
الحضور الهام واملهيب واملتميز  لفخامة رئيس املجلس السيايس األعىل 
املشري الللركللن مهدي املللشللاط القائد األعللىل للقوات املسلحة، يف الحفل 
والللعللرض الللعللسللكللري اللللذي شللهللده ملليللدان السبعني بالعاصمة صنعاء 

خالل تخرج عدد من الدفعات العسكرية من ألوية الحماية الرئاسية 
تللحللت شللعللار "هلليللهللات مللنللا اللللذللللة"، أضلللاف للحفل وللللللعللرض العسكري 
املللهلليللب، مللهللابللة وقلللوة كللللرى..  فللقللد مللثللل ذللللك الللحللضللور الللفللاعللل واملهيب 

لفخامة الرئيس مهدي املشاط، والذي كان متميزاً يف الشكل واملضمون، 
ويف اللللللدالللللللة واألثلللللللللر، ويف امللللعلللنلللى واملللللبللللنللللى، وبلللرسلللاللللتللله وخلللطلللابللله ومللقللاملله 
ومللقللاللله.. فللمللن حلليللث الللشللكللل كلللان الللحللضللور والللظللهللور بللالللزي العسكري 

وذللللللك يللحللمللل دالالت هلللاملللة مللنللهللا اعللللتللللزاز اللللقللليلللادة بللانللتللمللائللهللا للللللمللؤسللسللة 
العسكرية، واعتزازها بالزي العسكري لجيشنا اليمني العظيم، وأنها 

مجندة لخدمة الوطن والشعب

إىل جانب خوض معركة الدفاع الوطني ضد املعتدين التي 
وصفت باألشرس يف تاريخ اليمن, استطاعت القوى الوطنية يف 
صنعاء ومعها أحرار البلد أن تتميز يف أنموذجيتها للحفاظ عىل 
مقدرات الدولة من املؤسسات التي لم تسلم من غارات الطريان 
املعادي التي أمطرتها بمختلف أنواع الصواريخ الفتاكة والقنابل 
املحرمة دوليا أيضا ضمن مئات اآلالف من الغارات الجوية التي 
للللم تللسلللللم مللنللهللا أي ملللن ملللؤسلللسلللات الللللدولللللة وملللقلللدراتلللهلللا الللتللنللمللويللة 
واالقللتللصللاديللة والللعللسللكللريللة واملللدنلليللني يف مختلف مللنللاطللق اللليللمللن.. 

أمللللام كللل هلللذا الللصلللللف اسللتللطللاعللت الللقللوى الللوطللنلليللة يف صللنللعللاء أن  
تتصدر املشهد الوطني العام لخوض معركة التحرير التي تهافت 
حللولللهللا احللللرار اللليللمللن مللن مختلف مللنللاطللقلله إليللمللانللهللم بمشروعية 
وعللدالللة القضية الللتللي يناضلون مللن أجلها جميعا ضللد الللغللزاة .. 
فشهدت مسارات بناء الدولة يف الجوانب العسكرية والسياسية 
واالقتصادية نجاحات كبرية .. نستعرض يف هذا التحليل  املوجز 

بعض أبرز ما تحقق يف املسارين العسكري والسيايس  

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
اللللسللليلللايس األعلللللىل أمللللس بللالللعللاصللمللة صللنللعللاء وزيلللللر الللنللقللل 
عبدالوهاب الدرة، ورئيس الهيئة العامة للطريان املدين 
واألرصاد محمد عبدالرحمن، ووكيل الهيئة رائد جبل.
جللللللللللرى خللللللللللالل اللللللللللللللقللللللاء ملللللنلللللاقلللللشلللللة أنلللللشلللللطلللللة وزارة الللللنللللقللللل 
واملؤسسات والهيئات التابعة لها وتنفيذ خطتها للعام 

1444هل، وأداء وأنشطة هيئة الطريان.
واطلع الرئيس املشاط عىل تقرير عن الرحالت التي تم 

تسيريها إىل عّمان بموجب الهدنة األوىل والثانية.
وأكد الرئيس املشاط أن عىل األمم املتحدة االلتزام بفتح 
وجهات جديدة عر مطار صنعاء الدويل وفقاً ملقتضيات 
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خالل لقائه وزراء النقل والعدل والزراعة و اللجنة العليا للحفاظ على املدن التاريخية.. الرئيس املشاط 

على األمم املتحدة االلتزام بفتح وجهات 
جديدة عبر مطار صنعاء
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العقيدة البحرية الروسية.. 
ل نقطة تحُوّ
 يف مواجهة 

الهيمنة
 األمريكية

عبدالله بن عامر

بعد خسارته الفادحة يف شبوة.. 

اإلصالح 
إلى أين؟! 

جيشنا املجاهد لتحرير البالد 
وحتقيق استقاللها

مسارات الدفاع والبناء في زمن احلرب 



ناقش مع وزير الشؤون االجتماعية خطة الوزارة للعام 1444هـ

رئيس الوزراء: التكامل بني احلكومة ومجلسي النواب والشورى عامل 
مهم في توطيد الصمود الوطني

برئاسة وزير الداخلية اللواء عبدالكرمي احلوثي 

انعقاد اللقاء السنوي الدوري املوسع لقيادات الداخلية في محافظة صعدة
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رئيس مجلس النواب يلتقي 
وزير النقل ورئيس هيئة الطيران املدني واألرصاد

رئيس الوزراء : القوة العسكرية 
املتنامية ستغدو ضمانة سالم للمنطقة

خالل لقائه وزراء النقل والعدل والزراعة و اللجنة العليا للحفاظ على املدن التاريخية

الرئيس املشاط:   على األمم املتحدة االلتزام بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء الدولي

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس 
النقل  وزير  صنعاء  بالعاصمة  أمس  األعىل  السيايس 
عبدالوهاب الدرة، ورئيس الهيئة العامة للطريان املدين 

واألرصاد محمد عبدالرحمن، ووكيل الهيئة رائد جبل.
ج������������رى خ������������ال ال�������ل�������ق�������اء م������ن������اق������ش������ة أن������ش������ط������ة وزارة ال����ن����ق����ل 
وامل��ؤس��س��ات وال��ه��ي��ئ��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وت��ن��ف��ي��ذ خطتها للعام 

1444ه�، وأداء وأنشطة هيئة الطريان.
واطلع الرئيس املشاط عىل تقرير عن ال��رح��ات التي تم 

تسيريها إىل عّمان بموجب الهدنة األوىل والثانية.
وأكد الرئيس املشاط أن عىل األمم املتحدة االلتزام بفتح 
وجهات جديدة عرب مطار صنعاء ال��دويل وفقاً ملقتضيات 
الهدنة وذلك لتخفيف معاناة املواطنني املسافرين للعاج 
وامل���غ���رب���ني وال���ط���اب ورج�����ال األع����م����ال، وص�����واًل إىل ال��ف��ت��ح 

الكامل ملطار صنعاء الدويل دون أي قيود.
وأك���د ض����رورة االه��ت��م��ام ب��ال��ت��دري��ب ورف���ع م��س��ت��وى ك��ف��اءة 
العاملني باملاحة الجوية واألرصاد، حاثاً عىل تقديم كافة 
الخدمات والتسهيات الازمة للمسافرين من وإىل مطار 

صنعاء.
م�����ن ج���ان���ب���ه أك������د رئ����ي����س ه���ي���ئ���ة ال�����ط�����ريان امل���������دين، أن امل���ط���ار 

ي���ع���م���ل وف������ق امل����ع����اي����ري ال����دول����ي����ة وي���ق���دم 
كافة التسهيات الازمة للمسافرين.
إىل ذلك التقى فخامة املشري الركن 
مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس 
األعىل أمس وزير العدل القايض نبيل 
ال����ع����زاين.. ويف ال��ل��ق��اء اس��ت��م��ع ال��رئ��ي��س 
امل�������ش�������اط م�������ن وزي������������ر ال�������ع�������دل إىل ت���ق���ري���ر 

ح���ول ال��رب��ط ال��ش��ب��ي مل��ح��اك��م ال��ج��م��ه��وري��ة، وم���ا ت��م ت��وف��ريه 
من معدات وتجهيزات وبنية تحتية.

وأش���������اد ال����رئ����ي����س امل�����ش�����اط ب���ج���ه���ود وزي��������ر ال�����ع�����دل يف إن���ج���از 
أع��م��ال ال��رب��ط ال��ش��ب��ي ل�����201 محكمة يف 15 محافظة، 
الف�����ت�����اً إىل م�����ا س���ي���ح���ق���ق���ه ال����ن����ظ����ام ال����ق����ض����ايئ اإلل�������ك�������روين م��ن 
إن��ج��از قضايا املواطنني وحسن تسيري ش��ؤون العدالة بما 
ي���ص���ب يف امل���ص���ل���ح���ة ال����ع����ام����ة، إض�����اف�����ة إىل ت���ح���ق���ي���ق ال���رق���اب���ة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة واإلداري�������ة امل���ب���اش���رة، وت��وح��ي��د ال������دورة امل��س��ت��ن��دي��ة 
وأع��م��ال التفتيش ال��ق��ض��ايئ واإلداري يف مختلف محاكم 

الجمهورية.
وأكد رئيس املجلس السيايس األعىل أهمية تفعيل برامج 
ال��ت��دري��ب والتأهيل واستكمال املرحلة التأسيسية الثانية 

والثالثة املتعلقة بعملية الربط الشبي ملختلف املحاكم.
ك����م����ا ال����ت����ق����ى ف����خ����ام����ة امل�����ش�����ري ال������رك������ن م�����ه�����دي امل������ش������اط رئ���ي���س 
امل����ج����ل����س ال�����س�����ي�����ايس األع����������ىل أم����������س، وزي����������ر ال��������زراع��������ة وال��������ري 

املهندس عبد امللك الثور.
جرى خال اللقاء، مناقشة سري العمل بالوزارة ومستوى 
ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���اري���ع���ه���ا وأن���ش���ط���ت���ه���ا، وخ���ط���ت���ه���ا ل���ل���ع���ام ال���ح���ايل، 

والصعوبات التي تواجهها.
ويف ال�����ل�����ق�����اء أك��������د ال�����رئ�����ي�����س امل�������ش�������اط، ع������ىل أه����م����ي����ة ت��ش��ج��ي��ع 
املزارعني عىل زراعة الحبوب وخاصة القمح لتحقيق األمن 

الغذايئ، باالستفادة من موسم األمطار الحايل.
وشدد عىل أهمية إنشاء السدود والحواجز املائية وإعادة 
ت���أه���ي���ل ال�����س�����دود وال����ك����رف����ان����ات ال����ت����ي ت�����أث�����رت ب���ف���ع���ل ع���وام���ل 
ال���زم���ن أو ق��ص��ف ال����ع����دوان األم����ري����ي ال���س���ع���ودي اإلم������ارايت 

واس���ت���ه���داف���ه امل��م��ن��ه��ج ل��ل��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
للقطاع الزراعي.

وح�����������������ث رئ�����������ي�����������س امل���������ج���������ل���������س ال�������س�������ي�������ايس 
األع�����������ىل، ع������ىل ت���ش���ج���ي���ع االس����ت����ث����م����ار يف 
ال�����ق�����ط�����اع ال���������زراع���������ي، وع�����م�����ل دراس����������ات 
إلن���ش���اء ش���رك���ات م��س��اه��م��ة.. الف��ت��ا إىل 
أه�����م�����ي�����ة ت�����ق�����دي�����م ال����ت����س����ه����ي����ات ل���ل���ت���ج���ار 
ومنح مزايا ملدخات القطاع الزراعي، من البذور، والطاقة 

الشمسية وغريها.
ك����م����ا أك�������د ع�����ىل أه����م����ي����ة دع�������م امل�������زارع�������ني وم����س����اع����دت����ه����م ع��ىل 
التوسع يف زراعة محاصيل الحبوب.. مشددا عىل ضرورة 
االهتمام بالجودة يف املجال الزراعي، وتعزيز دور اإلرشاد 
والربامج التوعوية يف أوساط املزارعني، بكيفية استخدام 

الري الحديث للحد من استنزاف املياه الجوفية.
ولفت الرئيس املشاط، إىل أهمية إعطاء التسويق الزراعي 

للمنتجات املحلية أولوية ضمن خطط الوزارة.
وأشاد بما حققته وزارة الزراعة والري، واللجنة الزراعية 
والسمكية العليا، من إنجازات للنهوض بالقطاع الزراعي 
وإنتاج بذور البطاطس، والعمل عىل إنتاج بذور الحبوب.

ودع�����ا ال��رئ��ي��س امل���ش���اط، إىل االه���ت���م���ام ب���زراع���ة ال����ن ال��ي��م��ن��ي 
ال������ذي ي���ع���د م����ن امل���ح���اص���ي���ل االس���رات���ي���ج���ي���ة وي���ح���ظ���ى ب��ش��ه��رة 

عاملية.
ك����م����ا ال����ت����ق����ى ف����خ����ام����ة امل�����ش�����ري ال������رك������ن م�����ه�����دي امل������ش������اط رئ���ي���س 
املجلس السيايس األعىل يوم أمس، اللجنة العليا للحفاظ 
ع���ىل امل����دن ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��رئ��اس��ة م��دي��ر م��ك��ت��ب ال��رئ��اس��ة أح��م��د 
حامد ونائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير املالية 

الدكتور رشيد عبود أبو لحوم.
وخ����ال ال��ل��ق��اء ت���م م��ن��اق��ش��ة م���ا ت��ت��ع��رض ل���ه م��دي��ن��ة صنعاء 
ال��ق��دي��م��ة ج���راء س��ي��ول األم���ط���ار، وال��س��ب��ل الكفيلة بتطوير 
وت��ح��دي��ث آل��ي��ات العمل يف ال��ج��ه��ات املعنية بالحفاظ عىل 

املدن التاريخية.
ووج�����������ه ال�����رئ�����ي�����س امل�������ش�������اط ن������ائ������ب رئ������ي������س ال�����������������وزراء ل����ل����ش����ؤون 
االقتصادية وزير املالية، واللجنة العليا للحفاظ عىل املدن 
التاريخية بسرعة توفري اإلمكانات الازمة إلغاثة وصيانة 
وت����رم����ي����م امل�����ن�����ازل امل����ت����ض����ررة م����ن أم����ط����ار ال����س����ي����ول يف ص��ن��ع��اء 

القديمة.
ودع���������ا ك�����اف�����ة ال�����ج�����ه�����ات امل����ع����ن����ي����ة ب����ال����ت����ع����اون ل���ت���ط���ب���ي���ق ق����ان����ون 

الحفاظ عىل املدن التاريخية.

ناقش اجتماع ُعقد أمس بصنعاء برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، تقرير حول 
األضرار الجانبية التي خلفتها سيول األمطار الغزيرة يف 

أمانة العاصمة و املحافظات .
و اس��ت��ع��رض االج��ت��م��اع، ال���ذي ض��م نائبي رئ��ي��س ال���وزراء 
ل��ش��ئ��ون األم���ن وال���دف���اع ال��ف��ري��ق ال��رك��ن ج���ال ال��روي��ش��ان 
والرؤية الوطنية محمد الجنيد ، و وزير األشغال العامة 
وال��ط��رق غ��ال��ب مطلق ، التقرير امل��ق��دم م��ن ن��ائ��ب رئيس 
ال����������وزراء ل���ش���ئ���ون ال����خ����دم����ات و ال��ت��ن��م��ي��ة ال����دك����ت����ور ح��س��ني 
مقبويل ، رئيس اللجنة العليا لحصر ومعالجة األضرار 

الجانبية الناجمة عن األمطار و السيول.
ح����ي����ث ت���ض���م���ن ال����ت����ق����ري����ر ع�����رض�����ا ش�����ام�����ا مل���خ���ت���ل���ف األض���������رار 
ال���ب���ش���ري���ة وامل������ادي������ة ال���ن���اج���م���ة ع����ن األم�����ط�����ار ال����غ����زي����رة ال��ت��ي 
م���ن ال���ل���ه ب��ه��ا ع���ىل ش��ع��ب��ن��ا خ����ال ه����ذه ال���ف���رة و ال��س��ي��ول 
ال���ج���ارف���ة امل��ت��دف��ق��ة ع���ىل إث���ره���ا يف أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة وع���دد 

من املحافظات .
و ب���ني اإلج���������راءات وامل���ع���ال���ج���ات ال���ت���ي ب������ادرت ب��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة 
العليا ممثلة بالجهات املعنية املركزية واملحلية للحد من 
األض��رار عىل املواطنني وممتلكاتهم، ع��اوة عىل القيام 
بحصر األضرار التي طالت املنازل سيما يف مدينة صنعاء 

القديمة والتخفيف من معاناة املتضررين.
ولفت إىل أهمية تنسيق الجهد بني كافة الجهات املعنية 
وذات العاقة و حشد الطاقات واملعدات لدى مختلف 
الجهات من معدات وتجهيزات و تسخريها لصالح الحد 
م���ن األض������رار ال��ج��ان��ب��ي��ة ل��أم��ط��ار وال���س���ي���ول ع���ىل م��س��ت��وى 
األح��ي��اء وامل����دن ال��ت��ي تشهد ت��دف��ق��ات ج��ارف��ة للسيول يف 

أمانة العاصمة و املحافظات املستهدفة .
و وجه رئيس الوزراء كافة الوزارات و الجهات الحكومية 
األخ������رى امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��س��خ��ري م���ا ل��دي��ه��ا م���ن م���ع���دات ل��ص��ال��ح 
مصلحة الدفاع املدين، يف مثل هذه الظروف الطارئة ، 
ومل��ا فيه تمكني املصلحة و ف��روع��ه��ا م��ن ال��ق��ي��ام بمهامها 

اإلنقاذية لأرواح واملمتلكات العامة و الخاصة و الحد 
من األضرار بصورة عامة.

وأشاد بالجهد املبذول من قبل اللجنة العليا ومختلف 
ال�����وزارات و ال��ج��ه��ات األع��ض��اء فيها خ��ال األي���ام املاضية 
وما اتخذته من إجراءات و معالجات للحد من األضرار 
الجانبية ل��أم��ط��ار ال��غ��زي��رة و ال��س��ي��ول ال��ج��ارف��ة املتدفقة 

عىل إثرها يف أمانة العاصمة و املحافظات.
ووجه اللجنة برفع تقرير شامل إىل مجلس الوزراء عن 
مختلف األضرار البشرية واملادية واإلجراءات واملعالجات 

املقرحة ملناقشتها واتخاذ اإلجراءات الازمة بشأنها.
يف س����ي����اق آخ������ر ن����اق����ش رئ����ي����س م���ج���ل���س ال�����������وزراء ال���دك���ت���ور 
ع���ب���دال���ع���زي���ز ص���ال���ح ب����ن ح���ب���ت���ور ال����ي����وم م����ع وزي������ر ال���ش���ؤون 
االج���ت���م���اع���ي���ة وال���ع���م���ل ع��ب��ي��د ب����ن ض���ب���ي���ع، ن���ش���اط ال��������وزارة 
للفرة املاضية والجهات التابعة لها وخطة عملها للعام 

1444ه�.
واس����ت����م����ع رئ�����ي�����س ال�������������وزراء إىل ع�������رض م�����وج�����ز م�����ن ال�����وزي�����ر 
ب���ن ض��ب��ي��ع، ع���ن أب����رز اإلن����ج����ازات امل��ح��ق��ق��ة م���ن ق��ب��ل وزارة 
ال�����ش�����ؤون االج���ت���م���اع���ي���ة وال����ج����ه����ات ال���ت���اب���ع���ة ل���ه���ا وال���ج���ه���د 
امل��ب��ذول لتطوير األداء ال��ع��ام لها وتحقيق األث���ر املنشود 

يف خدمة املجتمع.
ول��ف��ت إىل ن��ش��اط املخيمات الطبية املجانية يف ع��دد من 
امل���ح���اف���ظ���ات ال���ت���ي ت��ت��م ب��ال��ت��ن��س��ي��ق ب���ني ال��������وزارة وع�����دد من 
منظمات املجتمع امل��دين .. موضحاً دوره��ا يف التخفيف 
ع������ن امل�����واط�����ن�����ني وامل�����س�����اه�����م�����ة يف ال�����ح�����د م������ن ال������ع������بء امل������ايل 
ع��ل��ي��ه��م وم���ع���ان���ات���ه���م ال���ك���ب���رية ج������راء س���ب���ع س����ن����وات ون��ي��ف 

من العدوان والحصار األمريي السعودي اإلمارايت.
ونوه رئيس ال��وزراء بمختلف الجهود واألعمال املنجزة 
من قبل الوزارة والجهات التابعة لها بأبعادها الوطنية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة .. م��ش��ي��داً ب��م��ب��ادرة امل��ؤس��س��ات 

االجتماعية يف الجانب الصحي.
وأكد أهمية تضافر الجهود الحكومية واملجتمعية خال 

ال���ف���رة ال���راه���ن���ة يف م��خ��ت��ل��ف ال���ج���وان���ب امل��ت��ص��ل��ة باملجتمع 
ألثرها امللموس يف تخفيف معاناة أبنائه املتفاقمة جراء 

العدوان والحصار.
إىل ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز 
ص������ال������ح ب�������ن ح�����ب�����ت�����ور، أن ت�����ع�����زي�����ز ع�������اق�������ات ال�����ت�����ك�����ام�����ل ب���ني 
ال��ح��ك��وم��ة وم��ج��ل��ي ال����ن����واب وال�����ش�����ورى، م���ن ال��ع��وام��ل 
ال���ه���ام���ة ل��ت��ع��زي��ز ال���ج���ه���ود ال��ج��م��اع��ي��ة يف ت��وط��ي��د ال��ص��م��ود 
ال������وط������ن������ي يف م������واج������ه������ة ال�����������ع�����������دوان وال�������ح�������ص�������ار األم�������ري�������ي 

السعودي اإلمارايت.
وأش��������ار رئ����ي����س ال����������وزراء خ�����ال ل���ق���ائ���ه ال����ي����وم وزي�������ر ال����دول����ة 
ل���ش���ئ���ون م���ج���ل���ي ال������ن������واب وال������ش������ورى ال����دك����ت����ور ع�����ي أب���و 
حليقة، بحضور مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز 
ال��رب، إىل عظم املسئولية الوطنية الواقعة عىل عاتق 
امل��ؤس��س��ات ال��دس��ت��وري��ة ال��ث��اث، يف م��واج��ه��ة التحديات 
ال���راه���ن���ة وت���رج���م���ة ت��وج��ي��ه��ات ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة وامل��ج��ل��س 

السيايس األعىل املتصلة بهذا الجانب.
وأش�����اد ب��ج��ه��ود ال���وزي���ر أب����و ح��ل��ي��ق��ة، يف م��ت��اب��ع��ة ال��ق��ض��اي��ا 
امل������ش������رك������ة وت�����ن�����س�����ي�����ق ال�����ج�����ه�����د ال�����ت�����ك�����ام�����ي ب��������ني ال����ح����ك����وم����ة 

واملجلسني.
وت�������م خ�������ال ال�����ل�����ق�����اء، م���ن���اق���ش���ة ج�����وان�����ب ت���ن���س���ي���ق ال���ع���م���ل 
امل��ش��رك ب��ني املؤسسات الدستورية ال��ث��اث، سيما إزاء 
توجيهات رئيس املجلس السيايس األعىل فخامة املشري 
الركن مهدي املشاط، بشأن تطوير املنظومة التشريعية.
وج����رى ال��ت��ط��رق إىل م��س��ت��وى تنفيذ ال��ج��ه��ات الحكومية 
ل��ت��وص��ي��ات م��ج��ل��س ال����ن����واب امل���ق���رة يف ال��ج��ل��س��ة امل��ن��ع��ق��دة 
بتاريخ 3 يناير 2022م، وتحديدا ما يخص تقارير لجان 
ال���ح���ري���ات ال��ع��ام��ة وح���ق���وق اإلن���س���ان وال����دف����اع واألم�����ن يف 
امل���ج���ل���س، ف���ض���ا ع����ن اس����ت����ع����راض ت���ق���ري���ر ل��ج��ن��ة ال��س��ل��ط��ة 
املحلية والخدمات يف مجلس ال��ش��ورى، بشأن الوضع 
الراهن لوزارة اإلدارة املحلية ودراسة وتقويم تجربة نظام 

السلطة املحلية.

ُع��ق��د يف محافظة ص��ع��دة،  اللقاء السنوي ال���دوري 
املوسع لقيادة وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية، 

اللواء عبدالكريم أمري الدين الحويث.
واس�������ت�������ع�������رض ال�������ل�������ق�������اء، ب�����ح�����ض�����ور ع����������دد م��������ن ق�������ي�������ادات 
الوزارة ومدراء امن املحافظات، األداء األمني للعام 
1443ه������، وأب����رز ال��ت��ط��ورات وال��ت��ق��دم يف س��ري الخطط 
ل�����ل�����وزارة وم�����ا ح��ق��ق��ت��ه ل���ل���ي���وم، وخ���ط���ة ال���������وزارة ل��ل��ع��ام 

الجديد 1444ه�.
ون����اق����ش ال���ل���ق���اء أب������رز ال���ج���رائ���م وال�����ت�����ج�����اوزات، وط����رح 
ال���ح���ل���ول وامل����ق����رح����ات، وم�����دى ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا، وأس��ال��ي��ب 
الضبط، ومكافحة الجريمة، ومنعها قبل وقوعها.

كما استعرض اللقاء تقرير عن مستوى األداء األمني 
يف العاصمة صنعاء ومختلف املحافظات، وتجاوز 

األخطاء ومعالجتها.
ويف اللقاء، أكد وزير الداخلية أهمية اعتماد معايري 
ال��ت��ق��ي��ي��م ع����ىل ع���ه���د اإلم�������ام ع����ي ب����ن أب�����ي ط���ال���ب مل��ال��ك 
األش��ر، واالس��ت��ف��ادة من محاضرات السيد القائد، 
عبدامللك بدرالدين الحويث، يف هذا الشأن، والعمل 

عىل ضوئها.
ف����ي����م����ا ت������ط������رق امل�����ف�����ت�����ش ال�������ع�������ام يف وزارة ال�����داخ�����ل�����ي�����ة، 
ال���ل���واء ع��ب��دال��ل��ه ال���ه���ادي، إىل ج��ه��ود م��رك��ز ال��ب��اغ��ات 
وال��������ش��������ك��������اوى ودوره ال�����ك�����ب�����ري يف اس�����ت�����ق�����ب�����ال ش�����ك�����اوى 
املواطنني والخطوات واإلج��راءات القانونية التي تم 

اتخاذها حيال ذلك.
وأك��د ال��ل��واء ال��ه��ادي ض��رورة تعاون الجهات املعنية 

بشكل كبري مع مركز الباغات والشكاوى.

من جانبه، استعرض نائب رئيس أكاديمية الشرطة 
اآللية التي تعمل عليها األكاديمية لتحسني األداء 

الشرطوي.
وك���������������������ان ال����������ل����������ق����������اء اس����������ت����������ع����������رض ع���������������������ددا م�������������ن ال��������ت��������ق��������اري��������ر 
واإلح���ص���اءات، خ��ال ال��ع��ام امل���ايض، ونسبة اإلن��ج��از 

األمني فيها.
وأك������د ع����ىل ت���ع���زي���ز ال���ع���م���ل األم����ن����ي وت���ح���س���ني األداء، 
وج��ع��ل ال���ع���ام ال��ج��دي��د 1444ه������� ع����ام ت��أه��ي��ل وت��دري��ب 

وتثقيف وتحسني لأداء وتجاوز األخطاء.
وأق����������ر ال�����ل�����ق�����اء ج����م����ل����ة م������ن ال������خ������ط������وات ال����ع����م����ل����ي����ة ع��ىل 
مستوى امل��ح��اف��ظ��ات، بما يحقق األه����داف امل��رج��ّوة، 
ال�����ت�����ي ت����س����اه����م يف ت����ع����زي����ز ال����ث����ق����ة ب������ني امل�������واط�������ن ورج������ل 

الشرطة يف مختلف املجاالت.

ال�����ت�����ق�����ى رئ������ي������س م����ج����ل����س ال��������ن��������واب األخ ي����ح����ي����ى ع���ي 
ال�����راع�����ي، وزي�������ر ال���ن���ق���ل ع����ب����دال����وه����اب ال���������درة، ورئ���ي���س 
ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة ل����ل����ط����ريان امل�������دين واألرص�����������اد ال���دك���ت���ور 

محمد عبد القادر.
ت�����ط�����رق ال����ل����ق����اء إىل ج���م���ل���ة م������ن امل�����واض�����ي�����ع امل���ت���ع���ل���ق���ة 
ب�������أوض�������اع األرص�������������اد وال�������ط�������ريان امل�����������دين، وم����ن����ه����ا إن����ج����از 

مشروع قانون األرصاد الجوية.
ك���م���ا ت����ط����رق ال����ل����ق����اء إىل اس����ت����م����رار ال����خ����روق����ات ال��ت��ي 
يرتكبها تحالف العدوان وعدم التزامه بتنفيذ بنود 

الهدنة املعلنة برعاية األمم املتحدة.
ويف اللقاء أش��ار رئيس مجلس ال��ن��واب إىل أهمية 
دور الهيئة العامة للطريان املدين واألرصاد يف تنبيه 
امل���واط���ن���ني ل���ت���ف���ادي األض�������رار وال���خ���س���ائ���ر ال��ن��ات��ج��ة عن 

السيول واألمطار.
وحث وسائل اإلعام والناشطني بوسائل التواصل 
االج��ت��م��اع��ي ع���ىل ت���ح���ري ال���دق���ة يف ن��ق��ل األخ���ب���ار ال��ت��ي 
تتعلق ب��األرص��اد الجوية، وع��دم املبالغة والتهويل 
وت���خ���وي���ف امل����واط����ن����ني، وال����ح����رص ع����ىل ن���ش���ر ال��ت��وع��ي��ة 
ب��أخ��ذ االح��ت��ي��اط��ات واالب��ت��ع��اد ع��ن م��ج��اري ومصبات 

السيول لتفادي الخسائر يف األرواح واملمتلكات.
وأشار رئيس مجلس النواب إىل ضرورة رفع الحظر 
الجوي عن املطارات اليمنية والسماح بتسيري رحات 
إىل كافة الوجهات بمختلف بلدان العالم، وإنهاء 

كافة أش��ك��ال ال��ع��دوان والحصار امل��ف��روض م��ن قبل 
دول تحالف العدوان عىل اليمن.

بدوره تطرق وزير النقل إىل أهمية مشروع قانون 
األرص����اد ال��ج��وي��ة م��ن مختلف ال��ن��واح��ي االقتصادية 
واالجتماعية وخدمة التنمية املستدامة، والحفاظ 

عىل سامة األرواح واملمتلكات العامة والخاصة.
وط����ال����ب األم������م امل���ت���ح���دة وامل���ج���ت���م���ع ال�������دويل ب��ت��ح��م��ل 
م���س���ؤول���ي���ات���ه���م يف ف����ت����ح امل����������وائن ال���ي���م���ن���ي���ة أم��������ام س��ف��ن 
الوقود والغذاء والدواء، وفتح مطار صنعاء أمام 
الرحات بشكل كامل، وتوسيع وجهات الرحات 
اليمنية إىل مختلف دول العالم التي يرغب املرىض 

والطاب واملغربون بالتوجه إليها.
وتطرق إىل موضوع الخزان العائم صافر وتباطؤ 
امل�����ان�����ح�����ني واألم������������م امل�����ت�����ح�����دة يف ال������ب������دء ب���ت���ن���ف���ي���ذ خ��ط��ة 
اس��ت��ب��دال ال���خ���زان ال��ع��ائ��م، ل��ت��ف��ادي امل��خ��اط��ر امل��رت��ب��ة 

عىل حدوث أي تسرب نفطي.
فيما أشار رئيس هيئة الطريان املدين إىل أن قانون 
األرصاد الجوية يهدف إىل توحيد آلية وطرق الرصد 
ال���ج���وي ل��ض��م��ان ت��ح��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج ع��ل��م��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ألي 
دراس�������ات وب���ح���وث يف امل����ج����االت امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��غ��ريات 
املناخية.. معتربا اليمن من الدول القليلة التي تبنت 
إص���دار ه��ذا ال��ق��ان��ون ال��ذي حظي باهتمام الحكومة 

وتم إحالته إىل مجلس النواب للبت فيه وإقراره.

أك�����د رئ���ي���س م��ج��ل��س ال����������وزراء أ . 
د ع��ب��دال��ع��زي��ز ب���ن ح��ب��ت��ور أن ل��ق��اء 
رئ��������ي��������س ال���������وف���������د ال�������وط�������ن�������ي م���ح���م���د 
عبد السام مع الجانب الرويس 
ي�������ن�������ط�������ل�������ق م�������������ن ت���������ق���������اط���������ع امل�������ص�������ال�������ح 
املشركة، مشريا إىل أن مخرجات 

الزيارة مهمة للبلدين.
 و ق��ال: إن الجمهورية اليمنية 
اس���ت���ل���م���ت ال����ع����دي����د م������ن ال����رس����ائ����ل 
واالتصاالت من عدد من الدول، 
الف��ت��اً إىل أن ال��دع��وة ال��ت��ي جاءتنا 
م���������ن م������وس������ك������و م��������ؤش��������ر ع���������ىل ت���غ���ري 

املوقف.
وأض�������������������������������اف: "ن��������ل��������ت��������ق��������ي وروس�����������ي�����������ا 
االت�����ح�����ادي�����ة يف م����واج����ه����ة امل����ش����روع 
األم����ري����ي ال�����ذي ي��ت��ض��رر م��ن��ه كثري 
من دول العالم"، مشرياً إىل أن 
خ���اف���ن���ا م����ع ال���س���ي���اس���ة األم��ري��ك��ي��ة 

معلن منذ اليوم األول.
وأوضح أن اليمن تسعى للجمع 
بني الصداقة والحلف مع روسيا 
وال��ص��ني، ق��ائ��ًا: "ح��ري��ص��ون عىل 
أن يكون لنا حلفاء يف العالم من 
م��وق��ع ال��ن��دي��ة وامل��ص��ال��ح املشركة 

ومواجهة األعداء املشركني".
إىل ذلك، أكد رئيس الوزراء أن 
ال���ش���رع���ي���ة ال����زائ����ف����ة ال����ت����ي ت��دع��م��ه��ا 
أم����ري����ك����ا وال����س����ع����ودي����ة ه�����ي م���ج���رد 
غ����������ط����������اء ل�������ن�������ه�������ب وس������������رق������������ة ال����������������روة 

اليمنية إىل البنوك السعودية.
وأش����ار إىل أن ال��ق��وة العسكرية 
املتنامية التي نستعرضها ستغدو 
ض��م��ان��ة س����ام ل��ل��م��ن��ط��ق��ة يف ح��ال 
إي�����ق�����اف ال������ع������دوان ورف��������ع ال���ح���ص���ار 
وال��������ت��������س��������ل��������ي��������م ب��������ح��������ق��������وق ال������ش������ع������ب 
اليمني، مؤكداً أنها قوة موجهة 
ض��د دول ال���ع���دوان ح���ال رفضت 

وقف الحرب ورفع الحصار.
ال���������ي���������م���������ن ت�������س�������ع�������ى ل�������ل�������ج�������م�������ع ب�����ني 
ال�������ص�������داق�������ة وال������ح������ل������ف م�������ع روس�����ي�����ا 
وال������������������ص������������������ني مل��������������واج��������������ه��������������ة األع������������������������������داء 

املشركني.

ـ  ضـــــــــــــــرورة تــــشــــجــــيــــع االســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي الــــــقــــــطــــــاع الــــــــــزراعــــــــــي وإنـــــــــشـــــــــاء شــــــــركــــــــات مـــســـاهـــمـــة

    النظام القضائي اإللكتروني سيسهم في 
ال��رق��اب��ة القضائية  إجن��از القضايا وحتقيق 

واإلدارية املباشرة

    أه��م��ي��ة إن��ش��اء وإع����ادة ت��أه��ي��ل ال��س��دود 
واحل��������واج��������ز وإع�������ط�������اء أول�������وي�������ة ل���ت���س���وي���ق 

املنتجات احمللية



ومن املؤكد أن لحضور الرئيس مهدي املشاط، أثره 
الييكييبيير يف نيييفيييوس املييقيياتييليين األبييييطييييال، الييخييريييجيين من 
تلك الييدفييعييات العسكرية وكييذا غرهم ميين منتسبي 
قييييواتيييينييييا امليييسيييليييحييية الييييبيييياسييييليييية يف كييييافيييية اليييييقيييييوى وامليييينيييياطييييق 
والوحدات العسكرية والقتالية.. إضافة إىل ما حملته 
كلمة رئيس املجلس السيايس األعىل، القائد األعىل 
لييلييقييوات املييسييلييحيية ميين رسييائييل قييوييية وهيييامييية، لييلييداخييل 
ولييلييخييارج ولييقييوى اليييعيييدوان والييطييغيييييان، وميييا تضمنته 
أيضاً من توجيهات هامة وحكيمة من شأن العمل بها 
وتنفيذها تحقيق املزيد من النجاحات يف جانب تطوير 
وبناء قواتنا املسلحة وعىل صعيد التصنيع العسكري 
والييييييحييييييربييييييي ويف اتيييييييجييييييياه مييييييواصييييييليييييية مييييييسييييييار االنييييييتييييييصييييييارات 
الييعييظيييييميية واليييحييياسيييمييية اليييتيييي حييقييقييهييا جيييييشيينييا الييعييظيييييم 
يف مييييعييييركيييية الييييييدفيييييياع عييييين اليييييوطييييين واليييييتيييييصيييييدي لييتييحييالييف 

وجحافل املعتدين وجموع مرتزقتهم اآلثمن.
فقد كانت كلمة فخامة الرئيس مهدي املشاط، هي 
كلمة تيياريييخييييية بييمييا حملته ميين رسييائييل هيياميية وقييوييية، 
ومنها نصح قوى العدوان يف االمتثال للسالم، فكلفة 
السالم يسرة مقارنة لكلفة الحرب والعدوان، واذا ما 
استمروا يف غرورهم وحماقتهم ولم ينصاعوا لشروط 
صنعاء فسيكونون هم الخاسرون.. كما حفلت كلمة 
الرئيس بالعديد من التوجيهات الحكيمة التي ينبغي 
السر وفقها للوصول إىل الغد املأمول وإىل املستقبل 
الواعد بالنهوض الحضاري الشامل والنصر الكامل 
والتمكن والفتح املبن.. فإىل تفاصيل حفل التخرج 

وكلمة رئيس املجلس السيايس األعىل:
26سبتمرب – تقرير 

حيث شهد ميدان السبعن بأمانة العاصمة صنعاء 
حفل تخريج عدد من الدفعات العسكرية من قوات 
الحماية الرئاسية تحت شعار ”هيهات منا الييذليية”، 
وذلك بحضور رئيس املجلس السيايس األعىل القائد 

األعىل للقوات املسلحة املشر الركن مهدي املشاط.
وجرى االحتفال الذي أقامته وزارة الدفاع ورئاسة 
هيئة األركان العامة وقيادة قوات الحماية الرئاسية 
بييييرعيييياييييية الييييقييييائييييد األعيييييييىل لييييلييييقييييوات امليييسيييليييحييية، وبيييحيييضيييور 
أعضاء املجلس السيايس األعييىل محمد عيل الحويث 
ومييحييمييد اليينييعيييييمييي وجيييابييير الييوهييبيياين ورئييييييييس مجليس 
الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور والقضاء األعىل 

الييقييايض أحييمييد يحيى املييتييوكييل ونييييواب رئييييييس مجليس 
اليييييوزراء لييشييؤون األمييين واليييدفييياع الييفييريييق الييركيين جييالل 
الرويشان والنواب عبدالسالم هشول وعبدالرحمن 
الييجييميياعييي ووزييييييير الييييدفيييياع الييييلييييواء اليييركييين مييحييمييد نيياصيير 
العاطفي ورئيييييس هيئة األركيييان العامة الييلييواء الركن 
محمد عبدالكريم الغماري ونائب رئيس هيئة األركان 
اليييييييليييييييواء الييييييركيييييين عيييييييل حيييييميييييود املييييييوشييييييي وقييييييائييييييد املييينيييطيييقييية 
اليييعيييسيييكيييريييية الييييخييييامييييسيييية الييييييلييييييواء يييييوسييييف املييييييييييداين وقييييائييييد 
املنطقة العسكرية السادسة اللواء جميل زرعة وعدد 
من قيادات الدولة مدنين وعسكرين، تقديم عرض 
عسكري مهيب من قبل منتسبي الدفعات العسكرية 
املتخرجة، وتخلل الحفل كلمة للخريجن وقصائد 
شعرية هادفة ومعربة عن عنفوان أويل القوة والبأس 
اليييييميياين الييشييديييد، وعيين عزيمتهم الييقييوييية الفتية عىل 
مييييواصييييليييية ميييييسيييييار ودرب االنيييييتيييييصيييييار لييييلييييوطيييين واليييشيييعيييب 

وسحق جموع املعتدين ومرتزقتهم اآلثمن.
وأفصح القائد األعىل للقوات املسلحة خالل الحفل 
عن كلمة تاريخية غاية يف األهمية، حملت يف طياتها 
رسييييائييييل ميييهيييمييية، واحيييييتيييييوى مييضييمييونييهييا عييييىل تييوجيييييهييات 
حكيمة ودالالت عظيمة وتوجهات سديدة وهامة..

حيييييييييث اسييييتييييهييييل الييييرئيييييييييس امليييييشييييياط كيييليييميييتيييه بييياليييرحيييييييب 
بالحاضرين يف الحفل والعرض العسكري املهيب.

وقال “ونحن يف هذا العرض من خالل األداء العايل 
واالنضباط، نكون بمستوى أن نفاخر بهذا الجيش، 
مييين خييييالل األداء واالنيييضيييبييياط امليييليييميييوس عيييىل مييسييتييوى 
الييشييكييل يف عييروضييه امليييييدانييييية وعيييىل مييسييتييوى املضمون 
يف مسرح العمليات القتالية، والدور الذي يقوم به 

بالشكل املشرف والناجح”.
وأضيياف ”أتقدم يف البداية لخريجي هذه الدفعة، 
دفعة هيهات منا الذلة، ونحن يف بداية العام ندشن 
يف املناطق العسكرية الييعييام الييتييدريييبييي، وكيييان يف هذا 
اليييييوم الييعييرض الييبيياهيير والييبيياحييث عييىل الفخر واالعييتييزاز 
مليييا قيييد وصيييليييت إليييييييه املييؤسييسيية الييعييسييكييرييية رغييييم اليييدميييار 
والييييحييييرب الييييييذي تيييعيييرضيييت لييييه سييييييواء قيييبيييل اليييييعيييييدوان أو 

بعده، فالتدمر كبر الذي طال هذه املؤسسة”.
وأكيييييد رئيييييييس املييجييلييس اليييسيييييييايس األعيييييىل أن حييركييات 
األعداء التي أتت لتدمر املؤسسة العسكرية البطلة، 

بيييييياءت بييالييفييشييل وأصيييبيييحيييت امليييؤسيييسييية اليييعيييسيييكيييريييية هييي 
الرمز والفخر واالعتزاز لكل أبناء الشعب اليمني.

وأوضييييييييييييييييييح أن أداء الييييييجيييييييييييييش عيييييييييىل اميييييييييييتيييييييييييداد ميييييسيييييرح 
اليييعيييميييليييييييات مييييع قيييييوى الييييييعييييييدوان، أثيييبيييت ميييين جيييدييييد أن 
اليييييييمييين مييييقييييربة الييييييغييييييزاة، مييييييؤكييييييداً أن “قييييواتيييينييييا املييسييلييحيية 
بيييياملييييرصيييياد مليييين ييييفيييكييير بييييابييييتييييالع بييييلييييدنييييا، وسييينيييكيييتيييب نييهييايييتييه 

بإذن الله”.
وجيييدد املييشيياط النصح لتحالف اليييعيييدوان، بالتأكيد 
عىل أن “كلفة السالم أقل بكثر من كلفة الحرب”.. 
محذراً يف الوقت ذاته من استمرار االمتناع عن سداد 

الرواتب من ثروة الشعب املنهوبة واملسروقة.

وأشييييار الييرئيييييس املييشيياط إىل أن الييعييدو يييتييحييرك تحت 
عييينييياويييين طييائييفييييية ومييذهييبييييية وعيييرقييييييية ليييضيييرب الييوطيينييييية 
الجامعة واملطلوب من الجميع الدفاع عن استقالل 

اليمن ووحدته.

وأشييييييييياد ميييخييياطيييًبيييا قيييييييوات أليييييويييييية اليييحيييميييايييية اليييرئييياسييييييية: 
“أنييييتييييم حيييمييياة الييييوطيييين قيييبيييل أن تيييكيييونيييوا حيييمييياة أي يشء 
آخييير، ويييجييب أن تييكييونييوا اليينييمييوذج املييثييايل يف التضحية 
يف سبيل الله”.. مضيفاً: “أحيي هذا الشموخ وأقبل 
السواعد السمراء التي أدت كل هييذا العرض أمامنا 

برؤوس عالية وشموخ وطموح وعنفوان”.
وتقدم املشر املشاط باالعتذار لقادة وضباط وصف 
وجييييينيييييود كييييافيييية امليييينيييياطييييق اليييعيييسيييكيييريييية الييييتييييي ليييييم يييسييتييطييع 
اليييحيييضيييور فيييييهييا ليييتيييدشييين االحييييتييييفييييال بييياليييعيييام اليييتيييدرييييبيييي 
1444هي.. متقدماً بالشكر للخريجن، قائاًل “الشكر 
ليييليييخيييرييييجييين يف هييييييذه الييييدفييييعيييية، وهييييييم ييييليييقيييون اليييعيييرض 
وييييييعيييييودون إىل امليييييتيييييارس، وأنييييتييييم تييلييقيينييون األعييييييييداء كييل 
فنون التأديب حتى ال يفكر يف يوم من األيام االعتداء 

عىل بلدنا طاملا وأنتم موجودون يف هذا البلد”.
وأشييار إىل أن اكتساب املعارف والعلوم العسكرية 
والييتييدريييبييييية، هيييو جيييهييياد يف سييبيييييل اليييليييه، وميييين صميم 
الييجييهيياد يف سبيل الييلييه، ألنيييه ميين اإلعييييداد ألعييييداء الله 
ٍةۢ  ن ُقَوّ ا ٱْسَتَطْعُتم ِمّ واْ َلُهم َمّ كما قال تعاىل ”َوأَِعييُدّ

ُكْم”. َباِط ٱْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِهۢ َعُدَوّ ٱلَلِّه َوَعُدَوّ َوِمن ِرّ
وأوضييح رئيس املجلس السيايس األعييىل أن حروب 
العصر القائمة، تختصر يف نقطتن حروب التقنيات 
والييتييكييتيييييكييات.. الفييتيياً إىل أن الييواقييع الييعييميييل يف مسرح 
الييعييمييليييييات الييعييسييكييرييية والييتييحييديييات الييتييي ُفييرضييت عىل 
بيييييليييييدنيييييا هيييييييي مييييييين أكيييييييييرب الييييييجييييييامييييييعييييييات، بيييييييل أكيييييييييرب مييييييين كيييل 
الجامعات، وهي فرصة يجب أن تستغل ولن يحصل 

عليها جيش كما حصل عليها جيشنا اليمني.
وشييييييييييدد عييييييىل ضييييييييييييرورة اليييييحيييييفييييياظ عييييييىل اليييييرصيييييييييييد الييييييذي 
اكييتييسييبييتييه امليييؤسيييسييية اليييعيييسيييكيييريييية وأن تييييكييييون يف األداء 

السلويك والعميل عىل مستوى عاٍل. 
وأضيييييييييييييياف: “شييييعييييبيييينييييا ييييتيييطيييليييع إليييييييييكييييم بيييييييإعيييييييزاز وإجييييييييالل 
وافيييتيييخيييار وأنييييتييييم الييييقييييدوة والييييشييييرف واألسييييييييوة لييلييشييعييب 
اليييييميينييي، أنييتييم خييالصيية رجيييال اليييرجيييال، فييال تستهينوا 
بيييأنيييفيييسيييكيييم، بييييل ييييجيييب عييليييييكييم أن تيييكيييونيييوا يف مييسييتييوى 
املسؤولية والطموح والتطلعات التي ينظر إليها أبناء 

هذا الشعب”.
واسييييييييتييييييييطييييييييرد قيييييييييائييييييييياًل ”كيييييييييذليييييييييك عيييييييييىل مييييييسييييييتييييييوى ميييييسيييييرح 
اليييعيييميييليييييييات واألداء اليييييقيييييتيييييايل، يييييجييييب أن تييييكييييونييييوا أنيييتيييم 

النموذج األمثل يف تقديم التضحية والفداء أكرب من 
جميع املناطق العسكرية، فالتنافس واالرتقاء مهم 
وإيييجييابييي بييين جييميييييع اليييقيييوى وداخيييييل اليييقيييوى نفسها، 
فييييبييييأداء مييؤسييسيية الييجيييييش اليييبييياعيييث عيييىل االعييييتييييزاز لكل 
يمني ويمنية أنتم بحق أعدتم مقالة التاريخ املشهورة 

أن اليمن مقربة الغزاة“.
وعيييييييييييييييييرج الييييييييرئيييييييييييييييييس املييييييييييشيييييييييياط عييييييييييىل آخيييييييييييييير املييييييسييييييتييييييجييييييدات 
السياسية واألميينييييية.. وقييييال”إن األحيييداث ميين بدايتها 
إىل اآلن أثبتت صوابية موقفنا عندما اخرناه يف اليوم 
األول من العدوان عىل بلدنا، األحداث األخرة أثبتت 
صوابية هذا املوقف أننا يف موقف الحق والدفاع عن 

بلدنا وموقف الشرف والفخر واالعتزاز“.
أنتم القدوة والشرف واألسوة للشعب اليمني

وجييييدد الييتييأكيييييد عيييىل أن اليييييميين ال يييشييكييل خيييطيييراً عىل 
أحييييييد.. قيييائييياًل ”نيييحييين ال نييشييكييل خيييطيييراً عيييىل أحييييد إال من 
يييتييآميير عيييىل بييلييدنييا وسيينييشييكييل خيييطيييراً عييليييييه وهييييو يييعييرف 
ذلييييييييييييك، نيييييحييييين يف أدائييييييييينيييييييييا وعييييييرضيييييينييييييا اليييييييييييييييوم تيييييحيييييت عيييليييم 
الييجييمييهييورييية اليمنية اليييذي طيياملييا داسييتييه أرجيييل قيييذرة، 

يف هذه األيام”.
وتيييابيييع ”نييحييتييفييل تييحييت هييييذا اليييعيييليييم، ألنييييه يييحييفييظ لنا 
الجمهورية وهييو شعار الييوحييدة اليمنية، وسنفتدي 
بلدنا وسيدنا بأرواحنا أيضاً”.. مشراً إىل “أن الشرعية 
الييحييقيييييقييييية هيييي هيينييا تييحييت عييلييم الييجييمييهييورييية اليييييميينييييية، 
الييشييرعييييية الحقيقية هييي الييشييرعييييية الييتييي تمثل الييدميياء 
الطاهرة للشهيد صالح الصماد وكل شهداء الوطن”.
وخاطب الضباط والصف والجنود بالقول ”شعبنا 
اليمني معكم ويبارك خطواتكم يف كل ما شأنه تبني 
حقه يف العيش الكريم، وأذكيير يف هييذه املناسبة بما 
قاله سيدنا وقائدنا أننا سنكون مستعدين، وسنقدم 

يف هذا العام بجحافل جيشنا“.
وتييابييع ”هيييا هييي جييحييافييل جيشنا يف إطييييار االسييتييعييداد 
التام عندما طلبت من أبناء املجتمع وكل مؤسسات 
الدولة ومن الجميع أن نكون عىل أهبة االستعداد، 
ها نحن بالشكل الذي نكون عند مستوى ظنك، فمع 
تلك األخطار والتحديات راهن بنا يا سيدنا وقائدنا، 
فييينيييحييين سيييييييفيييك الييييبييييتييييار ونييييحيييين جيييينييييد الييييلييييه تييييحييييت أميييييرك 

جاهزون“.

