
برنامج حكومة اإلنقاذ وأولويات مواجهة العدوان والحصار وتعزيز الصمود

ــادي واالقتص ــكري  العس ــر  النص ــكاز  ارت ــور  مح ــات  الجبه ــم  دع
ــة العدوان ورفد الجبهات باملقاتلني من أبرز مهام برنامج حكومة اإلنقاذ الوطني... وهو محور  مواجه
االرتكاز الذي سيتحقق عليه االنتصار الشامل عسكريا وسياسيا واقتصادياً وتنموياً.. هذا يعني أن عىل 

حكومة اإلنقاذ مسؤولية كبرية لتحقيق هذا الهدف الوطني الكبري..
ــة استرشافية مشفوعة  ــاذ وفق رؤي ــة برنامج حكومة اإلنق ــراءة أولية ملحوري ــورة" قدمت ق ــة "الث صحيف
ــات ومعطيات وممكنات وتحديات  ــة ألكاديميني ومراقبني وسياسيني.. فندوا أساس ــات نظر مختزل بوجه
ــوري.... إىل  ــذا الهدف املح ــاً إلنجاح ه ــع إداريا وتعبوي ــة املجتم ــة تسهيل وتبيئ ــاذ وكيفي ــة اإلنق حكوم

التفاصيل:
تحقيق / أسماء حيدر البزاز

ــدوان  الع ــف  ــة دول تحال إن مواجه
ــات القتال يف كل  ــه ودعم جبه ومرتزقت
ــات امللحة عن االرضار  املواقع واملعالج
ــات املسؤوليات  ــل أولوي ــة تمث الناجم
ــة بالحكومة ويف  الوطنية واملهام املناط
ــه برنامج  ــك وهو ما نص علي سبيل ذل
ــة  صحيف ــت  وحصل ــاذ  االنق ــة  حكوم

الثورة عىل نسخة منه .
ــة عىل تنفيذ  ــث ستعمل الحكوم حي
ــات واالنشطة يف هذا  عدد من السياس
ــايل:  -تعزيز  ــو الت ــب وعىل النح الجان
ــم  ودع ــة  القتالي ــة  الجاهزي ــة  حال
الجبهات باملقاتلني ورفع الروح املعنوية 
ملواجهة قوى العدوان ومرتزقته وبسط 
نفوذ الدولة بما يعزز السيادة الوطنية 
عىل كامل الرتاب الوطني والحفاظ عىل 

الوحدة الوطنية ومكافحة االرهاب.
باإلضافة إىل تطوير القدرة الصناعية 
ــال التصنيع الحربي بما يضمن  يف مج
ــاد الالزم خصوصا  رفد الجبهات بالعت
ــورة والقوة  املتط الدفاعية  ــات  املنظوم
الصاروخية ومنظومة الدفاع الساحيل. 
ــيش  املعي ــوى  املست ــني  تحس ــذا  وك
ألفراد القوات املسلحة واألمن واللجان 
ــج ما تبقى من  ــة واستكمال دم الشعبي
ــوات املسلحة  ــراد اللجان يف قوام الق اف
ــة  ــالج ورعاي ــج ع ــذ برام ــن وتنفي واألم

الجرحى وأرس الشهداء واملتقاعدين.
ــىل رضورة تكثيف  ــج ع ــث الربنام وح
ــة  واملعلوماتي ــة  التدريبي ــج  الربام
ــل الحفاظ  ــال امليدانية بما يكف واألعم
عىل األمن واالستقرار والسكينة العامة 
ــة. وتكثيف  ــة الداخلي ــك الجبه وتماس
ــة االرشادية  ــة من خالل الرسال التوعي
ــة  الرشعي ــس  األس إىل  ــد  تستن ــي  الت
ــم  وتالح ــك  تماس ــة  بأهمي ــة  الوطني
ــة يف مواجهة العدوان.  الجبهة الداخلي
ــة وتعميق الوالء  ــخ القيم الديني وترسي
ــي كفريضة تقتيض الحفاظ عىل  الوطن
سيادة الوطن وأمنه واستقالله وحماية 
ــة  الوطني ــة  التوعي ــط  ورب ــه  مكتسبات

بالثوابت اإليمانية.

