تأييد ومباركة شعبية للضربة التحذيرية للسفينة «»NISSOS
مما يميز نجاح العمليات العسكرية  -أي كانت -برية أو بحرية
أو جوية هو امتالك القدر الكايف من املعلومات التي تبني عليها
القوات تنفيذ ضرباتها النوعية الدقيقة وهنا يربز الدور املهم
لجانب االستطالع سواء الربي أو البحري أو الجوي ورصد ومتابعة
كافة األهداف املعادية التي تتجاوز يف انتهاك القوانني املنظمة
للمالحة البحرية أو الدخول للمياه اإلقليمية لنهب النفط بصورة
غري قانونية  ..الضربات التحذيرية التي وجهتها القوات املسلحة
جسدت القدرات الدفاعية التي وصلت اليها قواتنا املسلحة برا
وبحرا وجوا ..
تفاصيل ص 03

أسبوعية  -سياسية  -عامة
تصدر عن  :القوات المسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه المعنوي
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في بيان القوات املسلحة ..العميد سريع:

جندد التحذير لكافة الشركات باالمتثال الكامل لقرارات السلطة في صنعاء

بعون الله قادرون على شن املزيد من
العمليات التحذيرية

باالمتثال
جندد التحذير لكافة الشركات
ِ
الكامل لقرارات السلطة في صنعاء

ومنع أي سفينة
لن نتردد في القيام بواجبنا في إيقاف
ِ
حتاول نهب ثروات شعبنا

السفينة النفطية خالفت القرار الصادر عن اجلهات املختصة بحظر نقل وتصدير املشتقات النفطية السيادية

ص 03

النظام السعودي
يواجه سيناريوهات
تصعيد أمريكية
ص 04

«املستحيل »..
هل يصبح
ممكنا ؟!
ص 05

السيد القائد يقود اليمن
نحو االكتفاء واالستقالل من
التبعية االقتصادية
ص 05

العملية التحذيرية لسفن وشركات نهب النفط..

رسائل ودالالت وأبعاد
بعد أن وصلت املفاوضات بشأن تمديد الهدنة األممية إىل طريق مسدود نتيجة إصرار تحالف العدوان عىل
تجزئة ملف االستحقاقات واملطالب اإلنسانية التي اشرتطتها القيادة السياسية يف صنعاء لتمديد الهدنة ال سيما
ما يتعلق بشرط صرف املرتبات الذي أرادت دول العدوان استثناء املوظفني العسكريني منه ،ويف ظل استمرار
دولتي العدوان السعودي اإلمارايت ومن ورائهما أمريكا وبريطانيا يف نهب ثروات البلد النفطية ..لم يعد أمام
قيادة البلد الثورية والسياسية من خيار سوى خيار تنفيذ تحذيرها لدول العدوان من مغبة االستمرار يف نهبها
لرثوات البلد النفطية والغازية ،ومن هنا جاء تنفيذ القوات املسلحة لضربتها التحذيرية إلحدى سفن العدوان
التي كانت يف طريقها إىل ميناء الضبة بحضرموت لنهب كمية كبرية من النفط الخام ..

تفاصيل ص 03

أهمية الزراعة في
تعزيز األمن القومي
اليمن
ص 09
محكمة املنطقة العسكرية

املركزية توالي محاكمة

 60من قيادات اخلونة

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.
وأقرت املحكمة تكليف النيابة العسكرية بتنفيذ قرارات
املحكمة السابقة والخاصة بإعالن النشر عن املتهمني .
والقيادات العسكرية من الخونة الذين تجري محاكمتهم..
تفاصيل ص 05

محليات
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خالل افتتاحه املعرض السنوي ملنتجات املرأة

الوهباني يؤكد دعم الدولة إلقامة املعارض
التسويقية والترويج للمنتجات الوطنية

اف �ت �ت��ح ع �ض��و امل �ج �ل��س ال �س �ي ��ايس األع� ��ى ج ��اب ��ر ال ��وه �ب ��اين وم �ع��ه
م �س �ت �ش ��ار امل �ج �ل ��س ال� �س� �ي ��ايس ،ال ��دك� �ت ��ور ع �ب ��د ال �ع ��زي ��ز ال� ��رب،
ومحافظ حضرموت لقمان باراس أمس األحد بصنعاء ،املعرض
السنوي للمرأة بروج حواء 2022م.
وط ��اف ��وا ب��أج�ن�ح��ة امل �ع ��رض ال ��ذي ت�ن�ظ�م��ه ع ��ى م ��دى ث��اث��ة أي ��ام،
م��ؤس�س��ة ب��روج ال�ي�م��ن ل�ل�ت�س��وي��ق وت�ن�ظ�ي��م امل �ع��ارض وال�ف�ع��ال�ي��ات
ال ��دول �ي ��ة ،ب �م �ش��ارك��ة أك ��ر م ��ن  70ش ��رك ��ة وم ��ؤس �س ��ة ،وي�ش�م��ل
مختلف املنتجات املعنية باملرأة واحتياجاتها املختلفة ،باإلضافة
إىل عرض منتجات تجارية لشركات محلية ودولية.
ويف االفتتاح أش��ار الوهباين إىل أهمية إقامة مثل ه��ذه املعارض
مل �س��ان��دة وت�ش�ج�ي��ع امل� ��رأة ع��ى االن �خ ��راط يف س ��وق ال�ع�م��ل وإب ��راز
قدراتها ومهاراتها من خال عرض منتجاتها لإلسهام يف تحسني
وضعها االقتصادي  ..مثمنا جهود القائمني عى املعرض وكافة
الجهات املشاركة فيه.
وحث عى تعزيز الشراكة بني الحكومة والقطاع الخاص ..مؤكدا
دع��م ال��دول��ة إلق��ام��ة امل �ع��ارض ال�ت�س��وي�ق�ي��ة وال��روي��ج للمنتجات
ال��وط�ن�ي��ة ،وخ�ص��وص��ا األس ��ر امل�ن�ت�ج��ة ب�م��ا ي�ش�ج��ع ه��ذه ال�ش��ري�ح��ة
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امل �ه �م��ة ال �ت��ي ت�م�ث��ل رك �ي ��زة أس��اس �ي��ة ل��اق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي وت�ق��دي��م
كافة أوج��ه الدعم والتسهيات لتشجيع الصناعات واملنتجات
الوطنية.
م ��ن ج�ه�ت��ه أش ��ار ال� ��رب ،إىل أن إق ��ام ��ة ه ��ذه امل �ع ��ارض وال �ح ��راك
االقتصادي يف الباد رغم العدوان والحصار يؤكد قوة وعزيمة
الشعب اليمني يف مواجهة التحديات.
وحث رجال األعمال عى دعم هذه املعارض واألنشطة وتقديم
العروض والتخفيضات للمواطنني بما يسهم يف التخفيف من
معاناتهم جراء العدوان والحصار االقتصادي.
ويف االفتتاح بحضور وكيل وزارة الروة السمكية بشري الخيواين،
ومدير االتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد قفلة،
ومدير العاقات الدولية بوزارة الصناعة هاشم الشريف ،أشار
م ��دي ��ر م��ؤس �س��ة ب� ��روج ال �ي �م��ن ل�ل�ت�س��وي��ق وت �ن �ظ �ي��م امل �ع ��ارض ع��ي
ال�ش��ري��ف ،إىل أن امل�ع��رض رس��ال��ة ت�ن�م��وي��ة اق�ت�ص��ادي��ة ت�ع��زز ق��درة
املرأة اليمنية يف اإلنتاج واالبتكار والتسويق ..الفتاً إىل أنه سيتم
ع��ى ه��ام��ش امل�ع��رض تنظيم م�س��اب�ق��ات وأن�ش�ط��ة وت��وزي��ع ج��وائ��ز
للمشاركني املتميزين.

طالب القوات املسلحة القيام بواجباتها في الدفاع عن سيادة ومكتسبات ومقدرات الشعب

مجلس النواب يستهجن حتيز أنظمة التطبيع والعمالة لصف العدوان ومرتزقته

اس�ت�ه�ج��ن م�ج�ل��س ال �ن ��واب ،ت�ح�ي��ز أن �ظ �م��ة ال�ت�ط�ب�ي��ع وال�ع�م��ال��ة
إىل جانب ال�ع��دوان ومرتزقته وتجاهل قضية الشعب اليمني
ومظلوميته.
وأك ��د م�ج�ل��س ال �ن ��واب يف ج�ل�س�ت��ه أم ��س األح ��د ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س
امل �ج �ل��س األخ ي �ح �ي��ى ع ��ي ال ��راع ��ي ،ع ��ى ح ��ق ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي
وق��وات��ه املسلحة يف ال�ق�ي��ام ب��واج�ب��ات�ه��ا ال��دس�ت��وري��ة وال��دف��اع عن
سيادة ومكتسبات ومقدرات الشعب اليمني وحمايته.
واستنكر املجلس حملة اإلدانة الشعواء التي تتعمدها أنظمة
ال�ن�ف��اق ال�س�ي��ايس ع�ن��دم��ا يتعلق األم��ر ب��دف��اع ال�ي�م��ن ع��ن نفسه
وإي �ق��اف ن�ه��ب ث��روات��ه ال�ت��ي ل��م ت��أت إال ب�ع��د ت��وج�ي��ه ال�ت�ح��ذي��رات
السياسية والعسكرية التي أطلقتها صنعاء للشركات والدول
املشاركة أو املتواطئة يف نهب عائدات الروة النفطية ،باعتبارها
ثروة سيادية ملكاً لكل أبناء اليمن ،وليس للمرتزقة املتسكعني
يف ف �ن ��ادق ال ��ري ��اض ،وم ��ن م �ع �ه��م م ��ن ال �ج �م ��اع ��ات ال�ت�ك�ف��ريي��ة
واإلرهابية.
واس� �ت� �غ ��رب ذل� ��ك ال �ت �ح �ي ��ز ال �س ��اف ��ر ال � ��ذي ي �ت �ع �م��د دائ� ��مً � ��ا غ��ض
الطرف عما يرتكبه تحالف العدوان ومرتزقته من الجماعات
اإلره ��اب �ي ��ة م ��ن ج ��رائ ��م ح ��رب ع ��ى م ��دى ث �م ��اين س �ن ��وات ط��ال��ت
النساء واألطفال والشيوخ واملنازل عى رؤوس ساكنيها والبنية
التحتية من طرق وجسور وآبار مياه وشبكات الصرف الصحي
واملدارس والجامعات واألسواق وصاالت العزاء واألفراح ،إىل
جانب ما يفرضه من حصار وعقاب جماعي عى أبناء اليمن.
وأعرب مجلس النواب عن األسف يف أن تستنكر أنظمة التطبيع
وال �خ �ي��ان��ة م�ط��ال�ب��ة ص �ن �ع��اء ب�ت�س�خ��ري ع ��ائ ��دات ال� ��روة ال �س �ي��ادة

ال �ي �م �ن �ي��ة م ��ن ال �ن �ف��ط وال �غ ��از ل �ص��ال��ح ص ��رف م ��رت �ب ��ات امل��وظ �ف��ني
وت��وف��ري ال�خ��دم��ات ال�ض��روري��ة واألس��اس�ي��ة ل�ل�م��واط�ن��ني يف ك��اف��ة
املحافظات اليمنية.
وأش ��ار أع �ض��اء م�ج�ل��س ال �ن ��واب ،إىل أن ن�ف��اق أن�ظ�م��ة ال�ت�ط�ب�ي��ع
وال�ع�م��ال��ة ب�ل��غ ذروت ��ه ب��ازدواج�ي��ة امل�ع��اي��ري ول��م ي�ع��د ل��دي�ه��م ذرة
إح �س ��اس ،وت �ب �ل��دت م�ش��اع��ره��م ح�ي��ث ي�س��وق�ه��م األم ��ري ��ي إىل
ح�ي��ث ت �ك��ون م�ص��ال�ح��ه دون اع �ت �ب��ار ألي م�س��ؤول�ي��ة ق��ان��ون�ي��ة أو

أخاقية تتعلق بمعاناة الشعب اليمني ،البلد املنيس يف زمن
العدوان والظلم والحصار.
وأك� ��دوا أن ��ه ك ��ان األح ��رى ب�ت�ل��ك األن�ظ�م��ة ال��وق��وف ع��ى م�س��اف��ة
متساوية أو استنكار م��ا يتعرض ل��ه الشعب اليمني م��ن ظلم
وحصار وعدوان.
ويف الجلسة أقر مجلس النواب طلب حكومة اإلنقاذ الوطني
تأجيل حضورها إىل جلسة غد الثاثاء.

النائب العام يدشن النزول امليداني للتفتيش على النيابات وتقييم األداء
دش ��ن ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام ال �ق��ايض ال��دك �ت��ور م�ح�م��د م�ح�م��د ال��دي�ل�م��ي ،أم ��س األح ��د  ،ال �ن��زول امل �ي��داين
للتفتيش عى النيابات ،لتقييم األداء وتقويم األعمال وتحريك القضايا املتعرة واالرتقاء بدور
النيابة يف خدمة املجتمع.
وي�س�ت�ه��دف ال �ن��زول ،ال ��ذي ي�ن�ف��ذه  15ق��اض�ي��اً م��ن أع�ض��اء ال�ت�ف�ت�ي��ش ال�ق�ض��ايئ يف م�ك�ت��ب ال�ن��ائ��ب،
جميع النيابات يف الجمهورية ،بهدف االطاع عى القضايا وتتبع مساراتها ،والتأكد من صحة
ّ
املقصرين
اإلج��راءات ومدى االلتزام باملدد القانونية للتحقيق والحبس االحتياطي ،ومحاسبة
والعمل عى كل ما من شأنه تسريع اإلنجاز وتقريب العدالة من املواطنني.
ح�ي��ث ّ
اط�ل��ع ال�ن��ائ��ب ال�ع��ام يف ن�ي��اب��ة ج�ن��وب غ��رب األم��ان��ة ،وم�ع��ه أع�ض��اء ال�ت�ف�ت�ي��ش ،ع��ى قضايا
السجناء ع��ى ذم��ة التحقيق ،ووجّ ��ه بسرعة التصرّف فيها ،واإلف��راج ع��ن ع��دد م��ن املحبوسني
بالضمان.

استقبل مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب األحمر بجنيف

وأكد عى جميع النيابات القبول بالضمان الحضوري التجاري ملا فيه تسهيل إجراءات التقايض.
وتضمّ نت توجيهات النائب ال�ع��ام ،خ��ال ال�ن��زول ،حضور أع�ض��اء التفتيش القضايئ جلسات
امل�ح��اك�م��ة ،ال�ت��ي ت�ع��ر ع��ى أع �ض��اء ال�ن�ي��اب��ة ح �ض��وره��ا ،وك ��ذا ت��وف��ري س�ك��رت��ريي ال�ت�ح�ق�ي��ق ،وك��اف��ة
االحتياجات الازمة من مواد مكتبية ولوجستية.
كما وجّ ه النائب العام بالعمل عى مطابقة السجات القضائية مع نظام سري الدعوى الجزائية،
واستكمال كافة التعديات الرمجية الازمة لضمان االستفادة القصوى منه يف تتبع مسارات
القضايا والحصول عى املعلومات والبيانات اإلحصائية.
إىل ذلك ،باشر أعضاء التفتيش القضايئ مهامهم باالطاع عى اإلجراءات املتخذة حيال القضايا،
وتقديم املساعدة ألعضاء النيابة بالتوجيهات الازمة للتصرف يف القضايا املتعرة عى أن يتم
موافاة لجان التفتيش بالتصرفات النهائية ،نهاية األسبوع الحايل.

رئيس الوزراء يناقش مع وزير التربية التحضيرات للمؤمتر العلمي األول لتطوير التعليم
اس�ت�ق�ب��ل رئ�ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء ال��دك�ت��ور ع�ب��دال�ع��زي��ز ص��ال��ح بن
حبتور ،مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب األحمر يف جنيف
مارتن شيلد ،الذي يزور اليمن حالياً.
ن��اق��ش ال�ل�ق��اء ال ��ذي ح�ض��ره ن ��واب رئ�ي��س ال ��وزراء ل�ش��ؤون األم��ن
وال ��دف ��اع ال�ف��ري��ق ال��رك��ن ج ��ال ال��روي �ش��ان وال �خ��دم��ات وال�ت�ن�م�ي��ة
ال ��دك �ت ��ور ح �س��ني م �ق �ب��ويل وال ��رؤي ��ة ال��وط �ن �ي��ة م �ح �م��ود ال �ج �ن �ي��د،
ع��دداً من املواضيع املرتبطة بنشاط اللجنة الدولية ومشاريعها
اإلن�س��ان�ي��ة يف م�خ�ت�ل��ف امل �ج��االت وت��وج�ه��ات�ه��ا امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ،ع��اوة
عى سبل تعزيز دورها يف مجال تبادل األسرى ودعم مصلحة
التأهيل واإلصاح.
وب �ح ��ث ال �ل �ق ��اء ال� ��ذي ش� ��ارك ف �ي��ه وزي� ��ر امل �ي ��اه وال �ب �ي �ئ��ة امل �ه �ن��دس
عبدالرقيب الشرماين ومساعد أمني عام مجلس الوزراء لقطاع
ال�ع��اق��ات ال��دول�ي��ة يحيى ال�ه��ادي ورئ�ي�س��ة بعثة اللجنة الدولية
للصليب األح�م��ر باليمن ك��ات��ري�ن��ا رت��ز ،أول��وي��ات ال��دع��م اإلن�س��اين
خال الفرة الراهنة يف عدد من املجاالت سيما الصحة العامة
والسكان والربية والتعليم.
وت�ط��رق اللقاء إىل ملف األس��رى يف ظ��ل الجهد اإلي�ج��اب��ي للجنة
ال��دول�ي��ة للصليب األح�م��ر يف ه��ذا ال�ج��ان��ب ال��ذي يحظى باهتمام
ومتابعة القيادة الثورية واملجلس السيايس األعى والحكومة،
إضافة إىل إسهامها اإلنساين يف ملف الهجرة غري الشرعية.
ورح � ��ب رئ �ي ��س ال � � ��وزراء ب ��زي ��ارة امل� �س ��ؤول ال � � ��دويل ..م ��وض �ح ��اً أن
األنشطة اإلنسانية للجنة الدولية خال هذه الفرة وما سبقها
محل تقدير وامتنان أبناء الشعب اليمني.
وأش��اد ب��دور اللجنة الدولية للصليب األحمر يف عمليات تبادل
األسرى والجرحى  ..مشرياً إىل أنه بالرغم من املشاريع الحيوية
للجنة ،إال أن حجم اح�ت�ي��اج��ات الشعب اليمني يف ت��زاي��د ج��راء
الحرب والحصار.
ولفت الدكتور بن حبتور إىل أن دول العدوان تستخدم إمكانياتها

امل��ادي��ة وال��دب�ل��وم��اس�ي��ة واإلع��ام�ي��ة الس�ت�م��رار ال�ح��رب ع��ى اليمن
وإف� �ق ��ار ش �ع �ب��ه ع ��ر ح �ص ��اره ��ا ال �خ ��ان ��ق ون �ه �ب �ه��ا ث � ��روات ال�ش�ع��ب
اليمني من املشتقات النفطية واستخدام عائداتها يف هذه الحرب
امل �س �ت �م��رة م �ن��ذ ث �م��اين س �ن ��وات ..وت �ط ��رق إىل أه �م �ي��ة دور ال�ل�ج�ن��ة
الدولية للصليب األحمر يف إيصال هذه الحقائق للعالم أجمع.
ف�ي�م��ا أك ��د م��دي��ر ع �م �ل �ي��ات ال �ل �ج �ن��ة ال ��دول �ي ��ة ل�ل�ص�ل�ي��ب األح �م ��ر يف
ج�ن�ي��ف ،أن ال�ي�م��ن ي�ح�ت��ل أول ��وي ��ة ل ��دى ال�ص�ل�ي��ب األح �م��ر ال ��دويل
ومشاريعه اإلنسانية عى املستوى العاملي.
وأوض� ��ح أن ال �ل �ج �ن��ة ال ��دول �ي ��ة س�ت�ن�ف��ذ م �ش��اري��ع ج ��دي ��دة يف إط ��ار
مساهمتها يف الجهود اإلنسانية األممية والدولية للتخفيف من
معاناة أبناء اليمن جراء الحرب  ..مؤكداً التزام اللجنة بمواصلة
نشاطها وتوسيع حجمه خال الفرة املقبلة.
وث �م ��ن ش �ي �ل��د دع� ��م ح �ك ��وم ��ة اإلن� �ق� ��اذ ال ��وط �ن ��ي ألن �ش �ط ��ة ال�ل�ج�ن��ة

وتسهيل مهامها وحرصها عى تعزيز العمل املشرك ومعالجة
اإلش �ك��ال �ي��ات ب �ص ��ورة م�ش��رك��ة  ..م�ن��وه��ا ب ��اآلث ��ار اإلي �ج��اب �ي��ة مل�س��ار
تنفيذ املشاريع ل��دى ال��دول املانحة وانعكاساته يف الحفاظ عى
االنطباعات الجيدة لتوفري املزيد من الدعم من قبلها.
ح �ض ��ر ال �ل �ق ��اء م �س ��اع ��د م ��دي ��ر م �ك �ت��ب رئ �ي ��س ال � � ��وزراء ل �ل �ش��ؤون
اإلنسانية محمد العامري واألمني العام املساعد لجمعية الهال
األحمر اليمني الدكتور محمد القباطي واملنسق الوطني لرامج
ال�ه��ال األح�م��ر ال��دك�ت��ور م�ح�م��د ال�ف�ق�ي��ه وم�س��اع��د رئ�ي�س��ة البعثة
فاطمة اليماين.
إىل ذلك ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح
بن حبتور ،مع وزير الربية والتعليم يحيى بدرالدين الحويث،
سري العملية التعليمية والربوية يف أمانة العاصمة واملحافظات.
واستمع رئيس الوزراء من وزير الربية والتعليم إىل شرح حول

ندوة مبجلس الشورى حول دالالت جناح فعاليات املولد النبوي الشريف

أبوعواضة :االلتفاف العظيم الذي رسمته حشود
الشعب اليمني جسد مدى حب اليمنيني للرسول األعظم

ع�ق��دت أم��س يف مجلس ال�ش��ورى ن��دوة ح��ول
دالالت نجاح فعاليات املولد النبوي الشريف .
وتطرقت ال�ن��دوة التي حضرها رئيس مجلس
ال� �ش ��ورى م �ح �م��د ال� �ع� �ي ��دروس ،إىل امل �ش ��ارك ��ة
الفاعلة وال�ح�ش��ود الجماهريية ال�ت��ي شهدتها
ف �ع��ال �ي��ات امل ��ول ��د ال �ن �ب��وي ال �ش��ري��ف يف م�خ�ت�ل��ف
امل��دي��ري��ات وامل�ح��اف�ظ��ات ع��ى امل�س�ت��وى ال��رس�م��ي
والشعبي.
ويف ال �ن��دوة أش ��ار ع�ض��و امل�ك�ت��ب ال�ث�ق��ايف ألن�ص��ار
الله يحيى أبو عواضه إىل عظمة الصورة التي
رس�م�ه��ا ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي يف االح �ت �ف��اء ب��ذك��رى
املولد النبوي.
وث � �م � ��ن ت � �ف� ��اع� ��ل أع� � �ض� � ��اء م� �ج� �ل� ��س ال � �ش � ��ورى
وامل � �ش� ��ارك� ��ة وال� �ح� �ض� ��ور ال� �ن� ��وع� ��ي يف م �خ �ت �ل��ف

األن�ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت�ح�ض��ريي��ة ل�ل�م��ول��د يف
املديريات واملحافظات.
وأوض � ��ح أن االل �ت �ف ��اف ال �ع �ظ �ي��م ال� ��ذي رس�م�ت��ه
حشود الشعب اليمني يف مختلف الساحات
وش �ه ��ده ��ا ال �ع ��ال ��م أج� �م ��ع ،ج �س ��د م� ��دى ح��ب
اليمنيني للرسول األعظم وسمو مكانته كقائد
ومربي وموجه لألمة.
وأكد أبو عواضة ،أن التمسك بالنهج املحمدي
ه��و السبيل األم�ث��ل ل��ارت�ق��اء ب��األم��ة اإلسامية
وتوحيد كلمتها يف مواجهة الهجمات املتكررة
التي يشنها الغرب عى اإلسام واملسلمني.
وت�ط��رق إىل م��وج�ه��ات ق��ائ��د ال�ث��ورة يف خطاباته
األخ� � ��رية وال� �ت ��ي أك� ��د ف �ي �ه ��ا أه �م �ي ��ة ال �س ��ري ع��ى
خ �ط��ى امل�ص�ط�ف��ى ص ��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وآل ��ه وس�ل��م

ب��وع��ي وب�ص��رية للنهوض ب��واق��ع األم��ة يف شتى
امل � �ج� ��االت  ،وك � ��ذا م ��وج �ه ��ات رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س
السيايس األعى يف كلمته خال تدشني العمل
امل �ش��رك ل�ل�ح�ك��وم��ة وال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة ب��أه�م�ي��ة
العمل بمسؤولية وبما يحقق املصلحة للوطن
واملواطنني.
ولفت أبوعواضة إىل أن املرحلة الراهنة تتطلب
م� ��ن ال �ج �م �ي ��ع ال� �ت� �ح ��رك يف م �خ �ت �ل ��ف امل �ي ��ادي ��ن
لارتقاء بالواقع إىل املستويات األفضل وعدم
التفريط والتهاون يف أداء املهام واملسؤوليات.
ون� ��وه إىل أن امل �س��ؤول �ي��ة ت �م �ث��ل ت��رج �م��ة ع�م�ل�ي��ة
لألمانة التي حملها اإلنسان يف إطار استخافه
يف األرض ويتطلب أن تؤدى بفعالية ينعكس
تأثريها بإيجابية عى املجتمع.

ال�خ�ط��ط وال��رام��ج ال�ت�ط��وي��ري��ة ال�ت��ي ت�ن�ف��ذه��ا ال ��وزارة وم�ك��ات�ب�ه��ا يف
أمانة العاصمة واملحافظات ،لتعزيز مستوى األداء التعليمي
والربوي عى مستوى املدارس العامة واألهلية ،فضا عن مسار
ج �ه��ود ال��رق��اب��ة وال�ت�ق�ي�ي��م ال ��رب ��وي ل �ق �ي��اس س ��ري ت�ن�ف�ي��ذ ال�خ�ط��ط
املؤسسية الرئيسية والفرعية.
ول�ف��ت وزي��ر ال��رب�ي��ة إىل أن ال ��وزارة تمكنت م��ن تحقيق ع��دد من
اإلن �ج��ازات يف إط��ار تنفيذها لخطتها ال�س�ن��وي��ة ل�ل�ع��ام امل�ن�ص��رم ..
مؤكدا أن جهود التطوير املؤسيس ستتواصل بما يخدم تطوير
ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال ��رب ��وي ��ة وم �ع��ال �ج��ة االخ �ت ��االت يف ك��اف��ة
املستويات والجوانب.
واستعرض سري التحضريات لعقد املؤتمر العلمي األول لتطوير
وتنويع مسارات التعليم املقرر يف نوفمر املقبل ،والذي يندرج
ضمن الخطوات العلمية لتطوير هذا القطاع.

اجتماع مشترك للجهاز
املركزي للرقابة واحملاسبة
وأشغال أمانة العاصمة
عقد امس األحد بمقر الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة
جلسة ال�ن�ق��اش االفتتاحية ب��ني ق�ي��اديت ال�ج�ه��از وأم��ان��ة
العاصمة لتدشني مناقشة املصفوفة امل��زم�ن��ة ملعالجة
االختاالت واملاحظات الواردة يف تقرير الجهاز الخاص
ب �ن �ت��ائ��ج م ��راج �ع ��ة ت ��راخ �ي ��ص ال �ب �ن ��اء وال �ت �ف �ت �ي��ش ل�ع��ام��ي
2020-2019م ال �ص ��ادر ب ��رق ��م ( )50وت ��اري ��خ  03ص�ف��ر
1444ه� املوافق 2022/08/30م.
ويف ال�ج�ل�س��ة أش ��اد أم ��ني ال�ع��اص�م��ة ح �م��ود ع �ب��اد ب��دور
الجهاز يف كشف ومعالجة االختاالت يف كافة وحدات
السلطة املحلية ومنها أمانة العاصمة ،مبديا استعداد
األم� ��ان� ��ة ل� �ل ��وق ��وف ص� �ف ��اً واح� � � ��داً م� ��ع ال� �ج� �ه ��از إلص� ��اح
االختاالت وتصويب املسار.
من جانبه أشار وكيل الجهاز لقطاع الوحدات اإلدارية
حسني العنيس ،إىل أن الجهاز يهدف من هذه اللقاءات
إىل وضع الجهات الخاضعة للرقابة أمام مسؤولياتها
القانونية لتصحيح مساراتها وال�ت�ع��اون معها لتجاوز
اختاالتها.
ويف ال �ج �ل �س ��ة ت� ��م اس� �ت� �ع ��راض أه � ��م االخ � �ت � ��االت ال �ت ��ي
ت�ض�م�ن�ت�ه��ا امل �ص �ف��وف��ة وت ��م اق� ��رار ت�ش�ك�ي��ل ف��ري��ق م�ص�غ��ر
من الجهاز ومكتب األش�غ��ال العامة وال�ط��رق باألمانة
الستكمال النقاش ووضع املعالجات املزمنة لاختاالت
ورفع مشروع املصفوفة بصيغتها النهائية إىل الجلسة
الختامية ال�ت��ي ستعقد ي��وم األح��د بعد ال�ق��ادم بتاريخ
 12ربيع الثاين 1444ه � املوافق 2022/11/06م إلقرارها
والتوقيع عليها.
ح �ض��ر ال �ل �ق ��اء وك �ي ��ل ق �ط ��اع األش� �غ ��ال امل �ه �ن ��دس ع�ب��د
الكريم الحويث ووكيل الجهاز املساعد أحمد الكازمي
وال ��وك �ي ��ل امل �س ��اع ��د -م ��دي ��ر ف ��رع ال �ج �ه��از ب ��األم ��ان ��ة أن ��ور
غيان ،ومدير عام مكتب األشغال باألمانة املهندس
عبدالسام الجرادي ،وعدد من قيادات الجهاز وفريق
املراجعة.

وت �ط��رق ال�ل�ق��اء إىل ن �ش��اط ص �ن��دوق دع ��م امل�ع�ل��م ودوره يف دع��م
العملية التعليمة وإسناد املعلم واإلج��راءات القانونية الازمة
لتعزيز دوره يف خدمة املعلم والعملية الربوية.
وأش��اد رئ�ي��س ال ��وزراء بمختلف ال��رام��ج واألن�ش�ط��ة ال�ت��ي تنفذها
وزارة ال��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م يف إط ��ار خ�ط�ط�ه��ا ال�س�ن��وي��ة ب�م��ا يف ذل��ك
التقييم املستمر ملستوى األداء الربوي بما يخدم مسار التطوير
وم�ع��ال�ج��ة اإلش �ك��ال �ي��ات ..م�ن��وه��اً ب�ع�ظ��م امل�س��ؤول�ي��ة ال�ك�ب��رية ال�ت��ي
تتحملها وزارة الربية ومكاتبها يف أمانة العاصمة واملحافظات
خاصة يف ظ��ل ظ��روف ال�ع��دوان والحصار وتداعياتهما ع��ى هذا
القطاع ويف املقدمة توقف مرتبات املعلمني واملعلمات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تويل القطاع التعليمي والربوي
وم�ن�ت�س�ب�ي��ه ع�ن��اي��ة ك �ب��رية ،ان �ط��اق��اً م��ن م�س��ؤول�ي�ت��ه ت �ج��اه ح��اض��ر
ومستقبل الوطن.

وزير اإلعالم اليمني  :الطيران املس ّير اليوم من أكثر
األسلحة فتك ًا وأحدث توازن ًا في ميدان احلرب
ّ
أك ��د وزي ��ر اإلع ��ام يف ح�ك��وم��ة االن �ق��اذ ال��وط�ن��ي،
ضيف الله الشاميّ ،
ّ
املسري
أن “الطريان اليمني
ال � �ي� ��وم ه� ��و م� ��ن أك � ��ر األس� �ل� �ح ��ة ال� �ت ��ي ي �م �ت �ل �ك �ه��ا
الجيش فتكاً ،وأح��دث عملية ت��وازن يف ميدان
الحرب”.
وت�ع�ق�ي�ب��اً ع��ى ض��رب��ة م�ي�ن��اء ال�ض�ب��ة ون��اق�ل��ة ال�ن�ف��ط
امل �ن �ه��وب ،ق ��ال ال �ش��ام��ي ل�ل�م�ي��ادي��ن إن “امل �س � ّ�ريات
ت� ّ
�وج��ه رس��ال��ة إىل األع��داء بشأن ق��درة شعبنا عى
تغيري املعادالت” ،موضحاً ّ
أن “هذه الضربة هي
تحذيرية وأولية ،واستهدفت محيط ميناء الضبة
ومحيط الناقلة”.
ّ
وشدد الشامي عى ّ
أن “هذه الرسائل التحذيرية
س �ت �ل �ي �ه ��ا ض � ��رب � ��ات م ��وج� �ع ��ة يف ح� � ��ال اس �ت �ج ��اب ��ت
شركات النفط للضغوط األمريكية واألوروبية”.
وت��اب��ع أن “ال��رس��ال��ة وص�ل��ت ،والسفينة أصبحت
يف املياه الدولية ،وأعلنت أنها لن تعود أدراجها
عى رغ��م جهود دول ال�ع��دوان .ورس��ائ��ل حكومة

صنعاء وصلت إىل الشركات املعنية” ،مؤكدا ً أنه:
“يف ح��ال ع��ادت السفينة ،فلن يقتصر ال� ّ
�رد عى
ض��رب��ات ت�ح��ذي��ري��ةّ ،
وإن �م��ا ق��د ي�ت�ط��ور إىل ض��رب��ات
ّ
تشل حركة السفن”.
مباشرة
وأش ��ار ال�ش��ام��ي إىل ّ
أن “ال ��دول ال�ت��ي ت�م�ت�ل��ك ه��ذه
ال� �س� �ف� ��ن ،ال � �ت� ��ي ت �ن �ق ��ل ال� �ن� �ف ��ط ال� �ي� �م� �ن ��ي ،أخ � ��ذت
ُ
ّ
�ح
ال�ت�ح��ذ ُي��رات ع��ى م�ح�م��ل ال �ج��د .ويف ح��ال ل��م ت� ِت� ِ
ال �ه��دن��ة ف �ت� َ
�ح م ��وائن ال�ي�م��ن وم �ط��ار ص�ن�ع��اء ودف��ع
ُ
رواتب املوظفني ،فلن تؤيت املماطات أكلها”.
ً
ّ
وأك��د الشامي ّ
تواصا كبرياً مع اليمن
أن “هناك
ع��ى امل�س�ت��وي��ات األوروب�ي��ة واالم��ري�ك�ي��ة والعربية،
ب�م��ا فيها ال�س�ع��ودي��ة” ،الف�ت��اً ،يف ال��وق��ت نفسه،
أن “ت�م��دي��د ال�ه��دن��ة ل��ن ي�ك��ون ّ
إىل ّ
إال وف��ق ش��روط
اليمن”.
ً
وختم الشامي حديثه مشددا عى ّ
أن��ه “ال يمكن
ال�س�م��اح للغاز اليمني ب��ال��ذه��اب إىل أوروب ��ا أو أي
دولة أخرى ،بينما يعاين شعبنا أزمة غاز”.

املجلس احمللي في ذمار يقر تنفيذ عدد من املشاريع
أقرت الهيئة اإلدارية للمجلس املحي بمحافظة ذمار
يف اجتماعها برئاسة املحافظ محمد البخيتي ،تنفيذ
عدد من املشاريع الخدمية.
تشمل املشاريع ،ترميم وإعادة تأهيل عشر مدارس
يف ع ��دة م ��دي ��ري ��ات ،وت �س��وي��ر أرض �ي ��ة امل �ع �ه��د ال�ت�ق�ن��ي
ال �ت �ج��اري ب�م��دي�ن��ة ذم ��ار ،وإن �ش ��اء وح��دت��ني إداري �ت��ني
لتوسعة مبنى فرع مصلحة األحوال املدنية ،وشراء
معدات ملكتب األشغال العامة والطرق.
ك�م��ا أق ��رت ال�ه�ي�ئ��ة اإلداري � ��ة ،ت�ف�ع�ي��ل ن�ش��اط جمعية
أس�ع��د ال�ك��ام��ل يف إن�ت��اج ال�ش�ت��ات ال��زراع�ي��ة ،وحصر
الحجوزات الخاصة باملرافق الخدمية يف املخططات
العامة وتعويض املواطنني عند بدء التنفيذ.

وواف ��ق االج�ت�م��اع ،ع��ى تكليف لجنة الس�ت��ام مركز
األم ��راض النفسية ب��رئ��اس��ة م��دي��ر مكتب التخطيط،
وت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة ل ��وض ��ع دراس � ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ت �ح��وي��ات
امل ��روري ��ة ت �ض��م يف ع�ض��وي�ت�ه��ا ش ��رط ��ة امل � ��رور وم �ك��ات��ب
األشغال ومؤسسة الطرق والتخطيط.
وكلفت الهيئة اإلدارية ،مدير عام الشؤون القانونية
ب �ت �ن �ف �ي��ذ ق ��رارات �ه ��ا ب �ش ��أن ال ��وض ��ع ال �ق ��ان ��وين ل�ح��دي�ق��ة
ال�ل��ؤل��ؤة الرفيهية بحديقة ه��ران ب�م��ا يضمن تطوير
ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة  ،ك�م��ا ك�ل�ف��ت ال��وح��دة ال�ف�ن�ي��ة بتنفيذ
ح� �م ��ام ال� �ل ��يس يف م ��دي ��ري ��ة م �ي �ف �ع��ة ع �ن ��س ب �م��وج��ب
ال�ت�ص��ام�ي��م وال �ن �م ��اذج ال �ت��ي س�ي�ت��م إق ��راره ��ا م ��ن ق�ب��ل
قيادة املحافظة.

األثنن

ً
رياال
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اهداف الثورة اليمنية

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

عادل مس�تمد انظمته من روح االس�الم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية يف
نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
واملنظم�ات الدولي�ة والتمس�ك بمب�دأ
الحي�اد اإليج�ايب وعدم االنحي�از والعمل
على إقرار الس�الم العاملي وتدعيم مبدأ
التعايش السلمي بن األمم.
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اسبوعية
سياسية  .عامة

في بيان القوات املسلحة ..العميد سريع:

باالمتثال الكامل لقرارات السلطة في صنعاء
جندد التحذير لكافة الشركات
ِ
ب� �ع ��ون ال� �ل ��ه ق � � ��ادرون ع �ل��ى ش ��ن امل ��زي ��د م��ن
العمليات التحذيرية

أعلنت القوات املسلحة ،عن تنفيذ ضربة تحذيرية بسيطة
ملنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عرب ميناء
ِ
الضبة بمحافظة حضرموت.
ويف ب ـيــان ع ـس ـكــري ق ــال امل ـت ـحــدث الــرس ـمــي بــاســم ال ـقــوات
املسلحة العميد يحيى سريع :إن السفينة النفطية خالفت
ال ـق ــرار ال ـص ــادر ع ــن ال ـج ـهــات املـخـتـصــة بـحـظــر ن ـقــل وتـصــديــر
املشتقات النفطية السيادية اليمنية.

ومنع
لن نتردد في القيام بواجبنا في إيقاف
ِ
أي سفينة حتاول نهب ثروات شعبنا

وأوض ــح الـعـمـيــد ســريــع أن الــرســالــة الـتـحــذيــريــة أتــت منعا
السـتـمــرار عـمـلـيــات نـهــب ال ــروة الـنـفـطـيــة وع ــدم تخصيصها
أبناء الشعب يف املرتبات والخدمات.
لخدمة
ِ
وأشار إىل أن الرسالة التحذيرية أتت بعد مخاطبة الجهات
امل ـخ ـت ـصــة لـلـسـفـيـنــة وإب ــالغ ـه ــا ب ــال ـق ــرار اس ـت ـن ــاداً إىل ال ـقــوانــني
الـيـمـنـيــة الـنــافــذة وال ـقــوانــني الــدول ـيــة ،الف ـتــاً أن الـتـعــامــل مع
الـسـفـيـنــة تــم "ب ــإج ــراءات تـحــذيــريــة حــرصـنــا مــن خــاللـهــا عى

ال ـح ـف ــاظ ع ــى س ــالم ــة وأم ـ ــن ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ل ـل ـي ـمــن وأم ــن
السفينة وطاقمها".
وجدد العميد سريع التحذير بقوله" :لن نردد يف القيام
ومنع أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا
بواجبنا يف إيقاف
ِ
اليمني" ،مؤكداً أن قواتنا املسلحة  -بعون الله -قادرة عى
شن املزيد من العمليات التحذيرية دفاعا عن شعبنا العظيم
وحماية لرواته من العبث والنهب.

العملية التحذيرية لسفن وشركات نهب النفط..

رسائل ودالالت وأبعاد

بعد أن وصلت املفاوضات بشأن تمديد الهدنة األممية إىل طريق مسدود نتيجة إصرار تحالف
العدوان عى تجزئة ملف االستحقاقات واملطالب اإلنسانية التي اشرطتها القيادة السياسية يف
صنعاء لتمديد الهدنة ال سيما ما يتعلق بشرط صرف املرتبات الذي أرادت دول العدوان استثناء
املوظفني العسكريني منه ،ويف ظل استمرار دولتي العدوان السعودي اإلمارايت ومن ورائهما
أمريكا وبريطانيا يف نهب ثروات البلد النفطية ..لم يعد أمام قيادة البلد الثورية والسياسية من
خيار سوى خيار تنفيذ تحذيرها لدول العدوان من مغبة االستمرار يف نهبها لروات البلد النفطية
والغازية ،ومن هنا جاء تنفيذ القوات املسلحة لضربتها التحذيرية إلحدى سفن العدوان التي
كانت يف طريقها إىل ميناء الضبة بحضرموت لنهب كمية كبرة من النفط الخام ..املزيد من
التفاصيل يف سياق التقرير التايل:

طالل الشرعبي

رغم مد القيادة الثورية والسياسية اليمنية يد السالم الحقيقي
ومنحها دول الـعــدوان مخارج تحفظ لها ما تبقى من مــاء وجهها
وذل ــك مــن خ ــالل تــوظـيــف امل ـع ــادالت الـتــي فــرضـهــا شـعـبـنــا يف سبيل
البحث عن فرصة تمكينه من حقوقه الكاملة يف طول اليمن وعرضه
وإنصاف مظلوميته وضمان سالمة أراضيه من البحر األحمر حتى
املـحـيــط الـهـنــدي بـمــا يـحـقــق ال ـســالم ال ـع ــادل وال ـكــامــل ال ــذي يجنب
شعبنا املعاناة والخسائر ،ويجنب املنطقة ودول العدوان والعالم
التداعيات املستقبلية التي قد تكون مزلزلة ومدمرة.
إصرار وتعنت أمريكي
يف املقابل ما تزال الواليات املتحدة األمريكية ،التي تمثل دولة
القيادة املركزية ملنظومة دول الهيمنة واالستكبار العاملي مصرة
عــى االس ـت ـمــرار يف تـنـفـيــذ اســراتـيـجـيــة إذالل ـهــا وإف ـقــارهــا لشعبنا
ال ـي ـم ـنــي م ــن خـ ــالل أع ـم ــال ال ـقــرص ـنــة وال ـن ـه ــب ل ــروات ــه الـنـفـطـيــة
والغازية عرب موائن املحافظات الجنوبية املحتلة ،بواسطة شركات
متعددة الجنسيات ،غــر آبهة باستحقاقات الشعب وحقه يف
االنتفاع بعائدات ثروات موارده السيادية ،والتخلص من معاناة
أســوأ كــارثــة إنسانية يعيشها نتيجة الـعــدوان الغاشم والحصار
الظالم املفروض عليه طيلة ثماين سنوات عى التوايل..
ويف سياق سعيها لتغطية السوق األوروبـيــة العجز الحاصل يف
موارد الطاقة يف تأمني عيش ورغد ورفاهية األوروبيني عى حساب
إفقار وتجويع وقتل شعبنا اليمني ،بواسطة الوكالء الوظيفيني يف
دولتي العدوان واالحتالل السعودية واإلمارات وأدواتهما املرتزقة
يف الداخل ..جاء تحرك السفينة النفطية سيئون التي كانت تحاول
نهب كميات كبرة من النفط الخام تقدر كميتها بأكر من مليوين
برميل عرب ميناء الضبة بمحافظة حضرموت.
مسوؤلية وطنية
إىل ذل ــك وم ــن مـنـطـلــق ال ـحــرص وال ـش ـعــور بــاملـســؤولـيــة الــديـنـيــة
والوطنية واالجتماعية والعسكرية والــوفــاء بــواجــب الــدفــاع عن
ثــروات وسيادة الوطن ومن أجل إتمام مساعي السالم العادل
الذي يكفل ويصون حق شعبنا يف التخلص من معاناته اإلنسانية
وعيش الحياة الكريمة وكذا حقه يف الدفاع عن ثرواته وسيادة
وطنه فقد جاءت رسالة قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية
مــن خ ــالل الـعـمـلـيــة الـتـحــذيــريــة ال ـتــي نـفــذتـهــا ال ـقــوة الـصــاروخـيــة
والطران املسر ملنع سفينة دول العدوان من تهريب النفط الخام
عرب ميناء الضبة يف محافظة حضرموت.
رسائل واضحة
وبــالـنـظــر إىل طبيعة ت ـطــورات وقــائــع وأح ــداث الـلـحـظــة الــراهـنــة
فـقــد حـمـلــت الـضــربــة الـتـحــذيــريــة املـســرة رســالــة تــأكـيــد مــن قـيــادة
شعبنا اليمني للعدو مفادها أنها لن تسمح أن يظل الوضع كما
يريده ولن تقبل بهدنة ال تراعي حقوق شعبنا ولن تقبل بهدنة
يستجدي فيها شعبنا ما هو حق له ..ولن تسمح أن تظل ثروات
بلدنا مستباحة لألعداء ومرتزقتهم.
وهي كذلك رسالة تأكيد لكل الشركات النفطية األجنبية
التي لم تصغ لتحذيرات قواتنا املسلحة ولكل من ال يزالون
ي ـس ـعــون ل ـن ـهــب ث ـ ــروات وط ـن ـنــا أن ق ــوات ـن ــا امل ـس ـل ـحــة حــاضــرة
وقــادرة عــى التعامل معهم وردعـهــم يف أي مكان تــواجــدوا

فيه من جغرافيا بلدنا الحبيب.
دواعي وأسباب
وفيما يتعلق بدواعي وأسباب تنفيذ العملية التحذيرية أوضح
ناطق القوات املسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن السفينة
النفطية خالفت القرار الصادر عن الجهات املختصة بحظر نقل
وتصدير املشتقات النفطية السيادية اليمنية ،وقال إن “الرسالة
التحذيرية أتت منعاً الستمرار عمليات نهب الروة النفطية وعدم
أبناء الشعب يف املرتبات والخدمات”.
تخصيصها لخدمة
ِ
وأش ـ ــار ال ـع ـم ـيــد س ــري ــع إىل أن “ال ــرس ــال ــة ال ـت ـحــذيــريــة أت ــت بـعــد
ً
مخاطبة الجهات املختصة للسفينة وإبالغها بالقرار استنادا إىل
الـقــوانــني اليمنية الـنــافــذة والـقــوانــني الــدولـيــة” ،وأضــاف أنــه “تــم
التعامل مع السفينة بإجراءات تحذيرية حرصنا من خاللها عى
الحفاظ عى سالمة وأمــن البنية التحتية لليمن وأمــن السفينة
وطاقمها”.
ومنع
وأكد العميد سريع “لن نردد يف القيام بواجبنا يف إيقاف
ِ
أي سفينة تحاول نهب ثروات شعبنا اليمني” ،وتابع “بعون الله
قادرون عى شن املزيد من العمليات التحذيرية دفاعاً عن شعبنا
العظيم وحماية لرواته من العبث والنهب”.
باالمتثال الكامل
وجدد العميد سريع التحذير لكافة الشركات
ِ
لـقــرارات السلطة يف صنعاء بــاالبـتـعــاد عــن أي مساهمة يف نهب
الروة اليمنية.
وعــى ذات الـسـيــاق جــددت اللجنة االقـتـصــاديــة العليا دعوتها
للشركات املحلية واألجنبية ،إىل االمتثال لقرار منع نهب الروة
الـسـيــاديــة ال ــذي ات ـخــذ ل ـصــون ح ـقــوق الـشـعــب الـيـمـنــي ،وإي ـقــاف
عـمـلـيــات ال ـن ـهــب الــواس ـعــة ل ـل ــروة الـيـمـنـيــة وح ــرم ــان كــافــة أب ـنــاء
الشعب اليمني من االستفادة منها.
تفاصيل خاصة
وك ـ ــان م ـص ــدر ع ـس ـكــري رف ـي ــع ق ــد ك ـشــف ع ــن ت ـفــاص ـيــل خــاصــة
بــالـعـمـلـيــة الـعـسـكــريــة الـتـحــذيــريــة الـتــي نـفــذتـهــا ال ـقــوات املـسـلـحــة
بمحيط ميناء الضبة النفطي بحضرموت ،موضحا أن الضربة
الـتـحــذيــريــة تـعــرب عــن الــدقــة يف ات ـخــاذ ال ـقــرار املـنــاســب رغ ــم ضيق
ال ــوق ــت ،ومـ ــدى االس ـت ـع ــداد وال ـج ــاه ــزي ــة ال ـعــال ـيــة ل ــدى ال ـق ـيــادة
عسكرياً وسياسياً.
وقــال امل ـصــدر ":إن الـتــوقـيــت الــزمـنــي كــان ضـيـقــاً جــداً والـظــروف
الطبيعية يف املنطقة التي يجب حمايتها من النهب كانت ظروفاً
حرجة كون املسافات كانت قريبة من بعضها سواءً املسافة بني
لسان امليناء واملنشأة النفطية ،أو املسافة بني السفينة واللسان.
وأضاف أن هذه النقاط كان من املمكن أن تكون عائقاً أمام أي
صانع قرار يف تحديد الخيار املناسب ويف ظرف دقائق قليلة جداً
التخاذ القرار وتفاصيله ،غر أن الحكمة اليمانية تجلت لحظة
اتـخــاذ ق ــرار األداة والـطــريـقــة واألس ـلــوب ال ــذي بـمــوجـبــه يـتــم منع
عملية نهب النفط ،وبما يحفظ لليمن منشآتها النفطية ،ويبقي
ً
البالد أمام املجتمع الدويل بلداً
مسؤوال وقادراً عى حماية نفسه
وثرواته من دون التسبب بأي تهديد مالحي.
وكشف املصدر إنه ويف غضون دقائق قليلة جداً تم تحديد نوع
السالح املستخدم لوقف عملية النهب وتحديد مكان االستهداف،

بما ال يؤثر بأي شكل من األشكال عى أمن املالحة الدولية ،وعى
س ــالم ــة ال ـس ـف ـي ـنــة وطــاق ـم ـهــا ،وع ــى امل ـن ـش ــآت الــوط ـن ـيــة الـنـفـطـيــة
وبالقدر الذي من خالله تصل الرسالة التحذيرية ،ويحقق الهدف
من ثني السفينة عن مواصلة دخولها امليناء.
وأك ــد امل ـص ــدر أن ال ـخ ـي ــارات كــانــت م ـت ـعــددة أم ــام صــانــع ال ـقــرار
خــاصــة فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـنــوع ال ـس ــالح ال ــذي سـيـتــم اس ـت ـخــدامــه هــل
طائرات مسرة ومن أي نوع منها أم صواريخ باليستية أم مجنحة
وتوقيت اإلطالق وزمن الوصول للهدف ،إضافة إىل خيارات املكان
املستهدف..
وأضــاف املـصــدر“ :أنــت أمــام تهديد لنهب ثروتك النفطية فهل
تقصف املنشأة النفطية ،أم السفينة أم االثنني يف وقــت واحــد،
أم هناك خيارات أخرى؟
وبـمــا أن السفينة متحركة فــإنــك يـجــب أن تـخـتــار بشكل دقيق
جـ ــداً ال ـس ــالح امل ـس ـت ـخــدم وامل ـن ــاس ــب الـ ــذي سـيـصــل ل ـل ـهــدف ال ــذي
سـتـحــدده وكــل ذلــك ،ولـيــس أمــامــك ســوى دقــائــق قليلة جــداً”،
يف حني لم يكشف املصدر عن طبيعة السالح املستخدم يف الضربة
الـتـحــذيــريــة ،لـكـنــه أك ــد أن كــل يشء ك ــان ج ــاه ــزاً لــإطــالق س ــواءً
صواريخ باليستية أو مجنحة أو طائرات مسرة.
دالالت وأبعاد
وي ــرى عــدد مــن ال ـخــرباء الـعـسـكــريــني أن الـضــربــة الـتـحــذيــريــة الـتــي
نفذتها القوات املسلحة قد أظهرت قدرة عى التحكم والسيطرة،
وأظهرت حجم الكم املعلومايت لدى قيادتنا العسكرية  ،األمر الذي
سيمكنها يف األيام القادمة من فرض قواعد جديدة عى األعداء.
محللون سياسيون آخــرون ،رأوا أن هــذه الضربة تمثل تحديا
يتجاوز املعنيني سواء يف عدن من املرتزقة أو السعودية واإلمارات،
وأن ـه ــا رس ــال ــة تــدعــوهــم ل ـل ـعــودة إىل ل ـغــة ال ـع ـقــل والـ ـح ــوار حــول
الـعـنــاويــن املـطــروحــة والـتــي أســاسـهــا أن الــروة النفطية والـغــازيــة
هي لصالح الشعب اليمني.
م ـش ــري ــن إىل أن ال ـض ــرب ــة ال ـت ـح ــذي ــري ــة ق ــد ق ـط ـعــت مـ ـس ــارا مــن
الـسـيـطــرة والـنـهــب لـسـنــوات ،وأسـســت لـقــواعــد جــديــدة ،خاصة
وهي تــدرك أنه عى ضوء تصرف الطرف اآلخــر ستأيت الخطوات
القادمة.
مستوى عال من االستطالع
ويف ال ـس ـي ــاق أك ــد ال ـخ ـبــر االس ــرات ـي ـج ــي وال ـع ـس ـك ــري ال ـس ــوري
ـال مــن االستطالع
محمد عـبــاس أن الضربة تشر إىل مستوى عـ ٍ
واالس ـت ـخ ـبــارات الـيـمـنـيــة وقــدرت ـهــا عــى كـشــف األه ـ ــداف ،واأله ــم
قدرتها عى اتخاذ القرار يف الزمان واملكان املناسبني.
ولفت إىل أن العملية التحذيرية تدل عى فشل استطالع أجهزة
العدو من جهة ،ومن جهة أخرى تكشف أن حالة االستكبار التي
تتميز بها القوى املعتدية عى الشعب اليمني ما زالت ترافقها.
وقـ ــال ع ـب ــاس" :ن ـ ــدرك ت ـمــامــا أن ـه ــم ي ـح ــاول ــون إح ـب ــاط شـعــوبـنــا
وتوسيع مساحات الضعف ويعتقدون أنهم قــادرون عى فعل
ذل ــك ،لـكــن الـشـعــب الـيـمـنــي وال ـقــوات املـسـلـحــة الـيـمـنـيــة وعـلـمــاء
ال ـي ـمــن أث ـب ـتــوا قــدرت ـهــم ع ــى إعـ ــادة إن ـت ــاج امل ـعــرفــة ،وتــوظـيـفـهــا"،
مـضـيـفــا :أن إنـتــاج الـطــائــرات املـســرة الـيــوم أمــر يـلـيــق بــالـيـمــن عى
املستوى البعيد.
وأشار إىل أن الطائرات املسرة اليمنية تتمتع بدقة عالية ،وقدرة
عــى ال ــوص ــول إىل أهــداف ـهــا ،واس ـت ـطــالع أهــداف ـهــا وال ـت ـعــامــل مع
هذه األهداف ،مؤكدا أن اليمن بات رقما صعبا يف البحر األحمر
واملحيط الهندي والبحر العربي ،وأن هذه املمرات البحرية باتت
اليوم ضمن قدرة القوات املسلحة اليمنية.
خالصة
وتبقى الخالصة أن لكل بلد سيادته ونحن بلد ذو سيادة وما
خ ــرج شـعـبـنــا وض ـحــى ب ـخــرة أب ـنــائــه إال م ــن أج ــل ص ــون سـيــادتــه
وحــريـتــه وه ــذا مــا يـجــب أن يـفـهـمــه الـصــديــق وال ـع ــدو ،ول ـهــذا لن
يسمح أحــرار الوطن بالعودة إىل املــايض وقواتنا املسلحة بفضل
الـلــه تـعــاىل يف أت ــم االس ـت ـعــداد والـجــاهــزيــة لـلـتـعــامــل مــع األع ــداء
وقــادرة عى حماية كل شرب من يمننا الكبر ..وهــذا ما يجب أن
يفهمه الجميع.

