
حملة التحصين الوطنية ضد حملة التحصين الوطنية ضد 
شلل ا�طفال .. حماية للمستقبل شلل ا�طفال .. حماية للمستقبل 

ــة  ــة العاصم ــي بأمان ــرصف الصح ــاه وال ــة للمي ــة املحلي ــذرت املؤسس ح
ــوارع واألحياء بالتزامن مع  ــني من فتح مناهل الرصف الصحي يف الش املواطن
ــدادات لخطوط الرصف  ــوارث بيئية وانس ــبب بك ــول األمطار والذي يتس هط

الصحي.
ــبأ) أن  ــه وكالة األنباء اليمنية (س ــة تلقت ــح بيان صادر عن املؤسس وأوض
ــوط الرصف ويؤدي إىل  ــداد خط ــبب يف انس فتح مناهل الرصف الصحي يتس
ــبب دخول  ــازل املنخفضة والبدرومات بس ــبكة وترضر املن ــط عىل الش الضغ

الحجارة واألتربة مع السيول يف الخطوط.
ــبب يف نضوح مياه  ــح مناهل الرصف الصحي يتس ــار البيان إىل أن فت وأش
ــراض واألوبئة  ــرشات واألم ــار الح ــبب انتش ــوارع ويس ــرصف الصحي للش ال
ــي ومحطة  ــبكة الرصف الصح ــاءة ش ــارش عىل كف ــا املب ــة إىل تأثريه باإلضاف

املعالجة .

مؤسسة المياه بأمانة العاصمة تحذر المواطنين مؤسسة المياه بأمانة العاصمة تحذر المواطنين 
من فتح مناهل الصرف الصحيمن فتح مناهل الصرف الصحي

إب/ سبأ
ــن  الرك ــواء  الل ــة  الداخلي ــر  وزي زار 
ــام  الع ــش  واملفت ــاوري  امل ــم  عبدالحكي
ــم املؤيد  ــواء إبراهي ــة الل ــوزارة الداخلي ب
أمس، أرسة الشهيد محمد صالح سمنان 
ــر بمحافظة إب الذي أقدم  بمديرية القف

مرتزقة العدوان عىل تصفيته وهو أسري.
ــازي  ــن تع ــة ع الداخلي ــر  ــرب وزي وع
 .. ــهيد  الش ألرسة  ــية  السياس ــادة  القي
مؤكدا أن جريمة قوى العدوان ومرتزقته 
ــان  األدي كل  ــع  م ــاىف  تتن األرسى  ــق  بح
ــماوية واألعراف والقوانني  والرشائع الس

اإلنسانية.

وأشاد بما سطره الشهيد من بطوالت 
دفاعا عن الوطن يف الصفوف األمامية يف 

مواجهة العدوان ومرتزقته.
ــة  ــاوري أن معامل ــر امل ــح الوزي وأوض
ــف الوجه  ــية تكش األرسى بهذه الوحش
ــي  الت ــه  ومخططات ــدوان  للع ــح  القبي
ــتهدف الوطن أرضا وإنسانا .. مؤكدا  تس
ــادم  ــقط بالتق ــن تس ــم ل ــذه الجرائ أن ه

وسيتم مالحقة مرتكبيها.
وزارة  ــل  وكي ــارة  الزي ــالل  خ ــه  رافق
ــالم  الداخلية لقطاع املوارد اللواء عيل س
ــات  لعملي ــاعد  املس ــل  والوكي ــي  الصيف

الرشطة ومدير شؤون الضباط بالوزارة.