تطلعات شعبية

ــي  الربملان ــح  ــاق أوض السي ــذا  ويف ه
ــج حكومة  ــأن  برنام ــان ب ــالن صوف كه
ــد األدنى من  ــاذ الوطني لبى الح اإلنق
ــي العظيم، ولم  ــا اليمن تطلعات شعبن

ــي أرشنا  ــددات الرئيسة الت ــل املح يغف
إليها وأهمها دعم الجبهات يف مواجهة 
ــي والعسكري  ــف األمن ــدوان . فاملل الع
ــج  الربنام يف  ــات  األولوي ــم  سل ــدر  تص
ــادي  االقتص ــني  امللف ــع  م ــن  بالتزام
ــج  الربنام ــرق  ــث تط ــي حي واالجتماع
ــن  م ــدد  ع ــع  وض ــة  الحكوم ــزم  ع إىل 
ــات والربامج  ــات والسياس االسرتاتيجي
ــر  املخاط ــة  ملواجه ــف  املل ــذا  ه إلدارة 
ــا وخارجيا  ــات القائمة داخلي والتحدي
ــة ودحر  ــرات األمني ــد الثغ ــوال لس وص

العدوان .
ــاح  النج ــة  الحكوم ــذه  له ــا  متمني
ــا الجسيمة، والتي  ــق يف مهامه والتوفي
ــن الفدائيني  ــرب وزرائها مجموعة م أعت
ــرتة الحرجة  ــذه الف ــرا لحساسية ه نظ
من حياة شعبنا اليمني العظيم يف ظل 
ــف العدوان الرببري الذي ال يفرق  تحال
ــني املحارب يف  ــر والشجر وب بني الحج
ــال  ــة واألطف ــرشف والبطول ــات ال جبه
ــم  مدارسه يف  ــني  واملدني ــاء  والنس

ومساكنهم ومؤسساتهم.

كبح الطامعني

ــايس  السي ــل  واملحل ــور  الدكت
ــريي اعترب  ــد الحم ــادي محم واالقتص
ــويل يف برنامجها  ــذا امللف البط وضع ه
ــا العملية هو سياسية  ومن أبرز مهامه
ــي باتت  ــة الت ــات املرحل ــة ملتطلب واعي
ــة انقاذ  ــة إىل عملي ــا بحاج ــالد فيه الب
ــة يف املائة، وأقول بأياد  بأياد يمنية مائ

ــة ألن الوضع لم  ــة خالص ــة وطني يمني
ــاءة أو  ــة أو دن ــة خيان ــل أي ــد يحتم يع
ــرض له  ــا تع ــل م ــد ك رداءة يف األداء بع
ــدوان وتدمري وحيش ظالم  اليمن من ع
ــط إىل إضعاف  ــج يرمي ليس فق وممنه
ــوراء، بل  ــودا إىل ال ــن وارجاعه عق اليم

ــالم لجالديه  ــاره عىل االستس وإىل إجب
والطامعني يف أرضه وخرياته.

ــم  ــذي ت ــوى ال ــج باملحت وإن الربنام
ــم  ــد أه ــه أح ــى يف رأي ــد لب ــه  ق إخراج
ــة املرحلة  ،  ــة لحكوم ــرشوط املطلوب ال
ــر يعكس حالة  ــر هو أم ــن جانب آخ وم
ــة ممكنة  ــي بأكرب نسب ــاع الوطن اإلجم
ــة التي تمر بها  قياسا بالظروف الراهن

