في كلمته خالل لقاء أبناء العاصمة  ..قائد الثورة :

األعداء لن يصلوا إلى حتقيق أهدافهم
اسبوعية
سياسية  .عامة

االثنني

ً
عسكرية كبير ًة الحتالل صنعاء وخصصوا
األعداء جهزوا حمالت
لتحقيق أهدافهم الوهمية والسرابية مليارات الدوالرات

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.

www.26september.net

 28ذو القعدة 1443ه� |  27يونيو 2022م | العدد  12 | 2265صفحة | ً 50
رياال

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

أكد قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحويث ،أن العاصمة صنعاء هي
حاضرة اليمن ومركزه السيايس والحاضنة لكل أبناء الشعب ،والنموذج الوطني
للتعايش بني أبناء البلد ،والظهر الذي يستندون إليه يف التصدي للعدوان.

تفاصيل ص03

في حفل تخرج الدفعة العاشرة قادة فصائل واختتام املرحلة الثانية دورة العمليات "وإن عدمت عدنا" ..الرئيس املشاط :

املستوى املتقدم للقوات املسلحة يؤكد استدامة مسار البناء والتطوير العسكري
نشيد بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة

رس ��ال ��ة ع �س �ك��ري��ة ق �ي ��ادي ��ة ق ��وي ��ة ال� ��دالل� ��ة ع �ظ �ي �م��ة األث ��ر
وإسهام جاء يف البناء العسكري النوعي ..هذه اإلشارات
القوية التي أوصلتها القوات املسلحة وقيادة وزارة الدفاع
ورئاسة هيئة األركان العامة للداخل والخارج ..من خالل
إحياء فعالية تخرج الدفعة العاشرة لعدد من الضباط
م��ن دورات امل �س �ت��وي��ات ال �ق �ي��ادي��ة ق ��ادة ف�ص��ائ��ل واخ�ت�ت��ام
املرحلة الثانية من دورة العمليات "وإن عدتم عدنا"..
ه��ذه ال�ف�ع��ال�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ح��رص 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 ال �ق��ائ��د
األعى للقوات املسلحة هذا الحفل العسكري املهيب الذي
عزز بعرض عسكري للخريجني ..ذلك العرض العسكري
االحرتايف الذي جاء تتويجاً وإيذاناً..
وج� � ��اء ح� �ض ��ور 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 -ال�ق��ائ��د األع ��ى ل�ل�ق��وات
املسلحة ،حفل تخرج الدفعة العاشرة لضباط من دورات

خالل لقائه اللجنة العسكرية الوطنية  ..وزير الدفاع :

تحديد وتجديد بنك أهدافنا يف عمق دول العدوان
األحداث القادمة ستذهل األعداء
إن تمادوا يف الحصار والعدوان
أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد
ناصر العاطفي ،أن اليمن وقيادته
يف صنعاء تضع يف أولوياتها األمن
واالستقرار والسالم املشرف القائم
عى التعامل بالندية ،وبما ال يمس
بالسيادة الوطنية والقرار السيادي
اليمني.
وقال اللواء العاطفي خالل لقائه
رئيس اللجنة العسكرية الوطنية
اللواء الركن يحيى عبدالله الرزامي
وأعضاء اللجنة " نحن مع سالم
الشجعان الذي سقفه الرئييس
املصلحة العليا للشعب اليمني
وعزته واستقالله وانتصار قضاياه
الوطنية االسرتاتيجية".
تفاصيل ص 04

الرئيس املشاط:
الجمهورية اليمنية تحرص
على سالم يحفظ حقوق الشعب
اليمين ويليب تطلعاته

تلقى فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس املجلس
السيايس األعى ،اتصاال هاتفياً من فخامة الرئيس
إبراهيم رئييس ،رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
وخالل االتصال ناقش الرئيسان ،العالقات الثنائية
بني البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها ،بما يلبي تطلعات
الشعبني الشقيقني.
وثمن الرئيس املشاط ،املوقف املبديئ للجمهورية
اإلسالمية يف إيران قيادة وحكومة وشعبا الرافض
للعدوان والحصار عى اليمن ،والوقوف إىل جانب
مظلومية الشعب اليمني.
كما أشاد باملوقف الثابت للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،إزاء القضية الفلسطينية وقضايا األمة
اإلسالمية الكربى ..معرباً عن تطلع الجمهورية اليمنية
إىل تعزيز عالقات التعاون بني البلدين والدفع بها إىل
آفاق أوسع ..وأكد الرئيس املشاط ،حرص الجمهورية
اليمنية عى السالم الذي يحفظ حقوق الشعب اليمني
ويلبي تطلعاته يف الحرية واالستقالل ووقف العدوان
ورفع الحصار.
من جانبه أكد الرئيس رئييس ،عى موقف الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية الثابت تجاه أمن ووحدة وسالمة
األرايض اليمنية وعدم التدخل يف شؤونه الداخلية ..
مبديا استعداد إيران إلرسال املساعدات اإلنسانية.
ونقل الرئيس اإليراين ،تحية وسالم قائد الثورة عيل
خامنئي ،للرئيس املشاط وقائد الثورة السيد عبدامللك
بدرالدين الحويث وإىل الشعب اليمني.

املستويات القيادية "قادة فصائل" واختتام املرحلة الثانية
دورة ال �ع �م �ل �ي��ات "وإن ع��دت��م ع ��دن ��ا" ل �ي �ع��زز م ��ن م�ف�ه��وم
الحرص القيادي عى بناء القوات املسلحة بناءً نوعياً..
وق��د أش��اد الرئيس امل�ش��اط ،ب��دور وجهود وزارة الدفاع
وه �ي �ئ��ة األرك � ��ان وه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري ��ب وال �ت ��أه �ي ��ل ،يف ت��دري��ب
وت ��أه �ي ��ل م�ن�ت�س�ب��ي ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح ��ة ..م �ن��وه��ا ب��امل �س �ت��وى
امل�ت�ق��دم ال ��ذي وص�ل��ت إل�ي��ه ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة م��ن ج��اه��زي��ة
وتأهيل وتدريب عى كافة املستويات..
بنجاح اإلعداد والتدريب والتأهيل العسكري القيادي
ال��ذي أنجز يف مرحلة استثنائية رغ��م الحصار وال�ع��دوان
ورغ ��م ك��ل امل ��ؤام ��رات ل�ك��ن امل��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة امل�س�ل�ح��ة
ب��أف��رع �ه��ا وت�ش�ك�ي��الت�ه��ا أرادت أن ت��وص��ل أك ��ر م ��ن رس��ال��ة
إىل أك��ر م��ن ات�ج��اه وب��ال�ت�ح��دي��د ب��ات�ج��اه امل�ع�ت��دي��ن وال�غ��زاة
واملرتزقة والرسالة مفادها أن اإلعداد والتأهيل العسكري
والبناء النوعي للقوات املسلحة
تفاصيل ص02

املخزون من أسلحة ال��ردع االسرتاتيجية
الباليستية يكفي لعقود من الزمن

يف اتصال هاتفي مع الرئيس اإليراين إبراهيم رئييس

ال��ع��م��ل ج���ار ع��ل��ى ق���دم وس���اق لتعزيز
الرتسانة العسكرية التكتيكية والتعبوية

محليات
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في حفل تخرج الدفعة العاشرة قادة فصائل ..واختتام املرحلة الثانية دورة العمليات «وإن عدمت عدنا»..

الرئيس املشاط :املستوى املتقدم للقوات املسلحة ُي ّؤكد استدامة مسار البناء والتطوير العسكري
الرئيس القائد األعلى للقوات املسلحة يشيد بقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة

رسالة عسكرية قيادية قوية الداللة عظيمة األثر وإسهام
جاء يف البناء العسكري النوعي ..هذه اإلشارات القوية التي
أوصلتها القوات املسلحة وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة
األرك��ان العامة للداخل وال�خ��ارج ..من خال إحياء فعالية
ت �خ ��رج ال ��دف �ع ��ة ال �ع ��اش ��رة ل �ع ��دد م ��ن ال �ض �ب ��اط م ��ن دورات
امل�س�ت��وي��ات ال�ق�ي��ادي��ة ق ��ادة ف�ص��ائ��ل واخ �ت �ت��ام امل��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة
من دورة العمليات "وإن عدتم عدنا"..
هذه الفعالية العسكرية حرص فخامة املشري الركن مهدي
املشاط رئيس املجلس السيايس األعى القائد األعى للقوات
امل�س�ل�ح��ة ه ��ذا ال�ح�ف��ل ال�ع�س�ك��ري امل�ه�ي��ب ال ��ذي ع ��زز ب�ع��رض
ع �س �ك��ري ل �ل �خ��ري �ج��ن ..ذل ��ك ال �ع ��رض ال �ع �س �ك��ري االح� ��رتايف
الذي جاء تتويجاً وإيذاناً..
وج ��اء ح�ض��ور ف�خ��ام��ة امل�ش��ري ال��رك��ن م�ه��دي امل �ش��اط رئ�ي��س
املجلس السيايس األع��ى -القائد األع��ى للقوات املسلحة،
حفل تخرج الدفعة العاشرة لضباط من دورات املستويات
ال �ق �ي ��ادي ��ة "ق � ��ادة ف �ص ��ائ ��ل" واخ �ت �ت ��ام امل ��رح �ل ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة دورة
ال�ع�م�ل�ي��ات "وإن ع��دت��م ع ��دن ��ا" ل �ي �ع��زز م ��ن م �ف �ه��وم ال �ح��رص
القيادي عى بناء القوات املسلحة بناءً نوعياً..
وق ��د أش ��اد ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط ،ب ��دور وج �ه ��ود وزارة ال��دف��اع
وهيئة األركان وهيئة التدريب والتأهيل ،يف تدريب وتأهيل
منتسبي ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ..م�ن��وه��ا ب��امل�س�ت��وى امل�ت�ق��دم ال��ذي
وص�ل��ت إل�ي��ه ال�ق��وات املسلحة م��ن ج��اه��زي��ة وت��أه�ي��ل وت��دري��ب
عى كافة املستويات..
ب�ن�ج��اح اإلع� ��داد وال �ت��دري��ب وال�ت��أه�ي��ل ال�ع�س�ك��ري ال�ق�ي��ادي
ال ��ذي أن �ج��ز يف م��رح �ل��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة رغ ��م ال �ح �ص��ار وال �ع ��دوان

حضور مشرف

حضور الرئيس املشاط صورة على استدامة االجناز العسكري
ورغ � ��م ك ��ل امل � ��ؤام � ��رات ل �ك ��ن امل ��ؤس �س ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة امل�س�ل�ح��ة
ب��أف��رع�ه��ا وت�ش�ك�ي��ات�ه��ا أرادت أن ت��وص��ل أك ��رث م��ن رس��ال��ة إىل
أكرث من اتجاه وبالتحديد باتجاه املعتدين والغزاة واملرتزقة
وال��رس��ال��ة م�ف��اده��ا أن اإلع ��داد وال�ت��أه�ي��ل ال�ع�س�ك��ري وال�ب�ن��اء

تدشني مشروع ترميم
اجلامع الكبير في الدريهمي

دشن وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري
أمس مشروع ترميم وصيانة الجامع الكبري بمدينة
ال��دري �ه �م��ي ب�ت�ك�ل�ف��ة  32م�ل�ي��ون ري ��ال ب�ت�م��وي��ل م��ن
مكتب الهيئة العامة لألوقاف باملحافظة .
و أش� ��اد وك �ي��ل اول امل �ح��اف �ظ��ة ب��اس�ت�ج��اب��ة م�ك�ت��ب
األوقاف السريعة يف إعادة تأهيل وترميم وصيانة
ال �ج��ام��ع ال �ك �ب��ري ب��ال��دري �ه �م��ي ال ��ذي ت �ع��رض ألض ��رار
ك �ب��رية ج ��راء ال �ع ��دوان ..ح��اث��ا ع��ى ض ��رورة م��راع��اة
ال�ط��اب��ع امل �ع �م��اري اإلس��ام��ي وال�ت��اري�خ��ي يف أع�م��ال
الرتميم والصيانة للمساجد األثرية والقديمة يف
املحافظة.
فيما أش��ار مدير مكتب الهيئة باملحافظة فيصل
ال �ه �ط �ف��ي ،إىل أن أع �م ��ال ص �ي��ان��ة وت��رم �ي��م وت��أه�ي��ل

الجامع ،ستسري وفقاً للدراسات الفنية املقرة وبما
ي�ض�م��ن ال�ح�ف��اظ ع��ى ط��اب�ع��ه ال�ت��اري�خ��ي اإلس��ام��ي
العريق والنمط املعماري اليمني القديم.
وب� ��ن أن خ �ط��ة امل �ك �ت��ب ل �ل �ع��ام ال� �ج ��اري ت�ت�ض�م��ن
تفعيل العمل الوقفي وتصحيح االختاالت وإعمار
املساجد واإلنفاق عليها.
وث� �م ��ن ال �ه �ط �ف ��ي دع � ��م ق � �ي� ��ادة ال �س �ل �ط ��ة امل �ح �ل �ي��ة
وال �ه �ي �ئ��ة واه �ت �م��ام �ه �م��ا ب �ت��ذل �ي��ل ال �ص �ع ��وب ��ات أم ��ام
امل �ك �ت��ب وت�س�ه�ي��ل أن�ش�ط�ت��ه يف االه �ت �م ��ام ب��امل�س��اج��د
ورعايتها  ،والحفاظ عى أوقاف الواقفن.
ح �ض��ر ال �ت��دش��ن م ��دي ��ر امل ��دي ��ري ��ة م �ح �م��د امل ��وس ��اي
وأع �ض��اء ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة وع ��دد م��ن الشخصيات
االجتماعية وأعيان املديرية.

النوعي للقوات املسلحة اسرتاتيجية البد من االضطاع بها
والقيام بمحدداتها ومهامها عى أكمل وج��ه ..السيما وان
الطريق األنسب للبناء العسكري وللتحديث والتطوير يمر
عرب التأهيل واإلعداد والتدريب واكتساب الخربات القتالية

وال�ت�ك�ت�ي �ك �ي��ة مل ��واج �ه ��ة اس �ت �ح �ق��اق��ات امل ��رح �ل ��ة وه ��ي م��واج �ه��ة
ال� �ع ��دوان وال �ت �ص ��دي ل �ك��اف��ة ال �ت �ح��دي��ات ال �ت ��ي ي �ف��رض �ه��ا ع��ى
ال��واق��ع وت ��درك ال�ق��وات املسلحة أه�م�ي��ة االس�ت�ج��اب��ة الفاعلة
لكافة التحديات بل وتفرض حساباتها العسكرية القتالية..

الجانب األهم أيضاً ذلك االحتشاد القيادي الذي شارك يف
الحضور وأعطى زخماً معنوياً عالياً لهذه الفعالية..
ويف ذات ال ��وق ��ت ك ��ان ��ت رس ��ال ��ة ق ��وي ��ة أك � ��دت أن ال �ق �ي��ادة
السياسية وال�ق�ي��ادي��ة العسكرية ح��ري�ص��ة ك��ل ال�ح��رص عى
مواصلة البناء النوعي القتايل والتكتييك للقوات املسلحة
ولضباطها وكفاءاتها..
ويف ه� ��ذا امل �ض �م ��ار ج� ��اء ح �ض ��ور ع �ض ��و امل �ج �ل ��س ال �س �ي��ايس
األع ��ى م�ح�م��د ع��يل ال �ح��ويث ،ون��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء ل�ش��ؤون
الدفاع واألمن الفريق الركن جال الرويشان ،ونائب رئيس
ال��وزراء للشؤون االقتصادية وزي��ر املالية الدكتور رشيد أبو
لحوم ،ورئيس هيئة األركان اللواء الركن محمد عبدالكريم
ال �غ �م ��اري ،ون ��ائ ��ب رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة األرك � ��ان ال �ل ��واء ال ��رك ��ن ع��يل
املوشيك ،وقائد املنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن
يوسف املداين ،ومساعد وزير الدفاع اللواء عيل الكحاين،
ون��ائ��ب رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��ب وال �ت��أه �ي��ل ال�ع�م�ي��د ع�ب��دامل�ج�ي��د
الرمام..
إن�ه��ا ص ��ورة ق��وي��ة وع�ظ�ي�م��ة ..واألج ��در ب��ال�ع��دوان أن ي�ك��ون
ع��ى مستوى استيعابها ..وي�ع��ي دوم��اً أن ال�ق��وات املسلحة
ال �ي �م �ن �ي��ة ق � ��وات وط �ن �ي��ة ب �ه��وي��ة ي �م �ن �ي��ة إي �م��ان �ي��ة وق� � ��ادرة ع��ى
امل��واج�ه��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة ض��د ك��ل ت�ح��ال��ف ع ��دواين مهما ح�ش��دوا
ومهما تكالبوا عى اليمن.

أدان استمرار حتالف العدوان في احتجاز سفن املشتقات النفطية

مجلس النواب يقر مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم ( )26بشأن الرسوم القضائية

أقر مجلس النواب يف جلسته أمس برئاسة رئيس املجلس
األخ يحيى عيل الراعي ،مشروع تعديل بعض م��واد القانون
رقم( )26لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية وتعدياته،
عى ضوء تقرير اللجنة املشرتكة من لجنتي العدل واألوقاف،
وتقنن أحكام الشريعة اإلسامية.
وج��اء إق��رار املجلس للمشروع ،بعد مناقشته م��ادة م��ادة،
والتصويت عليه بصيغته النهائية ،بحضور الجانب الحكومي
ً
ممثا بوزيري العدل القايض نبيل العزاين ،والدولة لشؤون
مجليس النواب والشورى الدكتور عيل أبو حليقة.
وخ ��ال ال�ج�ل�س��ة اس �ت �م��ع م�ج�ل��س ال �ن ��واب م ��ن امل ��دي ��ر ال �ع��ام
التنفيذي لشركة النفط اليمنية املهندس عمار األض��رع��ي إىل
إيضاح بشأن الوضع التمويني الراهن للمشتقات النفطية يف
ظل املستجدات األخرية واملتغريات العاملية وانعكاسات الحرب
الروسية األوكرانية وتأثريها عى البورصة العاملية.
ول �ف��ت األض ��رع ��ي إىل ب �ع��ض ال �ص �ع��وب��ات ال �ت��ي ت ��واج ��ه ع�م��ل
ال�ش��رك��ة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اس�ت��رياد امل�ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة واس�ت�م��رار
ت �ع �ن��ت دول ت �ح ��ال ��ف ال � �ع� ��دوان يف اح �ت �ج ��از س �ف ��ن امل �ش �ت �ق��ات

النفطية يف عرض البحر رغم حصولها عى تصاريح من األمم
املتحدة ومنعها من الوصول إىل موائن الحديدة يف ظل الهدنة.
ويف ال�ج�ل�س��ة أدان أع �ض��اء م�ج�ل��س ال �ن ��واب ،اس �ت �م��رار دول
تحالف العدوان يف احتجاز سفن املشتقات النفطية األمر الذي
ضاعف ويضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني ..معتربين
تلك التصرفات واألعمال التفافاً عى بنود الهدنة التي تمت
املوافقة عليها برعاية وإشراف األمم املتحدة ومبعوثها الخاص
إىل اليمن.
وط ��ال� �ب ��وا األم � ��م امل �ت �ح ��دة ب �ت �ح �م��ل م �س ��ؤول �ي ��ات �ه ��ا ال �ق��ان��ون �ي��ة
املنصوص عليها يف ميثاقها التأسييس.
وحمل مجلس ال�ن��واب ،األم��م املتحدة ،املسؤولية الكاملة
إزاء ن�ق��ل ال�ب�ن��ك امل��رك��زي إىل ع��دن وم��ا ن�ت��ج ع�ن��ه م��ن ت��داع�ي��ات
وتفاقم للوضع اإلنساين وزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني،
ف�ض� ً
�ا ع��ن اآلث��ار الكارثية ال�ت��ي خلفها ال�ع��دوان وال�ح�ص��ار عى
مدى أكرث من سبع سنوات.
ك� �م� ��ا ط � ��ال � ��ب م � ��ن م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ن واألم� � � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة إل � � ��زام
دول ت �ح ��ال ��ف ال � �ع � ��دوان ب �ت ��وري ��د ع� ��ائ� ��دات ال �ن �ف ��ط ال� �خ ��ام إىل

ال �ب �ن��وك ال�ي�م�ن�ي��ة وال �ع �م��ل ع��ى إع� ��ادة ت�ش�غ�ي��ل م �ص��ايف ع��دن،
وص��اف��ر ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م��ن م �ع��ان��اة ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ،وك ��ذا دع��م
املستشفيات ،وصرف مرتبات موظفي الدولة كافة ،مدنين
وعسكرين ومتقاعدين ،إضافة إىل تحسن الخدمات ودعم
ال �ك �ه��رب��اء ،وت��وف��ري ال �خ��دم��ات ال �ض��روري��ة ل�ج�م�ي��ع امل�ح��اف�ظ��ات
اليمنية.
وأكد مجلس النواب ،عى أهمية االلتزام بتنفيذ بنود الهدنة
والعمل ع��ى إن�ه��اء كافة الصعوبات والعراقيل التي يحاول
تحالف العدوان من خالها االلتفاف والتنصل عن تنفيذ بنود
الهدنة املعلنة ،وتغليب مصلحة الشعب اليمني والتخفيف
من معاناته.
إىل ذل ��ك اس �ت �ع��رض امل�ج�ل��س ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ال �خ��اص��ة ب�ش��أن
مشروع قانون حظر وتجريم االعرتاف بكيان العدو الصهيوين
والتطبيع معه ،وأرجأ مناقشته إىل جلسة قادمة.
وكان املجلس استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره
وس�ي��واص��ل ع�ق��د ج�ل�س��ات أع�م��ال��ه ال�ي��وم االث�ن��ن بمشيئة الله
تعاىل.

األثنني

ً
رياال
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اهداف الثورة اليمنية

-1التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري
ع�ادل وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني
الطبقات
 -2بناء جيش وطين قوي لحماية البالد
وحراسة الثورة وماكسبها
 -3رف�ع مس�توى الش�عب اقتصادي�ًا
واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا
 -4انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين

عادل مستمد انظمته من روح االسالم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ
الحياد اإليجايب وع�دم االنحياز والعمل
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ
التعايش السلمي بني األمم.
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اسبوعية
سياسية  .عامة

في كلمته خالل لقاء أبناء العاصمة  ..قائد الثورة

األعداء لن يصلوا إلى حتقيق أهدافهم

ً
عسكرية كبير ًة الحتالل صنعاء وخصصوا لتحقيق أهدافهم الوهمية والسرابية مليارات الدوالرات
األعداء جهزوا حمالت
صنعاء محصنة باالعتماد على الله وباملؤمنني الواثقني بنصره وتأييده

العدوان استهدف صنعاء باألسلحة احملرمة دوليا
االستمرار يف التحشيد والتجنيد

أكد قائد الثورة السيد
عبد امللك بدر الدين الحويث ،أن
العاصمة صنعاء هي حاضرة اليمن
ومركزه السيايس والحاضنة لكل
أبناء الشعب ،والنموذج الوطني
للتعايش بني أبناء البلد ،والظهر
الذي يستندون إليه يف التصدي
للعدوان.
التذكري باألولويات
وق� � ��ال ق ��ائ ��د ال � �ث � ��ورة يف ك �ل �م �ت ��ه خ � ��ال ل �ق��ائ��ه
بوجاهات وأبناء العاصمة صنعاء" إن اللقاءات
ب ��أب �ن ��اء امل �ح ��اف �ظ ��ات ت � ��أيت ،ل �ل �ح��دي��ث وال �ت ��ذك ��ر
ب��األول��وي��ات يف امل��رح�ل��ة ال��راه�ن��ة ،ون�ح��ن يف إط��ار
الهدنة املؤقتة ،والتي كنا نخىش أن يكون لها
ت ��أث ��ره ��ا ع ��ى ال �ب �ع��ض وت �س �ب��ب ل �ه��م ح ��ال ��ة م��ن
الفتور وعدم استشعار املسؤولية".
وأوضح أن صنعاء تعرب عن أصالة هذا البلد
وال�ه��وي��ة اإلي�م��ان�ي��ة للشعب اليمني م�ن��ذ ال�ي��وم
األول الذي جاء فيه أمر املؤمنني عيل أبن أبي
طالب ليقرأ رسالة رس��ول الله صى الله عليه
وآله وسلم ،املوجهة إىل أبناء اليمن يدعوهم
إىل اإلس� � ��ام وال� ��دخ� ��ول ف �ي ��ه أف � ��واج � ��ا ..وق� ��ال"
صنعاء لها أصالة انتمائها اإليماين عى مستوى
األخاق واالهتمامات واملوروث االجتماعي عى
مستوى ال�ع��ادات وامل��واق��ف املشرفة ال�ت��ي تعرب
عن عزة اإليمان والحرية يف مواجهة الطاغوت
واالستكبار والظاملني".
أصالة الشعب
وأش ��ار ق��ائ��د ال �ث ��ورة ب ��أن ص�ن�ع��اء ل�ه��ا ت��اري�خ�ه��ا
امل �م �ي��ز وال �ك �ب��ر امل �ع ��رب ع ��ن أص ��ال ��ة ه ��ذا ال�ش�ع��ب
وح ��ري �ت ��ه يف ال �ت �ص ��دي ل ��أع ��داء يف ك ��ل م��راح��ل
ال �غ��زو االج �ن �ب��ي ،وك��ان��ت يف ه ��ذا ال��زم��ن وه��ذه
امل��رح �ل��ة ح ��اض ��رة ب��أع �ظ��م وأق � ��وى وأص �ل ��ب م�م��ا
كانت عى مر التاريخ.
م��ؤك��دا أن صنعاء كانت منذ ب��داي��ة ال�ع��دوان
ه ��دف ��ا أول� �ي ��ا ل ��أع ��داء يف االس� �ت� �ه ��داف ل �ه ��ا ع��ى
امل �س �ت ��وى ال �ع �س �ك ��ري ب ��ال �ق �ص ��ف امل �ك �ث ��ف ال ��ذي
اس �ت �ه ��دف ال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة وامل� �ص ��ال ��ح ال �ع��ام��ة
واملنشآت الخدمية واألحياء السكنية واألسواق
وال�ت�ج�م�ع��ات ال�س�ك��ان�ي��ة يف م�خ�ت�ل��ف امل�ن��اس�ب��ات
الدينية واالجتماعية ،وكانت الكثر من أفظع
جرائمهم ضد البلد يف العاصمة صنعاء.
صنعاء بعيدة
ول� �ف ��ت إىل أن االع � � � ��داء اس �ت �ه ��دف ��وا ص �ن �ع��اء
ب ��ال �ق �ص ��ف امل �ك �ث ��ف واألس� �ل� �ح ��ة امل� �ح ��رم ��ة دول �ي ��ا
وب �ك ��ل أش �ك ��ال االس �ت �ه ��داف ب �ه ��دف اح �ت��ال �ه��ا..
وقال" كان لديهم طموح يف أن يحتلوا صنعاء
وأعدوا لذلك حمات عسكرية كبرة وخصصوا
من أجل تحقيق أهدافهم وأطماعهم السرابية
امل � �ل � �ي � ��ارات م � ��ن ال� � � � � ��دوالرات وال � �ع � �ت� ��اد ال �ض �خ ��م
وال �ت �غ �ط �ي ��ة ال� �ج ��وي ��ة امل �ك �ث �ف ��ة ،وت� ��راف � �ق� ��ت م��ع
ذل ��ك ح �م��ات ش��ام �ل��ة ع ��ى امل �س �ت��وى اإلع��ام��ي
وال �ت �ض �ي �ي ��ق االق � �ت � �ص� ��ادي وامل� �ع� �ي ��ي وال� �ح ��رب
النفسية والدعائية وك��ل ما استطاعوا فعله،
ل�ك�ن�ه��م وص �ل ��وا إىل ق �ن��اع��ة ب ��أن ص �ن �ع��اء ب�ع�ي��دة
عن أمالهم ،كما عرب عن ذلك الزامل الشعبي
"صنعاء بعيدة قولوا له الرياض أقرب".
صنعاء محصنة
وأض� � ��اف" ك ��ان ��وا ي �ق ��ول ��ون أن �ه ��م ع ��ى م�س��اف��ة
أربعني كيلومرتاً من العاصمة صنعاء ،لكنهم
ك��ان��وا أب�ع��د منها ب��أرب�ع��ني أل��ف كيلومرت ،ألنها
محصنة باالعتماد عى الله والثقة به واملؤمنني
الذين ينطلقون من منطلق إيماين ،ومحصنة
ب��ال��وع��ي ال�ع��ايل واالس�ت�ش�ع��ار للمسئولية ل��دى
أبنائها وسكانها وقاطنيها والوافدين إليها من
أبناء الوطن األحرار الذين يمتلكون من الوعي
ما كان كفيا بهزيمة األعداء" ..الفتا إىل أن من
ضمن مؤامرات األع��داء إسقاط العاصمة من
ال ��داخ ��ل ك�م��ا خ�ط�ط��وا ل��ذل��ك يف ف�ت�ن��ة دي�س�م��رب
والتي سقطت بفضل الله تعاىل ومعونة هذا
الشعب وما يحمله من بصرة ووعي.
حمالت دعائية
وأش� ��ار إىل أن ال �ع ��دوان اس �ت �ه��دف ال�ع��اص�م��ة
ب��ال �ق �ص��ف امل �ك �ث ��ف وص � ��وال إىل م �ح ��اول ��ة ت�ه�ج��ر
أب�ن��ائ�ه��ا يف امل��راح��ل األخ��رة ق�ب��ل إع��ان ال�ه��دن��ة،
ح �ي ��ث ك� ��ان� ��وا ي �ط �ل �ق ��ون ح� �م ��ات دع ��ائ� �ي ��ة ق �ب��ل
ع �م �ل �ي��ات ال �ق �ص��ف ب��أن �ه��م س�ي�ق�ص�ف��ون م�ن�ط�ق��ة
م � �ع � �ي � �ن� ��ة م � � ��ن أج � � � ��ل ال � �ض � �غ � ��ط ع � � ��ى ال � �س � �ك� ��ان
ل� �ت� �ه� �ج ��ره ��م ،وع � �ن � ��دم � ��ا ي � �ئ � �س� ��وا م � ��ن إس � �ق� ��اط
ال�ع��اص�م��ة ب�ك��ل م��ؤام��رات�ه��م وخ�ط�ط�ه��م اتجهوا
إىل ال�ت�ض�ي�ي��ق ع��ى أب�ن��ائ�ه��ا ب�ش�ك��ل أك ��رب ،لكنهم
فشلوا يف كل ذلك.

وأكد قائد الثورة ،عى أهمية االتجاه ملعالجة
االختاالت واملظالم بكل جدية وبشكل أخوي
ع ��ى أن ت �ب �ق��ى أول ��وي �ت �ن ��ا ال� �ك ��ربى ه ��ي م��واج �ه��ة
ال � �ع� ��دوان ..الف �ت��ا إىل أه �م �ي��ة أن ي �ظ��ل ال�ج�م�ي��ع
يف ي�ق�ظ��ة وج�ه��وزي��ة دائ �م��ة مل��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات
وال� �ت� �ص ��دي ل �ك ��ل اش � �ك� ��ال االس � �ت � �ه� ��داف يف ك��ل
امليادين والجبهات س��واء يف املجال العسكري
أو األم �ن ��ي واإلع ��ام ��ي وال �ف �ك ��ري واالق �ت �ص ��ادي
واالج �ت �م��اع��ي ..م��ؤك��دا أن األع ��داء ي�س�ت�ه��دف��ون
كل عناصر القوة املعنوية للشعب اليمني.
وشدد قائد الثورة ،عى أهمية االستمرار يف
ال�ت�ح�ش�ي��د وال�ت�ج�ن�ي��د وك ��ل أش �ك��ال االس �ت �ع��داد
وال �ح �ف��اظ ع��ى ال ��روح امل�ع�ن��وي��ة وال �ج �ه��وزي��ة يف
كل الحاالت.
التكافل االجتماعي
وأشار إىل أن من االشياء املهمة التي يجب أن
تبقى وت�ق��وى وت�ك��ون أك��ر تنظيما ه��و االهتمام
ب��ال�ت�ك��اف��ل االج�ت�م��اع��ي وال�ف�ق��راء وال�ت�ع��اون عى
ال��رب والتقوى واالهتمام بالضعفاء يف الجانب
ال�ص�ح��ي وال�غ��ذايئ واالح�ت�ي��اج��ات األس��اس�ي��ة يف
ال �ح �ي ��اة ،وأن ت �ت �ض��اف��ر ال �ج �ه ��ود ب ��ني ال �ج �ه��ات
الرسمية والشعبية يف تنظيم عملية التكافل
االجتماعي.

كل ما يستطيع األعداء فعله الحتالل صنعاء فعلوه ،لكنهم وصلوا لقناعة «صنعاء بعيدة قولوا له الرياض أقرب»

فشلت مؤامرات استهداف صنعاء أمنيا بفضل توفيق الله لرجال وزارة الداخلية وجهاز األمن واملخابرات

بعض اخلاليا التي مت ضبطها جرى اإلعالن عنها والبعض لم يعلن عنها ألسباب أمنية

يعمل األعداء من خالل استهداف اجلانب االقتصادي التضييق على معيشة الناس

التربية القرآنية تريد املجتمع اإلسالمي قويا يقظا متماسكا ميتلك كل عناصر القوة في كل امليادين
فشلت مؤامرات األعداء
وأض��اف" عى املستوى األمني ك��ان ج��زء كبر
من مؤامرات العدو يتمثل يف ارتكاب الجرائم
امل �خ �ل ��ة ب ��األم ��ن واالس � �ت � �ه� ��داف ألب� �ن ��اء ال �ش �ع��ب
ويف امل�ق��دم��ة ال�ع��اص�م��ة ص�ن�ع��اء ،وك��ان��ت هناك
ال�ك�ث��ر م��ن امل�خ�ط�ط��ات للتفجرات يف ال�ش��وارع
والتجمعات واستهداف املواطنني.
وأش � � ��ار ق ��ائ ��د ال � �ث � ��ورة ،إىل أن � ��ه وب �ف �ض ��ل ال �ل��ه
وتوفيقه لرجال األمن وجهاز األمن واملخابرات،

نؤكد على احلرص في
استمرار التحشيد والتجنيد
وكل أشكال االستعداد
العسكري واجلهوزية
شعبنا على درجة عالية
من الوعي ويعرف من هو
العدو والصديق
نأمل أن تتجسد القيم
اإلميانية في أعمال املسؤولني
وأخالقهم وإدراكهم أن موقع
املسؤولية هو خدمة الناس

ف�ش�ل��ت ال �ك �ث��ر وال �ك �ث��ر م ��ن م ��ؤام ��رات األع� ��داء
الس� �ت� �ه ��داف أب� �ن� ��اء ال �ع ��اص �م ��ة ص �ن �ع ��اء أم �ن �ي ��ا،
وك �ش �ف��ت ال �ك �ث��ر م ��ن امل ��ؤام ��رات وامل �خ �ط �ط��ات،
والخايا التي كلفت من جانب تحالف العدوان
لتنفيذ تلك الجرائم ،والتي تم الكشف عنها يف
وسائل اإلعام الوطنية والبعض منها لم يعلن
ألسباب امنية.
الفشل الكامل

وذك� � � � � ��ر أن ال� � � � �ع � � � ��دوان اس � � �ت � � �خ� � ��دم ال� � �ح � ��رب
االقتصادية وحرص عى أن تصل إىل كل منزل
ل��رتك �ي��ع ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي وإي �ص��ال��ه إىل م��رح�ل��ة
االن �ه �ي ��ار ل �ك �ن �ه��م ص ��دم ��وا ب �ث �ب ��ات أب� �ن ��اء ال �ب �ل ��د..
مشرا إىل أن هناك حمات كبرة سخروا لها
املليارات والغطاء السيايس والدويل والحمات
اإلع��ام�ي��ة إىل ج��ان��ب م�ح��اول��ة خ�ل�خ�ل��ة ال��داخ��ل
وت �ح ��ري ��ك أب ��واق �ه ��م ،ل �ك��ن ال �ل ��ه أوه� ��ن ك�ي��ده��م
ووصلوا يف نهاية املطاف إىل الفشل الكامل.
الحرب الناعمة

وب � � ��ني ال �س �ي ��د ال� �ق ��ائ ��د أن ال � �ع� ��دو اس �ت �ه ��دف
ال�ع��اص�م��ة وب�ق�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ات ب��ال�ح��رب الناعمة
ض �م ��ن ال� �ح� ��رب ال� �ت ��ي ي �خ ��وض �ه ��ا ع� ��ى امل �س �ت ��وى
األخ � ��اق � ��ي وال � �ف � �ك� ��ري ،وك � � ��ان ي �س �ع ��ى إلن �ش ��اء
ش �ب �ك ��ات ل �ل ��دع ��ارة وال �س ��رق ��ة ع ��ى ن �ح ��و م�ن�ظ��م
إلزعاج املواطنني والتضييق عليهم والتشويش
عى األجهزة األمنية.
ول �ف ��ت إىل أن ال �ع ��دو ش ��ن ح ��رب ��اً ش��رس��ة ع��رب
وس��ائ��ل اإلع ��ام وم��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
بنشاط هائل الستهداف األفكار والقيم والعزم
واإلباء وبالدرجة األوىل استهداف الشباب الذي
يتحرك يف مختلف املهام ولكنهم فشلوا إىل حد
ك�ب��ر ..م��ؤك��دا أن األع ��داء ص��دم��وا ب�ص�م��ود ه��ذا
الشعب وتضحياته ،وصربه النابع من اإليمان.
وقال" مهما كان جربوت األعداء وإمكاناتهم
وح � �ج � ��م م � ��ؤام � ��رات � �ه � ��م وم � �س � �ت � ��وى ط �غ �ي ��ان �ه ��م
وإج� ��رام � �ه� ��م ب �ح �ق �ن ��ا ال ي �م �ك ��ن أن ي ��وص �ل �ن ��ا إىل
االنهيار والخضوع لهم".
تجاوز التحديات
وأك ��د أن األع � ��داء ال��ذي��ن راه �ن ��وا ع��ى ت�ح�ق�ي��ق

أه��داف�ه��م خ��ال أس�ب��وع��ني إىل ش�ه��ري��ن وص�ل��وا
إىل ال �ع��ام ال�ث��ام��ن وق��د ش�ب�ع��وا ي��أس��اً وأص�ب�ح��وا
يف قرارة أنفسهم يقرون بهزيمتهم  ..مبينا أن
األعداء يوم راهنوا عى أمريكا لنصرهم كانت
النتائج عكس ما أرادوا ،بينما استطاع الشعب
اليمني أن يتجاوز التحديات واألخ�ط��ار وحقق
الكثر من االنتصارات.
وأض� ��اف" ن�ح��ن ش�ع��ب ي�ث��ق ب��ال�ل��ه ،ول��ذل��ك ال
يمكن أن ننكسر أمام املقارنات املادية" ..مؤكدا
أن الشعب اليمني ليس فريسة سهلة وال لقمة
س ��ائ �غ ��ة ،وع �ل �ي �ه��م اس �ت �ي �ع ��اب ه� ��ذه ال�ح�ق�ي�ق��ة
بعد هذه األع��وام التي جربوا فيها كل كيدهم
ووسائل إجرامهم.
أفظع الجرائم
وذكر قائد الثورة ،أن تحالف العدوان ينتقل
من فشل إىل فشل وطاملا بقي الشعب اليمني
م �ع �ت �م��داً ع ��ى ال �ل ��ه ون ��اه �ض ��اً ب �م �س��ؤول �ي �ت��ه ف��إن
ال�ل��ه ل��ن ي�خ��ذل��ه ..وق ��ال" األع ��داء يستهدفوننا
بالدعايات يف وسائل اإلعام ومواقع التواصل
االجتماعي للتضليل تجاه الحقائق".
وأض� ��اف" األع� ��داء ي �ح��اول��ون أن ي�ب�ع��دون��ا عن
ال �ه��وي��ة اإلي �م��ان �ي��ة ،وت �ج��ري��دن��ا م ��ن أه ��م ع�ن�ص��ر
م �ع �ن��وي وأن ن �ق �ب��ل ب ��األع ��داء واالح � �ت� ��ال ،وال
ي�س�ت�ث��رن��ا ش�ي�ئ��اً ض��ده��م ك�م��ا ي�ح��دث يف امل�ن��اط��ق
املحتلة التي يرتكبون فيها أفظع الجرائم بحق
املواطنني ،وآخرها اغتصاب فتيات يف حيس".
ميزان الحكمة

وأكد أن أكرب كارثة وأكرب فساد كمن يف سيطرة
األعداء عى البلد ،ألن سيطرتهم تعني إخضاع
البلد ألمريكا وإس��رائ�ي��ل ،وتحويل اليمن لبيئة
م�ف�ت��وح��ة أم ��ام ال�ش�ي�ط��ان وأول �ي��ائ��ه ل��ذل��ك ل�ي��س
هناك أي أولوية توازي أولوية التصدي لهم.
وأضاف" عندما يتخذ البعض من أي إشكالية
أو خلل أو ممارسة فردية أو خطأ سلويك فرصة
إلثارة الفتنة وتهييج الرأي العام وصرف الناس
عن ما يعمله األعداء من أشياء فظيعة ويمثل
خ �ط��ورة م�ط�ل�ق��ة ع��ى ال�ب�ل��د ،ف�ه��و إم ��ا ب ��وق من
أبواقهم أو مغفل ال يمتلك البصرة".

وأش � � � ��ار إىل أن ال �س �ب �ي ��ل ال �ص �ح �ي ��ح إلص � ��اح
االختاالت هو التوجه ملعالجتها بشكل عميل
يف إط � ��ار األم � ��ر ب ��امل� �ع ��روف وال � �ت � ��وايص ب ��ال �ح ��ق،
ومكافحة الفساد وليس عى حساب القضايا
الكبرة مثل مصر شعب ..الفتا إىل أن البعض
إذا حصلت له مشكلة شخصية يجعلها قضية
عامة ألنه ال يرى إال نفسه ،وهمه الشخيص،
لذلك يجب تحديد األولويات بميزان الحكمة
والتحرك وفقها بمسئولية.

املنهجية احلكيمة ملواجهة
أي إشكال أو أخطاء هي التوجه
نحو املعاجلة بشكل عملي
أخوي في إطار املسؤولية

يجب أن نتعاون شعبيا
ورسميا في التصدي للحرب
الناعمة بكل أشكالها

على اجلهات الرسمية
والقطاع اخلاص واملجتمع
التعاون في نشاط اقتصادي
انتاجي لتفعيل اليد العاملة

التعاون بني املواطنني واألجهزة األمنية
وش��دد عى أهمية االستمرار يف التعاون بني
املواطنني واألجهزة األمنية ،لتعزيز االستقرار
وإف� �ش� ��ال م �خ �ط �ط��ات األع � � � ��داء ..م �ب �ي �ن��اً أن� ��ه ت��م
كشف واح��دة م��ن أخ�ط��ر امل��ؤام��رات ال�ت��ي كانت
تستهدف العاصمة صنعاء من قبل طفل واع
ق ��ام ب ��إب ��اغ األج �ه ��زة األم �ن �ي��ة ب��أخ �ط��ر ال�ع�ن��اص��ر
االج��رام �ي��ة ال �ت��ي دخ �ل��ت ال�ع��اص�م��ة الس�ت�ه��داف
املواطنني.
وأك� ��د ق ��ائ ��د ال �ث ��ورة ع ��ى أه �م �ي��ة ال �ت �ع ��اون م��ع
األجهزة األمنية يف وزارة الداخلية وجهاز األمن
وامل �خ ��اب ��رات ل�ل�ح�ف��اظ ع ��ى االس �ت �ق ��رار األم �ن ��ي..
مبينا أن إط��اق ال�ن��ار يف امل�ن��اس�ب��ات االجتماعية
س � �ل� ��وك خ� ��اط� ��ئ ي � �ه� ��دد ح � �ي� ��اة ال � �ن � ��اس وي �ج ��ب
التعاون رسمياً وشعبياً ملعالجته.
التعاون مع الجانب الرسمي
م ��وض� �ح ��ا ب � � ��أن إط� � � ��اق األع � � � ��رة ال � �ن � ��اري � ��ة م��ن
ال �س �ل ��وك �ي ��ات ال� �ت ��ي ي �ج ��ب أن ي �ت �ب �ن ��ى امل �ج �ت �م��ع
معالجتها بالتعاون مع الجانب الرسمي ألنه
يحول مناسبات األفراح إىل اتراح ..مشددا عى
أه �م �ي��ة ال �ت �ع ��اون يف ح ��ل ال �ق �ض��اي��ا االج�ت�م��اع�ي��ة
وال �ت �ص ��دي ل�ل�ج��ري�م��ة امل �ن �ظ �م��ة ،ك ��ون ال �ت �ع��اون
أس��اس ال�ن�ج��اح ويعطي فاعلية للتصدي لكل
األخطار التي تستهدف املجتمع.
ودع��ا إىل التعاون مع الجانب الرسمي فيما
يتعلق بالتخطيط العمراين والحذر من البناء
ال �ع �ش ��وايئ  ..م�ب�ي�ن��ا أن ه �ن ��اك ن �ش��اط��اً ع �م��ران �ي��اً
سواء يف العاصمة أو املحافظات ولكن معظمه
يتم بشكل عشوايئ ويمثل مشكلة يف املستقبل
أم ��ام ال �ج��وان��ب ال�خ��دم�ي��ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وال�ب�ن�ي��ة
التحتية ،ويجب أن يكون هناك نشاط توعوي
يف هذا الجانب.
تشغيل اليد العاملة
وأش � � � � ��ار إىل أن ه � �ن � ��اك ك � �ث� ��اف� ��ة س� �ك ��ان� �ي ��ة يف
العاصمة وهناك فرصة لتحويل هذا التجمع
إىل منتج وعامل لتحقيق النهضة االقتصادية..
م � ��ؤك � ��داً ع � ��ى أه� �م� �ي ��ة ال � �ت � �ع� ��اون ب � ��ني ال �ج �ه ��ات
ال ��رس �م �ي ��ة وال� �ق� �ط� ��اع ال � �خ� ��اص وامل� �ج� �ت� �م ��ع ،يف
إحداث نشاط اقتصادي إنتاجي لتشغيل اليد
العاملة
وقال" شعبنا الذي استطاع أن ينتج صواريخ
ب ��ال �س �ت �ي ��ة ،ع� �ج ��زت األس� �ل� �ح ��ة األم ��ري� �ك� �ي ��ة ع��ن
ال �ت �ص��دي ل �ه��ا ،ي�س�ت�ط�ي��ع أن ي�ص�ن��ع ال �ك �ث��ر م��ن
األشياء التي يمكن إنتاجها يف البلد".
وأك��د قائد الثورة عى أهمية أن تكون عاقة
ال �ج �ه��ات ال��رس�م�ي��ة ب��ال�ت��اج��ر وامل ��واط ��ن إي�ج��اب�ي��ة
ل �خ��دم��ة ال �ب �ل��د ،وأن ي�ت�ج��ه ال �ج �م �ي��ع الس�ت�ث�م��ار
األم ��وال ال�ت��ي ت��ذه��ب ل�ل�خ��ارج يف ال�ب�ل��د ..مشرا
إىل أن التوجه نحو اإلنتاج املحيل بجودة عالية
سيعالج الكثر م��ن املشاكل املعيشية ويعمل
عى تحسني مصادر الدخل وتوفر االحتياجات
الضرورية.
خدمة الناس
وح � � � ��ث ع � � ��ى ال � � �ت � � �ع� � ��اون يف م � �س � ��أل � ��ة ن� �ظ ��اف ��ة
العاصمة وزيادة الجهد بني املواطنني والجهات
ً
مؤكدا عى ضرورة اهتمام الجهات
الرسمية..
الرسمية بواجباتهم تجاه املواطن يف كل مواقع
املسؤولية.
وعرب قائد الثورة يف ختام كلمته عن األمل يف
أن تتجسد القيم اإليمانية يف أعمال املسؤولني
وأخ��اق�ه��م وإدراك �ه��م أن م��وق��ع امل�س��ؤول�ي��ة هو
موقع خدمة الناس.
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خالل لقائه اللجنة العسكرية الوطنية  ..وزير الدفاع :

حتديد وجتديد بنك أهدافنا في عمق دول العدوان
األح� ��داث ال�ق��ادم��ة س�ت��ذه��ل األع� ��داء إن
متادوا في احلصار والعدوان

امل�خ��زون م��ن أسلحة ال ��ردع االستراتيجية
الباليستية يكفي لعقود من الزمن

ال� �ع� �م ��ل ج � ��ار ع� �ل ��ى ق � ��دم وس� � ��اق ل �ت �ع��زي��ز
الترسانة العسكرية التكتيكية والتعبوية

ألعداء الوطن واألمة ..

