ـش ل ـ ـل ـ ـش ـ ـعـ ــب والـ ـ ــوطـ ـ ــن
ج ـ ـ ـيـ ـ ـ ٌ
قائد الثورة ..الجيش اليمني اليوم :

يحمل صدق اإلنتماء إلى شعبه وبلده

اسبوعية
سياسية  .عامة

االثنني

)Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.
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حقق قدر ًا مهم ًا من الردع في مواجهة األعداء

www.26september.net
تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

خالل تدشني برنامج الصمود يف مجلس النواب  ..الرئيس املشاط :

لــن تسـتطيع أي ق ـ ـ ــوة إلغـ ـ ـ ــاء الـوح ـ ـ ـ ــدة
خدمة املواطن
على رأس تعزيز
الصمود والعروض
العسكرية يف جميع
املناطق تبعث على
الفخر واالعتزاز

على اليد اليت تبين
أن تكون على قدر
املسؤولية ومستوى
التضحيات

مشاكل بعض
املحافظات الجنوبية
كل إجراءات
والرشقية
الخارج نعتربها
مفتعلة يقف
إجراءات احتالل
وراءها الطامعون
ال صحة لها وال رشعية
واملحتلون ولوال
تدخل الخارج
البد أن ننهض بمسؤولياتنا الخدمية كما نهض جيش الجمهورية اليمنية رغم التحديات والصعوبات
إذا لم تدخل سفن الوقود سيتم التشاور مع أعضاء املجلس السيايس األعلى التخاذ القرار املناسب النح ّلت تلك املشاكل

ملف
02
تخرج دفعات عسكرية من وحدات املنطقة العسكري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
26sept26@gmail.com www.26sep.net
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«وعد اآلخرة»
قائد الثورة :

جيـ ـشـ ـنـ ـ ـ ـ ــا اليـ ـ ـ ـ ــوم أقـ ـ ـ ــوى مـ ـ ـ ـ ــن أي وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ال� �ع ��روض ت �ق ��دم رس ��ال ��ة ع ��ن االس� �ت� �م ��رار ف ��ي ال �ع �م��ل اجل ��اد
والدؤوب لبناء قدرات بلدنا العسكرية

ال � �ه� ��دف م� ��ن ك� ��ل ال � �ع� ��روض ط �م��أن��ة ش�ع�ب�ن��ا
وتقدمي رسائل

اجليش الذي مت تطهيره من اخلونة بقي فيه آالف الضباط واألفراد الصادقني مع الله ووطن� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
ان � � �ض� � ��م ل� � �ه � ��ؤالء
األوفياء عشرات
اآلالف م��ن خيرة
أبناء شعبنا
ه� � � � �ن � � � ��اك ع� � � �ش� � � ��رات
اآلالف م� ��ن م�ن�ت�س�ب��ي
اجليش اليمني العزيز
م� � ��راب� � �ط� � ��ون ف� � ��ي ك ��ل
جبهات القتال
ما مت عرضه وفي مختلف
امل � �ن� ��اط� ��ق ال �ع �س �ك ��ري ��ة
�ض ف� �ق ��ط م��ن
ه � ��و ل� �ل� �ب� �ع � ٍ
منتسبي اجليش

يف م� �ي ��دان م �س ��رة ال �ب �ن ��ادق ال� � ��ذي اح �ت �ش ��د ف �ي ��ه اب �ن ��اء
محافظة الحديدة تلبية لدعوة الشهيد الرئيس صالح
الصماد ببنادقهم ردا عىل تحالف العدوان مرتزقته يف
آخ��ر ل�ق��اء ل��ه م��ع اب �ن��اء ال�ح��دي��دة  ..ش�ه��د امل �ي��دان م�ج��ددا
بتاريخ  5صفر 1444ه � املوافق 2022/ 9/2م عرضا
عسكريا مهيبا وصف بالعرض األكرب من بني العروض
ال �ت ��ي ش �ه��دت �ه��ا م�خ�ت�ل��ف م �ي ��ادي ��ن ال �ع ��روض ال�ع�س�ك��ري��ة
للقوى واملناطق  ..حيث شاركت يف ه��ذا العرض املهيب
ن �م��اذج م��ن ال��دف��ع امل�ت�خ��رج��ة م�ن�ت�س�ب��ي وح� ��دات امل�ن�ط�ق��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ال�خ��ام�س��ة وأل��وي��ة ال�ن�ص��ر وال �ق ��وات ال�ب�ح��ري��ة
وال��دف��اع ال�س��اح��ي وال �ق��وات ال�ج��وي��ة وال��دف��اع ال �ج��وي "
وعد اآلخرة" ،وبمشاركة نوعية أيضا لنماذج من اسلحة
ال�ق��وات ال��ربي��ة والبحرية والجوية التي ازي��ح الستار عن
بعض كمنظومة روبينج  ..ومما اكسب هذه العروض
امل�ت�م�ي��زة ه��و م �ش��ارك��ة ق��ائ��د ال �ث ��ورة ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��در
الدين الحويث هؤالء الخريجني بكلمة هامة بثت مباشرة
عرب الشاشات خالل العروض العسكرية املهيبة  ..هذه
ال�ك�ل�م��ة ال �ه��ام��ة وج ��ه م ��ن خ��الل �ه��ا ال �س �ي��د ال �ق��ائ��د رس��ائ��ل
واض�ح��ة ل�ق��وى تحالف ال�ع��دوان  ..وأله�م�ي��ة م��ا ح��وت��ه يف
طياتها  26سبتمرب تقرأ اهم ما تضمنته الكلمة مع أفراد
مساحة لنشر نصوص منها .

حماية املياه االقليمية

اوض ��ح ك�ث��ر م��ن امل�ح�ل�ل��ني ال�س�ي��اس�ي��ني وال�ع�س�ك��ري��ني ب��ان
السيد القائد قد أوصل رسائل واضحة لتحالف العدوان
من خالل كلمته التي القاها يف العرض العسكري املهيب
وأك��د ب��أن عىل ال�ع��دوان أن يعي تلك الرسائل التي بعثها
القائد وأن يعي أن اليمن بات يملك من القوة والقدرة ما
يجعله ق ��ادرا ع��ىل رد ال�ص��اع��ني ص��اع��ني ويف ن�ف��س ال��وق��ت
دول��ة تمتلك من القدرات الدفاعية ما يمكنها من حماية
ال �س �ي ��ادة وت ��أم ��ني امل ��الح ��ة يف م�ن�ط�ق��ة ال �ب �ح��ر األح �م ��ر وب ��اب
املندب من أية مخاطر .

الفريق جالل الرويشان:

اجليش شهد تطور ًا نوعي ًا

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع
واألم ��ن ال�ف��ري��ق ال��رك��ن ج ��الل ال��روي�ش��ان
أن ك �ل �م ��ة ق� ��ائ ��د ال � �ث � ��ورة خ � ��الل ال �ع ��رض
ال�ع�س�ك��ري ال�ي��وم ح ��ددت م�ع��ال��م رس��ال��ة
كل العروض التي حصلت.
وأض ��اف ال��روي �ش��ان ب ��أن ال�ج�ي��ش شهد
تطورا نوعيا يف التأهيل والتدريب وهذه
العروض رسالة أنه جاهز للسالم وجاهز
للحرب يف نفس الوقت.
وأشار إىل أن شعبنا يف عقيدته القتالية

يعتمد عىل الهوية اإليمانية والعالقة مع
الله والروح الجهادية.
وأوض ��ح أن ال �ع��رض ال�ع�س�ك��ري ال�ي��وم
ي� ��ؤك� ��د أن ال� �ج� �ي ��ش ال �ي �م �ن ��ي ه � ��و ج �ي��ش
الشعب ،وأن خلفه قيادة حكيمة تجمع
الجيش والشعب.
وقال الرويشان إن معركتنا يف الدفاع
عن اليمن هي معركة اليمنيني ،وجيشنا
منذ بدء الهدنة يمر بحالة إعادة تأهيل
وتدريب وبناء.

ووصف تصريحات البعثة األممية هي
م�ج��رد رس��ائ��ل اس��رتض��اء ل��دول ال�ع��دوان
كما عهدناها.
وأوض ��ح أن ال �ع��رض ال�ع�س�ك��ري ال�ي��وم
ه� ��و ع � ��رض ال �ج �ي ��ش ال �ي �م �ن ��ي يف األرض
ال �ي �م �ن �ي ��ة وال م � � ��ربرات ل �ل �ب �ع �ث ��ة األم �م �ي ��ة
لالعرتاض عليه.
وتابع الرويشان قوله “ال نشكل خطرا
عىل أحد يف حال لم يتآمر علينا ،وهذه
قاعدتنا يف السلم والحرب”.

التحية لألبطال

املقدمة األخ العزيز رئيس املجلس
أحييكم جميعاً ،ويف
ِّ
السيايس األعىل ،رئيس الجمهورية ،واإلخوة الحاضرين
من أعضاء املجلس السيايس األعىل ،واألخ رئيس الوزراء،

واإلخوة الوزراء ،وكافة الحاضرين من مؤسسات الدولة،
وك��اف��ة ال�ح��اض��ري��ن أي�ض��اً م��ن رج ��االت وأب�ن��اء وط�ن�ن��ا العزيز
وشعبنا العزيز.
أحيي اإلخوة األعزاء األبطال ،الذين َّ
قدموا هذا العرض من
منتسبي املنطقة العسكرية الخامسة ،والقوات البحرية،

قائد الثورة  ..اجليش اليمني اليوم :
يحقق ق��در ًا مهم ًا من ال��ردع في مواجهة
األعداء
في حالة بناءٍ مستمر ،على مستوى املهارة
القتالية ،والقدرات العسكرية
ج �ي � ٌ
�ش ل�ش�ع�ب��ه ووط� �ن ��ه ،ال ي �ح �م��ل ال�ع�ق��د
العنصرية ،وال املذهبية ،وال املناطقية
�اس م��ن
ي �ن �ه��ض مب �ه��ام��ه امل �ق ��دس ��ة ع �ل��ى أس � � ٍ
انتمائه الصحيح الواعي ،إلى هويته اإلميانية
ٌ
جيش يحمل صدق االنتماء إلى شعبه وبلده
وص��ل إل��ى م�س�ت��وى عظيم وم�ه��م ويحقق
مهما من الردع
قدرا ً ّ
ً
ي �ق��ف م��وق��ف احل ��ق ف ��ي ال ��دف ��اع ع ��ن شعبه
ووط� �ن ��ه م ��ن م �ن �ط �ل��ق امل �س ��ؤول �ي ��ة ال��دي �ن �ي��ة
وااللتزام اإلمياني اإلنساني األخالقي الوطني

ي�ح�م��ل ص ��دق االن �ت �م��اء ل�ش�ع�ب��ه وب �ل��ده في
هويته اإلميانية وعقيدته القتالية
أث� �ب ��ت م �ص��داق �ي �ت��ه ف� ��ي امل � �ي� ��دان ب ��دم ��اء
ال�ش�ه��داء والتضحيات الكبيرة والصبر
في املرابطة على مدى ثمان سنوات
�دادا وق � ��وةً وإمي� ��ا ًن� ��ا ووع � ً�ي ��ا
أع �ظ ��م اس� �ت� �ع � ً
مبهامه ومسؤولياته
ومهارةً ومتسكً ا
ّ
ف��ي ح��ال��ة ب�ن��اء مستمرة ل�ل�م�ه��ارة القتالية
والعسكرية في القوات البرية والبحرية
واجل � ��وي � ��ة وال � �ص� ��اروخ � �ي� ��ة وال �ت �ص �ن �ي��ع
العسكري
ل� �ش� �ع� �ب ��ه ووط � � �ن � � ��ه ،ال ي� �ح� �م ��ل ال �ع �ق ��د
العنصرية واملذهبية واملناطقية،
وي �ت �ث �ق ��ف ب �ث �ق ��اف ��ة ال� � �ق � ��رآن ال� �ك ��رمي
ويتربى التربية اإلميانية

وألوية النصر ،والقوات الجوية ،والدفاع الجوي ...ومختلف
املتخرّجة.
التشكيالت العسكرية يف هذه الدفع
ِ
أيضاً أتوجه بالشكر والتقدير لإلخوة يف وزارة الدفاع ،يف
كل مسؤولياتهم وتخصصاتهم ،وأشيد بما يبذلونه من
وعمل دؤوب
جهد وسعي
جهود ،وما يقدمونه أيضاً من
ٍ
ٍ
ٍ
يف ب �ن��اء ال �ج �ي��ش ،وإع � ��ادة ت�ش�ك�ي��ل ك��ل ال��دف��ع امل �ت �خ� ِّ�رج��ة،
والعناية أيضاً بدمج اللجان الشعبية ،التي اكتمل دمجها
يف إطار جيشنا اليمني العزيز.

عروض في مرحلة الهدنة

لقد بدأت العروض العسكرية يف هذه املرحلة من الهدنة
�دد من املناطق العسكرية ،ب��دءاً باملنطقة العسكرية
يف ع� ٍ
املركزية ،واملنطقة العسكرية الرابعة ،واملنطقة العسكرية
ال�س��ادس��ة ،وأل��وي��ة االح�ت�ي��اط ،وأل��وي��ة الحماية الرئاسية،
عدد من التشكيالت العسكرية ،وهي عروض
وكذلك يف
ٍ
ت �ق ��دم �ه ��ا ال� ��دف� ��ع امل� �ت� �خ ��رج ��ة ،امل �ن �ت �س �ب ��ة إىل ت �ل ��ك امل �ن ��اط ��ق
والتشكيالت العسكرية يف جيشنا العزيز.

صدق االنتماء

ك ��ل ه ��ذه ال �ع ��روض ه ��ي ت �ق��دم رس ��ال ��ة ع ��ن االس �ت �م ��رار يف
العمل ال�ج��اد وال��دؤوب يف بناء ق��درات بلدنا العسكرية،
ويف العمل املستمر عىل بناء وتطوير هذا الجيش املبارك،
الذي يحمل صدق االنتماء لوطنه ولبلده ،والهدف من كل
رسالة لألعداء
ذلك ،هو :طمأنة شعبنا العزيز ،وتقديم
ٍ
�ض
ال �ط��ام �ع��ني امل �ع �ت��دي��ن ،وال �ع ��روض ال �ت��ي ت �م��ت ه ��ي ل�ب�ع� ٍ
من تشكيالت الجيش ،للدفع املتخرجة بالدرجة األوىل،
�ض م ��ن ت �ش �ك �ي��الت ال �ج �ي ��ش ،وإال ف �ه �ن ��اك ع �ش ��رات
ول �ب �ع � ٍ
اآلالف م��ن منتسبي الجيش اليمني العزيز ه��م مرابطون
يف ك��ل ج�ب�ه��ات ال�ق�ت��ال ،ع��ىل اخ�ت��الف�ه��ا واخ�ت��الف ميادينها
وساحاتها ،وهناك الكثر أيضاً ممن هم يف إطار مهامهم
وم �س��ؤول �ي��ات �ه��م ال �ع �س �ك��ري��ة ،ف �م��ا ت ��م ع ��رض ��ه يف م�خ�ت�ل��ف
لبعض فقط
العروض ،ويف مختلف املناطق العسكرية هو
ٍ
من منتسبي هذا الجيش.

العميد بن عامر :العروض العسك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أوض��ح ال�ع�م�ي��د ع�ب��دال�ل��ه ب��ن ع��ام��ر  -ن��ائ��ب م��دي��ر دائ ��رة ال�ت��وج�ي��ه امل�ع�ن��وي -ب��أن
ال�ع��رض ال�ع�س�ك��ري غ��ر امل�س�ب��وق ال ��ذي ش�ه��دت��ه امل�ن�ط�ق��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�خ��ام�س��ة
حمل العديد من الرسائل املحلية والدولية.
وقال" :أبرز الرسائل التي حملها العرض هي تطمني الداخل وأيضا تحذير
االعداء واليمن حتى هذه اللحظة يعيش مرحلة العدوان وإن كان هناك
هدنة ,اليمن الي��زال م�ح��اص��راً ,ج��زء م��ن أراضينا الشرقية و الجنوبية
التزال خاضعة لالحتالل و هناك تحديات عدة أمام الشعب اليمني"..
مؤكدا أن القوات املسلحة تضطلع بهذه املهمة االسرتاتيجية و تتخذ
من الخطوات ما يكفي إليصال رسالة بأنها مستعدة بالفعل لتنفيذ
هذه املهمة االسرتاتيجية.

وأضاف" :العرض هو تطمني للداخل والتأكيد عىل ان هناك مطالب حقوقية
ل�ل�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ع��ىل رأس �ه��ا م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ن�ه��ب ال� ��روات يف امل �ن��اط��ق ال�ج�ن��وب�ي��ة,
الجانب العسكري له عالقة ايضا مرتبطة بهذا االمر الن القوات املسلحة هي
من تدافع عن هذا الشعب وهي من تتوىل مهمة الدفاع عن هذا البلد عندما
يتعرض لعدوان خارجي"..
وبني أن اليمن حتى هذه اللحظة ليس يف ظروف طبيعية وأن هذا العرض
ال�ع�س�ك��ري ج��اء يف ظ��رف اس�ت�ث�ن��ايئ وأن ال��رس��ائ��ل متعلقة ب��ال�ظ��رف ال�ح��ايل هي
تطمني الداخل وتحذير للعدوان .
وأردف قائال " :أما الرسائل عىل املستوى االسرتاتيجي فهي تعرب عن مدى ما
وصلت اليه العقلية السياسية اليمنية فيما يتعلق بالنظرة اىل موقع اليمن
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلامسة والقوات البحرية واجلوية وألوية النصر

أح ـيــي أب ـنــاء محافظة
احل ـ ــدي ـ ــدة الـ ـش ــرف ــاء،
الـ ـ ــذيـ ـ ــن وق ـ ـ ـفـ ـ ــوا ب ـكــل
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدق ووف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء م ــع
وطنهم

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مضى

القوة العسكرية هي للدفاع
عن كل ربوع الوطن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم وشعب ـ ـ ــهم

الصادقون مع الله ومع شعبهم

أص �ب ��ح ال �ج �ي��ش ال �ي �م �ن��ي ال �ي ��وم ق ��وة ي �ف��اخ��ر ب �ه��ا اب �ن��اء
ال �ش �ع ��ب وي �ع �ت ��ز ب �ه ��ا ب �م ��ا وص �ل ��ت م ��ن امل �س �ت ��وى ال �ع ��ايل
وامل�ت�م�ي��ز يف مختلف م�ج��االت ال�ب�ن��اء ال�ع�س�ك��ري وت��دري�ب��ا
وتأهيال بما يمتلكه من الكوادر الوطنية املؤهلة بعد أن
تطهر من الخونة الذين أرتموا يف أحضان املعتدين غري
مأسوف عليهم  ,ويف هذا السياق يقول السيد القائد :
" الجيش اليمني بعد تطهريه م��ن ك��ل ال�خ��ون��ة ،الذين
ال�ت�ح�ق��وا ب�ص��ف ال �ع��دوان ،ب�ق��ي ف�ي��ه اآلالف م��ن ضباطه
وأف � ��راده األوف �ي ��اء ،األح � ��رار ،ال �ص ��ادق ��ون م ��ع وط�ن�ه��م،
وم��ع ش�ع�ب�ه��م ،وم��ع ال�ل��ه ً
أوال ،وان�ض��م إل�ي�ه��م ع�ش��رات
اآلالف من خرية أبناء هذا الشعب ،من رجاله األوفياء،
الذين يحملون الشعور باملسؤولية اإليمانية والوطنية يف
الدفاع عن بلدهم ،وعن استقالل بلدهم ،وعن حرية
وكرامة شعبهم ،وبذلك أصبح جيشاً يتجه يف مهامه،
وي �ن �ه��ض ب �م �س��ؤول �ي��ات��ه ،م ��ن م�ن�ط�ل��ق ان �ت �م��ائ��ه ال �ص ��ادق
والواعي لوطنه ،ولشعبه ،ولهوية شعبه اإليمانية ،فما
وصل إليه جيشنا اليوم يف ميادين القتال ،ويف مختلف
جبهات القتال ،ويف بناء وتطوير قدراته العسكرية ،هو
إىل مستوى عظيم ،ومستوى م�ه��م ،ومستوى يحقق
ق ��دراً م�ه�م��اً م��ن ال ��ردع يف م��واج�ه��ة األع� ��داء ،وال�ت�ص��دي
لألعداء.

الشعور باملسؤولية

إن ال �ج �ي��ش ال �ي �م �ن��ي ال �ي ��وم ه ��و ج �ي � ٌ
�ش ي �ح �م��ل ص��دق
االنتماء إىل شعبه وبلده ،يف هويته اإليمانية ،وعقيدته
ال �ق �ت��ال �ي��ة ،وت ��وج �ه ��ه ال� �ص ��ادق ،ويف م��وق �ف��ه ال �ح ��ق ،يف
ال��دف��اع ع��ن شعبه ووط�ن��ه ،وع��ن ح��ري�ت��ه ،واس�ت�ق��الل��ه،
وك ��رام �ت ��ه ،وع ��زت ��ه ،م ��ن م �ن �ط �ل��ق ال �ش �ع ��ور ب��امل �س��ؤول �ي��ة
ال ��دي �ن �ي ��ة ،واالل � �ت � ��زام اإلي � �م� ��اين واإلن � �س � ��اين ،واألخ ��الق ��ي
وال��وط�ن��ي ،ب��االع�ت�م��اد ع��ى ال�ل��ه ت�ع��اىل ،وال�ت��وك��ل عليه،
وال �ث �ق ��ة ب � ��ه ،وق � ��د أث �ب ��ت م �ص ��داق �ي �ت ��ه يف امل � �ي� ��دان ب ��دم ��اء
ال�ش�ه��داء ،وال�ت�ض�ح�ي��ات ال�ك�ب��رية ،وال�ص��ر يف امل��راب�ط��ة،
ع ��ى م ��دى ال �س �ن��وات ال �ث �م��ان م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال �ع ��دوان وإىل
�وة وإي�م��ان��اً
ال�ي��وم ،وه��و اآلن أك��ر اس�ت�ع��داداً ،وأع�ظ��م ق� ً

ووعياً
ً
ومهارة ،وأكر تمسكاً بمهامه ومسؤولياته من
بناء مستمر ،عى مستوى
أي
ٍ
وقت مىض ،وهو يف حالة ٍ
امل� �ه ��ارة ال �ق �ت��ال �ي��ة ،وال � �ق� ��درات ال �ع �س �ك��ري��ة ،يف ال �ق ��وات
الرية ،والبحرية ،والجوية ،والصاروخية ،والتصنيع
ٌ
جيش لشعبه ووطنه ،ال يحمل العقد
العسكري ،وهو
ٌ
جيش
العنصرية ،وال املذهبية ،وال املناطقية ،ب��ل ه��و
يتثقف بثقافة القرآن الكريم ،ويرتبى الرتبية اإليمانية،
وينطلق املنطلقات السليمة ،عى ضوء قول الله "تبارك
وتعاىل"{ :إ َّن َّ
ب َّال� ِ�ذي� َ�ن ي َُقا ِت ُل َ
ون يف َس ِبي ِل ِه َ
الل َه ي ُِح ُّ
ص ًّفا
ِ
ِ
َك��أَ َّن��هُ ��مْ ُب� ْ�ن� َي� ٌ
�ان مَ �ر ُ
ْص� ٌ
�وص}[ال�ص��ف :اآلي��ة ،]4وع��ى ضوء
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
قوله "تبارك وتعاىل"{ :فمَ ِن اعتدى عليْكمْ فاعتدوا عل ْي ِه
ِب ِم ْث ِل مَ ا ْ
اع َت َدى َع َلي ُْكمْ }[البقرة :من اآلية ،]194وقوله
ُ َ َّ َ َ َ ُ َ َ
�ون ِب��أ َّن��هُ ��مْ ُظ ِلمُ وا
"سبحانه وت�ع��اىل"{ :أ ِذن ِل��ل� ِ�ذي��ن ُي��ق��ات��ل�
َ
َ
وَإ َّن َّ
َ
الل َه َعى َن ْ
ص ِر ِهمْ لق ِديرٌ}[الحج :اآلية.]39
ِ
فالجيش اليوم يتحرك بناءً عى هذه املنطلقات ،ليس
جيشاً يبنى لخدمة املتآمرين ،وال املتكرين ،وال لخيانة
وطنه ،وال لالعتداء عى شعبه ،بل هو ينهض بمهامه
�اس م��ن انتمائه الصحيح ال��واع��ي ،إىل
املقدسة ع��ى أس� ٍ
ه��وي�ت��ه اإلي �م��ان �ي��ة ،ال �ت��ي ن ��ال ب�ه��ا ال �ش��رف ال�ك�ب��ري شعبنا
ال�ي�م�ن��ي ال�ع�ظ�ي��م ،ح��ن ق ��ال ع�ن��ه رس ��ول ال �ل��ه "ص �ل��وات
ال� �ل ��ه ع �ل �ي ��ه وع � ��ى آل � � ��ه"(( :اإلي � � �م� � ��ان ي � �م� ��ان ،وال �ح �ك �م ��ة
يمانية)) ،عى هذا األساس تبنى القدرات العسكرية،
وت�ت�ش�ك��ل أي �ض��اً ال �ق��وة ال�ع�س�ك��ري��ة يف م�خ�ت�ل��ف امل�ن��اط��ق،
ل�ل��دف��اع ع��ن ك��ل رب��وع ه��ذا ال��وط��ن ،وم��ن ض�م��ن ذل��ك يف
بشكل ع��ام ،ال�ح��دي��دة هي
ال�ح��دي��دة وال�س��اح��ل الغربي
ٍ
أم��ان��ة الشهيد ال�ص�م��اد ،ال�ت��ي ك��ان��ت م�ع��راج��ه للشهادة
يف سبيل الله "سبحانه وت�ع��اىل" ،ويف ه��ذا امل�ق��ام أحيي
أب �ن��اء م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة ال �ش��رف��اء ،ال��ذي��ن وق �ف��وا بكل
صدق ووفاء مع وطنهم ،ومع شعبهم ،أحيي أيضاً كل
أبناء املحافظات املجاورة التي وقفت ظهراً وسنداً ألبناء
محافظة الحديدة ،كما هو حال بقية أبناء هذا الشعب
صدق وبكل جد يف
األوفياء واألحرار ،الذين وقفوا بكل
ٍ
الدفاع عن هذه املحافظة ،وعن بقية هذا البلد.

قائد الثورة :
احل ـ ــدي ـ ــدة هـ ــي أمـ ــانـ ــة ال ـش ـه ـيــد
الـ ـصـ ـمـ ــاد ،الـ ـت ــي ك ــان ــت م ـع ــراج ــه
للشهادة في سبيل الله
أحـ ّيــي اإلخ ــوة األع ــزّ اء الــذيــن
قـ ـ ــدّ مـ ـ ــوا هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــرض مــن
املنطقة العسكر ّية اخلامسة
واالختصاصات كا ّفة
نتوجه بالشكر والتقدير لــوزارة
الــدفــاع وأشـيــد مبــا يـقــدمــونــه من
عمل دؤوب في بناء اجليش ودمج
اللجان الشعبية فيه
ع ـ ـ ـ ــروض مـ ـخـ ـتـ ـل ــف املـ ـن ــاط ــق
الـعـسـكــريــة ت ـقــدم رس ــال ــة عن
االستمرار في العمل اجلاد لبناء
قدراتنا العسكرية

الرسائل اخلمس للعروض

إننا يف هذا اليوم الكبري ويف هذا العرض املهيب
ن ��ؤك ��د َّ
أن م ��ا وص � ��ل إل �ي ��ه ج �ي �ش �ن��ا يف ص �م ��وده،
وث�ب��ات��ه ،وتضحياته ،وب�ن��اء ق��درات��ه العسكرية،
وت�ط��وي��ر م�ه��ارات��ه ال�ق�ت��ال�ي��ة ،يف مختلف مناطقه
وت�خ�ص�ص��ات��ه ،ويف ال �ع ��روض ال �ت��ي ق� َّ�دم �ه��ا ،ه��و
يقدم الرسائل املهمة:
ِّ
أول هذه الرسائلَّ :
أن كل مساعي األعداء يف
تدمري قدرات الجيش ،وسعيهم إىل تجريد بلدنا
من كل قو ٍة تتصدى لعدوانهم واحتاللهم ،قد
ب��اءت ب��ال�ف�ش��ل ،ب��ل وأس�ه�م��وا يف تحفيز شعبنا
ل�ت�ح��وي��ل ال�ت�ح��دي��ات إىل ف ��رص ،وب �ن��اء ال �ق��درات
ص �ل �ب��اً
ال �ع �س �ك ��ري ��ة ،وامل � �ه � ��ارات ال �ق �ت ��ال �ي ��ة ،ب� �ن ��اءً ُ
وف ��والذي ��اً وق ��وي ��اً ،وه ��ا ه ��و ال �ي ��وم أق� ��وى م ��ن أي
�ت م ��ىض ،وه ��م ي �ع��رف��ون ال �ف ��ارق ال �ك �ب��ري ،م��ا
وق � ٍ
ك��ان عليه واق��ع ه��ذا البلد يف ق��درات��ه العسكرية
يف ال�ي��وم األول م��ن ع��دوان�ه��م ،وال�ي��وم ون�ح��ن يف
العام الثامن من عدوانهم.
ث ��ان �ي � ً�اَّ :
إن أط �م ��اع األع � ��داء يف اح �ت ��الل ب �ل��دن��ا،
وال� �س� �ي� �ط� ��رة ع � ��ى ش �ع �ب �ن ��ا ،وم � � �ص� � ��ادرة ح ��ري �ت ��ه
واس �ت �ق ��الل ��ه ،وال � � ��دوس ع ��ى ك ��رام �ت ��ه ،ت �ت �ح��ول
بفعل الوقائع والحقائق الصادمة لألعداء ،إىل
�ام س��راب�ي��ة ،وخ�ي�ب��ة أم � ٍ�ل ح�ق�ي�ق�ي��ة ،وأص�ب��ح
أوه � ٍ
وورطة كبرية،
مأزق حقيقي،
العدو بسببها يف
ٍ
ٍ
ف�ش�ع�ب�ن��ا م�ص�م��مٌ ع��ى م�ن��ع األع� ��داء م��ن تحقيق
ذل ��ك إىل ج ��ان ��ب ج �ي �ش��ه ال � ��ويف ،ب ��االع �ت �م ��اد ع��ى
الله "سبحانه وتعاىل" ،والتمسك بموقفه الحق
وقضيته العادلة.
ثالثاًَّ :
إن سعي األعداء للنأي ببلدنا عن انتمائه
اإلي �م ��اين ،وم��واق �ف��ه امل �ب��دئ �ي��ة ت �ج��اه ق �ض��اي��ا أم�ت��ه
ال�ك��رى ،ويف م�ق� ِّ�دم�ت�ه��ا :القضية الفلسطينية،
وس�ع�ي�ه��م الح�ت��وائ��ه ض�م��ن ت��وج�ه��ات�ه��م امل�ن�ح��رف��ة
وال �خ ��ائ �ن ��ة ،ت �ح ��ت ع� �ن ��وان ال �ت �ط �ب �ي��ع م ��ع ال �ع ��دو
اإلس ��رائ �ي ��ي ،ق ��د ف �ش �ل��ت ،ف�ب�ل��دن��ا ال �ي ��وم رس�م�ي��اً

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرية هي تطمني الداخل وحتذير للعدوان
كونه دولة بحرية وبرية ذات واجهة بحرية تفرض علينا االهتمام بالقوات املسلحة يف الجانب
البحري..
وأشار ابن عامر اىل أن املنطقة العسكرية الخامسة تنتشر عملياتيا يف منطقة جغرافية تمتد
من شمال اليمن عى الساحل الغربي اىل اقىص جنوب محافظة الحديدة لها موقع مهم جدا
وال�ع��دو يف مرحلة معينة ارادن��ا ان ن�ك��ون دول��ة حبيسة جغرافيا عندما اراد ان يحتل الحديدة
وبالتايل فشل يف ذلك وقدمت قواتنا الكثري من التضحيات لتحريرها .
وأش��ار اىل ان ال�ح��دي��دة مهمة ع��ى امل�س�ت��وى االس��رتات�ي�ج��ي وال�ي�م��ن م��ن ال�ن��اح�ي��ة الجيوسياسية
دولة بحرية كونه يطل عى بحرين العربي واالحمر ويشرف عى مضيق باب املندب ويطل عى
الخليج العربي واملحيط الهندي من خالل جزيرة سقطرى .
وأض��اف ب��ال�ق��ول  " :اليمن ه��ي دول��ة واجهتها البحرية واس�ع��ة ج��دا و ارت�ب��اط�ه��ا بالبحر االحمر

يجعلها محل عداء مع الكيان االسرائيي بالدرجة االوىل وهناك الكثري من األحداث التاريخية
التي تشري اىل ان كيان العدو الصهيوين استهدف الجيش اليمني عام 76م يف منطقة باب املندب .
وب��ن اب��ن عامر أن نقطة الضعف خ��الل القرون املاضية يف الجغرافيا العسكرية كانت تتمثل
يف ال�س��واح��ل ال�ط��وي�ل��ة ح�ت��ى ك��ان��ت والزال ��ت مطمع ال�غ��زاة ال��ذي��ن ت�ك��ال�ب��وا يف ال��رم��ي بثقلهم تجاه
ال�س��واح��ل ظ�ن��ا منهم أن ال�س��واح��ل ال ت��زال ك�م��ا ك��ان��ت  ,ف�ت��داع��ى امل�خ�ل�ص��ون واس�ت�ج��اب األوف�ي��اء,
ويف خضم املواجهة تشكلت القوى وتماسكت وتعاضدت و اتحدت فكانت املنطقة العسكرية
الخامسة خالصة التجربة الجهادية يف مرحلتنا الراهنة.
وأضاف بن عامر " :قولوا للواهمن من أبناء جلدتنا ممن طال بهم الهوان تحت ظالل املعتدين
 ,هذا الجيش هو جيش اليمن وهذه القوة هي لنا ولكم فمصرينا واحد وهدفنا عزة هذه البالد
وحريتها واستقاللها فكونوا مع بلدكم مع أنفسكم مع شعبكم  ,كونوا يمنين إن كنتم صادقن".

وش �ع �ب �ي ��اً ه ��و أك� ��ر ح � �ض� ��وراً ،وج � � ��داً ،وت �ف ��اع � ً
�ال،
واستعداداً ،وتمسكاً بموقفه املبديئ الديني يف
نصرة الشعب الفلسطيني ،واإلخوة اإلسالمية،
والدعوة للوحدة بن املسلمن.
راب� �ع � ً�ا :س �ن��واص��ل ال �ع �م��ل ع ��ى ب �ن��اء ج�ي�ش�ن��ا،
ل �ل ��وص ��ول إىل م �س �ت��وى ال � ��ردع ال �ك ��ايف ل ��ألع ��داء،
وحماية البلد ،واإلس�ه��ام الكبري يف دع��م قضايا
مقدمتها :القضية الفلسطينية.
أمتنا ،ويف ِّ
خ��ام �س� ً�ا :ن��دع��و ت �ح��ال��ف ال �ع ��دوان إىل اغ�ت�ن��ام
بشكل كامل،
ف��رص��ة ال�ه��دن��ة ،ووق��ف ال�ع��دوان
ٍ
وإنهاء الحصار واالحتالل ،واستيعاب الدروس
ال �ت��ي ت�ج�ل��ت خ ��الل ك��ل ه ��ذه ال �س �ن��وات ال�ث�م��ان،
وال � �ت� ��ي ت �ب ��ن ب �ش �ك � ٍ�ل ق ��اط ��ع اس �ت �ح ��ال ��ة ت �ح �ق �ي��ق
أه��داف �ه��م غ��ري امل �ش��روع��ة يف اح �ت��الل ه ��ذا ال�ب�ل��د،
ويف السيطرة عى شعبه ،ويف اإلذالل ألبنائه.
هذه الرسائل املهمة نأمل أن يستوعبها تحالف
ال� �ع ��دوانَّ ،
وإال ف�ش�ع�ب�ن��ا ي�م�ت�ل��ك امل ��وق ��ف ال�ح��ق
وال�ق�ض�ي��ة ال �ع��ادل��ة وه ��و م�س�ت�م� ٌر يف ال ��دف ��اع ع��ن
ح�ق��وق��ه امل�ش��روع��ة يف ال�ح��ري��ة واالس�ت�ق��الل ،ويف
السعي املستمر لرفع الحصار الجائر الظالم.
نحن لسنا عدوانين ،نحن نواجه العدوان،
ونتصدى للمعتدين ،ونسعى لتحقيق السالم
واملشرّف لبلدنا وشعبنا العزيز.
الحقيقي
ِ
يف ختام هذه الكلمة أتوجه من جديد بالشكر
واإلع � ��زاز وال �ت �ق��دي��ر ل��إخ��وة يف ال��دف��ع امل�ت�خ� ِّ�رج��ة
يف ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة م ��ن م�خ�ت�ل��ف ال�ت�ش�ك�ي��الت ال�ت��ي
ح � �ض� ��رت يف ه� � ��ذا ال� � �ي � ��وم ،وك � ��ذل � ��ك يف امل �ن ��اط ��ق
ال�ع�س�ك��ري��ة األخ � ��رى ،وال �ت �ش �ك �ي��الت ال�ع�س�ك��ري��ة
األخرى ،كما أتوجه بالشكر لكل الحاضرين.
�س� � � � � � � َ�المُ َع � � َ�ل � � ْي � � ُ�ك � ��مْ َورَحْ � � � ��مَ � � � � ُ�ة ال� � �ل � ��ه َت � ��عَ � � َ
�اىل
وَال � � � َّ
ِ
َو َبر ََك ُ
ات ُه؛؛؛
رع ��اك ��م ال �ل ��ه ،وف �ق �ك��م ال �ل ��ه ،وأع ��ان �ك ��م ال �ل��ه،
وحفظكم الله.

احملــافـظــات املـجــاورة
الـ ـ ـت ـ ــي وقـ ـ ـف ـ ــت ظ ـ ـهـ ـ ًـرا
وسنداألبناءاحلديدة
ً
كـمــا هــو حــال كـ ّـل أبـنــاء
شعبنا األحرار
شعبنا ميتلك املوقف
احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق وال ـ ـ ـق ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــة
العادلة
ش ـع ـب ـنــا مـ ـسـ ـتـ ـم ـ ٌـر فــي
ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـ ــن ح ـقــوقــه
املشروعة في احلرية
واالستقالل
نحن لسنا عدوانيني،
نحن نواجه الـعــدوان،
ونتصدى للمعتدين
نسعى لتحقيق السالم
احل ـق ـي ـقــي وامل ـ ـشـ ـ ِّـرف
لبلدنا وشعبنا العزيز

«وعد اآلخرة» وعنفوان أبطال اخلامسة
سعاد الشامي

اليوم تتفتح شهية القلم ،وتثور براكن اللغة ،وتتسلق الكلمات
ج�ب��ال ال�ش�م��وخ ،وت�ت��أن��ق ال�ح��روف ب��زي م�ن�س��وج م��ن ح��ري��ر ال�ف�خ��ر،
وت ��رف ��رف امل �ش��اع��ر يف س �م��اء ال �ع��زة ب�ج�ن��اح��ن م��ن ن ��ور ال �ب �ص��رية ون��ار
العزيمة.
ما اعظم النتائج التي تصنعها توجيهات الله يف واقع الحياة ،تلك
التي تزود البشر بكل اآلليات التي تدبر شؤونهم ومنها آلية إعداد
القوة املعنوية والعسكرية يف التصدي لكل صور اإلجرام والطغيان
ض�م��ن م�ع��ادل��ة ال�ن�ص��ر اإلل�ه��ي ال�ت��ي ال ت�ت�ب��دل وال ت�ت�غ��ري ،وم��ا أعظم
الحديث عن مشاهد العرض العسكري ال��ذي سطره اليوم رجال
اغ��رتف��وا م��ن فيض التقى واقتبسوا م��ن ن��ور ال�ه��دى ،فحملوا أمانة
الدفاع عن هذا الوطن وصانوها ،وانطلقوا بكل عزيمة واستشعار
لعظيم املسؤولية امللقاة عليهم ،تحفهم بركة الله وتكلؤهم عنايته،
وقد وسع الله لهم يف رقعة أحالمهم ومد لهم يف حبال رجائهم،
فتجلت فيهم آي��ات اإلعجاز الرباين ،ورأينا شمس النصر بازغة يف
س��واح��ل ال �ح��دي��دة ي�ت��أل��ق ن��وره��ا وي�ن�ب�ع��ث م�ن�ه��ا ش�ع��اع األم ��ل ال��ذي
ي��رتق��رق يف ال�ص��دور وي�ن�ف��ذ إىل ال�ع�ق��ول وي�ص��ل إىل أع�م��اق النفوس

ليزيدها إيمانا ويقينا بصدق وعد الله ووعيده يف الدنيا واآلخرة.
ق��د أس �ف��ر ال�ص�ب��ح ل ��ذي ع�ي�ن��ن ،وك ��ل م��ن ي�ت��اب��ع آخ ��ر م�س�ت�ج��دات
ال �س ��اح ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ،وب �ع ��د ع� ��رض وع� ��د اآلخ � ��رة ل �ج �ن��ود امل�ن�ط�ق��ة
حمال ً
ً
ثقيال لكنه طوق
الخامسة يجب أن يفهم أن الصر وإن كان
ن�ج��اة للمستضعفن ال��واع��ن وامل�ظ�ل��وم��ن امل�ت�ح��رك��ن وأن الشعب
اليمني يرتشف اليوم عذوبة القوة والكرامة من ينابيع الثقة بالله
والصر والصمود.
ال�ي��وم ي�ج��ب ع��ى ال�ج�م�ي��ع ادراك أن أرواح أب�ن��اء ال�ش�ع��ب اليمني
الثائرة والبطولية التقبل بمعادالت الذل واالنكسار مهما عصفت
ب �ه ��ا ري� ��اح ال �ط �غ �ي ��ان وه� ��وت ع �ل �ي �ه��ا س �ي ��اط اإلج� � ��رام وط ��ال ��ت ع�ل�ي�ه��ا
ال�س�ن��ون؛ ألن�ه��م ص�ن��اع امل�ع�ج��زات ال�ع�ظ��ام يف وج��ه ك��ل الصعوبات
وال �ت �ح ��دي ��ات؛ وألن �ه ��م م ��ن خ� ��الل ع� ��رض ال �ي ��وم وك� ��ل ال �ع ��روض ��ات
ً
العسكرية السابقة قدموا ً
موثقا بدم الشهداء بأن هناك من
عهدا
آيات التأييد اإللهي والبأس اليماين ما يفتي السائل من الناس بأن
نهاية املجرمن اقرتبت وأن أهدافهم يف اليمن تبخرت وأن العاقبة
للمتقن.
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بأكثر من  900صاروخ ..

فصائل املقاومة الفلسطينية تدك مواقع هامة للكيان الصهيوني

السيد نصرالله :املقاومة في لبنان وفلسطني أثبتت أنّ جيش االحتالل يُقهر ويُهزم ويُذل وتُ كسر هيبته
الشامي :العدوان على غزة سيكون له انعكاسات خطيرة سوريا :عدم اهتمام املجتمع الدولي بدماء الفلسطينيني سالمي :الرد السريع للمقاومة الفلسطينية على اجلرائم
على كيان العدو واألمن واالستقرار في املنطقة
يعكس التواطؤ مع العدوان وجتاهل كل قيم القانون الدولي الصهيونية يدل بأن املقاومة تعيش فص ًال جديد ًا من القوة
إقدام العدو الصهيوين عىل استهداف
قطاع غزة يوم الجمعة بغارات هستريية أثمة،
هو امتداد لسلسلة الجرائم واملجازر التي يرتكبها
باستمرار هذا الصلف الصهيوين االرعن بحق
الشعب الفلسطيني سواءً يف القدس أو الضفة
الغربية أو القطاع أو باقي املدن الفلسطينية
املحتلة.
وكالعادة نرى املواقف املخزية واملفضوحة
لحكومات ودول العالم ومنظماته الدولية
والحقوقية ،التي اعتادت عىل مثل هذه املواقف
الالإنسانية فلم تصدر سوى تصريحات باهتة
تدعو لضبط النفس ،بل تساوي بني الجالد
والضحية ،ولعل األدهى واالمر تلك املواقف
املتواطئة التي ابدتها بعض االنظمة العربية
خصوصاً التي هرولت نحو التطبيع وباعت
القضية املركزية لألمة الفلسطينية.

تقرير :عبدالحميد الحجازي

العملية العسكرية التي أعلن عنها جيش الكيان املحتل ضد
أهداف لحركة الجهاد اإلسالمي يف قطاع غزّة ،أدت  -بحسب
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
العسكري يف سرايا القدس ونحو 15شهداً بينهم طفلة تبلغ
 5أع��وام وسيدة مسنة فيما أصيب بجروح 125آخرين وهي
احصاءات أولية خصوصاً وأن غارات العدو الصهيوين ما زالت
مستمرة.
وك � ��ان اإلع � ��الم ال �ح �ك ��وم ��ي يف ق �ط ��اع غ� ��زة ق ��د أك� ��د أن ال� �ع ��دوان
اإلسرائييل خلّف أضرارا يف  650وحدة سكنية ومؤسسات خدمية
وتعليمية
جاهزية الفصائل
ورداً عىل هذا االعتداء الصهيوين السافر أكدت فصائل املقاومة
الفلسطينية أن رد املقاومة ق��ادم وبالطريقة التي تحددها قيادة
املقاومة ..متوعدة بالرد القايس واملؤلم عىل جريمة اغتيال القائد
الكبري تيسري الجعري وإخوانه الشهداء.
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
وف �ص��ائ��ل اخ ��رى ض �م��ن “رده� ��ا األويل” ع ��ن اط ��الق  100ص ��اروخ
باتجاه بلدات يف جنوب فلسطني املحتلة ،وقالت مصادر محلية
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،
وصفّارات اإلنذار تدوّي يف بات يام وحولون”.
حالة ذعر إسرائيلية
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
الذعر والخوف ،فسارع وزير األمن اإلسرائييل ،بيني غانتس ،إىل
استدعاء  25ألف جندي من قوات االحتياط ،تحسباً ألي رد من
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،
عومر بار ليف 10 ،سرايا من قوات االحتياط يف "حرس الحدود"،
لنشر عدد منها يف املدن الساحلية مثل اللد وعكا ،خشية اندالع
م��واج�ه��ات شبيهة لتلك ال�ت��ي ان��دل�ع��ت خ��الل ال�ع��دوان ع��ىل قطاع
غزة يف العام املايض.
يف ح ��ني ات �خ ��ذ ج �ي��ش االح �ت ��الل ت ��داب ��ري خ ��اص ��ة يف "غ� ��الف غ ��زة"
تتضمن منع التجمهر وف�ت��ح امل��الج��ئ ع��ىل بعد  80ك��م م��ن قطاع
غزة ،كما قام جيش االحتالل بنشر القبة الحديدية عىل املنطقة
الحدودية مع قطاع غزة باإلضافة إىل منطقة تل أبيب.
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
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
غوريون ،تحسباً إلطالق صواريخ من قطاع غزة.
تل أبيب هدفاً
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
صحافية قال إن تل أبيب ستكون أحد أهداف صواريخ املقاومة،
والساعات القادمة ستثبت للعدو أن كل فصائل املقاومة واحدة
وسنقاتلهم كرجل واح��د بشكل موحد ..مشدداً عىل أن اللحظة
تحتاج إىل موقف واضح حيال مواجهة هذا العدوان.
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
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
وس�ت��وازن ال��ردع وستبقى ت��الح��ق االح�ت��الل وس�ت�ه��زم��ه ك�م��ا هزمته
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
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
املستوطنني".

التطبيع شجع العدو
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
قاسم ،قد أكد أن العدو الصهيوين يصعد من عدوانه عىل الشعب
الفلسطيني ومقدساته منذ انطالق مسار التطبيع الحايل ،مشرياً
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
الفلسطينيني.
ونقلت وك��ال��ة "ش�ه��اب" الفلسطينية لألنباء ع��ن ق��اس��م ،قوله:
إن العدو الصهيوين كان وسيبقى العدو املركزي لألمة ،وال يمكن
أن يكون كيانا طبيعيا يف األمة ..مبيناً أن القضية العربية ستظل
هي القضية املركزية لكل مكونات األمة.
وطالب جماهري األمة بأن تُعيل صوتها رفضا لإلجرام الصهيوين

فصائل املقاومة :معنويات
مقاتلينا في أفضل حاالتها ويد
مجاهدينا ستظل العليا في امليدان
أصبحت تل أبيب
ومستوطنات العدو هدف ًا
مشروع ًا لصواريخ املقاومة
الفلسطينية
ض��د الشعب الفلسطيني ،وتوحيد جهودها ع��ىل ت�ن��وع مكوناتها
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
الفلسطيني ،واألمن القومي العربي ،ومصالح كل األمة.
عملية وحدة الساحات
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي
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
بدأتها عند تاسعة البهاء بتوقيت املقاومة ليلة الجمعة.
وب �ح �س ��ب وك ��ال ��ة "ف �ل �س �ط ��ني ال� �ي ��وم االخ� �ب� ��اري� ��ة ..أك � ��دت س ��راي ��ا
القدس ،استمرار القتال رداً عىل ال�ع��دوان الصهيومي ..وقالت:
"نطمنئ أبناء شعبنا وجمهور املقاومة ب��أن معنويات مقاتلينا يف
أفضل حاالتها ويد مجاهدينا ستظل العليا يف امليدان بإذن الله".
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
قصفها يف تمام ال�" 12تل أبيب" ومطار بن غوريون وأسدود وبرئ
ال�س�ب��ع وع�س�ق��الن ون�ت�ي�ف��وت وس ��دي ��روت ب �  60ص����اروخ����اً رداً عىل
العدوان الصهيوين املتواصل.
املوقف اليمني
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
الصهيوين وعدوانه عىل غزة ،وتجىل ذلك باملوقف السيايس الثابت
تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني املشروع يف
الرد املناسب ،إىل جانب مواقف العديد من الفعاليات السياسية
والعلمائية واملثقفني واالكاديميني والسياسيني واالعالميني.
حيث أدان ناطق حكومة االنقاذ الوطني وزير اإلعالم ضيف الله
الشامي ،وبشدة ال�ع��دوان الصهيوين عىل قطاع غ��زة ،مشرياً إىل
أن هذه الجريمة تأيت يف إطار سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو
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
ارتكبها كيان العدو يف غزة ما كانت لتحصل لوال هرولة األنظمة
العميلة للتطبيع مع العدو الصهيوين وتخليها عن القضية املركزية
لألمة.
وأكد عىل حق الشعب الفلسطيني يف الدفاع عن نفسه وأرضه
وامل�ق��دس��ات اإلس��الم�ي��ة ،وح��ق ال��رد ب�ق��وة يف ع�م��ق 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
األرايض املحتلة.
واستنكر وزير اإلعالم ،الصمت املخزي للمجتمع الدويل واألمم

املتحدة عىل جرائم العدو الصهيوين بحق الشعب الفلسطيني التي
تتنافى مع كل األعراف واملواثيق الدولية واإلنسانية.
وجدد التأكيد عىل موقف اليمن الثابت واملبديئ يف الوقوف إىل
جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة حتى تحرير كافة
األرايض الفلسطينية.
ودع ��ا ال ��وزي ��ر ال �ش��ام��ي ،ال �ش �ع��وب ال�ع��رب�ي��ة واإلس��الم �ي��ة وأح ��رار
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
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
الفلسطينيني.
كما أكد أن العدوان عىل غزة ،لن يمر مرور الكرام وسيكون له
انعكاسات خطرية عىل كيان العدو الصهيوين ،واألمن واالستقرار
يف املنطقة ..داعيا حركات املقاومة إىل توحيد جهودها ملواجهة هذا
العدوان وضرب عمق العدو.
وع��ر ناطق الحكومة ،عن تعازي الحكومة والشعب اليمني،
لحركة الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني يف استشهاد القائد
الجعري وعدد من رفاقه جراء العدوان الصهيوين.
كما دانت بشدة رابطة علماء اليمن العدوان الصهيوين الجبان
عىل قطاع غزة
وقالت الرابطة يف بيان لها  :تابعنا بألم شديد العدوان الصهيوين
ال�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
الوحشية بحق الشعب الفلسطيني
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
سعيدا بعد جهاد مشرف ومواجهة بطولية مع الكيان الصهيوين
الجبان
وعر علماء اليمن عن عزائهم ومواساتهم للشعب الفلسطيني
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
اإلسالمي.
إىل ذلك توالت املواقف والبيانات املنددة بالعدوان الصهيوين عىل
قطاع غزة من كل الهيئات التشريعية مجلس النواب والشورى،
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
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
املحاصر واغتياله رجال الجهاد واملقاومة يجب أن يستنهض همم
األحرار يف فلسطني وكل البالد اإلسالمية.
املوقف السوري
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
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
الصهيونيني ،الذين اعتادوا ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد
اإلنسانية.
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
السورية إن عدم اهتمام املجتمع الدويل بدماء الفلسطينيني أطفاال
ونساء وشيوخا يعكس بشكل سافر تواطؤ مع العدوان وتجاهل
لكل قيم القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.
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
الدفاع عن حقوقه بالحياة والحرية.
املوقف االيراين
أكد قائد الحرس الثوري اإليراين اللواء حسني سالمي ،أن الرد
السريع للمقاومة االسالمية الفلسطينية عىل الجرائم الصهيونية
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
وبالتايل فإن الكيان الصهيوين سيدفع مرة أخرى ثمنا باهظا جراء
جرائمه األخرية.
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
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
االسالمي يف فلسطني زياد النخالة ،قوله :إن "العالم اإلسالمي
وخاصة محور املقاومة يمر بظروف خاصة".
ولفت إىل أن مسرية التطور عىل الساحة الفلسطينية وانحدار

الرئيس املشاط :قادرون على ضرب أي
نقطة في البحر من أي مكان في اليمن

حطمتم ك��ل ال�ن�ظ��ري��ات وأب��دع�ت��م ف��ي إيجاد
معادالت مضادة لها

قوة رمزية

ح�م��ل م ��ن ال��رس��ائ��ل وال � ��دالالت ال�ك�ث��ر ذل ��ك ال �ع ��رض امل�ه�ي��ب
الذي جعل كثر من املتابعني واملراقبني عىل املستويني املحيل
والدويل يتخيل أن اليمن تعيش يف مرحلة من الرخاء والسالم
وليس دولة محاصرة ألكرث من سبع سنوات ونيف تواجه أقوى
وأعتى دول العالم التي تحالف يف ع��دوان لم يشهد له تاريخ
ً
مثيال ,لكن اإلرادة والعزيمة واالصرار
اليمن بمراحله املختلفة
للقيادة والشعب والجيش معا حققت الكثر من النجاحات
وما هي هذه العروض لتشكيالت من وحدات قواتنا املسلحة
الربية والبحرية والجوية التي تخللها عرضا آخر ألسلحة فتاكة
للدفاع عن السيادة الوطنية برا وبحرا وجوا  ..ويف هذا العرض
العسكري املهيب للمنطقة العسكرية الخامسة وألوية النصر
والقوات البحرية والدفاع الساحيل والقوات الجوية والدفاع
الجوي يف محافظة الحديدة كان للمشر الركن مهدي املشاط
 ..رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة كلمته التي
حملت يف طياتها الكثر من الرسائل الهامة للداخل والخارج .
وأش��ار إىل ال�ق��وة الرمزية التي ق� ّ�دم��ت ع��رض��اً يف ه��ذا امل�ي��دان،
ال� ��ذي ان �ط �ل �ق��ت م �ن��ه م �س��رة ال �ب �ن ��ادق ال �ت��ي دع ��ا إل �ي �ه��ا ال�ش�ه�ي��د
ال�ص�م��اد يف ي��وم��ه األخ ��ر ،وأوق �ف��ت ج�ح��اف��ل ج ��رارة م��ن جيش
العدوان ،وكبحت جماحها حتى جرت أذي��ال الهزيمة مولية
إىل غر رجعة.
ّ
وعرب عن الشكر لقيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان
ال �ع ��ام ��ة ،وامل �ن �ط �ق��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ال �خ ��ام �س ��ة ،وه �ي �ئ��ة ال �ت��دري��ب
وال�ت��أه�ي��ل يف وزارة ال��دف��اع ،وم�ح��اف��ظ ال�ح��دي��دة ع��ىل م��ا ق��ام به
من اهتمام ودعم ومساهمة إلقامة هذا العرض.

مكاسب الصمود

كما ّ
عرب الرئيس املشاط عن الشكر للمشاركني يف هذا العرض
عىل األداء العايل عرضاً يف امليدان ويف املعركة واقعاً  ..وقال:
"إن العرَق الذي يتصبب منكم ،وأنتم يف هذا امليدان والدماء
التي ت��راق منكم يف ميدان املعركة ،لهو العطر ال��ذي يتنسمه
كل األحرار يف هذا الجيل ،واألجيال الالحقة ،ملا قدمتموه من
مواقف الشرف والبطولة".
وأض � � ��اف" :م� ��ن خ� ��الل ه� ��ذا ال� �ع ��رض ،وص �ل �ن ��ا إىل ق �ن ��اع ��ة أن
امل �س �ت��وى ال� ��ذي وص ��ل إل �ي��ه ج�ي�ش�ن��ا م �س �ت��وى ع ��ال ال ي�ض��اه��ى،
وهذا من مكاسب الصمود يف مواجهة الغطرسة والعدوان،
الصمود الذي أثبتم وأنتم يف امليدان ،وأنتم يف ميدان املعركة،

سنستمر جميعا في الوقوف أم��ام أية أخطار
حتدق مبنطقة الساحل الغربي

ألول مرة في حياتي أذرف دموع الفرح اليوم
في هذه املنصة
الرئيس املشاط :

إن ن�م��اذج ال�ص�م��ود األس�ط��وري��ة ال�ت��ي س�ط��رت�م��وه��ا م��ع إخوتكم
من جميع املناطق العسكرية ومحاور القتال ستدرّس لألجيال
ال ��الح �ق ��ة ،ل �ق ��د ح �ط �م �ت��م ك ��ل ال �ن �ظ ��ري ��ات وأب ��دع �ت ��م يف إي �ج ��اد
معادالت مضادة لكل تلك النظريات".

