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العميد السياني يكتب عن:

الهدنة
التجسسية

 فتح الطرقات كل ال يتجزأ.. هذا ما يجب أن يتم  يف مشاورات عمان لفتح الطرقات برعاية أممية يف ظل الدعوة لتنفيذ خطوات 
الهدنة املعلنة ولكن يبدو أن تعنت الطرف اآلخر وحصره الحديث حول فتح طرق بعينها   ورفضه الحديث حول بقية الطرقات يف 
املحافظات األخرى  يعد خروجا عىل مسار االتفاق وتنصال عما تضمنته الدعوة األممية من خطة ومسار لفتح الطرقات لتخفيف 

املعاناة عن املواطنني يف املحافظات جميعها دون استثناء.. تفاصيل أكرث عما يدور يف أروقة النقاشات

الـــتـــقـــى فـــخـــامـــة املــــشــــر الـــــركـــــن مــــهــــدي املـــــشـــــاط رئـــيـــس 
املجلس السيايس األعىل القائد األعىل للقوات املسلحة 
، نــائــب رئــيــس الــــوزراء لــشــؤون الــدفــاع واألمـــن الفريق 

الــــركــــن جـــــال الــــرويــــشــــان ووزيـــــــر الــــدفــــاع الــــلــــواء الـــركـــن 
محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة األركــان العامة 

اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري..

خالل لقائه  الرويشان والعاطفي والغماري.. الرئيس املشاط :

www.26september.net Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.)

اسبوعية 
سياسية . عامة

أكـــــــــــــد مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــنــــــــــــواب يف الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة، تــــضــــامــــنــــه الـــــكـــــامـــــل مـــــــع الـــشـــعـــب 
الفلسطيني وحقه يف إقامة دولته املستقلة 
وعــــاصــــمــــتــــهــــا الـــــــقـــــــدس الــــــشــــــريــــــف، ومـــــــــع مـــا 
يـــــتـــــعـــــرض لــــــــه مــــــــن عـــــــــــــــدوان ســـــــافـــــــر مــــــــن قـــبـــل 

املستوطنني الصهاينة.
وأدان مجلس النواب، يف جلسته أمس 
بــرئــاســة نــائــب رئــيــس املــجــلــس عــبــد الرحمن 
الـــــجـــــمـــــاعـــــي، االعـــــــــــتـــــــــــداءات الــــــتــــــي يــــــقــــــوم بـــهـــا 
املستوطنون الصهاينة بحراسة مــن قــوات 
االحــــتــــال بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــني بــمــا يف ذلــك 

اقتحام املسجد األقىص.
واســتــنــكــر نـــــواب الــشــعــب بـــشـــدة االعـــتـــداء 
عــــــىل املــــصــــلــــني يف بــــــاحــــــات املــــســــجــــد األقــــــىص 
وإخـــــراجـــــهـــــم مـــنـــه بــــالــــقــــوة، مـــعـــتـــريـــن ذلـــك 
الــتــصــعــيــد انــتــهــاكــاً خــطــراً لــحــقــوق الشعب 
الفلسطيني واســتــفــزاز ملــشــاعــر املسلمني يف 

كافة أرجاء املعمورة.
ودعــــــــــا نــــــــــواب الـــــشـــــعـــــب، املــــجــــتــــمــــع الــــــــدويل 

ومــجــلــس األمـــــن واألمــــــم املـــتـــحـــدة وكـــافـــة املــنــظــمــات 
الــحــقــوقــيــة واإلنـــســـانـــيـــة، إىل تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم 
األخاقية واإلنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي مــــن اعـــــتـــــداءات وانـــتـــهـــاكـــات لــلــحــقــوق 
واملــقــدســات اإلســامــيــة.. مطالبني رؤســـاء وأعــضــاء 
الــــرملــــانــــات الـــعـــربـــيـــة واإلســــامــــيــــة والــــدولــــيــــة وأحــــــرار 

الــــعــــالــــم، إدانــــــــة هـــــذه االعـــــــتـــــــداءات والـــعـــمـــل بــشــتــى 
الوسائل إليقافها.

وحــــمــــل نــــــــواب الــــشــــعــــب، مـــجـــلـــس األمــــــــن الــــــدويل 
كامل املسؤولية عــن صمته املطبق وسياسة غض 
الطرف عما يرتكبه املستوطنون الصهاينة وقوات 
االحتال من جرائم حرب واعتداءات سافرة بحق 
أبناء الشعب الفلسطيني واملقدسات اإلسامية.. 

واســـتـــهـــجـــنـــوا، املـــــواقـــــف املـــخـــزيـــة لـــأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة 
املطبعة تجاه مــا يتعرض لــه الشعب الفلسطيني 
من اعــتــداءات، معترين تلك املــواقــف وصمة عار 

لهذه األنظمة املحسوبة عىل األمة.
وحــث نــواب الشعب، اللجنة الرملانية املختصة 
سرعة إنجاز مشروع القانون الذي يجرم التطبيع 
مــع الكيان الصهيوين الــغــاصــب.. موجهني الشكر 

لـــــلـــــرملـــــانـــــني الـــــــجـــــــزائـــــــري والــــــعــــــراقــــــي 
إلقـــرارهـــمـــا قـــوانـــني تــجــرم التطبيع 

مع كيان العدو الصهيوين.
هذا وكان مجلس النواب قد بدأ 
مـــنـــاقـــشـــتـــه ملـــــشـــــروع قـــــانـــــون الـــطـــرق 
يف ضــــوء تــقــريــر لــجــنــة الـــخـــدمـــات..  
وأكـــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــواب الــــــــــشــــــــــعــــــــــب أهـــــــمـــــــيـــــــة 
مشروع القانون، الذي يهدف إىل 
تحديد الصاحيات واملسؤوليات 
املتعلقة بتخطيط وتصميم وتنفيذ 
وصـــــيـــــانـــــة الـــــــطـــــــرق، وكــــــــــذا تــصــنــيــف 
شبكة الطرق يف الجمهورية وفقا 
للشروط واملعاير الفنية الوطنية 

واإلقليمية والدولية.
كما يهدف املشروع إىل املحافظة 
عـــــــــىل الـــــــــطـــــــــرق وحـــــمـــــايـــــتـــــهـــــا مـــــــــن أي 
اعتداء وتحديد الشروط والقيود 
الـــازمـــة لــضــمــان كــفــاءة اســتــخــدام 
الطرق وسامة املرور عليها بما يف 
ذلــك تــوفــر الحماية للطرق مــن اآللــيــات املــتــجــاوزة 
لــــــــأوزان واألبـــــعـــــاد واملـــعـــايـــر الــقــيــاســيــة والـــســـرعـــات 
التصميمية للطرق إضافة إىل وضع أسس وآليات 
تـــطـــويـــر شـــبـــكـــة الـــــطـــــرق وصـــيـــانـــتـــهـــا وتـــحـــســـني ورفـــــع 

كفاءتها.

مجلس النواب يؤكد على التضامن الكامل مع الشعب 
الفلسطيني ويدين اعتداءات الكيان الصهيوني

وجه اللجان املختصة مبراجعة االتفاقيات األمنية املوقعة بني اليمن والدول املشاركة في العدوان

   إرسال العدوان طائرات جتسسية إلى أجواء  العاصمة  يعد عماًل عدوانيًا وخرقًا سافرًا للهدنة

على هامش مشاورات عمان .. 

 نواب الشعب يدعون إلى إيجاد مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

رئيس الوزراء :

اتخذنا قرارا بإعداد 
مشروع قانون لتجرمی 
التطبيع مع كيان العدو

أكد رئيس الوزراء 
الدكتور عبدالعزيز 
بـــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــبــــــــــــــــــتــــــــــــــــــور أن 
الـــــحـــــكـــــومـــــة اتـــــخـــــذت 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارا بــــــــــــــــــــــإعــــــــــــــــــــــداد 
مــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــروع قـــــــــــــانـــــــــــــون 
لــــــتــــــجــــــريــــــم الــــتــــطــــبــــيــــع 

مع كيان العدو.
أن  مـــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاً.. 
قــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــون تـــــــــــجـــــــــــريـــــــــــم 
الـــتـــطـــبـــيـــع هــــــو تـــأطـــر 
دســـــــــــــــــتـــــــــــــــــوري لـــــــرغـــــــبـــــــة 
الــــــــــشــــــــــعــــــــــب الــــــيــــــمــــــنــــــي 
يف تـــجـــريـــم الــتــطــبــيــع 
وانــــــــــــــــســــــــــــــــجــــــــــــــــامــــــــــــــــا مـــــــع 
مواقف اليمن تجاه 

القضية املركزية.
وقــــال: "حـــاضـــرون إىل جــانــب الــشــعــب الفلسطيني ومــقــاومــتــه 
ومــــحــــور املــــقــــاومــــة يف مــــواجــــهــــة الــــتــــهــــديــــدات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لــأقــىص 

والقدس".

تفاصيل ص 03

تفاصيل ص 02
تفاصيل  ص 02

ص 04

 تطورات دراماتيكية في أحداث 
صراع مجلس الوصاية

عدن..

فعاليات ثقافية ووقفات جتسد 
أهمية الشعار كسالح وموقف

ِاذا لم تف دول العدوان بالتزامها  بالهدنة  فإن القوات املسلحة جاهزة للقيام بواجبها
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أك��د مجلس ال��ن��واب يف الجمهورية اليمنية، تضامنه 
الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه يف إقامة دولته 
املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومع ما يتعرض 

له من عدوان سافر من قبل املستوطنني الصهاينة.
وأدان مجلس النواب، يف جلسته أمس برئاسة نائب 
رئ����ي����س امل���ج���ل���س ع���ب���د ال����رح����م����ن ال����ج����م����اع����ي، االع������ت������داءات 
التي يقوم بها املستوطنون الصهاينة بحراسة من قوات 
االحتالل بحق الفلسطينيني بما يف ذلك اقتحام املسجد 

األقىص.
واس��ت��ن��ك��ر ن����واب ال��ش��ع��ب ب��ش��دة االع���ت���داء ع���ى املصلني 
يف ب������اح������ات امل����س����ج����د األق���������ىص وإخ������راج������ه������م م����ن����ه ب����ال����ق����وة، 
معتربين ذلك التصعيد انتهاكاً خطرياً لحقوق الشعب 
الفلسطيني واس��ت��ف��زاز مل��ش��اع��ر امل��س��ل��م��ني يف ك��اف��ة أرج���اء 

املعمورة.
ودع��ا ن��واب الشعب، املجتمع ال��دويل ومجلس األمن 
واألم��م املتحدة وكافة املنظمات الحقوقية واإلنسانية، 
إىل تحمل م��س��ؤول��ي��ات��ه��م األخ��الق��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة ت��ج��اه ما 
يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وانتهاكات 
للحقوق واملقدسات اإلسالمية.. مطالبني رؤساء وأعضاء 
الربملانات العربية واإلسالمية والدولية وأحرار العالم، 
إدانة هذه االعتداءات والعمل بشتى الوسائل إليقافها.
وح���م���ل ن�����واب ال���ش���ع���ب، م��ج��ل��س األم�����ن ال������دويل ك��ام��ل 
املسؤولية عن صمته املطبق وسياسة غض الطرف عما 
يرتكبه املستوطنون الصهاينة وقوات االحتالل من جرائم 
حرب واعتداءات سافرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني 

واملقدسات اإلسالمية.
واستهجنوا، املواقف املخزية لألنظمة العربية املطبعة 
تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات، 
معتربين تلك املواقف وصمة عار لهذه األنظمة املحسوبة 

عى األمة.
وحث نواب الشعب، اللجنة الربملانية املختصة سرعة 
إن��ج��از م��ش��روع ال��ق��ان��ون ال���ذي ي��ج��رم التطبيع م��ع الكيان 

الصهيوين الغاصب.. موجهني الشكر للربملانني الجزائري 
وال����ع����راق����ي إلق����راره����م����ا ق����وان����ني ت���ج���رم ال��ت��ط��ب��ي��ع م����ع ك��ي��ان 

العدو الصهيوين.
ه�����ذا وك������ان م��ج��ل��س ال����ن����واب ق����د ب�����دأ م��ن��اق��ش��ت��ه مل���ش���روع 
ق����ان����ون ال����ط����رق يف ض�����وء ت���ق���ري���ر ل���ج���ن���ة ال�����خ�����دم�����ات.. وأك����د 
ن�������واب ال���ش���ع���ب أه���م���ي���ة م����ش����روع ال����ق����ان����ون، ال�������ذي ي��ه��دف 
إىل تحديد الصالحيات واملسؤوليات املتعلقة بتخطيط 
وتصميم وتنفيذ وص��ي��ان��ة ال��ط��رق، وك���ذا تصنيف شبكة 

ال����ط����رق يف ال���ج���م���ه���وري���ة وف���ق���ا ل���ل���ش���روط وامل���ع���اي���ري ال��ف��ن��ي��ة 
الوطنية واإلقليمية والدولية.

كما يهدف املشروع إىل املحافظة عى الطرق وحمايتها 
من أي اعتداء وتحديد الشروط والقيود الالزمة لضمان 
كفاءة استخدام الطرق وسالمة املرور عليها بما يف ذلك 
ت����وف����ري ال���ح���م���اي���ة ل���ل���ط���رق م����ن اآلل�����ي�����ات امل����ت����ج����اوزة ل�������ألوزان 
واألب������ع������اد وامل����ع����اي����ري ال���ق���ي���اس���ي���ة وال�����س�����رع�����ات ال��ت��ص��م��ي��م��ي��ة 
ل���ل���ط���رق إض����اف����ة إىل وض�����ع أس�����س وآل�����ي�����ات ت���ط���وي���ر ش��ب��ك��ة 

الطرق وصيانتها وتحسني ورفع كفاءتها.
إىل ذلك استمع مجلس النواب يف جلسته يوم أمس 
األول، إىل تقرير اللجنة املشرتكة من لجنتي تقنني أحكام 
ال��ش��ري��ع��ة اإلس���الم���ي���ة وال���ع���دل واألوق�������اف ب��ش��أن ال��ط��الب 
املستبعدين من القبول يف الدفعة 24قسم الدراسات 
العليا التخصصية يف املعهد العايل للقضاء وكذا الطالب 
املستبعدين من القبول بالدفعة األوىل بقسم التأهيل 

املستمر.

ت��ض��م��ن ال��ت��ق��ري��ر م��ع��اي��ري امل��ف��اض��ل��ة واإلج�������راءات ال��ت��ي تم 
ات���ب���اع���ه���ا وك������ذا م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب���امل���ق���اب���ل���ة ال��ش��خ��ص��ي��ة وال���ق���ب���ول 

واملالحظات من الناحيتني القانونية واإلدارية.
وخلصت اللجنة يف تقريرها إىل جملة من االستنتاجات 
والتوصيات، وأرجأ املجلس مناقشته إىل جلسة قادمة 

بحضور الجانب الحكومي املختص.
ك���م���ا اس���ت���م���ع ن������واب ال���ش���ع���ب، إىل رس����ال����ة وزي������ر ال���دول���ة 
ل�����ش�����ؤون م���ج���ل���ي ال������ن������واب وال������ش������ورى ال����دك����ت����ور ع�����ي أب���و 
ح��ل��ي��ق��ة، ب���ش���أن م��ص��ف��وف��ة اإلج����������راءات امل���ت���خ���ذة م����ن ق��ب��ل 
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة فيما يتعلق بتوصيات املجلس ال���واردة 
يف تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان الخاصة 
ب���امل���ع���ال���ج���ات امل���ق���دم���ة يف م��ص��ف��وف��ة اإلش�����ك�����االت امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ب��ق��ض��اي��ا ال���س���ج���ن���اء وال����س����ج����ون، وال����ت����ي ك�����ان امل���ج���ل���س ق��د 
أقرها يف جلسة سابقة بتاريخ 30مايو 2021م بحضور 
رئيس ال����وزراء ال��دك��ت��ور عبدالعزيز ب��ن حبتور وع��دد من 
ال���وزراء والجهات املعنية وذل��ك عطفاً ع��ى م��ذك��رة وزي��ر 
الداخلية.. وأقر املجلس إحالة ذلك إىل اللجنة املختصة. 
وفيما يتعلق بتقرير لجنة الدفاع واألمن بشأن مشروع 
قانون لسنة 2010م الخاص بتنظيم شركات الحماية 
وال���ح���راس���ات األم��ن��ي��ة ال��خ��اص��ة، أق���ر امل��ج��ل��س إع���ادت���ه إىل 
اللجنة املختصة بناء عى طلب الجانب الحكومي ملزيد 

من الدراسة مع ممثي الجانب الحكومي.
ويف الجلسة وج��ه ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب رئيس 
الجلسة، الشكر لعضوي مجلس النواب الدكتور عي 
الزنم ومرتىض جدبان، لتقديمهما مشروع قانون يجرم 
التطبيع مع الكيان الصهيوين، حاثا اللجنة عى سرعة 
إن������ج������ازه وم�������واف�������اة امل����ج����ل����س ب����م����ش����روع ال�����ق�����ان�����ون ل��ي��ت��س��ن��ى 

مناقشته وإقراره.
ووجه الجماعي، لجان الدفاع واألمن، والدستورية، 
وال��خ��ارج��ي��ة، بالعمل ع��ى م��راج��ع��ة االت��ف��اق��ي��ات األمنية 
امل���وق���ع���ة ب����ني ال���ي���م���ن وال��������دول امل���ش���ارك���ة يف ال�����ع�����دوان ع��ى 

بالدنا ملناقشتها وإعادة النظر فيها.

وجه اللجان املختصة مبراجعة االتفاقيات األمنية املوقعة بني اليمن والدول املشاركة في العدوان

مجلس النواب يؤكد على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ويدين اعتداءات الكيان الصهيوني

  نواب الشعب يدعون الى إيجاد مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

ُع�����ق�����دت يف م���ج���ل���س ال�������ش�������ورى، أم��������س، ن��������دوة ث���ق���اف���ي���ة ب��������"م�������رور ع���ش���ري���ن 
ع��ام��اً ع��ى ان��ط��الق امل���ش���روع ال���ق���رآين للشهيد ال��ق��ائ��د ح��س��ني ب��ن ب���در ال��دي��ن 
الحويث وشعار الصرخة"، بحضور رئيس مجلس الشورى محمد حسني 

العيدروس.
ت��ن��اول��ت ال����ن����دوة، يف إط�����ار ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��م��ج��ل��س، ج���وان���ب من 
املظاهر التي انتهجها الشهيد القائد يف مشروع املسرية القرآنية ملواجهة 
التحديات التي فرضتها السياسة األمريكية والصهيونية العاملية يف املنطقة.

ويف ال��ن��دوة ال��ت��ي ح��ض��ره��ا أع��ض��اء مجلس ال��ش��ورى وأم���ني ع���ام املجلس 
ع�����ى ي���ح���ي���ى ع����ب����دامل����غ����ن����ي، ق��������ّدم ع����ض����و امل����ك����ت����ب ال����ث����ق����ايف ألن�����ص�����ار ال����ل����ه ي��ح��ي��ى 
أب��وع��واض��ة، ج��وان��ب م��ن م��س��رية الشهيد ال��ق��ائ��د وت��ح��رك��ه يف وق���ت سعت 
فيه أمريكا للهيمنة عى املنطقة عقب أحداث 11سبتمرب.. مشرياً إىل أن 
مشروع املسرية القرآنية يستهدف األمة عى كافة املستويات االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية واإلنسانية لتكون عند مستوى مواجهة التحديات 

واملخاطر وأطماع قوى الهيمنة واالستكبار.
ولفت أبوعواضة إىل أن شعار الصرخة، حقق نقلة نوعية ونفسية لدى 
امل��ج��ت��م��ع، وأس��ه��م بفاعلية يف إي��ج��اد واق���ع ع��م��ي لتوجيه ب��وص��ل��ة ال��ع��داء 
والسخط نحو أمريكا وإسرائيل.. مبيناً أن األم��ة عاشت خالل عقود من 

الزمن حالة من الذلة والخنوع عندما ارتهنت للغرب.
وذك�����ر ع��ض��و امل��ك��ت��ب ال���ث���ق���ايف ألن���ص���ار ال���ل���ه إىل أن امل����ش����روع ال����ق����رآين، تميز 
بالشمولية لألمة التي تنشد بناء نهضة شاملة يف شتى مناحي الحياة .. 
مؤكداً أن الشعار وما رافقه من خطوات عملية من املقاطعة االقتصادية، 

أثبت صوابيته وفاعليته يف فضح مشاريع أمريكا وعمالئها.
وخ���ل���ص أب�����و ع����واض����ة إىل ال���ت���أك���ي���د ع����ى أه���م���ي���ة م���واص���ل���ة ال���س���ري ع����ى ن��ه��ج 
الشهيد القائد باالستفادة من موجهات قائد الثورة السيد عبدامللك بن 
بدر الدين الحويث لتحويل التحديات إىل فرص ونجاحات تسهم يف بناء 

نهضة وتطور اليمن سيما يف الجانب الزراعي والتنموي.

ن�����اق�����ش اج����ت����م����اع ب���ص���ن���ع���اء أم�������س ب����رئ����اس����ة ن���ائ���ب 
رئ����ي����س ال������������وزراء ل�����ش�����ؤون ال������رؤي������ة ال���وط���ن���ي���ة رئ���ي���س 
املكتب التنفيذي إلدارة ال��رؤي��ة محمود الجنيد، 
آل�������ي�������ة ت����ن����ف����ي����ذ ب�������رن�������ام�������ج ت�������دري�������ب�������ي إلدارة امل������ش������اري������ع 

االحرتافية وفقاً ملنهجية الرؤية الوطنية.
ويف االجتماع أشار نائب رئيس الوزراء إىل أهمية 
ال�����ربن�����ام�����ج ل���ت���أه���ي���ل أع�����ض�����اء ال�������وح�������دات ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
ال��رئ��ي��س��ة وال��ف��رع��ي��ة وإك��س��اب��ه��م م���ه���ارات وق����درات 
يف ك���ي���ف���ي���ة إع���������داد امل�����ش�����روع�����ات وإدارة ت��خ��ط��ي��ط��ه��ا 
ومتابعتها وفقاً ملنهجية الرؤية الوطنية واملعايري 

الدولية إلدارة املشاريع.
ولفت إىل أن الربنامج يستهدف تخطيط وتنفيذ 
ومتابعة املشاريع الحكومية وفقاً ملنهجية تنفيذ 
ال��رؤي��ة ال��وط��ن��ي��ة وإدارة امل��ش��اري��ع االح��رتاف��ي��ة التي 
سينفذها املكتب التنفيذي إلدارة الرؤية بالتنسيق 
مع أجهزة ومؤسسات الدولة عى إدارة املشاريع 

االحرتافية.
وأكد الجنيد ضرورة العمل بروح الفريق الواحد 
واالستفادة من الخربات والتعاون والتنسيق بني 

امل���ك���ت���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي إلدارة ال����رؤي����ة ال���وط���ن���ي���ة وك���اف���ة 
أجهزة ومؤسسات الدولة.

وش����������������������دد ع�������������ى ض��������������������������رورة اس���������ت���������ش���������ع���������ار ال������ج������م������ي������ع 
ل��ل��م��س��ؤول��ي��ة يف إن����ج����اح ال���ربن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي ال����ذي 
ينظم ألول مرة يف اليمن مع استيعاب املالحظات 
وال����ب����ي����ان����ات ال����ت����ي ت�����م م���ن���اق���ش���ت���ه���ا ض����م����ن ال����ربن����ام����ج 

التدريبي إلدارة املشاريع االحرتافية.
حضر االجتماع نائب رئيس املكتب التنفيذي إلدارة 
ال������رؤي������ة ع�����ي امل���ت���م���ي���ز ورؤس�����������اء ال������وح������دات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
باملكتب وممثلو ال��وح��دة الفنية للمتابعة والتقييم 
بمكتب الرئاسة والسلطة القضائية ووحدة التنسيق 

بوزاريت اإلدارة املحلية والتخطيط والتنمية.

وزير اخلارجية يهنئ نظيره 
الكرواتي باليوم الوطني

ب��ع��ث وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة امل��ه��ن��دس ه��ش��ام ش���رف ع��ب��دال��ل��ه 
ب���رق���ي���ة ت��ه��ن��ئ��ة إىل وزي������ر ال�����ش�����ؤون ال���خ���ارج���ي���ة واألوروب�����ي�����ة 
بجمهورية ك��روات��ي��ا ج����وردان غرليتش، بمناسبة اليوم 

الوطني لبالده.

ندد  مبا تقوم به قوات العدو قطعان املستوطنني..

املكتب السياسي 
ألنصارالله يدعو الى 

مساندة الشعب الفلسطيني

حيا املكتب السيايس ألنصارالله صمود أبناء الشعب الفلسطيني 
وت��ص��دي��ه��م ال��ب��ط��ويل ل��ق��ط��ع��ان امل��س��ت��وط��ن��ني وق�����وات االح���ت���الل أث��ن��اء 

اقتحامهم لباحات املسجد األقىص املبارك.
وأكد املكتب السيايس يف بيان له، أمس األحد، تنديده الشديد 
ملا تقوم به قوات العدو وقطعان املستوطنني من أعمال استفزازية 
يف ال��ق��دس امل��ح��ت��ل��ة وان��ت��ه��اك ل��ح��رم��ة األق����ىص امل���ب���ارك، واع���ت���داءات 
واع����ت����ق����االت ل����ع����ش����رات ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني.. م����ش����ريا اىل إن م����ا ت��ش��ه��ده 
القدس املحتلة من عدوانية إسرائيلية تفرض عى جميع املسلمني 
مساندة الشعب الفلسطيني بكل وسائل القوة، ونؤكد أننا نقف 
إىل ج���ان���ب ه����ذا ال��ش��ع��ب امل��ج��اه��د وح���رك���ات امل���ق���اوم���ة الفلسطينية 

الباسلة.
وجدد املكتب السيايس ألنصارالله تأكيده أن كيان العدو يعيش 
أوهام القوة، ولن يكون بمقدوره تكريس القدس عاصمًة لكيانه 
الزائل، وستبقى القدس عاصمًة عربية ومصرُيها أن تتحرر بإذن 

الله.

نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم

ن��ح��ي��ي ص���م���ود أب����ن����اء ال���ش���ع���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وت���ص���دي���ه���م ال��ب��ط��ويل 
ل��ق��ط��ع��ان امل��س��ت��وط��ن��ني وق�����وات االح���ت���الل أث���ن���اء اق��ت��ح��ام��ه��م ل��ب��اح��ات 

املسجد األقىص املبارك.
كم ندين بشدة ما تقوم به ق��وات العدو وقطعان املستوطنني 
من أعمال استفزازية يف القدس املحتلة وانتهاك لحرمة األقىص 

املبارك، واعتداءات واعتقاالت لعشرات الفلسطينيني.
إن ما تشهده القدس املحتلة من عدوانية إسرائيلية تفرض عى 
جميع املسلمني مساندة الشعب الفلسطيني بكل وسائل القوة، 
ونؤكد أننا نقف إىل جانب هذا الشعب املجاهد وحركات املقاومة 

الفلسطينية الباسلة.
ك����م����ا ن����ؤك����د أن ك����ي����ان ال�����ع�����دو ي���ع���ي���ش أوه����������ام ال������ق������وة، ول�������ن ي���ك���ون 
بمقدوره تكريس القدس عاصمًة لكيانه الزائل، وستبقى القدس 

عاصمًة عربية ومصرُيها أن تتحرر بإذن الله.

 املكتب السيايس ألنصارالله – صنعاء

األحد 28 شوال 1443هـ - املوافق: 29 مايو 2022م

رئيس الوزراء :

اتخذنا قرارا بإعداد 
مشروع قانون لتجرمی 
التطبيع مع كيان العدو

أك�����د رئ���ي���س ال����������وزراء ال����دك����ت����ور ع���ب���دال���ع���زي���ز ب����ن ح���ب���ت���ور أن 
ال��ح��ك��وم��ة ات���خ���ذت ق������رارا ب���إع���داد م���ش���روع ق���ان���ون ل��ت��ج��ري��م 

التطبيع مع كيان العدو.
موضحاً.. أن قانون تجريم التطبيع هو تأطري دستوري 
لرغبة الشعب اليمني يف تجريم التطبيع وانسجاما مع 

مواقف اليمن تجاه القضية املركزية.
وق�������������ال: "ح���������اض���������رون إىل ج������ان������ب ال�����ش�����ع�����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي 
وم�����ق�����اوم�����ت�����ه وم�������ح�������ور امل������ق������اوم������ة يف م�����واج�����ه�����ة ال�����ت�����ه�����دي�����دات 

الصهيونية لألقىص والقدس".
وأش�������ار إىل أن ال����ه����دف م����ن االس����ت����ف����زازات ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة يف 
األق�����ىص ه���و إظ���ه���ار ال���ك���ي���ان ب��م��وق��ف امل��ن��ت��ص��ر ب��ع��د اف��ت��ض��اح 

أنظمة العمالة والتطبيع.

تناولت جوانب من مشروع املسيرة القرآنية ملواجهة التحديات التي فرضتها السياسة األمريكية والصهيونية

ندوة مبجلس الشورى مبرور عشرين  عامًا على انطالق املشروع القرآني

مناقشة آلية تنفيذ برنامج تدريبي إلدارة املشاريع االحترافية

أعلن وزي��ر الصحة العامة وال��س��ك��ان ال��دك��ت��ور، طه 
املتوكل نتائج تقييم املنشآت الطبية الخاصة )الدورة 

الثالثة( عى مستوى أمانة العاصمة واملحافظات.
وأوض����ح ال��دك��ت��ور امل��ت��وك��ل ، يف ال��ل��ق��اء امل��وس��ع ال��ذي 
ضم مديري املستشفيات الخاصة بعموم املحافظات، 
أن عدد املستشفيات التي تم تقييمها 173 مستشفى 
، ح��ص��ل ع���ى امل���س���ت���وى " A" 11 م��س��ت��ش��ف��ى ، فيما 
حصل عى املستوى " B" 61 مستشفى ، فيما جاء 
يف امل��س��ت��وى " C" 72 مستشفى ، ف��ي��م��ا ح��ص��ل عى 

املستوى "D" وما دون "D" 29 مستشفى.
وب������ه������ذا أص���������در وزي���������ر ال����ص����ح����ة ق�����������رارا ب������إغ������الق أق����س����ام 
العمليات والعناية املركزة والرقود يف 29 مستشفى 

التي حصلت املستوى "D" وما دون "D" ألنها ليست 
مستأمنة ع��ى ح��ي��اة ال���ن���اس، ك��م��ا وج���ه إن����ذار ل����100 

مستشفى حصلت عى درجة %60.
كما أعلن الوزير املتوكل نتائج تقييم املستوصفات 
ال���خ���اص���ة وال���ب���ال���غ ع���دده���ا 112 م��س��ت��وص��ف ، حيث 
ح���ص���ل ع�����ى امل����س����ت����وى " B" و " C" 24 م��س��ت��وص��ف 
وح������ص������ل 88 م�����س�����ت�����وص�����ف ع��������ى امل������س������ت������وى "D" وم�����ا 
دون "D" ، موجها بإغالق أقسام العمليات يف 88 

مستوصف ألنها غري مؤتمنة عى حياة املواطنني.
ك��م��ا دش���ن وزي����ر ال��ص��ح��ة ب��رن��ام��ج )أح���س���ن( ل��ل��ج��ودة 
وجائزة صنعاء العتمادية املستشفيات لرفع مستوى 
أداء املستشفيات.. مشدداً عى أهمية التقييم املستمر 

ل���ل���م���س���ت���ش���ف���ي���ات وأدائ��������ه��������ا ل����ت����ق����وم ب�������دوره�������ا يف ت���ق���دي���م 
خ����دم����ات أف����ض����ل ل���ل���م���واط���ن���ني وب�����ج�����ودة ع���ال���ي���ة وت����اليف 

الجوانب السلبية للفرتة املاضية.
وج�����������دد وزي�����������ر ال�����ص�����ح�����ة ال�����ت�����أك�����ي�����د أن ن�����ت�����ائ�����ج ال���ت���ق���ي���ي���م 
والتصنيف للمنشآت الطبية الخاصة ليست للتشهري 
وإنما لالرتقاء بالخدمات الطبية وخلق تنافس بني 
امل���س���ت���ش���ف���ي���ات ل���ت���ق���دي���م خ�����دم�����ات أف����ض����ل ل���ل���م���واط���ن���ني 
خاصة يف ظ��ل ال��ظ��روف الصعبة التي يمر بها اليمن 
جراء استمرار العدوان والحصار ومنع دخول الدواء 

والتجهيزات الطبية.
ولفت وزير الصحة إىل سعى الوزارة إىل التوجه نحو 
ال��خ��دم��ات ال��ن��وع��ي��ة وال��ت��خ��ص��ص��ي��ة وإي���ج���اد مجمعات 

وم���دن طبية وم��راك��ز متخصصة وف��ت��ح االس��ت��ث��م��ارات 
فيها، داعياً القطاع الخاص إىل االستثمار يف املجال 

الطبي وسيحظى بكل الدعم والرعاية.
وشدد وزير الصحة عى أهمية االلتزام بأخالقيات 
املهنة وت��ق��دي��م خ��دم��ات ال��رع��اي��ة الصحية للمواطنني 
ك������خ������دم������ة إن������س������ان������ي������ة ب������ع������ي������دا ع��������ن ال�����������رب�����������ح.. م���������ؤك���������داً أن 
أخ����الق����ي����ات امل���ه���ن���ة ج������زء ال ي���ت���ج���زأ م����ن م����م����ارس����ة م��ه��ن��ة 
ال���ط���ب وج��م��ي��ع امل���ه���ن ال��ص��ح��ي��ة.. الف���ت���اً إىل أن ان���ع���دام 
أخالقيات املهنة الطبية يخل باملهنة ويعرض األطباء 
ل��ل��خ��ط��ر وي�����ؤدي إىل ان���ع���دام ال��ث��ق��ة ل���دى امل�����رىض، ح��اث��ا 
الجميع عى التحي بأخالقيات املهنة وإبرازها سلوكاً 

وعماًل ملا فيه خدمة وحماية املريض.

الصحة تعلن نتائج تقييم املستشفيات اخلاصة باألمانة واحملافظات

وزير الصحة يقرر إغالق أقسام العمليات والعناية املركزة والرقود في 
29 مستشفى  وتوجيه إنذار لـ 100 مستشفى حصلت على درجة 60  ٪



التقى فخامة املشري الركن مهدي 
امل������ش������اط رئ�����ي�����س امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس 
األع��������������������ى ال����������ق����������ائ����������د األع��������������������ى ل�������ل�������ق�������وات 
امل�����س�����ل�����ح�����ة ، ن�������ائ�������ب رئ�������ي�������س ال����������������وزراء 
ل��������ش��������ؤون ال���������دف���������اع واألم����������������ن ال�����ف�����ري�����ق 
ال����������رك����������ن ج�������������ال ال����������روي����������ش����������ان ووزي�������������ر 
ال����دف����اع ال����ل����واء ال���رك���ن م��ح��م��د ن��اص��ر 
ال����ع����اط����ف����ي، ورئ�����ي�����س ه���ي���ئ���ة األرك��������ان 
ال����������ع����������ام����������ة ال���������������ل���������������واء ال�������������رك�������������ن م�����ح�����م�����د 

عبدالكريم الغماري.
وج����������������رى خ�������������ال ال��������ل��������ق��������اء م����ن����اق����ش����ة 
املواضيع املتصلة بالشأن العسكري 
واألمني يف الباد، إضافة إىل مسار 
الهدنة الحالية وتقييم مدى التزام 
دول العدوان بتنفيذ كافة بنودها.
ويف ال���ل���ق���اء أدان ال���رئ���ي���س امل���ش���اط 
م���م���ارس���ات دول ال�����ع�����دوان ب���إرس���ال 
ط��������������ائ��������������رات ت������ج������س������س������ي������ة إىل أج����������������واء 
ال����������ع����������اص����������م����������ة ص����������ن����������ع����������اء وع�����������������������دد م�����ن 
امل������ح������اف������ظ������ات.. م�����ع�����ت�����راً ذل���������ك خ�����رق�����اً 

س�����������اف�����������راً ل������ل������ه������دن������ة وع���������م���������ًا ع�������دوان�������ي�������اً 
ي��������ت��������ن��������اق��������ض ك���������ل���������ي���������اً م�������������ع ادع������������اءات������������ه������������ا 

بالحرص عى السام.
وأكد ضرورة التزام دول العدوان 
ب���م���ا ت��ض��م��ن��ت��ه ال���ه���دن���ة وت��ن��ف��ي��ذ ك��اف��ة 
ب������ن������وده������ا ب�����م�����ا ي������������ؤدي إىل امل�������زي�������د م���ن 
امل��ع��ال��ج��ات اإلن��س��ان��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 

لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وأش���������������ار ال������رئ������ي������س امل��������ش��������اط إىل أن�����ه 
يف ح��������ال��������ة ل���������م ت������������ِف دول ال���������ع���������دوان 
بالتزامها بالهدنة األممية املعلنة، 
ف����������������إن ال��������������ق��������������وات امل�������س�������ل�������ح�������ة واألم����������������ن 
وب���االس���ت���ع���ان���ة ب���ال���ل���ه ج����اه����زة ل��ل��ق��ي��ام 

بواجبها.
وحث الرئيس املشاط عى العناية 
بالجرحى وأسر الشهداء واألسرى.. 

مؤكداً أن ذلك من األولويات.
وج�����ه ال���ل���ج���ان امل��خ��ت��ص��ة ب��م��راج��ع��ة 
االت������ف������اق������ي������ات األم������ن������ي������ة امل������وق������ع������ة ب���ن 
اليمن والدول املشاركة يف العدوان

 فتح الطرقات كل ال يتجزأ.. هذا 
ما يجب أن يتم  يف مشاورات عمان لفتح 

الطرقات برعاية أممية يف ظل الدعوة لتنفيذ 
خطوات الهدنة املعلنة ولكن يبدو أن تعنت 

الطرف اآلخر وحصره الحديث حول فتح 
طرق بعينها   ورفضه الحديث حول بقية 

الطرقات يف املحافظات األخرى  يعد خروجا 
عى مسار االتفاق وتنصا عما تضمنته 
الدعوة األممية من خطة ومسار لفتح 

الطرقات لتخفيف املعاناة عن املواطنن يف 
املحافظات جميعها دون استثناء.. تفاصيل 

أكرث عما يدور يف أروقة النقاشات تم رصدها 
يف سياق التقرير التايل  

"26سبتمر" – خاص 

عندما تتعدد مصادر القرار ألكرث من قيادة وأكرث من 
ممول تكون النتائج سلبية تماما وهذا ما أنعكس عى 
فريق ال��ط��رف اآلخ��ر امل��ش��ارك يف م��ش��اورات عمان حول 
فتح املنافذ والطرقات الذي ركز كل حديثه ونقاشاته 
ح��ول فتح الطرقات يف تعز ورف��ض الحديث ع��ن فتح 
ب��ق��ي��ة ال���ط���رق���ات يف ك���ل م���ن م�����ارب وال���ب���ي���ض���اء وال��ض��ال��ع 

وغريها . 
وي�����������رى م������راق������ب������ون وم�����ح�����ل�����ل�����ون س�����ي�����اس�����ي�����ون أن ان�����ج�����اح 
خ���ط���وات ال��ه��دن��ة ي��ك��م��ن يف ال���س���ري يف ت��ن��ف��ي��ذ ال��خ��ط��وات 
وف���ق اآلل��ي��ة ال��ت��ي ت��م ط��رح��ه��ا مسبقا م��ن ق��ب��ل امل��ب��ع��وث 
االممي اىل اليمن هانس غروندبرغ والتي تضمنت فتح 
كل الطرقات وبما يجسد النوايا الصادقة يف السري نحو 
اح��ال السام وإن��ه��اء معاناة اليمنين لسبع سنوات 
من املشقة والتعب يف ايصال كل متطلبات الحياة يف 

املنافذ والطرق الرية.

ملاذا تعز ؟
كرس فريق الطرف اآلخر املشارك يف مشاورات عمان 
حديثه عن الطرقات ورفض الحديث عن بقية الطرقات 
ال����ت����ي ال ت���ق���ل أه���م���ي���ة ع����ن ت���ع���ز ب���اع���ت���ب���ار ك����ل امل���ح���اف���ظ���ات 

وارتباطها ببعضها يمثل اهمية كبرية لدى الجميع .
يف حن يواصل ناشطو العدوان وعى وجه الخصوص 
االخوان املسلمن الحديث عن تعز بشكل مبالغ فيه يف 
حن أن فريق الطرف اآلخر هم من يوسعون ويسهمون 
يف معاناة االه��ايل يف تعز من خال التعنت والسري يف 
تنفيذ ك��اف��ة ال��ب��ن��ود ال��ت��ي تضمنتها ب��ن��ود ف��ت��ح ال��ط��رق��ات 

بشكل عام يف تعز وبقية املحافظات.

فتح الطرق بشكل تدريجي 
اىل ذلك اعلن مكتب املبعوث الخاص لألمن العام 
لألمم املتحدة إىل اليمن، هانس غروندبرغ، عن اختتام 
املبعوث الدويل جولة أولّية من النقاشات بن الطرفن 
يف العاصمة األردنية عّمان، لفتح طرق رئيسية يف تعز 
ومحافظات أخرى، وذلك بموجب اتفاق الهدنة الذي 

أُبِرَم بوساطة أممية.
وق���������ال ب�����ي�����ان ص���������ادر ع������ن م���ك���ت���ب امل�����ب�����ع�����وث األم������م������ي ان 
غ����رون����دب����رغ, ُوض�����ع اق������راح إلع������ادة ف��ت��ح ال���ط���رق بشكل 
ت�����دري�����ج�����ي، ت���ض���م���ن آل����ي����ة ل���ل���ت���ن���ف���ي���ذ وض�����م�����ان�����ات ل���س���ام���ة 
املسافرين املدنين، بناًء عى النقاشات التي استمرت 
لثاث أيام والخيارات التي طرحت من قبل الطرفن.

وأورد ع����ى ل����س����ان غ����رون����دب����رغ ق����ول����ه "ان�������ه ألم������ر واع����د 
م��ب��ادرة ال��ط��رف��ن ب��ال��ل��ق��اء وج��ه��اً ل��وج��ه ملناقشة مسألة 
فتح ال��ط��رق للمرة األوىل منذ س��ن��وات. أدع��و الطرفن 
اآلن إىل اخ���ت���ت���ام م����داوالت����ه����م ال���داخ���ل���ي���ة ب���ش���ك���ل ع��اج��ل 
وت����ح����ق����ي����ق ن����ت����ائ����ج إي����ج����اب����ي����ة ي���ل���م���س���ه���ا ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي. 
"وأضاف إَنّ "أهمية رفع القيود عن حرية حركة الناس 
وال��ب��ض��ائ��ع ال تقتصر ع��ى األث����ر اإلي��ج��اب��ي امل��ت��م��ث��ل برفع 
وط���أة امل��ع��ان��اة ع��ن اليمنين وإن��ع��اش اق��ت��ص��اده��م، بل 
س����وف ي��س��اع��د يف ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة يف ال��ع��م��ل��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة 

أيضاً".
ول����ف����ت إىل م����ش����ارك����ة م�������ن  ق�������ال ع���ن���ه���م "ف�����اع�����ل�����ون م��ن 
املجتمع امل��دين ووسطاء محليون "معظمهم من تعز 
م��ن خ��ال تقديم خ��ي��ارات عملية لفتح ال��ط��رق تستند 

إىل نظرتهم الخاصة وخراتهم". 

خالفا لنص الهدنة 
م���اذا ي��ري��د ف��ري��ق ال��ط��رف اآلخ���ر امل��ش��ارك يف امل��ش��اورات 
م�����ن ك�����ل ه�������ذا ال���ت���ع���ن���ت وال������رف������ض م�����ن ال�����س�����ري يف ت��ن��ف��ي��ذ 
خطوات انجاح الهدنة بفتح الطرقات سواء بالتدرج 

أو ع���ر االول���وي���ة ك��م��ا ي��س��م��ون��ه وح����ول ه���ذه ال��ت��ص��رف��ات 
ال���ت���ي ت���خ���ال���ف ب���ن���ود ال���ه���دن���ة ق�����ال ن���ائ���ب وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة 
ح��س��ن ال��ع��زي يف ت��غ��ري��دة ل��ه ع��ى ت��وي��ر: "ف��ض��وا فتح 
الطرقات يف محافظات اخ��رى وأص���روا ع��ى تعز فقط 

خافا لنص الهدنة.
-ح��س��ن��ا ف��ل��ت��ك��ن أول���وي���ة وغ���ريه���ا الح��ق��ا ال���ت���زم���وا ب��ع��دم 
استعمالها ألغ���راض عسكرية وع��دائ��ي��ة وت��ع��ال��وا ننهي 

القتال ونعيد االنتشار)رفضوا(.
- ط���ي���ب ال ت���ل���ت���زم���وا ول��ن��ع��ت��م��د ال���ت���دري���ج ون����ب����دأ ب��ب��ع��ض 
الطرق من جهتنا وجهتكم ونقيم معاً )رفضوا أيضا(".