عودوا إلى
رشدكم قبل أن
تتخطفكم أيادي
البأس الشديد
عقيد /يوسف الشميري

أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد
ناصر العاطفي ،أن اليمن وقيادته يف
صنعاء تضع يف أولوياتها األمن واالستقرار
والسام املشرف القائم عىل التعامل
بالندية ،وبما ال يمس بالسيادة الوطنية
والقرار السيادي اليمني.
وقال اللواء العاطفي خال لقائه رئيس
اللجنة العسكرية الوطنية اللواء الركن
يحيى عبدالله الرزامي وأعضاء اللجنة
" نحن مع سام الشجعان الذي سقفه
الرئييس املصلحة العليا للشعب اليمني
وعزته واستقاله وانتصار قضاياه الوطنية
االسراتيجية".
وأض ��اف يف ال�ل�ق��اء ال��ذي ح�ض��ره م�س��اع��د وزي��ر ال��دف��اع ال�ل��واء
ال��رك��ن ع��ي ال �ك �ح��اين ورئ �ي��س ه�ي�ئ��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ل ��واء ال��رك��ن
محمد املقداد ومدير ديوان وزارة الدفاع اللواء الركن محمد
ال �ع��وام��ي وم��دي��ر دائ ��رة االس �ت �خ �ب��ارات ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن ع��ي أب��و
ح�ل�ي�ق��ة " أث�ب�ت�ن��ا ذل ��ك ع �ن��دم��ا ات �ج��ه امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل إىل ط�ل��ب
الهدنة األممية فكنا وما زلنا السباقني نحو االلتزام بها ووضع
أس��س صحيحة وإي�ج��اب�ي��ة ل�ه��ا ،رغ��م ال�خ��روق��ات وال�ت�ج��اوزات
التي يرتكبها العدوان وأذنابه عىل مدار الساعة ،فهم أرادوها
ُه��دن��ة مُ �خ��ادع��ة وس �ع��وا خ��ال�ه��ا إىل ال�ت�ح�ش�ي��د وإع� ��ادة ت��رت�ي��ب
صفوفهم".
وتابع وزير الدفاع " نقول لهم جميعاً ويف مقدمتهم النظام
السعودي واإلمارايت أن ال يتمادوا يف استفزاز القوات املسلحة
ال�ي�م�ن�ي��ة وأن ي��رك��وا ال�ي�م��ن وش��أن��ه ألن ق��وات�ن��ا امل�س�ل�ح��ة ق ��ادرة

الصناعات العسكرية والكفاءات الصناعية واخلبراء اليمنيون يعملون ليل
نهار لتعزيز ترسانتنا الصاروخية الباليستية االستراتيجية
قادرون على إحلاق الوجع الكبير بالعدو وقد أعذر من أنذر
وم �س �ت �ع��دة ل �ت ��أدي ��ب م ��ن ل ��م ي�ت�ع�ل��م َب �ع ��د ب ��أن ال �ي �م��ن م��درس��ة
البطولة والرجولة والكرامة والبأس الشديد".
وأض��اف" إن لم ينصاع العدو إىل النصيحة اليمنية الجادة
والصادقة فا يلومون إال أنفسهم ألننا قد كررنا التحذيرات
م ��راراً ول�س�ن��ا م�س��ؤول��ني ع��ن َ
ص�م��م أذان �ه��م وال ع��ن ان�س�ي��اق�ه��م
املريض نحو إرضاء عواصم الهيمنة الغربية الصهيونية".
وج ��دد وزي ��ر ال��دف��اع ال��دع��وة ل�ق��وى ال �ع ��دوان ب��االس�ت�م��اع إىل
رسائل النصح التي وجهها السيد القائد عبدامللك ب��در الدين
ال�ح��ويث وأن ي�م�ت�ث�ل��وا ل�ه��ا وي�س�ت��وع�ب��وا م�ض�م��ون�ه��ا ج �ي��داً ،حيث
وق ��د ك��رره��ا أك ��ر م��ن م ��رة ب ��أن ي��رك��وا ال�ي�م��ن وال�ي�م�ن�ي��ني م��ا لم
فسوف يندمون ألن ما بعد النصيحة الصادقة نعدهم وعد
الرجال الشجعان األوفياء بأن نجعل عويلهم وصراخهم يمأل
اآلفاق وحينها لن ينفعهم الندم ولن يكون لهم من مُ ْن ِقذ أمام
ضرباتنا التي ستكون مزلزلة وقوية وساحقة.
وقال اللواء العاطفي" نحن هنا ومن موقع املسؤولية ومن
ث�ب��ات امل��وق��ف ن��وج��ه إل�ي�ه��م ه��ذه ال�ن�ق��اط ال�ت��ي ي�ج��ب ع�ل�ي�ه��م أن
يفهموا جوهرها وأبعادها:
ً
أوال :ما يَمْ َن َعنا من تمريغ أنوف املستكربين الطغاة املعتدين

هو الكلمة واملوقف الذي أعلنه قائد الثورة.
ً
عملنا عىل تحديد وتجديد بنك أهدافنا يف عمق دول
ثانياِ :
وعواصم العدوان وستذهلهم األحداث القادمة إن تمادوا يف
الحصار والعدوان.
ثالثاً :نطمئنهم أن املخزون من أسلحة ال��ردع االسراتيجية
ال�ب��ال�ي�س�ت�ي��ة ت�ك�ف��ي ل�ع�ق��ود ط��وي�ل��ة م��ن ال��زم��ن وم ��ن امل��واج�ه��ات
املستمرة.
رابعاً :إن الصناعات العسكرية اليمنية والكفاءات الصناعية
والخرباء اليمنيني يعملون ليل نهار وعىل قدم وساق لتعزيز
ت��رس��ان�ت�ن��ا ال�ع�س�ك��ري��ة ال �ص��اروخ �ي��ة ال�ب��ال�ي�س�ت�ي��ة االس��رات�ي�ج�ي��ة
وال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة وال�ت�ع�ب��وي��ة وم ��ن ال �ط��ائ��رات امل �س��رة ذات ال�ت�ق�ن�ي��ة
والدقة العالية ملواجهة طويلة األمد.
خامساً :ننصح تحالف العدوان وأذنابه ونكرر النصيحة أن
ال ي�خ�ت��ربوا م�ق��درت�ن��ا ع��ىل ال�ص��رب واالح�ت�م��ال ألن�ن��ا ق ��ادرون عىل
إلحاق الوجع الكبر بهم وقد أعذر من أنذر.
وع ��رب وزي ��ر ال ��دف ��اع ،ع��ن ال�ت�ق��دي��ر وال�ث�ن��اء ل�ل�ج�ه��ود ال�ص��ادق��ة
واملخلصة ال�ت��ي بذلتها اللجنة العسكرية وه��ي ت��ؤدي واجبها
الوطني يف عمّ ان.

وكيل الهيئة العامة لألراضي واملساحة والتخطيط العمراني ل�«26سبتمبر» :

توجيهات قائد الثورة ستثمر عن حتقيق العدالة في التخطيط
العمراني وخلق الشراكة املجتمعية في البناء احلضري
أكد الوكيل املساعد لهيئة األرايض لشؤون التخطيط العمراين املهندس محمد الحميقاين أن الهيئة
العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراين تحرص كل الحرص عىل تنفيذ توجيهات القيادة الثورية
امللهمة والحكيمة ممثلة بالقائد العلم املجاهد السيد عبدامللك بدرالدين الحويث-يحفظه الله -وكذا
توجيهات القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء املجلس السيايس األعىل ،الخاصة بجانب عمل
ومهام واختصاصات الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراين.
وأشار املهندس الحميقاين يف تصريح خاص ل�"26سبتمرب"
أن ال �ه �ي �ئ��ة ت �ب ��ذل ج� �ه ��وداً ح�ث�ي�ث��ة وم �ض��اع �ف��ة يف ات �ج ��اه ت�ن�ف�ي��ذ
توجيهات القيادة الثورية والسياسية العليا ،وال��وف��اء بهذه
التوجيهات الحكيمة وباملسؤوليات العظيمة امللقاة عىل عاتق
الهيئة ع��ىل ال��وج��ه األك�م��ل واألم�ث��ل ..مبيناً أن الهيئة قطعت
ش��وط��اً ك �ب��راً وان �ج ��زت ال �ع��دي��د م��ن ال �خ �ط��وات ال �ه��ام��ة يف ه��ذا
االتجاه.
وأوض� � ��ح ال �ح �م �ي �ق ��اين ،أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� � ��ألرايض ق��ام��ت
ب��إع��داد دليل املشاركة املجتمعية ،بهدف إش��راك املجتمعات
امل�ح�ل�ي��ة يف ع�م�ل�ي��ة ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ع �م��راين ،ك�م��ا ق��ام��ت ب�ت�ف�ع�ي��ل
قانون التخطيط الحضري رقم( )20لسنة 1995م الخاص
بالتسوية العقارية والتي من شأنها تحقيق العدالة يف أعمال
التخطيط العمراين وجعل املجتمع شريكا أساسيا يف عملية
التسوية بالنسبة امل�ح��ددة يف ال�ق��ان��ون  ٪25وتجنيب خزينة
ال��دول��ة التعويضات امل�ه��ول��ة ال�ت��ي ك��ان��ت تتحملها يف ال�س��اب��ق..
ب��اإلض��اف��ة إىل أن ال�ه�ي�ئ��ة ت�ق��وم ب�ت�ط�ب�ي��ق امل�خ�ط�ط��ات م��ن خ��ال
التعميد ل�ش��ق ال�خ�ط��وط وال�ط��رق��ات بالتنسيق م��ع السلطات
املحلية يف املحافظات وكذا مع وزارة األشغال العامة والطرق.
ولفت الوكيل املساعد أن الهيئة العامة قامت بتطبيق هذه
اإلجراءات والتوجيهات القاضية بتنفيذ املخططات عىل أرض
الواقع ،حيث تمت عملية التدشني والتنفيذ للمخططات يف
عدد من املحافظات ،منها محافظة صعدة ،ومحافظة ذمار
(م�ع��رب) ،ويف ع��دد م��ن م��دي��ري��ات محافظة ال�ح��دي��دة ،وب��دأت
ال �ه �ي �ئ��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ش��ق يف م �ح��اف �ظ��ة ت �ع��ز ودش �ن ��ت امل�خ�ط�ط��ات
وال�ف��ري��ق ال�ف�ن��ي ال�ت��اب��ع للهيئة م��وج��ود يف امل�ي��دان بتعز لتنفيذ
املهام املحددة له من الهيئة ،كما سيبدأ العمل خال األسبوع
الجاري يف محافظة صنعاء.
وأوض� � ��ح امل �ه �ن ��دس ال �ح �م �ي �ق��اين أن ت �ن �ف �ي��ذ ه� ��ذه اإلج � � ��راءات

واملخططات تأيت بغرض الحد من البناء العشوايئ
وت �ح ��زي ��م امل �ن ��اط ��ق ال �ع �ش ��وائ �ي ��ة وك � ��ذا ال �ح �ف ��اظ ع��ىل
املناطق واألرايض الزراعية.
وت �ط ��رق ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ش ��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط إىل
أن ق � ��ان � ��ون ال �ت �ع ��دي ��ل ب ��امل �خ �ط �ط ��ات ي �ن ��ص ع � ��ىل أن
ال�ت�ع��دي��ل يف أي م�خ�ط��ط ي �ك��ون ب �ش��رط ع ��دم وج��ود
متضررين ويف ح��ال وج��ود متضررين يعاد الوضع
ال �س��اب��ق ل�ل�م�خ�ط��ط ،أي إىل م ��ا ك ��ان ع�ل�ي��ه امل�خ�ط��ط
ق�ب��ل ال�ت�ع��دي��ل ،ن��اه�ي��ك ع��ن ص ��دور ت��وج�ي�ه��ات وق ��رار م��ن قبل
امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ىل ب��إل�غ��اء ك��اف��ة ال�ت�ع��دي��ات ال�ت��ي تمت
خ��ال ه��ذه ال �ف��رة ..ك�م��ا أن ال�ه�ي�ئ��ة ت�ح��رم األح �ك��ام القضائية
ال �ص��ادرة ب�ه��ذا ال �ش��أن ،وأي ت�ع��دي��ات ت�م��ت ب�ن��اءً ع��ىل ق ��رارات
اللجان الفرعية يف املحافظات ،تستوجب من اللجان الفرعية
ال�ت��ي أق ��رت ت�ل��ك ال�ت�ع��دي��ات ،وك ��ذا م��ن ال�س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة يف
املحافظات إلغاء تلك التعديات ،وستكون الهيئة عىل الدوام
م�ح��ل ث�ق��ة ال�ج�م�ي��ع ب�ت�ح�ق�ي��ق ال�ع��دال��ة يف ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ح�ف��اظ
ع��ىل امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة ون�ص��رة امل�س�ت�ض�ع�ف��ني ورف ��ع ال�ض��رر عن
امل �ت �ض ��رري ��ن ب �م��وج��ب ال �ن �ظ ��ام وال �ق ��ان ��ون وال �ت ��وج �ي �ه ��ات ال�ع�ل�ي��ا
الصادرة بهذا الشأن.
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت��وج�ي�ه��ات األخ� ��رة ل�ق��ائ��د ال �ث ��ورة ال�خ��اص��ة
ب�ج��ان��ب ال�ت�خ�ط�ي��ط ال �ع �م��راين وال �ح ��ذر م ��ن ال �ب �ن��اء ال �ع �ش��وايئ،
ال �ت��ي ت�ض�م�ن�ه��ا خ �ط��اب��ه خ ��ال ل �ق��ائ��ه ب��أب �ن��اء ال �ع��اص �م��ة ص�ن�ع��اء
األس�ب��وع امل ��ايض ..أك��د ال��وك�ي��ل الحميقاين أن دور املجتمع هو
دور أس��ايس ورئييس يف الحفاظ عىل املصالح العامة وخدمة
الوطن والشعب ..موضحاً أن التخطيط العمراين هو يف األول
واألخر ليس مخطط من أجل رخصة بناء ،لكنه مخطط عام
يهدف لتحقيق تنمية شاملة يف مختلف املجاالت وعىل صعيد
ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة وال �خ��دم��ات األس��اس�ي��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع م��ن ط��رق��ات

وم � �ي� ��اه وك� �ه ��رب ��اء وص� � ��رف ص�ح��ي
وتعليم وصحة ومناطق ترفيهية
وغ ��ره ��ا م ��ن ال �ج��وان��ب األس��اس �ي��ة
التي تمس احتياجات املجتمع.
وق � � � � � � � � ��ال "امل � � � �ج � � � �ت � � � �م� � � ��ع ش� � ��ري� � ��ك
أس ��ايس يف ال �ح �ف��اظ ع��ىل امل�ص��ال��ح
ال� � �ع� � ��ام� � ��ة وص� � ��ون� � �ه� � ��ا وح� �م� ��اي� �ت� �ه� ��ا
ورف ��ض ال�ت�ص��رف��ات ال �خ��ارج��ة عن
ال �ن �ظ ��ام وال � �ق� ��ان� ��ون ،م �ث ��ل ال �ب �ن ��اء
ال �ع �ش ��وايئ وم �خ��ال �ف��ات ال �ب �ن��اء يف
امل�خ�ط�ط��ات ال�ع�م��ران�ي��ة وال �ت��ي من
ش��أن�ه��ا االض� ��رار امل�ب��اش��ر ب��امل�ص�ل�ح��ة
العامة وباالحتياجات األساسية
للمجتمع.
وت ��اب ��ع امل �ه �ن��دس ال�ح�م�ي�ق��اين ق ��ائ � ً
�ا" :ع ��ىل امل�ج�ت�م��ع االم�ت�ث��ال
لتوجيهات ودعوة السيد القائد بالتعاون مع الجانب الرسمي
يف ال�ت�خ�ط�ي��ط ال�ع�م��راين وال �ح��ذر م��ن ال�ب�ن��اء ال �ع �ش��وايئ ،والب��د
ك ��ذل ��ك أن ت �ت �ض��اف��ر ال �ج �ه ��ود امل�ج�ت�م�ع�ي��ة وال��رس �م �ي��ة ل�ل�ح�ف��اظ
ع��ىل امل�خ�ط�ط��ات وع ��ىل امل �ص��ال��ح ال �ع��ام��ة وح�م��اي�ت�ه��ا وص��ون�ه��ا،
كونها تعد مصالح وطن وشعب وأجيال قادمة ومتاحقة..
وتعريضها لاعتداءات أو املخالفات أو انتشار البناء العشوايئ
يشكل عائقاً من عوائق تأخر عملية التنمية الحضرية.
واختتم الوكيل املساعد لشؤون التخطيط العمراين حديثه
بالتأكيد عىل أنه ال يمكن ألي مجتمع من املجتمعات تحقيق
ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ت �ق��دم وال �ن �ه��وض ال �ح �ض��اري ال �ش��ام��ل م ��ا ل ��م ي�ك��ن
هناك وعي مجتمعي وإدراك شعبي وعمل تشاريك يف جانب
التخطيط ال�ع�م��راين وب�م��ا يحقق األه ��داف التنموية امل�ن�ش��ودة
ع��ىل امل��دى امل�ت��وس��ط وال�ب�ع�ي��د ..وينبغي أن ي�ك��ون ه�ن��اك تكامل
وت �ن �س �ي��ق وت �ع ��اون ف ��اع ��ل ب ��ني ك ��اف ��ة ال �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة وذات
العاقة ،مثل األشغال العامة والطرق ،والكهرباء ،واملياه،
وال�ص��رف ال�ص�ح��ي ،وال�ت�ع�ل�ي��م ،وغ��ره��ا م��ن ال�ج�ه��ات املعنية،
بحيث ال تظل عملية التخطيط بيد قطاع معني دون إشراك
بقية القطاعات املعنية بالتخطيط والبنية التحتية وبالعملية
التنموية.

وخ ��اط ��ب ال �ل �ج �ن��ة ق ��ائ � ً
�ا" ه� ��ذا م ��ا ك� ��ان م �ن �ت �ظ��ر وم ��أم ��ول م��ن
الكفاءات العسكرية التي اختارتها القيادة الثورية واملجلس
ال�س�ي��ايس األع��ىل إلن�ج��از ذل��ك ال��دور وت�ل��ك امل�ه��ام الوطنية وقد
كنتم خر من قام باألعمال وأفضل من أنجز املهام بكل أمانة
وم�س��ؤول�ي��ة وإخ ��اص وب�م��ا ي�ص��ب يف خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن
يف آن واحد".
فيما أشار رئيس اللجنة العسكرية الوطنية ،إىل أن اللجنة
ق��ام��ت ب ��دوره ��ا ع��ىل اك �م��ل وج ��ه وب � ��ادرت ب�ف�ت��ح ث ��اث ط��رق��ات
لتثبت حسن النوايا والتوجه صوب السام الذي جاءت اللجنة
من أجله بينما الطرف اآلخر طالب بفتح طريق واحد وكان هذا
بوجود األمم املتحدة.
وأوضح اللواء الرزامي ،أن موقف اللجنة كان إيجابيا وصائبا
وأن القيادة والدولة يف صنعاء كانت مبادرة يف فتح الطرقات
ألب� �ن� ��اء ت �ع ��ز وت� �ح� ��رص ع� ��ىل ت �ع ��ز ل �ي ��س ب ��اس �م �ه ��ا ب� ��ل ب �س �ك��ان �ه��ا
وأب �ن��ائ �ه��ا وأه �ل �ه��ا وأط �ف��ال �ه��ا  ..وق� ��ال " ب ��ادرن ��ا ب�ف�ت��ح ال �ط��رق��ات
وت��وف��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل�ي��اه وك��اف��ة وس��ائ��ل ال��راح��ة واألم ��ان ونحن
مستعدون لتلبيتها".

ع��ن امل�ش��اع��ر ال�ي�م�ن�ي��ة امل�ت��أج�ج��ة ج��اءت
ال�ح�ك�م��ة ال�ق��وي��ة وامل��زل��زل��ة ل��وزي��ر ال��دف��اع
ال� �ل ��واء ال ��رك ��ن م �ح �م��د ن ��اص ��ر ال �ع��اط �ف��ي
ال � �ت � ��ي وج � �ه � �ه� ��ا إىل ت � �ح� ��ال� ��ف ال� � �ع � ��دوان
ق� �ي ��ادة وم� �خ ��اب ��رات وم ��رت ��زق ��ة وراس �م ��ي
اسراتيجيات العدوان ..قال لهم بملء
الفم وبوضوح املقصد ال تختربوا صربنا
وال تمعنوا يف تعنتكم وعدوانكم..
ل � � ��ن ي� � �ك � ��ون أم � ��ام� � �ك � ��م غ � � ��ر امل � ��واج � �ه � ��ة
ال � �ح � ��اس � �م � ��ة ..ن� �ح ��ن م � ��ع ال � �س � ��ام وم ��ع
ال� �ه� ��دن� ��ة ل� �ك ��ن ت� �م ��ادي� �ك ��م يف امل � ��زي � ��د م��ن
ال �ح �ص��ار وال�ت�ع�ن��ت ويف ال �خ��روق��ات ويف
ال �ت �ح �ش �ي��د ل ��ن ي �ك ��ون يف ان �ت �ظ ��ارك ��م غ��ر
جهنم ال�ح�م��راء املشتعلة ال�ت��ي ستكون
ت� �س ��ون ��ام ��ي ي �ك �ت �س ��ح ال� �ط� �غ ��اة وال� �ب� �غ ��اة
وعتاولة املعتدين..
وحدد الوزير نقاطاً خمساً لعل قيادة
العدوان تعود إىل رشدها أو أن الحجة
ق ��ائ� �م ��ة ع �ل �ي �ه ��م وال م� �ف ��ر أم� ��ام� �ك� ��م غ��ر
االن�ص�ي��اع ل�ن�ص��ائ��ح ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��در
ال��دي��ن ال �ح��ويث ق��ائ��د ال �ث��ورة ف��اس�ت��وع�ب��وا
ال ��درس ق�ب��ل أن ت�ط��ال�ك��م أي ��ادي ال�ب��أس
ال� �ش ��دي ��د وه � � ��ذه ال� �ن� �ق ��اط ن � ��ورده � ��ا ك �م��ا
جاءت عىل لسان وزير الدفاع..
قالها وزير الدفاع اللواء الركن محمد
ناصر العاطفي" :نحن هنا وم��ن موقع
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة وم � ��ن ث� �ب ��ات امل� ��وق� ��ف ن ��وج ��ه
إليهم هذه النقاط التي يجب عليهم أن
يفهموا جوهرها وأبعادها:
ً
أوال :م� ��ا َي ��مْ � َ�ن � َ�ع� �ن ��ا م� ��ن ت �م ��ري ��غ أن� ��وف
املستكربين الطغاة املعتدين هو الكلمة
واملوقف الذي أعلنه قائد الثورة..
ً
عملنا عىل تحديد وتجديد بنك
ثانياِ :
أهدافنا يف عمق دول وعواصم العدوان
وستذهلهم األحداث القادمة إن تمادوا
يف الحصار والعدوان..
ث � ��ال � �ث � ��اً :ن �ط �م �ئ �ن �ه ��م أن امل � � �خ� � ��زون م��ن
أسلحة الردع االسراتيجية الباليستية
ت �ك �ف��ي ل �ع �ق��ود ط��وي �ل��ة م ��ن ال ��زم ��ن وم��ن
املواجهات املستمرة.
راب � � �ع � � ��اً :إن ال � �ص � �ن� ��اع� ��ات ال �ع �س �ك ��ري ��ة
اليمنية والكفاءات الصناعية والخرباء
ال�ي�م�ن�ي��ني ي�ع�م�ل��ون ل�ي��ل ن�ه��ار وع��ىل ق��دم
وس � � ��اق ل �ت �ع ��زي ��ز ت ��رس ��ان �ت �ن ��ا ال �ع �س �ك ��ري ��ة
ال �ص��اروخ �ي��ة ال�ب��ال�ي�س�ت�ي��ة االس��رات�ي�ج�ي��ة
وال�ت�ك�ت�ي�ك�ي��ة وال�ت�ع�ب��وي��ة وم ��ن ال�ط��ائ��رات
امل �س ��رة ذات ال �ت �ق �ن �ي��ة وال ��دق ��ة ال �ع��ال �ي��ة
ملواجهة طويلة األمد..
خ� ��ام � �س� ��اً :ن �ن �ص ��ح ت� �ح ��ال ��ف ال � �ع � ��دوان
وأذن��اب��ه ون�ك��رر ال�ن�ص�ي�ح��ة أن ال ي�خ�ت��ربوا
م �ق ��درت �ن ��ا ع ��ىل ال �ص ��رب واالح� �ت� �م ��ال ألن �ن��ا
ق ��ادرون ع��ىل إل�ح��اق ال��وج��ع ال�ك�ب��ر بهم
وقد أعذر من أنذر..

محافظ تعز ل�«26سبتمبر» :

افتراءات العدوان واملرتزقة حول فتح الطرقات
دليل على نواياهم في التنصل من املسؤولية

أكد محافظ تعز اللواء صاح عبدالرحمن بجاش ان
القيادة الثورية الحكيمة ممثلة بالسيد عبدامللك بدر
الدين الحويث -يحفظه الله -وكذا القيادة السياسية
م�م�ث�ل��ة ب��رئ �ي��س وأع� �ض ��اء امل �ج �ل��س ال �س �ي ��ايس األع ��ىل،
حريصة كل الحرص عىل فتح طرقات يف تعز لخدمة
امل��واط�ن��ني وال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن امل�ع��ان��اة ال�ك�ب��رة ال�ت��ي ي�ع��اين
م�ن�ه��ا أب �ن ��اء ه ��ذه امل �ح��اف �ظ��ة ،ب�س�ب��ب ال �ع ��دوان ال�ج��ائ��ر
وال�ح�ص��ار ال�ظ��ال��م ال ��ذي ف��رض��ه ت�ح��ال��ف ال�ش��ر وال��دم��ار
وقوى الطغيان واالستكبار ،عىل شعبنا اليمني العزيز.
وأش� � � ��ار ال� � �ل � ��واء ص� � ��اح ب � �ج� ��اش يف ت� �ص ��ري ��ح خ ��اص
ل�ص�ح�ي�ف��ة "26س �ب �ت �م ��رب" ،إىل ان امل �س��اع��ي ال�ع�ظ�ي�م��ة
ال �ت��ي ق��ام��ت وت �ق ��وم ب �ه��ا ق �ي��ادت �ن��ا ال �ث��وري��ة ال�ح�ك�ي�م��ة يف
اتجاه فتح طرقات باملحافظة ،وتأكيد االستعداد عىل
القيام بذلك بشكل مبادرة ولو لم يكن هناك اتفاق مع
الطرف اآلخ��ر ..الفتاً إىل أن املساعي العظيمة للقيادة
ال �ث ��وري ��ة امل �ل �ه �م��ة ل ��م ت �ك ��ن أق � ��واال وان� �م ��ا ه ��ي أف� �ع ��ال..
مؤكداً ان الفعل سبق القول يف ه��ذا التوجه الحكيم
وال�ح��ري��ص ع��ىل خ��دم��ة امل��واط�ن��ني وتخفيف معاناتهم
جراء تعسف العدوان الغاشم الذي استهدف الحاملة
ت�ع��ز وي�م��ن الحكمة واإلي�م��ان بشكل ع��ام ..م��ذك��راً بما
نفذته قيادة السلطة املحلية يف تعز الحرة األبية من
خ�ط��وات تمثلت ب��االش��راف ع��ىل فتح ط��ري��ق م��ن وسط
ش� ��ارع ال �س �ت��ني م � ��روراً ع ��رب ش� ��ارع ال �خ �م �س��ني وم ��ن ث��م
ً
وصوال إىل مدينة النور وبر باشا داخل مدينة
األربعني
ت �ع��ز ،وذل ��ك ب �ن ��اءً ع ��ىل ت��وج�ي�ه��ات ق��ائ��د ال �ث ��ورة ال�س�ي��د
عبدامللك ب��ن ب��در ال��دي��ن ال�ح��ويث -يحفظه ال�ل��ه ..وق��ال
محافظ تعز أن ما تردده أبواق العدوان واالرتزاق من
ادع��اءات كاذبة حول رفض القيادة يف صنعاء ملقرح
األم ��م امل�ت�ح��دة ح��ول ف�ت��ح ال�ط��رق��ات ه��و م�ح��ض اف��راء
وادع ��اء ك ��اذب ي�ح��اول م��ن خ��ال��ه ال �ع��دوان وم��رت��زق�ت��ه
التدليس عىل الرأي العام وتغطية مساعيهم للتنصل
من مسؤوليتهم يف هذا الجانب ليظل الوضع كما هو
ع�ل�ي��ه ح�ي��ث ت�ج�ن��ي ق �ي��ادات امل��رت��زق��ة م��ن خ��ال إغ��اق�ه��ا
ل�ل�ط��رق��ات أم� ��واال ط��ائ�ل��ة م ��ن ج �ب��اي��ات غ ��ر م �ش��روع��ة..
م��ؤك��داً ان م��ا ي�ك��اب��ده امل��واط�ن��ون م��ن م�ع��ان��اة ك�ب��رة هي
آخ� ��ر م ��ا ت �ه �ت��م ب ��ه ت �ل ��ك ال� �ق� �ي ��ادات االرت ��زاق� �ي ��ة امل��رت �ه �ن��ة
ملصالحها وملصالح قوى العدوان ..إىل ذلك نوه اللواء
صاح بالدور الوطني املسؤول الذي قامت به اللجنة
العسكرية الوطنية خال املفاوضات باألردن ومبادرتها

بفتح ثاث طرقات وإثبات حسن النوايا والتوجه نحو
تحقيق السام املشرف ،بينما الطرف اآلخر طالب بفتح
طريق واحد ولم يبادر بتنفيذ أية خطوة مماثلة ملا قمنا
به منذ األيام األوىل للهدنة ،من خطوات ميدانية جادة
ومعربة عن استشعارنا لروح املسؤولية الوطنية تجاه
أبناء املحافظة والحرص عىل تخفيف معاناتهم وقطع
الطريق أمام العدوان وعصابات االرتزاق التي تستثمر
معاناة أبناء تعز التي تسببوا بها..
ً
قائا :إن لم يذعن العدوان
واختتم املحافظ تصريحه
وامل� ��رت� ��زق� ��ة ل� �ص ��وت ال� �س� ��ام وي �ت �ع �م ��دوا ال �ت �ن �ص ��ل م��ن
مسؤوليتهم يف فتح الطرقات ،فإننا لن نقف مكتويف
األي��دي ازاء عبثهم اإلج��رام��ي وت�ل��ذذه��م بمعاناة أبناء
م��دي�ن��ة وم�ح��اف�ظ��ة ت�ع��ز .ول�ي�ع�ل��م ال�ج�م�ي��ع ع�ل��م ال�ي�ق��ني
أن ال مكان وال مقام للمعتدين الظاملني وأن جند الله
س�ي�ق�ط�ع��ون داب� ��ر اإلج � ��رام وال �ض ��ال وي ��دح ��رون ق��وى
الشر واالح�ت��ال ..وال محال ب��ان الحق منتصر وظاهر
وان الباطل زاهق وزائل وسيكون بإذن الله يف القريب
العاجل.
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إعداد وإشراف :عبدالحميد الحجازي

في حلقة نقاشية حول انتهاكات النظام السعودي حلقوق املغتربني اليمنيني

اجلنيد :ليس غريب ًا على النظام السعودي ممارسة االنتهاكات بحق املغتربني
ال��دي�ل�م��ي :ان�ت�ه��اك��ات عنصرية مي��ارس�ه��ا ال�ن�ظ��ام السعودي
بحق املغتربني بشكل عام واليمنيني بشكل خاص

ُعقدت بصنعاء حلقة نقاشية بعنوان "الوحشية واالنتهاكات
الال إنسانية بحق املغرتبني اليمنيني من قبل النظام السعودي"،
نظمتها وزارتا حقوق اإلنسان وشؤون املغرتبني.
استعرضت الحلقة االنتهاكات واالستفزازات التي يتعرض لها
املغرتبون اليمنيون واستخدام النظام السعودي ألساليب تعذيب
واس �ت �غ��الل ت �ص��ل ح ��د ال �ق �ت��ل ،يف م�خ��ال�ف��ة ل��الت �ف��اق �ي��ات وامل��واث �ي��ق
الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان.
وأك � ��د ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ال � � ��وزراء ل �ش ��ؤون ال ��رؤي ��ة ال��وط �ن �ي��ة م�ح�م��ود
الجنيد ،أهمية الحلقة النقاشية لتدارس معاناة املغرتبني اليمنيني
يف السعودية واألساليب الال إنسانية واملخالفة لالتفاقات الدولية
التي يستخدمها النظام السعودي بحق املغرتبني اليمنيني ..مشرياً
إىل ما يتعرض له اليمن أرضاً وإنساناً منذ ثمان سنوات من قبل
النظامني السعودي واإلمارايت بقيادة أمريكا وإسرائيل من جرائم
وانتهاكات وتدمري يندى لها الجبني.
وأكد الجنيد أن ما يرتكبه النظام السعودي بحق الشعب اليمني
واملغرتبني اليمنيني ،ليس بغريب عىل نظام ارتكب يف بداية نشأته
أبشع جريمة بحق الحجاج اليمنيني يف تنومة ،وذبح الكثري عند
ً
فضال
توسع أسرة آل سعود للسيطرة عىل أرض نجد والحجاز،
عن جرائمه التي ارتكبها بحق األمة اإلسالمية بمختلف أقطارها.
ول�ف��ت إىل ال�ج��رائ��م ال�ت��ي ارتكبها ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي بحق اليمن
واليمنيني منذ بداية العدوان من جريمة سنبان إىل املخا والقاعة
ال �ك��رى وض�ح�ي��ان وغ��ريه��ا م��ن ال �ج��رائ��م واالن �ت �ه��اك��ات ..وق ��ال" إن
ال�ن�ظ��ام ال �س �ع��ودي ،ه��و أس ��اس ال�ق��اع��دة وداع ��ش وه��و م��ن دع��م
ورعى الفكر املنحرف واملشوه للدين اإلسالمي الحنيف من خالل
ال�ت��وح��ش ال ��ذي ح��دث يف م�خ�ت�ل��ف دول ال�ع��ال��م ب�ت�ف�ج��ري ال�ع�ب��وات
وعمليات االنتحار التي راح ضحيتها أبرياء".
واع�ت��ر نائب رئيس ال��وزراء ،الحلقة النقاشية فرصة للحديث
عن جرائم وانتهاكات النظام السعودي وأهمية رفع دعاوى وفتح
ملفات بالجرائم التي تعرض وما يزال يتعرض لها الشعب اليمني
واملغرتبني اليمنيني بوجه خاص.
كما أكد أهمية دور وزارات الخارجية وحقوق اإلنسان وشؤون
امل�غ��رتب��ني وامل�س��ؤول�ي��ة امل�ل�ق��اة ع��ىل عاتقها يف ك�ش��ف ج��رائ��م النظام
السعودي ،وك��ذا دور الناشطني الحقوقيني ومنظمات املجتمع
املدين املعنية بهذا الشأن.
فيما أكد القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان عيل الديلمي ونائب
وزي ��ر ش ��ؤون امل�غ��رتب��ني زاي ��د ال��ري��ام��ي ،أه�م�ي��ة ال�ح�ل�ق��ة ال�ن�ق��اش�ي��ة،
خ��اص��ة إق� ��دام ال �ن �ظ��ام ال �س �ع��ودي خ ��الل ال �ش �ه��ر امل ��ايض ع ��ىل ط��رد

الريامي :من ضمن جرائم النظام السعودي بحق املغتربني
إعدام أكثر من  350مواطن ًا ميني ًا خارج القانون

وت ��رح �ي ��ل أك� ��ر م ��ن س �ت ��ة آالف م �غ ��رتب ي �م �ن��ي ب �ص ��ورة ت�ع�س�ف�ي��ة،
مرتافقة مع حملة إعالمية سعودية ضد املغرتبني اليمنيني.
وأش � ��ارا إىل أن ال �ن �ظ��ام ال �س �ع ��ودي ل ��م ي �ل �ت��زم ب ��اآلل �ي ��ات ال��دول �ي��ة
بشهادة منظمات سعودية ،من خالل ارتكاب العديد من الجرائم
واإلعدامات بحق مواطنيها واملغرتبني عىل أراضيها.
ول �ف ��ت ال��دي �ل �م��ي وال ��ري ��ام ��ي ،إىل أن م ��ن ض �م��ن ج ��رائ ��م ال �ن �ظ��ام
السعودي بحق املغرتبني اليمنيني إع��دام أك��ر من  350مواطناً
يمنياً خارج القانون وذلك يف الحدود اليمنية السعودية بدعوى
أنهم يريدون دخول األرايض السعودية.
وأوضحا أن النظام السعودي يمارس نظام العبودية بتطبيق
نظام الكفالة وفقاً ملنظمات دولية واألمم املتحدة ،ما يجعل نظام
الكفالة يهيئ لظروف سوء املعاملة ويحرم الكثري من مغرتبي عدد
من البلدان يف السعودية من حقوقهم.
ووصف القائم بأعمال وزير حقوق اإلنسان ونائب وزير شؤون

قريباً ..مؤمتر صحفي لكشف املعوقات التي يصنعها العدوان أمام احلجاج

العجي  :املجلس األعلى لإلرشاد يضع اللمسات
األخيرة لقانون اإلرشاد اجلديد
وج ��ه وزي� ��ر اإلرش� ��اد
وش � � � � � � � � � � � � � � ��ؤون ال � � � �ح � � � ��ج
وال � � �ع � � �م � � ��رة األس � � �ت � � ��اذ
ن�ج�ي��ب ن��اص��ر ال�ع�ج��ي
ب �س��رع��ة ان �ج ��از ق��ان��ون
اإلرش � � � � � � ��اد ال � �ج � ��دي � ��د،
واستيعاب املالحظات
وامل �ق ��رتح ��ات امل�ط�ل��وب��ة
ع � � � � � � ��ىل ال � � � � � �ق� � � � � ��ان� � � � � ��ون،
ب � � � � � � � ��اإلض � � � � � � � ��اف � � � � � � � ��ة إىل
اس �ت �ك �م ��ال ت �ع ��دي ��الت
ال �ق ��ان ��ون ل �ي �ت��م إق� ��راره
ن � �ه � ��ائ � �ي � ��اً وامل� � �ص � ��ادق � ��ة
ع�ل�ي��ه م��ن ق�ب��ل رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس
األع ��ىل امل�ش��ري م�ه��دي امل �ش��اط ..ج��اء ذل��ك
يف االج � �ت � �م � ��اع ال� � �ث � ��اين مل� �ج� �ل ��س اإلرش� � � ��اد
األع � � � � � ��ىل ال � � � � � ��ذي خ� � �ص � ��ص الس� � �ت� � �ع � ��راض
ان� � �ج � ��ازات امل ��رح� �ل ��ة ال� �س ��اب� �ق ��ة وال �خ �ط ��ط
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،وم �ن��اق �ش��ة ال �خ �ط��ط امل �ع��دة
لعامي 1444ه�ج��ري و 1445ه�ج��ري
ويف االج �ت �م ��اع ال� ��ذي ح �ض ��ره ن ��ائ ��ب وزي ��ر
اإلرشاد العالمة فؤاد محمد ناجي حيث
استعرض وكيل القطاع محمد عيل مانع
انجازات املرحلة السابقة وخطط املرحلة
ال�ق��ادم��ة ال�ت��ي ت�ش�م��ل خ�ط��ة اس��رتات�ي�ج�ي��ة
وخطة رسمية وخطة تنفيذية.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه اس� �ت� �ع� ��رض وك � �ي� ��ل ال �ح ��ج
وال �ع �م��رة األس �ت��اذ ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ن�ع�م��ي
ن �ت ��ائ ��ج ال �خ �ط ��ط ال �س ��اب �ق ��ة وامل� �ع ��وق ��ات و
الخطط املستقبلية وفق الرؤى واألهداف
املناطة بالقطاع .
وق� � � ��ال ال� ��وك � �ي� ��ل ال� �ن� �ع� �م ��ي إن � � ��ه ب �ص ��دد
اإلع� � � � ��داد مل ��ؤت� �م ��ر ص �ح �ف ��ي خ� � ��الل األي� � ��ام
ال � �ق � ��ادم � ��ة س� �ي� �ت ��م م � ��ن خ � ��الل � ��ه ال �ك �ش ��ف
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ع � ��ن امل � �ع � ��وق � ��ات ال �ت ��ي
ت �ف �ت �ع �ل �ه ��ا ال �س �ل �ط ��ات
ال � � �س � � �ع � � ��ودي � � ��ة ت � �ج � ��اه
ال �ح �ج ��اج ل �ح��رم��ان �ه��م
م � � � ��ن أداء ف � ��ري � �ض � ��ة
الحج .
ك � � � �م � � � ��ا ت � � � � �ح � � � � ��دث يف
االج � � � � �ت � � � � �م� � � � ��اع رئ � � �ي� � ��س
األك � ��ادي � �م � �ي � ��ة ال �ع �ل �ي ��ا
ل � � � � �ل � � � � �ق� � � � ��رآن ال� � � �ك � � ��ري � � ��م
وع � � �ل � � ��وم � � ��ه ال � ��دك� � �ت � ��ور
ي �ح �ي ��ى ح � �م� ��ود ش ��رف
ال� � � � � � ��دي� � � � � � ��ن ع� � � � � � ��ن أه � � � ��م
االن � �ج� ��ازات ال �ت ��ي ت �م��ت م �ن��ذ ق � ��رار إن �ش ��اء
األك��ادي�م�ي��ة  17يوليو 2021م وتنفيذ
قرار رئيس املجلس السيايس األعىل بفتح
ث��الث��ة ف ��روع ل��ألك��ادي�م�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا يف أم��ان��ة
العاصمة وصعدة ،وفرع الطالبات.
مشرياً إىل أن األكاديمية تمتاز بتوفري
ال �ت �ع �ل �ي ��م وال� �س� �ك ��ن وال� �ت� �غ ��ذي ��ة وامل �ن �ه ��ج
امل �ج ��اين  ،وك ��ذل ��ك ال �ت �ج �ه �ي��زات ال�خ��اص��ة
ب��ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل��ألك��ادي�م�ي��ة وف ��ق أرق��ى
مستويات القاعات الدراسية ،باإلضافة
إىل الوسائل التعليمية الحديثة وشبكات
االنرتنت واألنظمة االلكرتونية وكامريات
املراقبة.
وأض ��اف ش��رف ال��دي��ن أن األك��ادي�م�ي��ة
س � �ت � �ع � �م� ��ل ع � � ��ىل ت � �س � �ه � �ي� ��ل إج � � � � � � ��راءات
ال�ت�س�ج�ي��ل ال� ��ذي س �ي �ب��دأ م�ط�ل��ع ال �ع��ام
ال �ه �ج��ري  1444ه �ج��ري��ة ،م ��ن خ��الل
تشكيل لجان يف املركز الرئييس والفروع
ويف ك ��ل امل �ح��اف �ظ��ات إلج � ��راء امل �ق��اب��الت
ب �ك��ل ش �ف��اف �ي��ة وت �ج �ن �ي��ب ال �ط ��الب ع�ن��اء
السفر.