البالد.
ــث  ــك يبع ــريي: إن ذل ــاف الحم وأض
ــك عىل مزيد من التفاؤل والثقة  دون ش
ــة  ــذه الحكوم ــع ه ــة أن تضطل بإمكاني
ــا  ــىل عاتقه ــاة ع ــام امللق ــدارة بامله بج
ــة الدفاع عن  ــذه املهمة مهم ــا ه وابرزه
الوطن ، وأنها ستحقق بإذن الله اآلمال 
ــاذ البالد مما علق  ــة عليها يف إنق املعلق
ــن وفساد املخربني  بها من أذى املعتدي
ــن  ــات املعتدي ــرارات وممارس ــن ق ، وع
ــل وعملت إىل  ــم التي سعت ب ومرتزقته
ــع هذا  ــة تركي ــة وبائس ــاوالت يائس مح
ــب حريته وارادته  الشعب العظيم وسل

وكرامته.

الجبهات الداخلية

الدكتور عادل غنيمة -جامعة عمران 
ــة  ملواجه ــات  الجبه ــز  تعزي أن  ــرى  ي
ــات الحكومة  ــن مهام وأولوي ــدوان  م الع
ــار إن  ــي باعتب ــاذ الوطن ــة لإلنق الوطني
التصدي للعدوان يف الجبهات الداخلية 
ــة  الخارجي ــل  املحاف ويف  ــا  عسكري
سياسيا لرفع الحصار عن اليمن وإدارة 
ملف التسوية والسالم مع دول العدوان 
ــك إال برفد  ــق ذل ــن يتحق ــم ل ومرتزقته

الجبهات ودعمها لتحقيق النرص.

املبالغة 

ــي الدكتور  ــرى القانون ــه ي ــن جانب م
ــن ان تحديد الحكومة  احمد حميد الدي
ــوب منها  ــذا الجانب  مطل ــا يف ه وعمله
ــا تعد ..فتعجز  ــز. . وأال تبالغ يف م الرتكي
انطالقا من مواردها املالية... ويتفق معه 
ــك بأنها خطوة  ــور غراد واصفا ذل منص
ــرص القريب ان  ــة  لخطوات الن صحيح
ــة  اإلنقاذ  ــىل عاتق حكوم ــاء الله وع ش
تحد كبري يجب تحمل املسؤولية بمزيد 

ــم التماسك  ــرص عىل تعزيز قي من الح
ــود ليال  ــة الجه ــي،  ومضاعف االجتماع
ــة  الداخلي ــات  الجبه ــة  لتقوي ــارا  ونه
ــن  ــاع ع ــال للدف ــات القت ــز جبه وتعزي
الكرامة وبإذن الله سيقف الجميع صفاً 

واحدا مع حكومة التحدي والصمود .

الضمان الوحيد

يف  ــدم  التق ــراز  وإح ــود  الصم ــل  شك
ــا  أم ــم،  للعال ــأة  مفاج ــة  املعرك ــدان  مي
ــا ملرجعية  ــل الحكومة واستناده تشكي
ــة، فقد كان  ــة كاسح ــة وشعبي دستوري
ــة قنبلة  ــايس بمثاب ــاح السي ــذا النج ه
ــا قادة  ــام وفجره ــا بإحك ــة صنعه يمني
ــرار  يف وجه أعداء  ــرشف الوطني االح ال
ــذا ما لفت  ــن داخليا وخارجيا... ه اليم
إليه أستاذ القانون الدويل الدكتور خالد 
ــت أن هذا  ــس الوق ــدا يف نف ــم مؤك الكمي
االنتصار جاء يف وقت مثايل بعد إفشال 
ــن يف كل املفاوضات  ــن عىل اليم املتآمري
فكان بحجم مواز للمؤامرة باإلضافة إىل 
أنه ربط ووحد الجبهة الداخلية بشكل 
ــع الخطر املحتمل  ــه مواكبة م ال نظري ل