السفينة النفطية خالفت القرار الصادر
عن اجلهات املختصة بحظر نقل وتصدير
املشتقات النفطية السيادية

تأييد ومباركة شعبية للضربة التحذيرية
للسفينة ""NISSOS

ضربات نوعية أرعبت املعتدين
في البر والبحر
مما يميز نجاح العمليات العسكرية -أي كانت -برية أو بحرية
أو جوية هو امتالك القدر الكايف من املعلومات التي تبني عليها
القوات تنفيذ ضرباتها النوعية الدقيقة وهنا يربز الدور املهم لجانب
االستطالع سواء الربي أو البحري أو الجوي ورصد ومتابعة كافة
األهداف املعادية التي تتجاوز يف انتهاك القوانني املنظمة للمالحة
البحرية أو الدخول للمياه اإلقليمية لنهب النفط بصورة غر
قانونية ..الضربات التحذيرية التي وجهتها القوات املسلحة جسدت
القدرات الدفاعية التي وصلت اليها قواتنا املسلحة برا وبحرا وجوا..
تفاصيل هامة نتناولها يف سياق التقرير التايل :

مدير التحرير
مــن حــق أي بـلــد أن يــدافــع عــن سـيــادتــه
وث ـ ـ ــروات ـ ـ ــه الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ويـ ـ ـ ـ ــذود عـ ـنـ ـه ــا ض ــد
ك ـ ــاف ـ ــة امل ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر وال ـ ـت ـ ـح ـ ــدي ـ ــات املـ ـح ــدق ــة
وفـ ـق ــا ل ـل ـق ــوان ــني واألنـ ـظـ ـم ــة الـ ـس ــاري ــة يف
مختلف شعوب ودول العالم ..الضربة
الـتـحــذيــريــة ال ـتــي كــانــت مـنـعــت الـسـفـيـنــة
" "NISSOSمـثـلــت ح ـقــا م ـشــروعــا كــون
تلك السفن األجنبية القادمة إىل موائن
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة سـ ـ ــواء يف ال ـض ـبــة
بـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ح ـ ـض ـ ــرم ـ ــوت أو غ ـ ــره ـ ــا مــن
املوائن لم تضع يف حسبانها التحذيريات
التي وجهتها القيادة السياسية واللجنة
االقتصادية العليا يف صنعاء.

ضرب أي مكان في البحر

اصـ ـحـ ـب ــت الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة ال ـي ـم ـن ـيــة
ب ـم ـخ ـت ـل ــف صـ ـن ــوفـ ـه ــا ال ـ ــربي ـ ــة والـ ـبـ ـح ــري ــة
والجوية تمتلك من القدرات والكفاءات
م ــا يـجـعـلـهــا قـ ــادرة ع ــى ض ــرب أي نـقـطــة
يف ال ـ ــرب وال ـ ـ ــربح أو ال ـ ـج ـ ــو ..ه ـ ــذا ال ـت ـق ــدم
النوعي يف بناء القدرات وامتالك اسلحة
اس ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة حـ ـق ــق ت ـ ـ ـ ــوازن ال ـ ــرع ـ ــب مــع
تـحــالــف ال ـع ــدوان ووض ــع ال ـع ــدوان أمــام
حقيقة مفادها أن ال مخرج من الوضع
ال ـقــائــم إال بــالـجـنــوح لـلـسـلــم ال ـقــائــم عــى
الندية وبما يلبي آمال وتطلعات الشعب
الـي ـم ـنــي يف تـحـقـيــق ال ـحــريــة واالس ـت ـقــالل
والـسـيـطــرة الـكــامـلــة عــى ثــرواتــه الـسـيــادة
وحـ ـم ــايـ ـتـ ـه ــا م ـ ــن ك ـ ــل اش ـ ـك ـ ــال االع ـ ـت ـ ــداء
والنهب غر القانوين.
ويف ه ــذا ال ـس ـي ــاق ق ــال رئ ـي ــس املـجـلــس
ال ـس ـي ــايس األعـ ـ ــى املـ ـش ــر الـ ــركـ ــن م ـهــدي
املشاط يف كلمة له يف العرض العسكري
"وعد االخرة"" :قادرون عى ضرب أبعد
نقاط يف البحر من أي مكان يف اليمن".
هـ ـ ــذه الـ ـض ــرب ــة الـ ـتـ ـح ــذي ــري ــة ال ـب ـس ـي ـطــة
ال ـتــي ن ـفــذهــا ال ـط ــران امل ـســر م ــؤخ ــرا ضــد
السفينة التي كانت قادمة باتجاه ميناء

الضبة بمدينة املكال بمحافظة حضرموت
جاءت كتحذير للسفن التي تنوي القيام
ب ـم ـح ــاول ــة ن ـه ــب ال ـن ـف ــط الـ ـ ـخ ـ ــام ..ح ـيــث
اصـحـبــت الــرحــالت ال ـقــادمــة ألي سفينة
كــانــت مـحـفــوفــة بــامل ـخــاطــر ب ـعــد الــرســالــة
األخ ـ ــرة ال ـتــي وجـهـتـهــا ال ـق ــوات املـسـلـحــة
اليمنية يف بيانها األخر.

مباركة وتأييد شعبي واسع

ه ــذه الـعـمـلـيــة بــارك ـهــا الـشـعــب الـيـمـنــي
ب ـمــن ف ـي ـهــم م ـك ــون ــات الـ ـح ــراك ال ـج ـنــوبــي
ألنهم رأوا يف هــذه الضربات التحذيرية-
أنـهــا جــاءت -ملبية ملــا يتطلعون الـيــه من
استعادة حقوقهم املنهوبة ويف طليعتها
(املــرتـبــات) ..ويف هــذا السياق يعد التأييد
الـشـعـبــي رســالــة قــوة لـلـقـيــادة السياسية
والـعـسـكــريــة الـعـلـيــا يف مــواص ـلــة تحقيق
اآلمال والتطلعات املنشودة.
ع ـ ــن الـ ـت ــأيـ ـي ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي أك ـ ـ ــد الـ ـب ــاح ــث
ع ـب ــدال ـل ــه بـ ــن ع ــام ــر يف تـ ـغ ــري ــدة لـ ــه عــى
ت ــوي ــر ب ـق ــول ــه" :ال ـش ـع ــب ي ــؤي ــد الـعـمـلـيــة
الـ ـتـ ـح ــذي ــري ــة ب ـ ــل وي ـ ــدف ـ ــع بـ ــاتـ ـجـ ــاه امل ــزي ــد
فيما الـخــارج وأتـبــاعــه يــواصـلــون الـصــراخ
والعويل ,وبالتايل من كان ومن منطلق
إيمانه بالله وثقته بنصره ويحظى بدعم
الشعب وتأييده فال يبايل بعويل أولئك
أو صراخ هؤالء ألن الشعب بعد الله عز
وجل مصدر قوته فمن أجله يدافع ومن
أجله يعمل ويتحرك".
ه ــذه ال ـضــربــات الـتـحــذيــريــة ي ــرى كـثــر
م ــن املـحـلـلــني الـسـيــاسـيــني وال ـخ ــرباء يف
القانون أن من حق القوات املسلحة أن
تقوم بواجب الحماية للروة والسيادة
مـ ـع ــا طـ ــاملـ ــا ظ ـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان وم ــرت ــزقـ ـت ــه
يتهربون من االيفاء بااللتزامات الواجبة
عليهم يف صرف مرتبات موظفي الدولة
بشكل عام.

عن ُقرب
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بعد قرار "أوبك بلس" بتخفيض انتاج النفط

النظام السعودي يواجه سيناريوهات تصعيد أمريكية
بعد قرار "االوبك بلس" بخفض كميات إنتاج النفط من الدول املنتجة وعىل رأسها اململكة السعودية ،بدأ
النظام السعودي يف مواجهة مباشرة مع إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن خصوصاً وأن قرار هكذا ستكون
له تبعاته االقتصادية يف ظل استمرار الحرب الروسية -األمريكية وارتفاع اسعار الطاقة يف أوربا وأمريكا،
واستمرار الشروط الروسية عىل امدادات الغاز لدول أوروبا ،باإلضافة إىل التهديدات التي يتعرض لها كل من
الدوالر األمرييك واليورو األوروبي يف مقابل حصر التعامالت الخاصة بالصادرات الروسية بعملة الروبل.
كل تلك املعطيات تجعل القرار السعودي بتخفيض إنتاج النفط ،قرار حرب ضد أرباب نعمتها وصانعيها
أمريكا وأوروبا ،ومن املؤكد أن عائدات ارتفاع سعر النفط العاملي سيمثل طفرة مالية البأس بها للنظام
السعودي ،لكنه يف املقابل سيخسر الدعم السيايس الدويل لسياسة اململكة املتطرفة والعدوانية تجاه جريانها
ومحيطها االقليمي بما يف ذلك عدوانها عىل اليمن.

> على النظام السعودي تسوية الكثير من امللفات ومراجعة سياسة اململكة وتدخلها في شؤون الدول األخرى
وعىل كل حال سيكون عىل النظام السعودي تسوية الكثري
م��ن امل �ل �ف��ات وم��راج �ع��ة س�ي��اس��ة امل�م�ل�ك��ة وت��دخ�ل�ه��ا امل�س�ت�م��ر يف
شؤون دول عربية واسالمية ،فاملواقف األمريكية لن تظل كما
يف السابق داعمة لوجستية لكل تصرفات الطيش السعودي،
ولن تكتفي أمريكا باملقابل امل��ادي كما يف عهد ترامب ولوكان
م�غ��ري��اً ،وليس ادل ع��ىل ذل��ك م��ن ال��دع��م امل��ادي ال��ذي دفعته
السعودية ألوكرانيا تحت مسمى مساعدات انسانية قدرت
ب�  400مليون دوالر ،والتي هي يف الحقيقة ج��زء من املبالغ
التي سيدفعها النظام السعودي مقابل غض الطرف األمرييك
عن التقارب او التنسيق الرويس -السعودي األخري ،يف الوقت
ال��ذي الت��زال الئحة العقوبات األمريكية ت��درس أش��ده��ا تأثرياً
للرد عىل التمرد االقتصادي السعودي.

الت� � � � � ��زال اإلدارة األم ��ري� �ك� �ي ��ة
ت� ��درس أش ��د ال �ع �ق��وب��ات ت��أث�ي��ر ًا
ل �ل��رد ع �ل��ى ال �ت �م��رد االق �ت �ص��ادي
السعودي
لدى أمريكا العديد من امللفات
ال �ت��ي ت��دي��ن حليفها ال�س�ع��ودي
س� � � ��وف ت �س �ت �خ��دم �ه��ا ل �ل �ض �غ��ط
واالبتزاز

كما أن ل��دى ص��دي��ق األم��س ع��دو ال�ي��وم "األم��ري��يك" العديد
من ملفات العمليات اإلرهابية التي تدين السعودية بشكل
م �ب ��اش ��ر ،ك ��اس �ت �ه ��داف ب ��رج ��ي ال �ت �ج ��ارة ال �ع��امل �ي��ة ب �ن �ي ��وي ��ورك يف
سبتمرب 2001م ،والتورط مع القاعدة وداعش يف تفجريات
إرهابية عديدة ،ناهيكم عن ملف مقتل الصحفي السعودي
ج�م��ال خاشقجي وامل�ت�ه��م يف ت��وج�ي��ه االوام ��ر بتصفيته محمد
ب��ن سلمان نفسه ،وغ��ريه��ا م��ن امل�ل�ف��ات اإلن�س��ان�ي��ة ،باإلضافة
إىل ضلوع النظام السعودي يف جرائم ومجازر ضد املدنيني يف
اليمن ويف سوريا وليبيا والسودان .غريها من البلدان.
الداخل السعودي
بحسب دراس��ة ص��ادرة ع��ن مركز دراس��ات غ��رب آس�ي��ا ،فإن
ويل العهد ال�س�ع��ودي محمد ب��ن سلمان ال��ذي مثل صعوده
إىل السلطة االنتقال اىل الجيل الثالث يف العائلة السعودية
الحاكمة ،يواجه العديد من االشكاالت والصعوبات نتيجة
السياسة املتخبطة التي ينتهجها ،خصوصاً بعد أن تخلص
م��ن املنافسني ل��ه يف العائلة امل��ال�ك��ة وسيطر ع��ىل ك��اف��ة مراكز
القوى بما يف ذلك املفاصل االقتصادية وصل إىل السيطرة عىل
زمام االمور يف الجيش ملنع أي انقالب ضده..
وم ��ع ذل ��ك ،ال ي ��زال ق�م��ع ال �ت �ه��دي��دات داخ ��ل امل�م�ل�ك��ة ي��أخ��ذ
األول��وي��ة ل��دى ب��ن س�ل�م��ان ،كما يتضح م��ن اإلع ��دام الجماعي
ً
سجينا بتهم اإلرهاب ،كما يرتجم القلق
يف  12مارس ل� 81
ب �ش��أن امل �ع��ارض��ة امل�ح�ل�ي��ة ب ��اإلج ��راءات ال �ق��وي��ة غ ��ري امل�س�ب��وق��ة،
التي تشنها الحكومة السعودية للسيطرة عىل أي معلومات
ع��رب اإلن��رتن��ت وخ��ارج��ه ت�ت�ع��ارض م��ع ال�خ��ط ال��رس�م��ي ،وتمتد
هذه السيطرة إىل التجريم العابر للحدود لتفاعل املنظمات
واالف��راد مع الحكومات األجنبية وكيانات املجتمع امل��دين ،ال
سيما تلك املوجودة يف الغرب ،بما يف ذلك الواليات املتحدة.

األمرييك طوال عقدين من الزمن منذ بداية االلفية الحالية،
�ام رئييس
ف�ه�م��ت أن��ه ال ي�م�ك��ن ال��وث��وق ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ك�ح� ٍ
للنظام ال�س�ع��ودي ,.فسعت إىل ت�ع��زي��ز مكانتها ال��دول�ي��ة من
خ ��الل ت �ق��وي��ة ش��راك��ات �ه��ا م ��ع امل �ن��اف �س��ني ال��رئ �ي �س �ي��ني ل �ل��والي��ات
املتحدة يف املنطقة والعالم ،وهما الصني وروسيا ،ولكن ليس
ب�ه��دف االس�ت�غ�ن��اء ع��ن حلفها ال�ت��اري�خ��ي م��ع ال��والي��ات املتحدة
والغرب ..وأضاف التقرير :أنه ليس لدى محمد بن سلمان أي
خطط للتخيل عن عالقاته بالواليات املتحدة ،ومن املرجح أن
يكون ً
قلقا بشكل مفرط بشأن الخالفات العرضية مع البيت
األبيض حتى اآلن.

ملفات للضغط

اهتزاز الثقة

وأوض��ح التقرير ال�ص��ادر ع��ن م��رك��ز دراس��ات غ��رب آس�ي��ا ،أن
اململكة العربية السعودية بعد أحداث الربيع العربي واالبتزاز

مطالب امريكية

من املنظور األمرييك يجب عىل النظام السعودي املعتمد عىل
الحماية االمنية األمريكية ،أن يكون أكرث وف��اءً لواشنطن يف
ظل التغريات الدولية الناتجة عن الحرب الروسية -األكرانية..
فماذا تريد واشنطن من الرياض؟ ..وهنا يرى عدد من املراقبني
أن م�ط��ال��ب اإلدارة األم��ريك �ي��ة ت�ت�م�ث��ل يف ان �ض �م��ام ال�س�ع��ودي��ة
الفاعل اىل املعسكر الغربي يف مواجهة روسيا ،وإبطاء وترية
ال�ع��الق��ات ال�س�ع��ودي��ة م��ع ال�ص��ني وروس�ي��ا ،إىل ج��ان��ب تطبيع
ال �ع��الق��ات م��ع ال�ك�ي��ان ال�ص�ه�ي��وين ب�ش�ك��ل ع�ل�ن��ي ،وزي� ��ادة ضخ
النفط يف األسواق الدولية ،لخفض األسعار.
ورب �م ��ا ت �ص��ل إدارة ب ��اي ��دن إىل امل �ط��ال �ب��ة ب�ت�غ�ي��ري ش �خ��ص اب��ن
س �ل �م��ان ك� ��ويل ل �ل �ع �ه��د ،ذو ال �ش �خ �ص �ي��ة امل �ت �ه ��ورة وال �ع �ن �ي �ف��ة،
والذي يقود اململكة نحو املجهول وهو اليزال ويل عهد فكيف
به عندما يعتيل العرش.

مخاوف بايدن

وت ��أيت ت�ل��ك امل �ط��ال��ب االم��ري�ك�ي��ة يف ال��وق��ت ال ��ذي ي�خ��ى فيه
ال��رئ �ي��س ج ��و ب ��اي ��دن م ��ن خ �س ��ارة ال��دي �م �ق��راط �ي��ني ل��الن�ت�خ��اب��ات
ال�ن�ص�ف�ي��ة ل�ل�ك��ون�غ��رس ،وك��ذل��ك خ ��وف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة من
خسارة الحكومات األوروبية املتحالفة معها يف مواجهة روسيا
لالنتخابات يف بلدانها ،بسبب ارتفاع أسعار النفط والتضخم

وان �خ �ف��اض ال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي ن�ت�ي�ج��ة ال�ع�ق��وب��ات األوروب �ي ��ة -
ً
ميال اىل الرتاخي
االمريكية عىل روسيا ،لصالح حكومات أكرث
يف التعاطي مع موسكو ،ومراعاة مصالحها ،يف الوقت الذي
يحرز فيه الجيش الرويس تقدما ميدانياً يف أوكرانيا.
ك�م��ا ي�خ��ى ال�ق��ائ�م��ون ع��ىل ال�س�ي��اس��ة االم��ري�ك�ي��ة م��ن زي ��ادة
النفوذ الصيني يف منطقة الخليج لالقتصاد العاملي ،بسبب
السعي السعودي لتعميق الشراكات االقتصادية والعسكرية
مع الصني.

ي � ��واج � ��ه اب � � ��ن س� �ل� �م ��ان داخ� �ل� �ي� � ًا
ال �ع��دي��د م��ن اإلش �ك ��االت نتيجة
ال � �س � �ي� ��اس� ��ة امل� �ت� �خ� �ب� �ط ��ة ال� �ت ��ي
ينتهجها
ت� �ع� �م ��ل أم � ��ري� � �ك � ��ا ع � �ل� ��ى ت �ع ��زي ��ز
ت��واج��ده��ا ال �ع �س �ك��ري ال�ب�ح��ري
كرسالة للسعودية أنها ما زالت
حت� �ظ ��ى ب ��احل� �م ��اي ��ة االم ��ري �ك �ي ��ة
املعززة أوروبي ًا

تراجع الثقة

ول�ع��ل امل�ت��اب��ع ل�ت�ط��ورات ال�ع��الق��ات ال�س�ع��ودي��ة -االم��ري�ك�ي��ة،
ي��درك ح�ج��م ت��راج��ع ال�ث�ق��ة فيما بينهما خ�ص��وص��اً أن الحليف
االمرييك لم يكرتث بالفشل السعودي يف اليمن ،يف الوقت
الذي يحرص عىل انجاز االتفاق النووي مع ايران وتبني تقارب
شكيل مع وجهات نظرها يف املنطقة.
وليس أدل عىل تراجع الثقة الرسمية السعودية يف توجهات
واش �ن �ط ��ن ،وح �ت ��ى يف م �ك��ان �ت �ه��ا امل ��ال �ي ��ة ال ��دول �ي ��ة ،م ��ن خ�ف��ض
الرياض  ٪36.7من حيازتها من سندات الخزانة األمريكية
يف عامني ،كما تراجعت اململكة العربية السعودية إىل املركز
الثامن عشر بني أكرب حاميل األوراق املالية األمريكية يف فرباير
املايض ،بعد أن كانت يف املرتبة  17نهاية عام 2021م.

حسابات سعودية

وهنا قد يتساءل البعض عن حسابات السياسية السعودية
ال �ت��ي ب ��رزت ف �ج��أة رغ ��م ال�خ�ن��وع ل�ل�ت��وج�ي�ه��ات االم��ري�ك�ي��ة طيلة
الفرتات السابقة املتعاقبة ؟! ..فبحسب قراءات وتقارير فإن
السعودية وبعد اهتزاز ثقتها بالحليف االمرييك ،رأت الفرصة
سانحة الستغالل حاجة واشنطن للنفط السعودي من اجل
استقرار أس��واق الطاقة ،ودع��م حلفائها يف االتحاد األوروب��ي
يف مواجهة روسيا ،لتحصل عىل تنازالت يف دعم ابن سلمان
لوراثة كريس الحكم.
وك ��ذل ��ك ح �ص ��ول ال �ن �ظ ��ام ال �س �ع ��ودي ع ��ىل إل �ت ��زام ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة ب�ن��ص م�ك�ت��وب (ات�ف��اق�ي��ة) ،ت�ض�م��ن ب�م��وج�ب��ه واش�ن�ط��ن
بشكل عميل أمن اململكة ونظام الحكم فيها من أي استهداف
خ��ارج��ي ،ب��اإلض��اف��ة إىل ع��دم االرت �ه��ان مل��واق��ف ن ��واب ال�ح��زب��ني
ال�ج�م�ه��وري وال��دي�م�ق��راط��ي م��ن السياسة ال�س�ع��ودي��ة ،بسبب
الخلل الحاصل يف الحياة السياسية االمريكية حالياً.

التواجد العسكري

وب �ح �س ��ب رؤي � ��ة م �ح �ل �ل��ني ل �ل �س �ي��اس��ة األم ��ري �ك �ي ��ة يف امل��رح �ل��ة
الراهنة ،فإنه من املستبعد عودة الواليات املتحدة لالنخراط
يف التحديات العسكرية ل��دول املنطقة العربية وتعقيداتها،
ولكن من ناحية أخرى بسبب حاجة املعسكر الغربي ملصادر
ال�ط��اق��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ،م��ن امل�ت��وق��ع أن ت�ع�م��ل اإلدارة االم��ري�ك�ي��ة
ع��ىل ت�ع��زي��ز ال�ت��واج��د ال�ع�س�ك��ري ال�ب�ح��ري األم��ري��يك واالوروب ��ي
عىل طول القوس املمتد من مضيق هرمز مروراً بمضيق باب
املندب اىل قناة السويس ،بحجة حماية طرق املالحة النفطية

إحياء الذكرى السابعة ملجزرة العدوان
بحق الصيادين في جزيرة عقبان

والغازية.
واالنتشار الواسع للقطع البحرية العسكرية يوجه رسالة
اىل دول ال �خ �ل �ي ��ج ،وع � ��ىل رأس� �ه ��ا ال �س �ع ��ودي ��ة أن �ه ��ا م ��ا زال ��ت
تحظى بالحماية االمريكية امل�ع��ززة أوروب�ي��اً ،وأنها لن تسمح
باستهدافها من الخارج.

إعادة التفكير

ه �ن��اك م ��ن ي ��رى خ� ��روج ال �ع��الق��ة االس��رتات �ي �ج �ي��ة ب ��ني أم��ري�ك��ا
والسعودية عن مسارها التي دامت عليه لعقود من الزمن..
ف�ق��د أوردت ص�ح�ي�ف��ة اإلن��دب�ن��دن��ت اإلل�ك��رتون�ي��ة ذل��ك يف م�ق��ال
تحلييل كتبه "ريتشارد هال" تحت عنوان :املواجهة بني بايدن
واململكة ،هل تعني نهاية العالقات االمريكية السعودية؟.
واس�ت�ه��ل " ه��ال" ح��دي�ث��ه بتصريح ال��رئ�ي��س االم��ري��يك ب��اي��دن
حني قال ":إن خفض السعودية إلنتاج النفط ،إىل جانب دول
أخرى يف أوبك بلس (روسيا) ،ستكون له "عواقب" بالنسبة
للسعودية ،إذ أن مثل هذه الخطوة من املرجح أن تؤدي إىل
ارتفاع مفاجئ .يف أسعار الطاقة حول العالم".
ويضيف الكاتب ،إن��ه ع��ىل ال��رغ��م مما قالته السعودية بأن
ال�خ�ف��ض ي�ه��دف إىل "ال�ح�ف��اظ ع��ىل س��وق ن�ف��ط م�س�ت��دام" ،إال
أن البيت األبيض يتهم الرياض باالنحياز إىل جانب روسيا يف
حربها ض��د أوك��ران�ي��ا ،وي�ح��ذر م��ن أن ال��والي��ات املتحدة تتطلع
إىل "إعادة تقييم" عالقتها مع اململكة نتيجة لذلك.
وم��ن وجهة نظر الكاتب ،ف��إن خطوة خفض إنتاج النفط،
تهدد برفع أسعار الطاقة يف جميع أنحاء العالم بما يف ذلك
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،وه ��ذه م��ن األم ��ور ال�ح��اس�م��ة إلدارة ب��اي��دن
ق �ب��ل ان �ت �خ��اب��ات ال �ت �ج��دي��د ال �ن �ص �ف��ي ،وال �ت ��ي ق ��د ت �ض��ر ب��ال�ح��زب
الديمقراطي.
كما أن ه��ذا ال�ق��رار أث��ار غضب البيت األب�ي��ض ،ب��ل أن بايدن
تدخل شخصياً إلقناع الرياض بزيادة اإلنتاج يف يوليو املايض
ع�ن��دم��ا زار امل�م�ل�ك��ة ألول م ��رة ب�ع��د ت��ول�ي��ه ال��رئ��اس��ة ،م�م��ا دف��ع

امل �ت �ح��دث ب��اس��م األم ��ن ال �ق��وم��ي ب��ال�ب�ي��ت األب �ي��ض ج ��ون ك��ريب��ي
ل �ل �ت �ص��ري��ح ب � ��أن ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح ��دة ت � ��درس إع� � ��ادة ال �ت �ف �ك��ري يف
العالقات األمريكية السعودية.
وال شك أن ردة الفعل الصارمة من قبل أمريكا قد صدمت
ً
امل�س��ؤول��ني يف ال�ن�ظ��ام ال �س �ع��ودي ،خ�ص��وص��ا وأن امل�م�ل�ك��ة هي
أكرب مستورد لألسلحة األمريكية يف العالم ،وبالتايل أي قرار
ستتخذه اإلدارة االمريكية سيكون مدروساً بدقة وربما يكون
قاسياً عىل الجانب السعودي ومكلفاً ايضاً.

االنحياز ملوسكو

ويف سياق متصل نقلت وسائل أعالم أمريكية عن أصوات
أع �ض ��اء ال �ك��ون �غ��رس االم ��ري ��يك امل �ن ��ددة ب �ق ��رار أوب ��ك ل�ت�خ�ف�ي��ض
انتاج النفط ،وطالبوا بلغة تصفية الحساب ر ًّدا عىل "التواطؤ
السعودي الرويس" يف توقيت قرار خفض إنتاج النفط ،وهو
"تواطؤ" وضعه الكونغرس يف خانة "االنحياز ملوسكو يف حرب
أوكرانيا" ضد الواليات املتحدة.
وق ��ال ال�س�ي�ن��ات��ور ري�ت�ش��ارد ج�ي��ه دورب ��ني م��ن والي ��ة إل�ي�ن��وي،
الديمقراطي الذي يحتل املرتبة الثانية يف مجلس الشيوخَّ " :
إن
السعودية تريد بوضوح أن تكسب روسيا الحرب يف أوكرانيا"..
وقال يف شبكة يس إن إن" :دعونا نكون صريحني للغاية بشأن
هذا ،إنه بوتني والسعودية ضد الواليات املتحدة".
وق � ��ال م ��وق ��ع أم ��ري ��يكَ ،
إن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة أب �ل �غ��ت دول
م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ،ب��إل�غ��اء اج�ت�م��اع أم�ن��ي ه ��ام ك��ان
من املقرر عقده يف السابع عشر من أكتوبر الجاري.
وأوض ��ح م��وق��ع "س�ي�م��اف��ور" أن اإلدارة األم��ري�ك�ي��ة ل��م تعلق
عىل هذا األمر بشكل رسمي بعد ،قبل أن ينقل توضيحاً عن
م�ت�ح��دث ب��اس��م م�ج�ل��س األم ��ن ال �ق��وم��ي ،ق ��ال ف�ي��ه إن ��ه سيتم
إعادة جدولة االجتماع وليس إلغاءه.

سيناريوهات مرتقبة

وأم ��ام ك��ل ت�ل��ك امل�ع�ط�ي��ات ف ��إن ات �خ��اذ واش �ن �ط��ن ألي ع�ق��اب
تأديبي ضد النظام السعودي ،لن يتجاوز ح��دود العقوبات
االقتصادية الجزئية ،والضغط املستمر عىل بن سلمان نحو
ض ��خ امل ��زي ��د م ��ن ال ��دع ��م امل � ��ادي ،ب ��اإلض ��اف ��ة إىل ت �ع��زي��ز االدارة
االم��ري�ك�ي��ة ل�ت��واج��ده��ا ال�ع�س�ك��ري يف امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة مل�م��ارس��ة
التهديد غري املباشر عىل السعودية وبقية دول الخليج ،بما
ي�ح��اف��ظ ع��ىل امل�ص��ال��ح االم��ري�ك�ي��ة وي�ل�غ��ي أي ت�ق��ارب س�ع��ودي-
رويس مستقبيل.
يف امل �ق��اب��ل ل ��ن ي �ك��ون أم� ��ام ال �ن �ظ��ام ال �س �ع ��ودي إال االن �ص �ي��اع
ل��الب�ت��زاز االم��ري��يك ،وزي ��ادة ح�ج��م امل�س��اه�م��ة امل��ال�ي��ة يف ال�ح��رب
االوكرانية ضد روسيا ،وهو ما فهمته السعودية مبكراً بدفع
قرابة نصف مليار دوالر كدفعة أوىل من تلك املساهمة..
ورب � �م � ��ا ت �ك �ش ��ف األي � � � ��ام ع � ��ن ت� �ب ��اي� �ن ��ات ج � ��دي � ��دة يف ال �ع ��الق ��ة
االمريكية -السعودية ،االمر الذي سيكون له تأثريه السلبي
يف سياسة اململكة واس�ت�م��رار ض��رع ال�ب�ق��رة ال�ح�ل��وب يف االدرار
باملزيد من مليارات الدوالرات.

في لقاء تشاوري مبؤسسة التأمينات لتفعيل التنمية احمللية وتعزيز العالقة مع املجتمع

الكحالني  :املؤسسة هي اجلهة التأمينية الوحيدة التي تؤدي التزاماتها على أكمل وجه
نعلن عن إيقاف النظر في جميع القضايا املرفوعة إداري ًا وقضائي ًا ملدة شهرين إلتاحة الفرصة للتسوية

اللواء القادري :متثل مجزرة عقبان انتهاك ًا سافر ًا للقوانني اإلنسانية والدولية

أح � �ي� ��ت ال �س �ل �ط ��ة امل �ح �ل �ي ��ة يف م �ح��اف �ظ��ة
ال � �ح � ��دي � ��دة وال � � �ق� � ��وات ال� �ب� �ح ��ري ��ة وال � ��دف � ��اع
ال�س��اح��يل وخ�ف��ر ال�س��واح��ل وهيئة املصائد
ال �س �م �ك �ي ��ة يف ال� �ب� �ح ��ر األح� � �م � ��ر ،ال� ��ذك� ��رى
ال �س �ن��وي��ة ال �س��اب �ع��ة ل �ل �م �ج��زرة األوىل ال�ت��ي
ارتكبها طريان العدوان بحق الصيادين يف
ج��زي��رة ع�ق�ب��ان وراح ض�ح�ي�ت�ه��ا  42ش�ه�ي��داً
و 12جريحاً.
ويف ال�ف�ع��ال�ي��ة ،أك ��د م�ح��اف��ظ ال�ح��دي��دة،
م � �ح � �م� ��د ع � � �ي� � ��اش ق � �ح � �ي � ��م ،ووك � � �ي � � ��ل أول
امل�ح��اف�ظ��ة ،أح�م��د ال�ب�ش��ري ،أه�م�ي��ة إح�ي��اء
ذك� ��رى ه ��ذه امل �ج ��زرة ،وغ ��ريه ��ا م ��ن امل �ج��ازر
التي ارتكبها ال�ع��دوان بحق أب�ن��اء الشعب
اليمني.
وأوضحا أن هذه الجريمة كشفت إجرام
ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان ب�ق�ص�ف��ه امل�ب��اش��ر وت�ع��مّ ��د
ط��ريان��ه يف م��الح�ق��ة ال�ن��اج��ني وامل�ص��اب��ني إىل
س ��واح ��ل ال �ج ��زي ��رة ،واس �ت �ه ��داف �ه ��م وم �ن��ع
إس �ع ��اف �ه ��م ،وك � ��ذا م �ن��ع ال �ص �ل �ي��ب األح �م��ر

من انتشال الجثث.
ودعا قحيم والبشري إىل تعزيز التالحم
واالص� � �ط� � �ف � ��اف مل� ��واج � �ه� ��ة ق � � ��وى ال� � �ع � ��دوان
وامل ��رت ��زق ��ة ..م �ب ��ارك ��ني ال �ض ��رب ��ة ال �ت �ح��ذي��ري��ة
ملنع تهريب النفط م��ن ميناء ال�ض�ب��ة ..ويف
ال�ف�ع��ال�ي��ة ،ال�ت��ي ح�ض��ره��ا وك�ي��ل امل�ح��اف�ظ��ة
امل � �س� ��اع� ��د ع � ��يل ال � �ك � �ب � ��اري وع� � � ��دد م � ��ن أس ��ر
ال �ص �ي��ادي��ن ال �ش �ه ��داء ،أش� ��ار رئ �ي ��س ه�ي�ئ��ة
املصائد السمكية يف البحر األحمر اليمنية،
امل� �ه� �ن ��دس ه� ��اش� ��م ال � ��دان � �ع � ��ي ،إىل أه �م �ي ��ة
تلمس احتياجات أسر الشهداء ومساعدة
امل � � �ص � � ��اب � � ��ني ،وت � � ��ذك � � ��ري ال � � �ع� � ��ال� � ��م ب � �ج � ��رائ � ��م
ال �ع ��دوان ،ال �ت��ي ط��ال��ت ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي،
وخاصة الصيادين خالل مزاولتهم للصيد
يف عرض البحر.
وأوضح أن دول العدوان استهدفت عىل
ً
مدى ثماين سنوات  53موقعا للصيادين
عىل طول ساحل البحر األحمر ،نجم عنها
اس �ت �ش �ه ��اد  273ص � �ي � ��اداً ،وج � ��رح 211

ص�ي��اداً ،واستشهاد اثنني تحت التعذيب
يف س�ج��ون دول ال �ع��دوان ،وت��دم��ري 295
ق��ارب ص�ي��د و 150وس�ي�ل��ة ن�ق��ل أس�م��اك،
واخ �ت �ط��اف أل ��ف و 389ص �ي ��اداً ،وت�ع��رض
 132قارب صيد للقرصنة ..وأشار إىل أن
الخسائر امل��ادي��ة ،التي تعرض لها القطاع
السميك يف البحر األحمر نتيجة العدوان
عىل مدى سبع سنوات 12 ،مليارا ً و649
مليوناً و 882ألفاً و 870دوالراً.
وذك� � ��ر ال ��دان� �ع ��ي أن دول ال � �ع � ��دوان ل��م
تكتف بهذه الجرائم ،بل ما ت��زال تمارس
ال � �ق� ��رص � �ن� ��ة ب � �ح� ��ق ال � �ص � �ي � ��ادي � ��ن م � ��ن خ� ��الل
اختطافهم وم�ص��ادرة ق��وارب�ه��م وسجنهم
وممارسة أن��واع التعذيب ،يف ظل صمت
املجتمع الدويل واألمم املتحدة ومنظمات
حقوق اإلنسان.
ب ��دوره أش��ار ق��ائ��د ل��واء ال��دف��اع ال�س��اح��يل
ال� �ل� ��واء م �ح �م��د ال � �ق � ��ادري ،إىل أن م �ج ��زرة
عقبان تعد من أبشع الجرائم التي ارتكبها
العدوان بحق الصيادين ،وانتهاكاً سافراً
ل�ل�ق��وان��ني اإلن�س��ان�ي��ة وال��دول �ي��ة ..م��ؤك��داً أن
الشعب اليمني لن ينىس ه��ذه الجريمة،
وغ��ريه��ا م��ن ال�ج��رائ��م ال�ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا تحالف
العدوان.
فيما أش��ار ال��رائ��د مصطفى ن��ور يف كلمة
خ�ف��ر ال �س��واح��ل ،ورئ �ي��س م�ل�ت�ق��ى ال�ص�ي��اد
يف ال �ب �ح��ر األح �م ��ر ،م�ح�م��د ال �ح �س �ن��ي ،إىل
أن جريمة استهداف الصيادين يف جزيرة
عقبان بالبحر األحمر لن تسقط بالتقادم.
من جهته ،أكد عيل بغوي ،يف كلمة أسر
ش �ه��داء ال �ص �ي��ادي��ن ،أه�م�ي��ة إح �ي��اء ذك��رى
هذه املجزرة لتذكري العالم بالجرائم التي
ارت�ك�ب�ه��ا ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان ..م�ث�م�ن��اً اه�ت�م��ام
ق � �ي� ��ادة ال �س �ل �ط ��ة امل �ح �ل �ي ��ة وه �ي �ئ ��ة امل �ص ��ائ ��د
بأسر شهداء الصيادين ،ودعمهم املستمر
للصيادين يف البحر األحمر.

ي�خ�ت�ت��م ال �ي��وم االث �ن��ني يف امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ال �ل �ق ��اء ال � �ت � �ش� ��اوري ،م ��ع م � � ��دراء ال �ع �م��وم
ون��واب �ه��م وم�س��اع��دي�ه��م ،ال ��ذي ن�ظ�م�ت��ه ق �ي��ادة امل��ؤس�س��ة
تحت شعار "املجتمع والدولة بناء مشرتك".
وج� ��اء ال �ل �ق��اء ال� ��ذي اس �ت �م��ر ث��الث��ة أي� ��ام يف إط� ��ار ت�ن�ف�ي��ذ
توجيهات قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث
ورئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل امل�ش��ري ال��رك��ن م�ه��دي
امل�ش��اط بشأن تفعيل التنمية املحلية وتعزيز العالقات
املشرتكة بني أجهزة الدولة واملجتمع.
وكان رئيس املؤسسة شرف الدين الكحالين قد أوضح
أن ال �ل �ق ��اء ك� ��رس مل �ن��اق �ش��ة اإلج � � ��راءات ال �ت ��ي س�ت�ت�خ��ذه��ا
املؤسسة يف إطار تحسني بيئة العمل وتعزيز العالقات
"ال�ح�ك��وم�ي��ة امل��ؤس�س�ي��ة  -االج�ت�م��اع�ي��ة" وال��دف��ع بعجلة
امل �ش ��اري ��ع امل �ن �ف ��ذة ،وك ��ذل ��ك ال �ت ��ي س �ت �ط �ل �ق �ه��ا امل��ؤس �س��ة
خ��الل ال�ف��رتة القليلة امل�ق�ب�ل��ة ..مبيناً أن��ه ت��م ال��رتك�ي��ز عىل
اإلج� ��راءات ال�ت��ي ي�ع�ت�ق��د أن�ه��ا م�ن�ق��وص��ة أو ل�ه��ا ت��أث��ري عىل
حقوق ومصالح املستفيدين التي تحرص املؤسسة عىل
أدائها عىل أكمل وجه.
وب��ني رئ�ي��س م��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ،أن��ه تم
يف ال �ف ��رتة ال �س��اب �ق��ة إع � ��ادة ت��رت �ي��ب ال �ع ��الق ��ة ب ��ني اإلدارة
العامة للفروع مع إدارات الفروع كونها املعنية بالعمل
الحقيقي يف املؤسسة وبهدف الوصول إىل نقاط وأهداف
م �ش��رتك��ة ل�ل��رتك�ي��ز ع�ل�ي�ه��ا وف �ق��ا ل ��ألول ��وي ��ات امل �ل �ح��ة ،ك�م��ا
أطلقت املؤسسة موقعها للخدمات االلكرتونية ،وكذا
برنامج الخدمات االلكرتونية ،ونظام املنافع التأمينية
ال��ذي سيتم استكماله خ��الل الشهرين املقبلني بشكله
ال �ن �ه ��ايئ وال �ت ��ي ت �ه ��دف يف م�ج�م�ل�ه��ا ل�ت�ص�ح�ي��ح ال �ب �ي��ان��ات
وت �ب �س �ي ��ط إج � � � ��راءات ال �ع �م ��ل وت �س �ه �ي ��ل ال �ح �ص ��ول ع��ىل

الخدمات التي تقدمها.
واع � �ت� ��رب ال� �ك� �ح ��الين ،ال� �ل� �ق ��اء ض � � ��رورة م �ل �ح ��ة مل ��راج �ع ��ة
ت�ف��اص�ي��ل ال �ع �م��ل يف امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات ال�ت��ي
تمكنت خالل السنوات الثالث املاضية من إنجاز الكثري
من األعمال التي لم تخرج إىل النور بسبب الحاجة إىل
مراجعة التفاصيل املرتبطة باستحقاقات ال�ن��اس وهي
مسألة البد أن تبذل فيها العناية الالزمة.
وأف��اد ب��أن م��راح��ل التصحيح يف املؤسسة تختلف عن
غ ��ريه ��ا م ��ن ال �ج �ه ��ات ،ألن �ه ��ا ق ��ائ �م ��ة ع ��ىل أس� ��س ت��رت �ب��ط
ببيانات لم تكن بالشكل الصحيح ،وإجراءات مالية لم
ُتتخذ ،ومتابعات ومديونية يرتتب عليها استحقاقات
ل �ش��ري �ح��ة ك �ب ��رية م ��ن امل �ج �ت �م��ع ال� ��ذي ت�ض�ط�ل��ع امل��ؤس �س��ة
بخدمتهم ..م��ؤك��داً أن ع��دداً م��ن اإلج ��راءات بحاجة إىل
ت�ك�ث�ي��ف ال�ج�ه��ود وإع ��ادة ال�ن�ظ��ر يف ال�ع��الق��ة م��ع املجتمع
ال ��ذي ت�ع�م��ل امل��ؤس �س��ة ع��ىل خ��دم �ت��ه ،ت�ن�ف�ي��ذا مل��ا ج ��اء يف
خ�ط��اب ق��ائ��د ال �ث��ورة األخ ��ري م��ن م��وج�ه��ات ع��ام��ة يف ه��ذا
السياق.
وش��دد رئيس مؤسسة التأمينات عىل أهمية االلتزام
بموجهات قائد الثورة ورئيس املجلس السيايس األعىل
يف ت �ع��زي��ز االرت� �ب ��اط ب��امل�ج�ت�م��ع ط��ال��ب ال �خ��دم��ة ال� ��ذي ل��م
توجد هذه املؤسسات إىل لخدمته ..مؤكداً أن املؤسسة
ه ��ي ال �ج �ه��ة ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة ال��وح �ي��دة ال �ت��ي ت� ��ؤدي ال�ت��زام��ات�ه��ا
عىل أكمل وجه تجاه املؤمن عليهم حيث تقوم بصرف
املعاشات بداية كل شهر بانتظام ،والتي تتطلب الكثري
م��ن ال�ع�م��ل واإلج� � ��راءات امل�ت�ص�ل��ة ب��ال�ت�ح�ص�ي��ل وامل�ت��اب�ع��ة
وغ��ريه��ا  ..م��وض�ح��اً أن��ه سيتم يف ال�ف��رتة املقبلة مراجعة
ك��اف��ة اإلج ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة امل�ت��اح تعديلها ب�م��ا ي�ص��ب يف
خدمة املجتمع.

وأعلن الكحالين ألصحاب العمل والقطاع الخاص عن
إي�ق��اف وتأجيل النظر يف جميع القضايا امل��رف��وع��ة إداري��اً
وق�ض��ائ�ي��اً وق��ان��ون�ي��اً ل��دى ال�ج�ه��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة مل��دة شهرين

إلت ��اح ��ة ال �ف��رص��ة ألص �ح ��اب األع �م ��ال وال �ق �ط ��اع ال �خ��اص
ب �ش �ك��ل ع� ��ام ل �ت �س��وي��ة أوض ��اع �ه ��م ل� ��دى امل ��ؤس �س ��ة وف �ت��ح
ص�ف�ح��ة ج��دي��دة م��ن ال�ع�م��ل وال �ت �ع��اون ب�م��ا ي�خ��دم ك��اف��ة
األط��راف ،وذل��ك تنفيذا لتوجيهات قائد ال�ث��ورة ورئيس
املجلس السيايس األعىل.
ك� �م ��ا أع � �ل� ��ن ع � ��ن ت ��أج� �ي ��ل م� ��وع� ��د ك� ��اف� ��ة االج� �ت� �م ��اع ��ات
واللقاءات خالل ساعات العمل وفرتات الدوام األوىل،
عىل أن يتم عقدها يف الفرتات املسائية بما يتيح الفرصة
ملضاعفة األداء وتصحيح األع�م��ال واإلج� ��راءات ..داع�ي��اً
كل منتسبي املؤسسة غري الفاعلني إىل العودة ملمارسة
أعمالهم واملساهمة يف النهوض باملؤسسة التي تحتاج
إىل جهود كوادرها.
ووج��ه ال�ك�ح��الين ك��اف��ة ال�ع��ام�ل��ني يف اإلدارات وامل��واق��ع
امل ��رت �ب �ط ��ة ب��ال �ج �م �ه��ور وخ �ص ��وص ��ا م� � ��دراء ال� �ف ��روع ال �ب ��دء
ب ��ال �ع �م ��ل يف ص� � ��االت خ ��دم ��ة ال� �ج� �م� �ه ��ور ..الف� �ت ��ا إىل أن ��ه
سيتم تنفيذ ن��زول م�ي��داين إىل ال�ف��روع للتأكد م��ن م��دى
االستجابة ملطالب ومظلوميات طالبي الخدمة.
ه��ذا ون��اق��ش ال�ل�ق��اء ال�ت�ش��اوري يف ي��وم��ه األول ج��وان��ب
ال �ع �م ��ل ال �ف �ن �ي ��ة ب ��ني ف � ��روع امل ��ؤس �س ��ة واإلدارة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ف ��روع ،ف �ي �م��ا خ �ص��ص ال �ي ��وم ال �ث ��اين ل �ل �ج��وان��ب امل��ال �ي��ة
واإلدارية وكافة التفاصيل املطلوب تقديمها من الفروع
يف هذا اإلطار.
كما سيتم التطرق لإلجراءات القانونية يف املؤسسة،
ومتطلبات التوسع يف االستثمار باعتباره من أهم مصادر
ديمومة أموال املؤمن عليهم.
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السيد القائد يقود اليمن نحو االكتفاء
واالستقالل من التبعية االقتصادية

"املستحيل "
 ..هل يصبح
ممكنا ؟!

أحتل الحديث عن الزراعة واالهتمام بهذا القطاع الحيوي والهام مساحات واسعة يف معظم خطابات قائد الثورة
السيد ،عبدامللك الحويث ،منذ سنوات ،وهو ما يؤكد أن االكتفاء الذايت من الغذاء يحتل أولوية قصوى لدى قائد الثورة،
ويعكس رؤيته االقتصادية الثاقبة للتغلب عى تحديات األمن الغذايئ ولتحرير االقتصاد الوطني من تبعات التبعية
االقتصادية لدول االستكبار.