األربعاء ..انطالق فعاليات املهرجان
الوطني األول للعسل اليمني
تبدأ يف صنعاء يوم األربعاء ،فعاليات املهرجان الوطني األول
للعسل اليمني ،تنظمه وحدة العسل اليمني يف اللجنة الزراعية
والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري.
يهدف املهرجان ،الذي يستمر ثالثة أيام ،إىل إبراز دور العسل
ال �ي �م �ن��ي ك �م �ن �ت��ج وط �ن ��ي ون �ق ��دي م �ه ��م ،وت �ن �م �ي��ة ال ��وع ��ي وت �ع��زي��ز
االهتمام به.
وأوض � ��ح رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ض��ريي��ة ع �ض��و وح� ��دة ال �ع �س��ل يف
اللجنة الزراعية والسمكية العليا ذياب األشموري ،أن املهرجان
ي�ه��دف إىل تنمية وح�م��اي��ة امل�ن�ت��ج امل�ح��يل ل�خ��دم��ة م�ن�ت�ج� ّ�ي العسل
واالق�ت�ص��اد اليمني ،واس�ت�ع��ادة سمعته ومكانته ال�ت��ي ُع��رف بها
منذ القدم.
وأش � ��ار إىل أن امل �ه ��رج ��ان ي � ّ
�رك ��ز ع ��ىل ت �ش �ج �ي��ع ال �ت �س��وي��ق امل �ح��يل
للعسل اليمني وتفعيله ،وربط جمعيات النحالني مع الشركات
وامل �ح ��ال ال�ت�ج��اري��ة ال �ت��ي ت�ب�ي��ع وت�ع�م��ل ع��ىل ت�س��وي��ق امل�ن�ت��ج امل�ح��يل
وتوعية املجتمع بمقاطعة العسل الخارجي ،وتوضيح تأثرياته
عىل جودة املنتج املحيل.
ولفت إىل أهمية املهرجان لإلسهام يف تنمية قطاع العسل يف
ال�ي�م��ن ،وااله�ت�م��ام ب��ه م��ن خ��الل نشر ثقافة ومعلومات املنتج،
وت��روي�ج��ه ،واإلس�ه��ام يف تسويقه ع��امل�ي��اً ،إض��اف��ة إىل تعزيز وعي
ونظرة املجتمع تجاه العسل اليمني الذي يمثل إرثاً وهوية يمنية،
ومنتجاً نقدياً لدعم االقتصاد الوطني.
وذكر األشموري أن املهرجان يستهدف تجار العسل يف اليمن
وك ��اف ��ة أف � ��راد امل �ج �ت �م��ع ع ��ام ��ة ،ح �ي��ث ي �ش ��ارك يف امل �ه ��رج ��ان ت�ج��ار
العسل ومؤسسات حكومية اقتصادية وشركات تجارية.
ّ
وبني أن املهرجان يشتمل عىل معرض أنشطة ملنتجات العسل،
وخ�ي��ام مخصصة ل�ع��رض م�خ�ت��رات التحليل للعسل وأن��واع��ه،
وال ��وس ��ائ ��ل امل �خ �ت �ل �ف��ة يف إن �ت��اج �ي �ت��ه ون� �م ��اذج م ��ن خ ��الي ��ا ال �ن �ح��ل،
وج��وان��ب إرش��ادي��ة وتوعوية وكيفية التعامل م��ع خاليا النحل،
واالهتمام بها ورعايتها.
ودعا رئيس اللجنة التحضريية للمهرجان إىل املشاركة الفاعلة
يف ف�ع��ال�ي��ات امل�ه��رج��ان وال�ع�م��ل ع��ىل تنمية وح�م��اي��ة امل�ن�ت��ج املحيل
واس �ت �ع��ادة س�م�ع�ت��ه وم �ك��ان �ت��ه ..م �ن��وه��اً ب ��دور وس��ائ��ل اإلع� ��الم يف
الرتويج للمهرجان وتوعية املجتمع بأهمية تنمية وحماية العسل
اليمني.

امل �غ ��رتب ��ني ،ان �ت �ه��اك��ات ال �ن �ظ��ام ال �س �ع ��ودي ب �ح��ق امل �غ��رتب��ني ب�ش�ك��ل
ع��ام وال�ي�م�ن�ي��ني ب�ش�ك��ل خ ��اص ،ب��ال�ع�ن�ص��ري��ة ،داع ��ني إىل م��راج�ع��ة
االت�ف��اق�ي��ات ب�ش�ك��ل ك��ام��ل ب��اع�ت�ب��ار م��ا ت�ق��وم ب��ه ال�س�ع��ودي��ة ان�ت�ه��اك
التفاقية الطائف.
وقدمت يف الحلقة النقاشية بحضور وكيل وزارة حقوق اإلنسان
ع��يل ت�ي�س��ري ،ورق �ت��ا ع�م��ل اس�ت�ع��رض��ت األوىل امل�ق��دم��ة م��ن ال��وك�ي��ل
امل �س��اع��د ل� ��وزارة ش ��ؤون امل �غ��رتب��ني ل�ق�ط��اع ال �ج��ال �ي��ات ع��يل ع�ب��دال�ل��ه
امل�ع�م��ري ،ان�ت�ه��اك��ات ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي ب�ح��ق امل�غ��رتب��ني اليمنيني
وم ��دى ال�ت�م�ي�ي��ز ال ��ذي ي�ت�ع��رض��ون ل��ه م �ق��ارن��ة ب��ال �ع �م��االت األخ ��رى.
وتناولت مديرة إدارة الالجئني بوزارة حقوق اإلنسان صباح غيالن
يف الورقة الثانية من خالل قراءة تحليلية ،تنصل املنظومة الدولية
عن حماية املغرتبني اليمنيني والحفاظ عىل حقوقهم.
ح�ض��ر ال�ح�ل�ق��ة ع��دد م��ن األك��ادي�م�ي��ني وال�ن��اش�ط��ني وال�ح�ق��وق�ي��ني
وممثيل منظمات املجتمع املدنية.

مناقشة مستوى تنفيذ موجهات قائد الثورة
في محافظة احلديدة
ن��اق��ش اج�ت�م��اع ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة أم ��س ،ب��رئ��اس��ة
وك �ي��ل أول امل�ح��اف�ظ��ة أح �م��د ال �ب �ش��ري ،م�س�ت��وى ت�ن�ف�ي��ذ
موجهات قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحويث
أثناء لقائه بأبناء املحافظة.
واس�ت�ع��رض االج�ت�م��اع ب�ح�ض��ور وك�ي��يل امل�ح��اف�ظ��ة عيل
ال�ك�ب��اري وم�ط�ه��ر ال �ه��ادي ،وم��دي��ري امل�ك��ات��ب التنفيذية
املعنية وع��دد من املديريات ،ما تم إنجازه بشأن خطة
ع �م��ل ال �ج ��ان ��ب ال �ت ��وع ��وي وال � �ن� ��زول امل� �ي ��داين ل �ل �م��دارس
والدورات الصيفية.
ك �م ��ا ت ��م اس �ت �ع ��راض ال �ج ��وان ��ب امل �ت �ص �ل ��ة ب��اس �ت �ك �م��ال
إنشاء الجمعيات الزراعية يف  15مديرية متبقية من
مديريات املحافظة التي لم تنشأ بها جمعيات ،وحث
املزارعني عىل االنتساب إليها ،وتوفري البذور للمزارعني،
والعمل عىل تنظيم ورش��ة عمل للمرشدين الزراعيني
والبيطريني.
وتطرق االجتماع إىل أهمية توفري الخدمات التنموية
ملديرية الدريهمي حتى يتمكن أبناؤها من العودة إىل
م�ن��ازل�ه��م ب�ع��د دح ��ر ق ��وى ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت�ه��م م�ن�ه��ا،
وخاصة استكمال حصر املنازل واملدارس املتضررة ،مع
تحديد تكلفة إع��ادة ترميمها ،وت��وف��ري خ��دم��ات امل�ي��اه،
والتعليم ،والصحة وفتح الطرقات والشوارع الفرعية
داخل مركز املديرية.
وأكد االجتماع عىل أهمية إقامة ورش عمل إرشادية
ل �ل �ح �ف ��اظ ع � ��ىل ال� � � ��روة ال� �ح� �ي ��وان� �ي ��ة ع � ��ىل م� �س� �ت ��وى ك��ل
مديرية ،وتعزيز الجانب التوعوى يف أوساط املجتمع.
وش � ��دد ع ��ىل ض � ��رورة ت �ش �ج �ي��ع ال �ق �ط ��اع ال �خ ��اص ع��ىل
االس�ت�ث�م��ار يف م�ج��ال إن�ت��اج األع ��الف ال�ح�ي��وان�ي��ة ..م��ؤك��دا
عىل أهمية استكمال إنشاء الحواجز الساندة والقواطع
مل�ج��اري امل�ي��اه وس�ي��ول األم�ط��ار يف أودي��ة تهامة وتفعيل
مسار عمل البحوث الزراعية ومؤسسة إكثار البذور.
وت� �ط ��رق االج �ت �م ��اع إىل ال �ج ��وان ��ب امل �ت �ص �ل ��ة ب��ال �ع �ن��اي��ة
ب ��ال �ن ��ازح ��ني ،ح �ي��ث أك ��د ع ��ىل أه �م �ي��ة اس �ت �ك �م��ال ت�ج�ه�ي��ز
م �ش��روع اإلع ��ان ��ة ال �ط��ارئ��ة ل�ت��وج�ي��ه امل �س��اع��دات ال�خ��ريي��ة
ل �ل �ن��ازح��ني يف امل �ن��اط��ق ال �ج �ن��وب �ي��ة ،وإع � ��داد آل �ي��ة ت�ق��دي��م
م �س ��اع ��دات م �س �ت��دام��ة ل �ل �ن��ازح��ني يف ح �ي��س وال �خ��وخ��ة
وجبل راس بصورة عاجلة.

وش� � � ��دد ع � ��ىل أه� �م� �ي� ��ة ال � � �ن� � ��زول امل � � �ي� � ��داين إىل م �ن ��اط ��ق
النازحني وتأمني احتياجاتهم وتوفري ما أمكن لتخفيف
م �ع��ان��ات �ه��م ،وم ��راج �ع ��ة األس �م ��اء امل �ك ��ررة واس �ت �ب��دال �ه��م
ب��أس�م��اء ن��ازح��ني ج ��دد ل��م ي�ح�ص�ل��وا ع��ىل م �س��اع��دات يف
السابق.
واس �ت �ع ��رض االج �ت �م ��اع م ��ا ت ��م ت �ن �ف �ي��ذه يف ج ��ان ��ب ال��ر
وال�ت�ق��وى وال�ت�ك��اف��ل ،حيث ش��دد ع��ىل ض��رورة مواصلة
أن�ش�ط��ة وب��رام��ج ت��وع��وي��ة وت�ث�ق�ي��ف امل�ج�ت�م��ع ل�ل�ح��ث عىل
أهمية إخ��راج ال��زك��اة ،وتعزيز التكافل االجتماعي بني
أبناء املجتمع والعناية بالفقراء.
وأك � ��د االج �ت �م ��اع ع ��ىل أه �م �ي��ة ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج �ه��ات
امل �ع �ن �ي ��ة إلن � �ش � ��اء ق� � ��وة ع �س �ك ��ري ��ة م � ��ن أب � �ن � ��اء م �ح��اف �ظ��ة
ال�ح��دي��دة .وخ��الل االج�ت�م��اع دع��ا وك�ي��ل أول املحافظة،
الجميع إىل تنفيذ موجهات قائد الثورة ،ويف مقدمتها
ال �ج ��وان ��ب ال �خ��دم �ي��ة وال �ت �ن �م��وي��ة ،وخ ��اص ��ة يف ال�ج��ان��ب
الزراعي ،وتوفري احتياجات املواطنني من املشاريع التي
ت��الم��س حياتهم اليومية ب��امل��دي��ري��ات وامل�ن��اط��ق املتضررة
من ال�ع��دوان ،وتقديم املساعدات اإلنسانية واإلغاثية
للنازحني بمديريتي حيس والجراحي.
وأك ��د أن ق �ي��ادة ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة ل��ن ت��أل��و
جهدا يف متابعة تنفيذ موجهات قائد الثورة ،يف كافة
الجوانب.
وأش � ��اد ال �ب �ش ��ري ب �ج �ه��ود م �ك �ت��ب األش� �غ ��ال يف ح�ص��ر
 70ب ��امل ��ائ ��ة م ��ن امل � �ن� ��ازل وامل� � � ��دارس امل �ت �ض ��ررة ب �م��دي��ري��ة
ال ��دري �ه �م ��ي ،وم �ك �ت��ب ال �ص �ح��ة ال � ��ذي اس �ت �ك �م��ل ت��رم�ي��م
وص �ي ��ان ��ة م �س �ت �ش �ف��ى ال ��دري �ه �م ��ي ال ��ري� �ف ��ي ،وامل ��ؤس �س ��ة
العامة للخدمات الزراعية باملحافظة لدعمها للمزارعني
وال �ح �ف��اظ ع ��ىل أس �ع ��ار م�ح��اص�ي�ل�ه��م ال ��زراع �ي ��ة ..م�ن��وه��ا
بجهود املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يف تطهري
العديد من املواقع امللوثة باأللغام واملتفجرات.
ووج ��ه م�ك�ت��ب األش �غ ��ال وه�ي�ئ��ة م �ي��اه ال ��ري ��ف ب�س��رع��ة
ت��رم�ي��م وص�ي��ان��ة خ��زان م�ي��اه م��دي�ن��ة ال��دري�ه�م��ي ،وإع��ادة
امل �ي ��اه ل �ل �م��واط �ن��ني ب��امل��دي��ري��ة ق �ب��ل ح �ل��ول ع �ي��د األض �ح��ى
امل �ب ��ارك ،ك �م��ا وج ��ه ف ��روع امل �ك��ات��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب�م��دي��ري��ة
الدريهمي بالعودة إىل مركز املديرية وممارسة أعمالها
وأنشطتها من مركز املديرية.

تقارير

فيما تشهد املناطق احملتلة نشاط ًا غير مسبوق في عمليات االجتار والتهريب للمخدرات بسبب االنفالت األمني

اجلهات األمنية في احملافظات احلرة تتلف كميات كبيرة
من احلشيش واملواد املخدرة

وزي��ر الداخلية :تعد عملية إت��الف كميات كبيرة
من املخدرات صفعة لتحالف العدوان ومرتزقته

ال��وزي��ر ال�ع�ج��ي :ع�م�ل�ي��ات ال�ض�ب��ط واإلت ��الف
اجناز يصب في خدمة الوطن واملجتمع

العميد العجري :األجهزة األمنية تتحرك في نطاق واسع للتصدي ومحاربة هذه الظاهرة املضرة بأمن البلد
يف إط ��ار ال �ج �ه��ود ال�ح�ث�ي�ث��ة ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا
الجهات األمنية ملالحقة وتعقب مروجي
وت� �ج ��ار األن � � ��واع امل �خ �ت �ل �ف��ة م ��ن امل� �خ ��درات
واملمنوعات ،التي تشكل خطراً عىل كل
فئات املجتمع خصوصاً فئة الشباب.
أت�ل��ف يف أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة ،أم ��س 28
ط� �ن ��اً و 55ق ��ال� �ب ��اً م� ��ن م� � ��ادة ال �ح �ش �ي��ش
"ال ��رات �ن ��ج" امل �خ ��در وم �ل �ي��ون��ان وخ �م �س��ون
ألفاً و 207حبات كبتاجون ،و 66كجم
ون �ص��ف ه� ��ريون ،وخ �م �س��ة ك�ج��م"ش�ب��و"
م �خ ��در ،وخ �م �س��ة آالف و 239أم �ب��ول��ة
م �خ ��درة م�ن�ت�ه�ي��ة ال �ص��الح �ي��ة و 41ك�ج��م
حشيش محيل.
وخ� ��الل اإلت � ��الف ،أك ��د وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال �ل ��واء ع�ب��دال�ك��ري��م أم ��ري ال��دي��ن ال �ح��ويث،
ح ��رص ال� ��وزارة ع��ىل م�ك��اف�ح��ة ه ��ذه اآلف��ة
ال �خ �ط ��رية ،ال �ت ��ي ت �ه ��دد امل �ج �ت �م��ع واألم ��ن
واالس � �ت � �ق � ��رار .وأش � � ��اد ب �ج �ه ��ود األج� �ه� ��زة
األم �ن �ي ��ة ويف م �ق ��دم �ت �ه ��ا اإلدارة ال �ع ��ام ��ة
ملكافحة امل�خ��درات والنيابة الجزائية ،يف
ضبط املخدرات والحشيش وإتالفها.
واع� �ت� ��ر ال � �ل� ��واء ال � �ح� ��ويث ،إت� � ��الف ه ��ذه
ال �ك �م �ي��ات ال �ك �ب ��رية م ��ن امل� �خ ��درات ب��أم��ان��ة
ال �ع��اص �م��ة وم �ح��اف �ظ��ة ص �ن �ع��اء ،ص�ف�ع��ة
ل �ت �ح ��ال ��ف ال� � �ع� � ��دوان وم� ��رت� ��زق� �ت� ��ه ال ��ذي ��ن
ي�س�ع��ون إلدخ ��ال امل �خ ��درات وال�ح�ش�ي��ش
إىل امل�ن��اط��ق ال�ح��رة ،واس�ت�ه��داف ال�ش�ب��اب
حتى يكونوا لقمة سهلة لتنفيذ املؤامرات
واملخططات بحق املجتمع والوطن.
وح � � ��ذر وزي � � ��ر ال� ��داخ� �ل� �ي� ��ة م� ��ن امل �خ ��اط ��ر
ال �ف �ت ��اك ��ة ل� �ل� �م� �خ� ��درات ..م �ه �ي �ب ��اً ب �ت �ع ��اون
ال �ج �م �ي��ع ل �ل �ق �ض��اء ع ��ىل ه� ��ذه اآلف � ��ة ال �ت��ي
ت�ف�ت��ك ب��ال�ي�م��ن .وأك��د ع��ىل تطبيق ال�ج��زاء
ال � ��رادع ب �ح��ق ت �ج ��ار امل� �خ� ��درات  ..م��وج �ه��اً
األج � �ه � ��زة األم� �ن� �ي� ��ة ب� ��امل� ��زي� ��د م� ��ن ال �ي �ق �ظ ��ة
للتصدي ملروجي وتجار املخدرات.
من جانبه أشاد وزير اإلرشاد وشؤون
ال �ح ��ج وال �ع �م ��رة ن �ج �ي��ب ال �ع �ج ��ي ،ب ��دور
م�ك��اف�ح��ة امل �خ��درات واألج �ه��زة األم�ن�ي��ة يف
ضبط هذه الكميات من املخدرات واعتر
ذل � ��ك ان� � �ج � ��ازاً ي� �ص ��ب يف خ� ��دم� ��ة ال ��وط ��ن
واملجتمع ..حاثاً الجهات املعنية ،بما فيها
منابر املساجد ع��ىل تعزيز التوعية حول
مخاطر هذه اآلفة املدمرة للمجتمعات.
من جهته أوضح رئيس النيابة الجزائية
القايض عبدالله زهرة ،أن هذه الكميات
ض � �ب � �ط� ��ت ،خ � � ��الل ال � �ع � ��ام � ��ني -2020
2021م ،من قبل أجهزة األمن ومقيدة
ب � �  133ق �ض �ي ��ة م� �ن� �ظ ��ورة ل � ��دى ال �ن �ي ��اب ��ة
واملحكمة الجزائية ،بعض منها قد صدر
بحقها أحكام .وأشاد بجهود رجال األمن

القاضي الشرفي :النيابة
ستواصل عملها وتقدمي
املتورطني إلى احملاكم
العميد الطاووس :رجال
األم� ��ن ع �ل��ى ي �ق �ظ��ة ت��ام��ة
وس�ي�ت�ع��ام�ل��ون ب �ح��زم مع
مروجي املخدرات
واإلدارة العامة ملكافحة املخدرات بوزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة يف ض �ب ��ط امل � �خ � ��درات وت ��أم ��ني
سالمة املجتمع من مخاطرها.
ب � ��دوره أك� ��د م ��دي ��ر ال �ع ��الق ��ات ال �ع��ام��ة
واإلع � � ��الم األم� �ن� ��ي ال �ع �م �ي ��د ع �ب ��دال �خ ��ال ��ق
العجري ،أن الكميات التي تم إتالفها،
تمثل انجازاً لألجهزة األمنية يف مواجهة
م�خ�ط�ط��ات دول ت �ح��ال��ف ال �ع ��دوان ال�ت��ي
تحاول إغراق اليمن باملخدرات والجريمة.
وق � � � ��ال" :ن� �ح� �ت� �ف ��ل ه� � ��ذا ال � �ي � ��وم ب ��دح ��ر
م�خ�ط�ط��ات ال �ع��دو ال ��ذي ي�س�ع��ى إلغ ��راق
اليمن يف وح��ل ال��رذي�ل��ة وال�ق��ذارة ،حيث
بدأ العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت
ع ��ام  2015وك ��ان ��ت م ��ن ض �م��ن خ�ط�ط��ه
إغراق اليمن يف جرائم املخدرات".
وأض� � � ��اف" :ك� �م� ��ا ي� �ع� ��رف ال �ج �م �ي ��ع أن
الحدود اليمنية البحرية والرية والجوية
م� �ح� ��اص� ��رة ،م� ��ن ق �ب ��ل دول ال �ت �ح ��ال ��ف،
وي �س �ت �غ �ل��ون ذل� ��ك يف إدخ � ��ال امل� �خ ��درات
وال�ح�ش�ي��ش ل�ل�م�ن��اط��ق ال �ح ��رة"  ..م�ش��رياً
إىل أن وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق
ب��ني ك��اف��ة وح��دات�ه��ا ويف مقدمتها اإلدارة
العامة ملكافحة املخدرات تتحرك يف نطاق
واس ��ع ل�ل�ت�ص��دي وم �ح��ارب��ة ه ��ذه ال�ت�ج��ارة
املضرة بأمن البالد.
ح �ض ��ر اإلت� � ��الف امل �ح ��ام ��ي ال� �ع� ��ام األول
القايض عباس ال�ج��رايف وع��دد من وكالء
ال� � � � � ��وزارات وق � �ض � ��اة امل� �ح� �ك� �م ��ة وال� �ن� �ي ��اب ��ة
الجزائية وقيادات محلية وأمنية.
ت �ج��در اإلش � ��ارة إىل أن ع�م�ل�ي��ة اإلت ��الف
تمت بالتزامن مع اليوم العاملي ملكافحة
امل � �خ � ��درات ،وت � ��أيت يف وق � ��ت ت �ش �ه ��د ف�ي��ه
امل �ن ��اط ��ق ال �ق ��اب �ع ��ة ت �ح ��ت ق� ��وى ال� �ع ��دوان
ن�ش��اط��اً غ��ري م�س�ب��وق يف ع�م�ل�ي��ات االت�ج��ار
وال�ت�ه��ري��ب ل�ل�م�خ��درات ،نتيجة االن�ف��الت
األم � �ن� ��ي ال � � ��ذي ت� �ع� ��اين م� �ن� ��ه ،إىل ج ��ان ��ب
اس �ت �غ��الل ق ��وى ال� �ع ��دوان ل �ت�ل��ك امل �ن��اط��ق
لتحقيق ال ��راء ،يف ح��ني ت�ع�ي��ش امل�ن��اط��ق

ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ح �ك ��وم ��ة اإلن � �ق � ��اذ ب �ص �ن �ع ��اء،
أوضاعاً أمنية مستقرة نتيجة يقظة رجال
األم ��ن وع��دال��ة ال�ق�ض��اء وح�ك�م��ة ال�ق�ي��ادة
الثورية واملجلس السيايس األعىل.
ويف ص� �ع� ��دة أت� �ل� �ف ��ت ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال �ع ��ام ��ة
ب �م �ح��اف �ظ��ة ص �ع ��دة 8 ،أط �ن ��ان و 529
ك�ي�ل��و ج ��رام م ��ن م ��ادة ال�ح�ش�ي��ش امل�خ��در
و  47كيلو ج��رام م��ن امل ��واد امل�خ��درة ن��وع
شبو .
أش��رف عىل عملية اإلت��الف ،التي تمت
بمناسبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات،
رئيس نيابة االستئناف باملحافظة القايض
عبدالوهاب الشريف ومدير أمن املحافظة
ال �ع �م �ي��د ع �ب��دال �ل��ه ال �ط ��اووس وم�س�ت�ش��ار
املحافظة الشيخ صالح شرمة.
وأش ��اد ال �ق��ايض ال �ش��ريف ب�ج�ه��ود رج��ال
األم � ��ن ل �ت �ع ��اون �ه ��م م� ��ع رج � ��ال ال �ق �ض ��اء،
م �ن ��وه ��ا ب �م ��ا ي �ح �ق �ق ��وه م� ��ن إن � �ج� ��از أم �ن ��ي
وق � �ض � ��ايئ يف م ��الح� �ق ��ة وض � �ب� ��ط م �ه ��رب ��ي
املخدرات.
وأشار إىل أن هذا االنجاز يشكل انتصارا
ل �ل �ج �ب �ه��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة وال� �ت ��ي ت �س �ع��ى ق ��وى
ال � �ع � ��دوان ل �خ �ل �خ �ل �ت �ه��ا م� ��ن خ � ��الل ج�ع��ل
املحافظة ممراً لقاذوراتهم والعمل عىل
إغواء املجتمع وإفساده بضخ األموال يف
تجارة املخدرات والعمل بها.
وأوض� � ��ح ال� �ق ��ايض ال� �ش ��ريف أن ال �ك �م �ي��ة
امل �ت �ل �ف��ة ض �ب �ط��ت م ��ن ق �ب ��ل أج �ه ��زة األم ��ن
ب��امل�ح��اف�ظ��ة خ ��الل ال �ف ��رتة امل��اض �ي��ة ق��ادم��ة
م��ن امل�ن��اط��ق املحتلة وال�ت��ي يسيطر عليها
ت� �ح ��ال ��ف ال � � �ع � � ��دوان ،وه� � ��ي يف ط ��ري �ق �ه ��ا
ل ��ألرايض ال�س�ع��ودي��ة ،ب�ن��اء ع��ىل م�ح��اض��ر
الضبط ،مشيدا بجهود أجهزة األمن يف
ضبط هذه القضايا .
وأك� ��د أن ال �ن �ي��اب��ة س �ت ��واص ��ل ع �م �ل �ه��ا يف
التحقيق وت�ق��دي��م امل�ت��ورط��ني إىل امل�ح��اك��م
وال�ح�ك��م ع�ل�ي�ه��م ب��أق��ى ال�ع�ق��وب��ات ال�ت��ي
ت �ص ��ل إىل ال �س �ج ��ن 25ع� ��ام� ��ا واإلع � � ��دام
ط �ب �ق ��ا ل� �ل� �م� ��ادة  34م � ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق ��م
3لسنة  1993بشأن مكافحة املخدرات
واملؤثرات العقلية.
من جانبه أش��ار العميد ال�ط��اووس إىل
أن رجال األمن سيكونون عىل يقظة تامة
وسيتعاملون بحزم مع مروجي املخدرات
ل�ي�ن��ال��وا ج��زاءه��م ال� ��رادع وف�ق��ا ل�ل�ق��ان��ون،
م�ع��را ع��ن س�ع��ادت��ه ب�ه��ذا االن �ج��از االم�ن��ي
ال� � ��ذي ي� �ص ��ون امل �ج �ت �م ��ع م� ��ن ه � ��ذه اآلف� ��ة
وال�ح��رب الناعمة ..حضر عملية اإلت��الف
ق��ائ��د ف ��رع ق ��وات األم ��ن امل ��رك ��زي ال�ع�ق�ي��د
ن �ج �ي��ب ال �ج �ش �م��ي وع � ��دد م ��ن امل�خ�ت�ص��ني
باألجهزة القضائية واألمنية.

عسكرية
للهدنة اإلنسانية
والعسكرية

 53خرق ًا في احلديدة و 136خرقا للهدنة

األحد
االثنني
الثالثاء
األربعاء

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض� ��ح م �ص��در ع �س �ك��ري أن خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان
تمثلت يف أربعة خروقات بتحليق للطريان الحربي
األباتي املعادي يف أجواء الشبكة والبقاع والصوح
وال�ع�م��دة يف ن �ج��ران ،و 53خ��رق��اً ب�ت�ح�ل�ي��ق ل�ل�ط��ريان
االستطاعي املسلح والتجسيس يف أجواء محافظات
مأرب ،حجة ،الجوف ،صعدة ،الضالع ،البيضاء
وجبهات الحدود.
وأك ��د امل �ص��در ت�س�ج�ي��ل ث��اث��ة خ��روق��ات ب�ت�ع��زي��زات
ع� �س� �ك ��ري ��ة مل� ��رت� ��زق� ��ة ال � � �ع � � ��دوان يف ج� �ب� �ه ��ة ح� ��وم� ��رة
واألح � �ط � ��وب ب �م �ح ��اف �ظ ��ة ت �ع ��ز ويف ال �ب �ل ��ق ال �ش ��رق ��ي
ب� �م� �ح ��اف� �ظ ��ة م� � � � ��أرب ،ف � �ض � � ً�ا ع � ��ن س� �ت� ��ة خ � ��روق � ��ات
ب��اس �ت �ح��داث امل��رت��زق��ة ل�ت�ح�ص�ي�ن��ات يف م�ح�ي��ط م��دي�ن��ة
مأرب ويف مربع الحماد بنجران ويف الضبري والعمود
بجيزان وأيضاً خلف تبة العلم يف الكدحة بمحافظة
تعز .ولفت املصدر إىل أنه تم رصد  54خرقاً بإطاق

سجّ لت غرفة عمليات ضباط االرتباط 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 بن
خ��روق��ات ال �ع ��دوان ،ت�ح�ل�ي��ق ط��ائ��رات ت�ج�س�س�ي��ة يف
أجواء حيس والجبلية.
وأش��ار امل�ص��در إىل أن خ��روق��ات ال�ع��دوان ،شملت
أيضاً ثمان هجمات للطريان التجسيس عى حيس
وت �س �ع ��ة خ� ��روق� ��ات ب �ق �ص ��ف م ��دف �ع ��ي و 31خ ��رق ��اً
باألعرية النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  126خرقاً
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض� ��ح م �ص��در ع �س �ك��ري أن خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان
تمثلت يف  48خ��رق��اً بتحليق للطريان االستطاعي
امل �س �ل��ح وال �ت �ج �س��يس يف أج� ��واء م �ح��اف �ظ��ات م ��أرب،
تعز ،حجة ،ال�ج��وف ،ص�ع��دة ،الضالع ،وجبهات
ال �ح��دود .وأك ��د امل�ص��در رص��د خ��رق مل��رت��زق��ة ال�ع��دوان
باستحداث تحصينات يف محيط مدينة مأرب بشكل
مستمر ويومي.
وأش ��ار إىل أن ��ه ت��م ت�س�ج�ي��ل خ ��رق ب �ض��رب��ات ج��وي��ة
ل�ل�ط��ريان االس�ت�ط��اع��ي امل�س�ل��ح ع��ى م�ن��ازل امل��واط�ن��ن
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف القهوة بمديرية
مريس محافظة الضالع.
ول�ف��ت امل�ص��در إىل ان��ه ت��م رص��د  62خ��رق��اً ب��إط��اق
النار عى منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان
الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة،
الضالع ،وجبهات الحدود.
كما أكد املصدر تسجيل  14خرقاً بقصف مدفعي
ع��ى محافظات م��أرب ،ح�ج��ة ،وج�ب�ه��ات ال�ح��دود،
ح �ي ��ث اس �ت �ه ��دف امل ��رت ��زق ��ة ب �ق �ص��ف م ��دف �ع ��ي م�ك�ث��ف
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف العكد والبلق
الشرقي بمحافظة مأرب.
ك�م��ا اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال �ع��دوان ب�ق�ص��ف مدفعي
م �ك �ث��ف ،م ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان يف ح ��رض وب�ن��ي
حسن بمحافظة حجة.
وبن املصدر العسكري ،أن قصفاً مدفعياً مكثفاً
للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية
يف اإلبراهيميات بنجران.

 112خرق ًا للهدنة و 82خرق ًا في احلديدة

ارت �ك �ب��ت ق ��وى ال� �ع ��دوان وم��رت��زق �ت �ه��ا  112خ��رق��اً

السبت

 131خرقا للهدنة و 46خرق ًا في احلديدة

ارت �ك �ب��ت ق ��وى ال� �ع ��دوان وم��رت��زق �ت �ه��ا  131خ��رق��اً

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض� ��ح م �ص��در ع �س �ك��ري أن خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان
تمثلت يف غارتن للطريان االستطاعي املسلح عى
النيجة بمديرية ال�ف��اخ��ر بمحافظة ال�ض��ال��ع م��ا أدى
إىل إصابة ثاثة مواطنن.
وأش ��ار امل �ص��در إىل أن ال �خ��روق��ات ش�م�ل��ت تحليق
ل �ل �ط ��ريان األب ��ات ��ي يف أج � ��واء ن �ج ��ران و 64ع�م�ل�ي��ة
ت�ح�ل�ي��ق ل �ل �ط��ريان االس �ت �ط��اع��ي امل�س�ل��ح وال�ت�ج�س��يس
يف أج��واء محافظات م��أرب ،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 يف محيط مدينة مأرب ،والكدحة
وت�ب��ة ح ��ذاري يف ع�ص�ي�ف��رة وت�ب��ة أب��و م�ح�م��د بالعنن
بمحافظة تعز ،وجنوب لفة السودة بجيزان.
وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان نفذوا عملية
ه�ج��وم�ي��ة وزح ��ف ب��ات �ج��اه م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية يف األحطوب بجبل حبي بمحافظة تعز..
مبينا أنه تم رصد تعزيزات عسكرية ملرتزقة العدوان
يف األحطوب.
ول� �ف� ��ت امل � �ص� ��در إىل أن � ��ه ت� ��م ت �س �ج �ي ��ل  29خ ��رق ��اً
ب �ق �ص ��ف ص � ��اروخ � ��ي وم� ��دف � �ع� ��ي ،ح� �ي ��ث اس �ت �ه ��دف
م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان ب �ص ��اروخ م��وج��ه م ��واق ��ع ال�ج�ي��ش
وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف رت� ��ب أب� ��و ص ��ال ��ح يف امل �خ ��درة
ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ب �ي �ض��اء .وأش� ��ار امل �ص ��در إىل أن م��رت��زق��ة
العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف ،مواقع
الجيش واللجان يف العكد والبلق الشرقي وملعاء
ب�م�ح��اف�ظ��ة م ��أرب ،وح ��رض وب�ن��ي ح�س��ن ب�م�ح��اف�ظ��ة
حجة ،وامل��داف��ن وامل��اح�ي��ظ ومنبه ورازح بمحافظة
ص �ع ��دة .ك �م��ا اس �ت �ه ��دف م ��رت ��زق ��ة ال� �ع ��دوان ب�ق�ص��ف
م��دف�ع��ي م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف ال�ك�ن��ب وج�ب��ل
تويلق وال�ع�م��ود ب��وادي ج��ارة يف ج�ي��زان ،والصخرة
يف ع �س��ري .وذك ��ر امل �ص��در أن ��ه ت��م ت�س�ج�ي��ل  73خ��رق��اً
ب��إط��اق ن ��ار ع��ى م �ن��ازل امل��واط �ن��ن وم ��واق ��ع ال�ج�ي��ش
واللجان الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة،
ص�ع��دة ،ال�ض��ال��ع ،البيضاء وج�ب�ه��ات ال�ح��دود .كما
س��جّ �ل��ت غ��رف��ة ع�م�ل�ي��ات ض �ب��اط االرت �ب ��اط وال�ت�ن�س�ي��ق
لرصد خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة
 55خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ،أن م��ن بن
خ��روق��ات ال �ع ��دوان ،اس�ت�ح��داث ت�ح�ص�ي�ن��ات ق�ت��ال�ي��ة
يف حيس .وأش��ار املصدر إىل أن خروقات العدوان،
شملت أيضاً تحليق أربع طائرات تجسسية يف أجواء
حيس والجبلية وسبعة خروقات بقصف صاروخي
ومدفعي ل� 18صاروخاً وقذيفة و 41خرقاً باألعرية
النارية املختلفة.

 51خرق ًا في احلديدة و 126خرق ًا للهدنة

اجلمعة

 49خرق ًا في احلديدة و 118خرق ًا للهدنة

سجّ لت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
ل � ��رص � ��د خ� � ��روق� � ��ات ق � � ��وى ال � � �ع � � ��دوان يف م �ح ��اف �ظ ��ة
الحديدة 49 ،خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ،أن م��ن بن
خ ��روق ��ات ال � �ع� ��دوان ،ت �ح �ل �ي��ق وه �ج �م ��ات ب �ط��ائ��رات
تجسسية عى حيس .وأشار املصدر إىل أن خروقات
ال� �ع ��دوان ش �م �ل��ت أي �ض ��اً خ �م �س��ة خ ��روق ��ات ب�ق�ص��ف
مدفعي و 23خرقاً باألعرية النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  118خرقاً
للهدنة اإلنسانية والعسكرية ،خال ال�  24ساعة
امل ��اض �ي ��ة .وأوض � ��ح م �ص ��در ع �س �ك��ري ل ��وك ��ال ��ة األن �ب ��اء
ال �ي �م �ن �ي��ة (س� �ب ��أ) أن خ� ��روق� ��ات ال� �ع� ��دوان ت �م �ث �ل��ت يف
تحليق للطريان الحربي األباتي املعادي يف أجواء
ن �ج��ران و 39خ��رق��اً ب�ت�ح�ل�ي��ق ل �ل �ط��ريان االس�ت�ط��اع��ي
امل �س �ل��ح وال �ت �ج �س��يس يف أج� ��واء م �ح��اف �ظ��ات م ��أرب،
ت�ع��ز ،ح�ج��ة ،ال�ج��وف ،ص�ع��دة ،ال�ض��ال��ع ،البيضاء
وجبهات الحدود .وأكد املصدر أن مرتزقة العدوان
استحدثوا تحصينات قتالية يف محيط مدينة مأرب.
وأش� ��ار امل �ص ��در إىل أن ��ه ت ��م ت�س�ج�ي��ل اث �ن��ن خ��روق��ات
بقصف صاروخي عى مواقع قوات الجيش واللجان
الشعبية يف ملعاء والبلق الشرقي بمحافظة مأرب.
كما أكد املصدر رصد  48خرقاً بإطاق نار عى منازل
امل ��واط �ن ��ن وم ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف
محافظات م��أرب ،تعز ،حجة ،صعدة ،الضالع،
البيضاء وجبهات الحدود .ولفت املصدر إىل أنه تم
رص��د  27خ��رق��اً بقصف م��دف�ع��ي مل��رت��زق��ة ال�ع��دوان،
عى مواقع محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة
وجبهات الحدود ،حيث استهدف مرتزقة العدوان
ب �ق �ص��ف م��دف �ع��ي م �ك �ث��ف م ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان
الشعبية يف العكد والبلق الشرقي بمحافظة مأرب.
كما استهدف قصف مدفعي مكثف ملرتزقة العدوان
م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف ح��وم��رة بمحافظة تعز
وغرب حرض بمحافظة حجة ويف املدافن واملاحيظ
والظاهر بمحافظة ص�ع��دة .وذك��ر امل�ص��در أن قصفاً
م��دف�ع�ي��اً م�ك�ث�ف��اً مل��رت��زق��ة ال �ع ��دوان اس �ت �ه��دف م��واق��ع
ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف ن� �ج ��ران وأي� �ض� ��اً يف
جيزان.

األربعاء

 69خرق ًا في احلديدة و 134خرقا للهدنة

سجّ لت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
لرصد خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة
 69خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ،أن م��ن بن
خ��روق��ات ال �ع ��دوان ،ت�ح�ل�ي��ق ط��ائ��رات ت�ج�س�س�ي��ة يف
أجواء الجبلية وحيس.
وأش��ار امل�ص��در إىل أن خ��روق��ات ال�ع��دوان ،شملت
ً
أيضاً  11خرقاً بقصف مدفعي و 28خرقا باألعرية
النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  134خرقاً
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  10غ � ��ارات ل �ل �ط ��ريان االس �ت �ط ��اع ��ي ع��ى
مديرية الفاخر بمحافظة الضالع ما أدى إىل إصابة
شخصن ،و 31عملية تحليق للطريان االستطاعي
امل �س �ل��ح وال �ت �ج �س��يس يف أج� ��واء م �ح��اف �ظ��ات م ��أرب،
تعز ،حجة ،الجوف ،صعدة ،الضالع ،البيضاء،
لحج وجبهات الحدود.
وأك � ��د امل� �ص ��در أن م ��رت ��زق ��ة ال � �ع� ��دوان اس �ت �ح ��دث ��وا
تحصينات قتالية يف محيط مدينة مأرب ،واألحطوب
والربح واألربعن والكدحة بمحافظة تعز ،والفاخر
بمحافظة ال�ض��ال��ع ،ون�ف��ذوا عمليتي تسلل باتجاه
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف األحطوب بتعز
وكرش بمحافظة لحج ،باإلضافة إىل رصد تعزيزات
عسكرية للمرتزقة يف جبهة األحطوب .وأشار املصدر
إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بثمانية صواريخ
كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية يف ملعاء
والبلق الشرقي والحجييل بمحافظة مأرب.
ولفت املصدر إىل أنه تم تسجيل  22خرقاً بقصف
م��دف�ع��ي ع��ى م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية يف
ال�ب�ل��ق ال�ش��رق��ي وم�ل�ع��اء وص ��رواح وال ��زور بمحافظة
مأرب ،واألحطوب بمحافظة تعز ،واملزرق وحريان
وغرب حرض بمحافظة حجة.
ك�م��ا اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال �ع��دوان ب�ق�ص��ف مدفعي
مكثف ،مواقع الجيش واللجان يف املدافن واملاحيظ
ب �م �ح ��اف �ظ ��ة ص � �ع � ��دة ،وك � � ��رش ب �م �ح ��اف �ظ ��ة ل �ح ��ج،
والفخيذة والعمود بوادي جارة يف جيزان.
وذك��ر امل�ص��در أن��ه ت��م رص��د  65خ��رق��اً ب��إط��اق النار
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 ،البيضاء ،لحج وجبهات الحدود.

 175خرق ًا للهدنة و 55خرق ًا في احلديدة

ارت �ك �ب��ت ق ��وى ال� �ع ��دوان وم��رت��زق �ت �ه��ا  175خ��رق��اً

اخلميس

سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
لرصد خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة،
 53خ ��رق ��اً .وأوض ��ح م �ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات أن
الخروقات تضمنت تحليق ست طائرات تجسسية
يف أج� ��واء ال�ج�ب�ل�ي��ة وح �ي ��س .وأش� ��ار إىل رص ��د ث��اث��ة
خ��روق��ات بقصف م��دف�ع��ي ل�ع��دد  17ق��ذي�ف��ة و 44
خرقاً باألعرية النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  136خرقاً
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 ت �ح �ل �ي ��ق ل � �ل � �ط� ��ريان ال � �ح� ��رب� ��ي األب� ��ات� ��ي
امل� �ع� ��ادي يف أج� � ��واء ن� �ج� ��ران ،و 36خ ��رق ��اً ب�ت�ح�ل�ي��ق
للطريان االستطاعي املسلح والتجسيس يف أجواء
محافظات م��أرب ،تعز ،حجة ،ال�ج��وف ،صعدة،
الضالع ،وجبهات الحدود.
وأك � � � ��د امل� � �ص � ��در رص � � ��د خ � � ��رق مل � ��رت � ��زق � ��ة ال� � �ع � ��دوان
ب ��اس �ت �ح ��داث ت �ح �ص �ي �ن��ات يف م �ح �ي��ط م��دي �ن��ة م� ��أرب،
وخ ��رق آخ ��ر ب �ض��رب��ات ج��وي��ة ل �ل �ط��ريان االس�ت�ط��اع��ي
ال �ت ��اب ��ع ل �ل �م ��رت ��زق ��ة 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 ح��وي�ش�ب��ان ب�م��دي��ري��ة
املزاريق محافظة الجوف.
وأش��ار امل�ص��در إىل أن��ه ت��م تسجيل ث��اث��ة خ��روق��ات
ب�ق�ص��ف ص��اروخ��ي ب��ات�ج��اه م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية يف البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.
ولفت املصدر إىل أنه تم رصد  67خرقاً بإطاق النار
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.
كما أكد املصدر تسجيل  27خرقاً بقصف مدفعي
ع��ى م�ح��اف�ظ��ات م ��أرب ،ح�ج��ة ،ص�ع��دة وال�ض��ال��ع،
ح �ي ��ث اس �ت �ه ��دف امل ��رت ��زق ��ة ب �ق �ص��ف م ��دف �ع ��ي م�ك�ث��ف
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي
وملعاء بمحافظة مأرب.
ك�م��ا اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال �ع��دوان ب�ق�ص��ف مدفعي
مكثف ،مواقع الجيش واللجان يف حرض بمحافظة
ح �ج ��ة ،ويف امل� ��داف� ��ن وامل ��اح �ي ��ظ وم �ن �ب ��ه ب�م�ح��اف�ظ��ة
ص�ع��دة ن�ت��ج ع�ن�ه��ا إص��اب��ة امل��واط��ن ض�ي��ف ال�ل��ه حسن
حسن محمد.
وبن املصدر أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف
م��واق��ع الجيش واللجان الشعبية يف س��وق الفاخر
بمحافظة الضالع.

النار عى منازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان
ال �ش �ع �ب �ي��ة يف م �ح ��اف �ظ ��ات م� � ��أرب ،ت �ع ��ز ،ال �ض ��ال ��ع،
وجبهات الحدود.
وذك ��ر امل �ص��در أن ��ه ت��م ت�س�ج�ي��ل  11خ��رق��اً بقصف
م��دف�ع��ي ع��ى م�ح��اف�ظ��ات م ��أرب ،ص �ع��دة ،ج�ب�ه��ات
ال �ح��دود ،ح�ي��ث اس�ت�ه��دف امل��رت��زق��ة بقصف مدفعي
مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف العكد
والبلق الشرقي ويف ملعاء بمحافظة مأرب.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي،
م� ��واق� ��ع ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج� ��ان يف امل� ��داف� ��ن وامل ��اح �ي ��ظ
ب �م �ح ��اف �ظ ��ة ص � �ع� ��دة ،ويف ال �ص �ب ��اي ��ة ووادي ج� ��ارة
بجيزان .كما سجّ لت غرفة عمليات ضباط االرتباط
والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان يف محافظة
الحديدة 46 ،خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ،أن م��ن بن
خ��روق��ات ال �ع ��دوان ،ت�ح�ل�ي��ق ط��ائ��رات ت�ج�س�س�ي��ة يف
أجواء حيس .وأشار املصدر إىل أن الخروقات شملت
ستة خروقات بقصف مدفعي ،و 37خرقا باألعرية
النارية املختلفة.

