
اسبوعية 
سياسية . عامة

www.26september.net

تصدر عن : القوات املسلحة اليمنية - دائرة التوجيه املعنوي  االثنني
Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.)

حث على تقييم الرؤية الوطنية وتطويرها:

الرئيس املشاط يؤكد ضرورة تبسيط العملية اإلدارية مبا يخدم املواطنني

4  ذو القعدة   1442هـ   |   14  يونيو  2021م   |   العدد  2210     |  12 صفحة    |    50 ريااًل

التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس 
املــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــايس األعـــــــــى أمـــــــس عــــضــــو املـــجـــلـــس 
الـــســـيـــايس األعـــــى مــحــمــد الــنــعــيــمــي ومـــديـــر مكتب 
الرئاسة أحمد حامد وأمني سر املجلس السيايس 
األعـــــــــى الـــــدكـــــتـــــور يـــــاســـــر الــــــحــــــوري وفـــــريـــــق الــتــنــمــيــة 

اإلدارية.
ناقش اللقاء الوضع اإلداري للدولة والخطوات 
الــتــي تمت يف الــرؤيــة الوطنية وأهــمــيــة االرتــقــاء به 
مـــن خـــال تــقــيــيــم دقــيــق لــلــمــرحــلــة املــاضــيــة ووضـــع 

التصورات الازمة ملعالجة كل االختاالت.
وأشــــــــــــــــــاد الـــــــرئـــــــيـــــــس املـــــــــشـــــــــاط بــــــالــــــجــــــهــــــود املــــــبــــــذولــــــة 
والـــــخـــــطـــــوات الــــتــــي قـــطـــعـــهـــا الــــفــــريــــق عـــــى مـــســـتـــوى 
الرؤية الوطنية وعى املستوى اإلداري بشكل عام.
وأكــــــــــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس املــــــــشــــــــاط عــــــــى ضــــــــــــــــرورة تـــبـــســـيـــط 
الــعــمــلــيــة اإلداريــــــة وتــهــديــفــهــا بــمــا يــخــدم املــواطــنــني 
ويــحــقــق األهــــداف املــنــشــودة .. مــشــددا عــى أهمية 
املتابعة والتقييم لتنفيذ كل الخطط والربامج يف 

الواقع العميل.

تفاصيل  ص 03

:» محافظ  ريمة  لـ»

نحن أصحاب قضية وبحكمة 
قيادتنا الثورية وصمود شعبنا 

العظيم منتصرون

التوازن النفسي كمدخل للسيطرة على املستقبل
عبدالرحمن مراد  يكتب عن :

تفاصيل  ص 04

اعــــــــــــلــــــــــــنــــــــــــت الــــــــــســــــــــلــــــــــطــــــــــة املــــــــحــــــــلــــــــيــــــــة 
بالحديدة عزمها تكريم الضابط 
الـــيـــمـــنـــي املـــــرحـــــوم الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد 
املـــــقـــــبـــــيل لـــــــــــــدوره يف كـــــشـــــف أخــــطــــر 

جاسوس إسرائييل يف اليمن.
واكــد محافظ الحديدة محمد 
عياش قحيم عزم قيادة املحافظة 
وبتوجيهات عليا تكريم الضابط 
الــــيــــمــــنــــي املـــــــرحـــــــوم مــــحــــمــــد املـــقـــبـــيل 
لدوره يف القبض عى الجاسوس 
اإلسرائييل "باروخ زيك مزراحي".
وأشار قحيم يف تغريدة له عى 
تــويــر إىل أنــه وبــعــد خمسني عــامــا مــن تهميش الـــدور الــوطــنــي والديني 
للضابط املــرحــوم محمد املقبيل يف القبض عــى الــجــاســوس اإلسرائييل 
عــزمــهــا قـــيـــادة املــحــافــظــة وبــتــوجــيــهــات عــلــيــا ســيــتــم تــكــريــم اســــرة الــضــابــط 

املرحوم محمد املقبيل. 

13 يونيو ..  التصحيح  الذي المس تطلعات اليمنيني

الصناعات
 العسكرية غّيرت 

موازين املعركة

محافظ ذمار لـ  »                                                                                       «:

تفاصيل  ص 07

افـــتـــتـــح عـــضـــو املـــجـــلـــس الــــســــيــــايس األعــــى 
ســــلــــطــــان الــــســــامــــعــــي مــــشــــروعــــني خـــدمـــيـــني 
يف مــجــال الــطــرق بمديرية حيفان بتكلفة 
اثنني مليون و200 الف دوالر بتمويل من 

مجموعة هائل سعيد انعم.
يشمل املشروع األول طريق ذوقاب قرية 
الـــــكـــــرب واالحـــــــقـــــــاف عــــزلــــة االعـــــــــــروق بـــطـــول 
اثنني كيلو مر بتكلفة 500 ألف دوالر  فيما 
املــشــروع الــثــاين شــق وسفلتة طــريــق قرض 
الــــــــربح االعـــــــــــروق بــــطــــول ثــــاثــــة كـــيـــلـــومـــرات 
بــتــكــلــفــة مــلــيــون و700 ألــــف دوالر ..  وعــرب 
عضو السيايس األعى خال الزيارة ملديرية 

حــيــفــان وتــدشــني املــشــروعــني ومــعــه وكيل 
اول محافظة تعز صاح بجاش عن شكره 
ملجموعة هائل يف تمويل مثل هذه الطرق 
التي تخدم املــواطــنــني وتسهل حركتهم .. 
مؤكدا عى أهمية دور القطاع الخاص يف 
دعــــم ومـــســـانـــدة جـــهـــود الــتــنــمــيــة وتــحــســني 

وتطوير الخدمات.
 فيما نــوه وكــيــل أول املحافظة بمواقف 
أبـــنـــاء حــيــفــان الــشــجــاعــة يف مــواجــهــة قــوى 
الـــعـــدوان واملـــرتـــزقـــة .. مــشــريا إىل ان تنفيذ 
هــــــــــذه املـــــــشـــــــاريـــــــع يـــــجـــــســـــد الـــــعـــــمـــــل بــــمــــقــــولــــة 

الشهيد الرئيس صالح الصماد "

افتتح مرشوعني خدميني بتكلفة أكرث من اثنني مليون دوالر

السامعي يشيد بدور القطاع اخلاص  
في دعم ومساندة جهود التنمية 

بعد 50 عاما ..

 توجيهات عليا بتكرمي
 كاشف جاسوس إسرائيل

تفاصيل  ص 02

القى تفاعًال واصداًء واسعًة

الفيلم الوثائقي »جاسوس املوساد يف اليمن«
القى الفيلم الوثائقي جاسوس املوساد يف اليمن ردود افعال وأصداء واسعة يف وسائل االعام ومواقع التواصل 

االجتماعي وذلك بعد دقائق من بثه لكشفه الكثري من الحقائق التي كانت مخفية وغامضة مغردون ويف تغريداتهم 
وصفوا ذلك بانه انجاز عظيم كشف غموض أخطر ملفات املوساد من خال املعلومات والوثائق التي كشفها.

وكان الفيلم الوثائقي " جاسوس املوساد يف اليمن " الذي بثته القنوات الوطنية مساء الجمعة قد كشف تفاصيل 
خطة كانت قد أعدتها إسرائيل لتوجيه ضربة تأديبية عسكرية لليمن.

تفاصيل  ص 09

مشاركة 
اإلمارات 

يف العدوان 
عى اليمن 

ضمن التحالف 
الذي تقوده اململكة 

العربية السعودية منذ 
تدشني عملية عاصفة الحزم يف 

مارس 2015م تحت غطاء سيايس 
واستخبارايت من قبل الواليات املتحدة 

التي تؤمن لإلمارات حرية نسبية يف 
استعراض القوة اإلقليمية ويمكن وصف 

هذه العاقات بأنها بالغة األهمية بالنسبة لإلمارات 
تفاصيل  ص 05لدرجة أن سفارة أبو ظبي تنفق مئات املايني من الدوالرات..

اإلمارات وكيل كولونيايل جديد

الرئيس املشاط يؤكد ضرورة تبسيط العملية اإلدارية مبا يخدم املواطنني

13 يونيو ..  التصحيح  الذي المس تطلعات اليمنيني



اف�����ت�����ت�����ح ع�����ض�����و امل�����ج�����ل�����س ال������س������ي������ايس األع������������ى س����ل����ط����ان 
ال�����س�����ام�����ع�����ي م������ش������روع������ن خ�����دم�����ي�����ن يف م������ج������ال ال�����ط�����رق 
بمديرية حيفان بتكلفة اثنن مليون و200 الف دوالر 

بتمويل من مجموعة هائل سعيد انعم.
ي��ش��م��ل امل����ش����روع األول ط���ري���ق ذوق������اب ق���ري���ة ال��ك��رب 
واالحقاف عزلة االعروق بطول اثنن كيلو مرت بتكلفة 
500 أل�����ف دوالر  ف��ي��م��ا امل����ش����روع ال����ث����اين ش����ق وس��ف��ل��ت��ة 
ط��ري��ق ق���رض ال���رح االع����روق ب��ط��ول ث��اث��ة كيلومرتات 

بتكلفة مليون و700 ألف دوالر .
 وع���ر ع��ض��و ال��س��ي��ايس األع����ى خ���ال ال���زي���ارة مل��دي��ري��ة 
حيفان وتدشن املشروعن ومعه وكيل اول محافظة 
تعز صاح بجاش عن شكره ملجموعة هائل يف تمويل 
م�����ث�����ل ه����������ذه ال�������ط�������رق ال������ت������ي ت������خ������دم امل�������واط�������ن�������ن وت����س����ه����ل 
ح��رك��ت��ه��م .. م���ؤك���دا ع���ى أه��م��ي��ة دور ال��ق��ط��اع ال��خ��اص 
يف دع���م وم��س��ان��دة ج��ه��ود ال��ت��ن��م��ي��ة وت��ح��س��ن وت��ط��وي��ر 

الخدمات.
 فيما نوه وكيل أول املحافظة بمواقف أبناء حيفان 
الشجاعة يف مواجهة قوى العدوان واملرتزقة .. مشريا 

إىل ان ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذه امل����ش����اري����ع ي��ج��س��د ال���ع���م���ل ب��م��ق��ول��ة 
الشهيد الرئيس صالح الصماد "يد تبني ويد تحمي".
من جانبه عر الشيخ عبدالغفور عيل عبدالحق يف 
كلمة نيابة عن أبناء حيفان عن الشكر والتقدير لزيارة 
ع��ض��و امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس ال��س��ام��ع��ي ل��ل��م��دي��ري��ة لتفقد 

أوضاعها وتلمس احتياجات ابنائها  .
وأكد وقوف أبناء حيفان إىل جانب القيادة الثورية 
والسياسية يف التصدي للعدوان واملشاركة يف عملية 

التنمية.
كما ق��ام عضو املجلس ال��س��ي��ايس األع���ى السامعي 
بزيارة للمجمع الحكومي بحيفان واطلع عى حجم 
االضرار التي تعرض لها جراء القصف من قبل طريان 

العدوان خال الفرتة املاضية.
وك����������ان ع����ض����و ال�����س�����ي�����ايس األع����������ى زار م�����ع�����رض ل���ص���ور 
الشهداء يف جبهه حيفان والقبيطة وتفقد سري العمل 
يف مستشفى حيفان الريفي ومركز التغذية العاجية 
بقسم النساء واالطفال واقسام العمليات والرقود 

واالسنان والعيادات العامة.

ناقش اجتماع أمس بصنعاء برئاسة نائب رئيس 
الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسن 
م��ق��ب��ويل اح��ت��ي��اج��ات م��ح��اف��ظ��ة ال���ج���وف امل���ق���دم���ة من 

قيادة السلطة املحلية باملحافظة.
وخال االجتماع الذي ضم محافظ الجوف فيصل 
بن حيدر ونائب وزير الكهرباء والطاقة عبد الغني 
امل����داين وم��دي��ر ع���ام م��ؤس��س��ة ال��ك��ه��رب��اء ع��ب��داإلل��ه أب��و 
غ��ي��دن��ه أش���اد ن��ائ��ب رئ��ي��س ال�����وزراء ب�����األدوار الوطنية 

ألبناء محافظة الجوف يف مواجهة العدوان.
وأكد أن حكومة اإلنقاذ الوطني ستويل محافظة 
ال��ج��وف ع��ن��اي��ة خ��اص��ة تعوضها ع��ن ال��ح��رم��ان ال��ذي 
ع���اش���ت���ه ط���ي���ل���ة ال����س����ن����وات امل����اض����ي����ة ول������ن ت�����أل�����وا ج���ه���دا 
يف ت���ق���دي���م ال����خ����دم����ات ال�����ازم�����ة ألب���ن���ائ���ه���ا وع������ى وج���ه 

الخصوص يف مجال الكهرباء.
وأشار إىل أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة 
ركزت عى الجوانب الخدمية والتنموية التي تصب 
يف خدمة املواطنن وتؤسس لبنية تحتية تسهم يف 
ت���س���ري���ع وت������رية ال���ت���ح���ول ال���ن���وع���ي امل���ن���ش���ود م����ن خ���ال 
مضامن ال��رؤي��ة التي تمثل التحدي الكبري للدولة 

والحكومة بكل قطاعاتها ومؤسساتها.
م����������ن ج�������ان�������ب�������ه ت���������ط���������رق م�������ح�������اف�������ظ ال����������ج����������وف إىل أه�������م 
اح�������ت�������ي�������اج�������ات امل������ح������اف������ظ������ة م���������ن امل��������ش��������اري��������ع ال�����خ�����دم�����ي�����ة 
وال�����ت�����ن�����م�����وي�����ة وم�����ن�����ه�����ا ال�����ك�����ه�����رب�����اء .. م��������ؤك��������داً أن أب�����ن�����اء 
الجوف سيظلون إىل جانب الوطن وقيادته الثورية 
والسياسية يف التصدي لقوى العدوان ومرتزقتها 

حتى تحقيق النصر.

ن����اق����ش اج����ت����م����اع أم������س ب����رئ����اس����ة وزي�������ر ال���ص���ح���ة ال���ع���ام���ة 
والسكان الدكتور طه املتوكل السبل الكفيلة بمعالجة 
اإلشكالية الخاصة بمشروع املبنى الجديد بمستشفى 
الكويت الجامعي بأمانة العاصمة املتعرث منذ سنوات.

واس��ت��ع��رض االج��ت��م��اع بحضور أم��ن العاصمة حمود 
ع���ب���اد ون����ائ����ب وزي������ر األش����غ����ال ال���ع���ام���ة وال����ط����رق امل��ه��ن��دس 
محمد الذاري التقارير الهندسية والفنية عن احتياجات 
املستشفى الستكمال تجهيزه وتأهيله لتقديم الخدمات 
الطبية والعاجية للحد من الضغط عى املستشفيات 

الحكومية.
واقر االجتماع الذي ضم وكيل أمانة العاصمة لقطاع 
األش����غ����ال امل���ه���ن���دس ع���ب���دال���ك���ري���م ال����ح����ويث وم����دي����ر م��ك��ت��ب 
الصحة باألمانة مطهر املروين ومدير مستشفى الكويت 
ال����دك����ت����ور أم�����ن ال���ج���ن���ي���د ت��ش��ك��ي��ل ل���ج���ن���ة ف���ن���ي���ة م����ن وزاريت 
ال��ص��ح��ة واإلش���غ���ال وم��س��ت��ش��ف��ى ال��ك��وي��ت وم���ن���دوب عن 
الشركة املنفذة لحل إشكالية املبنى الجديد بمستشفى 

الكويت.
وأك�����������������د وزي�����������������ر ال�������ص�������ح�������ة أه�������م�������ي�������ة اس�������ت�������ش�������ع�������ار ال�����ج�����م�����ي�����ع 

للمسؤولية الستكمال ه��ذا امل��ش��روع للنهوض بالوضع 
الصحي وتحسن الخدمات الطبية.

ولفت إىل أن املشروع بما يمتلكه من مساحة وتخطيط 
يمكن أن يصبح مستشفى نموذجي .. مثمنا دعم أمانة 
العاصمة ووزارة األشغال لجهود وزارة الصحة يف تأهيل 
وت��ح��س��ن ال���خ���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة واالس���ت���ع���داد الس��ت��ك��م��ال 

مشروع مستشفى الكويت الجامعي الجديد.
من جانبه أشار أمن العاصمة إىل أهمية دور اللجنة 
الفنية لحصر وتقييم ما تم انجازه يف املشروع .. مؤكد 
اس���ت���ع���داد األم����ان����ة ت��س��خ��ري ك���اف���ة اإلم����ك����ان����ات الس��ت��ك��م��ال 

املشروع الذي تعرث تنفيذه لسنوات.
بدوره استعرض نائب وزير األشغال العامة والطرق 
تقرير عن املشروع وأسباب تعرثه واملقرتحات واملعالجات 

الستكماله.
وأك��د ض��رورة تضافر الجهود الستكمال هذا املشروع 
ملا له من أهمية يف تحسن الخدمات الطبية خاصة يف 
ظل الظروف التي تمر بها الباد جراء استمرار العدوان 

والحصار.

اس��ت��ك��م��ل م��ج��ل��س ال����ن����واب يف ج��ل��س��ت��ه أم����س ب���رئ���اس���ة ن��ائ��ب 
رئ���ي���س امل���ج���ل���س ع���ب���د ال����س����ام ص���ال���ح ه���ش���ول زاب����ي����ة م��ن��اق��ش��ت��ه 
لجدول أعمال فرتته الثانية للدورة األوىل من دور االنعقاد 

السنوي السادس عشر وأقره.
واس��ت��م��ع ن���واب الشعب م��ن وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجليس 
النواب والشورى الدكتور عيل أبو حليقة إىل رسائل الحكومة 
بشأن العمل بخطة اإلنفاق للموازنة العامة للدولة وموازنات 
الوحدات املستقلة وامللحقة والصناديق الخاصة للسنة املالية 
2020م يف السنة املالية 2021م وذلك نظرا الستمرار العدوان 
وال���ح���ص���ار واآلث�������ار االق���ت���ص���ادي���ة امل���رتت���ب���ة ع��ل��ي��ه وال���ت���ي ت��س��ت��دع��ي 

مواجهة العدوان وإفشال مخططاته ورهاناته الخاسرة.
ك��م��ا اس��ت��م��ع امل��ج��ل��س إىل رس���ال���ة وزي�����ر ال����دول����ة ف��ي��م��ا يتعلق 
ب��ت��وص��ي��ات امل��ج��ل��س ال�������واردة يف ت��ق��ري��ر ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ن��ف��ط 
وال������رثوات امل��ع��دن��ي��ة ح���ول أزم����ة امل��ش��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة وص��ع��وب��ة 

تنفيذ توصيات املجلس بهذا الشأن.
واس���ت���م���ع امل���ج���ل���س إىل رس����ال����ة أب�����و ح��ل��ي��ق��ة ب���ش���أن م��ص��ف��وف��ة 
اإلجراءات التنفيذية فيما يخص صندوق صيانة الطرق بشأن 
ت��ن��ف��ي��ذ ت���وص���ي���ات امل��ج��ل��س ورس���ال���ت���ه ب���ش���أن م���ش���اري���ع ال��ق��وان��ن 
ال���ت���ي ت���خ���ص وزارة ال���ص���ح���ة ال���ع���ام���ة وال���س���ك���ان وال����ت����ي أح��ي��ل��ت 
إىل املجلس يف السابق وكذا رسالة بشأن الرد عى توصيات 
املجلس الواردة يف تقرير لجنة الصحة العامة والسكان وما 

يتعلق بتنفيذ توصيات املجلس بهذا الشأن.
وطالب وزي��ر الدولة باتخاذ اإلج���راءات الازمة إزاء ما ورد 

يف الرسائل املشار إليها أنفا.
وأرج����أ امل��ج��ل��س إح��ال��ة ال��رس��ائ��ل إىل ال��ل��ج��ان امل��خ��ت��ص��ة لحن 
حضور الحكومة وتنفيذ توصيات املجلس وال��ت��ي سبق وأن 
التزمت الحكومة بتنفيذها.. كما استعرض املجلس تقريرا 
موجزا عن أعماله خال الفرتة األوىل من الدورة األوىل لدور 

االنعقاد السنوي السادس عشر.
واستمع املجلس إىل االستجواب املوجه من عضو املجلس 
الدكتور عيل الزنم إىل وزير املياه والبيئة بشأن رفع تسعرية 

استهاك امل��ي��اه بأمانة العاصمة وع��دد م��ن املحافظات وك��ذا 
أزم���������ة امل�����ي�����اه امل����س����ت����م����رة يف م����دي����ن����ة إب وب�����ع�����ض امل���������دن ال���ث���ان���وي���ة 

كالقاعدة ويريم وما هو دور الوزارة يف معالجة األزمة.
وطالب عضو مجلس النواب بحضور وزير املياه والبيئة للرد 

عى االستجواب املوجه له.
وك��ان املجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق 
وأق���ره بعد استيعاب امل��اح��ظ��ات امل��ق��رتح��ة م��ن قبل ع��دد من 

أعضاء املجلس.

ت���ف���ق���د ال����ن����ائ����ب ال�����ع�����ام ال�����ق�����ايض ال�����دك�����ت�����ور م��ح��م��د 
م����ح����م����د ال����دي����ل����م����ي س������ري ال����ع����م����ل وم�����س�����ت�����وى إن����ج����از 
ال�����ق�����ض�����اي�����ا ال�����������������واردة إىل ال�����ن�����ي�����اب�����ة ال�����ج�����زائ�����ي�����ة ب����أم����ان����ة 
العاصمة واحتياجاتها لارتقاء باألداء القضايئ.

وخال الزيارة التقى النائب العام رئيس الشعبة 
الجزائية القايض عبدالله فرحان وعضوي الشعبة 
ورئيس النيابة ووكيل وأعضاء وموظفي الجزائية 
واستمع منهم إىل ش��رح ع��ن آل��ي��ات العمل وقيد 
وت���س���ج���ي���ل وج������دول������ة ال����ق����ض����اي����ا وإج��������������راءات ن���ظ���ره���ا 

واإلشكاليات التي تواجههم وسبل معالجتها.
وأش�������اروا إىل أن إن���ج���از ال��ق��ض��اي��ا ال�������واردة للنيابة 
االبتدائية بلغ 182 قضية من إجمايل 259 خال 
الفرتة من محرم حتى شوال من العام القضايئ 
ال������ج������اري يف ح�����ن وص�������ل إن�����ج�����از ال����ق����ض����اي����ا ال����������واردة 
ل���اس���ت���ئ���ن���اف 445 ق��ض��ي��ة م����ن إج����م����ايل 465 ق��ض��ي��ة 

خال ذات الفرتة.

وط����اف ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ب��م��ك��ات��ب امل��ح��ق��ق��ن ووق��ف 
عى طبيعة اإلج��راءات املتخذة يف قضايا الحرابة 
واملخدرات والتخابر وتزوير املحررات ووجه بسرعة 

التصرف فيها سيما التي عى ذمتها سجناء.
واطلع القايض الديلمي عى نظام سري الدعوى 
ال��ج��زائ��ي��ة وامل��ض��ب��وط��ات م��ن م��خ��درات وحشيش 
.. ووج������ه ب���س���رع���ة ات���اف���ه���ا وف����ق����اً ل���ل���ن���ظ���ام واآلل���ي���ة 
امل���ت���ب���ع���ة خ����اص����ة ب���ع���د وص�������ول ال���ك���م���ي���ات إىل أك���رث 
م���ن 13 أل����ف ط�����ن.. ووج�����ه ال���ن���ائ���ب ال���ع���ام ب��ت��وف��ري 
احتياجات النيابة من وسائل نقل ومطبوعات 
وصيانة وترميم املبنى ودعم لوجستي من أجهزة 

اتصال وانرتنت.
وك�������ان ال���ن���ائ���ب ال����ع����ام اس���ت���م���ع خ�����ال ال�����زي�����ارة إىل 
ش��������ك��������اوى امل�������واط�������ن�������ن ووج�������������ه ب����م����ع����ال����ج����ت����ه����ا وع��������دم 
ال��ت��ط��وي��ل يف اإلج��������راءات وال��ع��م��ل ع���ى ك���ل م���ا من 

شأنه تقريب العدالة من املواطنن.

ب��ع��ث ال��ل��واء ال��رك��ن/ي��ح��ي��ى ع��ب��دال��ل��ه ال��رزام��ي 
قائد محور همدان بن زيد برقية عزاء ومواساة 
يف وف���اة الشيخ امل��ج��اه��د البطل ال��ل��واء حسن 

سعيد عامر هديان...هذا نصها:
ق����ائ����د م����ح����ور ه�����م�����دان ي����ع����زي يف وف��������اة ال����ل����واء 

هديان
بسم الله الرحمن الرحيم

)) َوَلِئْ ُقِتْلُتْم يِف َسِبيِل اللِه أَْو ُمُتّْم َل�َمْغِفَرٌة 
ا َيْجَمُعوَن ((. صدق  ِمَن اللِه َورَْح��َم��ٌة َخ��رْيٌ ِمَمّ

الله العظيم
ببالغ األىس والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء 
ال����ل����ه وق���������دره ت��ل��ق��ي��ن��ا ن���ب���أ وف�������اة ال���ش���ي���خ امل���ج���اه���د 
ال���ب���ط���ل ال������ل������واء ح���س���ن س���ع���ي���د ع����ام����ر ه����دي����ان، 
بعد حياة حافلة بالجهاد يف سبيل الله ونصرة 

دينه واعاء كلمته.
ان وفاة هذا املجاهد الذي يعد من املجاهدين 
األوائ���������ل وال���س���اب���ق���ن إىل ن����ص����رة ال����ح����ق ون���ص���رة 
م��ح��م��د وآل م��ح��م��د، وال������ذي ع����رف ب��ش��ج��اع��ت��ه 

وص��اب��ت��ه وث��ب��ات��ه ع��ى ال��ح��ق ه��ي خ��س��ارة ف��ادح��ة ع��ى الشعب 
والوطن عامة.

فلقد كان اللواء حسن بن عامر الواييل الهمداين ، معروفا 
بوالئه وإيوائه للمجاهدين يف هذه املسرية يف أحلك واصعب 
ال���ظ���روف، وك���ان رح��م��ه ال��ل��ه مكافحا وم��ن��اه��ض��ا ل��ك��اف��ة أش��ك��ال 

ال���ظ���ل���م واالس����ت����ب����داد ون����م����وذج����ا راق����ي����ا ل��ل��م��ؤم��ن 
الصادق العابد الزاهد الذي نذر حياته وموته 
لله سبحانه وتعاىل، وقد كرس حياته لخدمة 
امل��ج��اه��دي��ن وامل��ج��ت��م��ع وب����ذل ال���غ���ايل وال��ن��ف��ي��س 
إلع������������اء ك����ل����م����ة ال������ح������ق وخ��������دم��������ة دي������ن������ه ووط�����ن�����ه 

وشعبه وأمته.
وب�����ه�����ذا امل�����ص�����اب ال����ج����ل����ل ن�����رف�����ع مل�����والن�����ا ال���س���ي���د 
ال����ق����ائ����د ع���ب���دامل���ل���ك ب�����درال�����دي�����ن ال�����ح�����ويث وال�����وال�����د 
املجاهد عبدالله عيظه الرزامي واألخ الرئيس 
مهدي املشاط وقيادتنا السياسية والعسكرية 
والشعب اليمني عامة وألب��ن��اء الفقيد وأهله 
وم����ح����ب����ي����ه خ�����اص�����ة ب����خ����ال����ص ال�������ع�������زاء وامل�������واس�������اة 
ون���س���أل ال��ل��ه ال��ع��يل ال��ق��دي��ر ان ي��ت��غ��م��د الفقيد  
ب������واس������ع رح����م����ت����ه وأن ي����ج����زي����ه ع����ن����ا وع��������ن أب����ن����اء 
ش��ع��ب��ن��ا وأم���ت���ن���ا خ����ري ال����ج����زاء وإن������ا ل���ل���ه وان������ا إل��ي��ه 

راجعون

اللواء الركن/يحيى عبدالله الرزامي 
قائد محور همدان بن زيد

ع���ق���دت ال��س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة مل��ح��اف��ظ��ة ش���ب���وة أم�����س اج��ت��م��اع��ا 
م���وس���ع���ا ب���رئ���اس���ة م���ح���اف���ظ امل���ح���اف���ظ���ة رئ���ي���س امل���ج���ل���س امل��ح��يل 

اللواء الركن عوض محمد العولقي. 
ناقش االجتماع الذي ضم وكاء املحافظة ومدراء مكاتب 
ال��ع��م��وم مستوى اداء السلطة املحلية وس��ري عملية تنفيذ 

وانجاز املهام واالعمال املنوطة باملسؤولن يف املحافظة.
وكذا الوقوف امام املستجدات التي تشهدها املحافظة يف 
ظ���ل م���ا ت��ح��ي��ك��ه ان��ظ��م��ة ال����ع����دوان واالح����ت����ال م���ن مخططات 
ه������دام������ة إلغ�����������راق امل����ح����اف����ظ����ة يف م���س���ت���ن���ق���ع ال������ف������وىض وج���ح���ي���م 
ال����ص����راع����ات ال����دم����وي����ة ب����ن ال���ق���ب���ائ���ل واذك����������اء ن�������ريان ال����ح����روب 

الطاحنة بن فصائل مليشيات االرتزاق.
وق�����د أك�����د م���ح���اف���ظ امل���ح���اف���ظ���ة ع����ى واج������ب ق����ي����ادة واع���ض���اء 
ال��س��ل��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة وج��م��ي��ع امل��س��ؤول��ن يف امل��ح��اف��ظ��ة مضاعفة 
الجهود املبذولة يف العمل اىل جانب القيادة العليا للدفاع 
عن الوطن وتحرير محافظة شبوة وكل املحافظات املحتلة 
وح��ف��ظ االم����ن واالس���ت���ق���رار وص����ون م���ق���درات وث������روات وط��ن��ن��ا 

وشعبنا اليمني العزيز.
وقال: انه لشرف كبري ملحافظة شبوة ان يكون لها الكثري 
م����ن اب���ن���ائ���ه���ا ي���ق���ات���ل���ون يف م��خ��ت��ل��ف ج���ب���ه���ات ال����ع����زة وال���ك���رام���ة 
وم���ي���ادي���ن ال��ت��ض��ح��ي��ة وال�����ف�����داء دف����اع����ا ع����ن ال����وط����ن وال��ش��ع��ب 
وت����ص����دي����ا ل����ق����وى ال�������ع�������دوان واالح�������ت�������ال وج����ح����اف����ل م���رت���زق���ت���ه���ا 

االثمن.
م��ش��ريا اىل م��ا حققته ث���ورة ال21 م��ن سبتمر امل��ب��ارك��ة من 
منجزات عظيمة ويف مقدمتها انهاء عهود الوصاية والتبعية 

والهيمنة الخارجية. 

واوض���ح املحافظ العولقي ان االن��ت��ص��ارات الحاسمة التي 
يسطرها ابطال الجيش واللجان الشعبية ستتواصل بإذن 
الله دون توقف وبشكل متسارع حتى تحقيق النصر الكامل 
وامل��ب��ن بتحرير ك��ل ش��ر م��ن ارض��ن��ا اليمنية الطيبة الطاهرة 
.. م��ش��ددا ع��ى واج���ب م��واص��ل��ة ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي وال��ت��ص��دي 
ل���ل���ع���دوان ال��ه��م��ج��ي ف��ح��رب��ن��ا يف م��واج��ه��ة امل��ع��ت��دي ه���ي ح��رب 

عادلة وسيكون النصر حليفنا عى الدوام.

وت���ط���رق م��ح��اف��ظ ش���ب���وة اىل م���ا ي���ق���وم ب���ه ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان 
واالح�����ت�����ال م����ن ت���دم���ري م��م��ن��ه��ج ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ون���ه���ب مل����وارده����ا 
وما تمارسه مليشيات املرتزقة من عبث متواصل وتخريب 
واجرام بحق املحافظة وابنائها مما يوجب عى كل االحرار 
يف املحافظة ويف ال��وط��ن بشكل ع��ام تخليص املحافظة من 
شرور املعتدين ومرتزقتهم املعتوهن وتأمن املحافظة وكل 

محافظات الوطن عامة.
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افتتح مشروعين خدميين بتكلفة أكثر من اثنين مليون دوالر

السامعي يشيد بدور القطاع اخلاص
 في دعم ومساندة جهود التنمية 

خالل اجتماع ناقش االحتياجات التنموية لمحافظة الجوف:

مقبولي: حكومة اإلنقاذ الوطني ستولي محافظة 
اجلوف عناية خاصة تعوضها عن احلرمان الذي عاشته

خالل مناقشة السبل الكفيلة بمعالجة إشكالية مشروع المبنى الجديد بمستشفى الكويت

وزير الصحة يؤكد أهمية استشعار اجلميع للمسؤولية 
للنهوض بالوضع الصحي وحتسني اخلدمات الطبية

مجلس النواب يقر جدول أعماله للفترة الثانية

تفقد سير العمل بالنيابة الجزائية بأمانة العاصمة

النائب العام يوجه بسرعة اتالف املضبوطات من مخدرات وحشيش 

عزى في وفاة اللواء هديان

قائد محور همدان: الفقيد عرف بوالئه وإيوائه  للمجاهدين
 في هذه املسيرة في أحلك وأصعب الظروف

في اجتماع للسلطة المحلية بمحافظة شبوة

احملافظ العولقي: علينا مضاعفة اجلهود في اجتاه حترير احملافظة والدفاع عن الوطن



محافظ ذمار لـ  »26سبتمبر«:

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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اسبوعية 
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الرصخة اليت بدأت
 يف املناطق النائية

 من خميس مران بصعدة 
قد وصل صداها اليوم 

بعد كل الحروب إىل كل
 أنحاء العالم

تشهد جبهات املواجهة مع تحالف العدوان سواء 
يف ال��داخ��ل أو م��ا وراء ال��ح��دود ان��ت��ص��ارات عظيمة 
.. ما دور أبناء ذمار يف صنع خارطة االنتصارات؟

أبناء محافظة ذمار انطلقوا منذ الساعات األوىل من العدوان 
عىل بالدنا إىل مختلف الجبهات، والزالوا إىل جانب اخوانهم 
من مختلف املناطق واملحافظات ويف مقدمة الصفوف دفاعا 
عــن عــزة وكــرامــة ابــنــاء الشعب اليمني، وأن عملية التحشيد 
للجبهات من املحافظة مستمرة حتى تحرير اليمن من رجس 
الغزاة وتحقيق االنتصار، باعتبارها مسؤولية ال تخص املحافظ 
ومــــدراء املــديــريــات وكــذلــك الــجــانــب االشــــرايف، بــل الــكــل معني 
بالتصدي للعدوان ورفد الجبهات بالرجال واملال حيث قدمت 
قــبــائــل ذمـــــار قـــوافـــل مـــن الـــشـــهـــداء الــعــظــمــاء مــثــلــهــا مــثــل بقية 
املــحــافــظــات، ولــكــن الزلــنــا بــحــاجــة للمزيد مــن تــعــزيــز الــوعــي يف 

ما يتعلق بمواجهة العدوان.

منظومات جديدة 
ك���ي���ف ت���ن���ظ���رون إىل ت����ط����ور ال���ص���ن���اع���ات ال��ع��س��ك��ري��ة 
ل����ل����ج����ي����ش ال����ي����م����ن����ي ب�����ع�����د س�������ت س�������ن�������وات ون������ي������ف م���ن 

العدوان؟
مــن عـــام آلخـــر تــعــاظــم مــســتــوى الــوعــي يف أوســــاط املجتمع عن 
حــقــيــقــة الــــــعــــــدوان، واالتـــــجـــــاه بــــالــــتــــوازي مــــع تــــطــــور الـــصـــنـــاعـــات 
العسكرية وأسلحة املواجهة، الذي ازاح معرض الشهيد القائد 
عـــن مــنــظــومــات جـــديـــدة مـــن الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــران 
املسر واأللغام البحرية واملدفعية والقناصات محلية الصنع، 
التي دخلت خط املواجهة دشن من خاللها الجيش واللجان 
الشعبية مرحلة جديدة من الردع العسكرية، يف تغير موازين 
القوى لصالح اليمن، باستهداف املنشآت الحيوية االقتصادية 
والــعــســكــريــة يف الــعــمــق الــســعــودي، حــتــى أن الــبــعــض لــم يعد 
يــــدرك أنـــه التـــــزال هــنــاك مـــعـــارك حــامــيــة الــوطــيــس عـــىل امــتــداد 
الــجــبــهــات، واشـــتـــدادهـــا بــشــكــل أكــــر مـــن الــســابــق لـــذلـــك.. عىل 
الجميع االدراك أن تصعيد التحالف مستمر، وعلينا مضاعفة 

التحشيد ورفد الجبهات بالرجال واملال حتى تحقيق النصر.
الكوادر املثقفة 

من الذي يتصدر مشهد التحشيد ورفد الجبهات؟
عندما تتعرض أي دولة لعدوان خارجي، كما هو معروف أن 
من يتصدر معركة املواجهة هي ما نسميها النخب املثقفة سواء 
مـــن االحـــــزاب الــســيــاســيــة أو الــطــبــقــات املــتــعــلــمــة واملــثــقــفــة، لكن 
ما حصل يف اليمن هو العكس تماما، حيث تصدرت القبيلة 
املشهد العسكري يف مواجهة تحالف الــعــدوان، ألن املجتمع 
القبيل لم يتلوث بأي ثقافات خارجية سواء كانت مذهبية أو 
سياسية أو حزبية ضيقة لذلك اسهمت القبيلة بدور كبر جدا 
يف مــواجــهــة الـــعـــدوان، وتحملت عــىل عاتقها دورا مــحــوريــا يف 
الدفاع عن اليمن، يف حني معظم من كانوا يدعون الوطنية 
ويتشدقون بها من معظم النخب السياسية والعسكرية التي 

كانت متصدرة نظام الحكم مــا قبل ثــورة 12 سبتمر، ارتموا 
يف احــــضــــان الـــــعـــــدوان عــــىل بـــلـــدهـــم، لــتــســجــل الــقــبــيــلــة الــيــمــنــيــة 
تــاريــخــا مــشــرفــا يف مــيــاديــن التضحية والـــوفـــاء لليمن، بتقديم 
خرة الرجال من ابنائها شهداء من أجل الحرية واالستقالل 

والدفاع عن السيادة اليمنية.

حمالت تزييف الوعي
ط���وال ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة م��ن ال���ع���دوان ع��ى ب��الدن��ا 

.. هل استطاع تحالف العدوان تحقيق اهدافه؟
تحالف العدوان عىل مدى السنوات املاضية فشل فشال ذريعا 
يف الــســيــطــرة عــىل الــيــمــن، واصــطــدم بــفــوالذ حــديــدي، واصــبــح 
مــــؤخــــرا يــبــحــث عــــن حـــلـــول ومــــخــــرج حـــقـــيـــقـــي، بـــعـــد أن تــوصــل 
املــجــتــمــع الــــدويل إىل قــنــاعــة تــامــة بــفــشــل تــحــالــف الـــعـــدوان عىل 

بالدنا .
 انــكــشــفــت أهــــداف تــحــالــف الـــعـــدوان الــيــوم واصــبــحــت واضــحــة 
لــلــجــمــيــع، بـــعـــد حـــمـــالت مــــن مـــــحـــــاوالت تـــزيـــيـــف الــــوعــــي املــحــيل 
للمواطن ، بما يف ذلك املحافظات يف جنوب الوطن  الخاضعة 
لالحتالل، التي اصبحت نارا تشتعل باالحتجاجات واملظاهرات 
الــيــومــيــة الــغــاضــبــة يف وجــــه الــتــحــالــف و"الـــشـــرعـــيـــة" املــزعــومــة، 
بسبب االنــفــالت األمــنــي وانهيار الخدمات االســاســيــة، وتــردي 
الوضع املعييش التي باتت ال تحتمل، وأوصلت الناس هناك 
لــقــنــاعــة تــامــة بــرحــيــل الــتــحــالــف الــــذي يــفــرض نــفــســه عــن طريق 
مليشياته املسلحة، ووعــــوده الــزائــفــة تحت عــنــاويــن مخادعة 

ال تمت للواقع بصلة.

سياسة الفوىض واإلذالل
ما السياسة التي اتبعها التحالف يف املحافظات 

املحتلة؟
يشء مخز ومضحك يف آن واحد، كان التحالف هدفه الوصول 
إىل صــنــعــاء، ولــكــن بفضل املــجــاهــديــن االبــطــال، يسعى اليوم 
االحـــتـــفـــاظ بـــتـــواجـــده يف تــلــك املـــنـــاطـــق املــحــتــلــة، عـــن طـــريـــق نشر 
الـــفـــوىض ووســــائــــل االذالل بــالــفــتــات مـــن املـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
لــلــمــواطــنــني هــنــاك، ومــمــارســة ضــغــوطــات بــعــقــد اتــفــاقــات بني 
مــلــيــشــيــاتــه تــضــمــن تــــواجــــد قــــواتــــه وســيــطــرتــهــا عــــىل عــــــدن، بــعــد 
إنشاء عدد من القواعد العسكرية يف املهرة وسقطرى وشبوة، 
وتـــعـــطـــيـــل املــــــــطــــــــارات، واملــــــــــــوائن الـــيـــمـــنـــيـــة عــــــىل امــــــتــــــداد الـــشـــريـــط 
الساحيل الجنوبي لليمن البعيد جدا عن املواجهات يف حني أن 
معركة مارب كشفت عن االرتباط الفعيل بني عناصر تنظيمي 
الـــقـــاعـــدة وداعـــــــش اإلرهــــابــــيــــني، وجـــمـــاعـــة اإلخــــــــوان املــســلــمــني، 
وتــســخــرهــم إىل جــانــب املــرتــزقــة املــحــلــيــني بـــدافـــع املــــال لتحقيق 
األطـــــمـــــاع األمـــريـــكـــيـــة والـــريـــطـــانـــيـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، الــــتــــي ســخــرت 
النظامني السعودي واإلمــارايت وجعلت منها أدوات رخيصة 
من أجــل تحقيق مشاريعها يف معركة مــارب، وبالحرب عىل 

بالدنا  بشكل عام.

انقسام بني قوى العدوان
ما تقيمك للوضع امليداين يف جبهة مارب؟

دعـــنـــي أضـــيـــف إىل مــــا ذكــــرتــــه ســــابــــقــــا.. حــقــيــقــة كـــنـــا ال نــحــتــســب 
الــــــتــــــقــــــدم الـــــعـــــســـــكـــــري الــــــــــــذي أحــــــــــــــرزه املـــــــجـــــــاهـــــــدون مـــــــن الــــجــــيــــش 
واللجان الشعبية يف جبهة مارب، بل أن التقدم الحقيقي هو 
الذي تم إحــرازه عىل مستوى الوعي العام للمجتمع، وكيف 
ظهرت التناقضات بني قوى العدوان متوافقة تقاتل جميعها 
يف خــنــدق واحـــــد، حــقــائــق ظــهــرت أمــــام أبـــنـــاء مــــارب انــفــســهــم، 
والشعب اليمني، حتى أن تنظيمي القاعدة وداعــش اللذين 
يعتمدان عىل تضليل أتباعهم، بانت حقيقتهم أمام أنفسهم، 
حيث لــم يقاتلوننا اآلن مــن أجــل قضية، وإنــمــا بــدافــع الحقد 
والكراهية، وبالتايل اصبحوا أضعف يف املواجهة بجبهة مارب.

جاهزية عالية
بالنسبة للشأن املحيل يف محافظة ذم��ار.. ممكن 

تحدثنا عن مستوى األداء األمني؟
لن أبالغ مطلقا لو قلت أن ألداء األمني يف محافظة ذمار هو 
األفضل من بني كافة املحافظات ، طبعا هذا بشهادة وتقييم 
الجهات املركزية ممثلة بوزارة الداخلية، وبما يلمسه املجتمع 
املــحــيل مــن أبــنــاء املــحــافــظــة مــن نــجــاحــات وأداء أمــنــي استثنايئ 
عىل أرض الواقع، بفعل الجاهزية واليقظة األمنية العالية، 
الـــــتـــــي تــــــم ضــــبــــط عــــــــدد مــــــن الـــــخـــــاليـــــا  اإلجـــــــرامـــــــيـــــــة، ســــــــــواء كـــانـــت 
بدوافع جنائية و إجرامية، أو بدوافع تخدم اجندات ومصالح 
الــعــدوان، تــم القبض عــىل الكثر منها، بما يف ذلــك عــدد من 
املضبوطني بجرائم وقعت خارج نطاق املحافظة، وهذا يشء 
محسوب ألمن ذمــار من التفاعل والتنسيق املتكامل بالرصد 
واملــتــابــعــة يف تنفيذ املــهــام مــع بقية األجــهــزة األمــنــيــة باملحافظة 

وبقية املحافظات.

استثمارات ترفيهية
ماذا عن املبادرات املجتمعية التي أطلقتها قيادة 

السلطة باملحافظة. وما طبيعتها؟
هناك توجه من قبل القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدامللك 
بن بدر الدين الحويث، ومن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس 
مهدي املشاط، تقتيض بضرورة االهتمام باملبادرات املجتمعية 
وتنفيذها بالشراكة مع الجهات الرسمية، ألن مــوارد الدولة 
أصبحت محدودة جدا، وانطالقا من هذه التوجهات، وادراكا 
مــــنــــا ألهــــمــــيــــة ودور املــــجــــتــــمــــع، قـــمـــنـــا بــــــاإلعــــــالن عــــــن املـــــــبـــــــادرات، 
واعتمدنا عىل مبدأ الشفافية الكاملة، عن طريق وضع قائمة 
األولـــــويـــــات عـــىل مــســتــوى كـــل مـــديـــريـــة، الـــغـــرض مــنــهــا الــتــنــمــيــة 
املحلية يف إصالح وصيانة الطرق االسفلتية، كأولوية يف تسهيل 
حركة تنقل أبناء املديرية، و مديريات املحافظة، واملحافظات 
املــــــجــــــاورة، مــــن خـــــالل الـــعـــمـــل عــــىل صــيــانــتــهــا بــتــكــالــيــف بــســيــطــة 
حفاظا عليها، التي ستقوم السلطة املحلية بإصالح وصيانة 

الــحــفــر املـــوجـــودة يف الــطــرق الــســريــعــة، ملــا تسببت مــن حـــوادث 
مرورية وتدمر للمركبات، يف حني سيتكفل املجتمع بالبقية.

ما أبرز املشاريع االستثمارية يف ذمار؟
تـــــحـــــظـــــى مـــــحـــــافـــــظـــــة ذمــــــــــــــار بــــــالــــــعــــــديــــــد مـــــــــن املــــــــمــــــــيــــــــزات والـــــــفـــــــرص 
االســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، بــــــوجــــــود حــــديــــقــــة تــــعــــتــــر هــــــي األكــــــــــر يف الـــيـــمـــن 
مـــــن حـــيـــث املــــســــاحــــة واملــــــوقــــــع الـــــجـــــغـــــرايف، الــــــــذي يــــشــــرف عــلــيــهــا 
جــبــل هــــــران، األمـــــر الـــــذي ســيــتــيــح بـــإنـــشـــاء الــكــثــر مـــن املــشــاريــع 
الرتفيهية واالستثمارية التي تعود بالفائدة عىل موارد الدولة 
واملــســتــثــمــريــن واملــــواطــــنــــني انــفــســهــم الــــــذي مــــن خـــاللـــهـــا ســنــفــتــح 
بـــــــاب املــــســــاهــــمــــة ألي مـــــــواطـــــــن، وفـــــتـــــح بـــــــاب الـــــتـــــرعـــــات لـــتـــطـــويـــر 
مـــجـــال الـــدعـــايـــة واإلعـــــــــالن، فـــضـــال عــــن الـــــقـــــروض، واألهـــــــم مــن 
ذلــك ستكون هناك هيئة استثمارية للحديقة تهتم بتوظيف 
عـــائـــداتـــهـــا لـــتـــطـــويـــرهـــا بــشــكــل مـــســـتـــمـــر، والـــــذهـــــاب مــســتــقــبــال يف 

التوسع لبناء حدائق جديدة بإذن الله.

بالنسبة للوضع اإلنساين .. ما حجم املعاناة سواء 
للنازحني أو املواطنني عى حد سواء؟

احتضنت محافظة ذمار بحكم موقعها الجغرايف املتوسط بني 
املحافظات اليمنية، آالف األسر النازحة من مختلف املحافظات 
من صعدة وحجة والضالع وصنعاء، والبيضاء والحديدة، 
واستقبلت آالف األسر العائدة من املحافظات الجنوبية، التي 
بــال شــك تــضــاعــفــت مــســتــوى الــطــلــبــات عــىل مختلف الــخــدمــات 
الصحية واملياه والسكن يف املجتمع املضيف، التي تعاين تلك 
األســـــر اوضـــاعـــا اقــتــصــاديــة صــعــبــة مـــع اســـتـــمـــرار تــعــنــت تــحــالــف 
الـــــــعـــــــدوان بــــفــــرض الـــــحـــــصـــــار، ومــــنــــع ادخــــــــــال الــــســــفــــن الــنــفــطــيــة 
والــــغــــذائــــيــــة، مـــتـــخـــذا مــــن الــــجــــوانــــب اإلنـــســـانـــيـــة وســــائــــل ضــغــط 

لتحقيق نجاحات عسكرية.