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

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

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

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

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

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

التعايش السلمي بني األمم. ية
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اسبوعية 
سياسية . عامة

   نحذر من استمرار االمتناع عن سداد 
الرواتب من ثروة الشعب املنهوبة

   العدوان يتحرك حتت عناوين طائفية وعرقية.. 
وعلى اجلميع الدفاع عن استقالل اليمن ووحدته

   شعبنا يتطلع إلى القوات املسلحة 
باعتزاز وإجالل النها القدوة للشعب

  اكتساب املعارف والعلوم 
العسكرية جهاد في سبيل الله 

الحضور الهام واملهيب واملتميز  لفخامة رئيس املجلس السيايس األعىل املشري الركن مهدي 
املشاط القائد األعىل للقوات املسلحة، يف الحفل والعرض العسكري الذي شهده ميدان السبعني 

بالعاصمة صنعاء خالل تخرج عدد من الدفعات العسكرية من ألوية الحماية الرئاسية تحت 
شعار "هيهات منا الذلة"، أضاف للحفل وللعرض العسكري املهيب، مهابة وقوة كربى.. 

فقد مثل ذلك الحضور الفاعل واملهيب لفخامة الرئيس مهدي املشاط، والذي كان متميزاً يف 
الشكل واملضمون، ويف الداللة واألثر، ويف املعنى واملبنى، وبرسالته وخطابه ومقامه ومقاله.. 

فمن حيث الشكل كان الحضور والظهور بالزي العسكري وذلك يحمل دالالت هامة منها اعتزاز 

القيادة بانتمائها للمؤسسة العسكرية، واعتزازها بالزي العسكري لجيشنا اليمني العظيم، 
وأنها مجندة لخدمة الوطن والشعب، ومرابطة يف خندق الدفاع عن البلد وعن األرض والعرض 

والدين، وهو أيضاً تعبري وتجسيد وتأكيد من هذه القيادة املحنكة الشجاعة بأنها يف مقدمة 
صفوف األبطال امليامني منتسبو قواتنا املسلحة املرابطني يف ميادين الجهاد ويف مواقع التضحية 

والفداء وجبهات املواجهة والقتال والتصدي لقوى الشر والعدوان.. 

: خاص

  نحتفل حتت علم اجلمهورية 
اليمنية الذي هو الشرعية احلقيقية

   املؤسسة العسكرية رمز وفخر 
لكل أبناء الشعب ومصدر اعتزاز لهم

   نحن ال نشكل خطرًا على 
أحد إال من يتآمر على بلدنا

  حركات األعداء التي أتت 
لتدمير املؤسسة العسكرية 

البطلة، باءت بالفشل 

  الواقع العملي في 
مسرح العمليات العسكرية 

والتحديات التي ُفرضت على 
بلدنا أكبر من كل اجلامعات 
وهي فرصة يجب أن تستغل

جيشنا املجاهد لتحرير البالد 
وحتقيق استقاللها
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املسار العسكري 
يف املسار العسكري تم إعداد خطة معركة النفس الطويل وفق اسرتاتيجية 
عسكرية والتي تجسدت نتائجها ميدانيا من خللال التصدي لقوى العدوان 
وفق مراحل مدروسة بحيث تحولت الخطط القتالية من الدفاع إىل الهجوم 
املباشر الذي وصل مدى ضرباته النوعية إىل عمق املواقع واملطارات العسكرية 

املعادية واألماكن األكرث حساسية يف كل من السعودية واإلمارات .
ومن حيث املعادلة يف موازين القوى مع العدو وساحه الفتاك وغاراته 
املللكللثللفللة للللم يللكللن يف اعللتللقللاد الللبللعللض أن صللنللعللاء وقلللواتلللهلللا املللسلللللحللة  ولللجللانللهللا 
الشعبية سللتللقللاوم وتللصللمللد أملللام تللحللالللف أعللتللى دول اللللعلللدوان اللللذي يللقللوده 
الللنللظللامللان الللسللعللودي واإلمللللللارايت وبلللإشلللراف ومللشللاركللة أمللريللكلليللة واسللرائلليللللليللة 
وبريطانية سواء بالدعم واالسناد اللوجيستي أو املشاركة بصورة مباشرة 

كما يحصل يف السواحل الغربية والشرقية لليمن .
وبالثقة بنصر الله تحرك املرابطون لخوض معركة الدفاع الوطني األقوى 
يف تاريخ النضال الوطني ملواجهة الجيش واملأجورين الذين جلبهم العدوان 

من مختلف دول العالم لقتال ابناء اليمن .
النجاح الذي أبهر العالم والعدو ايضا هو االبتكار والقتال بتكتيك ومهارة 
عالية جعلت الكثري يللعلليللدون قلللراءة الللنللظللريللات العسكرية الللتللي تلللدرس يف 
علللللدد مللللن األكلللاديلللمللليلللات واللللكللللللليلللات اللللعلللسلللكلللريلللة.. ألن امللللقلللاتلللل اللليللمللنللي تللفللوق 
بللشللكللل كللبللري يف قلللللب املللعللادلللة وحللقللق اللللتلللوازن يف اللللللردع بلللل وحلليللد األنللظللمللة 
العسكرية املعادية مستخدما اسلحة جديدة )الطائرات املسرية والصواريخ 
املللجللنللحللة(  صللعللب عللى اللللللللرادارات اكللتللشللافللهللا وأيللضللا اللللدفلللاع الللجللوي املللتللطللور 
وكانت السعودية قد قامت نهاية العام 2018 بشراء 44 منصة إلطاق 
صواريخ "ثللاد" وصللواريللخ ومعدات أخللرى بقيمة 15 مليار دوالر، وتشري 
تقارير بللأن  املشرتيات العسكرية للسعودية  بلغت نحو 63 مليار دوالر 
منذ بدء عدوانها عى اليمن يف مطلع العام 2015م  وحتى نهاية العام 

2021م 

سالح رعب 
مثلت الطائرات املسرية بمختلف أنواعها االستطاعية والهجومية الساح 
املللرعللب الللذي ظللل ياحق الللعللدوان حتى اللحظة إىل جانب الللصللواريللخ املطورة 
محليا بخربات وكوادر يمنية والتي غريت موازين الردع يف ميادين املعركة مع 

تحالف العدوان . 

التصنيع احلربي 
بشكل ملللواز ملللجللريللات املللعللارك يف مختلف خللطللوط الللتللمللاس مللع الللعللدو ظلت 
الللعللقللول اللليللمللنلليللة واللللخلللربات تللبللدع وتللبللهللر الللعللالللم بللجللديللد الللصللنللاعللات والللتللطللويللر 
والتحوير ملختلف أسلحة القوات املسلحة الربية والبحرية والجوية , بشكل 
جعل من الحصار املطبق الذي يفرضه العدوان غري مجٍد يف الجانب العسكري 
بعد أن تضاعفت األسلحة وتنوعت حتى وصلت القوات املسلحة اىل مستوى 

متقدم  يف القدرات الدفاعية املتطورة .

احلفاظ على مقدرات البلد  
يف سباق مع الزمن قامت القوى الوطنية يف القوات املسلحة والجانب املدين 
منذ الوهلة األوىل للعدوان بالحفاظ عى مؤسسات الدولة من النهب والسلب 
فاستطاعت أن تحافظ عى املصالح العامة والخاصة رغللم االستهداف الذي 

طالها بأعنف غارات العدوان الجوية .
فعى املستوى املدين استمرت مؤسسات الدولة قائمة عى قدميها رغم 
شحة املوارد وحصار العدو الجائر  ونهبه لخريات وثروات البلد وعى الجانب 
العسكري تمكن الللقللادة العسكريون مللن تحييد أسلحة الللقللوات املسلحة 
من االستهداف الجوي والبحري املعادي يف مختلف القوى واملناطق , ومن 
خال االستعراضات العسكرية األخرية  فقد تم الكشف عن أنواع مختلفة 
من األسلحة الخفيفة واملتوسطة والثقيلة التي ظلت يف مأمن من غارات 
العدوان املكثفة التي استهدفت شل القدرات الدفاعية بشكل عام وعى 

وجه الخصوص القوة الصاروخية .

العرض مبدرعات العدو 
إىل جللللانللللب اللللحلللفلللاظ عللللى أسلللللللحلللة اللللللقلللللوات امللللسلللللللحلللة مللللن اسللللتللللهللللداف طللللائللللرات 
املللعللتللديللن تللمللكللن أبلللطلللال اللللقلللوات املللسلللللحللة ملللن تللعللزيللز قللللللدرات  اللللقلللوات املسلحة 
الدفاعية بكميات كبرية من الذخائر واألسلحة املختلفة من الخفيفة واملتوسطة 
والثقيلة ومنها أحدث املدرعات التي أسند العدوان مرتزقته بها للقتال لكنها 
وقللعللت غنيمة سهلة بللأيللدي املللرابللطللن يف مختلف جبهات املللواجللهللة وقللد أشللار 
لهذه األسلحة واملدرعات عضو املجلس السيايس األعى محمد عى الحويث يف 
كلمته أمام العرض العسكري املهيب للدفعات املتخرجة من وحدات املنطقة 
الللعللسللكللريللة الللسللادسللة بللقللوللله: "هلللا نللحللن نللشللاهللد مللدرعللاتللكللم تللسللتللعللرض أمللامللنللا 

وليست اال جزءاً بسيطا مما اغتنمه املجاهدون يف مختلف الجبهات "

شواهد تاريخية 
هناك شللواهللد تاريخية  كثرية عللن شجاعة املقاتل اليمني وكيف تمكن  من 
قتال العدو بالساح الذي تم اغتنامه منه أثناء خوض املعارك معه ومن تلك 
الشواهد التاريخية ما أورده الباحث عبدالله بن عامر يف الجزء الثاين من كتابه 
)تاريخ اليمن مقربة الغزاة(: "ساهمت الحروب مع األتراك يف اغتنام كميات 
كبرية جدا من األسلحة الرتكية، واستطاعت تلك املقاومة من الحصول عى 
مدافع حديثة واستخدمتها يف الدفاع عن الحصون واملللدن ويف الهجوم عى 

األتراك" . 

إضافة نوعية
ملللثلللل دخللللللللول اللللللطلللللائلللللرات امللللللسلللللرية ضلللملللن ملللنلللظلللوملللة اسلللللللحلللة الللللللقللللللوات املللسلللللحللة 
اضللللافللللة نلللوعللليلللة وتللللطللللور كلللبلللري جلللعلللل مللللن الللللقللللوات املللسلللللحللة تللتللكللامللل يف ملللسلللارات 
بنائها بشكل كامل وجعلها تخوض هذه املعركة وأوشكت عى الخروج منها 
بقوات وقدرات فائقة من حيث الحداثة والتقنية والتطور التكنولوجي لخوض 
املعركة الحديثة املشرتكة بكل كفاءة واقتدار .وبالتأكيد أن ما شهدته ميادين 
العروض للدفعات املتخرجة وبنماذج مصغرة لبعض األسلحة أن قادم األيام 
ستشهد عروضا عسكرية لتشكيات القوات املسلحة بأسلحة أكرث حداثة وقوة 

وتطور مما شهدته امليادين حاليا .

الداللة واألهمية 
هللللللذه الللللنللللمللللاذج الللللتللللي اسلللتلللعلللرضلللت ملللللن خلللاللللهلللا اللللللقلللللوى واملللللنللللاطللللق والللللللوحللللللدات 
العسكرية  تعد جزءا بسيطا لعرض التطور النوعي والبناء والتدريب والتأهيل 
الللللذي تللحللقللق للللللقللوات املللسلللللحللة يف اللللوقلللت الللللذي تلللواجللله فلليلله ملللعلللارك شللرسللة يف 

مختلف جبهات القتال .

مرتكزات لدولة قوية 
ذهب كثري من املحللن السياسين والعسكرين واالقتصادين  اىل التأكيد  
بلللأن الللثللبللات والللللقللللدرات واللللكلللفلللاءات  الللتللي اسللتللطللاعللت صللنللعللاء ملللن خللالللهللا إدارة 
الجبهات العسكرية والسياسية واالقتصادية بشكل دقيق يف ظللل اإلنفات 
األمني والفوىض واالقتتال الذي تشهده فصائل املرتزقة يف جنوب الوطن املحتل 
وتللصللدع  )مجلسهم  الللقلليللادي الللرئللايس ( وفشله الللذريللع يف وضللع حللد لسفك 

الدماء والوضع املعييش الصعب الذي يعانيه املواطن يف املناطق املحتلة . 

املسار السياسي 
"اذا أردت الللللللسللللللام فللللأحللللمللللل اللللللللسلللللللاح" هللللللللذه عللللللبللللللارة يلللللتلللللداوللللللهلللللا اللللسللليلللاسللليلللون 
والللعللسللكللريللون مللعللا , فللبللالللقللوة اللللتلللي وصلللللللت إللليللهللا الللللقللللوات املللسلللللحللة وخللوضللهللا 
معارك خاطفة كبدت العدو خسائر كبرية يف العدة والعتاد استطاعت القوى 
الوطنية يف صنعاء أن تضع أقدامها بقوة يف املشهد الدويل للدخول يف مسارات 
سياسية تفاوضية للهدن التي دخلنا يف الثالثة منها ملدة شهرين اضافين وفق 
شروط التزال عى طاولة التفاوض والتي كان من أبرزها النقاط التي وضعتها 
قيادة الدولة ممثلة باملجلس السيايس واللجان املكلفة بالتفاوض هي صرف 
مرتبات موظفي الدولة بشكل عام وإنهاء العدوان ورفع الحصار وفتح املطارات 

واملوائن كضرورات لضمان استمرار الهدنة . 

تغيرات املشهد العام 
اللللتلللفلللاوض ملللن ملللوقلللع اللللقلللوة واللللنلللديلللة جللعللل ملللن صللنللعللاء حلللاضلللرة بلللقلللوة يف 
املللشللهللد الللللدويل خللاصللة بللعللد الللتللطللورات واملللتللغللريات الللتللي يشهدها الللعللالللم يف 
ظل األزمة الروسية األوكرانية التي جعلت من روسيا تعود مجددا كقوة 
عظمى وإىل جانبها الصن وإيران وتركيا التي دخلت يف الخط أيضا بعد أن 
أدركت بأن تركة الرجل املريض )بايدن( باتت غري قادرة عى قيادة العالم 

وعى القرارات الدولية بعد أن ظلت لعقود مهيمنة عليها .
وقللللد ظللهللر جللللليللا الللللللدور اللللدبلللللللوملللايس واللللسللليلللايس اللللللذي تللجللريلله صللنللعللاء ملللع الللقللوى 
اللللصلللاعلللدة يف اللللعلللاللللم  )روسلللليللللا( خلللاصلللة بللعللد الللللزيللللارة الللعلللللنلليللة االخلللللرية لللرئلليللس الللوفللد 
الوطني املفاوض محمد عبدالسام الذي أشار إىل بعض من مضامينها من خال 
حديثه للميادين بالقول: "هناك تحديات جديدة نشرتك فيها مع روسيا وإيللران 
ودول محور املقاومة، ودول أخرى متضررة من الهيمنة األمريكية".. الفتا إىل أّن 
هناك تغرياً يف املزاج اإلقليمي والدويل، والسعودية مدركة بأّن الحماية األمريكية 
للللم تللعللد مللضللمللونللة "  ويلللللرى مللحللللللللون سلليللاسلليللون بللللأن تلللحلللذيلللرات  عللبللدالللسللام للللدول 
العدوان ومرتزقته جدية وستحد من نهبهم للنفط اليمني الخام التي وصل املنهوب 
منه خال الفرتة 2016- 2022م بلغ أكرث من 14 مليارا و450 مليون دوالر.  
وقد حذر عبدالسام  الشركات التي تنهب ثروات الشعب اليمني بأنها ستكون يف 
دائرة االستهداف العسكري بعد انتهاء الهدنة ,  إن لم يتم  التوصل إىل اتفاق واضح  .
فلللهلللل سللتللعللي اللللللللدول املللتللحللالللفللة يف علللدوانلللهلللا عللللى الللليلللملللن هلللللذه امللللتلللغلللريات عللى 
املستوى اإلقليمي والدويل وقدرات صنعاء الدفاعية وصدقها يف الوفاء بالعهد 

وبتنفيذ رسائلها التحذيرية  إن لم تجد التجاوب معها ؟!

مسارات الدفاع والبناء في زمن احلرب 
إىل جانب خوض معركة الدفاع الوطني ضد املعتدين التي وصفت باألشرس يف تاريخ اليمن, استطاعت القوى الوطنية يف صنعاء 
ومعها أحرار البلد أن تتميز يف أنموذجيتها للحفاظ عى مقدرات الدولة من املؤسسات التي لم تسلم من غارات الطريان املعادي 

التي أمطرتها بمختلف أنواع الصواريخ الفتاكة والقنابل املحرمة دوليا أيضا ضمن مئات اآلالف من الغارات الجوية التي لم تسلم 
منها أي من مؤسسات الدولة ومقدراتها التنموية واالقتصادية والعسكرية واملدنين يف مختلف مناطق اليمن.. أمام كل هذا الصلف 

استطاعت القوى الوطنية يف صنعاء أن  تتصدر املشهد الوطني العام لخوض معركة التحرير التي تهافت حولها احرار اليمن من 
مختلف مناطقه إليمانهم بمشروعية وعدالة القضية التي يناضلون من أجلها جميعا ضد الغزاة .. فشهدت مسارات بناء الدولة 

يف الجوانب العسكرية والسياسية واالقتصادية نجاحات كبرية .. نستعرض يف هذا التحليل  املوجز بعض أبرز ما تحقق يف املسارين 
العسكري والسيايس : 

ناصر الخذري 

بعد خسارته الفادحة في شبوة.. 

اإلصالح إلى أين؟! 

بعد خسارته ما يسمى بقوات األمن الخاصة واللواء 21 
ملللشلللاة ملليللكللا اللللتلللي كللللان يللعللتللمللد عللللليللهللا يف بلللقلللاء نلللفلللوذه وبللسللط 
سلليللطللرتلله علللى مللعللظللم ملللديلللريلللات مللحللافللظللة شلللبلللوة، ال سللّيللمللا 
امللللنلللاطلللق الللنللفللطلليللة والللللغللللازيللللة، واالسللللتللللفللللادة مللللن هلللللذه اللللورقلللة 
سلللليللللاسلللليللللاً ومللللللللللاديللللللللللاً.. تللللللأكللللللدت حلللقللليلللقلللة رحللللليلللللل حللللللللزب اإلصللللللللاح 
وخللللروجلللله بللشللكللل نلللهلللايئ ملللن دائللللللرة تللقللاسللم أدوات اللللعلللدوان 
)الللشللكللي فللقللط( للللللنللفللوذ والللسلليللطللرة علللى املللحللافللظللة النفطية 
اللللتلللي يللشللكللل أمللللر احللتللالللهللا ونلللهلللب ثلللرواتلللهلللا أحللللد أبلللللرز املللطللامللع 
واألهللللللللللللللللللداف الللللللتللللللي يللللسللللعللللى إىل تلللحلللقللليلللقلللهلللا تلللللحلللللاللللللف اللللللللعلللللللدوان 
الللسللعللودي األملللريلللي اإلمللللللارايت، ويللمللكللن الللقللول أنللله قللد نجح 

يف تحقيق هذا الهدف إىل حد كبري .

مخطط امريكي بريطاني صهيوني 
- بللللالللللتللللزامللللن ملللللع سلللليللللطللللرة الللللللقللللللوات امللللللدعلللللوملللللة إملللللاراتللللليلللللا عللى 
امللللحلللافلللظلللة وطلللللللرد حللللللزب اإلصللللللللاح ملللنلللهلللا  - ملللعلللللللوملللات مللهللمللة 
علللن مللخللطللط أبلللو ظللبللي ودورهلللللا الللعللسللكللري يف تللنللفلليللذ املخطط 
األمللللريللللي اللللربيلللطلللاين اللللصلللهللليلللوين الللللهللللادف إىل احللللتللللال اللليللمللن 
ونللهللب ثلللرواتللله وتلللحلللديلللداً ملللا يللتللعلللللق بللمللحللافللظللة شللبللوة وملليللنللاء 

بلحاف.
وكان موقع "ميدل إيست آي" الربيطاين قد نشر يف وقت 
سللللابللللق تلللقلللريلللرا يلللفلللضلللح ملللللؤاملللللرات اإلمللللللللللارات يف مللليلللنلللاء بلللللحللاف 

النفطي ، وتحويله إىل ثكنة عسكرية وسجون سرية.
عقب خسارة حزب اإلصاح يف شبوة كانت وسائل إعام 
ملللقلللربلللة مللللن الللللحللللزب قللللد سلللربلللت أنللللبللللاء عللللن اسلللتلللقلللاللللة علللضلللو مللا 

يسمى مجلس الللرئللاسللة "عللبللدالللللله الللعللللليللمللي" الللعللضللو الللبللارز 
يف حزب اإلصاح، واملدير السابق ملكتب الفار هادي وجاءت 
هذه التسريبات عقب خسارة املقاتلن املقربن من الحزب 
يف شللللبللللوة، وعلللقلللب بللليلللان مللللا يللسللمللى رئللليلللس امللللجلللللللس اللللرئلللايس 
"رشللللللللاد اللللعللللللليلللملللي"، اللللللللذي شللللللدد فللليللله عللللى فللللللرض مللللا أسلللملللاه 

سلطة الدولة. 
وعللللللللى ذات اللللللسللللليلللللاق أكللللللللللدت وكللللللالللللللة "رويللللللللللللللللللرتز"  تلللسلللريلللبلللات 
استقالة "عبدالله العليمي" الذي "أُقنع بالرتاجع" إلحال 

االستقرار يف املجلس. 
سللللرعللللان مللللا تلللحلللوللللت هللللللذه اللللتلللسلللريلللبلللات إىل إثللللللللارة انلللتلللقلللادات 
واسللعللة مللن مناصري حللزب اإلصلللاح، لعدم جللرأة عبد الله 

العليمي عى اتخاذ خطوة كهذه.
إىل ذلللللللللللللللك نلللللللفلللللللى ملللللللللصلللللللللدر ملللللللللللسلللللللللللؤول فلللللليللللللمللللللا يللللللسللللللمللللللى رئلللللللاسلللللللة 
الللجللمللهللوريللة، الللحللديللث عللن لللقللاء ثللنللايئ جمع رشلللاد العليمي 
وقلللللللليللللللللادات مللللللن حللللللللزب اإلصلللللللللللاح بلللللشلللللأن األحلللللللللللللداث األخلللللللللللرية يف 
ملللحلللافلللظلللة شللللبللللوة وأشللللللللار املللللصللللدر إىل أن الللللبلللليللللان اللللللصلللللادر عللمللا 
أسلللللملللللاه رئلللليللللس املللللجلللللللللس الللللللرئللللللايس أجللللللللاب علللللن كللللافللللة األسلللئلللللللة 
املتعلقة بمسار األحلللداث التي شهدتها مدينة عتق، بما يف 
ذلك جرب ضرر املواطنن، والتزام ما أسماه الدولة بمعالجة 
كافة اآلثار املرتتبة عى تلك األحداث املؤسفة..  وهي رسالة 
تبدو واضحة بأن تحالف العدوان واالحتال قد حسم مسار 
األحللداث يف شبوة، وأن أي مفاوضات بشأن هللذا امللف غري 

قابلة للمداوالت.

معلومات خطيرة 

باملقابل ويف أول تعبري عن ردة فعله الغاضبة من خسارته 
يف شبوة كشف إعام حزب اإلصاح معلومات خطرية جداً 
عن رشاد العليمي وإرتباطه باملخابرات وثرواته حيث شنت 
وسللائللل إعللاملليللة مللحللسللوبللة عللى اإلصللللاح حللملللللة إعللاملليللة لم 
تتضمن هلللذه امللللرة االتللهللامللات بللل مللعلللللومللات ووثللائللق وهلللو ما 

بدأت به قناة املهرية التي تبث من تركيا.
حرب كشفت القناة نقًا عن منظمات دولية عن أرصدة 
العليمي املجمدة التي بلغت يف البنوك األملانية 85 مليون 
يورو و300 مليون دوالر بحسب منظمة الشفافية الدولية.
إضافة إىل امتاكه عدة شركات منها شركة يديرها نجله 

ويللشللارك فيها عللدد مللن املللسللؤولللن اليمنين وامللتللاكلله أيضا 
عدة فلل وبنايات سكنية يف عدة دول عربية وأجنبية.

وللللعلللل أخلللطلللر ملللا تللنللاوللله الللتللقللريللر اتلللهلللام الللعللللليللمللي بللالللعللمللالللة 
لصالح الجهاز األمني لسلطة صالح ضد زمائه ورفاقه يف 
العمل السيايس منهم يف اتحاد القوى الشعبية الذي كان 

العليمي عضواً فيه.
وخال عمله وزيراً للداخلية اتهم بتسريب معلومات ألكرث 
مللن دوللللة )كلللان العليمي مللرتللبللطللاً بالربيطانين واألمللريللكلليللن 
أثللللنللللاء عللمللللله يف اللللحلللكلللوملللة وزيلللللللللراً للللللللداخللللللليلللة ثللللم نلللائلللبلللاً لللرئلليللس 

الوزراء للشؤون األمنية(
واستدعت القناة فيديو للرئيس األسبق عي صالح وهو 
يشري إىل أن العليمي عميل قديم وهو من يقف خلف تقديم 

اإلحداثيات للتحالف.
وبللللغللللض اللللنلللظلللر علللملللا إذا كللللللان مللللوقللللف وسلللللائلللللل إعللللللللام حلللزب 
اإلصاح هو موقف قياداته التي تمتلك قرار التحكم ببوصلته 
وتللوجلليللهلله يف االتلللجلللاه الللللذي تللريللد ، ال يللبللدو أّن تللوسلليللع دائلللرة 
تللللرسلللليللللخ االحلللللللتلللللللال وبلللللسلللللط الللللسلللليللللطللللرة والللللللنللللللفللللللوذ الللللسللللعللللودي 
اإلمارايت واالستمرار يف االستهداف واإلقصاء املتعمد لحزب 
اإلصلللللللاح سللتللتللوقللف علللنلللد حللللللدود مللحللافللظللة شلللبلللوة ، بللللل ربللمللا 
تللمللتللد إىل وادي حللضللرمللوت حلليللث املللنللطللقللة الللعللسللكللريللة األوىل 
التي يديرها قادة موالون للحزب تحت مربر اإللحاح الشعبي 
امللللطلللاللللب بلللرحللليلللل قللللللوات الللللحللللزب مللللن امللللحلللافلللظلللة وتللسللللليللمللهللا ملللا 
يسمى قوات "النخبة الحضرمية" يف ساحل حضرموت وهو 
أمر قد تبدو مآالته مؤملة بالنسبة لنفوذ الحزب هناك، فإىل 
جانب تقليص دوره ونفوذه يف املحافظة، فهو سيحرمه من 
مصادر تمويل ضخمة استمرت لسنوات، وفقدها مؤخرا 

يف شبوة. هذا يف حسابات اقتصاد الحرب.
 فهل سيدرك الحزب خطورة هذه املؤامرة ويعيد  حسابات 
الوطنية ويبدأ توجيه بوصلته نحو أحضان الوطن كون ذلك 
هو "االقتصاد الوطني" الحقيقي الللذي قد ُيحسب للحزب 
ويحميه من االنهيار أم أن الحزب سيواصل التمادي يف غيه 
وغفلته وعللنللاده غللري امللللربر كللعللادتلله يف االنللسللاخ عللن وطنيته 
واالسهام يف تهيئة البيئة املواتية لتنفيذ أهداف ومخططات 
الللللللللللعللللللللللدوان واالحللللللللللتللللللللللال ال سللللليلللللملللللا يف املللللللحللللللافللللللظللللللات الللللجللللنللللوبلللليللللة 
والشرقية التي تكتنف تحت ثراها النسبة األكرب من ثروات 
الوطن النفطية والغازية والطبيعية.. هذا هو السؤال الذي 

ننتظر الحصول عى إجابته يف قادم األيام.

خسارة جديدة يف محافظة شبوة ليست األوىل لكنها األفدح بالنسبة لحزب اإلصاح إذا ما 
نظرنا إىل مسلسل الخسائر والهزائم والضربات املوجعة التي تعرض لها الحزب من حلفائه 

باألمس يف ارتكاب جرم الخيانة العظمى ويف التخندق معا يف خندق املعاداة واالستهداف 
للشعب والتدمري للوطن، يف ظل عدم توفر اإلحصائية الحقيقية، عشرات وربما مئات 

القتى والجرحى خسرهم الحزب من عناصره العسكرية خال معركته العنيفة والدامية مع 
ما يسمى قوات دفاع شبوة وقوات العمالقة والتي انتهت بخسارة الحزب الفادحة وإزاحته 

بشكل كامل من محافظة شبوة.. ماذا بعد انتهاء املعركة..  ماذا بعد الخسارة الفادحة..  
اإلصاح إىل أين..  ؟! املزيد من تفاصيل اإلجابة عى هذه األسئلة وغريها يف سياق التقرير 

التايل: 
"- خاص "
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القضية املركزية لألمة الفلسطينية. خصوصاً التي هرولت نحو التطبيع وباعت املتواطئة التي ابدتها بعض االنظمة العربية والضحية، ولعل األدهى واالمر تلك املواقف تدعو لضبط النفس، بل تساوي بني الجالد الالإنسانية فلم تصدر سوى تصريحات باهتة والحقوقية، التي اعتادت عىل مثل هذه املواقف لحكومات ودول العالم ومنظماته الدولية  وكالعادة نرى املواقف املخزية واملفضوحة املحتلة.الغربية أو القطاع أو باقي املدن الفلسطينية الشعب الفلسطيني سواًء يف القدس أو الضفة باستمرار هذا الصلف الصهيوين االرعن بحق هو امتداد لسلسلة الجرائم واملجازر التي يرتكبها قطاع غزة يوم الجمعة بغارات هستريية أثمة،  إقدام العدو الصهيوين عىل استهداف 

تقرير: عبدالحميد الحجازي

وتعليمية اإلسرائييل خّلف أضرارا يف 650 وحدة سكنية ومؤسسات خدمية وك����������ان اإلع������������الم ال����ح����ك����وم����ي يف ق�����ط�����اع غ��������زة ق������د أك��������د أن ال������ع������دوان مستمرة.احصاءات أولية خصوصاً وأن غارات العدو الصهيوين ما زالت 5 أع��وام وسيدة مسنة فيما أصيب بجروح 125آخرين وهي العسكري يف سرايا القدس ونحو 15شهداً بينهم طفلة تبلغ وزارة ال���ص���ح���ة يف غ������زة- إىل اس���ت���ش���ه���اد ت��ي��س��ري ال���ج���ع���ري ال��ق��ائ��د أهداف لحركة الجهاد اإلسالمي يف قطاع غّزة، أدت - بحسب العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الكيان املحتل ضد 

وصّفارات اإلنذار تدّوي يف بات يام وحولون”.ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة إن ص�����واري�����خ امل����ق����اوم����ة وص����ل����ت إىل ج���ن���وب���ي ت����ل أب���ي���ب، باتجاه بلدات يف جنوب فلسطني املحتلة، وقالت مصادر محلية وف���ص���ائ���ل اخ�������رى ض���م���ن “رده��������ا األويل” ع����ن اط�������الق 100 ص�����اروخ وب��ال��ف��ع��ل ل���م ت��م��ض س����وى س���اع���ات ح��ت��ى أع��ل��ن��ت س���راي���ا ال��ق��دس الكبري تيسري الجعري وإخوانه الشهداء.  املقاومة.. متوعدة بالرد القايس واملؤلم عىل جريمة اغتيال القائد الفلسطينية أن رد املقاومة ق��ادم وبالطريقة التي تحددها قيادة ورداً عىل هذا االعتداء الصهيوين السافر أكدت فصائل املقاومة جاهزية الفصائل

غوريون، تحسباً إلطالق صواريخ من قطاع غزة.ال����وس����ط����ى وال����ج����ن����وب����ي����ة، وت����غ����ي����ري م������س������ارات ال�����ط�����ائ�����رات يف م����ط����ار ب��ن ف���ي���م���ا أش���������ار اإلع�����������الم ال����ص����ه����ي����وين إىل ف����ت����ح امل������الج������ئ يف امل���ن���ط���ق���ت���ني الحدودية مع قطاع غزة باإلضافة إىل منطقة تل أبيب.غزة، كما قام جيش االحتالل بنشر القبة الحديدية عىل املنطقة تتضمن منع التجمهر وف��ت��ح امل��الج��ئ ع��ىل بعد 80 ك��م م��ن قطاع يف ح�����ني ات����خ����ذ ج���ي���ش االح������ت������الل ت�����داب�����ري خ����اص����ة يف "غ��������الف غ�����زة" غزة يف العام املايض.م��واج��ه��ات شبيهة لتلك ال��ت��ي ان��دل��ع��ت خ���الل ال���ع���دوان ع��ىل قطاع لنشر عدد منها يف املدن الساحلية مثل اللد وعكا، خشية اندالع عومر بار ليف، 10 سرايا من قوات االحتياط يف "حرس الحدود"، ف��ص��ائ��ل امل��ق��اوم��ة. ك��م��ا اس��ت��دع��ى وزي����ر األم����ن ال���داخ���يل اإلس��رائ��ي��يل، استدعاء 25 ألف جندي من قوات االحتياط، تحسباً ألي رد من الذعر والخوف، فسارع وزير األمن اإلسرائييل، بيني غانتس، إىل ب���ع���د ص������واري������خ ال��������رد ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي اص����ي����ب ال���ص���ه���اي���ن���ة ب���ح���ال���ة م��ن حالة ذعر إسرائيلية

املستوطنني".أي���ض���ا وع����ىل ك���ل ال���س���اح���ات أن ت��ف��ت��ح ن���ريان���ه���ا ع���ىل ال���ع���دو وق��ط��ع��ان يف ك����ل امل�����ع�����ارك ويف ك����ل ال����س����اح����ات، ويف م���ق���دم���ت���ه���ا ه������ذه امل���ع���رك���ة وس���ت���وازن ال����ردع وستبقى ت��الح��ق االح��ت��الل وس��ت��ه��زم��ه ك��م��ا هزمته ال���ب���اس���ل���ة س���ت���داف���ع ع����ن ش��ع��ب��ن��ا وأه���ل���ن���ا يف ال���ق���ط���اع وب���ك���ل م����ا ت��م��ل��ك م�����ن ج���ان���ب���ه ذك������ر امل����ت����ح����دث ب����اس����م ح����رك����ة "ح�����م�����اس" أن امل���ق���اوم���ة تحتاج إىل موقف واضح حيال مواجهة هذا العدوان.وسنقاتلهم كرجل واح��د بشكل موحد.. مشدداً عىل أن اللحظة والساعات القادمة ستثبت للعدو أن كل فصائل املقاومة واحدة صحافية قال إن تل أبيب ستكون أحد أهداف صواريخ املقاومة، زي����اد ال��ن��خ��ال��ة أم���ني ع���ام ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس���الم���ي يف ت��ص��ري��ح��ات تل أبيب هدفًا

وطالب جماهري األمة بأن ُتعيل صوتها رفضا لإلجرام الصهيوين هي القضية املركزية لكل مكونات األمة.أن يكون كيانا طبيعيا يف األمة.. مبيناً أن القضية العربية ستظل إن العدو الصهيوين كان وسيبقى العدو املركزي لألمة، وال يمكن ونقلت وك��ال��ة "ش��ه��اب" الفلسطينية لألنباء ع��ن ق��اس��م، قوله: الفلسطينيني.إىل أن ه���ذه االت���ف���اق���ات ش��ج��ع��ت ال���ع���دو ع���ىل ت��ص��ع��ي��د ج��رائ��م��ه ضد الفلسطيني ومقدساته منذ انطالق مسار التطبيع الحايل، مشرياً قاسم، قد أكد أن العدو الصهيوين يصعد من عدوانه عىل الشعب وك����ان ال��ن��اط��ق ب��اس��م ح��رك��ة امل��ق��اوم��ة اإلس��الم��ي��ة )ح���م���اس( ح���ازم التطبيع شجع العدو

الفلسطيني، واألمن القومي العربي، ومصالح كل األمة.م����ن أج�����ل م���واج���ه���ة امل�����ش�����روع ال���ص���ه���ي���وين ال������ذي ي���س���ت���ه���دف ال��ش��ع��ب ض��د الشعب الفلسطيني، وتوحيد جهودها ع��ىل ت��ن��وع مكوناتها 

العدوان الصهيوين املتواصل.ال��س��ب��ع وع���س���ق���الن ون��ت��ي��ف��وت وس����دي����روت ب���� 60 ص����اروخ����اً رداً عىل قصفها يف تمام ال�12 "تل أبيب" ومطار بن غوريون وأسدود وبرئ وأع���ل���ن���ت س����راي����ا ال����ق����دس ض���م���ن ع��م��ل��ي��ة "وح�������دة ال����س����اح����ات" ع��ن أفضل حاالتها ويد مجاهدينا ستظل العليا يف امليدان بإذن الله"."نطمنئ أبناء شعبنا وجمهور املقاومة ب��أن معنويات مقاتلينا يف القدس، استمرار القتال رداً عىل ال��ع��دوان الصهيومي.. وقالت: وب����ح����س����ب وك������ال������ة "ف����ل����س����ط����ني ال������ي������وم االخ��������ب��������اري��������ة.. أك����������دت س����راي����ا بدأتها عند تاسعة البهاء بتوقيت املقاومة ليلة الجمعة.يف ف��ل��س��ط��ني، ي����وم ال��س��ب��ت، ع���ن ع��م��ل��ي��ة "وح�����دة ال���س���اح���ات" ال��ت��ي أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي عملية وحدة الساحات

واستنكر وزير اإلعالم، الصمت املخزي للمجتمع الدويل واألمم األرايض املحتلة.وان����ت����زاع ح��ق��وق��ه امل��غ��ت��ص��ب��ة وط�����رد اإلح����ت����الل ال��ص��ه��ي��وين م���ن جميع وامل��ق��دس��ات اإلس��الم��ي��ة، وح���ق ال���رد ب��ق��وة يف ع��م��ق األرايض املحتلة وأكد عىل حق الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن نفسه وأرضه لألمة.العميلة للتطبيع مع العدو الصهيوين وتخليها عن القضية املركزية ارتكبها كيان العدو يف غزة ما كانت لتحصل لوال هرولة األنظمة ال��ص��ه��ي��وين ب��ح��ق ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي.. م���ؤك���داً أن ال��ج��ري��م��ة ال��ت��ي أن هذه الجريمة تأيت يف إطار سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الشامي، وبشدة ال��ع��دوان الصهيوين عىل قطاع غ��زة، مشرياً إىل حيث أدان ناطق حكومة االنقاذ الوطني وزير اإلعالم ضيف الله والعلمائية واملثقفني واالكاديميني والسياسيني واالعالميني. الرد املناسب، إىل جانب مواقف العديد من الفعاليات السياسية تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني املشروع يف الصهيوين وعدوانه عىل غزة، وتجىل ذلك باملوقف السيايس الثابت ال��ي��م��ن ح��ك��وم��ة وش���ع���ب���اً ك���ان���ت م���ن أوائ������ل امل���ن���ددي���ن ب��االس��ت��ه��داف املوقف اليمني

األحرار يف فلسطني وكل البالد اإلسالمية.املحاصر واغتياله رجال الجهاد واملقاومة يجب أن يستنهض همم وامل���ح���اف���ظ���ات، م���ؤك���دة أن ال����ع����دوان ال��ص��ه��ي��وين ع���ىل غ����زة وش��ع��ب��ه��ا واالح��������������زاب ال���س���ي���اس���ي���ة وامل����ك����ت����ب ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف ال����ع����اص����م����ة ص���ن���ع���اء قطاع غزة من كل الهيئات التشريعية مجلس النواب والشورى، إىل ذلك توالت املواقف والبيانات املنددة بالعدوان الصهيوين عىل اإلسالمي. ول����ك����اف����ة امل����ج����اه����دي����ن واألح��������������رار ف����ي����ه وع�������ىل رأس������ه������م ح�����رك�����ة ال���ج���ه���اد وعر علماء اليمن عن عزائهم ومواساتهم للشعب الفلسطيني الجبانسعيدا بعد جهاد مشرف ومواجهة بطولية مع الكيان الصهيوين واض�����اف ع��ل��م��اء ال��ي��م��ن ..ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ت��ي��س��ري ال��ج��ع��ري ارت��ق��ى الوحشية بحق الشعب الفلسطينيال��ج��دي��د ع���ىل غ���زة يف وح��ش��ي��ة ج���دي���دة ت��ض��اف إىل س��ل��س��ل��ة ج��رائ��م��ه وقالت الرابطة يف بيان لها : تابعنا بألم شديد العدوان الصهيوين عىل قطاع غزة كما دانت بشدة رابطة علماء اليمن العدوان الصهيوين الجبان الجعري وعدد من رفاقه جراء العدوان الصهيوين.لحركة الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني يف استشهاد القائد وع��ر ناطق الحكومة، عن تعازي الحكومة والشعب اليمني، العدوان وضرب عمق العدو.يف املنطقة.. داعيا حركات املقاومة إىل توحيد جهودها ملواجهة هذا انعكاسات خطرية عىل كيان العدو الصهيوين، واألمن واالستقرار كما أكد أن العدوان عىل غزة، لن يمر مرور الكرام وسيكون له الفلسطينيني.وع�����ن�����ج�����ه�����ي�����ة ال��������ع��������دو ال������ص������ه������ي������وين، وم�����������ا ي�����رت�����ك�����ب�����ه م��������ن ج��������رائ��������م ب���ح���ق ال�����ع�����ال�����م إىل م�����س�����ان�����دة ال����ش����ع����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي يف م�����واج�����ه�����ة ص��ل��ف ودع������ا ال����وزي����ر ال���ش���ام���ي، ال���ش���ع���وب ال���ع���رب���ي���ة واإلس����الم����ي����ة وأح������رار األرايض الفلسطينية.جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كافة وجدد التأكيد عىل موقف اليمن الثابت واملبديئ يف الوقوف إىل تتنافى مع كل األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.املتحدة عىل جرائم العدو الصهيوين بحق الشعب الفلسطيني التي 

الدفاع عن حقوقه بالحياة والحرية.وأك�������د امل����ص����در وق�������وف س����وري����ا ودع���م���ه���ا ل��ل��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف لكل قيم القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.ونساء وشيوخا يعكس بشكل سافر تواطؤ مع العدوان وتجاهل السورية إن عدم اهتمام املجتمع الدويل بدماء الفلسطينيني أطفاال وق���ال م��ص��در رس��م��ي م��س��ؤول يف وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ل��وك��ال��ة األن��ب��اء اإلنسانية.الصهيونيني، الذين اعتادوا ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد ال��ت��ص��ع��ي��د ال��خ��ط��ري يف ق���ط���اع غ�����زة، وط���ال���ب���ت ب��م��ح��اس��ب��ة امل��س��ؤول��ني ح��م��ل��ت وزارة ال���خ���ارج���ي���ة ال���س���وري���ة ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين م��س��ؤول��ي��ة املوقف السوري

ولفت إىل أن مسرية التطور عىل الساحة الفلسطينية وانحدار وخاصة محور املقاومة يمر بظروف خاصة".االسالمي يف فلسطني زياد النخالة، قوله: إن "العالم اإلسالمي س���الم���ي خ����الل اس��ت��ق��ب��ال��ه ال���س���ب���ت، ل���ألم���ني ال���ع���ام ل��ح��رك��ة ال��ج��ه��اد ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ال��ج��م��ه��وري��ة اإلس���الم���ي���ة ل���ألن���ب���اء )إرن�������ا( ع���ن ال���ل���واء جرائمه األخرية.وبالتايل فإن الكيان الصهيوين سيدفع مرة أخرى ثمنا باهظا جراء ت�����دل وب�����ال ش����ك ع����ىل أن امل����ق����اوم����ة ت��ع��ي��ش ف���ص���ال ج����دي����دا م����ن ال���ق���وة السريع للمقاومة االسالمية الفلسطينية عىل الجرائم الصهيونية أكد قائد الحرس الثوري اإليراين اللواء حسني سالمي، أن الرد املوقف االيراين

عىل إدارة حروب كبرية".ق��ائ��اًل: إن "ق��وة املقاومة تنامت كثريا قياسا للمايض وب��ات��ت ق��ادرة وت��ط��رق ال��ل��واء س��الم��ي إىل ت��ط��ور ق���درات امل��ق��اوم��ة الفلسطينية.. بال تراجع، وسيكون تحرير القدس قريبا بإذن الله.القوة الصهيونية نحو الزوال واالنهيار، هي مسرية ماضية لألمام 

والتأثري يف سري املعارك"."العدو يعمل عىل بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام ن��ق��اط ض��ع��ف ال��ع��دو واالس��ت��ف��ادة منها يف امل���واج���ه���ة".. الف��ت��اً إىل أّن وت���اب���ع ق���ائ���اًل: إّن����ه "ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع���ىل إظ���ه���ار ن��ق��اط ق��وت��ن��ا وك��ش��ف يف العراق وأفغانستان وإيران واليمن والصومال وفنزويال وكوبا"."التجربة أثبتت أيضاً أّن أمريكا ُتهزم سياسياً وميدانياً كما جرى أّن ج��ي��ش االح���ت���الل ُي��ق��ه��ر وُي���ه���زم وُي����ذل وُت��ك��س��ر ه��ي��ب��ت��ه".. مضيفاً: وق������ال ال���س���ي���د ن���ص���ر ال����ل����ه: " امل���ق���اوم���ة يف ل���ب���ن���ان وف��ل��س��ط��ني أث��ب��ت��ت تجارب معنا واملقاومة دائما باملرصاد".وأه��ل غ��زة وكذلك عندما يتوجه بالخطاب إىل لبنان وه��م لديهم وأوض������ح أن "ال���ع���دو ي��خ��ط��ئ ع��ن��دم��ا ي��ت��ص��ور أن����ه ي���ره���ب امل��واط��ن��ني الفصائل".األعزاء يف حركة الجهاد اإلسالمي ومع قيادة حركة حماس وبقية ونحن يف حزب الله نتابع ما يجري وعىل تواصل دائم مع إخواننا "رد امل��ق��اوم��ة ي��ج��ب أن ي��ك��ون م��وض��ع ت��أي��ي��د وم��س��ان��دة م��ن الجميع يف ه����ذا ال���ع���ال���م أن ي���دع���م ه����ذا ال���ح���ق وأال ي��ش��ك��ك ب������ه".. وت����اب����ع: إن حق حركة الجهاد أن ترد عىل هذا االعتداء ويجب عىل كل شريف وأضاف: "من حق الشعب الفلسطيني ومن حق املقاومة ومن غزة لن ترد وحركة الجهاد اإلسالمي لن ترد".السبت: "من الواضح أن العدو يذهب إىل التقديرات الخاطئة بأن املركزي الذي يقيمه حزب الله يف الضاحية الجنوبية لبريوت مساء وق����ال ال��س��ي��د ن��ص��ر ال��ل��ه يف ك��ل��م��ة ل���ه خ����الل امل��ج��ل��س ال���ع���اش���ورايئ "الساعات واأليام املقبلة ستكشف أن العدو أخطأ التقدير يف غزة".أن ي���د امل���ق���اوم���ة س��ت��ك��ون ه���ي ال��ع��ل��ي��ا يف م��ع��رك��ة غ������زة.. الف���ت���اً إىل أن أك���د األم����ني ال���ع���ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��ل��ب��ن��اين ال��س��ي��د ح��س��ن ن��ص��رال��ل��ه، املقاومة هي األعىل 

اعتقلت ق��وات ال��ع��دو الصهيوين، أم��س األح���د، 21 فلسطينيا تصعيد صهيوين

مخيم الفوار.الخليل، اعتقلت قوات العدو الصهيوين، أربعة مواطنني من ال��ش��م��ال��ي��ة أث���ن���اء ت����واج����ده ع��ن��د أح����د امل���واط���ن���ني يف امل���ن���ط���ق���ة.. وم��ن كما اعتقلت ق���وات ال��ع��دو ش��اب��ا م��ن خ��رب��ة الحديدية ب��األغ��وار عنزة.تبلغ من)22 عاما( من حي املراح، وأسريين محررين من بلدة ومن جنني، اعتقلت قوات العدو الصهويني طالبة جامعية منزليهما يف مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.ومن نابلس، اعتقلت قوات العدو شقيقني بعد أن داهمت داهمت منازلهم وفتشتها.اثنني منهم من مخيم طولكرم، وآخر من بلدة صيدا، بعد أن  ومن ط��ول��ك��رم، اع��ت��ق��ل��ت ق����وات ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين ث��الث��ة شبان بلدة بيت فجار.ح���اج���ز ال��ك��ون��ت��ي��ر ال���ع���س���ك���ري ش�����رق ب���ي���ت ل���ح���م، وج��م��ي��ع��ه��م م��ن اث���ن���ني م���ن م��ن��ط��ق��ة ه����ن����دازة، وث���الث���ة آخ����ري����ن، أث���ن���اء ع���ب���وره���م عىل اعتقلت قوات العدو ثالثة مواطنني من بلدة الخضر، ومواطنني ب��ع��د م��داه��م��ت��ه��ا ع���دة م��ن��اط��ق ب��ال��ض��ف��ة.. ف��ف��ي م��دي��ن��ة ب��ي��ت لحم، 

��ة الدفاع عن أرضه ومقدساته.إَنّ شعبنا الفلسطيني يف كّل أماكن وجوده يقف اليوم موّحداً يف ونقلت وكالة "فلسطني اآلن" عن الحركة يف بيان لها، القول: التنّبؤ بها، يف الوقت الذي يستمر يف عدوانه الهمجي عىل قطاع غّزة.الصهاينة باقتحام املسجد األق���ىص امل��ب��ارك، ونتائجه ال��ت��ي ال يمكن ال���ص���ه���ي���وين امل���س���ؤول���ي���ة ال���ك���ام���ل���ة ع����ن ت����داع����ي����ات س���م���اح���ه ل��ل��م��ت��ط��ّرف��ني إىل ذل��������ك ح����م����ل����ت ح�����رك�����ة امل������ق������اوم������ة اإلس������الم������ي������ة )ح�������م�������اس( ال����ع����دو )ج( لتسهيل ابتالعها وتخصيصها كعمق اسرتاتيجي لالستيطان.الفلسطيني يف القدس الشرقية املحتلة ويف عموم املناطق املصنفة وق��ض��ي��ت��ه وح���ق���وق���ه، وي����ن����درج يف إط������ار م���ح���اوالت���ه���ا إلل����غ����اء ال���وج���ود جزء ال يتجزأ من حرب االحتالل املفتوحة عىل الشعب الفلسطيني يتعرض له املسجد األقىص من حمالت تهويد شرسة ومتواصلة هو وم���خ���اط���ره ع���ىل س���اح���ة ال����ص����راع وامل��ن��ط��ق��ة ب���رم���ت���ه���ا.. وق����ال����ت: إن ما واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك، وعن تداعياته الكاملة واملباشرة عن ع��دوان��ه املستمر ضد املقدسات املسيحية وحملت الخارجية الفلسطينية، العدو الصهيوين املسؤولية تسمى منظمات "جبل الهيكل".ايتمار بن غافري، وعناصر ومؤيدي الجمعيات االستيطانية وما امل��ت��ط��رف��ني ال���ي���ه���ود ل��ب��اح��ات��ه ب��م��ش��ارك��ة ع��ض��و ال��ك��ن��ي��س��ت امل��ت��ط��رف ك��ان آخ��ره��ا االق��ت��ح��ام��ات الجماعية ال��واس��ع��ة ال��ت��ي ق��ام بها غالة املسيحية واإلسالمية ويف مقدمتها املسجد األقىص املبارك، والتي وأدانت الخارجية  االستهداف الصهيوين املتواصل للمقدسات الستباحته وجهان لعملة العدو العنصري الواحدة.وتصعيد استهداف املسجد األقىص املبارك وإطالق يد املستوطنني وع����دوان����ه ال���وح���ي وال����دم����وي ع���ىل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني يف ق���ط���اع غ��زة أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حرب العدو الصهيوين اقتحام املسجد األقىص "إيرز" العسكري بعدد من قذائف الهاون."ناحل عوز" برشقات صاروخية وعشرات قذائف الهاون.. وموقع كما استهدفت سرايا القدس أنظمة املراقبة والرؤية داخل موقع موقع كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون الثقيل.ضمن عملية »وح��دة الساحات«.. واستهدفت تجمع لآلليات يف وقصفت سرايا القدس مدينة عسقالن املحتلة برشقة صاروخية بعدد من قذائف الهاون.. وقصفت "مفتاحيم" برشقة صاروخية.واستهدفت سرايا القدس تحشدات لآلليات العسكرية يف صوفا برشقات صاروخية.ش����ه����داء األق������ىص ل������واء ن���ض���ال ال����ع����ام����ودي م���دي���ن���ة ع���س���ق���الن امل��ح��ت��ل��ة سرايا القدس وكتائب املقاومة الوطنية وكتائب املجاهدين وكتائب ويف عملية مشرتكة ضمن عملية »وحدة الساحات« استهدفت بعدد من قذائف الهاون.وكانت سرايا القدس قد دكت الليلة املاضية موقع "ناحل عوز" الهاون.. وقصفت "نري عوز" برشقة صاروخية.ك���م���ا دك�����ت س����راي����ا ال����ق����دس م���وق���ع ك��ي��س��وف��ي��م ب���ع���دد م����ن ق���ذائ���ف من قذائف الهاون.ال��ه��اون.. واستهدفت تجمع لآلليات يف أح���راش كيسوفيم بعدد صاروخية.. ودكت سرايا القدس مستوطنة نرييم بعدد من قذائف س�������راي�������ا ال�������ق�������دس ال�������ق�������دس امل����ح����ت����ل����ة وم����غ����ت����ص����ب����ة س��������دي��������روت ب���رش���ق���ة ويف حصاد عملية "وحدة الساحات" يف يومها الثالث: قصفت العدوان الصهيوين املتواصل عىل أبناء فلسطني يف قطاع غزة.استشهاد القائد الكبري خالد منصور وإخوانه الشهداء، ورداً عىل ب����رش����ق����ات ص����اروخ����ي����ة ض���م���ن ع���م���ل���ي���ة "وح���������دة ال�����س�����اح�����ات" رداً ع��ىل م����س����ؤول����ي����ت����ه����ا ع������ن ق����ص����ف ال������ق������دس امل����ح����ت����ل����ة وم���غ���ت���ص���ب���ة س�����دي�����روت وب���ح���س���ب ال���ع���دي���د م����ن امل����راق����ب����ني، أع���ل���ن���ت س����راي����ا ال����ق����دس ال���ي���وم "وحدة الساحات".أدخ���ل���ت يف ص��ب��اح أم����س األح�����د، ت��ك��ت��ي��ك��اً وت����ط����وراً ج���دي���داً يف عملية وذك�������رت وك����ال����ة "ف��ل��س��ط��ني ال����ي����وم" اإلخ����ب����اري����ة أن س����راي����ا ال���ق���دس يف فلسطني عمليتها التي أطلقت عليها "وحدة الساحات".واصلت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي وال���������ذي أس����ف����ر ع�����ن ارت�����ق�����اء 32 ش����ه����ي����داً وأك�������ر م�����ن 275 ج���ري���ح���اً، للرد عىل العدوان الصهيوين املستمر  لليوم الثالث عىل التوايل تفوق املقاومةتحقيق تطلعاته يف التحرير والعودة.ال���ّدف���اع ع��ن قبلة املسلمني األوىل وم��س��رى ال���َرّس���ول األم����ني، حتى العاجل للوقوف مع الشعب الفلسطيني بكّل الوسائل، يف معركة كما دعت األمة العربية واإلسالمية، قادة وشعوباً، إىل التحّرك الخطرية.األي���������ام امل�����ب�����ارك�����ة، ت����ص����ّدي����اً ل����ه����ذه االق����ت����ح����ام����ات، وإف������ش������ااًل أله���داف���ه���ا ال����ّرح����ال وال����ّرب����اط وم���واص���ل���ة االع���ت���ك���اف يف امل��س��ج��د األق����ىص يف ه��ذه وامل���راب���ط���ني يف ال����ق����دس، وأه�����ل ال���ث���ب���ات يف ال����داخ����ل امل��ح��ت��ل إىل ش��ّد ودع����ت ال��ح��رك��ة ج��م��اه��ري ال��ش��ع��ب الفلسطيني يف ال��ض��ف��ة األب��َيّ

بأكثر  من 900  صاروخ  ..

