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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

 ..ومســتقـبـل
السالم يف املنطقة
تفاصيل ص03

خالل زيارته للمنازل املترضرة من األمطار بأمانة العاصمة

الرئيس املشاط ُيوجه بتقدمي املساعدات اإليوائية واإلغاثية لألسر املتضررة
ضرورة االهتمام بتذليل الصعاب واملعوقات أمام الراغبني في االستثمار بالقطاع الزراعي

ت �ف �ق ��د ف �خ ��ام ��ة امل� �ش ��ر ال ��رك ��ن م� �ه ��دي امل �ش ��اط
رئيس املجلس السيايس األعىل ،املنازل املتضررة
ج � ��راء األم� �ط� ��ار ال �غ ��زي ��رة وال �س �ي ��ول يف م�ن�ط�ق��ة
مذبح بأمانة العاصمة.
واطلع الرئيس املشاط ومعه أمني العاصمة
ح �م��ود ع �ب��اد ،ع��ىل أوض ��اع امل��واط �ن��ني واألض ��رار
ال�ت��ي تعرضت لها منازلهم وممتلكاتهم ج��راء
األمطار الغزيرة التي هطلت أمس السبت.
واستمع الرئيس املشاط من املعنيني باألمانة
إىل ش��رح ع��ن حجم األض��رار يف امل�ن��ازل الواقعة
يف منطقة لم تخضع للتخطيط.
ووجه الرئيس املشاط الجهات املعنية بسرعة
تخطيط املنطقة ،وتقديم املساعدات اإليوائية
واإلغاثية لألسر التي تعرضت منازلها لألضرار،
وعمل جدران ساندة ملنازل املواطنني.
كما وجه بمعالجة املصابني جراء تهدم منزل
يف م �ن �ط �ق��ة م ��ذب ��ح ،وت �ق ��دي ��م ك ��اف ��ة ال �خ ��دم ��ات
الطبية والعالجية لهم.
وش��دد الرئيس املشاط ،عىل أمانة العاصمة
وضع املعالجات املناسبة لتصريف مياه األمطار

والسيول بما يسهم يف حماية منازل وممتلكات
املواطنني.
إىل ذل ��ك ال�ت�ق��ى ف�خ��ام��ة امل �ش��ر ال��رك��ن م�ه��دي
املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل اليوم،
رئ � �ي � ��س ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع � ��ام � ��ة ل� � � � ��ألرايض وامل � �س� ��اح� ��ة
والتخطيط العمراين الدكتور هاشم الشامي.
وج � ��رى خ � ��الل ال �ل �ق ��اء اس� �ت� �ع ��راض ال �ج ��وان ��ب
املتصلة باألرايض التي تم تجهيزها وتخصيصها
لالستثمار الزراعي.
ويف اللقاء أك��د الرئيس امل�ش��اط ،عىل ض��رورة
االه �ت �م ��ام ب �ت��ذل �ي��ل ال �ص �ع ��اب وامل� �ع ��وق ��ات أم ��ام
ال��راغ �ب��ني يف االس�ت�ث�م��ار ب��ال�ق�ط��اع ال ��زراع ��ي ،بما
يضمن الوصول إىل االكتفاء الذايت.
وش��دد ع��ىل أه�م�ي��ة أن ت�ك��ون إج ��راءات الهيئة
وف��ق ال�ن�ظ��ام وال �ق��ان��ون وم�ن�ص�ف��ة ل�ل�ن��اس ،وأن
تعمل عىل املحافظة عىل أرايض الدولة.
وأش��ار الرئيس امل�ش��اط ،إىل ض��رورة االهتمام
بإنزال مخططات لكافة املحافظات بما يضمن
عدم انتشار العشوائيات
تفاصيل ص02

مرتبات املوظفني حقوق
أصيلة ال أوراق سياسية
ليس غريباً أن
يتحول راتب موظفي
الدولة إىل ورقة من أوراق
الصراع لدى دول تحالف
العدوان السعودي
األمرييك وادواتها يف
املحافظات املحتلة،
فالعدو عندما يفشل
عسكرياً يلجأ إىل ارتكاب
املزيد من الجرائم ذات
الطابع األخالقي واإلنساين
رشيد الحداد
ويحاول استخدام كل
ما يمكن استخدامه
من أوراق حتى وان كانت ارتدادها عليه أكرب ،خاصة وأن
استخدام مصادر دخل شريحة واسعة من موظفي الدولة
يف املحافظات الحرة ورقة من أوراق الصراع واالبتزاز تصنف
وفق القانون الدويل اإلنساين ضمن جرائم اإلبادة الجماعية
ملا لها من تداعيات إنسانية كبرة عىل املوظف ومن يعول ،
ورغم أن األمم املتحدة تدرك املخاطر الناجمة عن العقاب
الجماعي الذي يمارسه العدوان ومرتزقته ضد قرابة 750
الف موظف يمني يف املحافظات الحرة منذ سبع سنوات ،
إال إنها بمواقفها الضعيفة تجاه هذا امللف اإلنساين ساهمت
بتعميق معاناة املوظفني ومنحت الطرف االخر هامشاً واسع
للتهرب من أي تفاهمات حول هذا امللف الذي كان واليزال
احد ابرز امللفات التي يديرها نائب املبعوث األممي لدى اليمن
 ،معني شريم  ،منذ مطلع العام 2017م ،وحتى اليوم  ،ومع
ذلك لم يحقق أي اخرتاق يف هذا الجانب يخفف من معاناة
ً
اماال كبرة عىل مخرجات اتفاق
موظفي الدولة الذين علقوا
استكهولم وتفاهمات أخرى جرت برعاية اممية وكانت قضية
الرواتب احد مرتكزاتها  ،ولكن هناك خذالن أممي ودويل يف
هذا الجانب وهناك توظيف ايضاً من قبل األمم املتحدة لهذه
الورقة التي تربطها بالحلول السياسية  ،ولعل فشل األمم
املتحدة يف إضافة ملف املرتبات إىل بنود الهدنة اإلنسانية ..

تفاصيل ص 09

زار وزارة الكهرباء  ..ووجه بمتابعة تنفيذ األحاكم القضائية الخاصة بحماية أرايض الدولة

رئيس الوزراء يناقش مع نائب محافظ البنك املركزي مستجدات مشاورات ُعمان

ُثلة من الرجال الصادقني اندحرت أمامهم حشود العدوان وعتاده

حرض  ..أسطورة التحدي والصمود

إىل حرض تلك املنطقة اإلسرتاتيجية عىل م ّر الزمان فمن املدينة
التي ال تنام واىل املدينة التي صمدت أمام حشود قوى العدوان
ومدرعاته ودباباته وآلياته القتالية ومئات اآلالف من الغارات الجوية
بصواريخها الدقيقة يف التصويب وقنابلها الفسفورية والعنقودية
التي جعل منها العدوان أرضاً محروقة أهلك فيها البشر والحجر
والشجر دون أن يحقق فيها أي إنجازات عسكرية توازي حشوده
وجيوشه املستجلبني من شتى بقاع األرض والتي اندثرت تحت أقدام
الرجال الصادقني من مجاهدي الجيش واللجان الشعبية فكانت
الزيارة العيدية والوصول إليها برفقة محافظ املحافظة اللواء هالل
الصويف ومساعد وزير الدفاع اللواء الركن عيل الكحالين ومدير دائرة
االستخبارات العسكرية العميد الركن عيل أبو حليقة ومدير دائرة
شؤون الضباط العميد الركن نجم عباد والعميد حسني املطري
مساعد مدير الدائرة املالية تمثل لنا فرصة لإللتقاء بهامات عظيمة
ورجال صادقني لقنوا جيوش املعتدين والغزاة املحتلني دروساً يف
الثبات والصمود والشموخ اليماين الذي أذهل العالم وأفقد ملوك
وأمراء العمالة ومرتزقتهم صوابهم وألحق بهم الخزي والحرج أمام
ساداتهم دول االستكبار أمريكا وإسرائيل كيف ال وهم من أمدوهم
باألسلحة الحديثة ومنظوماتها املتطورة وفاعليتها التدمرية القوية
وجيوش بإمداداتها العسكرية املهولة لتصبح يف وهلة من الزمن
ركاماً متطايراً أمام مقاتلني حفاة ال يحملون عىل أكفهم سوى
أسلحة تقليدية قد شطبها التاريخ من الحروب الحديثة ولن تقاوم
أمام هذه الحشود القتالية واألسلحة التدمرية تحت غطاء كثيف
من طائرات االستطالع والرصد بطرازاتها الحديثة والطائرات القتالية
القاصفة بصواريخها الليزرية ذات التصويب الدقيق سوى ساعات
من ضبط التوقيت العمليايت املرافق للمعارك.
تفاصيل ص07

ن��اق��ش رئ �ي��س ال � ��وزراء ال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ع��زي��ز ص��ال��ح ب��ن ح �ب �ت��ور ،مع
نائب محافظ البنك املركزي اليمني أحمد لطفي ،آخر التطورات يف
مشاورات سلطنة عمان بني الوفد الوطني واألطراف األخرى ،خاصة
فيما يتعلق بالجوانب املالية وصرف مرتبات املوظفني املنقطعة.
ويف اللقاء استعرض نائب محافظ البنك ،مجموعة النقاط التي تم
التطرق لها بحضور املبعوث األممي ،من بينها ضرورة توحيد إدارة
البنك امل��رك��زي ،ومعالجة إشكاليات طباعة العملة غ��ر القانونية،
إىل جانب خطط حكومة اإلنقاذ والبنك املركزي يف صنعاء للحفاظ
عىل استقرار سعر صرف العمالت األجنبية مقابل الريال اليمني.
وأش ��ار إىل أن م��وض��وع م��رت �ب��ات امل��وظ �ف��ني ك ��ان م��ن ض�م��ن أول��وي��ات
النقاشات يف املفاوضات املالية ،إضافة إىل فتح ميناء الحديدة وإنشاء
صندوق سيادي إلدارة موارد الدولة..
تفاصيل ص02
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خالل زيارته للمنازل املتضررة من األمطار بأمانة العاصمة

الرئيس املشاط ُيوجه بتقدمي املساعدات اإليوائية واإلغاثية لألسر املتضررة

ضرورة االهتمام بتذليل الصعاب واملعوقات أمام الراغبني في االستثمار بالقطاع الزراعي

تفقد فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل،
امل �ن��ازل امل�ت�ض��ررة ج ��راء األم �ط��ار ال�غ��زي��رة وال�س�ي��ول يف منطقة م��ذب��ح ب��أم��ان��ة
العاصمة.
واط�ل��ع ال��رئ�ي��س امل�ش��اط وم�ع��ه أم��ن العاصمة ح�م��ود ع�ب��اد ،ع��ىل أوض��اع
امل��واط�ن��ن واألض��رار التي تعرضت لها منازلهم وممتلكاتهم ج��راء األمطار
الغزيرة التي هطلت أمس السبت.
واستمع الرئيس املشاط من املعنين باألمانة إىل شرح عن حجم األضرار
يف املنازل الواقعة يف منطقة لم تخضع للتخطيط.

ووجه الرئيس املشاط الجهات املعنية بسرعة تخطيط املنطقة ،وتقديم
املساعدات اإليوائية واإلغاثية لألسر التي تعرضت منازلها لألضرار ،وعمل
جدران ساندة ملنازل املواطنن.
كما وجه بمعالجة املصابن جراء تهدم منزل يف منطقة مذبح ،وتقديم
كافة الخدمات الطبية والعالجية لهم.
وش��دد ال��رئ�ي��س امل �ش��اط ،ع��ىل أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة وض��ع امل�ع��ال�ج��ات املناسبة
ل�ت�ص��ري��ف م�ي��اه األم �ط��ار وال�س�ي��ول ب�م��ا ي�س�ه��م يف ح�م��اي��ة م�ن��ازل وممتلكات
املواطنن.

إىل ذلك التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس
األعىل اليوم ،رئيس الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراين
الدكتور هاشم الشامي.
وجرى خالل اللقاء استعراض الجوانب املتصلة باألرايض التي تم تجهيزها
وتخصيصها لالستثمار الزراعي.
ويف اللقاء أك��د الرئيس امل�ش��اط ،ع��ىل ض��رورة االه�ت�م��ام بتذليل الصعاب
واملعوقات أمام الراغبن يف االستثمار بالقطاع الزراعي ،بما يضمن الوصول
إىل االكتفاء الذايت.

وشدد عىل أهمية أن تكون إجراءات الهيئة وفق النظام والقانون ومنصفة
للناس ،وأن تعمل عىل املحافظة عىل أرايض الدولة.
وأش ��ار ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط ،إىل ض ��رورة االه �ت �م��ام ب ��إن ��زال م�خ�ط�ط��ات ل�ك��اف��ة
امل�ح��اف�ظ��ات ب�م��ا يضمن ع��دم ان�ت�ش��ار ال�ع�ش��وائ�ي��ات وامل�ح��اف�ظ��ة ع��ىل األرايض
الزراعية ،وتنفيذها عىل أرض الواقع بالتعاون مع السلطة املحلية ووزارة
األشغال ومكاتبها.
ولفت إىل أهمية تحزيم املناطق الزراعية وعدم السماح بالبناء العشوايئ
فيها.

تناول املعاجلات واحللول العملية لوضع مقرات لبعض احملاكم والنيابات

اجتماع للمنظومة العدلية يناقش خطتها للعام 1444هـ

ناقشت املنظومة العدلية العليا يف اجتماعها برئاسة عضو املجلس
ال�س�ي��ايس األع��ىل رئ�ي��س امل�ن�ظ��وم��ة محمد ع��ي ال�ح��ويث ،خطتها للعام
1444هجرية.
واس �ت �ع ��رض االج �ت �م ��اع ال� ��ذي ض ��م رئ �ي ��س م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء األع ��ىل
ال �ق��ايض أح�م��د ي�ح�ي��ى امل�ت��وك��ل ون��ائ��ب رئ�ي��س ال� ��وزراء ل �ش��ؤون ال��دف��اع
واألم��ن الفريق ال��رك��ن ج��الل ال��روي�ش��ان ووزي��ري ال�ع��دل ال�ق��ايض نبيل
ن��اص��ر ال �ع ��زاين وال��داخ �ل �ي��ة ال �ل ��واء ع�ب��د ال �ك��ري��م ال �ح ��ويث ،م��ا ت�ض�م�ن�ت��ه
الخطة من محاور وأهداف اسرتاتيجية يف املجاالت القضائية واألمنية
واملحلية ،بما يكفل تعزيز األم��ن واالس�ت�ق��رار وح��ل اإلشكاليات وفق
األطر القانونية.
وتطرق االجتماع إىل ما تم تنفيذه بخصوص مذكرة رئيس املنظومة
ال �ع��دل �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا ،ال� �ص ��ادرة إىل أع �ض ��اء امل �ن �ظ��وم��ة ورؤس � ��اء ال �ل �ج��ان
ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ة يف امل �ح��اف �ظ��ات ح ��ول ت�ض�م��ن وع �ك��س األس� ��س وامل �ب ��ادئ
وال �ق��واع��د ال�ت��ي ت�ض�م�ن�ه��ا ع�ه��د اإلم ��ام ع��ي مل��ال��ك األش ��رت يف امل�م��ارس��ات
والتعليمات واللوائح والقوانن املقرتحة.
وأكد أهمية ما جاء يف خطاب قائد الثورة السيد عبدامللك الحويث
حول مضامن ومبادئ رسالة اإلمام عي ملالك األشرت  ..حاثاً أعضاء
امل�ن�ظ��وم��ة ال�ع��دل�ي��ة ع��ىل نقلها إىل ال��واق��ع ال�ع�م��ي ك��ل يف م�ج��ال عمله
ووظيفته ملا فيها من تحقيق للعدالة وإنصاف للمظلومن.
وتناول االجتماع بحضور رئيس هيئة رفع املظالم بمكتب الرئاسة
القايض الدكتور عبدامللك األغ��ري ،ورئيس هيئة التفتيش القضايئ
ال �ق ��ايض أح �م ��د ال �ش �ه ��اري ورئ �ي ��س ال ��وح ��دة ال �ف �ن �ي��ة ل �ل��رؤي��ة ال��وط�ن�ي��ة
بمجلس ال�ق�ض��اء ال�ق��ايض ع�ب��دال��وه��اب امل�ح�ب��ي ،ون��ائ��ب ج�ه��از األم��ن
واملخابرات اللواء عبدالقادر الشامي ،ومدير دائرة القضاء العسكري
ال �ق��ايض ال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال �ع �ي��اين ،ت �ن��اول امل�ع��ال�ج��ات وال�ح�ل��ول
ال�ع�م�ل�ي��ة ل��وض��ع م�ق��رات ل�ب�ع��ض امل�ح��اك��م وال�ن�ي��اب��ات ب��أم��ان��ة العاصمة
ومحافظة صنعاء خالل العام الهجري الجديد.
وأك� ��د امل �ج �ت �م �ع��ون ع ��ىل اس �ت �ك �م��ال ت �ن �ف �ي��ذ ال � �ق� ��رارات ال� �ص� ��ادرة م��ن
املنظومة كل فيما يخص أعضاء املنظومة وكتابة نتائج املتابعة والرفع
بها للتنفيذ.
واس�ت�م��ع االج�ت�م��اع إىل م��داخ��الت م��ن رئ�ي��س ه�ي�ئ��ة األرك ��ان ال�ع��ام��ة
ال �ل ��واء م�ح�م��د ال �غ �م��اري وأم ��ن ع ��ام م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء ال �ق��ايض س�ع��د
ه��ادي ورئ�ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل��ألوق��اف ال�ع��الم��ة ع�ب��دامل�ج�ي��د ال�ح��ويث،

بشأن معالجة القضايا املرتبطة باملؤسسة القضائية واألمنية واألوقاف
وأرايض ال��دول��ة وس�ب��ل ال�ت�غ�ل��ب ع��ىل امل�ع��وق��ات وامل�س��اه�م��ة يف اإلن�ج��از
وسرعة الفصل يف قضايا املواطنن.
كما ت��م مناقشة مخرجات اجتماعات املنظومة وال�ل�ج��ان السابقة
يف ض ��وء م��ا ت��م ت�ن�ف�ي��ذه يف ه ��ذا اإلط ��ار ،واس �ت �ع��راض آل �ي��ات ال�ت�ن�س�ي��ق
بن اللجان.
وشدد االجتماع عىل أهمية تقييم أداء املنظومة العدلية وأجهزتها،
وتنفيذ اإلجراءات املساندة ملعالجة أوضاع السلطة القضائية واألمنية
وإيجاد اآلليات املناسبة يف حل شكاوى املواطنن وفقاً للوائح واألنظمة
السارية.
واط �ل��ع االج �ت �م��اع ع��ىل أع �م��ال ال�ل�ج�ن��ة امل�ك�ل�ف��ة ب��اس�ت�ق�ب��ال ال�ش�ك��اوى
وال �ت �ظ �ل �م��ات غ ��ري امل �ن �ظ ��ورة أم ��ام ال �ق �ض ��اء ،وآل �ي ��ة ع�م�ل�ه��ا واإلش �ك ��االت
املتعلقة ب ��أرايض ال��دول��ة وامل�ن�ش��آت وب�ع��ض ال�ق�ض��اي��ا امل��رت�ب�ط��ة بشكاوى
وتظلمات املواطنن  ..موجهاً بدراستها وتصنيفها ووض��ع املقرتحات
املمكنة ،واملعالجات الالزمة للتظلمات ،بما يخدم املصلحة العامة.
ع��رت ع��ن أس�ف�ه��ا ال�ش��دي��د ل�ل�ح��ال��ة ال�ت��ي وص�ل��ت إل�ي�ه��ا األم ��ة يف ظل

تخاذل عربي تتصدره أنظمة العمالة والخيانة
هيئة رئاسة مجلس ال�ن��واب تدين القصف الصاروخي عىل دمشق
وتدنيس املشاعر املقدسة
أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب بشدة القصف الصاروخي الذي
نفذه العدو اإلس��رائ�ي��ي ،عىل بعض املناطق يف ري��ف دمشق ،ما أدى
إىل استشهاد وإصابة أكرث من عشرة أشخاص.
وأعربت هيئة رئاسة مجلس النواب عن تعازيها ومواساتها ألهايل
وأس��ر ضحايا ه��ذا ال�ع��دوان الصهيوين الغاشم ..مجددة التأكيد عىل
ً
تضامنها ووقوفها والشعب اليمني إىل جانب سوريا ً
وحكومة
برملانا
وشعباً.
أك��دت أن االع �ت��داءات وال�ه�ج�م��ات امل�س�ت�م��رة ل�ل�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��وين عىل
ال�ق�ط��ر ال �س��وري ال�ش�ق�ي��ق ،ي�ع�ت��ر ان�ت�ه��اك��ا س��اف��را ل�س�ي��ادة دول ��ة ع��رب�ي��ة
وان�ت�ه��اك��ا ص��ارخ��ا للمبادئ وال�ق��وان��ن ال��دول�ي��ة ..م�ع��رة ع��ن استغرابها
وأس�ف�ه��ا للصمت امل��ري��ب للمجتمع ال��دويل واألم��م امل�ت�ح��دة واملنظمات
الدولية التابعة لها ،ودعاة حقوق اإلنسان إزاء صلف وهمجية الكيان
الصهيوين املستمر.
وط��ال �ب��ت ال�ه�ي�ئ��ة امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل وال س�ي�م��ا م�ج�ل��س األم ��ن ب�ت�ح�م��ل
مسؤولياته إزاء جرائم الكيان الصهيوين بحق سوريا واملنطقة العربية.
وع��رت ع��ن أسفها ال�ش��دي��د للحالة ال�ت��ي وص�ل��ت إليها األم��ة يف ظل
تخاذل عربي تتصدره أنظمة العمالة والخيانة التي تقودها السعودية
واإلمارات وانشغالهم باإلساءة للمشاعر واملقدسات اإلسالمية ،من
خالل احتضان املسؤولن الصهاينة والتودد لهم ومواالتهم ،وأخرها
تدنيس مراسل القناة العرية الصهيونية ال� 13للمشاعر املقدسة يف
مكة واملدينة.
وأوضحت الهيئة ،أنها تابعت بألم واستنكار شديدين تلك املشاهد
املوثقة التي تم تداولها ملراسل القناة العرية يف املشاعر املقدسة بمكة
واملدينة خالل أيام الحج.
وط��ال �ب��ت األح� ��رار م��ن ال��رمل��ان �ي��ن واإلع��الم �ي��ن وامل �ف �ك��ري��ن وامل�ث�ق�ف��ن
وال�ع�ل�م��اء ال �ع��رب وخ��اص��ة ع�ل�م��اء ال�ح��رم��ن ال�ش��ري�ف��ن ب��ال�خ��روج عن
ص �م �ت �ه��م ،وإدان� � ��ة واس �ت �ن �ك ��ار ت �ص ��رف ��ات ال �ن �ظ ��ام ال �س �ع ��ودي امل�س�ي�ئ��ة
مل�ق��دس��ات وم�ش��اع��ر أب�ن��اء األم��ة اإلس��الم�ي��ة وم�ن�ه��ا اس�ت�ق��دام ح��اخ��ام��ات
اليهود ومراسلو قنواتهم اإلعالمية لتدنيس املقدسات واملشاعر يف بالد
الحرمن الشريفن ،والتصدي لها بكافة الوسائل املتاحة.

وأشارت الهيئة إىل أنه يف الوقت الذي يمنع النظام السعودي مالين
املسلمن من أداء فريضة الحج ،وتعقيد إجراءات الحج أمام الذين
ي��رغ�ب��ون ب��أداء ه��ذا ال�ف��ري�ض��ة ،ي�ق��وم ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي بتقديم كامل
التسهيالت لليهود الصهاينة ل��دخ��ول ب��الد ال�ح��رم��ن ال�ش��ري�ف��ن مكة
ً
إمعانا يف اإلساءة ملشاعر أكرث من مليار
واملدينة ،وكل األماكن املقدسة
ونصف املليار مسلم.
وأك� ��دت أن ذل ��ك ي ��دل ع ��ىل أن ال �ن �ظ��ام ال �س �ع��ودي ي ��وايل ال�ص�ه��اي�ن��ة
ويسعى لتنفيذ مخططاتهم ضد املسلمن ومقدساتهم ،ما يتطلب
الوقوف ضده ومواجهته بحزم من كل أبناء األمة العربية واإلسالمية..
مشرية إىل أنه ال يحق للنظام السعودي التفرد بإدارة املشاعر املقدسة
كونها ملك لكل املسلمن وليست ً
ملكا ً
خاصا آلل سعود.
وذكرت الهيئة إىل أن هذه الحادثة ليست عفوية فقد سبقها زيارة
ي�ه��ود أخ��ري��ن إىل امل�س�ج��د ال�ن�ب��وي ال�ش��ري��ف ،ون�ش��ر ص��ور ال�ب�ع��ض وه��م
داخل مسجد الرسول محمد صىل الله عليه وآله وسلم بتسهيل من
ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي إض��اف��ة إىل تمكن ش��رك��ة أم�ن�ي��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة ب��دخ��ول
امل�ش��اع��ر امل�ق��دس��ة ب��ذري�ع��ة ح�م��اي��ة ال �ح �ج��اج ،يف إط ��ار م�خ�ط��ط ي�ه��ودي
الستهداف بيت الله الحرام بتواطؤ من النظام السعودي.
ون ��ددت ه�ي�ئ��ة رئ��اس��ة م�ج�ل��س ال �ن��واب ،ب��اس�ت�م��رار خ��روق��ات ت�ح��ال��ف
ال �ع��دوان ل�ل�ه��دن��ة امل�ع�ل�ن��ة ب��رع��اي��ة األم ��م امل�ت�ح��دة وم�ن�ه��ا ع��دم اس�ت�ج��اب��ة
ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان ال�س�ع��ودي اإلم ��ارايت وأدوات ��ه مل �ب��ادرة ف�ت��ح ال�ط��رق��ات
بن امل��دن واملحافظات ومنها تعز والضالع ،وع��دم السماح بانسياب
دخول سفن الوقود والغذاء والدواء إىل موائن الحديدة ،وكذا عدم
فتح مطار صنعاء أم��ام املسافرين وامل��ريض بشكل كامل وع��دم صرف
مرتبات كافة موظفي الدولة.
وط��ال�ب��ت بالتطبيق ال�ك��ام��ل وال�ح��ريف ألي ات�ف��اق��ات يتم اإلع��الن عنها
أو املوافقة عىل تمديدها.
وح �م �ل ��ت ه �ي �ئ��ة رئ ��اس ��ة م �ج �ل��س ال� �ن� ��واب ،دول ال� �ع� ��دوان وأدوات � ��ه
م�س��ؤول�ي��ة ال�ت�ن�ص��ل واالل �ت �ف��اف ع��ىل ت�ن�ف�ي��ذ ب �ن��ود ال �ه��دن��ة دون م��راع��اة
لتفاقم معاناة أبناء الشعب اليمني.
كما حملت األمم املتحدة ومبعوثها إىل اليمن املسؤولية اإلنسانية
واألخالقية إزاء الصمت املريب تجاه معاناة الشعب اليمني ،واستمرار
ص�ل��ف وت�ع�ن��ت دول ال �ع��دوان وتنصلها ع��ن تنفيذ ك��ام��ل ب�ن��ود ال�ه��دن��ة
املعلنة بإشراف األمم املتحدة.

زار وزارة الكهرباء  ..ووجه مبتابعة تنفيذ األحكام القضائية اخلاصة بحماية أراضي الدولة

رئيس الوزراء يناقش مع نائب محافظ البنك املركزي مستجدات مشاورات ُعمان
ن��اق��ش رئ�ي��س ال��وزراء ال��دك�ت��ور عبدالعزيز ص��ال��ح بن
حبتور ،مع نائب محافظ البنك املركزي اليمني أحمد
لطفي ،آخر التطورات يف مشاورات سلطنة عمان بن
الوفد الوطني واألط��راف األخ��رى ،خاصة فيما يتعلق
بالجوانب املالية وصرف مرتبات املوظفن املنقطعة.
ويف اللقاء استعرض نائب محافظ البنك ،مجموعة
النقاط التي تم التطرق لها بحضور املبعوث األممي،
من بينها ضرورة توحيد إدارة البنك املركزي ،ومعالجة
إش�ك��ال�ي��ات ط�ب��اع��ة ال�ع�م�ل��ة غ��ري ال�ق��ان��ون�ي��ة ،إىل ج��ان��ب
خ �ط ��ط ح �ك ��وم ��ة اإلن� �ق� ��اذ وال �ب �ن ��ك امل ��رك ��زي يف ص �ن �ع��اء
للحفاظ ع��ىل اس�ت�ق��رار سعر ص��رف ال�ع�م��الت األجنبية
مقابل الريال اليمني.
وأش� ��ار إىل أن م ��وض ��وع م��رت �ب��ات امل��وظ �ف��ن ك ��ان م��ن
ضمن أولويات النقاشات يف املفاوضات املالية ،إضافة
إىل فتح ميناء الحديدة وإنشاء صندوق سيادي إلدارة
م ��وارد ال ��دول ��ة ..م��وض�ح��ا أن ��ه ت��م ال�ت��أك�ي��د ع��ىل ض ��رورة
اإلف � � ��راج ع ��ن ال �ح �س ��اب ��ات ال �ب �ن �ك �ي��ة ال �خ ��ارج �ي ��ة وع ��دم
ال�ت�ص��رف ب�ه��ا وف�ق��ا ل�ل��رؤى ال�س�ي��اس�ي��ة ك��ون�ه��ا ح�س��اب��ات
لبنوك وليست ألشخاص.
وقد أكد رئيس الوزراء عىل ضرورة أن ترتبط عملية
تمديد الهدنة بالجوانب االقتصادية واملالية وباألخص
م�ع��ال�ج��ة روات ��ب امل��وظ�ف��ن املنقطعة م�ن��ذ ن�ق��ل وظ��ائ��ف
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي إىل ف��رع��ه يف ع��دن ،وال ��ذي ف�ش��ل فشال
ذري �ع��اً يف إدارة ال�س�ي��اس��ة ال�ن�ق��دي��ة وال��وف��اء ب��ال�ت��زام��ات��ه
تجاه معظم موظفي الخدمة العامة.
وأش ��ار إىل أن م��رت��زق��ة ال�ع��دوان وق�ي��ادات�ه��م يسعون
إلط ��ال ��ة أم ��د ال �ع ��دوان ع ��ىل ال �ي �م��ن ألغ� ��راض ش�خ�ص�ي��ة
م ��ادي ��ة ب �ع �ي��دة ع ��ن ح �ق��وق وم�ت�ط�ل�ب��ات أب �ن ��اء ال�ش�ع��ب
اليمني وتطلعه إلنهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق
ال �س��الم امل �ش��رف ،ال ��ذي ي�ح�ف��ظ ل�ل�ي�م��ن أم�ن��ه وس�ي��ادت��ه

ووحدته وسالمة أراضيه.
ويف سياق آخر ناقش لقاء عقد برئاسة رئيس مجلس
ال��وزراء الدكتور عبدالعزيز صالح ب��ن حبتور ،السبل
الكفيلة بحماية أرايض وممتلكات الدولة واستعادة ما
تعرض للنهب والسطو منها ،وفقاً لألحكام القضائية
الباتة.
وت � � ��دارس ال �ل �ق ��اء ال � ��ذي ض ��م ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ال� � ��وزراء
ل�ش��ؤون ال�خ��دم��ات وال�ت�ن�م�ي��ة ال��دك�ت��ور ح�س��ن مقبويل
ووزيري الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل املحاقري
وال�ك�ه��رب��اء وال�ط��اق��ة ال��دك�ت��ور م�ح�م��د ال�ب�خ�ي�ت��ي ورئ�ي��س
الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراين
الدكتور هاشم الشامي ،اآللية التنسيقية املناسبة بن
وزارة ال�ش��ؤون القانونية وهيئة األرايض ملتابعة تنفيذ
األح�ك��ام القضائية ال�ص��ادرة لصالح ال��دول��ة ض��د الغري

َ
الدولة
سواء يف مجال األرايض أو غريها من ممتلكات
التي تم االستيالء عليها وبيعها دون أي مصوغ قانوين.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متابعة من وزارة
ال�ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة وه�ي�ئ��ة األرايض ،ملتابعة إج��راءات
تنفيذ األحكام القضائية الصادرة خالل الفرتة املاضية
وات �خ ��اذ اإلج� � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت ��ي ت�ك�ف��ل اس �ت �ع��ادة
وصون األرايض واملمتلكات العامة وحمايتها من كافة
أوجه التعدي والنهب بالتنسيق مع وزاريت الداخلية
والعدل وتنفيذ ما يرتتب عليها من إجراءات قضائية
بصورة حازمة.
من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور
ع�ب��دال�ع��زي��ز ص��ال��ح ب��ن ح�ب�ت��ور ،دع ��م ح�ك��وم��ة اإلن �ق��اذ
لخطط وإجراءات وزارة الكهرباء و الطاقة واملؤسسات
َ
التابعة لها إلعادة تأهيل هذا القطاع واستعادة دوره

الحيوي يف خدمة التنمية .
ج ��اء ذل ��ك ل ��دى زي ��ارت ��ه وزارة ال �ك �ه��رب��اء وال �ط ��اق ��ة و
لقائه ومعه نائبه لشؤون الخدمات و التنمية الدكتور
ح�س��ن م�ق�ب��ويل ،وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء و ال �ط��اق��ة ،ال��دك�ت��ور
م �ح �م��د ال �ب �خ �ي �ت��ي ،ووك � ��الء ال� � ��وزارة وم ��دي ��ر امل��ؤس �س��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ك�ه��رب��اء ال��دك�ت��ور ه��اش��م ال�ش��ام��ي  ،وم ��دراء
َ
الوزارة واملؤسسة.
اإلدارات يف
كرس اللقاء ملناقشة أوضاع الوزارة والجهات التابعة
ل�ه��ا وخ�ط�ط�ه��ا للتغلب ع��ىل ال�ت�ح��دي��ات و اإلش�ك��ال�ي��ات
التي تواجهها الوزارة خالل الفرتة الراهنة  ،ومعالجة
االختالالت التي رافقت العمل خالل الفرتة املاضية ،
فضال عن جهود الوزارة واملؤسسة العامة للكهرباء ..
وتطرق اللقاء إىل أهمية ترجمة توجيهات قائد الثورة
السيد عبدامللك ال�ح��ويث  ،ورئ�ي��س املجلس السيايس

األع��ىل  ،امل�ت�ض�م�ن��ة ال�ن�ه��وض ب�م�ن�ظ��وم��ة ال�ك�ه��رب��اء عىل
امل�س�ت��وى ال��وط�ن��ي ،خ��اص��ة يف س�ه��ل وس��اح��ل ت�ه��ام��ه،
وف� ��ق خ �ط ��ة ش ��ام �ل ��ة ت �ت �ض �م��ن إع � ��ادة ت ��أه �ي ��ل وص �ي��ان��ة
محطات التوليد واألب��راج و خطوط النقل ومحطات
التوزيع .
وأش ��ار رئ �ي��س ال� ��وزراء  ،إىل أه�م�ي��ة وزارة ال�ك�ه��رب��اء
وال � �ج � �ه� ��ات ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل � �ه� ��ا ،ك ��ون� �ه ��ا م �ع �ن �ي ��ة ب �ت �ق ��دي ��م
خ� ��دم� ��ات ح �ي ��وي ��ة ل �ل �م ��واط ��ن وال� �ق� �ط� ��اع� ��ات امل �ت �ص �ل ��ة
بالتنمية واالستثمار ..الفتا إىل األوضاع الحرجة التي
عاشتها املؤسسة العامة للكهرباء منذ بدء العدوان
وال�ح�ص��ار ،ج��راء م��ا ت�ع��رض��ت ل��ه ب�ع��ض منشآتها من
اس �ت �ه ��داف م �ب��اش��ر م ��ن ق �ب��ل ط ��ريان ال� �ع ��دوان ،س�ي�م��ا
خطوط النقل واألبراج .
وأشاد بالجهود املبذولة من قبل الوزارة واملؤسسة
إلع��ادة تأهيل وتطوير ال�ق��درات التوليدية للمحطات
وزي � ��ادة ع ��دد امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن خ��دم��ات �ه��ا ع ��ىل ط��ري��ق
استعادة دوره��ا املحوري يف توفري الطاقة للمواطنن
واحتياجات التنمية واالستثمار .
ويف ال �ل �ق��اء ال ��ذي ح �ض��ره وزي ��ر ال �ش ��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة
ال��دك�ت��ور إسماعيل امل�ح��اق��ري ،أش��ار ال��دك�ت��ور البخيتي
 ،إىل حرص الوزارة عىل االستفادة من كافة كوادرها
اإلداري� � � ��ة وال �ف �ن �ي ��ة ،وال �ت �ع ��ام ��ل ب ��إي �ج ��اب �ي ��ة م ��ع ك��اف��ة
امل �ب ��ادرات واألف �ك ��ار ال �ت��ي ت �خ��دم م �س��ار ت�ح�س��ن ق�ط��اع
الكهرباء وتطوير دوره الخدمي .
وأوض � ��ح أن اإلش �ك ��ال �ي ��ات امل ��رتاك �م ��ة ال �ت ��ي ت��واج�ه�ه��ا
ال � � � ��وزارة و ال �ج �ه ��ات ال �ت ��اب �ع ��ة ل �ه ��ا ب �ح ��اج ��ة إىل ج�ه��د
ال�ج�م�ي��ع ،مل�ع��ال�ج�ت�ه��ا و ال�ت�غ�ل��ب ع�ل�ي�ه��ا ..الف �ت��ا إىل أن
اس�ت�ش�ع��ار امل�س��ؤول�ي��ة م��ن ق�ب��ل ال�ج�م�ي��ع م��ن ش��أن��ه أن
يعيد لهذه املؤسسة مكانتها يف اطار العمل املؤسيس
الخدمي الحكومي.

عبدالله إدريس
محافظ ًا للبيضاء

ص��در ال�ق��رار الجمهوري رق��م ( )42لسنة 2022م بتعين عبدالله
عي حسن أحمد إدريس ،محافظا ملحافظة البيضاء.

برئاسة السامعي..

اجتماع يناقش الصعوبات التي
تواجه سير األداء بجامعة تعز

ن��اق��ش اج �ت �م��اع ب�م�ح��اف�ظ��ة ت�ع��ز ب��رئ��اس��ة ع�ض��و امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس
األع � ��ىل س �ل �ط��ان ال �س ��ام �ع ��ي ،ال �ص �ع ��وب ��ات ال �ت ��ي ت ��واج ��ه س ��ري األداء
بجامعة تعز وسبل معالجتها.
واس �ت �ع ��رض االج �ت �م ��اع ال� ��ذي ض ��م ق �ي ��ادات م ��ن ال �س �ل �ط��ة امل�ح�ل�ي��ة
وج��ام�ع��ة ت�ع��ز  -م��رك��ز ال�ح��وب��ان وامل�ع�ه��د ال��وط�ن��ي ل�ل�ع�ل��وم اإلداري ��ة،
اإلش �ك ��االت ال �ت��ي ت��واج��ه س��ري ال�ع�م��ل يف ال�ج��ام�ع��ة ،وأب ��رزه ��ا نقص
ال�ق��اع��ات ال��دراس�ي��ة وض�ع��ف ق��درت�ه��ا االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة ،يف ظ��ل اإلق�ب��ال
امل �ت��زاي��د ل �ل �ط��الب وال �ط��ال �ب��ات ع ��ىل ال�ت�ع�ل�ي��م األك ��ادي �م ��ي يف م�خ�ت�ل��ف
كليات الجامعة.
ووج ��ه االج �ت �م ��اع ،امل�ع�ن�ي��ن ب�ت�ج�ه�ي��ز ق ��اع ��ات االخ �ت �ب ��ارات ب�ح�س��ب
اإلمكانات املتاحة وبما تتناسب مع الكثافة الطالبية التي تشهدها
ال�ج��ام�ع��ة وت��وف��ري امل�ن��اخ امل��الئ��م لتمكينهم م��ن أداء االخ�ت�ب��ارات بكل
سهولة ويسر واالستفادة من القاعات الجديدة التي أوشك العمل
فيها عىل االنتهاء.
وشدد املجتمعون عىل أهمية البحث عن قطعة أرض من أرايض
الدولة أو األوق��اف وبناء جامعة متكاملة تستوعب اإلقبال الكبري
واملتزايد عىل التعليم الجامعي بمحافظة تعز ،والتأكيد عىل تعاون
جميع الجهات بما يف ذلك هيئتي الزكاة واألوقاف ووزارة التعليم
ال�ع��ايل وامل�ب��ادرات املجتمعية وال�ت�ج��ار وف��اع��ي ال�خ��ري وإسهامهم يف
إنشاء مرافق الجامعة وتوفري احتياجاتها.
ويف االجتماع حث عضو السيايس األعىل السامعي ،الجميع عىل
تكامل الجهود وااللتزام بتنفيذ مخرجات االجتماع وتطبيقها عىل
الواقع.
من جهتها أبدت قيادة السلطة املحلية ،االستعداد بناء قاعات
دراسية عىل نفقتها فور توفر األرض املناسبة مباشرة.

نفى ما تداولته اجلهات الداعمة للتكفيريني

ناطق الداخلية يكشف تفاصيل
أحداث قرية خبزة في قيفة

أك� ��د ال �ن ��اط ��ق ال ��رس �م ��ي ل � � ��وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة ،ال �ع �م �ي��د ع �ب��دال �خ��ال��ق
العجري ،أن األجهزة األمنية ألقت القبض عىل عناصر إرهابية يف
قرية خبزة بمنطقة قيفة بمحافظة البيضاء ،بعد أن نفذت عمليات
إجرامية استهدفت نقاطا أمنية تابعة لوزارة الداخلية.
وقال العميد العجري أن تلك العناصر تنتمي لتنظيم ما يسمى
القاعدة ،وأنها سعت إىل استغالل ن��زاع مسلح نشب بن طرفن
م��ن أب �ن��اء ق��ري��ة خ �ب��زة ب�س�ب��ب خ ��الف ع��ىل أرض وث ��أر س��اب��ق ،ل�ت�ق��وم
بالهجوم عىل املواقع األمنية يف قرية خبزة وما حولها ،وتنفيذ عدد
م��ن العمليات اإلج��رام�ي��ة واالدع��اء ب��أن أب�ن��اء املنطقة ه��م م��ن نفذوا
تلك العمليات.
وأضاف "حيث قامت مجموعة من العناصر التكفريية املتواجدة
يف منطقة خبزة يف تأريخ 1443-12-20ه�� ،عند الساعة الثالثة
عصرا من يوم الثالثاء ،بالهجوم عىل املوقع والنقطة التابعة لألمن
بالقرب من مدخل منطقة خبزة ،نتج عن ذلك استشهاد رجل أمن
وجرح خمسة آخرين".
ونفى ناطق وزارة الداخلية ما تداولته الجهات الداعمة للتكفريين
م ��ن ف �ي��دي��وه��ات وم �ق ��اط ��ع ق ��ال ��ت إن �ه ��ا ل ��رج ��ال األم � ��ن ..م ��ؤك ��دا أن�ه��ا
م�ف��رك��ة وم �ع��دة م�س�ب�ق��ا ،ال �ه��دف م�ن�ه��ا ت�ش��وي��ه رج ��ال األم ��ن ال��ذي
ي�ع��رف ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ع �م��وم��اً ،وأب �ن��اء م�ح��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء بشكل
خ��اص ،عظمت دوره��م يف الدفاع عن حياة وممتلكات املواطنن،
وتضحياتهم يف سبيل تحرير أبناء املحافظة من سطوة الجماعات
التكفريية التي كانت ترتكب بحقهم أبشع الجرائم.
وحيا دور أبناء قيفة والقريشية يف التصدي لهذه املخططات ،كما
ع� رّ�ر عن الشكر والتقدير ملوقف وجهاء وأبناء منطقة خبزة بشكل
خاص الذين واجهوا مخطط العصابات التكفريية التي تعمل مع
العدوان عىل تفجري األوضاع داخل املناطق الحرة.

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.

يف ظل معادلة الردع بني روسيا وأمريكا
والحراك الذي يشهده العالم عامة ومنطقة
الشرق عى وجه الخصوص ،تشر املعطيات أن
عصراً جديداً بدأ بقيادة روسيا التي ظهرت مجدداً
قوة عظمى تملك من االقتصاد والقوة العسكرية
والسياسية املرنة ما يمكنها من الرتبع لقيادة
العالم وإىل جانبها قوى صاعدة أيضا كالصني التي
تربطها بها عالقات تعاون يف املجاالت العسكرية
واالقتصادية ،وكذا إيران وتركيا التي دخلت معها
ضمن تحالف جديد مناهض لسياسة الغطرسة
األمريكية ،التي ظلت لعقود من الزمن تهيمن عى
القرار الدويل وتنفذ أجندتها تحت عدة مسميات
كحقوق اإلنسان وغرها ..والتي لم تعد مجدية يف
الوقت الحاضر حيث يشهد العالم تحوال نحو بناء
تحالفات جديدة أكر قوة وتماسكاً ..هذه املتغرات
التي نتجت عن الحرب البادرة بني روسيا وأمريكا
بسبب أوكرانيا كان لها تداعيات عدة وجوانب
إيجابية يف التشكل والصعود ملحور املقاومة الذي
فرض حضوراً قوياً ضمن املعادالت الدولية بني
دول املنطقة والعالم ..ومن جانب آخر يرى عدد
من املحللني السياسيني أن التقارب والحوار العلني
بني طهران والرياض وزيادة التمثيل الدبلومايس
لكل من الكويت واإلمارات مع إيران سيسهم يف
تحقيق السالم يف املنطقة إذا صدقت النوايا ..
تفاصيل أكر يف سياق التقرير التايل :

«26سبتمرب»
تقرير :ناصر الخذري

www.26september.net
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اسبوعية
سياسية  .عامة

توازن الرعب بني روسيا وأمريكا ومستقبل السالم في املنطقة

تالش
حتالفات روسيا مع الصني وإيران وتركيا مؤشر ٍ
لعصر الهيمنة األمريكية

وصلت الدول املتحالفة في عدوانها على اليمن إلى قناعة تامة بفشل كافة اخليارات العسكرية
األحداث التي تشهدها أوكرانيا يف ظل تنامي القدرات الدفاعية واالقتصاد
القوي والتحالف الوثيق بني موسكو وايران وتركيا اىل جانب الصني اصاب
ال�ن�ظ��ام األم��ري��ي ب�ص��دم��ة ك�ب��رة وأف�ش��ل األن�ظ�م��ة ال�ت��ي ت��راه��ن ع��ى ع�ل�ي��ه يف
تقديم الحماية لها كالرياض وأبو ظبي اللتني بدأتا باإلدراك بتاليش عصر
الهيمنة األمريكية بعد أن كشر الدب الرويس انيابه معلنا عن عصر جديد
من توازن الرعب يف العالم .
وس�ب��ق ان ت�ح��دث يف ه��ذا ال�س�ي��اق وزي��ر خ��ارج�ي��ة أم��ري�ك��ا ال�س��اب��ق كيسنجر
أن التقارب الصيني الرويس هو بداية النهاية ألمريكا التي بدأت ترتنح فعال
جراء املتغرات التي تشهدها املنطقة والعالم بسبب األزمة األوكرانية .
واقع جديد
قمة طهران الثالثية يرى عدد من املحللني السياسيني أنها جاءت ردا عى
قمة جدة التي شارك فيها بايدن خالل زيارته الشرق أوسطية التي وصفت
بالفاشلة فيما كان لقمة طهران أثرها االيجابي فيما خرجت به من اتفاقيات
هامة عى صعيد تحقيق األم��ن واالس�ت�ق��رار يف املنطقة وظهور تقارب ايضا
ب��ني املجتمعني م��ع ال��ري��اض ال��ذي ب��دأ واض�ح��ا م��ن خ��الل االت�ص��االت م��ع بن
سلمان ملناقشة أطر تحقيق سالم يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها ويعزز
من االقتصاد للدول املنضوية يف اتحاد الربيكس .
تحقيق السالم يف اليمن
من بني امللفات التي تم مناقشتها يف قمتي طهران وجدة أيضا هو الهدنة
يف اليمن وص��وال اىل تحقيق س��الم ش��ام��ل ينهي ال�ع��دوان وال�ح�ص��ار ويفتح
املجال بشكل دائم أمام الرحالت الجوية والربية والبحرية من واىل واليمن
وارتباطها بمحيطها االقليمي والدويل .
وي��رى م��راق�ب��ون ل�ل�م�ت�غ��رات ال��دول�ي��ة وم��ا أف��رزت��ه ت��داع�ي��ات�ه��ا ع��ى االص�ع��دة
السياسية والعسكرية واالقتصادية أن ال�ع��دوان فشل بعد أك��ر من سبع
سنوات من تحقيق أي من أهدافه ولم يعد من حل ملا يجري يف اليمن سوى
اللجوء للحل السيايس الذي وصلت الدول املتحالفة يف عدوانها عى اليمن
اىل قناعة تامة بفشل كافة الخيارات العسكرية التي سبق وأن جربتها يف
اليمن خاصة يف ظ��ل ظهور ت��وازن ال��ردع ب��ني صنعاء وال��ري��اض ال��ذي جعل
حكومة صنعاء تفاوض من مصدر قوة عى تحقيق السالم العادل وفرض
ش��روط�ه��ا يف وق��ف ال �ع��دوان ورف ��ع ال�ح�ص��ار وف�ت��ح امل �ط��ارات وامل ��وائن وص��رف
مرتبات موظفي الدولة.
مبادرات
التعامل الدبلومايس ووحدة القرار جعل من صنعاء أنموذجاً يف كل ما

محور املقاومة يفرض حضوره القوي
ضمن املعادالت الدولية

التعامل الدبلوماسي ووحدة القرار جعل من صنعاء أمنوذج ًا في اتخاذ قراراتها

يعلن عنها يف السر قدما نحو إرساء مداميك السالم من خالل التعاطي
املسؤول مع مختلف امللفات السياسية والعسكرية ومنها تنفيذ خطوات
الهدنة املعلنة م��ن قبل األم��م املتحدة فكان م��ن اث�ب��ات حسن ال�ن��واي��ا هو
االعالن من طرف واحد عن فتح ثالث طرق يف تعز فيما الطرف اآلخر ال
يصل اىل اتخاذ قرار مواز لحكومة صنعاء بسبب تعدد التيارات واالرتهان
الواضح ملموليهم يف كل من ابو ظبي والرياض .

سرت من مطار القاهرة وهذا أيضاً خرق كبر للهدنة حسب قوله.
وك �ش ��ف ع �ب ��دال �س ��الم أن ال �ت �ح ��ال ��ف رف� ��ض إدخ � ��ال ال ��وق ��ود ال �خ��اص
بالطائرات إىل صنعاء ويرفض جدولة الرحالت وهو أمر غر مربر.
وع��ن ف�ت��ح م�ي�ن��اء ال�ح��دي��دة أك��د ع�ب��دال�س��الم أن ال�س�ف��ن ال�ت��ي دخ�ل��ت
24سفينة ثالث منها يف الحجز ويتم تأخر بعض السفن ل� 21يوماً،
بينما كان االتفاق عى دخول 36سفينة إىل ميناء الحديدة.

هل تفيض الهدنة اىل تحقيق سالم ؟
ظ�ه��رت ت�ي��ارات م�ت�ط��رف��ة يف م��ا ي�س�م��ى ب��امل�ج�ل��س ال��رئ��ايس ت�ع�م��ل بشكل
واض��ح اىل عرقلة الهدنة يف سعي منها اس�ت�م��رار دع��م تحالف ال�ع��دوان
لها علها تحقق عما عجزت عنه خالل سبع سنوات ونيف من العدوان
وال�ح�ص��ار وه��و م��ا ت�ط��رق ل��ه ص��راح��ة م��ا ي�س�م��ى ب��وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة األس�ب��ق
خالد اليماين الذي قال" :هناك تيارات متطرفة تدور يف فلك (الحكومة
اليمنية) ،ما زالت تحرض ضد الهدنة وضد السالم من منطلق قناعتها
أن السالم سيمكن (الحوثيني) من حكم اليمن .وتمارس هذه التيارات
التصعيد اإلعالمي عى أمل سقوط الهدنة ،وعودة التحالف لدعم الخيار
العسكري لتحقيق "النصر الكامل" ،وهذا الطرف يحاول تجاهل رؤية
السالم السعودية ،وهو يعرف أن تجربة السنوات السبع املاضية أكدت
فشل الخيار العسكري ،لكنه يراهن عى تكرار الفشل".