فللالليلمللن ال يلنلقلصلله اللكلثللر لللي يلتلغللللب عللى اللفلجللوة عدد من الدول املصدرة للقمح والحبوب عن التصدير
اللغللذائليللة ال لتللي ي لعللاين ملنلهللا ،وبللإملكللانلله أن يلتلحللول يف كالهند وفرنسا وإندونيسيا التي أوقفت تصدير زيت
ظرف سنوات من بلد يستورد اهم السلع واملنتجات الذرة والنخيل للدول املستوردة  ،وبررت تلك الدول
ال لغ للذائ لي للة االس للرات لي لج لي للة وخ للاص للة ال لق لمللح بللاع لت لبللارهللا تلخللليلهللا عللن ال لش لعللوب امل لس لتللوردة يف أح للللك ال لظللروف
اح للد اه للم اللسللللع امل لس لت للوردة بلنلسلبللة تلتلجللاوز  ،%٩٠وتللرك لهللا املللاليللني مللن ال لب لشللر تلتلضللور جللوعللاً بللإنلهللا تنفذ
سياسات حمائية للحد مللن تداعيات
خاصة وأن إنتاجنا الوطني من الفواكه
أزمل ل ل للة الل لقل لمل للح الل لنل للاتل لجل للة ع ل للن الل لحل للرب
وال لخ لضللروات بللأنللواعلهللا يلتلجللاوز مللليللون
ال للروس لي للة االوك للران لي للة ع للى شلعللوبلهللا ،
طللن س لنللويللاً ،وه للو مللا يلغلطللي االحلتليللاج
وإنها غر مستعدة أن تضحى بغذاء
املحيل ويلفللوق ايلضللاً ،ومللع ذلللك تحول
شعوبها مللن أجللل اآلخللريللن  ،فبعض
اللنلقللص اللحللاد مللن اللحلبللوب إىل قضية
الل ل ل للدول رف ل لضل للت بل لي للع ال ل لن ل للوع ال ل ل للرديء
م لع لق للدة ل له للا ارت ل لب ل للاط بل للاألمل للن ال لق للوم للي
م للن ال لق لم للح ودول م لس لت للوردة قلبللللت
ال لغ للذايئ وب لس لي للادة واس لت لق للالل الللوطللن
ً
بللاسلتلهللالك أن للواع رديلئللة ايلضللا لتغطية
اليوم ،سيما وأن دول االستكبار العاملي
احتياجات شعوبها من الغذاء .
حل للولل للت م ل ل للادة الل لقل لم للح إىل سل ل للالح غللر
وأن كان العدوان والحصار قد علمنا
تقليدي لركيع الشعوب أو تجويعهم
ال لك لثللر م للن ال ل للدروس يف ه للذا ال لش للأن،
يف حللال رفلضلهللم اللتللدخللالت واللهليلملنللة
* بقلم  /رشيد الحداد
فتداعيات األزمللة الروسية االوكرانية
األجنبية بشؤونهم الداخلية.
ولل لعل للل تل للداع ل ليل للات ال ل لح ل للرب ال للروس لي للة
عى اليمن ومختلف الشعوب العربية
_ االوك للران لي للة ع للى األس ل للواق ال لعللامل ليللة وخ للاص للة اللقلمللح ينبغي أن تتحول إىل دافع اخر لالتجاه الجماعي نحو
 ،قللد وض لعللت االكلتلفللاء ال للذايت مللن ال لغللذاء يف قللائلمللة تحقيق اكلتلفللاء ذايت يلصللون كللرامللة اللشلعللوب ويحقق
االولليللات الوطنية ليس يف اليمن الللذي يستورد  ٣.٨استقاللها الكامل ويحمي اقتصادها من الصدمات
مليون طن من القمح بل عى املستوى العربي الذي الخارجية .
يلسلتللورد ثلث إنلتللاج اللعللالللم مللن القمح بقيمة تتجاوز
لللذلللك فللإنلنللا الليللوم أمللام ملعللركللة اقلتلصللاديللة حقيقية
 ٥٠مللليللار دوالر  ،فللالللدول امللصللدرة للقمح وتلحللديللداً ل للن تلتلحلقللق إال ب لتللوظ ليللف خ لصللوص ليللة األرض الليلملنليللة
أمريكا تتعامل مع القمح كسالح فتاك  ،وتنطلق يف ب لخ لص للوب لت له للا وع لط للائ له للا  ،ف لل للدي لن للا مل لق للوم للات زراعل ليل للة
ذلك من قاعدة أن القمح السالح االقوى ومن يتحكم كلبللرة كلفليللللة بلتلغليللر امللعللادلللة يف اللجللانللب االقلتلصللادي
يف امل للدادات ال لغللذاء يلتلحلكللم يف ال لش لعللوب"  ،ه للذا أن وال لب للداي للة م للن ال لق لط للاع ال للزراع للي الل للذي ي لعللد اح للد اهللم
كللانللت ملسلتللويللات اإلن لت للاج يف ال للدول امللنلتلجللة ملسلتلقللرة أركللان االقلتلصللاد الللوطلنللي أن لللم يكن اللعلمللود الفقري
 ،وأن كللان غللر ملسلتلقللر وملسلتللويللات اإلن لتللاج اللسلنللوي لنقل االقلتلصللاد مللن التبعية للللخللارج واللتللأثللر الشديد
ال ت لت لجللاوز سلقلفلهللا إح لت ليللاج ش لعللوب ال ل للدول امللنلتلجللة ،بللاإلضلطللرابللات امللنللاخليللة واللسليللاسليللة واللعلسلكللريللة التي
فإنها غللر مستعدة أن تطعم اللشلعللوب اللتللي تعتمد تتعرض لها الدول املنتجة واملصدرة للقمح والحبوب
عى االسلتللراد عى حساب أمنها اللغللذايئ القومي  ،يف اللعللالللم إىل مرحلة االسلتلقللرار والنمو  ،ولللم يعقنا
وكللذلللك لللم يلكللن ملفللاجلئللاً للكثر مللن املللراقلبللني إحلجللام شيئاً اليوم  ،فقائد الثورة والقيادة السياسة تقود هذا

ناصر الخذري

التوجه االسراتيجي الهام  ،ولذلك االرادة السياسية
توفرت لتحقيق االكتفاء الذايت من الحبوب بأنواعها
بللاإلضللافللة إىل اللقلمللح بللاعلتلبللارهللا سلللعللة اسللراتليلجليللة ،
ولدينا األرض الواسعة ادوية واسعة يف الجوف وذمار
ومللأرب وتهامة  ،ولدينا الللروة البشرية اللقللادرة عى
تحويل التحديات إىل فرض  ،يضاف إىل أن املؤشرات
األولية للتوجه نحو زراعة القمح اليمني مبشرة بالخر
 ،فمعدالت اإلنلتللاج ارتفعت مللن الهكتار الللواحللد من
أرب لع للة ط للن ل لكللل ه لك لتللار إىل م للا ب للني  ٦إىل  ٧ط للن مللن
اللقلمللح  ،واألص لن للاف ال لتللي تللم ح لصللادهللا ال لعللام املللايض
مللن قلبللل مللؤسلسللة بلنليللان يف ملحللافلظللة ال لجللوف بلغت
 ١٥ص لن لفللاً ،وه للو مللا يللؤكللد أن ال لج للدوى االقلتلصللاديللة
لإلستثمار يف زراعة وإنتاج القمح مناسبة حتى اآلن ،
خصوصاٍ وأن إدخللال العديد مللن املللدخللالت الزراعية
الحديثة سيخفف من كلفة اإلنتاج للطن الواحد التي
كللانللت تلتلجللاوز اللفللي دوالر للكللل هلكلتللار مللزروع بالقمح
خالل الفرات املاضية.
وبفضل قيادة الثورة وتوجهها الحكيم نحو تحقيق
االك لت لفللاء ال للذايت مللن اللحلبللوب واللقلمللح  ،أص لبللح عللدد
من املحافظات تنتج كميات جيدة من القمح وتميض
العديد من مؤسسات الدولة والهيئات نحو تحقيق
ه للذا ال له للدف األس لمللى  ،ف لص لحللاري قللاحللللة يف اللجللوف
وع لبللس وت لهللامللة تلحللولللت إىل ح لقللول واس لعللة خلضللراء
منتجة  ،وأرايض األوقللاف الصلبة غللر املللؤجللرة والتي
لللم تشتغل يف اللجللانللب الللزراعللي ملنللذ علقللود زملنليللة تم
زراعلتلهللا مللن قبل الهيئة العامة لللالوقللاف  ،وللعللل ما
اكل للده رئ لي للس ال له لي لئللة  ،ال لعللالمللة ع لبللدامل لج ليللد ال لح للويث،
مؤخراً عن قيام األوقاف بزراعة ما يقارب مليون مر
مربع من أرايض الوقف إلنتاج املحاصيل الزراعية يف
مختلف املحافظات  ،وقيامها بدعم زراعة ما يقارب
 4٠٨آالف و ٥٩٧مراً مربعاً من األرايض بمحافظة
صعدة و ١٨٥ألف مر مربع بمحافظة الحديدة ،و
زراعللة  22٨ألللف مللر مربع يف ذمللار و ١٠٨آالف مر

مربع يف إب و ١4ألفاً و ١٧٥مراً مربعاً من األرايض
يف محافظة تعز  ،ألحد اهم املؤشرات عى أن اليمن
تلخلطللو بلشلكللل م لت لسللارع ن لحللو تلحلقليللق األم للن ال لغللذايئ
وال ل ل للذي س لي لت لح للول مل للن ح لل للم إىل ح لق لي لقللة يف غ لضللون
سلنللوات يف ظللل تلظللافللر جلهللود اللعللديللد مللن املللؤسلسللات
وتللوحللدهللا لللللوصللول إىل مللرحللللة االكلتلفللاء ال للذايت رغللم
التحديات التي فرضها العدوان السعودي األمريي
والحصار .
يلضللاف إىل قليللام مللؤسلسللة بلنليللان واملللؤس لسللة اللعللامللة
إلنتاج الحبوب ومؤسسات وهيئات أخللرى  ،وهناك
جل له للود كل لب للرة ومل لح للوري للة ت لق للدم له للا ال له لي لئ للة ال للزراع لي للة
والسمكية العليا ،ووزارة الللزراعللة والللري يف حكومة
اإلن لق للاذ يف سلبليللل رف للع م لعللدالت اإلن لت للاج ال للزراع للي مللن
اللحلبللوب واللقلمللح  ،يلضللاف إىل أن اللسلللطللات امللحللليللة
يف مختلف امللحللافلظللات تلسلهللم يف تلقللديللم التسهيالت
يف مجال الزراعة التعاقدية التي تعد احد اهم أركان
التنمية الزراعية ولها إسهام كبر يف تحفيز املزارعني
ل لل لت للوج لله ن لح للو زراع ل ل للة أراضل ليل له للم يف ت له للام للة والل لج للوف
وذم للار وغللرهللا مللن امللحللافلظللات  ،وهلنللاك تلفللاعللل كبر
مللع ملشللروع الللزراعللة التعاقدية مللن قبل املللواطلنللني يف
تلهللامللة وعلبللس وال لجللوف  ،بلتلنلفليللذ بلتللوجليلهللات اللسليللد
ال لق للائ للد اي لض للاً ت للم إن لش للاء ش للرك للات م لسللاه لمللة ع للام للة يف
املجال الزراعي وشركات متخصصة يف صناعة اآلالت
واملعدات الزراعية وصيانتها ،وشركات تقدم خدماتها
يف مجال الري وأخرى متخصصة يف مجال الخدمات
الزراعية .
ورغم أن الحراك الزراعي الكبر الذي تشهده عدد
من املحافظات يجري دون مشاركة ومساهمة القطاع
ال لخللاص  ،ف للأن اآلم للال كلبللرة يف أن يلسلهللم رأس املللال
الوطني بدور فاعل يف تحقيق األمن الغذايئ اليمني .
* كاتب وخبر اقتصادي

إعالن قضائي

محكمة املنطقة العسكرية املركزية توالي محاكمة 60من قيادات اخلونة
عقدت محكمة املنطقة العسكرية املركزية بصنعاء جلستها العلنية للمحاكمة  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.
وأقرت املحكمة تكليف النيابة العسكرية بتنفيذ قرارات املحكمة السابقة والخاصة بإعالن النشر عن املتهمني .
والقيادات العسكرية من الخونة الذين تجري محاكمتهم هم:
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العميد عبد العزيز احمد منصور الحيدري

1

اللواء عبدالعزيز قائد احمد الشمريي

العميد محمد احمد عبدربه الحلييس

42

العميد مطيع عبده احمد الدميني

العميد فؤاد احمد الوصابي

43

العميد احمد عيل حسن الربيهي

2

العميد ركن عيل حاتم احمد اليعييس

22

3

العميد ركن هالل غالب عبدالله القامص

23

44

العميد احمد محمد ناصر سمنان

4

العميد ركن احمد راجح عيل ابو اصبع

24

العميد مسعود صالح صالح عطشان

5

العميد فارس يحيي احمد الربادي

25

العميد نبيل حسني مقبل خميس

45

العميد عارف محمد احمد العرماين

6

العميد لؤي عوض محمد الزاميك

26

العميد حميد محمد ابو هدرة

46

العميد عبدالرحمن مجاهد اللوم الوادعي

7

العميد مهران محمد سعيد القباطي

27

العميد احمد صالح محمد بهلول

47

العميد ياسر عبدالله احمد املعربي

8

العميد عدنان زريق القمييش

28

العميد عبدالله محمد الرثيا العزاين

48

العميد يحيي محمد عيل صالح السدرة

9

العميد اكرم طه عيل االديمي

29

العميد محمود محمد عبدالله جراد

49

العميد عبدالله محمد ناجي الفرجي

10

العميد خالد ناصر يسلم العلوي

30

العميد عبدامللك عيل املحمدي

50

العميد محمد بن عيل الباهيل

11

العميد عبدالرحمن عيل محمد الشراحي

31

العميد فيصل محمد عبدالله الجويف

51

العميد اديب محمد الشهاب

12

العميد جاد عبد الباقي حسني الدقيمي

32

العميد محمد احمد محمد املعالم

52

العميد صالح بن عيل الروسا

13

العميد هادي محمد غفينة الجعيدي

33

العميد محمد محمد عبده الحشيربي

53

العميد ناصر حسني عبدربه العوايض

14

العميد فيصل ناصر حسني مختار

34

العميد معمر يحيى مرشد اليشيعي

54

العقيد زايد عيل دوكر عبدالرحمن الحداد

15

العميد عيل احمد عبده الحميدي

35

العميد عبدالحكيم محمد شمسان دوكم

55

العقيد حسني بكيل حزام قاسم الطمرية

16

العميد عبدامللك محمد عبدالله الزهريي

36

العميد حسن عيل عيل الفهد

56

العقيد عبدالقوي عبدالله سالم الحميقاين

17

العميد عبده قائد محمد الشعوري

37

العميد ماجد خادم عيل سليمان شجون

57

العقيد عدنان احمد احمد العيزري

18

العميد عبدالله عمر عيل الهيج

38

العميد احمد قائد عيل الشومي

58

العقيد عيدروس ناجي محسن الدميني

19

العميد حمود مسعد عيل الخرام

39

العميد عبدالكريم عيل عوبل السدعي

59

العقيد محمد زين الله سالم التيباس

20

العميد صالح احمد صالح الربعي

40

العميد نبيل صالح غالب املقرمي

60

العقيد محمد محمد جابر

انتهجت قليللادة املجلس السيايس األعللى والوفد
ال للوطل لن للي امل لك لل للف ب للالل لتل لف للاوض مل للع دول ال ل لعل للدوان
للدخول يف جولة رابعة من الهدنة ،سياسة مرنة
من حيث الشروط املعلنة واملتمثلة بالتزام العدوان
وم للرت للزق لت لله ب لص للرف م للرت لب للات م للوظ لف للي ال للدول للة مللن
عائدات النفط والغاز والسماح أيضا بدخول سفن
امللشلتلقللات اللنلفلطليللة وال لب لضللائللع ال لتللي تلتلبللع اللقلطللاع
الخاص إىل جانب فتح مطار صنعاء أمللام رحالت
جعلها تحالف العدوان محددة الوجهة ولحاالت
إنسانية بحتة  ..هذه الشروط ليست بالتعجيزية
كللونلهللا تعنى بلحلقللوق أصللليللة ومللن خللرات وثللروات
البلد ويجب أن يعود ريعها وخرها عى املوظفني
ومل ل للن يل لعل للولل للون وأن ي لع لي للش امل ل للواط ل للن ال لي لم لن للي يف
ملسلتللوى اللحللد األدىن للحياة املتمثلة يف الحصول
عللى ملشلتلقللات ال لطللاقللة وال لق للدر ال لكللايف مللن اللعللالج
واللغللذاء  ..هللذه الشروط سهلة ويسرة جللدا كون
قطعها وحللرمللان ماليني من أبناء الشعب اليمني
م للن ح لقللوق لهللم امل لك لف للول للة ش للرع للا وق للان للون للا يف جلمليللع
الدساتر واألعللراف الدولية جريمة لن تغتفر ولن
يفلت كل من تسبب بحرمان وتجويع الشعب من
العقاب عاجال أم آجال.
ومن حق الشعب اليمني بسواده األعظم وقواه
الوطنية أن يعيش حرا كريما يتمتع أبناؤه بكامل
ال لح لقللوق  ,ل ليللس م لنللة وال ه لبللة م للن أح للد وإن لم للا مللن
خ ل للرات ال للوط للن وثل للرواتل لله ال لت للي ت لن لهللب ج له للارا ن لهللارا
بالسفن العمالقة التي ترسو بني الفينة واألخرى
يف املل للوائن الليلملنليللة كللاللضلبللة وغ للره للا للنلهللب ال للروة
ال لن لف لط ليللة ف لي لمللا امل للوظ للف واملل للواطل للن ع للى الل لس للواء يف
شمال الللوطللن وجنوبه يعاين األمللريللن مللن سياسة
وكالء االحتالل القديم الذي عاد اليوم من البوابة
الخلفية متلبسا العباءة الخليجية وممتطيا عى
ظ لهللور حلفلنللة مللن املللرتللزقللة وال لع لمللالء الللذيللن فللرطللوا
بالسيادة وسمحوا بنهب الروات وتوريد عائداتها
إىل ج ليللوب لهللم غ للر م لب للال للني ب للامل لع للان للاة وال لف للاق للة ال لتللي
أث لق للللت ك للاه للل ال لش لعللب وأص لب للح ال لج لم ليللع ي لف لكللر يف
كيفية العيش بللأدىن مقومات الحياة مثل الراتب
والحصول عللى سبل الحياة مللن مشتقات نفطية
ودواء وغذاء .
الللالفللت يف األمللر أن شللرط صللرف املللرتلبللات لتمديد
هدنة قادمة شد املجتمع اليمني بشكل عام شماال
وجلنللوبللا وشللرقللا وغللربللا مللن مللوظلفللني وغللرهللم نحو
اللللجللان امل لفللاوضللة كللونلهللا الم لسللت وج للع كلثللريللن يف
مجتمع أنهكه عدوان ظالم وحصار جائر دمر سبل
العيش فيه خالل أكر من سبع سنني عجاف من
الحرب والدمار الذي ال يبقي وال يذر .
الل لغ للري للب أن هل ل للذه ال ل لش ل للروط ال لب لس لي لط للة يف ن لظللر
الكثرين واملتمثلة يف صرف املرتبات من خرات البلد
بدت تعجيزية ومستحيلة حسب وصف املبعوث
األم للري للي إىل ال لي لمللن ل لي لنللدر ك لي لنللغ  ..أمل للام ملطللالللب
محقة لوفدنا الوطني املفاوض تساءل الكثر من
عامة الشعب  ..مللا هللي األطللر السياسية التي عى
ضوئها يريد ليندر كينغ التفاوض للدخول يف هدنة
جديدة ؟ ! أمام تعنت وصلف من هذا النوع الذي
جعل أدىن سبل الحياة البسيطة تدخل يف قائمة
امللسلتلحليللالت اللسلبللع لللم يلكللن أمللام اللقليللادة اللثللوريللة
وال لس ليللاس ليللة اللعلسلكللريللة م للن خ لي للارات إال أن تلضللع
امللعلتللديللن ومللن معهم مللن املللرتلهلنللني واملللرتللزقللة أمللام
حلقليلقللة ملفللادهللا أن نلهللب امللشلتلقللات اللنلفلطليللة دون
االلل لت للزام ب لح لقللوق مللوظ لفللي ال لب للللد أص لب للح غ للر ملتللاح
وخ للط أح لمللر وال م لجللال ل للوص للول س لفللن ال لشللركللات
األجنبية إليه .
وقد سبق أن حذرت القيادة الثورية والسياسية
والعسكرية العليا واللجنة االقتصادية العليا كل
ال لشللركللات اللنلفلطليللة ال لعللام للللة يف ال لي لمللن م للن ملغلبللة
االستمرار يف نهب النفط الخام كون عائداته تذهب
إىل جيوب عناصر مرتزقة العدوان .
تلك التحذيرات لللم يأخذها املرتزقة عللى محمل
الجد فقد غامرت السفينة " "NISSOSبالدخول
يف املياه اإلقليمية لنقل حمولة جديدة من النفط
الخام من ميناء الضبة باملكال بمحافظة حضرموت
 ..ويف امل لقللابللل كللانللت ال لق للوات امللسلللحللة الليلملنليللة قد
رص للدت ملسللار تلحللرك تللللك اللسلفليلنللة ووج لهللت لها
االن ل ل للذار امل لب لك للر ب لع للدم االق ل ل للراب م للن م لي لن للاء ال لض لبللة
كونه أصبح محظورا أمام السفن القادمة للنهب
بلصللورة غللر قللانللونليللة  ..وكللانللت اللضللربللة التحذيرية
بمثابة جللرس إنللذار لبقية السفن أن املليللاه اليمنية
أصلحلبللت تلحللت رق للاب للة ش للدي للدة للللضللربللات اللنللوعليللة
للقللواتلنللا امللسلللحللة اللتللي أرعلبللت اللعللدو ومللرتللزقلتلله يف
الرب والبحر .
هذا االنذار بعد اقراب السفينة " "NISSOSمن
مليلنللاء اللضلبللة أث للار ردود فلعللل عللدة عللى امللسلتللويللني
املحيل واإلقليمي والللدويل أمللا املستوى املحيل فهو
تللأي ليللد وم لب للارك للة ملطلللقللة م للن ش لم للال ال للوط للن وكلثللر
أيضا يف جنوبه كون شرط صرف الراتب حقاً أصلياً
وأه ل للل ال لب للللد أحل للق ب لخللرات لهللم  ..أمل للا ع للى امل لس لتللوى
ال للدويل فلقللد تباينت ردود اللفلعللل بللني اإلدان للة التي
وردت عى لسان املبعوث األممي إىل اليمن هانس
جروندبرج ،الذي وصف الضربات التحذيرية بأنه "
تصعيد مقلق للغاية " وبني هذا وذاك تظل الروة
النفطية حلقللاً سليللاديللاً للشعب والللدفللاع عنها حقاً
ً
مشروعأ قانونا أمام النهب املحمي بسلطة املحتل
يف املناطق الشرقية والجنوبية من البلد وبني إدانة
املبعوث األممي وبني وصف املبعوث األمريي ليندر
كينغ بللأن صللرف مرتبات موظفي الللدولللة باملطالب
امللسلتلحليللللة يلبلقللى اللتلحللذيللر إن للذاراً أول ليللاً وتللأكليللداً بللأن
ال لش لع للب أح ل للق ب لخ للرات لله وأن م للا ص لع للب يف امل لس للار
السيايس التفاويض لن يكون صعبا أمام القدرات
الللدفللاعليللة للللقللوات املسلحة اليمنية  ..فلهللل يصبح
املستحيل الللذي وصفه ليندركينغ باألمس ممكنا
يف الغد ؟!

عسكرية
 50خرق ًا باحلديدة

األحد

رّ
سجلت غ��رف��ة عمليات ض�ب��اط االرت�ب��اط
وال �ت �ن �س �ي ��ق ل� ��رص� ��د خ � ��روق � ��ات ال � �ع � ��دوان
بمحافظة الحديدة  50خرقاً.
وأوض� � � ��ح م� �ص� ��در يف غ� ��رف� ��ة ال �ع �م �ل �ي ��ات
أن خ� � ��روق� � ��ات ق � � ��وى ال � � �ع � � ��دوان ش �م �ل��ت
اس � �ت � �ح � ��داث ت �ح �ص �ي �ن ��ات ق� �ت ��ال� �ي ��ة وغ� � ��ارة
وتحليق للطريان التجسيس.
وأش��ار إىل أن الخروقات تضمنت أيضاً
س�ب�ع��ة خ��روق��ات ب�ق�ص��ف م��دف�ع��ي ل�ق��وى
ال � �ع � ��دوان و 34خ ��رق ��اً ب� ��األع� ��رية ال �ن ��اري ��ة
املختلفة.
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الضربة التحذيرية..
ثرواتنا ليست مباحة

 63خرق ًا باحلديدة

االثنني

رّ
سجلت غ��رف��ة عمليات ض�ب��اط االرت�ب��اط
وال �ت �ن �س �ي ��ق ل� ��رص� ��د خ � ��روق � ��ات ال � �ع � ��دوان
بمحافظة الحديدة  63خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات أن
خروقات قوى العدوان تضمنت هجمات
ل �ل �ط ��ريان ال �ت �ج �س��يس ع ��ىل ح �ي ��س وس �ت��ة
خ ��روق ��ات ب�ق�ص��ف م��دف �ع��ي ،و 44خ��رق��اً
باألعرية النارية املختلفة.

رّ
املسري عىل سفن نهب النفط اليمني ثمرة من ثمار
مثلت الضربة التحذيرية لساح الجو
الصمود والثبات لقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية بعد أن أصدرت تحذيراتها
املتتالية لكل من يحاول املساس بسيادة الوطن ونهب خرياته ومقدراته من الروة النفطية
والغازية وحرمان ماين اليمنين واملوظفن من عائداتها فيما يخص الحياة املعيشية
ألبناء الشعب..
متابعة :القسم العسكري

 50خرق ًا باحلديدة

الثالثاء

رّ
سجلت غ��رف��ة عمليات ض�ب��اط االرت�ب��اط
وال �ت �ن �س �ي ��ق ل� ��رص� ��د خ � ��روق � ��ات ال � �ع � ��دوان
بمحافظة الحديدة  50خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات أن
خ ��روق ��ات ق ��وى ال �ع ��دوان ت�ض�م�ن��ت ث��اث
غ ��ارات ل�ل�ط��ريان ال�ت�ج�س��يس ع��ىل ح�ي��س،
واستحداث تحصينات قتالية يف الجبلية
وحيس.
وأش ��ار امل�ص��در إىل أن ال �خ��روق تضمنت
أيضاً تحليق خمس طائرات تجسسية يف
أج��واء حيس والجبلية ،و 10خ��روق��ات
ب �ق �ص��ف م ��دف �ع ��ي ،و 26خ ��رق ��ا ب ��األع ��رية
النارية املختلفة.

 55خرق ًا باحلديدة

األربعاء

رّ
سجلت غ��رف��ة عمليات ض�ب��اط االرت�ب��اط
وال �ت �ن �س �ي ��ق ل� ��رص� ��د خ � ��روق � ��ات ال � �ع � ��دوان
بمحافظة الحديدة  55خرقاً.
وأوض� � � ��ح م� �ص� ��در يف غ� ��رف� ��ة ال �ع �م �ل �ي ��ات
أن خ � ��روق � ��ات ق � ��وى ال� � �ع � ��دوان ت �ض �م �ن��ت
استحداث تحصينات قتالية يف الجبلية،
وت �ح �ل �ي ��ق ط� ��ائ� ��رات ت �ج �س �س �ي��ة يف أج � ��واء
حيس والجبلية.
وأشار املصدر إىل أن الخروقات شملت
أي �ض ��اً ،ث�م��ان�ي��ة خ ��روق ب�ق�ص��ف ص��اروخ��ي
وم��دف �ع��ي ،و 38خ��رق��اً ب ��األع ��رية ال�ن��اري��ة
املختلفة.

 39خرق ًا باحلديدة

السبت

رّ
سجلت غ��رف��ة عمليات ض�ب��اط االرت�ب��اط
وال �ت �ن �س �ي ��ق ل� ��رص� ��د خ � ��روق � ��ات ال � �ع � ��دوان
بمحافظة الحديدة  39خرقاً.
وأوض ��ح م�ص��در يف غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات أن
خروقات قوى العدوان تضمنت تحليق
ط ��ائ ��رات ت�ج�س�س�ي��ة و 29خ��رق��ا ب��األع��رية
النارية املختلفة.

القيادة الوطنية وقواتنا املسلحة تفرض
معادلة النفط مقابل املرتبات
وب �ع��د إق ��ام ��ة ال �ح �ج��ة يف ال �ت �ح��ذي��ر وال ��وع ��د ل�ت�ل��ك ال ��دول
والشركات الناهبة لنفطنا اليمني منذ بدء العدوان وحتى
اليوم جاء الوعيد والتنفيذ بشكل تحذيري إلقامة حجة
ثانية حيث سيكون ما بعد التحذير سوى الوعيد والتنفيذ
واالستهداف ما دام وتلك الدول والشركات الناهبة ال تزال
يف غ�ي�ه��ا م�س�ت�ه��رة ب�ت�ح��ذي��رات ق �ي��ادة ص�ن�ع��اء وح�ك��وم�ت�ه��ا
وقواتنا املسلحة..
م �ح �ل �ل ��ون س� �ي ��اس� �ي ��ون واق � �ت � �ص � ��ادي � ��ون ف � �ن � ��دوا ال �ض ��رب ��ة
ال�ت�ح��ذي��ري��ة ودالالت�ه��ا وأه��داف�ه��ا ح�ي��ث ع��روا ع��ن األس�ب��اب
ال �ت��ي اض �ط��رت ق�ي��ادت�ن��ا ال �ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة
لتنفيذ هذه الضربة التحذيرية بالقول:
فيما تستحوذ دول العدوان عىل موارد مناطق الطاقة
يف املحافظات الجنوبية املحتلة ،ويف الوقت الذي تتملص
فيه عن دفع استحقاقات الشعب اليمني اإلنسانية امللحة
وع��ىل رأس�ه��ا ص��رف روات ��ب امل��وظ�ف��ن ،ورف ��ع ال�ح�ص��ار عن
مطار صنعاء ال��دويل والسماح لسفن املشتقات النفطية
والسفن التجارية بالدخول عر ميناء الحديدة دون قيود
وعراقيل ،ظلت اليمن وشعبها يعانون منها ثمان سنوات
تحت طائلة الحصار االقتصادي الشامل.
يف ح ��ن وص ��ف م�ج�ل��س األم ��ن وم �ب �ع��وث األم ��ن ال �ع��ام
ل��أم��م امل�ت�ح��دة وممثلو الرباعية ال��دول�ي��ة امل�ط��ال��ب اليمنية
املحقة واالنسانية باملستحيلة وقالوا إن فيها من املبالغة
والتطرف ،بينما ه��م يعلمون أن ث��روات اليمن النفطية
والغازية التي يسرقونها باسم الشرعية الدولية وعائداتها
املالية الكبرية ستغطي صرف رواتب جميع موظفي الدولة
يف الشمال والجنوب دون استثناء مقارنة مع ما تمتلكه
ال�ي�م��ن م��ن ه��ذه ال ��روة امل�س�ل��وب��ة ال�ت��ي ي�ت��م ن�ه�ب�ه��ا ب��إش��راف
أمرييك بريطاين سعودي إمارايت وأممي.
مشريين بأن بادنا تعاين تردياً اقتصادياً رّ
خلفه العدوان
اإلجرامي عىل اليمن منذ عام 2015م وحتى اليوم ،وما
ص��اح��ب ال� �ع ��دوان م ��ن ن �ه��ب ل � ��روات ال �ب ��اد وم �ق��درات �ه��ا،
وسياسة التجويع املتعمدة تجاه أبنائها ،تتكشف حقائق

الضربة التحذيرية..
الوعد والوعيد

هاين العيدروس
الزال ��ت ق ��وى ال �ع ��دوان وم��رت��زق�ت�ه��ا
وم � � ��ن ي � �ق � �ف� ��ون ورائ � � �ه � � ��م م � ��ن ح �ل ��ف
ال �ش �ي �ط��ان األك� ��ر أم��ري �ك��ا وإس��رائ �ي��ل
ج �م �ي �ع �ه��م ي �ع �ي �ش��ون أوه� � ��ام امل ��ايض
ت �ج��اه ال�ي�م��ن وال�ي�م�ن�ي��ن وب��ال�ت�ح��دي��د
م � ��ا ق� �ب ��ل ث � � ��ورة ال � � � �� 21م � ��ن س �ب �ت �م��ر
ع �ن��دم��ا ك ��ان ��ت ت �ع �ي��ش ب ��ادن ��ا واق �ع ��اً
م � � ��أس � � ��اوي � � ��اً م � � ��ن ه � �ي � �م � �ن� ��ة ووص� � ��اي� � ��ة
وت ��دخ ��ات م �ب��اش��رة وص �ل��ت اىل ح��د
م�ص��ادر ات�خ��اذ ال�ق��رار ال�س�ي��ادي وهو
ما انعكس سلباً عىل أداء املؤسسات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وع� ��ىل رأس� �ه ��ا امل��ؤس �س��ة
ال� ��دف� ��اع � �ي� ��ة واألم � �ن � �ي � ��ة خ � �ص� ��وص� ��اً يف
م � � �ج� � ��االت ب � �ن � ��اء ال � � �ق � � ��درة ال �ق �ت ��ال �ي ��ة
وال �ت �ن �ظ �ي ��م وال �ت �س �ل �ي ��ح وال �ت �ص �ن �ي ��ع
العسكري وم��ا وص��ل إليه الحال يف
تجميع األسلحة النوعية والقدرات
الدفاعية الجوية وتفجريها وتدمري
م � ��ا ب� �ق ��ى ت� �ح ��ت م �س �م ��ى ال �ه �ي �ك �ل ��ة..
ح �ت��ى ج ��اء ف �ج��ر ال � �� 21م ��ن س�ب�ت�م��ر
بقيادة وطنية إيمانية خالصة وثوار
أح� ��رار م�ج��اه��دي��ن ي �ن �ش��دون ال�ح��ري��ة
واالس� � � �ت� � � �ق � � ��ال ورف� � � � � ��ض ال � ��وص � ��اي � ��ة
وال� �ت� ��دخ� ��ات امل� �ب ��اش ��رة يف ال �س �ي ��ادة
ال ��وط �ن �ي ��ة وم �ن �ه ��ا ق ��ام ��ت ال ��دن �ي ��ا ول ��م
ت �ق �ع��د وش �ن ��وا ع ��دوان ��اً ظ ��امل ��اً ه�م�ج�ي��اً
ع � � ��ىل ش� �ع� �ب� �ن ��ا ال � �ي � �م � �ن� ��ي دون م � ��رر
س ��وى أن �ه��م ن ��اص ��روا ال �ث ��ورة وال �ث ��وار
وأزروه � � � ��ا ووق � �ف � ��وا ب �ث �ب ��ات وش �م ��وخ
ض � ��د امل� �خ� �ط� �ط ��ات اإلج � ��رام � �ي � ��ة ال �ت ��ي
اس�ت�ه��دف��ت اإلن �س��ان ال�ي�م�ن��ي وأرض ��ه
وح��ري �ت��ه وب �ع��د ث �م��ان س �ن��وات ب��رزت
ال � � �ق� � ��درات ال ��دف ��اع� �ي ��ة وال� �ص� �ن ��اع ��ات

ال�ح��رب�ي��ة امل�ت�ط��ورة ع��ىل رأس�ه��ا ال�ق��وة
ال �ص ��اروخ �ي ��ة وال� �ط ��ريان امل �س � رّ�ري ذات
ال � �ق � ��درات ال �ق �ت ��ال �ي ��ة ال �ع ��ال �ي ��ة ح��رب �ي��اً
وف�ن�ي��اً وف��اع�ل�ي��ة ،ح�ي��ث مثلت س��اح
ردع إس ��رات� �ي� �ج ��ي ف ��ائ ��ق وي � ��د ط ��وىل
ل �ل �ش �ع��ب س �ت �ط ��ال ك� ��ل م� ��ن ي �ح ��اول
امل �س��اس ب �س �ي��ادة ال��وط��ن وم �ق��درات��ه
وثرواته وأمن واستقرار اليمن..
ال �ض��رب��ة ال �ت �ح��ذي��ري��ة ال �ب ��اه ��رة ال�ت��ي
رّ
املسري عىل ميناء
نفذها ساح الجو
ال� �ض� �ب ��ة ب� �ح� �ض ��رم ��وت ل� �ه ��ا دالالت � �ه� ��ا
وم � �ع� ��ان � �ي � �ه� ��ا ع� � ��ىل امل � �س � �ت � ��وى امل� �ح ��ي
واإلقليمي والعاملي وأعطت تحذيراً
م �ب ��اش ��راً مل ��ن ي �ح ��اول ��ون ن �ه��ب ث��روات �ن��ا
وح� � � ��رم� � � ��ان م� � ��اي� � ��ن ال � �ي � �م � �ن � �ي� ��ن م ��ن
ع��ائ��دات�ه��ا ع��ىل امل �س �ت��وى االق �ت �ص��ادي
وتحسن الوضع املعييش للمواطن
وصرف مرتبات املوظفن املحرومن
م � � ��ن م � �ع� ��اش� ��ات � �ه� ��م خ � � � ��ال س � �ن � ��وات
ال�ع��دوان يف حن تذهب خرياتنا اىل
هوامري ال�ع��دوان يف أرص��دة بنوك ال
ي�س�ت�ف�ي��د م�ن�ه��ا س��واه��م وم ��ا ي�ع�ط��وه
للعماء الخونة من فتات..
ك� ��ان� ��ت ال � �ب� ��داي� ��ة رس � ��ال � ��ة وع� � ��د م��ن
ق� � �ي � ��ادت� � �ن � ��ا ال � � �ث � � ��وري � � ��ة وال � �س � �ي � ��اس � �ي � ��ة
والعسكرية وهاهي اليوم تتحقق يف
وعيد وإذا ما استمرت دول العدوان
وم��ن ي�ق��ف ورائ�ه��ا أم��ري�ك��ا وإس��رائ�ي��ل
ف �ه �ن ��اك م ��زي ��د م ��ن ال ��وع �ي ��د وال ��وي ��ل
وال �ج �ح �ي ��م ل �ك ��ل م� ��ن ي� �ت� �ط ��اول ع��ىل
سيادتنا وم�ق��درات�ن��ا وخ��ريات شعبنا
اليمني الحر.

أطماع املجتمع الدويل االستعماري بقيادة واشنطن ولندن
لنهب ثروات اليمن ،كما تتواىل خطوات تنفيذ مخططاتها
ال��رام�ي��ة إىل تفتيت ال�ب��اد وت�ج��زئ�ت�ه��ا ،ب�م��ا يضمن الهيمنة
عىل األرض واستفرادها بالروات.
ونتيجة تعنت التحالف وعدم القبول بشروط صنعاء،
ح�ي��ث ك��ان ال �خ��اف ع��ىل ب�ن��د ص��رف م�س�ت�ح�ق��ات امل��وظ�ف��ن
الذي لم يقبل به التحالف لينتهي تجديد الهدنة إىل طريق
مسدود.
ويف ذات السياق اعتروا الضربة التحذيرية ملنع السفينة
"نيسوس كيا" من تهريب النفط الخام من ميناء الضبة
ال �ن �ف �ط��ي ش� ��رق امل �ك ��ا ب �م �ح��اف �ظ��ة ح �ض ��رم ��وت ،ل �ت ��ؤك ��د أن
التحذيرات السابقة لقائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين
ال�ح��ويث ،وق�ي��ادة ال�ق��وات املسلحة ،لم تكن عبثاً ،بل لها
أهداف ورسائل عديدة.
هذه التحذيرات تؤكد أن النفط والروة اليمنية السيادية
لم تعد مباحة للنهب ،وأن املسألة سوف تتعدى إىل ضرب
منابع النفط واملفاصل االقتصادية ل��دول ال�ع��دوان ..ويف

الضربة كشفت أطماع دول
االستعمار بقيادة واشنطن
ولندن لنهب ثروات اليمن
شركة «بترو مسيلة»
أوقفت ضخ النفط من
املنشأة الى امليناء
وأخلت العاملني

ذات ال��وق��ت ت��ؤك��د ج��دي��ة ص�ن�ع��اء يف م�ط��ال�ب�ه��ا
ل�ه��دن��ة م�ش��روط��ة م��وس�ع��ة ت�ش�م��ل ص��رف امل��رت�ب��ات لجميع
موظفي الدولة ،ورفع الحصار الشامل عن ميناء الحديدة
ومطار صنعاء الدويل.
وقال املحللون السياسيون أن الطريان اليمني املسري قام
بإيصال رسالة إىل كل شركات النفط العاملية ،مفادها أن
النفط اليمني ،لم يعد ملكاً للمرتزقة واملحتلن والعماء،
ليتم التاعب به ،بل هو ملك للشعب اليمني ،وعائداته
يجب أن تصرف لصالح املواطن اليمني.
لذلك فمن املؤكد أن الرسالة التحذيرية قد جاءت منعاً
الستمرار عملية نهب الروة النفطية ،وأتت بعد مخاطبة
الجهات املختصة للسفينة وإباغها بالقرار ،استناداً إىل
القوانن اليمنية النافذة والقوانن الدولية..
ك �م ��ا أش� � ��ار امل �ح �ل �ل ��ون ب ��ال� �ق ��ول إن ص �ن �ع ��اء ن� �ف ��ذت أوىل
ت �ح��ذي��رات �ه��ا ل �ل �ش��رك��ات امل ��اح �ي ��ة ال �ع��ام �ل��ة يف ن �ق��ل ال�ن�ف��ط
ال �خ ��ام ال�ي�م�ن��ي م ��ن امل �ح��اف �ظ��ات ال �خ��ارج��ة ع ��ن س�ي�ط��رت�ه��ا،
ب ��اس �ت �ه ��داف س �ف �ي �ن��ة ي ��ون ��ان �ي ��ة اق ��رب ��ت م ��ن م �ي �ن ��اء ال �ض �ب��ة
وخالفت التحذيرات.
وب�ع��د أن غ��ادرت سفينة يونانية سابقة امل�ي��اه اإلقليمية
ال �ي �م �ن �ي ��ة يف ال� �ب� �ح� ��ر ال � �ع � ��رب � ��ي ،األس � � �ب� � ��وع امل� � � ��ايض ب �ف �ع��ل
ال �ت �ح��ذي��رات ،ج��ازف��ت س�ف�ي�ن��ة أخ ��رى ت��دع��ى «»NISSOS
ب��ال��دخ��ول ص ��وب م�ي�ن��اء ال�ض�ب��ة ال�ن�ف�ط��ي ال��واق��ع يف اإلط ��ار
اإلداري ب�م��دي��ري��ة ال�ش�ح��ر ش��رق��ي امل�ك��ا ع��اص�م��ة م�ح��اف�ظ��ة
حضرموت شرقي الباد.
ووف ��ق م �ص��ادر مُ �ط�ل�ع��ة ،ف � رّ
�إن ال�س�ف�ي�ن��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة ظ� رّ�ل��ت
متوقفة يف املياه الدولية منذ نحو أسبوع ،بعد أن تلقت
وع � ��وداً ب�ح�م��اي�ت�ه��ا م ��ن وزارة ال �ن �ق��ل يف ح �ك��وم��ة امل��رت��زق��ة،
وك ��ان ��ت ت �ه ��دف إىل ت�ح�م�ي��ل  2م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل م ��ن ال�ن�ف��ط
الخام اليمني.
ووف �ق��اً مل�ص��ادر ع��ام�ل��ة يف ال��رص��د امل��اح��ي ،ف � رّ
�إن السفينة
دخ�ل��ت امل�ي��اه اليمنية يف ال�ب�ح��ر ال�ع��رب��ي واق ��رب م��ن ميناء
الضبة ،وحال وصولها تعرض امليناء للضربة التحذيرية دون

ح � � � � � � � ��دوث
أض� ��رار ب��ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة أو ال�س�ف�ي�ن��ة
وطاقمها.
وأك ��د امل�ح�ل�ل��ون ال�س�ي��اس�ي��ون ان ق �ي ��ادة ص�ن�ع��اء وج�ه��ت
تحذيرات ل��وزارة النقل اليونانية بعدم االق��راب من املياه
اإلقليمية اليمنية ،وتمرّ عكسها لطاقم السفينة ،وعقب
ال �ض ��رب ��ة ان �س �ح �ب��ت ال �س �ف �ي �ن��ة إىل خ � ��ارج امل� �ي ��اه اإلق �ل �ي �م �ي��ة
ال�ي�م�ن�ي��ة ،م��وض�ح��اً أن ال�س�ف�ي�ن��ة ك ��ان م��ن امل �ق��رر أن ت��دخ��ل
امليناء قبل أسبوع ،ولكن نتيجة للتهديدات بقيت خارج
املياه اإلقليمية لليمن.
كما أكدت مصادر نفطية رّ
إن شركة «برومسيلة» أوقفت
رّ
ضخ النفط من منشأة النفط يف املسيلة إىل امليناء ،كما تمرّ
إخ��اء امليناء من كافة العاملن فيه .كما أش��ارت مصادر
مطلعة يف مديرية الشحر بحضرموت ،إىل رّ
أن كافة الطرق
الرسمية املؤدية إىل ميناء الضبة النفطي بمديرية الشحر
ت��مرّ إغ��اق�ه��ا م��ن قبل السلطات األم�ن�ي��ة ،وت��مرّ إع��ان حالة
طوارئ أمنية وعسكرية بمحور الضبة التابع للتحالف.
ول �ف �ت ��ت امل� �ص ��ادر إىل رّ
أن دوي االن� �ف� �ج ��ارات س �م �ع��ت يف
م�ن��اط��ق ال�ش�ح��ر ش��رق��اً وش �ح��ري وب��وي��ش غ��رب��ارّ ،ي �ض��اف إىل
رّ
أن االن�ف�ج��ارات ال�ن��ات�ج��ة ع��ن ال�ه�ج��وم أدت إىل إرب ��اك كبري
يف امل�ي�ن��اء ودف�ع��ت ال�ع�ش��رات م��ن ال�ع��ام�ل��ن ل�ل�ف��رار خشية
ضرب خزانات امليناء التي تحتوي عىل مليوين برميل من
خام املسيلة الثقيل.
وأك� ��د امل �ح �ل �ل��ون ال �س �ي��اس �ي��ون واالق �ت �ص ��ادي ��ون ان ق �ي��ادة
ص�ن�ع��اء وح�ك��وم�ت�ه��ا وق��وات�ه��ا امل�س�ل�ح��ة ب��ات��ت ال�ي��وم تفرض
معادلة جديدة وهي «النفط مقابل املرتبات» ،رّ
وأن الهجوم
رّ
محي ال عاقة له بالتصعيد الجوي مع دول ال�ع��دوان،
ول�ف�ت��ت إىل رّ
أن رّ
أي ردة ف�ع��ل م��ن ق�ب��ل ال �ع ��دوان س�ت��واج��ة
بقوة ،مؤكدة رّ
أن القوة الصاروخية وساح الجو املسري يف
جهوزية عالية ،يف حن كانت الضربة «هجوماً تحذيرياً
كونه استهدف رصيف امليناء ولم يستهدف السفينة بشكل
مباشر ،وتجنب إحداث رّ
أي أضرار جانبية».

دائرة اخلدمات الطبية ُتك ّرم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا بدرع ثورة  21سبتمبر
متابعة :محمد الضالعي

ك � ��رم � ��ت دائ� � � � ��رة ال� �خ� ��دم� ��ات
ال �ط �ب �ي ��ة ال �ع �س �ك ��ري ��ة ب � � ��وزارة
ال � � ��دف � � ��اع ب� �ح� �ك� ��وم� ��ة اإلن � �ق � ��اذ
ال ��وط �ن ��ي ي� ��وم أم � ��س ،رئ �ي��س
جامعة العلوم والتكنولوجيا
أ.د عادل أحمد املتوكل بدرع
ثورة ال�  21من سبتمر .
وي� � ��أيت ال �ت �ك ��ري ��م ب �م �ن��اس �ب��ة
ال ��ذك ��رى ال �ث��ام �ن��ة ل �ث ��ورة 21
س � �ب � �ت � �م � ��ر وت � � � ��دش � � � ��ن ك� �ل� �ي ��ة
ال � �ط� ��ب وال � �ع � �ل � ��وم ال �ص �ح �ي ��ة
ب� ��ال� �ق� ��وات امل� �س� �ل� �ح ��ة ..وق� ��ال
مدير دائرة الخدمات الطبية
ب � � � ��وزارة ال � ��دف � ��اع ال �ع �م �ي ��د د.
ن� � ��اش� � ��ر ع � � ��ي ال� � �ق� � �ع� � ��ود ،أن

م �ن ��ح رئ �ي ��س ال �ج ��ام �ع ��ة درع
ال �ث ��ورة ي ��أيت ت �ق��دي��راً وع��رف��ان��اً
من قبل الدائرة لجهوده يف
م�س��ان��دت�ه��ا ل�ل�ق�ي��ام ب�م�ه��ام�ه��ا
يف العمل الطبي العسكري
وم�ش��ارك�ت��ه يف إن�ج��اح إن�ش��اء
ك� � �ل� � �ي� � ��ة ال � � � �ط� � � ��ب وال � � �ع � � �ل � � ��وم
الصحية بالقوات املسلحة .
م � � � � ��ن ج � � �ه � � �ت � � ��ه ع � � � � ��ر رئ � � �ي� � ��س
ال�ج��ام�ع��ة ع��ن ش�ك��ره وت�ق��دي��ره
ل� �ه ��ذا ال �ت �ك ��ري ��م ،م � ��ؤك � ��داً ع��ىل
أه � � �م � � �ي � � ��ة ت � � �ع � � ��زي � � ��ز م � � �ج � � ��االت
التعاون والشراكة بن جامعة
ال�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ودائ��رة
ال� � �خ � ��دم � ��ات ال � �ط � �ب � �ي� ��ة ب� � � � ��وزارة
ال��دف��اع وكلية الطب والعلوم
الصحية بالقوات املسلحة .

تشييع كوكبة من شهداء الوطن والقوات املسلحة
ُ
ش�ي��ع بصنعاء ج�ث��ام��ن ش�ه��داء ال��وط��ن
والقوات املسلحة الرائد بدر الدين محمد
الشماخ ،امل��ازم أول ع�ف��اري عبدالكريم
العفاري ،املازم أول زمام حميد حمادي
واملازم أول عايش عبدالله مزرية الذين
ارتقوا شهداء وهم يدافعون عن السيادة
الوطنية ضد تحالف العدوان.
وخ��ال م��راس��م التشييع ال�ت��ي ش��ارك��ت
ف �ي �ه��ا ق� �ي ��ادات ع �س �ك��ري��ة وأم �ن �ي ��ة وأه� ��ايل
وأق� � ��ارب ال �ش �ه ��داء ،ع ��ر امل �ش �ي �ع��ون ع��ن
الفخر واالعتزاز بالدور البطويل واملواقف
امل� �ش ��رف ��ة ل �ل �ش �ه ��داء وه � ��م ي� � � ��ذودون ع��ن
حياض الوطن ضد الغزاة واملرتزقة.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين
توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري
ب �ع��د ال �ص ��اة ع�ل�ي�ه��م يف ج ��ام ��ع ال�ش�ع��ب
ب��أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة ،ل�ي�ت��م م��وارات �ه��ا ال��رى
كل شهيد يف مسقط رأسه.
ك �م��ا ُ
ش �ي �ع��ت ب �ص �ن �ع��اء ج �ث��ام��ن ال ��رائ ��د
ح �س��ن ع ��ي ال �ح �ج ��وري ،ال �ن �ق �ي��ب غ ��ازي

مسعود الشيبة ،املازم أول محمد ناجي
ال�ق��وب��اين وامل��ازم أول عبدالرحمن ح��زام
ال �ط �ه �ي �ف��ي ،ال ��ذي ��ن ارت� �ق ��وا ش �ه ��داء وه��م
يدافعون عن السيادة الوطنية.
كما ُ
شيع جثمانا الفقيدين امل��ازم ثاين
موىس عي الجرادي وردفان يحيى صالح
العرجي.
وخ� ��ال م ��راس ��م ال �ت �ش �ي �ي��ع ال �ت ��ي ش ��ارك
ف �ي �ه ��ا ع � �ض� ��وا م �ج� �ل ��يس ال� � �ن� � ��واب م �ح �م��د
ي �ح �ي ��ى ال � � �ح� � ��اوري وال � � �ش� � ��ورى ن� ��اص� ��ر ب��ن
ي� �ح� �ي ��ى ال � �ع � ��رج � ��ي وق � � �ي � � ��ادات ع �س �ك ��ري ��ة
وأم�ن�ي��ة وأه ��ايل وأق ��ارب ال�ش�ه��داء ،أش��اد
امل �ش �ي �ع��ون ب ��امل ��واق ��ف ال �ب �ط��ول �ي��ة واألدوار
الوطنية للشهداء وهم يتصدون لتحالف
العدوان ومرتزقته يف مختلف الجبهات.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين
توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري
ب �ع��د ال �ص ��اة ع�ل�ي�ه��م يف ج ��ام ��ع ال�ش�ع��ب
ب��أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة ،ل�ي�ت��م م��وارات �ه��ا ال��رى
كل شهيد يف مسقط رأسه.
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تحليل
زيد الغريس

ثورة قادمة ضد
أدوات االحتالل
من املؤسف ان تأيت الذكرى الـ 59لثورة  ١٤اكتوبر
وجـنــوب الــوطــن يعاين مــن نفس االحـتــال وبنفس
ال ـط ــري ـق ــة وب ـن ـف ــس األس ـ ـلـ ــوب ال ـ ــذي كـ ــان ي ـم ــارس ــه
االحـتــال الــريـطــاين قبل ثــورة  ١٤اكـتــوبــر الـيــوم هو
ي ـم ــارس ــه ب ـ ــأدوات إم ــارات ـي ــة وس ـع ــودي ــة وبــال ـت ـحــديــد
اإلم ــارات ـي ــة وي ـن ـفــذ ن ـفــس امل ـش ــروع ال ــذي ك ــان يـنـفــذه
سابقاً.