الوعي واالميان

وتابع الرئيس املشاط " :إننا لن نفاخر بعدد أو عدة ،أو أي
مظهر م��ادي ،ه��ذا يشء إيجابي ،لكنه ليس كل يشء ،الذي
نثق به ونعتمد عليه ونراهن عليه بعد الله ،هو مستوى الوعي
واإليمان والروحية الجهادية والتضحية واالستبسال والتقوى
والصرب والتفاين ،وكل معاين السمو ،ومكارم األخالق ،التي
قد حزتموها من مدارسكم الجهادية بمتارس القتال".
وت ��وج ��ه ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط ب��ال�ش�ك��ر ألب �ن ��اء م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة
الشماء والصمود ،وحجة الشموخ ،ومحويت الوفاء ،وريمة
املروءة ،التي رفدت هذه املنطقة ،وتصدت لكل جحافل جيش
الطغاة ،وأعادتهم عىل األعقاب ،والشكر أيضا لعلماء هذه
امل�ح��اف�ظ��ات ول�س�ي��اس�ي�ي�ه��ا وم�ث�ق�ف�ي�ه��ا وم�ب��دع�ي�ه��ا ،وك ��ل أب�ن��ائ�ه��ا
ال��ذي��ن ق��دم��وا ال�ن�م��وذج امل�ش��رف يف ال�ص�م��ود وال��وق��وف يف وج��ه
العواصف.

القيادة احلكيمة

وأك��د أن "امل�س��رة ال�ن� ّ�رة والقضية املحقة وال�ع��ادل��ة وامل��وق��ف
الصحيح والقيادة الحكيمة هي من حوّلت هؤالء املستضعفني
إىل ه��ام��ات ع��ال�ي��ة وج�ب��ال ش�م��اء ش��اه�ق��ة ،وق�ف��ة ال�س�ي��د القائد
حفظه الله -معكم ومعكم كل أبناء هذا الشعب الشرفاء،وس�ن�س�ت�م��ر ج�م�ي�ع��اً يف ال��وق��وف م�ع�ك��م أم ��ام أي األخ �ط��ار ال�ت��ي
تحدق بهذه املنطقة".

راية اليمن

وأش��ار إىل أن ال��دم��اء ،التي سفكت بغر ح��ق ،ويف مقدمها
دم � ��اء ال �ص �م ��اد ال �ط ��اه ��رة ،وك� ��ل ال �ش �ه ��داء ح � ّول ��ت أب �ن ��اء ه ��ذه
املحافظات ،وكل محافظات اليمن إىل كتلة صلبة من الثبات
واإليمان  ..وقال" :أنتم أيها األخوة ومعكم إخوانكم يف جميع
املناطق العسكرية رفعتم راية اليمن خفاقة بني األمم ،وإنني
أق��ول لكم إن��ه ألول م��رة يف حيايت أذرف دم��وع الفرح اليوم يف
هذه املنصة".

ظ� ��ن ال � �ع� ��دو م �ت �ج��اه��اً
وم�ت�غ�ط��رس� ًا أن ��ه سيلتهم
ه� ��ذه امل �ن ��اط ��ق ف ��ي غ�ف�ل��ة
منه للتاريخ
لن نشكل خطر ًا في يوم
م ��ن األي� � ��ام ع �ل��ى امل��اح��ة
الدولية في البحر األحمر
أص �ب ��ح مب �ق ��دورن ��ا اآلن
ض��رب أي نقطة في البحر
من أي مكان في اليمن
ل��دي�ن��ا ق�ن��اع��ة ت��ام��ة عن
جت��رب��ة طويلة أن احلقوق
ال ُتعطى بل تأخذ
ل � �س � �ن� ��ا دع� � � � � ��اة ح � ��رب
خ �ي��ارن��ا األول ه��و ال�س��ام
ال�ع��ادل وامل �ش��رف ،وليس
االستسام

لم تستطع ولن تستطيع أي قوة في هذا العالم أن
متحو اليمن من اخلارطة
استطاعت ال�ق��وات املسلحة بمختلف صنوفها
الربية والبحرية والجوية أن تصل اىل مستويات
متقدمة م��ن حيث التأهيل وال�ت��دري��ب والتسليح
والتصنيع ال�ح��رب��ي امل�ت�ط��ور ال��ذي ي�ف��اج��ئ الجميع
ويف م�ق��دم�ت�ه��م ت�ح��ال��ف امل�ع�ت��دي��ن ب ��إزاح ��ة ال�س�ت��ار
عن جديد املنظومة الصاروخية التي يف الخدمة .

املستوى املتقدم

ولفت الرئيس امل�ش��اط إىل أن "املستوى املتقدم
الذي وصل إليه شعبنا كل ذلك بسبب التضحيات
ال �ت��ي ق��دم �ت �م��وه��ا ،إن ال �ث �ق��اف��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة ث�ق��اف��ة
ال�ق��رآن وق��وة الحق واختيار املوقف املحق وق��ذارة
العدو ،كانت كلها كفيلة بأن تعيد تسمية التاريخ
لبلدنا كمقربة للغزاة".
بركان الصمود
�ال وم �ت �غ �ط��رس��اً
وأض � � ��اف" :ظ� ��ن ال� �ع ��دو م �ت �ج ��اه � ً
أن��ه سيلتهم ه��ذه امل�ن��اط��ق يف غفلة م�ن��ه للتاريخ،
ف��أص �ب��ح ع ��ىل ب ��رك ��ان ص �م��ودك��م ي �ت �ج��رع ال�ه��زي�م��ة
والهوان ،من هنا من حيث التضحيات الجسام،
قدمت يف مواقف العطاء ،وأنهار الدماء أريقت
يف س �ب �ي��ل ال �ل ��ه وامل �س �ت �ض �ع �ف��ني يف ه� ��ذه األرض،
س �ن ��واص ��ل امل � �ش� ��وار م �ع �ك��م أي �ه ��ا امل� �ج� ��اه� ��دون ،يف
جيشنا اليمني ،حتى يكف املعتدون -بإذن الله-
وحتى يرعوي الطامعون".
وم ��ى ب��ال �ق��ول" :ن�ع�ل��ن أن �ن��ا ل��ن ن�ش�ك��ل يف ي��وم
م��ن األي ��ام خ �ط��راً ع��ىل أح � ِ�د ل��م ي�ت��آم��ر ع��ىل ب�ل��دن��ا،
ول��ن ن�ش�ك��ل خ�ط��راً يف ي��وم م��ن األي ��ام ع��ىل امل��الح��ة
الدولية يف البحر األحمر ،بل عىل العكس أثبتنا
طوال الفرتة املاضية انضباطنا الكبر رغم الحصار
الظالم ،ورغم معاناة شعبنا".
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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،
اعتقلت قوات العدو ثالثة مواطنني من بلدة الخضر ،ومواطنني
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
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
بلدة بيت فجار.
ومن ط��ول�ك��رم ،اع�ت�ق�ل��ت ق��وات ال�ع��دو ال�ص�ه�ي��وين ث��الث��ة شبان
اثنني منهم من مخيم طولكرم ،وآخر من بلدة صيدا ،بعد أن
داهمت منازلهم وفتشتها.
ومن نابلس ،اعتقلت قوات العدو شقيقني بعد أن داهمت
منزليهما يف مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.
ومن جنني ،اعتقلت قوات العدو الصهويني طالبة جامعية
تبلغ من( 22عاما) من حي املراح ،وأسريين محررين من بلدة
عنزة.
كما اعتقلت ق��وات ال�ع��دو ش��اب��ا م��ن خ��رب��ة الحديدية ب��األغ��وار
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
الخليل ،اعتقلت قوات العدو الصهيوين ،أربعة مواطنني من
مخيم الفوار.

م ��ن ه ��ذا امل� �ي ��دان ان�ط�ل�ق��ت م �س �ي��رة ال �ب �ن��ادق ال �ت��ي دع ��ا لها
الشهيد الصماد في يومه األخير وأوقفت جحافل ج� ّرارة من
جيش العدوان
امل �س �ت��وى ال �ع��ال��ي ال ��ذي وص ��ل إل �ي��ه ج�ي�ش�ن��ا ه��و م��ن م�ك��اس��ب
الصمود في مواجهة الغطرسة والعدوان
لن نفاخر بعدد أو عدة ،فالذي نثق به ونعتمد عليه ونراهن
عليه بعد الله تعالى هو مستوى الوعي واإلمي��ان والروحية
اجلهادية
الشكر لألخوة أبناء محافظة احلديدة الشماء حديدة الصمود
واألخوة في حجة الشموخ ومحويت الوفاء ورمية املروءة
الرئيس املشاط لتحالف العدوان :ال��ذي يشكل خطرا على املاحة
الدولية هو إجراءاتكم الوحشية والتلذذ مبعاناة شعبنا
في األيام املاضية أجرينا اختبارات ألسلحة بحرية وحققت
بفضل الله جناحا كبيرا

العدو الصهيوني يعتقل 21
فلسطيني ًا من الضفة بينهم
طالبة جامعية
 32شهيد ًا بينهم القائدان
اجلعبري ومنصور و 275
جريح ًا حصيلة التصعيد
الصهيوني على غزة
القوة الصهيونية نحو الزوال واالنهيار ،هي مسرية ماضية لألمام
بال تراجع ،وسيكون تحرير القدس قريبا بإذن الله.
وت�ط��رق ال�ل��واء س��الم��ي إىل ت�ط��ور ق��درات امل�ق��اوم��ة الفلسطينية..
ق��ائ�الً :إن "ق��وة املقاومة تنامت كثريا قياسا للمايض وب��ات��ت ق��ادرة
عىل إدارة حروب كبرية".
املقاومة هي األعىل
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،
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
"الساعات واأليام املقبلة ستكشف أن العدو أخطأ التقدير يف غزة".
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
املركزي الذي يقيمه حزب الله يف الضاحية الجنوبية لبريوت مساء
السبت" :من الواضح أن العدو يذهب إىل التقديرات الخاطئة بأن
غزة لن ترد وحركة الجهاد اإلسالمي لن ترد".
وأضاف" :من حق الشعب الفلسطيني ومن حق املقاومة ومن
حق حركة الجهاد أن ترد عىل هذا االعتداء ويجب عىل كل شريف
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
"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
ونحن يف حزب الله نتابع ما يجري وعىل تواصل دائم مع إخواننا
األعزاء يف حركة الجهاد اإلسالمي ومع قيادة حركة حماس وبقية
الفصائل".
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
وأه��ل غ��زة وكذلك عندما يتوجه بالخطاب إىل لبنان وه��م لديهم
تجارب معنا واملقاومة دائما باملرصاد".
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
أنّ ج�ي��ش االح�ت��الل ُي�ق�ه��ر و ُي�ه��زم و ُي ��ذل وتُ�ك�س��ر ه�ي�ب�ت��ه" ..مضيفاً:
"التجربة أثبتت أيضاً أنّ أمريكا تُهزم سياسياً وميدانياً كما جرى
يف العراق وأفغانستان وإيران واليمن والصومال وفنزويال وكوبا".
وت��اب��ع ق���ائ���الً  :إنّ ��ه "ي�ج��ب ال�ع�م��ل ع��ىل إظ�ه��ار ن�ق��اط ق��وت�ن��ا وك�ش��ف
ن�ق��اط ض�ع��ف ال�ع��دو واالس�ت�ف��ادة منها يف امل��واج�ه��ة" ..الف��ت��اً إىل أنّ
"العدو يعمل عىل بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام
والتأثري يف سري املعارك".
تصعيد صهيوين
اعتقلت ق��وات ال�ع��دو الصهيوين ،أم��س األح��د 21 ،فلسطينيا

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

الرئيس املشاط :طورنا أسلحتنا األرضية والبحرية في الفترة األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
أثارت العروض العسكرية مخاوف لدي تحالف العدوان وقلقا ايضا لدى بعثة األمم املتحدة لتوقيع اتفاق الحديدة وليس
هناك ما يدعو لكل هذا الخرق والقلق سوى غطرسة العدو واستمراره يف فرض الحصار الخانق والعدوان الظالم وحول هذه
املخاوف غر املربرة قال الرئيس املشاط " :الذي يشكل خطراً عىل املالحة الدولية هو إجراءاتكم الوحشية ،والتلذذ بمعاناة هذا
الشعب ،الذي يشكل خطراً يضر بالعالم أجمع هو ما تحاول بعض دول العدوان تسويقه لدى املجتمع الدويل من أنه سيأمن
البحر األحمر واملالحة الدولية عندما يتم انسحابنا من هذه املناطق بامتداد الساحل يف البحر األحمر ،أقول لهم هذا الذي سيضر
باملالحة الدولية ،وهذا الذي سيحول البحر إىل ساحة للفوىض ،وستتحول إىل خطر إذا ركبتم رؤوسكم وقررتم ما يسوق تجاه
ً
فعال ستتحول إىل خطر ،وستعرفون حينها صحة
وجودنا يف هذا االمتداد عىل سواحل بلدنا ،فإن عىل العالم أن يقول لكم كفى،
كل ما نقول ،وما نقوله اآلن".

ضرب أي نقطة في البحر

وأك��د رئيس املجلس السيايس األع��ىل بالقول " :أص�ب��ح بمقدورنا اآلن ض��رب أي نقطة يف
البحر من أي مكان يف اليمن ،ويف أي جغرافيا يف اليمن ،وليس من السواحل فقط ،عندها
تعرفون أنكم اتخذتم ال�ق��رار الخطأ ،نحن يف األي��ام املاضية أجرينا االختبار وامل�ن��اورات عىل
هذا النوع من السالح بنجاح باهر".
وق ��ال" :ن�ع�ل��ن ل�ك��ل دول ال �ع��دوان ،أن��ا باستطاعتنا أن ن�ض��رب أي نقطة يف ال�ب�ح��ر م��ن أي
منطقة يف اليمن".

تطوير األسلحة

وأعلن الرئيس املشاط أن��ه تم تطوير أسلحة اليمن األرضية والبحرية يف الفرتة األخ��رة،
وباستطاعتها اصطياد هدفها ب��راً وب�ح��راً م��ن أي جغرافيا ،وأي نقطة يف اليمن  ..وأض��اف:
"أزيلوا من رؤوسكم كل ما يوسوس لكم تجاه تواجدنا يف هذا الساحل".

احلقوق ال تعطى

كما أك��د أن ال�ت��الع��ب وال�ت�ه�رّب م��ن ال�ت��زام��ات ال�ه��دن��ة وال�ع��ودة إىل اح�ت�ج��از السفن يعرض
الهدنة للخطر ،ويجعلها يف مهب الريح ،التهرب من إنجاز ملف الراتب والقضايا اإلنسانية
لهو الدبور ال��ذي يحلق بكم  ..وق��ال" :نحن فقط نعريكم أم��ام شعبنا ليعرف أكرث زيف ما
تدعون ،وإال فلدينا قناعة تامة عن تجربة طويلة أن الحقوق ال ُتعطى بل تأخذ".

اخليار األول

وجدد الرئيس املشاط التأكيد عىل "إننا لسنا دعاة حرب خيارنا األول هو السالم العادل
وامل�ش��رف ،وليس االس�ت�س��الم فهل ه��ذا الخيار سيحقق لشعبنا شيئاً م��ن حقوقه التي هي
حق ل��ه ،وليست ّ
منة من أح��د ،أم أننا سنحتاج للخيار األخ��ر لتحقيقه وف��ق قاعدة القوة
تصنع السالم كل هذا ستكشفه األيام القادمة القريبة".
ولفت إىل أن األساطيل ،التي حشدها ويحشدها ال�ع��دوان إىل سواحل اليمن ،لتعتدي
ولتدمّ ر لتستعمر ،ولتحاصر الشعب اليمني ليس بمقدورها أن ترعب أصغر طفل يف هذا
الشعب ،ويف هذه املحافظات الحرة والصامدة.

حارس البحر االحمر

وتابع" :إنكم بم ِقتلكم للشهيد الصماد وكل الشهداء ظلماً وعدواناً أيقظتم املارد اليماين،
ف�م��ا زاد ش�ع��ب ال�ي�م��ن إال ص �م��وداً وإص� ��راراً ،ف��اق�ت�ل��وا ظ�ل�م��اً م��ا ش�ئ�ت��م ل �ي��زداد ش�ع�ب�ن��ا ص�م��وداً
وثباتا ،إنكم بكل حماقاتكم وتكربكم وتجربكم أحلتم أبناء هذه املحافظات يف هذه املنطقة
العسكرية إىل كتل م��ن ال�ص�م��ود ،أيقظتم ه��ذا امل ��ارد ،إن�ك��م بتكربكم وت�ج��ربك��م أي�ه��ا ال�غ��زاة
أعدتم محافظة الحديدة من عروسة البحر إىل حارس البحر األحمر".
وأضاف" :إنكم بمطامعكم تجاه بلدنا وتمزيقه ستتمزقون واليمن طبوغرافيا ال تستطيع
ولن تستطيع أي قوة يف هذا العالم أن تمحو اليمن من الخارطة ،خارطة الجمهورية اليمنية
باقية ،وأنتم الزائلون  -بإذن الله سبحانه وتعاىل".
وع � ّ�رب ع��ن ال�ت�ح�ي��ة ل�ك��ل امل��راب�ط��ني وال�ج��رح��ى وامل �ع � ّوق��ني ،وألس ��ر ال�ش�ه��داء ال �ك��رام ،وألب�ن��اء
الشعب الصابر والصامد.

الوعي الكبير

ً
قائال" :ثقوا أننا لن نألوا جهدا يف بذل كل ما يحقق
وخاطب الرئيس املشاط الشعب اليمني
لنا جميعا العيش الكريم عىل أرضنا دون وصاية من أحد ،أحيي فيكم الوعي الراسخ عن
مؤامرة األع��داء القذرة يف صرف األنظار عن كل أض��راره التي يلحق بها شعبنا اليمني ،إننا
نراهن عىل هذا الوعي الكبر لديكم يا أبناء شعبنا".

حتية لسيدنا

كما ّ
عرب عن "التحية ألبناء الحديدة وحجة واملحويت وريمة ،ولقيادة املنطقة العسكرية
الخامسة ،وك��ل منتسبي املنطقة العسكرية الخامسة ،وك��ل املجاهدين يف قمم الجبال،
ويف ال�س�ه��ول وال��ودي��ان ،ت�ح�ي��ة ل�ك��ل ق�ط��رة دم س�ق�ط��ت ،وك��ل ش�ه�ي��د ص�ع��د إىل ال�ل��ه ،تحيةً
لسيدنا وق��ائ��دن��ا ،وأن��ت تبني وأن��ت تتابع ،وأن��ت تحرص ع��ىل ك��ل م��ا ه��و خ��ر للناس ،تحية
لكم جميعاً".
واخ�ت�ت��م ال��رئ�ي��س امل�ش��اط ك�ل�م�ت��ه ب��ال�ق��ول" :ي��ا س�ي��دي ،ال ح�ف��ل إال وأن ��ت ف�ي��ه ،وال ل�ق��اء إال
وأنت به تقود زمامنا ،وأمام هذا املشهد العظيم ،وأمام هذه العظمة تأبى العظمة إال أن
يشاركها العظماء".
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خالل تدشني برنامج الصمود في مجلس النواب  ..الرئيس املشاط :

لن تستطيع أي قوة إلغاء الوحدة

خ��دم��ة امل ��واط ��ن ع �ل��ى رأس ت �ع��زي��ز ال �ص �م��ود وال �ع ��روض على اليد التي تبني من وزراء ومسؤولني أن تكون مبستوى البد أن ننهض مبسؤولياتنا اخلدمية كما نهض جيش اجلمهورية اليمنية
العسكرية في جميع املناطق تبعث على الفخر واالعتزاز املسؤولية ومستوى التضحيات في ميادين القتال
رغم التحديات والصعوبات التي يالقيها وهو في مسرح العمليات القتالية

مشاكل بعض احملافظات اجلنوبية
والشرقية كانت مفتعلة يقف وراءها
الـطــامـعــون واحمل ـت ـلــون ،ول ــوال تدخل
اخلارج النح ّلت تلك املشاكل
إذا لــم تــدخــل سـفــن الــوقــود سيتم
التشاور مع أعضاء املجلس السياسي
األعلى التخاذ القرار املناسب

مــا دام هـنــاك جيش اجلمهورية
ال ـي ـم ـن ـيــة ج ــاه ــزا ل ـت ـح ـمــل امل ـش ــاق
وال ـص ـع ــاب ف ـلــن تـسـتـطـيــع أي قــوة
إلغاء الوحدة
كــل إجـ ــراءات اخل ــارج سنعتبرها
إجـ ـ ــراءات اح ـت ــالل ال ص ـحــة ل ـهــا وال
شرعية
دشن فخامة املشر الركن مهدي املشاط رئيس
املجلس السيايس األعى اليوم بمجلس النواب ،برنامج
الصمود الوطني.
ويف التدشن بحضور عدد من أعضاء املجلس السيايس
األعى ،ورؤساء مجالس النواب والقضاء والوزراء
والشورى ،رحب الرئيس املشاط بالجميع تحت قبة الربملان
يف عاصمة الجمهورية اليمنية  ..موضحا أن اطالق برنامج
الصمود الوطني ،يأيت انطالقا من قول الله سبحانه وتعاىل”
الوَس َ
الل َه وَابْ َت ُغوا إ َليْه ْ
ين آمَ ُنوا َّات ُقوا َّ
َيا أَ ُّي َها َّال ِذ َ
يل َة و َ
اه ُدوا
ِ ِ
ِ
َج ِ
َ
ّ
ُ
ْ
ُ
يف َس ِبي ِل ِه َل َعلكمْ تف ِل ُح َ
ون”.
ِ

وقال” بناء عى املعطيات األخرة التي يفرضها واقعنا بما أننا يف مرحلة
وسطية لسنا يف حرب مستعرة ولسنا يف سالم ،أقتىض الواقع منا حسب
موجهات السيد القائد وحرصه عى نجاح مؤسسات الدولة ،أن نطلق
ه��ذا ال��ربن��ام��ج ال ��ذي م��ن أه��داف��ه إي �ج��اد ن�ش��اط م�ن�ظ��م ل�ل�ت�ح��رك يف خ��دم��ة
ال�ن��اس ،وه��و ال�ه��دف األب��رز لهذا ال��ربن��ام��ج ،واالط��الع ع��ى معاناة الناس
وتلمس همومهم”.
وأض ��اف” ال�ح��ال��ة ال�ت��ي وص��ل إل�ي��ه وض�ع�ن��ا ه��و ن�ت�ي�ج��ة ت��آم��ر ك��ل ال ��دول،
دون استثناء ،ال��دول النفطية ،دول ال��دوالر ،دول التكنولوجيا ،دول
ً
جباال صامدين ،وهذا هو أكرب
األسلحة ،ونحن يف شعب اليمن ال نزال
نصر لحد اآلن ،وباملقارنة مع الحالة التي وصل إليه لفيف مرتزقة دول
العدوان فإن حالة التآخي وال��راص التي نحن عليها هنا يف الجمهورية
اليمنية بالعاصمة صنعاء مبعث فخر لنا جميعاً ،وتستدعي منا دائما
مواصلة الصمود والنهوض ببلدنا ،وأن يكون تعزيز الصمود هو عنوان
املرحلة القادمة كما قال السيد القائد يحفظه الله”.
وأكد الرئيس املشاط ،الحاجة إىل تعزيز الصمود وعى رأس ذلك خدمة
املواطن ..الفتا إىل أن العروض العسكرية األخرة يف جميع املناطق ،تبعث
عى الفخر واالعتزاز بكل ما تعنيه الكلمة.
وأشار إىل أن عى اليد التي تبني من وزراء ومسؤولن أن تكون بمستوى
املسؤولية ،والتضحيات يف ميادين القتال.
ول �ف��ت إىل أن ال��وض��ع ص �ع��ب ،وه �ن��اك ص�ع��وب��ات وت �ح��دي��ات ،ل�ك��ن إذا
وجدت النية واإلرادة فإن اإلرادة والنية تفت الصخور ،كما نهض جيش
ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة رغ ��م ال�ت�ح��دي��ات وال�ص�ع��وب��ات ال�ت��ي ي��الق�ي�ه��ا وه ��و يف

سننهض ببلدنا إن مت استغالل املبادرات املجتمعية وإنشاء اجلمعيات والتعاونيات
احلرب لم تنته بعد بل هي مستمرة وبطرائق متعددة وسالحها الوعي في هذه املرحلة
عاهدنا الله أن نحافظ على بلدنا وأن نحمي وحدته واستقالله حتى نحصل على السيادة الكاملة

مسرح العمليات القتالية ،إال أنه رغم هذه الظروف استطاع أن يستكمل
عملية النهوض وأصبح جيش الجمهورية اليمنية.
وقال” هدفنا جميعاً هو الوصول إىل كل مواطن يف إطار سلطة املجلس
السيايس األع��ى بالخدمات والتنمية هذا هدفنا العام ،وال يوجد لدينا
هدف يخص فئة أو منطقة”.
وأض ��اف” أدع ��و امل��واط�ن��ن إىل دع��م ه��ذا ال�ن�ش��اط ،ف�ن�ح��ن ن�ع��ول عليكم
وليس عى يشء أخر ،وقد أطلقنا الرؤية الوطنية لبناء الدولة ودخلنا يف
خططها التنفيذية وبرامجها ونحن نعرف الوضعية ،ونعرف أن املستقبل
ليس مفروشا بالورود لكننا اتجهنا إىل أبناء شعبنا”.
وتابع” نحن لم نضع هذه الخطة ألن لدينا طفرة من املعونات الخارجية
أو من املنظمات الخارجية ،بل عملناها يف أصعب الظروف ألننا مراهنن
عى هذه الوجوه أنها ستقود املعجزات بإذن الله سبحانه وتعاىل”.
وق��ال” سننهض ببلدنا إن ت��م اس�ت�غ��الل امل �ب��ادرات املجتمعية ،وإن�ش��اء
ال�ج�م�ع�ي��ات وال�ت�ع��اون�ي��ات ،أح ��ث ج�م�ي��ع امل�ح��اف�ظ��ات ع��ى ال�ن�ه��وض ب�ه��ذا
الجانب”.
وأك ��د ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط ،ع��ى أه �م �ي��ة” أن ي�ف�ه��م ال�ج�م�ي��ع أن �ن��ا م�س�ئ��ول��ن

ج�م�ي�ع��ا ك��ال م��ن م��وق �ع��ه ،ح�ت��ى امل ��واط ��ن ،ي�ف�ه��م أن ��ه م�س�ئ��ول أي �ض��ا عليه
م�س�ئ��ول�ي��ات ول��ه ح�ق��وق وواج �ب ��ات ،ال ن�س�م��ع ألي م�ع��وق وال ن�س�م��ع ألي
مثبط وال أي معيق”.
ولفت إىل أن الحرب لم تنته بعد بل هي مستمرة وبطرائق متعددة،
وس��الح�ه��ا ال��وع��ي يف ه ��ذه امل��رح�ل��ة ،وع�ل�ي��ه ي�ج��ب االرت �ق ��اء ب��ال��وع��ي وع��دم
االستماع للمنظماتين وأبناء ومخلفات السفارات.
وأضاف” نحن عاهدنا الله أن نحافظ عى هذا البلد وأن نحمي وحدته
واستقالله ونحافظ عى سيادته واستقراره وسالمة أراضيه حتى نحصل
عى السيادة الكاملة لكل شرب من الراب الوطني”… مؤكدا أن الوحدة
اليمنية ليست وحدة سياسية كما يتصور بعض الطامعن ،بل هي وحدة
اج�ت�م��اع�ي��ة وج�غ��راف�ي��ة وط�ب��وغ��راف�ي��ة وت��اري�خ�ي��ة ت�ف��رض ع�ل�ي�ه��م أن ي��رك��وا
ويكفوا عن التآمر عى الوحدة.
وأش��ار إىل أن ال��وح��دة ليست ب��ن الشركاء السياسين ،ب��ل وح��دة بلد
وإرث وتاريخ ،وال يستطيع أحد أن يتجاوز كل ذلك ..مؤكدا أن الوحدة
ال�ي�م�ن�ي��ة ب��اق�ي��ة م�ه�م��ا ت��آم��ر عليها األع ��داء ،ول��ن تستطيع أي ق��وة يف ه��ذه
الدنيا ،إلغاء الوحدة اليمنية ،طاملا أن هناك جيش للجمهورية اليمنية

جاهز لتحمل املشاق والصعاب.
واعترب الرئيس املشاط ،كل إجراءات الخارج ،إجراءات احتالل ال صحة
وال ش��رع�ي��ة ل�ه��ا ،وت�ع��د م��ربرا مل��واص�ل��ة ال�ج�ه��اد ح�ت��ى ت�ح��ري��ر ك��ل ش��رب حتى
تعود السيادة الكاملة عى كامل الراب الوطني.
وخاطب املتآمرين عى اليمن ووحدته بأن عليهم أن يكفوا األذى وأن
ي��درك��وا أن ب�ل��دان�ه��م س�ت�ت�م��زق ق�ب��ل أن ي�ت�م�ك�ن��وا م��ن تحقيق أط�م��اع�ه��م يف
اليمن.
وأضاف” مشاكل بعض املحافظات الجنوبية والشرقية كانت مفتعلة
يقف وراءها الطامعون واملحتلون فقط ،وكانت تنفذها أيادي عميلة لهم
يف ذل��ك ال��وق��ت ويف األنظمة السابقة ،ول��و ل��م تتدخل دول ال�خ��ارج فإن
بإمكاننا أن نحل كل مشاكلنا”.
وم��ىض ق��ائ��ال” ن�ح��ن ت�ض��ررن��ا ك�ث��را ،نتيجة أط�م��اع�ك��م ،وأن�ت��م م��ن كنتم
ت��وج�ه��ون األي ��ادي العميلة للعبث ببلدنا بما فيها امل�ح��اف�ظ��ات الجنوبية
وامل �ح��اف �ظ��ات ال �ش��رق �ي��ة ،ف��ال�ح�ل��ول ل�ي�س��ت م�ن�ك��م ،ب ��ل م �ن��ا ،وع�ل�ي�ك��م أن
تكفوا أيديكم فنحن أبناء بلد واحد ،وممكن أن نتجاوز كل املايض ونحل
مشاكلنا”.
وج��دد ال��رئ�ي��س امل�ش��اط ال��دع��وة للمخدوعن ق��ائ��ال” ب��اب ال�ع�ف��و ال ي��زال
مفتوحاً عودوا إىل صوابكم ،فقد ظهرت أطماع الغزاة واملحتلن يف هذه
اآلونة أكر من أي وقت مىض إن كان لكم عقل”.
وأضاف” أقول ملن يتحدث عن أن هناك مظالم وال يعرف أين يذهب،
بأننا وألول مرة يف تاريخ الجمهورية اليمنية أطلقنا مكاتب الشكاوى يف
ك��ل ال�ج�ه��ات ول��دي�ن��ا م�ك�ت��ب ال��رئ��اس��ة ،وإذا ت�ق��دم��ت ب�ش�ك��وى يف أي جهة
ول��م يتم التجاوب معك ،فهناك رق��م خ��اص يتبعنا مباشرة وسنتدخل
ل��إن�ص��اف ،ولدينا أي�ض��ا هيئة رف��ع املظالم يف مكتب رئ��اس��ة الجمهورية،
وسنعزز دور الهيئة يف املرحلة القادمة حرصا عى إنصاف الناس”.
وخاطب مسئويل الدولة قائال” املسئولية أمانة يف أعناقكم ،وإذا ال توجد
لديك قدرة أن تنتج فاعتذر ،وهذا الكالم كررته مراراً ،وأعرف أن الوضع
صعب ،واإلمكانات شحيحة وقد تكون معدومة  ،لكن يف ظل كل هذه
التحديات يجب أن ننتج وأن نبتكر الحلول”.
وأكد الرئيس املشاط ،أنه سيتم متابعة انضباط اإلعالم ليكون مواكبا
وواقعيا وليس معول أو سالح هدم ،بل يجب أن يواكب ويشجع ويبني
وينمي الثقافة لدى الناس.
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��أزم��ة امل�ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ،أش ��ار ال��رئ�ي��س امل�ش��اط إىل أن��ه
سيتم التشاور يف املجلس السيايس التخاذ القرار ..وقال” لكنني أؤكد لكم
أن السفن ستدخل إن ش��اء ال�ل��ه ،وإذا ل��م تدخل سيتم التشاور باتخاذ
القرار املناسب الذي سنسمعه أبناء شعبنا”.
وخ ��اط ��ب ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط امل ��واط �ن ��ن ق��ائ��ال ” س �ن �ك��ون إىل ج��ان �ب �ك��م ألن�ك��م
تستحقون منا كل خر وأن نسهر ونتعب عى تحقيق كل ما يخدمكم”.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيرة وباستطاعـتها بـ ــر ًا وبح ـ ــر ًا ضـ ـ ــرب هدفها في أي نقطة في بلدنا
عروض عسكرية مهيبة

ويف ال �ح �ف ��ل ال� � ��ذي ح� �ض ��ره أع � �ض� ��اء امل �ج �ل ��س ال �س �ي ��ايس
األع��ى ورئ�ي��س ال ��وزراء ون��واب رئ�ي��س ال ��وزراء ون��واب رئيس
مجلس النواب وأعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء
وق�ي��ادات وزارة ال��دف��اع وهيئة األرك��ان العامة واملحافظون
والشخصيات االجتماعية والعلماء  ,قدم الخريجون من
م�ن�ت�س�ب��ي وح ��دات امل�ن�ط�ق��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�خ��ام�س��ة وال �ق��وات
البحرية والجوية وألوية النصر عروضا عسكرية بنماذج من
اسلحة القوات الربية والبحرية والجوية اوصل من خاللها
ال�خ��ري�ج��ون رس��ائ��ل ه��ام��ة م�ف��اده��ا أن ال�ي�م��ن ب��ات م�ح��روس��ا
ب�ع�ن��اي��ة ال�ل��ه وب�ق��وات��ه امل�س�ل�ح��ة ال �ق��ادرة ع��ى اس�ك��ات ال�ع��دو
وال�ح��اق ال�خ�س��ائ��ر وال�ه��زائ��م ال�ك�ب��ر إن ح��اول امل�س��اس بأمن
وسيادة واستقرار الوطن والشعب .

كلمة قيادة املنطقة

الرئيس املشاط لدول العدوان:
أزي � �ل� ��وا م� ��ن رؤوس � �ك� ��م ك� ��ل م��ا
ي ��وس ��وس ل �ك��م جت� ��اه ت ��واج ��دن ��ا ف��ي
الساحل الغربي
التهرب من التزامات الهدنة والعودة
حل �ج��ز ال �س �ف��ن ي �ع ��رض ال �ه ��دن ��ة ل�ل�خ�ط��ر
ويجعلها في مهب الريح
التهرب من إجن��از ملف الرواتب
والقضايا اإلنسانية يجعل الهدنة
في خطر
قناعتنا أن احلقوق ال تعطى بل
ت��ؤخ��ذ ،ولسنا دع��اة ح��رب فخيارنا
األول هو السالم العادل واملشرف
خيار االستسالم ل��ن يحقق لشعبنا
ح�ق��وق��ه واألي ��ام ال�ق��ادم��ة ستكشف إن
كنا سنحتاج اخليار األخير على قاعدة
"القوة تصنع السالم"

املنطقة
فيما ألقى قائد ألوية النصر كلمة ترحيبية بإسم
ِ
�وات ال �ب �ح��ري� ِ�ة
ال �ع �س �ك��ري� ِ�ة ال �خ ��ام �س � ِ�ة وأل ��وي � ِ�ة ال �ن �ص � ِ�ر وال � �ق� � ِ
والدفاع الجوي ،رحب
الجوية
والقوات
والدفاع الساحيل
ِ
ِ
ِ
ِ
فيها بالحاضرين.
َ
اإلمكانات تجاوزنا
ومحدودية
عف
وقال" من
ِ
ِ
واقع الض ِ
ِ
ك� � � َّ�ل ت� �ل � َ
�ك امل � ��راح � � ِ�ل امل ��اض� �ي � ِ�ة ب� �ك� � ِّ�ل ص �ع ��وب ��ا ِت �ه ��ا وت �ح ��دي ��ا ِت �ه ��ا
ومخاط ِرها بثق ِتنا بالل ِه واعتما ِدنا علي ِه ،حتى َ
وصلنا إىل هذا
ِ
واملكانة" ..مشرا إىل أن الجيش الذي كان يحمي
املستوى
ِ
َ
الغربي محدو َد العد ِد والعُ َّد ِة ،واليومَ َ
بعد سبع ِة
الساحل
َ
ً
ً
ً
ُ
أعوام أصبحَ
اإليمان والحديد.
ضاربة سالحُ ها
عسكرية
قوة
ٍ
�ت ال� � ��ذي ان �ط �ل � َ�ق ف� �ي � ِ�ه األع � � ��داءُ
ول� �ف ��ت إىل "أن� � ��ه يف ال � ��وق � � ِ
ن ب��ال��والء ألمريكا وإس��رائ�ي��لَ
�ارع� َ
ال�س�ع� ُ
ِ
�ودي واإلم ��ارايت مُ �س� ِ
َ
ن ومستبيح َ
متآمرين عى اإلسالم واملسلم َ
للمقدسات،
ن
ِ
ِ
اعتصمنا ن�ح� ُ�ن ب��ال�ل� ِ�ه وزدن ��ا ث�ب��ات��اً وي�ق�ي�ن��اً ع��ى موقفنا ال�ح� ِّ�ق
َ
فكان لنا الناص َر واملعن".
�ري يف ه��ذا
�رض ال�ع�س�ك�
وأض ��اف" ال�ي��وم ن�ح�ت�ف� ُ�ي َب�ه��ذا ال �ع� ِ
ِ
ُ
َ
الشهيد
البنادق التي دعا إليها
احتضن مسرة
املكان الذي
ِ
ِ
ُ
الح َد َ
الصما ُد رداً عى األمرييك الذي قال َّ
بأن ُ
ستستقبل
يدة
ج �ي� َ
�وش ال �غ ��زا ِة ب ��ال ��ورو ِد ،ف��اس�ت�ق�ب� َ�ل أب �ن ��اءُ ال �ح��دي��د ِة ومَ ��ن
�ص� ُّ�دوا َزح� َ
َ
َ
جيوشهمَ ،
بالبنادقَ ،ف� َ
األرض
وزلزلوا
�ف
جيوش الغزا ِة
املحافظات
أبناء
معهم ِمن
ِ
ِ
ِ
ِ
أقدامهمَّ ،
وفجروها براكن عليهم".
تحت
من
ِ
ِ
ِ
ُ
الشهيد ص��ال� ِ�ح الصماد،
�اء
ِ
وت��اب��ع" ف� ِ�م��ن هنا ِم��ن ال�س��اح� ِ�ل ال�غ��رب� ّ�ي ال��ذي اختلطت رم��ال� ُ�ه ب��دم� ِ
َ
ً
ً
ّ
لكل اليمني َ
فأصبحت دماؤ ُه ُع ُ
ن وسياجا منيعا َحمَ ى الساحل الغربي".
ثبات
نص َر
ٍ
ٍ
وصمود ِ
ُ
َ
القائد عبدامللك
السيد
وقائد املسر ِة املبارك ِة املقدس ِة املنتصر ِة
رسالتنا لعَ َل ِم الهُ دى
َج ُه
ِ
ِ
ِ
وقال" نو ِّ

ُ
يحفظه ُ
ُ
وإيجاز :س َيّدي ُ
نحن
نقولها باختصار
الله-
بدرالدين الحويث-
لون لراي ِة البصر ِة والجها ِد ،والل ٍ ِه لو أمَ ٍ َ
َ
الحام َ
نخوض
رت َنا أن
جنو ُدك
ِ
َ
َ
ّ
ٌ
َ
هذا البح َر ُ
ٌ
بإذن الله".
واحد
لخضنا ُه معك ما تخلف ِم َّنا ر ََجل
ِ
الجمهورية
املجاهد مهدي املشاط رئيس
�أخ الرئيس
ِ
ِ
وأض��اف" ول� ِ
�ول :ام��ض ب�ث�ق��ة وع � ِ�زم ،ف��إن�ن��ا ل� َ
�وات امل� ِس�ل�ح� ِ�ة ن�ق� ُ
�ك
ال�ق��ائ� ِ�د األع��ى ل�ل�ق� ِ
ِ
ٍ َََ ٍ
ً
ً
َ
ّ
�ون وال� َ َ
َ
ال ��عَ � ُ
�إذن ال �ل� ِ�ه ،ص�ف��ا م��رص��وص��ا إىل أن ن��ن��ت� ِ�زع ح ��ق ه��ذا
�س��ن� ُ�د ب � ِ
�ب امل �ج ��اه � ِ�د ال �ص ��اب � ِ�ر ال �ص ��ام � ِ�د ِم ��ن م ��وق � ِ�ع ال �ق ��و ِة ف �ن �ح� ُ�ن ب��ال �ل� ِ�ه
ال �ش �ع � ِ
ً
ً
ُ
عليه األصلب عودا واألذىك وقودا".
وبالتوكل
ِ
ِ
ً
ُ
نقول وقد َس ِم َع
وللعدو
قائال"
وخاطب قائد ألوية النصر العدو
ِ
�اه� َ�د ج��زءاً
َ
َ
ُ
َّ
السيد
نصيحة
إن
:
ه
�د
�
�اه
�
ش
�
ي
أن
ينبغي
مما
�
ش
و
يكفيه
م��ا
ِ
ِ
ِ
َ
القائد األخر ِة تكفيكَّ ،
املؤقتة ينفد ،فاستفد منها
الهدنة
وقت
وإن
ِ
ِ
ِ
َ
َ
وأنه ُع َ
ُ
ُ
العواقب
فستكون
وشعبنا ،وإال
بلدنا
دوانك وحصارَك عى ِ
ِ
�ش��وق� َ
َ ُ
ً
وإن دم��اءَ ن��ا وأع� َ
�ك للحيا ِةَّ ،
�راض�ن��ا
�رب َك� َ ِ
وخ�ي�م��ة ،فشوق ًنا ل�ل�ح� ِ
األرض َّ
ُ
البد أن يعو َد ألرضه".
وصاحب
ليست مستباحة،
ِ

قائد القوات البحرية

م��ن ج��ان�ب��ه ع� ّ�رب ق��ائ��د ال�ق��وات ال�ب�ح��ري��ة ع��ن التحية ل�ك��ل ف��رد ينبض
ب��ال�ح��ري��ة ع��ى أرض ال�ي�م��ن ول�ك��ل م�ج��اه��د ي��ده ع��ى ال��زن��اد يف م�ي��ادي��ن
الشرف والعزة والكرامة ،والثابتن املتأهبن املستنفرين من مقاتيل
ال ��وح ��دات ال�ع�س�ك��ري��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ،امل �ش��ارك��ة ب�ق��وات�ه��ا ال��رم��زي��ة يف ه��ذا
العرض العسكري.
وقال" :من خالل هذا االستعراض العسكري املهيب ،ومن خالل
التماسنا مل�س�ت��وى جهوزيتكم القتالية ال�ع��ال�ي��ة ،ن��ؤك��د ثقتنا الكبرة
والال متناهية بكم ،وما ستقدمونه من أعمال بطولية عن تنفيذكم
ألي م �ه��ام ق�ت��ال�ي��ة ق��ادم��ة ض��د أي ع ��دوان م�ح�ت�م��ل ي �ق��وم ب��ه ت�ح��ال��ف
الشر عى اليمن".
وخ��اط��ب ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان ق��ائ� ً�ال" :إن ال�ع��رض ال�ع�س�ك��ري امل�ي��داين
�اف ل�ك��م ،وم��ن ال�س�ه��ل أن ت�س�ت��وع�ب��وه وت�ف�ه�م��وا م��ا يعنيه،
ال �ي��وم ك � ٍ
ونضيف رس��ال��ة أخ��رى إىل م��ن ي��دع��ون أنهم حكام ورج��ال دول��ة عى
الجنوب ،نقول لهم إن ال قيمة وال هوية لكم عى األرض".
وأشار قائد القوات البحرية إىل أن "ما طال الخائن هادي وجماعته
املغررين من املرتزقة ،فإنه سيطالكم حتما ،وإن تأجل عليكم ذلك"..
وقال" :الرجال األحرار كثرون ال يعرفون الذل والهوان ،وال يمكن
أن يصربوا عى أفعالكم املهانة ،وأبناء املحافظات الجنوبية املحتلة
ال ولن يصربوا عى مواقفكم الدنيئة ،والتي ال تحتمل وال تطاق".
وأض ��اف" :إن م��ا ي�ج��ري ال�ي��وم  -أي�ه��ا امل��رج�ف��ون  -م��ن نهب ل��روات الشعب اليمني واستباحة
دم��اء ال�ي�م�ن�ي��ن ،وال ��دوس ع��ى ع�ل��م ال�ج�م�ه��وري��ة اليمنية إرض ��اء ألس�ي��ادك��م يف الخليج وأم��ري�ك��ا
وإس��رائ�ي��ل م��ا ه��و إال ع�م��ل ال�خ��ون��ة ،وي ��دل ع��ى ال�ت�ط�ب�ي��ع" ..م��ؤك��دا أن "ه ��ذا ال�ت�م��ادي سيتوقف
قريبا ،ومستحيل أن يستمر.
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الرئيس املشاط يلتقي رئيسي مجلسي النواب والوزراء ونوابهم

أهمية تعزيز الرقابة على األسواق وضبط األسعار مبا يسهم في حتقيق االستقرار التمويني
ضرورة االهتمام بصيانة الطرق وتصريف مياه األمطار وتوسيع شبكة املياه والصرف الصحي

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس
السيايس األعى ،رئيس مجلس النواب األخ يحيى الراعي
ونللوابلله ،ورئيس مجلس الللوزراء الدكتور عبدالعزيز بن
حبتور ونوابه ،وعدد من الوزراء.
جل ل للرى خل ل للال ال ل لل ل لقل للاء مل لن للاقل لش للة ج ل للوان ل للب ال لت لن لس لي للق بللن
ال لس لل لط لتللن ال لت لشللري لع ليللة وال لت لن لف ليللذيللة مل للواك لب للة ملتلطلللبللات
املرحلة الراهنة.
وتل لط للرق ال لل لق للاء إىل ال لج للوان للب امل لت لص للللة ب لت لح لسللن األداء
الخدمي يف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
ويف اللقاء حث الرئيس املشاط ،عى أهمية تعزيز الرقابة
ع للى األس ل ل للواق وضل لب للط األس ل لعل للار ب لم للا ي لس له للم يف تلحلقليللق
االستقرار التمويني.
وأكد عى ضرورة االهتمام بصيانة الطرق ،وتصريف مياه
األمطار ،وتوسيع شبكة املياه والصرف الصحي.
وأش ل للار ال للرئ لي للس املل لش للاط ،إىل أه لم ليللة م لضللاع لفللة ال لج لهللود
ل لت لن لظ ليللم ح للرك للة ال لس للري ل لل لحللد م للن االخ لت لن للاق للات امل للروري للة
والحوادث عى الطرق.
ح لضللر ال لل لق للاء ،أمل للن ال لعللاص لمللة ح لم للود ع لب للاد وم لحللافللظ
صنعاء عبدالباسط الهادي وعدد من املسؤولن.

الرئيس املشاط يفتتح مركز الشهيد
الصماد للغسيل الكلوي باحلديدة

أعضاء مجلس النواب يهنئون قائد الثورة ورئيس املجلس السياسي باملستوى املتطور للقوات املسلحة

قواتنا املسلحة معنية بحماية سيادة اليمن
وال تشكل خطر ًا على املالحة الدولية في البحر األحمر
القوات املسلحة وقدراتها الدفاعية متثل الصخرة التي ستتحطم عليها كل مؤامرات العدوان وأطماعه

اف لت لت للح ف لخ للام للة املل لش للري الل للركل للن مل له للدي املل لشل للاط رئ ليللس
املل لجل لل للس ال ل لس ل ليل للايس األع ل ل للى خل ل للال زي ل للارت ل لله مل لح للاف لظ للة
ال لح للدي للدة يف األيل ل للام امل للاض لي للة م للرك للز ال لش له ليللد ال لص لمللاد
للغسيل الكلوي.
ويلعللد املللركللز الللذي يتضمن أكللر مللن  62سللريللرا ،األول
عى مستوى املحافظة ،بتمويل من السلطة املحلية
بلملحللافلظللة ال لحللديللدة ،وال للذي يلسلتلفليللد ملنلله أك للر 400
مريض.

وسيعمل املركز عى التخفيف من معاناة مرىض الكى
من مختلف مديريات املحافظة.
ح لضللر االف لت لت للاح ق للائ للد امل لن لط لقللة ال لع لس لكللريللة ال لخللام لسللة
اللواء يوسف املداين ،ومحافظ الحديدة محمد عياش
قلحليللم ،واللسلكللرتللري األم لنللي لللرئليللس اللجلملهللوريللة أمللن
املللؤيللد ،ورئليللس دائ للرة السلطة املحلية بمكتب رئللاسللة
الجمهورية قاسم الحويث ،ووكيل محافظة الحديدة
عبدالجبار أحمد.

خالل لقائه املدير التنفيذي ملنظمة "كلنا مبدعون"

رئيس الوزراء يؤكد أهمية تعزيز خطوات االنتقال إلى االقتصاد الرقمي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن
حبتور ،أن تعزيز خطوات االنتقال إىل االقتصاد الرقمي
وتطوير املقومات األساسية للتعامات املالية والتجارية
ينبغي أن تتصدر خطط وبرامج الجهات الرسمية املعنية
والقطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء خال لقائه املدير التنفيذي ملنظمة
"كلللنللا ملبللدعللون" اللتلقلنليللة اللتلنلمللويللة وفللاء اللعللريلقللي ،إىل
املل للردودات اإليلجللابليللة لللاقلتلصللاد الللرقلمللي عللى االقلتلصللاد
الوطني وخللدمللة املجتمع وتسهيل التعامات املالية ..
الفلتللاً إىل اللتلجللارب الللدولليللة يف هللذا امللجللال ومللا تللم ويتم
تحقيقه من مكاسب متعددة نتيجة االنتقال الشامل
إىل هذا النهج.

وناقش اللقاء مبادرة املنظمة بشأن عقد مؤتمر للتحول
الرقمي ،يضم كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص
املعني ،بهدف تعزيز وتطوير واقللع التحول الرقمي يف
ال لي لمللن م للن خ للال اإلدارات وال للوس للائ للل امل لع لت لمللدة سليلمللا
اإلل لكللرون ليللة ملنلهللا واللتلحلفليللز للتللأسليللس م لح للاور رئليلسليللة
لخطة اسراتيجية وطنية يف التحول الرقمي.
ونللوه رئليللس ال للوزراء بللامللبللادرة وأهميتها ومللا تتطلبه من
ت لن لس ليللق م للع ال لج له للات امل لع لن ليللة وذات ال لص لل للة وال لق لط للاع
اللخللاص  ..حللاثللاً اللجلهللات الحكومية املعنية عللى تطوير
امل لب للادرة وال لت لعللاون مللع امللنلظلمللة وص ل ً
لوال إىل علقللد املللؤتلمللر
األول للللتلحللول الللرقلمللي وذل للك تلجلسليللداً ل للروح اللشللراكللة
مع مؤسسات املجتمع املدين.

مجلس الشورى يستهجن اقتحام قوات األمن
السعودية دار رعاية اليتيمات بخميس مشيط
اس لت له لجللن ملجللللس ال لش للورى م للا ق للام للت ب لله قل للوات األم للن
اللسلعللوديللة مللن جللريلمللة اقلتلحللام دار رعللايللة الليلتليلمللات يف
خميس مشيط بمنطقة عسري.
واعت� املجلس يف بيان صللادر عنه ،املشاهد التي وثقها
ن للاش لط للو وسل للائل للل الل لت للواص للل االج لت لم للاع للي لل لقل للوات األمل للن
السعودية ،وهي تعتدي عى الفتيات اليتيمات بالضرب
امل�ح واقتيادهن مكبات ،عمل إجرامي يتنافى مع كل
األعراف والقيم األخاقية واإلنسانية ..مشرياً إىل أن هذه
ال لجللري لمللة ال لتللي ارتلكلبلتلهللا ق للوات األم للن ال لس لعللوديللة بلحللق
اليتيمات يعكس مدى إفاس النظام السعودي وعدم
اكللراثلله بحقوق مثل هللذه الشريحة وحرمة تعريضهن
للضرب واالقتياد املهن.

وللفللت اللبليللان إىل أن هللذه اللجللريلمللة لليلسللت بلغللريلبللة عى
نظام انتهج منذ تأسيسه عى سفك الدماء وقتل األبرياء
م للن أب لن للاء ن لجللد وال لح لج للاز وال لب لحللريللن وال لي لم للن ،ولليلسللت
بعيده عن جريمته البشعة التي راح ضحيتها العشرات
من نزالء دار األيتام ودار النور للمكفوفن بصنعاء.
ودعا املجلس يف بيانه ،أحرار العالم واألمة إىل إدانة هذه
الجريمة بحق الفتيات اليتيمات والسعي لتقديم النظام
السعودي إىل محكمة الجنايات الدولية.
وحمل املنظمات اإلنسانية والدولية مسؤولية الصمت
املل لعل لي للب أم ل ل للام ه ل للذه الل لج للريل لم للة وال ل لت ل للي م ل للا ك ل للان ل لل لن لظللام
ال لس لعللودي اإلقل للدام عللى ارتلكللابلهللا ل للوال تللواطللؤ امللنلظلمللات
الدولية املتخمة باملال السعودي.