فصائل املقاومة الفلسطينية تدك مواقع هامة للكيان الصهيوني
السيد نصرالله:  املقاومة في لبنان وفلسطني أثبتت أّن جيش االحتالل ُيقهر وُيهزم وُيذل وُتكسر هيبته

   الشامي:  العدوان على غزة سيكون له انعكاسات خطيرة 
على كيان العدو واألمن واالستقرار في املنطقة

    سوريا: عدم اهتمام املجتمع الدولي بدماء الفلسطينيني 
يعكس التواطؤ مع العدوان وجتاهل كل قيم القانون الدولي

    سالمي: الرد السريع للمقاومة الفلسطينية على اجلرائم 
الصهيونية يدل بأن املقاومة تعيش فصاًل جديدًا من القوة

  فصائل املقاومة: معنويات 
مقاتلينا في أفضل حاالتها ويد 

مجاهدينا ستظل العليا في امليدان
 أصبحت تل أبيب 

ومستوطنات العدو هدفًا 
مشروعًا لصواريخ املقاومة 

الفلسطينية

  العدو الصهيوني يعتقل 21 
فلسطينيًا من الضفة بينهم 

طالبة جامعية
 32 شهيدًا بينهم القائدان 

اجلعبري ومنصور  و 275 
جريحًا  حصيلة التصعيد 

الصهيوني على غزة



اجلديد في عقيدة عام 2022م
الفارق بني العقيدة الجديدة عام 2022م وعقيدة عام 2015م 
هو شمولها الجانب العسكري، كنقاط التمركز والقواعد العسكرية 
ومراكز الدعم اللوجستي ضمن الخريطة العاملية، والتعاون العسكري 
مع الحلفاء، باإلضافة إىل تطّرقها إىل التهديدات والتحديات املاثلة 
أم�����ام األم�����ن ال���ق���وم���ي ال�������رويس، وع����ى رأس ت��ل��ك ال���ت���ه���دي���دات ال���والي���ات 
امل����ت����ح����دة األم�����رك�����ي�����ة، ب���ي���ن���م���ا ط����غ����ى ع�����ى ع����ق����ي����دة ع�������ام 2015م ال���ب���ع���د 

 . االقتصادي، وإن كانت تطّرقت إىل الناتو كتهديد وتحٍدّ
ع��ط��ف��اً ع���ى ذل�����ك، ف����إن روس���ي���ا ت��م��ي وف����ق إس��رات��ي��ج��ي��ة ش��ام��ل��ة عى 
صعيد بناء قوتها العسكرية. فهذا التدّرج، خالل عقدين من الزمن 
)2001- 2022م(، ي��ش��ر إىل رؤي���ة واض��ح��ة ل���دى ال��ق��ي��ادة ال��روس��ي��ة 
ل��ف��رض واق���ع ع��امل��ي ج��دي��د، وه���ذا بالتأكيد ل��ن ي��ح��دث م��ن دون خوض 
الصراع مع ال��والي��ات املتحدة األمركية يف ميدان قوتها األول )البحار 
واملحيطات(، فروسيا الدولة املصَنّفة يف نظريات الجيوبوليتك دول��ةً 
برية، باتت تتجه إىل منافسة الواليات املتحدة املصنفة كقوة بحرية. 
وتعّمدنا هنا اإلشارة إىل روسيا كدولة بحرية، باعتبارها تمتلك سواحل 
طويلة، لكنها لم تصبح بعد قوة بحرية تضاهي القوة األمركية نتيجة 
أسباب يطول شرحها، وَمن يقرأ تاريخ روسيا، يف نسختها السوفياتية، 
وحالياً االتحاد الرويس، فسيدرك كيف أن ثوابت الجغرافيا ساهمت 
يف إعاقة التحرك الرويس ضمن متغرات التصعيد الغربي، الهادف 
إىل محاصرة األسطول البحري الرويس، وبالتايل تقييد حركة روسيا 

عرب البحار واملحيطات. 

كسر الهيمنة األميركية على العالم
تستند الهيمنة األمركية إىل ما تمتلكه من أساطيل بحرية تصل إىل 

مختلف البحار واملحيطات، وهذا يجعلها تخوض معاركها بعيداً 
عن أرضها، وتمارس نفوذها عى الرب من خالل حضورها الطاغي 
وامل��ه��ي��م��ن ع���ى ال��ب��ح��ار وامل��ح��ي��ط��ات، وم����ا ي��رت��ب��ط ب��ذل��ك ال��ح��ض��ور من 
قواعد عسكرية موزَّعة عى مختلف البلدان. وبالتايل، فإن البحار 
واملحيطات هي أه��م ميدان لخوض املعركة مع ال��والي��ات املتحدة، 

باعتبارها من يحتكر الهيمنة عى هذه املناطق منذ صعودها 
ع���ى أن���ق���اض ال���راج���ع ال��ربي��ط��اين يف م��ن��ت��ص��ف ال���ق���رن امل���ايض. 
وظلت االسراتيجية األمركية تتعامل عى أنها قوة بحرية 
يمكنها الوصول إىل أي نقطة يف العالم من خالل البحر، 
وعمدت إىل تعزيز قوتها البحرية ملحاصرة القوى األخرى، 
ومنها االتحاد السوفيايت سابقاً، وروسيا االتحادية حالياً.
ولهذا، فإن العقيدة البحرية الروسية الجديدة تقّدم 

إلينا مفاهيم جديدة بشأن رؤية روسيا االتحادية 
ل��ل��ع��ال��م. ف��ل��م ت��ع��د روس��ي��ا منكفئة ع��ى ذات��ه��ا، أو 
تهتم ف��ق��ط بمحيطها ال���ذي نقلت إل��ي��ه واشنطن 
م���ع���رك���ت���ه���ا ض�����د روس������ي������ا، ب�����ل ب����ات����ت م����وس����ك����و ت���ع���ّد 
املحيطات والبحار الرئيسة منطقَة مجال حيوي 
ل��ه��ا، وإن ل��م ت��ع��رّب ع��ن ذل���ك ص��راح��ة يف عقيدتها 

الجديدة، لكنها – العقيدة - أفصحت عن متطلبات وضرورات دفعت 
روسيا إىل التحول إىل قوة بحرية منافسة للقوة األمركية، وأشارت إىل 
أهمية املحيطات من األطليس إىل الهادي والهندي، ولم تهمل كذلك 
القطب الجنوبي، وهذا يف حد ذاته يجعلنا أمام توجه رويس نحو بناء 
أسطول بحري يستطيع ترجمة أهداف العقيدة البحرية التي حددت 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��رك��ي��ة ع��ى رأس ال��ت��ح��دي��ات وال��ت��ه��دي��دات لألمن 
القومي الرويس، ووردت فيها عبارات واضحة تشر إىل أن روسيا باتت 
ت��ع��ّد الهيمنة األم��رك��ي��ة ع��ى امل��ح��ي��ط��ات وال��ب��ح��ار ت��ه��دي��داً خ��ط��راً ألمنها 
القومي، بحيث جاء يف الفقرة الثانية، ضمن التحديات والتهديدات 
لألمن القومي، إش��ارة إىل الرغبة األمركية، أو التحالف الغربي، يف 
تقييد حركة روسيا، سواء بشأن الوصول إليها أو وصولها إىل اآلخرين، 
وج���اء يف الفقرة األوىل امل��س��ار االس��رات��ي��ج��ي ل��ل��والي��ات املتحدة للهيمنة 
ع��ى املحيطات، وال��ت��أث��ر ال��ع��امل��ي، وم��ا يرتبط بذلك م��ن تأثر يف النقل 

والطاقة ويف موارد املحيطات العاملية. 
وتضمنت التحديات وال��ت��ه��دي��دات إش���ارات واض��ح��ة إىل تعزيز الناتو 
قواته وتوسعه إىل ح��دود روسيا، ورغبة واشنطن يف تحقيق التفوق 
الساحق م��ن خ��الل ال��ق��وات البحرية، وه��ذا يعني أن روس��ي��ا، الواثقة 
ب��ق��درات��ه��ا ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ن��ووي��ة وال���ربي���ة وال��ج��وي��ة، ت��ت��ج��ه نحو 
استكمال تلك القدرات بالتقدم يف تعزيز موقفها، عسكرياً 
واق����ت����ص����ادي����اً وس���ي���اس���ي���اً، م����ن خ�����الل ب���ن���اء ق���وات���ه���ا ال��ب��ح��ري��ة 
وتطويرها، باعتبارها النقطة األضعف يف ميزان القوة 

بني الدولتني. 

العقيدة البحرية وتطورات املعركة
أشارت العقيدة إىل الخطوط العريضة 
امل��ت��وّج��ب تحويلها إىل خ��ط��ط تنفيذية يف 
ك����ل م����س����ارات ال���ت���ح���ول يف ع���ق���ي���دة ال���دول���ة 
ال����ب����ح����ري����ة، ب����اع����ت����ب����اره����ا وض�����ع�����ت األه���������داف 
والوسائل لعملية التحول كنتيجة من نتائج قراءة 
واقع البحرية الروسية ومكانتها، وما تتطّلبه من 
إم���ك���ان���ات م���ادي���ة وخ�����ربات ب��ش��ري��ة ح��ت��ى تستطيع 
تحقيق ط��م��وح ال���دول���ة ال��روس��ي��ة ف��ي��م��ا يتعلق 

ب���ال���ب���ح���ار وامل����ح����ي����ط����ات، وه����ن����ا ل���ي���س ب����ال����ض����رورة ان 
ُت���ف���ص���ح ل���ن���ا ال���ع���ق���ي���دة ع����ن ع������دد ال���س���ف���ن ال��ح��رب��ي��ة 
التي سوف يتم إنتاجها، أو حامالت الطائرات، 
ك��ون ذل��ك يقع ع��ى ع��ات��ق منفذي العقيدة التي 
رك����زت ع��ى أه��م��ي��ة ال��ت��وس��ع يف م��ج��ال ال��ص��ن��اع��ات 
البحرية، يف شقيها الحربي واملدين، وهذا يشر 
إىل ما كانت تعانيه البحرية الروسية من ضعف، 
وذل����������ك م������ن ن����ت����ائ����ج ان�����ه�����ي�����ار االت�������ح�������اد ال����س����وف����ي����ايت، 
وم�������ا خ����ّل����ف����ه ذل�������ك االن�����ه�����ي�����ار م�����ن ت�����ص�����دع وان����ق����س����ام 
وض��ع��ف، ع��ى نحو انعكس سلباً ع��ى املؤسسة 
العسكرية ال��روس��ي��ة، ال��ت��ي ح��اول��ت خ���الل عقود 
االتحاد السوفيايت التغلب عى نقاط ضعفها يف 
امل��ج��ال ال��ب��ح��ري، وال��ت��ي ت��ع��ود أس��اس��اً إىل طبيعة 
ال����ج����غ����راف����ي����ا ال����س����ي����اس����ي����ة ك����ت����ح����ٍد ف��������رض م�����س�����ارات 
معقدة عى الجيش األحمر من أجل تجاوز حالة 
الحصار الغربي املستند إىل استغالل تعقيدات 
الجغرافيا البحرية، األم���ر ال���ذي ه��ّي��أ ل��ه الفرصة 
لتقييد ح��رك��ة األس���ط���ول ال��ب��ح��ري ال��س��وف��ي��ايت ع��ى ال��رغ��م م��ن امل��س��اح��ة 
ال��ك��ب��رة ل��ذل��ك االت����ح����اد، ل��ي��ص��ب��ح ال���وض���ع أك����ر ت��ع��ق��ي��داً يف ح��ال��ة روس��ي��ا 
االتحادية بعد عام 1991م، وخصوصاً يف البحر األسود، وتحديداً 

بعد استقالل أوكرانيا.
وال غرابة يف أن تتجه روسيا إىل تعزيز قوتها البحرية وإيقاف تمدد 
الناتو يف اتجاه حدودها الغربية بعد أن نجحت، إىل حد كبر، يف فرض 
حضورها يف البحر األس��ود من خ��الل استعادة القرم ع��ام 2014م، 
والتدخل قبل ذلك يف جورجيا، وما يحدث اآلن من تدخل يف أوكرانيا، 
وهو التدخل الذي قد ينتهي إىل تغير جيوسيايس من خالل تحويل 
أوكرانيا إىل دولة حبيسة باملعنى الجغرايف، فيما إذا قررت روسيا ضم 
الشرق األوكراين إليها، وهذا ما سيؤدي إىل توسيع الواجهة البحرية 
ل���روس���ي���ا يف ال���ب���ح���ر األس��������ود، وب���ال���ت���ايل ي��م��ك��ن اع���ت���ب���ار ال���ع���ق���ي���دة ال��ب��ح��ري��ة 

الجديدة من ضمن النتائج األولية ملعركة أوكرانيا. 

شمولية العقيدة البحرية
ل����م ت��ه��م��ل ال���ع���ق���ي���دة ال���ب���ح���ري���ة ال���ج���وان���ب اإلج����رائ����ي����ة امل����رش����دة ل��ل��ج��ه��ات 
التنفيذية يف ترجمة العقيدة وتحويلها إىل واقع عميل، آخذة يف االعتبار 
القاعدة الصناعية التي سوف تستند إليها البحرية الروسية يف تحديث 
أسطولها وبناء قاعدة مادية قادرة عى االستجابة ملتطلبات املرحلة، 
وك����ذل����ك االه���ت���م���ام ب���ال���خ���ربات ال��ع��ل��م��ي��ة وت���ط���وي���ر ال���ج���ان���ب ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
يف امل���ج���االت ال��ت��ي تشملها ال��ع��ق��ي��دة، والس��ي��م��ا ج��وان��ب االس��ت��ك��ش��اف��ات 
الجيولوجية واملناخ واملعلومات واستخراج الروات والبيئة والسالمة 
البحرية، وكل ما له عالقة باألنشطة البحرية والتنمية يف السواحل 
وتعزيز العالقات التجارية، وكل ذلك من أجل تحقيق مصالح روسيا 
يف طموحاتها املتصاعدة، وهي املصالح التي تكشفها العقيدة تباعاً، 
وال��ب��داي��ة بمياه املحيطات وال��ب��ح��ار املتاخمة للساحل ال����رويس، بما يف 
ذلك آزوف والبحر األسود والجزء الشرقي من البحر األبيض املتوسط 
ومضيق البلطيق والكوريل ومناطق مرور النقل البحري العاملي، بما 

يف ذلك تلك التي تعمل عى طول السواحل اآلسيوية واألفريقية. 
وربطت العقيدة الجديدة األهداف االسراتيجية للسياسة البحرية 
ال���روس���ي���ة ب��ض��م��ان م��ص��ال��ح األم�����ن ال���ق���وم���ي ل���الت���ح���اد ال�������رويس، وك��ذل��ك 

ب��ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت���ص���ادي���ة، امل��س��ت��دام��ت��ني، وت��م��ّث��ل��ت 
أهدافها بتطوير االتحاد الرويس كقوة بحرية عظمى، وتعزيز مكانته 
بني القوى البحرية الرائدة يف العالم، وبناء القدرات لضمان مصالح 
االتحاد يف املحيط العاملي وحمايتها، وضمان حقوق الوصول املضمون 
إىل املحيطات العاملية ومياهها ووقودها وطاقتها واملعادن، واملحافظة 
ع���ى االس���ت���ق���رار االس���رات���ي���ج���ي يف امل��ح��ي��ط ال��ع��امل��ي وال������ردع االس��رات��ي��ج��ي 
واإلقليمي للخصوم املحتملني، ومنع ال��ع��دوان عى االتحاد ال��رويس 
م���ن امل��ح��ي��ط وال���ب���ح���ر، وب���ال���ت���أك���ي���د، ف����إن ك���ل ع���ن���وان م���ن ه����ذه ال��ع��ن��اوي��ن 
يفرض عى أعداء روسيا مزيداً من التوقف لقراءة هذا التحول الكبر 

يف السياسة الروسية. 

املناطق األكثر أهمية
بالتأكيد، إن السياسة الروسية تقوم عى التدرج يف استعادة القوة 
وال��ن��ف��وذ، س����واء مل��ن��اف��س��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وإج��ب��اره��ا ع��ى ق��ب��ول مبدأ 
تعدد األقطاب، أو لتجاوزها فيما بعد، وفق منطق الطموح البوتيني 
القائم ع��ى أن تصبح روس��ي��ا ق���ادرة ع��ى حماية مصالحها يف مختلف 
ال���ق���ارات وامل��ح��ي��ط��ات وم��زاح��م��ة أم��رك��ا وال��ق��وى ال��غ��رب��ي��ة امل��وال��ي��ة ل��ه��ا يف 
م��ن��اط��ق م��ت��ع��ددة، كمقدمة إلض��ع��اف��ه��ا ع��ى ن��ح��و ي��ه��ّي��ئ ال��ع��ال��م ملرحلة 
ت���ع���دد األق����ط����اب، وه����ي م��رح��ل��ة أص��ب��ح��ن��ا ع���ى أع��ت��اب��ه��ا ب��ف��ع��ل ال��ص��ع��ود 
الرويس املدعوم بالتحالفات املتعددة والناتجة من تقاربات الرؤية يف 
العواصم املناهضة لواشنطن، من بكني شرقاً إىل طهران، وصواًل إىل 
فنزويال ودول جنوب أمركا. ولعل اهتمام العقيدة البحرية بدول، 
مثل سوريا وإيران واملجموعات اآلسيوية والتكتالت، يشر إىل اعتماد 
روسيا، من خ��الل عالقاتها بهذه ال��دول وبالتعاون معها، عى رسم 
م��س��ار التغير امل��ن��ش��ود ع��امل��ي��اً إلن��ه��اء الهيمنة األم��رك��ي��ة، أو ع��ى األق��ل 

تحجيمها وإجبارها عى قبول نظام عاملي متعدد األقطاب. 
وترجمًة ملبدأ التدّرج، استناداً إىل عوامل القوة والظروف املوضوعية 
وم����س����ت����وى ال����ت����ط����ور يف ت���ن���ف���ي���ذ اإلس����رات����ي����ج����ي����ة، ن���ج���د ك���ي���ف أن ال���ع���ق���ي���دة 
البحرية وضعت البحار واملحيطات ضمن أولويات السياسة البحرية، 
وبحسب أهمية كل بحر ومحيط، ومدى ارتباط كل منهما بالساحل 
ال��رويس، أو عالقته بطرق املواصالت البحرية عرب العالم، فكان عى 
رأس االهتمامات الروسية ما تطل عليه روسيا من بحار ومحيطات، 
فعى رأس االتجاهات اإلقليمية للسياسة البحرية الروسية ما يتعلق 
ب��م��ن��اط��ق ال��ق��ط��ب ال��ش��م��ايل وامل��ح��ي��ط��ني ال���ه���ادئ واألط���ل���يس، وم���ا يرتبط 
بهذه املنطقة من بحار متصلة، كبحار البلطيق و وآزوف والبحر األسود 
وأحواض البحر األبيض املتوسط، واتجاه إقليمي لبحر قزوين، وهو 
ب���ح���ر م���غ���ل���ق، وك����ذل����ك امل���ح���ي���ط ال���ه���ن���دي وال���ق���ط���ب ال���ج���ن���وب���ي، وت���ح���دي���د 
االتجاهني استناداً إىل الخصائص الجغرافية واالقتصادية وأهميتها 

الجيوسياسية والعسكرية االسراتيجية بالنسبة إىل روسيا. 
ووض���ع���ت ال��ع��ق��ي��دة ل��ك��ل م��ن��ط��ق��ة ال��س��ي��اس��ات امل��ت��وج��ب ات��ب��اع��ه��ا فيما 
يتعلق ب��ه��ذه املنطقة، م��ن أج��ل حماية امل��ص��ال��ح ال��روس��ي��ة واالس��ت��ف��ادة 
منها، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وهو ما يمكن أن نتناوله بيشء 
م���ن ال��ت��ف��ص��ي��ل، اس���ت���ن���اداً إىل أه��م��ي��ة ك���ل م��ن��ط��ق��ة وم��ك��ان��ت��ه��ا يف ال���ص���راع 
بني القوى العاملية والنتائج املتوقعة من التوسع البحري ال��رويس يف 
الخريطة العاملية، باإلضافة إىل تساؤل مهم يتعلق باملضائق البحرية 
ب���ني ال��ب��ح��ري��ن امل���ت���وس���ط واألس�������ود، وال���ع���الق���ة ب��رك��ي��ا يف ظ���ل ال���ت���ط���ورات 
الحالية، وملاذا لم تتوقف العقيدة البحرية الروسية عند هذه النقطة 

عى الرغم من أهميتها؟
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العقيدة البحرية الروسية.. 
ل في مواجهة الهيمنة األميركية نقطة حتُوّ

الفارق بني العقيدة الجديدة عام 2022م وعقيدة عام 2015م هو شمولها الجانب العسكري، كنقاط التمركز 
والقواعد العسكرية ومراكز الدعم اللوجستي ضمن الخريطة العاملية.

بتاريخ 31 تموز/يوليو 2022م، صدر املرسوم الرقم 512 والخاص بالعقيدة البحرية لالتحاد الرويس، عى أن ُيعمل 
به من تاريخ صدوره، وُتلغى العقيدة السابقة والصادرة يف 17 حزيران/يونيو 2015م. 

لم يكن لروسيا عقيدة بحرية. ففي عام 2001م صدرت أول عقيدة بحرية روسية، ويف عام 2015م صدرت نسخة 
مطّورة عن تلك العقيدة بعد اإلضافة إليها والتعديل عليها، عى نحو يستجيب للظروف املوضوعية الداخلية 

والخارجية لروسيا، غر أن صدور عقيدة بحرية جديدة قبل أيام، ويف هذا التوقيت، هو يف حد ذاته تطور الفت 
تزامن مع بروز البعد الجيوبوليتييك البحري لروسيا من خالل تعزيز عالقاتها بسوريا، وما نتج من ذلك من وجود 

للقوات البحرية الروسية شرقي املتوسط، األمر الذي وّسع طموحات بوتني بشأن تأسيس قوة بحرية قادرة عى 
تجاوز تعقيدات الجغرافيا وفرض حضورها ضمن الخريطة البحرية العاملية. 

عبدالله بن عامر

إعالن قضائي 
حلضور جلسات احملاكمة

  
 أصدرت محكمة املنطقتني العسكرية  األولى والثانية

 في جلستها املنعقدة
 بتاريخ 1443/11/7هـ املوافق 2022/6/6 م

 في القضية اجلنائية رقم )9( لسنة 1443هـ  
بواقعة االنضمام ملعسكرات مرتزقة حتالف العدوان

 ووقائع مجرمة أخرى
  بقصد اخليانة املتهم فيها

 العقيد عبيد سعيد عبيد سعيد القرزي 
 وذلك حلضور جلسات احملاكمة

 بتاريخ 1444/1/17هـ املوافق 2022/8/15 م 
مالم فيستم محاكمته غيابيا كفار من وجه العدالة

 طبقا للمادة )68( 
من قانون اإلجراءات اجلزائية العسكرية رقم )96/7( .

أم��ن��ي��اً امل��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب��ي��ة وال��ش��رق��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ع ت��ح��ت س��ط��وة وس��ي��ط��رة وهيمنة 
ق��وى ال��ع��دوان وع��واص��م الشر والطغيان تعيش انفالتاً متعمداً ألسباب عديدة.. 
أهم أسبابها أن العدوان بحاجة إىل إشغال هذه املحافظات وأبنائها بالهم األمني 
واإلخالل األمني.. حتى يتسنى له االستحواذ عى املوارد وعى القرار اليمني.. وتحني 
ل���ه ف���رص���ة االس��ت��ئ��ث��ار ب��ك��ل امل������وارد وك����ل ال������روات ال���ت���ي ل���م ي��ت��م��ك��ن امل���واط���ن ال��ي��م��ن��ي يف 
املحافظات املحتلة ان يستثمرها وأن تكون يف خدمته... بل أن املواطن يف املحافظات 
امل��ح��ت��ل��ة ي��ع��ي��ش أك���ر م��ن ت��ح��ٍد, ب����دءاً م��ن ال��ت��ح��دي األم��ن��ي وب��ع��ده ت��ح��دي االس��ت��ق��رار 

والسالم الداخيل والسالم االجتماعي..
ثم املعاناة الشديدة يف األسعار املشتعلة واالنحدار املريع لسعر العملة املحلية 
أمام الدوالر.. هذه املحافظات املحتلة تتجه بكل اطمئنان نحو التشظي واالنهيار.

ول���ذل���ك ي��ج��ب أن ت��ك��ون ع���ى دراي�����ة ب��ت��ط��ورات امل���وق���ف وال��ن��ت��ائ��ج ع���ن االح�����داث ال��ت��ي 
ت��ع��ص��ف ب��امل��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ه����ذه امل��ح��اف��ظ��ات وامل����خ����اوف ال���ي���وم ان ت��م��ت��د اآلث����ار 
السلبية إىل أرجاء بعيدة من الوطن اليمني.. ذلك أن العدوان له حسابات خطرة.. 
وأن االضرار قد تمتد إىل مديات بعيدة كون املعتدين وقياداتهم لها اطماع وتسعى 

إىل أن تحقق تلك االطماع بإثارة االخالالت األمنية يف كل األرض اليمنية..
نحن اليوم مطالبون أن نكون عى يقظة تامة يف معرفة اذرع العدوان ودهاليز 

مؤامراته التي يجب أن نكون عى استيعاب كامل بمحاذيرها..
العدوان ال يريد الخر لليمن كلها.. واألرض التي يهيمن عليها من خالل أدواته 
هو من يدفع إىل االحتقانات وإىل الفوىض وإىل إهدار املوارد وإىل اصطناع األزمات 

واملعاناة أمام املواطن البسيط..
اليوم يجب ان نعزز من اجهزتنا األمنية يف مواجهة االنفالت األمني يف املحافظات 
امل��ح��ت��ل��ة االن اآلث����ار ال��س��ل��ب��ي��ة س���وف ت��ص��ل إل��ي��ن��ا أن ل��م نتهيأ مل��واج��ه��ت��ه��ا وال��ق��ي��ام ب��دور 

استباقي ضد املشكالت األمنية وتبعاتها العديدة..
وهنا يجب أن نتقدم بالشكر والتقدير لرجال األمن األجالء الذين ال يرددون عن 
اداء وانجاز ما يطلب منهم من مهام أمنية ومن االعمال وال بد من دعم واسناد 

الجميع.. ألن االمن هو مسؤولية الجميع .. 
ت��ح��ي��ة ل��رج��ال األم����ن .. ت��ح��ي��ة ل��ألج��ه��زة األم��ن��ي��ة ال��ت��ي ت����ؤدي واج��ب��ه��ا عى 

أكمل وجه.

العميد:أنور املاوري 

احملافظات احملتلة 
تتشظى؟!

العدوان على  اليمن!

ل��م تكن ه��ذه الجملة ع��ن��وان كتاب 
وإن ك����ان����ت األج����������زاء ك������ث������رة.... ل��ك��ن��ه��ا 
يف ال����ح����ق����ي����ق����ة ك�����ل�����م�����ت�����ان ي���ت���وس���ط���ه���م���ا 
ح��رف وتنتهي بعالمة تعجب حیث 
ت��س��ت��وق��ف��ك ل��ت��س��أل ن��ف��س��ك إىل أي���ن؟ 
وم�������ا امل�����ص�����ر امل����ح����ت����وم ل����ك����ل ه������������ذا... أو 
لنقل ما نهاية هذه اللعبة التي طال 

أمدها.. 
 مشاعر من اليأس تصيب الجميع 
أحياناً ولكن يبقى هناك ما يثقل كف 
ميزان هذه املأساة... هناك جيل آخر 

خفي خلف أستار هذه املأساة..
 تقول املادة السادسة من اتفاقية 
األم�����م امل���ت���ح���دة ل��ح��ق��وق ال��ط��ف��ل )إن 
لكل طفل الحق األصيل يف الحياة 
وع���������ى ال��������دول��������ة ال������ح������ف������اظ ع�������ى ذل�����ك 
والحق يف البقاء(.. ناهيك عن بقية 
بنود هذه االتفاقية ، لكن يبدو أن 
م���ا خ��ل��ف��ت��ه ح���رب ال��ث��م��ان��ي��ة أع�����وام يف 
اليمن قد جعل هذه الفئة ال وجود 

لها.. 
ل�������م َي�������ُع�������د ال�����ط�����ف�����ل يف ال�����ي�����م�����ن ط���ف���ال 
ي��ت��م��ت��ع ب���ك���اف���ة ح���ق���وق���ه وراح����ت����ه ال��ت��ي 
ك��ف��ل��ت��ه��ا ل����ه م���واث���ي���ق األم�������م امل���ت���ح���دة، 
فما يجري يف الواقع هنا فقط سلب 
لكل يشء، وما خلفته هذه الحرب 
العدوانية من آث��ار نفسية مرعبة يف 
نفوسهم وآثار اقتصادية أثنتهم عن 
م��م��ارس��ة ح��ق��وق��ه��م يف ال��ت��ع��ل��ي��م مثاًل 
ب��س��ب��ب أن��ه��ا ج��ع��ل��ت ال��ط��ف��ل مضطرا 

ملساعدة أبيه يف أعمال لعلها تجدي 
عليهم بالقليل مما يسدون به رمق 
جوعهم، هذا إن لم يكن الطفل هو 
من يتحمل هذه األعباء بمفرده بعد 
أن تويف أباه أو يف الحقيقة أُستشهد 
أو كان يف صفوف الجبهات املدافعة 
ع�����ن ه�������ذا ال����ب����ل����د، ت������ارك������اً خ���ل���ف���ه أس�����رة 
يعيلها َصِغرة يف الوقت نفسه الذي 
م��ن امل��ف��رض أن ينعم الطفل بكافة 
وس��������ائ��������ل ال���������راح���������ة وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م ك���ب���ق���ي���ة 

أطفال الشعوب يف العالم..
اآلالف األطفال ُدمرت مدارسهم، 
وآخ������ري������ن أص����ب����ح����وا ب�����ني خ����ي����ار ال���ب���ق���اء 
ال�������������������ع�������������������ذاب وال����������������ن����������������زوح  ل�����������ل�����������م�����������وت أو 
مل�������������دن أخ�������������������رى، وال ت������ك������م������ن امل����ش����ك����ل����ة 
ه�������ن�������ا ف������ح������س������ب ف�������ك�������ل ُس��������ب��������ل ال������ح������ي������اة 
م���ج���ه���ول���ة، واق��������ٌع م�����أس�����اوي ال ن��ه��اي��ة 
له، ومستقبٌل مجهول لكن مالمحه 

معروفة..
ليس الطفل يف اليمن طفاًل مادام 
يحمل هموم واقعه املرير ومستقبله 
ال��������ض��������ري��������ر خ���������اص���������ة يف ظ����������ل امل������س������اع������ي 
امل�����س�����ت�����م�����رة إلن�������ه�������اء م�����ع�����ان�����اة األط������ف������ال 
إال أن ج��م��ي��ع��ه��ا ف��اش��ل��ة ألن امل��س��اع��ي 
الجادة تكمن يف خلق بيئة مستقرة، 
آم����ن����ة أي أن����ه����ا ت���ع���ن���ي إن����ه����اء ال����ح����رب، 
ل���ك���ن ي���ب���دو أن م��ص��ط��ل��ح ال���ط���ف���ول���ة أو 
األطفال يف اليمن سيبقى هكذا بني 
ص���راع ل��ي��س م��ح��ت��وم��ا وي��ب��ق��ى سؤالنا 

األخر "إىل أين"؟!



185 خرقًا للهدنة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 185 خرقاً للهدنة 

اإلنسانية والعسكرية.
وأوض��������������ح م������ص������در ع�����س�����ك�����ري أن خ��������روق��������ات ال��������ع��������دوان، 
ت���م���ث���ل���ت يف 36 خ������رق������اً ب���ت���ح���ل���ي���ق ل�����ل�����ط�����ران االس����ت����ط����اع����ي 
امل��س��ل��ح وال��ت��ج��س��ي يف أج�����واء م��ح��اف��ظ��ات م�����أرب، ت��ع��ز، 
حجة، ال��ج��وف، ص��ع��دة، ال��ض��ال��ع، ال��ح��دي��دة، البيضاء 

وجبهات الحدود.
وأشار املصدر إىل أنه تم رصد خمسة خروقات بضربات 
جوية للطران االستطاعي املسلح عىل منازل املواطنني 
وم��واق��ع الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية يف امل��ي��س��رة بمنطقة 
الربح ويف مقبنة بمحافظة تعز، ويف شمال شرق حيس 

بمحافظة الحديدة ويف الفاخر بمحافظة الضالع.
وذك�����������ر امل�������ص�������در أن م�����رت�����زق�����ة ال���������ع���������دوان ارت������ك������ب������وا س���ب���ع���ة 
خ��������روق��������ات، ب�����اس�����ت�����ح�����داث ت���ح���ص���ي���ن���ات يف م����ح����ي����ط م���دي���ن���ة 
م����������أرب، ويف ش����م����ال ح����ي����س ويف غ�������رب ال������خ������زان ب��م��ن��ط��ق��ة 
الجبلية يف مديرية التحتيات بمحافظة الحديدة ويف أمام 
البلس ببر باشا ويف نصف العروس بصرب يف محافظة 

تعز وكذا يف الشرفة ويف تبة القمامة بنتجران.
وأك����������د امل������ص������در رص��������د 111 خ������رق������اً ب������إط������اق ن��������ار ب��ش��ك��ل 
مكثف باتجاه منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة يف م��ح��اف��ظ��ات م������أرب، ت���ع���ز، ح���ج���ة، ص��ع��دة، 

الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.
وبني املصدر أنه تم تسجيل 26 خرقاً بقصف مدفعي 
ملرتزقة العدوان عىل محافظات مأرب، حجة، صعدة، 
ال���ح���دي���دة، وج��ب��ه��ات ال����ح����دود، ح��ي��ث اس��ت��ه��دف امل��رت��زق��ة 
بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان يف البلق 

الشرقي بمحافظة مأرب.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع 
الجيش واللجان يف غرب حرض بمحافظة حجة، وكذا 

يف البتول ورازح بمحافظة صعدة.
وذك����������ر امل������ص������در أن ق����ص����ف����اً م����دف����ع����ي����اً م����ك����ث����ف����اً ل���ل���م���رت���زق���ة 
اس��ت��ه��دف م��واق��ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان يف ح��ي��س بمحافظة 
الحديدة ويف مقبنة بمحافظة تعز وكذا يف الربوكية ويف 

املطعن بجيزان ويف ميمنة البقاع بنجران.

56 خرقًا باحلديدة و143 خرقًا للهدنة
سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 

خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 56 خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن من بني خروقات 
قوى العدوان، ست غارات لطران العدوان التجسي 

عىل حيس وتحليق مكثف.
وأش��ار املصدر إىل أن الخروق شملت أيضاً استحداث 
ت��ح��ص��ي��ن��ات ق��ت��ال��ي��ة يف ال��ج��ب��ل��ي��ة وح���ي���س وم��ق��ب��ن��ة وق��ص��ف 

صاروخي ومدفعي وباألعرة النارية املختلفة.
ك���م���ا ارت���ك���ب���ت ق�����وى ال�����ع�����دوان وم���رت���زق���ت���ه���ا 143 خ���رق���اً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 
يف 38 خ������رق������اً ب���ت���ح���ل���ي���ق ل�����ل�����ط�����ران االس�����ت�����ط�����اع�����ي امل���س���ل���ح 
وال��ت��ج��س��ي يف أج����واء م��ح��اف��ظ��ات م����أرب، ت��ع��ز، حجة، 
الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات 

الحدود.
وأك�������د امل����ص����در رص������د ث����اث����ة خ�����روق�����ات مل����رت����زق����ة ال����ع����دوان 
ب����ض����رب����ات ج�����وي�����ة ل����ل����ط����ران االس����ت����ط����اع����ي امل����س����ل����ح ال���ت���اب���ع 
للمرتزقة عىل منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان 
ال����ش����ع����ب����ي����ة يف ش�����م�����ال وش������م������ال ش��������رق ح����ي����س ب���م���ح���اف���ظ���ة 

الحديدة.
وأشار إىل أن مرتزقة العدوان ارتكبوا أربعة خروقات 
ب��اس��ت��ح��داث تحصينات يف م��زرع��ة س���راج وم��زرع��ة صالح 
مستور بمنطقة الجبلية يف م��دي��ري��ة التحيتا ويف شمال 

حيس بمحافظة الحديدة.
ول���ف���ت امل���ص���در إىل ت��س��ج��ي��ل خ���رق���ني ب��ق��ص��ف ص���اروخ���ي 
عىل مواقع الجيش واللجان الشعبية يف البلق الشرقي 

بمحافظة مأرب ويف شمال حيس بمحافظة الحديدة.
ك����م����ا أك�������د امل�����ص�����در رص�������د 78 خ�����رق�����اً ب�����إط�����اق ال�����ن�����ار 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 م��ح��اف��ظ��ات م������أرب، ت���ع���ز، ح���ج���ة، ص���ع���دة، ال��ض��ال��ع، 

الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.
وب��ني امل��ص��در أن خ��روق��ات ال��ع��دوان شملت 18 خرقاً 
بقصف مدفعي عىل محافظات مأرب، حجة، صعدة، 
ال����ح����دي����دة وج���ب���ه���ات ال�����ح�����دود، ح���ي���ث اس���ت���ه���دف امل���رت���زق���ة 
بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية 

يف البلق الشرقي بمحافظة مأرب.
ك�����م�����ا اس������ت������ه������دف م������رت������زق������ة ال���������ع���������دوان ب����ق����ص����ف م���دف���ع���ي 
مكثف، مواقع الجيش واللجان يف ح��رض وبني حسن 
بمحافظة حجة، ويف شمال وشمال غرب وشمال شرق 

حيس بمحافظة الحديدة.
وذك������ر امل����ص����در ال���ع���س���ك���ري، أن ق���ص���ف���اً م���دف���ع���ي���اً م��ك��ث��ف��اً 
للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 

العمود بوادي جارة ويف الباروكية بجيزان.

88 خرقًا باحلديدة و185 
خرقًا للهدنة

سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 
خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 88 خرقاً.

وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن من بني خروقات 
ق�����وى ال�����ع�����دوان، م���ح���اول���ة ت��س��ل��ل يف ح���ي���س واس���ت���ح���داث 
ت���ح���ص���ي���ن���ات ق���ت���ال���ي���ة يف ال���ج���ب���ل���ي���ة وح����ي����س وت���ح���ل���ي���ق ث����اث 

طائرات تجسسية يف أجواء حيس والجبلية.
وأش����ار امل��ص��در إىل أن ال���خ���روق تضمنت 10 خ��روق��ات 

بقصف مدفعي و69 خرقا باألعرة النارية املختلفة..
ك���م���ا ارت���ك���ب���ت ق�����وى ال�����ع�����دوان وم���رت���زق���ت���ه���ا 185 خ���رق���اً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 
يف 30 خ�������رق�������اً ب���ت���ح���ل���ي���ق ال��������ط��������ران االس�����ت�����ط�����اع�����ي امل���س���ل���ح 
وال��ت��ج��س��ي يف أج����واء م��ح��اف��ظ��ات م����أرب، ت��ع��ز، حجة، 
الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار املصدر إىل رصد أربعة خروقات بضربات جوية 
للطران االستطاعي املسلح التابع للمرتزقة عىل منازل 
امل����واط����ن����ني وم�����واق�����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة يف ب��ت��ار 

ومنطقة الفاخر بمحافظة الضالع.
وب�����ني امل����ص����در أن خ�����روق�����ات م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان ش��م��ل��ت 
خمسة باستحداث تحصينات يف منطقة الحمادي وتبة 
القمامة يف جيزان ويف غرب مزرعة مستور وغرب مزرعة 
هشام بمنطقة الجبلية يف مديرية التحيتا ويف حول جبل 

العزفة يف حيس بمحافظة الحديدة.
ولفت املصدر إىل أنه تم تسجيل ثاثة خروقات، منها 
خ����رق����ان ب��ع��م��ل��ي��ة ت���س���ل���ل ل���ل���م���رت���زق���ة ع����ىل م����واق����ع ال��ج��ي��ش 
وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف مقبنة ب��م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز ويف شمال 
ح��ي��س ب��م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة وخ�����رق ب��ت��ع��زي��زات ع��س��ك��ري��ة 
تابعة ملرتزقة العدوان باتجاه جبهة األحطوب بمحافظة 

تعز.
وأك������د امل����ص����در رص�����د 122 خ����رق����اً ب����إط����اق ال����ن����ار ب��ش��ك��ل 
م��ك��ث��ف 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 م��ح��اف��ظ��ات م������أرب، ت���ع���ز، ح���ج���ة، ص��ع��دة، 

الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.
وأف���������اد امل�����ص�����در ب���ت���س���ج���ي���ل 21 خ�����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، ص����ع����دة، 
ال���ح���دي���دة، وج��ب��ه��ات ال����ح����دود، ح��ي��ث اس��ت��ه��دف م��رت��زق��ة 
العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان 
الشعبية يف البلق الشرقي والروضة وملعاء بمحافظة 

مأرب.
كما استهدف قصف مدفعي ملرتزقة العدوان مواقع 
الجيش واللجان الشعبية يف املدافن واملاحيظ بمحافظة 
صعدة ويف شمال شرق حيس ومنطقة الجبلية بمديرية 

التحيتا بمحافظة الحديدة ويف مقبنة بمحافظة تعز.
وذك����������ر امل������ص������در أن ق����ص����ف����اً م����دف����ع����ي����اً م����ك����ث����ف����اً ل���ل���م���رت���زق���ة 
اس���ت���ه���دف م����واق����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان يف ال���ع���م���ود ب�����وادي 

جارة ويف جبل تويلق بجيزان..

158 خرقًا للهدنة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 158 خرقاً للهدنة 

اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 
يف 31 خ������رق������اً ب���ت���ح���ل���ي���ق ل�����ل�����ط�����ران االس�����ت�����ط�����اع�����ي امل���س���ل���ح 
وال��ت��ج��س��ي يف أج����واء م��ح��اف��ظ��ات م����أرب، ت��ع��ز، حجة، 
الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأشار املصدر إىل رصد ثمانية خروقات بضربات جوية 
للطران االستطاعي املسلح التابع للمرتزقة عىل مواقع 
الجيش واللجان الشعبية يف الروضة بمحافظة مأرب، 
ويف ال����ش����رف����ة ب����ن����ج����ران وع�������ىل م�����ن�����ازل امل�����واط�����ن�����ني وم�����واق�����ع 
الجيش واللجان يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ويف 

شمال وشمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.
وأفاد املصدر بتسجيل ثاثة خروقات ملرتزقة العدوان 
ب��اس��ت��ح��داث تحصينات يف منطقة ال��ب��ق��ع��اع ب��ن��ج��ران ويف 

شرق مزرعة مستور وغرب مزرعة سراج بمنطقة الجبلية 
بمديرية التحيتا.