في الذكرى الـ  59لثورة  14اكتوبر:

اجلبهة القومية  ..من مسيرة الكفاح املسلح إلى التحرر واالستقالل
ت�ع�ت��ر ث ��ورة  14اك �ت��وب��ر1963م ث ��ورة وط�ن�ي��ة ت�ح��رري��ة دي�م�ق��راط�ي��ة م��وج�ه��ة ض��د اإلم��ري��ال�ي��ة
وال��رج�ع�ي��ة وال �س��الط��ن أن �ه��ا ث ��ورة ش�ع�ب�ي��ة ه��دف�ه��ا ال��رئ�ي��ي ت�ح��ري��ر ال�ش�ع��ب م��ن ط�غ�ي��ان وج ��روت
االستعمار واالقطاع قواها املحركة الفالحون والعمال وفئات الكادحن الواسعة .
إن ن�ض��ال ال�ح��رك��ة اليمنية ال��وط�ن�ي��ة ع��ر مختلف امل��راح��ل ال�ت��اري�خ�ي��ة امل��اض�ي��ة ه��و ج��زء ال ي�ت�ج��زأ من
تاريخ ونضال الشعب اليمني عر التاريخ حيث أن التاريخ الكفاحي البطويل لشعبنا اليمني ضد
مختلف الغزاة واملحتلن واخرهم االحتالل الريطاين الذي جثم عىل صدر جنوب اليمن  129عاما.
عيل الشراعي

الجبهة القومية
يف مــايــو  ١9٦٣م جــرت يف الـجـمـهــوريــة العربية
اليمنية محادثات بني فرع حركة القوميني العرب
وغ ــريه ــا م ــن امل ـن ـظ ـمــات ال ـع ـل ـن ـيــة وغ ــري ال ـع ـل ـن ـيــة يف
ال ـج ـنــوب ال ـي ـم ـنــي ويف ه ــذه امل ـح ــادث ــات ات ـخــذ ق ــرار
بــأنـشــاء الـجـبـهــة الـقــومـيــة لـتـحــريــر الـجـنــوب اليمني
امل ـح ـت ــل عـ ــى اس ـ ــاس االع ـ ـ ــرتاف ب ــالـ ـث ــورة امل ـس ـل ـحــة
كأسلوب وحيد وفـعــال للقضاء عــى االستعمار .
ويف اغسطس عام ١9٦٣م نشر البيان التأسييس
لـلـجـبـهــة الـقــومـيــة واعـلـنــت بــأنـهــا مـفـتــوحــة لجميع
انصار النضال املسلح فانضم اليها عند تأسيسها
ح ــرك ــة ال ـقــوم ـيــني ال ـع ــرب مـنـظـمــة ال ـق ـبــائــل جـبـهــة
الـ ـن ــاص ــري ــني ال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـ ـسـ ــرى ل ـل ـض ـب ــاط األحـ ـ ــرار
والجنود جبهة قبائل يافع التنظيم الثوري لتحرير
الجنوب اليمني والجبهة الوطنية وفيما بعد أنظم
اىل الجبهة القومية منظمة فرق الطائع الثورية
الـعــدنـيــة ومـنـظـمــة شـبـيـبــة املـهــرة واملـنـظـمــة الـثــوريــة
ل ـل ـج ـنــوب ال ـي ـم ـنــي امل ـح ـت ــل واج ـت ــذب ــت ال ـج ـب ـهــة اىل
ص ـفــوف ـهــا ال ـط ــاب وامل ـث ـق ـفــني ال ـث ــوري ــني وال ـع ـمــال
ورغم ذلك لقد قضت الجبهة القومية الفرتة بني
إعــان تأسيسها يف اغسطس ١9٦٣م حتى قيام
ثورة  ١٤اكتوبر بممارسة عمل دعايئ سيايس هام
إىل جــانــب االس ـت ـع ــدادات الـعـسـكــريــة حـيــث بــدأت
الجبهة القومية بتدريب مجموعات من عناصرها
لفرتات قصرية يف معسكراتها يف شمال اليمن اىل
جانب البدء بإدخال الساح وإنشاء فرق عسكرية
صـغــرية كــانــت مـهـمـتـهــا تــرتكــز يف الـقـيــام بـعـمـلـيــات
ف ــدائـ ـي ــة  .ام ـ ــا يف الـ ـج ــان ــب الـ ـسـ ـي ــايس ف ـق ــد بـ ــدأت
الـجـبـهــة الـقــومـيــة نـشــاطــا واس ـعــا مــن خ ــال إذاع ــة
تعز وصنعاء وصوت العرب .وقد حددت الجبهة
القومية هــدفــني اســاسـيــني للعمل املـسـلــح ..األول
جــاء قــوات االحـتــال اإلنـجـلـيــزي واسـقــاط الحكم
الساطيني العميل وتحقيق االستقال السيايس
دون قـيــد او ش ــرط ودون وج ــود قــواعــد عـسـكــريــة
أجـنـبـيــة وال ـه ــدف ال ـثــاين حـمــايــة ث ــورة ال ـش ـمــال عن
طــريــق اشـغــال اإلنجليز يف داخــل الـجـنــوب اليمني
وعدم اتاحه الفرصة له لضرب النظام الجمهوري
عر دعمها للملكني وتحويل مناطق جنوبية قاعدة
لهم للهجوم عــى شـمــال اليمن .وبـعــد مــى عام
يف مــايــو١9٦٤م نـشــرت الــوثـيـقــة املــوضـحــة للخط
السيايس واكدت الوثيقة عى أن الجبهة القومية
والـتــي كــانــت والزال ــت تــرى بــأن الـنـضــال املـسـلــح هو
الـطــريــق لحل قضية الـجـنــوب اليمني وهــى املمثلة
ل ـقــوى ش ـعــب ال ـج ـنــوب ال ـي ـم ـنــي امل ـنــاض ـلــة ورف ـعــت
الجبهة القومية املطالب ضمان حــق تقرير املصري
والقضاء عى جميع القواعد العسكرية األجنبية
يف الجنوب ومنح الباد حريتها الكاملة.
الثورة يف عدن
كــان لـنـضــال جـمــاهــري الـشـعــب الـيـمـنــي يف الشطر
الجنوبي بقيادة الجبهة القومية التي تبنت الكفاح
املسلح وقادت حرب التحرير الشعبية حتى النصر
معتمدة عــى جـيــش الـتـحــريــر الشعبي يف االريــاف
وفدائيي الجبهة القومية يف عدن ونضال الحركة
الـجـمــاهــرييــة والـنـقــابـيــة وع ــى جـيــش الـفــاحــني يف
االري ــاف ولـلـطــاب والـشـبــاب وامل ــرأة مـكــان طليعي
م ـت ـقــدم يف غ ـم ــرة ال ـن ـض ــال ال ـب ـط ــويل ال ـت ــي شـهــدتــه
ارض جـنــوب الــوطــن وكـمــا هــو واضــح فــان الحملة
ال ـع ـس ـكــريــة ل ـل ـم ـس ـت ـع ـمــر االن ـج ـل ـي ــزي ــة ع ــى ردفـ ــان
وتكثيف القصف عــى الـقــرى كــان يستهدف حصر
الـ ـث ــوار يف ن ـط ــاق ال ـج ـب ــال وم ـن ــع ات ـس ــاع الـ ـث ــورة أي
جعلها نظريا للعصيانات القبائلية كمثل السابق
.وقـ ــد فـطـنــت ال ـج ـب ـهــة ال ـقــوم ـيــة اىل االمـ ــر فــراحــت
ت ـب ـحــث ع ــن اشـ ـك ــال م ـنــاس ـبــة ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف م ــن ه ــذا
الـضـغــط وذلــك بــاإلســراع يف فـتــح جـبـهــات محاذية
ل ـج ـب ـهــة ردف ـ ــان الن ـه ــاك االن ـج ـل ـيــز وال ـت ـخ ـف ـيــف مــن
ال ـض ـغ ــط امل ـس ـل ــط ع ـل ـي ـهــا وإلتـ ــاحـ ــة ال ـف ــرص ــة امـ ــام
تــوسـيــع وت ـطــويــر الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة وبــالـفـعــل
تمكنت الجبهة من ان تنقل الساح والذخائر اىل
الـعــاصـمــة عــدن لـشــن مـعــارك عـنـيـفــة ضــد الـقــوات
االنجليزية
فـقــد ك ــان االس ـت ـع ـمــار االن ـج ـل ـيــزي مـطـمـئـنــا إىل ان
أي ع ـمــل ن ـض ــايل م ـس ـلــح يف مــدي ـنــة ع ــدن امل ـحــاطــة
بـطــوق عـسـكــري لـيــس سـهــا ان لــم يـكــن مستحيا
بحكم االهتمام الفائق الذى اواله ساسة بريطانيا
العظمي لهذه املسألة غري ان اندالع الثورة املسلحة
يف مـنـطـقــة ردف ــان بـعــد عــام مــن ث ــورة  2٦سبتمر
واستمرارها وتصاعد عملياتها الناجحة قد ازاحت
هذا االطمئنان ليحل محله الخوف والقلق والفزع
بعد انتقال الثورة من الريف إىل داخل مدينة عدن
وال ـت ــي تــوجــد ب ـهــا االدارة ال ـس ـيــاس ـيــة والـعـسـكــريــة
ل ـل ـم ـح ـت ــل وال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات االح ـ ـت ـ ـكـ ــاريـ ــة وال ـ ــوك ـ ــاالت
الـتـجــاريــة والـصـحــف وغــريهـمــا حـيــث ب ــدأت تصحو
وت ـقــض م ـضــاجــع امل ـح ـتــل وب ــدا ال ـعــالــم يـسـمــع عــن
ثــورة مسلحة تحررية ضــد االنجليز يف عــدن فلقد
انتقلت ثورة  ١٤اكتوبر إىل الهجوم الكاسح ضد
االستعمار واعوانه.

امليثاق الوطني
وبعد انتقال الثورة املسلحة من ردفــان إىل مدينة
ع ــدن م ـع ـقــل امل ـح ـتــل بـ ــرزت امـ ــام ال ـج ـب ـهــة الـقــومـيــة
مسألة وضــع اسرتاتيجية للنضال الـثــوري عــر عقد
املؤتمر األوىل للجبهة القومية والــذي جــرت اعماله
يف مدينة تعز يف الفرتة من  25 - 22يونيو ١9٦5م
واقر فيه امليثاق الوطني الذي أعلن أن ثورتنا تهدف
لـيــس فـقــط إىل ال ـق ـيــام ال ـق ـضــاء عــى االس ـت ـع ـمــار بــل
وت ـهــدف إىل أج ــراء ال ـت ـغــريات االجـتـمــاعـيــة يف بــادنــا
واحداث تغريات جذرية يف اتجاه السياسة الخارجية
ل ــذا فـقــد شـكــل امل ـي ـثــاق خ ـطــوة مـتـقــدمــة يف تـحــديــده
لطبيعة السيادة االجتماعية وااليديولوجية للثورة
ف ـق ــد اكـ ــد امل ـي ـث ــاق ال ــوط ـن ــي ل ـل ـج ـب ـهــة ال ـق ــوم ـي ــة ب ــأن
ال ـن ـض ــال امل ـس ـل ــح ه ــو ال ــوس ـي ـل ــة األس ــاسـ ـي ــة ل ـت ـحــريــر
ج ـنــوب الـيـمــن مــن نــري االس ـت ـع ـمــار اإلن ـج ـل ـيــزي واكــد
امليثاق عى أهمية تشكيل جيش العصابات الثوري
املتميز عن الجيش النظامي  .وحدد امليثاق الوطني
التمسك بخط واهداف الثورة القريبة والبعيدة وفى
مقدمتها االستقال السيايس غري املشروط وتصفية
اجهزة الدولة القديمة وتغيري العاقات االقتصادية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـح ـيــث ي ـت ـم ـكــن ال ـش ـعــب م ــن خــالـهــا
السيطرة عى ثرواته ووسائل االنتاج وانتهاج سياسة
ت ـح ــرري ــة م ـع ــادي ــة لــاس ـت ـع ـمــار وال ــرج ـع ـي ــة واشـ ــارت
نصوص امليثاق الوطني ان الثورة الشعبية املسلحة
ال ـت ــي اك ـت ـس ـح ــت ج ـن ــوب ال ـي ـم ــن ك ـت ـع ـبــري ع ــن ارادة
شـعـبـنــا كــأسـلــوب أس ــايس لـلـمـقــاومــة الـشـعـبـيــة ضد
الوجود االستعماري ومصالحة وركائزه ومؤسساته
املستغلة للشعب وبــاســم الشعب أعلنت الجبهة
القومية بأنها لم ولن ترتدد عن تنفيذ هذه االهداف
وسوف تواصل نضالها حتى النصر .
يوم املسرية
ويف الفرتة من  ١١ -٨يونيو ١9٦٦م عقد يف مدينة
جـبـلــة املــؤتـمــر ال ـثــاين لـلـجـبـهــة الـقــومـيــة وبـشـكــل قــاطــع
رفض املجتمعون اشــراك الساطني يف نضال التحرر
الوطني باعتبارهم اذنابا للمستعمر وعماء للرجعية.

بدعم من الرياض
عمالؤها برابطة اجلنوب
العربي يطلقون النار
على املتظاهرين
بسيئون واملكال
طالب وفد اجلبهة
القومية من لندن 100
مليون جنية إسترليني
كتعويض عن احتاللها
جلنوب اليمن
(عدن للعدنيني) احد
الشعارات التي صنعتها
املخابرات البريطانية

احللقة
الثانية

شكلت ثورة  26سبتمبر االنطالقة األولى لثورة  14أكتوبر
والدعم السياسي والعسكري واإلعالمي للجبهة القومية
أكد امليثاق الوطني للجبهة القومية بأن النضال املسلح هو
الوسيلة األساسية لتحرير جنوب اليمن
ويف األول من يونيو ١9٦٦م جرت يف عدن مسرية
واس ـع ــة ض ــد م ـحــاولــة قـ ــادة جـبـهــة ت ـحــريــر الـجـنــوب
الـيـمـنــي املـحـتــل ان ـشــاء مــا يـسـمــى بــاملـجـلــس الــوطـنــي
بـ ــدون م ـش ــارك ــة م ـم ـثــي ال ـج ـب ـهــة ال ـقــوم ـيــة واش ــرتك
يف هــذه املـســرية الـعـمــال والـطــاب والـنـســاء وممثلو
امل ـث ـق ـفــني  .ويف  9ي ــون ـي ــو وجـ ــه م ــا ي ـق ــرب م ــن مــائــة
معتقل سـيــايس يف سـجــن املـنـصــورة بـيــانــا أدان ــوا فيه
نـشــاط جـبـهــة الـتـحــريــر املــوجــه ضــد الـجـبـهــة الـقــومـيــة
 .واك ــد الـبـيــان عــى أن الـجـبـهــة الـقــومـيــة هــي املنظمة
الوحيدة يف عدن وبقية جنوب اليمن والتي اخذت
عى عاتقها خوض النضال املسلح يف مختلف مناطق
ال ـج ـن ــوب ال ـي ـم ـن ــي واملـ ـعـ ــرة ال ــوحـ ـي ــدة عـ ــن م ـصــالــح
الشعب واملناضلة بحزم من أجــل تحرير الباد من
نري املستعمر اإلنجليزي هي الجبهة القومية .
ويف  ١٤اكـتــوبــر عــام ١9٦٦م وبمناسبة الــذكــرى
الـثــالـثــة ل ـل ـثــورة ق ــادت املـنـظـمــات ال ـقــاعــديــة لـلـجـبـهــة
الـ ـقـ ــومـ ـيـ ــة م ـ ـس ـ ــريات ش ـع ـب ـي ــة جـ ـمـ ــاهـ ــرييـ ــة ط ــال ــب
املـ ـش ــرتك ــون ف ـي ـه ــا ب ــاالن ـف ـص ــال ال ــرس ـم ــي ع ــن جـبـهــة
ت ـحــريــر ج ـنــوب ال ـي ـمــن امل ـح ـتــل واع ـت ــر ذل ــك ال ـي ــوم ب ــ(
يــوم املـســرية ) وهــو تــاريــخ انـفـصــال الـجـبـهــة القومية
عن جبهة التحرير  .وقد اكد ذلك رسميا من خال
املــؤتـمــر الـثــالــث للجبهة الـقــومـيــة الــذي عـقــد بشمال
الـيـمــن آن ــذاك يف نــوفـمــر ١9٦٦م وقــد قـيــم املــؤتـمــر
قـيــام جـبـهــة تـحــريــر الـجـنــوب الـيـمـنــي املـحـتــل كحركة
انقابية مضره بالثورة وكفاحها املسلح  .لقد شكل
امل ــؤت ـم ــر ال ـث ــال ــث لـلـجـبـهــة ال ـقــوم ـيــة مــرح ـلــة حــاسـمــة
يف تـطــور ال ـثــورة يف جـنــوب الـيـمــن فـبـعــد ه ــذا املــؤتـمــر
اكتسبت الجبهة القومية مدى لها وطبيعة شعبية
ص ــادق ــة ويف امل ــرح ـل ــة األخـ ـ ــرية م ــن ال ـك ـف ــاح امل ـس ـلــح
اصـبـحــت الـجـبـهــة الـقــومـيــة ه ــي املـنـظـمــة الـسـيــاسـيــة
الوحيدة القائدة للنضال والكفاح املسلح ضد املحتل
االنجليزي يف جنوب اليمن .
فــاملــؤتـمــر ال ــذي عـقــد مــن  29نــوفـمــر –  2ديسمر
١9٦٦م اعلن رسميا االنسحاب من جبهة التحرير
وحـ ــدد شـ ــروط واسـ ــس ل ـلــوحــدة الــوط ـن ـيــة املـطـلــوبــة
فـكــان ذلــك مــن اخـطــر االح ــداث الـتــي جــابـهـتـهــا ثــورة
 ١٤اكتوبر املجيدة والجبهة القومية قبل االستقال
ف ـلــوال ال ـحــس الـنـضــايل ال ـثــوري ل ــدى قــواعــد وق ـيــادة
الجبهة القومية املدعومة جماهرييا لكانت االوضاع
قد نحت منحى آخر بعد االستقال فيما إذا تسلمت
الـسـلـطــة ( جـبـهــة الـتـحــريــر) الـتــي تـضــم اولـئــك الــذيــن
وق ـف ــوا ض ــد ال ـث ــورة م ـنــذ ال ـبــدايــة ونــاص ـبــوهــا ال ـعــداء
وشـ ـن ــوا ع ـل ـي ـهــا ح ـم ـل ــة إع ــام ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة واس ـع ــة
بــان جـبـهــة الـتـحــريــر ضـمــت اذنــابــا خــدمــوا السلطات
االسـتـعـمــاريــة وســاطــني عـمــاء والــذيــن مــن اهــداف
الـثــورة تصفيتهم كذلك حــزب الرابطة االنفصاليني
الــذيــن ال يــؤمـنــون بــوحــدة الـشـعــب واألرض اليمنية
وهــم عـمــاء للمحتل ولـلـسـعــوديــة وح ــزب الشعب
االش ــرتايك الــذي مــزق الـحــركــة الـنـقــابـيــة وكــان يحلم
ب ــاس ـت ــام ال ـس ـل ـطــة م ــن اإلن ـج ـل ـي ــز اىل ج ــان ــب بـعــض
االنتهازيني القياديني داخل الجبهة القومية الذين
لعبوا دورا خفيا مــع املـخــابــرات املـصــريــة إلعــان ١٣
يناير ١9٦٦م وارادوا ان يجهضوا الثورة وكفاحها
املـسـلــح بـعــد بــروز خطها الــواضــح املـتـمـثــل بمضمون
امليثاق الوطني
دعاة االنفصال
عى الرغم من محاولة املستشرق اإلنجليزي الفريد
هاليداى يف كتابه (العربية بدون ساطني ) ان ينفى

عــن اإلنـجـلـيــز مـســؤولـيــة االنـفـصــال غــري انــه وبــالــرغــم
من ذلك يعرتف بأن اإلنجليز وبــدون شك شجعوا
ودعموا تقسيم اليمن جنوبا وشماال  .وقد توزعت
الـ ـ ــوالءات ال ـس ـيــاســة واالي ــدي ــول ــوج ـي ــة والـتـنـظـيـمـيــة
فبعضها من صنع النظام االستعماري كالجمعية
العدنية وحزب رابطة أبناء الجنوب وحزب الشعب
االش ـ ـ ــرتايك ج ـم ـي ـع ـهــا رفـ ـع ــت ش ـ ـعـ ــارات ان ـف ـصــال ـيــة
كالرابطة ومن سبقها كالجمعية العدنانية ( عدن
للعدنيني ) فالرابطة انشئت بإيعاز مــن السلطات
االستعمارية وتحت إشــراف مخابراتها والتي سبق
وأن قــامــت بـتـشـكـيــل (الـجـمـعـيــة ال ـعــدن ـيــة) وكــانــت
الـسـلـطــات االسـتـعـمــاريــة تـعـتـقــد أن ــه بــرمــوز جــديــدة
وأس ـمــاء جــديــدة ويــافـطــات وش ـعــارات بــراقــة يمكن
ان تنطي عــى طــائــع الـحــركــة الوطنية مخططاتها
الــرام ـيــة إىل تـكــريــس سـيـطــرتـهــا وح ـمــايــة مـصــالـحـهــا
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـع ـس ـكــريــة – ف ـس ـيــاســة االس ـت ـع ـمــار
ال ــري ـط ــاين وم ـخ ــاب ــرات ــه يف ص ـن ــع احـ ـ ــزاب س ـيــاس ـيــة
وتكوين مليشيات مسلحة ترفع شعارات االنفصال
ن ـجــدهــا ال ـي ــوم بـ ـع ــدوان 20١5م ت ـع ــود لــإح ـيــاء
ت ـلــك ال ـنــزعــات االن ـف ـصــال ـيــة وال ـت ــي ت ـخــدم املـسـتـعـمــر
والطامعني بارض جنوب اليمن عامة وحضرموت
واملهرة وجزيرة سقطرى خاصة . -
عمالء الرياض
وفـيـمــا يـخــص رابـطــة الـجـنــوب الـعــربــي فـقــد ســارت
قياداته عى طريق االرتباط والعمالة مع السعودية
خاصة فرع الرابطة بحضرموت وبمناسبة الدعم
ال ـس ـع ــودي امل ـت ــواص ــل وب ــان ـت ـظ ــار ان ـس ـح ــاب ال ـق ــوات
ال ــري ـط ــان ـي ــة اع ـل ـن ــت رابـ ـطـ ــة ال ـج ـن ــوب ال ـع ــرب ــي عــن
تأسيس قوات مسلحة خاصة به وهذا بــدوره أدى
بــدوره إىل منع نشاطات رابطة الجنوب العربي يف
اليمن الشمايل يف  ٣مايو ١9٦٦م وايضا يف مصر
بتاريخ ١5يوليو  ِ.وخال مظاهرات بمدينة سيئون
يف  ١0س ـب ـت ـمــر ١9٦٦م اش ـ ــرتك اعـ ـض ــاء راب ـط ــة
الجنوب العربي مع املستعمر اإلنجليزي يف اطاق
ال ـن ــار ع ــى امل ـت ـظــاهــريــن ويف  ١2سـبـتـمــر يف مــديـنــة
املـكــا بحضرموت ايـضــا  .وبـهــذا ازاح وبشكل نهايئ
القناع عن الوجه الحقيقي لرابطة الجنوب العربي
وارتـ ـب ــاط ــه ب ــاالس ـت ـع ـم ــار االن ـج ـل ـي ــزي وب ــال ـس ـع ــودي ــة
لتحقيق اطماع األخرية بحضرموت واملهرة.
وخـ ــال امل ــواج ـه ــة امل ـس ـل ـحــة ب ــني ال ـج ـب ـهــة الـقــومـيــة
وج ـب ـه ــة ت ـح ــري ــر ال ـج ـن ــوب ال ـي ـم ـن ــي امل ـح ـت ــل ب ــاش ــرت
الـ ـق ــاه ــرة اواخـ ـ ــر ش ـه ــر س ـب ـت ـمــر ١9٦٧م ج ـه ــودا
جـ ـ ــديـ ـ ــدة لـ ـلـ ـمـ ـص ــالـ ـح ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة وت ـ ـح ـ ــت ض ـغ ــط
السعودية شكلت الجامعة العربية لجنة خاصة
مؤلفة من خمسة اعضاء مهمتها ايجاد مصالحة
وطنية وتحقيق الوحدة الوطنية يف اليمن الجنوبي
وت ـش ـك ـي ــل ح ـك ــوم ــة م ــؤق ـت ــة ت ـت ـس ـل ــم ال ـس ـل ـط ــة مــن
بــريـطــانـيــا وهــذا مــا رفـضـتــه الـجـبـهــة الـقــومـيــة باعتبار
جبهة التحرير الساطني ورابـطــة الجنوب العربي
والـ ـس ــاط ــني والـ ـقـ ــوى ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة وغ ــريه ــم اذنـ ــاب
لاستعمار اإلنجليزي وعماء للرجعية السعودية
طريق التحرر واالستقالل
بخروج الجبهة القومية عن جبهة التحرير بدأت
مرحلة جــديــدة مــن تصعيد العمل العسكري ضد
ال ـق ــوات الــري ـطــان ـيــة تــراف ـقــت م ــع ن ـش ــاط س ـي ــايس -
جماهريي متميز كلله األضــراب العام الكبري الذي
دع ــت إلـيــه الـجـبـهــة الـقــومـيــة بـمـنــاسـبــة م ــرور ١2٨

ع ــام ــا ع ــى اح ـت ــال ع ــدن  .وام ـ ــام اش ـت ــداد امل ـقــاومــة
املـسـلـحــة الـتــي قــادتـهــا الـجـبـهــة الـقــومـيــة ضــد املحتل
االنجليزي يف جنوب اليمن وتحويل مدينة عدن اىل
ساحة حرب ضد املحتل اضطر املستعمر الريطاين
امــام ذلــك ان يعلن يف  22فــرايــر ١9٦٦م رسميا
عن قراره بمنح عدن واملحميات االستقال يف 9يناير
١9٦٨م وامــام هــذه الـظــروف عملت قـيــادة جبهة
تحرير الجنوب اليمني بكل ما لديها من امكانيات
لـتـعــزيــز ن ـفــوذهــا خــاصــة وان الـحـكــومــة االنـجـلـيــزيــة
نـظــرت اىل الـجـبـهــة الـقــومـيــة كـمـنـظـمــة ارهــابـيــة ولــم
يـكــن ل ــدى االنـجـلـيــز اي نــوايــا او مــدخــل لـلـحــوار مع
الجبهة القومية او تسليمها السلطة .ويف البداية
عــرضــت ال ـحـكــومــة االنـجـلـيــزيــة تـسـلـيــم الـسـلـطــة يف
جنوب اليمن لحكام اتحاد الجنوب العربي واعده
بــدفــع  ٦0مليون جنية إسرتلينى خــال مــدة ثاثة
أشهر .
لـكــن ســري االح ــداث يف صـيــف ١9٦٧م واشـتـعــال
الكفاح املسلح التي قادته الجبهة القومية وانضمام
ال ـج ـي ــش ل ـل ـج ـب ـهــة ال ـق ــوم ـي ــة غ ـ ــريت واح ـب ـط ــت كــل
الخطط سواء لدى االوساط االستعمارية االنجليز
او اط ـم ــاع ال ـس ـعــوديــة وح ـتــى خ ـطــط جـبـهــة تـحــريــر
ال ـج ـن ــوب ال ـي ـم ـنــي امل ـح ـت ــل اذ ان ن ـج ــاح ــات الـجـبـهــة
القومية عسكريا وسياسيا والتفاف الشعب نحوها
ب ــره ـن ــت ل ـل ـج ـم ـيــع ع ــى ان ـه ــا ه ــي امل ـم ـث ـلــة لـتـطـلـعــات
ال ـش ـع ــب يف جـ ـن ــوب ال ـي ـم ــن وه ـ ــي امل ـه ـي ــأة الس ـت ــام
السلطة برحيل املستعمر االنجليزي .
ف ـخ ــال الـ ـف ــرتة م ــا ب ــني  20ي ــون ـي ــو ح ـت ــى نــوف ـمــر
١9٦٧م ن ـج ـحــت قـ ــوات ج ـيــش ال ـت ـحــريــر الـتــابـعــة
لـلـجـبـهــة ال ـقــوم ـيــة س ـيــاس ـيــا وج ـم ــاه ــريي ــا وع ـس ـكــريــا
يف ت ـح ــري ــر م ـن ــاط ــق ردف ـ ــان ول ـح ــج ودث ـي ـن ــة وزن ـج ـب ــار
ويــافــع الـعــي والـسـفــي والـعــوالــق وبـيـحــان وحــريــب
وحضرموت واملهرة ويف نهاية نوفمر كانت الجبهة
القومية قد تمكنت من تحرير بقية املناطق األخرى
بما فيها جزيرة سقطرى .ولم تكتف الفرق املسلحة
للجبهة القومية بتحرير مناطق الجنوب اليمني من
املحتل اإلنجليزي بل إنها قامت يف ذات الوقت بإنهاء
الساطني املحليني لتستقبلهم الرياض كاجئني -
وان صح التعبري كعماء وخونة لبادهم وشعبهم
فكأن مرتزقة اليوم لم يقرأوا التاريخ  -وبذلك امتزج
النضال من أجل التحرر الوطني بالنضال من أجل
التحرر االجتماعي .
وت ــواف ـق ــت االنـ ـتـ ـص ــارات ال ـس ــاح ـق ــة ال ـت ــي حـقـقـتـهــا
ال ـج ـب ـه ــة الـ ـق ــومـ ـي ــة يف صـ ـي ــف وخ ـ ــري ـ ــف ١9٦٧م
ب ــال ـف ــرتة ال ـت ــي ش ـه ــدت ف ـي ـهــا بــري ـطــان ـيــا أزم ـ ــة مــال ـيــة
حادة ومع نتائج العدوان الصهيوين لبلدان عربية
واحتال اراضيها بحرب  5يونيو ١9٦٧م زاد من
الشعور املـعــادي لريطانيا يف الــوطــن العربي عامة
ومنها جنوب اليمن خاصة وانهارت سمعة ونفوذ
بريطانيا وتضررت مصالحها االقتصادية يف املنطقة
العربية  .ونتيجة للظروف السياسية واالقتصادية
املعقدة واملستجدات اضطرت الحكومة اإلنجليزية
إىل تـقــديــم مـيـعــاد مـنــح االسـتـقــال لـلـجـنــوب اليمن
قبل موعده فبدأت املحادثات مع الجبهة القومية
والتي كانت تسيطر يف الواقع العمي عى الوضع
يف جنوب اليمن – فالتي كانت بوصف بريطانيا ان
الجبهة القومية منظمة ارهابية ها هي االن تحاورها
لتسلم لها السلطة – ويف  ١٤نوفمر عام ١9٦٧م
أعـ ـل ــن وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلن ـج ـل ـي ــزي ج ـ ــورج ب ـ ــراون
ب ــان إنـجـلــرتا عــى اس ـت ـعــداد ملـنــح اسـتـقــال الـجـنــوب
ال ـع ــرب ــي – هـ ـك ــذا ت ـع ـت ــر ال ـس ـي ــاس ــة االس ـت ـع ـم ــاري ــة
الريطانية جنوب اليمن لتظهر هذه السياسة اليوم
بـعــدوان 20١5م مــن خــال اذنــابـهــم مــن العماء
واملرتزقة واملليشيات التي صنعتها دول العدوان يف
محافظات جنوب اليمن  -يف  ٣0نوفمر ١9٦٧
م ولـيــس يف  9يناير ١9٦٨م كما كــان مخططا له
سابقا
ويف  2١نــوفـمــر ١9٦٧م الـتـقــى مـمـثـلــو الـجـبـهــة
ال ـقــوم ـيــة يف ج ـن ـيــف م ــع ال ــوف ــد االن ـج ـل ـي ــزي إلجـ ــراء
املحادثات حول تسليم السلطة للحكومة الوطنية
الـ ـت ــي ي ـس ـت ــوج ــب ع ـل ـي ـهــا قـ ـيـ ــادة الـ ـبـ ــاد .وم ـ ــن اج ــل
تـعـقـيــد املــوقــف ال ــدويل وك ـمــا هــي طـبـيـعــة الـسـيــاســة
االسـتـعـمــاريــة الــريـطــانـيــة حـيــث قــامــت بـنــزع جــزيــرة
ك ــوري ــا م ــوري ــا م ــن ج ـســم ج ـن ــوب ال ـي ـمــن وتـسـلـيـمـهــا
ل ـس ـل ـطــات م ـس ـقــط ع ـم ــان  .ويف م ـح ــادث ــات نــوفـمــر
١9٦٧م تقدم وفد الجبهة القومية بطلب تسليم
ال ـج ـن ــوب ال ـي ـم ـن ــي  ١00م ـل ـي ــون ج ـن ـي ــة إســرتل ـي ـنــي
خـ ــال مـ ــدة خ ـم ــس سـ ـن ــوات ك ـت ـعــويــض الح ـتــال ـهــا
أرايض الـجـنــوب ملــدة  ١2٨عــامــا مــن قـبــل االحـتــال
اإلنجليزي.
ويف  2٨ف ـ ــراي ـ ــر ١9٦٧م وق ـ ـع ـ ــت ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا
والجبهة القومية اتـفــاقــا وافـقــت بريطانيا بموجبه
عــى اس ـت ـقــال ج ـنــوب الـيـمــن ويف ص ـبــاح الـخـمـيــس
٣0نــوفـمــر ١9٦٧م أعـلـنــت الـيـمــن دولــة مستقلة
بـعــد أن كــان أخــر الـجـنــود الــريـطــانـيــني قــد غــادروهــا
يف ال ـســاعــة الـثــالـثــة مــن بـعــد ظـهــر ي ــوم  29نــوفـمــر
١9٦٧م .

ح ـيــث ع ـمــل امل ـح ـتــل األول ع ــى ن ـشــر ب ــذور ال ـخــاف
وإح ـيــاء املـنــاطـقـيــة وتـشـكـيــل مـلـيـشـيــات تـتـنــاحــر فيما
بينها البني ودعم بعض القيادات عى بعض السيطرة
عى املوائن والجزر اإلسرتاتيجية تدمري مشروع الدولة
يف تلك املحافظات عدم وجود األمن واالستقرار..

ك ـل ـه ــا ن ــاح ـظ ـه ــا ن ـف ــس ال ـس ـي ــاس ـي ــات الـ ـت ــي كــانــت
تمارس سابقا اليوم ما يمارسه االحتال السعودي
اإلمـ ـ ــارايت ه ــو وفـ ــق ال ـخ ـط ــة امل ـع ــدة ل ــه م ـس ـب ـقــا .م ــن
قبل الــريـطــاين الــذي يسمى بمهندس االحـتــال يف
الـجـنــوب هــو الــريـطــاين حـســب خــرتــه وتـجــربـتــه مع
ج ـنــوب الـيـمــن ســابـقــا ال ـيــوم ي ـعــود لـكــن عــر أدوات ــه
الـثــورة الـتــي انـطـلـقــت مــن ردف ــان وط ــردت املستعمر
الريطاين وهي كانت يف حينها اإلمراطورية التي ال
تغيب عنها الشمس يف إشارة اىل ان بريطانيا كانت
تحتل مـنــاطــق كـثــرية يف الـعــالــم وكــانــت قــوتـهــا كبرية
جدا .اليوم هي اضعف ولذلك الثورة التي انطلقت
من ردفان وأخرجت املحتل الريطاين وكانت صنعاء
وتعز والبيضاء وغــريهــا مــن املحافظات اليمنية هي
الداعم لتلك الثورة باملال وبالساح وبالرجال التاريخ
نستطيع ان نـقــول انــه يعيد نفسه وسـتـكــون هناك
ث ــورة يـقــودهــا أبـنــاء الـجـنــوب الـشــرفــاء واىل جانبهم
إخوانهم من الجيش والشعب اليمني لطرد املحتل
الغازي الجديد بــأذن الله سبحانه وتعاىل ومــا عى
األخــوة يف الجنوب املحتل إال ان يدرسوا العرة من
هـ ــذه ال ــذك ــرى وأن ت ـك ــون م ـنــاس ـبــة م ـه ـمــة ل ــدراس ــة
تاريخهم وأخذ العر بأن املحتل اىل زوال.
ال يشرف حتى املرتزقة أنفسهم الذين يدعون أنهم
يـحـتـفـلــون بــذكــرى ث ــورة  ١٤اكـتــوبــر كـيــف يحتفلون
ب ـهــا وه ــم م ـح ـت ـلــون وه ــم أدوات لــاح ـتــال ونـفــس
االحتال.

ه ــذا تـنــاقــض فــاضــح يـكـشــف ش ـعــارات ـهــم ويـكـشــف
غبائهم لكن ال نعول إال عى األحرار الكثري من أبناء
املـحــافـظــات الجنوبية يف اسـتـعــادة أرضـنــا وتطهريها
من املحتل سواء طال الزمن او قصر..

الثائر احلميري ..مواقف

خالدة في مواجهة اإلجنليز
فيصل الخليفي

االنـطــاقــة األوىل للثورة ضــد االنجليز مــن شبوة
ع ــام ١95١م مــن مـنـطـقــة رض ــوم وتـسـمــى (ث ــورة
تـعــي) بـقـيــادة شيخ مشايخ حمري الشيخ سالم
بــن سعيد املطهايف الحمريي وبعدها عــدة ثــورات
م ــن ج ـب ــال ح ـط ـي ــب وح ــاض ـن ــة خ ـل ـي ـفــة ب ـن ــي ه ــال
عـنــدمــا رفـضــوا دخــول االنـجـلـيــز أرايض خليفة بني
هــال قلب شبوة وقصفت منازل مشايخ خليفة
يف قرية ماس وعتق والزالــت حتى اللحظة بعض
القنابل التي ألقتها الطائرات الريطانية يف منازل
بـقــريــة م ــاس لــم تـنـفـجــر وم ــن ثــم ط ــاردت ال ـقــوات
الريطانية للثوار من خليفة وعى رأسهم الشيخ
عيدروس احمد بن طالب وأخيه الشيخ محمد بن
احـمــد بــن طــالــب والـشـيــخ عــي بــن نــاصــر الـكــازمــي
الـخـلـيـفــي وك ــل مـشــايــخ مـنــاطــق خـلـيـفــة وعــددهــم
أكــر مــن  ١5شـيـخــاً ول ـجــأوا اىل الـبـيـضــاء وعـقــدوا
حـلـفــا مــع اإلم ــام احـمــد بــن حـمـيــد الــديــن ,وهـنــاك
عدد كبري من الحركات الثائرة يف عدد من مناطق
يف املحافظات الجنوبية والشرقية وختمت بثورة
 ١٤أكـتــوبــر ٦٣م وه ــذا ش ـهــادة لـلــه ولـلـتــاريــخ ان
تعمد إخفاء الثورات الحقيقة والثوار الحقيقيني
كان عمدا والذي تم تصفية كل الثوار بعد خروج
االنـجـلـيــز مــن قـبــل عـمــائـهــم ومـنـهــم الـكـثــري وث ــوار
خليفة الهاليني الذي سبق ذكرهم تم تصفيتهم
عند عودتهم للجنوب بعد طرد االنجليز يف ٦٧م
والزال ـ ــت بــريـطــانـيــا ع ــر عـمــائـهــا تـعـبــث بــالـجـنــوب
وتنفذ مخطط عام ٦٨م الذي ابرم بعد خروجها
مع الــروس ببقاء عمائها يف الحكم ذلك االتفاق
ال ـ ــذي وقـ ــع ب ــني ن ــائ ــب وزي ـ ــري خ ــارج ـي ــة االن ـج ـل ـيــز
والروس والذي احتوى عى ثمانية بنود منها تدمري
الـجـنــوب وتـشـتـيـتـهــم وان يـحـكــم الـجـنــوب مــن غري
أهله وتصفية كل الشخصيات املؤثرة وان ال تنمية
وتــدمــري لـلـخــدمــات والـجــوع وتــدمــري االقـتـصــاد ومــا
يـحــدث يف الـجـنــوب مــن قـبــل دوي ــات الـسـعــوديــة
واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات هـ ــو ام ـ ـت ـ ــداد ل ــاس ـت ـع ـم ــار ال ــريـ ـط ــاين
ت ــدم ــري ل ــاق ـت ـص ــاد واالقـ ـتـ ـت ــال وال ـن ـه ــب لـ ـل ــروات,
مخطط تهجري وقتل ونهب للجنوب والجنوبيني
ومـخـطـطــات كــرى قــادمــة وخـطــرية تـهــدف لليمن
عامة والجنوب خاصة وشبوة خاصة الخاصة.
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صفعة تحذيرية ورسائل سياسية
بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

هل تحصد طوكيو
بتكثيف حضورها يف
مقعدا أمميّا؟
أفريقيا
ً
إىل م� � ��ا ق � �ب� ��ل ع � �ق � ��ود زم � �ن � �ي� ��ة م � �ح � ��دودة
ك� ��ان� ��ت إم � ��راط � ��وري � ��ة ال � �ي� ��اب� ��ان واح � � � � ً
�دة م��ن
اإلمراطوريات االستعمارية املعدودة التي
ت�ت�ح�ك��م ب�م�ص��ر ال �ع��ال��م وت�س�ه��م يف ص�ي��اغ��ة
سياساته ورسم أبعاده وحدوده.
ٌ
بماض عدواين
اعتداد ياباين
ٍ
َّ
إن ت�ع��اط� َ�ي «ط��وك�ي��و» ال�ع�ق��اين م��ع واق��ع
ما بعد الحرب العاملية الثانية التي خرجت
منها -نتيجة هزيمتها الساحقة فيها -مكبلةً
�روط غ ��اي � ً�ة يف ال �ج ��ور واإلج �ح ��اف وع ��دم
ب �ش � ٍ
امل��وض��وع �ي��ة ،وص� � ً
�وال إىل إج �م ��اع خ�ص��وم�ه��ا
املنتصرين عىل حرمانها من حقها الطبيعي
يف التصنيع العسكري بما يف ذلك األسلحة
ذات األغراض الدفاعية لم يحل بينها وبني
العمل الجاد واملثابر -وبشكل مستمر -عىل
استعادة املكانة اإلقليمية والدولية الائقة
بها بغية الوقوف يف مصاف الدول العظمى
التي سطرت تأريخها السيايس والعسكري
بأنهار من الدماء.
ٍ
الصورة اليابانية إ َّبان الحرب الكونية
ويف ضوء ما سبق سرده يف فقرات املقال
ف� َّ
�إن «يابان اليوم» ت��رى نفسها -ع��ىل سبيل
امل�ث��ال -ج��دي��رة ك��ل ال �ج��دارة بنيل العضوية
الدائمة يف منظمة األم��م املتحدة ،ال سيما
وق� � ��د ت �م �ت �ع ��ت ب � �ه� ��ذه اال� �ع� �ض� ��وي� ��ة ج ��ارت �ه ��ا
«ج �م �ه��وري��ة ال �ص��ني» امل�م�ع�ن��ة يف م�ن��اص�ب�ت�ه��ا
ال� �ع� ��داء وم� ��ن ق �ب �ل �ه��ا «ج �م �ه ��وري ��ة روس �ي ��ا»
اللتني كانتا إىل ما قبل نهاية الحرب العاملية
ال�ث��ان�ي��ة أو م��ا ت�س�م��ى «ال �ح ��رب ال �ك��ون �ي��ة» يف
م��رم��ى ن��ران�ه��ا ول��م ت�ك��ن تعترهما -إىل تلك
األث�ن��اء -من أن��داده��ا أو أقرانهاَّ ،
ومما يعزز
م�ض�م��ون ه ��ذه ال �ف �ك��رة اح �ت ��واء «وي�ك�ي�ب�ي��دي��ا
املوسوعة الحرة» عىل هذه الفقرة( :ويف عام
 1941دخ�ل��ت ال�ي��اب��ان ال �ح��رب ض��د ال�ح�ل�ف��اء
ب�ه�ج��وم م�ف��اج��ئ ع��ىل ال�ق��اع��دة األم��ري�ك�ي��ة يف
«ب ��رل ه ��ارب ��ر» ،وم ��ا ل�ب�ث��ت -يف زم ��ن ق�ص��ر-
أن اجتاحت «الفيليبني» ،و«إندونيسيا»،
و«ال�ه�ن��د ال�ص�ي�ن�ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة» ،و«م��اي��و»،
و«سنغافورة» ،و«بورما») ،وكذا استهال
م �ق ��ال «م� � ��روان س� � ��وداح» {رئ� �ي ��س االت �ح ��اد
ال� ��دويل ل�ل�ص�ح�ف�ي��ني واإلع ��ام �ي ��ني وال �ك �ت��اب
العرب حلفاء الصني} ذي البعد التأريخي
املعنون [اليابان يف مواجهة آسيا] الذي نشر
ب �ت ��أري ��خ  3أك �ت ��وب ��ر  2015يف م ��وق ��ع «ال �ص��ني
ال �ي ��وم» ب�م��ا ي ��ي( :ل ��م ت�ك��ن ح ��رب «ال �ي��اب��ان»
ع��ىل «ال�ص��ني» و«روس �ي��ا» م�ن��ذ ق��رون ع��دة،
م� ��رورًا ب��ال�ح��رب��ني ال�ع��امل�ي�ت��ني األوىل وال�ث��ان�ي��ة
ع ��ىل ال �ج �ب �ه ��ة «ال �ص �ي �ن �ي ��ة-ال �ي ��اب ��ان �ي ��ة» وه ��ي
تواصل
الجبهة األكرث حمأة ودموية ،سوى
ٍ
ت��اري�خ� ّ�ي ملخططات «ط��وك�ي��و» الح�ت��ال ق��ارة
ٍ
«آسيا» بأكلمها).
ٌ
منافسة للصني وانتشا ٌر باللني
وه ��ا ه ��ي إم ��راط ��وري ��ة ال �ي��اب��ان ال �ي ��وم -ويف
م �ن ��اف �س � ٍ�ة أش �ب ��ه م ��ا ت �ك ��ون ب ��امل �ش ��اك �س ��ة م��ع
ع ��د َّوت �ه ��ا أو م�ن��اف�س�ت�ه��ا ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ال �ص��ني-
ت � ��دش � ��ن اس � �ت � �ئ � �ن� ��اف ال� � �ش � ��راك � ��ة ال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة
اليابانية األف��ري�ق�ي��ة بنسختها الثانية برسم
االس ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة واإلع ��ان� �ي ��ة
ال �ت��ي ت ��رز امل �ض��ام��ني وامل �ن �ط �ل �ق��ات اإلن�س��ان�ي��ة
للسياسات التعاونية اليابانية وبرصد الكثر
م��ن األم ��وال ل�ت�م��وي��ل امل�ش��اري��ع االس�ت�ث�م��اري��ة
الخدمية والتنموية البعيدة املدى يف الكثر
م ��ن رب� ��وع وب� �ل ��دان ال� �ق ��ارة ال� �س� ��وداء ،وب �م��ا
ي�ظ�ه��ر إم��راط��وري��ة ال�ي��اب��ان ال�ح��اف��ل تأريخها
شأنها شأن حلفائها من اإلنجليز والهنودواألم��ري�ك��ان -ب��أب�ش��ع ص��ور ال�ع��دوان بمظهر
ً
حرصا
الدولة األكرث عصرية وتحضرًا واألشد
ع��ىل االرت �ق ��اء ب�م�س�ت��وى أم ��ن ووع ��ي وث�ق��اف��ة
ّ
أي مكان كان،
وصحة ومعيشة اإلنسان يف ِ
وخ ��اص ��ة يف ق� ��ارة أف��ري �ق �ي��ا امل� �ع� � َرّض م�ع�ظ��مُ
سكانها -بسبب السياسات املالية واإلدارية
ال�خ��اط�ئ��ة ال�ت��ي تنتهجها م�ن�ظ��وم��ات الحكم
املحلية الفاشلة -لألوبئة القاتلة واملجاعات
شبه املتواصلة.
تقمص دور قيمي لنيل مقعد أممي
وإذا كان الهدف االقتصادي املتمثل -عىل
ال��دوام -يف الحصول ع��ىل امل��واد ال�خ��ام التي
ت�ح�ت��اج�ه��ا امل�ص��ان��ع ال�ي��اب��ان�ي��ة ب��أس�ع��ار مغرية
أح��د أه ��داف ش��راك��ة «ط��وك�ي��و» م��ع ع��واص��م
ال� �ب� �ل� ��دان األف ��ري� �ق� �ي ��ة ال� ��رام� �ي� ��ة إىل إح � ��داث
م ��ا ي �ت �ط �ل �ب� ُ�ه ح ��اض ��ر وم �س �ت �ق �ب��ل س �ك ��ان ت�ل��ك
ال� �ب� �ل� ��دان م� ��ن ت� �ط ��ور ون� �ه� ��وض ون� �م� ��و ،ف ��إن
ال�ه��دف األب��رز الكامن وراء ك��ل م��ا ينجز عر
ت �ل��ك ال �ش ��راك ��ة م ��ن م�ن�ج��ز ي�ت�م�ث��ل يف أن�س�ن��ة
وت �ح �س ��ني ص� � ��ورة «ي � ��اب � ��ان ال� �ق� ��رن ال� �ح ��ادي
والعشرين» وجعلها أحد الحراس املؤتمنني
ع ��ىل امل �ن �ظ ��وم ��ات ال �ت �ع ��ام �ل �ي ��ة وال �ق �ي �م �ي ��ة يف
ح �ي ��اة ال �ب �ش��ري��ة ب �ص ��ورة ع ��ام ��ة ح �ت��ى ت�ص�ب��ح
ج ��دي ��رة -س � ��واء ع ��ىل امل �س �ت ��وى األف ��ري �ق ��ي أو
ع� ��ىل امل �س �ت ��وى اإلق �ل �ي �م ��ي أو ع� ��ىل امل �س �ت ��وى
العاملي -بالعضوية األممية الدائمة ،وهذا
م��ا أش��ار إل�ي��ه -ض�م� ً�ن��ا -الكاتب «ع��ارف ع��ادل
م��رش��د» يف س�ي��اق م�ق��ال��ه ال�ت�ح�ل�ي��ي امل�ع�ن��ون
[دواف� ��ع االه �ت �م��ام ال �ي��اب��اين ب��أف��ري�ق�ي��ا] ال ��ذي
ن �ش ��ره يف ص �ح �ي �ف��ة «ال � � ��رأي» األردن� �ي� ��ة ي ��وم
السبت املوافق  17سبتمر  2016باآليت( :يأيت
التحرك الياباين املكثف يف أفريقيا كجزء من
حملة «اليابان» للحصول عىل مقعد دائم
يف م�ج�ل��س األم ��ن ك��إح��دى األول ��وي ��ات ذات
األهمية االستثنائية بالنسبة للدبلوماسية
اليابانية ،ف�«أفريقيا» تمثل ث��اين أك��ر كتلة
تصويت داخل األمم املتحدة بعد «آسيا»،
َّ
ألن اليابان -كانت وما تزال -تعتر «أفريقيا»
م�ف�ت��احً ��ا أس��اس� ًّي��ا لدبلوماسيتها ال��دول�ي��ة يف
إط��ار رغبتها يف تحمل مسؤولياتها الدولية
م��ن ناحية ،ولتؤكد مكانتها باعتبارها قوة
إق�ل�ي�م�ي��ة أس��اس �ي��ة يف امل �ح �ي��ط األس �ي ��وي م��ن
ناحية أخرى).