م��ا امل��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ت��ي س��ت��ش��ه��ده��ا محافظة 
ذمار خالل املرحلة القادمة؟

حقيقة نحن نركز عىل تنفيذ املشاريع الخدمية التي تمس حياة 
املواطنني ضمن األولويات، ومنها قطاع النظافة، حيث تم شراء 
آليات ومعدات جديدة لصندوق النظافة والتحسني متمثلة بـ 4 
فرامات و 6 دمرات، سرفع من قدرات صندوق النظافة كما 
نتجه لتطوير حديقة هران من خالل مشروع ضخم بالشراكة 
مع املستثمرين واملساهمني، باإلضافة إىل مشروع استثماري 
خاص بالسلطة املحلية، فضال عن القطاعات العامة واملجانية 
التي سيتم افتتاحها يف الحديقة، ومنها حديقة للحيوانات، 
ومشروع العربات املعلقة، والعمل عىل استغالل جبل هران، 
يف القطاع السياحي كما يوجد اآلن حديقة خاصة بالعائالت، 
ونتجه إلنشاء حديقة عامة، وحديقة خاصة بالنساء واألطفال 
حــتــى تــصــبــح حــديــقــة هـــــران نــمــوذجــيــة ومــتــنــفــس لــجــمــيــع أبــنــاء 

املدينة والزوار من بقية املحافظات.

االهتمام بالزراعة واملزارعني

ل��و تحدثنا ع��ن واق���ع ال��زراع��ة وامل��زارع��ني وأي���ن ذلك 
من اهتمامات قيادة السلطة املحلية؟

مــحــافــظــة ذمـــــار حــبــاهــا الـــلـــه بـــــارض زراعــــيــــة بـــعـــدد مـــن الــقــيــعــان 
الــــخــــصــــبــــة الـــــتـــــي تــــشــــكــــل ســــلــــة غـــــذائـــــيـــــة ألبــــــنــــــاء الــــيــــمــــن يف إنــــتــــاج 
الخضروات، واسهمت مزارع ذمار بتأمني الغذاء ملعظم أبناء 
الشعب اليمني خالل السنوات املاضية من العدوان والحصار 
وحــقــيــقــة فــاتــت عــلــيــنــا عــمــلــيــة زراعـــــة الـــــذرة لــهــذا املـــوســـم نتيجة 
قلة األمــطــار، ولكن اليــزال أمامنا موسم زراعــة القمح ونحن 
جاهزون من الناحية املالية والتقنية يف توفر البذور املحسنة 
نحو التوسع الزراعي للقمح، باإلضافة إىل إعداد خطة لزراعة 
األشجار الحراجية "السدر والتني الشويك"، ونخطط لزراعة 
001 مليون شجرة خالل هذا العام، ألن زراعتها ال تحتاج إىل 
مشاتل، بل تعتمد عىل مياه األمطار، كذلك توسيع زراعة النب 
والعنب، ولدينا عروض بإعفاء املزارعني من ضريبة املبيعات 
لــكــل مـــن يــســتــبــدل زراعـــــة الـــقـــات، بــالــفــواكــه والــعــنــب وغــرهــا،  
وإحياء ثقافة الزراعة املنزلية واستغالل اسطح املنازل بزراعة 
مــخــتــلــف احـــتـــيـــاجـــات األســـــــرة بـــمـــا يف ذلـــــك الـــعـــنـــب، اســـهـــامـــا يف 
تحقيق األمــن الــغــذايئ يف شتى املــجــاالت والتقليل مــن فاتورة 
االســــــتــــــراد، بـــاالعـــتـــمـــاد عــــىل املـــنـــتـــج املــــحــــيل، حـــســـب تــوجــيــهــات 
القيادة الثورية التي تويل الجانب الزراعي واستصالح األرايض 

اهتماما كبراً وواسعاً.

يف ن��ه��اي��ة ه���ذا ال���ح���وار.. م��ا ال���ذي ت���ود ال��ح��دي��ث عنه 
ولم نتطرق اليه؟

هــنــاك الــكــثــر ولــكــن ال يــتــســع الـــوقـــت لــلــحــديــث عـــن الــتــطــلــعــات 
يف مختلف الجوانب التنموية.. ولكن تستحضرين رسالتان، 
األوىل هـــي لــلــتــحــالــف، الــــذي نــؤكــد بـــأن عــمــلــيــة  تــحــريــر األرايض 
اليمنية، مستمرة حتى آخر شر من تراب الوطن، األمر الذي 
يجعل الــقــوات األجــنــبــيــة ســـواء كــانــت أمــريــكــيــة أو بريطانية أو 
ســعــوديــة وإمـــاراتـــيـــة  عــرضــة لــلــقــتــل،  وال يــمــكــن بــــأي حــــال من 
االحوال التنازل عن عزة وكرامة واستقالل اليمن، وعىل أبناء 
الشعب اليمني األحرار بذل املزيد من التحشيد ورفد الجبهات 

بالرجال والسالح واملال حتى تحقيق النصر.
أما الرسالة الثانية أوجهها لكل أهايل وأقارب مرتزقة تحالف 
العدوان، عليهم التواصل مع أقاربهم من أجل العدول عن 
مـــواقـــفـــهـــم الـــخـــاطـــئـــة والـــــعـــــودة إىل صــــف الــــوطــــن، وأال يــكــونــوا 
أدوات بيد التحالف لتدمر اليمن، خصوصا بعد أن انكشفت 

حقيقة وأهداف العدوان عىل اليمن.
كما أنصح املخدوعني بهم استغالل قرار العفو العام، ألن مدة 
القرار محدودة وغر مفتوحة، وربما سيصدر قرار بالتعديل 
أو االلـــغـــاء، حــيــنــهــا ســيــفــقــد الـــعـــائـــدون امـــتـــيـــازات الـــعـــودة دون 

إجراءات عقابية.

الصناعات العسكرية غّيرت موازين املعركة
معركة مارب كشفت االرتباط احلقيقي بني  حتالف العدوان وعناصر القاعدة وداعش

   محمد بن زايد املطّبع األكبر واألوفر حظًا لدى تل أبيب  القرارات السعودية أكثر اضطرابًا والثقة بها تتعرض للتآكل

الضربات املتتالية التي تعرضت لها "الرياض" من أحداث اليمن وبالتحديد 
من قيادة صنعاء أفقدتها توازنها.. وأصابتها يف مقتل..

فهذه العاصمة التي اعتادت أن تدير صراعاتها بوكالء تحولت إىل عاصمة 
مضطربة ومنها كانت تصدر مواقف مكشوفة جعلها تتحمل بصورة مباشرة 
أوزار القتال واملواجهة يف اليمن ومنها صدرت قرارات متناقضة حول الحرب 
يف اليمن.. بل إن قائدها الشاب صاحب رؤية )02 – 03(.. أو ما اصطلح عىل 
تسمية مطلق الــطــاقــات يف مملكة آل ســعــود وكـــان ينظر إلــيــه بــأنــه املــجــدد.. 
ووجــد دافعاً وإغــراء من تيارات غربية يف إحــداث متغرات بنوية يف اململكة 
وبالفعل بدأ حراكا ركز عىل القشور فأطلق للشباب والشابات فرصة االنطالق 
بمظاهر شكلية بدأت بإعطاء الفرصة للمرأة بقيادة السيارة ثم شهدنا بعض 
فلسفات أولئك الشباب يف مهرجانات االحتفاالت املاجنة التي جعلت من 
الرياض وجدة مرتعا للرتفيه واالحتفاالت واملظاهر الباذخة والصادمة مرورا 
"بــالــخــمــر الـــحـــالل" وتـــواصـــال إىل مــنــع الــعــمــرة والــحــج اال "بــضــوابــط" ظاهرها 
مخافة الكورونا وباطنها ضرب املعتقد الديني ومظاهر الشعائر اإلسالمية 

من حج وعمرة يف مقتل..
ففي الوقت الذي يجري حشد اآلالف إلحياء فعالية تكريم الفنانة اللبنانية 
املـــثـــرة نــجــوى كـــرم دون أي اعــتــبــار أو مـــخـــاوف مـــن كـــورونـــا وعــــدواهــــا.. ويــبــدو 
أن هـــذا الـــفـــروس الــقــاتــل قـــد تــعــاقــد بـــصـــورة ســريــة إلصـــابـــة حــشــود الــحــجــاج 
واملعتمرين بفروس كورونا.. فيما هو ال يقرتب كثراً من حشود املحتفلني 
يف حفالت "الرتفيه" يف مملكة آل سعود األهم يف هذا األمر أن الشاب محمد 
بــن سلمان صاحب رؤيــة )02 – 03( التطويرية للمملكة قــد وقــع يف أخطاء 

مــخــاتــلــة.. بــــدءاً مــن االغــتــيــال املــريــع للصحفي جــمــال خــاشــقــي بتلك الــصــورة 
الدرامية املؤملة والوحشية ووصــواًل إىل الورطة الكرى بغزو اليمن وتدخله 
الــســافــر فيها وتــوحــشــه ضــد أطــفــال الــيــمــن وضـــد الــعــجــزة والــنــســاء.. لكنه يف 
ميادين القتال ضــد املقاتلني اليمنيني األشـــداء فــإنــه أعــجــز مــن نعامة وأذل 

من ثعلب وأضعف من دجاجة..
وبحسب مراقبني وحسب دراسات عسكرية فإن صورة الرياض قد تمرغت يف 
أوحال الهزائم واالنكسارات عىل يد أبطال اليمن.. وتعرضت اململكة ومواردها 
ورؤيتها الجديدة للصدمة وتحولت إىل مجرد هامش فموازناتها املالية طوال 
السنوات الست املاضية تسر وفق تقييم سلبي وعجز دائم, وهذا ما فرض 
عىل الحكومة السعودية االفرتاض من الخارج.. وربما يف السنوات القادمة 
ستكون النتائج عىل مملكة الشاب الجامح محمد بن سلمان كارثية, ألنه 
يفتقر إىل الحكمة وإىل الرتوي وتقوده أهواؤه أكرث من حسابات إدارة دولة!!..
الـــيشء األبــــرز يف اإلدارة الــجــديــدة لــهــذا األمـــر الــجــامــح واملــغــامــر الـــذي تطلب 
أمــر بقائه يف واليــة العهد أن يسارع إىل إزاحــة نصف أمــراء األســرة الحاكمة 
والدفع ببعضهم إىل التوقيف, وإىل وضع عدد من القيادات املخضرمة من 
األسرة املالكة تحت اإلقامة الجرية وتحت يافطة مكافحة الفساد بسط عىل 
موار وأموال كثرين, وعىل فرض ضرائب جديدة.. وإىل ابتداع وسائل جباية 
متعددة وأنماط غرامات أثقلت كاهل املواطن يف اململكة وأضافت عقبات أمام 
رجال األعمال وأمام الحركة التجارية والصناعية.. وهذا ما دفع املتشائمني 
مــن أبــنــاء اململكة إىل املــزيــد مــن الــتــشــاؤم واملـــخـــاوف مــن تــهــور املــلــك املنتظر يف 
محطة ويل العهد.. الذي تشر متغرات السنوات القادمة إال أن طريقه إىل 

كريس الحكم محفوف بمخاطر وتطورات غر مسيطر عليها..
ولذلك فإن القرارات السعودية التي يمكن أن نسميها االسرتاتيجية افتقرت 
إىل الــــثــــبــــات واىل الــــــــتــــــــوازن.. وشــــابــــهــــا االضــــــطــــــراب والــــتــــنــــاقــــض فــــــــــإدارة الـــحـــرب 
الـــعـــدوانـــيـــة يف الـــيـــمـــن كـــانـــت اإلمـــــــــارات ومـــحـــمـــد بــــن زايــــــد يــعــصــف بــالــكــثــر مــن 
إجراءات السعودية ومن قراراتها وتحديداً يف املحافظات الجنوبية املحتلة..
ففي سقطرى دفعت الــريــاض بما يسمى قــوة الــواجــب إىل حديبو ومناطق 
أخــــرى يف الــجــزيــرة, لــكــن الــســيــطــرة املــتــفــردة كــانــت ألبــوظــبــي, والــكــلــمــة األوىل 
ملحمد بن زايد.. حتى عندما طردوا القوات املحسوبة عىل "الشرعية" شرعية 
اإلصــالح ظل القرار السعودي قاصراً ومــحــدوداً وظلت قوة الواجب شاهد 
زور يف الــجــزيــرة.. فيما قـــوة االنــتــقــايل املــدعــومــة إمــاراتــيــاً هــي صــاحــبــة الــصــوت 
األقــوى واألعـــىل.. حتى بسطوا سيطرتهم الكاملة عىل الجزيرة وبــدأ محمد 
بن زايــد يظهر انه "الحاكم" األوحــد يف سقطرى ويف عدن املدينة واملحافظة 
ويف بعض مناطق لحج.. وله نفوذ طاغ يف حضرموت عر النخبة الحضرمية 
ويف شبوة كانت النخبة الشبوانية أداة بن زايــد نحو االستحواذ عىل الرثوة 

قبل أن تزيحه قوات اإلصالح من شبوة..
واإلشكالية التي ظهرت إىل العلن أن محمد بن سلمان بدا تابعاً ملحمد بن 
زايد.. حتى عندما فرضت الرياض ما أسمي حينها اتفاق الرياض.. عاد محمد 
بــن زايـــد ليعصف بــاالتــفــاق ويفرغه مــن مضمونه وأوعـــز لــرمــوزه يف االنتقايل 

بأن يرحلوا حكومة معني.. ويذهب باتفاق الرياض إىل هامش الهامش..
وعندما اشرتطت الرياض إبعاد عيدروس الزبيدي وهاين بن بريك, ويسران 
املقطري وشالل شايع.. عادت أبوظبي وأرسلت عيدروس الزبيدي إىل عدن, 

وأرسلت شالل عيل شايع وأسرعت إىل استصدار قرار من االنتقايل بإسناد 
مهمة إدارة قوة أمنية معنية بمكافح اإلرهاب إىل شالل هادي..

وهـــذا يعني أن اتــفــاق الــريــاض الـــذي رعـــاه بــن ســلــمــان أصــبــح ال يــســاوي حتى 
الثمن الزهيد للحر الذي كتب به هذا االتفاق.. وهذه داللة عىل أن أبوظبي 
ال تريد وإن بــدأت الرياض تــدرك أن أبوظبي أصبحت صاحبة الكلمة األوىل 
يف عــدن ويف غــرهــا مــن مناطق الــجــنــوب ســارعــت إىل إرســـال قـــوات سعودية 
إضافية إىل عدن عر منفذ الوديعة.. وكذلك عر النقل العسكري عر مطار 
عدن, وعر مطار معسكر العند.. وعر ميناء الزيت يف الريقة, إال أنها جاءت 
خــطــوة مــتــأخــرة.. كــمــا ظــهــر ضــعــف الـــريـــاض عــنــدمــا أوعــــزت أبــوظــبــي لوكيلها 
"مختار النوبي" إلطباق حصار عىل القوات السعودية يف الريقة.. واالستعداد 
لــالنــقــضــاض عــلــيــهــا.. مــمــا جــعــل الــقــيــادة الــســعــوديــة تــســارع يف الــتــودد ملحمد 
بــن زايـــد, وأطلقت يــده ملــزيــد مــن تسليح لــقــوات االنــتــقــايل الـــذي أصــبــح يملك 
طائرات "الدرونز" التي تنفذ طلعات وبعض الغارات الضرورية ضد قوات 
اإلصالح وقوات الفريق عيل محسن األحمر يف أبني وشبوة.. وإجمااًل.. القرار 
السعودي ألول مرة يتعرض للتحدي, وألول مرة تظهر هشاشة اململكة وألول 

مرة تعيش الرياض تعرضها لالضطراب واالهتزاز..
أحــدهــم قــال أن الــصــراع بــني الــريــاض وأبوظبي هــو "صـــراع وكـــالء" ويــبــدو أن 
محمد بن زايد له الحظ األوفر لدى واشنطن ولندن ومن خلفهما تل أبيب.. 
ألنــه األكــرث جــرأة عــىل التطبيع العلني والــوقــح مــع تــل أبيب أكــرث مــن محمد 
بــن ســلــمــان الــــذي ال يــعــرتض عــىل ســيــاســة الــتــطــبــيــع, ولــكــنــه يفضله أن يكون 

تطبيعاً من تحت الطاولة..

ب:
كت

ر العسكري
حر

 امل

الرياض.. حسابات الطيش وأضغاث أحالم بن سلمان )2 – 2(

التشكيالت املليشاوية في اجلنوب ألغام مستقبلية لصراعات فتنوية قادمة

   غابت النخب املثقفة 
وحضرت القبيلة في 

الدفاع عن اليمن

   أكد عضو املكتب السيايس ألنصار الله، محافظ محافظة ذمار االستاذ محمد ناصر البخيتي، 
أن ادخال منظومات جديدة من الصواريخ الباليستية والطران املسر، غرت موازين املواجهة مع 
التحالف لصالح اليمن .. مشراً إىل جملة من املشاريع والــفــرص االستثمارية الخدمية والرتفيهية 

املزمع تنفيذها، باملحافظة، منها حديقة للحيوان، ومشروع العربات املعلقة يف حديقة هران.

ذمار / حوار: فهد عبدالعزيز

    نسعــــى لزراعة 100 مليون شجرة حراجية من السدر والتني الشوكـــي



من يقف اليوم عىل عتبات هذه املرحلة الخطرية 
يصل اىل معلومات جد مهمة مفادها أن ما 

يجري يف املنطقة هو ترتيب من قبل جهات ودوائر 
استخباراتية دولية تسعى اىل فرض حسابات 

اقليمية ودولية تسعى بقضها وقضيضها اىل أن 

تكون واقع حال يف املنطقة وما الحرب العدوانية 
يف اليمن إال ورقتها ورهانها وهذا ما يتأكد من أكرث 
من تصريح ومن أكرث من تلميح من جهات دولية 

نافذة ومؤثرة يف املنطقة يف املحيط الدويل وعىل 
رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا.. 

ول�����ك�����ن ف�������ات ه���������ؤالء ح����س����اب����ات ال����ي����م����ن وح�����س�����اب�����ات رج���ال���ه���ا 
وقادتها الذين لم يقبلوا الرضوخ للنفوذ الصهيوين الدويل 
وهم اساس املعادلة القائمة التي جعلت الجميع يأخذها 
يف ح���س���ب���ان���ه رغ������م ك����ل امل����ع����ان����دة وامل����ك����اب����رة ال�����دول�����ي�����ة.. وه���اه���و 
اليمن العريق األصيل شامخ رغم كل ما اصابه من عدوان 
وم��ا تكالبت عليه م��ن ت��ح��دي��ات يقف ص��ام��داً راس��خ��اً رس��وخ 
جباله الشامخة.. سنوات سبع عجاف وج��ارة السوء ومن 
تحالف معها من دول ومن جيوش مستأجرة ومن مرتزقة 
وم��ا أقدمت عليه من افاعيل واع��م��ال تدمريية وإجرامية.. 
ورغ�����م ذل����ك ب��ق��ي ال��ي��م��ن ب��ش��ع��ب��ه االص���ي���ل وال���ش���ج���اع ص���ام���داً 
ق��وي��اً ش��ام��خ��اً وي��ه��زأ ب��ك��ل ه���ذه االع���م���ال ال��رع��ن��اء والتفاصيل 
ال����ط����ائ����ش����ة.. ويف ك�����ل ي������وم ي���ت���ح���رك ب���ك���ل ث���ق���ة ل�����ي�����ؤدب أول���ئ���ك 
االوباش ويقرص إذن الدخالء والغزاة واملرتزقة ببأس شديد 
وب��ح��زم وح��س��م وك��أن��ه ي��ق��ول ل��ه��م ان��ت��م أي��ه��ا ال��ع��ل��وج امل��رىض 
أمام اليمن العظيم فاخلع تعاليك وانزع عنك خيالئك فهنا 
يف أرض اليمانني االحرار تنزع االرواح وتكتم االنفاس وتمزق 
االش���الء ول��ي��س أم���ام ك��ل غ��از متعجرف غ��ري رح��ل��ة التوابيت 
واالكفان العكسية فأرض اليمن مقربة الغزاة معنى ومبنى 
وقول وفعل.. وقد قال لكم احرار اليمن ذلك ولم تفهموه. 
ال������ي������وم ت����ت����ج����رع����ون م����غ����ام����رت����ك����م أمل����������اً وم�������وت�������اً زؤام��������������اً واش��������الء 
مبعرثة وكل اللوم عليكم ألنكم كغزاة ومحتلني ومرتزقة 
واذيال رخيصة للمال املدنس صدقتم ظنونكم وأوهامكم 
املريضة وسرتم خلفها ها أنتم أم��ام استحقاق دف��ع الثمن 
ال�������ب�������اه�������ظ.. ول���������ن ت�����ج�����ن�����وا م�������ن م�����غ�����ام�����رات�����ك�����م وم�����ق�����ام�����رت�����ك�����م غ���ري 
الخسران والضياع وإهدار النفوس واملوارد والخزي والعار.. 
انظمتكم وع��روش��ك��م يف ان��ت��ظ��ار أق��ل ه��زة يف ق��ادم��ات األي��ام 
السوداء التي تنتظركم بإذن الله.. وصورتكم االستعالئية 
ال��ت��ي وج���دت���م ان��ف��س��ك��م أن ت��ب��ن��ون��ه��ا خ���الل ال��ع��ق��ود امل��ن��ص��رم��ة 
ق���د وص���ل���ت ح���د االن���ه���ي���ار امل��ع��ن��وي واالخ����الق����ي ال�����ذي جعلكم 
أض��ح��وك��ة ب���ني ال��ش��ع��وب واألم�����م وب����ني ال���رم���وز وال���ق���ي���ادات.. 
وه����ا أن���ت���م ال ت���ج���رؤون ع���ى ال��ت��ص��ري��ح أو ال��ت��ل��م��ي��ح ب��م��ا ح��دث 
ل���ك���م وم������ا ط���ال���ك���م م�����ن ص����غ����ار وم������ن ان����ه����ي����ار وم������ن ان����س����ي����اح يف 
امل���وق���ف ويف االن���ك���ف���اء ع���ى داخ��ل��ك��م ال���ه���ش وح��ال��ك��م ال��س��ي��ئ 
ينطبق عليه اآلي��ة الكريمة )َوَك���َذِل���َك َجَعْلَنا ِل��ُك��ِلّ ِن��ِب��ٍيّ َع���ُدّواً 
َش��َي��اِط��نَي اإلِن�����ِس َواْل����ِج����ِنّ ُي���وِح���ي َب��ْع��ُض��ُه��ْم إَِل َب���ْع���ٍض زُْخ�����ُرَف 
اْل��َق��ْوِل ُغ���ُروراً َوَل��ْو َش��اء َرُبّ��َك َما َفَعُلوُه َف��َذْرُه��ْم َوَم��ا َي��ْف��َ�ُوَن( 
ويف رحلة العبث التي أوقفتم انفسكم فيها أنتم ال تعلمون 
العاقبة املؤملة التي تنتظركم مهما تواريتم خلف اعالمكم 
امل����خ����ات����ل وامل�����ض�����ل�����ل.. وم���ه���م���ا ت���ذاك���ي���ت���م يف م���واق���ف���ك���م امل�����دي����ة 
وامل���ذل���ة وامل��خ��زي��ة ض��اع��ف ال���ل���ه.. م���ن خ��زي��ك��م وم���ن ان��ه��ي��ارك��م 

عى أيدي رجال الله املؤمنني .. ويف هكذا موقف يقول املول 
ع��زوج��ل )َذِل���َك ِب���أََنّ اَلّ��ِذي��َن َك��َف��ُروا اَتّ��َب��ُع��وا اْل��َب��اِط��َل َوأََنّ اَلّ��ِذي��َن 
( ال��ب��اط��ل ب��ف��ض��ل ال��ل��ه وت��أي��ي��ده ق��د زه��ق.  ���َب���ُع���وا اْل����َح����َقّ آَم���ُن���وا اَتّ
وان��ه��ا لحقيقة وان��ت��م تتوسلون العالم أن ت��ج��دوا م���الذاً من 
بأس اليمانني أويل البأس الشديد ألنه ال قبل لكم بشجاعة 
املقاتل املجاهد اليمني ال��ذي ه��ز بسالحه وإيمانه وصالبته 
واقدامه خاصرتكم الرخوة يف أراضينا املغتصبة املحتلة يف 
ن����ج����ران وج����ي����زان وع���س���ري .. ف���ل���م ت���ع���د األب����ات����ي وال ط���ائ���رات 
F16,F18 وال الرافال وال.. اال برامز وال الرباديل قادرة عى 
أن تعصمكم م��ن غ��ض��ب ال��ل��ه وغ��ض��ب ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وال 
من قوة وشجاعة املقاتل املجاهد اليمني الذي مرغ انوفكم 
يف ال������اب واك��ت��س��ح م��ت��اري��س��ك��م ب��ع��م��ل��ي��ات خ��اط��ف��ة ون��اس��ف��ة 
وجعلكم أع��ج��از نخل خ��اوي��ة بالرغم م��ن تفرعن طائراتكم 

عى األطفال والنساء بغارات مجنونة مهبولة..
نحن اليوم بعد كل هذه السنوات املجنونة من العدوان 
وم���ن ال��ح��ص��ار وم���ن ال��ت��ك��ال��ب االس��ت��ك��ب��اري ال�����دويل أك���رث ث��ب��ات��اً 
واش���د ب��أس��اً واع��ظ��م م��وق��ف��اً ون��ؤك��د للعالم أج��م��ع أن اقنعة 
امل��ت��آم��ري��ن ق��د ان��ك��ش��ف��ت وأن أه��داف��ه��م امل��ري��ب��ة ال��ع��دوان��ي��ة قد 
اتضحت لكل الشعب ولم يعد أمام جريان السوء غري انتظار 
غ��ض��ب��ة ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال����ذي ل���م ي��ن��س ك���ل االس������اءات ال��ت��ي 
ط��ال��ت��ه م���ن ك���ل االوب�������اش وس���ي���ك���ون ال���ح���س���اب ع���س���رياً .. ول��ن 
يغفر لهم كل ه��ذه اآلث��ام وال�اكمات العدوانية والب��د من 
دف���ع ال��ث��م��ن ب��اه��ظ��اً الن ال��ح��ص��اد امل���ر ال����ذي م�����ازال ال��ي��م��ان��ي��ون 

يقدمونه سيعود بالوبال عى ج��ريان السوء وغ��داً سيقول 
شعبنا كلمته الفصل بحق كل أولئك الحاقدين أعداء األمة 

وأعداء الحق واعداء العروبة واعداء السالم ..
وليكن اعداء األمة عى ثقة أن الشعب اليمني يرصد كل 
افعالكم الشنعاء وقراراتكم الهوجاء من احتالل ومن فرض 
سياساتكم االح��ت��الل��ي��ة ال��ت��ي تمتد م��ن امل��ه��رة حتى م��ي��ون ويف 
سقطرى وأرخبيلها ويف شبوة وحضرموت ومارب ولتكونوا 
عى بينة أن الشعب اليمني لن يقبل باستمرار احتاللكم.. 
وس��ي��ج��ربك��م ع���ى أن ت��رح��ل��وا ب��ق��وات��ك��م وع��ت��ادك��م ول���ن ت��ه��ن��أوا 
لحظة أو يستقر لكم موقف.. وال خيار امام الشعب اليمني 
غ���ري ال��ن��ض��ال وال��ك��ف��اح امل��س��ل��ح وم���ا أخ���ذ ب��امل��ك��ر وال���ق���وة س��وف 
يس�د بالقوة.. وغداً ستعلمون هذه الحقائق ونقول لشعبنا 
األب������ي.. ف��ي��ا أي��ه��ا امل���ؤم���ن���ون.. أي��ه��ا امل���واط���ن���ون ال���ش���رف���اء اث��ب��ت��وا، 
اص���م���دوا ت��ح��م��ل��وا واص������ربوا ف��م��وع��د رف����ع ال��ح��ص��ار ق���د اق����ب 
وموعد القصاص العادل قد حان ومن نفس الكأس الذي 
ت��ج��رع��ه ش��ع��ب��ن��ا م���ن األع�����داء خ���الل س���ن���وات ال���ع���دوان السبع 
وتحضرين هنا ابيات من الشعر تؤكد ما ذهب اليه من معنى 

عن حال األمة وواقعها..
"صربا قليال إنما هي ساعة

فإذا أصبت ففي رىض الرحمن
فالقوم مثلك يأملون ويصربون
وصب�رهم يف ط�اعة الشي�طان"

����ُه إاَِلّ ُب���ْش���َرى  وي���ق���ول ج���ل م���ن ق���ائ���ل ح��ك��ي��م )َوَم������ا َج���َع���َل���ُه ال����َلّ

َلُكْم َوِلَتْطَمِئَّ ُقُلوُبُكْم ِبِه َوَما الَنّْصُر إاَِلّ ِمْن ِعْنِد الَلِّه اْلَعِزيِز 
اْلَحِكيِم(. ان نصر الله مدخر ملن يستحقونه ول��ن يستحقه 

اال الذين يثبتون حتى النهاية .. 
ن��ح��ن ال���ي���وم ع���ى ث��ق��ة ك���ب���رية ب��أن��ن��ا س����وف ن��س��ت��ع��ي��د أراض��ي��ن��ا 
السليبة وسوف نرغم األع��داء عى أن يكون تعاملهم معنا 
عى ق��در رفيع من االح����ام وم��ن التقدير.. فقد ول��ت عهود 
ف����رض ال���وص���اي���ة ول����م ي��ع��د م���س���ت���ش���اراً ي��ح��ش��ر ان���ف���ه ال����ق����ذرة يف 
شؤوننا الداخلية.. فعى جريان السوء أن يوطنوا أنفسهم 
امل��ت��ع��ج��رف��ة ع���ى االن���ص���ي���اع ل���س���ي���ادة ال����ق����رار ال��ي��م��ن��ي ال��س��ي��ادي 
الوطني .. وإال فإن هناك طرائق شتى لنعلمهم كيف يجيدون 

التعامل معنا بكثري من االح�ام .. وااليام القادمة بيننا..
وخ����ت����ام����اً ف�����ان ه�����ذه ال����ق����وى األج���ن���ب���ي���ة ل����ن ي���ك���ون ام���ام���ه���ا غ��ري 
ج���ه���ن���م ال����ح����م����راء وس�������وف ي����ك����ون ب���ان���ت���ظ���اره���ا ج���ح���ي���م م���ط���ل���ق.. 
الن ال��ش��ع��ب ال ي��م��ك��ن أن ي��ق��ب��ل ب���وض���ع م��ق��ل��وب وغ����ري س��وي 
ت��ح��ت م��س��م��ى س���الم م��ف��ص��ل ع���ى م��ق��اس ال���ري���اض واب��وظ��ب��ي 
وم�������ن خ���ل���ف���ه���م���ا واش����ن����ط����ن ول�����ن�����دن وت�������ل اب������ي������ب.. ال ق����ب����ول ب����أي 
ج��ن��دي أو ق��وة مهما ك��ان��ت لتقوم ع��ى تدنيس ارض��ن��ا.. وقد 
وضعت القيادة الثورية والسياسية والعسكرية اس�اتيجية 
املقاومة واس�اتيجية التحرير من براثن االحتالل والغزو.. 
آمن الشعب بها وسوف يتم االلتزام بها وفق معركة النفس 
الطويل.. ونحن نعي جيداً مكر األعداء واحتيالهم وتدثرهم 
ب����رداء ال��خ��دي��ع��ة.. ول��س��وف نكشف ك��ل االع��ي��ب��ه��م . ملتزمني 

بقول الخالق العزيز جل جالله:
"وق�����د م��ك��ر ال���ذي���ن م���ن ق��ب��ل��ه��م ف��ل��ل��ه امل���ك���ًر ج��م��ي��ع��ا ي��ع��ل��ُم ما 
تكسُب ُكٌل نفس وسيعلُم الكفاُر ملن ُعقبى الدار"42سورة 
الرعد" إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثرياُ 
وان�����ت�����ص�����روا م�����ن ب���ع���د م�����ا ظ���ل���م���وا وس���ي���ع���ل���م ال�����ذي�����ن ظ���ل���م���وا أي 

منقلب ينقلبون". )الشعراء 227( صدق الله العظيم .

عبدالرحمن مراد 

التوازن النفيس كمدخل 
للسيطرة على املستقبل

املصالحة الوطنية سؤال وطني أصبح 
ملحا يف الزمن الذي نحن فيه فالذي 

حدث أظنه كان كافيا يف إعادة األمور إىل 
نصابها والتفكري بروح السالم واملحبة وبقيم الخري 

والحق والعدل والسالم, لقد قالت لنا األيام 
أن أحداث 2011م وتداعياتها لم تكن إال نتيجة 
منطقية ملقدمتها التي بدأت يف الفرتة من 90م 

94-م ووصلت ذروة انفعالها يف نتائج االنتخابات 
الرئاسية يف عام 2006م التي عىل أثرها تشكل 

الحراك الجنوبي, ومن بعده تداعت مظلة اللجنة 
الوطنية للحوار الوطني والتي توافقت عىل مشروع 
سيايس نهضوي كان يحمل جوابا لسؤال الضرورة 

االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية..

فرضت اإلمارات سيطرتها عى جزيرة ميون بتواطؤ مما يسمى 
الشرعية ال��ت��ي ال تستطيع عمل يشء وأصبحت حكومة املنفى 
تحت التصرف اإلمارايت السعودي تنقاد بأوامرهما وتخضع لكل 
ما يقال لها واإلمارات اليوم تتحكم بجزيرة ميون بشكل كامل 
والتي تبعد تلك الجزيرة بضع كيلو م� عن مضيق باب املندب 
خ���دم���ة مل���ص���ال���ح االح����ت����الل اإلس����رائ����ي����ي وان����ش����أت إس���رائ���ي���ل ق���اع���دة 
عسكرية جوية لها يف الجزيرة تحت غطاء إمارايت ما ضمن لها 
منطقة ارتكاز مهمة يف علميات التحشيد االس�اتيجي ضد الدول 
واألطراف املناوئة لها خاصة األرايض اليمنية الخاضعة لسيطرة 
ان���ص���ار ال����ل����ه.. وم��ن��ح��ت االم��������ارات م���ن خ����الل ال���ق���اع���دة ال��ع��س��ك��ري��ة 
إلسرائيل أوراقا إس�اتيجية كبرية ومهمة لم تكن تحلم به وذلك 
من خالل لعب دور رئييس يف تأمني التجارة العاملية املارة من باب 
املندب وتكون تحت سيطرتها املباشرة ومراقبة تدفق األسلحة ال 
املناطق الخاضعة ألنصار الله وال الصامدين يف قطاع غزة ولعب 
دور اس�اتيجي يف الهيمنة عى دول الشرق األوسط خاصة ان 
الجزيرة موقعها مهم للغاية وتشرف عى عبور كل السفن ال 

الشرق األوسط وأوروبا 
وك����ان����ت وك����ال����ة "اس���وش���ي���ت���د ب������رس" األم���ري���ك���ي���ة ق����د ك��ش��ف��ت ع��ن 
قاعدة جوية غامضة يتم بناؤها يف جزيرة ميون اليمنية الواقعة 

عند مضيق باب املندب 
وقالت الوكالة أنها حصلت عى صور باألقمار الصناعية يظهر 
فيها م��درج بطول 1.85 كيلو م��� يف ارض ال��ج��زي��رة ال جانب 
ث��الث حظائر للطائرات واستحداثات جديدة ومباين مخصصة 

للجنود الذين سيتم�سون هناك 
وق��ال موقع "ديبكا" اإلسرائيي ان هذا املشروع وال��ذي تتبناه 
اإلم����ارات وع��ى نفقتها ال��خ��اص��ة ه��و ع��ب��ارة ع��ن ق��اع��دة للطائرات 
املروحية وستتمكن اإلمارات من التحكم باملمر البحري يف املنطقة 
ومراقبة ناقالت النفط والسفن التجارية من مضيق باب املندب 

ال قناة السويس.. 
وأك�����د امل���وق���ع اإلس���رائ���ي���ي ان ي��ت��م اآلن ب���ن���اء م�����درج ل��ل��م��روح��ي��ات 
يحتل معظم مساحة ال��ج��زي��رة ويمكن االن��ت��ه��اء منه يف غضون 
شهر وستلعب هذه القاعدة يف تغيري موازين القوى العسكرية 
يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ال��ب��ح��ري��ة وه���و م���ا س��ع��ت ال��ي��ه اإلم������ارات وه��دف��ه��ا 
ال���خ���ف���ي م�����ن ح���رب���ه���ا ع�����ى ال���ي���م���ن ب���ح���ج���ة إع���������ادة ال���ش���رع���ي���ة ل��ل��ي��م��ن 
وال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت يف ع����ام 2015م وك���ان���ت اإلم�������ارات م��ن��ذ ان��ط��الق 
تلك ال��ح��رب املزعومة وال��ت��ي ك��ان ال��ه��دف األول واألخ���ري منها هو 
تدمري اليمن وتمزيقه ليك يتسنى لها السيطرة عى أهم املناطق 
الحيوية خاصة منها البحرية بمساعدة ما يسمى الشرعية وايضا 
بعض ال��ق��وى ال��ت��ي تتبع اإلم����ارات م��ب��اش��رة وت��س��ري وف��ق أجندتها 
ال��ت��دم��ريي��ة يف ال��ي��م��ن وه���و م��ا س��ه��ل ع��ى اإلم�����ارات اح��ت��الل بعض 

الجزر املهمة والتي ستكون تحت تصرف االحتالل الصهيوين.

اإلمارات تبني قاعدة عسكرية في 
جزيرة ميون لصالح اسرائيل

القايض حسن حسني الرصابي

العدوان اتجاهات املراوغة ومسار األكاذيب

عبدالقادر الشاطر  

 ولم يكن إعراض النظام عن تلك الضرورات وعن قيم 
الحق والخري والعدل والسالم إال ما شهدناه من انهيار 
النظام وإراقة الدماء التي سالت وتسيل عى ربوع ووهاد 
وه����ض����اب ال���ي���م���ن ال ال�����ي�����وم, ول������م ي���ك���ن ال����ن����ظ����ام م���س���ؤوال 
مسؤولية كاملة عما حدث بل يمكن القول أن األطراف 
السياسية األخ���رى كانت تتحمل املسؤولية وإن بنسب 
متفاوتة, فالقضية الوطنية كانت يف مقامها األول قضية 
أخالقية,وقضية ثقافية,ومن بعد ك��ل ذل��ك ه��ي قضية 
س��ي��اس��ي��ة, وق���د م���رت ت��ل��ك ال��ق��ض��ي��ة ب��ف���ات زم��ن��ي��ة يمكن 
ت��ح��دي��ده��ا ك��ال��ت��ايل: ال���ف����ة األول 90م – 94م وال��ف���ة 
ال��ث��ان��ي��ة 94م – 97م وال��ف���ة ال��ث��ال��ث��ة 97م – 2006م 
والرابعة 2006م – 2011م والخامسة من 2012م 
ال 2014م والسادسة منذ مارس 2015م وما يزال 
أفقها الزمني مفتوحا, وكل ف�ة كانت لها أسبابها التي 
تظهر فيها وحني التأمل نجد أن الجذر هو ذاته ولم تكن 
ال��ت��ظ��اه��رات إال نتائج منطقية متنوعة لقضية جوهرية 
ذات ج����ذر م���وض���وع���ي ال ي��ن��ف��ص��ل ع���ن امل���ح���دد امل��وض��وع��ي 
مل�����ف�����ردة “ال�������ع�������دل” ب����ك����ل م�����ع�����اين ت����ل����ك امل������ف������ردة م�����ن ال���خ���ري 
وال���ح���ق وال���س���الم وم����ن اإلن���س���ان���ي���ة, ف��ال��غ��ن ال�����ذي وج���ده 
ق��ادة املعارضة يف الخارج ويف الداخل جعلهم يف حالة 
م����ن ال���ت���وح���ش واالن����ت����ق����ام ك���م���ا ش���ه���دن���ا ت���ف���اص���ي���ل ذل�����ك يف 
الرموز واالشارات التي بعثت بها األحداث يف حضرموت 
وع�����دن ول���ح���ج ويف ال��ض��ال��ع ويف ت��ع��ز وه����ي أح�����داث م��ؤمل��ة 
عى غري توافق وال تناغم مع األبعاد الثقافية ألبناء تلك 
املحافظات, ووصول اإلنسان إل تلك الحالة املتوحشة 
ك���ان ن��ت��اج ح��ال��ة ع��دم��ي��ة م��ف��رط��ة ي��ش��ع��ر ب��ه��ا, وق���د تنتهي 
بمجرد تفاعل املعادل املوضوعي للحالة العدمية وهو 
الوجود, فالشعور بالقيمة واملعنى وبالفاعلية يقلل من 
ال��ن��زع��ة ال��ف��ط��ري��ة ل��إن��س��ان وه���ي ن��زع��ة ال��ت��وح��ش, وم���ا لم 
يحدث التوازن بني دوائر التطور التي يقول بها الفالسفة 
وه��ي دائ���رة العقل امل��ج��رد, ودائ����رة ال��دي��ن, ودائ����رة الفن, 
فإن الحياة لن تستقر وبالتايل لن يستقر الوطن وسيظل 

يف حالة التيه, يدور يف حلقة مفرغة.
ث��م��ة م��ت��غ��ريات ق���د ح��دث��ت وع���ى ك���ل األط������راف أن تعي 
ذل������ك ج����ي����دا ف���ل���م ي���ع���د ل���ل���ف���رد ال������واح������د وال������ح������زب ال����واح����د 
ول���ل���رؤي���ة ال�����واح�����دة م����ك����ان, وال م���ك���ان ل��ل��ب��ط��ل األس����ط����ورة, 
وال���ب���ط���ل امل���ن���ق���ذ يف خ����ارط����ة االه����ت����م����ام����ات, ف���ال���واح���دي���ة يف 
م���ع���ن���اه���ا ال���س���ي���ايس واالج���ت���م���اع���ي أص���ب���ح���ت ت���اري���خ���ا ن��ن��ظ��ر 
إليه بقدر من التحقري واالستخفاف, والتكيف مع الحالة 
الجديدة القائمة عى التعدد والقبول باآلخر والشراكة 
الوطنية أصبحت ضرورة ثقافية وسياسية واجتماعية, 
والوصول إل اليمن الجديد الذي أصبح شعارا للمرحلة 
ال ب���د ل���ه م���ن ال����وق����وف ع���ى امل�����ايض وم����ن ث���م ال��ت��ط��ه��ر منه 
ع��ن ط��ري��ق النفي ال��ت��اري��خ��ي حتى يمكننا ال��ق��ي��ام بعملية 
البناء الحضاري الجديد وقبل البناء الحضاري البد من 
الوقوف عى تفاصيل املشهد وحقائقه املوضوعية فالذي 
يتحرك يف ديناميكيته هي الحرب والحرب نقيض لشعار 
السالم, وحني نقول الحرب فنحن نقيس التجليات التي 
تمظهرت تحت مناخ 2011م والتداعيات التابعة لها 

من خالل املحددات املوضوعية التالية:
امل���ح���دد األول: االس���ت���س���الم واالع��������اف ب��ه��زي��م��ة ال���واق���ع 
واإلذعان له والشعور بعدم القدرة عى املقاومة لبعض 
األطراف السياسية ولتلك األطراف تكتفي بحالة االنبهار 

والدهشة وتبحث عن الحلول.
وامل����������ح����������دد ال����������ث����������اين: ل�������ج�������وء ب������ع������ض ال��������ق��������وى إل ال�����ح�����ال�����ة 
االن���ك���ف���ائ���ي���ة وال ال���ب���ن���ى ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وم�����ن خ��الل��ه��م��ا ت��ن��ظ��م 
م���ق���اوم���ة م��س��ل��ح��ة غ����ري م��ت��ك��اف��ئ��ة وت���ل���ك ال����ق����وى ت��ن��س��ح��ب 
م��ن ال��زم��ن امل��ع��ريف امل��ع��اص��ر وت��ع��ود إل ال���ذاك���رة يف شكل 
احتجاج سلبي ومن خالل مرجعيتها تلك تحدد وعيها 
ب���ال���ع���ال���م وه������ي ت���ت���ج���اه���ل ال����ف����ج����وة ال����ك����ب����رية ب�����ني ال���ح���اض���ر 

واملايض.
وامل��������ح��������دد ال������ث������ال������ث: وه���������و ال����ت����ك����ي����ف – أي ت����ك����ي����ف ب���ع���ض 
القوى السياسية مع حقائق الهزيمة تكيفا إيجابيا فهي 
تتحاىش دائرة االستسالم واالنجرار إل االنتحار وتحاول 
تنظيم مقاومة مدنية تستنهض عناصر القوة يف الذات 
من أجل توظيفها يف معركة تصحيح حالة الضعف التي 

تقود أو قادت إل الهزيمة.
وأمام تلك الصورة املشهدية املهتزة والقلقة للمشهد 
ال�����س�����ي�����ايس ال�����وط�����ن�����ي وال�������ت�������ي ي����خ����ت����زل����ه����ا ال�������ق�������ول ب����ال����ش����ع����ور 
ب��ال��دون��ي��ة واالن���ك���س���ار ل��ب��ع��ض األط�������راف, وال���خ���وف ال��دائ��م 
للبعض اآلخ���ر, وال��ن��دي��ة للبعض, ف��ال��ط��رف ال���ذي يشعر 
ب���ال���ن���دي���ة ن���ج���ده ي���ت���ج���اوز دوائ�������ر ال�������ذات امل��غ��ل��ق��ة إل دوائ�����ر 
االنفتاح عى اآلخر والتفاعل مع الظواهر واملستجدات 
فهو ممانع إي��ج��اب��ي وص��ل إل قناعة ثابتة ب��ع��دم قدرته 
ع������ى إل������غ������اء اآلخ���������ر ب������ل أص�����ب�����ح ي�����ع������ف ب��������وج��������وده, وح���ت���ى 
نتجاوز تلك الحاالت الشعورية والخالقة للصراع البد 
ل��ل��ق��وى السياسية أن تجنح ال ال��س��ل��م وال��ت��ص��ال��ح حتى 
ت��ت��ج��اوز ش��ع��وره��ا بالدونية وال��خ��وف لتصل ال الشعور 
بالندية وتقطع داب���ر امل��ش��اري��ع االقليمية ال��ت��ي تستهدف 
ال����ي����م����ن وأم�����ن�����ه واس������ت������ق������راره, وب����م����ث����ل ح����ال����ة ال�������ت�������وازن ت��ل��ك 
نستطيع السيطرة ع��ى حالة مقاليد املستقبل,وتعزيز 
قيم االس��ت��ق��رار يف املجتمع ب��دل قيم ال��ص��راع ال��وج��ودي, 
ونعيد ترتيب موقعنا يف الخارطة السياسية االقليمية 

والدولية .
اليوم يشهد الجنوب صراعا بينيا بني قوى متجانسة 
وم��ث��ل ذل���ك ظ��اه��رة ت��اري��خ��ي��ة دال���ة ع��ى نسقها وم��س��اره��ا 
ول����ن ت���ك���ون ص��ن��ع��اء ب��م��ن��أى ع��ن��ه إذ ث��م��ة م����ؤش����رات ب���دأت 
تفرض نفسها عى الواقع تدل عى املايض أو تشري اليه 
وه����ي ط��ب��ي��ع��ة ب��ش��ري��ة ال ي��م��ك��ن ال���خ���الص م��ن��ه��ا أال ب��ح��ال��ة 
التوازن النفيس واالجتماعي والثقايف واالقتصادي مالم 
يحدث ال��ت��وازن فالصراع س��وف يستمر وبالتايل يستمر 
تدفق أنهار الدم عى تراب اليمن وتتعطل حينها اشكال 

الحياة بكل ابعادها .
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خير األمور أوسطها
  ذكرنا يف مقاالت سابقة ان عىل اصحاب القرار عند 
ات��خ��اذ ق��رار سيايس م��ا يتعلق بطرف اخ��ر ان يؤخذ بصوت 
العقل كونه يمثل الوسطية املطلوبة لحل خالفاتنا وتقريب 

وجهات النظر.
وذك��رن��ا اي��ض��ا ان ع��ىل ال����دول املتمكنة ك��أم��ري��ك��ا واس��رائ��ي��ل 
واي�����������ران وروس������ي������ا االب����ت����ع����اد ع�����ن ال����س����ل����وك االس�����ت�����ف�����زازي غ��ري 
امل��س��ؤول تجاه اي ط��رف ك��ان ويف اي مكان ملا لهذا السلوك 
م�����ن اب�����ع�����اد و ت����داع����ي����ات س���ل���ب���ي���ة ن���ح���ن يف غ���ن���ى ع���ن���ه���ا غ�����ري أن 
االرهاصات املتعلقة بالسلوكيات غري املرغوب يف حدوثها 
كثرية والتي جمعناها من نشرات اخبارية لقنوات فضائية 
تلفزيونية تحظى باملصداقية وملشاركتنا القلق بسبب هذه 

االرهاصات نورد بعضا منها:- 

1- محاولة اسرائيل اجالء سكان حي الشيخ جراح بالقوة.
2- اعالن الحكومة االسرائيلية املصغرة قيام مستوطنني 
اسرائيليني يوم الثالثاء القادم بمظاهرة يف الحي االسالمي 
بالقدس الشريف اعتربها املراقبون والحريصون عى استقرار 
دول العالم املغضوب عليها امريكيا وان يف ح��دوده الدنيا 
خ����ط����وة غ����ري م���وف���ق���ه وت���وق���ي���ت���ه���ا ال�����زم�����اين وامل�����ك�����اين غ����ري ص��ائ��ب 
وذل����ك ب��ه��دف اث���ب���ات امل��دي��ن��ة امل��ق��دس��ة ع��اص��م��ة اب���دي���ة ل��ل��دول��ة 

اإلسرائيلية كما اعلن الرئيس األمرييك السابق )ترامب( عند 
نقل سفارة ب��الده من تل ابيب ال القدس الشريف واعلن 
ص��ف��ق��ه ال��ق��رن الفلسطينية يف ن��ف��س ال��وق��ت ن��ك��اي��ة بالعالم 
ال���ع���رب���ي واإلس�����الم�����ي وح����رص����ا م���ن���ا ع����ى ع�����دم س���ق���وط ض��ح��اي��ا 
ابرياء من الجانبني )الفلسطيني واالسرائيي( أكان يف حي 
الشيخ جراح او يف الحي اإلسالمي اثناء املظاهرة غري املوفقة 
القرار نتمنى عى الحكومة اإلسرائيلية املصغرة والكنيست 
اإلس��رائ��ي��ي ت��أج��ي��ل امل��ظ��اه��رة امل��ش��ؤوم��ة ال اج���ل غ��ري مسمى 

حتى ال يسمى يوم الثالثاء القادم بالثالثاء الدامي.
3- قيام إسرائيل الحثيث لحشد اك��رث ع��دد من االص��وات 
ترتفع وتندد بربنامج ايران النووي وتدعو ال ايقافه وتشديد 
العقوبات االقتصادية عى ايران ان هي استمرت يف تطويره 
وف��ش��ل��ت يف تحقيق اي ن��ج��اح يف م��ح��ادث��ات )فيينا ال��ن��ووي��ة( 
ع���ى ه���ذه االص������وات وامل��ط��ال��ب��ات ت��س��اع��د اس��رائ��ي��ل يف ع��دائ��ه��ا 
إليران وتبدد مخاوفها من النووي االيراين علما بان اسرائيل 
اعلنت سلفا عن خطوتها هذه ويف نفس الوقت استنجدت 
باإلدارة االمريكية بعرقلة عودة ايران ال برنامجها النووي 
ه���ذه ث��الث��ة اس���ت���ف���زازات اس��رائ��ي��ل��ي��ة ك��اف��ي��ه ل���الن���زالق ال ح��رب 
مع )الفلسطينيني مقاومة وشعبا( ومع اإليرانيني ومن هنا 

ينطلق مصدر قلقنا.
4- صرح وزير الدفاع االمرييك معربا عن قلق امريكا من 
وج���ود سفينتني حربيتني اي��ران��ي��ة يف امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي تحمل 
اسلحه ال فنزويال يقابله قلق رويس من وجود قاذفة حربية 

امريكية لتدريب ق��وات م��ن حلف الناتو ف��وق بحر البلطيق 
واص���ف���ا ال��س��ف��ري ال�����رويس يف واش��ن��ط��ن ه���ذا االج������راء االم��ري��يك 
باالستفزازي مما أدى ال ارتفاع سقف مخاوفنا ويمثل هذا 
االج�������راء االس���ت���ف���زاز ال���خ���ام���س ون��ن��ت��ق��ل ال اج������راء م��م��اث��ل هو 
السادس من نوعه ويتضمن تجاوز الخليج الفاريس عددا 
من السفن الحربية االيرانية وجهتها البحر األبيض املتوسط 
إلجراء مناورة بحرية هناك )مسموحا بها دوليا( غري ان دول 
حوض البحر املتوسط لن تسكت عى ذلك كما نتوقع مما 

سيزيد الطني بالله كما يقال.
وعلينا ان نوضح كرثة االستفزازات اإلسرائيلية- االمريكية 
واع��ت��ق��اد املتابعني ب��ان ال��ج��ان��ب األخ���ري م��ص��دره��ا ومهندسها 
لغرض يف نفس )العم سام ونتنياهو( اللذان تلتقي رغبتهما 
مع رغبات دول خليجية لها ع��داوة مع طهران وبعيدا عن 
السياسة وخ��وازي��ق��ه��ا بغية تحقيق مصالح ل��ه��ذا ال��ط��رف أو 
ذاك ممهورة بدماء األبرياء كما أسلفنا ويصدق عليها القول 
املأثور" مصائب قوم عند قوم فوائد" وبنظرة مسؤولة نطلب 
من اقطاب الخالف اعطاء ملف العالقات الدولية يف لقاء 
ال���رئ���ي���س���ني )ب�����اي�����دن وب�����وت�����ني( ال�����ق�����ادم زخ����م����ا س���ي���اس���ي���ا اي��ج��اب��ي��ا 
ل��ت��ج��ن��ي��ب ال�����دول امل��س��ت��ه��دف��ة ص���دام���ا م��س��ل��ح��ا ي���ل���وح يف األف���ق 
والتخي عن سياسة ضمانات امن إسرائيل وجعلها اقوى 
دولة عسكريا وامنيا عى جميع دول املنطقة ولعمري ان هذا 
االعالن يفقد الدول القائلة به مصداقيتها وربما مصالحها 
التي تشعل حروبا وخالفات هنا وهناك لتدفق هذه املصالح.