فتح الطرق
وب�ش��أن ال�ط��رق ق��ال ع�ب��دال�س��الم إن ص�ن�ع��اء رف�ض��ت م��ن ال�ي��وم األول
تسمية أي طريق ألن هذا له عالقة بالوضع العسكري ،وفتح الطرق
له عالقة بوقف إطالق النار ..وقال :
– فتح الطرق يجب أن يتم بناء عى نقاش بني األطراف ونحن شكلنا
لجنة عسكرية ولجنة للطرقات بينما الطرف اآلخ��ر شكل لجنة لتعز
فقط
– هناك محاولة الستغالل قضية فتح الطرقات وتقديمها كصورة
دعائية
– قدمنا مبادرات لفتح  3طرق يف تعز مقابل تعنت الطرف اآلخر
– ق�ل�ن��ا ل�ه��م ف�ل�ن��ذه��ب ل��وق��ف إط ��الق ن��ار ش��ام��ل ودائ ��م يف ت�ع��ز لكنهم
رفضوا
– عندما طالبنا بفتح طرق سواء يف حرض أو مأرب قالوا هذه مشكلة
عسكرية تحتاج وقف إطالق نار
– ال�ط��رف اآلخ ��ر ل��م ي�ق��م بتنفيذ يشء وق��دم�ن��ا ال�ط��رق امل�م�ك��ن فتحها
والطرف اآلخر لم يقدم حتى طريقاً واحداً

خروقات مستمرة
يف ح ��ني ت�ع�ل��ن ال ��ري ��اض رغ�ب�ت�ه��ا يف ت �م��دي��د ال �ه��دن��ة وص ��وال اىل ال�ح��ل
ال �س �ل �م��ي يف ال �ي �م��ن إال أن ال �خ ��روق ��ات امل �س �ت �م��رة وال �ط �ل �ع ��ات ال �ج��وي��ة
والتجسسية تنبئ بعدم جديتها للوصول السالم الشامل كما تدعي
ويف هذا السياق قال محمد عبدالسالم يف مداخلة له عى قناة املسرة:
"هناك التزام ال بأس به فيما يتعلق بالعمليات الواسعة لكن الطران
التجسيس ل��م ي�ت��وق��ف وال�ط��ران ال�ح��رب��ي ن�ف��ذ ع��دداً م��ن ال�غ��ارات أدت
لسقوط شهداء ،كما أن القصف املدفعي املعادي خصوصاً يف الحدود
مستمر وعمليات القنص من قوى العدوان أدت لسقوط ضحايا.
واعترب عبدالسالم أن قصف الطران الحربي واالستطالعي خرق كبر
جداً للهدنة ،الفتا إىل أن الخروقات اليومية بعشرات اآلالف.
فتح املوائن واملطارات
اىل ذلك تحدث عن فتح مطار صنعاء بالقول" :حتى اآلن كان يفرتض
تنفيذ 32رح�ل��ة جوية لكن ما نفذ منهم  18رحلة فقط ول��ن تتجاوز
ال� 20رحلة خالل املتبقي من الهدنة” ،الفتا إىل أن رحلة يتيمة واحدة

تحييد امللف اإلنساين
وك �ش��ف ع �ب��دال �س��الم أن ص�ن�ع��اء ط��ال�ب��ت م�ن��ذ ال �ب��داي��ة ب�ت�ح�ي�ي��د امل�ل��ف
اإلن�س��اين ووق��ف الحرب منوها إىل أن التحالف رف��ض وساطة عمانية
لهدنة تسمح بنقاش سيايس.
وقال عبدالسالم :ليس لدينا مشكلة مع السالم والهدنة ،وهناك
ق�ض��اي��ا إق�ل�ي�م�ي��ة ل�ه��ا ت��أث��ر ع��ى م��واق��ف ال �ط��رف اآلخ ��ر ون�ح��ن ال نخضع
مصالح شعبنا للمواقف الدويل ..وأكد عبدالسالم أن صنعاء ال تمانع
م��ن ص��رف امل��رت�ب��ات ،ب��ل ه��ي ال�ت��ي طالبت منذ ال�ب��داي��ة ،وال�ط��رف اآلخ��ر
يرفض جملة وتفصيال.
وق��ال ع�ب��دال�س��الم :ن�ح��ن ن�ق��ول أم��ام ال ��رأي ال�ع��ام أن ت�ص��رف مرتبات
املوظفني من عائدات ميناء الحديدة ،واإلي��رادات األخرى ،مؤكدا أن
ع��ائ��دات م�ي�ن��اء ال�ح��دي��دة ال ت�ص��ل إىل  10م�ل�ي��ارات ،ويف امل�ق��اب��ل هناك

إيرادات من مبيعات النفط التي يقوم الطرف اآلخر ببيعها ،تصل يف
الشهر الواحد إىل  240مليون دوالر.
وأضاف عبدالسالم أن صنعاء خاطبت الطرف اآلخر أن  :أي إيراد من
ميناء ال�ح��دي��دة ،أضيفوا إل�ي��ه م��ن إي��رادات�ك��م م��ا يكفي ل�ص��رف مرتبات
اليمنيني ..وشدد عبدالسالم عى صرف مرتبات املوظفني ،ليس فقط
امل��رت �ب��ات يف ال ��وق ��ت ال �ح ��ايل ،ول �ك��ن ح�ت��ى امل��رت �ب��ات امل �ت ��أخ ��رة ،وم��رت�ب��ات
املتقاعدين الحالية واملتأخرة.
اجتماع علني
اىل ذلك يرى محللون سياسيون أن التقارب بني طهران والرياض يف الحوار
املزمع اجراؤه بني وزيري خارجية البلدين يف العراق سيفيض اىل تفاهمات
ي�ك��ون ل�ه��ا ن�ت��ائ��ج اي�ج��اب�ي��ة ع��ى تحقيق األم��ن واالس�ت�ق��رار يف امل�ن�ط�ق��ة  ,حيث
أعلن العراق مطلع االسبوع أنه يستعد الستضافة اجتماع "علني" لوزيري
خ��ارج�ي��ة إي ��ران وال�س�ع��ودي��ة ،ب�ط�ل��ب م��ن ويل ال�ع�ه��د ال�س�ع��ودي م�ح�م��د بن
سلمان ،حيث تقوم بغداد بالوساطة ملساعدة املتنافسني اإلقليميني عى
إصالح العالقات بينهما.
وق ��ال وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال �ع��راق��ي ف ��ؤاد ح �س��ني ،يف ت�ص��ري�ح��ات ل�ت�ل�ي�ف��زي��ون
رووداو الكردي ،إن ويل العهد السعودي ،طلب استضافة لقاء بني وزير
الخارجية السعودي ونظره اإليراين يف بغداد.
وأض��اف أن االجتماعات املستقبلية ستكون بتمثيل رفيع بمشاركة وزي��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ال�س�ع��ودي ف�ي�ص��ل ب��ن ف��رح��ان ب��ن ع�ب��د ال�ل��ه آل س �ع��ود ،ون�ظ��ره
اإليراين حسني أمر عبداللهيان ،إال أنه لم يحدد موعد اللقاء.
وكانت اللقاءات السابقة بني البلدين تتم بشكل فردي وبمستوى تمثيل
دبلومايس وسيايس منخفض وبمشاركة مسؤويل األمن واالستخبارات.
خيارات مفتوحة
يف حني يستمر الحديث يف األروقة السياسية عن امكانية التوصل لهدنة
تفيض اىل سالم دائم يف اليمن واملنطقة إال أن املمارسات عى الواقع العميل
ت �ش��ر ع ��ى ع �ك��س م ��ا ي �ت �ح��دث ب ��ه ال �س��اس��ة ف �ق��د ش �ه��دت ال �ه��دن��ة االن�س��ان�ي��ة
والعسكرية اكر من  205خروقات خالل اليومني املاضيني تخللها تحليق
للطران االستطالعي املسلح والتجسيس عى أجواء محافظات مأرب ،تعز،
حجة ،الجوف ،صعدة ،الضالع ،الحديدة ،وجبهات الحدود.
اضافة اىل قصف بالطران واملدفعية وزحوفات ملرتزقة العدوان .
ه ��ذه ال �خ��روق��ات اص�ب�ح��ت ت �ه��دد ب�ن�س��ف ال �ه��دن��ة وي�ب�ق��ى خ �ي��ار ال ��رد وارداً
وب �ش �ك��ل أوس� ��ع إن ل ��م ي ��وق ��ف ال� �ع� ��دوان خ ��روق ��ات واس �ت �ه ��داف ��ه امل �ت��واص��ل
للمدنيني يف محافظات عدة من اليمن.

في احملافظات اجلنوبية والشرقية احملتلة :

أسباب وأهداف عودة النشاط اإلرهابي املفاجئ لتنظيم القاعدة !!
بشكل مفاجئ شهدت محافظات عدن وشبوة وأبني والضالع
امل�ح�ت�ل��ة ت �ص �ع �ي��داً م �ل �ح��وظ��اً يف ن �ش��اط ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة اإلره ��اب ��ي
خ ��الل األي� ��ام امل��اض �ي��ة ،ح�ي��ث ش �ه��دت ت�ل��ك امل �ح��اف �ظ��ات أك ��ر م��ن
ع�م�ل�ي��ة ن�ف��ذه��ا ال�ت�ن�ظ�ي��م ،إض��اف��ة إىل وج ��ود ت��رج�ي�ح��ات ب��وق��وف��ه
وراء العمليات التي شهدتها عدن مؤخراً ..املزيد من التفاصيل
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��أس�ب��اب وأه ��داف ع ��ودة ن�ش��اط ال�ت�ن�ظ�ي��م يف امل�ح��اف�ظ��ات
الجنوبية والشرقية يف سياق التقرير التايل:
"26سبتمرب"  -خاص
ً
ً
ب �ع��د ص �م��ت ط ��وي ��ل ك ��ان ق ��د خ �ل��ق ان �ط �ب��اع��ا م �غ ��اي ��را ل�ل�ح�ق�ي�ق��ة
املتعلقة بوضع تنظيم القاعدة يف املحافظات الجنوبية والشرقية
املحتلة  ،أثبت التنظيم حقيقة ارتباطه بأنظمة العدوان واالحتالل
وقيادات أدواتها وفصائلها العسكرية يف الداخل اليمني  ،وأنها
هي من تحدد زمان ومكان تواجده وتحركاته  ،وتعمل عى بناء
قوته وقدراته وتخلق ظروف ومعطيات البيئة واللحظة املواتية
لتفعيله وعودة نشاطه اإلرهابي املفاجئ.
ويف سياق تصفية حسابات ص��راع التقاسم للنفوذ والتسابق
ع ��ى امل �ص��ال��ح واالن� �ف ��راد ب��ال�ن�ه��ب ل �ل ��روات ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وال�ن�ف�ط�ي��ة
وال �غ��ازي��ة ال�ت��ي ي�ك�ت�ن�ف�ه��ا ث ��رى ت�ل��ك امل�ح��اف�ظ��ات ب��ني ق�ط�ب��ي ال�غ��زو
واالح�ت��الل املتمثلني بالنظامني السعودي واإلم��ارايت وأدواتهما
العميلة واملرتزقة يف الداخل ممثلة بما يسمى باملجلس االنتقايل
امل ��وايل ل��دوي�ل��ة اإلم ��ارات وك ��ذا ال�ت�ش�ك�ي��ل امل�ل�ي�ش��اوي ال ��ذي ي�ق��وده
املرتزق طارق صالح  ،إضافة إىل جناح اإلخوان املسلمني املتمثل
بحزب اإلصالح .
ش�ه��دت امل�ح��اف�ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة وال�ش��رق�ي��ة امل�ح�ت�ل��ة خ��الل األي��ام
ً
ً
امل��اض �ي��ة ت �ص��اع��دا م�ل�ح��وظ��ا يف وت ��رة ال�ع�م�ل�ي��ات اإلره ��اب �ي ��ة وب�ع��د
س��اع��ات م��ن تنفيذ التنظيم هجوماً إره��اب�ي��اً يف محافظة الضالع
ش�ه��دت مدينة املحفد بمحافظة أب��ني هجومًا إره��اب� ًّي��ا أس�ف��ر عن
إصابة عدد مما يسمى بقوات ألوية العمالقة الجنوبية بجروح

خ�ط��رة نتيجة اس�ت�ه��داف ط�ق��م ع�س�ك��ري ك��ان��وا ع��ى م�ت�ن��ه بعبوة
ناسفة خالل توجهه إىل محافظة شبوة .
وجاء هذا الهجوم يف أعقاب اشتباكات وقعت الجمعة ،بني
ما يسمى بقوات الحزام األمني يف مدينة الضالع وعناصر تابعة
لتنظيم القاعدة  ..قالت وسائل إعالمية تابعة إلنتقايل اإلمارات
أن هجوم عناصر التنظيم جاء بعد تمكن ما يسمى بقوات الحزام
األمني من ضبط عناصر إرهابية يف مديرية الشعيب بعد تسللها
من محافظة البيضاء .
وكانت املواجهات التي شهدتها محافظة الضالع
مع عناصر التنظيم قد أسفرت عن مقتل نائب قائد ما يسمى
ب ��ال �ح ��زام األم �ن ��ي يف امل �ح��اف �ظ��ة ول �ي ��د ال �ض ��ام ��ي ،وق ��ائ ��د م�ك��اف�ح��ة
اإلره� ��اب ق��ائ��د م��ا ي�س�م��ى ب��ال �ل��واء ال �س ��ادس م�ح�م��د ال�ش��وب�ج��ي،
وعدد من الجنود.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن أحداث الضالع قد تزامنت مع نشر
تنظيم القاعدة يف محافظة أبني املئات من عناصره يف الطرقات
الرابطة بني معاقله يف مديرية مودية ومناطق يف لودر والخديرة،
ً
َ
مديريتي الوضيع واملحفد.
وصوال إىل
ووف� �ق ��ا مل� �ص ��ادر م �ح �ل �ي��ة يف م �ح ��اف �ظ ��ة ش� �ب ��وة ،ف �ق ��د ش ��وه ��دت
عناصر من تنظيم القاعدة تتحرك يف مديريتي ميفعة ورضوم،
واس �ت ��وط �ن ��ت ه� ��ذه ال �ع �ن��اص��ر يف ت �ل��ك امل �ن ��اط ��ق ب �ع��د ه ��روب �ه ��ا م��ن
محافظة البيضاء العام املايض.
ويف ال��وق��ت ال��ذي ي��رى ف�ي��ه م�ح�ل�ل��ون وم�ت��اب�ع��ون أن ب��روز ورق��ة
تحريك القاعدة وداع��ش أسلوب ممنهج تنتهجه أنظمة الغزو
واالحتالل السعودي اإلمارايت يف إدارة كفة صراعاتها وتقاسمها
ملناطق السيطرة والنفوذ والنهب للروات اليمنية  ..يرى آخرون
أن ت �ن��ام��ي ن �ش ��اط ت �ن �ظ �ي��م ال �ق ��اع ��دة يف م �ح��اف �ظ��ات أب ��ني وش �ب��وة
والضالع مؤخرا يرتبط بفرار ع��دد من السجناء املحسوبني عى
ال�ق��اع��دة م��ن أح��د السجون يف ش�م��ال محافظة حضرموت التي

ت �ش ��رف ع�ل�ي�ه��ا ق� ��وات ت�ن�ت�م��ي إىل ح ��زب اإلص � ��الح وت ��دي ��ن ب ��ال ��والء
ل�ل�م��رت��زق ع ��يل م�ح�س��ن األح �م ��ر ب�ع��د إزاح �ت ��ه م ��ن م�ن�ص�ب��ه ك�ن��ائ��ب
لرئيس شرعية العمالة واالرتزاق .
ويف ه��ذا ال�س�ي��اق ك��ان ال�ت�ن�ظ�ي��م ق��د ع��دد م��ن ع�م�ل�ي��ات الخطف
للموظفني األجانب الذين يعملون لدى األمم املتحدة ومنظمة
أط �ب��اء ب��ال ح ��دود ،وال ��ذي ��ن ال ت ��زال ع�م�ل�ي��ة اخ�ت�ط��اف�ه��م م�ج�ه��ول��ة
ويكتنفها الغموض بعد أن م��ى ع��ى تلك العمليات املنفصلة
نحو شهرين.
وبعيدا عن عمليات الخطف تلك ،قالت مصادر قبلية يف بلدة
املحفد بمحافظة أب��ني ،أن عناصر متطرفة م��ن تنظيم القاعدة
ع ��اودت ن�ش��اط�ه��ا يف ال �ب �ل��دة ال�ج�ب�ل�ي��ة ،ب�ع��د س �ن��وات م��ن ط��رده��ا
من قبل ما يسمى بقوات الحزام األمني املحسوبة عى املجلس
االنتقايل املوايل لإلمارات.
إىل ذل ��ك ت�ت�ه��م ق �ي ��ادة م ��ا ي�س�م��ى ب��امل�ج�ل��س االن �ت �ق��ايل ال �ج��رال
العجوز عيل محسن األحمر ،بالوقوف وراء تنامي نشاط تنظيم
ال �ق ��اع ��دة وت� ��رى يف ذل ��ك إج � ��راء انتقامي م ��ن األح �م ��ر ع ��ى ق ��رار

عزله الذي يعتقد أن السعودية واإلمارات من يقف خلفه نظرا
الرتباطه الوثيق بالجماعات املسلحة.
كما تتهمه ب��ال��وق��وف وراء ن�ش��اط ال�ق��اع��دة يف مناطق خاضعة
لسيطرة قيادات عسكرية موالية أبرزها ما يسمى بوزير الدفاع
محمد عيل املقديش وما يسمى بقائد املنطقة العسكرية األوىل يف
وادي حضرموت يحيى أبوعوجاء ،املتهم الرئييس برعاية تنظيم
القاعدة الذي ارتكب مئات من عمليات القتل يف سيئون وحدها.
ويف ظل استمرار ص��راع األدوات العميلة واملرتزقة العسكرية
منها والسياسية يتوقع م��راق�ب��ون اس�ت�م��رار تنامي ن�ش��اط تنظيم
ال�ق��اع��دة يف امل�ح��اف�ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة امل�ح�ت�ل��ة وح ��دوث ال�ع��دي��د من
الهجمات والعمليات اإلرهابية يف قادم األيام".
لتبق الحقيقة هي حقيقة إطالق العنان لغول اإلرهاب األمريي
السعودي اإلمارايت الصهيوين للعبث بأمن املحافظات الجنوبية
والشرقية املحتلة واستقرارها وسلمها االجتماعي وإزهاق األرواح
الربئية الطاهرة فيها عى مرأى ومسمع وصمت مريب ومعيب
من املجتمع الدويل واإلدارة األمريكية ودول الرباعية التي تدعي

مكافحة اإلرهاب  ،يف حني أن اإلرهاب جزء من أدوات ووسائل
إدارتها لسياسات واسرتاتيجيات هيمنتها وإذاللها للشعوب بما
فيها شعبنا اليمني  ،وأن نشاط الجماعات اإلرهابية وارتكابها
لجرائم التفجر والقتل واإلزهاق ألرواح األبرياء يف الوطن اليمني
تعد بالنسبة لإلدارتني األمريكية والصهيونية وأنظمتها العميلة
يف املنطقة أعمال مشروعة ويف الوقت ذاته هي من تمتلك مفاتيح
التحكم بتلك الجماعات وتوجيهها طاملا تخدم أعمالها وجرائمها
م �ش��اري �ع �ه��ا وم �خ �ط �ط��ات �ه��ا االس �ت �ع �م��اري��ة وال ت �ش �ك��ل خ �ط ��راً ع��ى
شعوبها أو تهديداً ألمنها القومي ومصالحها.
وان �ط ��الق ��ا م ��ن ذل� ��ك ف� ��أن ال �ك �ث��ر م ��ن األح� � ��داث ال �ت ��ي ت�ش�ه��ده��ا
دام
م�ح��اف�ظ��ات ج�ن��وب ال��وط��ن امل�ح�ت�ل��ة وم��ا ي��دار ف�ي�ه��ا م��ن ص� ً�راع ٍ
�اال للشك
ب��ني ف�ص��ائ��ل م��رت��زق��ة ال �ع��دوان  ..ت��ؤك��د ب�م��ا ال ي��دع م �ج�
أن هناك لعبة قذرة يحيكها املحتل السعودي اإلم��ارايت يف إطار
السعي إىل تحقيق أهدافه ومطامعه وفقاً لسياساته الجديدة
امل�س�خ��رة يف ن�ه��اي��ة امل �ط��اف ل�خ��دم��ة وت�ن�ف�ي��ذ األج �ن ��دات وامل�ش��اري��ع
األمريكية والصهيونية .
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يف االوضاع الصعبة واالستثنائية التي تشهدها بالدنا يف ظل عدوان همجي غاشم وحصار جائر لسبع سنوات ونيف ..انبثقت مؤسسة "بنيان التنموية" بتجربة
فريدة ومتميزة من خالل تجربتها الرائدة التي ربطتها بشكل مباشر مع املجتمع الذي جعلت منه عدتها يف السري معا نحو البناء والتنمية الشاملة التي
ملسها الجميع يف السهل والوادي والجبل واملدن والقرى ,بمشاريع متعددة يف مجال التنمية الزراعية والطرقات واطعام الفقراء ومد يد العون واملساعدة
للمحتاجني وتطوير مهاراتهم وصوال اىل جعلهم كوادر منتجة يف املجتمع ..ومما ميز هذه املؤسسة الرائدة حقا أنها كرست نشر الوعي وجعلت من املجتمع
من املتطوعني هم فرسانها الذين ال يكلون وال يملون يف الخدمة والبناء مستشعرين عظمة املسؤولية امللقاة عليهم تجاه وطنهم وشعبهم يف أحلك الظروف
وأشدها عىل اإلطالق ..وحول العمل املهام التي تنفذها مؤسسة بنيان26" ..سبتمرب" التقت بعدد من املتطوعني وأجرت معهم اللقاءات التالية:
اجرى اللقاءات :عفاف الشريف
يف البداية تحدثت رئيسة قطاع املرأة بمؤسسة "بنيان التنموية"
أ .س ��ارة ج �ح��اف ع��ن امل �ت �ط��وع ب��ال �ق��ول :ه��و اإلن �س ��ان ال ��ذي يتحمل
مسؤولية تجاه كل من حوله وع��ادة املتطوعون هم من يقومون
ببناء املجتمع ثم بناء األمة وهم الذين يمتلكون اإلمكانيات الهائلة
للبناء والتنمية والتصحيح ألنهم يعيشون ولديهم قضية وينظرون
دائما اىل النتيجة واألثر ..املؤمنون بها ينظرون بإيجابية اىل األمام
ويعملون لتحقيق ما يسعون اليه من اجل الجميع.
وأضافت "التطوع هو القدرة عىل العطاء ،وهذه نعمة عظيمة
م��ن ال�ل��ه سبحانه وت�ع��اىل يعطيها مل��ن ي�ش��اء ،وه��ذه ال�ق��درة نتيجة
استشعار املسؤولية تجاه كل من حول املتطوع وحامال هموم غريه
وه ��م األم ��ة" ،م�ش��رية إىل أن اس �ت �م��رار امل�ت�ط��وع يف ال�ع�ط��اء يكسبه
كثري من النعم من أهمها الخربات الرتاكمية والتطور املستمر عىل
املستوى الشخيص والعميل ويكتسب مهارات بدون أن يسعى إليها
بل هي من يسعى إليه ،وذلك نتيجة للعمل والجهد الذايت ومن
حيث ال يشعر ،وأهم هدية يحصل عليها هي الرعاية اإللهية".
ول�ف�ت��ت "ت�ع�ت��رب امل ��رأة امل�ت�ط��وع��ة ال�ج�ن��دي امل �ج �ه��ول ،وال أب��ال��غ إذا
أطلقت عليها هذا اللقب ،ألنها فعال كذلك ،تستشعر املسؤولية،
وت�ق��وم بكل التزاماتها يف بيتها وم��ع أسرتها ،وب��اإلض��اف��ة إىل ذلك
ت �ق��وم ب��أع �م��ال ط��وع�ي��ة خ ��ارج ن �ط��اق أس��رت �ه��ا يف ك��ل امل �ج ��االت ال�ت��ي
اس�ت�ط��اع��ت ت�ق��دي��م ال �ت �ط��وع ف�ي�ه��ا يف ال�ت�ط�ب�ي��ب وال�ت�م��ري��ض وح�ف��ظ
النظام واألمن وتطوعت يف دعم الجبهات باملال والرجال والقوافل
ال �غ��ذائ �ي��ة ،واس �ت �م��رت ذل ��ك ط ��وال األع� ��وام امل��اض �ي��ة ن �ظ��را ل�ظ��روف
بالدنا االستثنائية حتى أصبح الرجل يحمي واملرأة تبني فعليا أما
يف الظروف الطبيعية فهي من تقدم دائما الخدمات االجتماعية
الخريية التي تسهم يف دعم املستضعفني".
وأضافت "يف هذه املرحلة القادمة سرتكز املرأة يف خدماتها عىل
الجوانب االقتصادية بشكل مباشر من خالل املساعدة عىل إنتاج
منتجات وطنية واالهتمام بالزراعة والتصنيع الغذايئ ،والرتويج
ل�ل�م�ن�ت�ج��ات ال��وط�ن�ي��ة وت��وع �ي��ة امل�ج�ت�م��ع ب��أه�م�ي�ت�ه��ا ل�ل�ح�ف��اظ ع��ىل م��ا
أنجزته سابقا ،ويف مؤسسة "بنيان التنموية" قدمت املتطوعات
ال�ك�ث��ري يف ع��دد م��ن امل�ح��اف�ظ��ات وك��ون��ت م �ب��ادرات يف ع��دة م�ج��االت
وخ��الل ال�ف��رتة ال�ق��ادم��ة ستتحول امل �ب��ادرات إىل جمعيات كنتيجة
طبيعية لنجاح أي مبادرة ليستمر دورها يف العطاء ،ومازال املتوقع
من املرأة خالل املرحلة القادمة الكثري ،فهي من تربي األجيال الذين
سيقومون بالبناء االقتصادي املقاوم ،وهي الداعمة يف النهوض
ب��امل�ج�ت�م��ع يف امل �ج��ال ال��زراع��ي وال �ث��ورة ال�ح�ي��وان�ي��ة ،ال�ت��ي ت�ل�ي�ه��ا ث��ورة
صناعية ودور املرأة أسايس يف كل املراحل وخصوصا املتطوعات يف
املؤسسة املعول عليهن يف التصنيع الغذايئ والدوايئ".
وم ��ن ال �ص �ع��وب��ات ال �ت ��ي واج �ه �ت �ن��ا يف ال �ت �ط��وع ب�ش�ك��ل ع ��ام غ�ي��اب
م�ف�ه��وم ال�ع�م��ل ال�ط��وع��ي وال �ت �ط��وع ع��ن م�ج�ت�م�ع�ن��ا ل�ف��رتة ت��زي��د عن
خمسة عقود ،وهذا كان نتيجة خنوع األنظمة السابقة لسياسة
الوصاية الخارجية  ,باإلضافة إىل شعور املرأة بالقلق من صعوبة
التوفيق بني دورها الرئييس الرتبوي يف أسرتها ،وعملها الطوعي
خارج نطاق االسرة ،وصعوبة تنقلها وضرورة وجود محرم مرافق
ل�ه��ا أث�ن��اء ت�ح��رك�ه��ا ق��د ي�ك��ون ع��ائ�ق��ا ب�ع��ض األح �ي��ان ،ي�ج��ب علينا أن
ندرك أهمية العمل الطوعي وأن نقدر كل متطوع ومتطوعة ألنهم
شموع مضيئة تحرتق م��ن أج��ل الجميع ،وأن الجهود التطوعية
متنوعة ومتفاوتة يف املستوى والدرجة وله صوره املتعددة يتمثل
يف نوع العطاء وقيمة التطوع ،والتطوع من دعائم ومصادر قوة
املجتمع ألنه عطاء يستمر يف كل الظروف واألوضاع ويستفاد منه
جيال بعد جيل.

املسؤولية والتحدي

فيما أوضح فريق العمل الطوعي بمؤسسة "بنيان التنموية" أن
التطوع هو تجسيد معاين الوفاء لله وللوطن يف مختلف ميادين
العمل الجهادي (الزراعي ,االقتصادي ,التعليمي ,الطبي ,اإلعالمي
وع �م ��ل امل � �ب� ��ادرات امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ش ��ق ال �ط ��رق وال �ن �ظ ��اف ��ة واس �ت �ص��الح
األرايض والتوعية وغريها) عرب مسرية من البذل والعطاء املستمر
باستشعار الواجب الديني واألخالقي واإلنساين والوطني ،وادارك
ح �ج��م امل �س��ؤول �ي��ة وال �ت �ح ��دي ،ألن امل �ت �ط��وع ي �ب��ذل ج �ه��ده وط��اق��ات��ه
بتفان وإخالص عندما يناديه الوطن يف أصعب ظروفه ،وهو يمر
ٍ
بعدوان واستهداف وتحديات عىل كل املستويات وأهمها التحدي
االقتصادي.
وأض� � ��اف "ب ��ال �ت �ط ��وع ن �ص �ن��ع امل� �ع� �ج ��زات ،وألن ال �ج �ه ��ود ع�ظ�ي�م��ة
ومستمرة ،سنبني وطنا حضاريا حرا عزيزا كريما يليق بأبناء هذا
الوطن الحر العزيز ،وبحمد الله وفضله وتوفيقه حققت مؤسسة
"ب �ن �ي ��ان ال �ت �ن �م��وي ��ة" ب �ش��رك��ائ �ه��ا األس � ��ايس امل �ت �ط ��وع��ني وامل �ت �ط ��وع ��ات
ن�ج��اح��ات وان �ت �ص��ارات يف ك��ل امل�ح��اف�ظ��ات وامل��دي��ري��ات وال �ق��رى عىل
امتداد تربة الوطن املحرر يف مختلف املجاالت التنموية االجتماعية
واالق�ت�ص��ادي��ة ،وك��ل ن�ج��اح ي�ع��ود لتوفيق ال�ل��ه ولجهود املتطوعني
وإخالصهم".
وق ��ال "ت�ن�ظ��ر م��ؤس�س��ة ب�ن�ي��ان ال�ت�ن�م��وي��ة ووح ��دة ال�ع�م��ل ال�ط��وع��ي
ل�ل�م�ت�ط��وع��ني ب��أن �ه��م ث� ��روة ال ��وط ��ن وص��ان �ع��ي ح �ض��ارت��ه إذا وج�ه��ت
ط��اق��ات�ه��م ت��وج�ي�ه��ا ص�ح�ي�ح��ا ون�ظ�م��ت أع�م��ال�ه��م وص�ق�ل��ت م��واه�ب�ه��م
وتنامت قدراتهم ومهاراتهم".
واك��د "نقف يف معركة دينية وطنية اقتصادية تنموية جنودها
األساسيني املتطوعني ،وقد هب املتطوعني باندفاع قوي لإلحسان
وال �ع �ط ��اء وال �ب ��دل م ��ن ك ��اف ��ة أب �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي وه� ��ذه غ��ري��زة

الشعب اليمني األصيل منذ القدم".
ولفت "يف الفرتة األخرية ملسنا تحركاً قوياً من كل شرائح املجتمع
للبذل وال�ع�ط��اء واإلح�س��ان (رج��ال ون�س��اء ش�ب��اب وك�ه��ول وأش�ب��ال
وف�ت�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة وخ ��رباء وم�ت�ع�ل�م��ني وأم �ي��ني) ،وه ��ذا االن��دف��اع ج��اء
ب�ع��د س�ل�س�ل��ة م��ن ال�ت��دخ��الت ل�ل�م��ؤس�س��ة يف ال�ت��وع�ي��ة وإزال ��ة ال�ف�ك��ر
الدخيل الخاطئ عن التطوع الذي ترسبت أفكاره وتغلغلت داخل
املجتمع مبينني قيمة اإلحسان وارتباطه الوثيق باإليمان والتقوى،
م��ا وع��د ال�ل��ه للمحسنني تطوعا ق��ائ�م��اً ع��ىل ه��دى ال�ل��ه واستشعارا
للمسؤولية الدينية والوطنية تجاه املستضعفني واملجتمع من أجر
عظيم وتوفيق وهداية وتمكني".
ونوه بأن هذه االنطالقة القوية تعد انتصارا نوعيا كبريا ،حيث
يبلغ ع��دد املتطوعني يف امل�ي��دان التنموي أك��ر م��ن  14أل��ف متطوع
م �ن �ط �ل��ق م �س �ج��ل يف ق ��اع ��دة ب �ي ��ان ��ات م ��ؤس �س ��ة "ب �ن �ي ��ان ال �ت �ن �م��وي��ة"
ع��ىل ام�ت��داد جغرافيا املحافظات امل�ح��ررة ،وه�ن��اك ان��دف��اع مستمر
للتطوع ستواكبه املؤسسة ووحدة التطوع بتطوير الربامج واآلليات

برنامجا يومياً أو زاوية صحفية للحديث عن التطوع ونشر أعمالهم
التطوعية لتحفيزهم لالستمرار يف إحسانهم وحتى يصبح التطوع
ثقافة مجتمعية وروتيناً يومياً متكرراً.
وواص��ل "اإلن�س��ان اليمني عظيم منطلق مجاهد س��رى بتفانيه
وإحسانه يمنا حضاريا بإذن الله إذا شعر كل فرد منا أن التطوع
واإلحسان واج��ب ديني ومسؤولية عىل عاتقنا جميعا وال تقتصر
يف مجال دون مجال وشخص دون شخص فأينما يممت وجهك
فثم ما تحسن به وله وفيه.
وقال "إزالة األذى عن الطريق وغرس شتلة ووهب فكرة وشق
طريق وتعليم طالب وتنظيف حاره وردم حفره ونقل خربة وتدريب
عىل مهارة وتوعية وعالج مريض وصناعة آلة وتطوير جهاز وغريها
ال�ك�ث��ري ..إن للتطوع ث�م��ارا عظيمة أول�ه��ا أنها رىض الله ومعية الله
َّ َ َ ْ
�س� ِن� َ
ني) وأج��ره عظيم فقد ذكر
م��الزم��ه للمحسن َ(إِ َّن ال��ل� َ�ه مل��عَ امل�ُ�حْ � ِ
اإلح �س ��ان وف �ض �ل��ه وق�ي�م�ت��ه يف أك ��ر م ��ن س �ت��ني م��وض �ع��ا يف ال �ق��رآن
ال�ك��ري��م ،وي�ش�ع��ر امل�ت�ط��وع ق�ي�م��ة ذات��ه وي�خ�ل��ق يف ن�ف��وس املحسنني

الشدادي:التطوعيعينيلالكثريفهووسيلةلتقديمخدمةللمجتمعبشكلمجاين
األغــــري" :بــرنــامــج إطــعــام" أغـــاث أكــر مـــن ( )41000أرسة بالخزب
عبدالجليل :مستمرون يف مبادرة املطبخ الخريي الذي تستفيد منه  300أرسة
الــــوشــــاح :اكــســبــين الــتــطــوع الـــخـــرة والـــرضـــا والــــراحــــة الــنــفــســيــة
طالب :املتطوع يبذل جهده وطاقاته بتفان وإخالص عندما يناديه الوطن

واإلج��راءات عرب االستفادة من أح��دث الربامج العاملية وتطوعيها
للتطبيق يف إدارة املتطوعني ،وكذلك عمل تطوعي جماعي منظم
يسري وفق الرؤية واألولويات الوطنية لتفعيل املتطوعني وتوجيه
ط��اق��ات �ه��م يف ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة وص ��وال
لالكتفاء الذايت ،وكل متطوع يف مجال خربته وتخصصه ومهارته
وم�ي��ول��ه وتشبيكهم ب�م��ؤس�س��ات وم��راك��ز وط�ن�ي��ة وخ��ريي��ة وتنموية
والجمعيات التعاونية الزراعية وغريها وتدريبهم عىل أساسيات
العمل الطوعي وتنظيم والقيام باملبادرات ليكونوا قادة للتنمية.
وأضاف "املجال متاح للخرباء لنقل تجاربهم وخرباتهم للمجتمع
حتى يستفيد أبناء الشعب اليمني جميعا زراع�ي��ا وصناعيا وفنيا
وتكنلوجيا وطبيا للقيام بنهضة حضارية بشكل مخطط ومربمج
يكون التطوع والخربات املنقولة غري محصورة يف نطاقات وجغرافيا
م �ح��دودة يف م�ح��اف�ظ��ة أو م��دي��ري��ة ف�ق��ط ب��ل ل�ك��ل ال�ي�م��ن ،س�ي�ك��ون
ب�م�ع�ي��ة ال �ل��ه ه �ن��اك ت �ط��وع ع��اب��ر ل �ل �ح��دود ب��االس �ت �ف��ادة م ��ن ال�ت�ق�ن�ي��ة
الحديثة والنت يف نقل الخربة والتجارب بالتدريب والتعليم".
وأردف ب ��ال �ق ��ول " :أب � �ن� ��اء ال �ي �م ��ن امل �غ ��رتب ��ني ح �م �ل ��ة ال �ش �ه ��ادات
وال��ربوف�س��ورات وال�خ��رباء وال�ع��ام�ل��ني واملتعلمني واملبتعثني يف أن
يستشعروا املسؤولية الدينية والوطنية تجاه شعبهم ،وأن يقدموا
ملجتمعهم ما تلقوه من علوم وتجارب وافكار وابداع وسنعمل عىل
رب��ط أعمالهم التطوعية وإت��اح��ة ذل��ك لهم ليستفيد من خرباتهم
املجتمع".
وتابع "لقد قامت حضارات عدة بجهود املتطوعني وانطالقتهم
ال �ج��ادة وال �ص��ادق��ة يف ب�ن��اء اوط��ان�ه��م ف�س��اع��ات م��ن ت�ط��وع نهضت
ب��دول بعد أن دم��رت بالكامل كما يف الحروب العاملية والثانية"،
مؤكدا بان اليمن اليوم بأمس الحاجة إىل املتطوعني ونشر ثقافة
االحسان يف املجتمع ودعوة إىل وسائل اإلعالم املختلفة أن تخصص

رىض ع ��ن
ال �ن �ف ��س وي� �ط ��ور م �ه ��ارات �ه ��م وخ ��ربات �ه ��م وي �ف �ت ��ح اف��اق �ه��م
وأفكارهم ومداركهم ويعزز من االنتماء لوطنهم ويقوي من أواصر
املحبة واأللفة يف املجتمع وترابطه وتآخيه".
نوايا صادقة
املتطوع خريم محمد خريم من مديرية أفلح اليمن ،محافظة
حجة ب��دوره أش��ار إىل أن العمل الطوعي رس��ال��ة سامية يقوم بها
ال �ب �ع��ض م ��ن م�ن�ط�ل��ق اإلخ � ��الص وال ��وف ��اء وال �ح ��ب ب �ع �ي��داً ع ��ن امل ��ال
واألضواء عن إيمان راسخ بأثر ما سيقوم به يف نفوس اآلخرين.
مضيفاً "ل�ع��ل تجربتي التطوعية يف مؤسسة "بنيان التنموية"
م ��ن خ ��الل ت��وع �ي��ة ودع� ��م وت �م �ك��ني وت �ط��وي��ر ق � ��درات ال �ف �ئ��ات األك ��ر
اح �ت �ي��اج��ا يف امل �ج �ت �م��ع وامل �س��اه �م��ة يف خ �ل��ق ف ��رص االك �ت �ف ��اء ال ��ذايت
أمامهم جعلنا كمتطوعني نستشعر املسؤولية االجتماعية ونمأل
فراغ النفوس بوهم املادة لنمض بنوايا صادقة دون مقابل بيمن
اإليمان والحكمة إىل أعىل مراتب العزة".
وق ��ال " ان م��ا دف�ع�ن��ي ل�ل�ت�ط��وع ه��و ال�ح��ال��ة االق�ت�ص��ادي��ة الصعبة
ال�ت��ي وص ��ل إل�ي�ه��ا ال��وط��ن ب�س�ب��ب ال �ع ��دوان وال�ح�ص��ار ال�ج��ائ��ر ال��ذي
فرضته دول العدوان مما دفعني لالنطالق واالنضمام إىل مؤسسة
"بنيان" ليك نقدم أنا وزماليئ ما بوسعنا لخدمة املجتمع والنهوض
بالجانب الزراعي وتحصيل االكتفاء الذايت ونتحرر من االستعمار
ال�خ��ارج��ي بتحقيق األم ��ن ال �غ��ذايئ ل�ل�م�ج�ت�م��ع ،والش ��ك أن ال��واق��ع
الذي أضحى فيه الوطن بأمس الحاجة لتكاتف الجميع وتوحيد
الجهود هو الدافع للعمل التطوعي بروح سامية يف أهدافها بعيدة
يف رؤيتها ،ولطاملا صنعنا من الصعوبات مطية لتحويل التحديات
اىل فرص بالحب واملثابرة واإليمان باألثر ال��ذي نرتكه خلفنا وليك
يكون العطاء نجاحاً يسابق الزمن".

جحاف:
املرأة املتطوعة
ُتعد جنديًا
مجهوًال

واق��رتح خريم وض��ع خطة موضوعية مواكبة لتحديات املرحلة
ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا ال�ب��الد م��ن ع ��دوان وح�ص��ار ال�ت��ي تتطلب يف حيثياتها
التسريع بخطوات الوصول إىل االكتفاء الذايت ،وتفعيل املشاركة
املجتمعية وتحشيد املبادرات إلنجاز مهمة تحريك عجلة التنمية
نحو بناء يمننا الحديث.
وأض� � ��اف "اك �ت �س �ب��ت م ��ن ال �ت �ط ��وع أن امل � ��ال ل �ي��س ك ��ل يشء وأن
بوسعنا تحقيق املستحيل بتكاتف املجتمع وأن خدمة هذا املجتمع
واإلح �س ��ان إىل ال �ن��اس يف أي م�ج��ال ي�ح�ظ��ى ب�ت��أي�ي��د وح ��ب م��ن ال�ل��ه
ورس��ول��ه ق��ال ت�ع��اىل( :وأح�س�ن��وا إن ال�ل��ه يحب امل�ح�س�ن��ني) ،مؤكدا
أن التمسك بهدى الله يف جميع املسارات العملية التنموية تعد
أساسا مهما لتحقيق االنتصار واستحقاق التوفيق من الله.

الصرح التنموي

أما محمد العرايس منسق برنامج املشردين وأطفال بدون مأوى
وامل �ت �س��ول��ني ،ي �ع��رف ال�ت�ط��وع ب��أن��ه ع�م��ل ع�ظ�ي��م ي�ع�ن��ي ل�ن��ا ال�ن�ج��اح,
األم � ��ل ,ال �ت �ع ��اون ,ال �خ ��ري ،ف ��ال ت ��رت �ق ��ي األوط � � ��ان إال ب ��ال �ت �ط ��وع ف�ه��و
اإلنسانية هو روح االستشعار باملسؤولية أمام الله سبحانه وتعاىل
وأمام املجتمع هو التوحد والصمود والبناء وقد ذكر لنا كتاب الله
آيات كثرية تحدث بآيات كثرية عن فضل وأهمية التطوع وثماره يف
الواقع عىل الفرد واملجتمع فمن خالله تبنى أمة متماسكة تذلل
لها كل الصعاب.
وق� ��ال "ب��ذل �ن��ا ج �ه��دن��ا وف ��ق امل �ت ��اح وامل �م �ك��ن ب�ج�ه��د ذايت ل�ن�ش��ارك
بالعديد من األعمال التطوعية واملبادرات اإلنسانية والتنموية يف
عدة مجاالت كاملجال الزراعي واإلنساين وصيانة الطرقات والتوعية
التي بدورها تسهم يف تخفيف املعاناة".
وأض� ��اف "ال�ت�ح�ق�ن��ا ب��ال �ص��رح ال�ت�ن�م��وي ال�ع�ظ�ي��م (م��ؤس �س��ة ب�ن�ي��ان
ال�ت�ن�م��وي��ة) ،ل�ن�ك��ون أح��د ف��رس��ان�ه��ا واجتمعنا بتلك النخبة املؤمنة
واملحسنة لنعمل ونتحرك وف��ق ه��دى الله ب��روح الفريق الواحد؛
ن�ح��ول ال�ت�ح��دي��ات إىل ف��رص ..عملنا كالبنيان امل��رص��وص استجابة
واق�ت��داء ب��رس��ل ال�ل��ه وأول�ي��ائ��ه ال�ص��ال�ح��ني يك نكسب رض��ا امل��وىل عز
وجل ونزيك نفوسنا ورغم أننا نواجه العديد من الصعوبات كشحة
املال وافتقار البعض ممن نقابلهم إىل روح املبادرة واإلحسان بسبب
الغزو الفكري والثقايف وما تركه من تراكمات الثقافات املغلوطة
امل�ك�ت�س�ب��ة م��ن امل�ن�ظ�م��ات ال�ت��ي ش��وه��ت ص ��ورة ال�ت�ط��وع م�م��ا جعلت
الكثري يعتمد عىل االتكالية ،ولكن بفضل الله ثم جهود مؤسسة
"بنيان التنموية" تجاوزنا الكثري من تلك الصعوبات".
وتابع بالقول "نسعى من خالل العمل الطوعي التقرب إىل الله
والشعور بالسعادة والراحة النفسية ،ومنه اكتسبنا العديد من
املهارات والخربات التي صقلت وطورت مواهبنا خالل ستة أشهر
من التطوع باملؤسسة وقد شاركنا باملبادرات والربامج منها برنامج
رع��اي��ة األط �ف��ال ب ��دون م ��أوى وامل �ش��ردي��ن وامل�ت�س��ول��ني مل�ن��اص��رة ه��ذه
القضية وتوحيد الجهود إليجاد الحلول الجذرية لهذه الظاهرة
حتى تحقق األهداف املنشودة".
وحث عىل اهمية التعاون بشكل مستدام يف مواجهة العدوان
الهمجي واملمنهج الذي يسعى اىل تمييع الشباب ،ولذلك يجب
غ��رس ال��وع��ي ،وت�ع��زي��ز ث�ق��اف��ة ال�ت�ط��وع واإلح �س��ان وف��ق ه��دى ال�ل��ه
وتحفيز ثقافة التطوع واالحسان وتحفيز شرائح املجتمع للتطوع
مل ��ا ل �ل �ت �ط��وع م ��ن دور ع �ظ �ي��م يف ب �ن ��اء األوط� � ��ان وم ��واج �ه ��ة األع� ��داء
بالصمود ،فالتطوع متاح للجميع وال عذر لنا أم��ام الله سبحانه
وتعاىل ..تطوع باملال والجهد والوقت والفكرة ..تحرك بجدية ونية
مخلصة لله يك نجسد كل األفكار والجهود والطاقات التي تسهم
يف خدمة البشرية واقعا ملموسا يف امليدان ،ومن توكل عىل الله
بثقة سيكون ثمار ونتائج العمل عظيمة يف الدنيا واآلخرة".

نظمت مؤسسة الجرحى يوم أمس
ب �ص �ن �ع��اء ف �ع��ال �ي��ة خ �ط��اب �ي��ة ب�م�ن��اس�ب��ة
ي��وم ال��والي��ة وإح�ي��اء ال��ذك��رى السنوية
لرحيل العالمة بدر الدين الحويث.
وخالل الفعالية أشار املدير التنفيذي
ّ
ملؤسسة الجرحى عيل الضحياين ،إىل
أهمية فهم معنى ال��والي��ة ب��اإلس��الم..
مبينا أن اختيار اإلمام عيل ليكون موىل
للمسلمني بعد النبي عليه السالم لم
يمكن بالقرب والنسب بل ألنه األجدر.
وأك � ��د أن والي � ��ة اإلم � ��ام ع ��يل ام �ت ��داد
ل� ��والي� ��ة ال� �ل ��ه ورس � ��ول � ��ه ،م ��وض �ح ��ا أن

تجربة رائعة

م.ف ��ارس ال �ش ��دادي ،م�ت�ط��وع يف م��ؤس�س��ة "ب �ن �ي��ان" ق�س��م تقنية
امل�ع�ل��وم��ات ،يعمل م�ت�ط��وع��اً يف ب��رم�ج��ة وت�ط��وي��ر األن�ظ�م��ة ،استهل
حديثه بالقول" :التطوع يعني يل الكثري فهو وسيلة لتقديم خدمة
للمجتمع بشكل م�ج��اين وط��ري��ق إىل لتحسني م�ه��ارايت واك�ت�س��اب
املعرفة واملهارات والخربات ،وكذلك يساهم يف تطوري يف املستقبل
وت �ط ��ور امل �ج �ت �م��ع ،ب ��دأت أع �م ��ايل ال�ت�ط��وع�ي��ة يف م �ب ��ادرة م�ج�ت�م�ع�ي��ة
تقوم بتوزيع امل��الب��س العيدية لألطفال كانت تجربة رائ�ع��ة حيث
أن م�س��اع��دة ال �ن��اس وت�ق��دي��م ل�ه��م اح�ت�ي��اج��ات�ه��م وال �ش �ع��ور ب�ف��رح��ة
املجتمع كان يشء لطيف ودافع يل لالستمرار يف اعمايل التطوعية
ومنها تطوير امل�ه��ارات وال�ق��درات وخدمة املجتمع وامل��ي قدماً يف
عدة مجاالت ،فالتطوع مجاالت منها اإلنساين والتطوع يف املجال
الشخيص بما يناسب مجال دراستي.
وأض � ��اف "ن ��واج ��ه ص �ع ��وب ��ات يف امل �ي ��دان ال �ت �ط��وع��ي وخ ��اص ��ة ع�ن��د
االنتقال من مكان اىل آخر حيث اننا نختلط بأناس مختلفة خرباتهم
وعاداتهم بشكل مستمر ،اكسبني التطوع الكثري أوال الخربة ثانيا
الرضا النفيس والراحة النفسية يشء أسايس عندما تخدم املجتمع
ال��ذي ان��ت تنتمي إل�ي��ه ،يف رس��ال��ة الب��د ان اوج�ه�ه��ا لكل شخص يف
املجتمع أنت جزء من املجتمع ويجب ان تساهم يف تقدم املجتمع
الذي تنتمي اليه والبد ان تمضوا يف أعمالكم التطوعية حتى يتقدم
املجتمع أكر ويتعاون الناس ويتعلموا أكر ،العمل التطوعي هو
عمل انساين يهدف لخدمة املجتمع ومنه خدمة نفسك".
ودع��ا األش�خ��اص ال��ذي��ن ل��م يمارسوا خدمة التطوع أن ال ينسوا
نصيبهم من اإلحسان ،فاألعمال الطوعية مفيدة لهم وللمجتمع

مؤسسة الجرحى تنظم فعالية بيوم الوالية وذكرى رحيل العالمة بدر الدين الحويث
ال� � � ��والي� � � ��ة ه � � ��ي والي � � � � ��ة رح� � �م� � ��ة وع � � ��دل
وإح� � �س � ��ان وإي� � �م � ��ان واق � � �ت� � ��داء ب ��ال �ن �ب ��ي
الكريم.
وت� �ط ��رق امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي ��ذي مل � ّ
�ؤس �س ��ة
ال �ج ��رح ��ى ،إىل م �ن ��اق ��ب ال �ع ��الم ��ة ب ��در
ال��دي��ن ال�ح��ويث ال��ذي ج�م��ع ب��ني العلم
وال� �ع� �م ��ل واألم� � � ��ر ب� ��امل � �ع� ��روف وال �ن �ه ��ي
ع��ن امل�ن�ك��ر وق ��ول ك�ل�م��ة ال�ح��ق يف وج��ه
الطغاة واملستكربين.
واعتربا إحياء ذكرى رحيله ،محطة
ل �ل �ت ��ذك ��ري ب �م ��آث ��ر ال �ف �ق �ي ��د وإس �ه ��ام ��ات ��ه
الدينية والعلمية واالجتماعية.

خريم :اكتسبت من التطوع أن املال ليس كل يشء
وأن بوسعنا تحقيق املستحيل بتاكتف املجتمع
العرايس :بذلنا جهودًا لنشارك يف العديد من
األعمال التطوعية واملبادرات اإلنسانية والتنموية

ف � �ي � �م� ��ا أش � � � � ��ار م � �ح � �م� ��د ال� � �ش � ��ام � ��ي يف
ك�ل�م��ة ال �ج��رح��ى ،إىل م �ف �ه��وم ال��والي��ة
ل �ل ��ه ب �م��دل��ول �ه��ا ال �ش ��ام ��ل خ �ص ��وص ��ا يف
ظ � ��ل س � �ق � ��وط ع � � ��دد م � ��ن األن � �ظ � �م � ��ة يف
مستنقع الخيانة والتطبيع مع الكيان
ال �ص �ه �ي ��وين ..الف �ت ��ا إىل أه �م �ي ��ة إح �ي ��اء
ذكرى يوم الوالية يف حياة األمة.
تخلل الفعالية قصيدتان ،لسامي
ع� �ب� �ي ��د وال � �ج � ��ري � ��ح ط � ��ه امل� � ��ؤي� � ��د ،ح� ��ول
مفهوم الوالية وذكرى رحيل العالمة
بدر الدين الحويث.