الضحية املواطن 
ت��س��ب��ب��ت ق�����وى ال�����ع�����دوان وامل����رت����زق����ة ب��م��ف��اق��م��ة م��ع��ان��اة 
املواطنن من خال قطع الطرقات وزيادة الكلفة عى 
نقل امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ر امل��م��رات وال��ط��رق ال��ري��ة خال 
سبع س��ن��وات ون��ي��ف م��ن ال��ع��دوان وح���ول ه��ذه املعاناة  
أك��د وزي��ر النقل عبدالوهاب ال���درة، أن ق��وى العدوان 
واملرتزقة يقطعون الكثري من الطرق مثل طريق مارب 
صنعاء وبيحان البيضاء وذمار صنعاء وعدن الضالع 

وتعز الراهدة.
موضحا بأن قطع العدوان للطرق الرئيسية يف عدد 
من املحافظات دفع القاطرات لسلك طرق أخرى أكرث 

كلفة وصعوبة.
وأش�����ار إىل أن امل���واط���ن ض��ح��ي��ة غ���رام���ات ال��ت��أخ��ري ال��ت��ي 
تنتج عن توقيف القاطرات يف املنافذ الرية املغلقة من 

قوى العدوان واملرتزقة.
وق��������ال: "ن����اش����دن����ا األم�������م امل���ت���ح���دة ب�����ض�����رورة أن ت��ش��م��ل 
ال��ه��دن��ة ف��ت��ح ك��ل ال��ط��رق��ات وامل��ع��اب��ر وامل��ن��اف��ذ ألن النقل 

الري له دور أسايس يف تخفيف معاناة املواطنن".
وأض���������اف أن ف���ت���ح ال�����ط�����رق ال���رئ���ي���س���ي���ة ب�����ن امل���ح���اف���ظ���ات 
ض���رورة ال ب��د منها لتخفيف معاناة امل��واط��ن��ن، منوها 

إىل أن رفع املعاناة عن الشعب يف مختلف املحافظات 
يجب أن يكون األولوية يف أي لقاء ومشاورات.

الحلول  جاهزة 
ع�����ل�����ق ع�����ض�����و ال��������وف��������د ال������وط������ن������ي امل���������ف���������اوض ع����ب����دامل����ل����ك 
ال����ع����ج����ري يف ت����غ����ري����دة ل����ه ع����ى ت����وي����ر ع����ى م����ش����اورات 
فتح الطرقات بالقول: "إن كنتم حريصن عى فتح 
معابر آمنة تسهل حركة التنقل فالحلول جاهزة، 
وإن كنتم تبيتون الغدر كما هو شأنكم فقد جربانكم 
كثريا يف ٢٠١٦ ويف ٢٠١٧ و٢٠١٨م تم االتفاق 
عى فتح معابر يف الدحي ويف االق���روض والوازعية 
وغريها ويف كل مرة كان يتم الغدر بالجيش واللجان 

من قبل ميليشيات االصاح واملرتزقة."

عدم وحدة القيادة 
وخال جلسات املشاورات التي تبعث عى التفاؤل 
تارة يف الوصول اىل حلول تنهي املعاناة يف املحافظات 
ال���ت���ي ت��ق��ط��ع��ت ب��ه��ا ال��س��ب��ل وت������ارة ت��ب��ع��ث ع���ى ال��ح��رية 
م���ن ال��ت��ص��رف ال����ذي ي��ب��دي��ه ال���ط���رف اآلخ����ر امل���ش���ارك يف 
مشاورات فتح الطرقات يف العاصمة االردنية عمان 
وت������ح������دث رئ�����ي�����س ال����ف����ري����ق ال����ح����ك����وم����ي يف امل����ف����اوض����ات 
ال��ج��اري��ة يف العاصمة األردن��ي��ة ع��ّم��ان، ال��ل��واء الركن 
يحيى ع��ب��دال��ل��ه ال���رزام���ي، ب��ال��ق��ول: "ان ال��ف��ري��ق ق��دم 
مبادرات مهمة تسهم يف رفع كل ما يسبب املعاناة 
اإلنسانية للشعب اليمني عامة وأبناء تعز خاصة."
وأوض�����ح ال���ل���واء ال����رزام����ي أن امل����ب����ادرات ال���ت���ي ق��دم��ه��ا 
ال���ف���ري���ق ت���س���ه���م يف ف���ت���ح ب���ع���ض ال����ط����رق����ات خ����اص����ة يف 
ت��ع��ز، وم�����أرب وال��ض��ال��ع للتخفيف م���ن م��ع��ان��اة أب��ن��اء 

تلك املحافظات التي سببها العدوان عى اليمن.
وقال "الزلنا ننتظر للتقدم يف الخطوات األولية وأن 
يقبل ال��ط��رف اآلخ���ر ف��ت��ح ال��ط��رق��ات يف امل��رح��ل��ة األوىل 

وينتهز ه��ذه امل��ب��ادرات الجدية والعملية ويثبت أنه 
ف��ع��ًا ي��ري��د ال��خ��ري ورف���ع امل��ع��ان��اة ع��ن أب��ن��اء تعز وبقية 

املحافظات".
وأض����������اف "وب�����ال�����رغ�����م م�����ن أن امل�����ف�����اوض�����ات ت����ج����ري يف 
ظل أجواء طيبة وتبشر بالخري إال أنه ولألسف فقد 
فوجئنا بأن وفد الطرف اآلخر ال يريد أي نقاش لفتح 
الطرقات إال يف مناطق محصورة يف مخالفة صريحة 
لبنود الهدنة التي تنص عى تشكيل لجان لفتح طرق 

يف تعز وغريها من املحافظات".
وأشار رئيس الفريق الحكومي، إىل أن الطرف اآلخر 
ي��ب��دو وك��أن��ه ي��ع��اين م��ن بعض التشتت وع���دم وح��دة 
القيادة وعدم امتاك القرار، مبيناً أن هذه من بعض 
األسباب التي أدت إىل تأخره يف الحضور للمشاركة 
ألكرث من ثاثة أيام، وبعد ذلك تردده يف عدم انتهاز 
ال��ف��رص��ة وال��ق��ب��ول ب��األف��ك��ار األوىل املنصفة وال��ع��ادل��ة 

لفتح الطرق يف تعز ومأرب والضالع والبيضاء.
وأع����رب ع��ن األم���ل يف أن ي���درك ال��ط��رف اآلخ���ر وم��ن 
ي���ق���ف خ���ل���ف���ه، امل����س����ؤول����ي����ة اإلن����س����ان����ي����ة ت����ج����اه ال��ش��ع��ب 
ال���ي���م���ن���ي ال������ذي ي���ع���اين وم�����ا ي������زال م����ن ح���ص���ار وع������دوان 

ظالم وغاشم وما نتج عنهما من آثار كارثية.

مشاركة يف املفاوضات 
ويف صورة لعدم وحدة القرار, أكدت هيئة رئاسة  
م�������ا ي����س����م����ى ب����امل����ج����ل����س االن������ت������ق������ايل ال�����ج�����ن�����وب�����ي امل������دع������وم 
إماراتيا عى أهمية اإلسراع بتشكيل الوفد التفاويض 
املشرك، وفقا ملخرجات اتفاق الرياض واملشاورات 
التي رعتها األمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي.
وشدد املجلس عى "رفضه استمرار التفرد بإدارة 
م��ل��ف امل���ف���اوض���ات، ب��م��ا يف ذل����ك امل���ف���اوض���ات ال��ج��اري��ة 
ل��ت��م��دي��د ال��ه��دن��ة وف��ت��ح ال��ط��رق��ات، وال��ت��ي ت��ت��م بشكل 

أحادي".
وق�������ال "إن أي ح����دي����ث ع�����ن م���رج���ع���ي���ات الت���ف���اق���ي���ات 
أخ��������رى ل�����م ي�����ش�����ارك ف���ي���ه���ا غ�����ري م����ل����زم����ة ل���ل���م���ج���ل���س وال 

يعتد بها".

رسائل تحذيرية 
ويف خ�������ط�������وة ك�������ان�������ت م�������ع�������رة ب�����ش�����ك�����ل الف�����������ت ت�����������داول 
س�����ي�����اس�����ي�����ون ون������اش������ط������ون ص�����������ورة ال������ف������ري������ق ال����ح����ك����وم����ي 
املشارك يف املشاورات وهم يرتدون ال��زي العسكري 
والتي تحمل بحسب ما احتوته التغريدات رسائل 
ت���ح���ذي���ري���ة ل���ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان وم����رت����زق����ت����ه م�����ن م��غ��ب��ة 

اللعب بالنار وخرق الهدنة.
وت���ت���واص���ل امل�����ش�����اورات ب���رع���اي���ة ام���م���ي���ة يف ال��ع��اص��م��ة 
االردن����ي����ة ع���م���ان م��ن��ذ االرب����ع����اء م���ن االس����ب����وع امل��ن��ص��رم 
وسط تفاؤل بنجاحها عى الرغم من تعدد مصادر 
القرار لدى الطرف اآلخر, لكن يبقى األمل بأن الغد 
سيكون هو األفضل وان الحكمة اليمانية ستتجى 
وي�����ع�����ود ال���ي���م���ن أم����ن����ا وس���ع���ي���د ك���م���ا ك������ان ب���ف���ض���ل ال���ل���ه 

وبفضل الرجال املخلصن واملحبن لهذا الوطن.

 الرئيس املشاط: إذا لم تِف دول العدوان بالتزامها 
بالهدنة  فإن القوات املسلحة جاهزٌة للقيام بواجبها

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

الطبقات
2- بناء جيش وطين قوي لحماية البالد  

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

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

عادل مستمد انظمته من روح االسالم 
الحنيف 

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

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

التعايش السلمي بني األمم. ية
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التقى الرويشان والعاطفي والغماري

   إرسال العدوان طائرات جتسسية إلى أجواء  العاصمة صنعاء يعد عماًل عدوانيًا وخرقًا سافرًا للهدنة
  

م����ن االول�����وي�����ات 
ال������������ع������������ن������������اي������������ة 
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وأسر الشهداء 
واألس�������������������������������������رى

على هامش مشاورات عمان .. 
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شوقي عواضة *

األقصى: معركة 
الوجود

هي ليست معركة إعللاٍم صهيونّية بل هي معركة 
رايللات الحّق يف مواجهة الباطل وهي ليست معركة 
فلللللللسلللطلللن ملللللع املللللحللللتللللّلللللن امللللغلللتلللصلللبلللن بلللللل هلللللي ملللعلللركلللة 
الللللّشللللرفللللاء واألحلللللللللرار يف اللللعلللاللللم يف ملللواجلللهلللة الللّشلليللطللان 
االكرب واالستكبار العاملي وممالك وإمارات املتأسلمن 
واملتهودين واملطّبعن. وهللي معركة الللعللرب يف وجه 
املستعربن ومعركة اإلسام يف مواجهة املتأسلمن، 
يف هللللللللذه امللللللعلللللركلللللة تللللسللللقللللط كللللللللّل امللللللعلللللايلللللر والللللحللللسللللابللللات 
اللللللدنللللليلللللوّيلللللة وتلللللتلللللهلللللاوى كللللللللّل الللللّتللللحللللالللللفللللات الللللعللللتلللليللللة مللهللمللا 
امتلكت من أسلحٍة وصواريَخ وطائراٍت ومنظومات 
القّبة الللحللديللدّيللة، تسقط كللّل تلك الللقللوة وتكتيكاتها 
واسلللراتللليلللجلللّيلللاتلللهلللا أملللللللام وعللللللد الللللللللله  اللللللقلللللرآين واللليللقلليللنللي 
بلللللحلللللتلللللمللللليلللللة االنللللللللتللللللللصللللللللار علللللللللى قلللللتلللللللللللة األنللللللللبلللللللليللللللللاء واألولللللللللللليلللللللللللاء 
الللّصللالللحللن. فللفللي املللعللادلللة اإللللهلليللة ال نللقلليللم وزنللللاً لللقللّوة 
أمريكا ترسانتها العسكرّية وال نأبه للجيش الذي قيل 
بأّنه ال يقهر وأرعبته وهزمته حجارة أطفال فلسطن 
وأذّللللله الللللله يف لللبللنللان عللى أيلللدي ثللّلللٍة مللن املللقللاومللن وال 
نلللهلللاب مللللن جللليلللوش قلللللرن اللللّشللليلللطلللان وعللمللالللقللتلله اللللذيلللن 
تلللللحلللللّوللللللوا إىل أقللللللللللللزاٍم يف اللللليللللمللللن علللللى أيلللللللللدي رجلللللللللال الللللللله 
االشللللللللللللداء تلللللللللك هلللللي ملللعلللادللللتلللنلللا اللللللكلللللربى ملللللن فلللللسللطللن 
إىل اللليللمللن هللزئللنللا بللاالسللتللكللبللار وهللّشللمللنللا صللورتلله الللتللي ال 
يجرؤ البعض الّنظر إليها تلك هي معادلتنا اإللهّية 
اللللللتلللللي نلللبلللنلللي عللللللليلللهلللا انللللتللللصللللاراتللللنللللا بلللهلللزيلللملللتلللهلللم ودحلللللرهلللللم 
وتللللللراكللللللم فلللشلللللللهلللم رغلللللللم مللللللا يلللملللتلللللللكلللون مللللللن قلللللللللّوة طلليلللللة 
سللنللوات اللللّصلللراع. وعلللى قلللدر فللشللل وإخللفللاق االحللتللال 
اللللّصلللهللليلللوين يف فلللللرض سللليلللادتللله عللللى الللللقللللدس عللللى قلللدر 
ملللللا أثللللبللللتللللت فللللصللللائللللل امللللللقلللللاوملللللة اللللفلللللللسلللطللليلللنلللّيلللة وشللعللبللهللا 
نللجللاحللهللم وقلللدرتلللهلللم علللى اللللّصلللملللود وامللللواجلللهلللة وكللسللر 
هلللليللللبللللة االحللللللللتللللللللال ومللللنللللظللللومللللتلللله األمللللللنللللللّيللللللة والللللعللللسللللكللللرّيللللة 
واالستخباراتّية رغم عدم تكافؤ القوى تسليحاً ودعماً 
سياسّياً. فبعد أربعة وسبعن عاماً من االحتال يقف 
املحتّل الغاصب بكّل مؤّسساته الّسياسّية واإلعامّية 
وجللليلللشللله وعلللللتلللللاده وملللنلللظلللوملللاتللله الللتللسللللليللحللّيللة امللللتلللطلللّورة 
علللللاجلللللزاً ومللللشلللللللللواًل أمللللللام علللملللللللّيلللات اللللّطلللعلللن يف اللللقلللدس 
والّداخل وفشلت فشًا أمنّياً واستخبارّياً وعسكرّياً 
ذريعاً أمام العملّيات العسكرّية التي كان آخرها يف 
تل أبيب يف شهر نيسان املايض والتي نّفذها الّشهيد 
حلللازم رعلللد اللللذي اسللتللطللاع أن يللضللّلللل الللعللدو وأجللهللزتلله 
األمنّية وجيشه ملّدة تسع ساعات وهذا يدّل عى مدى 
وهن قّوة االحتال وعجزه عن حسم موضوع القدس 
ال بل كللّل فلسطن وإعلللادة الللّصللراع إىل نقطة الّصفر 
وهذا ما أّكدته معركة سيف القدس يف العام املنصرم 
اللللتلللي حللللّولللللت امللللعلللركلللة إىل ملللعلللركلللة األحللللللللرار واللللّشلللرفلللاء 
يف اللللعلللاللللم وبلللاللللتلللايل قللسللمللت املللنللطللقللة إىل مللعللسللكللريللن 
مللللعللللسللللكللللر مللللللحللللللور املللللللقللللللاومللللللة ملللللللن فلللللللللسللللطللللن إىل للللبلللنلللان 
وسلللوريلللا واللللعلللراق وإيلللللران واللليللمللن ومللعللسللكللر االنلللهلللزام 
واالستسام الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكّية 
مللع الللكلليللان الللّصللهلليللوين ودول الللّتللطللبلليللع الللخللللليللجللي من 
اإلمارات والبحرين والّسعودية وغرها من األنظمة 
االنهزامّية وبذلك اتخذت املواجهة بعداً محورّياً عربّياً 

إسامّياً ظهر يف ما ييل:
1 - تللعللاوٌن عللسللكللرٌيّ وأملللنلللٌيّ واسللراتلليللجللٌيّ وتكتييٌكّ 
وتللطللويللر اللللقلللدرات الللقللتللالللّيللة واملللنللظللومللات الللّصللاروخللّيللة 

والّطائرات املسّرة عى مستوى محور املقاومة 
2 – ما كشفه مؤخراً قائد حركة حماس يف قطاع 
غلللزة "يللحلليللى الللسللنللوار عللن غللرفللة عللملللللّيللاٍت مللشللركللٍة يف 
بللللللروت وعلللللن تللنللسلليللٍق وتلللللعلللللاوٍن اسلللتلللخلللبلللارٍيّ جلللللرى بللن 
امللللقلللاوملللتلللن الللّلللبللنللانلليللة والللفلللللسللطلليللنللّيللة، خلللللال مللعللركللة 

"سيف القدس". 
 3- إعللللان األمللللن اللللعلللام لللحللزب الللللله الللسلليللد حسن 
نصر الله الجهوزّية العسكرّية التصاعدّية بالّتزامن 
مع بدء املناورات )اإلسرائيلّية( وتحذيره من انفجاٍر 
كللبللٍر عللى مستوى املنطقة تللزامللنللاً مللع مللسللرة اإلعللام 

التي قّررها العدّو.
4 – إعلللللللللللان اللللللّسللللليلللللد علللللبلللللد امللللللللللللللك اللللللللحلللللللويث ملللللللللللللللراراً علللن 
اسلللتلللعلللدادهلللم للللللمللشللاركللة يف أّيلللللة ملللعلللركلللٍة قللللادمللللٍة ضللّد 
العدّو االسرائييّل وعن قدرتهم عى استهداف مواقع 

حّساسة يف عمق الكيان الّصهيويّن.
5 – رسللللالللللة املللللرشللللد األعللللللى للللللجللمللهللورّيللة اإلسلللاملللّيلللة 
اإليلللللللللرانلللللللللّيلللللللللة الللللللّسلللللليللللللد علللللللليل خلللللاملللللنلللللئلللللي بللللللالللللللّلللللللغللللللة اللللللعلللللربلللللّيلللللة 
عللللللى حللللتللللمللللّيللللة دعللللللللم إيلللللللللللران مللللللحلللللور امللللللقلللللاوملللللة وامللللللقلللللاوملللللة 

الفلسطينّية.
كللللّل تلللللك الللللّتللللطللللّورات تلللؤّكلللد إعللللللادة امللللحلللورّيلللة لقضية 
فلللللللللللللسللللللطللللللن، الللللللللتللللللللي تللللللللحللللللللّولللللللللت عللللللملللللللللللللّيللللللة تلللللللحلللللللريلللللللرهلللللللا مللللن 
االحلللتلللال إىل مللعللركللٍة شللاملللللٍة سللتللسللقللط كللللّل االنللظللمللة 
الّتبعية املطّبعة والتي ال زالللت حّتى اليوم يف ظللّل ما 
تشهده الّساحة الفلسطينّية مللن غلياٍن تعمل تلك 
األنظمة بإعامها وأدواتها وأبواقها وديبلوماسيتها  
ومواقع الّتواصل عى تعميم ثقافة االنهزام وتحذير 
الفلسطينين رغم االنقسام الّصهيوين حول املسرة 
إاّل أّن هلللنلللاك إصللللللللراراً سلللعلللودّيلللاً إمللللاراتللللّيللللاً علللى إضللعللاف 
وتلللللوهلللللن الللللّشللللعللللب اللللفلللللللسلللطللليلللنلللّي يف مللللواجللللهللللة امللللحلللتلللّل 
اللللغلللاصلللب وهللللللذا األمللللللر لللللم يلللتلللحلللّقلللق سلللابلللقلللاً وللللللن يللكللون 
مللسللتللقللبللًا فللللإصللللرار اللللّشلللعلللب الللفلللللسللطلليللنللّي علللى تللحللريللر 
أرضللله كللاملللللة أكلللرب مللن أن تللوهللنلله أنللظللمللة املستعربن. 
وبلللللاللللللّرغلللللم ملللللن االعلللللللللللراف الللللّصللللهلللليللللوين بلللللقلللللدرة املللللقللللاومللللة 
وقّوتها وتخّوفهم من عدم استمرار كيانهم لسنواٍت 
قليلٍة بسبب عقدتهم الّثمانينية كما جاء يف تباشرهم 
إاّل أّن أنللظللمللة املللسللتللعللربللن تللصللّر عللى شلللّد أواصللللر ذلللك 
الكيان الغاصب املؤّقت ليكون لها الّنصيب األكرب يف 
تعميم الّتطبيع  الذي لم ينجز للمطبعن سوى املزيد 
من الّذّل واملهانة والفقر والّتجويع والبطالة وما مصر 
واألردن إاّل أكلللرب ملللثلللاٍل وشلللاهلللٍد علللى ذللللك وملللا يللجللري 
اللليللوم تللجللاوز قضية الللّتللطللبلليللع ليصل إىل حلللّد التهويد 
واألسللرلللة وشللتللم خللر بني البشر وتللدنلليللس مقّدسات 
املللسلللللمللن وتللدمللرهللا رغلللم مللا صلللدر مللن تللحللذيللراٍت من 
حللللليللف اللللّصلللهلللايلللنلللة األكللللللرب بللللايللللدن بلللإللللغلللاء املللللسللللرة أصلللر 
الللّصللهللايللنللة ومللعللهللم اإلمللللاراتلللليللللون وبلللعلللض أبللللللواق نللظللام 
آل سعود عى دعمها وتشجيعها والهدف هو هدم 
االقلللللللى اللللللللذي اذا مللللا أقللللدمللللت عللللللليللله قللللللللّوات االحللللتللللال 
وقطعان مستوطنيها فلن يكون الّرّد بأقّل من زوال 
كيانهم وحلفائه، واآليت من األّيام سريهم وعد الله 

الحّق.

*كاتب وإعامي لبناين

:» نائب وزير الثروة السمكية لـ»

استهدف العدوان أكثر من 100 مركز إنزال سمكي 
القطاع السميك كان من ابرز القطاعات الحيوية التي تعرضت للقصف والتدمر بشكل كبر من قبل طائرات تحالف العدوان الذي كثف غاراته 

عى هذا القطاع الحيوي الهام ليتسبب باستشهاد املئات من الصياد واحراق وتدمر آالف من قوارب الصيد وتدمر الكثر من مراكز االنزال 
السميك. 

وبحسب  االحصائيات اوضح نائب وزير الرثوة السمكية االستاذ عبدالله عيل إدريس  يف حوار لل"26سبتمرب" أن أكرث من 272 صيادا استشهدوا   
وجرح اكرث من 211جريحا بسبب االستهداف املباشر من قبل تحالف العدوان.

موضحاً بأنه العدوان  قام بتدمر واحراق اكرث من 4٦1٧ قارب صيد كما تم استهداف اكرث من 1٠٠ مركز  انزال سميك.. تفاصيل أكرث يف سياق 
الحوار التايل نصه: 

- ت��ع��رض ال��ص��ي��ادون ال��ي��م��ن��ي��ون والزال������وا  ل��ل��ع��دي��د من 
الجرائم واالنتهاكات منذ بداية العدوان وحتى اآلن، 

ماهي ابرز هذه الجرائم؟
** القطاع السميك تعرض لاستهداف املباشر منذ أول يوم 
من العدوان السعودي االمارايت االمرييك والصياد اليمني هو 
جلللزء مللن هلللذا الللقللطللاع بللل هللو الللجللزء الللرئلليللي، والللللذي تعرض 
للقتل والخطف واالسللر، والتعذيب يف سجون قوات تحالف 
الللعللدوان، وفقد املئات من الصيادين اعمالهم، ونللزح االالف 
من منازلهم، فالصياد اليمني منع من دخول البحر ملمارسة 
ملللهلللنلللتللله االسللللللاسلللللليللللللة ومللللللصللللللدر دخللللللللللله الللللللوحلللللليللللللد، وهللللللللللذا ملللخلللاللللف 
للللللقللوانللن وامللللعلللاهلللدات الللحللقللوقلليللة واالنللسللانلليللة الللتللي كللفلللللت حق 

العمل، وجرمت استهداف املدنين.  
- ك�������م ع���������دد ال�����ض�����ح�����اي�����ا م�������ن ال�����ص�����ي�����ادي�����ن وامل���خ���ت���ط���ف���ن 

واالسرى يف سجون قوات تحالف العدوان؟ 
** الضحايا كللثللرون وهللنللاك امللاكللن لللم نتمكن مللن الللوصللول 
اللللليللللهللللا بللللعللللد قلللصلللفلللهلللا ملللللن قللللبللللل تللللحللللالللللف اللللللللعلللللللدوان والللللسللللبللللب هللو 
اسللتللمللرار الللقللصللف، وهللنللاك جللرائللم ومللجللازر حصلت لصيادين 
يللمللنلليللن يف املللحللافللظللات واللللجلللزر اللليللمللنلليللة املللحللتلللللة للللم نللتللمللكللن من 

الحصول عى االحصائيات واالرقام بشكل دقيق. 
ولكن االحصائيات املللتللوفللرة هللي سقوط 2٧2 شهيداً وأكللرث من 
211جريحاً، وتم تدمر واحراق اكرث من 4٦1٧ قارب صيد كما 
تم استهداف اكرث من 1٠٠ مركز  انزال سميك، وبسبب الحرب 
والللللعللللدوان تللوقللف نللشللاط اكلللرث ملللن 45٠٠ قللللارب صللليلللد،  واعللتللقللال 
واحللتللجللاز اكللرث مللن 1٠٠٠ صلليللاد مللن قبل قلللوات تحالف الللعللدوان 
وايداعهم للسجون التابعة لهم يف اثيوبيا وجيبويت، تم االفراج عن 
بعضهم بعد ان تم تعذيبهم يف سجون قوات تحالف العدوان، 
وعدد الصيادين املحتجزين  يف حدود 38 صياد يف سجون تحالف 

العدوان، وهناك 2٦صيادا يف سجون دولة ارتريا. 
- زرت�������������م امل��������دي��������ري��������ات ال�����س�����اح�����ل�����ي�����ة وم���������راك���������ز االن������������������زال يف 
محافظتي الحديدة وحجه  والتقيتم بالصيادين ماهي 
ابرز املشاكل التي يعاين منها الصيادون وكيف سيتم 

معالجتها؟
** تللنللفلليللذاً لللتللوجلليللهللات اللللقللليلللادة اللللثلللوريلللة والللسلليللاسلليللة وقللليلللادة 
اللللللللللجللللنللللة الللللللزراعلللللليللللللة والللللسللللمللللكلللليللللة الللللعللللللللليللللا قلللملللنلللا بلللللللزيلللللللارة للللللللملللنلللاطلللق 
اللللسلللاحللللللليلللة واللللتلللقللليلللنلللا بلللاللللصللليلللاديلللن وكللللانللللت ابلللللللرز ملللشلللاكلللللللهلللم هللي 
انللللللعللللللدام املللللشللللتللللقللللات اللللنلللفلللطللليلللة وارتلللللللفلللللللاع اسلللللعلللللارهلللللا إن وجلللللللدت، 
وضللعللف الللتللسللويللق، ونللحللن بلللدورنلللا نللعللمللل علللى حلللل ومللعللالللجللة 
هلللللذه امللللشلللاكلللل ووضلللعلللهلللا كللللأولللللويللللة مللللن خلللللال شللللراكللللة وتللللعللللاون 
بللن املجتمع واللللدوللللة، وذللللك عللن طللريللق الجمعيات حيث تم 

إنشاء مكون اجتماعي يتمثل يف جمعية ساحل تهامة يمثل 
الصيادين بحيث يتم التعاون والبدء يف الحل الفعيل بحسب 

األولوية واألهم والتي منها:
 أ. بناء وتنمية مللهللارات وقلللدرات الصيادين ورفللع مستواهم 

الثقايف واملهني واالقتصادي.
ب. تنظيم سلسلة التسويق وجودة املنتج.

ج. اللللتلللملللويلللن اللللنلللفلللطلللي وتلللللوفلللللره للللكلللل اللللصللليلللاديلللن وغللللرهللللا مللن 
األعمال التي ال يسع املجال لذكرها.

- ال�����ق�����ط�����اع ال����س����م����ي ت������ع������رض  ل�����إه�����م�����ال وال���ت���ه���م���ي���ش 
وال�����ت�����دم�����ر امل���م���ن���ه���ج خ�������ال ال����ع����ق����ود امل����اض����ي����ة ف����ه����ل ح����ان 
ال��وق��ت ليستعيد ه��ذا القطاع دوره يف دع��م االقتصاد 

الوطني؟ 
** أصللللللبللللللح اللللللقلللللطلللللاع اللللللسلللللمللللليك الللللللليلللللللوم يللللحللللظللللى بلللللرعلللللايلللللة اللللللقللللليلللللادة 
الللثللوريللة والسياسية الللتللي تللويل هللذا الللقللطللاع أهمية كللبللرة وبللدأت 
بالتوجيهات الحثيثة واملتابعة باستنهاض هذا القطاع ألنه خال 
العقود املاضية تعرض للتدمر املمنهج  فالصياد يعاين والرثوة 
تللللعللللاين وكلللللل ذللللللك بلللسلللبلللب أسلللالللليلللب علللدائللليلللة مللمللنللهللجللة سلللللللواء مللن 
الداخل أو الخارج استهدفت القطاع السميك استهدافا مباشرا 
لتدمره وإخراجه عما أعده الله لهذا الوطن ولهذا البلد، والتي 
وصفها الله يف كتابه )بلدة طيبة ورب غفور( فكانت محاربة لهذا 

القطاع مما أدى إىل عدم رفد الوطن اقتصاديا. 
 - ال��������ص��������ي��������اد ال������ي������م������ن������ي ي��������ع��������اين م����������ن ال�������ظ�������ل�������م واالب�����������ت�����������زاز 
واالستغال ما هو دور الوزارة يف التخفيف من معاناه 

الصيادين؟.. 
** الللللصلللليللللاد هلللللو اللللللجلللللزء األهللللللللم يف سلللللللسلللللللة الللللقللللطللللاع اللللسلللمللليك 

وتللعللرض فللعللا للكثر مللمللا ذكللللرت وللليللس مللن الللتللجللار والللوكللاء 
فللقللط بلللل هلللنلللاك ملللن اللللهلللواملللر اللللذيلللن يللقللفللون خلللللف الللكللواللليللس 
و هللللؤالء الللتللجللار أو اللللوكلللاء للليللسللوا إال أدوات للللهلللؤالء الللهللوامللر 
فكانت تعمل كقيادات يف السلطة وأدى ذلك إىل نهب الرثوة، 
واستغال الصياد ليس هذا فحسب، بل تم استخدام وسائل 
الصيد الجائرة،  وأيضا تم اقحام شركات خارجة عن النظام 
والللللقللللانللللون تلللقلللوم بللنللهللب اللللللللرثوة وبلللعلللد ذللللللك ال يلللجلللد اللللصللليلللاد مللا 
يصطاده، ولكننا اآلن بإذن الله تعاىل نسعى بكل ما أوتينا من 
قوة للنهوض بالصياد وتخفيف أعبائه، وبدأت الخطوات  من 
خال إنشاء جمعية تمثل الصياد بحيث تقوم بحماية حقوقه 
و تحقق شراكة أكيده مع الصياد ومع الدولة ومع التاجر ومع 
املسوق وتحقق العدالة للجميع وعن طريق جمعية  ساحل 
تهامة املمثل لهذا الصياد ستقوم هذه الجمعية بتنمية الصياد 
من حيث الدخل أو التأهيل والتدريب بالطرق الحديثة للصيد 
يف هذه األيام ومشاركة الصياد يف عمليات الصيد من بدايتها 

إىل نهايتها.
 - ثوره 21 سبتمرب جاءت لتحدث نقلة نوعية يف هذا 
القطاع فما هي خططكم للنهوض بالقطاع السمي؟
** اللللخلللطلللط كلللثلللرة فلللملللن خلللللال اللللللجللنللة الللللزراعلللليللللة والللسللمللكلليللة 
العليا نهدف إىل إدخال القطاع السميك إىل الذهنية للجانب 
الرسمي أو العاملن يف قطاع الصيد أو القطاع الخاص كون 
الللجللانللب الللسللملليك غللائللبللاً علللن الللذهللنلليللة سلللللواء للللللجللانللب الللرسللمللي 
أو الللخللاص فللا يوجد إال مجموعة مسيطرين مستأثرين عى 
هلللذه اللللللرثوة فللقللط، هلللم املللسللتللفلليللدون أملللا الللبللاقلليللة  فللمللحللرومللون 
سواء عاملن يف هذا املجال أو من عامة الشعب لهذا توجهت 
اللجنة الزراعية السمكية العليا بللأن تفتح شركات للتسويق 
والنهوض بالصياد و العمل املجتمعي بحسب موجهات قائد 
الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحويث يحفظه الله وتحقيق 
شلللراكلللة حللقلليللقلليللة ملللا بلللن اللللصللليلللاد و بللقلليللة الللسلللللسلللللة يف الللقللطللاع 

السميك..
- شهدنا ث��ورة زراع��ي��ة بمراحلها الثاث وب��دأ املواطن 
ي��ل��م��س أث���ره���ا ول���و ب��ش��ك��ل ب��س��ي��ط ف��م��ت��ى ستنطلق ث���ورة 

سمكية بحرية عىل غرار الثورة الزراعية؟
** اللللللجللنللة الللزراعلليللة والللسللمللكلليللة الللعللللليللا قللد شللرعللت يف الللثللورة 
اللللسلللملللكللليلللة مللللتللللزامللللنللللة مللللللع الللللللثللللللورة الللللللزراعلللللليللللللة ولللللللكللللللٍل خلللصلللوصللليلللتللله 
وطللبلليللعللة هللللذا الللقللطللاع واللللسللليلللاسلللات الللخللاطللئللة وامللللملللارسلللات من 
قللللبللللل الللللجللللمللللعلللليللللات واللللللجلللللهلللللات امللللللسلللللؤوللللللة يف األنللللظللللمللللة اللللسلللابلللقلللة 
فلللكلللانلللت جلللمللليلللع األعلللللملللللال واملللللللراحللللللل هللللي يف إطلللللللار إعللللللللداد وتللهلليللئللة 
وتحزيم وتربيط الجهات العاملة يف هذا القطاع لهذا لم يكن 

لها الصدى ولكن عما قريب - إن شاء الله - نلمس ثورة البحر.
- لو تحدثنا بكل شفافية أين تذهب إي��رادات الرثوة 
السمكية باعتبارها ثروة قومية ومورداً اقتصادياً هاماً؟ 
** إيللللللللللرادات اللللللدوللللللة بللحللسللب الللللقللللانللللون 3% وهللللللذه اللللنلللسلللبلللة ال 
ُتحّصل حاليا نظراً لظروف العدوان، وما ُيحّصل هو 1% فقط 
كخدمات مالك الساحة تتحصلها الهيئة وتمارس نشاطها مما 

يصل إىل مراكز اإلنزال. 
- ال������س������ل������ط������ات امل�����ح�����ل�����ي�����ة يف امل�������ح�������اف�������ظ�������ات وامل��������دي��������ري��������ات 
الساحلية هل يوجد تعاون معكم يف املجال السمي 

للتخفيف من معاناة الصيادين؟
** نلللعلللم يللللوجللللد تللللعللللاون بللللن اللللسلللللللطلللة امللللحللللللليلللة بلللحلللسلللب امللللتلللاح 

واملمكن نظرا لظروف الباد.
- م������ا ه������و دور امل����ج����ت����م����ع وال����ج����م����ع����ي����ات ال����ت����ع����اون����ي����ة يف 

تحريك عجلة التنمية يف الرثوة السمكية؟
** دورهللا مهم فمن خال توجيهات قيادة الثورة يف إنشاء 
الجمعيات التعاونية املساهمة فعندما يشارك املجتمع يف هذه 
الجمعيات ويتكاتف الجميع يؤدي بالتأكيد إىل النهوض بهذا 

القطاع وأهم ركيزة يف النهوض هو املجتمع. 
- التسويق اح��دى الحلقات الهامة م��ا أهميته وأي��ن 

موقعه؟ 
** اللللتلللسلللويلللق ملللهلللم، وركلللليللللزة أسلللاسللليلللة يف تللللوزيللللع اللللللللرثوة عللى 
جميع الشرائح االجتماعية داخلياً أو خارجياً وهناك خطوات 
سعينا فيها لتغطية السوق املحيل ألغلب مناطق الجمهورية، 
بلللللإذن الللللللله ملللن خللللال افلللتلللتلللاح اسللللللواق ملللراكلللز جللللديللللدة، وتللنللظلليللم 
ملللحلللات اللللبللليلللع، وأيللللضللللا اللللتلللسلللويلللق اللللخلللارجلللي للللأسلللملللاك بللطللرق 
تسويقية حديثة يف خطوات جادة والدراسات جارية والتجارب 
جاريه ومواكبة، وقد وصلنا إىل إنجاز عظيم ستكون هناك آليه 
تسويق عظيمة تعود بالفائدة عى الصياد والوطن والجميع.

- بماذا تعدون القطاع السمي والصياد اليمني يف 
املرحلة القادمة؟

** نلللعلللدهلللم بلللفلللضلللل الللللللللله أن نللللقللللوم بلللكلللل ملللللا أوتلللليللللنللللا ملللللن جللهللد 
سلللللراً تللحللت تللوجلليللهللات الللسلليللد الللعلللللم عللبللد امللللللللك بلللن بللللدر الللديللن 
الحويث يحفظه الله والقيادة السياسية ممثلة برئيس املجلس 
السيايس مهدي املشاط واللجنة الزراعية والسمكية العليا، 
وأن نعمل عى تحقيق ما وجهونا وهي خطط تؤدي لارتقاء 
بالقطاع السميك، مللا نصبو إليه وهللذا لللن يتحقق إال بتكاتف 
جميع العاملن يف سلسلة القطاع السميك السيما  مجتمع 

الصيادين.

 أكــثــر مــن 1000 صــيــاد اعتقلهم الـــعـــدوان الـــى جانب 
تدمير واحراق اكثر من 4617 قارب صيد 

 توقف نشاط أكثر من 4٥00 قارب 
صيد بسبب العدوان 

 العدوان منع الصيادين من دخول البحر ملمارسة مهنتهم االساسية ومصدر دخلهم الوحيد 
 أكثر من 272 شهيدًا وأكثر 
مـــــــن 211جـــــــريـــــــحـــــــًا بـــســـبـــب 

قصف العدوان 
 38 صيادًا  ال يزالون محتجزين 
فـــي ســـجـــون حتـــالـــف الـــعـــدوان 

و26 في ارتيريا 

حاوره/ محمد صالح حاتم. 

 تطورات دراماتيكية في أحداث صراع مجلس الوصاية

مللللللع مللللللللللرور كللللللل يللللللللوم تللللللللللللزداد نلللللزعلللللة اللللللشلللللر واإلجللللللللللللرام 
وسفك الدماء يف نفوس عناصر وقيادات املليشيات 
اإلخوانية والعفاشية واالنتقالية وغرها من فصائل 
اإلرتللللللزاق امللللأجلللورة اسللتللفللحللااًل وسلللعلللراً، حلليللث حللرص 
تللللحللللالللللف الللللللللعللللللللدوان واالحللللللللتللللللللال مللللنللللذ اللللللللللحللللظللللة األوىل 
عى زرع هذه النزعة اإلجرامية الهدامة الشريرة يف 
نفوس قيادات فصائل وعصابات االرتزاق والعمالة 
لتتسنى له إمكانية تحريك تلك العصابات املعتوهة 
والتحكم بها كيف يشاء وبما يخدم أهدافه ونزعته 
الحاقدة عى الوطن والشعب وكذا تحقيق مصالحه 
ومللطللامللعلله يف الللسلليللطللرة والللهلليللمللنللة وتللوسلليللع الللنللفللوذ 
واسللللتللللغللللال املللللوقللللع الللللجللللغللللرايف الللللهللللام واالسلللراتللليلللجلللي 
ونهب مقدرات وموارد وخرات وطننا وأبناء شعبنا 

اليمني.
ويف هذا السياق تأيت تطورات الصراع الذي تشهده 
مدينة عدن وعدد من املحافظات املحتلة بن أطراف 
ومللكللونللات مللا سمي بمجلس الللقلليللادة الللرئللايس الللذي 
يحرص العدوان كل الحرص عى عدم توقفها ولو 
لفرات بسيطة بل جعلها مستمرة ومتواصلة تهلك 

الحرث والنسل وتحرق األخضر واليابس.

صراع تصاعدي مستمر 
مللنللذ انلللطلللاق شللرارتللهللا األوىل بللالللتللزامللن ملللع وصلللول 
مللللجلللللللللس الللللللوصللللللايللللللة الللللللسللللللعللللللودي اإلملللللللللللللللللارايت إىل علللللدن 
سلللللللكلللت خلللللافلللللات املللللللرتللللللزق طللللللللارق وانلللللتلللللقلللللايل اإلمللللللللللارات 
منحى دراماتيكياً يف مسار تطور وقائعها وأحداثها 

وبشكل تصاعدي مستمر.
وبالتزامن مع حلول الذكرى الل32 لعيد الوحدة 
الوطني تطورت تلك الخافات بشكل ملفت للنظر 

ووصلت عى ما يبدو إىل مرحلة الا عودة.
حلليللث قلللاملللت عللنللاصللر تللابللعللة للللللمللرتللزق طلللللارق بللرفللع 
علللللللم  اللللجلللملللهلللوريلللة اللليللمللنلليللة يف قلللصلللر امللللعلللاشللليلللق، غللر 
أن عناصر تنتمي إىل انتقايل اإلملللارات قامت بإنزاله 
وتمزيقه ورفللع علم الجنوب، ما أدى اىل حالة من 

التوتر وتبادل التهديدات بن الطرفن. 
وذكرت مصادر مطلعة أن عميل اإلحداثيات رشاد 

العليمي رئيس ما يسمى بمجلس القيادة الرئايس 
تللدخللل إليللقللاف الللخللاف والللتللوتللر بللن الفصيلن بعد 
أن كلللللاد يلللصلللل إىل ملللرحلللللللة املللللواجللللهللللات واالشلللتلللبلللاكلللات 

املسلحة. 

سخرية وشماتة
ويف ذات الللللسلللليللللاق علللللللق امللللللرتلللللزق سللليلللف اللللحلللاضلللري 
املللللسللللتللللشللللار اإلعلللللللاملللللللي للللللللللمللللرتللللزق علللللليل مللللحللللسللللن، عللى 
اقلللتلللحلللام مللللليللشلليللات االنللللتللللقللللايل للللفلللللللة يلللتلللخلللذهلللا املللللرتللللزق 
طللللللللللارق صلللللاللللللح كللللسللللكللللن للللللله يف عللللللللدن بللللعللللد رفللللللللع أفللللللللراد 
حراسته لعلم الجمهورية اليمنية.. مشراً إىل قيام 
مليشيات االنتقايل بتمزيق العلم وتهديد الحراسة 
قبل أن تتدخل وساطة مشركة من رئيي مجلي 
الوصاية اإلماراتية والسعودية )الزبيدي والعليمي( 

لتهدئة الوضع.
وتللللعللللمللللد املللللللرتللللللزق اللللللحلللللاضلللللري الللللسللللخللللريللللة واللللشلللملللاتلللة 
باملرتزق طارق من خال تعليقه عى حادثة االقتحام 
والهجوم عى ما أسماه عضواً يعد يف أعى السلطات 

التي شكلها تحالف العدوان.

قرارات مستعجلة
مللن جللهللتلله شللن الللطللاقللم اإلعلللاملللي الللتللابللع للمرتزق 
طلللللللارق صللللالللللح حلللملللللللة واسللللعللللة عللللى انلللتلللقلللايل اإلمللللللللارات 
مللطللالللبللاً ملللا يللسللمللى بللرئلليللس املللجلللللس اللللرئلللايس بللإصللدار 
قلللرارات مستعجلة إلنللهللاء سيطرة فصائل االنتقايل 

عى عدن.
إىل ذلللللللللللك كللللللللللان املللللللللرتللللللللزق طللللللللللللارق صللللللالللللللح قلللللللد أقلللللللام 
فلللللعلللللالللللليلللللة احلللللتلللللفلللللالللللليلللللة بلللللللذكلللللللرى اللللللللللوحلللللللللدة يف ملللعلللقلللل 
مليشياته الرئيي باملخا، تضمنت خالها كلمة 
مكتبه دالالت النكاية بانتقايل اإلمارات والتهديد 

باستعادة عدن.
يلللشلللار إىل أن عللنللاصللر أمللنلليللة تللابللعللة للللللمللرتللزق طلللارق 
نفذت انللتللشللاراً مفاجئاً يف عللدد مللن مديريات عللدن، 
عقب وصول ما يسمى باملجلس الرئايس إىل املدينة.