من اغشم عدو..
ــل ذي  ــي لك ــري خف ــم: غ ــال الكمي وق
ــز الجبهات  ــالم وتعزي ــة الس ــب ان لغ ل
ــة اآلن هي األقوى وفق اإلجماع   الداخلي
ــا عورة  ــرة تكشفت فيه ــرب جائ بعد ح
ــة  ــات الدولي ــة واملنظم ــة الغربي االنظم
ــاؤل  ــل تف ــذا وبك ــة  !!! ول ــد الفضيح ح
ــات النرص لشعبنا  نجزم أنها أوىل عالم
العظيم بحول الله . وقادم األيام يحتاج 
ــم حقيقي لقوى  ــل حال اىل تالح عىل ك
ــام  ــا أم ــم أنن ــة.. وامله ــة والوطني الحري
ــل لفرسان السياسة،  نرص يماني يسج
ــوا التفوق العملياتي  األحرار الذين أثبت
ــر جبهات  ــدود وسائ ــري يف الح العسك
ــول: اننا  ــا حديثه بالق الرشف ..مختتم
ــن نقبل بأن نظل ثكاىل بل  كأكاديميني ل
ــر.. فحياة  ــن ميدانيا أن لزم األم جاهزي

وحرية األوطان أغىل.
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مراقبون 

وأكاديميون :
االنتصار امليداين 

عسكريا لن 
يتحقق دون دعم 
الجبهات وتعزيز 
تماسك التالحم 
الوطني يف وجه 

العدوان 

صنعاء / سبأ
اللجنة  رئيس  العاصمة  ألمانة  املحيل   املجلس  عضو   عرب 
التحضريية لحملة النظافة 12 / 12 الدكتور طه الهمداني عن شكره 
وتقديره لكافة العمال والداعمني للحملة الوطنية الشاملة الخامسة  
التي نظمتها أمانة العاصمة بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات 
أجل  من  معا   " شعار  تحت   ، شبابية  ومبادرات  املدني  املجتمع 

عاصمة ترشف كل اليمنيني " .
الكبري  النجاح  (سبأ)..  لـ  ترصيح  يف  الهمداني  الدكتور  وثمن 
لهذه الحملة الوطنية السنوية والتي جاءت وفاًء  وتقديراً ملؤسس 
سنوات  أربع  قبل  القادر عيل هالل  السالم عبد  شهيد  املبادرة  هذه 
العايل  العاصمة   أمانة  يف  املحلية  السلطة  قيادة  تقدير  عن  معربا   .
املحلية  املجالس  وأعضاء  الــوزراء  مجلس  وأعضاء  رئيس  لدور 
ومشاركتهم  لدعمهم  التنفيذية   واملكاتب  املديريات  عموم  ومدراء 

ومساندتهم الحملة مما كان له بالغ االثر يف إنجاحها .
  كما قدر رئيس اللجنة التحضريية للحملة تقديرا عاليا الجهود 
1 ديسمرب  يوم  والتي دشنت من  للحملة  اإلعداد  بذلت خالل  التي 
الجاري يف عموم مديريات العاصمة صنعاء العرش وتكللت بالنجاح 
املجتمعية..  القطاعات  مختلف  قبل  من   12/  12 تنفيذها  يوم  يف 
جمعيات  من  املدني  املجتمع  منظمات  دور  عاليا  تثمينا  مثمنا 
مجتمعية  ومبادرات  وشعبية  أهلية  واتحادات  ونقابات  ومؤسسات 
شبابية تطوعية ، وكذا دور املسجد واملدرسة يف رسالتيهما العظيمة 
يف التوعية والحث عيل الحشد واملشاركة وبنفس القدر دور وسائل 

اإلعالم املختلفة رسمية وحزبية وأهلية .
الوطن  وعمال  النظافة  عمال  بجهود  الهمداني   الدكتور  وأشاد 
الظروف  رغم  نشاطهم  باستمرار  األمثلة  أروع  رضبوا  الذين  كافة 
العدوان  استمرار  جراء  البالد  بها  تمر  التي  الصعبة  االقتصادية 