وخ��ري ال�ن��اس م��ن يستفيد م�ن��ه ال �ن��اس ،م�ت�م�ن�ي��اً عليهم أن يبحثوا
عن أماكن للتطوع ليقدموا خدمة للمجتمع ليكسبوا منها أج��راً
ويستفيدوا منها.

رقي املجتمع

ويضيف املتطوع إبراهيم األغ��ربي بالقول :تطوعت يف مؤسسة
"ب�ن�ي��ان" م�ن��ذ 2018م ل��آن يف ال�ع��دي��د م��ن ال��ربام��ج واه�م�ه��ا برنامج
إطعام التي كان يغيث املساكني ألكر من ( )41000أسرة بالخبز
وم ��ن ث ��م ب� ��دأت ح��رك��ة ال �ث ��ورة ال ��زراع �ي ��ة وال�ت�ن�م�ي��ة وان�ط�ل�ق�ن��ا ل�ب�ن��اء
املجتمع من الناحية الطوعية.
م��ؤك��داً أن ال��داف��ع ال�ك�ب��ري ال ��ذي ج�ع�ل��ه ي�ت�ط��وع ه��و ح��اج��ة ال��وط��ن
للمتطوعني من أبنائه املخلصني الذين يسعون لبناء الوطن.
وأش��ار اىل الصعوبات التي واجهته اث�ن��اء العمل الطوعي منها
ض�ع��ف م�ع��رف��ة أه�م�ي��ة امل�ج�ت�م��ع ب��امل�ت�ط��وع��ني وال�ت�ط��وع وال�ت��دخ��الت
السلبية لبعض املنظمات التي أث��رت عىل املتطوعني وجعلت من
التطوع شيئاً مادياً .وأض��اف "رسالتي للمتطوعني ان يستمروا يف
رحلتهم التطوعية حتى نصل لرقي املجتمع التي وصلت اليه الكثري
من الدول املتقدمة"

واجب ديني

امل �ت �ط��وع ي��اس��ر ع�ب��دال�ج�ل�ي��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ب ��ادرة "إن �م ��ا امل��ؤم�ن��ون
إخوة" ،صنعاء بدوره قال ":بدأت حيايت التطوعية منذ 2017م،
ع�ن��د وص��ول ن��ازح��ني م��ن ال�ح��دي��دة إىل ال�ع��اص�م��ة ص�ن�ع��اء ،وب��دأت
مع مجموعة من الحارة متطوعني بإنشاء مبادرة "إنما املؤمنون
إخ � � ��وة" ،وق �م �ن ��ا ب �ت �ج �ه �ي��ز م �ط �ب��خ خ� ��ريي ل �ل �ن ��ازح ��ني م ��ن م �ح��اف �ظ��ة
ال�ح��دي��دة ومستمرين م�ن��ذ ذل��ك ال��وق��ت إىل اآلن يف م�ب��ادرة املطبخ
ال�خ��ريي يستفيد منه  300أس��رة يف ح��ي عطان ل��م تتوقف أعمالنا
ال�ت�ط��وع�ي��ة يف امل �ب��ادرة ،ب��ل ول��دي�ن��ا ال�ع��دي��د م��ن امل �ب��ادرات منها حفر
اآلب��ار وف��رن خ��ريي وت��وزي��ع س��الل غ��ذائ�ي��ة وت��وف��ري األدوي ��ة للمرىض
وتسليم اإليجارات للمعسرين وكسوة عيدية لألسر املحتاجة ،كل
أعمالنا التطوعية بجهود شخصية ودعم من فاعيل الخري نشكرهم
عىل دعمهم بني فرتة وأخرى ودعوة منا للجميع وللمتطوعني ان
يستمروا يف عطائهم وبذلهم وإحسانهم.

الربح العظيم

أم ��ا األخ � ��ت امل �ت �ط��وع��ة ص ��ربي ��ة ال ��وش ��اح ،ق �ط ��اع امل � ��رأة ب�م��ؤس�س��ة
"ب�ن�ي��ان ال�ت�ن�م��وي��ة" اس�ت�ه�ل��ت ح��دي�ث�ه��ا ب�ق��ول ال�ل��ه ت �ع��اىل" :وال�ع�ص��ر
إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا
بالحق وت��واص��وا ب��ال�ص��رب" إن ال�ل��ه سبحانه وت�ع��اىل أق�س��م بالعصر
أن ال�ب�ش��ري��ة ج�م�ع��اء ل�ف��ي خ �س��ر ،واس�ت�ث�ن��ى ال ��ذي ��ن آم �ن ��وا وع�م�ل��وا
الصالحات لقدرتهم عىل تاليف هذه الخسارة وتحقيق الفوز والربح
العظيم ،ومن منطلق إيماين أن التطوع هو من األعمال الصالحة
التي تنجي من الخسارة الحتمية التي توعد الله بها.
وأض ��اف ��ت "ان�ط�ل�ق��ت يف م��ؤس�س��ة "ب �ن �ي��ان" ك�م�ت�ط��وع��ة إي �م��ان��ا أن
العمل الطوعي له أث��ر الكبري وفعال يف املجتمعات السيما بالدنا
التي تمر بظروف سيئة من كل النواحي وسعيا يف تحقيق التنمية
املستدامة القائمة عىل هدى الله التي تحقق للمجتمع االستقرار
املعييش و ال�ح�ي��اة ال�ك��ري�م��ة ،واس�ت�ج��اب��ة ل�ق��ول ال�ل��ه ت�ع��اىل (وأع��دوا
لهم ما استطعتم من قوة) وامتثاال ألوامر الله يف مواجهة األعداء
امل��رتك��زة ع��ىل ال�ح��رب االق�ت�ص��ادي��ة ع��ىل ب��الدن��ا ع�م�ل��ت ك�م�ت�ط��وع��ة يف
توعية املجتمع بأهمية تحقيق االكتفاء ال��ذايت م��ن خ��الل العودة
للزراعة وتربية الروة الحيوانية ،وتفعيل املبادرات املجتمعية يف
كل املجاالت التي تعمل عىل تخفيف املعاناة التي يعاين منها أبناء
ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي خ�ص��وص��ا ال�ط�ب�ق��ة املستضعفة وم��ن خ��الل ن��زويل
للميدان واختالطي بالناس ومعرفة معاناتهم أدركت فعال أنه ال
نجاة من هذه املعاناة إال بالعمل يدا بيد وروح املبادرة يف األعمال
الصالحة والعمل لوجه الله ال يحتاج ال جزاء وال شكورا".
وق ��ال ��ت "ن ��واج ��ه ص �ع ��وب ��ات يف امل� �ي ��دان ال �ت �ط ��وع ��ي وخ ��اص ��ة ع�ن��د
االن �ت �ق ��ال م ��ن م �ك ��ان مل �ك ��ان م �خ �ت �ل��ف ان �ن ��ا ن �خ �ت �ل��ط ب ��أن ��اس م�خ�ت�ل�ف��ة
خ��ربات�ه��م وع��ادات�ه��م بشكل مستمر ،اكسبني ال�ت�ط��وع ال�ك�ث��ري أوال
الخربة ثانيا الرضا النفيس وال��راح��ة النفسية يشء أس��ايس عندما
ت�خ��دم امل�ج�ت�م��ع ال��ذي ان��ت تنتمي إل�ي��ه ،يف رس��ال��ة الب��د ان اوج�ه�ه��ا
لكل شخص يف املجتمع أن��ت ج��زء م��ن املجتمع ويجب ان تساهم
يف ت �ق��دم امل�ج�ت�م��ع ال �ت��ي ت�ن�ت�م��ي ال �ي��ه والب ��د ان ت�م�ض��وا يف أع�م��ال�ك��م
ال�ت�ط��وع�ي��ة ح�ت��ى ي�ت�ق��دم امل�ج�ت�م��ع أك ��ر وي �ت �ع��اون ال �ن��اس وي�ت�ع�ل�م��وا
أك ��ر ،ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي ه��و ع�م��ل ان �س��اين ي�ه��دف ل�خ��دم��ة املجتمع
ومنه خدمة نفسك".

تجسيد معاين الوفاء

فيما أوضح جميل طالب أن التطوع هو تجسيد معاين الوفاء لله
وللوطن يف مختلف ميادين العمل الجهادي (الزراعي واالقتصادي
وال�ت�ع�ل�ي�م��ي وال �ط �ب��ي واإلع ��الم ��ي وع �م��ل امل �ب ��ادرات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة شق
الطرق والنظافة واستصالح األرايض والتوعية وغريها) عرب مسرية
من البذل والعطاء املستمر باستشعار الواجب الديني واألخالقي
واإلن� �س ��اين وال ��وط �ن ��ي ،وادارك ح �ج��م امل �س��ؤول �ي��ة وال �ت �ح ��دي ،ألن
بتفان وإخالص عندما يناديه الوطن
املتطوع يبذل جهده وطاقاته
ٍ
يف أص�ع��ب ظ��روف��ه ،وه��و يمر ب�ع��دوان واس�ت�ه��داف وت�ح��دي��ات عىل
كل املستويات وأهمها التحدي االقتصادي.

إعالن قضايئ لحضور جلسة املحاكمة
عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية االبتدائية جلستها
بتاريخ  23ذو القعدة 1443هـ ملحاكمة املتهم املساعد /محمد محمد
حسني الجيالين من وحدة اللواء ( )27مياك يف واقعة اختالس اسلحة
وذخائر ومعدات زراعية املنسوبة له يف القضية رقــم ( )48لسنة
1443هـ وعلى املتهم حضور جلسة املحاكمة بتاريخ  2صفر 1444هـ
كفار من وجه
املوافق 2022 /8 /31م مالم فيستم محاكمته غيابيًا ٍ
العدالة طبقا لنص املادة ( )68من قانون اإلجراءات الجزائية العسكرية
رقم ( - 7لسنة 1996م).
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إعداد وإشراف :عبدالحميد الحجازي

بهدف تخفيف املعاناة االنسانية وتسهيل حركة املواطنني

القيادة السياسية تتمسك بشرط فتح الطرقات ضمن بنود أي هدنة أو تسوية سياسية قادمة
رفع احلواجز الترابية لفتح طريق الستني -اخلمسني مدينة النور إحدى البدائل التي طرحتها اللجنة العسكرية في مفاوضات َع ّمان
السياسي األعلى :قدمنا الكثير من املبادرات والتنازالت بغية التخفيف من املعاناة
وتشجيع حتالف العدوان على االنخراط في السالم ولكن بدون جدوى

السامعي :هناك أطراف مستفيدة من استمرار إغالق الطرق ندعوها
للكف عن عنادها واستغالل معاناة املواطنني

ب��ن ح �ب �ت��ور :مت��دي��د ال �ه��دن��ة م��رت�ب��ط ب��اجل��وان��ب االق�ت�ص��ادي��ة
واملالية وباألخص معاجلة رواتب املوظفني

يف الوقت الذي يصر فيه العدوان ومرتزقته عىل قطع العديد من الطرق التي تربط بني املحافظات،
ليتكبد املواطن اليمني عناء السفر والتنقل من وإىل تلك املحافظات ،بادر املجلس السيايس األعىل
وبتوجيهات من القيادة الثورية ،بتبني مبادرات فتح تلك الطرق وايجاد خطوط سري بديلة للطرق التي
يرفض مرتزقة العدوان فتحها ،سواءً يف محافظة تعز أو يف محافظتي مارب والضالع.
ً
ممثا باملجلس السيايس االعىل وحكومة االنقاذ الوطني،
كما أن التعاطي االيجابي للطرف الوطني
مع الهدنة االنسانية االممية ،والتي استمرت أربعة اشهر وتوشك اآلن عىل االنتهاء ،يعكس حرص
صنعاء عىل التخفيف من معاناة املواطنني يف كل املحافظات ،وامليض يف مفاوضات مفتوحة مع الطرف
اآلخر لتحقيق اي تقدم يصب يف مصلحة املواطن والحد من معاناته املعيشية التي تسبب فيها العدوان
والحصار.

أولوية الهدنة

املبعوث األممي إىل اليمن غروندبرغ ،ويف تصرح له قال:
قدم كل من األطراف يف بداية املفاوضات ،مقرتحات لفتح
ط ��رق يف ت �ع��ز وم �ح��اف �ظ��ات اخ � ��رى ،وه ��و م��ؤش��ر إي �ج��اب��ي ع��ىل
اس�ت�ع��داده�م��ا ل��ان�خ��راط يف امل�ح��ادث��ات ..وق ��ال :ان اإلج ��راءات
امل �ت �خ ��ذة م ��ن ج ��ان ��ب واح� � ��د -ي �ق �ص��د ب ��ذل ��ك م � �ب� ��ادرة ص �ن �ع��اء-
وح��ده��ا ال تكفي ل�ض�م��ان ع�ب��ور آم��ن وم�س�ت��دام للمدنيني عىل
ط��ول ال�ط��رق ال�ت��ي تعرب خ�ط��وط امل��واج�ه��ة وت�ق��ع تحت سيطرة
األطراف املختلفة.
وأض ��اف غ��رون��دب��رغ :ل��ن ن�ت��وق��ف ع��ن س�ع�ي�ن��ا وب ��ذل ال�ج�ه��ود
لتقريب وجهات النظر بني األط��راف للتوصل إىل اتفاق لفتح
طرق رئيسية بشكل مستدام وآمن يف تعز ومحافظات أخرى.
ستكون هذه أولوية الفرتة الحالية للهدنة وأي تمديد لها يف
املستقبل”.

متابعة :عبدالحميد الحجازي

عبدالسالم :تعامل طرف التحالف مع ملف
ال�ط��رق باستغالل واب �ت��زاز م��ا دف��ع الطرف
الوطني للمبادرة بخطوات إنسانية
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�س�ك��ري��ة :ت�ع��رض ف��ري��ق العمل
امل�ي��دان��ي إلط��الق ال��رص��اص وال�ق�ن��ص من
قبل مليشيات ال�ع��دوان أث�ن��اء قيامه بفتح
الطريق ورفع احلواجز
ال �ع �م �ي��د ن �ع �م��ان :ن �ع �ل��ن ج �ه��وزي��ة ط��ري��ق
ال �س �ت ��ني -اخل �م �س ��ني م ��ن ج ��ان ��ب ال �ط ��رف
الوطني وفي انتظار إكمال فتح الطريق من
قبل الطرف اآلخر

يف املقابل رأينا الطرف اآلخ��ر " ال�ع��دوان ومرتزقته" وكيفية
اس �ت �غ��ال �ه��م ل �ل ��ورق ��ة االن �س ��ان �ي ��ة ،وح ��ال ��ة ال �ت �ع �ن��ت وال �ت �ه ��رب
م��ن ت�ط�ب�ي��ق ب�ن��ود ال �ه��دن��ة ،ب�م��ا يف ذل ��ك رف ��ض م �ب��ادرة ال�ل�ج�ن��ة
العسكرية الوطنية يف مفاوضات عمان -االردن لفتح الطرقات
خصوصاً يف محافظة تعز ،وقبلها رفض املبادرات والدعوات
امل�ت�ك��ررة ال�ت��ي اط�ل�ق�ت�ه��ا ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ،لتحييد
امللف االنساين واالقتصادي ،واعادة فتح املعابر والطرق ورفع
الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة ،والوفاء بمرتبات
موظفي الدولة.

مبادرة صنعاء

أواخر مارس املايض أعلن املجلس السيايس األعىل نيته عن
إط ��اق م �ب ��ادرة ل�ف�ت��ح ال �ط��رق م��ن ط ��رف واح ��د ،ب�ع��د م�م��اط�ل��ة
ال� �ط ��رف اآلخ � ��ر يف ج ��ول ��ة م �ف ��اوض ��ات ع� �م ��ان -االردن ،وع ��دم
التوصل إىل ات�ف��اق لتخفيف معاناة املواطنني يف تعز وغريها
م��ن امل�ح��اف�ظ��ات ..وه��و م��ا أمل��ح إل�ي��ه ال��رئ�ي��س م�ه��دي امل�ش��اط يف
خ�ط��اب أم��ام ع��رض عسكري يف م�ي��دان السبعني ،بقوله “يف
ح��ال ل��م تلمس لجنتنا العسكرية امل�ف��اوض��ة يف األردن ب��وادر
ج��دي��دة ب�خ�ص��وص ال�ط��رق امل�غ�ل�ق��ة لتخفيف م�ع��ان��اة الشعب
اليمني ،س ُتعلن مبادرة من جانبنا” .وهو ما حصل بالفعل.
وال �ي��وم وب�ع��د ح��ال��ة ال��رف��ض ال��واض�ح��ة ال�ت��ي أب��داه��ا م��رت��زق��ة
العدوان تجاه فتح طريق الحوبان -تعز ،باشر الطرف الوطني
برفع الحواجز الرتابية لفتح طريق الستني -الخمسني مدينة
ال �ن ��ور ،وص � ً
�وال إىل ب��ري ب��اش��ا ،وال ��ذي ي�ص��ل ط��ول��ه ح ��واىل 15
كيلو ..وه��ذا الطريق هو أح��دى البدائل التي طرحتها اللجنة
العسكرية يف مفاوضات َعمّ ان.

فتح  3طرق

ويف وق� ��ت س ��اب ��ق ق� ��ال رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ت��اب �ع��ة
لحكومة صنعاء يف مفاوضات َعمّ ان اللواء يحيى الرازمي" :
إن فريق صنعاء ّ
ّ
قدم مبادرة جدية لفتح  3طرق يف تعز بهدف
إنهاء معاناة املواطنني وتسهيل حركة املواطنني واملركبات بكل
ساسة"ً ،
الفتا إىل عدم وجود تجاوب صريح من الطرف اآلخر
معها.
بل ودعا الرزامي ممثيل األمم املتحدة للنزول مع اللجنة إىل
محافظة تعز ومعاينة الواقع إلثبات جدية الجانب الوطني
ومعرفة الطرف املعرقل لفتح املنافذ اإلنسانية.

استغالل وابتزاز

م ��ن ج��ان �ب��ه ك �ش��ف رئ �ي ��س ال ��وف ��د ال ��وط �ن ��ي امل� �ف ��اوض م�ح�م��د
ع �ب ��دال �س ��ام ع ��ن االس � �ب� ��اب ال �ت ��ي دف �ع ��ت امل �ج �ل ��س ال �س �ي��ايس
االعىل لتقديم مبادرة من جانب واحد لفتح طريق الخمسني
– الستني يف تعز .
وأوضح عبدالسام ان ثاثة مقرتحات ُقدمت لفتح طرق يف
ُ
تعز ومحافظات أخرى قوبلت برفض الطرف اآلخر الذي هو
باألساس أطراف شتى  ..مشرياً اىل ان تعامل طرف التحالف
م��ع م�ل��ف ال�ط��رق ب��اس�ت�غ��ال واب �ت��زاز ،وه��و م��ا دف��ع ” املجلس
ال �س �ي ��ايس األع � ��ىل وال �ل �ج �ن ��ة امل �خ �ت �ص��ة ” ألن ي� �ب ��ادر ب�خ�ط��وت��ه
اإلنسانية مقدماً مصلحة املواطنني عىل أي يشء آخر.

جتديد الهدنة

غروندبرغ :لن نتوقف عن بذل اجلهود للتوصل إلى اتفاق لفتح طرق رئيسية بشكل مستدام وآمن في تعز ومحافظات أخرى
مازالت مغلقة

مصدر يف اللجنة العسكرية بمحافظة تعز ك��ان قد كشف
مؤخراً أن طريق الخمسني -الستني مازالت مغلقة من قبل
مرتزقة العدوان األمرييك السعودي بعد فتحها من الطرف
الوطني.
وأكد املصدر أن اللجنة العسكرية قامت برفع كافة الحواجز
ً
ً
الرتابية من الخط ،وأجرت تأمينا كاما ،لكن مرتزقة العدوان
يمنعون املواطنني من املرور.
وأش� � ��ار امل� �ص ��در إىل ت �ع ��رض ف ��ري ��ق ال �ع �م ��ل امل � �ي� ��داين إلط ��اق
ال��رص��اص وال�ق�ن��ص م��ن ق�ب��ل مليشيات ال �ع��دوان أث�ن��اء قيامه
بفتح الطريق ورفع الحواجز.
وحمل مرتزقة العدوان كامل املسؤولية من استمرار إغاق
الطريق امل��ؤدي إىل مدينة ت�ع��ز ،م�ش��ريا إىل أن س�ل��وك املرتزقة
يثبت بأنهم ال يريدون فتح الطرقات وال تخفيف املعاناة.

مؤمتر صحفي

ك �م��ا ن�ظ�م��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال��وط �ن �ي��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة ت�ع��ز،
م ��ؤت� �م ��راً ص �ح �ف �ي ��اً ت ��زام� �ن ��اً م� ��ع ت ��دش ��ني ف �ت ��ح ط ��ري ��ق ال �س �ت ��ني-
الخمسني مدينة النور ،تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد
عبدامللك بدرالدين الحويث ورئيس املجلس السيايس األعىل.
ويف امل ��ؤت �م ��ر ق ��ال ع �ض��و امل �ج �ل��س ال �س �ي ��ايس األع � ��ىل س�ل�ط��ان
ال�س��ام�ع��ي" ن�ش�ه��د ال �ل��ه ،وامل��واط �ن��ني واإلع��ام �ي��ني وم�ن�ظ�م��ات
املجتمع امل ��دين ،ب��أن�ن��ا نفتح ال�ي��وم ط��ري��ق ال�س�ت��ني  -الخمسني
ً
وصوال إىل مدينة النور داخل مدينة تعز ،ومستعدون لفتح

طرق أخرى بعد أن يستمر هذا الطريق ومعرفة جدية الطرف
اآلخر".
وأك��د أن ال�ط��رف اآلخ��ر م��ا ي��زال متعنتاً وأن الحجة ع��ىل من
يختلق العراقيل ويريد أن تستمر معاناة املواطنني بعد أكرث
من سبع سنوات من العدوان والحصار.
ولفت السامعي إىل أن هناك أطرافاً مستفيدة داخل مدينة
ت�ع��ز م��ن اس�ت�م��رار إغ��اق ال �ط��رق ..داع�ي��ا األط ��راف امل�ع��رق�ل��ة إىل
ال�ك��ف ع��ن ع�ن��اده��ا واس�ت�غ��ال م�ع��ان��اة امل��واط�ن��ني وال�ع�م��ل عىل
فتح هذا الطريق اآلمن والقريب من جانبهم.

األقوال إلى أفعال

م��ن ج��ان�ب��ه أك ��د ع�ض��و ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ع�م�ي��د
ش �ك��ري ن �ع �م��ان ،أن ت��دش��ني ف�ت��ح ط��ري��ق ال �س �ت��ني -ال�خ�م�س��ني
يف م��دي�ن��ة ال �ن��ور ي��أيت ت�ن�ف�ي��ذاً ل�ت��وج�ي�ه��ات ق��ائ��د ال �ث��ورة وم �ب��ادرة
امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل ب�خ�ص��وص ف�ت��ح م�ع��اب��ر م��دي�ن��ة تعز
وتكليف رئيس اللجنة العسكرية الوطنية اللواء يحيى الرزامي
وبالتنسيق مع قائد املنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن
عبداللطيف املهدي.
وأشار إىل أن التوجيهات قضت باتخاذ خطوات تخفف من
معاناة املواطنني بمدينة تعز التي تعاين كغريها من املحافظات
اليمنية جراء الحصار املفروض عىل الشعب اليمني عىل مدى
ثماين سنوات ،وترجمة األقوال إىل أفعال عىل الواقع.
وأعلن جهوزية طريق الستني -الخمسني وصوال إىل مدينة
النور من جانب الطرف الوطني بشكل كيل ونهايئ ،بعد إتمام

إزالة املعوقات ومخلفات الحرب والحواجز وغريها كمرحلة
أوىل ،ويف انتظار إكمال فتح الطريق من قبل الطرف اآلخر.
وأك � ��د أن ال �ط ��رف اآلخ � ��ر ي �س �ت �خ��دم م �ل ��ف ح �ص ��ار أب �ن ��اء ت�ع��ز
ل�ل�م��زاي��دة اإلع��ام�ي��ة وف��زاع��ة ل��دى ال �ق��وى ال�خ��ارج�ي��ة لتحقيق
مكاسب شخصية وعسكرية ،عجز عىل تحقيقها خال ثماين
سنوات من العدوان ،وتسجيل مواقف سياسية عىل حساب
أبناء تعز الشرفاء.

طريق انساني

وخافاً لكل االدع��اءات التي رافقت ف��رتة املفاوضات ،التي
خ��اض�ه��ا ال��وف��د امل�ف��اوض يف ع�م��ان ،وت�ل��ك ال�ت��ي خ��اض�ه��ا ال��وف��د
ال�ع�س�ك��ري يف األردن ،ب��أن ص�ن�ع��اء ت��ري��د ف�ت��ح ال�ط��رق أله��داف
عسكرية ،أك��د عضو اللجنة العميد شكري نعمان أن “فتح
طريق الخمسني الستني لم يفتح لهدف عسكري بل كطريق
إنساين وتخفيف املعاناة عن املدنيني الذين يتحملون مشقة
ال �س �ف ��ر وخ ��اص ��ة امل � ��رىض وامل ��واط� �ن ��ني ال ��داخ� �ل ��ني وال �خ ��ارج ��ني
للمحافظة”.

عدد آخر من الطرقات

وعن الخطوة التالية لفتح طريق الخمسني -الستني ،أعلن
نعمان أن “اللجنة لديها توجيهات صريحة من القيادة بفتح
عدد آخر من الطرقات إىل مدينة تعز ،سيتم فتحها فور تثبيت
الوضع يف هذا الطريق ،وبانتظار ردود إيجابية من الطرف اآلخر
ح�س��ب وع ��ود ال��وس �ط��اء الس�ت�ك�م��ال ف�ت��ح وت ��أم ��ني ال �ط��ري��ق م��ن
أماكن سيطرتهم وعىل املواطنني التحرك للدفع بهذه الخطوة”.

في منتدى سياسي بصنعاء ..أكادمييون وخبراء يقيمون قمة جدة األخيرة ويؤكدون:

مرحلة الال سلم والال حرب التي يسعى إليها االمريكي وحلفاؤه أشد خطر ًا على املجتمع اليمني
ف�ن��د ع ��دد م��ن ال�س�ي��اس�ي��ني واألك��ادي �م �ي��ني وال �خ ��رباء م�خ��رج��ات قمة
ج��دة ال�س�ع��ودي��ة ل��أم��ن وال�ت�ن�م�ي��ة ،واأله ��داف ال�ت��ي اس�ت��دع��ت ال��دول
ال�ت��ي ش��ارك��ت يف القمة لعقدها ..الف�ت��ني إىل محاولة األم��ري�ك��ان من
خ��ال ه��ذه القمة تأمني ام��دادات الطاقة ووض��ع ح��د الرت�ف��اع اسعار
النفط واملواد األخرى لدى دول الغرب جراء تداعيات الحرب الروسية
األوكرانية.
واس �ت �ه �ج �ن��وا م �ح��اول��ة ال �غ ��رب ت�ش�ك�ي��ل ن�ي�ت��و ع ��رب ��ي -ع ��ربي ل�ح�م��اي��ة
ال�ك�ي��ان الصهيوين امل��ؤق��ت ال�غ��اص��ب بعد ان اب��دت اس��رائ�ي��ل مخاوفها
من تصريحات حزب الله وانه سيخوض معركته الحاسمة ضد الكيان
الصهيوين.
وأكد عدد من االكاديميني والباحثني والخرباء السياسيني يف متتدى
سيايس نظمه بصنعاء مركز دار الخربة للدراسات والتطوير بالتعاون
م��ع مركز ال��دراس��ات السياسية واالسرتاتيجية اليمني ،أن كواليس
قمة جدة كانت إلنقاذ حكومة وشعب أمريكا الغارق يف بحر األزمات
امل�ت��وات��رة م�ن��ذ ت��ويل ال�ك�ه��ل وال�ع�ج��وز ب��اي��دن ،وب��ال��رغ��م م��ن ذل��ك حقق
الرئيس االمرييك نجاحاً طفيفاً يف زيادة انتاج النفط لصالح الواليات
املتحدة األمريكية يف تفاهمات سابقه مع الجانب السعودي ..ولفتوا
إىل ان ب��اي��دن ف�ش��ل ف�ش��ا ذري�ع��ا م��ع املجتمعني يف ال�ق�م��ة يف تشكيل
نيتو عربي خدمة ملصالحها والكيان الصهيوين املؤقت.
وناقش املنتدى املحاور الرئيسية والتي تضمنت تقييم فعاليات القمة
ومؤشرات فشل أو نجاح تلك القمة ،ومستقبل العاقات السعودية
األمريكية وامللف اليمني يف نقاشات القمة ومدى مصداقية وامكانية
النظر بإيجابية ملخرجات القمة الداعية للسام خاصة وان حكومة
اإلن �ق��اذ ال��وط�ن��ي م��ازال��ت ي��ده��ا م �م��دودة ل�ل�س��ام ك�م��ا ن��اق��ش امل�ن�ت��دى
املهددات واملحاذير والفرص الراهنة عقب القمة عىل مستوى املنطقة
والشرق األوسط.
وأك��د امل�ش��ارك��ون ان القمة رك��زت أه��داف�ه��ا يف كيفية مواجهة حلف
روس�ي��ا  -ال�ص��ني اي��ران وت�م��دي��د ه��دن��ة اليمن م��ن اج��ل ت��أم��ني ام��دادات
ال�ط��اق��ة ب�ي�ن�م��ا ال�ي�م�ن�ي��ون غ��ريم�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن ال�ه��دن��ة ك��ون�ه��ا ال تحقق
تطلعات جماهري الشعب اليمني .
وأشاروا يف مداخاتهم إىل ان مرحلة الا سلم والا حرب أشد خطرا
عىل املجتمع اليمني ملا ألمريكا وحلفائها من نوايا خبيثة تبيتها بهدف
النيل من مقدرات اليمن وكوادرها وعقولها تحت مسمى السلم يف
محاولة للقضاء عىل هذا الجيل برمته وال��ذي وقف أمامها كصخرة
صماء تاشت امامه كل مخططات ومشاريع دول تحالف العدوان.
وحذر املنتدى مما تبيته قوى التحالف من وراء الهدنة بإعادة حرب
أقوى من ذي قبل خاصة يف ظل التحشيدات العسكرية الراهنة يف الرب
والبحر بينما سلطات صنعاء تسعى للسلم وتوقيف الحرب بشكل
كامل وأنه البد من توازي السام يف الرب والبحر.
وأف ��ادوا أن النتيجة ال��وح�ي��دة ال�ت��ي خ��رج بها ب��اي��دن م��ن ه��ذه القمة
ت��أم��ني  13م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل م��ن ال�ن�ف��ط مل��واك�ب��ة اح�ت�ي��اج��ات ال�س��وق رغ��م
التباينات والتاسنات بني بن سلمان وبايدن هي األوىل من نوعها عىل
مدى حقب حكم السعودية ومؤشر الحتمالية ان تسعى السعودية
للقيام بدور وظيفي اخر باتجاه الشرق ،وهو ما يعطي مؤشراً أيضاً

س� �ي ��اس� �ي ��ة ال� �ق� �ط ��ب ال � ��واح � ��د ت �ت��رن��ح
وامل�ع�س�ك��ر ال�ش��رق��ي اص�ب��ح ل��ه حضور
فاعل في الشرق األوسط
األم� ��ري � �ك � �ي� ��ون ي � ��واص � �ل � ��ون م �س ��اع ��ي
االستفادة من السعودية حتت عناوين
مختلفة
السعودي يقف عند  ١3مليون برميل
نفط واالمريكي يفشل في تشكيل نيتو
عربي حلماية إسرائيل .
قمة جدة تنقذ مؤقت ًا األمريكيني من
الغرق في وحل الغالء وتبقي املنطقة
في دوامة احلروب
أن السعودية وقعت يف مستنقع حرب اليمن ولم تدرك ذلك االبعد
فوات األوان.
وخلص املنتدى السيايس إىل أن الهدنة بدون حلول غري مجدية هي
بمثابة م��وت بطيء ،ويجب تحقيق ما تتطلع اليه جماهري الشعب

اليمني بما يعود عليها بالنفع ووقف العدوان نهائيا و مالم فيتوجب
عىل صنعاء ايقاف املساعي للهدنة.
وك ��ان ق��د اس�ت�ع��رض االخ ن��ائ��ب رئ�ي��س م��رك��ز دار ال�خ��ربة ل�ل��دراس��ات
والتطوير الدكتور أحمد العماد واملدير التنفيذي للمركز العميد الركن
ابراهيم اللوزي يف مستهل افتتاح الندوة اهمية املنتدى لتقييم قمة
جدة ودوره يف تقييم األحداث يف املنطقة وتأثرياتها عىل اليمن والعالم.
ولفتا إىل أهمية دور املؤسسات األكاديمية واملراكز البحثية يف دراسة
املستجدات واألح��داث السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتقييم
تأثرياتها إيجابا وسلبا .
وأكدا ان هذا املنتدى من شأنه تقييم واقع انعكاسات ما تسمى قمة
جدة لأمن والتنمية وخروج األمرييك خايل الوفاض منها يف الوقت
الذي اصبح يبحث عن القوة التي يفتقدها .
وتطرقا إىل اهداف املركز كمركز استشاري مستقل ومؤسسة تهدف
اىل تطوير القدرات وصناعة القرارات االسرتاتيجية يف اليمن واملنطقة.
حضر املنتدى السيايس عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الرحمن
املختار ورئيس مركز الدراسات االسرتاتيجية االستشارية عبد العزيز
ابو طالب و الدكتور محمد العقييل مدير املؤسسة العلمية والدكتور
ع��يل العمدي رئيس قسم االس�ت�ش��ارات القانونية بمركز دار الخربة
واالس �ت ��اذ م�ح�م��د م�ح�س��ن ال �ح ��ويث ب��اح��ث س �ي��ايس وال ��دك �ت ��ور ط ��ارق
محمد مطهر دبلومايس بوزارة الخارجية ،والدكتور عبدامللك عيىس
عميد كلية اآلداب واالستاذ ماجد الوشيل باحث اكاديمي واالستاذ
محمد جزيان نائب املدير التنفيذي ملركز دار الخربة والعقيد فضل
الشريفي باحث عسكري ،واالستاذ مجاهد راج��ح مسؤول الهيئة
االعامية بمركز دار الخربة واالستاذ عصام العوايض باحث اكاديمي
واملهندس محمد شكري باحث تقني واالس�ت��اذ عبدالقوي العدويف
باحث اعامي.

م� ��ع ان� �ت� �ه ��اء ال �ش �ه ��ر ال � ��راب � ��ع م� ��ن ال� �ه ��دن ��ة االن� �س ��ان� �ي ��ة ب� ��دأت
التحركات األممية لدعم تجديد الهدنة لفرتة قادمة ،وأمام
هذه التحركات يتمسك الطرف الوطني خصوصاً بعد تنصل
ال�ع��دوان ومرتزقته م��ن االل�ت��زام ببنود الهدنتني السابقتني،
ببنود هامة للتجديد منها انهاء الحصار وفتح ميناء الحديدة
وت �س �ه �ي��ل دخ � ��ول س �ف ��ن امل �ش �ت �ق ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة ،وك ��ذل ��ك ف�ت��ح
ال �ط��رق امل ��ؤدي ��ة مل �ح��اف �ظ��ات ت�ع��ز وم� ��ارب وال �ض��ال��ع ،واالل �ت ��زام
بدفع مرتبات الدولة ،وتسيري الرحات اإلنسانية والتجارية
من مطار صنعاء الدويل ،وغريها من البنود التي تخفف من
معاناة املواطنني االقتصادية واملعيشية.
املجلس السيايس االعىل أكد يف اجتماع له االستعداد الدائم
لتعزيز أي جهود تتسم باملصداقية وتقود عىل نحو مضمون إىل
معالجات حقيقية وعملية يف الجانبني اإلنساين واالقتصادي..
م�ض�ي�ف��اً " ل �ق��د ق��دم �ن��ا ال �ك �ث��ري م ��ن امل� �ب ��ادرات وال �ت �ن ��ازالت ب�غ�ي��ة
التخفيف من املعاناة وتشجيع تحالف العدوان عىل االنخراط
يف السام ولكن بدون جدوى ومازالت دول العدوان تتمسك
بالحصار وإعاقة تدفق السفن إىل ميناء الحديدة ويف الوقت
ال� ��ذي ي �ق��وم��ون ب �ف �ت��ح أج ��وائ �ه ��م ل �ل �ع��دو اإلس ��رائ �ي ��يل -م ��ازال ��وا
ي �ص��رون م��ن دون أي م ��ربر وب�ط��ري�ق��ة ت�ع�س�ف�ي��ة م�ب��ال��غ ف�ي�ه��ا -
عىل إغاق أجوائنا ومطاراتنا اليمنية يف جريمة حرب واضحة
ومعلنة وعىل مرأى ومسمع من املجتمع الدويل املتواطئ مع
العدو واملتنكر لكل القيم اإلنسانية ولجميع القوانني واملواثيق
واملعاهدات ذات الصلة".
وأك ��د امل�ج�ل��س ع��ىل ح��ق ب��ادن��ا ال�ك��ام��ل يف م��واص�ل��ة ال�ن�ض��ال
واتخاذ ما تراه من اإلج��راءات والخيارات التي تضمن حقوق
ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ك��ام�ل��ة غ��ري م�ن�ق��وص��ة وت��رف��ض ك��ل م�ح��اوالت
االنتقاص منها أو االلتفاف عليها بأي شكل من األشكال.

أولويات املفاوضات

رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وخال
لقائه نائب محافظ البنك املركزي اليمني أحمد لطفي ،أشار
إىل أن م ��وض ��وع م��رت �ب��ات امل��وظ �ف��ني ك ��ان م ��ن ض �م��ن أول ��وي ��ات
النقاشات يف املفاوضات املالية ،إضافة إىل فتح ميناء الحديدة
وإنشاء صندوق سيادي إلدارة موارد الدولة ..موضحا أنه تم
التأكيد عىل ضرورة اإلفراج عن الحسابات البنكية الخارجية
وع ��دم ال�ت�ص��رف ب�ه��ا وف�ق��ا ل �ل��رؤى ال�س�ي��اس�ي��ة ك��ون�ه��ا ح�س��اب��ات
لبنوك وليست ألشخاص.
وقد أكد رئيس الوزراء عىل ضرورة أن ترتبط عملية تمديد
ال�ه��دن��ة ب��ال�ج��وان��ب االق�ت�ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة وب��األخ��ص معالجة
رواتب املوظفني املنقطعة منذ نقل وظائف البنك املركزي إىل
ً
فشا ذريعاً يف إدارة السياسة
فرعه يف عدن ،والذي فشل
ال�ن�ق��دي��ة وال��وف��اء ب��ال�ت��زام��ات��ه ت�ج��اه معظم م��وظ�ف��ي الخدمة
العامة.

أكد أن اجلميع بات يعرف الطرف الذي تنصل عن
تطبيق بنود الهدنتني السابقتني

وكيل محافظة اجلوف :االلتزام بدفع مرتبات موظفي
الدولة أولوية ضرورية لتجديد الهدنة اإلنسانية

أكد وكيل محافظة
ال� �ج ��وف ال �ش �ي ��خ ف�ه��د
ب � ��ن ح � �م� ��ود أب� � ��و راس
أن ت � �ج � ��دي � ��د ال � �ه� ��دن� ��ة
اإلنسانية التي ترعاها
األم � ��م امل �ت �ح ��دة ل �ف��رتة
ج � � � � ��دي � � � � ��دة ق � � � ��ادم � � � ��ة،
م � � � � ��ره � � � � ��ون ب� � � ��ال � � � �ت� � � ��زام
األط � � � � � � � � ��راف ب � ��ال � �ب � �ن � ��ود
اإلنسانية التي طرحها
الطرف الوطني خال
الهدنة السابقة.
وأش� � ��ار اب � ��و راس يف
ت �ص ��ري ��ح خ � ��اص  ،إىل
أن االل � �ت � ��زام ب ��دف ��ع م ��رت� �ب ��ات م��وظ �ف��ي
ال � � ��دول � � ��ة أول � � ��وي � � ��ة ض � � ��روري � � ��ة ل �ت �ج ��دي ��د
ال �ه��دن��ة اإلن �س��ان �ي��ة ،إىل ج��ان��ب ت�ح�ي�ي��د
االقتصاد وفتح مطار صنعاء أمام كل
الرحات العاجية والتجارية ،وفتح
ميناء الحديدة وتسهيل دخول سفن
املشتقات النفطية.
ولفت وكيل محافظة الجوف إىل أن
ال �ق �ي��ادة ال �ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ح��ري�ص��ة
ع��ىل أن ت �ك��ون ال�ه��دن��ة ال �ق��ادم��ة ملبية
ل �ت �ط �ل �ع��ات ش �ع �ب �ن��ا ال �ي �م �ن��ي وت �خ �ف �ي��ف
املعاناة اإلنسانية واملعيشة التي تسبب
ف �ي �ه��ا اس �ت �م ��رار ال � �ع� ��دوان وال �ح �ص ��ار..
مضيفاً :أن مبادرة السلطة السياسية
يف ص �ن �ع��اء وامل �ح��اف �ظ��ات ال �ح ��رة ل�ف�ت��ح
ال � � �ط � � ��رق يف ت � �ع � ��ز وم� � � � � ��ارب وال � �ض � ��ال � ��ع
وغ ��ريه ��ا م ��ن امل �ح ��اف �ظ ��ات ،دل �ي ��ل ع��ىل
ج ��دي ��ة ال� �ط ��رف ال ��وط �ن ��ي واس �ت �ع ��داده
للتعاطي مع كل دعوات السام التي
ت �ح �ف��ظ ح �ق ��وق امل ��واط ��ن ال �ي �م �ن��ي دون
انتقاص من سيادة الوطن واستقاله،
وال� �ت� �ض� �ح� �ي ��ات ال � �ك � �ب� ��رية ال � �ت� ��ي ق ��دم �ه ��ا
ش �ع �ب �ن��ا ع ��ىل م� ��دى ال �ث �م ��اين ال �س �ن ��وات
املاضية.
وت� ��اب� ��ع اب � ��و راس :أن ال �ج �م �ي ��ع ب ��ات
يعرف الطرف الذي تنصل عن تطبيق

ب � � � � �ن� � � � ��ود ال � � �ه� � ��دن � � �ت� � ��ني
ال � � �س� � ��اب � � �ق � � �ت� � ��ني ،ب� �م ��ا
يف ذل� � � � � � � � � � � � ��ك ع � � � � � ��دم
ال � � � ��وف � � � ��اء ب � �م � ��رت � �ب � ��ات
م � � ��وظ � � �ف � � ��ي ال � � � ��دول � � � ��ة
وف � � ��ق اآلل� � �ي � ��ة امل �ت �ف ��ق
ع � �ل � �ي � �ه � ��ا ..م � �ب � �ي � �ن� ��اً أن
ال� �ع� ��دوان وم��رت��زق �ت��ه
م �س �ت �م ��رون يف ن�ه��ب
ال � � � � � � � ��رثوات ال� �ي� �م� �ن� �ي ��ة
ال �ن �ف �ط �ي ��ة وال� �غ� ��ازي� ��ة
وال �ت��ي ت �ق��در ب�م��اي��ني
ال � ��دوالرات ،ن��اه�ي�ك��م
ع� ��ن س �ي �ط ��رت �ه ��م ع��ىل
اي � � � ��رادات امل � � ��وائن ال �ب �ح ��ري ��ة وامل � �ط � ��ارات
وامل �ن ��اف ��ذ ال� �ح ��دودي ��ة ،ف �ي �م��ا ي �ت �ه��رب��ون
م ��ن دف � ��ع م ��رت �ب ��ات م ��وظ �ف ��ي ال ��دول ��ة،
وي � �ت � �ج� ��اه � �ل� ��ون م� �ع ��ان ��ات� �ه ��م امل �ع �ي �ش �ي ��ة
امل�س�ت�م��رة م�ن��ذ ن�ق��ل ال�ب�ن��ك امل��رك��زي من
العاصمة صنعاء إىل عدن.
وأوض��ح وك�ي��ل محافظة ال�ج��وف أن
جنوح احرار اليمن للسلم ،ينطلق من
ثقتهم ب��ال�ل��ه ت�ع��اىل وب��ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة
الحكيمة ممثلة باملجاهد العلم السيد
ع �ب��دامل �ل��ك ب� ��در ال ��دي ��ن ال� �ح ��ويث ،ال ��ذي
ن �ح��ج يف إدارة امل �ع��رك��ة وامل ��واج �ه ��ة م��ع
العدوان سياسياً وعسكرياً ..داعياً إىل
ضرورة التنبه لكافة مؤامرات العدوان
وم��رت��زق �ت��ه يف ال ��داخ ��ل وال� �خ ��ارج ال�ت��ي
ت�ه��دف إىل ت�م��زي��ق ال�ن�س�ي��ج االج�ت�م��اع��ي
وال �ن �ي��ل م��ن ص �م��ود وت �م��اس��ك ال�ج�ب�ه��ة
الداخلية والقوى السياسية املناهضة
للعدوان.
وأك��د الشيخ فهد أب��و راس يف ختام
تصريحه ،أن اية عرقلة أو استخفاف
من الطرف اآلخ��ر ببنود الهدنة املقبلة
واس �ت �م ��راره يف ال �خ ��روق ��ات ،س�ي�ق��اب�ل��ه
ج �ي �ش �ن��ا ول �ج ��ان �ن ��ا ال �ش �ع �ب �ي��ة ب �ض��رب��ات
م ��وج �ع ��ة ،وم� �ف ��اج ��آت ع ��ىل امل � �ي� ��دان ال
يتوقعها العدو.
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للهدنة اإلنسانية
والعسكرية

 41خرق ًا في احلديدة و 122خرق ًا للهدنة

 181خرق ًا في احلديدة

األحد

سجّ لت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
لرصد خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة
 181خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ،أن م��ن بني
خروقات العدوان ،غارة لطريان العدو التجسيس
عىل حيس وتحليق  11طائرة تجسسية يف أج��واء
حيس.
وأش � � ��ار امل� �ص� ��در إىل أن ال � �خ� ��روق ت �ض �م �ن ��ت أي �ض ��ا
اس� �ت� �ح� ��داث ت �ح �ص �ي �ن ��ات ق �ت ��ال �ي ��ة يف ح� �ي ��س ،و40
خرقا بقصف مدفعي و 128خرقا باألعرية النارية
املختلفة.

 49خرق ًا في احلديدة و 177خرق ًا للهدنة

اخلميس

االثنني

اجلمعة

 61خرق ًا باحلديدة و 171خرق ًا للهدنة

ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة61 ،
خرقاً.
وأوض� ��ح م �ص ��در يف غ ��رف ��ة ال �ع �م �ل �ي��ات أن م ��ن ب��ني
خروقات قوى العدوان ،محاولة تسلل يف حيس،
وت�ح�ل�ي��ق س��ت ط ��ائ ��رات ت�ج�س�س�ي��ة يف أج� ��واء ح�ي��س
وال �ج �ب �ل �ي��ة .وأش � ��ار امل �ص ��در إىل أن ال� �خ ��روق ش�م�ل��ت
خمسة خروق بقصف مدفعي ،و 49خرقا باألعرية
النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  171خرقاً
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض� ��ح م �ص��در ع �س �ك��ري أن خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان
تمثلت يف خ��رق بتحليق ل�ل�ط��ريان ال�ح��رب��ي األب��ات��ي
يف أج � ��واء ن� �ج� ��ران ،و 48خ ��رق ��اً ب �ت �ح �ل �ي��ق ل �ل �ط��ريان
االس� �ت� �ط� ��الع� ��ي امل� �س� �ل� ��ح وال� �ت� �ج� �س� ��يس ع � ��ىل أج� � ��واء
محافظات م��أرب ،تعز ،حجة ،ال�ج��وف ،صعدة،
الضالع ،الحديدة ،البيضاء وجبهات الحدود.
وأش��ار املصدر إىل رص��د ثمانية خ��روق��ات بضربات
جوية للطريان االستطالعي املسلح التابع للمرتزقة
ع��ىل م�ن��ازل امل��واط�ن��ني وم��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف
م �ي �س��رة ال� ��ربح ب�م�ح��اف�ظ��ة ت �ع ��ز ،وك� ��ذا يف م�ح��اف�ظ��ة
الجوف  -ج��وار محطة الشامري ويف الشامري ويف
ميمنة صبرية ويف بتار.
وأف ��اد امل�ص��در ب��أن م��رت��زق��ة ال �ع��دوان ارت�ك�ب��وا ث��الث��ة
خ � ��روق � ��ات ب ��اس� �ت� �ح ��داث ت �ح �ص �ي �ن ��ات يف ال� �ج �م ��ارك
ب �م �ح��اف �ظ��ة ح �ج��ة ويف م �ن �ط �ق��ة ال ��روض ��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة
مأرب ويف منطقة السودة بجيزان.
ولفت املصدر إىل رصد خرق عملية تسلل ملجموعة
من مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان
الشعبية يف غرب حيس.
وأكد املصدر رصد  92خرقاً بإطالق نار عىل منازل
امل ��واط �ن ��ني 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،
الحديدة ،البيضاء وجبهات الحدود.
وب ��ني امل �ص ��در أن ��ه ت ��م ت�س�ج�ي��ل  18خ ��رق ��اً ب�ق�ص��ف
م��دف�ع��ي مل��رت��زق��ة ال �ع��دوان ،ع��ىل م�ح��اف�ظ��ات م��أرب،
حجة ،صعدة ،الحديدة وجبهات الحدود ،حيث
استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف،
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي
وملعاء بمحافظة مأرب.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي،
م ��واق ��ع ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان يف ح� ��رض وب �ن ��ي ح�س��ن
بمحافظة حجة ،ويف املالحيظ وامل��داف��ن والشط يف
منبه بمحافظة صعدة.
وذك��ر امل�ص��در أن ق�ص�ف��اً م��دف�ع�ي��اً مكثفاً للمرتزقة
اس �ت �ه ��دف م ��واق ��ع ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف
ال�ج�ب�ل�ي��ة ب�م��دي��ري��ة ال�ت�ح�ت�ي��ا م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة ويف
م�ق�ب�ن��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة ت �ع��ز ،ويف ال �ع �م��ود ب� ��وادي ج ��ارة
وجبل تويلق بجيزان ،وكذا يف الصخرة بعسري.

السبت

سجّ لت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
لرصد خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة
 49خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ،أن م��ن بني
خروقات العدوان ،ثالث غارات للطريان التجسيس
عىل حيس وتحليق ست طائرات تجسسية يف أجواء
حيس والجبلية.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان ارتكبت خمسة
خ ��روق ��ات ب�ق�ص��ف ص ��اروخ ��ي وم��دف�ع��ي و 32خ��رق��اً
باألعرية النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  177خرقاً
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض ��ح م�ص��در ع�س�ك��ري أن م��ن ض�م��ن خ��روق��ات
ال �ع ��دوان ،ث��الث غ ��ارات ل�ل�ط��ريان االس�ت�ط��الع��ي عىل
ح �ي ��س ب �م �ح ��اف �ظ ��ة ال� �ح� ��دي� ��دة ،وأرب� � ��ع غ� � ��ارات ع��ىل
م��ري��س وب��اب غ�ل��ق بمحافظة ال�ض��ال��ع ،و 47خرقا
بتحليق ل�ل�ط��ريان االس�ت�ط��الع��ي امل�س�ل��ح والتجسيس
بأجواء محافظات مأرب ،حجة ،الجوف ،الضالع،
الحديدة ،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 ،ومديرية
مقبنة ،وعصيفرة بمحافظة تعز.
وأش��ار امل�ص��در إىل أن مرتزقة ال�ع��دوان استهدفوا
ب �ص��اروخ م��وج��ه م��وق��ع ل�ل�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية
شمال مديرية حيس بالحديدة.
وب ��ني امل �ص ��در أن ��ه ت ��م ت�س�ج�ي��ل  25خ ��رق ��اً ب�ق�ص��ف
م ��دف �ع ��ي مل ��رت ��زق ��ة ال � �ع� ��دوان ،ع ��ىل م ��واق ��ع ل�ل�ج�ي��ش
واللجان الشعبية يف البلق الشرقي والوادي وملعاء
بمحافظة مأرب ،والكدحة والقصر بمحافظة تعز،
وحرض بمحافظة حجة.
ك�م��ا اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال �ع��دوان ب�ق�ص��ف مدفعي
م � ��واق � ��ع ال� �ج� �ي ��ش وال � �ل � �ج� ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة يف ق �م ��ام ��ة
الغاوية ورازح بمحافظة صعدة ،والتحيتا وحيس
بالحديدة.
وذك � ��ر امل� �ص ��در أن م ��رت ��زق ��ة ال � �ع� ��دوان اس �ت �ه ��دف ��وا
بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان يف
الصوح وميمنة البقاع بنجران ،واملطعن والربوكية
يف جيزان.
ول�ف��ت امل�ص��در إىل أن��ه ت��م رص��د  92خ��رق��اً ب��إط��الق
نار عىل منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان يف
محافظات م��أرب ،تعز ،حجة ،الجوف ،الضالع،
الحديدة ،البيضاء وجبهات الحدود.

ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة78 ،
خرقاً .وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن من بني
خ ��روق ��ات ق ��وى ال �ع ��دوان ،خ�م��س غ� ��ارات ل�ل�ط��ريان
ال �ت �ج �س��يس ع ��ىل ح �ي ��س ،وت �ح �ل �ي��ق خ �م��س ط ��ائ ��رات
ت�ج�س�س�ي��ة يف أج� ��واء ح �ي ��س .وأش� ��ار امل �ص ��در إىل أن
ال�خ��روق شملت  26خ��رق��اً بقصف م��دف�ع��ي ،و44
خرقا باألعرية النارية املختلفة.
ك �م ��ا ارت �ك �ب ��ت ق� ��وى ال � �ع� ��دوان وم ��رت ��زق �ت �ه ��ا 205
خروقات للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض� ��ح م �ص��در ع �س �ك��ري أن خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان
تمثلت يف  52خ��رق��اً بتحليق للطريان االستطالعي
امل�س�ل��ح وال�ت�ج�س��يس ع��ىل أج ��واء م�ح��اف�ظ��ات م��أرب،
تعز ،حجة ،الجوف ،صعدة ،الضالع ،الحديدة،
وج �ب �ه ��ات ال � �ح� ��دود .وأش � ��ار امل� �ص ��در إىل رص� ��د س�ت��ة
خ� ��روق� ��ات ب �ض ��رب ��ات ج ��وي ��ة ل �ل �ط ��ريان االس �ت �ط ��الع��ي
املسلح التابع للمرتزقة عىل منازل املواطنني ومواقع
الجيش واللجان يف حجر بتار ومريس يف محافظة
ال�ض��ال��ع .وأك ��د امل �ص��در رص��د ث��الث��ة خ��روق��ات مل��رت��زق��ة
العدوان ،باستحداث تحصينات قتالية يف القمامة
وقصة السكينة بالبقاع يف نجران ،ويف تبة الخديد يف
الشرقية بمحافظة تعز ،ورصد خرق بعملية تسلل
ملجموعة من املرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان
الشعبية يف جبهة الحرير يف كالبة بمحافظة تعز.
ول �ف��ت إىل أن ��ه ت ��م رص ��د  85خ ��رق ��اً ب ��إط ��الق ن ��ار ع��ىل
منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبية
يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة ،الضالع،
الحديدة وجبهات الحدود.
وب ��ني امل �ص ��در أن ��ه ت ��م ت�س�ج�ي��ل  58خ ��رق ��اً ب�ق�ص��ف
م��دف�ع��ي مل��رت��زق��ة ال �ع��دوان ،ع��ىل م�ح��اف�ظ��ات م��أرب،
تعز ،حجة ،صعدة ،الحديدة وجبهات الحدود،
ح�ي��ث اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي
مكثف ،مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق
الشرقي ويف ملعاء بمحافظة مأرب.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي،
م��واق��ع ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان يف ك��الب��ة بمحافظة تعز،
ويف ح ��رض وب �ن��ي ح �س��ن ب�م�ح��اف�ظ��ة ح �ج��ة وك� ��ذا يف
املدافن واملالحيظ بمحافظة صعدة.
وأف � � ��اد امل � �ص� ��در ب � ��أن ق� �ص� �ف ��اً م ��دف� �ع� �ي ��اً ل �ل �م ��رت ��زق ��ة
اس �ت �ه ��دف م ��واق ��ع ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة يف
ح �ي��س وال �ت �ح �ت �ي��ا ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ح ��دي ��دة ويف م��دي��ري��ة
مقبنة بمحافظة تعز ،ويف نجران.

 172خرق ًا للهدنة

ارت �ك �ب��ت ق ��وى ال� �ع ��دوان وم��رت��زق �ت �ه��ا  172خ��رق��اً

الثالثاء

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض� ��ح م �ص��در ع �س �ك��ري أن خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان
تمثلت يف  36خ��رق��اً بتحليق للطريان االستطالعي
امل�س�ل��ح وال�ت�ج�س��يس ع��ىل أج ��واء م�ح��اف�ظ��ات م��أرب،
تعز ،الجوف ،صعدة ،الضالع ،الحديدة ،البيضاء
وجبهات الحدود.
وأش ��ار امل �ص��در إىل رص ��د ث��الث��ة خ��روق��ات ب�ض��رب��ات
ج ��وي ��ة ل �ل �ط ��ريان االس �ت �ط ��الع ��ي امل �س �ل ��ح ع ��ىل م �ن ��ازل
املواطنني ومواقع الجيش واللجان يف رتب روح الله
ويف نقظة يف الشامرية بمنطقة حجر بتار بمحافظة
الضالع.
ول� �ف� ��ت إىل م� ��رت� ��زق� ��ة ال� � �ع � ��دوان ارت � �ك � �ب� ��وا خ ��رق ��ني
ب ��اس �ت �ح ��داث ت �ح �ص �ي �ن��ات يف م �ح �ي �ط��ة م ��دي �ن ��ة م ��أرب
ويف منطقة الجبلية بمديرية التحتياة يف محافظة
الحديدة.
وأكد املصدر رصد  102خروقات بإطالق نار عىل
منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبية
يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة ،الضالع،
الحديدة ،البيضاء وجبهات الحدود.
وب ��ني امل �ص ��در أن ��ه ت ��م ت�س�ج�ي��ل  29خ ��رق ��اً ب�ق�ص��ف
ص��اروخ��ي ومدفعي ملرتزقة ال�ع��دوان ،حيث ارتكب
امل ��رت ��زق ��ة خ ��رق ��ني ب �ق �ص��ف ص ��اروخ ��ي ب��ات �ج��اه م��واق��ع
ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ش �م ��ال ش ��رق م��دي��ري��ة
ح �ي ��س ب �م �ح ��اف �ظ ��ة ال� �ح ��دي ��دة ويف ال �ب �ل ��ق ال �ش ��رق ��ي
بمحافظة مأرب.
يف حني استهدف قصف مدفعي ملرتزقة العدوان
محافظات م��أرب ،تعز ،حجة ،ص�ع��دة ،الحديدة
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 الوادي ويف ملعاء بمحافظة مأرب.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي،
مواقع الجيش واللجان يف الجبل األحمر بالحومرة
ويف الجهة الشرقية ويف مقبنة بمحافظة تعز ،وكذا
يف حرض بمحافظة حجة ،ويف املالحيظ بمحافظة
صعدة.
وأشار املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة
استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف حيس
بمحافظة الحديدة وأيضاً يف جيزان.

 77خرق ًا في احلديدة و 157خرق ًا للهدنة

األربعاء

ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة77 ،
خرقاً.
وأوض� ��ح م �ص ��در يف غ ��رف ��ة ال �ع �م �ل �ي��ات أن م ��ن ب��ني
خروقات قوى العدوان ،تحليق طائرات تجسسية
يف أجواء حيس والجبلية.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات شملت أيضاً 18
ً
خ��رق��اً ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي و 43خ��رق��ا ب��األع��رية ال�ن��اري��ة
املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  157خرقاً
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 االستطالعي
امل�س�ل��ح وال�ت�ج�س��يس ع��ىل أج ��واء م�ح��اف�ظ��ات م��أرب،
تعز ،حجة ،الجوف ،صعدة ،الضالع ،الحديدة،
وجبهات الحدود.
وأش� � ��ار امل� �ص� ��در إىل رص � ��د خ � ��رق ب �ض ��رب ��ات ج ��وي ��ة
ل�ل�ط��ريان االس�ت�ط��الع��ي امل�س�ل��ح ال�ت��اب��ع ل�ل�م��رت��زق��ة عىل
منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبية
يف مديرية مقبنة بمحافظة تعز.
وأف � ��اد امل �ص ��در ب ��أن ��ه ت ��م ت �س �ج �ي��ل ث ��الث ��ة خ ��روق ��ات
مل��رت��زق��ة ال �ع��دوان ب��اس�ت�ح��داث ت�ح�ص�ي�ن��ات يف محيط
مدينة م��أرب ويف منطقة الجبلية بمديرية التحتيا
يف محافظة الحديدة.
ول�ف��ت إىل أن��ه ت��م رص��د  91خ��رق��اً ب��إط��الق ن��ار عىل
منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبية
يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة ،صعدة ،الضالع،
الحديدة ،وجبهات الحدود.
وب ��ني امل �ص ��در أن ��ه ت ��م ت�س�ج�ي��ل  32خ ��رق ��اً ب�ق�ص��ف
صاروخي ومدفعي ملرتزقة العدوان ،عىل محافظات
مأرب ،حجة ،الحديدة ،وجبهات الحدود ،حيث
اس�ت�ه��دف م��رت��زق��ة ال�ع��دوان بقصف مدفعي مكثف
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي
والعكد بمحافظة مأرب.
ك�م��ا اس�ت�ه��دف ق�ص��ف م��دف�ع��ي مكثف للمرتزقة،
م ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف ب �ن��ي ح�س��ن
وح � � ��رض ب �م �ح ��اف �ظ ��ة ح� �ج� ��ة ،واس� �ت� �ه� ��دف م ��رت ��زق ��ة
ال �ع��دوان ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي م�ك�ث��ف ،م��واق��ع الجيش
وال �ل �ج��ان يف ش �م��ال وش ��رق وج �ن ��وب وش �م ��ال ش��رق
مديرية حيس بمحافظة الحديدة.
وذكر املصدر أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف ميمنة البقاع يف
نجران ويف املطعن والربوكية يف جيزان.

ّ
سجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق
لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة41 ،
خ ��رق ��اً .وأوض� ��ح م �ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات أن م��ن
بني خروقات قوى ال�ع��دوان ،تحليق ثالث طائرات
تجسسية يف أجواء مديرية حيس.
وأش ��ار امل �ص��در إىل أن ال �خ ��روق ش�م�ل��ت أي �ض��اً 11
خ ��رق ��ا ب �ق �ص ��ف ص� ��اروخ� ��ي وم ��دف� �ع ��ي ،و 26خ��رق��ا
باألعرية النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها  122خرقاً
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض� ��ح م �ص��در ع �س �ك��ري أن خ ��روق ��ات ال �ع ��دوان
تمثلت يف خ��رق بتحليق ل�ل�ط��ريان ال�ح��رب��ي األب��ات��ي
يف أج � � ��واء ن� �ج� ��ران و 33خ� ��رق� ��اً ب �ت �ح �ل �ي ��ق ل �ل �ط ��ريان
االستطالعي املسلح والتجسيس يف أجواء محافظات
م� ��أرب ،ت �ع��ز ،ح �ج��ة ،ال �ج ��وف ،ص �ع��دة ،ال�ض��ال��ع،
ال �ح��دي��دة وج�ب�ه��ات ال �ح ��دود .وأش ��ار امل �ص��در إىل أن��ه
ت ��م رص ��د ث ��الث ��ة خ ��روق ��ات ب �ض��رب��ات ج ��وي ��ة ل�ل�ط��ريان
االس�ت�ط��الع��ي امل�س�ل��ح ال�ت��اب��ع ل�ل�م��رت��زق��ة ،ع��ىل م�ن��ازل
امل ��واط �ن ��ني وم ��واق ��ع ال �ج �ي��ش وال �ل �ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة يف
ال��ربح بمحافظة تعز ويف م��ري��س وب�ت��ار يف محافظة
ال �ض ��ال ��ع .وأك� ��د امل �ص ��در ت�س�ج�ي��ل خ �م �س��ة خ ��روق ��ات
باستحداث مرتزقة العدوان لتحصينات يف الصوح
والبقاع والشبكة بنجران والسودة وجنوب الدفاع
بجيزان ،وكذا يف جنوب حرض بمحافظة حجة.
ول �ف��ت امل �ص��در إىل رص ��د أرب �ع��ة خ ��روق ��ات ب�ق�ص��ف
ص � ��اروخ � ��ي ع� ��ىل م� ��واق� ��ع ق� � ��وات ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان
الشعبية يف البلق الشرقي بمحافظة م��أرب ،وك��ذا
عىل مواقع الجيش واللجان وسيارة أحد املواطنني
ش��رق حيس بمحافظة ال�ح��دي��دة ون�ت��ج عنها إصابة
خ�م�س��ة م��واط�ن��ني .ك�م��ا أك��د امل�ص��در رص��د  58خ��رق��اً
ب��إط��الق ن ��ار ع��ىل م �ن��ازل امل��واط �ن��ني وم ��واق ��ع ال�ج�ي��ش
واللجان الشعبية يف محافظات مأرب ،تعز ،حجة،
صعدة ،الضالع ،الحديدة وجبهات الحدود.
وأفاد املصدر بأنه رصد  17خرقاً بقصف مدفعي
مل��رت��زق��ة ال �ع ��دوان ،ع��ىل م�ح��اف�ظ��ات م ��أرب ،ح�ج��ة،
الحديدة وجبهات الحدود ،حيث استهدف مرتزقة
ال �ع ��دوان ب�ق�ص��ف م��دف �ع��ي م�ك�ث��ف م ��واق ��ع ال�ج�ي��ش
واللجان الشعبية يف البلق الشرقي بمحافظة مأرب.
ك �م��ا اس �ت �ه��دف ق �ص��ف م��دف �ع��ي مل��رت��زق��ة ال �ع ��دوان
م ��واق ��ع ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان يف ح� ��رض وب �ن ��ي ح�س��ن
ب �م �ح ��اف �ظ ��ة ح �ج ��ة ويف ش� �م ��ال ح �ي ��س ويف م�ن�ط�ق��ة
ال �ج �ب �ل �ي ��ة ب �م ��دي ��ري ��ة ال �ت �ح �ت �ي ��ة ويف م �ن �ط �ق ��ة م �ق �ب �ن��ة
بمحافظة تعز.
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
يف العمود ب��وادي ج��ارة يف جيزان ،وك��ذا يف منطقة
الشبكة وجبل العمدة بنجران.

 78خرق ًا باحلديدة و 205خروقات للهدنة

من جيزان الشموخ..

رسائل ميدانية جُت ّسد ثبات املجاهدين وتضحياتهم
اجلبهات احلدودية كسرت جبروت الطغاة املستكبرين ودحرت الغزاة املعتدين
يف خضم الزيارات امليدانية للجان املعايدة املكلفة من قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة ملعايدة املرابطني يف جبهات العزة والكرامة والشموخ ..كان
لجبهة جيزان أهمية كبرية لدى القيادة ولها دالالتها ومعانيها العسكرية ومدلوالتها السياسية كونها تشكل عمقاً اسرتاتيجياً للمملكة باعتبارها البوابة الجنوبية
الحدودية وخط اإلمداد االقتصادي من اليمن قبل العدوان ،وتمتلك مناطق جيزان مقومات زراعية ونفطية وتجارية ُتغذي اململكة بشرايني حيوية وخطوط
إمدادات الطاقة اىل البحر األحمر ..فكانت رأس الحربة للعدوان عىل اليمن وتشكل الجهد الرئييس للمعركة من خالل ما حشدته دول العدوان من حشود بشرية
ً
خاصة محافظة
مستجلبة من أصقاع األرض وعتاد حربي وعدة قتالية كبرية بهدف السيطرة عىل املنافذ واملناطق الشمالية للجمهورية اليمنية وإطباق الحصار عليها
صعدة وحجة والوصول اىل الحديدة ..يف حني أعدت لها القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العدة القتالية املناسبة وتشكيل القوة العسكرية ذات التدريب
العسكري العايل ومجاهدين يتحلون بعقيدة إيمانية جهادية ال تلني أمام العواصف والتحديات ،وبالفعل أصبحت تلك القوات واألعتدة العسكرية غنيمة سهلة
بيد مجاهدي الجيش واللجان الشعبية وتهاوت معسكرات ومواقع وثكنات قوى العدوان ومرتزقتها بفضل الله وثبات املجاهدين وعزيمتهم التي ال مثيل لها يف
إطار الجيوش النظامية العاملية وتحققت االنتصارات تلو األخرى وأصبحت محل فخر واعتزاز لدى كافة أبناء الشعب اليمني الحر الصامد..
"26سبتمرب" واكبت الزيارات ونقلت انطباعات من تلك املواقع وامليادين ..فإىل التفاصيل:
تغطية :أحمد طامش  -تصوير :عبدالسالم الحرازي

< ك��ان��ت ال �ب ��داي ��ة م ��ع ال�ع�م�ي��د م�ح�م��د
أحمد النزييل -قائد لواء النقل الثقيل-
ً
قائال:
رئيس لجنة املعايدة الذي تحدث
<< ال � ��زي � ��ارات امل �ي ��دان �ي ��ة ال� �ت ��ي ن �ف ��ذت �ه ��ا وزارة
ال��دف��اع ورئ��اس��ة هيئة األرك ��ان ال�ع��ام��ة ب�ن��اءً عىل
توجيهات القيادة الثورية والسياسية بمناسبة
ع �ي ��د األض �ح ��ى امل� �ب ��ارك ل �ل �م��راب �ط��ني م ��ن أب �ط ��ال
الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات
ل �ه��ا م��دل��والت �ه��ا وأب �ع ��اده ��ا ال�ن�ف�س�ي��ة وامل �ع �ن��وي��ة
وال �ع �س �ك ��ري ��ة ،ل ��ذل ��ك ف � ��إن ال �ع ��زي �م ��ة واإلرادة
القوية والثبات والصمود والروح الجهادية التي
يتمتع بها املرابطون يف جبهات املالحيظ وجيزان
والتي ملسناها خالل هذه الزيارة تجسد حقيقة
إيمانهم بالله وبوطنهم وبقدسية الدفاع عنه،
ون �ح ��ن ن �ف �ت �خ��ر ون �ع �ت��ز
ب�م��ا ش��اه��دن��اه يف ه��ذه
ال �ج �ب �ه��ات ال �ح ��دودي ��ة
وال � � �ت� � ��ي ت� �م� �ث ��ل ن �ق �ط ��ة
ت � � �م � � ��اس م� � �ب � ��اش � ��ر م ��ع
العدو السعودي عىل
م � �س � �ت� ��وى ال� �ج ��اه ��زي ��ة
ال� � �ق� � �ت � ��ال� � �ي � ��ة وال� � � � � � ��روح
امل �ع �ن��وي��ة ال �ت ��ي ي�ت�م�ت��ع
ب� �ه� ��ا أب� � �ط � ��ال ال �ج �ي ��ش
وال� � �ل� � �ج � ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة
يف ه� ��ات� ��ني ال �ج �ب �ه �ت ��ني
وت � �ب � �ع � ��ث يف ال� �ن� �ف ��س
ال � �ط � �م � ��أن � �ي � �ن � ��ة ب� ��أن � �ه� ��م
ق � � � � � � ��ادرون ع � � ��ىل ك �س ��ر
ج � � � � � � � � � ��ربوت ال� � � �ط� � � �غ � � ��اة
وال� �ظ ��امل ��ني ودح� � ��ر م��ن
ي ��ري ��د أن ي �ط��أ ب�ق��دم�ي��ه
ع ��ىل األرايض ال�ي�م�ن�ي��ة
الحدودية.
إن ال �ق �ي ��ادة ال �ث��وري��ة
وال� �س� �ي� ��اس� �ي� ��ة ق ��دم ��ت
خ �ي��ار ال �س��الم وق ��د ال �ت��زم��ت ق��وات �ن��ا ب��ال�ه��دن��ة إال
أن ق ��وى ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت�ه��م ل��م ي�ل�ت��زم��وا بها
ويواصلون خروقاتهم يوميا ولكن ورغم حرص
ال �ق �ي��ادة وق��وات �ن��ا ع ��ىل ت�ح�ق�ي��ق ال �س ��الم امل �ش��رف
الذي يصون استقالل وسيادة الوطن ويحفظ
كرامة أبناء الشعب اليمني فإن أبطال الجيش
وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ج ��اه ��زون ل�ك��اف��ة ال �خ �ي��ارات
وه � � ��ذا م � ��ا مل� �س� �ن ��اه خ� � ��الل ه� � ��ذه ال� � ��زي� � ��ارة مل ��واق ��ع
وميادين جبهتي املالحيظ وجيزان.
< ال�ع�م�ي��د/
ع�ب��دال��رح�م��ن
ال ��دم �ش �ق ��ي-
ن � ��ائ � ��ب م ��دي ��ر
دائ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��رة
ال � � �خ � � ��دم � � ��ات
ال � � � �ط � � � �ب � � � �ي � � � ��ة-
ع� �ض ��و ل �ج �ن��ة
امل� � � � � �ع � � � � ��اي � � � � ��دة
قال:
<< ل �ق ��د ح ��رص ��ت
ال � � �ق � � �ي� � ��ادة ال � �ث � ��وري � ��ة
وال� � � � � �س� � � � � �ي � � � � ��اس� � � � � �ي � � � � ��ة
وال � �ع � �س � �ك � ��ري � ��ة ع ��ىل
م� �ش� ��ارك� ��ة امل ��راب� �ط ��ني
م ��ن اب� �ط ��ال ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان يف ك ��ل ال �ث �غ��ور
وامل� �ي ��ادي ��ن أف ��راح� �ه ��م ب �م �ن��اس �ب��ة ع �ي ��د األض �ح ��ى
املبارك يف العام الثامن من العدوان وقد تغريت
كل املفاهيم والتكتيكات العسكرية وقد جسد
أبطال الجيش واللجان الشعبية أسمى معاين
القوة والبأس الشديد وقدموا أنموذجاً مشرفاً
يف ال �ب��ذل وال �ع �ط��اء وال�ت�ض�ح�ي��ة وال �ف ��داء ،ل�ق��د
اخ �ت��ار امل��راب �ط��ون األب �ط ��ال ط��ري��ق ال �ع��زة وامل�ج��د
وه��م أه��ل ال�ش��رف وال�ك��رام��ة وال��رب��اط يف سبيل
الله والوطن ويكفيهم فخراً أنهم آثروا وطنهم
وشعبهم بأغىل ما يملكون وان زيارتهم أقل ما
يمكن تقديمه لهم.
إن إرادة اليمنيني تزداد يوماً بعد يوم وبشائر
ال �ن �ص ��ر ب ��ات ��ت واض� �ح� ��ة وص� � ��ار ال� �ع� ��دو ي �ت �ه ��اوى

العميد النزيلي :قيادتنا حريصة على حتقيق السالم
املشرف ومقاتلونا جاهزون لكافة اخليارات
العميد الدمشقي :إرادة اليمنيني تزداد زخم ًا وبشائر
النصر الحت وعدونا يتهاوى ويتكسر
ال� �ع� �ق� �ي ��د ال � �ض� ��اع � �ن� ��ي :ث � �ب� ��ات امل� �ج ��اه ��دي ��ن
وعزميتهم أثمرت نصر ًا وعز ًا لليمن

املجاهدون:

ن��رف��ع ت�ه��ان�ي�ن��ا وس��الم �ن��ا وت�ح�ي��ات�ن��ا ل�ق��ائ��د ال �ث��ورة
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث حفظه الله
وللقيادة السياسية والعسكرية ونقول لسيدي
وموالي أننا يف هذه األماكن مرابطون وثابتون
ثبات الجبال الروايس وقد ألفنا الجبهة وألفنا
ال �ح ��رب وأل �ف �ن ��ا ال �ت �ح ��رك ض ��د أع ��دائ �ن ��ا وأع � ��داء
األم��ة ال�ع��رب�ي��ة واإلس��الم�ي��ة ألن�ن��ا ن�ت�ح��رك ولدينا
قضية ونحن ندافع عن وطننا وعن شعبنا وعن
ك��رام�ت�ن��ا ،ون �ح��ن ه�ن��ا ويف ه ��ذه ال�ج�ب�ه��ة ث��اب�ت��ون
وصامدون ،ونرسل رسالة لألعداء ونقول لهم
بأننا والله جاهزون ملواجهتهم ولكننا ملتزمون
ب�ت��وج�ي�ه��ات ال�ق�ي��ادة ول�ك��ن إذا أص ��درت ال�ق�ي��ادة
توجيهات بالتحرك فإن أيدينا جاهزة عىل الزناد
يف مواجهة أولئك الطواغيت املجرمني ونقول
ل � �ه � ��م وال � � �ل � � ��ه إن دم � � ��اء
ال� � �ش� � �ه � ��داء ه� � ��ي أم� ��ان� ��ة
يف أع �ن��اق �ن��ا وس�ن�ت�ح��رك
ح�ت��ى ي�ت��وق��ف ال�ع��دوان
ع� � ��ىل ش� �ع� �ب� �ن ��ا ال �ي �م �ن ��ي
وي � �ت � ��م ف � �ت� ��ح امل � � �ط� � ��ارات
وامل� � � � ��وائن وي � �خ � ��رج آخ ��ر
م � � �ح � � �ت� � ��ل م� � � � ��ن وط � �ن � �ن � ��ا
وأرض�ن��ا ول�ك��ن وال�ل��ه إن
ل � ��م ي � � �غ� � ��ادروا أراض� �ي� �ن ��ا
وينفذوا ما نريد فإنهم
سريون منا ما لم يخطر
لهم ب��ال ول��م يكن لهم
يف ال � �ح � �س � �ب � ��ان ،وب� �م ��ا
ان � � �ن � � ��ا يف ه� � � � ��ذه االي� � � � ��ام
امل �ب ��ارك ��ة ق� ��ادم� ��ون ع��ىل
ع�ي��د ال�غ��دي��ر والي ��ة أم��ري
امل � � ��ؤم � � �ن � � ��ني ع� � � ��ي ع� �ل� �ي ��ه
ال � � � �س � � � ��الم ح � � �ي� � ��ث ق� � ��ال
ال � � � ��رس � � � ��ول ص� � � ��ىل ال � �ل � ��ه
ع�ل�ي��ه وع��ىل آل��ه وس�ل��م:
"م ��ن ك�ن��ت م ��واله ف�ه��ذا
ع ��ي م � ��واله ،ال �ل �ه��م وال م ��ن وااله ،وع� ��اد م��ن
ع��اداه ،وان�ص��ر م��ن ن�ص��ره ،واخ��ذل م��ن خذله،
وأدر الحق معه حيثما دار ،اللهم هل بلغت"،
وبهذه املناسبة العظيمة نحن نقول ومن هذا
املكان إننا نتوىل الله ونتوىل رسوله ونتوىل اإلمام
ع��ي ون �ت��وىل م��ن أم��رن��ا ال�ل��ه ب�ت��ول�ي�ه��م م��ن أع��الم
ال �ه ��دى ون �ت ��وىل س �ي ��دي وم � ��والي ع �ب��دامل �ل��ك ب��در
الدين الحويث.
ً
قائال:
< كما تحدث أحد املجاهدين
<< ن � � � �ش � � � �ك� � � ��ر
ال � �ق � �ي � ��ادة ال� �ث ��وري ��ة
م � � �م � � �ث � � �ل� � ��ة ب� � �ق � ��ائ � ��د
ال� � � � � �ث � � � � ��ورة ال � �س � �ي � ��د
ال� �ع� �ل ��م ع �ب ��دامل �ل ��ك
ب � � � � � � � � � � � � ��در ال� � � � � � ��دي� � � � � � ��ن
ال �ح ��ويث وال �ق �ي ��ادة
ال�س�ي��اس�ي��ة م�م�ث�ل��ة
ب� ��رئ � �ي� ��س امل �ج �ل ��س
ال� �س� �ي� ��ايس األع � ��ىل
امل� � � � � �ش � � � � ��ري م � � �ه � � ��دي
امل � �ش� ��اط وال� �ق� �ي ��ادة
ال�ع�س�ك��ري��ة ممثلة
ب � � � � ��وزي � � � � ��ر ال � � � ��دف � � � ��اع
ال � � � � � �ل � � � � � ��واء ال � � ��رك � � ��ن
م�ح�م��د ن��اص��ر ال�ع��اط�ف��ي ورئ �ي ��س ه�ي�ئ��ة االرك ��ان
العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري
عىل هذه الزيارة العيدية بمناسبة عيد االضحى
امل�ب��ارك واهتمامهم الجاد وال�ص��ادق باملرابطني
من أبطال الجيش واللجان الشعبية يف جبهات
العزة والكرامة ونهنئهم بمناسبة العيد املبارك
ونقول لهم كل عام وانتم بألف خري ،ومن هنا
ن��وج��ه رس��ال��ة ل�ل�ع��دو ب��أن�ن��ا ج ��اه ��زون وع ��ىل أت��م
االس�ت�ع��داد ويف ك��ام��ل ال�ج�ه��وزي��ة ألي ط ��ارئ أو
ألي ت��وج �ي �ه��ات ت �ص��در م ��ن ال �ق �ي ��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة
أو ال�ع�س�ك��ري��ة ،ون��وج��ه رس��ال��ة ل��دول ال�ع��دوان
ون �ق��ول ل�ه��م إن ل��م ت�ج�ن�ح��وا ل�ل�س�ل��م ب�م��ا تعنيه
ال�ك�ل�م��ة س�ل��م وس��الم ف�س��رتون م�ن��ا ال��وي��ل ب��إذن
الله تعاىل.

مستعدون وف��ي كامل اجلهوزية للمواجهة إذا ل��م جتنح
دول العدوان للسالم املشرف

وي �ن �ك �س��ر ك ��ل ي ��وم وم ��ا خ ��رق ال �ه ��دن ��ة م ��ن ق�ب��ل
ال �ع��دوان وب�ش�ك��ل ي��وم��ي إال دل �ي� ً�ال واض �ح��اً عىل
ه��زي �م �ت��ه وق � ��رب ن �ه��اي �ت��ه ال �ت ��ي ب ��ات ��ت وش �ي �ك��ة يف
القريب العاجل بإذن الله تعاىل.
< ال �ع �ق �ي��د /ري� ��دان ال �ض��اع �ن��ي -رئ�ي��س
ش �ع �ب ��ة امل �ع ��اق ��ن وال � �ح � ��االت ال �ن �ف �س �ي��ة
بدائرة الرعاية االجتماعية -عضو لجنة
املعايدة قال:
<< ال��زي��ارات العيدية بمناسبة عيد األضحى
امل� �ب ��ارك ل �ل �م��راب �ط��ني ه ��ي رس ��ال ��ة وف � ��اء وع ��رف ��ان
ل � �ه� ��ؤالء األب � �ط � ��ال ال� ��ذي� ��ن ي� ��راب� �ط� ��ون وي �ق �ض ��ون
أع�ي��اده��م يف م�ي��ادي��ن وس��اح��ات ال��وغ��ى واع�ت��زازا
وف�خ��راً بما يسطرونه من مالحم بطولية وبما
ي �ق ��دم ��ون ��ه م� ��ن ت �ض �ح �ي ��ات دف � ��اع � ��اً ع� ��ن ال ��وط ��ن

والشعب.
إن االن�ت�ص��ارات التي تحققت عىل م��دى ثمان
س �ن ��وات م ��ن ال �ع ��دوان ج� ��اءت ت��رج �م��ة ل�ح�ك�م��ة
ال � �ق � �ي� ��ادة ال � �ث� ��وري� ��ة وال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة وال �ع �س �ك ��ري ��ة
ولصمود وبسالة وثبات وعزيمة أبطال الجيش
وال�ل�ج��ان الشعبية يف مختلف الجبهات س��واءً
ال�ح��دودي��ة أو الداخلية وت��الح��م أب�ن��اء الشعبي
اليمني وإيمانهم بقضيتهم العادلة.
< وت �ح��دث أح��د امل�ج��اه��دي��ن امل��راب�ط��ن
وقال:
<< أه� � � � � ً�ال وس � � �ه � � � ً
�ال ب � �ك � ��م يف ج � �ب � �ه� ��ة ج � �ي � ��زان
وش��رف�ت�م��ون��ا بمجيئكم إىل ه��ذه ال�ج�ب�ه��ة ل��زي��ارة
املرابطني األبطال بمناسبة عيد األضحى املبارك
ل �ع ��ام 1443ه� � � � �� ،وم � ��ن ه �ن ��ا وم � ��ن ه � ��ذا امل �ك ��ان

املنطقة العسكرية اخلامسة حتتفي بتخرج «دفعة الوالية»
الحديدة -عيل الشرعبي

اح�ت�ف��ت ش�ع�ب��ة ال�ت��وج�ي��ه امل �ع �ن��وي ب��امل�ن�ط�ق��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�خ��ام�س��ة
بتخرج دفعة الوالية من دورة البناء الثقايف ،التي تضم  56خريجا،
من املحاور والوحدات العسكرية واألقسام التابعة للمنطقة والتي
استمرت ثالثة أشهر.
ويف الحفل اعترب محافظ الحديدة محمد عياش قحيم هذه الدفعة
راف ��دا ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�خ��ام�س��ة ب��ال �ك��وادر امل�ت�س�ل�ح��ة ب��ال�ث�ق��اف��ة
القرآنية وال�ت��ي ستسهم يف التصدي لألفكار املغلوطة ألع��داء األم��ة.
ولفت إىل مساعي العدو لنشر الزيف واألكاذيب بهدف إخضاع األمة
وح��رف�ه��ا ع��ن م�س��اره��ا ال�ت�ح��رري وم��واج�ه��ة مخططات أع��دائ�ه��ا .وأك��د

قحيم أن أبناء اليمن اليوم يسريون عىل طريق يف الدفاع عن وطنهم
..مشريا إىل أن تخرج دفعات جديدة مؤهلة ثقافيا ومعرفيا سيكون
له أثر كبري يف مواجهة الغزو الثقايف الذي يستهدف األمة.
ويف حفل التكريم بحضور وكيل أول املحافظة أحمد البشري ،أشار
يوسف الساملي يف كلمة الخريجني إىل ما تضمنته الدورة من معارف
وعلوم يف الجوانب الثقافية وعلوم القرآن ،وتقييم النفس والواقع،
وكيفية مواجهة الباطل.
تخلل الحفل ال��ذي حضره رئيس شعبة التوجيه املعنوي العميد
هالل الشامي ،وقائد الدفاع الساحي اللواء محمد القادري ،قصيدة
للشاعر أس��د ب��اش��ا ،وأن�ش��ودة لفرقة الشهيد ال�ص�م��اد ،وك��ذا تكريم
الخريجني بالشهادات التقديرية.
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بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

اختزال اإلشاكلية الروسية
األوكرانية يف دراما فنية
م ��ا م ��ن ش ��ك أن ع ��ام ��ي ت �ج ��اور ال �ج �غ��راف �ي��ا
وت� � � �ق � � ��ارب األي � ��دي � ��ول � ��وج� � �ي � ��ا ب � � ��ني «ال� � �ص� � ��ني»
و«روس�ي��ا» ،باإلضافة إىل م��ا تمثله «روس�ي��ا»
وم��ن قبلها االت�ح��اد السوفيتي -كونها القوة
ال �ن ��ووي ��ة األوىل -م ��ن ج� ��دار ص� � ٍّ�د ي �ح��ول دون
التغول الغربي «األمرييك األوروبي» كل ذلك
يبعث ل��دى ال�ش�ع��ب الصيني روح التعاطف
م ��ع «روس� �ي ��ا» ،ع ��ىل اع �ت �ب��ار أن �ه��ا -م ��ن وج�ه��ة
نظر شعب «ال�ص��ني» األك��رث وع� ًي��ا بما تحيكه
«أمريكا» لخصومها الشرقيني -حامي حمى
آسيا.
ومن هذا املنطلق فإن شعب «الصني» من
ً
أكرث شعوب األرض إدراك��ا ألبعاد اإلشكالية
ال��روس�ي��ة األوك��ران �ي��ة وأك��رثه��ا ي�ق�ي� ً�ن��ا أن ُ
تفجر
ال��وض��ع ال�ع�س�ك��ري ك ��ان وم ��ا زال ن��اج��مً ��ا ع� َّ�م��ا
ارتكبته القيادة األوكرانية املتمرغة يف مستنقع
ال�ع�م��ال��ة واألن��ان�ي��ة م��ن أع�م��ال ت��آم��ري��ة خيانية
ُ
تتسبب مُ ��رتت�ب��ات�ه��ا االض�ط��راري��ة
الإن�س��ان�ي��ة ق��د
عاملية من شأنها القضاء التام
حرب
بنشوب
ٍ
ٍ
عىل مستقبل البشرية.
لكن بعض الناشطني ات�خ��ذ م��ن ك��رثة عدد
ً
ذريعة ومربرًا إلفهام العوام
سكان «الصني»
ب�ح�ق�ي�ق��ة م��ا ي ��دور ع��ىل امل �س��رح األوك� ��راين وم��ا
يحيكه حلف شمال األطليس -بفعل الغباء
امل �ت ��ذايك ل ��«ف��ول��ودي �م��ري أول �ي �ك �س��ان��دروف �ي �ت��ش
�دب ال ��رويس م��ن م�ك��ائ��د
زي�ل�ي�ن�س��يك» -ض � َّ�د ال� � ِّ
ُّ
ينصب عليها
ع َرّضت «أوكرانيا» النصباب ما
لقرابة نصف عام -من جام االنتقام.�رتض ال �ن ��اش � ُ
ف �ق��د اف � � َ
�ط امل �ب ��دع َّ
أن األغ �ل �ب �ي��ة
ال�س�ك��ان�ي��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ال�ت��ي ت�ن��اه��ز امل�ل�ي��ار ون�ص��ف
امل �ل �ي��ار ن�س�م��ة ل��م ت � ِ�ع –ب �ع��د -ال �ص ��راع ال ��رويس
األوك� � � ��راين ،وح �ت ��ى ت �ف �ه �م��ه ع �م ��دت «ب �ك ��ني»
بسحب خيال الناشط وعقليته امللهَ مة -إىلبسط اإلشكالية املبهَمة أمام شعبها من خالل
درام ��ا رم��زي��ة أش�ب��ه م��ا ت�ك��ون ب��امل�ل�ح�م��ة ،أورد
َّ
نصها الدرامايت يف ما يأيت:
َ
َّ
�ان م� ��ن س��ن
(ألن ال� � � ��زواجَ ُ ّوال � �ط� ��الق س ُ�ن �ت � ِ
ْ
ال�ح�ي��اة ،فقد ط� ِل�ق��ت ال��زوج��ة «أوك��ران�ي��ا» من
زوجها «روسيا» ُ
ً
سنة مضت
منذ أكرث من 20
بفعل كيد الوشاة.
َ
إال َّ
سابق االرتباط بني الزوجني قد أدى
أن
ً
فضال َّعما كان الزوج قد تك َبّد ُه يف تأثيث بيت
الزوجية من تكلفة -إىل إنجاب ثالثة أطفال.
وق� ��د ك� ��ان ال� � ��زوج «روس � �ي� ��ا» ك ��ري ��مً ��ا ج � � ًّ�دا،
ف �ب��اإلض��اف��ة إىل أن ��ه ت ��رك مل�ط�ل�ق�ت��ه «أوك��ران �ي��ا»
ت �ح �ف �ي� ً�زا ل �ه��ا ع ��ىل م�ع��ام�ل��ة أط �ف��ال��ه م�ع��ام�ل��ةً
�ت إىل
ح �س �ن��ة -م� ��اال وف � �ريًا ،ب� ��ادر -غ ��ري م �ل �ت �ف� ٍ
ِع �ظ��م امل ��رياث ال ��ذي آل إل�ي�ه��ا م��ن أب��وي �ه��ا -إىل
تسديد ديونها التي بلغت –آنذاك 200 -مليار
دوالر.
ل�ك��ن ف ��ور إت �م��ام إج� ��راءات االن �ف �ص��ال ال��ذي
ه ��و أب �غ ��ض ال �ح ��الل ب� ��دأت امل �ط �ل �ق��ة ب�م�غ��ازل��ة
ف �ت��ى س �ف �ي��ه «ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة األم��ري �ك �ي��ة»
ومعه بعض معجبيه «الغرب».
وب� �ع� ��د وق � ��ت ق �ص ��ري م� ��ن االف� � � ��رتاق أخ� ��ذت
املطلقة يف االستماع إىل رأي الوشاة إياهم.
وعىل وقع تحريضهم بدأت املطلقة تهاجم
بشدة ،بل وتنحاز إىل صفهم َّ
أبا أبنائها َّ
ضده.
ف �غ �ض ��ب امل� �ط� � ِّل ��ق م� ��ن ت� �ص ��رف ��ات م �ط� َّ�ل �ق �ت��ه
النكراء ،ولم يلبث أن أخذ منها طفله «شبه
جزيرة القرم» قسرًا.
ف �ج��اه��رت امل�ط�ل�ق��ة -ع ��رب رد ف �ع��ل غ��اض��ب-
إنها ستتزوج ع��دو مطلقها التاريخي «الناتو
ب �م �ك ��ون ��ات ��ه» ،إلج� �ب� ��ار م �ط �ل �ق �ه��ا –ب �م �س ��اع ��دة
عشيقها وشريكها يف ما تمارسه ضد األطفال
م ��ن ظ �ل��م -ع ��ىل إع� ��ادة ال �ط �ف��ل «ش �ب��ه ج��زي��رة
القرم».
بيد أن العشيق «الناتو وعىل رأسه أمريكا»
�رد ًدا ع��ن ال ��زواج خ� ً
أب ��دى ت� � ُّ
�وف��ا م��ن م�ص��ادم��ة
م �ط �ل �ق �ه ��ا «روس� � �ي � ��ا» ،ل �ك �ن ��ه اس �ت �م ��ر ي �خ �ط��ط
ل��الس�ت�ف��ادة م��ن امل�ط� َّ�ل�ق��ة «أوك��ران�ي��ا» يف تركيع
خصمه اللدود مطلقها «روسيا».
وال �ح �ق �ي �ق ��ة أن امل �ط � َّ�ل �ق ��ة ك ��ان ��ت ًّ
أم� � ��ا س�ي�ئ��ة
ال �س �م �ع��ة ،ف �ق��د ك ��ان ��ت -م� ��ن وق� ��ت إىل آخ ��ر-
ت � �ض � ��رب ط� �ف� �ل� �ي� �ه ��ا اآلخ� � ��ري� � ��ن «ل� ��وغ� ��ان � �س� ��ك»
و«دونيتسك» نكاية بأبيهما.
فما كان من الطفلني ّ
إال أن طلبا املساعدة
م��ن وال��ده�م��ا ال��ذي ك��ان ي�س��اع��د أط�ف��ال��ه -م��ن
وق��ت إىل آخ��ر -م��اد ًّي��ا ،ويتشاجر –بسببهما-
م ��ع م �ط �ل �ق �ت��ه ال �ن ��اك ��رة ل �ل �ج �م �ي��ل ال �ض ��ال ��ة ع��ن
سواء السبيل.
أم� � ��ا ال � �ل� ��ص أو ال� �ع� �ش� �ي ��ق ال� �غ� ��رب� ��ي م �م �ث � ً�ال
ب��«أم��ري�ك��ا» ال��ذي ل��م ي�ت�ج��اوز تمنيتها ب��ال��زواج
ح��دود اإلغ��راء ،فقد كان هدفه -من توسيع
ما بينها من ه� َوّة وتحريضها عىل االستقالل
ب �ط �ف �ل �ي �ه��ا واس� �ت� �ع ��ادة ث��ال �ث �ه �م��ا ب� ��ال� �ق� � َّوة -ه��و
استنزاف ما تملكه من ثروة ،ويف مسعى من
ذلك العشيق البارع يف اللصوصية «أمريكا»
وال � �غ � ��رب يف رف � ��ع وت � � ��رية ت� �ح� ��دي واس� �ت� �ف� ��زاز
مطلقها يك يقحمها معه يف مواجهة توشك
أن تحرقها فقد أعطاها هدايا متنوعة ما بني
وأسلحة منخفضة الفعالية،
«البسة بالية،
ٍ
ٍ
ومعدات منتهية الصالحية».
ٍ
ويف ت �ل ��ك األث � �ن� ��اء ك ��ان ��ت امل �ط �ل �ق ��ة ال ��رع �ن ��اء
«أوك ��ران� �ي ��ا» ت �ت��وه��م أن ل��دي �ه��ا ظ �ه ��ريً ا ج ��دي �رًا
ب��ال��رك��ون إل �ي��ه ،ف��أم�ع�ن��ت يف اس �ت �ف��زاز امل�ط� ِّل��ق
َ
ّ
مقزز.
املستفز
بأسلوب ِ
ٍ
ويف محاولة من أب األطفال لتدارك حرب
الدفاع عن حقوق طفليه الوشيكة االشتعال
ط �ل ��ب م ��ن أح� ��د ذوي ال �ق ��رب ��ى «ب �ي ��الروس �ي ��ا»
ال�ت��وس��ط ل�ح�ف��ظ ح �ق��وق ط�ف�ل�ي��ه امل�ن�ت�ه�ك��ة من
أم �ه �م��ا «أوك ��ران �ي ��ا» ال �ت��ي ت�ت�ع�م��ده�م��ا ب�ج��رائ��م
ش�ن�ع��اء ،وإذ ل��م ت�ج��د ت�ل��ك ال��وس��اط��ة ن�ف�ع��ا،
ف �ق��د ن �ف��ذ ص ��رب ال � ��زوج «روس� �ي� ��ا» ،ف �ش ��رع يف
ات�خ��اذ م��ا ي�ت��وج��ب ع�ل�ي��ه م��ن ال�ت��داب��ري الكفيلة
ب� �ح� �م� ��اي� ��ة ح� � �ق � ��وق أط � �ف � ��ال � ��ه «دون � �ي � �ت � �س� ��ك»
و«لوهانسك» ،وسارع يف تنفيذ تلك التدابري
عىل عجالة.
ح� �ي� �ن� �ه� ��ا ب� � � � ��دأت م � �ط � � َّ�ل � �ق � �ت � ��ه «أوك � � ��ران � � �ي � � ��ا»
ومحرضوها «االتحاد األوروبي وحلف شمال
األط �ل ��يس» ب ��ال �خ ��وف م ��ن م ��رتت �ب ��ات غ�ض�ب�ت��ه،
وأح�ج��م املتنمر ال��رئ�ي��يس «ال��والي��ات امل�ت�ح��دة»
عن االحتكاك املتصل باملطلق املنفعل ،وترك
املطلقة تتلقى –منفردة -صفعاته الصاعقة.
واآلن ها هو املطلق «روسيا» يتحكم -بحكم
الواقع واملنطق -بمصري أطفاله «شبه جزيرة
ال�ق��رم ،ول��وغ��ان�س��ك ،ودون�ي�ت�س��ك» ،وي��رس��م
ل�ه��م ال�خ�ط��وط ال�ع��ري�ض��ة ل�ص�ن��ع مستقبلهم
بأنفسهم ،ويوشك أن ينتزع لهم استقاللية
ت� ��ام� ��ة ع � ��ن وص � ��اي � ��ة أم� �ه� ��م ال� �ت� ��ي أم� �ع� �ن ��ت يف
ظلمهم).
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ت�ح�ك��م دول ال�ع��ال��م ال� ّ
�ص��دي�ق��ة وال �ع��دوّة م�ن�ه��ا مجموعة
سداً
ّ
وتشكل ّ
من القوانني واألنظمة التي تحمي سيادتها
ً
ً
ّ
م�ن�ي�ع��اً يف وج ��ه ال �خ��ائ �ن��ني ألوط��ان �ه��م وس �ي �ف��ا م �س��ل �ط��ا ع��ىل
رق� ��اب امل �ت��آم��ري��ن ع�ل�ي�ه��ا وال � ّ
�ش ��واه ��د ع ��ىل ذل ��ك ك �ث ��رية م�ن�ه��ا
�س �ل �ط ��ات ال �ف��رن �س � ّي��ة ع� ��ام 1810م ق ��ان ��ون ��اً ي �ج �رّم
إص � ��دار ال � ّ
ال� ّت�ع��ام��ل م��ع ال�ع��د ّو س��واء ك��ان ال� ّت�ع��ام��ل ث�ق��اف� ّي��اً أو ت�ج��ار ّي��اً
واقتصاديّاً أو عسكريّاً أو تحت أي عنوان كان .وعىل نفس
ً
مصدرة قوانني بتجريم
الخطى سارت إيطاليا عام 1890م
ال ّتواصل مع العد ّو أو ال ّتعاون معه بأي شكل من األشكال
ومساعدته يف أعماله العدوانيّة عىل إيطاليا أمّ ا يف الكيان
ّ
الصهيوين املؤقت فقد قام كنيست العد ّو (االسرائيي) يف
 28آذار 2011م بسن مجموعة ق��وان� َ
ني ج��دي��د ٍة وتحديث
بعضها م�ن�ه��ا ق��ان��ون إل�غ��اء امل��واط�ن��ة ال��ذي ي�ت�ي��ح للمحكمة
م� �ص ��ادرة ال �ج �ن �س � ّي��ة (االس ��رائ �ي �ل � ّي ��ة)م ��ن أيّ ش �خ��ص ي ��دان
جسس عىل الكيان والخيانة ومساعدة العد ّو
بأعمال ال ّت ّ
ّات (إرهابي ٍّة) كما هي
أثناء ّ
السلم والحرب أو القيام بعملي ٍ
معرّفة يف قانون منع تمويل اإلرهاب الذي ّ
سن عام 2005م
ً
ّ
يف الكيان أيضا .أمّ ا يف لبنان حيث تطغى الطائفيّة واملذهبيّة
السيادة ممّ ن يدعونها ويهتك
عىل القوانني حيث تستباح ّ
القانون.
�س�ل��م األه ��ي ب��ل وت�ل�غ��ى ال�ق��وان��ني لتحكم
ح�ف��اظ��اً ع��ىل ال� ّ
ق��وان��ني ال�ق�ب�ي�ل��ة وال � ّرع �ي��ة واألب ��رش � ّي ��ة ال �ت��ي ت �س� ّ�ن ال�ق��وان��ني
ال� �ت ��ي ت �ت ��الئ ��م م� ��ع م �ص �ل �ح �ت �ه��ا ال� � ّ�ذات� �ي� ��ة وال � ّ�ط ��ائ �ف � ّي ��ة ال م��ع
م�ص�ل�ح��ة ال ��وط ��ن وأب �ن ��ائ ��ه .يف ل �ب �ن��ان ف �ق��ط ت ��وس ��م ال�خ�ي��ان��ة
تارة وبحرّية الرّأي ً
اإلنساين ً
ّ
تارة
للعد ّو اإلسرائيي بالعمل
أخ ��رى يف ل�ب�ن��ان ت�ت�ه��م األج �ه��زة األم�ن� ّي��ة وال�ق�ض��ائ� ّي��ة ب��ال��والء
إليران اذا ما قامت بواجباتها تجاه العمالء يف لبنان فقط

إرسائيليّون وعمالء ال مبعدين

يعود العميل ّ
جزار الخيام عامر فاخوري عودة (األبطال)
إىل رب ��وع ال��وط��ن وي�ف�ت��ح ل��ه ص��ال��ون ال � ّ
�ش ��رف وي �ج��ول ع��ىل
بحماية أمني ٍّة وتمنع عنه املحاكمة بعد توقيفه
املسؤولني
ٍ
�رار م��ن واش�ن�ط��ن يكسر هيبة لبنان
وي�ح�رّر م��ن ال� ّ
�س�ج��ن ب�ق� ٍ
ّ
وينتهك سيادته (والسياديّون) يصفقون لنجاح العمليّة،
يف لبنان فقط تشعل البطركية املارونيّة ً
ثورة بسبب توقيف
واس�ت�ج��واب معتمد قبض روات��ب ال�ع�م��الء امل�ط��ران موىس
الحاج من قبل األجهزة األمنيّة اللبنانيّة بعد دخوله إىل
ّ
املحتلة
لبنان عرب الناقورة قادماً من األرايض الفلسطينيّة
وب �ح ��وزت ��ه م �ب �ل��غ  460أل� ��ف دوالر و 4000ي � ��ورو وأدوي � ��ة
(إسرائيليّة ّ
الصنع) وقائمة بأسماء الذين سيستلمون املبلغ
وف �ق��اً ل�ل�ج��دول ال ��ذي ي�ح�م�ل��ه امل �ط��ران وت �ح �وّل ال�ق�ض�ي��ة إىل
(ثور ٍة وطني ٍّة) أطلقتها بكريك للمطالبة بإعادة (املبعدين)
من العمالء الذين اندحروا مع االحتالل االسرائيي بفضل
ضربات املقاومة عن جنوب لبنان عام 2000م ،عىل ّأنهم
مواطنون لبنانيّون يجب أن يعودوا إىل لبنان علماً ّ
بأنهم
تخلوا ع��ن الجنسيّة ّ
ّ
اللبنانيّة ومنهم م��ن ت�ه�وّد وأصبحوا

ح ��اخ ��ام ��ات م �ث ��ل ال �ع �م �ي ��ل إب ��راه� �ي ��م ي ��اس ��ني ال � ��ذي أص �ب��ح
ال �ح��اخ��ام إب��راه �ي��م س�ي�ن�ي�ي��ه وم�ن�ه��م ح�ص��ل ع ��ىل ال�ج�ن�س� ّي��ة
ّ
املؤسسات العسكريّة واألمنيّة
اإلسرائيليّة ويخدمون يف
(اإلسرائيليّة) ضمن القانون الخاص الذي وضعته حكومة
العد ّو وصادق عليه الكنيست أهمّ ه ما يي:
الداخليّة الجنسيّة (اإلسرائيليّة ) إىل ّ
 - 1يمنح وزير ّ
كل
عنصر من (جيش لبنان الجنوبي)ّ ،
الزوجة ،أهله وأوالده،
يف ح� ٍ�ال ت�ق� ّ�دم بطلب املواطنيّة اإلسرائيليّة وذل��ك استناداً
ل�ق��ان��ون ال�ج�ن�س� ّي��ة ال � ّ
�ص ��ادر ع ��ام  ،1954وي�س�ت�ث�ن��ى ك � ّ�ل من
تطبق عليه احكام املا ّدة (5ا)( )2من القانون املذكور.

