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كتب /بليغ الحطابي

ــوع الــمــاضــي فــي الجبهات  تــفــاوتــت حــدة الــمــواجــهــات خــالل االســب
الداخلية التي تشهد معظمها سيطرة البطال الجيش واللجان الشعبية 
والمتطوعين من أبناء القبائل لتتعزز تلك االنجازات على مستوى مدن ما 
وراء الحدود التي شهدت هي االخرى تقدما لالبطال من الوحدات الخاصة 
والمتطوعين من ابناء القبائل في السيطرة على احياء عدة في نجران 
مــازادت من حدة الهستيريا لدى النظام السعودي التي باتت ضربات 
الجيش واللجان ودنوها من قصوره تؤرقه وتؤرق خبرائه ومستشاريه..

وسط تصاعد ارقام صرعى ال سعود وحلفائه من المرتزقة وبالذات فيما 
وراء الحدود حيث باتت محل تساؤل للشارع السعودي..في ظل عدم 
جدوى المعارك والحرب التي تشنها مملكتهم المتهالكة دون تحقيق 

اي تقدم يمكنه قلب المعادلة السياسية كما هو امل ورجاء ال سعود ..

الداخل السعودي..كيف؟
ل المواطنون في السعودية،  مع احتدام المعارك فيما وراء الحدود يتساء
ماذا يحصل في الحد الجنوبي للمملكة؟! ، بسبب إنتشار أخبار قتلى الجنود 
السعوديين في الحد الجنوبي، فقد نشرت وسائل إعالمية سعودية السبت 
أخبار مصرع العديد من الجنود السعوديين في جبهات القتال ضد الجيش 
واللجان الشعبية..وتتصاعد االرقام يوميا دونما انجاز يذكر للمملكة او 

مرتزقتها الذين جلبتهم من كل حدب وصوب..
فقد صرع النقيب  خالد تركي القحطاني، والمالزم سليمان محمد 
القزالن، والمالزم محمد بن سفر األحمري، والجندي محمد مبخوت 

الصيعري، في موقع رقابة السهوة..
فيما أشارت تلك المصارد ان عدد قتلى الجيش السعودي خالل ذات 

اليوم فقط تجاوز العشرين بينهم ضباط ، ولم تذكر تلك المصادر سوى أسماء 
القحطاني والقزالن واألحمري والصيعري فقط.وذكرت مصادر ميدانية، ان قوات 
الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل تمكنت من اقتحام 
مواقع السهوة ونشمة والسفينة في مدينة الربوعة بعسير وسيطروا عليها 

بشكل كامل.
وذكــر المصدر ان القوات السعودية تكبدت خسائر فادحة في المعدات 
العسكرية وفي صفوف الجنود، وهذا ما اكدته وسائل اإلعالم السعودية من خالل 

إعالن عن قتالهم في الربوعة.

ارتداد وضع المعارك..
ا نسبيا مع استمرار غارات وجرائم الطيران   ففيما تشهد جبهة نهم هدوء
السعودي شهدت جبهة منفذ علب الحدودي في صعدة  صدا لعدة زحوفات 
للمرتزقة صرع فيها العشرات الذين استجلبهم العدوان من جنوب الوطن للقتال 

بدال عن جيشه الفرار..فيما لم يحدث اي تقدم يذكر في علب والبقع بحسب 
ات ومزاعم اعالم  مااكدته مصادر عسكرية ميدانية ل(الميثاق) مايدحض ادعاء

العدوان وابواقه .
وبعكس ماكانت تنتظره السعودية من تشتيت جهود الجيش وفتح اكثر من 
جبهة وثغرة للقتال الداخلي كما حدث في فتح جبهة صعدة البقع فقد ارتدت 
على مواقعها داخل الحدود الذي يتم استهداف عسير ونجران وجيزان يوميا 
ملحقا تدميرا مباشرا في العتاد وقتلى بين جنوده في عمليات قنص نوعية 