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض� ��ح م �ص��در ع �س �ك��ري أن خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان
تمثلت يف  44خ��رق��اً بتحليق للطريان االستطاعي
امل �س �ل��ح وال �ت �ج �س��يس يف أج� ��واء م �ح��اف �ظ��ات م ��أرب،
ت�ع��ز ،ح�ج��ة ،ال�ج��وف ،ص�ع��دة ،ال�ض��ال��ع ،البيضاء
وجبهات الحدود .وأشار املصدر إىل أنه تم رصد خرق
ب��اس�ت�ح��داث م��رت��زق��ة ال �ع��دوان ت�ح�ص�ي�ن��ات ق�ت��ال�ي��ة يف
م�ح�ي��ط م��دي�ن��ة م ��أرب .وأك ��د امل �ص��در أن��ه ت��م تسجيل
 36خ��رق��اً ب��إط��اق ن��ار ع��ى م�ن��ازل املواطنن ومواقع
ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف م�ح��اف�ظ��ات م ��أرب،
تعز ،حجة ،صعدة ،الضالع ،وجبهات الحدود.
ول�ف��ت امل�ص��در إىل أن��ه ت��م رص��د  31خ��رق��اً بقصف
م��دف�ع��ي مل��رت��زق��ة ال �ع��دوان ،ع��ى م�ح��اف�ظ��ات م��أرب،
ح�ج��ة ،ص�ع��دة وال�ض��ال��ع وج�ب�ه��ات ال �ح��دود ،حيث
اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال�ع��دوان بقصف مدفعي مكثف
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي
والروضة بمحافظة مأرب.
وفيما استهدف قصف مدفعي ملرتزقة ال�ع��دوان
مواقع الجيش واللجان املزرق بمحافظة حجة ،تم
استهداف مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية يف
املدافن واملاحيظ ورازح بمحافظة صعدة.
وذك� ��ر 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
باب غلق بمحافظة الضالع ،ويف وادي جارة وجبل
ق�م�ب��ورة يف ج �ي��زان ،ويف ال�ش�ب�ك��ة وج�ب��ل ال�ع�م��دة يف
ن�ج��ران .كما سجّ لت غرفة عمليات ضباط االرت�ب��اط
والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان يف محافظة
الحديدة  82خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ،أن م��ن بن
خ ��روق ��ات ال� �ع ��دوان ت�ح�ل�ي��ق ط ��ائ ��رات ت�ج�س�س�ي��ة يف
أج� � ��واء ح �ي ��س وال �ج �ب �ل �ي ��ة واس� �ت� �ح ��داث ت �ح �ص �ي �ن��ات
قتالية يف الجبلية .وأش��ار امل�ص��در إىل أن الخروقات
ت�ض�م�ن��ت  12خ��رق��ا ب�ق�ص��ف م��دف �ع��ي ،و 63خ��رق��ا
باألعرية النارية املختلفة.
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العدواإلسرائيلي
يتموضع في اخلليج

يف إطار عمليات التموضع التي يجريها كيان العدو اإلسرائييل يف املنطقة ودويات الخليج ،
وما يوازيه من أعمال التطبيع بن تل أبيب واألنظمة الخليجية عى رأسها اإلمارات البحرين
والسعودية ودول أخرى .
بدأت تظهر معالم جديدة تتمثل يف تشكيل التحالف اإلقليمي الذي تنشده تل أبيب
والذي يجمعها مع دويات الخليج مع حالة استكمال تنفيذ برتوكوالت التحضري العسكري
املشرتك يف مقدمته املجاالت الدفاعية التي يجري تأسيسها حالياً بوترية متصاعدة وبمستوى يهيئ
الساحة عملياتياً ملواجهة تحديات محور املمانعة وخصوصاً املثلث إيران ،واليمن ،وحزب الله.
زين العابدين عثمان
ب� ��ال� �ت� ��ايل ي � �ج� ��ري ال� �ت� �ح� ��رك ع � ��ى ه ��ذا
األس � ��اس ب��رع��اي��ة وت �ش �ج �ي��ع أم ��ري ��ي،
وق� � ��د ت � ��م تعجيل ع �م �ل �ي ��ة ال �ت �ط �ب �ي ��ع
م ��ؤخ ��راً لتنضم السعودية وم �ص��ر
وق��ائ �م��ة م��ن دوي ��ات ال�خ�ل�ي��ج ،وب ��دء
تنفيذ الربتوكوالت الهادفة إىل سرعة
فتح املجاالت الجوية املشرتكة وتوقيع
مجموعة من االتفاقيات االقتصادية
وال �ع �س �ك ��ري ��ة وإع � � � ��ادة ن �ش ��ر ال� �ق� ��وات
اإلسرائيلية وبعض املعدات الدفاعية
لها يف أهم وأكرب القواعد الجوية لدى
هذه الدول والبداية:

نشر الرادارات

مؤخرا نشرت إسرائيل مجموعات
م ��ن امل �ن �ظ��وم��ات ال� ��راداري� ��ة يف ك ��ا م��ن
اإلم� � � � ��ارات وال� �ب� �ح ��ري ��ن ك � � ��أول م��رح �ل��ة
ل �ت �ن �ف �ي ��ذ امل � �ش � ��روع ال � � ��ذي ت� �ق ��دم ��ت ب��ه
أمريكا والذي يتضمن دمج القدرات
ال ��دف ��اع� �ي ��ة وال � �ج� ��وي� ��ة إلس� ��رائ � �ي� ��ل م��ع
دول الخليج وتوسيع دائرة التنسيق
وال � �ت � �ع � ��اون ال� ��دف� ��اع� ��ي ل �ي �ش �م ��ل س��ت
دول تتقدمها اإلم��ارات والبحرين ثم
ال �س �ع ��ودي ��ة وال �ك ��وي ��ت وق �ط ��ر وم �ص��ر
وغريها.
وقد تحدثت القناة  12اإلسرائيلية
إىل أن ه � ��ذا امل � �ش� ��روع ال � ��ذي س �ي �ت �ب �ن��اه
البنتاغون سيهدف بشكل رئييس نحو
تعزيز اسرتاتيجية أمنية ضد سلسلة
م� ��ن ال� �ت� �ه ��دي ��دات م� ��ن إي � � ��ران وال �ي �م ��ن
ودول امل � �ح� ��ور وسيتطلب م �ش ��روع
االقرتاح ،تقديم خطة دفاعية كاملة
يف غضون  180يوماً ضد الهجمات
الجوية والصواريخ وغريها .

األهداف واألبعاد

م� �م ��ا الش� � ��ك ف� �ي ��ه أن ك� �ي� ��ان ال� �ع ��دو
اإلس � ��رائ � �ي � ��يل ال � �ي � ��وم ي � � ��درك ج� �ي� ��دا ان ��ه
ق ��د ي �ت �ع��رض ل �ض��رب��ات ق��اص �م��ة إذا م��ا
ان ��دل �ع ��ت ح� ��رب إق �ل �ي �م �ي��ة ض ��د م �ح��ور
امل �م ��ان �ع ��ة وان ال� �ص ��واري ��خ وامل� �س ��ريات

م � � � � � � � � � � � � � �ش� � � � � � � � � � � � � ��روع
ال � � � �ب � � � �ن � � � �ت� � � ��اغ� � � ��ون
ي � �ه � ��دف ل �ت �ع��زي��ز
اس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة
أم �ن �ي��ة ض ��د دول
محور املقاومة
أن �ظ �م��ة راداري� � ��ة
ف� � � � ��ي اإلم � � � � � � � � ��ارات
وال � � � �س � � � �ع � � ��ودي � � ��ة
والبحرين كخطة
دف� � ��اع � � �ي� � ��ة ل �ص��د
الهجمات اجلوية
والصواريخ
اإليرانية واليمنية وصواريخ حزب الله
ي�م�ك�ن�ه��ا دك أع �م��اق ال�ك�ي��ان بعمليات
ه �ج��وم �ي��ة م ��دم ��رة ال ي�م�ك��ن ل �ل �ق��درات
ال� ��دف� ��اع � �ي� ��ة امل� �ن� �ت� �ش ��رة ع � ��ى ج �غ ��راف �ي ��ا
فلسطن املحتلة صدها أو احتواءها،
لذا أىت املشروع األمريي الذي يسعى
ل��دم��ج األنظمة الدفاعية اإلسرائيلية
مع دويات الخليج عى أمل تحقيق
مستوى اك��رب م��ن الحماية والتنسيق
ل �ص��د م ��ا ي �م �ك��ن ص ��ده م ��ن ال �ه �ج �م��ات
ال �ص��اروخ �ي��ة وال �ج��وي��ة امل �ت��وق �ع��ة ن�ح��و
العمق اإلسرائييل.
وع � �ل � �ي� ��ه ه � �ن � ��اك م � �ح � ��اول � ��ة أم ��ري� �ك� �ي ��ة
لتحصل إسرائيل عى نسبة اك��رب من

ال�ح�م��اي��ة واألم ��ن ع��رب تشكيل خطوط
دف��اع�ي��ة م�ش��رتك��ة يف ال�خ�ل�ي��ج يف حن
ت �ح �ص��ل دوي � ��ات ال �خ �ل �ي��ج ع ��ى ن�س�ب��ة
حماية من هجمات ال�ق��وات املسلحة
ال� �ي� �م� �ن� �ي� ��ة ون � �ع � �ن � ��ي ب � ��ذل � ��ك اإلم� � � � � ��ارات
والسعودية التي هي يف دائ��رة شعاع
العمليات الصاروخية والجوية.
لذا فهذه خطة أمنية ملواجهة إيران
وم�ح��ور امل�م��ان�ع��ة س�ت�ح��اول أم��ري�ك��ا أن
ت�ط�ب�ق�ه��ا يف ال �ف��رتة ال �ق��ادم��ة وس�ي�ك��ون
ه � � �ن � � ��اك ت � �ك � �ث � �ي� ��ف الن � � �ت � � �ش� � ��ار ال � � �ق � � ��وات
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة يف الخليج بشكل أوس��ع
مع نشر مجموعات من أنظمة الرصد
واإلن� ��ذار امل�ب�ك��ر وامل�ن�ظ��وم��ات ال��دف��اع�ي��ة
املضادة للصواريخ واملسريات .
م ��ا ن � ��ود ت ��أك �ي ��ده أن م �ج �م��ل م ��ا ي�ت��م
ال� �ت� �ح� �ض ��ري ل � ��ه وم � � ��ا ي � ��رتت � ��ب ع � ��ى ه� ��ذا
امل � �ش � ��روع ي �ع �ت ��رب ع� �م� � ً
�ا ت �ص �ع �ي ��دي ��اً ل��ه
م � �س � ��ارات � ��ه و ي � � ��أيت يف إط� � � ��ار ال �ت �ع �ب �ئ ��ة
ال � �ع � �س � �ك� ��ري� ��ة ل� �ل� �م� �ع� �س� �ك ��ر األم � ��ري � ��ي
اإلس � � ��رائ � � �ي � � ��يل وأدوات � � � � � � � ��ه يف ال� �خ� �ل� �ي ��ج
ل �ع �م �ل �ي ��ات ع � ��دوان � �ي � ��ة م� �ت ��وق� �ع ��ة ض��د
م � �ح� ��ور امل� �م ��ان� �ع ��ة وه � � ��ذا م � ��ا ت� �ش ��ري ل��ه
امل� � �ع� � �ط� � �ي � ��ات خ � � �ص� � ��وص� � ��اً ب� � �ع � ��د ف �ش ��ل
املفاوضات النووية ،لكن األمر األكيد
إن هذا االستعداد لن يؤيت الثمار الذي
ي��رج��وه امل�ع�س�ك��ر األم��ري��ي اإلس��رائ�ي��يل
ف �م �ح ��ور امل �م ��ان �ع ��ة ب �م ��ا وص � ��ل ل� ��ه م��ن
ع �ن ��اص ��ر ق � ��وة اس ��رتات �ي �ج �ي ��ة يف م �ج��ال
ال �ت �س �ل ��ح واالق� � �ت � ��دار ال �ع �س �ك ��ري ف�ه��و
ج ��اه ��ز ل �ك ��ل ال� �خ� �ي ��ارات ول ��دي ��ه ف��ائ��ض
ق � � ��وة ه� �ج ��وم� �ي ��ة وردع � � �ي� � ��ة ب �م �س �ت ��وى
ي �ف��وق دائرة ال �ت��وق �ع��ات ،ف ��أي ح��رب
مقبلة أو عمل ع��دواين يقوم به كيان
ال �ع ��دو اإلس ��رائ �ي ��يل ت �ج��اه إي� ��ران أو أي
ً
سواء حزب
طرف من محور املمانعة
الله أو اليمن ستكون تداعياته ُكربى
وسيكون آخر خطأ يرتكبه هذا الكيان
ق �ب ��ل أن ي �ت �ح ��ول إىل س ��اح ��ة م�ل�ت�ه�ب��ة
ينصهر فيها ..

جمال القيز

اللجنة العسكرية
انضباط وإرادة وطنية
الكفاءة واالقتدار وحب الله وحب الوطن
واإلخاص والوفاء للقيادة الثورية والقيادة
ال�س�ي��اس�ي��ة ..ه��ذه اب ��رز ال�س�م��ات ال�ت��ي ميزت
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال �ت��ي أوك ��ل إل �ي �ه��ا م�ه��ام
إدارة ال�ت�ف��اوض ب�ش��أن ف�ت��ح ال�ط��رق��ات وب��ذل
الجهود لتطبيع األوض��اع يف تعز ويف غريها
من املناطق ..ولقد كانت اللجنة العسكرية
يف م��وق��ع امل �س��ؤول �ي��ة وع �ن��د م �س �ت��وى ح�س��ن
ال �ظ��ن ب �ه��ا ف �ظ �ه��رت ب�م�ظ�ه��ر ان �ض �ب��اط��ي ع��ال
وب�ح��رص وط�ن��ي ك��ان��ت م�ث��ار االه�ت�م��ام الكبري
الذي حظيت به ..وقدمت اللجنة العسكرية
ثمار جهدها الصادق وك��ان هدفها يف املقام
األول رف ��ع امل �ع ��ان ��اة ع ��ن م��واط �ن��ي م�ح��اف�ظ��ة
ت �ع ��ز مل ��ا ل �ح ��ق ب �ه ��م م ��ن ت �ع �ن��ت وم � ��ن أض � ��رار
متعمدة ومن سلوكيات خارجة عن األعراف
وال� �ت� �ق ��ال� �ي ��د م � ��ن ت� �ل ��ك امل �ل �ي �ش �ي ��ات امل �س �ل �ح��ة
اإلص��اح �ي��ة امل�ن�ف�ل�ت��ة وق ��د ان�ك�ش�ف��ت أالع�ي��ب
تلك القوى املأجورة التي جاءت حاملة معها
أزم ��ات م�ت��وال�ي��ة وت�ع�ق�ي��دات ك�ب��رية وك �ث��رية..
والن القرار يف الرياض ويف ابوظبي فان عمل
ذلك الطرف اتسم باالهتزاز وبالرتدد وتعمد
التصعيب ال التيسري م��ن اج��ل ال�ن��اس ومن
اجل رفع معاناتهم..
وه � � � ��ذا ه � ��و ط� �ب� ��ع االح � � �ت� � ��ال وم � � ��ن ارت� �ه� ��ن
للمحتل الغازي اذ ال يملكون زمام أمورهم
ورغم كل تلك املصاعب املفتعلة والعراقيل
املصطنعة إال أن اللجنة العسكرية الوطنية
ال� �ت ��ي ق ��دم ��ت م� ��ن ص �ن �ع ��اء ك ��ان ��ت واض �ح ��ة
امل � ��وق � ��ف وص� ��اح � �ب� ��ة ق � � ��رار وع � �م� ��ل ك � ��ل ج �ه��د
ممكن لتذليل الصعوبات وتجاوز املعوقات
املصطنعة..
وعندما عادت إىل الوطن عادت متوجهة
ب� ��ال � �ن � �ج� ��اح وال� � �ت� � �ف � ��وق وج � � � � ��اءت ال � �ل � �ق � ��اءات
واالجتماعات مع اللجنة العسكرية لتوضح
املسار الحقيقي لعمل وجهد هذه اللجنة..
ول�ت��ؤك��د امل�ص��داق�ي��ة العالية للقيادة الثورية
والقيادة السياسية التي تنبع شرعيتها من
عمق الشعب ومن ثنايا الجغرافية اليمنية
األصيلة..
ك � ��ل ال� �ت� �ح ��اي ��ا وال � �ت � �ق� ��دي� ��ر ل �ل �ج �ه ��د ال� �ع ��ايل
وال �ن �ش��اط امل�م�ي��ز وامل �ق ��درة ال��رف�ي�ع��ة يف ام ��ارة
التفاوض عن مقدرة وعن واقع قوي وإرادة
وطنية حرة..
وه ��ذا ال�ت�م�ي��ز ..ه��و م��ا ن�ن�ت�ظ��ره م��ن ال��رج��ال
األك �ف ��اء وم ��ن ال �خ ��ربات امل�ه�م��ة ال �ت��ي ت��وج��ت
ب�ت�ك�ل�ي��ف ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ن��اج�ح��ة
واملتمكنة..
لكم كل الثناء والتقدير من شعبكم ومن
قيادتكم.

حتت شعار «قادمون بجحافل جيوشنا».

عرض عسكري خلريجي الورشة العسكرية من كتائب الدعم واإلسناد باحلديدة

الحديدة -عيل الشرعبي:

ن�ظ��مّ ��ت ق �ي��ادة ك�ت��ائ��ب ال��دع��م واإلس �ن��اد ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة ،ع��رض��اً ع�س�ك��ري��اً لخريجي
الورشة العسكرية من كتائب الدعم واإلسناد باملحافظة.
ويف الحفل ،أشار محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ،إىل أن تخرج هذه الدفعة يأيت
ً
يف إط��ار االس�ت�ع��داد وال�ج��اه��زي��ة ملواجهة أي تحركات للعدو ،مشيدا ب��دور كتائب الدعم
واإلسناد يف التصدي للعدو والعرض املهيب.
فيما أكد قائد كتائب الدعم واإلسناد ،اللواء قاسم الحمران ،أن كتائب الدعم واإلسناد
هم جنود بقيادة قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث؛ وقوة مسلطة عى العدو

والدفاع عن األرض والعرض والسيادة الوطنية.
وأشار إىل جهوزية كتائب الدعم واإلسناد للمعركة البحرية كما هي يف أعى استعدادها
بالرب  ..متوّعدا ً باالقتصاص من قوى العدوان التي ارتكبت الجرائم الوحشية والا أخاقية
يف حيس والتحيتا واملناطق التهامية ،واملناطق املحتلة أجمع.
فيما ج��دد الخريجون ال��والء والعهد لله وال��وط��ن وال�ق�ي��ادة بامليض ق��دم��اً يف ال��دف��اع عن
الوطن مهما كان حجم التضحيات ،مشريين إىل أن الحديدة ستظل الحصن الحصن
يف مواجهة املؤامرات التي ُتحاك ضد الوطن.
الجدير بالذكر أن العرض املهيب لقوات الدعم واإلسناد يأيت ضمن سلسلة من العروض
العسكرية يف مختلف املحافظات تحت شعار "قادمون بجحافل جيوشنا".

تشييع عدد من شهداء الوطن والقوات املسلحة

ُش �ي��ع ب�ص�ن�ع��اء ج�ث��ام��ن ع ��دد م��ن ش �ه��داء ال��وط��ن
وال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ال��ذي��ن اس�ت�ش�ه��دوا وه ��م ي ��ؤدون
واجبهم يف معركة الدفاع عن الوطن.
ح�ي��ث ت��م تشييع ج�ث��ام��ن ال�ش�ه��داء ال��رائ��د هشام
م �ح �م��د ال �ق��دي �م��ي ،ال ��رائ ��د أح �س ��ن ح �س��ن ال �ع ��زي،
املازم أول يحيى مبارك مآخوذ ،املازم أول عبدالله
ع ��يل امل �ن �ص ��وري ،امل �س��اع��د ع �ب��دال �ل��ه ع��زي��ز امل �ن �ص��وري
وتقي صالح شعفة.
وخال مراسم التشييع التي شاركت فيها قيادات
ع �س �ك��ري��ة وأم �ن �ي ��ة وأه � ��ايل وأق � � ��ارب ال �ش �ه ��داء ،ع��رب
امل�ش�ي�ع��ون ع��ن ال�ف�خ��ر واالع �ت ��زاز ب�م��واق��ف ال�ش�ه��داء
وهم يدافعون عن السيادة الوطنية .
ج��رت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت
جثامينهم بالعلم ال�ج�م�ه��وري ب�ع��د ال�ص��اة عليهم
يف جامع الشعب بأمانة العاصمة ،ليتم مواراتها
الرثى يف مسقط رأس كل منهم.
ك �م ��ا ش �ي �ع��ت ب �ص �ن �ع ��اء ج �ث ��ام ��ن ش� �ه ��داء ال ��وط ��ن
والقوات املسلحة ،الرائد بسام احمد غانم والنقيب
مالك محمد الجلبن واملازم اول عبدالرزاق حامد
ال��ذي��ب وامل� ��ازم ث ��اين م�س�ت��ور ع�ب��دال�ل��ه ب �ه��رم ،ال��ذي��ن

ارتقوا شهداء وهم يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع
عن الوطن .
كما تم تشييع جثمان فقيد الوطن العقيد يحيى
يحيى عبدالله درجان.
وخ� ��ال م ��راس ��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ال �ت��ي ش� ��ارك ف�ي�ه��ا ع��دد
م��ن ال �ق �ي��ادات ال�ع�س�ك��ري��ة واألم �ن �ي��ة وأه ��ايل وأق ��ارب

ال�ش�ه��داء  ..اك��د امل�ش�ي�ع��ون االس�ت�م��رار يف ال�س��ري عى
درب ال �ش �ه ��داء يف ال �ت �ص ��دي ل �ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان يف
مختلف الجبهات .
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم
يف جامع الشهداء بأمانة العاصمة  ..حيث تحرك

املوكب الجنائزي بالجثامن بينما كانت املوسيقى
ال �ع �س �ك��ري��ة ت �ع ��زف م �ق �ط��وع��ات وال� �ح ��ان ج �ن��ائ��زي��ة
معربة .
وق � � ��د ت � ��م ت � ��ودي � ��ع ج � �ث� ��ام� ��ن ال � �ش � �ه � ��داء ب ��ال� �س ��ام
الجمهوري التي تم مواراتها الرثى يف مسقط رأس
كل منهم
إىل ذل ��ك ُش �ي��ع ب�ص�ن�ع��اء ج�ث�م��ان��ا ش�ه�ي��دي ال��وط��ن
وال�ق��وات املسلحة امل�ق��دم محمد ع�ب��داالل��ه القلييص
واملقدم أحمد فايز الخياط اللذين استشهدا وهما
يؤديان واجبهما يف الدفاع عن السيادة الوطنية.
وخال مراسم التشييع التي شاركت فيها قيادات
عسكرية وأمنية وأه��ايل وأق��ارب الشهيدين ،أش��اد
املشيعون بمواقف الشهيدين وزمائهما من أبطال
ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة واس �ت �ب �س ��ال �ه ��م وه ��م
يدافعون عن الوطن يف عدد من الجبهات ملواجهة
تحالف العدوان.
جرت مراسم التشييع لجثماين الشهيدين اللذين
توشحا بالعلم ال�ج�م�ه��وري بعد ال�ص��اة عليهما يف
ج��ام��ع ال�ش�ع��ب ب��أم��ان��ة ال �ع��اص �م��ة ،ل�ي�ت��م م��ورات�ه�م��ا
الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
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نائب رئيس مجلس التالحم الشعبي القبلي لـ «:

حوار

»:

سعى العدوان إلثارة النعرات الطائفية والقبلية
بهدف اختراق جبهتنا الداخلية
للقبيلة اليمنية أدوارها الريادية ومواقفها النضالية يف الدفاع عن حياض الوطن ومقدراته وصون مكتسباته وحماية وحدته وعزة أبنائه وكرامتهم ضد املعتدين والغزاة
والتاريخ يتحدث عن ذلك يف كل زمان وعصر وحتى يومنا هذا تقدمت فيه القبيلة اليمنية صفوف الدفاع واملواجهة ضد قوى العدوان واملحتلني الذين سعوا جاهدين
إلثارة النعرات الطائفية واملناطقية والقبلية يف محاولة منهم إلخرتاق الجبهة الداخلية وإضعافها ،األمر الذي تنبهت له قيادة الوطن الثورية والسياسية فكانت التوجيهات
بتشكيل مجلس للتالحم الشعبي القبيل الذي قام بتوحيد صفوف أبناء القبائل ملواجهة العدوان ومرتزقته.
"26سبتمرب" التقت نائب رئيس مجلس التالحم الشعبي القبيل الشيخ أمني أحمد صالح الربعي وأجرت معه هذا الحوار التايل:
حاوره /أحمد طامش

للمجلس قنوات اتصال مع املشايخ والقبائل في املناطق احملتلة وملسنا جتاوب ًا كبير ًا لتحريرها من دنس الغزاة املعتدين
املجلس استطاع توحيد صفوف أبناء القبائل اليمنية
ملواجهة الغزاة واحملتلني
* يف ال �ب ��داي ��ة ن ��ود ال �ح ��دي ��ث ع ��ن ال � ��دور ال ��وط �ن ��ي ال ��ذي
يقدمه مجلس ال�ت��اح��م القبيل ت�ج��اه ال��وط��ن والشعب
يف ظل استمرار العدوان والحصار؟
** ً
أوال أشكر صحيفة " 26سبتمرب " هذا املنرب اإلعالمي املتميز
يف تغطية ومواكبة األحداث ويف مواجهة آلة العدوان اإلعالمية
وكشف زيفها ونشر الوعي يف أوساط الشعب بما يخدم الوطن.
ب��ال�ن�س�ب��ة ل ��دور م�ج�ل��س ال�ت��الح��م ال�ش�ع�ب��ي ال�ق�ب��يل ت�ج��اه ال��وط��ن
والشعب ي��أيت يف إط��ار اهتمام أبناء القبائل اليمنية ومشاركتها
يف م�ع��رك��ة ال�ن�ف��س ال�ط��وي��ل ل�ل��دف��اع ع��ن ح��ري��ة واس�ت�ق��الل ال��وط��ن
ً
إضافة إىل
جنباً إىل جنب مع أبطال الجيش واللجان الشعبية,
دور املجلس القبيل يف حماية القبيلة اليمنية والنسيج االجتماعي
من التفرقة والشتات ،ومن إثارة النعرات الطائفية والثأرات التي
يسعى إليها تحالف الشر وال�ع��دوان منذ ب��داي��ة ال�ع��دوان بهدف
اخ ��رتاق ج�ب�ه�ت�ن��ا ال��داخ �ل �ي��ة وإض �ع��اف �ه��ا م��ن أج ��ل ت�ح�ق�ي��ق أه��داف��ه
العدوانية بكل سهولة.
طبعاً بفضل الله سبحانه وتعاىل وفضل القيادة الثورية ممثلة
ب�ق��ائ��د ال�ث��ورة ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��در ال��دي��ن ال�ح��ويث ال��ذي تنبه منذ
بداية العدوان أن قوى العدوان ستحاول بكل الوسائل اخرتاق
الجبهة الداخلية ،فتم إنشاء وتكوين هذا املجلس والذي أصبح
له الدور الكبري يف أوساط املجتمع ،وأصبح يف مقدمة الصفوف
للدفاع عن الوطن.
لقد بذل املجلس جهوداً
ً
ً
ومضنية منذ بداية إنشائه رغم
كبرية
العدوان والحصار الجائر ،واستطاع توحيد صفوف أبناء القبائل
اليمنية يف جميع املحافظات التي تحت سيطرة املجلس السيايس
ً
إضافة إىل حرص املجلس عىل
األعىل ملواجهة الغزاة واملحتلني،
حل القضايا والنزاعات سواءً املرتاكمة والتي لها عقد من الزمن
أو ال�ح��دي�ث��ة ،وك��ذل��ك ع�ق��د ات�ف��اق�ي��ات ص�ل��ح ب��ني ال�ق�ب��ائ��ل ,ون�ح��ن
يف املجلس نطمح إىل تحقيق وتنفيذ م��ا تضمنته وثيقة الشرف
القبلية بعون الله.

دور مشرف وعظيم

* كيف تنظر إىل التفاعل وال��دع��م واإلس�ن��اد الشعبي
للمرابطني يف جبهات القتال؟
** ط�ب�ع��اً أب �ن��اء ال�ق�ب��ائ��ل ال�ي�م�ن�ي��ة ل�ه��م دور ب ��ارز يف ه��ذه امل�ع��رك��ة
امل� �ص ��ريي ��ة ض � ��د ق� � ��وى ال � �غ � ��زو وال � � �ع � � ��دوان األم � ��ري � ��يك اإلس ��رائ� �ي ��يل
والسعوإمارايت حيث قدموا الدعم واإلسناد الشعبي إىل مختلف
جبهات العزة والكرامة باملال والرجال والقوافل الغذائية.
ل �ق ��د ح ��اول ��ت ق� ��وى ال� �ع� ��دوان ال �ص �ه �ي ��وأم ��ري ��يك وال �س �ع ��وإم ��ارايت
استهداف القبيلة اليمنية ،وذلك من خالل بث الخالفات وإشعال
نريان الفنت والثأرات القبلية وتجريدها من املبادئ والقيم واألسالف
واألعراف وحاولت طمس هويتها التي هي عنوان مجدها وحضارتها
منذ القدم وإىل اليوم ،ولكن بالرغم من ه��ذا االستهداف املمنهج
إال أنها أثبتت بمواقفها البطولية يف مواجهة العدوان ،وبعطائها
ودورها الوطني أنها عصية أمام من يريد استهدافها أو النيل منها،
وستظل يف مقدمة الصفوف بكل ثبات وق��وة إلفشال مخططات
األع� ��داء يف ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة ودع ��م وم �س��ان��دة ج�ب�ه��ات وم�ي��ادي��ن
القتال ,فالقبيلة اليمنية منذ بداية العدوان الغاشم سطرت أروع
املالحم فقدمت وبذلت وما زالت وستظل تبذل الغال والرخيص
م��ن أج��ل ت��راب ه��ذا ال��وط��ن ال�غ��ايل ،وس�ت�ق��ف ب�ك��ل ح��زم وإص ��رار يف
وج��ه ال�غ��زاة وامل�ع�ت��دي��ن م��ن خ��الل رف��د مختلف ال�ج�ب�ه��ات ب��ال��رج��ال
والعتاد دعماً وإسناداً ألبطال الجيش واللجان الشعبية وكذلك
دع�م��اً للمجهود ال�ح��رب��ي ودع��م التصنيع ال�ع�س�ك��ري ح�ت��ى تحقيق
النصر إن شاء الله.

التمسك بالقيم والتراث اليمني

* ب �ع��د أن ف �ش��ل ال� �ع ��دوان ع �س �ك��ري��اً ل �ج��أ إىل ال �ح��رب
الناعمة بواسطة وسائله اإلعامية وأدواته من املرتزقة
ل�ل�ن�ي��ل م ��ن وح ��دة ال�ن�س�ي��ج االج �ت �م��اع��ي ..م ��ا ه ��و دورك ��م
إلفشال هذه املخططات؟

احل ـ ــرب ال ـنــاع ـمــة ص ـنــاعــة أمــري ـك ـيــة اســرائ ـي ـل ـيــة
للسيطرة على املجتمعات العربية واإلسالمية
جميع النواحي حتى نتأكد بأنها أوراق ووثائق صحيحة وسليمة،
بعد ذلك نقوم بطلب األطراف املتخاصمني للجلوس واالستماع
إليهم حتى تتضح الحقيقة ،وعىل هذا األساس يتم حل القضايا,
أم��ا إذا ك��ان��ت القضية م��ن القضايا امل�ع�ق��دة ن�ق��وم بتشكيل لجنة
ح�ت��ى ي�ت�س�ن��ى ل�ن��ا م�ع��رف��ة ال�ح�ق��ائ��ق ك��ام�ل��ة وع��ىل ض��وئ�ه��ا ي�ت��م حل
ال�ق�ض��اي��ا ،طبعا ح��ل ال�ق�ض��اي��ا بشكل ع��ام نستمدها م��ن  -كتاب
الله وشريعة محمد رسول الله صىل الله عليه وعىل آله وسلم
 وبدون مجامالت أو محسوبية ويف حالة وجود صعوبات أليقضية يتم الرفع بها إىل رئيس املجلس الشعبي القبيل الذي له
دوراً كبري يف حل القضايا للفصل فيها واتخاذ اإلجراءات املناسبة.

تصرفات غير مسؤولة

** يُعد مفهوم الحرب الناعمة من املفاهيم الجديدة والحديثة
ال�ت��ي ظ�ه��رت يف ع��ال��م ال �ح��روب ،وي�س�ت�خ��دم فيها ك��اف��ة ال��وس��ائ��ل
للتأثري عىل اآلخرين دون الحاجة إىل استخدام القوة العسكرية.
طبعاً هذه الحرب صناعة أمريكية إسرائيلية من أجل السيطرة
ع ��ىل امل �ج �ت �م �ع ��ات ال �ع ��رب �ي ��ة واإلس� ��الم� �ي� ��ة ،وال� �ت ��ي اس �ت �ب ��دل ف�ي�ه��ا
األسلحة باإلعالم والجيوش بالعمالء املرتزقة واالحتالل املادي
باالحتالل الفكري لهزيمة أفراد ا ملجتمع.
وم��ن ه�ن��ا وب�ع��د أن ف�ش��ل ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان وم��رت��زق�ت��ه عسكرياً
أمام صمود وبسالة أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف
الجبهات عمد يف استخدام هذا السالح الفتاك ضد أبناء الشعب
اليمني ،واستخدم كافة الوسائل ومن مظاهر هذه الحرب التي
ح��اول اس�ت�خ��دام�ه��ا اس�ت�ه��داف قيمنا وم�ب��ادئ�ن��ا وت�ق��ال�ي��دن��ا اليمنية
ومجتمعاتنا املحافظة عرب وسائل التواصل االجتماعي ،وكذلك
ع��رب املنظمات اإلنسانية الفاعلة يف تقديم امل�س��اع��دات اإلنسانية
منذ بداية العدوان والحصار الجائر.
ط �ب �ع��اً ول �خ �ط��ورة ه ��ذه ال �ح ��رب ف �ق��د ح ��ذر ق��ائ��د ال �ث ��ورة ال�س�ي��د/
عبدامللك بدر الدين الحويث يف إحدى خطاباته يف بداية العدوان
م��ن ال�ح��رب الناعمة وتداعياتها ع��ىل أب�ن��اء الشعب اليمني داعياً
مشايخ القبائل واملثقفني والخطباء والرتبويني واآلباء واإلعالميني
إىل ال �ق �ي ��ام ب ��دوره ��م ال �ف ��اع ��ل يف م ��واج �ه ��ة وإف �ش ��ال م�خ�ط�ط��ات�ه��ا
امل�س�ت�ه��دف��ة لشعبنا ال�ي�م�ن��ي ،وم��ن ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق سعينا ج��اه��دي��ن
إلفشال هذه املخططات بتوعية أف��راد املجتمع من خطورة هذه
الحرب ،وذلك عرب املشايخ والعقال والخطباء واإلعالميني وبكل
الوسائل وذلك حفاظاً عىل الجبهة الداخلية ،والحمد لله ملسنا
الوعي واإلدراك لدي املجتمع ولم يتأثروا بهذه الحرب ،ووقفوا
صفاً واحداً يف مواجهة العدوان ,ولكن وملواجهة الحرب الناعمة
بصورة أكرب نحتاج إىل التمسك بالقيم واملبادئ وال��رتاث اليمني
األصيل فنياً وثقافياً وحرفياً إضافة إىل إبراز املالحم البطولية التي
ي�س�ط��ره��ا ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي ال�ع�ظ�ي��م يف م��واج�ه��ة ال �ع ��دوان ،فنحن
أقوياء بالله وكتابه ونبيه وأعالم الهدى.

قضايا الثأر والقتل

* م ��ا ه ��و دورك� ��م يف امل �ج �ل��س ل�ل�س�ع��ي يف إص ��اح ذات
ال �ب��ني ل�ح��ل ال�ق�ض��اي��ا االج�ت�م��اع�ي��ة وم��اه��ي أب ��رز ال�ق�ض��اي��ا
التي تم حلها؟
** املجلس يقوم بدور كبري ويحمل عىل عاتقه مسؤولية كبرية
ً
خاصة يف ظل هذه الظروف التي تمر بها البالد من عدوان وحصار
ج��ائ��ر م��ن قبل ق��وى االستكبار العاملي الصهيوأمرييك وأدوات�ه��م
السعوإمارايت ،والقضايا االجتماعية كثرية وأغلبها من القضايا
وأراض..
املرتاكمة منذ زمن طويل ومنها قضايا ثأرات وعقارات
ٍ
ومن هذا املنطلق ويف إطار توجيهات قائد املسرية القرآنية السيد
العلم /عبدامللك بدر الدين الحويث -حفظه الله  -لحل القضايا

جلأ العدوان إلى احلرب
الناعمة بوسائل عديدة بعد
فشله عسكري ًا
املجلس القبلي عمل على حل
العديد من القضايا والنزاعات
وعلى رأسها القتل والثارأت

االجتماعية وإصالح ذات البني ليك يتسنى لنا مواجهة العدوان
ومرتزقته ,فنحن شرعنا يف البت يف القضايا وقمنا بالتواصل مع
الكثري من املشايخ والوجهاء الذين يتعاونون معنا ونقوم بتقريب
وجهات النظر ونتواصل مع جميع األطراف حتى نتوصل إىل حل
كافة القضايا.
لقد حققنا الكثري من االنجازات يف مجال حل الكثري من القضايا
والنزاعات وعىل رأسها قضايا القتل والثارأت التي أنهكت القبيلة
واألس� ��رة ال�ي�م�ن�ي��ة وك��ذل��ك خ��الف��ات األرايض واألم� ��الك واألم� ��وال
وال� �ع� �ق ��ارات واالع� � �ت� � ��داءات ,وال ش ��ك إن �ن ��ا ن �ج ��د ب �ع ��ض ال �ع ��وائ ��ق
والصعوبات نتيجة توتر وتشدد بعض األط��راف ،ولكن بجهود
املخلصني وال�خ��ريي��ن م��ن مشايخ ووج�ه��اء س��رع��ان م��ا تتبدد تلك
التوترات وتتقارب وجهات النظر ونصل إىل حلول جذرية إلنهاء
القضايا والتنسيق مع الجهات املعنية لحل القضايا وإصالح ذات
البني وتقوية الرابطة األسرية واملجتمعية بني القبائل.

التأكد من املظلومية

* كيف تتعاملون مع الشكاوى املقدمة من املواطنني
فيما يخص املظالم؟
** بالنسبة للشكاوى التي ُتقدم إلينا بعض منها تحال إلينا من
قبل القيادة العليا أو الجهات املعنية ،وكذلك من قبل املواطنني
كمظالم وبحسب توجيهات رئيس املجلس الشعبي القبيل الشيخ
ضيف الله رسام نقوم باستقبال الشكاوى ونطلب الوثائق التي
تدل عىل املظلومية ،ونأخذها لالطالع عليها ونقوم بدراستها من

مدير أمن احملويت لـ

* نرى يف الوقت الراهن عدم انسجام بني أفراد املجتمع
واملشايخ ,يا ترى ما السبب؟
** بالنسبة للمجتمع اليمني عاش عىل أعراف وأسالف قبلية
منذ القدم ومتعارف ومتوافق عليها كل القبائل ،وكل قبيلة لها
عرفها الخاص ،وهذه األعراف واألسالف متوافق عليها مشايخ
ال�ق�ب��ائ��ل ال�ي�م�ن�ي��ة ،وأص�ب�ح��ت ق��ان��ون أو دس �ت��ور ي�ع�م��ل ب��ه يف كل
البقاع اليمنية دون أي معارضه من أي قبيلة كانت.
اليوم وبعد أن وقع بعض املشايخ القبليني يف الفرتة السابقة
يف بعض األخ�ط��اء التي جعلتهم ينسلخون من بعض أعرافهم
وأس��الف �ه��م ال�ق�ب�ل�ي��ة وم ��ن امل �ع ��روف إن ش�ي��خ ال�ق�ب�ي�ل��ة ي�ع�ت��رب األب
ال ��روح ��ي ل�ل�ق�ب�ي�ل��ة وه ��و ال ��رج ��ل األول يف ال �ح ��رب وال �س �ل��م واألب
الحنون ع��ىل القبيلة يسأل ع��ن ك��ل صغري وكبري يف القبيلة كما
يسأل األب عن أوالده وأسرته.
ع� �ن ��دم ��ا أص � �ب� ��ح امل� �ش ��اي ��خ يف ال � �ف � ��رتة ال� �س ��اب� �ق ��ة ه � ��م امل� �ت� �ج ��ربون
واملتسلطون وهم الذين ينهبون أمالك الناس بالباطل ويعملون
ل�ب�ع��ض األن�ظ�م��ة وان�س�ل�خ��وا ع��ن أع��راف �ه��م وأس��الف �ه��م ،وارت�ك�ب��وا
أبشع الجرائم وتصرفوا تصرفات غري مسؤولة بدون حساب أو
عقاب ولم يحكم عليهم بأحكام عرفية أو قضائية ،طبعاً بعد أن
شاهد الناس الكثري من هذه األعمال السلبية من قبل املشايخ،
جعلت املجتمع ينفر منهم ووصل الحال إىل عدم االنسجام بني
املجتمع واملشايخ ,ألن هذه الجرائم التي ترتكب وارتكبها بعض
املشايخ تؤدي إىل إسقاطهم ورفع الحصانة القبلية عنهم كشيوخ
أراض
ق �ب��ائ��ل ،ف�ع�ن��دم��ا ي�ش��اه��د ال �ن��اس اع �ت ��داءات أو س�ط��و ع��ىل
ٍ
ويسألوا من ه��ذا يقولون ه��ذا الشيخ ف��الن وم��ن هنا نظر الناس
للمشايخ بنظرة سلبية ومازالت إىل اليوم موجودة.
هذه النظرة السلبية جعلت مجلس التالحم الشعبي القبيل
وال �ق �ي��ادة ال�ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ت�ع�م��ل ع��ىل ت�ص�ح�ي��ح ه��ذه ال�ن�ظ��رة
بدفع مشايخ وزعماء القبائل لتصحيح أساس بناء القبيلة وإعادة
ترميمها م��ن ج��دي��د ل�ت�ك��ون ه��ي ال�ن�م��وذج وال�ق��اع��دة الصلبة التي
يرتكز عليها املجتمع اليمني يف قوته ،ويف بناء الدولة الصحيحة
والقوية التي ال تستطيع أي قوة أو دولة اخرتاقها ،ونحن إن شاء
ال�ل��ه ل�ن��ا خ�ط��ة ج��دي��دة لصقل وت�ه�ي�ئ��ة القبيلة وت��رم�ي�م�ه��ا الرتميم
الصحيح الذي يتوافق مع الشرع والعرف ،الن العرف أمر الله
به سبحانه وتعاىل بقوله (خذ العفو وأمر باملعروف وأعرض عن
الجاهلني) صدق الله العظيم.
فالشعب اليمني مشهور بأسالفه وأعرافه واألسالف واألعراف
هي الحكمة التي ذكرها النبي صلوات الله عليه وعىل آله وسلم
بقوله (اإليمان يمان والحكمة يمانية).
فالحكمة هي األسالف واألعراف التي انتهجتها القبائل اليمنية
ق �ب ��ل أن ي � ��أيت اإلس� � ��الم وق �ب ��ل أن ت �ك ��ون ه �ن ��اك ق ��وان ��ني وض �ع �ي��ة
واألعراف واألسالف هي أقوى من القوانني التي نراها اليوم.
القبيلة اليمنية كانت يف السابق وال زلت إىل اليوم محافظة عىل
األسالف واألعراف تنفذها بحذافريها وبأسلوبها الخاص ,ونحن
نعمل جاهدين اليوم عىل صقل هذه الشخصيات القبلية وفقاً
لألعراف واألسالف والشريعة اإلسالمية ووفقاً للمسرية القرآنية
التي ال يأتيها الباطل من بني يديها أو من خلفها ونريد أن يكون
زعماء القبائل هم القضاة والخطباء وهم املتحدثون ،وأهل الحل

وال�ع�ق��د يف م�ن��اط�ق�ه��م ال�ت��ي ي�ت��زع�م��ون�ه��ا ,الن م��ن ال�س�ل�ب�ي��ات ال�ت��ي
انتهجها املشايخ يف الفرتة املاضية وما زالت حتى اللحظة إن بعض
املشايخ يستخدم إثارة املشاكل كوسيلة للسيطرة عىل القبيلة من
خالل (فرق تسد) داخل القبيلة ليستمر هو يف حكمه والسيطرة
ع��ىل ال�ق�ب�ي�ل��ة ،ي�ض��رب ه��ذا ب ��ذاك ،وه��ذه ظ��اه��رة س�ل�ب�ي��ة ,الن من
أهداف شيخ القبيلة هو الحفاظ عىل القبيلة وإصالح ذات بينها
وتربيتها الرتبية الصحيحة من اجل نجاح القبيلة وتطويرها حتى
ً
ً
محصنة ذات ُعرف وقيم وأخالق.
قوية
تصبح القبيلة
الذي نريده اليوم من املشايخ إعادة النظر يف األسالف واألعراف
واملحافظة عليها ألنها القاعدة الرئيسية التي تنطلق منها القبائل
اليمنية والشعب اليمني للحفاظ عىل سيادته وكرامته وهويته
اإلي�م��ان�ي��ة ألن اإلي �م��ان ي�م��ان وال�ح�ك�م��ة ي�م��ان�ي��ة ،أي�ض��اً ن��ري��د إق��ام��ة
دورات ثقافية ،ودورات يف الجانب العريف والقضايئ الن الكثري
من املشايخ يقع يف أخطاء قضائية ,كما كان يف السابق نجد كل
شيخ ل��دي��ه ك��ات��ب م�ح��رر بصائر يعني أم��ني خ��اص ب��ه ،فاألخطاء
كثرية التي وقعوا فيها ووقع فيها الكتاب فريسة املشايخ ،وقد
رأيناهم بكرثة من أصحاب املنتحلني لصفة األمني الشرعي ،هم
ه��ؤالء الكتاب ال��ذي��ن ك��ان��وا يتبعون الشيخ ف��الن والشيخ ع��الن،
ً
وهذا كان خطأ كبرياً جداً ألنهم لو كانوا أصحاب ثقافة قضائية
ملا وصلوا إىل ما وصلوا إليه اليوم.
أي �ض��اً ه��م ب�ح��اج��ة إىل أن ي�ك��ون ل��دي�ه��م ث�ق��اف��ة ق��رآن �ي��ة ،وث�ق��اف��ة
إس��الم�ي��ة حتى ال يقعوا يف ظلم أح��د ،وك��ذل��ك ثقافة مجتمعية
لواقع األسالف واألعراف.
فالكثري من املشايخ وقعوا يف أخطاء كبرية جداً تقدح يف عدالة
ال�ش�ي��خ وش�خ�ص�ي�ت��ه ك��زع�ي��م ق�ب�ي�ل��ة ,ول �ك��ن ع�ن��دم��ا ي �ك��ون امل�ش��اي��خ
ع��ىل ث�ق��اف��ة ق�ض��ائ�ي��ة وق�ب�ل�ي��ة وع��رف�ي��ة يستطيع أن ي�ج�م��ع القبيلة
وي ��وح ��ده ��ا ،وي �ك ��ون ع ��ون ��اً ل �ل ��دول ��ة الن ال ��دول ��ة ال �ي ��وم ت �ع ��اين م��ن
الخالفات القبلية واملشاكل األسرية وتحمل عىل كاهلها املتاعب
والعناء الكبري يف حل هذه الخالفات التي كان سببها عدم الثقافة
القبلية والعرفية والقضائية واملجتمعية ملشايخ القبائل.