هنأ مجلس النواب قائد الثورة ،السيد عبدامللك بدر الدين
الحويث ،ورئيس املجلس السيايس األعللى ،فخامة املشري
الركن مهدي املشاط ،باملستوى املتطور الذي وصلت إليه
ال لقللوات امللسلللحللة الليلملنليللة ال للذي علكلسلله ال لعللرض للمنطقة
ال لع لس لكللريللة ال لخللام لسللة وأل للوي للة ال لن لصللر والل لقل للوات ال لب لحللريللة
والجوية يف الحديدة.
وأش للاد امل لج للللس ،يف جلللسلتلله بللرئللاسللة رئ ليللس امللجللللس األخ
ي لح ليللى ع للي الل للراعل للي ،ب لم للا ت لخ للللل الل لع للرض ال لع لس لك للري مللن
استعراض رمزي لصواريخ وأسلحة بحرية جديدة ،دخلت
الخدمة إضافة إىل صواريخ بعيدة ومتوسطة املدى قادرة
عى ضرب أي أهداف معادية يف البحر.
وأك للد أع لضللاء امللجللللس أن ال لعللرض اللعلسلكللري امللهليللب جللاء
تتويجا للعروض العسكرية التي شهدتها عدد من املناطق
العسكرية ،والتي أثلجت صدور أبناء الشعب اليمني.
وع ل رّل�وا عللن اللفلخللر واالع لتللزاز بلهللذه اإلن لجللازات العسكرية،
ال لتللي تلملثللل ق للوة الل للردع ل لل لغللزاة وامل لح لت للللن ،ودرعل للا حلصليلنللا
للحلمللايللة ال لي لمللن وال ل للذود ع للن س ليللادتلله ووح للدت لله ،ك لمللا أنلهللا
تدحض ادعاءات تحالف العدوان ومرتزقته عما يروجون
ل لله م للن أن ص لن لعللاء ت لقللوم بلتلجلنليللد األطل لف للال ..م لشللرييللن إىل
أن ه للذه ال للوح للدات ال للرم للزي للة م للن أب لط للال ال لق للوات امللسلللحللة
ه للي ج ليللش يلملنللي للحلمللايللة ال لب للاد وال لح لفللاظ ع للى إن لج للازات
ومقدرات الشعب اليمني.
وأكد أعضاء املجلس أن القوات املسلحة اليمنية ال تشكل
خطرا عى أحد ممن لم يتآمر عى اليمن ومقدرات الشعب
اليمني ،كما ال تشكل خطرا عى املاحة الدولية يف البحر
األح لمللر ،لكنها معنية بلحلمللايللة سليللادة الليلمللن عللى املتللداد
الشريط الساحي.
وجددوا الدعوة لتحالف العدوان إىل اغتنام الفرصة خال
ما تبقى من الهدنة املعلنة برعاية األمم املتحدة ،والعمل
ع للى وق للف الل لع للدوان وإن له للاء ال لح لص للار واالح ل لتل للال ،وع للدم
ال لت لعللرض للسلفللن امللشلتلقللات اللنلفلطليللة ،وف لتللح كللافللة امل للوائن
واملطارات اليمنية أمام الرحات التجارية.
وشددوا ،خال الجلسة ،عى أهمية االلتزام بتنفيذ بنود
تماد لتحالف العدوان يف
الهدنة ..محذرين من مغبة أي
ٍ
التدخل بشؤون اليمن الداخلية ،كون ذلك األمر يعرض
ال له للدن للة ل لل لخ لطللر ..م للؤك للدي للن أن ال لق للوات امل لس لل لحللة الليلملنليللة

وقدراتها الدفاعية تمثل الصخرة التي ستتحطم عليها كل
مللؤامللرات ال لعللدوان وأطلمللاعلله ،كلمللا أنلهللا تللرجلمللة وتجسيد
لشعار الرئيس الشهيد الصماد "يد تحمي ..ويد تبني".
وذك للر أع لضللاء امللجللللس أن ه للذه اإلن لج للازات ج للاءت يف إطللار
ال لب لنللاء ال لنللوعللي ل لل لقللدرات اللعلسلكللريللة والللدفللاع ليللة وتلحلقليللق
تل للوازن ال للرد والل ل للردع ..مللؤكللديللن أن م لثللل ه للذه ال لع للروض ال
ت لحللدث إال يف ظللل األوض ل للاع اللطلبليلعليللة ل لل للدول ،ول ليللس يف
ظل استمرار العدوان والحصار ملا يقارب ثماين سنوات.
وأشاروا إىل أن تحقق مثل هذه اإلنجازات يأيت بفضل من
ال لللله -سلبلحللانلله وت لع للاىل -بليلنلمللا أدوات املللرتللزقللة مللن علمللاء
اللسلعللوديللة واإلم ل للارات يلتلقللاتللللون وي لت لنللاحللرون فليلمللا بينهم
بعد أن فرطوا بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره..
م لطللال لبللن م للن امل لك للاب للري للن أن ي لخ لل لعللوا ال لن لظ للارات ال لس للوداء
ل لي لشللاهللدوا ال لع للروض ال لع لس لكللريللة ورج ل للال ال للرج للال يف أتللم
الجاهزية إلنجاز النصر الكامل.
رّ
ووج ل لله أع لض للاء امل لج للللس ال لش لكللر وال لت لق للدي للر لل ل للوزارة ال للدف للاع
ورئ للاس للة األرك ل ل للان وقل لي للادة امل لن لط لقللة ال لع لس لكللريللة ال لخللام لسللة
وبقية امللنللاطللق العسكرية األخللرى عللى جلهللودهللم لتدريب
ً
وصوال إىل تقديم هذه العروض املشرفة..
وتأهيل الجيش،

معربن عن التحية ألبناء وأسر الشهداء ملا رّ
قدمه ذووهم
من تضحيات فداء لهذا الوطن.
وجل ل للددوا ال لتللأك ليللد ع للى ت لم لسللك م لج للللس الل لن للواب بللال لسللام
امل لش للرف والل لع للادل الل للذي يلحلفللظ لللليلمللن وح للدت لله وس ليللادتلله
وأمنه واستقراره.
ويف ال لج لل لسللة ،أدان أع لض للاء امل لج للللس واس لت لن لك للروا ب لشللدة
الحادثة اإلجرامية الجبانة ،التي أدت إىل استشهاد القايض
محمد أحمد حمران -عضو املحكمة العليا ،التي ارتكبتها
علصللابللات إجللرامليللة ..معت�ين هللذه الجريمة تلعللديللاً سللافللراً
لحرمة القضاء ومنتسبيه ،وانتهاكاً صارخاً للحياة العامة.
كما أدانوا الحادث اإلجرامي الغادر الذي استهدف عضو
ملجللللس ال لنللواب اللسللابللق ،علبللداللللله ملحلمللد اللكلبللي ،أمللام
منزله يف العاصمة صنعاء.
وط ل للال ل للب أع ل لض ل للاء املل لجل لل للس الل لجل لهل للات األمل لنل ليل للة االض ل لطل للاع
بمسؤوليتها يف تعزيز السكينة العامة وسرعة إحالة الجناة
إىل القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
وتوجرّ هوا بأحر التعازي وصادق املواساة ألسريت املغدورَين،
ال لق للاىض ح لم للران وال لك لبللي ،سللائ للللن امل للوىل -ع للز وج للل -أن
يتغمدهما بوسع الرحمة واملغفرة.

«وعد اآلخرة» رسالة سالم ال استسالم..

ناصر الخذري

أث للار ال لعللرض اللعلسلكللري امللهليللب ال للذي قللدملله خللريلجللو الللدفلعللات
العسكرية "وعد اآلخرة" من منتسبي وحدات املنطقة العسكرية
اللخللاملسللة وال لق للوات اللبلحللريللة وال للدف للاع ال لجللوي وأل للوي للة اللنلصللر..
تساؤالت عدة لدى كثري من املحللن السياسين والعسكرين
املحلين والدولين وذهب البعض من خال تحلياتهم إىل أن
هللذه العروض بقدر ما هي رسائل تحذيرية للمعتدين إليقاف
عدوانهم عى اليمن فأنها تمثل دليل انضباط وجاهزية القوات
املسلحة اليمنية التي تسري بخطوات مدروسة يف إطار بناء اليمن
الجديد كدولة منظمة يف تعاملها مع مختلف التحديات ومنها
اللبلنللاء اللعلللمللي واللعلسلكللري للللقللوات امللسلللحللة ال للذي تلجلسللد من
خال هذا الحفل العسكري املهيب بمشاركة األسلحة املختلفة
للقوات ال�ية والبحرية والجوية .
خال هذه العروض العسكرية أزاحت القوات املسلحة الستار
عن منظومة صاروخية جديدة منها :فالق ,1مندب ,1مندب,2
ص للواري للخ روبل لي للج ،وال لت للي ي لصللل م للداه للا إىل 260كل ل للم ،ويلملكلنلهللا
االنطاق نحو األهداف البحريرّة بسرعة أكر من 1000كم/س،
وإضللافللة للقللدرتلهللا عللى ملقللاومللة علمللليللات اللتلشللويللش فلهللي أيلضللا
ق للادرة عللى رصللد أهللدافلهللا ب للال للرادار اإليلجللابللي يف نلطللاق 100ك للم،
وكذلك رصد األهداف بالرادار السلبي يف نطاق يصل إىل 450كم.
ال لقللدرة اللفللائلقللة للللصللواريللخ يف ضللرب أهللدافلهللا بللدقللة ملتلنللاهليللة يف
أي نقطة يف اللبلحللر ومللن أي ملكللان يف الليلمللن أثللارت اللخللوف لللدى
تلحللالللف ال لعللدوان واللقللللق أيلضللا لللدى بلعلثللة األم للم امللتلحللدة لدعم
اتفاق الحديدة الذي اعت�ته خرقا لاتفاقية.
وهنا ت�ز أهمية طمأنة بعثة األمم املتحدة وكل من انتابه الخوف
من هذه العروض التي ليست سوى عروض رمزية لنماذج من
تشكيات القوات املسلحة أن اليمن بقيادتها وجيشها وشعبها
لم ولن تشكل خطرا عى أحد لم يعتد عليها ..فنحن دعاة سام
كلمللا أك للد ذل للك قللائللد ال لث للورة اللسليللد علبللداملللللك ب للدرال للدي للن اللحللويث

بقوله" :نحن لسنا عدوانين ،نحن نواجه العدوان ،ونتصدى
واملشررّف لبلدنا
للمعتدين ،ونسعى لتحقيق السام الحقيقي
ِ
وشعبنا العزيز" مشريا يف الوقت ذاته إىل أن هذا الجيش املنظم
والقوي يمثل رسالة مفادها أن أمن منطقة البحر األحمر والبحر
العربي محروسة ولن يطالها التهديد إال يف حالة الدفاع املشروع
عللن اللبللللد ومليللاهلله اإلقللليلمليللة وفلقللا للللقللانللون ال للذي يلخللول لليمن
الدفاع عن سيادتها وحماية املياه اإلقليمية ضد أيللة مخاطر أو
مغامرة غري محسوبة النتائج قد يقدم عليها العدوان .
وكما جدد وأكد الرئيس املشاط عى خيار السام بقوله " " :إننا
للسلنللا دع للاة ح للرب خ ليللارنللا األول ه للو ال لس للام ال لع للادل وامل لش للرف،
ولليللس االسلتلسللام فهل هللذا اللخليللار سيحقق لشعبنا شيئاً من
حقوقه التي هي حق له ،وليست رّ
منة من أحد ،أم أننا سنحتاج
للخيار األخللري لتحقيقه وفللق قللاعللدة (اللقللوة تصنع اللسللام) كل
هذا ستكشفه األيام القادمة القريبة".
وعللى ذات السياق أكللد باحثون يف التاريخ أن الوجهة البحرية
لليمن وموقعه الجيوبوليتيك املتحكم عى طرق املاحة الدولية
ع� مضيق باب املندب وخليج عدن واملحيط الهندي وسواحله
الطويلة التي يبلغ إجمايل طولها ()2336كم جعل اليمن محط
أطماع الغزاة ع� التاريخ وحتى اليوم.
ه للذا ال لت لطللور ال لنللوعللي امل لت لس للارع الل للذي ت لش لهللده ال لق للوات امللسلللحللة
الليلملنليللة وم لن لهللا ال لق للوات ال لب لحللريللة وال للدف للاع ال لسللاحللي ق للد جلعللل
ال لغللزاة اللجللدد واللطللاملعللن يف اللسليلطللرة عللى اللسللواحللل وامل للوائن
والجزر اليمنية ومضيق باب املندب يعربون عن مخاوفهم التي
تلبللدت مللن خللال األص للداء الللواسلعللة للللعللروض اللعلسلكللريللة اللتللي
شلهللدتلهللا ملحللافلظللة اللحللديللدة يف "وع للد اآلخ للرة" وأوص للل رسللائلللله
الواضحة بأن السواحل اليمنية والجزر باتت تمثل مناطق غري
آمنة للعدو الذي كانت أبزر أهدافه السيطرة عليها إدراكللا منه
ألهميتها الكبرية.
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من «وإن عدمت عدنا» إلى «وعد اآلخرة»

عروض البناء النوعي لقواتنا املسلحة

قيادات عسكرية وميدانية تؤكد لـ"

":

نطمئن شعبنا اليمني بأننا جاهزون للمواجهة
شتان بن جيش أسس مقاتلوه ببناء الثقة بالله وغرست أعمدته بثقافة إيمانية جهادية نصبت أمام أعينهم الدفاع عن الدين والوطن والوالء لقيادة إيمانية مجاهدة تقدمها القائد املجاهد العلم السيد
عبدامللك بدرالدين الحويث -وقيادات سياسية وعسكرية بمواقفها الثابتة وإرادتها الصلبة التي لم ولن تلن أمام عاتيات الزمن وتحدياته وصعوباته وبن جيش مستجلب متشتت املبادئ والغايات وقيادات
عميلة مأجورة ال تحرك إال بريمونتات العمالة واالرتزاق واملال املدنس وهو األمر الذي انعكس عى مستوى األداء القتايل وثبات املواقف أثناء املواجهة عى مدى ثماين سنوات من العدوان والحصار ..وبن األول
واألخري شاهد العالم ما خاضه جيشنا ولجاننا الشعبية من مآثر بطولية ومالحم انتصارات عظيمة وتضحيات جسيمة أمام استكبار العالم وقواه الظاملة وتحالف الشر واالحتالل وما خاضه من معارك عاتية
يف ميادين النزال وجبهات العزة والكرامة والصمود ليتوج انتصاراته الساحقة بعروض عسكرية مهيبة رفعت كل رأس يمني حر شريف ،ما يتلقاه جيوش وجحافل املرتزقة وخونة الوطن من صفعات مؤملة
ُ
الهوان عليه وال مكرم له"26" ..سبتمرب" تواصلت مع قادة عسكرين
من طائرات تحالفهم وإبادة ،فما امتدت إليهم أيديهم لدعم شرعيتهم املنسية ونصرتهم ليتحقق بذلك القول املأثور "ومن يهن يسهل
وميدانين مشاركن يف العروض العسكرية ..معربين عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه الجيش اليمني كانت البداية مع:

لقاءات :نبيل السياغي /احمد طامش

العميد آل عبدالله:

العميد الهمداني:

مي ـ ـت ـ ـلـ ــك جـ ـيـ ـشـ ـنـ ــا قـ ـ ـ ــوة ردع
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ل ــالسـ ـتـ ـم ــرار فــي
املواجهة والدفاع عن الوطن

العروض العسكرية جتسيد
ل ـق ــدرات املـقــاتـلــني وتـتــويــج
ملالحم النصر
* ال�ع�م�ي��د/خ��ال��د ح�س��ن ال �ه �م��داين -ق��ائ��د ال �ل ��واء ال�ث��اين
مشاة بحري قال:
** العروض العسكرية ملختلف صنوف وتشكيالت الجيش اليمني
مثلت يف مضامينها مدى ما وصلت إليه قواتنا املسلحة من عملية
ب�ن��اء وت�ط��وي��ر وإع ��داد م�ع�ن��وي وق �ت��ايل ع��ى م ��دى س �ن��وات ال �ع��دوان
السبع التي تعرضت فيها البنية العسكرية للقوات املسلحة من
اس�ت�ه��داف مباشر ل�ق��وى ال�ع��دوان منذ ال �� 26م��ن م��ارس 2015م
استهدفت خاللها املعدات واآلليات واألسلحة االسرتاتيجية وكل
ً
استكماال مل��ا خطط له
م�ق��درات ال�ق��وات املسلحة والجيش اليمني
األعداء من تدمري ممنهج منذ مطلع األلفية الثانية لقدرات قواتنا
امل �س �ل �ح��ة ب �ه ��دف إض �ع ��اف ال �ي �م��ن ح ��ن امل ��واج �ه ��ة وف� ��رض أج �ن ��دات
اس �ت �ع �م ��اري ��ة إح �ت ��الل �ي ��ة ع ��ى ش �ع �ب �ن��ا ال �ي �م �ن��ي ال �ح ��ر ووض �ع ��ه ت�ح��ت
الوصاية والهيمنة الخارجية لقوى االستكبار وأدوات�ه��ا يف املنطقة
العربية..
ل �ق��د ش �ه��د ال �ع��ال��م وش ��اه ��د ب�ع�ي�ن�ي��ه م ��دى م ��ا وص �ل��ت إل �ي��ه ق��وات�ن��ا
امل�س�ل�ح��ة م ��ن ق � ��درات ق�ت��ال�ي��ة وت�ص�ن�ي�ع�ي��ة وب �ش��ري��ة م ��ن خ ��الل ت�ل��ك
االس�ت�ع��راض��ات املهيبة للقطعات العسكرية بمختلف تشكيالتها
وح �م �ل��ت رس ��ائ ��ل ع ��دة ودالالت ع�ظ�ي�م��ة ت �خ��ص امل��واج �ه��ة وروح �ي��ة
االستعداد للمقاتلن وما يتحلون به من معنويات عالية وجهوزية
عدوان ظالم واستهداف
قتالية عظيمة رغم ما واجهته اليمن من
ٍ
م�م�ن�ه��ج وح �ص��ار غ��اش��م وع��ى رأس �ه��ا امل��ؤس�س��ة ال��دف��اع�ي��ة واألم�ن�ي��ة
التي كان لها النصيب األوفر من التدمري واالستهداف والذي أعطى
ق�ي��ادت�ن��ا ال�ث��وري��ة م�م�ث�ل��ة ب��ال�س�ي��د ال�ق��ائ��د ال�ع�ل��م ع�ب��دامل�ل��ك ب��درال��دي��ن
الحويث -حفظه الله -وقيادتنا السياسية والعسكرية العليا الدافع
والحافز القوي إلعادة بناء قدرات الجيش واللجان الشعبية يف عدة
م�ج��االت ع��ى رأس�ه��ا ال�ق��وة البشرية م��ن خ��الل التحشيد والتعبئة
للمقاتلن وتدريبهم وتأهيلهم بعقد ال��دورات املتنوعة اىل جانب
تخصيص مراكز تدريبية لكوادر مؤهلة تمتلك الخربات العسكرية
ال�ع��ال�ي��ة واالت �ج ��اه ل�ل�ت�ص�ن�ي��ع ال�ع�س�ك��ري م��ن ق ��وة ص��اروخ �ي��ة ج�ب��ارة
وأس�ل�ح��ة ال�ج��و م��ن ط��ائ��رات م�س� رّ�رية متنوعة وص��واري��خ دف��اع جوي
واالنتقال لبناء القدرات البحرية بمختلف أنواع األسلحة القادرة
ع��ى اس�ت�ه��داف ال�ب��وارج وال�ف��رق��اط��ات وال�س�ف��ن الحربية البحرية ملا
م��ن ش��أن��ه ح�م��اي��ة م�ي��اه�ن��ا اإلق�ل�ي�م�ي��ة وس��واح�ل�ن��ا ال�ب�ح��ري��ة ع��ى ط��ول
الشريط الساحيل للبحر األحمر ومنها استطاعت قواتنا املسلحة
م��ن اس �ت �ه��داف م�ن��اط��ق ع�م��ق ال �ع��دو ال �س �ع��ودي واإلم � ��ارايت وم��دن��ه
وم �ن �ش��آت��ه االق �ت �ص��ادي��ة وال �ح �ي��وي��ة واإلس��رتات �ي �ج �ي��ة ال �ه��ام��ة ب��ال�ق��وة
رّ
املسري
الصاروخية عالية الدقة والتصويب والطريان
إن االس �ت �ع ��راض ��ات امل �ي ��دان �ي ��ة ب �م �ن��اس �ب��ة ت ��دش ��ن ال �ع ��ام ال �ه �ج��ري
1444ه �� ،وم��ا توجت به املنطقة العسكرية الخامسة من عرض
عسكري مهيب هو تجسيد فعيل ملا امتلكته قواتنا املسلحة خالل
س �ن ��وات ال �ع ��دوان م ��ن ق� ��درات دف��اع �ي��ة وه �ج��وم�ي��ة وت �ت��وي��ج ع�ظ�ي��م
للمالحم البطولية واملواقف الوطنية العظيمة واالنتصارات امليدانية
ال�ك�ب��رية ال�ت��ي اج��رتح�ه��ا مقاتلونا األش��اوس وم�ج��اه��دون��ا األب�ط��ال يف
م�ي��ادي��ن ال�ع��زة وال�ك��رام��ة وال�ب�ط��ول��ة يف مختلف امل�ي��ادي��ن والجبهات
ومدى التعزيز والتالحم الشعبي الذي وقف اىل جانب املجاهدين
بالدعم واإلسناد وصالبة اإلرادة الوطنية وثبات املوقف لدى قيادتنا
الثورية والسياسية والعسكرية وإيمانها القوي بالنصر والتأييد من
الله لعباده املستضعفن..

قوة ردع إستراتيجي

* العميدالركن /محمد آل عبدالله – قائد اللواء الرابع
حرس جمهوري قال:
** ال�ع��روض العسكرية ال�ت��ي نفذتها ال�ق��وات املسلحة يف جميع
ال��وح��دات وامل�ن��اط��ق ال�ع�س�ك��ري��ة وخ��اص��ة ال�ع��رض ال�ع�س�ك��ري ال��ذي
شهدته املنطقة العسكرية الخامسة يف مدينة الحديدة ال��ذي تم
فيه استعراض كافة التشكيالت القتالية الربية والبحرية والجوية
وأسلحة نوعية  -صناعة عسكرية يمنية -تمثل قوة ردع اسرتاتيجي
ملواجهة قوى تحالف الشر والعدوان.
قوة من أي وقت مىض ورقماً
لقد أصبحت القوات املسلحة أكرث ً
صعباً وع��ى ق��وى ال�ع��دوان أن ت��درك ج�ي��داً أن اليمن يمثل العمق
االس��رتات �ي �ج��ي ل�ش�ب��ه ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة وام ��ن ال�ي�م��ن م��ن أم ��ن دول
املنطقة ،ويف ح��ال فشل الهدنة ف��إن املعركة س��وف تنتقل للعمق
السعودي واإلم��ارايت وتحويل عواصم دول العدوان إيل ركام ألن

الـعـمـيــد ُحـمـيــد :الـيـمــن عصي
على االنكسار وزمن الهيمنة
و ّلى إلى غير رجعة
العقيد احلـمـيــري :جيشنا
م ـح ــل ف ـخ ــر واع ـ ـتـ ــزاز لـكــل
أبناء الشعب
ال ـع ـق ـيــد الـ ـش ــوي ــع :ال ـع ــروض
م ـ ـ ـن ـ ـ ــاورة عـ ـسـ ـكـ ــريـ ــة ب ــري ــة
وبـ ـح ــري ــة وجـ ــويـ ــة س ـت ـك ـســر
شوكة الغزاة املعتدين
ال�ص��راع ب��ن ال�ح��ق وال�ب��اط��ل ص��راع وج��ود م��ن اج��ل ال�ب�ق��اء ن�ك��ون أو
ال ن �ك��ون وس ��وف ت �ك��ون ك��ل م ��دن ع��واص��م دول ال �ع ��دوان م�س��رح��اً
ل�ل�ع�م�ل�ي��ات ال �ع �س �ك��ري��ة ،ويف م��رم��ى ال �ق ��وة ال �ص��اروخ �ي��ة وال �ط ��ريان
املسري ،وسيتم تدمري كل األهداف الحيوية واالسرتاتيجية املرصودة
يف بنك األهداف وتحويلها إيل رماد.
ول�ع��ل أب��رز ال��رس��ائ��ل ال�ت��ي حملتها ال�ع��روض ال�ع�س�ك��ري��ة م��ا أش��ار
إليه قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحويث يف خطابه أمام
العرض العسكري بالحديدة ،بأن "الهدف من كل العروض طمأنة
شعبنا وتقديم رسالة لألعداء الطامعن املعتدين" وان العروض يف
مختلف املناطق العسكرية "تقدم رسالة عن االستمرار يف العمل
الجاد لبناء قدراتنا العسكرية".
ف �ه��ذه ال �ع ��روض ال �ع �س �ك��ري��ة ل�ي�س��ت ألف � ��راد ال �ت �ح �ق��وا ب��امل��ؤس�س��ة
العسكرية ،كمصدر مادي بل هم شباب مؤمنون حملوا أكفانهم
عى أكتافهم بعقيدة مستمدة من روح الثقافة االيمانية ،مستندة
إىل ال �ه��وي��ة األص �ي �ل��ة ل�ل�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ،م �ج��اه��دون يف س�ب�ي��ل ال�ل��ه
والوطن والدفاع عنه والتضحية من اجل أبناء الشعب اليمني ،ولم
تهتز لهم عزيمة منذ قيام تحالف العدوان بالعدوان الغاشم منذ
السادس والعشرين من م��ارس  ،2015إال أنها صمدت وبقيت
يف صف الدفاع ،حن سقط الكثري من املغرر بهم من العسكرين
يف وحل العمالة واالرتزاق اىل جانب قوى العدوان.

جتسيد القدرات القتالية

* ال�ع�م�ي��د  /ن��اص��ر ُح�م�ي��د – م��دي��ر دائ ��رة ال�ت��دري��ب تحدث
ً
قائال:
** جاءت العروض العسكرية يف وقت مفصيل وحساس لتعلن
القوات املسلحة ألبناء الشعب اليمني بأنهم باتوا يمتلكون جيشاً
ق � ��ادراً ع ��ى ح�م��اي��ة س �ي ��ادة واس �ت �ق��الل وح ��ري ��ة ال ��وط ��ن وي ��داف ��ع ع��ن
ك��رام��ة أب�ن��ائ��ه ،وه��ذا م��ا أثبتته خ��الل ث�م��اين س�ن��وات م��ن ال�ع��دوان،
واستطاعت فيها امل��ؤس�س��ة العسكرية بأبطالها م��ن أب�ن��اء الجيش
واللجان الشعبية من تحقيق االنتصارات الواسعة التي سيخلدها
التاريخ اليمني الحديث.
فالعروض العسكرية تجسيد للجهوزية القتالية التي يمتلكها
م�ن�ت�س�ب��و امل ��ؤس �س ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ال� �ق ��ادة وال �ض �ب ��اط وال �ج �ن ��ود ،ك�م��ا
ه��ي اس �ت �ع��راض ألن ��واع م�خ�ت�ل�ف��ة م��ن األس�ل�ح��ة ال�ت��ي أث�ب�ت��ت ق��درت�ه��ا
وف��اع �ل �ي �ت �ه��ا يف م ��واج �ه ��ة ق ��وى ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان ع ��ى م ��دى ث �م��اين
سنوات ،وحققت بها االنتصارات العسكرية الواسعة.
ومن أبرز هذه األسلحة الصواريخ البحرية ،من طرازات محلية
ال �ص �ن��ع ،ك �ص ��اروخ "ف ��ال ��ق ،"1و"م� �ن ��دب ،"1و"م� �ن ��دب ،"2ول�ه��ا
م �ي ��زات ت��ؤه�ل�ه��ا ل�ح�م��اي��ة ال �س��واح��ل ال�ي�م�ن�ي��ة ،وامل �م ��رات امل��ائ �ي��ة ،او

استهداف السفن الحربية للعدو ،يف أي نقطة يف البحر.
ُ
العرض العسكري للمنطقة العسكرية الخامسة أن
لقد أثبت
زمن الهيمنة قد رّ
عيص عى االنكسار وأن َ
َ
ٌرّ
وىل إىل غري رجعة،
اليمن
وق ��د ت�ج�ل��ت ال�ح�ك�م��ة ال�ي�م��ان�ي��ة يف أب �ه��ى ص ��وره ��ا ،وب �ه��ذه ال�ح�ش��ود
ي�ق��رتب “وع ��د اآلخ ��رة” وي�ق��رتب االن�ت�ص��ار ال�ك�ب��ري ،ل�ي��س ع��ى ال�ع��د رّو
رّ
والسعودي فحسب ،بل وعى العد رّو الصهيوأمرييك.
اإلمارايت
ف �ه��ذا ال �ع � ُ
�رض ال �ع �س �ك��ري امل �ه �ي��ب ك ��ان م �ح � َرّ�ل ف �خ��ر واع �ت ��زاز ل�ك��ل
ي�م�ن��ي ح��ر وأص�ي��ل داف ��ع م�ن��ذ ال�ي��وم األول ع��ن ال�ح��ري��ة واالس�ت�ق��الل
والعزة والكرامة ضد تحالف الشر والعدوان االسرائييل األمرييك
السعوإمارايت عى مدى  8سنوات.

صمام أمان اليمن

* ال� �ع� �ق� �ي ��د /م� ��اج� ��د أم� � ��ن ال � �ح � �م� ��ري – ق� ��ائ� ��د ال �ش ��رط ��ة
العسكرية بصعدة قال:
** ل �ق��د أص �ب ��ح ال �ج �ي� َ
�ش ال �ي �م �ن��ي م �ح � َرّ�ل ف �خ��ر واع� �ت ��زاز ل �ك��ل أب �ن��اء
ُ
ً
بعيدا
�س وطنية سليمة
الشعب اليمني بعد أن تم
بناؤه عى أ ُس� ٍ
َ
َ
عن أية والءات حزبية أو طائفية أو خارجية مما جعله َرّ
صمامَ األمان
لليمن وقادراً عى فرض معادالت عسكرية جديدة وفاعلة.
فمستوى التسليح والجاهزية القتالية التي أظهرها املشاركون
العرض العسكري للمنطقة العسكرية الخامسة من مختلف
يف
ِ
ال ��وح ��دات ال�ع�س�ك��ري��ة أث�ب�ت��ت أن ال�ج�ي��ش ال�ي�م�ن��ي ق ��ادر ع��ى ف��رض
معادالت عسكرية جديدة وفاعلة للردع وحماية اليمن براً وجواً
وبحراً أكرث من أي وقت مىض ،ال ِس� َرّي�ما مع التطور الكبري لوحدات
التصنيع العسكري ال�ت��ي أنتجت وب�ك�ف��اءة عالية ق��درات عسكرية
ق � ��ادرة ع ��ى ال � ��ردع واس �ت �ه ��داف األم ��اك ��ن ال �ح �س��اس��ة يف ُع �م��ق دول
رّ
وكل شرب يف الوطن بكل
العدوان وحماية املياه اإلقليمية اليمنية
جدارة ودقة عالية يف ضرب األهداف.
إن القوات املسلحة بمختلف صنوفها الربية والبحرية والجوية
محل فخر لكل أبناء الشعب اليمني الداعي إىل السالم والحرية يف
مواجهة ُك رّ�ل الطغاة واملستكربين  ،وما هذه العروض العسكرية إال
رسائل أخرية لقوى العدوان إلنهاء الحرب وفك الحصار الجائر،
ما لم َف َرّ
�إن القوات املسلحة قادرة عى الرد وال��ردع وإجبارهم عى
احرتام سيادة وأمن واستقالل الجمهورية اليمنية.

عزمية ال تلني وإرادة ال تنكسر

* العقيد /عيل الشويع – املنطقة العسكرية الخامسة
قال:
** رغ ��م ال �ع ��روض ال�ع�س�ك��ري��ة ال �ت��ي ت�ن�ف��ذت يف م�خ�ت�ل��ف امل�ن��اط��ق
العسكرية وماحملتة من رسائل قوية لتحالف قوى العدوان إال أن
العرض العسكري باملنطقة العسكرية الخامسة تميز بشكل خاص
بما حمله من دالالت ورس��ائ��ل كبرية للعدو ،ال ِس� َرّي�ما أن العرض
العسكري جاء عى البحر األحمر وبالقرب من مضيق باب املندب.
ومما ال شك فيه إن رسائل العرض العسكري الذي أقيم باملنطقة
العسكرية الخامسة بالحديدة ال يتعلق بمخاطر املرحلة الراهنة،
بل يؤسس لثقافة الدولة البحرية ضمن االستجابة امللحة لحقائق
ال �ت��اري��خ وواق� ��ع ال �ج �غ��راف �ي��ا ،إن اخ �ت �ي��ار إق��ام��ة ال�ف�ع��ال�ي��ة يف م��دي�ن��ة
الحديدة ما هو إال تأكيد عى ما استجد يف واقع ثقافتنا السياسية
من إعادة تعريف ملفهوم الدولة وفق حقيقتها الجيوبوليتيكية.
كما إن التشكيالت العسكرية التي شاركت يف العرض العسكري
باملنطقة العسكرية الخامسة تعرب عما تمتلكه قواتنا املسلحة من
عوامل القوة وجيش قوي متماسك مستعد للمهمة االسرتاتيجية
َ
وإرادة ال ت�ن�ك�س��ر ب�ع��د أك ��رث م��ن س�ب��ع س �ن��وات من
ب�ع��زي�م��ة ال ت�ل��ن
العدوان.
إن القوات املسلحة بجميع صنوفها التي احتشدت إىل الساحل
ال� �غ ��رب ��ي ،ه ��ي ال �ي ��د ال� �ط ��وىل ب �ع ��د ال �ل ��ه ل �ل �ش �ع��ب ال �ي �م �ن ��ي ال �ص��اب��ر
وال �ص ��ام ��د ،وع ��ى أي ��دي �ه ��م إن ش ��اء ال �ل ��ه س�ت�ن�ك�س��ر ش ��وك ��ة ال �غ ��زاة
املعتدين ويتحقق النصر بإذن الله تعاىل.
فاملشاركة الواسعة لصنوف وتشكيالت القوات املسلحة يف
ال �ع��رض ت�م�ث��ل م �ن��اورة ع�س�ك��ري��ة ب��ري��ة وب�ح��ري��ة وج��وي��ة حملت
الكثري م��ن الرسائل العسكرية الدفاعية والهجومية املوجهة
لتحالف العدوان الذي تمادى وتجاوز ُك رّ
�ل الحدود يف طغيانه
عى اليمن.
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ممثل الدائرة القانونية في جلنة أراضي وعقارات القوات املسلحة لـ 26سبتمبر:

يتم وضع احللول املناسبة وفق ًا للقانون وملا فيه املصلحة العامة واخلاصة

احملجوز من قبل اللجنة هي األراضي العسكرية من ثبت قانونيتها من اجلمعيات مت إطالقها وانحصر احلجز
ملن وضع يده على األراضي العسكرية خالفا للقانون
التي مت وضع اليد عليها خالف ًا للقانون
النافذون السابقون وضعوا أيديهم اآلثمة على األراضي العسكرية

بعض األراضي العسكرية مت صرفها حتت مسمى جمعية مع انه ال يوجد أمر رئاسي وال صرف من هيئة األراضي

اللجنة وضعت حلوال ومعاجلات ملا يتعلق بامللكية اخلاصة وكذا ما هو في امللكية العامة وامللكية اخلاصة محل حماية واحترام من الدولة
األرايض العسكرية والجمعيات السكنية واإلجراءات القانونية التي اتخذتها اللجنة العسكرية ألرايض وعقارات القوات املسلحة لحماية
حرم وحمى املعسكرات واملواقع العسكرية وارايض القوات املسلحة وحجم ونوع املخالفات ومدى تعاون الهيئات اإلدارية للجمعيات..
كلها محاور مهمة يف لقاء "26سبتمرب" مع ممثل الدائرة القانونية يف اللجنة العسكرية ألرايض وعقارات القوات املسلحة العقيد حقوقي
ثابت جديب يف مجريات الحوار التايل-:

حوار :اإلدارة العسكرية

> ب ��داي ��ة ن� ��ود ال �ح ��دي ��ث ح� ��ول م ��ا ت ��م ات� �خ� ��اذه يف
الجانب القانوين حيال االرض التي صرفت تحت
مسمى جمعيات سكنية؟
>> م��ا ك ��ان ض�م��ن ح ��رم وح �م��ى امل ��واق ��ع ال�ع�س�ك��ري��ة ت��م م�ن��ع
االستحداث فيها وبقاء الحال كما هو عليه وأجريت الدراسة
القانونية ال��ازم��ة ل��وض��ع ال�ح�ل��ول وامل�ع��ال�ج��ات املناسبة وفق
ق ��اع ��دة ال ض ��ر وال ض � ��رار ل �ك ��ل م �ن �ط �ق��ة ع ��ى ح� ��دة وال �ب �ع��ض
ت��م اح��ال�ت�ه��ا للقضاء والزال ��ت اللجنة وك��ذا اللجنة الرئاسية
ب �ص ��دد اع � ��داد ال� ��دراس� ��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة امل �ن��اس �ب��ة ل�ل�م�ع��ال�ج��ات
ع�ل�م��ا ب��ان ت��وج��ه ال�ق�ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ب��وض��ع ال�ح�ل��ول امل��ائ�م��ة
وامل �ن ��اس �ب ��ة وه� ��ي يف ص ��ال ��ح امل� ��واط� ��ن ح �س ��ن ال �ن �ي ��ة ع �ل �م��ا ب ��ان
م�س�م��ى ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت��ي ت��م ح�ج��زه��ا ج�م�ي�ع��ا وض�ع��ت ي��ده��ا
عى األرايض العسكرية بجرائم تعد يعاقب عليها القانون
مستغلني ن�ف��وذه��م ووظ�ي�ف�ت�ه��م وم��ن ث�ب��ت قانونيتها ق��د تم
اطاقها وانحصر الحجز ملن وضع يده عى األرايض العسكرية
خافا للقانون.
> كم بلغ عدد الجمعيات؟
>> ع ��دد م �س �م��ى ال �ج �م �ع �ي��ات ال ��داخ �ل ��ة ض �م��ن ح ��رم وح�م��ى
امل��واق��ع العسكرية ح��وايل سبعون جمعية تقريبا يف األمانة
ومحافظة صنعاء.
> ما هي املخالفات التي وجدتموها من الناحية
القانونية؟
>>  .1ت��م وض��ع ال�ي��د ع��ى األرض العسكرية وه��ي الزال��ت يف
انتفاع وزارة الدفاع قبل ان يتم اخاؤها او تسليمها من وزارة
ال��دف��اع وق��ان��ون��ا ال ت ��ؤول األرايض ال�ع�س�ك��ري��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل ��أرايض اال ب�ع��د اخ��ائ�ه��ا وتسليمها رس�م�ي��ا م��ن ق�ي��ادة وزارة
الدفاع واي وضع يد خافاً لذلك يعترب مخالفة للقانون بل
يعد فعا مجرما ويعاقب عليه القانون ويبطل تلك األفعال.
 .2األص � ��ل ان� ��ه ال ي �ت ��م م �ن ��ح األرض اال ب �ت ��وج �ي �ه ��ات رئ��اس �ي��ة
وكذلك الهيئة العامة لأرايض ال يحق لها التصرف باألرايض
ال �ع �س �ك ��ري ��ة اال ب �ع ��د اخ ��ائ �ه ��ا وت �س �ل �ي �م �ه��ا م ��ن ق� �ي ��ادة وزارة
الدفاع وان يكون ذلك لتحقيق منفعة عامة بينما النافذون
السابقون وضعوا أيديهم االثمة عى األرايض العسكرية وهي
الزال ��ت ع�س�ك��ري��ة مخصصة ل�ل�م�ص��ال��ح ال�ع��ام��ة ل�ص��ال��ح وزارة

الدفاع ودون ان يكون هناك توجيهات رئاسية ودون ان تسلم
للهيئة ومن كان يقوم بذلك هم النافذون العسكريون وكذا
بتواطؤ وتعاون ومساهمة من الهيئة العامة لأرايض.
 .3ب�ع��ض امل��واق��ع ال�ع�س�ك��ري��ة ت��م إخ��راج�ه��ا م��ن ح�ج��ز االل��وي��ة
ب �ح �ج��ة ص��رف �ه��ا ل�ل�ع�س�ك��ري��ني ول �ك ��ن ال �ن��اف��ذي��ن ال ��ذي ��ن ق��ام��وا
ب��إخ��راج �ه��ا ل ��م ي �ص��رف��وه��ا ل�ل�ع�س�ك��ري��ني ب ��ل وص ��ل ب �ه��م االم ��ر
ان �ه ��م ق ��ام ��وا ب��اف �ت �ع��ال ب �ص��ائ��ر ش� ��راء م ��ن م ��واط �ن ��ني ل ��أرايض
ال�ع�س�ك��ري��ة وت��م ال�ت�ص��رف ب�م��وج�ب�ه��ا ب�ب�ص��ائ��ر ب�ي��ع وش ��راء عى
انها شراء خاص من مواطنني ملكية خاصة مع انها مراهق
ع��ام��ة يف ان�ت�ف��اع وزارة ال��دف��اع ول��م ي�ت��م اخ��اؤه��ا او تسليمها
وكانوا يجدون من يتعاون معهم من الهيئة العامة لأرايض
وب �م ��وج ��ب ت �ل��ك األف� �ع ��ال غ ��ر ال �ق��ان��ون �ي��ة ت �ص ��رف ��وا ب� ��األرايض
ال�ع�س�ك��ري��ة خ��اف��اً ل�ل�ق��ان��ون وامل �ب��ال��غ ال�ت��ي ك��ان��وا يتحصلونها
من املبيعات تعود لصالحهم الشخيص.
 .4ب�ع��ض م�س�م��ى ال�ج�م�ع�ي��ات ح�ص�ل��ت ع��ى ت��وج�ي��ه رئ��ايس او
عقود من الهيئة العامة لأرايض ملساحة محددة عى سبيل
املثال مسمى جمعية رئاسة الجمهورية بسعوان (مواقع لواء
غ�م��دان العسكرية ب�ن�ق��م) ص��رف ل�ه��ا ع�ق��د بمساحة ()5045
لبنة عشاري من الهيئة العامة ل��أرايض بموجب امر رئايس
م��ع ان االم ��ر ل��م ي�ت�ض�م��ن ت�ل��ك امل�س��اح��ة وال امل�ن�ط�ق��ة يف ب��داي��ة
االم ��ر وم��ع ذل��ك ت��م وض��ع ال�ي��د مل�س��اح��ة ت��زي��د ع��ى ()13.000
لبنة عشاري وتم صرفها لغر ما هي مخصصة له وملواطنني
غر موظفني يف رئاسة الجمهورية.
 .5بعض األرايض العسكرية تم صرفها تحت مسمى جمعية
م��ع ان ��ه ال ي��وج��د ام ��ر رئ ��ايس وال ص ��رف م��ن ال�ه�ي�ئ��ة وال ت��وج��د
ملكية خاصة عى سبيل املثال مسمى جمعية الخمسني قام
النافذون يف النظام السابق بإصدار ترخيص لعمل جمعية
سكنية اسموها جمعية منتسبي املنطقة الشمالية الغربية
العسكرية يف صنعاء واملحافظات ومن نظامها ما ذكر انها
تقوم بشراء أرايض من املواطنني من املساهمة وبموجب ذلك
قامت بصرف عشرات االالف من اللنب يف األرايض العسكرية
مع ان التوجيه الرئايس كان موجها للهيئة بالصرف بنظرها
ل�ش�ه��داء امل�ن�ط�ق��ة ال�س��ادس��ة ب�م��وج��ب ك�ش��وف��ات م�ع�م��دة من
العمليات الحربية ومعمدة من املنطقة السادسة ويف الواقع

سيتم تنفيذ املعاجلات

املقترحة في القريب العاجل

بالتعاون مع اللجنة الرئاسية

املشكلة من رئاسة اجلمهورية

منطقة األربعني بنقم مت
تخطيطها مبحضر مت توقيعه
مع رئيس اجلمعية دون الرجوع
لقيادة وزارة الدفاع
لم يتم تسليم أي كشف ولم يصرف من الهيئة أي عقد سوى
خمسني عقدا ملساحة خمسمائة لبنة ع�ش��اري فقط وبقية
املساحات التي تم الصرف فيها املمتدة من عصر اىل همدان
التي تزيد عى مائة واربعني الف لبنة عشاري تقريبا صرفت
ب�ج��رائ��م ت�ع��د ك��ون�ه��ا أرايض ع�س�ك��ري��ة وه��ي بطبيعتها م��راه��ق
عامة وحامية عسكرية لصنعاء ومواقع عسكرية للوحدات
املتمركزة فيها والقضية تم احالتها لرفع شكوى امام القضاء
العسكري ضد مسمى الهيئة اإلدارية ملسمى الجمعية علماً
بانها ال توجد أي ملكية خاصة يف املنطقة وان وج��دت فهي
نسبة بسيطة ال تزيد عن  3%من مساحة األرض اغلبها تحت

خ��ط الخمسني وال يوجد م��ا يفيد ش��راؤه��ا واملعلومات التي
لدينا ان الصرف تم بموجب توجيهات من املرتزق عيل محسن
وح�ل�ف��ه م�س�م��ى ال�ه�ي�ئ��ة اإلداري ��ة دون م�س��وغ ق��ان��وين وس��وف
يفصل القضاء يف ذلك ،وهناك عدة مخالفات ال يتسع املقام
لذكرها حالياً.
> يشكو بعض رؤساء الجمعيات ان اللجنة لم
ت�س�ل�م�ه��م األرض امل �ص��روف��ة ل �ه��م ..ك�ي��ف ت ��ردون
عىل ذلك؟
>> التوجيهات الرئاسية التي ص��درت هي متعلقة بمسمى
ج�م�ع�ي��ة رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة وق ��د ت��م ت�س�ل�ي�م�ه��ا وف �ق��اً للعقد
املحرر لهم من الهيئة العامة لأرايض مساحة ( )5045لبنة
وفقاً ملا تم التفاهم مع رئاسة الجمهورية.
> ه� ��ل ق �م �ت ��م ب �م �ع ��ال �ج ��ة وح � ��ل اإلش� �ك ��ال� �ي ��ة مل��ن
استوفوا الشروط القانونية وكم عددهم ..وماذا
عن القضية؟
>> م��ن ث�ب��ت ق��ان��ون�ي��ة ال �ص��رف ل�ه��م ق��د ت��م م�ع��ال�ج�ت�ه��م ع�ل�م��اً
ب ��ان امل �ح �ج��وز م ��ن ال �ل �ج �ن��ة ه ��ي األرايض ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ت ��ي ت��م
وض ��ع ال�ي��د ع�ل�ي�ه��ا خ��اف��اً ل�ل�ق��ان��ون او م��ا ك ��ان ي�ش�ك��ل خ�ط��ورة
ام�ن�ي��ة وك��ان��ت يف ال�س��اب��ق ض�م��ن م��واق��ع وزارة ال��دف��اع ويمنع
االستحداث فيها ونؤكد بان النافذين لم يلتزموا بالقانون يف
يشء واملعالجات ملن ثبت قانونية تظلمهم مستمرة وتطلق
ان كان طلبه قانونيا.
> يشكو عدد من املواطنني بان اللجنة العسكرية
م �ن �ع �ت �ه��م م� ��ن ال� �ت� �ص ��رف ب ��أم ��اك �ه ��م يف م �ن �ط �ق��ة
ال�خ�م�س��ني ..وم ��اذا ع��ن امل��واط�ن��ني ال��ذي��ن اش��روا
من مواطنني من غري أماك القوات املسلحة؟
>> بالنسبة للملكية الخاصة فان اللجنة لم تأخذ او تصادر
أي ملك من االماك الخاصة واذا كانت وزارة الدفاع بحاجة
لها سوف يتم استماكها وفقاً للقانون علماً بان اللجنة قد
وضعت حلوال ومعالجات ملا يتعلق بامللكية الخاصة وكذا ما
هو يف امللكية العامة وامللكية الخاصة محل حماية واحرتام
م ��ن ال ��دول ��ة وم ��ا ك ��ان ي�ت�ع�ل��ق ب��امل�ل�ك�ي��ة ال �ع��ام��ة م �م��ن ي��دع��ون
الصرف من مسمى الجمعية فان املنع فيها بموجب تعليمات

األخ وزي��ر ال��دف��اع واالخ رئ�ي��س هيئة األرك ��ان ال�ع��ام��ة وس��وف
يتم تنفيذ املعالجات املقرتحة يف القريب العاجل بالتعاون
مع اللجنة الرئاسية املشكلة من رئاسة الجمهورية وسيتم
السماح ألصحاب امللكية الخاصة لانتفاع باراضيهم لكونها
ض�م��ن امل�ع��ال�ج��ات ب�ع��د االس�ت�ي�ف��اء وال�س�ب��ب يف ال�ت��أخ��ر يعود
لعدم موافاتنا بما لدى مسمى الهيئة اإلدارية حتى يتم اتخاذ
القرار املناسب.
> ك� �ي ��ف ي� �ت ��م ال �ت �ن �س �ي ��ق ب �ي �ن �ك ��م وب� � ��ني ال �ل �ج �ن ��ة
الرئاسية املشكلة برئاسة القايض احمد الجرايف
من الناحية القانونية؟
>> اللجنة الرئاسية مشكلة من عدة جهات بما فيها وزارة
ال��دف��اع ورئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ع �ض��واً ف�ي�ه��ا وق��د ت��م م��واف��اة اللجنة
ال��رئ��اس�ي��ة ب�ك��ل م��ا ط�ل��ب وم ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ك��اف��ة اإلش�ك��ال�ي��ات وت��م
الرد عى تظلمات الجمعيات والزالت اللجنة الرئاسية بصدد
ال��دراس��ات ووض ��ع ال�ح�ل��ول ،وال�ع�م��ل ب�ي�ن�ن��ا م�ش��رتك يف إط��ار
م�ن�ظ��وم��ة ال�ع�م��ل امل�ت�ك��ام��ل وم ��ا ت ��راه ال�ل�ج�ن��ة ح�ج��ة وان ش��اء
الله يتم وضع الحلول املناسبة وفقاً للقانون ملا فيه املصلحة
العامة والخاصة.
> ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل� �ل ��ذي ��ن ق � ��ام � ��وا ب ��ال� �ب� �ن ��اء يف ب �ع��ض
الجمعيات السكنية هل تم وفق املخطط املمنوح
لهم من قبل الهيئة العامة لألرايض؟
>> اص � ً
�ا ال�ت�خ�ط�ي��ط م ��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� ��أرايض ان ح�ص��ل
يف ح ��رم وح �م ��ى امل ��واق ��ع ال �ع �س �ك��ري��ة امل �ظ �ل �ل��ة ي �ع �ت��رب م�خ��ال�ف��ا
ل�ل�ق��ان��ون ك��ون��ه ل��م ي�ت��م اخ ��اء او ت�س�ل�ي��م أي م��وق��ع ع�س�ك��ري
من املواقع التي تم وضع اليد عليها تحت مسمى جمعيات
علماً ان التخطيط كان يتم دون موافقة وزارة الدفاع وبطرق
م�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��ان��ون ف�م�ث� ً�ا م�ن�ط�ق��ة ال�خ�م�س��ني ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل��أرايض تفيد بانه ت��م التخطيط م��ن مسمى الهيئة اإلداري��ة
للجمعية واملهندسني التابعني لها دون الرجوع للهيئة عدا
م�خ�ط�ط��ني ح �س��ب اف� ��ادة ال�ه�ي�ئ��ة ال �ت��ي أف� ��ادت ان �ه��ا خ�ط�ط��ت
املوقع الستيعاب الصرف للشهداء ولم يتم الصرف من لديها
مطلقاً ومنطقة األربعني بنقم تم تخطيط املنطقة بمحضر
ت��م توقيعه م��ع رئ�ي��س الجمعية دون ال��رج��وع ل�ق�ي��ادة وزارة
الدفاع وبالتايل فان التخطيط هو فعل باطل.

املساحة اجليولوجية تكشف نتيجة دراسة أسباب االنزالقات والتشققات في املرتفعات ألمانة العاصمة

كشفت هيئة املساحة الجيولوجية والرثوات املعدنية عن أسباب حدوث
االنزالقات والتشققات يف املرتفعات الغربية بأمانة العاصمة.
ح�ي��ث ت��وص�ل��ت دراس� ��ة ج�ي��ول��وج�ي��ة ،أع��ده��ا ف��ري��ق ال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي ال�ت��اب��ع
للهيئة امل�س��اح��ة ال�ج�ي��ول��وج�ي��ة وال ��رثوات امل�ع��دن�ي��ة ح��ول ال�ت�ش�ق�ق��ات ،إىل
استنتاجات هامة عن األسباب التي أدت إىل حدوث االنزالق الدوراين يف
منطقة املنتزهات -شارع الخمسني -حي السنينة مديرية معني يف أمانة
العاصمة ،وتضررت فيها عدد من املنازل.
وذكرت الدراسة ،التي حصلت "26سبتمرب" عى نسخة منها ،أن هناك
أس�ب��اب��ا م�ت�ع��ددة ،منها ط�ب��وغ��راف�ي��ة منطقة ال��دراس��ة ال�ت��ي ت��أث��رت بشكل
أسايس بالوضع الجيولوجي للمنطقة ،كون املنحدرات عبارة عن تعاقب
م��ن ال�ص�خ��ور ال��ربك��ان�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ح��ني ال �ث��ال��ث ،وي�ت�خ�ل�ل�ه��ا ال�ع��دي��د من
املجاري املائية التي شكلت هذه املنحدرات ،وطبقات طينية متحللة من
هذه الصخور التي تعد أطيانا زلقة وال تساهم يف استقرارية املنحدرات.
وأفادت الدراسة بأن منحدر منطقة شارع الخمسني بمعني يتكون من
ركام صخري مختلط يغلب عليه الطبقات الطينية املتحللة من صخور
ال��رباك��ني ال�ث��اث�ي��ة امل�ت�ك�ش�ف��ة يف م�ن�ح��درات امل�ن�ط�ق��ة ،وت�ع��د م��ن ال�ط�ب�ق��ات
الطينية الزلقة عند تشبعها باملياه وتؤدي إىل تشكل أسطح انزالقية.

وأوض�ح��ت أن ن��وع الحركة ،التي حدثت يف املنطقة ،هو من االن��زالق��ات
الدورانية املتعددة ،وزحف وحركة االنزالق بطيء ،بسبب امليول ،وقدر
طول االنزالق حوايل  127مرتا ،وعرضه حوايل  66مرتا ،وارتفاعه حوايل
 33مرتا.
وأش��ارت إىل أن من بني العوامل الرئيسية املساهمة يف حدوث االنزالق
هو القطع عى املنحدر لغرض شق طريق الخمسني دون عمل جدران
ساندة ،والطبقات الطينية الزلقة التي عند تشبعها باملياه ،تضعف قوى
التماسك واالحتكاك بني امل��واد املكونة للمنحدر ،إىل جانب ضعف دور
ّ
والتوسع عى هذه املنحدرات بشكل
الجهات املعنية يف الحد من البناء
عشوايئ دون دراسات مسبقة ،وضعف األداء يف التعامل مع الشقوق
يف بداية ظهورها.
واق��رتح��ت ال��دراس��ة ع��ى الجهات املعنية القيام بعمل خ�ن��ادق لتصريف
امل �ي��اه م��ن ال�ك�ت�ل��ة امل�ن��زل�ق��ة ع��ى ح��دوده��ا ك��ام�ل��ة مل�ن��ع دخ ��ول امل �ي��اه ع�ل�ي�ه��ا،
وذل��ك للحد أو التخفيف م��ن س��رع��ة االن ��زالق ،وك��ذا إزال��ة رك��ام االن��زالق
عى منحدر قطع شارع الخمسني مع تعديل ميول منحدر القطع حتى
درج ��ة االس �ت �ق��رار م��ع ال�ت�ص��ري��ف ال�ج�ي��د ل�ل�م�ي��اه ،وإن أم�ك��ن ت�ح��وي�ل�ه��ا إىل
عدة مصاطب.