العميد احمد محمد املاوري 
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اإلمارات وكيل كولونيالي جديد في العدوان على اليمن

مشاركة اإلمارات يف العدوان عىل اليمن 
ضمن التحالف الذي تقوده اململكة 

العربية السعودية منذ تدشني عملية 
عاصفة الحزم يف مارس 2015م تحت 

غطاء سيايس واستخبارايت من قبل 
الواليات املتحدة التي تؤمن لإلمارات حرية 

نسبية يف استعراض القوة اإلقليمية ويمكن 
وصف هذه العالقات بأنها بالغة األهمية بالنسبة 

لإلمارات لدرجة أن سفارة أبو ظبي تنفق مئات املاليني 
من الدوالرات عىل الصيت فقط وهو ما بلغ درجة وصف 

قناة "دويتشه فيله" األملانية سفري اإلمارات يف واشنطن 
يوسف العتيبة بأنه "سيد واشنطن" وتصفه شبكة "بي بي يس" 

الربيطانية بأنه أكرث من سفري لدى واشنطن كما تصفه "هافنجتون 
بوست" بأنه "الرجل األكرث سحًرا وتأثرًيا يف واشنطن".

مراكز التأثير
ل��م يكن وص��ف دوي��ت��ش��ه فيله ل��ه ب��أن��ه "أس���رع طريقة للحصول ع��ىل امل���ال يف 
واشنطن" محض دعاية فمكاملة هاتفية منه دفعت اإلم��ارات لتمويل معهد 
ل�"أمراض قلب األطفال" يف واشنطن بمبلغ 150 مليون دوالر كما أن الطريق 
السريع املفتوح أمام "العتيبة" مع كل مراكز التأثري يف واشنطن ليس بعيدا 
عن ه��ذا اإلط��ار فالرجل ل��دى وصوله إىل منصب سفري ب��الده يف واشنطن قام 
بتعيني "إيمي ليتل توماس" أهم مسؤولة عالقات عامة يف إدارة "جورج بوش 
االب���ن" للعمل كمسؤولة ال��ربوت��وك��ول يف س��ف��ارة االم���ارات وع��ني السر يف فتح 

جميع األبواب التي يحتاجها السفري.
وهذه ليست سوى مؤشرات عىل ما تعنيه العالقات اإلماراتية – األمريكية 
تلك العالقات التي بلغت حد حضوره اجتماعات لصناعة القرار يف واشنطن لم 
يكن إىل جانبه من األجانب سوى السفري الربيطاين ولعل أحد أبرز التسريبات 
ال��ت��ي ارت��ب��ط��ت ب��ه أن���ه ط��ل��ب م��ن م��ق��رب��ني م��ن ال��رئ��ي��س األم���ري���ي ال��س��اب��ق دون��ال��د 
ترامب قائمة بأسماء املرشحني ملناصب يف إدارت��ه فالعالقات االقتصادية بني 
البلدين ال تقل تميزا عن صورة سفارة اإلمارات يف واشنطن فحجم االستثمارات 
اإلماراتية يف واشنطن تبلغ 100 مليار دوالر منها 27 مليار دوالر يف صورة 
اس���ت���ث���م���ارات م���ب���اش���رة ت��س��ه��م يف ال���ح���ف���اظ ع���ىل ن��ح��و 12 أل����ف ف���رص���ة ع��م��ل كما 
سجلت التجارة الخارجية غري النفطية نحو 24 مليار دوالر خالل عام 2017 
منها 4 مليارات دوالر صادرات إماراتية واإلمارات تشرتي من األسلحة الحديثة 
وامل���ت���ط���ورة س��ن��وي��ا ب��م��ا ق��ي��م��ت��ه 14 م��ل��ي��ار دوالر وه���ن���اك ال���ع���دي���د م���ن ال��ش��رك��ات 
األم��ري��ك��ي��ة واألوروب���ي���ة العاملة يف اإلم����ارات ال��ت��ي تحتوي ع��ش��رة م��الي��ني نسمة 

من السكان األجانب من بينهم 1.5 مليون من السكان االماراتيني.
هذه العالقة تجعل الواليات املتحدة يف حالة تغطية مستمرة عىل العدوان 
اإلمارايت عىل اليمن ومستعدة لتحمل املخاطر التي يتسبب بها هذا النوع من 
الحلفاء عىل حد توصيف مسؤولني سابقني يف اإلدارات األمريكية وهي مخاطر 
ترتبط بجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية بل وتبلغ حد مشاركة مسؤولني 
أمريكيني سابقني يف أنشطة استخباراتية وأعمال تجسس وتستضيف دولة 
اإلمارات عىل أراضيها قواعد عسكرية خاصة بثالث دول هي: الواليات املتحدة 

وفرنسا وأسرتاليا. 

اللقاءات العلنية
وت���ت���م���ت���ع اإلم����������ارات ب���ع���الق���ة وط����ي����دة م����ع دول�������ة االح�����ت�����الل ف����ال����ل����ق����اءات ال��ع��ل��ن��ي��ة 
ب��ني س��ف��راء اإلم�����ارات وس��ف��راء ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين ت��ت��الح��ق يف ال��ص��ح��ف العربية 
والعاملية كما فازت شركة "آسيا غلوبل تكنولوجي" السويسرّية التي ُيديرها 
رج��ل األع��م��ال اإلس��رائ��ي��ي األم��ري��ي "م���ايت ك��وخ��ايف" بعقد بماليني ال����دوالرات 
لبناء مشاريع للحفاظ عىل األمن الداخي يف اإلمارات كان موقع "بلومبريج" 
األمريي قد أكد أن تل أبيب باعت لإلمارات والسعودية خدماٍت للحرب كما 
أن��ه��ا ت��ح��رس آب���ار ال��ن��ف��ط وت���زوده���م ب��ح��راس شخصيني ب��ل وت��ط��ورت ال��ع��الق��ات 
لصالح تجسس بعثة الصليب األحمر اإلماراتية عىل املقاومة الفلسطينية التي 
استهدفت جمع معلومات استخباراتية عن مواقع كتائب عز الدين القسام 
الجناح العسكري لحركة "حماس" ومنصات إطالق الصواريخ ويشري املوقع 
مل���ش���ارك���ة إس���رائ���ي���ل ب��ت��ق��ن��ي��ة ت��ج��س��س م��ك��ن��ت اإلم��������ارات م���ن اخ������رتاق ه���وات���ف ك��ب��ار 
املسؤولني يف الدول العربية. وقادت اإلمارات كذلك جهود التطبيع الريايض 
م���ع دول�����ة االح����ت����الل ب��ال��س��م��اح ب���ع���زف ال��ن��ش��ي��د ال���وط���ن���ي إلس���رائ���ي���ل ورف�����ع ال��ع��ل��م 
حال فوز أي مستوطن بميدالية ضمن بطولة للجودو وأضحت العالقة بني 
الجانبني مفتوحة عىل كافة األصعدة وهناك الزيارات املتبادلة ووفود السياح 
االس��رائ��ي��ل��ي��ني ال��ت��ي فتحت ل��ه��م االم�����ارات امل��ج��ال ب��ص��ورة واس��ع��ة ع��ىل أراض��ي��ه��ا. 
فضال عن مطامعها يف تقديم نفسها كالعب إقليمي يمكنه املشاركة يف ترتيبات 
بما تسميها " أمن اإلقليم" بالوكالة عن القوى الكربى هذا باالضافة إىل رغبتها 
الذاتية يف بدء خربة كولونيالية جديدة تستفيد فيها من موارد الدول اإلقليمية 
الضعيفة أو الفاشلة بحد تعبري الخبري األمريي مارك لينش. وتنفذ اإلمارات 

يف املنطقة أدوار مشبوهة وأبرزها:
توظيف القوة: وهي من أبرز سمات السلوك التدخي اإلمارايت ومباشرتها 
يف االستعراض غري األخالقي للقوة العسكرية وهي ممارسة ال يبدو أنها تفيد 
اإلمارات يف ذاتها وإنما تفيد الدول الكربى التي تعمل تحت غطائها السيايس 
لتقوم باإلنابة عنها بتنفيذ األهداف االستعمارية بالوكالة لصالح القوى الكربى 
)الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا واسرائيل( وهذه الدول ال تريد مزيدا من 
ال���ت���ورط ب��ن��ف��س��ه��ا يف ال���ص���راع���ات ال���دائ���رة يف امل��ن��ط��ق��ة. ول��ع��ل أح���د أه���م امل���ؤش���رات 
عىل السلوك العدواين اإلمارايت عىل اليمن يتمثل يف اهتمامها بالسيطرة عىل 
م��ض��ي��ق ب���اب امل���ن���دب م���ن خ���الل ب��ن��اء ق��اع��دت��ني ع��س��ك��ري��ت��ني يف ج���زي���ريت سقطرى 
وم���ي���ون ال��ي��م��ن��ي��ت��ني ه���ذا ب��االض��اف��ة إىل ال��ق��واع��د ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف ال���ق���رن األف��ري��ق��ي 
وه���و أم���ر م���ن ش��أن��ه إث�����ارة ق��ل��ق ال���ق���وى ال���ك���ربى م���ا ل���م ت��ك��ن ه���ذه ال��ق��واع��د تعمل 
بالتنسيق م��ع ال��ق��وى ال��ك��ربى نفسها وم��ث��ال آخ���ر ت��دخ��ل اإلم�����ارات مل���لء ال��ف��راغ 
الذي قد ينجم عن رغبة ال��دول الغربية يف االنسحاب من سوريا مع رغبتهم 

يف عدم ترك الساحة لرتكيا.

ترتيبات سياسية
وب���رغ���م ال���ش���راك���ة اإلم����ارات����ي����ة ال���س���ع���ودي���ة ي����رى خ�����رباء أن ث��م��ة ف����ارق����اً ب���ني رؤي���ة 
ال����ط����رف����ني ل���ع���م���ل���ي���ة "ع����اص����ف����ة ال������ح������زم" ح����ي����ث ت�������رى ال����س����ع����ودي����ة إدارة ال��ع��م��ل��ي��ة 
العسكرية من خالل القصف الجوي للضغط عىل الحوثيني لدفعه للتفاوض 
واالنخراط يف ترتيبات سياسية تؤمن تحقيق أهدافها يف اليمن بينما تختلف 
أجندات اإلمارات التي تقف عىل رأس أولوياتها تقسيم اليمن إىل شمايل يسيطر 
عليه الحوثيون وجنوبي علماين بعيدا عن حزب اإلصالح. واختارت اإلمارات 
ال��ي��م��ن ال��ج��ن��وب��ي ك��م��رك��ز لعملياتها وأه��داف��ه��ا وج��ن��دت م��ل��ي��ش��ي��ات م��ن امل��رت��زق��ة 
املحليني وأش��رف��ت ع��ىل ال��ت��دري��ب والتسليح وال��دع��م ال��ك��ب��ري يف م��واج��ه��ة ق��وات 
صنعاء كما استأجرت جيوش وف��رق اغتياالت أجنبية يف املناطق التي ترغب 

يف االحتفاظ بها تحت نفوذها.

فاإلمارات تنظر لليمن نظرة ذات بعد جيو إسرتاتيجي لالستئثار بها ولهذا 
تركز تواجدها عىل املناطق الجنوبية وهو ما يعكس مطامعها للسيطرة عىل 
م��ن��اط��ق ال�����رثوات ال��ن��ف��ط��ي��ة وال��غ��ازي��ة وع���ىل امل����وائن وال���ج���زر وم��ض��ي��ق ب���اب امل��ن��دب 
وتعزيز حلقة تواجدها ع��ىل مدخل البحر األح��م��ر وخليج ع��دن وبحر العرب 
ومن أجل التوصل ألهدافها عملت عىل إنشاء املليشيات واألحزمة األمنية يف 
كافة املناطق بما يف ذلك الساحل الغربي لتأمني املوائن والجزر وتأمني الحماية 
ل���ل���خ���ط���وط األم����ام����ي����ة وت���ح���وي���ل امل����واج����ه����ات ح�����ول امل�������وائن ال��ي��م��ن��ي��ة االس���رتات���ي���ج���ي���ة 
مل��واج��ه��ات استثنائية دع��م��ا مل��ش��روع  التقسيم ال���ذي تتقاطع ع��ن��ده م��ع طموح 
امل���ج���ل���س االن���ت���ق���ايل ل���الن���ف���ص���ال. وش����رع����ت ب����إع����داد خ���ط���ط ع���اج���ل���ة إلع�������ادة ت��أه��ي��ل 
ن��ف��وذه��ا يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي تسيطر عليها ب��إس��ن��اده��ا بمليشيات محلية وجيوش 

مستأجرة من املرتزقة األجانب.

األكثر مأساوية
ه�����ذا ال�����ع�����دوان ال���ظ���ال���م ل����م ي��م��ن��ح ال���ي���م���ن ف���رص���ة ل���ل���خ���روج م����ن أزم����ات����ه ف��خ��الل 
س��ت س��ن��وات دم��ر ك��ل م��ق��درات البلد وتسبب ب��م��آيس اجتماعية ك��ب��رية نتيجة 
ال��دم��ار وال��ح��ص��ار وال��ت��ج��وي��ع وال��ت��ش��ظ��ي وال��ت��ف��ك��ك واالن��ق��س��ام ال��داخ��ي وتفيش 
الفوىض وانهيار الوضع االقتصادي الذي أدخل املجتمع بأزمات متفاقمة مع 
موجات الغالء املتصاعد وبالرغم من هذه األوضاع األكرث مأساوية يف بشاعة 
الجرائم الفظيعة يف تاريخ الحروب الحديثة واملعاصرة لم يستطع العدوان 
تحقيق أه��داف��ه السياسية والعسكرية فقد فشل فشال ذري��ع��ا وم��ن��ي بهزائم 
وانتكاسات كبرية وسط إصراره عىل استمرار الحرب وإطالة أمد الصراع وقد 
قاد بجرائمه البشعة إىل ما هو أكرث من ذلك إىل كارثة إنسانية بتقدير األمم 
املتحدة واالتحاد األوروبي ملعاناة الشعب اليمني من خطر املجاعة وتدمري كل 
مقدرات البلد فاإلمارات الزالت تنظر حتى اليوم أن أمامها فرصة ذهبية مللء 
الفراغ يف الوصول إىل أهدافها يف أجندات التفرد والسيطرة املطلقة والنفوذ 
مستندًة باألساس عىل مليشياٍت ليس لها أي والء للوطن وإنما عىل االرتزاق 

والدعم األجنبي.

إسقاط وتفكيك األنظمة
األدوات املحلية مرتهنة للصراع اإلقليمي وإرادة ال��ق��وى ال��ك��ربى ال��ت��ي تتخذ 
من اليمن ميدانا للصراع لتنفيذ خططها وم��ا يجري يف اليمن من استهداف 
ال يختلف م��ن حيث الجوهر االستعماري عما يجري يف املنطقة العربية من 
تدمري للكيانات القومية يف سوريا والعراق ولبنان وليبيا ضمن مشاريع إسقاط 
وتفكيك األنظمة ومن ثم السيطرة عليها وإدارتها بأدوات محلية تمهيدا لنهب 
خرياتها املادية من النفط والغاز والفسفور واليورانيوم والسليكون والذهب 
وغريها من املعادن الثمينة فالسيطرة عىل محافظات الجنوب اليمني والتوسع 
ن���ح���و ال�����ج�����زر ال���ي���م���ن���ي���ة وامل�����������وائن واق����ت����ط����اع ال����س����اح����ل ال����غ����رب����ي وس����ق����ط����رى وامل����ه����رة 
وأج���زاء م��ن حضرموت ي��أيت يف سياق تفكيك اليمن إىل مقاطعات وتحويلها 
إىل "كنتونات" سياسية وقبلية ومليشاوية خاضعة للسلطات اإلم��ارات��ي��ة يف 

إدارتها والتحكم يف شؤونها.

صفقات مشبوهة
وع����ىل ال��ص��ع��ي��د اإلق��ل��ي��م��ي دأب����ت اإلم�������ارات إلن���ش���اء وت��ع��زي��ز ق���واع���ده���ا وإرس����ال 
سفنها إىل الصومال وجيبويت واريرتيا وإقامة مراكز لنفوذها سواء من خالل 
التجارة واالستثمار أو عن طريق عقد اتفاقات مع شخصيات حكومية نافذة أو 
صفقات مشبوهة مع عصابات القراصنة ومهربي البشر واملخدرات والسالح 
وال���ذه���ب وامل���ع���ادن ال��ن��ف��ي��س��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال���ق���رن األف��ري��ق��ي امل��ل��ي��ئ��ة ب��االض��ط��راب��ات 
والفقر والصراعات املحلية حيث يعتقد محللون إن امتداد اإلمارات عىل الجزر 

وال����س����واح����ل 
ال�������ي�������م�������ن�������ي�������ة ل�������ب�������س�������ط ن�������ف�������وذه�������ا 

ع���ىل امل���م���رات ال��ب��ح��ري��ة ل��خ��ط��وط 
امل��الح��ة ال��دول��ي��ة ب��اإلض��اف��ة إىل نفوذها 

ع���ىل م��ن��ط��ق��ة ال���ق���رن األف���ري���ق���ي امل��م��ت��دة من 
ال������ص������وم������ال وج�����ي�����ب�����ويت إىل س�������واح�������ل ال���ب���ح���ر 

املتوسط ي��أيت يف سياق املخطط ال��دويل التي 
تنفذه دول تحالف العدوان.

األخطار القادمة
ول�����ع�����ل ت�����وس�����ع أب�������و ظ����ب����ي خ���������ارج ج���غ���راف���ي���ت���ه���ا امل���غ���ل���ق���ة 
البعيدة عن الخطوط املالحية الدولية ما جعلها تنظر 

لليمن م��ن منطلقات االس��ت��ه��داف مل��ا تتمتع ب��ه م��ن موقع 
فريد عىل خطوط املالحة الدولية وجزرها ومنافذها وموانئها الواقعة عىل 

هذه الخطوط التجارية بل واملشرفة والحاكمة عليها ويف ذات الوقت تشكل 
نقاط تجارية هامة يف مشروع الحزام والطريق الصيني وهو ما يجعل اإلمارات  
ت��ن��ظ��ر ل��ل��ي��م��ن م���ن م��ن��ظ��ور األخ���ط���ار ال��ق��ادم��ة ال��ت��ي ت��ت��ه��دد امل��ن��ط��ق��ة ال���ح���رة يف دب��ي 
وخصوصا بعد إعالن اليمن ميناء عدن منطقة حرة وكانت حينها أبوظبي عىل 
عالقة جيدة مع نظام صنعاء فسارعت أبوظبي إلبرام اتفاق مع مؤسسة موائن 
عدن ملدة 25 عاما عىل أساس االستثمار فيه وتطويره وإعداده ليصبح قاعدة 
انطالق يف املنطقة الحاكمة لطرق التجارة املمتدة بني خليج هرمز وبحر عمان 
وب��ح��ر ال��ع��رب وامل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي واألط��ل��ن��ط��ي وخليج ع��دن وب���اب امل��ن��دب والبحر 
األحمر وصوال إىل قناة السويس والبحر املتوسط إال أن ما حدث هو العكس 
فقد ساهمت اإلمارات بتجميد نشاط امليناء. وبذلك يتضح أن من بني أهداف 
العدوان اإلمارايت عىل اليمن اتجاهني أو محورين األول: عسكري الذي تجىل 
بالعدوان املباشر الحتالل أهم مناطق الطاقة واملنافذ البحرية والجزر وإقامة 
القواعد العسكرية والثاين: اقتصادي يعتمد عىل التجارة واالستثمار واالرتباط 

يف هذا املشروع مع دول أجنبية.

ضمان أمن اإلمارات
م��ن امل��ع��روف أن اإلم�����ارات ت��ح��ت ق��ي��ادة ال��ش��ي��خ زاي���د ب��ن س��ل��ط��ان ك��ان��ت تعمل 
ب���ح���ذر ش���دي���د ع����ىل خ���ل���ق ت��������وازن م����ع ال�����ري�����اض ع����ن ط���ري���ق ال����ت����ق����ارب م����ع ال���ق���اه���رة 
وال���ت���ه���دئ���ة م����ع ط����ه����ران ل���ك���ن ت����راج����ع دور ال����ق����اه����رة ف������رض ع����ىل اإلم�����������ارات ت��ع��زي��ز 
العالقات مع الرياض باعتبار أن ذلك هو الخيار الوحيد لضمان أمن اإلمارات 
كما تعتقد ويعرف املتابعون للخريطة السياسية يف الخليج أن اإلمارات تكره 
ال��ح��ل��ي��ف امل��ح��ي ل��ل��س��ع��ودي��ة يف ال��ي��م��ن وه���و )ح���زب اإلص�����الح( وال ت��ق��وم كراهية 
حكام اإلمارات لإلخوان عىل أرضية خالف أيديولوجي أو سيايس وإنما تنطلق 
من حقيقة كراهية حكام اإلمارات للسياسة بشكل عام والتصميم عىل قطع 
الطريق عىل أي نوع من العمل السيايس باعتبار أن ذلك يمثل تهديدا لسلطة 
العائالت الحاكمة فالحكم يف اإلمارات عموما يجد مقومات آمنة يف تحقيق 
م��ب��دأ »م���ص���ادرة ال��س��ي��اس��ة« بحيث تقتصر أن��ش��ط��ة ال��ح��ي��اة ال��ع��ام��ة محليا عىل 

الشركات وتحقيق األرباح.
وت������درك اإلم��������ارات م��ن��ذ ال���ي���وم األول الن��ض��م��ام��ه��ا إىل ال��ت��ح��ال��ف ال���س���ع���ودي أن 
أه���داف���ه���ا ت��ل��ت��ق��ي م���ع ال���ه���دف ال���ع���ام يف م��خ��ط��ط ال����ع����دوان ل��ك��ن��ه��ا ك���ان���ت ت��ع��ت��ربه��ا 
ف��رص��ة م��وات��ي��ة ل��ل��وص��ول أله��داف��ه��ا بحيث ينفذ ك��ل ط��رف أج��ن��دات��ه ع��ىل األرض 
اليمنية وإن اختلفت ال��ط��رق وال��وس��ائ��ل يف ذل��ك ف���أدوات اإلم����ارات غ��ري أدوات 
ال���س���ع���ودي���ة يف م����ش����روع ال�����ع�����دوان وه������ذا م����ا ي��ف��س��ر ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ق���اس���م ل��ل��م��ن��اط��ق 
والقوى املحلية التي تتخندق يف صف هذا الوكيل أو ذاك. ولعل هذا الجانب 
ه��و م��ا يفسر التوغل نحو ج��ن��وب اليمن منذ ال��ع��ام 2015م ب��ق��وات إماراتية 
وتسهيل من قوى الداخل والتفاف املليشيات املحلية مع الغازي الذي سارع 
يف بناء قوات جديدة تثق بهم وتعتمد عليهم يف تحريكهم عىل األرض لتوسيع 
سيطرتها وقامت بتحقيق ذلك بهدوء وبدون استثارة السعوديني عىل مدى 

أربع سنوات.

السيطرة على عدن
ويمكن القول إن عملية السيطرة عىل عدن مرت بثالث مراحل األوىل: السيطرة 
عىل عدن واملناطق املجاورة لها والثانية عقد تحالفات مستقرة مع مليشيات 
وأحزمة أمنية وحلفاء سياسيني مثل املجلس االنتقايل الجنوبي والثالثة وضع 
نظام لتوزيع املليشيات لبسط سيطرتها عىل املناطق والتنسيق ماليا ولوجيستياً 
وعسكريا مع حلفائها وخالل سنوات العدوان السبع قامت اإلمارات بإعادة 
تسليح املليشيات الشعبية يف الجنوب بكل تياراتها من السلفيني إىل القوميني 
واليساريني مع البدء يف تجنيد وتدريب عناصر جديدة لتوسيع نطاق نفوذها 
وبالتوازي مع ذلك فإنها عززت وجودها العسكري املباشر بقوات من الحرس 

ال����رئ����ايس 
ال����������������������ذي ي��������ق��������وده��������ا 

ال���ج���رال األس�����رتايل م��اي��ك ه��ن��دم��ارش 
وال��������ق��������وات ال�����خ�����اص�����ة وال�����ب�����ح�����ري�����ة إض����اف����ة 
إىل ال�������ق�������وات ال������ربي������ة واس������ت������ق������دام م����رت����زق����ة 
م�����ن ال�������س�������ودان وت�����ش�����اد ون����ي����ج����ريي����ا وك���ل���وم���ب���ي���ا 
واالستعانة بشركات أمن خارجية مثل بالك 

ووتر.
وطبقا لبيان ألقاه نائب رئيس األرك��ان اإلم��ارايت 
الفريق عيىس املزروعي الذي كان يتوىل قيادة عمليات 
ال���ق���وات امل��ش��رتك��ة يف ال��ي��م��ن ف���إن ال���ق���وات اإلم���ارات���ي���ة ال��ت��ي 
ش����ارك����ت يف ال�����ع�����دوان ع����ىل ال���ي���م���ن ض���م���ت أك�����رث م����ن 15 أل���ف 
ج����ن����دي وأك�������رث م����ن 3 آالف م����ن ج����ن����ود ال���ب���ح���ري���ة م����ع 50 س��ف��ي��ن��ة ح���رب���ي���ة وق����ام 
الطريان اإلمارايت بأكرث من 130 ألف طلعة جوية بجميع أنواع الطائرات يف 
أج��واء مسرح العمليات. كما قامت اإلم���ارات بتدريب ما يقرب من 90 ألف 
جندي انضموا إىل حلفائها كما يقول مراقبون محليون أن هناك آالف الضباط 
وعشرات اآلالف من الجنود يرتكزون يف قيادة الحزام األمني يف ميناء عدن ويف 
معسكرات التدريب والقواعد العسكرية والساحل الغربي ويف جزيرة سقطرى 
وميون وحنيش وزقر ومدينتي املكال وبلحاف عىل ساحل بحر العرب وعدد من 
مدن الساحل الغربي أهمها الصليف واملخا حيث تلعب مليشيات الساحل 
الغربي دورا رئيسا لحماية املصالح اإلماراتية عىل الساحل الغربي واملشاركة 

يف عمليات التحالف للسيطرة عىل ميناء الحديدة.

سرعة التغيرات
ي��ش��ه��د أرخ��ب��ي��ل س��ق��ط��رى ت���غ���ريات واس���ع���ة ال��ن��ط��اق اق��ت��ص��ادي��ا وع��س��ك��ري��ا وق��د 
زادت سرعة ه��ذه التغريات منذ النصف األول من العام 2018 م بتكديس 
األس��ل��ح��ة ال��ع��س��ك��ري��ة يف ال���ج���زي���رة وت���زاي���د ع����دد ال���ق���وات واألس���ل���ح���ة وال��خ��دم��ات 
اللوجستية وكذا تغيري الوالءات وظهور أطراف جديدة عىل مسرح العمليات 
أهمها إسرائيل. ومن أهم التغريات التي وقعت خالل العام 2019م تمثل 
بسيطرة مليشيات املجلس االنتقايل عىل مساحة كبرية من الجزيرة تمتد من 
معسكر )رأس م��وم��ي( يف ال��ش��رق إىل ق��اع��دة )ق��ط��ي��ن��ان( العسكرية يف ال��غ��رب 
وتوسيع نطاق نفوذها بفتح بوابات سقطرى أمام السفن البحرية التي تحمل 
األسلحة واملدرعات والذخائر وكذا الرحالت الجوية للوفود التي تستقدمها 

أبو ظبي من جنسيات مختلفة.
وقد سجلت التقارير الواردة من سقطرى عن طريق املسافرين واملراقبني أن 
وفدا إسرائياًل قام بزيارة الجزيرة يف أغسطس 2020م الستطالع املواقع التي 
يمكن استخدامها القامة أك��رب قاعدة استخبارية ومراقبة منطقة الربط بني 
البحار واملحيطات املفتوحة بني الشرق وال��غ��رب. وطبقا لتقارير فرنسية فإن 
إسرائيل تسعى منذ العام 2016 م إىل بناء أكرب قاعدة مراقبة واستخبارات 
بحرية يف هذه املنطقة. وقد ذكر شهود عيان محليني وتقارير إعالمية محلية أن 
اإلمارات مستمرة يف إرسال سفن محملة باألسلحة والذخائر وتسيري رحالت 
جوية إىل سقطرى تحمل وفودا أجنبية تعمل بسرية تامة يف إقامة إنشاءات 
خرسانية حصينة خصوصا يف األرخبيل الغربي. ويوجد بني هؤالء الكثري من 
ال���خ���رباء وال��ع��ام��ل��ني م���ن أوك���ران���ي���ا وج��ن��س��ي��ات أوروب����ي����ة م��خ��ت��ل��ف��ة. وم����ن امل��ع��ت��ق��د 
أن اإلن����ش����اءات ال��ت��ي ي��ج��ري ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا ت��ت��م ب��ال��ت��ن��س��ي��ق ب���ني ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
واإلمارات وإسرائيل يف إطار مواجهة تمدد النفوذ الصيني والرويس يف املنطقة 
أما بالنسبة للتواجد العسكري اإلمارايت عىل جزيرة ميون فقد كشفت وكالة 
"اسوشيتد ب��رس" األمريكية بالصور امللتقطة بواسطة األق��م��ار الصناعية عن 
إنشاء اإلم��ارات لقاعدة جوية يف الجزيرة وأك��دت الكثري من املواقع االخبارية 
وم���ن بينها م��واق��ع إس��رائ��ي��ل��ي��ة م��ش��ارك��ة إس��رائ��ي��ل يف ب��ن��اء ال��ق��اع��دة ال��ج��وي��ة عىل 

جزيرة ميون التي تحتلها اإلمارات منذ العام 2015م .

مخطط دولي
إن مشاركة اإلمارات يف العدوان عىل اليمن بقيادة السعودي يأيت استجابة 
ملخطط دويل يدار من البيت األبيض ويقوم هؤالء الوكالء االقليميون بتنفيذه 
ع���ىل األرض الس��ت��ك��م��ال ه��ي��م��ن��ت��ه��م ع���ىل امل��ن��ط��ق��ة, ويف ال���وق���ت ال����راه����ن أص��ب��ح��ت 
اإلم���ارات يف غنى عن التحالف مع السعودية بعد أن ارتبطت بعالقات قوية 
مع إسرائيل التي تعول عليها أبو ظبي لتصبح القوة الرئيسة يف املنطقة لحماية 
اإلمارات من أي احتمال لتمدد أي نفوذ آخر عىل املنطقة يؤثر سلبا عىل مصالح 
اإلم��ارات ويوفر لها فرصة املشاركة يف تحالف إقليمي يحظى بدعم الواليات 

املتحدة.

توفيق سالم 

غطاء دويل مقيت بدأ ينقشع عن سماء اليمن الذي يعيش أكرب 
كارثة انسانية يف العالم.

6 سنوات من الحرب لم تكسر إرادة الشعب اليمني لكن اليمن 
ما يزال مسرحاً مفتوحاً للكثري من التجارب وتصفية الحسابات 
بني القوى الدولية واإلقليمية وكل دولة لها أجندتها التي وجدت 
ص��ع��وب��ة ك��ب��رية يف ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا خ��اص��ة م���ع ش��ع��ب ي��ص��ع��ب ت��وق��ع ردة 

فعله وأين ومتى يزلزل األرض تحت أقدام الطامعني والغزاة؟!
التحركات األخرية التي تحتضنها سلطنة عمان تسري يف االتجاه 
الصحيح التي تهدف إىل التقريب بني األطراف يف النقاط الخالفية 
وتتمثل يف تلبية جزء من متطلبات حكومة صنعاء وهو الفصل 
بني العمل اإلنساين والسيايس ويشمل فتح مطار صنعاء وميناء 
ال��ح��دي��دة وت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ح��ال��ف ب��ح��س��ب امل���ب���ادرة ال��س��ع��ودي��ة 
وال���ت���ي ت��ت��ض��م��ن وق����ف إط�����الق ال���ن���ار ب��ش��ك��ل دائ�����م أو م���ؤق���ت تتبعها 

الهدنة الدائمة التي تعترب مقدمة للسالم الشامل.

تصريحات مبشرة
ت���ص���ري���ح���ات ال����ن����اط����ق ال����رس����م����ي ب����اس����م ح����رك����ة أن����ص����ار ال����ل����ه م��ح��م��د 
ع���ب���دال���س���الم م��خ��ت��ل��ف��ة ه����ذه امل�����رة ي��ت��ح��دث ع��ن��د ع���ودت���ه م���ن سلطنة 
عمان وهو يف مطار صنعاء عن التقارب والتعاون وتبادل املصالح 
م���ع ال��س��ع��ودي��ة ت��ص��ري��ح��ات ت��ح��م��ل ال��ك��ث��ري م���ن ال���ت���ف���اؤل امل��ب��ن��ي عىل 
نتائج ملموسة ت��م ال��رتت��ي��ب لها ب��ني حكومة صنعاء والسعودية 
ب���وس���اط���ة ع���م���ان���ي���ة أم���ري���ك���ي���ة روس����ي����ة أوروب�����ي�����ة وم�����ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا ال���ب���دء 
بفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة قريباً كبداية للتمهيد لوقف 
)إط��الق ال��ن��ار( والتمهيد للعملية السياسية الشاملة وال يتضمن 
ذلك انسحاب قوات صنعاء من األرايض السعودية وال انسحاب 
القوات السعودية من داخ��ل األرايض اليمنية؛ ألن ذل��ك يتطلب 
)صدور قرار واضح وصريح من مجلس األمن يتضمن وقف الحرب 
وكافة العمليات العسكرية يف اليمن( مع أخذ الضمانات الكافية 
التي تحمي كافة األطراف من أي اخرتاقات أو تجاوزات وأي دولة 

تقوم بعد ذلك بأي عمل عدايئ ضد الدولة األخرى تتحمل نتائج 
فعلها أمام القانون الدويل ومجلس األمن والعالم.

أفول حكومة هادي وصعود قوى جديدة
حكومة هادي ترسل وزير خارجيتها إىل عمان وروسيا للتوسط 
حول السالم واملصالحة وتقديم عروض مغرية لحكومة صنعاء 
بشرط بقاء هادي رئيساً حتى خروجه مع عائلته لإلقامة يف روسيا 
-بحسب التسريبات الصحفية - ويف نفس الوقت تتخوف حكومة 
ه����ادي م���ن ف��ت��ح م��ط��ار ص��ن��ع��اء وم��ي��ن��اء ال���ح���دي���دة؛ ألن ذل���ك س��وف 
يقرب وجهات النظر بني صنعاء والرياض وهذا من شأنه أن يبطل 

السحر الذي وضعوه عىل طاولة التحالف.
املتغريات األخرية سوف ُتزيح هادي وجماعته من املشهد السيايس 
وت��رتب��ع ع��ىل ال��ح��ك��م وال��س��ل��ط��ة ق���وى ج��دي��دة ه��ي ج��م��اع��ة أن��ص��ار الله 
ال���ق���وة ال���ص���اع���دة ب��ق��وة يف ش��م��ال ال��ي��م��ن وي��ش��ارك��ه��ا يف ال��ح��ك��م وب��ن��اء 
الدولة القوى التقليدية السابقة حزب املؤتمر صاحب الخربة الطويلة 
يف إدارة ال��دول��ة وح���زب اإلص���الح يف ح��ال تخىل ع��ن التطرف وأصبح 
حزباً يمنياً خالصاً يف جنوب اليمن تسري األحداث يف صالح املجلس 
االنتقايل الجنوبي ويحتاج إىل ضم جميع القوى الجنوبية معه من 
أجل التفاوض مع سلطة صنعاء حول شكل الدولة اليمنية القادمة.
ه���ذه ه��ي ح��رك��ة ال��ت��اري��خ وق���وان���ني امل��ج��ت��م��ع ان��ه��ي��ار دول وص��ع��ود 
جماعات ودول جديدة واملجتمع الحضاري هو الذي يستفيد من 
كل التجارب ويوحد الجهود نحو التنمية والتطور والنهضة بعيداً 

عن الفرقة والتمزق واإلقصاء الوطن يتسع للجميع.

حتركات مبشرة حول األزمة اليمنية

أنصار الله القوة الصاعدة تفرض شروطها
محمد صالح حاتم د. فضل الصباحي 

ع���ن���دم���ا ت���ش���اه���د ص���غ���ار امل�������وايش وه�����ي ت��ذب��ح 
وت���ع���ل���ق يف م����ح����الت ال�����ج�����زارة ت���ش���ع���ر ب���ال���ح���زن 
واالىس وت���ت���أل���م ك���ث���ريا ًع��ل��ي��ه��ا ألن ه����ذا ال��ف��ع��ل 

يعد تدمريا واهدارا للرثوة الحيوانية. 
ع�����ىل ال�����رغ�����م م�����ن اه���م���ي���ة ال���������رثوة ال���ح���ي���وان���ي���ة 
يف رف���د اق��ت��ص��اد االس����رة اليمنية وال��ت��ي تعترب 
بالنسبة ل��ه بنك متحرك وث���روة ك��ب��رية يأخذ 
م��ن��ه��ا م��ت��ى م���ا اح���ت���اج اىل امل�����ال ول���ك���ن ل��أس��ف 
ال�����ش�����دي�����د م������ا ب�����ات�����ت ت����ت����ع����رض ل������ه ه��������ذه ال��������رثوة 
والكنز الثمني من تدمري واهدار ينذر بحرمان 
االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي م���ن م��ئ��ات امل���الي���ني بسبب 
ذب����������ح إن�������������اث وص��������غ��������ار امل���������������وايش ي����ج����ع����ل����ن����ا ن�����دق 
ناقوس الخطر وندعو الجميع للمشاركة يف 

الحفاظ عىل هذه الرثوة الثمينة. 
وال������ك������ل م����س����اه����م يف ه��������ذا ال�������دم�������ار وااله�����������دار 
ف������امل������زارع وامل���س���ت���ه���ل���ك وال������دول������ة ال����ك����ل ش���رك���اء 

وي��ت��ح��م��ل��ون امل��س��ؤول��ي��ة ام����ام ه���ذه ال��ك��ارث��ة ال��ت��ي س��ت��ح��لّ ع��ىل 
قطاع ال��رثوة الحيوانية فغياب الوعي سبب رئييس وطمع 
وجشع الجزارين وعدم املباالة عند ذبحهم لأناث والصغار 
م���ن امل������وايش وك�����ذا امل��س��ت��ه��ل��ك ال�����ذي اع���ت���اد ع���ىل ش�����راء ل��ح��وم 

ص��غ��ار امل����وايش رغ���م ع���دم ف��ائ��دت��ه��ا صحيا 
ًللجسم.  

فعند ذبح إناث املوايش يعني إنك تدمر 
امل����ص����ن����ع ال���������ذي ي���ن���ت���ج وال����������ذي ي����ل����د م�����وايش 
ج��دي��دة وع��ن��د ذب���ح ال��ص��غ��ار ف��أن��ت تقيض 

عىل االنتاج نهائياً . 
 ف���ع���ل���ي���ن���ا أن ن�����ت�����ع�����اون يف ال�����ح�����ف�����اظ ع��ىل 
ه��ذا الكنز الكبري وأن نحافظ ع��ىل البنك 
امل������ت������ح������رك م�������ن خ����������الل خ�����ل�����ق ال�������وع�������ي ل�����دى 
ال�����ج�����م�����ي�����ع ب������خ������ط������ورة ذب����������ح ص�������غ�������ار وإن����������اث 

املوايش. 
ونحن هنا نوجه الشكر للجنة الزراعية 
والسمكية العليا وال��ت��ي ب���دأت بالتحرك 
امل�����ي�����داين مل���ن���ع ذب������ح إن�������اث وص�����غ�����ار امل������وايش 
ت���ن���ف���ي���ذا ل���ت���وج���ي���ه���ات ق����ائ����د ال������ث������ورة ال���س���ي���د 
ع��ب��دامل��ل��ك ال��ح��ويث ال���ذي دع���ا إىل الحفاظ 
ع�����ىل ال����������رثوة ال����ح����ي����وان����ي����ة وم����ن����ع ذب�������ح إن��������اث وص�����غ�����ار امل�������وايش 
وت��ه��ري��ب��ه��ا ل��ل��خ��ارج وال���ت���ي ن��ت��م��ن��ى أن ي��س��ت��م��ر ال���ن���زول امل��ي��داين 
والعمل ع��ىل تنفيذ ق��رار منع ال��ذب��ح بما سيساهم يف دعم 

وتنمية الرثوة الحيوانية.

الثروة احليوانية 
كنز ثمني...فال 

تدمروها

ت���ت���م���ت���ع 
اإلم����ارات 

ب���ع���اق���ة وط���ي���دة 
مع إسرائيل ولقاءات 
علنية بني سفرائهما

ش�����رع�����ت اإلم���������������ارات ب�����إع�����داد 
خطط عاجلة لتوطني نفوذها 
ف���ي ال��ي��م��ن ب���إس���ن���اد م��ل��ي��ش��ي��ات 
محلية وجيوش مستأجرة من 

املرتزقة األجانب



ويف ذات السياق نفذت مؤسسة الشعب 
االج����ت����م����اع����ي����ة ل���ل���ت���ن���م���ي���ة ي�������وم ام�������س م����ش����روع 
دع����م امل����راك����ز ال��ص��ي��ف��ي��ة ل��ل��ع��ام 2021م يف 

محافظة صعدة.
وخ����ال ال��ت��دش��ن، ال����ذي ش��ه��دت��ه مدينة 
صعدة، شدد وكيل املحافظة عباس عامر، 
ع������ى ض�����������رورة االه�����ت�����م�����ام ب�����امل�����راك�����ز ال���ص���ي���ف���ي���ة 
وت�����ن�����وي�����ع األن�����ش�����ط�����ة ف���ي���ه���ا م�����اب�����ن ال����ري����اض����ي����ة 
والثقافية والفنية ويف ومتخلف املجاالت، 
م������ت������وج������ه������اً ب�����ال�����ش�����ك�����ر ل������ق������ائ������د ال����������ث����������ورة ال����س����ي����د 
ع����ب����دامل����ل����ك ب�������در ال�����دي�����ن ال�����ح�����ويث ال���������ذي وج����ه 
ب��إق��ام��ة امل��راك��ز الصيفية، وال��دف��ع بالنشء 

والشباب لالتحاق بها.
واش�������اد ال���وك���ي���ل ع���ام���ر ب���م���ب���ادرة م��ؤس��س��ة 
ال����ش����ع����ب االج����ت����م����اع����ي����ة ل���ل���ت���ن���م���ي���ة، يف دع����م 
امل�������������راك�������������ز ال������ص������ي������ف������ي������ة ب������م������ح������اف������ظ������ة ص�������ع�������دة، 
وسعيها الكبري يف سبيل انجاح هذه املراكز 
وتحقيق الهدف املراد من اقامتها، مؤكداً 
بأن مؤسسة الشعب لها بصماتها القيمة 
يف م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت ال��خ��ريي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة، 
داعياً بقية املؤسسات الخريية اىل ان تحذو 
ح������ذو م���ؤس���س���ة ال���ش���ع���ب يف امل������ب������ادرة ب��م��ث��ل 
ه��ذه امل��ش��اري��ع ال��داع��م��ة للمجتمع ب��ق��در ما 

تستطيع.
من جهته أوضح مدير املشاريع االنسانية 
يف م��ؤس��س��ة ال��ش��ع��ب االج��ت��م��اع��ي��ة للتنمية 
م���ح���م���د ال�����ج�����ع�����دي، أن م����ؤس����س����ة ال���ش���ع���ب 
تفخر بتواجدها مع ابناء صعدة الشرفاء 
ل�������ل�������م�������ش�������ارك�������ة يف االن��������ش��������ط��������ة وال�������ف�������ع�������ال�������ي�������ات 
الصيفية، الفتاً اىل ان مشروع دعم املراكز 
ال���ص���ي���ف���ي���ة ال�����ت�����ي ت����ن����ف����ذه م����ؤس����س����ة ال���ش���ع���ب 
للعام 2021م، يأيت استجابة لتوجيهات 

سيد الثورة القائد العلم السيد عبد امللك 
ب���������در ال�������دي�������ن ال��������ح��������ويث، ب�����االه�����ت�����م�����ام ب�����امل�����راك�����ز 
الصيفية ك��ج��زء م��ن الصمود الوطني ضد 
العدوان وضد كل االفكار الهدامة والحرب 
ال����ن����اع����م����ة ال�����ت�����ي ت�����ح�����اول ال����ن����ي����ل م�����ن ث��ق��اف��ت��ن��ا 

ومبادئنا وديننا االسامي.
واش�����������ار ال����ج����ع����دي اىل ان امل������ش������روع ال������ذي 
يستهدف اكرث من 1200 ملتحقاً باملراكز 
ال��ص��ي��ف��ي��ة يف م��دي��ري��ات )ال���ص���ف���راء، صعدة 
امل��دي��ن��ة، ح��ي��دان، س��اق��ن، س��ح��ر، الطلح( 
ي����أيت أي����ض����اً، ان���ط���اق���اً م���ن ال����واج����ب ال��وط��ن��ي 
وال��دي��ن��ي ل��ل��م��ؤس��س��ة واي���م���ان���اً م���ن ال��ق��ائ��م��ن 
عليها بأهمية املراكز الصيفية كونها تهتم 
ب���ش���ري���ح���ة ال�����ط�����اب وال�����ش�����ب�����اب، وذل��������ك م��ن 
خال استيعاب طاقاتهم واستغال أوقات 

ف��راغ��ه��م يف ال��ع��ط��ل��ة ال��ص��ي��ف��ي��ة، ع���ر تنمية 
م���واه���ب���ه���م وق����درات����ه����م وت��وج��ي��ه��ه��ا ال��ت��وج��ي��ه 

الصحيح وبما يخدم املجتمع والوطن.
ت���خ���ل���ل ف���ع���ال���ي���ة ال����ت����دش����ن ال�����ت�����ي ح���ض���ره���ا 
مشرف املراكز الصيفية باملحافظة أب��و زيد 
ال�������ج�������ال، ف������ق������رات اس����ت����ع����راض����ي����ة وش���ع���ري���ة 
وإن�������ش�������ادي�������ه ورق��������ص��������ات ش����ع����ب����ي����ة ل������ع������دد م���ن 
امل���ل���ت���ح���ق���ن ب�����امل�����راك�����ز ال����ص����ي����ف����ي����ة، ويف خ���ت���ام 
الفعالية نظم عدد من املشاركن يف املراكز 
الصيفية مسرية استعراضية وسط مدينة 
ص��ع��دة وص�����واًل اىل م��س��ج��د االم�����ام ال��ه��ادي 
يف صعدة القديمة، مرتدين الزي الريايض 
امل����ق����دم م����ن م���ؤس���س���ة ال���ش���ع���ب، وم����رددي����ن 
ال����ه����ت����اف����ات ال����وط����ن����ي����ة، اف�����ت�����خ�����اراً ب���االل���ت���ح���اق 

باملراكز الصيفية.