�االت
أنطوان عريضة مع الوكالة اليهوديّة
 2يمنح وزي��ر ال� ّ�داخ�ل� ّي��ة ،وب�ح� ٍم� � � �ح � � � ّ�ددة ،ال� �ج� �ن� �س� � ّي� ��ة االس� ��رائ � �ي � �ل � � ّي� ��ة
وم��راس��الت��ه معهم إض��اف��ة إىل كتاب
ّ
ّ
السالم ملؤلفه ّ
ألح� ��د أق� ��رب� ��اء ع �ن �ص ��ر م ��ن ج �ي ��ش ل �ب �ن��ان
الصهيوين
الطريق إىل ّ
الجنوبي ،وغ��ري امل��ذك��ور يف البند (ا) من
ال � �ي � ��اه � ��و س � �ي � �س � ��ون ال � � � ��ذي ت � �ح � � ّ�دث
ّ
ّ
ه ��ذا ال �ق ��ان ��ون ،وت �ق � ّ�دم ب�ط�ل��ب اك�ت�س��اب
ب��ال�ت�ف�ص�ي��ل واألس �م ��اء ع ��ن ال �ت �ع��اون
ب� ��ني ال� �ح ��رك ��ة ال � ّ
�ص �ه �ي ��ون �ي ��ة وب �ع ��ض
الجنسيّة االسرائيليّة وأثبت أن إقامته يف
ال �ق �ي ��ادات ال� ّ�ل �ب �ن��ان � ّي��ة م�ن�ه��م ال � ّرئ �ي��س
خطر عىل حياته
اسرائيل نتيجة لوجود
ٍ
إم �ي ��ل إده وال � ّ
�ش �ي ��خ ح �س��ني ح �م��ادة
بسبب انتماء قريبه اىل (الجنوبي).
ّ
وم� �ح� �م ��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه وخ � ��ري ال ��دي ��ن
 - 3ي �ط �ب ��ق ع� ��ىل ع ��ائ� �ل ��ة ال ��ش� �ه� �ي ��د يف
األح ��دب وامل �ط��ران ع�ب��دال�ل��ه ال�خ��وري
ج�ي��ش ل�ب�ن��ان ال�ج�ن��وب��ي أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
الخاص بعائالت شهداء جيش ّ
الدفاع
مروراً ببيار الجميل وكميل شمعون
االس ��رائ �ي ��ي ب �ش �ك� ٍ�ل ك ��ام � ٍ�ل ب �م��ا يف ذل��ك
ال��ذي��ن استعانوا ب��ال�ع��د ّو اإلس��رائ�ي��ي
املستحقات.
�س ��الح يف ع ��ام ��ي 1958
ل �ي �م� ّ�ده��م ب ��ال � ّ
شوقي عواضة #
 - 4يطبق ع��ىل ك� ّ�ل ع�ن�ص� ٍ�ر م��ن جيش
و 1975إب��ان الحرب األهليّة وغريها
ّ
ل�ب�ن��ان ال�ج�ن��وب��ي ي�ع��اين م��ن ع�ج� ٍ�ز وإع��اق� ٍ�ة
من الشخصيات التي ال يتسع املجال
أح�ك��ام ق��ان��ون املعاقني ال�خ��اص بجيش ال� ّ�دف��اع االسرائيي ل��ذك��ره��ا وال�ه��دف م��ن ك� ّ�ل ذل��ك ال� ّت�ن�س�ي��ق لتقسيم املنطقة
كامل بما يف ذلك املستحقات.
بشكل
�ات دي�ن� ّي� ٍ�ة ي�ك��ون فيها ل�ب�ن��ان للمسيحيّني وس��وري��ة
�
ن
�ا
�
ي
�
ك
إىل
ٍ
ٍّ
كل ذلك ٍ ّ
يؤكد اندماج عمالء العد ّو بالكيان ّ
الصهيوين ل�ل�م�س�ل�م��ني وف �ل �س �ط��ني ل �ل �ي �ه��ود .ذل ��ك ه ��و امل �ش ��روع ال ��ذي
ً
ّ
ّ
وتباهيهم بأنهم ليسوا ع��رب��ا ب��ل ه��م إسرائيليّون فعن أي دف ��ن ب�م�ق�ت��ل ب�ش��ري ال�ج�م�ي��ل ول ��ن ي �ع��ود أو ي�ت�ح��ق��ق ب ��ل إن
لبنانية ي�ت�ح� ّ�دث ال�ب�ط��رك ال��راع��ي ووزي ��ر ال�ع��دل ال��ذي يريد إعادة طرحه ومحاولة إحيائه تعني إشعال لبنان وتدمريه
إن املطالبة بعودتهم وامل �ط ��ال �ب ��ة ب �ع ��ودة ال �ع �م ��الء اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ني ،ي �ع �ن��ي إع � � ً
تفعيل عمل ( لجنة املبعدين) وبال ّتايل ّ
�ادة
ما هي ّإال إعادة إحياء للعالقات املارونيّة اإلسرائيليّة التي لالحتالل وتصريحاً بال ّتطبيع والخيانة والتآمر عىل لبنان
ّ
عديدة منها كتاب "املتاهة ّ
ٌ
وثقتها ٌ
اللبنانيّة :سياسة وع��ىل مسيحييه ق�ب��ل مسلميه وع��ىل م��ا ت�ب� ّ�ق��ى م��ن ال� ّ�دول��ة
كتب
ال �ح ��رك ��ة ال� ّ
�ص �ه �ي��ون �ي��ة و(دول � ��ة إس ��رائ �ي ��ل) ت �ج ��اه ل �ب �ن��ان م��ن قبل املقاومة التي لن تقف مكتوفة األيدي أمام من يريدون
ً
ّ
ّ
 1918إىل ( "1959مل ��ؤل �ف ��ه ال ��ض ��اب ��ط يف (امل ��وس ��اد) رؤوف ��ني تدمري لبنان أيا كانوا.
إرل �ي ��خ ،ي �ن� ّ
�الت رس �م � ّي � ٍ�ة مل� ّ
�ات
�ؤس �س� ٍ
�ص ع ��ىل وث ��ائ � َ�ق وم ��راس � ٍ
�ات ص�ه�ي��ون� ّي� ٍ�ة ت�ح� ّ�دث ف�ي�ه��ا ع��ن ات�ف��اق ال�ب�ط��ري��رك
*كاتب واعالمي لبناين
وش�خ�ص� ّي� ٍ

مواصفات مدير املكتب ما بني عهد االمام علي وواقع العمل الحكومي
م� ��دي� ��ر م �ك �ت ��ب امل� � �س � ��ؤول أص � �ب� ��ح يف واق� �ع� �ن� ��ا ال �ع �م ��ي
الوظيفي هو الرجل الثاين يف الجهة بعد املسؤول نفسه
ويف بعض األحيان يصبح الرجل االول وفقا ملا تقتضيه
رؤية املسؤول إلنجاز املهام التي تلقى عىل عاتقه فيضع
غالبية املهام خاصة االدارية عىل مدير املكتب بما يتجاوز
غ��ال�ب��ا م�س��ؤول�ي��ات م��دي��ر امل�ك�ت��ب ع��وض��ا ع��ن ان��ه الوسيلة
الوحيدة التي يمكن ألي انسان اخر سواء كان موظفا يف
الجهة التي يديرها او من خارجها ان يصل اىل املسؤول
وه ��ذا ب�ط�ب�ي�ع��ة ال �ح��ال ي�خ�ض��ع ل �ع��دة ع��وام��ل م�ن�ه��ا رض��ا
مدير املكتب وسخطه ،قبوله ورف�ض��ه ،مزاجه وغريها
من عوامل هي التي تحدد من يدخل اىل املسؤول ممن
ال يدخل بغض النظر عن اهمية وضرورية العمل ،وألن
م �ه��ام وم �ك��ان��ة م��دي��ر امل�ك�ت��ب ذات اه�م�ي��ة ق �ص��وى س��واء
للمسؤول او للناس او للموظفني فإن اإلمام عي عليه
السالم يف عهده ملالك األشرت ملا واله مصر واعمالها والتي
يفصلها هذه االيام السيد عبدامللك الحويث حفظه الله
قد تحرى وبشكل كبري عىل هذا الجانب ويف مواصفاته
ألنه مهما كان املسؤول عمليا ومتواضعا ونزيها وكان يف
مدير مكتبه خلل ما فإن ذلك سيؤثر عىل املسؤول وعىل
امل�ج�ت�م��ع ألن ��ه ح�ل�ق��ة ال��وص��ل ب��ني امل �س ��ؤول ال�ج�م�ي��ع ل��ذا
كانت اهم مواصفات االمام عي عليه السالم كالتايل:
 .١أخ � ��ري ال � �ن� ��اس (ف� � ��وض ع� ��ىل أم � � ��ورك خ� ��ريه� ��م) الن
االنسان الذي تنعدم فيه صفة الخري مهما كانت بقية
ص�ف��ات��ه ال ف��ائ��دة م�ن��ه ع��ىل امل�س�ت��وى االن�ت��اج��ي وال�خ��دم��ي
م��ن م�ن�ط�ل��ق امل�س��ؤول�ي��ة ال�ت��ي ه��ي م�ل�ق��اة ع��ىل ع��ات��ق ه��ذه
الجهة عوضا عن ان منعدم الخري لن يكون أمينا عىل
أس ��رار ال�ع�م��ل وس�ي�ك��ون ت�ح��رك��ه ال�ع�م��ي وف�ق��ا لنتائجه
الشخصية فتتناقص همته واداؤه وتنحرف عن مسارها
السليم فيحصل الخلل الكبري.
َ
�وُج ��و ِد َ
(ب��أجْ ��مَ � ِ�ع� ِ�ه��مْ ِل � ُ
ص��ا ِل� ِ�ح األخ ��الق) ألن
.٢األخ ��الق ِ
ع��دي��م األخ ��الق ت�ن�ح��رف اه�ت�م��ام��ات��ه ال�ع��ام��ة اىل ال�خ��اص��ة
ف �ي �ه �ي��أ ك� ��ل ال � �ظ � ��روف وال� �ت� �ح ��رك ��ات اىل م� ��ا ت �خ ��دم ��ه ه��و
شخصيا فيتنمر حتى عىل املسؤول املباشر عليه خاصة
يف ح��ال��ة وج ��ود م �س��ؤول ذي ش�خ�ص�ي��ة م�ه�ت��زة ضعيفة
فيتحول مدير املكتب اىل امل�س��ؤول األول فيتمادى عىل
املسؤول بعد ان يتالىش االح��رتام من قلبه له (فتبطره
ال�ك��رام��ة) ألن��ه ي��رى ن�ف�س��ه ل��ه م�ن��ة وف�ض��ل ع��ىل امل�س��ؤول
األول.

 .٣ملتزما مطيعا ألوام��ر امل�س��ؤول
السيد عبدامللك جملة وتفصيال
ونذكر بعضا منها كالتايل:
وان أراد إضفاء تعديل ما عىل ما يراه
 .١غالبا م��ا يتم اخ�ت�ي��ار مدير
امل �س ��ؤول ع�ل�ي��ه ان ي �ق��دم �ه��ا م��وض�ح��ا
امل �ك �ت ��ب وف �ق ��ا أله� � ��واء وأه � ��داف
اس �ب ��اب �ه ��ا دون ان ي �غ ��ري يف ق� ��رارات� ��ه
امل� �س� ��ؤول ال �ش �خ �ص �ي��ة دون ان
وتوجيهه شيئا اال بالرجوع اليه.
ت�ك��ون امل�ق��اي�ي��س امل��ذك��ورة اع��اله
 .٤أم � �ي � �ن � ��ا ب � �ح � �ي� ��ث ان � � � ��ه ال ي �غ ��ش
اي م�ع�ي��ار يف ذل��ك ل��ذا ن�ج��د ان��ه
امل � � � �س� � � ��ؤول ف � �ي � �م � ��ا ي � � �ص� � ��در ال � � �ي� � ��ه م ��ن
ي�ت�غ��ري م��دي��ر امل�ك�ت��ب ب�م�ج��رد ان
معامالت ومطالب واراء ال�ن��اس وال
ي�ت��م ت�غ�ي��ري امل �س��ؤول ح�ي��ث ي��أيت
يغش ال�ن��اس وامل��وظ�ف��ني فيما يصدر
ال �ج ��دي ��د ب �م��دي��ر اخ ��ر ك ��ون ��ه غ��ري
من املسؤول اليهم..
واث� ��ق م ��ن ال �س��اب��ق ب ��ل وي�ح�م��ل
 .٥واعيا متعلما فاهما ألن الجاهل
اهدافا واهواء جديدة وهكذا.
لقدر نفسه هو بغريه أجهل وسريتد
 .٢ي�خ�ض��ع م�ع�ظ��م امل��وظ�ف��ني
جهله عىل املسؤول بل وعىل الجهة
ك�ك��ل ك�م��ا ن�س�م��ع دائ�م��ا ع��ن ان ك�ث��رياً
يف الجهة ملدير املكتب ويوالونه
الحاضري
د.يوسف
أك ��رث م ��ن ت�ب�ع�ي�ت�ه��م ل�ل�م�س��ؤول
م ��ن ال �ن ��اس ت �ص��ب ج ��م غ �ض �ب �ه��ا ع��ىل
األول ألن � �ه � ��م ي � �ع� ��رف� ��ون ت �م ��ام
مدراء املكاتب.
 .٦أن يكون اختيارهم ليس ملجرد املظاهر الخارجية امل �ع ��رف ��ة ان رض� ��ا م ��دي ��ر امل �ك �ت ��ب ه ��و م ��ا س �ي �ن �ف �ع �ه��م وان
والتي غالبا ما يتصنع الناس حسن أدائهم وأخالقهم س�خ��ط م��دي��ر امل�ك�ت��ب ه��ي ال �ك��ارث��ة ع�ل�ي�ه��م ح�ت��ى وان ك��ان
بل وضع االم��ام عي عليه السالم نصائح يف ذلك لعل امل��وظ��ف ذا درج ��ة رف�ي�ع��ة أع ��ىل م��ن درج ��ة م��دي��ر امل�ك�ت��ب
اهمها من كان يف سريته العملية السابقة حسن االداء كنائب او وكيل.
 .٣ن�ج��د ك �ث��رياً م�ن�ه��م غ��اش��ني ل�ل�م�س��ؤول م��ن منطلق
واالخالق واإلخالص ثم اختربهم ألدائهم.
 .٧أال ي�ك��ون م��ن ال��ذي��ن ي�ط�ل�ب��ون م�ع��اي��ب ال �ن��اس كما أن �ه��م م��ن ي��وص �ل��وا االخ �ب ��ار وال �ت �ق��اري��ر او ت��وص��ل االخ �ب��ار
وضحها االم��ام عي يف بداية عهده عندما ق��ال (و َْلي َُك ْن وال �ت �ق ��اري ��ر ع ��ربه ��م اىل ص ��اح ��ب ال �ق ��رار االول يف ال�ج�ه��ة
ْ ََ
َ
ْ َ َ ْ َ
َ ْ َ
َ
ب ووفقا لها يتم التعاطي من قبل املسؤول دون ان يكون
أبْ��عَ � َ�د ر َِع� َّي� ِت��ك ِم��ن��ك ،وَأشنأ ُهمْ ِع��ن� َ�دك ،أط��ل� ُب��هُ ��مْ ِملعَ ا ِئ ِ
َّ
اس) وهذا التوجيه اكرث منهم معنيون به هم مدراء هناك (فتبينوا)..
الن ِ
املكاتب النهم اكرث الناس من يؤثروا عىل املسئول حيث
 .٤يجدول معظم معامالت الناس حسب اهوائه هو
ان الذي يمتلك هذه الصفات سيكون كارثة عىل الجهة فيقدم من يريد ويؤخر من يريد لذا تتجه قلوب الناس
اليه ألنه اسرع الطرق اىل مصالحهم سواء كانت حقة
ومسؤولها والناس.
 .٨أال يكون ساعيا باألخبار خاصة السيئة منها (و َ
َال او غري حقة.
ً
َ
َ
َ
َ
ٌ
َتعْ جَ َل َّن إِ َىل َت ْ
 .٥ي�ك��ون ك�ث��ري م�ن�ه��م م�ت�ع��اط�ي��ا م��ع ف�س��اد ال�ف��اس��دي��ن
اعيَ غاش ،وَإِ ْن تش َب َّه
يق َساع ،فإِ َّن َّ
الس ِ
ص ِد ِ
ب َّ
اص ِح َ
ني) وغالبا االخبار التي تصل اىل املسؤول تكون من املسؤولني لذا يكون هو اداته لذلك وحلقة الوصل
الن ِ
ِ
ط��ري�ق�ه��ا م��دي��ر امل �ك �ت��ب س ��واء ك ��ان ه ��و م �ص��دره��ا او ك��ان واملسهل لكل ه��ذه األم��ور ل��ذا نجد كثرياً من املسؤولني
هناك اخرون يريدون ان يوصلوا األخبار اىل املسؤول.
وغ ��ريه ��ا م ��ن م ��واص �ف ��ات ي �ج��ب ع ��ىل ك ��ل م �س ��ؤول ان
يتحرى يف بحثه عمن يمتلك هذه املواصفات وتربيتهم
وت��ذك��ريه��م م��ن خ ��الل ال� ��دورات ال�ث�ق��اف�ي��ة ال ��دوري ��ة ألن�ن��ا
لألسف الشديد نعيش واقعا مأساويا يف جانب مدراء
املكاتب والتي تخالف ما ذكر يف عهد االمام عي وشرحه

ي �ت �ش �ب �ث��ون ب �م ��دي ��ر م �ك �ت �ب��ه اش � ��د م ��ن ت �ش �ب �ث �ه��م ب��ال �ص��الة
وال�ص�ي��ام ب��ل ان ب�ع�ض�ه��م ي�ض��ع اس�ت�ق��ال�ت��ه ب�ع��ودة م��دي��ر
م�ك�ت�ب��ه اذا م��ا ت��م اق��ال�ت��ه م��ن ال�س�ل�ط��ات ال�ع�ل�ي��ا ألس�ب��اب
ت�ت�ع�ل��ق ب��ال�ف�س��اد او اي اس �ب��اب اخ ��رى إلدراك� ��ه ان ذل��ك
س �ي �ض ��ر ب� ��ه أوال وه� �ن ��ا ي � ��أيت م� ��ا ي �س �م ��ى (ت �ك �ت ��ل ال �ف �س ��اد
وتعاضده)..

 .٦ي �ل �ج��أ ك �ث��ري م ��ن امل �س ��ؤول ��ني خ ��اص ��ة امل � ��دراء امل��ال �ي��ني
الستجالب رضا مدير املكتب واضافة اسمه يف كشوفات
املكافئات والحوافز بحق او ب��دون حق الن ذل��ك اسهل
الطرق لينال الكشف توقيع املسؤول فتكون معظمها
غري مستندة اىل مواضيع حق وانما اىل اعتبارات خاصة
فيزداد التكتل توسعا هنا بني هذه الجهات.
 .٧ي �ص �ب��ح م ��دي ��ر امل �ك �ت��ب امل �س �ت �ش��ار ق �ب��ل امل �س �ت �ش��اري��ن
والنائب قبل النائب والوكيل قبل الوكالء واملدير العام
ق�ب��ل امل ��دراء وامل��وظ��ف ق�ب��ل بقية امل��وظ�ف��ني ع�ن��د امل�س��ؤول
األول فيبقى اآلخ��رون فقط مجرد واج�ه��ة تعلق عليها
اي اخفاقات او إهمال او غري ذلك.
وغري ذلك من اح��داث الكل عايشها وم��ازال يعيشها
جراء االنحراف عن اإلمام عي عليه السالم وعن مواالته
مواالة حقيقية عملية وعن حبه حبا سليما عمليا وعن
أت�ب��اع��ه أت�ب��اع��ا س��دي��دا ل��ذل��ك وج��دن��ا ع��ددا م��ن املسؤولني
كانوا ذا سمعة طيبة قبل املسؤولية وبمجرد ما تربعوا
عىل العمل انحرفوا بشكل كبري ومفجع ،وي��أيت مدير
املكتب وعدم االختيار املوفق له يف القائمة لهذا االنحراف
ألن ��ه ل��م ي�ك��ن أم�ي�ن��ا ول ��م ي�ك��ن ذا خ�ل��ق ول ��م ي�ك��ن ذا دي��ن
ب��ل ك��ان غاشا وذا اه��داف��ا شخصية ،فهل ي��ا ت��رى تكون
دروس السيد عبدامللك الحويث سالم الله عليه مرحلة
لتصحيح ك��ل االخ�ط��اء ال�س��اب�ق��ة يف ه��ذا ال�ج��ان��ب وبقية
الجوانب.

ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
تعتذر كاتبة السني عن كتابة مقالها املرتجم
(ت ��اري ��خ ال �ي �م��ن ال �ح��دي��ث) ل �ه��ذا االس �ب ��وع ن �ظ��راً
لظروف طارئة ،وستواصل الحقاً إن شاء الله.

الدولة الكرتونية!.

قراءات ميدانية
خالد الصرابي

ه� �ن ��اك ال �ك �ث ��ري م �م ��ن الزال � � ��وا ي �ت �ب��اك��ون
عىل دول��ة لم يكن لنا منها س��وى االسم
ي �ت �ب ��اك ��ون ألن �ه ��م ل ��م ي �ك ��ون ��وا ع ��ىل دراي� ��ة
دق �ي �ق ��ة ب �م ��ا ي � ��دور ح ��ول� �ه ��م ..يف ح ��اض ��ر
الوقت نفذت قوى صربهم وصمودهم
يف وج ��ه ال� �ع ��دوان ال �ب �غ �ي��ض ع ��ىل ب��الدن��ا
وه��ذا هو ما جعلهم يتباكون عىل دولة
ل ��م ت �ك��ن ف�ي�ه��ا ح ��رب ظ ��اه ��رة ألن �ه��ا ك��ان��ت

ت �ح ��ت وط � ��أة ال ��وص ��اي ��ة ال �خ ��ارج �ي ��ة ت�ل��ك
الوصاية التي جعلت منها طيلة العقود
امل� ��اض� �ي� ��ة يف م �ح �ل ��ك س� ��ر أي � � ��أن ت �ط ��وره ��ا
وت �ق��دم �ه��ا وض �ع ��ت ل ��ه ح� ��دود وخ �ط��وط
ال ي�ج��ب ت�ج��اوزه��ا ف�ك��ان ال�ب�ع��ض يعتقد
ب � ��أن ذل � ��ك ال� �س� �ك� ��ون امل� �ع� �ي ��ي إن� �م� ��ا ه��و
ظ��الل دول��ة ذات س�ي��ادة وق��ان��ون وك��ان��وا
يعتقدون بأنهم يتمتعوا بكامل الحرية

دون ان ي�ت�س��اءل��وا مل ��اذا ت�ش��ن ع�ل�ي�ن��ا ه��ذه
ال� �ح� ��رب؟ ..ف �م �ت��ى ي� ��درك ج�م�ي�ع�ه��م ب��أن
م��ن أه��م وأب ��رز أس�ب��اب ه��ذه ال�ح��رب هي
نتيجة تلك الدولة التي بنيت عىل أعمدة
كرتونية هشة معيارها م��ن اج��ل البقاء
ع��ىل ك ��ريس ال�س�ل�ط��ة ول�ك��ن وع�ن��دم��ا ق��رر
ال �ج �م �ي��ع ق� �ي ��ادة وش �ع ��ب ال �ت �خ �ل��ص م��ن
هيمنة ونفوذ تلك الوصاية أعلنت دول

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن
1967م – 1990م وارسار تنرش ألول مرة
ُع �ق ��د االج �ت �م ��اع ال �ث ��ال ��ث واألخ � ��ري يف امل �ك ��ان
ال� �س ��اب ��ق ل ��الج �ت �م ��اع ��ني ال� �س ��اب� �ق ��ني ب ��رئ ��اس ��ة
ال��رئ�ي��س ع��ي ع�ب��دال�ل��ه ص��ال��ح ب�ع��د اس�ت��دع��اء
أرب �ع��ة م��ن ال �ق��ادة ال�ع�س�ك��ري��ني ب��رت�ب��ة م�ق��دم
واث �ن��ني م��ن امل�س��ؤول��ني امل��دن�ي��ني يف ال�ح�ك��وم��ة
إىل جانب العدو السابق .
ب � �ع� ��د ال� �ب� �س� �م� �ل ��ة اف � �ت � �ت� ��ح ال � ��رئ � �ي � ��س ص ��ال ��ح
االج�ت�م��اع ق��ال يف ال�ب��داي��ة ن��رح��ب باملسؤولني
الستة الذين كانوا يف االجتماعيني السابقيني
خ � � ��ارج ال �ع ��اص �م ��ة ص �ن �ع ��اء يف م �ه �م ��ة ع �م��ل
رس �م �ي ��ة واألن ن� ��واص� ��ل م� ��وض� ��وع االج �ت �م ��اع
امل�ت�ع�ل��ق ب��ال �ح��وار امل �ب��اش��ر م ��ع ال�ج�ب�ه��ة م�ن�ب�ه��اً
ان ال� 14شخص الذين حضروا االجتماعيني
السابقني يكونوا يف هذا االجتماع مستمعني
ف� �ق� ��ط وس �ي �ق �ت �ص ��ر ال � �ن � �ق� ��اش وط� � � ��رح االراء
م �ق �ت �ص ��راً ع� ��ىل ال �س �ت ��ه ال� ��ذي� ��ن ك� ��ان� ��وا خ� ��ارج
العاصمة ووجه الرئيس كاتب املحضر بربط
م��اس �ي �ق��ال ب��امل�ح�ض��ر ال �س��اب��ق ك��ون��ه م��وض��وع
واحد اليتجزأ ثم تم قراءة املحضر السابق ..
ث��م ب ��دأ ال�ن�ق��اش ل�ن�ف��س امل ��وض ��وع وب�ن�ف��س
الطريقة السابقة وأسفرت النتيجة لتصويت
ال � �س � �ت � ��ه امل� � �س� � ��ؤول� � ��ني ال� � ��ذي� � ��ن ل� � ��م ي � �ح � �ض� ��روا
ال �ت �ص ��وي ��ت ال� �س ��اب ��ق ع� ��ن امل ��واف� �ق ��ة م� ��ن ق�ب��ل
خمسه أش�خ��اص وال��رف��ض ل�ل�ح��وار م��ن قبل
شخص واحد احتفظ بأسمائهم .
وب ��ذال ��ك ال�ت�ص��وي��ت ف ��إن ال�ن�ت�ي�ج��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة
للثالثة االجتماعات  11شخص واف�ق��وا عىل
اج� � ��راء ح � ��وار م �ب ��اش ��ر م ��ع ال �ج �ب �ه ��ة ال��وط �ن �ي��ة
وال��راف �ض��ني ل�ل�ح��وار  10أش �خ��اص أي ب�ف��ارق
صوت واحد فقط .
م � ��الح � �ظ � ��ة ل � � ��م أذك � � � � ��ر أس � � �م � � ��اء امل � ��واف � �ق � ��ني
والرافضني يف الحلقة السابقة وهذه الحلقة
.
وذل � � ��ك ح � ��رص � ��اً م� �ن ��ي ع � ��ىل ع� � ��دم إث � � � ��ارة أي
ح�س��اس�ي��ات أو ح�ت��ى ان �ت �ق��ادات م�ت�ب��ادل��ة من
ق�ب��ل ك�ث��ري م��ن ال �ن��اس ال��ذي��ن ك��ان��وا وم ��ازال ��وا
مناصرين للجبهة الوطنية الديمقراطية أو
املعادين لها .
ع � ��ودة اىل امل� ��وض� ��وع  :يف ن �ه ��اي ��ة االج �ت �م ��اع

عرب الرئيس عي عبدالله صالح عن س��روره
وارت�ي��اح��ه للموافقة ع��ىل إج��راء ح��وار مباشر
مع الجبهة قائال ان الحوار أفضل من الحرب
وان اليمن بحاجة ماسة إىل السالم وتجنب
س�ف��ك ال ��دم ��اء وت �ب��دي��د م �ق ��درات وإم�ك��ان�ي��ات
الشعب .
مالحظة  :األطروحات التي قالها الرئيس
عي عبدالله صالح التي ذكرتها يف الحلقتني
ال �س ��اب �ق �ت ��ني م� ��ن ه � ��ذا ال �ب �ح ��ث أو م ��اذك ��رت ��ه
أع � ��اله ك ��ان ��ت اط� ��روح� ��ات ج �ي ��دة وك� �ث ��رية ه��ي
االط� ��روح� ��ات ال �ج �ي ��دة ال �ت ��ي ق��ال �ه��ا ص ��ال ��ح يف
ال� �ف� ��رتات ال ��الح �ق ��ة أك � ��ان ذل� ��ك ال � ��ذي ي�خ��ص
ال�ج�ب�ه��ة أو ال�ق�ض��اي��ا االخ ��رى ل�ك��ن األق ��وال يف
وادي ومستوى تنفيذها عىل الواقع العمي
م ��ن ق�ب��ل م ��ن ح��ول��ه او امل�ت�ن�ف��ذي��ن م ��ن م��راك��ز
القوى العسكرية والقبلية يف وادي آخر .
ع � � ��ودة اىل امل � ��وض � ��وع  :ب �ع ��د س ��اع �ت ��ني م��ن
انتهاء االجتماع اتصل الرئيس صالح بنضرية
الرئيس عي ناصر محمد واطلعه عىل نتائج
ال�ث��الث��ة االج�ت�م��اع��ات وأض��اف أم��ا اآلن سنبدأ
بالحوار مع الجبهة قريباً  ..قال عي ناصر:
ن �ت �م �ن��ى ل �ك ��م ال �ت ��وف �ي ��ق ب� ��س أرج � ��و ان ت�م�ه��د
الطريق ليكون حواراً ناجحاً خاصة والفارق
صوت واحد يبان ان فيه كثري من املسؤولني
عندكم ال يريدون الحوار مع الجبهة الوطنية
وهوالء اعتربهم تجار حروب قال عي صالح
ان شاء الله يقع خري .
بعد يومني فقط عرفت السعودية بموقف
ال��رئ �ي��س ع ��ي ع �ب��دال �ل��ه ف �ع��ربت ان اس�ت�ي��ائ�ه��ا
ورفضها للحوار مع الجبهة  ..فارسلت وفد
رفيع لم يعلن عنه للتشاور مع الرئيس حول
ه��ذا ال�ش��ان وت�ب�ع��ه وف��د آخ��ر ل�ن�ف��س ال�غ��رض
وع��ىل الصعيد ال��داخ��ي يف ال�ش�ط��ر الشمايل
من الوطن واجه الرئيس عي عبدالله صالح
ك �ث ��ري م� ��ن ال� �ض� �غ ��وط ��ات م� ��ن م� ��راك� ��ز ال �ق ��وى
العسكرية والقبلية لثنيه عن أي حوار المع
الجبهة الوطنية وال مع الجنوب  ..وأقنعوه
أن�ه��م ق��ادري��ن ع��ىل دح��ر الجبهة م��ن املناطق
الوسطى دون الحوار معها .

كلك نظر

احمد القردعي

وم ��ع ت �ك��رار ال�ض�غ��وط ال��داخ�ل�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة
ع ��ىل ال��رئ �ي��س ص��ال��ح أذع ��ن ل �ه��ا وب ��دل م��وق�ف��ه
السابق الذي أعلنه يف ثالثة اجتماعات سابقة
اىل عكس ذلك .
وبدأ يمهد الطريق ليس لحوار حسب اتفاقه
مع عي ناصر بل لشن حرب كبرية ضد املناطق
الوسطى .
اوىل الخطوات  :هو اتصاله بنظرية عي ناصر
ق��ائ��ال ل��ه ع �ف��وا ي��ا اس �ت��اذن��ا ي �ب��دو ان امل�ع��ارض��ني
عىل ال�ح��وار مع الجبهة كثري لذلك فقد رأيت
تأجيل الحوار مع الجبهة إىل أجل غري مسمى
وأض ��اف أح �ن��ا اآلن يف أواخ ��ر دي�س�م��رب 1980م
نؤجل الحوار مع الجبهة اىل آجل غري مسمى
من العام القادم 1981م أيش رأيك أجاب عي
ن��اص��ر إع�م��ل ان��ت واص�ح��اب��ك وم�ع��ارض�ي��ك من
ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة اع �م �ل��وا ال ��ذي ت ��روه م�ن��اس��ب
ومن جانبنا يف الشطر الجنوبي ماعندنا مانع .
التمهيد السري ألشعال الحرب عىل املناطق
ال��وس �ط��ى ..ث ��اين ال �خ �ط��وات اس �ت��دع��اء ال��رئ�ي��س
ص��ال��ح الستة ال�ق��ادة العسكريني الكبار برتبة
م�ق��دم يف آوائ ��ل ش�ه��ر ي�ن��اي��ر ع��ام 1981م وق��ال
ل�ه��م ان �ت��م ق�ل�ت��م م��ن س��اب��ق ان ��ه ب��اإلم �ك��ان دح��ر
الجبهة من املناطق الوسطى خالل مدة شهر

العدوان حربها عىل بالدنا.
يف امل � � ��ايض ك� � ��ان ال� � �ع� � ��دوان ي �س �ت �خ ��دم
أس��ال �ي �ب��أخ��رى��إع��ادة ه�ي�م�ن�ت��ه ع ��ىل ب��الدن��ا
منها التخلص من حكام اليمن الرافضني
ال �ت �ب �ع �ي��ة وك ��ان ��ت ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ن �ف �ي��ذ ت�ت��م
ع��ربأي��اد من ال��داخ��ل لكن تماسك قيادة
وش �ع ��ب ال �ي ��وم أف �ق��ده��م ه ��ذه ال�ط��ري�ق��ة
لهذا لم يكن أمامهم سوى خيار الحرب.

الحلقة
رقم ()116
او شهر ونصف.
تذكروا هذا الكالم أم ال اجابوا نعم يافندم
نذكر قال عيس أشتي تنفيذ عمي اكتبوا ايش
املتطلبات من عدة وعتاد وكم القوة البشرية
املطلوبة ؟
اط�ل��ع ال��رئ�ي��س ع��ىل امل�ط�ل��وب ووج��ه املعنيني
ب �ت �ج �ه �ي��زه��ا ووض� � ��ع ال �خ �ط ��ة وامل �ه �م ��ة ال �خ �ط��ة
ال �ن��زول ال �س��ري ب�م��الب��س م��دن�ي��ة ع��ىل دف�ع��ات
صغرية وبسرية تامة واملهمة دحر الجبهة من
املواقع التي أحتلوها خالل شهرين بس إوبهوا
ال ت��دخ�ل��وا ال�ق��رى وامل�ن��اط��ق السكنية ال�خ��اص��ة
باملواطنيني والتعتدوعىل امل��واط�ن��ني أو تنهبوا
املمتلكات مثل الذين سبقوكم .
مالحظة ال�ع�ب��ارة اآلخ��رة ه��ي اع��رتاف صريح
م��ن ال��رئ�ي��س ص��ال��ح ب��أن ال�ح�م��الت العسكرية
وال �ق �ب �ل �ي ��ة ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت ��وج ��ه م� ��ن ال �ع��اص �م��ة
ص �ن �ع ��اء اىل امل� �ن ��اط ��ق ال ��وس� �ط ��ى ك ��ان ��ت ت �ن �ك��ل
ب��امل��واط�ن�ي��ني وت�ن�ه��ب م�م�ت�ل�ك��ات�ه��م ان ��ا ش��اه��دت
بعض الحمالت السابقة وما كانت تنهبه من
ممتلكات املواطنيني وكان تركيز عناصرها عىل
ن�ه��ب م��ا ع��ىل ث�م�ن��ه وخ��ف وزن��ه أك��رث ب�ك�ث��ري من
تنفيذ املهمة التي كانت تسند لهم وقد ذكرت
تفصيالتها يف حلقات سابقة من هذا البحث.
ع � ��ودة اىل امل ��وض ��وع  :ب �ع��د م� ��دة ال �ش �ه��ري��ن
ال ��ذي ح��دده��ا ال��رئ�ي��س ص��ال��ح وس��ري��ة ال�ت�ق��دم
عىل دفعات كقوة تعزيز عدة اضعاف ملواقع
السلطة ملواجهة وط��رد عناصر الجبهة كانت
ال�ن�ت�ي�ج��ة ع�ك�س�ي��ة ف�ق��د س�ي�ط��رت ال�ج�ب�ه��ة ع��ىل
عشرات الكيلومرتات من األرايض التي كانت
ت�ح��ت س�ل�ط��ة ص�ن�ع��اء واس �ق �ط��ت ال �ع��دي��د من
م ��واق ��ع ال �س �ل �ط��ة وغ �ن �م��ت ك �م �ي��ات ك �ب ��رية م��ن
السالح الثقيل واملتوسط والخفيف .
التمهيد العلني لشن الحرب العاشرة عىل
املناطق الوسطى
ط �ب �ع ��ت ال �س �ل �ط ��ة ك �ت �ي ��ب ص �غ ��ري م �خ �ص��ص
ل� �ش ��روح ��ات ب �ع �ض �ه��ا وه �م �ي ��ة ع� ��ن م� ��ا اس �م �ت��ه
السلطة جرائم الجبهة.
يتبع..

احمد الفقيه

ظاهرة فوبيا
الفقر والبطالة يف
الوطن العريب!!..

ع � �ن� ��دم� ��ا ن � �ت � �ح� ��دث ع� � ��ن ق � �ض� ��اي� ��ا األم� � ��ة
العربية اليوم والتحديات التي تواجهها
يف مسريتها الحياتية والتنموية أوىل هذه
القضايا وأخطرها عىل األمة وشعوبها،
ه��ي افتقاد اإلرادة السياسية امل��وح��دة،
التي تقود األمة واملجتمعات نحو البناء
ال �ن �ه �ض��وي وال ��رق ��ي ال �ث �ق��ايف وال �ح �ض��اري
واالج� �ت� �م ��اع ��ي ..ون �ح ��و ال �ب �ن ��اء ال �ت �ن �م��وي
ال� �ش ��ام ��ل امل � �س � �ت� ��دام ..وأع� �ن� ��ي ب��ال �ت �ن �م �ي��ة
ً
أوال،ألن� ��ه
ال�ش��ام�ل��ة االه �ت �م��ام ب��اإلن �س��ان
ه ��و رأس امل � ��ال ال �ح �ق �ي �ق��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة م��ن
حيث التعليم والصحة وتهيئة الظروف
ال�ح�ي��ات�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ل��ه ث��م ي��أيت ب�ع��د
ذل � ��ك االه� �ت� �م ��ام ب ��ال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا وع �ل ��وم
ال�ت�ق�ن�ي��ة ..دون ذل ��ك ل��م ول ��ن ن��رت�ق��ي اىل
األمام..
ف��األزم��ة ال �ت��ي ت�ع�ي�ش�ه��ا األم ��ة ال�ع��رب�ي��ة
واإلسالمية اليوم من املحيط اىل الخليج
تكمن يف أزمة القيم واملبادئ واألخالق..
يف س � � � � ��وء ف � �ه � �م � �ن � ��ا ل � �ت � �ل � ��ك ال� � �ث� � �ق � ��اف � ��ات
والحضارات املتباينة التي أساءت كثرياً
اىل م�ع�ت�ق��دات�ن��ا وأوج ��دت ف�ج� ً
�وة ع�م�ي�ق� ً�ة
وش� ��ائ � �ك� � ً�ة ب � ��ني ش � �ع� ��وب امل� �ن� �ط� �ق ��ة ..ه ��ذا
التباين الشاسع أدى إىل توسيع الهوة
ب��ني امل ��ايض وال�ح��اض��ر وامل�س�ت�ق�ب��ل ..وك��ل
ه��ذا ن�ت��اج ت��راك�م��ات امل ��ايض ..وس�ي��اس��ات
ال �ت �ع �ل �ي ��م غ � ��ري امل � ��واك � ��ب ل � � ��روح ال �ع �ص ��ر
الحديث ..أي التعليم املتطرف الذي لم
ُي��وج��د ح�ل� ً
�وال إبداعية ابتكارية لتوظيف
ش �ب��اب األم ��ة وم �ع��ال �ج��ة ظ ��اه ��ريت ال�ف�ق��ر
والبطالة والحد من تداعياتهما.
املؤسف املعيب أن معظم شباب األمة
العربية اليوم عاطل بدون عمل ..وهذا
س�ي�ق��ود إىل ع��واق��ب وظ��واه��ر اج�ت�م��اع�ي��ة
خ �ط ��رية وك ��ارث �ي ��ة يف امل �س �ت �ق �ب ��ل ..إن ل��م
ي�ت��دارك�ه��ا امل �س��ؤول��ون ،وأص �ح��اب ال�ح��ل
وال � � �ع � � �ق � � ��د يف
تلك الدول..
أزم����ة ال��ع��ال��م
ه� � � � � � � � � �ن� � � � � � � � � ��اك
دراس� � � � � � � � � � � � � � � ��ات ال����ع����ريب ت��ك��م��ن يف
وت� � � � � � �ق � � � � � ��اري � � � � � ��ر أنماط التفكري العقيم
دول � �ي � �م� ��ةن� � ت �ط� �ش�ق� ��ة�ري املاضوي الذي ي ُقدس
أن
ال� � � � � � � � � � �ش � � � � � � � � � ��رق امل������وروث وي��ت��ن��اىس
األوس � � � � � � � � � � � � � � � � �
�ط ق����ض����اي����ا ح�����ارضه
ت � � � � � � � �ح � � � � � � � �ت � � � � � � � ��ل
ال � � � � � � � �ص� � � � � � � ��دارة ومستقبله
يف ن � � �س � � ��ب
عندم������ا تغيب
ال � � � � �ب � � � � �ط� � � � ��ال� � � � ��ة
األع� � � � � � � ��ىل ب� ��ني اإلرادة الس�����ياس��ية
ش� � � � � � � � � � � �ب � � � � � � � � � � ��اب
ال� � � � � �ع � � � � ��ال � � � � ��م ..الحكيمة ،وال��رؤي��ة
ن � � � � � � ��اه� � � � � � � �ي � � � � � � �
�ك ذات األبعاد والحلول
ع � � � ��ن ال � � � � ��دول
ال� � � � �ع� � � � ��رب� � � � �ي� � � � ��ة املتباينة تطفو على
ال� � � �ت � � ��ي ت � � � �
�رزح ال��س��ط��ح األزم�����ات
ت � �ح � ��ت وط� � ��أة
ال� � � � � � � �ح� � � � � � � ��روب املتفاقمة
وال� � � �ن � � ��زاع � � ��ات
وال � �ص� ��راع� ��ات
امل��ذه�ب�ي��ة وال �ح��زب �ي��ة وال �ع��رق �ي��ة ال �ت��ي ه��ي
األس � � ��وأ واالش � � ��د خ � �ط� ��راً ع� ��ن غ ��ريه ��ا م��ن
ال� � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة ..ف ��ال �ص �ن ��دوق ال� ��دويل
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال ��زراع �ي ��ة (إي �ف ��اد) ي �ش��ري إىل أن
ال �ف �ق ��ر يف ب �ل ��د ع� ��رب� ��ي م �ث ��ل ال �ي �م ��ن ع��ىل
س�ب�ي��ل امل �ث��ال ب�س�ب��ب ال �ح��رب ال�ع��دوان�ي��ة
ال �ج ��ائ ��رة ع �ل �ي��ه ي ��ؤث ��ر يف ن �ح ��و  80%م��ن
س� �ك ��ان ال� �ب� ��الد وي �ع �ي ��ش م �ع �ظ ��م ف �ق ��راء
اليمن يف املناطق الريفية النائية ..وهكذا
ك ��ل ال� � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة ال �ت ��ي ت � ��زرح ت�ح��ت
ن� ��ري ال � �ح� ��روب وال � �ص� ��راع� ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة
وال �ع ��رق �ي ��ة وامل ��ذه �ب �ي ��ة ك ��ال �ع ��راق ول �ب �ن��ان
والسودان وسوريا تعيش اليوم أوضاعاً
اج �ت �م��اع �ي��ة وإن �س��ان �ي��ة غ ��اي � ً�ة يف ال �ك��ارث �ي��ة
واملأساوية.
�رك وم � � �ب� � ��ادرات
ل � ��ذل � ��ك الب � � ��د م � ��ن ت� � �ح � � ٍ
إق �ل �ي �م �ي ��ة ودول� � �ي � ��ة وام � �م � �ي� ��ة ل �ل �ح ��د م��ن
ت��داع�ي��ات ظ��اه��ريت ال�ف�ق��ر وال�ب�ط��ال��ة ال�ت��ي
ت� �ن� �خ� ��ران يف ع� �ظ� ��ام ت� �ل ��ك امل �ج �ت �م �ع ��ات،
والشعوب املغلوبة عىل أمرها..
صفوة القول:
لهذا وذاك البد أن تسعى قيادات تلك
الدول العربية اىل االعتماد عىل تحديث
م� �ن ��اه� �ج� �ه ��ا ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة ل � �ت� ��واك� ��ب روح
ال�ع�ص��ر ال�ح��دي��ث ،وااله �ت �م��ام ب��اإلن�س��ان
اوال ن�ف�س�ي��اً وروح�ي��اً وص�ح�ي��اً واج�ت�م��اع�ي��اً
ً
ً
وحياتياً واعداده اعدادا ً
شامال من كافة
ال �ن ��واح ��ي امل� ��ادي� ��ة وامل �ع �ن ��وي ��ة وال ��روح �ي ��ة
وال � �ع � �ل � �م � �ي� ��ة ح � �ت � ��ى ي� � ��واك� � ��ب م �ت �ط �ل �ب ��ات
ال �ع �ص��ر ال �ح ��دي ��ث ..وص � � ً
�وال اىل ت�ح�ق�ي��ق
تنمية شاملة مستدامة ..وه��ذا يتوقف
عىل تعزيز دور الشراكات بني مختلف
املؤسسات والهيئات واملنظمات املحلية
واإلقليمية والدولية واألممية لالرتقاء
بمؤشرات التنمية البشرية واالقتصادية
واالج �ت �م ��اع �ي ��ة يف ت �ل ��ك ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة
املنكوبة..
والب � � ��د ك� ��ذل� ��ك م� ��ن االه � �ت � �م� ��ام ب �م ��راك ��ز
األب� �ح� ��اث وال � ��دراس � ��ات وال �ب �ح ��وث ذات
ال� �ب� �ع ��د ال� �ت� �ن� �م ��وي االق � �ت � �ص � ��ادي إلن� �ش ��اء
م�ش��روع��ات استثمارية متنوعة وفاعلة
ي �م �ك ��ن م� ��ن خ ��الل �ه ��ا ت ��وظ �ي ��ف أك � ��رب ع ��دد
م � � ��ن ال� � �ش� � �ب � ��اب ال � � �ع� � ��اط� � ��ل ,وم � �ع� ��ال � �ج� ��ة
ظ� ��اه� ��رة ال� �ف� �ق ��ر ع� ��ن ط� ��ري� ��ق إق� ��ام� ��ة ت �ل��ك
امل � � �ش� � ��روع� � ��ات ال � �ح � �ي� ��وي� ��ة ذات ال �ق �ي �م ��ة
ال�ع�ل�م�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ب��واس �ط��ة رج ��ال
امل� ��ال واالع� �م ��ال وش ��رك ��ات وم��ؤس �س��ات
ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص ،وال �ج �ه ��ات ال ��داع �م ��ة
ل ��إب ��داع واالب� �ت� �ك� ��ار ..وي �ك �ف ��ي ال �ش �ع��وب
حروباً ودماءً ونزوحاً..
ف�ل�ن�ع��د اىل م�ن�ط��ق ال�ع�ق��ل وال�ح�ك�م��ة..
ن �ع ��م ل �ل �س ��الم امل � �ش � ��رف..ال ل��الس �ت �س��الم
املذل االجوف.!!..
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االقتصادية

مرتبات املوظفني حقوق أصيلة ال أوراق سياسية

خالل سنوات العدوان واحلصار قدمت صنعاء عدد ًا من
املبادرات الهادفة لرفع معاناة موظفي الدولة

رشيد الحداد

 8مليارات دوالر إيرادات مبيعات النفط خالل الفترة  2018ـ 2021م،
كانت قادرة على تغطية املرتبات واألجور في مختلف انحاء البالد

ليس غريباً أن يتحول راتب موظفي الدولة إىل ورقة من أوراق الصراع لدى دول تحالف العدوان السعودي
األمرييك وادواتها يف املحافظات املحتلة ،فالعدو عندما يفشل عسكرياً يلجأ إىل ارتكاب املزيد من الجرائم ذات الطابع
األخالقي واإلنساين ويحاول استخدام كل ما يمكن استخدامه من أوراق حتى وان كانت ارتدادها عليه أكرب ،خاصة
وأن استخدام مصادر دخل شريحة واسعة من موظفي الدولة يف املحافظات الحرة ورقة من أوراق الصراع واالبتزاز
تصنف وفق القانون الدويل اإلنساين ضمن جرائم اإلبادة الجماعية ملا لها من تداعيات إنسانية كبرة عى املوظف ومن
يعول  ،ورغم أن األمم املتحدة تدرك املخاطر الناجمة عن العقاب الجماعي الذي يمارسه العدوان ومرتزقته ضد قرابة
 750الف موظف يمني يف املحافظات الحرة منذ سبع سنوات  ،إال إنها بمواقفها الضعيفة تجاه هذا امللف اإلنساين
ساهمت بتعميق معاناة املوظفني ومنحت الطرف االخر هامشاً واسع للتهرب من أي تفاهمات حول هذا امللف الذي
كان واليزال احد ابرز امللفات التي يديرها نائب املبعوث األممي لدى اليمن  ،معني شريم  ،منذ مطلع العام 2017م،
ً
اماال كبرة
وحتى اليوم  ،ومع ذلك لم يحقق أي اخراق يف هذا الجانب يخفف من معاناة موظفي الدولة الذين علقوا
عى مخرجات اتفاق استكهولم وتفاهمات أخرى جرت برعاية اممية وكانت قضية الرواتب احد مرتكزاتها  ،ولكن
هناك خذالن أممي ودويل يف هذا الجانب وهناك توظيف ايضاً من قبل األمم املتحدة لهذه الورقة التي تربطها بالحلول
السياسية  ،ولعل فشل األمم املتحدة يف إضافة ملف املرتبات إىل بنود الهدنة اإلنسانية والعسكرية التي شارفت عى
االنتهاء لدليل آخر  ،فاألمم املتحدة مطلع يونيو املايض وعدت صنعاء بالعمل عى احداث اخراق يف ملف املرتبات ،
وتعهدت أن تقود مفاوضات حول هذا امللف اإلنساين لكنها تخلفت كالعادة عن وعودها.