ولفت إىل أنه تم رصد خرق بعملية تسلل ملجموعة من 
مرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية 

يف شمال حيس بمحافظة الحديدة.
وأك������د امل����ص����در رص�����د 94 خ����رق����اً ب����إط����اق ن�����ار 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 
م����ح����اف����ظ����ات م������������أرب، ت�����ع�����ز، ح�����ج�����ة، ص������ع������دة، ال����ض����ال����ع، 

البيضاء، الحديدة، وجبهات الحدود.
وب��ني امل��ص��در أن ال��خ��روق��ات شملت 21 خ��رق��اً بقصف 
م�����دف�����ع�����ي مل������رت������زق������ة ال����������ع����������دوان، ع�������ىل م�����ح�����اف�����ظ�����ات م���������أرب، 
ص����ع����دة، ح���ج���ة، ال����ح����دي����دة، وج���ب���ه���ات ال�����ح�����دود، ح��ي��ث 
استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع 
ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ال���ب���ل���ق ال���ش���رق���ي وم��ل��ع��اء 

بمحافظة مأرب.
ك�����م�����ا اس�����ت�����ه�����دف ق�����ص�����ف م�����دف�����ع�����ي ل�����ل�����م�����رت�����زق�����ة، م�����واق�����ع 
ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية يف غ���رب ح���رض وب��ن��ي حسن 
ب��م��ح��اف��ظ��ة ح��ج��ة، واس��ت��ه��دف م��رت��زق��ة ال���ع���دوان بقصف 
مدفعي، مواقع الجيش واللجان يف املدافن واملاحيظ 

بمحافظة صعدة.
وذك����������ر امل������ص������در أن ق����ص����ف����اً م����دف����ع����ي����اً م����ك����ث����ف����اً ل���ل���م���رت���زق���ة 
اس���ت���ه���دف م����واق����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ش���رق 
وش���م���ال ش����رق ح��ي��س ويف ال��ك��م��ب ال��ق��دي��م وج��ب��ل ت��وي��ل��ق 
ب����ج����ي����زان، إىل ج����ان����ب ق���ص���ف ب����ع����دد م�����ن ق�����ذائ�����ف ال����ه����اون 
باتجاه مواقع الجيش واللجان يف مقبنة بمحافظة تعز.

156 خرقًا للهدنة
ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 156 خرقاً للهدنة 

اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 
يف 24 خ������رق������اً ب���ت���ح���ل���ي���ق ل�����ل�����ط�����ران االس�����ت�����ط�����اع�����ي امل���س���ل���ح 
وال��ت��ج��س��ي يف أج����واء م��ح��اف��ظ��ات م����أرب، ت��ع��ز، حجة، 
الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة وجبهات 

الحدود.
وأش�������ار امل����ص����در إىل أن م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان ارت���ك���ب���وا ث��اث��ة 
خ��روق��ات باستحداث تحصينات غ��رب الدينني بمنطقة 
ال��ج��ب��ل��ي��ة يف م��دي��ري��ة ال��ت��ح��ي��ت��ا ويف ج��ب��ل ال��ع��زف��ة يف حيس 

بمحافظة الحديدة ويف مقبنة بمحافظة تعز.
وذكر املصدر أنه تم رصد خرق بعملية تسلل ملجموعة 
م����ن م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان ب���ات���ج���اه م����واق����ع ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 

الشعبية يف شمال غرب حيس بالحديدة.
وأك��������د امل�����ص�����در رص������د 110 خ�����روق�����ات ب�����إط�����اق ن������ار 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 م��ح��اف��ظ��ات م������أرب، ت���ع���ز، ح���ج���ة، ص���ع���دة، ال��ض��ال��ع، 

الحديدة، وجبهات الحدود.
وبني املصدر أنه تم تسجيل 18 خرقاً بقصف مدفعي 
ملرتزقة العدوان، عىل محافظات مأرب، صعدة، حجة، 
ال���ح���دي���دة، وج��ب��ه��ات ال����ح����دود، ح��ي��ث اس��ت��ه��دف م��رت��زق��ة 
العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان 

الشعبية يف البلق الشرقي ويف ملعاء بمحافظة مأرب.
ك�����م�����ا اس�����ت�����ه�����دف ق�����ص�����ف م�����دف�����ع�����ي ل�����ل�����م�����رت�����زق�����ة، م�����واق�����ع 
الجيش واللجان الشعبية يف حرض وبني حسن واملزرق 
ب��م��ح��اف��ظ��ة ح��ج��ة، واس��ت��ه��دف م��رت��زق��ة ال���ع���دوان بقصف 
مدفعي، مواقع الجيش واللجان يف املدافن واملاحيظ 

والبقع بمحافظة صعدة.
وذك�����ر امل���ص���در أن ق��ص��ف��اً م��دف��ع��ي��اً ل��ل��م��رت��زق��ة اس��ت��ه��دف 
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف شمال غرب حيس 
وال��ت��ح��ي��ت��ا ب��م��ح��اف��ظ��ة ال���ح���دي���دة وم��ق��ب��ن��ة ب��م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز، 

وكذا يف العمود بوادي جارة وتبة كاملة يف جيزان.

126 خرقًا للهدنة و53 خرقًا 
باحلديدة

ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 126 خرقاً للهدنة 
اإلنسانية والعسكرية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 
يف 35 خ������رق������اً ب���ت���ح���ل���ي���ق ل�����ل�����ط�����ران االس�����ت�����ط�����اع�����ي امل���س���ل���ح 
وال��ت��ج��س��ي يف أج����واء م��ح��اف��ظ��ات م����أرب، ت��ع��ز، حجة، 
الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وأشار املصدر إىل أنه تم رصد ثاثة خروقات بضربات 
جوية للطران االستطاعي املسلح التابع للمرتزقة، عىل 
م��ن��ازل امل��واط��ن��ني وم��واق��ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية يف 

شمال حيس بمحافظة الحديدة.
وأك������������د امل�������ص�������در ت����س����ج����ي����ل 71 خ�������رق�������اً ب�������إط�������اق ن����������ار 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 م��ح��اف��ظ��ات م������أرب، ت���ع���ز، ح���ج���ة، ص���ع���دة، ال��ض��ال��ع، 

الحديدة وجبهات الحدود.
ولفت املصدر إىل أنه تم رصد 17 خرقاً بقصف مدفعي 
ملرتزقة العدوان، عىل محافظات مأرب، صعدة، حجة، 

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 
م����ك����ث����ف م�������واق�������ع ال�����ج�����ي�����ش وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة يف ال���ب���ل���ق 
الشرقي وملعاء وروضة جهم وروضة صرواح بمحافظة 
مأرب، كما استهدفوا مواقع الجيش واللجان يف حرض 
وب��ن��ي حسن بمحافظة حجة وامل��داف��ن وامل��اح��ي��ظ ورازح 

بمحافظة صعدة.
وذكر املصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً ملرتزقة العدوان 
اس���ت���ه���دف م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان يف م��ن��ط��ق��ة ال��ج��ب��ل��ي��ة 
بمديرية التحيتا وشمال شرق وشمال حيس بمحافظة 

الحديدة ومقبنة يف محافظة تعز.
وأف����اد امل��ص��در ب���أن امل��رت��زق��ة اس��ت��ه��دف��وا بقصف مدفعي 
مواقع الجيش واللجان يف جبل العمدة بنجران وعدد 
من قذائف الهاون باتجاه مواقع قوات الجيش واللجان 

الشعبية يف وادي جارة بجيزان.
كمل سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 53 خرقاً.

وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن من بني خروقات 
ق��وى ال���ع���دوان، خمس غ���ارات ل��ل��ط��ران التجسي عىل 

حيس، وتحليق طائرات تجسسية يف أجواء حيس.
وأش���ار امل��ص��در إىل أن ال��خ��روق��ات شملت أيضا خمسة 
خ�������روق ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي، و35 خ����رق����ا ب�����األع�����رة ال���ن���اري���ة 

املختلفة.

95 خرقًا باحلديدة و205 
خروقات

سجّلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق لرصد 
خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 95 خرقاً.

وأوضح مصدر يف غرفة العمليات أن من بني خروقات 
ق��وى ال���ع���دوان، خمس غ���ارات ل��ل��ط��ران التجسي عىل 

حيس.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات شملت ثمانية خروق 

بقصف مدفعي و77 خرقا باألعرة النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 205 خروقات 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت 
يف 35 خ��������رق��������اً ت����ح����ل����ي����ق ل������ل������ط������ران االس������ت������ط������اع������ي امل����س����ل����ح 
وال��ت��ج��س��ي يف أج����واء م��ح��اف��ظ��ات م����أرب، ت��ع��ز، حجة، 
الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء، الحديدة، وجبهات 

الحدود.
وأش�������ار امل����ص����در إىل أن م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان ارت���ك���ب���وا ث��اث��ة 
خ��روق��ات باستحداث تحصينات يف شمال ش��رق حيس 

بمحافظة الحديدة ويف مقبنة بمحافظة تعز.
وب�����ني امل����ص����در أن خ����روق����ات ق�����وى ال�����ع�����دوان وامل���رت���زق���ة، 
ش������م������ل������ت ث���������اث���������ة خ�������������روق�������������ات ب���������ض���������رب���������ات ج���������وي���������ة ل������ل������ط������ران 
االس����ت����ط����اع����ي امل����س����ل����ح، 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 ش�������م�������ال غ�����������رب ح���ي���س 

بمحافظة الحديدة.
وأك���������������د امل���������ص���������در رص������������د 138 خ���������رق���������اً ب���������إط���������اق ن������������ار 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 م��ح��اف��ظ��ات م������أرب، ت���ع���ز، ح���ج���ة، ص���ع���دة، ال��ض��ال��ع، 

الحديدة وجبهات الحدود.
ول���ف���ت امل����ص����در إىل أن�����ه ت����م ت��س��ج��ي��ل 26 خ����رق����اً ب��ق��ص��ف 
م�������دف�������ع�������ي ع����������ىل م�������ح�������اف�������ظ�������ات م�������������������أرب، ص����������ع����������دة، ح�����ج�����ة، 
ال���ح���دي���دة، وج��ب��ه��ات ال����ح����دود، ح��ي��ث اس��ت��ه��دف م��رت��زق��ة 
العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان 
الشعبية يف البلق الشرقي وملعاء وال��روض��ة والكسارة 

ورغوان بمحافظة مأرب.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع 
الجيش واللجان الشعبية يف حرض وبني حسن واملزرق 
بمحافظة حجة، ويف املاحيظ ورازح بمحافظة صعدة.

وذكر املصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً ملرتزقة العدوان، 
استهدف مواقع الجيش واللجان يف شمال وشمال غرب 

حيس بمحافظة الحديدة ويف مقبنة بمحافظة تعز.
واس����ت����ه����دف ق���ص���ف م���دف���ع���ي م��ك��ث��ف ل���ل���م���رت���زق���ة م���واق���ع 
ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ج���ب���ل ال���ع���م���دة ب���ن���ج���ران، 
وب���ع���دد م���ن ق���ذائ���ف ال���ه���اون م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان يف 

الصباية بوادي جارة يف جيزان.
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للهدنة اإلنسانية 
والعسكرية

بحضور محافظي إب وتعز والضالع

الفريق السامعي: العدوان لم يتمكن على مدى سبع سنوات من حتقيق أطماعه باحتالل اليمن
اللواء احلمران: املرحلة القادمة ستكون مليئة باملفاجآت التي ال يتوقعها العدو

كتائب الدعم واإلسناد حتتفي بتخرج دفعة "األقصى الشريف" 

أق���ام���ت ك��ت��ائ��ب ال���دع���م واإلس����ن����اد ب��م��ح��اف��ظ��ة إب ح��ف��ل ت���خ���رج ال��دف��ع��ة 
الثانية عشرة، دفعة "األقىص الشريف" ملنتسبيها من أبناء محافظات 
إب وت���ع���ز وال���ض���ال���ع، ب��ح��ض��ور ع��ض��و امل��ج��ل��س ال���س���ي���ايس األع�����ىل س��ل��ط��ان 

السامعي وقيادات عسكرية وأمنية.
ويف الحفل الذي حضرُه محافظو إب عبدالواحد صاح، وتعز صاح 
بجاش، ولحج أحمد جريب، وقائد كتائب الدعم واإلسناد اللواء قاسم 
الحمران وعدد من قادة الكتائب، ووكاء املحافظات، ألقى السامعي 

كلمة هنأ فيها دفعة "األقىص الشريف" بتخرجهم.
وأكد أن تحالف العدوان لم يتمكن عىل مدى سبع سنوات من تحقيق 
أه���داف���ه وأط���م���اع���ه ب��اح��ت��ال ال��ي��م��ن رغ����م م���ا ي��م��ت��ل��ك��ه م���ن أس��ل��ح��ة ح��دي��ث��ة 

ومتطورة وجيوش من املرتزقة والخونة من مختلف الدول.
وقال عضو السيايس األعىل :" إن تحالف العدوان لم ولن يستطيع 

تحقيق أهدافه العدوانية باحتال اليمن، ألن اليمن سيظل كما عرف 
عرب التاريخ مقربة للغزاة".

وخ��اط��ب السامعي الخريجني ق��ائ��ا "أن��ت��م ج��زء م��ن ال��رج��ال األب��ط��ال 
امل���داف���ع���ني ع���ن ال���وط���ن وح���ري���ت���ه واس���ت���ق���ال���ه وال����ذي����ن ي��ع��ت��ز وي��ف��ت��خ��ر بهم 

الجميع".
م��ن جانبه أك��د قائد كتائب ال��دع��م واإلس��ن��اد الجهوزية التامة يف كل 

املناطق واملحاور ألي قرار تتخذه القيادة سواء كان حرباً أو سلماً.
وأشار اللواء الحمران إىل أن كتائب الدعم واإلسناد جاهزة ومستعدة 
مل��واج��ه��ة األع�����داء يف أي ظ���رف وأي م��رح��ل��ة.. م��ؤك��دا أن امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة 

ستكون مليئة باملفاجآت التي ال يتوقعها العدو.
وج���دد ال��ت��أك��ي��د ع��ىل أن ك��ت��ائ��ب ال��دع��م واإلس���ن���اد ع��ىل أه��ب��ة االس��ت��ع��داد 
ل��ل��ت��ض��ح��ي��ة يف س��ب��ي��ل ن���ي���ل ال���ح���ري���ة وال����س����ي����ادة واالس����ت����ق����ال وال�����دف�����اع ع��ن 

مظلومية الشعب اليمني.. وقال "نحن يف كتائب الدعم واإلسناد حرباً 
ملن حارب الشعب اليمني وسلماً ملن سامله".

كما أكد اللواء الحمران أن كتائب الدعم واإلسناد ستكون دوما إىل 
جانب قضايا األمة العادلة، وعىل رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف :" نقول إلخواننا يف فلسطني إن القضية الفلسطينية مشروع 
حملناه يف كل املراحل، ويحدونا الشوق ألن نكون يف مقدمة الصفوف 

مع املجاهدين يف مواجهة العدو الصهيوين".
وج����دد ال��ع��ه��د ل��ق��ائ��د ال���ث���ورة ب���أن ت��ظ��ل ك��ت��ائ��ب ال���دع���م واإلس���ن���اد يف أت��م 

الجاهزية واالستعداد لتنفيذ املهام والواجبات املوكلة إليها.
ش���ه���د ال���ح���ف���ل ع�����رض ع���س���ك���ري م���ه���ي���ب، وت���ك���ري���م ق����ائ����د ك���ت���ائ���ب ال���دع���م 
واإلسناد اللواء قاسم الحمران، من قبل خريجي الدفعة الثانية عشرة 

دفعة "االقىص الشريف".

بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة..

العميد ريشان: الشرطة العسكرية ستبقى في جاهزية قتالية عالية وعزمية ال تلني

قيادة وحدات الشرطة العسكرية حتتفي بتخرج دفعة "ولينصرن الله من ينصره"

شهد ميدان الكلية الحربية عرضاً عسكرياً مهيباً 
ل��خ��ري��ج��ي دف���ع���ة "ول��ي��ن��ص��رن ال���ل���ه م���ن ي��ن��ص��ره" من 

وحدات الشرطة العسكرية.
ويف ال���ح���ف���ل ال��������ذي ح����ض����ره 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���ني 
م��ق��ب��ويل، أك����د ن���ائ���ب رئ���ي���س ال�������وزراء ل���ش���ؤون األم���ن 
والدفاع الفريق الركن جال الرويشان أن االحتفال 
بتخرج ال��دف��ع املتتالية م��ن ال��وح��دات العسكرية، 
يعزز من عوامل الصمود والثبات يف مواجهة قوى 

العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت.
واعترب إحياء ذك��رى ع��اش��وراء، فرصة الستلهام 
ال������������دروس وال������ع������رب م������ن ت���ض���ح���ي���ات وص������م������ود وث����ب����ات 
اإلمام الحسني عليه السام يف مواجهة العدوان 

وإفشال مخططاته.
وأش�������������������ار ال��������ف��������ري��������ق ال����������روي����������ش����������ان إىل أن ال����������ع����������دوان 
الصهيوين عىل فلسطني، يستوجب دعم املقاومة 
لنصرة الشعب الفلسطيني، خاصة يف ظل خنوع 

ال�����دول امل��ط��ب��ع��ة م���ع ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين وم��ن��ه��ا دول 
تحالف العدوان عىل اليمن.

وخ����اط����ب ال���خ���ري���ج���ني ق����ائ����ا:" ت����م ت���ج���دي���د ال��ه��دن��ة 
ل����ل����م����رة ال����ث����ال����ث����ة مل�������دة ش����ه����ري����ن وأن�����ت�����م ض�����م�����ان ت��ن��ف��ي��ذ 
ش����روط ال��ه��دن��ة ".. م���ؤك���داً أه��م��ي��ة إي���ق���اف ال���ع���دوان 
وت�����ح�����ري�����ر األرض وإن��������ه��������اء ال�����ح�����ص�����ار وح�������ري�������ة ال������ق������رار 

الوطني املستقل.
وح��ي��ا ن��ائ��ب رئ��ي��س ال�����وزراء رج���ال ال��ق��وات املسلحة 
الذين لوالهم ملا كان هذا الصمود والثبات يف مواجهة 
العدوان .. وقال" نراهن عىل تأييد الله ونصره وقوة 
الجيش واألمن واللجان الشعبية ووقوف الشعب 

اليمني إىل جانب القيادة الحكيمة".
وتابع " نوجه رسالة عهد ووالء للقيادة الثورية 
وامل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس األع��������ىل ح����ت����ى ي���ت���ح���ق���ق ال���ن���ص���ر 
وال����ح����ري����ة واالس����ت����ق����ال ل���ل���ي���م���ن، ك���م���ا ن���وج���ه رس���ال���ة 
ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي امل���ج���اه���د وال���ص���اب���ر أن امل��ؤس��س��ت��ني 
ال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة س��ت��ب��ق��ى ه���ي ال��ص��خ��رة ال��ق��وي��ة 

التي تتحطم عليها مؤامرات العدوان".
وأوض���ح ال��ف��ري��ق ال��روي��ش��ان أن مضمون الرسالة 
املوجهة لدول العدوان "وإن عدتم عدنا " .. مذّكراً 
املجتمع الدويل بما يردده دوماً بأن الحل يف اليمن 

لن يكون إال سياسياً.
وأخ������ت������ت������م ن������ائ������ب رئ������ي������س ال������������������وزراء ل�������ش�������ؤون األم�������ن 
والدفاع كلمته بالقول:" إننا نسعى وننشد السام 
ونستعد للحرب يف إطار مشروعية الدفاع وتحرير 

األرض واستقال القرار السيايس".
ويف ال���ح���ف���ل ال�������ذي ح����ض����ره وزراء ال�����دف�����اع ال����ل����واء 
ال������رك������ن م���ح���م���د ن�����اص�����ر ال����ع����اط����ف����ي واإلدارة امل���ح���ل���ي���ة 
ع����������ي ال�������ق�������ي�������ي واإلع����������������������ام ض�������ي�������ف ال��������ل��������ه ال�������ش�������ام�������ي، 
ورئ��ي��س هيئة األرك���ان العامة ال��ل��واء ال��رك��ن محمد 
ع��ب��دال��ك��ري��م ال���غ���م���اري ون���ائ���ب رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة األرك�����ان 
ال���ع���ام���ة ال����ل����واء ال����رك����ن ع����ي ح���م���ود امل����وش����يك وق���ائ���د 
املنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف حسن 
امل���داين وق��ي��ادات عسكرية وأمنية وم���دراء الكليات 

والدوائر العسكرية .. أشار قائد وح��دات الشرطة 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ع��م��ي��د ع��اب��د ري���ش���ان، إىل أن خريجي 
دف��ع��ة " ولينصرن ال��ل��ه م��ن ي��ن��ص��ره"، تلقوا علوماً 
ومعارف وقدرات عسكرية تؤهلهم للقيام بدورهم 

بكل كفاءة واقتدار.
وأك�����د أن م��ن��ت��س��ب��ي وح������دات ال��ش��رط��ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
س���ي���ظ���ل���ون ع�����ىل ال������������دوام يف ج����اه����زي����ة ق���ت���ال���ي���ة ع���ال���ي���ة 
وإي��م��ان ق��وي وع��زي��م��ة ال تلني لتنفيذ ك��ل م��ا ُيسند 
إل����ي����ه����م م�����ن م����ه����ام وواج�������ب�������ات يف س���ب���ي���ل ال����������ذود ع��ن 
ال������س������ي������ادة ال�����وط�����ن�����ي�����ة ودح�����������ر م����خ����ط����ط����ات وم����س����اع����ي 

العدوان واملرتزقة.
إىل ذل���ك ق����ّدم ال��خ��ري��ج��ون ع��رض��اً ع��س��ك��ري��اً مهيباً 
ج���س���د امل���س���ت���وى ال���رف���ي���ع وامل���ت���م���ي���ز ال������ذي وص�����ل إل��ي��ه 
م��ن��ت��س��ب��و وح�����دات ال��ش��رط��ة ال��ع��س��ك��ري��ة يف ال��ت��أه��ي��ل 

والتدريب النوعي التخصيص .
ت����خ����ل����ل ال�����ح�����ف�����ل ق�����ص�����ي�����دة م������ع������ربة ل����ل����ش����اع����ر م����ع����اذ 

الجنيد.

ال��ف��ري��ق ال���روي���ش���ان: اح��ت��ف��االت��ن��ا ب��ت��خ��رج ال��دف��ع��ات 
العسكرية يعزز عوامل الصمود والثبات 

املؤسستان العسكرية واألمنية هما الصخرة الصلبة التي 
تتحطم عليها مؤامرات ومخططات األعداء

في فعالية ملستشفى القدس العسكري بذكرى عاشوراء:

العميد القدمي: الشعب اليمني متمسك 
باملسار الذي اختطه اإلمام احلسني

تغطية: أحمد طامش
تصوير: نبيل شبيل

ن�����ظ�����م م����س����ت����ش����ف����ى ال��������ق��������دس ال�����ع�����س�����ك�����ري ب����ص����ن����ع����اء 
فعالية خطابية يف ذكرى استشهاد اإلمام الحسني 

عليه السام.
ويف ال����ف����ع����ال����ي����ة أع������ت������رب م������دي������ر امل����س����ت����ش����ف����ى ال���ع���م���ي���د 
عبدالكريم القدمي إىل إح��ي��اء ذك��رى ي��وم ع��اش��وراء 
محطة الستلهام ال����دروس وال��ع��رب واالس��ت��ف��ادة من 
ن����ه����ج وخ����ط����ى األم����������ام ال����ح����س����ني يف م����ق����ارع����ة ال���ط���غ���اة 

والظاملني.

وأوض�����������ح أن الشع���������������������ب اليمن�������������������ي بخروج�������������������ه الكبر 
يف ذك���������رى ي�������وم ع�������اش�������وراء ي�����ؤك�����د ت���م���س���ك���ه ب���امل���س���ار 
الذي اختطه اإلمام الحسني ضد الحاكم الظالم 

والثورة يف وجه املستكربين.
وأك��������د ال���ع���م���ي���د ال����ق����دم����ي أن دول ال������ع������دوان م��ه��م��ا 
ارتكبوا من جرائم فإنها لن تنال من صمود وثبات 

الشعب اليمني وقواته املسلحة.
وب���������ني أن امل�������اح�������م ال����ب����ط����ول����ي����ة ال������ت������ي خ���اض���ه���ا 
أب������ط������ال ال�������ق�������وات امل����س����ل����ح����ة م����س����ن����ودي����ن ب���أب���ن���اء 
ال��ش��ع��ب ق���د أث���م���رت يف ص��ن��اع��ة ال��ن��ص��ر ودح���ر 

الغزاة واملرتزقة .

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم 
أنشطته التوعوية الطارئة مبحافظة صعدة

متابعة: نبيل السياغي

اخ��ت��ت��م��ت ي����وم ام����س ب��م��ح��اف��ظ��ة ص���ع���دة، دورة ت��دري��ب��ي��ة ل��ل��ت��وع��ي��ة ب��م��خ��اط��ر األل���غ���ام 
والقنابل العنقودية ومخلفات العدوان، نظمها املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام.

هدفت الدورة، التي استمرت 40 يوما بالتنسيق مع املجلس األعىل إلدارة وتنسيق 
الشؤون اإلنسانية والسلطة املحلية باملحافظة بدعم من منظمة اليونيسف، إكساب 
25 م��ت��درب��ا وم��ت��درب��ة م��ن م��دي��ري��ات ح��ي��دان وك��ت��اف ورازح وال��ظ��اه��ر وش���دا، معارف 

وخربات لتوعية املجتمع بمخاطر هذه املخلفات.
وأش���������اد م���ح���اف���ظ ص����ع����دة م���ح���م���د ج����اب����ر ع������وض يف االخ����ت����ت����ام ب���ح���ض���ور رئ����ي����س ل��ج��ن��ة 
الخدمات باملجلس املحي للمحافظة عبد الواحد شويل، بالدور اإلنساين للمركز 
يف ن���زع األل���غ���ام وم��خ��ل��ف��ات ال���ع���دوان. وأك����د ع��ىل ض����رورة تكثيف ال��رس��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة 
بمخاطر مخلفات العدوان من القنابل العنقودية واملتفجرات خصوصا يف املديريات 
الحدودية. وأشار املحافظ عوض، إىل أن املحافظة يف أمس الحاجة لتنظيم مثل هذه 
الدورات يف كافة املديريات.. حاثا املشاركني واملشاركات عىل أداء رسالتهم التوعوية 

للحد من ضحايا األلغام والقنابل العنقودية.
من جانبه ممثل فرع املجلس األعىل للشؤون اإلنسانية باملحافظة حسن العزي، 
إىل أه��م��ي��ة ال��ت��وع��ي��ة املجتمعية وإي���ص���ال ال��رس��ال��ة ب��م��خ��اط��ر ت��ل��ك امل��خ��ل��ف��ات للحد من 
سقوط الضحايا. وأشار إىل أهمية هذه املهمة اإلنسانية التي سيقوم بها املشاركون 
لتوعية امل��واط��ن��ني بمخاطر مخلفات ال���ع���دوان وال���غ���ارات ال��ج��وي��ة.. داع��ي��ا املنظمات 
ال���دول���ي���ة ل��ل��ض��غ��ط ع���ىل دول ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان ل��ل��س��م��اح ب���دخ���ول األج���ه���زة ال��ك��اش��ف��ة 

لتطهر املناطق امللوثة باأللغام والقنابل العنقودية.
بدوره أشار مشرف املشروع باملحافظة احمد الهريشه، إىل أن املشاركني يف الدورة 
س��ي��ق��وم��ون ب��أع��م��ال ال��ت��وع��ي��ة يف امل��دي��ري��ات املستهدفة وب��ل��ورة امل��ع��ل��وم��ات إىل رس��ائ��ل 
توعوية لكافة شرائح املجتمع. وبني أن املركز التنفيذي يتلقى باغات يومية بسقوط 

ضحايا بسبب انتشار هذه املخلفات الخطرة يف كثر من مديريات املحافظة.
فيما أكدت كلمة املشاركني التي ألقاها محمد العزي، الحرص عىل نشر التوعية 

يف أوساط املجتمع.
ويف االختتام الذي حضره رئيس فرع جمعية الهال األحمر اليمني حسن املؤلف، 

تم توزيع الشهادات عىل املشاركني يف الدورة.



دراسة بحثية للدكتور يحيى الصرابي..

كتاب األمن القومي في ظل املتغيرات املعاصرة
عرض / عبدالحميد عبدالله 

ص���در م���ؤخ���راً ك��ت��اب " األم����ن ال��ق��وم��ي يف ظل 
امل�������ت�������غ�������رات امل��������ع��������اص��������رة" ل�����ل�����دك�����ت�����ور ي����ح����ي����ى ع���ي 
الصرابي - أستاذ القانون الدويل العام املشارك 
بكلية الشرطة، ونائب مدير كلية ال��دراس��ات 

العليا بأكاديمية الشرطة.
الكتاب الذي يعد دراسة بحثية تخصصية، 
يف ط������ب������ع������ت������ه  ال�������ث�������ال�������ث�������ة امل������ن������ق������ح������ة 1443ه������������������������� - 
2022م، تضمن جملة من املباحث العلمية 
الهامة، فبعد اإلهداء واملقدمة التي أوضحت 

أهداف ومنهجية الدراسة التي 
ات���ب���ع���ه���ا ال����ب����اح����ث ل����ل����وص����ول إىل 
ح���ل���ول ل��ل��ف��رض��ي��ات امل���ط���روح���ة.. 
رك��������ز امل����ب����ح����ث األول ع������ى ن���ش���أة 
األمن القومي ومدارسه، فيما 
ت������ن������اول امل����ب����ح����ث ال������ث������اين م���ف���ه���وم 
األم������������������������ن ال�����������ق�����������وم�����������ي وم����������ج����������االت����������ه 
الداخلية والخارجية، كما عرج 
امل����ب����ح����ث ال����ث����ال����ث ع�����ى م��ص��ط��ل��ح 
األمن القومي وضرورة التمييز 
ب��ي��ن��ه وب�����ن امل���ف���اه���ي���م ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ل�������������ام�������������ن، واألم�������������������������ن ال�������ج�������م�������اع�������ي 
وم�����ص�����ط�����ل�����ح�����ي األم�������������ن ال�����وط�����ن�����ي 
وال����ق����وم����ي، أم�����ا امل���ب���ح���ث ال���راب���ع  
ف������������ق������������د ت���������������ح���������������دث ف������������ي������������ه امل������������ؤل������������ف 
ل�������خ�������ص�������ائ�������ص األم��������������������ن ال�������ق�������وم�������ي 

ومستوياته ومتغراته.
وت������ن������اول امل�����ؤل�����ف يف  ال������وح������دة ال����خ����ام����س����ة م��ن 
الكتاب هندسة السياسات األمنية وخطوات 
رس��������م ت����ل����ك ال�����س�����ي�����اس�����ات ع������ى م����س����ت����وى ص���ن���اع 
ال���������ق���������رار وال�����ن�����خ�����ب�����ة وع����������ى م�����س�����ت�����وى ال����ج����م����اه����ر 
"عامة الناس"، وكذا تحديد مصادر التهديد 
ال������رئ������ي������س������ي������ة وال��������ث��������ان��������وي��������ة وامل������������ص������������ادر ال������داخ������ل������ي������ة 
وال����خ����ارج����ي����ة، ب����اإلض����اف����ة إىل دع������م ال�����دراس�����ات 

األمنية الدفاعية واملمارسات األمنية.
وأك����د ال��دك��ت��ور ي��ح��ي��ى ال��ص��راب��ي إىل أن األم��ن 

ال��ق��وم��ي بمفهومه الشامل 
يرتبط باالسرتاتيجية العليا 
ل���ل���دول���ة، م��م��ث��ل��ة ب��م��ا ي��وض��ع 
م�����ن خ���ط���ط ب���غ���ي���ة اس���ت���خ���دام 
واس���������ت���������غ���������ال ك��������اف��������ة م�������ص�������ادر 
ال����������ق����������وة ال��������وط��������ن��������ي��������ة، ل����ت����ن����ف����ي����ذ 
أه���������داف األم�������ن ال����ق����وم����ي يف م���خ���ت���ل���ف ال����ظ����روف 
ال��ح��اض��رة وامل��ت��وق��ع��ة.. ل��ذل��ك فقد أف���رد املؤلف 
مبحثاً خ��اص��اً بالتخطيط االس��رتات��ي��ج��ي لألمن 
ال���ق���وم���ي، ت����ن����اول ف���ي���ه م���ف���ه���وم ه�����ذا ال��ت��خ��ط��ي��ط 
وع������ن������اص������ره وم������راح������ل������ه، وال������ع������اق������ة ب������ن األم������ن 

القومي والتخطيط االسرتاتيجي.
يف ح������ن خ���ص���ص���ت ال�������وح�������دة ال�����س�����ادس�����ة يف 
ك�������ت�������اب "األم���������������ن ال������ق������وم������ي يف ظ��������ل امل�����ت�����غ�����رات 
امل������ع������اص������رة" ل����ل����ح����دي����ث ع������ن ال���ت���ح���ل���ي���ل األم����ن����ي 

وم�����ت�����ط�����ل�����ب�����ات�����ه وأدوات�����������������������ه، وخ���������ط���������وات ت���ح���ل���ي���ل 
امل������ع������ل������وم������ات األم�������ن�������ي�������ة، وامل����������ب����������ادئ األس�����اس�����ي�����ة 
ل���ت���ح���ل���ي���ل امل�����ع�����ل�����وم�����ات، ب�����اإلض�����اف�����ة إىل ال���ت���ن���ب���ؤ 

واستشراف املستقبل.
ول����ع����ل ال����ك����م ال���ك���ب���ر م����ن امل�����راج�����ع وامل���ع���اج���م 
وال���������ق���������وام���������ي���������س ال���������ل���������غ���������وي���������ة، ال���������ت���������ي اس������ت������ع������ان 
ب������ه������ا ال��������دك��������ت��������ور ال���������ص���������راب���������ي، وك���������������ذا ال������ق������وان������ن 
وال��������ت��������ش��������ري��������ع��������ات ال��������وط��������ن��������ي��������ة، واإلص�����������������������������دارات 
وال����������دوري����������ات وامل��������ص��������ادر األخ������������رى ع������ى ش��ب��ك��ة 
اإلن��رتن��ت.. هو ما يميز هذا الكتاب، والجهد 
املتميز الذي بذله املؤلف يف استخاص نتائج  
ال�������دراس�������ة ال���ب���ح���ث���ي���ة ب���ش���ك���ل دق�����ي�����ق وم�����وف�����ق، 
ل������ي������ص������ب������ح ك���������ت���������اب "األم����������������������ن ال���������ق���������وم���������ي يف ظ����ل 
املتغرات املعاصرة" مقرراَ علمياً يرجع إليه 

الكثر من الباحثن واملهتمن.

د. يحيى الصرابي
مؤلف الكتاب

أنهت 20 مشاركًة من رائدات األعمال أعمال الربنامج التدريبي 
ح���ول "ال��ت��م��وي��ل اإلس���ام���ي" ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه ع���ى م���دى خ��م��س��ة أي���ام 

أكاديمية "نماء للتمويل األصغر".
وهدف الربنامج إىل تعريف املشاركات بمفهوم التمويل اإلسامي 
وخ��ص��ائ��ص��ه، ون��ش��أة ال��ت��م��وي��ات وامل��ع��ام��ات اإلس��ام��ي��ة، وأع��م��ال 
املؤسسات املالية اإلسامية والتقليدية وأوجه االختاف بينهما، 
وم��ف��ه��وم امل���ال وأن���واع���ه وط���رق اك��ت��س��اب��ه، وأن����واع ع��ق��ود امل��ع��ام��ات 

اإلسامية، والبيوع يف الفقه اإلسامي.
ورك��������ز ال�����ربن�����ام�����ج ع�����ى ت����ع����ري����ف امل�����ش�����ارك�����ات ع�����ى أس�����اس�����ي�����ات ص��ي��غ 
ال�����ت�����م�����وي�����ل اإلس��������ام��������ي ال����ح����ق����ي����ق����ي وامل�������ع�������روف�������ة ب����������������أدوات االس����ت����ث����م����ار 
بخصائصها التي تحقق العائد ال��ح��ال لجميع األط���راف دون أي 

غنب أو ضرر 
يأيت هذا الربنامج التدريبي الهام وال��ذي نفذته أكاديمية "نماء 
ل���ل���ت���م���وي���ل األص�����غ�����ر" ب���ع���د ال����ت����ح����اق امل����ت����درب����ات ب���ال���ربن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي 
"مبادئ التمويل األصغر" والورشة التدريبية "املشاريع الصغرة 
وأه��م��ي��ت��ه��ا" ب��اإلض��اف��ة إىل ري�����ادة األع���م���ال وال���ت���ي ت��م��ث��ل يف مجملها 
مجموعة من الربامج التدريبية الهادفة إىل رف��ع مستوى الوعي 
اإلداري واألكاديمي واملجتمعي بن أفراد املجتمع بالتمويل األصغر 
والبدء باملشاريع الصغرة وفق الشريعة اإلسامية بما يحد من 
البطالة، ويحقق الفائدة عى مستوى الفرد واملجتمع واالقتصاد 

الوطني. 

وأوضح رئيس أكاديمية نماء للتمويل األصغر األستاذ/ محمد 
ع���ي ال���ف���ران أن ال��ت��م��وي��ل اإلس���ام���ي واألص���غ���ر ب��ال��ي��م��ن ي���واج���ه كثر 
من التحديات وأبرزها عدم توفر الكوادر املؤهلة املتخصصة بهذا 
املجال، وغياب ثقافة التمويل األصغر، وضعف البنية التحتية، 
وال��ح��روب والنزاعات وتبعاتها عى كل املستويات، وع��دم وجود 
أسواق ملنتجات التمويل األصغر وضعف السيولة والدعم، فضًا 
عن أن معظم صيغ التمويل األصغر يف الباد قائمة عى صيغة 
املرابحة وعدم تفعيل الصيغ األخرى ذات األكرث جدوى للطرفن.

من جانبه أكد مدرب التمويل اإلسامي األستاذ/ عي عبدالكريم 
املتوكل الحاجة امللحة إليجاد دليل إجراءات مهني وشرعي لتمويل 
املشروعات الصغرة، وإعداد معاير الختيار املشروعات الصغرة 
وإيجاد نظام للمتابعة والرقابة عى تلك املشاريع، وعمل تأمن 
تعاوين إسامي عى عمليات التمويل، والتفعيل املتنوع للصيغ 
اإلسامية لدعم التنمية وت��وزي��ع املخاطر وص���واًل لاكتفاء ال��ذايت 
والنهوض باالقتصاد الوطني وتحقيق تنمية حقيقة ومستدامة.

يذكر أن مركز نماء لألعمال والتنمية وأكاديمية نماء للتمويل 
األصغر نفذا خال العام املايض والنصف األول من العام الجاري 
سلسلة م��ن ب��رام��ج التمكن االق��ت��ص��ادي وال��ت��دري��ب املهني للنساء 
األكرث احتياجاً للتدريب عى األشغال اليدوية واملنتجات الحرفية 
اس���ت���ف���ادت م��ن��ه��ا أك�����رث م����ن 300  م���ت���درب���ة م����ن م��خ��ت��ل��ف م���دي���ري���ات 

األمانة.

نعمل على إعداد برنامج توصيف للمدارس األهلية وفق معايير إدارية وفنية
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:" نائب مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة لـ"

استمرار وانتظام التعليم للعام الثامن بفضل
 صمود منتسبي اجلبهة التربوية

وق���ال ن��ائ��ب م��دي��ر مكتب الرتبية بأمانة العاصمة إن 
تدشن ال��ع��ام ال���درايس م��ن األح���داث ال��ب��ارزة خصوصاً 
يف ظ���ل ال����ظ����روف االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي ي��ع��ي��ش��ه��ا ال��ي��م��ن��ي��ون 

ج��راء استمرار الحصار وخروقات 
ال����ع����دوان ل��ل��ه��دن��ة األم���م���ي���ة، ل��ذل��ك 
يمثل استمرار العملية التعليمية 
انتصاراً إضافياً يضاهي االنتصارات 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ك��ب��رة ال���ت���ي ي��س��ط��ره��ا 
امل��������ج��������اه��������دون يف م����خ����ت����ل����ف ج����ب����ه����ات 

العزة. 

 جهود واستعدادات 
وأض���������������������������������������اف: ن��������س��������ت��������ط��������ي��������ع ال�����������ق�����������ول 
ون�������ح�������ن يف  األس���������ب���������وع ال������ث������ال������ث م���ن 
ان�����������������ط�����������������اق ال�����������������������دراس�����������������������ة يف ج������م������ي������ع 
امل��������������������������دارس ال�������ح�������ك�������وم�������ي�������ة واأله��������ل��������ي��������ة 
ب����أم����ان����ة ال����ع����اص����م����ة ص����ن����ع����اء وب���ق���ي���ة 
املحافظات، إن الجهود التحضرية 

واالستعدادات اإلدارية والتجهيزات التعليمية التي تم 
اإلعداد واالهتمام بها منذ شهرين قد حققت مستوًى 
ج��ي��داً م��ن االن��ت��ظ��ام  اإلداري والتعليمي ال���ذي تشهده 
م��������دارس أم����ان����ة ال���ع���اص���م���ة وب�����ص�����ورة م���ت���م���ي���زة س��������واَء يف 

التعليم العام الحكومي أو األهي. 

 تفاعل وحضور 
ولفت قطران إىل أن جميع م��دارس أمانة العاصمة 
الحكومية واألهلية املرخصة استكملت 80 باملائة من 
م��ه��ام ال��ق��ي��د وال��ت��س��ج��ي��ل ل��ل��ط��اب وال��ط��ال��ب��ات، وب���دأت 
ف�����ع�����ًا ت������دري������س امل�����ن�����اه�����ج ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ب����ح����ض����ور وت����ف����اع����ل 
امل��ع��ل��م��ن وامل���ع���ل���م���ات يف ك���اف���ة امل��������دارس رغ�����م ظ��روف��ه��م 

املادية  الصعبة. 

 عام خير 
واستطرد األستاذ حميد قطران بالقول: ننظر نحن 
ك���ق���ي���ادات ت��رب��وي��ة مل��س��ت��وى اإلق���ب���ال ال��ك��ب��ر م���ن ال��ط��اب 
وال���ط���ال���ب���ات ب��ك��ل ف��خ��ر واع�����ت�����زاز، ف���رغ���م ظ�����روف ال��ن��اس 
املادية الصعبة جداً  بسبب الحصار والعدوان، أثبتوا 
ح����رص����ه����م ع������ى إل������ح������اق أب����ن����ائ����ه����م وب�����ن�����ات�����ه�����م  ب���ال���ص���ف���وف 
ال����دراس����ي����ة، وه����و م���ا ي��م��دن��ا ب���ال���ت���ف���اؤل ب����أن ي���ك���ون ال��ع��ام 

الجديد عام خر وعزة واستقرار بإذن الله تعاىل. 

 صندوق التعليم 
وع�����ن ال���ص���ع���وب���ات وامل����ع����وق����ات ال����ت����ي ت����واج����ه ال��ع��م��ل��ي��ة 
التعليمية، يؤكد قطران أن ظروف املعلمن واملعلمات 
امل���ع���ي���ش���ي���ة ن���ت���ي���ج���ة ان����ق����ط����اع امل����رت����ب����ات ب���ع���د ن���ق���ل امل���رت���زق���ة 
البنك املركزي من العاصمة صنعاء ، تأيت يف مقدمة 

اإلشكاليات التي تعيق العملية التعليمية. 

وق�������ال: " ن��ع��ج��ز يف م��ك��ت��ب ال���رتب���ي���ة ب���أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة 
ع����ن ح���ل���ه���ا، وس���ن���ظ���ل م��ع��ت��م��دي��ن ع����ى م����ا س��ت��س��ف��ر ع��ن��ه 
الجهود التي تبذلها قيادة ال��وزارة يف متابعة الجهات 
الحكومية املعنية لتمويل صندوق دعم  
التعليم، وال��ذي نتمنى أن يلمس املعلم 

خره وثمرته املالية هذا العام". 

 الكتاب املدرسي 
وأضاف: أن عدم توافر الكتاب املدريس 
ي���أيت يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة ض��م��ن اإلش��ك��ال��ي��ات 
ال������ت������ي ت�����واج�����ه�����ه�����ا ال����ع����م����ل����ي����ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة يف 
امل����������������������دارس ال������ح������ك������وم������ي������ة خ��������ص��������وص��������اً خ�������ال 
السنوات األخرة، وذلك بسبب ما تعانيه  
م������ؤس������س������ة م������ط������اب������ع ال�������ك�������ت�������اب م���������ن ظ���������روف 
انعدام امليزانية الداعمة لطباعة املناهج، 
ال��ت��ي ي��ف��رتض أن ت��ق��وم ب��ط��ب��اع��ة م��ا ي��ق��ارب 
30 مليون كتاب مدريس لتغطية احتياج 
ال�����ع�����ام ال������������درايس يف م����������دارس امل���ح���اف���ظ���ات 

الحرة. 
وأش��ار قطران إىل أن أمانة العاصمة تأيت يف مقدمة 
املحافظات من حيث االحتياج للكتاب املدريس  كونها 
تدير ما يقارب 400 مدرسة حكومية تضم يف جنباتها 
ن��ح��و 600 أل����ف ط���ال���ب وط���ال���ب���ة، وم����ا ي���زي���د ع���ن 650 

م��درس��ة أهلية وال��ت��ي يلتحق بها م��ا ي��ق��ارب 200 ألف 
طالب وطالبة، لذا نحتاج سنوياً إىل طباعة ما  يقارب 
10 ماين كتاب مل��دارس أمانة العاصمة، يف الوقت 
ال���ذي يصل ع��دد ع��ن��اوي��ن الكتب أو امل��ق��ررات ال��دراس��ي��ة 
امل����ف����رتض ط��ب��اع��ت��ه��ا ح������واىل 56 ع����ن����وان����اً، ت��ش��م��ل ج��م��ي��ع 
م����������واد  ال����ص����ف����وف ال�����دراس�����ي�����ة م�������ن  األول أس��������ايس ح��ت��ى 

الثالث الثانوي. 

 تكاليف مادية 
وأوض�������������ح أن���������ه ب�����س�����ب ظ�����������روف ال������ح������ص������ار وال��������ع��������دوان 
املفروض عى يمن اإليمان والحكمة توقفت امليزانية 
ال���داع���م���ة ل��ط��ب��اع��ة ال���ك���ت���اب ب��ت��ل��ك األع�������داد وال��ك��م��ي��ات 
ال���ك���ب���رة، إض���اف���ة إىل أن امل��ط��اب��ع ل���م ت��ع��د ق�����ادرة عى 
العمل بسبب تقادم وتهالك تجهيزاتها امليكانيكية 
والفنية، ومع ذلك تحاول جاهدة توفر ما يقارب 
20 ب�������امل�������ائ�������ة ف������ق������ط م��������ن ال�������ك�������ت�������اب امل����������������دريس ل���ت���غ���ط���ي���ة 
اح���ت���ي���اج���ات امل�������دارس ال��ح��ك��وم��ي��ة ب���أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة، 
وت�������ق�������وم اإلدارات امل������درس������ي������ة ب����ال����ب����ح����ث ع�������ن ك���م���ي���ات 
مستخدمه من املرتجع من العام املايض أو من خال 
امل��ب��ادرات التكافلية والتعاونية بن امل��دارس األهلية 
وال���ح���ك���وم���ي���ة ال����ت����ي ي����رع����اه����ا م���ك���ت���ب ال����رتب����ي����ة وامل���ن���اط���ق 

التعليمية باملديريات لتوفر الكتاب املدريس. 
ويف رده عى سبب توافر الكتاب يف امل��دارس األهلية 

وانعدامه يف الحكومية.. قال نائب مدير مكتب الرتبية 
بأمانة العاصمة: " بحسب ما علمناه بأن طباعة تلك 
ال��ك��ت��ب  ت��ت��م ب��م��وج��ب دف����ع امل������دارس األه���ل���ي���ة  للتكليف 

امل������ال������ي������ة ال���������ازم���������ة إلن��������ج��������از ال�����ط�����ب�����اع�����ة، 
يف امل�����ق�����اب�����ل ال ي�����وج�����د دع�������م م���������ادي يف 
امل����دارس الحكومية لطباعة الكتاب 

املدريس" . 

 مبادرة طوعية 
وحول رسوم املساهمة املجتمعية 
يف املدارس الحكومية، يوضح قطران 
أن���ه���ا ج������اءت ك����م����ب����ادرات ط���وع���ي���ة م��ن 
م��ج��ال��س اآلب�����اء واألم���ه���ات ب���امل���دارس 
ال���ح���ك���وم���ي���ة، وه������ي م������ب������ادرة ل��ت��ق��دي��م 
ال����������دع����������م ال�������ي�������س�������ر وال�������������رم�������������زي الع�������ان�������ة 
امل��ع��ل��م ع���ى أج������رة  امل����واص����ات ذه���اب���اً 
واي��اب��اً.. الفتاً إىل أن رس��وم املساهمة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال ت���ت���ج���اوز 1000 ري���ال 

ش���ه���ري���ا ع�����ى امل����ق����ت����دري����ن ف���ق���ط وي���ع���ف���ى م���ن���ه���ا امل�����ع�����وزون 
وال������ف������ق������راء، وم�������ع ذل�������ك ح�������دث ح����ول����ه����ا ض����ج����ة إع���ام���ي���ة 
ه�����ذا ال����ع����ام، ب��س��ب��ب ح�����رص ب���ع���ض اإلدارات امل���درس���ي���ة 
ع���ى ج��م��ع امل��س��اه��م��ة ال��ش��ه��ري��ة ل��ألرب��ع��ة األش���ه���ر األوىل 
م��رة واح��دة عند التسجيل ب��داًل من الجمع الشهري، 

وهنا نؤكد بأن األمر مرتوك لظروف أولياء األم��ور من 
حيث الدفع كل شهر 1000 أو الدفع  ألربعة أشهر 

مجتمعة. 