صفعة التحذير التي وجهتها صنعاء ع��ر طرانها
املسر مليناء الضبة بحضرموت هي صفعة مشروعة
ومباركة وأيضا موفقة  .فبورك الطران املسر وسدد
ض��رب��ات��ه وص �ف �ع��ات��ه ال �ج �ه��ادي��ة ..ال �ص �ف �ع��ة ال ت�ح�م��ل
ف�ق��ط رس��ائ��ل ع�س�ك��ري��ة ب��ل اي�ض��ا س�ي��اس�ي��ة وإن�س��ان�ي��ة
واق �ت �ص ��ادي ��ة واج �ت �م��اع �ي��ة وب �ن �ف��س ال ��وق ��ت ت�ح�م��ل يف
طياتها صوت التحدي والتصدي عىل قاعدة الخوف
عار و الصمت وعار عىل احتال أرضنا ونهب ثرواتنا
وان �ت �ه��اك س �ي��ادة ب�ل��دن��ا . .ال�ص�م��ت ع ��ار ان ن ��رى م��اف�ي��ا
االم ��ري ��ال �ي ��ة ب �ش �ق �ي �ه��ا ال �غ ��رب ��ي وال �ع ��رب ��ي وأج �ن ��دات �ه ��ا
ال�ل�ص��وص�ي��ة دول �ي��ا وإق�ل�ي�م�ي��ا وداخ �ل �ي��ا ت�س�ع��ى لتنفيذ
مخطط تمزيقي لليمن بكل ال��وس��ائ��ل املحرمة بدين
الله وشريعة محمد ابن عبدالله وكل قوانني األرض
وال�س�م��اء الن م��ن ق��ال حقي غلب  .الصمت ع��ار عىل
من يفرط بجسد اليمن الن من فرط بأرضه سيفرط
ب�ع��رض��ه ال�ص�م��ت ع ��ار ع ��ىل ال��رح �ي��ل امل�س�ت�م��ر ل�ل�م�ل��ف
اإلنساين من قبل تحالف العدوان الصمت عار عىل
نهب ثروات بلدنا يف مقدمتها النفطية  .الصمت عار
عىل الفساد واإلرهاب الصمت عار عن قضية مرتبات
م��وظ�ف��ي ال��دول��ة ..؟ ق��د ي�ق��ول ال�ب�ع��ض مل��اذا ؟؟؟ الن
ال�ص�م��ت ه��و ج��زء م��ن ال�ج��ري�م��ة واالن�ت�ص��ار وال��وق��وف
وال ��دف ��اع ع��ن م�ظ�ل��وم�ي��ة او ق�ض�ي��ة ال�ي�م��ن ب�ش�ك��ل ع��ام
منها ملف مرتبات موظفي جهاز الدولة بشقيه املدين
وال �ع �س �ك��ري ه��و واج ��ب إن �س��اين ووط �ن��ي ودف ��اع ��ا ع��ن
مظلومية هذه الشريحة الن االنتصار لهذه املظلومية
ه��و ج��زء م��ن االنتصار لقضية اليمن بشكل ع��ام من
شمال الشمال ألقىص الجنوب واملثل الشعبي يقول
( قطع الرأس وال قطع املعاش ) الن من يقطع املعاش
ه��و يقطع ال�ح�ي��اة وص�ن�ع��اء بأسطولها ال�ث��وري ال��ذي
ي �ت��وىل ق �ي��ادت��ه ق��ائ��د ال �ث ��ورة س�م��اح��ة ال�س�ي��د ع�ب��دامل�ل��ك
ال �ح��ويث ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ل�ي�س��ت م�س�ت�ع��دة ع��ىل ال�ص�م��ت
ألنها تحمل اخاق إنسانية واسطولها ثوريا ينتصر
لإلنسانية ويقف ضد الظلم ويجاهد من اجل الدفاع
ع��ن قضية األم��ة اإلسامية بما فيها اليمنية  .يقف
وي�ن�ت�ص��ر لإلنسانية وال�ح�ي��اة الن م��ن يحتلون أرض�ن��ا

وي�ن�ه�ب��ون ث��روات �ن��ا وي��أك �ل��ون م��رت �ب��ات م��وظ�ف��ي ال��دول��ة
منذ سنوات هم أعداء اإلنسانية والحياة واألسطول
الثوري لصنعاء هو أسطول عيار  ٢١سبتمر قد حدد
مصره عىل قاعدة يكون او ال يكون ألنه يدافع عن
اإلن�س��ان�ي��ة وال�ح�ي��اة وي�ن�ب��ذ ال�ظ�ل��م وي�ق��ف ض��د ال�ظ��ال��م
وال يقبل بأنصاف الحلول وال يساوم إنصاف الرجال
.ب� ��ره� ��ن ال� ��واق� ��ع وأك � � ��دت ال ��وق ��ائ ��ع ان دول ت �ح��ال��ف
ال �ع ��دوان وأج �ن��دات �ه��ا ل ��م ت�ت�ح�م��ل م �س��ؤول �ي��ة م�ج�م��ل
االتفاقات السابقة عن إيقاف العدوان وفك الحصار
وإي�ج��اد ح��ل ش��ام��ل للملف اإلن�س��اين ب��ل غلب عليها
ط��اب��ع اإلدم��ان ع��ىل سياسة ال�غ��اط املستمر وال�ك��ذب
وال �ت �ض �ل �ي��ل وال� �خ� ��داع و امل �م��اط �ل��ة وال ��رح �ي ��ل ل�ل�م�ل��ف
اإلنساين من عام ألخر وشهر آلخر ولألسف ما تزال
تروج ملررات واهية ووهمية تأيت إليها معلبة جاهزة
م��ن مطبخ ال��رب��اع�ي��ة يروجها إع��ام�ه��ا ال�ك��ذوب وهنا
م��ن ح��ق صنعاء ان ت�ق��ول كفى غ��اط وك��ذب وخ��داع
نفذ صرنا وعىل اللص والباغي تدور الدوائر .
الصفعة التحذيرية تكشف للعالم بأسره حقيقة
املشاريع اللصوصية للناتو الغربي والعربي وادواته
الفاسدة من الداخل خصوصا يف عملية نهب ثروات
ال�ي�م��ن وح ��رم ��ان اب �ن��ائ��ه م ��ن ع��ائ��دات �ه��ا ل �ه��ذا ال�ت�ص��دي
ل�ت�ل��ك ال �ق��وى ال�ل�ص��وص�ي��ة وال �ع��دوان �ي��ة ه��و دف ��اع عن
اإلن �س ��ان �ي ��ة وال �ح �ي ��اة وح� ��ق م� �ش ��روع ك �ف �ل �ت��ه األدي � ��ان
السماوية والشريعة املحمدية والقوانيني الوطنية
وامل ��واث �ي ��ق ال ��دول �ي ��ة الن م ��ن ي �ن �ه��ب ث ��روات �ن ��ا وي �ع��رب��د
يف س �م��اء ب�ل��دن��ا وي��دع �ش��ن م�ج�ت�م�ع�ن��ا وي�ح�ت��ل أرض�ن��ا
فهو ل��ص وغ��ازي ومتوحش وي�ق��وم بأعمال محرمة
ول �ي ��س ل ��ه ال �ح ��ق ب ��ذل ��ك وم ��ن ال ��واج ��ب ال �ت �ص ��دي ل��ه
ب�ك��ل ال��وس��ائ��ل امل�م�ك�ن��ة ال�ص�ف�ع��ة ت�ك�ش��ف ل�ع�ب��ة دول
الرباعية الضالعة يف مافيا االحتال والنهب من طراز
ج��دي��د وش��رك��ات�ه��ا وب�ن�ف��س ال ��وق ��ت ت�س�ل��ط األض ��واء
ع��ىل م�ط��ام��ع ال�غ��رب وأن�ظ�م��ة ال�خ�ل�ي��ج امل�ت�ص�ه�ي�ن��ة يف
م ��وق ��ع ال �ي �م��ن االس ��رات �ي �ج ��ي وث ��روات ��ه ال �ت ��ي ب�س�ب�ب�ه��ا
ج�ع��ل ال �غ��رب ي�ك�ل��ف م�ب�ع��وث�ي��ه ال�غ��اط�ي��ني وس�ف��رائ��ه
الصهاينة ملساندة دول ال�ع��دوان ل��إلش��راف ع��ىل هذا

الله خال الفرة املاضية لإلنتقال
النهب اللصويص املتواصل لرثوات
مل��رح�ل��ة ج��دي��دة ت�ص��ب ن�ح��و تحرير
بلدنا ألن تلك الدول هي املستفيدة
من ذلك وال يهمها املوت السريري
امل�ح��اف�ظ��ات ال�خ��اض�ع��ة ل��إلح�ت��ال
ملوظفي اليمن .
ال �س �ع �ي��وإم��ارايت واالن�ج�ل��وإم��ري��ي
أك��رث م��ن ع��ام��ة استفهام تبحث
وإج � � �ت � � �ث� � ��اث اج� � � �ن� � � ��دات ال � �ف � �س� ��اد
عن إجابة .
والعمالة واإلرهاب .
ه� � ��ل ن � �ه� ��ب ث� � � � ��روات ب � �ل � ��دن � ��ا م ��ن
أت �م �ن��ى م ��ن االن ف �ص ��اع ��داً رف��ع
ت � �ح � ��ال � ��ف ال� � � �ع� � � ��دوان وأج � �ن � ��دات � ��ه
سقف شروط صنعاء عىل طاولة
ال � � �ع � � �م � � ��اء ب � �م � �خ � �ت � �ل � ��ف األوزان
ال�ت�ب��اح��ث وال�ت�ف��اوض دون ت��وق��ف
واألح� � � �ج � � ��ام ه� � ��و ال � �ح � ��ل ال � �ع � ��ادل
الصفعات يف مقدمتها انسحاب
ل �ل �م �ل��ف اإلن� �س� ��اين ب �م ��ا ف �ي ��ه ق�ض�ي��ة
ال � �ق � ��وات األج �ن �ب �ي ��ة م� ��ن ال �س ��اح ��ة
موظفي الدولة وهل ذلك يتوافق
اليمنية ومياهها السيادية وجزرنا
#
اليوسفي
فهمي
اليمنية وكافة أرايض اليمن خال
مع اتفاقات الهدنة التي قد انتهت
أس ��اب �ي ��ع او أي � ��ام م ��زم �ن ��ة وإي �ق ��اف
؟ ام ان هذا التحالف  +وبريطانيا
واألم��ري�ك��ان ق��د ات�خ��ذوا ق��رارا وحشيا معاديا للحياة أي م �ش��اري��ع ت ��م اس �ت �ح��داث �ه��ا يف ال �س��اح��ة ال��وط�ن�ي��ة
واإلنسانية بقتل ال�س��واد األع�ظ��م م��ن اليمنيني من ل�ل�ي�م��ن ب��إع�ت�ب��ار االس �ت �ح ��داث ي�م�ث��ل ان �ت �ه��اك ل�س�ي��ادة
خ� ��ال ح ��رم ��ان �ه ��م م ��ن م��رت �ب��ات �ه��م اي ح ��رم ��ان �ه ��م م��ن البلد وبحيث يلتزم تحالف ال�ع��دوان ت��وري��د مرتبات
ح �ق��وق �ه��م اإلن �س ��ان �ي ��ة م �ق ��اب ��ل إش �ب ��اع م �ج �م��وع��ة م��ن موظفي الدولة كاملة للبنك املركزي بصنعاء وكسر
ال�ف��اس��دي��ن وال �ع �م��اء ؟ ام ان االح �ت��ال وال�ت��دع�ي��ش الحصار الشامل وإطاق كافة األسرى الكل مقابل
الوحيش والنهب للرثوات هو بوابة الولوج للسام ال�ك��ل خ��ال أي��ام ع��ىل إن تتعهد دول ال�ع��دوان دفع
امل��ؤام��رك ال ��ذي ي�ن�ش��ده امل�ب�ع��وث االم��ري��ي او االم�م��ي تكاليف إع��ادة األع�م��ار بضمانات دول�ي��ة ت��دخ��ل فيها
ليفيض اىل ت�م��زي��ق ال�ي�م��ن وف�ق��اً لشهية الصهيونية؟ روس �ي��ا وال �ص��ني وإق�ل�ي�م�ي��ا إي ��ران ل�ي�ك��ون ه�ن��اك ت ��وازن
ام ان هذا النهب يطلقون عليه شرعية كما تروجه يف الحلول بعيدا ع��ن ت��أث��ر كهنة التغريب وتسليم
م�ك�ن��ات�ه��م اإلع��ام �ي��ة ؟ ام ان ذل ��ك ه��و م ��درج ضمن كل املتورطني واملشاركني يف جرائم العدوان لصنعاء
م �خ ��رج ��ات ق �ص��ة امل ��رت ��زق ال �ف ��اس ��د رش� ��اد إب ��ن ع�ي�ل��وم ملحاكمتهم وإع��ادة األم ��وال ال�ت��ي ت��م نهبها م��ن قبل
ال�ع�ل�ي�م��ي ال ��ذي ت �ن��اول ت��اوت��ه يف االم ��م امل�ت�ح��دة ؟ اذا م��راك��ز ال�ق��وى اإلف�س��ادي��ة م��ن امل ��ايض ل�ل�ح��اض��ر ودون
ت �ع �ظ �ي��م س� ��ام ل �ل �ط ��ران امل �س ��ر ال� ��ذي ح �م��ل رس��ال��ة توقف الصفعات عىل ان يكون اي حوار جدي وندي
ال�ت�ح��ذي��ر ب �ج��دارة وإق �ت��دار م��ن زاوي ��ا أخ ��رى الصفعة وم ��زم ��ن ب ��ني ص �ن �ع��اء ك �ط��رف وال ��ري ��اض ك �ط��رف آخ��ر
امل �ب ��ارك ��ة ت �ك �ش��ف ت ��واط ��ئ س �م ��اس ��رة ال �ه �ي �ئ��ة األم �م �ي��ة وع� ��دم ت��دخ��ل ال �غ��رب ب �ش��ؤون ب �ل��دن��ا ب��اع �ت �ب��ار ذل��ك
انهم مع نهب ثروات بلدنا بل هم جزء من الجريمة يمثل املدخل العمي إليجاد الحل الشامل والعادل
العدوانية واللصوصية وجلد الجسد الوطني ،عىل ل�ل�ق�ض�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة وي� ��ادار م��ا دخ �ل��ك ش��ر  .ويف األخ��ر
هذا االساس استطيع القول ان صفعة التحذير تعد ف �ل �ن �ط �ل��ق ص ��رخ ��ة ال �ج �ه ��اد  .الن ذل � ��ك ي� �ط ��رد ال �ج��ن
ج ��زء م��ن م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد وت��وج �ي��ه أص��اب��ع االت �ه��ام وال�ش�ي��اط��ني ال�ل��ه اك��ر امل��وت ألم��ري�ك��ا امل��وت إلس��رائ�ي��ل
ملافيا االمريالية كما انها تمثل تدشني ملشروع التحرر اللعنة عىل اليهود  .النصر لإلسام.
والتحرير الثوري الذي تطرق إليها قائد الثورة حفظه
 #نائب وزير اإلعام

معادلة جديدة ..النفط اليمين مقابل املرتبات
ي �ع �ت ��ر ال� �ن� �ف ��ط م� �ح� ��رك أس � � ��ايس وداف � � ��ع ل �ك �ث ��ر م��ن
ال�ص��راع��ات وال�ح��روب ال�ت��ي تشنها ال��دول ع��ىل بعضها
البعض بهدف السيطرة عىل ثروات الشعوب ونهبها
وإن اخ�ت�ل�ف��ت امل �س �م �ي��ات وال �ح ��رب ع ��ىل ال �ي �م��ن أص�ب��ح
ن�م��وذج م�ص�غ��ر ل�ه��ذه ال�ن�ظ��ري��ة ال�ت��ي ان�ب�ث�ق��ت م��ن واق��ع
الصراعات املعاصرة ..ففي خضم الجهود التي تبذلها
ص�ن�ع��اء ل�ل�ت��وص��ل اىل ات�ف��اق س��ام او ع��ىل األق��ل هدنة
إن �س ��ان �ي ��ة ت �ك �ف��ل ل �ل �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ح �ق ��وق ��ة امل �ش ��روع ��ة
وال �ت��ي م��ن ض�م�ن�ه��ا إن �ه��اء ال�ح�ص��ار امل�ت�م�ث��ل ب�ف�ت��ح م�ط��ار
ص�ن�ع��اء وم�ي�ن��اء ال �ح��دي��دة وت�س�ل�ي��م امل��رت �ب��ات امل�ن�ق�ط�ع��ة
منذ ب��دء ال�ع��دوان ال�س�ع��ودي االم��ري��ي ع��ىل اليمن يف
م ��ارس 2015م ل��م ت��واف��ق ال�س�ع��ودي��ة وت�ح��ال�ف�ه��ا عىل
هذه الشروط االنسانية واملشروعة وتطالب باستمرار
الهدنة فقط الستهاك الوقت دون تحقيق اي نتائج
اي�ج��اب�ي��ة ل�ل�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي امل�ح��اص��ر اىل ان اع�ل��ن رئ�ي��س
ال��وف��د الوطني امل�ف��اوض محمد عبدالسام ان السبل
وال �ج �ه ��ود ف �ش �ل��ت يف ت �ج ��دي ��د ال �ه ��دن ��ة ب �س �ب��ب ت�ع�ن��ت
ال �ت �ح��ال��ف ال �س �ع ��ودي واالم � ��م امل �ت �ح ��دة ت �ج ��اه م�ط��ال��ب
الشعب اليمني املحقة .
ي� ��أيت ال � ��دور ل �ل �ج �ن��اح ال �ع �س �ك ��ري يف ص �ن �ع ��اء ل�ي�ظ�ه��ر
م �ت �ح ��دث ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ال �ع �م �ي ��د /ي�ح�ي��ى

سريع يعلن عن عملية عسكرية
ال �ي �م �ن��ي م ��ن ح �ق ��وق ��ة امل �ش ��روع ��ة
ويبات عىل بلد غنية بالنفط التي
ج � � ��دي � � ��دة ت � �ح � ��ذي � ��ري � ��ة ب �س �ي �ط ��ة
يف م � �ي � �ن� ��اء ال � �ض � �ب� ��ة ب �م �ح ��اف �ظ ��ة
ت�س��رق�ه��ا ال �س �ع��ودي��ة واالم � ��ارات
وم � ��ن خ �ل �ف �ه ��م ام ��ري� �ك ��ا ال� ��راع� ��ي
حضرموت بعد مخالفتها للقرار
االس� � � ��ايس ل� �ل� �ح ��رب وال� � �ع � ��دوان
ال� �ص ��ادر م ��ن ال �ج �ه ��ات امل�خ�ت�ص��ة
ع ��ىل ال �ي �م ��ن وال � ��ذي ه ��دف ��ت م��ن
بحظر نهب ونقل الرثوة النفطية
خ ��ال �ه ��ا ب��ال �س �ي �ط��رة ع ��ىل امل � ��وارد
ال� �س� �ي ��ادي ��ة ال �ي �م �ن �ي ��ة واع � �ت� ��ر ان
ال� �ي� �م� �ن� �ي� ��ة واخ � � �ض � � ��اع ال� �ش� �ع ��ب
الرسالة هذه اتت ملنع الشركات
ال� �ي� �م� �ن� ��ي ون � �ه � ��ب ث � � ��روات � � ��ه دون
االجنبية من نهب الرثوة اليمنية
م �ق ��اوم ��ة اال ان �ن ��ا ن �ش��اه��د ع�ك��س
ال �ت ��ي ه ��ي ح ��ق ل�ل�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي
ذل� ��ك ت �م ��ام ��ا ..ت �ت �ن��ام��ى ال �ق ��درات
وأكد ان القوات املسلحة اليمنية
ال �ع �س �ك ��ري ��ة يف ال �ي �م ��ن م �ن �ه ��ا م��ا
ل��ن ت ��ردد يف ال�ق�ي��ام ب��واج�ب�ه��ا يف
ه��و ال�س��اح ال�ف�ع��ال يف ال�ح��روب
اي �ق��اف وم�ن��ع اي س�ف�ي�ن��ة ت�ح��اول
أحمد عبدالله الرازحي
املعاصرة وهي الطائرات املسرة
ن �ه ��ب ث � � ��روات ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن��ي
وان ال � �ق � ��وات امل �س �ل �ح ��ة ق� � ��ادرة
والصواريخ الباليستية التي سبق
ع��ىل ش��ن امل��زي��د م��ن ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ح��ذي��ري��ة دف��اع��ا عن وق�ص��ف ب�ه��ا ان�ص��ار ال�ل��ه اه ��داف ح�س��اس��ة يف العمقني
الشعب اليمني العظيم ويجدد العميد سريع تحذيره السعودي واالمارايت ويف جنوب اليمن ايضا ولكن ربما
للشركات االجنبية واملحلية باالمتثال الكامل للقرارات حالة الوعي والفهم بطيئة لدى السعودي واالمريي
الصادرة من السلطة يف صنعاء يف رسالة واضحة من ب�ح�ق�ي�ق��ة م��ا ي�م�ل�ك��ه ان �ص��ار ال �ل��ه م��ن ق� ��درات ع�س�ك��ري��ة
ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ان امل ��وائن ال�ن�ف�ط�ي��ة اليمنية مذهله.
يف ج �ن��وب ال �ي �م��ن ويف وس �ط��ه او يف ال �ب �ح��ر االح �م ��ر ل��م
وب��ال �ت��أك �ي��د ف �ق��د ف ��رض أن �ص ��ار ال �ل��ه م �ع��ادل��ة ج��دي��دة
تعد معرضة للسرق والنهب يف وق��ت يحرم الشعب

تاريخ اليمن الحديث..
بقية شبه الجزيرة جزئيًا و بسبب
سياسات عبد الفتاح ظل اليمن
الجنوبي فقرًا يف حني بدت شبه
ال�ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ك�ك��ل غ��ارق��ة يف
األموال  ،تم تطوير الخط البديل
يف ال�س�ي��اس��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة م ��ن ق�ب��ل
ع ��ي ن ��اص ��ر م�ح�م��د ال� ��ذي أع ��ادت
عاقاته مع عي عبد
ال �ل ��ه ص��ال��ح
يف

ب � �ل � �غ � ��ت ال� � �ط� � �ف� � ��رة ال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة
ذروت �ه ��ا اآلن وأص �ب �ح��ت واردات
ال �ن �ف ��ط ك� �ب ��رة وأص� �ب� ��ح ال ��وض ��ع
مختلفا فيما يتعلق باليمن قبل
ع ��ام 1980م لكن آث��ار انخفاض
أس� � �ع� � ��ار ال � �ن � �ف� ��ط يف ال � �س � �ن� ��وات
ال��اح �ق��ة ك��ان��ت م�ت�ف��اوت��ة ال�ت��اث��ر
ع��ىل ال ��دول ف��أدى إرت�ف��اع أس�ع��ار
ال�ن�ف��ط وارت �ف��اع ال�ط�ل��ب ع�ل�ي��ه اىل
ن �م ��و ج �ه ��از ال� ��دول� ��ة يف ال �ش �م ��ال
ب �ش �ك ��ل أس � � ��رع ب� �م� �س ��اع ��دة م��ن
النفط والغاز املنتجني محليًا منذ
ترجمة :كاتبة يحيى السني -كندا
ع ��ام 1984بينما وص��ل الجنوب
إىل ط ��ري ��ق م� �س ��دود س �ي ��اس � ًي ��ا ,
ك ��ان ال �س �ي ��اق ب �ع �ي � ً�دا ع ��ن ال �س �ي �ط��رة ال �ي �م �ن �ي��ة م �ث��ل م��ا الشمال العديد من
ك ��ان ه �ط��ول األم �ط ��ار ه ��و امل �س ��ؤول ع ��ن ت �ح��دي��د األم ��ور امل�ش��اك��ل ال�ق��دي�م��ة من
قبل ع�ق��ود ف��إن أس�ع��ار السلع العاملية اآلن أث��رت عىل ع�ه��د س��امل��ني وال�ح�م��دي
مناطق بأكملها يف وقت واحد ويف نهاية العقد انكسر وك ��ان ع ��ي ن��اص��ر ب�ح�ل��ول
ه�ي�ك��ل ال�س�ي��اس��ة ال�ع��امل�ي��ة ب�ش�ك��ل ك�ب��ر ك�م��ا ح��دث بعد أواخ � � � ��ر ع� � ��ام  1980م ق��د
الحرب العاملية الثانية  ,التنافس عر املنطقة الوسطى ج� � �م � ��ع ب � � ��ني ي � � ��دي � � ��ه ج� �م� �ي ��ع
يف الشمال كانت نتيجة قتال  1979م قدعززت الرغبة امل �ن��اص��ب ال��رئ�ي�س�ي��ة ال �ث��اث��ة يف
ال� ��وزراء
ببناء جيش ق��وي ع��ددا وع��دة وت��م إدخ��ال التجنيد يف الوالية الجنوبية الرئيس ورئيس
ذل��ك ال�ع��ام بينما ك��ان يف ال�ج�ن��وب ح�ي��ث ك��ان الجيش واألم ��ني ال�ع��ام ل�ل�ح��زب االش ��رايك ال �ي �م �ن ��ي  ،رح ��ل
ق��و ًي��ا بالفعل كانت النتيجة البحث ع��ن االن�ف�ت��اح عىل عبد الفتاح بعد التقاعد إىل موسكو واما محمد صالح

بول دريش جامعة أكسفورد

مطيع الذي أيد عي ناصر يف هذه املناورة للسيطرة عىل
الحكم يف الجنوب فقد اعتقل يف أغسطس  1980م و
أطلق عليه الرصاص أثناء محاولته الهروب يف مارس
1981م ..يف م��اي��و  1981ت��م اس �ت �ب��دال ع��ي ع�ن��ر ال��ذي
ك��ان م��ن امل�ع��ارض��ني ل�س�ي��اس��ة ع�ب��د ال�ف�ت��اح وك��ان وزي��راً
للدفاع ليحل مكانه صالح مصلح قاسم والذي يعتر
من املؤيدين لقوات الدفاع الوطني الشمالية يف حني
ت��م ت�ه�ج��ر م�ئ��ات م��ن م�س��ؤويل ال�ح��زب م��ن ق�ب��ل رج��ال
عي ناصر.
ك��ان��ت وف��اة عبد ال�س��ام الدميني يف ال�ش�م��ال يف آب
 1980م م�ف��اج��أة ألن ��ه ل��م ي�ك��ن ي �ع��اين م��ن أي أع ��راض
م��رض �ي��ة وت �ن �ح��در ه ��ذه ال �ع��ائ �ل��ة يف األص ��ل م ��ن ب ��ارات
الواقعة يف أقىص الشمال الشرقي لكنه نشأ بالقرب
من إب وانضم إىل ح��زب البعث عندما ك��ان شا ًبا
ودرس االق� �ت� �ص ��اد يف روس� �ي� ��ا ان �ض ��م إىل ق ��وات
الدفاع الوطني وذهب إىل عدن كان املفاوضون
الشماليون يف األساس من البعثيني القدامى
أي � ً
�ض ��ا وع � ��اد ال ��دم �ي �ن ��ي م �ع �ه ��م إىل ال �ش �م ��ال
ملواصلة املفاوضات شبه السرية لكن عندما
ذهب بمفرده إىل أرحب مركز قبيلة بكيل املعارضة
ل�ل�ح�ك��وم��ة ب��ال �ق��رب م ��ن ص �ن �ع��اء ت�خ�ط��ى ب �ه��ذه ال ��زي ��ارة
بطريقة ما الخطوط الحمراء وألقت الشرطة السرية
التابعة لعي عبد الله صالح القبض عليه وشقيقيه
غ ��ر ال�س�ي��اس�ي��ني يف ص �ن �ع��اء وت ��م خ�ن�ق�ه��م ح �ت��ى امل ��وت

يف ال��وق��ت ال��راه��ن ال ��ذي ي�س�ع��ى ف�ي��ه األم��ري��ي لتهدئة
منطقة الشرق األوسط لحاجته املاسة للنفط الخليجي
والنفط اليمني الذي تنهبه السعودية واإلمارات إلمداد
ال �ق��ارة ال�ع�ج��وز ع��ىل رأس �ه��ا أم��ري�ك��ا يف ح��ني ل��م ي�ق�ب�ل��وا
بالشروط اإلنسانية التي طالبت بها صنعاء الستمرار
ال �ه ��دن ��ة ول �ك �ن �ه��ا ق��وب �ل��ت ب��ال �ت �ع �ن��ت وب �ت �ن��اق��ض ع�ج�ي��ب
وس �ي �ك ��ون م �ك �ل��ف ع �ل �ي �ه��م ف ��ال �ي ��وم ي �ج��ب ان ي�ت�ح�م�ل��وا
عواقب ه��ذا التصعيد الخطر يف الشرق االوس��ط ويف
اليمن خصوصا بعد هذه العملية العسكرية الضخمة
ال �ت��ي ن�ف��ذت�ه��ا ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ج �ن��وب ال�ي�م��ن
ي�ج��ب ع ��ىل ال �س �ع��ودي واإلم � ��ارايت ان ي�ق�ب�ل��وا ب�ش��روط
صنعاء دون تردد وتعنت ويف اقرب فرصة ممكنة وإال
فان الطائرات املسرة لن يتحرج او يخجل انصار الله
يف ت�ك��رار عمليات عسكرية ج��وي��ة و يطلقوا م�ث��ل ه��ذه
العملية عمليات واسعة اىل ممالك النفط السعودية
واإلم��ارات وستحرق دخ��ان ه��ذه الجولة الخطرة من
التصعيد قصور ملوك الحكم يف دول الخليج وتموت
وتتائش عىل اثرها القارة العجوز بشتاءها القارس و
التي هي بحاجة ماسة للنفط الخليجي واليمني الذي
ي�ن�ه��ب م ��ن امل� ��وائن ال�ي�م�ن�ي��ة ب� ��دون اي ت �ح��رج او ق��ان��ون
رادع لهذه األنظمة الفاشية القائمة عىل نهب ثروات
الشعب و االستبداد واالستعمار لها.
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وألقي بهم يف سيارتهم من ممر يسلح .
ل� ��م ي �ك ��ن ال� �ي� �س ��ار م �ه �م ��ا ك � ��ان م �ف �ه ��وم ��ه ع� ��ىل ن �ط ��اق
واس ��ع أن��ه ه��و ال�ض�ح�ي��ة ال��وح�ي��دة ل�ن�ظ��ام ص��ال��ح وك��ان
م��ن الصعب يف كثر م��ن األح�ي��ان ق��راءة األح��داث عىل
سبيل امل�ث��ال محمد خميس رئيس جهاز األم��ن امل��وايل
للسعودية تخلص منه النظام عن طريق اإلغتيال وقد
زع�م��ت الجبهة أن  65م��ن أع�ض��ائ�ه��ا ق�ت�ل��وا خ��ال ف��رة
ال�ح��وار ال��وط�ن��ي خ��ال ال�ف��رة م��ن ك��ان��ون ال�ث��اين (يناير)
إىل آب (أغسطس)  1980م رغم وعد صنعاء بتشكيل
ح�ك��وم��ة ت��م إب ��رام ات�ف��اق آخ��ر وزار ع��ي ن��اص��ر ال�ش�م��ال
ث��م ال�ت�ق��ى ال��رئ�ي�س��ان يف ال�ك��وي��ت وت��وج��ه ع��ي ع�ب��د ال�ل��ه
ب ��دوره إىل ع ��دن وم��ع ذل��ك ل��م ي�ن�ت��ه ال�ق�ت��ال م��ع ق��وات
الدفاع الوطني إال يف يونيو  1982م اعتمدت التقلبات
وامل �ن �ع �ط �ف ��ات يف ال �ع �م �ل �ي ��ة ع ��ىل االن �ق �س ��ام ��ات داخ ��ل
ح �ك��وم �ت��ي ال �ش �م��ال وال �ج �ن ��وب وأي � ً
�ض ��ا ع ��ىل ت�ع�ق�ي��دات
السياسة العربية حيث دعمت سوريا وليبيا لفرة من
الوقت عناصر من قوات الدفاع الوطني بشكل مستقل
عن حكومة عدن وبرز العراق كمساعد للشمال الذي
وعد بتقديم  300مليون دوالر له كمساعدات يف عام
1979م وقد ساهمت الحرب الباردة يف تعزيز الصراع
بني الشمال والجنوب وكانت اليمن من ضمن ساحات
الحرب بالوكالة بني الكتلتني الشرقية والغربية وقد
استغل النظام هذا االمر ملصالحه الخاصة والتخلص
من خصومه باالغتيال والنفي والتغييب.

منعطفات وأحداث الثورة والدولة يف جنوب اليمن1990-1967م ( )121و األخرية
طريق التنظيم السيايس الجبهة القومية
التي استلمت دولة االستقال يف 30نوفمر
ع��ام 1967م وال��ذي يعتر الحزب االش��رايك
تواصا لها لم يكن طريقها مفروشاً
ً
اليمني
ب� ��ال� ��ورد ب ��ل واج� �ه ��ت ال �ك �ث ��ر م ��ن امل �ع �ض��ات
وال � � �ك � � ��واب � � ��ح ,وك� � ��ان� � ��ت أوىل امل � �ع � �ض � ��ات أن
االس �ت �ع �م ��ار ال ��ري �ط ��اين ال � ��ذي أح �ت ��ل ج �ن��وب
اليمن مدة 129عاماَ قد خلف الجهل والفقر
وامل� ��رض وت� ��رك خ��زي �ن��ة ال ��دول ��ة خ ��اوي ��ة وث ��اين
امل�ع�ض��ات ك��ان��ت ي��وج��د يف ش�ه��ر االس�ت�ق��ال
وال�ش�ه��ر ال ��ذي ت��اه خ�م�س��ه وع �ش��رون إم��ارة
وم �ش �ي �خ ��ة وس �ل �ط �ن ��ة ,ث ��ال ��ث امل �ع �ض ��ات أن
الدولة الفتية وبسبب نهجها اليساري كانت
ع�ب��ارة ع��ن ج��زي��رة وس��ط محيط ع��دايئ وم��ع
ذل��ك اس�ت�ط��اع��ت ال�س�ل�ط��ة ال�ي�س��اري��ة تحقيق
م �ك��اس��ب وان� �ج ��ازات ال ب ��أس ب �ه��ا م ��ن أه�م�ه��ا
بناء دول حديثة ،دولة نظام وقانون ،دولة
مهابة ال يحق ألح��د فيها أن يحمل الساح
غر أفراد الجيش واألمن.
إن � �ج � ��ازات ال �س �ل �ط ��ة ال� �ي� �س ��اري ��ة يف ج �ن ��وب
الوطن خال 22عاماً
صحيح أن األخ�ط��اء يف امل�ج��ال االقتصادي
امل �ت �م �ث ��ل ب � �ع� ��دم إع � �ط � ��اء ال � ��رأس � �م � ��ال امل �ح ��ي
إم�ك��ان�ي��ة االس�ت�ث�م��ار وص�ح�ي��ح أن ال�ت�ط��رف يف
املجالني السيايس واالقتصادي قد كبح النمو
االقتصادي لكن الصحيح أيضاً أن السلطات
اليسارية التي حكمت جنوب الوطن من عام

1967م إىل ع ��ام 1990م ق ��د ح�ق�ق��ت ب�ع��ض
املكاسب واالنجازات وهي عىل النحو التايل:
يف مجال بناء الدولة حلت وأذابت  25إمارة
يف إطار الدولة املركزية وأنشأت مؤسساتها
وس � �ل � �ط � ��ات � �ه � ��ا ال � �س � �ي � ��اس � �ي � ��ة وال � �ت � �ش� ��ري � �ع � �ي� ��ة
والتنفيذية ويف م�ج��ال ال�س�ي��اس��ة الخارجية
أق��ام��ت ع��اق��ات ودي ��ة م��ع ال ��دول ال�ص��دي�ق��ة
وال �ش �ق �ي �ق��ة ع ��ىل أس � ��اس امل �ص ��ال ��ح امل �ش��رك��ة
وع� ��دم ال �ت ��دخ ��ل يف ال �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة ويف
م�ج��ايل ال�ج�ي��ش واألم ��ن ق��ام��ت ب�ب�ن��اء جيش
وأم � ��ن ع ��ىل أس � ��اس وط �ن ��ي م ��ن ك ��ل م �ن��اط��ق
اليمن واالهتمام الحثيث بتدريبها وتنظيمها
وتسليحها وتأهيلها ولهذا تم تأسيس الكلية
ال �ع �س �ك ��ري ��ة يف 1971/9/1م ب �ع ��د ذل � ��ك ت��م
إن�ش��اء كلية ال�ش��رط��ة كما ت��م إن�ش��اء العديد
م��ن امل ��دارس ال�ع�س�ك��ري��ة واألم �ن �ي��ة ل�ل�ت��دري��ب
العسكري والتأهيل اإلداري العسكري كما
تم تأهيل الضباط يف الخارج..
 يف امل � �ج� ��ال االق � �ت � �ص� ��ادي :ت� ��م اس �ت �ص ��احاألرايض ال��زراع �ي��ة وااله �ت �م��ام ب��إن�ت��اج ال�ق�ط��ن
ط��وي��ل ال�ت�ي�ل��ة وإن �ش ��اء ال�ج�م�ع�ي��ات ال��زراع �ي��ة
والسمكية وزيادة تصدير األسماك بأنواعها
ال �ج �ي ��دة م �ث��ل ال �ج �م ��ري وال� �ش� ��روخ ك �م��ا ت��م
تحسني إنتاج امللح وتصديره.
 يف مجال الربية والتعليم :كان التعليمامل� �ج ��اين م ��ن ح ��ق ك ��ل ال �ط �ل �ب ��ة ك �م ��ا ت ��م ب �ن��اء
املدارس الستيعاب زيادة الطاب وتحسني

الجميلة وغره ,وكان التعليم العايل مجانياً

كلك نظر

احمد القردعي

امل �ن��اه��ج وت��أه �ي��ل امل�ع�ل�م��ني ,ويف ت�ج��رب��ة ف��ري��دة
ت ��م ب �ن ��اء م � ��دارس أب� �ن ��اء ال� �ب ��دو ال ��رح ��ل يف ك��ل
امل� �ح ��اف� �ظ ��ات وأول م� ��درس� ��ة ت� ��م ب� �ن ��اءه ��ا ك ��ان
ع ��ام 1970م وه ��ي م ��درس ��ة ال�ن�ج�م��ة ال �ح �م��راء
يف م �ن �ط �ق��ة ال �ع �ن ��د م /ل �ح ��ج وك ��ان ��ت م ��درس ��ة
نموذجية تربوية وعسكرية ولها مدير تربوي
وم ��دي ��ر ع �س �ك��ري وك� ��ان ن �ص��ف ط��اب �ه��ا ت�ق��ري�ب��اً
م��ن امل�ح��اف�ظ��ات الجنوبية وال�ن�ص��ف اآلخ��ر من
املحافظات الشمالية.
 يف مجال التعليم العايل :تم إنشاء جامعةعدن واملعاهد املوازية لها مثل معهد الفنون

وم��ن ح��ق ك��ل طالب كما ت��م ابتعاث الطاب
للدراسة يف الخارج.
 يف مجال الوظيفة :كل مواطن ق��ادر عىلال�ع�م��ل وس �ن��ه  18ع ��ام وم ��ا ف ��وق ل��ه ال �ح��ق يف
ال�ح�ص��ول ع��ىل ال�ع�م��ل ف��ال�ع�م��ل ح��ق م�ش��روع
كفله الدستور والقانون.
 يف م � �ج � ��ال ال � �ص � �ح� ��ة :ال� �ت� �ط� �ب� �ي ��ب امل� �ج� ��اينوال ��دواء امل�ج��اين م��ن ح��ق ك��ل م��واط��ن ك�م��ا تم
بناء مجمعات صحية يف كل املناطق وكذلك
ت��م ب�ن��اء م�س�ت�ش�ف�ي��ات ج��دي��دة إض��اف�ي��ة إىل ما
كان موجود.
 يف املجال الثقايف :تم إنشاء املراكز الثقافيةواملكتبات العامة وتشجيع الناس عىل قراءة
الكتب املختلفة.
 يف م �ج ��ال االه �ت �م ��ام ب ��ال �ط �ف ��ول ��ة :ت ��م ب �ن��اءري� � � � ��اض األط� � � �ف � � ��ال وااله � � �ت � � �م � � ��ام ب �ت �ع �ل �ي �م �ه ��م
التمهيدي.
 يف مجال تحسني معيشة الشعب :تبنتالدولة دعم السلع الغذائية األساسية بنسبة
 50%كحد أدىن و 75%كحد أقىص.
خاصة القول إن تجربة السلطات اليسارية
يف ج �ن ��وب ال ��وط ��ن ك ��ان ��ت ل �ه ��ا س �ل �ب �ي��ات ول �ه��ا
إي �ج ��اب �ي ��ات ل �ك ��ن إي �ج ��اب �ي ��ات �ه ��ا ك ��ان ��ت أك � ��رث م��ن
سلبياتها وم��ن ينكر ذل��ك فإنه مصاب بعمى
األلوان ال يرى إال األسود منها.
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احمد الفقيه

نرجسية الرياض..
وسادية أبو ظيب!!..

األم ��ر ب ��ات واض �ح ��اً وض ��وح ال�ش�م��س يف
راب�ع��ة ال�ن�ه��ار ،وأج �ن��دة ال �ع��دوان أضحت
ش� ��اخ� �ص� � ً�ة ل� �ل� �ع� �ي� ��ان ..ه � ��و ت� �م ��زي ��ق ال �ي �م ��ن
واحتال أراضيه وموانئه وجزره ..ملصلحة
م� ��ن ك� ��ل ه � ��ذه ال� �ت� �ج ��اذب ��ات وامل �ش ��اح �ن ��ات
وامل�م��اح�ك��ات ،م��ن امل�س�ت�ف�ي��د م��ن ك��ل ه��ذه
املغالطات واملماطات..؟ هل هم أوصياء
ع� ��ىل ه � ��ذا ال� ��وط� ��ن وال� �ش� �ع ��ب ال �ي �م �ن ��ي..؟
مل ��اذا ي�ع��رق�ل��ون ك��ل اإلج� ��راءات وال �ق��رارات
األممية والدولية ..اىل ماذا يهدفون..؟!..
مهما اختلفنا يف ال��رؤى أو املصالح كلنا
يف األخر يمنيون ..أما أنتم نشاز ،ارحلوا
عن بادنا ،قبل أن ترحلوا ..كلنا يف نهاية
امل�ط��اف يمنيون ..وليس م��ن ح��ق أي قوى
خ ��ارج �ي ��ة أن ت �ق��ف ض ��د إرادة ال �ي �م �ن �ي��ني..
ف��ال �ي �م �ن �ي��ون وح ��ده ��م ه ��م م ��ن ي �ح ��ددون
مسار وجهتهم التي يؤمونها ..ه��م أدرى
باليمن أرضاً وإنساناً
ً
وهوية وانتماءً ..
إن ال��ذي��ن ي�ص�ط��ادون يف امل�ي��اه ال��راك��دة،
وي � � �ح � � ��اول � � ��ون اإلب � � � �ح� � � ��ار ع � �ك � ��س ال� � ��زم� � ��ن،
ل�ت�ن�ف�ي��ذ أج �ن��دات إق�ل�ي�م�ي��ة أو خ��ارج�ي��ة هم
مخطئون ،بل يف غيهم س��ادرون ،ألنهم
ل ��م ي ��درك ��وا ب �ع��د أن ال �ي �م��ن ع ��ي ال ��زم ��ان
وامل � � �ك � � ��ان ..م �ه �م ��ا ك� � ��ان ح� �ج ��م ال �ع ��راق �ي ��ل
والتحديات التي تقف أم��ام وح��دة اليمن
وإرادة ال� �ي� �م� �ن� �ي ��ني ..ف ��امل ��رح� �ل ��ة ال� �ق ��ادم ��ة
س �ت �ك��ون ك��ارث �ي��ة ع ��ىل دول ال� �ع ��دوان ،إن
ل ��م ي �ت ��دارك ط�ب�ي�ع��ة امل �ت �غ ��رات اإلق�ل�ي�م�ي��ة
وال ��دول �ي ��ة ،وإن ح� ��اول ال� �ع ��دوان ال�ل�ع��ب
ب � � ��أوراق ال� � ��رثوة ال �ن �ف �ط �ي��ة س �ي ��دف ��ع ال �ث �م��ن
ب� ��اه � �ظ� ��اً وم � �ض � ��اع � �ف � ��اً ..وك � � ��ل م � ��ن ي� �ح� ��اول
السر عكس الزمن سيدفع املنطقة نحو
الهاوية..
زمن القرارات العنرية قد وىل واندثر..
ألنها ال تخدم قضايا الشعوب ،ومصالح
األوطان العليا ..أما الذين يسعون لتأزيم
األوض � ��اع وت �ف �خ �ي��خ امل �ش ��اري ��ع ال�ت�ص��ال�ح�ي��ة
إلث� ��ارة ال �ق��اق��ل واألزم � ��ات وال �ت ��وت ��رات م��ن
ب��اب تعطيل أم��ن واستقرار وس��ام املسار
الوطني ،هم واه�م��ون وغ��ارق��ون يف بحور
أح � � � � ��ام � � � � �ه � � � � ��م
الصدئة..
ل � � � � � � � � ��ذا الب� � � � ��د
م � � � ��ن امل� � � ��رون� � � ��ة
وض � � � � � � � � � � � � � � � � ��رورة
ال � � � �ت � � � �ح� � � ��دي� � � ��ث
وإشاعة ثقافة
ال � � � �ت � � � �س � � � ��ام � � � ��ح
وال � � �ت � � �ص � � ��ال � � ��ح
ب � � � �ع � � � �ي � � � ��داً ع� ��ن
اإلم� � � � � � � � � � � � ��اءات
ال� � � �خ � � ��ارج� � � �ي � � ��ة
ذات ال �ط ��اب ��ع
ال� � � � � �ن� � � � � �ف� � � � � ��وذي
امل� � � � �س� � � � �ت� � � � �ب � � � ��د..
ف ��ال� �ي� �م ��ان� �ي ��ون
وح � ��ده � ��م ه��م
أج � � � � � � ��در ب� �ح� ��ل
ق� � �ض � ��اي � ��اه � ��م،
ي � � � � �ك � � � � �ف � � � � ��ي م � � ��ا
ت� � � � � �ع� � � � � �ي� � � � � �ش � � � � ��ه
ال� �ي� �م ��ن ال� �ي ��وم
م� ��ن ت ��دخ ��ات
إق � � � �ل � � � �ي � � � �م � � � �ي � � � ��ة
وخ��ارج�ي��ة س�ب�ب��ت ل�ه��ا ال�ك�ث��ر م��ن األزم ��ات
واملماحكات..
علينا أن ن��درك أن ه�ن��اك ث��واب��ت وطنية
ً
وقومية ،وخطوطا حمراء ال تقبل الحوار
أو الجدال ..كما أن هناك ثوابت سيادية ال
يجوز الخروج عنها ..فعندما تمس ثروات
ال �ب��اد ب��ال�ت�ج��ري��ف أو االس�ت�غ��ال ال�س�ي��ئ،
ف ��اب ��د م ��ن ض � ��رب ت �ل ��ك األي � � ��ادي ال �ع��اب �ث��ة
بالحديد والنار ،فرثوة الوطن خط أحمر،
وال يجوز التهاون أو التساهل فيها..
ه�ن��ا ت�ك�م��ن ق��دس�ي��ة ال��وط��ن ،وس�ي��ادت��ه،
وأن ث� ��روات ال ��وط ��ن أي� ��اً ك��ان��ت خ ��ط أح�م��ر
ال يجوز االق��راب منها ..ول�ت��درك الرياض
وأب ��و ظ�ب��ي أن�ه�م��ا س�ي��دف�ع��ان ال�ث�م��ن غ��ال�ي��اً
وم�ض��اع�ف��اً يف ح��ال��ة م��س ت�ل��ك ال ��رثوات أو
االقراب منها..
ول �ي �ك��ن يف ع �ل��م ال �ع ��دوان وح �ل �ف��ائ��ه م��ن
األع��راب أن القادم سيكون أفظع وأدهى
وأم��ر ..ون�ق��ول لبابوية ال�ع��دوان وحلفائه
م��ن األع ��راب أف�ي�ق��وا م��ن سباتكم العميق
م� ��ن ق �ب ��ل أن ت �ص �ب �ح ��وا أث� � � ��راً ب �ع ��د ح� ��ني..
وصدق املوىل القدير القائل( :وال تفرحوا
بما أتاكم الله من فضله إن الله ال يحب
ال � �ف � ��رح � ��ني) ..إن ال� �ي� �م ��ن ال � �ي � ��وم ل � ��ه ث �ق �ل��ه
ك�ق��وى فاعلة يف املنطقة وس��رى شعوب
املنطقة مدى تأثره عربياً وإقليمياً ودولياً
يف ق ��ادم األي� ��ام ،ول�ي�ك��ن يف ع�ل��م ال�ج�م�ي��ع
أن ال �ي �م��ن م �ق ��رة ل �ل �غ ��زاة وال �ط��ام �ع��ني يف
ث � ��روات � ��ه وج � � ��زره وم ��وق� �ع ��ه اإلس ��رات �ي �ج ��ي
يف ب ��اب امل �ن��دب وال �ب �ح��ر األح �م ��ر ..ويف ظل
امل� �ت� �غ ��رات اإلق �ل �ي �م �ي ��ة وال ��دول� �ي ��ة ال ��راه �ن ��ة
ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا دول امل�ن�ط�ق��ة ي�ح��اول بعض
أص �ح��اب األب ��واق امل��أزوم��ة امل�س��رط�ن��ة ب��داء
العمالة واالرتزاق استقراء مستقبل اليمن
م��ن خ��ال ال�ت�ع��اط��ي امل �ش��روخ ب��ال�خ��اف��ات
ال �ف �ك ��ري ��ة ،وال �ع �ص �ب��وي��ة ال �ع �م �ي��اء ل �ت��أزي��م
األوض� ��اع ال��داخ �ل �ي��ة ،وت��وس �ي��ع ال �ه��وة بني
أبناء اليمن الواحد ،ألن قلوبهم مريضة
ً
عليا ير كل
ال ترى إال الظام ،ومن كان
من حوله عليا..
ول �ي �ك��ن يف ع �ل��م أول �ئ ��ك امل ��أزوم ��ني ال��ذي��ن
يحيكون املؤامرات والدسائس ضد الوطن
هم الخاسرون ً
أوال وأخراً..
يكفي ال��وط��ن ج��راح��ات ودم ��اء ..فلنكن
مع الوطن قلباً وقالباً..
أم��ا ال��زب��د فيذهب ج�ف��اءً  ،وأم��ا م��ا ينفع
الناس فيمكث يف األرض..
والله غالب عىل أمره ولكن أكرث الناس
ال يعلمون.!!..