تنسيق وجتاوب

*ع ��ى ذك ��ر امل�ح��اف�ظ��ات امل�ح�ت�ل��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة وم ��ا يحصل
لها م��ن قبل ال�ع��دوان وم��رت��زق�ت��ه ,ه��ل ه�ن��اك ت��واص��ل مع
مشايخ القبائل يف تلك املحافظات؟
** ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�م�ح��اف�ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة ه �ن��اك ت�ن�س�ي��ق ب��ني ق�ي��ادة
امل �ج �ل ��س ال �ش �ع ��ب ال �ق �ب ��يل م� ��ع ق � �ي � ��ادات امل �ح ��اف �ظ ��ات ال �ج �ن��وب �ي��ة
للتواصل مع مشايخ القبائل يف تلك املحافظات ملناقشة األم��ور
ال�ت��ي ت�خ��ص ال�ق�ب�ي�ل��ة ال�ي�م�ن�ي��ة وال �ت��ي م�ن�ه��ا ال�ح�ف��اظ ع��ىل ال �ع��ادات
وال�ت�ق��ال�ي��د واألع ��راف واألس ��الف ال�ق�ب�ل�ي��ة يف ت�ل��ك امل�ن��اط��ق وال�ع�م��ل
ع��ىل ت�ح��ري��ر ت�ل��ك امل�ن��اط��ق م��ن دن ��س ال �غ��زاة وامل�ح�ت�ل��ني وم��واج�ه��ة
م��ا ي�س�م��ى ب��ال�ح��رب ال�ن��اع�م��ة ,وه�ن��اك ت�ج��اوب ك�ب��ري ج ��داً م��ن قبل
املشايخ وباألخص من الوطنيني واألحرار الشرفاء الذين ال يرضون
بالذل والهوان ويبدون رفضهم لالستهداف املمنهج لطمس هوية
القبيلة اليمنية.
* كلمة تودون قولها لم نتطرق إليها يف هذا اللقاء؟
** يف نهاية ه��ذا اللقاء ادع��و القبائل اليمنية لتوحيد الصف
والرأي ملواجهة العدوان بكل أشكاله وأنواعه والعمل بكل جهد
شرب من أراضينا
وإخالص لله سبحانه وتعاىل حتى تحرير كل
ٍ
ال�ي�م�ن�ي��ة ,م��ن أج ��ل ب�ن��اء وط ��ن ي�م�ن��ي ق ��وي ص��ام��د يف ظ��ل ق�ي��ادة
ُ
ربانية حكيمة تعمل بكل ما أوتيت من قوة إلخراج الوطن إىل
ب��ر ال�ن�ج��اة م��ن ظلمات وب��راث��ن الجهل واالح�ت��الل وال�ع�م��ال��ة إىل
نور الله رب العاملني ،ونور العلم والعزة والكرامة ,وباإليمان
بعدالة القضية يف الدفاع املقدس عن األرض والعرض سيتحقق
نصرا ً قريباً مؤزراً ،وسينتصر الشعب اليمني بإذن الله وبحكمة
ق�ي��ادت��ه ال�ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة وب�ص�م��ود رج��ال��ه من
ق�ب��ائ��ل ال�ي�م��ن األب �ي��ة ،وس�ت�ع��ود ال�ق�ب�ي�ل��ة إىل م�س��اره��ا ال�ص�ح�ي��ح
ك�ل�ح�م��ة واح ��دة ،وس�ي�ص�ب��ح ال�ي�م��ن ب��أك�م�ل��ه أس ��رة واح ��دة وب�ي�ت��اً
واحداً تلتقي فيها الشعاب والدروب والحواس والقلوب.

:

ّ
ً
ملموسة في مكافحة وضبط اجلرمية
جناحات
حققت األجهزة األمنية
ٍ
أكد مدير أمن محافظة املحويت العميد عيل حسني دبيش أن األجهزة األمنية باملحافظة
حققت نجاحات كبرية يف مستوى ضبط الجريمة وأفشلت كثرياً من مخططات العدوان
الهادفة اىل النيل من أمن واستقرار ابناء املحافظة .
وأشاد العميد دبيش بالتعاون امللموس من قبل املواطنني مع األجهزة األمنية يف العمل
معا من أجل مكافحة وضبط الجريمة 26 ..سبتمرب ناقشت يف هذا الحوار كثرياً من
املواضيع والقضايا املتعلقة بالجانب األمني اىل التفاصيل :
حاوره  /عيل يحيى االهجري

* ب ��داي ��ة ن ��ود ال �ح��دي��ث ع ��ن دور اب �ن ��اء م�ح��اف�ظ��ة امل �ح��وي��ت وم�ن�ت�س�ب��ي
األجهزة األمنية يف خوض معركة الدفاع عن الوطن ضد تحالف الشر
والعدان ؟
م�ح��اف�ظ��ة امل�ح��وي��ت ت�ق��ف م��وق��ف ال�ح��ق يف ال��دف��اع ع��ن ال �ع��رض واألرض حتى
نيل االستقالل الكامل لبلدنا مهما كانت التضحيات ،حتى تحرير كل شرب من
أراضينا التي ّ
تقبع تحت اإلحتالل األجنبي وقدمت القوات األمنية باملحافظة خرية
رجالها من الشهداء والجرحى واألسرى واملرابطني ،يف مختلف الجبهات بجانب
إخوانهم املجاهدين من القوات االمنية والعسكرية واللجان الشعبية ،الذين
وهبوا أنفسهم لله ويف سبيله ،حتى نيل الحرية واالستقالل لشعبنا وبلدنا.
كيف تقيمون أداء األجهزة األمنية يف ظل استمرار العدوان والحصار ؟
ِبال شك فإن اجهزة األمن باملحافظة كسائر االجهزة األمنية باملحافظات األخرى
ال� ُ�ح��رة ،ي�ق�ف��ون يف م��واق�ع�ه��م ب�ك��ل ح��زم ض��د أي ق��وى تخريبية ت�ح��اول امل�س��اس
بأمن املواطن وإقالق السكينة العامة ,كما أنهم متواجدون يف مختلف الجبهات
وت�ح��رك��وا ب��داف��ع ذايت م��ن أن�ف�س�ه��م مُ �ن��ذ ب��داي��ة ال �ع��دوان اىل ج��ان��ب إخ��وان�ه��م يف
الجيش واللجان الشعبية ،لذلك فإننا نقيّمهم تقييماً إيجابياً جدا ً ِملا ملسناه منهم
من مواقف عظيمة مُ شرفة مُ نذ تولينا مهام عملنا يف هذه املحافظة وحتى اآلن.
ماهي أبرز الجوانب األمنية املتعلقة بمواجهة العدوان؟
ه�ن��اك ج��وان��ب م�ت�ع��ددة ل�ع��ل أه�م�ه��ا وأب��رزه��ا م��ا رك��ز ع�ل�ي��ه ق��ائ��د ال�ث��ورة وأول�ت� ُ�ه
قيادة الوزارة والحكومة ُجل اهتمامها ،وهو ما يتعلق بمكافحة الحرب الناعمة
والخاليا النائمة التخريبية التابعة لقوى العدوان ،وأيضا ما يتعلق بالتوعية
الثقافية واألم�ن�ي��ة ملنتسبي األم��ن ،برتسيخ الثقافة ال�ق��رآن�ي��ة وال�ع�ق�ي��دة األمنية
السليمة لديهم ،ليتمكنوا من أداء مهامهم وواجباتهم الدينية والوطنية عىل
أكمل وجه.
* م��اه��ي أه ��م اإلن �ج ��ازات األم �ن �ي��ة ال �ت��ي ق�ط�ع��ت م�خ�ط�ط��ات ال �ع��دوان
ومؤامراته فيما يخص املحافظة.؟

بفضل ال�ل��ه ه�ن��اك الكثري م��ن اإلن�ج��ازات األمنية
التي تحققت باملحافظة ،والتي قطعّ ت مخططات
العدوان ومؤامراته ،ومن أهم هذه اإلنجازات ما
يخص جرائم تهريب األطفال ،والجرائم املتعلقة
ب ��إع ��ان ��ة ال� �ع� ��دو أو اإلل� �ت� �ح ��اق ب �ص �ف ��وف ال� �ع� ��دوان
وم��رت��زق�ت��ه ،وج��رائ��م ال�ف�س��اد األخ��الق��ي ،والقضاء
ع��ىل ظ��اه��رة إط ��الق ال �ن��ار يف األع� ��راس وغ��ريه��ا من
املناسبات.
* ك � � �ي � � ��ف ت� � �ق� � �ي� � �م� � ��ون م � � �س � � �ت � � ��وى ض� �ب ��ط
الجريمة؟
بحمد الله وتوفيقه فإن مستوى ضبط الجريمة
ً
مقارنة بحجم العدوان
باملحافظة جيد نوعا ما،
عىل بالدنا عىل كافة األصعدة واإلمكانات املتاحة،
ومنها حربه الشرسة واملتواصلة التي يسعى من خاللها إىل إستهداف الجانب
األمني ،كما نحب أن نوضح بأن مستوى ضبط الجريمة مرهون بمدى الوعي
ال��ذي يكتسبه ك��ل ض��اب��ط وف��رد م��ن ال�ث�ق��اف��ة ال�ق��رآن�ي��ة ب�ج��ان��ب ال�ع�ل��وم وامل�ع��ارف
واملهام األمنية ،كما أننا نسعى جاهدين يف شرطة املحافظة إىل زيادة هذا الوعي
بقدر اإلمكان من خالل ال��دورات وال��ورش التوعوية التي نقوم بعّ قدها  ،وهي
التي تعمل عىل تنامي الوعي لدى رجل األمن يف أدائه ملهامه بكل جدية وإقتدار
ونس ّتمد العون والتوفيق من الله يف ذلك.
* ماهي أبرز األنشطة األمنية التي تقومون بها حاليا ؟
ه �ن ��اك ال �ك �ث��ري م ��ن األن �ش �ط ��ة األم �ن �ي ��ة ال �ت ��ي ن �ق ��وم ب �ه ��ا ،ل �ع��ل أب ��رزه ��ا وأه �م �ه��ا،
عملية التنسيق والتواصل مع املعنيّني بالسلطة املحلية واملشايخ والوجاهات
االجتماعية يف التحشيد ورفد الجبهات باملقاتلني وقوافل الغذاء وغريها ،وهناك
الكثري من الجوانب ال يسعنا الوقت لسردها.

سنظل العيون
الساهرة التي
حترس كل أركان
اجلبهة الداخلية
* ماهي انطباعات القيادة األمنية التي زارت املحافظة ؟
انطباعها كان ايجابي وهناك بعض املالحظات التي نعمل عىل تجاوز بعض
القصور ليتم معالجتها وتالفيها ،وج��اري العمل ع��ىل معالجتها وتصحيحها
حتى يتم تجاوزها خالل هذه الفرتة بإذن الله.
ب��ال �ن �س �ب��ة ألداء ق� ��وات ال �ن �ج ��دة واألم � ��ن امل ��رك ��زي ك �ي��ف ت �ق �ي �م��ون ال �ت �ع��ام��ل م��ع
املواطنني؟
طبعاً قوات النجدة واألمن املركزي ،تؤديان مهامهما بشكل جيد  ،حيث انها
تقوم بتنفيذ مهامها املوكلة إليها ضمن خطط وتوجّ هات قيادة الوزارة ،وبشكل
إيجابي ،إال أنه ومع ذلك نحرص نحن يف شرطة املحافظة عىل أن يكون تعاملهم
ً
ً
مسؤوال بعيداً عن السلبيات والتصرفات
وتعامال
مع املواطنني أكرث إيجابية،
الفردية ،ونقوم وبصورة مستمرة عىل إعداد دورات تنشيطية وتوعوية يف هذا
ال�ج��ان��ب ل�ك��اف��ة ال��وح��دات األم�ن�ي��ة ب�ش��رط��ة امل�ح��اف�ظ��ة وال ��ذي م��ن ش��أن��ه أن ي�ق�وّي
الوعي لديهم عند تنفيذهم ملهامهم مع كافة شرائح املجتمع.

* م ��ا ه ��و دور امل �ج �ت �م��ع وم �ش ��اي ��خ ال �ق �ب �ي �ل��ة يف ال �ت �ع ��اون م ��ع األج �ه ��زة
األمنية؟*
ال ش��ك ب��أن امل��واط��ن ه��و رج��ل األم��ن األول وب��دون ت�ع��اون��ه ال تستطيع ال�ق��وات
األمنية القيام بمهامها عىل اكمل وجه ،وهناك وبفضل من الله تعاون ملموس
من كافة شرائح املجتمع ومشايخ القبائل مع القوات األمنية وكان دورها كبري
يف مكافحة وضبط الجريمة باملحافظة.

* ب�ع��ض وس��ائ��ل اإلع ��ام ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�م��رت��زق��ة ت �ح��اول اف�ت�ع��ال وتلفيق
األكاذيب حول بعض التجاوزات األمنية ما هو ردكم؟
ليس مستغرباً ذلك ،فهم عندما تلقوا عار الخزي والهزيمة عىل أيدي رجال
الرجال يف الجبهات لجأوا بكل قبح وافرتاء إىل التضليل اإلعالمي ،عىل الجانب
األمني وغريه ،باختالق الحوادث الكاذبة واملضللة وبعض التجاوزات الشخصية
الفردية بغرض التشويه واإلساءة للقوات األمنية ،لكن شعبنا بعون الله وبقوة
إرادت ��ه ق��د ك�ش��ف زي ��ف وادع ��اء ت�ض�ل�ي�ل�ه��م ع��ىل م ��دى س �ن��وات ع��دوان�ه��م وأص�ب��ح
ً
صخرة صمّ اء تتكسر عليه كل افرتاءاتهم وتضليلهم ،وللعلم فإن
صمود شعبنا
ما تسعى إلية وسائل اإلعالم التابعة للمرتزقة من محاوالت إلفتعال وتلفيق
األكاذيب ونشر الشائعات فيما يخص الجانب األمني ،فهذا يوضح جليّاً بأن
هناك ارتقاء كبري للجانب األمني ،وأن هناك إنجازات أمنية كبرية عملت عىل
ّ
الحد من ارتكاب الجرائم.

* هل هناك صعوبات أمنية وما هي أبرزها ؟*
عىل الرغم من الصعوبات والتحديات الكثرية واستمرار العدوان عىل بالدنا
وح�ج��م األض ��رار امل��رع�ب��ة يف ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ،إال أن ق�ي��ادة ش��رط��ة أم��ن املحافظة
ومُ �ن �ت �س �ب �ي �ه��ا ان �ط �ل �ق ��ت ن �ح ��و ال �ب �ن ��اء وك ��ان ��ت يف م �ق ��دم ��ة امل ��ؤس� �س ��ات وال �ه �ي �ئ ��ات
والقطاعات األمنية التابعة للوزارة ،املبادرة لتنفيذ خططها يف البناء والتأهيل
لتجاوز كل التحديات والعراقيل ،رغ��م أننا نواجه صعوبة يف التأخري يف إنهاء
واستكمال إجراءات بعض القضايا من قبل القضاء ،وسنتجاوز كل ذلك بإذن
الله وبجهود كل املخلصني والشرفاء.

* كلمة تودون قولها لم نتطرق لها يف اللقاء ؟
ن�ق��ول ل�ل�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ول�ش�ع�ب�ن��ا ال�ع��زي��ز ال� ُ�ح��ر ال�ث��ائ��ر أن�ن��ا سنظل
ال�ع�ي��ون ال �س��اه��رة ال�ت��ي ت�ح��رس ك��ل أرك ��ان ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة وأن �ن��ا رغ ��م ال�ق�ل�ي��ل
من اإلمكانات والكثري من األمل انطلقنا نحو النجاح واإلنتصار رغم التحديات
ّ
وتمكنا خ��الل م��دة زمنية وج�ي��زة أن ن��واك��ب خطط وت� ّ
�وج�ه��ات قيادة
والعراقيل
الوزارة ليك تستمر يف تقديم خدماتها األمنية برؤية وطنية جديدة ُتجسد معالم
الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .

كتابات
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

نعم للشنق بعد التعزير
لقاتل الحرة (رباب بدير)
ُ
التفاعل املجتمعي اليمني القوي
ال شك أن
مع حادثة استشهاد الحرة اليمنية الحمرية
األب�ي��ة «رب ��اب ب��دي��ر» ال�ت��ي اض�ط��رت إىل القفز
م ��ن داخ� ��ل ب ��اص أج� ��رة -وه� ��و ي �س��ر يف خ� ٍ�ط
إس�ف�ل�ت��ي ب��أق��ى س��رع �ت��ه -ح �ف� ً
�اظ��ا م�ن�ه��ا ع��ىل
عفتها وعىل عرض زوجها وعىل شرف أسرتها
وق�ب�ي�ل�ت�ه��ا واس� �ت� ��ربا ًء م �ن �ه��ا ل��دي �ن �ه��ا وع��رض �ه��ا
ً
متخذة -رحمة الله عليها -من القفز إىل بن
أنياب موت محقق وسيلة إنقاذ من أن تحيا
ح�ي��اة ذل�ي�ل��ة ب�ع��د ال�ت�م��رغ -وال�ع�ي��اذ ب��ال�ل��ه -يف
مستنقع الرذيلة.
نعم ال شك أن ه��ذا التفاعل الجمّ املفعم
ب ��ال ��رح ��م ع� ��ىل روح ه � ��ذه ال � �ح� ��رة ال �ط ��اه ��رة
وال ��زاخ ��ر ب��ال �ث �ن��اء ع ��ىل األس� ��رة ال �ك��ري �م��ة ذات
السمعة الطيبة العطرة التي أنجبتها ور َبّتها
عىل ه��ذه األخ��اق الحسنة ،ال شك أن ذلك
ك�ل��ه م��ن األم ��ور امل�ح�م��ودة امل�س�ت�ح�س�ن��ة ،عىل
اعتبار أن اإلشادة بهذا النموذج النسوي ذي
ُنمي يف بنات اليمن
السلوك اإليماين السوي ي ِّ
وبنات األمة اإلسامية عمومًا روح الفضيلة
وي �ج �ع �ل �ه ��ن أك � ��رث اس � �ت � �ع� ��دا ًدا ل �ل �ت �ض �ح �ي��ة يف
سبيل الشرف الذي ال قيمة وال معنى لحياة
املسلم أو املسلمة ب��دون��ه ،لكن ال ينبغي أن
يُلهينا االهتمام بما أقدمت عليه هذه الحرة
ال �ح �م ��ري ��ة األب� �ي ��ة م ��ن ت �ض �ح �ي��ة ج �س �ي �م��ة يف
سبيل اإلعاء من شأن حشمة املرأة املسلمة
وف�ط��رت�ه��ا ال�س�ل�ي�م��ة ال�ت��ي ال ت�ق��در ب�ق�ي�م��ة عن
س�ب��ب امل��أس��اة وع��ن ص��اح��ب ال�ص�ن�ي��ع القبيح
الذي اضطر أم ًَة من خيار إما ِء الله إىل مفارقة
ً
–صونا للقيم واملثل العليا التي تر َبّت
الحياة
عليها -بالكثر من الامباالة.
فاملتسبب املباشر -بحسب ما ب��ات موضع
اه� �ت� �م ��ام امل� ��واق� ��ع وامل� �ن� ��اب� ��ر -يف ح� � ��دوث ه ��ذه
امل ��أس ��اة ال �ت ��ي ت �ع ��د م ��ن ال �ك �ب ��ائ ��ر امل ��دع ��و «زي ��د
ال��ري��ايش» شخص ذو خلق الإن�س� ّ
�اين منحط
ٍ
وه��و صاحب س��واب��ق كثرة م��ن ه��ذا النمط،
وقد صار -بسبب ما يثقل نفسه الخسيسة
م ��ن أم� � ��راض -م ��دم � ً�ن ��ا ع ��ىل ه �ت��ك األع � ��راض،
وه � ��و -ب �ح �س ��ب امل� �ص� ��در األم� �ن� ��ي امل � �ش� ��ارك يف
إلقاء القبض عليه -متهم يف جرائم تحرش
جنيس سابقة ،وقد اعرف -أثناء التحقيق-
ب ��اس �ت �غ ��ال ��ه ف �ت �ي ��ات أخ� ��ري� ��ات ك� ��ان ي�خ�ت�ط��ف
ال��واح��دة م�ن�ه��ن إذا ف��رغ ال �ب��اص م��ن ال��رك��اب
وب�ق�ي��ت وح��ده��ا وب��ذات ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي ح��اول
َّ
�ض عىل
اخ�ت�ط��اف ال�ش�ه�ي��دة «رب ��اب» ،ومل��ا ي�م� ِ
إط � ��اق س ��راح ��ه م ��ن ال �س �ج ��ن -ع� ��ىل خ�ل�ف�ي��ة
م�ح��اول�ت��ه اخ�ت�ط��اف ف�ت��اة يف امل�ن�ط�ق��ة نفسها-
سوى خمسة شهور.
وب �ع ��د ت� �م� ��ادي ه � ��ذا ال � ��«زي � ��د ال � ��ري � ��ايش» يف
ف�ج��وره ح�ت��ى ب��ات ي�م�ث��ل ع��ىل أع ��راض ال�ن��اس
ب�ح�ك��م ط�ب�ي�ع��ة ع�م�ل��ه ال �ت��ي ت�ب�ق�ي��ه م ��ع أب�ن��اءوب �ن ��ات امل�ج�ت�م��ع م ��ن ح��ول��ه ع ��ىل ص �ل��ة -ن� ً
�وع��ا
م ��ن ال� �خ� �ط ��ورة ،وب �ع ��د أن أص �ب ��ح ال �ت �ص��دي
لهذا النوع من اإلجرام قضية رأي عام ،فقد
بات من أوجب الواجبات عىل أبناء املجتمع
م�ط��ال�ب��ة ال �ج �ه��ات ذات االخ �ت �ص��اص ب�س��رع��ة
ردع ه��ذا امل�ج��رم ال�ع��ري��ق يف اإلج ��رام بعقوبة
اإلع � � ��دام ب �ع ��د ن �ي �ل ��ه م ��ائ ��ة ج� �ل ��د ٍة -ع � ��ىل أق ��ل
تقدير -عىل سبيل التعزير.
حد التعزير
تربير املطالبة بتنفيذ ِّ
َّ
إن م��ا أدىل ب��ه امل �ج��رم م��ن اع ��راف ��ات أث�ن��اء
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ب�ت�ع��دد م��ا م��ارس��ه م��ع ع ��دد من
السيدات من اختطافات بكل ما ترتب عليها
يف األغلب -من عمليات اغتصاب تستوجبجلده أكرث من مرة إن كان ما يزال عاز ًبا ،أما
ً
محصنا -وذلك هو األرجح -فحكمه
إذا كان
القتل رجمً ا بالحجارة.
ولو اقتصرنا يف حديثنا عن الحادث األخر
الذي ذهبت ضحيته امرأة ذات طهر وعفاف
وهي تسعى للنجاة بنفسها َّ
مما حاول ذلك
جرم
الوغد الحقر أن يمارسه يف حقها من ٍ
كبر ،لوجدنا فيه الكثر والكثر من موجبات
التعزير.

منطلقات املطالبة بحكم اإلعدام
ل �ق ��د ج �م ��ع ه � ��ذا ال �ش �خ ��ص يف م �م ��ارس ��ات ��ه
الاأخاقية والاإنساية من صنوف اإلج��رام
املخالفة للنصوص الدينية القطعية واملتنافية
م ��ع ال �ك �ث��ر م ��ن ال �ق �ي��م امل�ج�ت�م�ع�ي��ة واألع� ��راف
ال �ق �ب �ل �ي��ة امل ��رع �ي ��ة م ��ا ي �س �ت��وج��ب ع �ل �ي��ه إق ��ام ��ة
ال�ك�ث��ر م��ن ال �ح��دود ال�ش��رع�ي��ة ،ف�ه��و -ن�ت�ي�ج��ة
م ��ا ي �ت �ع ��رض ب ��ه م ��ن إي � ��ذاء ألي� ��ة ام � ��رأة ت�ص��ر
مختطفة عىل منت باصه بعد إذ كانت مجرد
راك�ب��ة -يستحق ح� َّ�د ال�ح��راب��ة ،ع��ىل اعتبار أن
تبييت النية م��ن قبله لهتك م��ا يمكنه هتكه
م��ن ع ��رض ض � ٌ
�رب م��ن أس ��وأ ض ��روب ال�ف�س��اد
يف األرض وع�ق��وب��ة ذل ��ك ال�ق�ت��ل ،ل �ق��ول ال�ل��ه
َ َّ
َّ
�ار ُب � َ
�ون ٱل�ل��ه
ت �ع��اىل( :-إِن ��مَ ��ا جَ � � ٰٓ�زاءُ ٱل � ِ�ذي � ََ�ن ُي ��حَ � ِ
َ
َور َُس� َ
�سۡع� َ
َ
رۡض َف َسا ًدا أ ْن
�ول� ُهۡ َو َي�
�وۡن ِيف ٱأل ِ
َ
َ
ي َُق َّت ُلواْ أ ْو ي َُص ّل ُبوْاْ) املائدة من اآلية رقم.)33( :
وح � �ت � ��ى يف ح � � ��ال اق � �ت � �ص � ��ار ن� �ق� ��اش� �ن� ��ا ع ��ىل
م ��اب �س ��ات آخ� ��ر ف �ظ ��ائ ��ع ه� ��ذا امل� �ج ��رم يف ح��ق
أبناء املجتمع ،باعتباره -نتيجة إص��راره عىل
النيل من شرف امرأة باإلكراه وعىل فتنتها يف
دينها رغمً ا عنها -املتسبب يف وفاة الشهيدة
«رباب بدير» التي فضلت املوت بعرض مصان
ع ��ىل اس �ت �س��ام �ه��ا امل� �ه ��ان ل ��ذل ��ك ال �ش �ي �ط��ان،
ف �س �ن �ج��د يف ك ��ل ج ��زئ �ي ��ة م ��ن ج ��زي �ئ ��ات ذل ��ك
ً
دليا عىل اق��راف ه��ذا املجرم جريمة
املشهد
ق �ت� ٍ�ل ع �م��د ت�س�ت��وج��ب س��رع��ة إص� ��دار ال�ح�ك��م
ع�ل�ي��ه ب��اإلع��دام ،مل��ا م��ن ش��أن��ه  -ب��اإلض��اف��ة إىل
تحقيق العدالة التي جاء بها اإلسام -إطفاء
ن��ار االن�ت�ق��ام امل�ت��أج�ج��ة يف ص ��دور أول �ي��اء ال��دم
ّ
قبي وشيك االحتدام.
صراع
واخماد جذوة
ٍ
ٍ
وح � �ب� ��ذا ل� ��و ُن� �ف� ��ذ ح �ك ��م اإلع� � � ��دام ب��وس �ل �ي��ة
ال�ش�ن��ق يف س��اح��ة ع��ام��ة ويف ال �ه��واء ال�ط�ل��ق،
مل ��ا م ��ن ش��أن��ه إف �س ��اح امل �ج ��ال مل �ش��اه��دة ت�ن�ف�ي��ذ
ال�ح�ك��م ألك��رب ع��دد م��ن ال�خ�ل��ق ،فيعترب بهذا
املشهد املؤثر ٌ
أناس كرث ،وتتحاىش مصر تلك
ً
تحقيقا لقول العزيز
الرقبة الكثر من الرقاب
حَ ٌ َ ُ
َُ
اص يَاة يٰا أوْيل
الوهاب( :وَلكمۡ ِيف ٱلۡ ِق َص ِ
ِ
َ
ٱأللۡ َباٰ ِب) البقرة من اآلية رقم.)179( :
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يف ال � ّ�ث ��ام ��ن م� ��ن ف� ��رباي� ��ر  2005ع� �ق ��دت ق ��مّ ��ة ش � ��رم ال �ش �ي��خ
ب�ح�ض��ور ال � ّرئ �ي��س امل �ص��ريّ األس �ب��ق ح�س�ن��ي م �ب��ارك ،وم�ح�م��ود
السلطة ال��وط�ن� ّي��ة الفلسطينيّة ،ورئ�ي��س وزراء
ع�ب��اس رئ�ي��س ّ
ّ
االسرائيي أرئيل ش��ارون ،وامللك عبد الله ّ
الثاين
كيان العد ّو
ّ
ع��اه��ل األردن .وذل��ك ب�غ��رض العمل ع��ىل إن�ه��اء ال�ت��وت��ر القائم
ّ
عىل مدى أربع سنوات املتمثل بانتفاضة األقى التي اندلعت
بالسم وبعد اندحار قطعان جيش
بعيد اغتيال ياسر عرفات ّ
االحتال ّ
الصهيوين مهزوماً من جنوب لبنان بفضل ضربات
املقاومة .لم يفت املجتمعون يف القمّ ة أن يطرحوا ّ
الشعارات
السام) الذي ينشدونه
الفضفاضة تحت عنوان دعم (مسرة ّ
مسخرين له ّ
ّ
كل قوى العالم وقدراته لخدمة الكيان املغتصب
ألرض فلسطن ولوضع ٍّ
حد لتنامي قدرات املقاومة يف لبنان
وفلسطن وال�ق�ض��اء ع��ىل االن�ت�ف��اض��ة يف فلسطن وال�ح� ّ�د من
تصاعد حركات املقاومة ،لترجم مقرّرات قمّ ة شرم ّ
الشيخ
كما يي:
 – 1اغ�ت�ي��ال رئ�ي��س ال ��وزراء ال� ّ�ل�ب�ن��اين األس�ب��ق رف�ي��ق ال�ح��ري��ري
ّ
�رار س�ع� ّ
�ودي اس��رائ�ي��ي وت��وج�ي��ه أص��اب��ع
يف  14ش�ب��اط  ً2005ب�ق� ٍ
ٍ
ٍ
ّال ولحزب الله ثانياً باالغتيال
االتهام لسوريا أو
بإشراف
 – 2إنشاء محكم ٍة دول ّي ٍة برئاسة ديتليف ميليس
ٍ
أم ��ري � ّ
�ي وت��وج �ي � ٍه ص �ه �ي� ّ
�وين مل�ح��اك�م��ة ب�ع��ض ق �ي ��ادات امل�ق��اوم��ة
ٍ
ٍ
وإلصاق االغتيال بهم.
 – 3م�ح��اول��ة ت��أل�ي��ب ال� ّ�ش��ارع ال� ّ�ل�ب�ن��اين ع��ىل س��وري��ا وامل�ق��اوم��ة
والعمل عىل إشعال الفنت ّ
الطائفيّة واملذهبيّة
�ري ص�ه�ي� ّ
�دوان ع�س�ك� ّ
�وين ع��ىل ل�ب�ن��ان يف  12ت�م��وز
 – 4ش� ّ�ن ع � ٍ
ٍ
ٍ
 2006والهدف القضاء عىل حزب الله واملقاومة يف لبنان بتأييد
ّ
السياسيّة
ودعم من بعض الدول الخليجيّة وبعض الجهات ّ
ّ
السعوديّة
اللبنانيّة من مرتزقة ّ
ّ –5
ّ
عسكري ّ
ّ
وجوي يف  27ديسمرب عىل قطاع
بري
عدوان
شن
ٍ
ٍ
ٍ ٍ

قمم الهزائم وخيارات املقاومة

ّ
غزة استم ّر ّ
شهر للقضاء عىل فصائل املقاومة الفلسطينيّة
ملدة ٍ
ويف ّ
مقدمتهم حركتي حماس والجهاد اإلسامي.
ّ
لم تحقق املقرّرات ّ
الشيطانيّة واإلجراميّة للقمّ ة أهدافها بل
عىل العكس تماماً فقد انعكست عىل مقرّريها وا ّ
ملخططن لها
السياسيّة
يف دوائر البيت األبيض ومراكز القرار يف القيادتن ّ
وال �ع �س �ك��ر ّي��ة ل �ل �ك �ي��ان ال� ّ
�ص �ه �ي��وين امل ��ؤق ��ت وح �ل �ف��ائ��ه وق�ط�ع��ت
أي ��ادي ال�ف�ت�ن��ة ال �ت��ي أرادت أن ت�ع�ب��ث ب�ل�ب�ن��ان وش�ع�ب��ه ب��ال� ّرغ��م
من استمرار ما يسمّ ى باملحكمة الدوليّة يف القضية وتزويرها
ّ
ولتكلل إيران وسوريا واملقاومة إنجازهم يف تموز
ملسار القضيّة
ساحق عىل العد ّو ّ
الصهيوين انتصار ما لبث أن تعاظم
بانتصار
ٍ
ٍ
ّ
شهر من املواجهات مع العد ّو
بانتصار املقاومن يف غزة بعد
ٍ
الذي عجز أن يطأ أرضها.
تراكم انتصارات وتعاظم قوّة املقاومة قابله هزائم متتاليّة
ّ
للعد ّو ّ
هيوين ومعسكر ال ّتطبيع وصفقة القرن الذي أنتج
الص
م��ا يسمّ ى (بالرّبيع العربي) ال��ذي كانت غايته األوىل إشغال
دول املمانعة يف ّ
الداخل وحرّف وجهتها عن فلسطن قضية
األمّ ��ة ّ
املقدسة وتجريدها من عناصر قوّتها واستهداف قلعة
ّ
ّ
امل �ق ��اوم ��ة س ��وري ��ا وح� ��زب ال �ل��ه ال ��ل ��ذ ْي � ِ�ن ح��ط �م��ا ح �ل��م واش�ن�ط��ن
وت��ل أبيب اإلره��اب��ي بدواعشه وقاعدته ونصرته لتخرج قوى
امل �م��ان �ع��ة أص �ل��ب ع� ��وداً وأش� � ّ�د وق � ��وداً م ��ن أ ّي� ��ة م��رح �ل � ٍة م�ض��ت
وب ��اع ��راف األم ��ري ��ي وال � ّ
�ص �ه �ي ��وين .ال �ي ��وم ي �ع ��ود م �ح ��ور ال � ّ�ش � ّر
�وين ال� ّ�س�ع��وديّ م�ج� ّ�دداً ح��ام� ً
األم��ري� ّ
�ص�ه�ي� ّ
�ي ال� ّ
�ا م�ش��روع ش��رم
ال� ّ�ش�ي��خ يف ال �ع��ام  2005ب�ن�س�خ�ت��ه امل �ت �ط �وّرة وأدوات ��ه امل�ت�ج� ّ�ددة
والهدف واح��د القضاء عىل محور املقاومة وال ّتسليم للكيان
الصهيوين من خ��ال ال ّتطبيع بل األس��رل��ة وق��د ب��دا ذل��ك جليّاً
ّ
م��ن خ��ال ال ّتمهيد لقمّ ة ال� ّري��اض ومحاولة توحيد ّ
الصفوف
م��ن خ��ال ال � ّ�زي ��ارات وال �ج��والت امل�ك��وك� ّي��ة ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا ال�ق��ات��ل
محمد بن سلمان لركيا لينال براءته من دم جمال خاشقجي

اللبنانيّون ّ
حقيقة ً
ً
ثابتة
بكل مكوّناتهم
تقول ّ
أن املقاومة لن تتهاون أو تفرّط
ّ
ب �ح �ق ��وق ل �ب �ن ��ان ال � ّ�ن �ف �ط �ي ��ة ك� ��ام أك� ��ده
السيد حسن
األمن العام لحزب الله ّ
نصر الله يف إطاالته األخرة يف العديد
من املناسبات ممّ ا ّ
يؤشر إىل ما يي:
إن ت� ّ
ّ –1
�أه��ب امل �ق��اوم��ة وج�ه��وزي�ت�ه��ا
وتمسكه برثوته
مبني عىل إصرار لبنان
ّ
ال � ّ�ن �ف �ط � ّي ��ة وع� ��ىل ق ��درت ��ه ب��اس �ت �ع��ادت �ه��ا
بمقاومته وشعبه.
 – 2ع � ��دم وق � ��وف امل� �ق ��اوم ��ة م��وق��ف
امل �ت �ف �رّج ع ��ىل ال� �ع ��د ّو ال � ّ
�ص �ه �ي ��وين وه��و
يسرق نفط لبنان.
 – 3ت�ح��دي��د س��اع��ة ال� ّ
�ص�ف��ر للمعركة
ب �م �ج �رّد م �ب ��اش ��رة ال� �ع ��دو ب ��اس �ت �خ ��راج

عىل يد (أمر املؤمنن) واملطبّعن أردوغان
ولتنسيق املواقف مع األردن ومصر لكسر
ع ��زل� �ت ��ه ب� � � ��إذن أم � ��ري � � ّ
�ي ك � � ّ�ل ذل � ��ك ي � ّ
�ؤش ��ر
ٍ
ٍ
ل �ل � ّت �ح �ض ��ر ل �ق ��مّ ��ة ال � � ّري � ��اض ول �ل �م ��واج �ه ��ة
القادمة التي ستشتعل شرارتها من لبنان
الذي سيشعل املنطقة يف معركة اسرداد
ّ
الرثوة ّ
النفطيّة التي ستشعل األرض ليس
ت�ح��ت أق ��دام ال� ّ
�ص�ه��اي�ن��ة وح�س��ب ب��ل تحت
أقدام األمريكين وأي طرف يدعم عمليّة
ال � ّ�س� �ط ��و ع� ��ىل ال � ّ�ن� �ف ��ط ف ��ال �ع ��ال ��م يف ح ��ال ��ة
ت� ّ
�رق��ب مل��ا س�ت��ؤول إل�ي��ه األم��ور ب��ان�ت�ظ��ار ال � ّر ّد
األمريي الذي لن يكون ّإال لصالح العد ّو
ّ
الصهيوين الذي لن يكون بمقدوره خوض
شوقي عواضة #
مواجهة حالياً بعد فشل مناوراته األخرة
ّ
يف ال�ي��ون��ان رغ��م ال�ت�ه��دي��دات ال�ت��ي أطلقتها
النفط قبل ّ
حل ّ
ّ
ٌ
قيادات صهيوني ٌّة ويف ّ
النزاع
مقدمتها وزير حرب كيان االحتال بني
 – 4ل�ق��اء رئ�ي��س ح��رك��ة ح�م��اس وال� ّ�س�ي��د حسن نصر ال�ل��ه يف
غانتس وقائد ساح الج ّو الجديد تومار بار وغره من القيادات
ً
السياسيّة والعسكريّة يف محاول ٍة ّ
ّ
دالالت
وتوسط حزب الله بن حماس وسوريا تحمل
للضغط عىل لبنان رسميّا بروت
ٍ
ل�ت�ق��دي��م امل��زي��د م��ن ال � ّت �ن��ازالت ع��ن ث��روت��ه ال� ّ�ن�ف�ط� ّي��ة ،ت�ه��دي��دات ح ��ول أه �م � ّي��ة امل��رح �ل��ة وامل ��واج �ه ��ة ال �ت��ي ق ��د ت �ك��ون م �ح ��ور ّي � ً�ة أو
�أه��ب بال ّتزامن مع تستدعي حرباً إقليميّةً
ّ
قابلتها امل�ق��اوم��ة باملزيد م��ن الجهوزيّة وال�ت� ّ
متخصص ٍة يف التنقيب عن ّ
ّ
 – 5إذا ف��رض��ت ال �ح��رب ع��ىل ل�ب�ن��ان ف�س�ت�ك��ون ح��رب��اً ش��ام�ل� ً�ة
النفط
وصول سفين ٍة يونان ّي ٍة ثاني ٍة
إىل ح�ق��ل ك��اري��ش يف إش ��ارة إىل اإلص ��رار األم ��ري � ّ
�ي ال� ّ
�ص�ه�ي��وين تاقي الحرب الرّوسية يف مواجهة الواليات املتحدة األمريكيّة
السعودي عىل ال ّتصعيد يف لبنان داخليّاً وخارجيّاً من خال وكسر شوكتها
ّ
عرقلة تشكيل حكومة ال� ّرئ�ي��س ّ
وبانتظار ما ستؤول إليه األمور تبقى يد املقاومن عىل ّ
املكلف نجيب ميقايت نتيجة
الزناد
ّ
ال �ت ��دخ ��ل ال � ّ�س �ع ��ودي ال � ّ�س ��اف ��ر م ��ن خ ��ال س �ف��ره��ا يف ب ��روت يف وجه عد ّو لن يلغي االنتصار عليه يف معركة لبنان ّ
النفطيّة
وب��ال � ّت��ايل ض�ع�ض�ع��ة وإض �ع��اف امل��وق��ف ال� ّرس�م��ي وف ��رض امل��زي��د حقيقة ووجوب إزالته من الوجود.
م��ن ال�ع�ق��وب��ات األم��ري�ك� ّي��ة يف ظ� ّ�ل ارت�ف��اع س�ع��ر ال ��دوالر وغ��اء
السلع واملواد الغذائيّة الفاحش .يف ّ
ظل تلك ّ
* كاتب واعامي لبناين
الضغوط يدرك
ّ

مرة أخرى ..مازال بيغاسوس يعمل؟!
يف حن خفتت الزوبعة التي أحدثها انكشاف
ب��رن��ام��ج التجسس ال��دويل املسمى "بيغاسوس"
ب ��دأت ه ��ذه األي ��ام ي�ل��وح يف األف ��ق األث ��ر الحقيقي
ل � �ه� ��ذا ال � ��ربن � ��ام � ��ج ال� �ت� �ج� �س ��يس "ب � �ي � �غ� ��اس� ��وس" يف
ح�ي��اة ال�ن��اس ..ويف م�ج��ري��ات السياسة اإلقليمية
واملحلية ..بل ويف مجريات السياسة الدولية ؟!
ع�ن��دم��ا صنعت ش��رك��ة صهيونية ه��ذا ال��ربن��ام��ج
امل �س �م ��ى ب �ي �غ ��اس ��وس ف ��إن �ه ��ا ك ��ان ��ت ت �ق ��وم ب�ع�م��ل
صهيوين حتمي متمثل يف التجسس ويف االعتماد
ع ��ىل امل �ع �ل��وم��ات ال�ت�ج�س�س�ي��ة إلح� ��داث م�ت�غ��رات
سياسية واق�ت�ص��ادي��ة واخ ��راق ح�س��اب��ات وتمييع
ق �ض��اي��ا واس �ت �ه ��داف أش� �خ ��اص ..وي �ع �ل��م ال �ل��ه ك��م
ع ��دد ض�ح��اي��ا ب�ي�غ��اس��وس ..وي�ع�ل��م ال�ل��ه ك��م وق��ع
سياسيون وعسكريون وأم�ن�ي��ون ضحايا ألجهزة
مخابرات قذرة يف املنطقة ويف اإلقليم..
وسوف تحمل االيام واملرحلة القادمة بعضا من
االخبار املؤملة من ضحايا بيغاسوس ..وهي اخبار
بالتأكيد مفزعة ويف مجملها تخدم مستخدمي
هذا الربنامج املسموم املسمى "بيغاسوس"..
وهناك تقرير صحفي استقصايئ حول برنامج
ال �ت �ج �س��س ال �ص �ه �ي ��وين ب �ي �غ ��اس ��وس وق� ��د ن�ش��رت��ه
ص�ح�ي�ف��ة "ن �ي ��وي ��ورك ت ��اي �م ��ز" ال� ��ذي ي �ش��ر إىل أن��ه
ت��م ت�ح��دي��د ت��رخ�ي��ص اس �ت �خ��دام ه ��ذا ال��ربن��ام��ج يف
ال�س�ع��ودي��ة ب�ع��د ات�ص��ال أج ��راه األم ��ر ال�س�ع��ودي
محمد بن سلمان برئيس وزراء الكيان الصهيوين
بنيامن نتينياهو يف وقت سابق..
والن ه��ذا الربنامج خبيث املسعى وق��ذر التأثر
ف�ق��د تسبب يف ص�ن��اع��ة أزم ��ات ويف م��واق��ف مؤملة
للكثرين..
فهذه اسبانيا تستدعي محكمتها العليا الرئيس
التنفيذي لشركة الربمجيات اإلسرائيلية "إم إس
أو جروب" لإلدالء بشهادته يف قضية التجسس
عىل سياسين أسبان وهنا معلومات استخبارية
تشر إىل أن تعقب الصحفي السعودي املغدور
ب��ه ج�م��ال خ��اش�ق�ج��ي ع��رب ن�ظ��ام ب�ي�غ��اس��وس قبل
مقتله يف العام 2018م..
وللمعلومية أن ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي ال�ع�ف��ن قد

العميد الركن
انور املاوري
اش��رى ه��ذا ال��ربن��ام��ج ب�ي�غ��اس��وس بمقابل رس��وم
55مليون دوالر ..ولألهمية بمكان اإلشارة هنا إىل

أن ال�ح�ك��وم��ة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة يف ت��ل أب�ي��ب ق وظ�ف��ت
ام�ت��اك ش��رك��ات�ه��ا ب��رن��ام��ج ب�ي�غ��اس��وس ك�ج��زء من
سياستها الدبلوماسية وه��ذه سياسة صهيونية
متعارف عليها..
يف اإلج � � �م� � ��ال ..م� ��ا ن � ��ود ال �ت ��أك �ي ��د ع �ل �ي ��ه ه �ن ��ا ان
التلفونات الذكية أصبحت مصدر خطورة بالغة
وتحديدا للشخصيات املهمة واملؤثرة يف أي مجال
ت�ع�م��ل الن ب �ي �غ��اس��وس ي�س�ت�غ��ل ألس ��وأ األع �م��ال
س � ��واء يف ال �ج ��ان ��ب االق� �ت� �ص ��ادي أو ال �س �ي ��ايس أو
العسكري أو األمني..
ل��ذل��ك يجب ات�خ��اذ ك��اف��ة االح�ت�ي��اط��ات واليقظة
م ��ن ب �ي �غ ��اس ��وس ألن� ��ه ن �ظ ��ام م �خ ��اب ��رايت اخ ��راق ��ي
مازال يعمل..
ول��ذل��ك ي�ج��ب أن ت�س�ت��وع��ب ال �ك �ف��اءات اليمنية
والشخصيات املهمة هذه االشكالية وان تتجنب
ال�ع�م��ل وال�ت�ع��ام��ل ب��أج�ه��زة ال�ه��ات��ف ال��ذك�ي��ة ألن�ه��ا
أصبحت مصدر استغباء ومصدر اخراق ومصدر
ضرر فادح ..فها استوعبنا هذه املخاطر.

