعون ما يسمى محافظ شبوة ،عوض الوزير ،وآخرين مما يسمى

ع� ��دن ال �ت ��ي أص �ب �ح��ت م �س��رح � ًا
مفتوح ًا أم��ام اإلره��اب بشتى
أنواعه ومصادره
تزايد االحتقان الشعبي جتاه ما
يسمى "مجلس الرئاسة " الذي
شكل بقرار سعودي
تشهد م�ح��اف�ظ��ة ش�ب��وة ت��وت��ر ًا غير
مسبوق بني أدوات حتالف العدوان
خال اآلونة األخيرة

ألوية العمالقة ،إثر خالفات عىل إتاوات املحالت التجارية يف مدينة عتق.
إىل ذل ــك فـتـحــت وس ــائ ــل إع ــالم اإلصـ ــالح ال ـن ــار ع ــىل رئ ـيــس م ــا يـسـمــى "املـجـلــس
الرئايس" رشاد العليمي وأعضاء املجلس ،تحت غطاء تضاعف معاناة الناس.
وقالت قناة بلقيس ،التابعة لتوكل كرمان القيادية يف اإلصالح ،أي ما يحدث
من معاناة متزايدة مستمرة يف صفوف املواطنني وتدهور أوضاعهم املعيشية يف
مـنــاطــق سـيـطــرة "ال ــرئ ــايس" ،تــؤكــد أن األخ ــري فـشــل يف مـعــالـجــة أهــم مـلــف يمس
حياة املواطنني بشكل مباشر.
وأشارت القناة ،يف تقرير لها ،أن العليمي لم ينفذ أن من التعهدات وااللتزامات
التي وعد بتنفيذها ملعالجة األزمات املركبة الخانقة التي يعيشها املواطنني يف عدن
وعموم املحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان واألطراف املوالية له ،وعىل
رأسها تلك املتعلقة بالجانب االقتصادي.
ولـفـتــت إىل تــزايــد االحـتـقــان الـشـعـبــي تـجــاه مــا يـسـمــى "مـجـلــس الــرئــاســة " الــذي
شكل بقرار سعودي ،نتيجة مواصلة تقديمه "وعود كاذبة" لم ينفذ منها شيئا،
ما يعكس عجز وفشل املجلس.
وك ــان ــت ق ـي ــادات يف ح ــزب اإلص ـ ــالح ق ــد ات ـه ـمــت ال ـع ـل ـي ـمــي وم ـج ـل ـســه ،يف وقــت
سابق ،بالفشل يف إدارة الدولة منذ تشكيله ،مشرية إىل أن هدف املجلس تفكيك
مؤسسات الدولة العسكرية واملدنية.
يف ظل ما تقدم يمكن التوصل إىل جملة من االستنتاجات أهمها أن تشكيل ما
سمي بمجلس القيادة الرئايس الثماين برئاسة رشاد العليمي ،عدوان جديد هو
األكــر خـطــورة عــىل الـيـمــن ،جــاء تشكيله بـنــاء عــىل قــرار سـعــودي يف إطــار التنفيذ
لسياسات دول العدوان الهادفة إىل التمهيد ملرحلة جديدة من الحروب والصراعات

الداخلية،
وبـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــايل
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـك ـ ـ ــن
إع ــالن أكــذوبــة
ال ـ ـهـ ــدنـ ــة األوىل
ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة شـ ـ ـه ـ ــري ـ ــن
سـ ـ ـ ـ ـ ــوى تـ ـكـ ـتـ ـيـ ــك
ج ــدي ــد ل ـل ـع ــدوان
 ،ال سـ ـيـ ـم ــا ب ـعــد
أن ثبتت للجميع
حقيقة عدم تنفيذ
دول الـعــدوان لبنود
االتـ ـفـ ــاق سـ ــوى دخ ــول
ب ـع ــض س ـف ــن امل ـش ـت ـق ــات
ال ـن ـف ـط ـيــة ورحـ ـل ــة واحـ ــدة
مــن مـطــار صـنـعــاء ،حـيــث ظل
الـعــدوان يتعمد سياسة املــراوغــة
واملـ ـم ــاطـ ـل ــة واالسـ ـتـ ـعـ ــالء الـ ـت ــي هــي
ديدنه األخالقي يف التعامل مع هكذا
قضايا إنسانية هي يف األساس من صنيعته
وأفعاله اإلجرامية ،وما أن أوشكت أكذوبة الهدنة
األوىل عىل االنتهاء دون جدوى حتى قام تحالف العدوان بتمديدها
نهاية األسبوع املنصرم لشهرين إضافيني.
وبالنظر إىل ممارسات وسلوك العدوان خالل مراحل التنفيذ للهدنة األوىل حيث
لم يكن جاداً يف تطبيق بنود االتفاق التي شابها املماطلة واملزاجية والتعايل ،بعدم
التنفيذ ملا تم االتفاق عليه ســوى دخــول بعض سفن املشتقات النفطية ،ورحلة
يتيمة من مطار صنعاء آخر أيام املرحلة األوىل.
فإن تمديد الهدنة ما لم يكن مقدمة إليقاف العدوان وإنهاء الحصار وانسحاب
القوات األجنبية ،سيعد من قبيل املناورة السياسية للعدوان إلعادة ترتيب أوراقه
عىل األرض ،وال شك يف أن كل ذلك مرتبط بالتوصيات األمريكية ،ملزيد من نهب
النفط والغاز لألسواق األوروبية يف إطار خطط واشنطن لتغطية السوق األوروبية
بالطاقة بدال عن الطاقة الروسية من األرايض اليمنية ومن مناطق أخرى يف العالم.
وبــال ـتــايل ف ــإن اإلع ــالن عــن تـمــديــد ال ـهــدنــة وم ــا يـتـعـلــق بـتـنـفـيــذ ب ـنــودهــا يـعــد أم ــراً

مفروغا منه باستثناء ما أعلنه اللواء الرزامي  ،الذي أكد بقاء صنعاء عىل
مــوقـفـهــا الـثــابــت ح ــول "فـتــح ط ــرق كـمــرحـلــة أوىل تـسـهــم يف الـتـخـفـيــف

عــن م ـعــانــاة أب ـنــاء تـعــز وبـقـيــة امل ـحــاف ـظــات" ،كــاش ـفــاً عــن م ـبــادرات
قدمها وفد صنعاء لفتح  3طرق يف تعز كمرحلة أوىل هي “كرش
الشريجة الــراهــدة ،الزيلعي الصرمني صــالــة ،الستني الخمسني
الدفاع الجوي بري باشا" .وأوضح الرزامي أن الطرف اآلخر عمل عىل
عرقلة ورفض املقرتحات التي قدمها وفد صنعاء ،وهو ما أدى إىل
عدم تحقيق تقدم سريع يف املفاوضات ،مؤكداً أن ذلك يثبت أن
الطرف اآلخــر ال يريد رفــع معاناة املواطنني ،وأنــه يسعى لتحقيق
مكاسب سياسية وحزبية لخدمة أهداف عسكرية.

عسكرية

 26september.net  26september.net

للهدنة اإلنسانية
والعسكرية

 96خرق ًا في احلديدة و 163خرق ًا للهدنة

األربعاء

األحد

 128خرقا للهدنة و  82خرق ًا في احلديدة

االثنني

 103خروق للهدنة و 60خرق ًا في احلديدة

الثالثاء

 50خرق ًا في احلديدة و 191خرق ًا للهدنة

األربعاء

س��جّ �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 ق��وى ال �ع��دوان يف م�ح��اف�ظ��ة ال�ح��دي��دة،
 50خرقاً.
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 ،م �ح��اول��ة ت �س �ل��ل يف ح �ي��س وس�ب��ع
غ� ��ارات ل �ط ��ران ال �ع ��دو ال�ت�ج�س��ي ع ��ى ح �ي��س وم�ق�ب�ن��ة
والجراحي وتحليق  17طائرة تجسسية يف أجواء حيس
ومقبنة والجبلية والجراحي.
وأش��ار املصدر إىل أن خ��روق��ات ال�ع��دوان شملت أيضاً
استحداث تحصينات قتالية يف الجبلية وحيس واثنن
خروقات بقصف صاروخي ومدفعي و 23خرقاً باألعرة
النارية املختلفة.
ك�م��ا ارت �ك �ب��ت ق ��وى ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت�ه��ا  191خ��رق��اً
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت
يف  52ع �م �ل �ي��ة ت �ح �ل �ي��ق ل �ل �ط ��ران االس �ت �ط ��اع ��ي امل �س �ل��ح
والتجسي يف أج��واء محافظات م��أرب ،ت�ع��ز ،حجة،
الجوف ،صعدة ،الضالع ،البيضاء وجبهات الحدود.
وأكد املصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات
ق�ت��ال�ي��ة ح ��ول م�ح�ي��ط م��دي �ن��ة م� ��أرب ،ك �م��ا ن �ف ��ذوا ع�م�ل�ي��ة
ه �ج��وم �ي��ة ع ��ى م ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف

س� ّ�ج�ل��ت غ��رف��ة ع�م�ل�ي��ات ض�ب��اط االرت �ب��اط والتنسيق
لرصد خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة،
 47خرقاً.
وأوض � ��ح م �ص��در يف غ��رف��ة ال �ع �م �ل �ي��ات ،أن م ��ن ب��ن
خروقات ال�ع��دوان ،غارتن للطران التجسي عى
ح �ي��س وم�ق�ب�ن��ة وت�ح�ل�ي��ق  10ط ��ائ ��رات ت�ج�س�س�ي��ة يف
أجواء حيس ومقبنة والجبلية.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات شملت استحداث
ت �ح �ص �ي �ن��ات ق �ت ��ال �ي ��ة يف ح �ي ��س وال �ج �ب �ل �ي ��ة ،وخ �م �س��ة
خ� ��روق� ��ات ب �ق �ص��ف ص� ��اروخ� ��ي وم ��دف �ع ��ي ل �ع ��دد 12
صاروخاً
ً
وقذيفة و 28خرقاً باألعرة النارية املختلفة.
كما ارتكبت ق��وى ال�ع��دوان ومرتزقتها  142خرقاً
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض � ��ح م �ص ��در ع �س �ك ��ري أن خ ��روق ��ات ال� �ع ��دوان
ت�م�ث�ل��ت يف خ ��رق ب�ت�ح�ل�ي��ق ل �ل �ط��ران ال �ح��رب��ي األب��ات��ي
يف أج � � ��واء ن � �ج � ��ران ،و 37خ� ��رق� ��اً ب �ت �ح �ل �ي��ق ل �ل �ط ��ران
االستطاعي املسلح والتجسي يف أجواء محافظات
ت �ع ��ز ،ح �ج ��ة ،ال �ج ��وف ،ص �ع ��دة ،ال �ض ��ال ��ع ،ج�ب�ه��ات
الحدود.
وأك � � ��د امل � �ص � ��در أن م ��رت ��زق ��ة ال� � �ع� � ��دوان اس �ت �ح ��دث ��وا
تحصينات يف منطقة الكدحة بمحافظة تعز.
وأش��ار املصدر إىل أن��ه تم رص��د خ��رق بعملية تسلل
ملجموعة من املرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان
الشعبية يف الكدحة يف تعز.
وذك� ��ر امل �ص ��در أن ��ه ت ��م ت�س�ج�ي��ل  28خ ��رق ��اً ب�ق�ص��ف
م ��دف �ع ��ي ع ��ى م �ح ��اف �ظ ��ات م� � ��أرب ،ح �ج ��ة ،ص �ع ��دة،
البيضاء وج�ب�ه��ات ال�ح��دود ،حيث اس�ت�ه��دف املرتزقة
بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية يف
الروضة والبلق الشرقي 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 ال �ش �ع �ب �ي��ة غ ��رب
ح ��رض ويف ال�ش�ب�ك��ة وش �م��ال امل �ن �ج��ورة ويف ال�ه�م��داين
بمحافظة حجة.
وب � ��ن امل � �ص� ��در أن ق �ص �ف ��اً م ��دف �ع �ي ��اً م �ك �ث �ف ��اً مل ��رت ��زق ��ة
العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية
يف رازح وامل��داف��ن وال �غ��ور وب��اق��م ب�م�ح��اف�ظ��ة ص�ع��دة،
كما استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة مواقع
ق ��وات ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف م��دي��ري��ة ن��اط��ع بمحافظة
البيضاء.
ول �ف��ت امل �ص��در إىل 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
ال�ش�ع�ب�ي��ة يف ج�ب��ل ق�م�ب��ورة ويف ال�ص�ي��اب��ة ويف ال�ع�م��ود
بوادي جارة يف جيزان وأيضاً يف الشبكة بنجران.
كما أكد املصدر تسجيل  74خرقاً بإطاق النار عى
م�ن��ازل امل��واط�ن��ن وم��واق��ع الجيش وال�ل�ج��ان الشعبية
يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة ،الضالع،
البيضاء وجبهات الحدود.

 51خرق ًا في احلديدة و 218خرق للهدنة

السبت

ارت �ك �ب��ت ق ��وى ال� �ع ��دوان وم��رت��زق �ت �ه��ا  103خ ��روق ��ات
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت
يف  57عملية تحليق للطران الحربي األباتي يف أجواء
منطقة نجران.
وأش ��ار امل�ص��در إىل أن ال�خ��روق��ات ش�م�ل��ت أرب ��ع غ��ارات
ل �ل �ط��ران االس �ت �ط��اع��ي ع ��ى م�ن�ط�ق��ة م��ري��س ب�م�ح��اف�ظ��ة
ال �ض ��ال ��ع ،و 40ع�م�ل�ي��ة ت�ح�ل�ي��ق ل �ل �ط ��ران االس �ت �ط��اع��ي
امل�س�ل��ح وال�ت�ج�س��ي يف أج ��واء م�ح��اف�ظ��ات م ��أرب ،تعز،
حجة ،الجوف ،صعدة ،الضالع ،البيضاء ،وجبهات
الحدود.
ول�ف��ت امل �ص��در إىل أن ��ه ت��م ت�س�ج�ي��ل  17خ��رق��اً بقصف
ص��اروخ��ي وم��دف�ع��ي ،حيث اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال�ع��دوان
ب�ص��اروخ��ي ك��ات�ي��وش��ا م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية
يف منطقة ملعاء 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 ال �ش �ع �ب �ي��ة يف ال �ب �ل��ق
الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب ،وحرض وبني حسن
ب �م �ح��اف �ظ��ة ح �ج ��ة ،وامل� ��داف� ��ن وامل ��اح �ي ��ظ وم �ن �ب ��ه ورازح
بمحافظة صعدة.
وأفاد املصدر بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف
مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان يف جبل تويلق
والعمود بوادي جارة بجيزان ،والصخرة بعسر.
وذكر املصدر أنه تم تسجيل  44خرقاً بإطاق نار عى
م�ن��ازل املواطنن وم��واق��ع الجيش واللجان الشعبية يف
م �ح ��اف �ظ ��ات م � ��أرب ،ت �ع ��ز ،ح �ج ��ة ،ص� �ع ��دة ،ال �ض ��ال ��ع،
وجبهات الحدود.
كما سجّ لت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
ل��رص��د خ��روق��ات ق��وى ال �ع��دوان يف م�ح��اف�ظ��ة ال�ح��دي��دة،
 60خرقاً.
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 اس �ت �ح ��داث ت �ح �ص �ي �ن��ات ق �ت��ال �ي��ة يف
الجبلية وحيس.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات شملت أيضاً هجمات
ل�ل�ط��ائ��رات التجسسية وتحليق مكثف يف أج��واء حيس
ومقبنة ،باإلضافة إىل قصف مدفعي وباألعرة النارية
املختلفة.

س� ّ�ج�ل��ت غ��رف��ة ع�م�ل�ي��ات ض�ب��اط االرت �ب��اط والتنسيق
لرصد خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة،
 60خرقاً.
وأوض � ��ح م �ص��در يف غ��رف��ة ال �ع �م �ل �ي��ات ،أن م ��ن ب��ن
خروقات العدوان ،ست غ��ارات للطران التجسي
ع ��ى ح �ي��س ،وت�ح�ل�ي��ق ط ��ائ ��رات ت�ج�س�س�ي��ة يف أج ��واء
حيس والجبلية.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات شملت  10بقصف
ص� ��اروخ� ��ي وم ��دف �ع ��ي و 26خ ��رق ��ا ب� ��األع� ��رة ال �ن ��اري ��ة
املختلفة.
كما ارتكبت ق��وى ال�ع��دوان ومرتزقتها  101خرق
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض � ��ح م �ص ��در ع �س �ك ��ري أن خ ��روق ��ات ال� �ع ��دوان
ت�م�ث�ل��ت يف خ�م��س غ ��ارات ل�ل�ط��ران االس�ت�ط��اع��ي عى
م�ن�ط�ق��ة ال �ج ��داف ��ر ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ج ��وف ،و 33ع�م�ل�ي��ة
ت �ح �ل �ي��ق ل �ل �ط ��ران االس �ت �ط ��اع ��ي امل �س �ل��ح وال �ت �ج �س��ي
يف أج ��واء م�ح��اف�ظ��ات م ��أرب ،ت�ع��ز ،ح�ج��ة ،ال�ج��وف،
صعدة ،الضالع ،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 ،ويف تبة
الدفاع بجيزان.
ولفت املصدر إىل أنه تم تسجيل  12خرقا بقصف
مدفعي ملرتزقة العدوان عى مواقع الجيش واللجان
الشعبية يف البلق الشرقي بمحافظة م��أرب ،وغرب
ح��رض ب�م�ح��اف�ظ��ة ح�ج��ة ،وامل��اح�ي��ظ وامل��داف��ن ورازح
بمحافظة صعدة.
وأفاد املصدر بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف
مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان يف وادي جارة
بجيزان.
وذك� ��ر امل �ص ��در أن ��ه ت ��م ت�س�ج�ي��ل  53خ ��رق ��اً ب��إط��اق
ن ��ار ع��ى م �ن��ازل امل��واط �ن��ن وم ��واق ��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة،
الضالع ،وجبهات الحدود.

 47خرق ًا في احلديدة و 142خرق ًا للهدنة

اجلمعة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  128خرقاً للهدنة
اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت
يف خ ��رق ت�ح�ل�ي��ق ل �ل �ط��ران ال �ح��رب��ي األب ��ات ��ي امل �ع ��ادي يف
أج ��واء م�ن�ط�ق��ة ال�ص��وح يف ن �ج��ران ،و 31خ��رق��اً بتحليق
ل �ل �ط ��ران االس �ت �ط ��اع ��ي امل �س �ل ��ح وال �ت �ج �س ��ي يف أج� ��واء
م�ح��اف�ظ��ات ت �ع��ز ،ح �ج��ة ،ال �ج ��وف ،ص �ع ��دة ،ال�ض��ال��ع،
البيضاء وجبهات الحدود.
وأك ��د امل �ص ��در رص ��د اث �ن��ن خ ��روق ��ات مل��رت��زق��ة ال �ع ��دوان
باستحداث تحصينات يف محيط مدينة مأرب ومنطقة
الطينة بمحافظة حجة.
وأشار املصدر إىل أنه تم تسجيل خرق بضربات جوية
ل �ل �ط ��ران االس �ت �ط ��اع ��ي امل �س �ل ��ح ع ��ى 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 ���ح
بمحافظة تعز.
ولفت املصدر إىل أن��ه تم رص��د ثاثة خ��روق��ات بقصف
صاروخي ملرتزقة العدوان عى مواقع الجيش واللجان
الشعبية يف الطينة بمحافظة حجة والصوح يف نجران.
كما أك��د امل�ص��در تسجيل  64خ��رق��اً ب��إط��اق ال�ن��ار عى
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 ،ت �ع��ز ،ح �ج��ة ،ص �ع ��دة ،ال�ض��ال��ع
والبيضاء.
وذك��ر امل�ص��در أن��ه ت��م رص��د  26خ��رق��اً بقصف مدفعي
ع � ��ى م� �ح ��اف� �ظ ��ات م� � � ��أرب ،ح � �ج� ��ة ،ص � �ع � ��دة ،ج �ب �ه ��ات
الحدود ،حيث استهدف املرتزقة بقصف مدفعي مواقع
الجيش وال�ل�ج��ان الشعبية يف البلق ال�ش��رق��ي وال��روض��ة
بمحافظة مأرب.
ك �م ��ا اس �ت �ه ��دف م ��رت ��زق ��ة ال � �ع � ��دوان ب �ق �ص ��ف م��دف �ع��ي
مكثف ،مواقع الجيش واللجان يف الشبكة وغرب حرض
وغ��رب ال�ب�ي�ض��اء وج�ن��وب ش��رق ح��ران وش�م��ال امل�ن�ج��ورة
بمحافظة حجة.
وب� ��ن امل� �ص ��در أن ق �ص �ف ��اً م ��دف �ع �ي ��اً م �ك �ث �ف ��اً ل �ل �م��رت��زق��ة
اس�ت�ه��دف م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف ك��ام�ل��ة
واملجدعة والغور وتباب العامة وآل محمدي بمحافظة
صعدة ،يف حن استهدف قصف مدفعي مكثف مواقع
ق ��وات ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان يف ال �ع �م��ود وال �ب �ت��ول ب�م�ن�ط�ق��ة
جيزان.
كما سجّ لت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
ل��رص��د خ��روق��ات ق��وى ال �ع��دوان يف م�ح��اف�ظ��ة ال�ح��دي��دة،
 82خرقاً.
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 ث��اث ه�ج�م��ات ل�ل�ط��ران التجسي
عى حيس ،وتحليق طائرات تجسسية يف أجواء حيس.
وأشار املصدر إىل أن الخروق شملت  20خرقاً بقصف
صاروخي ومدفعي و 58خرقا باألعرة النارية املختلفة.
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خالل حضوره اختتام ورشة حول القانون الدولي اإلنساني

اللواء الكحالني يشيد بدور اللجنة الدولية للصليب األحمر في اجلوانب اإلنسانية

 60خرق ًا في احلديدة و 101خرق للهدنة

اخلميس

س��جّ �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 ق��وى ال �ع��دوان يف م�ح��اف�ظ��ة ال�ح��دي��دة،
 96خرقاً.
وأوض � � ��ح م� �ص ��در يف غ ��رف ��ة ال �ع �م �ل �ي ��ات ،أن م� ��ن ب��ن
خروقات العدوان محاولة تسلل يف حيس واستحداث
ت �ح �ص �ي �ن��ات ق �ت��ال �ي��ة وأرب � ��ع غ � ��ارات ل �ل �ط ��ران ال�ت�ج�س��ي
وتحليق مكثف.
وأش��ار املصدر إىل أن خ��روق��ات ال�ع��دوان شملت أيضاً
 31خ��رق��اً ل�ق��وى ال �ع��دوان بقصف م��دف�ع��ي و 47خ��رق��اً
باألعرة النارية املختلفة.
ك�م��ا ارت �ك �ب��ت ق ��وى ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت�ه��ا  163خ��رق��اً
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت
يف  55خ ��رق ��اً ب �ت �ح �ل �ي��ق ال� �ط� ��ران االس �ت �ط ��اع ��ي امل �س �ل��ح
والتجسي يف أج��واء محافظات م��أرب ،ت�ع��ز ،حجة،
الجوف ،صعدة ،الضالع ،البيضاء ،وجبهات الحدود.
وأكد املصدر رصد خرق باستحداث مرتزقة العدوان
لتحصينات حول مدينة مأرب.
وبن املصدر أنه تم رصد  90خرقاً بإطاق النار بشكل
م�ك�ث��ف ع��ى 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 ،ت �ع��ز ،ح �ج��ة ،ص�ع��دة
والضالع ،البيضاء وجبهات الحدود .ولفت املصدر إىل
تسجيل  17خرقاً بقصف مدفعي ملرتزقة العدوان ،عى
محافظات م��أرب ،حجة ،صعدة ،وجبهات الحدود،
حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف
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 .كما اس�ت�ه��دف قصف مدفعي ملرتزقة
ال �ع ��دوان م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف ح��ران
وبني حسن وحرض بمحافظة حجة.
وذك � ��ر امل� �ص ��در أن ق �ص �ف ��اً م ��دف �ع �ي ��اً م �ك �ث �ف��اً ل �ل �م��رت��زق��ة
اس� �ت� �ه ��دف م� ��واق� ��ع ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان يف امل �ط �ع ��ن وآل
ح�م��اق��ي وال��دح��رة وج ��دوب ال�ش�ب�ك��ة بمحافظة ص�ع��دة.
فيما استهدف قصف مدفعي مكثف لعناصر املرتزقة،
م ��واق ��ع ق � ��وات ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف ال �ب �ت��ول
واألزه ��ور وج�ب��ل العمود ووادي ج��ارة بمنطقة ج�ي��زان،
وجبل العمدة والشبكة بمنطقة نجران.

منطقة الكسارة بمأرب.
ول �ف��ت امل �ص��در إىل أن ��ه ت��م ت�س�ج�ي��ل 30خ ��رق ��ا ب�ق�ص��ف
ص��اروخ��ي وم��دف�ع��ي ،حيث اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال�ع��دوان
ب�ص��اروخ ك��ات�ي��وش��ا م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف ال�ك�س��ارة
بمحافظة مأرب.
وأفاد املصدر بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف
مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان يف البلق الشرقي
والروضة والكسارة بمأرب ،واملزرق وغرب حرض وبني
حسن بمحافظة حجة ،والكبسة والضيعة واملصينعة
بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع
ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف ال �ص �ي��اب��ة ب � ��وادي ج ��ارة
بجيزان وجبل العمدة بنجران.
وذكر املصدر أنه تم تسجيل  107خروقات بإطاق نار
عى منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية
يف م�ح��اف�ظ��ات م ��أرب ،ت�ع��ز ،ح�ج��ة ،ص �ع��دة ،ال�ض��ال��ع،
وجبهات الحدود.

www.26sep.net

26sept26@gmail.com

س� ّ�ج�ل��ت غ��رف��ة ع�م�ل�ي��ات ض�ب��اط االرت �ب��اط والتنسيق
لرصد خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة،
 51خرقاً.
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 ،م �ح ��اول ��ة ت �س �ل��ل يف ح�ي��س
استحداث تحصينات قتالية يف حيس والجبلية.
وأش � ��ار امل �ص ��در إىل أن خ ��روق ��ات ال� �ع ��دوان ش�م�ل��ت
أي �ض ��اً ت �ح �ل �ي��ق خ �م ��س ط ��ائ ��رات ت �ج �س �س �ي��ة يف أج� ��واء
حيس ومقبنة وغارة للطران التجسي عى حيس،
وث�م��ان�ي��ة خ ��روق ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي ل �� 32ق��ذي�ف��ة و34
خرقاً باألعرة النارية املختلفة.
كما ارتكبت ق��وى ال�ع��دوان ومرتزقتها  218خرق
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض � ��ح م �ص ��در ع �س �ك ��ري أن خ ��روق ��ات ال� �ع ��دوان
ت�م�ث�ل��ت يف  58ع�م�ل�ي��ة ت�ح�ل�ي��ق ل�ل�ط��ران االس�ت�ط��اع��ي
املسلح والتجسي يف أجواء محافظات مأرب ،تعز،
حجة ،الجوف ،صعدة ،الضالع ،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 ،ونفذوا
عملية تسلل عى مواقع الجيش واللجان الشعبية
يف تبة الهناجر يف منطقة الفاخر بمحافظة الضالع..
م� �ش ��را إىل أن م ��رت ��زق ��ة ال� � �ع � ��دوان ن � �ف� ��ذوا ع �م �ل �ي �ت��ن
ه�ج��وم�ي�ت��ن ع ��ى م ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان يف ال�ب�ل��ق
الشرقي وروضة جهنم بمحافظة مأرب.
ولفت املصدر إىل أنه تم تسجيل  44خرقاً بقصف
صاروخي ومدفعي ،حيث استهدف مرتزقة العدوان
بخمسة ص��واري��خ ك��ات�ي��وش��ا م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية يف البلق الشرقي وروضة جهنم بمحافظة
مأرب.
وأش ��ار امل �ص��در إىل 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 ال �ب �ل��ق ال �ش ��رق وال ��روض ��ة وروض � ��ة ج�ه�ن��م وم�ل�ع��اء
ب�م�ح��اف�ظ��ة م � ��أرب ،وح� ��رض وب �ن ��ي ح �س��ن ب�م�ح��اف�ظ��ة
ح �ج ��ة ،وامل ��اح �ي ��ظ ب �م �ح��اف �ظ��ة ص� �ع ��دة ،وب � ��اب غ�ل��ق
بمحافظة الضالع.
وأفاد املصدر بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف
م��دف�ع��ي مكثف م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف العمود
بوادي جارة بجيزان.
وذك ��ر امل �ص��در أن��ه ت��م ت�س�ج�ي��ل  112خ��رق��اً ب��إط��اق
ن ��ار ع��ى م �ن��ازل امل��واط �ن��ن وم ��واق ��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة،
الضالع ،وجبهات الحدود.

اخ �ت �ت �م��ت يف ص �ن �ع��اء ،ال ��ورش ��ة ال �ت��دري �ب �ي��ة ح ��ول ال �ق��ان��ون
ال ��دويل اإلن �س��اين ،ن� ّ
�ظ�م�ت�ه��ا ب�ع�ث��ة ال�ل�ج�ن��ة ال��دول�ي��ة للصليب
األح �م��ر ل��دى ال�ي�م��ن ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة ال��دف��اع واس�ت�م��رت
يومن.
ويف االختتام ،أشاد مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية،
ال�ل��واء ال��رك��ن ع��يل محمد الكحاين ،بجهود القائمن عى
الورشة من ممثيل بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر.
وحث املشاركن من منتسبي وزارة الدفاع عى االستفادة
م ��ن م �خ��رج��ات ال ��ورش ��ة وت��وع �ي��ة م��رؤوس �ي �ه��م يف ال �ج��وان��ب
املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين.

وأش ��ار ال�ل��واء ال�ك�ح��اين إىل أه�م�ي��ة م�ض��اع�ف��ة ج�ه��ود بعثة
اللجنة الدولية للصليب األحمر يف دعم الجوانب اإلنسانية
بصورة يلمسها املواطن.
وأوض��ح أن امل��رك��ز الوطني لأللغام يحتاج لدعم م��ن ِقبل
الجميع يف الصليب األحمر واملجتمع الدويل لتطهر املناطق
امل��زروع��ة ب��األل�غ��ام وتجنيب املدنين مخاطرها ،وخ��اص��ة يف
محافظة الحديدة.
وطالب مساعد وزير الدفاع بعثة اللجنة الدولية بالضغط
ع� ��ى دول ت �ح ��ال ��ف ال� � �ع � ��دوان ال� �س� �م ��اح ب� ��دخ� ��ول األج� �ه ��زة
واملعدات الخاصة بمسح وكشف ونزع األلغام.

ف�ي�م��ا اع �ت��� ن��ائ��ب رئ �ي��س ب�ع�ث��ة ال�ل�ج�ن��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ص�ل�ي��ب
األحمر يف اليمن ،رالف وهبة ،تنظيم الورشة فرصة تدخل
ضمن صميم نشر مبادئ القانون الدويل اإلنساين.
وأك ��د ح ��رص ال�ب�ع�ث��ة ع ��ى االض �ط ��اع ب��أق��ى م ��ا ي�م�ك��ن يف
تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني ..مبيناً أن هناك تعاونا
وثيقا بن البعثة واملركز التنفيذي لنزع األلغام.
من جانبه ،أشاد مدير املعهد الدبلومايس ،الدكتور أحمد
العماد ،بجهود العاملن يف بعثة اللجنة الدولية للصليب
األحمر ،ودوره��م يف تقديم الخدمات واألع�م��ال اإلنسانية
املختلفة.