لن يهدأ جنوب
الوطن يف ظل عبث
وأط����م����اع أوب����اش
اإلم�����ارات وأع���راب
نجد

اليمنيون قادمون
الس��ت��ع��ادة أرضهم
وث���روات���ه���م مهما
كلفهم ذلك من ثمن،
أم���ا امل���أزوم���ون من
امل��رت��زق��ة مصريهم
مزبلة التاريخ
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مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار لـ «

اقتصادية
»:

بلغت املساحة املزروعة بالحبوب  45348هكتارًا وبإنتاج بلغ  105395طنًا

ماهي املقومات الزراعية التي تمتلكها محافظة ذمار؟

بالنسبة للمقومات الزراعية ملحافظة ذمار قد تكون ضمن املحافظات التي
تتفرد بمناخها املتنوع وتضاريسها املختلفة نظراً التساع الرقعة الزراعية
للمحافظة وايضاً مساحة املحافظة والتنوع املناخي املوجود فيها يسمح
لها ب��إن�ت��اج ال�ع��دي��د م��ن املحاصيل ال��زراع�ي��ة ع��ى م��دار ال�ع��ام ،ك��ذل��ك انتاج
امل�ح��اص�ي��ل وامل�ن�ت�ج��ات ال��زراع�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة م��ن ال�خ�ض��ار وال�ف��واك��ه ب��اخ�ت��اف
املديريات الغربية ،و هذا التنوع املناخي وتنوع التضاريس يتيح الفرصة
إلنتاج املزيد من املحاصيل الزراعية عى مدار العام وبأنواع مختلفة وهذا
فضل من الله سبحانه وتعاىل ان تمتاز هذه املحافظة بالتنوع املناخي الذي
يتيح ل�ه��ا ال�ف��رص��ة يف ان�ت��اج ال�ع��دي��د م��ن أص�ن��اف ال�ح�ب��وب واي�ض��اً وال�ف��واك��ه
والخضار عى مدار العام

ماهي أشهر املحاصيل الزراعية التي تشتهر بزراعتها محافظة
ذمار؟

م�ح��اف�ظ��ة ذم ��ار ت�ش�ت�ه��ر ب��ال�ع��دي��د م��ن امل�ح��اص�ي��ل ال��زراع �ي��ة واي �ض��اً ال�خ�ض��ار
وال�ف��واك��ه ول�ع��ل أهمها ال�ح�ب��وب وال ��ذرة وال�ق�م��ح وال�ش�ع��ر وال��دخ��ن ايضاً
م��وج��ود لدينا يف ال�ع��دي��د م��ن امل��دي��ري��ات ب��اإلض��اف��ة اىل ال�ف��واك��ه ال�ت��ي تتوفر
عى مدار العام يف معظم مديريات املحافظة

توجد يف محافظة ذمار قيعان زراعية واسعة وخصبة ما هي
هذه القيعان؟

تمتلك م�ح��اف�ظ��ة ذم ��ار أك��ر م��ن  11ق��اع��اً م��ن ال�ق�ي�ع��ان ال��زراع�ي��ة الصالحة
ل�ل��زراع��ة وال�خ�ص�ب��ة اي�ض��اً ول�ع��ل أش�ه��ره��ا ه��و ق��اع ش��رع��ة يف م��دي��ري��ة عنس
وقاع الحقل يف مديرية ضوران وقاع جهران يف مديرية جهران باإلضافة
اىل بقية القيعان الزراعية التي تشتهر بها املحافظة.
كم املساحة الصالحة للزراعة يف ذمار وكم املساحة املزروعة منها؟
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�م�س��اح��ة ال�ص��ال�ح��ة ل �ل��زراع��ة يف م�ح��اف�ظ��ة ذم ��ار وب�ح�س��ب اخ��ر
إح�ص��اء زراع��ي يف ال�ع��ام 2020م تقريباً يصل اىل  115أل��ف هكتار وامل��زروع
منها تقريباً من هذه املساحات تقريباً 90الف هكتار وتقريباً يف حدود 15
ألفاً اىل 16الف هكتار أرايض غر مزروعة يف الوقت الحايل.

ه��ل ل��دي�ك��م اح�ص��ائ�ي��ات ع��ن امل �س��اح��ة امل ��زروع ��ة ل�ك��ل م�ح�ص��ول
وكميات اإلنتاج؟

وف �ق ��ا ل ��إح �ص ��اء ال� ��زراع� ��ي ل �ل �ع��ام 2020م ف �ق��د ك ��ان ��ت امل �س ��اح ��ة امل ��زروع ��ة
بالحبوب ( )45348هكتاراً ،وكمية اإلنتاج ( )105395طناً ،والخضروات
كانت املساحة املزروعة يف نفس العام ( )10012هكتارا ،وكميات اإلنتاج
( )134837ط�ن��اً ،وال�ف��واك��ه  1885ه�ك�ت��اراً ،وبلغت كميات اإلن�ت��اج 18176
طنا ،والبقوليات ( )2956هكتاراً ،واإلنتاج  3391طناً ،واملحاصيل النقدية
 344هكتاراً ،وكميات اإلنتاج  313طناً.
انتشار وتوسع شجرة القات احدى املشاكل واالخطار التي تهدد الزراعة

يف ذم ��ار ح��دث��ون��ا ع��ن ه��ذا ال�خ�ط��ر وك�ي��ف ي�م�ك��ن اي�ق��اف ان�ت�ش��اره
وتقليل مخاطره؟

موضوع انتشار أو زيادة رقعة األرايض الزراعية املزروعة بالقات ال زالت يف
تمدد من سنة اىل أخرى وهذا ايضاً يشكل خطراً كبراً عى األرايض الزراعية
ليس يف محافظة ذمار فحسب ولكن يف معظم محافظات الجمهورية،
ونحن يف محافظة ذمار بدأنا يف قاع شرعة اقتاع بعض األرايض الزراعية
امل ��زروع ��ة ب��ال�ق��ات وخ��رج�ن��ا ح�م�ل��ة وت�ك�ل�ل��ت ال�ج�ه��ود ول�ل��ه ال�ح�م��د ب��ال�ن�ج��اح
وبتكاتف أهايل املنطقة يف قاع شرعة الذين ابدوا استعدادهم بعدم زراعة
القات مرة أخرى ،ولكن هذا الخطر ال زال قائما ،واألرايض الزراعية هي
يف م�ع��رك��ة غ��ر م�ت�ك��اف�ئ��ة م��ع ه��ذه ال�ش�ج��رة ال�خ�ب�ي�ث��ة ال�ت��ي ت�ت�م��دد م��ن ع��ام
اىل آخر ،وايضاً ه��ذه امل�ش�ك�ل��ة ت�ح�ت��اج اىل ت�ك��ات��ف ك��اف��ة ال�ج�ه��ود ال��رس�م�ي��ة
والشعبية يف الحد من توسع شجرة القات عى حساب األرايض الزراعية
الخصبة التي يتم زراعة املحاصيل والفواكه فيها.
الزحف العمراين سرطان يلتهم األرايض الزراعية يف قيعان محافظة ذمار

قدمتم لهذا املحصول ليستعيد أمجاده التاريخية؟

اشار مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار الدكتور عادل عمر
أن التعاون بين قيادة اللجنة الزراعية والسمكية العليا وقيادة
محافظة ذمار كان له األثر الكبير في النهوض بالقطاع الزراعي
وعمل مكتب الزراعة والري بالمحافظة ،مشيرا أن الثورة الزراعية
عملت على تخفيض فاتورة االستيراد ،من خالل زيادة مساحة
االراضي الزراعية ،مؤكدا على اهمية دور المجتمع في تحريك
عجلة التنمية الزراعية  ..تفاصيل هامة تناولها الحوار التالي:

نحن يف مكتب الزراعة والريّ نويل زراعة النب جل اهتمامنا والدليل عى
ذل��ك ان��ه ت��م ت�ع�ي��ني م��دي��ر إلدارة ال��نب يف م�ك�ت��ب ال��زراع��ة وال ��ريّ ك��ون ه��ذه
اإلدارة مهمة ج��داً وت�ه�ت��م ب�م�ح�ص��ول ن�ق��دي ه��ام إض��اف��ة اىل ان��ه محصول
حضاري وثقايف بالنسبة ألبناء اليمن ولدينا مشتل يف مديرية جبل الشرق
يهتم بإنتاج شتات وبكميات كبرة جداً عى مدار العام لتوفرها لكافة
مديريات املحافظة التي يزرع فيها النب ونقدم كافة التسهيات لهذا املشتل
وتم قبل حوايل ستة اشهر من اآلن إعادة تأهيل املشتل ودعمه من الوحدة
التنفيذية إلدارة تمويات املشاريع واملبادرات الزراعية ألهمية هذا املشتل
وحتى يقوم بدوره كما يجب وتوفر شتات النب بمختلف أنواعه عى مدار
العام لكافة مزارعي مديريات املحافظة وبأسعار رمزية جداً.

ال �ت �س ��وي ��ق ال� ��زراع� ��ي م ��ن اه� ��م ال �ح �ل �ق ��ات ال �ه ��ام ��ة يف ال �ن �ه��وض
ب��ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي م��ا واق�ع��ه يف محافظة ذم��ار وم��ا ه��و الجديد
يف هذا الجانب؟

التسويق ال��زراع��ي ك��ان لدينا يف اإلدارة بعض ال�ق�ص��ور يف عملية املتابعة
واالهتمام ولكن ولله الحمد توفقنا خال الثاث األشهر املاضية يف تعيني
مدير إدارة جديد إلدارة التسويق وهو اآلن يقوم بدوره كما يجب يف املتابعة
وتحديث لهذه اإلدارة كونها إدارة هامة جداً ولكن لألسف الشديد ال نجد
ب�ع��ض ال�ت�ج��اوب يف ب�ع��ض األس ��واق ل�ك��ن ن�ح��ن يف ط��ري�ق�ن��ا ب��إذن ال�ل��ه لحل
ه��ذا االش�ك��ال يف ق�ي��ام ه��ذه اإلدارة ب��دوره��ا ع��ى اك�م��ل وج��ه وان ش��اء الله
بإذن الله تعاىل يف خال األسابيع واالشهر القادمة ستشهد هذه اإلدارة
تطورا ملموسا .

حوار  :االدارة االقتصادية

تمتلك محافظة ذمــار أكرث من  11قاعًا من القيعان
الزراعية الخصبة
ولله الحمد بثمارها خال السنوات الثاث األخرة من خال تقليل فاتورة
االستراد التي كانت تثقل كاهل الشعب اليمني من خال زيادة مساحة
األرايض الزراعية وايضاً االهتمام باملحاصيل الزراعية وخاصة النقدية منها
التي بدأت بعض الجمعيات التعاونية الزراعية يف زراعتها والتعاقد مع
الشركات الكربى يف توفر هذه املحاصيل يف طريق االكتفاء الذايت يف مثل
هذه املحاصيل وب��إذن الله تستمر الجهود ليك يستكمل عملية االكتفاء
الذايت يف بعض املحاصيل األخرى ونتقدم بجزيل الشكر للجنة الزراعية
والسمكية العليا وكل القائمني عليها ونحن يف مكتب الزراعة والريّ نقوم
بالعمل سوياً مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا باملحافظة وايضاً مع
اللجنة الزراعية والسمكية العليا يف نجاح خطط وبرامج اللجنة الزراعية
والسمكية العليا باملحافظة.
وإن التناغم والتفاهم بني قيادة اللجنة الزراعية والسمكية العليا وقيادة
م�ح��اف�ظ��ة ذم ��ار ك��ان ل��ه األث ��ر ال�ك�ب��ر يف ال�ن�ه��وض ب��ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي وع�م��ل
مكتب الزراعة والري بمحافظة ذمار ،والتي لوال هذا التعاون من قبلهم
ما حققنا شيئاً.

الثورة املائية احدى الثورات الزراعية ما اهمية هذه الثورة وما
واقع املياه يف ذمار؟

الثورة املائية هي احدى ركائز اهتمامات اللجنة الزراعية والسمكية العليا
واي �ض ��اً وزارة ال ��زراع ��ة وال� ��ريّ وك��ذل��ك ق �ي��ادة امل�ح��اف�ظ��ة يف ص�ي��ان��ة وت��رم�ي��م
وت��وس�ع��ة ال�ح��واج��ز وال �س��دود امل��ائ�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة واي �ض��اً ان �ش��اء خ��زان��ات م�ي��اه
وخزانات حصاد للمياه وكذلك صيانة القائم منها ويف هذا االطار نحن يف
مكتب الزراعة والريّ بالتعاون ايضاً مع الوحدة التنفيذية إلدارة تمويات
امل�ش��اري��ع وامل�ب��ادرات ال��زراع�ي��ة قمنا بصيانة العديد م��ن ال�ح��واج��ز املائية يف
اك��ر م��ن م��دي��ري��ة م��ن م��دي��ري��ات امل�ح��اف�ظ��ة وال زال ال�ع�م��ل ق��ائ�م��ا يف بعض
املشاريع حالياً وبعض املشاريع األخرى ال زالت قيد اعداد الدراسات الفنية
الستكمالها ونحن انهينا العمل يف حاجز العرين يف مديرية عنس والعمل
قائم ايضاً االن يف مديرية عتمة يف ثاثة مشاريع وايضاً يف مشروع يف الحدأ
وايضاً مشروع يف مديرية مغرب عنس ال زالت قيد وضع الدراسات الفنية
واملعلوم ان الزراعة والحواجز املائية وجهان لعملة واحدة يجب ان نهتم
ب��ال�ح��واج��ز وال �س��دود وال�خ��زان��ات ل�ح�ص��اد امل�ي��اه ح�ت��ى نتمكن م��ن دي�م��وم��ة
الزراعة يف املحافظة والنهوض بالقطاع الزراعي بشكل عام.

م��ا م��دى ح�ص��اد م�ي��اه األم�ط��ار يف محافظة ذم��ار وم��ا ه��و تقييم
السدود والحواجز املائية فيها وهل لديكم احصائية بعددها؟

بالنسبة للسدود والحواجز املائية املوجودة يف محافظة ذمار فهي موجودة

البد من تاكتف الجهود للحد من زراعــة القات على
حساب املحاصيل الزراعية

ما الخطر ال��ذي يشكله الزحف العمراين عىل ال��زراع��ة وماهي
االجراءات الواجب اتخاذها للحد منه؟

الزحف العمراين الذي يلتهم األرايض الزراعية هي احد اهم املشاكل التي
ً
وخاصة يف قاع
تعانيها كافة محافظات الجمهورية ومنها محافظة ذمار
جهران ويف بعض القيعان الزراعية الخصبة التي ب��دأت انتشار البناء يف
ه��ذه القيعان وه��ذا يؤثر سلباً عى املساحات الزراعية يف املستقبل س��واءً
القريب او البعيد ونتمنى من الجهات املعنية يف الوزارات املختلفة التعاون
إليجاد حلول ملثل هذه املشاكل الكبرة التي تعاين منها األرايض الزراعية
بعدم انزال املخططات يف األرايض الزراعية وكذلك الحد من هذه الظاهرة
بتكاتف الجهات املعنية املختصة وال��وزارات املعنية يف هذا املوضوع كون
وزارة ال ��زراع ��ة ل�ح��ال�ه��ا ال ت�س�ت�ط�ي��ع ان ت�ق��ف او ان ت�ت�ص��دى ل �ه��ذه امل�ش�ك�ل��ة
بمفردها ويجب تكاتف الجميع كون األرايض الزراعية هي ملك للجميع
واي�ض��اً ت��وف��ر ال�غ��ذاء اي�ض��اً معني ب��ه ك��اف��ة ال�ج�ه��ات الحكومية والشعبية
لتوفر الغذاء للشعب اليمني.

تشهد اليمن ث��ورة زراعية تقودها اللجنة الزراعية والسمكية
العليا ما اهميتها وم��اذا احدثت من تغيري يف الواقع الزراعي
بمحافظة ذمار؟

وبكرة يف معظم مديريات املحافظة ولكن البعض منها تعرض للتشققات
واي�ض��اً تحتاج للصيانة والبعض منها متوقف ولكن ولله الحمد معظم
األه ��ايل وامل��زارع��ني يف امل��دي��ري��ات ت�ق��دم��وا ال�ي�ن��ا ب�م�ب��ادرات مجتمعية لعمل
ال�ص�ي��ان��ة وال��رم�ي��م مل�ث��ل ه��ذه ال�ح��واج��ز وال �س��دود ون�ح��ن ب ��إذن ال�ل��ه ت�ع��اىل
يف ال��وح��دة التنفيذية إلدارة ت�م��وي��ات امل�ش��اري��ع ال��زراع�ي��ة ومكتب ال��زراع��ة
سنساهم مع املجتمع املحيل بالنسب املحددة لنا واملسموح لنا باملساهمة
فيها عن طريق الوحدة التنفيذية إلدارة تمويات املشاريع الزراعية.

الجمعيات والتعاونيات ركيزة هامة للنهوض بالقطاع الزراعي
ما واقعها يف محافظة ذمار وكم عددها؟

الجمعيات التعاونية يف محافظة ذمار ولله الحمد بدأت االن يف استشعار
املسؤولية الوطنية وتم انشاء العديد من الجمعيات التعاونية الزراعية
خال العام 2022م كما تم تشكيل وانشاء جمعيات تعاونية زراعية يف
مديريات املنار وعتمة وجبل الشرق وعنس وايضاً يف ميفعة عنس جمعية
تعاونية زراعية وكذلك يف مديرية عنس ايضاً جمعية جديدة ويف خال
األسابيع القادمة سيتم انتخاب جمعية تعاونية زراعية يف مديرية مغرب
عنس ونحن بصدد استكمال بقية املديريات ليك تكون كل مديرية ال يقل
فيها عن وجود جمعية تعاونية زراعية كون الجمعيات التعاونية أصبحت
شريكا أساسيا يف عملية النهوض بالقطاع الزراعي يف كافة املجاالت.

 املجتمع ش��ري��ك اس��ايس يف عملية البناء والتنمية م��ا اهميةاملشاركة املجتمعية يف القطاع الزراعي؟

املجتمع الزراعي يف محافظة ذمار ولله الحمد يمتلك من الوعي ما يؤهله
الس�ت�ن�ه��اض ال �ج��ان��ب ال ��زراع ��ي يف امل�ح��اف�ظ��ة وال��دل �ي��ل ع��ى ذل ��ك م�س��اه�م��ة
امل ��زارع ��ني يف اك ��ر م��ن م �ش��روع ب �م �ب��ادرات م�ج�ت�م�ع�ي��ة يف م�ن�ش��أة ال ��ريّ ويف
ال�ق�ط��اع��ات ال��زراع�ي��ة األخ ��رى ون�ح��ن ب��دورن��ا يف مكتب ال��زراع��ة وال ��ريّ نركز
عى جانب االرش��اد يف موضوع تنمية الوعي بأهمية امل�ب��ادرات املجتمعية
يف ظل الوضع الذي يعاين فيه البلد من عدوان وحصار يحتم عى الجميع
اس�ت�ش�ع��ار امل �س��ؤول �ي��ة وامل �ب ��ادرة يف ال �ن �ه��وض ب��ال�ق�ط��اع ال ��زراع ��ي س ��واءً ع��ن
الجانب الحكومي أو الجانب املجتمعي حتى ننهض جميعاً بهذا القطاع
ال�ح�ي��وي ال�ه��ام وال��ذي ُي�ع�ن��ى ب�ق��وت امل��واط��ن اليمني وت��وف��ر لقمة العيش
للمواطن كون القطاع الزراعي هو أساس الحياة يف االكتفاء الذايت وايضاً
توفر سبل العيش الكريم لهذا الشعب العظيم.
اإلرش��اد ال��زراع��ي حلقة الوصل بني املراكز واملؤسسات والهيئات البحثية
وبني املزارع ما اهميته وماهي خططكم لتطويره وفق التقنيات الحديثة؟
ن�ح��ن ول�ل��ه ال�ح�م��د ن ��ويل ه ��ذا ال�ج��ان��ب اه�ت�م��ام��اً ك �ب��راً وق ��د ق�م�ن��ا ب��أك��ر من
دورة تدريبية للمزارعني يف عدة مجاالت واستشعاراً ألهمية قطاع االرشاد
ال��زراع��ي وبتوجيهات من نائب وزي��ر ال��زراع��ة واي�ض��اً من محافظ املحافظة
يتم االن تجهيز املركز التدريبي للتطوير واإلرشاد الزراعي يف مكتب الزراعة
قدم وساق ونحن يف املراحل األخرة من انجاز هذا
والريّ والعمل ٍ
جار عى ٍ
املشروع الحيوي الهام والذي سيخدم كافة القطاعات الزراعية املوجودة
ً
مباشرة
يف املحافظة سواءً من الجمعيات التعاونية الزراعية او املزارعني
وك��ذل��ك ك��اف��ة ال�ع��ام�ل��ني يف ال�ق�ط��اع ال ��زراع ��ي ل�ت�ق��دي��م ال� ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة
واالرش��ادي��ة ل�ه��م يف ه��ذا امل��رك��ز وس�ي�ك��ون امل��رك��ز ب��إذن ال�ل��ه م�ج�ه��زا ب��أح��دث
ال �ت �ق �ن �ي��ات ال �ح��دي �ث��ة ل� �ل ��دورات ال �ت��دري �ب �ي��ة ب� ��دالً م ��ن أن ي�ت�ح�م��ل امل ��زارع ��ون
والجمعيات التعاونية عناء السفر اىل العاصمة صنعاء لحضور الدورات
التدريبية سيتم تقديم ال��دورات التدريبية لهم وف��ق اح��دث التقنيات يف
هذا املركز التدريبي والذي سيكون داخل مكتب الزراعة والريّ وبإذن الله
خال األسابيع القادمة سيتم افتتاح هذا املركز.

محافظة ذمار أحدى املحافظات التي تشتهر بزراعة النب ماذا

ً
مشكورة أتت
الثورة الزراعية التي تقودها اللجنة الزراعية والسمكية العليا

أهمية الزراعة يف تعزيز األمن القومي اليمن
تعد الزراعة العمود الفقري
لالقتصاد الوطني ،وعليها
اعتمدت الحضارات والدول
اليمنية القديمة في اقتصادها
ونهضتها وتقدمها ،وقد تفنن
االنسان اليمني في بناء وتشييد
السدود والمدرجات الزراعية والصهاريج،
فطوع الطبيعة الجبلية وحولها إلى
حدائق خضراء معلقة في السماء،
وزرع الصحراء فجعل منها مروجا زراعية
وبساطا اخضر ،وبها فعرفت اليمن
بالعربية السعيدة ،ووصفها الله في
محكم كتابة بالبلدة الطيبة.
تقرير  /محمد صالح حاتم
أكد الدكتور شعفل عمر مدير عام قطاع نشر التقنيات بالهيئة
العامة للبحوث ال��زراع�ي��ة ،أن ال��زراع��ة تعترب راف��دا م��ن رواف��د
االق �ت �ص��اد ال�ي�م�ن��ي ،ح�ي��ث ت�س��اه��م ب�م��ا ن�س�ب�ت��ه  17%م��ن ال�ن��ات��ج
امل �ح��يل ،وي�ش�ت�غ��ل ف�ي�ه��ا اك ��ر م��ن  50%م��ن االي ��ادي ال�ع��ام�ل��ة،
وي�ع�ت�م��د ع�ل�ي�ه��ا اك��ر م��ن  70%م��ن ال�س�ك��ان ،واض ��اف ال��دك�ت��ور
شعفل أن لها اهمية يف تخفيض ف��ات��ورة االس�ت��راد التي تثقل
كاهل الشعب ،وتحويل قيمة هذه الفاتورة لتنمية القطاعات
االخ��رى ،كما أن ال��زراع��ة تعمل ع��ى توفر م��دخ��ات صناعية
لقطاع الصناعة.

ً
سياسيا
اهميتها
م��وض�ح��ا ب��أن ال�غ��ذاء اص�ب��ح أح��د ادوات الضغط ال�ت��ي تتبعها
الدول املصدرة واملنتجة عى الدول املستوردة فهي ورقة ضغط
ق��وي��ة ي�م�ك��ن م��ن خ��ال�ه��ا اب �ت��زاز دول ال�ع�ج��ز ال �غ��ذايئ سياسيا،
م �ش ��را إىل أن ال �ح ��رب ال �ج ��دي ��دة وه ��ي ح ��رب ال� �غ ��ذاء ،وال �ت��ي
تستخدمها دول االستكبار العاملي ضد الشعوب الفقرة وغر
امل�ن�ت�ج��ه ،وذل ��ك ب �ه��دف ال �ت��أث��ر ع��ى ق��رارات �ه��ا ن �ظ��را الن ال �غ��ذاء
س�ل��ع ع��دي�م��ة امل��رون��ة م��ن ن��اح�ي��ة ال�ط�ل��ب وت�ج��در االش ��ارة اىل ان
املرحلة الراهنة كشف كثر من الحقائق التي كانت غر معروفة
س��اب�ق��ا ف�ق��د ت�ح��ول ال�غ��ذاء اىل اح��د ادوات ال�ح��روب م��ن خ��ال
الحصار ومنع تدفق السلع الغذائية عندما تقتيض حاجة دول
االستكبار العاملي ذلك..
واضاف الدكتور عمر أن الشعوب املستوردة لقوتها وغذائها
تدفع ثمن ذلك حريتها وسيادتها واستقالها  ،فمن ال يمتلك
قوته ال يمتلك قراره..

املقومات الزراعية
واك��د الدكتور شعفل عمر أن اليمن تمتلك مقومات زراعية
كبرة ،لو تم استغالها االستغال االمثل لتحقق له االكتفاء
الذايت ،مشرا إىل أن اهم تلك املقومات موقعها االسراتيجي،
وبيئتها الصالحة لزراعة مختلف املحاصيل الزراعية وجعل من
مكونات هذه الربة بيئة حاضنة الهم العناصر الغذائية التي
جعلت املحاصيل الزراعية تتميز بجودتها املتفردة ،باإلضافة
ل�ت�ض��اري�س�ه��ا امل �ت �ع��ددة وال ��ذي ج�م�ع��ت ب�ي�ئ��ات م�ن��اس�ب��ة ل��زراع��ة
معظم امل�ح��اص�ي��ل ع��ى م��دار ال�س�ن��ة وه��ذه م�ي��زة ال ت��وج��د اال يف
اليمن ..واشار عمر أن املورد البشري يعترب من أهم املقومات
الزراعية ،باعتباره أهم مورد انتاجي تميزت به اليمن فاملزارع
اليمني بحكم تاريخه الحضاري وارث��ه ال��زراع��ي يعد من اشهر
واكر مزارعي العالم خربة ومعرفة بأصول الزراعة فما يمتلكه
امل��زارع اليمني من خربات يعد ثروة وفرت الكثر من الخربات
واملعارف ،وقال الدكتور عمر أن اليمن تمتلك مساحات زراعية
ك�ب��رة يف عموم محافظات اليمن  ،مشرا أن تلك املساحات
تتوزع طبقا مليزتها النسبية يف زراعة محاصيل مختلفة فاإلقليم
الشرقي يمتلك م�ي��زة نسبية يف ان�ت��اج القمح وك��ذل��ك القيعان
االخ� ��رى يف اق �ل �ي��م امل��رت �ف �ع��ات ال��وس �ط��ى وب �ق �ي��ة االق��ال �ي��م ت�ت�م�ي��ز
بزراعة البقوليات والخضار والفاكهة االمر الذي يعد من النعم
التي وهبها الله ليمن االيمان..
زراعة القمح
واوضح مدير عام قطاع نشر التقنيات بالهيئة العامة للبحوث
ال��زراع�ي��ة أن اليمن تستورد اك��ر م��ن ثاثة مايني وث�م��ان مائة
ال ��ف ط ��ن م ��ن ال �ق �م��ح وال ��دق �ي ��ق ،وه ��ي ك �م �ي��ات ك �ب ��رة ،وت�ب�ل��غ

قيمتها اكر من مليار دوالر ،وهذا املبلغ يثقل كاهل الشعب
اليمني ،الفتا بأن اليمن يخطو خطوات حثيثة لتقليص فاتورة
االس �ت ��راد م��ن ال�ق�م��ح وال��دق �ي��ق ،خ��اص��ة ب�ع��د وج ��ود ال�ق�ي��ادة
واإلرادة السياسية للتوجه نحو تحقيق االكتفاء الذايت..
واك��د الدكتور عمر أن اليمن تمتلك مقومات ل��زراع��ة القمح
وخ ��اص ��ة يف ال �ج ��وف ،وال �ت ��ي ت �م �ت��از ب�خ�ص��وب��ة ت��رب �ت �ه��ا ،ووف ��رة
م�ي��اه�ه��ا ،وم�س��اح�ت�ه��ا ال �ك �ب ��رة ،وان�ت��اج�ي��ات�ه��ا ال �ع��ال �ي��ة ،ح�ي��ث
وص�ل��ت ان�ت��اج�ي��ة ال�ه�ك�ت��ار س�ب�ع��ه أط �ن��ان ،وه��ي ك�م�ي��ات ك�ب��رة،
باإلضافة اىل نجاح زراعة القمح يف تهامة والتي اثبتت التجارب
نجاح زراعة القمح..

االستعدادات للموسم القادم
وق��ال" :اللجنة الزراعية والسمكية العليا وجهت املؤسسات
الزراعية بمضاعفة جهودها والتنسيق فيما بينها لاستعداد
ل �ل �م��وس��م ال ��زراع ��ي ال� �ق ��ادم ت �ن �ف �ي��ذا ل �ت��وج �ي �ه��ات ق �ي ��ادة ال �ث ��ورة
والقيادة السياسية ،فسعت لهيئة العامة للبحوث واإلرشاد
الزراعي بتوفر اهم االصناف من الحبوب التي تمتاز بإنتاجية
عالية تصل اىل ثمانية أطنان للهكتار بمعنى اننا بهذه االصناف
قد ضاعفنا املساحة بزيادة انتاجية الهكتار الواحد بأضعاف
انتاجيته باألصناف غر املحسنة ،مضيفا أن املؤسسة العامة
لتنمية وان�ت��اج ال�ح�ب��وب ك��ان ل�ه��ا دور ب��ارز يف زراع ��ة مخرجات
ال�ب�ح��وث ال��زراع�ي��ة م��ن االص �ن��اف ال�ج�ي��دة يف م�ح��اف�ظ��ة ال�ج��وف
وعمران والتوسع الكبر يف املساحات املزروعة منها "
وأضاف" :ألول مرة يتم زراعة مزرعة قاع شرعة بالكامل والذي
ق��ام��ت ب��ه امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة إلك�ث��ار ال �ب��ذور ،وك��ذا م��زرع��ة رب��اط
القلعة ومزرعة الجرابح ،منوها أن عى املؤسسة التوسع اكر
يف زراع��ة ال�ب��ذور ،ع��ن ط��ري��ق زراع��ة ك��ام��ل امل�س��اح��ات يف امل��زارع

التابعة لها ،وعرب املشاريع التعاقدية مع املزارعني النموذجيني
إلن�ت��اج ال�ب��ذور يف اق��ال�ي��م امل��رت�ف�ع��ات واق�ل�ي��م ال�س�ه��ل الساحيل
بتهامة واقليم الهضبة الشرقية مثل محافظة الجوف وشبوه
وج � ��زء م ��ن م � ��ارب ،س �ع �ي��ا ل�ت�ق�ل�ي��ص ف �ج ��وة ال� �ب ��ذور ال �ت ��ي ت�ع��د
ع��ائ�ق��اً ام ��ام تحقيق ه��دف ال��وص��ول اىل االك�ت�ف��اء ال ��ذايت ،وق��د
عملت ج�ه��داً ملموساً يف زي��ادة االن�ت��اج م��ن ال�ب��ذور يف املواسم
السابقة"..
تحقيق االكتفاء الذايت
وأردف ب ��ال �ق ��ول" :ال �ي �م ��ن ت �خ �ط ��وا خ� �ط ��وات ح �ث �ي �ث��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق
االك�ت�ف��اء ال ��ذايت لتقليص ف��ات��ورة االس �ت��راد خ��اص��ة م��ع وج��ود
ال �ق �ي ��ادة واإلرادة ال �س �ي��اس �ي��ة ل �ل �ت��وج��ه ن �ح��و ت�ح�ق�ي��ق االك �ت �ف��اء
ال ��ذايت وه ��ذا م��ا وج��دن��اه يف ال�ق�ي��ادة ال�ث��وري��ة م�م�ث�ل��ة يف ال�س�ي��د
ال�ق��ائ��د ع�ب��دامل�ل��ك ال�ح��ويث -ح�ف�ظ��ة ال�ل��ه -وال�ق�ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة،
والذي يحث عى ضرورة التوجه نحو زراعة القمح والحبوب
وال�ب�ق��ول�ي��ات ،واس�ت�غ��ال امل��وس��م ال�ق��ادم ل��زي��ادة االن �ت��اج ،وأن
هذا التوجه من شأنه أن يسهم اسهاما كبرا يف زيادة اإلنتاج
من القمح والحبوب"..
مبينا أن توجيهات السيد عبدامللك الحويث يف تدشينه لربنامج
التنمية املحلية والعمل املشرك بني أجهزة الدولة ومكونات
املجتمع باستغال املوسم القادم وزراعة املساحات الواسعة
يف م�ح��اف�ظ��ة ال �ج��وف واس �ت �خ��دام ال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ح��دي�ث��ة يف ال��ري
وك��ذل��ك ال �ت��وج��ه ب ��زراع ��ة ال �ص �ح��راء ب�م�ح�ص��ول ال��دخ��ن وال ��ذي
اثبتت التجارب جدوائية هذه الزراعة ،مؤكدا عى أن موجهات
السيد القائد تعد بمثابة اسراتيجية وطنية تتطلب برنامجا
تنفيذيا لها ،لتحقق اهدافها ،وه��ذا ما يتطلب القيام به من
قبل كافة الجهات.

ال��زراع��ة ال�ت�ع��اق��دي��ة ن�ظ��ام ت�س��وي�ق��ي ح��دي��ث ح��دث��ون��ا ع�ن�ه��ا وع��ن
اهميتها وما تحقق منها ؟

الزراعة التعاقدية أحدثت نقلة نوعية يف مجال االستثمار الزراعي الصحيح
وقد تقدمت لهذه الزراعة التعاقدية العديد من الجمعيات يف مختلف
محافظات الجمهورية ولدينا جمعية ضوران التعاونية الزراعية قد قامت
بالعديد من ال��زراع��ات التعاقدية مع بعض الشركات وات��ت ثمارها ولله
الحمد ونتمنى ان يتم تعميم هذه التجربة عى بقية الجمعيات التعاونية
الزراعية يف بقية املديريات ونحن بدورنا يف مكتب الزراعة والريّ مستعدون
لتقديم كافة التسهيات لنجاح هذه التجربة يف بقية مديريات املحافظة.

 زراعة القمح والحبوب من األولويات التي تهتم بها القيادةكونها محاصيل اسرتاتيجية وتسعى لتحقيق االكتفاء الذايت
منها ..ما هو دوركم يف نحو تحقيق هذا الهدف؟

زراعة القمح والحبوب ترتبط باألمن القومي واالستقال السيايس و نحن
ولله الحمد اآلن وبناءً عى توجيهات القيادة السياسية وايضاً توجيهات
اللجنة الزراعية والسمكية العليا اىل محافظة ذم��ار باستصاح األرايض
ال��زراع�ي��ة ال�ص��ال�ب��ة وغ��ر امل��زروع��ة ق�م�ن��ا يف خ��ال ال�ث��اث األس��اب�ي��ع امل��اض�ي��ة
بتشكيل لجنة رئيسية باملحافظة الس�ت�ص��اح ه��ذه األرايض وال�ع�م��ل اآلن
جار يف تكليف لجان فرعية يف كافة املديريات وايضاً مسح شامل لألرايض
الزراعية الصالبة التابعة للدولة كون األرايض الزراعية الصالبة واململوكة
للمواطنني لدينا مسح سابق لها ،ونحن بصدد استكمال املسح يف كافة
م��دي��ري��ات املحافظة ل��يك يتم ال�ب��دء بعمل استصاح ه��ذه األرايض وتوفر
م�س�ت�ل��زم��ات ال��زراع��ة م��ن ال �ب��ذور ووق ��ود ال��دي��زل الس�ت�ص��اح ه��ذه األرايض
ولله الحمد وجدنا تفاعا ً من بعض م��دراء املديريات ،والبعض اآلخر ال
زالوا يف طور تشكيل اللجان الفرعية والرفع بمسوحات لألرايض الزراعية
الصالبة التابعة للدولة س��واءً كانت ل��ألوق��اف او أرايض وع�ق��ارات الدولة
ليك يتم االستغال األمثل لكافة األرايض اململوكة للدولة وزراعتها بالقمح
والحبوب بشكل عام والبقوليات.

الرثوة الحيوانية الرديف لإلنتاج النبايت ما واقعها وكيف يمكن
حمايتها واملحافظة عليها؟

بالنسبة للروة الحيوانية بمحافظة ذمار كما هي محافظة زراعية بامتياز
اي�ض��اً محافظة غنية ب��ال��روة الحيوانية حيث يوجد يف املحافظة اك��ر من
مليون رأس من الضأن واملاعز واالبقار واألبل ونحن يف مكتب الزراعة والريّ
نهتم بهذا الجانب اهتماماً كبراً وق��د قمنا العام امل��ايض بحملة تحصني
للحيوانات يف ست مديريات من مديريات املحافظة وحالياً يتم االع��داد
الستكمال املرحلة الثانية للبدء يف املرحلة الثانية يف تحصني الحيوانات يف
الست املديريات املتبقية ونقدم التسهيات الازمة إلدارة الصحة الحيوانية
واي �ض ��اً إدارة ت�ن�م�ي��ة ال� ��روة ال�ح�ي��وان�ي��ة وف ��ق م��ا ه��و م �ت��اح ل��دي�ن��ا وال�ت��وع�ي��ة
واإلرشاد ايضاً للمزارعني عن طريق األطباء البيطريني املوجودين لدينا يف
ً
عاوة عى ذلك قمنا االن يف الوحدة التنفيذية إلدارة
مديريات املحافظة
ت�م��وي��ات امل�ش��اري��ع وامل �ب��ادرات ال��زراع�ي��ة ب��اس�ت�خ��راج م��واف�ق��ات ش��راء ستني
حقيبة بيطرية متكاملة لألطباء البيطرين املوجودين يف قراهم ويف عزلهم
وغر املتواجدين يف عاصمة املحافظة او يف عواصم املديريات حتى يقدموا
ال �خ��دم��ات ال�ب�ي�ط��ري��ة ل�ل�م��زارع��ني ون �ح��ن ب ��دورن ��ا ن �ق��دم ل�ه��م ه ��ذه ال�ح�ق�ي�ب��ة
البيطرية ليك يتمكنوا من تقديم الرعاية الصحية البيطرية للحيوانات يف
تلك القرى والعزل التي يتواجدون فيها وتوفر مشقة السفر عى االخوة
مربيني الحيوانات اىل عاصمة املحافظة او اىل املدن الرئيسية يف املديريات
وه��ذا سيخفف ع��ى امل��زارع��ني م��ن التنقل ملعالجة ح�ي��وان��ات�ه��م يف عاصمة
املحافظة او يف املدن الرئيسية للمديريات .

مركز نهم الجمركي
يتلف  1570كرتونًا من
الفواكه املنتهية الصالحية

أتلف مركز نهم الجمريك بمحافظة صنعاء اليوم  1570كرتوناً من
فاكهتي االفوكادو واالناناس ..نتيجة عدم صاحيتها لاستهاك
االدمي.
وأوض ��ح م��دي��ر امل��رك��ز ي��وس��ف ال�ع�م��اري أن ع�م�ل�ي��ات االت ��اف ال�ت��ي
نفذها املكتب كانت نتيجة وجود عفن ظاهري..اثبت انتهاء فرة
الصاحية..لهذه الفواكه.
وأشار العماري إىل أن قيادة مصلحه الجمارك ..حرصا منها عى
االض�ط��اع بالقيام بواجبها نحو حماية املجتمع وع��دم السماح
ب��دخ��ول ال�ب�ل��د اي م�ن�ت�ج��ات منتهية ال�ص��اح�ي��ة..يف ج�م�ي��ع منافذ
الجمارك..حيث تعد مصلحة الجمارك خط الدفاع األول لحماية
امل��واط �ن��ني م��ن ت ��داول ب�ض��ائ��ع م�ن�ت�ه�ي��ة وغ ��ر ص��ال�ح��ة ل��اس�ت�خ��دام
االدمي..
الجدير بالذكر ان مركز نهم الجمريك نفذ عمليات عديدة خال
هذا العام لبضائع فاسدة ومنتهية الصاحية..تنفيذا لتعليمات
قيادة مصلحة الجمارك الحريصة عى سامة املواطن.
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ات للبناء املؤسيس والعمل التنموي املشرتك
ن
ب
ل
موجهات قائد الثورة ِ ٍ

أكد عدد من العلماء واالعالميين
والمثقفين أن كلمة السيد خالل
تدشين العمل المشترك بين
أجهزة الدولة ومكونات المجتمع
المدني بما حملت في طياتها
من موجهات هامة تمثل لبنات
هامة للبناء المؤسسي المرتكز
على االسس الصحيحة المنطلقة
من استشعار أمانة المسؤولية
أمام الله وأمام الشعب لتتكامل
الجهود بين مختلف مكونات
المجتمع مع السلطات المحلية
وبقية مؤسسات الدولة ..وحول
أهمية تجسيد موجهات قائد
الثورة في الواقع العملي
"26سبتمبر" أجرت لقاءات هامة
في هذا الجانب إلى التفاصيل:
لقاءات  /عفاف الشريف

يف البداية تحدث العالمة عبدالله بن حمود
العزي -عضو الهيئة العليا لرابطة علماء عضو
مجلس الشورى بالقول" :الحقيقة ان سماحة
السيد القائد عبدامللك بدر الدين الحويث حفظه
الله يف كل خطاب ويف كل مناسبة يشد الدولة
واملجتمع اىل الله فهو دائما يجسد الربانية يف
قوله وفعله ويف أمره ونهيه واذا أردنا معرفة
التطبيق الواقعي لقوله تعاىل( :كونوا ربانيني
بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون)
فما علينا اال النظر إىل واقع سماحته فهو رباين
يف نصحه ويف ك�ل�م��ات��ه ويف خ�ط��اب��ات��ه ويف قوله
ويف ع �م �ل��ه ويف ت��وج �ي �ه��ه وت ��وج �ه ��ات ��ه ول �ق ��اءات ��ه
واذا ع��دن��ا اىل خ �ط��اب��ه ل�ل�ح�ك��وم��ة وامل�ح��اف�ظ��ني
واملسؤولني وجدناه ينطلق من ذلك فهو يريد
م��ن امل �س��ؤول م�ه�م��ا ك ��ان م�ن�ص�ب��ه ان يستشعر
امل�س��ؤول�ي��ة يف ع�م�ل��ه وان ي�ع�ل��م ان�ه��ا م�س��ؤول�ي��ة
دينية قبل أن تكون وظيفية ويريد أن ترتسخ
معاين الوظيفة ودرجات املسؤولية وتدرجاتها
يف هذا االتجاه الرباين وهو بهذا يجدد مفهوم
الوظيفة يف اإلسالم لريتقي باملوظف اىل االعىل
ف �ي��ؤدي ع�م�ل��ه م��رت�ب�ط��ا ب��رب��ه وم�س�ت�ش�ع��را مل�ه��ام
امل�س��ؤول�ي��ة امل�ل�ق��اة ع��ىل ع��ات�ق��ه وي��ري��د أن يلتفت
إىل ه � ��ذه امل �ن �ط �ل �ق ��ات ال �س ��ام �ي ��ة ك� ��ل م �س ��ؤويل
ال� ��دول� ��ة م ��ن أع� ��ىل ال� �ه ��رم اىل ادن� � ��اه ألن �ه ��م اذا
ان �ط �ل �ق��وا يف أداء وظ��ائ �ف �ه��م م ��ن ه� ��ذا امل �ف �ه��وم
ال ��راق ��ي وال ��رائ ��ع ف�س�ي�ش�ع��رون ع�ن��د أداء امل�ه��ام
املناطة بمسؤولياتهم انهم يف عبادة فدوامهم
عبادة وأداء مسؤولياتهم الوظيفية عىل أكمل
وج� ��ه ع �ب ��ادة وان �ج ��ازه ��م ألع �م��ال �ه��م أوال ب ��أول
عباده كما أن استشعار املسؤولية سريسخ يف
نفسياتهم ال��رق��اب��ة ال��ذات�ي��ة وب��ال�ت��ايل ستختفي
مظاهر الفساد الذي هو آفة كل مسؤول ,واذا
ع��دن��ا اىل م��وج�ه��ات خ�ط��اب��ه للحكومة وج��دن��اه
ي�ع��زز م��ا ذك��ره يف خ�ط��اب��ات س�م��اح�ت��ه السابقة
وخاصة سلسلة شرحه لعهد االمام عيل عليه
ال �س ��الم إىل م��ال��ك األش ��رت رض� ��وان ال �ل��ه ع�ل�ي��ه ,
واريد ان أهمس يف اذان من تعامل او يريد ان
يتعامل مع خطاب سماحته وموجهاته املهمة
ب��ال �غ �ف �ل��ة وال �ت �ن ��ايس ان ي �ع ��ود إىل رش � ��ده وان
يقوم بمسؤولياته قبل أن يتم قلعه والتعزير
ب ��ه وق �ب��ل أن ي�ق��ع ال �ف ��أس يف ال� ��رأس ف��امل��راح��ل
القادمة لن تكون كالسابقة..
وارج� � � � ��و ان ال ت � �ص� ��ل أح � ��وال � �ه � ��م اىل درج � ��ة
اخ� �ت� �ب ��ار ص � ��ر س �م ��اح �ت ��ه ع �ل �ي �ه ��م خ� ��اص� ��ة وق ��د
ع ��رف ال �ع��ال��م ب ��أس ��ره م ��ن ه ��و وك �ي ��ف ه ��و وم��ن
ق��اد م �ع��ارك ال�ن�ص��ر وال�ت�ح��ري��ر واذاق ال �ع��دوان
وأدوات ��ه م ��رارة االن �ه��زام امل��ري��ر ف�ه��و ال �ق��ادر عىل
ت �ط �ه ��ري ك � ��ل امل� ��ؤس � �س� ��ات م � ��ن ك � ��ل م � �س � ��ؤول ال
ي �س �ت �ش �ع��ر م �س��ؤول �ي �ت��ه وال ي �ق ��وم ب ��واج �ب ��ه وال
ي��رب�ط�ه��ا ب��ال�س�م�ي��ع ال �ب �ص��ري وس �ي ��درك ال�ج�م�ي��ع
ان معايري األداء ومدونة السلوك التي يعكف
عىل تدوينهما وآليات وكيفية تطبيقهما رجال
صدقوا ما عاهدوا الله عليه وستكونان املقياس
الذي يحكم األداء الوظيفي وعمليات التغيري
والتدوير فدماء الشهداء وآهات الجرحى لن

ت��ذه��ب س ��دى ب ��إذن ال �ل��ه ال�ع��يل
القدير
املسؤولية أمام الله
من جانبه تحدث شايف ظافر
بالقول:
ب � � � �ع � � � ��د س � � � �م� � � ��اع � � � �ن� � � ��ا ل � �ك � �ل � �م � ��ة
وت � ��وج� � �ي� � �ه � ��ات ق � ��ائ � ��دن � ��ا ال� �ع� �ل ��م
ال� �س� �ي ��د ع� �ب ��دامل� �ل ��ك ب� � ��در ال ��دي ��ن
ال�ح��ويث ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه ال�ت��ي أمل��ت
بكل ما يعانيه الشعب اليمني
وامل � � �ج� � ��اه� � ��دون املخلصون يف
ال��دول��ة من القصور والتفريط
وال � � �ف � � �س� � ��اد وع � � � � ��دم ال � �ش � �ع� ��ور
ب� � � ��امل � � � �س� � � ��ؤول � � � �ي� � � ��ة م � � � � ��ن ب � �ع� ��ض
امل �س ��ؤول ��ني يف ال� ��دول� ��ة ،ي�ج��ب
علينا م��ن االن ان نعمل بجد
وإخ� � � � � � � � ��الص ووف� � � � � � � � ��اء ل � � ��دم � � ��اء
ال�ش�ه��داء وال�ج��رح��ى واالس��رى
وال � �ق � �ي � ��ادة ال �ع �ظ �ي �م ��ة ون �ت �ح ��د
ج �م �ي �ع��ا ش �ع �ب��ا وج �ي �ش ��ا وأم �ن ��ا
ودولة وقيادة ملحاربة ومراقبة
وف � �ض � ��ح وردع ك � ��ل م� �س ��ؤول
ف ��اس ��د يف ال � ��دول � ��ة ،ب �ت ��وح ��دن ��ا
ج� �م� �ي� �ع ��ا س� �ن� �س ��د ك � ��ل اب � � ��واب
الفساد عىل الفاسدين.
دولة املجتمع ومجتمع
الدولة
عيل عبدالله صومل استهل
ح ��دي� �ث ��ه ب � ��ال � �ق � ��ول :اع� �ت� �ق ��د أن
امل��رح�ل��ة ال�ق��ادم��ة ه��ي مرحلة التغيري املؤسيس
والتصحيح اإلداري وإع��ادة التأسيس والبناء
ألج � �ه� ��زة ال � ��دول � ��ة وف � ��ق امل �ن �ط �ل �ق ��ات اإلي �م ��ان �ي ��ة
وامل��وج �ه��ات ال�ق��رآن�ي��ة ال �ه��ادي��ة إىل إن �ش��اء دول��ة
ال � �ع � ��دل ال � �ت � ��ي ت� �س� �ت� �خ ��دم ال � �ق � ��وة وال� � �ح� � ��زم يف
م��وض�ع�ه�م��ا ال�ص�ح�ي��ح ك �م��ا ت�س�ت�خ��دم ال��رح�م��ة
والرفق يف موقعهما املناسب.
ب � �ن � ��اء دول � � � ��ة ت � �خ � ��دم ال � �ش � �ع� ��ب وت � �س � �ه� ��ر ع ��ىل
م �ص��ال �ح��ه وت �ح ��اف ��ظ ع ��ىل ك ��رام �ت ��ه وت �ن �ه ��ض ب��ه
فكريا وأخالقيا واقتصاديا وصناعيا ,لتكتمل
أسباب القوة وع��وام��ل النهضة وتقوى رواب��ط
الوحدة وأواصر األخوة..
نعم إن املرحلة الراهنة هي مرحلة القطاف
ل�ث�م��ار ال �ص��ر واالس �ت �ق �ب��ال ل��رك��ات ال�ن�ص��ر وب��ال
ش ��ك أن ال �ش �ع��ب ه ��و ص��ان��ع م��الح��م ال�ص�م��ود
ومريس دعائم الشموخ ومن جبينه امليلء بغبار
امل �ي ��دان وع� ��رق ال �ك �ف��اح ت �ش��رق ش �م��وس ال �ع��زة
والكرامة ويسطع فجر الحرية والعدالة واليد

عىل رأس امل��ال من الفساد إىل
حالة االستثمار له واالستفادة
م � �ن� ��ه ول � � ��ن ي� �ت� �ح� �ق ��ق االن � �ت � �ق� ��ال
امل � �ط � �ل� ��وب وال � �ت � �ف � ��وق امل � ��رغ � ��وب
إال ب � ��االرت � �ق � ��اء ب� ��وع� ��ي وإدراك
وق� ��درات وم �ه ��ارات ال�ص��ادق��ني
األح � � � � � � ��رار يف أج � � �ه � � ��زة ال� � ��دول� � ��ة
وم � �ك� ��ون� ��ات امل �ج �ت �م ��ع ل �ي �ك ��ون ��وا
ش ��رك ��اء يف امل �س��ؤول �ي��ة وب��ال�ت��ايل
ي� � �ج� � �ن � ��ون ج � �م � �ي � �ع� ��ا إم� � � � ��ا ث � �م� ��ار
ال�ح�ك�م��ة وامل �ه��ارة وال�ع��زم وإم��ا
آثار البالدة واالرتجال والوهن
فال الدولة تنحي بالالئمة عىل
امل �ج �ت �م ��ع وال امل �ج �ت �م ��ع ي �ل �ق��ي
ب��ال�ت�ب�ع��ة ع ��ىل ظ �ه��ر ال ��دول ��ة إن
ال �س �ي ��د ال� �ق ��ائ ��د ي �ح �ف �ظ ��ه ال �ل ��ه
ي��ري��د م��ن خ��الل ه��ذه ال�ش��راك��ة
أن تنهض اليمن وفق معادلة
ن� � �م� � ��وذج� � �ي� � ��ة ق� � � ��د ت � � �ك � � ��ون غ ��ري
م�س�ب��وق��ة يف أن�ظ�م��ة ال�ش�ع��وب
األخ � � � � � � � � ��رى أق � � � �ص� � � ��د م� � �ع� � ��ادل� � ��ة
"م � �ج � �ت � �م � ��ع ال � � � ��دول � � � ��ة ودول� � � � ��ة
امل�ج�ت�م��ع "ف��ال ال��دول��ة م�ع��زول��ة
عن املجتمع فتستأثر بالفوائد
وال امل�ج�ت�م��ع ب�ع�ي��د ع��ن ال��دول��ة
فيحيك لها املكائد..
إن م��ن أه��م م�م�ي��زات ال��رؤي��ة
ال�ح�ض��اري��ة وامل�ن�ه�ج�ي��ة اإلداري ��ة
ال� �ت ��ي ي �ق ��دم �ه ��ا ال �س �ي ��د ال �ق ��ائ ��د
ح� �ف �ظ ��ه ال � �ل � ��ه يف م� �ح ��اض ��رات ��ه
وخطاباته ودروسه أنها تعيد هندسة املفاهيم
وص � �ي � ��اغ � ��ة امل � �ص � �ط � �ل � �ح� ��ات ب� �م� �ض� ��ام� ��ني ف� ��ري� ��دة
وعناوين جديدة ال تلتقي مع املعارف املستوردة
وامل�ص��درة واملصطلحات امل��أخ��وذة أو املفروضة
من لدن الحضارة األوروبية والثقافة الغربية
بل إنها قرآنية املنبع إنسانية املصب أو فلتقل:
رب��ان�ي��ة امل �ص��در ع��امل�ي��ة ال��وج�ه��ة إن�س��ان�ي��ة ال�ه��دف
تبث شعاعها يف عقول املستبصرين بنور القرآن
وتحدث ايقاعها عىل قلوب املنتصرين بسالح
اإلي �م��ان ل�ت�ع��زز يف وج ��دان ال�ي�م�ن�ي��ني وواق�ع�ه��م
امل �ل �م ��وس آف � ��اق وأب� �ع ��اد م�ن�ه�ج�ي��ة ال �ت �ط �ه��ر م��ن
رج��س ال�ش�ي�ط��ان وال�ت�ح��رر م��ن س�ي��ف الطغيان
وتغرس عاطفة املحبة والرحمة ألبناء الوطن
كما ت�ح��رك عاصفة ال�ق��وة وال�ش��دة ع��ىل أع��داء
اليمن.
الرقابة القانونية
وف� � ��اء ال� �ك� �ب ��يس -ك ��ات �ب ��ة س �ي ��اس �ي ��ة وإع ��الم �ي ��ة
ت �ح ��دث ��ت ب ��ال �ق ��ول :خ �ل ��ق ال �ل ��ه ت �ع ��اىل اإلن �س ��ان