ويللللللرى ملللراقلللبلللون أن ذللللللك االنلللتلللشلللار قللللد ملللثلللل نللقللطللة 
االشللتللعللال األوىل لللنللار الللصللراع والللتللبللايللن واالخللتللاف، 
الللللللذي وصلللللل حللللد املللللواجللللهللللات املللسلللللحللة بللللن الللطللرفللن 
يف مللللللحللللللافللللللظللللللة شللللللللبللللللللوة الللللللنللللللفللللللطلللللليللللللة، يف ظلللللللللل مللللسللللاعللللي 
سعودية إماراتية مشركة لتقليص نفوذ االنتقايل، 
وتللمللكللن امللللرتلللزق طلللللارق ملللن الللسلليللطللرة علللى املللحللافللظللة 

اإلسراتيجية.
حملة جتنيد واسعة

وعى ذات السياق وسع املرتزق طارق صالح، قائد 
الللفللصللائللل املللواللليللة لللنللظللام اللللعلللدوان اإلملللللارايت انللتللشللاره 
اللللعلللسلللكلللري جللللنللللوب الللللللبللللللاد، قلللبللليلللل تلللرتللليلللبلللات مللرتللقللبللة 
لللللدمللللج فلللصلللائلللل االرتلللللللللللزاق امللللتلللنلللاحلللرة هللللنللللاك، مللللا يللشللر 
إىل مساعيه الهادفة إىل إعللادة رسللم مسرح انتشار 
مليشياته يف ضلللوء الللخللافللات املللتللصللاعللدة بينه وبللن 

مليشيات االنتقايل.
وأفلللللللللادت مللللصللللادر قللبللللليللة يف أبللللللن أن للللجلللنلللة املللللرتللللزق 
طارق التي تعمل تحت غطاء ما يسمى بهيئة األركان 
بدأت التجنيد يف أبن وتحديداً يف املناطق الخاضعة 
لسيطرة انتقايل اإلمللارات.. وتعرض اللجنة مرتبات 

تصل إىل ألف ريال سعودي لكل فرد.
وأشارت املصادر أن املرتزق طارق من خال التجنيد 

يف أبن يهدف إىل تشكيل 3 ألوية عى األقل.
وأضلللافلللت أن عللمللللليللة الللتللجللنلليللد يف أبللللن جللللاءت بعد 
أيلللللللللللللام عللللللللى إطلللللللللللللاق حلللللملللللللللللة تللللجللللنلللليللللد ملللللملللللاثلللللللللللة يف للللحلللج 
والضالع  تحت مسمى "ألوية اليمن السعيد" التي 

سبق لدول العدوان تأسيسها قبل أشهر.

خارطة حتركات 
باملقابل ووفقاً لخارطة تحركاته عى األرض، فقد 
قلللرر انللتللقللايل الللوصللايللة حللسللم التكهنات بللشللأن وجللود 
أزمة يف املعاشيق، باعراف من قبل ما يسمى بنائب 
رئلليللس دائللرتلله اإلعللاملليللة منصور صللالللح، ناهيك عن 
اللللتلللحلللرك امللللكلللثلللف للللرئللليلللس امللللجلللللللس املللللرتللللزق عللليلللدروس 
الزبيدي عسكرياً وسياسياً، ينبئ برتيبات لتصعيد 
جلللديلللد، تللجلللللت أبلللللرز مللامللحلله ملللن خللللال اسللتللعللراض 
امللللجلللللللس ملللللليللشلليللاتلله يف نلللطلللاق سلليللطللرتلله ويف علللللدد مللن 
املحافظات املحتلة وتوجيهه بعدم التعامل مللع ما 

يللسللمللى بلللللوزارة اللللدفلللاع ال سلليللمللا فلليللمللا يتعلق بعملية 
الللتللجللنلليللد اللللتلللي يللنللفللذهللا املللللرتللللزق طللللللارق يف مللحللافللظللات 
أبللن ولحج وكللذا مساعي العليمي لدمج فصائله، 
وقلللد حلللدد مللجلللللس الللزبلليللدي خلليللاراتلله ملللرحلللللة مللا بعد 
إنللفللراط عقدة رئللايس الللوصللايللة السعودية سياسياً، 
باالتجاه نحو اتخاذ مواقف تصعيدية خال اجتماع 
مرتقب لجمعيته  الللتللي أصلللدر املللرتللزق الللزبلليللدي قللرار 

عقد اجتماعها منتصف الشهر املقبل.

عودة لإلدارة الذاتية
ويتوقع مراقبون أن يعلن انتقايل الزبيدي خال 
اجللللتللللمللللاع أعلللللضلللللاء جللمللعلليللتلله اللللللعلللللودة لللللللللللإدارة اللللذاتللليلللة 
لعدن وقلللرارات أخللرى ربما يكون قللرار طللرد مجلس 

العليمي املوايل لنظام العدوان السعودي أحدها.
أما عى الصعيد العسكري فيبدو أن أعن قيادة 
انللتللقللايل الللوصللايللة اإلملللاراتللليلللة تللنللصللب علللى حللضللرمللوت 
وامللللهلللرة، حلليللث ينشط هللنللاك عللى كللافللة املللسللتللويللات، 
ففي حضرموت يضغط إلخللراج ما يسمى باملنطقة 
العسكرية األوىل وهللي آخللر وحللدات تابعة للمرتزق 
علليل محسن منتشرة يف املللحللافللظللة النفطية األهلللم، 
واللللهلللدف للليللس فللقللط إنلللهلللاء نلللفلللوذ خللصللوملله يف حللزب 
اإلصاح بل أيضا تضيق الخناق عى رئايس الوصاية 
السعودية ومنع أعضائه من استخدام حضرموت 

كعاصمة بديلة لعدن.

إرهاب متعدد
ويف ظلللللللل الللللللللواقللللللللع االقلللللللتلللللللصلللللللادي اللللللصلللللعلللللب واملللللعللللقللللد 
واالجتماعي املهتز والعسكري والسيايس املمزق الذي 
تللتللقللاسللملله مللكللونللات ومللللليللشلليللات عللسللكللريللة وسياسية 
عميلة ومرتزقة متنافسة ومتصارعة ومتسابقة عى 
بسط النفوذ وفرض السيطرة وتنفيذ أجندات أنظمة 
العدوان واالحتال.. ال يزال اإلرهاب يضرب مدينة 
عدن الجميلة ، تلك املدينة التي ال يمكن ألي مدينة 
يف اللللعلللاللللم مللنللافللسللتللهللا فلليللمللا تلللتلللعلللرض للللله مللللن جلللرائلللم 
إرهابية، ويف تعداد ما يستخلصه منها اإلرهاب من 
األرواح الربيئة والللطللاهللرة.. لقد أضحت تلك املدينة 
)بموقعها االسراتيجي الحيوي، وبمكانتها ودورها 
وبريقها التاريخي الذهبي يف عالم االقتصاد والنقل 
واللللللتلللللجلللللارة( مللللسللللرحللللاً ملللفلللتلللوحلللاً أمللللللللام اإلرهللللللللللاب بللشللتللى 
أنلللللواعللللله ومللللللصللللللادره واخلللللتلللللاف دوافلللللعللللله وملللحلللركلللاتللله، 
وفيها تتواصل جرائمه بشكل شبه يومي يف مسار 
تللللصللللاعللللدي وملللسلللللللسلللل تلللللراجللللليلللللدي حلللللللقلللاتللله الللللدمللللويللللة 
وفصوله املأساوية متواصلة يتابعها العالم- لأسف 
الشديد- بصمت مريب، وربما  بابتسامات رضا أو 
سخرية يف بلد ال يزال حتى اللحظة خاضعا للوصاية 

الدولية، وأحكام البند السابع.  

انهيار أمني مرعب 
ويف هذا السياق أكدت مصادر محلية أن مسلحن 
مجهولن ألقوا قنبلة متفجرة وسط سوق لأسماك 
يف مديرية الشيخ عثمان وأسفر االنفجار عن مقتل 
خمسة مللواطللنللن بينهم أربللعللة أطللفللال وإصللابللة 3٠ 

آخرين، يف حصيلة أولية.
وللللللم يللللعللللرف بلللعلللد دوافللللللللع عللمللللليللة االنللللفللللجللللار أو الللجللهللة 
املسؤولة عنه، إال أنه يأيت يف ظل تصاعد الصراعات بن 
فصائل العمالة واالرتللزاق يف مدينة عدن، التي تشهد 
خال اآلونة األخرة، انهياراً مرعباً يف األوضاع األمنية.

صراع دموي طويل 
يف ضللللوء كلللل ملللا تلللقلللدم تللشللر الللكللثللر ملللن املللعللطلليللات 
إىل أن عدن عى موعد مع فصل جديد من الصراع 
الدموي الطويل بن الفصائل املرتزقة التي تقودها 
القيادات املتصارعة داخل تشكيلة ما سمي بمجلس 
اللللللقللللليلللللادة الللللللرئللللللايس ال سللليلللملللا يف ظللللللل اسلللللتلللللملللللرار حللشللد 
انللللتللللقللللايل اللللللزبللللليلللللدي ملللللللليلللشللليلللاتللله عللللللى أكلللللللرث مللللللن جلللبلللهلللة، 
واستمرار توعد املرتزق طارق وتنفيذه لحملة تجنيد 
واسللللعللللة وبللللدعللللم مللللن نللللظللللام اللللللعلللللدوان الللللسللللعللللودي يف 
مللعللاقللل تللابللعللة النلللتلللقلللايل اللللزبللليلللدي وتلللحلللديلللدا يف لحج 
والللضللالللع، وكللللذا اسللتللمللرار حلللزب اإلصللللاح يف العمل 
عى تعزيز مليشياته يف محافظات حضرموت وأبن 

ولحج وصوال إىل عدن.

شهدت مدينة عدن وال تزال تطورات دراماتيكية متسارعة يف صراع فرقاء ما يسمى بمجلس 
القيادة الرئايس، حيث بدأ كل طرف من أطراف سلطة مجلس الوصاية السعودي اإلمارايت 

استعدادات وترتيبات التموضع والتمركز والتوسع يف بسط النفوذ والسيطرة واإلقصاء 
للطرف اآلخر خال مرحلة ما بعد تفكك "املجلس" بالتزامن مع وصول العاقة بن أعضائه 

إىل مفرق طرق وسط مؤشرات عى دخولها مرحلة "الا عودة".. املزيد من التفاصيل 
املتعلقة بتحركات واستعدادات وخيارات كل طرف من أطراف صراع العمالة واالرتزاق يف 

سياق التقرير التايل:

 مساعٍ  عــدوانــيــة هادفة 
إلــــى إعـــــادة رســــم مــســرح 
انـــــــــتـــــــــشـــــــــار مـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
االرتــــــــــــــــــــــــــــــــــزاق فـــــــــــــي ظـــــل 

خالفاتها املتصاعدة

صــــــراع مــلــيــشــيــات املـــــرتـــــزق طــــارق 
وانـــــتـــــقـــــالـــــي الــــــزبــــــيــــــدي يـــــصـــــل حـــد 

املواجهات املسلحة
تفجير إرهابي يضرب مدينة عدن، 
األرواح  مـــــن  الـــــعـــــشـــــرات  ويــــخــــطــــف 

البريئة في حي الشيخ عثمان
 الكثير من املعطيات تشير إلى أن عدن 
على موعد مــع فصل جديد مــن الصراع 

الدموي بني الفصائل املرتزقة  

/ خاص 

عدن..
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إعداد وإشراف: عبدالحميد الحجازي 

العميد/ عبدالسالم السياين

الهدنة التجسسية
ق���راءة ال��ع��ن��وان  لهذا ال��ي��وم ق��د توحي 
ل�����ل�����ق�����ارئ أن������ن������ي اق������ص������د ال������ط������ائ������رة امل�����س�����رة 
ل����ل����م����ل����ي����ك����ة ال�������س�������ع�������ودي�������ة CH4 ص���ي���ن���ي���ة 
ال��ص��ن��ع أل���ت���ي ت���م اس��ق��اط��ه��ا ب��ف��ض��ل ال��ل��ه  
م�������ن ق�����ب�����ل دف�����اع�����ات�����ن�����ا ال������ج������وي������ة ب���ص���ن���ع���اء 
يف ج����ول����ة ال�����روي�����ش�����ان.. ول���ك���ن���ي ال اق��ص��د 
ه�����ذا ألن���ه���ا م���ع���ل���وم���ة م���ع���روف���ة ل��ل��ج��م��ي��ع 
وت��داول��ت��ه��ا ك��ل ال��وس��ائ��ل االع��ام��ي��ة.. اال 
ان ال�����خ�����واط�����ر ل����ه����ذا االس������ب������وع ل����ي����س ل��ه��ا 
صلة بذلك الحدث.. وإنما املقصود هو 
م�����ا ي���ج���ب أن ي���ف���ه���م���ه ت���ح���ال���ف ال�����ع�����دوان 
م���ن أن��ن��ا م��ن��ذ ال���ي���وم األول ل���ق���رار ال��ه��دن��ة 
نعلم ان الهدنة لم تأت إال بعد ان وصل 
جميع الخرباء ومراكز البحث والدراسة 
امل����ت����خ����ص����ص����ة ل����������دى دول ال����������ع����������دوان اىل 
ن����ت����ي����ج����ة م�������ف�������اده�������ا ان م������ع������ل������وم������ات دول 
ال�����ع�����دوان ب��ج��م��ي��ع اش���ك���ال���ه���ا غ����ر دق��ي��ق��ة 
ح��ول الشعب اليمنى وجيشه ولجانه 
ال��ش��ع��ب��ي��ة ألن���ه���م اس��ت��ق��وه��ا م���ن امل��رت��زق��ة 
وم�����������ن ب�������ي�������ان�������ات م�������راك�������م�������ة ق������ب������ل ال������ح������رب 
واق���������ل م������ا ي�����ق�����ال ع���ن���ه���ا ان�����ه�����ا ص�����������ادرة ع��ن 
اش����خ����اص ل���ي���س ل���ه���م ارت�����ب�����اط ب��م��ص��ل��ح��ة 
ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي اص����������������ًا.. ك�����م�����ا ان م���ن 
زود دول التحالف بهذه املعلومات قد 
وض����ع����وه����ا ن���ت���ي���ج���ة ت���خ���م���ي���ن���ات ن�����ظ�����راً ألن 
ه����دف����ه����م األس����������ايس امل��������ال وال����ك����س����ب غ��ر 
املشروع ولم يعرفوا حتى نفسيات هذا 
الشعب الذي لم تكن تربط املرتزقة به 
اال املصالح الشخصية واالن��ان��ي��ة فقط.. 
ح��������ي��������ث ت������������واله������������م ال��������ش��������ي��������ط��������ان ب�������ربام�������ج�������ه 
ال���خ���اص���ة واذه��������ب ع���ن���ه���م ح����ب األوط�������ان 
واأله������ل وال���ع���ش���رة.. وق����د أدرك������ت دول 
ال�����ع�����دوان اخ��������راً أن م���رت���زق���ة ال���ي���م���ن ه��م 
ال�������وح�������ي�������دون يف ال�����ع�����ال�����م ال�������ذي�������ن ي�����دل�����ون 
بمعلومات غر دقيقه ومضللة أحيانا 
ليس إال لرغبتهم يف الكثر من الفائدة 
وال�����ك�����س�����ب ال�����رخ�����ي�����ص، وت�����ب�����ن ل��ل��ج��م��ي��ع 
أن ل��ي��س ه��ن��اك م��ا ي��رب��ط ه���ؤالء امل��رت��زق��ة 
بالشعب والوطن.. وان هذه املعلومات 
أت���ت ل��غ��رض واح����د ال ث���اين ل��ه ه��و ألنهم 
أن  ل��������ل��������ح��������رب  االول  ال�����������ي�����������وم  م��������ن��������ذ  رأوا 
م��ص��ل��ح��ت��ه��م يف اط��ال��ت��ه��ا وان ف��ي��ه��ا ن��ج��اة 

لهم ومكسباً مادياً..
ون����ت����ي����ج����ة ه��������ذه ال����ح����ق����ي����ق����ة ال�����ت�����ي وص����ل 
ال���ي���ه���ا ال������ع������دوان ب���ع���د م����راج����ع����ة م��ل��ف��ات��ه 
ومقارنتها بما يجري عىل ارض الواقع 
ادى اىل ات�����خ�����اذ ق��������رار ال����ه����دن����ة م�����ع اق������رار 
ع������دم ت���ن���ف���ي���ذه���ا وال���ت���ق���ي���د ب���م���ا ن����ص ع��ل��ي��ه 
هذا القرار ألن هدفهم من هذه الهدنة 
ه��������و ج�����م�����ع امل������ع������ل������وم������ات ال�����دق�����ي�����ق�����ة ال����ت����ي 
ي����ف����ت����ق����رون إل����ي����ه����ا ب�����غ�����رض إع����������ادة ت���رت���ي���ب 
اوراقهم وأوضاعهم يف كل يشء نتيجة 

ما وصلوا اليه من فشل ذريع..
ه������ذا ال���ف���ش���ل أمل�����خ�����اب�����رايت ل��ل��س��ع��ودي��ن 
واالمريكين واالماراتين والربيطانين 
وح����ت����ى االس���رائ���ي���ل���ي���ن وغ����ره����م يف ع���دم 
ق���درت���ه���م ال���ح���ص���ول ع����ىل أي م��ع��ل��وم��ات 
مؤكدة عن )إىل اي مدى وصل مستوى 
ال��ت��ص��ن��ي��ع ال��ع��س��ك��ري ل��ل��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
الشعبية يف اليمن( ومن اين يستمدون 

اسباب القوة..
 ن��ت��ي��ج��ة غ���ي���اب ه����ذه امل��ع��ل��وم��ات ه���و ما 
دف��������ع دول ال��������ع��������دوان وخ������اص������ة ام����ري����ك����ا 
واسرائيل التخاذ قرار الهدنة الصورية 
وغ����������ر ال���������ج���������ادة وع�������������دم خ����������وض ال�����ح�����رب 
واالستمرار فيها يف ظل غياب املعلومات 
خ��وف��ا م��ن أن ت��ظ��ه��ر م��ف��اج��آت تدخلهم 
وت���ج���ره���م اىل أن����ف����اق م��ج��ه��ول��ة ال ي��م��ك��ن 

الخروج منها..
وهذا االمر هو ما لم يتطرق اليه الكثر 
من املحللن العسكرين والسياسين..
ولذلك نقول لتحالف العدوان ان ما 
تخططون ل��ه معلوم لدينا ول��ن تصلوا 
ع��ىل االط���اق ألي م��ن اهدافكم املرجوة 
م���ن ات���خ���اذ ق�����رار ال���ه���دن���ة ال���ص���وري���ة وغ��ر 

الجادة..
وم��������ا ن��������ود ال����ت����أك����ي����د ع����ل����ي����ه ه������و ان ام������ام 
ت������ح������ال������ف ال������������ع������������دوان ف��������رص��������ة اخ���������������رة ل���ن 
ت�����ت�����وف�����ر م���س���ت���ق���ب���ا إلح�����������ال ال�������س�������ام ب���م���ا 
ي��ل��ب��ي امل���ص���ال���ح امل���ش���رك���ة امل���ش���روع���ة لكل 

االطراف يف املنطقة..
ون������������ق������������ول ل��������������������دول ت��������ح��������ال��������ف ال������������ع������������دوان 
اع������ل������م������وا وث�������ق�������وا ان وج������������ود دول������������ة ق����وي����ة 
ومستقلة وس��ي��ادي��ة يف ال��ي��م��ن العظيم 
ه��و لصالح الجميع ألن��ك��م ستتحدثون 
وت��ت��ف��ق��ون م���ع رج�����ال دول�����ة ج��رب��ت��م��وه��م 
ح�������رب�������ا وس������ل������م������ا ب������م������ا ي�������ك�������ف�������ي.. خ����ص����وص����ا 
وان ال�������خ�������ي�������ارات اإلس�����رات�����ي�����ج�����ي�����ة ل���ل���ي���م���ن 
وال��ي��م��ن��ي��ن ع��دي��دة وم��ت��ع��ددة يف جميع 
امل����ج����االت واالت�����ج�����اه�����ات.. وال أق���ص���د ه��ن��ا 

اإلسراتيجية العسكرية..
وال����راس����خ����ون يف ال���ع���ل���م ي��ف��ه��م��ون ه���ذا 

ويعرفون قدرتنا عىل تلك الخيارات 
وال ي�����ف�����وت�����ن�����ي ه������ن������ا ال������ت������أك������ي������د ع��������ىل ان 
تضييع تحالف العدوان لهذه الفرصة 
-األك����ر م��ن ذه��ب��ي��ة- س��ي��دف��ع الجيش 
وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة اىل ان���ه���اء ال��ح��رب 
ب���ط���ري���ق���ت���ه���م ب���������إذن ال�������ل�������ه.. وال������ل������ه ي����ؤيت 

الحكمة من يشاء..

في اجتماع للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة األطفال

العزاني: االهتمام بالبناء املؤسسي لعدالة األطفال  من أولويات اخلدمات القضائية
اجلنيد : الرؤية الوطنية  استوعبت كافة الرؤى املقدمة حلماية األطفال

تغطية: أحمد طامش

أكد نائب رئيس ال��وزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود 
الجنيد، أهمية العناية واالهتمام باألطفال باعتبارهم أكرب 
شريحة تعرضت للضرر النفيس والجسدي بسبب العدوان 

األمرييك السعودي عىل اليمن.
وأوض���������ح ال���ج���ن���ي���د يف اج����ت����م����اع ل����ل����ق����ي����ادات ال���ع���ل���ي���ا ل��ل��ج��ه��ات 
ال��ع��ام��ل��ة يف م��ج��ال ع��دال��ة األط���ف���ال، نظمته ال��ل��ج��ن��ة الفنية 
لتعزيز عدالة األطفال، أن عدالة األطفال من أهم أهداف 

الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأش����ار إىل أن ال��رؤي��ة اس��ت��وع��ب��ت ك��اف��ة ال����رؤى امل��ق��دم��ة من 
ال���ج���ه���ات ذات ال���ع���اق���ة ال���خ���اص���ة ب��ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ول��ة إلي��ج��اد 
بيئة آمنة للطفل تحمية من الجنوح وتضمن له مستقبل 
أف���ض���ل .. م���ش���ي���داً ب��ج��ه��ود م��ن��ظ��م��ة األم�����م امل���ت���ح���دة ل��ل��ط��ف��ول��ة 

"اليونيسف" اإليجابي يف اليمن.
ول���ف���ت إىل أه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز ال����ش����راك����ة م����ع امل���ن���ظ���م���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 
األه��������داف امل����رج����وة ل��ت��ق��دي��م ال���خ���دم���ات األف����ض����ل ل��ل��ط��ف��ول��ة .. 
م���ش���دداً ع���ىل ض�����رورة اس��ت��ي��ع��اب األس����ر وامل��ج��ت��م��ع ألدواره�����م 
التوجيهية والربوية تجاه األطفال، إضافة إىل دور الجهات 

ذات العاقة واملنظمات الدولية املعنية بالطفولة.
بدوره أكد وزير العدل القايض نبيل ناصر العزاين، أهمية 
االهتمام بالبناء املؤسيس لعدالة األطفال من خال تطوير 
ومعالجة البنى التحتية والتنظيمية ونظم املساندة باعتبار 
ذل����ك م���ن األول����وي����ات ال��ت��ي ت���ن���درج ض��م��ن ال��ت��وس��ع يف ت��ق��دي��م 
ال����خ����دم����ات ال���ق���ض���ائ���ي���ة امل���ت���خ���ص���ص���ة ل����أط����ف����ال يف ت����م����اس م��ع 

القانون.
وأش�����ار إىل ض�����رورة ت���زوي���د األط���ف���ال ب��ال��خ��دم��ات ال��ص��دي��ق��ة 
ال��خ��اص��ة ب��ال��ع��ون ال��ق��ان��وين واالج��ت��م��اع��ي وال��ط��ب��ي وال��ت��أه��ي��ي 
وال�����دم�����ج وب�����دائ�����ل االح����ت����ج����از وب�����رام�����ج ال����وق����اي����ة م�����ن ال���ج���ن���وح 
وال��ع��دال��ة التصالحية وال��ت��داب��ر غ��ر اإلحتجازية .. الف��ت��اً إىل 
أهمية العون القضايئ لأطفال يف تماس مع القانون بما 

يسهم يف تسهيل املسار اإلجرايئ القانوين لأحداث.
كما أكد الوزير العزاين، أهمية توعية األطفال لتزويدهم 
ومحيطهم باملبادئ والقيم للحد من الجنوح ودعم التكوين 
املعريف واملهني ملقدمي الخدمات .. الفتاً إىل ض��رورة تعزيز 
ال������ت������ع������اون ب�������ن ال�����ج�����ه�����ات ذات ال�����ع�����اق�����ة ل�����إس�����ه�����ام يف دع�����م 

ومناصرة قضايا األطفال يف تماس مع القانون.
ون������������وه ب������������دور امل�����ج�����ل�����س األع������������ىل إلدارة وت����ن����س����ي����ق ال������ش������ؤون 
اإلنسانية يف دع��م أنشطة اللجنة الفنية وتسهيل مهامها 
عىل مستوى التنسيق مع الجهات املانحة وتسهيل إجراءات 
تنفيذ األنشطة امليدانية. وثمن القايض العزاين، دور اللجنة 
ال��ف��ن��ي��ة ل���ع���دال���ة األط����ف����ال ون���ش���اط���ه���ا امل��س��ت��م��ر رغ�����م األوض������اع 
وال����ظ����روف ال���ت���ي ي��ف��رض��ه��ا ال����ع����دوان .. م���ن���وه���اً ب�����دور منظمة 
ال��ي��ون��ي��س��ف يف دع���م ن��ش��اط ال��ل��ج��ن��ة لتلبية اح��ت��ي��اج األط��ف��ال 

خصوصا يف هذه املرحلة التي فرضت العديد من التحديات 
وضاعفت من املخاطر التي يواجها األطفال يف اليمن.

وتطرق إىل أبرز الجهود التي بذلتها وزارة العدل وشركائها 
يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ل��ض��م��ان اس��ت��م��رار األن��ش��ط��ة وب��رام��ج 
نظام تطوير عدالة األطفال والتوسع يف تقديم الخدمات 

القضائية لأطفال األحداث.
م��ن ج��ه��ت��ه أك���د وزي����ر ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل عبيد 
بن ضبيع، تواصل العمل إلصدار الئحة االلتزام بواجبات 
معينة لأحداث وفقاً للقانون وإصدار الائحة التنظيمية 
ل��ل��رع��اي��ة االس���ري���ة ال��ب��دي��ل��ة ل��أط��ف��ال بالتنسيق م��ع ال��ج��ه��ات 

املعنية.
بدوره أكد املمثل املقيم لليونيسف فيليب دواميل استمرار 

املنظمة يف دعم ومساندة قضايا الطفولة يف اليمن.
ويف االجتماع بحضور رئيس هيئة للزكاة الشيخ شمسان 
أبو نشطان واألمن العام املساعد للمجلس األعىل لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية والتعاون ال��دويل محمد ف��ارس ورئيس 
املكتب الفني بمكتب النائب العام القايض أحمد الجندبي 
ونائب رئيس هيئة التفتيش القضايئ القايض عي األحصب، 
أوضحت عضو اللجنة الفنية الدكتورة ابتسام املتوكل أن 
اجتماع القيادات العليا للجهات العاملة يف مجال عدالة 
األط����ف����ال يف ت���م���اس م����ع ال���ق���ان���ون ي���ق���ف أم������ام أج����ن����دة ح��اف��ل��ة 
ب��ال��ت��ح��دي��ات ن���ظ���راً الرت����ف����اع م���ع���دالت ال���ج���ن���وح ج�����راء ال��وض��ع 

الكاريث الذي خلفه العدوان.
وأوىص االج�����ت�����م�����اع ب����ح����ض����ور وك�����ي�����ل وزارة ال�����ع�����دل ل���ق���ط���اع 
ال����ش����ؤون امل���ال���ي���ة واإلداري���������ة ال���ق���ايض أح���م���د ال���ك���ح���اين وأم���ن 
ع������ام امل���ج���ل���س األع�������ىل ل����أم����وم����ة وال���ط���ف���ول���ة أخ�������اق ال���ش���ام���ي 
ون���ائ���ب رئ��ي��س ات���ح���اد ن��س��اء ال��ي��م��ن وف����اء ال��ف��ق��ي��ه، ال��ق��ي��ادات 
العليا للجهات العاملة يف مجال عدالة األطفال يف تماس 
م����ع ال����ق����ان����ون ب���ال���ع���م���ل ال����ت����ش����اريك ب����ن ال����ج����ه����ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 
ومنظمات املجتمع املدين يف التوعية بحقوق ورعاية األطفال 
وال���وق���اي���ة م���ن ال���ج���ن���وح ون���ش���ر م��ف��ه��وم ال���ع���دال���ة ال��ت��ص��ال��ح��ي��ة 

وجرب الضرر.
وأكد االجتماع عىل تفعيل وتطبيق التدابر غر االحتجازية 
ل��أط��ف��ال يف ت��م��اس م��ع ال��ق��ان��ون وت��ك��ات��ف ال��ج��ه��ود م��ن قبل 
ال���س���ل���ط���ت���ن ال���ق���ض���ائ���ي���ة وال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل���ت���ط���وي���ر خ����دم����ة ال���ط���ب 

الشرعي وإصدار شهادات املياد لأطفال.
وطالبت توصيات االجتماع، املنظمات واملجتمع ال��دويل 
بالضغط عىل دول العدوان إليقاف عدوانها ورفع الحصار 
ع�����ىل ال���ي���م���ن .. ح����اث����ة ال����ج����ه����ات ذات ال����ع����اق����ة ع�����ىل ال���ت���دخ���ل 
ل�����ض�����م�����ان ت�����ف�����اع�����ل امل�����ان�����ح�����ن يف ت�����م�����وي�����ل األن�����ش�����ط�����ة وال�������ربام�������ج 
اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي تنفذها اللجنة الفنية لتعزيز ن��ظ��ام ع��دال��ة 
األط�������ف�������ال يف ت�����م�����اس م������ع ال�����ق�����ان�����ون وأه�����م�����ه�����ا ت����ق����دي����م ال����ع����ون 
ال���ق���ض���ايئ وااله���ت���م���ام ب��م��ش��اري��ع ال��ت��م��ك��ن االق���ت���ص���ادي ألس��ر 

األطفال الجانحن.

أكد أن الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار تعمل حاليًا 
على متابعة تنفيذ املشاريع االبتكارية 

الدكتور عبدالعزيز احلوري: املشاريع االبتكارية الفائزة متنوعة 
وقابلة للتطبيق على أرض الواقع وتخدم مجاالت التنمية املختلفة

خاص- عبدالحميد الحجازي

أوض����������������������ح ال������������دك������������ت������������ور ع�������ب�������دال�������ع�������زي�������ز 
ع����ب����دال����ك����ري����م ال������ح������وري ن�����ائ�����ب رئ���ي���س 
الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار أن الهيئة تعمل حالياً عىل 
م��ت��اب��ع��ة ت��ن��ف��ي��ذ امل���ش���اري���ع االب��ت��ك��اري��ة 
ال�����������ف�����������ائ�����������زة يف امل���������س���������اب���������ق���������ة ال�������وط�������ن�������ي�������ة 
ل���ل���م���ش���اري���ع االب����ت����ك����اري����ة ل����ه����ذا ال���ع���ام 

2021م.
وقال الدكتور الحوري يف تصريح 
خ��اص ل���"26س��ب��ت��م��رب":  إن م��ا يميز 
امل������ش������اري������ع االب�����ت�����ك�����اري�����ة ال������ف������ائ������زة أن���ه���ا 
م���ش���اري���ع م��ت��ن��وع��ة وق���اب���ل���ة للتطبيق 
عىل أرض الواقع ، باإلضافة إىل أنها 

تخدم مجاالت التنمية املختلفة.
وأضاف: أن عملية اختيار املشاريع 
ج��������رى ع������ىل ع��������دة م�������راح�������ل، ك����م����ا أن 
ك��ل امل��اح��ظ��ات واالس���ت���ش���ارات التي 
ق��دم��ت ع���ىل ت��ل��ك امل���ش���اري���ع الم��س��ت 
جوهر املوضوع االبتكاري، وكذلك 
ف���رة ال��ت��دري��ب ال��ت��ي اس��ت��م��رت ث��اث��ة 
أش��������ه��������ر س������اه������م������ت ك���������ث���������راً يف ت����ط����وي����ر 
امل������ش������اري������ع، ب����اع����ت����ب����اره����ا ف��������رة زم���ن���ي���ة 

كافية الكتمال املسابقة.
واش�����ار ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ه��ي��ئ��ة العليا 
ل����ل����ع����ل����وم وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا واالب�����ت�����ك�����ار 
إىل أن غ�����ال�����ب�����ي�����ة امل�������ش�������اري�������ع ال������ت������ي ت���م 
اخ���ت���ي���اره���ا ت��ع��م��ل ح���ال���ي���اً يف امل����ي����دان، 
وم���������ن���������ه���������ا م�������������ش�������������روع غ�������������رب�������������ال ي�����ع�����م�����ل 
ب����ال����ط����اق����ة امل�����ت�����ج�����ددة ت������م ت����ج����ري����ب����ه يف 
م��ن��ط��ق��ة ت��ه��ام��ة والق����ى اق���ب���ااًل ك��ب��راً، 
وكذلك مشروع إنتاج أحد املبيدات 
الطبيعية ملكافحة م���رض ال��ف��روا أو 
القراد الذي يصيب مناحل النحل، 
وق���د ت��م تجربته يف أك���ر م��ن منحل 
ل�����ل�����ت�����أك�����د م��������ن ف����ع����ال����ي����ت����ه وال�������ت�������أث�������رات 
الجانبية ل��ه خصوصاً ع��ىل النحل.. 
الف������ت������اً إىل أن امل�������ش�������روع ال�����ث�����ال�����ث م��ن 
امل����ش����اري����ع ال����ف����ائ����زة وامل����ه����م����ة وي��ت��م��ث��ل 
ع���ادة يف ت��دوي��ر امل���واد الباستيكية، 
وه�����������و ش������ب������ه ج�������اه�������ز وب�������ح�������اج�������ة ف���ق���ط 
لبعض اللمسات األخ���رة إلخراجه 
إىل أرض الواقع، اضافة إىل مشروع 
خ����������ط����������وط إن������������ت������������اج ال����������ع����������س����������ل، ح����ي����ث 

ال��ن��م��وذج األول ل��ه��ذا امل���ش���روع شبه 
جاهز بأكر من %90.

وت����������ط����������رق ال���������دك���������ت���������ور ال�����������ح�����������وري إىل 
مراحل املسابقة الوطنية للمشاريع 
االب�����ت�����ك�����اري�����ة ل�����ه�����ذا ال������ع������ام 2021م  
ال�����ت�����ي ب���������دأت ب���ت���س���ج���ي���ل 813 م���ل���ف���اً 
للمتقدمن باملشاريع بعضها كانت 
اف��ك��اراً عادية وبعضها خ��ارج سياق 
امل�����ش�����اري�����ع اإلب�����داع�����ي�����ة واالب�����ت�����ك�����اري�����ة.. 
واس����ت����ط����رد ب����ال����ق����ول: "ب����ع����د اك���ت���م���ال 
م������رح������ل������ة ال�����ت�����س�����ج�����ي�����ل ت������م������ت ع���م���ل���ي���ة 
ال����ف����رز وال��ت��ص��ن��ي��ف األويل م����ن ل��ج��ان 
ال�������ت�������ح�������ك�������ي�������م ال����������ت����������ي ق����������ام����������ت ب����ف����ح����ص 
امللفات وخرجت ب� 68 مشروعاً هي 
األفضل يف املشاريع املتقدمة، وعىل 

ض��وء ذل��ك ب���دأت الهيئة بالتواصل 
م��ع أص��ح��اب ه���ذه امل��ش��اري��ع وال��ذي��ن 
كان عددهم أكر من 90 مبدعاً أو 
م���ش���ارك���اً ب��ح��ك��م أن ه���ن���اك م��ش��اري��ع 

جماعية ومشاريع فردية".
واض���������������������اف ال���������دك���������ت���������ور ع������ب������دال������ع������زي������ز 
ال����ح����وري أن ال��ه��ي��ئ��ة ج���ه���زت م��خ��ي��م��اً 
ت���������دري���������ب���������ي���������اً ل�������ل�������م�������ش�������ارك�������ن يف ال����������������68 
م����ش����روع����اً اس���ت���م���ر 10 أي�������ام ُق���دم���ت 
خ���ال���ه دورات ت���دري���ب���ي���ة يف م���ه���ارات 
العرض واإللقاء، مهارات دراسات 
ال�����������������������ج�����������������������دوى، م��������������������ه��������������������ارات ال�������ت�������ف�������ك�������ر 
االبتكاري، ومهارات إدارة املشاريع 
وغرها من املهارات املهمة، باعتبار 
ان امل����ت����س����اب����ق����ن ج������������اءوا م������ن ج���ه���ات 
وم������ؤس������س������ات م����خ����ت����ل����ف����ة، وإلع������ط������اء 

الفرص املتوازنة لكل املتنافسن.
وت���اب���ع ن���ائ���ب رئ���ي���س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا 
ل����ل����ع����ل����وم وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا واالب�����ت�����ك�����ار 
ح������دي������ث������ه ب���������ال���������ق���������ول:  " وق��������ب��������ل ش���ه���ر 
رم������������ض������������ان امل��������������ب��������������ارك ب������������دأن������������ا األع��������������������داد 
وتسجيل حلقات املسابقة الوطنية 
ال�����������ت�����������ي ت�������ض�������م�������ن�������ت ث������������������اث م�����������راح�����������ل، 
األوىل ك����������ان����������ت ع������������ب������������ارة ع������������ن ع��������رض 
68 امل����ت����س����اب����ق ل����ف����ك����رة م���ش���اري���ع���ه���م 
ع����ىل ل���ج���ن���ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال����ت����ي اخ����ت����ارت 
وف�����ق م���ع���اي���ر م��ع��ي��ن��ة 34 م���ش���روع���اً 
م��ت��أه��ًا للمرحلة ال��ث��ان��ي��ة م��ع تكريم 
امل������ش������ارك������ن ال������ذي������ن غ��������������ادروا ب����ج����وائ����ز 
تشجيعية وش��ه��ادات مشاركة من 
الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار.. وتا ذلك استكمال بقية 
م��������راح��������ل امل������س������اب������ق������ة، ف������ف������ي امل�����رح�����ل�����ة 
الثانية وهي مرحلة تضمن الفكرة 
وقابلية املشاريع للتطبيق والتنفيذ 
واالس����������ت����������دام����������ة وخ���������دم���������ة امل�����ج�����ت�����م�����ع، 
تأهلت 9 مشاريع للمرحلة الثالثة 
ال���ت���ي ُع���رض���ت يف ث����اث ح��ل��ق��ات يتم 
يف ك��ل حلقة اخ��ت��ي��ار م��ش��روع واح��د 
ل���ل���ت���أه���ل، وص��������ادف يف ال���ح���ل���ق���ة 28 
أن ت���أه���ل ل��ل��م��رك��ز األول م��ش��روع��ن 
ف��ب��ادر رئ��ي��س الهيئة بتقديم س��ي��ارة 
راب�������ع�������ة ب�����ع�����د أن ك���������ان ق�������د اع����ت����م����دت 
ثاث سيارات فقط للفائزين باملراكز 

الثاث. 

في حتقيق بثته قناة » املسيرة« حول

تداعيات 7 سنوات من العدوان واحلصار  على القوى العاملة في اليمن
العمال اليمنيون.. فقدان الوظائف ومصادر الدخل

ك�����������������ش�����������������ف ت���������ح���������ق���������ي���������ق 
خ���������������������������اص ب������������ث������������ت������������ه ق����������ن����������اة 

"امل��������������������س��������������������رة" ت�������������داع�������������ي�������������ات 7 
س���������������������ن���������������������وات م���������������������ن ال���������������������ع���������������������دوان 

وال������ح������ص������ار األم��������ري��������يك ال������س������ع������ودي ع���ىل 
القوى العاملة يف اليمن.

وأوض��������ح وك���ي���ل وزارة امل���ال���ي���ة ل���ش���ؤون 
ال��ت��خ��ط��ي��ط واإلح���ص���اء أح��م��د ح��ج��ر، يف 
تحقيق ُعرض يف نشرة قناة "املسرة"، 
أن م���ل���ي���ون و620 أل������ف ع����ام����ل ف���ق���دوا 

أعمالهم نتيجة العدوان والحصار.
وب��������ن ح����ج����ر أن ق������راب������ة 3م������اي������ن م��ن 
القوى العاملة يف اليمن يف حالة بطالة 
ول��م تجد ف��رص عمل بسبب ال��ع��دوان 
وال�����ح�����ص�����ار، م����ش����را إىل أن  38% م��ن 
ال����ق����وى ال���ع���ام���ل���ة يف ال���ي���م���ن ح���رم���ت م��ن 
مصادر الدخل وآثار ذلك ترتفع يومياً 

وال تقتصر عىل األثر املباشر.
من جهته أوضح وكيل الجهاز املركزي 
لإحصاء لقطاع السكان سام البشري 

اس���������������ت���������������م���������������رار  أن 
ال������ح������ص������ار ع��������ىل ال�����ي�����م�����ن ي�������ش�������ّل األع�������م�������ال 

والتشغيل يف القطاعات املختلفة.
وأكد البشري أن نقل وظائف البنك 
املركزي إىل عدن فاقم معاناة الشعب 
ال���ي���م���ن���ي وق����ط����ع م����رت����ب����ات وم���س���ت���ح���ق���ات 
م�����ل�����ي�����ون وم������ائ������ت������ن وخ�����م�����س�����ن أل������ف������ا م���ن 
م�����وظ�����ف�����ي ال����������دول����������ة، الف������ت������ا إىل أن ال����ي����د 
ال������ع������ام������ل������ة يف ال������ي������م������ن ت�������ع�������اين م��������ن ع���ج���ز 
م��ع��ي��ي ب��س��ب��ب اس���ت���م���رار ال���ح���ص���ار وال 
يمكن التخفيف من آثار ذلك دون رفع 

الحصار.
ف��ي��م��ا ب����ّن ع��ب��د ال��ع��ل��ي��م م��ده��ش م��دي��ر 
عام التخطيط وتشغيل القوى العاملة 

بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل أن 
األضرار يف سوق العمل اليمني تتجاوز 
اليد العاملة إىل مجمل األسرة نتيجة 

لنسبة اإلعالة املرتفعة.
وأش��������������ار إىل أن ال������ي������د ال�����ع�����ام�����ل�����ة ال�����ي�����وم 
ال ت�����غ�����ط�����ي س������������وى ن�����س�����ب�����ة ب�����س�����ي�����ط�����ة م���ن 
االح��ت��ي��اج��ات األس��اس��ي��ة ل��أس��رة بسبب 
ت��راج��ع قيمة ال��ري��ال، منوها إىل أن��ه يف 
ظ��ل ال��ع��دوان وال��ح��ص��ار تحتاج األس��رة 
ال���������واح���������دة ألك���������ر م�������ن ُم�����ع�����ي�����ل أو ع����ام����ل 
ل�����ت�����وف�����ر م����ت����ط����ل����ب����ات امل�����ع�����ي�����ش�����ة يف ال����ح����د 

األدىن منها.
من جهته اعترب رئيس االتحاد العام 
لنقابات عمال اليمن عي بامحيسون 
أن الهدف األسايس من قطع املرتبات 
ه������و إش������ع������ال ال������ف������وىض وخ�����ل�����ق س��خ��ط 
ضد املواجهن للعدوان عىل بادنا، 
مؤكدا أن الحس الوطني العايل لدى 
ع�����م�����ال ال����ي����م����ن أس�����ق�����ط ره�������ان�������ات دول 

العدوان.