صنعاء / سبأ
ــعة إلزالة  ــة واس ــس حمل ــة أم ــة العاصم ــنت بأمان ُدش
وآزال  ــبعني  الس ــات  مديري يف  ــات  واملخلف ــوائيات  العش
ــغال العامة بأمانة العاصمة  ــة، ينفذها مكتب األش والصافي

بالتعاون مع مرشوع النظافة.
ــات قيادة  ــار توجه ــي تأتي يف إط ــة، الت ــدف الحمل وته
ــوهة ورفع املخلفات  ــة، إىل إزالة املظاهر املش ــة العاصم أمان
والسيارات املتوقفة بالشوارع العامة وتنظيم األسواق بكافة 
مديريات أمانة العاصمة وبما يضمن الحفاظ عىل النظافة 

واملظهر الجمايل للعاصمة.
ــات والبيئة  ــاع البلدي ــل قط ــد وكي ــني أك ــالل التدش وخ
املهندس عايض الشمريي، بحضور الوكيل املساعد أحسن 
القايض، ومدير مديرية آزال عبدالعزيز شعالن، عىل أهمية 

هذه الحملة واستمرارها يف رفع املخلفات والعشوائيات من 
ــل الحفاظ عىل  ــة بما يكف ــات أمانة العاصم ــوارع مديري ش

النظافة والحد من أنتشار األمراض واألوبئة.
ــمريي، بجهود مكتب االشغال بأمانة  وأشاد الوكيل الش
العاصمة وفروعه باملديريات يف إزالة املظاهر املشوهة ورفع 
ــيارات املتوقفة والخردة من الشوارع الرئيسة واألرصفة  الس
ــع املخلفات من  ــال النظافة ورف ــهيل أعم ــهم يف تس بما يس

الشوارع.
ــاعد لقطاع  ــة العاصمة املس ــل أمان ــه أكد وكي ــن جانب م
االشغال املهندس عبدالكريم الحوثي، عىل أهمية استمرار 
ــات من كافة  ــة املخالف ــغال العامة يف إزال ــب األش ــام مكت قي
ــوارع وإحياء  ــوهات يف مختلف ش ــة التش ــات وإزال املديري

العاصمة والحفاظ عىل املظهر العام للعاصمة صنعاء.

ــف  ــع يف مختل ــود الجمي ــف جه ــار إىل رضورة تكات وأش
ــب الخدمية  ــز الجوان ــأنه تعزي ــة ملا من ش ــات األمان قطاع
ــاع الصعبة  ــل األوض ــة يف ظ ــة خاص ــة يف العاصم والتنموي
ــيداً  ــدوان والحصار.. مش ــراء الع ــا الوطن ج ــر به ــي يم الت
ــتمرة من قبل مكتب االشغال يف إزالة  بالجهود الكبرية واملس

العشوائيات واملخالفات من الشوارع.
بدوره نوه مدير مكتب األشغال العامة باألمانة املهندس 
ــة التي ينفذها املكتب  ــالم الجرادي، باهمية الحمل عبدالس
ــوالً إىل جولة  ــوالن وص ــارع خ ــراء علب بش ــة حم ــن جول م
ــم ازالة  ــث ت ــالم ، حي ــاب الس ــاه ب ــورة باتج ــفى الث مستش
ــب رفع  ــوارع إىل جان ــات يف الش ــوهة واملخالف ــر املش املظاه
ــليح  ــة والخاصة بمحالت التش ــيارات الخردة واملتوقف الس

وبيع قطاع الغيار بشارع خوالن.

الحديدة / سبأ
ــة بنيان التنموية يف مديرية الحايل  ــنت مؤسس دش
ــلة  ــة آالف س ــدة أمس توزيع خمس ــة الحدي بمحافظ

غذائية للمحتاجني باملديرية.
ــة عبد الرحمن  ــني أكد وكيال املحافظ وخالل التدش
ــة تلبية  ــد محمد، أهمي ــار أحم ــي وعبد الجب الجماع
ــات  مديري ــة  بكاف ــني  واملعدم ــراء  الفق ــات  احتياج

املحافظة.
ــة يف تخفيف  ــة بنيان التنموي ــادا بدور مؤسس وأش
ــن العدوان  ــني املترضرين م ــراء واملحتاج ــاة الفق معان

الغاشم والحصار الجائر.
ويف التدشني الذي حرضه مدير فرع الهيئة الوطنية 

إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية جابر الرازحي ومدير 
املديرية عبد املنعم الرفاعي، أشار مدير برنامج أغنياء 
ــتهدف  ــن التعفف إبراهيم الوريث إىل أن التوزيع يس م
حارات جبل النار، البيضاء الغربية، البيضاء الرشقية، 