وهجومية مباشرة..
فقد صد الجيش واللجان الشعبية والمتطوعون من أبناء القبائل هجومًا للعدو 
السعودي في جيزان لمحاولة استعادة جبل الدود االستراتيجي الخاضع لسيطرة 
الجيش اليمني الذي لم يتواَن استهداف موقع الغاوية وجبل المحروق والمعنق 
والعبادية وبرج الدخان باالضافة الى خط االمداد في جبل ملحمة ورقابة القرن..
وبحسب المصادر العسكرية فقد كبدت تلك العمليات الجيش السعودي خسائر 

فادحة.
كما قنصت وحدة القناصة في الجيش اليمني عدد (١٥) جنديًا من الجنود 
السعوديين خالل اليومين الماضيين ليزداد العدد الى اكثر من (٥٠) جنديا 

سعوديا خالل شهر نوفمبر وبداية ديسمبر.
ووزع االعــالم الحربي مشاهد لعملية اقتحام موقعي السفينة وسهة غرب 
مدينة الربوعة بعسير بعد الحاق الخسائر الفادحة بالجيش السعودي فيما تمكن 

البقية من الفرار..
وتمكن االبطال من قنص (٦)جنود سعوديين بالقرب من قيادة حرس الحدود 

بالربوعة عسير فيما قنص سابعهم في الفريضة بجيزان.
واكدت مصادر اعالمية كويتية الثالثاء مصرع ضابط كويتي في عملية قنص 
علي يد الجيش اليمني اثناء قتاله في الحدود السعودية ضمن قوات تحالف العدوان 
علي اليمن، ويدعى المالزم صالح مبارك الصابري العازمي، كما تم قتل اربعة 
آخرين في جيزان (٢) في موقع المعنق وقائم زبيد واالخرين في موقع الضبرة.

 وعلى مستوى الجبهة الداخلية التي يشعلها تحالف السعودية تمكن 
الجيش اليمني واللجان الشعبية من صد محاولة تقدم لمرتزقة السعودية 
بإتجاه منطقة المخدرة في الجدعان بمحافظة مأرب ، واكد مصدر صحفي 

مصرع وإصابة ستة من المرتزقة خالل محاولة الزحف.
وتعرض قائد المنطقة العسكرية الثالثة المكلف من قوات تحالف 
العدوان السعودي المدعو عادل القميري الستهداف قصف مدفعي وقتل 

ثالثة من مرافقيه بمعسكر كوفل بصرواح..
وكان تحالف العدوان السعودي قد كلف القميري بقيادة المنطقة الثالثة 

خلفا للشدادي المقتول في وقت سابق.
وإلى ذلك اطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، ٣ 
صواريخ من نوع زلزال_٢ على تجمعات مرتزقة السعودية في مفرق 
الجوف ، كما اطلقت القوة الصاروخية أيضا صاروخ زلزال_١ على تجمعات 
المرتزقة في وادي هراب بمديرية خب والشعف، فيما تمكن الجيش 
واللجان من إحراق آلية عسكرية تحمل معدل ١٢٫٧ في معسكر السالن 

ومصرع وجرح طاقمها بمديرية المصلوب في محافظة الجوف.
وتمكن الجيش واللجان من تدمير عربة BMB للمرتزقة خلف التباب 
السود في مديرية نهم، وتدمير طقم عسكري للمرتزقة في منطقة 
حريب نهم ، كما كثفت صاروخية ومدفعية الجيش واللجان مواقع 

المرتزقة في جبل صلب بحريب نهم شرقي صنعاء.
فيما لقي المرتزق المقدم محمد علي قيراط النوفي مصرعه  خالل 
مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية بمنطقة وقز في محافظة 
الجوف ...كما لقي القيادي المرتزق غيالن عبده محمد المسوري مصرعه 

في جبهة نهم
..ويأتي تطهير هذه المواقع ضمن عمليات عسكرية ينفذها الجيش 

واللجان لدحر المرتزقة من عدد من المناطق وتأمينها.
من جهة اخرى افادت مصادر عسكرية بمصرع اكثر من عشرين من المرتزقه 
في قصف صاروخي ومدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف تجمعهم 
في مكتب مايسمى بقيادات المنطقة العسكرية الخامسة في الطوال التابعة 
لتحالف العدوان حيث اودى بحياة قائد عمليات المنطقة واثنى عشر قيادي اخر  
احدهم برتبة عميد واثنين برتبة عقيد كما إصيب قائد مايسمى بمحور حرض 

ومدير مكتب قائد المنطقة.
كما لقي القيادي المرتزق العقيد علي المشحرج مسؤول التوجيه المعنوي في 
المنطقة الخامسة مصرعه في قصف مسدد استهدف تجمعًا لقيادات المرتزقة 

بمنطقة الطوال في جيزان.
 هذا وتزامن  القصف مع انفجارات اخرى في مخازن لالسلحة على مقربة من 

المكان، فيما اثيرت حالة من التخبط والذعر في اوساط قوات العدوان.