مثلت مبساراتها وأبعادها العسكرية

أم
املعارك

معركة الدريهمي ..ملحمة الصمود والثبات
ً
عمقا اسراتيجيًا وعسكر ًيا
الدريهمي إحدى املناطق الساحلية التابعة ملحافظة الحديدة وأكر املناطق التي كان لها
مهمً ا يف مسار املعركة الدفاعية التي خاضها مجاهدو الجيش واللجان الشعبية ضد جحافل تحالف العدوان
ومرتزقته التي حاولوا غزو الحديدة والسيطرة عليها.
زين العابدين عثمان

ه � ��ذه امل �ن �ط �ق ��ة اإلس ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة اح �ت �ض �ن��ت
واح � ��دة م ��ن أع �ظ��م امل �ع ��ارك ال �ب �ط��ول �ي��ة ال�ت��ي
سجلها التاريخ العسكري الحديث وأعظم
ملحمة سطرها مجاهدو الجيش واللجان
الشعبية بفضل الله تعاىل يف مواجهة اك�
ع�م�ل�ي��ة ع�س�ك��ري��ة ف��رض�ه��ا تحالف ال�ع��دوان
األم� ��ري� ��ي ال �س �ع ��ودي اإلم � � ��ارايت وم��رت��زق �ت��ه
ملحاصرتها مع ثلة من املجاهدين بداخلها.
حيث دفع تحالف العدوان بقيادة أمريكا
بقوة عسكرية كبرة تتوزع يف :
*أك ��ر م��ن  5أل��وي��ة م��ن امل��رت��زق��ة "12اىل
17ال� � � � ��ف م� �ق� ��ات� ��ل م� � �ع � ��ززة ب � ��رس � ��ان � ��ات م��ن
األسلحة املتطورة والقوات املدرعة واملؤللة .
* م � � �ش� � ��ارك� � ��ة أس� � ��اط � � �ي� � ��ل م � � ��ن امل� � �ق � ��ات � ��ات
والطائرات املختلفة منها
مقاتات  F15و 16وقاذفات يوروفاير
وراف � ��ال وم��وج��ه م ��ن ال �ط��ائ��رات دون ط�ي��ار
ط � ��راز  MQ9و MQ1وط� ��ائ� ��رات WING
 LONGومجموعة م��ن ال�ط��ائ��رات الطوافة
طراز  BLAKHOOKواباتي .
* م �ج �م ��وع ��ة م� ��ن ال �ق �ط ��ع ال �ب �ح ��ري ��ة م�ن�ه��ا
ط� ��رادات ق ��اذف ��ة وب� ��وارج ه�ج��وم�ي��ة م�ج�ه��زة
بمنصات صاروخية دقيقة .
ك��ل ه ��ذا ل�ت�ش�ك�ي��ل ع�م�ل�ي��ة ه�ج��وم�ي��ة ب��ري��ة
س ��ري �ع ��ة ي ��راف �ق �ه ��ا ع �م �ل �ي ��ات ق �ص ��ف ش��ام �ل��ة

الدريهمي احتضنت واح��دة من أعظم املعارك
البطولية في التاريخ العسكري
ث �ل��ة م ��ن امل �ج ��اه ��دي ��ن واج� �ه� ��وا ق� ��وة ع �س �ك��ري��ة
أمريكية بثبات منقطع النظير
جتربة فريدة وملحمة منوذجية عجزت النظريات العسكرية
في حساب القوة واحلساب املادي من احتوائها

جوية وبحرية لجغرافيا الدريهمي وتحديدا
امل ��دي �ن ��ة ل �ي �ت ��م ت �ح �ق �ي��ق ح� �ص ��ار ن � ��اري م�ط�ب��ق
عليها من جميع االتجاهات .
اس �ت �ط ��اع ت �ح ��ال ��ف ال� �ع ��دو ف� ��رض ال �ح �ص��ار
م��ن أرب �ع��ة ات �ج��اه��ات ب�ع��د ان اس�ت�خ��دم كل
ث�ق�ل��ه ال�ع�س�ك��ري واالس��رات �ي �ج��ي م ��ن ق ��وات
وم �ع��دات ع�س�ك��ري��ة ،،ف �ك��ان ح�ج��م ون�س�ب��ة
استخدامه للعتاد نحو  100قطعة حربية
للكيلو امل��ر ال��واح��د من جغرافيا الدريهمي
وهذه القطع تتوزع مابن ( مقاتات هجوم
اريض وطائرات اباتي ومدرعات ).
اس� �ت� �م ��ر ه � ��ذا ال� �ح� �ص ��ار ألك � ��ر م � ��ن ع ��ام ��ن

الدفاع واألركان تنعيان
الشيخ محمد زبران

ن � � �ع� � ��ت ق � � � �ي � � � ��ادة وزارة
ال ��دف ��اع ورئ ��اس ��ة هيئة
األرك� � � � � � � ��ان ال � �ع � ��ام � ��ة
ال � � �ش � � �ي� � ��خ م� �ح� �م ��د
أحمد زبران الذي
واف � ��اه األج� ��ل ع��ن
ع �م��ر ن ��اه ��ز ال� � 55
ع� � ��ام� � ��اً ب � �ع � ��د ح� �ي ��اة
ح� � ��اف� � �ل� � ��ة ب � ��ال � �ع � �ط � ��اء
يف خ � ��دم � ��ة ال � ��وط � ��ن
وال � �س � �ع � ��ي إلص � ��اح
ذات البن.
وأوض� � � � � ��ح ب� � �ي � ��ان ال� �ن� �ع ��ي
أن ال �ش �ي ��خ زب� � ��ران ك� ��ان م ��ن أوائ� ��ل
ال �ش �خ �ص �ي��ات االج �ت �م ��اع �ي ��ة ال ��ذي ��ن
ك� ��ان ل �ه ��م دوراً ب � � ��ارزاً يف م��واج �ه��ة
تحالف العدوان.
وأشاد البيان بدور الفقيد وأسرة
آل زب � ��ران يف ال �ص �م��ود وال�ت�ض�ح�ي��ة
وال� �ف ��داء يف ال ��دف ��اع ع ��ن ال ��وط ��ن ..

منوها باملواقف الوطنية
واالجتماعية املشرفة
ل � �ل � �ف � �ق � �ي � ��د زب � � � � � ��ران
خ � � � � � � ��ال م � � �س� � ��رة
ح� �ي ��ات ��ه امل �ف �ع �م ��ة
بالبذل والعطاء
ت� � � � � �ج � � � � ��اه وط� � � �ن � � ��ه
بشكل ع��ام وأبناء
ق� � �ب� � �ي� � �ل� � �ت � ��ه ب � �ش � �ك� ��ل
خاص.
وع� � � � � � � ��� ال � � �ب � � �ي � � ��ان
ع� ��ن أح � ��ر ال �ت �ع ��ازي
ل � �ل � �ش � �ي � ��خ س� � �ن� � ��د م� �ح� �م ��د
زب��ران وال�ش�ي��خ أح�م��د أح�م��د زب��ران
وآل زب ��ران ك��اف��ة يف ه��ذا امل �ص��اب ..
ً
سائا الله العيل القدير أن يتغمده
ب� ��واس� ��ع رح �م �ت ��ه وي �س �ك �ن ��ه ف�س�ي��ح
ج�ن��ات��ه وي�ل�ه��م أه �ل��ه وذوي ��ه ال�ص���
والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

وك ��ان امل �ج��اه��دون داخ ��ل امل��دي�ن��ة ع��ى درج��ه
ع��ال�ي��ة م��ن امل�ح��اف�ظ��ة ع��ى ال�ث�ب��ات وال�ص�م��ود
وامل��راب �ط��ة امل�س�ت�م��رة يف امل��دي �ن��ة ،رغ ��م حجم
ال�ض�غ��ط ال�ع�س�ك��ري ال ��ذي ك��ان��وا ي��واج�ه��ون��ه
م��ن عمليات قصف ج��وي وب�ح��ري وغ��ارات
وزح ��وف ��ات ألل��وي��ة امل��رت��زق��ة م��ن ك��ل ات �ج��اه،
إال أن�ه��م ق��دم��وا ن�م��وذج��ا ملحميا وص�م��ودا
اس ��رات �ي �ج �ي ��ا ل ��م ي �س �ت �ط��ع ال� �ع ��دو األم ��ري ��ي
واإلمارايت ومرتزقته اخراقه او تجاوزه ملدة
عامن من املعارك واملحاوالت .
ك � ��ان � ��ت م� �ع ��رك ��ة ال� ��دري � �ه � �م� ��ي ب �م �س ��ارات �ه ��ا
وأب� � � �ع � � ��اده � � ��ا ال � �ع � �س � �ك � ��ري � ��ة " أم امل � � �ع � � ��ارك

وأس�ط��ورة "ل��م تتمكن األرق ��ام والحسابات
ال �ع �س �ك ��ري ��ة تقييمها ،ف� �ص� �م ��ود ث �ل ��ة م��ن
امل� �ج ��اه ��دي ��ن ل �ع ��ام ��ن ت �ح ��ت ض �غ ��ط ح �ص ��ار
خ ��ان ��ق ي �ف ��رض ��ه ال� �ع ��دو ع ��� أس� �ط ��ول ك��ام��ل
م ��ن ال �ط ��ائ ��رات وامل �ق ��ات ��ات ج ��وا وف ��رق ��ة م��ن
ال� �ب� ��ارج� ��ات ب� �ح ��را وف� � ��رق ع �س �ك ��ري ��ة ضاربة
بعشرات اآلالف من املقاتلن فهذه معجزة
بكل املعنى وحقيقة توضح العناية اإللهية
وال �ت ��دخ ��ل ال ��رب ��اين ال �ك �ب��ر ال � ��ذي ك� ��ان ج ��وار
م �ج��اه��دي ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ط�ي�ل��ة امل�ع��رك��ة
والحصار .
ف��ال�ع�ل��م وال�ن�ظ��ري��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ح��دي�ث��ة
ال�ت��ي ت�م��ي ع��ى ح�س��اب ال �ق��وة وال�ح�س��اب
املادي ،عاجزة اليوم تماما أمام هذه التجربة
ال� �ف ��ري ��دة م ��ن ن ��وع �ه ��ا وأم � � ��ام ه � ��ذا ال �ص �م ��ود
والثبات واألداء القتايل املتميز الذي قدمه
مجاهدو الجيش واللجان الشعبية بفضل
الله تعاىل وعونه.
معركة الدريهمي ضربت نموذجا ملحميا
ن �م��وذج��ا رأس ��ه ال �ث �ق��ة واالع �ت �م ��اد ع ��ى ال�ل��ه
تعاىل والص� والصمود والثبات والتحرك
ت� �ح� ��ت ق � �ي � ��ادة ق� ��رآن � �ي� ��ة ح �ك �ي �م ��ة وش� �ج ��اع ��ة
تستطيع اتخاذ القرارات املناسبة واملتوازنة
م��ع م��ا تتطلبه امل�ع��رك��ة وم��ا يقتضيه امل�ي��دان
 ..فكانت النتيجة هي االنتصار

عودة  17من املغرر بهم إلى صف الوطن بينهم قيادي
اس � � �ت � � �ق � � �ب � � ��ل امل � � � � ��رك � � � � ��ز ال � � ��وط � � �ن � � ��ي
ل� �ل� �ع ��ائ ��دي ��ن ،يف ص� �ن� �ع ��اء ك � ��ا م��ن
ال � �ن � �ق � �ي� ��ب م� � �ع � ��اذ م � ��رش � ��د ع � �ب � ��وم،
رك � ��ن س �ي �ط ��رة م� ��ا ي �س �م ��ى ب �م �ح��ور
ال �ب �ق ��ع ،وال �ن �ق �ي��ب م �ح �م��د م�س�ع��د
ال �ص �ب �ي �ح ��ي ،ن ��ائ ��ب رك � ��ن س �ي �ط��رة
م ��ا ي �س �م��ى م �ح ��ور ال �ب �ق��ع ،ال �ل��ذي��ن
ع ��ادا إىل ص��ف ال��وط��ن بطقميهما
وأسلحتهما.
وخال استقبالهماّ ،
رحب املركز
ال��وط�ن��ي ل�ل�ع��ائ��دي��ن ب��ال�ع��ائ��دي��ن إىل
ص � ��ف ال� � ��وط� � ��ن ..م � �ج � ��ددا ال� ��دع� ��وة
مل� ��ن ال ي� ��زال� ��ون يف ص� ��ف ال� �ع� ��دوان
لاستفادة من العفو العام.
ف � �ي � �م � ��ا ع� � � � � ّ�� ال � � � �ع� � � ��ائ� � � ��دان ع � �ب � ��وم
وال�ص�ب�ي�ح��ي ع ��ن ال �ش �ك��ر وال�ت�ق��دي��ر
ل �ل �ق �ي��ادة ع ��ى ق ��رار ال �ع �ف��و ال �ع��ام،
وإت��اح��ة الفرصة للعودة إىل صف
الوطن ،وعى حسن االستقبال،
�س� ��د روح امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة
ال� � � � ��ذي ي � �ج � � ّ
وال �ش �ع ��ور ال ��وط �ن ��ي ل� ��دى ال �ق �ي��ادة
ال �ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة
العليا.

ك � �م� ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل امل � ��رك � ��ز ال ��وط� �ن ��ي
للعائدين بصنعاء  15م��ن املغرر
ب �ه ��م ب �ي �ن �ه��م ال �ع �ق �ي��د ع �ب��دال��رش �ي��د
م�ث�ن��ى ال �ص �ن���ي ،م��ن م�ن�ت�س�ب��ي ما
يسمى ال�ل��واء  81ب�م��أرب ،ال��ذي��ن
عادوا إىل الصف الوطني من عدد
من مناطق ومعسكرات املرتزقة يف
املناطق الحدودية.
وخال االستقبال ع� العائدون

ع� ��ن ام �ت �ن ��ان �ه ��م ل �ل �ق �ي ��ادة ال �ث ��وري ��ة
وامل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع� ��ى ،ع��ى
إص��دار ق��رار العفو ال�ع��ام لكل من
يرغب بالعودة إىل الصف الوطني
وترك الغزاة واملرتزقة.
ودع � ��ا ال� �ع ��ائ ��دون م ��ن ت �ب �ق��ى م��ن
املغرر بهم إىل استغال قرار العفو
العام وال�ع��ودة إىل أهاليهم بأمن
وسام.
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تزامن ًا مع الذكر ال� 48حلركة  13يونيو..

اللواء مجاهد القهالي رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري :

دم واحدة
 13يونيو حركة بيضاء لم تسفك فيها قطرة ٍ
أكد اللواء مجاهد القهايل رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري رئيس اللجنة السياسية االستشارية يف املجلس السيايس األعى ،أن حركة الثالث
عشر من يونيو لم تكن وليدة اللحظة وال ملجرد الرغبة يف الوصول إىل كريس الحكم بل فرض قيامها طبيعة ما وصلت إليه حدة صراعات الحرب الباردة
بني املعسكرين الشرقي والغربي وانعكاساتها اإلقليمية والدولية والتي بلغت ذروتها يف اليمن ،حيث اندلعت عى إثرها حرب 1972م بني شطري
الوطن بدفع وتموين خارجي من دول الجوار اليمني التي كانت تستفيد من تلك الحروب بني اليمنيني وتقوم بتوسيع رقعة أطماعها التوسعية يف
األرض اليمنية والتوغل يف فرض الوصاية عليه.
خاص  -عبدالحميد الحجازي

من قاموا بالتصحيح رفعوا مصالح الوطن فوق كل املصالح ورفضوا التبعية والوصاية اخلارجية بكل أشكالها
ن��ؤك��د وق��وف�ن��ا ب�ج��ان��ب ك��ل ال �ق��وى ال��وط�ن�ي��ة املناهضة
للعدوان واملدافعة عن اليمن وعزته واستقالله

ح��روب ش�ط��ري اليمن ك��ان��ت ب��دف��ع ومت��وي��ل دول اجل��وار
التي لديها أطماع توسعية في األرض اليمنية

بسبب تدخالت خارجية قبيل حركة يونيو كادت األوضاع في العاصمة صنعاء تصل إلى حالة االنفجار بني مراكز القوى وقيادة الدولة
أك ��د ال �ل ��واء م�ج��اه��د ال �ق �ه��ايل رئ �ي��س ت�ن�ظ�ي��م ال�ت�ص�ح�ي��ح
الشعبي الناصري رئيس اللجنة السياسية االستشارية
يف امل �ج �ل��س ال �س �ي ��ايس األع � ��ى ،أن ح ��رك ��ة ال �ث ��ال ��ث ع�ش��ر
م��ن ي��ون�ي��و ل��م ت�ك��ن ول �ي��دة ال�ل�ح�ظ��ة وال مل �ج��رد ال��رغ �ب��ة يف
ال��وص��ول إىل ك��ريس الحكم ب��ل ف��رض قيامها طبيعة ما
وصلت إليه حدة صراعات الحرب الباردة بني املعسكرين
الشرقي والغربي وانعكاساتها اإلقليمية والدولية والتي
بلغت ذروتها يف اليمن ،حيث اندلعت عى إثرها حرب
1972م بني شطري الوطن بدفع وتموين خارجي من
دول الجوار اليمني التي كانت تستفيد من تلك الحروب
بني اليمنيني وتقوم بتوسيع رقعة أطماعها التوسعية يف
األرض اليمنية والتوغل يف فرض الوصاية عليه.

راية التصحيح

وأوض� ��ح رئ �ي��س ت�ن�ظ�ي��م ال�ت�ص�ح�ي��ح ال�ش�ع�ب��ي ال�ن��اص��ري
يف تصريح ل�"  26سبتمرب" أن الشهيد الرئيس إبراهيم
محمد الحمدي ومعه كوكبة من أبناء القوات املسلحة
واألم��ن وم��ن ال�ه��ام��ات الوطنية ذات التجربة وال�خ��ربة،
ال�ق�ي��ام ب�ح��رك��ة 13ي��ون �ي��و ال�ت�ص�ح�ي�ح�ي��ة امل �ب��ارك��ة راف�ع��ني
مصالح الوطن العليا فوق كل املصالح األنانية والضيقة
وحاملني راية التصحيح املايل واإلداري والسيايس فوق
كل أشكال الفساد املايل واإلداري والسيايس ،ورافضني
ال�ت�ب�ع�ي��ة وال��وص��اي��ة ال�خ��ارج�ي��ة ب�ك��ل أش�ك��ال�ه��ا ،واض�ع��ني
ه �م �ه��م األول إزال � ��ة م ��راك ��ز ال �ق ��وى وال �ش �ل �ل �ي��ة وال ��رش ��وة
واملحسوبية وقيام دولة النظام والقانون والعدل.

حالة االنفجار

وأشار اللواء القهايل إىل أنه وقبيل حركة يونيو كانت
بعض دول الجوار اليمني تدفع بعمالئها وركائزها إىل
ت��وت��ر األج ��واء ال��داخ�ل�ي��ة اليمنية ب��ني مختلف ال�ق��وى يف
الساحة ،ورفع وترة الضغوط السياسية واالقتصادية
ع��ى رئ��اس��ة ال��دول��ة ال�ت��ي ك��ان ي�ق��وده��ا ال��رئ�ي��س ال�ق��ايض/
عبدالرحمن االرياين بهدف إخضاعه ملشيئتها ووصايتها،
ح �ت ��ى ت ��وت ��رت ب��ال �ف �ع��ل األوض � � ��اع يف ال �ع ��اص �م ��ة ص �ن �ع��اء
وكادت تصل إىل حالة االنفجار بني مراكز القوى وقيادة
الدولة ،إال أن حنكة وحكمة الشهيد /إبراهيم الحمدي
جنبت البالد فتنة كانت عى وشك االنفجار
وأض ��اف :أس�ت�ط��اع " ال�ح�م��دي" ال�ق��ائ��د ال�ح�ك�ي��م إق�ن��اع
ق��ادة م��راك��ز ال�ق��وى ب��أن يقدموا استقالتهم حيث قدم
ال��رئ�ي��س االري ��اين اس�ت�ق��ال�ت��ه م��ن رئ��اس��ة ال��دول��ة وال�ش�ي��خ
عبدالله بن حسني األحمر من رئاسة مجلس الشورى
كما قدم النقيب سنان أبو لحوم استقالته من محافظة
الحديدة.

إزال � ��ة م ��راك ��ز ال �ق ��وى وال �ش �ل �ل �ي��ة وال ��رش ��وة
واحمل�س��وب�ي��ة وق �ي��ام دول ��ة ال�ن�ظ��ام وال�ق��ان��ون
كانت على رأس أهداف احلركة التصحيحية
استطاع الشهيد احلمدي في فترة وجيزة
حت �ق �ي��ق االس� �ت� �ق ��رار األم� �ن ��ي وال �س �ي��اس��ي
وحت �ق �ي ��ق ال �ن �ه �ض ��ة ال �ت �ن �م ��وي ��ة ال �ع ��ادل ��ة
والشاملة على قاعدة التعاون األهلي
" احل � �م� ��دي" ه ��و م ��ن وض � ��ع ف �ك ��رة ق �ي��ام
امل��ؤمت��ر الشعبي ال�ع��ام كتنظيم سياسي
م��وح��د ك �ش��رط رئ�ي�س��ي م��ن ش ��روط ق�ي��ام
ال ��وح ��دة ال�ي�م�ن�ي��ة امل �ب��ارك��ة ع�ل��ى ق��اع��دة
الدميقراطية والتعدد السياسي
ندعو األمم املتحدة إل��ى حتمل املسؤولية
جتاه استمرار معاناة شعبنا اليمني وضمان
تنفيذ كل بنود الهدنة اإلنسانية
مشروع حضاري

وبني اللواء القهايل أن الشهيد الحمدي قدم مشروعه
الحضاري آنذاك املتمثل يف التنمية والشراكة والتعاون
وال��وح��دة وال�ن�ه�ض��ة ل�ك��ل أب�ن��اء ال�ي�م��ن وأس�ت�ط��اع يف ف��رة
وج �ي ��زة ت�ح�ق�ي��ق االس �ت �ق ��رار األم �ن ��ي وال �س �ي��ايس وت�ح�ق�ي��ق
ال �ن �ه �ض ��ة ال �ت �ن �م ��وي ��ة ال � �ع� ��ادل� ��ة وال� �ش ��ام� �ل ��ة ع � ��ى ق ��اع ��دة
ال �ت �ع��اون األه ��ي ل�ل�ت�ط��وي��ر ،ت�ل��ك ال�ت�ج��رب��ة ال �ت��ي اس�ت�ط��اع
م��ن خ��الل�ه��ا ت�ح�ق�ي��ق م �ن �ج��زات ع�ظ�ي�م��ة وخ ��ال ��دة ال زال��ت
م��اث�ل��ة أم ��ام أع�ي�ن�ن��ا ح�ت��ى ه ��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ،ف�ه��و م��ن وض��ع
ال �خ �ط��ة ال�خ�م�س�ي��ة األوىل وال �خ �ط��ة ال�خ�م�س�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة،
وم ��ن وض ��ع امل �ش ��روع ال �ح �ض ��اري إلع � ��ادة ت�ح�ق�ي��ق وح ��دة
ال�ي�م��ن م��ع رف �ي��ق درب ��ه ال��رئ �ي��س /س��ال��م رب �ي��ع ع��ي و من
أصدر قراره التاريخي بتشكيل اللجنة العليا لالنتخابات
برئاسة القايض /عبدالله الحجري إلجراء انتخابات حرة

في ندوة مبجلس الشورى حول التمسك مبنهج القرآن الكرمي

أبوعواضه :أهمية عكس هدى الله في احلياة العملية
واستشعار املسؤولية امللقاة على عاتق األمة
ضرورة االلتفاف حول قائد الثورة ومساندته في تدعيم أسس الدولة
اليمنية احلديثة القائمة على هدى الله ونهج القرآن
ع �ق ��دت ب�م�ج�ل��س ال� �ش ��ورى ،ن ��دوة
ثقافية حول" التمسك بمنهج القرآن
ال � �ك� ��ري� ��م" ب� �ح� �ض ��ور رئ� �ي� ��س م �ج �ل��س
الشورى محمد حسني العيدروس.
ت� �ن ��اول ��ت ال � �ن� ��دوة ب �ح �ض ��ور أع �ض ��اء
مجلس الشورى وأمني عام املجلس،
عي يحيى عبد املغني مقتطفات من
دروس هدى القرآن الكريم ،وأهمية
ال�ت�م�س��ك ب�م��ا ج��اء يف ال �ق��رآن ال�ك��ري��م
من توجيهات إلهية كفيلة ببناء أمة
تعي ما يحيط بها من مخاطر.
وت�ط��رق��ت ال �ن��دوة ال�ت��ي ح��اض��ر فيها
عضو املكتب الثقايف ألنصار الله يحيى
أب� ��و ع ��واض ��ه إىل ع� ��دد م ��ن ال �ج ��وان ��ب
التي تناولها املشروع القرآين للشهيد
ال�ق��ائ��د وت�ق�ي�ي�م��ه ل��واق��ع األم ��ة املغيب
عن منهج القرآن وثقافته الداعية إىل
التحرر من العبودية ومحاربة الظلم
والطاغوت.
وأشار أبو عواضه إىل أن الدين قدم
ل ��ألم ��ة ب �ث �ق��اف��ة م �خ �ت �ل �ف��ة ع ��ن ال �ه ��دى
الصحيح ما جعل منها حسب تعبره
امة مفرغة من املهمة األساسية التي
خ �ل �ق��ت م ��ن أج �ل �ه��ا يف إع �م ��ار األرض
وب�ن��ائ�ه��ا ع��ى أس��اس ال�ع��دل وال�ت�ح��رر
وتحمل املسؤولية واألمانة.
ولفت إىل الثقافات املغلوطة الذي
طرأت عى الدين اإلسالمي وعمدت

ع� � ��ى ت� �غ� �ي� �ي� ��ب ع� � � ��دد م� � ��ن امل� �ف� ��اه� �ي� ��م
ال�ح�ق�ي�ق��ة ال� ��واردة يف ال �ق ��رآن ال�ك��ري��م
ك ��ال ��والي ��ة ل �ل��ه وام �ت ��داده ��ا يف ال �ح �ي��اة
ل ��ألن �ب �ي ��اء ال ��ذي ��ن ب �ع �ث �ه��م ال �ل ��ه ه ��داي ��ة
للناس يف األرض وأول�ي��ائ��ه م��ن اع��الم
الهدى.
وب� ��ني أن ال �ش �ه �ي ��د ال �ق ��ائ ��د ق� ��دم يف
مشروعه ثقافة قائمة عى هدى الله
واالع�ت�ص��ام ب��ه وال��دع��وة إىل ال��وح��دة
واأللفة وفق املنهج القرآين وبطريقة
م �غ ��اي ��رة ل �ل �ث �ق ��اف ��ات امل �غ �ل ��وط ��ة ال �ت ��ي
س��اه �م��ت يف ت �م��زي��ق األم ��ة وإب �ع��اده��ا
عن الحكمة والبصرة واأللفة.
وأك ��د ع�ض��و امل�ك�ت��ب ال �ث �ق��ايف ألن�ص��ار
ال� �ل� ��ه ،أه �م �ي ��ة ال �ت �ح ��رك وف� �ق ��ا مل�ن�ه��ج

الهدى من اجل اللحاق بركب التطور
والنهوض باملجتمع يف شتى مناحي
ال �ح �ي��اة واالل �ت ��زام ب�ش�ك��ر ال�ن�ع��م ال�ت��ي
وهبها الله لعباده املؤمنني.
وأوضح أهمية عكس هدى الله يف
الحياة الواقعية والعملية واستشعار
املسؤولية امللقاة عى األمة وتطبيق ما
جاء به القرآن الكريم من توجيهات
وأوامر حتى تستقيم الحياة.
وخ� � �ل � ��ص ب� � � ��اإلش� � � ��ارة إىل ض� � � ��رورة
االل �ت �ف ��اف ح� ��ول ق ��ائ ��د ال� �ث ��ورة ال�س�ي��د
ع� �ب ��د امل� �ل� ��ك ال � �ح� ��ويث وم� �س� ��ان� ��دت� ��ه يف
تدعيم أسس الدولة اليمنية الحديثة
القائمة عى ه��دى الله ونهج القرآن
الكريم و مجابهة طواغيت العصر.

ونزيهة إىل مجلس الشورى بعيداً عن التعيني الذي كان
سائداً يف حينه ،ليتوىل املجلس انتخاب رئيس الدولة.
وأض� ��اف :أن ق��ائ��د ال�ح��رك��ة " ال �ح �م��دي" ه��و م��ن وض��ع
فكرة قيام املؤتمر الشعبي العام كتنظيم سيايس موحد
كشرط رئييس من شروط قيام الوحدة اليمنية املباركة
عى قاعدة الديمقراطية والتعدد السيايس وبالوسائل
وال� �ط ��رق ال �س �ل �م �ي��ة ،ب �ع��د أن ك ��ان ��ت ال �ق ��وى ال�س�ي��اس�ي��ة
تتصارع عى تحقيقها بكل أشكال القوة والعنف وهو من
وض��ع األس��س لبناء دول��ة النظام والقانون واملؤسسات
ومن حقق العدل واإلنصاف واملواطنة املتساوية.

> اغ �ت �ي��ال ال�ش�ه�ي��د احل �م ��دي مب�ش��ارك��ة
وحضور امللحق العسكري السعودي مثل
جرمية يندى لها جبني التاريخ والميكن
أن تسقط بالتقادم
ق� ��ادة ان �ق ��الب  11أك �ت��وب��ر ال ��دم ��وي ق��دم��وا
للسعودية األرض اليمنية وسمحوا لها بعد
ذل��ك بشق طريق جن��ران ال�ش��رورة والوديعة
التي فصلت الربع اخلالي عن اليمن
ب��اغ�ت�ي��ال احل �م��دي اغ �ت��ال��وا ال��وح��دة
وامل�ش��روع احل�ض��اري وال��وط��ن بأسره
وأشعل اإلنقالبيون الدمويون حروب
املناطق الوسطى وصعده
ت �ن �ظ �ي��م ال �ت �ص �ح �ي��ح ح ��اض ��ر ف ��ي ذاك� ��رة
ال�ت��اري��خ ال�ي�م�ن��ي وي�ق��ف ال�ي��وم ف��ي مقدمة
الصفوف ملواجهة العدوان

مؤامرة دنيئة

وأك ��د ال �ق �ه��ايل أن م �ش��اري��ع ح��رك��ة ال�ت�ص�ح�ي��ح ب�ق�ي��ادة
الشهيد /إبراهيم الحمدي رحمه الله كانت قد تجاوزت
حدود املكان والزمان ،ذلك ما جعل قوى الشر والتخلف
وال�ع��دوان تقدم ع��ى إح��اك��ة امل��ؤام��رة االنتقامية الدنيئة
للقيام باغتياله يف الحادي عشر من أكتوبر 1977م هو
وأخ��وه الشهيد املقدم /عبد الله الحمدي قبيل اإلعالن
بيومني عن تحقيق وحدة اليمن أرضاً وإنساناً يف منزل
أحمد الغشمي رئيس أركان الجيش ،بمشاركة وحضور
امللحق العسكري ال�س�ع��ودي صالح ال�ه��دي��ان يف جريمة
ي �ن ��دى ل �ه��ا ج �ب��ني ال �ت ��اري ��خ ال �ي �م �ن��ي وال �ع ��رب ��ي واإلس ��الم ��ي
واإلن� �س ��اين ض ��ارب ��ة ب �ك��ل ال� �ع ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د واألع � ��راف
والقوانني اليمنية والعربية واإلنسانية عرض الحائط،
جريمة همجية ال تغتفر وال تسقط بالتقادم إال بتقديم
من تبقى من القتلة إىل العدالة.
وأضاف :لقد سارع تنظيم التصحيح وعى الفور برص
الصفوف وتنظيمها يف إطار جبهة التصحيح الديمقراطية
وحاول مع غره من فصائل الحركة الوطنية محاوالت
ع ��دي ��دة ل��إط��اح��ة ب��االن �ق��الب��ني ال ��دم ��وي ��ني ،إال أن ح�ج��م
املؤامرة ودعمها الخارجي كان أكرب من مقدرات اليمن
وإمكاناته.

اغتالوا الوطن

وتطرق اللواء مجاهد القهايل إىل أن قادة انقالب 11
أكتوبر الدموي الذي قاده الغشمي وآخرون من القتلة
وامل�ج��رم��ني ،ه��م م��ن ق��دم��وا ل�ل�س�ع��ودي��ة ج�ي��زان ون�ج��ران
وعسر وسمحوا لها عقب االنقالب مباشرة بشق طريق
ن�ج��ران ال�ش��روره وال��ودي�ع��ة 360ك��م ت�ل��ك ال�ط��ري��ق التي
ً
ابتداء من جبل الثأر يف
فصلت الربع الخايل عن اليمن
ن�ج��ران حتى ال�خ��راخ��ر يف ح�ض��رم��وت ،م�س��اح��ات هائلة
وشاسعة م��ن أرض اليمن ال��واع��دة ب��ال��روات ت��م ضمها
إىل السعودية عقب ذلك االنقالب األسود.

الفتاً أنه وباغتيال الحمدي اغتالوا الوحدة واملشروع
ال�ح�ض��اري واغ�ت��ال��وا ال��وط��ن ب��أس��ره وأش�ع��ل اإلن�ق��الب�ي��ون
ال��دم��وي��ون األغ �ب �ي��اء ح ��روب امل �ن��اط��ق ال��وس �ط��ى وص�ع��ده
وغ��ره��ا م��ن ال�ف��ن ب�ط��ول ال�س��اح��ة وع��رض�ه��ا مقابل امل��ال
املدنس من دول الجوار.