ُش�����ي�����ع ب���ص���ن���ع���اء ج���ث���م���ان���ا ش����ه����ي����دي ال����وط����ن 
وال�������ق�������وات امل���س���ل���ح���ة امل����س����اع����د دح���������ان ص���ال���ح 
ح������ل������ب������وب وع������������ي ع���������ي ال���������س���������راج���������ي، ال��������ل��������ذان 
استشهدا وهما يؤديان واجبهما يف الدفاع 
عن السيادة الوطنية ضد تحالف العدوان.
وخال مراسم التشييع التي شارك فيها 
م��دي��ر دائ����رة تقييم ال��ق��وى ال��ب��ش��ري��ة العميد 
الركن عبدالعزيز ص��اح ونائب مدير دائ��رة 
التقاعد العسكري العميد أحمد الحسيني 
ون����ائ����ب م����دي����ر دائ��������رة االت�����ص�����االت ال��ع��س��ك��ري��ة 
ال���ع���م���ي���د أح����م����د ال�����ش�����ام�����ي، وأه����������ايل وأق��������ارب 
الشهيدين، أشاد املشيعون بمواقف أبطال 
ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة وت��ض��ح��ي��ات��ه��م 
واس������ت������ب������س������ال������ه������م وه������������م ي�������ت�������ص�������دون ل����ت����ح����ال����ف 

العدوان ومرتزقته يف مختلف الجبهات.
جرت مراسم التشييع لجثماين الشهيدين 
ال����ل����ذي����ن ت����وش����ح����ا ب���ال���ع���ل���م ال����ج����م����ه����وري ب��ع��د 
ال����ص����اة ع��ل��ي��ه��م��ا يف ج����ام����ع ال���ش���ع���ب ب���أم���ان���ة 
العاصمة، ليتم مواراتهما الرثى يف مسقط 

رأسيهما.
ك��م��ا ُش���ي���ع ب��ص��ن��ع��اء ج��ث��م��ان ف��ق��ي��د ال��وط��ن 
وال��������ق��������وات امل����س����ل����ح����ة ال�������ل�������واء ح����س����ن س��ع��ي��د 

عامر هديان.
وخ���������ال م������راس������م ال���ت���ش���ي���ي���ع ال�����ت�����ي ت���ق���ّدم���ه���ا 
ال������ن������ائ������ب ال��������ع��������ام ال��������ق��������ايض م�����ح�����م�����د ال����دي����ل����م����ي 
ورئيس هيئة القوى البشرية اللواء عبدالله 
ال��ب��زاغ��ي وق��ائ��د م��ح��ور ه��م��دان ال���ل���واء يحيى 
ع����ب����دال����ل����ه ال�������رزام�������ي وم����س����ت����ش����ار رئ����ي����س ه��ي��ئ��ة 
األرك����ان العميد ال��رك��ن ع��ي غ��ال��ب ال��ح��رازي 
وع��دد من م��دراء ال��دوائ��ر العسكرية ب��وزارة 
ال��دف��اع، ع��ر املشيعون ع��ن حزنهم لرحيل 
أحد الهامات الوطنية السامقة التي كان لها 
رصيد نضايل يف خدمة الوطن والدفاع عنه.
وأش��ادوا بما سطره الفقيد خال مسرية 
ح���ي���ات���ه م�����ن م�����واق�����ف وط���ن���ي���ة م���ش���رف���ة وم���آث���ر 
ب������ط������ول������ي������ة يف م�������ع�������رك�������ة ال��������ت��������ص��������دي ل�����ت�����ح�����ال�����ف 

العدوان الهمجي.
وأوض���������������ح امل�����ش�����ي�����ع�����ون أن ال�����ف�����ق�����ي�����د ه�����دي�����ان 
ت�����ح�����رك يف م�����واج�����ه�����ة ال�������ع�������دوان م����ن����ذ ب���داي���ت���ه 
وك���ان لتحركه أث���ر يف ك��س��ر ش��وك��ة املعتدين 
وت���ح���ق���ي���ق وص����ن����اع����ة االن�����ت�����ص�����ارات ال���ح���اس���م���ة 
يف ال��ع��دي��د م���ن ال��ج��ب��ه��ات ال���ت���ي ان��ط��ل��ق فيها 
ب��ع��زي��م��ة واي���م���ان مطلق ب��واج��ب ال���دف���اع عن 

الوطن واالنتصار لقضاياه العادلة.
وس��������ار م����وك����ب ال���ت���ش���ي���ي���ع ب���ج���ث���م���ان ال��ف��ق��ي��د 
ال�����������ذي ت������وش������ح ب����ال����ع����ل����م ال������ج������م������ه������وري، ف���ي���م���ا 
عزفت املوسيقى العسكرية ألحاناً جنائزيًة 

ح��������زي��������ن��������ًة، ل����������ي����������وارى ال���������������رثى ب�����م�����س�����ق�����ط رأس���������ه 
يف م���ن���ط���ق���ة ف�������رد ال�����ص�����ف�����راء ب����م����دي����ري����ة ك���ت���اف 
ب��م��ح��اف��ظ��ة ص��ع��دة ب��ع��د ال��ص��اة ع��ل��ي��ه عقب 
ص�������اة ال���ج���م���ع���ة يف ج����ام����ع ال����ش����ع����ب ب���أم���ان���ة 

العاصمة.
حضر التشييع عدد من املشايخ واألعيان 
وال��ش��خ��ص��ي��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وأه�����ايل وأق����ارب 

الفقيد وجمع من املواطنن.
إىل ذلك ُشيعت بصنعاء جثامن ثاثة من 

شهداء الوطن العقيد عي أحمد الهاروين 
وال����ع����ق����ي����د ن�����اج�����ي أح�����م�����د امل����ن����ت����ص����ر وامل����س����اع����د 
أن����س ي��ح��ي��ى ال��ض��ال��ع��ي، ال���ذي���ن اس��ت��ش��ه��دوا 
وهم يؤدون واجبهم يف جبهات الدفاع عن 

الوطن.
وأقيمت لجثامن الشهداء مراسم تشييع 
رس��م��ي��ة ب��ح��ض��ور م���دي���ر دائ������رة ت��ق��ي��ي��م ال��ق��وى 
ال��ب��ش��ري��ة ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ص��اح 
وم���دي���ر ال����دائ����رة ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ع��م��ي��د ح��ق��وق��ي 

محمد العظيمة وقيادات عسكرية وأمنية 
وض������ب������اط وش����خ����ص����ي����ات اج����ت����م����اع����ي����ة وزم��������اء 

وأهايل الشهداء وجمع من املواطنن.
جرت مراسم التشييع لجثامن الشهداء 
ال�����ت�����ي ت����وش����ح����ت ب����ال����ع����ل����م ال�����ج�����م�����ه�����وري ب��ع��د 
ال����ص����اة ع��ل��ي��ه��م يف ج����ام����ع ال���ش���ع���ب ب���أم���ان���ة 
ال��ع��اص��م��ة ل��ي��ت��م م���وارات���ه���ا ال����رثى ك���ل شهيد 

يف مسقط رأسه.
ك���م���ا ُش���ي���ع ب���ص���ن���ع���اء ج���ث���ام���ن ك���وك���ب���ة م��ن 
ش����ه����داء ال����وط����ن وال������ق������وات امل���س���ل���ح���ة ال���ذي���ن 
استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف معركة 

الدفاع عن الوطن.
ح�������ي�������ث ت����������م ت�����ش�����ي�����ي�����ع ج�������ث�������ام�������ن ال�������ش�������ه�������داء 
ال���ع���ق���ي���د س���ل���ي���م ع������ي م�����ه�����دي و امل������ق������دم زب����ري 
قاسم عبدالله يايه وال��رائ��د يحيي عبدالله 
العزي والرائد جميل عيظة جسار والرائد 
محمد احمد عبداإلله والرائد صخر عبده 
ال�����ع�����ن�����ي وال�����ن�����ق�����ي�����ب واي�����������ل ص������ال������ح م����ع����وش 
والنقيب محمد صالح حاصلة واملازم أول 
أحمد عبده املطري واملساعد أحمد محمد 
عوض واملساعد إبراهيم عبدالرقيب وجيه 
الدين واملساعد حسن عبدالناصر السقاف 

واملساعد صقر محمد املعلة.
وخ�����������ال م�������راس�������م ال����ت����ش����ي����ي����ع ال������ت������ي ش�������ارك 
ف���ي���ه���ا رئ����ي����س ع���م���ل���ي���ات امل���ن���ط���ق���ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
ال������س������ادس������ة ال����ع����م����ي����د ع�������ي ال�����ع�����اق�����ل وم�����دي�����ر 
دائ����������������رة ت����ق����ي����ي����م ال��������ق��������وى ال������ب������ش������ري������ة ال����ع����م����ي����د 
ال������رك������ن ع����ب����دال����ع����زي����ز ص��������اح وم������دي������ر م��ك��ت��ب 
رئيس هيئة األركان العامة العميد الركن 
ن��ع��م��ان ع��رج��ل��ة وأه����ايل وأق����ارب ال��ش��ه��داء، 
ج��دد املشيعون السري عى درب الشهداء 
يف مواجهة تحالف العدوان حتى تحقيق 

النصر.
وأش��������ادوا ب���امل���آث���ر ال��ب��ط��ول��ي��ة ال���ت���ي ي��س��ط��ره��ا 
امل�������راب�������ط�������ون م�������ن أب�������ط�������ال ال�����ج�����ي�����ش وال�����ل�����ج�����ان 
ال������ش������ع������ب������ي������ة يف م������خ������ت������ل������ف ج��������ب��������ه��������ات ال��������ع��������زة 
وال�������ك�������رام�������ة وه���������م ي������داف������ع������ون ع�������ن ال�����س�����ي�����ادة 

الوطنية.
ج�����رت م����راس����م ال��ت��ش��ي��ي��ع ل���ل���ش���ه���داء ال���ذي���ن 
ت����وش����ح����ت ج���ث���ام���ي���ن���ه���م ب���ال���ع���ل���م ال���ج���م���ه���وري 
بعد الصاة عليها يف جامع الشعب بأمانة 
العاصمة ليتم مواراتها الرثى كل شهيد يف 

مسقط رأسه.
ش��������������ارك يف ال�����ت�����ش�����ي�����ي�����ع ن�������ائ�������ب م�������دي�������ر دائ�����������رة 
التقاعد العسكري العميد أحمد الحسيني 

وعدد من الضباط وجمع من املواطنن.
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أكد بأن عملياتنا النخفيها بل نعتز بها

العميد سريع: ما ُيرّوج له إعالم العدوان من نزع 
شبكة ألغام ليست إال فبركات واهية

أك���د امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي 
للقوات املسلحة العميد 
يحيى سريع أن ما يروج 
ل������ه إع���������ام ال�������ع�������دوان م��ن 
نزع شبكة ألغام يف باب 
امل��ن��دب وج��زي��ريت حنيش 
وزق���ر ليست إال فركات 

واهية.
وأوض����������������������������������������������ح ال����������ع����������م����������ي����������د 
س���������ري���������ع يف ب���������ي���������ان ل�����������ه أن 
ال���������ه���������دف م������م������ا ُي������������������روج ل���ه 
ال��������ع��������دوان ه������و ال���ت���ض���ل���ي���ل 
عى ال��رأي العام ال��دويل 
ب�����������أن ال������ج������ي������ش وال������ل������ج������ان 
الشعبية يشكلون خطرا 

عى املاحة البحرية.
ك��م��ا أك����د أن م��ث��ل ه��ذه 
ال����ف����رك����ات وامل���س���رح���ي���ات 
ق���د ان��ك��ش��ف��ت وال تنطي 
ع��������������������ى أح���������������������������������������د.. وق��������������������������ال" 
ع���م���ل���ي���ات���ن���ا ال ت����ح����ت����اج إىل 
إخفاء فنحن نعلن عنها 

بكل فخر واعتزاز".

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام وجمعية الصم والبكم 
يختتمان ورشة التوعية مبخاطر مخلفات احلروب

متابعة: نبيل السياغي

اخ�����ت�����ت�����م�����ت ب�����ص�����ن�����ع�����اء ورش��������������ة ع������م������ل ح������ول 
ت��ص��م��ي��م وإن����ت����اج وس����ائ����ل ال���ت���وع���ي���ة ب��م��خ��اط��ر 
األلغام ومخلفات الحروب للصم والبكم 

ومحيطهم املجتمعي.
 ويف االخ�����ت�����ت�����ام أوض���������ح رئ�����ي�����س ال���ج���م���ع���ي���ة 
يحيى س��رور أن ال��ورش��ة نظمتها الجمعية 
ب����ال����ت����ع����اون م�����ع امل�����رك�����ز ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��ت��ع��ام��ل 
م�����ع األل������غ������ام ض����م����ن م�����ش�����روع ت����وع����ي����ة ل���ه���ذه 
الشريحة .. مشيداً بجهود املركز والكوادر 
ال�����ت�����دري�����ب�����ي�����ة امل�����س�����اه�����م�����ة يف إن�������ج�������اح ال������ورش������ة 

وتحقيق أهدافها املرجوة.
من جانبه أكد نائب رئيس املركز العميد 
عبد الباسط السلمي أن املركز ُيويل شريحة 
ال����ص����م وال���ب���ك���م اه���ت���م���ام���اً ب���ال���غ���اً يف ال��ت��وع��ي��ة 
كونها األكرث عرضة ملخاطر األلغام والقنابل 

العنقودية ومخلفات الحروب وآثارها.
وأش��ار إىل أن املركز يحرص عى املشاركة 
يف  دع��م وتنفيذ كل الفعاليات واألنشطة  
ال��ت��ي تعنى بتوعية املجتمع بكل فئاته بما 

فيها شريحة الصم والبكم.
ب���������������������دوره ذك��������������ر ك�������ب�������ري امل������������درب������������ن ب�������امل�������ش�������روع 
ج���م���ي���ل ج���ع���ف���ر أن ال������ورش������ة اس����ت����م����رت 10 
أي����������ام ك����م����رح����ل����ة ث����ان����ي����ة م������ن م������ش������روع ت���وع���ي���ة 
للصم والبكم  بمخاطر األلغام ومخلفات 

ال�����������ح�����������روب ي������س������ت������ه������دف أرب����������������ع م������ح������اف������ظ������ات: 
الحديدة حجة املحويت وريمة. 

وبن أن برنامج هذه املرحلة ركز عى قيام 
املشاركن بتصميم وسائل توعية مناسبة 
لهذه الشريحة شملت ملصقات إرشادية 
ميدانية وفاشات مرئية وكتيبات ومجات 

توعوية لهذه الشريحة.
ف��ي��م��ا أش�����اد اح���م���د م��ج��ي��ب ع���ن امل��ش��ارك��ن 

ب���ج���ه���ود ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ش�����روع ال����ت����وع����وي وورش�����ه 
امل���خ���ت���ل���ف���ة وإس����ه����ام����ه����ا يف ت���أه���ي���ل امل���ش���ارك���ن 
وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم يف توعية ذوي 
اإلعاقة السمعية واملجتمع املحيط بهم يف 

تلك املحافظات. 
حضر االختتام نائب رئيس جمعية رعاية 
وت��أه��ي��ل ال��ص��م وال��ب��ك��م ف����واز ع���ل���وان وم��دي��ر 

املشاريع بالجمعية عبد السام معصار.

استقبال أسيرين محررين في محافظة احلديدةاستشهاد األسير عمر إدريس في سجون مرتزقة العدوان مبأرب
استشهد األسري عمر إدريس حسن 
إدري����������س م�����ن أب�����ن�����اء م���ح���اف���ظ���ة ال���ب���ي���ض���اء 
جراء تعذيبه بسجون مرتزقة العدوان 

بمدينة مأرب.
وأوض���ح���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ش��ؤون 
األس����������رى يف ب����ي����ان ل����ه����ا أن ع����م����ر إدري�������س 
وق�����ع أس�������رياً ب��ج��ب��ه��ة ج���ب���ل م������راد ب���م���أرب 
يف 19 س��ب��ت��م��ر 2020م، وت��ف��اج��أت 
اللجنة بعد ع��دة أش��ه��ر بتسليمه جثة 
ه����ام����دة وع��ل��ي��ه��ا آث������ار ت���ع���ذي���ب .. م��ش��رية 
إىل أن ال���ط���ب���ي���ب ال���ش���رع���ي ف���ح���ص ج��ث��ة 
األس�����ري ع���م���ر، وت���ب���ن اس���ت���ش���ه���اده ج���راء 

التعذيب.
وح�������م�������ل�������ت ال������ل������ج������ن������ة ق��������������وى ال�����������ع�����������دوان 
وامل���������������رت���������������زق���������������ة امل������������س������������ؤول������������ي������������ة األخ����������اق����������ي����������ة 
وال��ق��ان��ون��ي��ة إزاء ه���ذه ال��ج��ري��م��ة ال��ن��ك��راء 
وم������ا س���ب���ق���ه���ا م�����ن ج�����رائ�����م .. م������ؤك������دًة أن 
تكرار هذه الجرائم يعري قوى العدوان 
وامل�����رت�����زق�����ة وي�����وض�����ح ل���ل���ج���م���ي���ع امل��ن��ه��ج��ي��ة 

الداعشية التي يحملونها.
واس��ت��ن��ك��رت ال��ل��ج��ن��ة ص��م��ت املنظمات 
وال��ه��ي��ئ��ات ال���دول���ي���ة ال���ت���ي ت���ّدع���ي ح��م��اي��ة 
حقوق اإلنسان، إزاء عشرات الجرائم 
بحق األسرى التي تخالف كل القوانن 

الدولية.

ودعت املنظمات املحلية والدولية اىل 
إدانة هذه الجرائم وتحمل مسؤوليتها 
يف حماية جميع األسرى والخروج من 
حالة الصمت التي تعتر سبباً يف تكرار 

هذه الجرائم واستمرارها.
ك��م��ا دع���ت ل��ج��ن��ة ش����ؤون األس����رى كل 
األحرار وعى رأسهم أبناء وقبائل مأرب 
إىل اس���ت���ن���ك���ار ه�����ذه ال���ج���ري���م���ة وم��اح��ق��ة 
م��رت��ك��ب��ي��ه��ا أي��ن��م��ا ك���ان���وا ل��ي��ن��ال��وا ج��زاءه��م 

الرادع.

اس�����ت�����ق�����ب�����ل�����ت دائ�����������������رة ال��������رع��������اي��������ة االج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 
بوزارة الدفاع بمحافظة الحديدة األسريين 
املحررين من قبضة قوى العدوان يف جبهة 
م����أرب ذي����اب ع��ي م��ح��س��ن امل��ري��ي م��ن أب��ن��اء 
مديرية الحجيلة وربيع ربيع عرار عي فتيني 

من أبناء مديرية الضحي  .
ويف االس����������ت����������ق����������ب����������ال ث���������م���������ن م�����������دي�����������ر ال�������������دائ�������������رة 
االجتماعية العقيد أحمد القديمي تضحيات 
األب�������ط�������ال يف ج����ب����ه����ات ال�������دف�������اع ع������ن ال�����وط�����ن، 
م���ش���ي���داً ب����االن����ت����ص����ارات ال���ت���ي ي��ح��ق��ق��ه��ا أب���ط���ال 
ال�����ج�����ي�����ش وال�������ل�������ج�������ان ال����ش����ع����ب����ي����ة يف م����واج����ه����ة 

العدوان بمختلف الجبهات.
وأكد حرص قيادة وزارة الدفاع عى حياة 

األسرى ورعاية أسرهم واالهتمام بها.
م�������ن ج����ان����ب����ه����م����ا ث�����م�����ن األس����������������ريان امل�������ح�������رران 

اه��ت��م��ام ق���ائ���د ال���ث���ورة ال��س��ي��د ع��ب��د امل���ل���ك ب��در 
ال������دي������ن ال������ح������ويث ب������األس������رى وم����ت����اب����ع����ة ل��ج��ن��ة 
ش��ئ��ون األس�����رى ول��ج��ن��ة ال��وس��اط��ة امل��ح��ل��ي��ة، 
م��ع��ري��ن ع���ن االم���ت���ن���ان ل��ح��ف��اوة االس��ت��ق��ب��ال 

والتكريم.
وأش������������ارا إىل أن ف�������رة األس��������ر ت���م���ث���ل م��ح��ط��ة 
م��ن م��ح��ط��ات ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن، مؤكدين 
ع����ودت����ه����م إىل م����ي����ادي����ن ال����ص����م����ود وم����واص����ل����ة 

الدفاع عن الوطن وسيادته وكرامته.
ك��ان يف االستقبال م��س��ؤول إدارة األس��رى 
وامل���ف���ق���ودي���ن ب���امل���ح���اف���ظ���ة ع���ب���د ال���رح���م���ن ب��اش��ا  
وق���ائ���د ك��ت��ي��ب��ة ت��ه��ام��ة م���اج���د م���زري���ة وامل���ش���رف 
االجتماعي بمديرية الحجيلة محمد حيدر 
ال��وص��اب��ي وع����دد م��ن ال��ع��ق��ال وال��ش��خ��ص��ي��ات 

االجتماعية واملواطنن.

مؤسسة "أحرار اليمن" تدين جرمية مرتزقة 
العدوان بحق األسير عمر إدريس

أدانت مؤسسة "أحرار اليمن للرعاية والتأهيل 
وال��ت��ن��م��ي��ة"، ج��ري��م��ة ت��ع��ذي��ب األس����ري ع��م��ر إدري���س 
ح��س��ن إدري����س م��ن أب��ن��اء محافظة ال��ب��ي��ض��اء حتى 

فارق الحياة.
وأك��دت املؤسسة أن إق��دام املرتزقة عى ارتكاب 
ه��������ذه ال�����ج�����ري�����م�����ة، ي����ت����ن����اف����ى م������ع ال������ش������رائ������ع ال���دي���ن���ي���ة 
واملواثيق واألعراف والقوانن الدولية واإلنسانية.
وأش��ارت إىل أن هذه الجريمة تأيت ضمن مئات 
ال��ج��رائ��م ال��ت��ي ينفذها م��رت��زق��ة ال��ع��دوان األم��ري��ي 
ال������س������ع������ودي يف ظ������ل ص����م����ت ع�����امل�����ي وت�������واط�������ؤ دويل 

مريب.
ودع�����ا ال���ب���ي���ان امل���ؤس���س���ات وامل��ن��ظ��م��ات ال��ح��ق��وق��ي��ة 
املحلية وال��دول��ي��ة إىل االض��ط��اع بمسئوليتها إزاء 
االنتهاكات اإلنسانية التي يتعرض لها األسرى من 

قبل مرتزقة العدوان.
وحّملت مؤسسة "أحرار اليمن"، األمم املتحدة 
املسئولية الكاملة إزاء الجرائم واالنتهاكات التي 
ي��رت��ك��ب��ه��ا م���رت���زق���ة ال�����ع�����دوان يف م��خ��ت��ل��ف ال��س��ج��ون 
الواقعة تحت سيطرتهم .. مطالبًة بالضغط عى 
ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان لتنفيذ ات���ف���اق ال��س��وي��د ال��خ��اص 

باألسرى.

تشييع الفقيد اللواء هديان وعدد من 
شهداء الوطن والقوات املسلحة

تستهدف 3240 طالبًا وطالبة
مؤسسة »الشعب« تدشن مشروع دعم املراكز الصيفية في العاصمة وثالث محافظات

دش���ن���ت م��ؤس��س��ة ال��ش��ع��ب االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، م���ش���روع دع��م 
املراكز الصيفية 2021 يف العاصمة وثاث محافظات.

ويف ال���ت���دش���ن أوض�����ح امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ؤس��س��ة ال��دك��ت��ور 
احمد الكبي، أن م��ش��روع دع��م امل��راك��ز الصيفية للمؤسسة 
يستهدف عدة مراكز يف العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة 

والجوف.
وذك���ر ان ص��ع��دة سيكون لها أك��ر نصيب م��ن دع��م امل��ؤس��س��ة كونه 
أول عام تدعم فيه مؤسسة الشعب املراكز الصيفية يف هذه املحافظة 
فيما سيقدم الدعم ملراكز الجوف بالشراكة مع مؤسسة انعام اليمن 

للتنمية الزراعية.
وش�����دد ال��ك��ب��ي ع���ى أه��م��ي��ة امل����راك����ز ال��ص��ي��ف��ي��ة يف ت��ن��ش��ئ��ة األج���ي���ال 
تنشئة دينية ووطنية سليمة، وتنمية مهاراتهم يف املجاالت الثقافية 

والفنية واإلبداعية والرياضية.
ب������دوره������ا أوض�����ح�����ت م����دي����ر ب����رن����ام����ج ت���ح���س���ن م���س���ت���وى ال���ت���ع���ل���ي���م يف 
املؤسسة نور املهدي، أن دعم املؤسسة هذا العام سيوجه ل� 3240 

طالبا وطالبة يف مراكز العاصمة واملحافظات املذكورة 
وق�����ال�����ت إن م�����ش�����روع ال�����دع�����م ي�������أيت ان�����ط�����اق�����اً م�����ن واج��������ب امل���ؤس���س���ة 

وخدماتها للطاب واملجتمع والوطن ككل. 

.. وُتنفذ مشروع دعم املراكز الصيفية مبحافظة صعدة
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نحن أصحاب قضية وبحكمة قيادتنا الثورية 

وصمود شعبنا العظيم منتصرون
أكد محافظ ريمة رئيس املجلس املحيل اللواء ركن فارس مجاهد 

الحباري أهمية تكاتف جهود القيادات املحلية واإلشرافية والتنفيذية 
واملجتمعية وبما يخدم النهوض بواقع املحافظة يف مختلف املجاالت 

الخدمية والتنموية، وتلبية احتياجات وتطلعات أبنائها يف ظل املرحلة 
الراهنة التي يمر بها الوطن وما يتعرض له من عدوان وحرب اقتصادية.. 

مشرياً إىل أن محافظة ريمة تشتهر بالزراعة وتتطلب االهتمام بهذا 
الجانب من اجل تحقيق االكتفاء الذايت الذي حث عليه السيد القائد 

عبدامللك بن بدر الدين الحويث وهذا لن يتحقق إال إذا اتفق أبناء ريمة 
واخلص الجميع للنهوض بالواقع الزراعي وتحقيق التنمية املستدامة 

بكل جوانبها. 
"26سبتمرب" أجرت الحوار التايل مع اللواء فارس الحباري محافظ 

محافظة ريمة.. فإىل الحصيلة:

:» محافظ محافظة رمية اللواء فارس احلباري  لـ»

سكان املناطق احملتلة من العدوان يعانون األمرين 
وقساوة الظروف االقتصادية ومعاملة احملتل لهم

جيشنا وجلــانــنــا الشعبية ميــلــكــون عــزميــة وإرادة تبشر 
بالنصر وانتصارات جيزان دليل على انكسار العدو
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< كيف تقرأون املشهد السيايس الراهن يف ظل 
استمرار العدوان والحصار عىل بالدنا؟ 

<< نحن أص��ح��اب قضية ومنتصرون ب���أذن ال��ل��ه يف الوضع 
ال����س����ي����ايس وال���ع���س���ك���ري ف����ال����وض����ع ال����س����ي����ايس ن����ق����رأه م����ن ك��ل 
امل����ج����االت إىل خ���ري ب��ح��ك��م��ة ق��ي��ادت��ن��ا ال���ث���وري���ة وص���م���ود وث��ب��ات 
أب��ن��اء شعبنا اليمني العظيم ال��ذي اثبت للعالم اجمع انه 
شعب عيص بمختلف الظروف واألزمات ولن تستطيع أية 
قوة يمتلكها العدوان أن تغلب شعب اإليمان والحكمة.. 
ف��ل��و ت��اح��ظ وت��ق��ارن ب��ن ب��داي��ة ال���ع���دوان ع��ى ب��ادن��ا وال��ي��وم 
تجد الوضع السيايس والعسكري إىل خري، تكاتف اليمنيون 
وتوحدت جبهتهم الداخلية، ناهيكم عن تطوير التصنيع 
العسكري س��واًء األسلحة املتنوعة أو ال��ط��ريان املسري الذي 
ت���م���ك���ن م�����ن اس����ت����ه����داف ال�����ع�����دو يف ال����ع����م����ق، وه��������ذا ي������دل ع��ى 
االنتصار الحقيقي للشعب اليمني.. حتى الوضع االقتصادي 
فلو نظرت إىل الفرق بن صنعاء وعدن سرتى أن االقتصاد 
أف��ض��ل ب��ك��ث��ري يف امل��ن��اط��ق امل���ح���ررة م���ن ال����ع����دوان، ت��ج��د ف��ارق��اً  
ك��ب��رياً ب��ن ص���رف ال�����دوالر وال��ع��م��ات األخ����رى م��ق��اب��ل ال��ري��ال 
اليمني كذلك تختلف أسعار السلع األساسية والضرورية 
هنا وه��ن��اك، فسكان املناطق املحتلة م��ن ال��ع��دوان يعانون 
األمرين وقساوة الظروف االقتصادية ومعاملة املحتل لهم.

ومن بشائر النصر عى قوى العدوان ما سمعنا مؤخراَ بان 
ال���ع���دو ال���س���ع���ودي اش����رتط يف م���ب���ادرة ل���ه أن ي��ك��ون ال��س��م��اح 
لدخول البواخر النفطية املحتجزة إىل بادنا هو إيقاف إطاق 
ال��ص��واري��خ ال��ي��م��ن��ي��ة ع��ى ال��س��ع��ودي��ة وه����ذا دل��ي��ل ع��ى ال��ق��وة 
ال��ت��ي يملكها ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال��ي��وم يف امل��ج��ال ال��ع��س��ك��ري، 
وألن هذه املبادرات تنتقص من حقوق اليمنين وتبقى عى 
العدوان فقد رفضها القائد العلم السيد عبدامللك بن بدر 
ال���دي���ن ال���ح���ويث ورف��ض��ت��ه��ا ك���ل ال���ق���وى ال��س��ي��اس��ي��ة وامل���ك���ون���ات 

الوطنية. 
عزيمة وإرادة

< م��������ن خ�����������الل زي�������ارت�������ك�������م ال������ع������ي������دي������ة ل����ل����م����راب����ط����ن 
يف ج����ب����ه����ات ال����س����اح����ل ال�����غ�����رب�����ي؟ ك����ي����ف وج����دت����م 
م��ع��ن��وي��ات��ه��م خ���ص���وص���ا ب���ع���د ت���ل���ك االق���ت���ح���ام���ات 
مل��������واق��������ع ال��������ع��������دو ال�������ت�������ي ح����ق����ق����ه����ا رج��������������ال ال����ج����ي����ش 

واللجان الشعبية باملناطق الحدودية؟
<< زيارتنا العيدية ألبطال الجيش واللجان الشعبية أقل 
م����ا ي��م��ك��ن ع���رف���ان���اً ب��ت��ض��ح��ي��ات��ه��م وم�����ا ي���س���ط���رون���ه م����ن م��اح��م 
بطولية يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.. حيث وجدنا 
معنوياتهم مرتفعة كالجبال الشاهقة وبأسهم يف املواجهة 
شديد ال يلن فسام ربي عليهم أينما كانوا وحيثما يكونون. 
كما أن ما تم مشاهدته يف وسائل األعام من اقتحام ملواقع 
ال���ع���دو يف ج���ي���زان ل��خ��ري دل���ي���ل ع���ى ان��ك��س��ار ال���ع���دو يف جبهة 
ال���ح���دود ب���ل وك���ل ال��ج��ب��ه��ات وان ج��ي��ش��ن��ا ول��ج��ان��ن��ا الشعبية 
يملكون عزيمة وإرادة تبشر بالنصر ودح��ر ال��غ��زاة م��ن كل 
ش����رب م����ن ب����ادن����ا ل��ي��ع��ي��ش ال���ي���م���ن يف ام�����ن وس������ام ب���ع���ي���داً ع��ن 
أي���ة وص��اي��ة خ��ارج��ي��ة.. وس��ن��واص��ل ال��ت��ص��دي ل��ل��ع��دوان ورف��د 
الجبهات باملال والرجال كما حثنا القائد العلم يف خطابه 

األخري بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة. 

تفعيل املجالس
< كيف تقيمون أداء املجالس املحلية بمديريات 

املحافظة؟ 
<< املجالس املحلية مثلها مثل بقية أجهزة السلطة املحلية 
األخرى تأثرت إىل حد كبري نتيجة العدوان والحصار الجائر 
ع����ى ش��ع��ب��ن��ا ووط����ن����ا ال���ح���ب���ي���ب وم�����ا ن���ت���ج ع���ن���ه م����ن ع�����دم ت��وف��ر 
امل����رت����ب����ات وال���ن���ف���ق���ات ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة وب�������دل االن����ت����ق����ال وال���ت���ح���رك 
وح��ض��ور االج��ت��م��اع��ات ال���ازم���ة للمجلس امل��ح��يل باملحافظة 
وامل����دي����ري����ات ن��اه��ي��ك��م ع���ن ارت����ف����اع أس���ع���ار امل��ش��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة 
وغريها من السلع والخدمات واألسباب والعوامل التي ال 
يتسع املجال لسردها.. ومع ذلك نعمل حالياً عى تفعيل 
أداء ت���ل���ك امل����ج����ال����س ب����امل����دي����ري����ات وف����ق����ا ل����إم����ك����ان����ات امل���ت���وف���رة 
واملتاحة.. وهنا أشكر كل املتفاعلن باملجالس املحلية ممن 
ي����ري����دون خ���دم���ة وط���ن���ه���م وال���ن���ه���وض ب����واق����ع م��ح��اف��ظ��ت��ه��م يف 
ظ���ل ال���ظ���روف ال��راه��ن��ة ال��ت��ي ي��م��ر ب��ه��ا ال���وط���ن ج����راء ال���ع���دوان 

والحصار االقتصادي.

سند  وعون
< هل تم منح املجالس املحلية كافة الصالحيات 

باملديريات؟ 
<< نعم.. تم منحهم كافة الصاحيات باملديريات بموجب 
قانون السلطة املحلية ويمارسون مهامهم بموجب القانون 
ونحن سند وع��ون مل��ن يتحرك وي��ق��دم خ��دم��ات ألب��ن��اء ريمة 

بكل املجاالت. 

اكرب دعم
< ال��������س��������ي��������د ال����������ق����������ائ����������د دع����������������ا إىل دع����������������م ال�����ق�����ض�����ي�����ة 

الفلسطينية، كيف وجدتم تفاعل أبناء ريمة 
تجاه هذه الدعوة؟

<< طبعا أهل اليمن هم السند واملدد عى مر التاريخ  لنصرة 
ال���ح���ق س������واًء يف م��ح��اف��ظ��ة ري���م���ة أو غ���ريه���ا م���ن امل��ح��اف��ظ��ات، 
ال��ي��م��ن��ي��ون كلهم م��ت��ف��اع��ل��ون ب��ه��ذا ال��ج��ان��ب.. ف��ال��س��ي��د القائد 
وإت���ب���اع���ه ج��م��ي��ع��ا ه���م م���س���ان���دون ل��ق��ض��ي��ة ال���ق���دس وامل��ق��اوم��ة 
الفلسطينية، وهدفنا الرئييس يف اليمن قيادة وشعباً تحرير 
القدس ألنه قضيتنا الكربى واملركزية.. وطبعا كلمة السيد 
العلم مسموعة عى مستوى اليمن وال��خ��ارج فأنت تعلم 
وغ����ريك ي��ع��ل��م ان ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د إذا دع���ا ال��ن��اس ب��ف��ض��ل الله 
يهبوا مثل السيل، وان شاء الله يكون اكرب دعم من اليمن، 
واكرب دليل عى تفاعل اليمنين تجاه قضية القدس أنهم 
خرجوا كالجراد لحضور تلك املسريات الجماهريية لنصرة 
األق����ى يف ي���وم ال��ق��دس ال��ع��امل��ي، وان ش���اء ال��ل��ه ت��ك��ون اك��رب 

مبادرة لدعم القدس من أبناء الشعب اليمني. 

مشاريع خدمية 
< حدثونا عن ابرز االنجازات التي تم تحقيقها 

بمحافظة ريمة خالل الفرتة املاضية؟
 << تحقق ملحافظة ريمة العديد من االنجازات يف مجاالت 
عدة تمثلت بمجال الطرقات فقد بلغ إجمايل عدد املشاريع 
ال��ت��ي ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا وق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ 88 م��ش��روع��اً بكلفة مليار 
و506 م����اي����ن ري��������ال م�������ب�������ادرات م���ج���ت���م���ع���ي���ة ب����ال����ت����ع����اون م��ع 
قيادة السلطة املحلية باملحافظة.. أضف إىل ذلك أننا قمنا 
بمواصلة العمل يف مشروع شق طريق بني ناحت بالجبن- 
رب�������وع ب���ن���ي خ������ويل ب���م���دي���ري���ة ب������اد ال����ط����ع����ام وت������م ان����ج����از ٪57 
ف��ي��ه واع��ت��م��اد م��ب��ل��غ 250 م��ل��ي��ون ري����ال ك��م��رح��ل��ة أوىل دع��م 

م��رك��زي، وك��ذا أنجزنا ٤5٪ يف الخط اإلسفلتي ملستشفى 
الثايا العام بمركز املحافظة البالغ كلفته 250مليون ريال. 
إىل جانب تدخات الصناديق الداعمة حيث تم تنفيذ 3٤ 
م����ش����روع����اً ب��ك��ل��ف��ة 179م����ل����ي����ون����اً و300ال����������ف ري�������ال ب��م��دي��ري��ة 
ال��س��ل��ف��ي��ة م���ن ق��ب��ل ب��رن��ام��ج ال��ت��م��ك��ن ل��ل��ص��ن��دوق االج��ت��م��اع��ي 
للتنمية وه��ن��اك م��ش��اري��ع ق��ي��د التنفيذ ل��ع��دد 21 م��ش��روع��اً 
ب����ك����ل����ف����ة 3م�������اي�������ن و800ال�������������������ف دوالر ي�����ن�����ف�����ذه�����ا ال�����ص�����ن�����دوق 

االجتماعي للتنمية بمختلف مديريات املحافظة.
أما مشروع األشغال العامة فقد بلغ عدد املشاريع املنفذة 
وق����ي����د ال���ت���ن���ف���ي���ذ ل�����ه أرب�����ع�����ة م����ش����اري����ع ب���م���ج���ال امل�����ي�����اه واألرايض 

الزراعية والطرق بكلفة 320 ألف دوالر.
وب��ل��غ إج��م��ايل ع���دد امل��ش��اري��ع ال��ت��ي ت��م تنفيذها ب��م��ج��ال امل��ي��اه 
ل���ل���ع���ام���ن امل���اض���ي���ن 15م�����ش�����روع�����اً ب��ك��ل��ف��ة 722 أل�����ف دوالر 
تمثلت يف بناء خزانات تجميعية وشبكات مياه ومشاريع 
آبار مياه بالطاقة البديلة.إضافة إىل أننا استطعنا تشغيل 
م����ش����روع م���ي���اه م���رك���ز ع���اص���م���ة امل���ح���اف���ظ���ة ال���ج���ب���ن ال������ذي ك���ان 
متعرثا منذ إنشاء املحافظة ومن املستحيل تشغيله يف ظل 
األوضاع الراهنة التي يمر بها وطننا الحبيب جراء العدوان 
والحصار لكن بذلنا جهوداً جبارة بداية وصولنا للمحافظة 
وتم تشغيله واليوم يستفيد منه أبناء الجبن بسعر رمزي 
للوحدة ب�1500ريال بعد أن كان يشرتي املواطن الوحدة 
1000لرت ب 6آالف ريال قبل تشغيل املشروع وهذا انجاز 
كبري كان يحلم أبناء الجبن بإيصال هذه الخدمة األساسية 

والضرورية للحياة املعيشية.  
كما أننا أنجزنا يف مجال املياه ما نسبته 70٪ من احتياج 

املحافظة امل��ايئ، واغلبها مشاريع تم تنفيذها عرب السلطة 
امل���ح���ل���ي���ة وم����ؤس����س����ة امل�����ي�����اه وامل����ن����ظ����م����ات امل����ان����ح����ة وال����ص����ن����ادي����ق 
ال�����داع�����م�����ة.. أم������ا يف ال����ج����ان����ب ال���ص���ح���ي اس���ت���ط���ع���ن���ا ت���ط���وي���ر ه���ذا 
ال�����ج�����ان�����ب إىل ٤0٪ وش�����م�����ل ه��������ذا االن�������ج�������از ت���ف���ع���ي���ل وت���ط���وي���ر 
الخدمات الصحية باملستشفيات واملراكز الصحية وهي أكرث 
م��ن 93 م��ن��ش��أة ص��ح��ي��ة ع��ى م��س��ت��وى امل��ح��اف��ظ��ة ت��م تفعيل 
ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا ب��ش��ك��ل أف���ض���ل م��م��ا ك����ان س��اب��ق��ا خ��ص��وص��ا أن��ن��ا 
ج��ئ��ن��ا ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة وب��ع��ض��ه��ا م��غ��ل��ق��ة وال��ب��ع��ض اآلخ����ر يسكن 
ف��ي��ه��ا األه�������ايل اس��ت��ط��ع��ن��ا ف���ت���ح ت���ل���ك امل����راك����ز وإخ��������راج م����ن ك���ان 
س���اك���ن ف��ي��ه��ا واآلن وال���ح���م���د ل���ل���ه م��ف��ت��وح��ة وت����ق����دم خ���دم���ات 
صحية للمجتمع، أم��ا املستشفيات فقد استطعنا تطوير 
الخدمات الصحية فيها بشكل كبري ففي مستشفى الثايا 
بالجبن ومستشفى امليثاق يف باد الطعام واملسجدين يف 
م��دي��ري��ة ال��س��ل��ف��ي��ة وت���م ف��ت��ح مستشفى ب��م��دي��ري��ة م��زه��ر وت��م 
رف��ده باألجهزة واإلمكانيات الصحية الازمة وفتح أقسام 
الطوارئ وأقسام املختربات وأقسام الوالدة  وتوفري املولدات 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ت��ل��ك امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ال���ت���ي س��اه��م��ت ب��ه��ا منظمة 
الصحة العاملية ولدينا اهتمام كبري لهذا الجانب يف خطتنا 
املستقبلية ونحن قادمون خال الفرتة القادمة عى إنشاء 
هيئة ع��ام��ة يف مبني الكبة بمنطقة ال��رب��اط بالجبن وال��ذي 
ك��ان مبنى الجامعة واآلن يف ص��دد املتابعة ب����وزارة الصحة 

والجهات املعنية. 

كادر متخصص 
< وم���اذا ع��ن ت��واف��ر ال��ك��ادر الطبي املتخصص يف 

مستشفيات املحافظة؟ 
<< ن���ع���م.. ه����ذا م���ا ت��ع��ن��ي��ه م��س��ت��ش��ف��ي��ات امل���ح���اف���ظ���ة، ف��ه��ن��اك 
احتياج كبري لألطباء املتخصصن، وهذا ما طالبنا ونطالب 
به الجهات املعنية بوزارة الصحة.. فهذا جانب إنساين وقد 
تم توجيه مدير الصحة باملحافظة من خال جلوسنا معه 
مل��ن��اق��ش��ة م���ث���ل ه�����ذه األم��������ور، وان ي��ب��ح��ث ع����ن ك�������وادر ص��ح��ي��ة 
ح��ت��ى م���ن ال����خ����ارج الن ال���ج���ان���ب ال��ص��ح��ي وال���ج���ان���ب ال���رتب���وي 

من أولويات مهامنا داخل املحافظة. 
وأن��ا أدع��و فخامة رئيس املجلس السيايس األس��ت��اذ مهدي 
املشاط ووزارة الصحة والجهات املعنية بالدولة إىل تزويد 
املحافظة بالكاد الصحي املتخصص خصوصاً وأن محافظة 
ريمة محرومة كثرياً من الخدمات الصحية وزادت معاناة 
املواطنن فيها والبد من إيجاد حلول عاجلة لهذا الجانب.

أما يف املجاالت الخدمية األخرى فقد استطعنا تحقيق الكثري 
م���ن م���ش���اري���ع ال��ت��ن��م��وي��ة ب��م��خ��ت��ل��ف م���دي���ري���ات امل��ح��اف��ظ��ة رغ��م 
الظروف التي يمر بها الوطن من عدوان وحرب اقتصادية. 
ف��ن��ح��ن ل���دي���ن���ا ال����ع����زم وص������دق ال���ن���ي���ة ل���خ���دم���ة أب����ن����اء امل��ح��اف��ظ��ة 

للتخفيف من معاناتهم.. 

تشجيع املزارعن
< ال����ق����ي����ادة ال����ث����وري����ة وال���س���ي���اس���ي���ة ح���ري���ص���ة ع��ىل 
ال����ن����ه����وض ب����ال����واق����ع ال������زراع������ي مل����واج����ه����ة ت���ح���دي���ات 
املرحلة الراهنة؟ ما الذي حققته قيادة املحافظة 

بعد تشكيل جبهة زراعية؟
<< استطعنا يف املجال الزراعي تحقيق مشاريع كثرية منها 
توزيع 2٤ألف شتلة من النب وتشجيع املزارعن للعودة إىل 
أراضيهم ومدرجاتهم الزراعية، ورغم أننا ال نملك إمكانات 
كبقية محافظات الجمهورية لكننا استطعنا تطوير الجانب 
ال�������زراع�������ي ب���ن���س���ب���ة 50٪ م�����ن خ�������ال ت�����وف�����ري ح������راث������ات زراع�����ي�����ة 
ص���غ���رية ب��ح��س��ب امل��م��ك��ن وامل���ت���اح م��ع��ن��ا.. أض����ف إىل ذل����ك أن��ن��ا 
قمنا بالتنسيق مع مؤسسة بنيان لتأهيل كوادر زراعية يف 
ك���ل امل���دي���ري���ات، ك��م��ا دع���ون���ا رج����ال امل����ال واألع���م���ال م���ن أب��ن��اء 
ريمة للمساهمة يف تطوير الجانب الزراعي.. وقد استطاعتا 
خال الفرتة املاضية زراعة الزنجبيل يف مديرية الجعفرية 

والتوسع يف زراعة عدد من املحاصيل األخرى. 

مشاريع الطرق 
< م���ؤخ���راً ت���م ت��ك��ري��م ق���ي���ادة م��ح��اف��ظ��ة ري���م���ة عن 
ت����ن����ف����ي����ذ امل�������ش�������اري�������ع امل������ح������ل������ي������ة.. ح������دث������ون������ا ع��������ن ه�����ذا 

الجانب؟ 
<< ن��ع��م ج�����اءت م��ح��اف��ظ��ة ري���م���ة يف امل���رت���ب���ة األوىل يف ج��ان��ب 
تنفيذ م��ش��اري��ع ال��ط��رق��ات، وه���ذا ي��ع��ود إىل ت��ك��ات��ف الجميع 
م����ن ق�����ي�����ادات م��ح��ل��ي��ة وت���ن���ف���ي���ذي���ة وم��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��ل��ك 
املشاريع التي ساهمت بها املجتمعات املحلية وشكلت نقلة 
نوعية للتخفيف من معاناة املواطنن بهذا املجال الحيوي 
سيما ومحافظة ريمة جبلية وبحاجة إىل تنفيذ العديد من 

املشاريع يف مجال الطرق . 
طبعا محافظة ريمة وعرة وال يوجد محافظة نفذت مشاريع 
بمجال الطرقات مثلما ريمة س��واء مبادرات مجتمعية أو 
م����ن ج���ه���ات أخ������رى ك���ال���ص���ن���ادي���ق امل���ان���ح���ة أو ال���داع���م���ة أو م��ن 
جهات السلطة املحلية  أو غريها.. بفضل الله نفذنا العديد 

م���ن م���ش���اري���ع ال���ط���رق ال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل ب���ال���رص ال���ح���ج���ري، وك���ذا 
ن��ف��ذن��ا ج����زءاً  م��ن ط��ري��ق اإلس��ف��ل��ت ل��خ��ط مستشفى ال��ث��اي��ا، 
كما ذكرنا لكم سابقاً نحن مستمرون يف تنفيذ شق طريق 
بني ناحت ربوع بني خويل، وان شاء الله قادمون عى تنفيذ 

العديد من املشاريع. 