وجاءت في توصيات مجلس النواب التي التزمت حكومة اإلنقاذ 
الوطني بتنفيذها عدد من النقاط المهمة ومنها:

أوًال/مواجهة العدوان ومعالجة آثاره:
١- االهتمام برعاية ودعم ذوي االعاقة الذين تعرضوا للعدوان 
وكذا الجرحى وأسر الشهداء وإيالؤهم الرعاية والدعم الكامل وأن 

يحظوا باألولوية في تنفيذ برنامج الحكومة.
٢- تشجيع الجهود الرامية الى اشراك مختلف قطاعات المجتمع 

لدعم جبهات القتال لمواجهة العدوان.
٣- استهداف النخب االجتماعية من أكاديميين ومثقفين 
وقطاعات فاعلة واشراكها في تحمل مسئولية المرحلة من 
خالل التحاور البناء الذي يؤدي الى توحيد الصف الوطني وتوسيع 

المشاركة في تحمل المسئولية الوطنية.
٤- معالجة األضــرار الناجمة عن العدوان الجائر التي لحقت 
بالصيادين والمزارعين ومعدات االصطياد وتقديم المساعدات 
الالزمة لقطاعي الصيادين والمزارعين بشكل عام على امتداد 
األرض اليمنية وتفعيل دور بنك التسليف التعاوني والزراعي 
لتقديم القروض للصيادين والمزارعين بما يمكنهم من تفعيل 
نشاطهم وتوسيع رقعة االنتاج السمكي والزراعي كثروة قومية.

٥- على الحكومة اعتبار القبائل المشاركة في الجبهات القتالية 
أحد أهم المرتكزات األساسية الداعمة للجيش واللجان الشعبية 
وضمها ضمن الفئات التي يستهدفها برنامج الحكومة بتحسين 
المستوى المعيشي وادراج من هم في الجبهات ضمن قوام القوات 

المسلحة واألمن.
٦- تعزيز الجبهة االعالمية بما يعزز ثقافة المصالحة الوطنية 
وتفويت الفرص على الخارج والمتآمرين للنيل من الوحدة الوطنية، 
ورص الصفوف ومعالجة المشاكل المثارة عبر وسائل االعالم 

المختلفة.
٧- أهمية تقييم اآلثار البيئية واألضرار الناتجة عن العدوان 

وتوثيقها التوثيق السليم باستخدام أحدث األساليب العلمية.
٨- أن تعمل الحكومة على تبّني برامج تدريب للعاطلين عن 
العمل الذين فقدوا وظائفهم بسبب العدوان، وأن تعمل على إنشاء 

مشاريع تستوعب ما أمكن استيعابه من تلك العمالة العاطلة.

ثانيًا/السياسات االقتصادية واإلصالحات المؤسسية:
١- على الحكومة تسليم بيانات اعضائها واإلقرار بالذمة المالية 
الى رئيس مجلس النواب، وعلى رئيس المجلس التواصل برئيس 
المجلس السياسي للعمل على معالجة وضع الهيئة العامة لمكافحة 

الفساد.
٢- أهمية أن تولي الحكومة أولوية لصرف مرتبات موظفي الدولة 
في القطاعين المدني والعسكري وحــاالت الضمان االجتماعي 
والمعاشات التقاعدية.. لما لذلك من أثر كبير في وقف تدهور 

الوضع المعيشي للمواطنين وتحريك عجلة االقتصاد.
٣- أن تعمل الحكومة على تشكيل لجنة لدراسة ومراجعة 
القرارات التي صدرت في الفترة الماضية وإقــرار ما هو موافق 