 ال زيادة في الرسوم 
ال��������خ��������اص  ال�������������س�������������ؤال  ويف رده ع�����������ى 
ب���������ال���������رس���������وم ال��������ك��������ب��������رة ال���������ت���������ي ت�����ف�����رض�����ه�����ا  
امل�����������������������������������دارس األه������������ل������������ي������������ة ع���������������ي ال����������ط����������اب 
وال������ط������ال������ب������ات.. ي�����ق�����ول األس�������ت�������اذ ح��م��ي��د 
قطران: نحن يف مكتب الرتبية باألمانة 
وامل������دي������ري������ات وم����ع����ن����ا ق������ي������ادة ال�������������وزارة، 
ق���������د أك���������دن���������ا م��������������������راراً ون���������ك���������رر م���������ن خ������ال 
صحيفتكم ال��غ��راء عى منع امل��دارس 
األهلية من أي��ة زي��ادة يف ال��رس��وم عن 
العام املايض، وااللتزام بالرسوم وفق 
ما تضمنه قرار الرتخيص للمدرسة.. 
وللعلم بأن املكتب وفروعه باملديريات 
عى تواصل ومتابعة ميدانية ملتابعة 
مشكلة الرسوم واتخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية 

الازمة والحازمة تجاه املدارس املخالفة. 
وأض���������اف: م����ن أب�������رز ال���ج���ه���ود اإلداري����������ة ال����ت����ي ق�����ام ب��ه��ا 
املكتب حيال املدارس األهلية ومنع تجاوزاتها املخالفة 
ل��ل��ق��ان��ون، ان����ه ت���م اإلع�����ان رس��م��ي��اً ع���رب ص��ح��ي��ف��ة ال��ث��ور 
مطلع العام الدرايس الحايل بأسماء املدارس األهلية 
امل��ع��ت��م��دة رس��م��ي��اً، وك����ذا أس���م���اء امل�����دارس األه��ل��ي��ة غر 
املستوفية للشروط القانونية والرتبوية عى مستوى 
أمانة العاصمة، وذلك حرصاً من املكتب عى إشعار 
وت���ب���ص���ر أول����ي����اء األم�������ور ح�����ول وض�����ع امل��������دارس األه��ل��ي��ة 
ق���ب���ل ت��س��ج��ي��ل أب���ن���ائ���ه���م ل���ل���ت���أك���د م����ن وض���ع���ه���ا اإلداري 
وال��ق��ان��وين، إض��اف��ة إىل إل����زام جميع امل�����دارس األهلية 
بإشهار لوحة الشفافية واإلف��ص��اح اإلداري املتضمن 
عرض قرار الرتخيص واملستويات التعليمية املعتمدة 

للمدرسة، والرسوم املحددة للقيد والتسجيل. 
داع��ي��اً أول��ي��اء األم���ور للتواصل م��ع امل��ن��اط��ق التعليمية 
ب���امل���دي���ري���ات وم���ك���ت���ب ال���رتب���ي���ة ب����األم����ان����ة يف ح�����ال ح����دوث 
ت���������ج���������اوزات أو م�����خ�����ال�����ف�����ات م�������ن أي�����������ة  م�������درس�������ة أه�����ل�����ي�����ة أو 

حكومية. 

 شكر وثناء 
ووج�������ه ن����ائ����ب م����دي����ر م���ك���ت���ب ال���رتب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م ب���أم���ان���ة 
العاصمة الشكر للمدارس امللتزمة بالتعليمات اإلدارية 
وال������رتب������وي������ة، م����س����ج����ًا ال����ث����ن����اء وال����ت����ق����دي����ر ل����ك����ل امل���ع���ل���م���ن 
واملعلمات عى جهودهم وصربهم ورباطهم يف ميادين 
العلم واملعرفة حباً  لوطنهم وتقديساً ملهنتهم الرتبوية 
ب����م����ا ي����ؤك����د ح����رص����ه����م ال����ك����ب����ر ع�����ى ت����ن����وي����ر أج�����ي�����ال ال���ي���م���ن 

الواعدة وتزويدهم بالعلم واملعرفة.

أكد نائب مدير مكتب الرتبية والتعليم بأمانة العاصمة األستاذ حميد قطران أن صمود منتسبي الجبهة الرتبوية يف وجه العدوان والتحديات واالستهداف الكبر 
الذي طال قطاع التعليم، كان له عظيم األثر يف استمرار وانتظام العملية التعليمية للعام الثامن عى التوايل، ورغم كل املعوقات والظروف.

وأوضح يف حديث لصحيفة "26 سبتمرب" أن إسرتاتيجية العام الدرايس الحايل 1444ه� تتضمن االرتقاء باألداء اإلداري للمكتب وكافة املناطق التعليمية، ورفع 
مستوى اإلدارات املدرسية، للنهوض بواقع التحصيل العلمي يف مختلف املدارس الحكومية واألهلية. 

وأشار قطران إىل أن مكتب الرتبية بصدد اإلعداد لربنامج توصيف ملستويات الجودة التعليمية يف املدارس األهلية إىل الفئات )ا- ب- ج( وفقاً ملعاير إدارية وفنية 
وتربوية، وعرب لجان ذات كفاءة وخربة إلنجاز هذه املهمة. 

استكمال80 % من مهام القيد والتسجيل 
مبدارس أمانة العاصمة

 اإلقبال الكبير من الطالب والطالبات وتفاعل 
املجتمع يجعل هذا العام متميزَا

نـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــاج   
ســــــنــــــويــــــًا إلـــــى 
طـــــبـــــاعـــــة  10 
مــاليــن كتاب 
ملـــــــــــــــــــــــــــدارس 

األمانة

ال زيادة في الرسوم 
الــــــــــــــدراســــــــــــــيــــــــــــــة.. 
وسنتخذ إجراءات 
حـــــــــــــــــــازمـــــــــــــــــــة ضـــــــد 
األهلية  املــــدارس 

املخالفة

 26سبتمرب:  عبدالحميد الحجازي 

اختتام برنامج التمويل اإلسالمي لـ20 متدربة 
من رائدات األعمال بصنعاء



احمد  الفقيه

ما عالقة أوكرانيا بالهدنة يف "اليمن"؟
م���ن���ذ ب������دء ال������ع������دوان ال����س����ع����ودي األم������ري������ي ع�����ى ال���ي���م���ن يف 
مارس 2015م واليمن تحت وطأت النريان الجوية لطائرات 
التحالف السعودي األمريي التي تقتل آالف املدنيني األبرياء 
والحصار الجماعي يستمر بحق اليمنيني والجوع يشتد يوما 

بعد آخر ويخلف أسوء األضرار التي تخلفها الحروب !!
مرت سنوات من القتل والحصار السعودي األمريي  ولم 
يتحرك م��ل��ف" امل��ف��اوض��ات " وح��ت��ى مصطلح "ال��ه��دن��ة" وإن 
ك��ان هناك تحرك مؤخرا والحديث عن مفاوضات يطلقها 
ال����ت����ح����ال����ف ال�����س�����ع�����ودي األم������ري������ي ول���ك���ن���ه���ا ك����ان����ت م����ف����اوض����ات 
ي��ح��ض��ره��ا م���رت���زق���ة ي��م��ن��ي��ني ن��ي��اب��ة ع���ن ال���س���ع���ودي واألم���ري���ي 
فكانت ع��ب��ارة ع��ن دع���وات ملفاوضات يحضرها ط��رف يفتقد 
القرار والهدف منها هو االستهالك ولتضليل الرأي العام بان 
هناك مفاوضات وان الحرب ال يراد لها ان تستمر وسرعان 
م����ا ت���الش���ت ألن���ه���ا ك���ان���ت ت��ف��ت��ق��د أه�����م ع���ن���اص���ر ال���ت���ف���اوض وه���و 
" ال��رغ��ب��ة يف ال��ت��وص��ل إىل ح���ل"..م���ن���ذ ب����دء ال���ح���رب ال��روس��ي��ة 
األوك�����ران�����ي�����ة يف 2 ف����راي����ر 2022م وال�����وض�����ع يف ال���ي���م���ن ي��ق��رب 
م���ن ال��ن��ه��اي��ة ل���ل���ع���دوان ع��ل��ي��ه وك�����أن ال��ه��زي��م��ة ال���س���ع���ودي���ة قد 
اف��ت��ض��ح��ت ع���ى ل���س���ان ب���اي���دن ب����أن ي��ج��ب إي���ق���اف ال���ح���رب عى 
ال��ي��م��ن ل��ي ت��ح��اف��ظ��وا ع��ى س��الم��ة م��ص��ادر وآب����ار ال��ن��ف��ط ألننا 
سنحتاجها فالهدنة بلسان بايدن وقف للحرب وكأنه يقول 

امل����ص����ري اآلن أوروب����������ي ول����ي����س خ��ل��ي��ج��ي 
كما تظنون.

ع������ن������دم������ا ن������ت������ح������دث ع���������ن "ال��������ه��������دن��������ة " 
ال���س���ع���ودي���ة األم���ري���ك���ي���ة ال��ي��م��ن��ي��ة ف��إن��ه 
البد أن نتحدث عن الحرب الروسية 
األوك���ران���ي���ة وال��ت��وت��ر وق��ط��ع ال��ع��الق��ات 
ب���ني روس���ي���ا وأم���ري���ك���ا ال�����ذي وص����ل إىل 
أس�������وء م���راح���ل���ه وه�����و ق���ط���ع إم��������دادات 
ال�����ط�����اق�����ة ال������روس������ي������ة ع�������ن دول أوروب�����������ا 
وأم���ري���ك���ا ب���ال���ذات وع���ق���وب���ات أم��ري��ك��ي��ة 
وأوروب���������ي���������ة ض������د روس������ي������ا واق����ت����ص����اده����ا  
....!!ب��������������ال أدىن ش�����ك أن األم������ري������ي ق��د 
خ���س���ر إم������������دادات ال����ط����اق����ة م�����ن روس���ي���ا 
ف��������ال��������ب��������دي��������ه��������ي  ال��������ب��������ح��������ث س��������ري��������ع��������ا ع����ن 
ال���ب���دي���ل وع������ن ح���ل���ف���اء ي����م����دون ال����ق����ارة 
ال����ع����ج����وز امل���س���ت���ه���ل���ك���ة ب���ال���ن���ف���ط وال����غ����از 
وإال فالهزيمة األمريكية أمام روسيا 

حتمية !! 
ولكن ثمة أوراق أخ��رى يف ي��د األم��ري��ي يمكن م��ن خاللها 
االستغناء عن إم���دادات الطاقة من روسيا وه��ذه الورقتني 

األخ���ريت���ني يف ي���د ج���و ب���اي���دن األم��ري��ي 
هي :

*الورقة األوىل 
ال����س����ع����ودي����ة: ح���ل���ي���ف غ���ن���ي ب��ال��ن��ف��ط 
ولكنه يف حالة ع��دم اس��ت��ق��رار ويجب 
أن يقوم بإيقاف الحرب يف اليمن ولو 
بمسميات أخرى ك "الهدنة" الوجه 
اآلخ������ر ل��ل��ه��زي��م��ة امل���ب���اش���رة ل��ل��س��ع��ودي 
األمريي يف اليمن فاليمن أصبح لديه 
ق����درة ع��س��ك��ري��ة ت��ه��دد م���ص���ادر النفط 
يف ال��خ��ل��ي��ج ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال��س��ع��ودي��ة وان 
هذا التهديد يهدد األمريي الذي هو 
ب��ح��اج��ة م��اس��ة إىل ال��ن��ف��ط ال��س��ع��ودي 
ل���������ذا ي�����ج�����ب ال������ح������ف������اظ واالس��������ت��������م��������رار يف 
الهدنة والعمل عى إنهاء الحرب يف 
اليمن ..فالسعودية محاطة وغارقة 
بالحرب عى اليمن وما خلفته لسبع 
سنوات وهذا يسمى رهان أمريي مهزوز !! ولكن يمكن أن 

يفيد وأن يستغله األمريي حسب سياساته ومصالحة.
*الورقة الثانية

 إس����رائ����ي����ل: ال��ح��ل��ي��ف ال���ح���ن���ون واالب�������ن ال���رض���ي���ع ألم���ري���ك���ا يف 
املنطقة وه���ذا الحليف ل��دي��ه غ���از ق��د اس��ت��ح��وذ عليه وسيمد 
األمريي بهذا املصدر من الطاقة ولكن هناك تصاعد وترية 
ال���ت���وت���ر ب����ني ل���ب���ن���ان وإس����رائ����ي����ل وال���س���ب���ب ان اإلس����رائ����ي����ي ي��ري��د 
التنقيب من  حقول الغاز املشركة الغري متفق عليها  والتي 
ه���ي ح���ق م���ن ح���ق���وق ال��ش��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين ال���ن���ائ���م ع���ى األزم�����ات 
واإلسرائيي غري قادر عى استخراج الغاز بوجود حزب الله 
ال��ل��ب��ن��اين ول���ن يستطيع اإلس��رائ��ي��ي ح��رم��ان ل��ب��ن��ان م��ن ث��روات��ه 
يف ظ��ل وج���ود امل��ق��اوم��ة اإلس��الم��ي��ة, وه��ن��ا يتضح أن الهيمنة 
األمريكية وحلفها بشكل عام يشهد انكماش متسارع  وان 
ه��ن��اك ت���راج���ع ك��ب��ري ب���ل وه��زي��م��ة للهيمنة األم��ري��ك��ي��ة لصالح 
قطب آخ��ر وه��و ال���روس بعالقاته ال��ودي��ة م��ع الصني وإي��ران 

ودول عظمى أخرى.
التساؤل الذي يبحث عن إجابة..هل سينجح األمريي جو 
ب��اي��دن يف ره��ان��ه ع��ى ال��س��ع��ودي واإلس��رائ��ي��ي و إن��ق��اذ ال��ق��ارة 
ال���ع���ج���وز م����ن ال���ه���زي���م���ة ال���ف���اض���ح���ة أم�������ام ال��������روس وإم���������دادات 
ال���ط���اق���ة ال���روس���ي���ة ??!.أم أن األم����ري����ي س��ي��ت��س��ول ل���ه���ا ق��ري��ب��ا 
وي����س����ت����ج����دي ب����ب����وت����ني يف ح��������ال ف����ش����ل يف ت�����أم�����ني ال�����ط�����اق�����ة م��ن 

حليفني ضعفاء كالسعودي واإلسرائيي!!?
هذا ما ستكشفه األيام القادمة وإن غدا لناظره قريب..

أحمد عبدالله الرازحي 

حرب هيمنة ونهب على املكشوف
م�������ا ح���������دث يف ش������ب������وة س�����ي�����ك�����ون ل�������ه آث�����������ار واس���������ع���������ة.. س����ي����اس����ي����اً 

وعسكرياً واقتصادياً..
وي��ن��ب��غ��ي ع���ى ال��ج��م��ي��ع أن ي��ك��ون��وا ع���ى دراي�����ة ب��م��ا ستحمله 
نتائج هذه الحرب العبثية التي أريقت فيها دماء عديدة دون 
وجه حق.. وكلها إرض��اًء للوكيل ومن أجل عيون محمد بن 
زايد الذي يريد أن ينقض عى برول شبوة وحضرموت وعى 
ال���ذه���ب يف وادي م���دن ب��ح��ض��رم��وت وت���ك���ون ل���ه ال��ي��د ال���ط���وىل.. 
ول�����ذل�����ك أث��������ريت ه������ذه ال�����ح�����رب ال���ع���ب���ث���ي���ة واق����ت����ت����ل امل����رت����زق����ة ف��ي��م��ا 
بينهم.. وكان الخاسر األكر هو الشعب والوطن ألنه يدفع 
شبوة وحضرموت واملهرة اىل املجهول واىل مزيد من الهيمنة 
االحتاللية لنظامي أبو ظبي والرياض.. اليشء امللفت لألنظار 
قوى اإلصالح التي يبدو أن يف انتظارها مجهول مرعب وفرة 

ش���ت���ات وت����م����زق ف�����وق م���اه���م م���م���زق���ون ل����م ي��س��ت��وع��ب اإلص�����الح 
طبيعة التحديات وظل يناور حتى وصل اىل طريق مسدود 
مع أن طريق صنعاء كان مفتوحاً له ولكنه كابر وغالط نفسه 
وغالط عناصره وقواعده.. ولم يفق إال وقد ذهب اىل املجهول 

واىل الضياع..
أح���������داث ش����ب����وة ت�����م ط���ب���اخ���ت���ه���ا يف أب������و ظ���ب���ي وواف�����ق�����ت ع��ل��ي��ه��ا 
الرياض.. وغ��داً األنظار تتجه اىل حضرموت واملهرة إذا ظلت 

تلك القوى تكابر وتراهن عى الوهم الكبري؟!..
ويبدو أن قرار اإلزاحة قد اتخذ يف عواصم العدوان وما عى 
اإلصالح إال أن يعيد حساباته وأن يتحرر من قيوده فال تحالف 
العدوان سوف ينفعه، وال عواصم التمويل قادرة عى إيوائه 

فهذه أنقرة بدأت تتخلص من أعباء التيارات األصولية..

وه������ذا اردوغ���������ان ظ���ه���ر م���ع���دن���ه ون��ف��ع��ي��ت��ه وب������دأ ي��ل��ق��ي خ���ارج���اً 
ب��أوراق اإلسالميون التي ظل يلعبها يف ف��رات سابقة.. ومن 
النتائج الخطرية ألحداث شبوة يمكن اإلشارة اىل جملة من 

املسائل أبرزها:
- أن اإلصالح خارج اللعبة وأن قوى سياسية أخرى سوف 

تمنح فرصة الظهور ألنها أكرث قابلية للتطويع والتشكيل..
- إن ت�������ح�������دي�������ات ع���������دي���������دة س�����������وف ت�������ك�������ون يف ان�������ت�������ظ�������ار ال������ق������وى 

العسكرية اإلصالحية املرابطة يف حضرموت..
- إن النهب للنفط اليمني سوف يتصاعد لخدمة األمريكان 

والريطانيني واألردنيني..
إن اإلمارات سوف تتوسع يف املحافظات املحتلة عى حساب 

جمال القيزالرياض وعى حساب أي تيار وطني محي.

محطات

وحدة الّساحات والجهاد

 

عبدالسالم التويتي

ومضات متناثرةبوح الرياع

وقوف السعاة وراء ما 
يقاسيه املستأجر ويصاله

ربما يكون يمن الحكمة واإليمان االستثناء 
ال���وح���ي���د ع����ى س���ائ���ر ال���ب���ل���دان ب��خ��ل��و م��ن��ظ��وم��ت��ه 
ال���ق���ان���ون���ي���ة م����ن أي ن����ص ق����ان����وين ي��ض��ب��ط إي���ق���اع 

العالقة بني املؤجر واملستأجر.
ول���ع���ل األك�����رث غ���راب���ة واس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة أن اع��ت��ي��اد 
امل���س���ت���أج���ر ال���ي���م���ن���ي ع�����ى ح���م���ل األس�����ي�����ة ج��ع��ل��ه 
-يف الظروف االعتيادية- أق��در عى التعايش 
م��ع ك��ل م��ا يتخذه امل��ؤج��ر ض��ده م��ن إج���راءات 
ت����ع����س����ف����ي����ة، ف�����ق�����د ك����������ان ي����ق����ب����ل ب����م����ع����ال����ج����ة أي�����ة 
إشكالية ُيقحم فيها بصورة ال إرادية بالطرق 
ال�����ع�����رف�����ي�����ة، األم����������ر ال����������ذي ق����ل����ص ف��������رص ت��������داول 
ه��ذا النمط م��ن القضايا املجتمعية يف أروق��ة 
األج�������ه�������زة  ال���ح���ك���وم���ي���ة إىل ال����ح����د ال��������ذي ج��ع��ل 
امل���ش���رع ال��ي��م��ن��ي ي���ت���ه���اون ع���ن ال����ب����ِتّ يف س�����َنّ ما 
يضمن التعامل الحسن بني املؤجر واملستأجر 
يف ك�����اف�����ة رب���������وع ال����ي����م����ن م������ن ق������وان������ني أو ل����وائ����ح 

تنظيمية.
وال��ح��ق��ي��ق��ة أن وض���ع امل��س��ت��أج��ر ك���ان -إىل ما 
ق���ب���ل إم����ط����ار أرج�������اء ال����وط����ن ع�����ام 2015 ب��ح��م��م 
ن��������ريان امل�����ق�����ات�����الت ال���خ���ل���ي���ج���ي���ة- ش����ب����ه م��س��ت��ق��ر، 
ول�����ع�����ل س����ب����ب ذل��������ك االس������ت������ق������رار ال����ن����س����ب����ي وم����ا 
ك���ان ي��رت��ب ع��ل��ي��ه م���ن ع��ث��ور أي م��س��ت��أج��ر عى 
م�����ن�����زٍل ل���الس���ت���ئ���ج���ار ب���ال���ح���د األدىن م�����ن ال���ع���ن���اء 
والتعب راجع -يف األغلب- إىل ما كان حاصاًل 
-حينذاك- من تناسب بني العرض والطلب 
ك��ان يقتيض مناصفة امل��ؤج��ر مستأِجَره كلفة 
أتعاب السعاة التي كانت تقدر -عى األكرث- 
ب����م����ا ي������س������اوي إي������ج������ار ش����ه����ر م������ن إي������ج������ار ال����ع����ق����ار 

املؤجر.

متغري ما بعد 2015/3/26
أم���ا ب��ع��د ت��أري��خ 26 م����ارس 2015 ف��ال أت��وق��ع 
أَنّ أحًدا منا يجهل ما أحدثته موجات النزوح 
املتمثلة يف األفواج التي كانت وال تزال قادمة 
من مختلف مناطق القتال إىل العاصمة عى 
واق��ع املستأجرين بصفة عامة م��ن أزم���ات ما 
ت������زال م��ت��ف��اق��م��ة ب����ص����ورة دائ�����م�����ة، ف���ق���د ت��س��ب��ب 
تدفق النازحني املتزايد إىل العاصمة صنعاء 
ب��������اخ��������ت��������الٍل ك������ب������ري ب���������ني أع������������������داد امل������ح������ت������اج������ني إىل 
استئجار املساكن وأعداد املساكن القابلة بل 
والصالحة للتأجري، فكانت صعوبة الحصول 
عى أِيّ عقار قابل لالستئجار تحمل النازحني 
ال��وق��ع��ني ت��ح��ت وط����أة االض���ط���رار ع��ى دف���ع ما 
يشرطه عليهم املالك -بواسطة سعاٍة غريبي 
األطوار- من مقدار ومقدم اإليجار، فأخذت 
أس���ع���ار امل��س��اك��ن -يف ض����وء ذل����ك امل��ت��غ��ري ال���ذي 
س����اه����م يف ت����وس����ع ش����ه����وة ال����ط����م����ع- ت���رت���ف���ع إىل 

مستويات تثري الفزع.

»مهلة الثالثة األشُهر« االبتداع األشَهر
��ا ي��ج��در بنا ال��وق��وف ع��ن��ده وق��ف��ة مطولة  م��َمّ
ل��ت��ق��ي م���الب���س���الت ه�����ذه امل���س���أل���ة أن ال��س��ع��اة 
������روا ع���ق���ارات يف ت��ل��ك األث��ن��اء  وامل�����الك ال���ذي���ن أَجّ
قد اعتروا وما زال��وا يعترون ضحايا النزوح 
-يف تلك امل��رح��ل��ة- بمثابة الشيك امل��ف��ت��وح، إذ 
لم يكونوا يتورعون -بما أدمنته نفوسهم من 
أس���ال���ي���ب اس��ت��غ��الل��ي��ة- ع���ن ت���أج���ريه���م م��س��اك��ن 
م����ن����ق����وص����َة -ورب�������م�������ا ف��������اق��������دَة- األه�����ل�����ي�����ة ب���م���ب���ال���غ 
مالية خيالية، فأصبح سائر املؤجرين يعملون 
ج���اه���دي���ن ع����ى خ���ل���و ع���ق���ارات���ه���م امل�����ؤج�����رة م��م��ن 
ي��س��ك��ن��ه��ا م�����ن امل���س���ت���أج���ري���ن ال�����ذي�����ن ي��س��ك��ن��ون��ه��ا 
م�����ن�����ذ س�����ن�����ني ورب��������م��������ا ع��������ش��������رات ال������س������ن������ني، ول�����م 
ي���ك���ون���وا ي���خ���ف���ون م����ا ي�����راوده�����م م����ن أم�����ل ب��خ��ل��و 
ت��ل��ك ال���ع���ق���ارات أواًل ب����أول وب��م��ا ال ي��خ��ط��ر عى 
ال�������ب�������ال م�������ن االس�����ت�����ع�����ج�����ال ح�������رًص�������ا م����ن����ه����م ع���ى 
الفوز باملغنم من خ��الل االن��خ��راط الفعال يف 
موسم االس��ت��غ��الل الوثيق الصلة بما يعانيه 
امل������س������ت������أج������رون م�������ن ض�����ي�����ق ال�������ح�������ال وم���������ا ي���ت���ه���دد 

حاضر ومستقبل األجيال من سوء املآل.
وح���������ني ك���������ان م����ع����ظ����م امل������ؤج������ري������ن م�������ا ي������زال������ون 
م��ن��ه��م��ك��ني يف ال���ت���ف���ك���ري ب���ح���ي���ل���ة ت��خ��ل��ص��ه��م م��ن 
كابوس املستأجرين القدامى الذين كانوا ما 
ي��زال��ون يحولون دون تمكنهم من امتصاص 
أك����ر ك��م��ي��ات م���ن دم�����اء ش��ري��ح��ة ال��ض��ع��ف��اء ال 
سيما النازحون الذين ُه��ِج��روا من مناطقهم 
ع����������دواًن����������ا وظ�������ل�������ًم�������ا، ت����ف����ت����ق����ت أذه���������������ان ال�����س�����ع�����اة 
»ال���ع���ظ���م���اء« ع���ن ح��ل��ي��ة »إع���ف���اء امل��س��ت��أج��ر من 
دف���ع إي��ج��ار آخ���ر ث��الث��ة أش��ه��ر« ال��ت��ي ت��وه��م -يف 
ال��ظ��اه��ر- بتقديم تضحية م��ن ج��ان��ب امل��ؤج��ر، 
بينما هي -بالنظر إىل أثرها املستقبي املدمر- 
م�������ج�������رد ط�����ع�����م اس���������ت���������درج -ع���������������ره- ال�����ك�����ث�����ري م���ن 
السذج إىل الوقوع يف دوامة تشرد ال يجدون 
الس���ت���ن���ق���اذ أن���ف���س���ه���م م��ن��ه��ا أض���ي���ق م����خ����رج، إذ 
غالًبا ما كان يتعرض املستأجر -بعيد انقضاء 
ت���ل���ك األش����ه����ر ال���ت���ي ك���ان���ت ت���م���ر ك��ل��م��ح ال��ب��ص��ر- 

ألزمات ومخاطر لها أول وليس لها آخر.

دور السعاة يف رفع سقف اإليجار
م����������ا م����������ن ش����������ك أن ن�����������������درة ت���������وف���������ر ال��������ع��������ق��������ارات 
وامل���س���اك���ن م��ن��ه��ا ب����ال����ذات ق���د ج��ع��ل��ت��ه��ا أع����ز من 
�����ر ع�����ر س���������اٍع أو  أن ت���ن���ت���ظ���ر ت�����وف�����ر ف�����رص�����ة ال�����ت�����أُجّ
متسمسر، ألن ال��ن��ازح��ني واملمهلني إىل حني 
دائ���م���و االن��ت��ش��ار ب��ح��ًث��ا ع���ن أي ع��ق��ار يشعرهم 
ب��االس��ت��ق��رار، األم��ر ال��ذي دف��ع ال��س��ع��ادة -كما 
ه����و ح����اص����ل- إىل إغ�������راء امل������الك ب��ت��ق��دي��م م����ا ل��م 
ي����ك����ون����وا ي���ت���وق���ع���ون���ه م�����ن ال�����ت�����ن�����ازل ال��������ذي ت��م��ث��ل 
ب��إع��ف��اء امل��ؤج��ر م��ن امل��ن��اص��ف��ة يف دف���ع م��ا ك��ان��وا 
يتقاضونه من الطرفني من الكلفة التي باتت 

مضافة عى املستأجر وبصورة مجحفة.
وألن أت���ع���اب ال���س���اع���ي -يف ض����وء م���ا ان��ت��زع��ه 
السعاة بالتحايل واملكر- تقدر بإيجار شهر، 
ن����ج����د ال�����س�����اع�����ي -ب������اإلض������اف������ة إىل إث������ق������ال ك���اه���ل 
املستأجر املضطر بدفع إجمايل أتعاب سعايته 
أصالًة عن نفسه ونيابًة عن املؤجر- يغايل يف 
إي����ج����ار ال���ع���ق���ار إىل م���س���ت���وي���ات م���ذه���ل���ة، ل��ي��س 
ح���رًص���ا م��ن��ه ع���ى م��ص��ل��ح��ة امل����ال����ك، ب���ل ح��رًص��ا 
م����ن����ه ع�����ى م���ض���اع���ف���ة دخ�����ل�����ه، م���س���ت���ب���ًب���ا ب��س��ب��ق 
اإلص��������رار ب���م���ا س��ي��ل��ح��ق ب��امل��س��ت��أج��ر ال����واق����ع ب��ني 

براثن اإلعسار من أضرار.
فما أكرث ما يطلب مالك ُرزقوا قلوًبا رحيمة 
ون��ف��وًس��ا زاه���دة م��ن ال��س��ع��اة ع��رض عقاراتهم 
ل��إي��ج��ار ب��م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة م���ح���ددة، ف��ت��أيت ردود 
ال���س���ع���ادة امل��ي��ت��ي ال��ض��م��ائ��ر امل��ت��ح��ج��ري األف���ئ���دة 
م��ف��ع��م��ة ب���أق���ب���ح ص���ن���وف امل������زاي������دة، ف������إذا ط��ل��ب 
م���ن���ه م����ال����ك ع����ق����ار -ع������ى س���ب���ي���ل امل������ث������ال- ع���رض 
ع��ق��اره ل��إي��ج��ار بمبلغ م��ائ��ة أل���ف ري����ال، أب��دى 

استعداده بتأجريه بمائتي ألف ريال.

ريق األمم وصناعة 
املستقبل..!!

امل�������ؤس�������ف أن ك�������ل ج�����ي�����ل ي����ل����ع����ن ال�����ج�����ي�����ل ال�������ذي 
م����ى.. وي����ردد امل���ق���والت امل��أل��وف��ة، وي��رح��م عى 
أيام خلت.. واألعجب من هذا وذاك أن الحياة 
مستمرة، بالرغم ما فيها من مصاعب ومعاناة 

وأزمات..
ع���ل���ي���ن���ا أن ن����ع����ي أن ب������الدن������ا ال������ي������وم ت����م����ر ب����ف����رٍة 
عصيبٍة، ومرحلٍة مفصليٍة، تحيط بها املؤامرات 
من كل حدٍب وصوٍب.. ويهاجمها األعداء من 
كل جهة.. وتعمل قوى االستعمار عى تمزيقه 
وإلهائه عن أهدافه ومشاريعه الكرى، لكن ال 
ننىس هتاف املاليني عى امتداد الوطن العربي 
للحرية وال��وح��دة واالس��ت��ق��الل.. ال ننىس الزئري 
الذي زمجر يف العراق ولبنان وسوريا وتونس.. 

وما زال يزمجر اىل اليوم..
لذا فإن القيم واملفاهيم والعادات والتقاليد 
ت��ت��ب��دل وت��ت��غ��ري، وأب��ن��اء ال��ج��ي��ل ال��ج��دي��د ي��ج��دون 
أنفسهم مشدودين من جهة اىل قيم جديدة، 
وم����واك����ب����ة ل��������روح ال���ع���ص���ر وط����رائ����ق����ه وت���ق���ال���ي���ده، 
وه�������ك�������ذا ي������ح������دث ال��������ص��������راع ب�������ني األج����������ي����������ال.. ي���ظ���ل 
ال���������ص���������راع ق������ائ������م������اً ط�������امل�������ا ه�������ن�������اك ق����������وى م����ن����اف����س����ة، 
وم��������س��������اف��������ات م������ت������ب������اع������دة ب���������ني ش���������رائ���������ح األغ������ن������ي������اء 

والفقراء..
ه���ن���اك م������ررات ق���وي���ة ت��ح��ت��م ال��ع��م��ل م���ن أج��ل 
ت��ض��ي��ي��ق ال���ف���ج���وة ب����ني ت���ل���ك امل���ج���ت���م���ع���ات ال��غ��ن��ي��ة 
وال��ف��ق��رية، وه��ذا م��ا س��ي��ؤدي اىل إق���رار السالم، 
وشيوع روح املحبة بني أفراد املجتمع الواحد.. 
ف��ال��ت��ب��اي��ن ال��ه��ائ��ل يف م��س��ت��وي��ات امل��ع��ي��ش��ة داخ���ل 
ال���������������دول ال�����ن�����ام�����ي�����ة ي�����ج�����ع�����ل امل�������س�������اف�������ات ال����ث����ق����اف����ي����ة 
واالقتصادية واالجتماعية عميقة، ولذلك البد 
من وضع منظومة القيم واختيار القضايا التي 
ت��رى أن��ه��ا ذات أول��وي��ات عاجلة ل��وض��ع الحلول 
املناسبة لها.. املجتمع العربي اليوم يمر بمرحلٍة 
ح�����اس�����م�����ة وف�������اص�������ل�������ة.. ه������ن������اك ت������ح������دي������ات ك�������رى، 
وعقبات جمة، عليه أن يقف بكل عزيمٍة وإرادة 

وصالبة، ومواجهتها بذكاء وشجاعة..
أوىل ت�����ل�����ك ال������ت������ح������دي������ات: ت������ح������دي االس�����ت�����ع�����م�����ار 
وال�����ص�����ه�����ي�����ون�����ي�����ة، وم���������ا ت����س����ت����ه����دف����ان����ه م�������ن األرض 

العربية وخرياتها وثرواتها..
وثاين هذه التحديات: تحٍد علمي وتقني.. إننا 

مازلنا يف مؤخرة الركب..
وثالث هذه التحديات: تحٍد اقتصادي، وهذا 

بيت القصيد..
وراب������������������������������ع ه����������ذه 
التحديات: تحٍد 
اجتماعي مازال 
املجتمع العربي 
ي��������������������ح��������������������ب��������������������وا ع����������ى 
ركبتيه، تتفىش 
ف������������������ي������������������ه األم������������������ي������������������ة 
وال�����������ع�����������ن�����������ص�����������ري�����������ة 
وامل����������������ذه����������������ب����������������ي����������������ة.. 
وت��������������ع��������������ي��������������ث ف�������ي�������ه 
االن�������ق�������س�������ام�������ات، 
وت������������������������س������������������������ي������������������������ط������������������������ر 
ع���������ل���������ي���������ه ع���������������������ادات 
ب���ال���ي���ة، وت��ق��ال��ي��د 
ف������������اس������������دة.. ه������ذه 
ال�������������������ت�������������������ح�������������������دي�������������������ات 
وس��������واه��������ا ت���ح���ت���م 
أن  ع���������������������ل���������������������ي���������������������ن���������������������ا 
ن�����������ق�����������ف أم���������ام���������ه���������ا 
ب���������������ك���������������ل ص���������������الب���������������ٍة 
مل�������������ع�������������ال�������������ج�������������ت�������������ه�������������ا 

ووضع الحلول املناسبة لها.. وهذا لن يتأىت إال 
بتكاتف جهود الجميع، فالحفاظ عى أصالتنا 

وعروبتنا وهويتنا أمر هام وحيوي..
علينا أن ندرك أن األوطان ال تحمى بالجدران 
ال��ع��ال��ي��ة، واألس����وار امل��ك��ه��رب��ة، ب��ل ب��اإلن��س��ان ابن 
األرض تاريخاً وحضارًة وتراثاً.. فالقارئ لتاريخ 
األمة العربية منذ بدايات القرن الخامس عشر 
وحتى اآلن، يلحظ أن هذه األمة قد شاء قدرها 
أن تعيش يف س��ل��س��ل��ٍة م��ن األزم�����ات امل��ت��الح��ق��ة.. 
وهكذا عاش معظم العرب غرباء يف أوطانهم.. 
وت��الح��ق��ت األح�����داث، وت��واص��ل��ت األزم�����ات، من 
خ��الل سلسلة متواصلة م��ن ال��ك��ف��اح والنضال 
ض��د ال��ق��وى ال��ب��اغ��ي��ة، واالس��ت��ع��م��ار وأذن���اب���ه.. ما 
دفعت بالشعوب العربية اىل أوضاع جديدة، 
بعدما قدمت فيه ثمناً باهظاً، لكن هذا الحلم 
ل�������م ي�����ت�����ح�����ق�����ق.. ل�����ق�����د ت�����ب�����ني ل�����ن�����ا يف ن�����ه�����اي�����ة امل�����ط�����اف 
أن����ن����ا ك���ن���ا ن���ع���ي���ش يف وه�������ٍم ك����ب����ري، وروم���ان���س���ي���ات 
هالمية، بعد أن اختار زعماؤنا وحكامنا الحرية 
ألنفسهم، وضنوا بها عى شعوبهم املغلوبني 
ع��ى أم��ره��م ب��ع��د أن ام��ت��ألت ال��س��ج��ون ال��س��ري��ة 
بآالف شهداء الرأي وكتاب الرأي الحر.. يف ذات 
ال��وق��ت راح��ت تلك ال���دول الرشيدة والشعوب 
ال�����راق�����ي�����ة ن����ح����و ال����ب����ن����اء ال����ت����ن����م����وي واالق������ت������ص������ادي، 
وال����ع����ل����م����ي وال�����ت�����ق�����ن�����ي، وإذ ب����زع����م����ائ����ن����ا وح���ك���ام���ن���ا 
ي���ش���ي���دون س���ج���ون���اً ك����ب����رية، وي��ت��ف��ن��ن��ون يف ب��ن��ائ��ه��ا 
وه��ن��دس��ت��ه��ا وزخ��رف��ت��ه��ا، ل��ي��ك��ت��ش��ف ل��ن��ا يف نهاية 

املطاف أننا قد حصدنا علقماً.. 
ك������ل ش�����ع�����وب ال�����ع�����ال�����م امل����ت����ح����ض����ر ال�����ت�����ي ارت����ق����ت 
وازده������������رت وت����أل����ق����ت ب�������دأت ب�����اإلن�����س�����ان، ألن������ه ه��و 
رأس امل������ال ال��ح��ق��ي��ق��ي، ف��أع��ط��ت��ه ح����ري����ًة وك����رام����ًة 
وعداًل، وحقوقاً، باعتباره أساساً وحجر الزاوية 
يف ال���ع���م���ل���ي���ة ال���ت���ن���م���وي���ة، ب���ي���ن���م���ا ارت�����ق�����ى زع���م���اؤن���ا 
وحكامنا يف الوطن العربي أن يؤسسوا أوطاناً 
وثرواٍت لذواتهم وأنفسهم، وأن يقيموا جسوراً 
وأس�������������واراً ع����ال����ي����ًة ب���ي���ن���ه���م وب������ني ش����ع����وب����ه����م.. وق���د 
راهنوا عى سياسة البطش والقمع، والتهديد 

والوعيد ملن يعارضهم..
وه��ك��ذا ع��اش��ت تلك ال��ش��ع��وب العربية تحت 
ن��ري االستعباد وال���ذل واالن��ك��س��ار، وإن م��ا كانوا 
ي��ق��ول��ون إن���ه ان��ت��ص��ار ك��ب��ري، ل���م ي��ك��ن س���وى وه��م 

عظيم..!!.

صفوة القول:
علينا أن ندرك أن معركة التنوير التي خاضها 
أج���دادن���ا األوائ������ل م�����ازال وه��ج��ه��ا م��ت��وه��ج��اً، وم��ا 
علينا إال استعادة ذلك الراث العظيم ودمجه 
م���ع م��ع��ط��ي��ات ال����واق����ع ال�����ذي ن��ع��ي��ش��ه، ن��ظ��ن أن 
علينا كمثقفني وأدب����اء ون��خ��ب عربية أن نكون 
أك�����رث ح����رص����اً وواق����ع����ي����ًة وم���وض���وع���ي���ًة، وأن ن��ب��دأ 
م��ع��رك��ًة ث��ق��اف��ي��ًة وف��ك��ري��ًة ت��ن��وي��ري��ًة لنسقط ق��وى 
االس�����ت�����ب�����داد وال�������ج�������روت.. وإن ري�������اح ال���ت���غ���ي���ري يف 
العالم العربي قد اقربت.. وما علينا إال املسار 
نحو مشروع التنوير.. يكفي أزمات عندما يسود 
العنف، ويكون السيف سيد املوقف، وتتصارع 
األفكار والقيم واملبادئ تنكشف عورة الشعوب 

واألمم.. وتموت أحالمهم الوردية..!!.

ت��ت��واىل الخيبات وال��ه��زائ��م الّصهيونية ب��ال��ّرغ��م م��ن ك��ّل ما 
تبذله املؤّسسات األمنّية والعسكرّية يف الكيان املؤّقت من 
ج���ه���ٍد وم������ن������اوراٍت وع���م���ل���ّي���اٍت ع���س���ك���رّي���ٍة ك�����ان آخ����ره����ا م��ع��رك��ة 
وح���دة ال��ّس��اح��ات ال��ت��ي أراد ال��ع��دّو م��ن خاللها إي��ص��ال ع��ّدة 
رسائل يف الّداخل والخارج. فعى املستوى الّداخي أعرب 
ك��ب��ار ال��ق��ي��ادات األم��ن��ّي��ة وال��ع��س��ك��رّي��ة ع��ن أم��ل��ه��م  ب���أن تكون 
عملّية غّزة األخرية قد أّدت رسالتها للّداخل الفلسطيني من 
خالل فرض معادالٍت وقواعد اشتباٍك جديدٍة للوصول إىل 
تحقيق هدنٍة لفرٍة زمنّيٍة أطول. أّما عى املستوى الخارجّي 
ف���ك���ان ال���ه���دف األس������ايس م���ن ال����ع����دوان ع���ى غ�����ّزة ه���و إي��ص��ال 
رس���ال���ٍة إىل ح����زب ال��ل��ه ال��ّل��ب��ن��اين ت��ق��ول إّن ال��ك��ي��ان ال��ّص��ه��ي��وين 
ج���اه���ٌز مل��واج��ه��ت��ه يف ظ����ّل ت��ص��اع��د ال���ّت���وت���ر ب���ني ل��ب��ن��ان وال��ك��ي��ان 
الّصهيوين عى خلفية الّنزاع حول الحدود البحرّية وحقوق 
لبنان الغازّية والّنفطّية.. توقعات كبار الّضباط الّصهاينة 
وال��ّس��ي��اس��ي��ني م��ن��ه��م س���رع���ان م���ا ت��ب��ّخ��رت ول����م ي��ت��ح��ّق��ق منها 

يشء وفقاً ملا يي:
1 – ب��ق��اء ح��رك��ة ال��ج��ه��اد اإلس��الم��ي ح��ّت��ى الّلحظة األخ��رية 
م��ن املعركة يف ح��ال��ة ال��ّت��أّه��ب واملحافظة ع��ى غ���زارة ال��ّن��ريان 
واس��ت��ه��داف عمق ال��ك��ي��ان رغ��م م��ا شنته ط��ائ��رات ال��ع��دّو من 

غاراٍت.
2 – عدم تأثّر حركة الجهاد يف األداء القتايل وتوسيع بقعة 
االستهدافات وفتح بنك االه��داف للرّد بعمٍق أكر بالّرغم 
من اغتيال قائد الجبهة الّشمالية يف سرايا القدس تيسري 

الجعري والقائد خالد منصور.
3 – إخ������ف������اق ال�������ع�������دّو وف����ش����ل����ه ال��������ّذري��������ع يف وق��������ف ع���م���ل���ّي���ات 
الفصائل الفلسطينّية ليأيت الرّد سريعاً بعملّية االشتباك 
التي خاضتها  "كتائب شهداء األقىص واستشهد فيها قائد 
املجموعة إبراهيم النابليس ورفيقاه إسالم صبوح وحسني 

طه، يف نابلس.
4 – إخفاق العدّو األكر الذي تجّى بعملّية القدس أمس 
األحد التي نّفذها املقاوم البطل أمري الّصيداوي الذي سّلم 
نفسه ب��ع��د م��ح��اول��ة ق����ّوات االح��ت��الل ال��ب��ح��ث ع��ن��ه مل���ّدة ست 

ساعات.
أّم�����ا ع���ى امل���س���ت���وى ال���خ���ارج���ي ف��ق��د ظ��ه��ر ج���ل���ّي���اً م����دى فشل 
العدّو الّصهيوين يف إيصال الّرسالة اىل حزب الله او حتى 
الّتأثري والّضغط عليه للّراجع عن سقف املطالب اللبنانّية 
وق���د ب���دا ذل���ك واض���ح���اً وب���اع���راف ب��ع��ض ال���خ���راء ال��ّص��ه��اي��ن��ة 
بأّن بعد كّل ما جرى يف غّزة ال زال حزب الله يهّدد ويفرض 
ع������ى)إس������رائ������ي������ل( ت����ق����دي����م ال������ت������ن������ازالت ف����ي����م����ا ي����ت����ع����ّل����ق ب���رس���ي���م 
الحدود البحرّية. فبعد جولة الوسيط األمريي، عاموس 
هوكشتاين ب��ني ب��ريوت وال��ق��دس )املحتّلة( األس��ب��وع امل��ايض 
وفقاً ملا ص��ّرح به بعض املسؤولني يف الكيان الصهيوين  إّن 
"98 باملائة من الخالفات" قد تّم حّلها بالفعل. ومع ذلك 
صّعد األمني العام لحزب الله الّسيد حسن نصر الله من 
ل��ه��ج��ت��ه م�����ح�����ّذراً م����ن ض���ي���ق ال����وق����ت ل���ح���ّل ال�����ّن�����زاع ويف خ��ط��وة 
غ��ري م��س��ب��وق��ة م��ن��ذ ح���رب 2006، ب��ّث��ت وس��ائ��ل إع����الم ح��زب 

ال������ل������ه ش������ري������ط ف�����ي�����دي�����و ل�������إع�������الم ال����ح����رب����ي 
اس���ت���ع���رض ف���ي���ه ب���ع���ض ق��������درات ال���ح���زب 
ال����ب����ح����رّي����ة يف رس������ال������ٍة ت�����ح�����ذي�����رّي�����ٍة أرب����ك����ت 
ال�����ّداخ�����ل إض�����اف�����ًة إىل ب�����ّث رس�����ال�����ٍة ل���ق���ادة 
وم�������ق�������ات�������ي ح������������زب ال��������ل��������ه ي������ع������ل������ن������ون ف���ي���ه���ا 
ال���ج���ه���وزي���ة وال���ت���أّه���ب واالم���ت���ث���ال ألوام����ر 
ن�����ص�����ر ال�������ل�������ه واالس���������ت���������ع���������داد ل�������ك�������ّل م����ه����م����ٍة 

بحسب وسائل اإلعالم العري.
أّم��������������ا ال�������ب�������اح�������ث ال�������ّص�������ه�������ي�������وين يف م�����رك�����ز 
ال�������ق�������دس ل������ل������ّش������ؤون ال�������ع�������اّم�������ة  ش���ي���م���ون 
ش�����اب�����ريا ف����ق����د رأى أّن��������ه ي����ج����ب ال����ّن����ظ����ر إىل 
الّتهديدات التي أطلقها زعيم حزب الله 
حسن نصر الله بمهاجمة منّصة الغاز 
ال���ط���ب���ي���ع���ي اإلس����رائ����ي����ل����ّي����ة ك������اري������ش، ع��ى 
أّن���ه���ا م���ح���اول���ٌة أخ������ريٌة ل����الّدع����اء ب��ال��ّن��ج��اح 

ق��ب��ل ال��ّت��وص��ل إىل ات���ف���اٍق م��ح��ت��م��ٍل ع��ى ال���ح���دود ال��ب��ح��رّي��ة يف 
ظّل تصعيد لهجته وإطالق الّتهديدات بمهاجمة كاريش، 

حتى لو دفع ذلك األطراف إىل شفا الحرب.
م��ض��ي��ف��اً إّن زي�����ارة ه��وك��ش��ت��اي��ن ه���ي ال��ف��رص��ة األخ�����رية ل��ح��ّل 
النزاع سلمًيا". و )إسرائيل( عى وشك الّتنازل لكّنها تحاول 
املراوغة وتأخري ما ال مفّر منه. وإذا رفض الّتوقيع عى اتفاق 
ي��الئ��م لبنان، ف���إّن ق���ّوات ح��زب ال��ل��ه منتشرة وح��اض��رة لكّل 

الّسيناريوهات".

ووفقاً لشابريا فإّن نصر الله "مشبع 
ب���روح امل��ع��رك��ة ب��ع��د ع���اش���وراء". "ل���م أر 
ش�����ي�����ًئ�����ا ك������ه������ذا ل�������ف�������رٍة ط������وي������ل������ة". وي����ش����ري 
ب��ش��ك��ٍل خ���اص إىل ال��ّت��ع��ل��ي��ق��ات ال����واردة 
يف م������ق������ال ح������دي������ث ل�������ألم�������ني. وب���ح���س���ب 
الّصحايف الّلبناين، "ال يوجد يشء آخر 
يقال. فإّما أن تنتهز إسرائيل والواليات 
املتحدة الفرصة بكلتا يديهما وتقّدمان 
رًدا ال لبس فيه عى مطالب لبنان، أو 
أّن عى إسرائيل االستعداد للحرب".