أل�����ف  و620  م�����ل�����ي�����ون  ح������ج������ر: 
عامل فقدوا أعمالهم نتيجة 

العدوان واحلصار
 ال��ب��ش��ي��ري: ت��ع��ان��ي ال��ي��د ال��ع��ام��ل��ة من 
عجز معيشي واحلصار يشّل األعمال 

والتشغيل في مختلف القطاعات 

م��ده��ش: األض����رار ف��ي سوق 
العاملة  اليد  تتجاوز  العمل 
إل������ى م���ج���م���ل األس���������ر  ن��ت��ي��ج��ة 

لنسبة اإلعالة املرتفعة 
الوطني  احل��س  بامحيسون: 
ال����ع����ال����ي ل�������دى ع����م����ال ال���ي���م���ن 
أسقط رهانات دول العدوان

 اخ����ت����ي����ار امل���ش���اري���ع 
ج�����������������������������������������رى ع�����������ل�����������ى 
ع�������������������������دة م�������������راح�������������ل 
واالس�������������ت�������������ش�������������ارات  
وامل�����اح�����ظ�����ات ال���ت���ي 
ق������������دم������������ت ع�����ل�����ي�����ه�����ا 
الم������������س������������ت ج�������وه�������ر 
املوضوع االبتكاري
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 تهدد الهدنة وقواتنا 
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98 خرقا للهدنة و58 خرقًا في 
احلديدة

ارت����ك����ب����ت ق�������وى ال�������ع�������دوان وم����رت����زق����ت����ه����ا 98 خ����رق����اً 
للهدنة اإلنسانية والعسكرية.

وأوضح مصدر أن خروقات العدوان تمثلت يف 
غارتني للطريان االستطالعي عىل منازل املواطنني 
وم������واق������ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ة 

الفاخر والبطحاء بمحافظة الضالع.
وأش����������ار امل�����ص�����در إىل أن ال�����خ�����روق�����ات ش���م���ل���ت 35 
ع����م����ل����ي����ة ت����ح����ل����ي����ق ل�������ل�������ط�������ريان االس������ت������ط������الع������ي امل����س����ل����ح 
وال���ت���ج���س���ي يف أج��������واء م���ح���اف���ظ���ات م��������أرب، ت��ع��ز، 

حجة، الجوف، صعدة والضالع.
ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 24 
خرقا بقصف مدفعي عىل مواقع الجيش واللجان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة، يف م���ل���ع���اء وال����ك����س����ارة وال���ب���ل���ق ال��ش��رق��ي 
وروضة جهنم الدشوش وصرواح بمأرب ومنطقة 
ح��وم��رة بتعز ومنطقة بني حسن ومنطقة امل��زرق 

بحجة، واملدافن واملالحيظ بصعدة.
وأك��د املصدر تسجيل 37 خرقا بإطالق ن��ار عىل 
منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبية 

يف محافظات مأرب وتعز وحجة وصعدة.
ك�����م�����ا س�����ّج�����ل�����ت غ������رف������ة ع����م����ل����ي����ات ض������ب������اط االرت�������ب�������اط 
وال�����ت�����ن�����س�����ي�����ق ل������رص������د خ���������روق���������ات ق����������وى ال����������ع����������دوان يف 

محافظة الحديدة 58 خرقاً.
وأوض������������ح م�����ص�����در يف غ�����رف�����ة ال����ع����م����ل����ي����ات، أن م��ن 
ب���ني خ����روق����ات ال����ع����دوان غ���ارت���ني ل���ط���ريان تجسي 
واس����ت����ح����داث ت��ح��ص��ي��ن��ات ق��ت��ال��ي��ة وت��ح��ل��ي��ق ط���ائ���رات 

تجسسية.
وأش������������ار امل������ص������در إىل أن ال������خ������روق������ات ت���ض���م���ن���ت 9 
خ������روق������ات ب���ق���ص���ف م����دف����ع����ي و40 خ����رق����ا ب����األع����رية 

النارية املختلفة.

84 خرقا للهدنة و50 خرقًا في احلديدة
ارت����ك����ب����ت ق�������وى ال�������ع�������دوان وم����رت����زق����ت����ه����ا 84 خ����رق����اً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض����ح م��ص��در ع��س��ك��ري أن خ��روق��ات ال��ع��دوان 
تمثلت يف غ����ارة ل��ل��ط��ريان االس��ت��ط��الع��ي ع��ىل م��ن��ازل 
امل����واط����ن����ني وم������واق������ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان يف م��ن��ط��ق��ة 
ال��ف��اخ��رة بمحافظة ال��ض��ال��ع، و33 عملية تحليق 
للطريان االستطالعي املسلح والتجسي يف أجواء 
م��ح��اف��ظ��ات م������أرب، ت���ع���ز، ح���ج���ة، ال���ج���وف ص��ع��دة 

والضالع.
وأك��������د امل�����ص�����در أن م����رت����زق����ة ال�������ع�������دوان اس���ت���ح���دث���وا 

تحصينات قتالية حول مدينة مأرب.
ول��ف��ت امل��ص��در إىل أن��ه ت��م تسجيل 10 خ��روق��ات 
بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان 
بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية 
يف التبة الحمراء بمنطقة حوامرة بتعز وبني حسن 
ب����ح����ج����ة وامل������الح������ي������ظ وامل���������داف���������ن ب�����ص�����ع�����دة وال�����ف�����اخ�����رة 

بالضالع.
وأش��ار املصدر إىل تسجيل 39 خرقا بإطالق نار 
ع����ىل م����ن����ازل امل����واط����ن����ني وم�����واق�����ع ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
الشعبية يف محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة 

والضالع.
ك�����م�����ا س�����ّج�����ل�����ت غ������رف������ة ع����م����ل����ي����ات ض������ب������اط االرت�������ب�������اط 
وال�����ت�����ن�����س�����ي�����ق ل������رص������د خ���������روق���������ات ق����������وى ال����������ع����������دوان يف 

محافظة الحديدة 50 خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات، أن من بني 
خ��روق��ات ال���ع���دوان غ���ارة ل��ل��ط��ريان التجسي عىل 
ح���ي���س وت��ح��ل��ي��ق ل���ل���ط���ائ���رات ال��ت��ج��س��س��ي��ة يف أج�����واء 

حيس.
وأش��������ار امل����ص����در إىل أن ال����خ����روق����ات ش��م��ل��ت أي��ض��ا 
ت����س����ع����ة خ���������روق���������ات ب����ق����ص����ف م�����دف�����ع�����ي و28 خ����رق����ا 

باألعرية النارية املختلفة

135 خرقا للهدنة و61 خرقًا في احلديدة
ارت���ك���ب���ت ق����وى ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه��ا 135 خ��رق��اً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض����ح م��ص��در ع��س��ك��ري أن خ��روق��ات ال��ع��دوان 
تمثلت يف ستة خروقات للطريان الحربي املعادي 
يف أج����واء م��ح��اف��ظ��ة ال���ج���وف، و40 خ��رق��اً بتحليق 
للطريان االستطالعي املسلح والتجسي يف أجواء 
محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، 

صنعاء، الضالع، جبهات الحدود.
وأك��������د امل�����ص�����در أن م����رت����زق����ة ال�������ع�������دوان اس���ت���ح���دث���وا 

تحصينات حول مدينة مأرب.
وأشار املصدر إىل أنه تم تسجيل اثنني خروقات 
ب���ق���ص���ف ص������اروخ������ي مل����رت����زق����ة ال������ع������دوان ع�����ىل م���واق���ع 
ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف م���ل���ع���اء ب��م��ح��اف��ظ��ة 

مأرب.
وذك���������ر امل������ص������در أن�������ه ت������م رص�������د 16 خ������رق������اً ب��ق��ص��ف 
م����دف����ع����ي ع������ىل م����ح����اف����ظ����ات م������������أرب، ت�����ع�����ز، ح���ج���ة، 
صعدة، جبهات الحدود، حيث استهدف املرتزقة 
بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية 

يف البلق وملعاء بمحافظة مأرب.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي 
م�����ك�����ث�����ف، م�������واق�������ع ال�����ج�����ي�����ش وال������ل������ج������ان يف ال����ك����دح����ة 
بمحافظة تعز، وكذا عىل مواقع الجيش واللجان 

الشعبية غرب حرض بمحافظة حجة.
وب��ني املصدر أن قصفاً مدفعياً ملرتزقة العدوان 
استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف رازح 
واملدافن واملالحيظ وباقم بمحافظة صعدة، كما 
اس�����ت�����ه�����دف ق����ص����ف م����دف����ع����ي م���ك���ث���ف م������واق������ع ق������وات 
الجيش وال��ل��ج��ان يف وادي ج��ارة بمنطقة جيزان، 

وطخية وشرق عرف بمنطقة عسري.
وأكد املصدر تسجيل 70 خرقاً بإطالق النار عىل 
منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان الشعبية 
يف محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع 

وجبهات الحدود.
ك�����م�����ا س�����ّج�����ل�����ت غ������رف������ة ع����م����ل����ي����ات ض������ب������اط االرت�������ب�������اط 
وال�����ت�����ن�����س�����ي�����ق ل������رص������د خ���������روق���������ات ق����������وى ال����������ع����������دوان يف 

محافظة الحديدة، 61 خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات، أن خروقات 
العدوان شملت تحليق ثمان طائرات تجسسية يف 

أجواء حيس والجبلية ومقبنة.
وأش��������ار امل����ص����در إىل أن ال����خ����روق����ات ش��م��ل��ت أي��ض��ا 
اس��ت��ح��داث ت��ح��ص��ي��ن��ات ق��ت��ال��ي��ة يف ح��ي��س والجبلية 
ومقبنة، وخمسة خروقات بقصف مدفعي بعدد 

15 قذيفة و41 خرقا باألعرية النارية املختلفة.

60 خرقًا في احلديدة و142 خرقًا للهدنة
سّجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
ل��������رص��������د خ�����������روق�����������ات ق������������وى ال������������ع������������دوان يف م����ح����اف����ظ����ة 

الحديدة، 60 خرقاً.
وأوضح مصدر يف غرفة العمليات، أن خروقات 
العدوان شملت ست هجمات لطائرات تجسسية 

عىل حيس.
وأش��������ار امل����ص����در إىل أن ال����خ����روق����ات ش��م��ل��ت أي��ض��ا 
ثالثة خروقات بقصف مدفعي و35 خرقا باألعرية 

النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 142 خرقاً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض����ح م��ص��در ع��س��ك��ري أن خ��روق��ات ال��ع��دوان 
تمثلت يف ثمان غارات شنها الطريان االستطالعي 
املسلح عىل الفاخر وباب غلق بمحافظة الضالع.

وأش����������ار امل�����ص�����در إىل أن ال�����خ�����روق�����ات ش���م���ل���ت 47 
ع����م����ل����ي����ة ت����ح����ل����ي����ق ل�������ل�������ط�������ريان االس������ت������ط������الع������ي امل����س����ل����ح 
وال���ت���ج���س���ي يف أج��������واء م���ح���اف���ظ���ات م��������أرب، ت��ع��ز، 
ح�����ج�����ة، ال�������ج�������وف، ص������ع������دة، ال�����ض�����ال�����ع، ال����ب����ي����ض����اء، 

عمران، املحويت، وجبهات الحدود.
وأك��������د امل�����ص�����در أن م����رت����زق����ة ال�������ع�������دوان اس���ت���ح���دث���وا 
ت����ح����ص����ي����ن����ات ق�����ت�����ال�����ي�����ة يف ح������������ريان وال�����ط�����ي�����ن�����ة وامل������������زرق 

بمحافظة حجة.
ول�����ف�����ت امل������ص������در إىل أن��������ه ت������م ت���س���ج���ي���ل 17 خ���رق���ا 

بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان 
ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي م��ك��ث��ف م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة يف ال���ب���ل���ق ال����ش����رق����ي وم����ل����ع����اء ب��م��ح��اف��ظ��ة 
م����������أرب، وح��������رض وب����ن����ي ح����س����ن ب���م���ح���اف���ظ���ة ح���ج���ة، 
واملدافن واملالحيظ ومنبه ورازح بمحافظة صعدة.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، 
م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان يف ال��ك��ن��ب وج���ب���ل ت��وي��ل��ق 

والعمود بجيزان، والصخرة بعسري.
وأش��ار املصدر إىل تسجيل 51 خرقا بإطالق نار 
ع����ىل م����ن����ازل امل����واط����ن����ني وم�����واق�����ع ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
ال����ش����ع����ب����ي����ة يف م�����ح�����اف�����ظ�����ات م��������������أرب، ت������ع������ز، ح����ج����ة، 

صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

64 خرقًا في احلديدة و119 خرقًا للهدنة
سّجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
ل��������رص��������د خ�����������روق�����������ات ق������������وى ال������������ع������������دوان يف م����ح����اف����ظ����ة 

الحديدة، 64 خرقاً.
وأوض������������ح م�����ص�����در يف غ�����رف�����ة ال����ع����م����ل����ي����ات، أن م��ن 
ب�����ني خ�����روق�����ات ال������ع������دوان س�����ت ه���ج���م���ات ل���ط���ائ���رات 

تجسسية عىل حيس.
وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان ارتكبت سبعة 
خ������روق������ات ب���ق���ص���ف م����دف����ع����ي و37 خ����رق����ا ب����األع����رية 

النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 119 خرقاً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض����ح م��ص��در ع��س��ك��ري أن خ��روق��ات ال��ع��دوان 
تمثلت يف خمس غارات شنها الطريان االستطالعي 
املسلح عىل مديرية الربح وجولة القصر بمحافظة 

تعز ومديرية مريس بمحافظة الضالع.
وأش���ار امل��ص��در إىل أن ال��خ��روق��ات شملت تحليق 
للطريان األباتيش يف أجواء منطقة الصوح ومنطقة 
ال����ف����رع يف ج���ب���ه���ات م����ا وراء ال�����ح�����دود و47 ع��م��ل��ي��ة 
تحليق للطريان االستطالعي املسلح والتجسي يف 
أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، 
تعز، البيضاء، الضالع، وجبهات ما وراء الحدود.
وأك��������د امل�����ص�����در أن م����رت����زق����ة ال�������ع�������دوان اس���ت���ح���دث���وا 
ت�����ح�����ص�����ي�����ن�����ات ق������ت������ال������ي������ة يف م������ح������ي������ط م�������دي�������ن�������ة م�������������أرب، 
واملالحيظ وتبة كاظم يف رازح بمحافظة صعدة، 
والطينة بمديرية ح��ريان محافظة حجة، ووادي 

جارة وجنوب عزران يف جيزان.
ول�����ف�����ت امل������ص������در إىل أن��������ه ت������م ت���س���ج���ي���ل 14 خ���رق���ا 
ب����ق����ص����ف ص��������اروخ��������ي وم������دف������ع������ي، ح�����ي�����ث اس����ت����ه����دف 
م������رت������زق������ة ال���������ع���������دوان ب������ص������اروخ������ي ك�����ات�����ي�����وش�����ا م�����واق�����ع 
ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف ال��ط��ي��ن��ة ب��م��ح��اف��ظ��ة 

حجة.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، 
م����واق����ع ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان يف ال�����روض�����ة ب��م��ح��اف��ظ��ة 
م���������أرب، وب��������اب غ���ل���ق ب���م���ح���اف���ظ���ة ال����ض����ال����ع، وامل��������زرق 

بمحافظة حجة، ووادي جارة يف جيزان.
وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا 
ب����ق����ص����ف م����دف����ع����ي م����ك����ث����ف وق�������ذائ�������ف دب������اب������ة م����واق����ع 
ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان يف امل��ص��ي��ن��ع��ة وامل���رب���اش بمديرية 
رازح وال���ش���ب���ك���ة ب��م��ن��ط��ق��ة امل����داف����ن وج���ب���ل ك���اظ���م يف 

املالحيظ بمحافظة صعدة.
وأش���ار امل��ص��در إىل تسجيل 46خ��رق��ا ب��إط��الق نار 
ع����ىل م����ن����ازل امل����واط����ن����ني وم�����واق�����ع ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة يف م��ح��اف��ظ��ات م������أرب، ص���ع���دة، ح��ج��ة، 

تعز، الضالع، وجبهات ما وراء الحدود.

96 خرقًا في احلديدة و75 خرقًا للهدنة
سّجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
ل��������رص��������د خ�����������روق�����������ات ق������������وى ال������������ع������������دوان يف م����ح����اف����ظ����ة 

الحديدة، 96 خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات، أن من بني 
خ��روق��ات ال���ع���دوان غ���ارة ل��ل��ط��ريان التجسي عىل 
ح�����ي�����س وت����ح����ل����ي����ق ل������ل������ط������ريان ال����ت����ج����س����ي يف ح���ي���س 

والجبلية ومقبنة.
وأش�����������������������ار امل������������ص������������در إىل أن ال������������خ������������روق������������ات ش����م����ل����ت 
اس��ت��ح��داث ت��ح��ص��ي��ن��ات ق��ت��ال��ي��ة يف ال��ج��ب��ل��ي��ة وحيس 
وث����م����ان����ي����ة خ������روق������ات ب���ق���ص���ف م����دف����ع����ي و70 خ���رق���ا 

باألعرية النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 75 خرقاً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض����ح م��ص��در ع��س��ك��ري أن خ��روق��ات ال��ع��دوان 
تمثلت يف 30 عملية تحليق للطريان االستطالعي 
امل��س��ل��ح وال��ت��ج��س��ي يف أج�����واء م��ح��اف��ظ��ات م���أرب، 
حجة، الجوف، صعدة، تعز، البيضاء، الضالع، 

وجبهات ما وراء الحدود.
وأك��������د امل�����ص�����در أن م����رت����زق����ة ال�������ع�������دوان اس���ت���ح���دث���وا 

تحصينات قتالية يف محيط مدينة مأرب.
ول�����ف�����ت امل������ص������در إىل أن��������ه ت������م ت���س���ج���ي���ل 14 خ���رق���ا 
بقصف مدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان 
ب����ق����ص����ف م�����دف�����ع�����ي، م������واق������ع ال����ج����ي����ش وال������ل������ج������ان يف 
ال��ب��ل��ق ال��ش��رق��ي وم��ل��ع��اء وال����روض����ة وروض�����ة جهنم 
ب����م����ح����اف����ظ����ة م���������������أرب، وغ�������������رب ح����������رض وب�������ن�������ي ح���س���ن 

بمحافظة حجة.
وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا 
بقصف مدفعي مكثف منازل املواطنني يف مديرية 
شدا ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف املالحيظ 

والكمب باملدافن بمحافظة صعدة.
كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي 
م���واق���ع ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان يف ت��ب��ة ك��ام��ل��ة وال��ع��م��ود 

بوادي جارة يف جيزان.
وذك���ر امل��ص��در أن��ه ت��م تسجيل 30 خ��رق��ا بإطالق 
نار عىل منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة يف م��ح��اف��ظ��ات م������أرب، ص���ع���دة، ح��ج��ة، 

تعز، وجبهات ما وراء الحدود.

68 خرقًا في احلديدة
 و123 خرقًا للهدنة

سّجلت غرفة عمليات ضباط االرتباط والتنسيق 
ل��������رص��������د خ�����������روق�����������ات ق������������وى ال������������ع������������دوان يف م����ح����اف����ظ����ة 

الحديدة، 68 خرقاً.
وأوض��ح مصدر يف غرفة العمليات، أن من بني 
خ���روق���ات ال����ع����دوان ت��ح��ل��ي��ق ط���ائ���رات ت��ج��س��س��ي��ة يف 

أجواء حيس.
وأش��������ار امل����ص����در إىل أن ال����خ����روق����ات ش��م��ل��ت أي��ض��ا 
س����ب����ع����ة خ���������روق���������ات ب����ق����ص����ف م�����دف�����ع�����ي و52 خ����رق����ا 

باألعرية النارية املختلفة.
كما ارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 123 خرقاً 

للهدنة اإلنسانية والعسكرية.
وأوض����ح م��ص��در ع��س��ك��ري أن خ��روق��ات ال��ع��دوان 
تمثلت يف 40 عملية تحليق للطريان االستطالعي 
امل��س��ل��ح وال��ت��ج��س��ي يف أج�����واء م��ح��اف��ظ��ات م���أرب، 
حجة، الجوف، صعدة، تعز، البيضاء، الضالع، 

وجبهات ما وراء الحدود.
وأك��������د امل�����ص�����در أن م����رت����زق����ة ال�������ع�������دوان اس���ت���ح���دث���وا 

تحصينات قتالية يف محيط مدينة مأرب.
ول�����ف�����ت امل������ص������در إىل أن��������ه ت������م ت���س���ج���ي���ل 11 خ���رق���ا 
ب���ق���ص���ف م���دف���ع���ي ل���ل���م���رت���زق���ة ع�����ىل م�����واق�����ع ال��ج��ي��ش 
وال������ل������ج������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة يف امل�����ث�����ل�����ث األس�������ف�������ل يف رازح 
وال����ك����م����ب ب�����امل�����داف�����ن وك���������ذا يف امل����الح����ي����ط ب���م���ح���اف���ظ���ة 
ص��ع��دة، وح���ريان وغ��رب ح��رض بمحافظة حجة، 

وبتار بمحافظة الضالع.
وأف�����اد ب����أن م��رت��زق��ة ال����ع����دوان اس��ت��ه��دف��وا بقصف 
م��دف��ع��ي مكثف م��واق��ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان يف تباب 

وادي جارة والصباية يف جيزان.
وذكر املصدر أنه تم تسجيل 71 خرقا بإطالق 
نار عىل منازل املواطنني ومواقع الجيش واللجان 
الشعبية يف محافظات مأرب، صعدة، حجة، 
ت������ع������ز، ال������ض������ال������ع، ال�����ب�����ي�����ض�����اء، وج�����ب�����ه�����ات م�������ا وراء 

الحدود.
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للهدنة اإلنسانية 
الدفاعات اجلوية تسقط طائرتني في أجواء العاصمة و قبالة جنرانوالعسكرية

أس��ق��ط��ت ال��دف��اع��ات ال��ج��وي��ة للجيش وال��ل��ج��ان الشعبية 
ط���ائ���رة ت��ج��س��س��ي��ة م��س��ل��ح��ة ت��اب��ع��ة ل���س���الح ال���ج���و ال��س��ع��ودي 

قبالة نجران.
وأوض������ح ب���ي���ان ص�����ادر ع���ن ال����ق����وات امل��س��ل��ح��ة أن ال���دف���اع���ات 
ال��ج��وي��ة أس��ق��ط��ت ال���ط���ائ���رة يف ج��ب��ه��ة ال���ح���دود ق��ب��ال��ة ن��ج��ران 
أثناء تحليقها فوق األجواء اليمنية وتنفيذها ألعمال عدائية 

وخرقها للهدنة.

وأش����ار ال��ب��ي��ان إىل أن ال��ط��ائ��رة ال��ت��ي ت��م إس��ق��اط��ه��ا م��ن ط��راز 
wing goong2 صينية الصنع، تم بصاروخ - أرض - جو 

- محيل الصنع.
ك���م���ا أس���ق���ط���ت ال����دف����اع����ات ال����ج����وي����ة، ط����ائ����رة ت��ج��س��س��ي��ة 
م���س���ل���ح���ة ت���اب���ع���ة ل����س����الح ال����ج����و ال����س����ع����ودي أث�����ن�����اء خ��رق��ه��ا 
ل���ل���ه���دن���ة وق���ي���ام���ه���ا ب����أع����م����ال ع����دائ����ي����ة يف أج��������واء ال��ع��اص��م��ة 

صنعاء.

وأوضح املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد 
ي���ح���ي���ى س����ري����ع يف ب����ي����ان أن ال�����دف�����اع�����ات ال����ج����وي����ة ت���م���ك���ن���ت م��ن 
 CH4 إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع
ت��اب��ع��ة ل��س��الح ال��ج��و ال��س��ع��ودي وذل���ك أث��ن��اء خ��رق��ه��ا للهدنة 

وقيامها بأعمال عدائية يف أجواء العاصمة صنعاء.
وأش��ار العميد سريع إىل أنه تم إسقاط الطائرة بصاروخ 

- أرض - جو - محيل الصنع.

وزارة الداخلية تنظم فعالية ثقافية 
بالذكرى السنوية للصرخة

ف�����ع�����ال�����ي�����ة  ال��������داخ��������ل��������ي��������ة  ن������ظ������م������ت وزارة 
ثقافية بالذكرى السنوية للصرخة يف 
وج����ه امل��س��ت��ك��ربي��ن ت��ح��ت ش��ع��ار " س��الح 

وموقف".
ويف ال������ف������ع������ال������ي������ة أش����������������ار ن��������ائ��������ب وزي����������ر 
الداخلية اللواء عبد املجيد املرتىض، 
إىل أن ش�������ع�������ار ال�������ص�������رخ�������ة ب����������������راءة م���ن 
أع���داء الله واألم���ة وم��واج��ه��ة الطغاة 
واملستكربين واستنهاض عزيمة األمة 
الستعادة مكانتها وعزتها ومواجهة 
الصهيونية العاملية وتعزيز الصمود 

والثبات يف مواجهة العدوان.
وأوض����������������ح أن ال������ص������رخ������ة س�����������الح أث����ب����ت 
ف�����اع�����ل�����ي�����ت�����ه .. وق��������������ال "إن ش���������ن ت����ح����ال����ف 
ال����ع����دوان ل��ح��رب ش��ن��ع��اء ع���ىل ال��ش��ع��ب 
اليمني، إال ملا سببته الصرخة من إرباك 

لألعداء ورعب وخوف يف نفوسهم".
ول���ف���ت ن���ائ���ب وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة إىل دع���وة 
ال����ش����ه����ي����د ال�����ق�����ائ�����د ل�����رف�����ع ش�����ع�����ار ال����ص����رخ����ة 
يف ال���ع���ام 2002م وال�����ذي أص��ب��ح ال��ي��وم 
س�������الح�������اً يف وج���������ه ال�����ط�����غ�����اة وامل����س����ت����ك����ربي����ن 
.. م�����ش�����رياً إىل م������ؤام������رات وخ����ط����ط أم���ري���ك���ا 

البائسة ملنع شعار الصرخة.

ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي ح���ض���ره���ا امل��ف��ت��ش 
ال��ع��ام ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ال��ل��واء عبدالله 
محمد ال��ه��ادي ووك��ي��ل وزارة الداخلية 
ل���ق���ط���اع األم������ن وال���ش���رط���ة ال����ل����واء أح��م��د 
ع�������يل ج����ع����ف����ر ون�������ائ�������ب رئ������ي������س أك����ادي����م����ي����ة 
ال��ش��رط��ة ال���دك���ت���ور ن���دي���م ال������رزي، أش���ار 
مدير عام املنشآت وحماية الشخصيات 
ال����ع����م����ي����د أح�����م�����د ال������ب������ن������وس، إىل أه���م���ي���ة 
إح�������ي�������اء ال���������ذك���������رى ال������ت������ي ت����م����ث����ل ام���������ت���������داداً 
للمشروع ال��ق��رآين التنويري النهضوي 

للشهيد القائد.
ول���ف���ت إىل أن إح���ي���اء ذك�����رى ال��ص��رخ��ة 
ي�����أيت إلخ�������راج األم������ة م����ن ح���ال���ة ال��ض��ع��ف 
وال�����ش�����ت�����ات وال�����ت�����م�����زق ال����ت����ي ت����ع����اين م��ن��ه��ا 
ج�����������راء اس�����ت�����ه�����داف�����ه�����ا م�������ن ق�����ب�����ل أع�����دائ�����ه�����ا 
والهيمنة التي تحاول أمريكا فرضها، 
إىل ال���ت���ن���وي���ر وال����س����ي����ادة واالس����ت����ق����الل يف 

قرارها وثرواتها وخرياتها.
ت��خ��ل��ل��ت ال���ف���ع���ال���ي���ة ب���ح���ض���ور ع�����دد م��ن 
األم�����ن�����ي�����ة  واإلدارات  امل�������ص�������ال�������ح  رؤس����������������اء 
وال�����ع�����ام�����ة ال����ت����اب����ع����ة ل�������������وزارة ال����داخ����ل����ي����ة، 
ق��������ص��������ي��������دة ل�������ل�������ش�������اع�������ر ح����������م����������زة امل��������غ��������رب��������ي، 

وأوبريت انشادي لفرقة أنصار الله.

احملكمة العسكرية تواصل جلسات محاكمة 
املتهمني بقتل وتعذيب أسرى

ع������ق������دت م����ح����ك����م����ة امل���ن���ط���ق���ة 
ال����ع����س����ك����ري����ة ال�����خ�����ام�����س�����ة، يف 
ص�����ن�����ع�����اء ج����ل����س����ت����ه����ا ال���ع���ل���ن���ي���ة 
السادسة ل�محاكمة املتهمني 
ب�����������ارت�����������ك�����������اب ج��������ري��������م��������ة إع����������������دام 
وت��������ع��������ذي��������ب 11 م����������ن أس����������رى 
ال��ج��ي��ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة 
ال�������������غ�������������رب�������������ي،  ال���������������س���������������اح���������������ل  يف 
وامل��ت��ه��م فيها ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 
طارق محمد عبدالله صالح 

األحمر وآخرون.
ال��������ت��������ي  ال����������ج����������ل����������س����������ة،  ويف 
حضرها أول��ي��اء دم املجني 
ع����������ل����������ي����������ه����������م وم�����������ح�����������ام�����������وه�����������م 
وامل����ح����ام����ون امل���ن���ّص���ب���ون ع��ن 
املتهمني الفارين من وجه 
ال��������ع��������دال��������ة، ت��������م االس�����ت�����م�����اع 
ع����ن  م�������ح�������ام�������ني  ردود  إىل 
املتهمني الفارين من وجه 

العدالة.
ك�������������م�������������ا ع����������������ق����������������دت م�������ح�������ك�������م�������ة 
املنطقة العسكرية املركزية، 
يف صنعاء، جلستها العلنية 
ال���راب���ع���ة ل�����م��ح��اك��م��ة 18 من 

ال������خ������ون������ة امل������ت������ه������م������ني، أول������ه������م 
ع���������ب���������درب���������ه م�������ن�������ص�������ور ه��������������ادي، 
وآخ�����رون ب���االش���راك يف قتل 
26 م�������������ن أس���������������������رى ال������ج������ي������ش 
وال�����������ل�����������ج�����������ان ال�������ش�������ع�������ب�������ي�������ة ع��������ام 
2015م، ع���ق���ب وق���وع���ه���م 
ت����������ح����������ت األس�����������������������ر يف ج�������ب�������ه�������ات 
م���������ح���������اف���������ظ���������ات ت���������ع���������ز وم�����������������أرب 
وعدن والحديدة، إىل جانب 
ت��������ع��������ذي��������ب وإه�������������ان�������������ة األس���������������رى 
وت���س���ل���ي���م���ه���م ت���س���ع���ة آخ����ري����ن 
ل�����������دول ال���������ع���������دوان ال������غ������ازي������ة، 
ن���ظ���ري ح��ص��ول��ه��م ع����ىل م��ب��ال��غ 

مالية.
ويف ال����ج����ل����س����ة، اس��ت��م��ع��ت 
امل��ح��ك��م��ة إىل ردود امل��ح��ام��ني 
امل�����������ن�����������ّص�����������ب�����������ني ع����������������ن امل�������ت�������ه�������م�������ني 

الفارين من وجه العدالة.
وأق�������������������������������������������������������ّرت امل�����������ح�����������ك�����������م�����������ت�����������ان 
م������واص������ل������ة اس������ت������ع������راض أدل�������ة 
االت��������������ه��������������ام، واالس�����������ت�����������م�����������اع إىل 
ردود املحامني املنّصبني عن 
امل�����ت�����ه�����م�����ني خ������������الل ج����ل����س����ات����ه����ا 

املقبلة.

استقبال وتكرمي 
ثالثة من األسرى 

احملررين بحجة
اس��ت��ق��ب��ل وك��ي��ل محافظة 
ح������������ج������������ة م����������ح����������م����������د ال������������ق������������ايض 
األس��������������رى امل������ح������رري������ن ج����م����ال 
ج������������������ربان ص��������ف��������ي��������ان وس��������ام��������ي 
ص���������ال���������ح ال������ب������ك������ي������يل وع���������دن���������ان 
مصطفى سليمان من أبناء 
مديريات بني قيس وبكيل 

املري وقفل شمر.
وأش�������������اد وك������ي������ل امل����ح����اف����ظ����ة 
ب����������ت����������ض����������ح����������ي����������ات وب����������������ط����������������والت 
األس�����������������������رى وص����������م����������وده����������م يف 
م��ي��ادي��ن ال��ص��م��ود وس��ج��ون 
ال���������ع���������دو .. م�����ث�����م�����ن�����اً اه�����ت�����م�����ام 
ال���ق���ي���ادة ال���ث���وري���ة وامل��ج��ل��س 
ال�������س�������ي�������ايس األع��������������ىل ول����ج����ن����ة 
ش����ؤون األس�����رى يف متابعة 
م�������ل�������ف األس���������������������رى واإلف���������������������راج 

عنهم.
ف����ي����م����ا ن���������وه رئ������ي������س ش���ع���ب���ة 
ال�����������������رع�����������������اي�����������������ة االج����������ت����������م����������اع����������ي����������ة 
باملحافظة املهندس عدنان 
ق������وارة، ب����دور ق���ي���ادة ال��ث��ورة 
وامل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع��ىل 
ول��������ج��������ن��������ة ش��������������������ؤون األس����������������رى 
واه������������ت������������م������������ام������������ه������������ا ب���������������األس���������������رى 

والتنسيق لإلفراج عنهم.
ب���������������دوره���������������م ع�������������رب األس�����������������رى 
امل������������ح������������ررون، ع��������ن االم������ت������ن������ان 
ل������������ق������������ائ������������د ال���������������������ث���������������������ورة ال��������س��������ي��������د 
عبدامللك بدرالدين الحويث 
ول������ج������ن������ة ش�������������ؤون األس�������������رى، 

ملتابعة ملف األسرى.
وت�������������م خ�������������الل االس������ت������ق������ب������ال 
ت��������ك��������ري��������م األس����������������������رى ب�����م�����ب�����ال�����غ 

مالية.

فعملياته العسكرية و الجوية لم تتوقف وخروقاته 
ل����������م ت�������ع�������د م��������ح��������ص��������ورة يف إط����������������ار م�������ع�������ني ف�����ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ات 
ال������ع������س������ك������ري������ة م������س������ت������م������رة م�����ن�����ه�����ا ع������م������ل������ي������ات  هجومية 
وعمليات زحف واسعة يقوم بها مرتزقته عىل األرض 
ك��م��ا أن ه���ن���اك ع��م��ل��ي��ات ت��س��ي��ري ل��ل��ط��ائ��رات دون ط��ي��ار 
ال��ه��ج��وم��ي��ة يف م��خ��ت��ل��ف أج�������واء امل���ن���اط���ق وامل���ح���اف���ظ���ات 
ومنها العاصمة صنعاء،،  كان  أبرز هذه الطائرات 
CH-4 الصينية وطائرات كاريال وسكان ايجل و ام- 
ك���ي���و1 األم���ري���ك���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��ت��رب ض��م��ن أه����م  الطائرات 

املقاتلة واالستطالعية .
ب���ال���ت���ايل امل���س���أل���ة ل���م ت��ع��د م���ج���رد خ����روق����ات ي��م��ارس��ه��ا 
ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ب��ق��ي��ادة أم��ري��ك��ا ب��ل عمليات حربية 
ب����ن����ف����س امل������س������ت������وى ال������������ذي ك������ان������ت ع����ل����ي����ه  قبل ال����ه����دن����ة 
ف��ال��ن��ش��اط ال��ع��م��ل��ي��ايت ل��ه��ذه ال��ط��ائ��رات ل��م ي��ت��وق��ف إىل 

اآلن.. رغم علم األمم املتحدة ومبعوثها  بذلك .

ل�����������ذا أت�����������ت ع�����م�����ل�����ي�����ات ق�������وات�������ن�������ا  املسلحة يف إس������ق������اط 
ه������ذه ال�����ط�����ائ�����رات ك�����ض�����رورة ل��ت��ث��ب��ي��ت م�����ع�����ادالت ال������ردع 
وك�����رد أويل  لكبح غ��ط��رس��ة ت��ح��ال��ف ال���ع���دو األم���ري���ي 

ال����س����ع����ودي اإلم������������ارايت ال���ت���ي 
اخ����ذ يف ال��ت��ص��اع��د وخ�����رج عن 

سياق الهدنة .
ح���ي���ث اس���ت���ط���اع���ت ال����دف����اع����ات ال��ج��وي��ة 
ب����ف����ض����ل ال�����ل�����ه ت�����ع�����اىل إس������ق������اط  4 ط�����ائ�����رات 
درون يف ع����������دة م�����ن�����اط�����ق وم�����ن�����ه�����ا ال����ع����اص����م����ة 
صنعاء أث��ن��اء قيامها بتنفيذ أع��م��ال استطالع 
وتجسس وتتهيأ لتنفيذ عمليات قصف مركزة.

بالتايل هذه األعمال بمفهومها العسكري تعترب 
خروقات كبرية ال تبقي للهدنة أي معنى وال ترسم 
أي متغريات يمكن من خاللها تمديد الهدنة لفرات 
إض����اف����ي����ة ك����م����ا ي����ت����وق����ع ال����ب����ع����ض، ف����اس����ت����م����راره����ا ي��ع��ن��ي 
ان��ه��ي��ار ال��ه��دن��ة وان��ف��ج��ار ج��ول��ة ح���رب ج��دي��دة سيدفع 
ثمنها تحالف العدوان ويتحمل ما يرتب عليها من 

تداعيات .
أخ�����������رياً م������ا ي���م���ك���ن ت�����أك�����ي�����ده أن ال�������ق�������وات امل���س���ل���ح���ة 
ال���ي���م���ن���ي���ة ع�����ىل أه�����ب�����ة االس�����ت�����ع�����داد ل�����خ�����وض ج��م��ي��ع 
السيناريوهات وحاضرة لتنفيذ توجيهات القيادة 
الثورية وما تتطلبها ظروف املرحلة املقبلة فهناك 
ج��اه��زي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ك��ل ال��ق��ط��اع��ات وال��ت��ش��ك��ي��الت 
ال��ع��س��ك��ري��ة، ال��ج��وي��ة وال���ربي���ة وال��ب��ح��ري��ة وعملية 
إس�����ق�����اط ال�����ط�����ائ�����رات ل���ي���س���ت إال رس�����ائ�����ل ت���ح���ذي���ري���ة 

لتحالف العدوان .

وصلت الهدنة أيامها األخرية والزال تحالف العدوان األمريي السعودي اإلمارايت غري ملتزم بما 
تم االتفاق عليه خصوصا يف امللفات العسكرية واإلنسانية ولم يقدم أي خطوات ايجابية يف 
إنجاح ما تتضمنة البنود، فما قدمه مجرد التزام نسبي  ركيك ال قيمة له وال يرقى ملستوى 

تثبت حسن نواياه للسالم أو إنجاح الهدنة، فمازال  يمارس سياسة العرقلة والتقطري 
يف  رفع الحصار املفروض عن املوائن وإدخال السفن النفطية وتسيري الرحالت الجوية من واىل 

مطار صنعاء ،كما انه مستمر يف تنفيذ أعمال عدوانية خارج الهدنة ترقى لعمليات حربية 
واسعة وخطرية .

ال���ع���م���ل���ي���ات ال���ع���س���ك���ري���ة ل��ق��وى 
ال���ع���دوان ل��م ت��ت��وق��ف وسياسة 
ال���ع���رق���ل���ة وع������دم االل�����ت�����زام ل��م 

تثبت حسن نواياه للسالم 
امل���������ج���������اه���������دون ع������ل������ى أه�����ب�����ة 
االس�������ت�������ع�������داد خل���������وض ك����اف����ة 

السيناريوهات

زين العابدين عثمان



احمد  الفقيه

يف ال����ش����م����ال ل����م ي���ح���ص���ل أي إص�������اح زراع��������ي ول������م ت��س��ت��ص��ل��ح 
األرايض ال���زراع���ي���ة ك����ان م��ح��اف��ظ ال���ح���دي���دة وال������ذي ت���م تعيينه 
م���ن ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ة م��م��ت��ع��ظ م���ن ب����طء ع��م��ل��ي��ات اإلص�����اح ويف 
عام 1968 بدأ الناس بالعودة من عدن أو من الجيش نحو 
ش��م��ال اليمن ب���دأت ب���وادر اإلص���اح ال��زراع��ي وت��أم��ي��م اإلق��ط��اع 

حول تعز وإب.. 
يف ب��ع��ض األم����اك����ن ت���م اع���ت���ق���ال وح���ب���س م����اك األرايض من 
اإلق����ط����اع����ي����ن ول����ك����ن ت�����م إط��������اق س����راح����ه����م ب���ع���د ف������رة ل�����م ي��ك��ن 
للحكومة يف الشمال أي انجازات تذكر وكان انجازهم األكرب 
ح��س��ب ق��ادت��ه��م ه���و اإلط���اح���ة ب��ن��ظ��ام ب��ي��ت ح��م��ي��د ال���دي���ن  ك��ان 
امل���ص���ط���ل���ح ال����س����ائ����د يف ذل������ك ال�����وق�����ت ه�����و ال����ق����ض����اء ع�����ى ال��ح��ك��م 
الفردي والتفرد بالسلطة وهذا املصطلح تم تداوله أيضاً يف 
فرة حكم السال، تأثرت الباد بالتغيريات السياسية التي 
حصلت خال هذه الفرة وشهدت موجات نزوح وتنقل بن 
الشمال والجنوب وفقد الكثري من التجار أعمالهم وأموالهم 

بتأثري االشراكية يف الجنوب. 
ق���ام ت��ج��ار م��ه��م��ون ب��ن��ق��ل عملياتهم م��ن ع���دن إىل ال��ح��دي��دة 
بعد عام 1962 بقليل. اآلن مع تطبيق السياسات االشراكية 
يف ال����ج����ن����وب اض����ط����ر ال����ت����ج����ار ال����ص����غ����ار أي�����ًض�����ا إىل االس�����ت�����ق�����رار يف 
ال��ح��دي��دة امل��ي��ن��اء ال��رئ��ي��ي ال��وح��ي��د يف ال��ش��م��ال ، ح��ي��ث ان��ض��م 
إليهم العائدون من إفريقيا وعدن الذين فقدوا ممتلكاتهم  
وأُجرب تجار الجملة الصنعانين األقدم عى ترك أعمالهم يف 
املقابل تشكلت طبقة تجارية من الشافعية  تركزت يف تعز  
وك����ان واض���ًح���ا وج����ود ت��ح��ال��ف ع��م��ي م��ع��ن م���ع امل��ش��اي��خ بينما 
كان الشمال مثل عبد الرحمن اإلرياين  ومحمد عي عثمان 
وأح��م��د النعمان ك��ان��وا معارضن للحكم االش���رايك يف عدن 
وكان لهذه الظاهرة وجها آخر فكثري من القيادين البارزين 
يف الجنوب امثال عبد الفتاح إسماعيل ومحمد سعيد عبد 
ال���ل���ه م��ح��س��ن ك����ان����وا أص������ًا م����ن ال���ش���م���ال وك����ان����وا م���س���ؤول���ن يف 
امن الدولة يف عدن التي تفتقر إىل الثوابت الريفية والقبلية 
لذلك فضلوا وجود جهاز حزبي قوي وطالبوا باالتحاد اليمني 

ب��إل��ح��اح أك��ر م��ن زم��ائ��ه��م م��ن اب��ن أو 
حضرموت  موضوع الحدود والفصل 
امل������ص������ط������ن������ع ب����������ن ال��������ش��������م��������ال وال�������ج�������ن�������وب 
وتقسيم الجماهري الشعبية اليمنية 
يف ق��س��م��ن وال��ت��ق��س��ي��م بينهما ج��ن��وب 
اليمن وشمال اليمن اللذان حدثا أثناء 
االح���ت���ال ال��ربي��ط��اين سيختفي حسب 

وجهة نظرهم 
ات�����ه�����م ال�����ج�����ن�����وب ال�����ش�����م�����ال ب���ال���خ���ي���ان���ة  
ب����م����وض����وع ث�������ورة أك����ت����وب����ر )ان�����ق�����اب ع���ام 
1962(  وك�����ان االت���ه���ام ال ي��ش��م��ل فقط 
ال���ن���ف���وذ ال���س���ع���ودي ب����ل ح���ت���ى ال��ت��دخ��ل 
األم�����������������ري�����������������ي واالم���������������������ربي���������������������ايل ل��������������م ي�������أخ�������ذ 
ال����ش����م����ال����ي����ن ه��������ذه االت������ه������ام������ات ب���ج���دي���ة 
واع�����ت�����ربوه�����ا س���خ���ي���ف���ة وس�����اذج�����ة ول���ك���ن 

ب��ح��ل��ول ع���ام 1969 ، ق��ب��ل ح��رك��ة 22 ي��ون��ي��و التصحيحية ق��ال 
وزير خارجية اليمن أننا ابعد عن الوحدة مما كنا عليه قبل 
س�����ن�����وات.. ويف ن���ف���س ال����ع����ام ذه�����ب 52 يف امل����ائ����ة م����ن ص������ادرات 
ال����ش����م����ال إىل ال����ج����ن����وب وج��������اء م�����ا ي����ق����رب م�����ن 30 يف امل�����ائ�����ة م��ن 
واردات�������������ه وب����ع����د أرب��������ع س�����ن�����وات ، ان���خ���ف���ض���ت األرق�����������ام إىل أق����ل 
م�����ن 7 يف امل�����ائ�����ة وم������ن ث�����م إىل 6 يف امل�����ائ�����ة وق������ع ح����ص����ار ص��ن��ع��اء 
ب��ن نوفمرب 1967 وف��رباي��ر 1968 ، وح��دث��ت معركة حاسمة 
ل��ت��ح��دي��د نتيجة ال��ح��رب األه��ل��ي��ة يف ش��م��ال ال��ي��م��ن م��ع الفشل 
ال��ن��ه��ايئ للملكين يف اس��ت��ع��ادة امل��دي��ن��ة ، ح��ق��ق الجمهوريون 
ان��ت��ص��اًرا تكتيكًيا بحكم األم���ر ال��واق��ع يف ال��ح��رب ، واحتفظوا 
بمقعد السلطة ، واكتسبوا تدريجياً اعراًفا دولًيا كحكومة 
شرعية يف اليمن الشمايل.. يف 5 نوفمرب / تشرين الثاين عام 
1967م، ق����ام م��ن��ش��ق��ون ي��م��ن��ي��ون ش��م��ال��ي��ون ب��دع��م م���ن رج���ال 
ق��ب��ائ��ل ج��م��ه��وري��ن ت��م اس��ت��دع��اؤه��م إىل ص��ن��ع��اء ، ب��ن��ق��ل أرب��ع 
دب����اب����ات إىل س����اح����ات امل���دي���ن���ة امل����رب����ة ، واس����ت����ول����وا ع����ى ال��ق��ص��ر 
الرئايس وأعلنوا عرب اإلذاعة الحكومية أنه تم إبعاد السال 

"م������ن ج���م���ي���ع م����واق����ع ال���س���ل���ط���ة". ن��ج��ح 
االن������ق������اب دون م����ع����ارض����ة ويف ب����غ����داد 
طلب ال��س��ال اللجوء السيايس قائا 
"ع������ى ك�����ل ث�������وري أن ي���ت���وق���ع ال���ع���ق���ب���ات 
وامل����واق����ف ال��ص��ع��ب��ة  وك���ان���ت ال��ح��ك��وم��ة 
الجمهورية الجديدة برئاسة القايض 
ع��ب��د ال��رح��م��ن االري������اين وأح���م���د ن��ع��م��ان 

وم�������ح�������م�������د ع�����������ي ع�����ث�����م�����ان 
ورئ��������������������������������������������ي��������������������������������������������س 

ال������������وزراء م���ح���س���ن ال��ع��ي��ن��ي  
ل��ك��ن ن��ع��م��ان ب��ق��ي يف ب��ريوت  

ك���ان ي��ش��ك يف إح��ج��ام زم��ائ��ه 
ع����ن ال����ت����ف����اوض م����ع ع���ائ���ل���ة ب��ي��ت 

ح����م����ي����د ال��������دي��������ن  م�����ف�����ض�����ًا ط�����رده�����ا 
ب������������������داًل م�����������ن ذل������������������ك  يف 23 ت�����ش�����ري�����ن 

وحل محله ال���������ث���������اين )ن��������وف��������م��������رب( ق������������دم اس����ت����ق����ال����ت����ه 
حسن العمري، املقاومة يف حصار صنعاء أنقذت الحكومة 
الجمهورية تحت قيادة العمري وتم سحق اليسارين ولكن 
العمري أقيل من منصبه بعد مقتل مصور صنعاين وأعطيت 
أه��م��ي��ة أك����رب ل��رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال����رئ����ايس ال���ق���ايض ع��ب��د ال��رح��م��ن 
اإلري��اين الذي كان اسمياً رئيساً منذ أواخر عام 1967م وكان 
اإلرياين جمهورًيا ولكنه نادًرا ما يكون راديكالًيا وقد احتفظ 
باألخاق الشخصية للنظام القديم يوصف بأنه رجل مثقف 
وأدي����������ب، ش����اع����ر ، ك����ات����ب خ����ط����اب����ات س����ي����ايس ع���ظ���ي���م ، ل��ط��ي��ف 
امل��ع��ش��ر راوي�����ة وش��خ��ص م���ت���واض���ع   ل��ق��د ك���ان ق������ادًرا م���ن خ��ال 

سياسته الحكيمة عى اإلمساك بدفة السفينة وسط األمواج 
القوية والعواصف الهائجة حتى يعم السام.