في مقدمة الصفوف

واستطرد رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري
ق ��ائ � ً
�ال :ب��رغ��م م��ا ت �ع��رض ل��ه ال��وط��ن وال �ش �ع��ب وف�ص��ائ��ل
الحركة الوطنية اليمنية ومناضلو تنظيم التصحيح من
اق �ص ��اءات وم��الح �ق��ات وس �ج��ون وت�ل�ف�ق�ي��ات وم ��ؤام ��رات
وخ � � ��راب ودم � � ��ار وت �ن �ك �ي ��ل وت �ش ��ري ��د واع� � ��دام� � ��ات ،إال أن
التنظيم ظل ثابتاً وشامخاً شموخ شمسان وعيبان ونقم
وت�ص��دى لكل امل��ؤام��رات ول�ك��ل ح�م��الت القمع واإلره��اب

ثمن جهود اللجنة الرئاسية اخلاصة
مبعاجلة وضع كهرباء احلديدة

محافظ احلديدة :استمرار اجلهود لتحسني
خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة السكان

الحديدة :عيل يوسف

قال محافظ الحديدة محمد
ع �ي ��اش ق �ح �ي��م إن ن ��ائ ��ب رئ�ي��س
ال� � ��وزراء ل �ل �ش��ؤون االق �ت �ص��ادي��ة
وزي ��ر امل��ال�ي��ة ال��دك �ت��ور رش �ي��د أب��و
ل� � �ح � ��وم ،وج � � ��ه ش � ��رك � ��ة ال �ن �ف ��ط
ال�ي�م�ن�ي��ة ب�ت��وف��ر  600أل ��ف لر
م� � ��ازوت م ��ن م �ن �ش ��آت ال �ش��رك��ة
بالحديدة لكهرباء املحافظة.
وأوض � � � � � � ��ح امل � � �ح� � ��اف� � ��ظ ق �ح �ي ��م
أن ه � ��ذا اإلج� � � ��راء ي � ��أيت يف إط� ��ار
الجهود املبذولة النتشال وض��ع كهرباء الحديدة وتمديد ساعات
العمل بها ..مبينا أنه سيتم مواجهة قيمة املازوت حال توفر املبلغ
لدى صندوق دعم املحافظة.
وث�م��ن ج�ه��ود اللجنة ال��رئ��اس�ي��ة ال�خ��اص��ة بمعالجة وض��ع كهرباء
ال�ح��دي��دة  ..م��ؤك��دا اس�ت�م��رار ك��اف��ة الجهات املعنية يف ب��ذل الجهود
لوضع حلول بديلة لتوفر الطاقة الكهربائية واستغالل اإلمكانيات
املتاحة للجهات الحكومية بمحافظة الحديدة.
ونوه املحافظ قحيم باهتمام فخامة املشر الركن مهدي املشاط
رئيس املجلس السيايس األعى وتوجيهاته التي أثمرت عن توقيع
اتفاقية لتوليد "  1٥ميجاوات بني املؤسسة اليمنية العامة لصناعة
وتسويق اإلسمنت ،واملؤسسة العامة للكهرباء ،لتغطية االحتياج
الطارئ ملحافظة الحديدة يف فصل الصيف.
حيث تتضمن االتفاقية ،قيام مؤسسة الكهرباء بتوفر امل��ازوت
ملحطة مصنع باجل ،فيما تقوم مؤسسة اإلسمنت بإنتاج الطاقة
وتحميلها إىل شبكة كهرباء الحديدة حصرا.
وأوض��ح محافظ الحديدة ،أن إضافة  1٥ميجاوات إىل الطاقة
املنتجة م��ن محطة رأس كتنيب امل�ق��درة ب��12م�ي�ج��ا وات ،ومحطة
الحايل " 10ميجاوات" سيسهم يف تمديد ساعات اإلنارة ويخفف
م��ن م�ع��ان��اة ال�س�ك��ان .ول�ف��ت إىل أن ال �ف��رق ال�ف�ن�ي��ة ب��اش��رت أع�م��ال�ه��ا
ل�ت�ن�ف�ي��ذ االت �ف ��اق �ي ��ة ،وس�ت�س�ت�ك�م��ل ال��رت �ي �ب��ات ه ��ذا األس �ب ��وع إلن �ت��اج
"1٥م �ي �ج ��اوات" وت�ح�م�ي�ل�ه��ا ع��ى ال�ش�ب�ك��ة وت��وزي �ع �ه��ا ع��ى مختلف
أحياء مدينة الحديدة.

ال ��رام �ي ��ة إىل اإلط� ��اح� ��ة ب �ق �ي ��ادات ��ه وه �ي �ئ ��ات ��ه ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة،
واس �ت �ط��اع ب �ق��وة إرادة م�ن��اض�ل�ي��ه وث�ب��ات�ه��م أن ي �ش��ارك يف
ال� �ح ��وار م ��ن اج� ��ل ص �ن ��ع ال ��وح ��دة امل �ب ��ارك ��ة ب ��اس ��م ج�ب�ه��ة
ال �ت �ص �ح �ي��ح ال ��دي �م �ق ��راط �ي ��ة ،وش� � ��ارك يف م ��ؤت �م ��ر ال �ح ��وار
الوطني الشامل ،وظل حاضراً يف ذاكرة التاريخ اليمني
املعاصر وحتى اليوم يقف التنظيم يف مقدمة الصفوف
يف مواجهة العدوان العبثي عى بالدنا.

حتية إجالل وإكبار

وج ��دد ال �ل ��واء ال �ق �ه��ايل يف ال ��ذك ��ري ال � �� 48ل �ح��رك��ة 13
يونيو التصحيحية ،وقوف تنظيم التصحيح بجانب كل
ال�ق��وى الوطنية امل��داف�ع��ة ع��ن اليمن وع��زت��ه واستقالله،
وم�ن�ه��ا ح��رك��ة أن �ص��ار ال�ل��ه وامل��ؤت�م��ر ال�ش�ع�ب��ي ال �ع��ام وك��ل
أبناء الشعب اليمني الصابر املجاهد املتصدي للعدوان
الهمجي عى البالد ،الهادف إىل تقسيم اليمن واإلطاحة
بوحدته ونهب ثروته والهيمنة عى سيادته واستقالله،
مستمدين إرادتنا من إرادة هذا شعبنا العظيم التي ال
تقهر ،حتى يتحقق لهذا الشعب حياة العزة والكرامة
وال �ت �ح ��رر م ��ن ك ��ل إش �ك ��ال ال �غ ��زو واالح� �ت ��الل وال��وص��اي��ة
ال �ت ��ي ت �ص ��دت ل �ه��ا ب �ق ��وة ح ��رك ��ة ال �ث ��ال ��ث ع �ش��ر م ��ن ي��ون�ي��و
التصحيحية املباركة .
وأض � ��اف ال �ق �ه ��ايل أن ت �ن �ظ �ي��م ال �ت �ص �ح �ي��ح ي ��رف ��ع ت�ح�ي��ة
اإلج��الل واإلك�ب��ار للجيش وال�ل�ج��ان الشعبية املرابطني
يف مختلف جبهات القتال الذين سطروا أروع مالحم
البطولة والفداء يف التصدي للعدوان وإلحاق الهزائم
امل �ت �ك ��ررة ب ��ه وب �م��رت��زق �ت��ه يف م�خ�ت�ل��ف ال �ج �ب �ه ��ات ..داع �ي ��اً
األمني العام لألمم املتحدة ومجلس األمن الدويل إىل
تحمل املسؤولية تجاه استمرار معاناة شعبنا اليمني،
خ �ص ��وص ��اً ب �ع��د س ��ري ��ان ال �ه ��دن ��ة اإلن �س ��ان �ي ��ة وت �ج��دي��ده��ا
لشهرين إضافيني ،رغم تنصل الطرف األخر من تنفيذ
بنودها كفتح ال�ط��رق ب��ني امل��دن ،وتسير ال��رح��الت من
مطار صنعاء ال��دويل ،وتبادل األس��رى ،ورفع الحصار
ب �ش �ك ��ل ك� ��ي ع� ��ن م �ي �ن ��اء ال � �ح� ��دي� ��دة ،وص� � ��رف م ��رت �ب ��ات
موظفي الدولة.
واخ�ت�ت��م ال �ل��واء ال�ق�ه��ايل ت�ص��ري�ح��ه ب��ال �ق��ول :إن تنظيم
ال �ت �ص �ح �ي��ح يف ذك� ��رى ح��رك �ت��ه امل �ج �ي ��دة ،ي �ج ��دد امل�ط��ال�ب��ة
ب �ت �ق ��دي ��م م� ��ن ت �ب �ق ��ى م� ��ن ال ��دم ��وي ��ني اإلج� ��رام� �ي� ��ني ال ��ذي ��ن
اغتالوا الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي وأخيه عبدالله
ال �ح �م��دي إىل ال �ع��دال��ة ،ك�م��ا ي�ط��ال��ب ب�ف�ت��ح ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات
ملعرفة مصر كل من ال��رائ��د /عي قناف زه��رة وعبدالله
ال �ش �م ��يس ،وم ��ن ت ��م اع �ت �ق��ال �ه��م وإخ �ف ��اء م �ص��ره��م م��ن
أعضاء التنظيم.

الوريث ل�"

":

سيتم صرف احلواالت النقدية ملليون و  500ألف مستفيد من الرعاية االجتماعية
كنب  :صالح السهمي

ص � � � � ��رح امل � � � ��دي � � � ��ر ال� � �ت� � �ن� � �ف� � �ي � ��ذي ل � �ص � �ن � ��دوق
ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة االس �ت ��اذ ام ��ر ال��وري��ث
ل��"26س�ب�ت�م��رب" ب��أن ادارة ص�ن��دوق ال��رع��اي��ة
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ق ��ام ��ت خ� ��الل ال� �ف ��رة امل��اض �ي��ة
بعمل كافة الرتيبات واإلج ��راءات الالزمة
م� ��ع امل ��ان �ح ��ني ل �ح �ش ��د ال �ت �م ��وي ��الت ال ��الزم ��ة
لتنفيذ دورة الصرف الثالثة عشرة ملشروع
ال � �ح � ��واالت ال �ن �ق ��دي ��ة ال� �ط ��ارئ ��ة يف م ��وع ��ده ��ا
وال � � � � � ��ذي س � � � ��وف ت� � ��دش� � ��ن ع � �م � �ل � �ي� ��ة ال � �ص � ��رف
ل �ل �م �س �ت �ف �ي��دي��ن االث� �ن ��ني ال� �ق� ��ادم ب �ت ��اري ��خ  21ذو ال �ق �ع��دة
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واك��د م��دي��ر ص�ن��دوق ال��رع��اي��ة االجتماعية
ب � ��أن امل �س �ت �ف �ي ��دي ��ن م ��ن م� �ش ��روع ال� �ح ��واالت
النقدية يصل اىل مليون وخمسمائة ألف
مستفيد من عملية الصرف للدورة الثالثة
ع � �ش � ��رة ..م� ��ؤك� ��دا ب � ��أن م � �ش� ��روع ال � �ح� ��واالت
ال�ن�ق��دي��ة م��ن ال ��دول امل��ان�ح��ة ب�ه��دف تحسني
الوضع املعييش لألسر الفقرة يف ظل هذا
العدوان الغاشم والحصار عى بالدنا كما
تم اعتماد مبلغ اضايف ملبلغ املساعدة بنسبة
 ٪٥٥لكل مستفيد.
ودع� � ��ا ال � ��وري � ��ث االخ � � ��وة امل �س �ت �ف �ي ��دي ��ن م��ن
م� �ش ��روع ال � �ح � ��واالت ال �ن �ق ��دي ��ة اىل االل � �ت � ��زام ب��ال �ت �ع �ل �ي �م��ات
التنظيمية ملراكز صرف الحواالت النقدية.

تدشني مشروع الربط الشبكي وتقييم نظم
املعلومات بوزارة اخلدمة املدنية
دش � ��ن ال �ق �ط ��اع ال �ت �ق �ن ��ي واإلل� � �ك � ��روين ووزارة ال �خ ��دم ��ة
املدنية والتأمينات أمس مشروع الربط الشبيك للجهات
الحكومية وتقييم نظم املعلومات.
ويف التدشني أكد وزي��ر الخدمة املدنية سليم املغلس،
أن ت��دش��ني ه��ذا امل �ش��روع ال�ح�ي��وي ع��رب ال ��وزارة ي��أيت إدراك ��اً
أله�م�ي�ت�ه��ا ودوره ��ا ال �س �ي��ادي ع��ى م�س�ت��وى ك��اف��ة وح ��دات
الخدمة العامة.
وذك � ��ر أن ال � � ��وزارة ات� �خ ��ذت خ� �ط ��وات ع �م �ل �ي��ة ن ��وع �ي ��ة يف
جانب الربط الشبيك يف إطار تشارك املعلومات والبيانات
وتسهيل الحصول عليها ،مبيناً أنه تم ربط أكر من 1٥
وحدة مع الوزارة كمرحلة أوىل ،يف حني تم البدء بإعداد
وتنفيذ العديد من األنظمة بالوزارة منها  :كشف الراتب
والفتاوى اآليل وخدمة الجمهور وغرها.
وع ��رب ال ��وزي ��ر امل�غ�ل��س ع��ن ت�ط�ل�ع��ه ل�ل�م��زي��د م��ن ال�ت�ع��اون
م��ع الجهات ذات العالقة ال�ت��ي تسعى ال ��وزارة إىل الربط
معها ،مثمناً ج�ه��ود وزارة االت�ص��االت وتقنية املعلومات
يف ه��ذا ال�ج��ان��ب .م��ن ج��ان�ب��ه أش��ار وزي��ر االت �ص��االت وتقنية
امل�ع�ل��وم��ات ن��ائ��ب رئ�ي��س لجنة م��راج�ع��ة واع�ت�م��اد خ��دم��ات
االت �ص��االت وال��رب��ط ال�ش�ب��يك ل�ل�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،مسفر
النمر إىل أن تدشني املشروع يأيت تنفيذا ً لتوجيهات قيادة
ال��دول��ة وت��ذل�ي��ل ك��ل ال�ص�ع��وب��ات إلن�ج��اح��ه ك��ون��ه سيسهم
يف خلق مسار موحد ومتطور للعمل التقني واإللكروين

ونظم املعلومات يف البلد .
وأك � ��د ال �ح ��رص ع ��ى وض� ��ع إط � ��ار ع �م��ي واح � ��د ل��الرت �ق��اء
ب��ال �ع �م��ل ال �ت �ق �ن��ي ون �ظ ��م امل �ع �ل ��وم ��ات واألت �م �ت ��ة وخ ��دم ��ات
الربط الشبيك ،وتحقيق التكامل مع الجانب اإلداري بما
ينعكس إي�ج��اب��اً ع��ى واق��ع األن�ظ�م��ة التقنية واإلل�ك��رون�ي��ة
يف البالد.
وثمن ال��وزي��ر النمر الجهود الكبرة التي تبذلها قيادة
وزارة ال �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة يف ج ��ان ��ب ال ��رب ��ط ال �ش �ب ��يك ض�م��ن
ب��رام�ج�ه��ا وأن�ش�ط�ت�ه��ا ال�ه��ادف��ة ل�ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل امل��ؤس��يس،
الف�ت��اً إىل أن ال��وزارة م��ن أوىل الجهات امل�ب��ادرة لتنفيذ هذا
املشروع .
فيما استعرض وكيل وزارة الخدمة لقطاع تكنولوجيا
املعلومات محمد أب��و طالب ع��دداً من األنظمة يف مجال
تقنية املعلومات واألتمتة واإلجراءات اإلدارية والوظيفية،
وكذا مخطط عام بالربط الشبيك الخارجي للوزارة للعام
 2022املرحلتني األوىل وال�ث��ان�ي��ة املتضمن ال�ج�ه��ات ذات
العالقة وأهداف الربط الشبيك ومشاريع نفذتها الوزارة
يف هذا الجانب.
بدوره قدم مدير تطوير سياسة املوارد البشرية العزي
الخطابي شرحاً حول طبيعة نظام املوارد البشرية تضمن
حركة املوارد البشرية والسجل الوظيفي للموظف العام
واالستحقاق.
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لعنة الجغرافيا ..وداعية األطماع الصهيونية

الساحل الغربي لليمن وضفته الجنوبية الغربية
 ..كانت وستظل أحدى املطامع الخارجية وتحديداً

بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

استهداف حشمة املرأة
يف السعودية بقانون
األحوال الشخصية

إن أق � ��ى م� ��ا أب ��اح� �ت ��ه ق� ��وان� ��ني األح� � ��وال
الشخصية يف كافة الدول اإلسالمية للمرأة
املسلمة ه��و ك�ش��ف ال��وج��ه وال�ك�ف��ني ،وهما
ال �ع �ض ��وان ال� �ل� ��ذان ي �ج ��ب ع �ل �ي �ه��ا ك�ش�ف�ه�م��ا
ب�ه��دف ال�ت�ح�ق��ق م��ن شخصيتها يف امل��واق��ف
ال �ش ��رع �ي ��ة ال� �ت ��ي ُت � ��ر ِت � � ُ
�ب ع� ��ى ك �ش ��ف ه��ذي��ن
َ
َ
إقامة حد أو إصدا َر
صحة عقد أو
العضوين
حكم ،فضال عن أنهما العضوان الوحيدان
ال �ل��ذان ال ت�ج��د امل ��رأة َّ
أي ح ��رج يف كشفهما
َ
َ
مناسك
الصالة وأثناء تأديتها
أثناء إقامتها
الحج ..ومن املنطقي أن هذا القانون يمثل
ب ��ال �ن �ظ ��ر إىل ط �ب �ي �ع �ت��ه امل �ج �ت �م �ع �ي��ة امل� �ع� � ِّ�ززةلبعض ال�ع��ادات والتقاليد امل��رع�ي��ة -قاسمً ا
م �ش � ً
�رتك ��ا ب ��ني امل �ن �ظ ��وم ��ات ال �ق �ي �م �ي��ة مل�ع�ظ��م
أن� �ظ� �م ��ة األم � � ��ة اإلس� ��الم� �ي� ��ة ويف م �ق��دم �ت �ه��ا
نظام السعودية ال��ذي منحه وج��ود الديار
امل �ق��دس��ة ض �م��ن ال �ن �ط��اق ال �ج �غ ��رايف ال��واق��ع
تحت حكمه رمزية دينية إضافية مهمة.

اقرتان املجون ببدء ملعان نجم ابن سلمان
إذا ك��ان��ت ال �ق��وان��ني ذات ال�ص�ل��ة امل�ب��اش��رة
ب ��ال �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة يف ال �س �ع��ودي��ة ب�م��ا
ف �ي �ه ��ا ال� �ق ��وان ��ني امل �ن �ظ �م ��ة ل� ��أح� ��وال امل ��دن �ي ��ة
«الشخصية» قد عرفت -إىل ما قبل تمكني
«محمد ب��ن س�ل�م��ان» امل�ح��دود التجربة من
والية عهد اململكة يف العام 2017م -بالتشدد
غ ��ر امل ��ربر إىل درج ��ة إل �ح ��اق ال �ض ��رر ب�ب�ع��ض
ال�ف�ئ��ات ب�ص��ورة ل��ن ت�ت�ك��رر ،ف�ق��د ت��راف��ق ُ
قفز
ه��ذا األم ��ر امل �غ��رور إىل ذل��ك امل�ن�ص��ب ال�ك�ب��ر
الذي يوشك أن يدفع به إىل ناصية املُلك يف
امل��دى امل�ن�ظ��ور م��ع تغير وت�ح��وي��ر ال�ك�ث��ر من
النصوص الدستورية والقانونية التي نتج
ع ��ن ت �غ �ي��ره��ا ب �ش �ك��ل م �ت �س��رع وم�س�ت�ع�ج��ل
ح � � ُّ�ل ب� ��ل اج �ت �ث ��اث ه �ي �ئ ��ات ح �ك ��وم �ي ��ة ي�ب�ل��غ
ع�م��ره��ا  7ع�ق��ود زم�ن�ي��ة أو أك��ر وك ��ان ل�ه��ا يف
تشكل النمط السلويك لشخصية اإلنسان
يف رب��وع بلد ال�ح��رم��ني الشريفني أب�ل��غ األث��ر
ُ
واس �ت �ح ��داث ه �ي �ئ��ات ح�ك��وم�ي��ة أ َخ � ��ر ،وم��ن
أوض� ��ح األم �ث �ل��ة ع ��ى ع�م�ل�ي��ة االج �ت �ث ��اث وم��ا
قابلها من استحداث ال يويل القيم الدينية
اإلس��الم �ي��ة أدىن اك ��رتاث م��ا ك ��ان م��ن إق��ام��ة
«ه �ي �ئ ��ة ال� ��رتف� �ي� ��ه» ع� ��ى أن � �ق� ��اض ن �ق �ي �ض �ت �ه��ا
«هيئة األم��ر ب��ال�ع��روف والنهي ع��ن املنكر»،
ْ
إذ من املتوقع أن ينحدر ذلك املتغ ُ
ر األخط ُر
باألنماط السلوكية املجتمعية ش َّر منحدر.
َ
املرأة عىل التربج
كره
تعديل مزعج ُي ِ
ويف م �س �ع��ى م ��ن ال �ن �ظ ��ام ل�ت�ه�ي�ئ��ة امل�م�ل�ك��ة
ب �م��ا ي �ت �ن��اس��ب وزم� ��ان «م �ح �م��د ب ��ن س�ل�م��ان»
ال �ح ��ائ ��ز ع ��ى ت��زك �ي��ة س �ل �ط��ات ال �ك �ي ��ان ورض ��ا
األمريكان تتعرض املنظومة القانونية ملوجة
ت�ع��دي��الت واس�ع��ة ال�ن�ط��اق ينحصر ج� ُّ�ل�ه��ا يف
استهداف أساسات وقواعد األخ��الق..وم��ن
امل� � ��واد ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ع ��رض ��ت -يف ه ��ذه
امل ��رح� �ل ��ة -ل �ت �ع ��دي � ٍ�ل ي� �ه ��دف يف م �ج �م �ل ��ه إىل
تحقيق غاية ال أخالقية املادة رقم « »17من
ال��الئ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ن�ظ��ام األح� ��وال امل��دن�ي��ة
«ال �ش �خ �ص �ي ��ة» ال �ت ��ي ت� �ن � ُّ
�ص ع ��ى [أن ت �ك��ون
ال �ص ��ورة ال�ش�خ�ص�ي��ة ال �ت��ي ي�ت�ط�ل�ب�ه��ا اإلج ��راء
ح��دي�ث��ة وم�ل��ون��ة وبخلفية ب�ي�ض��اء ويف وض��ع
م �ق��اب��ل ودون ن �ظ ��ارات وواض �ح ��ة وم �ظ �ه� ً
�رة
ل �ج �م �ي��ع م ��الم ��ح ال ��وج ��ه وب ��امل ��الب ��س امل��دن �ي��ة
ل�ل�م�م�ل�ك��ة ،وب�م�ق��اس ( ،)6×4وال ي�ج��وز أن
ت �ك��ون ب��امل��الب��س امل�ه�ن�ي��ة أو أي م��الب��س لفئة
م �ع �ي �ن ��ة م� ��ن امل� ��واط� �ن� ��ني ،وي� �ج ��ب أن ت �ك ��ون
ال �ص ��ورة ال�ش�خ�ص�ي��ة ل �ل �م��رأة خ��ال �ي� ً�ة م��ن أ َّي � ِة
زي �ن ��ة م ��ع ت �غ �ط �ي��ة ش �ع ��ر ال � ��رأس وال �ع �ن ��ق]،
بكل ما تضمنته آخر جملة منها من حرص
شديد عى عفة املرأة وحشمتها ،عى اعتبار
أن ص ��الح واق ��ع امل ��رأة امل�س�ل�م��ة ه��و ال�ض�م��ان��ة
األك �ي ��دة ل �ص��الح ح��اض��ر وم�س�ت�ق�ب��ل األم ��ة،
ول� �ل ��دالل ��ة ع� ��ى اس� �ت� �ه ��داف ه � ��ذه ال �ح �ش �م��ة
اس ُتهل خ ٌ
رب صحفي بعنوان [تعديل «الئحة
األح ��وال امل��دن�ي��ة» يلغي ع�ب��ارة تغطية شعر
املرأة والعنق يف الصورة الشخصية] نشرته
صحيفة «ع�ك��اظ» ي��وم الجمعة امل��ايض عى
النحو التايل( :كشفت التعديالت الجديدة
ل�ل�م��ادة « »17م��ن ال��الئ�ح��ة التنفيذية لنظام
األح ��وال امل��دن �ي��ة ،ال�ت��ي ن�ش��رت�ه��ا ج��ري��دة «أم
ال �ق��رى» ال��رس�م�ي��ة يف ع��دده��ا ال �ص��ادر ال�ي��وم
ال�ج�م�ع��ة  10ي��ون�ي��و 2022م ،ح��ذف ال�ع�ب��ارة
التي تنص عى ضرورة تغطية شعر الرأس
والعنق بالنسبة للصورة الشخصية للمرأة
يف بطاقة الهوية الوطنية).
وكما رأينا فقد اقتصر التعديل الذي طال
ُ
قبل عليه اململكة
هذه املادة -تماشيًا مع ما ت ِ
من انفتاحات ال أخالقية متزايدة -عى برت أو
اقتصاص تلك الجملة امل�ح��ددة ،استهدافاً
م �ن �ه��ا ألس ��س امل �ج �ت �م��ع ال �ع ��رب ��ي امل �س �ل��م م��ن
خ��الل اإلفساد املنهجي والتدريجي ألخالق
األم.
متناف مع املنطق
تربير الحق
ٍ
وع �ن��د م ��ا ص��دم��ت س�ل�ط��ات «آل س�ع��ود»
ب �م �ق��اب �ل��ة ش �ع ��ب ب �ل ��د ال �ح ��رم ��ني ال �ش��ري �ف��ني
ذلك التعديل الذي استهدف أساس األسرة
امل�س�ل�م��ة ب��ام�ت�ع��اض غ��ر م �ح ��دود ،س��ارع��ت
يف وق� ��ت الح� ��ق إىل اإلدالء ب �ت ��ربي ��ر ي �ت �ن��اف��ى
م ��ع امل �ن �ط ��ق ،ف �ق ��د اف �ت �ت ��ح م ��وق ��ع «ال �خ �ل �ي��ج
الجديد» أحد أخباره ليوم الجمعة السابق
ذكره بما أعتربه توضيحً ا من وزارة الداخلية
ال �س �ع ��ودي ��ة ل �ل �ب��س ال� ��ذي اك �ت �ن��ف ال�ت�ع��دي��ل
الذي طال مادة أساسية من الالئحة املنظمة
ل ��أح ��وال امل��دن �ي��ة ب��ال �ف �ق��رة ال�ن�ص�ي��ة ال�ت��ال�ي��ة:
(أوض � �ح� ��ت وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �س �ع ��ودي ��ة،
م �س��اء ال�ج�م�ع��ة ،أن إل �غ��اء ت�غ�ط�ي��ة ال�ش�ع��ر
يف ص ��ور ال��وث��ائ��ق ال�ش�خ�ص�ي��ة ،ي �خ� ُّ
�ص فقط
الفئات العُ مرية من  10إىل  14عامًا ،وبعض
الحدّ
الحاالت املرضية) ،هو تربير يفتقر إىل
ِ
األدىن من املنطقية ،ألن أهم شروط امتناح
وث��ائ��ق إث�ب��ات الشخصية وه��و ب�ل��وغ ال��18م��ن
ً
طبقا للوائح الدولية -ال ينطبق عىالعمر
الفئة العُ مرية املشمولة يف الفقرة التربيرية.

دول الهيمنة والنفوذ الدويل..
ولذلك نحن نلحظ ونتابع كل هذا الكم من التآمر
ال�ب�غ�ي��ض ض��د ال�ي�م��ن وض ��د ش�ع�ب�ه��ا وم �م��ا ض��اع��ف
هذه املخاطر ان وجدت باب املندب والبحر االحمر
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة وق ��وى ال �ت��وح��ش االم��ربي��ال�ي��ة
ال �ع ��امل ��ي ض��آل �ت �ه��ا يف وج � ��ود اس �ت �ع ��داء ن �ظ ��ام ��ي آل
س �ع ��ود وآل ن �ه �ي��ان ل �ي �ك��ون��ا أدايت اح �ت ��الل واداريت
لتنفيذ اجندة عدوانية واحتاللية مكشوفة بوقاحة
ال نظر لها..
خ��اص��ة وان امل�ج�ت�م��ع ال�ع��رب��ي واإلس ��الم ��ي م��ا زال
مرشح ملعاناة طويلة من الهزال والكساح والرتاخي
وال �ف ��وىض االخ��الق �ي��ة امل ��دم ��رة ال �ت��ي اص�ب�ح��ت س�م��ة
م ��الزم ��ة مل �ن �ظ��وم��ة ال �ح �ك��م يف ب �ل ��دان ودول ع��رب�ي��ة
وإس � ��الم � �ي � ��ة ع� � ��دي� � ��دة ..وه � � ��ذا م � ��ا ات � � ��اح ل � ��ي ت �ظ �ه��ر
السعودية واالم��ارات بهذه الصفاقة وهي مرحلة
م�ل��وث��ة ب�ك��ل ط�ف�ي�ل�ي��ات االدارة وال�ت�ح�ك��م واالن�ت�ف��اع
واالن �ب �ط��اح واالرت �ه ��ان إىل ح��د ال ي �ط ��اق ..ول ��م ي�ع��د
ب �م �ق��دور ال �ش��رف��اء اح�ت�م��ال�ه��ا أو ح�ت��ى ب �ن��اء م�ق��ارب��ة
ح ��ول �ه ��ا أو ع �ل �ي �ه��ا أن �ه ��ا م ��رح �ل ��ة ال �ت �ش �ظ ��ي ال �ق �ي �م��ي
واالخ ��الق ��ي يف امل�ج�ت�م��ع ال �ع��رب��ي ع�ن��دم��ا ي �ص��رح ذو
ال �ش ��أن واص �ح ��اب ال �ق ��رار ان �ه��م ح �ل �ف��اء م ��ع ال�ك�ي��ان
الصهيوين الناصب وعندما نرى كل ذلك الصمت
املخزي لتطاول الصهاينة عى احد ابرز املقدسات

العميد الركن:
حسن حسني الرصابي

ال � �ق� ��دس ال �ش ��ري ��ف وامل �س �ج ��د االق� � ��ى ف �ي �م ��ا ق ��وى
الطغيان واالرت�ه��ان تحاصر اليمنيني وتحول دون
وص ��ول ال �غ ��ذاء وال � ��دواء وامل �ش �ت �ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة إىل
السواد األعظم من أبناء شعب محاصر ومطحون
ومغلوب عى امره ثم يأيت صفيق ووضيع ليتحدث
ع ��ن ح��رب �ه��م ال��وه �م �ي��ة ض ��د االي ��ران �ي ��ني يف ال �ي �م��ن..
وه ��ذه واح� ��دة م��ن اب �ش��ع االف � ��رتاءات ال �ق ��ذرة ال�ت��ي
يغطون بها سوءاتهم ومؤامراتهم عى أمة االسالم
والعرب..
وه� � � ��ذه واح � � � ��دة م � ��ن أخ � �ط � ��ر امل � � ��ؤام � � ��رات ال � �ت � ��ي ال

تقتصر عى اليمن فقط وأنما س��وف تمتد إىل كل
الجغرافية العربية واإلسالمية ..ولسنا ببعيد عن
االس��اءة املتعمدة من أح��د عبدة البقر من الحزب
الحاكم يف "دلهي" ضد رسول رب العاملني محمد
عليه وعى آله الصالة والسالم ..ولذلك نحن نرى
كل هذا التكالب العدايئ القذر عى ساحلنا اليمني
ال�ت�ه��ام��ي ألن ��ه امل�ن�ف��ذ ال ��ذي ظ�ل��ت ال�ي�م��ن ت �ع��اين من
دخول املستعمرين واملحتلني والقتلة..
ولقد تنامى إىل علمنا كل ذلك التدافع االجنبي
ن�ح��و ال�ب�ح��ر األح �م��ر وب ��اب امل �ن��دب وه ��و ت��داف��ع فيه
من االطماع ما يكشف املخبأ القادم لهذه املنطقة
ً
دوال وشعوباً ..
وم� ��ؤخ� ��راً ن �ف ��ذت ق � ��وات ج ��وي ��ة وب �ح ��ري ��ة م�ص��ري��ة

وس� �ع ��ودي ��ة وارب � � ��ع دول ع ��رب �ي ��ة مل� ��ا اس � �م� ��وه ع�م��ل
ع �س �ك��ري ل �ح �م��اي��ة امل �ي ��اه االق �ل �ي �م �ي��ة يف ش �ه��ر ي��ون�ي��و
2022م واسمى ذلك التمرين البحري "املوج االحمر
 "5التي استمر عدة أيام.
وأدعى املدعو اللوء البحري الركن يحيى عسري
بأن ذلك التمرين يهدف إىل تطوير القدرات األمنية
لحماية وس��الم��ة البحار وامل�م��رات املائية االقليمية
والدولية.
وب��ال �ط �ب��ع ه ��ذا ادع� ��اء ف ��ارغ وي ��ايت يف اط ��ار ح�ش��د
ال � �ق � ��وى وال � � � � ��دول وال � �ت � �ح� ��ال � �ف� ��ات ل � ��دع � ��م االج � �ن � ��دة
ال� �ص� �ه� �ي ��ون� �ي ��ة ال � �ت � ��ي ت � �ق� ��ف خ � �ل� ��ف ه � � ��ذه االن� �ش� �ط ��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ..ويف ه��ذا امل�ن�ظ��ور االس��رتات�ي�ج��ي للبحر

االح� �م ��ر وس� �ي ��اس ��ات ال� �ت ��داف ��ع وال� �ت ��داخ ��ل يف ه ��ذه
املنطقة الحساسة ج��داً ي��أيت أي�ض��ا ال�ت��دخ��ل ال��رتيك
ال �ج��دي��د س ��واء ب��ال �ت��واج��د يف ق ��واع ��د ع�س�ك��ري��ة ويف
ال �ص��وم��ال أو يف اط ��ار م �ه��ام ع�س�ك��ري��ة يف م�ن�ظ��وم��ة
الدول االوروبية وحلف الناتو..
تسعى تكريا إىل حشر نفسها والي�ج��اد مساحة
م �ن��اف �س��ة ت��ؤك��د ح �ض��وره��ا وي �ع ��ود ذل ��ك إىل ال �ع��ام
2018م والعام 2019م بتواجد قوات بحرية تركية
يف خ�ل�ي��ج ع ��دن وال �ب �ح��ر ال �ع��رب��ي وامل �ي ��اه االق�ل�ي�م�ي��ة
للصومال..
وس �م �ع �ن ��ا ح �ي �ن �ه��ا أن ال� ��ربمل� ��ان ال � ��رتيك ق ��د اع �ط��ى
ال�ق��وات البحرية الرتكية فرصة ال�ت��واج��د يف خليج
عدن ملدة عام اضايف اعتباراً من العام 2019/2/10م
مما دفع بأفورقي يف ارتريا إىل القول " :إن التواجد
ال �ع �س �ك ��ري ال � ��رتيك يف ال �ص ��وم ��ال غ ��ر م �ق �ب ��ول وال
ي�س��اه��م يف اس �ت �ق��رار امل �ن �ط �ق��ة" ..وت �ش��ر م�ع�ل��وم��ات
ان منطقة ال�ب�ح��ر االح�م��ر ال�ت��ي ت�ش�ه��د ع��ودة كبرة
ل�ل�ت�م��رد االق�ل�ي�م��ي وال� ��دويل ..ول�ع�ل�ن��ا ن ��درك حقيقة
امل �خ��اط��ر ال �ت��ي ت�ح�ي��ط ب��ال�ب�ح��ر األح �م ��ر ان ��ه يف ال �ع��ام
2011م كانت قد وصلت إىل ذورتها  ..حيث وصل
عددها " "237هجمة من القراصنة مما كان يوحي
أن ال �ق ��وى ال ��دول �ي ��ة ال ��داع �م ��ة ل �ه��ذا ال �خ ��رق األم �ن��ي
البحري تعد ملا تراه مناسباً الجندتها وحساباتها..
نواصل العدد القادم..