للدستور والقانون، وإلغاء ما هو مخالف لذلك.
٤- على الحكومة القيام بإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 
مع مراعاة الظروف الراهنة وتحديد األولويات والمهام الملحة 

والعاجلة خالل المرحلة الحالية.
٥- الــتــواصــل مــع رجــال الــمــال واألعــمــال والــبــيــوت التجارية 
والشركات وحثهم على الوقوف الى جانب الدولة لتخطي المرحلة 
الحالية، وعلى ضــوء ذلــك يتم تقييم تلك الشركات والبيوت 
التجارية الواقفة مع الوطن والمواطن في ظل الظروف الصعبة 

واعطاؤها األولوية في جميع المجاالت االستثمارية والتجارية.
٦- التأكيد على ما جاء في برنامج الحكومة بشأن توحيد األوعية 
االيرادية وضبط وتنمية الموارد وتوريدها الى البنك المركزي 
وااللــتــزام بالقوانين النافذة في هذا الشأن واختيار االشخاص 
ة والخبرة لتحصيل تلك الموارد  المشهود لهم بالنزاهة والكفاء
بحيث توكل لهم دون سواهم ممن يجبون خارج النظام والقانون.

٧- االهتمام بتحصيل ضريبة العقارات لما لها من أهمية في رفد 
الخزينة العامة للدولة لتجاهل البرنامج لهذا الوعاء الضريبي المهم 

بما في ذلك كبار المتهربين عن سداد هذه الضريبة.
٨- التأكيد على ضرورة توجيه أنشطة صندوق تشجيع االنتاج 
الزراعي والسمكي والقروض الزراعية والسمكية نحو مدخالت 
االنتاج خصوصًا في مجال شبكات الري الحديثة وأنظمة الطاقة 
الشمسية لمضخات اآلبار كمصدر بديل عن الديزل ومستلزمات 
االنتاج السمكي من معدات وقوارب صيد وغيرها، وتوريد موارد 
الصندوق المنصوص عليها في قانون انشائه الى حساب الصندوق.
٩- توريد عائدات الدولة من االنتاج السمكي على مستوى 
المحافظات الساحلية الى الخزينة العامة وقيام الحكومة بتوفير 
الخدمات الالزمة لتحسين وتأمين االصطياد وتشجيع صغار 
الصيادين بما يمكنهم من االستمرار في االصطياد وتحسين 

مستوى دخلهم وبما يسهم في دعم األمن الغذائي للمواطنين.

١٠- استيفاء الرسوم الجمركية والضريبية الخاصة بالموانئ 
والمنافذ الجمركية البرية وفقًا آللية صحيحة ومدروسة تتناسب 

وحجم ونوع السلع الداخلية للبالد.
١١- تعزيز الثقة بين التجار والقطاع المصرفي بما يكفل 
سحب السيولة الــمــوجــودة خــارج القطاع المصرفي وتعزيز 

االقتصاد الوطني.
١٢- على الحكومة إلزام شركتي النفط والغاز بتوفير الكميات 
الالزمة من المشتقات النفطية والغاز المنزلي للسوق المحلية 
وباألسعار التي تحددها الحكومة وبما ال يشكل عبئًا على المواطن.
١٣- إعــادة النظر في نسب الفائدة على الودائع بما يشجع 

المواطنين على االيداع واالدخار.
١٤- تشجيع الصادرات الزراعية والسمكية وااللتزام بالقانون 

فيما يتعلق بإعفائها من الرسوم.
١٥- ضرورة معالجة وضع جميع المنقطعين والمفصولين عن 
وظائفهم بما يكفل عدم خلق مشاكل جديدة وضمان استمرار 

القيام بالمهام.
١٦- استكمال أعمال الترسيم والترقيم للسيارات والناقالت 
بما يكفل الحد من مظاهر االختالالت األمنية وضبط حركة السير.
١٧- سرعة البت في قضايا المواطنين وعدم تراكمها ورفد 
ات  المديريات بوكالء النيابات والقضاة بما يكفل التعجيل في اجراء