وحثت أيضا بعمل ج��دار ساند بعد ذل��ك عى السطح الصلب ويتحدد
سمكة وارتفاعه الحقاً بعد استقرار الحركة ،بحيث يتناسب مع حجم
ال�ك�ت�ل��ة ال�ت��ي س�ي�س�ن��ده��ا ،وي�ب��دأ ام �ت��داده م��ن ال�ج�س��م ال�ص�خ��ري ال�ب��ازل�ت��ي
القريب م��ن محطة ح��ي املنتزهات ش�م� ً
�اال وحتى امل�ج��رى امل��ايئ جنوباً مع
التصريف الجيد للمياه ،وعمل خندق بني قدم املنحدر واملباين الواقعة
عى شارع الخمسني ،الستيعاب املواد املتساقطة من أعى املنحدر.
وأوصت الدراسة الجيولوجية بأهمية التنفيذ السريع للمعالجات التي
تضمنها التقرير الفني ،وعدم استحداث أي مبان جديدة أو البناء الرأيس
ع��ى امل �ب��اين ال�ح��ال�ي��ة أو غ��ره��ا ع��ى ح ��واف س�ف��وح وأس �ف��ل امل �ن �ح��درات يف
منطقة شارع الخمسني ،واستغال األماكن اآلمنة البعيدة عن املخاطر،
وع ��دم االق� ��رتاب أو امل ��رور أو ال �ت��وق��ف ل �ف��رتة ط��وي�ل��ة ج ��وار امل�ب�ن��ى امل�ع��رض
لانهيار وأسفل املنحدر وبالذات ،خال سقوط األمطار.
وأك��دت ع��ى ع��دم القطع العشوايئ للمنحدرات الصخرية أو الركامية
وغرها عند البناء أو شق الطرقات ،إال بعد الرجوع إىل الجهات املختصة
الختيار املواقع األمنة واملناسبة ،وع��دم استخدام املتفجرات الستخراج
األحجار للبناء.
ودعت إىل إخاء املبنى املعرّض لانهيار بشكل عاجل ،حيث أصبح غر

صالح للسكن واملباين الواقعة أسفل املنحدر أثناء سقوط األمطار ،وتنفيذ
املعالجات ،وعى الجهات ذات العاقة توفر متطلبات اإليواء من خيم
أو غرها ،واملواد الغذائية واإلسعافات األولية إذا تطلب األمر لذلك.
كما أوص��ت ال��دراس��ة أن يتم تنفيذ تلك األع�م��ال م��ن جهات متخصصة
ل �ض �م��ان س ��ام ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ وال �ت �ق �ي��د ب �م �ع��اي��ر ال �س ��ام ��ة امل �ه �ن �ي��ة ل�ل�ع��ام�ل��ني
والسكان املجاورين ملواقع املعالجات ،وإخاء املنازل أثناء تنفيذها.
وأش � ��ارت إىل أه �م �ي��ة ت�ف�ع�ي��ل دور ال �ج��ان��ب اإلع ��ام ��ي وامل �ج ��ال ��س امل�ح�ل�ي��ة
ّ
وعقال الحارات يف توعية املواطنني بعدم البناء وشق الطرق عى سفوح
وج��وان��ب ،وأس�ف��ل امل�ن�ح��درات والتكهنات وم�ج��اري ال�س�ي��ول ،والتوجيه
لأمناء الشرعيني بعدم تحرير عقود بيع أو شراء يف تلك املناطق ،واتخاذ
اإلجراءات القانونية يف ذلك.
وأوص��ت بعمل دراس��ة تفصيلية م�ش��رتك��ة ب��ني الهيئة وال�ج�ه��ات املعنية
ل�ت�ح��دي��د امل �ن��اط��ق امل �ع��رض��ة ل��ان�ه�ي��ار يف م��دي��ري��ة م�ع��ني وامل �ن��اط��ق امل�ن��اس�ب��ة
ل�ل�ت��وس��ع ال�ع�م��راين ،وف�ق��اً ل�ق��رار مجلس ال ��وزراء لسنة 2012م ،وت��وف��ر
امل�ع��دات ال��ازم��ة للجهات املعنية لعملية اإلخ��اء واإلن�ق��اذ يف مثل هذه
ال�ك��وارث ،ومنع تجمع املواطنني بشكل ع�ش��وايئ ،تحاشياً ل�ح��دوث أي
كارثة أو غرها.
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تغطية

تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز في م ـ ـ ـ ــران  ..تشهد عظمة اإلنسان وجرح الزمان
محافظ تعز :بصيرة الشهيد القائد وتضحياته
العظيمة أثمرت عز ًا ونصر ًا ومتكني

ت �ت �ش��رف األم ��اك ��ن ب �ش��رف أص �ح��اب �ه��ا وت�ك�ت�س��ب ع�ظ�م�ت�ه��ا
وقداستها م��ن عظمة امل�ش��روع ال��ذي ح��وت��ه إن اس�ت�ط��اع ذلك
املشروع أن يغري من مجرى التاريخ ،وبمشروع ثقافة القرآن
تصدح مران ويشهد جرف سلمان عىل عظمة ذلك اإلنسان
ال ��ذي ح�م��ل ه��م ام��ة اإلس ��ام وص ��دع ب��ال�ح��ق يف وج��ه الظلم
والطغيان ..وهنا تنبثق نظرة االعظام واالكبار واالجال لذلك
املكان الذي ضم بني أكنافه الشهيد القائد السيد حسني بدر
الدين الحويث سام الله عليه ،وصدع منه بمشروعه القرآين
العظيم وبصرخته التي جابت اآلفاق وأصبحت اليوم تدوي
يف ان�ح��اء ال�ع��ال��م ب��أس��ره ..يف ه��ذا اإلط ��ار ون�ح��و ت�ل��ك ال��وج�ه��ة
ان�ط�ل��ق وف ��د م�ح��اف�ظ��ة ت�ع��ز ب �ق �ي��ادة م�ح��اف��ظ امل�ح��اف�ظ��ة ال �ل��واء
ص� ��اح ع �ب ��دال ��رح �م ��ن ب �ج ��اش وع � ��دد م ��ن ال �ع �ل �م ��اء وأع �ض ��اء
مجلس ال�ش��ورى والسلطة املحلية وم��دراء مكاتب العموم
وامل�ك��ات��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وامل�ك�ت��ب االش ��رايف ،تلبية ل�ل��دع��وة ب��زي��ارة
محافظة صعدة املكان الذي انطلق منه املشروع القرآين الذي
اختطه الشهيد القائد وكذا لاطاع عن قرب عىل مظلوميته
الكربى وعىل مظلومية صعدة الناجمة عن الحروب الست
وع� ��ن ال� �ح ��رب ال �ع ��دوان �ي ��ة ال �ك ��ون �ي ��ة ال �ت ��ي ش �ن ��ت ع ��ىل وط �ن �ن��ا
وش�ع�ب�ن��ا ال�ع�ظ�ي��م ..وإىل ج��ان��ب ذل��ك ج ��اءت ال��زي��ارة يف إط��ار
تعزيز أواصر الرتابط املجتمعي والحفاظ عىل اللحمة الوطنية
وع ��ىل ت�م��اس��ك ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة مل��واج�ه��ة األع� ��داء وإف �ش��ال
كافة مؤامراتهم التي يسعون من خالها إىل اخرتاق الجبهة
ال��داخ�ل�ي��ة وت�م��زي��ق ال�ن�س�ي��ج االج�ت�م��اع��ي ألب�ن��اء ي�م��ن الحكمة
وااليمان ..عن طبيعة هذه الزيارة وأهميتها ،سنتناول يف هذا
التقرير برنامج الزيارة وتفاصيلها بشكل كامل.
تغطية وإعداد :موىس محمد حسن
زيارة مقام الشهيد القائد
حيث بدأ بالوفد الزائر من أبناء محافظة تعز بقيادة محافظ
املحافظة ،بزيارة مقام الشهيد القائد السيد حسني بدر الدين
ال �ح��ويث ،وم�ن�ط�ق��ة ج ��رف س�ل�م��ان وروض ��ة ال �ش �ه��داء يف منطقة
املرازم بمحافظة صعدة.
وق��رأ ال��زائ��رون الفاتحة ع��ى روح الشهيد ال�ق��ائ��د وك��ل شهداء
الوطن ..مؤكدين السري عى درب الشهداء حتى تحقيق النصر
املؤزر للشعب اليمني ..وثمنوا التضحيات الجسيمة التي قدمها
الشهيد القائد السيد حسني بدر الدين الحويث وجميع الشهداء
دفاعاً عن الوطن وسيادته.
وخ��ال الزيارة أكد محافظ تعز أن زي��ارة مقام الشهيد القائد
تأيت عرفاناً بتضحياته ،وتأكيداً عى السري عى املشروع القرآين
ملا له من أثر يف النهوض بواقع األمة.
وأشار إىل أن التضحيات العظيمة التي قدمها الشهيد القائد
يف ه��ذه األم��اك��ن امل�ق��دس��ة أث�م��رت ع��زة وك��رام��ة ون �ص��راً وت�م�ك��ني،
وصنعت لليمن هذا املجد والتاريخ العريق ..الفتاً إىل أن الشهيد
ال �ق ��ائ ��د ت �ح ��رك ب ��وع ��ي وب �ص ��رية وب �ش �ج��اع��ة ك �ب ��رية يف زم ��ن ال ��ذل
وال�خ�ن��وع فصدع بالحق يف وج��ه الظاملني وأع��داء الله اآلث�م��ني..
مبيناً عظمة املشروع القرآين الذي اختطه الشهيد القائد والذي
يمثل مشروع حياة كما يمثل منهاج هداية واستقامة.
وقال املحافظ صاح "نحن اليوم يف جرف سلمان نستلهم من
ه��ذه األم��اك��ن امل�ق��دس��ة ع�ظ�م��ة ال�ت�ض�ح�ي��ات ال�غ��ال�ي��ة ال�ت��ي قدمها
الشهيد القائد ورفاقه العظماء ،ونستمد منها أيضاً العزيمة
ال �ص ��ادق ��ة وال ��روح� �ي ��ة ال �ج �ه ��ادي ��ة ال �ت ��ي زل ��زل ��ت ع � ��روش ال �ط �غ��اة
امل�س�ت�ك��ري��ن وأث �م��رت ن �ص��را وت�م�ك��ني وف�ت�ح��اً م �ب��ني ..الف �ت��اً إىل أن
هذه األماكن املقدسة التي انطلق منها الشهيد القائد بمشروعه
القرآين العظيم شهدت مظلومية كبرية كما شهدت من قبلها
كرباء التي استشهد فيها اإلمام الحسني عليه السام.
وأض � ��اف :ال �ت��اري��خ ي�ع�ي��د ن �ف �س��ه ،ف �م��ا واج �ه ��ه اإلم� ��ام ال�ح�س��ني
ع�ل�ي��ه ال �س��ام م��ن م�ظ�ل��وم�ي��ة ك��رى واس�ت�ش�ه��د ع��ى اث��ره��ا راف�ع��اً
شعار هيهات منا الذلة ،وهنا يف هذه األماكن املقدسة استشهد
أح�ف��اد رس��ول الله ومنهم السيد حسني ب��ن ب��در ال��دي��ن الحويث
رضوان الله عليه وهو يقوم بدوره األبوي النبوي يف نصرة الدين
ومواجهة الظاملني والطغاة املستكرين.
وتابع :نقول للسيد حسني رضوان الله عليه والذي هو حي عند
ربه ،هاهم أبناء تعز يقفون بشجاعة وثبات كما وقفوا سابقاً
مع أبائك واجدادك الحسني وعيل وخاتم النبيني محمد صى
ال�ل��ه ع�ل�ي��ه وآل ��ه وس�ل��م ،ي�ق�ف��ون م��ع امل �ش��روع ال �ق��رآين وي�ق��دم��ون
التضحيات وي�ب��ذل��ون ال��دم��اء ط��واع�ي��ة وع��ن طيب نفس وخاطر
يف سبيل هذا املشروع القرآين العظيم الذي غري مجرى التاريخ
وأصبحت صرخته تدوي يف أنحاء العالم بأسره..
واستطرد :هاهم أبناء تعز ،قيادة وعلماء ومسؤولني ومشايخ
وأع �ي ��ان ووج �ه ��اء ي �ج ��ددون ال �ع �ه��د وال � ��والء ل ��ك ول �ق��ائ��د امل �س��رية
وال �ث ��ورة امل �ب��ارك��ة ال �س �ي��د ع �ب��دامل �ل��ك ب ��در ال ��دي ��ن ال�ح��ويث-ي�ح�ف�ظ��ه
الله -ويؤكدون عى التمسك باملشروع القرآين ومواصلة املسار
الجهادي بوعي وبصرية وروحية إيمانية وعزيمة ال تلني.
إىل ذلك التقى الوفد الزائر قيادات ومشايخ ووجهاء محافظة
ص�ع��دة ..ويف ال�ل�ق��اء ،بحضور ق��ائ��د املنطقة العسكرية الرابعة
اللواء عبداللطيف املهدي وممثل مكتب السيد القائد عبدالرب
جرفان ،أكد رئيس جامعة صعدة العامة عبدالرحيم الحمران
أهمية الزيارة واللقاء يف تجسيد حقيقة التاحم وتعزيز أواصر
ال ��راب ��ط امل �ج �ت �م �ع��ي وال �ح �ف ��اظ ع ��ى ت �م��اس��ك ال �ج �ب �ه��ة ال��داخ �ل �ي��ة
مل��واج �ه��ة األع� ��داء وإف �ش ��ال ك��اف��ة م��ؤام��رات �ه��م ال �ت��ي ي�س�ع��ون من
خالها إىل اخراق الجبهة الداخلية وتمزيق نسيجنا االجتماعي.
فيما أشار ابناء املحافظتني إىل تجليات عظمة املشروع القرآين
يف ث�ب��ات ال�ش�ه�ي��د ال�ق��ائ��د ..الف�ت��ني إىل أه�م�ي��ة ال�ت�م�س��ك ب��امل�ش��روع
القرآين وإتباع القيادة الحقيقية التي تصل بالشعب واألمة إىل
بر األمان وتجنبهم املخاطر والوقوع يف شراك األعداء.
وأك ��دوا أه�م�ي��ة ت�ض��اف��ر ال�ج�ه��ود ل�ت�ع��زي��ز ن�ه��ج ال�ت��اح��م ال��وط�ن��ي
وال��راب��ط االج�ت�م��اع��ي ب��ني أب�ن��اء الشعب اليمني وك��اف��ة املكونات
الوطنية.
الحروب الست
ويف ال �ي ��وم ال �ث ��اين ،زار وف ��د م�ح��اف�ظ��ة ت �ع��ز ،ع ��ددا م ��ن امل��واق��ع
واملناطق التي شهدت مواجهات عديدة ومعارك شرسة خال
ال �ح��روب ال �س��ت ،ال�ت��ي ش�ن�ه��ا ن�ظ��ام ع�ف��اش ظ�ل�م��اً وع ��دوان ��اً ضد
ال�س�ي��د ح�س��ني ب��ن ب ��در ال��دي��ن ال �ح��ويث وأت �ب��اع م�ش��روع��ه ال�ق��رآين
العظيم.
واس�ت�م��ع ال��وف��د خ��ال ال��زي��ارات امل�ي��دان�ي��ة -إىل ك��ل م��ن (منطقة
العصايد بمديرية كتاف ،ومنطقة الرزامات بمديرية الصفراء،
وموقع فرش الطلح بمديرية سحار) -إىل شرح تفصييل من قبل
املجاهد أبو حمزة ،عن سري ومسارات املعارك التي دارت يف تلك
امل��واق��ع واملناطق بني جيش عفاش وع��يل محسن ،واملجاهدين
ال�ش�ج�ع��ان أت �ب��اع امل �ش��روع ال �ق��رآين ال ��ذي أس�س��ه ال�ش�ه�ي��د ال�ق��ائ��د
السيد حسني بدر الدين الحويث رضوان الله عليه.
وبني أبو حمزة من خال الشرح التفصييل ،ما كان يحظى به
املجاهدون من عون وتثبيت وتأييد كبري من الله تعاىل وهو ما
تجسد يف تحقيق انتصارات مؤزرة للمجاهدين ،وإلحاق هزائم
نكراء وساحقة بقوات عفاش وتكبيدها خسائر فادحة يف العدد
والعتاد رغ��م الفارق الكبري يف اإلمكانيات وال�ق��درات ويف جانب
قلة اعداد املجاهدين مقارنة بحجم الحشود الضخمة والكبرية
لقوات جيش نظام عفاش.
وأوض � ��ح أب ��و ح �م ��زة أن ك ��ل امل �ع ��ارك ال �ت ��ي خ��اض �ه��ا امل �ج��اه��دون
ك ��ان ��وا م �ك ��ره ��ني وم ��رغ �م ��ني ع ��ى خ ��وض �ه ��ا دف� ��اع� ��اً ع ��ن أن�ف�س�ه��م
وممتلكاتهم حيث لم يرك لهم جيش النظام آنذاك خيارا آخر
ي�ج�ن�ب�ه��م ال��دخ��ول يف ال �ح��رب وال �ق �ت��ال ..م �ش��رياً إىل أن ال�ح��روب
الست التي استهدفت املشروع القرآين واستخدم فيها مختلف
أنواع األسلحة وحشد لها مئات اآلالف من املقاتلني ،لم تسفر

سوى عن نتيجة واحدة وحقيقة مشهودة وهي أن الحق منتصر
وظاهر حتى وان قل الناصر ،وان الباطل زاهق وزائل مهما كانت
صوالته وجوالته.
وك��ان الوفد قد ق��ام بزيارة روض��ة الشهداء بمنطقة الرزامات
بمديرية الصفراء ،وقرأوا خالها الفاتحة عى أرواحهم الطاهرة
وعى أرواح كل شهداء الوطن العظماء.
يف منزل الصماد
ويف اليوم الثالث ،قام الوفد ،بزيارة إىل معرض صور وروضة
ال �ش �ه ��داء يف م �ن �ط �ق��ة ال �ج �ع �م �ل��ة ،وروض � ��ة ال �ش �ه ��داء ب�م�ن�ط�ق��ة
ض�ح�ي��ان ،وروض ��ة ال �ش �ه��داء األط �ف��ال "ط ��اب ض�ح�ي��ان" ال��ذي��ن
اس �ت �ه��داف �ه��م ال� �ع ��دوان وه ��م ع ��ى م ��ن ال �ح��اف �ل��ة م�ت�ج�ه��ني ن�ح��و
امل ��درس ��ة ،ك �م��ا زار ال ��وف ��د امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت م�ن�ه��ا ال �ش ��رارة
األوىل للحرب األوىل التي شنت ظلماً وبغياً وعدواناً عى مؤسس
املشروع القرآين السيد حسني بدر الدين الحويث وأتباعه الذين
ب��ذل��وا دم ��اءه ��م وأرواح �ه ��م وق ��دم ��وا ت�ض�ح�ي��ات ع�ظ�ي�م��ة وك�ب��رية
جهاداً يف سبيل الله ونصرة للدين ومواجهة للظاملني والطغاة
امل�س�ت�ك��ري��ن ،ك�م��ا ت��م زي ��ارة م�ع��رض ص ��ور وروض ��ة ال�ش�ه��داء يف
م �ن �ط �ق��ة آل ال �ص �ي �ف��ي ال �ت ��ي ت �ض ��م ع� � ��دداً م ��ن ال �ش �ه ��داء ال �ق ��ادة
وامل�ج��اه��دي��ن األب�ط��ال العظماء ،ال��ذي��ن س�ط��روا م��اح��م بطولية
وم��آث��ر وخ�ط��وا ب��دم��ائ�ه��م ال��زك�ي��ة س�ف��راً م�ش��رق��اً ب��ال�ع��زة وال�ح��ري��ة
وال�ك��رام��ة وت��اري�خ��اً ن��اص��عُ الصفحات بشواهد اإلب��اء والعنفوان
وبمشاهد البذل والعطاء والتضحية والفداء والنصر والتمكني،
ومن بينهم الشهيد البطل طه املداين والشهيد البطل أبو شهيد
الجرادي والشهيد البطل عبدالواحد مشحم وهو أول شهداء
الحرب األوىل وباكورة شهداء املشروع القرآين.
ب �ع��د ذل ��ك ق ��ام ال ��وف ��د ب ��زي ��ارة روض� ��ة ال��رئ �ي��س ال �ش �ه �ي��د ص��ال��ح
ال �ص �م��اد ب�م�ن�ط�ق��ة ب �ن��ي م �ع ��اذ ،وزي � ��ارة م �ن ��زل ال��رئ �ي��س ال�ش�ه�ي��د
صالح الصماد الذي دمره العدوان ..وقرأوا الفاتحة عى أرواح
الشهداء ،وأكدوا امليض عى عهدهم حتى يتحقق النصر الكامل
وتحرير ك��ل ش��ر دنسه املحتل م��ن أرض�ن��ا اليمنية التي ستكون
عى الدوام مقرة للغزاة الطامعني.
وخ� ��ال زي � ��ارة م �ن��زل ال��رئ �ي��س ال�ش�ه�ي��د ص��ال��ح ال �ص �م ��اد ،أش ��ار
محافظ تعز إىل أن الرئيس الصماد يمثل الشهيد القدوة الذي
أث�ب��ت ل�ل�ع��ال��م ك�ل��ه أن امل �س��رية ال�ق��رآن�ي��ة ان�ت�ج��ت وان�ج�ب��ت أع�ظ��م
الرجال املؤمنني الصادقني املخلصني الشجعان األح��رار الذين
يتحركون وف��ق ه��دى ال�ق��رآن ،وال تغريهم الدنيا الفانية بامللك
والجاه والسلطان فيقعدون عن واج��ب الجهاد يف سبيل الله
والدفاع عن الشعوب واألوطان.
وق ��ال" :ن�ح��ن ه�ن��ا م��ن وس ��ط م�ن��زل ال��رئ�ي��س ال�ش�ه�ي��د ال�ص�م��اد
ال��ذي دم��ره ال�ع��دوان نتذكر مقولته العظيمة "ص��ال��ح الصماد
ل��و يستشهد ال�ي��وم أو غ��د م��ا م��ع جهاله أي��ن ي��رق��دوا" ،وعندما
استشهد لم يرك ألوالده شيئا من حطام الدنيا الزائل ،وانما
ترك لهم حب الله ورسوله.
وأض� ��اف :ه ��ؤالء ه��م ال �ق ��دوة ون �م ��اذج امل �س��رية ال�ق��رآن�ي��ة ال��ذي��ن
ب��دم��ائ �ه��م ال��زك �ي��ة وأرواح� �ه ��م ال �ط��اه��رة وت�ض�ح�ي��ات�ه��م ال�ع�ظ�ي�م��ة
تنتصر القضايا العادلة وترتفع وتعلو راي��ة الحق خفاقة فوق
الروابي والقمم وينتصر اليمن عى كل أعدائه.
لقاءات
ويف سياق اللقاءات التي جمعت وفد محافظة تعز مع قيادات
ومسؤويل ووجهاء محافظة صعدة ،عر وفد تعز عن السعادة
الكبرية بهذه ال��زي��ارة إىل محافظة صعدة ..وق��ال "ال يسعنا يف
ه��ذا امل�ق��ام إال أن ن�ت�ق��دم ب�ج��زي��ل ال�ش�ك��ر واالم�ت�ن��ان ل�ق��ائ��د ال�ث��ورة
وامل�س��رية ال�ق��رآن�ي��ة ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��درال��دي��ن ال�ح��ويث -يحفظه
ال�ل��ه -وإىل ق��ائ��د املنطقة العسكرية ال��راب�ع��ة ال�ل��واء عبداللطيف
امل�ه��دي وم�ح��اف��ظ ص�ع��دة م�ح�م��د ج��اب��ر ع��وض وإىل ج�م�ي��ع أب�ن��اء
م�ح��اف�ظ��ة ص�ع��دة م�س��ؤول��ني ووج �ه��اء وم��واط�ن��ني ،ون�ق��ول لكم
لقد غمرتمونا بكرمكم وبحفاوة استقبالكم لنا وترحيبكم بنا
فمألتم قلوبنا سعادة وفرحاً وسرورا ً بما القيناه منكم من محبة
وبشاشة وحبور كبري وكرم ضيافة منقطع النظري.
وأض��اف :ه��ذا الكرم والجود ليس بغريب عى ه��ذه املحافظة
بل هو معهود ومشهود لها والهلها العظماء منذ القدم ،وإىل
ج��ان��ب ذل��ك ف�ه��ذه امل�ح��اف�ظ��ة ه��ي أي�ض��اً ع�ن��وان ال�ب�ط��ول��ة وال��وف��اء
وق�ل�ع��ة ال�ص�م��ود واإلب � ��اء ..م �ش��رياً إىل أن ك��ل أب �ن��اء ت�ع��ز األح ��رار
ل��دي �ه��م ش �غ��ف ك �ب��ري ت �ج ��اه م �ح��اف �ظ��ة ص �ع ��دة وي �ت �م �ن��ون زي��ارت �ه��ا
وال ��وص ��ول إىل األم ��اك ��ن ال �ع �ظ �ي �م��ة ال �ت ��ي ان �ط �ل��ق م �ن �ه��ا امل �ش ��روع
ال �ق ��رآين ..وق ��ال ك�ن��ا ن�س�م��ع ع��ن م�ظ�ل��وم�ي��ة ه ��ذه امل�ح��اف�ظ��ة وع��ن
املآيس واملعاناة الكبرية التي عاشها أبناؤها ،إال أن ما شاهدناه
عن قرب ورأيناه بأم أعيننا هو أكر بكثري جدا مما سمعنا ..الفتاً
إىل ما واجهه السيد حسني بدر الدين الحويث سام الله عليه
من مشاق ومصاعب وظلم  ،وما تعرض له رفاقه وأتباعه وأهل
منطقة مران وغريها من مناطق املحافظة ،من مظلومية كبرية
دون�م��ا أي سبب ،ب��ل ألنهم ص��دع��وا بالحق يف مواجهة الباطل
وأطلقوا الصرخة يف وجه أنظمة الطغيان واالستكبار العاملي،
طواغيت العصر ،أمريكا وإسرائيل.
وك��ان يوسف الفييش قد أك��د ،بعد ترحيبه بالوفد ال��زائ��ر من
أبناء محافظة تعز ،عى أهمية الزيارة يف تعزيز أواصر األخوة
والرابط املجتمعي والحفاظ عى اللحمة الوطنية وعى تماسك
الجبهة الداخلية ،كما أنها تبعث برسالة قوية لألعداء وللعالم
أجمع بأننا يف يمن الحكمة واإليمان شعب واح��د وأبناء وطن
واحد ومصرينا واحد وسنكون جميعنا عى قلب رجل واحد يف
مواجهة األعداء واملعتدين ،فا يراهنوا عى شق صفنا أو اخراق
جبهتنا الداخلية ،فقد فشلوا يف ذلك سابقاً وسيفشلون كذلك
الحقاً ولن تفلح مؤامراتهم يف تمزيق نسيجنا االجتماعي أبداً.
وأش� ��اد ال �ف �ي��يش ب �م��ا ت �ش �ه��ده م�ح��اف�ظ��ة ت �ع��ز ح��ال �ي��اً م ��ن ح ��راك
ت�ن�م��وي ،ون�ش��اط ك�ب��ري وم�ت�ف��ان م��ن ج��ان��ب ق�ي��ادت�ه��ا ومسؤوليها
وتفاعل مجتمعي من أبنائها األحرار والشرفاء ..وقال "محافظة
تعز أصبحت تسري يف االتجاه الصحيح"
وح� � ��ث ال � ��وف � ��د ال � ��زائ � ��ر م � ��ن ق � �ي � ��ادة م �ح ��اف �ظ ��ة ت� �ع ��ز وع �ل �م ��ائ �ه ��ا
وم �س��ؤول �ي �ه��ا وم �ش��اي �خ �ه��ا ووج �ه ��ائ �ه ��ا ع ��ى ال �ت �ك��ات��ف وال �ت �ع ��اون
والعمل بروح الفريق الواحد وبانسجام ومحبة وإخاص وبما
من شأنه خدمة املحافظة وأبنائها.
بدوره رحب محافظ صعدة محمد جابر عوض بالوفد الزائر
من أبناء محافظة تعز إىل محافظة صعدة ..وقال "أنتم ضيوف
اعزاء عى السيد القائد ،وهذه الزيارة ان دلت عى يشء فإنما
ت ��دل ع��ى وف��ائ�ك��م وع ��ى ق�ي�م�ك��م وأخ��اق �ك��م ال�ن�ب�ي�ل��ة وت��اري�خ�ك��م
العريق بإجابة الدعوة إىل هذه املحافظة لتعزيز روابط األخوة".
وتابع :لقد ارتبطت عاقات أخوتنا واختلطت دماؤنا يف ميادين

يوسف الفيشي :الزيارة تبعث رسالة قوية لألعداء وللعالم أجمع
بأننا في مين اإلميان شعب واحد ووطن واحد وعلى قلب رجل واحد

الزائرون:
زيارتنا إلى صعدة
أحدثت ً
ثورة في موروثنا
الفكري مبا حكت لنا عن
عظمة املشروع القرآني
الجهاد وجبهات القتال والدفاع عن الوطن كما اختلطت دماء
امل�ن��اف�ق��ني م��ع ال�ي�ه��ود وال�ن�ص��ارى يف امل��واق��ع امل�ع��ادي��ة ألول�ي��اء الله
واملناطق املحتلة.

انطباعات

 ...وعىل هامش الزيارة رصدت "26سبتمرب" انطباعات عدد من الزائرين من أبناء محافظة
تعز الذين تحدثوا عن أهمية الزيارة يف تعزيز أواصر األخوة والرتابط املجتمعي ،واالطاع عن
قرب عىل مظلومية صعدة والشهيد القائد السيد حسني بدر الدين الحويث -سام الله عليه
ورفاقه وأتباعه -واالط��اع عىل األماكن التي انطلقوا منها حاملني يف صدورهم هذا املشروع
العظيم ومتصدين بشجاعة ووعي وبصرية لكيد الطغاة الظاملني ..فإىل الحصيلة-:

أعود هنا فأقول ان زيارتنا إىل العديد من املناطق يف محافظة
ص�ع��دة ت��وج��ت ب��زي��ارة م�ق��ام ال�ش�ه�ي��د ال�ق��ائ��د وج ��رف س�ل�م��ان..
وه�ن��ا ن��ؤك��د أن�ن��ا س�ن�ع��ود إىل م�ح��اف�ظ��ة ت�ع��ز ون�ح��ن متمسكون
أك ��ر ب��امل �ش��روع ال �ق ��رآين وس �ن ��ؤدي م�ه��ام�ن��ا وواج �ب��ات �ن��ا ب��روح�ي��ة
وتفان ،كل من موقعة
إيمانية وبكل محبة وصدق وإخاص
ٍ
ويف ن�ط��اق م�س��ؤول�ي�ت��ه يف ات�ج��اه ب�ن��اء وت�ن�م�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة وتلبية
تطلعات أبنائها وت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات للمجتمع للتخفيف من
معاناتهم وتنمية وعيهم بثقافة القران ،ومواصلة الصمود
وال�ث�ب��ات واالس �ت �م��رار يف م�س��ار االن�ت�ص��ار ح�ت��ى ت�ح��ري��ر م��ا تبقى
من املحافظة والوطن بشكل عام من دنس الغزاة واملحتلني.
> العقيد عبدالواحد الجابري – مدير مديرية امل�س��راخ..
قال:
>> ك ��ان ��ت ال ��زي ��ارة إىل م �ح��اف �ظ��ة ص �ع ��دة اإلب � ��اء وال �ع �ن �ف��وان
وال�ش�م��وخ وال�ب�ط��ول��ة وال �ف ��داء ،ل�ه��ا أث��ره��ا ال�ك�ب��ري يف ن�ف��وس�ن��ا،
ح�ي��ث اط�ل�ع�ن��ا ع��ى امل�ظ�ل��وم�ي��ة ال�ك�ب��رية ال�ت��ي ت�ع��رض��ت ل�ه��ا ه��ذه
امل�ح��اف�ظ��ة األب �ي��ة وك ��ذا ع��ى م�ظ�ل��وم�ي��ة ال�ش�ه�ي��د ال �ق��ائ��د ال�س�ي��د
حسني بن بدر الدين الحويث ،ذلك العالم الذي تكلم وصدع
ب �ق ��ول ال �ح ��ق يف زم � ��ان ال �خ �ن ��وع وال � ��ذل وواج � ��ه ال �ظ ��امل ��ني دون
خ ��وف ،وأس ��س م �ش��روع��ه ال �ق ��رآين وغ��رس��ه يف ن �ف��وس رف��اق��ه
واس�ت�م��ر يف ذل��ك ال�ن�ه��ج ال�ع�ظ�ي��م م�ق��دم��اً أغ��ى ال�ت�ض�ح�ي��ات يف
سبيل الله ونصرة للمستضعفني وللحق والدين ..وقد أصبح
هذا املشروع القرآين ظاهراً ومنتصراً ومتعاظماً يجتث أوكار
ال�ط�غ��اة وي��زل��زل ع ��روش امل�س�ت�ك��ري��ن وي�م��يض يف م�س��ار ال�ن�ص��ر
وال�ت�م�ك��ني ب�خ�ط��ى م�ت�س��ارع��ة ح�ي��ث ي�ح�ف��ه ال�ت��أي�ي��د وال�ع��ون من
ال �ل��ه ،ل�ي�ع�ي��د ل��ألم��ة م�ج��ده��ا وم�ك��ان�ت�ه��ا ال�ع�ظ�ي�م��ة وي�ح�ق��ق لها
الحرية والعزة والكرامة.

> كانت البداية مع الشيخ /جميل الجابري  -عضو مجلس
ً
قائا:
الشورى الذي تحدث
>> ان زي��ارت�ن��ا إىل محافظة ص�ع��دة م��ع ق�ي��ادة ت�ع��ز وع��دد من
ع�ل�م��ائ�ه��ا وم �س��ؤول �ي �ه��ا وم�ش��اي�خ�ه��ا ووج �ه��ائ �ه��ا ،ل ��م ت �ك��ن زي ��ارة
سياحية أو زيارة مناطق أثرية أو لإلطاع عى تاريخ عريق لهذه
امل�ح��اف�ظ��ة ،ب��ل ك��ان��ت مختلفة ج ��داً ع��ن أي ن��وع م��ن ال��زي��ارات،
ف�ل�ق��د ك��ان��ت ال ��زي ��ارة ل��اط��اع ع��ن ق ��رب ع��ى م�ظ�ل��وم�ي��ة ص�ع��دة
وزي ��ارة م�ق��ام ال�ش�ه�ي��د ال�ق��ائ��د ومل�ع��رف��ة ال�ب�ي�ئ��ة ال�ت��ي ان�ط�ل��ق منها
أول �ئ��ك ال ��رج ��ال ال�ع�ظ�م��اء ال��ذي��ن اس �ت �ط��اع��وا أن ي �غ��ريوا م�ج��رى
ال �ت ��اري ��خ ،ان �ه ��م ف �ت �ي��ة ام �ن ��وا ب��رب �ه��م وق ��ال ��وا ن �ح��ن ان �ص ��ار ال �ل ��ه..
استجابوا لدعوة الله للجهاد وباعوا أنفسهم لله عى اإلتباع
ألوامره والتمسك بدينه وعى التضحية باالموال واالنفس لنيل
رضاه والجنة ،وكانوا نعم املستجيبني ،فأيدهم الله بنصره،
فأذهلوا العالم بأسره ،فهم أولو قوة وبأس شديد عى أعداء
الله ورسوله ..كانوا صادقني مع الله ومع الخلق ومع أنفسهم
قوال وفعا ،رفضوا الظلم ،وواجهوا الغطرسة ،وقدموا ثمن
ذلك قرابني من الدماء وضحوا بالغايل والنفيس لنصرة دين
الله وليحيا الناس يف عزة وحرية وكرامة.
كانت الزيارة ملعرفة كيف انطلق وتحرك أولئك العظماء وهم
قلة بعدد األصابع ،مددهم ذايت (خبز وم��اء) وعتادهم يسري
ج��دا يقطعون ال��ودي��ان والجبال واملسافات الطوال مشياً عى
األق ��دام ،وم��ا ه��و س��ر ان�ت�ص��اره��م األس �ط��وري أم��ام ت�ل��ك األل��وي��ة
الجرارة التابعة للنظامني اليمني والسعودي بجميع عتادها،
وكيف كان تأييد الله ورعايته لهم.
ك ��ان ��ت ال ��زي ��ارة إىل ق �م��م ال �ج �ب ��ال وب �ط ��ون ال ��ودي ��ان وم �س��اك��ن
الشهداء يف ال��روض��ات حطت رحالنا ايل امل��واق��ع وامل�ت��ارس التي
ل �ج��أ إل �ي �ه��ا أول �ئ ��ك ال �ع �ظ �م��اء م ��ن امل �ج ��اه ��دي ��ن ال ��ذي ��ن ال ي �ت �ج��اوز
عددهم العشرات ،صامدين أمام تلك الحشود وأمام الغارات
والقذائف التي صبت عيل مواقعهم ،وهم ثابتون ثبوت جبال
مران الشامخة ،لريتقي كل يوم شهداء عظماء لقوا ربهم وهم
ح��ام�ل��ني وس ��ام ال �ش �ه��ادة وب �ي��اض وج��وه �ه��م ،واخ��ري��ن ج��رح��ى
يضمدون جراحهم بأنفسهم ليستمروا يف مواجهة عدوهم،
حاملني بنادقهم عى اكتافهم ،معلنني الراءة من اعداء الله
بصرختهم ،رافضني الخنوع والخضوع واالستسام.
طفنا خال زيارتنا إىل صعدة بعدة مناطق ووقفنا يف محطات
ت��اري�خ�ي��ة ن�ح��ط فيها ال��رح��ال ل�ن�ق��رأ ش��واه��ده��ا ال�ع�ظ�ي�م��ة ،حيث
انتقلنا من مران إىل جرف سلمان إىل ضحيان إىل الرزامات إىل
كهان إىل نشور إىل مطره إىل املجهول إىل الفرش إىل العصائد
إىل غ��راب��ه إىل امل�ح��دي��دة إىل آل ال�ص�ي�ف��ي وآل ع�م��ار وب�ن��ي م�ع��اذ
إىل ري ��اض ال�ش�ه��داء وم�س��اك��ن ال�ع�ظ�م��اء وال �ش��رف��اء ..محطات
ومواقف يعجز الزائر عن االملام أو الحديث عن كل تفاصيلها..
إن �ه ��ا ص �ع ��دة م ��درس ��ة األب� �ط� ��ال وق �ل �ع ��ة أع � ��ام ال� �ه ��دى ون �ف��س
الرحمن.
ك��ان��ت ت �ل��ك ال ��زي ��ارة ال �ق �ص��رية ال �ت��ي اس �ت �م��رت ث ��اث اي� ��ام ل�ك��ن
اس �ت �ل �ه �م �ن��ا م �ن �ه ��ا م ��ا ل ��م ن �ت �ع �ل �م��ه يف ث ��اث ��ني ع ��ام ��ا ب ��رف �ق ��ة اح ��د
امل �ج ��اه ��دي ��ن االوائ � � ��ل /اب� ��و ح �م ��زة ي �ح��ي ل �ن��ا م ��راح ��ل وم �ح �ط��ات
أول�ئ��ك العظماء ال��ذي��ن انطلقوا يف امل�س��رية منذ اللحظة األوىل
مسطرين بدمائهم الزكية أروع البطوالت والتضحيات منهم
من ارتقي شهيدا ومنهم جريح يضمد جرحه ليعود للمعركة

ويلحق بركب العظماء شهيدا واح��دا تلو االخ��ر ،ويصف لنا
حجم الظلم الذي عاشوه خال مسارهم الجهادي يف مواجهة
النظام الفاسد وخذالن الكثري من الناس لهم ،لكنهم استمروا
يف مشروعهم القرآين وهم قلة تحيط بهم عناية الله وتأييده
اإللهي حتى مكنهم الله.
فلقد اح��دث��ت ه��ذه ال��زي��ارة عامة ف��ارق��ة ب��ل ث��ورة يف موروثنا
الفكري وتصحيح ملعتقداتنا املغلوطة التي أضلونا بها علماء
الوهابية من شياطني االرض عر قرون ،لتأيت صعدة الشموخ
ف�ت�ن��ري ل �ن��ا امل �س ��ار وت �ح��ي ل �ن��ا ع�ظ�م��ة امل �ش ��روع ال �ق ��رآين ل�ن�ت�ع�ل��م
ونستلهم من أرض أعام الهدى ،الشموخ والصابة والتحدي
والشجاعة والصر والتوكل عى الله ،ونجدد ال��والء للسيد
ال �ق��ائ��د ع �ل��م االم ��ة وح �ف �ي��د ال ��رس ��ول ل�ل�م��يض ع ��يل درب ال �ع��زة
والكرامة حتى ننتصر أو نرتقي شهداء.
> م�ح�م��د ه ��زاع ال�ح�س�ي�ن��ي  -وك �ي��ل م�ح��اف�ظ��ه ت�ع��ز ت�ح��دث
بقوله:
>> إن الزيارة إىل محافظة صعدة الشموخ واإلب��اء والوفاء
والتاريخ ،كانت مثمرة وناجحة بكل املقاييس ..وتابع حديثه
عن محافظة صعدة ،بأنها صعدة الكرم والشهامة والقلب
النابض لليمن.
وقال "اطلعنا خال الزيارة عى حجم املظلومية الكرى التي
تعرضت لها محافظة صعدة بشكل عام والشهيد القائد قرين
القران السيد حسني بن بدر الدين الحويث -رضوان الله عليه-
ق��ائ��د وم��ؤس��س امل �ش��روع ال �ق ��رآين ،ذل ��ك ال�ع��ال��م ال��رب��اين ال��ذي
تحدث وص��دع بقول الحق وأطلق شعار ال��راءة بصوت عال
يف زم��ن ال�خ�ن��وع وال��ذل والهيمنة ل��دول االس�ت�ك�ب��ار وعمائهم
دون خ ��وف ،م�س�ت�م��د ق��وت��ه م��ن ال�ل��ه س�ب�ح��ان��ه وت �ع��اىل وال�ث�ق��ة
ب��ه ..وال��ذي بدء بمشروعه القرآين من ال يشء متوكا بذالك
ع��ى ال�ل��ه وح ��ده ..ب�ك��ل ث�ق��ة وع��زي�م��ة ب��رغ��م امل�ع��ان��اة وال�ع��راق�ي��ل
وال�ص�ع��وب��ات إال أن��ه وب�ك��ل ش�م��وخ وك��ري��اء أب��ى إال االس�ت�م��رار
يف م �ش ��روع ��ه ال� �ق� ��رآين م �س �خ ��راً ك ��ل وق �ت ��ه وج� �ه ��ده وم� ��ا ل��دي��ه
م��ن إم�ك��ان�ي��ات يف س�ب�ي��ل ن �ص��رة ال��دي��ن وت�ث�ق�ي��ف أب �ن��اء امل�ج�ت�م��ع
وال�ب�ي�ئ��ة امل�ح�ي�ط��ة ب��ه ب�ث�ق��اف��ة ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وم ��ن ث��م ال�ت��وس��ع
يف ن�ش��ر ال�ث�ق��اف��ة ال�ق��رآن�ي��ة ع��ى ن�ط��اق واس ��ع ث��م أوس ��ع وأك��ر،
وضحى مؤسس املشروع القرآين بنفسه وروحه يف سبيل الله
ومواجهة الظاملني والطغاة وليحيا الناس أع��زاء وبتضحياته
وم�ش��روع��ه ال�ع�ظ�ي��م وص�ل�ن��ا إيل م��ا ن�ح��ن ع�ل�ي��ه ال�ي��وم م��ن نصر
وكرامة وعزة.
فقد زرن��ا ال�ع��دي��د م��ن امل�ع��ال��م واطلعنا واستمعنا م��ن رفقاء
درب ال �ق ��ائ ��د ال �ش �ه �ي��د رح �م ��ة ال �ل ��ه ع �ل �ي��ه ع ��ن ح �ي��ات��ه وج �ه ��اده
وم �ش��روع��ه ال �ق ��رآين ،وع ��ن ات �ب��اع��ه ورف ��اق ��ه ال �ع �ظ �م��اء االوائ ��ل
الذين التحقوا بهذا املشروع العظيم ومدى قوتهم وصرهم
وتوكلهم وثقتهم وارت�ب��اط�ه��م ب��ال�ل��ه ،وال�ث�ق��ة بعدالته ونصره
وتأييده.
ومن هنا ندعو أبناء املحافظة إىل استلهام ال��دروس والعر
م� ��ن س � ��رية أع� � ��ام ال � �ه� ��دى وال � �س� ��ري ع� ��ى ن �ه �ج �ه ��م ب �ك ��ل ص ��دق
وإخاص مجددين العهد لقائد الثورة املباركة املجاهد العلم
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث -يحفظه الله -بأننا لن نألو
جهداً يف خدمة الوطن ويف االنتصار لقضاياه العادلة.

> األس� �ت ��اذ ح �س ��ام ال �ف ��ات ��ش -م ��دي ��ر ال ��وح ��دة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ً
قائا:
لصيانة الطرق تحدث
>> كانت الزيارة التي قمنا بها إىل محافظة صعدة هي زيارة
استثنائية برنامجها املتميز وبما اطلعنا عليه خال هذه الزيارة
من مشاهد وشواهد تحي تاريخاً عظيماً من البطولة والفداء
والبذل والعطاء وصدق التوكل عى الله يف مواجهة الظاملني
والطغاة املستكرين ..فوجدنا هذه املحافظة األبية تشع نوراً
بالثقافة القرآنية التي حوتها صدور رجالها العظماء وأبنائها
األحرار الشرفاء ،فأثمرت يف نصرة الحق والدين وكسر شوكة
املعتدين االنتصار للوطن وقضاياه العادلة ولحقوق أبنائه يف
العيش بحرية وعزة وكرامة وسيادة واستقال.
وق�ف�ن��ا أم ��ام م�ق��ام ال�ش�ه�ي��د ال�ق��ائ��د ال�س�ي��د ح�س��ني ب��در ال��دي��ن
ال�ح��ويث س��ام ال�ل��ه عليه وزرن��ا ج��رف س�ل�م��ان منطلق ب�ط��والت
مؤسس امل�ش��روع ال�ق��رآين وش��اه��دن��ا م��ا يكتنف ذل��ك امل�ك��ان من
شواهد عظمة اإلرادة القوية والعزيمة الصادقة الفتية التي
قهرت الصعاب وانتصرت عى التحديات واملخاطر وانتصرت
لهدفها السامي والعظيم الذي تمثل يف نصرة الحق والدين
وعدم السكوت عى ظلم الظاملني وغطرسة الطغاة اآلثمني.
زرنا العديد من املناطق واملواقع التي شهدت حروبا ومعارك
ع��دي��دة شنها النظام الظالم ع��ى الشهيد القائد وع��ى رفاقه
وأت�ب��اع��ه يف م�ح��اول��ة إلط�ف��اء ن��ور م�ش��روع�ه��م ال �ق��رآين العظيم
ولكن الله يأبى إال أن يتم نوره ،كما زرنا العديد من روضات
ال�ش�ه��داء ال�ت��ي ب��دوره��ا حكت لنا اس�ف��اراً م��ن األدوار البطولية
وامل��آث��ر الخالدة التي قدمها شهداؤنا العظماء فأثمرت نصراً
وعزا ً
ً
ً
وكرامة وتمكينا ،وذلك ما ننعم به اليوم والذي ما
وحرية
كان له أن يكون لوال تضحيات الشهداء الذين مهروا بدمائهم
ال��زك�ي��ة ت��رب��ة وطننا اليمن املجيد وارت�ق��وا ش�ه��داء ،أح�ي��اء عند
ربهم يرزقون.
وب ��دورن ��ا ن �ح��ن ن ��ؤك ��د ون �ج ��دد ال �ع �ه��د وال � ��والء ل �ل��ه ول��رس��ول��ه
ول�ل��وط��ن ول�ع�ل��م ال�ه��دي ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��در ال��دي��ن ال�ح��ويث-
ي�ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه -أن�ن��ا س�ن��واص��ل امل�س��ار ع��ى درب ال�ش�ه�ي��د ال�ق��ائ��د
وتحت لواء وراية السيد القائد جهاداً يف سبيل الله ودفاعاً عن
الوطن وعن األرض والعرض والدين ووفاءً لدماء الشهداء،
حتى يكتب لنا الله النصر الكامل والتمكني والفتح املبني.
> م��ن ج��ان�ب��ه ع��رب ع�ب��دال�ب��اري س�ل�ط��ان ع��ن أه�م�ي��ة ال��زي��ارة
بقوله:
>> ل �ه��ذه ال ��زي ��ارة أه�م�ي�ت�ه��ا ال �ب��ال �غ��ة يف ات �ج ��اه ت �ع��زي��ز أواص ��ر
ال��راب��ط امل�ج�ت�م�ع��ي وال�ح �ف��اظ ع��ى ت�م��اس��ك ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة
وع � ��ى ال �ل �ح �م ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة االخ� ��وي� ��ة االي �م ��ان �ي ��ة ب ��ني أب� �ن ��اء ت�ع��ز
وصعدة..
وق��د اط�ل�ع�ن��ا خ��ال ال��زي��ارة ع��ن ق��رب ع��ى م�ظ�ل��وم�ي��ة ال�ك�ب��رية
للشهيد ال�ق��ائ��د ومل�ح��اف�ظ��ة ص�ع��دة م�ن��ذ ال �ح��روب ال�س��ت وم��ن
ث��م ال�ح��رب ال�ع��دوان�ي��ة ال�ك��ون�ي��ة ال�ظ��امل��ة ال�ت��ي ش�ن��ت ع��ى وطننا
وشعبنا ..وج��دن��ا أن الشهيد القائد السيد حسني ب��در الدين
الحويث رضوان الله عليه لم تثنه االماكن بصعبة تضاريسها
ول ��م ي �ع �ق��ه ال �ظ ��امل ��ون ب �ح��روب �ه��م ب ��ل ان �ت �ص��ر مل �ش��روع��ه ال �ق ��رآين
وأط�ل��ق صرخته العظيمة يف وج��ه ق��وى االس�ت�ك�ب��ار والطغيان
واالح�ت��ال ..وس��ان��ده ال��رج��ال ال�ص��ادق��ون واملتوكلون ع��ى الله
والواثقون بعونه الله وتأييده يف نصرة الحق واظهار املشروع
القرآين ومنهجه القويم يف مقارعة الظاملني ،وبتلك الروحية
اإلي �م��ان �ي��ة وال�ت�ض�ح�ي��ات ال�غ��ال�ي��ة ال �ت��ي ق��دم�ه��ا ال�ش�ه�ي��د ال�ق��ائ��د
ورفاقه ومن تبعهم وسار عى نهجهم ايل يومنا هذا ،أصبح
هذا املشروع العظيم ظاهراً ومنتصراً وأصبح شعار الصرخة
يدوي يف أنحاء العالم ويزلزل عروش املستكرين.

كتابات
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

ُ
غلبة التيغراييني أفسد
فرحة (أيب أحمد) بملئه
الثالث للسد
م �ن��ذ ت �ب��وئ اإلن �ج �ي��ي امل �ت �ش��دد امل ��دع ��و «أب ��ي
أح � �م� ��د» م �ن �ص ��ب رئ� ��اس� ��ة وزراء ج �م �ه ��وري ��ة
أث�ي��وب�ي��ا يف  27م ��ارس  2018وم��ن ث��م ح�ص��ده
ً
مكافأة عىل
عام  2019-جائزة نوبل للسامما ك��ان له من إسهام يف حل النزاع األثيوبي
اإلري ��ري ال �ح��دودي ال ��ذي دام  12ع��امً ��ا وه��و
ي� �س� �ع ��ى -ص � �ب � ��اح م � �س � ��اء -ل �ت �ح �ق �ي ��ق م �ن �ج � ٍ�ز
وط �ن� ّ�ي غ� ِ�ري م�س�ب��وق يف ت��أري��خ أث�ي��وب�ي��ا يضمن
ٍ
ل��ه ال�ب�ق��اء يف منصب رئ��اس��ة ال ��وزراء إىل أجل
غري مسمى ،فلم يجد سوى التسريع بوترية
إن�ش��اء وم��لء ال�س��د ب�ق��رار أث�ي��وب��ي م�ن�ف��رد غري
آخذ يف الحسبان توجسات مصر والسودان
ٍ
م� َّ�م��ا ق��د ي�ط��رأ ع��ىل حصتيهما م��ن م�ي��اه النيل
ج� ��راء إن �ش��اء س��د ال�ن�ه�ض��ة ب�ش�ك��ل م�ت�س��ارعواإلص� ��رار اإلث �ي��وب��ي ع��ىل م�ل�ئ��ه ب�ق��در ك�ب��ري من
ال �ت �ت��اب��ع -م ��ن ن �ق �ص��ان ي �ط ��ال ب �ت��أث��ريه ال �ك ��اريث
األرض واإلنسان.
ون�ت�ي�ج��ة ت�ع�ن��ت امل ��دع ��و أب ��ي أح �م��د ورف �ض��ه
ال � �ت � �ش � ��اور م � ��ع ش� ��ري� �ك� �ي� ��ه يف ح � � ��وض ال �ن �ي ��ل
[م� �ص ��ر و ال � �س � ��ودان] ب� �ش ��أن ت ��زم ��ن م ��راح ��ل
م ��لء ال �س��د ال ��ذي ت �ت �ج��اوز م�س��اح�ت��ه ضعفي
مساحة مملكة البحرين مع مراعاة ما يربط
األقطار الثاثة من رواب��ط الصداقة واألخ��وة
وت �ل��وي �ح��ات��ه امل �س �ت �ف��زة وامل �ت �ك ��ررة ب��اس �ت �خ��دام
ال �ق ��وة ،ف�ق��د ُع�ل�ق��ت امل �ف��اوض��ات ب��ن ال�ث��اث��ة
ال �ب �ل��دان امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ذا ال �ش��أن م�ن��ذ أك ��ر م��ن
ع��ام اس�ت�غ�ل��ه أب��ي أح�م��د ان�ط� ً
�اق��ا م��ن م��وق�ف� ِ�ه
امل �ت �ش��دد يف م ��لء ال �س��د ق�ب��ل امل��وع��د امل �ح��دد،
ف� � ��إذا ب ��وس ��ائ ��ل إع� ��ام� ��ه ت �ع �ل ��ن ي � ��وم اإلث �ن ��ن
ال � �� 12م ��ن أغ �س �ط��س امل� ��ايض -ب �ح �س��ب ال�ك�ث��ري
م ��ن وس ��ائ ��ل اإلع� ��ام ووك � ��االت األن �ب ��اء( -ع��ن
االن �ت �ه��اء م��ن امل ��لء ال �ث��ال��ث وت�ش�غ�ي��ل ت��ورب��ن
�ان ل�ت��ول�ي��د ال�ك�ه��رب��اء ب�ق��درة  375م�ي�غ��اوات،
ث� ٍ
لريتفع بذلك مقدار توليد الطاقة الكهربائية
بالتقنية املائية -خال سنوات معدودات -إىل
 750ميغاوات) ،وإذا بأبي أحمد -وقد حشد
ً
لفيفا من املسؤولن اإلثيوبين حوله -يلقي
م ��ن م ��وق ��ع ال �س ��د ال � ��ذي رف� ��ض َّ
أي ن� ��وع م��ن
التفاوض بشأن إنشائه وملئه كلمة انفعالية
واس� �ت� �ف� ��زازي� ��ة وغ � ��ري م� �س ��ؤول ��ة ل� ��م ت �ع ��ر ع��ن
شخصه باعتباره رجل دولة بقدر ما عكست
وغرور وزهو وما يتملكه
صلف
ما ينتابه من
ٍ
ٍ
من أوهام البطولة.
بيد َّ
أن فرحته امل�ت�ج��اوزة ل�ل�ح��دود املنطقية
واملعقولة لم تستمر سوى  12يومً ا بالتمام،
ح �ت��ى ت �ف��اج��أ -ب �ع ��د ه ��دن � ٍ�ة م ��ع ج �ب �ه��ة ت�ح��ري��ر
ت �ي �غ ��راي ل ��م ت�س�ت�م��ر س ��وى  5أش �ه ��ر -ب�ت�ف�ج��ر
الوضع عسكر ًيّا مع الجبهة التي يبدو أنها قد
استغلت شهور الهدنة املعدودة يف التجهيز
واإلع � � ��داد ل �خ ��وض م �ع ��رك ��ة ض � ��روس ت �ج � ِ�رّع
م��ن خالها ال�ق��وات الحكومية -وف��ق تكتيك
م� ��دروس -أق ��ى ال� ��دروس وأم ��ر ال �ك��ؤوس،
ولعل كل املؤشرات التي تلوح يف األفق تؤكد
أن هدف املقاتلن التيغراين ممكن التحقق.
ف �ف ��ي ال� � �� 28م ��ن أغ �س �ط ��س امل � ��ايض [ال �ي ��وم
الخامس للقتال] -عىل سبيل املثال -استهلت
ش �ب �ك��ة «ال� �ج� ��زي� ��رة» أخ� �ب ��ار ال �ق �ت ��ال ع ��ىل ه ��ذا
املنوال( :أكدت جبهة تحرير تيغراي سيطرتها
ع��ىل م��دن وم�س��اح��ات واس�ع��ة بإقليم أمهرة
شمايل إثيوبيا ،وأنها كبدت الجيش اإلثيوبي
خسائر كبرية.
وأع �ل �ن ��ت ق �ي ��ادة ج �ب �ه��ة ت �ي �غ ��راي س�ي�ط��رت�ه��ا
عىل أكر من  8مدن يف إقليم «أم�ه��رة» ،وال
س�ي�م��ا م��دي�ن��ة «غ ��وب ��و» ،وق��ال��ت إن �ه��ا ت�ص��دت
ل �ه �ج �م ��ات ش �ن �ت �ه��ا ال� �ق� ��وات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة وم ��ا
وصفته باملليشيات الخاصة إلقليم «أمهرة».
وأوضحت قيادة الجبهة أن القتال دار عىل
ً
كيلومرا مربعً ا ،وشاركت فيه
مساحة 140
عشرات الفرق من الجيش اإلثيوبي.
وأضافت قوات تيغراي أنها أوقعت خسائر
كبرية يف صفوف الجيش اإلثيوبي بن قتيل
وجريح وأسري).
ويف ضوء الفارق الهائل الحاصل يف ميزان
القوى بن املقاتلن التيغراين وجيش أثيوبيا
ال ��ذي أك ��دت ال�ك�ث��ري م��ن األب �ن��اء ح�ص��ول��ه عىل
م �س ��ان ��دة م �ي ��دان �ي ��ة م ��ن ج �ي ��ش إري ��ري ��ا ال ��ذي
ي�ن��اص��ب ال�ت�ي�غ��راي��ن ال �ع ��داء ،ف ��إن م��ا حققه
مقاتلو ال�ت�ي�غ��راي ال�ب�س��اء -إىل ه��ذه األث�ن��اء-
يعد -بكل املقاييس -نصرًا عسكر ًيّا استثنائيّا.
وب ��ال ��رغ ��م م ��ن ت �ق �ل �ي��ل ح �ك ��وم ��ة أب� ��ي أح �م��د
م ��ن ش ��أن اس �ت �ي��اء امل �ق��ات �ل��ن ال �ت �ي �غ��راي��ن -يف
فرة زمنية قياسية -عىل مساحات شاسعة
يف إق �ل �ي �م��ي «أم� �ه ��رة» و«ال �ع �ف ��ر» األث �ي��وب �ي��ن
امل �ت �ج ��اوري ��ن ،ف �ق ��د ت ��أك ��د اع ��راف �ه ��ا ب �خ �ط��ورة
آث ��اره ب �ص��ورة غ��ري م�ب��اش��رة ،وذل ��ك م��ا يتجىل
بأوضح ما يمكن من ص��ورة من اح�ت��واء خر
شبكة الجزيرة -م��ن ناحية أخ��رى -عىل (من
ج��ان�ب�ه��ا ،ح ��ذرت ال�ح�ك��وم��ة اإلث �ي��وب �ي��ة ج�ب�ه��ة
تحرير تيغراي من استمرار التوغل يف إقليمي
«أمهرة» و«العفر» ،وطالبتها بالتوقف عن
القتال والعودة إىل الحوار).
وم� َّ�م��ا ي� ّ
�دل ع��ىل استثنائية استعداد ق��وات
ج �ب �ه��ة ت �ح��ري��ر ت �ي �غ ��راي ال �ك �ب��ري ل �خ ��وض ه��ذه
امل��واج�ه��ة ال�ت��ي ت�ع�ت��ره��ا م�ع��رك��ة ت�ق��ري��ر املصري
أن ك �ف �ت �ه��ا يف امل� �ي ��دان -ب �ع ��د أك� ��ر م ��ن ع �ش��رة
أي��ام م��ن اشتعال القتال واستعانة الجيش
األث�ي��وب��ي ب�س��اح ال �ط��ريان -م��ا ت��زال -إىل ح� ٍّ�د
ً
آخذة يف الرجحان.
اآلن-
�ري
وم�ه�م��ا أدى ف ��ارق م �ي��زان ال �ق��وى إىل ت�غ� ٍ
يف ال�ن�ت��ائ��ج ،ف ��إن أه�م�ي��ة ه ��ذه امل�ع��رك��ة تكمن
يف دالل �ت �ه ��ا ال �ق ��وي ��ة ع� ��ىل ف �ش ��ل ان �ت �ه ��اج أب ��ي
أحمد -منذ تبوئه موقع املسؤولية -سياسة
تجاهلية تجا ُه أزمات باده الداخلية وتلمسه
�ات م� �ت� ��وال� �ي� � ٍ�ة م��ع
امل � �خ � ��ارج يف اف� �ت� �ع� ��ال أزم � � � � ٍ
الخارج ،كما تكمن أهميتها -من جانب آخر-
بإخطاره -وهو يف ذروة االنتشاء والترنجس
ُّ
يحل بالباد -جراء محاوالته
والتآلق -بما قد
ال�ب�ق��اء يف امل�ن�ص��ب ب�ش�ت��ى ال �ط �رُق -م��ن ت�ش� ّ
�ظ
ٍ
ُّ
وتمزق.
وفرقة
ٍ
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ُ
ٌ
ورسائل
معادالت
«وعد األخرة»:

يف ال �ق ��راءة االس��رائ�ي�ل� ّي��ة ل�ي��وم� ّي��ات ال �ع ��دوان عىل
ال�ي�م��ن م�ن��ذ ب��داي�ت��ه و رص ��د خ��ارط��ة ت��وزي��ع ال �ق �وّات
السياسيّة العسكريّة يف الباد ،أظهرت ّ
أن املواجهة
ّ
م��ع الجيش اليمني وأن�ص��ار ال�ل��ه م�ع� ّ�ق� ٌ
�دة أك��ر من
ّ
كبري مدعوم
دويل
تحالف
سوريا والعراق لوجود
ٍ
ٍ
ٍ
م ��ن أم ��ريك ��ا وب ��ري �ط ��ان �ي ��ا وأوروب � � ��ا ب �ق �ي ��ادة ن �ظ ��ام آل
س�ع��ود وم�ع�ه��م م��ا ال ي�ق� ّ�ل ع��ن ث�م��اين دول إض��اف� ً�ة
إىل ال �ق �وّات امل��رت��زق��ة وال�ق��اع��دة وداع ��ش وم�ش��ارك��ة
الكيان ّ
دور لبعض القبائل واألحزاب
الصهيوين مع
اليمنيّة يف عدن وحركة ٍاإلصاح وعفاش ّ
كل تلك
القوّات جاءت للقضاء عىل قوّات صنعاء وأنصار
ال �ل��ه م��ن خ ��ال إط ��اق م��ا ي�س��مّ ��ى ب�ع��اص�ف��ة ال�ح��زم
ً
فشا ذريعاً تاها عاصفة األمل التي
التي فشلت
ّ
شكلت الهزيمة األكر لدول العدوان قوى سقطت
وتهاوت ومرتزقة عادت إىل بادها بتوابيت وبقي
ّ
فبالنسبة
اليمن بجيشه وأنصاره ثابتن كالجبال،
(ل� ��إس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ن) ك � � ��ان ه ��اج� �س� �ه ��م األك � � � ��ر ال � ��ذي
يشغل ص� ّ�ن��اع ال�ق��رار وم��راك��ز ال� ّ�دراس��ات واألب�ح��اث
(اإلسرائيلية) هو تنامي قدرات أنصار الله ال سيّما
بخصوص سيطرتهم عىل املدخل الجنوبي للبحر
األح� �م ��ر ،و ب� ��اب امل� �ن ��دب ،مل ��ا ي �ك �ت �س �ب��ه م ��ن أه �م � ّي � ٍ�ة
دول� ّي� ٍ�ة كونه م�ع��راً بحريّاً حيويّاً تعر منه  21ألف
سفينة ن�ف�ط� ّي��ة ،ت�ش� ّ�ك��ل ن�س�ب��ة  30%م��ن ح�م��والت
ّ
النفط يف العالم وه��ذا يعني ّ
أن الكيان ّ
الصهيوين

س�ي�ك��ون أوّل امل�ح��اص��ري��ن يف ح��ال ن�ج��ح أن�ص��ار الله
يف ت�ث�ب�ي��ت م��واق�ع�ه��م يف ال �ح��دي��دة وه ��ذا م��ا حصل
ف�ع� ً
�ا .انتصر أن�ص��ار ال�ل��ه يف ال�ح��دي��دة وبانتصارهم
ّ
تأكدت هواجس ّ
الصهاينة وارتفع منسوب رعبهم
يف امل �ش �ه��د ال� ��ذي ه � ّ�ز ك �ي��ان �ه��م ه ��م وأدوات� �ه� ��م ح��ن
أس�ق��ط ال �ع��رض ال�ع�س�ك� ّ
�ري ال�ي�م�ن� ّ�ي (وع ��د اآلخ ��رة)
ك� ّ�ل ال� ّره��ان��ات ع��ىل تركيع اليمن أو هزيمته ومعه
أسقطت أوهام املعتدين ومرتزقتهم وأدواتهم يف
ٌّ
ٌ
عدوان
بلد ُش َّن عليه
كوين من أعتى قوى االستكبار
ٍ
ال�ع��امل��ي .ذل��ك ال�ي�م��ن ال �خ��ارج م��ن ال �ع��دوان ح��دي�ث��اً
وال � � ��ذي ق � ��ام ك � ��امل � ��ارد امل �ن �ت �ف ��ض ح� ��ام� � ً�ا ل� � ��واء ال �ع ��زّ
واإلباء يف (وعد اآلخرة) بمشاركة أكر من خمسة
تشكيات من ألوية
مقاتل تضمّ نت
وعشرين ألف
ٍ
ٍ
ّ
النصر والقوّات البحريّة ّ
الساحي والقوّات
والدفاع ّ
ً
الجويّة املنطقة الخامسة ّ
ّ
إضافة
الجوي،
والدفاع
ّ
إىل عرض ّ
والطائرات
الدفاعات األرضيّة والجويّة
املسرية اليمنيّة ّ
ّ
الصنع إىل جانب الكشف عن بعض
ّ
الصواريخ البحريّة (مندب )1و(مندب )2و(فالق)1
وص � ��واري � ��خ روب � �ي� ��ج ال � �رّوس � � ّي� ��ة ك � � ّ�ل ت �ل ��ك ال � �ق� ��درات
ال �ع �س �ك��ر ّي��ة ال �ت��ي ع��رض��ت يف (وع ��د اآلخ � ��رة) ك��ان��ت
استثنائي ًّة يف ظروفها ومكانها وزم��ان�ه��ا حيث كان
معادالت
املشهد يحمل العديد من الرّسائل ويثبت
ٍ
ً
جديدة عىل املستوين ّ
والخارجي كما يي:
الداخي
ّ
ً
ً
ّ
فشا ذري�ع��ا يف النيل
 -إخ�ف��اق ال�ع��دوان وفشله

امل �ت �ح ��دة ل ��دع ��م ات �ف ��اق ال �ح��دي��دة
م ��ن ال �ق ��درات ال �ع �س �ك��ر ّي��ة ل�ل�ي�م��ن
ع � � ّ�رت ع �ن �ه��ا ب��ات �ه��ام �ه��ا (ج �م��اع��ة
ب �ع ��د س �ب ��ع س � �ن� ��وات ون� �ص ��ف م��ن
ً
ال� � � �ح� � � ��ويث) وف � � �ق � � ��ا ل �ت �ع �ل �ي �ق ��ات �ه ��ا
العدوان
ب �خ ��رق ات� �ف ��اق ال� �ح ��دي ��دة ،ال ��ذي
 ت� ��زاي� ��د ق� � � ّوة ال �ج �ي ��ش ال �ي �م �ن� ّ�يوال � ّ�ل �ج ��ان ال� ّ
ت ��مّ ال � ّت��وق �ي��ع ع�ل�ي��ه يف ال�ع��اص�م��ة
�ش �ع �ب � ّي��ة وال �ج �ه ��وز ّي ��ة
ال� � �ع� � ��ال� � �ي� � ��ة يف ك� � � � ّ
�س � ��وي � ��د ّي � ��ة س� �ت ��وك� �ه ��ول ��م ع� ��ام
�اف� � � ��ة امل � � �ج � � ��االت
ال � � ّ
�رض
ال �ع �س �ك��ر ّي��ة م ��ن ت �ط��وي��ر ال �ق ��درات
2018م ،ب �ع ��د ق �ي ��ام �ه ��ا ب �ع � ٍ
ع � �س � �ك� � ّ
ّ
�ري يف ال � �ح� ��دي� ��دة امل ��دي �ن ��ة
والصناعات العسكريّة
القتاليّة
ٍ
الساحليّة الواقعة غرب اليمن.
 ت� � �ج � ��اوز ال � � �ق � � � ّوة ال� �ع� �س� �ك ��ر ّي ��ةوب ��ال� �ت ��ايل ف� � � ّ
اليمنيّة حدود اليمن وتحوّلها إىل
�إن ال �ب �ع �ث ��ة ت �ح � ّول ��ت
إىل ن��اط�ق� ٍ�ة ب��اس��م دول ال�ع��دوان
ق � ّو ٍة إقليمي ٍّة وأس��اس� ّي� ٍ�ة يف محور
والكيان ّ
الصهيوين .تلك البعثة
املقاومة
#
عواضة
شوقي
 ال � ّت��أك �ي��د ع��ىل ث �ب��ات وج �ه��وز ّي��ةتبد أسفها عىل ما ارتكبه
التي لم ِ
ال � � �ق � � �وّات ال �ي �م �ن � ّي ��ة يف ال� �ح ��دي ��دة
العدوان من مجاز َر يف اليمن ولم
ّ
الجنوبي للبحر األح�م��ر
امل��دخ��ل
والتحكم بمضيق ت�ع� ّ�ر ع��ن قلقها م��ن اح�ت�ج��از سفن ال� ّ�ن�ف��ط ومنعها
ّ
من دخول ميناء الحديدة .ولم ّ
باب املندب
تعر عن قلقها من
ُ
ٌ
م �ع �
�ادالت ورس ��ائ ��ل س��رع��ان م��ا ق��رأت �ه��ا ال��والي��ات خ��رق ق��وى ال�ع��دوان للهدنة من خ��ال ما تمارسه
امل �ت �ح��دة األم��ري �ك � ّي��ة وأدوات� �ه ��ا ال �ع ��دوان � ّي ��ة وال �ك �ي��ان م��ن ت�ح� ّ�ك� ٍ�م ب��رح��ات ال� ّ�ط��ائ��رات إىل ص�ن�ع��اء أو نقل
َ
الصهيوين ّ
ّ
بأنها رسائل
خرق للهدنة والبعض رأى امل��رىض وال�ج��رح��ى أو إدخ��ال األدوي ��ة .تلك امل��واق��ف
ٍ
ّ
فيها ّ
أن ال�ق�وّات اليمنيّة وأن�ص��ار الله باتت
تشكل التي ليست سوى وجهاً أخ َر للعدوان ال زالت تص ّر
ً
ً
ً
ً
ّ
�ص�ه�ي��وين عىل عدوانيّتها بالرّغم من ّ
خ �ط��را داه �م��ا وت �ه��دي��دا ح�ق�ي�ق� ّي��ا ل�ل�ك�ي��ان ال� ّ
تحقق ما عجز
أنها لن
ول ��دول الخليج امل�ط� ّب�ع��ة ويف م�ق� ّ�دم�ت�ه��م ّ
النظامن عن تحقيقه العدوان عىل مدى سنوات هزيمته.
ّ
�س�ع� ّ
�ارايت .فبالرغم من ال�ت��زام اإلع��ام
�ودي واإلم �
ال� ّ
الصمت كما األمرييك ّإال ّ
الصهيوين ّ
ّ
أن بعثة األمم
* كاتب واعامي لبناين

حقائق عدوانية خلف الهدنة!
قراءات ميدانية
خالد الصرابي

أيام الهدنة املعلنة يف منتصفها دون تحقيق
أي ت �ق��دم ي��ذك��ر ب��ل ب ��دا واض �ح ��اً ع��ىل امل�ب�ع��وث
األممي لليمن وبقية فريق العدوان املفاوض
ظ �ه��ور أس��ال �ي��ب امل ��راوغ ��ة وال �ت �ه��رب م ��ن ت�ن�ف�ي��ذ
ات �ف��اق �ي��ات ال �ن �ق��اش مل�ج�م��ل ال �ق �ض��اي��ا ال�ع��ال�ق��ة
ومنها امللف اإلنساين.
وه��ذا يقودنا ب��ال�ض��رورة إىل معرفة حقيقة
األه � � � ��داف ال� �ت� ��ي ق� �س ��ط ال� � �ع � ��دوان ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا
مستغا أي��ام الهدنة فنحن نعرف أن تصفية
ال �ح �س��اب��ات ال �ت ��ي ت �م��ت يف امل �ن ��اط ��ق ال�ج�ن��وب�ي��ة
املحتلة ب��ن ج�م��اع��ات أذي��ال تحالف ال�ع��دوان

ك ��ان ��ت خ ��ال أي� ��ام ال �ه ��دن ��ة وأن ال �ت �ف ��رغ ل�ه��ذه
التصفيات كان من أهداف طلب الهدنة باعتبار
أن ح� ��رب ال �ت �ح ��ري ��ر م ��ع ال� �ع� ��دوان ل ��ن ت�س�م��ح
ظ��روف�ه��ا ب�ف��رص��ة تصفية ال�ح�س��اب��ات ك�م��ا أنها
ل��ن تسمح أي�ض��اً بنهب ت�ل��ك ال�ك�م�ي��ات الهائلة
من النفط اليمني وغريها من املنهوبات.
ولوعدنا إىل ما قبل الهدنة األوىل والثانية
وبالتحديد إىل معركة شبوة التي كسرت فيها
م��ا ت�س�م��ى ب��أل��وي��ة ال�ع�م��ال�ق��ة ع��ىل أي ��دي اس��ود
ال �ل��ه ل��وج��دن��ا أن ال�ه��دن��ة ك��ان��ت أم� ��راً ض��روري��ا
ل�ل�ت�ق��دم ال ��ذي ح�ق�ق�ت��ه ع ��ىل م��رت��زق��ة اإلص ��اح

وي �ب ��دو أن إع � ��ادة ت �ل��ك ال ��رت �ي �ب ��ات ق ��د ان�ت�ه��ت
ولم يعد العدوان بحاجة إىل توسيع الهدنة
فليس م��ن املنطق أن ع��دو ق��د يهتم بجوانب
إنسانية لبلد يسعى جاهدا إىل تدمري كل ما
هو جميل فيه فهذا سيوجد حتمية املفارقات
العجيبة ولكن هناك يشء مهم ربما ال يدركه
العدوان فعند رغبته العودة إىل الحرب عىل
خ�ل�ف�ي��ة أن م ��ن ي �ق��ات��ل وي �ق �ت��ل ج�م�ي�ع�ه��م م��ن
أب� �ن ��اء ال �ي �م ��ن وأن � ��ه ل ��ن ي �خ �س��ر يف ذل� ��ك يشء
ف �س �ي �ك ��ون م �خ �ط ��ئ ج � ��دا إزاء ه � ��ذه ال �ن �ق �ط��ة
فصنعاء لن تقف مكتوفة األيدي خال فرة

ال �ه��دن��ة إذ أن �ه��ا ق ��د أع� ��دت ال �ع ��دة وأص�ب�ح��ت
ب �ج �ي �ش �ه��ا وت �ق �ن �ي��ات �ه��ا ال �ع �س �ك��ري��ة ق � ��ادرة ع��ىل
ق�ل��ب م��وازي��ن امل�ع��رك��ة وك�م��ا ت��وع��دت ال�ق�ي��ادة
ال�ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة بمفاجئات
غ��ري م�ت��وق�ع��ة م��ن ق�ب��ل ق��وى ال �ع��دوان خاصة
بعد االنهيار العسكري الذي لحق بمرتزقتهم
ج ��راء ال�ص��راع��ات األخ ��رية ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��م ب��داف��ع
األط �م ��اع يف ال �س �ي �ط��رة ع ��ىل األرض وث��روات �ه��ا
وستكون خطوات الراجع عن تنفيذ اتفاقيات
ال �ه ��دن ��ة دل �ي ��ل ع ��ىل ع� ��دم رغ �ب ��ة ال � �ع� ��دوان يف
تحقيق السام عىل ارض اليمن.

كيف يمكن استبدال العملة التالفة..؟!
العملة التي يتم تناولها يف الوقت الحايل غري صالحة
ل��اس �ت �خ��دام وه ��ي ال �س �ب��ب ال��رئ �ي��ي يف ن �ق��ل األم� ��راض
بشكل مباشر ألن�ه��ا أصبحت ممزقة ل��ذل��ك اق��رح عىل
الجهات ذات العاقة التخلص منها بالوسائل التالية:
 -١ي �ت ��م ح �ص ��ر ج �م �ي��ع امل �ب ��ال ��غ امل � ��وج � ��ودة يف ال �س ��وق
وكذلك البنوك ومحات الصرافة وتحديد املبلغ بشكل
تقريبي.
 -٢ي �ق ��وم ال �ب �ن ��ك امل� ��رك� ��زي ال �ي �م �ن��ي ب� ��إص� ��دار ش �ي �ك��ات
ب�م�خ�ت�ل��ف ال �ش ��رائ ��ح م ��ن ع �ش��رة م��اي��ن وت �ح��ت وت �ك��ون
تلك الشيكات الصغرية من فئة مائة ألف وعشرة آالف
وخمسة آالف بحيث أن الشرائح الكبرية يتم تداولها
م ��ن ق �ب��ل ال �ب �ن��وك وم �ح ��ات ال �ص��راف��ة ورج� ��ال األع �م��ال
ل�غ��رض ش��راء ال ��دوالر م��ن ال�س��وق وب��ذل��ك نضمن ع��دم
ح�م��ل امل �ب��ال��غ ال �ك �ب��رية وخ �ط ��ورة ح�م��ل ك�م�ي��ة ك �ب��رية من
األكياس وسوف ينتج عن ذلك عدم املخاطرة يف حمل
مبالغ كبرية من األموال من خال السحب من البنوك
أو م�ح��ات ال�ص��راف��ة أو ال�ج�ه��ات ذات ال�ع��اق��ة ف�ت�ك��ون
العملية سهلة جداً عندما تأخذ عشرة شيكات من فئة

ال �ع �ش��رة م��اي��ن ري ��ال ف�ي�م�ك��ن أن
يحمل اإلنسان تلك الشيكات بكل
س �ه ��ول ��ة وال �ع �ك ��س ه ��و ال�ص �ح �ي��ح
عندما تأخذ مائة مليون من املال
فالكمية هائلة.
-٣يتم إتاف تلك املبالغ املمزقة
ال �ت��ي ت��م ح�ص��ره��ا م��ن ق�ب��ل ال�ب�ن��ك
امل� � ��رك� � ��زي وي � �ت � ��م إص � � � ��دار ش �ي �ك ��ات
ب �ن �ف��س ال �ك �م �ي��ة ال �ت ��ي ت ��م س�ح�ب�ه��ا
وب� ��ذل� ��ك ن �ض �م ��ن ع � ��دم إص� � � ��دار أو
ط �ب ��اع ��ة ع �م �ل��ة ب � ��دون ت �غ �ط �ي��ة الن
ذلك سوف ينعكس عىل اقتصاد
البلد وتدهور العملة الوطنية.
أم� � � � ��ا ال � � �ف � � �ئ� � ��ات ال � � �ص � � �غ� � ��رية م ��ن
ال �ش �ي �ك ��ات ف� �س ��وف ت� �ك ��ون ق��اب �ل��ة
ل �ل �ت ��داول ل �غ ��رض ص� ��رف امل��رت �ب��ات
وما شابه ذلك

م� ��اه� ��ي ال � �ف� ��ائ� ��دة ال � �ت� ��ي س ��وف
تنتج عن ذلك العمل:

 -١الشيكات التي سوف تصدر
س��وف ي�ت��م س�ح��ب امل�ب��ال��غ ال�ت��ال�ف��ة
و غ ��ري ال �ص��ال �ح��ة ل��اس �ت �خ��دام وال
ي�م�ك��ن إص� ��دار ش�ي�ك��ات ب��أك��ر م�م��ا
تم سحبه من العملة التالفة.
-٢س� ��وف ت �ك��ون ال �ف��ائ��دة ك�ب��رية
ع��ىل االق�ت�ص��اد ألن عملية طباعة
أوراق نقدية ب��دون تغطيه سوف
ينتج عنها تدهور العملة الوطنية.
-٣عمليه طباعه عملة جديدة
سوف يكلف الدولة مبالغ كبرية.
عيل الحباري
ولكن بواسطة إصدار الشيكات
سوف نضمن عدم تهريب العملة
إىل خارج الباد وخصوصا الفئات
الصغرية وسيتم التداول بها داخل الباد.

تاريخ اليمن الحديث..
ع� ��ام 1977م ن�ش��ر ع�ب��د ال �ل��ه ج��زي��ان
ال� � ��ذي أدى ارت� �ب ��اط ��ه ال ��وث� �ي ��ق ب ��أم ��ن
ال � ��دول � ��ة امل� �ص ��ري ��ة إىل ن �ف �ي ��ه ت �ق ��ري �رًا
ع ��ن أح� ��داث س �ب �ت �م��ر 1962م ح��ول
الثورة حيث ق��دم نفسه كشخصية
رئيسية كما ك��ان بالفعل ث��م قامت
ل �ج �ن��ة م ��ن ال �ض �ب ��اط األح � � ��رار ب�ن�ش��ر
ن�س�خ�ت�ه��م ال �خ ��اص ��ة أس� ��رار ووث ��ائ ��ق
الثورة اليمنية حيث
ك � ��ان ه �ن ��اك

يف ال�ج�ن��وب ت�ع��رض��ت امل�م��ارس��ات
اإلسامية لهجوم وحيش يف أوائل
ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ع��ىل س�ب�ي��ل امل �ث��ال تم
تدنيس مقابر األولياء يف حضرموت
وقتل العديد من الدعاة والعلماء
و يف أواخ��ر السبعينيات من القرن
امل � ��ايض ك� ��ان ي �م �ك��ن ان ت� ��رى ب�ع��ض
م� � �س � ��ؤويل ال� � ��دول� � ��ة وه � � ��م ي � � ��ؤدون
ال� �ص� ��اة يف األع � �ي � ��اد ال� �ك� ��رى ف �ق��ط
لكن الحزب تعامل مع الدين عىل
أن ��ه يشء س�ي�خ�ت�ف��ي ي ��ومً ��ا م ��ا وك ��ان
يُنظر إىل اإلسام من منظور فعال
ب��اع�ت�ب��اره ش�ك� ً
�ا ب��دائ� ًي��ا ق��اب��ل ل�ل��زوال
قريبا يف حن ستسود الدولة املدنية
ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
أكر وخصوصا التعاليم االشراكية
يف الشمال .
يف أوائ� ��ل ع ��ام  1970م ت �ن ��اول ال �ع �م��ل امل �ع��اص��ر ال �ح��رب ج� � ��دال ح � ��ول م� ��ن ك ��ان
األهلية أو االنتقال إىل ما بعد الحرب ويبدو أن زيد الوزير س �ب �ت �م��ري ح�ق�ي�ق��ي وه��و
ك��ان م��ن األش�خ��اص الساعن إىل فهم املرحلة التي تسمى بحق وريث للثورة القومية
م��ا بعد ال�ح��رب األه�ل�ي��ة أو امل��رح�ل��ة االنتقالية ب��ن مرحلتن يف حن ال يوجد نقاش حول
م��ن خ��ال تقديم رؤي��ة هيكلية م�ت�ط��ورة للحياة السياسية من كان يف الواقع بعثيًا عىل
وال �ف �ك��ري��ة يف ال �ب��اد يف ح��ن ك ��ان ل ��رادي ��و وم�ج�ل��ة ال ��ردوين س �ب �ي��ل امل �ث ��ال أو ن ��اص ��ري ��اً ول �ك��ن
دور آخ ��ر يف ال �ف �ه��م وال �ت��وع �ي��ة ب��ال �ح��رك��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ويف غ��ال� ًب��ا م��ا ك��ان ع��ىل امل��رء أن يعرف

يتم إصدار عملة مثل املوجودة حاليا من فئة خمسة
وعشرة وع�ش��رون وخمسون ري��ال من العملة املعدنية
وب��ن ك��ل ف��رة وأخ ��رى ي�ت��م ال �ت��داول ب��ال�ش�ي�ك��ات وإع ��ادة
إص��دار ما تلف منها بنفس املبالغ املذكورة يف كل شيك
بحيث تستفيد الدولة من صرف املرتبات عن طريق تلك
الشيكات فعىل سبيل املثال هناك موظف راتبه مائة ألف
ري ��ال ي�ت��م ص ��رف ذل ��ك امل�ب�ل��غ ب�م��وج��ب ش��رائ��ح ال�ش�ي�ك��ات
التي يتم إصدارها ويمكن لذلك املوظف أن يذهب لشراء
حاجاته سواءً من السوبر ماركت أو غريه بموجب تلك
الشيكات.
أعتقد بأن هذه االقراحات مناسبة للدولة حيث يوجد
حصار خانق عىل الباد ومن لديه أية أفكار جديدة يتم
إض��اف �ت �ه��ا إىل م ��ا ذك� ��ر أع � ��اه م ��ن أج � ��ل م �ص �ل �ح��ة ال�ي�م��ن
واقتصاد الباد.
ويف ال �خ �ت ��ام ن ��أم ��ل م ��ن ال �ج �ه ��ات ذات ال �ع ��اق ��ات أن
ً
تتفاعل مع هذا املقرح وأن نجد أذانا صاغية لهذا املقرح
وما ورد فيه من معالجات.

بول دريش جامعة أكسفورد

ال�ت�ف��اص�ي��ل ل�ف�ه��م م ��ن ك ��ان ي�ك�ت��ب وم� ��اذا ي �ق��رأ ح �ي��ث ك��ان��ت
ه�ن��اك ال�ك�ث��ري م��ن امل�ع�ل��وم��ات امل�ت�ض��ارب��ة ؛ محمد زب ��ارة عىل
سبيل املثال كان أفضل مؤرخ رسمي يف عهد اإلمام أحمد
كان يعمل عىل كتاب رحلة النظر وهو عبارة عن مجموعة
م��ن ال�س��ري ال��ذات�ي��ة لليمنين امل�ث�ق�ف��ن وامل��ؤث��ري��ن يف اإلس��ام
يف القرن الرابع عشر وبعد وفاته أكمل نجله أحمد مفتي
ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ع�م��ل يف ع ��ام  1979م م��ن ال�ص�ع��ب تحديد
م��ن ه��و امل��ؤل��ف ع � ً
�ادة رغ ��م أن�ه��م ك��ان��وا ي�ع�ي�ش��ون يف ع��وال��م
مختلفة أض�ي��ف ال�ك�ث��ري م��ن ال�غ�م��وض وال�ت�ش��وي��ه لكثري من
الحقائق التاريخية والسري الذاتية يف مركز اليمن الذي تم
ً
حديثا بالنسبة إىل الباحثن مركز اليمن لألبحاث
تشكيله
وال ��دراس ��ات ال ��ذي ش �ك��ل ب��رع��اي��ة ال �ج �م �ه��وري��ة دم ��ر ال�س��ري
الذاتية آلخر األئمة ووضع فقرات مشكوك فيها يف كثري من
السري الذاتية تنتقل الثورة يف الخطابات الشعبية والرسمية
من الظام إىل النور.
يف ال�ش�م��ال ك��ان��ت ع�ب��ارة ال �ث��ورة غ��ال� ًب��ا م��ا ك��ان��ت تعني
ً
حقا قبل ازدهار التحويات املالية ولم تركز عىل الحرب
األه �ل �ي ��ة ك� �ث� �ريًا ل �ك ��ن أق� � ��واس ال �ن �ص ��ر أش� � ��ارت يف ك��ل
مناسبة عامة إىل ثورة سبتمر الخالدة يف الجنوب
حيث كان يوم الثورة يوم  14أكتوبر كانت الشوارع
يف س� �ي� ��ؤون ت �ح �م ��ل أس� �م� ��اء م �ث ��ل ش � ��ارع ال �ح ��ري ��ة
وشارع الديمقراطية وفوق الطريق الرئيي يف نهاية
ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ك��ان��ت ه�ن��اك الف �ت��ات وأق ��واس ت �ق��ول :دع��ون��ا
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ن�ك��اف��ح ل�ل��دف��اع ع��ن ال �ث��ورة واس�ت�م��روا يف ال�خ�ط��ة الخمسية
وبناء حزب الطليعة يبدو أن الشعر واألدب استمر يف شكل
واس��ع ال�ن�ط��اق ق�ب��ل ال�ث��ورة م�م��ا ص��ار إل�ي��ه ب�ع��د ال �ث��ورة ففي
تعز وصنعاء يف الشمال تاشت املهرجانات القروية يف يوم
ال� ّ�ن�ش��ر ال �ت��ي ت�ش�ب��ه ي ��وم ال�غ��دي��ر يف م�ع�ظ��م األم��اك��ن بسبب
ارتباطها باألئمة كثريًا  ،واستبدلت باملهرجانات الجمهورية
التي استلهمت من املدن ويف عام  1970م تضمن العرض
الرسمي يف صنعاء لاحتفال يف  26سبتمر  /أيلول عروضاً
ت �ص ��ور ع �م ��ل امل� � ��رأة ح �ي ��ث ج �ل �س��ت ال �ش ��اب ��ات أم � ��ام م �ك��ائ��ن
الخياطة أو يقرأن الكتب ويف العام التايل تألفت املسريات
بشكل أس��ايس من مسرية الجنود باألسلحة ويف الجنوب
يف الشحر عىل الساحل الحضرمي تم افتتاح متحف يف عام
 1977م إلحياء ذكرى سبعة شهداء قتلوا يف غارة برتغالية
يف ال�ق��رن ال�س��ادس ع�ش��ر وم��ن امل�ث��ري ل��اه�ت�م��ام أن ه��ذا ك��ان
موقعاً قبل الثورة وكان منطقة بداية حجّ القديسن.
ً
أحيانا عىل أنها فولكلور
استمرت التقاليد املحلية املميزة
رسمي عىل الرغم من أن األحداث العامة كانت يف كل مكان
بمثابة طاحونة التقدم التي تدوس كل عىل يشء يف طريقها
 ,لقد تم حصر الرقصات الشعبية املوجودة يف الجمهورية
حفاظا عىل تراثنا الراقص الشعبي وتطوير ما هو أفضل فيه
خاصة الرقصات التي تمجد العمل والدفاع عن الوطن يف
يوم  26سبتمر كان الرجال يرقصون بخناجرهم يف ساحة
التحرير من أجل املتعة املطلقة عىل جانبي الطريق.

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن1990-1967م
• ال� �س� �ب� ��ب ال� ��رئ� �ي� ��ي ل� �ل� �ص� ��راع يف امل �ن ��اط ��ق
ال��وس �ط��ى ال� ��ذي اس �ت �م��ر 13ع ��ام � ً�ا ه ��و :أح ��داث
أغسطس عام 1968م
• ج�م�ل��ة ض�ح��اي��ا ان�ت�ه��اك��ات ح �ق��وق اإلن �س��ان
يف امل � �ن � ��اط � ��ق ال � ��وس � �ط � ��ى خ � � ��الل 13ع � � ��ام � � � ً�ا م ��ن
ال� �ص� ��راع امل �س �ل ��ح  43.960ض �ح �ي��ة م ��ن ن�ف��س
ال� �ع� ��دد1208ق� �ت� �ي� ��ل و27م� �خ� �ف� ��ي ق� �س ��ري � ً�ا إىل
ال �ي��وم ..وب�ق�ي��ة ال �ع��دد ت ��راوح م��ا ب��ن ال�ت�ع��ذي��ب
واالعتقال والسجن والتهجري والتشريد بعد
ً
1379منزال
هدم السلطة
• ج �م �ل ��ة ض �ح ��اي ��ا امل ��واج� �ه ��ات امل �س �ل �ح ��ة ب��ن
13عاما 5284قتيالً
ً
السلطة واملعارضة خالل
ً
و1016جريحا من الطرفن
بعد أن كان الرئيس عي عبدالله صالح موافقاً
عىل أن ُتجري سلطته ح��واراً مباشراً مع الجبهة
ال ��وط �ن �ي ��ة يف س �ب �ي ��ل إح� � ��ال ال� �س� ��ام يف امل �ن ��اط ��ق
ال��وس �ط��ى إث ��ر ح ��وار ط��وي��ل م ��ع ن �ظ��ريه ع ��ي ن��اص��ر
م�ح�م��د أواخ ��ر ع��ام 1980م ت�ع��رض إىل ان�ت�ق��ادات
وض � �غ� ��ط ق� � ��وي م � ��ن ق� �ب ��ل ال � �ق � �ي� ��ادة ال �س �ع ��ودي ��ة
وب�ع��ض امل �ش��اي��خ ..ل��ذل��ك أق ��رت ال�س�ل�ط��ة وب��إي�ع��از
م ��ن ال �س �ع��ودي��ة ع ��ىل ش ��ن ال �ح ��رب ال �ع��اش��رة ع��ىل
امل �ن��اط��ق ال��وس �ط��ى ب �ه��دف ط ��رد ال�ج�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة
م �ن �ه ��ا ..وه � ��ذه امل � ��رة ل ��م ت �ح �ش ��د ال �س �ل �ط ��ة م �ج��رد
ح�م�ل��ة ع �س �ك��ري��ة وأخ� ��رى ق�ب�ل�ي��ة ك �ع��ادت �ه��ا ،ل�ك��ن
ت��م ح�ش��د ج�ي��ش مجحفل م��ن ال�ق��وات النظامية
م �ع ��ززة ب ��ال �ل ��واء ال �ث ��اين م� ��درع ال� ��ذي ك ��ان ي �ق��وده
امل �ق ��دم ي �ح �ي��ى م �ح �م��د ال �ش ��ام ��ي وم� ��ا ي � ��وازي ل ��واء
مشاة من القبائل وعدة سرايا من األمن املركزي
بقيادة النقيب شاكر بابكر وقد استمرت الحرب
م��ن ع��ام 1981إىل 1982م وك��ان��ت ق��وات السلطة
تزيد عن ق��وات الجبهة الوطنية بأربعة أضعاف
ورغم ذلك أبدى مقاتلو الجبهة تفوقاً ملحوظاً.

ثم ع��ززت ق��وات السلطة قوامها باللواء العاشر
م �ش��اة ال ��ذي ك ��ان ي �ق��وده ال��رائ��د ح�م�ي��د ال�ص�ي��ادي
ورغ ��م ذل ��ك ت �ع��رض��ت ق ��وات ال�س�ل�ط��ة إىل ع�ش��رة
انكسارات خال فرة أقل من شهرين ..ثم تقدم
عناصر الجبهة وهاجموا قوات السلطة واحتلوا
عدة مواقع أهمها مدينة الرضايئ عاصمة مخاف
ال �ش �ع��ر ك �م��ا اس �ت ��وىل م �ق��ات �ل��و ال �ج �ب �ه��ة ع ��ىل ع��دة
س �ي��ارات ق�ت��ال�ي��ة وواص �ل ��وا ت�ق��دم�ه��م ن�ح��و منطقة
بعدان وكانوا عىل بعد 6كيلو مر من مدينة إب.
ويف س�ب�ت�م��ر ع ��ام 1981م ط �ل��ب ع ��ي ع�ب��دال�ل��ه
ص ��ال ��ح م ��ن ن �ظ ��ريه ع ��ي ن ��اص ��ر وق ��ف إط� ��اق ال �ن��ار
وت� ��وق� �ي� ��ع ات� �ف ��اق� �ي ��ة إح � � ��ال ال � �س � ��ام يف امل �ن ��اط ��ق
الوسطى.
ل �ك��ن ل ��م ي �ت��وق��ف إط� ��اق ال �ن ��ار ول ��م ي �ت��م ت��وق�ي��ع
االت �ف��اق �ي��ة إال أواخ� ��ر ع ��ام 1982م ،وب �ع��د ت��وق�ي��ع
ات� �ف ��اق� �ي ��ة إح � � ��ال ال � �س � ��ام ل � ��م ت � �ح� ��رم ال �س �ل �ط ��ة
تعهداتها بل قامت بحملة واسعة من االغتياالت
طالت عشرات األبرياء كما جندت السلطة شاباً
م��ن ك��ل ب�ي��ت يف امل�ن��اط��ق ال��وس�ط��ى ح�ت��ى وإن ك��ان
وحيد األسرة وبعضهم قتلوا مثل الشاب مسعد
حسن القرضاين وانقرضت أسرة القرضاين فمن
املسؤول عن انقراض أسرة بكاملها ؟
ً
13عاما من الصراع املسلح
تحليل
إن ت �ح �ل �ي��ل 13ع � ��ام � ��اً م� ��ن ال � �ص� ��راع امل �س �ل ��ح ب��ن
السلطة واملعارضة املسلحة يف املناطق الوسطى
يحتاج إىل حيز كبري لكنني هنا اكتفي بوجز الوجيز
ملا تبقى من حيز هذه املادة كالتايل:
• أس �ب ��اب ال� �ص ��راع :ال �س �ب��ب ال ��رئ �ي ��ي أح ��داث
23-21أغسطس عام 1968م وإقصاء اليسارين
عن وظائفهم.
• ال �س �ب ��ب ال� �ث ��اين :ال ��دول ��ة ل ��م ت� �ت ��دارك األم� ��ور

كلك نظر

احمد القردعي

وتعالجها بالتي هي أحسن بل استخدمت العنف
والعنف ولد عنف.
• مصادرة سالح املواطنني يف املنطقة دون غريهم.
• زرع الفتنة بني املشايخ ومنظمة املقاومني وقتل
الكثري من الطرفن.
ضحايا الصراع املسلح يف املناطق الوسطى
ً
أوال :ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان:
• القتىل 1208قتيل.
• 27شخصاً مخفين قسراً إىل اليوم.
• ضحايا التعذيب 6666شخصاً.
• ضحايا االع�ت�ق��ال وال�س�ج��ن بصفة غ��ري قانونية
14617شخصاً.
ً
1379منزال 21122نسمة.
• املشردين بعد هدم
• املهجرين إىل حدود الشطر الجنوبي من الوطن
320نسمة.
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• ج �م �ل��ة ض �ح��اي��ا ان �ت �ه ��اك ��ات ح �ق ��وق اإلن� �س ��ان يف
املناطق الوسطى خال 13عاماً من الصراع املسلح
43960ضحية.
ثانياً :ضحايا املواجهات املسلحة:
• القتىل من عساكر السلطة 4796قتياً.
• الجرحى من عساكر السلطة 890جريحاً.
ً
488قتيا.
• القتىل من عناصر املعارضة
• الجرحى من عناصر املعارضة 126جريحاً.
• ج�م�ل��ة ض�ح��اي��ا امل ��واج �ه ��ات امل�س�ل�ح��ة ب ��ني ط��ريف
ال� �ص ��راع 5284ق� �ت� �ي � ً
�ا و1016ج� ��ري� �ح� ��اً ه� ��ذا ال�ح�ص��ر
ل�ل�ف��رة م��ن 1970م إىل 1982م ف ��رة ال �ص ��راع ،أم��ا
الخسائر املادية فتقدر باملليارات –وال داعي لذكرها-
.
وب�ه��ذه االس�ط��ر أك ��ون ق��د اس�ت�ك�م�ل��ت م��ا اخ�ت��زن�ت��ه
م� ��ن م �ع �ل ��وم ��ات ع� ��ن ال � �ص� ��راع امل �س �ل ��ح يف امل �ن ��اط ��ق
ال��وس�ط��ى م��ن ب��داي��ة ع��ام 1970م إىل ن�ه��اي��ة 1982م
ومن مفارقات الصدف أين شاهدت أحداثها األوىل
أعوام 71،70،1972م وأنا طفل وشاركت يف بعض
أحداثها كمقاتل وأنا شاب واليوم أدون معلوماتها
وأنا شائب.
وبهذه املادة و111مادة سابقة أكملت كل شاردة
وواردة عن الصراع املسلح يف املناطق الوسطى بن
السلطات املتعاقبة واملعارضة املسلحة وقد تجنبت
االطالة اململة أو اإليجاز املخل ..وق��د توخيت فيها
الدقة واملوضوعية وااللتزام بشرف الكلمة.
يف ختام هذه املادة أقول :أن كتابتي 112مادة عن
أحداث املناطق الوسطى ركزت فيها عىل هدفن:
• ال �ه ��دف األول:إن� �ص� ��اف ال �ض �ح��اي��ا ال ��ذي ��ن ق�ت�ل��وا
ظلماً عىل أيادي السلطة او املعارضة.
• الهدف الثاين :توضيح حقائق كانت مُ غيبة مُ نذ
فرة طويلة.
والله من وراء القصد

ومضات متناثرة

احمد الفقيه

التعليم املربمج
وأثره على الدارسني!!..

أروع ع �ب ��ارة أك ��دت ع ��ىل أه �م �ي��ة ال�ت�ع�ل��م وال�ع�ل��م
وال �ت �ع �ل �ي ��م ق � ��ول رس� ��ول� �ن� ��ا ال� �ك� ��ري� ��م ع �ل �ي ��ه ال� �ص ��اة
وال �س ��ام" :اط �ل �ب��وا ال �ع �ل��م م ��ن امل �ه��د اىل ال �ل �ح��د"..
فطلب العلم والتعلم عملية مستمرة ومتواصلة
من بداية الحياة اىل نهايتها ..ألن العلوم واملعارف
دائ� �م� ��اً يف ح ��ال ��ة رق� ��ي ون� �ه ��وض وح� ��داث� ��ة وت� �ق ��دم..
ك��ل ي ��وم ي�ك�ت�ش��ف ال�ع�ل�م��اء ع�ل�م��اً ج ��دي ��داً ،ون�ظ��ري��ة
ج��دي��دة ..واك�ت�ش��اف��اً ج��دي��داً ،وال�خ��رة اإلن�س��ان�ي��ة ال
حدود لها ،وال نهايات ..وهذا ما يجعل من عملية
التعلم عملية دائبة ومستمرة ومتصلة اىل أن يشاء
ال �ل��ه ..ول�ه��ذا يف م�ع�ظ��م ال ��دول ال��راق�ي��ة وامل�ت�ح�ض��رة
يعاد امتحان االختصاصين مرة كل عشر سنوات
خاصة يف مجال العلوم الطبية ليتأكدوا عن مدى
قدراتهم العلمية ،وبأنهم ملمون بالتقدم العلمي
والتقني والطبي حتى يسمح لهم بمزاولة املهنة،
وممارسة اختصاصاتهم وإال أوقفوا عن ممارسة
املهنة..
والحق يقال إن دور امل��دارس واملعاهد والكليات
ً
قدر كبري من العطاء
والجامعات قديما كانت عىل ٍ
اإلب��داع��ي ،ع�ك��س ال�ي��وم بسبب ع��زوف شبابنا عن
التعليم ..حىك يل بعض املوجهن الربوين العرب
ً
قائا :زرت إحدى
يف إحدى زياراته ملدارس دولة ما
املدارس يف دولة عربية فوجدت مدارس يف منتهى
ً
االنضباط اإلداري ولكن لم أجد طابا ،فعند زياريت
لبعض الفصول ال��دراس�ي��ة شعرت ب��ال�ف��ارق الكبري
يف مستويات الطاب قديماً ..وطاب اليوم ..طاب
اليوم مستويات متدنية ،أضف اىل ذلك السقوط
األخاقي ،والا مباالة ..فالتعلم والتعليم مواقف
وس�ل��وك�ي��ات وأخ ��اق ،ينتهجها اإلن�س��ان ال��راق��ي يف
ح� �ي ��ات ��ه ..وت� �س ��اع ��ده ع� ��ىل ح� ��ب امل �ع ��رف ��ة واإلط � ��اع
واملثابرة..
ل��ذا علينا أن ن��درك أن ع��ال��م امل��درس��ة ع��ال��م قائم
ب ��ذات ��ه ..ل ��ه خ �ص��ائ �ص��ه وم �م �ي ��زات ��ه ..يف امل� ��ايض ك��ان
املعلم يتوجه دوماً اىل الطالب الوسط تاركاً الطالب
ال �ض �ع �ي ��ف ،وال �ط ��ال ��ب ال � ��ذيك ي ��دب ��ر ن �ف �س��ه ك�ي�ف�م��ا
يشاء ..واليوم يؤكد خراء الربية وعلم النفس أن
الطالب الوسط خرافة ال وجود لها ،وأن كل طالب
م�ه�م��ا ك ��ان ذك �ي ��اً أو م �ت��وس �ط��اً أو ض�ع�ي�ف��اً الب ��د م��ن
ً
عناية تتناول
االهتمام به من معلمه أو معلمته،
ك��اف��ة متطلباته وم�ي��ول��ه ورغ�ب��ات��ه وق��درات��ه ،ونقاط
تفوقه ،ونقاط ضعفه وغري ذلك من األمور..
وإياك ..ثم إياك أن تجرحه بكلمة نابية أو جارحة
مهما كان مشاغباً أو مشاكساً أو عنيداً ..فالربية
ال �ح ��دي �ث ��ة ت �ع �م��ل ع ��ىل ت �ح ��ري ��ر ش �خ �ص �ي��ة ال �ط �ف��ل،
وت �ن �م �ي ��ة ق� ��درات� ��ه
وإك�س��اب��ه خ��رات
وت� � � � � �ج� � � � � ��ارب م� ��ن
خ � ��ال ال� �ت ��دري ��ب
والتعلم واللعب
ال� � � � � � � � � � �ه � � � � � � � � � ��ادف..
ش � � � � �خ � � � � �ص � � � � �ي � � � � ��ة
ت �ت �م �س��ك ب��ال �ق �ي��م
واألخ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��اق
وال � � � � � � � � �ع � � � � � � � � ��ادات
ال� � � � � �ح� � � � � �م� � � � � �ي � � � � ��دة
ال� � � � � �ف� � � � � ��اض� � � � � �ل� � � � � ��ة
وت��رف��ض األوه ��ام
وال � � � �خ � � � ��راف � � � ��ات..
ش �خ �ص �ي ��ة ت ��ؤم ��ن
بالقيم الجمالية
والخلق القويم..
ل � � ��ذا ع �ل �ي �ن ��ا أن
ن � ��درك أن ت�ن�م�ي��ة
إب� � � � � � ��داع ال � �ط � �ف� ��ل
يقصد به اإليمان
ب� � ��أن ك � ��ل إن� �س� ��ان
ل � � � � � � � ��ه ق� � � � � � � � � � ��درات
ك ��ام �ن ��ة م �ب ��دع ��ة،
إذا أت � �ي � �ح � ��ت ل ��ه
ال �ف ��رص امل�ن��اس�ب��ة
ن �م��ت ،وارت �ق ��ت وس��اه �م��ت يف إث� ��راء ورق� ��ي امل�ح�ي��ط
االجتماعي والثقايف واإلنساين..
إن امل ��درس ��ة ال �ح��دي �ث��ة ت �ق��ع ع �ل �ي �ه��ا م �ه ��ام ج �م��ة،
وم �ت �ع ��ددة ..وه� ��ذا راج� ��ع ب �س �ب��ب امل �ن ��اه ��ج وط ��رائ ��ق
ال �ت ��دري ��س غ ��ري ال �ف ��اع �ل ��ة أو ال �ن �ش �ط��ة ال �ت ��ي ي�ن�ب�غ��ي
أن ت �ك ��ون م �ت �ن��وع��ة وج ��ذاب ��ة ب ��ن ال �ت �ع �ل��م وال �ل �ع��ب
ال �ه ��ادف ..خ��اص��ة يف ال��وس��ائ��ل ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال�ج��ذاب��ة
واملتنوعة..
ن�ح��ن ن�ع�ي��ش يف ع�ص��ر ان�ف�ج��ار امل�ع�ل��وم��ات ،وك��ل
ي � ��وم ت �ج ��دد وت �ت �ب ��دل ال �ح �ق ��ائ ��ق وامل� �ع� �ل� ��وم� ��ات ..م��ا
�وال ق�ب��ل ع�ش��ري��ن س�ن��ة م�ث� ً
ك��ان م�ق�ب� ً
�ا م��ن ال�ح�ق��ائ��ق
وال�ن�ظ��ري��ات أص�ب��ح ال�ي��وم م��رف��وض��اً ،وح�ل��ت محله
ح� �ق ��ائ ��ق ج � ��دي � ��دة ،ول �ع �ل �ه ��ا ق� ��د ت �ت �غ ��ري أو ت �ت �ب ��دل
م ��ع م ��رور ال �س �ن��ن ..وه �ك ��ذا دوال �ي ��ك ..ول �ي��س ه��ذا
فحسب بل اننا نشهد كل يوم والدة علوم جديدة،
وم�ك�ت�ش�ف��ات ح��دي�ث��ة يف ش�ت��ى ال�ع�ل��وم وامل�خ��رع��ات
الحديثة تقلب أوضاع مناهجنا وعلومنا ومعارفنا
رأساً عىل عقب..
ول� �ه ��ذا وذاك س �ن �ج ��د ك ��ل ال ��ذي ��ن ت �خ ��رج ��وا م��ن
الجامعات والكليات العليا قبل رب��ع ق��رن أو أكر
ولم يتابعوا التقدم العلمي ،والتكنولوجي والتقني
سيجدون أنفسهم خارج أسوار العلم واملعرفة عند
ت�خ��رج�ه��م م��ن ت�ل��ك ال �ج��ام �ع��ات ..ل�ه��ذا م��ن واج��ب
وم �ه ��ام امل ��درس ��ة ال�ح��دي�ث��ة أن ت�ع�ل��م ال �ط��ال��ب ك�ي��ف
ي�ع�ل��م ن�ف�س��ه ب�ن�ف�س��ه ع��ن ط��ري��ق ال�ب�ح��ث وال �ق ��راءة
واإلطاع والتثقف واملثابرة الدائبة ..وهي إن فعلت
ذلك ضمنت له أن يستمر يف عملية التعلم طوال
ً
سمكة
حياته ..عىل قول املثل الصيني" :ال تعطني
ب��ل ع�ل�م�ن��ي ك�ي��ف اص �ط ��اده ��ا" ..ن�ح��ن ن�ع�ي��ش عصر
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وان�ف�ج��ار امل�ع�ل��وم��ات ال�ه��ائ��ل ،ول��ذل��ك
الب ��د م ��ن م��واك �ب �ت��ه وم �س��اي��رت��ه ش�ئ�ن��ا أم أب �ي �ن ��ا ..ل��ذا
آن األوان أن نتخلص من الطرائق القديمة ،ومن
س�ي�ط��رة امل�ع�ل��م يف عملية ال�ت�ع�ل�ي��م ،ون�ق��ل األهمية
منه اىل املتعلم ،من أن يتعلم بنفسه مستخدماً
ال��وس��ائ��ل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة وم�ت��اب�ع��ة ال�ت�ق��دم
العلمي والتكتييك ،والقراءة والبحث والتنقيب يف
أمهات املراجع والكتب ،والسؤال عما غاب عنه..
فاملدارس ال تعطي كل العلم وإنما تعطي بعضه..
ول ��ذل ��ك الب� ��د أن ت �ع �ي ��د ال �ن �ظ ��ر يف وض� ��ع م ��دارس �ن ��ا
وجامعاتنا عىل اختاف درجاتها وتنوعها يف ضوء
التقدم العلمي والتكنولوجي والتقني الذي يشهده
ال �ع��ال��م ال �ي ��وم ..ل�ك��ن امل��ؤس��ف ح �ق��اً ن�ج��د أن ال�ك�ث��ري
م��ن م��دارس �ن��ا وج��ام�ع��ات�ن��ا ت�س��ري ع��ىل ن�م��ط ال�ت�ع�ل��م
القديم ،تكثيف اليوم الدرايس باملعلومات وتجاهل
الجانب القيمي واملناشط املصاحبة للمناهج كإقامة
ال�ن��دوات وامل�ح��اض��رات ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ت��وع��وي��ة يف شتى
املجاالت لارتقاء بطابنا أخاقياً وعلمياً ودينياً..
ف ��االه �ت �م ��ام ب �ت ��دري ��س امل �ن ��اه ��ج وإه� �م ��ال ال �ج��ان��ب
ال ��روح ��ي واألخ ��اق ��ي وال �ت ��وع ��وي وال ��دي �ن ��ي ه ��و م��ن
أوص � ��ل ط ��اب �ن ��ا اىل ه � ��ذا امل �س �ت ��وى ال �ه ��اب ��ط ع �ل �م �ي��اً
وس �ل ��وك �ي ��اً ..إذا الب ��د م ��ن ت �ق��وي��م وت �ص �ح �ي��ح م�س��ار
ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وإال س � ��وف -يف امل �س �ت �ق �ب��ل-
س� �ن� �خ ��رج م� �خ� ��رج� ��ات م� �ه ��رئ ��ة غ � ��اي � � ً�ة يف ال �ك ��ارث �ي ��ة
واملأساوية..

لتقويم العملية
التعليمية الب��د من
تعزيز آيل يف عملية
ال��ت��ع��ل��م لتحسني
ك�����ف�����اءة وج������ودة
ونوعية التعليم

جامعاتنا ال تخرج
ع��ل��م��اء إن��م��ا تخرج
أن��اس�ًا يستطيعون
أن ي��ك��ون��وا علماء
إذا ث��اب��روا وواص��ل��وا
اإلط����اع وال��ق��راءة
والتعلم والتثقف
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إعداد وإشراف :عبدالحميد الحجازي

عن قرب

في مؤمتر صحفي نظمته وزارة الزراعة والري..

١١١مليار ًا و ٢٧9مليون ًا و ٢٧١ألف دوالر خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان واحلصار
وزير الزراعة  :استهداف العدوان للقطاع الزراعي أثر بشكل كبير على أغلبية السكان وهدد أمنهم الغذائي

أوض �ح ��ت وزارة ال ��زراع ��ة وال � ��ري ،أن إج �م��ايل
الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي ،خالل
س�ب��ع س �ن��وات م��ن ال �ع ��دوان وال �ح �ص��ار ،بلغت
ن�ح��و ١١١م �ل �ي ��اراً و ٢٧9م�ل�ي��ون��اً و ٢٧١أل��ف
دوالر ..وأش ��ار وزي ��ر ال ��زراع ��ة وال� ��ري ،امل�ه�ن��دس
ع �ب ��دامل �ل ��ك ال � �ث� ��ور ،يف امل ��ؤت �م ��ر ال �ص �ح �ف ��ي ال ��ذي
ن �ظ �م �ت��ه ال� � � � ��وزارة ،إىل أن ال �خ �س ��ائ ��ر واألض � � ��رار
املباشرة بلغت ٧مليارات و ٤٧٧مليوناً و٥٠٧
آالف دوالر ..الفتاً إىل أن كلفة األضرار والخسائر
غري املباشرة يف القطاع الزراعي تجاوزت ١٠٣
مليارات و ٨٠١مليون و ٧٦٤ألف دوالر.
وأك � ��د ال� ��وزي� ��ر ع �ب ��دامل �ل ��ك ال� �ث ��ور أن اس �ت �ه ��داف
ال�ع��دوان للقطاع ال��زراع��ي أث��ر بشكل كبري عىل
أغلبية ال�س�ك��ان وه��دد ام�ن�ه��م ال�غ��ذايئ ،بحكم
ان اك��ر م��ن  %٥٠م��ن ال�ع�م��ال��ة اليمنية تعمل
يف هذا القطاع الهام ..وأوضح وزير الزراعة أن
األض ��رار امل�ب��اش��رة تمثلت يف االس�ت�ه��داف املباشر
ب��ال�ت��دم��ري ال �ك��ىل وال �ج ��زيئ ل �ع��دد  ٢9٢٨مبنى
وم �ن �ش ��أة وج �م �ع �ي��ة زراع � �ي� ��ة ،وم �ن �ش ��آت م��ائ�ي��ة
وأسواقاً زراعية ومراكز صادرات ومستودعات
وم�خ��ازن ،ت�ق��در حجم الخسائر فيها إىل نحو
مليار و ٤٦٠مليوناً و ٧٦٧ألف دوالر.
وأظ�ه��ر تقرير وزارة ال��زراع��ة وال��ري أن خسائر
األض� � ��رار امل �ب ��اش ��رة يف امل �ح��اص �ي��ل ال ��زراع �ي ��ة اك��ر
من  ٣مليارات  ١٦١مليون دوالر ،فيما تقدر
األضرار املباشرة التي طالت األرض الزراعية نحو
مليار و ٨٨٠مليوناً و ٨٥٦ألف دوالر.
ولفت التقرير إىل أن األض��رار املباشرة شملت
ايضاً استهداف أنابيب نقل املياه وقنوات الري
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ،واآلل �ي ��ات وامل �ع ��دات وامل�س�ت�ل��زم��ات
ال � ��زراع � �ي � ��ة ،واس � �ت � �ه� ��داف امل �ح �م �ي ��ات وامل �ش ��ات ��ل
اإلن�ت��اج�ي��ة . .وأظ �ه��رت خ��الص��ة ت�ق��ري��ر األض ��رار،

 370مليون ًا و 294ألف دوالر خسائر ناجمة عن استهداف العدوان
للثروة احليوانية وأكثر من  123مليون ًا في قطاع الدواجن
حجم األضرار غير املباشرة في اإلنتاج الزراعي والنباتي بلغ أكثر من
 21مليار دوالر فيما خسائر العاملني التقديرية جتاوزت  34مليار دوالر

حجم الخسائر الناجمة عن استهداف العدوان
ل �ل ��روة ال �ح �ي��وان �ي��ة وال �ت ��ي ت �ق ��در ب �ح ��واىل ٣٧٠
مليوناً و ٢9٤أل��ف دوالر ،يف ح��ن بلغ حجم
األضرار املباشرة يف قطاع الدواجن  ١٢٣مليوناً
و  ١٠٤آالف و ٦٢٥دوالراً ،اما الخسائر التي
طالت مناحل العسل فتقدر بأكر من  ٨مالين
دوالر ..كما كشف تقرير الخسائر واالض��رار يف
القطاع الزراعي عن الخسائر غري املباشرة التي
ت �س �ب��ب ب �ه ��ا ال � �ع � ��دوان وال� �ح� �ص ��ار وط ��ال ��ت ه ��ذا
ال �ق �ط��اع ال �ح �ي ��وي ..ح �ي��ث اش� ��ار إىل أن خ�س��ائ��ر
األضرار غري املباشرة يف اإلنتاج الزراعي والنبايت
بلغت حواىل  ٢١ملياراً و ٧٦٥مليوناً و٣٣9

استهدف العدوان 2928
مبنى ومنشأة وأسواق ًا
وجمعيات زراعية ومراكز
صادرات ومستودعات
ومنشآت مائية
 3مليارات  161مليون دوالر
خسائر في احملاصيل الزراعية
فيما األضرار املباشرة التي
طالت األراضي الزراعية مليار
و 880مليون ًا و 856ألف دوالر

أل� ��ف دوالر ،ف �ي �م��ا ب �ل �غ��ت ال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة
األول �ي ��ة ل�خ�س��ائ��ر ال�ع��ام�ل��ن يف اإلن �ت ��اج ال��زراع��ي
اكر من  ٣٤ملياراَ و ٣٦٠مليوناً و ٢٥٢الف
دوالر ،وبلغت األض��رار غ��ري امل�ب��اش��رة يف ال��روة
الحيوانية ومنتجاتها  ٣مليارات و ٦٠٥مالين
و  ٤٦٠ألف دوالر ،اما املوارد الطبيعية والبيئية
ف �ق ��د ط��ال �ت �ه��ا اض� � ��رار غ ��ري م �ب ��اش ��رة ت �ق ��در ب�ن�ح��و
 ٢٢م�ل�ي��اراً و ٣٣9م�ل�ي��ون��اً و ٣٤٥أل��ف دوالر،
باإلضافة إىل الخسائر غري املباشرة نتيجة توقف
ال�ت�ص��دي��ر وال�ت�ب��ادل ال�س�ل�ع��ي ،وخ�س��ائ��ر الناتج
املحيل ،وخسائر الجمعيات واألسواق الزراعية
ومراكز التصدير واملحالت التجارية.