خالل السنوات املاضية من عمر العدوان والحصار وتحديداً
منذ مطلع ال�ع��ام  ،2017ق��دم��ت صنعاء ع��دداً م��ن امل�ب��ادرات

الهادفة لرفع معاناة موظفي ال��دول��ة ،وق��دم الرئيس الشهيد
صالح الصماد أوىل املبادرات بهذا الشأن منتصف العام نفسه،
ت��م ت��اله��ا م�ب��ادرات أخ��رى ق��دم��ت م��ن قبل ق��ائ��د ال�ث��ورة السيد ،
عبدامللك بدر الدين الحويث  ،ومبادرات قدمها رئيس املجلس
ال�س�ي��ايس األع��ى  ،امل�ش��ر م�ه��دي امل�ش��اط  ،ي�ض��اف إىل أن ال��وف��د
الوطني برئاسة  ،محمد عبدالسالم  ،ورف��اق��ه  ،يضع معاناة
م��وظ�ف��ي ال ��دول ��ة ال�ن��ات�ج��ة ع��ن ح��رم��ان�ه��م م��ن روات �ب �ه��م م��ن قبل
ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت��ه يف أوىل اه�ت�م��ام��ات��ه  ،ويف م�ق��اب��ل امل �ب��ادرات
امل�ق��دم��ة م��ن ق�ب��ل ص�ن�ع��اء فيما يتعلق ب�ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة اإلن�س��ان�ي��ة
ل��م ي�ق��دم ال�ط��رف اآلخ��ر ال��ذي ي��دع��ى الشرعية أي م�ب��ادرات وهو
م��ا ي��ؤك��د أن ح�ق��وق م��وظ�ف��ي ال��دول��ة امل�ك�ت�س�ب��ة ح�س��ب ال��دس�ت��ور
والقانون اليمني التي ال تسقط بالتقادم خارج اهتمامات الطرف
اآلخر ،بل انه يتهرب من أي حديث عن رواتب موظفي الدولة
�اع إق�ل�ي�م�ي��ة ودول �ي��ة خ��اص��ة ب�ه��ذا امل�ل��ف
وال ي�ت�ع��اط��ى م��ع أي م �س� ٍ
اإلن �س ��اين ال ��ذي ط��ال��ت أض� ��راره ن �ح��و  4,7م �ل �ي��ون إن �س ��ان ي�م�ن��ي
يمثلون أسر وأطفال موظفي الدولة حسب التقديرات الرسمية

 ،ف�ع��ى ن�ه��ج ال��رئ�ي��س امل�ن�ت�ه�ي��ة والي�ت��ه وامل �ع��زول ب�ط��ري�ق��ة مهينة
من قبل العدوان السعودي � اإلمارايت يف الرياض مطلع ابريل
امل��ايض  ،ي�م��ي م��ا يسمى باملجلس ال��رئ��ايس العميل يف مدينة
ع��دن امل�ش�ك��ل م��ن ق ��ادة م�ل�ي�ش�ي��ات ب��ال�ت�ع��اط��ي م��ع ه��ذه القضية
ال�ت��ي ي�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ك�ق�ض�ي��ة ه��ام�ش�ي��ة ول�ي�س��ت ق�ض�ي��ة أس��اس�ي��ة
ذات ُب�ع��د ان�س��اين ص��رف  ،وه��و م��ا ي��ؤك��د للجميع ب��ان ال�ع��دوان
هو من يقف وراء جريمة تجويع موظفي الدولة كونه صاحب
قرار العدوان والحصار واملرتزقة العمالء ينفذون ما يمى عليهم
مساع خاصة بملف روات��ب موظفي الدولة
بقبول أو رفض أي
ٍ
 ،ف �ع��ى م ��دى ال �ف ��رة امل��اض �ي��ة م ��ن ع �م��ر ال �ه��دن��ة ح �م��ل امل�ب�ع��وث
األممي لدى اليمن  ،هانس غروندبرغ  ،عدة رسائل ومبادرات
ملا يسمى بمجلس العليمي  ،حول حل قضية رواتب موظفي
الدولة  ،عدد من تلك املبادرات قدمت من صنعاء التي تقدم
امل��زي��د م��ن امل�ب��ادرات وال�ت�ن��ازالت يف ه��ذا ال�ج��ان��ب اس�ت�ش�ع��اراً منها
بمسؤوليتها ت�ج��اه م��وظ�ف��ي ال��دول��ة  ،آخ��ر ه��ذه امل �ب��ادرات تأكيد
صنعاء استعدادها صرف مرتبات املوظفني من إي��رادات ميناء
ال�ح��دي��دة ع��ى ان يتم تسخر إي ��رادات امل��وائن األخ��رى الجنوبية
والشرقية لصالح صرف مرتبات املوظفني  ،وطالبت صنعاء يف

املبادرة الجديدة الخاصة بهذه القضية اإلنسانية أن يتم وضع
إي��رادات امل��وائن اليمنية بشكل كامل يف صندوق موحد لصالح
املرتبات  ،واعتربت املرتبات حقوقاً مكتسبة واصيلة ال يجب أن
تخضع للحسابات العسكرية وفق حديث رئيس الوفد الوطني
مؤخراً  ،محمد عبدالسالم .
وامل��الح��ظ م��ن خ��الل الحديث ع��ن امل�ب��ادرات املقدمة م��ن طرف
ص�ن�ع��اء أن ه�ن��اك م��رون��ة واس�ت�ع��داد ل�ت�ق��دي��م ت �ن��ازالت يف سبيل
ان �ه ��اء م �ع��ان��اة ش��ري �ح��ة واس �ع ��ة ت ��واج ��ه ع �ق��اب��اً ج �م��اع �ي��اً ي�ع�ك��س
س�ق��وط��اً أخ��الق�ي��اً ودي�ن��ي ل�ل�ع��دوان وامل��وال��ني ل��ه  ،ي�ق��اب��ل بتعنت
وت �ن �ص ��ل ع ��ن أي ال �ت ��زام ��ات م ��ن ال �ط ��رف اآلخ� ��ر ال� ��ذي اس �ت �خ��دم
الكثر من الحيل للتهرب من تنفيذ الشق االقتصادي يف اتفاق
اس�ت�ك�ه��ول��م ال ��ذي ال ��زم ال�ط��رف��ني ب�ح�س��م م�ل��ف امل��رت�ب��ات  ،ف��ال��زم
ص�ن�ع��اء ب�ت��وري��د ال �ع��وائ��د ال�ض��ري�ب�ي��ة وال�ج�م��رك�ي��ة امل�س�ت��وف��اة من
السفن النفطية القادمة إىل ميناء الحديدة إىل حساب خاص
يف فرع البنك املركزي يف الحديدة  ،والزم الطرف اآلخر بتغطية
العجز يف ح�س��اب امل��رت�ب��ات م��ن مبيعات النفط ال�خ��ام اليمني ،
ف�ن�ف��ذت ص�ن�ع��اء ال�ت��زام��ات�ه��ا وت�ن�ص��ل ال�ط��رف االخ��ر وس��ط صمت
األم��م املتحدة التي أشرفت عرب مكتبها يف صنعاء عى حساب

املرتبات الذي فتح من قبل صنعاء يف بنك الحديدة  ،وبالنظر
إىل إي� ��رادات م�ب�ي�ع��ات ال�ن�ف��ط خ ��الل ال �ف��رة ، 2021 � 2018
ي��ؤك��د وزي��ر ال�ن�ف��ط يف ص�ن�ع��اء  ،اح�م��د دارس  ،إن�ه��ا ت�ج��اوزت 8
م�ل�ي��ارات دوالر  ،رغ��م أن مبيعات ال�ن�ف��ط احتسبت  50دوالراً
ل �ك��ل ب��رم �ي��ل  ،وه ��و م ��ا ي�ع�ن��ي أن �ه ��ا ت�غ�ط��ي امل ��رت �ب ��ات واألج � ��ور يف
مختلف انحاء البالد  ،ام��ا اليوم ف��إن إجمايل ع��ائ��دات مبيعات
النفط الخام اليمني املنهوبة من قبل العدوان ومرتزقته بلغت
خ��الل األش�ه��ر الخمسة األوىل م��ن ال�ع��ام ال�ج��اري اك��ر م��ن 1,2
م�ل�ي��ار دوالر  ،نتيجة ارت�ف��اع أس�ع��ار ال�ن�ف��ط يف األس ��واق ال��دول�ي��ة
 ،ي �ض��اف إىل ارت �ف ��اع ان �ت��اج ال�ن�ف��ط م��ن ال �ق �ط��اع��ات اإلن �ت��اج �ي��ة يف
مارب وشبوة وحضرموت إىل  120الف برميل يومياً  ،وهذه
ال �ع��ائ��دات امل�ن�ه��وب��ة م��ن ق�ب��ل ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت��ه ك�ف�ي�ل��ة ب��وق��ف
معاناة موظفي الدولة وتأمني واردات البالد لعدة اشهر  ،لكنها
تتعرض للتناهب والتقاسم بني العدوان ومرتزقته ،ولم يلمس
لها أي اثر إيجابي مباشر أو غر مباشر عى األوضاع االقتصادية
واإلنسانية يف املحافظات املحتلة  ،فسعر صرف العملة يف تلك
املحافظات والوضع اإلنساين يف حالة انهيار دون توقف .
املستجد حول هذا امللف اإلنساين أن الخماسية الدولية اقرت

ض� ��رورة ص ��رف روات� ��ب امل��وظ �ف��ني  ،وإق � ��رار ه ��ذا ال �ح��ق ال ي�ع�ك��س
رغ�ب��ة ل�ل�ط��رف اآلخ ��ر يف ال�ت��وق��ف ع��ن اس�ت�خ��دام م��رت�ب��ات امل��وظ�ف��ني
ورقة ضغط  ،بل إن فشل األمم املتحدة يف إحراز أي تقدم فيما
يتعلق ببنود الهدنة اإلنسانية وخاصة يف بند الطرقات واملعابر
اإلن�س��ان�ي��ة ،ول��ذل��ك ف��إن م�ص��ال��ح أم��ري�ك��ا وال�غ��رب تستدعي امل��زي��د
من تهدئة األوضاع يف اليمن حتى ال تتضرر صادرات النفط الخام
ال�س�ع��ودي سيما وأن منشأة النفط ال�س�ع��ودي اإلم��ارات�ي��ة كانت
والتزال يف قائمة األهداف لقوات صنعاء الجوية ،ويبدو أن رسالة
قيادات وزارة الدفاع قد وصلت يف هذا الشأن ،ولكن الوعود التي
تم تسويقها مؤخراً بخصوص االنفراج املحدود حول صرف رواتب
موظفي ال��دول��ة الي��زال يكتنفه امل��زي��د م��ن الغموض ،ول��م يرحب
الطرف اآلخر بما جاء يف بيان الخماسية الدولية حتى اآلن ،يضاف
إىل أن ص��رف روات��ب موظفي ال��دول��ة بحاجة إىل خ�ط��وات تتعلق
ب�ت��وح�ي��د ال�ع�م�ل��ة امل �ت��داول��ة وه ��و م��ا ي�ت�ط�ل��ب ف�ت��ح ال �ن �ق��اش بشكل
عام حول االنقسام النقدي وامل��ايل ووض��ع البنك املركزي اليمني
واالي ��رادات ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة املنهوبة يف ال�ج�ن��وب ،وح�ت��ى ال اك��ون
متشائماً بشكل أك��رب ات�م�ن��ى ان ي�ت��م ال�ت��وص��ل ل�ح��ل ينهي معاناة
موظفي الدولة املدنيني والعسكريني يف اسرع وقت ممكن.

مختصون في مجال املياه والبيئة لـ «26سبتمبر»:

الثورة املائية ضرورة ملحة للحفاظ على املياه واستدامتها لألجيال القادمة
الحفاظ عى املياه من االستنزاف ،وترشيد
استخدامها ،واستعادة امجاد اآلباء واألجداد
يف الحفاظ عى املياه وابتكار انظمة مائية لحصاد
مياه االمطار وتخزين اكرب كمية منها ،واالستفادة
القصوى يف ري وسقي االرايض الزراعية تعد من
األولويات التي تسعى اللجنة الزراعية والسمكية
العليا إىل تحقيقها يف سياق عملها املستمر للنهوض
بالتنمية الشاملة بالقطاع الزراعي وتوسيع مجاالت
الري ,ويف هذا السياق تم االعالن عن تدشني الثورة
املائية يف الوقت الذي كانت اللجنة قد دشنت الثورة
الزراعية ..وعن أهمية حصاد املياه واالستفادة منها,
"26سبتمرب" التقت بمختصني يف املياه والبيئة
واجرت معهم اللقاءات التالية:

أجرى اللقاءات  /محمد صالح حاتم

يف ال�ب��داي��ة أوض ��ح رئ�ي��س م��رك��ز امل �ي��اه وال�ب�ي�ئ��ة ب�ج��ام�ع��ة ص�ن�ع��اء
ال��دك�ت��ور أح�م��د ال��وادع��ي أن ال�ي�م��ن م��ن ال ��دول ال�ف�ق��رة يف امل�ي��اه،
ن�ظ��را ل�ع��دم وج��ود ان�ه��ار ،م�ش��را ان االم�ط��ار ه��ي امل�ص��در الرئييس
ل�ل�م�ي��اه ،وه��ي امل�غ��ذي لبقية امل �ص��ادر .وب��ني ال��دك�ت��ور ال��وادع��ي ان
ك�م�ي��ة س�ق��وط االم �ط��ار ال�س�ن��وي��ة يف ال�ي�م��ن يف ح ��دود 160م�ل��م،
وان محافظة إب هي األعى يف معدل هطول األمطار 800ملم
يف ال�س�ن��ة ،وص�ن�ع��اء 240م �ل��م ،وال�ح��دي��دة 50م�ل��م ،وال�ج��وف
ال ت��زي��د ع��ن 100م�ل��م ،م�ن��وه��ا ان ه��ذه ال�ك�م�ي��ات حسبت نتيجة
بيانات مناخية تم رصدها سابقاً.
مؤكدا بأن نسبة املياه املتجددة قليلة جدا من املياه الجوفية وأن
ال�س��دود يف السابق ل��م تكن وفقا للمواصفات الفنية املطلوبة،
ولذلك تهدم بعضها وبعضها تسربت منها املياه.
مشيدا بجهود اللجنة الزراعية والسمكية العليا و وزاره الزراعة
والري يف مجال صيانه واصالح السدود والحواجز املائية.
مشرا أن هذه التحركات البد ان يسبقها مسح ميداين ملعرفه
ما تحتاجه السدود والحواجز املائية من صيانة.
تدخل من قبل الدولة
واكد الوادعي ان املساهمة املجتمعية يف الثورة املائية ستكون
محدودة ولن تكون ذات جدوى مالم يكن هناك تدخل من قبل
الدولة يف اعداد التصاميم الفنية والهندسية للسدود والحواجز
املائية ،التي يتكفل املجتمع بتنفيذها.
م� �ش ��ددا ع ��ى ض� � ��رورة أن ت �ك ��ون ال� �س� ��دود ال �ت ��ي س �ت �ن �ش��أ وف ��ق
م ��واص �ف ��ات ف �ن �ي��ة دق �ي �ق ��ة ،ودراس � � ��ات ه �ي��دل��وج �ي��ة  ،ودراس � ��ات
ج�ي��ول��وج�ي��ة ل�ل�س��دود م��ن س��رع��ة ال ��ري ��اح ،وال �ن �ت��ح ،وال �ه��دف من
ال�س��دود ،وع��دد املستفيدين ،ون��وع ال�س��د وغ��ره��ا ح�ت��ى نتجنب
اخطاء املايض.
الحفر العشوايئ
وقال د /الوادعي :الحفر العشوايئ لآلبار يعد احدى املشاكل
ال �ت ��ي ت ��واج ��ه امل� �ي ��اه يف ال �ي �م ��ن ،وق� ��د ح ��ذرن ��ا م ��ن خ� �ط ��ورة ال �ح �ف��ر
العشوايئ مرارا وتكرارا ولكن ال حياة ملن تنادي".

الوادعي :السدود في
السابق لم تكن وفقا للمواصفات
الفنية املطلوبة
املهدي :تدشني الثورة
املائية ميثل ضرورة ملحة
في ظل انخفاض منسوب
املياه اجلوفية

داعيا اىل ض��رورة تفعيل قانون املياه املوجود يف الهيئة العامة
للموارد املائية ،بضرورة ترك مسافات بني اآلبار ال تقل عن 500
مر عى األقل . .وطالب بوقف الحفر نهائيا يف املناطق الحرجة،
وإل� ��زام امل ��زارع ��ني ال��ذي��ن ي�م�ت�ل�ك��ون اك ��ر م��ن ب��ر ب �ض ��رورة اش ��راك
املزارعني االخرين يف سقي وري مزارعهم.
الطاقة الشمسية
وع ��ن ال�ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة وف��وائ��ده��ا وخ�ط��ورت�ه��ا ق ��ال ال��وادع��ي:
"يف ظ��ل ال�ظ��روف الحالية م��ع غ��الء املشتقات النفطية ق��د تكون
م�س��اع��دة ن��وع��ا م��ا يف ت�س�ه�ي��ل ري امل�ح��اص�ي��ل ال��زراع �ي��ة إال أن�ه��ا يف
ال��وق��ت نفسه تشكل ك��ارث��ة ع��ى امل�خ��زون امل��ايئ ،ول��ذل��ك يجب أن
يرافق انتشار وتوسع استخدام الطاقة الشمسية تقنني وتنظيم
اس �ت �خ��دام �ه��ا وال � ��زام امل ��زارع ��ني اس �ت �خ ��دام ان �ظ �م��ة ال� ��ري ال�ح��دي��ث
وترشيد االستخدام وعدم ري شجرة القات وضرورة ري وسقي
امل �ح��اص �ي��ل ال ��زراع �ي ��ة االس��رات �ي �ج �ي��ة ال �ت��ي ت�س�ه��م يف س ��د ال�ف�ج��وة
الغذائية..
زراعة القات
وأض � ��اف" :ش �ج ��رة ال �ق ��ات وان �ت �ش ��اره ��ا وت��وس �ع �ه��ا ب �ش �ك��ل ك�ب��ر
وم�خ�ي��ف وب ��دون رق��اب��ة وب ��دون ت�ق�ن��ني ،ت �ه��دد امل �ي��اه ال�ج��وف�ي��ة يف
ال �ي �م ��ن ،وت �م �ث��ل ش �ج ��رة ال �ق ��ات خ �ط ��را ع ��ى امل �ح��اص �ي��ل ال ��زراع �ي ��ة
االساسية خاصه يف ظل الحروب واالزمات التي يشهدها العالم
ومنها الحرب الدائرة بني روسيا واوكرانيا والتي تسببت بموجة
غالء عاملية وتأثر بها العالم كامال ونحن جزء من هذا العالم".
وبني الدكتور الوادعي ان القات يستهلك ثالثة اضعاف القمح،
ف��ال�ه�ك�ت��ار ال��واح��د امل ��زروع ب��ال�ق��ات ي�ح�ت��اج اك��ر م��ن ( )6000مر
م�ك�ع��ب م��ن امل� ��اء ،م�ق��اب��ل  2,000م��ر م�ك�ع��ب ل�ل�ه�ك�ت��ار امل ��زروع
بالقمح.
ضرورة ملحة
عضو قطاعي الري والتقييم باللجنة الزراعية والسمكية العليا

االستاذ محمد املهدي تحدث بالقول" :اليمن رغم تصنيفها ضمن
املناطق الشبه الجافة عامليا اال أن رحمة الله وسعت كل شيئ،
مستدال بقوله تعاىل (وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل
ال�س�م��اء ال�ي�ك��م م ��درارا ،وي�م��ددك��م ب��أم��وال وب�ن��ني ،وي�ج�ع��ل لكم
جنات ويجعل لكم انهارا).
الحفاظ عىل املخزون املايئ
مشرا اىل أن الثورة املائية التي تم تدشينها قبل اسابيع جاءت
كضرورة ملحة ،وذل��ك بسبب انخفاض منسوب املياه ونضوب
معظم اآلبار يف بعض املحافظات ،وتملح املياه الجوفية ،مشرا
أن هذه الثورة تأيت ضمن الثورة الزراعية ،والتي تكمن أهميتها
يف الحفاظ عى املخزون املايئ من االستنزاف.
وأضاف أن الثورة املائية تهدف إىل:
 التوسع يف انشاء الحواجز والسدود والكرفانات املائية التيمن شأنها تغذية املياه الجوفية.
 العمل ع��ى الحد م��ن الحفر العشوايئ ل��آلب��ار س��واء عامة أوخاصة اال عن طريق الجهات املعنية فقط.
 ال �ح ��د م ��ن اس �ت ��راد ال �ح �ف ��ارات ب�ج�م�ي��ع ان ��واع �ه ��ا وك� ��ذا ت�ق�ي�ي��دحركتها ضمن الخزانات املائية.
 ال �ع��ودة اىل ت��راث اآلب ��اء واالج ��داد وال�ت��وس��ع ف�ي��ه ح�ي��ث يجباالهتمام بإنشاء خزانات حصاد املياه املختلفة واملتمثلة يف الربك
واملواجل والسقايات وغرها.
 االهتمام ببناء املدرجات الزراعية والتي تعمل عى االحتفاظبمياه االمطار من جانب ومنع انجراف الربة من جانب آخر كما
كانت سابقا.
اساس الحياة
وب��ني امل�ه��دي ان ه�ن��اك إج ��راءات علمية ت��م ات�خ��اذ كثر منها يف
اعالن الثورة املائية كون املياه هي اساس الحياة ويف حالة حدوث

مكتب جمارك ورقابة ذمار يقوم بتبسيط االجراءات لتسهيل املعامالت للتجار
اطلع رئيس مصلحة الجمارك ،يوسف عي زباره ،عى سر العمل ومستوى االنضباط
الوظيفي يف مكتب جمارك ورقابة ذمار عقب إجازة عيد األضحى املبارك.
وأوض ��ح رئ�ي��س م�ص�ل�ح��ة ال�ج�م��ارك خ��الل ل�ق��ائ��ه م��دي��ر ع��ام وم��وظ�ف��ي امل�ك�ت��ب أن زي��ارت��ه
امليدانية ملكتب جمارك ورقابة ذمار تأيت ضمن الزيارات امليدانية التي بدأها منذ اليوم األول
للدوام عقب إجازة عيد األضحى لالطالع عى سر العمل ومستوى االنضباط الوظيفي.
وأش��ار إىل ال��دور الهام الذي تضطلع به املكاتب واملراكز الجمركية يف تسهيل وتبسيط
م�خ�ت�ل��ف امل �ع��ام��الت واإلج � ��راءات ال�ج�م��رك�ي��ة أم ��ام ال �ت �ج��ار ويف زم ��ن ق �ي��ايس وب �م��ا ي��رج��م
ت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة ال �ث��وري��ة وامل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع ��ى وح �ك��وم��ة االن �ق ��اذ ال��وط �ن��ي ب�ه��ذا
الخصوص.
ول �ف��ت زب� ��ارة إىل ال� ��دور ال�ت�ك��ام��ي ب ��ني دي� ��وان ع ��ام امل�ص�ل�ح��ة وم�خ�ت�ل��ف امل �ك��ات��ب وامل ��راك ��ز

ال�ج�م��رك�ي��ة ل �ل��دف��ع ب��ال�ع�م��ل ال �ج �م��ريك إىل األف �ض ��ل واالس �ت �ف ��ادة ال �ق �ص��وى م ��ن األن�ظ�م��ة
الجمركية وتطبيقها يف مختلف اإلجراءات.
وأكد حرص املصلحة عى تطوير آلية العمل الجمريك لتجاوز التحديات الناجمة عن
العدوان والحصار بمزيد من األداء وبما يكفل استمرارية العمل الجمريك وفق الخطط
املعدة.
وأش� ��اد رئ �ي��س م�ص�ل�ح��ة ال �ج �م ��ارك ،ب�م�س�ت��وى ال �ت��واج��د واالن �ض �ب ��اط ال��وظ�ي�ف��ي مل��وظ�ف��ي
ال�ج�م��ارك يف امل�ح��اف�ظ��ات وال ��ذي ي�ن��م ع��ن ح��رص ال�ج�م�ي��ع واس�ت�ش�ع��اره��م ب�م�س��ؤول�ي��ات�ه��م
وواجباتهم.
وك��ان م��دي��ر ع��ام مكتب ج�م��ارك ورق��اب��ة ذم��ار ،ج��الل ال�ج��الل ،ق��دم ت�ق��ري��راً مفصال عن
مستوى االنضباط الوظيفي يف املكتب عقب إجازة عيد األضحى املبارك.

خلل يف امليزان امل��ايئ ال قدر الله فسنجد نزوحاً كبراً للناس من
مناطقهم اىل مناطق اخرى..

تفعيل قانون والئحة املياه
م �ش��را ان ال �ث ��ورة امل��ائ �ي��ة إلن �ج��اح �ه��ا وت�ح�ق�ي��ق اه��داف �ه��ا الب ��د أن
ترافقها إجراءات علمية ومنها تفعيل قانون والئحة املياه للعام
2002م وال �ع �م��ل ع ��ى ت�ط�ب�ي�ق��ه يف ال ��واق ��ع  ،وع �ق��د ع ��دة ورش
ع�ل�م�ي��ة ف�ي�م��ا ي�خ��ص ه ��ذا امل ��وض ��وع ال �ح �ي��وي ال �ه��ام ب��ال �ش��راك��ة م��ع
الجهات ذات العالقة ،باإلضافة اىل تدريب الكوادر الفنية ذات
ال�خ��ربات يف مجال املياه بكافة املحافظات التي تخضع لحكومة
االنقاذ.
خلق الوعي
م�ش��ددا ع��ى دور وس��ائ��ل االع ��الم بمختلف ان��واع��ه لخلق وع��ي
لدى املواطنني بأهمية الروة املائية وضرورة الحفاظ عليها..
م ��ؤك ��دا أن ال �ث ��ورة امل��ائ �ي��ة ه ��ي م �س��ؤول �ي��ة ج �م��اع �ي��ة ،اىل ج��ان��ب
الجهود التي تقوم بها اللجنة الزراعية والسمكية العليا اىل جانب
شركاء وزارة الزراعة والري مثل ,وزارة املياه والهيئات واملؤسسات
التابعة لها ،املنظمات املحلية والجمعيات املحلية املهتمة بهذا
املوضوع ،بعض الكليات العلمية يف جامعة صنعاء ومؤسسة
بنيان التنموية.
وق ��ال امل �ه��دي" :أن ال �ه��دف وال �غ��اي��ة م��ن ه ��ذه ال �ث��ورة ي�ت�م�ث��ل يف
الحفاظ عى املياه الجوفية من االستنزاف ،وخلق وعي مجتمعي
ب��أه�م�ي��ة امل �ي��اه ،م�ش��را أن امل �ي��اه ث ��روة االج �ي��ال ال �ق��ادم��ة وس�ي�ك��ون
الصراع مستقبال عى املياه اكر من غره يف حالة عدم االهتمام
بالتوسع يف انشاء الحواجز املائية املختلفة والعودة اىل املوروث
الشعبي القديم (الخزانات والربك والسقايات وغرها).
شريك اسايس
واك ��د امل �ه��دي ع��ى أه�م�ي��ة دور امل�ج�ت�م��ع يف ال �ث��ورة امل��ائ�ي��ة ،ك��ون��ه

ش��ري�ك��اً اس��اس�ي��اً يف ج�م�ي��ع األع�م��ال ال�ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا ال�ح�ف��اظ عى
مخزون املياه الجوفية فهو قوة البالد.
الف�ت��ا اىل اه�م�ي��ة م�ع��رف��ة املجتمع كيفية ال�ح�ف��اظ ع��ى امل�ي��اه من
االس �ت �ن��زاف ،وأوض ��ح أن خ�ل��ق وع ��ي ل ��دى امل�ج�ت�م��ع ب��أه�م�ي��ة امل�ي��اه
سيجعل منه مراقباً ألي اعمال غر قانونية قد تتسبب يف تدهور
الوضع املايئ.
مؤكدا احقية الدولة وحدها يف امتالك الحفارات فقط وال يجوز
تملكها من قبل اي مواطن كائنا من كان.
واش � ��اد ب �ت �ف��اع��ل امل �ج �ت �م��ع خ ��الل ه ��ذه ال� �ث ��ورة يف ب �ن ��اء وت�ش�ي�ي��د
ال�س��دود والحواجز املائية وكذلك الكرفانات وال�خ��زان��ات وال��ربك
والسقايات ،وتفاعلهم يف اعادة تأهيل البعض منها يف أكر من
محافظة.
واوضح أن دور الجهات الرسمية يف هذه الثورة تتمثل يف:
تعزيز وعي املجتمع بأهمية املياه ورفع قدراتهم لغرض تحقيق
االهداف التي من تؤدي للحفاظ عى املياه.
أهمية استخدام وسائل الري الحديثة بمختلف انواعها والتي
م��ن ش��أن�ه��ا ت��رش�ي��د اس�ت�ه��الك امل�ي��اه ك��ون ال��زراع��ة تستهلك ح��واىل
 %90-85من املياه نتيجة االسراف يف استخدام املياه.
ت��وع �ي��ة امل�ج�ت�م��ع ب�ت�ح��دي��د اوق� ��ات م�ع�ي�ن��ة ل �ل��ري ع �ن��د اس �ت �خ��دام
امل�ن�ظ��وم��ات ال�ت��ي ت�ع�م��ل ب��ال�ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة او ال�ط��اق��ة ال�ب��دي�ل��ة،
وعدم االسراف يف استخدام املياه ،وكذلك عقد الورش والدورات
التأهيلية لغرض تأهيل املواطنني.
تذليل الصعوبات التي تواجه املواطنني يف توفر واقتناء وسائل
الري الحديث (شبكات الري).
تطبيق قانون املياه والعمل عى تعديله بما يتوافق مع الوضع
املايئ للبالد.
وكشف املهدي أن قطاع الري باللجنة الزراعية والسمكية العليا
بصدد اصدار أدلة والتي هي عبارة عن كتيبات تعريفية لعدد من
املديريات النموذجية وتحتوي يف طياتها عى املقدمة ومعلومات
ع��ام��ة ع��ن امل�ن�ش��آت امل��ائ�ي��ة املختلفة ون�ب��ذة تعريفية ع��ن امل��دي��ري��ات
كل عى حدة.
النموذجية ٍ
وتتضمن األدل��ة م�ص��ادر امل�ي��اه امل�ت��واج��دة ب��امل��دي��ري��ة س��واء آب��ار أو
مصادر مياه طبيعية كاملنشآت املائية القائمة واملوجودة فعال يف
امل��دي��ري��ات ال�ن�م��وذج�ي��ة وت�ح��دي��د وض�ع�ه��ا ال�ف�ع��ي وامل�ن�ش��آت املائية
التي تحتاج اليها املديريات النموذجية.
ك �م��ا ت ��م ال �ت �ط��رق يف ال��دل �ي��ل اىل ال� ��روة ال �ح �ي��وان �ي��ة امل �ت ��وف ��رة يف
املديريات النموذجية املستهدفة وكذلك تم التطرق ملدى سهولة
او صعوبة الوصول اىل املواقع املراد تنفيذها وتحديد الوضع املايئ
للمديريات املستهدفة ،مشرا ان هناك قرابة اربعني دليال جاهزا
لإلخراج النهايئ والطباعة.
استشعار املسؤولية
وعى آمل الحفاظ عى املياه ،واستعادة امجاد اآلباء واألجداد
يف ع�م�ل�ي��ة ح �ف��ظ وح �ص ��اد م �ي ��اه االم� �ط ��ار ،ي �ج��ب ال �ت �ح��رك ال �ج��اد
وال �ف �ع ��ال م ��ن ال �ج �م �ي��ع دون اس �ت �ث �ن ��اء ،واس �ت �ش �ع ��ار امل �س��ؤول �ي��ة
وخ �ط ��ورة امل��رح �ل��ة وض � ��رورة ل �ح �ف��اظ ع ��ى امل �ي ��اه م ��ن االس �ت �ن ��زاف،
ومنع حفر اآلب��ار ،وضبط وتقنني استخدام الطاقة الشمسية،
ك�م��ا ي�ت�ط�ل��ب م��ن ال�ج�م�ي��ع ادارك أه�م�ي��ة امل �ي��اه وال �ح �ف��اظ ع�ل�ي�ه��ا،
والعودة إىل الله واالكثار من االستغفار ،فقطرات املاء أغى من
كنوز الدنيا.
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من آثار اليمن املنهوبة في العالم

دروس من الهجرة النبوية وأثرها
في واقعنا املعاصر

(اليد البرونزية)

تمثل هجرة الرسول  -صىل الله عليه وآله وسلم  -بالنسبة لنا نقطة تحول وتغيري
واقع أفضل ،وتفاؤال بمستقبل فيه عزتنا وكرامتنا ونصرنا فكما أن النبي  -صىل الله
عليه وآله وسلم  -بهجرته املباركة وبتضحيته العظيمة وبأخذه لألسباب وللحيطة
والحذر رّ
غري واقعه وواقع اتباعه
فبعد أن كانوا مستضعفني يف مكة ال يقدرون عىل حماية أنفسهم وال يستطيعون
ً
فضال عن أن يكون لهم دولة
أن يظهروا شعائرهم اإلسالمية وال عبادتهم الدينية
وسيادة وحماية ..

من آثار احتاد سمعي الثلث ذي هجرم (شبام سخيم)
نشر توثيقي (املعلومات الكاملة)..
ملا كان هناك تقصري رسمي من
مختلف الجهات ومن مختلف
الهيئات يف توثيق اآلثار التاريخية
اليمنية املنهوبة يف الخارج كان
الزما علينا املساهمة يف توثيق
ذلك خاصة وانه ال يوجد توثيق
رسمي حتى هذه اللحظة عن
اآلثار اليمنية القديمة املنهوبة
والتي هي يف الخارج اىل اليوم
ولم يستعد منها يشء .
هذا من جانب ومن آخر هناك
تجهيل ممنهج عن تاريخ اليمن
بشكل عام وعن حضارة اتحاد
سمعي بشكل خاص بما يف
ذلك التجهيل يف مناهج قسمي
اآلثار والتاريخ يف كليات اآلداب
بمختلف الجامعات اليمنية
فكان لزاما علينا نشر ما نعرفه
يف اوساط مجتمعنا اليمني ويف
اوساط املهتمني كمواجهة مضادة
للتجهيل .
هذه اليد الربونزية نهبت من
اليمن قبل عقود وهي اآلن يف
املتحف الربيطاين بلندن باململكة
املتحدة .
سجلت برقم Registration
number 1983,0626.2

بيانات اليد البرونزية:

_ تاريخ اليد الربونزية :يعود تاريخها اىل مابني
القرنني الثاين والثالث امليالدي.

_ مكان العثور عليها:

يف معبد تألب ري��ام كبدم بمدينة شبام سخيم
امل �ن��دث��رة ( ش�ب��ام ال �غ��راس ح��ال�ي��ا) وه �ن��اك اح�ت�م��ال
كبري انها وجدت مع املومياء يف املقابر الصخرية يف
شبام الغراس اثناء نبش تلك املقابر عام 1983
قبل التبليغ عنها وقبل وصول السلطات الرسمية
ثم بيعت الحقا لشخص بريطاين يعمل يف اليمن
او هربت عرب شخص نافذ حيث سجلت يف املتحف
الربيطاين بنفس عام اكتشاف املقابر الصخرية.
رق� � ��م ال � �ي� ��د ال � ��ربون � ��زي � ��ة ( ال� �ق� �ط� �ع ��ة) يف امل �ت �ح ��ف
الربيطاين:
.139334

_ابعاد القطعة :

االرتفاع 18٫50سنتيمرت.
العرض 11سنتيمرت.
السماكة3٫60سنتميرت.
الوزن979٫70جرام.
التصنيف :
يد من الربونز صب عىل الشمع.
وصف اليد الربونزية االثرية :

قطعة اثرية استثنائية فريدة

ي��د ي�م�ن��ى م��ن ال ��ربون ��ز م�س�ت��وح��اة م��ن ي��د ب�ش��ري��ة
مصنوعة بعناية اىل درجة ظهور عروق اليد فيها
وبحجم اليد الطبيعية ....و تشري اىل م��دى تطور
ال�ي�م��ن يف ت�ل��ك ال�ح�ق�ب��ة اس�ت�خ��راج��ا ل�ل�م�ع��ادن وف�ن��ا
ً
مثمثال يف النحت والقوالب.
ع��ىل ال�ق�ط�ع��ة ( ال�ي��د ال��ربون��زي��ة) س�ت��ة اس�ط��ر من
الكتابة اليمنية القديمة بخط املسند جاء فيها:
 ]1[ :وهب  /تالب  /بن/
[ ]2حصمن /يرسمني  /عبد
[ ]3بني  /سخمم /هقني/ش
[ ]4يمهو  /تألب /ريمم/يم
[ ]5نن  /عدي  /قيفهو/ذ قربت
[ ]6بهجرن/ظفرن  /بعفيهمو.
واملعني :
_ وه ��ب ت��أل��ب ب��ن ح�ص�م��ان ال��ريس�م��ي م ��وىل بني
سخيم اه��دى اإلل�ه��ة ت��أل��ب ري��ام ه��ذه ال�ي��د اليمنى
يف م�ع�ب��ده ذي ق ��ربة ل �ع��ودة س �ي��ده س�ل�ي�م��ا م�ع��اف��ا
من مدينة ظفار .

شرح النقش تفصيال:

وهب تألب بن حصمان الريسمي احد اتباع بني
سخيم ينتمي اىل قبيلة او شعب يرسم ويرسم هنا
هي الثانية او االخرية وهي قبيلة قوية ويرسم هي

اىل

اليمنية احدها.
قبيلة وشعب الثلث ذي هجرم. .والجدير بالذكر
ن��ال امل�ت�ح��ف ال��ربي�ط��اين ج��ائ��زة  Art Fundلعام
ان اخر ذكر لريسم كان يف صعدة يف نهاية القرن
 2011الستضافته املشروع.
الرابع امليالدي بعد ان انتقلت اىل هناك .....ومازال
كما وصفت صحيفة الجارديان املشروع باملذهل
ه�ن��اك اس��م ملنطقة يف س�ح��ار ص�ع��دة ب��اس��م يرسم
اىل اليوم.
.
_ت ��أل ��ب ري � ��ام :م �ع �ب��ود ( آل �ه��ة)
ال� �ج� ��دي� ��ر ب� ��ال� ��ذك� ��ر ان امل �ت �ح ��ف
اتحاد سمعي.
ات � �خ� ��ذ ال � �ي� ��د ال � ��ربون � ��زي � ��ة االث� ��ري� ��ة
_ بني سخيم :
اليمنية شعاراً للمشروع (مرفق
اق� �ي� ��ال ال �ث �ل ��ث ذي ه� �ج ��رم م��ن
ص��ورة) يف اح��د ع��روض املشروع
ات�ح��اد سمعي وح�س��ب النقوش
الذي استمر سنوات كما سيأيت
ف ��إن ح�ك��م ب�ن��ي س�خ�ي��م ك ��ان اك��رب
الحقا .
من القيالة بل امللك الغري معلن
ك �م��ا ح �ق��ق امل �ت �ح��ف ال��ربي �ط��اين
ل ��إب �ق ��اء ع ��ىل ال �ت �ح ��ال ��ف م ��ع س�ب��أ
اي � ��رادات م��ال�ي��ة ه��ائ�ل��ة م��ن اع ��ارة
ول��الب �ق��اء ع��ىل ت�م��اس��ك االت �ح��اد (
ع � ��رض ت �ل ��ك ال �ق �ط ��ع االث � ��ري � ��ة يف
متاحف مدن عاملية كثرية .
اتحاد سمعي) حيث كان االتحاد
فاذا علمنا ان مبلغ تأمني تلك
مستقال عن الدول التي عاصرها
( س� �ب ��أ وح � �م� ��ري ) وان ك� � ��ان ع��ىل
القطع األثرية املائة من لندن اىل
تحالف ووالء قوي لها
اب��وظ�ب��ي ج��وا ك��ان 80
ب ��ل ان ات� �ح ��اد س�م�ع��ي
م�ل�ي��ون ي��ورو(ص�ح�ي�ف��ة
اعداد وبحث وترجمة وعرض العقيد/
ك��ان ل��ه ال��دور الرئييس
االت � � �ح� � ��اد االم � ��ارات � �ي � ��ة)
سمري ناجي عزيز سخيم
يف اغلب احداث حقبة
فكم كان املبلغ مقابل
م��ا ب�ع��د امل�ي��الد سياسيا
االع � � � ��ارة؟ خ ��اص ��ة وان
وع �س �ك ��ري ��ا ح �س ��ب ن� �ق ��وش امل� �س� �ن ��د .ل �ل �م ��زي ��د ع��ن
االعارة كانت ألشهر عدة يف كل مرة .
ات �ح ��اد س �م �ع��ي ان �ظ ��ر م �ن �ش ��ورايت ع ��ىل ال�ف�ي�س�ب��وك
استعادة القطعة األثرية (اليد
.samalarb
البرونزية):
_مدينة ظفار :
اذا ك��ان��ت اتفاقية ع��ام  1971املجحفة منعت
ظ �ف ��ار ه �ن��ا ه ��ي م��دي �ن��ة م ��ن م ��دن ات �ح ��اد س�م�ع��ي
ال�ي�م��ن او م�ن�ع��ت ال�س�ل�ط��ات ال�س��اب�ق��ة م��ن املطالبة
وتقع يف مناطق الثلث حاشد من االتحاد وحاليا
ب ��اآلث ��ار ال�ي�م�ن�ي��ة ال �ق��دي �م��ة امل �ن �ه��وب��ة وامل� ��وج� ��ودة يف
يف مديرية ذي بني وهي غري ظفار يريم .
متاحف بعض ال��دول فإن املطالبة باسرتداد هذة
اليد اليمنى عند اليمنيني والعرب القدماء :
ال�ي��د ال��ربون��زي��ة ال ي�م�ن�ع��ه يشء اال س�ل�ط��ات يمنية
تمثل اليد اليمنى رمزا للقوة ورمزا للكرم ورمزا
وط �ن �ي ��ة م �خ �ل �ص��ة الن �ه ��ا ن �ه �ب��ت ب �ع ��د ات �ف ��اق �ي ��ة 71
ل�ل�ق�س��م ورم ��زا للمصافحة ورم ��زا ل�ل�ت�ع��اون ورم��زا
ه��ذا م��ن ج��ان��ب وم��ن ج��ان��ب آخ��ر ي�ج��ب ال�غ��اء تلك
للسالم ..ومازالت تلك القيم اىل اليوم ..وتشرتك
االت�ف��اق�ي��ة امل�ج�ح�ف��ة الن�ه��ا اب��رم��ت يف ظ ��روف ك��ان��ت
يف بعضها اغلب شعوب العالم .
ال �ي �م ��ن ت �م ��ر ف �ي �ه��ا ب� �ظ ��روف س �ي��اس �ي��ة واق �ت �ص ��ادي ��ة
حديثا تم استنساخ جوائز عاملية مستوحاة من
ق��اه��رة ب��ل ك��ان��ت تقع تحت ضغط اقليمي ودويل
اليد الربونزية مثل جائزة تميم للنزاهة ومكافحة
غ ��ري ع � ��ادي م ��ا ي �ع �ن��ي ان م ��ن ض �غ �ط ��وا ب�ت��وق�ي�ع�ه��ا
الفساد يف قطر.
استغلوا التوقيت واالوضاع كما استغلوا طبيعة
عرض اليد الربونزية االثرية حول العالم ضمن
مسؤويل تلك الحقبة الذين كانوا قابلني لبيع اي
م�ش��روع ب�ع�ن��وان ( ت��اري��خ ال�ع��ال��م يف  100قطعة
يشء مقابل حفنة دوالرات ورياالت .
اث ��ري ��ة ) 100 A history of the world in
: Objects
عرض اليد البرونزية عامليا :
نظم املتحف الربيطاين و BBCمشروع فعاليات
اله�م�ي��ة ال�ي��د ال��ربون��زي��ة االث��ري��ة ف�ق��د ع��رض��ت مع
وع��رض لعدد مائة قطعة اثرية يف ع��دد من مدن
ق�ط��ع اث��ري��ة آخ ��رى يف م�ت��اح��ف ع ��دة دول ب��ال�ع��ال��م
ومتاحف العالم وكانت اليد الربونزية احدى تلك
يف قاراته االربع ضمن معرض مملكة سبأ وضمن
القطع االثرية (رقم . )45
م�ش��روع ت��اري��خ ال�ع��ال��م يف  100قطعة اث��ري��ة عىل
بدأ املشروع يف نهاية  2010وصاحبته سلسلة
النحو التايل:
ب��رام��ج اذاع �ي��ة بثتها ب��ي ب��ي يس وص ��در ك�ت��اب عن
_ب� ��اري� ��س _ ف ��رن �س ��ا يف ال� �ف ��رتة م ��ن  20اك �ت��وب��ر
ذلك .
 1997اىل  26ف ��رباي ��ر  1998يف م�ت�ح��ف ( de
امل �ش��روع ي�ح��ي ق�ص��ة ت��اري��خ ال�ب�ش��ري��ة م��ن خ��الل
.)l,lnstitutau monde
ت �ل��ك ال �ق �ط��ع االث ��ري ��ة امل ��ائ ��ة وك �ل �ه��ا م ��ن م�ق�ت�ت�ن�ي��ات
_فينا _ النمسا يف الفرتة من 9نوفمرب1998
املتحف الربيطاين والتي كانت اليد الربونزية االثرية
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.1 9 9 9
يف م � � � � �ت � � � � �ح � � � � ��ف
.K u n s h e r a u s
ض �م ��ن م� �ع ��رض م�م�ل�ك��ة
سبأ.
_ميونيخ _ املانيا يف الفرتة
م��ن  7ي��ول�ي��و  1999اىل 9
ي � �ن� ��اي� ��ر  2000يف م �ت �ح ��ف
ض� �م ��ن
Stautliches
معرض مملكة سبأ.
_روما _ ايطاليا من 4ابريل اىل
3يونيو 2000يف متحف ()mimmo Palazzo
ضمن معرض مملكة سبأ.
_ت��وري �ن��و _ اي �ط��ال �ي��ا يف ال �ف ��رتة م ��ن  26س�ب�م�ت��رب
 2000اىل 7يناير  .2001يف متحف Palazzo
 .Bricherasioتحت شعار الفن اليمني القديم.
_ لندن _ اململكة املتحدة يف الفرتة من  5اىل 13
ي�ن��اي��ر  . 2002يف امل�ت�ح��ف ال��ربي�ط��اين  . BMضمن
معرض مملكة سبأ.
_ كاليفورنيا _ امريكا يف ال�ف��رتة م��ن  17اكتوبر
 2004اىل 13م � � � � ��ارس  .2005يف م �ت �ح ��ف (
 )Bowersضمن معرض مملكة سبأ.
_ واشنطن _ امريكا يف الفرتة من  25يونيو اىل
11سبتمرب  .2005يف متحف )Smithsonian
 .)Arthur Mackerضمن معرض مملكة سبأ.
_ افتتاح مشروع تاريخ العالم يف  100قطعة
فنيةو اثرية .100 A History of the world in
.Objectsالذي إستمر من  2010اىل  2011يف
املتحف الربيطاين .لندن بالتعاون مع .BBC
_ اب��و ظ�ب��ي _ االم� ��ارات يف ال �ف��رتة م ��ن 23اب��ري��ل
اىل  1اغ �س �ط��س  .2014امل ��رك ��ز ال �ث �ق��ايف _ م �ن��ارة
السعديات _ ابوظبي ضمن مشروع تاريخ العالم
يف  100قطعة فنية اثرية.
_ت ��اي �ب �ي ��ة _ت � ��اي � ��وان يف ال� �ف ��رتة م ��ن  13ن��وف �م��رب
 2014اىل  15مارس  2015يف املتحف الوطني
ضمن مشروع تاريخ العالم يف  100قطعة اثرية.
_ طوكيو _ اليابان .يف الفرتة من  18ابريل اىل
 28يونيو  2015ضمن مشروع تاريخ العالم يف
 100قطعة اثرية متحف .Metropolitan Art
_كيوشو _ اليابان يف الفرتة من  14يوليو اىل 9
سبتمرب  .2015ضمن م�ش��روع ت��اري��خ ال�ع��ال��م يف
 100قطعة اثرية متحف كيوشو الوطني .
_ ك ��وب ��ي _ ال �ي ��اب ��ان يف ال �ف ��رتة م ��ن  20س�ب�ت�م��رب
2015اىل  11ف ��رباي ��ر  2016م �ت �ح��ف ك��وب��ي
س �ي �ت ��ي ض �م ��ن م �ش ��روع ت ��اري ��خ ال �ع ��ال ��م يف 100
قطعة اثرية.
ب � ��ريث _اس� ��رتال � �ي� ��ا يف ال� �ف ��رتة م� ��ن13ف� ��رباي� ��ر اىل
18يونيو  2016متحف الغرب االسرتايل ضمن
مشروع تاريخ العالم يف  100قطعة اثرية.
_ ك ��ان �ب ��ريا _ اس ��رتال �ي ��ا يف ال �ف ��رتة م ��ن  8س�ب�ت�م��رب
 2016اىل  29ي �ن��اي��ر  2017امل �ت �ح��ف ال��وط �ن��ي
االس� ��رتايل ض�م��ن م �ش��روع ت��اري��خ ال�ع��ال��م يف 100
قطعة اثرية.
_ ب �ك ��ني _ ال� �ص ��ني يف ال � �ف� ��رتة م� ��ن 1م � � ��ارس اىل
31م��اي��و  2017م�ت�ح��ف ال �ص��ني ال��وط �ن��ي ضمن
مشروع تاريخ العالم يف  100قطعة اثرية.
شنقهاي _ ال�ص��ني يف ال�ف��رتة م��ن  28يونيو اىل
 8اكتوبر  2017متحف شنقهاي ضمن مشروع
تاريخ العالم يف  100قطعة اثرية.
_ فالنسيان _ فرنسا يف الفرتة من  19ابريل اىل
 22سبتمرب  2018متحف des Beauxض�م��ن
مشروع تاريخ العالم يف  100قطعة اثرية.
_ ه��ون��ج ك��ون��ج _ ال�ص��ني يف ال�ف��رتة م��ن  15مايو
اىل  9سبتمرب  2019متحف هونج كونج ضمن
مشروع تاريخ العالم يف  100قطعة اثرية.

املصادر:

_ املتحف الربيطاين.BM
_ االكليل للهمداين .
_ شبام سخيم (شبام الغراس) رسالة ماجستري
..محمد باسالمة.