البيضاء الوسطى، الشورى، املغرتبني، الجتامية.
ــرشوع  ــذ م ــا لتنفي ــل حالي ــة تعم ــر أن املؤسس وذك
ــع 30 ألف  ــيتم خالله توزي ــذي س ــد" وال ــة العي " فرح
ــألرس الفقرية يف  ــوم أضاحي العيد ل ــرام من لح كيلوج
ــيتم توزيع أكرث من 50 ألف قطعة من  املحافظة، كما س

مالبس األطفال.
ــرشوع إقامة  ــار امل ــيتم إط ــث إىل أنه س ــت الوري ولف

مهرجانات ومسابقات خالل إجازة عيد األضحى.

ــاء القبض  ــن إلق ــدة م ــة الحدي ــة بمحافظ ــزة األمني ــت  األجه تمكن
ــدوان األمريكي –  ــع  تحالف الع ــن العنارص  العمالء م ــىل مجموعة م ع
ــني بعار الخيانة لله والوطن وذلك بعد عمليات رصد  ــعودي متلبس الس

امني ومتابعة دقيقة تكللت بالنجاح .
ــوزارة الداخلية  ــي نرشها مركز اإلعالم األمني ب ــد اعرتافاتهم الت وتؤك
ــيادته  تواصلهم مع قوى الغزو واالحتالل ، والعمل معهم ضد الوطن وس
ــكيل خاليا إجرامية مسلحة  مقابل مبالغ مالية ، واعرتفوا بقيامهم بتش
ــة يف مدينتي الحديدة وزبيد ،  ــة مرتزق تتكون كل واحدة منها من خمس
ــليحهم استعدادا لتنفيذ توجيهات الغزاة واملحتلني والقيام  وقاموا بتس
ــة بالتزامن  ــتقرار يف املحافظ ــن واالس ــة لزعزعة األم ــات تخريبي بعملي

ــهيل تحرك الغزاة  ــدوان التقدم باتجاه الحديدة ، لتس ــع محاوالت الع م
ــعبية الذين  ــاك يف صفوف الجيش واللجان الش ــني وإحداث إرب واملحتل
ــع قرابة اثنتي عرشة  ــزاة وأدواتهم ، كما اعرتف أحدهم برف ــدون للغ يتص

إحداثية ملواقع مختلفة مدنية وعسكرية  إىل  الغزاة ومرتزقتهم .
ــتنقع  ــاف النفوس من االنزالق يف مس ــزة األمنية ضع ــذرت األجه وح
الخيانة ، مؤكدة أنهم لن يتمكنوا من االختباء عن األجهزة األمنية مهما 
ــيقعون يف قبضة رجال  ــا تهربوا فس ــاليب ، ومهم ــذوا من طرق وأس اتخ

األمن  لينالوا جزاءهم الرادع جراء خيانتهم لله والوطن .
ــة إىل التنبه لفداحة  ــم الخيانة والعمال ــت كل من تورط يف جرائ ودع

تلك الجريمة ، واملسارعة لتسليم نفسه للجهات الرسمية .

ـــد مـــحـــمـــد ســمــنــان ـــي ـــشـــه ــــة يــــــــزور أســــــــرة ال ــــي ــــداخــــل ـــد مـــحـــمـــد ســمــنــانوزيــــــــر ال ـــي ـــشـــه ــــة يــــــــزور أســــــــرة ال ــــي ــــداخــــل وزيــــــــر ال

ــات بــأمــانــة الــعــاصــمــة ــف ــمــخــل ــات وال ــي ــوائ ــش ــع ــات بــأمــانــة الــعــاصــمــةحــمــلــة =زالــــــة ال ــف ــمــخــل ــات وال ــي ــوائ ــش ــع حــمــلــة =زالــــــة ال

بالمرصاد..بالمرصاد.. ضبط عمالء للعدوان بالحديدة متلبسين بعار الخيانة ضبط عمالء للعدوان بالحديدة متلبسين بعار الخيانةتوزيع توزيع ٥٥ آالف سلة غذائية بالحديدة آالف سلة غذائية بالحديدة