بعد مضي شهر على الهدنة اإلنسانية الثالثة

صنعاء تتمسك ببنود الهدنة ومرتزقة العدوان ينكثون

مطلع أغسطس الجاري أعلن املبعوث االممي الخاص إىل اليمن " هانس
غ ��رون ��دب ��رغ" ع ��ن م��واف �ق��ة األط � ��راف ع ��ى ت �م��دي��د ال �ه��دن��ة اإلن �س��ان �ي��ة ل�ش�ه��ري��ن
إضافيني ،وبنفس شروط الهدنتني األوىل والثانية.
وح�ي�ن�ه��ا أوض��ح " غ��رون��دب��رغ" ب��أن م�ق��رح ال�ه��دن��ة امل� ّ
�وس��ع س��وف يتيح امل�ج��ال

بل أننا ملسنا حالة من التفاؤل أبداها املبعوث
االممي ،عندما أشار إىل أن الهدف الرئييس من
ال�ه��دن��ة ال�ح��ال�ي��ة ه��و "ت��وف��ري ان�ف��راج��ة م�ل�م��وس��ة
ل�ل�م��دن�ي��ن" يف ال �ب �ن��ود ال �ت��ي ت�ت�ض�م�ن�ه��ا ال�ه��دن��ة،
"وإيجاد بيئة مواتية لبلوغ تسوية سلمية ّ
للنزاع
من خالل عملية سياسية شاملة" ..لكن ومع
انقضاء شهر عىل الهدنة الثالثة ،ياترى ما الذي
تحقق من بنودها؟

فشل جولة املفاوضات الرابعة
رغ��م ح��رص ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال��وط�ن�ي��ة عىل
ال��ذه��اب إىل ال�ع��اص�م��ة ع�م��ان ل�ل��دف��ع ب�ع��دد من
امللفات االنسانية التي تم االتفاق عىل مناقشتها
والبت فيها كشرط الستمرار الهدنة االنسانية
االممية ،إال أن حالة ع��دم االل�ت��زام التي ابداها
م �م �ث �ل ��و م ��رت ��زق ��ة ال� � �ع � ��دوان ورف� �ض� �ه ��م ح �ض ��ور
جلسات املفاوضات ،وكذلك عدم الزام املبعوث
األممي باملشاركة يف املحادثات ،جعلت اللجنة
العسكرية تعود إىل العاصمة صنعاء وتكشف
تفاصيل افشال جولة املفاوضات الرابعة.
ويف هذا الشأن قال اللواء يحيي الرزامي رئيس
اللجنة العسكرية يف مؤتمر صحفي ،إن" من
أولوياتنا إنجاز امللف االنساين املتمثل يف صرف
املرتبات ورفع القيود عن املطارات واملوائن ورفع
ال�ح�ص��ار ع��ن ال�ي�م��ن ك��ام��ال ق�ب��ل ال �خ��وض يف أي
نقاشات أو اتفاقات أخ��رى يف امللف العسكري
حتى يتم البت يف معالجة امللف اإلنساين".
وأض ��اف " أخ��رن��ا ال��وس�ط��اء ب��أن ال�ه��دن��ة ب��دون
م��رت�ب��ات ال ف��ائ��دة م�ن�ه��ا وال ي�م�ك��ن ال�ت�غ��ايض عن
املرتبات كونها حقاً شرعياً ومطلباً أساسياً".
وأوضح اللواء الرزامي ،أنه تم إجراء عدد من
اللقاءات االستثنائية غري الرسمية مع الوسطاء
األممين دون تحقيق أي نتائج إيجابية لتنصل
ب�ع��ض األط ��راف االخ ��رى امل�ن�ت�م�ي��ة ل�ل�ط��رف اآلخ��ر
عن تنفيذ التفاهمات املرمة.
وأش � ��ار إىل وج� ��ود م ��واق ��ف س�ل�ب�ي��ة م ��ن ب�ع��ض
ال��وس�ط��اء األم�م�ي��ن إزاء تلكؤ األط ��راف األخ��رى
وس �ع �ي �ه��م ال �ح �ث �ي��ث ل �ت �ق��دي��م م �ص��ال �ح �ه��م ع��ىل
م �ص��ال��ح ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ال �ع �ظ �ي��م م ��ن خ��الل
رف �ض �ه��م ل �ك��ل م ��ا ت ��م ط��رح��ه وال� ��ذي ي �ع��ود ع��ىل
أبناء الشعب اليمني ..واستنكر اللواء الرزامي"
إنحياز املمثل األممي لألطراف االخرى بخصوص
ح��ال��ة ال�ت�ص�ع�ي��د امل�م�ن�ه�ج��ة امل�ت�م�ث�ل��ة ب��اس�ت�ح��داث
مواقع جديدة والقيام بأعمال عدائية وتخريبية
يف محافظة ت�ع��ز" ..وت��اب��ع " مخاطبات متكررة
ورس��ائ��ل بعثناها إليهم ووجهناها إىل املبعوث
األم � �م � ��ي وم� �س� �ت� �ش� ��اره ال� �ع� �س� �ك ��ري ب �خ �ص ��وص
استحداثات عسكرية وأع�م��ال عدائية يف جبل
هال بمنطقة الضباب بمحافظة تعز ".
ول�ف��ت رئ�ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�س�ك��ري��ة إىل أن��ه " إذا
األم � ��م امل �ت �ح ��دة وم �ب �ع��وث �ه��ا إىل ال �ي �م ��ن ج� ��ادون
وحريصون عىل اليمن وشعبه فعليهم إصدار
ب �ي��ان ي��وض��ح ل �ل ��رأي ال �ع ��ام امل �ح��يل وال � ��دويل مَ ��ن
ال �ط��رف امل�ت�ن�ص��ل وامل �ت �ه��رب وال �س��اع��ي ع��ن سبق
اإلصرار يف إفشال هذه املفاوضات".
شروط استئناف مفاوضات عمان
دف � ��ع روات � � ��ب امل ��وظ �ف ��ن ال �ح �ك ��وم �ي ��ن ،ورف ��ع
القيود عىل السفن الواصلة إىل ميناء الحديدة
وت��وس �ي��ع ال ��رح ��الت ال �ج��وي��ة ع ��ر م �ط��ار ص�ن�ع��اء
ال� � � ��دويل ،ش� � ��روط ط ��رح �ت �ه ��ا ص �ن �ع ��اء م� ��ن أج ��ل
تحقيق تقدم يف مفاوضات امللف العسكري.
وق��ال��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�س�ك��ري��ة  ،يف ب�ي��ان ل�ه��ا إنها
"وق� �ف ��ت ع ��ىل م �ج �م��ل األس ��ال� �ي ��ب وامل� �م ��ارس ��ات
املعيقة من قبل الطرف اآلخر ومنها امتناعه عن
الحضور يف لقاءات األردن ،إىل جانب استمراره
يف خروقاته املتزايدة للهدنة األممية املعلنة"،
ون�ق��ل ال�ب�ي��ان ع��ن رئ�ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال �ل��واء يحيى
ال��رزام��ي ،ق��ول��ه إن��ه "ال يمكن ال�ت�ق��دم بالجانب
ال �ع �س �ك��ري ،إال ب �ع��د ص ��رف ال ��روات ��ب وإدخ� ��ال
السفن وتوسيع الرحالت الجوية".
استمرار الحصار
ورغم سريان الهدنة التي من بنودها السماح

أمام التوصل إىل اتفاق عى آلية صرف شفافة ّ
وفعالة لسداد رواتب موظفي
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وامل �ت �ق��اع��دي��ن امل��دن �ي��ني ب�ش�ك��ل م�ن�ت�ظ��م ،وف �ت��ح ال �ط��رق يف ت�ع��ز
ومحافظات أخرى ،وتسيري املزيد من وجهات السفر من مطار صنعاء وإليه،
وتوفري الوقود وانتظام تدفقه عرب موائن الحديدة.

رفع احلصار عن مطار صنعاء
الدولي وميناء احلديدة وصرف
املرتبات شروط صنعاء
الستمرار الهدنة
شركة النفط :لم يتم اإلفراج
عن أي سفينة وقود خالل فترة
التمديد الثالث للهدنة
اإلفراج فقط عن  33سفينة
فقط من أصل  54سفينة مت
احتجازها خالل الهدنة

ب ��دخ ��ول س �ف��ن امل �ش �ت �ق��ات ال �ن �ق �ط �ي��ة ع ��ر م�ي�ن��اء
ال �ح ��دي ��دة ،إال أن ال �ع ��دوان م� ��ازال م�س�ت�م��راً يف
احتجاز سفن الوقود ويعرقل دخولها.
وق��ال��ت شركة النفط يف بيان لها إن التحالف
مستمر يف ال�ق��رص�ن��ة ع��ىل جميع س�ف��ن ال��وق��ود
دون اس �ت �ث �ن��اء واح �ت �ج��ازه��ا م �ن��ذ إع� ��الن ال�ه��دن��ة
امل��ؤق�ت��ة ،ل�ف��رات م�ت�ف��اوت��ة ،ف�ض� ً
�ال ع��ن ت��أخ��ريه��ا
يف جيبويت يف انتظار التفتيش وال�ح�ص��ول عىل
تصاريح الدخول إىل موائن الحديدة.
وأض ��اف ال �ب �ي��ان أن ع ��دد ال�س�ف��ن ال��واص �ل��ة إىل
م� � ��وائن ال� �ح ��دي ��دة خ � ��الل ف � ��رة ال �ه ��دن ��ة (إب ��ري ��ل
� س �ب �ت �م ��ر)  ٣٣س �ف �ي �ن ��ة وق� � ��ود م� ��ن أص � ��ل ٥٤
س�ف�ي�ن��ة م�ن�ه��ا أرب ��ع س �ف��ن ،ت��م اإلف� ��راج ع�ن�ه��ا يف
 ٢أغ�س�ط��س امل ��ايض ن�ه��اي��ة ف��رة ال�ت�م��دي��د األول
للهدنة.
وح � �س� ��ب ال� �ب� �ي ��ان ف� ��إن� ��ه ل � ��م ي� �ت ��م اإلف � � � ��راج ع��ن
أي س�ف�ي�ن��ة وق� ��ود خ ��الل ف ��رة ال �ت �م��دي��د ال�ث��ان�ي��ة
ل �ل �ه ��دن ��ة ..وذك� � ��ر أن غ� ��رام� ��ات ت ��أخ ��ري ش �ح �ن��ات
ال� ��وق� ��ود وص �ل ��ت إىل  ١١م �ل �ي ��ون دوالر خ ��الل
فرة الهدنة.
م ��ن ج��ان�ب��ه أوض ��ح ال �ن��اط��ق ال��رس �م��ي ل�ل�ش��رك��ة
ع�ص��ام امل�ت��وك��ل أن ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان ل��م يسمح
بدخول أي سفينة وقود من مخصصات الهدنة
القائمة إىل ميناء الحديدة.
وقال املتوكل ل�قناة املسرية الفضائية  ،أمس
األح��د“ :م��ا وص��ل مسبقاً من سفن الوقود إىل
م�ي�ن��اء ال�ح��دي��دة ه��و م��ن اس�ت�ح�ق��اق��ات ال�ت�م��دي��د
األول للهدنة ..مشرياً إىل أن االختناق التمويني

العام.
وب�ع��د امل�ف��اوض��ات ال�ت��ي استضافتها العاصمة
ع � �م � ��ان وش� � ��ارك� � ��ت ف� �ي� �ه ��ا ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ع �س �ك ��ري ��ة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،وأم� � � ��ام ت �ع �ن ��ت امل� ��رت� ��زق� ��ة ورف �ض �ه ��م
ملقرحات الطرق البديلة التي طرحت من قبل
صنعاء ..أعلن املجلس السيايس األعىل يف شهر
ي��ول �ي��و امل� ��ايض ،م �ب ��ادرة م ��ن ج��ان��ب واح ��د ل�ف�ت��ح
طريق الخمسن–الستن يف تعز.
وقال املجلس السيايس "الخطوة جاءت بعد
م�ش��اورة اللجنة العسكرية ال�ت��ي ت�ب��ذل ج�ه��وداً
ك� �ب ��رية ل �ف �ت ��ح ال� �ط� ��رق� ��ات يف ت �ع ��ز وم �ح ��اف �ظ ��ات
أخ��رى" ،محمّ ً
ال "امليليشيات يف تعز مسؤولية
عرقلة فتح الطريق وأي اعتداء عىل املسافرين
اآلمنن فيها".
وق ��اب �ل ��ت م �ل �ي �ش �ي ��ات ال � �ع � ��دوان ت �ل ��ك امل � �ب� ��ادرة
ب � ��االس � �ت � �ه � ��داف امل � �ب� ��اش� ��ر ل �ل �ج �ن ��ة امل � �ش� ��رف� ��ة ع��ىل
ف�ت��ح ال �ط��رق وم�ع�ه��م ال �ف��رق ال�ف�ن�ي��ة وال�ط��واق��م
اإلعالمية ،بالتايل توقفت عملية فتح الطرقات
إىل أج��ل غ��ري م�س�م��ى ،وح�م��ل الجميع مرتزقة
ال �ع��دوان ك��ل ال�ت�ب�ع��ات اإلن�س��ان�ي��ة اي ��زاء تعنتها
ومتاجرتها بمعاناة املواطنن.
مرتبات موظفي الدولة
من القضايا الرئيسية التي طرحت قبل تمديد
ال�ه��دن��ة ق�ض�ي��ة ص ��رف م��رت�ب��ات م��وظ�ف��ي ال��دول��ة
ال �ت��ي ان�ق�ط�ع��ت م �ن��ذ أن ق ��ام م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان
ب �ن �ق��ل ع �م �ل �ي��ات ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي م ��ن ال �ع��اص �م��ة
ص�ن�ع��اء إىل ع ��دن ،ف �ح��رم ن�ح��و م�ل�ي��ون ون�ص��ف

رغ ��م االت �ف ��اق ع �ل��ى ت��وح �ي��د ال �س �ي��اس��ة ال �ن �ق��دي��ة ح �ك��وم��ة م��رت��زق��ة
ال�ع��دوان تتهرب من ص��رف مرتبات املوظفني من ع��ائ��دات النفط والغاز
اس �ت �م��رار امل �ع��ان��اة اإلن �س��ان �ي��ة وال ج��دي��د ف�ي�م��ا ي �خ��ص فتح
ال � � � � � �ط� � � � � ��رق� � � � � ��ات ف � � � � � ��ي ت� � � � �ع � � � ��ز وب� � � � �ق� � � � �ي � � � ��ة احمل � � � ��اف� � � � �ظ � � � ��ات
اليوم يكشف زيف تصريحات املبعوث األممي
وما يزعمه من سالسة تدفق الوقود إىل ميناء
الحديدة.
فتح الطرقات
من ضمن بنود تمديد الهدنة اتفاق اإلط��راف
ع��ىل فتح ال�ط��رق امل��ؤدي��ة إىل مدينة تعز وم��ارب
وب �ق �ي��ة امل �ح��اف �ظ��ات ،ل�ت�س�ه�ي��ل ت�ن�ق��ل امل��واط �ن��ن
ون �ق��ل ال �س �ل��ع وامل � ��واد إىل ت �ل��ك امل �ح��اف �ظ��ات ب�م��ا
يخفف من األعباء واملعاناة اإلنسانية التي يعاين
منها املواطنن ..لكن هذا البند ظل معلقاً منذ
ات �ف ��اق ال �ه��دن��ة األول يف م�ط�ل��ع اب ��ري ��ل م ��ن ه��ذا

امل �ل �ي��ون م��وظ��ف م ��ن روات �ب �ه ��م ،األم� ��ر ال� ��ذي اث��ر
ب �ش �ك��ل ك �ب ��ري ع ��ىل ح �ي ��ات �ه ��م امل �ع �ي �ش �ي ��ة ،وع ��دم
قدرتهم عىل توفري متطلبات الحياة الضرورية.
ويف هذا الجانب فقد أش��ار املجلس السيايس
األع ��ىل ب ��أن ع ��ائ ��دات ال�ي�م��ن م��ن ال�ن�ف��ط وح��ده��ا
تكفي لصرف املرتبات لجميع موظفي الدولة،
م�ح�م� ً
�ال ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت��ه م�س��ؤول�ي��ة ال�ع�ب��ث
ب�ه��ذه ال ��روة وال�ت�ف��ري��ط ف�ي�ه��ا ،وك ��ذا م�س��ؤول�ي��ة
�وظ �ف��ي ال ��دول ��ة ..م��ؤك��داً
ع ��دم ص ��رف م��رت �ب��ات م� ّ
أن ث � ��روات ال �ي �م ��ن ،امل �ت �م �ث �ل��ة يف ال �غ ��از وغ� ��ريه،
ينبغي أن تسهم يف البنية التحتية ،ويف تقديم
الخدمات للمواطنن يف الوقت الحايل.

توافق لتوحيد السياسات النقدية
بعد إط��الق حكومة صنعاء تحذيراَ للموالن
ل �ل �ت �ح��ال��ف ،م ��ن اس �ت �م ��رار ال �ت �ن �ص��ل م ��ن ص ��رف
رواتب املوظفن من عائدات النفط والغاز املنتج
م ��ن امل �ن��اط��ق ال �ت��ي ي �س �ت��ول��ون ع�ل�ي�ه��ا ،وت��وع��ده��ا
باستهداف الناقالت املحملة بها ،وتأكيدها أن
ال�ت�م��دي��د ل�ل�ه��دن��ة س�ي�ك��ون األخ ��ري يف ح ��ال ع��دم
التزام عدن بدفع الرواتب.
ت �ن��اق �ل��ت وك � ��االت اإلن �ب ��اء خ ��ر ت ��واف ��ق ح�ك��وم��ة
ص�ن�ع��اء وم��رت��زق��ة ال �ع��دوان يف امل�ف��اوض��ات التي
ت�س�ت�ض�ي�ف�ه��ا ال �ع��اص �م��ة األردن �ي ��ة ع ��مّ ��ان ب��رع��اي��ة
األمم املتحدة عىل دفع رواتب املوظفن ..وقالت
امل �ص��ادر إن م�م�ث��يل ال�ط��رف��ن ت��وص�ل��وا إىل ات�ف��اق
ع��ىل ت��وح�ي��د ال�س�ي��اس��ة ال�ن�ق��دي��ة وص ��رف روات ��ب
املوظفن.
تهرب املرتزقة
وه� � ��ذا وت � ��واص � ��ل ح �ك ��وم ��ة م ��رت ��زق ��ة ال � �ع� ��دوان
ال� �ت� �ه ��رب م� ��ن ص � ��رف م ��رت� �ب ��ات امل� ��وظ � �ف� ��ن ،م��ن
عائدات النفط والغاز ،خالل جولة املفاوضات
ال � �ت � ��ي أج � ��ري � ��ت م � � ��ؤخ � � ��راً ب � �ه � ��ذا ال � �خ � �ص � ��وص يف
العاصمة األردنية ّعمان.
وك� ��ان� ��ت م � �ص� ��ادر م �ط �ل �ع��ة ذك� � ��رت أن امل ��رت ��زق
العليمي يختلق األعذار يف كل مرة ،فيما يخص
إن �ج ��از م �ل��ف م ��رت �ب ��ات امل ��وظ �ف ��ن ،وي �ب ��دي ع��دم
جديته يف رف��ع م�ع��ان��ات�ه��م ..ب��ل وي�ح��اول تجزئة
امل �ل ��ف م ��ن خ � ��الل ح ��دي �ث ��ه ع ��ن ص � ��رف ال ��روات ��ب
ل�ل�م��دن�ي��ن ف�ق��ط ،ث��م ي�ع��ود ع��ن ذل��ك وي�ت�ح��دث
ع��ن أن إي ��رادات م�ي�ن��اء ال�ح��دي��دة ك��اف�ي��ة ل�ص��رف
امل ��رت �ب ��ات ،م ��ا ي�ع�ن��ي رف ��ض ال �ت �ه��رب م ��ن ت�ن�ف�ي��ذ
ات �ف ��اق اس �ت��وك �ه��ول��م ،وم ��ا ُط ��رح يف م �ف��اوض��ات
عمّ ان األخرية برعاية األمم املتحدة.
عائدات النفط والغاز
ي � �ش� ��ار إىل أن امل � ��رت � �ب � ��ات واألج � � � � ��ور يف م� ��وازن� ��ة
الدولة كانت تصرف ،خالل فرات الحكومات
املتعاقبة ط��وال أك��ر م��ن عقدين ،م��ن ع��ائ��دات
النفط والغاز.
ويف ذات ال �س �ي��اق أك ��د وزي� ��ر ال �ن �ف��ط وامل �ع ��ادن
أح�م��د عبدالله دارس ،أن حجم النفط الخام
املنهوب خ��الل ال�ف��رة منذ ال�ع��ام  ٢٠١٨م إىل
ن �ه ��اي ��ة ش �ه ��ر ي ��ول �ي ��و ٢٠٢٢م ب �ل ��غ ن �ح ��و ١٣٠
م �ل �ي��ون��اً و ٤١أل �ف ��اً و ٥٠٠ب��رم �ي��ل ،ف�ي�م��ا ت�ب�ل��غ
ق�ي�م��ة ع��ائ��دات��ه ت�س�ع��ة م �ل �ي��ارات و ٤9٠م�ل�ي��ون��ا
و ٦٣9أل��ف دوالر ،ح�ي��ث ت��م ت��وري��د ه��ذا املبلغ
إىل العديد من بنوك تحالف العدوان ..مشريا
إىل أن تلك املبالغ كافية لصرف مرتبات موظفي
ال� ��دول� ��ة يف م �خ �ت �ل��ف امل �ح ��اف �ظ ��ات ال �ي �م �ن �ي��ة مل ��دة
خمس سنوات.
استمرار املعاناة
وم ��ع اس �ت �م ��رار خ ��روق ��ات ال� �ع ��دوان امل �ت �ك��ررة،
وعدم التزام املرتزقة ببنود الهدنة ،وعدم فتح
وج �ه ��ات ج ��دي ��دة ل �ل��رح��الت ال �ج��وي��ة ع ��ر م�ط��ار

صنعاء ،وتهربهم م��ن ص��رف مرتبات موظفي
الدولة ..أكد عضو املجلس السيايس األعىل يف
اليمن محمد عيل الحويث ّ
أن خروقات العدوان
ل ��ن ت �ث �ن �ي �ن��ا ع ��ن االس� �ت� �ع ��داد ل �ل �م �ع��رك��ة ال �ك �ب��رية
واالن�ت�ص��ار ..مضيفاً ّ
أن خ��روق��ات ال �ع��دوان هي
وقود لتبقى الجبهات حيّة ومستمرة.
وش � � � ّ�دد ع ��ىل ّ
أن � � ��ه إذا ل ��م ت �ك ��ن ه �ن ��اك ع��زي �م��ة
ص �ح �ي �ح ��ة يف إن � �ه� ��اء ال� � �ع � ��دوان وف � ��ك ال �ح �ص ��ار
ع��ن ال�ي�م��ن ف��إن امل�ع��رك��ة س�ت�س�ت�م��ر ..وت��اب��ع" ،ال
ن ��أب ��ه ب� ��أي ت �ه��دي��د واألس �ل �ح ��ة ال �ت ��ي خ ��اض ��وا ب�ه��ا
ال � �ع � ��دوان ع ��ىل ب �ل ��دن ��ا ن �ع ��رف �ه ��ا ون� �ع ��رف ك�ي�ف�ي��ة
التعامل معها" ..وق��ال عضو السيايس األعىل
م �ح �م��د ال � �ح � ��ويث ":ل ��دي �ن ��ا أس �ل �ح ��ة ال � � ��ردع ال �ت��ي
يمكنها تحديد م�ي��زان ال��ردع وتحقيق االنتصار
القريب" ..مبيناً أننا قبلنا بالهدنة ألننا ال نريد
استمرار الحرب لكن إذا استمروا يف حصار بلدنا
والعدوان عليه لن نبقى مكتويف األيدي.
من جهة أخرى كشفت وزارة الصحة العامة
والسكان اليمنية ،يف تقرير صدر عنها مؤخراً،
ج��ان�ب��ا م��ن أض ��رار ال�ح�ص��ار وال �ع ��دوان األم��ري��ي
السعودي عىل القطاع الصحي يف هذا البلد.
وب � �ش � ��أن ت � ��داع � �ي � ��ات ال � �ح � �ص� ��ار ال� � � ��ذي ي �ف ��رض ��ه
ال �ت �ح��ال��ف ال �س �ع��ودي ع ��ىل ال ��وض ��ع ال �ص �ح��ي يف
اليمن ،فقد أكد التقرير عىل أن الحصار تسبب
برفع معدالت سوء التغذية الحاد إىل أكر من
 ٦٣٢آل��ف طفل دون سن الخامسة ،و ١.٥
مليون امرأه حامل ومرضعة.
وأوضح ،أنه تويف خالل  ٨سنوات من الحصار
امل �س �ت �م��ر ع ��ىل ال� �ي� �م ��ن ٤٠،أل �ف ��ا و ٣٢٠ام� ��رأة
ً
طفال.
حامل ،و ١٠٣أآلف و٦٨٠
وتسبب الحصار والقصف املكثف باستخدام
أس �ل �ح ��ة م �ح ��رم ��ة دول � �ي� ��ا ،وف � ��ق ه � ��ذا ال �ت �ق ��ري ��ر،
ب��ارت�ف��اع ن�س��ب ال�ت�ش��وه��ات ال�خ�ل�ق�ي��ة واإلس�ق��اط
لألجنة بمعدل  ٣٥٠أل��ف حالة إسقاط و١٢
ألف حالة تشوه.
وك�ش�ف��ت وزارة ال�ص�ح��ة ال�ي�م�ن�ي��ة أي �ض ��اً ،ب��أن��ه
نتيجة للحصار ارتفعت املواليد الخدج إىل %٨
م�ق��ارن��ة ب��ال��وض��ع ق�ب�ي��ل ال �ع��دوان وب�م�ع��دل ٢٢
ألفا و ٥99حالة سنويا ،كما تسبب الحصار
يف زيادة أعداد املصابن ب��األورام بنسبة % ٥٠
عن املعدل بداية العدوان يف ٢٠١٥م ،وبلغت
حاالت اإلصابة  ٤٦ألفا و ٢٠٤حاالت مسجلة
خالل العام ٢٠٢١م.
وأكدت ،عىل أن تحالف العدوان يمنع إدخال
م �ع ��دات ط �ب �ي��ة ح �ي��وي��ة ،ف �ي �م��ا ع ��زف ��ت ش��رك��ات
دول� �ي ��ة ع ��ن ت ��وري ��د األدوي � � ��ة إىل ال �ي �م ��ن ن�ت�ي�ج��ة
للحصار.
وش � ��ددت يف ن �ه��اي��ة ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ،ب ��أن ال�ف�ت��ح
امل � �ح � ��دود مل� �ط ��ار ص �ن �ع ��اء وم� �ي� �ن ��اء ال� �ح� ��دي� ��دة يف
ظ��ل ال�ه��دن��ة ،ال ي�ف��ي ب ��أدىن اح�ت�ي��اج��ات ال�ق�ط��اع
الصحي وحاجة امل��رىض داخ��ل اليمن؛ وأك��دت
ان رف� ��ع ال �ح �ص ��ار ووق � ��ف ال � �ع� ��دوان ن �ه��ائ �ي��ا ه��و
ال �خ �ط ��وة األوىل وال �ص �ح �ي �ح��ة مل �ع��ال �ج��ة األزم� ��ة
اإلنسانية يف البالد.

اللـ ــواء الـقـ ــادري  :ق ــدراتنا البح ــرية ستجبر
العالم على إعادة تقييم عالقاتها مع صنعاء

أكد اللواء الركن محمد عيل القادري قائد لواء الدفاع الساحيل
مدير الكلية البحرية أن القوات البحرية أصبحت اليوم أكر تطورا
وتحديثا وت��م االه�ت�م��ام بها بشكل متزايد خ��الل ال�ف��رة املنصرمة
ألن معادلة الردع ال بد أن تكون عىل كافة املستويات ” براً ،جواً
ب �ح��راً ” ف ��إن ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ل��م ت�غ�ف��ل ع��ن ج��ان��ب ال �ب �ح��ر ،ألن��ه
مكاناً لحياكة املؤامرات ومنه
يتم حصار الشعب اليمني،
لذلك انصبت الجهود لرفع
ال �ظ �ل ��م ع ��ن ك ��اه ��ل ال �ش �ع��ب
ال �ي �م �ن��ي ،وب �ع ��ون ال �ل ��ه ف�ق��د
أث�م��رت ت�ل��ك ال�ج�ه��ود وب��ات��ت
م � �ع � ��رك � ��ة ال � �ب � �ح � ��ر م � � ��ن أه � ��م
ال�ج�ب�ه��ات ال�ت��ي تقلق ال�ع��دو
وت ��رب ��ك ح �س ��اب ��ات ��ه ،وب �ع ��ون
ال � �ل � ��ه ف � � ��إن خ � � ��وض امل� �ع ��رك ��ة
ي � �ت � �ط � �ل � ��ب إش � � � � � � � ��ارة واح � � � � ��دة
م� ��ن ق � �ي� ��ادة ال � �ث � ��ورة ل �ت �ص �ب��ح
أس ��اط� �ي ��ل ال � �ع� ��دو وب� ��وارج� ��ه
باتت معركة
كعصف مأكول.
وأض� � � � � � � ��اف ال� � � � �ل� � � � ��واء م� �ح� �م ��د
البحر من أهم
ال � �ق � ��ادري أن م� ��ا ت� ��م ال �ك �ش��ف
عنه يوم أمس من التطورات اجلبهات التي تقلق
ال� � �ب� � �ح � ��ري � ��ة وم� � �ن� � �ه � ��ا ص� � � � �
�اروخ العدو وتربك حساباته
ب � ��ر � ب� �ح ��ر م � ��ن ط � � ��راز ف� ��ال� ��ق ١
خ � ��الل ع � ��رض "وع � ��د اآلخ � ��رة"
العمليات التي
ال � �ع � �س � �ك � ��ري وص� � � ��واري� � � ��خ ب� � ��ر �
ب� �ح ��ر م � ��ن ط � � ��راز "امل� � �ن � ��دب "٢
نفذتها القوات
و"روب � � � � �ي � � � � ��ج" ت � � ��ؤك � � ��د م� � �ق � ��درة
ال�ق��وات البحرية اليمنية عىل
البحرية اليمنية
حماية املياه اإلقليمية اليمنية
ح �ي��ث أص �ب ��ح ب �م �ق��دورن��ا اآلن في مسار الهجوم
ض��رب أي نقطة يف البحر
من أو الدفاع دليل على
أي مكان يف اليمن وليس من
ال � �س� ��واح� ��ل ف� �ق� ��ط ،م �ض �ي �ف��ا :جهوزيتها العالية
طوا� � �ل �ب ��ورن� �ح���ا�ريأ��ةس� �ل� �يف اح� �ل �ت� �ف �ن� ��ا�رةاألراألض�خ����ي � ��رية�ة واستعدادها التام
وباستطاعتها براً وبحراً ضرب
هدفها يف أي نقطة يف بلدنا.
وقال اللواء محمد القادري لقد مثلت القوات البحرية اليمنية
عالمة فارقة يف تشكيالت الجيش اليمني ،وكانت العمليات التي
ً
دليال عىل جهوزيتها
نفذتها س��واءً عىل مسار الهجوم أو الدفاع
العالية واستعدادها التام لتثبيت السيطرة عىل كل املياه اليمنية
وخصوصا مياه البحر األحمر وقد فرضت القوات البحرية والدفاع
الساحيل يف تكتيكاتها الهجومية والدفاعية اسراتيجية عسكرية
جديدة ،تسمى “رعب االقراب”؛ مستوحاة مما تفعله الوحوش
الكاسرة والضارية عندما تحمي عرينها وبيتها وكل ما هو لها؛
فالطامع من االقراب يتعرض لبطش وانقضاض مرعب ومفاجئ
يشتت شمله يف البداية مما يجعله لقمة سائغة وفريسة سهلة
لتتناوله تلك ال��وح��وش يف النهاية بشراسة ال ت�ف��ارق مخيلة من
يفكر االقراب مرة أخرى.
وأش��ار ال�ل��واء محمد ال�ق��ادري إىل أن ال�ع��رض العسكري الكبري
ال ��ذي ش�ه��دت��ه امل�ن�ط�ق��ة ال�ع�س�ك��ري��ة ال�خ��ام�س��ة ي�م�ث��ل رس��ال��ة ق��وي��ة
ل�ل�ع��دو ول��ه دالالت س�ي��اس�ي��ة وع�س�ك��ري��ة ورس��ال��ة ل�ق��وى ال�ع��دوان
بتنفيذ الهدنة بكامل بنودها املتمثل بدفع مرتبات الجهاز اإلداري
للدولة وإطالق املشتقات النفطية،وفك الحصار برا وبحرا وجوا
ب��دون قيد أو ش��رط ما لم ترقبوا القادم وسيكون مؤملاً وموجعاً
ً
ومزلزال لقوى العدوان .
وأضاف اللواء محمد القادري استطعنا أن نوجد اليوم معادلة
ج��دي��دة ،ل��م ي�ن�ت�ب��ه ل�ه��ا رب�م��ا ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان أو داع �م��وه ،وه��م
(مثلما أخطأوا بتقدير قدرات أبناء اليمن يوم قرروا شن الحرب
والعدوان ،فقد أخطأوا ً
أيضا يف تقديرها وقد تكون قاتلة لهم إذا
أضيفت إىل الخطأ األول يف التقدير (عند شن العدوان) ،وهي أن
حماة وأسياد البحر األحمر األصلين والحقيقين ،وبالحد األدىن
مقابل ال�س��واح��ل اليمنية ،ه��م أب�ن��اء اليمن فقط وف�ق��ط ال غري،
إنها معادلة الجغرافيا والتاريخ والسيادة الطبيعية ،والقانون
الدويل مبدئيا ،إذا بقي هناك ما يسمى قانونا دوليا.
منوها إىل أن القدرات البحرية اليمنية املتنامية ستجر العالم
ع��ىل إع ��ادة تقييم ع��الق��ات�ه��ا بصنعاء ن�ح��و ت��وط�ي��ده��ا ك�ط��رف ق��وي
ي�ج��ب ال�ت�ع��ام��ل م�ع��ه يف ت��أم��ن ال �ت �ج��ارة ال��دول �ي��ة ،وب��ال �ت��ايل تلبية
م�ت�ط�ل�ب��ات��ه وأول �ه ��ا إي �ق��اف ب�ل�ط�ج��ة ال�ت�ح��ال��ف ب�ح�ج��ز س�ف��ن ال �غ��ذاء
والوقود ألشهر عديدة قبل السماح لها بدخول املوائن اليمنية،
وص ��وال إىل رف ��ع ال �ح �ص��ار ووق ��ف ال �ع ��دوان ،وان �ط��الق��ا م��ن ب��واب��ة
املصالح العاملية هذه املرة .
العرض العسكري املهيب للمنطقة العسكرية الخامسة وألوية
ال �ن �ص��ر وال �ق ��وات ال �ب �ح��ري��ة وال ��دف ��اع ال �س��اح��يل وال �ق ��وات ال�ج��وي��ة
والدفاع الجوي "وعد اآلخرة" ١٤٤٤ه� ،بمشاركة السيد القائد
وب �ح �ض��ور ال �ق��ائ��د األع ��ىل ل �ل �ق��وات امل�س�ل�ح��ة امل �ش��ري ال ��رك ��ن م�ه��دي
املشاط وعدد من قيادات الدولة السياسية والعسكرية.

تهانينا آل البشريي
يحتفل
الدكتور

محمد أحمد
عيل البشريي

يوم األربعاء
بزفاف نجله
الشاب الخلوق

" إبراهيم" ..

وبهذه املناسبة
نتمنى للعريس الحياة الزوجية
السعيدة ،والذرية الصالحة املباركة..
وألف مروك.

املهنئون:
الدكتور أحمد عيل حسن الربعي
عبدالحميد الحجازي -محمد أحمد
الضبيبي -نبيل حسن الجعدبي
عيل مبارك
وجميع األهل واألصدقاء
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االحتالل وأدواته املرتزقة:

تفاصيل معركة وادي حرضموت؟!
لم تتوقف معركة تصفية اإلصالح
التي يقودها نظاما االحتالل
السعودي اإلمارايت وتنفذها عىل
أرض الواقع أدواتهما املرتزقة بمسمياتها
وتشكيالتها املختلفة ..لم تتوقف عند
حدود محافظتي أبني وشبوة وهناك
الكثري من املؤشرات والتحضريات
والرتتيبات التي تنفذها أنظمة االحتالل
وأدواتها لبدء معركة مرتقبة لتصفية
اإلصالح يف وادي حضرموت وتحقيق
األهداف واملطامع االستعمارية باحتالل
املحافظة والسيطرة والتحكم والنهب
لرثواتها ومقدراتها النفطية ..املزيد من
التفاصيل يف السياق التايل:
 خاصبعد استكمال سيطرته عىل محافظتي شبوة وأبني وتصفية
ح ��زب اإلص� ��اح م�ن�ه�م��ا ان �ت �ق��ل ال�ت�ص�ع�ي��د ال �ع �س �ك��ري مل�ل�ي�ش�ي��ات
االنتقايل ومعها مليشيات ما يسمى بقوات العمالقة املدعومة
من نظام االحتال اإلمارايت إىل جبهات أخرى ،وخصوصاً وادي
حضرموت ،حيث تتموضع قوات ما يسمى باملنطقة العسكرية
األوىل ذات امليول "اإلخوانية".

خطة العملية

ويف ه� ��ذا ال �س �ي ��اق ع �ق ��دت م ��ا ت �س �م��ى ب �ه �ي �ئ��ة رئ ��اس ��ة امل�ج�ل��س
االن�ت�ق��ايل اج�ت�م��اع��ا م��وس�ع��ا ب��رئ��اس��ة امل��رت��زق ع �ي��دروس ال��زب�ي��دي
ملناقشة ال��وض��ع يف وادي حضرموت ح��د وص��ف البيان الصادر
عن االجتماع.
ح�ي��ث ق ��ال ال�ب�ي��ان أن االج �ت �م��اع وق ��ف أم ��ام م��ا ي�ش�ه��ده وادي
حضرموت من حراك شعبي متصاعد للمُ طالبة برحيل القوات
الخاضعة لسيطرة جماعة اإلخوان حد تعبريه.
وأض � � ��اف ال� �ب� �ي ��ان أن "م � ��ا ي �س �م ��ى" ب �ه �ي �ئ ��ة رئ� ��اس� ��ة االن �ت �ق ��ايل
أك ��دت وق��وف�ه��ا إىل ج��ان��ب امل�ط��ال��ب امل �ش��روع��ة ل ��وادي وص�ح��راء
حضرموت ،ودعمها لتوجهات محافظ املحافظة "املعني من
ق�ب��ل ح�ك��وم��ة االرت ��زاق" م�ب�خ��وت ب��ن م��ايض لبسط س�ي�ط��رة " ما
ي�س�م��ى " ق ��وات ال�ن�خ�ب��ة ع��ىل ك��ام��ل ت ��راب امل�ح��اف�ظ��ة وت ��ويل زم��ام
األمور األمنية فيها بما يحفظ أمنها واستقرارها ،تنفيذا لبنود
ومخرجات اتفاق ومشاورات الرياض وفق نص البيان .

وق��ال��ت م�ص��ادر أن انتقايل اإلم��ارات أق��ر خطة عملية سيطرة
قواته عىل وادي حضرموت وخطوات وإجراءات تنفيذها .
وت��وق�ع��ت امل�ص��ادر أن ي�ك��ون وادي ح�ض��رم��وت س��اح��ة معركة
دامية بني مليشيات االنتقايل ومليشيات حزب اإلصاح خال
األيام القادمة .

مهلة زمنية

إىل ذل ��ك ح ��دد ن �ظ��ام االح �ت ��ال اإلم � ��ارايت م�ه�ل��ة أق �ص��اه��ا 48
ساعة ملا يسمى بقوات املنطقة العسكرية األوىل املوالية لحزب
اإلصاح ،لانسحاب من مدينة سيئون بمحافظة حضرموت .
يف املقابل رفضت القوات املوالية لحزب اإلصاح املتمركزة يف
سيئون بمحافظة حضرموت االنسحاب من املدينة ،متوعدة
بتفجري مواجهة مفتوحة يف الهضبة النفطية.
وقالت قناة بلقيس التابعة لحزب اإلصاح ،يف تقرير لها نقا
عما أسمته مسؤوال عسكريا يف املنطقة العسكرية األوىل ،إن
ق��وات املنطقة ال تخضع ألي تهديد ،موضحاً أنها ستواجه أي
تصعيد للفصائل اإلماراتية ،حتى آخر جندي.

زحف عسكري

وردا عىل رفض اإلصاح االنسحاب من سيئون أكدت مصادر
مطلعة أن مجاميع كبرية من قوات ما يسمى بالهبة الحضرمية
واالن �ت �ق ��ايل ،ب ��دأت ال��زح��ف ال�ع�س�ك��ري ن�ح��و امل �ن��اط��ق ال�ج�ن��وب�ي��ة

والشرقية ملدينة سيئون ،حيث تتمركز قيادة قوات ما يسمى
باملنطقة العسكرية األوىل.
وأوضحت املصادر أن املجاميع املوالية لنظام االحتال اإلمارايت
تسعى لفرض حصار مطبق عىل قوات اإلصاح داخل املدينة،
يف ظل مساعي لتحريك الشارع ضد فصائل الحزب.
وجاء تحرك تلك املجاميع بالتزامن مع تهديد إمارايت بقصف
وحدات املنطقة العسكرية األوىل املحسوبة عىل حزب اإلصاح،
ب �ع��د رف �ض �ه��ا مل�ه�ل��ة االن �س �ح ��اب م ��ن امل��دي �ن��ة ال �ت��ي ح ��دده ��ا ن�ظ��ام
االحتال اإلمارايت بمدة يومني.
تصعيد للقاعدة
ويف سياق متصل شهدت مدينة املكا ،املركز اإلداري ملحافظة
حضرموت ،مراسيم استقبال شعبي لقيادي كان قد اعتقله
تحالف العدوان واالحتال بحجة انتمائه لتنظيم "القاعدة".
حيث أظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون محسوبون عىل
التنظيم املئات من شباب املكا وهم يستقبلون إم��ام وخطيب
جامع السلطان عمر صالح عمر اليافعي.
وأش��ار الناشطون إىل أن ق��وات أمنية موالية لنظام أب��و ظبي
ك��ان��ت ق��د اع�ت�ق�ل��ت ال�ي��اف�ع��ي بعد إلقائه محاضرة أشاد ف�ي�ه��ا
ب �ت �ن �ظ �ي��م "ال� �ق ��اع ��دة" ،م �ش ��ريي ��ن إىل أن ال �ع �ش ��رات م ��ن ط��اب��ه
اح�ت�ش��دوا للمطالبة ب��إط��اق س��راح��ه م��ا دف��ع ال�ف�ص��ائ��ل امل��وال�ي��ة
لنظام أبوظبي لإلفراج عنه.

ول ��م ي�ت�ض��ح ب�ع��د م��ا إذا ك��ان��ت دواف ��ع إط ��اق ن �ظ��ام االح �ت��ال
اإلم � ��ارايت ل�ل�ي��اف�ع��ي ت�ع�ك��س م �خ��اوف ذل ��ك ال �ن �ظ��ام م��ن ح��دوث
تصعيد لتنظيم القاعدة يف املدينة أم لعدم عاقته به.
وهنا تجدر اإلش��ارة إىل أن مدينة املكا شهدت وال ت��زال توترا
كبريا وسط مخاوف من عودة تنظيم القاعدة للسيطرة عليها
خصوصا بعد تكثيف نشاطه عىل تخومها وتهديده بالرد عىل
طرد فصائل اإلصاح من محافظة شبوة املجاورة.

قرار تصفية

وي ��رى م��راق �ب��ون أن ن �ظ��ام��ي ال �ع ��دوان واالح �ت ��ال ال �س �ع��ودي
 اإلم� ��ارايت ،ب�ع��د ث�م��اين س �ن��وات م��ن ت �ك��رار ت�ج��ارب�ه�م��ا ال�ف��اش�ل��ةمع قوى حزب اإلصاح التقليدية ،قد قرّرا تصفيتها وإزاحتها
ب�ش�ك��ل ت��دري�ج��ي وع��ىل م��راح��ل ،وال�ت�خ� ّ�ل��ص ك��ذل��ك م��ن أذرع�ه��ا
ّ
باملنشقني
العسكرية املنتشرة يف مناطق نفوذها ،واستبدالها
عنها ،وبزعماء القبائل والشخصيات االجتماعية والسياسية
الجديدة الساعية إىل الظهور والباحثة عن املناصب وعن مال
االرتزاق.

مشاركة أمريكية

وأف� � ��ادت م �ص ��ادر م� ّ�ط �ل �ع��ة أن ت �ح �ض ��ريات وت ��رت �ي �ب ��ات أن�ظ�م��ة
ال�ع��دوان واالح�ت��ال وم��ن معها م��ن أدوات وم�ك��ون��ات العمالة
واالرت� � ��زاق ل �خ ��وض م �ع��رك��ة ال�ت�ص�ف�ي��ة وال �ت �خ �ل��ص م ��ن ال ��وج ��ود

مشاركة عسكرية أمريكية
يف معركة السيطرة على حقول
البرتول يف وادي حرضموت
انتقايل اإلم���ارات يقر خطة
ع��م��ل��ي��ة س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى وادي
حرضموت وإجراءات تنفيذها
توتر كبري يف مدينة املكال وسط
مخاوف من عودة تنظيم القاعدة
للسيطرة عليها
اإلص��الح يرفض مهلة نظام
أبو ظيب لتسليم سيئون ويتوعد
بتفجري مواجهة مفتوحة
ال�ع�س�ك��ري ل�ح��زب «اإلص ��اح» يف وادي ح�ض��رم��وت ت��أيت يف ه��ذا
اإلطار.
وربطت املصادر تحضريات وترتيبات نظامي أبوظبي والرياض
ملعركة وادي حضرموت بظهور مجموعة من الضبّاط األمريكيني
يف مديرية بروم سابقا ،وبالتحديد يف مكتب مدير مديريتها،
واعتربت ظهور الضباط األمريكيني يف املحافظة تأكيدا لحقيقة
سعي نظام واشنطن للسيطرة عىل حقول البرتول اليمنية يف
وادي ح�ض��رم��وت ويف ال�ه�ض�ب��ة النفطية ب�ش�ك��ل ع��ام ال�ت��ي وج��د
فيها بيئة مائمة ومرتعا خصبا آللة نهبه ملصادر الطاقة وتأمني
استمرار تدفقها إىل أسواقه.
يشار إىل أن وسائل إعامية تابعة لتحالف العدوان واالحتال
كانت قد بررت وصول قوات أمريكية إىل مديرية بروم بالقول
أن وصول تلك القوات جاء ملناقشة الشؤون الخدمية واألمنية
ّ
محلية أكدت قيام تلك
والعسكرية للمديرية ،غري أن مصادر
ال�ق��وات األم��ريك�ي��ة ب�ج��والت ع��ىل م�ن��اط��ق ال�ض�ب��ة وال�ش�ح��ر وف��وه
ق�ب��ل أن ت�ح� ّ�ط يف ب ��روم ،م�ض�ي�ف� ً�ة أن ط��ائ��رات اس�ت�ط��اع ح� ّ�ل�ق��ت
بكثافة فوق تلك املناطق .والجدير ذكره ،أن قوّة خاصة أمريكية
ت�ت�ش� ّ�ك��ل م��ن ع�ن��اص��ر ف� ّ�ن� ّي��ني واس�ت�خ�ب��اري��ني ت�ت�م��رك��ز ب�ش�ك��ل دائ��م
يف مطار الريان القريب من املكا ،مركز محافظة حضرموت،
إىل ج��ان��ب ق �وّة ع�س�ك��ري��ة إم��ارات�ي��ة ،ك�م��ا أن م�ط��ار ال��ري��ان نفسه
قد تحول إىل مركز قيادة ملا يسمى باملنطقة العسكرية الثانية.

السالح البيولوجي  ..إرهاب دويل لتدمري الشعوب !
عميد :عبدالسالم السياين

الرسالة األكبر
للعرض العسكري

مل � ��اذا ي �ت �غ��اب��ى ال �ن �ظ ��ام ال �س �ع ��ودي ع��ن
ف �ه ��م ال ��رس ��ائ ��ل ال ��واق �ع �ي ��ة يف امل �ن �ط �ق��ة ؟
هل بسبب تكرار الفشل يف خططهم يف
العراق وسوريا ولبنان ؟ هل هذا تسبب
يف ت �ب �ل��د س �ي ��ايس يف ق � ��درة امل �ع �ت ��دي ع��ىل
الخروج من ورطته ونفقه املظلم ؟  ,أم
أن التزام وزير خارجية آل سعود للنظام
األمرييك بعدم التوقف عن االعتداء قبل
ثماين سنوات يف حالة عجزهم وفشلهم
ع� ��ن ت �ح �ق �ي ��ق اه � � ��داف ال �ت �ح ��ال ��ف وال �ش ��ر
املستطري عىل يمن الحكمة .
ل�ك��ن ه �ن��اك م��ن ي�ف�ه��م رس��ال��ة ال�ع��رض
العسكري بالحديدة والتي تحدث عنها
فخامة الرئيس املشاط يف خطابه املعلن
اث � �ن � ��اء ال � �ع � ��رض ال� �ع� �س� �ك ��ري .ح� �ي� ��ث ب��ني
للواليات املتحدة وازالمها باملنطقة قدرة
الجيش اليمنى ع��ىل ض��رب أي نقطة يف
البحر من أي مكان ..وهذه هي الرسالة
االك ��رب ال �ت��ي ي�ع��رف�ه��ا امل�ت�خ�ص�ص��ون فقط
ه� ��ذا ي �ع �ن��ى ان ي �ق��ف ال �ع ��دو م �ج ��ربا ع��ىل
اح � ��رتام ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ى وع� ��دم ال�ل�ع��ب
ب� �م� �ق� ��درات� ��ه وان � � ��ه ح� � ��ان ال � ��وق � ��ت إلج� � ��راء
خ �ط ��وات ال �س ��ام ب �م��ا ي �ح �ف��ظ م ��اء وج��ه
االزالم ومصالح مشروعة وقانونية ألي
نظام يحرتم القانون ال��دويل وال يعتدي
عىل اآلخرين بغري وجه حق ...
إن الحشد العسكري املنظم بالحديدة
يجب ان يزيح من عقول املرىض ان هناك
مليشيات يف الوطن الحبيب فاملليشيات
ال ت� �س� �ت� �ط� �ي ��ع ت� �ن� �ظ� �ي� ��م ب� � �ه � ��ذا امل � �س � �ت� ��وى
م ��ن ال � �ع� ��روض ال �ع �س �ك ��ري ��ة واالن �ض �ب ��اط
والتنسيق .
إن الحكمة التي يتمتع بها قائد املسرية
ال� �ق ��رآن� �ي ��ة وح� �ك ��وم ��ة اإلن � �ق � ��اذ واالخ � � ��اق
ً
عقوال
السياسية العالية إذا لم تجد لها
م�س�ت�ب�ص��رة ب��ال�ط��رف اآلخ ��ر امل�ع�ت��دى فقد
أذن ال �ل ��ه ورس ��ول ��ه ب �ض ��رب ع �ص��ا م��وىس
ع � ��ىل ه � ��ذا ال� �ب� �ح ��ر ف �ن �ج �ع �ل ��ه م� �س� �ج ��ورا ,
فيضطر حينها فرعون وجنوده لإليمان
بمنطق العقل والسام وعندها سيقول
الشيطان إين بريء منكم .
والش� ��ك ن�ن�ت�ظ��ر ال �ع �ي��د ال �ق ��ادم ال �ث��ام��ن
ل� �ث� ��ورة  21م� ��ن س �ب �ت �م��رب ف �ه ��ل س �ي �ك��ون
هناك مفاجئات عىل املستوى العسكري
والسيايس وغريه
هذا ما يأمله الشعب والجيش
وإن غدا لناظره قريب .

(ال تنسوا إنها فضيحة يف القانون الدويل
املعاصر إنه يف حني يعترب التدمري املتعمد
للبلدان واملدن والقرى جريمة حرب قديمة
العهد فإن قصف املدن بالقنابل من الطائرات ال
يمىض فقط دون عقاب بل ودون توجيه اتهام
ايضا إن القصف بالقنابل من الجو هو إرهاب دولة
إرهاب األغنياء) ..ويمىض (دوجالس لوميس)
عالم يف الشؤون السياسية متحدثا ( ....إننا يف
الواليات املتحدة لن نقبل ان يرشح للرئاسة شخص
ألقى قنبلة يف مطعم مكتظ بالناس لكننا نسعد
النتخاب شخص أسقط قنابل من الطائرات.)...

عيل الشراعي
االسلحة البيولوجية هي عبارة عن اسلحة تعتمد عىل التدمري
ال �ج �م��اع��ي م�ع�ت�م��دة ع ��ىل اس �ت �خ ��دام ال �ف ��ريوس ��ات او ال �ف �ط��ري��ات او
البكترييا او السموم الناتجة عن تلك الكائنات وت��أيت خطورة هذه
الجرائم البيولوجية من عدة دول تعتمد الطريقة البسيطة لتلك
األسلحة عىل استخدام طريق الرش التي تجرى عىل نطاق تجاري
يف مجال الزراعة بواسطة طائرات يمكن نشر األسلحة البيولوجية
بعدة طرق كل منها تعتمد عىل احداث انفجار لقنبلة او اسطوانة
او لصاروخ او بواسطة الرش.
تهدف الحروب البيولوجية اىل التأثري عىل مختلف عناصر البيئة
ق�ص��د تحقيق االن�ت�ص��ار يف ال�ح��روب م��ن خ��ال ال�ت��أث��ري ع��ىل اإلن�س��ان
وتعرضه ملختلف االمراض البيولوجية .كذلك التأثري عىل االقتصاد
ويستهدف ال��روة الحيوانية والنبات واملحصول ال��زراع��ي ومصادر
املياه واالطعمة للتأثر عىل الوضع االقتصادي للبلد كأن يتم القضاء
عىل املحصول الرئييس والذي يضمن به أمنه الغذايئ ولعل التكلفة
الباهظة ب��األرواح واالقتصاد والبيئة اك��رب وال يتناسب مع التكلفة
الزهيدة التي يتكلفها تصنيع الساح البيولوجي باملقارنة باألسلحة
األخ ��رى ف ��إذا ك��ان��ت ت�ك�ل�ف��ة ال�س��اح ال�ت�ق�ل�ي��دي 2000دوالر /ك��م2
والساح النووي 800دوالر /كم 2والساح الكيميايئ 600دوالر
/كم 2فإن تكلفة الساح البيولوجي هي دوالر واحد لكل /كم..2
ف��إب��ادة املحاصيل ال��زراع�ي��ة يمكن أن يشمل ال�ع��دي��د م��ن املحاصيل
ال�غ��ذائ�ي��ة ال�ت��ي ت�ع�ت�م��د ع�ل�ي�ه��ا ال�ش�ع��وب يف غ��ذائ�ه��ا وق��وت�ه��ا ال�ي��وم��ي
ك��ال�ق�م��ح وال�ش�ع��ري واألرز وال ��ذرة وال�ب�ط��اط��س ك�م��ا ي�م�ك��ن ان ي�ك��ون
الهدف بعض املنتجات التي تعتمد عليها الشعوب اقتصاديا بحيث
تمثل عنصرا أساسيا يف دخلها القومي كالقطن أو قصب السكر
وغ��ريه��ا م��ن امل�ح��اص�ي��ل ال�ن�ق��دي��ة وي�م�ك��ن ت��دم��ري ه ��ذه امل�ح��اص�ي��ل إم��ا
عن طريق الساح الكيميايئ الحارق الذي يدمر الزرع ويدمر معه
ايضا خصوبة الرتبة أو من خ��ال الجراثيم التي تهاجم املحاصيل
وتشمل الفطريات وبعض البكترييا والفريوسات فاملواد البيولوجية
التي تبقي م��دة طويلة يف البيئة تسبب تلوثا ل��أرض واملباين واملياه
ومصادر االطعمة.