يف ع���ام 1970 ، ت��م دم���ج امل��ل��ك��ي��ن ، ب��اس��ت��ث��ن��اء ع��ائ��ل��ة اإلم���ام 
، يف الجمهورية الجديدة ويف عام 1971 تم تشكيل مجلس 
الشورى وتم اختيار الشيخ عبد الله األحمر رئيساً للمجلس 
وهو مجلس اقل تأثريا من مجلس النواب لم يجتمع مجلس 

الشورى وال مرة خال هذه الفرة ولم يكن له أي نفوذ. 
يف ش��ه��ر دي��س��م��رب ال��ج��ن��وب غ��ري اس��م��ه إىل ج��م��ه��وري��ة اليمن 
الديمقراطية الشعبية ولم يعد يذكر بجنوب اليمن فقط بما 
أن شمال اليمن أصبح يسمى الجمهورية العربية اليمنية. 

أعطيت العديد من الوزارات يف الجنوب إىل عبد الله األصنج 
وهو زعيم جبهة تحرير جنوب اليمن املحتل والذي كان يعترب 
أن منظمته ه��ي ال��وح��ي��دة املسئولة ع��ن امل��ق��اوم��ة اليمنية وأن 
ال���ج���ب���ه���ة ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ت���ح���ري���ر ه�����ي م����ج����رد ت���س���م���ي���ة ت��س��ت��خ��دم��ه��ا 
اإلدارة ال��ربي��ط��ان��ي��ة م���ن اج���ل إرب�����اك وت��ق��وي��ض ج��ه��ود ن��ض��ال 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي م��ن أج���ل االس��ت��ق��ال  ع��ن ط��ري��ق اإلي��ح��اء 
بوجود أكر من جبهة واحدة ولكن ال يوجد سوى جبهة 
ت��ح��ري��ر ج��ن��وب ال��ي��م��ن  وال يشء آخ����ر غ���ري ج��ب��ه��ة ت��ح��ري��ر 
جنوب اليمن فقد صرح بأن جبهة تحرير جنوب اليمن 
تستخدم العنف ألن الحكومة الربيطانية لم تفعل ما هو 
ص��واب واتبعت ق��رار األم��م املتحدة ب��داًل م��ن ذل��ك ليس لدى 
الربيطانين سياسة محددة تلبي املصلحة الوطنية كما يعتقد 
أن الربيطانين يجب أن يسلموا السلطة إىل ج��ه��از يمثلهم 
حًقا بداًل من الساطن والشيوخ الفيدرالين وهو ما يتمناه 
ويف أواخ����ر ع���ام 1972 ، ان��دل��ع��ت ح���رب ب��ن ال��ي��م��ن��ي��ن وك��ان��ت 
هناك شكوى واسعة النطاق داخل الشمال حول  نفوذ دولة 
أجنبية واملقصود بهذه الدولة  السعودية حيث أدت مصالحة 
عام 1970 إىل تقديم منحة سعودية إىل اليمن بقيمة عشرين 
م��ل��ي��ون دوالر واغ��ل��ب ه���ذه امل��ن��ح��ة ذه��ب��ت إىل ش��ي��وخ ق��ب��ائ��ل يف 
الشمال بعيدا عن الحكومة اليمنية املركزية من اجل تعزيز 
نفوذ بعض املشايخ وإضعاف الحكومة اليمنية الجمهورية.

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

شخصيات بارزة من عمار شخصية هذه الحلقة الفقيد عبده مثىن طويل                            )7(

 احمد القردعي

كلك نظر

ال�����ن�����اص�����ري.. وك�������ان ل����ه ن����ظ����رة ث���اق���ب���ة وص���ح���ي���ح���ة ل��ل��م��م��ارس��ة 
الحزبية.. وق��د عرفت ه��ذا الشأن من خ��ال حديثي معه 
عام 1994م قلت له: يا عبده ايش رأيك بالحزبية وضوابط 
االن��ت��م��اء ال��ح��زب��ي؟؟ أج���اب ع��ى س���ؤايل ب��س��ؤال آخ���ر ق��ائ��ًا: 
هل تقصد عى الصعيد الشخيص أو عى الصعيد العام؟ 
قلت له: عى الصعيدين الخاص والعام؟ قال: بالنسبة 
يل وكما تعرف.. أنا ناصري من السبعينات كقناعة خالية 
من املصلحة.. وعى الصعيد العام أرى أن ضوابط االنتماء 
الحزبي والحزبية برمتها تستوعب ثاثة اتجاهات وهي: 
االتجاه اليميني واالتجاه اليساري واالتجاه الوسطي أكر 
من هذا عبث- كان حديث املرحوم حول هذا الشأن حديث 

صائب مازال يحتفظ بآنيته وحيويته إىل اليوم.
مميزات ومناقب عبده مثنى كما عرفته

معرفتي باملرحوم عبده مثنى معرفة قديمة كأهل كان 
ومنذ سن الطفولة وبداية سن الشباب وحتى وفاته يتميز 
بالهدوء والرصانة والطيبة واألخاق املرتفعة واألسلوب 
امل����رن يف ت��ع��ام��ل��ه م���ع م���ن ح��ول��ه ول���ذل���ك ك���ان ي��ح��ظ��ى بحب 
واح���رام الناس وك��ان له يف نفوس كل من عرفوه مكانة 

متميزة.
عبده مثنى واالستقرار يف الوطن 

عندما عرفوا أهل قرية بأنه سيعود من أمريكا ويستقر 
يف الوطن بشكل دائم شعروا بغبطة الفته وكنت أحدهم.
• قابلته يف صنعاء عدة مرات بعد عودته األخييرة من 
أم���ري���ك���ا وع���رف���ت أن����ه ف���ع���ًا ق���د ق����رر أن ي��س��ت��ق��ر يف ال���وط���ن.. 
وفعًا استقر فرة هو وأسرته يف منزل فاخر خارج مدينة 
ت��ع��ز متجنباً ض��وض��اء امل���دن ال��ك��ب��رية ل��ك��ن ال��ق��در ل��م يمهله 

كثرياً- كنا نلقبه:"صاحب االبتسامة الدائمة".
• تيييييييوفيييييييى عيييييييبيييييييده ميييييثييييينيييييى طيييييييوييييييييل يف ميييييديييييينييييية تيييييعيييييز بيييييتيييييارييييييخ 

الفقيد عبده مثنى- الله يرحمه- الذي فقدناه قبل أكر 
م���ن رب����ع ق����رن م���ن ال���زم���ان ل��ك��ن ح����زن ك���ل م���ن ع���رف���ه م����ازال 

متجدد وكأنه لقي ربه فجر اليوم.
الفقيد ع��ب��ده ك��ان م��ن الشخصيات الشبابية امل��م��ي��زة يف 
مخاف عمار أخ��اق��اً وسلوكاً وعمًا وه��ذه امل��ادة تتضمن 

ما أذكر من سرية حياته ومناقبه الشخصية.
• عيييييييبيييييييده ميييييثييييينيييييى أحيييييييميييييييد ميييييثييييينيييييى طيييييييييوييييييييييل- تيييييييييارييييييييييخ املييييييييييييييياد: 

1955/7/9م.
• ميييكيييان املييييييييياد: قيييريييية بيييييت طيييوييييل عيييزلييية رخيييمييية مييديييرييية 

دمت محافظة اب سابقاً محافظة الضالع حالياً.
• تلقى تعليمه األويل يف معامة القرية وطور مستواه 

التعليمي الحقاً.
• هييييياجييييير إىل اليييييكيييييوييييييت عييييييييام 1974م وإىل ج�����ان�����ب ع��م��ل��ه 
هناك طور مستواه التعليمي كما أنه كان من الناشطن 
ال����ري����اض����ي����ن واالج����ت����م����اع����ي����ن يف إط���������ار ال����ج����ال����ي����ة ال���ي���م���ن���ي���ة يف 

الكويت.
• هاجر إىل الواليات املتحدة األمريكية عام 1979م وعاد 

آخر مرة إىل اليمن أوائل عام 1994م.
• خال سنوات غربته يف الكويت أو يف أمريكا كان يتابع 

أخبار الوطن أواًل بأول.
خال فرة السنوات التي قضاها يف املهجر وبعد عودته 
كان من أوائل من يتربعوا للمشاريع العامة.. ويحب الخري 
للصالح العام وكذلك اإليثار الشخيص ويرفض الحديث 

عن ما وهب للغري..
االنتماء السيايس

كان ناصرياً مخلص وكان متأثراً ومحباً للزعيم العربي 
الراحل جمال عبدالناصر.. وقد سمى أحد أوالده جمال 
تيمناً به.. كان ناصرياً من االقحاح ومخلص للفكر القومي 

1995/11/26م- الله يرحمه رحمة األبرار- قل ما نجد من 
أم��ث��ال��ه.. أن أم��ث��ال امل��رح��وم ع��ب��ده مثنى ط��وي��ل ال ي��ت��ك��ررون 

إال نادراً.
• وعييى هامش الكتابة  عيين املييرحييوم عبده مثنى طويل 
الذي توفى عى أثر جلطة قلبية عن عمر 40عاماً و4شهور 
و18يوماً أود ذكر مواقف ال تنتي وهي عى النحو التايل:
• املييييوقييييف األول: جييييياء عيييبيييده مييثيينييى لييييزييييياريت إىل بيييييتييي يف 
صنعاء بتاريخ 1995/10/14م- أي قبل وفاته بشهر ونصف 
وشاهدنا معاً حفل الذكرى 32لثورة 14اكتوبر.. قال عبده: 
م���ا ف��ي��ش ع���ام���ات ال���ف���رح���ة ع���ى وج�����وه ال���ح���اض���ري���ن.. قلت 
أح���زان ح��رب ال��ع��ام امل���ايض ل��م ي��ول��د غ��ري االن��ك��س��ار وت��واص��ل 
ال�����ح�����دي�����ث ب����م����ا م�����ع�����ن�����اه: إن ال�����رئ�����ي�����س ع������ي ع����ب����دال����ل����ه ص���ال���ح 
سيكون بطًا لليمن كله إذا عالج جروح الحرب وعمل عى 
تجفيف منابع ال��ف��س��اد وأوج���د م��واط��ن��ة متساوية إىل آخر 
الثمانيات.. ق��ال ع��ب��ده مثنى- ال��ل��ه يرحمه- أتمنى لوطننا 
األمن واالستقرار والرفاه.. قلت إن شاء الله.. لكن لألسف 

لم تحقق األمنية الغالية للفقيد الغايل.
• املييوقييف الييثيياين: يف 1995/11/26م علمت ب��وف��اة عبده 
م��ث��ن��ى يف ت��ع��ز وت��ح��رك��ت س��ري��ع��اً ب��س��ي��اريت وح��ص��ل��ت ح��ادث��ة 
ان��ق��اب��ه��ا ل��ك��ن ك��ت��ب يل ال��ل��ه ال��س��ام��ة ع����دى رض����وض م��ؤمل��ة 

يف صدري.
• املوقف الثالث: يف تاريخ 1995/11/27م نشرت صحيفة 

"الثورة" بعددها رقم 11338 خرب وفايت.
• املوقف الرابع يف صباح نفس يييوم 1995/11/27م قرأ 
ال���س���ي���د ح���س���ن ب����درال����دي����ن ال����ح����ويث خ����رب وف������ايت يف ص��ح��ي��ف��ة 
الثورة فكان أول من حضر جنازيت جاء إىل منزلنا استقبلوه 
األه��ل بحفاوة وقالوا ل��ه: األم��ور سامات حصلت حادثة 
ان���ق���اب س���ي���ارت���ه ل��ك��ن��ه ب��خ��ري ع����دى رض�����وض س��ن��ص��ح��ي��ه من 

النوم اآلن.. لكن السيد حسن قال: خلوه ينام وسنعود 
العصر نطمأن عى صحته.. وتمنى يل السامة والشفاء 

العاجل..- الله يرحم السيد حسن الحويث.
• املوقف الخامس: بعد مغادرة السيد حسني الحويث 
ب��دق��ائ��ق ح���ض���رت ج���م���وع م���ن دائ�����رة ع���م���ي- دائ�����رة ال��ت��وج��ي��ه 
املعنوي- ومن خارجها للمشاركة يف مراسيم دفني وهذه 
امل�������رة ص����ح����وين األه�������ل م����ن ال����ن����وم وق����م����ت ب���اس���ت���ق���ب���ال ال���ذي���ن 

حضروا لدفني بعد أن قرأوا خرب وفايت.. 
• إنها حقاً مواقف ال تنىس- لكن املوقف األكرث إياماً هو 
وف��اة عبده- الله يرحمه- وهو يف ريعان شبابه لن ال مفر 
من القدر وعزاؤنا هو: ستظل مناقبه ومآثره حية ال تموت.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

القلم كسالح.. 

خالد الصرابي

ال خ������اف ع�����ى أن ال����ق����ل����م  ك������ان وم��������ازال 
بذلك الحجم  واألثر الفعي والنفي يف 

عمق املستهدف.
الحرب النفسية والشائعات والدعايات 
املغرضة جميعها أدوات إعامية تنطوي 
تحت مفهوم الحرب النفسية ويف الحرب 
العاملية الثانية أدرك األملان بأنهم بحاجة 
ماسة إىل ساح يكون أكر فاعلية وتأثري 
م������ن ال����ب����ن����دق����ي����ة وامل�������دف�������ع ب����اع����ت����ب����ار أن ه����ذه 
األس���ل���ح���ة ق���د ت��ق��ت��ل ع����دد م��ع��ن ول���ك���ن ما 
ه���و ال���س���اح ال�����ذي س��ي��ج��ع��ل م���ن ال��ج��ي��ش 
برمته يقذف بساحه ويرك ارض املعركة 
وب���ع���د ال����خ����وض يف ه�����ذا ال���ج���ان���ب ت��وص��ل��وا 
إىل مفهوم ال���روح املعنوية ل��دى الجندي 
وك������ي������ف ي����م����ك����ن ق����ت����ل����ه����ا أو رف���������ع م����س����ت����واه����ا 
وت��ك��ون��ت امل��راك��ز وال���ش���ؤون املتخصصة يف 

هذا املجال. 
يف ب����ادن����ا دائ��������رة ال���ت���وج���ي���ه امل����ع����ن����وي ه��ي 
امل�����ع�����ن�����ي�����ة ب�������ه�������ذا ال�������ج�������ان�������ب وااله���������ت���������م���������ام ب���ه���ا 

وب��������ك��������وادره��������ا. ح����ت����م����ا س���ي���ع���ط���ي���ن���ا ال���ن���ت���ي���ج���ة 
امل����رج����وة ل����دى م��ع��ن��وي��ات ال���ج���ن���دي امل��ق��ات��ل 
وه�����ذا س��ي��ق��ودن��ا إىل اع��ت��ب��اره��ا واح������دة من 
أه������م ج���ب���ه���ات ال����ج����ه����اد يف وج������ه ال�����ع�����دوان 

الغاشم عى بادنا.

سيظل الساحل الغربي لليمن مطمعاً للغزاة واملتآمرين 
والطامعن .. فهي يف ذات الوقت نعمة الجغرافية ولعنتها 
يف آٍن واحد.. فهذه اإلطالة املهمة واإلسراتيجية  عى البحر 
األحمر ومضيق باب املندب وخليج عدن، وعى أهم مجرى 

ماحي عرف عى ر مدى التاريخ والعصور.
وك�����ان�����ت م����ث����ار اه����ت����م����ام اإلم������رباط������وري������ات وال������ق������وى ال���دول���ي���ة 
ال��ك��ب��رية ودول ال��ن��ف��وذ االق��ت��ص��ادي وال��ج��ي��وس��ي��ايس.. وه��ذه 
ش��ه��ادة ال��ت��اري��خ امل����دون وال��ت��اري��خ امل����روي ش��ف��اه��ة ويف ذاك���رة 
الدول العظمى وإمرباطورياتها املمتدة عرب حقب التاريخ.. 
فمن هنا مرت سفن اليونانين والربيطانين والربتغالين 
وال����ف����رن����س����ي����ن واألمل��������������ان، وم�������ن ه����ن����ا ت������واج������دت س����ف����ن ال�������دول 
اآلسيوية الكبرية- تجارة ونفوذاً.. ومن هنا امتدت األطماع 
األمريكية التي سعت اىل إزاحة الجميع واالستئثار بالنفوذ 
العسكري والجيوسراتيجي والنفوذ االقتصادي يف العالم 
م����ن خ������ال امل����ج����رى امل����اح����ي ل��ل��ب��ح��ر األح������م������ر.. وت����ح����ت امل��ظ��ل��ة 
األم���ري���ك���ي���ة ت����وس����ع ال���ن���ف���وذ ال���ص���ه���ي���وين س�������واء ال���ع���س���ك���ري أو 

التجاري أو املاحي..
وم��ن هنا وإىل هنا وص��ل��ت سفائن ال��ص��ن والهند وأخ���رياً 
اليابانيون الذين وضعوا البحر األحمر يف عمق اهتماماتهم 
اإلس���رات���ي���ج���ي���ة.. وم������ؤخ������راً  ك�����ان ل����ل����روس ح���ض���وره���م يف ه���ذا 
امل�����ج�����رى امل�����اح�����ي ال��������ذي ي����رب����ط ال����ش����م����ال ب���ال���ج���ن���وب وال����ش����رق 
بالغرب.. ه��ذا املجرى املاحي بقدر ما يمثل نعمًة عظيمًة 
من الخالق الكريم وحلقة وصل تجارية وماحية املفروض 
ان ت����ف����ي����د دول����������ه امل����ط����ل����ة ع����ل����ي����ه, ت�����ح�����ول اىل ل����ع����ن����ة ج���غ���راف���ي���ة 

حملت اىل دوله واىل مشاطئيه لعنات التدخات السافرة 
وتدافعت إليه كل األطماع، وتحول البحر األحمر اىل بؤر 
م���ن ال���ص���راع���ات ال���دام���ي���ة وامل��ح��ت��دم��ة وب���ال���ت���ايل أوج�����دت ه��ذه 
ال����ص����راع����ات ب��������ؤراً م����ن ال���ن���ف���وذ اإلق���ل���ي���م���ي - ام���ت���د م����ن ال��ن��ف��وذ 
اإلثيوبي قبل ان تنكمش أثيوبيا اىل الداخل جراء استقال 
اري����ري����ا ع��ن��ه��ا وج������راء ت��ن��ام��ي ال���ن���ف���وذ ال������دويل يف ج���ب���ويت، ويف 
ال��ش��م��ال ال��ص��وم��ايل ويف ال���ج���زر ال��ق��ري��ب��ة م���ن م���داخ���ل البحر 

األحمر وخليج عدن وباب املندب.. ومن املؤلم جداً ان تصل 
أضرار هذا املجرى املاحي اىل تدخات سافرة من األعراب 
األجاف من أبو ظبي ومن الرياض ومنهما يتغلغل النفوذ 
ال���ص���ه���ي���وين ال������ذي ت��ض��اع��ف��ت م���خ���اط���ره م����ؤخ����راً ح���ت���ى ت���واج���د 
يف ج����زر وأرخ���ب���ي���ات ال��ب��ح��ر األح���م���ر م���ن ش���م���ال ه����ذا امل��ج��رى 
املاحي حتى مداخله الجنوبية.. ومن املؤسف والثقيل عى 
القلب ان يصبح ه��ذا البحر مرتعاً ومنطقة جيوبو لتيكية 
لإلطماع الصهيونية الخطرية.. ولم يأت من فراغ أن يسمى 
ه��ذا املجرى املاحي البحري بحرية صهيونية حيث تفرض 
البحرية الصهيونية نفوذها عليه بماركة أمريكية وبريطانية 
وبإسناد سعودي وإمارايت..لذلك فإن لعنة الجغرافية قد 
أحاطت بهذا البحر املغلق الواسع واملمتد يف آن واح��د من 
ال����ش����م����ال اىل ال����ج����ن����وب وم������ن ال�����ش�����رق اىل ال�����غ�����رب ب��ح��ي��وي��ت��ه 
وأهميته وأبعاد النفوذ املتصارع عليه وحوله.. وغري خاف 
ع�����ى م���ت���اب���ع ح���ص���ي���ف م�����ا ق����ام����ت ب�����ه ال������ري������اض م�����ن اس���ت���ح���واذ 
ع��ى ج��زي��ريت ص��ن��اف��ري وت����ريان يف ش��م��ال ال��ب��ح��ر األح��م��ر وك��ذا 
استحواذها عى أرخبيات بحرية أخرى منها جزر فرسان 
وغ���ريه���ا.. ووص���ل األم���ر ان تمكنت األذرع اإلم��ارات��ي��ة وكيلة 
الصهيونية يف املنطقة من االستحواذ عى أرخبيل حنيش 
وزق�����ر وع����ى ج���زي���رة م���ي���ون وج����زي����رة س��ق��ط��رى وب���ذل���ك ت��ك��ون 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة ق��د اس��ت��ك��م��ل��ت ح��ل��ق��ات س��ي��ط��رت��ه��ا ال��ك��ام��ل��ة عى 
البحر األحمر مما ينذر بدخول املنطقة حالة مضطربة من 
الصراعات وم��ن التنافس وم��ن الفوىض الخفية واملعلنة، 
وم����ن االس��ت��ق��ط��اب��ات وه�����ذا م���ا ن�����راه يف ال���ت���داف���ع ال������دويل نحو 

البحر األحمر سواء من الروس أو من العثمانين الجدد أو 
من الربيطانين أو من الصن التي وجدت لها مساحة من 
التواجد يف تسهيات للمهمة يف جبويت.. بمعنى ان اإلعداد 
ملسرح صراع قادم وراهن يجري عى قدم وساق والنشاطات 
االستخباراتية اإلقليمية والدولية متواصلة دون توقف وان 
ذرائع التدخات قائمة بدءاً من توليد حاالت من القرصنة 
بكل مستوياتها اىل االتجار بالبشر وتهريبهم اىل نشاطات 
امل��ن��ظ��م��ات اإلره��اب��ي��ة م��ن داع����ش وق���اع���دة وإخ��وان��ه��م��ا وال��ت��ي 
ت����ج����ري اس���ت���ن���س���اخ���ه���ا ب���ص���م���ت وري����ب����ة يف ق�������ادم األي�����������ام.. وق���د 
ب��دأت تلوح يف آف��اق ال��ص��راع��ات ال��دول��ي��ة واإلقليمية يف هذا 
امل����ج����رى امل����اح����ي م����ام����ح ص�������راع ق�������ادم م����دم����ر وم���م���ي���ت، وم���ا 
نراه من عدوان عى اليمن من أهدافه الرئيسية استكمال 
حلقات السيطرة عى املنافذ البحرية املطلة عى هذا املجرى 
املاحي الحيوي- البحر األحمر ومضيق باب املندب.. ومن 
غ���ري امل��س��ت��ب��ع��د ان ن��ش��ه��د ن���ف���وذا أوروب����ي����اً ع��س��ك��ري��ا م���ن خ��ال 
االتحاد األوربي الذي سوف يسعى اىل إيجاد موطئ قدم له 
وتحديداً الدور األملاين القادم أو نرى اندفاعاً آسيوياً عنوانه 
اليابان وكوريا الجنوبية والهندية والباكستانية التي يمثل 
ل���ه���ا ال���ب���ح���ر األح����م����ر ف����ض����اء ج��ي��وب��ول��وت��ي��ك��ي��ا غ����اي����ة يف األه���م���ي���ة 
والحيوية وخاصة بعد أن بدأت تلوح يف األفق اهتماماتهم 
والسيما بعد ان تأكد لها ان األتراك لهم تحركاتهم املريبة 
وال���ب���اح���ث���ة ع���ن ال��س��ي��ط��رة أو ت���واج���د دور اس������رايل م���ن خ��ال 

املظلة الربيطانية..
)نواصل يف الحلقات القادمة قراءة هذا امللف(..

الدولة اليمنية الواحدة عرب التاريخ عمرها 
أك��ر م��ن عشرة آالف سنة، ويف تفصيل آخر 
أربعة آالف سنة، وص��راع اليمنيون ك��ان من 
أجل بقاء الدولة اليمنية موحدة أو من أجل 
إع�������ادة ت���وح���ده���ا، وأض����ع����ف م���رح���ل���ة ه����ي ال��ت��ي 
عجز فيها اليمنيون عن املحافظة عى بقائها 
موحدة نتيجة الفرقة، واألطماع والتدخات 

الخارجية.
ال�������وح�������دة ال���ي���م���ن���ي���ة ال�����ت�����ي ن�����اض�����ل م������ن أج���ل���ه���ا 
ال�������ش�������رف�������اء امل�����ح�����ب�����ن ل�����وط�����ن�����ه�����م ال��������ذي��������ن ض����ح����وا 
بأرواحهم من أجل تحقيقها، كانت باألمس 
حلم الشعب اليمني، ومصدر فخره، واليوم 
م�����ع األس��������ف أص����ب����ح����ت وك����أن����ه����ا ف�����رس�����اً ع����ج����وزاً 
فقدت أهمية وجودها ومن األفضل التخلص 
منها، وتبقى الصعوبة يف من يستطيع حمل 

السكن ونحرها أمام الجميع.
رح�����م ال����ل����ه ال���رئ���ي���س ال���ل���ي���ب���ي م���ع���م���ر ال����ق����ذايف 
ال��������ذي ق��������ال: "ال�������وح�������دة ال���ي���م���ن���ي���ة ه�����ي ال����ح����دث 
اإليجابي الوحيد يف التاريخ العربي املعاصر"، 
وال�����رئ�����ي�����س ال������س������وري ال�������راح�������ل، ح����اف����ظ األس�����د 

ال���ذي وص���ف ال��وح��دة اليمنية ب��أن��ه��ا "ال��ح��دث 
ال�����ت�����اري�����خ�����ي امل������ه������م يف ت�������اري�������خ األم�����������ة ال����ع����رب����ي����ة، 
واإلنجاز القومي املشرف يف الزمن الصعب"، 
وال����راح����ل ال��ش��ي��خ ج���اب���ر األح���م���د ال��ص��ب��اح أم��ري 
دول����ة ال��ك��وي��ت ال����ذي ق����ال: "ال����وح����دة اليمنية 
ُكللت بفضل من الله تعاىل بالنجاح وسوف 

ي������ت������ذك������ره������ا ب�����ال�����ف�����خ�����ر واالع������������ت������������زاز أب��������ن��������اء ال����ي����م����ن 
وأشقائهم العرب يف الوطن العربي الكبري".
الخاصة: اليمنيون أم��ام مرحلة تاريخية 
ه����ام����ة وخ�����ط�����رية "ال������وح������دة ال���ي���م���ن���ي���ة"، م��ن��ج��ز 
حضاري عظيم حققه اليمنيون يف غفلة من 
القوى اإلقليمية. اليوم نحن يف عصر الفرقة 
وال���������خ���������اف���������ات، واالض����������ط����������راب����������ات وال���������ح���������روب، 
وصراع األقطاب التي تحكم العالم، والتخي 
ع����ن ال�����وح�����دة وال����س����ع����ي ل��ت��م��زي��ق��ه��ا ي���ع���ن���ي ب���أن 
اليمنيون خانوا تاريخهم وحضارتهم، وقبلوا 
التسليم وال��خ��ض��وع لرغبة ال��ق��وى الخارجية 
التي تستخدم الضباع املحلية لتنفيذ أهدافها.
الحل الوحيد يتمثل يف دولة يمنية واحدة 
مكونة من إقليمن شمايل وجنوبي، مواطنة 
م��ت��س��اوي��ة ال��ج��م��ي��ع م���ت���س���اوون أم�����ام ال��ق��ان��ون 
والتوزيع العادل للروة، وبعد 5 سنوات يتم 
عمل استفتاء من أجل بقاء دولة الوحدة أو 
االن��ف��ص��ال، وال��خ��ي��ار األخ��ري ل��م يكن ي��وم��اً من 

ضمن صراع اليمنيون عرب التاريخ

البحر األحمر وباب املندب نعمة الجغرافيا.. أم لعنتها؟!

الوحدة اليمنية.. اإلرث الثقيل!

العميد الركن: 
حسن حسني الرصابي

د. فضل الصباحي

 

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

ة  ات »الناتو« الفَجّ تحُيّ
ومعايريه املزدوجة

ب����������ال����������رغ����������م م�������������ن ح�������������داث�������������ة امل����������س����������م����������ي����������ات، ف���������إن 
ال��ع��ال��م ال��غ��رب��ي م��ا ي���زال م��ت��خ��ن��دًق��ا يف خندقه 
ال����ت����ع����ص����ب����ي ال����ص����ل����ي����ب����ي. ف�����ق�����د ت������أس������س ال���ت���ك���ت���ل 
ال���ع���س���ك���ري »األوروأم��������ري��������ي« امل���س���م���ى »ح��ل��ف 
ش���������م���������ال األط������������ل������������ي« امل�������ن�������ض�������وي�������ة ت�������ح�������ت ق����ب����ت����ه 
»امل���اس���وص���ه���ي���ون���ي���ة« أغ���ل���ب���ي���ة ال����ب����ل����دان ال��غ��رب��ي��ة 
الصليبية عى أس��اس من العصبية العرقية 
��ز لها  وال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي ُي��ض��ح��ى -يف سبيل ال��ت��ح��ُيّ
تحُيًّزا مفرًطا يف األنانية- بكافة القيم واملبادئ 
اإلنسانية التي ُتتخذ مجرد شعارات مفرغة 
من املحتوى تتوارى أنظمة هذا التكتل خلفها 
كلما اق��ت��ض��ت مصالحها إس��ق��اط ن��ظ��ام حكٍم 

بالَغ يف االستعصاء عن االحتواء.

وه��و م��ن منطلق تعصبه ال��ع��رق��ي والديني 
يتعامل بمعايري مزدوجة سواء مع األنظمة 
امل����ح����س����وب����ة ض����م����ن ق������وام������ه أو م������ع أن����ظ����م����ة ل��م 
ت�����زل خ�����ارج�����ه، ف���ب���اإلض���اف���ة إىل م����ا ث���ب���ت  -ع���ى 
م��دى  س��ن��واٍت م��ن تسعينيات ال��ق��رن امل��ايض- 
م�����ن اس����ت����خ����ف����اف ال����ح����ل����ف ب�����ل األح����������اف ب����ال����دم 
»ال����ب����وس����ن����ي« ب���ف���ع���ل ال���ت���أث���ري ال���خ���ط���ري ل��ل��ع��ام��ل 
ال����دي����ن����ي، ن���ت���ب���ن اس����ت����م����رار ال���ت���ع���اط���ي ال���ن���ف���اق���ي 
وال���اأخ���اق���ي ل����»ح���ل���ف ش���م���ال األط����ل����ي« من 

منطلق ديني عرب نظرة متأنية إىل ما يي:

1 - خذالن تركيا العريقة العضوية فيه:

لعل انتشاء الدب الرويس الناتج عن التفرد 
يف التعرُبد يف النطاق الجغرايف للقطر العربي 
ال�������س�������وري ق������د ح����م����ل����ه ع������ى ال����ت����خ����ب����ط وان����ت����ه����اك 
س�������ي�������ادة ب�����ع�����ض ب�������ل�������دان ش���������رق امل������ت������وس������ط، م���ن 
ذل������ك االن����ت����ه����اك م�����ا ح���������دث-يف 11/24/-2015 
م���ن اخ������راٍق م��ق��ات��ل��ة روس���ي���ة ل��ل��م��ج��ال ال��ج��وي 
ال������������ريك وع������������دم اك�������راث�������ه�������ا ب������ال������ت������ح������ذي������رات ال����ت����ي 
أط���ل���ق���ه���ا ض����ب����اط امل����راق����ب����ة األت������������راك، ف���ل���م ت��ج��د 
ا من إسقاطها،  الدفاعات الجوية الركية بًدّ
فدخلت عاقة أنقرة بموسكو يف تأزم صاحبُه 
ت��ق��اط��ع ك����اد ي��ت��ط��ور إىل ص�����راع أو ت���ص���ارع عى 
نطاق واسع، ويف غضون ساعتن أو أقل من 
حدوث الحدث الجلل كانت أنقرة -باالتكاء 
عى عراقة عضويتها يف »الناتو«- قد أبلغت 
مقر الحلف يف العاصمة البلجيكية بروكسل 
ب���م���ا ي���ح���ص���ل، وم�����ع أن ال���ح���ل���ف ق����د ع���ق���د ق��م��ة 
ط������ارئ������ة يف ال�������ح�������ال، ف����ق����د ج����������اءت ن����ت����ائ����ج ت��ل��ك 
ال�����ق�����م�����ة ال�������ت�������ي ع�������ق�������دت ب�������ن�������اء ع��������ى ط�����ل�����ب ت�����ريك 
ش����دي����د االس����ت����ع����ج����ال م���خ���ي���ب���ة ل������آم������ال، إذ ل��م 
ت����ح����ِو أي م����ؤش����ر ع����ى إم���ك���ان���ي���ة ت��ف��ع��ي��ل ج��ان��ب 
ال���دف���اع امل���ش���رك إذا ف����رض ع���ى ت��رك��ي��ا خ��وض 

أِيّ معرك.

وإزاء م��ا منيت ب��ه أن��ق��رة يف ه��ذا ال��ش��أن من 
قبل الحلف من خذالن ظاهر للعيان، وبعد 
أن ت�����أك�����دت أن »ال�����ن�����ات�����و« ي���ت���ع���ام���ل م�����ع ق��ض��اي��ا 
ال���������دول األع������ض������اء وف������ق م���ع���اي���ري ش���ت���ى ب���واع���ث 
ف���ع���ال���ي���ت���ه���ا دي����ن����ي����ة وع����رق����ي����ة ب�����ال�����درج�����ة األوىل، 
رم��������ت ال������ق������ي������ادة ال�����رك�����ي�����ة ب����ك����ل ث���ق���ل���ه���ا ل��ل��ع��م��ل 
-وب�����رباع�����ة س���ي���اس���ي���ة اس���ت���ث���ن���ائ���ي���ة- ع����ى ت��ل��ط��ي��ف 
األج����واء م��ع نظريتها ال��روس��ي��ة، ف��ل��م تلبثا أن 
ت��وص��ل��ت��ا -ب���ص���ورة ث��ن��ائ��ي��ة- إىل ح��ل��ول منطقية 
لتلك اإلشكالية، مؤسستن -يف ذات الحن- 
ملرحلة ج��دي��دة م��ن التعاون املثمر والفعال، 
مل��ا م��ن شأنه تخييب مساعي وآم���ال األط��راف 
ال������دول������ي������ة ال������ت������ي دف������ع������ت ب����ال����ب����ل����دي����ن إىل ح����اف����ة 

االقتتال.

2 - دعم فنلندا والسويد ضد أِيّ تهديد:

مع ما نال البلدان اإلسكندنافيان السويد 
وف���ن���ل���ن���دا -ط���ي���ل���ة ف�����رة ح���ي���اده���م���ا- م����ن اح�����رام 
رويس ل����س����ي����ادت����ه����م����ا، ف�������إن ال�����ه�����ج�����وم ال�������رويس 
األخري عى أوكرانيا أثار قلقهما من أن يكونا 
هدًفا بوتينًيّا قادما، فسارعا يف التقدم بطلب 
االنضمام إىل »الناتو« الذي ما يزال البت فيه 
معلًقا بسبب ما اتخذته أنقرة ضده من فيتو.

وم���������ع أن ال�����ح�����م�����اي�����ة ال����ع����س����ك����ري����ة م�������ن ح���ل���ف 
»ال����ن����ات����و« -وف�����ًق�����ا ل���ن���ص���وص م���ي���ث���اق ت��أس��ي��س��ه- 
مكفولة -فقط- للبلدان األعضاء، ولم يشمل 
بند الحماية أَيّ بلد مرشح لانضمام، فقد 
س����ارع ال��ح��ل��ف -ان���ط���اًق���ا م���ن اع���ت���ب���ارات عرقية 
ودينية- إىل التعهد للقطرين اإلسكندنافين 
بالحماية قبل حصولهما عى العضوية التي 
ما تزال املشاورات يف إمكانية تمتعهما بها يف 
ط����ور ال���ب���داي���ة، ويف ه����ذا امل��ع��ن��ى ورد يف س��ي��اق 
ت��ق��ري��ر إخ���ب���اري ب��ع��ن��وان ]ت��رك��ي��ا ت��س��اوم فنلندا 
وال���س���وي���د ع���ى ان��ض��م��ام��ه��م��ا ل��ح��ل��ف »ال���ن���ات���و«[ 
 »Middle East Online« م�����وق�����ع  ن�����ش�����ره 
يوم األحد ال�15 من مايو الجاري النص اآليت: 
)وخ������ال ال���ف���رة االن��ت��ق��ال��ي��ة امل���م���ت���دة ب���ن طلب 
الرشح واالنضمام والتي تستمر عدة أشهر، 
أب����دى ال��ح��ل��ف اس���ت���ع���داده ل��ت��ع��زي��ز ال��ض��م��ان��ات 
األم�����ن�����ي�����ة ل���ل���ب���ل���دي���ن م������ن خ��������ال ت����رس����ي����خ وج������ود 

»الناتو« فيهما(.

كما تأكد املعنى بنربة أش��د يف سياق مقاٍل 
ت�����ح�����ل�����ي�����ي ل������ل������ك������ات������ب ال������ص������ح������ف������ي »ع������ب������دال������ن������اص������ر 
ال���ع���اي���د« ب���ع���ن���وان ]م����ن ي���ش���ري ال��ف��ي��ت��و ال���ريك 
ع���ى ان��ض��م��ام ال��س��وي��د وف��ن��ل��ن��دا ل��ل��ن��ات��و؟[ نشر 
ُ����دن« ي��وم األح���د امل��واف��ق 22 مايو  يف م��وق��ع »امل
الجاري من خال ما يي: )وحتى يحن موعد 
االس��ت��ح��ق��اق ال��ن��ه��ايئ، أي ال��ت��ص��وي��ت ب��ن��ع��م أو 
ال، ف�����ق�����د ت�����ع�����ه�����دت ع���������دد م�������ن دول ال����ح����ل����ف، 
ب���ال���دف���اع ع���ن ال���س���وي���د يف امل���رح���ل���ة االن��ت��ق��ال��ي��ة، 
ف�����ي�����م�����ا ل��������و ش������ن������ت روس��������ي��������ا ه�������ج�������وًم�������ا ان�����ت�����ق�����ام�����ًي�����ا. 
فأصدرت الرنويج والدنمارك وأيسلندا، بياًنا 
مشرًكا إلعان االلتزام بالدفاع عن الدولتن 
املرشحتن خال مرحلة االنتظار، فيما وقع 
رئ��ي��س ال����وزراء ال��ربي��ط��اين ب��وري��س جونسون، 
اتفاقيات أمنية مع البلدين ُتلزم باده بتقديم 
امل��س��اع��دة ال��ت��ي يطلبانها إذا م��ا ح���دث هجوم 

عليهما.

ودع��������������ًم��������������ا ل��������������������دول ال��������ح��������ل��������ف ال����������ت����������ي ت������ع������ه������دت 
بمساعدة السويد، أعادت واشنطن نشر قوة 
كانت تتمركز يف إيطاليا، وأرسلتها إىل دول 
ال��ب��ل��ط��ي��ق، ودع��م��ت��ه��ا ب��ط��ائ��رات F-35 امل��ت��ط��ورة 
وح����ّوام����ات أب���ات���ي ال��ه��ج��وم��ي��ة، ك��م��ا ض��اع��ف 
»ال�����ن�����ات�����و« ح���ج���م ق�����وات�����ه يف إس���ت���ون���ي���ا وب���ل���غ���اري���ا 
ورومانيا واملجر وسلوفاكيا والتفيا وليتوانيا. 
ما يعني دخول »الناتو« حرًبا محتملة دفاًعا 

عن السويد وفنلندا(.

البيوغرافيا.. 
وصناع التاريخ..!!