التقاضي.
١٨- االهتمام بمورد الزكاة كمورد أساسي لرفد خزينة الدولة 
واإلسهام في معالجة عجز السيولة النقدية، والعمل على جبايتها 

وفقًا لما أمر الله تعالى.
١٩- تفعيل كافة أجهزة الرقابة على المال العام واإلنفاق 

الحكومي.
٢٠- وقف إنشاء أو استحداث أي صناديق أو هيئات أو مؤسسات 
جديدة في الوقت الراهن ومعالجة االختالالت القائمة في الهيئات 

والمؤسسات والصناديق القائمة.
٢١- عدم اضافة أي اعباء ضريبية أو رسوم جديدة على كاهل 

المواطنين.
٢٢- االهتمام بوحدات القطاع االقتصادي وإعــادة تأهيل 
المتعثر منها بما يمكنها من االستمرار في نشاطها وتحسين 
األداء والحفاظ على تلك الوحدات لتبقى رافدًا حيويًا لالقتصاد 

الوطني والتنمية المستدامة.

ثالثًا/الخدمات العامة والبنية التحتية:
١- أن تعمل الحكومة على التنسيق والتواصل المستمر مع 
منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العامة في المجاالت 
الطبية واإلنسانية والتنموية بهدف دعم جهود الحكومة في 
تقديم الخدمات الممكنة لمستحقيها في كافة المدن والقرى 

اليمنية.
٢- التزام الحكومة بحماية الصيادين والمناطق الساحلية من 
الجرف العشوائي في مناطق االصطياد ونهب الثروات من قبل 
الشركات األجنبية الــذي يــؤدي الــى تدمير الشعب المرجانية 

ومواطن ايواء األسماك.
٣- إعادة تأهيل ميناء الحديدة بصورة عاجلة ودعمه باإلمكانات 
الالزمة لتمكينه من ممارسة مهامه في الشحن والتفريغ للبضائع 

والمشتقات النفطية وبما يعزز من دوره بفاعلية.
٤- ضـــرورة معالجة مشكلة النازحين مــن مناطق الصراع 

بالتنسيق الكامل مع منظمات اإلغاثة الدولية.
٥- تفعيل الرقابة على النقاط األمنية بما يكفل تسهيل حركة 
تنقل المواطنين والمغتربين والحركة التجارية وعدم استغالل 

ذلك.
٦- التأكيد على إعــداد برنامج عاجل وسريع لدعم الجهود 
المحلية والمركزية إلعادة ترميم وتأهيل المدارس المتضررة 

جراء العدوان الغاشم على بالدنا.
٧- أن تعمل الحكومة على استمرار صرف مستحقات الطالب 

المبتعثين للدراسات في الخارج وفقًا للقوانين النافذة.

رابعًا/السياسة الداخلية والخارجية:
١- ضرورة إجراء حوار مباشر وغير مباشر مع كافة شرائح 
المجتمع اليمني بمختلف توجهاته، بما يفضي الى تعزيز اللحمة 

الوطنية وخلق وعي مجتمعي موحد.
٢- العمل على توحيد الموقف الوطني في الحوارات والقرارات 
والمواقف التي تتبناها الحكومة تجاه دول العالم والهيئات 

والمنظمات الدولية ووسائل االعالم العالمية.
٣- توحيد القرار في الجانب األمني فيما بين األمن العام واألمن 
القومي واألمن السياسي فيما يتعلق بالمتعقلين والموقوفين على 

ذمة مختلف القضايا وإحالة من يلزم إحالته الى القضاء.

٤- تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تقف أمام 
لة من المجلس 

َّ
أعمال اللجنة العليا بتنفيذ قرار العفو العام المشك
السياسي األعلى وفقًا لقرار إنشائها ودون استثناء.