اليمن ..لعبة الدم واملوت إىل أين؟!)128( ..
بعيد مما يُثار وأثر حول عدوان املعتدين عى
غر
ٍ
اليمن وأطماع الطامعني يف خراته وثرواته قديماً
ً
وح ��دي �ث ��ا وآخ ��ره ��ا وأخ �ط ��ره ��ا األط� �م ��اع ال �س �ع��ودي��ة
واألم ��ري �ك �ي ��ة وال��ربي �ط��ان �ي��ة وغ ��ره ��ا وال �ت ��ي ُت��ؤك��ده��ا
شواهد ووقائع وحقائق كثرة مُ تواترة ال ُتحى،
أقولها صادقاً صرحاً ُهنا غر مُ رتدد وال مُ تعذر وال
مُ �س��وف ،وال ع��ام��د أو ن��ازع إىل اإلخ��الل بالحقيقة
ومضمونها أو مُ تجاوزاً لها بخصوص ما قيل عنه
ُ
ضمنته يف سياق مقايل السابق
"موضوع مُ فربك"
ل� �ل� �غ ��راء "26س� �ب� �ت� �م� ��رب" وامل � �ن � �س� ��وب ل �خ �ب ��ر رويس
مجهول تطرق ألسباب العدوان والحرب الحالية
عى اليمن وأطماع الدول املشاركة فيهما ِ..أقولها
هنا بمنتهى الصدق والوضوح والشفافية ماكنت
ولن أكون ممن يأتون بالفربكة وترويج اإلشاعات..
ما نقلته يف مقايل بالعدد املايض بالصحيفة منسوبا
ل�خ�ب��ر رويس ي �ن��درج ض�م��ن س��الم��ة ال�ق�ص��د وال�ن�ي��ة
يف ال �ت �ن��اول وال �ط ��رح ،واأله� ��م أن �ن��ي أردت ال�ت��أك�ي��د
ب �م ��ا ن �ق �ل �ت ��ه ع � ��ى ح �ق ��ائ ��ق ووق � ��ائ � ��ع ت �ح ��دث ��ت ع �ن �ه��ا
م��راك��ز بحثية معروفة يف العالم وتناولتها تقارير
استخباراتية وما جاء يف مضمون موضوع الخبر
ال ��رويس امل�ج�ه��ول وامل ُ�ف��ربك ك�م��ا وص�ف��ه م��ن وصفه
ب��ذل��ك ي�ت�ط��اب��ق يف م�ع�ل��وم��ات��ه وأرق ��ام ��ه م��ع م��ا ورد
يف ال �ت �ق��اري��ر االس �ت �خ �ب��اري��ة وال�ب�ح�ث�ي��ة ال �ص ��ادرة م��ن
ه�ن��ا وه�ن��اك وم�ن�ه��ا ت�ق��اري��ر "وي�ل�ك�ي��س" ذات الصلة
بأطماع السعودية وغرها بروات اليمن النفطية

صالح املقداد

وامل�ع��دن�ي��ة ومساعيها لنهبها وم�ح��اوالت اإلم��ارات
املماثلة يف ذات اإلتجاه.
وبما أن ناقل الكفر ليس بكافر كما تقول ذلك
قاعدة شرعية معروفة ،فما كنت هنا ول��ن أكون
ك ��اف ��راً ب �م��ا ي �ت��وج��ب ع ��ى م �ث��ي ق ��ول ��ه وف �ع �ل��ه ت�ج��اه
وطني كصاحب قلم وفكر وصحفي مهني يمارس
ال �ع �م ��ل ال �ص �ح �ف��ي واإلع� ��الم� ��ي وي �ق �ت �ح��م م �ج��االت��ه
ب�ن�ج��اح ع��ى م ��دى أرب �ع��ة ع �ق��ود وال زال ،وس�ج�ل��ه
ال��وظ�ي�ف��ي وامل �ه �ن��ي يف ه ��ذا ال�ح �ق��ل ح��اف��ل ب��اإلن�ج��از
والتميز والعطاء.
وال يعني أنني أخطأت بالتسرع والنشر ملوضوع
لم أتأكد من صحة مصدره وطبيعته الرسمية أنني

قد تعمدت بذلك ترويج ما قيل عن إشاعة وأتيت
بفربكة مع سبق اإلصرار والرتصد ،خطايئ ينحصر
ه �ن ��ا ب �ع ��دم ال �ت �ح �ق��ق وال �ت ��أك ��د م ��ن م �ص ��در وص �ح��ة
حقيقة الخبر الرويس وتنتهي الحكاية عند ذلك!.
ف �ض � ً
�ال ع �م��ا ت �ق ��دم ذك� ��ره وت��وض �ي �ح��ه آن �ف ��اً أض�ي��ف
ق��ائ� ً
�ال للتوضيح ه�ن��ا :ن�ع��م وب��ى ق��د أك��ون تسرعت
يف االس �ت �ش �ه ��اد واالس � �ت� ��دالل ب �م �ع �ل��وم��ات أورده � ��ا
خ� �ب ��ر رويس م� �ج� �ه ��ول االس � � ��م ع � ��ن أط � �م � ��اع دول
تحالف العدوان عى اليمن وما ساقه من أسباب
ع��ن ال�ح��رب ال�ح��ال�ي��ة ع��ى ال�ي�م��ن ،دون أن أت�ن�ب��ه ملا
ق��د يكون م��ا تضمنته مداخلة الخبر ال��رويس إي��اه
مجرد فربكة وإثارة إعالمية وجدلية تندرج ضمن
اإلشاعات والحرب النفسية.
ً
وقد أكون أيضاً أخطأت خطأ مهنياً غر مقصود
حني أهملت وتجاهلت حقيقة أن الخبر الرويس
ه ��ذا ق��د ي �ك��ون ف�ع��ال م�ج�ه��ول ول ��م ي�ش��ر إىل اس�م��ه
وتاريخ وزمن محاضرته تلك بهذا الخصوص برغم
خ�ط��ورة م��ا تضمنته م��ن معلومات وأرق ��ام تتعلق
باألطماع والعدوان عى اليمن تنسجم نوعاً ما مع
ال�ح�ق��ائ��ق وال��وق��ائ��ع امل�ع��اش��ة ،إال أن ذل��ك ال يعني
أنني قد تعمدت نقل الشائعة إن أعتربناها إشاعة
ً
أصال بقدر ما تعمدت التأكيد
ولم أتعمد الفربكة
عى مساعي وأهداف دول تحالف العدوان بالفعل
عى اليمن واألسباب التي جعلتهم يشنون حربهم
عى هذا البلد.

تاريخ اليمن الحديث..
قبل ربع قرن من هذا التوقيت أغتيل اإلمام يحيى
محمد حميد الدين ،اإلمام الزيدي للمملكة اليمنية
املتوكلية ع��ى ي��د ع��ي ب��ن ن��اص��ر ال�ق��ردع��ي امل��رادي أحد
ش �ي��وخ ق�ب�ي�ل��ة م ��راد ث��م ق�ت��ل ال �ق��ردع��ي يف ري �م��ة ُ
وق�ت��ل
حسني حسني القردعي يف هجوم عى منزل يف صنعاء
ت��اب��ع ل�ل�ش�ي��خ ع�ب��د ال�ل��ه األح �م��ر ال �ق��رادع��ة س ��واء ك��ان��وا
ً
شيوخا أم ال فإنهم كانوا نشطني يف فرتة السبعينيات
س�ي��اس�ي��ا وك ��ان ل�ه��م ت��أث��ر وم��ع ذل��ك ل��م ت�ك��ن م�ن��ازل�ه��م
الطينية قصورًا كان شيوخ املنطقة فقراء تقريبًا مثل
رجال قبائلهم ويف يونيو 1972م بالقرب من الحدود
السعودية قتل مجموعة من املسلحني القايض يحيى
العنيس وهو شخصية ثانوية إىل حد ما من الناحية
املحلية يشرون إليه بشكل غريب باسم حاكم بارات
ً
متشابكا بشكل فضفاض
ك��ان الحديث ع��ن اإلق�ط��اع
يف أح�س��ن األح ��وال م��ع ال�ح�ق��ائ��ق يف ري��ف ال�ي�م��ن وزاد
الوعي للتخلص من الطبقية واإلقطاع وبدأت حمالت
اغتياالت ملجموعة من األشخاص املتهمني باإلقطاعية
وال ��رج �ع �ي ��ة وم ��ع ذل ��ك ل ��م ي �ت �غ��ر يشء ول ��م ي�ت�ح�س��ن
الوضع وبقي الحال عى ما هو عليه وفشلت الثورة
يف إزاحة كل أنماط اإلقطاع يف تلك الفرتة.
كان عى اجتماع عقد يف وقت مبكر من عام 1970م
االع� � ��رتاف ب � �ع��دم وج� ��ود ش� ��روط م��وض��وع �ي��ة واس �ع��ة
ال�ن�ط��اق للكفاح امل�س�ل��ح ول�ك��ن يف ع��ام 1972م شهدت

بول دريش جامعة أكسفورد

تعز وج ًها آخر من الحزن بمأساة
اغ�ت�ي��ال ال�ش�ي��خ س�ع�ي��د ب��ن سعيد
املخاليف يف الركن الغربي األمامي
ملسجد املظفر وقت صالة العصر
يف ش �ه ��ر رم� �ض� ��ان امل � �ب � ��ارك وك� ��ان
ق �ب��ل ذل ��ك ي �ك ��رس ن�ف�س��ه ل �ق ��راءة
ال �ق ��رآن ال �ك ��ري ��م يف ال �ج ��ام ��ع ويف
م ��اي ��و 1973مُ ،ق �ت ��ل م �ح �م��د ع��ي
ع �ث �م ��ان ال� ��ذي ك ��ان يف ال�ح�ك��وم��ة
منذ عام 1962م يف تعز بعد صالة
ال �ف �ج ��ر ووص� �ف ��ه امل� �ق ��اوم ��ون ب��أن��ه
ع�م�ي��ل إق�ط��اع��ي وت��اب��ع س�ع��ودي،
حصل عبد الله الحجري كرئيس ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
للوزراء ،عى قرض سعودي كبر
واش�ت�ه��ر ب�ق�س��اوت��ه يف ال�ي�م��ن ال�س�ف��ى ح�ي��ث ت��م تنفيذ امل��وج��ودة ع��ى الساحة
ع�م�ل�ي��ات إع� ��دام واع �ت �ق ��االت واس �ع ��ة ال �ن �ط��اق واغ�ت�ي��ل ال� � �س� � �ي � ��اس � ��ة يف ال � �ي � �م� ��ن
يف ل �ن ��دن يف  10أب ��ري ��ل 1977م م ��ع زوج� �ت ��ه وال ��وزي ��ر وع � � �ن � � ��دم � � ��ا ت � � � ��م ت� �ش� �ك� �ي� ��ل
املفوض بسفارة اليمن الشمايل حيث تم إطالق النار كونفدرالية لهذه الحركات
ع��ى ال�ث��الث��ة يف س�ي��ارت�ه��م خ��ارج ف�ن��دق روي��ال النكسرت يف ع � � � � ��ام 1973م ان � � ُت � �خ � ��ب
اه�ت�م��ام��ه
بالقرب من هايد بارك ،كان تغر رؤساء الوزراء بشكل ال�ح�م��دي رئ�ي�س��اً ل�ه��ا وك ��ان أك��ر
متكرر ه��و سمة امل��رح�ل��ة إض��اف��ة إىل عمليات االغتيال ع��ى تشكيل جمعيات تعاونية يف ك� � � � � � ��ل م � � �ف � � ��اص � � ��ل
والتصفية الجسدية التي شهدتها تلك الحقبة وتحت البلد..
ال�ض�غ��ط ال �س �ع��ودي امل �س �ت �م��ر ..ويف ي��ول�ي��و 1974م ت��م
ه ��ذه ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة ل�ي��س ل�ه��ا ش�ك��ل م�ح��دد

عزل االرياين من منصب الرئيس
ل�ص��ال��ح إب��راه �ي��م ال �ح �م��دي وك��ان
الحمدي قد احتل املناصب املهمة
يف الجيش اآلخذ يف االتساع وهو
مدعوم بشكل كبر من العمري
وك� ��ان� ��ت ت ��وج �ه ��ات ��ه ن �ح ��و ت�ش�ك�ي��ل
فدراليات تعاونية لكل
ال� � � � �ح � � � ��رك � � � ��ات

وق ��د ي �ك ��ون م ��ا وق �ع ��ت ف �ي��ه م ��ن خ �ط��أ م �ه �ن��ي زل��ة
وك �ب��وة ج ��واد غ��ر م�ق�ص��ودة وم�ت�ع�م��دة ،إال أن ما
ي �ش �ف��ع يل ه �ن ��ا ه ��و ح �س ��ن ال �ن �ي ��ة وس ��الم ��ة ال �ق �ص��د
ب� ��إع� �ت� �ق� ��ادي ل � ��ي أع � �ف� ��ى م � ��ن م� �س ��ؤول� �ي ��ة ال �ف ��ربك ��ة
وإتهامي بيشء من هذا القبيل.
وم��ع ذل��ك ال ضر وال غضاضة من أن ارب��أ وأن��أى
بنفيس من تحمل أعباء خطأ كذلك الخطأ املتمثل
ب� �ع ��دم ت �ح �ق �ق ��ي م� ��ن م �ص ��داق �ي ��ة امل � �ص� ��در وط ��اب �ع ��ه
الرسمي والتأكد منه قبل النشر ،وهذا ما يجعلني
أطلب االع�ت��ذار هنا من الصحيفة وم��ن القراء عن
خ �ط��أ غ ��ر م �ق �ص��ود وال م�ت�ع�م��د وأن �ف ��ي ع ��ن ن�ف��يس
ت�ه�م��ة ال �ف��ربك��ة وت ��روي ��ج إش ��اع ��ة ،مُ ��ؤك ��داً يف ن�ف��س
ال ��وق ��ت أن م ��ا ج ��اء يف م �ق��ايل ال �س��اب��ق ف�ي��ه م�ق��ارب��ة
للحقيقة والواقع وإن كان االستناد هنا عى مجرد
موضوع مفربك حمل يف طياته معلومات وأرقام
ً
مجهوال !.
بعضها صحيحة وإن كان مصدرها
وت �ب �ق ��ى غ ��اي �ت ��ي يف األول واألخ � � ��ر ال �ت ��أك �ي ��د ع��ى
حقيقة أطماع الطامعني يف خرات وثروات اليمن
وال �ت �ح��ذي��ر م��ن م�س��اع�ي�ه��م وم �ح��اوالت �ه��م امل�س�ت�م��رة
لنهبها والتنبيه إىل م��ا أكتبه أو أنقله ب�ه��ذا الشأن
ج ��زء م��ن واج �ب��ي ت �ج��اه وط �ن��ي ك�ص�ح�ف��ي وإع��الم��ي
وصاحب فكر وقضية عادلة والله من وراء القصد
!.
 ......يتبع.ِ.....
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فهي تعاون اه��ي شعبي قد يرتكز عى قرية أو شيخ
أو رواب� ��ط ع��ائ�ل�ي��ة أو ع ��دد ق�ل�ي��ل م��ن امل�ت�ح�م�س��ني ب��دت
ج�م�ع�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة أك ��ر رس�م�ي��ة وق ��د اك�ت�س�ب��ت ال�ف�ك��رة
األخرة زخمً ا بعد إقامة األمن والسالم يف نهاية حرب
أهلية مدمرة حيث بدأ اليمنيون يف إدراك طريق جديد
ل�ل�ه��روب م��ن التخلف ووس�ي�ل��ة س��ري�ع��ة ل��الن�ض�م��ام إىل
مسرة األمم التي سبقتها عى طريق الحضارة والتقدم
واستبدل مجلس الشورى بمجلس تأسييس ومجلس
قيادة يضم عشرة أعضاء إىل جانب رئيس الجمهورية
وج �م �ي �ع �ه��م ب��رت �ب��ة ع �س �ك��ري��ة وق� ��د ح �ظ �ي��ت ح ��رك ��ة 13
حزيران /يونيو التصحيحية بتأييد واس��ع وعقد أهم
ش�ي��وخ ال�ش�م��ال ع�ب��د ال�ل��ه األح�م��ر اج�ت�م��اع��اً يف ه�م��دان
ش�م��ال ص�ن�ع��اء ض��م ق�ب��ائ��ل م�ح��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء وم��أرب
وذم � ��ار وال �ح ��دي ��دة وت �ع ��ز وص �ن �ع ��اء وإب وامل �ح��وي��ت
ً
"اختالفا كبرًا بني
وحجة ويختلف معنى" القبيلة
هذه املناطق ،يف الواقع اجتمع مشايخ كل اليمن
وك��ان ه��دف�ه��م إن�ش��اء مجلس ق�ب��ي مستقل عن
سيطرة الدولة كان دعمهم للحمدي واضحً ا لكن
م��ع ذل��ك ك��ان��وا ي��ري��دون ت��أس�ي��س م�ج�ل��س ق�ب��ي بعيدا
ع��ن ال�ح�م��دي ك�م��ا ك��ان دع��م ال�ت�ق��دم�ي��ني م��ن مختلف
التوجهات للحمدي كبرا خصوصا يف جنوب صنعاء
م��ن ال�ض�ب��اط واإلداري� ��ني ال�ش�ب��اب ح�ي��ث ك��ان ال�ح�م��دي
يرمز إىل اليمن الحديث.

شخصيات بارزة من عمار شخصية هذه املادة فقيد الوطن والقوات
املسلحة العقيد محمد علي ناجي االسعدي (الحلقة الثامنة)
ف�ق�ي��د ال��وط��ن وال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ال�ع�ق�ي��د محمد
ع��ي ن��اج��ي االس �ع��دي م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات ال �ب��ارزة يف
مخالف عمار اتصف بالتواضع والسلوك القويم
واألخ ��الق ال��راق �ي��ة ..وت�ل��ك ال�ص�ف��ات م�س�ت�م��دة من
األص��ال��ة ال�ع�م�ي�ق��ة ال�ت��ي ك��ان��ت وم ��ا زال ��ت م�ت�ج��ذرة
أب ��اً ع��ن ج��د ألس ��رة ب�ن��ي االس �ع ��دي ال�ف�ق�ي��د م�ح�م��د
عي االسعدي رحل إىل باريه يوم األربعاء بتاريخ
2021/6/16م –ال � �ل� ��ه ي ��رح �م ��ه -وي� � ��وم ال �خ �م �ي��س
 2022/6/16ه��ذا األس�ب��وع يصادف ال��ذك��رى األوىل
ل ��وف ��ات ��ه ..وق � ��د ف �ض �ل��ت أن ت �ن �ش��ر ه � ��ذه امل� � ��ادة ع��ن
ال�ف�ق�ي��د م�ح�م��د ع ��ي م �ت��زام �ن��ة م ��ع ح �ل��ول ال��ذك��رى
األوىل لوفاته.
وه��ذه امل ��ادة تتضمن س�ط��ور م�خ�ت�ص��رة ع��ن ج��زء
من سرته الشخصية وجزء من سرته السياسية
والعسكرية وسطور مختصرة أيضاً مما عرفته من
أيام دراستنا معاً يف الكلية العسكرية يف عدن إىل
قبل سبعة شهور من وفاته.
من سرته الشخصية
• االسم :محمد عيل ناجي األسعدي
• تاريخ امليالد1954:م
• مكان امليالد :قرية الخشعة مخالف عمار عزلة
ظلم مديرية النادرة محافظة اب.
• تلقى تعليمه األويل يف معالمة القرية.
• يف عام 1972م هاجر إىل الكويت وعمل ودرس
هناك حتى أكمل الصف الثاين ثانوي.
• ش � ��ارك يف ع� ��دة أن �ش �ط ��ة اج �ت �م��اع �ي��ة وث �ق��اف �ي��ة
ورياضية يف نادي بناء يف الكويت.
• يف عام 1978م عاد إىل الوطن ..ويف عام 1979م
التحق بالقوات املسلحة.
• م� � �ت � ��زوج ول � ��دي � ��ه اث � �ن � ��ن أوالد وه� � �م � ��ا :م � ��ازن
وعبدالفتاح وثالث بنات.
• بتاريخ  2021/6/16توفى العقيد محمد عي
ً
األس�ع��دي ع��ن عمر ن��اه��ز 67م ع��ام��ا ق��ى معظمه
يف خدمة الوطن يف مجال السلك العسكري -الله
يرحمه-

من سرته السياسية والعسكرية
ال�س��رة ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة للعقيد محمد
ع ��ي االس �ع ��دي ك��ان��ت ح��اف �ل��ة ب��ال �ع �م��ل وال �ن �ش��اط
يصعب كتابة تفاصيلها يف هذا الحيز واكتفي هنا
بسرد كشف لها حسب تسلسلها التاريخي عى
النحو التايل:
• يف 1971/1/16م ان�ض��م إىل منظمة امل�ق��اوم��ني
ال �ث ��وري ��ني ال �ي �م �ن �ي��ني ك �ع �ض��و م �ق��ات��ل وخ � ��الل ف��رتة
غ��رب �ت��ه يف ال �ك��وي��ت ج �م��د ن �ش��اط��ه ال �س �ي��ايس ك��ون
النشاط السيايس هناك محظورا.
• يف أك�ت��وب��ر م��ن ع��ام 1978م أن�ض��م إىل عضوية
الجبهة الوطنية الديمقراطية كعضو مقاتل.
• بتاريخ 1979/6/9م انضم إىل عضوية الحزب
االشرتايك اليمني.
• بتاريخ 1979/8/26م التحق بالكلية العسكرية
يف ع ��دن ال��دف�ع��ة ال�ث��ام�ن��ة وت �خ��رج يف 1981/9/1م
برتبة مالزم ثاين.
• يف ش�ه��ر س�ب�ت�م��ر م��ن ع��ام 1981م ت�ع��ني ق��ائ��د

ف�ص�ي�ل��ة م �ش��اة وع �م��ل يف امل �ن��اط��ق ال��وس �ط��ى ضمن
مقاتي الجبهة الوطنية.
• يف شهر أغسطس من عام 1982م تعني قائد
س ��ري ��ة م �ش ��اة وع �م ��ل يف امل �ن ��اط ��ق ال ��وس �ط ��ى ض�م��ن
قوات الجبهة الوطنية.
• يف 1983/9/1م تم ترقيته إىل رتبة مالزم أول..
ويف نفس العام التحق إىل قوة اللواء 25ميكانيك
ويف ف� � � ��رتات الح � �ق � ��ه ت � �ب � ��وءع � ��دة م� �ن ��اص ��ب إداري� � � ��ة
وعملياتية عسكرية.
• خ��الل ال�ف��رة م��ن سبتمر م��ن ع��ام 1987م إىل
سبتمرب من عام 2002م تدرج يف الرتب العسكرية
من نقيب إىل عقيد.
• وخ � � ��الل ف � � ��رات م � ��راح � ��ل س� ��رت� ��ه ال �س �ي ��اس �ي ��ة
وال �ع �س �ك��ري��ة ك ��ان ال��رف �ي��ق م�ح�م��د ع ��ي األس �ع��دي
ك �ع ��ادت ��ه ق � ��وي � ��اً ..غ ��ال ��ب امل� �ح ��ن وص � � ��ارع ال �ش ��دائ ��د
ب�ع��زي�م��ة ق ��وي ��ة ..ل ��م ي�ض�ع��ف ول ��م ت��رت�ع��ش يف ي��ده
البندقية ولم ينخفض لديه صوت الحق.
محمد عي األسعدي كما عرفته
أول ما عرفت الرفيق محمد عي األسعدي-الله
ي��رح �م��ه -ك ��ان ذل ��ك خ ��الل ف ��رتة زم��ال �ت �ن��ا يف ال�ك�ل�ي��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة يف ع��دن م��ن 1979م إىل 1981م وك��ان
أكربنا سناً ..أتذكر حرصه واهتمامه عى حثناعى
امل��ذاك��رة وال�ت�ف��وق ال ��درايس واالن�ض�ب��اط العسكري
وم�ع�ه��ا ع��رف��ت أوىل م��زاي��اه وم�ن��اق�ب��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة..
ويف أوق � � ��ات الح� �ق ��ه ع ��رف ��ت أن ش �خ �ص �ي��ة م�ح�م��د
عي األسعدي تنازعها ثالثة مالمح رئيسية أولها
صفات الفالح أب��ن الفالح األصيل املفعم بالوفاء
واملروءة.
ال �ف ��رع ال �ث ��اين :ال �س �ي��ايس امل�ت�م�ك��ن ال ��ذي ي�ت�ج�ن��ب
التنظر ويوضح للناس ببساطة أن العدل أساس
الحكم وأن أي مواطن له حقوق وعليه واجبات..
ويتوجب عليه أن يطالب حقوقه وينفذ واجباته..
ال �ف��رع ال �ث��ال��ث :ال�ش�خ�ص�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة امل�ث��ال�ي��ة:
وك ��ان أح��د ن�م��اذج�ه��ا خ��اص��ة أن ت�ج��رب��ة شخصيته
ال�ع�س�ك��ري��ة وال �ع �م��ل ب�ص�م��ت ون �ك ��ران ذات ك��ان��ت

كلك نظر

احمد القردعي

تجربة ثرية تتسم بسمو الروح ومالك القيادة.
وم��ن مناقبه ك��ان محباً ومخلصاً للوطن ووف�ي��اً

بثبات ملبادئه التي ناضل م��ن اجلها سنني طويلة
رغ ��م م�ع��ان��ات��ه خ ��الل ال �س �ن��وات األخ ��رة م��ن م��رض
ال �ق �ل��ب ..آخ ��ر م ��رة ال�ت�ق�ي��ت ب��ه يف م�ن�ت�ص��ف ن��وف�م��رب
2020م -أي قبل وفاته بسبعة أشهر  ..سألته عن
حالته الصحية قال الحمد لله عى كل حال.
وأض � ��اف ك� ��الم ب �م��ا م �ع �ن ��اه :أن ح��ال �ت��ه ال�ص�ح�ي��ة
ت �س ��وء ع �ن��دم��ا ي �س �م��ح ع ��ن ه ��الك وج� ��رح وت �ش��ري��د
امل�ئ��ات أو ال�ع�ش��رات م��ن أب�ن��اء ال��وط��ن ي��وم�ي��اً ..وأن
حالته الصحية كفرد تهون عليه مقارنة بما حصل
وم� ��ا زال ي �ح �ص ��ل ..ث ��م ص �م ��ت ل �ح �ظ ��ات م �ت ��أم � ً�ال..
رب �م ��ا م �ت��أم� ً
�ال ح ��ال ��ة ال �ب ��الد ال �ت ��ي ت�ط�ح�ن�ه��ا األزم� ��ات
والحروب.
ل �ق��د ع ��اىن م �ح �م��د ع ��ي ك �ث ��راً خ ��الل س �ن �ت��ني م��ن
م ��رض ال �ق �ل��ب رغ ��م ع ��الج ��ه يف ال �خ ��ارج ل �ك �ن��ه ك��ان
يخفي أمل��ه ومعاناته حتى ال يقلق ال��ذي حوله إىل
أن ج ��اءه ال�ق��اه��ر ال ��ذي ال ي�غ�ل��ب وال ي�خ�ت�ف��ي -ال�ل��ه
ي��رح�م��ك ي��ا م�ح�م��د ع��ي األس �ع ��دي رح �م��ة األب� ��رار-
ختاماً أننا فقدنا واح��داً من أنبل الرجال األوفياء
وقبل سبع سنوات فقدنا العشرات من أمثاله من
األساتذة والزمالء واألصدقاء ..ويف كل مرة اشعر
وأنا اكتب عبارات العزاء عرب رسائل الهاتف غالباً
أو ع��رب ال�ص�ح��ف أح �ي��ان��اً أش�ع��ر ب��أن�ن��ي أع ��زي نفيس
ب�ف�ق��دان�ه��م ق�ب��ل أن أع ��زي أه��ال�ي�ه��م ب��وف��ات�ه��م -الله
يرحمهم جميعاً -آآمني..
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رؤية نحو إصالح
التعليم!!..