ب��������ادئ ذي ب�������دء ع���ل���ي���ن���ا أن ن��������درك أن امل��������وروث 
ال��ت��اري��خ��ي امل��ت��ج��ذر يف ع��ق��ول األج���ي���ال ل��ه عاقة 
وثيقة بالبيوغرافيا واإلبداع األدبي ويف تكوين 
ث��ق��اف��ة ال��ش��ع��وب وامل��ج��ت��م��ع��ات.. ف��ال��ي��م��ن ع��اش 
م�����اض�����ي�����اً وح��������اض��������راً ظ�������روف�������اً م����ت����ب����اي����ن����ة ع������ى ك���اف���ة 
ال��ص��ع��د.. وم�����ازال ال��ي��م��ن ي��ع��ي��ش س��ي��ن��اري��وه��ات 
م����ت����داخ����ل����ة وم����ع����ق����دة ب����ال����رغ����م م�����ن م��������رور ع���ق���ود 
ط����وال إال أن ه��ن��اك ع���ق���واًل م��أف��ون��ة ت��ؤم��ن بفك 
االرت��ب��اط، وتنادي باالنفصال، وإرج��اع الوطن 
اىل م����������ا ق�������ب�������ل ع�������������ام 90م، وت��������ن��������اس��������ت يف زخ�������م 
األحداث واملستجدات بأن اليمن واحد- تاريخاً 
وح���ض���ارًة، وه���وي���ًة، أرض����اً وإن���س���ان���اً- وه����ذه من 
أبجديات املسلمات التي ال يختلف عليها اثنان.. 
ك�����ل ش����ع����وب ال����ع����ال����م ال����ن����ام����ي ت���ع���ي���ش أوض�����اع�����اً 
وظ���������روف���������اً اق�����ت�����ص�����ادي�����ة واج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة وس����ي����اس����ي����ة 
غ����اي����ًة يف ال��������ردي وال���ت���ق���ه���ق���ر ب���س���ب���ب ال���خ���اف���ات 
والصراعات الفكرية واأليديولوجية واملذهبية.. 
وهذا ما أدى اىل التدخل واالخراق الخارجي، 
واإلقليمي والدويل واألممي يف شأن الكثري من 

دول املنطقة ودول العالم..
وكل هذه الراكمات املاضوية منها التاريخي، 
وال���ث���ق���ايف واألن���روب���ول���وج���ي، وال���روق���راط���ي هي 
التي أوصلت تلك الدول اىل ما هو عليه اآلن.. 
ل�������������ذا الب�������������د م����������ن ال�����������ع�����������ودة اىل وح����������������دة األرض 
واإلن����������س����������ان ف�����ه�����ي ص������م������ام أم����������ن وأم���������������ان ال����ح����ك����م 
ال�����������رش�����������ي�����������د، وال�����������������دول�����������������ة ال�������������ع�������������ادل�������������ة، ول�����������������م ول���������ن 
ت�������رس�������خ أرك����������������ان ال���������دول���������ة ال�������ع�������ادل�������ة إال ب������وح������دة 
األرض واإلن�����س�����ان وال����ه����وي����ة.. وص������ون ال��ح��ق��وق 
االج�������ت�������م�������اع�������ي�������ة، وك�������ف�������ال�������ة ال���������ح���������ري���������ات، وت������وف������ري 
ال�������خ�������دم�������ات ال�������ع�������ام�������ة، وإع����������ط����������اء ك��������ل ذي ح������ٍق 
ح���ق���ه.. ف��ال��دول��ة ال��ع��ادل��ة إن ل���م ت��س��ان��د شعبياً 

وجماهريياً تصبح مبتورة الجناح..
من هنا ندرك أن الشعوب ال تهتم بما يدور 
يف حلقات الصراع والخافات، بقدر ما تهتم 
بواقع الحقوق االجتماعية واإلنسانية، وصون 
ال������ح������ري������ات ال������ع������ام������ة.. ف����إن����م����ا امل�����ه�����م األه����������م ل����دى 
الشعوب هي إيجاد الحلول واملعالجات، وأن 

يسود األمن واالستقرار ربوع الباد..
فالتحديات تظل قائمًة طاملا هناك انشقاقات 

وخ����������������������������������������اف����������������������������������������ات 
داخ���ل���ي���ة، ف��اب��د 
م������������������������������������������������ن وض��������������������������������ع 
ح���ل���ول ع��اج��ل��ة، 
وم��������������ع��������������ال��������������ج��������������ات 
ن������������اج������������ع������������ة ح������ت������ى 
ال ي����ت����س����ع ال����رت����ق 

عى الراتق.. 
ل�����������������������������������������������������ذا الب���������������������������د 
م�����������������������������ن ت�������������رش�������������ي�������������د 
ل����������������������������ل����������������������������م����������������������������وارد.. 
وت�����������������������������ح�����������������������������دي�����������������������������ث 
وت������������������������������������ط������������������������������������وي������������������������������������ر 
م�����������������������ؤس�����������������������س�����������������������ات 
ال�����������������������������������������������������������دول�����������������������������������������������������������ة 
امل����������������خ����������������ت����������������ل����������������ف����������������ة.. 
ووض����������������ع ب�������رام�������ج 

م��������زم��������ن��������ة م���������واك���������ب���������ة ل���������������ألح���������������داث، وال�����������ص�����������د ل����ك����ل 
امل��خ��ال��ف��ات واإلج���������راءات غ���ري ال��ق��ان��ون��ي��ة ح��ت��ى ال 
تتغلغل وتراكم القضايا يف مفاصل مؤسسات 
الدولة، ويصبح الفساد سيد املوقف.. وهذا لم 
ولن يكون إال بإصاح منظومة اإلدارة الشاملة 
املتكاملة مالياً وإدارياً.. ومكافحة الفساد بشتى 
ص�����������وره وأش��������ك��������ال��������ه.. ف�����ال�����ف�����س�����اد ول������ي������د األوض�����������اع 
امل�������ردي�������ة، اج����ت����م����اع����ي����اً واق�����ت�����ص�����ادي�����اً وم���ع���ي���ش���ي���اً.. 
فالبيوغرافيا عانت منذ عقود خلت كثرياً من 
ال���ت���ه���م���ي���ش، واإلق��������ص��������اء، وال����ع����ب����ث م�����ا ج��ع��ل��ه��ا 

كريشٍة يف مهب الرياح العاصفة..

خالصة الخالصة:
ع�����ل�����ي�����ن�����ا أن ن�����������������درك أن ال�������ب�������ي�������وغ�������راف�������ي�������ا ج����ن����س 
م����������ت����������ع����������دد.. ف���������������األف���������������راد ه�����������م ص���������ن���������اع ال����������ت����������اري����������خ.. 
فالقراءات الروتينية ذات الخطاب التمجيدي 
أو ال����ت����ع����ظ����ي����م����ي امل���������وج���������ه.. أص������ب������ح م������م������ًا وغ�������ث�������اً.. 
ل�������ذا ف���ل���ت���ع���اد ك����ت����اب����ة ال�����ت�����اري�����خ ب���ص���ي���اغ���ة ح���ي���ادي���ة 
وم��������ص��������داق��������ي��������ة ش�������ف�������اف�������ة ب��������ع��������ي��������داً ع�����������ن امل�����������ؤث�����������رات 
السياسية والفكرية واملذهبية واأليديولوجية 
التي أساءت كثرياً لتاريخ ومنجزات الشعوب 

واألمم..!.

كلمات مضيئة:
البد من دور فاعل وهام لألجهزة الرقابية، 
وامل���������ؤس���������س���������ات ال������ق������ض������ائ������ي������ة، ب�������وض�������ع م����ن����ظ����وم����ة 
رقابية فاعلة، ورس��م برامج إصاحية شاملة 
ون����اف����ذة، مل��ح��اس��ب��ة ك���ل امل��ف��س��دي��ن وال��ف��اس��دي��ن 
وامل�����ت�����اع�����ب�����ن ب������امل������ال ال������ع������ام أي���������اً ك��������ان م���ن���ص���ب���ه أو 
درج������ت������ه ال����وظ����ي����ف����ي����ة ط�����امل�����ا ه������و ف�������اس�������د.. وال�����ب�����دء 
ب���إص���دار ال��ق��وان��ن ال��ص��ارم��ة، وت��ف��ع��ي��ل ال��ق��ض��اء 
وامل���ح���اك���م امل��س��ت��ع��ج��ل��ة مل��ح��اس��ب��ة ك���ل امل��ف��س��دي��ن 
وامل���ت���اع���ب���ن ب����امل����ال ال�����ع�����ام.. م����ع ت����زوي����د امل���واط���ن 
ب�����امل�����ع�����ل�����وم�����ات وامل�����������ه�����������ارات ال����������ازم����������ة، وال����ت����وع����ي����ة 
الوطنية، والحس الوطني اإليجابي.. وباآلثار 
السلبية وم��خ��اط��ر ال��ف��س��اد امل���ايل واإلداري عى 

حياة األمة واملجتمعات والدولة..
لذا البد من إجراء عملية إصاح مايل وإداري 
ش�����ام�����ل ع������ى ك�����اف�����ة م����ؤس����س����ات ال������دول������ة امل���دن���ي���ة 
وال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة واألم�������ن�������ي�������ة، ورب�����ط�����ه�����ا ب���م���ن���ظ���وم���ة 
رق��اب��ي��ة م��رك��زي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة، وم������زودة ب��ال��خ��ربات 
وامل����ه����ارات.. ف��ال��ح��ك��م ال��رش��ي��د، وال���دول���ة املدنية 
ال���ح���دي���ث���ة إن ل�����م ي���س���ان���ده���ا ال����ش����ع����ب، ورم��������وزه 
الوطنية، وصفوات نخبه األكاديمية واملثقفة 
ي����ص����ب����ح م�������ش�������ل�������واًل، وغ����������ري ق������������ادر ع��������ى م���ك���اف���ح���ة 
ال������ف������س������اد.. ف�����امل�����ش�����ارك�����ة امل�����وس�����ع�����ة وال�����ف�����اع�����ل�����ة يف 
ش��ؤون الحكم، واإلدارة الرشيدة النزيهة هي 

مفتاح التقدم والرقي للدول والشعوب..
الب�����������د أن ت����ن����ط����ل����ق ال����������������دول امل�������دن�������ي�������ة م��������ن م����ب����دأ 
ال����ع����دال����ة وامل��������س��������اواة، وت����ك����اف����ؤ ال������ف������رص، وع���ى 
أساس املواطنة املتساوية، والوطنية الواحدة.. 
ألن���ه���ا ه����ي امل���ع���ي���ار األس�������اس ل���ب���ن���اء دول������ة ال��ن��ظ��ام 
وال�����ق�����ان�����ون.. دون ذل�����ك ن���ظ���ل ن�������دور يف ح��ل��ق��ات 

الصراع الدموي اىل ما ال نهاية.. 
علينا أن ندرك أن رسالة اإلسام رسالة عاملية 
لكل البشر أبيضهم وأسودهم.. رسالة إنسانية 
ال تفاضل.. وال تمايز بن الناس إال بالتقوى، 
والعمل الصالح، فالسعادة العاملية، والسام 
العاملي، لن يتحققا إال بتفاهم عاملي تلعب فيه 
الشعوب اإلسامية دورها الفاعل واملؤثر الذي 
لعبه أجدادهم.. وهذا لم ولن يتم إال بالتحرر 
من ربقة االستعمار والوصاية، وأدران التفرقة 
وال�����ع�����ن�����ص�����ري�����ة وش��������������رور اإلق�����ل�����ي�����م�����ي�����ة وال����ط����ائ����ف����ي����ة 

والعرقية..!!.

خليط  البيوغرافيا    
الرصفة  امل��ع��رف��ة  ب��ن 

واإلبداع األديب..

التاريخي  امل��وروث   
دورًا  يلعب  امل��ت��ج��ذر 
ال���ح���دس  يف  ف���اع���ًا 
ال���س���ي���ك���ول���وج���ي 
واالن���رب���ول���وج���ي يف 

سلوكيات الشعوب

 
ال��ل��ق��اء واالج���ت���م���اع ال����ذي أداره ورأس�����ه ال���ل���واء ال���رك���ن ع��ب��دال��ل��ه 
يحيى الحاكم رئيس هيئة االستخبارات واالستطاع مع مدراء 
دوائ����ر االس��ت��خ��ب��ارات واالس��ت��ط��اع وال��ش��ع��ب وال��ه��ي��ئ��ات املصغرة 
كان مهماً بكل املعاين.. وشمل رسم اسراتيجيات عمل أمني 
واس����ت����خ����ب����اري أك�����ر ف���اع���ل���ي���ة وأك�������ر ت�����أث�����رياً ب���م���ا ي����وف����ر ل����ه����ذا ال��ع��م��ل 
االخ��راق��ات املطلوبة يف صفوف ال��ع��دوان.. إضافة إىل القدرات 
السابقة التي تحققت واملكتسبات االستخبارية التي حققتها 
الهيئة ومنتسبيها وقيادتها.. وهذا بشهادة الجميع..وشهادة 
واقع األعمال املنجزة يف امليادين ويف خلف خطوط األعداء ويف 
مناطق ما بعد الحدود.. ويف أماكن بعيدة ال يتصورها العدو 
وال يريد أن يعرف بها العدوان.. العمل االستخباري واألمني 

ال��ي��وم ش��ه��د ت���ط���ورات واس��ع��ة وع���دي���دة ويف أك���ر م��ن م��ج��ال كل 
ذلك بفضل الله سبحانه وتعاىل.. وبفضل دعم القيادة الثورية 
السياسية وبفضل القيادة الشابة الكفؤة للهيئة بقيادة وإدارة 
وإش������راف وم��ت��اب��ع��ة ال���ل���واء ال���رك���ن ع��ب��دال��ل��ه ي��ح��ي��ى ال��ح��اك��م ال���ذي 
أصبح اسمه يرعب العدوان ويصيبهم بالشلل التام وشهدت 

الهيئة عى يديه تطورات مهمة ويف أكر من مجال.
ول����ذل����ك ي���ح���ب ع����ى ك����ل م��ن��ت��س��ب��ي ال��ه��ي��ئ��ة ودوائ�����ره�����ا وه��ي��ئ��ات��ه��ا 
وش���ع���ب���ه���ا ان ت����ض����اع����ف م�����ن ن���ش���اط���ات���ه���ا وأع����م����ال����ه����ا ح����ت����ى ت����واك����ب 
الطموحات املرسومة والتطلعات املهمة التي حددها هذا القائد 
الشاب والطموح الذي حقق الكثري.. وينتظر أن ينهض بمستوى 
هذه الهيئة التي هي هيئة سيادية بكل مقياس.. وهذه الحرب 

العدوانية يف مجاالتها ويف مصالحها تدين بالفضل للمعلومات 
االستخبارية املسبقة وهي معلومات غاية يف األهمية والحيوية..

وت���ش���ه���د امل�����واق�����ف ال����ع����دي����دة ب�����أن امل���ع���ل���وم���ات االس���ت���خ���ب���اري���ة ق��د 
أس����ه����م����ت يف ت���غ���ي���ري ال����ع����دي����د م�����ن م������وازي������ن امل������ع������ارك وامل�����واج�����ه�����ات 
امليدانية... ويؤكد القادة امليدانيون أن هيئة االستخبارات هيئة 
ف��اع��ل��ة وم����ؤث����رة وم��ع��ل��وم��ات��ه��ا اإلس���رات���ي���ج���ي���ة ت��ك��ت��س��ب ن��ج��اح��ات 
م���ل���م���وس���ة يف امل����ي����ادي����ن ويف ج���ب���ه���ات ال���ق���ت���ال ت��ح��ي��ة وت���ق���دي���ر ل��ه��ذا 
ال���ق���ائ���د ال����ش����اب ال����ل����واء ال����رك����ن ع���ب���دال���ل���ه ي��ح��ي��ى ال���ح���اك���م وم������دراء 

الدوائر ونوابهم ورؤساء الشعب..
انتم السند القوي لهذه األمة وهذا الشعب والوطن اليمني.

محطات

جمال القيز

هيئة االستخبارات دور ريادي
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الدول العربية ومنها اليمن تستورد القمح الرويس واألوكراين 
نظرا لـسعره املنخفض

واقع االقتصاد اليمين يف ظل ثماين سنوات 
من العدوان والحصار وأولوية تنفيذ 
اسرتاتيجية وطنية اقتصادية )2-1( مع  بداية الحرب  الروسية– االوكرانية  دق 

ناقوس الخطر من انفجار أزمة غذائية في 
عدة بلدان عربية تستورد القمح سواء من 
روسيا التي تعد أول مصدر عالمي لهذه 
المادة الحيوية أو من أوكرانيا التي تحتل 

المرتبة الرابعة دوليًا
لوقف  تلقائيا  يؤدي  البلدين  بين  فالحرب 
بسبب  أوال  الخارج   مع  التجارية  الحركة 
الحرب على األراضي األوكرانية وثانيا لفرض 

عقوبات على الصادرات الروسية.

واألحداث  والسيايس  القومي  األمن  عن  كثرياً  الحديث  يدور 
القلة من يتحدث عن األمن  العالم ولكن تجد  السياسية حول 
القومي الغذايئ، بالتحديد أن ما يحدث من أزمات واضطرابات 
يتطرق  الغذايئ، ولم  األمن  العالم ستنعكس عىل  يف  سياسية 
املحللون والكتاب إىل هذا املوضوع رغم أهميته القصوى وبالتحديد 
أن املستقبل القريب سُيعاين من أمن غذايئ يسء وستشهد أغلب 
دول العالم ثورات ضد غالء األسعار وارتفاع السلع األساسية إبان 
الحرب الروسية- األوكرانية، وتلك الدولتان من أكرث الدول املُصدرة 
للقمح والطاقة والغاز والحبوب وغريها من املواد الغذائية، تستورد 
الدول العربية مجتمعة  %60 من احتياجاتها للحبوب من روسيا 
وأوكرانيا إضافة إىل فرنسا ورومانيا، لكن لروسيا وأوكرانيا ثقل دويل 
خاص يف تزويد العالم العربي بالحبوب نظرا لسعرها املنخفض يف 
البلدين، وتفيد األرقام أن أوكرانيا رابع أكرب مصدر للقمح وللذرة 
الصفراء عىل مستوى العالم، وصدرت وحدها %17 من كمية الذرة 
والشعري التي سوقت للتجارة العاملية يف عام  2020م، %40 منها 

إىل دول عربية فيما تعترب روسيا مصدرا رئيسيا للقمح إىل مصر.
قد يكون حالياً ارتفاع بسيط عىل أسعار املواد الغذائية نتيجة 
قلة االمدادات نحو الدول وبالتحديد يف منطقة الشرق األوسط 
ولكن القادم سرتتفع بشكل ملحوظ وقد تختفي بعض السلع من 
األسواق بسبب استمرار الحرب الروسية- االوكرانية ألن روسيا لن 
ُتوقف الحرب إال بخروجها منتصرة وهذه إحدى مبادئها يف النظرية 
االوراسية "الروسية" ومن هنا ستظهر تداعيات األزمة عىل األسواق 
الزراعية واألمن الغذايئ يف العالم، وهذه اإلشكالية التي ستزداد 
مستقبالً تحتاج من صانعي القرار النظر إىل امللف الغذايئ "الزراعي" 
ودعم االقتصاد الزراعي خوفاً من القريب املنظور والذي سُتعاين 
بعض البلدان من ثورة الجياع والفقراء لقلة وجود القمح والطحني 
وهذا ما الحظناه من بداية األزمة من خالل ارتفاع أسعار الخبز 

نتيجة ارتفاع أسعار القمح عاملياً.
فارتفاع األسعار ال تتقبله الشعوب حتى لو كانت يف البلدان الغنية 

فكيف تستسيغه يف دول عربية نامية كتونس واملغرب والجزائر 
ومصر والسودان ولبنان واليمن التي يكابد مواطنوها لتوفري الرغيف 
فيه تهديد لألمن  الوضع  اليومي لهم وألسرهم، وإن مثل هذا 

الغذايئ وقد يؤدي إىل تحركات اجتماعية رافضة لغالء املعيشة.

مستقبل ملغوم
فيما يخص الحرب الروسية- األوكرانية إذا طالت الحرب فإن 
أزمة األمن الغذايئ ستتطور وستنعكس عىل الدول النامية والفقرية 
التي تعتمد بشكل قاطع عىل استرياد القمح والحبوب والزيوت 
وهناك مؤشرات الرتفاع االسعار العاملية كما أشارت اليه منظمة 
الفاو املختصة بالغذاء والزراعة أن العام القادم سيشهد ارتفاعاً 
يف األسعار يف جميع أنحاء العالم إال يف حال توقفت الحرب وإن 
توقفت فإن ارتفاعات األسعار التي طرأت عىل األغذية لن تعود اىل 

االسعار القديمة نظرا لتداعيات الحرب.
إن أبرز التداعيات املحتملة عىل األسواق الزراعية الدولية بالتحديد 
أن روسيا الدولة األوىل عىل مستوى العالم التي تصدر القمح بنسبة 
%30 من اجمايل صادرات الدول التي تصدر القمح، كما أن أوكرانيا 
املصدر األول لزيوت الحبوب والذرة وعباد الشمس والتي تصدرها 
إىل الشرق األوسط وافريقيا واوروبا والذي ينعكس استمرار هذه 
الدولتني  التجارية من قبل  املنافذ  األزمة واستمرار الحصار عىل 
سيؤدي الرتفاع األسعار وتوسع فجوة الطبقات الفقرية واستمرار 
أزمات اإلمداد وتراجع مخزون الدول من السلع االساسية وارتفاعها 
وتعطل القطاع الزراعي يف الدول العربية  .فإن هذه األمور ستؤدي 
إىل ظهور تحدي خطري لألمن الغذايئ مما يؤدي لظهور انتفاضات 

وثورات الجياع لتنعكس إىل اضطرابات سياسية.
وقد حذر معهد الشرق األوسط لألبحاث من أنه "إذا عّطلت 
الحرب إمدادات القمح قد تؤدي األزمة إىل مظاهرات جديدة وعدم 

استقرار يف دول عدة".
فالدول العربية ومنها اليمن تستورد القمح الرويس واألوكراين 
نظرا لـسعره املنخفض و أن هذا السعر سريتفع كثريا يف حال التوجه 
إىل الواليات املتحدة أو كندا وأيضا بلدان أمريكا الالتينية لشرائه 
"بسبب بعد املسافة... السيما وأن سعر النفط مرتفع ما ينعكس 

عىل تكلفة نقل البضائع بني الدول".
واليمن أول بلد عربي مهدد بتأزيم وضعه الغذايئ أكرث مما هو 
عليه فقد حذر املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي املوجود يف 
اليمن ديفيد بيسيل يشرح لوكالة األنباء الفرنسية صعوبة الظرف 
الحايل : "كنا نظن أننا وصلنا إىل القاع لكن ال الحال أسوأ نحن 
نحصل عىل نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا وسيكون 

لهذه الحرب تأثري مأساوي".

االكتفاء الذايت
مفهوم )االكتفاء الذايت الكامل( هو قدرة املجتمع عىل تحقيق 
االعتماد الكامل عىل النفس واملوارد واإلمكانيات الذاتية يف إنتاج 
االكتفاء  تحقيق  إمكانية  وان  محلياً،  الغذائية  احتياجاته  كل 
الذايت الكامل ترتبط يف حالة أن يتقرر كهدف قومي واجب التنفيذ 
باملوارد املتاحة وقدرتها عىل الوفاء باحتياجات كم اإلنتاج املطلوب 

وباحتياجات االستهالك وإمكانية السيطرة عليها .
املحللون االقتصاديون والخرباء تنبهوا إىل أزمة األمن الغذايئ 
إلعادة  االقتصادية  السياسات  بعض  وضع  وحاولوا  العالم  يف 
انتعاش االنتاج العاملي لعدد من املحاصيل الزراعية يف مقدمتها 

البذور الزيتية والقمح وغريها وتحسني بيئة اإلنتاج واعادة دعم 
القطاع الزراعي واملزارعني وتشجيع العمالة نحو القطاع الزراعي بعد 
تحول العديد من االيدي العاملة نحو الوظائف العامة والصناعة 

والقطاع التكنولوجي.
وتلجأ بعض الدول اىل زيادة حجم االكتفاء الذايت من االنتاج 
املحيل للمنتجات الغذائية الرئيسية ولكن هذا االمر بحاجة ملساحات 
واسعة من االرايض لزراعتها وهو بحاجة لتفاعل الدول مع بعضها 
بالذات الدول العربية والتي تتواجد فيها مساحات شاسعة من 
األرايض ولكنها بحاجة لسياسات الستغالل تلك االرايض وتوفري 

حد أدىن للحد من مخاطر األمن الغذايئ املستقبيل.
بعض الدول حققت االكتفاء الذايت من الغذاء ويتوفر لديها 
احتياطي غذايئ كاف ولديها اسرتاتيجيات لحفظ املخزون، وبعض 
الدول ال تستطيع بسبب ارتفاع التكاليف العالية للتخزين وعدم 
القطاع  القائمة عىل  االدارة  لتخزينها وسوء  غذائية  مواد  توفر 
غري  واالدارة  الحكومي  الروتني  مظاهر  تتعدد  بحيث  الزراعي 
الرشيدة بالتحديد يف القطاع الزراعي وعدم اعطاء اولوية يف املوازنة 
من قبل الحكومة لصالح القطاع الزراعي وشيوع مظاهر الفساد 
املؤسيس والتي ُتعترب تحديات يف دعم القطاع الزراعي ناهيك عن 
قلة الكفاءات املكلفني بإدارة والتعامل السليم مع السلع الغذائية 
وكيفية تخزينها للمستقبل ناهيك عن تراجع البحث واستخدام 

التقنيات لتعزيز احتياطي غذايئ . أن تعزيز القطاع الزراعي مهم 
إلبراز الفائض الغذايئ امام االضطرابات التي ستحدث مستقبالً . من 
هنا فإن تقديم الحكومات دعماً للقطاع الزراعي من خالل اعانات 
او اصالحات يف السياسات من شأنها تمكني املنتجني للعمل يف هذا 

القطاع لتوفري القمح والبذور أثناء األزمات.
خالصة القول:  يمكن القول أن االزمات السياسية يف العالم 
لن تتوقف بما ينعكس عىل االزمات االنسانية واهمها الغذائية وال 
سيما يف الشرق االوسط األمر الذي سيحدث ثورة ضد الحكومات 
نتيجة ارتفاع االسعار الغذائية وقلة الدعم املايل واملنح الخارجية 
الضرائب  فرض  اىل  الحكومات  ستسعى  باملقابل  واملساعدات، 
والتي سيتم جنيها من قبل املواطن ذاته والتي ستؤدي اىل افقاره 
اكرث واكرث  لعدم قدرة الحكومات عىل إرساء التوافق بني الراتب 
واالسعار التي ترتفع بشكل دوري ومستمر نتيجة ارتفاع السلع 

عاملياً والتي تنعكس عىل أسعار البضائع املستوردة .
الغذائية  املستوردات  االعتماد عىل  فإن  األمني  املستوى  وعىل 
يجعل أي بلد تحت رحمة الدول املتحكمة يف إنتاج الغذاء مما 
يعرض اوضاعها األمنية للخطر ويضعها رهن الظروف واألوضاع 
العاملية وقد يضطرها إىل الخضوع ملطالب ربما ال تتفق ومصالحها 
القومية وال مع سيادتها واستقاللها كما ان هذا قد يساعد عىل 

حدوث االضطرابات واختالل األمن .

ظلت  العزلة،  من  عقودا  األهالي  عانى 
تحيط  معزولة  كامل  حرمان  في  قراهم 
القاحلة،  والشعاب  الجرداء  الصخور  بها 
وسط  الشاهقة،  الجبال  رحمة  تحت  تقع 
االستسالم للمعاناة دون االلتفات اليهم 
من الحكومات ومدراء المديريات السابقين 
أوجاع  من  زاد  ما  الراهن،  الوقت  وفي 
األهالي تلك الوعود المتكررة لشق طريق 
يربط بين عزلتي بني علي وبني معانس 

مرورا بمناطقهم.
انعكاسات  عانوا  الشباب  من  مجموعة 
الحرمان  من  منطقتهم  على  الماضي 
ونقل  قراهم  إلى  بالوصول  والمعاناة 
ابسط احتياجاتهم المعيشية من الدقيق 
والغاز وايصالها إلى منازلهم، أما عن نقل 
الحاالت الحرجة والطارئة من المرضى إلى 
المشرافة  سوق  وسط  الصحي  المركز 
يتوفى  قد  المنطقة،  من  تقريبا  20كم 
المريض قبل أن يصل إلى أقرب منطقة 
ليجد سيارة تنقله إلى المركز، الذي غالبا ما 
يتم نقل المرضى من كبار السن أو النساء 
في حالة الوالدة المتعسرة بالنعش حمال 

على األكتاف.

لقاءات/ محمد العلوي 
مبادرة شق طريق "باب امللقى  - الشجرا - الدور" يف بني عيل وصاب 
السافل غرب ذمار بطول4 كيلو مرتات ونصف الكيلو وبعرض 3 
أمتار،  اختط فصول نجاحها مجموعة من الشباب، الذين تداعو 
والبعض  الطريق،  لشق  "الواتساب"،  تطبيق  يف  مجموعة  عرب 
اآلخر عقدوا اجتماعات مع األهايل، لتسبق اإلرادة تحقيق الطموح 
والهدف األكرب بطريق الحلم الذي انتطروه ما يقارب ستة عقود من 
عمر الثورة اليمنية 26سبتمرب، ووثالثة عقود من تحقيق الوحدة 
اليمنية دون فائدة، لم يلمسوا بصيص األمل أو يجدوا أثرا للتنمية 
يف منطقتهم الواقعة بني ثالثة جبال ال يرون من خلفها إال بقعة 

ضوء من السماء.
امكانات بسيطة 

للمبادرة،  إدارة  شكلوا  والفتية  الشباب  أن  الرائع..  الجميل 
حددوا من خاللها الهدف واتجهوا نحو تحقيقه بثقة، رغم الكثري 
من العوائق واالحتياجات التي كانت تسبق تنفيذ الطريق، اال أنهم 
استطاعوا وخالل فرتة وجيزة رسم خارطة الطريق عىل الشعاب 
والوديان ليصل إىل بعض القرى، بدأوا بتنفيذ املشروع بعد عيد 
الفطر املبارك، وبامكانيات بدائية بسيطة وبطرق تقليدية بأياديهم 
دون دعم أو تمويل من أي جهة رسمية، ليشارفوا عىل انتهاء املرحلة 
األوىل بنسبة %40 من الطريق بعد توغلهم وقطع مسافة 2 كم، 

بني الصخور يسابقون النجاح.
يف سبيل تحقيق مشروع طريق الشجرا - الدور،  وبرغم أن األهايل 
يعانون الفقر املدقع ، اسهم أهايل املنطقة بجزء من الزكاة التي توزع 
عليهم من التجار، جاعلني من قوت أوالدهم هبة وتربع لصالح 
نجاح الطريق، رغم ظروفهم املعيشية الصعبة، اال أن ثقافة تنمية 
الوعي املجتمعي االستثنايئ، كانت حاضرة عىل انقاض املعاناة خالل 

الفرتة السابقة، بفضل اولئك الشباب نحو خلق فضاء خاص بهم 
إليصال شريان الحياة لالحفاد، وحتى ال يتم ترحيل املعاناة لألجيال.
توحدت الجهود والطاقات املجتمعية، والحشد املجتمعي املحيل 
والخارجي يف مواقع التواصل االجتماعي وساندهم الناشطون من 
املعاناة  الستار عىل فصول من  ليسدلوا  العزلة وخارجها،  أبناء 
بوصول السيارات إىل قراهم التي سيقف الجميع يف استقبالها صفا 
واحدا وقد تبدو للكثري من األطفال والنساء شيئاً غريباً وغري مألوف 

لتتالىش عندها كل املعاناة.
فصول من املعاناة 

يف إطار الدعم والتحفيز عىل استمرار املبادرات املجتمعية، تعترب 
مديريتا وصابني غرب ذمار 170كم، من أكرث املناطق عىل مستوى 
محافظة ذمار، وقد ربما تكون عىل مستوى عدد من املحافظات التي 
نفذت املئات من املبادرات املجتمعية يف شق الطرقات ورصفها التي 
ربما تتجاوز تكلفتها الـ7 مليارات ريال.. كان لـ"26سبتمرب" وقفة مع 
إدارة املبادرة، التي كانت البداية مع رئيس املبادرة، عبدالرزاق خالد 
محمد محمد الذي أشار إىل أن فكرة مشروع الطريق جاءت من 
معاناة أهايل  املنطقة التي تشكل كثافة سكانية كبرية الذين كانوا 
وال يزالون يسلكون الطريق القديمة لنقل احتياجاتهم عىل ظهور 

الحمري أو رؤوس الناس، قاطعني مسافات بعيدة.
وقال :"الطريق التي يشقهااالهايل بأيديهم تربط  العديد من القرى 
ابتداء من قرية" الشجرا، االصبال، الدور، الحيط، املعاين"، وتعترب 
من الطرق االسرتاتجية باملديرية املخطط لها منذ عقود لربط عزلة 
بني عيل بعزلة بني معانس عن طريق محنية، يستفيد منه قرابة 

1200 نسمة من أبناء تلك القرى.
وأضاف بقاء القرى بدون طريق تضاعف املعاناة حتى أن املريض 
ينقل عىل النعش لعدة كيلو مرتات، تتعاىل اآلالم مع املضاعفات، 
بل وأن حاالت الوالدة تحصد عدداً من النساء الاليت يالقني حتفهن 
بقرابة خمس نساء سنويا، وهذه كارثة بالنسبة لنا بسبب عدم 
وجود الطريق السعاف الكثري من الحاالت املرضية يف أوقات متأخرة 

من الليل.
وبني أن كل واحد من األهايل قد أخذ نصيبه من فقدان أقربائه 
سواء بالزايدة أو الوالدة أو الوقوع من أعىل شجرة وجبل، بما يف 
ذلك اإلسهاالت املائية "الكولريا"، وغريها من األمراض الفتاكة التي 
تعاين منها املنطقة لقربها من الوادي، لذلك قررنا أن ال نعول اآلمال 
عىل الحكومات والسلطات املحلية املتعاقبة، التي لم نجن منها سوى 
الخذالن، ليخرج اآلهايل صغريهم قبل كبريهم يدا واحدة لشق 

الطريق وقهر املستحيل.
وعرب صحيفتكم الغراء ندعو املجلس املحيل والصندوق االجتماعي 
للتنمية إدراج الطريق ضمن خططه التنموية بالتوسعة والرصف 
خصوصا وهي انها تقع تحت مدارب سيول االمطار، وبحاجة السناد 
من االحجار، وجزيل االحرتام لكل من ساهم يف شق الطريق ولو 

بالتحفيز والحشد املجتمعي.
إنسانية وأخالقية 

أحمد عبده  الدكتور عبدالرحمن  املبادرة  أكد عضو  من جهته 
العلوي، أن مبادرة شق مشروع الطريق نابعة من أهدافها اإلنسانية 
واألخالقية تجاه املجتمع، الذي حلمنا بتحقيقه منذ أن كنا أطفاال، 
حتى كربنا، لتكرب معنا املعاناة واتسعت يف مختلف املجاالت وكأن 

تلك القرى مكتوب عليها أن تعيش العصور الوسطى.
وأفاد أن اآلباء طرقوا خالل 3 عقود من الزمن أبواب الجهات 
ذات االختصاص وعن طريق املشايخ، دون جدوى، بل وال حياة 
ملن تنادي، فكلما مر الوقت معنا نعيش مواقف موجعة بفقدان 
إحدى الحاالت الطارئه مثل حاالت الغرق، السقوط من أعىل الجبل 
وحاالت السكتات الدماغية وبعض الجلطات القلبية، التي تحتاج 
إىل إسعاف الحالة، لالسف انعدام الطريق من أبرز األسباب التي 
تغتال االرواح التي يمكن أن يتم نقلها عرب سيارة إذا وجدت الطريق 

ويكتب الله لها الحياة.
همم عالية 

وقال الدكتور عبدالرحمن :" وضعنا اليأس جانبا، واعتمدنا عىل 
انفسنا وطلبنا التوفيق من الله، قطعنا شوطاً البأس به قرابة 2كم 
من أصل 4 كيلو مرتات ونصف الكيلو تقريبا، وجار العمل بتويرة 

وهمة عالية تضاهي الجبال".
وأضاف: علمنا عىل حشد املوارد املالية لتوفري مقومات العمل، 
رغم  املغرتبني  املنطقة  أبناء  من  املساعدات  بعض  عىل  حصلنا 
من  البسيطة  التربعات  بعض  إىل  باإلضافة  دخلهم،  محدودية 

األهايل، شكلت دافعا الستمرار العمل بالطريق.
الفزعة إىل  املجاورة وامليسورين  املناطق  أبناء  التجار من  وناشد 
جانب أهايل القرى التي يعرفون تماما ويدركون حجم معاناة أهلها 
الذين يذوقون مرارة العيش، بما بمكنهم من استكمال شق الطريق 

وايصالها إىل تلك القرى.
أثر إيجابي

فيما أشار أحد الفاعلني يف الحشد املجتمعي للمبادرة، الحقوقي 
عبدالله أحمد العلوي، إىل أن تنفيذ مشروع طريق الشجرا الدور، 
القرى  تلك  وسكان  أهايل  عىل  الكبري  االنساين  األثر  له  سيكون 

بالتخفيف من معاناتهم يف شتى مناحي الحياة.
الطريق القت  لتنفيذ مشروع  املجتمعي  وتطرق إىل أن الحشد 
التربعات، نظرا لتعدد جروبات  تجاوباً محدوداً يف عملية جمع 
األهايل  املتابعة،  من خالل  أن  إال  املختلفة،  اإلنسانية  التربعات 
يشقون طريقهم بأيديهم، مغلبني املصلحة العامة عىل مصلتحتهم 

الشخصية.
وطالب قيادة املجلس املحيل باملديرية تخصيص مبلغ مايل من 
اإليرادات املحلية، لدعم املبادرات املجتمعية التي األول واألخري هي 

عامل رئييس يف تحقيق الخدمات التنموية املختلفة.
رسالة للمجلس املحيل

ويتفق معه عضو املبادرة خالد احمد الرعود، بأن يسهم املجلس 
املحيل باملديرية ويكون له موقف مشرف مع األهايل بالعمل عىل 
انشاء الحماية للطريق من سيول األمطار الذي يخدم أكرث من 1100 
نسمة، ورصف املناطق الوعرة وإدراج املشروع ضمن املشاريع املرفوعة 
للتدخل فيها من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية، أو املؤسسات 

األخرى املهتمة يف هذا الجانب.
وأشاد الرعود بالدور الكبري للمبادرة التي نفضت من كاهل األهايل 
بؤس املعاناة، والتغلب عىل املستحيل، وتفتيت الصخور التي تقف 
عائقا أمام طموحاتهم يف شق الطريق إىل تلك القرى التي عانت 
االهمال طيلة الفرتة املاضية، داعيا التجار وكل امليسورين والقادرين 
إىل التربع النجاز وانجاح مشروع الطريق سواء يف العزلة أو العزل 
املجاورة، وتقديم ما بوسعهم، والوقوف إىل جانب األهايل لوضع 

حد لعقود من املعاناة.

د. يحيى عيل السقاف كتب: املحرر االقتصادي

الدول العربية مجتمعة تستورد   60% من  احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا 
مخاطر الصراعات الدولية عىل األمن الغذايئ !