نقلة نوعية
< وم����������������اذا ع��������ن ت����ن����م����ي����ة امل������������������وارد امل��������ال��������ي��������ة.. س����ي����دي 

املحافظ؟ 
<< يف ال���ج���ان���ب االي���������رادي ح��ق��ق��ن��ا ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة ل����م ت��ش��ه��ده��ا 
م��ح��اف��ظ��ة ري��م��ة م��ن��ذ إن��ش��ائ��ه��ا، ف��ق��د ب��ل��غ إج���م���ايل إالي������رادات 
املحلية واملشرتكة خال األعوام 2018 و2019 و2020م 
٤٤6 مليوناً و7٤3ال��ف ري��ال بينما بلغ إجمايل اإلي��رادات 
املحققة خال األعوام من )200٤ إىل2013( ٤36 مليوناً 
و77٤ ال��ف ري���ال، أي أن اإلي�����رادات املحققة خ��ال الثاثة 
األعوام املاضية تعادل إيرادات العشر السنوات األوىل منذ 
إنشاء املحافظة وحتى العام 2013م وبزيادة عنها بمبلغ  

9ماين و969 ألف ريال.
واض�����رب ل���ك م��ث��اال ل��ن��ج��اح��ن��ا ب��ه��ذا امل���ج���ال أن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للزكاة كان القائمون عليها يوردوا كل عام نحو ٤5مليون 
ري����ال س��ن��وي��اً وال���ي���وم ب��ف��ض��ل ال��ل��ه ي��ت��م ت��وري��د أك���رث م��ن 300 
مليون ريال، حتى أن زكاة الفطرة بلغت خال هذا العام 

أكرث من 185مليون ريال.. 
ويف ال���ج���ان���ب ال���ض���ري���ب���ي اس��ت��ط��ع��ن��ا ت��ح��ق��ي��ق رق���م���ا ق��ي��اس��ي��ا يف 
ت��س��ع��ة أش��ه��ر وه���و م���ا ت���م ت��ح��ق��ي��ق��ه خ���ال س��ب��ع س���ن���وات من 
األع������وام ال��س��اب��ق��ة. وف����وق ه����ذا اس��ت��ط��ع��ن��ا ت��ح��ص��ي��ل امل�����دورات 

واملتأخرات التي تراكمت عى أمناء الصناديق واملتحصلن 
وه��ذا عمل ال يستهان ب��ه، ونرجو من الجهات املركزية أن 
ت��ع��ي��ن��ن��ا يف ه����ذا ال���ج���ان���ب الن م���ا ح��ق��ق��ن��ا م���ن ن���ج���اح ب��ال��ج��ان��ب 
االي����������رادي ي����س����اوي ف���ق���ط 30٪ م���م���ا ن����ري����د ت��ح��ق��ي��ق��ه وم�����ا ه��و 

مرسوم يف خطتنا الهادفة لتنمية اإليرادات. 
وكذلك يف األوقاف حققنا فيها تحصيل 9ماين ريال من 

إيرادات األوقاف ودعمنا القائمن عليها بمبلغ 300 ألف 
ريال كنفقات شهرية للنزول امليداين. 

ط��ب��ع��ا ي��وج��د ل��دي��ن��ا ك����ادر وظ��ي��ف��ي ن��ش��ي��ط ب��ه��ذا امل���ج���ال ولكنه 
بحاجة إىل نفقات لتحصيل اإلي����رادات ف��األوع��ي��ة االي��رادي��ة 
م���������وج���������ودة ب����م����خ����ت����ل����ف امل���������ج���������االت ل������ك������ن ب������ح������اج������ة إىل ن����ف����ق����ات 
ل��ل��ت��ح��ص��ي��ل، ك��م��ا أن امل����واط����ن ب��م��ح��اف��ظ��ة ري���م���ة ل���دي���ه ال��وع��ي 
ال���ك���ايف وي���دف���ع ت��ل��ك اإلي��������رادات م���ن ال���رس���وم ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي 
ع��ل��ي��ه ول��ي��س م��خ��ال��ف��ا يف ال��دف��ع ل��ك��ن امل��وظ��ف ال��ع��ام بحاجة 
إىل نفقات للبحث وال��وص��ول إىل املكلف لتحصيل إي��رادات 

املال العام وتوريدها إىل خزينة الدولة. 

الحشد والتعبئة 
< ه���ل ل��ك��م أن ت��ح��دث��ون��ا ع���ن ت��ف��اع��ل امل��ج��ت��م��ع يف 

جانب رفد الجبهات باملال والرجال؟ 
<< اس��ت��ط��ع��ن��ا ويف ف�����رتة وج����ي����زة وم�����ن خ�����ال ل���ج���ان ال��ح��ش��د 
وال���ت���ع���ب���ئ���ة رف�������د ال����ج����ب����ه����ات ب 3 آالف و500 م����ج����اه����د م��ن 
م����دي����ري����ات امل����ح����اف����ظ����ة، وك����ن����ا ن����ه����دف إىل إن�����ش�����اء ل�����واءي�����ن م��ن 
أبناء ريمة، ونعاين أيضاً من عدم وج��ود النفقات الكافية 

للتحرك للحشد فإذا وجدت تلك النفقات سيكون نجاحنا 
أكرث بهذا املجال. 

مشاريع النهوض
 < م���اه���ي خ��ط��ت��ك��م امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ن��ه��وض ب��واق��ع 

املحافظة؟ 
<< خطتنا املستقبلية نود أن نجعل من ريمة باريس اليمن 
وهذا طموحنا ومن أولويات مهامنا تنفيذ مشاريع الطرق 
وتنفيذ مشاريع املياه واالهتمام والنهوض بالواقع الزراعي 
لكننا بحاجة إىل العون وتكاتف الجهود من الجهات املركزية 
والجهات املعنية بالدولة وقد رفعنا باحتياج املحافظة من 

تلك املشاريع والتي تضمنتها الرؤية الوطنية للمحافظة.

بشكل متواصل
 < ح�����دث�����ون�����ا ع�������ن دور ق�������ي�������ادة ال����س����ل����ط����ة امل���ح���ل���ي���ة 
باملحافظة يف دعوة املغرر بهم من أبناء ريمة؟
<< نحن أف��ض��ل م��ن غ��رين��ا يف ه��ذا ال��ج��ان��ب وق��د عملنا بهذا 
الجانب بشكل متواصل من خال تكليف القيادات املحلية 
واملجتمعية من وك��اء محافظة ومشايخ ووج��ه��اء واعيان 
بالتواصل مع املغرر بهم وعودتهم إىل املحافظة مواطنن 
صالحن ولهم حق األمن واألمان وهناك دور قمنا بتحييد 
البعض منهم مع العلم انه تم إرجاع أكرث من ٤00 شخص 
من املغرر بهم من م��أرب وغريها من املناطق املحتلة خال 

الخمسة األشهر املاضية.

تحقيق النصر
< كمسئول أول يف املحافظة م��ا ه��ي رسالتكم 

ألبناء ريمة من خالل هذا اللقاء؟
<< رس��ال��ت��ي لهم أواًل أن ي��خ��اف��وا ال��ل��ه، ورس��ال��ت��ي الثانية أن 
ي��ك��ون��وا م��ت��ك��ات��ف��ن يف خ��دم��ة محافظتهم وب��م��ا ي��خ��دم واق��ع 
املحافظة يف مختلف امل��ج��االت لتحقيق التنمية فيها فهذه 
املحافظة محرومة وعليهم أن يعملوا جاهدين يدا بيد لرفد 
الجبهات ب��امل��ال وال��رج��ال كما ح��ث السيد ال��ق��ائ��د عبدامللك 
ال���ح���ويث ب���االس���ت���م���رار يف رف����د ال��ج��ب��ه��ات ح��ت��ى ي��ت��ح��ق��ق ال��ن��ص��ر 
وان يكونوا صادقن ق��وال وعما وان يعملوا بالتعاون مع 
السلطة املحلية باملحافظة للنهوض بالواقع الزراعي  السيما 
وان محافظة ريمة تشتهر بالزراعة وتتطلب االهتمام بهذا 
ال��ج��ان��ب م��ن اج���ل يتحقق االك��ت��ف��اء ال����ذايت ال���ذي ح��ث عليه 
ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د وه���ذا ل��ن يتحقق إال إذا ات��ف��ق أب��ن��اء ري��م��ة مع 
بعضهم ال��ب��ع��ض وان��ص��ح أب��ن��اء ري��م��ة أن ي��ك��ون��وا ي���دا واح���دة 
ف��ق��د رب��ط��ن��ا أب��ن��اء ري��م��ة ب��ال��ج��ان��ب ال��ع��س��ك��ري وه���ذا يش مهم 
وعى الناس أن يتحركوا يف ظل املرحلة الراهنة ليكون لريمة 

وأبنائها دور ايجابي يف مواجهة العدوان ومرتزقته.

مشروع اإلذاعة
< إنشاء إذاعة ريمة سيسهم بشكل ايجابي يف 
التوعية املجتمعية التي تتطلبها املرحلة الراهنة 
ملواجهة العدوان ومخططاته اإلجرامية إىل أين 
وصلتم بهذا الجانب وملاذا تعرث هذا املشروع؟

<< نحن يف قيادة السلطة املحلية باملحافظة سعينا إلنشاء 
ه���ذا امل��ش��روع بشكل م��ت��واص��ل وأن���ت تعلم ذل���ك م��ع العلم 
أن���ن���ي ت��واص��ل��ت ب��ال��س��ي��د ال��ق��ائ��د ح����ول ه����ذا امل���ش���روع أله��م��ي��ت��ه 
يف التوعية املجتمعية يف ظل املرحلة الراهنة فإنشاء إذاعة 
بريمة سيشكل جبهة إع��ام��ي��ة يف ال��وع��ي املجتمعي ونحن 
ن�����درك ذل����ك ف��ق��د ط��رق��ن��ا ك���ل األب�������واب أله��م��ي��ة ه����ذا امل���ش���روع 
خصوصا وان ه��ن��اك إذاع����ات محلية تابعة ل��ل��ع��دوان يصل 
ب��ث��ه��ا إىل امل��ح��اف��ظ��ة وت���ق���وم ب��ن��ش��ر س��م��وم وأف���ك���ار ه���دام���ة بن 
أوس������اط امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة ون���ح���ن ع���ربك���م ن��ن��اش��د ال��ق��ي��ادة 
الثورية ممثله بالسيد القائد عبدامللك بن بدر الدين الحويث 
والقيادة السياسية ممثلة باملشري مهدي املشاط بالتعاون 
م��ع��ن��ا وب���ص���ورة ع��اج��ل��ة يف اس��ت��ك��م��ال م���ش���روع اإلذاع������ة ال���ذي 
سيكون لها مردود فعيل وايجابي يف توعية الناس بأهمية 
املرحلة الراهنة يف مواجهة العدوان ومخططاته اإلجرامية.

قضية القدس
< ك����ل����م����ة أخ����������رة ت������������ودون ق����ول����ه����ا م������ن خ��������الل ه����ذا 

اللقاء؟
<< ادع���و أب��ن��اء األم���ة اإلس��ام��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة إىل ال��ت��وج��ه نحو 
ال���ق���ض���ي���ة امل����رك����زي����ة ق��ض��ي��ة ال����ق����دس وان ي���ت���ك���ات���ف أب����ن����اء األم����ة 
مل��واج��ه��ة مخططات ال��ع��دوان اإلس��رائ��ي��يل واألم��ري��ي فنحن 
اليمنين قيادة وشعبا إىل جانب إخواننا الفلسطينين حتى 
ت��ح��ري��ر ال���ق���دس م���ن امل��ح��ت��ل اإلس���رائ���ي���يل ال��غ��اص��ب وال ن��ام��ت 

أعن الجبناء.

عدد مشاريع الطرق  املنفذة 
وقيد التنفيذ 88 مشروعًا 

بكلفة مليار و506 ماليني ريال

 مت في العامني املاضيني تنفيذ  
15مشروعًا شملت بناء خزانات 

جتميعية وشبكات مياه ومشاريع 
آبار بالطاقة البديلة

مشاريع الطرق ساهمت
 بها املجتمعات احمللية 

وشكلت نقلة نوعية للتخفيف 
من معاناة املواطنني

 446 مليونًا و743الف ريال 
إجمالي إاليرادات احمللية 

واملشتركة خالل األعوام 2018 
و2019 و2020م

حوار

د. عبداللطيف شرف الدين
بمناسبة مرور الذكرى السنوية للصرخة كان لزاما من عمل مشاركة للتوضيح أكرث 
حول أهمية الصرخة ولذا سأتطرق يف هذا املقال جانب التأثري النفيس للشعار عى 

دول االستكبار واملعتدين.
 استطيع القول أن الصرخة شعار املسرية القرآنية يشء أسايس فيها، فهذه الصرخة 
ل���ي���س���ت س������اح وم�����وق�����ف ف���ح���س���ب، ب�����ل أن����ه����ا ب���������راءة م�����ن أع���������داء ال����ل����ه وص�����رخ�����ة يف وج���ه 
املستكربين، ولها تأثري ووق��ع كبري يف قلوب أع��داء األم��ة املتمثلن يف دول االستكبار 
ال��ع��امل��ي، وب��م��ا أن ل��ه��ا ه���ذا ال��ت��أث��ري، ف��م��ن ال��واج��ب ت��ردي��ده واالس��ت��م��رار يف ال��ه��ت��اف ب��ه.. 
إن ال��ص��رخ��ة ع��ن��دم��ا ت��خ��رج م��ن أف����واه ال��ن��اس امل��ظ��ل��وم��ن ال����ذي ت���أث���روا ع��ى ن��ح��و سلبي 
بسياسات دول االستكبار حتى وإن كان من يصرخون قلييل العدد، فإن لذلك أثر 
تدمريي كبري بحق أعدائهم، ألن العدو هو يعلم أن ما يقرتفه بحق الناس واملسلمن 
ليس ل��ه م��ربر وال م��س��وغ، فهو يظل خ��ائ��ف ويعيش ع��دم االس��ت��ق��رار ال��ن��ف��يس، حتى 

عى مستوى سياسات ال��دول تراها تتخبط يف سياساتها، ألنها تعرف أنها اقرتفت 
ذنبا جسيما، فعندما نصرخ بهذه الكلمات الله أكرب املوت ألمريكا املوت إلسرائيل 
اللعنة عى اليهود النصر لإسام، فإن العدو يزداد ذعرا وخوفا، ألن هذه الصرخة 
تربك حساباته جميعها... ولذا واجب أن نصرخ يف كل املواقف، ألن املوقف ولو كان 
صغريا ل��ه األث��ر الكبري يف نفسيات ال��ع��دو، ألن ال��ع��دو نفسه يعلم م��دى قبحه حتى 
أمام نفسه، فعندما يعرف العدو فوق معرفته عن نفسه أنه مهزوم نفسيا وأن ما 
يحصل منه من سياسات تدمريية بحق شعوب العالم أمرا منكرا وال يمكن أن يقبله 
أحد وأنا الناس تصرخ يف وجهه مستنكرة ذلك عى الدوام، فهذا ينعكس تدمريا عى 
نفسيته وعقله الاوعي.. ولذا وجب التأكيد عى أهمية الصرخة والنظر لها من منظور 
ت��دم��ريي ع��ى األع���داء إذا م��ا صرخنا بها يف ك��ل مواقفنا الحياتية وت��ك��ون ش��ع��ارا لكل 
حياتنا.. كيف ال نصرخ ونحن ندمر يف كل وقت وإذا لم يقع بنا ذلك عى نحو مباشر 
فهو واقع بأخوة لنا هناك يف املسجد االقى يف فلسطن، وتحاك ضدنا يف كل وقت 

سياسات توقع بنا وتدمر أوطاننا وتجعلنا يف وضع ال نستقر فيه وال نحسد عليه.
ك���م���ا أن ال���ش���ع���ار م���وق���ف وس������اح ب��ع��ي��د امل������دى ي��ح��م��ل ب���ع���دا اس���رتات���ي���ج���ي���ا ش���دي���د ال��ت��أث��ري 
ضمن مشروع عمل جهادي شامل يوصل إىل الخروج من حالة الصمت والجمود 
إىل حالة التعبري ع��ن السخط وس��اح نفيس ومعنوي ي��ع��ربِّرّ ع��ن وع��ي ونضج وتمييز 
العدو من الصديق وكلمات استنكار تعربِّرّ عن عدم الرضا مقابل ما يرتكبه الطواغيت 
ودول االستكبار بحق هذه األمة وتأكيدا عى استجابة عملية لله  كإعان الرباءة من 
املشركن وأعداء اإلسام واملسلمن، تبدأ آثار هذا الشعار من النفس حيث يؤهلها 
التخاذ موقف من األحداث والصراعات بن الحق والباطل ثم يرتك وقعه يف النفس 
و ي��رتس��خ فيها بمعانيه العظيمة وامل��ه��م��ة وب��ع��د ذل��ك ي��ك��ون س��اح��اً معنوياً ونفسياً 
وإعامياً ضد العدو وشعاراً ثابتاً وراسخاً له ما بعده من أعمال ومواقف يف ميدان 

املعركة مع أهل الكفر والنفاق.
و الشعار يعكس وبشكل دائم حالة االستياء من املمارسات األمريكية، فهو بمثابة 
تظاهرة مجتمعية يعرب فيها الناس والجماهري يف القرى  واملدن عن موقفها الرافض 
للسياسات األمريكية واإلسرائيلية، وبالتايل تتكون ظاهرة )العداء ألمريكا وإسرائيل 

وسياساتهما(.

* املدير التنفيذي ملنظمة يمن فلسطن للتنمية واالستجابة اإلنسانية

الصرخة  وتأثيرها النفسي على دول االستكبار



ورغ����������م ش�����ع�����وره�����ا , ب������ل واع������راف������ه������ا ال���ض���م���ن���ي 
بتورطها يف اليمن وغرقها وانغماسها يف هذا 
امل��س��ت��ن��ق��ع ال���ره���ي���ب , وم�����ا ت����رت����ب ع����ى ذل�����ك م��ن 
خ���س���ارة ف���ادح���ة ل��س��م��ع��ت��ه��ا وم��ك��ان��ت��ه��ا ال��ع��رب��ي��ة 
واإلس�������ام�������ي�������ة وال�������دول�������ي�������ة ب����س����ب����ب ه���������ذه ال�����ح�����رب 
ال���ع���دوان���ي���ة ال���ت���ي ت��ش��ن��ه��ا ع����ى ال���ي���م���ن م���ن���ذ أك���ر 
م��ن س��ت��ة أع����وام , ت��ص��ر مملكة آل س��ع��ود عى 
ال���ت���خ���ب���ط وال�����ت�����ذب�����ذب يف س���ي���اس���ت���ه���ا وم���واق���ف���ه���ا 
امل�������ت�������أرج�������ح�������ة وال�������ط�������ائ�������ش�������ة م���������ن ق�����ض�����ي�����ة ال������ح������رب 

والتورط يف اليمن .
وآخ���������ر ت���ق���ل���ي���ع���ات ال�������ري�������اض ذات ال����ص����ل����ة ب��م��ا 
ي���ح���دث يف ال���ي���م���ن إع���ان���ه���ا إس���ق���اط���ه���ا م��ب��ادرت��ه��ا 
ال�����ت�����ي ك���ش���ف���ت ع���ن���ه���ا ق����ب����ل ف��������رة ل�����وق�����ف ح���رب���ه���ا 

وعدوانها عى اليمن .
ح�����ي�����ث أك�����������دت ال�����س�����ع�����ودي�����ة االس��������ب��������وع امل�������ايض 

اسقاط مبادرتها للحل يف اليمن.
ويأيت هذا اإلعان السعودي الغريب عشية 
تسارع ملحوظ يف حدة الحراك الدويل للدفع 
بإنهاء الحرب التي تقودها الرياض عى اليمن 

منذ سبع سنوات .
ون�����س�����ب�����ت " ص����ح����ي����ف����ة ع�������ك�������اظ " ال�����س�����ع�����ودي�����ة 
الرسمية إىل مصادر سعودية حكومية قولها 
:" إن وزي��������ر خ����ارج����ي����ة ه��������ادي أح����م����د ع������وض ب��ن 
م�����ب�����ارك ال��������ذي وص������ل يف وق������ت س����اب����ق االس����ب����وع 
امل����ن����ص����رم إىل م���س���ق���ط , أل���ت���ق���ى ن����ظ����ره ال���ع���م���اين 

يوسف البوسعيدي " .
وطبقا لتلك امل��ص��ادر فقد تناولت مباحثات 
ال��ج��ان��ب��ن ون��ق��اش��ات��ه��م��ا امل��س��ت��ف��ي��ض��ة امل��ق��رح��ات 
األم����م����ي����ة األخ���������رة ل���ل���س���ام يف ال���ي���م���ن , وه������و م��ا 
ي���ع���ن���ي ت����خ����ي ال����س����ع����ودي����ة ال�����ت�����ي ظ����ل����ت ت��ض��غ��ط 

لتمرير مبادرتها عن رؤيتها للحل يف اليمن.
ومنذ نشر صنعاء مقاطع لعملية عسكرية 
يف ج���ي���زان وال���ت���ي أظ���ه���رت ال��ج��ي��ش ال��س��ع��ودي 
وم���رت���زق���ت���ه يف ح���ال���ة ُي�����رىث ل��ه��ا ع���ى اي���ق���اع ت��ق��دم 
م��ق��ات��ي ال��ج��ي��ش ال��ي��م��ن��ي ول���ج���ان���ه ال��ش��ع��ب��ي��ة يف 
ع��م��ق امل����دن ال��س��ع��ودي��ة , ت��ح��اول ال���ري���اض التي 
ظ���ل���ت ت����ن����اور ع����ى م�����دى األش����ه����ر األخ�������رة ب���ورق���ة 
السام , الدفع نحو إنهاء الحرب وذلك بدافع 

من خشيتها ومخاوفها التي تتنامى يوما بعد 
ي������وم م�����ن ت���ع���رض���ه���ا ل���ل���م���زي���د م�����ن االن����ت����ك����اس����ات , 
أو ن����ش����ر ص����ن����ع����اء م�����زي�����د م������ن امل�����ش�����اه�����د امل�����ص�����ورة 
النتصارات قواتها يف العمق السعودي , وهو 
ما يعني مزيد من الفضائح واالنتكاس بالنسبة 
للسعودية وفقدانها لسمعتها ومكانتها التي 

تأثرت كثرا بسبب حربها عى اليمن .
وع�������ى ص����ل����ة ب����م����ا ح�������دث يف ج�����ي�����زان م�����ؤخ�����را , 
ي����ت����س����اءل ع������دد م�����ن ال����س����ع����ودي����ن ع�����ر م��ن��ص��ات 
ال���ت���واص���ل اإلج���ت���م���اع���ي وغ����ره����ا ع����ن س���ب���ب ف����رار 
ال�����ج�����ن�����ود ال�����س�����ع�����ودي�����ن ب����������دون أس����ل����ح����ة وم������دى 
ال����ت����أث����ر ال���س���ل���ب���ي ل���ه���زي���م���ة ال���ج���ي���ش ال���س���ع���ودي 
يف م���ع���رك���ة ج����ي����زان األخ��������رة وع�����ى ذل�����ك ال��ن��ح��و 
والصورة املخزية التي عكستها املشاهد املصورة 
ال����ت����ي ن���ش���رت���ه���ا ص���ن���ع���اء , وس���ب���ب���ت ح����رج����ا ك���ب���را 

للمملكة وجيشها املندحر .
كل ذلك وغره يؤكد وجود مؤشرات كثرة 
وخطرة بدأت تلوح يف أفق مملكة آل سعود 

املظلم عى مستوى الداخل السعودي.
 ف��ب��ع��د دخ����ول ال���ح���رب ال��ت��ي ت��ق��وده��ا اململكة 
ع�����ى ال���ي���م���ن ع���ام���ه���ا ال����س����اب����ع , وت�����داع�����ي�����ات ه���ذه 
ال���س���ن���وات ال��ع��ج��اف وآث����اره����ا ال��س��ل��ب��ي��ة امل��رت��ب��ة , 
ب���دأ امل���واط���ن���ون ال��س��ع��ودي��ون ي��ل��م��س��ون ذل���ك يف 
واق��ع��ه��م امل��ع��اش , فضا ع��ن ذل��ك فقد أصبح 
النظام السعودي حاليا ق��اب قوسن أو أدىن 
م��ن م��واج��ه��ة غضب شعبي , يتوقع مراقبون 
خ�������روج�������ه ع�������ن س�����ي�����ط�����رة ح������ك������ام امل����م����ل����ك����ة ال�����ذي�����ن 
يمارسون سياسة قمعية ال تسمح أبدا بارتفاع 
أي ص������وت م�����ع�����ارض م���ه���م���ا ك����ان����ت م���ش���روع���ي���ت���ه 

وأحقيته .
وب�����ح�����س�����ب م������راق������ب������ن مل�������ا ي������ح������دث يف ال������داخ������ل 
السعودي م��ن غليان , ف��إن الغضب الشعبي 
املتصاعد يف اململكة يركز حول قمع واعتقال 
وت����غ����ي����ي����ب ال�����ك�����ث�����ر م�������ن امل�������ع�������ارض�������ن ل����س����ي����اس����ات 
وم��م��ارس��ات ال��س��ل��ط��ات ال��س��ع��ودي��ة ب��ح��ق أب��ن��اء 
ش��ع��ب��ه��ا م����ن ن���اش���ط���ن ح���ق���وق���ي���ن ورج��������ال دي���ن 
وإع������ام������ي������ن .. م�����ش�����ري�����ن إىل أن ه���������ذا ل�������م ي���ع���د 

التحرك الوحيد يف الداخل السعودي .

حيث بدأت أيضا تحركات شعبية مماثلة , 
مناهضة للزج بالجنود السعودين إىل محارق 
امل��������وت يف ال����ح����د ال����ج����ن����وب����ي ل���ل���م���م���ل���ك���ة , الس���ي���م���ا 
بعد العمليات األخرة التي بث إعام صنعاء 
ال��ح��رب��ي مقاطع حية م��ص��ورة عنها يف منطقة 
ج��ي��زان , وال��ت��ي وضعت السلطات السعودية 
يف موقف أقل ما ُيوصف بأنه ُمخز , باإلضافة 
إىل ال����خ����س����ائ����ر ال�����ك�����ب�����رة ال�����ت�����ي ت����س����ت����ن����زف خ����زائ����ن 
امل����م����ل����ك����ة يف اإلن�������ف�������اق ع������ى أت����ب����اع����ه����ا وم���رت���زق���ت���ه���ا 
داخ��ل املحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة 
التحالف , والتي ظهرت انعكاساتها السلبية 
ع��ى االق��ت��ص��اد ال��س��ع��ودي ومعيشة املواطنن 

هناك بكل جاء ووضوح ال مراء فيهما.
وال َب�������������َدَع أن ي�����ق�����ول ال�����ق�����ائ�����ل م������ع ذل�������ك :" إن 
ال��س��ع��ودي��ة ل��م ت��رك ب��اب��اً إال وط��رق��ت��ه , للبحث 
ع�����ن وس����ي����ط ُي����خ����رج����ه����ا م�����ن امل����������أزق ال����ك����ب����ر ال�����ذي 

وضعت فيه نفسها بالحرب عى اليمن ".
ووفقا ملحللن مهتمن بما يحدث يف الداخل 
السعودي من حراك شعبي مناهض لسياسة 
اململكة واستمرارها يف ورطتها يف اليمن :" فإن 
االستنفار العاملي الغر مسبوق لوقف الحرب 
ع��������ى ال������ي������م������ن ي�����ك�����ش�����ف ع��������ن ح������ج������م ذل�����������ك امل�����������أزق 
السعودي الذي كان سببه أساسا هذه الحرب 

والعدوان عى اليمن " .
وب���ح���س���ب م����راق����ب����ن أي�����ض�����ٌا , ف������إن م���م���ل���ك���ة آل 
سعود وصلت إىل _ نقطة الاعودة _ مايعني 
أن�������ه�������ا الب�����������د أن ت�������دف�������ع ث������م������ن م��������ا أق��������دم��������ت ع���ل���ي���ه 
خصوصا بعدما ارتفعت أصوات أهايل وأقرباء 
ال���ج���ن���ود ال���س���ع���ودي���ن يف ال�����ح�����دود ال���ج���ن���وب���ي���ة , 
وال������ت������ي ت����ط����ال����ب س����ل����ط����ات ال������ري������اض ب���ت���ف���س���رات 
مقنعة للفشل العسكري ال��س��ع��ودي الذريع 
ال����ذي ج��ع��ل أب��ن��اءه��م ُع��رض��ة ل��ل��م��وت أو ال��ف��رار 
وت���رك ك��ل ذل��ك ال��ع��ت��اد العسكري امل��ه��ول وراء 
ظهورهم , وقدتركوه خلفهم يوم ولوا ُمدبرين 

.!
وع������������ى م������������دى األي������������������ام امل�������اض�������ي�������ة أط��������ل��������ق أه���������ايل 
الجنود السعودين الفارين ومعهم ناشطن 
ح����ق����وق����ي����ن س�����ع�����ودي�����ن ع������ر م������واق������ع ال����ت����واص����ل 
اإلج����ت����م����اع����ي ح���م���ل���ة ت����غ����ري����دات ك����ب����رة , ط���ال���ب���وا 
خ���ال���ه���ا ويل ال���ع���ه���د ووزي�������ر ال����دف����اع ال���س���ع���ودي 
م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان ب��ت��ق��دي��م اس��ت��ق��ال��ت��ه وال��ك��ف 

عن العبث بأرواح أبنائهم.
وأش������ار ال��ن��اش��ط ال���س���ع���ودي م��ح��م��د ال��ع��ت��ي��ب��ي 
يف إح����دى ت��غ��ري��دات��ه ذات ال��ص��ل��ة ب��م��ا ح���دث يف 
جيزان مؤخرا إىل أن الرواتب واملزايا املمنوحة 
ألب�����ن�����ائ�����ه�����م ال�����ج�����ن�����ود ُت������ع������د األق�����������ل ع�������ى م���س���ت���وى 

العالم , إذا ما قيست بإمكانات اململكة .
وأك���د العتيبي أن ال��س��ع��ودي��ن ل��ن يتغافلوا 
ع��ن فشل ويل العهد ال���ذي ق��ال أن��ه تسبب يف 
ازهاق أرواح جنود سعودين .. متسائا : عن 
أسباب هروب الجنود السعودين هكذا بدون 

أسلحة .
ف�����ي�����م�����ا ذك����������ر م���������غ���������ردون س�������ع�������ودي�������ون آخ����������رون 
السلطات السعودية بخسائر القوات املصرية 
يف اليمن إبان عهد الرئيس الراحل جمال عبد 

الناصر يف ستينيات القرن املايض .
ون��ق��ل ع���ن رج����ل ال���دي���ن ال���س���ع���ودي امل��ع��ارض 
ن���اص���ر ال���غ���ام���دي ق���ول���ه :" إن ض���اب���ط���ٌا س���ع���ودي���اً 
رف����ي����ع����اً أك�������د ل������ه أن�������ه ال ي�����وج�����د م������ا ي�����وق�����ف ق������وات 
ص���ن���ع���اء , وأن����ه����ا ت��س��ت��ط��ي��ع ال�����وص�����ول إىل م��اه��و 
أب���ع���د م���ن ال��خ��وب��ة ب��ج��ي��زان , وت���ح���دي���دا منطقة 

ال�����درب غ����رب أب���ه���ا يف ع��س��ر , واص���ف���اً م���ا ح��دث 
يف ج��ي��زان م��ن وص���ول م��ق��ات��ي ال��ج��ي��ش اليمني 
ولجانه الشعبية إىل الخوبة وقتل أعداد كبرة 
من الجيش السعودي وأخذ كميات كبرة من 
أسلحته ومعداته كغنائم , بالتمدد الخطر يف 

مسار الحرب .
وت������������س������������اءل : م�����������ن امل������������س������������ؤول ع�����������ن م�����������ا ح�������دث 
يف ج�������ي�������زان , وأك������������د ك������ذل������ك , إن م��������ع��������اداة غ�����زة 
وف��ل��س��ط��ن وإس����ك����ات امل���س���اج���د وت���وس���ي���ع ه��ي��ئ��ة 

الرفيه يف اململكة لم تنفع بيشء .
ه��ذا فيما تحدثت مواقع إخبارية سعودية 
معارضة عن حجم اإلنفاق املهول الذي تنفقه 

اململكة عى الساح .
وقالت تلك املواقع اإلخبارية " إن ما تنفقه 
مملكة آل سعود عى صفقات األسلحة يفوق 
ك��ل امل��ن��اف��س��ن يف املنطقة , خ��ص��وص��اً إس��رائ��ي��ل 

وإيران .
ون��ق��ل��ت ع���ن أح����دث ت��ق��ري��ر مل��ج��ل��ة " ن��ي��وزوي��ك 
" األم��ري��ك��ي��ة ق��ول��ه :" ب���ن ال��ف��اع��ل��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة 
وال���ع���س���ك���ري���ة إلي��������ران وامل���م���ل���ك���ة ب����ون����اً ش����اس����ع����اً " 
مؤكدا أن املشكلة ليست يف التسليح , بل يف " 
العقلية الطفولية " التي تدير املوارد , يف إشارة 
منه إىل سياسة ويل العهد السعودي محمد 
بن سلمان , الذي ُيجمع الكثر من السعودين 
عى أنه يستحق محاكمة عسكرية بسبب ما 
ي�����ح�����دث ل���ل���ج���ي���ش ال������س������ع������ودي م������ن ان����ت����ك����اس����ات 
وه���زائ���م ُم��ن��ك��رة يف ال���ح���رب ع���ى ال��ي��م��ن رغ����م ما 

يمتلكه من ترسانة حربية حديثة ومتطورة .
ك��ل ه���ذه امل���ؤش���رات وغ��ره��ا تجعلنا نخلص 
هنا إىل القول : أن اململكة اليوم باتت يف ورطة 
م������ا ب����ع����ده����ا ورط���������ة , وأن ح����رب����ه����ا ال����ح����ال����ي����ة ع��ى 
ال��ي��م��ن أك����ر خ��ط��أ ارت��ك��ب��ت��ه يف ت��اري��خ��ه��ا س��ت��دف��ع 
ث����م����ن����ه ال�����ب�����اه�����ض وامل�����ك�����ل�����ف ع�������ى امل�����������دى ال����ق����ري����ب 
والبعيد , وقد أدركت أخرا ولو عى استحياء 
بعد استكبار وغرور جنى عليها أنها تورطت يف 
املستنقع اليمني وتبحث اآلن عن من ينتشلها 

منه بأي طريقة كانت !.
...... يتبع ......

اليمن بني رضورة الحوار 
وعبقرية االنتصار

قد يسأل سائل: هل األوضاع اليمنية وما تعيشه اليمن 
اليوم من أزم��ات وح��روب وتحديات له عاقة بما يجري 
إقليمياً وعاملياً، أم هناك أمور وسيناريوهات تحاك وراء 

الكواليس ؟!
ال أخ��ف��ي��ك��م س����راً ب��أن��ه ال م��ج��ال ل��ل��ت��ف��اوض وال���ح���وار بن 
ك��اف��ة األط�����راف يف ظ��ل ف��ق��دان ال��ث��ق��ة واس��ت��م��رار ال��رش��ق��ات 
الصاروخية من هنا وهناك  .. مادامت القوة العسكرية 
هي سيدة املوقف.. ومن يسخرها لخدمة أجندة ذاتية و 
أه����داف م��ا ورائ��ي��ة ال��خ��اس��ر ال��وح��ي��د فيها ه��و ال��وط��ن أرض���اَ 
وإن��س��ان��ا ووح�����دة وه���وي���ة وه���و م���ن ي��دف��ع ال��ث��م��ن ب��اه��ظ��اَ يف 
نهاية املطاف, نحن نعيش اليوم يف عالم زاخر باألحداث 
واألزم�������ات ت��ش��اب��ك��ت ف��ي��ه امل���ص���ال���ح, وت���داخ���ل���ت ف��ي��ه امل��ن��اف��ع 
وتعقدت فيه القضايا واملشاكل, لهذا وذاك أصبح البحث 
عن  حلول ومعالجات أمراً حتمياً قد يكون الحوار محلياً 
أو إقليمياً أو دولياً , بحسب طبيعة القضايا واألزمات .. 
وع��ى كافة املستويات سياسياً, واق��ت��ص��ادي��اً, واجتماعياً, 
وعسكرياً .. من هناك ندرك بأن الحوار قد أصبح ضرورة 
من ضرورات العصر للتغلب عى تلك املشكات واألزمات 
وقد يكون من أهم القضايا املعقدة قضية الدين بمعنى 
ان األم���ة اإلس��ام��ي��ة ال��ي��وم يف ع���راك وص���راع وتناحر وه��ذا 
بسبب املسائل الخافية يف االنتماء ملذهب ما أو جماعة 
م���ا أو ف��ك��ر م�����ا.. إذا اس��ت��س��ل��م امل��س��ل��م��ون مل���ا ي���س���اوره���م من 
أفكار خاطئة وأوهام ضالة وأقاويل باطلة ودخل الشك 
يف رسالتهم يف ال��ح��ي��اة ف��اب��د أن ت��ت��ض��اءل قوتهم وتوهن 
عزائمهم وتسقط هيبتهم من نفوس أعدائهم مصداقاً 
لقول رسولنا الكريم عليه الصاة والسام وآله  :) يوشك 
أن تتداعى عليكم االمم كما تتداعى األكلة إىل قصاعها, 
فقال قائل أمن قلة نحن يا رسول الله ؟ قال ال بل أنتم 
يومئذ ك��ث��ر, ولكنكم غ��ث��اء كغثاء السيل . ولينزعن الله 
امل���ه���اب���ة م���ن ص�����دور ع���دوك���م ول��ي��ق��ذف��ن يف ق��ل��وب��ك��م ال��وه��ن 

قالوا وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية املوت(..
وم��ت��ى م��ا دب ال��ح��رص وال���وج���ل وال���وه���ن يف االم����ة فشا 
فيها الخنوع والذل والهوان .. فالحوار املسؤول الجاد يعد 
جزءاً ال يتجزأ من الحوار الحضاري الديني فالحضارات 
يف ك��ل ب��ق��اع االرض ق��ام��ت أس��اس��اً ع��ى ق��اع��دة م��ن ال��دي��ن 
وم��ن هنا ف��إن الحوار الحضاري ال يمكن عزله عن الدين 

النه يتشابك معها بطريقة أو بأخرى أردنا أم لم نرد ..
إذن م�����ن ب������اب أوىل ي���ن���ب���غ���ي أن ي����ك����ون ه����ن����اك ح�������وار ع��ى 
م��س��ت��وى ك���اف���ة ال���ط���وائ���ف وامل����ذاه����ب ح��ت��ى ي��خ��رج��وا ب��ف��ك��رة 
م��وح��دة ت��ج��اه أع��دائ��ه��م الحقيقين ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك أم��ن 
واستقرار يف املنطقة بدون توافق وسام بن كافة القوى 
الوطنية بشتى ألوانها وأشكالها وأطيافها إذا كنا يف املايض 
قد شهدنا حروباً صليبية دامية فنحن اليوم نشهد حروباً 
ضروساً ضد أبناء األم��ة الواحدة تحت مسميات حزبية 
وطائفية ومذهبية وعرقية يقف وراءها األعداء أياً كانوا 
عى املستوى املحي أو اإلقليمي أو الدويل, بل تعد القضايا 
ال���دي���ن���ي���ة يف ك���ث���ر م����ن األح����ي����ان ب��م��ث��اب��ة ال���ح���دي���ق���ة ال��خ��ل��ف��ي��ة 
ملعظم القضايا واملشكات ملا للدين من تأثر عمييق وقوي 

يف نفوس الكثر من أبناء األمة .
من هنا ن��درك أهمية تحديد أه��داف الحور حتى تكون 
هذه األهداف دليًا للمتحاورين فا يحيد عنها طرف من 
األط�������راف .. إذ ب�����دون ت��ل��ك األه�������داف ي��ظ��ل ال���وض���ع م��رت��ب��ك��اً 

وك����������������ل ط����������������رف ي����غ����ن����ى 
ع����������ى ل��������ي��������اه , أض�������ف 
اىل ذل�����ك ض�������رورة أن 
ي�������ك�������ون ه�������ن�������اك م����ن����اخ 
م�����������ن�����������اس�����������ب ل����������ل����������ح����������وار 
ي��������ن��������أى ع���������ن األح��������ك��������ام 
وال��������ش��������روط امل���س���ب���ق���ة 
أو امل��ف��اه��ي��م امل��ع��ول��ب��ة 
ع������������������ن روح  ب��������������ع��������������ي��������������داً 
االن�����������ت�����������ق�����������ام وال�������ع�������ق�������د 
ال��ن��ف��س��ي��ة ف��ال��ن��ظ��رات 
أو  االس�������������ت�������������ع�������������ائ�������������ي�������������ة 
ال��������������غ��������������رور خ����������ط����������ره يف 
ي������ق������ل  ال  ح��������������������������وار  أي 
ع��������ن خ�����ط�����ر ال�����ش�����ع�����ور 

بالدونية ..
وهكذا نجد أن أي 
ح����وار ل���م ول���ن يكتب 
له النجاح إذا حاول 
أح����د األط�������راف إل��غ��اء 
اآلخر او التقليل من 
ش��������أن��������ه أو االح�������ت�������ك�������ار 
ب�����������ح�����������ق�����������وق م������س������ب������ق������ة 

دون االخر لذا 
الب������������د م���������ن اح������������رام 
اآلخ���������ر  وأف�����������ك�����������ار  آراء 

مهما كانت.. فالتنابذ وع��دم التسليم بحق أي ط��رف قد 
ي���ؤدي إىل ات��س��اع ال��ف��ج��وة وتعميق ال��ج��ف��وة ب��ن الطرفن 
فا داعي لنبش املايض وخلط األوراق وإدعاء الحق دون 

االخر.
إذا كان القرآن الكريم قد دعا إىل الحوار مع أهل الكتاب 
يف قوله تبارك وتعاىل ) قل يأهل الكتاب تعالوا إىل كلمة 
س����واء ب��ي��ن��ن��ا وب��ي��ن��ك��م أال ن��ع��ب��د إال ال��ل��ه وال ن��ش��رك ب���ه شيئاً 
وال ي��ت��خ��ذ ب��ع��ض��ن��ا ب��ع��ض��اً أرب���اب���اً م���ن دون ال��ل��ه (  س����ورة آل 

عمران )64(.
ف���ه���ذه دع�����وة ق���رآن���ي���ة ص��ري��ح��ة اىل ط����رف دي���ن���ي آخ����ر فما 
ب��ال��ن��ا ون��ح��ن أم���ة واح����دة إل��ه��ن��ا واح����د ون��ب��ي��ن��ا واح����د وق��رآن��ن��ا 

واحد وقبلتنا واحدة ..
ال يكتفي القرآن الكريم بمجرد املبادرة بل يرسم أيضا 
أس���ل���وب ال����ح����وار, ف���ال���ح���وار ال���ج���اد س���ي���ؤدي إىل م��ن��اق��ش��ات 
وم������ج������ادالت ورؤى م���ت���ب���اي���ن���ة , ول���ك���ن���ه���ا يف األخ�������ر س���ت���ؤدي 
إىل آداب ال��ح��وار )وال ت��ج��ادل��وا أه���ل ال��ك��ت��اب إال ب��ال��ت��ي هي 

أحسن( سورة العنكبوت )46(.
ه��ذا ح���وار م��ع أه��ل ال��ك��ت��اب فما بالنا ون��ح��ن أب��ن��اء وطن 
واح���د وع��ق��ي��دة واح���دة .. ينبغي ب��ل يجب علينا أن يكون 
ال��ح��وار أك��ر عقانية وشفافية ومصداقية وم��ن آج��ل ان 
يكون هناك حوار مثمر وجاد وتعاون وثيق قد دعا القرآن 
ال���ك���ري���م اىل ض�������رورة ت���ع���رف ك����ل ط�����رف ع����ى اآلخ������ر وت��ف��ه��م 

مواقفه وشروطه دون تذمر أو تشدد أو اجحاف ..
صفوة القول : فلنرك ما يستحيل االتفاق عليه ولنتجه 
إىل ما يمكن اإلجماع عليه دون استعاء أو  غرور من أجل 
االلتقاء عى مبادئ  ورؤى توافقية وصواًل إىل نتائج مثمرة 
ملا فيه خر الوطن أرضا وإنسانا ووحدة وهوية وانتماء ..
أم��ا عبقرية االن��ت��ص��ار مهما حققت م��ن ان��ت��ص��ارات عى 
الواقع امليداين ستظل هناك تحديات محورية لم تكتمل 
إال ب���ح���ل ك����اف����ة ال���ق���ض���اي���ا ال���ع���ال���ق���ة ع����ى م���س���ت���وى ال���س���اح���ة 

اليمنية. 
كلمات مضيئة : 

إذا أردنا أن نعود إىل مجدنا وسيادتنا فما علينا إال ان 
نتحى بالشمائل التي أوج��دت ه��ذه القوة وأن��ش��أت تلك 
السيادة فإن أمر هذه األمة ال يصلح إال بما صلح به أولها 
م��ا علينا إال ان نتجمل ب��أخ��اق أس��اف��ن��ا امل��ي��ام��ن ون��ت��ذرع  
بالوسائل التي مكنت لهذا الدين ان يسود وهيأت لتك 
األم���ة التمكن يف األرض إن���ه اإلي��م��ان ال��راس��خ يف القلوب 

فاإليمان هو قوة األمة فإذا فر اإليمان فرت األمة ..
م��اذا نقول حن نجد علماء األم��ة األج��اء قد أصابهم 
ع��م��ى ال��ق��ل��وب فتخلفوا ع��ن ال��رك��ب وأص��ب��ح��وا يلتمسون 
خطى األعداء والعماء .. عكفوا عى عبادة الظالم بعد 
أن فروا من عبادة الواحد القهار ومن تمرد عى الله وكله 
الله اىل أشر الناس ولنا يف قصص القرون السابقة آيات 

وعظات وعر!! 