ي��������ق��������ول ش���������اب���������ريا إّن ح������������زب ال��������ل��������ه "ال 
ي��������ت��������ص��������ّرف ك������م������ن������ّظ������م������ٍة ت�������������ّم ردع����������ه����������ا ب����ل 
ت���ص���ع���د م�����ن اس�����ت�����ف�����زازات�����ه�����ا. إّن��������ه ي��م��يش 

عى الحافة
وم���ع ف��ش��ل رس��ائ��ل ال���ع���دوان األخ��ري 
ع����ى غ������ّزة ي��ض��ي��ف ال���ك���ي���ان ال���ّص���ه���ي���وين امل����ؤّق����ت ه���زي���م���ة أخ����رى 
يراكمها إىل تاريخ هزائمه املتتالية عى أيدي املقاومني وهو 
م��ت��ي��ق��ن ض��م��ن��ّي��اً أّن م��س��أل��ة وج�����وده ب��ات��ت م��س��أل��ة وق����ٍت وأّن 
الّسباق قد يتسارع ب��وت��ريٍة أك��ر إلع��الن سقوطه واآليت من 

امليدان سيبّشرنا بذلك.
*كاتب واعالمي لبناين

شوقي عواضة #

ارت��ق��اء  يتوقف    
األمم  وريق  ونهوض 
التعليم  على  والدول 
املمزي الذي يؤهل اىل 

االخرتاع واالبتاكر

                          عندما تصل الدول 
مرحلة  اىل  والشعوب 
ال����رش����د ال��س��ي��ايس 
والحضاري  وال��ث��ق��ايف 
تستطيع  واالجتماعي 

صناعة املستقبل

أص�����������ب�����������ح ال���������ن���������ق���������د وال������������ح������������اج������������ة إىل 
ك����س����ب����ه ج��������������زًءا م�������ن ح������ي������اة ال���ج���م���ي���ع 
وال�������������ك�������������ل ي��������س��������ع��������ى ب��������ش��������ت��������ى ال���������ط���������رق 
لكسبه ي��ش��رح م����زارع يف الحجرية 
ك���ي���ف ت���غ���ريت ن���ظ���رة ال����ن����اس وك��ي��ف 
اعتادت العائالت عى الحكم عى 
أي ع������ري������س م����ح����ت����م����ل وي�����ش�����رط�����ون 
أن  أن ي���م���ت���ل���ك ق���ط���ع���ة أرض ح��ت��ى 
ل���و ك��ان��ت ص��غ��رية ل��ض��م��ان م��واف��ق��ة 
ال����ف����ت����اة وع���ائ���ل���ت���ه���ا ع�����ى ال������������زواج أم����ا 
اآلن فقد تغري كل هذا اآلن  الناس 
م����ه����ت����م����ون ب����ك����م امل���������ال ال���������ذي ي��م��ل��ك��ه 
ال�����زوج ول��ي��س األرض ك����ان ال��رج��ال 
املغربني خ��ارج اليمن يعملون يف 
ع����دد م���ن ال���وظ���ائ���ف يف وق����ت واح���د 

عامل بناء ، طباخ ، كاتب وك��ان��وا يعيشون مع زمالئهم 
املهاجرين لخفض التكاليف وتحويل مبالغ صغرية شهرًيا 
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة أرب�����ع س���ن���وات ث���م ي����ع����ودون م��ح��م��ل��ني ب��ب��ض��ائ��ع 

مختلفة وأجهزة كهربائية. 
بحلول أواخر السبعينيات من القرن املايض كان هناك 
عدد كبري من األماكن يف الشمال التي كان لديها مولدات 
كهربائية ومياه من األنابيب أو من عربات تجرها الحمري  

وب��������������دأت ت����ن����ت����ش����ر غ�������س�������االت امل�����الب�����س 
وامل��������راح��������ي��������ض ال������ح������دي������ث������ة يف م���ع���ظ���م 
م�����ن�����ازل ص����ن����ع����اء يف ب����ع����ض األم����اك����ن 
ك��������ان��������ت امل���������ي���������اه ت�����ح�����م�����ل ع���������ى رؤوس 
ال���ن���س���اء ول���ك���ن ح���ت���ى ه���ن���اك ش��ع��رت 
ال����ن����س����اء أن���ف���س���ه���ن ب��ت��ح��س��ن ال���ح���ي���اة  
ان��������ت��������ش��������رت ب�����������ني ال�����������ن�����������اس ح������اف������ظ������ات 

ال��ش��اي وال��ق��ه��وة ال��ح��راري��ة 
وال�����������ب�����������س�����������ك�����������وي�����������ت 

وال��خ��ب��ز 

ال������������������������ط������������������������ازج ك���������������������ل ي��������������وم 
ك����������ان����������ت أش������������ي������������اء س������اب������ق������ا 

م������ق������ت������ص������رة ع���������ى ق������ل������ة م���ن 
ال��ن��اس م��ن ق��ب��ل ك���ان اغلب 

امل�������غ�������رب�������ني ي�������ق�������وم�������ون ب����وض����ع 
م���������دخ���������رات���������ه���������م يف ب����������ن����������اء م������ن������زل 

للعائلة وارتفعت أسعار أرايض 

ال���ب���ن���اء خ���اص���ة يف ص���ن���ع���اء ح���ي���ث ك���ان���ت األس����ع����ار يف ب��ع��ض 
مناطق صنعاء تناهض أسعار األرايض السكنية يف بعض 
امل�����دن األوروب�����ي�����ة.. ارت��ف��ع��ت ت��ك��ل��ف��ة امل��ع��ي��ش��ة ه���ن���اك خمسة 
أض����ع����اف يف ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات وب���ل���غ���ت ت��ك��ل��ف��ة ال���س���ك���ن ح����وايل 
ت����س����ع����ة أض������ع������اف ن����م����ا ع��������دد س�����ك�����ان ت����ع����ز ب����ح����ل����ول م��ن��ت��ص��ف 
السبعينيات إىل 81.000 ، والحديدة إىل 83.000  تقريًبا 
، وحتى يف حجة إىل أكرث من 40.000 ، لكن صنعاء نمت 
من  90.000 إىل200.000  تقريًبا خالل عقد من الزمان. 
خ��الل الحرب األهلية ، كانت بعض ال��ش��وارع قد أنشأت 
فيها مباٍن إسمنتية عى شكل مصري واكتسبت املساحة 
القريبة م��ن قصر اإلم���ام ال��ق��دي��م  م��ي��دان التحرير  مقاهي 
للشاي ومرافق للرفيه للصبية مثل الدراجات املستأجرة 

وبنادق الهواء. 
لكن شكل املدينة بقي كما يف العهد الريك اآلن ما كان 
ذات يوم حقواًل حول املدينة أصبح مواقع بناء ، حيث 
ك���ان ال���رج���ال ي��ق��ط��ع��ون ال��ح��ج��ارة وي��ص��ب��ون ال��خ��رس��ان��ة 
ح��ت��ى خ�����ارج ص���ن���ع���اء  أع���اق���ت رغ���ب���ة ال���ن���اس يف تملك 
األرايض ال��ت��ن��م��ي��ة ال���زراع���ي���ة واش������رى ال��ت��ج��ار األرض 
ك��اس��ت��ث��م��ار آم���ن ب���داًل م��ن ال��ح��رث وال���زراع���ة أصبح 
امل��ص��در ال��وح��ي��د ل��ألرب��اح  ه��و ال��ت��ج��ارة  وظ��ه��ر عدد 
قليل من املصانع ولم يكن هناك استثمارات كبرية يف 
املجال الصناعي أو الزراعي ارتفعت أسعار األرايض الزراعية 

وكذلك أرايض البناء وانخفضت عائدات األرايض الزراعية  
ألن التفاوتات الهائلة يف قيمة األرض مقابل الناتج الزراعي 
من نفس األرض كانت تدفع م��الك األرايض إىل بيعها أو 
اس��ت��ث��م��اره��ا يف ال��ب��ن��اء  وغ��ال��ًب��ا م��ا ك���ان ي��ت��م إع����ادة ال��ت��ف��اوض 
بشأن اتفاقيات املشاركة أو وقف األرض عن العمل  لكن 

يف تهامة  كان اإلنتاج عرضة لالستثمار النقدي.  
ب�������دأ ال����ع����دي����د م�����ن ال����ت����ك����ن����وق����راط ال���ش���م���ال���ي���ني ب����داي����ت����ه����م يف 
مشاريع تهامة الزراعية يف الفرة املصرية أو يف الواقع يف 
عهد اإلمام عندما كانت تمنح األرايض املنخفضة القريبة 
من السواحل لالستثمار بعقود طويلة و أدى تطوير طرق 
الزراعة و الري بالفيضان و الضخ باملضخات  إىل تهميش 
الزراعة التقليدية مقارنه باملزارع الحديثة ووفرة إنتاجها 
وقلة تكاليفها مما ترك املزارعني التقليديني أفقر بكثري مما 
هو عليه يف معظم مناطق املرتفعات يتشبثون باألرض من 
خالل اإلعانات املقدمة من األقارب يف الخارج ومساعدة 
األسرة غري مدفوعة األجر يف العمل الزراعي كانت األرايض 
ال����ت����ي ت���ع���ت���م���د ع�����ى األم������ط������ار يف امل����رت����ف����ع����ات ت���ت���ط���ل���ب ع���م���ال���ة 
أك��رث وان��خ��ف��ض إن��ت��اج ال��ح��ب��وب بنسبه 45% ع��ن السنوات 
السابقة ويف املقابل بدأت زراعة القات تنتشر بكثافة عى 
ح���س���اب ال���ح���ق���ول وامل���������زارع وب������دأ ال���ي���م���ن ي��ف��ق��د م���ي���زت���ه ك��ب��ل��د 
زراع��ي مكتفي ذاتيا من م��وارده الزراعية ويتحول إىل بلد 

مستهلك.

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

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

الحلقة  رقم 14 من تاريخ مديرية دمت.. األرض واإلنسان

 احمد القردعي

كلك نظر

أب�����ن�����اء م����دي����ري����ة دم������ت وغ�����ريه�����ا م�����ن م���ن���اط���ق ال���ي���م���ن ع��ن 
أهمية األرض الزراعية لوجدت نية تسبق العمل لكان 
توسعت الرقعة ال��زراع��ي��ة لتواكب ال��زي��ادة السكانية 
"ل��ك��ن دور ل��ك ع��ى ال���ي م��ا ه��ل��وش" ف��ال��ح��اص��ل يشء 
آخ���ر، ال��ح��اص��ل أن م��دي��ري��ة دم���ت وغ��ريه��ا م��ن مناطق 
اليمن تشهد سنوياً تناقص مخيف يف األرايض الزراعية 
ول��ح��ل ه����ذه امل��ع��ض��ل��ة ن��أم��ل م���ن ال���دول���ة إص�����دار ق��ان��ون 
ي��م��ن��ع ال��ب��ن��اء ع���ى األرايض ال���زراع���ي���ة يف امل����دن واألري�����اف 
يف مختلف أرجاء اليمن وما ذلك عى الدولة بعسري.

الزراعة واإلنتاج الزراعي يف مديرية دمت
إىل جانب املحاصيل النقدية كالنب وأنواع الحبوب 
ت������زرع م����ن ت���ل���ق���اء ن��ف��س��ه��ا األش����ج����ار امل���ت���ع���ددة امل��رت��ف��ع��ة 
العلو بعضها مثمرة وبعضها غري مثمرة- أي حطبية- 
واإلنتاج الزراعي يف كل قرى املديرية وأطراف مركزها 
يشمل مختلف أنواع الحبوب ومختلف أنواع الخضار 
وبعض أن���واع الفواكه وه��ذا اإلن��ت��اج يلبي احتياجات 
املديرية وبعض القرى القريبة من املديريات املجاورة 
وما فاض يتم تسويقه إىل املحافظات الجنوبية لكن 
شجرة القات التي تصاعد غرسها خالل 20عاماً مى 
أخ�����ذ يف ال����وق����ت ال���ح���اض���ر ن��ص��ي��ب األس������د م����ن األرايض 
الزراعية واملياه.. كان منتج هذه النبتة الشيطانية يلبي 
احتياجات املديرية وما جاورها وما فاض يتم تسويقه 
ب���س���ه���ول���ة إىل امل����ح����اف����ظ����ات ال���ج���ن���وب���ي���ة، ام������ا يف ظ�����روف 
الحرب الحالية فإن تسويقه بصعوبة إىل املحافظات 
ال���ج���ن���وب���ي���ة غ����ر خ����ط دم������ت –ج�������نب- ال����ح����د ي���اف���ع-ع���دن 
وم��������������ردودة امل���������ايل امل�����رت�����ف�����ع اع����ت����ق����د أن�������ه ع�������وض امل����ق����اوت����ه 
ع��ن متاعب امل���رور م��ن ط��ري��ق "رأس ال��رج��اء الصالح" 
وإجمااًل اختصر القول: إن اإلنتاج الزراعي للمحاصيل 
املفيدة يف مديرية دمت جيدة وعدوها األول هو مزارع 
القات.. فالقات أضحى شر ال بد منه يف مديرية دمت 
وغريها من مناطق اليمن فإىل متى يظل الحال هكذا؟ 
ومتى نتخلص من شر القات؟ اإلجابة بسيطة وهي: 
إذا وجد وعي مجتمعي يستوعب جيداً اضرار القات 
وإذا وج��دت النية الصادقة التي تسبق العمل فإننا 

ان التوسع العمراين يف قرى مديرية دمت ومركزها 
يشء إي��ج��اب��ي ي��ح��س��ب ألب���ن���اء امل���دي���ري���ة ل��ك��ن ي��ن��ب��غ��ي أال 
يكون التوسع عى حساب األرايض الزراعية.. فنهاك 
ب����دي����ل يف ال����ق����رى ك����االس����ت����ف����ادة م����ن ال����ت����ب����اب امل��ن��خ��ف��ض��ة 
وسفوح الجبال يف مدينة دمت بداًل أن يكون التوسع 
عى األرايض الزراعية يف أطراف املدينة يجب استغالل 

املساحات الواسعة يف شرق املدينة.
مالحظة: حاالت التوسع العمراين يف مديرية دمت 
عى حساب األرض الزراعية ليست الحاالت الوحيدة 
وك���م���ا أس���ل���ف���ت س���اب���ق���اً أن م��ع��ظ��م م�����دن وق������رى ال��ي��م��ن 

حصل فيها توسع عى حساب األرايض الزراعية.
واليشء باليشء يذكر أذكر أنه قبل أكرث من عشرين 
عاماً ذهبنا نحن مجموعة من األصدقاء إىل مدينة اب 
لقضاء إجازة قصرية ويف اليوم الثاين فضلنا السري عى 
األق�����دام م���ن ال��ف��ن��دق إىل أط�����راف امل��دي��ن��ة وراف��ق��ن��ا ث��الث��ة 
م���ن األص����دق����اء م���ن م��دي��ن��ة اب ب��ي��ن��ه��م األس����ت����اذ محمد 
الدعيس- الله يذكره بالخري- بعد وصولنا إىل أطراف 
املدينة لفت انتباهي أن معظم املنازل والعمارات بنيت 
ف��وق أرايض زراع��ي��ة.. قلت لألستاذ محمد: والله من 
ال���خ���ط���أ أن ي���ب���ن���وا ع����ى أرايض زراع�����ي�����ة ق������ال: ن���ع���م خ��ط��أ 
ولكن االزدي��اد السكاين فرض نفسه وأض��اف: انظروا 
إىل ذلك املنزل الوقيص أنا أعرف صاحبه لديه خمسة 
أوالد الكبري منهم تزوج وبناء منزل خاص به يف هذه 
الجربة- البقعة ال��زراع��ي��ة- وال��ول��د ال��ث��اين ت��زوج ويبني 
حالياً يف هذه الجربة واعتقد أن الولد الثالث والرابع 
س���ي���ب���ن���ون يف ال���ث���ن���ت���ني ال����ج����رب امل���ت���ب���ق���ي���ات.. ع���ل���ق ث���ال���ث: 
وأك���ي���د االب�����ن ال���خ���ام���س س��ي��ش��ري ج���رب���ه م���ن ال���ج���ريان 

من أجل بناء بيت خاص به.
يف وقت الحق عرفت من أحد الشيبات يف مدينة اب 
إن %70 من األرايض الزراعية يف مدينة إب قد أكلتها 
املباين كان تقدير ذلك الحاج الطيب قبل 20عاماً أما يف 
الوقت الحاضر أعتقد والله أعلم أن األرايض الزراعية 

يف مدينة إب قد نفذت.

نعم "قازلجت".. وقاهي إال هي
ع����ودة إىل امل���وض���وع: ل��و ي��وج��د وع���ي مجتمعي ل��دى 

سنتخلص من شجرة القات..

انطباعات عن الزراعة يف مديرية دمت
كنت خ��الل الفرة من أول ديسمر من العام املايض 
2021م إىل أواخر شهر فراير من العام الجاري متواجد 
يف م���دي���ري���ة دم�����ت وزرت ب���ع���ض ال����ق����رى ل����غ����رض م��ع��رف��ة 
أشياء كثرية عن حال الزراعة املفيدة املحاصيل الزراعية 
وال�����زراع�����ة ال����ض����ارة ال����ق����ات، ك��م��ا أن���ن���ي زرت ن��ف��س ال��ق��رى 
ال���ع���ام ق��ب��ل امل����ايض وب��ال��ت��ح��دي��د وق���ت ال��ت��ل��ي��م وال���ص���راب.. 
ويف ش����ه����ري ي���ن���اي���ر وف������راي������ر م�����ن ال�����ع�����ام ال������ج������اري 2022م 
ك����ن����ت م���ت���ن���ق���ل ب���ش���ك���ل ش����ب����ه ي�����وم�����ي ب������ني ق����ري����ت����ي امل���س���م���اة 
ب���ي���ت ط���وي���ل وب�����ني م���دي���ري���ة ح���م���ام ل���غ���رض إن����ج����از أع���م���ال 
خ��اص��ة ب��ي وق��د وج��دت��ه��ا ف��رص��ة سانحة لالستطالع عن 
بقية املجاالت بشكل متأين وسأكتبها يف حلقات قادمة 
ب��ش��ك��ل ان���ط���ب���اع���ات م����ن واق������ع امل���ش���اه���دة يف م����ا ت��ب��ق��ى م��ن 
الحيز املخصص لهذه املادة اكتفي بكتابة رؤوس أقالم 
ان���ط���ب���اع���ات ع����ن ال�����زراع�����ة يف م���دي���ري���ة دم�����ت أوج�����زه�����ا ع��ى 

النحو التايل:
• يف معظم قرى املديرية غابت الحراثة عىل الثريان- 
ي��س��م��ون��ه��ا أث�������وار- وه����ي ح���راث���ة م���م���ت���ازة وح���ض���رت ح��راث��ة 
ال���ج���م���ال وه�����ي ض���ع���ي���ف���ة.. م���م���ا أدى إىل ض���ع���ف اإلن����ت����اج 

الزراعي.
• م��ردود زراع��ة الحبوب مثل ال��ذرة وال���ذرة الشامية 
والعدس مردود ضعيف لذلك أهمله معظم الفالحني 
اس��ت��ب��دل��وه ب���زراع���ة ال���ق���ات أو يف أح��س��ن ال���ح���االت زراع����ة 
الخضار مثل الطماطم والبطاطس وغريها لكن الغالب 

هو زراعة القات.
• ن��ظ��راً ل��ع��دم ت��ك��رار حليات ال��ح��راث��ة وع���دم تشميس 
األط����ي����ان ف����ان اآلف������ات ال���زراع���ي���ة وال����دي����دان غ���ال���ب���اً ت��ف��رس 
م��������������زروع��������������ات ال���������ح���������ب���������وب أو ال���������خ���������ض���������ار م�������ث�������ل ال������ط������م������اط������م 

والبطاطس ويف بعض االحيان يخسر املزارع الغلة.
• ن������ظ������راً ل������ل������م������ردود امل����������ايل ل����ل����ق����ات ف����ق����د ب��������رع ك����ث����ري م��ن 
مزارعيه من الرجال والشباب يف العناية الالزمة به مثل 
قلع الوبل من جوانبه أو تسميده أو تسميمه أو تشذيبه 

ويهتمون بتدفئته أكرث مما يهتمون بتدفئة أوالدهم.
• تسميم القات يف مديرية دمت بشكل كبري ال يوجد 
م��ث��ي��اًل ل���ه يف امل��ن��اط��ق األخ�����رى ش���اه���دت ذل���ك يف أك���رث من 

مزرعة قات.
• يف فصل الشتاء ترتفع أسعار القات يف مدينة دمت 
ارت���ف���اع زائ����د ع���ن ال���ل���زوم ب��س��ب��ب أن��ه��ا م��رش��وش��ة بسموم 
زائدة عن اللزوم بينما توجد خضار مفيدة مثل الكراث 
وال��ب��ق��ل وال��ب��ص��ل ت��ن��م��و يف ك���ل م���واس���م ال��س��ن��ة وقيمتها 
منخفضة بشكل زائد عن اللزوم بسبب توفرها بكميات 

زائدة عن اللزوم.
إنها والله حاالت غريبة

• ش�����اه�����دت يف س������وق ال�����ق�����ات يف م���دي���ن���ة دم������ت ب��ع��ض 
املوالعة يناولون املقويت باحرام عدة آالف من الرياالت 
قيمة القات دون مبايعة ثم يخرجون ويتجهون نحو 
كشك ال��خ��ض��ار وال��ف��واك��ه وي��ب��اي��ع��ون صاحبه ع��ى كيلو 
موز حتى يقلعوا نفسه أنها فعاًل حاالت عجيبة وغريبة 

من غري حلفان.
يتبع العدد بعد القادم
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قطاع  عن  مؤخرا  صدر  حديث  تقرير  كشف 
وزارة  يف  االقتصادية  والتوقعات  الدراسات 
التخطيط بصنعاء اىل ان نقص املشتقات النفطية 
وارتفاع اسعارها انعكس بشكل كبري عىل سبل 
الحياة يف اليمن وذلك من خالل االرتفاع الكبري 
ارتفع بنسبة %165 خالل  الذي  النقل  يف اجور 

االعوام السابقة 
االرتفاعات فاقمت من  ان هذه  التقرير  وقال 
الوضع املعييش حيث ارتفعت تكاليف نقل الركاب 
مثل  االجتماعية  والخدمات  االساسية  والسلع 
التنقل والسفر وتكاليف نقل البضائع وكذا تكاليف 

االنتاج الزراعي والسميك والصناعي 
القطاعات  من  الكثري  فان  للتقرير  ووفقا 
االقتصادية قد تأثرت بشكل كبري ويف مقدمتها 
عن  عجز  والذي  الصحي  والصرف  املياه  قطاع 
االيفاء بالتزاماته واداء مهامه يف خدمة املجتمع 

والقيام  بضخ املياه للمنازل 

واوضح التقرير ان ازمة املشتقات النفطية ادت 
اىل تداعيات كارثية عىل قطاع املياه حيث ولد عجز 
املياه  صهاريج  اسعار  ارتفعت  %55 كما  حوال 
بعض  قي  و300%   100% بني  تفاوتت  بنسب 

املحافظات 
اكرث  هو  الصحة  قطاع  ان  اىل  التقرير  وبني 
النفطية  املشتقات  ازمة  املتضررين من تداعيات 
املتكررة حيث كشف التقرير وبناء عىل معلومات 
صادرة عن  وزارة الصحة اىل ان ازمة املشتقات 
النفطية  اوقفت العمل كليا او جزئيا يف حواىل 150 
مستشفى وهيئة حكومية و163 مستشفى خاص
النفطية  املشتقات  ازمة  ان  التقرير  وقال   
وانعدامها اثر بشكل مباشر عىل تخزين االدوية 
درجة حرارة  اىل  تحتاج  التي  الطبية  واملحاليل 

باردة للحفاظ عليها مما يعني اغالق الكثري من 
املختربات وكذا مراكز نقل الدم .. 

التقرير  اكد   الخاص  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
ان ازمة املشتقات النفطية وارتفاع اسعارها اثر 
بشكل عام عىل القطاع الخاص بشقيه الصناعي 
التجارية  والخدمي حيث اشارت تقارير الغرفة 
والصناعية بأمانة العاصمة اىل توقف اكرث من 
350 مصنعا عن العمل وفقدان ما يقرب مليون 
عامل مصادر ارزاقهم باإلضافة اىل ارتفاع تكاليف 
االنتاج الصناعي والنقل والتخزين وانخفاض انتاج 
انعكس عىل  الخدمية والصناعية مما  املنشآت 
تدىن انتاجية وعائدات القطاع الخاص وتقليص 

قدرته عىل التوسع وتوليد فرص العمل 
املشتقات  ازمة  تداعيات  ان  التقرير  واوضح 
النفطية وارتفاع اسعارها ساهمت بشكل كبري يف 
توسع رقعة الفقر من خالل االرتفاعات الكبرية 
يف قيمة السلع والخدمات واالنتاج والنقل والتي 
السكان  نسبة  ارتفاع  يف  كبري  بشكل  ساهمت 
القاطنني تحت خط الفقر الوطني بحواي 30نقطة 
حيث ارتفعت معدالت الفقر من %48 عام 2014 

لتصل اىل %80 عام 2020م ومرشحة للزيادة

تعيش الدول األوروبية وبريطانيا موجة جفاف 
طويلة،  زمنية  عقود  منذ  مرة  ألول  شديدة 
جراء  الغابات  يف  الحرائق  يتصاعد  تسببت 
مستوياتها،  أعىل  إىل  الحرارة  درجات  ارتفاع 
بريطانيا، وغرب  الحاد  الجفاف  وباملثل تعاين 
امريكا واجزاء واسعة من دول القرن االفريقي 
من شمال اثيوبيا وحتى شمال كينيا  ، وتشري 
العديد من التقارير الدولية ان الجفاف اصبح 
يهدد العالم اليوم، وفق ما تشري إليه التقارير 
الله ورحمته  نعم  بينما  املناخية،  والدراسات 
منذ  متواصلة  الغزيرة  باألمطار  البلد  هذا  يف 
اسابيع، وهذه نعمة من الله الذي أكرمنا بهذا 
النعمة  املدرار، وعلينا أن نستغل هذا  الغيث 
معدالت  رفع  يف  األمثل  التوظيف  ونوظفها 
اإلنتاج الزراعي وتحصني البلد من ازمات الغذاء 
العاملية املتوقعة أكانت الناتجة عن االضطرابات 
السياسية واستمرار الحرب الروسية - األوكرانية 
وان كان هناك انفراج فيما يخص تصدير القمح 
تجارية  بكميات  العاملية  لألسواق  األوكراين 
اخر  اليوم مهدداً  الجفاف  أصبح  لكن  كبرية، 
سينجم عنه انخفاض معدالت اإلنتاج العاملية 
من القمح والحبوب، وسينعكس بشكل سلبي 
عىل استقرار اسعار الغذاء يف األسواق الدولية 
وكل الدول التي تعتمد عىل االسترياد لتغطية 
الفجوة بني اإلنتاج املحيل واالحتياج من الغذاء 

سوف تتأثر بأزمة الغذاء املتوقعة.
قد  العظيم  الرحيم  الكريم  الله  أن  وبما 
اكرم هذا البلد بهذه األمطار التي هطلت بغري 
موسمها بكميات كبرية ، بعد موجة جفاف لو 
استمرت لعام أو عامني يف ظل ما تعانيه اليمن 
من انقسام سيايس وصراع اقتصادي وعدوان 
وحصار  لهلك الحرث والنسل ، فأمام اليمنيني 
دافع  من  أكرث  ولديهم  ثمينة  فرصة  اليوم 
للتوجه الجاد والجماعي نحو الزراعة بمختلف 
أصنافها وخاصة الحبوب بأنواعها أكانت الذرة 
أو "  الغرب  أو  الدخن  أو  السامية  أو  الرفيعة 
القمح "، فاليمن يمتلك مقومات زراعية عالية 
والدراسات التي أعدت حول زراعة القمح تفيد 
بأن اليمن زرع "الرب "قبل امريكا ، وحتى أواخر 
الثمانينات من القرن املايض كان االكتفاء الذايت 
يف شمال اليمن أمناً ، واليوم يغطي احتياجاته 
األساسية من القمح بأكرث من %90 عىل مصادر 
خارجية ، وبفاتورة باهظة ، قبل أربعة أعوام 
لم يتجاوز انتاج اليمن من القمح سوى 4.5% 
من احتياجاته، فالقمح كان يزرع دون توقف 
يف عدد من مناطق الجمهورية ولكن بكميات 
محدودة كون الدولة لم يكن االكتفاء الذايت من 
أولوياتها ، بل وصل بها الحال إىل دعم القمح 
األمرييك واالسرتايل والكندي بمليارات الدوالرات 
ووضعت دعم واردات الغذاء يف قائمة السلع 
املايض   القرن  ثمانينيات  مطلع  منذ  املدعومة 
حتى العام 1997، فرضت تداعيات حرب صيف 
1994 ، عىل الدولة أن ترتاجع عن دعم القمح 
املستورد بعد أن تصاعد العجز العام يف املوازنة 
ووصلت إىل حد العجز عن االستمرار يف دعم 
القمح األمرييك بعدما وصلت فاتورة الدعم إىل 
مستويات كبرية ولو كان لديها رؤية كان األوىل 
ورفع  الزراعية  التنمية  نحو  يوجه  أن  بالدعم 

معدل اإلنتاج الوطني من القمح والحبوب . 
وحتى ال نغرق يف املايض القريب الذي لو كان 
إيجابياً ملا وصلنا إىل ما وصلنا إليه ، علينا أن 

نهتم يف حاضرنا ونتفادى األخطاء ونصحح املسار 
بالعودة إىل األرض والفالحة لتأمني الغذاء عىل 
مستوى األسرة والدولة، فالنتائج األولية لزراعة 
القمح يف محافظة الجوف إيجابية ومؤشرات 
تحقيق اليمن اكتفاء ذاتياً من الحبوب وخاصة 
الذرة ومن ثم مادة القمح التي أصبحت سلعة 
، ولعل والجدوى  اسرتاتيجية خاصة ممكنة 
اآلن مشجعة  القمح حتى  إلنتاج  االقتصادية 
للقطاع الخاص فعليه التوجه نحو االستثمار 
الزراعي يف إنتاج القمح يف الجوف أو تهامة أو 

ذمار أو ابني أو حضرموت .
مراكز  من  اإلمكانيات  كل  نوظف  ان  علينا 
بحوث زراعية وأدوات انتاج حديثة وارشاد زراعي 
يضاف إىل توفري األسمدة وتقليل تكلفة اإلنتاج 
يشارك  زراعية  ثورة  نحو  نتجه  وان  الزراعي، 
فيها الجميع الدولة واملجتمع ليك نحقق اكتفاء 
ذايت من الغذاء كون مشكلة النقص الحاد يف 
اليوم  اصبح  الحبوب  الزراعي وخاصة  اإلنتاج 
القضايا االسرتاتيجية والحيوية ذات  اهم  من 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  االبعاد 
يف اليمن، نظرا للزيادة السكانية والتي فاقت 
الرئيسية  الغذائية  السلع  إنتاج  يف  الزيادة 
 ، الغذائية  الفجوة  حجم  باتساع  متسببة 
وتحقيق االكتفاء الذايت يبداً من تامني االسرة 
غذائيها من خالل توجهها نحو االهتمام بالزراعة 
، عىل مدى العقود املاضية او القرون املاضية 
لم يكن اليمنيني يستوردون الغذاء من الخارج 
ليسدو الفجوة بني اإلنتاج واالحتياج ، بل كان 
لهم اهتمام خاص بالزراعة يبدأ من حصاد املياه 
من خالل تشييد الربك والسدود لتغذية املياه 
الجوفية من االمطار وتغذية الغيول والينابيع  
التي كانت تظل طيلة العام ، وال ينتهي بزرع 
البذور بل باالهتمام باألرض والعناية بها وصوالً 
إىل مرحلة اإلنتاج وما بعد اإلنتاج ، وحتى اليوم 
ال تزال مخازن الحبوب ومدافنها تتواجد يف كل 
املنازل القديمة لتؤكد بان الزراعة وإنتاج الغذاء 
كان ثقافة وسلوك حميد نفتقده اليوم ونتمنى 

ان نحييه .
أن حل مشكلة الغذاء كما يتوقع البعض ليس 
يف ارتفاع اإلنتاج العاملي للحبوب او القمح الذي 
املرتبة األوىل من بني أهم ثالثني سلعة  يحتل 
املحيل  الطلب  وتجاوز  اليمن،  يف  مستوردة 
عليه ما يقارب الـ 3.5 مليون طن مرتي سنوياً 
وبتكلفة تجاوزت مليار ونصف الدوالر حسب 
آخر التوقعات وخاصة يف ظل االزمة الروسية ـ 
األوكرانية، ومشكله الغذاء ال تنحصر يف ارتفاع 
أسعاره الذي يستنزف النقد األجنبي، بل مشكلة 
االمن الغذايئ يف هذا البلد مشكلة مركبة لها 
عالقة بالسيادة الوطنية واالستقالل السيايس 
واالقتصادي يف ظل الهيمنة الدولية واستخدام 
الشعوب  للغذاء كسالح ضد  أمريكا والغرب 
الحبوب  من  الذايت  االكتفاء  لذلك   ، والدول 
يعني استقالل القرار السيايس وتحسن االقتصاد 

وتراجع مؤشرات الفقر والبطالة ، فالتوجه نحو 
االكتفاء الذايت من الغذاء يحقق األمن الغذايئ  
للبلد واالمن االقتصادي واالجتماعي ويحصن 
البلد من االثار والتداعيات الناتجة عن الصراعات 

الدولية . 
وعىل سبيل املثال كانت روسيا التي تخوض 
حرباٌ تشارك فيها دول االتحاد األوروبي وامريكا 
وبريطانيا ، ورغم قيام تلك الدول بإقرار سلسلة 
العقابية  االقتصادية  اإلجراءات  من  طويلة 
عىل  القيود  من  املزيد  ووضعت  روسيا  عىل 
صادراتها النفطية وحاولت خنقها اقتصادياً ، 
إال انها فشلت ، وسر تفوق روسيا هنا االكتفاء 
تلك  أدت  بل   ، والوقود  الغذاء  من  الذايت 
القيود الغربية التي فرضت عىل موسكو الزمة 
غذاء عاملية عىل خلفية توقف صادرات القمح 
الروسية لألسواق الدولية خاصة وان صادرات 
قمح روسيا وأوكرانيا تمثل معاً حوايل ٪30 من 
القمح املعروض للبيع يف السوق العاملية ، وفيما 
أوقفت الحرب هذه الصادرات فأن كان واليزال 
يستخدم من قبل دول االستكبار  كسالح ضغط 
لرتويض وكسر إرادة الشعوب والدول ملقاومة 
الهيمنة واالستعباد منذ القدم، ومن األمثلة يف 
تاريخنا الحصار الغذايئ للعراق من قبل أمريكا 
وحلفائها ألكرث من عقد " قبل احتالله يف 2003 

"،والحصار املطبق عىل اليمن .
لو نظرنا إىل سر تفوق روسيا العسكري لوجدنا 
ان تماسكها الداخيل ناتج عن اكتفائها الذايت ، 
تستورد  قريب كانت  روسيا حتى وقت  ولكن 
 ، أمريكا  من  القمح  وخاصة  غذائها  معظم 
وبفعل االكتفاء الذايت الذي جرى يف عهد الرئيس 
الحايل بوتني ، تحولت روسيا من دولة فاشلة  
تعتمد عىل القمح األمرييك لتغذية شعبها إىل 
ر للقمح يف العالم، بل تجاوز إنتاجها  أكرب ُمصِدّ
ما ينتجه الغرب من القمح ، فالتجربة الروسية 
يف تحقيق االكتفاء الذايت تجربة ملهمة ملن أراد 
ان يستفيد منها ، وبدايتها كانت عام 2000 ، 
حينما توىل فالديمري بوتني سدة الحكم ، ووجد 
حكومته تستورد نصف احتياجاتها الغذائية من 
أمريكا ، فقرر تغيري واقع التبعية واالعتماد عىل 
الغرب بالسعي لالكتفاء الذايت وتحرير السيادة 
الغذائية، وبعد سنتني فقط من توجه بوتني 
نحو رفع معدالت اإلنتاج الزراعي بهدف الوصول 
لالكتفاء الذايت تضاعف إنتاج القمح 3 مرات، 
وبعد خمس سنوات فقط احتلت روسيا قائمة 
اإلنتاج  تضاعف   2010 ، ويف  القمح  مصدري 
ليصل إىل 60 مليون طن يف إطار املرحلة الثالثة 
بتحقيق  بوتني  احتفل   2016 من خطته، ويف 
تصدير  يف  العالم  مستوى  عىل  واحد  الرقم 
القمح بعد أن صدر أكرث من 41 مليون طن ، 
واحداً،  رقماً  "أصبحنا  الشهرية  عبارته  وقال 
لقد هزمنا الواليات املتحدة وكندا".، ومنذ ذلك 
الحني حافظت روسيا عىل صدارتها وتحولت 
إىل مرحلة استغالل القمح للهيمنة والتوسع، 
فحمت  نفسها من السقوط يف أيدي أعدائها 
أمريكا  احتكار  بكسر   ، وساهمت  أخرى  مرة 
بيع القمح يف السوق العاملي ، وساهم دخولها 
القمح  من  العرض  بارتفاع  كمصدر  السوق 

وبالتايل تراجعت األسعار دولياً .
لذلك فهناك فرصة سانحة لتحقيق امن غذايئ 
يف اليمن وهناك ارادة سياسية مساندة وهناك 

تحديات تفرض.
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يف البداية أشار  نائب مدير عام التسويق 
الهارب  الزراعة والري عيل  بوزارة  والتجارة 
إىل  أن  الزراعة التعاقدية برنامج تسويقي 
مستدام يتطلب عىل اي بلد  العمل وفق هذا 
املشروع بهدف تحقيق االكتفاء الذايت ودعم 
املزارعني املنتجني وحماية والحفاظ عىل صحة 

وسالمه املستهلكني . 
و كذلك دعم االقتصاد الوطني والرفع من 
أن  املحلية  مضيفا  للعملة  الشرائية  القوة 
الزراعة التعاقدية  نمط من أنماط التسويق 
الزراعي املتطور املرتكز عىل رؤية واضحة وفهم 
بقضايا  املعاصر  التسويق  لعالقة  صحيح 
املجتمع والبيئة واالقتصاد الكيل، مشريا أن 
الزراعة التعاقدية  تدعم وتعزز ربط املزارعني 
باألسواق املحلية والخارجية ،كما تعمل عىل 
إذكاء مستويات القدرة التنافسية للمنتجات 
الزراعية من حيث الجودة والسعر وغري ذلك 

يف األسواق. 
 وتقدم نظم الزراعة التعاقدية فرصا مهمة 
اقتصاديا  متكامال  تطويرا   الدول  لتطوير 
واجتماعيا بحيث يشمل جميع أطراف النظام 
التعاقدي من مزارعني )بائعني( ومشرتين ) 
جوانب الطلب عىل السلع الزراعية بما فيها 
التجار املحليون أو املصدرون أو املصنعون أو 

العمالء املستهلكون للمنتجات الزراعية(
ما تحقق من الزراعة التعاقدية :

وكشف نائب مدير عام التسويق والتجارة 
الزراعة  مشروع  أن   والري  الزراعة  بوزارة 
التعاقدية يف الجمهورية اليمنية منذ البدء 
يف تنفيذه يف  الغام  1441 هجري حتى اليوم 
تم تأسيس ثماين شركات للزراعة التعاقدية 
كل شركه متخصصه يف مجال خاص من 

املنتجات الزراعية النباتية وهي :
١..شركة تالل اليمن لالستثمار الزراعي 

والبهارات  البقوليات  يف  متخصصه 
واملكسرات وبعض اصناف الحبوب والتمور 

٢.. شركة ايادي الخري لالستثمار والتسويق 
الزراعي ..متخصصه يف مجال الفواكه 

٣..شركه انتج للتجارة واالستثمار الزراعي 
متخصصه يف مجال الدجاج الالحم 

والزراعة  للتجارة  الخري  اكتفاء  ٤..شركة 
متخصصه يف انتاج اعالف الدواجن 

املتخصصة يف  الوطنية  ٥.. شركة تأصيل 
انتاج جدات الدواجن 

٦..شركة رواد الوطن املتخصصة يف انتاج 
االنتاج  ومستلزمات  واملبيدات  األسمدة 

الزراعي 
الحيواين  لإلنتاج  تهامة  افاق  شركة   ..٧

والزرعي متخصصه يف الرثوة الحيوانية 
8 ..الشركة اليمنية الرائد لجدات الدواجن  
جدات  انتاج  يف  متخصصه  هذه  وكذلك 

الدواجن 
خفض فاتورة االسترياد  :

يف  االن  اىل حد  انجازه   تم  ما  أن  واشار 
الزراعة التعاقدية  60 عقداً مع الجمعيات 
محصول  موزعة عىل   الزراعيني  واملنتجني 
الذرة الشامية تم التعاقد عىل 4200 طن، و  
يف  محصول الثوم تم التعاقد وشراء كمية 

5000 طن بنسبة تخفيض 50% 
عىل  التعاقد  تم  البقوليات  محصول  يف 

1200  طن
التمور تم االتفاق مع الوكالء عىل  شراء 

5400 طن بنسبة تخفيض 10% 
شراء 125 طن زبيب

التفاح تم شراء بمبلغ اكرث من 800 مليون 
واصدار  منه   الذايت  االكتفاء  اىل  ووصلنا 
تعميم بمنع االسترياد للمنتج الخارجي خالل 

فرته  العام كامل ..
املانجو تم التدخل لشراء املحصول بمبلغ 

25  مليون، 
الرمان تم رصد مبلغ اكرث من مليار لشراء 
املنتج املحيل وتخزينه وتوزيعه بشكل سليم 
وطريقه اكرث تنظيما، والدواجن تم تخفيض 

ما نسبته 10% 
التشريعات القانونية:

 اكد االستاذ عيل هارب أن الوزارة اصدرت 
للزراعة  إدارة  مجلس  بإنشاء  وزارياً  قراراً 
الجهات  العديد من  التعاقدية مكون  من 
الزراعة والري  بما فيها وزارة  العالقة  ذات 
وزارة  ..و  باملشروع  املرتبطة  ومؤسساتها 
املحلية،  اإلدارة  الصناعة والتجارة، ووزارة 
من  مندوبني  و  التنموية،  بنيان  مؤسسة 

شركات الزراعة التعاقدية 
مهام املجلس:

هذا  أن  التسويق  عام  مدير  نائب  واشار 
لتنظيم  قانون  اصدار  مهام  يتوىل  املجلس 
إىل   باإلضافة  التعاقدية،   الزراعة  مشروع 

التنظيم واالشراف عىل الزراعة التعاقدية 
والرقابة عىل العمل التنفيذي لهذا املشروع 
ومعالجة كافة االشكاليات التي تظهر وكذلك 
ضمان حقوق املزارعني واملستوردين ، و الزام 
بالقيام بعملها عىل  او جهة   كل مؤسسه 

اكمل وجه لضمان نجاح املشروع 
التكاميل بني كافة  العمل  نجاح  وضمان 
املجلس   أن  العالقة، مضيفا  الجهات ذات 
ذات  الجهات  بني  التنسيق  عملية  يتوىل 
يتم  التي  الكميات  بني  ..واملوازنة  العالقة 
بهدف  استرياده   يتم   وما  محليا  انتاجها 
هذا  نجاح  وضمان  املحيل  املنتج  حماية 

املشروع. 
سوف   القادمة  الفرتة   أن   الهارب  واكد 
يتم  انشاء ادارة للزراعة التعاقدية يف االدارة 
العامة للتسويق والتجارة الزراعية يف وزارة 

الزراعة والري  
زيادة اإلنتاج

من جانبه أشار املدير التنفيذي لشركة تالل 
اليمن لالستثمار الزراعي االستاذ عيل ناصر أن 
الزراعة التعاقدية هي الطريق الصحيح الذي 
اإلنتاج وتحسني جودة  زيادة  سيتم  عربها 
املنتج، مؤكدا أن التاجر مستفيد بشكل كبري 
من الزراعة التعاقدية كونه سيضمن وجود 
منتج ذي جودة عالية، ووصوله يف الوقت 
املناسب، وانخفاض تكاليف النقل والجمارك 
والضرائب والتخليص وغريها من التكاليف 
من  استريادهم  عند  التجار  يتكبدها  التي 

الخارج. 
دور القطاع الخاص:

وأوضح  عيل ناصر أن القطاع الخاص له دور 
كبري يف تخفيض فاتورة االسترياد من خالل 
التوجه نحو شراء املنتج املحيل سواء كان نباتيا 
او حيوانيا او سمكيا او صناعيا، ودعم املنتج 
املحيل، مؤكدا أن القطاع الخاص يستطيع 
إنشاء شركات عمالقة تعتمد عىل املواد الخام 

املتوفرة يف اليمن. 
ما ينقص الزراعة التعاقدية:

وأشار أن الزراعة التعاقدية تحتاج إىل قانون 
املزارع  الجميع  لدى  وعي  وخلق  ينظمها، 
كونها  التعاقدية  الزراعة  بأهمية  والتاجر 
الزراعة  أن  مشريا  جديداً.  تسويقياً  نظاماً 
التعاقدية تحتاج إىل تقديم القروض امليسرة 
امليكنة  اقتناء  لغرض  للمزارع   البنوك  من 
الزراعية لتساعده عىل زيادة اإلنتاج،  إنشاء 
شركات متخصصه يف إكثار البذور املحسنة، 
ومصانع تحويلية بهدف عدم اغراق السوق 

من املنتجات الزراعية. 
آلية الزراعة التعاقدية:

الزراعة  يف  املتبعة  اآللية  بأن   مؤكدا 
مع  العقود  توقيع  من  تبدأ  التعاقدية 
املستوردين بكميات تساوي نسبة التقليص 
الخدمات  قطاع  اسرتاتيجية  ضمن  املقرة 
بوزارة الزراعة، ومن ثم استالم العربون من 
التاجر، يليه التعاقد مع الجمعيات الزراعية، 
املحصول  قيمة  من  جزء  تقديم  بعدها 
من  املحصول  استالم  األخري  ويف  للمزارع، 
املزارع ودفع ما تبقى له من قيمة املحصول، 

وتسليم املحصول للتجار املستوردين
. وقال : "  أن تجربة الزراعة التعاقدية يف 
رافقتها سلبيات منها عدم  األول  موسمها 
التزام املزارعني يف الجودة، وشروط التعاقد، 
بأتباع  املزارع  يلزم  قوي  نظام  وعدم وجود 
اسعار  وارتفاع  اإلنتاج،  يف  أساليب حديثة 
املنتج املحيل بالنسبة للمنتج  املستورد، وعدم 
توفر كميات كافية من املنتج املحيل يف الوقت 

الراهن " 
بها  تعاقدت  التي  الكميات  ان  وكشف 
واحداً  بلغت  املستوردين   مع  الشركة 
وعشرين ألف طن من البقوليات، والبهارات 
والذرة الشامية والتمور، مؤكدا أن الكميات 
بكثري  اقل  املنتجني  مع  بها  تعاقدت  التي 
بسبب عدم وجود جمعيات منتجه وكافية.

نهضة زراعية 
الجراحي  إىل ذلك أوضح  رئيس جمعية 
يحيى  محمد  االستاذ  الحبوب  ملنتجي 
التعاقدية لها أهمية  الزراعة  املزجاجي  أن 
وصناعية  زراعية  نهضة  تحقيق  يف  كبرية 
أن   للوطن  من رؤية دينية ووطنية مؤكدا 
االكتفاء الذايت الذي تمثل الزراعة التعاقدية 
لتحصني  مهم جدا  فيه  األساسية  الركيزة 
التي  والنصارى  اليهود  خطط  ضد  البالد 
تستهدف األمة يف دينها وثرواتها  وهو اولويه 

وطنية لسيادة واستقالل القرار الوطني. 
دور الجمعيات. 

وأكد املزجاجي أن الجمعيات  تمثل محور 
الزراعة التعاقدية كونها  الوسيط بني التاجر 
واملزارع ودورها أسايس لنجاح هذه التجربة 
حيث تساهم يف تسهيل تنفيذ هذا املشروع 

الوطني االسرتاتيجي وتحقيق اهدافه. 
واشار أن الزراعة التعاقدية ستعمل عىل 
اإلنتاج  وزيادة  االسترياد  فاتورة  خفض 
وتحسني جودة املنتج، مؤكدا أن املزارع عندما 
يجد سوق لشراء منتجاته وبأسعار عادلة 
سيتوجه نحو أرضه لزراعتها ويهتم باملنتج.. 

وعن التجربة األوىل يف الزراعة التعاقدية  
قال أنها كانت تجربة  جيده رغم السلبيات 

التي رافقتها. 
سعر  تدين  منها  املالحظات  بعض  مبديا 
أن  مشريا  الشامية،  للذرة  بالنسبة  العقد 

السعر كان  مجحفاً يف حق املزارع . 
بناء عىل  و طالب أن يتم تحديد  السعر 
دراسة تكلفة اإلنتاج مع هامش ربح مناسب 
ومحايدة  مختصة  جهة  ومن  للمزارع 
وذلك كضمان لتحقيق استمرارية املشروع 

واستدامته. 
ملنتجي  الجراحي  جمعية  رئيس  وقدم 
ان  شانها  من  املقرتحات  بعض  الحبوب 
وتعمل  التعاقدية  الزراعة  آلية  تصحح 
الزراعة  قانون  اصدار  ومنها   نجاحها  عىل 
التعاقدية الذي يضمن حقوق جميع األطراف 
وينظم التنفيذ األمثل وتحقيق األهداف من 
عقود  صياغة  كذلك   ، التعاقدية  الزراعة 
الزراعة التعاقدية من جهة قانونية مختصة 
ومحايدة، وتحديد أسعار املنتجات الزراعية 

من جهة مختصه ومحايدة .
تتم تحديد أسعار مبنية عىل دراسة  ان   
املتعاقد  للمحاصيل  التعاقد  اإلنتاج  تكلفة 
بشأنها من جهة مختصة محايدة بناء عىل 
دراسة تكلفة اإلنتاج مع  وضع هامش ربح 
للمزارع،  انشاء صندوق الزراعة التعاقدية 
املحاصيل  عىل  معينة  رسوم  بتحديد 
املستوردة توضع يف هذا الصندوق ليتم من 
خاللها التدخل يف الحاالت الطارئة أو حاالت 
الكوارث ال سمح الله أو لتعويض التاجر اذا 
وقع يف خسارة مؤكدة أو تعويض املزارع اذا 

حصلت له خسارة مؤكدة أيضا. 
الدولة  تدخل  ضرورة  املزجاجي  ولفت 
كطرف ضامن يف مشروع الزراعة التعاقدية 
بحيث تضمن تحقيق أهداف مشروع الزراعة 
التعاقدية وتعمل من خالل امكانياتها عىل  

استمراريته واستدامته. 
واشار أن الشركة خالل املوسم املايض لم 
تتفاعل مع دعوات االستنجاد التي قدمت 
لها من قبل الجمعية إلنقاذ محصول الذرة 
الشامية  عند ا نتشار دودة الحشد الخريفي 
والتي كانت إحدى الصعوبات والعوائق   التي 

ضربت املزارعني  يف الصميم.
تعديل عقود الزراعة 

مزارعي  احد  عبدالله  حسن  عمر  املزارع 
مديرية الجراحي الذين اشرتكوا يف الزراعة 
الزراعة  أن  أكد  املايض   املوسم  التعاقدية 
التعاقدية هي مطلب كل مزارع ألنها ستضمن 
له شراء املنتج، وحصوله  عىل قروض بيضاء 
و  بعض املدخالت الزراعية من قبل الشركة، 
الزراعة  عقود  تعديل  ضرورة  إىل  مشريا 
التعاقدية بما يتناسب مع التغري الحاصل يف 
االسعار، وبما يضمن للمزارع الحصول عىل 
سعر مناسب يغطي تكاليف اإلنتاج، مؤكدا 
اشرتاكه يف الزراعة التعاقدية خالل املوسم 

الزراعي القادم. 
ودعا املزارع عمر حسن اخوانه املزارعني إىل 
االنضمام واالشرتاك واالنخراط  يف الزراعة 
التعاقدية يف املوسم القادم النهم سيضمنون 
شراء منتجاتهم مسبقا، وحصولهم  عىل 

قروض بيضاء، وبعض مدخالت اإلنتاج. 
وطالب الدولة بضرورة الرقابة عىل الزراعة 
العقود  التعاقدية وان يتم تعديل صيغة  
عن العام املايض ألنها كانت مجحفة بالنسبة 
للمزارع، كون االسعار كانت اقل من سعر 
السوق بالنسبة للذرة الشامية، مشددا عىل 
الضغط  والجمعيات  والري  الزراعة  وزارة 
عىل الشركات بااللتزام بتنفيذ ما يف العقد، 
وعدم التأخري يف تسليم املبالغ املالية يف الوقت 
ضرورة  اىل  املعنية  الجهات  املحدد، ودعا  
عالية،  إنتاجية  ذات  محسنة  بذور  توفري 
وكذا توفري مادة الديزل قبل بدء املوسم حتى 
يضمن املزارع سقي وري منتجاته الزراعية، 
وان يتم تاليف األخطاء والسلبيات التي رافقت 

املوسم املايض. 