تاريخ اليمن الحديث..
يف ه��ذه األث �ن��اء ك��ان ع�ب��د ال�ع��ال��م وه��و يف األص ��ل م��ن عائلة
ح �ض��رم �ي��ة اس �ت �ق ��رت ل �ف ��رة ط��وي �ل��ة يف ال �ي �م��ن ال �س �ف��ي وك ��ان
ي�ق��ود كتيبه املظلين ال�ش��اف�ع�ي��ن وك��ان ل��ه ص��ات وث�ي�ق��ة مع
الناصرين ول�ك��ن م��ن امل�ع��ارض��ن ع��ىل تقسيم اليمن السفىل
مثل اليمن العلوي لعدة سنوات ويف عام  1973م كان قد أمر
بإعدام عشرة ضباط شافعين متعاطفن مع خط الحداثة
الجديد يف اليمن وقد تشكلت الجبهة الوطنية الديمقراطية
 NDFال�ت��ي ت�ب�ن��ت ع��ىل ن�ط��اق واس ��ع ق�ض�ي��ة امل �ق��اوم��ن ه�ن��اك
ويف فرباير عام 1976بعد ثاثة أشهر من مؤتمر خمر الثاين
املختلف تمامً ا عن املؤتمر األول وكانت ال تثق بنفس القدر
يف الحكومة املركزية يف صنعاء ،كان ينتاب بعض اليمنين
الشمالين القلق بسبب عدم وجود إال عدد قليل من اإلدارات
الحكومية خ��ارج ال�ب�ل��دات الرئيسية حتى م�ح��اول��ة الحمدي
اس �ت �غ ��ال ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة ك �ق ��اع ��دة س �ي��اس �ي��ة ب ��اءت
ب��ال�ف�ش��ل ،ال�ب�ع��ض اس�ت��اء م��ن ف��رض امل�ش��اي��خ ع��ىل تنظيمات
القرية والبعض اآلخ��ر وغالباً الشيوخ أنفسهم اس�ت��اءوا من
تأميم أماكهم أو دمجهم يف التعاونيات التابعة للحكومة
املركزية ،كانت هنالك وجهات نظر مختلفة عىل نطاق واسع
تعرض موضوع التعاونيات فاألغلب يفضلون الحكم الذايت
عىل مشاركة الدولة يف الحكم ويف االنتخابات التعاونية لعام
 1975أول انتخابات وطنية أجريت يف الشمال أس��اء أنصار
الحمدي استغال األموال العامة يف هذه االنتخابات وفشلوا
ً
فشا ذريعاً يف هذه االنتخابات.

أخطر الحروب

*د /إسماعيل النجار
ال �ح��رب ال�ن��اع�م��ة ت �ح� َ
�دث ع�ن�ه��ا ال �ق��رآن ال�ك��ري��م ق�ب��ل أن
ي�ط�ل��ق م�ص�ط�ل�ح�ه��ا و ُي ��عَ ��رف ع�ن�ه��ا ال��ربوف �ي �س��ور األم ��ريك
(جوزف ناي) ُت َ
عت َرب من أخطر الحروب يف عصرنا الحديث
والتكنولوجيا الرقمية هي أحد أكرب ادواتها ،ومن أسلحة
الغرب يف الحرب الناعمة التي يطلقها علينا هو الغزو
الثقايف الغربي والعصر ََنة والحداثة التي تتناقض كلياً
مع معتقداتنا الدينية وثقافة شعوبنا ومنطقتنا.
وت�ع�ن��ي أي �ض��اً ال �ح��رب ال�ن��اع�م��ة أن ي�ك��ون ل��دي��ك ال�ق��درة
ع��ىل السيطرة ع��ىل العقول م��ن دون اس�ت�خ��دام الساح
ال �ن ��اري ،م ��ن م �خ��اط��ره��ا ان �س �ي��اق ال �ش �ب��اب خ �ل��ف م ��ا ي�ت��م
تسويقه غربياً يف بلداننا ويختلف مع عاداتنا وتقاليدنا
وديننا ،والتصدي ل��ه يكون ع��ن طريق ال��وع��ي والتوعية
املستدامة وإقامة برامج بهذا الشأن تعمل دائماً ألجل
زرع ال��وع��ي يف ع�ق��ول شباننا ق�ب��ل ف��وات األوان وال� ُ�ن�ص��ح
ب ��إس �ت �خ ��دام وس ��ائ ��ل ال �ت ��واص ��ل اإلج �ت �م ��اع ��ي ب �م ��ا ي�ض�م��ن
سامة ديننا ومجتمعنا.
*سيايس لبناين

بول دريش جامعة أكسفورد

ال� �ت� �ع� ��اون� �ي� ��ات ك� ��ان� ��ت م� �ه� �م ��ة ج � � ً�دا
للحمدي ل��درج��ة أن ال�ح��ال��ة تستحق
الوصف و كانت الحجرية أول موقع
ل �ل �ج �م �ع �ي��ات ال �ق ��روي ��ة يف ع� ��ام 1940
لكن يف مايو1970كان شيوخ ووجهاء
ال �ش �م ��اط ��ن وامل� ��وس� ��ط وامل� �ق ��اط ��رة ق��د
ردت ع��ىل ج��واب االس�ت��دع��اء م��ن قبل
عبد ال��رح�م��ن نعمان وك��ان��ت مساحة
ال �ح �ج ��ري ��ة  100000ك �ي �ل��وم��ر م��رب��ع
وي �س �ك �ن �ه ��ا  ،300000ن �س �م ��ة وت ��م
االت �ف��اق م�ع�ه��م ع��ىل ض��ري�ب��ة ق��دره��ا 5
ب�ق�ش��ات (  8/1م��ن ال��ري��ال) ل�ك��ل ري��ال
يدفع للحكومة ك��زك��اة وت��م االتصال
ب ��امل ��ان �ح ��ن األج � ��ان � ��ب ل �ل �ح �ص ��ول ع��ىل ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
امل �س��اع��دة وك��ذل��ك ال � ��وزارات وق ��د ت��م
بناء طرق ومدارس إضافة إىل مشروع مياه شرب ،مواطنو ال � � �ج � � �م � � �ع � � �ي� � ��ات مل � �ع � ��رف � ��ة
ال�ح�ج��ري��ة ال��ذي��ن يعيشون يف ال��رب��ة وال�ن��اس ال��ذي��ن يذهبون ح� � �ج� � ��م ال� � � �ف� � � �س � � ��اد ح� �ي ��ث
إليها س��واء أب�ن��اء الحجرية أو يف أي مكان آخ��ر ه��ؤالء الناس زك � � � � � ��اة ال� � �ح� � �ج� � ��ري� � ��ة ح� �س ��ب
قبل م�ش��روع امل�ي��اه ل��م يكن يعرفوا ق��ط مياه نظيفة وصحية اع�ت�ق��اده��م ت�ص��ل إىل  2م�ل�ي��ون
اآلن وبفضل جهود هذه الجمعية لديهم مياه نقية وصحية ري � ��ال يف ال �س �ن ��ة وال اح� ��د ي�ع�ل��م
غ ��ر
يف منازلهم واملستفيدون ليسوا من الصن أو أمريكا أو إفريقيا ت�م��ام��ا أي ��ن ي��ذه��ب ه ��ذا امل ��ال و هو
لدعم شيوخاً
أو الهند  ،لكنهم أبناء اليمن الحبيب هكذا قال عبد الرحمن واض � � ��ح وي � �ب� ��دو أن ب �ع �ض ��ه ي ��ذه ��ب
ن�ع�م��ان ُع�ق��د اج�ت�م��اع ع��ام ك�ب��ر يف م��اي��و 1973م��ن ق�ب��ل أول�ئ��ك آخرين ضد النعمان الذي تحول انتباهه حينها إىل صنعاء،

ال��ذي��ن يقولون أن منطقة ال��رب��ة فقط
وامل �ن ��اط ��ق ال �ت ��ي ح ��ول �ه ��ا ه ��ي ال ��وح �ي ��دة
املستفيدة من أم��وال التعاونيات وأن
املتنفذين يف هذه املناطق استفادوا أكرث
من األموال املمنوحة لهذه الجمعيات
من قبل املانحن ويف السنوات التالية
ط ��ال ��ب ال �ن �ش �ط��اء ال �ش �ب ��اب ب�ح�س��اب��ات
ال� ��دخ� ��ل و م �ص ��اري ��ف
ه � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ذه
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س�ي�ط��ر ال�ش�ي��خ أح�م��د ال�ك�ب��اب وع �ب��ده ع�ط��ا ع��ىل ب�ع��ض امل ��وارد
امل ��ال �ي ��ة ويف امل �ق ��اب ��ل ل ��م ي �ت��م ال �ق �ي ��ام ب ��أي ع �م��ل ج ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر
باستثناء حفر برئ يف قرية عطا ولكن تم جمع مبالغ من 3000
إىل  5000ري ��ال أع�ط�ي��ت ل�ش�ي��وخ م�ح�ل�ي��ن م��ن أج ��ل ال�ت�ن�م�ي��ة
وقال البعض أن الكباب دفع هذه املبالغ ألصدقائه ألنه كان
شيخهم وممثلهم يف مجلس الشورى ووزير بالدولة.
ك��ان��ت م�ث��ل ه��ذه االف ��راض ��ات ح��ول دور ال�ش�ي��وخ وال��دول��ة
شائعة يف ذل��ك ال��وق��ت ول�ك��ن ق��دم ال�خ�ط��اب الحكومي رؤي��ة
مختلفة ك��ان إب��راه�ي��م ال�ح�م��دي أول س�ي��ايس يمني يتقن فن
السياسة بعد أن ت��رك بدلته العسكرية جانبا وارت ��دى ال��زي
امل ��دين ب��أك �م��ام ق �ص��رة ت �ح��دث ب �ع �ب��ارات م�ق�ن�ع��ة ع ��ن ال�ت�ق��دم
واالستثمار ورح��ب باملغربن من القرن األفريقي وكانت له
مواقف من بعض القضايا الدولية مثل مسألة فيتنام كمثال
وعرض مساعدة اليمن دوليا يف الوساطة عىل سبيل املثال ،
بن إثيوبيا وإريريا وبذلك يقدم بلده عىل أنه بلد يجب أن
ي��ؤخ��ذ ع��ىل محمل ال�ج��د م��ن اآلن وص��اع��دا ،أوف��ى بوعده
باإلصاح اإلداري الشامل وسعى للتخفيف من الضيق
العام ،ولكن من الناحية العملية لم يتغر يشء تقريبًا
ل�ك��ن ال�ح�م��دي ك��ان يحظى بشعبية ك�ب��رة ك��ان هناك
أموال يف جيوب الناس وكانت السنوات الاحقة سنوات خر
حيث هطلت األمطار بغزارة وأحس املواطنن ببوادر انتعاش
اق�ت�ص��ادي وج ��زء م��ن رس��ال��ة ال�ح�م��دي ال�ت��ي ك��ان يعمل عىل
انجازها هي وحدة اليمن.

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن1990-1967م واسمرار تنرش ألول مرة
يف االج �ت �م��اع ال �س��ري ق�ب��ل األخ ��ر ال ��ذي ع �ق��ده ال��رئ�ي��س
ع��ي ع�ب��دال�ل��ه ص��ال��ح أواخ ��ر ع ��ام 1980م م��ع م�س�ت�ش��اري��ه
وبعض ال�ق��ادة واملشايخ ملناقشة م��وض��وع ال�ح��وار املباشر
مع الجبهة الوطنية بغية انسحابها من املناطق الوسطى
والتي اشرطته بتلبية الدولة لثاثة من مطالبها -ذكرتها
يف عدد سابق -وبعد نقاش مستفيض حول الحوار املباشر
مع الجبهة ..قال الرئيس اليوم هذا ويف هذا االجتماع البد
م��ن ح�س��م امل��وض��وع ب��امل��واف�ق��ة أو ال��رف��ض ك��ل واح ��د مننا
البد يقول رأي��ه بصراحة ووض��وح ..ال��ذي يوافق يقول أنا
أوافق عىل الحوار املباشر مع الجبهة ..ومن حقه توضيح
األس �ب��اب وال ��ذي ه��و راف ��ض ي�ق��ول غ��ر م��واف��ق وم��ن حقه
ت��وض�ي��ح األس �ب ��اب وم ��ن ح�ق��ه أي �ض��اً ع ��دم ت��وض�ي�ح�ه��ا لكن
ي�ت��وج��ب ع�ل�ي��ه ط��رح ال�ب��دائ��ل امل�ن�ط�ق�ي��ة ..الب��د م��ن االق ��راع
ال�ع�ل�ن��ي ..وق��ال ال��رئ�ي��س ص��ال��ح أن أب��دأ بنفيس أن��ا موافق
عىل إجراء حوار مباشر مع الجبهة ..ألسباب كثرة أهمها
ضرورة تجنيب شعبنا ويات الحروب التي كانت مازالت
تجني أو تسفك الكثر من األرواح وتهدر اإلمكانيات املادية
ومازالت توجد الكثر من الشروخ بن صفوف مواطنينا
وق ��ال ع �ب��ارات ج�م�ي�ل��ة أخ ��رى ت�ت�ع�ل��ق ب �ض��رورات اس�ت�ت�ب��اب
ال�س�ك�ي�ن��ة واألم ��ن يف رب ��وع ال��وط��ن ال�ي�م�ن��ي واالن �ص��راف إىل
خ �ل��ق ت�ن�م�ي��ة ت�ض�م��ن ح �ي��اة ك��ري �م��ة ألب �ن ��اء ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي
املكافح يف الشمال والجنوب ثم قال للمجتمعن :الذي
يوافق عىل الحوار مع الجبهة ..يرفع يده وافقوا خمسة
أشخاص -احتفظ بأسمائهم -ولم يوافق تسعة أشخاص-
اح �ت �ف��ظ ب��أس �م��ائ �ه��م -وس ��أذك ��ره ��م يف ال �ك �ت��اب ال �ق ��ادم إذا
واف �ق��وا ع��ىل ذك ��ر أس�م��اءه��م وب ��ال ��ذات امل�ت�ب�ق��ي م�ن�ه��م عىل
قيد الحياة..
ال�خ�م�س��ة امل��واف�ق��ن ع��ىل ال �ح��وار م��ع ال�ج�ب�ه��ة ك��ل واح��د
منهم قال أنا موافق عىل الحوار مع الجبهة واألسباب هي
التي وضحها األخ رئيس الجمهورية باإلضافة إىل قولهم
املتضمن ما معناه :إن مطالب الجبهة الوطنية مشروعة
وأوردوا ثاثة أمثلة من الثاثة املطالب وهي:

• اإلفراج عن السجناء أو محاكمتهم محاكمة عادلة
قالوا ه��ذا مطلب مشروع وع��ودة املوظفن إىل أعمالهم
وبالذات الذين تم إقصائهم ظلماً واضح ومحدد وفيما
يخص عودة أعضاء الجبهة إىل قراهم دون مضايقة فهو
مطلب واضح ومشروع ألي مواطن.
ثم وقع املوافقن عىل الحوار أمام أسمائهم وهم :ثاثة
برتبة مقدم وواح��د ب��درج��ة دك�ت��ور وواح��د ب��درج��ة أستاذ
وجميعهم كامهم مدون بمحضر الجلسة ومسجل يف
شريط مسجلة..
أم ��ا امل �ع��ارض��ن ال�ت�س�ع��ة ف �ق��د ت ��دون ك��ام �ه��م ب�م�ح�ض��ر
الجلسة وش��ري��ط مسجلة وش�ه��د بعض ال�ع�ب��ارات الغر
مهذبة أو املتشنجة التي لم يوقفها غر عبارات الرئيس
الزاجرة هم عىل النحو التايل:
• الشيخ الكبري :فالن الفالين ق��ال :هذه امل��رة "يا ذيه"
أن� ��ا م ��ش م �ع ��ك أن� ��ا وامل �ش ��اي ��خ امل ��وج ��ودي ��ن ه �ن ��ا"وخ ��ربيت"
ال��ذي خ��ارج س��ور "الرياسة" لن يكونوا مع رأي��ك قاطعه
ال��رئ�ي��س ع��ي ع�ب��دال�ل��ه ص��ال��ح ق��ائ� ً
�ا أن��ا رئ�ي��س الجمهورية
وال�ق��ائ��د ال�ع��ام ل�ل�ق��وات املسلحة ول�س��ت "ذي��ه" تكلم عن
نفسك وق��ول رأي ��ك ..ق��ال ال�ش�ي��خ أن��ا غ��ر م��واف��ق ع��ىل أي
حوار ال مباشر وال غر مباشر مع الجبهة والسبب أنهم
م�ج��رم��ن وق �ط��اع ط ��رق -ح�س��ب ت �ع �ب��ره ..وال �ب��دي��ل ال��ذي
سماه منطقي هو حشد اكرب قوة عسكرية ومن الجيش
ال �ش �ع �ب ��ي ل �ل �ق �ض ��اء ع �ل �ي �ه��م يف امل �ن �ط �ق ��ة ال ��وس �ط ��ى خ ��ال
شهرين أو ثاثة.
• الشيخ الثاين وهو شيخ كبري لكنه اصغر من سابقه:
ق��ال:ن��رف��ض ال�ح��وار م��ع الجبهة وب��دأ ي�ش��رح وي�ن�ظ��ر لكن
ال��رئ �ي��س ص��ال��ح ن �ه��ره ق ��ائ � ً
�ا" :م �ش ��و" وق ��ت ال �ش ��رح ه��ات
من اآلخر ..استهاب وقال :لست مع الحوار مع الجبهة
لألسباب التي وضحها الشيخ فان -يقصد الذي سبقه يف
الحديث والذي تحدث أول واحد من الرافضن.
• الشيخ ال�ث��ال��ث :وه��و شيخ ع�ي��ار متوسط م��ن خ��والن
قال :أرفض الحوار لألسباب والبدائل التي طرحها الشيخ

فان.
• الشيخ الرابع :املقدم "فالن" قال :أنا غري موافق عىل
ال �ح��وار م��ع أص�ح��اب ال�ج�ب�ه��ة ك��ون�ه��م "م�خ��رب��ن" -حسب
قوله -والبديل هو مضاعفة الجهود وتجهيز حملة بقوة
كبرة لدحر الجبهة من املناطق الوسطى خال شهر واحد
أو شهر ونصف عىل األكرث وأضاف :ولتعزيز قوة الحملة
التي يتوجب أن تنطلق قريباً إىل املنطقة الوسطى لتعزيز
الحملة اق��رح ب��أن يتم التعويل وال��دع��م امل��ادي واملعنوي
للعناصر التي خرجت من الجبهة الوطنية وانضمت إىل
ال ��دول ��ة أم �ث ��ال ص��ال��ح ال �س��امل��ي وال �ن �ق �ي��ب ن��اج��ي ال�ظ�ل�ي�م��ي
وغرهم.
م��اح�ظ��ة :أع ��رف ال�س��امل��ي وال�ظ�ل�ي�م��ي ج �ي��داً ك��ون�ه��م من
منطقتي مخاف عمار لذلك أود تصحيح املعلومة الواردة
يف محضر رسمي ُكتب -بضم الكاف -أواخر عام 1980م
من التدوين املنايف للصدق ألسباب"كلك نظر" إىل الواقع
املاثل للعيان والحقيقة كالتايل:
• بالنسبة للمرحوم صالح الساملي :انشق من منظمة
امل �ق ��اوم ��ن ال �ث ��وري ��ن ال�ي�م�ن�ي��ن ع ��ام 1976م ُ
وق �ت ��ل -ب�ض��م
القاف -عام  1978أي قبل املحضر املذكور.
• أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل ��أخ /ن��اج��ي ال�ظ�ل�ي�م��ي ف �ق��د ان �ش��ق م��ن
منظمة املقاومن الثورين اليمنين عام 1976م -أي قبل
ت��أس�ي��س ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ب�ع��ام��ن ت�ق��ري�ب��اً
وأنا مازلت أذكر أنه بعد عوديت من الشطر الجنوبي من
الوطن إىل املنطقة الوسطى يف أوائ��ل عام 1977م وبقيت
ف�ي�ه��ا أك ��رث م ��ن س�ن�ت��ن ك �ن��ت أش ��اه ��د امل ��واج �ه ��ات امل�س�ل�ح��ة
بن املجموعة املنشقة ال��ذي ك��ان يقودها ناجي الظليمي
وم�ج�م��وع��ة منظمة امل�ق��اوم��ن يف ع�م��ار ال�ت��ي ك��ان ي�ق��وده��ا
ميدانياً الرفيق املناضل صالح محمد الهمزة.--1
وقد كان ناجي الظليمي نداً قوياً لرفيقه السابق وأبن
خالته صالح الهمزة.
• س� ��أك� �ت� ��ب يف ح� �ل� �ق� ��ات الح � �ق� ��ة وب � �ح � �ي� ��ادي� ��ة م� ��ادت� ��ن
موسعتن لاثنن.

كلك نظر
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ع ��ودة إىل امل ��وض ��وع :ب�ق�ي��ة ال��راف �ض��ن ال�خ�م�س��ة ل�ل�ح��وار
املباشر مع الجبهة زكوا ما قاله زميلهم الشخص الرابع
ووق� �ع ��وا ع �ل �ي��ه وب ��ذل ��ك ف� ��إن ال �ن �ت �ي �ج��ة أف �ض ��ت إىل ت�س�ع��ة
أشخاص رافضن للحوار وخمسة أشخاص موافقن..
يتبع يف عدد قادم
الهوامش:
• امل� �ن� ��اض� ��ل /ص ��ال ��ح م �ح �م ��د ع �ب ��دال �غ �ن ��ي ال� �ه� �م� ��زة :ه��و
العميد ص��ال��ح محمد ع�ب��دال�غ�ن��ي ال�ه�م��زة امل��ول��ود يف قرية
ذو الغرابن م/إب عام 1954م يعترب من أشجع وأفضل
القادة امليدانين.
• م ��ن أوائ� � ��ل امل ��ؤس �س ��ن مل �ن �ظ �م��ة امل� �ق ��اوم ��ن ال �ث ��وري ��ن
اليمنين عام 1969م ومن أوائل مؤسيس الجبهة الوطنية
الديمقراطية وذلك عام 1978م.
• رحمة الله تغشاه تويف يوم 2019/9/6م.

08
احمد الفقيه

العالم يتجه نحو
حرب عاملية ثالثة !!..

الحروب بدايتها دائمً ا سهلة وفجائية أما وقفها
ليس باألمر السهل بل تحتاج إىل عقود من الزمن
ف �ع �ن��دم��ا ت �س ��ال ال ��دم ��اء وت �س �ف��ك األرواح وت��دم��ر
املدن ,ويصبح الوطن عبارة عن أرض يباب جرداء
غر صالحة للحياة وأطال وبقايا آثار وأشاء هنا
الكل يغادر رغما عن أنفه وهارباً وباحثاً عن مأوى
وماذ آمن له يف بلد آخر ..
هنا تبدأ رحلة الشقاء والعناء والعذاب والبحث
ع��ن ح�ي��اة آم�ن��ة م�س�ت�ق��رة م�ج��رباً عليها أف�ض��ل من
امل � � ��وت ت� �ح ��ت االن� � �ق � ��اض ورك � � � ��ام امل � �ب � ��اين وان� �ف� �ج ��ار
ال �ص ��واري ��خ وال �ق ��ذائ ��ف ال �ح ��ارق ��ة  ,وه� ��ذا م��ات �ف��رزه
ال� �ح ��رب ال ��دام �ي ��ة يف ك �ث ��ر م ��ن ال� � ��دول ال �ت ��ي ت�ظ��ل
مرنحة تحت س�ي��اط ال�ف��وىض ال�خ��اق��ة واألنظمة
السياسية الفاسدة والصراعات الفكرية واملذهبية
والجهوية والسياسية سعياً وراء السلطة والرثوة
..
ل ��ذا ف��ال �ق �ي��ادة اإلداري � ��ة ال �ك �ف��وءة  ,وال�س�ي��اس�ي��ة
امل �ح �ن �ك ��ة ه �م ��ا امل� �ح ��ك ال �ح �ق �ي �ق ��ي يف ب� �ن ��اء ال ��دول ��ة
املدنية الحديثة والحكم الرشيد دولة املؤسسات
والقانون ..
ف � ��اإلدارة ال �ك �ف ��وءة وال �ن��زي �ه��ة ه ��ي ب�م�ث��اب��ة ن�ق�ط��ة
اإلرت�ك��از يف العملية السياسية وتسير كل أجهزة
الدولة واملؤسسات والهيئات الحكومية فإذا غابت
تلك اإلدارة ال�ك�ف��وءة أو تاعبت أو فسدت فسد
نظام الدولة برمته ..
ألن ال��دول والشعوب ال ترتقي وال تزدهر إال يف
ظ ��ل اإلدارة ال �ن��زي �ه��ة وال �ك �ف ��وءة وال �ح �ك��م ال��رش�ي��د
ودول� ��ة ال �ن �ظ��ام وال �ق ��ان ��ون ,أم ��ا إذا اخ �ت �ل��ت اإلدارة
أو ف�س��دت ف�ع��ىل بقية م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ال�س��ام
 ,وك �ل �ن��ا ن �ت��ذك��ر األزم� ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي ع�ص�ف��ت
ب��االت �ح��اد ال�س��وف�ي�ت��ي س��اب �ق��ا ن�ت�ي�ج��ة ال �ف �س��اد امل ��ايل
واإلداري وأدت اىل زوال� � ��ه وت �ف �ك �ك ��ه إىل والي� ��ات
ودوي � ��ات وع ��اش ��ت روس �ي ��ا ع ��دة س �ن ��وات ت �ص��ارع
ال � �ف� ��وىض واالض � �ط � ��راب � ��ات واالخ � � �ت� � ��االت األم �ن �ي ��ة
واالنهيار وال��ردي االقتصادي واملعييش والحيايت
الذي نتج بسبب سوء اإلدارة ..
كلنا يعلم ان اإلدارة الناجحة هي عصب الدولة
وسقف األمان السيايس واالقتصادي واالجتماعي
وب �م �ج��رد أن ت�خ�ل�خ��ل ال �ن �ظ��ام اإلداري يف االت �ح��اد
ال �س ��وف �ي �ت ��ي س ��اب � ً�ق ��ا ت �ف �ك �ك��ت م ��ؤس �س ��ات ا ل ��دول ��ة
وتمزقت إىل جمهوريات ودويات متناثرة ..
وه� ��ذا م��ات�م�ن�ت��ه
وك� � � � � � � � � ��ان� � � � � � � � � ��ت يف
انتظاره ال��والي��ات
املتحدة األمريكية
ودول ش � � � ��رق
أوروب� � � � � � � ��ا س� �ع� � ًي� ��ا
لتحقيق مكاسب
ج � �ي � ��وس � �ي � ��اس � �ي � ��ة
وجيواسراتيجية
واض � � � � � � � � � �ع � � � � � � � � � ��اف
دورال � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��دب
ال � ��رويس إق�ل�ي�م�ي��اً
ودول� � � � �ي � � � ��اً ول � �ك� ��ن
ال� � ��رئ� � �ي� � ��س ب� ��وت� ��ن
الرجل الحديدي
ث � �ع � �ل � ��ب س � �ه � ��ول
س� �ي� �ب ��ري ��ا أف �ش ��ل
م� � �خ� � �ط� � �ط� � ��ات� � �ه� � ��ا
وس �ي �ن ��اري ��وه ��ات �ه ��ا
ال � �ت� ��آم� ��ري� ��ة ت� �ج ��اه
دول املنطقة ..
ف��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة وح�ل�ف��اؤه��ا دوم ��اً
ت�س�ع��ى اىل خ�ل�خ�ل��ة أن�ظ�م��ة ال� ��دول ال �ت��ي ت�ن��اف�س�ه��ا
اق�ت� ً
�ص��ادي��ا وع�س�ك��ر ًي��ا وع�ل�م� ًي��ا وت�ك�ن��ول��وج�ي��اً  ..وه��ذا
دي��دن�ه��ا دائ�م��ا ت�ج��اه ال ��دول امل�ن��اه�ض��ة ل�ه��ا أي��اً كانت
شرقية أم غربية ..
ف��ال�ع��ال��م ال�ي��وم ق��ادم ع��ىل س�ي�ن��اري��وه��ات ع��دي��دة
وم��وج�ه��ات م�ت�ب��اي�ن��ة ب�س�ب��ب األوض ��اع االق�ت�ص��ادي��ة
ال�خ��ان�ق��ة وال �ص ��راع ��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ال��ذات �ي��ة وه�ن��اك
مفاجآت خطرة ومسارات كارثية إن لم تحكم تلك
األنظمة عقولها قبل عواطفها وتراجع حساباتها
اآلنية واملستقبلية قبل فوات اآلوان  ,فأن العواقب
ستكون كارثية ..فاألقطاب عندما تتصارع الضحية
دائما ستكون هي الدول والشعوب املغلوبة عىل
أمرها فالخطر العاملي قادم يف ظل العبث وغياب
الرؤية الحكيمة والتهديد بالساح النووي والعبث
باألوراق العسكرية ..
ليكن يف علم أمريكا وحلفائها أن الدب الرويس
ل ��م ول� ��ن ي �ف ��رط ب ��أوك ��ران �ي ��ا وج �م �ه ��وري ��ات االت �ح ��اد
السوفيتي سابقاً فهي بمثابة ال��روح م��ن الجسد
للدب الرويس وكل الوقائع التاريخية والجغرافية
وال � �ف � �ت � ��وغ � ��راف � �ي � ��ة وال � �ن � ��رثوب � ��ول � ��وج � �ي � ��ة ت � ��ؤك � ��د ب� ��أن
الجمهوريات االتحادية كانت جزءاً من الخارطة
الجغرافية لاتحاد السوفيتي سابقاً وإعادتها إىل
الحظرة الروسية يشء طبيعي ..
وه ��ذا م��ا ال ت��ري��ده ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة االم��ري�ك�ي��ة
النه فيه انتقاص لدورها الريادي العاملي ..فأمريكا
اليوم تبذل قصارى جهدها إلقصاء الدب الرويس
ع��ن ال�س��اح��ة ال��دول�ي��ة وه��ي ت�خ��ى روس�ي��ا ك��دول��ة
ن��ووي��ة ل��دي�ه��ا ام �ك��ان��ات وق � ��درات ع�س�ك��ري��ة ن��ووي��ة
فائقة الدقة ..
ف� �ي ��ا ت� � ��رى  :ه � ��ل ت �س �ت �ط �ي ��ع ال� � ��والي� � ��ات امل �ت �ح ��دة
االم��ري �ك �ي��ة وح �ل��ف ال �ن��ات��و ودول ش ��رق أوروب � ��ا ان
تصل إىل أهدافها  ..ما أظن أن يتحقق ذلك يف ظل
ال�ت�ح��ال��ف ال ��رويس الصيني االي ��راين ض��د ال��والي��ات
املتحدة وحلفائها ..؟!!
ف ��امل �ي ��زان ال �ع �س �ك��ري ه ��و ال �ح �ك��م  !..وق ��د ي ��ؤدي
ه��ذا إىل نشوب ح��رب عاملية ثالثة يف ح��ال اختلت
موازين القوى بن الفرقاء ..
ف��ال�ح��رب االق�ت�ص��ادي��ة ال�خ��ان�ق��ة ق��ادم��ة وروس�ي��ا
اليوم تستطيع ان تلعب بالورقة النووية يف حال
فقدانها القرار السيادي واخراق أراضيها فلديها
من املخزون النفطي والغازي والزراعي ما يجعلها
أن تصمد ط��وي� ُ
�ا وأن ت��واص��ل امل�ع��رك��ة ..وأن دول
ش ��رق أوروب � ��ا وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة االم��ري �ك �ي��ة ع��ىل
م� �ف ��رق ال � �ط � ��رق ..ف ��ال �ع ��ال ��م ال� �ي� ��وم ع� ��ىل م �ش ��ارف
ال �ه ��اوي ��ة  ..إم � ��ا ت �ح �ك �ي��م ال �ع �ق ��ل أو االت � �ج� ��اة ن�ح��و
الهاوية ..
صفوة القول
ع��ىل ع �ق��اء وح �ك �م��اء ال �ع��ال��م  -إن وج ��دوا  -أن
ي��درك��وا ع��واق��ب ال �ح��روب ال�ك��ارث�ي��ة ألن ال �ح��رب ال
تحمل سوى الدمار والخراب للدول والشعوب .
ولتدرك الواليات املتحدة األمريكية أن سياسة
القطب الواحد ماعادت تجدي يف ظل روح العصر
الحديث وثورة االتصاالت واملعلومات والتنافس
النووي حيث أصبح العالم عبارة عن قرية كونية
ص�غ��رة وع��ىل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة إن لم
ت��وق��ف ع�ب�ث�ه��ا وأي��ادي �ه��ا ال�خ�ب�ي�ث��ة يف ش ��ؤون ال��دول
األخ � � ��رى ف � ��إن ال � �ق� ��ادم س �ي �ك ��ون ه ��و األس � � ��وأ  ..ب��ل
األفظع يف تاريخها !!..
وه ��ا ق ��د الح ��ت خ �ي��وط ال �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال�ث��ال�ث��ة
عىل األفق !!..

ال�����دب ال����رويس
وأم��ري��ا وال��ن��ات��و لم
يقفوا مكتويف األيدي
تجاه السيناريوهات
الغربية األوروبية

ف���ي���ا ت������رى ه��ل
ي��س��ت��ط��ي��ع ال��رئ��ي��س
بوتن بذكائه ان يدير
املعركة لصالحه  ..هذا
ما ستكشفه لنا نتائج
امليدان
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تقرير :محمد صالح حاتم
تشتهر اليمن منذ القدم بإنتاج اشهر انواع العسل يف العالم،
ملا تمتاز به الطبيعة اليمنية من تنوع يف تضاريسها ومناخها ،فإىل
جانب الجبال الشاهقة والهضاب املرتفعة توجد السهول الواسعة
والسواحل الطويلة والصحاري ،وهذا التنوع هو ما اكسبها التنوع
يف الغطاء النبايت والذي يستمر عىل مدار العام ،مما يوفر للنحلة
غذاء متنوعا ودائما.
تحتل املراعي الطبيعية يف اليمن مساحة تقدر بنحو 21مليون هكتار،
ترعى فيها املاشية والنحل ،وتعترب املراعي من اهم العوامل املحددة
لرتبية النحل ،وإنتاج املنتجات النحلية املتنوعة يف اليمن..
تشري التقديرات إىل أن عدد الحائزين واملشتغلني بأعمال النحالة
يف اليمن قرابة  100ألف نسمة ،معظمهم من سكان الريف ،فيما
املشتغلني يف الخدمات األساسية والثانوية املساعدة وتداول وتسويق
العسل والذين يشكلون نسبة  1% .2من إجمايل الحائزين واملشتغلني
بمهنة النحالة.

ويبلغ ما تنتجه اليمن من العسل حسب كتاب اإلحصاء الزراعي
للعام 2020م 2822683 -كيلوجرام  ،ويبلغ عدد خاليا النحل
1291752خلية ،حيث تصل نسبة خاليا النحل البلدي نحو  96%من
إجمايل عدد الخاليا ،فيما تشكل خاليا النحل الحديثة نسبة  4%من
إجمايل عدد الخاليا.
تشري بيانات كتاب اإلحصاء السنوي إىل أن كمية العسل الطبيعي
واملدرج ضمن قائمة أهم ثالثني سلعة مصدرة بلغت نحو 880طناً
كمتوسط سنوي ،وبقيمة 1 .62مليار ريال ،بما يعادل 7 .2مليون
دوالر وفقا لتحليل بيانات اإلنتاج والتصدير خالل األعوام 2009-
2018م ،وقد شكلت نسبة العسل الطبيعي املصدر نحو  4% .57من
إجمايل قيمة العائدات للسلع املصدرة يف العام  2018وفقا لبيانات
كتاب االحصاء السنوي.
تربية النحل وانتاج العسل
املهندس نبيل العبيس مدير إدارة النحل وإنتاج النحل بوزارة الزراعة
اوضح إنه سيتم االعالن قريبا عن االسرتاتيجية الوطنية لتنمية تربية
النحل وإنتاج العسل يف الجمهورية اليمنية ،مضيفا أن قرار وزارة
الزراعة رقم ()16لسنة 2018م -بشأن تربية النحل والنحالة يف اليمن

بدا تطبيقه عىل أرض الواقع.
جودة غذائية عالية
وأكد مدير إدارة النحل أن إنتاج عسل النحل اليمني يُعد واحدا من
املوارد الطبيعية املتجددة ذات قيمة مالية كبرية ،مؤكدا أن العسل
اليمني يتمتع بجودة غذائية عالية أكسبته شهرته اإلقليمية والعاملية،
والتي بوأته مرتبة متقدمة بني أنواع العسل املنتجة يف العالم .موضحا
أنه لم يتم االستفادة من تلك الشهرة بتحويل تربية النحل وإنتاج
العسل إىل نشاط زراعي مدر للدخل ذي أولوية يف الدعم والتنمية
والتطوير لزيادة الكميات املنتجة باملعنى االقتصادي ،رغم زيادة الطلب
عىل العسل اليمني ،وإقبال املستهلكني عليه.
وذكر العبيس أن العسل اليمني يتميز عن غريه يف البلدان األخرى
بأنه عسل النوع الواحد ،ويقصد به نوع أزهار العشب واألشجار
والشجريات التي تسود يف مرعى البيئة الجغرافية ملنطقة تربية النحل،
حيث يعد العسل املدرج تحت هذا التصنيف علميا من أجود أنواع
العسل ،ويحتل املرتبة األوىل بني بقية أصناف العسل.
خالل االعوام 2009-2019م ،شكلت قيمة إنتاج العسل نحو
17919مليون ريال ،بنسبة  2% .2من قيمة اإلنتاج الحيواين الذي
سجل قيمة قدرها 825مليون ريال ،ليشكل نسبة قدرها  43% .3من
قيمة اإلنتاج الزراعي اإلجمايل التي بلغت نحو
1 .4مليار ريال ،نسبتها من قيمة الناتج املحيل اإلجمايل وصلت
إىل نحو  29%من إجمايل الناتج املحيل اإلجمايل الذي بلغت قيمة
اإلنتاج له نحو
9 .2مليار ريال وفقا لإلحصائيات الرسمية للجهاز املركزي لإلحصاء.
واقع تربية النحل يف اليمن :
وأوضح مدير ادارة النحل عدم وجود مناحل إنتاجية تدار باملعنى
التجاري االستثماري ،مضيفا أن املناحل اإلنتاجية معظمها مناحل
يملكها افراد وترتاوح أعداد الخاليا فيها من  3خاليا إىل 160خلية
عىل األكرث ،وهي غالبا غري مستقرة بل متنقلة بحسب توفر املراعي.
انواع العسل اليمني :
ينتج يف اليمن انواع مختلفة من العسل تبعا الختالف املراعي
السائدة يف املناطق املختلفة  ،حيث تختلف هذه األنواع يف مواصفاتها
تبعا للمراعي الذي جمع النحل منه الرحيق ولكل نوع لون وطعم
ورائحة واهمها :
 السدر  :لونه عنربي فاتح ،وطعمه طبيعي ،وذو رائحة مميزة،والقوام متجانس
 السمر  :يتميز بلون مسود ،ورائحة طبيعية ،وله طعم طبيعي،وقوامه متجانس
 السلم  :لونه مسود ،وله طعم حميض ،ورائحته متغرية ،وقوامهمتجانس.
الضبا  :لون ابيض ،وطعم سكري ،ورائحة طبيعيه ،والقوامخفيف.
العسق  :لون ابيض مصفر ،وطعمه سكري ،وقوامه خفيف.القصاص(الصال)  :له لون عنربي فاتح -الطعم طبيعي مع حرقة-ورائحتة طبيعية ،وله قوام متجانس.
الصورب :ابيض اللون ،وسكري الطعم ،ورائحته طبيعية ،وقوامةمتجمد.
 الطنب  :له لون ابيض فاتح -وطعم طبيعي -ورائحته طبيعية،قوامه متجانس.
عسل املراعي :لونه عنربي فاتح ،وطعم طبيعي ورائحته طبيعية،وقوامه متجانس..
تهديدات للعسل والنحل :
يواجه العسل اليمني عدة تهديدات واخطار من اهمها واخطرها
املبيدات الزراعية ،والتي يستخدمها املزارعون بشكل عشوايئ،
ومعظمها تقتل النحل ،وقد حدث عدة مرات نفوق آالف الخاليا
بسبب رش مبيدات زراعية يف اماكن تواجد النحل ،وما يهدد تجارة
العسل يف اليمن هي وجود العسل املستورد وبكميات كبرية ،وهو
ما يؤثر عىل سعر العسل اليمني ،وعزوف املستهلك اليمني لشراء
العسل الخارجي نظرا لرخص ثمنه ،وكذا الغش التجاري الذي
يتعرض له العسل اليمني من بعض التجار عديمي الضمري ،والذين
يهمهم الربح ،وخاصة من يقومون بخلط العسل اليمني االصيل
بأنواع من العسل الخارجي املستورد وهذا يؤثر عىل جودة وشهرة
العسل اليمني.
وللحفاظ عىل العسل اليمني وشهرته العاملية يجب تنظيم عملية
التسويق والتصدير للعسل اليمني ،وايجاد معايري ومواصفات
للعسل اليمني املصدر ،وان يكون التصدير عرب مؤسسات او شركات
متخصصه بذلك وتملك عالمة تجارية مخصصة ،وان يكون وفق
طرق رسمية ،بهدف ضبط عملية التصدير والتسويق للعسل اليمني.

االقتصادية

الزراعة ..