اساليب استخدامه

ويتم رش االسلحة الكيميائية او البيولوجية من خ��ال طائرات
الرش التي تستخدم لرش املبيدات الزراعية عىل ارتفاعات منخفضة
وي�ن�ب�غ��ي أن ي�ت��م ال�ه�ج��وم م��ن ال�ج��و ل�ن�ش��ر االس�ل�ح��ة ك�م��ا ي�ن�ب�غ��ي أن
يراعى فيها أن يصمد العامل املستخدم لعوامل تقلب الجو املختلفة
وغ��ال�ب��ا م��ا ت�س�ت�خ��دم ال�ك��ائ�ن��ات ال�ح�ي��ة امل ��راد اس�ت�خ��دام�ه��ا م�ث��ل فطر
السوسة الذى يصيب القمح بالتسوس ويفسد املحصول يف حالة
متكيسة لىك يستطيع أن يصمد لتقلبات الطقس لفرتة طويلة كما
يمكن أن تطلق مثل ه��ذه األسلحة البيولوجية من مصدر انطاق
صناعي أو قنبلة توضع عىل رأس الصاروخ مثلما يحدث يف حالة
الرؤوس النووية وتسمى رؤوسا بيولوجية يقذف بها.
وه �ن ��اك اس��ال �ي��ب أخ� ��رى ي�م�ك��ن م ��ن خ��ال �ه��ا اس �ت �خ ��دام ال�ع�ن��اص��ر
البيولوجية املدمرة كتلويث مصادر املياه والطعام ومخازن حفظ
البذور وغريها من مقومات االقتصاد لدول املعتدى عليها .

مراحل تاريخية

لعل استخدام الكائنات الحية كأسلحة بيولوجية يعود اىل عصور
قديمة تصل اىل ما قبل  300قبل املياد  .وقد تم تقسيم مراحل
اس �ت �خ��دام األس �ل �ح��ة ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة ع ��رب ال �ت��اري��خ اىل س ��ت م ��راح ��ل او
احقاب تاريخية تغريت خالها طبيعة األسلحة املستخدمة وتطورت
وسائل استخدامها والتكنولوجيا املستخدمة يف تصنيعها.
تلويث مصادر املياه ما بني الفرتة عام  300قبل املياد حتى عام
1763م تشري كتب التاريخ ان اليونانيني قد استخدموا مخلفات
بعض الحيوانات يف تلويث مصادر مياه الشرب التي يشرب منها
اع��داؤه��م وت��ا ذل��ك اس�ت�خ��دام ال�ف��رس وال ��روم ل��أس�ل��وب نفسه يف
ح��رب�ه��م م��ع االع� ��داء ك��ذل��ك اس�ت�خ��دم م�ي�ك��روب ال �ج��دري م��ن قبل
ال� �ج ��دري اس �ت �خ��دم��ه االن �ج �ل �ي��ز ض ��د ال �ه �ن ��ود ال �ح �م��ر  .وك� ��ان ال �ق��رن
ال�ث��ام��ن ع�ش��ر ه��و ب��داي��ة م�ع��رف��ة ال�ن��اس ب��األم��راض امل�ع��دي��ة املختلفة
واستخدامها كساح يف الحروب ثم جاء القرن التاسع عشر وبداية
ال �ق��رن ال�ع�ش��ري��ن ح��ام��ا م�ع��ه االك�ت�ش��اف��ات ال�ه��ائ�ل��ة ل�خ�ب��اي��ا واس ��رار
ع�ل��م ال�ب�ك�ت��ريي��ول��وج��ي ال��ذي وس��ع م ��دارك ال ��دول ول�ف��ت ن�ظ��ره��م اىل
اه�م�ي��ة اس �ت �خ��دام امل�ي�ك��روب��ات ك�س��اح يف ال �ح��روب امل�خ�ت�ل�ف��ة وم�ن�ه��ا
ال�ح��رب االقتصادية  ..واث�ن��اء ال�ح��رب العاملية االويل اتهمت ايطاليا
املانيا باستخدام ميكروب ال�ك��ول��ريا يف حربها ضدها واي�ض��ا اتهمت
املانيا باستخدام ميكروب الطاعون .وثبت استخدام االملان لبكترييا
األن��راك��س العضوية يف مدينة ب��وخ��ارس��ت ب��روم��ان�ي��ا م��ن اج��ل نشر
ال �ع��دوى ب��ني ال�خ�ي��ول وامل��اش�ي��ة ل��أع��داء وال �ت��ي ك��ان��ت اح ��د اس�ل�ح��ة
ال �ح��رب يف ال �ق �ت��ال وم �خ��زون �ه��م م��ن ال �غ ��ذاء وال �ت��ي ي�م�ك��ن ان ت�ن�ق��ل
عدواها لإلنسان ايضا.

التسلح البيولوجي

ويف م�ح��اول��ة م��ن ال ��دول للتصدي مل�ث��ل ه��ذه االن ��واع م��ن االسلحة
الكيميائية والبيولوجية ولتحجيم انتشار مثل هذه االسلحة بعد
ال�ح��رب م��ن خ��ال ب��روت��وك��ول ج�ن�ي��ف ع��ام 1925م وال ��ذي يحضر
استخدام الغازات السامة والكائنات الدقيقة كوسيلة من وسائل

الحرب واالسلحة اال ان هذه املعاهدة لم تحظر إجراء األبحاث او
امتاك او تحظري مثل هذه االسلحة البيولوجية وبغياب التفتيش
وال��رق��اب��ة ع��ىل ان �ت��اج االس�ل�ح��ة ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة ف�ق��د زادت ع ��دد ال ��دول
االس�ت�ع�م��اري��ة م��ن اج��راء اب�ح��اث وان�ت�ج��ت اسلحة بيولوجية ومنها
ام��ري�ك��ا ال�ت��ي ل��م ت��وق��ع ع��ىل ب��رت��وك��ول 1925م  .ويف ع��ام 1941م
قدمت امريكا باالشرتاك مع كندا وبريطانيا وبعض الدول األخرى
ب ��رن ��ام �ج ��ا ق ��وم �ي ��ا ألب �ح ��اث ال �ت �س �ل �ي��ح ال �ب �ي ��ول ��وج ��ي وان� �ت ��اج م �ث ��ل ه ��ذا
النوع من االسلحة وك��ان عام 1942م هو بداية برنامج التسليح
البيولوجي الهجومي يف ام��ري�ك��ا يف مدينة (ك��ام��ب دي��رتي��ك) بوالية
مريياند وك��ان هذا الربنامج يشمل استخدام االن��واع املختلفة من
ال�ب�ك��رتي��ا م�ث��ل األن��راك��س وال��ربوس�ي�ل��ا .ف�ه��ذه االن ��واع م��ن البكترييا
ت�ح��دث اض ��رار ك�ب��رية يف ت�ل��وث ال�ب�ي�ئ��ة وب�ع��ض ال�ن�ب��ات��ات  .ويف نفس
العام 1942م القت بريطانيا الجمرة الخبيثة عىل جزيرة غرينارد
ع��ىل م�ق��رب��ة م��ن س��اح��ل اس�ك�ت�ل�ن��دا ال�غ��رب��ي ل�ت�ج��رب��ة اس�ت�خ��دام�ه��ا يف
ال�ح��رب ف�م��ات��ت ال�ح�ي��اة ال��ربي��ة فيها وت�ل��وث��ت ال�ج��زي��رة بشكل خطري
ج�ع�ل�ه��ا ع��ري م��أم��ون��ة ل ��ذا ت��م ح�ظ��ر دخ��ول�ه��ا وق ��ام ��وا ب�ن�ص��ب الف�ت��ات
التحذير من الدخول للجزيرة
وخال الحرب العاملية الثانية (1945 -1939م) كان اليابانيون
يف طليعة الدول التي اجرت ابحاثا عىل انتاج االسلحة البيولوجية
وكان لديهم ما يقرب من 731مركزا للدراسات واالبحاث يف مجال
االسلحة البيولوجية وكان اليابانيون يستخدمون السجناء لتجريب
ه��ذه االس�ل�ح��ة عليهم واس�ت�خ��دم��وه��ا اث�ن��اء ال�ح��رب ال�ع��امل�ي��ة الثانية
اث �ن��اء اح�ت��ال�ه��م مل�ن�ش��وري��ا ك��ذل��ك اس�ت�خ��دم��وا االس�ل�ح��ة ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة
خال الحرب اثناء هجومهم عىل  11مدينة صينية وكانت االنهار
واآلبار ومصادر املياه والطعام هي الهدف من وراء هذه الهجمات
من خال بكترييا االنراكس الكولريا الساملونيا الشيجيا وكذلك
ميكروب الطاعون  .وكانت الطائرات يف بعض االحيان تطلق هذه
االنواع من البكرتيا من الجو ليستنشقه الناس ويصابوا بالعدوى
.وك��ان اليابانيون يربون الفرئان التي تحمل ميكروب الطاعون ثم
يرتكون الرباغيث تتغذي عليه لتحمل امليكروب ثم بعد ذل��ك يتم
تجميع ه��ذه الرباغيث املحملة بالعدوى ويتم اطاقها عىل بعض

أكرث من 111مليار دوالر خسائر
تهدف الحروب البيولوجية اىل
التأثري على مختلف عنارص البيئة اليمن يف املجال الزراعي منذ بداية
قصد تحقيق االنتصار يف الحروب العدوان

امل ��دن ال�ص�ي�ن�ي��ة ب��واس�ط��ة ال�ي��اب��ان�ي��ني ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ط�ل�ق��ون م��ا ي�ق��رب
من  15مليون برغوث محمل بمكروب الطاعون من الجو يف كل
ه�ج�م��ة م��ن ه�ج�م��ات�ه��م  .ك��ل ه ��ذا ورث �ت��ه أم��ري�ك��ا م��ن ال�ي��اب��ان�ي��ني بعد
هزيمتهم بالحرب واسر العديد من علمائهم والتي قايضتهم امريكا
مقابل صدور قرار العفو عنهم وعدم محاكمتهم كمجرمي حرب
يف مقابل ان ينقلوا كل اسرار هذه االبحاث إىل االمريكان ويشرفوا
عىل تنفيذها .

تدمير الزراعة

يف عام 1947م سحب الرئيس ترومان برتوكول جنيف الخاص
ب��اس�ت�خ��دام االس�ل�ح��ة ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة م��ن م�ج�ل��س ال�ش�ي��وخ ألن ��ه وج��د
ان امل��واف�ق��ة ع�ل�ي��ه وال��دخ��ول ف�ي��ه س��وف ي�ع��وق ال��ربن��ام��ج ال�ه�ج��وم��ي
ل�ل�ت�س�ل�ي��ح ال �ب �ي��ول��وج��ي ل �ل ��والي ��ات امل �ت �ح ��دة .وخ� ��ال ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات
والستينيات من القرن املنصرم جعلت امريكا من اغلب دول العالم
حقل تجارب لساحها البيولوجي وجهته نحو تدمري الزراعة كحرب
اقتصادية وكانت كل اسلحة الجيش االمرييك تحتوى عىل برنامج
للحرب واالسلحة البيولوجية وكانت ترسانة االسلحة البيولوجية
امل�ت�ض�خ�م��ة ت�ش�م��ل اس �ل �ح��ة ق��ات �ل��ة وك� ��ان م ��ن ض �م��ن ه ��ذه االس�ل�ح��ة
ايضا تلك املوجهة للقضاء عىل املحاصيل الزراعية لضرب اقتصاد
الدول املعادية مثل بعض الفطريات التي تقىض عىل محاصيل االرز
والبطاط والقمح والقطن وغريها وم��ن بني اسلحة ه��ذه الرتسانة
الكثري من السموم التي كانت تستخدم بواسطة املخابرات املركزية,
ويف ع��ام 1969م م��ع ام�ت��اك ام��ري�ك��ا ل�ل�س��اح ال�ن��ووي ال��ذي اعترب
ان ل��ه قيمة اس��رتات�ي�ج�ي��ة اق��وى يف ال�ح��روب اع��ان ال��رئ�ي��س نيكسون
ان امريكا سوف تتخىل من جانبها عن برنامج التسليح البيولوجي
وانها سوف تتخلص من كل املخزون من هذا النوع من االسلحة ولم
توقع أمريكا عىل حظر امتاك مثل هذا النوع من االسلحة ألغراض
هجومية سوى عام 1972م ولكن بسبب الحرب الباردة والتسابق
عىل امتاك اسلحة نووية وكيميائية ع��ادت امريكا إلنتاج اسلحة
ب�ي��ول��وج�ي��ة اك ��ر خ �ط��ورة ع��ىل االن �س��ان وال �ح �ي��وان وال�ب�ي�ئ��ة وال��زراع��ة
والتي ما زالت مراكزها تجري أبحاثها البيولوجية وتبيع اسلحتها
ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة ل ��دول ح�ل�ف��ائ�ه��ا لتستخدمها يف ح��روب�ه��ا ض��د االخ��ري��ن
وما العدوان عىل اليمن يف 26مارس 2015م واستخدام اسلحة
محرمة دوليا والتي الحقت الضرر الكبري ب��األرواح وتلويث للبيئة
وتدمري لاقتصاد واملحاصيل الزراعية والبنية التحتية لليمن منذ
ث�م��اين س �ن��وات م��ن ال �ع��دوان ف��آث��ار ت�ل��ك األس�ل�ح��ة س�ت�خ�ل��ف م�ع��ان��اة
كبرية صحية وبيئية تستمر لعقود من السنوات .

خسائر واضرار

يف املؤتمر الصحفي لوزير الزراعة والري املهندس عبدامللك الثور
اوضح أن إجمايل الخسائر الناجمة عن العدوان والحصار األمرييك
السعودي االم��ارايت ،الذي لحق بالقطاع الزراعي بلغ 111مليارا
و 279مليونا و 271ألف دوالر .فالخسائر واألضرار املباشرة منذ
بداية العدوان بلغت 7مليارات و 477مليونا و 507آالف دوالر.
واألضرار والخسائر غري املباشرة يف القطاع الزراعي تجاوزت 103
م�ل�ي��ارات و 801م�ل�ي��ون و 764أل��ف دوالر .وأن األض ��رار امل�ب��اش��رة
ت�م�ث�ل��ت يف م �ب��ان وم �ن �ش��آت ال�ج �م�ع�ي��ات ال ��زراع �ي ��ة وامل �ن �ش ��آت امل��ائ�ي��ة
واألس� ��واق ال��زراع �ي��ة وم ��راك ��ز ال �ص ��ادرات وامل �س �ت��ودع��ات وامل �خ ��ازن و
أنابيب نقل املياه واملحميات واملشاتل االنتاجية وال��روة الحيوانية
ومناحل العسل وقطاع الدواجن .فيما تمثلت األضرار غري املباشرة
ت�م�ث�ل��ت يف اس �ت �ه��داف اإلن �ت ��اج ال ��زراع ��ي ال �ن �ب��ايت وامل �ش��ات��ل االن�ت��اج�ي��ة
واألس ��واق ال��زراع�ي��ة وم��راك��ز ال�ت�ص��دي��ر وامل�ح��ات ال�ت�ج��اري��ة وال�ت�ب��ادل
السلعي والناتج املحيل واملوارد الطبيعية واإلنتاجية.

عدوان بيولوجي

وع��ىل ال��رغ��م م��ن ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ح�ظ��ر وإن �ت��اج وت�خ��زي��ن األس�ل�ح��ة
البيولوجية واستخدامها يف أغراض هجومية أو حربية عام 1972م
إال أن هذه االتفاقية لم تمنع التطور الرهيب الذي حدث يف أبحاث
وأساليب إنتاج واستخدام األسلحة البيولوجية وذلك وحتى اليوم
ال ت��وج��د دول ��ة واح ��دة ت�م�ل��ك ه��ذا ال �س��اح ت�ع��رتف ب��اس�ت�خ��دام مثل
هذا النوع من الساح البيولوجي رغم استخدامه يف حروب عديدة
ومنها العدوان عىل اليمن والتي تظهر التقارير والواقع استخدام
ال�س��اح ال�ب�ي��ول��وج��ي يف ع��دوان�ه��م ع��ىل ال�ي�م��ن ل�ق�ت��ل شعبها وت��دم��ري
اقتصاده وثروته الزراعية والحيوانية وتلويث املياه والبيئة والرتبة.
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االقتصادية

وزير النفط 130 :مليونًا و 41ألف برميل بقيمة  9مليارات و 490مليون دوالر
حجم النفط الذي نهبه العدوان ومرتزقته حىت يوليو 2022م

نظمت وزارة النفط واملعادن والوحدات
التابعة لها بصنعاء مؤتمراً صحفياً بعنوان
" العدوان وسنوات من النهب املنظم نفط
– غاز – معادن" .

ويف املؤتمر أكد وزير النفط واملعادن أحمد
عبدالله دارس ،أن حجم النفط الخام
املنهوب خالل الفرتة منذ العام  2018م إىل
نهاية شهر يوليو 2022م بلغ نحو  130مليوناً
و 41ألفاً و 500برميل ،فيما تبلغ قيمة
عائداته تسعة مليارات و 490مليونا و639
ألف دوالر ،حيث تم توريد هذا املبلغ إىل
العديد من بنوك تحالف العدوان ..مشريا
إىل أن تلك املبالغ كافية لصرف مرتبات
موظفي الدولة يف مختلف املحافظات
اليمنية ملدة خمس سنوات.

ويف املؤتمر الصحفي بحضور نائب وزير
النفط ياسر الواحدي ،أدان الوزير ودارس
واستنكر ما يقوم به مرتزقه العدوان
األمرييك السعودي اإلمارايت من نهب
لرثوات الشعب اليمني النفطية والغازية
وتوريد عائداتها التي تصل إىل مليارات
الدوالرات إىل بنوك تحالف العدوان.
وأشار إىل أن تلك املمارسات تأيت يف الوقت
الذي يعاين فيه أبناء الشعب اليمني من
انقطاع للمرتبات وانعدام الكثري من
الخدمات الضرورية املرتبطة بمعيشة
املواطن بسبب األزمات الخانقة جراء
الحصار وما سببه من ارتفاع األسعار التي
تضاعفت بسببه وبسبب األزمات العاملية.
وبني الوزير دارس أن تهريب النفط

الخام وتصديره إىل الخارج يتم
عرب العديد من املوائن تشمل
ميناء الشحر "الضبة " وميناء
برئ عيل " النشيمة  -رضوم "
ومينايئ نشطون وقنا ..الفتاً إىل
أن كميات النفط الخام التي يتم
نهبها وتهريبها من تلك املوائن يتم
تفريغها يف عدة املوائن منها موائن
الصني وتيالند ومصر وماليزيا
واإلمارات والهند وغريها من
موائن دول تحالف العدوان..
مبيناً أن هناك نفط خام يتم
نهبه من اآلبار مباشرة غري معلن
عنه ويتم تهريبه بواسطة سفن
خاصة باملشتقات النفطية تسمى
"أويل تنكر " ،كما أن هناك سفن
كبرية لتهريب النفط الخام تبقى
يف الغاطس بعيدة عن امليناء ويتم
نقل النفط الخام بواسطة سفن
مشتقات نفطية صغرية من ميناء
التهريب إىل هذه السفن الكبرية "
بطريقة املسافنة" .
وطالب وزير النفط ،بضرورة
تسليم إدارة القطاع النفطي
والغازي واملعدين ..مبينا أنه يف
حال توريد كافة املبالغ إىل البنك
املركزي بصنعاء فإن حكومة
اإلنقاذ الوطني ستلتزم بصرف
مرتبات كافة موظفي الدولة.

قرب فصل الشتاء وتزايد احتياج
أوروبا للغاز نتيجة قيام روسيا
بخفض كميات الغاز املصدرة
ألوروبا بسبب مواقفها تجاه
األحداث التي تشهدها أوكرانيا.

يف حال توريد كافة عائدات النفط والغاز
إىل البنك املركزي بصنعاء فإن حكومة اإلنقاذ

ستلتزم برصف مرتبات موظفي الدولة

وبخصوص تشغيل الشركة اليمنية للغاز
الطبيعي املسال ،أكد وزير النفط أنه وصلت

بالغات تفيد بأن هناك مساعي حثيثة
من تحالف العدوان ومرتزقتهم إلعادة
تشغيل مشروع الغاز املسال خصوصا مع

وحذر وزير النفط ،من السماح
بإعادة تشغيل املشروع وتصدير
الغاز املسال الذي تخطط له
حكومة املرتزقة وشركة توتال
بالتعاون مع تحالف العدوان،
ما لم يكن العائد يف صالح
أبناء الشعب اليمني كون هذه
الرثوة تخص كافة أبناء الشعب
اليمني ..وقال " لن نقف مكتويف
األيدي حيال ذلك وأن عليهم
االلتزام باالتفاقية وكذا االلتزام
بتعديل األسعار والتوريد إىل
حساب البنك املركزي يف صنعاء
أو حساب مشرتك بحسب ما
يتم االتفاق عليه أو الحفاظ
عىل النفط الخام الذي سينتج
مصاحبا مع الغاز املسال وعدم
العبث بالرثوة النفطية ليتم
تصديرها عرب أنبوب النفط
عن طريق رأس عيىس بحسب
االتفاق".

وجدد وزير النفط واملعادن،
التحذير لشركة صافر وكافة
الشركات املقاولة من الباطن
من تقديم أي تسهيالت أو خدمات بغرض
اإلسهام يف استمرار نهب مقدرات البالد

وثرواتها  ..الفتا إىل أن الوزارة تقوم عىل
مدار الساعة برصد كل التحركات التجارية
من قبل حكومة العدوان ومرتزقته وستقوم
باتخاذ اإلجراءات املناسبة وبكل الطرق
واإلمكانات املتاحة للمحافظة عىل حقوق
أبناء الشعب اليمني.

واوضح ان من هذه االمراض واآلفات ما يسمى
البياض الزغبي والعفن ،مشريا أن السبب يف
انتشارها هو االستخدام العشوايئ واملفرط لألسمدة
واملبيدات الزراعية..

اليمن ،وكذلك التوعية واالرشاد بالطرق الصحيحة
والسليمة الستخدام املبيدات واالسمدة.

حتى يتم مكافحة األمراض واآلفات التي تصيب
العنب ،مضيفا أن عىل الوزارة كذلك تقديم
االرشادات والتوعية املستمرة للمزارعني بالطرق
الصحيحة والسليمة الستخدام املبيدات واالسمدة
وذلك عن طريق وسائل االعالم املختلفة باإلضافة إىل
التوعية امليدانية ،وتشكيل لجان توعية وإرشاد عىل

ارتبط اسم العنب بالتاريخ والحضارة
اليمنية القديمة ،والعصور االسالمية،
وطالب املزارع محمد صالح حاتم الدولة ممثلة
وذكر اسمه في النقوش واالثار اليمنية،
يف وزارة الزراعة والري بتفعيل االرشاد الزراعي،
ومراجع
وذكره المؤرخون في عدة كتاب
واشار محمد الحيلة أن وزارة الزراعة والري لم وتشكيل فرق للنزول امليداين إىل املزارع ملعرفة
تاريخية قديمة.
تقم بدورها يف الرقابة عىل املبيدات التي تدخل إىل األمراض وان يكون النزول منذ بداية موسم العنب
محمد صالح حاتم
جودة عالية :

اشتهر العنب اليمني بجودته العالية ومذاقة
الفريد ،نظرا للميزة النسبية التي تتفرد بها البيئة
اليمنية ،من تنوع مناخي وتعدد يف التضاريس،
وخصوبة للرتبة ،وضرب به يف املثل العربي القديم
(ال طال عنب اليمن وال بلح الشام ) ،وهذه شهادة
لجودة العنب اليمني ،وأن الحصول عليها يعد من
االمنيات.
بيئة العنب :

يحتاج العنب إىل صيف حار وجاف وشتاء بارد،
مع درجات حرارة ترتاوح بني  15-20درجة مئوية.
مناطق زراعته :

كان العنب ينتشر يف عدة محافظات يمنية ولكنه
مع مرور الزمن انحصرت زراعته عىل محافظات
قليلة عل اشهرها محافظة صنعاء  ،وصعدة ،
والجوف وعمران ،والبيضاء بنسبة قليلة .وتعد
مديرية بني حشيش يف محافظة صنعاء اشهر
مديرية يزرع فيها العنب وتسمى سلة عنب اليمن
نظرا لخصوبة تربتها ،ومناخها املناسب ،وكذلك
يتواجد يف مديريات خوالن ،وبني الحارث.
اصناف العنب :

يصنف العنب اليمني االجود عىل مستوى العالم،
ويكتسب شهرته من تنوع أصنافه وألوانه وأشكاله.
ويقسم لعنب اليمني اىل ثالثة اقسام  :العسيل
(االبيض) ،واألحمر ،واالسود ،وتوجد عدة اصناف
من هذه االقسام ومنها عىل سبيل الذكر (األطراف،
الجربي ،البياض ،بيض الحمام ،التبويك ،الرتبي،
الزيتون ،القوارير ،العرقي ،عيون البقر ،الحاتمي،
الجويف ،والعاصمي ،وغريها من االصناف والتي
تزيد عن اربعني صنفا.
االمراض واآلفات :

محمد صالح الحيلة أحد مزارعي العنب يف بني
حشيش اشار ان العنب يف بني حشيش اصيب
بأمراض منذ سنوات قليلة والتي لم تكن موجودة
من قبل ،مؤكدا أن هذه االمراض تؤدي اىل فساد
وتلف كميات كبرية من العنب.

وذكر الحلية أن املزارعني يف السابق كانوا
يستخدمون السماد البلدي (الذبيل) املستحضر من
مخلفات الحيوانات ،وكذلك عملية( ترتيب )العنب

تنمية القطاع
الزراعي وتحقيق
األمن الغذايئ ..
املعركة األهم واألكرب

كما حذرت وزارة النفط واملعادن ،جميع
الشركات النفطية العاملة يف اليمن
وطالبتها بضرورة االلتزام باتفاقيات
املشاركة يف اإلنتاج وكذلك كافة التعاميم
والتوجيهات الصادرة إليها من وزارة النفط
صنعاء منذ العام  2018م حتى عام 2022م.

وأوضح وزير النفط واملعادن ،خالل املؤتمر
الصحفي بأن تحالف العدوان ينفذ أجندته
االحتاللية للسيطرة عىل الجزر اليمنية يف
البحر العربي والبحر األحمر وعىل رأسها
سقطرى وجزيرة ميون وكذا السيطرة عىل
مضيق باب املندب وجميع املوائن اليمنية عىل
البحر العربي والتحكم فيها وعىل رأسها
املوائن التجارية وموائن تصدير ونهب النفط
الخام وميناء بلحاف لتصدير الغاز املسال.

وطالب األمم املتحدة بسرعة الوفاء
بالتزاماتها فيما يتعلق بالباخرة صافر من
خالل سرعة توفري البديل املناسب للخزان
العائم لتاليف أي تداعيات كارثية وتلوث بيئي
يمتد من باب املندب إىل قناة السويس.

كما طالب األمم املتحدة بالقيام بواجباتها
والعمل عىل اإلفراج عن سفن املشتقات
النفطية التسع املحتجزة من قبل تحالف
العدوان خالل فرتة الهدنة املؤقتة.

العنب  ..ثروة وطنية يجب االهتمام بها
والتي تعمل عىل القضاء عىل الحشرات والعناكب
وتسفية عناقيد العنب
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مستوى العزل والقرى من ابناء املجتمع.

مدير مكتب الزراعة والري بمديرية بني حشيش
املهندس حازم العضيل اشار أن شجرة العنب تصيبها
امراض وآفات زراعية عديدة منها البياض الدقيقي،
والبياض الزغبي ،واالعفان وغريها من األمراض
واآلفات ،والتي انتشرت خالل السنوات األخرية،
واثرت بشكل كبري عىل محصول العنب مؤكدا أن
السبب هو انعدام املبيدات الفعالة يف االسواق
القادرة عىل مكافحة تلك األمراض ،والتي غابت خالل
السنوات األخرية ،وما يتواجد يف السوق من مبيدات ال
تنفع ،بل أن بعضها اصبح مضراً عىل العنب.
اإلرشاد الزراعي :

اوضح املهندس العضيل أن االرشاد الزراعي غائب عن
املديرية ،مؤكدا عدم وجود مركز ارشادي يف املديرية،
وناشد مكتب الزراعة والري باملحافظة بتوفري مركز
ارشاد زراعي ومهندسني زراعيني يف املديرية
الصعوبات :

يعد العنب من الفواكه التي ال تتحمل النقل او
البقاء لفرتة طويلة ،بل أنها سريعة التلف ،مالم يتم
تجفيفها وتحويلها إىل زبيب..

واشار حازم العضيل ان الصعوبات هي ارتفاع اسعار
املشتقات النفطية ،واسعار املدخالت الزراعية،
وضعف التسويق ،وعدم توفر املبيدات الزراعية
النافعة ملكافحة األمراض واآلفات..
املساحة واإلنتاج :

حسب كتاب االحصاء الزراعي للعام 2020م  -بلغت
املساحة املزروعة بالعنب  11991هكتارا ،وبنسبة .8
 12%من املساحة املحصولية للفواكه ،وبلغت كمية
اإلنتاج 136555طناً ،وبحسب الكتاب نفسه فقد
جاءت محافظة صنعاء يف املرتبة األوىل بمساحة بلغت
( )9076هكتاراً،
وكمية االنتاج (  )104074طناً ،ومحافظة صعدة ثانيا
بمساحة ()996هكتاراً ،وكمية االنتاج ()10888طناً.

وتبقى شجرة العنب ثروة وطنية هامة ومحصوالً
نقديا واشتهرت بزراعتها اليمن منذ قرون من الزمن،
يجب االهتمام بها وتنميتها والحفاظ عليها ،بل يتطلب
دعم املزارع اليمني ،ايجاد حلول عاجلة وسريعة
لآلفات الزراعية التي انتشرت يف اشجار ومحصول
العنب ،وإنشاء جمعيات زراعية خاصة بالعنب
وانشاء اسواق خاصة بالعنب ،تحتوي عىل بنية
متكاملة من ثالجات تربيد لحفظ وتخزين العنب وقت
الذروة ،وتسويقها يف بقية ايام السنة ،كما يتوجب
منع استرياد الزبيب الخارجي ،وفتح اسواق خارجية
لتصدير العنب والزبيب اليمني ،ليعود النفع والفائدة
عىل املزارع اليمني والدولة.

د .يحيى عيل السقاف
معركة األمن الغذايئ هي املعركة
األهم واألكرب وهي األخطر مع أعداء
اليمن واألمة اإلسالمية الذين عملوا
بكل الوسائل والطرق واألساليب عىل
تدجني شعوبنا لزمن طويل حتى تحولت
إىل شعوب ودول تعتمد يف غذائها عىل
ما يصل من الخارج وتستهلك دون أن
تنتج برغم وجود اإلمكانيات الطبيعية
والجغرافية والبيئية واملناخية واملوارد
املحلية التي ُتمكن الناس من الزراعة
وإنتاج غذائهم من أرضهم وبالدنا اليمن
أرض السعيدة أحد هذه النماذج املؤسفة
وألن من ال يملك قوته ال يملك قراره
ومن ال يملك قراره ال يملكن سيادته
وحريته واستقالله .
حيث ُتعد الزراعة احد النشاطات
االقتصادية الرئيسية التي تسهم يف
االقتصاد الوطني ويرتبط األمن الغذايئ
باألمن الوطني وتحقيق األمن الغذايئ
يعتمد بالدرجة األساسية عىل توفري
الغذاء من اإلنتاج الزراعي املحيل وللقطاع
الزراعي الدور الرئييس يف مسرية التنمية
االقتصادية واالجتماعية كونه يمثل
املصدر الرئييس للغذاء ومصدراً أساسياً
للمواد األولية التي تحتاجها الصناعة
ويحقق عوائد من رأس املال والنقد
األجنبي ويعترب سوقاً رائجة لتصريف
العديد من السلع وبعبارة أخرى يسهم
تطور وتنمية القطاع الزراعي يف مكافحة
البطالة وتقليص حجم االسترياد وتطور
ونهوض املجتمع وتعزيز االقتصاد
الوطني وبالتايل الوصول إىل مرحلة
االكتفاء الذايت فضال ً عن أن املنتج املحيل
يكون أكرث أماناً واطمئنانا عىل السالمة
الصحية للمستهلك مقارنه باملستورد
كون أغلب أمراض العصر مرتبطة
بالغذاء واالستهالك الغذايئ كما أن
تطور القطاع الزراعي ينعكس إيجابياً
عىل تحسني الواقع البيئي .
كما أن تفعيل آليات العمل يف القطاع
الزراعي تحتل أولوية كونه القطاع
املسؤول عن األمن الغذايئ للبالد فمن
الضروري معالجة املشاكل التي يعاين
منها هذا القطاع الحيوي بغية إنتاج
املحاصيل التي تدخل يف صلب احتياجات
املواطن اليومية والوصول إىل االكتفاء
الذايت من املحاصيل الزراعية وخاصة
االسرتاتيجية منها ،وبذلك نقلل من
االعتماد عىل املحاصيل املستوردة التي
غص بها األسواق اليمنية ،فارتفاع
تكاليف اإلنتاج وقلة املياه هي من جملة
األسباب التي تعيق انطالق هذا القطاع
بنظر الخرباء الزراعيني وكل هذه
العوامل أسهمت يف الرتاجع الواسع
لإلنتاج الزراعي وأصبح املستورد من
جميع املواد الغذائية يُشكل غالبية
البضائع يف السوق اليمنية.
ويف ظل املعركة املصريية التي
يخوضها شعبنا ضد قوى الشر العاملية
والرأسمالية الغربية فإن معركة تنمية
القطاع الزراعي وتحقيق األمن الغذايئ
هي األهم والتي يجب أن تبدأ من خالل
توطني الوعي االستثماري لدى رأس
املال الوطني يف التحول من االسترياد
الخارجي إىل االستثمار واإلنتاج املحيل
وهذا يحتاج إىل ثورة وعي وطنية نخبوية
وشعبية وذلك يف ظل وجود قيادة
ثورية وسياسية وطنية تحمل هذا الهم
وتتبنى هذا التوجه الوطني االسرتاتيجي
بالرتكيز ليس عىل التوسع الرأيس لزيادة
اإلنتاجية ولكن أيضاً عىل التوسع األفقي
يف املساحة املزروعة والتأثري عىل األنماط
االستهالكية بتشجيع املنتج املحيل
وتعزيز وضع امليزان التجاري الزراعي من
خالل زيادة إنتاج وتصدير املحاصيل ذات
امليزة النسبية وأهمية دعم وتحفيز املزارع
اليمني بما يضمن تنشيط دوره اإلنتاجي
وتعزيز مناعته ضد األزمات وتحويله من
مستهلك للمساعدات الغذائية إىل منتج
للمحاصيل الضرورية .
كما إن اإلنتاج الزراعي الذي يعتمد
بشكل أسايس عىل مياه األمطار يتعرض
للتناقص يف مواسم الجفاف كما ال توجد
هناك أي خطط حكومية لدعم هذا
القطاع ولهذا نجد بعض املنتجات التي
يرتفع إنتاجها يف موسم الصيف تتعرض
لإلتالف أو تدين أسعارها لعدم وجود
سياسات حكومية فيما يتعلق بالتخزين
أو التسويق لتلك املنتجات والتي يرتفع
سعرها يف مواسم الشتاء إىل أسعار
كبرية مع تدين نسبة اإلنتاج ولهذا نجد
بأن قطاع الزراعة يواجه تراجع مستمر
مشكال ً فجوة كبرية بني نمو هذا القطاع
والنمو السكاين .
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محكمة املنطقة العسكرية املركزية
توايل محاكمة  60من قيادات الخونة
عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية بصنعاء جلستها العلنية
لـمحاكمة  60من الخونة الفارين من وجه العدالة واملتهمني بوقائع االنضمام
وتسهيل دخول العدو اىل اقليم الجمهورية اليمنية وانتحال الصفات ووقائع أخرى.
ويف الجلسة تم استعراض ادلة االتهام وردود املحامني املنصبني عن املتهمني.
 - 1اللواء عبدالعزيز قائد احمد الشمريي
 - 2العميد ركن عيل حاتم احمد اليعييش
 - 3العميد ركن هال غالب عبدالله القانص
 - 4العميد احمد راجح عيل ابو اصبع
 - 5العميد فارس يحيي احمد الربادي
 - 6العميد لؤي عوض محمد الزاميك
 - 7العميد مهران محمد سعيد القباطي
 - 8العميد عدنان رزيق القمييش
 - 9العميد اكرم طه عيل االديمي
 - 10العميد خالد ناصر يسلم العلوي
 - 11العميد عبدالرحمن عيل محمد الشراعي
 - 12العميد جهاد عبد الباقي حسني الدقيمي
 - 13العميد هادي محمد الجعيدي
 - 14العميد فيصل ناصر حسني مختار
 - 15العميد عيل احمد عبد الحميدي

 - 16العميد عبدامللك محمد عبدالله الزهريي
 - 17العميد عبد قائد محمد الشعوري
 - 18العميد عبدالله عمر عيل الهيج
 - 19العميد حمود مسعد عيل الخرام
 - 20العميد صالح احمد صالح الرعي
 - 21العميد صادق يحيي ناصر مدهش
 - 22العميد محمد احمد عبدربه الحلييس
 - 23العميد فؤاد احمد الوصابي
 - 24العميد مسعود صالح صالح عبسان
 - 25العميد نبيل حسني مقبل خميس
 - 26العميد حميد محمد احمد ابوهدرة
 - 27العميد احمد صالح محمد بهلول
 - 28العميد عبدالله محمد الرثيا العزاين
 - 29العميد محمود محمد عبدالله جراد
 - 30العميد عبدامللك عيل املحمدي

قمة الذوق

تهنئة جهادية للشاب املجاهد /أبو رعد محمد أحمد الزعكري
بمناسبة عقد القران وقرب زفافه امليمون
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ل � � � � � � � ��ك م � � � � � � � ��ن اع� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��دادي م � � � � ��ؤن� � � � � �ت � � � � ��ك وم� � � � �س� � � � �ل � � � ��وق
ح� � � � � � � � � ��رف ب � � � � � ��اه � � � � � ��ر م � � � � � � ��ن ف � � � � � ��ري � � � � � ��د امل � � � � �ع � � � � ��اين
م� � � � � � � � � ��ن ق � � � � � � � � � � ��و ّي � � � � � � � � � � ��ات ال� � � � � � � �ب � � � � � � ��دي� � � � � � � �ع � � � � � � ��ات م� � � � � � ��رش� � � � � � ��وق
م � � � ��رس � � � �ل � � � ��ه ب� � � ��ال� � � �ع� � � �ط� � � ��ر م � � � �خ � � � �ص � � � ��وص ع � � � ��اين
م� � � � � � � ��ن ف � � � � � � � � � � � � ��ؤاد ال� � � � � � � � � � � � � � � ��ورد م� � � � � � � ��ن ش� � � � � � ��اع� � � � � � ��ر ال � � � � �ع � � � � ��وق
غ� � � �ص� � � �ب� � � ��اً اه � � � � � � � � ��دي ل � � � � ��ك ج � � � ��زي � � � ��ل ال � � �ت � � �ه � � ��اين
وتهانينا الحارة للعريس الغايل
كلمات الشاعر  /أحمد حسن صالح الورد

إعان تحذيري
ي �ع �ل��ن ف� ��رع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� � ��أرايض وامل �س ��اح ��ة
والتخطيط العمراين بمحافظة الحديدة لأخوة
امل ��واط �ن ��ن ب� ��أن ه �ن ��اك ج �م �ع �ي��ات س �ك �ن �ي��ة وه�م�ي��ة
وغ� � ��ر م� ��رخ� ��ص ل� �ه ��ا ت �ت �ع ��ام ��ل ب �ب �ي ��ع ق� �ط ��ع أرايض
س�ك�ن�ي��ة ل�ل�م��واط�ن��ن م�س�ت�غ�ل��ة ال �ظ ��روف ال�ق��ائ�م��ة
واالس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة وإي �ه��ام امل��واط�ن��ن وال��روي��ج بمدن
سكنية غر قانونية دون أن يتوفر لديهم أرض أو
ً
وفقا للقانون..
استكملت إجراءاتها
وع �ل �ي ��ه ي �ه �ي ��ب ف � ��رع ال �ه �ي �ئ ��ة ب � ��األخ � ��وة امل ��واط �ن ��ن
بعدم االن�ج��رار وراء تلك الجمعيات الوهمية أو
التعامل معها قبل الرجوع إىل فرع هيئة األرايض
ب��امل�ح��اف�ظ��ة ل�ل�ت��أك��د م ��ن س��ام��ة ت �ل��ك ال�ج�م�ع�ي��ات
وم��ن ملكيتها وخ�ل��وه��ا م��ن أي إش�ك��االت قانونية
أو فنية أو شرعية.

محمد عيل الذيفاين

وقفة مع عرض املنطقة اخلامسة

وأقرت املحكمة تكليف النيابة العسكرية بتنفيذ قرارات املحكمة السابقة والخاصة
بإعالن النشر عن املتهمني يف الجريدة الرسمية.
والقيادات العسكرية من الخونة الذين تجري محاكمتهم هم:
 - 31العميد فيصل محمد عبدالله الجويف
 - 32العميد محمد احمد محمد املعالم
 - 33العميد محمد محمد عبد الحشيري
 - 34العميد معمر محمد يحيي اليشيعي
 - 35العميد عبدالحكيم محمد شمسان دوكم
 - 36العميد حسن عيل عيل الفهد
 - 37العميد ماجد حاتم عيل سليمان
 - 38العميد احمد قائد عيل
 - 39العميد عبدالكريم عيل عوبل السدعي
 - 40العميد نبيل صاح غالب املقرمي
 - 41العميد عبد العزيز احمد منصور الحيدري
 - 42العميد مطيع عبد احمد الدميني
 - 43العميد احمد عيل حسن الريهي
 - 44العميد احمد محمد ناصر شمان
 - 45العميد عارف محمد احمد

 - 46العميد عبدالرحمن مجاهد الوادي
 - 47العميد ياسر عبدالله احمد املعري
 - 48العميد يحيي عيل صالح السدرة
 - 49العميد عبدالله محمد ناجي الفرجي
 - 50العميد محمد بن عيل الباهيل
 - 51العميد اديب محمد الشهاب
 - 52العميد صالح بن عيل الروسا
 - 53العميد عبدالواحد دوكر الحداد
 - 54العميد حسني بكيل الطمرية
 - 55العميد ناصر حسني عبدربه العوايض
 - 56العقيد عبدالقوي عبدالله سالم الحميقاين
 - 57العقيد عدنان احمد احمد العيزري
 - 58العقيد عيدروس محسن الدميني
 - 59العقيد محمد زين الله سالم التيباس
 - 60العقيد محمد محمد جابر

بالتأكيد بان العرض العسكري للمنطقة
ال�خ��ام�س��ة م��ن خ ��ال امل�ش��اه��د ال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
ك� ��ان ع ��رض ��ا م �ه �ي �ب��ا ي �ت �ج ��اوز ع �ت �ب��ة االع �ج ��از
ل �ش �ع �ب �ن��ا ال �ي �م �ن ��ي ال �ع �ظ �ي ��م يف ف� ��رة زم �ن �ي��ة
ص �ع �ب ��ة ل� ��م ي �ش �ه ��د ل �ه ��ا ال� �ت� ��اري� ��خ م� ��ن ق �ب��ل
ب ��ل ال ت ��وج ��د أي ام� ��ة ح �ق �ق��ت ه� ��ذا االن �ج ��از
ال �ت��اري �خ��ي م ��ن االع � ��داد وال �ب �ن ��اء وال�ت�ص�ن�ي��ع
وال�س�ب��ب ب��ان ه�ن��اك ق�ي��ادة غ��اي��ة يف ال�ك�م��ال
والحكمة والتخطيط واالقتدار ..لقد مثلت
ت�ل��ك امل�ش��اه��د ال�ع�ظ�ي�م��ة ق�ط�ع��ة ف�س�ي�ف�س��اء
للوحة كبرية للهوية االيمانية عليها عنوان
وع��د االخ ��رة م�ش��اه��د ت��أخ��ذ ال�ع�ق��ل وتجعل
االن �س��ان يف ح��ال��ة م��ن ال��ده�ش��ة وال��ذه��ول..
ب��ل واالع�ت��زاز والفخر يف آن واح��د ..ع��روض
عسكرية يف غ��اي��ة م��ن االن�س�ج��ام والتنظيم
تتحكم فيها قيادة حكيمة يحتار االنسان
يف ص��ره��ا وحكمتها ح�ت��ى ص��ارت م��ن تلك
االس � � ��رار ال� �ت ��ي ل �ي ��س ب ��اس �ت �ط ��اع ��ة ال �ب ��اح ��ث
اك �ت �ش ��اف �ه ��ا م �ه �م ��ا ق �ل ��ب ق ��وام� �ي ��س ال �ل �غ ��ة
واملعاجم وكتب ال�ح�ض��ارات القديمة ألنها
ال ت�خ�ض��ع ل�ل�ق�ي��اس��ات امل ��ادي ��ة ق �ي��ادة رب��ان�ي��ة
م��ن اع ��ام ال �ه��دى وال �ن��ور ال ��ذي أش ��رق من
جبال صعدة كتب عليها ان تقود هذه االمة
يف اللحظة ال�ت��ي ي�غ��رق يف تفاصيلها ت��اري��خ
ال�ل�ح�ظ��ة امل�ش�ب�ع��ة ب��امل��ايس وال��دم��ار ال�ش��ام��ل

وص��ور املجاز الجماعية وال�ح��زن السرمدي
اللحظة التي اراد تحالف العدوان القضاء
ع��ى ش�ع��ب ه��و م��ن اع ��رق ش �ع��وب ال�ع��ال��م
واخ � ��راج � ��ه م� ��ن م ��وق �ع ��ه ال �ت ��اري �خ ��ي ال �ق ��ائ ��د
كشعب قوته يف إيمانه العميق يعرفه من
يصغي اليه وما يحمله من العلم والحكمة
والبصرية الثاقبة.
القائد الذي يجعل االنسان يصاب بالدهشة
ع � ��ن ح� �ج ��م ال� �ت� �ح� ��دي� ��ات ال� �ت� ��ي ي ��واج �ه �ه ��ا
املمزوجة بأمواج وجحافل الغزاة واملرتزقة
تقودهم قوى الشر العاملي عى مدى ثماين
س�ن��وات م��ن ال�ص�م��ود االس �ط��وري وم��اح��م
االنتصارات.
م� ��ؤام� ��رات ع ��دوان �ي ��ة ال ح � ��دود ل�ح�ج�م�ه��ا
وض�خ��ام�ت�ه��ا ..وال اغ ��رب وال اده ��ش م��ن ان
تجد هذا القائد مبتسما ..قائد رباين بحجم
االمة..
وال � �س� ��ؤال االه � � ��م ..ه ��ل س �ي �ك �ت �م��ل ن�ض��ج
األم ��ة ل�ت�ب�ص��ر ط��ري�ق�ه��ا ب�ع��د ان ط ��ال غ�ي��اب�ه��ا
وانكسارها السيما ولديها هذه القيادة التي
برهنت التجارب بانها من اعظم القيادات
يف ال�ت��اري��خ -يحفظها ال�ل��ه -وال��دل�ي��ل حجم
ال �ت �ح ��دي ��ات وامل � ��ؤام � ��رات وامل �ش ��اه ��د االخ� ��رية
واالن �ت �ص��ارات واإلن �ج ��ازات ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ت��ي
أشبه ما تكون باملعجزات..؟!

مدخل مدينة ذمار الجنويب ..املوت أقرب للمواطنني
مدخل مدينة ذمار الجنوبي ،أصبح مصدر
رعب وقلق ألهايل االحياء والحارات عىل
أبنائهم ونسائهم يف آن واحد.
من جولة الحمدي التي يسميها البعض
"كمران" ،شماال ،تم توسعة الطريق
وتأهيله خالل السنتني املاضيتني وصوال
إىل القرب من قرية ذمار القرن ،اال أن
اليشء العجيب والغريب اغفال الجهات
املنفذة واملشرفة عىل املشروع استحداث
جزيرة وسط الطريق الذي يشق تلك
االحياء السكنية التي تشكل  %٢٥من
سكان مدينة ذمار ،لتكون مقرا ألعمدة
الكهرباء ولألشجار التي تضيف مظهرا
جماليا عند الدخول او الخروج من املدينة.
ذمار 26سبتمرب  :محمد العلوي
ظهر الطريق بعد توسعته وكأنه مدرج ملطار مفتوح،
ي�ص�ع��ب ع��ى االط �ف��ال وال�ن�س��اء وك �ب��ار ال�س��ن ت �ج��اوزه،
وكأنه طريقا سريعا يشق الفيايف والقفار الخالية من
السكان ،الذي تحدثنا يف حينه وطالبنا الجهات املعنية
بتايف ال�ك��وارث وال�ح��وادث امل��روري��ة التي حصدت عدد
ن الضحايا جلهم من النساء واالطفال.
ال ن� � ��دري ك �ي ��ف ح �ض ��ر واس �ت �ف �ح ��ل ال �غ �ب ��اء وان �ح �ص ��ر
العقل عن التفكري لدى الجهات املعنية يف إدارة املرور
وص� �ن ��دوق ال �ت �ح �س��ني ،وم �ك �ت��ب االش� �غ ��ال ،وامل �ج �ل��س
املحيل باملدينة عدم انشاء جزيرة وسط الطريق ،الذي
ي �ب ��دو ب ��ان ��ه س �ي �ح �ت��اج مل �ن��اق �ص��ة وت �ك �س ��ري االس �ف �ل ��ت م��ن
جديد ،ليسرزق الفاسدين من مشاريع جديدة ،كان
باإلمكان تداركها وتنفيذها بأقل التكاليف يف حينها،
والعمل عى التقليل من الحوادث املرورية أمام سائقي
السيارات القادمة من جنوب املدينة.

تهديد يومي

ب��داي��ة ي�ق��ول ع��اق��ل ح ��ارة ال�ك�ه��رب��اء ال�ع�ل�ي��ا ب�ح��ي روم��ا
ج� �ن ��وب م ��دي �ن ��ة ذم � � ��ار ،ط � ��ال ع� �ب ��ده أح� �م ��د ":ي� �ع ��اين
امل��واط�ن��ني يف امل��دخ��ل الجنوبي ملدينة ذم��ار ع��دم وج��ود
جزيرة وسط الطريق الذي يربط ذمار بمحافظة إب،
م�ث��ل أك��ر ت�ه��دي��د ع��ى ح�ي��اة األط �ف��ال وط ��اب امل ��دارس
والنساء وكبار السن عى حد سواء".
وأض� ��اف "ال �ط��ري��ق م��ن ال �خ �ط��وط ال�ط��وي�ل��ة امل�ف�ت��وح��ة
يقف من يريد تجاوزه حائرا مندهشا مجازفا بحياته،
أم��ام سرعة السيارات وال��دراج��ات النارية" ،مؤكدا ال
ي�ك��اد ي�م��ر أس �ب��وع واح ��د اال وي�ت��م ح�ص��د ح ��وادث بحق
االطفال والنساء وكبار السن ،كان آخرها أمس األول
السبت.

وناشد عاقل الكهرباء العليا قيادة السلطة املحلية
باملحافظة وال�ج�ه��ات املعنية العمل ع��ى ح��ل املشكلة
ح �ف��اظ��ا ع ��ى أرواح امل ��واط �ن ��ني م ��ن ال �ت �ه��دي��د ال �ي��وم��ي،
واستحداث جزيرة وسطى يلجأ اليها املواطن من تهور
السائقني.

أخطر الطرق

م ��ن ج �ه ��ة ث ��ان �ي ��ة ي ��ؤك ��د وك �ي ��ل م ��درس ��ة أب� ��ي ال �ح �س��ن
ال�ه�م��داين للفرة املسائية االس�ت��اذ عبدالله الشرقية،
أن املدخل الجنوبي ملدينة ذمار من الطرق التي تهدد
حياة الطاب والطالبات القادمني من الجهة الشرقية
م��ن ح��ي ال�ج��دد إىل امل��درس��ة ،مبينا أن ال�ط��ري��ق حصد
ارواح الكثري من األبرياء ،دون ان تشفع لهم املطبات
وعامات املشاة.
وط��ال��ب وك �ي��ل امل ��درس ��ة م�ك�ت��ب األش �غ ��ال ب��امل�ح��اف�ظ��ة
اس� �ت� �ح� ��داث ج� ��زي� ��رة وس � ��ط ال� �ط ��ري ��ق ي �ف �ص ��ل ال �ط ��ري ��ق
امل� ��زدوج ب��ال��دخ��ول وال �خ ��روج م��ن امل��دي �ن��ة ب��ات �ج��اه إب،

طــال :نطالب قيادة
السلطة املحلية والجهات
املعنية إيجاد حلول جذرية
لسامة املواطنني
الرشقية :استحداث
جــزيــرة وســـط الــطــريــق
رضورة للحفاظ على أرواح
الطاب

وإيجاد لوحات إرشادية للسائقني بتخفيض السرعة
ل�ل�ت�ق�ل�ي��ل م ��ن ن�س�ب��ة ال� �ح ��وادث ،وال �ع �م��ل ع ��ى إن��ارت �ه��ا
وت �ش �ج��ريه��ا ل�ت�ع�ك��س ص� ��ورة ج�م�ي�ل��ة وح �ض ��اري ��ة ت�ل�ي��ق
باملدخل الجنوبي للمدينة.

أخطار محدقة

وب ��ني ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م�ن�ظ�م��ة اح �ف ��اد ب ��ال يف ال �ي �م��ن،
ال�ش�ي��خ ح�س��ن راش ��د ع�ي��اش ك�ل�ي��ب ،وق ��وع ال�ك�ث��ري من
الحوادث يف املدخل الجنوبي ملدينة ذمار تزهق أرواح
امل �ش ��اة ال ��ذي ��ن اص �ب �ح ��وا يف ح ��ال ��ة رع ��ب أث �ن ��اء ع �ب��وره��م
الطريق ع��ى أي جهة يتم تركيزهم ليجتازوا الطريق
بأمان.
وش ��دد ع��ى ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب �ض��رورة اي �ج��اد رص�ي��ف
للمشاة وإن��ارة الطريق وتشجريه للتخفيف من وطأة
االخطار املحدقة باملواطنني ،خصوصا وأن الكثري من
أحفاد بال يسكنون يف تلك املناطق.