ب � ��ادئ ذي ب � ��دء ع �ل �ي �ن ��ا أن ن � ��درك أن ال �ث ��ال ��وث
املحوري للعملية التعليمية لم ولن يكتمل مساره
إال باملحاور الرئيسية اآلت�ي��ة :املعلم املتميز املنهج
الحديث ،الطالب املتفوق..
ه��ذا الثالوث املتناسق املتداخل إذا انفرط أحد
ع �ق ��دي ��ه اخ �ت �ل ��ت ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب ��رم �ت �ه ��ا..
ً
ً
وهشة ..وهذا يتوقف
هزيلة
وج��اءت مخرجاتها
ع��ى م ��دى ج��دي��ة ال�ق��ائ�م��ني ع��ى ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م
والسياسة التعليمية ومنظومة رؤاها الفلسفية..
ل��ذا الب��د م��ن إج ��راء ع�م�ل�ي��ة م�س��ح ك��ام��ل وش��ام��ل
الح �ت �ي ��اج ��ات وم �ت �ط �ل �ب��ات امل� � ��دارس وال �ج ��ام �ع ��ات
بكافة مستوياتها وعى ضوء ذلك يتم فرز نتائج
املسح وتوصياته وتقدم الرؤى والحلول ملعالجة
أي قصور أو سلبيات أياً كان نوعها.
فتطوير التعليم وتحديث مناهجه ليس باألمر
السهل بل يحتاج إىل ميزانية ضخمة وإمكانات
كبرة وكفاءات قادرة عى العطاء واإلبداع..
ولن يتم ذلك إال بتكاتف كل الجهود الرسمية
واملجتمعية ومؤسسات املجتمع املختلفة.
ل��ذا ف��االه�ت�م��ام ب��امل�ع�ل��م إع� ��داداً ج �ي��داً م��ن ك��اف��ة
ال � �ن� ��واح� ��ي ،وه� � ��ذه م �س �ئ ��وول �ي ��ة ك �ل �ي ��ات ال ��رتب �ي ��ة
بالجامعات الحكومية واألهلية ومعاهد املعلمني
وامل �ع �ل �م ��ات ..ف ��االرت �ق ��اء ب��امل �ع �ل��م ع �ل �م �ي��اً وم �ه �ن �ي��اً
وتربوياً هو املطلوب إذا أردنا مخرجات تعليمية
م �ت �م �ي��زة وم �ب ��دع ��ة ت �س��اي��ر وت ��واك ��ب روح ال�ع�ص��ر
ال �ح��دي��ث وم�ت�ط�ل�ب��ات ال �س ��وق امل �ح��ي واإلق�ل�ي�م��ي
والدويل..
ف��أزم��ة ال�ت�ع�ل�ي��م يف ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ت�ظ��ل قائمة
طاملا هناك فجوات وشروخ يف العملية التعليمية
بسبب ال��روت��ني اإلداري اململ ال��ذي أره��ق وعطل
مخرجات التعليم املتميز.
املؤسف مازالت مناهجنا تسر عى نمط املناهج
التقليدية املقتبسة من مناهج عربية وهذا ما أدى
إىل إخراج مخرجات هزيلة وغر فاعلة..
ف ��الب ��د أن ت� �ك ��ون م �ن ��اه �ج �ن ��ا م ��واك� �ب ��ة ل �ط �ب �ي �ع��ة
البيئة والثقافة الجغرافية والتاريخية وامل��وروث
الحضاري والرتكيب النروبولوجي والفوتوغرايف..
هناك تحديات تواجه سر العملية التعليمية،
وتكمن يف الرؤى
امل �ت �ب��اي �ن��ة ل�ل�ن�خ��ب
االهتمام باملعلم
امل� � �ث� � �ق� � �ف� � ��ة ذات
االن � � � � �ت � � � � �م � � � � ��اءات علميًا ومهنيًا وتربويًا
وااألل �ي� �� �� �� ��دف � �ل�������ك��و � � � �ج� ��ر� �ي�ي�� �� �� ���ة�ة وم���ادي���ًا ألن����ه يمثل
وامل� � � � ��ذه � � � � �ب � � � � �ي� � � � ��ة حجر الزاوية يف محور
ال � � � �ت� � � ��ي ت � � �ح � � �
�اول العملية التعليمية
ج� � ��رف ال �ع �م �ل �ي ��ة
ال� � �ت� � �ع� � �ل� � �ي� � �م� � �ي� � ��ة
مناهجنا تحتاج إىل
مل�ص��ال�ح�ه��ا اآلن �ي��ة
واملاورائية�..د م ��ن تحديث وتطوير كيفًا
ل� � � ��ذا الب� � � �
رب� � ��ط م �خ ��رج ��ات ونوعًا تلبية الحتياجات
اب �ل�� �� �� �� ��ات�ل �� �� �� �� �ع� �خ������ �ل�� � � � �ط �ي�� �� �� �� ��ط�م ومتطلبات روح العرص
ال � � � �ت � � � �ن � � � �م � � � ��وي � � � ��ة الحديث
واالق� � �ت� � �ص� � ��ادي� � ��ة
دون ذل� ��ك ن�ظ��ل
كالرحى تدور دون طحني..
ف� ��األه� ��داف امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ت �ب ��دأ دائ� �م ��ا ب ��ال �س ��ؤال
املطروح أي فرد وأي مجتمع نريد..؟!!
وأي رؤي ��ة ف�ل�س�ف�ي��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ن��ري��د ل�ب�ن��اء دول��ة
مدنية حديثة قائمة عى العدل واملساواة وكفالة
ال�ح��ري��ات ..ينبغي رب��ط م��ا يتعلمه ال��دارس��ون يف
امل � � ��دارس وال �ك �ل �ي ��ات وال� �ج ��ام� �ع ��ات ب ��اح �ت �ي ��اج ��ات
وم�ت�ط�ل�ب��ات ال �س��وق وال�خ�ط��ة ال�ت�ن�م��وي��ة ال�ش��ام�ل��ة
ل�ل�ب��الد ،ول �ي��س م�خ��رج��ات ت�ع�ل�ي�م�ي��ة غ��ر م��واك�ب��ة
ومطلوبة.
ل � � ��ذا الب � � ��د م� � ��ن إص � � � ��الح وت � �ح � ��دي � ��ث م �ن ��اه �ج �ن ��ا
ومنظومة التعليم وعى رأسها معاهد املعلمني
وكليات الرتبية بالجامعات الحكومية واألهلية
وإدخ��ال وسائل وأدوات وأج�ه��زة حديثة ملواكبة
روح ال�ع�ص��ر ال�ح��دي��ث ،دون ذل��ك ي�ظ��ل التعليم
م �ح �ل��ك س� ��ر ..ف�ك�ل�ن��ا ن� ��درك أن أزم� ��ة ال�ت�ع�ل�ي��م يف
الوطن العربي تكمن يف ال��روت��ني اململ يف طرائق
ال �ت��دري��س وم �ن��اه �ج��ه غ ��ر امل��واك �ب��ة ل ��روح ال�ع�ص��ر
ال �ح ��دي ��ث ..إض ��اف � ً�ة اىل ض�ع��ف وه �ش��اش��ة إع ��داد
امل�ع�ل�م��ني وامل�ع�ل�م��ات ف�ت��أيت امل�خ��رج��ات التعليمية
ه��زي�ل��ة وغ��ر م��واك��ب ة مل�ت�ط�ل�ب��ات ال �س��وق ..ه�ن��اك
م��ؤش��رات خ�ط��رة ع��ى ص�ع�ي��د ال�ت�ع�ل�ي��م زي ��ادة أو
ت ��راج ��ع يف ن�س�ب��ة األم �ي ��ة ف��أن �ص��اف امل�ت�ع�ل�م��ني ه��ي
املشكلة القائمة اآلن وتعاين منها كثر من الدول
ال�ع��رب�ي��ة ول �ع��دم وج ��ود إح �ص��اء دق �ي��ق أو ق�ي��اس
حقيقي يواكبه غياب التغير النوعي يف التعليم
ومخرجاته..
ع�ل�ي�ن��ا ان ن ��درك أن م �ح��اوالت اإلص ��الح الب��د أن
تساهم بها املدارس والجامعات والكوادر الرتبوية
ع��ى ك��اف��ة مستوياتها حتى اآلب��اء وال�ط��الب طاملا
العملية مشرتكة ومتبادلة ب��ني كافة األط��راف..
فاملسئوولية جماعية وتكاملية.
صفوة القول:
إن ب��ذور التغر واإلص��الح يف النظام التعليمي
ً
ت �ن �ط �ل��ق م ��ن ا مل ��درس ��ة وت� �ح ��دي ��دا م ��ن ال �ق ��اع ��دة..
ف ��امل �ع �ل ��م ه� ��و امل � �س� ��ؤول ع� ��ن ت �ش �خ �ي ��ص امل �ش ��اك ��ل
والقضايا التي تعرتضه أثناء مهنته وكيفية وضع
الحلول املناسبة لها ..فنوعية التعليم تتوقف عى
مهارات وقدرات وإبداع املعلم كمؤشرات يمكن
لها أن تحدد لنا نتائج ومخرجات تعليمية فاعلة
ومؤثرة يف التنمية اإلنسانية واالجتماعية.
وهذا لم ولن يتم إال بربط عالقة وثيقة وثقافة
مبنية عى الشفافية املطلقة بني املدرسة والبيت
ومجالس اآلباء..
وم � ��ن ال �ق �ض ��اي ��ا ال� �ت� ��ي م � ��ازال � ��ت ع ��ال� �ق � ً�ة ق �ض �ي��ة
النهوض والرقي باللغة العربية ..اليشء املؤسف
حقاً أن معظم خريجي الجامعات من الكليات
األخ� ��رى ال ي �ج �ي��دون ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ال ن �ح ��واً وال
ص��رف��اً وال إم� ��الءً  ،وه ��ذه م��ن أه ��م ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي
ت ��ؤث ��ر يف م �خ ��رج ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م إذا ك� ��ان امل �ع �ل��م ل��م
ي�ت�ق��ن ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وي�ك�ت��ب ع��ى ال�س�ب��ورة أم��ام
طالبه وتالميذه ملخصاً مليئاً باألخطاء اإلمالئية
ناهيك عن النحوية والصرفية ..لذا البد أن تكون
اللغة العربية هي امل��ادة الرئيسية واألساسية يف
محور العملية التعليمية حتى نرتقي بالتعليم
ن�ص��اً وروح ��اً ألن�ه��ا ه��ي ال�ل�غ��ة األم ,ل�غ��ة ال�ت��دري��س
واملراسالت الرسمية ولغة التخاطب ناهيك أنها
لغة القرآن ..وفاقد اليشء ال يعطيه!..
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مدير عام فرع الهيئة العامة لألوقاف بمحافظة صنعاء لـ «

»:

تم حرص  50ألف لبنة واستعادة  20موضعًا و 1500لبنة من ممتلاكت الوقف
بدأ فرع الهيئة العامة لألوقاف بمحافظة صنعاء ،منذ مطلع العام الجاري 2022م ،العمل
بتنفيذ خطة مرحلية إلدارة وتفعيل العمل الوقفي وتنمية موارده ووضع الحلول والدراسات
لمعالجة اإلشكاالت واألسباب التي تعيق إحياء سنة الوقف والحفاظ عليها وتحقيق مقاصد
الواقفين.
أسهمت الجهود والخطط في إعداد مصفوفة عمل ورسم خارطة طريق حقيقية لالرتقاء بالعمل
ً
خاصة في الجانب اإلداري والمالي وسياسة ترجمة الرؤى واألهداف لتطوير الوقف،
الوقفي
واستعادة مكانته وتنمية موارده وتجاوز الشلل وبدء تنفيذ العديد من اإلجراءات السترداد ممتلكات
األوقاف باعتبار ذلك أمانة في أعناق القائمين عليها.
وحول هذا الموضوع أجرت"  26سبتمبر" هذا اللقاء مع مدير عام فرع الهيئة العامة لألوقاف
بمحافظة صنعاء األستاذ خالد الشعباني ،الذي تحدث عن الوضع الراهن للعمل الوقفي وأبرز
التحديات والصعوبات وآليات مواجهتها وسبل معالجتها ،وما تم تحقيقه من خطوات وإجراءات
في طريق إدارة وتنمية األداء وأبرز مؤشرات النجاح خالل هذا العام ،وكيفية ترجمة توصيات المؤتمر
الوطني األول لألوقافف ..فإلى الحصيلة :
حاوره  :عبدالغني الحداد
* بداية ..صف لنا الوضع املاثل لعمل األوقاف
يف محافظة صنعاء وأبرز الصعوبات ؟
** التحديات جمة وتتباين مع جوهر املشكلة
ومظاهر الخلل املتصلة بأرايض وعقارات وممتلكات
األوقاف منها ضعف تطبيق اللوائح واإلجراءات
والحاجة لتفعيل دور جهات الضبط لحماية
ممتلكات الوقف وتنميتها واستثمارها بما يحقق
ً
خاصة يف معالجة أوضاع الفقراء
مقاصد الواقفني
واملحتاجني ،ورغم هذا اإلرث املرتاكم الذي أدى إىل
ً
تفاقم املشكالت إال أن هناك خطوات ملموسة بدأنا
نقطعها ملواجهة الصعاب والبدء إلزالة مسببات
الخلل ملساندة الهيئة العامة لألوقاف يف االضطالع
بدورها املأمول.

بناء مؤسسة وقفية حديثة
* ما الذي تحقق ألوقاف محافظة صنعاء منذ
صدور قرار إنشاء الهيئة العامة لألوقاف؟
** شكل قرار إنشاء الهيئة العامة لألوقاف تبني
سياسة اسرتاتجية جادة لبناء مؤسسة وقفية
حديثة يتطلع إليها الجميع وهي الركيزة األساسية
لتصويب االختالالت وتجاوز التحديات التي تواجه
عمل الوقف سيما يف ظل الظروف التي تمر بها البالد
جراء العدوان والحصار وحربه االقتصادية.
كما يعد املؤتمر الوطني األول لألوقاف ،الذي
نظمته الهيئة العامة لألوقاف مؤخرا تحت شعار
"معاً نحو التحول االسرتاتيجي يف العمل الوقفي"
وما خرج به من توصيات ومقرتحات عملية ،صورة
أخرى للتوجه نحو تجسيد املسؤولية الدينية لتجاوز
التعقيدات املاثلة وحماية أموال األوقاف خاصة ما
يتعلق باسرتداد ممتلكات الوقف.
وبخصوص ما تحقق خالل الفرتة املاضية هو
عبارة عن جزء من مالمح التوجه يف طريق تصحيح
االختالالت التي ظلت عقوداً من الزمن تنهش يف
جسد ممتلكات األوقاف ،كبارقة أمل للقضاء
عىل الواقع املختل من خالل تفعيل آليات املنظومة
الوقفية التي تحقق مقصد الواقف ُ
وتعزز الحرص
عىل تفعيل قضايا األوقاف والحفاظ عىل ممتلكاته
وصرفها يف مصارفها.
خطوات وإجراءات
ُ
* فيما تكمن هذه املؤشرات التي ترون أنها تمثل
بارقة أمل للنجاح يف تطوير العمل الوقفي؟
** تكمن يف املساعي التي نحرص من خاللها عىل
تجسيد املسؤولية الدينية للنهوض بالعمل الوقفي،
وأبرز مالمح هذه املؤشرات ما سعى إليه فرع الهيئة
العامة لألوقاف بمحافظة صنعاء منذ مطلع هذا
العام من خطوات واجراءات ،تمثلت بمشروع
حصر ممتلكات األوقاف وإحالة قضايا تزوير للقضاء
واستعادة أرايض وحصر وانجاز ملفات ومعامالت
راكدة وتحقيق نمو يف موارد الوقف.
ومن ضمن مؤشرات االنجاز التي تحققت،
معالجة بعض االختالالت الخاصة باإليجارات
الوقفية وتصحيح وضع الكوادر الوظيفية وتفعيل
أداء الفروع يف املديريات وأتمتة العمل اإلداري
وتأسيس قاعدة بيانات األعيان الوقفية وإعداد عدد
من الدراسات لرتميم املساجد األثرية وتصحيح
كشوف مستحقات قيمي وسدنة املساجد ..كما
تركزت مسارات العمل يف تنفيذ برامج النزول
امليداين لدراسة وتقييم أوضاع مكاتب فروع الهيئة يف
عموم املديريات ومعاينة أوضاع واحتياجات املساجد
ومسح األرايض املوقوفة وتشكيل لجان عمل وعقد
لقاءات مع الجهات ذات العالقة وبلورة مجمل
االختالالت يف آليات ودراسات ،حيث تم التوجه
يف معالجة بعضها فيما تتواصل الجهود وفق
رؤى اسرتاتيجية بالتنسيق مع قيادة الهيئة العامة
لألوقاف.
تفعيل الجهود
* إىل أي مدى نجحت جهود فر ع الهيئة يف
مواجهة التعقيدات واإلشكاالت ؟
** ترتكز الجهود عىل تعزيز آليات التنسيق والرفع
من كفاءة األداء يف إطار خطة مرحلية للحفاظ عىل
أموال األوقاف وتصحيح اإلشكاالت والتجاوزات
الستعادة حقوق األوقاف ومتابعة تنفيذ اإلجراءات
تجاه أي تالعب بمقاصد الواقفني.
و ما تم انجازه منذ بداية هذا العام مثل خارطة
طريق لبدء ادارة وتنمية الوقف وفق أسس منهجية
علمية حديثة بهدف حفظ أموال وممتلكات وأرايض
األوقاف وصرفها يف مصارفها التي تحقق مقصد
الواقف واإلبتعاد عن املحسوبيات واملجامالت وبما
يساهم يف حماية هذه املمتلكات من الضياع واالندثار
وتفعيل وإحياء الرتاث الوقفي.
حصر واستعادة ممتلكات
* هل هناك ثمة انجازات واضحة تحققت لفرع
الهيئة خالل هذا العام؟
** خطة األداء أثمرت يف تنفيذ مشروع حصر
ومسح جزء مهم من املمتلكات الوقفية التي ُتعاين
من تزوير واحتيال ،الفتاً إىل حصر أكرث من  50ألف
لبنة من ممتلكات األوقاف يف مديريات املحافظة،
كما تم استعادة أكرث من  20موضعاً وقرابة ألف
و 500لبنة من ممتلكات الوقف تم فيها البيع
والشراء باملخالفة وبطرق تندرج يف إطار املمارسات
التي ال تتناسب مع طبيعة وخصوصية األوقاف
واللوائح واالجراءات املنظمة لحقوق الواقفني.

تأثيث وترميم مساجد
بمبلغ  120مليون ريــال
وإعـــداد دراســـات لرتميم
أربعة مساجد أثرية
حــــر أربــــعــــة آالف
ملف متعرث وبــدء معالجة
العقارات الوقفية املؤجرة
دعــم مخزب خــري ألكرث
من  600أرسة فقرة
تــحــقــيــق نــمــو بنسبة
 %80يف اإليــرادات الوقفية
واستكمال املرحلة األوىل ألتمتة
العمل اإلداري
معالجة ملفات راكدة
* حدثنا عن املعالجات لتصحيح بعض
االختالالت يف قضايا وممتلكات الوقف؟
** أبرز املعالجات القيام بحصر أكرث من أربعة
آالف ملف من امللفات الراكدة منذ أكرث من خمس
سنوات ،وتتضمن قضايا ومعامالت وحقوق وقفية
وعقود مهملة ،حيث تم جدولتها واستكمال
النواقص فيها والعمل عىل انجازها وتنفيذها
ومتابعة توريد مستحقات األوقاف ،كما قمنا
باعداد خطة عمل تنفيذية عىل ضوء االجتماعات
مع مدراء املكاتب يف املديريات لدراسة أسباب تأخري
إصدار العقود وتشخيص وتقييم وضع املنتفعني
منها وكيفية تصحيحها والبت يف تجديدها وفق
اإلجراءات املتبعة يف الئحة عمل هيئة األوقاف.
وأسهمت خطة وتوجه فرع أوقاف املحافظة خالل
الفرتة املاضية يف تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع
وكالء الوقف واملتحصلني وتفعيل تحصيل عائدات
األوقاف يف مديريات املحافظة وسرعة انجاز معامالت
املنتفعني ،كما تم تنفيذ لقاءات مع الجهات ذات
العالقة بينها محاكم املديريات والتنسيق مع األجهزة
املعنية لسرعة البت يف قضايا األوقاف وتنفيذ األحكام
املتعلقة بها والتشديد عىل ردع كل من تسول له
نفسه العبث بممتلكات الوقف.
تدابري هامة
* بخصوص التنسيق ملعالجة القضايا الوقفية،
ماهي صور االنجاز يف ذلك؟
** حرصنا خالل الفرتة املاضية وما نزال عىل
تعزيز جوانب التنسيق مع أجهزة القضاء لتنفيذ
التوصيات املتفق عليها بخصوص األحكام القانونية
الخاصة بالحجز التحفظي ألرايض األوقاف ،وتكليف
مندوبني يف املحاكم لحصر ومتابعة القضايا ،وآلية
رفع الدعاوى ،والنظر يف تخصيص قاض يف كل
محكمة ملعالجة قضايا األوقاف.
ونود أن نؤكد يف هذا الجانب أن مسؤولية حماية
ممتلكات األوقاف تقع عىل عاتق الجميع ،وتستدعي
ذلك استشعار الجميع للمسؤولية ،ومضاعفة
الجهود يف مساندة جهود الهيئة لتنفيذ مهامها
وواجباتها ،وبما يُسهم يف تطوير آليات العمل
الوقفي ،الفتاً إىل أن الهيئة تعول عىل دور القضاء
يف ردع وضبط املخالفني وتحقيق اإلصالحات.
أتمتة البيانات واملعلومات

* ماذا عن اإلصالح اإلداري ..إىل أين وصلت
الجهود؟
** فيما يتعلق بالجانب اإلداري تم تنفيذ املرحلة
األوىل ملشروع أتمتة البيانات واملعلومات آليا وكذا
تأسيس قاعدة البيانات الخاصة باألعيان املوقوفة
وإدخالها آلياً ألرشفتها وحفظها من الضياع،
ونعتزم خالل الفرتة القادمة استكمال عملية الحصر
والتوثيق ألرايض وممتلكات األوقاف وتفريغ بياناتها
وتقييم حالتها الراهنة.
كما تم تحسني وضع الكادر الوظيفي ومعالجة
جوانب الخلل والركود والعشوائية يف سري األداء
وتنفيذ املهام والواجبات املناطة واعتماد الحوافز
واالمتيازات املشجعة لتطوير العمل وتاليف األخطاء
واإلشكاالت والتعقيدات التي تنعكس سلباً عىل
األداء والتفريط باملهام والواجبات.
وبخصوص وضع مكاتب األوقاف يف مديريات
املحافظة ،الحمدلله تم تحقيق مؤشرات ايجابية يف
تفعيل أدائها مالياً وإدارياً وتوفري التجهيزات املساندة
واملطلوبة لتحسني األداء ،وتتضمن خطة الهيئة
خالل املرحلة املقبلة تنفيذ برامج التدريب والتأهيل
لتعزيز بناء القدرات بشكل نوعي.
نمو يف املوارد
* هل هناك نجاح معني يف معالجة الوضع
العام إليرادات األوقاف؟
** نعم حيث أثمرت خطة اإلصالح املايل واإلداري
خالل الربع األول يف نمو اإليرادات بنسبة 80%
مقارنة بنفس الفرتة من العام 2021م ،وبإذن
الله سنواصل العمل يف خطط تنمية موارد الوقف
كأولوية لرتجمة سياسة الهيئة ومسؤولياتها
الستعادة مكانة الوقف ودوره يف رفد املجتمع
والتنمية وتحسني االقتصاد الوطني.

تصحيح كشوفات الحقوق الوقفية
* ماهي املعالجات املتخذة بخصوص الحقوق
الوقفية واإليجارات املتعلقة بعقارات األوقاف؟
** تم تصحيح كشوف مستحقات قيمي وسدنة
املساجد يف كل املديريات والعمل عىل إعادة صرف
اإلعاشة الخاصة بهم ،وكذا إعادة صرف إعاشة
الخطباء ملساندة مكتب اإلرشاد يف هذا الجانب،
كما بدأ فرع الهيئة باملحافظة تنفيذ حزمة من
اإلجراءات ملعالجة االختالالت السابقة فيما يتعلق
باإليجارات الوقفية وتصحيح إشكاالتها بما يحقق
تنمية اإليرادات الوقفية والعمل بوصية الواقفني
واالستفادة منها يف مصارفها املحددة.
تأثيث وترميم  50مسجداً
* مستوى أدائكم يف انجاز املشاريع الخاصة
ببيوت الله وتنفيذ األعمال الخريية؟
** تم فرش وتأثيث  40مسجداً وتزويدها
بمنظومات طاقة شمسية بتكلفة  80مليون ريال
ضمن مشروع " إنما يعمر مساجد الله " ،وترميم
عشرة مساجد بمبلغ  40مليون ريال ،وإعداد
دراسات لرتميم أربعة مساجد أثرية بالتعاون
مع هيئة اآلثار ..كما تم إعادة فتح مشروع املخبز
الخريي ،ضمن مشروع "ويطعمون الطعام"
ويستهدف يومياً توزيع الخبز ألكرث من  600أسرة
من الشرائح املستضعفة والفقرية وذوي الشهداء
بمبلغ أربعة ماليني ريال شهرياً.
توصيات مؤتمر األوقاف
* فيما يتعلق برؤية فر ع الهيئة بمحافظة
صنعاء لرتجمة توصيات املؤتمر الوطني األول
لألوقاف ،هل تم البدء بأي إجراءات يف هذا
الجانب؟
** يجري حالياً وضع اآلليات الالزمة والربامج
ً
ً
الكفيلة لتنفيذ التوصيات واقعا عمليا لبناء املؤسسة
الوقفية الحديثة وتحقيق التحول االسرتاتيجي يف
العمل الوقفي ،حيث تتضمن هذه اآلليات مصفوفة
من خطط العمل واإلجراءات الهادفة إىل تحرير
الوقف من ركام املشكالت التي تحيط به واستثماره
وفق أُسس علمية متطورة ،وكذا إحياء سنة الوقف
وتجسيد قيم معاين اإليثار والرتاحم والتكافل يف
ً
خاصة املتصلة بإعمار
املجتمع وتوسيع مجاالته
املساجد واإلنفاق عليها.

خطوات النجاح
* فيما ترتكز خطتكم لتحقيق النجاح يف تنفيذ
املهام والنهوض بالعمل الوقفي مستقبال؟
** خطوات النجاح لتحقيق التحول املنشود،
يستدعي تضافر كافة الجهود وتعاون الجهات ذات
العالقة التخاذ اإلجراءات وتصحيح الخلل واستعادة
حقوق األوقاف وتصويب األخطاء ونشر مفاهيم فقه
الوقف ،وتشكيل وعي لدى املجتمع بأهمية الحفاظ
عليه ،والعمل عىل اجتثاث التزوير واالحتيال ،وكافة
أشكال التالعب بممتلكات الوقف ،حيث وال يخفى
عىل الجميع بأن ممتلكات األوقاف يف محافظة
صنعاء كغريها من املحافظات ُتعاين من ركام
التحديات ،والتي تنحصر أغلبها يف قضايا السطو
واالستيالء وغياب الوعي والحاجة لتغيري الثقافة
واملفاهيم املغلوطة تجاه ممتلكات وأموال وأعيان
الوقف ،والتي ساهمت يف ضياع حقوقها وعدم
صرفها يف مصارفها الفعلية ،ويظل األمل معقوداً
بتعاون الجميع ملساندة الهيئة العامة لألوقاف عىل
االضطالع بدورها املأمول.

االقتصادية
وكيل وزارة الزراعة والري لتنمية اإلنتاج النباتي لـ «

»:

وصلت إنتاجية القمح يف الجوف إىل  7أطنان للهكتار الواحد
أوضح وكيل وزارة الزراعة والري لتنمية اإلنتاج النباتي
المهندس سمير الحناني أن الوزارة تقوم حاليًا بتدريب
فريق إلعداد حوالى 11استراتيجية ضمن المسار
االستراتيجي الطويل منها اإلستراتيجية الوطنية لزراعة
الحبوب ..وأشار في حوار أجرته معه "26سبتمبر" الى أن
التوجه نحو االكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية ليس
مستحي ًال إذا توحدت كافة الجهود وصدقت النوايا ,وأكد
ان محافظة الجوف بما تمتلكه من مقومات زراعية
واعدة بالخير في زراعة وانتاج القمح بأصنافه المختلفة..
الى التفاصيل:
حاوره :محمد صالح حاتم

 هناك ازمة غذاء يشهدها العالم بسببالحرب بني روسيا و أوكرانيا أين وزارة الزراعة
والري مما يحدث من أزمه أو سيحدث؟
األزمة هي أزمة عاملية حقيقية ،لكن الغرب
يسيس هذه األزمة ليك يحمل روسيا النتائج املرتتبة
عىل حدوث هذه األزمة ،عىل الرغم أن أوكرانيا نسبة
تمثيلها يف كمية اإلنتاج من القمح واالسمدة ليست
كبرية لتخوف بحدوث مجاعة يف العالم ،وعلينا يف
اليمن ان نستغل هذه األزمة لتحويلها من تهديد
اىل فرصة والتي تعد إىل جانب الحرب والعدوان
والحصار فرصة للتوجه نحو تحقيق االكتفاء
الذايت ،خاصة يف وجود قيادة حكيمة حرة تسعى
إىل تحقيق االكتفاء الذايت واألمن الغذايئ ،وبالتأكيد
سوف نواجه الكثري من الصعوبات واملعوقات ولكن
تحقيق االكتفاء الذايت ليس مستحيال ً إذا توحدت
كافة الجهود وصدقت النوايا وعمل الجميع وفق
اهداف رؤية واحدة لكل الجهات والعاملني يف
القطاع الزراعي من املجتمع والجهات الحكومية
والقطاع الخاص
ووزارة الزراعة والري بالتنسيق مع اللجنة الزراعية
والسمكية العليا وشركائها يف التنمية تعمل جاهدة
للوصول لالكتفاء الذايت ،وسارت يف مسارين
رئيسيني املسار الطارئ واملسار االسرتاتيجي ،ومن
أهم هذه األنشطة يف املسار الطارئ هو وضع خطة
لتوفري البذور الالزمة لالكتفاء الذايت من الحبوب
والبقوليات كما تم توزيعها عىل خمسة مصادر
لتوفري البذور وحددت نسبة كل مصدر حيث كنا
سابقا نعتمد عىل املؤسسة العامة إلكثار البذور
املحسنة ،اليوم اصبح لدينا خمسة مصادر اىل
جانبها كما تم تأسيس وحدة البذور املجتمعية
سيكون دورها العمل مجتمعيا عرب الجمعيات
النموذجية يف تشكيل مجاميع منتجي بذور
وفق إطار رسمي سيعملون عىل توفري  50%من
احتياجات البذور خاصة الحبوب والبقوليات ،التي
تمثل الهم االكرب عىل القطاع الزراعي ،ولدينا مصدر
آخر وهو من الجهات الحكومية والتي ستوفر 10%
من البذور ،باإلضافة إىل املصدر الثالث وهو قطاع
االستثمار والذي سيوفر  20%عن طريق العمل مع
القطاع الخاص من املستثمرين من خالل إشراكهم
يف إنشاء مشاريع خاصة بإنتاج البذور رسمية يف
القطاع االستثماري يف الجوف وتهامة ،واملصدر
الرابع الهيئة العامة للزكاة ستوفر  ،10%واملصدر
الخامس هم تجار البذور والحبوب املوجودين يف
االسواق عىل توفري  10%من البذور.
باإلضافة اىل مسارات أخرى جرت وستجري مثل
تنفيذ حملة أو الهبة الشعبية الزراعية من أجل
مواجهة املخاطر التي تهددنا جميعا التي ستنطلق
قريبا ،وستكون عىل كافة املستويات املجتمعية
والحكومية والقطاع الخاص يف املحافظات والوزارات
واملديريات ،تهدف هذه الهبة أوال لتوعية الناس
واشعارهم واستشعارهم بحجم املشكلة ثانيا
عىل الجميع التوجه اىل امليدان إىل الزراعة كما إن
هناك توجهاً إللزام كل مزارع لديه طاقه شمسية
بزراعة  20%من ارضه بالحبوب ،وكذلك مزارعي
القات والفواكه وعليهم االستفادة من الفراغات
بني خطوط الزراعة بزراعة املسافات البينية الفارغة
بالحبوب ،ويجب عىل الجميع استشعار املسؤولية،
املسار الطارئ الثالث هو توعية املجتمع وأصحاب
املخابز يف العادات وأنماط االستهالك الغذايئ
واعتمادهم عىل محصول القمح فقط يجب علينا
جميعا تغيري النمط الغذايئ من خالل التقليل من
االعتماد الكيل عىل القمح املستورد ،واستبدالها
والتوجه نحو إدخال محاصيل الحبوب املحلية
(الشعري -الذرة -الدخن) وهذا ما كان يأكله اآلباء
واألجداد صحي اكرث واقتصادي ..ويمكن توفريه
بحسب حاجات الناس فمتوسط احتياج الفرد
الواحد يف السنة يصل اىل ما يقارب 115كجم من
القمح و23كجم من الذرة الرفيعة و18كجم من
الذرة الشامية و9كجم من الشعري و5كجم من
الدخن..
ولدينا ضمن املسار الطارئ اسرتاتيجية للتوسع
يف الزراعة ،حاليا بدأت اللجنة الزراعية والسمكية
العليا يف إنشاء شركة الستصالح األرايض والتوسع
يف ذلك ،بحيث يستفاد من هذه الشركة يف إنشاء
قطع وآالت زراعية تكون جاهزة يف استصالح ارايض
زراعية ،سيتم تجهيز مساحات زراعية جديدة وغري
مستغلة باآلبار ووحدات الضخ وشبكات الري يف
شكل مساحات كل مزرعة ال تقل مساحتها عن 10
هكتار حيث تم إنشاء شركة مساهمة مجتمعية
هي شركة سهول الجوف .بشراكة مجتمعية لهذا
العمل والذي ستبدأ كمرحلة تجريبية بحواىل 1000
هكتار بينما ادخلت ضمن املسار االسرتاتيجي تجهيز
حواىل  50الف هكتار عىل الجميع..
ومن ضمن املسار الطارئ ما تم االتفاق مع