العمود الفقري للحياة
االقتصادية والسياسية
شكلت الزراعة في التاريخ اليمني القديم القاعدة األساسية للبناء
االقتصادي منذ المراحل األولى لتطوره الحضاري  .فلقد اسهمت
المقومات الطبيعية كالسطح وخصوبة التربة ووفرة المياه المتعددة
المصادر والمناخ المالئم في ذلك االزدهار .
اعداد :عيل الشراعي
نقل لنا املؤرخون صورة براقة لليمن القديم عن
الزراعة وخصوبة البالد ووفرة ما يزرع فيها من
حبوب وفواكه  .وذكر القرآن الكريم تلك الحقيقة
يف أجمل صورها ووصف أرض سبأ بالجنتني ويعد
هذا الوصف أبلغ تعبري لحقيقة ما كان واقعا
آنذاك  .قال تعايل  ( :لقد كان لسبأ يف مسكنهم
آية جنتان عن يمني وشمال كلوا من رزق ربكم
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ( سورة سبأ
آية .)15 :
حضارة زراعية
أهل اليمن هم أهل فالحة منذ اقدم العصور
خاصة وأن ظروف اليمن الجغرافية من عوامل
مساعدة كخصب األرض وكرثة املياه من األمطار
والعيون واآلبار قد ساعدت عىل انتشار الزراعة
وتنوع محاصيلها  .وقد تحدث أ – ولفنسون
بهذا الخصوص قائال ... ( :وتعد بالد اليمن ذات
الهضاب الكثرية والجبال الشاهقة والسهول
الفسيحة من أخصب بالد الله عىل األرض ...
فهي دائما تربو فيها وتنبت مختلف األنواع من
الزرع وتنتج من الثمرات والغالل ما اشتهر أمره
وذاع صيته يف مختلف األقطار من قديم الزمان ...
وكان لديهم معرفة يف مواعيد الزراعة ومواسم
األمطار وهطولها وحصاد الثمار واختزانها )
 .وبهذا الصدد يقول اسرتابو ... ( :بالد العرب
السعيدة مأهولة بجماعات من الفالحني ...
وهذه البالد كثرية األمطار يف الصيف ولذلك كانت
أرضهم تنتج الغلة مرتني يف العام  ) ...وفيما ذكره
يف كتاب ( التاريخ العربي القديم ) للدكتور فؤاد
حسنني (  ...أن الزراعة كانت العمود الفقري
للحياة االقتصادية والسياسية يف اليمن القديم
 .) ...كما كان لقدماء اليمنيني معرفة بالقواعد
الزراعية لتحديد فرتة تسميد األرض ومواسم
البذور وغرس األشجار واملواسم املطرية واملجدبة
كما كان لديهم حسابات فنية زراعية خاصة بهم
حددوا من خاللها الفصول واملواسم .
كما أن للمقومات البشرية الدور اإليجابي
والهام يف تلك النهضة كوفرة األيادي العاملة التي
كانت تقوم باملهام الزراعية وبناء منشآت الري
املتنوعة واملتطورة فعىل األودية أقام اليمنيون
السدود وأنشأوا القنوات ويف املناطق الداخلية
حفروا اآلبار وعىل املرتفعات بنوا املدرجات
الزراعية واستغلوا مياه الغيول كما تفننوا يف بناء

املــســاحــة الــزراعــيــة
اليت استصلحها املعينيون
بالجوف بلغت حواىل  80كم
طوال و25كم عرضا
وجــــود ســلــطــة قوية
حافظت على انظمة الري
وسنت الــقــوانــني الخاصة
بالرضائب و بتوزيع األرايض
الزراعية واملياه
وجــود اســـواق رائجة
لتسويق املنتجات الزراعية
املتنوعة يف األسواق املحلية
واألسواق الخارجية
الصهاريج  .كل ذلك كان مدعوما بوجود سلطة
قوية تحافظ عىل انظمة الري وتسن القوانني
الخاصة بالضرائب وبتوزيع األرايض الزراعية واملياه
كما حدثتنا النقوش بذلك  .إضافة إىل ذلك وجود
اسواق رائجة لتسويق املنتجات الزراعية املتنوعة
يف األسواق املحلية واألسواق الخارجية بفضل
تلك العوامل كلها تبوأت الزراعة املرتبة األويل يف
اقتصاد اليمن القديم  .فانتشرت الحقول الزراعية
حيث بلغت املساحة املزروعة حوايل  80%من
املساحة الصالحة للزراعة وال سيما يف الوديان
والسهول مقارنة بالرتاجع الكبري يف العصور
الالحقة والحالية  .الن املياه كانت تستغل بشكل
امثل بخالف العصور املتأخرة واملعاصرة وحيث
فقدت الرتبة الكثري من عناصر خصوبتها .
مشاريع مجتمعية
لقد ازدهرت الزراعة يف اليمن القديم وبوجه
الخصوص يف عصر الدولة السبئية منذ
األلف األول قبل امليالد عندما اهتم مكارب
سبأ باستصالح األرايض للزراعة وحققوا
أعظم مشروعات الري يف العصر القديم
عرب إنشاء شبكة السدود أهمها سد مأرب
لحجز مياه األمطار والسيول واإلفادة
منها يف ري ساحات كبرية من األرايض
 .وقد اكتشف يف أرايض اليمن كتابات
يف الخط املسند تعترب قوانني أصدرتها
الدولة اليمنية القديمة نظمت بموجبها
حقوق السقي واالستفادة من املاء  .كما
وجدت كتابات أخرى تدل عىل ان بعض
املناطق كانت تدار من قبل مجلس يتألف
من ثمانية أشخاص عليها إدارة العمل
وكان عىل هيئة مجلس زراعي ملشروع
تعاوين يضم اهل تلك املنطقة ولكل
عضو من اعضائه عمل معني يقوم به
 .ولغة املسند تحتوي عىل مصطلحات
زراعية وأسماء آلالت وادوات استعملت
يف الزراعة منذ القدم .ولحكومة مخازن
تخزن فيها ما تأخذه من محصول عيني
تدخر منه للحاجة وتعرض الفائض
يف األسواق املحلية والعاملية للبيع
والحكومة حكومة حكم وتجارة .
وقد عرفت الحضارة اليمنية القديمة
مظاهر التكاتف والتعاون الجماعي عىل
أسس طوعية متكافئة ومعزز بروح
الواجب واملسؤولية املشرتكة التي تفرضها
قوى الطبيعة القاسية وضرورات الحياة
االقتصادية واالجتماعية وتبادل املصالح
واملنافع املشرتكة عىل النطاق االجتماعي .
ومن اجل ذلك سخر اليمنيون األقدمون
عىل اختالف فئاتهم وتفاوت حصصهم
من املال طاقاتهم الذهنية والجسدية
للتغلب عىل املعضالت الطبيعية القاسية
فأقاموا املنشآت العامة والخاصة عىل
نحو السدود واملدرجات الزراعية والطرق
وحفر اآلبار والربك التي ينتفع بها بشكل
جماعي وعدم ترك الفرد يواجه تلك
املعضالت منفردا.
نهضة زراعية
ثم جاءت بعثات اآلثار إىل اليمن يف
التاريخ الحديث واملعاصر واجرت العديد
من التنقيبات األثرية فكانت نتائجها
مطابقة ملا سبق ذكره عن اليمن القديم
وعن خصوبة أرضه حيث كشفت لنا
التنقيبات عن منشآت ري ضخمة أقامها
اليمنيون من سدود وقنوات توضح حجم
املساحة املروية ومازالت آثار تلك املنشآت

قائمة عىل الرغم من ان الرمال قد دفنت اجزاء
كثرية منها وطمرتها نهائيا  .فأرايض دولة معني
بوادي الجوف مثال لتطور الزراعة يف التاريخ
اليمني القديم فقد استفاد املعينيون من الظروف
الطبيعية حيث يستقبل وادي الجوف اكرث من
احد عشر رافدا من حيث األهمية وأبرزها رافد
الخارد ومذاب وهمدان وشبام وريده وجميعها
قادمة من املرتفعات الغربية من كتلة النبي
شعيب ومن شرق صعدة ومن الجنوب من ناحية
جبل اللوز بخوالن وديار قبائل بني بهلول الواقعة
جنوب مدينة عمران وريده وتبلغ مساحة تلك
املساقط (مساقط املياه ) التي تمد وادي الجوف
بالسيول حوايل 2700كم 2ودائما ما تكون تلك
السيول محملة بالطمي (الغرين) الذي يزود
الرتبة بالخصوبة ويسمح بزراعة أنواع مختلفة
من املنتوجات الزراعية ,وقد استغلت الدولة
املعينية تلك الظروف من مياه وتربة خصبة
فأنشأوا شبكات ري متنوعة كشفت بعثات
اآلثار التي زارت الجوف النقاب عنها أهمها سد
الخارد الذي أقيم عىل وادي الخارد ولهذا اصبح
للمعينني منشآت متطورة للري فتطورت الزراعة
وازدهرت بشكل كبري حيث يذكر ان املساحة
الزراعية التي استصلحها املعينيون بالجوف بلغت
حواىل  80كم طوال و25كم عرضا .
محصول الحبوب
ً
كان اليمنيون القدماء شعباً زراعيا يعيش عىل
زراعة األرايض الطموية يف االدوية او يف املدرجات
الزراعية وعىل سفوح الجبال او ممارسة الري
بالسقي ولقد كان لتنوع الطبيعة التضاريسية
وخصوبة الرتبة ووفرة املياه املتعددة املصادر
واملناخ املالئم يف اليمن القديم أهمية فريدة
انعكست عىل تنوع املحاصيل الزراعية فمنذ
األلف األول قبل امليالد بلغت الزراعة اوج تطورها
بل واتخذت لنفسها مميزات السلعة فانتشرت
زراعة الحبوب واشجار النخيل والحدائق املثمرة
وانتشرت األشجار الربية الخاصة باملواد الصمغية
التي كان لها شأن عظيم يف تطور االقتصاد  .وتشري
النقوش إىل عدد ال بأس به من املحاصيل الزراعية
وتأيت الحبوب يف مقدمة تلك املحاصيل وتشمل
الذرة والشعري والحنطة او الرب(القمح ) والدخن .
ويبدو واضحا من خالل النقوش أن الحبوب تمثل
املصدر األسايس لغذاء اإلنسان اليمني القديم .
وقد تعددت أسماؤها فقد يطلق عليها ( ح ب
ب) حب او (ا ث م ا ر ) ثمار او (أ ك ل) او ( أ م ر
ت ) أو ( أ ف ق ل ) واملطحون منها كان يسمى ( د
ق ق) دقيق او ( ط ح ن ) .كما ذكرت لنا النقوش
غالت تسمى بأسماء مواسمها كالقياظ والدثاء
 .وألهمية ذلك الغذاء الذي يمثل محور حياتهم
مجد اغلب النصوص النقشية تبجل بركة األرض
وترجو املتقدم بالنص من اآللهة ثمارا ومحاصيل
وافرة وزكية ومباركة تنجيهم من احتباس املطر
وتمنحهم ماء ومنع حدوث فيضانات وحمايتهم
من اآلفات وشواهد ذلك يف عدد من النقوش .
وقد ذكرت الحبوب كغذاء أسايس يف النقوش
الخاصة برتميم سد مأرب التي تعود إىل القرنني
الخامس والسادس امليالديني ففي نقش امللك
الحمريي ( شرحبيل يعفر) سنة  540م الذي
يتحدث عن امر امللك برتميم وإصالح السد بعد
تصدعه يف حواىل ( 455 449-م ) أنه يشري إىل
كمية املأكوالت التي أستهلكها املساهمون يف
الرتميم حيث شملت انواع الحبوب ( الرب والشعري
والذرة ) التي قدمت بكميات كبرية وقد استهلكوا
(  )295340مقداراً من الحبوب املطحونة وغري
املطحونة .
اما نقش أبرهة الحبيش الذي يعود إىل القرن
السادس امليالدي فيذكر كميات الطعام التي
صرفت للمشاركني يف ترميم سد مأرب (سطر
 )130 114مقدرا أياها ب(  )50860مقداراًوهذا يدل عىل ان إنتاج الحبوب يف اليمن قد بلغ
مستوى رفيعا فتلك الغلة مرتبطة بشكل مباشر
بطبيعة املواسم املمطرة .
ثورة زراعية
وعىل هذا األساس شكلت الزراعة يف تاريخ
اليمن القديم ميدان إنتاج فعىل لخريات وفرية
اضطر اليمنيون للحفاظ عليها من خالل إقامة
منشآت ري ضخمة ساعدت الناس عىل االستقرار
يف األرايض الخصبة وبناء الحضارة وإىل جانب
الزراعة عنى اليمنيون عناية فائقة بالرثوة
الحيوانية املختلفة ,كل ذلك ساعد بشكل مباشر
يف تطور وازدهار الحياة االقتصادية بمختلف
اشكالها  .فرتبة اليمن خصبة كريمة قابلة لكل
الغروس من األشجار ومن الحبوب والبذور
والبقول يف ظل التوجه الرسمي والوعي املجتمعي
حاليا نحو ثورة زراعية وجبهة اقتصادية تقوم عىل
تراثنا الزراعي التاريخي والحضاري للوصول إىل
االكتفاء الذايت واألمن الغذايئ ملواجهة الحصار
والعدوان عىل بالدنا منذ ثماين سنوات.
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الحرب الناعمة ..التدمري من الداخل
العميد /عبدالسالم السياين

اجلبهة االقتصادية

وألين كما عودتكم ال اكتب إال عندما يجرين قلمي ويمده ضمريي باملداد
املناسب لذلك يجب أن نفهم ما هي الجبهة االقتصادية التي لم يتم فتحها
ضد العدوان وحماية للشعب وجيله ومستقبله ..وألين قد تحديت الكثري من
املحللني السياسيني والعسكريني معرفة تلك الجبهة ..وحتى املتخصصني لم
يتمكن الكثري منهم معرفة تلك األبواب واألوراق التي لم نستخدمها بعد..
ف�ن�ج��اح جيشنا ول�ج��ان�ن��ا يف ال�ج��ان��ب ال�ع�س�ك��ري ي�ج��ب أن ي�ت��واك��ب ب��ال�ن�ج��اح يف
الجانب االقتصادي ,وقد يقول متخصص أو قائل نحن ليس لدينا صادرات
قويه يمكن الضغط بها فنحن محاصرون ..وهذا تحليل ضعيف وبدايئ..
وألن الجبهة االقتصادية قد أشار اليها الصف األول وبدأ تنفيذ الخط الهام
منها يف الجانب الزراعي وما توصلت اليه اللجنة الزراعية العليا ..وكيف تم
البدء من الصفر بإخالص وتفان ,وكذلك املؤسسات التنموية والبنائية كل
ذلك وما توصلت اليه الخطط الزراعية من تفوق يف أغلب املجاالت خصوصا
تشجيع امل��زارع��ني ودع�م�ه��م وت�ق��دي��م امل�س��اع��دات ال�ع�ي�ن�ي��ة وت��وع�ي�ت�ه��م يف ف��رته
وجيزة والذين توصلوا لتقدم ملموس يف زراع��ة الحبوب كالقمح والشعري
وغريها ,واستعادة السالت الغذائية القومية يف قاع جهران وتربة السواحل
الغربية وغريها لهو مدعاة للفخر واالعتزاز ,ولكن هذا كله يجب أن يواكبه
ف�ت��ح ال�ج�ب�ه��ة االق�ت�ص��ادي��ة االه��م ال�ت��ي ت��زع��ج ال �ع��دوان وت��رب��ك ك�ي��ان��ه وم ��وارده
وال يطاوعني قلمي هنا أن أوضح تلك املواجهة حتى ال يقوم العدوان بعمل
التحصينات الكبرية ,وباإلمكان شرحها للمتخصصني أو اللجنة االقتصادية,
وهنا نلزم أنفسنا وجميع املهتمني من االعالم ورجاله واكفائه باالهتمام بدعم
الجانب الزراعي وتوعية املجتمع بكل االنجازات واملواجهة العاملية التي يجب
ان نستعد لها يف وجود علم الهدى ورجاله وانصاره.
ولنستغل تلك الرؤية اإللهامية الصادقة الحكيمة من قائد الثورة -حفظه
ال �ل��ه -وس�ي�ن�ج��و ب ��إذن ال �ل��ه ش�ع�ب�ن��ا م��ن أي م�خ�ط��ط ق ��ذر ي�س�ت�ه��دف اإلن�س��ان�ي��ة
وح�ي��ات�ه��ا ال ل ��يء م�ع��ني او ل�ح��ب ذايت ل�ش�ع�ب�ن��ا ال�ع�ظ�ي��م ول�ك��ن ل�ن�ت�م�ك��ن من
ال�ق�ي��ام بواجبنا املستقبيل يف ال�ح�ف��اظ ع��ىل قيم وس��الم��ة اإلن�س��ان�ي��ة واالن�س��ان
واملستضعفني يف هذا العالم ,ومواجهة املستكرين بما انزله الله من الحديد
الذى فيه بأس شديد إلقامة القسط.
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�ان،
�رب الناعمة ب��اإلن�س� ِ
َ
بذلك التدمري امل ُ
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اتخذته القوى العاملية،
نهج ،الذي
ِ
ِ
باعتباره من أهم ح��روب الجيل الرابع والخامس من
ال �ح ��روب غ��ري امل�ت�ك��اف�ئ��ة ،ال �ت��ي ت �ه��دف إىل ت��دم��ري ال�ف��رد
وامل�ج�ت�م��ع م��ن ال��داخ��ل ،ح�ت��ى ت�ك��ون ك��اف��ة امل�ج�ت�م�ع��ات
اإلنسانية ،يف حال استهدافها عسكرياً أو اقتصادياً،
سهلة اإلزدراد ،كلقمة س��ائ�غ��ة ،ف�ه��ي تسلب األف��راد
قدرتهم عىل التمييز ،مما يجعلهم عاجزين عن اتخاذ
اإلج ��راءات ال��الزم��ة ل�ل��دف��اع ع��ن حقوقهم وح��ري��ات�ه��م،
وبمعنى مباشر ،تجعلهم مسلوبي اإلرادة ،مشلويل
ً
ال �ت �ف �ك��ري ،ك �س �ل� ٍ�ع رخ �ي �ص��ة ال ت�م�ل��ك ل�ن�ف�س�ه��ا ن �ف �ع��اً وال
دف� �ع ��اً ،وه� ��و م ��ا ي � ��ؤدي إىل ت� ��اليش ال �ح ��ري ��ات ب ��دع ��اوى
الحرية ،وهدم األنظمة والقيم بدعاوى بنائها.
وإذا لم ينتب ْه كل من الفرد واملجتمع ملا تحيكه تلك
القوى ،وبالتايل يسعى إىل اتخاذ اإلج��راءات املناسبة
والواقعية لدرءها ،فكل من الفرد واملجتمع قد أصبح
حينها يف شركها ،وضحية من ضحاياها ،فهي أخطر
من الحرب العسكرية الصلبة ،التي تستهدف األجساد
والعمران ،وكل ما يحتاجه اإلنسان من األمور الحسية
ال�ظ��اه��رة ،ك�م��ا ت�ح��دث��ه ال�ح��روب يف ب�ع��ض ال�ب�ل��دان من
ت��دم��ري وس�ف��ك ل�ل��دم��اء وت�ج��وي��ع وح �ص��ار ..ألن ال�ح��رب
الناعمة تستهدف األرواح والعقول والقلوب ،وتجعل
اإلنسان واملجتمع املستهدف  -إذا انخدع بها  -منقاداً
للقوى املنفذة لها كالبهائم أو كاآلالت ،وهذا لألعداء
هو الهدف املطلوب.
• أشكال الحرب الناعمة
وت��أيت الحرب الناعمة يف أشكال خطرية متنوعة،
خ �ب �ي �ث��ة م �ت �ع ��ددة ،ول �ك ��ل ط �ب �ق��ة م ��ن ال� �ن ��اس ن� ��وع م��ن
أن ��واع� �ه ��ا (إلض ��الل� �ه ��م ب ��ال �ف �س ��اد ،وإب� �ع ��اده ��م ع ��ن رب
العباد ،وصرفهم حتى عن التقييم الواعي لواقعهم،
وشلهم عن ال�ق��درة عىل تقويم ه��ذا ال��واق��ع الجديد)،
وم ��ن أخ �ط��ر أش�ك��ال�ه��ا (س�ل�خ�ه��م ع��ن دي�ن�ه��م ،ت ��ارة عر
عناوين دينية إرشادية ،وتارة عر عناوين حرية فكرية،
وآراء تعددية ،وأمور أخرى إنفتاحية).
وت��رك��ز ال �ح��رب ال�ن��اع�م��ة ع��ىل إت �م��ام ال�س�ي�ط��رة عىل
ق� ��واه� ��م ال �ع ��ال �ي ��ة امل �ع �ن ��وي ��ة ،وي� �ت ��م اس �ت �ب ��دال �ه ��ا ب �ق��وى
منحطة دن � َّي��ة ،ح�ت��ى ي�ت�ج��ردوا م��ن م�ب��ادئ إس��الم�ه��م،
وتقل ثقتهم بمعبودهم ،وتنسلخ منهم معاين العزة

ال�ع��دو يستنزفنا ب�ح��رب ط��وي�ل��ة األم��د ليصل ب�ن��ا مل��ا وص��ل إليه
ح��ال ال�ع��راق بعد غ��زو الكويت ث��م الحصار الغربي ال��ذي ُف��رض
عليه !!
الظروف العدوانية وتداعيات الحصار الخانق وانقطاع املرتبات
وال�ح��ال��ة املعيشية الصعبة التي يعيشها اليمنيون تفرض عىل
كل املؤسسات ذات العالقة باملواطن إعادة النظر يف سياستهم
ف��ال�ظ��رف ل�ي��س ظ��رف اس�ت�ث�م��ارات وم�ش��اري��ع م�ه�م��ا ك��ان حجمها
ومررها إذ الطعام ومكافحة الجوع أعظم املشاريع ومواجهة
الفقر وع��الج امل��رىض ومواساة اليتامى والتخفيف عن املنكوبني
واملكلومني والنازحني أعظم عند الله من كل االستثمارات ومن
بناء املساجد وترميمها وفرشها .
ن �م��وذج ال�ت�ك��اف��ل وال ��رتاح ��م واإلي �ث ��ار س � َّ�ط ��ره م��وق��ف ال�ك��ام�ل��ني
اإلمام عيل والزهراء عليهما السالم ود َوّنه الله سبحانه يف سورة
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يهم ِظاللها و َُذ ِللت ُقطوفها َتذليال ﴾ اإلنسان
زمهَ ريرًا  .وَدا ِنيَة َعل ِ
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يا له من موقف إيماين خالد .
نحن نمر ب�ظ��روف ع��دوان�ي��ة عصيبة فلم يعد لدينا متسع من

الوقت للدعوة إىل يشء أكر منه التكافل والرتاحم واستشعار
الحالة املعيشية التي يمر بها الناس لنؤكد عىل:
الرتاحم والتكافل واإلخاء والتعاضد .
سريحمنا الله برتاحمنا .
سيكفينا الله بتكافلنا .
سيعضدنا الله بتآخينا .
سيشد الله أزرنا بتعاضدنا .
سيكون الله معنا وسنعيش بمعية الله سبحانه باستشعارنا
وإحساسنا .
ك�ي�ل��و دق�ي��ق ألس ��رة ع�ف�ي�ف��ة أع�ظ��م ع�ن��د ال�ل��ه م��ن ص�ي��ام ال�ت�ط��وع
 ..باكت عالج ملريض أفضل عند الله من عشر ركعات نوافل .
املطلوب هذا النوع من العطاء والبذل واإليثار لألنصار الذين
وخلده الله عز وجل يف سورة الحشر ﴿ و َّ
آووا ونصروا َّ
َال َ
ذين َت َب َوّءُوا
ّ
يهم وَال َي ِج َ
َاإليمان ِمن َقب ِل ِهم ي ُِحب َ
َ
دون يف
ّون مَ ن هاجَ َر إِ َل
الدا َر و
ِ
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نف ِس ِهم و ََل��و َ
دور ِهم حاجَ ًة ِممّ ا أوت��وا َو ُي��ؤ ِث� َ
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ص
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ك ُهمُ املُف ِل
َخ
ِ
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اليوم الطعام هو املقدس .
مكافحة الجوع هي املقدسة .
مواجهة الفقر خري من ترميم املساجد .
عالج املريض أفضل من بناء مسجد .
مواساة اليتامى أعظم من املؤتمرات والفعاليات والنفقات .
الناس يعيشون حالة مرتدية يف ظل العدوان اللعني وانقطاع
املرتبات !!
العدوان زاد تكافلنا وهذا من فضل الله علينا .

العالمة :عدنان أحمد الجنيد
وال� �ك ��رام ��ة وال �ن �خ ��وة وال �ش �ه ��ام ��ة ،وح �ت ��ى اإلن �س ��ان �ي ��ة..
وبذلك لم يعد لهم دين يردعهم ،وال وطنية تردهم،
وال ضمري يؤنبهم ،وبهذا ينقادون ألعدائهم ،ويكونون
طعمة سائغة لهم ..

• ثورة امليديا وصناعة الواقع البديل
ل �ق��د س ��اع ��دت ث � ��ورة امل �ي ��دي ��ا ،أو (ث � ��ورة اإلت �ص ��االت
وتقنية املعلومات) تلك القوى العاملية عىل ترويج كل
األف�ك��ار ال��هَ � َّ�دام��ة ،وسعت إليصالها ،بأسعار زهيدة،
إىل كافة املجتمعات ،ألن هدفها هو السيطرة العاملية
بشكل عام ،لكن كان يف طريقها عقبة ك��ؤود ،تتمثل
باإلسالم ،اإلسالم الحقيقي األصيل ،اإلسالم املحمدي
الحنيف ،ول��يك تقوم ب��رتوي��ج بضاعتها يف املجتمعات
اإلسالمية ،بدأت بخلق األزمات فيها ،بشتى أنواعها،
س�ي��اس�ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة وأخ��الق �ي��ة ،ل�ت��دف��ع
كل فرد يرضخ تحت ضغوط الحياة إىل التسليم ،أو
التعلق بأقرب قشة ،من أجل الخالص ،أو اإلنشغال
بتافهات األمور ملحاولة نسيان الواقع املرير.
وح� � ��ني وج � � ��دت أن ه � �ن� ��اك ق � � � ً
�وى ج � ��دي � ��دة ف �ت � ّي � ً�ة
ب ��دأت ب��ال�ظ�ه��ور ،اس�ت�خ��دم��ت ك� ً�ال م��ن ال�ح��رب الناعمة
ً
وال � �ح� ��رب ال �ص �ل �ب ��ة ،ك �م ��ا ه ��و واق � ��ع ح ��ال �ي ��ا يف ك ��ل م��ن
(ال �ي �م��ن ،وس ��وري ��ا ،وال� �ع ��راق ،وف �ل �س �ط��ني ،ول �ب �ن��ان)،
وغ ��ريه ��ا ،وذل� ��ك ل ��يك ت �ص��ل أزم ��ات �ه ��ا امل ��ذك ��ورة آن �ف ��اً إىل
خنق املجتمعات ،كوسيلة من وسائل التعذيب لهذه
املجتمعات ،ومعاقبتها ع��ىل صالبتها ورس��وخ قيمها

م ��ن خ� ��الل ال � ��زي � ��ارات ل �ل �م ��دارس ال�ص�ي�ف�ي��ة
واإلط � � � ��الع ع� ��ىل م �س �ت ��وى األداء ب� ��ني امل �ع �ل��م
وامل � �ت � �ع � �ل� ��م مل� �س� �ن� ��ا ال � �ت � �ف� ��اع� ��ل وااله � � �ت � � �م� � ��ام يف
الدروس النوعية التي يتلقاها أبناؤنا يف املراكز
ال�ص�ي�ف�ي��ة ،وج��دن��ا ال�ت�ف��اع��ل واق �ب��ال ال�ط��الب
ب��زخ��م ك�ب��ري وك��ذل��ك امل�ع�ل�م��ني ال��ذي��ن ي�ب��ذل��ون
قصارى جهودهم إليصال الرسالة التعليمية
وتحصني األجيال من مخاطر الحرب الناعمة
التي تستهدف الحياة واالنسان
اىل جانب الدروس التي يتلقها الطالب يف
املراكز الصيفية تقام انشطة مصاحبة كثرية
ت �ب ��دأ ب ��ال ��رام ��ج ال ��دي �ن �ي ��ة م ��ن ص� ��الة ال �ف �ج ��ر _
تدريبات كشفية _ وطابور الصباح_ واالذاعة
املدرسية واليوم الدرايس_ ويف الفرتة املسائية
_ ت �ج ��ري م �س ��اب �ق ��ات يف امل �ن �ه ��ج ل �ي ��وم األح ��د
والثالثاء والخطابة _ ليوم السبت واالثنني
__االم � �س � �ي � ��ات وت �ف �ع �ي ��ل امل � ��واه � ��ب األرب � �ع� ��اء
أم �س �ي��ة م �ف �ت��وح��ة داخ �ل �ي ��ة ل �ل �ط��الب وت �ط��وي��ر
املواهب واألمسيات العامة يوم الخميس
اىل جانب الرحالت الرتفيهية يوم األربعاء
وكذلك االنشطة الرياضية تأيت بعد الرامج
م ��ن ك ��ل ي ��وم وب ��ني ص ��اليت امل �غ ��رب وال �ع �ش��اء
تقام حلقات تدريس القرآن الكريم والقاء
الخواطر واألنشطة الفنية األخرى

تعتبر المهندسة رنا صديق من المواهب اإلبداعية في مجال التصميم والرسم والديكور ومنذ
نعومة اظافرها تميل الى التعبير عن مكنونات نفسها برسم الشخصيات والشخابيط على الجدران
وكذا ترتيب وتصنيع األشياء تنم عن موهبة مبكرة طورتها بالدراسة وصقلتها األيام فكانت باكورة
ابداعاتها تصميم منزل ناطق يتحكم بأجهزته عن طريق الصوت كرمتها الدولة كأول مخترعة يمنية..
لنتعرف على هذه المبدعة

حوار :أحالم عبدالرحمن عيل

التشجيع مهم
بطاقتك الشخصية؟
رنا صديق عبده محمد العريقي
امل� � ��ؤه� � ��ل :ب � �ك � ��ال � ��وري � ��وس ج� ��ام� �ع� ��ة ال� �ع� �ل ��وم
تخصص "آيتي"
الهواية :ديكور ورسم وتصميم
طيب متى اكتشفتي هذه املواهب؟
تقول رنا منذ عمري  15سنة اكتشفت ان
لدي حب الرسم وتصميم جداريات الغرف
وبالنسبة للتشجيع ..كيف؟
اكيد اهيل شجعوين كثرياً والصديقات
إبداعات اخرى – مقابالت
ماهي ابداعاتك األخرى؟
ام�ت�ل��ك ك �ث��رياً م��ن ال �ه��واي��ات م�ن�ه��ا ال�ت�ص��وي��ر
وتعديل الفيديوهات وقد فزت بعدة جوائز
يف م�س��اب�ق��ات وف�ع��ال�ي��ات يف ح��دائ��ق وم��والت
بمجال الرسم باستخدام الواح زيتية ملونة
ومنها جائزة املرتبة االوىل يف حديقة السبعني
وج��ائ��زة اخ��رى يف معهد ال ��رواد ..وأس�ت�ن��أف��ت
ك��الم�ه��ا ق��ائ �ل��ة :ق��اب�ل��ت وس��ائ��ل اع��الم �ي��ة ع��دة
م�ن�ه��ا ق �ن��وات ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ك�ف�ت��اة ال�ي�م��ن ال�ي��وم
وال�س�ع�ي��دة وق �ن��اة ال�ه��وي��ة وغ��ريه��ا وب��ال�ن�س�ب��ة
ل�ل��رادي��و اذاع ��ة س�م��ارة واذاع ��ة اص��ال��ة واذاع��ة
إف إم وغريها من الوسائل اإلعالمية..
البيت الناطق
ما اهم باكورة اعمالك؟
ي �ع �ت ��ر م �ج �س ��م ال� �ب� �ي ��ت ال � �ن� ��اط� ��ق م � ��ن اه ��م
اخرتاعايت التي قمت بها وهو مشروع تخرجي
سنة 2019م.
اعطيني تفاصيل عن املشروع؟
ي�ب�ل��غ ط��ول امل�ج�س��م  50س�ن�ت�م��رت وال�ع��رض
 120س ��م اي م ��رت وع �ش ��ري ��ن ام� ��ا ب �ن ��اؤه م��ن
الخشب وقد دخلت به مسابقة للمخرتعني
بعنوان "املبتكر اليمني" وك��ان��ت تحت رعاية
وزارة الصناعة والتجارة وكان عدد املشاركني

وإي�م��ان�ه��ا ،وال�ت�ف��اف�ه��ا ح��ول ق�ي��ادات�ه��ا ال�ش��ري�ف��ة امل��ؤم�ن��ة
والوطنية..
وه ��ي يف ال ��وق ��ت ذات ��ه ت�ع�م��ل ع ��ىل ت �م��ري��ر وت��روي��ج
ب�ض��اع�ت�ه��ا امل�س�ت�ه��دف��ة ل ��ألخ ��الق وال �ق �ي ��م ،ل �ش��ل ح��رك��ة
ال� �ش� �ع ��وب ،وم� �ح ��اول ��ة إع� ��اق� ��ة ت �ن ��ام ��ي ال� ��وع� ��ي ل ��دي �ه ��ا،
وح�ج�ب�ه��ا ع ��ن ال ��وص ��ول إىل م��رح �ل��ة اإلل �ت �ف��اف وال��دع��م
امل �ب��اش��ر ل �ق �ي��ادات �ه��ا ال �ش��ري �ف��ة ،وذل� ��ك ع ��ر وج �ه ��ني م��ن
الدسائس:
واقع إفرتايض
 أحدهما هو تزييف الحقائق ،وخلقٍ
مناف للواقع املعاش ،الذي خلقته هي بحربها الصلبة
ٍ
وح �ص��اره��ا ،وت�ح�م�ي��ل ال�ح�ك��وم��ات ك��اف��ة أع �ب��اء ون�ت��ائ��ج
حربها واستهدافها.
 واآلخ��ر ،ه��و التمييع ،وسلخ املجتمع م��ن هويته،عر نشر كافة أنواع وأشكال الغثاء الفكري ،وتشجيع
اإلخ �ت ��الط ،وص�ن��اع��ة م��واق��ع ال �ت��واص��ل ال �ت��ي ت�س�ت�ه��دف
ال�ش�ب��اب وال�ش��اب��ات ،لتشجيعهم ع��ىل إق��ام��ة ع��الق��ات
غرامية ،وبث وفتح مواقع الجنس ،واخرتاق الدروع
ال �ت ��ي ت �ع �م �ل �ه��ا ال� � ��دول ل �ح �ج��ب ت �ل ��ك امل� ��واق� ��ع ،وإق ��ام ��ة
ال �ح �ف��الت وامل �س��اب �ق��ات ال�غ�ن��ائ�ي��ة ،وف �ت��ح دور ال�س�ي�ن�م��ا
واملالهي ،وترويج الخمور واملخدرات ،كما هو حاصل
ً
وصوال إىل تشجيع (املثليّة
حالياً يف (مملكة آل سعود)،
الجنسية) للجنسني ،ملحو ما تبقى ل��دى اإلنسان من
م �ع ��اين ال �ع �ف��ة وال� �ش ��رف وال ��دي ��ن واإلن �س ��ان �ي ��ة ،وح�ت��ى
املعاين البشرية املجردة.
أخطر حروب التاريخ
إن أخ �ط��ر ح ��روب ال �ت��اري��خ ال �ب �ش��ري ه��ي م��ا ت�م��ر به
امل�ج�ت�م�ع��ات اإلن �س��ان �ي��ة ح��ال �ي��اً ،يف ك ��ل رك ��ن م ��ن أرك ��ان
املعمورة ،من حرب ناعمة ،تأيت يف أشكال عدة( ،من
حرب عقائدية ،إىل حرب فكرية ،إىل حرب ثقافية)،
إىل غريها من الحروب الناعمة ،املمهدة لشل الكيانات
التي تمثل أي تهديد للخطة املاسونية املسبقة للسيطرة
ع ��ىل ال �ع��ال��م ،وت �م �ه��د ل�ل�س�ي�ط��رة ال �ت ��ام ��ة ،وال �ع �ب��ودي��ة
امل�ط�ل�ق��ة ل �ل �م � ّ
�ادةُ ،
وص� ّ�ن��اع �ه��ا ال �ج ��دد ،ال ��ذي ��ن ي�ه��دف��ون
إىل ت��دم��ري ك��ل يشء ،حتى األس��رة وتماسكها يف كيان
واح��د ،واإلنتماء املطلق للحكومة العاملية الجديدة،
ال� �ت ��ي ي �ت ��م إن� �ش ��اؤه ��ا ح ��ال� �ي ��اً ب� ��دم� ��اء وث� � � ��روات وم� �ب ��ادئ
الشعوب املغلوبة عىل أمرها.

قاسم صويلح
املواضيع التي ت��درس يف امل��دارس الصيفية
هامة ولها عالقة بنمو الطالب املعريف واعطاء
جرعة تعليمية وتثقيفية يف مواضيع متعددة
اب �ت��داء م��ن ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وت�ف�س��ري امل�ف��ردات
يف األج � ��زاء االوىل م ��ن ال �ق ��رآن وك ��ذل ��ك م ��ادة
التاريخ وقبسات من الثقافة القرآنية ومادة
دروس يف اإلمالء وتطوير الطالب يف القراءة
والكتابة وت�ج��اوز األخ�ط��اء الشائعة ودروس
يف تعليم الصالة للطالب يف املستويات الدنيا
وبعض املواد األخرى يف الثقافة العامة .

مواهب ابداعية يف االخرتاع والرسم
 70م � �ش � ��ارك � ��اً وم � �ش � ��ارك � ��ة ك� �م ��ا ش � ��ارك � ��ت يف
املسابقة الوطنية يف مجال األثمتة والتكتيك
العايل..
وتوضح رفا عن طبيعة عمل البيت الناطق
قائلة :هو عبارة عن نظام يعمل عىل التحكم
بأجهزة املنزل عن طريق الصوت والهاتف مع
ت�ق�ن�ي��ات اخ ��رى اي ان امل��ال��ك ي�ت�ح��دث ب�ص��وت��ه
او ع��ر ال�ه��ات��ف ألج�ه��زة امل�ن��زل ك��إط�ف��اء األن��وار
وإغ � ��الق األب � ��واب م ��ن خ ��الل ت�ط�ب�ي��ق "يف إس
هوم".
عىل ارض الواقع
وق ��اط �ع �ت �ه ��ا ..ه ��ل ي �م �ك��ن اس �ت �خ ��دام ه ��ذا
االخرتاع عىل ارض الواقع؟
تجيب رنا بحماس ..طبعاً ممكن استخدامه
يف املستشفيات واملحالت وحتى املوالت وكل
املنازل برتكيب ميكروفونات داخلية لتلتقط
ذبذبات الصوت للتنفيذ ويستفيد منه ايضاً
كل الشرائح ومنها ذوو الهمم.
نحتاج لدعم براءة اإلخرتاع
ه��ل ك��ان العمل م��ن ب�ن��ات اف�ك��ارك او
كان بمساعدة آخرين؟
ت� �ق� ��ول :ن �ع ��م ي��وج��د
م � �ش � ��ارك � ��ات يل وه� ��ن
ارب��ع فتيات من نفس
تخصيص..
ك� � � � � � � � ��م ب � � � � � �ل� � � � � ��غ ك � � �ل � � �ف � � ��ة
املشروع؟
ب � �ل � �غ � ��ت ك � �ل � �ف � �ت � ��ه ح � � � ��وايل
ً
مليون ونصف تقريبا ..وتنوه
رن��ا ان امل �ش��روع ت��م ت�ص��وي��ره يف
وزارة ال �ت �ع �ل �ي ��م ال � �ع � ��ايل وع � ��دة
مواقع فقط نحتاج إىل دع��م من
الجهات املختصة لتطبيق املشروع
يف الحياة العملية..
وت� �ض� �ي ��ف ق� ��ائ � �ل� ��ة :ن� �ل ��ت ل� �ق ��ب اول
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مخرتعة يمنية م��ن وزارة الصناعة وحصلت
عىل شهادات تقديرية وجوائز وبراءة اخرتاع..
صعوبات وأمل
ماهي الصعوبات التي واجهتك؟
م��ن ال�ت�ح��دي��ات ن ��درة وج ��ود ق�ط��ع األج �ه��زة
التابعة للنظام وهي اجهزة حساسة ال تتوافر
إال يف ال�ص��ني ,اي�ض��اً ع��دم ت��وف��ر املبالغ
املالية لألجهزة..
أحلم بـ
اخرياً بماذا تحلمني؟
اح �ل��م ب�ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��روع��ي ل �ك��ل ب�ي��ت
وت �ح��وي��ل امل �ن ��ازل ال �ج ��ام ��دة اىل ح�ي��وي��ة
وذات منفعة ويستفيد من املشروع كل
الناس  ..وأحلم ان افتح محالت مختصة
بديكور املنازل ,وأخريا ً ان اكون سيدة اعمال
ناجحة.

ت�س�ه��م امل ��دارس ال�ص�ي�ف�ي��ة اس�ه��ام��ا ك�ب��ريا يف
تقوية الطالب يف املجال العلمي والتعليمية
وي�م�ث��ل ج��ان��ب ت�ط��وي��ر ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ب�ح�ي��ث تمثل
امل � ��دارس ال �ص �ي �ف �ي��ة ع ��ام ��ال م �س ��اع ��دا ل�ل�ط��ال��ب
وت�ق��وي��ة ل��ه يف امل ��دارس ال�ح�ك��وم�ي��ة والتعليم
الرسمي فال ش��ك ب��أن امل��راك��ز الصيفية هامة
ل �ل �ط��ال��ب وت �س �ه��م ب �ط��ري �ق��ة ف��اع �ل��ة ع ��ىل رف��ع
مستوى الطالب علميا وتربويا وثقافيا .
وهناك عالقة بني املراكز الصيفية والجهات
ذات ال�ع��الق��ة م��ن خ��الل امل�ش��ارك��ة املجتمعية
وال��دع��م للعملية التعليمية ع��ر املؤسسات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ال � ��داع � �م � ��ة ل� �ل� �م� ��راك� ��ز ال �ص �ي �ف �ي ��ة
واالرت� �ق ��اء ب ��األع �م ��ال ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة اىل ال�ن�ج��اح
وال�خ��روج بمخرجات تعليمية مميزة تعود
بالفائدة عىل الفرد واملجتمع.
ه � � ��ذه ال � �ن � �ج� ��اح� ��ات ال � �ت� ��ي ح �ق �ق �ت �ه ��ا امل� ��راك� ��ز
ال� �ص� �ي� �ف� �ي ��ة ج� �ع� �ل ��ت ال� � � �ع � � ��دوان ي� �ع� �م ��ل ع ��ىل
اس� � �ت� � �ه � ��داف امل � � ��راك � � ��ز م� � ��ن خ � � ��الل ب� � ��ث ون� �ش ��ر
الشائعات التي تهدف اىل النيل من العملية
ال �ت �ع �ل �م �ي��ة وع� ��ىل ال ��رغ ��م م ��ن ت �ل��ك ال �ح �م��الت
امل �غ ��رض ��ة ل �ل �ع ��دوان وم ��رت ��زق �ت ��ه اال ان اق �ب��ال
ال� � �ط� � ��الب ك � � ��ان ك � �ب � ��ريا اىل ج � ��ان � ��ب ال� �ت� �ف ��اع ��ل
امل�ج�ت�م�ع��ي م ��ع امل ��راك ��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة ال ��ذي ش�ك��ل
صدمة كبرية للعدوان وأدواته .

محمد عيل الذيفاين

الثقافة التفكيكية
التدميرية الغربية

ي �س �ت �غ��رق ال��رف �ي �س��ور ع �ب��د ال ��وه ��اب امل �س��ريي
يف ح��دي�ث��ه ح��ول ال�ث�ق��اف��ة ال�ت�ف�ك�ي�ك�ي��ة ال�ت��دم��ريي��ة
الغربية التي تحول اللغة اىل أصوات ال معنى
ل �ه ��ا واالن � �س� ��ان اىل ص ��رص ��ار ل �ي �ق ��ول ب� ��ان م�ق��ال��ه
(يشكل مدخال حقيقيا لفهم الحضارة الغربية
ال�ح��دي�ث��ة )() 1وب �ع��د ان ع��رف�ن��ا ب��امل�ق��ال ال�س��اب��ق
االن �س��ان ال ��ذي ي�ج��ب أن ي�ك��ون يف ه��ذا ال�ك��وك��ب
واالنسان الذي سيداس عليه كصرصار
وخ�ط��ورة الثقافة الغربية التي ال تستند ألي
قاعدة طاملا ولديها قناعة ضد التفسري والالوعي
وال�ع�ق��ل االن�س��اين ب��ل م�ج��رد ف�ك��ر عبثي همجي
جنوين يستند اىل فلسفة القوة و ثقافة البطش
وال� �س� �ي� �ط� ��رة ع � ��ىل ج � ��وان � ��ب ك � �ث� ��رية م � ��ن خ � ��ريات
ومقدرات الشعوب الضعيفة
ت �ع �ت��ر ال �س �ي��اس��ة األم��ري �ك �ي��ة م ��ن أك ��ر ال ��دول
الغربية تجسيدا لها بثوبها الجديد من ثقافة
ال�ت�ف�ك�ي��ك وال �ت ��دم ��ري وال �ح ��ق أن ��ه اذا ك �ن��ا الن ��زال
ن�ع�ت�ق��د ب�س��الم��ة ت�ل��ك ال�ق�ي��م االن�س��ان�ي��ة ال�ت��ي تم
عىل أساسها تصميم مواثيق االمم املتحدة فهي
من أكر الخدع يف العالم  ,فالطرف املهيمن ال
ي��ؤم��ن بتلك القيم اال يف اط��ار تعريفه لإلنسان
ال��ذي يشري ال�ي��ه املفكر ال�غ��رب��ي س��ارت��ر (ال يوجد
يف ال�ع��ال��م س ��وى خ�م�س�م��ائ��ة م�ل�ي��ون ان �س��ان ام��ا
الباقي فهم محليون) منظومة فكرية مكرسة
ضد التفسري والالوعي لها معايري مادية (تحول
االن� �س ��ان اىل ذرات م �ت �ن��اث��رة ث ��م اىل ص ��رص ��ار )
ولهذا يمكن فهم هذا املنظومة التدمريية التي
تجعل من حياة االنسان غري الغربي عبئاً كبرياً
وعبثاً وجودياً يجب تفكيكه وتدمريه .
ث�ق��اف��ة تكمن خ�ط��ورت�ه��ا ب��أن�ه��ا ت�ه��دم ك��ل يشء
اخ� � ��ريا ي �ب �ق ��ى أن ن� �ش ��ري ب � ��أن ه � ��ذه ال �ث �ق ��اف ��ة ه��ي
ب��األص��ل ع�ق�ي��دة ي�ه��ودي��ة ت�ش��ري اىل ذل��ك امل��راج��ع
وال �ن �ص��وص ال�ت�ل�م��ودي��ة واالب �ح ��اث وال ��دراس ��ات
لخدمة الصهيونية العاملية املهيمنة عىل خريات
وم �ق ��درات ال �ش �ع��وب ب��واس �ط��ة ث �ق��اف��ة ال�ب�س��ط
والسيطرة والشركات العاملية العابرة للقارات
والبنوك الربوية .والسؤال
ه��ل س�ي�ك��ون أم ��ام االم ��ة خ�ي��ار آخ ��ر غ��ري خ�ي��ار
التصدي لهذه االفكار التدمريية وهل سنشهد
م��ؤت �م��رات وف �ع��ال �ي��ات ث�ق��اف�ي��ة وع�ل�م�ي��ة ل�ك�ش��ف
ال�ق�ن��اع ع��ن الثقافة الغربية بوجهها التفكييك
وال � �ت � ��دم � ��ريي  ,وه � ��ل ح � ��ان ال � ��وق � ��ت ألن ت �ت �ج��ه
ال �ن �خ ��ب ال �ع �ل �م �ي��ة واألك ��ادي �م �ي ��ة م �ب ��اش ��رة ن�ح��و
ق��راءة معمقة للمشروع القرآين املبارك القادر
عىل مواجهة تلك االفكار التدمريية الغربية بما
يمتلكه من طاقات روحية ومادية ويف مقدمتها
ال �ق��رآن ال�ك��ري��م ال ��ذي ك�ل��ه آي ��ات وح�ق��ائ��ق جلية
وم �ص��در ل�ل��رؤي��ة ال�ث��اق�ب��ة ألع ��الم ال �ه��دى وق��رن��اء
ال �ك �ت��اب ك��ال �س �ي��د ال �ق��ائ��د ي�ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ال� ��ذي ال
تغيب بسمته املرتسمة دوم��ا ع��ىل محياه رغم
م��ا ت�ت�ع��رض ل��ه األم ��ة االس��الم�ي��ة م��ن ال�ص��دم��ات
واالنكسارات والجراحات املثخنة رجل صنعته
الثقافة القرآنية والهوية اإليمانية ليكون بحجم
االم��ة وال�ت�ص��دي ل��ألح��داث ال�ج�س��ام والخطوب
العظام ليقول لنا (من ال يتجه ليبني نفسه عىل
مقومات القوة فستسحقه االزم��ات ويسحقه
االع � ��داء) م��درك��ا ب��رؤي �ت��ه ال �ق��رآن �ي��ة أن ال�ك�ي��ان��ات
الضعيفة ال م�ك��ان لها يف ع��ال��م ال�ي��وم وستنهار
ت�ح��ت اق ��دام االع ��داء واذا ك ��ان ال �ق��ارئ ال�ك��ري��م
م�ل��ح ب�م�ع��رف��ة م��الم��ح امل�ش��روع ال�ق��رآين برؤيته
ال �ع ��امل �ي ��ة وع �م �ق ��ه ال � ��وج � ��داين وال � ��روح � ��ي ف�ع��ىل
ال �ن �خ��ب ال �ث �ق��اف �ي��ة وال �ع �ل �م �ي��ة ان ت ��رد ب��ال �ج��واب
من خالل عقد املؤتمرات العلمائية والندوات
الثقافية

إعالن قضايئ
تعلن محكمة ونيابة األم��وال العامة م
 /احلديدة بأن على املتهم/

علي مبارك أبو بكر القادري

احل �ض��ور إل��ى محكمة األم ��وال العامة
مب �ح��اف �ظ��ة احل ��دي ��دة خ� ��ال ش �ه��ر م��ن
ت��اري��خ نشر اإلع ��ان لسماع أق��وال��ه في
ال ��دع ��وى اجل ��زائ �ي ��ة امل ��رف ��وع ��ة ض��ده
م��ن ن�ي��اب��ة األم ��وال ال�ع��ام��ة ف��ي القضية
رق � � � � � ��م( )48ل �س �ن ��ة 2018م ب ��واق �ع ��ة
تهريب ضريبي ما لم سيتم محاكمته
غ�ي��اب�ي��ا وف�ق��ا ل�ن��ص امل ��ادة (  )285وم��ا
بعدها إجراءات جزائية .
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مليونان ومائتا ألف برميل من النفط اليمني
املنهوب تصل الصني

أمانة
املسؤولية
د .يوسف الحاضري

ت��أيت امل�س��ؤول�ي��ة ال�ت��ي يتحملها اي ان�س��ان يف اط��ار امل�ه��ام امل��وك�ل��ة اليه
ك��أم��ان��ة تحملها اإلن�س��ان ال�ت��ي رفضتها ال�س�م��اوات واألرض والجبال
مل�ع��رف�ت�ه��ن اوال ب�ت�ب�ع��ات اإلخ� ��ال ب�ه��ا (واش �ف �ق��ن م�ن�ه��ا) واألم ��ان ��ة ه��ي
خ ��اص ��ة ب ��اآلخ ��ري ��ن (ان ال �ل ��ه ي ��أم ��رك ��م ان ت � ��ؤدوا األم ��ان ��ات اىل اه �ل �ه��ا)
وامل �س��ؤول ان �س��ان ت�ح�م�ل�ه��ا ل�ي��وص�ل�ه��ا ال�ي�ه��م ب�ك��ام��ل ج��وان�ب�ه��ا دون ان
َّ َ نْ َ نْ َ
نْ َ
َاألرنْض و نْ
األمَ َ
َال َفأَ َب نْ َ
يخل فيها ( إنا عرَضنا
ني
َال ِجب
َات و
ان َة َع َى َّ
السمَ او ِ
ِ
ومً ا َِجهُ ً
أَ نْن يَحنْ م نْل َنهَ ا ِوَأَ نْش َف نْق َن م نْنهَ ا و َ َ نْ
ان إِ َّن ُه َك َ
س ُ
اإلننْ َ
وال )
ان َظ ُل
ِ
ِ
َحمَ لهَ ا ِ
فالظلم والجهل هنا يرتافقان مع صنف من املسؤولني وه��م الذين
يسارعون ويتسابقون للمناصب دون ان يدركوا تبعاتها ومسؤولياتها
اال م��ا ي�ج��دون��ه م��ن مكانة مجتمعية رفيعة وم�ن��زل��ة لحصد ال��رثوات
ال�ش�خ�ص�ي��ة وم��ن ه��ذا امل�ن�ط�ل��ق ي�ج��ب اال ي�س�ق��ط يف اط ��ار االب�ت�ع��اد عن
ب ُ
الله نْال�مُ َنا ِف ِق َ
الحق فيكون منافقا ألنه أخل يف مسؤوليته ( ِل ُيعَ ِّذ َ
ني
ني و نْ
َال�مُ َناف َقات و نْ
و نْ
َال�مُ نْ
َال�مُ نْ
ش ِر ِك َ
ات) وهم الذين ال يقومون عى
ش ِر َك ِ
ِ ِ
ش��ؤون الناس عى اكمل وج��ه او يحرص عى خدمتهم بكل جهده
ووقته وه��ذا الصنف املجتهد والفاهم لحمل االمانة الثقيلة وال��ذي
يسعى دون قصور او تقصري قدر االستطاعة فإن الله يعينه ويوفقه
وحتى اذا حصلت هفوات وتقصري يف مسؤوليته وأمانته فالجرم ذلك
الكبري (حتى يف حالة عدم التعمد) فالله يتوب عليه ويغفر له تقصريه
كما وضحه الله بقوله يف سياق الحديث عن االمانة بقوله ( َو َي ُت َ
وب
الله َع َى نْال�مُ نْؤمن َ نْ
ان ُ
ُ
ات و ََك َ
الله َغ ُفورًا ر َِحيمً ا) ولم يقل الله
ني وَال�مُ نْؤ ِم َن ِ
ِِ
هنا وي�ج��ازي او ينعم ه��ؤالء وال�ت��ي ت��أيت عكس كلمة (ل�ي�ع��ذب) التي
سردها كعذاب ملن يخل بمسؤوليته ملعرفة الله صعوبة هذه االمانة
التي وان حرص االنسان عى القيام بها عى اكمل وجه فإنه سيقصر
لذا وجدنا نبي الله نوح عليه السام كيف كان تحركه يف مسؤوليته
خال  950سنة انه كان يدعو قومه ليا ونهارا وسرا وجهارا وافرادا
وجماعة خشية منه أن يكون مفرطا او متكاسا(قال رب اين دعوت
قومي ليا ون�ه��ارا) وم��ن هنا رأينا كيف أشفقت السماوات واألرض
والجبال منها  ،وهذا التشديد ليس تزهيدا للناس عن عدم القبول
ب��امل�س��ؤول�ي��ة ب��ل ع�ل�ي�ه��م ان ي�ه�ت�م��وا ب��ال�ق�ي��ام ب�ه��ا يف خ��دم��ة ال�ن��اس عى
أرق��ى مستوى وفقا لقدراته وامكانياته ب��اذال جهده ليكون مجاهدا
يف م�ك��ان��ه ل�خ��دم��ة اآلخ��ري��ن فكيف ب��أول�ئ��ك ال��ذي��ن ي�ف��رط��ون ويهملون
وي�ت�ك��اس�ل��ون وي�ف�س��دون يف م�س��ؤول�ي��ات�ه��م ال��ذي��ن ي�س�ق�ط��ون يف خ��ان��ة
الخائنني ألماناتهم !!!