 محمد الفائق

»أنت يف وجه اهللا«

ــعبية لحظات  ــش واللجان الش ــال الجي ــه .. قالها احد أبط ــه الل ــت في وج أن
ــاحل الغربي وبالتحديد  ــالم أكثر من 35 منافقا ومغرراً به في جبهات الس استس
ــلم وهو  ــراف مديرية الدريهمي محافظة الحديدة ، ردا على ذلك المستس في أط
ــالما .. ال تخف  ــاءه الرد بردا وس ــك « خوفا أن يفتك به، فج ــا في وجه ــول: « أن يق

أنت في وجه الله.
ــة أن تعكس  ــي» كانت جلي ــالم الحرب ــي عرضها «اإلع ــاهد الت ــك المش -   تل
ــعبية  الصورة األجمل واألنقى واألطهر للمقاتلين من أبطال الجيش واللجان الش
ــا ذلك البطل من الجيش  ــرى، ليردد عقبه ــي منهجية التعامل الحربي مع األس ف
ــن منكم لن  ــا ونح ــم منن ــوا انت ــلمين «ال تخاف ــب المستس ــو يخاط ــان وه واللج
يمسسكم ضر ، انتم مغرر به ، انتم في أمان، وحياتكم في مأمن»، لم يستخدم لغة 
ــوة المنتصر، ولم يستخدم بندقيته وسالحه الشخصي  فجة غليظة وهو في نش
ــم أو األخذ بثأر  ــم أو تصفيته ــه حاول إرعابه ــدر الثائر أو أن ــي موقع المقت ــو ف وه
ــاد وبوابة  ــزرة ميناء االصطي ــن آخرها مج ــن المدنيي ــازر العدوان م ــا مج ضحاي
مستشفى الثورة العام في محافظة الحديدة والتي راح ضحيتها نحو 58 شهيدا 
ــل كان رحيما رؤوفا كريما أصيال ثابتا واثقا  ــاء وأطفال، ب و 130 جريحا بينهم نس
ــراً على ما آل أليه هؤالء  ــه ومبدئه، رغم األلم والجراح الذي يمأل قلبه تحس بموقف
ــاعدون  ــم ضميرهم أن يقاتلوا في صفوف الغزاة ويس ــمح له المغرر بهم وكيف س

المحتل على اغتصاب األرض والعرض.
ــاهد هي األولى من نوعها وال األخيرة بل هي جزء بسيط من  لم تكن تلك المش
ــرب منها األجيال  ــد معاني القيم على مدى األزمان لتتش ــلة عظيمة تجس سلس
ــو مكارم األخالق ، وحين  ــعبية ه ــن يكون منهج أبطال الجيش واللجان الش ، فحي
ــى الواقع الميداني قوال وفعال ،  ــون أعمالهم خالصة لله وحده ينعكس ذلك عل تك
ولعلنا نتذكر جلجلة صوت ذلك المقاتل أثناء التنكيل بالعدو في جبهات الحدود 
ــعاف  ــر ، وذاك اآلخر يقوم بإس ــت محاص ــعودي أن ــك يا س ــلم نفس وهو يقول س
ــهد آخر يوثق  ــعودي ، ومثله يحمل جندياً معادياً على ظهره، ومش ــدي الس الجن
ــون محافظة الجوف يعيد  ــعافات األولية لجنود العدو، أيضا في المت تقديم اإلس
ــرون  ــه لتلك األخالق العالية ألبطال الجيش واللجان وهم يأس ــهد نفس لنا المش
ــز وفي محافظة لحج  ــه، كذلك في موزع محافظة تع ــن ويعطوهم وجه الل منافقي
ــرف التي رسخ أبطال الجيش واللجان إلى جانب  وغيرها من جبهات العزة والش

انتصاراتهم األسطورية أخالقهم الراقية في التعامل مع األسرى.
ــة  ــد حقيقة واحدية المدرس ــر، ويؤك ــع يكبُر وال يصغ ــالق وتواض ــمو أخ -   س
والمنهج ، ال تختلف مضامينه أبدا في كل الجبهات، فأين ما وليت وجهك ستجد 
بنيان متراص يشّيده على الدوام أبطال الجيش واللجان .. فأين ما تركت سالحك 