العالمة العزي :استشعار املسؤولية أمام
اهلل سريسخ يف النفوس الرقابة الذاتية
ظافر :يجب علينا العمل بجد وإخالص
وفا ًء لدماء الشهداء والجرحى
صومل :املرحلة الراهنة يه مرحلة القطاف
لثمار الصرب واالستقبال لربكات النرص
الكبيس :يجب أن يفعل مبدأ الثواب
والعقاب
الطوىل لليمن الكريم دولة وشعبا التي قهرت
معاول الطغاة ودمرت معاقل البغاة وقرت
ج�ح��اف��ل ال�غ��زاة ليست ع��اج��زة ع��ن إع��ادة بناء
ال ��ذات م��ن ال��داخ��ل وب�ل�غ��ة م�ع�م��اري��ة هندسية
ف� ��إن م ��ن ب �ن��ى ج � ��دار ال �س �ي ��ادة وأش � ��اد ح�ص�ن�ه��ا
املنيع لن يعجز عن ترميم السكن من الداخل
وتوفري أسباب السعادة لسكان اليمن الكبري
إن ش�ع�ب��ا ي�م��د ج �س��ور ال �ع �ب��ور م��ن ض�ف��ة ال��ذل
وال�ه��وان إىل ضفة العز واإلب��اء لهو ق��ادر بإذن
ال�ل��ه ع��ىل ت�ط��وي��ع امل�س�ت�ح�ي��ل وت��ذل�ي��ل ال�ص�ع��اب
وم �ف��اج��أة ال �ش �ع��وب ب��آي��ات ال�ع�ظ�م��ة واإلب� ��داع
يف امل� �ج� ��االت اإلداري� � � ��ة وال ��زراع� �ي ��ة وال �ص �ن��اع �ي��ة
والخدمية واملدنية كما أدهش شعوب األرض
قاطبة بعزيمته ال�ف��والذي��ة وعبقريته القتالية
وقدراته الحربية
إن ال �س �ي ��د ال �ق ��ائ ��د ي �ح �ف �ظ��ه ال �ل ��ه ي �س �ع��ى إىل
االن �ت �ق��ال ال �ف �ك��ري وال �ح ��ريك امل� ��دروس وف ��ق م��ا
ت�س�م��ح ب ��ه اإلم �ك��ان �ي��ات وال �ظ ��روف م ��ن م��رح�ل��ة
التكافؤ إىل مرحلة التفوق ومن حالة الحفاظ

وك � ��رم � ��ه وج� �ع� �ل ��ه م � �س � � اً
�ؤوال أم � � ��ام ال � �ل� ��ه ت �ع ��اىل
وأم ��ام ن�ف�س��ه وأم ��ام غ ��ريه ،س ��واء ك��ان يف بيته
أم يف وظيفته ،فالوظيفة تكليف ومسؤولية
ق�ب��ل أن ت�ك��ون ن �ف��وذا وس�ل�ط��ة ل�ي�ص�ب��ح امل��وظ��ف
يف م �م��ارس��ات��ه ظ �ل��وماً ��ا ج �ه� اً
�وال م �ت �ك��راً ا م�ت�ج�راًا،
وم �ت �ع �ن �ت��ا وم �ق �ص ��را وم �ه �م��ال وم �ف ��رط ��ا يف أداء
م �س ��ؤول �ي ��ات ��ه م �س �ت �غ ��ال ص ��الح �ي ��ات ��ه ألط �م ��اع ��ه
ال�ش�خ�ص�ي��ة ،ول �ه��ذا ت��داع �ي��ات وع��اق�ب��ة وخ�ي�م��ة
وك��ارث �ي��ة س �ت ��ؤدي إىل أض� ��رار م ��ادي ��ة وج�س��دي��ة
ع � ��ىل امل� � ��واط� � ��ن امل � �ك � �ل� ��وم ال� � � ��ذي س� �ي� �ظ ��ل ي ��دف ��ع
ف��ات��ورت �ه��ا غ ��ال � اًي ��ا يف ظ ��ل اع �ت �م ��اد امل �س ��ؤول ع��ىل
مطبخ إعالمي مهمته التطبيل والتلميع وخلق
مررات إلخفاقاته..
امل ��واط ��ن ال�ي�م�ن��ي م �ق �ه��ور م �ك �ل��وم م ��ن ع ��دوان
وح �ص��ار وأزم ��ة اق�ت�ص��ادي��ة خ��ان�ق��ة ،ي�ج��ب عىل
امل�س��ؤول أن ي�ج�ع��ل مصلحة امل��واط��ن وال��دول��ة
ف� ��وق ك ��ل م �ص �ل �ح��ة وع �ل �ي ��ه أن ي �ت ��ذك ��ر ب ��أن ��ه يف
خ ��دم ��ة ال ��وط ��ن وم ��واط �ن �ي ��ه األح� � ��رار  ،ل��أس��ف
الفساد يف بالدي هو سلوك متجدد والعامل
األسايس يف إعادة انتاجه هو "التنفيع" وضياع
الرقابة القانونية ،ولهذا فإن قائد الثورة السيد
ع �ب��دامل �ل��ك ال� �ح ��ويث-رع ��اه ال �ل ��ه -خ� ��الل ت��دش��ني
ال�ع�م��ل امل�ش��رتك ب��ني أج�ه��زة ال��دول��ة وم�ك��ون��ات
املجتمع ح� ّ�ذر امل�س��ؤول��ني يف جميع امل��ؤس�س��ات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة م ��ن ال �ت �ق �ص ��ري يف أداء امل �س ��ؤول �ي ��ة
واس �ت �غ ��الل ال �ص ��الح �ي ��ات ألط �م ��اع ش�خ�ص�ي��ة،
ودع��اه��م إىل اس�ت�ش�ع��ار امل�س��ؤول�ي��ة واألم��ان��ة يف
خ��دم��ة ال �ن ��اس ،ب ��ل أن ��ه أح��رج �ه��م أم ��ام ال ��رأي
ال �ع��ام ب��أن�ه��ا ت�ص�ل��ه ش �ك��اوى م��ن ال �ن��اس ب�ع��دم
إنجاز العمل وتسهيل معامالت املجتمع..
يجب أن يفعل مبدأ الثواب والعقاب ،فمن
ل��م ي�ق��م ب��واج�ب��ه س ��واء ك ��ان وزي� �راًا أو م��دي �راًا أو
اً
موظفا فعليه أن يدفع ثمن تقصريه ،بشرط
ّ
أال ت�س�ت�ق��وي ال�ح�ك��وم��ة ع��ىل ص�غ��ار امل��وظ�ف��ني،
وم � ��ن ل� ��م ي �ق ��م ب ��واج� �ب ��ه وص ��الح �ي ��ات ��ه ف �ل �ي��رتك
مكانه ملن يستطيع فعل ذل��ك ،ألن املسؤولية
أمانة ،واليمن اً
اً
وأبدا ،خاصة يف هذه
أوال وثانيا
ال �ظ ��روف ال �ح��رج��ة االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ،ل��ذل��ك وج��ب
التحرك قبل فوات األوان.
التعاون والتكافل
ف��اط �م��ة ح �س��ني ال �غ��ال �ب��ي ق ��ال ��ت :ي�م�ك�ن�ن��ا أن
ن �ع � ّ�زز ه ��ذا ال �ج��ان��ب م ��ن خ ��الل االرت �ب ��اط ال�ك�ب��ري
ب ��ال �ق ��رآن ال �ك ��ري ��م ف �ي �م��ا ي �ح ��ث ع �ل �ي��ه يف ج��ان��ب
العمل الجماعي( :وتعاونوا عىل الر والتقوى
وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان)( ،واعتصموا
بحبل الله جميعااً وال تفرقوا) ،هنا يوضح لنا
القرآن مدى النجاح الكبري الذي يحققه العمل
ال �ج �م ��اع ��ي ،وك �م ��ا ق� ��ال ال �س �ي ��د ف� ��إن ال �ت �ع ��اون
ض � � ��روري ع� ��ىل م �س �ت ��وى األف � �ك� ��ار وال �خ �ط ��ط يف
جميع األعمال ،وأن العمل الفردي مهما كان
ب��إخ��الص واج �ت �ه��اد ،ف�س�ي�خ�ف��ق وي�ب�ق��ى ن�ت��اج��ه
م�ح��دودااً ج��دااً مقابل امل�ج�ه��ود الجماعي وكما
ق��ال امل�ث��ل (:ي��د واح��دة م��ا تصفق)  ،ف��دائ�م��ااً ما
ن��رى األث��ر الكبري يف أي عمل جماعي خصوصااً
ت�ل��ك األع �م��ال ال�ت��ي ي�ش��رتك وي�ت�ع��اون ف�ي�ه��ا ك� اً
�ال
م��ن ال ��دول ��ة وامل�ج�ت�م��ع ،ف ��إذا م��ا ح�ظ��ي ال�ع�م��ل
بالروح األخوية بني جميع املسؤولني باإلضافة
للمجتمع وكل شخص بما يستطيع ،فسرنى
يف قادم األيام نجاحااً باهرااً يف جميع الجوانب
وعىل مستوى الوطن بأكمله.
العمل بروح الفريق الواحد
ختاما تحدثت منار عامر بقولها  :ركز السيد
ع �ب��دامل �ل��ك ب ��در ال ��دي ��ن ال �ح ��ويث ي�ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه يف
كلمته األخرية عىل أمور كثرية بالغة األهمية؛
ِ
وم ��ن أه �م �ه��ا ال �ت �ع ��اون وال �ع �م��ل ب� ��روح ال�ف��ري��ق
ال ��واح ��د ،وه ��ذا األم ��ر ال ��ذي ي�ج��ب أن ي�ه�ت��م به
ج�م�ي��ع م�س��ؤويل ال��دول��ة ل��ي ي�ت��م ال�ع�م��ل وف��ق
ما يريده الله ووف��ق توجيهات السيد القائد،
وبالتايل نجاح األعمال وتحقيق النتائج املرجوة
م��ن ذل ��ك ،ف��ال�ش�خ��ص ال��واح��د ال ي�س�ت�ط�ي��ع أن
يصل إىل الهدف بمفرده ،وإنما بتوحيد اآلراء
وتقسيم املهام ٌ
عليه من مسؤوليات ..
كل بما
ِ
ولتعزيز هذا الجانب يجب أن يعلم املسؤول
ب� ��أن� ��ه ي� �ت� �ح ��رك يف خ� ��دم� ��ة امل� �ج� �ت� �م ��ع وت �س �ه �ي ��ل
معامالته واحتياجاته ،وبدور املجتمع ينبغي
أن ي �ت �ع ��اون م ��ع ال �ج �ه ��ات ال ��رس �م �ي ��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق
األه � ��داف وت �س��ري��ع ال �ن �ت��ائ��ج ال�ص�ح�ي�ح��ة ،وم��ن
ه �ن ��ا ي �ج ��ب أن ت� �ك ��ون ال �ع ��الق ��ة ب �ي �ن �ه �م��ا ق��ائ �م��ة
ع��ىل األخ ��وة واإلي �م ��ان وال�ت�ع��ام��ل ال�ج�ي��د ،كما
ي �ن �ب �غ ��ي ال �ت �ن �س �ي ��ق ب� ��ني امل� �ح ��اف� �ظ ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة
وال�ج�ه��ات امل��رك��زي��ة يف ص�ن�ع��اء ،وب��ني ال ��وزارات
املختلفة اً
أيضا؛ لي ينعكس هذا التعاون عىل
املؤسسات واإلدارات وإىل كل موظف ،وبهذا
ت�ت�ح�ق��ق ث�م��ار ال�ت�ع��اون وه��ي ال�ن�ج��اح واالرت �ق��اء
باألعمال .

الشهيد ّ
عدي التميمي وإرثه ووص ّيته وما بعد شهادته
ّ
الشهيد ّ
املحتلة،
عدي التميمي بطل عمليّة حاجز ُشعفاط يف القدس
أي يف ري�ع��ان ال� ّ�ش�ب��اب ،س� َي� ُ
ال�ب��ال��غ م��ن ال�ع�م��ر (22ع ��اماً ��ا) ّ
�دخ��ل ال� ّت��اري��خ
جسدين ملضمونهما ذروة البالغ ِة وال ّتعبري:
بتوجيهه رسالتني ُت ّ
الحي مرّتني يف ُشعفاط عندما هاجم “الجُ نود
األوىل :كتبها بالرّصاص
ّ
اإلسرائيليني (الحظوا الجُ نود وليس املدنيني) وأطلق رصاص مُ ّ
سدسه
ح�ت��ى ال� ّ�ط�ل�ق��ة األخ ��رية ،وغ��ادر امل�ك��ان ب� ُ�ك��ل ُه��دوء وث�ق��ة م��رف��وع ال �رّأس،
َ
بعد قتل مُ ّ
واختفى مل ُ ّدة عشرة أيّام
جندة وإصابة ثالثة جُ نود آخرين،
دوّخ خاللها قوّات األمن اإلسرائيليّة ولم يَعُ د ّ
للظهور إال بعد توجّ هه
ِ
إىل مُ ستوطنة (معاليه أدوميم) وإطالق ّ
النار ،ومن مُ ّ
سدسه نفسه،
َ
ّ
عىل حرّاسها ،وأصاب أحدهم ،وظل يُط ِلق الرّصاص رُغم كثافة ّ
النريان
جوار ربّه.
حتى انتقل اىل
ِ
ال�ث��ان�ي��ة :ك�ت�ب�ه��ا ب�ق�ل��م ح��ر ج��اف ع��ىل ورق ك�رّاس�ت��ه امل��درس� ّي��ة رخ�ي�ص��ة
ال� ّ�ث�م��ن وت��رك�ه��ا ك��وص� ّي��ة ألص��دق��ائ��ه ُ
لسطيني وال�ع��رب� ّ�ي
وك��ل ال� ّ�ش�ب��اب ال ِف
ّ
واملُسلم يف مُ ختلف األرايض امل ُ ّ
حتلة والعالم ،وكانت من أبلغ الرّسائل
وأك��رثه��ا ت��أث��رياً ا ،خ� َّ
�اص� اً�ة ت�ل��ك ال� ِ�ع�ب��ارة ال�ت��ي ق��ال ف�ي�ه��ا “أن ��ا امل ُ�ط��ارد ع��دي
حَُ
�اج� اً�ال أمْ
آج � اً�ال ،وأع�ل��م ّأن�ن��ي ل��م أ � ِ�رّر
التميمي أع�ل��م ّأن�ن��ي سأستشهد ع�
ِ
ِ
نفذتها وأنا أضع اً
ِفلسطني بهذه العمليّة ،ولكن ّ
هدفا أمامي أن ُتحَ رّك
العمليّة ِمئات ّ
َحم ُلوا البُندقيّة من بعدي”.
الشباب لي ِ
م�ف�ع��ول ه��ذه ال� ّرس��ال��ة ال�ع�ف��و ّي��ة البليغة ال� ّ
�ص��ادرة م��ن ق�ل��ب مُ ��ؤم��ن،
ي �ت �ط� ّ�ل��ع ص��اح �ب �ه��ا إىل ال � ّ�ش� �ه ��ادة ،و ُي � َ�ع ��جّ ��ل ب ��ال � ّ�س �ع ��ي إل �ي �ه ��ا ،س �ي �ك��ون
ك�ب�رياًا ج � ّاً�دا ،وستجعله ُق � اً
�دوة ومَ � َ�ث� اً�ال مل�ِئ��ات اآلالف م��ن ال� ّ�ش�ب��اب العربي
وال ِفلسطينيّ ،إن�ه��ا رس��ال��ة أق��وى وأب�ل��غ م��ن ُك��ل وس��ائ��ل اإلع��الم ،ومن
وست ُق ّ
ُكل الخطب الجماهرييّة َ
ض مضاجع اإلسرائيليني قادة ِسياسيني
وج ��رناالت ومُ �س�ت��وط�ن��ني ،وستجعل حياتهم ك��واب�ي� اً�س��ا مُ �س�ت�م�رّة ح ّتى
ِ
ال� ّرح�ي��ل م��ن األرايض امل�ُح�ت� ّ�ل��ة ل�ل� ّ�ن�ج��اة ب��أرواح �ه��م ،وب�ح� اً�ث��ا ع��ن األم ��ان يف

مناطق أُخرى من العالم ّ
ألنهم لن يستطيعوا العيش يف عرين األسود.
ٍ
ُ
اً
إرث ّ
الشهيد ع� ّ
�دي التميمي سيكون ُع�ن��وان��ا امل��رح�ل� ِة املقبلة يف جميع
ّ
ُ
األرايض العربيّة ال ِفلسطينيّة املحتلة ،وسيكون هذا اإلرث هو ِميثاق،
وخريطة طريق ّ
منظمات املُقاومة الشبابيّة الجديدة وعىل رأسها “عرين
األسود”.
ال ن�ع��رف م��ن ال��ذي َص �وّر فيديو ّ
اللحظات األخ��رية م��ن ح�ي��اة ّ
الشهيد
عدي التميميّ ،
ووثق إطالقه الرّصاص عىل الجُ نود اإلسرائيليني ح ّتى
الطاهر ّ
سدسه ،وهو وجسده ّ
الرصاصة األخرية يف مُ ّ
يتقلب من ِش ّدة
كان االح ِتالل بهدف تخويف وإرهاب ّ
ّ
النريان وكثافتها ،سواءاً َ
الشباب
ال ِفلسطيني ،أو أح��د ال�ش� ّب��ان ال ِفلسطينيني ،ول�ك��ن م��ا ن�ع��رف��ه أن ه��ذا
ال�ف�ي��دي��و ال �ق � ّ
�وي امل ُ�ع � ّ�ر س�ي�ظ� ّ�ل ل��عُ �ق��و ٍد ،ور ّب �م ��ا ل � ُ�ق ��رون ،ال��وث�ي�ق��ة ال�ت��ي
ستعو ُد إليها األجيال القادمة ّ
َ
لالطالع عىل ُفصول املُقاومة ال ِفلسطينيّة
املُشرّفة يف مُ كافحة االح ِتالل ،وتقديم األرواح ّ
والدماء لتحرير األرض
شككوا ،وي ّ
القوي عىل ُك ّل الذين ّ
امل ُ ّ
ّ
ُشككون،
قدسة ،مثلما ستكون الرّد
بهذا ّ
الشعب و ِنضاله املُشرّف مُ نذ بدأت املُؤامرة إلقامة دولة االح ِتالل
عىل أرضه.
الشباب ال ِفلسطيني سي ّ
ُنفذ حتماً ا وصيّة ّ
ّ
الشهيد ّ
عدي التميمي ،ولن
اً
ترجمة
ُي�خ� ّي��ب أم�ل��ه ورج ��اءه ،وس�ي�ك��ون وف� ّاًي��ا للوعد وال�ع�ه��د ،وس� َ�رنى
عملي اًّة ُ
ّ
الضفة الغربيّة
لك ّل ما نقول بدأ باإلضراب الذي شمل ُكل أنحاء
وج��رى االل� ِت��زام ب��ال� ّ�دع��وة إليه بنسب ِة ِمئة باملِئة تكريماً ا ل �رُوح ّ
الشهيد،
ِ
وانتهاءاً بتكثيف فعاليّات االن ِتفاضة ،أو ّ
الثورة التي تتجمّ ع عواصفها
الضفة ُ
ّ
ّ
وق��راه��ا ومُ ُدنها ومُ خيّماتها ..واأل ّي��ام
وتمتد إىل مُ ختلف أنحاء
القادمة َ
ست ْش ُ
هد الكثري من املُفاجآت.

“رأي اليوم”

محمد عيل الذيفاين

وقفة مع خطاب السيد القائد يف
ذكرى املولد النبوي الرشيف
بعد ان بلغت مظاهر االحتفال باملولد النبوي
ال �ش ��ري ��ف أوج� �ه ��ا يف ج �م �ي��ع ال� �س ��اح ��ات وامل � ��دن
اليمنية وال�ت��ي ت��زي�ن��ت ب��أل��وان ال�ف��رح��ة والبهجة
واخ� � � �ض � � ��رار ال � �ق � �ل � ��وب ,الس � �ي � �م� ��ا يف ال � �س� ��اح� ��ات
املخصصة بذكرى املولد والتي غصت بالجموع
امل �ل �ي ��ون �ي ��ة ح �ي ��ث ك � ��ان ال �ج �م �ي ��ع ع ��ىل م ��وع ��د م��ع
اطاللة السيد القائد العلم عبد امللك بدر الدين
يحفظه الله ال��ذي ق��دم خطابا تاريخيا متوقدا
ب��ال�ث�ق��اف��ة ال�ق��رآن�ي��ة خ�ط��اب��ا ج��ام�ع��ا الم��س هموم
وتطلعات االمة والدعوة اىل االعتصام والعودة
للرسول والرسالة كمنهج عميل لحمايتها من
االن �ك �س��ارات واالخ �ت��الف��ات واالزم� ��ات وال �خ��روج
من بني أوس��اط أم��واج الفنت املتالطمة واطماع
االعداء التي ال حدود لها.
خطاب تبصريي بالدرجة األوىل يتوجب عىل
االم ��ة امل�س��ارع��ة ب��اإلم�س��اك ب��ه وب�م��وج�ه��ات��ه ب��دل
االم �س��اك ب�خ�ي��وط ال�ج�م��اع��ات وامل�س�م�ي��ات ال�ت��ي
ه ��ي أه� ��ون م ��ن ب �ي��ت ال �ع �ن �ك �ب��وت  ,خ �ط ��اب ج��اء
كخارطة طريق للوصول باألمة اىل ذروة املجد
والقوة واالقتدار  ,خطاب تاريخي سيبقى ملهما
لأجيال القادمة لدقة تشخيصه وعمق رؤيته
االيمانية  ,خطاب مشبع باملعاين واملصطلحات
القرآنية عابر للحدود برسائل هامة ومتكاملة
تجمع بني ق��وة املوقف وأف��ق االستنارة ورحابة
ال �ن��ص ال �ق ��رآين ال ��ذي ق ��ال ع�ن��ه اإلم ��ام ع��يل ب��أن��ه
بحر ال يدرك قعره  ,خطاب دائم التذكري بأعداء
االمة شفاف كشعاع الفجر الصادق من الطراز
ال �ن ��ادر  ,خ �ط��اب ت�ت�ع��ان��ق ف �ي��ه ال� ��روح االن�س��ان�ي��ة
والفطرة السليمة والهوية االيمانية مع حقائق
التاريخ االسالمي خطاب كاف إلخراج االمة من
حالة الضعف والجمود والتقوقع واالنغالق..
وال � �س � ��ؤال األه� � ��م ه� ��ل س� �ت� ��درك االم� � ��ة وع �ي �ه��ا
بعد ح��االت الطيش والتيه والتمزق والتشتت
وال �ف ��رق ��ة ل �ي �ك��ون ل �ه��ا ق �ص��ب ال �س �ب��ق م ��ن ج��دي��د
الس �ي �م ��ا وق � ��د وج� � ��دت ض ��آل �ت �ه ��ا ب� �ه ��ذه ال �ق �ي ��ادة
ال� ��رب� ��ان � �ي� ��ة ال � �ت � ��ي أده� � �ش � ��ت ال � �ع � ��ال � ��م ب �ح �ك �م �ت �ه��ا
وشجاعتها واالنجازات التي هي أشبه باملعجزات
واالم�س��اك ب��زم��ام اللحظة التاريخية يف االت�ب��اع
وال�ت�س�ل�ي��م ل�ه��ا ك�ق�ي��ادة رب��ان�ي��ة ل�ي��س ل�ه��ا م�ث�ي��ل ,
أنه سؤال يبحث عن جواب ؟

أ/عبد الكريم الحائر

مشاعر صادقة

بالتأكيد ب��ان محاولة ام�س��اك القلم للتعليق
ع��ىل خ�ط��اب��ات ال�س�ي��د ال�ق��ائ��د ال�ع�ل��م ي�ج�ع��ل من
ات �م ��ام امل �ه �م��ة ص�ع�ب��ة ج ��دا ك ��ون خ �ط��اب ال�س�ي��د
القائد من الصعب اختزاله كونه يفيض باملعاين
ب��آف��اق واس�ع��ة ل�ي��س ل�ص�ع��وب��ة ك�ل�م��ات��ه أو غ��راب��ة
م� �ف ��ردات ��ه ل �ك �ن��ه م ��ن ال �س �ه ��ل امل �م �ت �ن ��ع  ,خ �ط��اب
ي �ف �ي ��ض ب ��ال �ت ��وج �ي �ه ��ات ال� �ت ��ي ه� ��ي ب �م �ث ��اب ��ة ال �ن ��ور
الهادئ الذي يضيئ لنا الطرق املوحشة بالظلمة
حتى إين اشعر بحركة ذاتية يف داخيل عىل نحو
غري معروف ليست بالحركة االنفعالية لخواطر
عابرة يمكن تسجيلها يف قالب نرثي ,ولهذا قد
أجد نفيس مضطرا للتوقف بمشاعر صادقة مع
ج��زء م��ن خطاب السيد القائد االخ��ري لحكومة
االنقاذ..
"إنجاز املعامالت يف واقع األمر من املسؤوليات
املهمة ،وغري معقد ..يحتاج إىل دوام ومتابعة..
ه �ن ��اك ت �ق �ص ��ري يف ه � ��ذا ال� �ج ��ان ��ب ..وت �ص ��ل إل �ي �ن��ا
شكاوى من املحافظات يف إنجاز املعامالت".
هذا النص رغم العقبات واملشكالت وتداعيات
العدوان والحصار التي من غري املمكن انكارها
او ت�ج��اه�ل�ه��ا ل�ك�ن��ه ن��ص ي��رتك��ز ع��ىل ج��ان��ب ان�ج��از
امل � �ع� ��ام� ��الت وت �س �ه �ي ��ل ال � �خ� ��دم� ��ات ل �ل �م ��واط �ن ��ني
وه ��ي خ ��دم ��ات ال ي�م�ك��ن ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ب ��دون ت�ع��زي��ز
م �ن �ظ ��وم ��ة ال �ق �ي ��م وال� �ن ��زاه ��ة داخ � ��ل م��ؤس �س��ات �ن��ا
الحكومية والتي تمثل قاعدة اساسية ملحاربة
الفساد والتنصل من املسؤولية كضمانة أكيدة
لإلصالحات االدارية ويف جميع ما يتعلق ببناء
املؤسسات والعكس صحيح
ب� ��ال � �ت� ��أك � �ي� ��د ب � ��أن � �ن � ��ا ن� �ع� �ي� ��ش ع � �ص � ��ر ج � ��دي � ��د م ��ن
االنتصارات واستقالل القرار وهو املأزق الحقيقي
الذي كنا نعاين منه باملايض مع الصورة املشوهة
وال�ن�ظ��رة ال��دون�ي��ة يف ع�ي��ون االخ��ري��ن وال�ي��وم ويف
ظ ��ل ه ��ذه ال �ق �ي ��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة اخ�ت�ل�ف��ت ال �ص��ورة
لنقول لحكومة االنقاذ هل حان الوقت للعمل
ب��ال�ت��وج�ي�ه��ات ال �س��دي��دة ل�ل�س�ي��د ال�ق��ائ��د لتكتمل
دائرة االنتصارات العظيمة هذا ما نتمناه .
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مدير الصحة في مديرية مجزر مبحافظة مارب لـ"  26سبتمبر":

املشروع االحتاللي لليمن إلى زوال

ايجاد مستشفى ريفي ميثل أولوية للتخفيف من معاناة األهالي
ق ��ال م��دي��ر ف ��رع م�ك�ت��ب ال�ص�ح��ة ال �ع��ام��ة وال �س �ك��ان يف م��دي��ري��ة م�ج��زر
بمحافظة مأرب ،الدكتور محسن الشريف" :إن أولويات االحتياجات
الصحية والطبية باملديرية تكمن بإنشاء مستشفى ريفي يخفف من
معاناة املرىض ،الذين يضطرون االنتقال إىل الجوف وصنعاء".
وأض��اف الشريف أن مرتزقة التحالف نهبوا بعض امل��راف��ق الصحية
* حدثنا ع��ن واق��ع الصحة يف مديرية
مجزر بعد تحريرها من سيطرة مرتزقة
التحالف؟
** ق�ب��ل ال�ح��دي��ث ن��رح��ب بصحيفة "26س�ب�ت�م��ر"
ونشكرها يف متابعة وإي��الء قضايا الصحة العامة
االه� �ت� �م� ��ام ال �ك �ب ��ري يف م �خ �ت �ل ��ف امل� �ح ��اف� �ظ ��ات وم �ن �ه��ا
امل ��دي ��ري ��ات امل� �ح ��ررة يف م �ح��اف �ظ��ة م � ��ارب ..ب��اخ �ت �ص��ار
شديد جدا ،مديرية مجزر تم تحريرها يف فراير من
العام 2020م ،وكان الوضع الصحي شبه معدوم
ت�م��ام��اً ،ل��م ن�ج��د ث��الج��ة واح ��دة يف امل��راف��ق ال�ص�ح�ي��ة
ل �ت �ق��دي��م خ ��دم ��ة ال �ت �ح �ص��ن ل ��أط �ف ��ال ،ك ��ان ي�ض�ط��ر
األه��ايل نقل أبنائهم من أجل التحصن والتطعيم
إىل محافظة الجوف ،لعدم وجود هذه الخدمة يف
املديرية كاملة ،وقس بقية الخدمات الصحية من
اب�س��ط األش�ي��اء امل�ق��دم��ة ل��أط�ف��ال ..ل��أس��ف الشديد
وجدنا بعض املرافق الصحية خاوية تمامً ا ،بسبب
تعرضها للنهب بشكل كامل ،ال يوجد فيها أبسط
األش �ي��اء ،م�س�ت�ل��زم��ات ل�ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات الصحية
مثل وحدة درب األش��راف ووح��دة مالحاء تعرضتا
لنهب محتوياتها بالتزامن مع فرار عناصر املرتزقة،
وسيطرة الجيش واللجان الشعبية عىل مناطق من
املديرية.

الرعاية الصحية

*م ��ا ال� ��ذي ت ��م ت �ن �ف �ي��ذه ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م��ن
معاناة املواطنني؟
** بفضل الله وتوفيقه استطعنا خ��الل السنتن
امل��اض �ي �ت��ن ت ��وف ��ري 5ث ��الج ��ات ل �ع ��دد خ �م �س��ة م��راف��ق
ص�ح�ي��ة ت�ع�م��ل ب��امل�ن�ظ��وم��ة ال�ش�م�س�ي��ة وت��وف��ري ك��ام��ل
ال�ل�ق��اح��ات ب�ش�ك��ل م�س�ت�م��ر ،س��اع��د ذل��ك يف ان�ت�ظ��ام
وت� �ح� �س ��ن ت� �ق ��دي ��م خ� ��دم� ��ات ال �ت �ح �ص ��ن ب ��امل ��دي ��ري ��ة
وتنفيذ  4ح�م��الت للنشاط االي�ص��ايل ال�ت�ك��ام��ي كل
ع��ام وت��وف��ري ال�ل�ق��اح��ات ال��روت�ي�ن�ي��ة ب��امل��راف��ق الصحية
ب�ش�ك��ل م�س�ت�م��ر ،وت�غ�ط�ي��ة ال �ع��زل وال �ق��رى ال�ب�ع�ي��دة
عن املرافق الصحية.
ح �ي ��ث ت ��م ت �ش �غ �ي��ل م ��رك ��ز ال� �س� �ح ��اري ،وال ��وح ��دة
الصحية يف حصون آل حميضة خالل العام املايض
 ،2021ب�ت��دخ��ل م��ن ال�ب�ن��ك ال� ��دويل ،واس �ت �ه��داف
املناطق البعيدة التي تنعدم فيها الخدمات الصحية
ع��ر ال�ع�ي��ادة املتنقلة خ��الل ال�ع��ام نفسه ب��دع��م من
م�ن�ظ�م��ة ال �ي��ون �ي �س��ف ،اس �ه �م��ت يف ت�خ�ف�ي��ف م�ع��ان��اة
امل ��واط �ن ��ن وال� ��وص� ��ول إىل م �ع �ظ��م ال �ق ��رى وامل �ن��اط��ق
ال�ب�ع�ي��دة ..وخ��الل ال�ع��ام ال�ج��اري تدخلت املؤسسة
ال��وط�ن�ي��ة ض�م��ن م�ش��روع االس�ت�ج��اب��ة ال�ط��ارئ��ة ب��دع��م
م��ن منظمة اليونيسف يف م��رك��ز ال�س�ح��اري ووح��دة
ال� �ص� �ل ��ب ،يف م� �ج� ��ال ال �ص �ح ��ة ال� �ع ��ام ��ة وال �ت �غ ��ذي ��ة
باملديرية ال يزال املشروع مستمراً ،بمتابعة وجهود

وت��رك��وه��ا خ��اوي��ة ،أث�ن��اء عملية تحرير امل��دي��ري��ة ..وت�ط��رق ال�ش��ري��ف إىل
ك ��ارث ��ة ان �ت �ش��ار م �خ �ل �ف��ات ق ��وى ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان يف م�خ�ت�ل��ف امل�ن��اط��ق
ب��امل��دي��ري��ة ،م�ع�ت��راً إي��اه��ا ح��رب� ً�ا م�ف�ت��وح��ة ت�ه��دد األط �ف��ال وال�ن�س��اء عىل
حد سواء.
لقاءات :محمد العلوي

ان � �ت � �ش � ��ار م � �خ � �ل � �ف� ��ات ق� � � ��وى ال � �ت � �ح� ��ال� ��ف م� � ��ن األل� � �غ � ��ام
ي� � �ع � ��د ح� � � ��رب � � � � ًا م � �ف � �ت � ��وح � ��ة ت � � �ه � � ��دد أب � � � �ن� � � ��اء امل � ��دي � ��ري � ��ة
ت� � � � � �ق � � � � ��دمي اخل� � � � � � ��دم� � � � � � ��ة ألك� � � � � �ث � � � � ��ر م� � � � � � ��ن ع� � � �ش � � ��رة
آالف م � � �س � � �ت � � �ف � � �ي� � ��د ف � � � � � ��ي امل � � � � � � ��راف � � � � � � ��ق ال� � �ص� � �ح� � �ي� � ��ة
ح �ث �ي �ث��ة م ��ن األخ م ��دي ��ر م �ك �ت��ب ال �ص �ح��ة ب��امل �ح��اف �ظ��ة
ال��دك �ت��ور ع ��ي ن��اص��ر دع �ب ��وش ،ال ��ذي ي ��ويل ال�ق�ط��اع
ال �ص �ح��ي ب��امل��دي��ري��ة ج ��ل اه �ت �م��ام��ه ل�ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ة
للمواطنن الذين هم بحاجة ماسة لها.

ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة األول �ي ��ة ،إىل ج��ان��ب ح ��االت س��وء
التغذية لأطفال بعدد  1619حالة ،منها 590
حالة سوء التغذية حادة وشديدة " ،"SAMخالل
الفرتة من يوليو  � 2021أكتوبر 2022م.

* ما جاهزية املرافق الصحية لتقديم
الخدمة الطبية والعالجية للمرىض؟

* م ��ا األم� � ��راض واألوب� �ئ� ��ة امل �ن �ت �ش ��رة يف
املديرية وكيف يتم مواجهتها؟
** م��ن أب ��رز األم ��راض واألوب �ئ��ة ب�م��دي��ري��ة م�ج��زر يف
م �ق��دم �ت �ه��ا ان �ت �ش ��ار ح� ��االت س� ��وء ال �ت �غ��ذي��ة ال��وخ �ي��م
وامل� �ت� ��وس� ��ط ب� ��ن األط � �ف � ��ال ال� �ت ��ي ت� ��م ت �س �ج �ي ��ل ع ��دد
 1619حالة ،تليها االسهاالت املائية نتيجة تلوث
امل �ي ��اه وان �ع ��دام م �ش��اري��ع م �ي��اه ال �ش ��رب ،واألم� ��راض
املزمنة "السكر والضغط" ،باإلضافة إىل االلتهابات
ال�ت�ن�ف�س�ي��ة وامل ��الري ��ا وامل �س��ال��ك ال�ب��ول�ي��ة وال ��رب ��و ،ي�ت��م
م��واج �ه �ت �ه��ا ب�ح�س��ب اإلم �ك ��ان ��ات امل �ت ��وف ��رة يف امل��راف��ق
الصحية.

استقبال الحاالت

** ي��وج��د يف امل��دي��ري��ة م��رك��ز ص�ح��ي وأرب ��ع وح��دات
ص �ح �ي��ة ف �ق ��ط ،ي �غ �ط �ي �ه��ا  32ك� � ��ادرًا م ��ن ال� �ك ��وادر،
ب �ي �ن �ه��م ط �ب �ي��ب ع� ��ام يف م ��رك ��ز ال �س �ح ��اري ب ��اإلض ��اف ��ة
إىل ف��ري��ق ط�ب��ي م�ت�ك��ام��ل ي�س�ت�ق�ب��ل ج�م�ي��ع ال �ح��االت
امل��رض �ي��ة ،ام ��ا ب�ق�ي��ة ال ��وح ��دات ال�ص�ح�ي��ة ف�ه��ي ت�ق��دم
خدمات الرعاية الصحية األولية يف "صحة الطفل،
ال �ت �ح �ص ��ن ،ال� �ت� �غ ��ذي ��ة ،ص �ح ��ة األم� � �ه� � ��ات" ،وف ��ق
اإلمكانات املتاحة ،إىل جانب العيادة املتنقلة التي
تغطي املستويات البعيدة للمرافق ..تم توفري بعض
األثاث واملستلزمات الطبية لبعض املرافق الصحية
بهدف االرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة للمرىض
يف مجال الرعاية الصحية األول�ي��ة ،ومنها التدخل
يف مركز السحاري ووحدة الصلب بشكل كامل من
ترميم وتأثيث وتوفري الكادر الصحي باإلضافة إىل
األدوي��ة لجميع ال�ح��االت ،وهناك وع��ود بتدخالت
قادمة يف وحدتن صحيتن إن شاء الله..

تقديم الخدمات

* ك ��م ع ��دد امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م ��ن خ��دم��ات
الصحة العامة خالل العام املايض؟
** استطاعت املرافق الصحية بعد سيطرة الجيش
وال�ل�ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة ع��ىل امل��دي��ري��ة أن ت�ق��دم ال�خ��دم��ة
ال�ص�ح�ي��ة ال�ط�ب�ي��ة وال�ع��الج�ي��ة ل�ل�م��واط�ن��ن ألك��ر من
 10243م �س �ت �ف �ي ��دا م� ��ن ك ��اف ��ة ف� �ئ ��ات امل �ج �ت �م ��ع،
م�ن�ه��م م ��ا ي �ق ��ارب  5695م�س�ت�ف�ي��داً م ��ن امل ��رتددي ��ن
ع ��ىل امل ��راف ��ق ال �ص �ح �ي��ة ب �ش �ك��ل ع� ��ام ،ب ��اإلض ��اف ��ة إىل
ع ��دد 2929ط �ف ��ال وط�ف�ل��ة اس �ت �ف��ادوا م��ن خ��دم��ات

أمراض الطفولة

عبء كبري

* م � � � ��اذا ع� � ��ن ت � ��وف � ��ري االدوي� � � � � ��ة مل� ��رىض
االمراض املزمنة؟
** حقيقة نحن يف إدارة الصحة باملديرية نسعى
جاهدين إىل توفري أق��ى ح��د م��ن األدوي��ة الخاصة
بمرىض األمراض املزمنة ،وهناك عبء كبري يقع عىل
ع��ات��ق وزارة الصحة م��ع اس�ت�م��رار الحصار امل�ف��روض
ع��ىل م�ي�ن��اء ال �ح��دي��دة ،وت�خ�ف�ي��ض ن�س�ب��ة ك �ب��رية م��ن
امل �س��اع��دات ال�ص�ح�ي��ة ال��دول �ي��ة ،ان�ع�ك��س ذل ��ك ع��ىل
أداء الخدمات الصحية يف كافة املحافظات.
اما مستوى تغطية املديرية بأدوية االمراض املزمنة
يف الوقت الحايل تم تغطية عالج السكر للنوع األول
من فيالت االنسولن ،ام��ا ادوي��ة الضغط ال يوجد
ول��م يتم توفريها من املنظمات العاملة يف املديرية
أو من وزارة الصحة ،لأسباب املذكورة.

مستشفى ريفي

* أين تكمن معاناة األهايل يف الوقت

ال� ��راه� ��ن وم� ��ا أب � ��رز اح �ت �ي ��اج ��ات ال �ص �ح��ة
باملديرية؟
** طبعا مديرية مجزر مرتامية األط��راف ،تحتاج
ال �ك �ث��ري م ��ن ال �خ ��دم ��ات يف ال �ق �ط ��اع ال �ص �ح��ي ي ��أيت يف
م�ق��دم�ت�ه��ا خ ��الل امل��رح�ل��ة ال��راه �ن��ة إن �ش��اء مستشفى
ريفي متكامل باملديرية الستقبال الحاالت الطارئة
وال �ح ��وادث ب�م��ا ي�خ�ف��ف م��ن م�ع��ان��اة امل ��رىض ،ال��ذي��ن
ي �ض �ط��رون االن �ت �ق ��ال إىل ال �ج ��وف وص �ن �ع ��اء ،أح�ي��ان��ا
كثرية تبوء محاوالتهم يف اس�ع��اف امل��رىض بالفشل
وسط الطريق ،خصوصا وان مركز السحاري وبقية
الوحدات الصحية ،تقدم خدمات الرعاية األولية،
وسط انعدام سيارة إسعاف لنقل الحاالت الحرجة.
ك� �م ��ا ت� �ح� �ت ��اج ب� �ع ��ض امل � ��راف � ��ق ال �ص �ح �ي ��ة ل �ل ��رتم �ي ��م
والتأثيث والتدخالت العاجلة بسبب تعرضها كما
ذك��رن��ا آن�ف��ا للنهب واف�ت�ق��ار معظمها للمستلزمات
وامل � �ع� ��دات واألج � �ه� ��زة ال �ط �ب �ي ��ة األس ��اس� �ي ��ة ،وت ��وف ��ري
األدوي ��ة ال س�ي�م��ا أدوي ��ة األم ��راض امل��زم�ن��ة ،وت�ق��دي��م
الحوافز املالية للعاملن يف املرافق الصحية يشكل
ض �م��ان��ا الس �ت �م ��رار ت �ق��دي��م ال �خ ��دم ��ة ..ك ��ذل ��ك ت�ك�م��ن
الحاجة الضرورية الستمرار العيادة املتنقلة لتغطية
العجز يف املرافق الصحية للمناطق البعيدة ،مراعاة
ل �ظ��روف امل ��واط ��ن امل�ع�ي�ش�ي��ة ج ��راء ال�ت�ن�ق��ل وامل�خ��اط��ر
املحدقة بهم بسبب االنتشار الواسع ملخلفات قوى
تحالف ال�ع��دوان م��ن األل�غ��ام وال�ق�ن��اب��ل العنقودية
وغ��ريه��ا م��ن ال �ق��ذائ��ف ال�ت��ي ت�ش�ك��ل ت �ه��دي��داً ح�ق�ي�ق� ًي��ا
لحياة املواطنن.

الحرب املجهولة

* ع��ىل ذك��ر مخلفات ق��وى ال�ت�ح��ال��ف..
ما حجم التلوث يف املديرية؟
** ل� ��أس� ��ف ال� �ش� ��دي� ��د ت �م �ث ��ل م �خ �ل �ف ��ات م ��رت ��زق ��ة
التحالف يف امل��دي��ري��ة ح��رب��ا مجهولة ومفتوحة عىل
أب �ن��اء امل��دي��ري��ة امل��دن �ي��ن ،الس�ي�م��ا األط �ف ��ال وال�ن�س��اء
من ال��رع��اة وغ��ريه��م ،حيث حصدت تلك املخلفات
ع� ��دداً م ��ن ال �ض �ح��اي��ا يف ع ��دد م ��ن األم ��اك ��ن أدت إىل
مقتل  8مواطنن بينهم أط�ف��ال ،وتدمري سيارتن
ت��اب �ع��ة ل ��أه ��ايل ..ه �ن ��اك ال �ك �ث��ري م ��ن امل �ن ��اط ��ق امل �ل��وث��ة
ب ��امل �خ �ل �ف ��ات م� ��ن األل � �غ � ��ام وال� �ق� ��ذائ� ��ف وغ� ��ريه� ��ا م��ن
األج �س ��ام امل�ت�ف�ج��رة ،يف م�ن��اط��ق "م �ح ��زام ال�ع�ط��ف،
وادي م ��الح ��اء ،ف ��رض ��ة ن �ه ��م ،ال �ق ��وي ��رة ،ت �ل �ب��س"،
وت��م مناشدة الجهات ذات العالقة بسرعة إرس��ال
ً
حفاظا عىل أرواح املدنين
فرق لتطهري تلك املناطق
من أبناء املديرية ،لكن لأسف دون ج��دوى ,وعر
صحيفتكم ن�ج��دد امل�ن��اش��دة ب ��راءة ل�ل��ذم��ة أم��ام الله
انطالقا من املسؤولية امللقاة عىل عاتقنا تجاه أبناء
املديرية.

مدير املركز الوطني للمختبرات لـ"26سبتمبر":

عملنا على توفير كل االحتياجات من احملاليل املخبرية

امل ��رك ��ز ال ��وط �ن ��ي مل �خ �ت ��رات ال �ص �ح��ة ال �ع ��ام ��ة ه ��و امل�خ�ت��ر
املرجعي والرئييس يف الجمهورية اليمنية وقد شهد منذ
افتتاحه ع��ام 1974م الكثري من التطورات والتحديث
ول�ت�س�ل�ي��ط ال �ض ��وء ق ��ال امل ��دي ��ر ال �ع ��ام د .ع �ب��د اإلل ��ه
ال �ح ��رازي ان امل �خ �ت��ر امل ��رك ��زي ي �ق��دم خ ��دم ��ات ه��ام��ة
وأس ��اس �ي ��ة ع ��ىل امل �س �ت��وى ال �س ��ري ��ري وع ��ىل م�س�ت��وى
الصحة العامة و يقوم بعمل الفحوصات املطلوبة
يف ك� ��اف� ��ة ال �ت �خ �ص �ص ��ات ب � �ك � ��وادر م ��ؤه �ل ��ة وأج� �ه� ��زة
حديثة وعىل مستوى الصحة العامة يهتم املختر
املركزي بالرتصد الوبايئ ملكافحة الوبائيات التي قد
ت�ن�ت�ش��ر يف امل�ج�ت�م��ع م�ث��ل وب ��اء ال�ك��ول��ريا وك��وف�ي��د 19
واإلمراض الجرثومية والطفيلية املسببة لإلسهامات
والفريوسات املختلفة.
وأض ��اف :ان املختر يشمل أق�س��ام��اً ع��دي��دة ومنها
قسم الدم العام ،وقسم الكيمياء قسم الجراثيم
والطفيليات وقسم الفريوسات وأقسام فحوصات
املياه واألغذية وقسم الوبائيات وبنك الدم.
املختر له دور تعليمي وتدريبي هام فهو يستقبل
العديد من طالب املخترات يف الجامعات اليمنية
ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �خ ��اص ��ة ك �م ��ا ي �س �ت �ق �ب��ل أي �ض ��ا ط ��الب
امل�ع��اه��د امل�ت�خ�ص�ص��ة وق ��د ت��م م��ؤخ��را اف�ت�ت��اح م�س��اق
املاجستري املهني وذلك يف مجال الدم العام ومجال
الجراثيم ..كما ان املختر يسهم يف مجال األبحاث
ال�ع�ل�م�ي��ة ن �ظ��راً ل�ت��وف��ره ع��ىل ك��م ه��ائ��ل م��ن ال�ب�ي��ان��ات
املطلوبة ل��أب�ح��اث ب��دع��م الباحثن يف التخصصات
ال �ع �ل �م �ي��ة ذات ال �ص �ل ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ال �ج��ام �ع��ات
اليمنية الحكومية والخاصة.
وأوضح مدير املركز ان رؤية املركز الوطني ملخترات
ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة امل ��رك ��زي ��ة ه ��ي االرت �ق ��اء ب��ال�خ��دم��ات
ال �ت �ش �خ �ي �ص �ي ��ة امل� �خ� �ت ��ري ��ة ع � ��ىل امل� �س� �ت� ��وى ال ��وط �ن ��ي
وال ��وص ��ول ب��ال�خ��دم��ات امل�ق��دم��ة ع��ر امل��رك��ز وف��روع��ه
اىل املرجعية األم وإي�ص��ال تلك ال�خ��دم��ات اىل كافة
أنحاء البالد.
وح��ول ت��وف��ري املحاليل الطبية امل�خ��ري��ة يبن مدير

سواء من الناحية التقنية او الخدمية.
ي �ت �ك��ون امل �خ �ت��ر امل ��رك ��زي م ��ن امل ��رك ��ز ال ��رئ �ي ��يس ب�ص�ن�ع��اء
وفروعه املنتشرة يف محافظات الجمهورية ويف القريب

تهانينا آل القشايئ

نهنئ ونبارك للمهندس /عبده محمد نعمان
القشايئ بمناسبة زفاف نجله الشاب/

الدن عبده محمد القشايئ

فألف مروك.. ..
املهنئون:
عبدالحميد الحجازي وأوالده
أمني قائد الشهاري وأوالده -محمد قائد
الشهاري وأوالده  -مالك البحري
أحمد مهيوب مارش وأوالده -الشيخ عيل
حسني الحبييش -وجميع الزمالء
يف دائرة التوجيه املعنوي

مروك التخرج
نزف أجمل التهاين والتريكات

للدكتور /فارس احمد الشدادي ..
بمناسبة التخرج..فألف مروك
املهنئون:
النقيب فهد عبدالعزيز ووالدك الشيخ احمد الشدادي
واخوانك عبدالكريم الشدادي والفندم حامد الشدادي
والدكتور ماجد الشدادي و االخ مصطفى عبدالرقيب
الركاين والفندم املجاهد ابو الفاتح العماري وعاقل حارة
املجد عيل ناصر االضرعي والشيخ حسني السمهىري
وكافة األهل واألصدقاء يف مدينة ذمار

ل �ب �ن ��اء ق ��اع ��دة ق ��وي ��ة م ��ن ال � �ك� ��وادر امل ��ؤه �ل ��ة ل �ت �ط��وي��ر
امل�ه�ن��ة ول�خ��دم��ة امل �خ �ت��رات امل�ن�ت�ش��رة يف ك��اف��ة أن�ح��اء
الجمهورية.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ب �ن��اء ال �ه �ي �ك��ي وال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ف ��إن �ن ��ا يف
امل�خ�ت��ر امل��رك��زي ن��أم��ل ان ي�ت��م إن�ش��اء ق�ط��اع مستقل
ضمن الهيكل العام لوزارة الصحة العامة والسكان

تهانينا آل الوبري

تهانينا آل الحنبيص

ن �س �ع��ى ح ��ال �ي � ًا ل�ل�ت��وس��ع
ف � � ��ي امل � �ب � �ن � ��ى وم � ��واك � �ب � ��ة
ال � �ت � �ط � ��ورات امل� �ت� �س ��ارع ��ة
ف� � ��ي م� � �ج � ��ال امل � �خ � �ت � �ب� ��رات

أجمل التهاين وأطيب التريكات نزفها للشاب
الخلوق واإلعالمي املتميز األستاذ/

أشرف سعد الوبري..