تحقيق االكتفاء الذاتي
ليس مستحيًال إذا توحدت
الجهود وصدقت النوايا
بــدأت اللجنة الزراعية
والسمكية العليا يف إنشاء
رشكة الستصالح األرايض
يــجــب عــلــى الــقــطــاع
الخاص الدخول بكل قوة يف
االستثمار الزراعي
الجهات الحكومية مثل األوقاف واألرايض وكل
الجهات التي أجرت أراضيهم ملنتفعني ولم يزرعوا
سيتم إلزام الجميع بالزراعة باإلضافة إىل أنه لن
يتم إعطاء عقد انتفاع جديد اال للزراعة ويمنع
استخدامها لغري الزراعة وسيعطى أولوية ملحاصيل
القمح والذرة الشامية والبقوليات.
ملاذا لم نسمع عن اسرتاتيجية وطنية لالكتفاء
الذايت من القمح والحبوب محددة وفق املتاح؟
الوزارة تقوم حاليا بتدريب فريق إلعداد حواىل 11
اسرتاتيجية ضمن املسار االسرتاتيجي الطويل منها
اإلسرتاتيجية الوطنية للحبوب خاصة محصول
القمح بالدرجة األوىل ،والذرة الشامية بالدرجة
الثانية كوننا نستورد ما يقارب من ( )3600000طن
سنوياً ،وما يقارب من (  )650000طن ذرة شامية،
 محافظة الجوف سلة غذاء اليمن الشرقية..ماهي خطتكم الستغالل ما تمتلكه هذه
املحافظة من مقومات زراعية وخاصة زراعة
الحبوب والقمح؟
الجوف ارض واعدة ومعطاة ،ومساحتها كبرية
جدا يف حدود ثالثة ماليني وتسعمائة الف هكتار
( )3900000هكتار ،وتمثل مديرية خب والشعف
مساحه تقدر ( )320000هكتار ،حيث نسعى
الستغالل هذه املساحات الشاسعة ،واملياه املتوفرة
بكرثة ،ليك تكون محافظة الجوف هي سلة القمح
باليمن ،وتعترب محافظة الجوف من أخصب أرايض
اليمن حيث تم تجريب زراعة أصناف من القمح وقد
وصلت إنتاجية إىل  7طن للهكتار الواحد ،وإن شاء
الله املوسم القادم سيكون موسماً كبري ومبشراً
بالخري.
ماذا عن زراعة القمح يف تهامة وما مدى نجاح
زراعته وماهي خطتكم يف ذلك؟
نجاح زراعة القمح يف تهامة أو يف أي منطقة
جغرافية من اليمن ليس مستغربا فقد قال الله
سبحانه وتعاىل يف محكم كتابه عن اليمن (بلدة
طيبة ورب غفور) صدق الله العظيم
فالقمح يزرع من مرتني ايل ثالث يف املرتفعات
الشمالية والوسطى والجنوبية بينما العالم يزرعه
موسماً واحداً وهو املوسم الشتوي
أما من الناحية اإلنتاجية فتهامة ستخفف عىل
بقية املحافظات من التزامها يف توفري الحبوب
بحسب خطة توفري الحبوب بحسب املحافظات
يف دليل االكتفاء الذايت من البذور والحبوب ,وما
تم يف تهامة عبارة عن تجارب بسيطة محدودة
املساحة ومحدودة االصناف وتحتاج اىل تجارب
بحثية تأكيدية كبرية وتنفيذ تجارب تحديد مواعيد
وتجارب أصناف وتجارب إنتاجية
خطتنا يف ذلك السماح للمزارعني يف زراعة
املحصول والتوسع املحدود وايضا تفعيل دور العمل
البحثي والتجريبي املجتمعي االستمرار يف الجانب
البحثي والتجريبي حتى نحصل عىل األصناف
املناسبة واملواعيد املناسبة واإلنتاجية املناسبة.
 ماذا عن زراعة البقوليات وتحقيق االكتفاءالذايت منها؟
محاصيل البقوليات هي أحد الخواصر الضعيفة
والرخوة ونقطة ضعف يف القطاع الزراعي وتتمثل
يف محاصيل الفول والفاصوليا والعدس والبازيليا
واللوبيا ومتوسط احتياج الفرد يف السنة ما يقارب
من 50كجم /فرد /السنة ,حيث ال يتجاوز االكتفاء
الذايت عن  ،20%والفجوة فوق  ,80%ويقدر
إجمايل االحتياج لليمن باعتبار أن عدد السكان 30
مليوناً ،هو ( )1500000طن وهذه الكمية تحتاج
إىل زراعة ما يقارب ( )500000هكتار وهذا املساحة

كبرية فرنى أن يتم عمل برنامج بحثي إلدخال
زراعته يف الجوف وتهامة.
 ماهي الصعوبات والعراقيل التي تقفيف وجه زيادة اإلنتاج من املحاصيل النباتية
األساسية؟
اهم املعوقات هو وجود جهات حكومية زراعية
يف وزارة الزراعة والري وقطاعات زراعية ال تستطيع
التفاعل الحقيقي مع أهداف املرحلة والسبب يعود
اىل أن هياكل ولوائح وأنظمة الجهات الحكومية
تم إنشاؤها يف عهد سابق كان الهدف من انشائها
ليس االكتفاء الذايت إنما كان هدفها االعتماد
عىل املنتج الخارجي وعند تحريك هذه الجهات ال
تتجاوب سواءً إداريا او فنيا أو ماليا نتيجة األنظمة
واإلجراءات املعقدة والتي تحتاج إىل إعادة هيكلة
وإعادة بنائها ماليا وفنيا وإداريا وقانونيا بما
يتناسب وأهداف املرحلة
اليشء اآلخر هو الجانب البحثي وهو جانب هام
ً
واسايس ،والذي يجب ان يكون عمال ً بحثيا متكامال ً
لتطوير وتحسني كافة املخرجات لكافة األنشطة
واألهداف الزراعية واملعيق الثالث العدوان والحصار
الذي يعيق أعمال التنمية الزراعية.
 اليمن كانت مكتفية ذاتيا إىل منتصفالسبعينات وخاصة من الحبوب لكنها اليوم
اصبحت تستورد ما نسبته  95%من القمح ماهي
األسباب التي أدت إىل ذلك؟
كانت اليمن مكتفية ذاتيا إىل العام 1979م-
وكانت نسبة االكتفاء اكرث من  ،90%وبدأت
عملية االنهيار من بعد هذا العام ،حتى وصلنا
إىل ما وصلنا اليه اليوم ،وذلك بسبب االستهداف
املمهنج للقطاع الزراعي يف اليمن مثلما استهدفت
الزراعة يف جميع الدول العربية ،وال توجد دولة
عربية مكتفية ذاتيا باستثناء سوريا ،وها هي اليوم
تدفع ثمن ذلك حالياً ،ألن امريكا وإسرائيل لن
تسمح ألحد ان يكتفي ذاتيا من الدول العربية،
كذلك القائمني عىل القطاع الزراعي لم يستوعبوا
عملية االستهداف والتي كانت عن طريق املنظمات،
والهجرة من الريف اىل املدينة ،وكذلك االستهداف
من خالل البذرة ،ومن ضمن االستهدافات املفاهيم
الخاطئة واملعلومات والبيانات الخاصة باملساحات
والري غري الصحيحة ،كل هذه أوصلتنا إىل هذا
الوضع.
 ما هو دور القطاع الخاص يف التوجه نحوزراعة القمح والحبوب والبقوليات يف اليمن؟
دور القطاع الخاص باعتبار أنهم شريحة من
شرائح املجتمع هو عمل شراكة حقيقية قائمة
عىل الثقة واليشء الثاين يجب عىل القطاع الخاص
الدخول بكل قوة يف االستثمار الزراعي يف إنتاج
البذور والحبوب ملحاصيل الحبوب والبقوليات
باعتبار أنها أصبحت محاصيل مجدية اقتصاديا
نتيجة ارتفاع أسعارها العاملية.
 ماهي مهام قطاع تنمية اإلنتاج النبايت بوزارةالزراعة والري؟
قطاع تنمية اإلنتاج النبايت من أهم القطاعات
املوجودة ضمن هيكل وزارة الزراعة والري ،ويتكون
من شقني أساسيني هما اإلدارة العامة لإلنتاج
النبايت ،واإلدارة العامة للرثوة الحيوانية ،وهما
العمودان الفقريان للوزارة بشكل عام وكذلك
اإلدارة العامة لتنمية املرأة الريفية ،.وهناك بعض
املؤسسات التابعة للقطاع مثل املؤسسة العامة
إلكثار البذور املحسنة وشركة إنتاج البطاطس
املحلية ,وهذا القطاع يعاين الكثري والكثري من
املعوقات أهمها إفراغ معظم مهام اإلدارات خاصة
إدارة اإلنتاج النبايت والرثوة الحيوانية وتوزيعها اىل
إدارات اخرى ومعلومة اقولها أن حجم هذا القطاع
ال يصل لحواىل  80موظفاً وهو أهم قطاع بالوزارة
بينما بقية القطاعات مثل قطاع الري والخدمات
ال يقل عن  300موظف
اليش اآلخر ال توجد تمويالت أو مصادر مالية
لتمويل أنشطة القطاع ونسعى جاهدين يف إعادة
هيكلة القطاع وإعادة مهامه وتوفري إمكانيات مالية
ليعود يف أداء مهامه والقيام بدوره عىل أكمل وجه.
 ما هو دور املجتمع يف معركة االكتفاء الذايتومواجهة ازمة الغذاء العاملية؟
املجتمع عمود الزراعة والتنمية وأساسها فشريحة
مجتمع املزارعني له دور هام يف شعورهم بحجم
املشكلة للقيام بعدم ترك أراضيهم دون زراعة
والقيام بانتخاب وتوفري البذور واالهتمام برفع
مستوى االنتاجية يف وحدة املساحة وأقل وحدة
مياه,أما شريحة املجتمع املدين دوره هو خلق نمط
غذايئ استهاليك قائم عىل الذرة الرفيعة والدخن
والشعري والبناء كمرحلة أوىل يف إدخال الدقيق
املركب إىل منازلهم.
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»:
الفنان أحمد املعطري لـ «
«يمينا بمجدك يا موطين» أول نشيد من الحاين
وأدايئ تم بثه عند إذاعة البيان األول لحركة  13يونيو
الفنان واإلعالمي واللغوي والملحن فناننا المعروف
بفنان القوات المسلحة أحمد المعطري ،الذي شرب من
مزن الوطنية وما زال ،غنى للوطن ،رافق الوطن و13
يونيو بأغاني وطنية ،عدة ،لم يكن عطاؤه عند "يمينا
بمجدك يا موطني" بل تعداها للوطن بكثير ،فنان بالفطرة،
يقول له الجزائريون كيف لك تغني مع فرقة وانت لم تدرس
الموسيقى في  ،82قال لهم نحن فنانون بالفطرة ،ولد
الفن معنا ،مثل هو وكثيرون من الفنانين كأيوب والحارثي
والسنيدار وناجي الوطن في محافل عدة عبر العالم ،عبر
وزارة اإلعالم والثقافة سابقا..
حاوره  :هالل جزيالن

أنـــــشـــــدت لـــحـــركـــة يـــونـــيـــو مـــــن الـــــحـــــاين وأدايئ كــــأنــــشــــودة"
عـــلـــى طـــريـــق يـــونـــيـــو" و"يــــونــــيــــو يــــا صـــانـــع الـــفـــجـــر الـــجـــديـــد"
منذ  1969إلى العام  2004ثالثة
وأربعون عاما جرى الفن في شرايينه،
وسكن قلبه ،تغنى بكل شيء في
الوطن ،التحق بصفوف القوات
المسلحة ،فصدحت اناشيده للوطن،
يزرع المعنوية ،ويوقدها فداء للوطن،
حرصنا أن نتلقيه ،لنفيه بعض حقه،
ونسامره لنأخذ منه ونسترسل معه،
ليحدثنا عن مسيرته الفنية لحنا وطربا،
ونستقرئ سويا كيف الف األغنية
وتعاملت معه من فورها ،وسكنت
حنجرته ،دون نزوح منها ،وكيف
للوطنية أن يشرب من كأسها دون
توقف وال أن يخالجه الشعور للحظة
أنه سيغرق ،في الحوار التالي ،حاولنا أن
نلملم ذاكرة الفنان ،ليخرج لنا بجميل ما
عنده ،في السطور التالية:

قراءتكم وتقييمكم للفن اليمني اليوم واألغنية
اليمنية بالتحديد؟
** الفن اليوم يظل فناً كأي فن سبقه يف مراحل األغنية
اليمنية ،وهناك أصوات كثرية ظهرت وأخرى جديدة ،والحان
جديدة ،وأسلوب جديد ،يف الغناء ،وذلك بسبب توافر
أدوات تقنية األصوات ،فهناك أجهزة حديثة للتسجيل،
أحدث مما كنا نسجل عليها يف زماننا املايض ،فقد كان
التسجيل قديما ،فقط معتمداً عىل صوت الفنان دون
وجود أي مؤثرات يف الصوت -تحسني كما هو حاصل يف
أجهزة التسجيل اليوم.
يف ناحية اختيار الكلمات استاذنا بعض من الفنانني
قد يغني كلمات غري مراعية للذوق العام ..كيف تعلق
عىل ذلك؟
** كل فنان بحسب ما يختاره من كلمات وبحسب الظروف
التي يمر بها ،ولكنني أعتقد أن الذي حاصل اآلن فقط ،هو
خروج الفن عن وزارة الثقافة ،كوننا كنا نسجل اغانينا عرب
وزارة الثقافة وعرب اللجنة العامة للنصوص وااللحان العامة
والذي كنت عضوا فيها ،والذي كان رئيسها املرحوم األستاذ
عيل بن عيل صربة ،فقد كان يتم اختيار الكلمات املناسبة،
الذي تغري اآلن هو أن بإمكان أي فنان أن يسجل بالتلفون
ويرسل بها إىل أي إذاعة ،قد يكون عىل عجل وظروف يمر
بها ذلك الفنان ودون مراعاة للذائقة العامة ،أي أنه هذا
الحاصل ،وهذا الذي اختلف.
بشكل عام كيف ترون واقع االغنية اليمنية الذي
وصلت إليه؟
** ليست بطالة أنا رأيت أنشطة فنية جديدة واعجبتني،
قام بها بعض فنانني ،كأنشطة فنية أقيمت يف القاهرة قام
بها بعض فنانني ،حقيقة اعجبت بها ،أي أنهم باإلمكان أن
ينشروا االغنية اليمنية ،عرب نشاطاتهم املختلفة ،هذا جيد،
وينسبوها إىل اليمن ،أفضل من أولئك الذين يغنون االغنية
اليمنية وال ينسبونها إىل اليمن ،وكأنها ملكهم وملك بلد
آخر ،وهذا تاريخ يمني.
كيف تصف من يغني اغنية معينة بلحن اغنية
أخرى دون اإلشارة إىل صاحب اللحن وصاحب االغنية
األصيل؟
** ال يوجد مانع أن القصيدة تغنى بعدة الحان ،فمثال
لحن "سموين وسمسموين" ولحن "وا مغرد بوادي الدور
من فوق األغصان" غنيا لقصائد أخرى مختلفة ،فكل لحن
قد يغنى بعدة قصائد.
ماهي رسالتكم ونصائحكم للحفاظ عىل االغنية
اليمنية؟
** أوالً ويف مقدمة أي اهتمام هو االهتمام بالفنانني ،كونه
امرا أساسيا ،وهذا االهتمام من الجهات املختصة املتمثل يف
وزارة الثقافة ،فهي املختصة واملخولة يف االهتمام باألغنية
اليمنية ،بشكل أسايس ،سواء كانت شعبية أو تراثية ،أو
مبتكرة ،ذات لحن مبتكر لفنان ما خاص به.
ماذا عن أول أغنية غنيتها أو نشيد أنشدتموه للوطن؟
** كان أول نشيد من الحاين وأدايئ "يمينا بمجدك يا
موطني" ،يف عام 1971م ،من كلمات األستاذ املرحوم عثمان
أبو ماهر.
ماذا عن األغاين التي تسنى لكم تلحينها؟
** كثرية ال يمكن حصرها يف زمن قصري ،فهناك اكرث من
 100أغنية كان يف مقدمتها اغنية "سمراء شاوية" التي اذيعت
أول مرة من إذاعة صوت العرب بالقاهرة ،يف 1969م وكان قد
سجلت يف إذاعة صنعاء ،وقد كانت لسهرة اسمها "امليكرفون
الطائر" بإذاعة صوت العرب ،فكانت هذه السهرة "امليكرفون
الطائر" برنامجاً يزور الوطن العربي ،وتسمى أيضا سهرة
االحد ،فكنت ضيفا يف ذلك الربنامج أنا والفنان الكبري املرحوم
عيل بن عيل األنيس ،والثاليث الكوكباين ،فقدمنا السمرة يف
ذلك الربنامج فأذيعت أول أغنية يل سمراء شاوية ،من إذاعة
صوت العرب ،واملقصود بسمراء شاوية" ،شاوية" هي جملة
جزائرية كوين لحنت هذه االغنية يف الجزائر ،ثم أتت بعدها
"يا صباح الجمال يا جميلة".
بذكرك الجزائر ماذا عن البلدان التي غنيت فيها وزرتها
وألفت الحان فيها؟
** لقد زرت بلدان كثرية ،مع زمالء فنانني كرث ،إىل الجزائر،
وليبيا ،والعراق والكويت ،واإلمارات والسعودية ،إىل عمان
إىل لندن ،بمعنى أنني زرت بلدان عدة وقدمت فيها أعماالً
فنية كثرية.
يف عام كم كانت أول اغنية لكم ،أو متى بدأت
مسريتكم الفنية؟
** بدأت تسجياليت يف 1969م وانتهت يف 2002م ،عدا أغنية
غنيتها عند تكريمي يف 2004م عندما كانت صنعاء عاصمة
الثقافة العربية ،فبعد 2002م لم أسجل ،فآخر تسجياليت
كانت مجموعة أغان لقناة اليمن الفضائية يف 2002م.
لك مشوار طويل ضمن مسرية زعماء اليمن وأبرزهم
الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي رحمه الله تعاىل ..ماذا
عن تلك العالقة؟
** كانت عالقتي كبرية بالرئيس إبراهيم الحمدي رحمه الله
تعاىل ،يف البداية اناشيدي اشتهرت يف حركته ،حتى إن "يمينا
بمجدك يا موطني" ،لم يكن يذاع من إذاعة صنعاء إال يف عيد
ثورة سبتمرب ،فقط ،لكن من يوم حركة الحمدي  13يونيو
اطلق نشيد "يمينا بمجدك يا موطني" ،وأكرث الناس حينها
افتكروا إنني أعدت هذا النشيد خصيصاً لحركة الحمدي،

املوسيقى عاملية فهي تدون
بــواســطــة الــتــدويــن املوسيقي
"النوتة" كما هو حال األغنية
بدأت تسجيالتي يف 1969م
وانتهت يف 2002م عــدا أغنية
غنيتها عند تكريمي يف 2004م
اقمت العديد من الحفالت
تمثيًال لليمن يف كثري من بلدان
العالم مع أيوب وناجي والسنيدار
وكثريين
كونهم لم يألفوا سماعه كثريا ،كونه كان ال يبث إال يف عيد
ثورة سبتمرب ،يف نفس الوقت أنا عملت أناشيد لحركة 13
يونيو ألنني ارتحت لهذه الحركة كثريا ،وعملت لها أناشيد
كأنشودة" عىل طريق يونيو" وأنشودة أخرى "يونيو يا صانع
الفجر الجديد" وإبراهيم الحمدي رحمه الله كنت أعرفه وما
زال قائد لواء وكان له تشجيع لألناشيد الوطنية ،وبالذات
القيت منه تشجيعا كبرياً لشخيص ،فذات مرة كنت مسافراً
معه عدن ضمن وفد ،قبل ما يغتالوه -الذين ال خري فيهم
وال ضمري لديهم.
من خالل قربكم الشخيص من الرئيس الشهيد
إبراهيم الحمدي رحمه الله ماذا لو اعطيتنا صورة عن
ذلك؟
** هي عالقة فن ،لقد كان الرئيس الشهيد إبراهيم
الحمدي تواضعه ،يشء جميل جدا أن ترافق تلك الصفة
شخصه ،لقد كان متواضعاً ،فقد "جلسنا مقيل القات سويا
عدد من املرات" لقد جلست معه قبل أن يكون رئيساً ،فذات
مرة أبلغت بأنني امثل األبداع يف القوات املسلحة ،ورافقته
ضمن وفود كثرية ،وحضرت "مقايل عدة" وجلسنا سويا،
فهو عاش يف القوات املسلحة يف االحتياط ،ويف العاصفة،
فقد كان قائداً عسكرياً قبل أن يكون رئيسا وانا عالقتي به
من قبل الرئاسة ،وزادت بعدها ،ومن تلك العالقة ما حصل
يف يوم بيان الحركة  13يونيو ،كنت أنا يف "عمران" بدعوة
من العزيز الغايل عيل محمد صالح ،وهو ما زال يف ذلك
التاريخ "نقيب" ،يف القشلة ،أتوا إىل صنعاء إىل التوجيه
املعنوي ألكون معهم ،وخرجت أحيي سهرة يف القشلة،
يف نفس الوقت هناك تقريبا كتيبة وصلت من حجة ،كانت
تبدل ربما أحد الكتائب ،وبصراحة العزيز الغايل عيل محمد
صالح حفظه الله ،قال يل يا أحمد خالص السهرة الغيت،
وهذا "الطقم" سريدك إىل التوجيه املعنوي ،قلت له ملاذا
يافندم ،قال يل أنت ستعرف ،وأنا كنت اشعر أن هناك أمر
سيحدث "الطقم" الذي أخذين من صنعاء إىل عمران ليس
محمال بيشء ،واآلخر الذي ردين إىل صنعاء كان مجهزا
بالرشاش والحراسة ،ووصلت إىل الدائرة ،وال يوجد يشء،
ويف صباح اليوم الثاين ،فتحت الراديو ،وإذ بي اسمع النشيد
الوطني ،ومن ثم البيان ،مرفقة له انشوديت" ،يمينا بمجدك
يا موطني" عرفت حينها أنها حركة الحمدي.
ما الذي استهواك للفن ما هو الذي جذبك له؟
** كان ميويل للغناء كنت أغنى وما زلت صغريا ،وأحب
أميش مع رعاة الغنم وأخذ يف مواالتهم كما هو الحال مع
الجمالة ،كانت الهواية تتملكني ،إىل درجة قويل شعرا عاميا،
"يا شعبة مزورة جعلش الغبارة واطلعي فارة وال خضارة"
قلت هذا وأنا الزلت صغريا جدا ،لم أكن أعرف حينها ما معنى
الشعر ،وكنت أزاول الغناء أزاوله وما كان يف بايل أنني سأكون
يوما فناناً ،أي كانت هوايتي.
متى كان أول عزف لكم ،وما أضافته إىل رصيدك الفني
مشاركاتك وسفرك املتنوع إىل بلدان عدة؟
** كان أول عزف يل يف العام 1967م ،مشاركايت كلها يف
كثري من البلدان العربية واألجنبية ،كانت عرب وزارة اإلعالم
والثقافة ،وقليل جدا كانت دعوات إلقامة حفالت خارج
اليمن ،عىل نحو شخيص ،كدعوة الجالية اليمنية يف الكويت
أنا واألستاذ محمد قاسم االخفش رحمه الله تعاىل والفنان
عبدالباسط عبيس رحمه الله ،وفتحية الحرازي كنا جميعنا
بدعوة خاصة هذا يف عام 1975م ومهرجان االغنية السياسية
والقومية ،الذي عقد يف الجزائر برعاية جمعية "دياال"
العربية ،وكنت أنا ممثل اليمن أنا واالستاذ الفنان الكبري
أيوب طارش ،والفنان األستاذ محمد مرشد ناجي ،واألستاذ
املوسيقار أحمد قاسم ،واألستاذ الفنان املرحوم محمد عبده
زيدي ،يف عام 1982م هذه الحفالت التي هي خارج ترتيب وزارة
اإلعالم والثقافة ،وأيضا حفلة اقمناها بمسقط يف صاللة،
حفل زفاف أوالد سعيد الشفرني ،وزير النفط واملعادن،
العماين ،وكنت برفقة ألفنان أحمد السنيدار ،وألفنان أيوب
طارش والفنان محمد حمود الحاريث رحمه الله تعاىل،
وحفلة أخرى يف لندن بدعوة شخصية من الخطوط الجوية
اليمنية ،وكنت أنا وأحمد السنيدار ،وعبود االسدي ،وكانت
الحفلة بمناسبة افتتاح خط اليمنية صنعاء لندن ،يف عام
 1982تقريبا ،وقد أقيمت الحفلة يف مدينة "برمنجهام" ،وما
دون هذه األربع الحفالت كان تمثيال لليمن عرب وزارة اإلعالم
والثقافة.
أبرز الشعراء الذين غنيت لهم؟
** غنيت لشعراء كثري جدا ،ال أستطيع حصرهم ،لكنني
سأذكر من تذكرت ،كالشاعر عباس املطاع ،والشاعر عيل
صربة ،وللشاعر عبدالله عبدالوهاب نعمان ،والشاعر أحمد
عيل مانع ،وغنيت للشاعر عثمان أبو ماهر وكانت عالقتي
به عالقة وطيدة جدا ،وشعراء كرث ال استطيع ذكرهم اآلن.
تجربتك الفنية كيف كانت ،وما الذي هو مختلف عن
غريها من التجارب الفنية؟
** يقول املوسيقار العاملي ،بوس هوفن "اعطيني شخصاً
لديه  1%موهبة ،أخرجه فنانا  "100%فكيف بي ،كان لدي
غناء فطري طبيعي نشأ معي ،حتى يف الجزائر ملا وقفت ،امام
الفرقة الغنائية قيل يل ،هل درست املوسيقى ،قلت لهم أنا
لم ادرس أبدا ،أنا أغني بالفطرة ،قيل يل مرة أخرى كيف تبدع
وتغني مع فرقة كبرية ،دون دراسة؟! ،قلت لهم نحن نغني
بطبيعتنا عىل نحو فطري هكذا الفن ولد معنا ،أي أن اإلنسان
ملا يكون لديه موهبة ،يكون فنانا ،لقد تعبت مع أناس كرث،
يريدون أن يغنوا بالقوة ،واملهوبة ليست موجودة لديهم،
فدون املوهبة ال وجود لفنان ،فكل الفنانني اليمنيني ،غنوا

بعدة مقامات ،بدون دراسة موسيقية ،لكن أخرين درسوا
املوسيقى ،وطوروا من أنفسهم ،فدرسوا املقامات ،ودرسوا
األزمنة والعروض وكل ما يتعلق بالفن ،كما هو حايل طورت
من نفيس يف هذا وأكرث.
هل القت هذه املوهبة التي كانت وما زالت تتملككم
دعما عىل مدى مسريتكم الفنية؟
** الفنان ال ينتظر الدعم ،من أحد ،مالم يكن هو الداعم
الرئييس لنفسه ،لذا البد أن يعتمد عىل نفسه ،وليس عىل
اآلخرين ،ألنهم ال يصنعون فنانا ،أي أن الفنان يصنع نفسه
هو ،ألن فنه هو الذي يفرضه عىل اآلخرين ،يعني املوهبة
الفنية ،هي من تفرض نفسها عىل املستمعني ،والجمهور،
كما أن الفن بحاجة إىل علوم أخرى ،كلغة ،وثقافة عامة،
ألن الفنان املثقف يخلق جمهوراً مثقفاً ،وقد قالت "فجوة
طوقان" كنت أسمع أو أقرأ كلمة اسمها "الزق" ولست أعلم
ما معنى الزق ولكن موسيقيا ألفت الكلمة ،فهنا الفنان عندما
يثقف نفسه ،ويدرس ويتعلم يدرك ما معنى كل املفردات،
فالبد أن يدرس النحو والصرف والعروض ،والبالغة ،يكون
لديه ثقافة عامة.
ما جوهر األغنية اليمنية يف الوقت الحايل واملايض
الجميل برأيك؟
** لقد كانت االغنية اليمنية القديمة خاصة بالرتاث ،وبعد
 ،1962بدأت االغنية اليمنية الوطنية تواكب ،حياة الشعب
والجمهور ،وقبل ذلك كانت األغنية محصورة ،يف الرتاث
أو األغاين الشعبية ،التي يرددها الفالح ،واملزارع ،والراعي.
بمعنى أن األغنية اليمنية اليوم تعيش ظاهرة
إيجابية؟
** صحيح أنني أسمع انتقادات كثرية ،لكن فيه أصوات
جميلة ،وعزف ،جميل جدا ،كون هناك عزف عادي وهو
ما كنا نعزفه ،أما األن فهناك تقنية للعزف ،توجد حركات
جديدة معاصرة ،نحن نشجع ذلك ،والفنان الذي ما زال
مبتدئاً سيخرج للنور فالظروف والجمهور كفيالن بذلك.
ما رأيك بالفن الساخر ،أو الناقد؟
** إذا ما كان يحمل الفن نقدا بناء ،ونقدا يصلح حاال
وأخطاء ،فال مانع من ذلك.
يف اآلونة األخرية هناك فنانون صاعدون ،يأخذون
كلمات عربية ،بألحان غربية هل يستساغ ذلك؟
** املوسيقى عاملية ،ألنها تدون بواسطة التدوين املوسيقي
"النوتة" ،فأي لحن باإلمكان ان ينسب ألي بلد يف العالم
الذي هو أىت منها ،ومن ثم يعزف به ،كما هو الغناء أيضا
عاملي ،فباإلمكان تسمع عدة ألوان من الفن ،عرب العالم،
ولست محصوراً يف فنك انت ،حتى ولو ما تفهم لغتهم،
لكنك ترتاح للصوت.
ملاذا لم تغن من بعد العام 2002؟
** الفنان عندما يبدأ بمرحلة ،فعليه أن ينتهي قبل أن
يقول له الجمهور ،أن يقف ،وفق املثال اليمني "أن يقف
بناموسه" قبل ما تقول له الناس خالص يكفي ،يا أخي
خالص صوتك لم يعد مقبوال ،فرببك هل مقبول أن أكون
كبريا وما زلت أهز رأيس طربا.
كم لون أللحانك ،وأي اكرثها؟
** أنا الحاين الوطنية ،أكرث من الحاين العاطفية ،والحان
الفرح ،أكرث من الحان الغرام ،والوطنية أخذت مساحة
كبرية ،ضمن األناشيد واالغاين الوطنية ،فلدي كثري من
األغاين حتى هناك أغاين ال اذكرها البتة ،وإنما يحفظها
آخرون ،أو سجلوها ،عني ،ال ادري عنها شيئاً ،فانا بداية
مسرييت الفنية ،كنت أغني أي أغنية ،كانت يل أو لغريي
اغنيها ،والناس تسجل ذلك ،وتحفظ لديهم فاآلن خرجت
يل أغاين ،ما كنت أتصور أنها موجودة يل ،نسيت حتى سنة
كم غنيتها ،وحتى ملن سجلتها ،فاألن مع وجود الناس من
سجل عني وحفظ يل أغاين نقلها وصدرها.
من كالمك يتضح أنك كنت وال زلت لست متأثر
باألغاين الرتاثية ،بالقدر الذي تأثرت باألغاين الصاعدة؟
** األغاين الرتاثية ،أنا بدأت من خارجها ،ألن ارتباطي
كان باألغنية الشعبية ،التي لها صلة بالشعب ،ألن األغنية
الرتاثية ،هي أغنية املفارج ،والطبقات العالية الراقية عن
الشعب ،أما األغنية الشعبية فهي أغنية الشعب ذاته،
فال يمكن أن تجد أغنية شعبية تكون بهذا القالب" وامغرد
بوادي الدور من فوق االغصان" ال يوجد ،فاألغاين الشعبية
هي السائدة ،ألنها قريبة من الشعب ،وملاذا ال تكون كذلك،
وهي أغنيته ،مرة أخرى أقول أن األغاين الرتاثية كانت أغاين
طبقات معينة ،فانا عندما بدأت أغني كنت أغني أغاين
شعبية ،وبعد ذلك غنيت باستقالل ذايت ،لم أعتمد عىل
الرتاث ،فاألغاين الشعبية كالجمالية أنا عملت لها موسيقى،
وغنيتها ،وعملت لها موال ،واخرجتها ،ومن ثم بدأت أغني
أغاين خاصة بي كسمراء شواية ،وصباح الجمال يا جميلة،
وكم كبري من هذا النوع" ،اسعد صباحك يا جميل الخد يا
بدر البدور" وأغاين صباحية" يالله رضاك بكر بكأسة النب"
فأنا غنيت الفصيح والشعبي من بدايايت يف الفن ،وغنيت
األغنية الرتاثية ،فيما بعد ،ملاذا تأخرت؟! ،الجمهور كان
يفرض عيل ،كان يطلب مني أغنية بعينها ،فكان اضطرارياً
أن أغني من هذا النوع.
الرسالة للفنانني الصاعدين؟
** ال يستعجلوا وال يغرتوا ،بالجماهري فهي قد تغرك،
وبعد سنة ترتكك ،وأن ينتهجوا األغنية الحمينية ،واألغنية
للشعر الفصيح ،لكن الفصيحة أجمل ،فأنا غنيت لبشار بن
برد ،واالخطل الصغري ،وعبدالله عبدالوهاب نعمان ،وغنيت
الصبا والجمال ،وغنيت لشعراء قدامى كرث لغة فصحى،
فالفصحى أجمل ،غنيتها بالحان تراثية ،كما وغنيت للسيد
إسماعيل إسحاق.
أجمل أغنية ما زالت تأخذ بتالبيب قلبك؟
** أغنية "يا صباح الجميل يا جميلة" ،فقد غنيت هذه
األغنية وكان يعتقد الجمهور ،أنني أحببت امرأة اسمها
جميلة ،وأنا قصدت بجميلة صفة ،وليس أسم علم،
فالصفة لكل يشء جميل.
كلمة يف ختام هذا اللقاء؟
** أقول لجمهوري أنا ما زلت أحبكم ،وما اختفايئ هكذا،
إال احرتاما لكم ،ألين ال أريد أن أغني وأنا قد كربت ،إال تلك
األغنية التي أخذها مني الشيخ عبدالله هاجر ،الذي طلب
مني أن أغني فغنيت يف مجلسه ،ولم اعلم أنه كان يسجل،
ووزع تلك األغنية ،بعد انقطاع طويل ،وقد أصبحت لم
أصلح للغناء ،فأنا لم أعد أعرف هل ما زال صويت أو صوريت
يصلحان للغناء ،ألن هناك مقومات للفنان ،يف مقدمتها
الشكل ،والصوت ،والعزف ،واللحن ،حتى صورته ،إذا
ما كانت ،مناسبة ،ال يغني ،وكذا عزفه لم يكن مناسبا،
ال يغني ،فأنا غنيت سنوات طويلة من 2004 1969-م مدة
طويلة ،إذا ما كانت أغنية مع أصدقاء فال باس ،لكن عىل
مستوى حفالت ،فلن أغني.