الزراعة التعاقدية ودورها يف دعم املنتج املحلي و 
خفض فاتورة االسترياد.  تداعيات ازمة املشتقات النفطية على 

القطاعات االقتصادية واالنسانية   

االكتفاء الذاتي من الحبوب يعين استقالل القرار السيايس 
وتحسن االقتصاد وتراجع مؤرشات الفقر والبطالة

االستثمار الزراعي خطوة رئيسية نحو تحقيق االكتفاء الذايت

تعد الزراعة التعاقدية إحد االنظمة التسويقية الجديدة، والتي تعمل على زيادة 
اإلنتاج وتحسين جودة المنتج، ودعم المنتج المحلي، وخفض فاتورة االستيراد، 
وانصاف المزارع وألهمية الزراعة التعاقدية في دعم االقتصاد الوطني .. 26 سبتمبر 

التقت بعدد من المختصين في الزراعة والمزارعين وخرجت بالحصيلة التالية : 

ـــل فــقــدوا  ـــام مــلــيــون ع
املشتقات  ازمة  بسب  اعمالهم 

النفطية وارتفاع اسعارها  

التجربة الروسية يف تحقيق 
االكتفاء الذاتي تجربة ملهمة ملن 
أراد ان يستفيد منها  وبدايتها 
توىل  حينما   2000 عــام  كانت 

فالديمري بوتني سدة الحكم

 اجرى اللقاءات / محمد صالح حاتم 

تقرير : فؤاد القايض 

كتب رشيد الحداد

يف تقرير حديث لوزارة التخطيط



*العالمة /عدنان أحمد الجنيد

الـ 10 من محرم والـ 21 من سبتمرب ) 1- 2(

املعادن الخمسة وأهمية االستفادة منها يف الصناعات العسكرية 
        توشيل: اليمن غنية بمعادنها ويمكن االستفادة من هذه املعادن إىل مدى بعيد 

  م�������ا م�������ن ث�����������ورة إال وه���������ي م����س����ت����م����دة م�������ن ث�������ورة 
ال����ح����س����ن  )عليه ال�������س�������ام( ، أو م�����ت�����أث�����رة ب����ه����ا .. 
فثورته  )عليه ال��س��ام( تعد أم ال��ث��ورات، وهي 

أعظم ثورة إسامية إنسانية عرفتها البشرية.
    ل�����ق�����د أل�����ه�����ب�����ت ه���������ذه ال��������ث��������ورة ع�������واط�������ف أح���������رار 
ال������ع������ال������م، ف����ه����ب����وا ل����ت����ح����ري����ر امل����ج����ت����م����ع����ات م������ن رق 
العبودية والذلة واملهانة، وإنقاذها من ساطن 
الجور والفساد والطغيان، وساطن االستكبار 
العاملي؛ لتحيا مجتمعات العالم حياة إنسانية 
عادلة، خالية من كل جوانب الفكر الوهابي، 
ب����ال����ف����س����اد وال����ط����غ����ي����ان واإلس�����ت�����ك�����ب�����ار واإلج��������������رام .. 
ول��ت��ح��ك��م��ه��ا ال���ق���وان���ن اإلل���ه���ي���ة، ال���ت���ي ج�����اءت بها 

الكتب السماوية.
     ول��ق��د ب���ن اإلم�����ام ال��ح��س��ن )ع��ل��ي��ه ال��س��ام( 
الدوافع التي أّدْت إىل خروجه عىل طاغية زمانه 
)ي������زي������د( ، ف����ق����ال )ع����ل����ي����ه ال������س������ام( م����وص����ي����ا أخ�����اه 

محمد بن الحنفية :
} إين ل����م أخ������رج أَش����������َراً وال َب������َط������راً، وال ُم���ف���ِس���داً 
وال ظاملاً، وإنما خرجت لطلب اإلص��اح يف أمة 
جدي رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم( ، 
أريد أن آمر باملعروف، وأنهى عن املنكر، وأسري 

بسرية جدي وأبي ...، { .
    فاإلمام الحسن ما خرج إاّل لطلب اإلصاح، 
وهذا يعني أن هناك فساد كبري قد استشرى يف 
جسد األمة، من جميع الجوانب، )فساد ثقايف 
وأخاقي وصحي، وفساد مايل وإداري، وفساد 

اجتماعي واقتصادي وسيايس ..الخ(.. 
    ناهيك عن:  

    ]تحريف الدين، واستبدال األحكام، ونشر 
ال����ب����دع، وت���دن���ي���س امل����ق����دس����ات، وت��غ��ي��ي��ب وص��ي��ة 
رس��������ول ال����ل����ه ص�����ل�����وات ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل��������ه ب����وج����وب 
م�������������واالة ع������رت������ه م�������ن ب�������ع�������ده، ووالي������ت������ه������م ل�����ام�����ة، 

ومسريتهم الجهاديه[.
    فمعاوية، منذ استيائه عىل الحكم، وملدة 
عشرين عاماً، وهو يقوم بتحريف الدين، ونشر 
األخبار الكاذبة، التي تحط من مقام رسول الله 
)صىل الله عليه وآله وسلم( ، واألخبار املزيفة 
التي تحط من منزلة آل البيت، وخاصة اإلمام 
عيل )عليه السام( ، مجاهرة، وذلك عرب علماء 
ب������اط������ه، ال������ذي������ن أغ���������دق ع���ل���ي���ه���م ب������أم������وال������ه، ح��ت��ى 

فعلوا له ما قرت به نفسه. 
    يف املقابل، فقد عمل معاوية، بدهاء ومكر 
ع����ظ����ي����م����ن، ع������ىل ح��������رف ب����وص����ل����ة ال�����������والء وامل���������ودة 
ع��ن آل رس���ول ال��ل��ه وع��رت��ه، إىل غ��ريه��م، حيث 
أم������ر ع���ل���م���اء ب����اط����ه ب����اإلك����ث����ار م�����ن وض������ع ف��ض��ائ��ل 
للصحابة، بمثل فضائل )ع��يل( عليه السام، 
وخ���ل���ع ف���ض���ائ���ل اإلم�������ام )ع������ىل( ع���ل���ي���ه���م،  ووض����ع 
م�����ث�����ال�����ب ت�����ش�����ن م�����ك�����ان�����ة )ع�����������يل( ، وت����ن����ت����ق����ص م���ن 

قدره، وتتجاهل أدواره ومواقفه ومكانته )عليه 
السام( كما جاء يف تاريخ املدائني.

    أض�������ف إىل م������ا س����ب����ق اس����ت����ئ����ث����اره ب���ال���س���ل���ط���ة، 
وإكثاره من قتل أتباع ومحبي اإلمام عيل  )عليه 
ال���س���ام(، وم��ط��اردت��ه��م يف ك���ل م���ك���ان، وسفكه 
الدماء الربيئة لكل مخالفيه، وقطع أرزاقهم، 
وإيذائهم بكل أنواع األذى، وممارسة السحر، 
وت���ح���ري���م ال����ح����ال، وإب����اح����ة امل����ح����رم ك���ال���خ���م���ور.، 
وه����ذا يعلمه ك��ل م��ن ق���رأ ال��ت��اري��خ األس����ود لبني 

أمّية.
    ل��ق��د مثلت ه���ذه ال��ت��غ��ي��ريات ال��ع��اص��ف��ة لكل 
مبادئ الدين اإلسامي وأهدافه، رغم حداثة 
عهده، الدافع لتحرك اإلمام الحسن، فبعد 
تقييمه لهذه األوضاع، كان البد من عمل ثوري 
يجتث ه��ذا الفساد م��ن ج���ذوره، وإال ل��ن يبقى 
ل����إس����ام أث�����ر ب���ع���د م�����دة م����ن ال����زم����ن، وس��ت��ض��ي��ع 
ج��ه��ود ج����ده رس����ول ال��ل��ه ه������دراً، ول����ذا ك����ان يعد  
ل��ل��ث��ورة م��ن��ذ زم����ن م���ع���اوي���ة، م���ع ق��ل��ة ق��ل��ي��ل��ة من 
أص���ح���اب���ه امل���خ���ل���ص���ن، وك����ان����ت م��ه��م��ت��ه��م آن�����ذاك 
بعث روح الثورة يف النفوس، كنوع من اإلعام 
ال��وق��ايئ امل��ض��اد، ع��ن ط��ري��ق إظ��ه��ار امل��ظ��ال��م التي 
أتخم بها عهد معاوية، انتظاراً لليوم املوعود، 
وب���ت���ع���ب���ري آخ�����ر ل���ل���وق���ت امل���ن���اس���ب ل���ل���ت���ح���رك، ول���م 
يعقه عن التحرك املبكر، إاّل مبادئه، فقد كان 
ي��راع��ي وي��ح��رم م��ع��اه��دت��ه ألخ��ي��ه ال��ح��س��ن عليه 
السام، فرغم امتاكه األهلية للتحرك، كان 
ي����راع����ي ش���رع���ي���ة ه�����ذا ال���ت���ح���رك، ث����م س�����رى ك��ي��ف 

تحول ه��ذا اإلنتظار إىل واح��د من أق��وى حوافز 
الثورة.

   لم يكن صلح اإلمام الحسن )عليه السام( 
مع معاوية، إال أساساً من أسس ثورة الحسن 
)ع�����ل�����ي�����ه ال��������س��������ام( ، وذل������������ك أن م������ع������اوي������ة ن���ق���ض 
العهود واملواثيق، ورمى بجميع الشروط التي 
ش���رط���ه���ا ع���ل���ي���ه ال���ح���س���ن )ع���ل���ي���ه ال�����س�����ام( ع���رض 
ال������ح������ائ������ط، وه�����������ذا م�������ا ج�����ع�����ل ح���ق���ي���ق���ت���ه ت���ن���ك���ش���ف 
ل���ل���ن���اس، ب���أن���ه م���ج���رد م�����خ�����ادع، م��ت��س��ر ب��ل��ب��اس 

اإلسام، ال يفي بعهد، وال يحرم ميثاقاً. 
   ل��ق��د م���ّه���دت ه����ذه األح������داث ل���ث���ورة ال��ح��س��ن 
املباركة، ألن خطر الحكم األموي، عىل اإلسام 
وأهله، كان يشهد تصاعداً متسارعاً وخطرياً، 

ك����ل ي�������وم، إىل أن ب���ل���غ أوج�������ه يف ع���ه���د ال��ط��اغ��ي��ة 
الفاجر يزيد.

التاريخ يعيد نفسه
 إننا حن ننظر بحياد ومسؤولية علمية، إىل 
ال����ث����ورة ال��ي��م��ن��ي��ة، ث�����ورة ال����واح����د وال��ع��ش��ري��ن من 
سبتمرب سنة 2014 م، نجد أن روحها مستمدة 
م��ن روح ث���ورة الحسن )عليه ال��س��ام(، حيث 
خرج الشعب اليمني رافضاً للهيمنة األمريكية 
وال�����وص�����اي�����ة ال����س����ع����ودي����ة، وراف�������ض�������اً ل���اس���ت���ع���ب���اد 
إال ل�����������رب ال�������ع�������ب�������اد، راف����������ض����������اً ل����ل����ق����م����ع ال������ف������ك������ري، 
وال��ت��ض��ل��ي��ل اإلع���ام���ي، وت��وس��ي��ع ف��ج��وة التباعد 
املذهبي والعقائدي واملناطقي والحزبي، الذي 
استعمله طاغوت تحالف العصر، ملحو الدولة 
اليمنية، وجعلها دول��ة فاشلة، ليسهل عليه 
ت���ول���ي���ة وك����ائ����ة وخ�����دام�����ه ع���ل���ي���ه���ا، ف���ت���ك���ون والي����ة 
إضافية للواليات املتحدة، وجزءاً جديداً يضاف 
ل���خ���ارط���ة )إس����رائ����ي����ل ال���ع���ظ���م���ى( ال���ت���ي ي��ح��ل��م ب��ه��ا 
الصهاينة، ويسعون لجعله واقعاً وحقيقة، 
ب���ك���ل م�����ا أوت�����������وا، وم������ا أويت ح���ل���ف���اؤه���م م�����ن ع��ل��م 
وإعام، وتخطيط ومكر وتضليل، ومال وقوة.

الثورة وحسني العصر
   إن ال�������ذي وض������ع أول ب�������ذور ه������ذه ال�����ث�����ورة ه��و 
ال���ش���ه���ي���د ال����ق����ائ����د ح����س����ن ب�������در ال�����دي�����ن ال�����ح�����ويث - 
رض����������وان ال�����ل�����ه ع���ل���ي���ه - ب����ع����د أح����������داث م����ك����ي����دة 21 
س��ب��ت��م��رب  ع�����ام ٢٠٠١م ، وال���ت���ح���رك���ات امل��ري��ب��ة 

وال����س����ري����ع����ة ل����ل����ق����وات األم�����ري�����ك�����ي�����ة، واس����ت����ه����داف 
امل����س����ل����م����ن، وإع����������ان ال����رئ����ي����س األم������ري������ي آن�������ذاك 
ب����دء م���رح���ل���ة  )ص������راع ال����ح����ض����ارات(، وت��ص��ري��ح��ه 
ب������أن ت�����ص�����ادم ال����ح����ض����ارة امل���س���ي���ح���ي���ة م�����ع ن��ظ��ريت��ه��ا 
اإلس��ام��ي��ة أص��ب��ح أم����راً ح��ت��م��ي��اً، وأن ه��ن��اك أم��ة 

سوف تتحمل نتائج هذه األحداث.. 
    وم�����������ع ب�����������دء ال�������ت�������ح�������رك األم����������ري����������ي ب������ب������وارج������ه 
البحرية وح��ام��ات ط��ائ��رات��ه الحربية، للقضاء 
عىل اإلرهاب -حسب زعمه- بعد وصم اإلسام 
به، كان السيد حسن الحويث، حفيد ووارث 
اإلم����ام ال��ح��س��ن ب��ن ع���يل، ي���رى األح�����داث ببصر 
ح������اد وب�����ص�����رية ن�����اف�����ذة، وق�������رأ م�����ا ب�����ن ال���س���ط���ور، 

وتحرك...
    تحرك، ومعه مجموعة قليلة من املؤمنن، 
يف جبال مران، فبثوا يف عقول الناس الوعي، 
والقراءة الصادقة للمرحلة وأحداثها، وبثوا يف 
قلوبهم روح الجهاد والعزة والكرامة واإلباء، 
وع���دم ال��س��ك��وت ع��ن ف��س��اد األن��ظ��م��ة العميلة، 
التي تنهب مقدرات وثروات الشعوب، وَمنها 

الشعب اليمني.
   ك����ان ت���ح���رك ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د آن������ذاك ت��م��ه��ي��داً 
ل����ث����ورة ال����واح����د وال���ع���ش���ري���ن م����ن س��ب��ت��م��رب، ال��ت��ي 
م�������اه�������ي إال ث�������م�������رة ج����������ه����������وده، امل�����ت�����م�����م�����ة ل����ح����رك����ت����ه 

الجهادية يف ظل املشروع القرآين. 
    خ�������رج ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي ت����ح����ت راي���������ة ق����ائ����ده 
امل��ب��ارك ال��س��ي��د ع��ب��د امل��ل��ك ال��ح��ويث، وك���ان شعار 

اليمنين يف ثورتهم:
 )هيهات منا الذلة( 

الشعار نفسه، الذي أطلقه اإلمام )الحسن( 
يف )كرباء(.

   وأث���ن���اء أح�����داث ه����ذه ال���ث���ورة ، وق����ف ال��ع��ال��م 
ك��امل��ب��ه��وت، أم���ام ق��وت��ه��ا ، وع��ن��ف��وان��ه��ا، وع��دال��ة 
قضيتها، وحكمة قائدها، وإنسانية صانعيها، 
ورق������������ي أخ������������اق م����ن����ت����س����ب����ي����ه����ا، يف ت����ع����ام����ل����ه����م م���ع 
بعضهم، ومع كافة األطياف داخلياً وخارجياً.
    وح������ن ان����ت����ص����رت ه������ذه ال�����ث�����ورة ال��ح��س��ي��ن��ي��ة، 
ت���ك���ال���ب���ت ع���ل���ي���ه���ا ق�������وى االس����ت����ك����ب����ار ال����ي����زي����دي����ة م��ع 
أح��ذي��ت��ه��ا م���ن أن��ظ��م��ة اب����ن زي�����اد واب�����ن س��ع��د )آل 
س���ع���ود وآل ن��ه��ي��ان( ف��ص��ب��وا ج����ام غ��ض��ب��ه��م عىل 
ال����ش����ع����ب ال����ي����م����ن����ي، ف�����أح�����رق�����وا ال����ب����ش����ر وال���ش���ج���ر 
وال����ح����ج����ر، ل����م ي���س���ت���ث���ن���وا ش���ي���ئ���ا م���م���ا ف���ي���ه خ��دم��ة 
املواطن اليمني إال استهدفوه ،بغاراتهم ناهيك 
عن مئات املجازر التي ارتكبوها يف حق األطفال 
والنساء وكبار السن، وكذلك حصارهم الربي 
وال������ج������وي وال������ب������ح������ري، م����ن����ذ م������ا ي������ق������ارب األرب�����ع�����ة 
، وبعقلية لصوص  أع��وام، الحصار الذي أص��َرّ
ال����ق����رون ال���وس���ط���ى، ع���ىل ح���رم���ان ال��ي��م��ن��ي��ن من 

الدواء والغذاء الضروري.

ثورتان ضد الطاغوت..
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محمد عيل الذيفاين

وقفة تأمل يف )واقعة 
الطف( التاريخية

يف ص����ب����اح ي�������وم االث�����ن�����ن م�����ن أي�����ام 
ال�����خ�����ري�����ف ح����ي����ث ت�����ش�����رق ال���ش���م���س 
ب����������ص����������ورة خ�������ج�������ول�������ة ي�����ع�����ق�����ب�����ه�����ا م�����ط�����ٌر 
خريفٌي نافٌع, ويف قلب مدينة يريم 
وب������ن ج����م����وع ال�����واف�����دي�����ن ل��ل��س��اح��ة 
ال���خ���اص���ة ب����ذك����رى اس���ت���ش���ه���اد س��ي��د 
ال��ش��ه��داء اإلم���ام الحسن ب��ن عيل 
ع����ل����ي����ه����م ال�������س�������ام وق�����ف�����ن�����ا أك���������ر م���ن 
س�������اع�������ة ت��������وال��������ت ال�����ك�����ل�����م�����ات امل�����ع�����ربة 
ع�������ن ه���������ذه ال��������ذك��������رى األل������ي������م������ة رغ�����م 
امل������اح������ظ������ات ال������ت������ي ت�����خ�����ص ال���ل���ج���ن���ة 
امل���ن���ظ���م���ة ويف أث����ن����اء ال�����ع�����ودة ك��ان��ت 
ه������ن������اك ال�����ك�����ث�����ري م�������ن األس������ئ������ل������ة ال����ت����ي 
ح���ل���ق���ت ب�����ن�����اء ع������ىل ج�����ن�����اح ال���ع���ش���ق 

للنهج الحسيني. 
أس�����ئ�����ل�����ة ال ت����غ����ي����ب ع�������ن وع���������ي ك���ل 
إن����س����ان م��س��ل��م ت���ص���ل ب����ه إىل ذروة 
اإلح�������س�������اس وال�������ح�������زن ال�����س�����رم�����دي, 
وه��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا أن ن��س��أل أن��ف��س��ن��ا مل���اذا 
حصلت هذه املأساة األليمة لسبط 
ال��رس��ول وسيد شباب أه��ل الجنة 

ويف صدر اإلسام؟
س���������������������ؤال ي���������ح���������ت���������اج إىل م�������ش�������ارك�������ة 
ال���ق���ارئ ال��ك��ري��م ح��ت��ى ن��ح��ص��ل عىل 
الجواب.. ربما يستحسن أن نبدأ 
م����ن ن���ق���ط���ة ي���ت���ف���ق ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��م��ي��ع, 
ه��������ل ك����������ان اإلم���������������ام ال�����ح�����س�����ن ع���ل���ي���ه 

السام شخصا عاديا؟ 
 أم أن��������ه س����ب����ط ال�������رس�������ول ال����ك����ري����م 
وس�����ي�����د ش�����ب�����اب أه��������ل ال����ج����ن����ة وف���ي���ه 
ال���ك���ث���ري م����ن األح�����ادي�����ث ال��ص��ح��ي��ح��ة 
ال������ت������ي ت����ج����ع����ل����ه ش����خ����ص����ي����ة ع���ظ���ي���م���ة 
ج��دي��را ب��إص��اح أم��ة ج���ده.. بعدها 
س�����ن�����درك ح����ج����م االن�������ح�������راف ال���ك���ب���ري 
ع�������ن ت�����وج�����ي�����ه�����ات رس������ول������ه������ا ال����ك����ري����م 
ص�����������ىل ال���������ل���������ه ع������ل������ي������ه وآل������������������ه وس��������ل��������م, 
وح�������ج�������م ال�����ت�����ض�����ح�����ي�����ات ال����ج����س����ي����م����ة 
إلص�����اح األم�����ة ك��اس��ت��ش��ه��اد اإلم����ام 
ال�������ح�������س�������ن ع������ل������ي������ه ال����������س����������ام ول�������ه�������ذا 
ك���ان م��ن الطبيعي ب���أن تبقى ه��ذه 
ال���ذك���رى  منهجا ث��وري��ا ل��ك��ل أح���رار 
العالم وللمشروع القرآين املبارك 
عىل وجه الخصوص وحافزا قويا 
للتصدي للظلم والظاملن وتحمل 
امل�������س�������ؤول�������ي�������ة ال������ك������ام������ل������ة وال������ن������ه������وض 
ب������������واق������������ع األم��������������������ة وت������ح������ص������ي������ن������ه������ا م����ن 
الخافات واالنقسامات والهزائم 
واالن��ك��س��ارات املستمرة ومراجعة 
وتصحيح األخطاء والخروج برؤية 
اسراتيجية منسجمة مع حقائق 

الدين والتاريخ اإلسامي.
أخ��������������ريا ع�����ل�����ي�����ن�����ا ال�����ت�����ح�����ل�����ي�����ق ب����ج����ن����اح 
ال���ع���ش���ق الس���ت���م���اع خ���ط���اب ال��س��ي��د 
ال���ق���ائ���د ال���ع���ل���م ي��ح��ف��ظ��ه ال���ل���ه ال����ذي 
ال أخ�����ف�����ي ب�������أن إح�����س�����ايس ال���ع���م���ي���ق 
ي����ق����ول ب����أن����ه م�����ن س���ي���ص���ن���ع ال���ت���اري���خ 
امل��������ش��������رق ل������أم������ة ب������������إذن ل������ل������ه, أق��������ول 
ه����ذا ع���ن ح��م��اس وس���ع���ادة ك��ام��ل��ة 
ح�����ي�����ث ق����������دم ل������أم������ة خ�����ط�����اب�����ا ث�����وري�����ا 
وم���ن���ه���ج���ا م���ت���ب���ص���را ي���ك���ش���ف خ���ف���اي���ا 
ت��ل��ك امل��أس��اة ب��س��رد ت��اري��خ��ي ورؤي���ة 
إي��م��ان��ي��ة عميقة ب��امل��ع��ن��ى الحقيقي 
للمأساة.. خطاباً تنتظم مفرداته 
انتظاما إيمانيا يرخي بظاله عىل 
مساحة ك��ب��رية م��ن تلك الفاجعة 

التاريخية. 
خطاباً يعكس البوح بمكنونات 

القلوب العاشقة با ملل  
خ����ط����اب����اً ي����ت����ج����اوز األط��������ر امل���ؤدل���ج���ة 

وصور النياحة والبكاء 
خ�������ط�������اب�������اً  ذا ط�������اب�������ع اس�����رات�����ي�����ج�����ي 
واس����������ت����������ج����������اب����������ة ع�������م�������ل�������ي�������ة ل������ل������ت������ص������دي 
ل���������ل���������م���������ؤام���������رات ول�����������ل�����������ع�����������دوان ال�����������ذي  
ت������ق������وده أم�����ري�����ك�����ا ب�����غ�����ري�����زة االن����ت����ق����ام 
وال������������ت������������وس������������ع وال����������س����������ي����������ط����������رة ون�������ه�������ب 

الروات.

من المعلوم لدى الخاص والعام 
أن منبعي الثروة العامة هما الزراعة 
والمعادن لذا تعتبر عملية التعدين 

في اليمن ظاهرة ارتبطت بالحضارات 
اليمنية القديمة وساهمت في 

نموها من خالل استخراج المعادن 
االقتصادية المهمة من مناطق 

مختلفة في اليمن .

فثبت تاريخيا بان سكان اليمن كانوا اىل جانب ريادتهم 
بالزراعة اثبتوا مهارة يف التعدين واستخراج كثري ما حوته 
أرض��ه��م ال��ط��ي��ب��ة م��ن م��ع��ادن ك��ال��ذه��ب وال��ف��ض��ة وال��رص��اص 

والحديد وغريهما . 

الشركات األجنبية
مع تزايد الشركات األجنبية املتعددة الجنسيات الطامعة 
يف الحصول ع��ىل ام��ت��ي��ازات اقتصادية م��ع حكومة صنعاء 
خ�����ال ف�����رة ال���ع���ش���ري���ن���ي���ات م����ن ال����ق����رن امل���ن���ص���رم زار ص��ن��ع��اء 
ت���ش���ارل���ز ك���ري���ن خ����ال ع���ام���ي -1926 1927م وق����د ت�����ردد عىل 
اليمن يف زي����ارات م��ت��ك��ررة بلغت س��ت زي����ارات م��ع معاونن 
ل�����ه ح���ي���ث ق����اب����ل اإلم���������ام ي���ح���ي���ى وان�����ج�����ز )ك�����ري�����ن( ج���س���ر وادي 
ل���ع���ا ب��م��دي��ن��ة ح���ج���ة ك���م���ا ق�����دم ل����إم����ام ي��ح��ي��ى ب���ع���ض ال���ه���داي���ا 
ك����م����ض����خ����ات وط�������واح�������ن ال�������ه�������واء وامل��������ج��������ازف وال��������ب��������ذور وك������ان 
ي��ع��ت��ق��د ان���ه���ا امل���دخ���ل ب���ه���دف ال���ت���وس���ع يف ال���ت���ج���ارة االم��ري��ك��ي��ة 
م���ع ال��ي��م��ن. ووظ����ف ك��ري��ن آخ���ري���ن ل��ل��ت��ع��اون م��ع��ه يف ال��ي��م��ن 
فوظف املهندس األمريي املسر توتشيل الذى أشرف عىل 
اع���م���ال ب��ع��ث��ة ك���ري���ن يف ال��ي��م��ن وم���ك���ث ف��ي��ه��ا -1928 1929م 
وم����س����ح ط����ري����ق ال����ح����دي����دة – ص���ن���ع���اء وق�������دم دراس���������ة ل���إم���ام 
ي��ح��ي��ى ع���ن امل���ع���ادن واألح����ج����ار ال��ك��ري��م��ة امل����وج����ودة يف ال��ي��م��ن 
وأبرزها ما تضمنه تقريره – الذي سنورد اغلبه نصا ألهميته 
االقتصادية يف مجال التعدين وكجزء من خارطة املعادن يف 
اليمن . فاملعادن يف اليمن ذكر اماكن تواجدها العديد من 
مؤرخون اليمن عىل راسهم الهمداين يف كتابه ) الجوهرتن 

العتيقتن( وغريه من املؤرخن اليمنين . 
امل���س���ر ش���ارل���س ك���ري���ن األم����ري����ي زار ال��ي��م��ن وخ�����ال ل��ق��ائ��ه 
ب��اإلم��ام يحيى اوف���د بعض املهندسن ع��ىل نفقته الخاصة 
ل��ي��س��اع��دوا يف تخطيط ال��ط��رق ويف ال��ب��ح��ث ع��ن امل���ع���ادن ومل��ا 
وصلوا إىل صنعاء أمر اإلمام يحيى عماله يف جميع اطراف 
اليمن أن يجلبوا نماذج من املعادن املوجودة يف مناطقهم 
فجلبوا منها شيئا كثريا أعطاه اإلمام إىل املهندسن وبعد 
ان درس��ه��ا امل��ه��ن��دس��ون درس���ا علميا فنيا ق��دم امل��س��ر توشل 
تقريرا مطوال عنها ج��اء ذك��ر ذل��ك التقرير يف كتاب )رحلة 
يف ب���اد ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ي��دة . ج1( مل��ؤل��ف��ه ن��زي��ه م��ؤي��د العظم 

الذي زار اليمن يف نفس تواجد البعثة األمريكية آنذاك . 

املعادن الخمسة 
 )... قد تبن ىل من فحص ه��ذه الحجارة ان األم��ل قوى 
جدا يف االستفادة من خمسة أنواع منها وربما تصلح هذه 
املعادن الخمسة لفتح مناجم خاصة بها وما وجودها اال 
دليل أكيد عىل وجود غريها بجوارها (. فاملعادن الخمسة 

)كرافيت وموليبدينيت وهماتيت ونراهدريت وميكا ( األول 
ي��س��م��ى ال���ج���راف���ي���ت ) ك���راف���ي���ت ( وه����و ) األب������ار ع��ن��د ال���ع���رب(. 
فيما املعدن الثاين ويستعمل املوليبدينيت يف صناعة أجود 
أن��������واع ال�����ف�����والذ ال����ق����ايس وي���س���ت���ع���م���ل ال���ه���م���ات���ي���ت الس���ت���خ���راج 
الحديد . )وه��و حجر ال��ُش��ورة حجر فيه نحاس ( ويحتوى 
ال��ن��راه��دري��ت ع��ىل ال��ن��ح��اس وال��ك��ربي��ت واالن��ت��ي��م��ون وبعض 
االحيان توجد معه الفضة ومتى حللنا هذا املعدن تحليا 
كيماويا ايتبن لنا م��وج��ودات��ه . وأم���ا قطعة امليكا )الطلق( 
وهو شبيه بالذهب وليس ذهبا ومن اليمنين من يسميه 
)ال����ب����ل����ق(. واش�������ار ال���ي���ه���ا ت���وش���ي���ل يف ت���ق���ري���ره ) .... ف���ه���ي م����ادة 
ت��راب��ي��ة ن��اع��م��ة ب��راق��ة ت��ب��دو للعيان ك��ال��ذه��ب ال��وه��اج ولكنها 
م����ع األس������ف ل��ي��س��ت ب���ذه���ب ب����ل ن�����وع م����ن أن�������واع امل��ي��ك��ا)ط��ل��ق( 
ول��ي��س��ت ذات ق��ي��م��ة ص��ن��اع��ي��ة أو ت���ج���اري���ة أص����ا . أن م��ع��دن 
امليكا متى كانت كبرية الحجم فتجد أسواقا متعددة لبيعها 
وربما نتمكن اذا حفرنا بالقرب من املكان الذى وجدت فيه 
هذه القطعة ان نجد قطعا كبرية وعىل كل األحوال يتبن 
لنا من وج��ود ه��ذه القطعة الصغرية وج��ود كميات كثرية 
منها وال يمكن للناظر إىل هذه القطع من املعادن ان يعرف 
حقيقة ثمنها ك��م��ا ان���ه ال يمكن للناظر إىل ب��ع��ض ش��ع��رات 
مسلوخة عن ذيل جواد .... ولكنها عىل أي كان يقدر منها 
قيمة ذلك الجواد ولكنها عىل كل االحوال تعترب دليا عىل 

وجود املعادن ...( 
واضاف التقرير )... املعادن تحتاج إىل كشفها العن خبرية 
مفتوحة تفرق بن الغث والسمن وهذا يتطلب مشاهدتنا 
هذه األماكن عن كثب وعندئذ يمكنني أن أقول لجالتكم 
ماذا يجب عمله لاستفادة من هذه املعادن . وربما احتاج 

يف فحص هذه األماكن إىل القيام بحفريات يف بعض املواقع 
م��دة أس��ب��وع أو اك��ر ....وم����ن البديهي أن كثريا م��ن املعادن 
ت��وج��د ب��ك��م��ي��ات قليلة وه����ذه ال ت��ق��وم ب��ن��ف��ق��ات اس��ت��خ��راج��ه��ا 
واىن سأكون سعيدا جدا إذا شاهدت هذه األماكن بنفيس 
حتى اتمكن م��ن تقديم تقرير ش��اف لجالتكم عنها ( . ).. 
وب��خ��ص��وص م��ا ج��ل��ب ل��ن��ا ه��و ن���وع أم��ل��س ن��اع��م م��ن الصخر 
يقال له )شلز( وهي تسمية انجليزية لصخر هو صلصال 
م��ورق ويف بعض األحيان يوجد زي��ت الكاز يف ه��ذه الطبقة 

الصخرية ( .

زهر الكربيت
ويشري التقرير انه احضر لتوشيل اربع من القطع املعدنية. 
) ... وقد وصلني من جالتكم كيس صغري فيه أربعة أنواع 
من األحجار املعدنية ويوجد يف واحدة منها قشرة كربيتية 
واذا وج���د وق����ود رخ��ي��ص ب��ق��رب��ه��ا اي )ح���ط���ب( ف��ب��وس��ع��ي أن 
أطلعكم ع��ىل طريقة عملية سهلة يمكنكم بواسطتها ان 
تحصلوا عىل زهر الكربيت ويستعمل زهر الكربيت كما ال 
يخفى عليكم يف صناعة البارود ويف قتل الحشرات املضرة 
التي تلحق بالكروم )العنب( . واذا سمحتم يل أن أشاهد 
املكان ال��ذي جلبت منه هذه األحجار فبامكاىن ان اخربكم 
اذا كان يوجد حوله أفضل منه أم ال وأيضا أن أعلمكم اذا 
كانت الكمية املوجودة جديرة باالهتمام ام ال . اما القطعة 
ال����ح����ج����ري����ة امل����ع����دن����ي����ة ال����ث����ان����ي����ة ال����ت����ي ارس�����ل�����ت م�����ن ق���ب���ل���ك���م ه��ي 
)الجرييت( وهي ذات ذرات ناعمة ومسلوخة عن عرق كبري 
ويوجد فيها النحاس و)الكروميون( أحد معادن الحديد . 
... راجيا أن تأمروا من يلزم بملء هذا الكيس واالستفهام 

عن املكان الذي جلبت منه هذه القطعة وعن عرضه وطوله 
وارتفاعه فاذا كانت الكمية املوجودة منه وافرة فيمكن أن 
يباع هذا املعدن يف خارج اليمن من أجل نحاسه وحديده (.

صناعة الديناميت
 وب��خ��ص��وص القطعة امل��ع��دن��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة اش���ار ال��ت��ق��ري��ر ) ... 
اما القطعة الثالثة فهي معدن من معادن الحديد يقال 
ل���ه )ب���ريي���ت ( وي���وج���د م���ع ال��ح��دي��د ق��ل��ي��ل م���ن ال��ن��ح��اس واىن 
م��ق��دم ل��ج��ال��ت��ك��م ك��ي��س��ا ص��غ��ريا راج���ي���ا ان ت���أم���روا م���ن ي��ل��زم 
يك ي��م��أه م��ن نفس امل��ك��ان ال���ذي جلبت منه ه��ذه القطعة 
مع بيان طوله وعرضه وارتفاعه . ويستعمل ه��ذا املعدن 
)برييت الحديد( يف صناعة حامض الكربيت الذى اذا خلط 
م��ع م��اء ال��ن��ار والكليسرين أل��ف نوعا م��ن أن���واع املفرقعات 
ال��ق��وي��ة )دي��ن��ام��ي��ت( ول��ك��ن ق��ب��ل ك��ل يشء ي��ج��ب أن نشاهد 
امل��ك��ان لنتحقق م��ن الكمية امل��وج��ودة فيه لنعلم اذا كانت 
جديرة باالستخراج ام ال اذ من البديهى ان املعادن ال تكون 
جديرة باالستخراج ما لم يتوفر فيها اوال جودة النوع وثانيا 
كميته . واىن أرى من الضروري البحث يف جوار هذا املكان 
املوجود فيه الحديد والتحري عن غريه من املعادن ألنه يف 
كثري من األحيان يوجد يف ناحية واحدة اكر من نوع واحد 
من املعادن. - اما بخصوص القطعة املعدنية الرابعة لم 

نجد اشارة لها فيما اورده املؤرخ نزية العظم .
وي��خ��ت��م ت��ق��ري��ر امل���س���ر ت���وش���ل ب���ال���ق���ول ) ... وي��ظ��ه��ر يل من 
جميع ه���ذه ال��ن��م��اذج امل��ع��دن��ي��ة ال��ت��ي جلبت ايل م��ن أط���راف 
الباد أن اليمن غنية بمعادنها ويمكن االستفادة من هذه 
امل��ع��ادن إىل م��دى بعيد ول��ك��ن يجب يف ب���ادئ األم���ر البحث 
يف جميع الجهات والتفتيش عن األماكن التي توجد فيها 

املعادن بكرة .

تقرير الصليف 
وبعد ان قدم املسر توشل تقريره كلف بدراسة منجم 
امللح يف شبه ج��زي��رة الصليف التي تقع ع��ىل شاطئ البحر 
األح���م���ر ش��م��ال م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة ب��م��س��اف��ة 70 ك���م . وق��د 
استغلها العثمانيون اق��ت��ص��ادي��ا ح��ي��ث ك��ان��وا يستخرجون 
منه امللح بكميات كبرية ويبيعونه يف داخل اليمن وخارجها 
ف��ق��ام امل��س��ر ت��وش��ل ب���دراس���ة ش��ب��ة ج���زي���رة ال��ص��ل��ي��ف دراس���ة 
عملية وفنية وقدم لإمام يحيى تقريرا اضافيا يف عشرين 
ص���ف���ح���ة وم������ن اه������م م����ا ج������اء ف���ي���ه ان ه������ذه امل���م���ل���ح���ة ع��ظ��ي��م��ة 
وعميقة جدا وملحها من أجود انواع امللح يف العالم ويوجد 
ب��ال��ق��رب م���ن ه���ذه امل��م��ل��ح��ة ط��ب��ق��ات ج��ي��ول��وج��ي��ة م���ن أح��ج��ار 
)ال��ش��ل��ز( وه���ذه تشري يف بعض األح��ي��ان إىل وج���ود ال��ب��رول 
ول���دى البحث وج��د امل��س��ر ت��وش��ل أن��ه رب��م��ا ي��وج��د ب���رول يف 
هذه الطبقات . وقد عاد توشيل إىل الواليات بالتنسيق مع 
اإلم��ام يحيى وتباحث مع ع��دة شركات امريكية للتعاون 
ب��ه��دف ال��ح��ص��ول ع��ىل ام��ت��ي��ازات الس��ت��خ��راج امل��ل��ح وامل��ع��ادن 
يف ال��ي��م��ن وق���د ل��ب��ت اح����دى ه���ذه ال��ش��رك��ات ط��ل��ب��ه واوف��دت��ه 
اىل ال��ي��م��ن ل��ع��ق��د ات��ف��اق��ي��ة م���ع االم������ام ي��ح��ي��ى ح��ي��ث ع����اد اىل 
اليمن يف اوائ��ل ع��ام 1929وق���دم مشروع االتفاقية لإمام 
بان مؤسسة )نقابة أمريكية( يمثلها وهي تسعى للعمل 
يف مناجم ملح الصليف وقدم املسر توتشيل صورة هذه 
االت���ف���اق���ي���ة م��ص��ح��وب��ة ب���ال���ف���وائ���د االق���ت���ص���ادي���ة ال���ت���ي س��ت��ع��ود 
عىل اليمن يف كافة املجاالت لكن االم��ام يحيى رفض تلك 
االتفاقية معلا ذلك بانه يخىش كثريا ان يعقد أي اتفاقية 
مع االجانب الن هذه االتفاقيات ستكون يوما ما يف جملة 
االسباب التي تحدو باألجانب اىل التدخل يف شؤون اليمن 

الداخلية . 

علي الشراعي

صناعة  يف  يدخل  الكربيت  زهــر   
اليت  املرضة  الحرشات  قتل  ويف  البارود 

تلحق بالكروم

 يوجد بالقرب من  الصليف طبقات 
جيولوجية من أحجار الشلز  وهذه تشري 

إىل وجود البرتول
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< ال������ب������داي������ة ك�����ان�����ت م������ع ال����ش����ي����خ اح���م���د 
النجار والذي تحدث بالقول:

<< ي��ؤس��ف��ن��ي م���ش���اه���دة م���دي���ن���ة ح���ب���اب���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 
وه����������ذه امل�����ن�����اظ�����ر ال�����ت�����ي ت����ب����ن م��������دى ال�������خ�������راب وال������دم������ار 
ال��ذي وصلت اليه املدينة واذا لم يتم عمل مبادرة 
او ح����ل ع���اج���ل ف��س��ي��ك��ون ال����وض����ع ك���ارث���ي���اً خ���اص���ة ان 
هناك منازل قد سقطت وهناك منازل كثرية آيله 

للسقوط بفعل غزارة االمطار لهذا العام.. 
وه��ن��اك م��ب��ادرات ذات��ي��ة وح��ل��ول سترتجم ان شاء 
الله اىل واقع منها قيام مهندسن من أبناء مدينة 
ح��ب��اب��ة ب��ع��م��ل ت��ق��ري��ر ف��ن��ي ع��ى وج���ه ال��س��رع��ة وعقد 
اج��ت��م��اع ع��اج��ل ي��ت��م ف��ي��ه ال�����زام ج��م��ي��ع م���اك امل��ن��ازل 
ب��ص��ي��ان��ة م���ن���ازل���ه���م وت��ش��ك��ي��ل ه��ي��ئ��ة م����ن اب����ن����اء امل��دي��ن��ة 
للمحافظة ع��ى املدينة وال��دع��وة اىل ال��ت��رع والبدء 
يف الصيانة الفورية وإعادة ما تهدم من تلك املباين 
واملحافظة عى امل��ن��ازل التي هي آيلة للسقوط قدر 
االمكان وعر صحيفتكم اعلن عن ترعي بمليوين 

ريال لصالح املدينة وتاريخها العريق.. 
وأناشد جميع الهيئات املحلية واألجنبية املختصة 
ب�����اآلث�����ار واي����ض����ا ال���ج���ان���ب ال���ح���ك���وم���ي ك���������وزارة ال��ث��ق��اف��ة 
والهيئة العامة للمحافظة عى املدن التاريخية اىل 
االس��ت��ج��اب��ة مل��ط��ال��ب��ن��ا يف ال��ح��ف��اظ ع���ى امل��دي��ن��ة ون���زول 
لجان ميدانية ب��ص��ورة مستعجلة للمدينة ووض��ع 

الحلول املناسبة قبل فوات االوان.. 

< الشيخ يحيى رسام تحدث بالقول:
<< م���دي���ن���ة ح���ب���اب���ة اآلن أص���ب���ح���ت م���ن���ك���وب���ة ت��م��ام��ا 
وي��ج��ب ع��ى الجهات املعنية وذات العاقة سرعة 
ال����ن����ظ����ر يف امل����دي����ن����ة وت����رم����ي����م م�����ا ي���م���ك���ن ت���رم���ي���م���ه ق��ب��ل 

ت���ه���دم ب���اق���ي م���ن���ازل امل���دي���ن���ة ال��ق��دي��م��ة وال���ت���ي ل��أس��ف 
ل���م ت���اق أي اه��ت��م��ام إط���اق���ا وت��ع��د ح��ب��اب��ة م���ن أق���دم 
امل��دن التاريخية وال��ت��ي تتميز بطابع معماري فريد 
وس���وره���ا ال����ذي ي��م��ت��د ع��ش��رات ال��ك��ي��ل��وم��رتات وال���ذي 
ت���ض���رر اي���ض���اً ب��ف��ع��ل ت��ل��ك ال��س��ي��ول امل���دم���رة واألم���ط���ار 
الغزيرة لهذا نحن نناشد ك��ل املنظمات الخارجية 
ب����ال����ذات م��ن��ظ��م��ة ال���ي���ون���س���ك���و وال����ت����ي ت��ع��ن��ى ب��ال��ث��ق��اف��ة 
وال�������رتاث اىل زي������ارة امل���دي���ن���ة وت��ف��ق��ده��ا ووض�����ع ح��ل��ول 
عاجلة للمدينة قبل فوات األوان الن املدينة بأكملها 
ع��ى وش���ك ال��س��ق��وط الن امل���ن���ازل م��ت��اص��ق��ة واألزق����ة 
فيها صغرية ج��دا واذا سقط منزل فسوف يتضرر 
ج����راء ذل���ك ع���دة م���ن���ازل ب��ج��ان��ب��ه وأي���ض���ا ن��ن��اش��د وزي���ر 

الثقافة بوضع حل عاجل للمدينة..
< ال���ع���م���ي���د ح����م����ود ع�����ي ال����ش����اط����ر م��ن 

ابناء مدينه حبابة تحدث بالقول:
<< شهدت اليمن خال هذه األيام إمطارا غزيرة 
م������ن ال�����ل�����ه ب����ه����ا ال����ي����م����ن وق��������د ت������أث������رت م����ع����ظ����م امل����ن����اط����ق 
اليمنية خاصة امل��دن القديمة وال��ت��ي ت��ض��ررت كثريا 
بفعل ال��س��ي��ول واألم���ط���ار كصنعاء ال��ق��دي��م��ة وزب��ي��د 

التاريخية وغ��ريه��ا من 
ال���ق���رى وامل�����دن وم��دي��ن��ة 
ح��������ب��������اب��������ة أي����������ض����������ا ع������ان������ت 
وت���������ض���������ررت ك������ث������ريا ف���ق���د 
ت��������دم��������رت ال������ع������دي������د م���ن 
املنازل القديمة تدمريا 
ك��ل��ي��ا وس���وت���ه���ا ب����األرض 
وه���ن���ال���ك اآلن ال���ع���دي���د 
م�����ن�����ه�����ا ى�����ي�����ل�����ه ل����ل����س����ق����وط 

وه��ن��ا أوج����ه م��ن��اش��دة م��ن خ���ال صحيفتكم امل��وق��رة 
اىل كل املنظمات املحلية والخارجية اىل إنقاذ املدينة 
بصورة عاجلة الن الوضع هناك ال يحتمل وكاريث 
فإذا لم نر تجاوباً من قبل تلك املنظمات والجهات 
ال���ح���ك���وم���ي���ة وال���رس���م���ي���ة ف������ان امل����دي����ن����ة س���ت���دم���ر ت��م��ام��ا 
وت��ن��ه��ار بقية امل���ن���ازل وأي��ض��ا ال��س��ور وال���ق���اع املحيطة 
ب��امل��دي��ن��ة وال����ذي ه��و أي��ض��ا ت��ض��رر م��ن��ه أج����زاء واس��ع��ة 
ف��ن��أم��ل م��ن األس���ت���اذ ع��ب��دال��ل��ه ال��ك��ب��ي وزي���ر الثقافة 
ال��ن��ظ��ر اىل امل��دي��ن��ة وع���م���ل ح���ل س���ري���ع ل��ه��ا وإن���ق���اذ ما 

يمكن إنقاذه من املدينة..

< األستاذ احمد الفهيم قال:
 << ه���ذا ال��ت��اري��خ ال��ع��ري��ق  مل��دي��ن��ة ح��ب��اب��ه و ال��ق��دي��م 
واالثري الذي يتميز به أبناء مدينة حبابه التاريخية 
عن غريهم من املدن اليمنية فحبابه تتميز بوجود 
مسبح كبري ل��ه داخ���ل امل��دي��ن��ة القديمة وت��ط��ل عليه 
ال���ب���ي���وت امل���ع���م���اري���ة ال���ق���دي���م���ة ت����راه����ا وك���أن���ه���ا ت�����اج م��ن 

الذهب يلتحفه هذا املسبح الجميل.. 
*ومع هذا ويف الوقت الحايل أهملت هذه املدينة 
ال����ت����اري����خ����ي����ة م�����ن ق����ب����ل ال���ج���م���ي���ع أص����ح����اب����ه����ا ه���ج���روه���ا 

والجهات املعنية صرفت النظر عنها تماماً.. 
ل����م ي���ش���ف���ع ل���ه���ا ق�����دم ت���اري���خ���ه���ا وال ال����ف����ن امل���ع���م���اري 
القديم وال روعة جمالها ونظارة منازلها املتاصقة 
ون���ق���وش���ه���ا ال��ج��م��ي��ل��ة يف ج����وان����ب م���ن���ازل���ه���ا وع���ق���وده���ا 

املتاصقة يف أوساط األزقة واملمرات فيها.. 
من هنا ال زلنا نناشد ونأمل يف الجهات املختصة 
وامل��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذا األم���ر أن ت��س��ارع وأن ت��ت��دارك م��ا بقي 
من شموخ هذه املدينة التاريخية فهي رمز معماري 
يمني يفتخر ب��ه اليمن ك��ل��ه.. ارج���و ان ي��ك��ون ن��داؤن��ا 
هذا هو نداء املستغيثن واآلملن يف التجاوب ومد 
يد العون السريع إلغاثة ما تبقى من الرتاث والفن 
امل���ع���م���اري ال��ج��م��ي��ل وأغ����اث����ة امل���واط���ن���ن ال���ذي���ن الزال�����وا 
س���اك���ن���ن يف ك���ث���ري م����ن امل����ن����ازل ال���ق���دي���م���ة وال ي���ج���دون 

أين يذهبون.