 26سبتمرب -متابعات:

ك�ش��ف م�ص��در خ��اص ل�ل�م�س��رية أن السفينة
اليونانية العماقة (ابوليتاريز) Apolytares
وص�ل��ت ي��وم أم��س األح ��د إىل م�ي�ن��اء سرياتشا
ال� �ت ��اي ��ان ��دي ب ��ال �ص ��ني وع � ��ى م �ت �ن �ه ��ا م �ل �ي��ون��ني
ومائتي ألف من براميل النفط الخام املنهوب
من األرايض اليمنية ..وأوضح املصدر أن قيمة
ال �ن �ف��ط امل �ن �ه��وب ع ��ى م ��ن ال�س�ف�ي�ن��ة ت��زي��د ع��ن
ربع مليار دوالر وذلك وفقا ألسعار البورصة
العاملية عند البدء بتحميل الشحنة من ميناء
الشحر يف  31مايو املايض..
وأشار إىل أنه وفقا ملعطيات برنامج متابعة
ال �س �ف��ن ع ��رب األق �م ��ار ال�ص�ن��اع�ي��ة ف �م��ن امل�ت��وق��ع
أن ت��رس��و ال�س�ف�ي�ن��ة يف م�ي�ن��اء س��ريات �ش��ا ل�ت�ب��دأ
ت�ف��ري��غ ال�ن�ف��ط ال�ي�م�ن��ي امل �ن �ه��وب يف ال�ص�ه��اري��ج
التاياندية.

ووص �ل��ت يف  31م��اي��و ال�ف��ائ��ت ن��اق�ل��ة ال�ن�ف��ط
ال�ع�م��اق��ة (اب��ول �ي �ت��اري��ز)  apolytaresل�ل�م��رة
ال�ث��ان�ي��ة إىل م�ي�ن��اء ال�ش�ح��ر ب�ح�ض��رم��وت ق��ادم��ة
م ��ن ال �ص ��ني ل �ن �ه��ب ك �م �ي��ات ك �ب ��رية م ��ن ال�ن�ف��ط
الخام اليمني.
وغ��ادرت السفينة امليناء يف ال�� 11من يونيو
ال� �ح ��ايل ب �ع ��د أن ق ��ام ��ت ب �ن �ه��ب اث �ن ��ني م �ل �ي��ون
وم��ائ�ت��ي أل��ف ب��رم�ي��ل م��ن ال�ن�ف��ط ال�خ��ام اليمن
بقيمة إجمالية تزيد عن  270مليون دوالر
وفقاً ألسعار النفط يف البورصة العاملية ،وهو
ما يعادل  162مليار ريال يمني.
وه� ��ذه ال �ك �م �ي��ة امل �ن �ه��وب��ة م ��ن ال �ن �ف��ط ال�ي�م�ن��ي
كافية لتغطية رواتب املوظفني يف كافة أنحاء
الجمهورية ألكرث من شهرين.
وكانت الناقلة النفطية العماقة (ابوليتاريز)
 APOLYTARESق � ��د رس � � ��ت ،يف ال �ع ��اش ��ر
م ��ن ش �ه ��ر أب ��ري ��ل ال �ف ��ائ ��ت ،يف م �ي �ن ��اء ال�ش�ح��ر

مركز الراهدة اجلمركي يضبط
شحنة ادوية مخدرة وممنوعة

تهانينا آل قروش

اجمل التهاين واطيب التربيكات نزفها
للشاب الخلوق/

نشوان عبدالله قروش

بمناسبة زفافه امليمون ودخوله
القفص الذهبي ,وذلك يوم
الجمعة القادمة املوافق 1/7/2022م
فألف ألف مربوك .
املهنئون :عيل محمد العبديل وولده – يحيى
حسني القايض وأوالده – عبدالله قروش
وأوالده-وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا آل املقفزي

أجمل باقات الورد والفل والياسمني
نهديها للشاب الخلوق/

أصيل خالد املقفزي

بمناسبة الخطوبة..فألف مربوك..
وعقبال الفرحة الكربى.
املهنئون:
والدك خالد احمد املقفزي  -هاين صالح
عيل احمد جميل -محمد احمد جميل
علوي عيل املقفزي -وكافة األهل واالصدقاء

مربوك التخرج

نتقدم باسمى ايات التهاىن والتربيكات لأخ
الدكتور /طارق عىل احمد مثنى العدىن..
بمناسبة تخرجه من جامعة الحديدة الدفعة 12
كلية طب االسنان

املهنئون  /االستاذ عيل يوسف الشرعبى
مدير مكتب صحيفة  26سبتمرب وصحيفة اليمن
بالحديدة -والدكم الدكتور  /عىل احمد مثنى مدير
املركز الصحى بعدن -واخوكم الدكتور محمد عىل مثنى
نائب مدير املركز
وخالك االستاذ بشري محمد عىل مدير مدرسة عمر بن الخطاب
شعبون والشيخ حيدر قاسم وولده بشار -وجميع االهل واالصدقاء

تهانينا آل الرويض

اجمل التهاين والتربيكات القلبية نهديها للشاب
الخلوق النقيب املهندس/

عبدالرحمن محمد عيل الرويض

وذلك بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف..
فألف مربوك.
املهنئون :والدك العقيد الركن /محمد عيل الرويض-
واخوالك /محمد وعبدالله وأكرم ويحيى

الف مربوك ابو طه

تمكن مركز جمارك الراهدة من
ضبط شحنة تحوي  2500باكت
ادوي ��ة م�خ��درة م�م�ن��وع��ة و مهربة
مخفية يف عدد من باصات النقل
ال�ج�م��اع��ي ال�ت��ي ك��ان��ت ق��ادم��ة من
امل� �ن ��اط ��ق امل �ح �ت �ل ��ة ..ح �ي ��ث أوض� ��ح
م � ��دي � ��ر امل � ��رك � ��ز ن� �ب� �ي ��ل ال� �ن� �م� �ي ��يل يف
ت�ص��ري��ح ل ��"26س �ب �ت �م��رب"  :إن ��ه تم
ضبط كميات من األدوية املخدرة
وامل� � �م� � �ن � ��وع � ��ة ،ب � �ع � ��د أن ت �م �ك �ن ��ت
عملية الرتصد واملتابعة للباصات
املشبوهة  ..سبق أن جرى ترصدها

وم �ت��اب �ع �ت �ه��ا م ��ن امل ��رك ��ز واألج �ه ��زة
األمنية ذات ال�ع��اق��ة ..وأش��ار إىل
أن هذا يأيت ضمن عمليات نوعية
يحقق فيها مركز الراهدة العديد
م ��ن ال �ض �ب �ط �ي ��ات امل ُ � �ه � � ِ�ددة ل��أم��ن
والسامة للمواطنيني .
وأش � ��اد م ��دي ��ر امل ��رك ��ز ب��ال�ع��ام�ل��ني
وج � �ه � ��وده � ��م امل� �س� �ت� �م� ��رة يف أداء
األعمال املناطة بهم وحثهم عى
امل��زي��د م��ن ت�ل��ك ال�ج�ه��ود ال�ت��ي ت��أيت
ض�م��ن ت��وج�ي�ه��ات ق �ي��ادة مصلحة
الجمارك.

تهانينا عبدالرحمن
نهنئ ونبارك
للعريس الشاب
الخلوق/

عبدالرحمن
فضل األكوع

الذي أحاطت به
أنوار السعادة والفرح
لتدخله بكل هناء قفصه
الذهبي ندعو الله أن يتواصل
يف سعادته وإشراقه وأفراحه..
تهانينا ..وألف ألف مربوك
للعريس.
املهنئون :والدك القايض
فضل محمد عبدالله األكوع
إخوانك وجميع أفراد العائلة
أحمد ناصر الشريف

تهانينا آل الزكري

أجمل التهاين والتربيكات نهديها محملة بالفل
والورد والياسمني

للعميد /عبدالرحمن الزكري
وكيل محافظة إب
وذلك بمناسبة زفاف نجله الشاب الخلوق:

"عيل"

تهانينا آل
املحتشم

فألف ألف مبارك.

املهنئون:
هيئة تحرير صحيفتي
"26سبتمرب واليمن"

اجمل التهاين
واطيب
التربيكات
نزفها للشاب
الخلوق :
وحيد مسعود
عيل املحتشم
بمناسبة زفافه امليمون
ودخوله القفص الذهبي,
وذلك يوم السبت القادم
املوافق 2/7/2022م فألف ألف
مربوك .
املهنئون:
املهندس احمد الفقية
وماجد الحرازي والياس
الحمودي واكرم املحتشم

تهانينا آل الخوالين

بني فرحة األهل وزغاريد االصدقاء
وتحت أضواء القناديل املتالئه
احتفل أمس القايض الشاب

احمد عبداللطيف الخوالين

بزفافه امليمون ..
املهنئون :والدك عبداللطيف الخوالين
عبدالكريم الشيخ – عبدالقوي االمريي
وكافة األهل واالصدقاء

مع اريج الزهور ونفحات الياسمني نزف اطيب التهاين

والتربيكات لاخ  /لؤي طه محمد محمد
العلواين بمولده البكر الذي اسماه طه

جعله الله قره عني والديه والبسه اللباس الحسن
املهنئون :والدك طه العلواين واخوك ليث طه العلواين
وجميع اعمامك عبدالسالم وطاهر ومطهر وابراهيم وشعيب
ومن محمد احمد العلواين واسماعيل العلواين وجميع ابناء اعمامك
وجميع االهل واالصدقاء

تعازينا آل السياغي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي واملواساة لأخ الزميل
العقيد /نبيل عيل أحمد السياغي

بوفاة املغفور له -بإذن الله( -عمه) محمد أحمد طاهر السياغي
سائلني املوىل عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله
وذويه الصرب والسلوان (إنا لله وإنا إليه راجعون).
األسيفون  :جميع الزمالء بدائرة التوجيه املعنوي
وصحيفتي (26سبتمرب واليمن)
فقدان

> ي�ع�ل��ن م�ح�م��د أح�م��د ع�ب��دال�ل��ه ال��وص��اب��ي ع��ن ف �ق��دان ب�ط��اق��ة ش�خ�ص�ي��ة ص ��ادرة م��ن األم��ان��ة رق��م
( )1010565912وبطاقة عسكرية صادرة من دائرة شؤون األفراد بوزارة الدفاع مع بطائق عمل
ص��ادرة من دائ��رة التوجيه املعنوي ب��وزارة الدفاع  ،فعى من يجدها الرجاء إيصالهن إىل أقرب
قسم شرطة وله الشكر
> ي�ع�ل��ن األخ ه�ي�ث��م ع ��ى ن��اص��ر داه� � ��م ..ع ��ن ف �ق ��دان ب�ط��اق�ت��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة رق ��م 11010045247
والصادرة من مركز_ 1-حجة..فعى من وجدها إيصالها ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
> ي �ع �ل ��ن األخ /م �ه �ن ��د ح� ��اش� ��د ح� � � ��زام ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � �ش � �م� ��ريي ع � ��ن ف � �ق � ��دان ب �ط ��اق �ت ��ه ال �ش �خ �ص �ي��ة
رقم 01011131621والصادرة من أمانة العاصمة..فعى من وجدها إيصالها ألقرب قسم
شرطة وله جزيل الشكر.
> يعلن األخ باسم عيل راشد احمد مهدي عن فقدان لوحة معدنية لدراجته النارية تحمل رقم
 8546فعى من وجدها ايصالها إىل أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

> يعلن األخ أسماعيل محمدعيل
الشرقي عن فقدان سجلني تجاريني
مؤقتني برقم 511٨٤/2
برقم 51233/2
صادرات من مكتب
الصناعة والتجارة

ب �م �ح ��اف �ظ ��ة ح � �ض� ��رم� ��وت ق � ��ادم � ��ة م � ��ن م �ي �ن ��اء
 Zhoushanالصيني ،ونهبت السفينة حينها
( )316.679أل� ��ف ط ��ن م ��ن ال �ن �ف��ط ال �خ��ام
وه� ��و م ��ا ي �س ��اوي ( )2.375.090م�ل�ي��ون
ب��رم�ي��ل ..وت��أيت ع�م�ل�ي��ات ال�ن�ه��ب امل�ن�ظ��م للنفط
ال�ي�م�ن��ي يف وق ��ت ي �ع��اين ال�ي�م�ن�ي��ون م��ن أزم ��ات
م�ت�ع��ددة بفعل ال �ع��دوان وال�ح�ص��ار ،إح��داه��ا
انقطاع املرتبات ،وهذه الرثوات املنهوبة كفيلة
بتغطية م��رت�ب��ات ك��ل م��وظ�ف��ي ال��دول��ة وزي��ادة
عى ذلك كما أكدت إحصائيات لوزارة النفط.
وي ��رى م��راق�ب��ون أن ن�ه��ب ال�ن�ف��ط ال�ي�م�ن��ي من
ق�ب��ل ال�ت�ح��ال��ف وم��رت��زق�ت��ه أو ال ��دول امل�ت��واط�ئ��ة
معه يعد جريمة اقتصادية جسيمة ومنظمة
ب �ح ��ق ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن ��ي ،م ��ا ي �ض ��ع االح �ت ��ال
وم��رت��زق�ت��ه وامل�ت��واط�ئ��ني م�ع�ه��م أم ��ام امل�س��اءل��ة
ال �ق��ان��ون �ي��ة وال�ش�ع�ب�ي��ة مل �ع��رف��ة م �ص��ري إي� ��رادات
النفط.

> ي�ع�ل��ن األخ اس �م��اع �ي��ل م�ح�م��د عيل
ال � �ش� ��رق� ��ي ع � ��ن ف � �ق � ��دان ش � �ه � ��ادة ق �ي��د

وت �س �ج �ي ��ل اإلس � � ��م ال � �ت � �ج� ��اري (ن� � ��ادي

وم �ط �ع ��م ق �ص ��ر غ� �م ��دان ال �س �ي ��اح ��ي )
برقم  ٤6٤بتاريخ 2021/ 2/ ٨م

ا

مجتمع
دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

املجتمع املدني ودوره الفاعل

( )2 - 1

املجتمع املدين كل أنواع األنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالح وقيم وأهداف مشرتكة.
وتشمل هذه األنشطة املتنوعة الغاية التي ينخرط فيها املجتمع املدين تقديم الخدمات ،أو دعم التعليم املستقل ،أو التأثري عىل السياسات
التنموية
ميسرة
مؤسسة
صادرة
دراسات
لنشر املعلومات حول السياسات ،أو
الحكومي
العمل
عن دائرة
خارج
مواطنون
العامة .ففي إطار هذا النشاط األخري مثال ،يجوز أن يجتمع
ممارسة الضغوط بشأنها ،أو تعزيزها (معاقبة صانعي السياسات أو مكافأتهم).

وي�ض��م املجتمع امل��دين مجموعة واس�ع��ة ال�ن�ط��اق م��ن املنظمات
ٌ
وجود يف الحياة
غري الحكومية واملنظمات غري الربحية التي لها
العامة وتنهض بعبء التعبري عن اهتمامات وقيم أعضائها أو
اآلخ��ري��ن ،اس�ت�ن��اداً إىل اع�ت�ب��ارات أخ��اق�ي��ة أو ث�ق��اف�ي��ة أو سياسية
أو علمية أو دينية أو خ��ريي��ة ..وم��ن ث��م يشري مصطلح منظمات
املجتمع املدين إىل جمعيات ينشئها أشخاص تعمل لنصرة قضية
مشرتكة.
وه��ي ت�ش�م��ل امل�ن�ظ�م��ات غ��ري ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وال�ن�ق��اب��ات العمالية،
وامل �ن �ظ �م��ات ال �خ��ريي��ة ،وامل �ن �ظ �م��ات ال��دي �ن �ي��ة ،وال �ن �ق��اب��ات امل�ه�ن�ي��ة،
ومؤسسات العمل ال�خ��ريي .أم��ا امل�ي��زة املشرتكة التي تجمع بني
منظمات املجتمع امل��دين ك��اف��ة ،ع��ى ش��دة ت�ن��وع�ه��ا ،ف�ه��ي تتمثل
باستقالها عن الحكومة والقطاع الخاص أقله من حيث املبدأ.
ولعل هذا الطابع االستقايل هو ما يسمح لهذه املنظمات بأن
تعمل عى األرض وتضطلع بدور هام يف أي نظام ديمقراطي.
وثمة اجتهادات متنوعة يف تعريف مفهوم املجتمع املدين تعرب
عن تطور املفهوم والجدل حول طبيعته وأشكاله وأدواره.
فاملعنى املشاع للمفهوم هو «املجتمع السيايس» الذي يحكمه
القانون تحت سلطة الدولة .لكن املعنى األكرث شيوعاً هو تمييز
امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ع��ن ال ��دول ��ة ،ب��وص�ف��ه م �ج� ً
�اال ل�ع�م��ل ال�ج�م�ع�ي��ات
التطوعية واالتحادات مثل النوادي الرياضية وجمعيات رجال
األعمال وجماعات الرفق بالحيوان ،وجمعيات حقوق اإلنسان،
واتحادات العمال وغريها .أي أن املجتمع املدين األسرة الكبرية..
يف املقام األول يهتم املرء بسبل عمله ومعيشته ،ليكفي حاجته
وحاجة أفراد أسرته بالغذاء والسكن وغري ذلك من لوازم الحياة.
ول�ك��ن ي��وج��د ب�ج��ان��ب ذل ��ك أش �خ��اص ك �ث��ريون ي�ه�ت�م��ون ب��امل�ج�ت�م��ع
ال ��ذي ي�ع�ي�ش��ون ف �ي��ه ،وي �ك��ون��ون ع��ى اس �ت �ع��داد ل�ل�ت�ط��وع وإف ��ادة
اآلخرين .أي أن املجتمع املدين ينمو بمقدار استعداد أفراده عى
العطاء ب��دون مقابل إلف��ادة الجماعة ،وه��ذا يعترب من «اإليثار
العام» .ويف املجتمعات الديموقراطية تشجع عى ذلك النشاط
الحكومات.

ويستخدم املجتمع املدين عادة كمفهوم وصفي لتقييم التوازن
بني سلطة الدولة من جهة ،والهيئات والتجمعات الخاصة من
جهة أخرى فالشمولية ً
مثا تقوم عى إلغاء املجتمع املدين ،ومن
ثم يوصف نمو التجمعات واألندية الخاصة والنقابات العمالية
املستقلة باملجتمع املدين.
وم��ع ذل ��ك ،ي�ل�ت�ص��ق م�ف�ه��وم امل�ج�ت�م��ع امل ��دين يف أغ�ل��ب ال�ح��االت
بدالالت معيارية وأيديولوجية وفقاً للرؤية الليربالية التقليدية،
وي �ت �س��م امل �ج �ت �م��ع امل � ��دين ب ��أن ��ه م �ج ��ال ت �ط ��وع االخ �ت �ي ��ار ،وال �ح��ري��ة
الشخصية ،و املسئولية الفردية  ،تجاه املجتمع الذي يعيش فيه
املرء ويريد العطاء له بما لديه من إمكانيات معرفة أو أمكانيات
م� ��ادي� ��ة ..أي أن امل �ج �ت �م��ع امل � ��دين ي �ت �ي��ح ل ��أف ��راد امل �ج ��ال ل�ت�ش�ك�ي��ل
م�ص��ائ��ره��م ال �خ��اص��ة وم �س��اع��دة اآلخ ��ري ��ن ،وي�ف�س��ر ذل ��ك أه�م�ي��ة
وج ��ود م�ج�ت�م��ع م ��دين ق ��وى م�ت�س��م ب��ال�ح�ي��وي��ة يف ص ��ورة ت��أس�ي��س
جمعيات تطوعية ومنتديات وجمعيات خريية كملمح أسايس
للديموقراطية الليربالية ،والتفضيل األخاقي لدى الليرباليني
التقليديني للمجتمع املدين ،وهو ما يظهر يف الرغبة يف تعضيد
عمل األج�ه��زة التنفيذية يف ال��دول��ة ع��ن طريق النشاط يف املجال
الخاص ..وعى النقيض من ذل��ك ،يوضح االستخدام الهيجيل
ل�ل�م�ف�ه��وم أب �ع��اده ال�س�ل�ب�ي��ة ح�ي��ث ي�ض��ع أن��ان�ي��ة امل�ج�ت�م��ع امل ��دين يف
مواجهة اإليثار املعزز يف إطار كل من األسرة والدولة.
ال ي�ق�ت�ص��ر امل �ج �ت �م��ع امل� ��دين ع ��ى ال �ت �ط��وع ال �ف ��ردي ف �ق��ط ب�غ��رض
ت�ح�ق�ي��ق ف��ائ��دة اج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�ن��اس أو ت�ك��وي��ن ات �ح ��ادات م��ع أن��اس
يشرتكون يف ممارسة رياضة أو هواية مشرتكة يف أوقات الفراغ،
بل تشمل أيضا حرية تأسيس شركات ومؤسسات أهلية للتجارة
أو اإلنتاج الصناعي.
فبتزايد ال�ش��رك��ات املساهمة التي تنشؤها األه��ايل ت��زداد فرص
ال�ع�م��ل ،وي�ق��ل ال �ع��بء ع��ى ال��دول��ة ل�ت��وف��ري ع�م��ل ل�ك��ل م��واط��ن،
وي�ت�ي��ح ل�ل�ح�ك��وم��ة أن ت�ه�ت��م ب��ال�ت�ع�ل�ي��م م��ن امل��درس��ة االب�ت��دائ�ي��ة إىل
ال��دراس��ة ال�ج��ام�ع�ي��ة وال�ت��أه�ي��ل ال�ج�ي��د ل�ل�ش�ب��اب ل�ي�ق��وم ب�ع��د ذل��ك
باملشاركة الفعالة يف اإلنتاج.

أه�م�ي��ة االت �ج��اه مل�ع��ال�ج��ة االخ �ت��االت وامل�ظ��ال��م
بكل جدية وبشكل أخوي عىل أن تبقى أولويتنا
الكربى هي مواجهة العدوان.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

األثنني
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اليمن اجلديد والعالم

حضر اختتام الدورات الصيفية للعام 1443هـ في تعز

السامعي :النشء والشباب والطالب هم عماد الوطن وحاضره ومستقبله
اختتمت بمحافظة تعز الدورات الصيفية
ل �ل �ع ��ام 1443ه � � � �� ،ب �ح �ض ��ور ع �ض ��و امل �ج �ل��س
السيايس األعىل سلطان السامعي ومحافظ
ت �ع��ز ص ��اح ع �ب��دال��رح �م��ن ب �ج ��اش وأع �ض ��اء
م ��ن م �ج �ل��س ال� �ش ��ورى وق� �ي� ��ادات ت�ن�ف�ي��ذي��ة
وعسكرية وأمنية ومشايخ ووجهاء.
ويف االخ�ت�ت��ام ح�ي��ا ع�ض��و ال�س�ي��ايس األع��ىل
ال �س ��ام �ع ��ي ال� �ط ��اب وال �ط ��ال �ب ��ات وال �ن ��شء
ال ��ذي ��ن ان �خ ��رط ��وا ع ��ىل م� ��دى أرب� �ع ��ن ي ��وم ��اً
يف ال � ��دورات وامل ��راك ��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة ل �ه��ذا ال�ع��ام
واح � �ت � �ل� ��وا م ��رت� �ب ��ة م �ت �ق ��دم ��ة ع � ��ىل م �س �ت ��وى
املحافظات ب�  34ألف طالب وطالبة ..وقال"
إن ال�ن��شء وال�ش�ب��اب وال �ط��اب ،ه��م ع�م��اد
ال��وط��ن وح��اض��ره وم�س�ت�ق�ب�ل��ه" ..م �ع��رباً عن
�ا متسلحاً
ثقته يف أن يحمل املستقبل ج�ي� ً
بالثقافة القرآنية وال�ه��وي��ة اإليمانية بعيداً

ع��ن ال �ك��راه �ي��ة وال�ت�ع�ص��ب األع �م��ى ل�ل�ث�ق��اف��ة
الوهابية.
وح � ��ث ال �س ��ام �ع ��ي إذاع � � ��ة ت �ع ��ز ع� ��ىل ب��ث
برامجها من تعز ..وأضاف" عىل إذاعة تعز
ب��ث ب��رام�ج�ه��ا م��ن ت�ع��ز وت �خ��اط��ب امل��واط�ن��ن
األحرار يف تعز وإب من حوبان تعز ،ووضع
ب� ��رام� ��ج ت ��وع ��وي ��ة ه� ��ادف� ��ة ت �ص ��ب يف خ ��دم ��ة
التنمية واملصلحة العامة".
ولفت إىل أهمية دور إذاعة تعز يف متابعة
ال �ح ��راك ال �ت �ن �م��وي وامل �ش ��اري ��ع ال �خ��دم �ي��ة يف
امل�ح��اف�ظ��ة ..م �ش��دداً ع��ىل ض ��رورة م�س��اه�م��ة
اإلذاع� � ��ة ع ��رب ب ��رام �ج �ه ��ا امل �ت �ن ��وع ��ة يف خ��دم��ة
امل� �ج� �ت� �م ��ع مل� �ح ��اف� �ظ ��ة ت� �ع� ��ز ب � �ص � ��ورة خ ��اص ��ة
ومحافظات الجمهورية بصورة عامة.
م��ن ج��ان�ب��ه أش ��ار م�ح��اف��ظ ت�ع��ز إىل أه�م�ي��ة
ال � ��دورات وامل ��راك ��ز ال�ص�ي�ف�ي��ة ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا

املرتضى :قوى العدوان تواصل التعنت
واملماطلة في تقدمي كشوفات األسرى
أك��د رئيس اللجنة الوطنية لشؤون األس��رى عبدالقادر املرتىض أن قوى
ال �ع��دوان وم��رت��زق�ت�ه��م ي��واص�ل��ون التعنت وامل�م��اط�ل��ة وال�ت�س��وي��ف يف تقديم
الكشوفات بشأن اتفاق تبادل األسرى.
وأوض� ��ح امل��رت��ىض يف ت �غ��ري��دة ع��ىل ح�س��اب��ه ب�ت��وي��ر ي ��وم أم ��س ،أن امل�م�ث��ل
األممي وفريقه يف حالة فتور وتراخ وتغاض تجاه اتفاق تبادل األسرى.

اللجنة العسكرية الوطنية تسلم األمم
املتحدة املالحظات على مقترح فتح الطرق بتعز
صرح م�ص��در م �س��ؤول يف ال�ل�ج�ن��ة
العسكرية الوطنية أن اللجنة قامت
ب�ت�س�ل�ي��م االم ��م امل �ت �ح��دة امل��اح �ظ��ات
عىل املقرح األممي لفتح الطرق يف
تعز وبعض املحافظات اليمنية.
وأش ��ار امل �ص��در إىل أن ال ��رد تضمن

االس� � �ت� � �ع � ��داد ل� �ف� �ت ��ح ال� � �ط � ��رق وف� �ق ��ا
مل��راح��ل ،ع��ىل أن تبدأ املرحلة األوىل
بفتح طريقن فورا ،ومن ثم تواصل
ال � �ل � �ج� ��ان ال � �ن � �ق� ��اش ب� ��رع� ��اي� ��ة أم �م �ي ��ة
الس �ت �ك �م ��ال ال �ب �ق �ي��ة وف �ق ��ا مل ��ا س�ي�ت��م
االتفاق عليه.

امل �ح��اف �ظ��ة ..وق� ��ال" :ون �ح��ن ن�ش��اه��د ك��وك�ب��ة
م � ��ن ال � �ن � ��شء واألش� � �ب� � ��ال ي �م �ث �ل ��ون ح ��اض ��ر
وم�س�ت�ق�ب��ل ال �ي �م��ن ،ت �خ��رج��وا م��ن دورات �ه��م
ال�ص�ي�ف�ي��ة ،ت�ن�ف�ي��ذاً ل�ت��وج�ي�ه��ات ق��ائ��د ال �ث��ورة
السيد عبدامللك بن بدر الدين الحويث".
وأوض � ��ح ال �ف ��ائ ��دة م ��ن امل ��راك ��ز وال� � ��دورات
الصيفية ،يف تحصن الطاب والشباب من
األفكار املغلوطة واملنحرفة ومخاطر الحرب
الناعمة ..وأض��اف" شبابنا وأجيالنا اليوم،
هم أمل األمة ومستقبلها ومن سيقودون
التنمية وت�ح�ق�ي��ق ت�ط�ل�ع��ات وآم ��ال الشعب
اليمني".
ون ��وه امل�ح��اف��ظ ب �ج��اش ،ب�ت�ف��اع��ل ال�ش�ب��اب
والنشء ودور أولياء األمور وكل من شارك
وس��اه��م يف إن �ج��اح ال� ��دورات ال�ص�ي�ف�ي��ة ال�ت��ي
يجب أن تستمر عىل مدار العام.

اجتماع بصنعاء يقر
تأسيس شركة زراعية
استثمارية
ُعقد بصنعاء لقاء ضم وكييل قطاع
االستثمار وتنمية املوارد بالهيئة العامة
ل� ��ألوق� ��اف ال ��دك �ت ��ور م �ح �م ��د ال �ص ��وم ��يل
ووزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات
ضيف الله شمان وعدداً من املختصن
واملسؤولن بالهيئة والوزارة.
ُك ��رس ال �ل �ق��اء مل�ن��اق�ش��ة آل �ي��ة ت��أس�ي��س
ش ��رك ��ة زراع �ي ��ة اس �ت �ث �م��اري��ة ،وت�ش�ك�ي��ل
ل �ج �ن��ة م �ش ��رك ��ة م ��ن امل �خ �ت �ص��ن ب�ه�ي�ئ��ة
األوق ��اف ووزارة ال ��زراع ��ة وال ��ري ل�ل�ب��دء
يف إجراءات تأسيس الشركة.
وش� � ��دد ال� �ل� �ق ��اء ع� ��ىل وزارة ال� ��زراع� ��ة
والري موافاة الهيئة بالدراسات الفنية
ال�خ��اص��ة ب��اس�ت�ص��اح األرايض ال��زراع�ي��ة
والدعم الفني بكل جوانبه ،عىل أن يتم
البدء بإجراءات إنشاء الشركة من قبل
اللجنة املشركة.

حفل إشهار وتوقيع كتاب القاضي الرصابي «الرسالة الوطنية»
ت�ن�ظ��م ال�ي��وم االث�ن��ن يف م�ق��ر ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ك�ت��اب يف ال�ع��اص�م��ة ص�ن�ع��اء ف�ع��ال�ي��ة إش�ه��ار
وتوقيع كتاب القايض حسن حسن الرصابي
الذي اختار له عنوان "الرسالة الوطنية"..
وم � ��ن امل� �ق� ��رر أن ي �ش �ه ��د ه � ��ذا ال �ح �ف ��ل وزي� ��ر
الثقافة األستاذ عبدالله الكبيس ووكاء وزارة
ال �ث �ق��اف��ة وع� ��دد م ��ن رف� ��اق وأص ��دق ��اء ال�ك��ات��ب
ال � �ق� ��ايض ال �ع �م �ي ��د ح� �س ��ن ح� �س ��ن ال ��رص ��اب ��ي
م��ن ض�ب��اط وق �ي��ادات دائ ��رة ال�ت��وج�ي��ه امل�ع�ن��وي
ورؤساء الشعب.

إتالف أكثر  28طن حشيش ومليوني حبة كبتاجون بأمانة العاصمة
اُت� �ل ��ف ي� ��وم أم� ��س ب ��أم ��ان ��ة ال �ع ��اص �م ��ة28 ،ط �ن ��ا
و55ق � ��ال� � �ب � ��ا م � ��ن م� � � ��ادة ال� �ح� �ش� �ي� ��ش "ال � ��رات � �ن � ��ج"
امل� �خ� ��در,،وم� �ل� �ي� ��ون� ��ن وخ� �م� �س ��ن ال � ��ف وم ��ائ �ت ��ن
وسبع حبة كبتاجون ،و66كجم ونصف هرون،
وخ �م �س��ة ك �ي �ل ��وج ��رام "ش �ب ��و" م �خ ��در ،وخ�م�س��ة
آالف و 239أم �ب �ل��وة م �خ ��درة م�ن�ت�ه�ي��ة ال�ص��اح�ي��ة
و41كيلوجرام حشيش محيل.

ويف ع �م �ل �ي ��ة االت� � ��اف ال� �ت ��ي ح �ض ��ره ��ا ع � ��دد م��ن
ال� � � ��وزراء ووك� � ��اء ال� � � ��وزارات وال �ن �ي ��اب ��ة وق� �ي ��ادات
ل�ل�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة واألم�ن�ي��ة أوض ��ح رئ�ي��س ال�ن�ي��اب��ة
الجزائية القايض عبدالله زهرة ،أن هذه الكمية،
ُ
ض�ب�ط��ت خ��ال ال�ع��ام��ن 2021-2020م ،مقيدة
ب � � �� 133ق �ض �ي ��ة م �ن �ظ ��ورة ل� ��دى ال �ن �ي ��اب ��ة وامل �ح �ك �م��ة
الجزائية ،بعضا منها قد صدر بحقها أحكام .

الدفاع اإليرانية :إطالق صاروخ «ذو اجلناح» احلامل لألقمار الصناعية بنجاح

أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال� � ��دف� � ��اع اإلي � ��ران � �ي � ��ة،
ي ��وم أم ��س ع ��ن إن �ج ��از اإلط � ��اق ال �ث��اين
لصاروخ "ذو الجناح" الحامل لألقمار
ال�ص�ن��اع�ي��ة م��ن أج ��ل ت�ح�ق�ي��ق األه ��داف
البحثية املحددة مسبقاً.
وب �ح �س��ب وك ��ال ��ة ت�س�ن�ي��م اإلي ��ران �ي ��ة،
ق��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة ال��دف��اع :إن
هذا القمر الصناعي ذو املراحل الثاث
م�ن��اف��س ألف�ض��ل األق�م��ار الصناعية يف
ال �ع ��ال ��م م� ��ن ح �ي ��ث امل � �ي� ��زات ال �ت �ق �ن �ي��ة،
ح � �ي� ��ث ي� �ع� �م ��ل ب � ��ال � ��وق � ��ود ال � �ص � �ل� ��ب يف
امل ��رح �ل �ت ��ن األوىل وال �ث ��ان �ي ��ة وب ��ال ��وق ��ود
السائل يف املرحلة الثالثة.
ويف م �ط �ل��ع ف ��رباي ��ر ع ��ام  2021أع�ل��ن
امل � � �ت � � �ح� � ��دث ب � � ��اس � � ��م وح� � � � � ��دة ال � �ف � �ض � ��اء
ال �خ ��ارج ��ي يف وزارة ال ��دف ��اع اإلي ��ران �ي ��ة
أحمد حسيني عن إطاق صاروخ "ذو
الجناح" الناقل للقمر الصناعي.
وي� � �ه� � ��دف ت� �ص� �م� �ي ��م ح � ��ام � ��ل األق � �م � ��ار
الصناعية ه��ذا ال��ذي يبلغ ط��ول��ه 25.5
مرا ووزن��ه ً 52
طنا إىل وضع حموالت
ت �ص ��ل إىل  220ك �ي �ل ��و ج� � ��رام يف م� ��دار
دائ ��ري ي�ب�ع��د ع��ن األرض م�س��اف��ة 500
كيلومر.

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

االه �ت �م ��ام ال� ��دويل ب��ال�ي�م��ن ه ��ذه األي� ��ام ي�ت�ص��اع��د وي��أخ��ذ
بعدا أكرب وتفاعا يدل داللة قاطعة عىل ما أصبح اليمن
يحتله ال�ي��وم م��ن أهمية ل��دى دول ال�ع��ال��م قاطبة خاصة
بعد ثبات جيشه ولجانه الشعبية يف امليدان ويف مختلف
الجبهات الداخلية والخارجية دفاعا عن الوطن اليمني
وحريته واستقاله  ،وب�ص��رف النظر ع��ن دواف��ع البعض
املبطنة ب�س��وء ال�ن��واي��ا  ،لكن الغالبية العظمى ينطلقون
من فهم ملا يمثله اليمن الجديد من مكانة لدى تلك الدول
 ،وهي املكانة التي تعززت بتحقيق االنتصارات العظيمة
وم ��واج �ه ��ة أع �ت ��ى ت �ح ��ال ��ف ع� � ��دوان ل ��م ي �ش �ه��د ل ��ه ال �ت ��اري ��خ
مثيا تشارك فيه وترعاه أق��وى دول العالم يف مقدمتها
أمريكا وبريطانيا وإسرائيل وأذيالهم يف املنطقة  ،وهو ما
أعطى لهذا االه�ت�م��ام امل�ت��زاي��د باليمن معناه وب�ع��ده ليس
عىل املستوى اإلقليمي فحسب بل وعىل املستوى الدويل
بشكل عام .
ون �ح��ن يف ال�ي�م��ن ال �ج��دي��د إذ ن�ع�ت��ز ون�ح�ي��ي ه ��ذا االه�ت�م��ام
ونقدره غاية التقدير ونؤكد أن ما حققه اليمنيون ممثلون
بجيشهم ولجانهم الشعبية من انتصارات عظيمة للعام
ال�ث��ام��ن ع��ىل ال �ت��وايل ق�ل�ب��ت م�ع��ادل��ة اس��رات�ي�ج�ي��ة ال �ح��روب
بشهادة العديد من مراكز األبحاث العسكرية العاملية بما
يف ذلك داخل امريكا نفسها التي تتصدر تحالف العدوان
ض��د ال�ي�م��ن وت��رع��اه ق��د ل�ق��ي ص��دى واس�ع��ا واه�ت�م��ام��ا عربيا
ودول � � �ي� � ��ا ك � �ب � ��را ج� �س� ��دت� ��ه ك ��اف ��ة
ال � �ت � �ح � �ل � �ي � ��ات وال � �ت � �ص � ��ري � �ح � ��ات
اإلع��ام�ي��ة والصحفية املستمرة
حتى يف أوساط تلك الدول التي
تشارك يف تحالف العدوان ضد
اليمن وشعبه العظيم  ،وكما
هو معروف فإن اليمن املوحد
ت ��اري� �خ ��ا وح � �ض � ��ارة وج �غ ��راف �ي ��ا
وك� � �ث� � ��اف� � ��ة س � �ك � ��ان � �ي � ��ة وث � � � � ��روات
ط�ب�ي�ع�ي��ة وم��وق �ع��ا اس��رات�ي�ج�ي��ا
ك � ��ان ل� ��ه وزن� � ��ه وت� ��أث� ��رات� ��ه ال �ت��ي
تتبدى حقائقه واضحة وجلية
احمد الشريف
ف�ج�ع��ل ه ��ذا االه �ت �م��ام ال�ع��امل��ي
يتزايد بكل التطورات الجارية
يف ال�ي�م��ن س�ل�ب��ا وإي�ج��اب��ا ك�م��ا أن م�ج�م��ل ال�ت�غ��رات ال�ع��امل�ي��ة
الحالية وم��ا أفرزته األح��داث القريبة والبعيدة قد أعطت
بدورها لليمن نظرة دولية جديدة واهتماما غر عادي حيث
ي�ش�ك��ل ص�م��ود ال�ي�م�ن�ي��ن يف وج��ه دول ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان ،
وتحقيق االنتصارات املتعاظمة عليها العمود الفقري لهذا
االهتمام وتلك النظرة نحو اليمن .
إن اليمنين الذين حققوا هذه االنجازات الكبرة بفضل
ال�ت�ض�ح�ي��ات ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا ي��وم�ي��ا أب �ن��اء ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
ال�ش�ع�ب�ي��ة  -وم ��ن خ�ل�ف�ه��م ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ال �ص��اب��ر ج��راء
الحصار الخانق املفروض عليه  -يدركون أنهم أمام تحول
كبر وعظيم يفرض عىل العالم رفع القبعة لهم وأنهم
ي�ع��رف��ون قبل غ��ره��م أن م��ا يعيشونه ال�ي��وم ه��و مخاض
طبيعي لتلك التحوالت التي أفرزها الواقع الجديد لليمن
الس�ي�م��ا م��ا يتعلق بتوجهاتهم ن�ح��و ب�ن��اء ال��دول��ة الوطنية
الحديثة دولة النظام والقانون وتحقيق العدل واملساواة
وه� ��م ي ��درك ��ون اي �ض ��ا ج �س��ام��ة امل �س ��ؤول �ي ��ة وأع� �ب ��اء ال��رك��ة
ال�ث�ق�ي�ل��ة ال �ت��ي ورث��وه��ا م��ن األن�ظ�م��ة ال�س��اب�ق��ة  ،وم ��ن عهد
املايض التشطري  ،لذلك فهم اكرب وأقوى من الوقوع يف
ش��رك م��ن ي�ح��اول��ون أو ي�ت�ص��ورون أنهم سيعيدون عجلة
التاريخ اىل الوراء يف اليمن  ،فالوحدة والديمقراطية من
ال �ث��واب��ت ال �ت��ي ال خ ��اف ح��ول�ه��ا ب��ن أب �ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د
وت �ح��ري��ر ك ��ل م�ن�ط�ق��ة يف ال �ي �م��ن اح�ت�ل�ه��ا ت �ح��ال��ف ال �ع ��دوان
واج ��ب م �ق��دس ال ي�م�ك��ن ال �ت �ه��اون ف�ي��ه أب ��دا وه ��ذا م��ا أك��د
عليه مؤخرا قائد الثورة الشعبية السيد عبد امللك الحويث
وتبنته القيادتان السياسية والعسكرية كمطلب شعبي
بالدرجة األوىل .
ف��ال �ي �م �ن �ي��ون ل �ي �س��وا أول ال �ن ��اس أو آخ ��ره ��م ح ��ن ت�ت�ب��اي��ن
آراؤه� ��م أو ت�خ�ت�ل��ف ف��ذل��ك وض ��ع ط�ب�ي�ع��ي ل�ك��ن امل��رب�ص��ن
باليمن وبشعبه العظيم يحاولون لألسف تجسيم وتشويه
الصورة ألغراض يف أنفسهم مستغلن يف ذلك آلة دعائية
وإعامية ضخمة أنفقوا عليها مليارات ال��دوالرات تكرس
ك ��ل ج �ه ��وده ��ا ل �ت �ش ��وي ��ه ال �ت �ج ��رب ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ب �س �ب ��ب إص � ��رار
ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ع��ىل ت�ح��ري��ر ق ��راره ال�س�ي��ايس م��ن ال��وص��اي��ة
ال�خ��ارج�ي��ة وع��دم ال�ت��دخ��ل يف ش��ؤون��ه ال��داخ�ل�ي��ة م��رة أخ��رى
كما كان عليه الحال يف العقود املاضية وعليه نقول لكل
محبي اليمن وشعبه ولكل أصدقائه اطمئنوا ف��إن اليمن
ب�خ��ر وأب �ن ��اؤه ق� ��ادرون ع��ىل ت �ج��اوز ال �ص �ع��اب وامل �ح��ن ال�ت��ي
ف��رض��ت ع�ل�ي�ه��م وس�ي�ن�ت�ص��رون ع��ىل دول ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان
ان�ط��اق��ا م��ن الخصوصية اليمنية ال�ت��ي يتمتع بها الجميع
وبما يعزز ويرسخ اكرث من وحدتهم وتاحمهم  ،صحيح
أن طريق ال��وص��ول اىل تحقيق النصر املبن ليس مفروشا
بالورود وإنما يحتاج اىل تضحيات وسيتحقق حتما بإذن
الله وكذلك فإن بناء الدولة املوحدة الجديدة يتطلب أيضا
اىل ب��ذل ج�ه��ود مضنية وتضحيات ك�ب��رة ك��ون ذل��ك يمثل
الجهاد األكرب وهو جهاد النفس ولن يردد اليمنيون عن
بذله يف أي وقت مهما بلغ الثمن وعظم .
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