احمد  الفقيهعبدالسالم التويتي

الساحل الغريب   )الحلقة 75 (
وهكذا كان التنافس بن البحر األحمر وبن الخليج 
الفاريس أو بحر ُعمان قائماً منذ أقدم العصور وكانت 
أهمية أحدها تزداد عى حساب اآلخر تبعاً للظروف 
السياسية يف منطقة الشرق األدىن والقوى املتحكمة 
يف امل���ن���اف���ذ ال���ت���ج���اري���ة ف��ق��د ادى ال����ص����راع ب���ن ال��دول��ت��ن 
ال��س��اس��ان��ي��ة وال��ب��ي��زن��ط��ي��ة يف ال���ق���رن ال���س���ادس امل��ي��ادي 
إىل ال����ت����ن����اف����س ع�����ى ال����س����ي����ط����رة ع�����ى ال����ط����ري����ق ال���ب���ح���ري 
ل��ل��ت��ج��ارة ال��ش��رق��ي��ة وي��س��ج��ل ال��ن��ق��ش امل���ع���روف بنقش 
اب��ره��ة وت��ض��م��ن م��ش��روع ق��ي��ام��ه ب��رم��ي��م س��د م����أرب يف 
سنة 542م ووص���ول وف��د م��ن قبل ملك ال���روم ووف��د 
م���ن ق��ب��ل ك��س��رى م��ل��ك ف����ارس يف ج��م��ل��ة ال���وف���ود ال��ت��ي 
قدمت إىل مأرب مع تلك السنة ويفسر الدكتور جواد 
عي املغزي من قدوم هؤالء الرسل إىل عاصمة سبا 
ال��ق��دي��م��ة ب���ال���ص���راع ال��ق��ائ��م ب���ن ال�����روم وال���ف���رس لضم 

اليمن إىل جانب هؤالء أو أولئك فيقول : 
ل����م ي���ك���ن م���ج���يء ه������ؤالء امل���ب���ع���وث���ن إىل أب����ره����ة مل��ج��رد 
التهنئة أو التسلية أو املجاملة أو ما شاكل ذلك من 
ك��ل��م��ات م��ك��ت��وب��ة يف م��ع��ج��م��ات ال��س��ي��اس��ة ل��ك��ن ك��ان��ت 

األم���ور أخ���رى أب��ع��د م��ن ه��ذه وأه���م ه��ي ج��ر أب��ره��ة إىل 
ه���ذا امل��ع��س��ك��رأوذاك وت��رج��ي��ح ك��ف��ة ع��ى اخ���رى وخنق 
التجارة يف البحر األحمر أو توسيعها ومن وراء ذلك 
إما نكبة تحل بمؤسسات الروم وتجارتهم  وإما ربح 

وافر يصيبهم ال يقدر.
لقد كان العالم إذاك كما ه��واآلن جبهتن شرقية 
متمثلة يف روسيا والصن , وغربية أمريكا وبريطانيا 
وفرنسا ويف ذلك العصر الفرس والروم الكل طبالون 
م��زم��رون م��ن امل��م��ال��ك ال��ص��غ��رةوامل��ش��ي��خ��ات وي��رض��ون 
وي��غ��ض��ب��ون وي��ث��ي��ب��ون أو ي��ع��اق��ب��ون أرض���ا للجبهة التي 

هم فيها وزلفى إليها وتقرباً .
لقد سخر الروم كل قواهم السياسية للهيمنة عى 
جزيرة العرب وإبعادها عن الفرس وعن امليالن اليهم 
عى األقل وعمل الفرس من جهتهم عى تحطيم كل 
ج��ب��ه��ة ت��م��ي��ل ل��ل��روم وت��ؤي��د وج��ه��ة ن��ظ��ره��م وع���ى منع 
سفنهم من الدخول إىل البحر الهندي واإلتجار مع 
ب��اد العرب وك��ان نواخذ ف��ارس وعمان واليمن قبل 
اإلسام يحتكرون التجارة البحرية يف األبلة وصحار 

, وك���������ان���������ت األب���������ل���������ة م���������ن م������دن 
ال���دول���ة ال��س��اس��ان��ي��ة ال��واق��ع��ة 
عى الحدود العربية بحيث 
ك���������ان���������ت ال�������س�������ف�������ن ال������ف������ارس������ي������ة 
وال��ي��م��ن��ي��ة وال���ع���م���ان���ي���ة ت��خ��رج 
م����������������ن األب����������������ل����������������ة وت�������������ع�������������ر م��������ي��������اه 
ال����خ����ل����ي����ج ل����ت����م����ي إىل ال���ه���ن���د 
وال�����������ص�����������ن وت��������م��������ك��������ن ال��������ف��������رس 
ب��ف��ض��ل ان���ض���واء ع���رب اليمن 
وعمان والبحرين املتمرسن 

يف املاحة يف املحيط الهندي لهم من السيطرة ومن 
ال��ت��ج��ارة ال��ب��ح��ري��ة م���ع ب��ي��زن��ط��ة يف س��ي��اس��ت��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة 
عى ما كان يصلها من تجارة الهند عر البحر األحمر 
لذلك السبب حرض البيزنطيون عى تشجيع املاحة 
يف ه����ذا ال��ب��ح��ر مل��ق��اوم��ة اح��ت��ك��ار ال���ف���رس ل��ت��ج��ارة ال��ه��ن��د 
وال��ص��ن وذل��ك بتأمن ط��رق القوافل املوصلة مابن 
قفط وبرنيس أو ميوس هورموس أكر موائن مصر 
ع��ى البحر األح��م��ر التي تتلقى متاجر الهند والصن 

وكانت سفن الحبشة تتخذ هذا البحر 
طريقاً لنقل التجارة الشرقية من ثغر 
عدن إىل ثغري مصر املطلن عى البحر 
األحمر ومنذ منتصف القرن السادس 
امل����ي����ادي اخ����ذ ه�����ذان ال���ث���غ���ران ي��ت��خ��ل��ي��ان 
ب�������ال�������ت�������دري�������ج ع���������ن م�����ك�����ان�����ت�����ه�����م�����ا ال�����س�����ام�����ي�����ة 
لصالح القلزم الواقعة يف نهاية الخليج 
العربي من البحراألحمر فكانت السفن 
تصل إىل ميناء برنيس القديمة وتفرغ 
بعض شحناتها يف حن كانت معظم 
ح��م��والت��ه��ا ت��ف��رغ يف ال��ق��ل��زم ث���م ت��ن��ق��ل ع���ر ال��ق��ن��اة ال��ت��ي 
ك���ان���ت ت���رب���ط ال��ن��ي��ل ب��ال��ق��ل��زم إىل داخ�����ل م��ص��ر وب���م���رور 
ال���زم���ن ط���م���رت ال����رم����ال م���ج���رى ه����ذه ال���ق���ن���اة ف��ل��م تعد 
ت����ص����ل����ح ل����ل����م����اح����ة وظ�����ل�����ت ك�����ذل�����ك ح����ت����ى ف����ت����ح ال����ع����رب 
املسلمون ملصر ثم اعاد عمروبن العاص حفرها تنفيذاً 
ألمر الخليفة عمر بن الخطاب واصبح البحر األحمر 
يف العصر اإلسامي بعد ان ازداد فيه نشاط العرب 

التجاري بحرة إسامية خالصة.

بوح الرياع

 

كالم مخيط بصميل 
ال�����س�����ب�����ت ق�����ب�����ل امل�����������ايض أع�����ل�����ن�����ت وزارة ال����خ����ارج����ي����ة 
األمريكية بما معناه أنها تحاول إيقاف الحرب يف 
اليمن لكن م��ن أسمتهم الحوثين ه��م الرافضن 

إيقافها.
وم�����������ن ق����ب����ل����ه����ا ط�������رح�������ت ال������س������ع������ودي������ة م��������ا أس����م����ت����ه����ا 

ب�"مبادرة إيقاف الحرب يف اليمن"..
أما القانون الدويل بهذا الشأن فينص عى التايل:
أن أي دول���ة أو أك���ر م��ن دول���ة أع��ت��دت ع��ى دول��ة 
أخ�����رى ف��أن��ه��ا ت��ت��ح��م��ل ك���اف���ة أع���ب���اء وت���ب���ع���ات ون��ت��ائ��ج 
ع���دوان���ه���ا م���ن إع�����ادة إع���م���ار وم��خ��ت��ل��ف ال��ت��ع��وي��ض��ات 

املادية واملعنوية..
وإن ال����دول����ة أو ال������دول امل��ع��ت��دي��ة ال ي��ح��ق ل��ه��ا ب��أن 
تكون صاحبة م��ب��ادرة إي��ق��اف ال��ح��رب ب��ل يقبل من 

دولة أخرى محايدة.
لذلك وبما ان أمريكا والسعودية هما الدولتان 
الرئيسيتان املعتديتان عى بادنا فأن تصريحاتهما 
كام يف كام وال ينطي عى أحد ألنه مجرد كام 

مخيط بصميل.
التفرعات 

م�����ن�����ذ أوائ���������������ل ال�����ت�����س�����ع�����ي�����ن�����ات واىل ال��������ي��������وم ش����ه����دت 
ب���ع���ض األح����������زاب ت���ف���ري���خ���ات أو ت����ف����رع����ات م��ل��ح��وظ��ة 
حتى املؤسسات أو الهيئات التي ال يجوز تفريعها 
ب�������ال�������رغ�������ي�������ب أوال�����������ره�����������ي�����������ب، ع����������ى ذك��������������ر ال������ت������ف������رع������ات 
ه�����ن�����اك ت�����ف�����رع�����ات خ�����ط�����رة يف ح����ي����ات����ن����ا ب���������دأت يف ع����ام 
1990م وم���ازال���ت مستمرة اىل ال��ي��وم، خ���ال عقد 
ال��ت��س��ع��ي��ن��ات امل��ت��ه��م ف��ي��ه��ا ال���ث���اث���ة األح�������زاب ال��ك��ب��رة 
ويف الوقت الراهن الحزب الكبر الفضفاض الذي 
فرع نفسه اىل ستة فروع، لكن إذا كانت تفرعات 
األح������زاب ب���أي���اد ي��م��ن��ي��ة ف��إن��ه��ا ت��ح��م��ل درج�����ة خ��ط��ورة 

ن���س���ب���ي���ة أم�������ا ت����ف����ري����ع أو ت����ف����ري����خ ال������وط������ن ب���م���س���م���ي���ات 
م���ك���ون���ات ون���خ���ب أخ�����رى ب���أي���اد خ���ارج���ي���ة ف��إن��ه��ا ذات 
خطورة قصوى لكن لن يمروا وهيهات منا الذلة..

أفيد بطيخ وطني 
ال���ع���ن���وان أع�����اه ل��ي��س ص��ف��ة ل��ل��ب��ط��ي��خ ال��وط��ن��ي بل 
ه���و اس���م أح���د امل���ه���رة ال����ذي ي��ح��ت��ل م��س��اح��ة ص��غ��رة 
من الضفة الشرقية لشارع املطاعم اسمه الكامل 
"أف���ي���د ب��ط��ي��خ ع��ب��دال��ش��م��ام ال��ح��ب��ح��ب��ي" ت���أك���دت من 
ص����ح����ة االس���������م م������ن ص����اح����ب����ه ال���������ذي ق�������ال ان�������ه اس���م���ه 
وطبعاً االسم ال يتعدل قلت له ممكن أكتب عنك 
يف أح������د ال���ص���ح���ف ب����أن����ك خ����ب����از م����اه����ر وخ�����ب�����زك ب���اه���ر 
وتستحق لقب وطني بجدارة قال أكتب يشرفني 
ذل�����ك وس����أق����ول ك���ت���ب ع���ن���ي أح�����د ال���ش���ب���اب، ق���ل���ت ال 
أحد الشيبات العمر ال يتعدل مطلقاً كررت قراءة 
االسم فكرت ثاث دقائق وتأملت ضعفها ورأيت 
بأنه اسم برودي مش بطال لكن مش مهم االسم 
املهم أن أفيد املختص يف طباخة خر الزالبيا بالزيت 
النظيف وال��ق��ط��ع امل��ق��ررة م��ن ال��ت��م��وي��ن يتقن عمله 
ويف الضفة الغربية من شارع أعطاهم أبدع الولد 
ياسر حميد املصعبي يف طهي خبز الطاوة.. لذلك 
ف���أن ال��ول��دي��ن أف��ي��د وي���اس���ر ي��س��ت��ح��ق��ان ال��ت��ك��ري��م من 

قبل الجهات املختصة يف أمانة العاصمة.
ان التخصص املذكور لم يقتصر عى أفيد وياسر 
ب���ل ان م��ك��ون��ات ش����ارع امل��ط��اع��م ي��ت��م��ي��زون ب��االل��ت��زام 
ال��ط��وع��ي ب��ال��ت��خ��ص��ص ف��م��ث��ًا ف����رن ع��ب��دال��ل��ه ال��ب��وري 
ي����ن����ت����ج ال�������������رويت ال�������������وايف ح�����س�����ب امل�������ق�������رر م�������ن ال����ت����م����وي����ن 
بينما بعض أفران العاصمة تنتج الرويت القطل.. 
ومطعم عبدالله البوري متخصص بطهي مأكوالت 
معينة يعرفها رواده ومطعم العزعزي يف نفس 
الشارع متخصص يف طهي مأكوالت أخرى تختلف 

عن جاره.. أما مقهى مدهش وهو األصغر مساحة 
ل���ك���ن���ه األك��������ر ش���ع���ب���ي���ة وي���ح���ظ���ى ب������أع������داد غ����ف����رة م��ن 
الزبائن ومعظم ساعات اليوم يشهد زحاماً الفتاً 

قل ما يوجد مثيل يف غره.
وقد عرفنا األخ مدهش عي عباد- الله يحفظه- 
ع������رف������ن������اه ب���������ارع���������اً يف إع���������������داد وط�������ه�������ي ال��������ش��������اي وب����ق����ي����ة 
امل������ش������روب������ات ال����س����اخ����ن����ة م����ن����ذ ث����ل����ث ق�������رن م������ن ال����زم����ن 
وحالياُ أوالده وهيب ومحمد ووسيم ووليد وأحمد 

ال يقلون براعة عن والدهم يف هذا املجال.
خاصه القول يف هذا الشأن: إن االلتزام العفوي 
التخصيص للمطاعم املذكورة سبب إضايف لنطالب 
من خاله املرافق الحكومية بااللتزام بالتخصصات 
ك����ون ال����ك����ادر امل��ت��خ��ص��ص ي��ت��ق��ن ع��م��ل��ه أف���ض���ل بكثر 

من غره.
إن معضلة عدم التقيد بالتخصصات موجودة 

يف العديد من الدول العربية واألجنبية لكن بشكل 
ق��ل��ي��ل وق����د ع���ر ع��ن��ه��ا ال��ف��ن��ان ال���س���وري ال��ك��ب��ر دري���د 
ل��ح��ام ع��ن��دم��ا ق���ال يف أح���د أع��م��ال��ه أن���ه خ��ري��ج كلية 
ال����ط����ب ق���س���م م���وس���ي���ق���ى، ل���ك���ن م���ع���ان���ات���ن���ا أك������ر م��ن 
غ����رن����ا م���ن���ذ س���ت���ي���ن���ات ال����ق����رن امل�������ايض اىل ال����ي����وم وق���د 
زادت سواًء من بعد تحقيق الوحدة  اليمنية بداًل 
م��ن ال��ح��د م��ن��ه��ا وك��ث��رة ه��ي ال���ح���االت ال��ت��ي ي��ت��زاح��م 
فيها أص��ح��اب التخصصات املختلفة ع��ى منصب 
أمن الصندوق ألسباب يعرفها القارئ عى سبيل 
األمثلة القليلة وليست الحصر أح��د املبتعثن اىل 
روم������ان������ي������ا يف ال����ت����س����ع����ي����ن����ات درس ه������ن������اك ت���خ���ص���ص 
ه��ن��دس��ة ال��س��ك��ك ال��ح��دي��د ث���م ع���اد اىل ص��ن��ع��اء وت��م 

تنصيبه أمن صندوق!!..
من الذي رشحه ومن الذي توسط له واقعنا غر 

ذلك ال توجد لدينا قطارات.. الله أعلم..
ومثال آخر أحدهم درس تخصص نفط ومعادن 
وعاد اىل الوطن ليعمل أمن صندوق ومثال آخر 
أحد الكوادر درس يف الخارج علوم سياسية وعاد 
ل��ي��ع��م��ل آم����ن ص���ن���دوق وه�����ذه األم��ث��ل��ة ال��ث��اث��ة ت��دل 
عى غياب التخطيط والرمجة وتدل أيضاً عى ان 
مبدأ اختيار وتأهيل وتوزيع الكادر عندنا ضعيف.

خ���ت���ام���اً أق�����ول ل��ل��ج��ه��ات امل��خ��ت��ص��ة أن إي���ج���اد إدارة 
م���ب���س���ط���ة ب����ت����ك����ال����ي����ف أق��������ل وف����اع����ل����ي����ة أك��������ر ت����ك����م����ن يف 
االل���ت���زام ب��ث��اث��ة م���ب���ادئ أس��اس��ي��ة ي��ت��م ع���ى أس��اس��ه��ا 

اختيار القيادات يف مختلف املجاالت وهي:
• التخصص 

• الكفاءة 
• النزاهة 

وم�����ادون ذل���ك س��ن��ظ��ل م��ح��ل��ك س��ر وال��ل��ه م��ن راء 
القصد..

 احمد القردعي

كلك نظر

 اللواء/ حميد فاضل

رضورة التحلي األمني 
بالتدين والدين

ألن ال����ح����ك����م����ة ال����رب����ان����ي����ة م������ن اب�����ت�����ع�����اث األن����ب����ي����اء 
وال�������رس�������ل ب�����ال�����دي�����ان�����ات ال�����س�����م�����اوي�����ة إص����������اح ح����ال 
ال�����ب�����ش�����ري�����ة يف ح����ي����ات����ي����ه����ا ال�����دن�����ي�����وي�����ة واألخ���������روي���������ة، 
ف����ق����د ج���������اءت ك������ل ال������دي������ان������ات م������وازن������ة ب������ن »ف���ق���ه 

العبادات« و»فقه املعامات«.

محدودَيّة غايات فقه العبادات
�������ا ال ي�����ح�����ت�����اج إىل ت�����وض�����ي�����ح أن ل�����ف�����ظ »ف����ق����ه  م�������َمّ
ال����ع����ب����ادات« ي��ن��ص��رف يف ج��م��ي��ع ال���دي���ان���ات -ب��ع��د 
ن����ط����ق ال����ع����ب����د ب����ال����ش����ه����ادت����ن ال�����ت�����ي ي����ق����ر ب���ه���م���ا ل��ل��ه 
باأللوهية والربوبية ولرسوله بصدق ما ينقله 
ع��ن رب���ه م��ن أم����ور غ��ي��ب��ي��ة- إىل م��ج��م��ل ال��ف��رائ��ض 
التعبدية )من ص��اٍة وصياٍم وزك��اٍة وح��ج( التي 
هي بمثابة املرتكزات أو األركان التي يقوم عليها 
بنيان أِيّ دي��ن م��ن األدي����ان، فقد روى ابْ���ِن ُع��َم��َر 
-َريِضَ الَلُّه َعْنُهَما- عن سيد ولد عدنان -متحدًثا 
ع������ن اإلس������������ام ال����ح����ن����ي����ف امل����������رأ م������ن أي��������ة زي������������ادة أو 
���َم-: »ُب��ِن��َي  ��ُه َع��َل��ْي��ِه َوَس���َلّ نقصان- ق��ول��ه -َص���َىّ ال��َلّ
��ُه  اإلِْس������اُم َع����َى َخ���ْم���ٍس َش����َه����اَدِة أَْن ال إَِل�����َه إاِل ال��َلّ
���اِة َوإِي���َت���اِء  ���ِه َوإَِق�������اِم ال���َصّ ���ًدا َرُس�����وُل ال���َلّ َوأََنّ ُم���َح���َمّ
ال����َزَّك����اِة َواْل����َح����ِجّ َوَص������ْوِم َرَم����َض����اَن« رواه ال��ب��خ��اري 

)8(، ومسلم )16(.
أما أهمية هذه الفرائض العبادية أو التعبدية 
فتتمثل فيما يركه االلتزام بها يف نفوس الذين 
يقيمونها حق إقامتها من آثار إيجابية تنعكس 
بإيجابيتها -شكًرا لله عى جزيل فضله وعظيم 
ام���ت���ن���ان���ه- ع����ى ف���ق���ه امل����ع����ام����ات ال������ذي ه����و ال��ش��ق 
الثاين من الديانة وال يحسن إسام املرء وتكتمل 

جوانب إيمانه إاَلّ بإتقانه.
فكل ركن من هذه األرك��ان يهدف إىل السمو 
ب�������أخ�������اق اإلن���������س���������ان س�������م�������ٌوا ي����ح����م����ل����ه ع�������ى ح���س���ن 
ال������ت������ع������ام������ل م��������ع أخ�������ي�������ه اإلن�����������س�����������ان، مل��������ا م��������ن ش����أن����ه 
التأسيس ملجتمع قوي اإليمان أشبه بتماسكه 

بالبنيان.
فباإلضافة إىل كون فريضة الصاة صلة بن 
ال��ع��ب��د ورب����ه وم���ع���راج امل���ؤم���ن ف��إن��ه��ا -م����ن ج��ان��ب 
آخ���ر- ناهية ع��ن الفحشاء وامل��ن��ك��ر، ل��ق��ول امل��وىل 
اَة َتْنَهى َعِن الَْفْحَشاِء َوامْلُْنَكِر(  -تعاىل-: َ)إَِنّ الَصّ
سورة العنكبوت من اآلية: )45(، وقول الرسول 
األك��رم -ص��ى الله عليه وسلم-: »م��ن لم تنهه 
ص����ات����ه ع�����ن ال���ف���ح���ش���اء وامل����ن����ك����ر ف�����ا ص������اة ل�����ه«، 
وب����أداء ال��زك��اة ت��ت��زَكّ ال��ن��ف��وس وت����زداد ق��رًب��ا من 
الله، لقوله -ج��َلّ يف ُع���اه-: )ُخ��ْذ ِم��ْن أَْم��َواِل��ِه��ْم 
يِهْم ِبَها( سورة التوبة من  ُرُهْم َوُتَزِكّ َصَدَقًة ُتَطِهّ
ى فضيلة  اآلي���ة: )103(، وبفريضة ال��ص��وم ت��ق��َوّ
التقوى، ومصداق ذلك قوله -تعاىل-: )َيا أَُيَّها 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَى  اَلِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الِصّ
اَلّ��ِذي��َن ِم��ْن َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن( س��ورة البقرة 
اآلي�����ة: )183(، وب��ال��ح��ج ي��ت��ط��ه��ر امل����رء م���ن أدران����ه 
ويتخلص من أضغانه، لقول خر الرية -عليه 
، ف��َل��ْم َي���ْرُف���ْث،  ص���اة رب���ي وس���ام���ه-: »َم����ْن َح�����َجّ
���������ُه«. متفق  َول�����م َي���ْف���ُس���ْق، رََج�������َع َك����َي����ْوَم َوَل�����ْدُت�����ُه أُُمّ

عليه.

شمولَيّة غايات فقه املعامالت
ب����خ����اف اق����ت����ص����ار غ����اي����ة »ف����ق����ه ال�����ع�����ب�����ادات« -يف 
ض������وء م�����ا س���ب���ق م�����ن س��������رد- ع�����ى ت���ق���وي���م س���ل���وك 
اإلن�����س�����ان ال�����ف�����رد، ف������إن غ����اي����ة »ف����ق����ه امل����ع����ام����ات« 
أشمل وأوسع، كونها تهدف إىل االرتقاء بطرق 
وأساليب التعامل البيني بن أفراد أِيّ مجتمع 
ب���ل ب��ي��ن��ه��م وب����ن أب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع اإلن���س���اين أج��م��ع 
إىل مستويات تعاملية مثالية تتحقق فيها -ال 
محالة- أنصع صور العدالة امتثاال لقول الحكم 
����ُك����ْم َش����َن����آُن  ال����ع����دل -ج��������َلّ ج�����ال�����ه-: )َوال َي����ْج����ِرَم����َنّ
��ْق��َوى  َق����ْوٍم َع���َى أاَل َت��ْع��ِدُل��وا اْع���ِدُل���وا ُه���َو أَْق����َرُب ِل��ل��َتّ
���َه َخ���ِب���ٌر ِب��َم��ا َت��ْع��َم��ُل��وَن( س��ورة  ���َه إَِنّ ال���َلّ ����ُق����وا ال���َلّ َواَتّ
امل��ائ��دة م��ن اآلي���ة: )8(، وت��س��ود ك��اف��ة املعامات 
أم��ان��ة ال يخالطها غ���ٌشّ أو ت��زوي��ر ت���أُثّ���ًرا ب��م��ا ثبت 
عن البشر النذير من تحذير يف قوله -صلوات 
 ] نا ]أو من غَشّ الله عليه وعى آله-: »من غَشّ
����ا«، ح��ت��ى ن��ب��ل��غ ب���روي���ض أن��ف��س��ن��ا ح���َدّ  ف��ل��ي��س م����َنّ
ية حتى مع  ية- عى التعامل بنِدّ إكراهها -بجِدّ
م�����ن ن���ظ���ن���ه���م أدىن م���ن���ا م���ن���زل���ة وأق�������ل م���ن���ا أه��م��ي��ة 
امتثاال للنهي الرباين القائل -يف مقت نماذج من 
التفكر األن���اين-: )َي��ا أَُيّ��َه��ا اَلّ��ِذي��َن آَم��ُن��وا ال َيْسَخْر 
َق����ْوٌم ِم���ْن َق����ْوٍم َع���َ� أَْن َي��ُك��وُن��وا َخ����ْرًا ِم��ْن��ُه��ْم َوال 
ِن���َس���اٌء ِم���ْن ِن���َس���اٍء َع���َ� أَْن َي���ُك���َنّ َخ����ْرًا ِم��ْن��ُه��َنّ َوال 
َت���ْل���ِم���ُزوا أَنْ���ُف���َس���ُك���ْم َوال َت����َن����اَب����ُزوا ِب����األَْل����َق����اِب( س���ورة 

الحجرات من اآلية: )12(.
ب����ل ل���ق���د ح������َضّ »ف���ق���ه امل����ع����ام����ات« ع����ى ُح��س��ن 
التعامل مع الحيوانات، إذ ق��ال النبي الكريم 
-ع����ل����ي����ه أف�����ض�����ل ال������ص������اة وأت����������م ال����ت����س����ل����ي����م-: »إن 
ال���ل���ه ك��ت��ب اإلح����س����ان يف ك���ل يشء، ف�����إذا قتلتم 
ف������أح������س������ن������وا ال������ق������ت������ل������ة، وإذا ذب������ح������ت������م ف����أح����س����ن����وا 
ال���������ذب���������ح���������ة، ول���������ي���������ح���������َدّ أح������������ُدك������������م ش�������ف�������رت�������ه ول����������رح 
ذب�����ي�����ح�����ت�����ه«، ب�������ل وع���������ى ح�����س�����ن ال�����ت�����ع�����ام�����ات م���ع 
األش������ج������ار امل����ث����م����رة وال�������دي�������ار ال�����ع�����ام�����رة، م�����ن ذل����ك 
ق��������ول��������ه -ع������ل������ي������ه ال���������ص���������اة وال������������س������������ام- يف ت����وص����ي����ة 
م�����ن ال����ت����وص����ي����ات ال����ت����ي وىص ب���ه���ا أص����ح����اب����ه ح���ال 
خ���روج���ه���م يف إح�������دى ال������غ������زوات: »وال ت��ق��ط��ع��وا 

ُمثمًرا وال تخربوا عامرا...«.
م  والخاصة يفرض أن ُتفهم من كل ما تقَدّ
أن مجمل الفرائض التعبدية عبارة عن محطات 
ت�����رب�����وي�����ة ت�����ه�����دف إىل ت����ه����ذي����ب ال����ن����ف����س ال���ب���ش���ري���ة 
وإعدادها لاضطاع إلتقان الجوانب املعاماتية 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��غ��اي��ة ال��دي��ن��ي��ة ال��رب��ان��ي��ة ال��ه��ادف��ة إىل 
إص������اح واق������ع اإلن���س���ان���ي���ة، ف���ق���د روي ع����ن ال��ن��ب��ي 
-صى الله عليه وعى آله وصحبه ومن وااله- 

ما معناه: »الدين املعاملة«.

وجز الوجزي ألكرث من موضوع
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دب  ــــا  م ــــى  م  
يف  والوجل  الوهن 
فيها  فــشــا  ـــة  األم
ــوع  ــن ــخ ـــــذل وال ال

والهوان

هناك  يكون  لن   
حوار توافقي ناجح 
كافة  بموافقة  إالَّ 
الوطنية  ــوى  ــق ال
ـــة  ـــي ـــاس ـــي ـــس وال
والــــحــــزبــــيــــة يف 

الساحة اليمنية
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م���ن���ذ أن ش����ن أع�������داء األم������ة وأع��������داء ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي ال���ح���رب 
ال���ع���دوان���ي���ة  وال��ج��غ��راف��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ت��ت��ع��رض ل��ل��ق��ض��م وال��ت��م��زي��ق 
وال������ق������س������ط وال�������ن�������ه�������ب.. ف�����ق�����د س����ق����ط����ت ورق������������ة ال�������ت�������وت ال������ت������ي ظ���ل 
امل��خ��ط��ط��ون ل��ل��ح��رب ال��ع��دوان��ي��ة ض��د ال��ي��م��ن ي���ت���وارون خ��ل��ف��ه��ا  .. 
واك��ت��ش��ف��ت ك���ل األالع���ي���ب وال��ح��ي��ل ال��ت��ي ظ��ل��وا ل��س��ن��وات مضت 
يخفون أهدافهم املريبة خلف ادعاءات ظل إعامهم وحريتهم 
الناعمة تمارس مخاتلتهم عى الجميع بمن فيهم السياسيون 

واإلعاميون وذوو الرأي واملشورة. 
ح��ت��ى آف�����اق ال��ي��م��ن��ي��ون ع���ى ح��ق��ي��ق��ة ش���دي���دة ال���ق���س���وة وامل������رارة 
ت��ش��ر إىل أن ال��ي��م��ن ذاه����ب إىل ال��ت��م��زق وال��ت��ج��زئ��ة ف��ي��م��ا معظم 
القوى السياسية والوطنية مشغولة بصراعاتها والبحث عن 
مصالحها املحدودة والصديقة وتناست ما عليها من مسؤولية 
تاريخية ووطنية وقومية وإسامية وأخاقية ولألسف الشديد 
أن معظم القوى  السياسية واالجتماعية اصطفت اصطفافاً 
خ��اط��ئ��اً م��ع أع���داء أم��ة ال��ع��رب وأم���ة اإلس���ام وال ح��ول وال قوة 

إال بالله.
واحزنني جدا ما وصلت إليه أحوال اليمن من أوضاع يرىث 
ل���ه���ا ..ف������ه������ذه م����ي����ون ت����ذه����ب إىل أي��������دي امل������وس������اد ع�����ى ي�����د أج�����اف 
الصحراء  حكام أبوظبي وال نجد غضبة يمانية من كل القوى 
ال����س����ي����اس����ي����ة واالج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة م������ن ه��������ذه ال����ل����ص����وص����ي����ة وال����ق����رص����ن����ة 

الجغرافية. 
ول��ألم��ان��ة ي��س��ج��ل م��وق��ف��ا م��ش��رف��ا ألن���ص���ار ال��ل��ه ع��ن��دم��ا ه���ددوا 
بان الصمت لن يطول تجاه تطاول أجاف أبوظبي عى جزرنا 

وتحديدا سقطرى وميون وبقية جزرنا. 
وانا استغرب أن تبقى بقية القوى السياسية سواء يف صنعاء 
أو يف تعز أو يف عدن أو يف حضرموت يف موقف متخشب جامد 
ول������م ت����ص����در اي ب����ي����ان أو اس���ت���ن���ك���ار أو ح���ت���ى ت�����س�����اؤل ح������ول ه���ذه 
القرصنة الجغرافية بصدد بلدنا وض��د هويتنا.. ت��رى مل��اذا كل 

هذا الصمت املريب وملاذا هذه املواقف املتخشبة؟!.
وعى ماذا تراهن هذه القوى التي قبلت بالصمت والتخاذل 

.. لقد سعدت جدا بمشاهدة الفلم الوثائقي عن الجاسوس 
اإلسرائيي الذي قبض عليه يف اليمن قبل عقود ألنه كشف عن 
حجم الرغبة املحمومة للصهيونية يف اخ��راق اليمن والرغبة 
واإلجماع املريض لفرض السيطرة االستعمارية عى باب املندب 

وعى جزيرة ميون.  
وإن���ن���ا  إذ ن��ش��ك��ر ق���ي���ادة دائ�����رة ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي وع����ى رأس��ه��ا 
العميد يحيى س��ري��ع ع��ى إب���راز االه��ت��م��ام بما ي��ج��ري يف جنوب 
البحر األحمر ويف ب��اب امل��ن��دب.. ونأمل ب��أف��اٍم وثائقية جديدة 
عن األطماع الراهنة للصهاينة واالحتال الجديد لجزيرة ميون 
وال��س��ع��ي البغيض لجعلها ق��اع��دة عسكرية للصهاينة تحت 
غطاء حكام اب��وظ��ب��ي.. بحيث نكون مواكبن ال��ت��ط��ورات  التي 

تتسارع يف هذه املنطقة.
انها أرضنا الغالية ويجب أن نشهد جهدا مضاعفا يكشف 
ويفضح األطماع الصهيونية الجديدة التي قدمت إىل املنطقة 

تحت مسمى الف باروخ فهل نرى مثل هذا الجهد؟!

خالد الصرابي

فيلم الجاسوس..
يف واح�������دة م����ن روائ�������ع اإلن����ت����اج ال���ت���ل���ف���زي���وين ع���ب���دال���ل���ه ب��ن 
ع��ام��ر ي��ت��أل��ق يف ف��ي��ل��م ال��ج��اس��وس وال�����ذي ي��ض��ع ال��ج��م��ه��ور 
أم����ام ت��اري��خ االن���ج���ازات ال��ب��ط��ول��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة.. ال��ف��ي��ل��م ي��روي 
وب����ل����غ����ة ص�����وري�����ة وث����ائ����ق����ي����ة ق����ص����ة ال�����ج�����اس�����وس اإلس����رائ����ي����ي 
ب�������اروخ وال�������ذي ك�����ان ي��ع��م��ل ع��ق��ي��د يف ال���ج���ي���ش اإلس���رائ���ي���ي 
وقد مر كجاسوس بالعديد من ال��دول العربية دون ان 
يدركه احد ويف هذا الجانب قال كلمته لقد ذبت يف كل 
ال���دول ك��ذوب��ان امللح يف امل��اء لكني عجزت ع��ن فعل ذلك 
يف اليمن.ففي اليمن وبالتحديد يف مدينة ال��ح��دي��دة تم 
كشفه والقبض عليه عى يد جندي يمني عقب تصويره 
مليناء الحديدة بطريقة سرية تكشف حركته الجاسوسية.
االن����ت����اج ال��ف��ن��ي ل��ل��ف��ي��ل��م اس���ت���غ���رق م��رح��ل��ة زم��ن��ي��ة الب���أس 

بها لكن ثمار نجاحه التي جنيت عقب عرضه ع��ى قناة 
امل�����س�����رة ق�����د اك���س���ب���ت ت���ل���ك ال����ج����ه����ود ف����رح����ة وث����ق����ة ت���اش���ت 
معها مراحل العناء لحظة انتاجه.. من الناحية الفنية 
وم���اق���دم���ه ال��ف��ي��ل��م ك��ش��ك��ل وث���ائ���ق���ي رائ������ع ف���ق���د م���ث���ل ق��ف��زة 
م��ه��ن��ي��ة س��ت��ع��م��ل م��س��ت��ق��ب��ا ع���ى اي���ج���اد خ���ط ان���ت���اج���ي فني  
ب��ل��غ��ة واداء ي��م��ن��ي راق����ي ق���دم ال��ف��ي��ل��م ال��ع��دي��د م���ن امل��ع��اين 
ك���ت���اري���خ م��ل��م��وس ل���واق���ع ق��وم��ي��ة ال���ع���روب���ة ال��ي��م��ن��ي��ة حيث 
ك����ان ت��س��ل��ي��م ه����ذا ال���ج���اس���وس م���ن ق��ب��ل ال���رئ���ي���س اب��راه��ي��م 
ال�����ح�����م�����دي ل�����ل�����م�����خ�����اب�����رات امل�����ص�����ري�����ة وال�������ت�������ي ب��������دوره��������ا ق����ام����ت 
بعملية ت��ب��ادل اس���رى م��ص��ري��ن م��ع اس��رائ��ي��ل م��ق��اب��ل ه��ذا 
ال����ج����اس����وس وه�������ذا ال�����وف�����اء ال���ي���م���ن���ي ان����م����ا ي��ع��ك��س��ه واق���ع���ن���ا 
اليوم كواحد من اهداف ثورة 21سبتمر ومبادئ املسرة 

ال��ق��رآن��ي��ة ف��ب��ت��وج��ي��ه��ات ق���ائ���د ال����ث����ورة ال��س��ي��د ع��ب��دامل��ل��ك ب��در 
الدين الحويث حفظه الله تم تبادل اس��رى من العدوان 
ال��س��ع��ودي م��ق��اب��ل م��ج��م��وع��ة اس����رى م���ن اب���ط���ال امل��ق��اوم��ة 
الفلسطينية ممن قامت مملكة قرن الشيطان بسجنهم 

تنفيذا لاجندة االسرائيلية..
ن����ج����اح ف���ي���ل���م ال����ج����اس����وس اإلس����رائ����ي����ي ب��������اروخ ه����و ن��ج��اح 
لكل اإلعام اليمني الحر ..فمن مختلف الجوانب الفنية 
وال���س���ي���اس���ي���ة واأله���م���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة ل���ف���ك���رة ال��ف��ي��ل��م ي��س��ت��ح��ق 
وب�����ك�����ل ج�����������دارة اش������راك������ه ض����م����ن امل�����ه�����رج�����ان�����ات ال���س���ي���ن���م���ائ���ي���ة 
وذلك ليحصل عى الجائزة التي تليق برمزيته اإلبداعية 
يف زمن اختفت فيه الهوية الحرفية لجماليات فن اللغة 

الصورية...



تقارير

م�������ا ان ت�������م اإلع��������������ان ع�������ن ب���ث 
اقرتاب الفيلم الوثائقي اليمني 
بعنوان "جاسوس املوساد يف 
اليمن" حتى تناقلت الصحف 
العربية ذلك الخرب بامتعاض 
ش�������������دي�������������د وق����������������ال����������������ت إن دائ���������������������رة 
ال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي ألن��ص��ار الله 
انتجت فيلماً وثائقياً بعنوان 
"جاسوس املوساد يف اليمن" 
وق��������د ج����������اءت ب����ع����ض ت���ف���اص���ي���ل 
ه����ذا ال��ف��ي��ل��م ع���ى ل���س���ان ن��اط��ق 
ال������������ق������������وات امل������س������ل������ح������ة ال�����ي�����م�����ن�����ي�����ة 
ال����ع����م����ي����د ي����ح����ي����ى س������ري������ع ال�������ذي 
قال: إن الوثائق والتحقيقات 
ق��د ك��ش��ف��ت وألول م���رة حجم 

مؤامرات اسرائيل.
والحقيقة إن هذا الفيلم قد 
ان�����ى م���ع���دة اس���رائ���ي���ل امل��ص��اب��ة 
ب����ال����ق����رح����ة امل����زم����ن����ة وم����ث����ل ه����ذه 
األخ��ب��ار واألس����رار ال��ت��ي تكشف 
وتفضح النوايا املبيتة منذ زمن 
ب��ع��ي��د ال��ت��آم��ر ع��ى ال��ي��م��ن ارض���اً 
وانساناً.. والتخطيط للعدوان 
عليه والسيطرة عى ارضه براً 
وبحراً وانتهاك سمائه ونهب 
ث�����������روات�����������ه وش������������ل ق�����������درات�����������ه ال�����ت�����ي 
تساعده عى الدفاع عن نفسه 
والعيش بأمن وسام وكرامة 
وقد كشف هذا الفلم ما كان 
مخفياً عن هذا الشعب طيلة 
خ���م���س���ن ع�����ام�����اً ل�����ي ال ي���ع���رف 
ال��ش��ع��ب ع���ن ع����دوه الحقيقي 
وك�����������ش�����������ف اي�������������ض�������������اً ح�������ق�������ي�������ق�������ة ان 
ال����ي����م����ن ك�������ان م�����ره�����ون�����اً ل���ل���خ���ارج 
س�������ي�������اس�������ي�������اً وث��������ق��������اف��������ي��������اً وف�������ك�������رب�������اً 
واق��ت��ص��ادي��اً وم���ن دون س��ي��ادة 
وما كان لهذا الفيلم ان يظهر 
ويسمح بعرض  احداثه إال ان 
ث���ورة ال���ح���ادي وال��ع��ش��ري��ن من 
سبتمرب 2014م التي كسرت 
قيد العمل الداخيل وافشلت 
ت���آم���ر ال����خ����ارج وأع��������ادت ال��ي��م��ن 
اىل مكانها الصحيح ومكانتها 

الطبيعية )محور املقاومة(.

الوثائقي اليمني الذي 
أنكى معدة اسرائيل

09
القى تفاعاًل واصداًء واسعًة

الفيلم الوثائقي »جاسوس املوساد في اليمن«
القى الفيلم الوثائقي جاسوس املوساد يف اليمن 

ردود افعال وأصداء واسعة يف وسائل االعام 
ومواقع التواصل االجتماعي وذلك بعد دقائق من 
بثه لكشفه الكثري من الحقائق التي كانت مخفية 

وغامضة مغردون ويف تغريداتهم وصفوا ذلك بانه 
انجاز عظيم كشف غموض أخطر ملفات املوساد من 

خال املعلومات والوثائق التي كشفها.
وكان الفيلم الوثائقي " جاسوس املوساد يف اليمن " 

الذي بثته القنوات الوطنية مساء الجمعة قد كشف 
تفاصيل خطة كانت قد أعدتها إسرائيل لتوجيه 

ضربة تأديبية عسكرية لليمن.

حيث أع���دت دوائ���ر صناعة ال��ق��رار يف "ت��ل أب��ي��ب " خطة توجيه ضربة 
تأديبية لليمن بعد أن تعرضت ناقلة النفط اإلسرائيلية" ك��ورال يس" 
ل��اس��ت��ه��داف أث��ن��اء م���روره���ا يف منطقة ب���اب امل��ن��دب يف ال 11 م��ن يونيو 

عام 1971م.
وكشف الفيلم وثيقة صدور أمر قتايل من الدائرة العسكرية للجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطن إىل أربعة من عناصر الجبهة .. هم خليل 
فرحان ويوسف إبراهيم ومحمد سعيد وفادي مصطفى بتنفيذ 

مهمة مهاجمة وتدمري ناقلة النفط اإلسرائيلية " كورال يس" 
وهو ما تم بالفعل.

 ك���م���ا أش�������ار ال���ف���ي���ل���م إىل أن ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ة ب������اب امل����ن����دب ك��ان��ت 
ه���ي األخ���ط���ر ب��ال��ن��س��ب��ة إلس���رائ���ي���ل وت���زام���ن���ت م���ع ت��ن��ف��ي��ذ امل��ق��اوم��ة 

الفلسطينية خال تلك الفرتة عدداً من العمليات ضد االحتال 
الصهيوين ومصالحه خارج فلسطن.

وأوضح الفيلم أن تعليمات األمر القتايل لتنفيذ العملية تضمنت 
توجيه املنفذين باللجوء إىل أقرب شاطئ لدولة عربية وتسليم أنفسهم 

بعد تنفيذ املهمة.
ويف ه�����ذا ال���س���ي���اق ع�����رض ال���ف���ي���ل���م وث���ي���ق���ة ص��������ادرة ع����ن ال���ج���ان���ب ال��ي��م��ن��ي 
بمنطقة املخا أكدت أن املنفذين للعملية وصلوا إىل الشواطئ اليمنية 

بعد نصف ساعة من استهداف السفينة اإلسرائيلية.
فور وصول أنباء العملية إىل "تل أبيب " وبعد بحث ونقاش توصلت 
ال��ق��ي��ادة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة إىل ن��ت��ائ��ج م��ن أب���رزه���ا تكليف ج��ه��از امل���وس���اد بامللف 
اليمني وال��ب��دء يف تنفيذ مهمة التمهيد ل��ش��ن ض��رب��ة عسكرية تأديبية 

لليمن.
بدأ جهاز املوساد اإلسرائييل إجراءات تنفيذ الخطة بإرسال أحد أبرز 
ضباطه لجمع املعلومات الازمة عن اليمن " دولة ومجتمع" تمهيداً 

لشن الضربة العسكرية التأديبية.
كان ضابط املوساد الذي أسندت إليه املهمة هو "باروخ زيك مزراحي" 
..وبعد أن زوده املوساد بكافة املعلومات والسجات والبيانات املتعلقة 
بشخصيته السرية الجديدة وصل إىل اليمن باسم أحمد سعيد الصباغ 

وصفة تاجر مغربي الجنسية وسائح يهوى التقاط الصور .
بدأ عميل املوساد تنفيذ مهمته يف الشطر الجنوبي من اليمن آنذاك 
وبعد وصوله إىل عدن قادماً من نيوروبي قام بتنفيذ مهمة رصد الوضع 
العام يف ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية وكل ما يتعلق 

ب���خ���اف���ات 
ال��������������������������س��������������������������ل��������������������������ط��������������������������ة 
وم����ع����ل����وم����ات ج����ه����از األم�����ن 
ال������س������ري ال����������ذي ك��������ان يف ط��������ور ت��ش��ك��ل��ه 
إض����اف����ة إىل ال����ق����وة ال���ع���س���ك���ري���ة ل��ل��ج��ي��ش ب��م��خ��ت��ل��ف وح�����دات�����ه وك�������ذا ك��اف��ة 
املعلومات املتعلقة بميناء عدن ثم عاد إىل املركز اإلقليمي لجهاز املوساد 

يف نيوربي لتسليم تقريره عن اليمن الجنوبي.
يف ال�18 من مايو 1972م عاد عميل املوساد لتنفيذ مهمة الحصول 

ع����������������ى ك��������اف��������ة 
املعلومات الازمة لتوجيه ضربة عسكرية 

ت�����أدي�����ب�����ي�����ة ل����ل����ش����م����ال أو اح�������ت�������ال ال�������ج�������زر ال����ي����م����ن����ي����ة ال س���ي���م���ا 
املعلومات املتعلقة باملنطقة األك��ر أهمية إلسرائيل وه��ي املنطقة 

املمتدة من باب املندب وحتى الحديدة.
شملت مهمة عميل املوساد كل من صنعاء وتعز والحديدة وكانت 
محطة وصوله األوىل هي مدينة تعز قادما من أسمرة وأثناء بقائه يف 
تعز جمع أبرز املعلومات عن املدينة وعن املؤسسات العسكرية واألمنية 

قبل أن ينتقل إىل محافظة إب ومنها إىل صنعاء.
ويف العاصمة صنعاء واصل ضابط املوساد تنفيذ مهمته تحت غطاء 
اس���م وص��ف��ة ال��ت��اج��ر امل��غ��رب��ي أح��م��د ال��ص��ب��اغ ورص���د م��ا يمكن رص���ده من 

مواقع عسكرية ومقرات رسمية.
ول��ت��ح��ق��ي��ق ال����ه����دف األب�������رز يف م��ه��م��ت��ه ان���ت���ق���ل إىل ال����ح����دي����دة ال���ت���ي وص���ل 
إليها يف ال22 من مايو 1972م وفيها خصص ج��زءاً كبرياً من وقته 
للحصول عى املعلومات والتفاصيل املتعلقة بميناء الحديدة ورسم 

خرائط تقريبية ألبرز منشآته واملعسكرات املحيطة به.
يف ال���� 26 م��ن م��اي��و 1972م ك���ان أح��م��د سعيد ال��ص��ب��اغ " ب����اروخ زيك 
مزراحي " قد استكمل تنفيذ مهمته بنجاح .. وكان من املقرر أن يعود 

إىل مركز قيادة املوساد وتسليم تقريره النهايئ.
لكنه قرر أن يلتقط املزيد من الصور ملنطقة شمال ميناء الحديدة 
ول��س��وء حظه ك��ان قائد كتيبة املدفعية يف ال��دف��اع الساحيل اليمني 

النقيب 
م��������������������ح��������������������م��������������������د 

املقبيل يف املنطقة 
ذات��������ه��������ا ودف��������ع��������ه ح���س���ه 

األمني إىل التشكيك يف أمر 
ال���ت���ق���اط ب�������اروخ ل���ل���ص���ور .. ح����اول 

ب���������اروخ ت����ربي����ر ال���ت���ق���اط���ه ل���ل���ص���ور ب���أن���ه 
س�����ائ�����ح م����غ����رب����ي ي�����ه�����وى ال�����ت�����ق�����اط ال����ص����ور 

غ��ري أن امل��ق��ب��يل ل��م يقتنع ب��ذل��ك وأص���ر عى 
اع���ت���ق���ال���ه .. وه����ن����ا ح�������اول ب���������اروخ ت���ق���دي���م رش�����وة 

ق����دره����ا" 2000 دوالر "ل��ل��ن��ق��ي��ب امل���ق���ب���يل م��ق��اب��ل 
إخاء سبيله.

وهنا تضاعفت شكوك الضابط املقبيل أكر وقرر اقتياده 
إىل القيادة العامة ألمن الحديدة وبذلك كتب النقيب املقبيل حقيقة 
سقوط جهاز املوساد اإلسرائييل وفشل خطة توجيه الضربة العسكرية 

اإلسرائيلية التأديبية لليمن.

ك�����ش�����ف غ�������م�������وض أخ����ط����ر 
م���ل���ف���ات امل�����وس�����اد وك���ي���ف 
ق�������ررت إس����رائ����ي����ل ت��وج��ي��ه 

ضربة عسكرية لليمن  

محمد الوريش 

ارهاب وفوضى القاعدة يعصف بجنوب احملتل

شهدت عدد من املحافظات 
امل���ح���ت���ل���ة ق����ب����ل اي��������ام م����واج����ه����ات 
م����������س����������ل����������ح����������ة ب��������������������ن م�������ي�������ل�������ي�������ش�������ي�������ا 
االن����ت����ق����ايل واالخ����������وان يف ل��ح��ج 
وع�����دن وش���ب���وة وح��ض��رم��وت 
وس�������ق�������ط�������رى وغ���������ريه���������ا س���ق���ط 
ف���ي���ه���ا ال����ع����ش����رات ب�����ن ق��ت��ي��ل 
وج������������ري������������ح ف�������ي�������م�������ا ت������ع������رض������ت 
ع����������������دد م������������ن ال������ش������خ������ص������ي������ات 
واملواقع لعمليات اغتيال 
وتفجريات مجهولة اودت 
ب����ح����ي����اة ال�����ع�����ش�����رات وت���ع���د 
م������ح������اف������ظ������ة اب������������ن م���ع���ق���ا 
ل����������ت����������ن����������ام����������ي ال����������ج����������م����������اع����������ات 

االره������اب������ي������ة م����ن����ذ ع�����ق�����ود وال����ت����ي 
استخدمها هادي ومحسن واالخوان منذ اكر من 
عشرة اعوام منطلقاً لتلك الجماعات التابعة لهم 
إلخ���ض���اع ال��ج��ن��وب لسلطتهم وب��ت��وج��ي��ه��ات ودع���م 
س��ع��ودي مباشر ويف ات��ج��اه اخ��ر تحركت ع��دد من 
القبائل املناوئة للزبيدي يف محافظة لحج  للتعبري 
ع����ن رف���ض���ه���ا ل���س���ي���اس���ة رئ���ي���س م����ا ي��س��م��ى ب��امل��ج��ل��س 
االن���ت���ق���ايل وال������ذي ك����ان ق���د ح�����اول االج���ت���م���اع ب��ق��ب��ائ��ل 
الصبيحة المتصاص غضبها املتصاعد خاصة بعد 
تعرض ع��دد من القيادة العسكرية واالجتماعية 

املنتمية اليها لاغتيال يف عدن ولحج وغريها.