ْ َ
�اط ْال � َ�خ � ْي � ِ�ل
ول� �ك� ��ن ب �ع ��د أن ت� ��م ال �ت �خ �ط �ي��ط
اس � َ�ت ��ط ��عْ � ُت ��م رِّم� ��ن ُق � � � َرّو ٍة و َِم � ��ن رِّر َب � � � ِ
�ون ب��ه َع� ُ�د َرّو َرّ
الل ِ�ه و ََع� ُ�د َو ُرّك��مْ  )...ثم نثق
والرتتيب للهجرة واالستعداد لها
ُت� ْر ِه� ُب� َ ِ ِ
وم �ب��اش��رة األس �ب ��اب وأخ ��ذ ك ��ل ج��وان��ب
بنصر الله  ،وقطعاً إذا فعلنا ذلك فسوف
الحيطة وال�ح��ذر م��ع ال�ث�ق��ة ب��ال�ل��ه وال�ت��وك��ل
ي �ح ��دث ال �ت ��دخ ��ل اإلل� �ه ��ي وي �ت �ج ��ىل ال �ن �ص��ر
عليه ن�ج�ح��وا يف هجرتهم ووص�ل��وا إىل مدينة
ك�م��ا ت�ج��ىل ل��رس��ول ال �ل��ه  -ص��ىل ال �ل��ه عليه
ع��زه��م ون �ص��ره��م وأس �س ��وا دول ��ة إس��الم�ي��ة
وآل � ��ه وس �ل ��م  -وأص� �ح ��اب ��ه وآل ب�ي�ت��ه
أرع �ب ��ت دول االس �ت �ك �ب��ار آن � ��ذاك (ال �ف ��رس
الطاهرين..
وال � � � � ��روم) وه � ��ا ه � ��ي أن� � � ��وار ه � ��ذه ال �ه �ج ��رة
* نستفيد م��ن ه�ج��رة ال��رس��ول
 صىل الله عليه وآله وسلم  -يفالنبوية بما فيها من دالئل عظيمة وفوائد
واق�ع�ن��ا ات�ق��ان التخطيط وحسن
ف�خ�ي�م��ة واش� � ��ارات ك��ري �م��ة ت�ن�ع�ك��س ع��ىل
توظيف الطاقات ..
واقع الشعب اليمني وقيادته الحكيمة ..
ل� � � �ق � � ��د ت � � � � ��م ع� � � �ل � � ��ف ال � � ��راح� � � �ل � � ��ة
فقد كان شعبنا مستضعفاً ينئ تحت
وت �ج �ه �ي ��زه ��ا ق� �ب ��ل أرب � �ع � ��ة أش �ه ��ر
وط � � ��أة ال �ه �ي �م �ن ��ة األم ��ري� �ك� �ي ��ة وال� ��وص� ��اي� ��ة
العالمة /عدنان الجنيد
وبسرية تامة
ال �س �ع ��ودي ��ة وإذا ب �ن ��ور امل �س ��رية ال �ق��رآن �ي��ة
وك� � � َرّ�ل� � ��ف ع � ��يل ب � ��ن أب � � ��ي ط ��ال ��ب
ي� �ظ� �ه ��ر م � ��ن ج � �ب � ��ال م � � � ��ران ف � �ي � �ب� ��دد ظ� ��الم
بالنوم يف فراشه  -صىل الله عليه
االس �ت �ع �ب ��اد ل �غ ��ري رب ال �ع �ب ��اد وخ � ��رج ه ��ذا
ً
ً
ال �ن��ور وواج ��ه ك��ل أن ��واع ال�ظ�ل��م واآلذى إىل أن ج ��اء ق��ائ��د ال �ث��ورة
وآله وسلم  -تمويها عىل املشركني وتخذيال لهم وهو دور الفتيان
املباركة وحرك الشعب بكلماته ونفحهم بنفحاته حينئذ خرج
األقوياء...
ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ت�ح��ت راي ��ة ق ��ائ ��ده  ..خ ��رج ب �ث ��ورة إل�ه�ي��ة راف �ض��اً
وأم ��ا دور ال � رِّن �س��اء ،ف�ي�م� رِّث�ل��ه ق � ُ
َرّ
�ول ع��ائ�ش��ة  -ك�م��ا يف ال �ب �خ��اري -
"فجه ْزناهما أَ َح َرّ
رّ
َ
َ
رّ
للهيمنة األمريكية والوصاية السعودية فقام االستكبار العاملي
هاز"
الج
ث
أسماء:
وأختها
نفسها
عن
ثة
متحد
ِ
ِ
واح ��ذي �ت ��ه م ��ن األن �ظ �م ��ة ال �ع �م �ي �ل��ة ب �ش ��ن ح� ��رب ك ��ون �ي ��ة ع ��ىل ه ��ذا
�س �ف��ر" ،وص� َ�ن��عْ �ن��ا لهما
أس ��رع ��ه ،وال� َ�ج �ه��از :م��ا ُي�ح�ت��اج إل �ي��ه يف ال� َرّ
َ
ْ
ُسفرة" َرّ
الزاد الذي ي ْ
الشعب ليعيدوه تحت الهيمنة وال��وص��اي��ة واالستعباد لكنهم
ُصنع للمسافر "يف ِجراب" وعاء يُحْ فظ فيه
ً
َ
الزاد ونحْ وه" ،فقطعَ ْ
ع�ج��زوا ع��ن ك�س��ر إرادت ��ه ورغ�ب�ت��ه يف اس�ت�ق��الل�ي�ت��ه  ،ف�ح�ق��ق  -ه��ذا
ت أسماءُ بنت أبي بكر قطعة من ِنطاقها،
ً
َ
َ
ْ
الشعب االن�ت�ص��ارات العظيمة  -بعد أخ��ذه بكل األس�ب��اب واثقا
فربطت به عىل ف ِم الجراب"....
َرّ
وأما دور األطفال ،فيم رِّثله عبدالله بن أبي بكر ،قالت عائشة
بربه مرتبطاً بنبيه وبأعالم الهدى فصنع الصواريخ وطورها وابدع
 كما يف البخاري ايضا ُ :-رّ
"ثم َل ِح َق رسول الله  -صىل الله عليه
املسري ..لقد أبهر العالم بأسلحته وبقوة صربه
يف صنع الطريان
َرّ
وسلم  -وأبو بكر يف غار يف جبل ْ َث��ورَ ،
َ
اختفيا "فيه
فكمُ َنا"
وآله
وثباته ورباطة جأشه ...
ٍ
َ
�ال ،ي�ب�ي��ت ع�ن��ده�م��ا ع�ب��دال�ل��ه ب��ن أب ��ي ب �ك��ر ،وه ��و غ ��المٌ ،
ث ��الث ل �ي �
وهاهي مناسبة ذكرى الهجرة النبوية تهل عىل شعبنا الصامد
�ف" ح��اذق فطنَ ،
�اب ،ث�ق� ٍ ٌ
ش� ٌرّ
"ل� ِق� ٌ�ن" سريع الفهم" ،فيدلج من
وه ��و م�ق�ب��ل ع ��ىل ن �ه��اي��ة ع ��ام ��ه ال �س ��ادس م ��ن ال� �ع ��دوان ال ��ربب ��ري
َ
ُ
رّ
حَ
َ
كبائت،
ة
مك
ب
قريش
مع
"فيصبح
الفجر،
َيل
ب
ق
ر"
س
ب
عندهما
املريعة
الغاشم الذي يرتكب فيه أنواع املجازر الشنيعة والجرائم
ٍ
ِ
ِ
َرّ
َ
َرّ
رب ذلك حني
وذل ��ك ب�غ�ي��ة ارك��اع��ه وم��ع ذل��ك ف�ش��ل ول��م ي�ح�ق��ق أي ه��دف من
فال َي ْ
سمع َرّأمرًا يُكتادان به إال وعاه ،حتى يأتيَهما ِبخ َ ِ
أهدافه ..
يختلط الظالم" تشتد ظلمة الليل"..
وم� ��ن ك �م ��ال ال �ت �خ �ط �ي��ط ك� ��ان ال ��راع ��ي ع ��ام ��ر ب ��ن ف �ه ��رية ي�س�ل��ك
فما أحوج شعبنا اليمني اليوم إىل االستفادة من هذه الذكرى
بقطيعه ط��ري��ق ال�غ��ار ل� ُي��زي��ل آث��ار األق ��دام امل��ؤدي��ة إل�ي��ه ث��م يسقي
ليزداد ثباته وصموده وثقته بنصر الله له
النبي  -صىل الله عليه وآله وسلم  -وصاحبه من لنب غنمه ..
وهنا سوف أوجز بعض الدروس التي نستفيد منها من هجرة
ومن كمال التخطيط أتخذ النبي  -صىل الله عليه وآله وسلم
الرسول  -صىل الله عليه وآله وسلم  -يف واقعنا اليمني وإليك
 عبدالله ب��ن أري�ق��ط دل�ي� ًطرفا من ذلك
�ال م��اه��را ع��ارف��اً بالطريق ومتقناً لعمله
* نستفيد م��ن ه�ج��رة ال��رس��ول  -ص��ىل ال�ل��ه ع�ل�ي��ه وآل��ه وسلم ،ول��ذل��ك أرش ��ده ��م  -ب �م �ه��ارات��ه  -إىل ات �خ��اذ ط��ري��ق غ��ري ال�ط��ري��ق
 ح��ب ال��وط��ن ح�ي��ث ق��ال ال�ن�ب��ي  -ص��ىل ال�ل��ه ع�ل�ي��ه وآل ��ه وس�ل��م -املعهودة..
بهذا تعلم بأن النبي  -صىل الله عليه وآل��ه وسلم  -ما هاجر
عندما خرج من مكة مضطراً وهي أحب البالد إليه متجهاً صوب
َرّ
إال ب�ع��د أن أت �ق��ن ال�ت�خ�ط�ي��ط واس�ت�غ��ل ت��وظ�ي��ف ال �ط��اق��ات وع�م��ل
وإيل ولوال أن أهلك
املدينة  " :أين أعلم أنك أحب البالد إىل الله
ب��ال�ت�م��وي��ه وم� � ُرّ�وه يف ط��ري��ق س �ف��ره وح��رك �ت��ه ع��ىل األع� ��داء ب�س��ري��ة
أخرجوين ما خرجت " فبشره ربه وأن��زل عليه قوله تعاىل (:إِ َرّن
ض َع َلي َ
ً
اد َ
َرّال� ِ�ذي َف� َر َ
تامة ناهيك عن أنه رّ
آن َل � َر ُرّ
ْك ْال� ُ�ق� ْر َ
ك إِ َ ٰ
جند العيون واألرصاد.
�اد  )..وفعال ع��اد النبي
ىل مَ ��عَ � ٍ
 صىل الله عليه وآل��ه وسلم  -بعد سنوات إىل مكة فاتحاً كماون�ح��ن علينا ك�ش�ع��ب ي�م�ن��ي م�ج��اه��د أن ن�ح�س��ن ات�ق��ان ال��رتت�ي��ب و
وعده الله تعاىل..
التخطيط يف جميع جوانبه يف مواجهة اعدائنا وأن نستغل توظيف
جميع الطاقات بما يخدم البلد يف الدفاع عن سيادتنا ووطننا ..
لهذا ندعو شعبنا اليمني بكافة اطيافه السياسية والحزبية إىل
وع ��ىل امل�ج��اه��دي��ن أن ي�ع��رف��وا أس��ال�ي��ب ال �ع��دو وت�ك�ت�ي�ك��ات��ه ال�ت��ي
التفاين يف محبة وطنهم واظهار ذلك الحب برفد الجبهات باملال
ي�ع�ت�م��د ع�ل�ي�ه��ا يف ال ��رص ��د واالس �ت �ه ��داف ال �ت��ي ُت �ل �ح��ق ض ��ررا ك�ب��ريا
والرجال والسالح والغذاء وأن يستمروا يف صمودهم وثباتهم
وخسائر بشرية ومادية واالجراءات الوقائية منها..
ويثقوا بنصر الله فهو آت ال محالة...
ف��امل�ج��اه��دون معنيون ب��اإلع��داد وال��رتت�ي��ب والتمويه ألن��ه يقلل
* لقد جاءت حادثة الهجرة النبوية بعد زمان األذى والفقرحجم الخسائر..
والتضييق واالضطهاد والحصار االقتصادي الذي أنزله األعداء
ي�ق��ول ق��ائ��د ال�ث��ورة  -حفظه ال�ل��ه  " : -ال�ق�ت��ال م��ع ال�ع��دو ليس
بمن آمن بالله ورسوله  -صىل الله عليه وآله وسلم  -وإىل جانب
إال ج��زءاً واح��دا من أعمال املعركة والجهاد يرتبط بما قبله من
ذل ��ك ك ��ان امل�س�ل�م��ون آن ��ذاك ق�ل��ة يف ال �ع��دد ول ��م ي�ك��ن ل�ه��م ملجأ
إال ال �ل��ه ع��ز وج ��ل ث��م ب��ال�ه�ج��رة ال�ن�ب��وي��ة ان�ك�ش�ف��ت غ�م��ة ال�ح�ص��ار
اجراءات وترتيبات وهو الثمرة التي تقطف لتلك االجراءات فإن
حصل فيها خلل انعكس ذلك عىل الثمرة وقت قطافها "..
والتضييق وانتشر نور اإلسالم وظهر أمر املسلمني يف كل مكان ..
قلت  :وعىل املجاهدين أن يتعلموا من الهجرة النبوية ضرورة
وهكذا بتحرك الشعب اليمني وبثقته بنصر الله تعاىل سوف
تنكشف عنه غمة الحصار والتضييق وس��وف ي�ك��ون ل��ه الظهور
السرية يف نقل األخبار الهامة و التحركات العسكرية ألنها قد
ت�ص��دي�ق��اً ل��وع��د ال�ل��ه (..و ََك � َ
�ص� ُر ْامل�ُ ْ�ؤ ِم � ِن� َ
�ان َح� رًّ�ق��ا َع� َ�ل� ْي� َ�ن��ا َن� ْ
�ني ).وس��وف
تسبب الفشل الذريع لدى املجاهدين إذا ما تسربت للعدو..
يصل نور املسرية القرآنية إىل كل مكان والتي بها ستنهد أركان
وكذلك العمل عىل معرفة ما يقوله العدو وما يخطط له ..
الطغيان من الصهاينة واألمريكان.
كل هذه االمور البد أن يعيها املجاهدون من الجيش واللجان
* نستفيد م��ن ه�ج��رة ال��رس��ول  -ص��ىل ال�ل��ه عليه وآل��ه وس�ل��م -
الشعبية ألنها من أسباب حصول اللطف والعون اإللهي
ال�ت�ض�ح�ي��ة وال �ف��داء وأن امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة م�ق��دم��ة ع��ىل املصلحة
* ن�س�ت�ف�ي��د م��ن ال �ه �ج��رة ال�ن�ب��وي��ة درس ال �ت �ف��اؤل واألم� ��ل ف�ه��ذا
الخاصة وتتجىل يف اإلمام عيل بن أبي طالب الذي فدى رسول
سراقة بن مالك قد وعدته قريش بجائزة مائة من االبل إن هو
أيت بمحمد حياً أو ميتاً  ،فلحق سراقة بالنبي  -عليه وآله الصالة
الله  -صىل الله عليه وآله وسلم  -بنفسه عندما نام عىل فراشه
والسالم  -فساخت أقدام فرسه يف رمال الصحراء فالتفت إليه
 صىل الله عليه وآله وسلم  -لريى اإلسالم النور الواعد ..ً
فهنا ق��دم اإلم ��ام ع��يل  -عليه ال�س��الم  -املصلحة ال�ع��ام��ة عىل
رسول الله قائال  :كيف بك ياسراقة إذا لبست سواري كسرى )
ً
املصلحة الخاصة وضرب يف ذلك املثل والفداء..
وفعال عاد سراقة من حيث أىت ..
وه �ك ��ذا ي �ج��ب ع ��ىل ج �م �ي��ع ف �ئ ��ات ال �ش �ع��ب وأط �ي ��اف ��ه ال�ح��زب�ي��ة
وهنا نسأل  :ما الذي دفع الرسول  -عليه وآله الصالة والسالم
أن ي�ق��دم��وا مصلحة ال�ب��الد ع��ىل مصلحتهم ال�خ��اص��ة وال�ح��زب�ي��ة
 إىل ه��ذا ال�ق��ول ؟ ومعلوم أن ف��ارس وال��روم كانتا مثل أمريكاال �ض �ي �ق��ة وذل� ��ك ب ��أن ي ��وح ��دوا ص�ف�ه��م وي �ل �م��وا ش�م�ل�ه��م وي��رتك��وا
وروسبا اليوم
خالفاتهم وخصوماتهم ومناكفاتهم السياسية ويدافعوا عن
الجواب  :الذي دفعه إىل ذلك هو إيمانه وثقته وأمله بربه يف
ً
وفعال تحقق لسراقة ما أخربه النبي  -صىل
نصر الله للمؤمنني ،
بالدهم ويضحوا من أجل وطنهم يف الذود عن حياضه والدفاع
ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وآل ��ه وس �ل��م  -ب��ه وذل ��ك يف خ��الف��ة ع�م��ر ب��ن ال�خ�ط��اب
عن حريته واستقالله...
عندما فتح املسلمون بالد فارس..
* نستفيد من هجرة الرسول  -صىل الله عليه وآله وسلم  -يف
ومثل هذا التفاؤل حدث يف الخندق عندما بشر النبي  -صىل
واقعنا الثقة بالله واآلخذ باألسباب فالرسول  -صىل الله عليه
الله عليه وآله وسلم  -أصحابه بقصور فارس وبشرهم بالنصر..
وآله وسلم  -أخذ بكل األسباب مع أنه يستطيع أن يدعو الله بأن
ف��اإلس��الم ي�ط��رد ال�ت�ش��اؤم ب��ال�ت�ف��اؤل وال�ع�س��ر ب��ال�ي�س��ر وال�ي��أس
يطمس أبصار املشركني ويهاجر جهاراً نهاراً أمام أعينهم ولكنه
ب ��األم ��ل وال �ك �س ��ل ب��ال �ع �م��ل  ،ف �ع �ل �ي �ن��ا ك �ش �ع��ب ي �م �ن��ي أن ن �ك��ون
لم يفعل ذل��ك بل أخ��ذ بالحيل واألس�ب��اب والتخفي وذل��ك ألنه
متفائلني ب�ك��ل خ��ري ق��ادم مهما اش�ت��دت علينا ال�خ�ط��وب ومهما
قدوة ملن بعده واألسباب سنة كونية البد من أخذها..
زاد العدوان
فالثقة بالله والتوكل عليه التكون إال بعد أخذ األسباب ..
يف جرائمه وعدوانه فالليل مهما طال فالبد من بزوغ الفجر
وه �ك��ذا ع�ل�ي�ن��ا ك�ش�ع��ب ي�م�ن��ي األخ ��ذ ب�ج�م�ي��ع األس �ب��اب مل��واج�ه��ة
َ
وان فجر النصر األكرب آت بإذن الله.
ه��ذا ال�ع��دوان وأن ن�ق��دم ك��ل م��ا ل��دي�ن��ا م��ن ق��وة (وَأ ِع� � ُرّ�دوا َل��هُ ��م َرّم��ا

تنديد واسع لتدنيس مراسل القناة العبرية  13للمشاعر املقدسة
القت زيارة مراسل القناة العربية الصهيونية ال� 13للمشاعر املقدسة يف مكة واملدينة استياء واسعا يف اوساط املسلمني منددين بتصرف
السلطات السعودية األرعن بالسماح لليهود لتدنيس الحرمني الشريفني يف سابقة خطرية تؤكد الخطوات الرسمية للتطبيع العلني
السعودي مع كيان العدو الغاصب  ..وقد ادانت مختلف الهيئات واملؤسسات يف اليمن هذا العمل غري املقبول شرعا واخالقا بأن تدنس
األرايض املقدسة بأقدام اليهود من الحاخامات ومراسيل القنوات العربية
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أدان� ��ت راب �ط��ة ع�ل�م��اء ال �ي �م��ن ،واس �ت �ن �ك��رت ت��دن�ي��س
م��راس��ل ال�ق�ن��اة ال�ع��ربي��ة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ال �� 13للمشاعر
املقدسة يف مكة واملدينة.
وأوض �ح ��ت ال��راب �ط��ة يف ب �ي��ان ل �ه��ا أن �ه��ا ت��اب �ع��ت ب��أل��م
واس�ت�ن�ك��ار ش��دي��دي��ن ت�ل��ك امل�ش��اه��د امل �ص��ورة ب��ال�ص��وت
وال� �ص ��ورة مل ��راس ��ل ال �ق �ن��اة ال �ع��ربي��ة ال� � �� 13يف امل�ش��اع��ر
املقدسة بمكة واملدينة أيام الحج.
وط ��ال �ب ��ت ،ع �ل �م��اء ال �ح��رم��ني ال �ش��ري �ف��ني ع ��ىل وج��ه
ال �خ �ص ��وص ب ��ال �خ ��روج ع ��ن ص�م�ت�ه��م امل ��ري ��ب وال �ق �ي��ام
بما يمليه عليهم واجب الدين من اإلنكار لهذا املنكر
ال ��ذي اق��رتف��ه ال�ن�ظ��ام ال �س �ع��ودي ب�ت��دن�ي��س ال�ح��رم��ني
ال�ش��ري�ف��ني ح��ني اس�ت�ق��دم إل�ي�ه�م��ا ح��اخ��ام��ات ال�ي�ه��ود
ومراسيل قنواتهم اإلعالمية.

( #يهودي -يف -الحرم )

انتشر الوسم مورد البحث (#يهودي_يف_الحرم)
ع �ق��ب ن �ش��ر ت �ق��ري��ر مل ��راس ��ل 'ال �ق �ن ��اة  '13اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
"ج �ي ��ل ت � �م� ��اري" خ � ��الل ت �غ �ط �ي �ت��ه مل ��وس ��م ال �ح ��ج ل �ه��ذا
ال �ع��ام ،وت��أك�ي��د ت��واج��ده يف م�ك��ة امل�ك��رم��ة ويف ع��رف��ات
اث �ن ��اء اداء امل �س �ل �م��ني م �ن��اس��ك ال �ح ��ج ،وت ��اك �ي ��ده ع��ىل
دخ��ول��ه مكة املكرمة متفاخرا بالقول" :أن��ا كنت هنا
يف مكة ..الحلم أصبح حقيقية".
وب��ذل��ك ف�ق��د دش ��ن ن��اش�ط��ون ع��رب م��وق��ع ال�ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي "ت ��وي ��رت" وس �م��ا ب �ع �ن��وان (#ي �ه ��ودي_يف_
ال � �ح � ��رم) ،م �س �ت �ن �ك ��ري ��ن خ ��الل ��ه ت �ق ��اع ��س ال �س �ل �ط ��ات
ال� �س� �ع ��ودي ��ة وان �ب �ط ��اح �ه ��ا ح �ت ��ى ف �ي �م ��ا ي �م ��س ال ��دي ��ن

ويخالف القانون الذي يمنع غري املسلمني من دخول
مكة املكرمة.
ت�ق��ري��ر م��راس��ل ال�ق�ن��اة االس��رائ�ي�ل�ي��ة ل��م ي��أت بمعزل
عن تطورات التطبيع برعاية امريكية ومجيء الرئيس
االم ��رييك ج��و ب��اي��دن اىل ال�س�ع��ودي��ة ،ب��ل ج��اء ت��زام�ن��ا
م��ع ان�ت�ش��ار اخ�ب��ار التطبيع ال�س�ع��ودي وب��دء شركات
ط��ريان "إس��رائ�ي��ل" تقديم طلبات التحليق يف أج��واء
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السعودية هذا األسبوع يف تعزيز لتفاهمات التطبيع
ال �ع �ل �ن��ي ال �ت ��ي ج� ��رت م ��ؤخ ��را ب ��وس ��اط ��ة أم ��ري �ك �ي ��ة ب��ني
اململكة وتل أبيب.
م��ن ج��ان �ب��ه ،رئ �ي��س وزراء ال �ك �ي��ان اإلس��رائ �ي��يل ي��ائ��ري
الب� �ي ��د ،ص � ��رح م� ��ؤخ� ��را ،أن ال� ��رح� ��الت ال �ج ��وي ��ة ال �ت��ي
ستمر فوق األجواء السعودية ستوفر الكثري من املال
وال��وق��ت ،وذك��ر الب�ي��د ،أن��ه “يف ي��وم الجمعة ودع�ن��ا

ال ��رئ �ي ��س األم ��ري ��ي ج ��و ب ��اي ��دن ،ب �ع��د زي � ��ارة ت��اري�خ�ي��ة
ح�ق�ق��ت إن �ج��ازات س�ي��اس�ي��ة وأم�ن�ي��ة واق�ت�ص��ادي��ة ،من
ش��أن �ه��ا أن ُت �ع ��زز م��وق �ع �ي��ة "ك �ي ��ان اس ��رائ �ي ��ل" ل�س�ن��ني
طويلة.
وت ��اب ��ع ق ��ائ ��ال" :ب � � ��دءاً م ��ن ال� ��رح� ��الت ال �ج ��وي ��ة ال �ت��ي
س �ت �م��ر ف� ��وق امل �م �ل �ك��ة ال �ع ��رب �ي ��ة ال �س �ع ��ودي ��ة وس �ت��وف��ر
لللمستوطنني االسرائيليني الكثري من املال والوقت،
وانتهاءً بإعالن ما يسمى ب�"أورشليم" ،الذي يضمن
امليزة النوعية ألجهزة األمن اإلسرائيلية".
وأوردت ص �ح �ي �ف��ة “إس ��رائ �ي ��ل ت ��اي �م ��ز” ال �ع ��ربي ��ة أن
شركتي “العال” و”أركيا” اإلسرائيليتني قامتا بتغيري
م �س��ار ال ��رح ��الت إىل وج �ه��ات يف ش ��رق آس �ي��ا ل�ت�ق�ص��ري
أوقات الرحالت.
"ع � � � ��ود ع� � ��ىل ب � � � � ��دء" ،اىل م� � ��راس� � ��ل 'ال� � �ق� � �ن � ��اة '13
اإلسرائيلية جيل تماري الذي ظهر يف تقريره املصور
وه ��و ي��وث��ق رح�ل�ت��ه داخ ��ل ال �ح��رم امل ��ي ،وي�ظ�ه��ر وه��و
ي �ت �ج��ول ب �ح��ري��ة يف امل �ش ��اع ��ر امل �ق ��دس ��ة م ��ع ال�ح�ج�ي��ج،
وي �ت �ك �ل ��م ب ��ال �ع ��ربي ��ة ب� ��ال ق � �ي� ��ود ،ق� ��ائ� � ً�ال إن ال �ح �ك ��وم ��ة
السعودية منحته ت�ص��اري��ح أم�ن�ي��ة ،سهلت ل��ه امل��رور
يف كل األماكن التي أراد زيارتها.
واح� �ت� �ف ��ت ال � ��"ق � �ن� ��اة "13االس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة ب �م��راس �ل �ه��ا
وت � �ق� ��ري� ��ره ،ح �ي ��ث اس �ت �ض ��اف �ت ��ه ع �ق ��ب ن �ش ��ر ال �ت �ق ��ري ��ر
وناقشت معه كواليس رحلته يف داخ��ل السعوية،
وك �ي��ف ك ��ان ي�ت�ج��ول ب�ح��ري��ة ب��ني ال�ح�ج��اج يف امل�ش��اع��ر
املقدسة.

أفراح آل الزريقي
إشراقة فرح وابتهاج يعيشها
الشاب اخللوق

سامي سعيد الزريقي
مبناسبة زفافه امليمون..
فألف مبروك..
وندعو الله أن يجعله
زواج ًا مبارك ًا وسعيداً..

املهنئون:
والدك واخوانك :أديب وأوالده
بسام وأوالده -ماجد وأوالده-
أمين ـ ومحمد.
وتهنئة خاصة ومن القلب من
أخوك أحمد قحيم
وكافة األهل واألصدقاء
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وكيل محافظة ذمار االستاذ عباس العمدي لـ" 26سبتمبر":

توجيهات قائد الثورة تستدعي ترجمتها على أرض الواقع واجلمود والترهل ال يخدم املرحلة
املــــــشــــــاريــــــع الـــــــزراعـــــــيـــــــة ال تـــــرتـــــقـــــي إىل
مـــســـتـــوى الــــطــــمــــوح يف تـــحـــقـــيـــق األمــــــــن الــــغــــذايئ

أكد وكيل محافظة ذمار ،االستاذ عباس العمدي ،أن الهدنة العسكرية التي أعلنتها األمم املتحدة تكتيك سيايس
وعسكري لتحالف ال�ع��دوان ،ومطلب إنساين ألبناء الشعب اليمني للتخفيف من معاناة سبع سنوات من الحرب
والحصار ،مشرا إىل جملة من القضايا املحلية واإلقليمية يف إطار الحوار التايل:
حاوره  :محمد العلوي

< بداية حدثنا عن الوضع الخدمي والتنموي
يف محافظة ذمار؟
<< ت ��ويل ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة ال �ج��وان��ب ال�خ��دم�ي��ة
األس��اس �ي��ة ال�ت�ن�م��وي��ة أه �م �ي��ة خ��اص��ة يف م�خ�ت�ل��ف ال�ق�ط��اع��ات
التعليمية وال�ص�ح�ي��ة وامل�ي��اه وال�ك�ه��رب��اء وال�ط��رق��ات ،وضبط
األسعار من خ��ال تفعيل ال��دور الرقابي عىل السلع وامل��واد
ال�غ��ذائ�ي��ة ل ��دى ال�ت�ج��ار واالس � ��واق وامل �خ��اب��ز ،وح�ق�ي�ق��ة ه�ن��اك
تحسن كبري وملموس يف هذا الجانب الذي تصاحبه حمات
توعوية تهدف جميعها إىل استقرار السوق التمويني ،بما
يخفف من معاناة املواطن جراء الحرب والحصار املفروض
عىل بادنا ألكرث من سبع سنوات.
ونتطلع إىل امل��زي��د م��ن ال�ت��وس��ع يف امل�ش��اري��ع الخدمية التي
ت�خ��دم امل��واط�ن��ن يف م�خ�ت�ل��ف م�ن��اط��ق وم��دي��ري��ات امل�ح��اف�ظ��ة،
انطاقا من املسؤولية الواقعة عىل عاتق السلطة املحلية،
ون��زوال عند توجيهات قائد الثورة السيد عبدامللك الحويث،
لارتقاء بالخدمات املقدمة للمواطنن ،وافشال مؤامرات
تحالف ال�ع��دوان التي تستهدف ال��وض��ع املعييش للمجتمع
يف امل�ح��اف�ظ��ات ال�ح��رة ،وعلينا ت��رج�م��ة ت�ل��ك ال�ت��وج�ي�ه��ات عىل
أرض الواقع لتكون ملموسة بما يرتقي ملستوى التضحيات
التي قدمها الشهداء العظماء طوال  ٧سنوات من الحرب
والحصار.

املزيد من الخدمات

< ما مستوى تقديم الخدمات للمواطنني؟
<< لو قارنا محافظة ذمار مع بقية املحافظات ،لوجدنا أن
مستوى الخدمات املقدمة للمواطنن يف مختلف املجاالت،
أف�ض��ل ب�ك�ث��ري ع��ن ب�ق�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ات ،ب�ح�ك��م م��وق�ع�ه��ا البعيد
عن املواجهات مع قوى تحالف العدوان ،وعدم وقوعها يف
خطوط تماس ،واستقبالها آالف األسر النازحة من مختلف
املحافظات والساحل الغربي ،نتيجة املواجهات والتصعيد
خال السنوات املاضية من قوى تحالف العدوان ،وتبعات
ال �ح �ص��ار امل �ف ��روض ع ��ىل م �ي �ن��اء ال �ح ��دي ��دة ال� ��ذي ت�س�ب��ب ب��آث��ار
إن �س��ان �ي��ة ك ��ارث �ي ��ة ع ��ىل أب �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي وأب� �ن ��اء ذم ��ار،
ض��اع�ف��ت م��ن م�ع��ان��ات�ه��م امل�ع�ي�ش�ي��ة ج ��راء ان �ع ��دام امل�ش�ت�ق��ات
النفطية سواء يف أسعار املواد الغذائية والنقل ،وحتى عىل
مستوى الخدمات العامة يف املرافق الصحية واملياه والزراعة
وعىل مختلف املرافق الخدمية بشكل عام.
حقيقة  -هناك العديد من املديريات التي تحتاج املزيد من
ال�خ��دم��ات األس��اس�ي��ة ،الس�ي�م��ا يف امل��دي��ري��ات ال�ن��ائ�ي��ة البعيدة
عن مركز املحافظة يف وصابن ومغرب عنس وغريها ،نظرا
لطبيعتها الجغرافية وكثافتها السكانية.

متابعة وتقييم تنمية املديريات

< هل هناك متابعة مباشرة .من قبل قيادة
ال �س �ل �ط ��ة امل �ح �ل �ي ��ة الح� �ت� �ي ��اج ��ات امل� ��واط� �ن� ��ني يف
املديريات؟
<< ت �ض��ع ال �ج �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ال �خ �ط��ة ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�م�ش��روع��ات امل�ط�ل��وب ت�ن�ف�ي��ذه��ا يف إط ��ار خ�ط��ة ت�ن�م�ي��ة امل ��وارد
وإمكاناتها املتاحة بما يتفق بمتطلبات التنفيذ واألول��وي��ات
وال ��رن ��ام ��ج ال �ت �ف �ص �ي��ي ل �ل �ج �ه��ات امل �ن �ف ��ذة ،م ��ن ق �ب ��ل م�ك�ت��ب
التخطيط يف املحافظة ..إن خضوع الجميع أفرادا ومؤسسات
وسلطات ،محلية لحكم القانون ،كما ذكرت ،فإن واجب
ك� ��ل م� ��واط� ��ن ه� ��و أه � ��م رك � �ي� ��زة يف ع �م ��ل ك� ��ل م � �س� ��ؤول وك ��ل
م��ؤس �س��ة وم ��دي ��ري ��ة ح �م��اي��ة وت �ع ��زي ��ز س �ي ��ادة ال �ق ��ان ��ون ،ألن��ه
أساس اإلدارة الحصيفة التي تعتمد عىل العدالة واملساواة
وتكافؤ الفرص أساسا يف نهجها ..فا يمكننا تحقيق التنمية
امل �س �ت��دام��ة وت�م�ك��ن وح �ش��د ط��اق��ات ال �ش �ب��اب امل �ب��دع وت�ن�ف�ي��ذ
الخطط التنموية ،إذا لم نضمن تطوير إدارة الدولة وتعزيز
م�ب��دأ س�ي��ادة ال�ق��ان��ون ،برتسيخ م�ب��ادئ التصحيح وال�ع��دال��ة
واملساواة والشفافية ،واالهتمام باملناطق املحرومة واملضحية
كأولوية أفراداً او جماعات.

منطلق املسؤولية

< بالنسبة لكم وكالء املحافظة ..هل هناك
م �ه ��ام وم �س ��ؤول �ي ��ات ت �خ �ت��ص ب �ك ��ل وك �ي ��ل ع��ى
حدة؟
<< ال يوجد تخصص وبرامج تلزم كل وكيل يف املحافظة
ب �م �ه ��ام ع� ��ىل ت �ن �ف �ي ��ذه ��ا يف ق �ط ��اع ��ات خ ��دم �ي ��ة م � �ح� ��ددة ل�ك��ل
منهم ،تستطيع م��ن خ��ال��ه محاسبة ال��وك�ي��ل وتقييمه عما
ه ��و م �س ��ؤول ع �ل �ي��ه وف ��ق م �ع��اي��ري ال �ب �ن ��اء امل ��ؤس ��ي ال �خ��دم��ي
وال �ت �ن �م ��وي ،يف ال �ع ��دي ��د م ��ن األف� �ك ��ار وال � � ��رؤى ح� ��ول م �س��ار

عملية اإلصاح سواءً تطوير املمارسات الضرورية واألدوار
املأمولة من كل وكيل والهدف النهايئ املتمثل بالوصول إىل
املستوى املنشود ..الفاعلون يبذلون جهودا كبرية من خال
ال �ت �ح��رك��ات وال ��زي ��ارات ال �ي��وم �ي��ة ال �ت��ي ي�ن�ف��ذون�ه��ا يف م�خ�ت�ل��ف
انشطة القطاعات املحلية املختلفة ،انطاقا من املسؤولية
ال �ت��ي ت�ح�ت��م ع ��ىل ال�ج�م�ي��ع اس �ت �ش �ع��اره��ا أم ��ام ال �ل��ه وال �ق �ي��ادة
الثورية والسياسية واملواطن.

رؤية هادفة

< ما ابرز احتياجات البناء املؤسيس واالرتقاء
به يف الوقت الراهن؟
<< العمل امل��ؤس��ي يحتاج ل��رؤي��ة م��رك��زي��ة ه��ادف��ة تصب
أوال وأخريا يف مصلحة املواطن البسيط ،التي البد أن تكون
ق��ائ�م��ة ع��ىل ال ��رام ��ج واالن �ش �ط��ة يف االح �ت �ي��اج ،ت�س�ت�ط�ي��ع من
خ��ال �ه��ا ال �س �ل �ط��ات امل �ح �ل �ي��ة ب��امل �ح��اف �ظ��ة وامل ��دي ��ري ��ات امل�ت��اب�ع��ة
وت�ق�ي�ي��م االوض � ��اع يف ال�ت�ن�ف�ي��ذ م ��ن واق ��ع االن �ج ��از ،ال �ت��ي ت�ق��ع
جميعها يف دائرة مرتابطة من االصاحات املؤسسية وصوال
لألداء النوعي األمثل لتنال الرضا املجتمعي يف الخدمات التي
تقدمها عىل الواقع امللموس ،وتحديد اماكن القصور وأوجه
الخلل ،والعمل عىل تافيها وعدم تكرارها.

املزيد من االصالحات

< بالنسبة لقضايا الفساد ..أين وصلتم يف
هذا الجانب؟
<< امل�ت�م�ع��ن يف دروس ع�ه��د م��ال��ك األش ��رت ،ال�ت��ي ق��دم�ه��ا
السيد ال�ق��ائ��د س��ام ال�ل��ه عليه ،بطريقة بسيطة وعصرية،
شخص بها واقعنا الراهن ،حتى انها رسمت خطوطا عريضة
وواض �ح��ة ،وم�ن�ه�ج��اً ع�م�ل�ي��اً ح��دد ف�ي�ه��ا امل�س��ؤول�ي��ة ال��وظ�ي�ف�ي��ة
اإلدارية األخاقية والقيمية والتقييم واملتابعة واماكن الخلل
يف م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ،واوض ��ح خ��ال�ه��ا ف��ن ال�ت�ع��ام��ل وح��دد
العاقة بن املسؤول واملواطن يف تحقيق العدالة واملساواة
وال� �ح ��رص ع ��ىل امل � ��ال ال� �ع ��ام م ��ن م �ن �ط �ل��ق ق� � ��رآين ،ت�س�ت��دع��ي
الوقوف عندها من كل مسؤول يف تصحيح وضعه وتغليب
املصلحة العامة عىل املصلحة الشخصية الذاتية.
يف الوقت الراهن ،علينا جميعا التحرك املسؤول يف توحيد
الرؤى والتوجهات اإلدارية للحد من الفاسدين ،ألن املرحلة
ال��راه �ن��ة وال �ق��ادم��ة ت�ق�ت��ي ت�ن�ف�ي��ذ امل��زي��د م��ن االص ��اح ��ات يف
املؤسسات الخدمية والنهوض بالخدمات وتجويدها.

دعم وتشجيع املزارعني

< م�ح��اف�ظ��ة ذم ��ار م��ن امل�ن��اط��ق امل�ع��ول عليها
االسهام الفاعل يف تحقيق األمن الغذايئ ..ما
حجم التوجه الزراعي؟
<< التوجه نحو الزراعة يف سلم األولويات للقيادة الثورية
التي دعت إىل تفعيلها والتوسع فيها واستصاح األرايض منذ
اليوم األول للعدوان ،رغم القيود التي كانت مفروضة عليها
خ��ال امل��رح�ل��ة امل��اض�ي��ة ..أصبحت الجبهة ال��زراع��ة يف الوقت
الراهن ،ال تختلف اهميتها عن الجبهة العسكرية ،يف تعزيز
الصمود والثبات ومواجهة الحرب والحصار.
يف ذم ��ار ن�ف��ذت ال�ع��دي��د م��ن امل�ش��اري��ع واالن�ش�ط��ة ال��زراع�ي��ة
خ��ال ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ،ولكنها ال ترتقي ملستوى الطموح
املعول عليها من قائد الثورة ،الذي يفرتض تحديد السقف
ال��زم�ن��ي وال��رق�م��ي ل�ل�ق��ائ�م��ن ع��ىل امل�ل��ف ال ��زراع ��ي ،يف تحقيق
ال�ن�ج��اح��ات ع��ىل ارض ال��واق��ع يف امل�س��اح��ات امل��زروع��ة وكمية
اإلنتاج من املحاصيل كل عىل ح��دة ،وبما يسهم يف خفض
فاتورة االسترياد.
ال � �ي� ��وم ي �ح �ت ��اج امل � � � ��زارع ال� � ��ذي ه� ��و ج ��وه ��ر اإلن � �ت � ��اج ل �ل��دع��م
والتشجيع ،بدءاً من توفري مادة الديزل ،واألخذ بيده نحو
الطاقة البديلة ،ووسائل الزراعة الحديثة ،وتوفري الحبوب
والبذور املحسنة واآلمنة بالسعر املناسب ،واعفاء األدوات
ال��زراع�ي��ة م��ن ال��رس��وم وال�ض��رائ��ب امل�ف��روض��ة عليها ،وتقديم
القروض البيضاء امليسرة للمزارعن سواء املالية أو العينية
واتباع األساليب الناجحة يف التسويق الزراعي للمنتجات،
وال�ع�م��ل ع��ىل اي�ج��اد أس��واق زراع�ي��ة تخصصية ترتقي بواقع
الزراعة التي هي جزء ال يتجزأ من التكوين املجتمعي ألبناء
اليمن منذ آالف السنن.
م �ل��ف ال ��زراع ��ة م ��ن أه ��م امل �ل �ف��ات ال �ت��ي ت �ه��م األم ��ن ال�ق��وم��ي
الغذايئ ،يجب أن يحظى برؤية واضحة موحدة تضم كافة
الجهات ال��زراع�ي��ة ،تقع ضمن اط��اره��ا امل��وارد املائية املرتبطة
ب��ال��زراع��ة ،ال�ت��ي ل��ألس��ف أن األخ ��رية ه��ي م��ن ت�م�ن��ح ت��راخ�ي��ص

ل �ح �ف ��ر اآلب � � � ��ار واس � �ت � �ن � ��زاف امل� �ي ��اه
ال �ج ��وف �ي ��ة م �ع �ظ �م �ه��ا ل� ��ري م� ��زارع
ال � �ق � ��ات ،يف ح� ��ن ت �ط ��ال ��ب وزارة
ال��زراع��ة للحد م��ن زراع��ة ال�ق��ات،
وهنا البد من انهاء هذا التناقض
ال� ��ذي ي �س �ت �ه��دف واق� ��ع ال ��زراع ��ة،
وال � � ��وص � � ��ول ب� �ه ��ا إىل م �س �ت ��وي ��ات
م � �ت � �ق � ��دم � ��ة م � � ��ن ت � �ح � �ق � �ي� ��ق األم � � ��ن
ال�غ��ذايئ واالك�ت�ف��اء ال��ذايت ،وفقا
ل ��ألرق ��ام واالح �ص��ائ �ي��ات امل�ل�م��وس��ة ع��ىل ال ��واق ��ع ،وخ�ض��وع�ه��ا
ل �ل �م �ت��اب �ع��ة وال �ت �ق �ي �ي��م ب �ش �ك��ل م �س �ت �م��ر ب �ن ��اء ع ��ىل ال ��دراس ��ات
والخطط املعدة لكل موسم زراعي ،وهكذا باملثل مع الرثوة
الحيوانية.

برامج بديلة

أمني عبدالله
الكبيس
سائلن الله أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح
جناته وأن يلهم أهله وذويه الصر والسلوان..
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
االسيفون:
كافة منتسبي دائرة التوجيه املعنوي
وصحيفة " 26سبتمرب"
وموقع " 26سبتمرب نت"
فقدان

> يعلن جميل حسن عي صالح عن فقدان بيان جمريك برقم ٦١٨٨٧٢/C 5613
صادر من جمارك نهم ..فعىل من وجده إيصاله ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
> يعلن سلطان عبدالعزيز أحمدصوفان عن فقدان لوحه معدنيه برقم ٦/٣٤٤٣٣
خصويص ..فعىل من وجدها إيصالها ألقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
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< ما الذي تحقق مؤخرا يف قضايا الثأر؟
<< ت �ط ��رق ال �ي ��ه خ ��ال ل �ق��ائ��ه ب ��أب �ن ��اء ق �ب��ائ��ل ذم� ��ار ت ��م ق ��رار
ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ل �ل �ت �ص��ال��ح ل �ح��ل ق �ض��اي��ا ال� �ث ��أر ،وب �ح �م��د ال �ل��ه
وتوفيقه تم مباشرة التدخل وايقاف الحرب الدائرة يف قرية
ً
قتيا و 134جريحاً ضمنهم
دفينة عنس التي راح ضحيتها 44
نساء واطفال واستباحة لألماك واملمتلكات ،والعمل عىل
ل��م ال�ش�م��ل ل�ل��دخ��ول ب�م��رح�ل��ة ت�ص��ال��ح ع��ىل ط��ري��ق ال�ت�ف��اوض
للحل ال�ن�ه��ايئ ب��إذن ال�ل��ه أن ن�ك��ون خ��ري م��ن يحفظ ال��ودي�ع��ة
ويلتزم بالنصيحة.

تكتيك سيايس وعسكري

< يف أب��ري��ل امل��ايض أعلنت األم��م امل�ت�ح��دة عن
الهدنة العسكرية ..كيف تقرأ ذلك بعد أشهر
من تنفيذها؟
<< ح�ق�ي�ق��ة ك��ان��ت ال�ه��دن��ة م�ط�ل�ب��اً إن�س��ان�ي��اً ألب �ن��اء ال�ش�ع��ب
اليمني للتخفيف من معاناته ،وبالنسبة للجانب العسكري
كنا يف تقدمات وانتصارات عظيمة ،وحتمي عىل دول تحالف
العدوان طلب الهدنة جراء الصراع الرويس والدول الغربية
يف أوكرانيا ،التي نعترها صياغة جديدة للمشروع العاملي
ال�ج��دي��د ،واح�ت�ي��اج ال�غ��رب للنفط وال�غ��از بعد قطع خطوط
االم � ��داد م ��ن روس �ي ��ا ..ل��ألس��ف ال �ش��دي��د ي �ف��رتض رف ��ع س�ق��ف
املطالب ،ألن تحالف العدوان هو من طلب الهدنة ولم يلتزم
ببنودها ،ظل يتلكأ ويتهرب ويماطل يف فتح الطرقات ،ويف
نفس الوقت يعمل عىل ترتيب أوراقه السياسية و العسكرية
يف املحافظات املحتلة ،بإنشاء ما يسمى املجلس الرئايس،
وف�ت��ح ال�ت�ج�ن�ي��د ألل��وي��ة ج��دي��دة ،وال�س�ع��ي ل��دم��ج م�ل�ي�ش�ي��ات��ه
املتناقضة مناطقيا و الوالء الخارجي.
ل� ��ذل� ��ك ال � �ه� ��دن� ��ة ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل �ت �ح ��ال ��ف ال � � �ع � � ��دوان ،ت �ك �ت �ي��ك
س�ي��ايس وع�س�ك��ري ،م��ع تثبيت اإلم ��ارات ال��وض��ع يف التوسع
واالستيطان بعدد من املناطق والدفع بالتعزيزات املسلحة
إىل ه�ن��اك ،واالس�ت�م��رار يف ن�ه��ب ال ��رثوات ال�ن�ف�ط�ي��ة وال�غ��ازي��ة
بمئات املليارات دون صرف مرتبات املوظفن املنقطعة منذ
ن�ه��اي��ة ال �ع��ام  ،2016إث ��ر ن�ق��ل ال�ب�ن��ك إىل م��دي�ن��ة ع ��دن ،ال�ت��ي
ت�ع�ي��ش ال�ف��وىض األم�ن�ي��ة وان�ه�ي��ار ك��اف��ة ال�خ��دم��ات األس��اس�ي��ة
من الكهرباء والصحة والطرقات دون العمل عىل تحسينها
من اإليرادات املهولة التي تذهب لجيوب الفاسدين القدامى
والجدد هناك.

الدعم واإلسناد

< م ��ا م �س �ت��وى ت �ف��اع��ل ق �ب��ائ��ل ذم ��ار يف ح�م�ل��ة
إعصار اليمن؟
<< م�ح��اف�ظ��ة ذم��ار ك��ان��ت والزال ��ت وس�ت�ظ��ل ص�م��ام األم��ان
ل �ل ��دف ��اع ع ��ن ال� �س� �ي ��ادة وال � �ك� ��رام� ��ة ،ال �ت ��ي اظ� �ه ��رت ت �م��ازج �ه��ا
ال�ش�ع�ب��ي وال��وط �ن��ي إىل ج��ان��ب ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة،
ب��رف��د ال �ج �ب �ه��ات ب��امل �ق��ات �ل��ن وال �ق ��واف ��ل م ��ن امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة،
والتحشيد املستمر يف حملة إعصار اليمن ،بتخريج كتائب
الدعم واإلسناد ،وربطها بالنفري العسكري يف كل الفعاليات
واالنشطة بما يف ذلك زيارة الجبهات التي تشهد زخماً محلياً
يف مختلف املناسبات الدينية والوطنية ..هذا الجانب يجب
أن يحظى باملزيد من التطوير والتنظيم ،وتحسن االدوات
املتخصصة واالرتقاء بهذا الجانب ،واستعادة الدور الريادي
لقبائل ذمار باملزيد من التاحم وتوحيد الصف بالوقوف ضد
تحالف العدوان.

مواجهة العدوان

< اي ��ن ي �ق��ف ال ��وع ��ي ال �ق �ب��ي ب�م�خ��اط��ر ق�ض��اي��ا
الثأر يف الوقت الراهن؟
<< با شك خال السنوات املاضية من الحرب عىل اليمن،
اتسع مستوى الوعى بن أبناء القبائل اليمنية ومنها قبائل
ذم��ار ،توحدت جميعها يف مواجهة عدوها الرئيي ،دون
االل �ت �ف ��ات ل �ل �ق �ض��اي��ا ال �ث ��ان ��وي ��ة وال �ه ��ام �ش �ي ��ة ،ب �ع ��د م�ع��رف�ت�ه��ا
الحقيقية ألهداف الحرب عىل بادنا ،التي لم تعد القبيلة
اليوم منغلقة عىل نفسها كما كانت ،بل أصبحت ج��زءاً ال
يتجزأ من املشهد السيايس والعسكري ،تشارك يف صناعة
ال �ق ��رار ب��ال��دف��اع ع ��ن ال �ش ��رف وال �ع ��رض ،ب�م��واق�ف�ه��ا امل�ش��رف��ة
والسباقة يف مواجهة دول تحالف العدوان.
وخ ��ال ال �ف��رتة امل��اض�ي��ة اس�ق�ط��ت ال�ق�ب�ي�ل��ة ره ��ان ��ات ت�ح��ال��ف
ال�ع��دوان ،بشق صفوف ابنائها ،بوسائل وأساليب الحرب
ال�ن��اع�م��ة ،وك��ان أب�ن��اء ق�ب��ائ��ل ذم��ار ع�ن��د م�س�ت��وى امل�س��ؤول�ي��ة،
وفاء واخاصا لدماء قوافل الشهداء العظماء التي صنعت
االن �ت �ص ��ارات يف ك��اف��ة ال �ج �ب �ه��ات ،وال �ت��ي ال ي�م�ك��ن أن ت��ذه��ب
هدرا ،برهنت الكثري من االحداث أن تحالف العدوان فشل
يف تأجيجها ليكون مصريها الفشل املحتوم والخسران املبن.

تعبوي شامل

<ما الذي نحتاجه يف اطار ما تحدثت به؟
<< ي �س �ت ��دع ��ي ع �م ��ل ت �ع �ب ��وي ب ��امل �ع �ن ��ى ال� �ش� �م ��ويل ول �ي ��س
الفردي ،للعمل الجاد والحقيقي ،تقتي الضرورة ايجاد
اط ��ار ج�ب�ه��وي ت�ح��ت ع �ن��وان ال�ه��وي��ة اإلي�م��ان�ي��ة ،ال�ت��ي اط�ل�ق�ه��ا
قائد الثورة ،يستدعي التحرك امليداين الواسع تحت ظالها،
لنسموا ع��ىل ج��راح��ات�ن��ا نحن اب�ن��اء الشعب اليمني وأن نمد
اي��دي�ن��ا لبعضنا ال�ب�ع��ض يف ال�ش�م��ال وال�ج�ن��وب ،ألن ال��وض��ع
الراهن اإلقليمي والدويل يستدعي منا أن نكون أكرث تاحما
وق� ��وة ف��اع �ل��ة ،ألن دول االس �ت �ك �ب��ار ال ت �ع ��رتف اال ب��ال �ق��وي،
ومصالح بادنا وشعبنا فوق كل االعتبارات.

تنسيقي تصالحي

< ب �ص �ف �ت��ك وك �ي ��ال ورئ �ي �س ��ا ل �ف ��رع ال �ت ��الح ��م
ال�ق�ب��ي ب��امل�ح��اف�ظ��ة ..م��ا دورك ��م يف ح��ل ق�ض��اي��ا
الثأر؟
<< ن �ح��ن يف ال �ت��اح��م ال �ق �ب��ي دورن � ��ا ت�ن�س�ي�ق��ي ت�ص��ال�ح��ي،

تهانينا آل العلفي

بقلوب حزينة يعتصرها األلم والحسرة
ومؤمنة بقضاء الله وقدره ..نتقدم بأصدق
العزاء واملواساة إىل أهل وأسرة الزميل املنتقل
اىل رحمة الله تعاىل:

انطاقا من مبدأ وثيقة الشرف القبلية
ال � � �ت� � ��ي اص � �ط � �ل � �ح � ��ت ع � �ل � �ي� ��ه ك � � ��ل ق� �ب ��ائ ��ل
امل �ح ��اف �ظ ��ة يف ب �ن ��د ال �ص �ل ��ح ال � �ع� ��ام ،وم ��ا
ن��أم �ل��ه خ ��ال امل��رح �ل��ة ال��راه �ن��ة ال�ت�ن�س�ي��ق
ب��ن السلطة املحلية ،واألج�ه��زة األمنية
والقبلية يف تحقيق التكامل واالنسجام لحل قضايا الثأر،
ح �ت ��ى ال ت �س �ت �ف �ح��ل او ت �ج ��د ل �ه ��ا أرض� �ي ��ة خ �ص �ب��ة يف أوس � ��اط
القبائل ،خصوصا وأن التحالف يعمل عىل تأجيج الفوىض
وال� �ص ��راع ��ات يف امل �ن ��اط ��ق ال� �ح ��رة ل �ت �ك ��ون ب �ن �ف��س ال �ف ��وض ��وي
الحاصلة باملناطق الجنوبية املحتلة.