تربويات لـ «

»:

املراكز الصيفية منارة علم وإبداع لبناء جيل واع
قطعت المراكز الصيفية مسارا كبيرا في سبيل التعليم والبناء وتعزيز الثقافة والوعي لدى
الطالب الملتحقين بشكل جعل من العطلة الصيفية فرصة ثمينة لتلقي الدروس المفيدة والتي
تسهم بشكل كبير في صقل مواهبه وتنمي قدراته المعرفية وتعزز من مستوى الوعي لديه
بحيث تسهم هذه المراكز في تقوية الطالب وتجعل منهم جيل المستقبل الواعي المتسلح
بالعلم واإليمان لبناء الغد الواعد والمشرف بإذن الله ,وعن سير العلمية التعلمية في عدد من
المراكز الصيفية على مستوى العاصمة والمحافظات ..تم إجراء هذه اللقاءات التي تضمنت كثيرًا
من المواضيع الهامة ,إلى التفاصيل:
أجرى اللقاءات  /عفاف الشريف
ً
إيمانا
يف البداية تحدثت األستاذة عال الغرباين بقولها:
من القيادة الحكيمة يف بالدنا بأهمية تربية الجيل النائش
تربية إيمانية واعية ،وتدريب األجيال عىل تنمية مواهبهم
واستغالل طاقتهم اإلبداعية يف كل املجاالت ،وحرصاً عىل
الوقت الثمني يف فرتات العطل واإلجازات الرسمية ،فقد
كان افتتاح املراكز الصيفية تتويجاً للعملية التعليمية يف ظل
ظروف صعبة للغاية ،وعدوان شامل ،وحصار مطبق ,فها
هو بلد اإليمان والحكمة يشهد موجة وعي ال مثيل لها،
وجرعات بصرية تنري له الدروب ،وتيضء له الظلمات من
خالل توجيهات السيد القائد.
إن املراكز الصيفية تمثل التوجه الصحيح الب َّناء لتوعية
الجيل الجديد بخطورة املرحلة الراهنة ،والتحديات التي
تواجه األمة العربية واإلسالمية ككل ،وترسم الخطوط
العريضة فيما يجب أن يكون عليه النشء الصالح من
اهتمام بالعلم،وتثمني قيمة الوقت،وأهمية االرتقاء بالفكر،
ومحاربة الجمود والتخلف.
حيث ان املراكز الصيفية تحتضن الطالب من كل مكان،
ّ
وتجمع األبدان وتؤلف القلوب يف مشهد أخوي قل أن نجد
نظريه عىل طول البالد العربية وعرضها.
فنالحظ أن الدروس االيمانية يف مجال معرفة الله
سبحانه وتعاىل والذي يقدم بأسلوب بسيط ليزدادوا ثقة
به ويرتبطوا ارتباطاً قائما عىل معرفة واعية به سبحانه.
كما نالحظ ان محتوى املناهج برزت املالمح األساسية واملثل
ومرب,
األعىل واملهمة يف سرية املصطفى كقائد وقدوة ومعلم
ّ
وكرجل عظيم وصل اىل منتهى الكمال البشري.
كما تضمنت هذه املناهج مختصراً يف سرية امري املؤمنني
وسيد الوصيني االمام عيل عليه السالم حيث ال تكون
شخصيته فقط قائمة عىل االسم فقط ,فنحن اوىل من غرينا
والواجب علينا اكرب يف استلهام الدروس والعرب من حياة
افضل الخلق بعد رسول الله.
كما نالحظ إن املراكز الصيفية هي تدشني للعمل الرتبوي
الجهادي الذي يؤسس لجيل متأهل كامل األهلية ألن
َّ
ويشغل طاقته وإبداعه يف مجاالت
يخوض غمار الحياة،
العلم املختلفة حيث تضمنت دروس يف رحاب االخالق
ً
ً
وتطبيقها عىل الواقع العميل مسارا مهما يف انعكاس االخالق
الراقية يف تصرفات وسلوك الطالب.
إن املراكز الصيفية بمثابة طاقة إيمانية متجددة ،تضاف إىل
رصيد املنجزات العظيمة لهذا الوطن املنتصر أصال ومضمونا.
إن املراكز الصيفية تدريب وتأهيل وتنمية الخربات،
واستيعاب القدرات لتوجيهها التوجيه الصحيح نحو الهدف
األسمى لإلنسان يف هذا الحياة حيث نالحظ انها شملت
دروس تقويه يف بعض املجاالت كاللغة االنجليزية و تعرف
الطالب عىل بعض املعلومات عىل كيفية الزراعة.
اضافة اىل تنمية مواهب الطالب يف مجال الخطابة وااللقاء
وتشجيع مواهبهم كالرسم والخط وغريها.
وما أحرانا نحن الشعب اليمني بالذات ،ويف هذه املرحلة
الحرجة أن نحرص عىل أوقاتنا ،ونستغل قدراتنا فيما يعود
علينا باإلنتاج والنفع يف الدنيا واآلخرة.
إن املراكز الصيفية لهي من مقومات النصر واالنتصار،
وصناعة الجيل الواعد املجاهد،الذي يسمو عىل كل األفكار
املنحرفة ،ويتعاىل عىل األفهام الخاطئة ،ويضع قدمه بثبات
ورسوخ فوق سُ َّلم النصر ومعارج الخلود
تقييم مستمر
من جانبها قالت األستاذة سلوى احمد طاهر :أرى ان
هنالك تفاوتاً يف قدرة الطالب عىل االستيعاب وهذا يرجع
اىل عوامل كثرية من أهمها الفروق الفردية بني الطالب
وكذلك العوامل البيئية والنفسية والرتبوية التي ينشأ فيها
الطالب و كذلك البيئة االجتماعية التي ينئش فيها الطالب
ويكتسبون عربها الخربات مثال نرى الطالب الذين يعيشون
يف بيئة قرآنية ويتلقون ثقافة سليمة’ من قبل أسرهم أكرث
فهما واستيعابا من الطالب الذين ال زالت ثقافتهم هي
الثقافة السائدة ثقافة املنهج وثقافة الجامع هنا نالحظ
انه يحدث تصادم بني الثقافتني وعندها ان الطالب اما
ان ينسحب ويرتك املدرسة او يستمر ولكن ال نجد تفاعال ً
كبرياً منه بالرغم انه يستوعب بشكل جيد هذا ما يخص
املراحل العليا كاألسايس واملتوسط اما فيما يخص املراحل
الدنيا والصفوف التأهيلية فنحن نالحظ تفاعال ً كبرياً جدا
واستيعاباً وتعلقاً كبرياً باملعلمات واملدرسة خاصة إذا كان
التعليم باملمارسة مصحوبا بالوسائل التعليمية ووسائل
العرض وسرد القصص والتعزيز املستمر وهذا من فضل
الله اما النوع الثالث هم الطالب الفوضويون الحركيون او
الال مبالني الذين ينتظرون حصص النشاط واللعب وهؤالء
نسبة االستيعاب عندهم اقل من النوع االول والثاين وهؤالء
يحتاجون اىل تكثيف حصص األنشطة بحيث تستغل تلك
الحصص لتكون حصص تعليميه تربوية مع ممارسة
اللعب والخرجة حيث تفرغ الطاقة الحركية لديهم ومن ثم
تقدم الثقافة لهم الثقافة الصحيحة عرب تلك األنشطة اما
بالنسبة لالختبارات فأن التقييم ألي عمل شرط مهم لنجاح
العمل لذلك نعتمد عىل التقييم املستمر للطالب ومن خالل
االختبارات الشفوية واالختبارات التحريرية األسبوعية ورصد
الدرجات يف السجل الخاص باملدرسة كذلك املسابقات التي
تقام بني الفصول داخل املدرسة والتي تقيم الطالب وتعدهم
للمشاركة يف مسابقه خارج املدرسة وعىل مستوى العديد

من املدارس الصيفية
ترسيخ الهوية اإليمانية
األستاذة سميه احمد الوشيل تحدثت عن األنشطة
املصاحبة للعملية التعليمية بالقول :إن الدور األهم
واالسايس يف توسيع مدارك الطالب وفهمه كان يف تفعيل
االنشطة الثقافية وااليمانية العملية اليومية التي رسخت
الهوية االيمانية والثقافة القرآنية من خالل املشاركة الفعلية
يف الفعاليات والوقفات فعرف الطالب أن عليه مسؤوليه
أمام األحداث التي تدور جميعها عىل االسالم واملسلمني،
وأن دينه يفرض عليه ان يكون له موقف تجاه مقدسات
اإلسالم ،ومنها االقىص والحرمني الشريفني ،وبالتايل  ,أدرك
الطالب أيضا أنه إنسان ينتمي اىل خري أمه أوكل الله إليها
هداية البشرية جمعاء من خالل ما خص الله هذه األمة من
نعم ومنها نعمه القران والرسول االعظم ،والرثوات الهائلة
املتمثلة يف املوقع الجغرايف ،وان التفريط يف هذا املسؤولية هو
ما جعلنا اليوم نعيش حالة الذل والقهر واالستعباد تحت
من ضرب الله عليهم الذلة واملسكنة وهم اليهود والنصارى
املتمثلني اليوم يف أمريكا وإسرائيل ،وبهذا تصنع املراكز
الصيفية جيال ً واعياً سالحه القرآن وقدواته أعالم الهدى
من آل بيت النبوة يف كل زمان.
حفظ القرآن الكريم
اىل ذلك تحدثت األستاذة /أفراح أحمد الديلمي بالقول:
يف الحقيقة يوجد العديد من األنشطة الهادفة واملميزة التي
تقام يف املراكز الصيفية والتي تعترب بمثابة تأهيل جيل لبناء
أمة ومن ضمن األنشطة تلك املصاحبة للعملية التعليمية.
أولها وأهمها بل وأجلها هي حفظ القرآن الكريم وتجويده
وتدبر معانيه وآياته لتكون نور يضيئ ألجيالنا دروبا هم
سالكوها اىل العال بأذن الله
اىل جانب قبس من نور الثقافة القرآنية املحمدية والتي من
خاللها يتعرف ابنائنا عىل آل بيت رسول الله سفينة النجاة
وعىل أعالم الهدى منارة العلم فينهجوا نهجهم ويسريون
عىل خطاهم ثابتني نحو االرتقاء مع الله  ,ومن خاللها أيضا
يميزون من هو عدوهم الحقيقي املذكور لهم يف القرآن
فيصوبون سهامهم لتكون خناجر يف صدور اعداء الله ووباال
عليهم وخسرانا  ,كما تقام يف املراكز الصيفية كذلك التقوية
يف دروس القراءة والكتابة ألنها االساس السليم لتعليم بناء
وقوي  ,اىل جانب االعداد املتميز ألي اذاعة مدرسية او فعالية
تدشني ألي مناسبة
كذلك تأهيل جيل لدية الثقة بالله والثقة العالية كذلك
بالنفس ملا يتعلمه من ثقافة قرآنية عظيمة تكسبه البالغة
والفصاحة يف الخطابة وااللقاء والشعر والكتابة ايضا  ,ومنها
اكتشاف العديد من املواهب لشتى املجاالت والتي تهدف
لخدمة بلدهم وكيفية حمايته والدفاع عنه.
ايضا تفعيل الجانب الصحي والزراعي ملا فيه من أهمية
قصوى تغرس يف نفوس أجيالنا املعنى الحقيقي ملفهوم
(االكتفاء الذايت)
إىل جانب تربية ابناء املراكز الصيفية عىل سلوكيات
سليمة سلوكيات ايمانية منبعها القرآن الكريم يتجسد فيها
اإلحسان بكل صوره االيمانية.
العلوم النافعة
االستاذة وزيرة محمد عبدالوهاب استهلت حديثها قائلة
 :أن أهمية الوقوف لتقييم مستوى العملية التعليمية يف
املراكز الصيفية وسري أداء األنشطة والدورات الصيفية لتعزيز
دورها االيجابي والحاجة إىل تفعيل ديمومة املدارس الصيفية
بمزيد من األنشطة والفعاليات التي تعزز من زخمها وتأثريها
الرتبوي والقيمي لبناء قدرات الطالب والطالبات ومهاراتهم
واكتشاف مواهبهم اإلبداعية ،كونهم عماد الحاضر وأمل
املستقبل.
واغتنام املراكز الصيفية يف تنمية قدرات النشء والشباب
بالعلوم النافعة وتعزيز الهوية اإليمانية والثقافية القرآنية
والتوعية بمخاطر الحرب الناعمة التي يسعى العدوان اىل
نشرها بكل الطرق لتدمري اجيالنا.
وبهدف االرتقاء باألداء وتاليف جوانب القصور يف العمل
باملراكز الصيفية يتم التواصل واملتابعة بشكل يومي مع مدراء
املراكز الصيفية والجهات املعنية بمكتب الرتبية ومتابعة
أعمال التقييم اليومي لتعزيز العمل واالرتقاء بمستوى
األداء واالستفادة من التجارب الناجحة وتعميمها عىل
املراكز األخرى.
كما تم التوجيه للمدراء والعامالت باملراكز الصيفية،
بأن يكون لهن دور كبري يف إحياء الذكرى السنوية للصرخة
وتمكني الطالب والطالبات من املشاركة يف اقامة هذه
الفعالية لرتسيخ شعار الصرخة واملقاطعة يف أذهان األجيال
ومعرفة منطلقاته ودالالته اإليمانية ملعرفة أعداء األمة
الحقيقيني املتمثل بأمريكا وإسرائيل.
وكذلك اقيمت وقفات التنديد واالستنكار ملا يقوم به اعداء
االمه من التطاول عىل مقدساتنا اإلسالمية واالستهانة بها
وآخرها ما قام به عدو الله املتحدث باسم الحزب الحاكم
الهندي من االساءة اىل رسولنا الكريم صلوات الله عليه وعىل
اله الطيبني الطاهرين.
وأن أهمية اعطاء املركز الصيفية مزيدا من االهتمام
واملتابعة كونها فرصة لتصحيح الثقافات املغلوطة وتغيري
مسار حياة النشء وبناء شخصياتهم التي تمثل هويتنا
االيمانية االصيلة.

فمن خالل املتابعة اليومية والتقييم للمراكز نثمن جهود
القائمني عىل املراكز الصيفية واستشعارهم لرقابة االلهية
واملسؤولية امام مستقبل فلذات اكبادنا الطالب والطالبات
سائلني الله العيل القدير التوفيق والسداد للجميع.
وقد شهدت املراكز الصيفية تحوالً كبرياً يف هذا املسار،
ارعبت به دول العدوان كونها مثلت صرخة مدوية يف وجه
املعتدين والطغاة واملستكربين.
حيث بلغ إجمايل عدد املراكز الصيفية بمديرية ذمار 79
مركزا وعدد العاملني والعامالت فيها  477عامال وعاملة،
وإجمايل عدد الطالب والطالبات  9108طالب وطالبات
بحسب آخر احصائية.
رقي الفرد
فيما تحدثت األستاذة رويدا البعداين بقولها :تسعى
املراكز َّ
الصيفية إىل إيصال ال َّتعليم عىل أكمل وجه رغم
وطأة ّ
الظروف وما آلت إليه البلد ودعم عقلية امللتحقني فيها
بشتى الوسائل التي تساهم يف فهم واستيعابهم املتكامل،
وال َّتعاون هُ نا جدير بأن يكون هدفاً عظيماً يسعون من خالله
إىل رقي الفرد ،إذ أن َّ
الدولة ف َّتحت تلك املراكز كفرصة ملن
ال يلتحقون بال َّتعليم ،وملن جارت عليهم الظروف يف ظل
هذه الحرب الجائرة.
جيل واع
إيمان العمدي تحدثت بالقول :يوجد تفاعل كبري جدا من
املجتمع وأصبحت هذه الدورات باشتياق وانتظار من اولياء
االمور لدفع ابنائهم لاللتحاق بالدورات وهذا ما يرغبنا أكرث
واع ومسلح بالثقافة القرآنية
يف تحصني جيل ٍ
هناك خطط من األنشطة الكثرية واملتعددة تسهم يف
ترغيب امللتحقني باملراكز ومن ضمنها انشطه ثقافيه و رياضية
وترفيهية واجتماعية وابداعية وتنمية املهارات وذلك من
خالل عمل ادارة املدرسة بالتعاون مع املعلمات والطالبات
نوجه أولياء األمور بدفع ابنائهم لاللتحاق بالدورات
الصيفية واالستفادة من هذه الدورات واستغاللها يف الجانب
الثقايف
اوجه رسالتي إىل كافه اولياء االمور بتوعيه ابنائهم
ودفعهم لاللتحاق بالدورات الصيفية لالستفادة واالسهام
معنا يف رفع الوعي واحياء الثقافة القرآنية.
الوعي واإليمان
بلقيس محمد السوسوة تحدثت بالقول :من الطبيعي
أن ما قامت به أبواق قوى العدوان ومرتزقته املأجورة من
حمالت دعائية عىل التدريس يف املراكز الصيفية والتي تسعى
إىل تشويه اهداف املراكز الصيفية ،ماهي اال إنعكاس لحجم
مخاوفهم من تسلح أجيالنا بسالح الوعي وااليمان ،وبثقافة
القرآن التي بها ُتصحح الثقافات املغلوطة ُ
وتقوم األفكار
املدسوسة لتنهل األجيال من نبع ومعني الهدى الصايف،ذاك
املنبع الذي يعريهم ويكشف حقيقتهم وحقيقة أفكارهم
ومبادئهم املزيفة وثقافتهم الهدامة التي تسعى إىل تدمري
وتفكيك املجتمعات خدمة ألعداء األمة والدين.
فبالتايل ليس غريباً عىل تلك القنوات تلك الفربكة
واالدعاءات الكاذبة والخوف الزائف عىل اطفالنا من أن
تستهدفهم ثقافة املراكز الصيفية ،يف حني يستهدفهم
عدوانهم بكل وحشية بكافة األسلحة املدمرة والوسائل
القاتلة التي تقيض عىل حياتهم وتدمر مستقبلهم ومستقبل
وطنهم ،دونما رحمة او ذرة من ضمري او إنسانية او وازع
ديني.
فهذا اإلعالم الزائف ما هو صورة عن مجتمع انسلخ عن
الهوية االيمانية ،واالنسالخ عن هذه الهوية هي رؤية تريد
السعودية واعوانها فرضها عىل شعوب األمة ،ولكنها تجد
أبناء املسرية بثقافتهم الحق عقبة كؤود يف طريقها ،فما
عادت تجد غري وسيلة قذف التهم والتحريض عىل املراكز
الصيفية ليك ال يرتفع منسوب الوعي عند الجيل النائش
ليغدو جيال ً قادراً عىل مواجهة ذاك االنحراف الديني
والسيايس الذي تقوده أنظمة العمالة واالرتهان خدمة
ملسار التطبيع املذل.
وما ذاك الخوف الكبري إال نتاج الدروس القاسية والعظيمة
التي يلقنهم إياها رجال الرجال من نهلوا من ثقافة القرآن
يف جبهات العزة والشرف والتي ترتعد الجبال من صرخاتهم
الحيدرية وتزلزل األرض تحت أقدامهم بقوة االيمان وعزة
وتهد ُ
القرآن وإرادة الرحمن  ,بل ُ
وتزلزل عروش املستكربين
والطغاة بكل قوة وثبات وشموخ اسطوري قل نظريه عىل مر
التاريخ ،صمود جسده الشعب رجاال ونساء ،صغارا وكبارا.
فجسد رجاله االبطال بأس وصالبة وإيمان عيل عليه السالم،
ونسائه املؤمنات الصابرات إيمان واخالق فاطمة الزهراء
عليها السالم وصرب وثبات زينب الحوراء أمام الد االعداء.
وعليه فإن كل حمالتهم تلك إىل بوار ودعاياتهم يف خيبة
وانكسار ،فهم أمام شعب عظيم معطاء كريم ابي عزيز،
يأبى الذل والضيم والخضوع واالنحناء اال لله الواحد القهار
تجسيداً لقوله تعاىل (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنني)
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الدريهمي تسقط
ُخدع هوليود !!!

ال� ��دري � �ه � �م� ��ي أك � �ش � ��ن ..اس � �ق � �ط � ��ت أف � ��الم
هوليود األمريكية بتصوير مباشر من أرض
امل�ع��رك��ة ،اح ��داث وم��واق��ف ل��م ي�س�ب��ق ألي
جيش تسجيلها يف التاريخ..
بعيدا عن الخدع البصرية السينمائية،
وامل � � ��ؤث � � ��رات ال � �ص� ��وت � �ي� ��ة ،ي � ��أخ � ��ذك ال �ف �ي �ل ��م
ال��وث��ائ�ق��ي #ال��دري�ه�م��ي ال�ح�ص��ار واالن�ت�ص��ار
إىل م� ��ا ه� ��و أب� �ع ��د م� ��ن ه ��ول� �ي ��ود م� ��ن واق� ��ع
امل ��واج� �ه ��ات ال �ع �س �ك ��ري ��ة ،ل �ت �ش��اه��ده��ا ع��ن
ق��رب ،ابطالها ال يتجاوزون املائة مقاتل،
غ�ل�ب��وا اآلالف م��ن م��رت��زق��ة ال�ت�ح��ال��ف ال��ذي��ن
اح�ت�ش��دوا إلس�ق��اط ال��دري�ه�م��ي ب�ع��د حصار
ت � �ج � ��اوز ال� �س� �ن� �ت ��ني ،ت� ��دخ� ��ل ف �ي �ه ��ا ال �ت ��أي �ي ��د
والنصر اإللهي ،الذي عزز القوة يف اوساط
اول� �ئ� ��ك امل �ق ��ات �ل ��ني ،ان �ط ��الق ��ا م� ��ن إي �م��ان �ه��م
بعدالة القضية التي استمدوا منها اإلرادة
ال �ت��ي ق �ه��روا خ�م�س��ة أل��وي��ة ب�ك��ام��ل ع��دت�ه��ا
وع �ت��اده��ا م��ول�ت�ه��ا ال �س �ع��ودي��ة واإلم � ��ارات،
حتى السماء واألرض والغبار ،وقفت
ض��ده��م ت��داف��ع ع��ن ال��دري�ه�م��ي ،حتى
ال تسقط تحت اق��دام مرتزقة األل��ف
ال��ري��ال السعودي ..ال��ذي معظمهم
من أبناء املحافظات الجنوبية.
ع��دو يحاصر ال�ب�ح��ر ،يسيطر عىل
الجو ،يطوق املدينة بآالف املسلحني
وب � � � ��أح � � � ��دث اآلل � � � �ي � � � ��ات واألس � �ل � �ح � ��ة
العسكرية ،طبيعة أرض املعركة
وجغرافيتها مفتوحة صحراوية،
ح�ص��ار مطبق وزح��وف��ات معادية
ت�ن�ك�س��ر ،ال �ج��وع ي�ف�ت��ك ب��ال�ج�م�ي��ع
داخل املدينة ،استنفذوا مؤنهم
الغذائية والعسكرية.
ع �ب �ق ��ري ��ة ال� �ق� �ي� ��ادة ،وال �ح ��اج ��ة
أم االخ� � � � � ��رتاع ،إلن � �ق � ��اذ األه � � ��ايل
وامل �ق��ات �ل��ني امل �ح��اص��ري��ن ،اط ��الق
أك ��رث م��ن  ٢٥٠٠ص� ��اروخ ن�ح��و

محمد العلوي
املدينة ،اعادت الحياة لألهايل واملقاتلني،
ت �ح �م��ل ال� �غ ��ذاء وال �ل �ح ��وم ح �ت��ى ال �ب �ه ��ارات
وال �ب �س �ب ��اس األخ� �ض ��ر ،يف ح ��ني ل ��م ت�ك�ل��ف
ق � �ي � ��ادات ال � �ع� ��دو ن �ف �س �ه ��ا ب ��ان �ت �ش ��ال ج�ث��ث
م�س�ل�ح�ي�ه��م م ��ن رم� ��ال ال ��دري �ه �م ��ي ،ح�ت��ى
تحللت تماما ،واصبحت هياكل عظمية،
ألنها تنظر إليهم كمرتزقة باعوا انفسهم
م�س�ب�ق��ا ب��أل��ف ري� ��ال س �ع ��ودي ،ال ي�ه�م�ه��م
جثته ،رقم سقط واصبح هيكل عظمي..
ن �ه ��اي ��ة م �خ ��زي ��ة وم� ��أس� ��اوي� ��ة ل �ك ��ل م� ��ن ب ��اع
رخيصا يف سوق النخاسة للخارج.
ط� ��ائ� ��رة ن �ق ��ل م ��روح �ي ��ة ت �ح �ل ��ق يف اج � ��واء
م� � ��دي� � �ن� � ��ة ال � � ��دري � � �ه � � �م � � ��ي ت � � �ق � � ��ذف األط � � �ن � � ��ان
م � � ��ن ال � ��دق� � �ي � ��ق وال � � � ��زي � � � ��وت وال � �ب � �ق � ��ول � �ي � ��ات

واألدوي� ��ة مل ��رىض األم ��راض امل��زم�ن��ة..غ�ط�ت�ه��ا
األت � � ��رب � � ��ة ت� �ل� �ق ��ائ� �ي ��ة ف � � ��ور وص � ��ول � �ه � ��ا ت �م ��وي ��ه
وت��دخ��ل م��ن رم��ال ال��دري�ه�م��ي ..ال يصدق،
ت�ب�ع�ه��ا ام �ط ��ار ح ��ال دون اس �ت �ه��داف �ه��ا م��ن
اس�ل�ح��ة ال �ع��دو ،وق��ائ��ع وت�ف��اص�ي��ل ليست
من نسج الخيال ،ليست خدعا بصرية،
ب � ��أن ت �ن �ب �ث��ق م ��روح �ي ��ة م� ��ن ت �ح ��ت ال� � ��رتاب،
ب�ع��د س �ن��وات م��ن ال �ح��رب ال�ت��ي دم ��رت كل
م�ق��وم��ات الجيش والبنية التحتية املدنية
والعسكرية عىل حد سواء.
ل��و ن�ف��ذ م��وق��ف واح ��د ل�ل�ج�ي��ش األم��ري��ي
لكتب مؤلفي هوليود القصص الخارقة،
ول �ج �ل �ب��وا اش �ه��ر م�م�ث��ي ال �ع��ال��م ،ورص ��دوا
امل �ي ��زان �ي ��ات ال �خ ��ارق ��ة ،ك �م��ا ه ��و ال �ح ��ال م��ع
ال�ف�ي�ل��م اإلم � ��ارايت امل �س �خ��رة"ال �ك �م��ني" ال�ت��ي
صرفت عليه ماليني الدوالرات ،ولم يذكر
ب �ع ��د ن �ش ��ر ح �ق �ي �ق��ة ال �ك �م ��ني ،م ��ن اإلع� ��الم
الحربي للجيش واللجان الشعبية ،الذي
اظهر كيف تناثرت جثث الجنود والضباط
اإلماراتيني وفرارهم تاركني جثث زمالئهم
ت �ح��رتق داخ ��ل اح ��دث امل ��درع ��ات ،ب�ع�ك��س
الفيلم اإلم��ارايت ال��ذي ت��م انتاجه م��ن أكرب
الشركات العاملية
م � �ع� ��رك� ��ة ال � ��دري� � �ه� � �م � ��ي ..ي � �ج� ��ب ع ��ىل
ال� �ب� ��اح� �ث� ��ني ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ني ت �س �ل �ي��ط
ال� � � � �ض � � � ��وء ع � � � ��ىل ك � � � ��ل ت � �ف� ��اص � �ي � �ل � �ه� ��ا
واس� � � �ق � � ��اط� � � �ه � � ��ا ع� � � � ��ىل ال� � � �خ� � � ��رائ� � � ��ط،
وت� ��دري � �س � �ه� ��ا ع � ��ىل ط � � ��الب ال �ك �ل �ي ��ات
ال �ع �س �ك��ري��ة ،ب��اع �ت �ب��اره��ا م ��ن أع �ظ��م
امل��الح��م ال�ب�ط��ول�ي��ة ال�ت��ي س�ط��ره��ا قلة
ق�ل�ي�ل��ة م ��ن امل �ج��اه��دي��ن ،أم ��ام اآلالف
م��ن امل�ج�ن��دي��ن ب�م�خ�ت�ل��ف ت�ش�ك�ي��الت�ه��م
وت�ن��وع اسلحتهم ال�ح��دي�ث��ة املتوسطة
والثقيلة.
م �ع��رك��ة ال��دري �ه �م��ي..س �ت �ظ��ل وت�ب�ق��ى
م ��درس ��ة م ��ن ال �ق �ي��م ال��دي �ن �ي��ة واالخ ��الق
ال�ع�س�ك��ري��ة واإلن�س��ان�ي��ة ،ال�ت��ي اخ�ت��زل��ت
ج�م�ي�ع�ه��ا يف امل �ب��ادئ وامل ��واق ��ف ال��وط�ن�ي��ة
دفاعا عن الشرف وكرامة اليمن األرض
واإلنسان.

مجتمع

محمد عيل الذيفاين

وقفة تأمل يف خطاب
السيد القائد
ه �ن��اك ال�ك�ث��ري م��ن ال�ك�ل�م��ات وال �ج �م��ل ال �ت��ي ال ي�س�ت�ط�ي��ع ك��ات��ب ه ��ذه ال�س�ط��ور
اختزالها هنا وهي دعوة مفتوحة لجميع الكتاب للتوقف عندها والتأمل فيها
وألنها محاضرة يستطيع القارئ الكريم أن يتنفس منها عزما وروحا إيمانية
صلبة بكل ما يف القاموس من م�ف��ردات رغ��م كل األوج��اع والعلل ليقول لنا
يحفظه الله  " :معنيون اليوم بعد تجاوز صعوبات كبرية بفضل الله أن نبني
عليها للتقدم إىل األم��ام بخطى ث��اب�ت��ة لنصل إىل ال�ن�ص��ر ال�ح��اس��م  ،وسندحر
األعداء ونستعيد كل وطننا ولن نسمح لهم باالستمرار يف العدوان والحصار”.
يف ه��ذه الكلمات ثمة أشياء عظيمة نحن بحاجة للتوقف عندها والتعرف
عليها ليس من حيث مطابقتها لقواعد اإلع��راب أو بالغة وسحر البيان  ،بل
من حيث التوقيت وفحوى الرسالة التي عىل الطرف اآلخر أن يدرك أنها ليست
مجرد استعراض خطابي أو جمل إنشائية بل كلمات قائد حكيم.
هي أيضا كلمات رغم بساطتها لكنها تكفي للقارئ الكريم أن يدرك حجم
تلك الصعوبات التي اجتازها شعبنا اليمني العظيم تحت هذه القيادة الربانية
ليميز بوعيه التام للنقاط الحساسة التي أشار إليها السيد القائد يحفظه الله
والتي سبق ذكرها بأسلوبه السلس واملبسط ولكنها عميقة بكل ما للكلمة
م��ن م�ع�ن��ى  ..ه��ي م�ح��اض��رة ال ي��وج��د ف�ي�ه��ا أي م�س��اح��ة لتضخيم ال ��ذات وإن�م��ا
تفسح امل�ج��ال إلش��راك الجميع إىل تحمل امل�س��ؤول�ي��ة أم��ام ت�ل��ك األخ�ط��ار التي
الزالت محدقة باألمة بقوله " :من ال يتجه ليبني نفسه عىل مقومات القوة
فستسحقه األزم��ات ويسحقه األع��داء" رسالة تفرض عىل الجميع أن يكون
لهم مشاركة يف كل الجبهات حتى ال تأيت األيام التي نصرخ فيها من ضعف
تحت أق��دام األع��داء السيما يف الجبهة الزراعية واألم��ن ال�غ��ذايئ ألن الحرب
الروسية مع الدول الغربية يف أوكرانيا شكلت كابوسا مخيفا ألكرث من ثلثي
العالم فهل سنبادر بما يمكن تداركه من تأمني الحد األدىن من األمن الغذايئ
واالكتفاء الذايت السيما أصحاب الفضيلة العلماء مع أننا جميعا مشرتكون
باملسؤولية واملصري.