يف ظل ثماين سنوات من العدوان والحصار االقتصادي عىل اليمن 
الحياة من  تدمري كافة مقومات  إىل  العدوان  تحالف  عمدت دول 
يلعب  وعامة حيث  تحتية خاصة  وبنى  وخدمية  إنتاجية  منشآت 
القطاع الحكومي والقطاع العام دوراً محورياً يف تحريك عجلة النمو 
االقتصادي ألنه يساهم بحوايل %46من إجمايل الناتج املحيل و52.6% 
من الطلب الكيل ويوظف حوايل %31 من السكان العاملني ويدفع 
مرتبات حوايل 1.25 مليون موظف وقد واجه اليمن ظروفا اقتصادية 
واجتماعية وإنسانية وسياسية وأمنية غري مسبوقة بسبب العدوان 
والحصار والحرب االقتصادية للعام الثامن عىل التوايل والتي أدت يف 
السنوات األوىل من العدوان إىل انكماش الناتج املحيل اإلجمايل بنسبة 
)%48( وارتفاع املستوى العام لألسعار مما خسر األفراد ما يعادل أكرث 
من ثلثي دخولهم وتوقف جزء كبري من األنشطة االقتصادية وتوقفت 
الربامج االستثمارية الحكومية وجزء كبري من االستثمارات الخاصة 
مما أدى إىل انسحاب اغلب املستثمرين األجانب وخروج رأس املال 
الوطني إىل الخارج بحثا عن بيئة أمنة كما توقفت صادرات النفط والغاز 
الطبيعي وتعليق التعهدات من املنح والقروض الخارجية وانخفاض 
النقدية ويف  السيولة  الحادة يف  اإليرادات إضافة إىل تكرار األزمات 

الوقود والكهرباء .
األمر الذي يشري إىل أن اليمن يواجه وضعاً غري مسبوق يف تدهور 
مؤشرات التنمية وتراجع أداء املؤسسات وتفاقم األزمة اإلنسانية حيث 
تشري التقارير إىل أن ما يقارب )%90( من السكان تحت خط الفقر 
و)%35( منهم وصلوا إىل املرحلة الخامسة من املجاعة فضالً عن التدمري 
الذي لحق بأجزاء كبريه من البنية التحتية واملنشآت العامة والخاصة 
وال يزال اليمن يواجه أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غري مسبوقة 
يف العالم ويف ظل العام الثامن من العدوان والحصار فقد أسهم كل 
ذلك يف الحاق الضرر الكبري يف تعطيل الخدمات األساسية  وتسبب 
يف كارثة إنسانية نتيجة التداعيات للعدوان والحرب االقتصادية عىل 

اليمن .
ويف ظل الحصار والحرب االقتصادية قامت دول تحالف العدوان 
ومرتزقتهم باستخدام كل الطرق والوسائل لتدمري االقتصاد الوطني 
ونهب ثرواته السيادية من النفط والغاز ونهب املتحصالت الضريبية 
والجمركية من املمرات الربية والبحرية ونهب ومصادرة االحتياطيات 
الخارجية من العملة االجنبية ومما ال شك فيه فانه يف ظل العدوان 
والحصار االقتصادي عىل اليمن يختلف الوضع حيث انها حرب غري 
بالقوة  وإخضاعه  الشعب  تجويع  بهدف  خارجي  وحصار  متوازنة 
لألجندة الخارجية التي ال تسمح بتصدير ثرواته وخاصة النفطية والتي 
تجعل الدولة تعتمد عىل مواردها الداخلية حيث تم نقل وظائف البنك 
املركزي من صنعاء إىل عدن بإشراف منظمة األمم املتحدة وتآمر دويل 
واسع وعدم الوفاء بالتزامات  حكومة املرتزقة أمام العالم بصرف 

جميع مرتبات املوظفني. 
املالية والنقدية  السياسة  فاشلة يف  إجراءات  باتخاذ  باشروا  كما 
ومخالفة لقوانني اإلصدار النقدي يف البنك املركزي وإضعاف االقتصاد 
باالتجاه إىل املضاربة بالعملة الوطنية ووضع القيود عىل الصادرات 
النفطية  واملشتقات  األساسية  املواد  سفن  دخول  ومنع  والواردات 
ومحاوالتهم البائسة لتجفيف النقد األجنبي عرب وضع القيود عىل 
املغرتبني وعجز البنك املركزي عن تغطية احتياجاته من العملة األجنبية 
وكذلك قامت حكومة املرتزقة بنهب عائدات النفط الخام املنتج من 
حقول محافظات حضرموت وشبوة ومأرب وتعطيل اإلنتاج واحتالل 
مواقع ومنشئات التصدير حيث بلغت قيمتها أكرث من 12 تريليون وما 
زالوا ينهبون النفط الخام عرب ناقالت نفط عمالقة حيث يتم توريد قيمة 
تلك العائدات إىل البنوك يف الخارج منها البنك األهيل يف الرياض وتكفي 
تلك العائدات لصرف مرتبات املوظفني لعشرات السنني وتنفيذ جميع 
االلتزامات واملشاريع التي تعمل عىل تنمية االقتصاد الوطني والكثري 

من الجرائم التي ال تسقط بالتقادم
العملة  الحرب عىل  األمرييك وإعالنه  السفري  تهديدات  إثر  وعىل 
اليمنية بأنه سيجعل العملة ال تساوي الحرب الذي طبعت به وبالفعل 
تم طباعة ما يقارب خمسة تريليونات ريال يمني وهي نسبة ما تم 
طباعته خالل أكرث من خمسني عاماً وهذا السبب الرئييس الذي أدى 
إىل تدهور العملة الوطنية الن قوة العملة ٌتستمد من قوة مصدرها 
واألوضاع  املحيل  والناتج  املدفوعات  وميزان  باقتصادها  ومرتبطة 
السياسية واالقتصادية للدولة وترتبت عىل طباعة العملة غري القانونية 
آثار مالية واقتصادية كبرية منها التضخم للسلع والخدمات يف األسواق 
وارتفاع مدخالت اإلنتاج وانخفاض القوة الشرائية للعملة حيث ارتفع 
الرقم القيايس ألسعار املستهلك من 194 نقطة نهاية ديسمرب 2014م 
بلغ  تراكمي  تضخم  بمعدل  2021م  ديسمرب  نهاية  نقطة   476 إىل 
حوايل %145.3 نهاية الفرتة نتيجة العدوان والحصار عىل اليمن الذي 
سببه اإلصدار النقدي الجديد مقابل عدم وجود إنتاج محيل للسلع 

والخدمات.
إجراءات ضرورية  باتخاذ  اإلنقاذ  قامت حكومة  ويف مقابل ذلك 
للحفاظ عىل العملة الوطنية من التدهور يف تنفيذ قرار البنك املركزي 
منع التداول بالعملة املطبوعة غري القانونية وأيضا من خالل تدشني 
الربامج الوطنية التنفيذية إلنعاش االقتصاد الوطني يف يناير من العام 
2020م ويأيت هذا التدشني يف ظل االنتصارات العسكرية والسياسية 
واالقتصادية من خالل تفعيل دور البنك املركزي اليمني يف صنعاء من 
اتخاذ إجراءات تحمي العملة الوطنية وتحافظ عىل االقتصاد الوطني 
من خالل تنفيذ إجراءات حازمة يف السياسة النقدية للدفع بعجلة 
النمو والتنمية هذا وقد عملت حكومة اإلنقاذ بالتعاون مع املجتمع 
والقطاع الخاص يف إطار ما هو متاح عىل استمرار إمدادات السلع و 
الخدمات األساسية يف مستوياتها الدنيا إىل جانب حفظ األمن ما ساهم 
يف استمرار بعض األنشطة االقتصادية وبالتايل تأمني الحد األدىن من 

فرص العمل وتدفق املوارد االقتصادية.      
وقد واجهت مالية الدولة صعوبات كبرية يف ظل الوضع الراهن كما 
ان وضع املالية العامة يعكس مدى قدرة الدولة عىل القيام بوظائفها 
املوازنة  للمجتمع حيث تعد  املختلفة لضمان وضع معييش أفضل 
العامة من أهم أدوات تنفيذ السياسة العامة لتحقيق أهداف الدولة 
االقتصادية واالجتماعية ووضع املالية العامة يف اليمن أصبح غاية يف 
الصعوبة بحسب ما توضحه املؤشرات والبيانات املالية جراء تداعيات 
العدوان والحصار ما ساهم يف استمرار تردي الوضع املعييش الذي 
انعكس عىل استمرار نقص الخدمات العامة وضعف قيام الحكومة 
أمام  الصعوبات  تفاقم  التنموية والخدمية ما ساهم يف  بوظائفها 
املستثمرين واملنتجني وأيضا املستهلكني وكذا اآلثار غري املباشرة الناجمة 
عن ما افرزه هذا التدهور من مضاعفات وأزمات ويف ظل أكرث من 
ست سنوات من العدوان والحصار االقتصادي شهد اليمن متغريات 
وأحداث أثرت عىل أداء االقتصاد القومي حيث سيطرت دول العدوان 

ومرتزقتها عىل الجزء االكرب من موارد البالد املالية واالقتصادية. 
وتوضح بيانات التجارة الخارجية مدى اعتماد االقتصاد الوطني عىل 
العالم الخارجي كما تبني تركيبة ونوع وطبيعة السلع املصدرة وكذلك 
املستوردة تدين نسبة االكتفاء الذايت واليمن تستورد ما نسبته 90% 
من إجمايل السلع األساسية وأكرث من %70 من احتياجاتنا تأيت من 
املنافذ التي يسيطر عليها مرتزقة العدوان يف املناطق املحتلة ويتحكمون 
وينهبون اإليرادات املتحصلة منها ويعترب اإلنتاج الوطني من أهم أعمدة 
وركائز بناء الدول وتعزيز السيادة واالستقالل الوطني ولتحقيق ذلك 
يستوجب ان يكون اإلنتاج الوطني يغطى أولويات االحتياج يف السوق 
الوطنية بسلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة ومنافسة للسلع 
املستوردة ولكن يالحظ أن اإلنتاج الوطني يعاين من تدهور وانفالت 
مريع يعود اىل غياب اإلدارة الجيدة لهذا املوضوع بشكل مهني فني 
وإبداعي يعزز من دور املنتج الوطني ويجعل منه سلعه تنافسية يف 

السوق املحلية وحتى يف السوق العاملية.
  * وكيل وزارة املالية

 كاتب وباحث يف الشأن االقتصادي

مبادرة شبابية تشق طريق اإلرداة إلنهاء املعاناة يف وصاب بمحافظة ذمار

  ع��ب��دال��رزاق: نحمل املرضى على االك��ت��اف وك��ل منا قد دفع 
ثمن انعدام الطريق

  د. عبدالرحمن: كبرنا وكبرت معاناتنا واملبادرة أهدافها 
إنسانية جتاه املجتمع

  عبدالله : مشروع الطريق قيمة تنموية وخدمية سيخفف 
من معاناة أهالي املنطقة

  ال���رع���ود : ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ج��ل��س احمل��ل��ي امل��ش��ارك��ة بحماية 
الطريق من سيول األمطار
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محمد عيل الذيفاين

وقفة مع ذكرى 
الرصخة

بالتأكيد كم نحن بحاجة السرتجاع 
تلك اللحظة التاريخية الطارئة التي 

أسمعتنا هتاف الحرية 
ال��ذي أطلقه الشهيد القائد السيد 
ح��س��ن ب���درال���دي���ن رض������وان ال���ل���ه عليه 
ال������ذي ال ي��م��ك��ن ل��ش��خ��ص م���ث���ي ش���رح 
أسراره وأبعاده ولكنه جعل األعداء 
ي��������ش��������ع��������رون ب��������ال��������خ��������وف م�������ن�������ه ب������اع������ت������ب������ار 
خصائصه وأبعاده اإليمانية وقيادته 
الحكيمة وقدرتها عىل تقديم الحلول 
ل�����أم�����ة وال������ت������ص������دي ألع������دائ������ه������ا يف زم����ن 
ال����خ����ض����وع وان������ع������دام ال����ح����ل����ول وف���ش���ل 
كل التجارب والنظريات التي دجنت 
األم������ة ل���ج���ادي���ه���ا م����ع ح������االت ال��ت��ش��رد 
وال���ض���ي���اع وال��ت��ق��اط��ع م���ع ال��ت��وج��ي��ه��ات 
ال��ق��رآن��ي��ة ف������زادت م���ن أغ�����ال ال��ت��خ��ل��ف 

والتقوقع واالنهزام واالستسام. 
ل���ح���ظ���ات ك���ان���ت ف��ي��ه��ا األم������ة ب��ح��اج��ة 
لسماع شعار الحرية وهو ينطلق من 
جبال مران ليمثل ذلك األمل الكبري 
يف نهاية النفق املظلم ، لحظات من 
االق��رتان اإليماين بحرارة التوجيهات 
ال���ق���رآن���ي���ة امل���ب���ارك���ة أع�������ادت ل���أم���ة روح 
اإليمان والعزة والكرامة واالستقال 
ب����ع����د أن أط�����ب�����ق ع���ل���ي���ه���ا ج����������دار ال����ي����أس 

لقرون عديدة.
 ل������������ح������������ظ������������ات ك���������������ان���������������ت ف����������ي����������ه����������ا األم������������������ة 
ت�����ع�����اين م������ن رج�����ف�����ة ال������خ������وف ل���ل���ت���ه���دي���د 
وال�������وع�������ي�������د ل����ل����رئ����ي����س األم��������ري��������ي ب�����وش 
األب�����������ن وت������ح������ذي������ره ل����أن����ظ����م����ة ال����ع����رب����ي����ة 
واإلس���������ام���������ي���������ة ب������ق������ول������ه )م������������ن ل���������م ي���ك���ن 
م����ع����ن����ا ف�����ه�����و ض��������دن��������ا(. م����ت����أه����ب����ا ل����ض����رب 
أف��غ��ان��س��ت��ان ال��ب��ل��د اإلس���ام���ي الجريح 
وال����ف����ق����ري وب����������دون أي ت���������ردد ت���س���اب���ق���ت 
ج������م������ي������ع األن���������ظ���������م���������ة إلع������������������ان ت������أي������ي������ده������ا 
وم��س��ان��دت��ه��ا ل��ل��ع��دوان ع��ىل )الشعب 
األفغاين املسلم ( بصور من الضعف 
واإلذالل وال����ت����ب����ع����ي����ة امل����ط����ل����ق����ة ل��ل��ب��ي��ت 
األب���ي���ض ال����ذي ل���م ي��ت��وق��ف ع���ن إش��ه��ار 
حربه عىل اإلسام بقوله ) أنها حرب 

صليبية(
 ل������ح������ظ������ات ي�����م�����ك�����ن ل������ن������ا اس�����رتج�����اع�����ه�����ا 
وتذكرها عند سماعنا لكلمات السيد 
ال���ق���ائ���د ع���ب���دامل���ل���ك ب����درال����دي����ن ي��ح��ف��ظ��ه 
ال����ل����ه ووص�����ف�����ه ل���ل���ش���ه���ي���د ال����ق����ائ����د وه����ي 
وث�����ي�����ق�����ة دال�����������ة ع�������ىل ص���������ور ع���������دة ب���ق���ول���ه 
)ك����������ان ي����ع����ز ع����ل����ي����ه أوج������������اع ه��������ذه األم������ة 
يف ك���ل ق��ط��ر م���ن أق���ط���اره���ا ، ك����ان يعز 
ع��ل��ي��ه أن ي����رى دم�����اء ه����ذه األم�����ة وه��ي 
تسيل يف الطرقات .. كان يعز عليه أن 
يسمع آه��ات وتأوهات وص��راخ نساء 
هذه األمة وهن يستنجدن يف العراق 
وف��ل��س��ط��ن وأف��غ��ان��س��ت��ان ويف أم��اك��ن 

متعددة وال من مجيب(.
ف���س���ام ع��ل��ي��ك أي���ه���ا ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د 
ح�������ن ول������������دت وح����������ن ص������رخ������ت وح�����ن 
ف���زت ب��ال��ش��ه��ادة ، س���ام عليك ، فا 
ي������������زال   ش����ع����ار ح����ري����ت����ك وح�����ري�����ة األم�����ة 
بقوته وبديع كلماته الساخنة يرفرف 
ع��������ىل ق�����م�����م وج��������ب��������ال وس��������ه��������ول ال����ي����م����ن 
ال��س��ع��ي��د ع���ىل ام���ت���داد األف����ق رغ����م كل 
امل����������ؤام����������رات ال�����ع�����امل�����ي�����ة ال������ت������ي زادت م���ن 
ب���ري���ق���ه وع���ن���ف���وان���ه وه����وي����ت����ه اإلي���م���ان���ي���ة 
الس����ي����م����ا يف ت����ل����ك ال����ج����ب����ه����ات امل���ش���ب���ع���ة 
بمواقف العزة والكرامة التي تتساقط 
فيها مؤامرات أقزام العدوان ال يزال 
ش�����ع�����ار ص����رخ����ت����ك ي����ش����ق ط����ري����ق����ه دون 
توقف ممزوج بأصوات البنادق تحت 
لواء السيد القائد يحفظه الله الذي 
ي�����ق�����ود األم���������ة ال������ي������وم يف أخ�����ط�����ر دروب 

التحدي والتصدي ألعدائها.

الله أكرب 
املوت ألمريكا 

املوت إلسرائيل 
اللعنة عىل اليهود 

النصر لإلسام

صنعاء 

ن��ّظ��م��ت يف ع����دد م���ن م���دي���ري���ات أم���ان���ة ال��ع��اص��م��ة ال��خ��م��ي��س، ع����دد من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة واألم���س���ي���ات امل��ت��ن��وع��ة ب��م��ن��اس��ب��ة ال����ذك����رى ال��س��ن��وي��ة 

للصرخة يف وجه املستكربين للعام 1443هجرية.
ف���ف���ي م����دي����ري����ة ال������ث������ورة، ن���ظ���م���ت ف���ع���ال���ي���ة خ���ط���اب���ي���ة ب����ال����ذك����رى ال���س���ن���وي���ة 

للصرخة يف وجه املستكربين تحت شعار "ساح وموقف".
ويف الفعالية، أكد مدير املديرية عقيل السقاف، أهمية شعار الصرخة 
كساح وموقف يف مواجهة أعداء األمة واإلسام من الطغاة ومستكربي 

هذا العصر.
وأوض�����ح أن ش��ع��ار ال��ص��رخ��ة ال����ذي أط��ل��ق��ه ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د ح��س��ن ب��در 
ال���دي���ن ال���ح���ويث، ك����ان م��ق��دم��ة ألج���ي���ال س��ط��ح��ت ب��ال��ح��ق يف وج����ه ال��ب��اط��ل 
وكان لها األثر الكبري والواسع يف التغيري وزعزعة قوى االستكبار العاملي.. 
مبيناً أن الشعار موقف ينبع من الهوية اإليمانية وموقف متأصل من 

العقيدة اإلسامية واملتمثل بالرباءة من اعداء الله.
وأشار السقاف، إىل أهمية تعزيز الوعي ودور الشعار يف إعان الرباءة 
من أعداء األمة والتصدي ملؤامرات العدوان وإفشال مخططاته.. حاثاً 
عىل مواصلة الصمود والنفري لرفد الجبهات بقوافل الرجال والعطاء 

والسري عىل نهج الشهداء وتضحياتهم.
من جهتها نظمت اللجنة التنفيذية للدورات الصيفية أمسية ثقافية 
يف مدرسة الشهيد زيد عىل مصلح باملديرية بالذكرى السنوية للصرخة 

يف وجه املستكربين.
ويف األمسية، التي حضرها وزيرا اإلعام ضيف الله الشامي واإلدارة 
املحلية عي القييس، ألقى كلمة األمسية مدير املدرسة، قاسم صلوح، 
أش������ارت إىل أه��م��ي��ة امل������دارس ال��ص��ي��ف��ي��ة ل��ب��ن��اء ال����ق����درات وامل����ه����ارات وص��ق��ل 

املواهب وتربية األجيال عىل ثقافة القرآن الكريم والهوية اإليمانية.
وأك����������دت ف�����ق�����رات وك����ل����م����ات األم����س����ي����ة ع�����ىل ت���ج���س���ي���د ال����ه����وي����ة اإلي���م���ان���ي���ة 
وال��ت��م��س��ك ب��ك��ت��اب ال��ل��ه كمنهاج واض���ح ال ل��ب��س ف��ي��ه، وتصحيح األف��ك��ار 

املغلوطة ومواجهة الحرب الناعمة بكل الطرق والوسائل املتاحة.
ويف مديريات خوالن نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة فعالية 

خطابية بالذكرى السنوية للصرخة يف وجه املستكربين.
ويف الفعالية ألقيت عدد من الكلمات، أكدت أن الصرخة والشعار 
الذي أطلقه الشهيد القائد حسن بدر الدين الحويث يف وجوه املستكربين 

كان له األثر الكبري يف استنهاض األمة.
ولفتت إىل أهمية امل��ش��روع ال��ق��رآين واالق��ت��داء ب��ه، للنهوض باملجتمع 
واألم��������ة وت���ح���ق���ي���ق ال����غ����اي����ات امل����ن����ش����ودة يف م���واج���ه���ة ال���ه���ي���م���ن���ة واالس���ت���ك���ب���ار 
العاملي.. وأش��ارت إىل أن األح��داث التي شهدتها املنطقة وخاصة اليمن 
جراء الهمجية األمريكية عززت الحاجة إىل إطاق الصرخة ورفع الشعار 
وال��ت��م��س��ك ب���امل���ش���روع ال����ق����رآين.. واك�����دت أن ال��ش��ع��ار ك����ان ل���ه ال��ع��دي��د من 
األهداف الواقعية والعملية التي حطمت جدار الصمت وانتقال األمة 

من حالة الا موقف إىل حالة املوقف.
ك���م���ا ن���ظ���م���ت م����دي����ري����ة ال����ص����اف����ي����ة، أم���س���ي���ة ث���ق���اف���ي���ة ب����ال����ذك����رى ال���س���ن���وي���ة 

للصرخة يف وجه املستكربين.
ويف األم��س��ي��ة، ب��م��ش��ارك��ة ق���ي���ادات محلية وت��ن��ف��ي��ذي��ة وم��ش��اي��خ وأع��ي��ان 
وشخصيات اجتماعية وعًقال، أكد املشاركون أهمية إحياء هذه الذكرى 
لرتسيخ الثقافة املناهضة للظلم واالستبداد، والعمل عىل استنهاض 

األمة.
وأش����اروا إىل أن ش��ع��ار ال��ص��رخ��ة، ال���ذي أطلقه الشهيد القائد حسن 
بدر الدين الحويث يف وجه املستكربين، كان له األثر يف استنهاض وإحياء 

األمة.
فيما تطّرقت كلمات وف��ق��رات األمسية إىل دور الشعار واسهامه يف 
كبح حاجز الخوف والذل، وتحديد مصري األمة وتعزيز همتها وعزيمتها 

يف مواجهة الطغاة واملستكربين.
وأك����دت أن ال��ش��ع��ار ل��ي��س ل��ف��ئ��ة أو ج��م��اع��ة أو ح���زب ب��ل ل��أم��ة كساح 
وموقف للرباءة من أعداء الله واإلسام واملسلمن، ومواجهة التطبيع 

العلني مع اليهود.
كما ُنظم مكتب اإلرشاد بمديرية معن، فعالية ثقافية إلحياء الذكرى 
السنوية للصرخة يف وجه املستكربين تحت شعار "ساح وموقف".. ويف 
الفعالية أشار وكيل أول أمانة العاصمة خالد املداين، إىل أهمية إحياء 
ال��ذك��رى مل��ا لها م��ن دالالت ملعرفة األع���داء الحقيقين لأمة م��ن أمريكا 
وإسرائيل، واستلهام ال��دروس من الشهيد القائد ونضاله يف مواجهة 
الطغاة واملستكربين والتصدي ملشاريع الهيمنة وال��وص��اي��ة.. ولفت إىل 
دور الشعار ال��ذي أطلقه الشهيد القائد، كموقف وس��اح ل��ل��رباءة من 
أع�����داء ال��ل��ه واألم������ة، وم���واج���ه���ة ط��واغ��ي��ت االس��ت��ك��ب��ار وإف���ش���ال امل���ؤام���رات 

واملخططات العدوانية.
ودع�����������ا امل����������������داين، إىل ت�����ع�����زي�����ز ال�������وع�������ي ب����م����خ����ط����ط����ات األع����������������داء وم�����واج�����ه�����ة 
م���ؤام���رات���ه���م وم���ش���اري���ع���ه���م االس���ت���ع���م���اري���ة واس����ت����م����رار م��ق��اط��ع��ة ال��ب��ض��ائ��ع 

واملنتجات األمريكية والصهيونية.
ويف مديرية السبعن نّظم مكتب اإلرش��اد، فعالية ثقافية بالذكرى 
ال���س���ن���وي���ة ل���ل���ص���رخ���ة يف وج�����ه امل���س���ت���ك���ربي���ن ت���ح���ت ع����ن����وان "ال����ش����ع����ار س���اح 
وم����وق����ف".. ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة اس��ت��ع��رض ن��ائ��ب وزي����ر اإلرش�����اد ال��ع��ام��ة ف���ؤاد 
ن��اج��ي، ب��داي��ة ال��ص��رخ��ة وم��ن��ط��ل��ق��ات��ه��ا، ودوره�����ا يف م��واج��ه��ة أع����داء األم��ة 

واملؤامرات ومشاريع الهيمنة والوصاية.
وأش��ار إىل أن شعار الصرخة ال��ذي أطلقه الشهيد القائد، ب��راءة من 
أع�����داء اإلس�����ام وامل��س��ل��م��ن، وإخ�����راج األم����ة م���ن ح��ال��ة ال��غ��ف��ل��ة وال��ص��م��ت 
والسكوت والتدجن والخنوع والخضوع ألعدائها إىل املوق�ف والتحرك 

العمي الجاد تجاه األخطار الكربى التي ُتحاك ضد األمة.
واع�����ت�����رب ال����ع����ام����ة ن�����اج�����ي، ش����ع����ار ف�������رز ل����ش����ع����وب األم��������ة ب����ص����دق امل����وق����ف 

واالنتماء للهوية االيمانية
حجة.. 

ُنظًمت يف مديريات املفتاح واملحرق واملدينة وعدد من املدارس والعزل 

ب��م��ح��اف��ظ��ة ح���ج���ة ع�����دد م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات واألم����س����ي����ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��م��ن��اس��ب��ة 
الذكرى السنوية للصرخة يف وجه املستكربين.

حيث نظمت الهيئة النسائية الثقافية بمديرية املفتاح محافظة حجة، 
فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للصرخة.

واستعرضت كلمات الفعالية مراحل الصرخة واألسباب التي دفعت 
الشهيد ال��ق��ائ��د إلط��اق��ه��ا، ل��ل��خ��روج م��ن ح��ال��ة ال��خ��ن��وع وال���ذل واالرت��ه��ان 

للصهاينة واألمريكان التي وصلت لها األمة.
وأش��������������ارت إىل م������ا ي���ح���م���ل���ه ال�����ش�����ع�����ار م������ن م�����وق�����ف أخ������اق������ي ل�������ل�������رباءة م��ن 
أع��داء األم��ة، وساح فكري لتعزيز الوعي املجتمعي بخطورة املشاريع 

واملؤامرات التي تحاك ضد اإلسام واملسلمن وكيفية مواجهتها.
ونّظمت مدرستا الشهيد طه املداين والشهيد طه املحطوري الصيفيتان 
لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية يف مدينة حجة، أمسية ثقافية 

بالذكرى السنوية للصرخة.
وألقيت يف األمسية، بحضور وكيل املحافظة محمد القايض ومديري 
مكتبي الرتبية والتعليم عي القطيب واألوقاف محمد عيشان واملدينة 
ع�����ص�����ام ال���������������وزان، ك����ل����م����ات أش�����������ارت إىل أه����م����ي����ة ش�����ع�����ار ال�����ص�����رخ�����ة ل�����ل�����رباءة 
م���ن أع������داء ال���ل���ه، وت���ع���زي���ز ال���ص���م���ود يف م���واج���ه���ة ال���ط���غ���اة وامل��س��ت��ك��ربي��ن، 

واستنهاض األمة الستعادة مكانتها وعزتها.
وأك��دت عىل أهمية تجسيد الهوية اإليمانية، والتمسك بكتاب الله 
كمنهاج واضح ال لبس فيه، وتصحيح األفكار املغلوطة ومواجهة الحرب 

الناعمة بكل الطرق والوسائل املتاحة.
ولفتت إىل أهمية امل���دارس الصيفية لبناء ال��ق��درات وامل��ه��ارات وصقل 
امل���واه���ب وت��رب��ي��ة األج���ي���ال ال���ص���اع���دة ع���ىل ث��ق��اف��ة ال���ق���رآن ال��ك��ري��م وال��ه��وي��ة 

األيمانية.
ويف م��دي��ن��ة ح��ج��ة أق���ام���ت م���درس���ة ال���رس���ول االع���ظ���م ال��ص��ي��ف��ي��ة أم��س��ي��ة 

ثقافيه بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة يف وجه املستكربين.
وخال االمسية أكد ممثي املكتب االشرايف باملحافظة عبدالله مياح 
أه��م��ي��ة إح���ي���اء ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة ل��ل��ص��رخ��ة ال��ت��ي أط��ل��ق��ه��ا ال��ش��ه��ي��د ال��ق��ائ��د 
حسن ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث ب���راءة م��ن أع���داء األم���ة، مشريا أهمية تعزيز 
الوعي ودور الشعار يف إعان الرباءة من أعداء األمة والتصدي ملؤامرات 

العدوان السعودي األمريي وإفشال مخططاته.
ودعا اىل أهمية حمل الشعار كساح وموقف ديني أمام الله وأعداء 
دي�������ن ال����ل����ه وت���ف���ع���ي���ل امل����ق����اط����ع����ة االق����ت����ص����ادي����ة ل���ب���ض���ائ���ع ت����ح����ال����ف ال�����ع�����دوان 

السعودي األمريي والتوجه نحو تحقيق االكتفاء الذايت.
ويف مدرسة الشهيد ابوطالب الصيفية بخريان املحرق محافظة حجة 

أقيمت أمسية ثقافية بالذكرى السنوية للصرخة.
وألقيت يف األمسية بحضور مديري املكاتب التنفيذية كلمات أكدت 
ع���ىل ال��ت��م��س��ك ب��ال��ش��ع��ار وامل����ش����روع ال����ق����راين، يف ت��ع��زي��ز ع���وام���ل ال��ص��م��ود 

والثبات ملواجهة العدوان وكل التحديات الراهنة.
وت��ط��رق��ت مل��واق��ف الشهيد ال��ق��ائ��د ال���ذي ص��دع بالحق يف زم��ن الصمت 

وضحى بروحه من اجل ان تحيا األمة عزيزة كريمة.
الحديدة 

الوقفات التي شارك فيها أعضاء من السلطة املحلية ومدراء مكاتب 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة، أك���د امل���ش���ارك���ون أه��م��ي��ة ال��ش��ع��ار ك��س��اح وم���وق���ف يف م��واج��ه��ة 

قوى االستكبار والطغيان.
وأش����اروا إىل أهمية م��ش��روع الشهيد القائد السيد حسن ب��در الدين 
ال��ح��ويث، الس��ت��ن��ه��اض األم���ة يف م��واج��ه��ة األع����داء ون��ص��رة املستضعفن، 
م���ؤك���دي���ن أن ال���ص���رخ���ة ج�������اءت ب���ع���د إع�������ان أم���ري���ك���ا ح���رب���ه���ا ع����ىل اإلس�����ام 

واملسلمن.
وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات االستمرار يف رفد الجبهات ترجمة 
ل���ش���ع���ار ال��ش��ه��ي��د ال���ق���ائ���د مل����ا ل����ه م����ن أث�����ر ك���ب���ري ع����ىل أع�������داء األم������ة وم���واج���ه���ة 

التطبيع مع كيان العدو الصهيوين.
وحثت الجميع عىل مقاطعة البضائع األمريكية واإلسرائيي، مؤكدة 
أه���م���ي���ة اس���ت���م���رار ح��م��ل��ة "إع����ص����ار ال���ي���م���ن" وال����دف����ع ب���ال���ط���اب وال���ط���ال���ب���ات 
للمدارس الصيفية لتحصينهم من األفكار الهدامة وتنمية قدراتهم يف 

مختلف الجوانب العلمية واملعرفية.
وشددت البيانات عىل ضرورة تعزيز وحدة الصف إلفشال مخططات 

العدوان والتحرر من الوصاية والتبعية.
اب 

نظم مكتبا الهيئة العامة لأوقاف والهيئة العامة للزكاة بمحافظة إب 
فعالية ثقافية وخطابية بالذكرى السنوية للصرخة يف وجه املستكربين.

ويف ال����ف����ع����ال����ي����ة، أش����������ارت ك���ل���م���ة ق�����ي�����ادة امل����ح����اف����ظ����ة ال�����ت�����ي أل����ق����اه����ا ي��ح��ي��ى 
اليوسفي إىل دور الصرخة كساح وموقف يف مواجهة قوى االستكبار 

والطغيان العاملي والتصدي ملخططاتها التآمرية.
وتطرق إىل املحاوالت البائسة ألمريكا وعمائها يف منع تداول الشعار، 
الفتاً إىل أن الشعار الذي أطلقه الشهيد القائد يف العام 2002م فضح 
املشروع األمريي الغربي الصهيوين يف املنطقة، ما جعلهم يشنون حربا 

كونية عىل اليمن.
وأكد اليوسفي أهمية التمسك باملشروع القرآين الذي أسسه الشهيد 
القائد لتغيري واق��ع األم���ة، ورف��ض مشاريع ال��وص��اي��ة وم��ق��ارع��ة الطغاة 
واملستكربين، مؤكدا أن الشعار يجسد الرباءة من أعداء األمة خصوصا 
أمريكا وإسرائيل.. من جانبه أكد مدير مكتب هيئة األوقاف باملحافظة 
بندر العسل، أهمية الشعار يف إخراج األمة من حالة التدجن والخنوع 
لأعداء إىل املوق�ف والتحرك العمي ضد املؤامرات التي ُتحاك ضدها.

وب�����ّن أن ال���ص���رخ���ة ت��ع��ب��ري واض�����ح ع���ن امل���وق���ف ال�����ذي ي��ج��ب أن ُي��ت��خ��ذ يف 
م����واج����ه����ة ال���ص���ه���ي���ون���ي���ة ال����ع����امل����ي����ة، م����ع����ت����رباً ال����ش����ع����ار وم���ق���اط���ع���ة ال���ب���ض���ائ���ع 
األم��ري��ك��ي��ة واإلس��رائ��ي��ل��ي��ة س���اح���اً ف��ع��اال يف م��واج��ه��ة امل���ش���اري���ع ال��ت��آم��ري��ة، 
والدفاع عن قضايا األمة وتعزيز الصمود يف مواجهة تحالف العدوان.

فيما تطرق نائب مدير مكتب هيئة الزكاة باملحافظة محمد النقيب، 
إىل أه����داف ال��ش��ع��ار يف ت��ع��زي��ز وح���دة األم���ة وم��واج��ه��ة امل���ش���روع األم��ري��ي 
ال��ص��ه��ي��وين، م��ؤك��دا أه��م��ي��ة إح��ي��اء ه���ذه ال��ذك��رى الس��ت��ل��ه��ام ال����دروس من 

الشهيد القائد ونضاله يف مواجهة الطغاة واملستكربين.
بدوره استعرض الناشط الثقايف رضوان العودي، منطلقات الصرخة 
ودورها يف مواجهة أعداء األمة، مؤكدا أن شعار الصرخة، إعان الرباءة 

من أعداء لله.
ريمة 

أح����ي����ا أب�����ن�����اء م����دي����ري����ة ب������اد ال����ط����ع����ام ب���م���ح���اف���ظ���ة ري����م����ة ف���ع���ال���ي���ة ال����ذك����رى 
السنوية للصرخة يف وجه املستكربين بحضور حاشد.

وأشارت كلمات املشاركن يف الفعالية التي أقيمت بمنطقة ربوع بني 
خويل اىل أهمية استنهاض األمة من خال املشروع القرآين الذي أطلقه 
الشهيد القائد السيد حسن ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث رض���وان ال��ل��ه عليه من 

خال نظرته القرآنية يف تقييم واقع األمة تجاه أعدائها.
وأك������د امل����ش����ارك����ون أن امل�����ش�����روع ال�����ق�����رآين س��ي��ض��ل ه����و امل�����ش�����روع امل��ن��اه��ض 
للهيمنة االمريكية والصهيونية كما تحدث املشاركون عن الواقع الذي 
ج����اءت م���ن خ��ال��ه ص��رخ��ة ال��ح��ق يف وج���ه امل��س��ت��ك��ربي��ن ح��ت��ى ظ��ه��رت عىل 

اعدائها رغم كل التحديات.
ويف ذات ال��س��ي��اق أق��ي��م��ت ن���دوة ثقافية ب��م��دي��ري��ة م��زه��ر أك���دت ع��ىل أن 
شعار الرباءة يف وجه املستكربين جاء بمثابة تحصن لأمة من االخرتاق 
م���ن ق��ب��ل اع���دائ���ه���ا وت��ح��ص��ن ل��أج��ي��ال م���ن ال��ث��ق��اف��ات امل��ط��ب��ع��ة م���ع أع����داء 

الدين والوطن.
وأوض�����ح ال���ح���اض���رون أن االم����ة ال��ت��ي ت��ت��م��س��ك ب��ال��ن��ه��ج ال���ق���رآين ه���ي أم��ة 
منتصرة بفضل الله تعاىل وثبات املجاهدين وتضحياتهم يف سبيل الله 

ونصرة املستضعفن.
البيضاء 

نظمت الهيئة النسائية الثقافية العامة يف محافظة البيضاء بمديرية 
رداع فعالية خطابية بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة يف وجه الطغاة 

واملستكربين. 
وأش������ارت ك��ل��م��ات ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ب��دئ��ت ب���آي���ات م���ن ال���ذك���ر ال��ح��ك��ي��م إىل 
األحداث التي سبقت الصرخة وحالة الذل والخنوع التي وصلت إليها 
األمة حتى جاء املشروع القرآين ليخرج األمة من حالة التبعية إىل حالة 

املوقف.
كما تطرقت إىل أهمية الصرخة يف اتخاذ موقف ح��ازم ملواجهه قوى 
االستكبار العاملي وكيف أحدث الشعار نقلة نوعية ومعنوية يف مواجهة 

العدوان وحطم جدار الصمت يف مواجهة الطغاة
وأكدت الكلمات عىل أهمية املقاطعة للبضائع األمريكية واإلسرائيلية 
كونه يمثل ضربة اقتصادية للعدو ويعطي فرصة لتنمية اإلنتاج املحي 

للوصول لحالة االكتفاء الذايت.
مارب 

ن��ّظ��م أب��ن��اء م��دي��ري��ة ب��دب��دة بمحافظة م����أرب، وق��ف��ة ح��اش��دة بمناسبة 
ال��ذك��رى السنوية للصرخة يف وج��ه املستكربين، تحت عنوان "الشعار 

ساح وموقف"

ويف ال�����وق�����ف�����ة، ال����ت����ي ح����ض����ره����ا م����دي����ر م����دي����ري����ة ب�����دب�����دة درع����������ان ال���س���ق���اف 
وم���دي���ر م��ك��ت��ب ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل�����أرايض يف امل��ح��اف��ظ��ة ي��اس��ر س����راج وأم���ن 
محي املديرية عي الحيي ومدير أمن املديرية العقيد طال الشريف، 
ألقيت كلمات أكدت أهمية الشعار يف إعان الرباءة من أعداء اإلسام 

واملسلمن ومناهضة املخاطر التي تحاك ضد األمة.
وأش���ارت إىل أن الشهيد القائد تحّرك بشجاعة يف إع��ان الصرخة يف 
وجه املستكربين يف مثل هذه األيام.. الفتة إىل األثر الكبري الذي أحدثته 

الصرخة يف تغيري واقع األمة ومناهضة املشروع األمريي.
وتطّرقت الكلمات إىل أهمية إحياء ذكرى الصرخة ملا تمثله من دالالت 
إيمانية تنور األمة وتعرفها باألعداء الحقيقين أمريكا وإسرائيل، مشرية 
إىل ح��ال��ة ال��ض��ع��ف ال��ت��ي ع��اش��ه��ا ال��ي��م��ن ق��ب��ل ان��ط��اق��ة امل���س���رية ال��ق��رآن��ي��ة.. 
ت��خ��ل��ل ال���وق���ف���ة ب���ح���ض���ور ع�����دد م����ن امل���ش���اي���خ وال���ش���خ���ص���ي���ات االج��ت��م��اع��ي��ة، 
قصائد شعرية، عرّبت عن أهمية املناسبة والصرخة يف وجه املستكربين.

عمران 

احتشد أبناء محافظة عمران يف مدينتي عمران وخمر إلحياء الذكرى 
السنوية للصرخة.

ففي الفعالية الجماهريية بمدينة عمران بمشاركة محافظ املحافظة 
الدكتور فيصل جعمان وعضو مجلس الشورى عبده حبيش وقيادات 
م��ح��ل��ي��ة وأم��ن��ي��ة وع��س��ك��ري��ة، ردد امل���ش���ارك���ون ه��ت��اف��ات ال�����رباءة م���ن أع���داء 
األم�����ة، م��ؤك��دي��ن وق��وف��ه��م إىل ج���ان���ِب ال��ق��ض��ي��ِة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ِة واألق�����ى.. 
وأك����دت ك��ل��م��ات ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي أل��ق��اه��ا م��دي��را مكتبي ال��رتب��ي��ة باملحافظة 
زي����د رط����اس واإلرش�������اد وش�����ؤون ال��ح��ج وال���ع���م���رة ع��ص��ام ط���ام���ش، أه��م��ي��ة 
الشعار يف تعزيز الصمود ملواجهة التحديات التي تتعرض لها األم��ة، 

بما يف ذلك العدوان عىل اليمن.
وأش�����������ارا إىل أه����م����ي����ة إح�����ي�����اء ال������ذك������رى ل���ت���ج���س���ي���د ق����ي����م ال�����ع�����زة وال����ش����م����وخ 
ومواصلة النضال يف الدفاع عن الوطن حتى تحقيق النصر، داعّن أبناء 
الشعب اليمني إىل مقاطعة البضائع واملنتجات األمريكية اإلسرائيلية، 

كموقف أثبت جدوائية وأثره عىل العدو.
وحث رطاس وطامش أبناء املحافظة عىل دفع الطاب وتشجيعهم 
لالتحاق باملراكز والدورات الصيفية لتحصينهم من الثقافات املغلوطة 

واملنحرفة ومخاطر الحرب الناعمة.
فيما أُلقيت كلمات، أكدت أن الشعب اليمني سيظل يهتف بشعار 
الحرية والكرامة يف مواجهة أمريكا وإسرائيل وسياساتهما التدمريية 
ب��ح��ق ش���ع���وب األم�������ة.. ويف ال��ف��ع��ال��ي��ِة ال���ج���م���اه���ريي���ِة ل��ل��م��دي��ري��ات ال��غ��رب��ي��ة 
والشمالية بمدينة خمر، أكد املشاركون امليض يف مناهضة قوى االستكباِر 
ومشاريعها التدمرييِة لأمِة وُمقدراتها وُمقدساتها.. وأشارت كلمات 
مدير مديريتي خمر عبد الواحد األشقص وحوث وائل أبو حلفة إىل أن 
قوى الطغيان، فشلت يف تكميم أفواه األحرار املدافعن عن قيم العدالة 

والحرية الصادحن بالحق والرباءة من أعداء الله واألمة.
وتطرقت إىل ما حذر منه الشهيد القائد حسن بدر الدين الحويث من 
مؤامرات وما يمثله شعار الصرخة من أهمية يف إعان الرباءة من أعداء 
الله، حاثة عىل تعزيز الوعي املجتمعي بمخططات العدوان األمريي 

السعودي اإلمارايت وأطماعه يف اليمن
جامعتا صعدة واب 

ن���ظ���م���ت ج���ام���ع���ت���ا ص����ع����دة وإب ، ف���ع���ال���ي���ة ث���ق���اف���ي���ة ب����ال����ذك����رى ال��س��ن��وي��ة 
للصرخة يف وج��ه املستكربين، تحت ع��ن��وان "ال��ش��ع��ار س��اح وم��وق��ف". 
. ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة، أك����د وك��ي��ل امل��ح��اف��ظ��ة ل���ش���ؤون ال��ث��ق��اف��ة واإلع������ام يحيى 
ال����ح����م����ران، أه���م���ي���ة ال���ش���ع���ار يف إع������ان ال��������رباءة م����ن أع�������داء ل���ل���ه وم��ن��اه��ض��ة 

املخاطر واملخططات التي ُتحاك ضد األمة.
وأشار وكيل املحافظة الحمران إىل أن الشهيد القائد تحرك بشجاعة 
يف إعان الصرخة يف وجه املستكربين يف مثل هذه األيام آخر جمعة من 
شهر ش��وال، الفتاً إىل األث��ر الكبري التي أحدثته الصرخة يف تغيري واقع 

األمة ومناهضة املشروع األمريي.
ودع��������ا ج���م���ي���ع األك����ادي����م����ي����ن وأس�������ات�������ذة ال����ج����ام����ع����ات إىل إث����������راء ال���ش���ع���ار 
بالنقاشات واألبحاث العلمية واستخاص أهميته واألثر الذي تركه يف 

تحرير األمة ويف عزتها وكرامتها واستقالها.
من جانبه أشار وكيل محافظة إب القايض عبد الفتاح غاب إىل أهمية 
إحياء ذكرى الصرخة ملا تمثله من دالالت إيمانية تعرف األمة باألعداء 
الحقيقين أمريكا وإسرائيل.. موضحا حالة الضعف التي عاشها اليمن 
ق��ب��ل ان���ط���اق���ة امل���س���رية ال���ق���رآن���ي���ة، وال����خ����وف م���ن م���ج���رد اإلش�������ارة اىل دول 
االستكبار العاملي بزعامة أم��ري��ك��ا.. ووص��ف غ��اب ال��وض��ع ال��ذي وصلت 
إل��ي��ه األم���ة يف مشروعها ال��ت��ح��رري، وم��ا نتج عنه م��ن ت��ط��ور يف التصنيع 
ال��ح��رب��ي وال����ط����ريان امل���س���ري، وم���ق���ارع���ة دول ال����ع����دوان وم��رت��زق��ت��ه وت��ح��ري��ر 
الكثري من األرايض اليمنية وتحقيق االنتصارات يف مختلف الجبهات، إال 
نتيجة لذلك املشروع الذي تبناه الشهيد القائد السيد حسن بدرالدين 
الحويث من منطقة مران.. ويف الفعالية أوضح رئيس جامعة إب الدكتور 
طارق املنصوب إىل أن الشهيد القائد بتحركه ورفعه شعار الصرخة يف 
2002م أعاد األمة اىل مسارها الصحيح والوقوف ضد مشروع قوى 
الغطرسة واالستكبار العاملي.. مشريا اىل عظمة الشعار الذي كان يردد 
يف بعض مناطق صعدة ويتعرض من يردده لسجن واملطاردة والتنكيل 

وأصبح اآلن يردد يف أغلب املحافظات اليمنية.
وأشار رئيس جامعة إب إىل أن هذِه الفعالية التي تقام بالتشارك مع 
جامعتي صعدة وإب تمثل نقلة نوعية وبداية إنطاقة للتعاون املشرتك 

وتبادل الخربات بن الجامعتن يف مختلف املجاالت.
ف���ي���م���ا أل���ق���ي���ت ك���ل���م���ة ت���رح���ي���ب���ي���ة ب����أس����م ج���ام���ع���ة ص����ع����دة أل����ق����اه����ا األس����ت����اذ 
عبدالله حورية للرتحيب بالضيوف القادمن من جامعة إب، مشرياً 
إىل أن مناسبة ال��ذك��رى السنوية للصرخة جمعت األم��ة ووحدتهم يف 

مواجهة املشروع األمريي.
ولفت حورية إىل أن شعار الصرخة أفشل املشروع االمريي عىل اليمن 

واملنطقة بشكل عام.

تتواصل الفعاليات الثقافية املختلفة ما بن الخطابية واالحتفاالت والوقفات املتعددة يف عدد من عواصم املحافظات ويف املديريات بمناسبة 
الذكرى السنوية للصرخة التي يصدح بها اليمنيون اليوم تعبريا عن الرفض لقوى الهيمنة واالستكبار وعىل رأسها امريكا واسرائيل.. هذا لشعار 
الذي قال عنه الشهيد القائد السيد حسن بدر الدين الحويث سام الله عليه  يف مطلع العام 2002م اصرخوا وستجدو من يصرخ اىل جانبكم, 

وها هي املاين اليوم تصدح بشعار الرباءة من أعداء الله متجاوزة حدود اليمن.. "26سبتمرب" تابعت الفعاليات التي نظمت يف عدد من 
املحافظات ورصدت أهمها إىل التفاصيل:

متابعة/  اإلدارة الثقافية 

يف الذكرى السنوية للصرخة..