أيها المغرر به وسلمت نفسك فأنت في وجه الله.. فال تخف.
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إب/ سبأ
ــا املعلومات  ــي لتكنولوجي ــورد العرب ــز الب ــرم مرك ك
ــوان أمني  ــدس نش ــث املهن ــس الباح ــة إب أم بمحافظ
محمد ناجي، الذي رفع إسم اليمن يف مختلف املحافل 
ــة املعدات  الدولية من خالل أبحاثه ذات الصلة بهندس

الطبية.
ــي  العرب ــورد  الب ــز  مرك ــس  رئي ــد  أك ــم  التكري ويف 
ــي  ــد الصباح ــور محم ــات الدكت ــا املعلوم لتكنولوجي
ــالة  ــوان يمثل رس ــز الذي حققه املهندس نش أن التمي

ــرة والعزيمة  ــرب واملثاب ــن أن الص ــالب وباحثي اليم لط
مفتاح الوصول إىل املستقبل املنشود.

ــددا من  ــي ينفذ ع ــورد العرب ــز الب ــار إىل أن مرك وأش
ــة  ــني اإلنجليزي ــباب يف اللغت ــة للش ــج التأهيلي الربام
واإلدارة  ــبة  واملحاس ــوب  الحاس ــج  وبرام ــة  واألملاني

واإلعالم والتنمية البرشية والسياحة والفندقة.
ــوان، درع  ــام االحتفالية، تم منح الباحث نش ويف خت
البورد العربي من الدرجة األوىل تجسيدا ألهداف املركز 

الرامية إىل تشجيع الشباب يف مختلف املجاالت.

 
ــخاص  ــل قرابة 3 أش ــة بقت ــة األمريكي ــوم الرشط تق
ــو الرقم  ــنويا، وه ــخص س ــا، أي أكرث من 1000 ش يومي
ــمية الصادرة يف  ــر يف التقارير الرس ــذي يفوق ما يذك ال

الواليات املتحدة.
ــهرية،  ونرش التقرير الجديد يف املجلة األمريكية الش
ــرتكة  مش ــود  لجه ــة  كنتيج ــى  وأت  ،"Public Health"
ــن  ــني، م ــني اجتماعي ــني وأخصائي ــن باحث ــة م ومكثف

جامعتي "كورنيل" و"واشنطن". 
ــات وإحصائيات غري  ــون بيان ــتخدم الباحث كما اس
رسمية، تم استقاؤها من مواجهات حقيقية حدثت بني 
رجال الرشطة ومدنيني، يتم تخزينها بشكل دوري عىل 

."Fatal Encounters" املوقع الرقمي
ــمية، إذ  ــع ما تخفيه التقارير الرس ــر هذا املوق ويظه

ــة تحدث أو تذكر يف  ــجل ويوثق كل حالة وفاة فردي يس
وسائل اإلعالم املختلفة.

ــة، اطلع الفريق عىل  ــراء البحث والدراس وخالل إج
ــارشة مع  ــة ملواجهات مب ــن 9795 ضحي ــات أكرث م ملف
ــن حاالت  ــاف أن %8 م ــن اكتش ــا مكنهم م ــة، م الرشط
ــة، تتم بفعل  ــن عملية قتل أو جريم ــاة الناجمة ع الوف
ــك بني عامي  ــات املتحدة، وذل ــة يف الوالي ــاز الرشط جه

2012 و2018.
ــمية  ــون إىل أن األرقام الرس ــل الباحث ــك، توص وكذل
ــات الرشطة، تظهر  املعلنة للوفيات الناجمة عن ممارس

نصف األرقام الواقعية واملوثقة، فقط.
ــكان السود إىل خطر القتل من قبل  كما يتعرض الس
الرشطة، أكرث بثالثة أضعاف مقارنة بالسكان البيض يف 

عموم الواليات املتحدة.