>  م������ا ال������������دور ال������ذي 
ي�����������������ق�����������������وم ب���������������������ه م�������ك�������ت�������ب 
األش�������������غ�������������ال ال�������ع�������ام�������ة 
وال��������ط��������رق يف ال�����وق�����ت 
الراهن باملحافظة ؟

>>  ي����ح����رص م���ك���ت���ب األش����غ����ال 
ال������ع������ام������ة وال���������ط���������رق يف م���ح���اف���ظ���ة 
ذم��������������ار ع��������ى ت����ن����ف����ي����ذ ك�������اف�������ة امل������ه������ام 
امل�����ن�����وط�����ة، ب����م����ا ي���ل���ب���ي اح���ت���ي���اج���ات 
امل����������واط����������ن����������ن، وي����������خ����������دم ال����ت����ن����م����ي����ة 
املحلية، رغم شحة اإلمكانات، 
إال أنه كا يؤدي دوره عى أكمل 
وج�������ه، ب����ت����ع����اون وت����ك����ات����ف ج��م��ي��ع  
امل����������وظ����������ف����������ن، واس����������ت����������م����������راره����������م يف 
أداء مهامهم خ��اص��ة يف املرحلة 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ب��ادن��ا م���ن ال��ح��رب 

والحصار.
ع�����������ن  ح���������������������دث���������������������ن���������������������ا   <
م����������������س����������������ت����������������وى ت��������ن��������ف��������ي��������ذ 
ال������خ������ط������ة ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة 
ل������������ل������������رؤي������������ة ال��������وط��������ن��������ي��������ة 
خ��ال النصف األول 
من العام الجاري؟

>> ن�����س�����ع�����ى دائ��������م��������ا إىل ت���ن���ف���ي���ذ 
ال����خ����ط����ة ال����وط����ن����ي����ة ب����ح����ذاف����ريه����ا، 
بما يتائم م��ع إم��ك��ان��ي��ات املكتب 

املتاحة يف املحافظة. 
> م����ا األول������وي������ات يف 

تنفيذ الخطة؟
>> م��������������ن األول���������������������وي���������������������ات ت�������وف�������ري 

اإلم�����ك�����ان�����ي�����ات ال�������ازم�������ة ل���ت���ن���ف���ي���ذه���ا 
ب���اع���ت���ب���اره���ا ال����رك����ي����زة األس����اس����ي����ة، 
إذا ت������وف������رت اإلم�����ك�����ان�����ي�����ات امل�����ادي�����ة 
ن�����س�����ت�����ط�����ي�����ع ت�����ن�����ف�����ي�����ذ ال������خ������ط������ة ع���ى 
أك���������م���������ل وج���������������ه وخ�����������اص�����������ة يف ظ����ل 

الظروف الراهنة.
> م��������ا ع�����اق�����ت�����ك�����م يف 
ت��������ن��������ف��������ي��������ذ امل����������������ه����������������ام م������ع 
ف�����رع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
لألرايض وغريها من 

الجهات؟
>> ب����ال����ن����س����ب����ة ل�����ع�����اق�����ة م���ك���ت���ب 
األش�������غ�������ال، م������ع ال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة 
ل���������������������أرايض وع��������������ق��������������ارات ال�����������دول�����������ة، 
غ����ري م���ك���ت���م���ل���ة، خ���ص���وص���ا ون��ح��ن 
مكتب خدمي نتلقى املخططات 
ال���ت���ف���ص���ي���ل���ي���ة م������ن رئ������اس������ة ال���ه���ي���ئ���ة 
ال�����������ع�����������ام�����������ة، ي�����������ف�����������رتض أن ن�������ك�������ون 
م���ش���ارك���ن يف إع�������داد امل��خ��ط��ط��ات 
مع السلطة املحلية، بما يتوافق 
م���ع ال����واق����ع امل����وج����ود وخ���اص���ة يف 
ظ���ل ان���ت���ش���ار امل���ب���اين ال��ع��ش��وائ��ي��ة، 
ال�����������������������ذي ي������������ف������������رتض ع��������������ى ال��������ف��������ري��������ق 
ال���ه���ن���ديس ل��ل��ه��ي��ئ��ة، وض����ع امل��ب��اين 
ال��ع��ش��وائ��ي��ة ب��ع��ن االع��ت��ب��ار، وان 
يتحاشوا عند تخطيط الشوارع 

تحديد أماكن الخدمات فيها .
> إىل م�������������اذا ي����رج����ع 
ه�������������دم وت����������دم����������ري ع�������دد 
م��ن م��ن��ازل امل��واط��ن��ن 

يف م������ن������ط������ق������ة ال���������������درب 
شمال مدينة ذمار؟

>> الحقيقة.. أن بعض اإلخوة 
املتنفذين قاموا بالبناء يف موقع 
م������درس������ة، وح��������دة ج��������وار 372، 
وهذا هو السطو عى الخدمات 
ال�������������ع�������������ام�������������ة وخ�����������������اص�����������������ة امل����������������������������دارس 
وال��ح��دائ��ق وتعتر ه��ذه الحادثة 
م��خ��ال��ف��ة ج��س��ي��م��ة، ي��ن��ب��غ��ي ع��ى 
مكتب األشغال العامة والطرق 
ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ة إزال���������ت���������ه���������ا، وارس��������������ال 
حملة بإزالة املخالفات املوجودة 

يف املخطط التفصييل.
ولهذا أدعو جميع املواطنن إىل 
التعاون وعدم البناء العشوايئ 

يف كافة املناطق. 
> هل جاءت حملة 
ال����������ه����������دم وف�������������ق األط����������ر 

القانونية؟
>> ن�����ع�����م ت�������م اخ��������������راج ال���ح���م���ل���ة 

وف����������������ق اإلج������������������������������������راءات ال�������ق�������ان�������ون�������ي�������ة 
املتبعة. 

> اين كنتم.. وملاذا 
ال ي��ت��م إي���ق���اف ال��ب��ن��اء 

يف حينه؟
>> بالنسبة يل، لم يمض عى 
ف��������رتة ت���ع���ي���ي���ن���ي س��������وى 7 أش����ه����ر، 
ع�����م�����ل�����ن�����ا خ������ال������ه������ا ج�������اه�������دي�������ن ع���ى 
إزال��ة املخالفات التي استحدثت 

يف هذه الفرتة.
اي�����������������ض�����������������ا ه�����������������ن�����������������اك ال��������������ك��������������ث��������������ري م�������ن 
امل������������خ������������ال������������ف������������ات خ���������������������ال ال�������������ف�������������رتات 
ال��س��اب��ق��ة، وإن ش����اء ال���ل���ه سيتم 
ح���ص���ره���ا ووض�������ع آل����ي����ة إلزال���ت���ه���ا، 
ح����ي����ث ه�����ن�����اك م�����ب�����ان ت������م إق���ام���ت���ه���ا 
ق������ب������ل ن��������������زول امل������خ������ط������ط������ات وه��������ذه 
ينبغي معالجتها بطرق قانونية.
> ك�����ي�����ف ت�����واج�����ه�����ون 
الصعوبات يف تنفيذ 
امل��ش��اري��ع واألن��ش��ط��ة 

املختلفة؟
>>  ك������ث������ري م��������ن امل������ش������اك������ل ال����ت����ي 
ن����واج����ه����ه����ا،  خ����اص����ة ع���ن���د ق��ي��ام��ن��ا 
يف ت���ن���ف���ي���ذ امل�����ش�����اري�����ع ك����م����ا ذك������رت 
سابقا، وع��ن��د ت��وف��ر املخصصات 
امل�����������ال�����������ي�����������ة امل�����������ت�����������اح�����������ة وامل��������ك��������ت��������م��������ل��������ة، 
نستطيع تنفيذ املشاريع،  طبقا 
ل����ل����م����واص����ف����ات ال����ف����ن����ي����ة ال���دق���ي���ق���ة 
وال���ت���ي أع�����دت ل��ه��ا وإن ش����اء ال��ل��ه 

تعاىل نكون عند حسن الظن.

ابناء حبابة يوجهون نداء استغاثة للجهات املعنية 
شهدت معظم محافظات الجمهورية أمطارا غزيرة لم تشهدها منذ عقود 
خ��ل��ت وق����د ت��س��ب��ب��ت ب��ال��ع��دي��د م���ن ال��خ��س��ائ��ر س����واء يف ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة او امل��ع��ال��م 
األثرية عىل طول الباد وعرضها ومدينة حبابة والتي يعود تاريخ بعض املنازل 
اىل ما يربو األلف عام تقريبا قد تعرضت عدد منها  لإلنهيار وتضرر أخرى  بسبب  
األمطار إىل جانب تضرر السور والقاع, "26سبتمرب" زارت املدينة والتقت بعدد 

من أبناء  املنطقة  وأجرت معهم اللقاءات التالية:-

  أضرار كبيرة تسببت بها األمطار في منازلهم.. 

     النجار: 
أعلن عن فتح باب التبرع 

إلصالح املنازل املهدمة 
وتبرعي مبليوني ريال 

استطاع: عبدالقادر الشاطر 

   جلنة الطوارئ 
بذمار :    وفاة 11 شخصا 

بينهم أطفال في ذمار 
     زيادة هطول األمطار 
وانخفاض مستوى املنازل 

جعلها عرضة للغرق

تقرير: محمد العلوي

ب���������رزت ح���������ارة امل������ج������رة ال�����واق�����ع�����ة يف م����ن����ح����در وص������ول 
س���ي���ول األم����ط����ار، م���ن ال����ح����ارات ال��س��ك��ن��ي��ة يف م��دي��ن��ة 
معر امل��ه��ددة ب��ال��زوال واالن��ه��ي��ار، كمنطقة منكوبة 
ت����ت����ج����دد م����ع����ان����اة األه�����������ايل ك������ل ع���������ام، ال�����ت�����ي اص���ب���ح���ت 
بحرية من املياه بسبب عدم وجود قنوات لتصريف 
سيول األمطار القادمة من املناطق املحيطة باملدينة، 
مثلت تهديدا حقيقيا ملئات امل��ن��ازل السكنية املبنية 
من طوب "اللنب"، باالنهيار، التي لم تعد صالحه 
ل���ل���س���ك���ن، ب���ح���س���ب م�����ا ت������داول������ه ن����اش����ط����ون م�����ن أب����ن����اء 

املنطقة عى مواقع التواصل االجتماعي.
لم تكن كارثة السيول هي من تهدد احياء وحارات 
م��دي��ن��ة م���ع���ر، ب���ل ان���ت���ش���ار ب����ي����ارات ال���ص���رف ال��ص��ح��ي 
ال������ي������دوي������ة ذات االع�������م�������اق امل����خ����ت����ل����ف����ة، ال�����ت�����ي ت��س��ب��ب��ت 
بغرق  شاب 14 عاما، وادت إىل وفاته خال األيام 
امل��اض��ي��ة، بسبب ان��ع��دام شبكة ال��ص��رف الصحي يف 
امل���دي���ن���ة امل����ه����ددة ب���ال���ك���وارث ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة، ن��ت��ي��ج��ة تعرث 

مشروع الصرف الصحي الخاص باملدينة.
فشل إداري

ع���ج���ز ب���ع���ض األه���������ايل وف������ق م�����ا ت�����داول�����ه ال���ن���اش���ط���ون 

ل��ق��راب��ة 14 ي���وم���ا ع���ن ادخ������ال واي���ت���ات م���ي���اه ال��ش��رب 
وغريها إىل ح��ارة املجرة، خوفا من الغرق يف وحل 
ال�������س�������ي�������ول، وح������ف������ر ال�������ب�������ي�������ارات امل�����ن�����ت�����ش�����رة يف االح������ي������اء 
والحارات، اصبحت كمائن الغتيال حياة األطفال، 
وم�����������ص�����������در رع��������������ب وخ�����������������وف ل�����������أه�����������ايل ع�����������ى ان�����ف�����س�����ه�����م 

واطفالهم عى حد سواء.
ت�����ت�����ع�����رض م�����دي�����ن�����ة م�����ع�����ر م�����ن�����ذ ال�������س�������ن�������وات امل�����اض�����ي�����ة 
لكوارث السيول دون أي حلول جذرية من الجهات 
املعنية والسلطات املحلية التي أصبح دورها خال 
ال���س���ن���وات امل���اض���ي���ة ي��ق��ت��ص��ر ع����ى ت���ق���دي���م امل���س���اع���دات 
الطارئة لبعض األهايل وكيفية فتح قنوات لتصريف 
مياه السيول من محيط املنازل،  دون أي اجراءات 
ومعالجات تحد من تكرار الكارثة، اال أنهم يضعون 
اآلم�����ال ع���ى ق���ي���ادة ال��س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة ال��راه��ن��ة ممثلة 
ب���امل���ح���اف���ظ م���ح���م���د ال���ب���خ���ي���ت���ي، يف وض������ع ح�����د مل���ع���ان���اة 

أهايل املنطقة. 

اغاثة وإيواء األهايل
ودعا مدير فرع املجلس األعى للشؤون اإلنسانية 
ب�����امل�����ح�����اف�����ظ�����ة، م�����ن�����ري امل���������������روين، امل�����ن�����ظ�����م�����ات اإلن����س����ان����ي����ة 
ورجال االعمال، إىل توفري املواد اإلغاثية واإليوائية 
وال���غ���ذائ���ي���ة ال���ط���ارئ���ة ل��ل��م��ت��ض��رري��ن، م���ع���ت���را امل��ن��ط��ق��ة 

منكوبة بكارثة إنسانية جراء سيول األمطار.

سوء التخطيط
من جهة ثانية أرجع رئيس املجلس املحيل بمديرية 
ج������ه������ران، ص����ال����ح ال�����ع�����ي�����ايض، يف ح��������وار اج�����رت�����ه م��ع��ه 
ص����ح����ي����ف����ة"26س����ب����ت����م����ر"، اج����ت����ي����اح س����ي����ول األم����ط����ار 
ملعظم االحياء والحارات السكنية ومنها املجرة، إىل 
س��وء التخطيط من قبل هيئة املساحة والتخطيط 
العمراين، التي ادرجت تلك املناطق ضمن التخطيط 
الحضري للمدينة، واغفالها ايجاد قنوات لتصريف 
سيول األمطار، خال الفرتة املاضية، مطالبا باجراء 
تحقيق ي��ك��ش��ف ع��ن املتسببن ب��م��ث��ل ه���ذه ال��ك��وارث 
ال���ت���ي ت���ت���ك���رر ط��ي��ل��ة ال���س���ن���وات امل���اض���ي���ة ب����ن امل���واط���ن���ن 

وإىل اليوم.
خطر يهدد األهايل

وذكرت الناشطة الحقوقية بمدينة معر، نجود 
محمد القلييص، أن سيول االمطار دخلت معظم 
امل����ن����ازل يف  ح������ارة ال���ب���ن���وس وامل�����ج�����رة، ال���ت���ي م��ع��ظ��م��ه��ا 

من الطن، وتسببت بإتاف محتوياتها من األثاث 
وغريها، ولجوء الكثري منهم إىل منازل اقربائهم يف 

الحارات املجاورة.
وبينت نجود أن سيول األمطار اودت بحياة شاب 
غرقا يف إحدى البيارات نتيجة امتائها باملياه، التي 
تشكل خطرا  يهدد األهايل وأطفالهم عى حد سواء 

يف منطقة املجرة وغريها.
وأرج���ع���ت ال��ن��اش��ط��ة ن��ج��ود، أس��ب��اب ت��دف��ق سيول 
األم��������ط��������ار ل����ت����ل����ك ال���������ح���������ارات الن��������ع��������دام وج�����������ود ق�����ن�����وات 
تصريف السيول بعيدا عن منازل املواطنن، مطالبة 
املجلس املحيل باملديرية، ومكتب األشغال، وقيادة 
ال���س���ل���ط���ة امل���ح���ل���ي���ة ب���امل���ح���اف���ظ���ة االل����ت����ف����ات إىل م���ع���ان���اة 
مدينة معر وحاجتها املاسة منذ عشرات السنن 
لقنوات تصريف السيول، وشبكة الصرف الصحي 
ل���ل���م���دي���ن���ة، ح���م���اي���ة مل����ن����ازل امل����واط����ن����ن م����ن أي اخ���ط���ار 

خال املواسم القادمة.

منطقة منكوبة
وكانت قد أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة ذمار 
يف م��ط��ل��ع أغ��س��ط��س ال���ج���اري م��ن��ط��ق��ة امل���ج���رة وح���ارة 
الخري يف معر منطقة منكوبة، مؤكدة انها بذلت ما 
بوسعها إليجاد مخارج وممرات للسيول املتدفقة 
ب����ع����دد م�����ن اآلل�����ي�����ات وامل������ع������دات دون ج���������دوى، أم�����ام 
كثافة السيول من جهة، وطبيعة األرض الطينية 
ال��ت��ي ح��ال��ت دخ����ول امل���ع���دات إىل ب��ع��ض امل��ن��اط��ق من 

جهة ثانية.

اضرار بشرية ومادية
وع���ى م��س��ت��وى م��دي��ري��ات محافظة ذم����ار، خلفت 
س����ي����ول األم�����ط�����ار 11 ح����ال����ة وف�������اة واص������اب������ة، وت���ض���رر 
ال���ع���ش���رات م���ن امل���ن���ازل ال��س��ك��ن��ي��ة، يف أول اح��ص��ائ��ي��ة 

عن أضرار األمطار.
وق�������ال رئ����ي����س ل���ج���ن���ة ال������ط������وارئ ب���امل���ح���اف���ظ���ة ن���ش���وان 
ال���س���م���اوي، يف ت��ص��ري��ح ل���26س��ب��ت��م��ر"،" إن س��ي��ول 
األمطار خلفت وفاة 6 اشخاص بجرف سيارة كانت 
تقلهم يف س��ائ��ل��ة ب��م��دي��ري��ة ج��ب��ل ال���ش���رق، ووف����اة 3 
أط��ف��ال يف منطقة ب��ن��ي ع��يل ب��وص��اب ال��س��اف��ل ج��راء  
ان��ه��ي��ار س��ق��ف امل���ن���زل، وغ����رق ط��ف��ل يف ب���ي���ارة بمدينة 

معر مركز مديرية جهران، أدى إىل وفاته".
وأض����������������اف، أن س������ي������ول األم��������ط��������ار خ����ل����ف����ت اص����اب����ت����ن 

أح������ده������م ب����ت����ه����دم م����ن����زل����ه يف م����دي����ن����ة ذم���������ار الي�������زال 
ب��ال��ع��ن��اي��ة امل����رك����زة، واص����اب����ة ط��ف��ل��ة ب��ان��ه��ي��ار م��ن��زل 
األس���������رة يف م����دي����ري����ة ع���ت���م���ة، م���ب���ي���ن���ا أن ق�����راب�����ة 55 
م��ن��زال ت��ع��رض��وا ل��ان��ه��ي��ار ال��ج��زيئ وال���ك���يل، م��ن��ه��ا 15 
منزاًل يف مديرية ذمار، وانهيار األسقف لعدد 35 
منزال يف مديرية ضوران، وتهدم منزلن يف وصاب 

السافل وعتمة.
جهود ميدانية

وأف������������اد ال�����س�����م�����اوي أن ل����ج����ن����ة ال���������ط���������وارئ، ت���ح���رك���ت 
ب��آل��ي��ات��ه��ا وم��ع��دات��ه��ا إىل امل��ن��اط��ق امل��ت��ض��ررة، س����واء يف 
م���دي���ن���ة  ذم�������ار ع���اص���م���ة امل���ح���اف���ظ���ة، وم���دي���ن���ة م��ع��ر، 
لتقديم الدعم واملساعدة الطارئة لأسر املتضررة، 
ب����ف����ت����ح م�������م�������رات ل�����س�����ي�����ول األم���������ط���������ار، وت������ق������دي������م امل���������واد 

الغذائية وااليوائية من فرع الشؤون اإلنسانية.
وأوض��������ح أن ع������دد اآلل�����ي�����ات وامل������ع������دات امل����ش����ارك����ة يف 
األع���م���ال ال��ط��ارئ��ة 11آل���ي���ة م��ن��ه��ا، 3 ش���ي���والت، و 2 
قريدل، و 4 قابات، و2 شفاط للمياه، اسهمت 
جميعها يف اي���ج���اد م��ن��اف��ذ وق���ن���وات ت��ص��ري��ف س��ي��ول 
األم���������ط���������ار، وم������س������ح ب�����ع�����ض ال���������ش���������وارع وال������ط������رق������ات، 
وت���ن���ظ���ي���ف ع������ب������ارات امل�����ي�����اه ل����ل����م����رة ال����ث����ان����ي����ة م����ن����ذ ب����داي����ة 

األمطار.
وب��ن ان��ه ت��م ردم ع��دد م��ن س��اح��ات امل����دارس، و2 
من مخيمات النازحن، ورفع االنهيارات الصخرية 
يف ب����ع����ض ال������ط������رق������ات، وت����ك����ل����ي����ف ل�����ج�����ان يف م��خ��ت��ل��ف 
امل����دي����ري����ات ل���رص���د األض��������رار ال���ن���ات���ج���ة ع����ن ال���س���ي���ول يف 

اآلرايض وممتلكات املواطنن.

دراسة متكاملة
وأش�����ار ال���س���م���اوي، إىل أن ق���ي���ادة ال��س��ل��ط��ة املحلية 
ب��امل��ح��اف��ظ��ة ممثلة ب���األخ امل��ح��اف��ظ محمد البخيتي، 
كلفت لجنة من مكتب األشغال وهيئة املوارد املائية 
إلع����������داد دراس����������ة م���ت���ك���ام���ل���ة، الي�����ج�����اد ح����ل����ول ج����ذري����ة 

ملشكلة تصريف املياه يف مختلف املناطق املتضررة.
وأرجع رئيس لجنة الطوارئ بمحافظة ذمار اغراق 
ال����س����ي����ول ل����أح����ي����اء  وال�������ح�������ارات ال���س���ك���ن���ي���ة إىل زي������ادة 
ه����ط����ول األم�����ط�����ار امل���ت���واص���ل���ة خ�����ال امل����وس����م ال����ح����ايل، 
وان��خ��ف��اض امل���ن���ازل يف ب��ع��ض االح���ي���اء وال���ح���ارات عن 
ال������ش������وارع ال���رئ���ي���س���ي���ة، ج���ع���ل م���ن���ه���ا ع����رض����ة ل���دخ���ول 
سيول األمطار، مشيدا بدور املواطنن  يف تعاونهم 
م���ع ل��ج��ن��ة ال�����ط�����وارئ، م��ش��ارك��ت��ه��ا األع����م����ال امل��ي��دان��ي��ة 

والرصد واإلباغ.

نائب  مدير عام األشغال في محافظة ذمار لـ"٢٦سبتمبر":

عالقتنا بهيئة األراضي غير تكاملية في تنفيذ املخططات
نسعى حلصر املخالفات وازالتها وندعو املواطنني إلى عدم البناء العشوائي

اج������ت������اح������ت س�������ي�������ول األم���������ط���������ار خ������ال 
األي�������������ام امل������اض������ي������ة م����ع����ظ����م ح�������������ارات يف 
م����دي����ن����ة م����ع����رب ب���م���ح���اف���ظ���ة ذم�����������ار، يف 

مشهد كاريث يتكرر كل عام.
وف�����������رض�����������ت س���������ي���������ول األم�������������ط�������������ار ال������ت������ي 
ط����وق����ت م����ن����ازل امل����واط����ن����ن م��ع��ظ��م��ه��ا 
م���ب���ن���ي م������ن ال�����ل�����ن يف م���ن���ط���ق���ة امل����ج����رة 
وغ������������ريه������������ا م������������ن األح��������������ي��������������اء ال�����س�����ك�����ن�����ي�����ة 
بمدينة معرب مركز مديرية جهران، 
ح�����ص�����ارا خ����ان����ق����ا ع�����ىل م�����ن�����ازل األه�������ايل 
ل��ع��دة أي�����ام، م��ت��س��ب��ب��ة ب���أض���رار ك��ب��رية 
يف م����م����ت����ل����ك����ات����ه����م، ح�����ظ�����ت ب����اه����ت����م����ام 
وح��������ض��������ور ق��������ي��������ادة ال�����س�����ل�����ط�����ة امل���ح���ل���ي���ة 
واألم���������������ن���������������ي���������������ة، ول����������ج����������ن����������ة ال�����������������ط�����������������وارئ، 
والشؤون اإلنسانية، نتيجة الكارثة 
ال���ت���ي ت��ت��ك��رر م��آس��ي��ه��ا يف ك���ل م��وس��م 
ل�����ألم�����ط�����ار، دون أي ح�����ل�����ول ج����ذري����ة 
للمشكلة التي باتت تؤرق األهايل، 
عند سقوط أوىل قطرات الغيث من 

السماء لتتحول إىل نقمة عليهم.

أك��د ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام مكتب االش��غ��ال ال��ع��ام��ة وال��ط��رق يف 
محافظة ذمار، املهندس عي بن عي صالح اليمني حرص 
املكتب عىل تنفيذ كافة املهام املنوطة به، بما  يخدم التنمية 

املحلية رغم شحة اإلمكانات.
وأش�����ار إىل أن امل��ك��ت��ب ع��م��ل ت��ف��ع��ي��ل دور ال���رق���اب���ة امل��ي��دان��ي��ة 

ع������ىل ال�����ب�����ن�����اء وإزال�������������ة امل�����خ�����ال�����ف�����ات، ووض���������ع ح������د ل���ل���ع���ش���وائ���ي���ة 
للبناء العشوايئ، ورفع مخالفات البناء املستحدثة، وفق 

االنظمة واللوائح القانونية.

لقاء : فهد عبدالعزيز

فقدانات

ســـــــيول األمطــــــــار ..
معاناة تتكرر كل عام !!

أجمل آيات التهاين والتريكات
 نزفها بأكاليل الورد اىل الشاب الخلوق/

 أحمد خالد املقوامي
 بمناسبة الزفاف ودخوله القفص الذهبي..

فألف مروك 
املهنئون : محمدعبدالله جباره 

أكرم حسن هادي جباره- حسن محمد جابر
عي عبدالله جباره

تهانينا

ي��ع��ل��ن االخ /ع�����يل ع���ب���دال���ل���ه م��ح��م��د س����ع����دان عن 
فقدان1نتيجة امتحان الثانوية العامة بمدرسة 
ال���ن���ص���ر ع���ت���م���ة2ش���ه���ادة ت���خ���رج رق��������������م)3663( من 
ج�����ام�����ع�����ة ذم������������ار ب�������������ت�������������اري�������������خ/1/1/2014 وال����س����ج����ل 
االك������ادي������م������ي رق�����������������������م)40368( م������ن ج����ام����ع����ة ذم������ار 
بتاريخ2011/2012 فعى من وجدهن ايصالهن 
اىل اق����������رب ق����س����م ش�����رط�����ة او االت�������ص�������ال ع������ى ه����ذا 

الرقم/773794523 وله الشكر.
< يعلن األخ شعيب عبدالرحمن محمد عمرو 
الذبحاين عن فقدانه لوحة معدنية خصويص 
رق��م)3/68203(.. فعى من يجدها إيصالها إىل 

أقرب قسم شرطة.

< يعلن األخ ذياب أحمد عيل الجري عن فقدان 
ب�����ط�����اق�����ت�����ه ال����ش����خ����ص����ي����ة رق���������������������������������������م)01010627129( 
ص�������������������������������������ادرة م�������������������ن م����������������رك����������������ز 1/األم����������������������������ان����������������������������ة ب����������ت����������اري����������خ 
24/6/2013, ف��ع��ى م����ن وج����ده����ا االت����ص����ال عى 

الرقم)775958730(.

< ي����ع����ل����ن األخ م�����ج�����اه�����د ح�����س�����ن ح�����س�����ن دح�������ان 
امل����ع����م����ري ع�����ن ف�����ق�����دان ب���ط���اق���ة ع���س���ك���ري���ة ب��اس��م��ه 
تحمل رقم: )633738( صادرة من دائرة شؤون 
األف�����راد ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة.. ي��رج��ى م��م��ن وج��ده��ا 
االتصال عى الرقم: )773110734( أو تسليمها 

إىل أقرب قسم شرطة.

< ي����ع����ل����ن األخ ن����ص����ر ل����ط����ف اح�����م�����د ح������م������ادي ع��ن 
ف������ق������دان������ه ب�����ط�����اق�����ة ع�����س�����ك�����ري�����ة أص����������ل ت����ح����م����ل رق�����م 
)607643(.. فعى من وجدها إيصالها إىل أقرب 

قسم شرطة..
< تعلن األخت إشراق منري عيل هزاع عن فقدان 
بطاقتها الشخصية ال���ص���ادرة م��ن األم��ان��ة برقم 
"01000128516" ف��ع��ى م���ن وج���ده���ا إيصالها 

إىل اقرب قسم شرطة.
< يعلن األخ جميل يحيى محمد عيل جبارة عن 
ف���ق���دان ب��ط��اق��ت��ه ال��ش��خ��ص��ي��ة, ف��ع��ى م���ن وج��ده��ا 
إيصالها إىل أقرب قسم شرطة أو االتصال عى 

الرقم )777515195(.

اجمل التهاين والتريكات القلبية 
نهديها للشاب الخلوق/

 نصر الكينعي
بمناسبة دخوله القفص الذهبي..

فألف مروك
املهنئون : 

الدكتور/ عمرو فاروق سام
والدكتور/ منري االنيس

تهانينا

اجمل باقات الورد والفل 
والياسمن نهديها

 للعقيد ركن أكاديمي / 
طائل أحمد مصلح الحربي الريايش

 بمناسبة زفافه ودخوله القفص الذهبي  تهانينا 
والف مليون بليون ترليون مروك 

املبتهجون :  عمك الشيخ / محسن صالح الحربي 
الريايش- املهندس / حميد لطف عي صبار - األستاذ/ 
محمد عبدامللك القارين-  عيىس ناجي البشاري- احمد 

حيد املصري- معن طائل احمد مصلح الحربي الريايش 
- وكافة األهل واالصدقاء والزماء والجريان واألحبة 

تهانينا

اجمل التهاين والتريكات القلبية 
نهديها للدكتور/

 هاشم  بن القايض محمد حسان 
 محمد السريحي 

بمناسبة زفافه ودخوله القفص الذهبي..
فألف مروك

املهنئون:   اخوانه طه وحسان وخالد 
وعبدالغني..السريحي وجميع االهل واالصدقاء 
فهد الجويف وانيس محمود السريحي ونصر عي 

السريحي وفضل النجار وفهد الجويف

تهانينا

اجمل التهاين والتريكات القلبية 
نهديها للدكتور/ 

يحيى عي يحيى

هديش الشعثمي                        
بمناسبة تخرجه من كلية املستقبل- مساعد طبيب

فألف مروك.. متمنن له النجاح يف عمله.
املهنئون: اكرم عي يحي الشعثمي -محمدعي 

يحي الشعثمي- هيثم  عي يحي الشعثمي 
عبد العزيز عي يحي الشعثمي - وليدالجييش- 

وكافة األهل واالصدقاء

أجمل التهاين والتريكات نزفها للشابن/  محمد 
وأمن عبده  أحمد الغفري
 بمناسبة الزفاف والزواج السعيد..

املهنئون: محمد العلوي – أ.عي حسن الغفري – 
والدكم عبده أحمد الغفري – أحمد عبده – عي 

حنش – عبداإلله عبده الغفري – ومن كافة 
األهل واالصدقاء يف قرية غفر مديرية عنس.

مربوك التخرج

 اجمل التهاين والتريكات للطالبة املتميزة/ 

مها محمد األثوري
 عى تفوقها الدرايس وحصولها عى الرتتيب األوىل 
يف كلية الطب الجامعة الوطنية التي تخرجت منها 

بدرجة امتياز.. 

والطالبة/  ماك محمد األثوري
 التي حصلت عى درجة امتياز ونجاح بتفوق يف 

الشهاد األساسية .. تمنيايت لهما بالتوفيق والنجاح 
والدكن عقيد ركن/ محمد عبده األثوري 

اجمل التهاين والتريكات نزفها 
للشاب املجاهد الخلوق/

                           محمد احمد احمد الحاج      
                             "ابو جربيل" 

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

املهنئون:
العقيد: صالح السهمي- األستاذ: ناصر احمد 

الحاج- والدك: احمد احمد الحاج-
 وجميع األهل واألصدقاء

مربوك النجاح تهانينا

أجمل التهاين وخالص 
التريكات القلبية محملة 

بالورد والفل والياسمن نهديها 
للشابن  الخلوقن: 

غازي وسلطان راجح عي 
الكميم.. بمناسبة زفافهم امليمون 

فألف ألف مروك..
املهنئون:  الوالد عي محمد الكميم - الوالد 
راجح عي الكميم- العم نواس عي الكميم

 وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا

نتقدم بخالص التهاين والتريكات القلبية للعرسان:

يحيى ومروان وإبراهيم ومحمد عي بن عي حايل
بمناسبة زفافهم امليمون.. فألف ألف مروك

املهنئون:  الوالد الحاج: عي بن عي حايل وإخوانه 
 ماجد الحرازي

تهانينا

تهانينا



ال����ت����وج����ه األم�����ري�����ي واإلس�����رائ�����ي�����ي ه�����و ت�����وج�����ٌه ش����ي����ط����ايٌن ب���ك���ل م�����ا ت��ع��ن��ي��ه 
مته: املجتمع اإلسالمي،  الكلمة، يستهدف املجتمع البشري، ويف مقِدّ
��ل��وا ال���ح���دود،  اس��ت��ه��داف��اً ش��ي��ط��ان��ي��اً، ب���اإلف���س���اد، أظ���ه���روا ال��ف��س��اد، ع��َطّ
يسعون ملسخ األمة أخالقياً، ثقافياً، فكرياً، يظلمون األمة، ينشرون 

الفنت، يتآمرون عىل األمة بكل أشكال املؤامرات.
Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.)تصدر عن : القوات املسلحة اليمنية - دائرة التوجيه املعنوي 

اسبوعية . سياسية . عامة

رئيس التحرير 
العميد يحيى سريع قاسم

األثنني   17  محرم  1444ه�  |  15  أغسطس  2022م | العدد  2271   | 12 صفحة      |    50 ريااًل

26sept26@gmail.com

www.26sep.net

المدير الفني

إدارة ا�خراج الفني

 ÍdO×³�« bO−*«b³Ž ≠ »e??F�« d??�U½
”U³Ž bL×	 ≠ rO×� bLŠ√

مدير التحرير
Í—c)« bL×	 d�U½

سكرتير  التحرير

Í“U−(« bOL(«b³Ž

م��ا ج���اء يف ح��دي��ث األس���ت���اذ محمد ع��ب��د ال��س��الم رئ��ي��س ال��وف��د الوطني 
لقناة امليادين وتركيزه عىل امللف اإلنساين يمثل ترجمة فعلية ل��إرادة 
الشعبية اليمنية التي لن ترىض بغري السيادة واالستقالل وتحرير كامل 
ال�����راب ال��ي��م��ن��ي م���ن االح���ت���الل وإن���ه���اء ال��وص��اي��ة ت��م��ام��ا، وإن ك��ن��ا ال نشك 
ل��ح��ظ��ة واح�����دة يف أن ال��ي��م��ن��ي��ن س��ي��ت��خ��ّط��ون وض��ع��ه��م امل��ع��ّق��د وال��ص��ع��ب 
جداً الذي يعيشونه اليوم ويعانون من تداعياته يف ظل أجواء الحرب 
الظاملة املستمرة للعام الثامن عىل التوايل وأن قدرتهم عىل تخّطي هذا 
ال����وض����ع يف وق�����ت ق���ري���ب ق����د ب�����ات أم�����ل ي���ل���وح يف األف������ق وأص����ب����ح ت��ح��ق��ي��ق��ه 
يشكل ابتسامة ترتسم عىل الشفاه وأنهم ماضون يف طريق النصر ال 
يعملون حسابا للخطاب اإلعالمي للمصطفن مع العدوان وأذنابهم 
يف الداخل وما يثريونه من تشكيك ونعرات طائفية وعنصرية ومذهبية 
تتحفنا بها وسائل إعالمهم يوميا وهو ما يجعلنا نتمنى أن يتفرغ هؤالء 
الذين يسمون أنفسهم معارضن إلصالح أنفسهم أواًل قبل حديثهم 
ع��ن ال��وط��ن وال��ت��ب��ايك عليه ليشكلوا ق���دوة ل��ل��م��واط��ن ويف ن��ف��س ال��وق��ت 
يكونوا مؤهلن ليمثلوا الوجه اآلخر للسلطة ويكتسبوا مصداقية أكرب 
فيما يطرحونه من خالل خطابهم اإلعالمي املتحامل وتناولهم للقضايا 
بموضوعية ب��ع��ي��داً ع��ن امل���زاي���دات وأس��ل��وب اإلث����ارة ال���ذي ال ي��ج��دي نفعاً 
وال ي���خ���دم ه����دف����اً ب����ل وي��ت��ج��ن��ب��وا امل���ب���ال���غ���ة يف ت���ص���وي���ر األح��������داث ب��ال��ط��ري��ق��ة 
التي يريدها األعداء،ألن ذلك ال يزيد املعارضة إال ابتعاداً عن الشعب 

ويفقدها املصداقية تماماً.
 فهل بعد أن أصبح كل يشء واضحاً 
ل��ل��ع��ي��ان ق����د آن األوان ألن ي���غ���ري ه����ؤالء 
الذين يطلقون عىل أنفسهم معارضة 

السيما أولئك املوجودون يف الخارج 
م�������ن أس�������ل�������وب ت����ع����ام����ل����ه����م م�������ع ق����ض����اي����ا 
الوطن ويبتعدوا قلياًل عن االنفعال 
واستغالل أجواء الحرية التي تنعم 
ب����ه����ا ب������الدن������ا ف����ي����م����ا ال ي�����خ�����دم م��ص��ل��ح��ة 
ال������وط������ن ال����ع����ل����ي����ا وال ي�����خ�����دم يف ن��ف��س 
ال�������وق�������ت أح�������������زاب امل������ع������ارض������ة ن���ف���س���ه���ا، 
مع أنها قادرة لو صدقت مع نفسها 
أواًل أن تفيد وتستفيد ويحسب لها 
أل���ف ح��س��اب ل��ك��ن بطبيعة خطابهم 
اإلعالمي الحايل املتشنج الذي يخدم 

األع���داء وينظر إىل كل يشء بنّظارة س��وداء وال يعرف بأية إيجابية أو 
م��ن��ج��ز ت��ح��ّق��ق ح��ت��ى ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���دف���اع ع���ن س���ي���ادة ال���وط���ن وم��ق��اوم��ة 
العدوان والتصدي له فإنهم بذلك يقضون عىل مستقبلهم كمعارضة 
م����ؤّث����رة ت��ع��م��ل ع���ىل م��ن��اف��س��ة ال��س��ل��ط��ة وإج���ب���اره���ا ع���ىل ت��ص��ح��ي��ح وإص����الح 
األوض�����اع ال��خ��اط��ئ��ة، ل��ك��ن م��ع األس����ف ال��ش��دي��د ف��ب��داًل م��ن أن ت��ق��ّدم ه��ذه 
امل��ع��ارض��ة ال��ح��ل��ول وامل��ع��ال��ج��ات ل��ك��ل االخ���ت���الالت ت��ق��وم ب��ت��ش��وي��ه سمعة 
ال���وط���ن م���ن خ����الل ت��ن��اول��ه��ا م��خ��ت��ل��ف ال��ق��ض��اي��ا ب��خ��ط��اب م��ف��ل��س وب��ل��غ��ة ال 
تتفق م��ع املنطق ع��ىل اإلط���الق تصل أح��ي��ان��اً إىل ح��د اإلس��ف��اف، بينما يف 
ال����دول امل��ت��ق��دم��ة ت��ق��وم ال��ح��ك��وم��ات ب��م��راق��ب��ة خ��ط��اب امل��ع��ارض��ة اإلع��الم��ي 
الذي يتناول القضايا بلغة وأسلوب راقين ويقّدم الحلول واملقرحات 
ملعالجة االخ��ت��الالت فتستفيد الحكومات مما تطرحه امل��ع��ارض��ة، ولم 
تكتف الحكومات باالستفادة وحسب وإنما تقوم بسرقة أفكار املعارضة 
وتضمينها برامجها اإلصالحية، ولذلك فإن أي تقرير صحفي ينشر يف 
صحيفة معارضة يشري إىل مكامن الفساد أو يتضمن مخالفات من قبل 
جهات رسمية يف الدولة فإن الجهات املسؤولة تقوم بإحالة هذا التقرير 
ف�����وراً إىل ال��ن��ي��اب��ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي��م��ا ورد ف��ي��ه وم��ع��اق��ب��ة امل���ت���ورط���ن ب��ارت��ك��اب 
امل��خ��ال��ف��ات ح��ت��ى ل���و ك����ان األم����ر ي��ت��ع��ل��ق ب��رئ��ي��س ال���دول���ة أو رئ��ي��س ال�����وزراء 

ألن الحكومة تثق تماماً بمصداقية املعارضة وتعتربها حكومة الظل.
وذلك بعكس ما يحدث يف بالدنا تماماً، حيث الحكومة ال تستفيد 
مما تقّدمه املعارضة من أفكار ألن فاقد اليشء ال يعطيه، فاملعارضة 
ال���ت���ي ال ت���خ���دم ن��ف��س��ه��ا أواًل وال ت��ك��س��ب ث���ق���ة ال���ج���م���اه���ري ث���ان���ي���اً ف�����أي يشء 
س��ت��ق��ّدم��ه ل��ل��ج��ه��ات ال��رس��م��ي��ة س����وى ص�����راخ وع���وي���ل ال ي���ج���دي ن��ف��ع��اً وال 
يقّدم نصيحة، ولذلك نجد أن ما تنشره املعارضة يف صحفها وكذلك 
الصحف األهلية ووسائل التواصل االجتماعي من خالل تناولها لكثري 
من القضايا بعيداً عن املوضوعية ال ُيلتفت إليه ال من قبل الحكومة وال 
من قبل الجهات القضائية التي يفرض كما هو معمول به يف مختلف 
دول العالم أن تحيل ما ُينشر من اتهامات موّجهة إىل هذه الجهة أو 
تلك ألجهزة الرقابة واملحاسبة للتأكد من صحتها، وحتى املواطن لم 
ي��ع��د ي���ك���رث ب��م��ا ي��ن��ش��ر ألن����ه أص���ب���ح م��ق��ت��ن��ع��اً أن ذل����ك ال ي��ح��م��ل يف ط��ي��ات��ه 

املصداقية الكافية التي تستثري اهتمامه. 
بقي أن نقول أن الحروب اإلعالمية املدمرة للقيم واملبادئ واألخالق 
يحسن األع����داء استغاللها يف كثري م��ن ال��ح��االت للتأثري ع��ىل الشعوب 
خصوصاً وأن هذه الشائعات املحبوكة جيداً يتفنن العديد من علماء 
النفس والحرب اإلعالمية ورجال االستخبارات عرب طابورهم الخامس 
يف إدارت��ه��ا وتوجيهها ج��ي��داً وتقديمها للمشاهد واملستمع ع��رب األب���واق 
اإلعالمية املعادية ومن يواليها ألمتنا العربية واإلسالمية يف قالب يجعل 
ممن ال يعرف الحقيقة ُيصاب بالخوف والهلع، وه��ذه الوسائل التي 
تقوم بمثل هذا النوع من التضخيم لألمور قد عودتنا دائماً لجوءها إىل 
الحرب اإلعالمية واالدع���اءات الكاذبة قبل وأثناء أي عمل ُتقدم عليه 
الدول الكربى صاحبة املصلحة يف ذلك كخطوة أولية ومهمة لتحقيق 
أهدافها الخبيثة ال بهدف الرويج فحسب وإنما بهدف تزييف الحقائق 
وط��م��س��ه��ا وت��ه��ي��ئ��ة ال�����رأي ال���ع���ام ل��ت��ق��ب��ل��ه��ا دون ال��ت��ف��ك��ري ب��ع��واق��ب��ه��ا وم���دى 
صحتها وهو ما يحدث حالياً بالنسبة ملوقفها من اليمن وتأييد تحالف 
العدوان واستمراره لفرة أطول وهذا ما تقوم به اليوم أمريكا وبريطانيا 
وإس���رائ���ي���ل ك��ون��ه��م أص���ح���اب امل��ص��ل��ح��ة األوىل يف اس���ت���م���رار ال����ع����دوان عىل 

اليمن والحيلولة دون قيام دولته الوطنية الحديثة بقرارها املستقل.

احمد الشريف

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه
تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا، وتؤكد للجميع 

بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية.. ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين: )176(

إىل املغرر بهم.. االتصال بالرقم: )176(

اليمنيون قادرون على 
تخطي وضعهم املعقد

ت���س���ل���م رئ�����ي�����س ال����ه����ي����ئ����ة ال����وط����ن����ي����ة ال���ع���ل���ي���ا 
مل��ك��اف��ح��ة ال���ف���س���اد ال���ق���ايض م��ج��اه��د أح��م��د 
عبدالله، اإلقرار الثاين بالذمة املالية من 
وزي��ر اإلع��الم ضيف الله قاسم الشامي، 
وفقاً لقانون الذمة املالية رقم)30( لسنة 
2006م.. وأش������اد رئ���ي���س ال��ه��ي��ئ��ة ب��م��ب��ادرة 
وزير اإلعالم يف تقديم اإلقرار الثاين امتثااًل 
ألح���ك���ام ال���ق���ان���ون، وأه������اب ب��ب��ق��ي��ة ال������وزراء 
يف ح�����ك�����وم�����ة اإلن��������ق��������اذ ال�������ذي�������ن ل�������م ي����ق����دم����وا 

إقراراتهم بالذمة املالية بتقديمها يف أقرب 
وقت ممكن.

حضر إجراءات تسلم اإلقرار عضو هيئة 
م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد، رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ري 
وال����ت����ح����ق����ي����ق امل�����ه�����ن�����دس ح�����������ارث ال�����ع�����م�����ري، 
وأم����ن ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة أح��م��د أح��م��د ع��اط��ف، 
ورئ������ي������س دائ�����������رة ال������ذم������ة امل����ال����ي����ة وم���ك���اف���ح���ة 
ال�����ك�����س�����ب واإلث�������������������راء غ�������ري امل���������ش���������روع م���ح���م���د 

القانص.

أك��د وزي���ر ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة محمد 
حسن املؤيدي، أن شباب اليمن هم 
ع�����م�����اد امل����س����ت����ق����ب����ل وق����������وة ال������وط������ن ال���ت���ي 
ي���ع���ت���م���د ع���ل���ي���ه���ا يف م����واج����ه����ة ت���ح���دي���ات 

العدوان والحصار.
وتطرق الوزير املؤيدي يف تصريح له 
بمناسبة اليوم العاملي للشباب الذي 
يصادف ال�12 أغسطس من كل عام، 
إىل عطاءات شباب ورياضيي اليمن، 
الذين شكلوا بثباتهم حائطاً تحطمت 

عليه رهانات ومطامع املعتدين.
ول���������ف���������ت إىل م�����������ا ت���������ع���������رض ل�����������ه ش������ب������اب 
اليمن من ع��دوان ممنهج، استهدف 
املقدرات الشبابية والرياضية والبنية 
التحتية عىل امتداد اليمن.. وقال: "إن 
العدوان يسعى لتحويل الشباب إىل 
م���ع���اول ه���دم ت��ن��خ��ر يف ج��س��د املجتمع 

اليمني، واستغالل طاقات من وقعوا 
يف فخ االستقطاب، من خالل جرهم 
إىل ص���ف���وف امل��ع��ت��دي��ن ل��ي��ّوج��ه��وا ن���ريان 
أس�����ل�����ح�����ت�����ه�����م ص�������������وب أس����������ره����������م وأب��������ن��������اء 

مجتمعهم".
ال�������������ش�������������ب�������������اب إىل أن  وأش���������������������������������ار وزي����������������������������ر 

ش����ب����اب ال���ي���م���ن اس����ت����وع����ب����وا م��خ��ط��ط��ات 
ال����������������ع����������������دوان، وأدرك����������������������������وا أن امل�������ق�������اوم�������ة 
ورف��ض الوصاية واالرت��ه��ان ومناهضة 
ال����������������ع����������������دوان وم����������ش����������اري����������ع����������ه، س����������������الح ال 
ي����م����ك����ن ال�������راج�������ع ع�����ن�����ه، س����ي����م����ا يف ظ��ل 
الظروف االستثنائية التي تكالب فيها 
ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان ع����ىل ال���ي���م���ن ب��ق��ي��ادة 
أم��ري��ك��ا وال��ع��دو الصهيوين وأدوات��ه��م��ا 

وعمالئهما.
وبن أن تحقيق طموحات وتطلعات 
ال�����ش�����ب�����اب ت�������أيت ض����م����ن أول�������وي�������ات وزارة 
ال������ش������ب������اب م��������ن خ�����������الل ت�����ب�����ن�����ي امل������ش������اري������ع 
الس��������ت��������ي��������ع��������اب ط��������اق��������ات��������ه��������م وق���������درات���������ه���������م 
وم����واه����ب����ه����م وإب�����داع�����ات�����ه�����م يف م��خ��ت��ل��ف 
املجاالت، وبما يرجم توجيهات قائد 
ال�������ث�������ورة ال����س����ي����د ع����ب����دامل����ل����ك ب��������در ال����دي����ن 

الحويث واملجلس السيايس األعىل.

من اجل األقىص يهون 
كل يشء

واىل عتبات أوىل القبلتني
وثالث الحرمني.. سنواصل

خطواتنا بثقة..
ومن اجل هذا اليوم املوعود..

تعد العدة وتجهز الجيش
واملجاهدين..

إىل األقىص باملاليني

قادمون
  يا أقصى

املؤيدي:  املقاومة ورفض الوصاية واالرتهان سالح ال ميكن التراجع  عنه
أكد أن شباب اليمن عماد املستقبل وقوة الوطن في مواجهة العدوان

ت���ع���رض���ت م����ئ����ات امل�����ن�����ازل ال���ت���اري���خ���ي���ة 
يف مدينة صنعاء القديمة وامل��درج��ة 
عىل قائمة »يونيسكو« للراث العاملي 
ألض���������رار ك����ب����رية ب���س���ب���ب م����ي����اه األم����ط����ار 
الغزيرة وقد بلغ عدد املنازل املتضررة 
بحسب تصريحات نائب مدير الهيئة 
العامة للحفاظ عىل املدن التاريخية 
ع����ق����ي����ل ن������ص������اري إن ن����ح����و 500 م��ب��ن��ى 
ت���ض���ّررت  بسبب غ����زارة األم���ط���ار  وق��د 
ت���ن���وع���ت األض��������رار ف��م��ن��ه��ا م����ا ت��ع��رض��ت 
لالنهيار الكامل ومنها آيلة للسقوط.
وأوض������������ح امل�����ه�����ن�����دس ع����ق����ي����ل ن����ص����اري 
ن���������ائ���������ب م���������دي���������ر ع�������������ام ال������ه������ي������ئ������ة ال������ع������ام������ة 
ل������ل������ح������ف������اظ ع����������ىل امل��������دي��������ن��������ة ال������ت������اري������خ������ي������ة 
أن ن����ح����و 500 م����ب����ن����ى ت������ض������ررت ج������راء 

ال����ط����ق����س ال����س����ي����ئ يف أح������ي������اء ص���ن���ع���اء 
التاريخية.

وق�����ال " املرحلة األوىل وال��ث��ان��ي��ة من 
أع�������م�������ال ال�����ي�����ون�����س�����ك�����و ل�������م ت�����ك�����ن ك����اف����ي����ة 
لتغطي كامل املدينة. الفرة األخرية 
ن��������زل��������ت أم����������ط����������ار غ����������زي����������رة  هناك م�����ب�����ان 
ك���ث���رية م���ت���ض���ررة  ن��ت��وق��ع أن ت��ص��ل إىل 
500 م��ب��ن��ى،  البالغات ال���ت���ي وص��ل��ت��ن��ا 
م����ن م���واط���ن���ي 200 م��ب��ن��ى م����ن ت��ق��اري��ر 
امل����������ه����������ن����������دس����������ن، ه�����������ن�����������اك 10 س�������ق�������وف 

سقطت حتى اآلن".
إىل ذلك قالت اليونسكو إنها تراقب 
عن كثب الوضع يف صنعاء وكذلك 
يف زب��������ي��������د  وم�������دي�������ن�������ة ش�������ب�������ام ال����ق����دي����م����ة 

املسورة.

بسبب  استمرار هطول  األمطار ..

وزير اإلعالم يسلم اإلقرار الثاني للذمة املالية

تضرر                        منزل في صنعاء التاريخية500