فعاليات ثقافية ووقفات تجسيد اهمية الشعار كسالح وموقف يف وجه املستكربين



* من املفتتح من هذا الحوار 
دعنا العميد أنور املاوري نقرأ 
وتأثرياتها  املستجدات  بعض 
أمنيا وعسكرية وجيو سياسياً؟
** يف البدء اسمحوا لنا ان نرفع التحايا 
والتقدير اىل رمز هذه األمة العظيمة أال 
وهو السيد القائد الرمز السيد عبدامللك 
قائد  الثورة  قائد  الحويث  الدين  بدر  بن 
التحدي  القرآنية..وعنوان  املسرية 
والصمود والواجهة ضد قوى الصهيونية 
العاملية.. ونبارك  اإلقليمية والصهيونية 
له صدق الثبات وصدق املقاصد الخرية 
املباركة وهو يقود شعبنا اليمني املسلم 
املؤمن املكافح نحو مرافئ األمن واألمان 
لهذا  نعرب  ان  ونود  والكرامة  والعزة 
القائد الحكيم والعظيم عن مدى اعتزاز 
امتنا وشعبنا بقيادته رغم كل املصاعب 
والتحديات وكثري منها اصطنعها األعداء 
واملغرضون والحاقدون.. أما عن قراءيت 
لألحداث واملستجدات فإن واقع الحال 
فهو  بالكثري..  يوحي  واملشاهد  املعايش 
واقع تحدٍي.. دوافع مواجهة بني الحق 
الصادقني  املؤمنني  بني  الباطل..  وبني 
وقوى  االرتهان  قوى  وبني  املجاهدين 
العمالة والخيانة وبإذن الله الحق منتصر, 
وميادين  القتال  بذلك جبهات  وتشهد 
املرابطة والثبات فمثالً: عاصمة العدوان 
واملؤامرات الرياض وكذا أبو ظبي قد سعت 
قدر جهدها وقدر أموالها القذرة ان تتبنى 
اصطلح  -الذي  مشبوهاً  سياسياً  إطاراً 
القيادي  املجلس  اطالق مسمى عجيب 
السيايس- وانتدب إليه ثمانية من األتباع 

االنبطاحيني املشهود لهم بالوالء املشبوه 
للنظامني السعودي واإلمارايت وارتهانهم 
واضح وجيل وهم موضع سخرية وازدراء 
جاؤوا خلسة من الزمن وعىل حني غفلة 
وأعلن عن تسميته واسمه وأعلن إشهاره 
عديدة  دسائس  وبعد  دامس  ليل  يف 
وإزاحات وإبعاد وتهديدات وإجبار وإكراه 
حتى يظهر مثل هذا الكيان املشبوه وغري 

الشرعي ويف الوقت الضائع كما يقال.. 
والهدف من إنشائه.. أوالً إلقاء تبعات 
عىل  واستمرارها  العدوانية  الحرب 
)الثمن(  املجلس  املسخ  املجلس  هذه 
مجلس  وهو  ثمانية  أعضائه  عدد  أي 
حرب وأعضاؤه عناصر أمنية ومخابرات 
وقيادات مليشاوية.. إذن.. األمور ال تبشر 
بخري إطالقاً وإنما األمور يف غاية التعقيد.. 
أراد السعودي واإلمارايت ان يدفعا باألمور 
إىل مرحلة تأزيم جديدة ومن املؤسف أنهم 
صناعة  اي  تهدين  مرحلة  لها  اختاروا 
هدنة هشة مليئة بالخروقات واألعمال 
فرتة  به  ما خلصت  االستفزازية.. وهذا 
الشهرين املسماة هدنة..  مع أن القيادة 
والقيادية  السياسية  والقيادة  الثورية 
العسكرية تعاملت مع هذه الهدنة بكثري 
من الرقي واالهتمام والصرب االسرتاتيجي 
.. وتقبلت عىل مضض كل الخروقات من 
أجل إنجاح اي مسعى حقيقي للسالم 
واالستقرار من أجل هذا الشعب املؤمن 
املسلم املكافح املرابط يف سبيل الله ويف 
العسكري هادئ  سبيل دينه.. والوضع 
إىل حد ما.. ولكن يشوبه الحذر وتسوده 
الخروقات املتعمدة ضد الجيش واللجان 

وضد الشعب الصامد الثابت..
وما زال الحصار خانقاً.. ويكاد العدوان 
التي  املوائن  وكل  الحديدة  ميناء  يخنق 
يديرها املجلس السيايس األعىل.. يف حني 
سمح ببعض حركة يف مطار صنعاء وهي 

حركة محدودة ومضغوط عليها.. 
من  واضح  احتيال  هناك  حني  يف 
قيادة العدوان بشأن هذا امللف اإلنساين 
املنصرمة  القريبة  الفرتة  ويف  الشائك.. 
أجرت دول العدوان ومتحالفوها أكربه 
مناورة عسكرية وأمنية عىل مرمى حجر 

من مياهنا اإلقليمية..
* نود.. عميد  أنور املاوري أن 
تحدثونا عن الجريمة املنظمة.. 
ويف األلوية اإلرهاب وتفريعه 
العدوان  دور  وعن  وتفريخة 

يف هذا املضمار؟
** اإلرهاب والجريمة املنظمة وجرائم 
من  وغريها  والتهريب  األموال  غسيل 
الجرائم .. أهم داعميها ورعاتها قيادات 

العدوان..  وعناصر محسوبة عىل دول 
كامل  بشكل  تقع  املسؤولية  ولذلك 
عىل العدوان وعىل البيئة التي أوجدها 
العدوان وجعلها بيئة حاضنة لإلرهاب 
وللجرائم املنظمة.. ومنها غسيل األموال 
وباملوروث  بالبيئة  واألضرار  والتهريب 
البيئي للساحل الغربي لليمن وبدءا من 
ميدي  إىل  ووصوالً  وعدن  العارة  رأس 
العدوان  مخابرات  وتعلم  وحريوت.. 
ما قامت وما تقوم به من تفريخ بيئات 
أن  بل  واإلهاربيني..  لإلرهاب  حاضنة 
تحت  وتمرح  تسرح  اإلرهابية  العناصر 
رعاية بعض الرموز القيادية العدوانية.. 

السعودي  السفري  ذلك  ويدرك 
والسفري اإلمارايت وهم يرعون ويدعمون 
الخفاء  يف  ويساندون  اإلرهابي  املد 
العناصر اإلرهابية من القاعدة وداعش 
وهذه ليست من األمور الخفية فهاهي 
معلومات املخابرات األمريكية واملخابرات 
امللف  بهذا  اطالع كامل  الربيطانية عىل 
أنها  وهي تدعم اإلرهاب, ولكنها تدعي 
إسرتاتيجية  وهذه  اإلرهاب..  تحارب 
أمريكية وغربية إليجاد الذرائع واملربرات 

لتدخالتها العديدة والسافرة..
الساحل  ان  صحيح  *هل 
الغربي لليمن وكذا الساحل 
املجال  االفريقي هي  الشرقي 
خالله  ومن  فيه  تنشط  التي 

املنظمات اإلرهابية؟
املخابراتية  فامللفات  تأكيد..  بكل   **
والصهيونية  والربيطانية  األمريكية 
والفرنسية حافلة ومتخمة بهذه األعمال 

وداعميها وأساليبها وتمويلها ...إلخ هذه 
كيفما  بها  تلعب  أوراق  وهي  القضايا 
تشاء ومتى ما ارادته وحسب كل أجندة 
مطلوبة.. ودعني أؤكد لك هنا القاعدة 
وداعش صناعة أمريكية بريطانية فرنسية 
صهيونية بامتياز وتخدم سياسات هذه 
العسكرية  والقيادة  واألنظمة  الدول 
هذه  تنقالت  تسهل  من  هي  األمريكية 
العناصر وهي من توفر لها املالذات اآلمنة 
البحر  ضفتي  بني  لها حركتها  وتسهل 
األحمر وتحديداً يف الجنوب ونعني جنوب 

البحر األحمر..
* هل تعتقد ان القرصنة يف 
مسيس  عمل  األحمر  البحر 
اىل  تؤشر  عندما  وتظهر 
األجنبية  املخابرات  ذلك 
وتحديداً األمريكية الربيطانية 

والصهيونية؟
معقد  عمل  البحرية  القرصنة   **
جداً ويرقى إىل ان يكون عمالً مخابراتياً 
العمل  بهذا  والقيام  األوىل..  بالدرجة 
يحتاج إىل إمكانيات ويحتاج إىل معلومات 
وحركة  وواسعة  عالية  استخباراتية 

السفن املستهدفة ودوافع إبحارها.. 
ولذلك القرصنة عمل اجرامي ارهابي 
خطري بحاجة إىل قدرات استثنائية جداً 
إال لوكاالت استخباراتية  يتوفر  وهذا ال 
عالية املهنية والقدرات اللوجستية الكبرية 
واملتعددة ولذلك فإن القرصنة هي عمل 
صهيوين  بريطاين  امرييك  استخبارايت 
لفرض معادالت معينة ولتدويل البحر 
األحمر ومضيق باب املندب وخليج عدن.

نظم اتحاد القوي الشعبية بصنعاء أربعينية 
الفقيد محمد يحيى املداين رئيس تحرير صحيفة 
"الشورى" األسبق والذي ارتبط ذكره بمحافظة 
مات  والذي  رأسه  الرتبة مسقط  ومدينه  تعز 
عىل فراشة بسبب الحصار الذي فرضه العدوان 
عىل اليمن ولم يستطع السفر للعالج وستبقى 

ذكرياته وكتاباته.
السيايس  عضو  قال  التأبينية  الفعالية  ويف 
إننا نتذكر بهذه  النعيمي  األعىل محمد صالح 
وأمة  شعب  هم  حمل  عزيزا  أخا  األربعينية 
وجسد مبادئ وأخالق اإلنسان الشاعر واألديب 
الذي وصفة النظام السابق بأنه الجناح العسكري 
التحاد القوى الشعبية ومن خالل عملة يف عدد 
من منابر اإلعالم وصحيفة الثورة والشورى كان 
يحمل هموم وتطلعات املستضعفني واملظلومني 
يف الوطن والدول الشقيقة كان بقلمه يشكل 
الظلم  ملقاومة  الحرية  من  مساحة  للجميع 
واالستبداد.. وأضاف عضوا السيايس األعىل أن 
علينا االستفادة من مآثر الفقيد والتي جسدها 

يف مسريته العملية.
فيما أكد وزير الرثوة السمكية  محمد الزبريي 
يف كلمة أحزاب اللقاء املشرتك ان الوطن واألمة 
فقدت هامة وطنية إعالمية وأدبية وثقافية كبرية 
وعلما من اعالم الثورة املضادة والتي قال انها 
رسمت مسرية واضحة لشعبنا اليمني مشريا إيل 
أن الساحة اليمنية يف كل يوم تشهد رحيل هامة 
من الهامات ضحوا بأنفسهم وتحملوا العدوان 

والحصار وحرموا من السفر لرتى األمة النور.
يعاين من  اليمن  أن  الزبريي  الوزير  وأوضح 
مناحي  كل  يف  املستمر  والحصار  العدوان 
الحياة وعلينا التعاون للحفاظ عىل هويتنا التي 
نستغل  أن  وعلينا  طمسها  العدوان  يحاول 
الوضع العاملي لنعود باليمن إىل عهده املعروف 
وموقعه املهم بني الدول بسيادته الكاملة بعد 

دحر املعتدين. 

العدوان يف زوال
وكان للقائم بعمل وزير حقوق  اإلنسان عيل 
الديلمي كلمة يف األربعينية قال خاللها إن الرعيل 
األول والهامات اإلنسانية يف بالدنا ال تتكلم اال 
بعد رحيلها وهذا هو حال كل املبدعني يف بالدنا 
وامتنا العربية ونتذكر مآثر الكثري من الهامات 
أدبية  هامة  أن  الديلمي  وأشار  رحيلها  بعد 
وإعالمة وثقافية مثل الفقيد املداين كان يهتم 
بعمله وكل من يعمل معه وكان من الشعراء، 
الصوفيني ويمثل رحيله خسارة لنا جميعا ألننا 
عرفناه مثقفا وأديبا وشاعرا وشخصية إنسانية 
عاىن من املرض وحرم من السفر بسبب إغالق 

العدوان مطار صنعاء.
القوى  اتحاد  كلمة  سلطان  محمد  وألقى 
الشعبية قال فيها: متى ما ذكرت محافظة تعز 
وباألخص مدينة الرتبة يذكر الفقيد ومسريته مع 
القلم الحر النزيه الذي سخره لخدمة الناس ولم 
يكن ينقاد وراء رغبات الكبار ومشاركاته حافلة 
بالعطاء والنضال وال يمكن اختصارها بسطور 
معدودة الن الفقيد ترك إرثا سيظل حيا بيننا عىل 

مدى العمر بما تركه لنا من معان.
نبيلة وإنسانية

نجل  ألقاها  التي  هي  املؤثرة  الكلمة  وكانت 
الفقيد الطالب الجامعي ابراهيم محمد يحيى 
املداين قال فيها نجتمع اليوم يف أربعينية والدي 
واألديب  الشاعر  املداين  يحيى  محمد  الفقيد 
والصحفي الذي عرفة الجميع بتواضعه وسلوكه 
الحسن الذي اكسب محبة الناس وكان يدافع 
بقلمه عن املظلومني يف اليمن وفلسطني والعراق 
األدبية وكان  أشعاره وكتبة  ولبنان من خالل 
يعتربها من أعىل مراحل اإلحسان وترك لنا صور 
رائعة  وجميلة من أعماله األدبية والشعرية التي 
غاص بها يف ربوع اليمن وعواصف العالم والتي 
عكس فيها حبه لنا ولوطنه اليمن والمته العربية 

واإلسالمية. 
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والتعايش يف اللغًة املحبة واأللفة، وتعايش األشخاص 
إذا وج��دوا يف نفس املكان وال��زم��ان، والتعايش أيضاً هو 
مجتمع تتعدد طوائفه، ويعيشون فيما بينهم بانسجام 
ووئام عىل الرغم من كل االختالفات من حيث األديان أو 
األعراق أو اللغات، والتعايش السلمي يعني بيئة يسود 
فيها التفاهم بني فئات املجتمع املختلفة دون اللجوء إىل 
استخدام القوة، ويأيت التعايش عىل وزن )تفاعل( مما 
يدل عىل وجود العالقة املتبادلة بني األطراف املتعايشة.

أما التعايش اصطالحاً اجتماع مجموعة من الناس يف 
مكان واحد، حيث تربطهم وسائل العيش من الطعام، 
وال���ش���راب، وأس��اس��ي��ات ال��ح��ي��اة، بغض النظر ع��ن الدين 
أو االن���ت���م���اءات األخ�����رى، ح��ي��ث ي��ع��رف ك���ل م��ن��ه��م حقوقه 

وواجباته دون اندماج أو انصهار تام.
وللتعايش أنواع حيث تعيش مجموعات من مختلف 
ال��دي��ان��ات وامل���ذاه���ب وال��ل��غ��ات واألع������راق وامل��ع��ت��ق��دات معاً 
يف الكثري من ال��دول يف العالم، لذلك توجد العديد من 
األنواع للتعايش والتي ال غنى عنها للحفاظ عىل انسجام 

هذه املجموعات.
ويتلخص التعايش يف عيش األشخاص ذوي الديانات 
والطوائف وامل��ذاه��ب املختلفة مع بعضهم البعض دون 
خالفات أو نزاعات، وذلك من خالل نشر ثقافة املعاملة 
الحسنة واملعروف والقيم األخرى التي تساهم يف مصالح 
ج���م���ي���ع األط�������������راف يف أم���������ور ال�����ح�����ي�����اة وامل������واط������ن������ة امل����ش����رتك����ة، 
وت���ش���م���ل م���ظ���اه���ر ه������ذا ال�����ن�����وع م�����ن ال���ت���ع���اي���ش يف االع��������رتاف 

بوجود الدين اآلخر واحرتام شعائره.. 
والتعامل مع األشخاص بمختلف انتماءاتهم باإلحسان 
وال��ل��ط��ف، دون امليل إىل ال��ع��دوان أو اس��ت��خ��دام اإله��ان��ات 

واملضايقات.
وقد تضم بعض الدول مذاهب وفرق مختلفة من كل 
دين، حيث من املهم تعايش هذه املجموعات مع بعضها 
البعض للمحافظة عىل استقرار وأمن البالد، وتتضمن 
ب����ع����ض م����ظ����اه����ر ال����ت����ع����اي����ش امل�����ذه�����ب�����ي يف م�������راع�������اة ال����ق����واع����د 
ال����ش����رع����ي����ة يف ال����ت����ع����ام����ل م�����ع امل������ذاه������ب األخ������������رى، وم�����راع�����اة 
االختالفات دون االستهزاء بأفكار ومعتقدات اآلخرين.

واألص�������������ل يف ال�����ت�����ع�����ام�����ل ه�������و دع�����������وة اآلخ��������ري��������ن ب�����ال�����ت�����ي ه���ي 
أحسن والرفق واللني، والنظر إىل اآلخر كفرد له حقوق 
وواج���ب���ات ي��ج��ب اح��رتام��ه��ا واالل���ت���زام ب��ه��ا، وع���دم التقليل 
م���ن ش����أن اآلخ�����ر ب���ن���اًء ع���ىل م��ذه��ب��ه أو دي���ان���ت���ه.. وم����ن امل��ه��م 
يف ال���ت���ع���اي���ش ت���ك���اف���ؤ ف������رص ال���ع���ي���ش ال����ك����ري����م، وال���ع���م���ل، 
وال���دراس���ة ب��ني الجميع وال��ل��غ��ات دون ال��ت��ع��رض للتمييز 

أو العنصرية.
ومن ضوابط التعايش بني أفرادها يف املجتمع بطريقة 
سليمة وسلسة منها حق االنتماء دون التقليل من شأن 
اآلخ����ري����ن، واالل����ت����زام ب��ق��وان��ي��ن��ه واع���ت���ب���اره م��ن��ه��ج��اً ل��ل��ح��ي��اة، 
ورفض الظلم وتهميش اآلخر أو املّس بكرامته وحريته، 
وض����������رورة األخ�������ذ ب���م���ب���دأ ال�����ح�����وار ال����ف����ع����ال، وال����ت����ف����اه����م م��ع 

اآلخرين دون استخدام العنف.
ومن األهمية بمكان التطرق إىل أسس التعايش لتعزيز 
االس��ت��ق��رار يف املجتمع وأول��ه��ا ال��ع��دل وال���ذي يعد مفهوم 
ق��ائ��م ع���ىل ال����ص����واب، وال��ع��ق��الن��ي��ة، وال���ق���ان���ون ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
وال������دي������ن، واإلن�������ص�������اف، ب����اإلض����اف����ة إىل إدارة ال����ق����ان����ون م��ع 
مراعاة الحقوق املدنية التي تتمثل يف تمتع جميع األفراد 
واملواطنني بحرياتهم بشكل متساوي أمام القانون، دون 
التمييز عىل أس��اس العرق أو الجنس أو اللون أو الدين 
أو السن.. كذلك اإلحسان الذي يشمل القول اللطيف، 
وال���ع���م���ل ع���ىل أك���م���ل وج�����ه، وت��ج��ن��ب اإلس�������اءة ل��آخ��ري��ن، 
وال��ص��رب، وت���رك امل��ح��رم��ات، وأداء ال��واج��ب��ات، واالج��ت��ه��اد 
يف جميع أنواع الخري مثل؛ الصدقة، واإلعانة، وعيادة 
املريض، والشفاعة، وردع الظلم، حيث ُيعترب اإلحسان 
واحدة من الركائز التي تعمل عىل تعزيز مبدأ التعايش 

يف املجتمع. 
وم�������ن أس�������س ال����ت����ع����اي����ش ال����رح����م����ة وه�������ي إظ�����ه�����ار ال���ع���ط���ف 
وال�����ت�����س�����ام�����ح ت�����ج�����اه اآلخ�������ري�������ن ب����������داًل م������ن اس������ت������خ������دام ال����ق����وة 
واإلس���اءة، حيث دع��ت الديانات السماوية جميعها إىل 
ال���ت���ح���يل ب���ه���ذه ال���ص���ف���ة ال���ح���م���ي���دة ال���ت���ي ت��ج��ل��ب ال��ط��م��أن��ي��ن��ة 
وال���س���الم ب���ني ال���ن���اس؛ وذل�����ك مل���ا ل��ه��ا م���ن أه��م��ي��ة ك���ب���رية يف 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ىل وح����دة امل��ج��ت��م��ع وت��ض��ام��ن��ه، وال��ق��ض��اء عىل 

الخالفات بني األفراد والجماعات.

التعـايش في أوساط املجتمع   )2-1( 
دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

ي���ع���ّرف ال��ت��ع��اي��ش ب��أن��ه ح��ال��ة ت��ع��ي��ش ف��ي��ه��ا م��ج��م��وع��ت��ان أو أك���ر م��ع��ًا يف ن��ف��س امل��ن��ط��ق��ة ال��ج��غ��راف��ي��ة، 
م���ع اح�����رام ك���ل م��ن��ه��م الخ��ت��اف��ات ب��ع��ض��ه��م ال��ب��ع��ض، وح���ل ن��زاع��ات��ه��م ب��ط��ري��ق��ة س��ل��م��ي��ة، وامل���ي���ل إىل 
التسامح والتعاون دون اللجوء إىل العنف، حيث يعترب التعايش من القيم املهمة التي تحتاج 

إليها املجتمعات خاصة يف عصرنا الحديث.

القتل  آلة  أمام  قوي  تحد  يف 
مسريات  انطلقت  الصهيونية، 
أعام فلسطينية، مساء يوم أمس 
األحد، يف مناطق متفرقة بالضفة 
ا عىل  الغربية والقدس املحتلة؛ رًدّ

مسرية أعام االحتال يف القدس.

أعالم  مسرية  انطلقت  املحتلة،  القدس  ففي 
شارع  يف  غاضبة  هتافات  ترافقها  فلسطينية 
صالح الدين بالقدس، تزامنا مع مسرية األعالم 

اإلسرائيلية.
اندالع  الدين  صالح  شارع  يف  املسرية  وأعقب 
مواجهات بني قوات االحتالل والشبان، والذين 
هتفوا رفضا النتهاكات االحتالل واعتداءاته، وأكدوا 

إسالمية القدس وعروبتها.
ويف رام الله، انطلقت مسرية أعالم فلسطينية 
نصرة  املدينة؛  املنارة وسط  دوار  من  جماهريية 

ودعماً للمرابطني يف مدينة القدس املحتلة.
وتوجهت املسرية نحو حاجز "بيت إيل" العسكري 
األعالم  رافعني  البرية،  مدينة  أرايض  املقام عىل 
بني  مواجهات  إثرها  عىل  واندلع  الفلسطينية، 

الشبان وقوات االحتالل اإلسرائييل.
وطالب عضو املجلس الثوري لحركة فتح فخري 

يف  أهلنا  ينتظر  أال  الفلسطيني  شعبنا  الربغويث 
القدس لتحرير املسجد األقىص ومدينة القدس 
وحدهم، قائال: "الواجب اليوم عىل كل فلسطيني 
أو  عماال  أو  تاجرا  أو  جامعيا  طالبا  يتحرك  أن 

موظفني ويف كل املؤسسات الفلسطينية".
أن  الفلسطيني  الكل  إنه عىل  الربغويث:  وقال 
يكون له دور يف قضيتنا، ويف مقدمتهم السلطة 
والفصائل  السياسية  وقيادتها  الفلسطينية 

القدس  سكتنا عىل  "إذا  مضيفا:  الفلسطينية، 
سنخسر كل املناطق األخرى، وسنخسر كل يشء".
قلب  هي  القدس  أن  عىل  الربغويث  وشدد 
العيش  يمكن  فلسطني وروحها وجسدها، وال 

دون هذا القلب.
ويف الخليل، انطلقت مسرية أعالم فلسطينية، 
جابت شوارع املدينة، وتخللتها هتافات للمقاومة 

ولقائد حركة حماس يف غزة يحيى السنوار.

واقتحم أكرث من 2626 مستوطنا باحات األقىص، 
أمس األحد، عىل شكل مجموعات، وأدوا طقوًسا 
تلمودية، ورفعوا أعالم االحتالل داخل ساحاته 
بحماية قوات االحتالل التي اعتدت عىل املرابطني، 

واعتقلت عدًدا منهم.
املستوطنني،  القتحامات  املرابطون  وتصدى 
أعالم  رفع  عىل  ا  رًدّ الفلسطيني  العلم  ورفعوا 
االحتالل يف املسجد، وواجهوا االقتحامات بالتكبري 

والتهليل، وأدوا صالة الضحى لساعات طويلة.
الغربية  الضفة  يف  نقاط  عدة  شهدت  كما 
مواجهات مع قوات االحتالل بالتزامن مع استمرار 
اعتداءات املستوطنني يف القدس املحتلة واقتحام 

املسجد األقىص.
وأشادت حركة "حماس" باملرابطني وتصّديهم 
القتحامات املستوطنني، داعية إىل مواصلة النفري 
والحشد والزحف طوال هذا اليوم؛ انتصاراً للقدس 
واألقىص، وتأكيداً عىل عروبة القدس وإسالمية 

املسجد.
منع  أن  عىل  لها،  بيان  يف  الحركة،  وشددت 
املسجد  إىل  الوصول  االحتالل ألبناء شعبنا من 
املرابطني فيه، لن يمنح  األقىص، واعتدائه عىل 
االحتالل سيادة مزعومة عىل أّي شرب من املسجد 
األقىص املبارك، مؤكدة أن األقىص سيظل إسالمًيّا 

خالًصا، وال سيادة فيه إاّل لشعبنا الفلسطيني.

املحلل العسكري العميد  املاوري   لـ"                               ":

الساحل الغربي لليمن والساحل الشرقي اإلفريقي أصبح مرتعا للعناصر اإلرهابية

القرصنة البحرية ..  عمل مخابراتي أمريكي بامتياز
يف خضم التحديات األمنية والعسكرية ويف إطار القراءة املطلوبة لألحداث 

ودواعيها وتطوراتها وحساباتها ينبغي ان نعود اىل استقراء هذه األحداث من 
خالل شخصيات أمنية وعسكرية تعيش لحظات التحدي وتوغل يف بعض 

تفاصيلها .. يف هذا الحوار السريع مع  العميد أنو ر املاوري املحلل العسكري 
نطل عىل مجريات عديدة من األحداث والتحديات..

حاوره : العزي الزراعي

تعازينا آل الزبيدي
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر 

التعازي القلبية لألخ/ 

إبراهيم محمد عبدالله الزبيدي
 وذلك يف وفاة والده املغفور له -بإذن الله تعاىل- 

الحاج / محمد عبدالله الزبيدي
 .. نسأل من الله العيل القدير أن يتغمده بواسع 

الرحمة واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته .. "إنا لله 
وإنا إليه راجعون "

املعزون : العقيد/ عادل عايض السفياين
النقيب/ خالد سمارة - النقيب/ جمال الضبيبي

تعازينا آل مشهور
نتقدم بأحر التعازي وأصدق املواساة لألخ/ فؤاد وعبده سالم يحيى مشهور 

بوفاة "شقيقتهم الفاضلة" نسأل من الله أن يلهمهم الصرب والسلوان وأن يجرب 
مصابهم بهذا املصاب الجلل .. داعني العيل القدير أن يسكن الفقيدة فسيح جناته وأن 

يشملها برحمته الواسعة.. إنا لله وإنا إليه راجعون..
املعزون: الشيخ حسني حسني الحبابي- ابراهيم ونصر وسلمان الحبابي

املقدم/محمود الوزان

مربوك الثقة
نهنئ ونبارك للزميل  املهندس/ يحيى عىل الشايعي

 بمناسبة تعيينه نائبا ملدير عام منشأة عمران للغاز التابعة للشركة 
اليمنية للغاز.. متمنني له التوفيق والنجاح يف مهامه املوكلة إليه.

املهنئون:  عمال وموظفو منشأة الغاز
 بمحافظة عمران

تهانينا آل األكوع
اجمل التهاين وأرقى األمنيات 
القلبية مكللة بباقة من الورد 

والفل والياسمني  نزفها للشاب 
ماجد حسني بن حسني األكوع

 بمناسبة الزواج السعيد والزفاف 
امليمون، متمنني له حياة سعيدة.

املهنئون:
والدكم القايض حسني بن حسني االكوع-

 الشيخ همدان بن زيد األكوع، محـمد العـلوي، 
ومن اخوانك عبدالسالم حسني، محمد 

حسني،  فؤاد حسني األكوع، كما هي من 
ابن أخيك محمد عبدالسالم، وجميع األهل 

واألصدقاء يف ذمار وصنعاء.

مربوك أبا محمد
نبارك للزميل املصور الصحفي/

 عبدالسام ثابت الحرازي
 ارتزاقه املولود الجديد الذي اسماه 

محمد
ونسأل املوىل جل وعال ان يجعله قرة عني والديه .. 

فالف الف مربوك
املهنئون: كافة الزماء يف دائرة التوجيه املعنوي

تهانينا
نهنئ ونبارك لألخ/ أبو الحسن الشامي

بمناسبة املولودة البكر..فألف مربوك
املهنئون:

عبدامللك الوزان -هال الشامى -عبدامللك الشامى 
-يوسف عىل غاب -عبدالله الوحيىش

 وكافة االهل واالصدقاء

تهانينا 
آل شيزر

اجمل التهاين والتربيكات القلبية
 نهديها للشاب الخلوق/

 أيمن محمد
 صالح شيزر

بمناسبة زفافه ودخوله القفص 

الذهبي..
فألف مربوك.

املهنئون:
 اللواء الركن/ عبدامللك

 يحيى الدرة
 اللواء الركن/ عبدالوهاب يحيى الدرة

والدكم  اللواءالركن/
 محمد صالح شيزر

العميد الركن د./ عبدالرحمن أحمد 
حميد- مقدم/ محمود الوزان
 رائد/ عبدامللك يحيى الوزان 

وهاشم إبراهيم الوزان-  يحيى الوزان
 وكافة األهل واألصدقاء.

تهانينا آل العرايس
اجمل التهاين والتربيكات القلبية نهديها للشاب الخلوق/ 

اشرف احمد العرايس..
 بمناسبة دخوله الزفاف ودخوله القفص الذهبي..فألف مربوك.

املهنئون: الدكتور/ احمد صالح باده
الدكتور/ بشري احمد باده- الدكتور منري احمد باده- الشيخ/ لطف 

العرايس- الشيخ/ فضل العرايس- املهندس/ طه احمد باده
الطبيب/ محمد احمد باده- وكافة آل باده وآل العرايس

  الشيخ عبداملجيد العرايس 

يعلن االخ
 عيل محمد عيل 
عبدربه الخلقي 

عن فقدان بطاقته 
الشخصية صادرة 

من ذمار برقم 
17010017058 فعىل 
من وجدها ايصالها 

اىل اقرب مركز شرطة 
او التواصل عىل الرقم 

770374788 وله
 جزيل الشكر

فقدان

يف التأبني الذي نظمه اتحاد القوى الشعبية للفقيد املداين

النعيمي:  كان الفقيد يحمل هموم 
وتطلعات املستضعفني واملظلومني

تهانينا رضوان
اجمل التهاين والتربيكات القلبية
 نهديها للشاب املجاهد الخلوق/

رضوان قيس سعيد أحمد
بمناسبة زفافه ودخوله

 القفص الذهبي.. فألف مربوك.
املهنئون:

 والدكم الدكتور/ قيس سعيد احمد
العقيد/ أحمد الهادي

املقدم/ عيل محمد مبارك وولده
وكافة األهل واألصدقاء

تعازينا آل الحوري
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بأحر التعازي 

القلبية للزميل العزيز 
العقيد/ إبراهيم احمد الحوري 

وذلك يف وفاة املغفور له -بإذن الله تعاىل-

وال������������������ده
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة 
واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان..  "إنا لله وإنا إليه راجعون "
املعزون:

كافة  الزماء العاملني 
يف  صحيفتي )26سبتمرب( و )اليمن( 

ودائرة التوجيه املعنوي

ا على مسيرة املستوطنني حتد فلسطيني  مبسيرات أعالم فلسطينية في الضفة  والقدس رًدّ



األعداء يصّرحون يف ظل الهدنة بأنهم يعدون العدة، 
وه�����ذا ي��ظ��ه��ر ت��وج��ه��ه��م ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة.. وال��رت��ي��ب��ات 
األخرية لألعداء مبنّية عىل فشلهم وإخفاقاتهم طوال 

املرحلة السابقة.
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ال نتحامل ولكننا نتساءل..؟
  ليس دفاعا عن األخطاء التي ترتكب يف املرحلة الحالية نظرا لعدم وجود خربة ودراية يف إدارة أمور الدولة عىل الوجه الصحيح، ولكن مقارنة بما كان عليه الوضع 

يف العقود املاضية يف ظل زمن السلم ووجود املوارد املحلية املتدفقة واملساعدات الخارجية - وما أكرثها - إال أن كل الحكومات اليمنية املتعاقبة كانت تشكو وتلجأ يف 
كثري من الحاالت إىل اتخاذ اجراءات قاسية وأحيانا جرع تنعكس سلبا عىل الحياة املعيشية للمواطنني بحجة العجز عن دفع مرتبات املوظفني ، وعليه أجد نفيس 

حائرا بل وال أجد تفسريا ملا يحدث اليوم يف ظل الحصار الخانق الذي فرضه العدوان الظالم عىل اليمن للعام الثامن عىل التوايل من الجو والبحر والرب وانعدام املوارد 
املحلية وانقطاع املساعدات الخارجية ومع ذلك تكاد الحياة تكون شبه طبيعية ومؤسسات الدولة متماسكة وجزء من مرتبات املوظفني تصرف حسب املتاح .

 ف����ه����ل ي���ع���ن���ي ذل�������ك إن ال����ف����س����اد ال��������ذي ك�������ان م��ت��م��ث��ا 
يف امل���وازن���ات ال��ش��ه��ري��ة ال��خ��اص��ة ل��ل��ق��ادة العسكريني 
واملشايخ والوجاهات وكبار املسؤولني يف الدولة كانت 
ه��ي سبب األزم����ات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي شهدتها الحكومات 
ال��س��اب��ق��ة وع��ن��دم��ا ت���م ت��ج��ف��ي��ف م��ن��اب��ع ه����ذه امل���وازن���ات 
الخاصة وقطعها عىل أصحابها كونها كانت تصرف 
دون وج��ه ح��ق اس��ت��ط��اع اليمنيون أن يعتمدوا عىل 
أنفسهم بإمكانياتهم املتواضعة ويكتشفوا مكامن 
ال���خ���ل���ل ال����ت����ي ك����ان����ت س���ب���ب���ا يف ره������ن ال�����ق�����رار ال���س���ي���ايس 
اليمني للخارج وك��ان االعتقاد ل��دى البعض ب��أن أي 
ح���ك���وم���ة ي���م���ن���ي���ة ال ت���ع���ت���م���د ع�����ىل م����س����اع����دات ال����خ����ارج 
سيكون مصريها الفشل وه��و اعتقاد خاطئ أثبتت 
التجربة فعا انه مجرد وهم يف مخيلة أولئك الذين 
جعلوا مصالحهم الشخصية فوق مصالح الشعب 
وال���وط���ن وإن ك���ان م���ا ي����زال ال��ك��ث��ري م��ن��ه��م ح��ت��ى ال��ي��وم 
يمارسون هذه اللعبة القذرة بما فيهم محسوبون 
صوريا عىل املسرية القرآنية وهو ما جعل قائد الثورة 
الشعبية ال��س��ي��د ع��ب��د امل��ل��ك ال��ح��ويث ينتقد يف إح��دى 
محاضراته الرمضانية سلوك هؤالء بشدة ويطالب 
ب���إن���زال أش���د ال��ع��ق��اب يف ح��ق��ه��م وف��ض��ح��ه��م ع���ىل امل��أل 

ط��امل��ا وم���ا ي����زال ع��ظ��م��ه��م ط���ري ي��م��ك��ن ك��س��ره ق��ب��ل أن 
ي��ت��ح��ول��وا إىل دول داخ���ل ال��دول��ة فيصعب التخلص 
منهم كما ك��ان يحدث خ��ال العقود املاضية حيث 
ك��ان الفساد هو املتحكم يف طبيعة القرار السيايس 

اليمني للحكومة والدولة بشكل عام. 
وال��دل��ي��ل أن ال���وض���ع ال��ق��ائ��م رغ���م ص��ع��وب��ت��ه يف ظل 
ال���ع���دوان ال���ربب���ري ال����ذي دخ���ل ع��ام��ه ال��ث��ام��ن  ص��ام��د 
يف م�����خ�����ت�����ل�����ف ال������ج������ب������ه������ات ال������ع������س������ك������ري������ة وال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة 
واالق��ت��ص��ادي��ة ب��ف��ض��ل اإلرادة ال��ق��وي��ة وال���ج���ب���ارة ال��ت��ي 
ب����ره����ن ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي م�����ن خ�������ال ج���ي���ش���ه ول���ج���ان���ه 
ال��ش��ع��ب��ي��ة م���ن ال���ش���ب���اب وب��ت��وك��ل��ه ع���ىل ال���ل���ه ان����ه ق���ادر 
ان ي�����داف�����ع ع�����ن ن���ف���س���ه وع�������ن س�����ي�����ادة وط����ن����ه وح���ري���ت���ه 
واستقاله وما يجري يف امليدان يف مختلف الجبهات 
خري شاهد حيث ال تراجع إىل الوراء وإنما تقدم إىل 
األمام وهو ما جعل أعداء الشعب اليمني يعيدون 
حساباتهم م��ن ج��دي��د ويعلنون بكل وض���وح بأنهم 
أع���ج���ز م���ن أن ي��ح��ق��ق��وا األه�������داف ال���ت���ي رس���م���وه���ا قبل 
وب���ع���د ش���ن ال����ع����دوان ال ب���ال���س���اح وال ب��ال��س��ي��اس��ة وال 
بالحصار االقتصادي رغم استخدامهم لكل الوسائل 
والخطط الخبيثة املرسومة و املعدة من قبل خرباء 

م��ت��م��رس��ني ص��ق��ل��ت��ه��م ال���ت���ج���ارب وال�����ح�����روب ب��ع��ض��ه��م 
ي����ن����ت����م����ون إىل دول ع����ظ����م����ى م����ث����ل أم�����ري�����ك�����ا وب���ري���ط���ان���ي���ا 
وف�����رن�����س�����ا وإس������رائ������ي������ل ب����م����ا يف ذل��������ك ت���س���ي���ي���س األوب�����ئ�����ة 
املنتشرة  عامليا تغطية لعدوانهم ولكنهم اصطدموا 
بصخرة مقاومة شعب عظيم أراه��م النجوم يف عز 
ال����ظ����ه����ر، ول�����ذل�����ك ل�����م ي���ك���ن أم����ام����ه����م خ����ي����ار آخ������ر س���وى 
املطالبة بهدنة ويا ليتهم يحرمون بنودها وينفذونها 
ك���م���ا وع����������دوا، ول���ك���ن���ه���م ي���ع���م���ل���ون ع����ىل اخ����راق����ه����ا م��ن 
جانبهم بل وهاهم يطالبون بتمديدها حتى ال تتأثر 
م���ص���ال���ح���ه���م وم����ص����ال����ح أس�����ي�����اده�����م ب���ف���ع���ل ال����ض����رب����ات 
امل��������س��������ددة ل�����ل�����ط�����ريان امل������س������ري وال�������ص�������واري�������خ ال���ب���ال���س���ت���ي���ة 
امل�������ط�������ورة وامل����ص����ن����ع����ة م���ح���ل���ي���ا ب����ع����د دخ�����ول�����ه�����ا ع������ىل خ��ط 
امل��واج��ه��ة فجعلتهم م��ذه��ول��ني ل��ي��ج��دوا أن��ف��س��ه��م يف 
ورط�����ة م���ن ال��ص��ع��ب ع��ل��ي��ه��م ال����خ����روج م��ن��ه��ا ب��س��ه��ول��ة 
وخاصة النظام السعودي- األداة الطيعة واملنفذة 
ألهداف اإلدارة األمريكية- وقد انعكس هذا التصرف 
ال�����ا أخ����اق����ي س���ل���ب���اً ع����ىل وض�����ع ال���س���ع���ودي���ة ال���داخ���ي 
وب���ع���رثة أم��وال��ه��ا واإلس������اءة إىل سمعتها ب���ل وك��ش��ف 
ال����ل����ه ح��ق��ي��ق��ة ن���ظ���ام���ه���ا امل���غ���ي���ب���ة وأن�������ه أوه�������ى م����ن خ��ي��ط 
العنكبوت لوال الدعم األمرييك والربيطاين لحمايته 

واس��ت��م��رار بقائه، م��ع أنها كانت ق���ادرة ان تتخاطب 
مباشرة م��ع جريانها اليمنيني إذا ك��ان��ت حقا تشعر 
ب���أن مصالحها م��ه��ددة ك��م��ا ت��زع��م وت��ض��ع ل��ه��ا معهم 

حلوال عىل أساس االحرام املتبادل.
 وق����د أث��ب��ت��ت ال���ت���ج���ارب أن م���ن ي���ره���ن ن��ظ��ام��ه ل���دول 
كربى من اجل حمايته والدفاع عنه سرعان ما يجد 
نفسه وحيدا عندما تضعف الدولة التي يستند عىل 
حمايتها وهذا ماهو حادث للنظام السعودي اليوم 
بعد أن وجد أن أمريكا التي تعد ظهره القوي للدفاع 
عنه أصبحت مشغولة بقضايا أخرى وأهم تتصدرها 
الحرب عىل أوكرانيا ومكافحتها لألوبئة التي تفتك 
ب��ش��ع��ب��ه��ا وه�����ي ع����اج����زة ع����ن م��واج��ه��ت��ه��ا رغ�����م رص���ده���ا 
ل��ل��ري��ل��ي��ون��ات م��ن ال������دوالرات واس��ت��خ��دام ك��ل السبل 
مل��واج��ه��ة ه���ذه األوب���ئ���ة ول���م ت��ف��ل��ح يف ال��س��ي��ط��رة عليها 
نتيجة افتقارها للجانب العلمي الذي أهملته وركزت 
ع������ىل ال����ج����ان����ب����ني ال����ع����س����ك����ري واالق��������ت��������ص��������ادي  إلره��������اب 
العالم فأرهبها الله بما لم يكن يف حسبانها  حيث 
حاصرها من السماء بفريوس ال يرى بالعني املجردة 
ول��ي��ج��ع��ل��ه��ا أك����رث ال������دول يف ال���ع���ال���م ت����ض����رراً م���ن حيث 

اإلصابات والوفيات.

أط���ل���ق ش���ب���ان ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون، م��س��اء 
أم��س األح���د، ط��ائ��رة "درون" مسرية 
ت�����ح�����م�����ل ع������ل������م ف������ل������س������ط������ني، يف س�����م�����اء 
م����ن����ط����ق����ة ب����������اب ال�������ع�������ام�������ود يف ال�����ق�����دس 

املحتلة.
وبحسب إعام العدو الصهيوين، 
فقد أصيب املستوطنون املشاركون يف 
"مسرية األع���ام" بحالة من الجنون 
وال����ه����ل����ع ب���س���ب���ب ال���ع���ل���م ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي 
الذي يحلق يف باب العامود بالقدس.
وذك��������رت وك����ال����ة "ف���ل���س���ط���ني ال���ي���وم" 
اإلخ���������������ب���������������اري���������������ة أن ق�������������������������وات االح�������������ت�������������ال 

اع��ت��دت ع��ىل امل��واط��ن��ني الفلسطينيني 
وامل��������راب��������ط��������ني ق����������رب ب����������اب ال�������ع�������ام�������ود يف 

مدينة القدس املحتلة.
وانطلقت رسمياً مسرية "األعام" 
االس���ت���ي���ط���ان���ي���ة االس����ت����ف����زازي����ة م��ت��وج��ه��ة 
إىل باب العامود يف القدس املحتلة، 
وس���������������ط م���������ق���������اوم���������ة وم�����������واج�����������ه�����������ات ب����ني 

الشبان وقوات االحتال.
وع�������رض�������ت ال������وك������ال������ة م����ق����ط����ع ف���ي���دي���و 
ل������������ل������������ط������������ائ������������رة ال���������������ت���������������ي ت����������ح����������م����������ل ال��������ع��������ل��������م 
الفلسطيني وهي تحلق فوق رؤوس 

املستوطنني الصهاينة.

ب��دأت القنوات الوطنية مساء يوم 
أمس األحد بعرض الفليم الوثائقي 
ال����ذي ان��ت��ج��ه االع�����ام ال���ح���رب���ي  تحت 

عنوان )الدريهمي حصار وانتصار(
وأشارت املصادر بأن الفليم مكون 
م��ن خمسة أج���زاء يكشف فيه سر 
ملحمة من ماحم الصمود اليماين 
رغ����م ال���ح���ص���ار وال���ق���ص���ف امل��ت��واص��ل 
عىل مدى عامني كاملني يف مدينة 
س��اح��ل��ي��ة م��ك��ش��وف��ة ل��ن��ريان ال��ع��دو 
ب���را وب���ح���را وج��واح��ت��ى ج���اء ال��ف��رج 
اإللهي وتم فك الحصار بعملية 
ع��س��ك��ري��ة وت����م إن���ق���اذ امل���ح���اَص���ِري���ن 

م��ن أهلها ال��ذي��ن ع��ج��زت حتى األم���م امل��ت��ح��دة ع��ن إم��داده��م 
أو فك الحصار عنهم.

طائرة »درون«  حتمل علم فلسطني 
حتلق فـــــــــي سمــــــــــاء القــدس احملتلـة

القنوات الوطنية  تعرض الفليم الوثائقي
  ) الدريهمي حصار وانتصار (