اجندة سياسية
مجددا تعود املشاهد الدامية يف تلك املحافظات 
ول���ك���ن ه�����ذه امل������رة ب�����أي�����ادي ال����ق����اع����دة وداع�������ش ج��ن��اح 
االخ���������������وان اىل ال������واج������ه������ة ب�����ق�����ي�����ادة ه�����������ادي وم���ح���س���ن 
حيث ش��ه��دت محافظة اب��ن ع���دداً م��ن الهجمات 
التي خلفت العشرات بن قتيل وجريح قبل ايام 
وك�����ان م���ا ي��س��م��ى ب��امل��ج��ل��س االن���ت���ق���ايل ال��ج��ن��وب��ي قد 
ح��م��ل ميليشيا  ه���ادي وح���زب االص����اح مسؤولية 
االن���ف���ج���ار ال�����ذي اس���ت���ه���دف ق���وات���ه يف م��دي��ن��ة زن��ج��ب��ار 
ع��اص��م��ة م��ح��اف��ظ��ة أب���ن ال��ج��م��ع��ة امل��اض��ي��ة , واس��ف��ر 
ع�����ن م���ق���ت���ل وج�������رح 26 ع���ن���ص���را م���ن���ه���ا وق�������ال ن���اط���ق 
م���ا ي��س��م��ى بميليشيا االن��ت��ق��ايل م��ح��م��د ال��ن��ق��ي��ب   ان  
العناصر اإلرهابية )القاعدة وداع��ش( تنطلق من 
داخ��������ل م����ع����س����ك����رات م�����ا ي���س���م���ى ب���ال���ج���ي���ش ال���وط���ن���ي 
ل���ت���ح���ق���ي���ق اج������ن������دة س����ي����اس����ي����ة ألط������������راف م�����ع�����روف�����ة يف 
إش���������ارة م���ن���ه اىل ح������زب االص���������اح وأض���������اف إن����ه����م ق��د 
حّذروا مبكراً من مآالت التواطؤ يف إبقاء محافظتي 
ش��ب��وة وأج����زاء م��ن أب���ن ت��ح��ت قبضة م��ا اس��م��اه��ا " 
م���ل���ي���ش���ي���ات " ت���ن���ش���ط يف م����ن����اط����ق س����ي����ط����رة ال���ج���ي���ش 
ال���وط���ن���ي وال������ذي ادى اىل ع�����ودة ت��ن��ظ��ي��م��ي ال��ق��اع��دة 
وداعش إىل محافظتي شبوة وأبن حسب تعبريه .

ف���ي���م���ا اس����ت����ه����دف ي�������وم ال���خ���م���ي���س امل���������ايض ب���ه���ج���وم 
م��ب��اغ��ت ح��اج��ز تفتيش ل��ق��وات م��ا تسمى ب��ال��ح��زام 
األم������ن������ي ال����ت����اب����ع����ة ل�������م���ا ي���س���م���ى ب����امل����ج����ل����س االن����ت����ق����ايل 

الجنوبي 
بمديرية أحور يف محافظة 

أبن املحتلة ُمسفراً عن مقتل 14 شخصاً بينهم 
س���ّت���ة م���دن���ي���ن. ول�����م ت���م���ّر 12 س���اع���ة ح���ت���ى ش��ه��دت 
منطقة الخرب التابعة ملديرية الوضيع شرقي أبن 
هجوماً آخر استهدف حاجزاً أمنياً للقوات نفسها 

وأسفر عن مقتل وإصابة 4 من أفرادها.
وت���ش���ه���د م���ح���اف���ظ���ة ش����ب����وة امل���ح���ت���ل���ة ص�����راع�����اً دام����ي����اً 
ب��ن ع��ن��اص��ر تنظيم ال��ق��اع��دة ال��ت��اب��ع ل��إخ��وان وب��ن 
م��ي��ل��ي��ش��ي��ا االن����ت����ق����ايل امل������دع������وم ام�����ارات�����ي�����اً ح���ي���ث ع�����اود 
تنظيم القاعدة اإلرهابي نشر عناصره يف محافظة 
ش��������ب��������وة وذل���������������ك ب�����ال�����ت�����ن�����س�����ي�����ق م���������ع س�����ل�����ط�����ة اإلخ���������������وان 
اإلرهابية داخل املحافظة وكشفت مصادر محلية 
عن انتشار عناصر تنظيم القاعدة يف جبال منطقة 
ال��س��وداء ومعسكر م��رة اإلخ���واين غربي العاصمة 
عتق التي تبعد عن العاصمة عتق 7 كيلومرتات 
تحسباً ألي هجوم من ما يسمى بقوات االنتقايل 
ف���ي���م���ا ت����ق����وم ع�����دد م����ن ع���ن���اص���ره ب��ع��م��ل��ي��ات اق���ت���ح���ام 
ملنازل عدد من الشخصيات واملدنين واختطافات 
وتصفيات العشرات فيما ترفض قبائل شبوة نشر 
الفوىض ودعت اىل اخراج تلك املجاميع االرهابية 

املسلحة وتطهري املحافظة منها.

االنفراد بالسواحل واجلزر 
م����ع زي�������ادة ج������ذوة ال����ص����راع ب����ن اط�������راف امل���رت���زق���ة 
وادوات��ه��ا يف املحافظات املحتلة ال��ذي يعمل عى 
ت���غ���ذي���ت���ه امل���ح���ت���ل االم����������ارايت وال����س����ع����ودي ل���ان���ف���راد 
ب�����ال�����س�����واح�����ل وال�������ج�������زر وال����ت����ح����ك����م ب����ط����ري����ق امل����اح����ة 
ال��دول��ي��ة ف��ع��ى غ���رار ب��ن��اء امل��ح��ت��ل االم�����ارايت ق��اع��دة 
ع�����س�����ك�����ري�����ة يف م��������ي��������ون وس�������ق�������ط�������رى ي��������ق��������وم امل����ح����ت����ل 
السعودي ببناء مواقع وقاعدة عسكرية يف مطار 
الغيضة بمحافظة امل��ه��رة ح��ي��ث ت��واص��ل ال��ق��وات 
السعودية الغازية انتهاكاتها ملحافظة املهرة يف 
احتال منفذ شحن الحدودي وقد أصبحت تلك 
األطماع واضحة عى األرض من خال استحداث 

املعسكرات يف املهرة ونشر ناشطون صوراً جوية 
تظهر حجم االس��ت��ح��داث��ات واالن���ش���اءات الكبرية 
ال���ت���ي ق���ام���ت ب���ه���ا ق������وات االح����ت����ال ال���س���ع���ودي���ة يف 
م����ط����ار ال���غ���ي���ض���ة ال���������دويل ب���م���ح���اف���ظ���ة امل�����ه�����رة وق�����ال 
ال���ن���اش���ط���ون ان امل����ط����ار ت����م إغ����اق����ه أم������ام ال���رح���ات 
امل�����دن�����ي�����ة ل����ل����م����واط����ن����ن واق�������ت�������ص�������اره ع�������ى ال������رح������ات 
ال���ع���س���ك���ري���ة ل����ل����ق����وات ال����س����ع����ودي����ة ف���ي���م���ا ت��ح��دث��ت 
م����ص����ادر ع����ن وج������ود ق����واع����د ام���ري���ك���ي���ة وب��ري��ط��ان��ي��ة 
باملطار وكان سفري أمريكا لدى اليمن كرستوفر 
ه���ن���زل ق���د زار يف 30 ن��وف��م��رب 2020 تلك 
القاعدة تحت ذريعة دعم مكافحة 

االرهاب.

م��خ��ط��ط الس��ت��ه��داف مشايخ 
املهرة 

ك��ش��ف��ت م���ص���ادر م��ح��ل��ي��ة ع���ن مخطط 
س������ع������ودي اس�����ت�����خ�����ب�����ارايت ي����س����ت����ه����دف أب������رز 
ق�����������ي�����������ادات م������ح������اف������ظ������ة امل����������ه����������رة ال�������راف�������ض�������ن 
ل��ل��ت��واج��د األج��ن��ب��ي يف امل��ح��اف��ظ��ة وكشفت 
امل���ص���ادر ع���ن وث���ائ���ق ص�����ادرة م���ن م���ا تسمى 
ب��������ق��������ي��������ادة ال������������ق������������وات امل��������ش��������رتك��������ة اىل ق�������ي�������ادة 
استخبارات تحالف ال��ع��دوان يف محافظة 
امل��������ه��������رة ت�������وج�������ه ب�������رص�������د ت�������ح�������رك�������ات وم������راق������ب������ة 
تلفونات وتسجيل مكاملات 11شخصيات 
ق�����ي�����ادي�����ة واج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة رف�����ي�����ع�����ة يف امل����ح����اف����ظ����ة 
اب��رزه��م ال��ش��ي��خ ع��يل س��ال��م ال��ح��ري��زي حسب 
ال���وث���ي���ق���ة االوىل ل���ل���ت���ح���ال���ف ال������ع������دوان ك���م���ا ك��ش��ف��ت 
ال����وث����ي����ق����ة ال����ث����ان����ي����ة ع������ن ت����وج����ي����ه م������ن ق����������وات ت���ح���ال���ف 
العدوان لكافة الضباط والوحدات العسكرية يف 
منفذي شحن وصرفيت بمراقبة ورصد تحركات 
ال��ش��ي��خ ع��ي��ى س���ال���م ب���ن ي���اق���وت ال�����ذي ي��ت��ن��ق��ل بن 
املهرة وسقطرى واتهامه بالتحريض والعمل ضد 

التحالف .

مزيد من الصراع
يعمل تحالف العدوان من خال تلك االعمال 
اىل ارباك املشهد يف املناطق املحتلة لخلقه مزيد من 
ال��ص��راع بنشر ادوات����ه م��ن تنظيم ال��ق��اع��دة إلره��اب 
امل���ج���ت���م���ع ال����ج����ن����وب����ي وي����ع����م����ل ع������ى ال����ج����ه����ة االخ�������رى 
ب����م����اح����ق����ة ع��������دد اخ��������ر م������ن ال����ش����خ����ص����ي����ات ال����راف����ض����ة 
لتواجده فيما تتفرغ  قوات االحتال لبناء القواعد 
ونقل االليات يف الجزر واملوائن والسواحل لتتمكن 
م�����ن ت���ح���ق���ي���ق اه����داف����ه����ا ب���ال���س���ي���ط���رة ع�����ى ال���س���واح���ل 
وال��ج��زر بعد تمكنها م��ن اض��ع��اف ادوات��ه��ا لتتمكن 
من السيطرة عليها واجبارها عى التسليم باألمر 
ال������واق������ع ب���ال���ق���ب���ول ب����ال����ت����واج����د االج����ن����ب����ي ع�����ى االرض 
ت��ح��ت م���ربر ال��ح��م��اي��ة م���ن ب��ع��ض��ه��ا وه���و االم����ر ال���ذي 
ت��ق��وم ب��ه ق���وات االح��ت��ال ح��ال��ي��اً م��ن خ���ال ع��ق��د ما 
تسميه االتفاقات بن ادوات��ه��ا املرتزقة يف الرياض 
وغ���ريه���ا وال�����ذي ل���م ي��وص��ل��ه��م اىل ح���ل س���وى اط��ال��ة 
ام��د الصراع من خ��ال االنتقال من اتفاق اىل اخر 
ب���ي���ن���م���ا ع�����ى ال������واق������ع ال ي����رغ����ب امل����ح����ت����ل يف ت���ن���ف���ي���ذ م��ا 
ي��ت��م االت���ف���اق ع��ل��ي��ه ك��ون��ه ال ي����ؤدي اال اىل التقسيم 
والتفكيك وق��ب��ول تلك االدوات العملية ب��ه كأمر 
واق����ع م��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه يف ت��ك��وي��ن��ات ض��ي��ق��ة وم���ؤط���رة ال 
تقوى عى الخروج من تلك االحزمة التي طوقت 
ب���ه���ا ن��ف��س��ه��ا ت���ح���ت م���س���م���ي���ات ال���ح���زب���ي���ة وامل��ن��اط��ق��ي��ة 

والجهوية.

ينفذ تحالف العدوان مرحلة جديدة من الصراع يف املحافظات املحتلة بن 
ميليشيا االنتقايل وميليشيا هادي واالخوان بعد إن تمكن من اعادة ترتيب 

صفوف القاعدة ودمج عناصرها ضمن قوات هادي واالخوان بدعم سعودي 
فيما يقوم ما يسمى باالنتقايل لاستعداد بالحشد ملجاميع اىل معسكرات 

خاصة بدعم وترتيب امارايت ملواجهة تلك التحركات.

 - خاص

شهاداتي وشواهدي

ال����������ك����������ت����������اب ي�������م�������ث�������ل راف��������������������داً 
اض���اف���ي���اً ل��ل��م��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة 
وم����رج����ع����اً م���ه���م���اً ل��ل��ب��اح��ث��ن 
وامل��ه��ت��م��ن ول���أج���ي���ال فيما 
ق��دم��ه م���ن ح��ق��ائ��ق لقضايا 
وم�����واق�����ف واح���������داث وام������ور 
ع����������������دي����������������دة ك���������������������ان ي������ك������ت������ن������ف������ه������ا 
ال�������������������غ�������������������م�������������������وض وس��������������������رده��������������������ا 
امل����������������ن����������������اض����������������ل أب���������������������������و ح��������������وري��������������ة 
وك��ش��ف ت��ف��اص��ي��ل��ه��ا م��ع��ززة 
ب�����ال�����ش�����واه�����د ب����ك����ل ش���ف���اف���ي���ة 

ومصداقية وموضوعية.
ف��������������������امل��������������������ن��������������������اض��������������������ل اح���������������م���������������د 
إس���م���اع���ي���ل أب������و ح�����وري�����ة ه��و 
ش��������خ��������ص��������ي��������ة وط�����������ن�����������ي�����������ة ك������م������ا 
ان������������������ه ق������������ائ������������د ع���������س���������ك���������ري اىل 
ج���������ان���������ب م������ك������ان������ت������ه ال����ق����ب����ل����ي����ة 
واالج�������ت�������م�������اع�������ي�������ة واض������ط������ل������ع 
ب����������������ال����������������ك����������������ث����������������ري م��������������������������ن امل������������������ه������������������ام 
وامل��س��ئ��ول��ي��ات ال��ت��ي جعلته 
االح������������������������������������داث  واج����������������������ه����������������������ة  يف 
وامل��������ت��������غ��������ريات ال�������ت�������ي م��������ر ب���ه���ا 

ال���وط���ن وع����ى م��ق��رب��ة م��ب��اش��رة م���ن ص���ن���اع وم��ت��خ��ذي ال���ق���رار 
خ��ال امللكية والجمهورية وال��وح��دة وع��ى معرفة كاملة 
ب��ت��ف��اص��ي��ل ك��ث��ري م���ن ال��ق��ض��اي��ا واالح������داث وال���ت���ي ح���رص عى 

ايصالها وتقديمها كحقائق معززة بالوثائق والشواهد.
الكتاب يتكون من عشرة فصول ابتدأها بمقدمة أشار 
فيها املناضل الشيخ احمد أب��و حورية اىل ان ما دون��ه من 
شهادات ودعمها بشواهد جاء تلبية لإلحاح عليه من قبل 
الكثريين يف ضرورة تدوين مذكراته وألنه من حق األبناء 
واالجيال ان تعرف كيف كنا وكيف أصبحنا لتستشف من 
ذل����ك ق������راءة م��س��ت��ق��ب��ل��ه��ا وم����ا س��ت��ك��ون ع��ل��ي��ه غ�����داً اىل ج��ان��ب 
ان�����ه وم����م����ا ح����ف����زه ع����ى ك���ت���اب���ة م����ذك����رات����ه رغ���ب���ت���ه يف ت��ف��ن��ي��د م��ا 
زعمه الشيخ عبدالله ب��ن حسن األح��م��ر رحمة الله عليه 
يف م����ذك����رات����ه وادع������ائ������ه ان أب������و ح����وري����ة ك������ان يف ال����ح����رب ب��ن 
ال��ج��م��ه��وري��ن وامل��ل��ك��ي��ن م��ن 1962 ح��ت��ى 1970م ليس 
سوى مصالحاً ووسيطاً لإصاح بن الطرفن فيما واقع 
الحال وشهادات املعاصرين تؤكد بما ال يدع مجااًل للشك 
أن���ه ك���ان م��ل��ك��ي��اً ب��ل وم���ن ق����ادة امل��ل��ك��ي��ن ووص����ل بمجاميعه 
التي كان يقودها اثناء الحرب اىل مواقع اسرتاتيجية تطل 

عى صنعاء.
كما أك��د امل��ن��اض��ل أب��و ح��وري��ة يف مقدمة ال��ك��ت��اب ان هذه 
الحقائق وان اغضبت بعض أعداء الحقيقة املجردة فهو 
غري مكرتث بالغاضبن الن حسبه إرضاء ربه وضمريه ومن 
يتوقون اىل قراءة وسماع مجريات االحداث كما حدثت ال 
كما يريد لها البعض ان تروى كما انه حرص عى تدوين 
مذكراته بتجرد وموضوعية بعيداً عن االنا واالهواء ودون 
مبالغة أو تقليل او انتقاص من أدوار االخرين وان كل ما 
دونه معزز بالشواهد والوثائق التي يحتفظ باآلالف منها.
وق���������د اس�����ت�����ه�����ل ال�����ف�����ص�����ل األول م�����ع�����ل�����وم�����ات ع�������ن ط���ف���ول���ت���ه 
ونشأته وتفاصيل مهمة حول انضمامه للجيش الوطني 
ال���ذي شكله االم���ام اح��م��د وص���واًل اىل تفجري ال��ث��ورة وقيام 
ال��ج��م��ه��وري��ة وم��ش��ارك��ت��ه يف ح��م��ل��ة ت���أدي���ب ال��ش��ي��خ امل��وج��اين 
املطري ومواقف واحداث شهدها وشارك فيها خال تلك 

املرحلة.
فيما تناول يف الفصل الثاين مغادرته الصف الجمهوري 
واالن����ت����ق����ال اىل ال����ص����ف امل����ل����ي وك����ي����ف اخ���ت���م���رت ل����دي����ه ف��ك��رة 
االلتحاق بامللكين وأسباب ذلك وكيف أصبح ملكياً بعد 
ان كان ثورياً وجمهورياً وأول املهام التي نفذها بعد انتقاله 
للصف امللي وم��واق��ف وم��ع��ارك كثرية خاضها ومجريات 
احداث مهمة مر بها وعايشها مع صف امللكين يف مواجهة 

ال���ج���م���ه���وري���ن م��س��ت��ع��رض��اً 
ش��ه��ادات حصار السبعن 
وان��������������������������ق��������������������������اذ ق������������������������������وة ح�����������اش�����������د 
ال��������ج��������م��������ه��������وري��������ة وم���������������ا ت������اه������ا 
م����������ن اح�������������������داث وص�������������������واًل اىل 
ل�����ق�����اء ال��������ج��������رداء ال����ت����اري����خ����ي 
وخ��������ل��������ف��������ي��������ات ال�������������ع�������������ودة اىل 
ال����ص����ف ال���ج���م���ه���وري واه����م 
اش������������������������������رتاط������������������������������ات ال�������������������ع�������������������ودة 
وم���ح���اوالت امل��ل��ك��ي��ة اع��ادت��ه 
وم����������ح����������اول����������ت����������ا  ص���������ف���������ه���������ا  اىل 
االغتيال التي تعرض لها.

ام����������ا يف ال�����ف�����ص�����ل ال����ث����ال����ث 
ف��ق��د ت��ن��اول امل��ن��اض��ل احمد 
أب������������������������و ح������������������وري������������������ة ت��������ف��������اص��������ي��������ل 
مواقف ومجريات احداث 
ع���اش���ه���ا ت���ح���ت راي�������ة ال����ث����ورة 
ال������ج������م������ه������وري������ة  ويف ظ���������������ال 
وال�������وح�������دة وك��������ذا م����ذك����رات����ه 
ك��������ربمل��������ان��������ي��������اً ألرب����������ع����������ة ع�����ق�����ود 
وت�������ف�������اص�������ي�������ل ع������م������ل������ه ق���������ائ���������داً 
ل���ل���واء ال��ب��ي��ض��اء خ����ال أي���ام 
س��ود وم��واق��ف خ��ال عهد الرئيس الحمدي وك��ي��ف خذل 
األحمر العريش وايد عيل عبدالله صالح السلطة ومواقف 
واح�����������داث ع����اش����ه����ا خ�������ال ع���م���ل���ه ق������ائ������داً ل�����ل�����واء ال����خ����ام����س يف 
البيضاء ثم قيادته للواء صعدة كما قدم شهاداته حول 
عهود الرؤساء املتعاقبن وكيف رقص عيل عبدالله صالح 
ع���ى رؤوس ال��ث��ع��اب��ن 33 ع���ام���اً وش���ه���ادات���ه ح����ول رؤس����اء 

املجالس النيابية املتعاقبن. 
أم����ا ال��ف��ص��ل ال����راب����ع ف��ي��س��ت��ع��رض ج���ان���ب���اً م��ه��م��اً يف م��س��رية 
ح������ي������ات������ه وم����������واق����������ف وم�������ش�������ك�������ات واح�������������������داث وازم�������������������ات ع������اش 
تفاصيلها لعل اهم ما استعرضه يف هذا الفصل هو حديثه 
عن ظاهرة الثأر والظواهر السلبية له وتقديمه موقف وراي 
يف ظاهرة الثأر ووقائع وقضايا ثأر عديدة حصلت وكشف 
ت��ف��اص��ي��ل��ه��ا م���ع���ززة ب��ال��ش��واه��د وك���ي���ف ال��ت��ف��ت ع���يل ع��ب��دال��ل��ه 
صالح لظاهرة الثأر بعد عشر سنن من حكمه كما تناول 
ت���ف���اص���ي���ل ح�����ول م����ا ل���ي���س م����ع����روف وش����اي����ع ت��ت��ع��ل��ق ب��وق��ائ��ع 
املؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام وغريها من 
الوقائع واالحداث كأحداث عمران وذمار 1994م وغريها 
م�����ن االح������������داث وامل�����ت�����غ�����ريات وص����������واًل مل�����واق�����ف خ�������ال اح�������داث 

2011م وكشف املراسات بن صالح ومحسن خالها.
ويف ال�����ف�����ص�����ل ال������خ������ام������س ق����������دم ش��������ه��������ادات وش��������واه��������د ع���ن 
تجربته التي خاضها يف معرتك العمل التعاوين وحكايات 
من ذاكرته ح��ول هيئات التعاون األه��يل للتطوير وكذلك 

التعاون الزراعي.
ويف ال��ف��ص��ل ال����س����ادس م���ن م���ذك���رات���ه ف��ق��د ت��م��ح��ور ح��ول 

بلدان زارها وبلدان لم يزرها.
ويف ال����ف����ص����ل ال�����س�����اب�����ع اس�����ت�����ع�����رض ان������ج������از م�����رك�����ز م�����ن�����ارات 

للدراسات الذي كان حلماً وتجسد واقعاً.
كما تناول يف الفصل الثامن مذكراته حول سنحان املكان 

واالنسان.
ويف الفصل التاسع وال���ذي عنونه م��ن هجس ال��وج��دان 
فقد تناول فيه يشء عن الشعر والشعراء وكيف انه يحب 
الشعراء وليس منهم مستعرضاً نماذج ملحاوالته الزاملية 
واملسرحية ومحاوالت زاملية من عصارة تجاربه يف الحياة 

وسنن التغيري والتغري.
وقد اختتم املناضل أبو حورية كتاب مذكراته بالفصل 
العاشر والذي افرده للماحق واختص القسم األول من 
املاحق للوثائق واملراسات واالتفاقات والتي بلغت 128 
م��ل��ح��ق ام����ا ال��ق��س��م ال���ث���اين م���ن امل���اح���ق ل��ن��م��اذج م���ن ال��ص��ور 

الخاصة به.
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"شهادايت وشواهدي" كتاب صدر مؤخراً بصنعاء للشخصية الوطنية االعتبارية والشيخ 
القبيل البارز املناضل احمد إسماعيل أبو حورية والذي قدم فيه خاصة ما تختزله ذاكرته 

حول أحداث ومواقف وقضايا وطنية ملرحلة تاريخية هامة )2020-1940م(.
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عدٌد جديد من مجلة "المصارف" يتناول دور 
القطاع المصرفي في انعاش التجارة االلكترونية

10 االقتصادية

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدويل 
قطاع الدراسات واملستجدات االقتصادية عن ارتفاع معدل التضخم 

بالنسبة 
ال سعار املستهلك خالل سنوات العدوان والحصار عل بالدنا 

املجموعات  املتاحة ألهم  البيانات  انه ومن خالل  التقرير  وقال 
تغري  مؤشرات  وتتبع  تجميعها  يتم  التي  والخدمات  السلعية 

أسعارها الدورية 
واألرقام القياسية لذلك يتضح أن أعىل معدل للتضخم الرتاكمي 
كان من نصيب خدمات الكهرباء والغاز والوقود عىل مدار سنوات 
املقارنة، حيث ارتفع من 48.4 %  عام2015 م إىل 113.9 % عام 2018 
ثم وصل إىل أعىل مستوى له عام 2020 حيث بلغ قيمته 202.4 %

وهذا التطور يعكس مدى كثافة ا ألزمات التي يعانيها املجتمع يف 
املشتقات النفطية وحساسيته الشديدة لظروف الحرب والحصار 
عىل بالدنا  ومدى صعوبة توفر املشتقات النفطية والكهرباء ملختلف 
االستخدامات االقتصادية وا الجتماعية واعتماده عىل مصادر غري 
مستقرة للظروف والتي فاقمت من أزمات املعيشة للسكان وتدين 
مستوى النشاط االقتصادي وما يزيد األمر سوًءا مما يعكسه املعدل 
الرتاكمي للتضخم يف بند الكهرباء واملشتقات النفطية، حيث تزايد 
نسبيا من 23.9 % عام 2015 إىل 113.9 % ثم إىل168 % بني سنوات 
تأيت  العام ثم  للتضخم  الرتاكمي  املعدل  يزيد عن  املقارنة، وهو 
مجموعة الغذاء التي تزايدت من 22.7 % إىل 112.3 % ثم إىل 162.3 
% بني سنوات املقارنة، وتأيت مجموعة إيجارات السكن يف املركز 
التايل ضمن هذه املجموعة والتي ارتفع من صفر إىل 40.1 % ثم 
إىل 158.5 % بني سنوات املقارنة،  وما يزيد األمر سوًءا وبشكل 
عام ان  هذه التطورات يف معدالت التضخم  سواء السنوية أم 

الرتاكمية  ترجع إىل عدم االستقرار يف أسعار السلع والخدمات 
وقصور املعروض منها يف ا ألسواق املختلفة والظروف املتغرية يف 
السوق النقدية وظروف العرض النقدي غري املسيطر عليه من قبل 
البنك املركزي يف كل من عدن وصنعاء واإلجراءات املتخذة من قبل 
البنكني يف عمليات التداول النقدي ، وارتفاع مصاريف التحويل 
وإغالق بعض فروع البنوك وشركات الصرافة وتوقف البعض منها 
وغريها من العوامل  التي أثرت سلبا عىل االسعار وفاقمت من 

معيشة السكان 
هذا ويعد  معدل تضخم أسعار املستهلك أحد املؤشرات املهمة 
التي تعرب عن حالة عدم االستقرار االقتصادي يف البلد، وله تأثري 
مباشر عىل القيمة الحقيقية لدخل األسر وقدرتها عىل الوصول إىل 
السلع والخدمات األساسية. وبالنظر إىل املعدل الرتاكمي للتضخم 
عرب فرتة زمنية يعكس حجم املعاناة املعيشية التي يعانيها السكان 

وخاصة الفقراء وذوي الدخل املحدود..

زيادة وعي المستهلك � 
بأهمية االقبال على المنتج 

المحلي البد ان يواكبة تحسين 
في جودة المنتج المحلي

 قدم قائد الثورة السيد / عبدامللك الحويث يف املحاضرة االقتصادية 
الرمضانية الـ 22، العديد من الحلول املمكنة لعدد من املشاكل اثرت 
عىل عجلة اإلنتاج الوطني خالل الفرتات املاضية، وبشكل سلسل 
املشاكل التي تواجه املنتج الوطني يف مراحله املختلفة ابتداء كأدوات 
ووسائل اإلنتاج والكلفة النهائية وجودة املنتج وسبل وآليات التسويق 
للمستهلك  منفعة  أعىل  ليحقق  بأعىل كفاءة  املحلية  األسواق  يف 
واملنتج، وخالل استعراض قائد الثورة يف املحاضرة الرمضانية لهذه 
املشاكل التي كان لها اثر بالغ يف تراجع اإلنتاج املحيل ، تحدث السيد 
عبدامللك عن الوعي االستهاليك باملنتج الوطني ، واكد أن "املنتج الوطني 
يعاين من مشكلة يف التسويق ، أضف إىل ذلك غياب الوعي لدى 
املستهلكني بأهمية اإلقبال عىل املنتج الوطني ، وشدد عىل أهمية 
اإلقبال عىل املنتجات املحلية بدالً عن املنتج األجنبي ، ويواكب ذلك 
عناية برفع مستوى الجودة فيها، حتى تنافس املنتج الخارجي يف 
جودتها" ، ويف هذا الجانب تطرق السيد القائد ألحدى ابرز املشاكل 
التي أدت إىل عزوف املستهلك اليمني عن الكثري من املنتجات املحلية 
أما لقلة جودتها أو الرتفاع أسعارها يف السوق مقارنة بسلع ومنتجات 
اجنبية اكرث تنافسية للمنتجات املحلية من حيث القيمة والجودة ، 
فحث الجهات املعنية بإيجاد الحلول املمكنة ملشكلة ارتفاع كلفة املنتج 
املحيل ، وكذلك شدد عىل االهتمام بجودة املنتج الوطني ، وهنا قدم 
رؤية شاملة لحل اهم املشاكل التي يعانيها اإلنتاج املحيل يف كافة 
مراحله، ووضع الجهات املعنية امام موجهات هامة لتحويلها إىل 
برامج وخطط مدروسة قابلة للتنفيذ يف مختلف الظروف ، ويزداد 
تنفيذ هذه املوجهات أهمية يف ظل اإلغراق التجاري واالقتصادي الذي 
يعانيه السوق املحيل يف املحافظات الحرة يف ظل العدوان والحصار ، 
فزيادة وعي املستهلك بأهمية االقبال عىل املنتج املحيل البد ان يواكبه 
والجهات  املنتجني  وهذه مسؤولية   ، املحيل  املنتج  تحسني جودة 
تفوق جودتها جودة  منتجات محلية  فهناك   ، الرسمية  الرقابية 
املنتج األجنبي يف السوق املحيل ، ولكن مستوى اإلقبال عليها اقل 

من اإلقبال عىل منتج أجنبي مشابه ، والسبب الفهم الخاطئ لدى 
املستهلك وفشل املنتجني املحليني يف تعزيز عالقه املنتج باملستهلك 
خالل العقود املاضية ، وهناك منتجات محلية اقل جودة من املنتج 
األجنبي بالفعل وتحتاج رفع مستوى جودتها لتنافس املنتج األجنبي 
يف السوق املحيل ، واملؤسف أن العديد من املنتجني املحليني ينتجون 
لألسواق األجنبية منتجات ذات جودة عالية ، بينما يقدمون منتجات 
اقل جودة للمستهلك اليمني ، وهذا أدى إىل ازمة ثقة بني املنتج 
اليمني واملستهلك دفع االقتصاد اليمني ثمنه مرتني ، األول يف تراجع 
مستوى اإلنتاج املحيل يف السوق نتيجة عدم االقبال عليه من قبل 
املستهلك املحيل ، واألخر يف ارتفاع معدل االستهالك املحيل للمنتجات 
األجنبية والذي ساهم يف استنزاف العمالت األجنبية يف السوق ورجح 
امليزان التجاري لصالح الواردات األجنبية ، ونتيجة لذلك تراجعت 
الصناعات  مجال  يف  وتحديداً  اإلنتاجية  املجاالت  يف  االستثمارات 
الغذائية ، وكنتيجة لغياب التوعية الهادفة ظلت ازمة ثقة املستهلك 
املحيل بالسلع واملنتجات املحلية من اهم مشاكل تسويق املنتجات 
املحلية ، وجراء هذه االزمة يخسر املنتج املحيل الكثري ، حتى وصل 
األمر باملستهلك إىل انه يرى يف أي منتج محيل يتم الرتويج له اعالنيا 
عرب شركات اإلعالنات بانه منتج ال يحظى برىض املستهلك وال اقبال 

عليه يف السوق . 
املحيل يف األسواق  املنتج  نفاذ  التسويق وعدم  ابرز مشاكل  ومن 
اليمنية أيضا، هامش الربح الذي تحصل عليه محالت التجزئة كون 
سوق التجزئة هو من النافذة األخرية لتسويق املنتجات بشكل عام ، 
ولذلك كلما كان هامش الربح الذي يحصل عليه تاجر التجزئة اعىل 
من أي منتج اكان اجنبياً او محلياً كلما كان تسويق املنتج اعىل  الن بائع 

التجزئة يقدم املنتج للمستهلك ويروج له شخصياً بهدف الحصول عىل 
هامش ربح اعىل ، بينما معظم املنتجني اليمنيني للسلع واملنتجات 
يضعون هامش ربح ضئيل جداً لقطاع التجزئة وهو ما يتسبب برتاجع 
مبيعاتهم يف سوق التجزئة حتى وان كانت تلك املنتجات جودتها 
عالية ، فالبائع يف سوق التجزئة يفضل املنتج الذي يحصل من وراء 
بيعه هامش ربح %10 عىل املنتج الذي ال يتجاوز هامش الربح فيه 
%4 حتى وان كان محلياً ، وهذه مشكلة مهمة جداً ينبغي تجاوزها 
كون تداعياتها السلبية وصلت إىل تراجع مستويات اإلنتاج ويف حال 
استمرارها قد تتسبب بإغالق معامل ومصانع وهو ما يكرس التبعية 

االقتصادية للدول األجنبية .
وملواجهة كل املشاكل التي تتعلق بوعي املستهلك بأهمية املنتج املحيل 
وما يرتتب عليه من فوائد اكان عىل مستوى خفض فاتورة االسترياد 
والذي بدوره ينعكس ايجاباً عىل سعر صرف العملة الوطنية، وكلما 
استقر سعر العملة املحلية امام العمالت األجنبية استقر الوضع 
املعييش للمواطن اليمني، يضاف إىل أن االقبال عىل استهالك املنتج 
املحيل يساهم يف نمو مستوى اإلنتاج وتشجيع املزيد من املستثمرين 
يف انشاء املزيد من املصانع واملعامل اإلنتاجية وهو ما يخلق اآلالف 
من فرص العمل للعاطلني عن العمل ويساهم يف الحد من الفقر 
، وهنا يجب عىل الجهات الحكومية املعنية أن تقوم بواجبها عىل 
اكمل وجه مع اتحاد الغرف الصناعية والتجارية والغرف الصناعية 
والجهات املعنية بحماية املستهلك وكذلك وسائل اإلعالم لحل املشاكل 
التي يواجهها املنتجون املحليون يف كافة مراحل اإلنتاج بما يرفع من 
مستويات جودتها ويضعها يف صدارة السلع املنافسة يف السوق املحيل 
من جانب ، واللجوء إىل القانون لحماية املنتج املحيل من املنافسة غري 
الشريفة للمنتجات األخرى يف السوق  ، وإعادة ثقة املستهلك اليمني 
للمواطن  الوعي االستهاليك  املحيل من خالل رفع مستوى  باملنتج 
اليمني بأهمية اإلقبال عىل شراء املنتجات املحلية ، وتنظيم معارض 
دورية للمنتج الوطني يف العاصمة صنعاء واملحافظات وتقديم عروض 
تحفيزية للمستهلك وتحويل تلك املعارض التسويقية إىل محطات 
دورية للتوعية بأهمية اإلقبال عىل املنتج املحيل والتداعيات اإليجابية 

املتعددة لذلك عىل مستويات الفرد واالقتصاد الوطني ككل .

نظمت وزارة الكهرباء والطاقة األربعاء املايض فعالية ثقافية بمناسبة 
الذكرى السنوية ال19 للصرخة يف وجه املستكربين يف ديوان الوزارة 
بصنعاء.. وأكد وزير الكهرباء والطاقة األستاذ أحمد محمد العليي 
بالفعالية التي حضرها نائب وزير الكهرباء عبدالغني املداين , أن هذه 
الذكرى تأيت بعد مرور تسعه عشر عاماً عىل انطالقها حيث مثلت 
الصرخة نقطة تحول تاريخية يف حياة شعبنا اليمني ومسار مواجهته 
دالالت  العليي:بأن  الوزير  وقال  العاملي  واالستكبار  الهيمنة  لقوى 
الصرخة تتجسد اليوم بأستلهام تلك املعاين والقيم النبيلة يف التضحية 
والفداء من مسرية الشهيد القائد السيد حسني بدر الدين الحويث 
والذي قدم حياته قرباناُ يف سبيل دينه ووطنه , وأشار الوزير يف كلمته 

إىل أن تكالب قوى العدوان والهيمنة واالستكبار عىل اليمن يستهدف 
اليوم باملقام األول إضعاف الهوية الوطنية واإليمانية لكل أبناء شعبنا 

اليمني شماله وجنوبه دون استثناء احد.
ودعا الوزير العليي كافة أبناء الشعب اليمني شماله وجنوبه وشرقه 
وغربه إىل تعزيز التالحم واالصطفاف الوطني الشامل ملواجهة قوى 
العدوان الغاشم وقوى االستكبار .. كما أشاد الوزير باملالحم البطولية 
التي يجرتحها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مختلف جبهات 
العزة والكرامة واإلباء  وعىل هامش الفعالية القيت عدد من املداخالت  
تطرقت اىل ان  الصرخة قد مثلت املنطلق الحقيقي  لتوجيه البوصلة 
الجهادية  نحو اعداء الله والدين وجعلت اليمن يف مقدمة دول محور 
املقاومة  كما القيت يف الفعالية قصيدة شعرية للشاعر أحمد الغويل 

نالت أستحسان الجميع .

قراءة: رشيد الحداد

تغطية : عبده سيف الرعيني – تصوير عيل الربكاين 

كتب: املحرر االقتصادي

الكهرباء واملشتقات النفطية والغذاء تصدرت قائمة التضخم في االسعار 
تقرير حكومي حديث يؤكد ارتفاع معدل التضخم  اىل 202,4 خالل العام 2020م

تشجيع  املنتج احمللي يساهم في  خفض فاتورة االستيراد 
والذي بدوره ينعكس ايجابًا على سعر صرف العملة الوطنية

وزير الكهرباء : الصرخة مثلت نقطه حتول تاريخية في حياة 
شعبنا في مسار مواجهة قوى الهيمنة واالستكبار 

ازمة الثقة بني املستهلك واملنتج املحلي..

وزارة الكهرباء نظمت فعالية بمناسبة الذكرى السنوية للرصخة :
الصادرة  املصارف  مجلة  أصدرت 
اليمنية، عددها  البنوك  عن جمعية 
الخامس عشر، والذي يناقش التطور 
انعاش  يف  ودوره  املصريف  التقني 
اليمن، حيث  اإللكرتونية يف  التجارة 
التطور  إىل  الخاص  امللف  يتطرق 
املصريف  القطاع  الذي يشهده  التقني 
العديد من  اليمني من خالل تقديم 
الخدمات االلكرتونية التي بدأها مبكراً 

عرب العديد من البنوك.
حوارات  العدد  يتضمن  كما 
مصرفية  شخصيات  مع  متخصصة 
لها دورها يف خدمة القطاع املصريف، 
إىل جانب تناول أخبار وأنشطة البنوك 
إىل  الحالية،  الفرتة  خالل  اليمنية 
جانب العديد من الكتابات املتخصصة.
وتحرص مجلة املصارف يف كل عدد 
عىل تقديم مواد صحافية متخصصة 
رؤية  وتقديم  املصريف  القطاع  تخدم 
الحيوي  القطاع  هذا  عن  واضحة 

والهام.

البيتكوين بين مطرقة األنظمة االقتصادية 
العالمية وتوجهات المستثمرين

صالح الفائق #

شهدت العمالت الرقمية انخفاضا ملحوظا 
عملة  راسها  وعىل  2021م  مايو   23 يوم 
%50 من  بنسبة  انخفضت  التي  البيتكوين 
اعىل قيمة بلغته خالل العام الحايل واستقر 
عند سعر $32,601 بعد ان بلغ $64,895 يف 
14 ابريل من العام الحايل, يف حني شهدت 
موازياً  انخفاضاً  األخرى  الرقمية  العمالت 
ملنصة  التابعة   Ether ابرزها  اقل  بنسب 
وبسعر   17% بلغت  بنسبة   Ethereum
$1905 بانخفاض بلغ $391.3 بعد اخر اغالق.
ويعزى هذا االنخفاض لعدة أسباب أهمها 
والصني  االمريكية  املتحدة  الواليات  تحرك 
لتشديد اللوائح التنظيمية وقواعد االمتثال 
الضريبي الخاصة بالعمالت املشفرة, ويف هذا 
السياق قامت إدارة الرئيس األمرييك بايدن 
العاملية  املنصات  يلزم  قرار  بتقديم مشروع 
لإلفصاح عن بيانات التداول التي تفوق مبلغ 
$10,000 لوحدة خدمة اإليرادات الداخلية 
IRS, ويأيت مشروع القرار كجزء من تقارير 
الخزانة التي توضح استثمار 80 مليار دوالر 
العام  بحلول  االمريكية  الضرائب  يف وكالة 
ظل  يف  الدخل  تحصيل  لتطوير  2031م 
توقعات بنمو سوق العمالت الرقمية خالل 
العقد القادم. كما تشري تقارير اىل قيام ايران 
باستخراج عملة بتكوين بنحو %4.5 وهو ما 
الزام  مع  سنويا  دوالر  مليار  يعادل حوايل 
مستخريجها ببيعها للبنك املركزي اإليراين يف 
ظل انخفاض أسعار الكهرباء يف الدولة وهو 
ما يمثل مصدراً لألموال بعيدا عن العقوبات 

االمريكية املفروضة عليها.
يف حني قامت الصني )اكرب معدن لعملة 
تحد  إجراءات  باتخاذ  العالم(  يف  البتكوين 
من تعدين وتداول العملة, ويأيت هذا ضمن 
جهود الحكومة الصينية للحد من املضاربة 
واملخاطر املالية يف ظل تذبذب األسعار, حيث 
صرح رئيس لجنة االستقرار والتنمية املالية – 
نائب رئيس مجلس الدولة Liu He بضرورة 
وضع ضوابط عىل البتكوين الذي يعترب أصالً 
من أصول الشركات التي تستثمر يف هذا النوع 
من العمالت, وتأيت هذا التصريحات بعد ثالثة 
أيام من قيام مؤسسات صينية تدعو البنوك 
املالية بتعليق خدمات  وشركات املدفوعات 
العمالت املشفرة/الرقمية وذلك يف تصعيد 
للحد من عمليات املضاربة وعمليات االحتيال 

باستخدام العمالت الرقمية.
تجدر اإلشارة بان سوق العمالت الرقمية 

يستحوذ عىل ما يعادل ال 2 مليار دوالر.
كما اسهمت تغريدة Elon Mask  املدير 
التنفيذي لشركة Tesla  بتحفظ الشركة عن 
لقبول  تداول  البيتكوين كوسيلة  استخدام 
ذلك  معلال  العملة  عرب  الشركة  مبيعات 
إلنتاج  املستخدم  االحفوري  الوقود  بحجم 
)يقدر  العملة  لتعدين  الالزمة  الكهرباء 
استهالك الكهرباء لتعدين العملة ب %3 من 
اجمايل االستهالك العاملي( وزيادة االنبعاث 
يف البيئة, يف ظل توقعات بقيام الشركة بيع 
ممتلكاتها من العملة التي تم شرائها يف تاريخ 
سابق بما يقارب ب 1.5 مليار دوالر وتعويضها 

بعملة الدوجكوين. 

العمالت الرقمية/املشفرة يف السطور:
هي عبارة عن عمالت افرتاضية ال يوجد لها 
الصادرة  الورقية  واقع ملموس كالعمالت 
من الدولة وعملية إصدارها غري مغطاة بسلة 
عمالت معينة او الذهب كما هو حال بعض 
العمالت الصادرة عن الدولة. كما تعترب غري 
النظام  خارج  تداولها  يمكن  حيث  مركزية 

املصريف بكل سهولة.
عادة ما يتم انتاجها واستخدامها يف عالم 
افرتايض عرب حواسيب وبرمجيات معينة من 
افراد او مجموعات معينة, من خالل  قبل 
إعطاء كل عملة منتجة رقم تسلسيل معني 
ال  يسمى  ما  او  بيانات  قواعد  يف  يسجل 
Blockchain بحيث يمنع من تكرار استخدام 
العملة الواحدة يف اكرث من عملية واحدة من 
خالل نسخها وتداولها اال بعد انتقالها لطرف 
آخر وذلك حتى ال تفقد قيمتها, ولكون هذه 
الحكومات  العمالت غري مقننة رسميا من 

بديلة وتستهلك خارج  تعترب عمالت  فإنها 
النظام املايل للدول. يف الوقت الذي تستطيع 
عىل  تجميد/إيقاف/االستحواذ  الحكومات 
حسابات وارصدة مصرفية او عملة معينة 
من التداول, اال ان العمالت الرقمية/املشفرة 
وأنظمة  منصات  يف  وتداولها  انتاجها  يتم 
مستقلة خارج األنظمة املالية الرسمية االمر 
الذي يجعل تتبعها وتطبيق األنظمة القانونية 
عليها امر صعب اىل حد ما, ويرتافق مع ذلك 
مجموعة من املخاطر والعيوب والتي تتمثل 
يف التقلبات املفاجأة وصعوبة التنبؤ بمسارتها.

النشأة:
يعود تاريخ ظهور فكرة العمالت الرقمية اىل 
  Daivd Chuam العام 1980م عندما ابتكر
خوارزمية  سميت ب Blinding او العمياء 
التي تعترب أساس التشفري الحديث للبيانات, 
أسهمت هذه التقنية عىل توفري خاصية األمان 
وتداول املعلومات بني األعضاء وإيجاد أساس 

مستقبيل لفكرة العمالت الرقمية.
يف العام 1995م )بعد مرور 15 عام(  قام 
Wei Dai  بنشر ورقة عمل حول العمالت 
االفرتاضية تحت مسمى B-Money والتي 
للعمالت  االساسية  املكونات  تضمنت 
الرقمية/املشفرة مثل تعقيدات إخفاء الهوية 

والالمركزية. 
 Nick Szabo قدم  1998م  العام  ويف 
اطروحته املسمى ب ال Bit Gold والتي عرض 
خاللها فكرة العمالت الرقمية كنظام عمل 

متكامل اال ان الفكرة لم تجد رواج.
وبالرغم من ان هذه األطروحات لم تلقى 
صدى ملموس عىل الواقع, اال ان الحقبة من 
2000-1990 شهدت زيادة يف وسطاء التمويل 
الرقمي ابتداء من ابتكار تطبيق PayPal من 
 Elon Mask اليون ماسك Tesla مؤسس
التي أحدثت ثورة يف التحول الرقمي ودخلت 
فعليا يف سوق التداول خالل الفرتة من العام 
2010-2000م وأسهمت يف زيادة االقبال يف 
عملية الشراء والبيع عرب املنصات الرقمية, 
والذي نجم عنه نشاة فكرة عملة البتكوين يف 
العام 2008م التي قدمها ساتويش ناكاموتو  
صدى  القت  Satoshi Nakamotoوالتي 
2010م  العام  ويف  2009م,  العام  يف  اكرب 
بدات استخدام العملة من قبل مجموعة من 
االفراد فيما بينهم, وتطور االمر يف العام 2012 
العملة  بقبول    WordPress بقيام موقع 
كوسيلة شراء املنتجات املعروضة ثم تبتعها 
 Newgg.com, Expedia, عده شركات مثل
Microsoft  و Tesla واسهم هذا بنشؤ عده 
عمالت رقمية اخرى والتي تقدر بـ 5307 عملة 
.CoinmarketCap.com  تقريبا وفقا ملوقع

عملة  أكرث  BTC حوايل  البتكوين  وتعترب 
الشراء  عمليات  يف  وتداوال  قبوال  رقمية 
والتحويل حيث تبلغ محفظة العملة  715 
مليار دوالر تليها ايرثيوم ETH  ب 300 مليار 
دوالر ثم تيرث USDT ب60 مليار دوالر, يف 
العمالت  يف  االستثمار  حجم  يبلغ  حني 
لجميع  دوالر  تريليون   2 حوايل  الرقمية 

العمالت الرقمية ) كما يف 25/05/2021(.