والحصار الجائر منذ 20 شهرا.
وأكد أن  أعمال الحملة مستمرة حتى  يتم تحقيق كامل أهدافها 
التشوه  مظاهر  وإنهاء  ونموذجية  نظيفة  بيئة  خلق  يف  واملتمثلة 
التاريخ  حارضة  ملدينتنا  البسمة  وإعادة  واألتربة  املخلفات  وإزالة 
التاريخية  بمكانتها  يليق  حضاري  بمظهر  وإبقاءها  صنعاء 

والسياسية واالجتماعية كعاصمة لليمن املوحد.

افتتاح لجنة ترسيم في عبس بحجةافتتاح لجنة ترسيم في عبس بحجةرئيس لجنة حملة النظافة باالمانة يشيد بجهود العمال والداعمين للحملة رئيس لجنة حملة النظافة باالمانة يشيد بجهود العمال والداعمين للحملة 

الثورة/ابراهيم االشموري
ــا  العلي ــة  اإلرشافي ــة  اللجن ــدت  عق
ــي أمس بصنعاء  للجان الرتسم الجمرك
ــل  ــة وكي ــي برئاس ــا األسبوع اجتماعه
مصلحة الجمارك رئيس اللجنة األستاذ 
ــة نتائج  ــد األسطى ملناقش يحيى محم
ــر اللجان  ــان الرتسيم وتقاري ــال لج أعم

الفنية واملالية.
ــاع تقارير اللجان  ــرض االجتم واستع
الرئيسية باللجنة اإلرشافية، حيث اشار 
تقرير اإليرادات إىل أن مصلحة الجمارك 
ــدء الفرتة بلغ  ــراداً عاماً منذ ب حققت إي
ــارات  ريال، بما يف ذلك  ــو ثمانية ملي نح

رسوم رضيبية وعوائد أخرى.
ــة  الفني ــة  اللجن ــر  تقري ــار  أش ــا  فيم
ــغ  بل ــة  املرسم ــارات  السي ــدد  ع أن  إىل 
 11006 ــني  ب ــرق  تتف ــارة،  20653سي
ــارة دخلت  ــة و 7061 سي ــارات مهرب سي

تربتيك و 2586 اعتيادية.
ــل األسطى  ــن الوكي ــاع ثم ويف االجتم

جهود كل العاملني يف الرتسيم وحرصهم 
عىل إنجاح الحملة  خاصة  يف محافظة 
ــودا استثنائية  ــن بذلوا جه ــران الذي عم
ــاك،  ــان هن ــال اللج ــز أعم ــا لتحفي فيه
وحث املعارض واملواطنني عىل ترسيم ما 

لديهم من سيارات وآليات ومعدات.
ــة الجمارك  ــد األسطى أن مصلح وأك
تعمل كل ما من شأنه تذليل الصعوبات 
ــم  سياراته ــم  لرتسي ــني  املواطن ــام  أم
ــة  الرسمي األوراق  ــىل  ع ــم   وحصوله
ــم، منوها إىل  ــم ملركباته ــع السلي والوض
ــس االول  ــت أم ــد افتتح ــارك ق أن الجم
لجنة ترسيم جديدة يف عبس بمحافظة 

حجة.
ــة  اإلرشافي ــة  اللجن ــت  دع ــك  ذل إىل 
أصحاب املعارض واملواطنني إىل  اغتنام 
ــة  ــدة للرتسيم،ورسع امل ــن  ــى م تبق ــا  م
ــم .مشرية إىل  ــم سياراته ــادرة لرتسي املب
ــة الزامية  ــاً لخط ــم العمل وفق ــه سيت أن
ــت يف استكمال عمليات  ــالل الوق الستغ
ــه لن يتم اعتماد  الرتسيم..محذرة من أن

املبايعات من املعارض غري الرسمية.
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