ـــاحـــث نــــشــــوان أمــيــن ـــب ـــرم ال ـــك ـــي ي ـــعـــرب ــنالــــبــــورد ال ـــاحـــث نــــشــــوان أمــي ـــب ـــرم ال ـــك ـــي ي ـــعـــرب الــــبــــورد ال

موقع أمريكي يكشف: الشرطة تقتل موقع أمريكي يكشف: الشرطة تقتل ٣٣ أشخاص كل يوم !! أشخاص كل يوم !!

ــة،  ــة ”2030“ املزعوم ــن رؤي ــا ضم ــق قراراته ــتمرار لتطبي   يف اس
ــن العاملة عىل  ــىل الوافدي ــعودية حملتها ع ــلطات الس ــل الس تواص
ــون و523 ألف مخالف ألنظمة  ــم، إذ أعلنت توقيف نحو ملي ترحيله

اإلقامة والعمل وأمن الحدود، خالل 9 أشهر، وفق تعبريها.
ــالت ميدانية  ــم يف إطار حم ــم ضبطه ــني ت ــت إىل أن"املخالف ولفت
انطلقت يف 17 نوفمرب 2017، وحتى الخميس املايض، شملت مختلف 

مناطق البالد."

ــعودية عن أن مليونًا و154 ألف شخص  ــلطات الس ــفت الس وكش
ــوا مخالفني لنظام اإلقامة، مقابل 251 ألف مخالف لنظام العمل،  كان

و118 ألف مخالف لنظام أمن الحدود.
ــتتبعت  ــل، بل اس ــؤالء من العم ــان ه ــاض بحرم ــف الري ــم تكت ول
ــمية، التي  ــة ”واس“ الرس ــق ما أملحت وكال ــم وف ــا بمعاقبته خطواته
ــو 260 ألف مخالف من  ــارت إىل إيقاع العقوبات الفورية بحق نح أش

دون توضحيها..

السلطات السعودية تشن حمالتها على الوافدينالسلطات السعودية تشن حمالتها على الوافدين

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com ALTHAWRAHالثــــورة

الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس
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حمري العزكي
يوميات الثورة

ــية اليمنية تعج  ــاحة السياس ألكثر من نصف قرن والس
ــتأثر بالمشهد  ــماء التي ظلت تس بذات الوجوه وذات األس
ــي  ــر ف ــه دون أي تغيي ــى فصول ــتحوذ عل ــي وتس السياس
ــوهة بالوصاية واالرتهان  ــاحبة اإلرادة والمش مالمحه الش
ولو صوريا بل إنها حتى عندما ثار الشعب انقسم بعضها 
ــع  ــادت توزي ــة أع ــورة بصفق ــت الث ــا وأجهض ــد بعضه ض
ــدح ظلما  ــا بينها وأف ــر عدالة في م ــورة أكث ــص بص الحص
ــراس المعبد  ــرى ح ــن ن ــتغرب ونح ــك النس ــعب ، ولذل للش
ــية  ــم جميعا من رموز هذه النخبة (النكبة) السياس القدي
البائدة الفاسدة يقفون في صف واحد مع العدوان مؤيدين 
ــداون المحتقر  ــوى الع ــم بموقف ق ــم يقينه ــالل رغ لالحت
ــم في  ــي به ــض اآلخروالالمبال ــزدري للبع ــم والم لبعضه
ــوع الوضيع  ــرعية دنب ــون مع ش ــوال؟! ويقف ــن األح أحس
ــرعية  ــم في هذه الش ــه؟!! ورغم طعنه ــم ل ــم احتقاره رغ
ــب ورغم  ــا إلى جن ــون جنب ــابقة ؟؟!!! يقف ــرات س ــي فت ف
ــتمرة مع بعضهم  عداواتهم التاريخية و صراعاتهم المس
؟؟!!! فالسيادة أفيون الفساد والعمالة ضمانة الفاسدين.
ــين عاما تشاركت في حكم اليمن هذه  و ألكثر من خمس
ــة التي تجتمع اليوم  ــية المهترئ النخبة (النكبة) السياس
ــا المتضادة تحت راية  ــا المتباينة وتوجهاته بكل أطيافه
العدوان كسابق عهدها باعتباره الضامن الوحيد لعودتها 
للحكم والطريق األوحد الذي سلكوه ولم يعرفوا غيره طيلة 
ــا، وَمْن ذا  ــا جرب ذلك ويعرفه يقين ــرة حكمهم وهو ايض فت
ــل أو ينكر انها خالل نصف قرن لم تضمن للبالد التي  يجه
حكمتها واستغلت خيراتها ونهبت ثرواتها، لم تضمن لها 
ــتقاللها ولم تحقق  ــيادتها وال اس حريتها وال كرامتها وال س
ــى الواقع في اي  ــا عل ــا نجاحا حقيقيا ملموس ــي إدارته ف
ــتقر وال وضع  ــي مس ــاالت فال نظام سياس ــال من المج مج
ــدة متوفرة وال  ــات صحية جي ــر و ال خدم ــادي مزده اقتص
ــة بل وال حتى جيش وطني قوي  تعليم والمخرجات مؤهل