٥- إيجاد الحلول المناسبة لتفعيل العمل الدبلوماسي الخارجي 
لما من شأنه ايصال ما يتعرض له الشعب اليمني من عــدوان 

وحصار بري وبحري وجوي الى المجتمع الدولي.
٦- على الحكومة دعوة البعثات الدبلوماسية العربية واألجنبية 

الستئناف عملها في العاصمة صنعاء.
٧- التأكيد على فرض هيبة الدولة وقيام الحكومة بواجباتها 

الدستورية والقانونية بعيدًا عن التجاذبات الحزبية والمحاباة.
٨- على الحكومة إجراء االنتخابات الرئاسية والنيابية حال توافر 

الظروف المناسبة لذلك.
٩- إجراء الدراسات االستشارية الالزمة لتقييم وتطوير قانون 

األحزاب والتنظيمات السياسية بما يتواكب مع المستجدات.
١٠- عدم استغالل المساجد والمدارس والمؤسسات العامة 
لألغراض الحزبية وتحييد التعليم بكل انواعه عن التجاذبات 

الحزبية والسياسية.
١١- مواجهة اإلرهــاب بكل صــوره وأشكاله والتصدي لكل 
الممارسات والظواهر المنتجة له وتجفيف منابعه وتعزيز 

الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي لمحاربته.
١٢- إعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية 
ومواجهة أصوات النشاز الذين يدعون الى الكراهية والفرقة بين 

أبناء الشعب الواحد.
١٣- وضع سياسة إعالمية موحدة لمواجهة العدوان وتحديثها 
أوًال بأول بما يتوافق مع التطورات والمتغيرات وانتهاج خطاب 
إعالمي يجسد الوحدة الوطنية ويحافظ على تماسك الجبهة 
الداخلية، ويحث المجتمع على التصدي للعدوان وعمل تقييم 
شامل للمؤسسات اإلعالمية وتشخيص مكامن الخلل وأوجــه 

القصور فيها والعمل على معالجتها.
١٤- على الحكومة أن تعمل على الفصل بين مؤسسات اإلعالم 
الحكومي ومؤسسات إعالم القوى السياسية.. وتسخير إعالم 
الحكومة إلزامًا لتبّني الرؤى العامة للدولة ممثلة بالمجلس السياسي 

والحكومة وسياسات المؤسسة التشريعية.
١٥- على الحكومة موافاة المجلس بتقارير دورية بنسب اإلنجاز 
للبرنامج والصعوبات والمعوقات التي تقف أمام تنفيذ البرنامج.

١٦- على الحكومة تقديم برنامج زمني لتنفيذ ما ورد في 
البرنامج العام للحكومة.

طالبها الوفاء بالتزاماتها وموافاة المجلس بنسب اإلنجاز

مالحظات وتوصيات البرلمان على برنامج العام للحكومة
على الحكومة تسليم بيانات 
ــرار بالذمة  أعضائها واإلق

المالية

ي برنامج تدريب للعاطلين 
ِّ
تبن

ــدوا  ــق ــن ف ــم ــل م ــم ــع ـــن ال ع
وظائفهم بسبب العدوان

معالجة مشكلة النازحين من 
مناطق الصراع

 طالبت اللجنة البرلمانية حكومة اإلنقاذ الوطني الوفاء 
بكل ما جاء في برنامجها الذي منحه مجلس النواب الثقة..
وقــدمــت اللجنة الــخــاصــة المكلفة بصياغة المالحظات 
الجوهرية- التي طرحها أعضاء مجلس النواب في ٥ ديسمبر 
الماضي اثناء مناقشة برنامج حكومة اإلنقاذ الوطني- مالحظاتها 
على البرنامج العام للحكومة وتوصياتها على بعض الجوانب 

التي لم يشملها البرنامج..
وأكد تقرير اللجنة أن محاربة الفساد والعمل على تطبيق 
وتفعيل نصوص الدستور والقانون وتطبيق مبدأ الثواب 
والعقاب هو هدفنا األساسي وسوف تظل هذه األساسيات 
نصب أعيننا ولن نفكر أو نتخلى عنها مثلما عمل البعض ممن 
تولوا المناصب التنفيذية في ظل الظروف العادية وتغيرت 

مواقفهم.. وتوجهاتهم بعد ذلك..

الجيش واللجان ينفذان ضربات ارتدادية لمحاولة العدوان فتح جبهات جديدة..

مصرع أكثر من ٢٠جنديًا سعوديًا.. وعشرات المرتزقة في محارق العدوان 

مراجعة قرارات صدرت في الفترة السابقة وإقرار مايوافق الدستور والقانون