< ولكن أين دوركم يف قيادة السلطة املحلية
بالحد من توسع زراعة القات يف قاع جهران؟
<< قبل الحديث عن الحد من انتشار زراعة القات يف قاع
جهران التي هي بحد ذاتها جريمة بحق الزراعة ،ويف الكثري
م��ن امل�ن��اط��ق ال��زراع�ي��ة ال�خ�ص�ب��ة ،ي�ن�ب�غ��ي اي�ج��اد ب��رام��ج بديلة
للمزارعن تشجعهم عىل عدم زراعة شجرة القات ،واالتجاه
لقلعها ،ورف��ع ضرائب القات وتخصيص نسبة كبرية منها
لدعم وتشجيع زراعة الحبوب واملحاصيل األخرى ،وتقديم
ال �ق��روض ل�ل�م��زارع��ن ،ي�ص��اح�ب�ه��ا إل�غ��اء ال�ض��رائ��ب امل�ف��روض��ة
ع��ىل امل ��واد ال��زراع�ي��ة ،ك�ج��زء م��ن امل�ع��ال�ج��ات للحد م��ن زراع��ة
القات بشكل عام ،إىل جانب تكثيف برامج التثقيف والتوعية
الزراعية والحد من استنزاف املياه الجوفية التي تهدر كميات
كبرية منها يف ري مزارع القات.

اجمل التهاين والتريكات القلبية نهديها للشاب

تعازينا

الــقــبــيــلــة جـــــزء ال يـــتـــجـــزأ مــــن املـــشـــهـــد الـــراهـــن
وأبــــنــــاؤهــــا يف طــلــيــعــة الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة

تحرير الوطن

< م� � � ��اذا ع � ��ن ت � ��دش � ��ني ال �ت �ع �ب �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة يف
محافظة ذمار؟

بمناسبة دخوله القفص
الذهبي ،فألف مروك
املهنئون:
العقيد /عسكر عي قحطان
املهندس /ياسر محمد الحاج ،فواز
الحاج ،وكافة االهل واألصدقاء

بن فرحة االهل وزغاربد االصدقاء
احتفل الشاب الخلوق/

عماد الحطامي

عبداملنعم عبدالله
ناصر الجبوبي بمناسبة

بزفافه امليمون وبهذه املناسبه
العزيزه فان كل اصدقاء ومحبي
العريس ابوا اال ان يشاركوه
فرحته..فألف مروك
املهنئون :والدك حاتم
الحطامي وداوود الحطامي ولطف
البواب عبدالقوي االمري

الخطوبة وقرب الزفاف،
فألف ألف مروك
املهنئ:
محمد حسان صالح السعيدي

تهانينا
آل
الهذيي
أجمل التهاين والتريكات نزفها للوالد الغايل والعزيز املهندس /يحيى أحمد الهذيي..
مدير مكتب األشغال العامة والطرق بمديرية السبعن (منطقة القادسية) وذلك بمناسبة قرب
زفاف نجلة الشاب الخلوق املهندس(عي) يومي األربعاء والخميس القادم املوافق/ ٢٨ - ٢٧يوليو
٢٠٢٢/م تهانينا وبالرفاه والبنن ان شاء الله والف مروك.
(االكرث فرحا وابتهاجا وسرورا) :محمد مطهر الوشي -محمد عبدالله الصادق -أشرف سعد
الوبري -دستور محمد غالب  -عادل محمد القادري -يوسف عبدالله راجح

توحيد الجهود

<م ��ا ال��رس��ال��ة ال �ت��ي ت ��ود ق��ول�ه��ا يف ن�ه��اي��ة ه��ذا
اللقاء ملسؤويل ذمار؟
<< اق��ول�ه��ا بكل ص��دق واخ ��اص ،ب��أن ن�ت� ِ�ق ال�ل��ه يف انفسنا
والعمل عىل محاسبة وتقييم ما نقوم به يف كافة األعمال
واملهام انطاقا من املسؤولية واألمانة األخاقية امللقاة عىل
عاتقنا ،والعمل عىل توحيد كافة الجهود املؤسسية املشرتكة
ال �ت��ي ت �خ��دم م�ص�ل�ح��ة امل ��واط �ن ��ن وال �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن م�ع��ان��ات�ه��م
أوال وأخ��ريا ،وتفعيل امل�ش��رتك��ات وح��ل ال�خ��اف��ات ،وخ��روج
العاقة أن تخرج من النمط الجاري ،ألن االكيد هي املصلحة
املتبادلة باالتفاق ،وأن الضرر املتبادل هو باالختاف ،بغض
ال�ن�ظ��ر ع��ن ط�ب�ي�ع��ة ال�ق�ض��اي��ا وامل ��واق ��ف ،واخ �ت ��اف ال�ث�ق��اف��ات
ووجهات النظر ،لكننا نعيش عىل مركب واحد ،ومن يتفق
م��ع ه ��ذه ال ��رؤي ��ة س�ي�ض��ع ال �خ��اف��ات يف اط��ارات �ه��ا ال�ص�ح�ي�ح��ة
كمركب أو مسار واحد.
ومن يختلف معها سيبني بناءات ،سترهن له األيام إنه
ي�س�ت�ه�ل��ك ن�ف�س��ه ق�ب��ل أن ي�س�ت�ه�ل��ك غ ��ريه ،ف�ق��درن��ا  -ش�ئ�ن��ا أم
ابينا -أننا يف مركب واحد أو يف طريق واحد ،وهو ما يشكل
م��رت�ك��زات سياساتنا واسرتاتيجياتنا ،وتشخيص خافاتنا،
ومضامن حلولنا.

تهانينا ال الحطامي

أجمل التهاين وأطيب التريكات
نهديها للشاب الخلوق/

االسيفون :املقدم خالد الصرابي -صدام الصرابي
سعد الشويع -صالح حاجب.

شماعة جديدة

< ب� ��رزت ق �ض �ي��ة ط ��ري ��ق ت �ع��ز دون غ ��ره ��ا م��ن
الطرقات يف املحافظات األخرى؟
<< اعتقد أن تحالف العدوان يتخذ من الطرقات يف تعز
ش�م��اع��ة ال تختلف ع��ن ش�م��اع��ة منطقة دم ��اج ،رغ��م تقديم
املجلس السيايس مبادرة فتح الطرق من طرف واحد هناك
للتخفيف من معاناة املواطنن.
الرتكيز عىل طرقات تعز ،دون غريها من الطرق يف الضالع
ومأرب ،والبيضاء وغريها من الطرق و املنافذ ،بهدف ايجاد
موطن جديد لطارق عفاش النطاق الفوىض الخاقة ،الن
ت�ع��ز ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ه��م أرض �ي��ة خ�ص�ب��ة ل�ن�ش��ر ال �ف ��وىض ،ح�ت��ى أن
إعان فتح ما يسمى املكتب السيايس لعفاش بتعز ،قوبل
بالرفض الواسع من اإلصاح ،او أي تواجد قواته املمولة من
اإلمارات ،باعتبار أن تعز آخر معاقل االصاح بعد طردهم
من عدن وسقطرى شبوة ،وسيئون ،وحصر ما تبقى منهم
يف مأرب وتعز.
تكتل صهيوين
< خ��ال األي ��ام امل��اض�ي��ة ش�ه��دت امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة تحركات
أمريكية صهيونية ..ما انعكاس ذلك يف الحرب عىل بادنا؟
<< ال�ت�ح��رك��ات ال�ص�ه�ي��وأم��ري�ك�ي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي
ان�ط�ل�ق��ت م��ن ال�ق��دس امل�ح�ت�ل��ة وص ��وال ل�ل�ع��اص�م��ة ال�س�ع��ودي��ة

التحرك الجاد

< ك�ي��ف ت�ق��رأ امل�ش�ه��د ال�س�ي��ايس وال�ع�س�ك��ري
القادم يف اليمن؟
<< م��ن خ ��ال ال �ت �ح��رك��ات األم��ري �ك �ي��ة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة األخ ��رية
يف امل�ن�ط�ق��ة ،إلع��ادة صياغتها وف��ق مصالحها االسرتاتيجية
االقتصادية والعسكرية والسياسية ،يفرتض التحرك الجاد،
ألن اطماع واجندات العدو الزالت قائمة وتحاك دسائسها
ض ��د ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ،ت �ح��ت ع �ن ��اوي ��ن م�خ�ت�ل�ف��ة ل�ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا
ب��اس �ت �ه��داف ال�ن�س�ي��ج االج �ت �م��اع��ي وت�ف�ك�ي�ك��ه وإث � ��ارة ال �ن �ع��رات
امل �ن��اط �ق �ي��ة وال �ط ��ائ �ف �ي ��ة ،وه � ��ذا م ��ا ظ �ه��ر ج �ل �ي��ا يف امل �ح��اف �ظ��ات
ال �ج �ن ��وب �ي ��ة امل �ح �ت �ل ��ة ،ال� �ت ��ي ت �س �ع ��ى دول ال � �ع � ��دوان ت �ح��وي��ل
مناطقهم لكانتونات صغرية متناحرة وممزقة.
وهنا اتوجه بالدعوة الصادقة لألحرار والشرفاء يف جنوب
ال��وط��ن ،إىل التفكري مليا يف ال��وض��ع "ال�س�ي��ايس ،العسكري
واألم � �ن � ��ي ،االج� �ت� �م ��اع ��ي ،امل �ع �ي ��يش ،ال �خ ��دم ��ي ال �ت �ن �م ��وي"،
واالره��اص��ات ال�ت��ي ت�س�ت�ه��دف ح�ي��ات�ه��م ال�ي��وم�ي��ة ل�ف��رض واق��ع
ي�ل�ب��ي أه � ��داف دول ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان ع ��ن ط��ري��ق ح�ف�ن��ة م��ن
ال�خ��ون��ة وال�ع�م��اء ،وس��ط تغييب ال�ق��وى وامل�ك��ون��ات املطالبة
بحل القضية الجنوبية ال�ع��ادل��ة يف االط��ار ال��وط�ن��ي ،ووع��ود
كاذبة من دول تحالف العدوان التي لم توفر وقود الكهرباء
للمواطن يف عدن ،وما يقابلها من سرقة املاين من براميل
ال�ن�ف��ط ال�خ��ام ..ينبغي ع��ىل اب�ن��اء ج�ن��وب ال�ي�م��ن ،ك�س��ر ج��دار
الخوف وال�خ��روج من قوقعتهم الهزيلة إىل الكفاح املسلح
ألن م�ع��ان��ات�ن��ا يف ال �ش �م��ال وال �ج �ن��وب واح� ��دة وع ��دون ��ا واح ��د
وم�ش��رتك ،وال أح��د يستطيع ان�ه��اء معاناتنا اال اذا اتحدت
اهدافنا وقفنا وقفة رجل واحد يف وجه العدو الحقيقي لنا
جميعا ،تحالف العدوان وادواته.

مهدي محمد
عبده البعوة

املهنئني :والدك /مهندس طارق عبدالحميد العلفي
د  /عبدالله عبدالله العلفي وأوالده
اللواء/محمد محمد العلفي وأوالده
اخوالك  - -:شفيق حسني العلفي  -د محمد حسني العلفي  -عبدالله
حسني العلفي -اعمامك /فواد عبدالحميد العلفي وأوالده  /-محمد
عبدالحميدالعلفي
 /القايض /عصام عبدالحميد العلفي / -عمر زياد عبدالحميد العلفيوإخوانه  /-محمد محمد محسن العلفي / -يوسف ابراهيم محمد
ذالعلفي  /احمد عبدالله الجعدبي وأخيه محمدالجعدبي
 /عارف عبدالسالم العلفي وأوالده

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
نتقدم باصدق العزا واملواساة القلبية اىل
االخ /احمد محمد العماري وكافة
اخوانه واسرته يف وفاة والده /محمد احمد
العماري ..سائلن املوىل عز وجل ان يتغمده
بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته .انا لله وانا اليه
راجعون.والحول والقوة اال بالله العي العظيم..

< م ��ع اس �ت �م ��رار خ ��روق ��ات ت �ح��ال��ف ال �ع ��دوان
وع� � ��دم ال� �ت ��زام ��ه ب� �ش� ��روط ال� �ه� ��دن� ��ة ..ب� ��رأي� ��ك م��ا
ت ��داع �ي ��ات ف �ش��ل ال �ه��دن��ة ع ��ى امل �س �ت��وى امل�ح��ي
واإلقليمي والدويل؟
<< حقيقة نحن نتطلع إىل تحقيق السام املشرف والعادل
ألب�ن��اء الشعب اليمني ،بما يحفظ لليمن األرض واإلن�س��ان
ال �ع ��زة وال �ك ��رام ��ة واح � ��رتام ال �س �ي��ادة واالس �ت �ق ��ال ب �ع �ي��دا ع��ن
ال��وص��اي��ة وال �ت��دخ��ات ال �خ��ارج �ي��ة ،وه ��ذا ح��ق م �ش��روع ل�ك��ل
ي �م �ن��ي ح ��ر وش� ��ري� ��ف ،ب �ع �ي ��دا ع ��ن ال �ت �ب �ع �ي��ة ألي ط� ��رف ك ��ان،
ولهذا تضحياتنا ط��وال السبع السنوات املاضية من الحرب
وال�ح�ص��ار ،دف��اع��ا ع��ن امل�ب��ادئ وال�ق�ي��م ل��إن�س��ان اليمني الحر
غاز ومحتل
وشريف ،الذي لم ولن يقبل الذل واملهانة من أي ٍ
يف مختلف العصور و املراحل التاريخية.
ولهذا الهدنة العسكرية املعلنة من األمم املتحدة لم تقدم
أي ض �م��ان��ات ل�ت�ن�ف�ي��ذه��ا ،ألن �ه��ا وك �م��ا أس �ل �ف��ت آن �ف��ا ف��رض�ت�ه��ا
املتغريات الدولية جراء الصراع الرويس الغربي يف أوكرانيا،
لم نشهد لها نتائج فعلية من عملية تبادل األسرى ،وصرف
امل��رت �ب��ات ،وت�س�ي��ري ال ��رح ��ات ال�ج��وي��ة ب��ان�س�ي��اب�ي��ة ،واس�ت�م��رار
احتجاز سفن املشتقات النفطية ومنعها م��ن دخ��ول ميناء
الحديدة ،باإلضافة إىل عرقلة فتح الطرقات وفق مباحثات
األردن وم �س �ق��ط ،ل�ت�ث�ب��ت ج �ل �ي��ا ب ��أن ال �ه��دن��ة م �ج ��رد م �ن ��اورة
س�ي��اس�ي��ة وع �س �ك��ري��ة ،ل��م ت�ن�ف��ذ أي م�ط�ل��ب ح�ق�ي�ق��ي ،ول�ه��ذا
ستكون تبعاتها سيئة عىل املنطقة والعالم ،ال نحتاج املزيد
م��ن ال�ت�س��وي��ف وامل �م��اط �ل��ة ،الب ��د أن ن �ك��ون يف ات ��م ال�ج�ه��وزي��ة
ال �ك��ام �ل��ة ،ل ��ن ن �ق��ف م �ك �ت��ويف األي � ��دي ل�ي�ت��م م�ن�ح�ن��ا ج � ��زءاً م��ن
حقوقنا املشروعة بالقطارة.
وبالتايل ما أعلن عنه رئيس الوفد الوطني املفاوض محمد
عبدالسام ،يف آخر تصريح له بعدم تنفيذ تحالف العدوان
التزامات الهدنة ،يتضح مدى التواطؤ األممي باستحقاقات
الشعب اليمني ،الذي لن يقبلها منقوصة أبدا.

تهانينا آل البعوة

الخلوق /نصر العلفي

تعازينا آل العماري

تبعات عى العالم

توجهات اسرتاتيجية

< حث السيد عبدامللك الحويث يف لقائه مع
أب�ن��اء ذم��ار ع��ى ال�ي�ق�ظ��ة وال�ج�ه��وزي��ة وال�ت�ح��رك
ب�ج��دي��ة وع ��دم ال��رك��ون ع��ى ال�ه��دن��ة ..م��ا اب�ع��اد
ذلك؟
<< توجيهات قائد الثورة لم تأت من فراغ ،بل تنطلق من
ق��راءت��ه للواقع ال��راه��ن واب�ع��اده ع��ىل املرحلة ال�ق��ادم��ة ،وفق
ت�ح��رك��ات ال �ع��دو ،وامل�ت�م�ع��ن يف دروس وم �ح��اض��رات ال�س�ي��د
ال �ق ��ائ ��د س �ي �ج��د ب��أن �ه��ا اس��رتات �ي �ج �ي��ة ش��ام �ل��ة ل �ك��اف��ة ال �ج��وان��ب
االق �ت �ص ��ادي ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ع �س �ك ��ري ��ة وال ��رتب ��وي ��ة وغ ��ريه ��ا،
تستدعي التحرك برتجمتها عىل أرض الواقع ،ألن الجمود
والرتهل ال يخدم املرحلة القادمة مطلقا.

أجمل التهاين وأطيب
التريكات نهديها
للعريس الغايل
الدكتور/

..بمناسبة زفافه ودخوله القفص الذهبي..فألف مروك.

تهانينا آل الجبوبي

<< ال �ع �م��ل إلن �ج ��از خ �ي ��ارن ��ا ال �ج �ه ��ادي وأه ��داف �ن ��ا ال��وط�ن�ي��ة
يف امل ��رح �ل ��ة ال� �ق ��ادم ��ة ،وم ��واج� �ه ��ة ال �ع �ق �ب ��ات ال �ت ��ي ت �ع��رتض
طريق تحرير ال��وط��ن ،حيث يتطلب تعزيز تماسك الجبهة
ال��داخ�ل�ي��ة ،ب��امل��زي��د م��ن ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وتعميقها يف شتى
امل� �ج ��االت وت �ط ��وي ��ر م �س��اه �م��ة م ��ن ج �م �ي��ع ال �ق ��وى وال �ه �ي �ئ��ات
وال �ش �خ �ص �ي ��ات ال ��وط �ن �ي ��ة ،ويف ك ��اف ��ة امل �س ��ائ ��ل ال �ت ��ي ت�ت�ع�ل��ق
بمستقبل شعبنا والهدنة الجارية وإيجاد الصيغة العملية
املائمة لتحقيق هذا الغرض ،هو مبدأ التعبئة العامة الذي
اجتمع عليه جموع قبائل ذمار وإعتبار الخيار الجهادي الحل
األمثل لتحرير اليمن.

ال ��ري ��اض ،ج ��اءت مل�ح��اول��ة ف ��رض واق ��ع ص�ه�ي��وين ج��دي��د عىل
القضية الفلسطينية واملنطقة العربية ،عر انظمة الخيانة
ال �ت��ي م��ن خ��ال�ه��ا ت�ت�ج��ه إلي �ج��اد ت�ك�ت��ل أم��ري��ي ص�ه�ي��وين ضد
م�ح��ور امل�ق��اوم��ة ،بشكل رئ�ي��ي ،وض��د ال�ت�ح��رك��ات ال��روس�ي��ة
الصينية باملنطقة.
يف ه � ��ذا االط � � ��ار ي �ح �ت ��م ع �ل �ي �ن��ا ت �ع ��زي ��ز ج �ب �ه �ت �ن��ا ال ��داخ �ل �ي ��ة،
واس �ت �غ ��ال اخ �ت ��ال ت � ��وازن ال �ع ��اق ��ات ال ��دول �ي ��ة ب ��ن ال �ق��وى
ال� �ع� �ظ� �م ��ى ب� �ف� �ت ��ح ع ��اق� �ت� �ن ��ا ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة وت � �ع � ��زي � ��ز ال� �ح� �ض ��ور
ال��دب �ل��وم��ايس ال�ف��اع��ل يف اظ �ه��ار وك �ش��ف ال �ج��رائ��م األم��ري�ك�ي��ة
بحق الشعب اليمني ،وتعزيز ال��وع��ي الشعبي أك��رث م��ن أي
وقت مىض ملواجهة املشروع الصهيوين الذي يستهدف أمن
واس �ت �ق ��رار ال �ي �م��ن وامل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ،ول�ن�ت�ع��ظ م ��ن األوراق
ال �ت �ك �ت �ي �ك �ي��ة وال �س �ي �ن ��اري ��وه ��ات ال �ت ��ي اس �ت �خ��دم �ت �ه��ا أم ��ري �ك ��ا يف
العراق.

هال "محمد"

أرق التهاين وأعذب التريكات لألخ/

عبدالله عزي محمد بريه

بمناسبة ارتزاقه املولود الجديد
والذي اسماه "محمد"
جعله الله من مواليد السعادة وقر
به عن والديه وأنبته نباتاً حسناً..
وألف مروك..
املهنئون :عي عي بريه وأوالده
رمزي وعبدالله وكافة أسرة بيت
يحيى عي بريه وجميع األهل
واألصدقاء واملحبني

هال "هاشم"

أجمل التهاين وأطيب التريكات
نهديها لألخ /محمد

عبدالحافظ املطاع بمناسبة
ارتزاقه املولود الجديد الذي اسماه
هاشم جعله الله قرة عن والديه
وأنبته نباتاً حسنا ،فألف مروك
املهنئون:
النقيب /خالد صالح املاطري،
النقيب /عي عبدامللك املهدي،
وكافة االهل واألصدقاء

تهانينا آل غيالن

اجمل التهاين والتريكات القلبية نهديها للشاب

الخلوق /عبدالله داود غيالن

وذلك بمناسبة زفافه ودخوله القفص الذهبي..
فألف مروك.

املهنئون :والدكم داوود غيـالن
عمكم املقدم /عيل محمد مبارك وولده
احمد داود -وجميع أخوانك
وجميـع االهـل واالصـدقاء.

شكر وعرفان

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل العاملن يف مركز
معلومات القضاء بوزارة العدل ممثل

باملهندس /فهد الصعدي

مدير عام املركز
والشكر موصول لاخ /عبدالله قايد واالخ /ياسر املحبيش
واالخ /بشار الشهاري ملايبذلونه من جهود كبرية ومتفانية والتجاوب
مع اي استفسارات وحل اي اشكاالت فنية وقت الطلب فلمثل هؤالء
لهم التقدير والتحية

املمنت  :سنان عايض

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

رئيس التحرير
اسبوعية  .سياسية  .عامة

العميد يحيى سريع قاسم

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

األثنني

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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أمريكا دخلت مرحلة
الشيخوخة بنفوذها وقيادتها

الس ّيد نصر الله يكشف العروض األميركية إلخراج
الصراع العربي اإلسرائيلي
«حزب الله» من مُ عادلة ّ
عميد :عبدالسالم السياين

( األشتر في احلكومة )
بإطاللة السيد ال�ق��ائ��د /عبدامللك ب��ن ب��در ال��دي��ن ال�ح��وىث-
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه -يف أي ��ام ال�ع�ش��ر م��ن ذي ال�ح�ج��ة ل�ي��زيك األم��ة
والحكومة بشرح تعليمات وتوجيهات اإلم��ام عيل عليه
السالم لألشرت النخعي -رحمه الله -وبقلمه الشريف.
وب �ط��ري �ق��ة م�ب�س�ط��ة وواض �ح ��ة ل �ه��و دل �ي��ل واض ��ح ع ��ى أن
القائد يعلم أن هناك يف الحكومة من يحمل روحية األشرت
يف االستجابة والتنفيذ وهناك بال شك من تأخذه رعونته
النفسية إىل عدم االهتمام فاألول سيفوز بالدنيا واآلخرة
وينطلق يف رحاب الله وبيانه بإقامة القسط بني الناس.
وال �ث ��اين س�ي��دخ��ل دائ� ��رة ال��وه��م اإلب �ل �ي��ي ف�ي�ج��د ن�ف�س��ه
خارج التشريف بأي منصب او مسؤولية ألن سنة الله ال
تبديل لها ..وخصوصا ونحن يف مرحلة هامة من الدفاع
عن النفس والدين وامل�ق��درات أم��ام صلف وم��راوغ��ة عدو
ال يقبل منطق العظماء يف النزال والحرب ولكنه يدنو من
وحل الكذب والتدليس عى الرأي العاملي برغبته يف هدنة
تجسسية ل�ي��س ل�ه��ا ب�ن��ود تنفذ ويعتقد أن�ه��ا ستسبب او
ينتج عنها مرض الخنادق وهذا ما حسبنا حسابه فتجهز
الجيش واللجان بكل انواع الدورات واالستعداد والتجهيز
ل �ح��رب ط��وي �ل��ة االم� ��د ي�ش�م�ل�ه��ا االم� ��ن وال�س�ك�ي�ن��ة وارت �ف ��اع
مستوى القدرات الخاصة ألجهزة الدولة املتخصصة وال
يعتقد املرتزقة واسيادهم أن هناك من يذهب لالستجمام
وال ��راح ��ة ف ��ان ه �ن ��اك رج� ��اال ت ��ؤج ��ل ح �ت��ى ت�ل�م�ي��ع االس �ن ��ان
ف��ال��وق��ت وق ��ت ع �م��ل وب � ��وادر ال �ن �ص��ر ق ��ادم ��ة وم�ع�ط�ي��ات�ه��ا
ال��رب��ان�ي��ة وال�ك��ون�ي��ة رأي ال �ع��ني ,وب��ال �ع��ودة مل��وض��وع امل�ق��ال
..وكما أشار فخامة رئيس املجلس السيايس األعى املشري
الركن /مهدي املشاط يف حديثه غري البعيد مع محافظي
املحافظات أن التقييم لن يكون بالتقارير فالكثري يحسن
اعدادها وتنميقها ولكن التقييم بالعمل ماذا صنعت يف
هذه املرحلة وماذا انجزت.
وامل ��الح ��ظ ألي م�ت��اب��ع مل �ح��اض��رات ال�س�ي��د ال �ق��ائ��د ان�س�ج��ام
الكثري من ابناء املجتمع وفتح الراديو يف محالتهم ومواقع
اعمالهم ألنهم يستشعرون الحديث القلبي لقائد املسرية.
وال ريب أن األم��ام عيل عليه السالم لم يكن ليكتب هذا
العهد وبهذه القوة والوضوح والبيان ...إال ألنه ينظر كرجل
دول��ة ويصله ك��ل يشء م��ن امللفات ال�ت��ي ت��زىك وال�ت��ي تدين
ول �ك��ن ب �ص��رية ال�ق��ائ��د امل��ؤم��ن امل�س�ت��وح��اة م��ن ب �ص��رية اإلم ��ام
األع �ظ��م ع��يل ع�ل�ي��ه ال �س ��الم ..ت�س�ت��درك ك��ل امل��واق��ف وت�ن�ظ��ر
بعني واح��دة (املؤمن يرى بنور الله) ,هذا ما يجري ونحن
ن��رى ال�ث��ورة ال��زراع�ي��ة ال�ت��ي ت��رع��اه��ا الهيئة وم��ا ن�ش��اه��ده من
ت �ح��ول م�ج�ت�م�ع��ي م�ن�ق�ط��ع ال �ن �ظ��ري وت ��وج ��ه ج ��اد وم�ل�م��وس
لالكتفاء الذايت من خريات بلدنا العظيم يجعلنا نشكر الله
بالعمل وليس بالقول ..فما يشاهده الشخص من انجازات
بجهود شخصية ترعاها اللجنة الزراعية والسمكية العليا
فهو الجهاد بالنسق الثاين يف وطننا الحبيب فلنتجه جميعا
لدعم عام للزراعة واالكتفاء الذايت ليخرص عدو اإلنسانية
ويرفع من رأسه اليمن فلن يجد فيها موطئ قدم اقتصادي
او س�ي��ايس او حتى اج�ت�م��اع��ي ,فالشعب ان�ت��ج ث��ورة بيضاء
وسيحافظ عليها مدى الحياة بفضل الله ورعايته.

ك�ش��ف األم ��ني ال �ع��ام ل�ح��زب ال �ل��ه ،ال�س�ي��د حسن
ن �ص��ر ال �ل ��ه ،ض �م��ن س�ل�س�ل��ة “أرب� �ع ��ون وب �ع ��د”ّ ،أن ��ه
“تلقى ع��روض��اً أمريكية ع� ّ�دة إلخ��راج ح��زب ال�ل��ه من
م �ع��ادل��ة ال �ص ��راع ال �ع��رب��ي اإلس ��رائ �ي ��يل” ب �ع��د ت�ح��ري��ر
الجنوب اللبناين والبقاع الغربي يف العام 2000م.
وق � ��ال ال �س �ي ��د ن �ص ��ر ال �ل ��ه يف ال �ح �ل �ق��ة ال ��راب �ع ��ة م��ن
ال �س �ل �س �ل��ة (م� ��ن إن� �ت ��اج ش �ب �ك��ة امل �ي ��ادي ��ن اإلع ��الم �ي ��ة،
وت �ق��دي��م غ �س��ان ب ��ن ج� ��دو)ّ :
إن “ال �ه��اج��س األم ��رييك
كان يدور حول كيفيه تحييد حزب الله من معادلة
الصراع مع االحتالل اإلسرائييل”.
وصرّح السيد نصر الله ّ
أن األمرييك كان يقول لنا:
“أنتم حررتم الجنوب اللبناين ،ومزارع شبعا يمكن
أن ُت ّ
حل قضيتها عر الطرق الدبلوماسية”.
وتحدث السيد نصر الله عن العروض األمريكية
بأنها تمحورت حول “إيجاد حل لألسرى اللبنانيني
يف س�ج��ون االح �ت��الل ،واالع ��رتاف ب��ال��دور ال�س�ي��ايس
ل� �ح ��زب ال� �ل� ��ه ،ودخ� � ��ول ح � ��زب ال� �ل ��ه إىل ال �ح �ك��وم��ة
اللبنانية ،وتقديم مساعدات مالية ضخمة إلعادة

بناء املناطق املحررة واملحرومة”.
وت� ��اب� ��ع ال �س �ي ��د ن �ص ��ر ال� �ل ��ه ح ��دي �ث ��ه ع� ��ن ال� �ع ��روض
ً
األم��ريك�ي��ة يف ح�ي�ن�ه��ا ،وال�ت��ي ت�م�ث�ل��ت أي�ض��ا ب��”ش�ط��ب
اس � ��م ح � ��زب ال� �ل ��ه م� ��ن ق ��ائ �م ��ة اإلره � � � ��اب” ،ك �م ��ا ّأن� ��ه
“ستكون لديكم مكانة دول�ي��ة محرتمة كونكم فئة
حررت بلدها ولديها مؤسسات إنسانية واجتماعية
وت��رب��وي��ة” .وأش ��ار ال�س�ي��د ن�ص��ر ال�ل��ه إىل ّ
أن األم ��رييك
ط��ال��ب ح ��زب ال �ل��ه أي �ض ��اً ،ب ��”ال �ت �خ��يل ع��ن االن�ت�ف��اض��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ك ��ون ��ه ك� ��ان ي��دع �م �ه��ا ب ��امل ��ال وال �س ��الح
والتدريب والخرات”.
ول �ف��ت األم ��ني ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه إىل ّ
أن “ال �ح��زب
بشكل ق��اط��ع ال�ع��روض األم��ريك�ي��ة ك��ون��ه يُريد
رف��ض
ٍ
م �س��اع��دة ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي يف ت �ح��ري��ر أرض ��ه،
ً
ً
ّ
ُ
وكون إسرائيل تشكل تهديدا مباشرا للبنان”.
ّ
وأك ��د ال�س�ي��د ن�ص��ر ال�ل��ه ّأن ��ه ب�ع��د أح ��داث  11أي�ل��ول/
سبتمر “أعادت واشنطن عروضها ولكن تحت سيف
تلك األحداث ،أي بعد أن أعلنت واشنطن الحرب ضد
املنظمات التي تصنفها إرهابية حول العالم”.

مدير عام مطار صنعاء الدولي لـ «26سبتمبر»:

تسيير  21رحلة فقط خالل فترة الهدنة بعدد  4600مسافر

أك ��د م��دي��ر ع ��ام م�ط��ار ص�ن�ع��اء ال ��دويل ال��دك �ت��ور خ��ال��د
الشايف أن عدد الرحالت الجوية التي نظمت من واىل
مطار صنعاء منذ بدء الهدنة بلغت  21رحلة حيث بلغ
ع��دد املسافرين ال��ذي��ن غ��ادروا ع��ى م��ن تلك الرحالت
تقريبا  4500مسافر والذين عادوا حواىل  4600مسافر
وكانت اول رحلة بتاريخ  16مايو املنصرم اىل األردن.
وأوض ��ح يف ت�ص��ري��ح خ ��اص ل��"26س�ب�ت�م��ر" أن ان ��ه لم
يسمح ملطار صنعاء إال بتسيري رحلة إىل وجهه واحدة
إىل األردن حتى بعد اتفاق الهدنة بينما لم تتم اىل مصر
سوى رحلة واحدة فقط بتاريخ 2022/ 6/1م وتوقفت
ال��رح��الت ب�ع��د ت�م��ام��ا اىل م�ص��ر ..الف�ت��ا اىل ان��ه ل��م ت��وج��د
مررات لعدم السماح للرحالت الجوية اىل مصر.
وق��ال ال�ش��اي��ف " :تسبب ال�ع��دوان بمفاقمة املعاناة
اإلنسانية بصورة كبرية جدا وكما الحظنا أن العدوان
م �ن��ذ أول ي ��وم ل �ل �ع ��دوان أغ �ل��ق ج�م�ي��ع امل �ن��اف��ذ ال�ج��وي��ة
وال �ب �ح��ري��ة وال ��ري ��ة ول ��م ي�س�م��ح ب ��دخ ��ول ح �ت��ى ل�ل�م��واد
ال�غ��ذائ�ي��ة واألدوي ��ة اىل ج��ان��ب ذل��ك ع�م��د ال �ع��دوان اىل
استهداف مطارات الجمهورية كلها والبعض منها دمر
بشكل كامل والبعض اآلخر دمر بشكل جزيئ.
وأضاف" :اىل ان املطارات التي يسيطر عليها تحالف

العدوان تخضع لحظر جزيئ وبعضها مازالت مغلقة
ح �ت��ى ه� ��ذه ال �ل �ح �ظ��ة ك �م �ط��ار ال �غ �ي �ظ��ة وم �ط ��ار امل �ك ��الء,
ومطار سقطرى ومطار عدن سمح لها برحالت داخليه
بشكل محدود جدا ولم يسمح لها بتنظيم رحالت إىل
وجهات أو لشركات طريان غري اليمنية بتنظيم رحالت

إىل هذه املطارات".
وأش� ��ار اىل ان ال ��رح ��الت اىل االردن غ ��ري ك��اف �ي��ه ب�ت��ات��ا
نظرا للحاجة الفعلية للمواطن وهناك حاالت مرضية
خ �ط ��رية ت �س �ت��دع��ي ال �س �ف��ر ال �ع ��اج ��ل ,ول ��م ي�س�ت�ط�ي�ع��وا
ال�س�ف��ر ب�س�ب��ب ال�ض�غ��ط ع��ى ال �ح �ج��وزات وم �ح��دودي��ة
ال ��رح ��الت وم �ع �ظ��م امل ��رىض ي�ف�ض�ل��ون ت�ل�ق��ي ال �ع ��الج يف
القاهرة لعدة أسباب منها ،تكاليف العالج بدوله مصر
أق ��ل ت�ك�ل�ف��ة م��ن دول ��ة األردن .ك�م��ا ان غ��ال�ب�ي��ة امل��رىض
لديهم اقارب ومعارف ولهم معرفة سابقة بها يف عالج
سابق ولديه عودة الستكمال العالج..
وفيما يتعلق ب��امل��وائن الرية بني الشايف أن تحالف
العدوان يسيطر عى جميع املنافذ واملوائن الرية مما
ت �س �ب��ب ب �م �ع��ان��اة ك �ب ��رية ل�ج�م�ي��ع امل �س ��اف ��ري ��ن ..وم�ن�ه��م
حجاج بيت الله الحرام الذين منعوا من السفر عر
املطارات ألداء فريضة الحج وسافروا عر املنافذ الرية
والقوا معاناة كبرية خاصة كبار السن منهم.
وط� ��ال� ��ب ال �ش ��اي ��ف األم� � ��م امل �ت �ح ��دة ال �ق �ي ��ام ب��واج �ب �ه��ا
اإلن �س ��اين ل�ل�ض�غ��ط ب �ق��وة ل��رف��ع ال �ح �ص��ار ع ��ن ال�ش�ع��ب
ال �ي �م �ن��ي وف �ت ��ح ج �م �ي��ع امل� �ط� ��ارات ب �ش �ك��ل ك ��ام ��ل ول �ي��س
بشكل جزيئ.

مبادرة مجتمعية لتنظيف قنوات تصريف السيول في الوحدة بأمانة العاصمة

ن �ف��ذ أب �ن ��اء ح� ��اريت ب ��ري ن�ه�ش��ل وب �ش ��ري ،يف ش� ��ارع ال ��دف ��اع ب �م��دي��ري��ة ال ��وح ��دة ب��أم��ان��ة
العاصمة ،مبادرة مجتمعية لتنظيف وفتح قنوات تصريف سيول األمطار.
تتضمن املبادرة للعام الثاين بالتعاون مع مشروع ومنطقة النظافة وفرع املجلس
األعى إلدارة الشئون اإلنسانية يف املديرية ،فتح قنوات ومجاري السيول عى امتداد
سور السائلة املتاخم لحاريت بري نهشل وبشري ،بالتزامن مع موسم األمطار.
وأش��اد رئيس غرفة عمليات ال�ط��وارئ باألمانة عبدالوهاب ش��رف ال��دي��ن ،بجهود

القائمني عى هذه املبادرة وتفاعلهم واستشعارها للمسئولية تجاه أبناء مجتمعهم..
داعيا بقية الحارات يف مختلف املديريات إىل تنفيذ مثل هذه املبادرات الفاعلة.
م��ن ج��ان�ب��ه أش ��ار م�س�ئ��ول امل �ب��ادرة ع�ب��دامل�ن��ان ال�س�ن�ب��يل ،إىل أن امل �ب��ادرة ت��أيت يف إط��ار
املشاركة املجتمعية إىل جانب الجهات الرسمية لتنفيذ التدخالت الطارئة بما يسهم
يف ال�ح��د م��ن ت�ض��رر م�ن��ازل وم�م�ت�ل�ك��ات امل��واط�ن��ني نتيجة تجمع م�ي��اه األم�ط��ار وت��دف��ق
السيول.

وفاة  10أشخاص جراء األمطار الغزيرة في صنعاء وذمار
ت��ويف  10أش�خ��اص بينهم أط�ف��ال وأص�ي��ب آخ��رون ج��راء األم�ط��ار
الغزيرة التي هطلت يوم أمس األول عى مختلف املحافظات.
وأف��ادت مصادر بوفاة  3أطفال وطفل راب��ع يف حالة حرجة إثر
ان�ه�ي��ار م�ن��زل يف ح��ي م��ذب��ح بمديرية معني ج��راء األم�ط��ار الغزيرة
والسيول.
وأوضح مصدر محيل يف العاصمة صنعاء بوفاة طفلتني وإصابة
والدهما جراء انهيار جزيئ ألحد املنازل يف قرية مذبح القديمة ”
الخرائب” مكون من ثالثة طوابق.
ويف محافظة ذمار تويف ستة أشخاص جراء تدفق سيول األمطار
عى سائلة بني أسعد يف مديرية جبل الشرق.
وأوض� � ��ح رئ �ي ��س ع �م �ل �ي ��ات ل �ج �ن��ة ال � �ط� ��وارئ ب ��امل �ح ��اف �ظ ��ة ن �ش ��وان
السماوي أن سيول األمطار جرفت سيارة أثناء عبورها السائلة،
ما أدى إىل وفاة ستة أشخاص كانوا عى متنها ،مشريا إىل انتشال
خمس جثث فيما اليزال البحث جار عن السادسة.
وأعلنت ش��رط��ة امل��رور بأمانة العاصمة م�س��اء السبت ،انقطاع

شبه كيل للحركة املرورية يف عدد من الشوارع والتقاطعات بأمانة
العاصمة نتيجة سيول األمطار الغزيرة.
وأوضحت قيادة املرور باألمانة أن االنقطاع شبه الكيل للحركة
امل ��روري ��ة يف م �ن��اط��ق “ش�م�ي�ل��ة – ال �ت �ح��ري��ر – ج��ول��ة آي ��ة وم ��ا ح��ول�ه��ا
يف م �ن �ط �ق��ة ال �ح �ص �ب��ة – ج ��ول ��ة ال �ث �ق��اف��ة – ش� ��ارع ال �س �ت��ني ال �غ��رب��ي
بجولة مذبح – ش��ارع الستني الجنوبي مناطق فج عطان والحي
السيايس”.
ودعت شرطة املرور جميع مستخدمي هذه الطرق ألخذ الحيطة
والحذر ،وااللتزام بالقيادة الوقائية للمركبات ،واتخاذ املسارات
البديلة.
هذا وحذرت السلطات املحلية املواطنني من التواجد يف مجاري
وم �م ��رات ال �س �ي��ول وك ��ذل ��ك ض� ��رورة ت��وخ��ي ال�ح�ي�ط��ة وال �ح ��ذر م��ن
االنزالقات الطينية واالنهيارات الصخرية ومن تدين الرؤية األفقية
بسبب األم�ط��ار والسحب املنخفضة الكثيفة خ��اص��ة يف الطرقات
واملنعطفات الجبلية أثناء وبعد هطول األمطار.

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

ك�م��ا أش��رن��ا يف م�ق��ال س��اب��ق ف��إن ق�م��ة ج��دة ال�ت��ي ح�ض��ره��ا ال��رئ�ي��س
األمرييك العجوز جو بايدن لم يكن هدفها كما تم الرتويج له دمج
إس��رائ�ي��ل يف امل�ن�ط�ق��ة وإن�ش��اء ح�ل��ف ن��ات��و ش��رق أوس�ط��ي ت�ش��ارك فيه
إس��رائ�ي��ل وت�ش�ج�ي��ع امل��زي��د م��ن ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي��ع م��ع ال�ك�ي��ان
ال �ص �ه �ي ��وين ،ف ��ذل ��ك ل ��م ي �ع��د س� ��را وإن �م ��ا أص �ب ��ح ي �م ��ارس م ��ن ف��وق
الطاولة ولم يعد تحتها وال يحتاج اىل عقد االجتماعات والتشاور
فيما بني املهرولني من املطبعني العرب ،لقد كان الهدف من قمة
ج��دة ال�ت��ي أع��د ل�ه��ا ع��ى ع�ج��ل ي�ت�م�ث��ل يف ك�س��ر ال�ع��زل��ة أوال ع��ن ويل
عهد السعودية محمد بن سلمان ويف نفس الوقت محاولة إليجاد
ض�م��ان��ة ل��ه ل�ي�ح��ل خ�ل�ف��ا ل��وال��ده امل�ل��ك س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز وب��ذل
ال �ج �ه��ود إلق �ن ��اع األس� ��رة امل��ال �ك��ة ل�ل�م��واف�ق��ة ع�ل�ي��ه ك�م�ل��ك م�س�ت�ق�ب��يل
للسعودية التي ت��زداد املعارضة الشديدة داخلها لتنصيبه ملكا،
وتفيد املعلومات األولية أن جو بايدن لم يستطع أن يحقق بكل ما
بذله من جهد ومن وعد ملحمد بن سلمان هذا الهدف األخري فخرج
الرئيس األم��ري��يك كما يقال من ب��اب السخرية يخفي حنني يندب
حظه العاثر ألنه أخفق يف الخروج بنتائج جيدة من زيارته للدولة
ال�ت��ي سبق ل��ه وه��دد وت��وع��د ب��أن��ه سيجعل منها دول��ة منبوذة ولم
يحقق النجاح املطلوب كما فعل سلفه الرئيس الجمهوري ترامب
عندما خصص أول زيارة له للسعودية بعد انتخابه رئيسا ألمريكا
وخرج بصفقة مادية قدرت بأكرث من أربعمائة مليار دوالر غري ما
ج�ن��اه الح�ق��ا وك ��ان ي��راه��ن م�ح�م��د ب��ن س�ل�م��ان ع��ى ف ��وز ت��رام��ب م��رة
أخرى ليستكمل تحقيق كل أهدافه
تحت رعايته ولكن الرياح ج��رت بما
ال تشته السفن ففاز الديمقراطيون
ال� ��ذي� ��ن س �ب �ب ��وا ل� ��ه وج� �ع ��ا وص ��داع ��ا
ل��م ي�ش��ف م�ن��ه ح�ت��ى ال�ل�ح�ظ��ة رغ��م
زي ��ارة ب��اي��دن ل�ل�س�ع��ودي��ة وتحسني
العالقة معه.
ويف امل� �ق ��اب ��ل ك ��ان ��ت ال �ق �م ��ة ال �ت ��ي
أع�ق�ب��ت األوىل وع �ق��دت يف ط�ه��ران
ع ��اص �م ��ة ال �ج �م �ه ��وري ��ة اإلس ��الم �ي ��ة
اإلي��ران�ي��ة بحضور ال��رئ�ي��س ال��رويس
ب� ��وت� ��ني وم � �ش� ��ارك� ��ة ت ��رك� �ي ��ا وإي � � ��ران
م� �ن� ��اق� �ض� ��ة ت � �م� ��ام� ��ا مل� � ��ا خ � ��رج � ��ت ب ��ه
احمد الشريف
األوىل م ��ن ات �ف ��اق ��ات ك ��ون �ه ��ا ت�م�ث��ل
محور «مختلف» يؤسس لتكوين
معسكر آخر ملواجهة املعسكر الذي تقوده أمريكا وقد ينهي دورها
كشرطي للهيمنة عى العالم فتعود الحرب الباردة من جديد كما
كان عليه الحال قبل انهيار االتحاد السوفيتي بداية التسعينيات
م��ن ال �ق��رن امل ��ايض خ��اص��ة أن أم��ري�ك��ا ب ��دأت يف ال��دخ��ول إىل م��رح�ل��ة
الشيخوخة بنفوذها وقيادتها وتلقيها هزائم متعددة يف أكرث من
منطقة م��ن ال�ع��ال��م وب��ذل��ك تتنفس ال�ش�ع��وب امل�غ�ل��وب��ة ع��ى أم��ره��ا
الصعداء وتتفرغ لبناء نفسها بعيدا عن سيطرة الدول العظمى،
ك�م��ا سيتيح ه��ذا ال��وض��ع إن تحقق ل�ق��ارة أوروب ��ا ال�ع�ج��وز أن تجدد
ش �ب��اب �ه��ا وت �ت �ح ��رر دول �ه ��ا م ��ن ه �ي �م �ن��ة ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة األم��ري �ك �ي��ة
ال�ت��ي ف��رض��ت عليها خ��دم��ة م�ص��ال��ح واش�ن�ط��ن ع��ى ح�س��اب مصالح
شعوبها كما هو ح��ادث حاليا عندما ورطتها أمريكا للوقوف ضد
روسيا االتحادية التي شنت حربا عى أوكرانيا من أجل الدفاع عن
أمنها وأجرت أوروبا عى فرض عقوبات عى روسيا انعكست سلبا
ع��ى ال��دول األوروب�ي��ة نفسها وأص�ب�ح��ت ه��ي ال�خ��اس��ر األك��ر بحكم
اع �ت �م��اده��ا ع ��ى ال �ط��اق��ة ال ��روس �ي ��ة وب� ��دل م ��ا ي �ن �ه��ار ال ��روب ��ل ال ��رويس
ح�س��ب م��ا ك��ان امل��ؤم��ل م��ن ف��رض ال�ع�ق��وب��ات أن�ه��ار ال�ي��ورو األوروب ��ي
ح�ي��ث أص �ب��ح س �ع��ره أق ��ل م��ن ال� ��دوالر ألول م ��رة يف ت��اري �خ��ه ،وم��ن
امل�ف��ارق��ات العجيبة أن االت�ح��اد األوروب��ي يف اجتماعه م��ؤخ��را فرض
املزيد من العقوبات عى روسيا االتحادية ويف نفس الوقت يحذر
روسيا من قطع الغاز عى أوروبا وهو ما جعل الشعوب األوروبية
بحكم خضوع حكامها للسياسة األمريكية تعيش بني نارين ،نار
الحرائق التي تلتهم الغابات وتهجر السكان وتقتل العديد منهم
ون��ار ضغط روسيا عليها املتمثل يف التهديد بقطع مصادر الطاقة
التي تغذي أوروبا وأهمها الغاز.
وعليه ف��إن م��ا يشهده ال�ع��ال��م ال�ي��وم م��ن م�ت�غ��ريات ق��د ي�ك��ون لها
ت��داع�ي��ات اي�ج��اب�ي��ة ت�خ��دم ب��ال��درج��ة األوىل ال�ش�ع��وب ال�ت��ي وض�ع�ه��ا
حكامها تحت الهيمنة األمريكية حفاظا عى كراسيهم واستجداء
دفاع أمريكا عنهم وما يحدث يف دول مجلس التعاون الخليجي
أن�م��وذج��ا فقد تكفلت أمريكا وال�ت��زم��ت يف بيانات رسمية بالدفاع
ع�ن�ه��م وع ��ن أم�ن�ه��م ك�م��ا ت�ك�ف�ل��ت ب��ذل��ك م��ع إس��رائ �ي��ل يف م�ق��اب��ل أن
ي��ذه��ب ال �ج��زء األك ��ر م��ن ث ��روات ه ��ذه ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ال�غ�ن�ي��ة اىل
اإلدارة األمريكية مع أن حكام السعودية والخليج تحديدا يعرفون
جيدا أن أمريكا ستتخى عنهم وقت الضرورة بعد أن تورطهم يف
قضايا ومشاكل هم يف غنى عنها مثلما ورطتهم يف العدوان عى
اليمن وورط��ت أوك��ران�ي��ا يف ح��رب م��ع روس�ي��ا ث��م تخلت عنها حيث
كان اعتقاد املهرج حاكم أوكرانيا أن أمريكا ستحارب معه لهزيمة
روس�ي��ا وي�ت�ح��ول إىل ب�ط��ل م��داف��ع ع��ن أوروب ��ا ح�س��ب زع�م��ه ولكنها
ف�ق��ط اك�ت�ف��ت ب�ت��زوي��ده ب��ال�س��الح ال�خ��ردة مل��واص�ل��ة ال�ح��رب م��ن أج��ل
ت��دم��ري شعبه رغ��م معرفته أن��ه ل��ن ي�ف��وز يف ه��ذه ال�ح��رب ،وم��ع إن
ال�ث�ق��ة ق��د ت��زع��زع��ت يف اإلدارة األم��ري�ك�ي��ة ب��دل�ي��ل خ��الف ال�س�ع��ودي��ة
واإلم� � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة م�ع�ه��ا إال ان �ه ��م يف م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي لن يستطيعوا الذهاب بعيدا أكرث من الخالف يف وجهات
النظر بسبب ما يمارس عليهم من ضغوط أمريكية تجرهم عى
تنفيذ كلما يطلب منهم وإال ف��إن مصريهم كما سبق وصارحهم
الرئيس الجمهوري ترامب سيكون إىل ما ال يحمد عقباه قد يقود
إىل س�ق��وط أن�ظ�م�ت�ه��م  ،واألي ��ام ال�ق��ادم��ة كفيلة ب��أن ت�ك�ش��ف امل��زي��د
م��ن امل �ف��اج��آت الس�ي�م��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ك��ان��ة أم��ري �ك��ا وت��راج �ع �ه��ا إىل
الوراء كونها دخلت كما أشرنا آنفا يف مرحلة الشيخوخة ولم تعد
ذلك البعبع الذي يخيف الشعوب الرافضة لهيمنتها وسياستها
االستعالئية.

إىل املغرر بهم ..االتصال بالرقم)176( :

تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا ،وتؤكد للجميع
بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية ..ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين)176( :
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