بمناسبة عقد القران  ..فألف ألف مروك..
املهنئون:
العقيد أحمد طامش  -محمد سعد
الوبري – شريف سعد الوبري – يحيى
سعد الوبري – املنتصر سعد الوبري
وكافة األهل واألصدقاء

أجمل التهاين وأطيب التريكات
نهديها لأخ /أنور ناجي عيل الحنبيص
بمناسبة ارتزاقه املولود البكر جعله الله
قرة عن والديه وأنبته نباتاً حسنا ،فألف
ألف مروك
املهنئون:
أحمد أحمد الضالعي وأوالده محمد
وعبدالرحمن وردمان وأوالدهم

تهانينا آل الرحاين
أجمل التهاين وأطيب التريكات
نزفها للعرسان/

أنور وعبدالكريم عبدالله العقاري
و أشرف محمد العقاري

بمناسبة زفافها امليمون  ..فألف ألف مروك.
املهنئون :جميل يحيى جباره  -وكافة األهل واألصدقاء

شعب اجلنوب حر أبي يأبى الضيم

ل�ق��د ل�ع��ب ال �ت��الح��م ال�ش�ع�ب��ي دوراً م�ح��وري��اً
ش�ع�ب�ن��ا يف م�ح��اف�ظ��ات�ن��ا ال�ي�م�ن�ي��ة امل�ح�ت�ل��ة
ه��ام إىل ج��ان��ب األب �ط��ال امل��راب�ط��ن يف جبهات
ت �م �ث �ل��ت ت �ل ��ك ال �س �ي ��اس ��ات يف م �م��ارس��ة
العزة والكرامة وبفضل ذلك التآزر والتالحم
أب �ش��ع ال �ج��رائ��م م��ن خ ��الل االغ�ت�ي��االت
ال�ش�ع�ب��ي ب��ن ج�م�ي��ع اب �ن��اء ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي
واالع�ت�ق��االت وان�ت�ه��اك األع��راض ومن
قيادة وجيشاً ولجاناً شعبية ورج��ال قبائل
خ� ��الل س �ي ��اس ��ة امل �ح �ت ��ل ال �ق ��دي ��م ف ��رق
اس�ت�ط��اع شعبنا وج�ي�ش�ن��ا ال�ص�م��ود وال�ث�ب��ات
ت� �س ��د وم� � ��ا إش � �ع � ��ال ن� � ��ار ال� �ص� ��راع� ��ات
يف ال �ج �ب �ه ��ات ويف ت �س �ط ��ري أع� �ظ ��م م�ل�ح�م��ة
والفنت واملناطقية والعنصرية إال خري
ش�ه��ده��ا ال �ت��اري��خ وق ��د ل�ع�ب��ت أي �ض��ا ال�ث�ق��اف��ة
دل�ي��ل ع��ىل ن��واي��ا امل�ح�ت��ل ال�ج��دي��د تجاه
اإليمانية ومحاضرات وموجهات قائد الثورة
ش�ع�ب�ن��ا ف�ه��و ال �ي��وم ي�ع�م��ل ع��ىل ت��زوي��ر
لعبت دوراً هاماً يف رف��ع الوعي ويف ترسيخ
ال� �ت ��اري ��خ وي� ��ري� ��د ط �م �س ��ه ك �م ��ا ي�ع�م��ل
ال �ق �ي��م وامل �ب ��ادئ وال �ث ��واب ��ت اإلي �م��ان �ي��ة ول �ه��ذا
ع��ىل ن�ه��ب ال ��روات ال�ن�ف�ط�ي��ة ويبيعها
ك��ان��ت االن�ط��الق��ة الس��ود سبأ نحو الجبهات
ب� �م ��الي ��ن ال� � � � � ��دوالرات وي � �ف � ��رض ع��ىل
وال�ت�ص��دي ل�ل�ع��دوان األع��راب��ي واألج�ن�ب��ي وت��م
شعبنا سياسة التجويع والرتكيع فهو
الشيخ :جمال عوض
اج��رتاح ب�ط��والت وت�ض�ح�ي��ات ول��م يقتصر ذل��ك
ل��م ي��أت ل�ب�ن��اء دول��ة أو ليحقق ال��رف��اه�ي��ة
حيدره الزاميك *
ب��ل أىت غ ��ازي ��اً ط��ام�ع��اً م�ح�ت� ً
التالحم وأث��ره اإليجابي يف الجبهات فحسب
�ال وم ��ارس ما
ب ��ل ح �ت��ى يف ع �م ��وم م �ح��اف �ظ��ات �ن��ا ال �ح ��رة ل�ي�ع��م
�از وت�ل��ك ه��ي ث�ق��اف��ة ال�غ��زاة
�اال وش�ي��وخ��اً
ج�م�ي��ع اب�ن��اء ال�ش�ع��ب ن�س��اء وأط �ف� ً
ي�م��ارس��ه اي غ� ٍ
الدمار والقتل والتجويع واالستعباد ..لكن الصمود األسطوري
العدوان
مقاومة
عىل
الجميع
وشباباً من خالل إصرار وثبات
لشعبنا يف محافظاتنا الحرة كان له الفضل يف إسقاط أقنعة
االصطفاف
يف
اإليجابي
أثره
التالحم
الوحيش وقد كان لذلك
املعتدين املحتلن عن وجوههم القبيحة وبدأ الوعي الوطني
الشعبي ويف تقوية جبهتنا الداخلية وتحصينها من االخرتاق ي�ت�ن��ام��ى ك��ذل��ك ال �ح��س ال �ث ��وري م ��ن خ ��الل ت �ظ ��اه ��رات ال��رف��ض
والتصدي ملشاريع ومخططات وإطماع دول العدوان الهادفة ل �ه ��ذا ال� �غ ��ازي وأط �م ��اع ��ه وخ � ��روج م� �س ��ريات ش �ع �ب �ي��ة غ��اض �ب��ة
إىل تمزيق نسيج الشعب املجتمعي وتثبيت االح�ت��الل فذلك تطالب صراحة بخروج املحتل وما من شك بأن ذلك الغضب
ال �ت ��الح ��م ه ��و م ��ا اف �ش ��ل وأح �ب ��ط ت �ل��ك امل �خ �ط �ط��ات ال �ع��دوان �ي��ة والرفض الشعبي للغازي املحتل سوف يسفر عن ثورة شعبية
وه ��ذا ل�ي��س ب�ج��دي��د ع��ىل ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي ف�ه��و ش�ع��ب ال�ح�ك�م��ة يف ال�ق��ري��ب ال�ع��اج��ل وق��د الح��ت ب��وادره��ا وع�م��ا ق��ري��ب إن ش��اء
واإلي�م��ان واليمانيون ه��م اول��و ق��وة واول��و ب��أس ش��دي��د وس��وف الله س��وف يثور أب�ن��اء وأح�ف��اد اكتوبر ونوفمر يف وج��ه املحتل
يستمر ذل��ك العطاء وال�ب��ذل الشعبي حتى يكتب الله النصر ال �ج ��دي ��د ،ك �م��ا ن �ه �ي��ب ب ��أب �ن ��اء م �ح��اف �ظ��ات �ن��ا امل �ح �ت �ل��ة األح � ��رار أن
ل �ق �ي��ادت �ن��ا وش �ع �ب �ن��ا وأب� �ط ��ال ج �ي �ش �ن��ا ع ��ىل أع � ��داء ال �ل ��ه واع� ��داء يستحضروا ث��ورت�ه��م وأم�ج��اده��م وان ي�ه�ب��وا ل�ل��دف��اع ع��ن حرية
الحق وأع��داء اإلنسانية شاء من شاء وأبى من أبى وذلك هو وس�ي��ادة وطنهم وان يعلموا ب��أن أمنهم وكرامتهم وحريتهم
وع��د ال�ل��ه ل�ع�ب��اده امل��ؤم�ن��ن ..ل�ق��د ه��دف��ت م�ش��اري��ع وس�ي��اس��ات سوف تظل غائبة طاملا بقي هناك احتالل ونطالبهم أيضا بأن
امل�ح�ت��ل يف ال �ب��داي��ة اىل اس �ت �ه��داف ال�ن�س�ي��ج امل�ج�ت�م�ع��ي وال�ه��وي��ة يقفوا يف وجه مشروع املحتل القديم الجديد الذي يريد تمزيق
واللحمة الوطنية وكانت تلك السياسات العدوانية املقدمة الوطن و بأن ال يكون خروجهم ضد املحتل والعميل املطالبة
ل�ق�ي��ام ال �ع��دوان ب�ع��د أن م�ه��دت ت�ل��ك ال ��دول ل�ع��دوان�ه��ا بخلق ب�ت�غ�ي��ري ح�ك��وم��ة او ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب��إص��الح��ات ب��ل ي�ك��ون خ��روج�ه��م
ثقافة الكراهية والتشطري وقد ساعد يف ذلك أخطاء األنظمة خروج شعب ثائر ينشد الحرية واالستقالل وان يرفعوا شعار
ال�س��اب�ق��ة ول ��وال ت�ل��ك األخ �ط��اء مل��ا اس�ت�ط��اع��ت دول ال �ع��دوان أن وث��وار اكتوبر يف ستينيات القرن املايض برع يا استعمار برع يا
ت�ق��دم ع��ىل ق�ت��ل شعبنا ال�ص��ام��د وح�ص��اره وت�ج��وي�ع��ه واح�ت��الل استعمار.
ج��زء م��ن ت ��راب ال��وط��ن ال�غ��ايل وال �ي��وم ه�ن��اك س�ي��اس��ات تعمل
* رئيس مجلس التالحم القبي بمحافظة أبن املحتلة
ع��ىل ت�ن�ف�ي��ذه��ا دول ال �ع ��دوان واالح �ت ��الل ب�ح��ق إخ��وان �ن��ا وأب �ن��اء

كتب  :وليد الريمي

يختص بالجوانب التشخيصية (مخترات -أشعة)
ك�م��ا ي�ه�ت��م ب��امل�ه�ن��ة وك��وادره��ا وي�ع�م��ل ع��ىل تطويرها
من خالل وضع الخطط العلمية املدروسة باإلضافة
اىل القيام بالرقابة واإلشراف عىل املخترات الطبية
العامة والخاصة.
كما نأمل ان يتم استكمال إجراءات اصدار الالئحة
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ل �ل �ق��رار ال �ج �م �ه��وري رق ��م ( )249ل�ع��ام
 2005بشأن إنشاء املختر املركزي.
وك ��ذل ��ك إص � ��دار ق ��ان ��ون ال �خ ��دم ��ات ال�ت�ش�خ�ي�ص�ي��ة
امل �خ��ري��ة يف ال �ق��ري��ب ال �ع��اج��ل ن �ظ��را ل �ك��ون م �ش��روع
القانون أصبح جاهزاً.
ون �ض ��ع ح��ال �ي��ا ال �خ �ط��ط ل �ل �ت��وس��ع يف امل �ب �ن��ى مل��واك �ب��ة
ال�ت�ط��ور امل�ت�س��ارع يف م�ج��ال امل�خ�ت��رات ول �ك��ون امل�ب�ن��ى
ال �ح ��ايل م ��زدح �م ��اً ك �م��ا ن ��أم ��ل أن ي �ت��م اف �ت �ت ��اح ف ��روع
ج ��دي ��دة ل�ل�م�خ�ت��ر امل ��رك ��زي يف ب�ق�ي��ة امل �ح��اف �ظ��ات ب�م��ا
ي �ض �م ��ن ت �ق ��دي ��م خ ��دم ��ة ع ��ال �ي ��ة امل �س �ت ��وى ل �ش��ري �ح��ة
عريضة من املواطنن ..وتعمل إدارة املختر املركزي
ح��ال�ي��ا ع��ىل ان ت�ك��ون األق �س��ام ال�ف�ن�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة التي
يعتمد عليها املختر يف الواجهة وهي نقطة االرتكاز
والقوة.
وع� � ��ن امل �س �ت �ف �ي ��دي ��ن م � ��ن خ � ��دم � ��ات ال� �ف� �ح ��وص ��ات
ي�ض�ي��ف د .ال �ح ��رازي خ ��دم ��ات امل ��رك ��ز ي�س�ت�ف�ي��د م�ن�ه��ا
قطاع عريض من املواطنن اليمنين يف كافة أنحاء
الجمهورية.
و ع ��ن اب� ��رز ال �ص �ع��وب��ات وال �ت �ح ��دي ��ات ال �ت ��ي ت��واج��ه
املختر املركزي الوطني منذ بداية أحداث 2011م
وم � ��ا ت �ب �ع �ه ��ا م� ��ن ال � �ع � ��دوان وال � �ح� ��رب يف 2015م
وح �ت��ى اآلن ه ��و ال �ن �ق��ص ال �ش��دي��د يف امل �ي��زان �ي��ة ف�م�ن��ذ
بداية العدوان ال توجد موازنة فما يتم اعتماده ال
يكاد يغطي املطلوب للمحاليل واألقسام املختلفة
وينطبق نفس هذا الوضع عىل كافة الفروع أيضاً.

تهانينا آل العقاري

ال�ت��الح��م ال�ش�ع�ب��ي ال�ق�ب��ي يف م�ح��اف�ظ��ة
ش�ب��وة ل��ه دور ق��وي يف م�س��ان��دة الجيش
وال� � �ل� � �ج � ��ان ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة يف امل� �ح� ��اف� �ظ� ��ات
الجنوبية والشمالية والدور األقوى يف
محافظة شبوة ضد املشروع السعودي
اإلم � � � � � � � � � � ��ارايت واس � � � �ي � � � ��اده � � � ��م األم � � ��ري � � ��ي
واالس � � ��رائ � � �ي � � ��ي امل� �ح� �ت� �ل� ��ن ل �ل �م �ح ��اف �ظ ��ة
وال�ن��اه�ب��ن ل��روات�ه��ا ال�ن�ف�ط�ي��ة وال�غ��ازي��ة
وغ��ريه��ا وقتل أبنائها واث��ارة الفتنة بن
اب�ن��اء القبائل واالن�ف�ج��ارات يف ك��وادره��ا
ال � �ع � �س � �ك� ��ري� ��ة وال � �س � �ي � ��اس � �ي � ��ة وامل � ��دن � �ي � ��ة
املتالحقة لكن بفضل الله وقوة رجالها
م��ن م�ش��اي��خ واع �ي ��ان وق �ي ��ادات ال�ت��الح��م
�رون الشيخ /محمد عبدالله
ل � ��ن ي � �ه� ��دأ ل� �ه ��م ب� � ��ال وس� � � ��وف ي �خ �س �
بنان العولقي *
ك��ل م�ش��روع��ات�ه��م وي �خ��رج��ون م��ن ش�ب��وة
صاغرين مثل م��ا خ��رج��وا م��ن املحافظات
املحررة جارين ذيل الخزي والعار..
وان التالحم الشعبي القبي يف الجمهورية اليمنية
* وكيل أول محافظة شبوة ورئيس مجلس التالحم القبي الشعبي م/شبوة

س � � ��وف ي � ��زل � ��زل األرض م � ��ن ت �ح��ت
أق � ��دام � �ه � ��م اىل ج � ��ان � ��ب إخ� ��وان � �ه� ��م
يف ال� �ج� �ي ��ش وال � �ل � �ج� ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة
وامل� �ج ��اه ��دي ��ن م� ��ن أب� �ن� ��اء ال �ق �ب��ائ��ل
األحرار وان كل ما تعاين محافظة
ش� �ب ��وة م� ��ن ق �ب ��ل ح � ��زب اإلص � ��الح
وم � � ��ا ي �س �م ��ى ب ��امل ��ؤت� �م ��ر ال �ش �ع �ب ��ي
ان� �ه ��ا ج� ��رائ� ��م ال ت �غ �ف ��ر وق �ي ��ام �ه ��م
باالغتياالت والسجون ضد ابناء
ش �ب ��وة األح � ��رار ب ��أوام ��ر اس �ي��اده��م
ال � �س � �ع � ��ودي واإلم� � � � � � ��ارايت ت �ن �ف �ي ��ذا
ألوامر أمريكا واسرائيل واملرتزقة
م � ��ن أب � �ن � ��اء امل� �ش ��اي ��خ امل � ��وال � ��ن ل �ه��م
واذنابهم.
ون� �س ��أل ال �ل ��ه أن ي ��رح ��م ش �ه ��داءن ��ا
ويشفي جرحانا ويفك اسرانا

ال �ع ��اج ��ل س �ي �ت��م ف �ت��ح ف� ��روع ل ��ه يف ال �ب �ي �ض��اء وامل �ح��وي��ت
وريمة..

ن � � � � � ��أم � � � � � ��ل أن ي� � �ت � ��م
إن � � � �ش� � � ��اء ق � � �ط � � ��اع م �س �ت �ق ��ل
ب� ��اجل� ��وان� ��ب ال �ت �ش �خ �ي �ص �ي��ة
املركز ان املختر قد استطاع وبالتنسيق مع ال��وزارة
وم�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ت��وف��ري ك ��ل االح �ت �ي��اج��ات
من املحاليل والتجهيزات املساعدة ملواجهة جائحة
ك � ��ورون � ��ا وك� � ��ذا ت �م �ك ��ن م� ��ن ت� ��وف� ��ري ب �ع ��ض م �ح��ال �ي��ل
 PCRمل��واج�ه��ة كوفيد  19وج��دري ال�ق��رود ويقدم
امل��رك��ز أي �ض��ا ك��اف��ة ال�ف�ح��وص��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��األم��راض
ال �ف ��ريوس �ي ��ة وب ��أرق ��ى واح � ��دث ال �ت �ج �ه �ي��زات ال�ت�ق�ن�ي��ة
والعلمية (أليزا –... PCRالخ)
ك �م ��ا ان امل ��رك ��ز ي �ق ��وم ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع وزارة امل��ال �ي��ة
ومنظمة الصحة العاملية وأي�ض��ا م��ن خ��الل م��وارده
الذاتية بتوفري محاليل الفحوصات األخرى الروتينية
منها والتخصصية وقد استطعنا إدخال فحوصات
ج��دي��دة ألك��ر م��ن  40ف�ح�ص��ا ج��دي��داً وذل ��ك خ��الل
عامي 2021 -20م وجاري التوسع يف الخدمات
افقياً م��ن حيث االن�ت�ش��ار يف املحافظات ورأس�ي��ا من
خ��الل زي ��ادة أع ��داد ال�ف�ح��وص��ات امل�ق��دم��ة ع��ر امل��رك��ز
وفروعه.
أم � ��ا ع� ��ن خ �ط ��ط وت �ط ��وي ��ر امل� ��رك� ��ز ال �ص �ح ��ي ق � ��ال د.
ال�ح��رازي ان الرتكيز ع��ىل العنصر البشري م��ن أهم
امل��رت�ك��زات ال�ت��ي يعمل عليها املختر امل��رك��زي حاليا،
ف �ت��أه �ي��ل ال �ك ��ادر ال �ب �ش ��ري ه ��دف أس� ��ايس ول� ��ذا ف�ق��د
ت� ��م اف �ت �ت ��اح ال � ��دراس � ��ة يف م� �ج ��ال امل ��اج �س �ت ��ري امل �ه �ن��ي
يف ت �خ �ص �ص��ات ال �ك �ي �م �ي��اء وال� ��دم وال �ج ��راث �ي ��م وذل ��ك
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دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية
تظهر العديد من الدراسات حول سوق العمل للتعليم والتدريب املهني أن الطلب عىل خريجي التعليم والتدريب املهني
يف تزايد وأن هناك حاجة دائمة لهم ..لذلك يمكن الرجوع إىل موقع أبحاث سوق العمل التي تظهر النتائج وتؤكد عىل أنه
الضروري للغاية ألصحاب العمل أن يكون لديهم عمال مهنيون مدربون للمشاركة يف مهارات محددة يف قطاع البحث.

دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة
التنموية ( )2-2
الذات
سوق العمل وتطوير
ولتتمكن من الحصول عىل وظيفة يف سوق العمل يجب
أن ت �ك ��ون ق � ��ادرا ع ��ىل ال�ت�ح�ل�ي��ل امل �ن �ط �ق��ي وال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي
وت �ع �ت ��ر ت �ق �ي �ي��م األرب � � ��اح واإلي � � � ��رادات وال �ت �ك ��ال �ي ��ف م ��ن أه ��م
املهارات األساسية التي يرغبها ويمتلكها كل صاحب عمل،
ب��اإلض��اف��ة إىل ت�ح�ل�ي��ل س �ل��وك امل�س�ت�ه�ل��ك وت �ق �ل �ب��ات ال�ط�ل��ب
عىل السلع وإيجاد املعلومات املطلوبة بدقة وسرعة ،وأن
ت�م�ي��ز ب��ن ال �ق ��رارات ال�ص�ح�ي�ح��ة وال�خ�ط��أ يف م�ج��ال ع�م�ل��ك،
وأن يكون لديك القدرة عىل تقييم املوقف وكيفية تحليل
املوقف لعمل الرد املناسب.
وم ��ن ال�ت�خ�ص�ص��ات األك ��ر ط�ل� ًب��ا يف س ��وق ال�ع�م��ل ال �ق��درة
عىل التخطيط والتنظيم بنجاح وفاعلية  ،ويجب أن تكون
لديك ال�ق��درة ع��ىل تنظيم املواعيد النهائية واالم�ت�ث��ال لها،
وستساعدك مهاراتك التخطيطية والتنظيمية بشكل كبري
عىل تحسن مهاراتك املهنية وتطوير األداء الوظيفي ،ألنه
ي�م�ك�ن��ك ص �ي��اغ��ة ح �ل��ول ل�ل�م�ش��اك��ل وس ��ري ال �ع �م��ل يف خ�ط��ة
ممنهجه ،وأن يكون هناك طريقة مثالية لتنظيم األولويات
واالجتماعات وما إىل ذلك وإدارة وقتك بشكل فعال.
وال ش��ك أن ت�ط��وي��ر ال ��ذات ال ي�ت��وق��ف أب � ً�دا ب��ال�ح�ص��ول عىل
عمل أو وظيفة  ،بل بالعكس هو يبدأ حينها ،فأمام املتقدم
للوظيفة الكثري من التحديات واألحالم والطموحات.
جميعنا يف الحياة نواجه مواقف مختلفة يف التعامل مع
اآلخ��ري��ن ،ل�ك��ن ه��ل ت�ع��رف��ت ي��وم��ا ع��ىل كيفية ال�ت�ع��ام��ل مع
زم ��الء ال�ع�م��ل وامل� ��دراء أي� ً
�ض��ا ،ب��ال�ط�ب��ع ال�ت�ع��ام��ل م��ن خ��الل
ال�ع�م��ل ي�ت��وج��ب ع�ل�ي��ك ف�ي��ه أن ت�ل�ت��زم ب�ب�ع��ض األس��اس �ي��ات
الهامة ،يك تتمكن من التعامل بلباقة مع املجتمع الجديد
واملختلف الذي قد أصبحت جزء منه.
وال �ن �ج��اح يف ال��وظ�ي�ف��ة ي�ح�ت��اج إىل ف�ه��م ت��وق�ع��ات ص��اح��ب
العمل الخاص بك ففي بداية أي عمل جديد من األفضل
أن تبدأ بتكوين خلفية كبرية عن نظام العمل فى الشركة
ال�ت��ي ق��د توظفت فيها للتو ،أي� ً
�ض��ا عليك معرفة نظامها،
وق��واع��ده��ا ،بطريقة واضحة تجنبا ألي وق��وع يف خطأ غري

شكر وتقدير
نتقدم بالشكر والعرفان

للشيخ /عبدالله واصل

مدير وثائق الدولة و الشيخ محمد
املغربي وكيل الدولة يف مديرية بني

مطر – صافية شعبان الروية عىل
جهودهم املبذولة يف العمل واملحافظة
عىل أموال الدولة ..فلهم الشكر
والعرفان من جميع أهايل املنطقة

عنهم :سمري الشعباين

مقصود ،ومعرفت رؤية بيئة العمل من حيث الخطوات
القادمة ،وما عليك فعله ،يسهل عليك كثريًا يف أن تندمج
بسهولة مع العمل واإلنجاز فيه بشكل كبري.ا
وم��ن أك��ر األش �ي��اء أه�م�ي��ة ع�ن��د وج ��ودك يف م�ك��ان ال�ع�م��ل
أن ت�ك��ون إي�ج��اب� ًي��ا ،وتسعى ل��رف��ع ال��روح املعنوية للفريق،
مهما كلف ذلك سيكون يف النهاية يف صالح املوظف ليكون
ناجح بارز يف موضعه ،فليس من األفضل أن يقوم بسهولة
بتقديم شكاوي الواحدة تلو األخ��رى إعتقا ًدا منه أن ذلك
س��وف يحسن م��ن م�ك��ان ال�ع�م��ل ،ب��ل أن تقديم السلبيات
لتعديلها له وقت محدد من خالل نظام العمل خاصتك،
لكن ما يجب فعله هو محاولة فى استعادة األوضاع حن
تشتتها حتى يتمكن مكان العمل من املرور بسالم من أي
أزمة قد تحدث له.
و ل�ت�ص�ب��ح أك ��ر ن �ج� ً
�اح��ا ق ��م ب �ج��دول��ة ك ��ل يشء  ،ج��دول��ة
اليشء تعني تنظيمه بصورة جيدة وعدم االنحراف عن ما
ينبغي إنجازه ،فعليك أن تضع الخطط ثم تقوم بااللتزام
بها مع مراعاة اإلستمرار يف ذلك ،فاألشخاص الناجحون
ي�ت�م�ي��زون ب��أن�ه��م ي�ع��رف��ون أن��ه ل�ي��س ه�ن��اك م�ج��ال للتأخري،
فكل يشء محدود بوقت ومدة زمنية يبدأ وينتهي بها.
والرتكيز ع��ىل امل�ه��ام املوكلة إليك فاألشخاص الناجحون
ع��ادة ي�ع��رف��ون م��ا ي�ج��ب عليهم ف�ع�ل��ة وي�ق��وم��ون ب��ه ،دون
تشتت املهام ،مما قد يتسبب يف عدم إنجاز أي هدف بصورة
م�ت�م�ي��زة واض �ح��ة وم �ث �م��رة ،ل ��ذا ع�ل�ي��ك ال��رتك�ي��ز يف أن ت�ك��ون
م �ح ��د ًدا يف أه ��داف ��ك ،وأن ت �ق��وم ب��إن�ج��ازه��ا دون ال �غ��رق يف
أهداف أخرى ،تشتت كل مسارات إنجازاتك.
ً
شخصا
ويجب محاسبة الذات بلطف فمن الجيد أن تكون
واع � ًي ��ا ،أن ك��ل إن �س��ان م�ن��ا ي�ح�ت�م��ل أن ي�ق��ع يف ال�خ�ط��أ ،ل��ذا
ع�ل�ي��ك أن ت�ع��ي أن ��ه ي�ج��ب ع�ل�ي��ك م�ع��رف��ة ال �ع �ي��وب ال �ت��ي قد
وقعت فيها ،وكيفية معالجتها ،وحلها ،وب��ذل��ك تصبح
ناجحا تعي ً
ً
جيدا نقاط الضعف ،والقوة ،وتعمل عىل كل
منهما حتى تتمكن من الوصول إىل النجاح.

مروك التخرج

بقلوب تمأها الغبطة والسرور ،يتشرف العميد
االديب الصحفي فيصل أحمد النظاري
وأسرته بتهنئة الطالبة
سال عبدالوهاب املليك عىل تخرجها من
جامعة صنعاء � كلية اآلداب � قسم اإلعالم .والتهنئة
موصولة لوالدها العقيد عبدالوهاب املليك واألسرة
الكريمة ،مع تمنياتنا بحياة عملية موفقة!
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يف أداء امل �س ��ؤول �ي ��ات ،اإلن �س ��ان ي �ت �ح��رك م�ه�م��ا ك��ان��ت
ح �س��ن ن ��واي ��اه ،وم �ه �م��ا ك ��ان اه �ت �م ��ام ��ه ،وم �ه �م��ا ك��ان��ت
جديته واستشعاره للمسؤولية ،يحتاج إىل تطوير أدائه
العميل ،من خالل امتالك مهارات عملية تساعده عىل
حسن األداء.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم
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املكابرة والغرور مقبرة لكل طموح!!

رئيس مجلس النواب يتسلم درع الثورة

ت �س �ل ��م رئ� �ي� ��س م �ج �ل ��س ال � �ن � ��واب األخ
ي�ح�ي��ى ع��يل ال��راع��ي درع ال �ث��ورة بمناسبة
ال � ��ذك � ��رى ال� �ث ��ام� �ن ��ة ل � �ث � ��ورة 21س �ب �ت �م ��ر،
وت��دش��ني ك�ل�ي��ة ال�ط��ب وال�ع�ل��وم الصحية
ل �ل �ق ��وات امل �س �ل �ح ��ة ..س �ل ��م ال� � ��درع م��دي��ر
ك�ل�ي��ة ال �ط��ب وال �ع �ل��وم ال�ص�ح�ي��ة ل�ل�ق��وات
املسلحة الدكتور أحمد ال�خ��زان بحضور
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س دائ� � ��رة ال� �خ ��دم ��ات ال �ط �ب �ي��ة
بوزارة الدفاع الدكتور صالح القطابري،
ت�ق��دي��را وع��رف��ان��اً ب�ج�ه��ود األخ ي�ح�ي��ى عيل
ال � ��راع � ��ي يف م� �س ��ان ��دة دائ � � ��رة ال� �خ ��دم ��ات
ال �ط �ب �ي ��ة ل �ل �ق �ي ��ام ب �م �ه ��ام �ه ��ا وم �ش ��ارك �ت ��ه
يف إن� �ج� ��اح إن� �ش� ��اء ال �ك �ل �ي ��ة..وع ��ر رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال �ن��واب ع��ن ال�ش�ك��ر مل��دي��ر الكلية
ون ��ائ ��ب رئ �ي ��س دائ � ��رة ال �خ ��دم ��ات ال�ط�ب�ي��ة
ع ��ىل ه� ��ذا ال �ت �ك ��ري ��م ،وق� �ي ��ادة وم�ن�ت�س�ب��ي
وزارة الدفاع واملرابطني يف مواقع العزة
ً
مثمنا الجهود التي يبذلونها
وال�ش��رف..
يف سبيل الدفاع عن الوطن ..وحث عىل
م �ض ��اع �ف ��ة ال �ج �ه ��ود ل �ت �ق ��دي ��م ال �خ ��دم ��ات

الطبية املواكبة للتضحيات التي يقدمها
األب �ط ��ال يف ال�ج�ب�ه��ات وخ ��وض امل�ن��اف�س��ة
ل �ت �ق ��دي ��م خ� ��دم� ��ات ط �ب �ي ��ة ن �م ��وذج �ي ��ة يف
ال � �ج� ��ان� ��ب ال � �ع � �س � �ك� ��ري ..واع � �ت � ��ر رئ �ي ��س
م �ج �ل��س ال� �ن ��واب ،ال� ��درع ت �ك��ري �م��ا ل�ك��اف��ة
أع �ض ��اء م�ج�ل��س ال �ن ��واب وت �ق ��دي �رًا ل �ل��دور
ال ��وط �ن ��ي ال � ��ذي ق� ��ام� ��وا ب� ��ه خ � ��الل ال �ف ��رة
املاضية ،كما يمثل حافزاً للجميع لبذل
املزيد من الجهود لخدمة الوطن والدفاع
ع��ن م�ص��ال�ح��ه ال�ع�ل�ي��ا وال �ع �م��ل م��ن أج��ل
تجسيد القوانني يف واقع الحياة.
ف �ي �م��ا ع ��ر م ��دي ��ر ال �ك �ل �ي��ة ون ��ائ ��ب رئ �ي��س
دائ� � � ��رة ال � �خ� ��دم� ��ات ب � � � ��وزارة ال � ��دف � ��اع ع��ن
تقديرهما لألدوار النضالية التي قام بها
رئيس مجلس النواب.
ح�ض��ر ال�ت�ك��ري��م ع�ض��وا م�ج�ل��س ال�ن��واب
أحمد الخوالين ومحمد البكري ،وأمني
ع� ��ام امل �ج �ل��س ال ��دك �ت ��ور رش� ��اد ال ��رص ��اص
واألم � � ��ني ال � �ع� ��ام امل� �س ��اع ��د ع �ب ��دال ��رح �م ��ن
املنصور.

النيابة تباشر التحقيقات في
قضية تهريب أدوية سرطان الدم
ب��اش��رت ن�ي��اب��ة غ ��رب أم��ان��ة ال�ع��اص�م��ة ،ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات يف قضية
تهريب أدوية للسرطان ،وما سببته من وفاة لعشرة أطفال،
ومضاعفات صحية لعدد من األطفال ،يف مركز لوكيميا الدم
يف مستشفى الكويت بصنعاء.
وأوض ��ح وك�ي��ل ن�ي��اب��ة غ��رب األم��ان��ة ال�ق��ايض ي��اس��ر ال��زن��داين أن
النيابة تواىل إج��راءات التحقيق وتم استدعاء عدد من ممثيل
ال �ج �ه��ات واألش �خ ��اص م�م��ن وردت أس �م��اؤه��م يف ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات
اإلدارية التي بدأت بها وزارة الصحة.
وأش��ار إىل أن هذه القضية تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة
من قبل النائب العام ،للكشف عن املتسببني ومن لهم عالقة
ب �ه��ا ،وإح��ال �ت �ه��م ل�ل�م�ح��اك�م��ة وف �ق��ا ل �ل �ق��ان��ون ،ومل ��ا ف �ي��ه ت�ح�ق�ي��ق
العدالة ومنع وقوع مثل هذه الجرائم.
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القيادي املدلل يؤكد على أهمية محور املقاومة

أك � � ��د ال � �ق � �ي � ��ادي ب� �ح� ��رك� ��ة ال� �ج� �ه ��اد
اإلسالمي يف فلسطني ،أحمد املدلل
أم� ��س األح� � ��د" :،أن �ن ��ا ن ��واج ��ه ع� ��دواً
غ � � ��ادراً م ��دج �ج ��اً ب ��ال �س ��الح وأح � ��دث
الرسانة العسكرية ،لكنه يف نفس
ال ��وق ��ت ع � ��دو غ �ب ��ي ،ي �ظ ��ن أن ق�ت��ل
ال �ق��ادة وش�ه��ادت�ه��م سيطفئ لهيب
وجذوة املقاومة".
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة (ف�ل�س�ط��ني ال �ي��وم)
ع� � � ��ن امل � � � ��دل � � � ��ل ،يف ل � � �ق � � ��اء س � �ي � ��ايس
اح� �ت� �ض� �ن� �ت ��ه ب � �ل � ��دة ب � ��ري � �ق � ��ع ،ق �ض ��اء
ال �ن �ب �ط �ي ��ة ،ج� �ن ��وب ل� �ب� �ن ��ان ،ال �ل �ي �ل��ة
امل � ��اض � �ي � ��ة":ل � ��م ي �ت �ع �ل ��م ال � �ع � ��دو م��ن
اغ�ت�ي��ال��ه مل��ؤس��س ال �ج �ه��اد د .ف�ت�ح��ي
ال � �ش � �ق � ��اق � ��ي ،ال � � � ��ذي ن � �م� ��ت ح ��رك �ت ��ه
وكرت أضعافا مضاعفة وأصبحت
اآلن رق� � �م � ��اً أس � ��اس � �ي � ��اً يف م� �ع ��ادل ��ة

الصراع".
وأض � � � ��اف امل � ��دل � ��ل ق � ��ائ � ��ال" :وت � �ق� ��ود

العدل تصدر تعميم ًا بعدم اعتماد صور هويات إثبات
الشخصية عند حترير العقود و احملررات الشرعية

أص � � � � ��در ال � � �ق � � ��ايض اح� �م� ��د
ع�ب��اس ال�ج��رايف وك�ي��ل وزارة
ال� � �ع� � ��دل ل � �ق � �ط� ��اع امل� �ح� ��اك� ��م
وال �ت ��وث �ي ��ق ..ت�ع�م�ي�م��ا ب �ش��أن
ع ��دم اع �ت �م��اد ص ��ور ه��وي��ات
إثبات الشخصية عند تحرير
العقود و املحررات الشرعية
وال�ق��ان��ون�ي��ة ..وق ��ال ال�ق��ايض
الجرايف:
ل��وح��ظ م��ن خ ��الل ال �ن��زول
امل � � � �ي � � � ��داين ل � �ب � �ع � ��ض أق� � � ��الم
ال � �ت� ��وث � �ي� ��ق واألم � � �ن � � ��اء وك � ��ذا
م � � � ��ن ب � � �ع � � ��ض ال � � �ش � � �ك � � ��اوى
ال� � � ��واردة إل �ي �ن ��ا ع� ��ن اع �ت �م ��اد
ب �ع ��ض امل ��وث �ق ��ني أو األم �ن ��اء
ل �ص��ور وث��ائ��ق إث �ب��ات ال�ه��وي��ة
(ال � �ب � �ط � ��اق � ��ة ال� �ش� �خ� �ص� �ي� ��ة -
ال �ب �ط ��اق ��ة ال �ع ��ائ �ل �ي ��ة � ج� ��واز

ال � � �س � � �ف� � ��ر) ع� � �ن � ��د ق� �ي� ��ام� �ه� ��م
ب �ع �م��ل امل� �ح ��ررات ال �ش��رع �ي��ة
وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة  ،األم � ��ر ال� ��ذي
ي�ع��د م�خ��ال�ف��اً ل�ن��ص امل��ادت��ني
( )۱۸ ،۹م� � � ��ن ق� � ��ان� � ��ون

ال� �ت� ��وث� �ي� ��ق رق � � ��م ( )7ل �س �ن ��ة
٢٠١٠م وامل��ادة ( )٢٦من
ال��الئ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ق��ان��ون
ال�ت��وث�ي��ق وال�ت��ي أوج�ب��ت عىل
املوثق واألمني عند ممارسة

م�ه��ام�ه�م��ا ب��إن�ش��اء امل �ح��ررات
ال �ت �ح �ق��ق م ��ن ح �ض ��ور ذوي
ال� �ع� ��الق� ��ة م � ��ن خ � ��الل أص ��ل
ال � �ب � �ط� ��اق� ��ة ال� �ش� �خ� �ص� �ي� ��ة أو
ال �ع ��ائ �ل �ي ��ة أو ج� � ��واز ال �س �ف��ر

وان تحفظ صورة منها بعد
مطابقتها عىل أصلها ..وأكد
وكيل وزارة العدل القايض
ال � �ج � ��رايف ض � � ��رورة االل � �ت� ��زام
وال�ت�ق�ي��د ب�ن�ص��وص ال�ق��ان��ون
ال س �ي �م��ا امل� ��واد امل �ش ��ار إل�ي�ه��ا
عند التحقق من هوية ذوي
ال� �ع ��الق ��ة واع� �ت� �م� ��اد أص � ��ول
وث ��ائ ��ق إث �ب ��ات ال �ه��وي��ة وم�ن��ع
ال �ت �ع��ام��ل أو االع �ت �م ��اد ع��ىل
ال �ص ��ور وك� ��ذا ال �ت �ح ��ري ع�ن��د
مطابقة أصول إثبات الهوية
م� � ��ع ش� �خ� �ص� �ي ��ة أص� �ح ��اب� �ه ��ا
م � �ن � �ه� ��ا وك � � ��ذل � � ��ك ال � �ت � �ح� ��ري
ع �ن ��د م �ط ��اب �ق ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة
املوجودة يف تلك الوثائق مع
ذوي ال �ع ��الق ��ة ال �ح��اض��ري��ن
عند تحرير العقود .

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

ان� �ت� �ف ��اض ��ة ال� �ض� �ف ��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة ال �ت ��ي
ي�ب��دع م�ج��اه��دوه��ا ب�ف�ن��ون وأس��ال�ي��ب

م �خ �ت �ل �ف ��ة م �ش ��اغ �ل ��ة ال � �ع � ��دو ت �ل �ب �ي � ً�ة
لدعوة أمني املقاومة زياد النخالة".
وشدد عىل أهمية محور املقاومة
ال ��داع ��م ل �ح ��رك ��ات امل �ق ��اوم ��ة ،وع��ىل
رأس��ه إي��ران ،وح��زب الله يف لبنان،
والذين كان لهما دور مهم يف تطوير
ودعم املقاومة التي تراكم من قوتها
وال تنىس الدور األسايس لها ،وهو
إبقاء العدو بحالة عدم استقرار.
ون� � � ��وه امل � ��دل � ��ل إىل أه� �م� �ي ��ة ت ��راب ��ط
الساحات يف معركتنا املفتوحة مع
العدو ،مؤكداً عىل أهمية انجازات
معركة (سيف القدس) التي أعادت
للقضية مكانتها ووح��دت الشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي يف ال ��داخ ��ل وال �خ ��ارج
واس� �ت� �ن� �ه� �ض ��ت أح � � � ��رار ال � �ع� ��ال� ��م م��ن
جديد.

وزارة اإلعالم تنعي املخرج
التلفزيوني عبد الله نصار

نعت وزارة اإلعللام واملؤسسة العامة اليمنية لإلذاعة
والتلفزيون املخرج يف قناة اليمن ،عبدالله محمد نصار،
ال للذي واف للاه األج للل بلعللد حليللاة حللافللللة بللاللعلطللاء يف خللدمللة
الوطن يف املجال اإلعامي.
وأش للادت ال للوزارة واملللؤسلسللة ،يف بليللان اللنلعللي ،بمناقب
الراحل املخرج القدير نصار ،وإسهاماته يف مجال اإلخراج
التلفزيوين ،حيث تتلمذت عىل يديه أجيال من املبدعني،
وله العديد من األعمال الدرامية والتلفزيونية ،التي أثرت
مكتبة التلفزيون.
وأكل للد ال لب ليللان أن رح لي للل ه للذه ال لقللامللة اإلب للداع لي للة يلشلكللل
خسارة فادحة للساحة اإلعامية اليمنية ،التي فقدت
واحداً من أبرز كوادرها اإلعامية ،الذين بذلوا أنفسهم
لخدمة القضايا الوطنية واملجتمعية.
وأشار البيان إىل أن الفقيد كان من الرعيل األول ،الذي
أسهم يف تأسيس العمل التلفزيوين يف اليمن.
وعل رّل�ت الللوزارة واملؤسسة عن خالص العزاء واملواساة
ألسرة الفقيد وزمائه وأصدقائه ومحبيه بهذا املصاب..
سللائللللني اللللله -اللعللي اللقللديللر -أن يتغمده بللواسللع رحمته
وغفرانه ،وأن يسكنه فسيح جناته ،ويلهم أهله وذويه
الص� والسلوان" .إنا لله وإنا إليه راجعون".

يف بطون التاريخ حقائق ال يمكن ان نتنصل عنها ألنها تظل حقائق،
ف��أول �ئ��ك ال ��ذي ��ن ي�ح�م�ل��ون ف �ك ��راً ال ي�م�ك��ن م �ق��ارع �ت��ه ب��ال�ف�ك��ر ه ��م ب ��ال ش��ك
اإلره ��اب �ي ��ون ب��األج��ر وب��ال �ط �م��وح ال �س �ي��ايس ال �ش��ره وب��ال �ك��راه �ي��ة ل�ك��ل آخ��ر
ب��ل وب��ال �ع��داء ل�ل�ح�ي��اة ،وه ��ذا م��ا ت�ش�ه��د ل�ه��م ب��ه ع�ص�ب�ي�ت�ه��م ال�ه�س�ت��ري��ة
وخ��روج�ه��م ع��ىل آداب ال�ح��وار وأكاذيبهم وتشويههم لخصومهم بكل
الوسائل غر الشريفة وعداؤهم للديمقراطية وحقوق اإلنسان فنسجوا
ح�ك��اي��ات ع��ن أب�ن��اء الشعب اليمني تصفهم ت��ارة ب��امل�ج��وس وت��ارة أخ��رى
بأنهم كفار بهدف التحريض عليهم لدرجة أن علماء سلطات آل سعود
أفتوا قائلني يف خطابات رسمية يف الحرمني امل��ي وامل��دين أم��ام امل��أل بأن
قتال اليمنيني مقدم عىل قتال اليهود وساعدهم عىل بث هذه الشائعات
املغرضة عمالؤهم ومرتزقتهم يف الداخل اليمني الذين جعلوا من الريال
السعودي مقدسا مع أن الطريق الصحيح إىل الحقيقة يجب أن يمر
بالتعرف عىل الرأي والرأي اآلخر وال يكون أبداً بطمس آراء اآلخرين أو
ً
جهال بها أو استعالء عليها أو
تسفيهها او ال�ه��روب م��ن مواجهتها إم��ا
رفضاً للنتائج من البدء  ،كما أن واجب من يدعي العلم أن يسعى إىل
إرساء قواعد الحوار التقريبي التي تقوم عىل وحدة بني شرائح املجتمع
اليمني عىل اختالف مذاهبهم ومشاربهم يف صف سيايس واحد ملواجهة
األعداء ونصرة لقضايا الوطن وكذلك حفظ حرية التمذهب داخل هذا
ال�ص��ف أو ذاك وح�ف��ظ ح��ري��ة ال�ت�ف�ك��ر وال�ت�ع�ب��ر ض�م��ن األدب االس��الم��ي
واإلنساين وبذلك نكون قد روضنا جبهتنا الداخلية عىل التفاهم والحوار
ومقاومة العدوان وهو ما يدعو إليه كل عاقل وحكيم :فهل يربأ أولئك
ً
متأصال يف نفوسهم عن افعالهم هذه التي لن يضروا
الذين مازال الشر
بها بالدرجة األوىل إال أنفسهم ،وهل يتقون الله ويحاولون ان يجعلوا
من انفسهم جسر اتصال وتقارب بني أبناء الشعب اليمني الواحد وأن
تكون نواياهم وغاياتهم سليمة ً
بدال من استغاللهم ألي حدث أو خطأ
يقع فينطلقون منه لخدمة اهدافهم ومصالحهم الخاصة عىل حساب
مصلحة شعب بأكمله وكذلك تحريض الخارج عىل بالدهم وهو األمر
ال��ذي يجعلهم ينتقمون لفشلهم م��ن ك��ل يشء وب��أي يشء؟! ب��ل ول��م
يتعظوا حتى بعد دخول اليمن العام
ال�ث��ام��ن م��ن ال�ص�م��ود ال��وط�ن��ي وال�ث�ب��ات
يف م ��واج� �ه ��ة دول ت �ح ��ال ��ف ال � �ع� ��دوان
وه �ن ��ا ي �ط ��رح ال �س ��ؤال ن�ف�س��ه وب �ق ��وة:
م ��اذا اس �ت �ف ��ادت ال �س �ع��ودي��ة ت�ح��دي��دا
من ه��ذا ال�ع��دوان الظالم ضد شعب
جار ومسالم لم يلحق بها أي أذى بل
ب��ال�ع�ك��س ال�س�ع��ودي��ة ه��ي ال�ت��ي كانت
ت ��ؤذي ��ه وم� ��ازال� ��ت ت �ت��دخ��ل يف ش��ؤون��ه
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وم �ن �ع �ت ��ه ح� �ت ��ى م� ��ن ب �ن ��اء
دول�ت��ه واالع�ت�م��اد ع��ىل نفسه ووقفت
ح��ائ��ال دون اس�ت�خ��راج��ه ل��روات��ه ال�ت��ي
حباه الله بها يف باطن أرضه وظاهرها
احمد الشريف
لتضمن خضوعه إلرادتها وتسيره يف
الخط الذي تسر عليه؟ وقد تحدثنا
يف هذا الجانب كثرا يف مقاالت سابقة ،لكن مع األسف ال أحد يعر ذلك
اهتماما وك��أن م��ا يقوم ب��ه النظام السعودي م��ن تدمر لليمن وشعبه
هو حق من حقوقه ،والجواب عىل السؤال املطروح :أن السعودية قد
خسرت من خ��الل شنها الحرب الظاملة عىل اليمن كل يشء ،خسرت
سمعتها وأموالها ونفوذها وسالحها وعرت نظامها ومذهبها الوهابي
الذي كانت تقدمه للعالم عىل أساس أنه يمثل اإلسالم ومن لم يعمل
ب ��ه ف �ه��و ك��اف��ر وال �ي ��وم ي ��أيت امل �ه �ف��وف م�ح�م��د ب ��ن س �ل �م��ان ل �ي �ت��رأ م ��ن ه��ذا
امل��ذه��ب امل�ت�ط��رف ال��ذي جعل م��ن اإلس��الم دي��ن ال�ت�ش��دد وال��ذب��ح والقتل
واإلرهاب وتكفر اآلخر وهو الذي قال يف تصريح لصحيفة أمريكية بأن
سيدته الواليات املتحدة األمريكية هي من فرض عىل النظام السعودي
ت��دري��س امل��ذه��ب ال��وه��اب��ي بتعاليمه امل�ت�ش��ددة وت�ص��دي��ره ل�ل�خ��ارج بهدف
محاربة االتحاد السوفيتي سابقا كونه ينشر االلحاد وإرسال املتشددين
اىل افغانستان ملقاومته والحد من وصوله اىل املياه الدافئة يف منطقة
الخليج ،كما كشفت السعودية عن سوءة جيشها الورقي الذي يعتر
من حيث اإلنفاق عليه ماديا وتسليحا من الجيوش املتقدمة يف العالم
ول�ك�ن��ه أث�ب��ت خ ��الل امل��واج �ه��ات يف امل �ي��دان م��ع رج ��ال ال�ل��ه أن ��ه ال يحسب
ع��ىل الجيوش ول��ذل��ك فقد استقدمت السعودية جيوشا م��ن العمالء
واملرتزقة ينتمون إىل اكر من عشرين دولة باإلضافة إىل العمالء املحليني
من اليمن ليقاتلوا بالنيابة عنه وما زال��ت تستقدم الكثر منهم وتنفق
عليهم من أموال الشعب يف نجد والحجاز ما يمكن ان تسخره إليجاد
وظائف ألبناء شعبها والقضاء عىل البطالة.
ورغ��م م��ا يلحق ال�س�ع��ودي��ة م��ن ه��زائ��م بشكل ي��وم��ي ع��ىل أي��دي رج��ال
الرجال من أبناء الجيش واللجان الشعبية السيما بعد دخول الطران
املسر والصواريخ الباليستية عىل خط املواجهة إال أن النظام السعودي
ال��ذي يقوده املغرور محمد بن سلمان لم يستوعب ال��درس بعد كونه
ينهج سياسة فرعونية متكرة تجعله ال يعرف بهزيمته املدوية إال وهو
مشرف عىل الغرق غر مدرك أن املكابرة والغرور مقرة لكل طموح.

السلطة احمللية مبحافظة احلديدة تكرم صحيفة "

ك ��رم ��ت ال �س �ل �ط��ة امل �ح �ل �ي��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة
م��دي��ر م�ك�ت��ب ال�ص�ح�ي�ف��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة ع ��يل ي��وس��ف
الشرعبي ضمن االعالميني والناشطني باملحافظة
ال ��ذي ��ن س ��اه �م ��وا ب �ف��اع �ل �ي��ة يف ت �غ �ط �ي��ة ف �ع��ال �ي��ات
االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف ..وخالل
ال �ت �ك ��ري ��م أش � ��اد امل �ح ��اف ��ظ م �ح �م ��د ع �ي ��اش ق�ح�ي��م
ووك� �ي ��ل أول امل �ح ��اف �ظ ��ة أح �م ��د ال� �ب� �ش ��ري ،ب ��دور
اإلعالميني والناشطني ،يف كشف جرائم تحالف
ال�ع��دوان ب�ح��ق ال�ش�ع��ب اليمني ع��ىل م��دى ثماين

س �ن ��وات ..م �ن��وه��اً ب�م�س�ت��وى ال�ت�غ�ط�ي��ة اإلع��الم �ي��ة
ل�ك��اف��ة ف�ع��ال�ي��ات االح �ت �ف��اء ب��ذك��رى امل��ول��د ال�ن�ب��وي
الشريف ،وما تحقق من نجاح يف هذا الجانب.
ويف ال �ت �ك ��ري ��م ال � ��ذي ح �ض ��ره وك �ي ��ل امل �ح��اف �ظ��ة
ل� �ش ��ؤون االع � � ��الم ع ��يل ق �ش ��ر ووك� �ي ��ل امل �ح��اف �ظ��ة
ل �ش ��ؤون ال �خ ��دم ��ات م�ح�م��د ح �ل �ي��ي ،أك ��د م��دي��ر
م �ك �ت ��ب اإلع� � ��الم أك � ��رم األه� � ��دل ون ��ائ �ب ��ه إب ��راه �ي ��م
الزعرور عىل أهمية الركيز عىل القضايا الوطنية،
ومعاناة املواطنني جراء العدوان والحصار.

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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