يايق األطفال والنساء وكبار السن صعوبة يف اجتياز الطريق
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مجتمع

رغم تقليدية العمليات الزراعية:

مديرية صباح محافظة البيضاء تقهر فاتورة استيراد احلبوب والبقوليات
تبقى الحياة القروية عالمة بارزة يف ميادين التنمية املستدامة القائمة عىل هدى
ال�ل��ه ،مل��ا تخلقت ب��ه ال�ق��ري��ة م��ن ف�ط��رة س��ر إن�س��ان�ه��ا ع��ىل منهجية ال�خ��ال��ق سبحانه
وتعاىل "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا"" ،واتقوا الله ويعلمكم الله".
وفى قرى مديرية صباح محافظة البيضاء ظهرت مصداقية أخرى تجلت يف امتياز

ال وجود -هنا -لفاتورة االسترياد عدى يف نادر
سنوات العجاف أو جرف سيل ألرايض زراعية..
ما دون ذلك،فإن االقتصاد املجتمعي هو حائط
ال �ص ��د ال� ��ذي ت �ت �ح �ط��م ع ��ى ص �خ��رت��ه م ��ا ت�ف��رض��ه
تداعيات الزمن من تحديات ،فتتحول بعزيمة
الرجال إىل فرص تمكني ..وبني ثنايا سطور هذا
االستطالع تقرأون سردا عن تفاصيل القصة:
أوض � ��ح امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام امل �س ��اع ��د مل �ك �ت��ب ال ��زراع ��ة
ل� �ش ��ؤون م ��دي ��ري ��ات م ��رب ��ع رداع ،م ��دي ��ر م�ك�ت��ب
الزراعة يف مديرية صباح محافظة البيضاء أحمد
ن��اي��ف ال��وج�ي��ه أن ال�ت�ح��رك ال ��ذايت للمجتمعات
القروية يف حدود املتاح من الجهود واالمكانيات
ك ��ان ل��ه اإلس �ه��ام األك ��رب يف ت��وف��ري أه ��م امل�ش��اري��ع
والخدمات التي تحتاجها.
م� �ش ��ريا إىل أن ال� �س� ��رية ع� ��ى م �ن �ه �ج �ي��ة إط� ��الق
امل �ب��ادرات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ب��ات خ�ي��ارا ال رج�ع��ة ع�ن��ه،
خ��اص��ة وأن ال �ت �ج��رب��ة ق ��د أث �ب �ت��ت أن ال �س��ري ع��ى
دروب اإلح� �س ��ان ه ��و ال �ط ��ري ��ق األم� �ث ��ل ل�ت�م�ك��ني
املجتمع الريفي من تبني ثقافة البناء باستغالل
املتاح من املوارد ،الثقافة التي كان أثرها واضحا
يف تجاوز املجتمع الصباحي للكثري من التحديات
التي تحولت بجهود وامكانيات ذاتية إىل فرص
تمكني.
وواص� ��ل "م��دي��ري��ة ص �ب��اح م�ح��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء:
مديرية نموذجية وأن أرضها وإنسانها ال يزاالن
م��وارد خ��ام ..وأن الحياة  -هنا -ال تزال طبيعية
 %100ل� ��م ي �م �س �س �ه��ا ش� ��ر م� ��ن آف � ��ات ال �ع �ص��ر
الزراعية أو الحيوانية ،ألن الجميع هنا معتاد
عى االكتفاء الذايت من خريات أرضه ،ويحافظ
عى الجينات الوراثية لبذور منتجات املنطقة من
الحبوب والبقوليات كما خلقها الله".
وقال  -أصالة عن نفيس ونيابة عن مجتمعي
ال � �ق � ��روي -أع �ل �ن �ه ��ا ص� ��راح� ��ة :ل� ��م ن �ع ��د ق ��ادري ��ن
ك �ش �ع ��ب أن ن �ب �ق ��ى ح� � ��االت اج �ت �م ��اع �ي ��ة ت �ت �ج ��ار
ب�م�ع��ان��ات��ه م�ن�ظ�م��ات اإلغ ��اث ��ة ال��الإن �س��ان �ي��ة ،ول��ن
يكون حالنا كما ك��ان ب��األم��س ،ننتظر أن تمول
الدولة كل يشء ،وتشغل كل يشء ،واملجتمع
م ��ا ه ��و إال م�ت�ل��ق ي�س�ت�ه�ل��ك؛ ال يف ه �م��ه وال م��ن
مسؤوليته يشء ،مجتمع اتكايل ينظر إىل عطاء
أو يستجدي أو مساعدات وهبات الغري.
م ��ؤك ��دا"امل� �ج� �ت� �م ��ع ص � ��ار ه� ��و م� �ص� ��در ال �ت �ن �م �ي��ة
وغايتها وممولها وق��وة انجازها ضمن حلقات
م��رتاب �ط��ة وم�ت�ك��ام�ل��ة ت�ح�ك�م�ه��ا أول ��وي ��ات ال�ل�ج�ن��ة

االق �ت �ص��ادي��ة ال�ع�ل�ي��ا يف ت�ح�ق�ي��ق االك �ت �ف��اء ال ��ذايت
وتعزيز األمن الغذايئ" ،مشريا "الكل يف املديرية
س�ل�ط��ة م�ح�ل�ي��ة وم�ج�ت�م��ع ش��رك��اء أس��اس �ي��ون يف
اس��رتات�ي�ج�ي��ة إح ��داث ن�ه�ض��ة ت�ن�م��وي��ة ش��ام�ل��ة كل
من جهته ويف حدود املتاح من املوارد".
ونوه"أهم ما يسعى إليه مكتب الزراعة والري
وج�م�ع�ي��ة ص �ب��اح ال �ت �ع��اون �ي��ة ال ��زراع �ي ��ة م�ت�ع��ددة
األغ� ��راض ،وب��رع��اي��ة ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة وامل�ج�ل��س
املحيل وكافة الفعاليات يف املديرية ،هو جعل
املجتمع واالقتصاد املجتمعي الركائز األساسية
يف إدارة عجلة التنمية".
سوق مركزي
وي �ق ��ول أب ��و ح �ي��در ال �ص �ب��اح��ي امل ��دي ��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ل�ج�م�ع�ي��ة ص �ب��اح ال �ت �ع��اون �ي��ة ال ��زراع �ي ��ة م�ت�ع��ددة
األغراض أن ما يفصل بني التنمية واملجتمع هو
ضعف وعي املجتمع بما يمتلكه من االمكانيات
والقدرات ،لذا كان الزما علينا ان نفعل املجتمع
من خالل توعيته بأهمية استغالل املوارد املتاحة
يف امل��دي��ري��ة وحثهم ع��ى امل�ب��ادرات املجتمعية يف
ب �ن��اء ال �س ��دود وال �ح ��واج ��ز امل��ائ �ي��ة وش �ح��ذ ع��زائ��م
وجهود الجميع صوب تفعيل الجانب الزراعي
وعكس قيمة فاتورة االسترياد نحو تنمية اإلنتاج
امل �ح��يل ل ��ي ت �ت �ح��رر ل�ق�م��ة ع�ي�ش�ن��ا م ��ن االس �ت ��رياد
ال�خ��ارج��ي وي�ك�ت�ف��ي ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي م��ن خ��ريات
أرض � ��ه ..وأوض� ��ح ال �ص �ب��اح��ي"اس �ت �غ �ل �ي �ن��ا م��وس��م
األم� �ط ��ار يف ت �ح �ف �ي��ز امل ��زارع ��ني يف ص �ب ��اح ل ��زراع ��ة
ال �ح �ب ��وب وال �ب �ق ��ول �ي ��ات ب ��اس �ت �خ ��دام م ��وج �ه ��ات
الزراعة السهلة ،حيث قامت الجمعية بتفعيل
امل�ش��ارك��ة املجتمعية يف تيسري ب��رن��ام��ج اإلق��راض
املحيل بني املزارعني امليسورين فيما يخص البذور
والحراثة التقليدية".
وأش� � ��ار إىل أن ال �ج �م �ع �ي��ة ب ��ذل ��ك ت �م �ك �ن��ت م��ن
تحفيز أغلب مزارعي صباح عى زراعة محصول
ال��رب والشعري والبلسن وال�ع��رت والحلبة وال��ذرة
الرفيعة والشامية.
ويف اإلرشاد الزراعي اكتفى الصباحي بالتأكيد
ع ��ى أن ال �ج �م �ع �ي��ة م ��ع م �ك �ت��ب ال� ��زراع� ��ة وال� ��ري
وفرسان التنمية باملديرية يعملون داخل خلية
واح ��دة ع��ى خ��دم��ة م��زارع��ي امل��دي��ري��ة ب��امل�ت��اح من
االمكانيات والخربات.
أم� ��ا ف �ي �م��ا ي �خ ��ص ال �ت �س ��وي ��ق ودع � ��م وت �ش �ج �ي��ع
املشاريع الصغرية واألصغر ،أوضح أن الجمعية

موجهات الزراعة السهلة بالكلفة األقل واإلنجاز األسرع ،وأنها تساعد بطرق كفؤة
وف��اع�ل��ة يف ت��دب��ر م�ص��ادر م��دخ��الت زراع�ي��ة بتسهيالت أف�ض��ل ج��ودة وأق��وى ضمانة
ناهيك عن فاعليتها يف تفعيل الزراعة املطرية يف معاملها.
متابعة  :يحيى الربيعي

ب�ص��دد ت��أه�ي��ل س��وق م��رك��زي يف م��رك��ز امل��دي��ري��ة،
وتبحث عن فرص تدريب وتأهيل مهني وتقني
يف ك��اف��ة ال �خ �ي��ارات امل�ت��اح��ة رس�م�ي��ا وم�ج�ت�م�ع��ا،
وأنها تعكف عى دراسة برنامج قروض بيضاء
يف م �ج��ال ال� ��روة ال �ح �ي��وان �ي��ة وت��رب �ي��ة ال ��دواج ��ن
ل ��ألس ��ر امل �ن �ت �ج ��ة ش� �ه ��داء وج ��رح ��ى وأش � ��د ف �ق��را
بالتعاون مع اللجنة الزراعية ومؤسسة بنيان
والجهات الداعمة.
إقراض "ألبوه"
بدوره أضاف أمني عام الجمعية عيل محمد
الواقدي أن جمعية صباح ال تزال ناشئة ،وأن
رأس مالها ال يؤهلها لتقديم أي خدمات زراعية
ح��ال�ي��ا ،ل�ك�ن�ه��ا ،م��ع ذل��ك ،ل��م ت�ق��ف ب�ع�ي��دة عن
معاناة مزارعي املنطقة ،وانما لجأت إىل البحث
ع��ن امل �ت��اح م��ن ال �ح �ل��ول ،ح�ي��ث ع�م�ل��ت ب�ت�ع��اون
واس�ن��اد ف��رس��ان التنمية ع��ى إح�ي��اء م��وروث ما
ك��ان ع�ل�ي��ه اآلب ��اء واألج ��داد م��ن ت�ك��اف��ل وت�ع��اون
وتبادل خربات وجهود وفزعات جايش ،فكان
أول ح�ص��اد ت�ل��ك ال�ج�ه��ود ه��و ت��وف��ري ال�ب��ذور عن
ط��ري��ق تفعيل ب��رن��ام��ج اإلق ��راض امل�ح��يل (ألب��وه؛
أي :إىل وق � ��ت ال� �ح� �ص� ��اد) ،وت �ف �ع �ي ��ل ال �ح ��راث ��ة
التقليدية.
فيما يتعلق باملبيدات واألسمدة ،أكد الواقدي
أن امل� ��زارع� ��ني يف ص �ب ��اح ل��دي �ه��م خ� ��ربات م�ح�ل�ي��ة
خ ��اص ��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م ��ع م �ث��ل ه ��ذه االش �ك��ال �ي��ات،
وال�ت��ي ال ت�ظ�ه��ر إال يف ال �ن��ادر،م��ؤك��دا أن املنطقة
لم تدخلها بذور محسنة من تلك التي توزع عرب
املنظمات أو غريها وهذا ساعد عى نقاء املنطقة
من اآلفات الزراعية املصاحبة لتلك البذور.
وعى صعيد االهتمام بالروة الحيوانية ،أفاد
الواقدي ،أن املنطقة غنية بغطاء نبايت مناسب
ل��رتب �ي��ة أن� ��واع امل��اش �ي��ة ،وأن  %80م ��ن ال�س�ك��ان
يهتمون برتبية املوايش من املاعز والضآن والبقر
وال �ج �م ��ال وال �ح �م ��ري ،وت �ع ��د م �ص ��در رزق ل�ك�ث��ري
األسر ،منوها بتفاوت الحيازة ما بني 20-100
رأس يف أفضل املواسم املطرية.
وأك� ��د أن ال �ج �م �ع �ي��ة ت �ب ��ذل ق �ص ��ارى ج �ه��ده��ا،
ويف حدود امكانياتها الشحيحة ،تواصلت مع
ال�ج�ه��ات ذات ال�ع��الق��ة ب �ش��أن ت��وف��ري ال�خ��دم��ات
ال� �ب� �ي� �ط ��ري ��ة ،وت �م �ك �ن ��ت م � ��ن ت� ��وف� ��ري ال �ل �ق ��اح ��ات
واألدوية الضرورية واملساهمة يف تسهيل أنشطة
العديد من حمالت اللقاح الرسمية والطوعية،

وال�ج�م�ع�ي��ة ب�ص��دد ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال�ج�م�ع�ي��ات يف
مناطق تهامة واملناطق املجاورة من أجل توفري
األعالف يف أوقات الجفاف بأسعار مناسبة.
صحوة وعي
يف ال �س �ي��اق ،ن ��وه ق��اس��م ع�ب��د ال�ب��اس��ط ال��وج�ي��ه
م��ن هيئة ال��زك��اة وأح��د أب�ن��اء واملنطقة إىل أن ما
من الله به عى البالد من أمطار قد مثل رحمة
وف ��رص ��ة اس �ت �غ �ل �ه��ا امل� ��زارع� ��ون يف ع �م ��وم ص �ب��اح
فسارعوا إىل زراعة أنواع الحبوب والبقوليات،
م �ع �ت��ربا م ��ا أق ��دم ع�ل�ي��ه امل ��واط �ن ��ون ص �ح��وة وع��ي
ي �ع ��ود ال �ف �ض��ل ف �ي �ه��ا إىل ت ��وج �ه ��ات ق ��ائ ��د ال �ث ��ورة
ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك ب��درال��دي��ن ال �ح��ويث ،وامل�ج�ل��س
السيايس األعى وجهود املخلصني من قيادات
وف ��رس ��ان ال�ت�ن�م�ي��ة ،م�ش�ي��دا ب�م�س�ت��وى ال�ت�ن�س�ي��ق
ب� ��ني م �ك �ت ��ب ال � ��زراع � ��ة وال � � ��ري وج �م �ع �ي ��ة ص �ب ��اح
ال�ت�ع��اون�ي��ة ال��زراع �ي��ة م �ت �ع��ددة األغ� ��راض وف��ري��ق
ف ��رس ��ان ال �ت �ن �م �ي��ة ال ��ذي ��ن ل ��م ي� ��دخ� ��روا ج �ه ��دا يف
تحفيز املزارعني من خالل إحياء موروث برنامج
اإلقراض املحيل للبذور "ألبوه".
قيادة حكيمة
أما املواطن ماجد عبدالعزيز محمد عالو أحد
أب �ن��اء امل�ن�ط�ق��ة م��ن ع��زل��ة ف��رغ��ان ،ن�ح�م��د ال�ل��ه أن

من علينا بنعمة القيادة الربانية السيد عبدامللك
ب��درال��دي��ن ال�ح��ويث ،يحفظه ال�ل��ه ،ه��ذه القيادة
التي تسهر عى توجيه األم��ة إىل كل ما ينفعها
ويرفع مكانتها بني األمم ،فهو دائم الحث عى
ال ��زراع ��ة وال �ص �ن��اع��ة وت�ح�ق�ي��ق االك �ت �ف��اء ال ��ذايت،
ودع ��وة ال�ن��اس إىل ل��م ال�ش�م��ل وت��آل��ف ال�ق�ل��وب،
وت ��وح� �ي ��د ال� �ج� �ه ��ود ن �ح ��و ت �ف �ع �ي ��ل روح امل� �ب� ��ادرة
املجتمعية ،معتربا ما يحدث من عودة حميدة
نحو االهتمام بالزراعة أكرب شاهد.

ت�ق��ال�ي��ده ال��زراع�ي��ة يف ال�ت��وك��ل ع��ى ال�ل��ه سبحانه
وت �ع ��اىل؛ ال ت�س�ت�خ��دم أي آل �ي��ات أو م �ب �ي��دات أو
أس �م��دة ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة أو أن�ظ�م��ة ري وال ح�ت��ى ب��ذور
م��ن خ��ارج املنطقة إال يف ال�ن��ادر ،ث��م ع��ى جهود
امل��زارع ال��ذات�ي��ة م��ن ح��راث��ة وتسوية وب��ذر وعناية
واخ�ت�ي��ار ال �ب��ذور ..وأك��دا ال�ح��رص ع��ى استغالل
م� ��واس� ��م األم � �ط � ��ار م� ��ن خ � ��الل ص �ي ��ان ��ة ون �ظ ��اف ��ة
الكرفانات والسدود وحفر الخزانات املائية (ما
ي�ش�ب��ه اآلب ��ار) واس�ت�خ��دام ح�ص��اده��ا م��ن امل�ي��اه يف
ت�غ�ط�ي��ة م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ش ��رب وال �ن �ظ��اف��ة وس �ق��اي��ة
املاشية والري التكمييل.
وأوض �ح ��ا أن األرض خ ��رية ال ت ��رد ي� ��داً ام �ت��دت
إل�ي�ه��ا ب�ج�ه��د إال ب�ك�ف��اي�ت�ه��ا م�م��ا ب ��ذرت إىل باطنها
من البذور ،وأن الله سبحانه وتعاىل منعم عى
امل� ��زارع ال�ق��ائ��م ع��ى أرض ��ه ،وإن ق��ل ح �ص��اده يف
محصول فالعوض يف آخر ،مؤكدين "نتحصل
ع��ى االك�ت�ف��اء ال ��ذايت م��ن ال�ح�ب��وب وال�ب�ق��ول�ي��ات
وت��زي��د ك�م�ي��ات ال �ح �ص��اد إىل ف��ائ��ض ب�ي��ع ب��زي��ادة
ع�ط��اء ال�ل��ه م��ن األم�ط��ار ،إال أن ي�ش��اء ال�ل��ه شيئا
م��ن ك��وارث ج��رف سيل أو جفاف وه��و سبحانه
وتعاىل املعوض".

مع الله
ويف قرى مديرية صباح كان لنا طواف عابر عى
مساحات شاسعة من األرايض الزراعية التي تم
زراع�ت�ه��ا ب��أن��واع ح�ب��وب ال�ش�ع��ري وال ��ذرة الرفيعة
ال �ح �م ��راء وال �ب �ي �ض ��اء وال �ش ��ام �ي ��ة وال � ��رب ال �ب �ل��دي
وال�ح�ل�ب��ة وأن� ��واع م��ن ب�ق��ول�ي��ات ال �ع��رت وال �ع��دس
والبلس والفاصوليا والدجرة.
وخ � � ��الل ال� � �ط � ��واف اس �ت �م �ع �ن ��ا إىل ب� �ع ��ض م��ن
ق�ص��ص ال�ع�م�ل�ي��ات ال��زراع �ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ال �ت��ي ال
ت��زال ه��ي ال�س��ائ��دة يف العملية ال��زراع�ي��ة ،حيث
أوض��ح امل��زارع��ان (م�ح�م��د ن��اج��ي ال��واق��دي ،مانع
عيقان) أن الزراعة يف قرى صباح ال تزال تقليدية
وتعتمد اعتمادا كليا عى مواسم األمطار ،من
وه ��ني ب ��أن امل�ج�ت�م��ع م�س�ت�م��ر م�ن��ذ األزل ي �ت��وارث

دور توعوي
وع� � ��ن ال� � � ��دور ال � � ��ذي ت �ل �ع �ب ��ه م ��ؤس� �س ��ة ب �ن �ي ��ان
ال�ت�ن�م��وي��ة يف ه��ذا امل�ض�م��ار ي��ؤك��د م�ن�س��ق امل��دي��ري��ة
عبده عيقان أن مؤسسة بنيان التنموية تسعى،
م ��ن خ ��الل ت �ن �ف �ي��ذ س �ل �س �ل��ة م ��ن ب ��رام ��ج ت��وع��وي��ة
ودورات ت��دري��ب وت��أه �ي��ل ف�ن��ي وت�ق�ن��ي وم�ه�ن��ي،
إىل ايجاد "مجتمع واع ومتماسك يعتز بهويته
وأصالة قيمه ،قادر عى حشد طاقاته وقدراته
واس�ت�غ��الل م ��وارده الطبيعة وال�ب�ش��ري��ة بكفاءة
من أجل تحفيز التنمية املحلية املستدامة ،وبما
يدعم تعزيز االكتفاء ال��ذايت والتمتع بالعدالة
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ح �ي��اة ال�ك��ري�م��ة" ويف ك��ل ذل��ك،
ت �ع �م ��ل امل ��ؤس� �س ��ة م� ��ن خ � ��الل ف� ��رس� ��ان ال �ت �ن �م �ي��ة
ع��ى ت��وط��ني ق�ي��م وم �ب��ادئ ال�ع�م��ل امل �ش��رتك بني

برعاية املجلس السياسي االعلى

انطالق اللقاء التشاوري االول لذوي االعاقة واطفال
التوحد واملشردين واملتسولني

كتب :رضوان الشارف

تهانينا آل جسار

أجمل باقات الورد والفل والياسمني نهديها

للشيخ /مراد جسار

بمناسبة زفاف نجليه الشابني الخلوقني/

عبدالفتاح وحسني

فألف ألف مربوك
املهنئون :الدكتور محمد محسن القادري
املقدم خالد الحضرمي -الشيخ ابراهيم
البخيتي -الشيخ محمد احمد القادري
الشيخ محمد حميد البخيتي
الشيخ صادق املجمر  -الشيخ محمد ابراهيم
البخيتي -الشيخ حذيفة الوائيل

 1000مربوك

أجمل التهاين والتربيكات
ممزوجة بالفل والورد والرياحني
نهديها للشاب الخلوق/

عالء الدين العزب

مربوك التخرج

أجمل التهاين وأطيب التربيكات
نهديها للشاب الخريج/

محمد عبدامللك القلييص

والذي منح شهادة البكالوريوس
من كلية العلوم اإلدراية
واإلنسانية من جامعة املعرفة
والعلوم الحديثة..
تمنياتنا له بمستقبل زاهر وعقبال
للماجستري والدكتوراه..
ً
فرحا:
األكرث
القايض عبدامللك عيل القلييص
وإخوانه واقاربه وجميع محبيه
كما هي مهداه
من األستاذ أحمد قحيم

بمناسبة زفافه امليمون ودخوله
القفص الذهبي  ..تمنياتنا له حياة
زوجية سعيدة وبالرفاء والبنني
إن شاء الله..
املهنئون :
عيل عيل الحرازي
وجميع األهل واألصدقاء

نظمت ي��وم أم��س مؤسسة بنيان
التنموية  ،اللقاء ال�ت�ش��اوري األول
ملناصرة قضايا ذوي اإلعاقة وأطفال
التوحّ د واملشردين واملتسولني.،
ويف ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ان �ع �ق��د يف م�ق��ر
مؤسسة بنيان ناقش املواضيع التي
ت �ه��م ف �ئ ��ات ذوي اإلع ��اق ��ة وأط �ف ��ال
ال� �ت� ��وحّ � ��د وامل � �ش� ��ردي� ��ن وامل� �ت� �س� � ّول ��ني
وامل � � �ع� � ��وق� � ��ات ،ال � �ت � ��ي ت� ��واج� �ه� �ه� ��م،
وك �ي �ف �ي ��ة ح �ل �ه ��ا وط � � ��رق وأس ��ال� �ي ��ب
ال �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��م ودع �م �ه��م ن�ف�س�ي��اً
وم �ع �ن ��وي ��اً ب ��اإلض ��اف ��ة اىل أس �ب ��اب
ال �ت �ش ��رد وال� �ت� �س� �وّل و م �خ��اط��ره �م��ا
واآلث � ��ار ال �ن��ات �ج��ة ع�ن�ه�م��ا ع ��ى ال �ف��رد
واملجتمع ودور املجتمع يف معالجة
قضاياهم.
ويف ال �ل �ق ��اء ،ت� �ط ��رق ن ��ائ ��ب امل ��دي ��ر
ال �ت �ن �ف �ي ��ذي مل ��ؤس �س ��ة ب �ن �ي ��ان ل �ق �ط��اع
ال �ت �ن �س �ي��ق امل � �ي� ��داين ،امل �ه �ن ��دس ع��يل
ماهر ،أن الهدف من اللقاء الخروج
ب ��رؤى وح�ل��ول ل�ل�ف�ئ��ات ال�ت��ي تحتاج
إىل دعم نفيس ومعنوي وإيوايئ.
م� � � ��وك� � � ��دا ع � � ��ى أه � �م � �ي � ��ة ال� �ع� �م� ��ل
ال�ج�م��اع��ي إلي �ج��اد ال�ح�ل��ول ملختلف
م� �ع� � ّوق ��ات ال �ت �ن �م �ي ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة..
واش � � � � ��ار اىل أن وج � � � ��ود م �ج �ت �م ��ع
م� �ت� �م ��اس ��ك وم� �ع� �ت ��ز ب� �ه ��وي� �ت ��ه ق � ��ادر
ع � ��ى ح� �ش ��د ال � �ط� ��اق� ��ات وال � �ق � ��درات

واالس�ت�ف��ادة م��ن م ��وارده الطبيعية
وال�ب�ش��ري��ة لتحقيق التنمية املحلية
املستدامة.
وت �ط��رق م��اه��ر إىل دور امل�ج�ت�م��ع يف
االه �ت �م��ام ب��األس��ر ال �ت��ي ل��دي�ه��ا ح��ال��ة
إع ��اق ��ة أو ت ��وحّ ��د ،وت �ق ��دي ��م ال ��دع ��م
النفيس واملعنوي لها.
م � � �س � � �ت � � �ش� � ��ار وزارة ال � � � �ش� � � ��ؤون
االجتماعية والعمل ،أحمد صيدة
اش� ��ار يف ح��دي �ث��ه اىل أه �م �ي��ة ت�ض��اف��ر
ج � �ه � ��ود ال� �ج� �م� �ي� ��ع إلي� � �ج � ��اد ح� �ل ��ول
وم �ع ��ال �ج ��ات ل �ف �ئ��ات ذوي االع ��اق ��ة
وال �ت ��وحّ ��د وامل �ش ��ردي ��ن وامل�ت�س��ول��ني،
ودعمهم نفسياً ومعنوياً.

وت� � � �ح� � � ��دث ع� � � � ��ن ج � � �ه � � ��ود وزارة
ال� � �ش� � ��ؤون االج� �ت� �م� ��اع� �ي� ��ة يف رع� ��اي� ��ة
ه��ذه الفئات  ..مشريا إىل أن قطاع
ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة يف ال ��وزارة ّ
وف��ر
س �ك �ن ��اً خ ��اص ��اً إلي� � ��واء امل �ش ��ردي ��ن يف
أم��ان��ة ال �ع��اص �م��ة ،وس�ي�ت��م ت�ج�ه�ي��زه
واف� �ت� �ت ��اح ��ه خ � ��الل ال� �ف� ��رتة ال �ق ��ري �ب ��ة
املقبلة.
ُ
ويف ال �ل �ق��اء أل �ق ��ى رئ �ي��س االت �ح��اد
ال� � ��وط� � �ن� � ��ي ل � �ج � �م � �ع � �ي� ��ات امل � �ع� ��اق� ��ني
ال �ي �م �ن �ي ��ني ،ع� �ب ��دال� �ل ��ه ب� �ن� �ي� ��ان ،ع��ن
أس��ر أطفال التوحّ د ،أك��دت أهمية
ت �ق ��دي ��م ال� ��دع� ��م وااله� �ت� �م� ��ام ب� ��ذوي
اإلع��اق��ة وم��رىض ال�ت��وحّ ��د وتأهيلهم

مربوك التخرج

تهانينا آل العريقي

أجمل التهاين والتربيكات

نبارك لألخ املهندس

محمد رياض العريقي

نهديها للدكتور/

نجل الزميل/

رياض عيل أحمد
العريقي

نائب رئيس قطاع التلفزيون
يف الدائرة تخرجه من الجامعة
مهندس معلومات وشبكات ..ونتمنى
له مستقبال زاهرا ومن نجاح إىل نجاح.

محمدعبداللهمطهر

بمناسبة تخرجه ونيله درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة
بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف
عن رسالته املوسومة عن ( مخرجات وزارة الرتبية والتعليم
يف الجمهورية اليمنية واالعالم الرتبوي) ..فألف مربوك.

املهنئون:

الزمالء يف دائرة التوجيه املعنوي

تهانينا آل شمالن

اجمل التهاين والتربيكات نهديها للشاب الخلوق  /مروان محمد شمالن

ورف��ع ق��درات�ه��م للمساهمة يف بناء
ال ��وط ��ن و اىل أه �م �ي��ة دور امل�ج�ت�م��ع
يف ت �ق �ب ��ل أط � �ف � ��ال ال � �ت� ��وحّ � ��د وع � ��دم
التعامل معهم بدونية إلخراجهم
من مرضهم التوحّ دي ،وإدماجهم
ب ��امل �ج �ت �م ��ع وامل� � � ��دارس ال �ح �ك ��وم �ي ��ة،
خ ��اص ��ة م ��ن ت ��م ت��أه �ي �ل �ه��م يف م��راك��ز
أطفال التوحد.
كما تحدث أم أحمد الشرعبي عن
أن اه�ت�م��ام امل�ج�ت�م��ع ب ��ذوي اإلع��اق��ة
وال �ت��وحّ ��د س�ي�ح� ّول�ه��م إىل أش�خ��اص
م �ب ��دع ��ني وم �س ��اه �م ��ني ف ��اع �ل ��ني يف
عملية البناء والتنمية.
ويف الختام خرج اللقاء بعدد من

بمناسبة الخطوبة وعقد القران ..فالف الف الف مربوك وعقبال الفرحة الكربى.
املهنئون :
الشيخ  /عبدلله سهيل  -حافظ يحي سهيل -عمار عيل الهارب  /وكيل وزارة االدارة املحلية
محمد يحي مصلح  -عيل محمد حسن صورج -الشيخ ناصر الشريف -االستاذ يحي الفصيح  -الدكتور حمود املهال
العقيد عيل الربيع  -العقيد عبد الجبار تاج الدين -املقدم /يحي املهال  -املقدم /عيل مبارك  -القايض محمد الشريف  -الشاعر
حسني زلخفان  -الشاعر احمد سليمان  -عبدلله محمد الشريف  -االستاذ جمال الغشيمي -االستاذ محمد عسكر  -واالستاذ
محمد يحي الهبيط -االستاذ محمود غازي  -االستاذ عصام العابد -الدكتور حميد املطري /وكيل وزارة االوقاف  -الدكتور
مجاهد اليتيم -الدكتور خالد الشريف -الدكتور محمد مصلح  -حماده احمد شمالن -هيثم شمالن  -محمد الحزمي  -زيد
ابو عيل عضو مجلس النواب -الشيخ عيل محمد حاج غازي -محمد الدبعي واالخ جمال الشرماين  -االستاذ يحي الصبيحي -
الدكتور احمد العفاري  -االستاذ احمد عبده الزين -عبدالرحمن الزين  -نبيل صورج  -وكافة األهل واالصدقاء.

املهنئون:

أد /عبد الله غالب حسن الشعيبي
أد/عبده صالح صالح بهوث-الباحث االجتماعي
أد/فيصل السدعي -قاسم احمدحسني
املقدم /عيل مبارك -عبده درويش

مربوك التخرج

اجمل التهاين والتربيكات
القلبية نهديها
للمهندس /يوسف
عبدالله يحيى العطاس

بمناسبة تخرجه من جامعة إقرأ
للعلوموالتكنولوجيا
تخصص نظم معلومات
بتقدير امتياز..فألف مربوك

املهنئون:
املهندس /محمد عبدالله العطاس
املهندس /سليم أحمد مغبش
املهندس /هاشم صالح املقدم
وجميع أفراد عائلة آل العطاس

التوصيات ،منها عقد ورش وبرامج
ت ��دري ��ب وت ��أه �ي ��ل ل �ك��ل ش��ري �ح��ة م��ن
الشرائح عى حدة ومناصرة ودعم
ومساندة قضايا التوحّ د واملشردين
واملتسولني وذوي اإلعاقة ،ودمجها
يف امل � �ج � �ت � �م � ��ع ،وت � �خ � �ص � �ي� ��ص ب �ي �ئ ��ة
ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ت�ت�ن��اس��ب م��ع اح �ت �ي��اج ك��ل
فئة.
وأوىص امل� � �ش� � ��ارك� � ��ون يف ال� �ل� �ق� ��اء
بأهمية التوعية بالتعاون مع وزارة
اإلعالم ،وكليات املجتمع للتعريف
ب� � ��اض� � �ط� � ��راب ال � � �ت� � ��وحّ � � ��د ،وك� �ي� �ف� �ي ��ة
ال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع األط � �ف � ��ال امل �ص ��اب ��ني
وذوي اإلعاقة واملشردين.
م� ��ؤك� ��دي� ��ن ع� ��ى أه� �م� �ي ��ة م ��راج �ع ��ة
االس� ��رتات� �ي� �ج� �ي� ��ات ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،ال �ت ��ي
ت �خ ��ص ه � ��ذه ال� �ش� ��رائ� ��ح وت �ح ��دي �ث �ه ��ا
ب�م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع امل��رح �ل��ة ال��راه �ن��ة،
وإش� � � � � ��راك ك� � ��ل ال � �ج � �ه � ��ات امل �ع �ن �ي ��ة
ف�ي�ه��ا وااله �ت �م ��ام ب�ق�ض��اي��ا امل�ش��ردي��ن
واملتسولني واألط�ف��ال ذوي اإلعاقة
والتوحّ د والتعاون لحمايتهم.
باإلضافة إىل تحديث اسرتاتيجية
ال �ت ��وحّ ��د وإش � ��راك ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة
للعمل فيها ،وعمل مشروع دراسة
وم� �س� ��ح ح� �ج ��م ال � �ح � ��االت امل �ص ��اب ��ة
بالتوحّ د وذوي اإلع��اق��ة واملشردين
وامل � �ت � �س � ��ول � ��ني وت � �ح � ��دي � ��د م �ن �ه �ج �ي ��ة
ال �ت��دخ��ل م ��ع ك ��اف ��ة ال �ش ��رائ ��ح وع��ى
مستوى األرياف.

شكر وتقدير

رسالة شكر وتقدير من عامة
املواطنني عنهم  :عبدالله
عبده النوفاين بالل عبدالله
البعداين عاصم الغويل
اىل األخ/
عبدالوهاب عيل انور
رئيس لجنة ترسيم األمانة
(د) -سعوان ملعب
( 22مايو) لرتسيم السيارات
والذي يتمتع بالسمعة
الحسنة والكفاءة والتواضع
باإلضافة إىل قيامه باإلشراف
املباشر عى إنجاز معامالت
املواطنني.
كما يعرب الجميع عن
شكرهم الجزيل للقائمني
عى مصلحة الجمارك ويف
طليعتهم األخ يوسف عيل
زبارة رئيس املصلحة ملا يبذلونه
من جهود ملموسة لرفع
مستوى األداء الجمريك إداريا
وتقنيا واختيارهم املوفق
للكوادر الجيدة التي تمثل
الجمارك خري تمثيل وتحديدا
يف املواقع التي تتعامل مع
الجمهور بشكل مباشر.
وفق الله الجميع ملا فيه
مصلحة الوطن واملواطن.

السلطة املحلية والجمعيات ،حيث نضع عى
عاتق الجميع مسؤوليتهم نحو مجتمعهم يف
ح��دود ام�ك��ان�ي��ات�ه��م امل�ت��اح��ة م��ن ح�ي��ث ال��وق��ت أو
الخربة أو املال.
مبادرة سد عبي
سد تاريخي يغطي مساحة كبرية من األرايض
الزراعية ويغذي عددا كبريا من اآلبار السطحية
واالرتوازية ،ويسهم يف استصالح أرايض زراعية
صالبة يف أرب��ع ق��رى ،ويقع يف مساحة 80م ع
يف 120م ط ،فيما ت�ص��ل سعته اىل 2٥0م��رت
مكعب ،أعيد تأهيله بمبادرة مجتمعية خالصة
بلغت كلفتها حواىل  20مليون ريال..
مدرج طريق
ن�ح��ت ط��ري��ق م ��درج يف ال�ج�ب��ل م��ن ال ��وادي إىل
ال�ق��ري��ة ب�ط��ول  2٥0م ��رتاً ب�م�ب��ادرة مجتمعية،
وبتكلفة تقديرية  ٥ماليني ري��ال بجهود ذاتية
ق ��ام ب�ه��ا م��واط�ن��و ق��ري��ة ال�ه�ج��ر ون �ف��ذت ب�ط��ري�ق��ة
النحت الحمريية بدون استخدام األسمنت.
ضعف وعي
سد هجر ..تاريخي اليزال قائما بذات قوية يف
ت�غ��ذي��ة م�ئ��ات ال�ه�ك�ت��ارات م��ن األرايض ال��زراع�ي��ة
وتزويد القرية بمحتاجاتها من املياه ..يف تعبري
ب �ش �م��وخ ع ��ن ع �ظ �م��ة وح �ك �م��ة اإلن� �س ��ان ال�ي�م�ن��ي
ال� ��ذي ش �ي��د ح �ض ��ارات زراع �ي ��ة وم��دن �ي��ة غ ��اي ��ة يف
اإلعجاز واإلبداع بتكافل وتضافر وتجمع سواعد
الرجال الحكماء.
الح �ظ �ن ��ا ض �ع ��ف وع � ��ي األج � �ي� ��ال ال� �ت ��ي ف ��رط ��ت
ب� � ��امل� � ��وروث ال �ع �ظ �ي ��م م � ��ن ال � �خ � ��ربات وال� �ت� ��داب� ��ري
الحكيمة ولم تحافظ عليها يف الوقت الذي كان
من الواجب تنميتها وتطويرها ..ونتساءل :هل
آن أوان االنتصار لهذا التاريخ العريق واستعادة
أمجاده بصيانة آثاره وتنمية تدابريه؟

تهانينا آل طويل

نزف أجمل التهاين
والتربيكات للشاب/

فواز احمد قائد
مصلح طويل

بمناسبة زفافه امليمون
ودخوله القفص الذهبي..
فألف ألف مربوك
املهنئون:
عمك :عبدالكريم قائد مصلح طويل
وأوالده -خالك :احمد مسعد عيل
القردعي وأوالده -حسني عيل احمد
عيل طويل -فؤاد عيل احمد عيل طويل-
صالح -عيل احمد عيل طويل -معاذ
مسعد محمد ناجي طويل -والدتك
وإخوانك :شاكر -وشفيق وفاروق
ورمزي-وكافة األهل واألصدقاء.

تهانينا آل بادة

اجمل التهاين والتربيكات القلبية نهديها
للشاب الخلوق /محمد
بمناسبة زفافه ودخوله القفص الذهبي..
فألف مربوك.
املهنئون:
عميد دكتور  /احمد صالح باده
الدكتور  /بشر احمد باده
الدكتور  /منر احمد باده
املهندس /طه احمد باده
الطبيب  /محمد احمد باده
االخ  /بشار بشر احمد باده
االخ رعد بشر احمد باده
الحاج /محمد فرحان باده
الشيخ  /عبدالله محمد فرحان باده
الوالد  /احمد عيل سعد باده
العقيد  /محمد احمد عيل باده
وكافة االهل واالصدقاء
فقدان

> يعلن جربان جربان هادي راشد حيان عن فقدان بطاقته الشخصية
فعى من يجدها إيصالها إىل أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
> ي �ع �ل��ن رش �ي ��د س ��ال ��م ع ��يل ج ��اب ��ر ي�ح�ي��ى ال �غ ��ري ع ��ن ف �ق ��دان ب�ط��اق�ت��ه
الشخصية فعى من يجدها إيصالها إىل أقرب قسم شرطة وله جزيل
الشكر والتقدير .
> يعلن صالح عيظة جربان حيان عن فقدان بطاقته الشخصية فعى
من يجدها تسليمها اىل أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر
> يعلنعبدالكريم محمد أحمد العمالعن فقدان بطاقته العسكرية
تحمل الرقم  22752صادرة عن شؤون الضباط بوزارة الدفاع فعى من
يجدها تسليمها إىل أقرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.

س �ن��واص��ل ال �ع �م��ل ع ��ى ب �ن ��اء ج �ي �ش �ن��ا ،ل�ل��وص��ول
إىل م �س �ت ��وى ال� � � ��ردع ال � �ك� ��ايف ل � ��أع � ��داء ،وح �م ��اي ��ة
البلد ،واإلسهام الكبري يف دعم قضايا أمتنا ،ويف
مقدمتها :القضية الفلسطينية.
ِّ

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة

تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

األثنني
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السعودية واملصير احملتوم

تقدير ًا لدوره الكبير في ترسيخ الوحدة اليمنية

منح الرئيس املشاط وسام الوحدة من الدرجة األولى

م� �ن� ��ح رئ � �ي � ��س م �ج �ل ��س
ال� �ن ��واب األخ ي �ح �ي��ى ع��ي
ال� ��راع� ��ي ،ف �خ ��ام ��ة امل �ش��ري
ال � ��رك � ��ن م � �ه � ��دي امل� �ش� ��اط
رئيس املجلس السيايس
األع � ��ى ،وس � ��ام ال ��وح ��دة
من الدرجة األوىل.
وأش � ��ار رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � � �ن � � ��واب ،إىل أن م �ن ��ح
رئيس املجلس السيايس
األع � � ��ى وس � � ��ام ال� ��وح� ��دة
م��ن ال��درج��ة األوىل ،ي��أيت
ت �ق ��دي ��راً ل � ��دوره ال �ك �ب��ري يف
ترسيخ الوحدة اليمنية..
الف� � �ت � ��ا إىل أن ال � �ع � ��رض
ال �ع �س �ك ��ري يف م�ح��اف�ظ��ة
الحديدة يعد وساما عى
صدر كل يمني.

العميد سريع  :قادم األيام يحمل مفاجآت كبيرة للعدوان

أك��د امل�ت�ح��دث ب��اس��م ق ��وات ص�ن�ع��اء ال�ع�م�ي��د ي�ح�ي��ى س��ري��ع ،أن
قادم األيام يحمل مفاجآت كبرية للعدوان.
وق� � ��ال ال �ع �م �ي ��د س� ��ري� ��ع ،يف ت �ص ��ري ��ح ص �ح �ف ��ي إن "ال� �ع� ��رض
ال�ع�س�ك��ري ب�م�ث��اب��ة إع ��ان ال�ج�ه��وزي��ة ال�ك��ام�ل��ة مل��واج�ه��ة األع ��داء،
وأن اليمن اليوم بعد 8سنوات من الصمود أصبح أقوى وأكرث
عدة وعتاداً من أي وقت مىض ،وهذه رسالة لأعداء عليهم أن
يفهموها ،وأن يعرفوا أن اليمن باستطاعته أن يحول أيامهم
إىل جحيم".
وأضاف أن "القوات املسلحة يف اتم الجهوزية لصد أي عدوان
وأي م �ع �ت� ٍ�د ي��ري��د االع �ت ��داء ع ��ى ال �ب �ل��د وال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ،وأن ��ه
سيتلقى من الدروس والضربات املؤملة ما لم يكن له يف حسبان".
وح ��ول ص ��اروخ "ف ��ال ��ق" أك ��د امل �ت �ح��دث ب��اس��م ق ��وات ص�ن�ع��اء،
"ال�ق��درة عى ض��رب أي مكان يف البحر األحمر أو يف خليج عدن
أو يف البحر العربي من أي نقطة يف اليمن ،وليس من الحديدة
فقط أو من الساحل الغربي".

القوات املسلحة تزيح الستار عن منظومة جديدة من الصواريخ

أزاح � � � ��ت ال� � �ق � ��وات امل �س �ل �ح ��ة ال� �س� �ت� ��ار ع��ن
منظومة جديدة من الصواريخ الباليستية
الساحلية نوع "روبيج" األكرث قوة وفاعلية
يف حماية املياه اإلقليمية اليمنية.
وكشفت القوة البحرية والدفاع الساحي
خ � ��ال ال� �ع ��رض ال �ع �س �ك ��ري امل �ه �ي ��ب "وع ��د
اآلخ� ��رة" ال ��ذي ن�ظ�م�ت��ه امل�ن�ط�ق��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
ال � �خ� ��ام � �س� ��ة ،ع � ��ن م� �ن� �ظ ��وم ��ة ج � ��دي � ��دة م��ن
الصواريخ بينها منظومة "روبيج "RUBIG
" ،روس �ي��ة ال �ص �ن��ع ،ال ��ذي ي�ص��ل م ��داه 80
ك ��م ،ووزن ال ��رأس ال�ح��رب��ي 513ك �ج��م من
إجمايل وزن الصاروخ البالغة 2523كجم .
وتصل سرعة الصاروخ ال��ذي يبلغ طوله
6.57م  ،وب �ق �ط��ر 0.78م ،إىل 1100ك � ��م/
الساعة( /ماخ  ،)0.9وبعرض 2.5م.
وت �ص �ن��ف م �ن �ظ��وم��ة "روب� �ي ��ج" ض �م��ن ف�ئ��ة
الصواريخ الساحلية التكتيكية التي جرى
تصميمها لتدمري أي أهداف بحرية تحاول
االقرتاب من املياه اإلقليمية.
وي�م�ت�ل��ك ال �ص ��اروخ ال�ب��ال�ي�س�ت��ي "روب �ي ��ج"
القدرة عى احداث تدمري وإغراق حامات
ال � �ط � ��ائ � ��رات ب �م �خ �ت �ل ��ف ص �ن ��وف �ه ��ا ،وي �ع �ت ��رب
"روب �ي ��ج" م ��ن ال �ص ��واري ��خ امل �ض ��ادة ل�ل�س�ف��ن
العماقة والفرقاطات الحربية املعادية.
ك �م ��ا ت ��م ال �ك �ش ��ف ع ��ن ص� ��واري� ��خ ج ��دي ��دة
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عودة  15من املغرر بينهم
قيادات إلى الصف الوطني

اس�ت�ق�ب��ل امل ��رك ��ز ال��وط �ن��ي ل�ل�ع��ائ��دي��ن ي��وم
أمس  15من املغرر بهم ،الذين عادوا إىل
الصف الوطني.
وم ��ن ب��ني ال�ع��ائ��دي��ن ال��رائ��د أح �م��د ن��اص��ر
املنتصر مما يسمى باللواء الثالث حراس
جمهورية بالساحل الغربي والرائد نجيب
محمد مرشد الركن املايل ملا تسمى بشرطة
ري �م ��ة يف م� � ��أرب ،وال �ن �ق �ي ��ب م �ن ��ري ط��ام��ش
ج �م��اع��ي أرك � ��ان ح ��رب ال�ك�ت�ي�ب��ة ال�خ��ام�س��ة
بما يسمى اللواء الثالث عاصفة يف الخوبة
والنقيب قاسم ع��ي مقبل رك��ن إم��داد ما
يسمى بلواء صقور اليمن جبهة آل ثابت
وال�ن�ق�ي��ب أح �م��د ي�ح�ي��ى امل�ح�ي��ا م�م��ا يسمى
اللواء الثالث عروبة.
ويف ال �ل �ق��اء رح ��ب ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ح�س��ني ال�ع��زي ،وال�ش�ي��خ م��راد امل��وس�م��ي،
ب��ال�ع��ائ��دي��ن م��ن ج�ب�ه��ات ال�س��اح��ل وم ��أرب

من يقرأ القرآن الكريم ويتأمل يف آياته جيدا سيعرف طبيعة السياسة
الفرعونية التي انتهت بفرعون إىل الغرق وهي نفسها السياسة بما فيها
من غطرسة وجربوت وتكرب التي يتبعها حكام النظام السعودي اليوم
ويعتقدون أنهم بهذا السلوك سيحققون أهدافهم للسيطرة عى دول
املنطقة غري مدركني أن أم��وال شعب نجد والحجاز التي يبعرثونها هنا
وهناك لتصدير الفنت والحروب إىل الشعوب األخرى خدمة لسيدتهم
أم��ري �ك��ا وس�ي��دت�ه��م ب��ري�ط��ان�ي��ا س�ت�ق�ي�ه��م وت�ح�م�ي�ه��م م ��ن ال ��وق ��وع يف امل�ص��ري
امل�ح�ت��وم امل�ن�ت�ظ��ر ل�ه��م ع�ن��دم��ا ي�ج�ع��ل ال �ل��ه ن�ه��اي�ت�ه��م ون�ه��اي��ة ن�ظ��ام�ه��م عى
أيدي من تسببوا يف ظلمهم ودمروا بلدانهم وقتلوا شيوخهم ونساءهم
وأطفالهم ،وهم بهذا السلوك املشني والتفكري السيئ يسريون يف الطريق
الخطأ وما يحدث يف اليمن وسوريا والعراق ولبنان ودول أخرى بسبب
أفعالهم الشريرة إال أنموذجا بدأ يرتد كسهم ملتهب يخرتق صدورهم.
لم يكن حكام النظام السعودي يتوقعون أبدا بأنه سيأيت يوم يستطيع
ف�ي��ه ال�ي�م�ن�ي��ون أن ي�خ��رج��وا ب�ل��ده��م ال�ي�م��ن م��ن ع�ن��ق ال��زج��اج��ة ال�ت��ي حشره
ب�ن��ي س�ع��ود فيها م�ن��ذ أك��رث م��ن خمسة ع�ق��ود ح�ي��ث اس�ت�ط��اع��وا بأموالهم
أن ي �ش ��رتوا ض �ع �ف��اء ال �ن �ف��وس وي �س �ي �ط��روا ع ��ى ال �ق ��رار ال �س �ي��ايس ال�ي�م�ن��ي
ويجعلوا من حكام اليمن املتعاقبني عبيداً لهم وره��ن إرادت�ه��م ،وبذلك
ظنوا أنهم قد جعلوا من اليمن مقاطعة خاضعة لسيطرتهم يتحكمون
ف�ي�ه��ا كيفما ي�ش��اءون الس�ي�م��ا ب�ع��د أن ت�م�ك�ن��وا م��ن إش��اع��ة وت�ع�م�ي��م ثقافة
الحقد والكراهية املستمدة من السياسة االستعمارية :فرق تسد وغلفوها
يف ظاهرها بالطابع املذهبي والعنصري والطائفي بحيث يضمنوا تقسيم
اليمن إىل كانتونات ضعيفة تسهل السيطرة عليها وتوجيه م��ن وقعوا
يف شرك هذه السياسة امللعونة بالريموت لتنفيذ أجندتهم التي رسمت
ع�ق��ب اع ��رتاف ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي ب��ال�ن�ظ��ام ال�ج�م�ه��وري يف ال�ي�م��ن يف شهر
يوليو ع��ام 1970م م��ن ال�ق��رن امل��ايض وق��د نجحوا م��ن خ��ال م��ن نصبوهم
وكاء عنهم من العماء واملرتزقة يف تحقيق هدفهم الخبيث الذي وقف
ح��ائ��ا دون ب�ن��اء دول ��ة ح��دي�ث��ة ق��وي��ة وع��ادل��ة ت�س�ت�ق��ل ب�ق��راره��ا وق��د كشف
ال� �ق ��ايض ع �ب ��د ال ��رح �م ��ن اإلري� � ��اين رئ �ي��س
املجلس الجمهوري األسبق يف مذكراته
– الجزء الثالث – حقيقة ما كان يقوم به
ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي يف اليمن بالتفصيل
وك�ي��ف ك��ان ي�ج�ن��د ال�ع�م��اء وامل��رت��زق��ة،
وكلما ح��اول اليمنيون ع��ى استحياء
اس �ت �ع �ط ��اف ب �ن ��ي س� �ع ��ود ب ��ال �ك ��ف ع��ن
ال �ت ��دخ ��ل يف ال �ش ��أن ال �ي �م �ن��ي ال ��داخ ��ي
ازدادوا عتواً ونفوراً واختلقوا الذرائع
والحجج ملضاعفة تدخلهم إىل درجة
ج �ع �ل ��ت أب� �ن� ��اء ال �ي �م ��ن ي �ت �ق ��ات �ل ��ون م��ع
بعضهم ال�ب�ع��ض س ��واءً ع��ى مستوى
الشطرين سابقا أو بعد إعادة تحقيق
ال ��وح ��دة ال�ي�م�ن�ي��ة يف  22م��اي��و 1990م
احمد الشريف
ال� �ت ��ي ل� ��م ي �ه �ن ��أ ال �ي �م �ن �ي ��ون ب �ف��رح �ت �ه��م
ب�ت�ح�ق�ي��ق ه��ذا امل�ن�ج��ز ال��وط�ن��ي العظيم
ح�ت��ى أش�ع�ل��وه��ا ح��رب��ا ب�ه��دف إع ��ادة األوض ��اع إىل م��ا ق�ب��ل  22م��اي��و 1990م
وكادوا أن ينجحوا يف تحقيق هدفهم عام 1994م لوال اصطدامهم بإرادة
الشعب اليمني الحرة الذي أبى أن يفرط يف وحدته.
لكنهم لم ييأسوا فقد استخدموا أساليب أخرى لشق الصف الوطني
وظلوا يلعبون بها إلشغال أبناء الشعب اليمني عن بناء دولتهم حتى
وجدوا بغيتهم يف الدمية عبد ربه منصور هادي الذي خدمته الظروف
وق �ف ��ز إىل ال �س �ل �ط��ة ب ��دع ��م أم ��ري ��ي س �ع ��ودي ل �ي �خ��رب يف ع ��ام ��ني م ��ا ب�ن��اه
اليمنيون خ��ال م��ائ��ة ع��ام ث��م أت��اح ال�ف��رص��ة لتمكني أم��ري�ك��ا وال�س�ع��ودي��ة
وإس��رائ�ي��ل م��ن ش��ن ع��دوان ظ��ال��م ع��ى ال�ي�م��ن بحجة أن اليمنيني طالبوا
برفع الوصاية الخارجية عن قرارهم السيايس ورفعوا شعار بناء الدولة
املستقلة التي حرموا منها عدة عقود من الزمن وهي مطالب مشروعة
م��ن ح��ق أي ش�ع��ب أن يحققها ولكنهم ع��وق�ب��وا ع�ق��اب��ا ش��دي��دا فتعرضوا
ل�ظ�ل��م ع�ظ�ي��م ل��م ي�س�ب��ق ألي ش�ع��ب ع��رب ال �ت��اري��خ أن ت �ع��رض مل�ث�ل��ه يف ظل
ص�م��ت دويل ت��م ش ��راؤه ب��أم��وال ح�ك��ام ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي ال ��ذي ب��ا شك
سيكون مصريه إىل زوال قريبا بإذن الله تعاىل ،ورغم ما قدم لهم املعتوه
عبد ربه منصور من تسهيات لتحقيق أهدافهم الشريرة يف اليمن فقد
انقلبوا عليه واستبدلوه باألضاع الثمانية ليواصلوا من خالها ارتكاب
املظالم يف اليمن.
وإذا ك��ان ه��ذا ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي املتعجرف ال��ذي أي�ق��ن ب��أن��ه م��ن خال
عمائه ومرتزقته املزروعني بأمواله يف أوساط الشعب اليمني يعتقد أن
ال��زم��ام ق��د أصبح يف ي��ده فإنه واه��م ون��ي إن��ه يف ك��ل محاوالته التآمرية
سواء يف املايض أو الحاضر يراهن دون شك عى حصان خاسر ألن الشعب
اليمني يدرك أبعاد املؤامرة والعداوة التاريخية التي يضمرها بنو سعود
ل�ل�ي�م��ن وال�ت��ي ت�س�ت�ه��دف أع��ز وأن�ب��ل م�ك�ت�س�ب��ات��ه امل�ت�م�ث�ل��ة يف إع ��ادة تحقيق
وحدته واكتشاف خريات األرض اليمنية من النفط والغاز التي ستعود
بالخري العميم عى اليمن بأكمله ويستغني عن املساعدات امللغمة التي
يقدمها النظام السعودي عى استحياء ويتبعها باملن واألذى.

اليوم ..منتخبنا للناشئني يواجه منتخب املغرب في نهائي كأس العرب
ي�س�ع��ى امل�ن�ت�خ��ب ال��وط�ن��ي ل�ل�ن��اش�ئ��ني إىل م��واص�ل��ة ع��روض��ه
القوية يف بطولة كأس العرب ومامسة إنجاز جديد للرياضة
اليمنية ،عندما ياقي نظريه املغربي ،مساء اليوم االثنني ،يف
نصف نهايئ البطولة املقامة حالياً يف مدينة وهران الجزائرية.
وي �ط �م��ح ن��اش �ئ��و ال �ي �م��ن ب �ق �ي ��ادة امل � ��درب ال ��وط �ن ��ي ،م�ح�م��د
البعداين ،ومساعده ،هيثم األصبحي ،ومدرب الحراس،
م�ح�م��د ن �ج��اد ،إىل امل ��رور ل�ب��واب��ة ن�ه��ايئ ال�ب�ط��ول��ة ع��رب امل�غ��ارب��ة
الذين يعدون العدة عى نار هادئة ،إليقاف مغامرة وعول
اليمن وال�ح��د م��ن خ�ط��ورت��ه ،وإج�ب��اره ع��ى ال��وداع م��ن مربّع
الذهب ،رغم القوة الضاربة لكتيبة األحمر الصغري.
ه��ذا ووص ��ل ن�ج��وم ال�ي�م��ن ال�ص�غ��ار إىل م��رب��ع ال��ذه��ب بعد
تخطيهم ع�ق�ب��ة ال ��دور ال�ت�م�ه�ي��دي ،وص��دارت�ه��م ملجموعتهم
الثانية بخمس نقاط ،جمعوها من ف��وز عى ُعمان بثاثية
نظيفة ،وتعادلني إيجابيني بهدف ملثله أمام تونس وليبيا،
قبل أن يهزم السودان بهدف نظيف يف ربع النهايئ.
يف ح��ني وص��ل امل�غ��رب إىل ال ��دور ذات��ه ب��داي��ة بحلوله امل��رك��ز
ال�ث��اين يف املجموعة الثالثة بست ن�ق��اط ،تغلب فيها بهدف
نظيف عى موريتانيا وجزر القمر ،وخسارة من العراق ،2-1
قبل أن يفجّ ر املفاجأة ويقيص مصر من ربع النهايئ بالفوز
بهدفني نظيفني.

والحدود إىل العاصمة صنعاء ،مؤكدين
أن األم � ��ور ال �ي ��وم ب ��ات ��ت واض �ح ��ة ل�ل�ج�م�ي��ع
وانكشفت مخططات العدوان وأهدافهم
يف ال �ي �م ��ن وأن امل �ح �ت �ل��ني وال �ع �م ��اء ب��ات��ت
أيامهم معدودة وسيجربون عى الرحيل
ً
ً
آجا.
عاجا أم
من أرض اليمن
وأوض �ح ��ا أن امل�ح�ت�ل��ني وأدوات �ه ��م غ ��رروا
ب��ال �ب �ع��ض وج �ع �ل ��وا م �ن �ه��م دروع� � ��اً ب�ش��ري��ة
لاحتماء خلفهم  ..معتربين ق��رار العفو
ال �ع��ام ف��رص��ة ي�ج��ب اس�ت�غ��ال�ه��ا م��ن ب�ق�ي��ة
املغرر بهم باملسارعة يف العودة إىل الصف
الوطني.
ف �ي �م ��ا ع� ��رب ال� �ع� ��ائ� ��دون ع� ��ن ت �ق ��دي ��ره ��م مل��ا
ملسوه من حسن تعامل من قبل إخوانهم
يف الجيش وال�ل�ج��ان الشعبية  ،مؤكدين
أنهم سيكونون إىل جانب الوطن والدفاع
عن سيادته.

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

شهادة شكر وتقدير
لـ «  26سبتمبر »

منحت جامعة البيضاء "صحيفة  26سبتمرب"
وموقع "  26سبتمرب نت" شهادة شكر وتقدير،
نظري املساهمة الفاعلة وال�ت�ف��اع��ل اإلع��ام��ي يف
إنجاح املؤتمر العلمي العام الثالث الذي نظمته
الجامعة نهاية أغسطس املايض.

إىل املغرر بهم ..االتصال بالرقم)176( :

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