تعازينا آل صالح

تعازينا آل املتوكل

ببالغ األىس والحزن تلقينا نبأ وفاة الشيخ /محمد ناصر صالح وابن عمه

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي واملواساة لالخ/
أ.د عادل أحمد املتوكل رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا
بوفاة املغفور لها -بإذن الله-

ويف هذا املصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي ألبناء الشيخ محمد ناصر صالح واخوانه
وجميع اقاربه ومحبيه واصدقائه وكافة آهايل املنزل وعزلة بني منبه وبالد يريم كافة
ومحافظة إب عامة برحيل الشيخ محمد ناصر صالح الذي كان له دور كبري يف اصالح ذات
البني  ..رحمة الله عليهما واسكنهما الله فسيح جناته إنه ويل ذلك والقادر عليه إنا لله
وإنا إليه راجعون.
املعزون :محمد عيل الذيفاين املشرف العام ملديرية يريم
املجاهد ابو محمد الحسني  -وأبو بشار املكتب االشرايف

عمته

سائلني املوىل عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها
وذويها الصرب والسلوان (إنا لله وإنا إليه راجعون).
األسيفون  :محمد أحمد الضالعي – أحمد عيل قحيم

تهانينا آل الشامي

أجمل باقات الورد والفل
والياسمني نهديها
للشاب الخلوق/
املهندس/

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

بناء السالم وتعزيز متاسك النسيج االجتماعي

أحمد الشامي

بمناسبة زفافه
ودخوله القفص
الذهبي..فألف
مربوك.
املهنئون:
قيادة دائرة التوجيه
املعنوي
وكافة العاملني بدائرة التوجيه املعنوي

تهانينا أمجد

أجمل آيات التهاين والتربيكات
للشاب الخلوق

أمجد عبدالحميد
العبيدي

بناء السالم نشاط يهدف إىل حل مشكلة الظلم (أو ع��دم اإلن�ص��اف) بطرق العنفية ،وتبديل ال�ظ��روف الثقافية
ً
والهيكلية التي تولد ص� ً
العالقات الشخصية والجماعية
تطوير
ح��ول
السالم
يتمحور
التنموية
ميسرة
مؤسسة
بناءعن
صادرة
�راع��ا مميتا أو م��دم�رًا..دراسات
والسياسية ّ
البناءة ،عرب الحدود العرقية والدينية والطبقية والقومية والعنصرية.
وت �ش �م��ل ه� ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة م �ن��ع ال �ع �ن ��ف ،وإدارة ال �ص ��راع،
بإيجاد ال�ح��ل أو التغيري ،واملصالحة بعد ال�ص��راع أو عالج
الصدمات ،قبل أي حالة عنف وخاللها وبعدها.
يُعترب بناء السالم أسلوب أو تقنية متعددة التخصصات
ومتعددة القطاعات ،تصبح اسرتاتيجية عندما تعمل عىل
امل��دى ال�ط��وي��ل وع��ىل جميع مستويات املجتمع ،لتأسيس
وإدامة العالقات بني الناس محليًا وعامليًا ،وبالتايل إحداث
سالم مستدام ..تعالج األنشطة االسرتاتيجية لبناء السالم،
األسباب الجذرية للعنف أو األسباب املحتملة له ،وتخلق
ت��وق �ع��ات م�ج�ت�م�ع�ي��ة ل�ل�ح��ل ال �س �ل �م��ي ل �ل �ن ��زاع ��ات ،وإح ��الل
االستقرار السيايس واالجتماعي واالقتصادي للمجتمع.
وتساهم منظمات املجتمع امل��دين لتحقيق السالم بصنع
وتطوير أجندة وطنية ملصالحة طويلة األمد وتعزيز السالم
ضمن املجتمعات ،مع الرتكيز عىل املجتمعات واألقليات
األكرث ضعفاً ..كما تسعى إىل تعزيز آليات تحقيق التماسك
امل �ج �ت �م �ع ��ي داخ� � ��ل امل �ج �ت �م �ع ��ات امل� �ت� �ن ��ازع ��ة ،وامل �س ��اه �م ��ة يف
إي � �ج� ��اد ال� �ح� �ل ��ول ال �ن �ه ��ائ �ي ��ة ل �ل �ق �ض ��اء ع� ��ىل أس � �ب� ��اب ال� �ص ��راع
وال�ن��زاع وان�ع��دام األم��ن؛ عرب دع��م املصالحات والتوافقات
االجتماعية املحلية ،ودعم األطراف ويهدف بناء السالم إىل
توسيع وتعزيز مشاركة منظمات املجتمع املدين يف عملية
ب�ن��اء ال�س��الم وامل�ص��ال�ح��ة املجتمعية ب��امل�ش��ارك��ة م��ع الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وم��ؤس �س��ات ال�ق �ط��اع ال �خ ��اص ..ك�م��ا ي �ه��دف إىل
ال �ت��وع �ي��ة امل �س �ت ��دام ��ة ل �ل�ع�م��ل ع ��ىل إزال � ��ة اآلث � ��ار االج �ت �م��اع �ي��ة
للصراعات وتعزيز أواصر النسيج االجتماعي ،واالستفادة

بمناسبة الزفاف ودخوله
القفص الذهبي  ..ألف مربوك
املهنئون:
الشيخ مصطفى عبدالحميد
العبيدي -الشيخ عبدالله عبدالحميد
العبيدي -الشيخ عبدالعزيز عبدالحميد
العبيدي -الشيخ محمود عبدالحميد
الحميدي -مصطفى الحسام

تهانينا آل مريط
اجمل باقات الورد
والفل والياسمني
نهديها للشاب
الخلوق/

نصر احسن
محمد
مريط

..بمناسبة زفافه
ودخوله القفص الذهبي
فألف مربوك.
املهنئون:
املقدم /عيل الجويد
وكافه االهل واالصدقاء

أفراح آل الجومري

نزف أجمل األمنيات وأطيب
التهاين وأروع تعابري الفرح
واملسرات للعريس الغايل
الشاب الخلوق/

وهيب محمد
الجومري

( )2 - 1

بمناسبة زفافه ودخوله
القفص الذهبي  .ومتمنني له حياة زوجية سعيدة
وأن يكون الفرح والسرور والسعادة رفيق دربهما
وبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما يف خري.
املهنئون:
املقدم /نبيل السياغي
احمد عيل املعافا -اخوانك طه وفواز وابراهيم
وماهر -وكافة االهل واالصدقاء

من التنوع الثقايف واملوروث الحضاري لتعزيز صور التسامح
والتعايش ،والرتويج لثقافة السالم واملواطنة العادلة ونبذ
ال�ع�ن��ف ..وي�ت�ف��اوت امل�ش�م��ول��ون يف عملية ب�ن��اء ال�س��الم تبعً ا
ل�ح��ال��ة وع��ام��ل ب�ن��اء ال �س��الم ،و ت�خ�ل��ق أن�ش�ط��ة ب�ن��اء ال�س��الم
الناجحة ،بيئة داعمة للسالم املتني واملستدام ،والوفاق بني
الخصوم ،ومنع نشوء الصراع مجد ًدا ،وإش��راك املجتمع
املدين ،وإنشاء آليات لسيادة القانون ،ومعالجة القضايا
العمرانية واالجتماعية األساسية ..ويزداد اعتقاد الباحثني
والعاملني بكون بناء السالم أكرث فعالية وديمومة ،عندما
يعتمد عىل املفاهيم املحلية للسالم ،والديناميات األساسية
التي تعزز الصراع أو ّ
تمكنه ..ويختلف التعريف الدقيق لبناء
السالم تبعا للجهة الفاعلة ،حيث تحدد بعض التعاريف
ماهيّة األنشطة التي تدخل يف نطاق بناء السالم ،أو تقيّد
بناء السالم بالنسبة لتدخالت ما بعد الصراع.
و ُي ّتفق يف جميع التعاريف عىل أن تحسني األمن اإلنساين
ه��و املهمة األس��اس�ي��ة لبناء ال�س��الم ،حتى ول��و بقي مفهوم
بناء السالم غري متبلور ،ودون مبادئ توجيهية أو أهداف
واضحة ..ويتضمن بناء السالم يف هذا السياق ،مجموعة
واسعة من الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الفاعلة
يف ال �ح �ك��وم��ة وامل �ج �ت �م��ع امل� ��دين ع ��ىل امل �س �ت��وي��ات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
وال��وط�ن�ي��ة وال��دول�ي��ة ،ملعالجة األس�ب��اب ال�ج��ذري��ة للعنف،
وضمان تحرر املدنيني من الخوف (سلم سلبي) ،والتحرر
من الفاقة (سلم إيجابي) ،والتحرر من اإلذالل قبل الصراع
العنيف وخالله وبعده.

فقدان

> ي �ع �ل��ن االخ ع �ب��دال �ل��ه م �ح �م��د ح �س��ن ال �ص ��راب ��ي ع��ن

> يعلن األخ  /صالح محسن حمود حزام صمصام..

يعلن أح�س��ن ع��ي ص��الح اح�م��د ال�س�ل�م��ي ع��ن ف�ق��دان

اب.ف � � � �ع� � � ��ىل م � � ��ن وج � � ��ده � � ��ا ال � � �ت� � ��واص� � ��ل ع � � ��ىل ال� � ��رق� � ��م.

وزارة الدفاع ..فعىل من وجدها إيصالها ألقرب قسم

أقرب قسم شرطة أو االتصال عىل الرقم 770438712

ف � �ق� ��دان� ��ه ب� �ط ��اق ��ة ش �خ �ص �ي ��ة ص� � � � ��ادره م � ��ن م �ح ��اف �ظ ��ة

 774308514وله جزيل الشكر.

ف �ق ��دان ب �ط��اق��ه ال�ت�ع��ري�ف�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال� �ص ��ادرة م��ن

شرطة وله جزيل الشكر.

ب�ط��اق�ت��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة ف �ع��ي م ��ن ي �ج��ده��ا ت�س�ل�ي�م�ه��ا إىل

وله جزيل الشكر والتقدير

آفراح آل املدومي

نزف اجمل واطيب التهاين ونهدي كل غايل لول وجواهر ومرجان مع
العقيق اليماين للعريس الغايل الشاب الخلوق/

محمدعيل عبدالله املدومي

ً
حافلة
 ..بمناسبة زفافه امليمون ودخوله القفص الذهبي؛ متمنني له حياة
بالسعادة ودوام السرور
ا ملهنئون :والدكم الشيخ /عيل عبدالله املدومي -العقيد الركن/
الشريف خالد الشعبي-خالد عبده الخوالين يحي عبده حاتم
الخوالين -محمديحي حسني هبه واخوانه .الشيخ راجح سعد عطاء.
منري عباس املد ومي -حسن محمد عيل الغييل -حمريعبدالله املدومي
واخوانه -وجميع األهل واالصدقاء

تهانينا كمال
أجمل التهاين
وأرق التربيكات نهديها
للشاب الخلوق/

كمال

بمناسبة زفافه امليمون
ودخوله القفص الذهبي
 ..فألف ألف مربوك ..
املهنئون:
اإلعالمي /أبو ضياء
العاليه
وكافة الزمالء
اإلعالميني باملسرية

تهانينا آل الحجري

أرق وأعذب األمنيات القلبية
نهديها مكللة
بباقات الزهور للشاب
الخلوق /

عيل صالح
الحجري

بمناسبة عقد قرانه وقرب الزفاف
إكمال مشوار العمر بأيام السعادة..
الف مربوك ..وعقبال الفرحة الكربى.
املهنئون:
عمك /عبده أحمد الحجري
أوالد عمك جمال  ،جميل ،أحمد
رفيق الحجري -أبو اياد الحجري
أشقائك محمد و هشام -موىس الحجري
عيىس الحجري -محمد وأحمد العنيس
وجميع األهل واالصدقاء.

تهانينا آل الفقيه
اجمل التهاين والتربيكات
نزفها لألخ

العقيد  /فؤاد منصور الفقيه

بمناسبة زفاف نجله (زياد)..
متمنني له حياة زوجية هانئة..
وبالرفاه والبنني
املهنئون:
الدكتور توفيق حسن الربكاين
األستاذ غالب املقدم
العقيد صالح الجرادي
األخ محمد الحاشدي
وجميع منتسبي دائرة التوجيه املعنوي
وصحيفتي (  26سبتمرب واليمن )
وجميع األهل واألصدقاء

تهانينا أيمن

نتقدم بأطيب التهاين والتربيكات محملة بعبري الفل والورد
والياسمني اىل الشاب الخلوق/

أيمن محمد صالح شيزر

وذلك بمناسبة زفافه امليمون  ..فألف مربوك

املهنئون:
اللواء احمد عىل األشول والدكم اللواء الركن محمدصالح
شيزر -اللواء عبدامللك يحيى الدرة -اللواء عبد الرحمن شرف
الكبيس -اللواء يحيى ناصر الدرة -العميد احمدناصرشائع
اللواء راجح سعد حنيش العميد الدكتور عبدالرحمن
حميد -العالمة يونس محمد املنصور -االستاذ /خالد يحيى
محمد املداين -املقدم محموديحيى الوزان  -املقدم عىل محمد
مبارك  -الرائد عبدامللك يحيى الوزان -النقيب هاشم ابراهيم
الوزان -املالزم 2ناصرابراهيم الوزان -الشيخ زيدان عىل
دهشوش  -املهندس محمد يحيى احمد املتوكل -املهندس خليل
عبدالجبارالسقاف -الشيخ ابراهيم محمدالوزان -الشيخ حمد
بن ركان الشريف -الشيخ سلطان شيزر -السيد يحيى محمود
الوزان  -السيداحمد مصطفي املتوكل -وكافة االهل واالصدقاء

أول��وي �ت �ن��ا يف ه ��ذه امل��رح �ل��ة ال �ت �ص��دي ل �ل �ع��دوان،
فالتهديد العسكري مستمر واألع��داء يعدون
العدة للتصعيد يف املرحلة القادمة.

رئيس التحرير
اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

األثنني

العميد يحيى سريع قاسم

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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الدور املشترك للسعودية
وإسرائيل في محاربة اإلسالم

الرئيس وكهرباء احلديدة

م�ن��ذ أك ��ر م��ن ع ��ام واالخ ال��رئ �ي��س م �ه��دي امل �ش��اط ي��ويل
م�ل��ف ك�ه��رب��اء ال�ح��دي��دة ج��ل اه�ت�م��ام��ه ل��درج��ة أن ��ه ال�ع��ام
املايض اصدر توجيهات واضحة بضرورة جعل الحديدة
أول ��وي ��ة ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة وه ��ي ب �ص��دد ت�ح�س��ن وض��ع
ال �ك �ه��رب��اء مل�خ�ت�ل��ف امل �ح��اف �ظ��ات وذل� ��ك ن�ت�ي�ج��ة م ��ا ت�ع��ان�ي��ه
املحافظة الساحلية من ارتفاع لدرجة الحرارة  ,وشهدنا
خال الفرات املاضية تحركات من قبل عدة جهات منها
وزاريت الكهرباء واملالية وكذلك محافظة الحديدة غر أن
ت�ل��ك ال�ت�ح��رك��ات ل��م ت�ص��ل اىل النتيجة ال�ت��ي تتحقق فيها
توجيهات الرئيس عىل الواقع امليداين فهل يعود ذلك اىل
تقصر يف تنفيذ التوجيهات أم قصور يف الرؤية املطلوبة
لتنفيذها فبعض الجهات أو القائمن عليها قد يتخذون
طرقاً متشعبة تفرضها البيوقراطية اإلدارية املعمول بها
من أجل تحقيق هدف يمكن تحقيقه اذا ما تم استيعاب
التوجيهات والتعامل معها عىل انها استثنائية وال تقبل
بأي حال من األح��وال التأخر أو االنتظار  ,ويف الحقيقة
أن كل التوجيهات الصادرة من القيادة ينبغي التعامل
معها بمسؤولية ألننا يف وضع استثنايئ ويمكن أن يتحقق

ال�ك�ث��ر اذا م��ا ام�ت�ل�ك�ن��ا رؤي ��ة ف��اع�ل��ة وع�م�ل�ي��ة ل��رج�م��ة تلك
ال�ت��وج�ي�ه��ات وب�م��ا ي�ت�ج��اوز ال�ع��وائ��ق وال�ص�ع��اب املتحكمة
بعقلية إدارة الدولة ً
أوال فنحن يف مرحلة تقتيض املبادرة
والتحرك ومضاعفة الجهود إض��اف��ة اىل التعاون الجاد
وامل �خ �ل��ص ب ��ن م�خ�ت�ل��ف ال �ج �ه��ات وه �ن ��اك ن �م ��اذج ي�م�ك��ن
اإلشارة اليها فالتعاون والعمل بروح من املسؤولية عىل
رأس متطلبات املرحلة التي نشهد فيها املزيد من الحرب
العدوانية السيما عىل القطاعات الحيوية كالكهرباء وما
ال �ت �ح��رك األخ ��ر يف ال �ح��دي��دة اال دل �ي��ل ع��ىل م��ا ي�م�ك��ن أن
يتحقق من نتائج يف ظل ثقافة املسؤولية التي يجب ان
نتحىل بها ونحن بصدد تقديم الخدمة للمواطنن ضمن
م�ه�م��ة ال�ت�ص��دي ل �ل �ع��دوان ال�غ��اش��م ال ��ذي ي�س�ع��ى بكل
وس�ي�ل��ة إلف�ش��ال ه��ذا ال�ج�ه��د م��ن خ��ال ح�ص��اره ال�ج��ائ��ر
وق�ب��ل ذل��ك قصفه امل�ت�ع�م��د للمنشآت ال�خ��دم�ي��ة ولعل
ذلك يشكل تحدياً كبراً امام الجهات املختصة التي يقع
عىل عاتقها مهمة تقديم الحد األدىن من تلك الخدمات
وهو ما يدركه األخ الرئيس حن وجه وبشكل استثنايئ
قبل عدة اشهر لاهتمام بكهرباء الحديدة.

رئيسا مجلسي الوزراء والشورى يناقشان
النشاط املشترك اخلاص بالرؤية الوطنية

أش ��اد رئ�ي��س م�ج�ل��س ال ��وزراء ال��دك�ت��ور ع�ب��دال�ع��زي��ز ب��ن ح�ب�ت��ور ،ب ��األداء
ال ��دس �ت ��وري امل ��ؤس ��ي مل �ج �ل��س ال �ش ��ورى ون �ه �ج��ه إزاء م�خ�ت�ل��ف ال�ق�ض��اي��ا
الوطنية املفصلية ،وبمخرجات عمله القيمة.
ج ��اء ذل ��ك أث �ن ��اء ل �ق��اء رئ �ي��س ال � ��وزراء رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ش ��ورى م�ح�م��د
ال �ع �ي ��دروس ،ح �ي��ث ت ��م م�ن��اق�ش��ة أوج ��ه ال �ن �ش��اط امل �ش ��رك ب ��ن م�ج�ل��ي
الوزراء والشورى ونتائج اجتماع اللجان املتخصصة يف مجلس الشورى
والتي سيتم الرفع بها إىل الحكومة الستيعابها يف برامجها التنفيذية.
وج� ��رى م �ن��اق �ش��ة دور م�ج�ل��س ال �ش ��ورى يف م �ح ��اور ال ��رؤي ��ة ال��وط �ن �ي��ة،
وحرص أعضائه عىل وضع الرؤى العملية لبعض مكونات وبنود الرؤية
انطاقا من الخرات العلمية والعملية واإلدارية الراكمية لديهم ،بما
يخدم املسار التنفيذي لهذا العمل النوعي الوطني الكبر.
ك�م��ا ت �ط��رق ال �ل �ق��اء إىل م�س�ت��وى إن �ج��از م�ج�ل��س ال �ش ��ورى ل�خ�ط��ة عمله
للنصف األول من العام الحايل واملهام املدرجة يف خطته للعام 2023م،
وأهمية التنسيق بن الجانبن ملواكبتها لخطة الحكومة للعام املقبل.

استشهاد  5مدنيني بانفجار
ألغام من مخلفات العدوان

اس �ت �ش �ه��د خ �م �س ��ة م ��دن �ي ��ن وأص �ي �ب ��ت ام � ��رأة  ،خ� ��ال  24س ��اع ��ة ،
ج��راء انفجار ألغام وذخائر من مخلفات تحالف ال�ع��دوان األمرييك
ال �س �ع ��ودي يف ع� ��دة م �ح ��اف �ظ ��ات ..وأوض � ��ح امل ��رك ��ز ال �ي �م �ن��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذي
للتعامل م��ع األل�غ��ام أن��ه سجل خ��ال  24ساعة ارت�ق��اء ثاثة شهداء
يف مديرية الدريهمي محافظة ال�ح��دي��دة ،وشهيد من أبناء مديرية
امل �ص �ل ��وب يف م �ح��اف �ظ��ة ال� �ج ��وف ن �ت �ي �ج��ة ان �ف �ج ��ار أل� �غ ��ام وذخ� ��ائ� ��ر م��ن
مخلفات العدوان.
ف�ي�م��ا رص��د امل��رك��ز اس�ت�ش�ه��اد م��واط��ن ب�م�ن�ط�ق��ة م �س��ورة م��دي��ري��ة نهم
ش��رق محافظة صنعاء نتيجة ان�ف�ج��ار لغم م��ن مخلفات ال�ع��دوان،
وإص��اب��ة ام��رأة يف منطقة بني ب��ارق ب��ذات امل��دي��ري��ة نتيجة انفجار لغم
من مخلفات العدوان.
وكان إجمايل ضحايا األلغام والقنابل العنقودية ومخلفات العدوان
ً
خال األسبوع األول من يونيو الجاري  2022بلغم  21شخصا بينهم
 3ش�ه��داء و 18م�ص��اب��اً ،وف�ق��ا إلحصائيات امل��رك��ز اليمني للتعامل مع
األلغام ،وأخذت محافظة صعدة النصيب األكر من الضحايا.

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

ليس بجديد عىل النظام السعودي تواصله وتعزيز شراكته
االق�ت�ص��ادي��ة واألم�ن�ي��ة م��ع ال�ك�ي��ان الصهيوين وال�س�م��اح ب��زي��ارات
وف � ��ود إس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ل �ل �س �ع ��ودي ��ة وف �ت ��ح األج � � ��واء أم � ��ام ال �ط ��ران
ال�ص�ه�ي��وين للعبور منها اىل ال��دول الخليجية املطبعة م��ع ه��ذا
ال�ك�ي��ان ال�غ��اص��ب ،فمن امل�ع��روف ان ال��دول��ة الوهابية تقمصت
ل�ب��وس االس��ام وال��دول��ة ال�ع��ري��ة تقمصت ل�ب��وس ال�ي�ه��ودي��ة إال
أن�ه�م��ا م��ن ح�ي��ث ع��داوت�ه�م��ا ل�ل��دي��ن االس��ام��ي ال�ح�ن�ي��ف وت�ش��وي��ه
ت �ع��ال �ي �م��ه ال �س �م �ح��اء ك �ق��اس��م م �ش ��رك ب�ي�ن�ه�م��ا ال ي �خ �ت �ل �ف��ان ب��ل
ي�ش�ك��ان وج�ه��ن ل�ع�م�ل��ة واح� ��دة ،وإن ك��ان��ت ال��دول��ة ال��وه��اب�ي��ة
التي يربع عىل عرشها آل سعود مع شركائهم من آل الشيخ
تقوم ب��دور اخطر يف تشويه االس��ام وتقديمه للعالم عىل أنه
دين القتل والذبح واإلرهاب وكذلك يف تفرقة األمتن العربية
واإلسامية وإضعافهما ،ربما قد يختلف الدور يف هذا الجانب
ح�ي��ث ال��دول��ة ال�ع��ري��ة ت�ج��اه��ر ب�ع��داوت�ه��ا ل�ل�ع��رب وامل�س�ل�م��ن وال
ت�ق��وم بمحاربتهم س��راً ألن ه��ذا ه��و م��وق��ف ال�ي�ه��ود م�ن��ذ البعثة
ال�ن�ب��وي��ة ال�ش��ري�ف��ة ع��ىل ص��اح�ب�ه��ا اف�ض��ل ال�ص��اة وال �س��ام بينما
ال��دول��ة ال��وه��اب�ي��ة ت�ق��وم ب�م�ح��ارب��ة ال�ع��رب وامل�س�ل�م��ن س ��راً تحت
ي��اف �ط��ة ال ��دي ��ن وإذك � ��اء امل��ذه �ب �ي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة ب �ه��دف إث� ��ارة ال�ف��ن
ب ��ن أب �ن ��اء ال �ش �ع��وب ال �ع��رب �ي��ة واإلس ��ام �ي ��ة وت �س �ع��ى م ��ن خ��ال
ه��ذا ال ��دور للسيطرة وال�ه�ي�م�ن��ة ع��ىل دول امل�ن�ط�ق��ة م�س�خ��رة كل
ام �ك��ان �ي��ات ش �ع��ب ن �ج��د وال �ح �ج ��از ل��إن �ف��اق ع ��ىل إث � ��ارة ال �ف ��ن يف
ال �ع��ال��م اإلس ��ام ��ي وش� ��راء ض�م��ائ��ر
امل ��ؤس �س ��ات اإلع ��ام �ي ��ة وامل�ن�ظ�م��ات
ال �ت ��ي ت �ع �ن��ى ب �ح �ق��وق االن �س ��ان م��ن
أج ��ل ال �س �ك��وت ع ��ىل م ��ا ي �ق��وم ب��ه
النظام ال�س�ع��ودي م��ن ج��رائ��م يف
ح ��ق اإلن �س��ان �ي��ة ،وم ��ا ي �ح ��دث يف
ال �ي �م��ن وس ��وري ��ا ول �ب �ن��ان وال �ع ��راق
ول �ي �ب �ي��ا ودول أخ � ��رى وإن ك��ان��ت
غ��ر إس��ام�ي��ة يف إف��ري�ق�ي��ا وغ��ره��ا
بفعل التدخل السعودي السافر
الذي يعر عن سلوك هذا النظام
املجرم.
احمد الشريف
وانطاقا من ه��ذا التوجه لدى
النظام السعودي لتدمر اليمن
وتمزيقه فإن اليمنين يدركون كذلك أن عدم استيعاب األعراب
ملواقف اليمن الوطنية والقومية املخلصة وحرص أبناء اليمن
عىل قيم اإلخاء والتضامن العربي ومبادئ حسن الجوار هو أمر
ليس بمستغرب عليهم ألن األعراب قوم ال يفقهون ،والجهل
ال� ��ذي ي�ت�م�ي��ز ب ��ه األع � ��راب ق ��د ح �ج��ب ع ��ن أذه ��ان �ه ��م وع�ق��ول�ه��م
ال �خ ��اوي ��ة اس �ت �ي �ع��اب أن ال �ع �ن��اي��ة اإلل �ه �ي ��ة ال �ت ��ي ش �م��ل ال �ل ��ه ب�ه��ا
اليمن من خال تحقيق وحدته قبل أن تنطلق الشرارة األوىل
ألزم ��ة ال�خ�ل�ي��ج ع ��ام 1990م ب�ف��رة ق�ص��رة ق��د م�ك�ن��ت ال�ي�م�ن�ي��ن
من الصمود والثبات أمام شدة الزلزال الذي هز أركان الواقع
العربي آنذاك وعر تطوراتها املختلفة والخطرة ،ومع نضوج
ال�ت�ج��رب��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة يف ال�ي�م��ن وت �ف��رده��ا وت �م��اي��زه��ا م�م��ا أث ��ار
اع �ج��اب دول ال�ع��ال��م ك��اف��ة ودول اوروب ��ا وأم��ري�ك��ا خ��اص��ة ب�ه��ذا
ال �ن �م��وذج امل�ب�ه��ر ل��دول��ة ف�ق��رة م�ث��ل ال�ي�م��ن ح�ي��ث ج�ع�ل�ه��ا م�ه�ي��أة
ملكانة دولية راقية وهو ما كان يخشاه ويفزع له سابقاً وحالياً
آل سعود بعد فشلهم يف تحقيق اهدافهم الشريرة من خال
ال�ح��رب ال�ظ��امل��ة ال�ت��ي ي�ش�ن��ون�ه��ا م��ع ح�ل�ف��ائ�ه��م ع��ىل ال�ي�م��ن للعام
الثامن عىل التوايل.
وال ي �ف��وت �ن��ا ه �ن ��ا أن ن �ق ��ول ل �ل �ع �م��اء وامل ��رت ��زق ��ة ال ��ذي ��ن ب ��ارك ��وا
ال�ع��دوان عىل وطنهم وشعبهم ووق�ف��وا إىل جانبه وم��ا يزالون
يدعمونه ويتمسكون به:
إن ال �ط ��ري ��ق ال �ص �ح �ي��ح اىل ال �ح �ق �ي �ق��ة ي �ج��ب ان ي �م��ر ب��ال�ت�ع��رف
عىل ال��رأي وال��رأي اآلخ��ر وال يكون اب��دا بطمس أراء اآلخ��ري��ن او
تسفيهها او ال�ه��روب م��ن مواجهتها إم��ا ج�ه��ا ب�ه��ا أو استعاء
عليها او رفضا للنتائج من البدء ،وعليه فإن واجب من يدعي
ال�ع�ل��م وامل�ع��رف��ة أن ي�س�ع��ى إىل إرس ��اء ق��واع��د ال �ح��وار ال�ت�ق��ري�ب��ي
التي تقوم عىل وحدة -بن شرائح املجتمع اليمني عىل اختافم��ذاه�ب�ه��م وم�ش��ارب�ه��م يف ص��ف س�ي��ايس واح��د مل��واج�ه��ة األع��داء
ون �ص ��رة ل �ق �ض��اي��ا ال ��وط ��ن وك ��ذل ��ك ح �ف��ظ ح ��ري ��ة ال �ت �م��ذه��ب ال�ت��ي
أص�ب�ح��ت يف واق�ع�ن��ا ال��راه��ن ق�ض�ي��ة ال�ق�ض��اي��ا داخ ��ل ه��ذا ال�ص��ف
او ذاك ُ
ودم� � ��رت ب�س�ب�ب�ه��ا دول وش �ع ��وب يف ال �ع ��امل ��ن ال �ع��رب��ي
واإلس��ام��ي وأي�ض��اً ح�ف��ظ ح��ري��ة ال�ت�ف�ك��ر وال�ت�ع�ب��ر ض�م��ن األدب
اإلسامي واإلنساين ،وبذلك نكون قد روضنا جبهتنا الداخلية
عىل التفاهم والحوار ومقاومة العدوان وهو ما يدعو إليه كل
عاقل وحكيم.
ً
متأصا يف صدورهم عن
فهل يربأ اولئك الذين ما يزال الشر
افعالهم التي ل��ن ي�ض��روا بها بالدرجة األوىل إال أنفسهم وهل
يتقون ال�ل��ه وي�ح��اول��ون أن يجعلوا م��ن مواقفهم جسر اتصال
وتقارب بن ابناء الشعب اليمني وأن تكون نواياهم وغاياتهم
سليمة بدل استغالهم ألي حدث او خطأ يقع فينطلقون منه
ل�خ��دم��ة اه��داف�ه��م ومصالحهم ال�خ��اص��ة ع��ىل ح�س��اب مصلحة
شعب بأكمله وكذلك تحريض الخارج عىل وطنهم وشعبهم
انتقاماً لفشلهم من كل يشء وبأي يشء لدرجة انهم ينسجون
حكايات عن ابناء الشعب اليمني تصفهم تارة باملجوس وتارة
أخرى بأنهم روافض وكفار بهدف التحريض عليهم مستندين
اىل فتاوى بعض من أئمة الحرمن الشريفن املسيسن والذين
ينطقون بلسان أسرة بني سعود الحاكمة والتي تقول إن قتال
اليمنين مقدم عىل قتال اليهود وه��و ما يؤكد كما أشرنا آنفا
أن السعودية وإسرائيل وجهان لعملة واحدة وساعدهم عىل
بث هذه الشائعات املغرضة عماؤهم ومرتزقتهم يف الداخل
اليمني الذين جعلوا من الريال السعودي مقدساً.!..
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