يمتلك أبسط القدرات العسكرية الدفاعية.
ــتحق  ــيء يس ــرن مضى لم تحقق أي ش ــوال نصف ق ط
ــو موجود  ــم تحافظ على ما ه ــوأ أنها ل ــادة بل واألس اإلش
ــادئ  ــم و مب ــي و قي ــن وع ــي م ــعب اليمن ــي الش ــا ف فطري
ــادة  ــة وعروبية و وطنية، واليوجد حقا مايمكن اإلش ديني
ــي  ــزات الت ــك المنج ــى تل ــة حت ــدق وموضوعي ــه بص ب
ــف  ــض فالوحدة كانت لألس ــى بع ــا عل ــم به ــد بعضه يزاي
ــتفد من الزخم واالندفاع  ــية ولم تكن وطنية ولم تس سياس
ــك  ــدوي ولذل ــي وح ــي اجتماع ــق وع ــري لخل الجماهي
ــا  ــة وام ــة اإلعاق ــوهات لدرج ــت للتش ــا تعرض ــرعان م س
ــة لم يعترف بنزاهتها  ــكلية وزائف الديموقراطية فكانت ش
ــتغلها البعض األخر لشرعنة وتقنين الفساد  بعضهم واس
ــت بوابة  ــاريع الخدمية كان ــة والمش ــك البنى التحتي وتل
ــيلة لتقوية النفوذ نتيجة  للنهب والثراء الالمشروع ووس
انعدام عدالة التوزيع، واألمن واالستقرار لم يكونا أكثر من 
ــتبدادية تضمن االستمرار في نهب  ممارسات قمعية واس
ــوذ والتي بدورها  ــادة توزيعها بين مراكز النف الثروة وإع

تمنع الفوضى التي تهدد المصالح.
 وعلى الرغم من كل ذلك مازالت تحاول العودة باستماتة 
ــى حكمه  ــودة إل ــن األول الع ــى أمري ــل عل ــم بالتعوي للحك
والتسلط عليه على ظهر دبابات الغزاه والمحتلين وفوق 
ــل والتضليل  ــا من الجه ــن والثاني ميراثه ــالء المدنيي أش
ــي خالل أكثر  ــعب اليمن ــب الوعي الذي خلفته للش وتغيي
ــن نصف قرن ومازالت أيضا تأبى أن تدرك حقيقة رهانها  م
ــل والغازي  ــرت عدوان المحت ــعب كس ــر فإرادة الش الخاس
ــل والتضليل بل  ــي الجماهير خرج من دائرة التجهي ووع
ــف الحق كلما  ــه على الحق وفي موق ــا وثقة أن وازداد إيمان
ــروه ونهبوا خيراته  ــوف واصطف كل من قه ــزت الصف تماي
ــتقالله من  ــيادته وفرطوا في اس وباعوا حريته وخانوا س
ــل والدجل  ــاد ودعاة التضلي ــل والظلم والفس ــاة الباط طغ
والتكفير وسماسرة االرتزاق والعمالة والخيانة صفا واحدا 

في مواجهته ومعه الله ومعهم أمريكا وإسرائيل.
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