# مدير التسويق-البنك األهيل اليمني



ووج�������ه ال���ح���ك���وم���ة ب���أت���م���ت���ة أع����م����ال ج��م��ي��ع 
الوزارات ليسهل الحصول عىل املعلومات 

والبيانات يف نافذة واحدة.
ول���������ف���������ت م������ح������م������د ع����������ي ال������������ح������������ويث، إىل أن 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي أث���ب���ت ج���دارت���ه م��ن��ذ ب��داي��ة 
ال�����������ع�����������دوان وال�������ح�������ص�������ار وح�������ق�������ق ان�������ت�������ص�������ارات 
كبرية عىل العدوان وصنع وابتكر مختلف 
أنواع األسلحة.. مؤكدا قدرة اليمنيني عىل 
إح��داث ث��ورة يف التقنيات الحديثة واألم��ن 
ال���س���ي���راين.. وذك����ر أن ك��ث��ريا م��ن ال��ن��ظ��ري��ات 
ال����ق����دي����م����ة ت���������درس يف ال����ج����ام����ع����ات ال���ي���م���ن���ي���ة 
وال�������ت�������ي ث�����ب�����ت أن ب����ع����ض����ه����ا غ�������ري ص����ح����ي����ح����ة.. 
م����وج����ه����ا وزارة ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل ب���ت���ح���دي���ث 

املناهج وتطويرها يف الجامعات.

العمل التشاريك
بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
عبد العزيز صالح بن حبتور، أهمية املؤتمر 
ال��ذي يجسد ص��ورة للعمل التشاريك بني 
مختلف العقول األكاديمية يف القطاعني 
ال�����ع�����ام وال������خ������اص ل����ل����خ����روج ب���ن���ت���ائ���ج ع��م��ل��ي��ة 
تساهم يف إحداث نقلة نوعية يف هذا املجال 
ال����ح����ي����وي.. وث���م���ن ج���ه���ود وزارة االت����ص����االت 
وت���ق���ن���ي���ة امل����ع����ل����وم����ات وأدواره����������������ا ال���ق���ي���م���ة يف 
س����ب����ي����ل االس�������ت�������ف�������ادة م�������ن ث�����������ورة امل����ع����ل����وم����ات 
وال��ت��وع��ي��ة ب��اآلل��ي��ة امل��ن��اس��ب��ة للتعامل اآلم��ن 
معها وضمان سالمة وحماية املعلومات..  
م�������ش�������ريا إىل ط����ب����ي����ع����ة ال���������ص���������راع امل������ح������ت������دم يف 
ال���ع���ال���م الم����ت����الك امل���ع���ل���وم���ات واالس���ت���ح���واذ 

عليها.
وق���ال " إن ال��غ��رب وع���ىل رأس���ه ال��والي��ات 
امل�����ت�����ح�����دة ي����ع����م����ل ب���م���خ���ت���ل���ف ال������وس������ائ������ل ع��ىل 
امتالك املعلومات والسيطرة عليها يف حني 
أثبت الشرق بقيادة روسيا والصني قدرته 
ع������ىل امل����ن����اف����س����ة وإح������������داث ث���������ورة م���ع���ل���وم���ات 
ك���ب���رية وه����و م���ا ي��ش��ري إىل اس���ت���م���رار اح���ت���دام 
الصراع بني الدول الكرى يف هذا املجال".
وأش�������������������ار رئ��������ي��������س ال����������������������������وزراء، إىل ال��������ص��������راع 
ع����ىل امل���ع���ل���وم���ات يف إط������ار امل���ن���ط���ق���ة ال��ع��رب��ي��ة 
وخ������ص������وص������ا ب�������ني ال�����ج�����م�����ه�����وري�����ة اإلس�����الم�����ي�����ة 
اإلي�������ران�������ي�������ة وال������ك������ي������ان ال�����ص�����ه�����ي�����وين ال����غ����اص����ب 
.. م�����ن�����وه�����ا ب������ه������ذا ال�������ش�������أن ب�����م�����ح�����ور امل�����ق�����اوم�����ة 
ال����ذي ي��ح��م��ل ق��ي��م��ا وث��ق��اف��ة ت��ع��ر ع���ن إرادة 
الشعوب وقضاياها العادلة ويعمل عىل 
تغيري املفاهيم الغربية غري السليمة التي 
تهدد الهوية اإلسالمية.. وذكر أن الشعب 
ال��ي��م��ن��ي ي���واج���ه دول ال���ع���دوان ب��م��ا تمتلكه 
من إمكانات معززة بقدرات مالية وتقنية 
ك���ب���رية ي���س���ان���ده���ا ال���ك���ي���ان ال���ص���ه���ي���وين وذل����ك 
ل��ل��ع��ام ال��س��اب��ع ع���ىل ال����ت����وايل.. م���ش���ددا عىل 
أن ال������ع������دوان امل����ت����واص����ل ع����ىل ال���ي���م���ن ي��ح��ت��م 
اع������ت������م������اد ال�������ت�������داب�������ري ال�����ك�����ف�����ي�����ل�����ة ب�����ت�����ع�����زي�����ز أم������ن 
املعلومات بصورة مستمرة.. وأكد الدكتور 
ب�����ن ح����ب����ت����ور، ح�������رص ح����ك����وم����ة اإلن������ق������اذ ع��ىل 
إن����ج����اح م���ؤت���م���ر األم�������ن ال����س����ي����راين وت��ح��ق��ي��ق 
االستفادة القصوى من مخرجاته عمليا.. 
ح�������اث�������ا امل�����س�����ئ�����ول�����ني يف ك�������اف�������ة ال������ج������ه������ات ع���ىل 
اس��ت��ش��ع��ار امل��س��ؤول��ي��ة ت��ج��اه ال���وط���ن يف ظل 
ما يواجهه من تحديات كبرية بما يف ذلك 

املتصلة باألمن السيراين.

مستوى الوعي
ويف االف����ت����ت����اح ال�������ذي ح����ض����ره ن���ائ���ب���ا رئ��ي��س 

مجلس النواب عبد السالم هشول زابية، 
وع���ب���د ال���رح���م���ن ال���ج���م���اع���ي، ون����ائ����ب رئ��ي��س 
ال��������وزراء ل��ش��ئ��ون ال����رؤي����ة ال��وط��ن��ي��ة م��ح��م��ود 
ال�����ج�����ن�����ي�����د، وأم�����������ني س�������ر امل�����ج�����ل�����س ال����س����ي����ايس 
األع���ىل ال��دك��ت��ور ي��اس��ر ال���ح���وري، أك���د نائب 
رئ������ي������س ال�������������������وزراء ل�����ش�����ئ�����ون ال��������دف��������اع واألم����������ن 
الفريق الركن ج��الل الرويشان، أن األمن 
ال������س������ي������راين وأم�����������ن امل�����ع�����ل�����وم�����ات وم�����واج�����ه�����ة 
الحرب الناعمة ال يقل أهمية عما يسطره 
أب��ط��ال الجيش واألم���ن وال��ل��ج��ان الشعبية 
م������ن م�����الح�����م ب����ط����ول����ي����ة يف ج����ب����ه����ات ال������ع������زة.. 
وأش��ار إىل أن قائد الثورة السيد عبد امللك 
بدر الدين الحويث حذر من الحرب الناعمة 
وإغ�������ف�������ال األم���������ن ال�����س�����ي�����راين يف خ����ط����اب����ات����ه.. 
الف��ت��ا إىل أه��م��ي��ة رف���ع م��س��ت��وى ال��وع��ي ل��دى 
املواطن فيما يتعلق باالستخدام الصحيح 

للمعلومات.
وأوض������������ح ال�����ف�����ري�����ق ال�������روي�������ش�������ان، أن ق����وى 
االس�������ت�������ك�������ب�������ار ت�����ع�����م�����ل ع���������ىل ب���������ث ال�����ش�����ائ�����ع�����ات 
والسلوكيات الخاطئة وتشويه املفاهيم، 
يف إطار الحرب الناعمة التي تعد أخطر من 
ال����ح����رب ال��ع��س��ك��ري��ة ك���ون���ه���ا أداة امل��س��ت��ع��م��ر 
ال��ف��ك��ري��ة إلح�����داث ف����راغ اج��ت��م��اع��ي., ول��ف��ت 
إىل أن وسائل التواصل االجتماعي أحدثت 
ث��������������ورة يف ع�������ال�������م االت�����������ص�����������االت وامل������ع������ل������وم������ات 
وه�����زت ب���ق���وة م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��م االج��ت��م��اع��ي��ة 
والثقافية والرتبوية وساهمت يف التالعب 
بموازين القوى وخلق آراء وتوجهات لدى 

املجتمعات.

بيئة آمنة
ب�����������������دوره أك������������د وزي���������������ر االت������������ص������������االت وت����ق����ن����ي����ة 
امل�������ع�������ل�������وم�������ات امل�������ه�������ن�������دس م�����س�����ف�����ر ع������ب������د ال�����ل�����ه 
ال�������ن�������م�������ري، أن رؤي���������������ة ال�����������������������وزارة ت��������ج��������اه األم���������ن 
ال���س���ي���راين ت���ه���دف إىل خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة س��ي��ران��ي��ة 
آم��ن��ة وم��رن��ة يف ال��دول��ة وال��ق��ط��اع ال��خ��اص.. 
وق���ال " أض��ح��ى وج���ود إسرتاتيجية وطنية 
ل��ل��ي��م��ن يف األم�������ن ال����س����ي����راين أم�������را ج���وه���ري���اً 
وه�����و ال���غ���اي���ة ال���رئ���ي���س���ي���ة ال���ت���ي ن��س��ع��ى إل��ي��ه��ا 
من هذا املؤتمر الوطني من خالل مشاركة 
نخبة من الكفاءات والكوادر يف هذا املجال 
من كافة الجهات والشركات والقطاعني 
ال��������ع��������ام وال��������������خ��������������اص.".. وأوض���������������ح أن وزارة 
االتصاالت تسعى لتحقيق التحول الرقمي 
اآلم���������ن ل���ل���ي���م���ن ون�����ش�����ر ال�����خ�����دم�����ات ال���رق���م���ي���ة 
للمواطنني، وم��س��اع��دة األف���راد واملبدعني 
عىل تحقيق طموحاتهم وتمكني الشركات 
من التطوير والعمل عىل خدمة املجتمع.. 
وأشار الوزير النمري، إىل أن الوزارة تعمل 
عىل استكمال وتحديث اإلطار التشريعي 
وال��ق��ان��وين امل��الئ��م ألم���ن ال��ف��ض��اء ال��س��ي��راين 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ج��رائ��م وح��م��اي��ة ال��خ��ص��وص��ي��ة 
من خالل إصدار قوانني وتشريعات هامة 
واستكمال وإصدار قانون مكافحة جرائم 

ت���ق���ن���ي���ة امل����ع����ل����وم����ات وإع�����������داد ق�����ان�����ون ح��م��اي��ة 
البيانات الشخصية.

ول�������ف�������ت إىل أه������م������ي������ة إي��������ج��������اد ال�����س�����ي�����اس�����ات 
ال���ك���ف���ي���ل���ة ب����ت����ع����زي����ز وت����ش����ج����ي����ع ال����ب����ن����ى ال���ب���ن���ي���ة 
ال������ت������ح������ت������ي������ة ال�������رق�������م�������ي�������ة وامل���������ح���������ت���������وى ال������رق������م������ي 
ال����وط����ن����ي وت���س���ه���ي���ل إن�����ش�����اء ش�����رك�����ات ت���زوي���د 
امل��������ح��������ت��������وى ال��������رق��������م��������ي واالس��������ت��������ث��������م��������ار يف ب�����ن�����اء 
ت��ش��غ��ي��ل م��ن��ص��ات ال��ب��ي��ان��ات امل��ح��ل��ي��ة.. وأك���د 
وزي�����ر االت�����ص�����االت، ض������رورة إع������داد م��ش��روع 
ال����ح����ك����وم����ة االل�����ك�����رتون�����ي�����ة ب������ن������اًء ع������ىل دراس��������ة 
أف��ض��ل ال��ت��ج��ارب وامل���م���ارس���ات ب��م��ا ينسجم 
م���ع خ��ص��وص��ي��ة ال��ي��م��ن، ك��خ��ط��وة لتحقيق 
ال�����ت�����ح�����ول ال�����رق�����م�����ي ال����س����ل����ي����م يف امل����ؤس����س����ات 
وال��خ��دم��ات وص����واًل إىل ال��ب��واب��ات املتكاملة 
وامل�����وح�����دة ل���ل���خ���دم���ات امل���ق���دم���ة ل���ل���م���واط���ن.. 
ول������ف������ت إىل أه�����م�����ي�����ة وض���������ع وت����ن����ف����ي����ذ ب�����رام�����ج 
وأن�������ش�������ط�������ة وط������ن������ي������ة ل�����ل�����ت�����وع�����ي�����ة امل����ج����ت����م����ع����ي����ة 
ال�����رق�����م�����ي�����ة واالس��������ت��������خ��������دام األم������������ن ل����الن����رتن����ت 
وح�����م�����اي�����ة األط��������ف��������ال، وب������ن������اء ال��������ق��������درات م��ن 
خ��الل ب��رام��ج ال��ت��دري��ب والتأهيل يف مجال 
األم������ن ال���س���ي���راين امل���رت���ب���ط ب��ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 
ل�����������الت�����������ص�����������االت وت�������ك�������ن�������ول�������وج�������ي�������ا امل�������ع�������ل�������وم�������ات 
وعكس ذلك يف املناهج التعليمية والفنية 

والجامعية.
وأش�����������ار إىل أن ال�����ت�����ط�����ور يف ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
واألنظمة الذكية وأنظمة االت��ص��االت أدى 
إىل تحقيق مرونة وكفاءة أكر يف العملية 
اإلنتاجية ومعالجة البيانات، حيث يمثل 
ال����ت����ح����ول ال����رق����م����ي واح���������دا م�����ن أه������م دواف������ع 
ومحفزات النمو يف املؤسسات والشركات 
والقطاعات الحكومية.. وتطرق إىل مخاطر 
الجرائم االلكرتونية التي ت��ؤدي إىل تدمري 
ال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وال���ش���ب���ك���ات .. الف���ت���ا إىل أن 
الفضاء السيراين وم��ا يتيحه م��ن مخاطر 
ع���ىل األف������راد وامل��ج��ت��م��ع��ات وال���ح���ق���وق ب����دءاً 
م�������ن ح�����������االت االب���������ت���������زاز وس�������رق�������ة امل����ع����ل����وم����ات 
وال������ج������رائ������م ال����رق����م����ي����ة وان�����ت�����ه�����اء ب���ال���ه���ج���م���ات 
وال��ح��روب السيرانية ب��ني ال����دول.. وش��دد 
الوزير النمري، عىل أهمية التحرك لوضع 
أط�����������ر ت����ن����ظ����ي����م����ي����ة ل�����ل�����ح�����م�����اي�����ة وال���������وق���������اي���������ة م���ن 
م��خ��اط��ر ال���ج���رائ���م ال��ت��ق��ن��ي��ة .. م���ش���ريا إىل أن 
األم��ن السيراين يمثل أح��د أه��م أرك���ان أي 
إس��رتات��ي��ج��ي��ة أو خ��ط��ة وط��ن��ي��ة ل��ب��ن��اء ال��ي��م��ن 
رق���م���ي���ا، م��ب��ي��ن��ا أن ال����������وزارة س��ت��ن��ظ��م امل��ؤت��م��ر 

الوطني لألمن السيراين بشكل سنوي.

ورق العمل
ب�����ع�����د ذل����������ك اس�����ت�����ع�����رض�����ت أوىل ج����ل����س����ات 
امل�����ؤت�����م�����ر ث��������الث أوراق ع�����م�����ل، ح��������ول ت��ق��ي��ي��م 
وض����ع ال��ي��م��ن س��ي��ران��ي��ا، وم��ت��ط��ل��ب��ات خطة 
اإلس��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ألم��ن ال��س��ي��راين، 
وال���ت���داب���ري ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة مل��واج��ه��ة 
ال����ج����ري����م����ة ال����س����ي����ران����ي����ة، وت�����ح�����دي�����ات األم�����ن 
ال���س���ي���راين يف ال���ي���م���ن، واإلج���������راءات ال��ف��ن��ي��ة 
لحماية أمن املعلومات يف شبكة االتصاالت 

الوطنية.
وس���ي���ن���اق���ش امل����ؤت����م����ر ال�������ذي ت���ن���ظ���م���ه وزارة 
االت�����ص�����االت وت���ق���ن���ي���ة امل���ع���ل���وم���ات ع����ىل م���دى 
ث����الث����ة أي��������ام ب����م����ش����ارك����ة 700 م�����ن ال����خ����راء 
واألكاديميني واملختصني، 20 ورقة عمل 
عن األمن السيراين والجرائم اإللكرتونية 
والتشريعات والقوانني التي تكفل حماية 
م����س����ت����خ����دم����ي ك��������ل م��������ا ي����ت����ع����ل����ق ب����ال����ش����ب����ك����ات 

والحواسيب وأنظمة االتصاالت.
حضرالتدشني عدد من أعضاء مجالس 
النواب والوزراء والشورى ووكالء الوزارات 
وم���������دراء ال���ه���ي���ئ���ات وال����ش����رك����ات ال��ح��ك��وم��ي��ة 
وال���������خ���������اص���������ة.. وت��������واص��������ل��������ت أع��������م��������ال امل�����ؤت�����م�����ر 
ال���وط���ن���ي األول ل���ألم���ن ال���س���ي���راين يف ال��ي��وم 
ال������ث������اين 2021/6/8 ت����واص����ل����ت يف ال����ي����وم 
ال��ث��اين أع��م��ال امل��ؤت��م��ر ال��وط��ن��ي األول لألمن 
ال���س���ي���راين ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه وزارة االت���ص���االت 

وتقنية املعلومات عىل مدى ثالثة أيام.
حيث قدمت يف اليوم الثاين عشر أوراق 
ع���م���ل ع���ل���م���ي���ة، اس���ت���ع���رض���ت األوىل ج���ه���ود 
حكومة اإلن��ق��اذ ووزارة االت��ص��االت وتقنية 
املعلومات والتوجهات املستقبلية لتعزيز 
أمن املعلومات واألمن السيراين ومكافحة 

جرائم تقنية املعلومات.
فيما تناولت ورقة العمل الثانية مقرتح 
إس�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ة وط�����ن�����ي�����ة ل������ألم������ن ال�����س�����ي�����راين، 
وت����ط����رق����ت ورق��������ة ال���ع���م���ل ال���ث���ال���ث���ة ل���ل���ج���رائ���م 
اإلل���ك���رتون���ي���ة وال���ت���داب���ري ال��ق��ان��ون��ي��ة، يف حني 
رك��������زت ورق��������ة ع����م����ل ال�����راب�����ع�����ة ع�����ىل م����ش����روع 
اإلسناد الرقمي ألم��ن املعلومات وتناولت 
ورق����������������������ة ال���������ع���������م���������ل ال���������خ���������ام���������س���������ة ال�������ه�������ج�������م�������ات 
السيرانية عىل القطاع البنيك والتهديدات 

والحلول.

واس����ت����ع����رض����ت ورق���������ة ال����ع����م����ل ال����س����ادس����ة 
املخاطر الشائعة والتحديثات يف الجريمة 
السيرانية، وركزت ورقة العمل السابعة 

عىل الجريمة اإللكرتونية يف اليمن.
وس���ل���ط���ت ورق������ة ال���ع���م���ل ال���ث���ام���ن���ة ال���ض���وء 
ع���������م���������ل ب�����������ن�����������اء ال������������������ق������������������درات وال����������������وع����������������ي ب�������أم�������ن 
امل�����ع�����ل�����وم�����ات، وت�����ن�����اول�����ت ال�������ورق�������ة ال���ت���اس���ع���ة 
ال����ت����داب����ري ال���ق���ان���ون���ي���ة وال���ت���ش���ري���ع���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة 
الجريمة السيرانية، وركزت ورقة العمل 
األخ�����������������رية ع���������ىل ت������ك������وي������ن ف�������ري�������ق االس�����ت�����ج�����اب�����ة 

لحوادث األمن السيراين.
وسيختتم املؤتمر الوطني ال��ذي يشارك 
ف����ي����ه 700 م���ت���خ���ص���ص وخ�����ب�����ري وأك����ادي����م����ي 
وب��������اح��������ث م��������ن ال������ج������ه������ات ال�����ح�����ك�����وم�����ي�����ة ذات 
ال���ع���الق���ة وال���ش���رك���ات وامل���ؤس���س���ات ال��ع��ام��ة 
وال�������خ�������اص�������ة أع������م������ال������ه غ����������دا ب����م����ن����اق����ش����ة ب���ق���ي���ة 
أوراق ال����ع����م����ل.. ويف خ����ت����ام امل���ؤت���م���ر امل���ؤت���م���ر 
الوطني األول لألمن السيراين تم التأكيد 
، ع���ىل أه��م��ي��ة إص������دار ق���ان���ون ج���رائ���م تقنية 
امل��ع��ل��وم��ات وإع����داد م��ش��روع ق��ان��ون حماية 

البيانات العامة والشخصية.
أع�������م�������ال  امل����������ش����������ارك����������ون يف خ��������ت��������ام  وأوىص 
امل���ؤت���م���ر، ال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه يف ث���الث���ة أي�����ام وزارة 
اإلتصاالت وتقنية املعلومات، بوضع خطة 
ل��ب��ن��اء ق����درات ك����وادر وط��ن��ي��ة متخصصة يف 
مجال األمن السيراين، وتأهيل العاملني 
يف م�����ج�����ال ت���ق���ن���ي���ة امل�����ع�����ل�����وم�����ات يف م��خ��ت��ل��ف 
ال����ق����ط����اع����ات ب����م����ا ي���م���ك���ن���ه���م م�����ن االس���ت���ج���اب���ة 

الفورية لطوارئ التهديدات السيرانية.
ودع�����������ت ال�����ت�����وص�����ي�����ات إىل ف�����ت�����ح امل�������س�������ارات 
األك���ادي���م���ي���ة ل��ل��ت��خ��ص��ص ال���ن���وع���ي يف م��ج��ال 
األم������������������ن ال����������س����������ي����������راين وت���������ط���������وي���������ر امل���������ن���������اه���������ج يف 
التخصصات ذات العالقة لتتضمن مواد 

األمن السيراين..
 وش�����ددت ع���ىل ن��ش��ر ال���وع���ي ل���دى األف����راد 
وامل��س��ت��خ��دم��ني يف م��ج��ال األم����ن ال��س��ي��راين 
م����ن خ�����الل ح���م���الت ال���ت���وع���ي���ة ب���االس���ت���خ���دام 
األم��������ن وم����خ����اط����ر ج�����رائ�����م األم��������ن ال���س���ي���راين 
وت�������ض�������م�������ني امل��������ن��������اه��������ج ال���������رتب���������وي���������ة األس�������اس�������ي�������ة 

والثانوية مواداً عن األمن السيراين.
وكانت جلسات أعمال املؤتمر، اختتمت 
، بمناقشة ع��دد من أوراق العمل، حول 
األمن السيراين والتحدي القادم للسيادة 
ال��وط��ن��ي��ة وإدارة م��خ��اط��ر األم�����ن ال��س��ي��راين 
واصطياد الهجمات السيرانية والكشف 
وامل�����ج�����اب�����ه�����ة ال�����ذك�����ي�����ة ل�����ل�����ت�����ه�����دي�����دات وك���ي���ف���ي���ة 
ت���ّك���وي���ن وع�����ي مل���خ���اط���ر االن�����رتن�����ت، وال���ت���داب���ري 

الفنية لألمن السيراين.
ويف ختام املؤتمر كّرم نائب رئيس الوزراء 
ل��ش��ئ��ون ال���دف���اع واألم�����ن ووزي�����را االت���ص���االت 
والعدل ووكالء وزارة االتصاالت، اللجان 
التحضريية والعلمية والفنية واإلعالمية 

ومعدي أوراق العمل.

ات�����ج�����ه ق����������ادة ح�����رك�����ة ال�����ث�����ال�����ث ع����ش����ر م������ن ي���ون���ي���و 
1974، وعىل رأسهم الرئيس الشهيد إبراهيم 
ال��ح��م��دي إىل وض��ع ت��ص��ورات ورؤى لبناء دول��ة 
اليمن الحديثة املدنية مع مراعاة جوانب الحياة 
ال��س��ي��اس��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة واالج��ت��م��اع��ي��ة امل��اث��ل��ة، 
وت���َمّ ع��رض ف��ك��رة ب��ن��اء ال��دول��ة يف تجربة الثالث 
ع����ش����ر م�����ن ي����ون����ي����و 1974، وآل������ي������ات ت���ن���ف���ي���ذه���ا، 
وبيان أهدافها السياسية يف غضون أيام قالئل 
ب��ع��د ان���ق���الب أب���ي���ض ع���ىل ال���رئ���ي���س ع��ب��دال��رح��م��ن 
اإلري������اين، ول���م ي��ح��ت��ج ال��ح��م��دي إىل ث��الث��ني ع��ام��اً 
لتنفيذ رؤي���ت���ه، ب��ل ح��ك��م م��ن��ذ ذل���ك ال��ت��اري��خ إىل 
تاريخ 11 أكتوبر 1978 وكانت أفضل أعوام 
ال������ي������م������ن، ب����ح����س����ب ك������������ِلّ م�������ن زام������������ن ت�����ل�����ك ال�����ف�����رتة 
لحكم الرئيس الشهيد.. قبل حركة 13 يونيو 
1974م ع���اىن ش��م��ال ال��ي��م��ن م��ن��ذ ق��ي��ام ال��ث��ورة 

يف ع�����ام 1962 
وح�����������������������ت�����������������������ى1967م 
م����������ن ت�����������������ردي ال������وض������ع������ني 
ال����س����ي����ايس واالق�����ت�����ص�����ادي، 
والصراعات الداخلية نتيجة 
س�������ي�������ط�������رة ال����������ق����������وى اإلق�����ل�����ي�����م�����ي�����ة 
ال�����رج�����ع�����ي�����ة واإلم�������ري�������ال�������ي�������ة، م���ع 
ال��������ع��������ام  أن ف���������������رتة امل��������ص��������ال��������ح��������ة يف 
1970م رب������م������ا ك������ان������ت س���ت���س���اه���م 
ن�����وع�����اً م�����ا يف ت���ث���ب���ي���ت دع�����ائ�����م ال����دول����ة 
ال����ح����دي����ث����ة ال س����ي����م����ا وأن األوض����������اع 
كانت مستقرة نسبياً، لكنها لْم 
تفعل.. فجاءت حركة ال�13 من 
يونيو 1974، بقيادة الرئيس 
ال������ش������ه������ي������د إب���������راه���������ي���������م ال������ح������م������دي 
ورف�������اق�������ه م������ن ش������رف������اء ال�����ق�����وات 
امل����س����ل����ح����ة ل���ت���ص���ح���ي���ح ال����وض����ع 
ال�����س�����اب�����ق.. ودع���������م ال���ح���م���دي 
ح���������رك���������ت���������ه ب��������وث��������ي��������ق��������ة امل���������س���������ار 
ال��س��ي��ايس ال��خ��اص ب��وح��دة 
ال��������������ش��������������م��������������ال وال��������������ج��������������ن��������������وب، 
وال������خ������ط ال�����س�����ي�����ايس ال����ع����ام 
ل������ل������س������ي������اس������ة ال��������خ��������ارج��������ي��������ة، 
وف���ق تبني س��ي��اس��ة ع���دم االن��ح��ي��از، م��ع سياسة 
االنفتاح واالعتدال مع القوى اإلقليمية املحيطة 

باليمن.
ورغم كل ما سبق، واجهت حركة 13يونيو 
1974، ال��ت��ح��دي��ات وامل��ع��وق��ات يف ط��ري��ق بناء 
الدولة منها تحديات محلية وإقليمية ودولية، 
إاِلّ أَنّ الحركة استطاعت -ع��ر قائدها الرئيس 
د مالمح الدولة يف محورين  الحمدي- أن ُتحِدّ
ه�����م�����ا: ال����ت����غ����ي����ري ال�������ج�������ذري ل�������ألوض�������اع ال���س���ي���اس���ي���ة 
ال�����س�����ائ�����دة، وال����ب����ن����اء ال����ش����ام����ل ل����ل����دول����ة ال���ح���دي���ث���ة 
وامل�����������ع�����������اص�����������رة.. واس��������ت��������ط��������اع ال�������رئ�������ي�������س ال�����ح�����م�����دي 
ب���ب���س���اط���ت���ه وق�����رب�����ه م�����ن امل�����واط�����ن أن ي���ك���س���ب ث��ق��ة 
ش����ع����ب����ه وي����ج����ع����ل ال����ي����م����ن����ي ش�����ام�����خ�����اً يف أي ب���ل���د، 
ل�������درج�������ة أن امل������غ������رتب������ني ال����ي����م����ن����ي����ني ح�����ص�����ل�����وا ع���ىل 
ك������ل ام�����ت�����ي�����ازات�����ه�����م ال�����ت�����ي ض���م���ن���ت���ه���ا ل����ه����م ات���ف���اق���ي���ة 
ال���ط���ائ���ف، وأل������زم ال���ح���م���دي ن���ظ���ريه امل���ل���ك فيصل 

ب����ن ع���ب���دال���ع���زي���ز ب����ه����ا، ول����ك����ن ه������ذا األم�������ر ل����م ي����ُرق 
للسعوديني ال��ذي��ن اع��ت��ادوا ارت��ه��ان الحكومات 

اليمنية للقرار السعودي.
��ل��ت ال��س��ع��ودي��ة ع��ر س��ف��ريه��ا “ال��ه��دي��ان”  ت��دَخّ
ب��ق��وة يف اليمن -م��ن��ذ منتصف حكم الحمدي- 
واشرتت والءات قوى قَبلية عىل رأسها مشايخ 
قبيلة حاشد، وكان الحمدي ضحية تجاذبات 
إقليمية وخيانات محلية، كما يقول مؤرِّخون.
وألن ف������رتة ح���ك���م ال���ش���ه���ي���د ال���ح���م���دي ال��زم��ن��ي��ة 

لم تُطل؛ فقد تحَوّل مشروع الدولة الناجحة 
ال��������������ذي ت������ب������ن������اه إىل م�������ج�������رد ح�������ل�������م، ال س�����ي�����م�����ا م���ع 
غ���ي���اب رؤي������ة واض����ح����ة ل�����دى ال���ش���رك���اء ال��ق��وم��ي��ني 

ويف طليعتهم ال���ن���اص���ري���ون.. م���ع ذل����ك، ي��ذه��ب 
مراقبون إىل أن إقامة الدولة اليمنية الحديثة 
أمر غري مستحيل، يف حال وجود تنظيم ثوري 
ي���س���ع���ى إىل ذل�������ك، وه�������ذا األم�������ر ك������اد أن ي���ح���دث 
يف رأي���ه���م ب��ال��ف��ع��ل ل���و اس��ت��م��ر ح��ك��م س���ال���م رب��ي��ع 
���������ت م�����ش�����اري�����ع  ع��������ي )س���������امل���������ني( يف ال������ج������ن������وب وت���������َمّ
ال�����وح�����دة ال���ف���ي���درال���ي���ة ال����ت����ي وض������ع م����ع ال���ح���م���دي 
م���دام���ي���ك���ه���ا، ق���ب���ل أن ي���ت���م اغ��ت��ي��ال��ه��م��ا، واغ���ت���ي���ال 
امل���������ش���������روع ال����������وح����������دوي ال���������ف���������ي���������درايل، ال�������������ذي ي�����رى 
امل���راق���ب���ون أن����ه ك����ان س��ي��ظ��ل أف���ض���ل م���ن ال���وح���دة 

االندماجية التي وقعها عي سالم البيض مع 
ع�����ي ع���ب���دال���ل���ه ص����ال����ح ع������ام 1990، ول��ح��ق��ت��ه��ا 
م����ع����ارك وأزم����������ات وان����ت����ك����اس����ات.. وب����ال����ع����ودة إىل 

املرحلة الثانية للحركة التصحيحية الناصرية 
ع�������ق�������ب اغ���������ت���������ي���������ال ال����������ح����������م����������دي، س������ن������ج������د أن أه�������م 
دات تلك الحركة قد ُفِقدت اليوم، وهي  محِدّ
التحرر من أشكال االرتهان الخارجي، إذ نجد 
ال����ن����اص����ري����ني ب����ك����ل أط����ي����اف����ه����م ارت������م������وا يف أح����ض����ان 
خصوم جمال عبدالناصر باألمس، من ملوك 
السعودية، فضاًل عن عملهم ضمن تشكيالت 
ح��ك��وم��ة “ه������ادي”، إىل ج��ان��ب ع���دم ممانعتهم 
ال������ت������ح������ال������ف م���������ع ال���������ق���������وى ال������ق������َب������ل������ي������ة ال�������داخ�������ل�������ي�������ة.. 
وتحَوّل الناصريون اليوم من كونهم )الظاهرة 
ال����س����ي����اس����ي����ة( ال���ت���ص���ح���ي���ح���ي���ة إىل ك����ون����ه����م ظ����اه����رة 
ص�����وت�����ي�����ة، ال ت���س���م���ع ل����ه����م ع����ن����دم����ا ي���ت���ع���ل���ق األم������ر 
باملظلومية السياسية أو باملشاكل االقتصادية 

التي تعصف باليمن. 
وه���ن���ا ي����رى ال��ك��ث��ري م���ن امل��ت��اب��ع��ني وال��س��ي��اس��ي��ني 
أن ث�����ورة 21 س��ب��ت��م��ر امل���ج���ي���دة ج�����اءت ك��ام��ت��داد 
ط���ب���ي���ع���ي ل����ن����ض����االت ال����ش����ع����ب ال���ي���م���ن���ي م�����ن أج����ل 
ال�����ت�����ح�����رر وال�������ت�������ق�������دم، م�������ن خ���������الل ت����ب����ن����ي ال����ق����ض����اي����ا 
ال��وط��ن��ي��ة يف م���واج���ه���ة االم���ري���ال���ي���ة وال��ص��ه��ي��ون��ي��ة 
وت��������ح��������ري��������ر ال�������ي�������م�������ن م����������ن ك����������ل أش����������ك����������ال ال�������وص�������اي�������ة 

واالرتهان للخارج كهدف من أهداف الثورة.
فمنذ األيام األوىل لثورة 21 من سبتمر، أكد 
قائد الثورة السيد العلم /عبدامللك ب��در الدين 
ال���ح���ويث أه��م��ي��ة إن���ص���اف ال���ح���رك���ة ال��وط��ن��ي��ة وك��ل 
رم����وزه����ا وت��خ��ل��ي��د ذك�����راه�����م، خ���ص���وص���اً ال��ش��ه��ي��د 
ال������ح������م������دي ورف���������اق���������ه وغ��������ريه��������م م��������ن امل�����ن�����اض�����ل�����ني.. 
وكذلك الخطوات العظيمة غري املسبوقة  التي 
ج��������رت م������ن ب����ع����د ث����������ورة 21 س���ب���ت���م���ر م������ن خ����الل 
الثبات عىل املوقف الوطني واالنحياز االجتماعي 
للمستضعفني وال��ك��ادح��ني وت��ح��ق��ي��ق األه����داف 
واآلم����������ال ال���ش���ع���ب���ي���ة وال���ت���ط���ل���ع���ات ال����ت����ي ح��م��ل��ت��ه��ا 
فصائل الحركة الوطنية تاريخياً، يف بناء يمن 
ح��ر دي��م��ق��راط��ي م��وح��د وه���و م��ا ج��س��دت��ه ال��رؤي��ة 
الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة كمشروع 
وطني انطلق من شعار الرئيس الشهيد صالح 
ال���ص���م���اد" ي���د ت��ح��م��ي وي����د ت��ب��ن��ي" وت��ج��س��د ال��ي��وم 
ب���خ���ط���ط وط���ن���ي���ة ل���ل���ب���ن���اء امل����ؤس����ي واالق����ت����ص����ادي 

والخدمي يف مختلف املجاالت.
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قال تعاىل : ) وجعلنا من املاء كل يشء حي ( صدق الله العظيم .. يعترب املاء من اهم اركان الحياة واستمرارها فاالنسان والحيوان والنبات يحتاج 
اىل املاء للبقاء عىل قيد الحياة لذلك التجمعات البشرية تكون مرتبطة بتوافر املاء ومصادره ..

ويف اليمن يعتر امل��اء م��ن اه��م العناصر األساسية الستمرار الحياة 
وتطورها والذي يستلزم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفريكميات كبرية 
م���ن امل���ي���اه ل��ت��غ��ط��ي��ة اح���ت���ي���اج ال��ي��م��ن م��ن��ه��ا وت���ن���وي���ع م���ص���ادر امل���ي���اه ل��ض��م��ان 

استدامتها ..
تلجأ كثري من دول العالم لتويع مصادر املياه ومن ضمن تلك املصادر 
م��ح��ط��ات تحلية م��ي��اة ال��ب��ح��ار وال����ذي تعتر تكاليفها ك��ب��رية التستطيع 
ال��ي��م��ن دف���ع تكاليفها ال��ب��اه��ظ��ة وه��ن��اك ع���دد م��ن امل���ص���ادر واه��م��ه��ا امل��ي��اة 
ال���ج���وف���ي���ة وم����ي����اة االم�����ط�����ار ال�������ذي اذا ت����م االس����ت����ف����ادة م���ن���ه���ا ب���ش���ك���ل ج��ي��د 
وت��خ��زي��ن��ه��ا ب����دال م���ن ض��ي��اع��ه��ا يف ال���ص���ح���راء س��ت��غ��ط��ي االح���ت���ي���اج امل��ت��زاي��د 

للمياه ..
بسبب عدم تنويع مصادر املياه يف اليمن اليمن مرشحة ضمن الدول 
ال��ذي سينضب املياة فيها وشحة املياة وه��ذا سيحول اليمن لصحراء 

قاحلة فالزراعة والحياة فيها الن املاء أساس الزراعة والحياة .
ل�����ذل�����ك ن�����ؤك�����د ع������ىل أه����م����ي����ة ت����ن����وي����ع م������ص������ادر امل������ي������اة وان ت�����ك�����ون م����س����ادر 
م��س��ت��دام��ة الت��ن��ض��ب وم��ت��ج��دده .. ك��م��ا ان ال��ن��ظ��اف��ة الصحية م��ن ص��رف 
ص��ح��ي وغ���ريه���ا ه����ام ج����داً وت���ع���اين ال��ي��م��ن م���ن ص��ع��وب��ة وان���خ���ف���اض ع��دد 
املراحيض وتهالك شبكات الصرف الصحي وعدم وجود اليات ملعالجة 
م��ي��اة ال��ص��رف الصحي مما يجعل اليمن م��ه��دده يف أي وق��ت بانفجار 
تلوث كبري بسبب استمرار تخزين مياة الصرف الصحي دون معالجة 
والذي باالمكانت معالجتة واالستفادة من التجارب العاملية ملعالجة 
م����ي����اة ل����ص����رف ال���ص���ح���ي واالس�����ت�����ف�����ادة م����ن امل����ي����اه ب���ع���د امل���ع���ال���ج���ة ل��س��ق��اي��ة 
األشجار غري املثمرة وأيضا توليد الطاقة الكهربائية وصناعة األسمدة 

الزراعية بعد املعالجة ..
ان����ض����م����ام ال����ي����م����ن ل����ه����ا ال�����ه�����دف ال�����ه�����ام س���ي���ت���ي���ح ل���ل���ي���م���ن االس�����ت�����ف�����ادة م��ن 
ال���خ���رات وال���ت���ج���ارب وال����ق����درات واالم���ك���ان���ي���ات ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��ح��س��ني امل��ي��اى 

والصرف الصحي يف اليمن .
بمعنى ان هناك توافق كبري بني الهدف السادس وبني احتياج اليمن 

املتزايد ..
ل��ذل��ك ت���م ت��ض��م��ني ال���ه���دف ال���س���ادس م���ن اه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة 
امل���ي���اة ال��ن��ظ��ي��ف��ة وال��ن��ظ��اف��ة ال��ص��ح��ي��ة ب��م��ع��ن��ى ت���وف���ر م���ي���اة ن��ظ��ي��ف��ة ل��ل��ش��رب 
واالستخدامات األخ��رى وال��ص��رف الصحي لتلك امل��ي��اه.. ويركز الهدف 
السادس عىل توفري املياه والصرف الصحي للجميع عىل كوكب األرض 
والحد من التفاوت الكبري يف كميات املياة فاملاء حق للجميع واليجوز 

الي دولة او منطقة اوفئة من الناس احتكار املاء .
فكما ي��ق��ال يف امل��ث��ل ال��ع��رب��ي ال��ن��اس م��ش��رتك��ني يف ث��الث��ة امل���اء وال��ك��أل – 
بمعنى العشب علف الحيوانات – والنار بمعنى الطاقة أي محاوالت 
الحتكار املياة يتسبب يف اشتعال الحروب بني الدول وحتى يف املناطق 
داخل الدول نفسها فكم نزاعات اشتعلت وكم ضحايا سقطوا نتيجة 
محاولة البعض احتكار امل��اء وح��رم��ان البعض االخ��ر منها .. قد يكون 
سبب النزاعات عىل املياة ليس احتكار املياة بل شحه املياة حيث التكفي 
للجميع فيحاول البعض الحصول عىل احتياجاتهم كاملة وحرمان 
األخرى من املياة لذلك يستلزم عىل جميع الدول تنويع مصادر املياة 
باستمرار والبحث عن مصادر مياة جديدة تغطي االحتياج املتزايد لها 
م��ن حفر اب���ار م��ي��اة ج��دي��دة وان��ش��اء معامل تحليه م��ي��اة البحر وان��ش��اء 
ال���س���دود وال���ح���واج���ز امل���ي���اة ل��ت��خ��زي��ن م���ي���اة االم����ط����ار  وال���ح���د م���ن ض��ي��اع��ه��ا 

واهدارها وتغذية املياة الجوفية.

ما يحصل حاليًا يف العالم 
إن توافر مياه نقية ويسهل الحصول عليها بالنسبة للجميع هو جزء 
أس��ايس من العالم ال��ذي نريد أن نحيا فيه. وتوجد مياه عذبة كافية 
ع��ىل ك��وك��ب األرض لتحقيق ه���ذا ال��ح��ل��م. ول��ك��ن نتيجة ل��س��وء ال��رام��ج 
االقتصادية أو لضعف البنية التحتية يموت كل سنة ماليني من البشر- 
معظمهم أط��ف��ال - م��ن ج���راء أم���راض مرتبطة بقصور إم����دادات املياه 

والصرف الصحي والنظافة العامة
وشحة املياه وسوء نوعيتها وقصور الصرف الصحي هي عوامل تؤثر 
س��ل��ًب��ا ع���ىل األم����ن ال���غ���ذايئ واخ���ت���ي���ارات س��ب��ل امل��ع��ي��ش��ة وف����رص التعليم 
بالنسبة لألسر الفقرية يف مختلف أنحاء العالم. ويعاين بعض أشد 
ب��ل��دان ال��ع��ال��م ف��ق��ًرا م��ن ال��ج��ف��اف، م��م��ا ي���ؤدي إىل زي����ادة ال��ج��وع وس��وء 

التغذية س��وًءا.. وبحلول سنة 2050 من املرجح أن يعيش شخص 
واحد عىل األقل من كل أربعة أشخاص يف بلد يعاين من نقص مزمن 

أو متكرر يف املياه العذبة
وبمطالعة االحصائيات العاملية  حول املياه والصرف الصحي نالحظ 

انه :
 • يحصل نحو 1.7 بليون شخص عىل مياه شرب مأمونة منذ سنة 
1990 و م��ازال 884 مليون شخص عىل نطاق العالم ال يحصلون 

عىل مياه شرب مأمونة. 
 • كما يفتقر نحو 2.6 بليون شخص إىل خدمات الصرف الصحي 

األساسية
 • يموت كل يوم 5000 طفل يف املتوسط نتيجة ألمراض مرتبطة 

باملياه والصرف الصحي .
 • الطاقة املائية هي أهم مصدر من مصادر الطاقة املتجددة وأكرثها 
استخداًما عىل نطاق واسع، بحيث تمثل 19 يف املائة من مجموع إنتاج 

الكهرباء عىل نطاق العالم.
 • ُيستخدم يف أغراض الري 70 يف املائة من كل املياه املتاحة.

 • الفيضانات مسؤولة عن 15 يف املائة من جميع الوفيات املرتبطة 
بالكوارث الطبيعية.

مقاصد الهدف السادس :
لكل هدف غرض و مقاصد وباالطالع عىل مقاصد الهدف السادس 

نالحظ انها تتمحور يف النقاط التالية :
• ت��ح��ق��ي��ق ه����دف ح���ص���ول ال��ج��م��ي��ع ب��ش��ك��ل م��ن��ص��ف عىل   

مياه الشرب املأمونة وامليسورة التكلفة بحلول عام 2030
• تحقيق هدف حصول الجميع عىل خدمات الصرف   
الصحي وال��ن��ظ��اف��ة الصحية ووض���ع نهاية للتغوط يف ال��ع��راء، وإي��الء 
اه���ت���م���ام خ����اص الح���ت���ي���اج���ات ال���ن���س���اء وال���ف���ت���ي���ات وم����ن ي��ع��ي��ش��ون يف ظل 

أوضاع هشة، بحلول عام 2030
• تحسني نوعية املياه عن طريق الحد من التلوث ووقف   
إلقاء النفايات واملواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسّربها إىل أدىن حد، 
وخ��ف��ض نسبة م��ي��اه امل��ج��اري غ��ري املعالجة إىل ال��ن��ص��ف، وزي����ادة إع��ادة 
التدوير وإعادة االستخدام املأمونة بنسبة كبرية عىل الصعيد العاملي، 

بحلول عام 2030
• زيادة كفاءة استخدام املياه يف جميع القطاعات زيادة   
كبرية وضمان سحب املياه العذبة وإمداداتها عىل نحو مستدام من 
أجل معالجة شح املياه، والحد بدرجة كبرية من عدد األشخاص الذين 

يعانون من ندرة املياه، بحلول عام 2030
• ت����ن����ف����ي����ذ اإلدارة امل�����ت�����ك�����ام�����ل�����ة مل���������������وارد امل��������ي��������اه ع��������ىل ج���م���ي���ع   
امل���س���ت���وي���ات، ب��م��ا يف ذل����ك م���ن خ����الل ال���ت���ع���اون ال���ع���اب���ر ل���ل���ح���دود حسب 

االقتضاء، بحلول عام 2030
• حماية وترميم النظم اإليكولوجية املتصلة باملياه، بما   
يف ذلك الجبال والغابات واألرايض الرطبة واألنهار ومستودعات املياه 

الجوفية والبحريات، بحلول عام 2020
• ت���ع���زي���ز ن���ط���اق ال����ت����ع����اون ال�������دويل ودع������م ب���ن���اء ال����ق����درات   
يف ال������ب������ل������دان ال����ن����ام����ي����ة يف م�����ج�����ال األن�����ش�����ط�����ة وال��������رام��������ج امل����ت����ع����ل����ق����ة ب����امل����ي����اه 
والصرف الصحي، بما يف ذلك جمع املياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة 
استخدامها، ومعالجة املياه العادمة، وتكنولوجيات إع��ادة التدوير 

وإعادة االستعمال، بحلول عام 2030
• دعم وتعزيز مشاركة املجتمعات املحلية يف تحسني   

إدارة املياه والصرف الصحي .

ويف األخري :
ن���ؤك���د ع���ىل أه��م��ي��ة ال���ه���دف ال���س���ادس م���ن اه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة 
وال�������ذي ي��ع��ت��ر ه�����دف وط���ن���ي ل��ل��ي��م��ن ي���س���ت���ل���زم م���واك���ب���ة ال���ت���ح���رك ال��ع��امل��ي 
لتحقيق هذا الهدف وصناعة قفزة كبرية يف مجال قطاع املياة والصرف 
الصحي بتحسني مصادر املياة وتنويع املصادر املتجدده للمياة وكذلك 
تحسني الصرف الصحي بشكل عام وفقا ملا اوضحناه يف هذه الدراسة 

املوجزة .

الهدف الـ6 من اهداف التنمية المستدامة )) المياه النظيفة والنظافة الصحية((

دشن على مدى ثالثة ايام المؤتمر األول لألمن السيبراني تحت شعار 
نحو استراتيجية وطنية لألمن السيبراني، وفي االفتتاح أكد عضو المجلس 
السياسي األعلى محمد علي الحوثي، أهمية مواكبة العلوم والتطور 

التكنولوجي المستمر خاصة في مجال األمن السيبراني.
وأشار عضو السياسي األعلى في افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني 
األول لألمن السيبراني اليوم بصنعاء، إلى أن اليمنيين اشتهروا منذ القدم 
بتطوير الزراعة والصناعة، ما يحتم ضرورة مواكبة كل جديد في مجال ثورة 

المعلومات والتطورات التقنية والعلمية..

جاءت حركة الثالث عشر من يونيو، 1974، بعد ثورتين مهمتين في محطات التاريخ اليمني والعربي هما: ثورة 
26 سبتمبر وثورة 14 أكتوبر، وهما الثورتان اللتان كان من الواجب قيام الدولة المدنية في اليمن على إثرهما 
قة  ولكن ذلك لم يحدث، إذ إن عوامل متعددة داخلية وخارجية حالت دون تمكين اليمن من بناء دولته المحقِّ
لطموح الشعب والُمتَِّخذة من المنهج التقدمي سبياًل إلى منافسة دول الجوار والمنطقة، عالوًة عن كونها 
ستعيد التفاعل الشعبي مع أهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وأختها ثورة الرابع عشر من أكتوبر.

وج��������ه اب������ن������اء ع�����زل�����ة االب�������������ارة ب����م����دي����ري����ة م���زه���ر 
م�����ح�����اف�����ظ�����ة ري�������م�������ة ن���������������داًء ع��������ر "26س�����ب�����ت�����م�����ر" 
يناشدون فيه محافظ محافظة ريمة وقال 
اب����ن����اء االب��������ارة ان األح��������راش وال���ح���ش���ائ���ش ب��م��ا 

فيها املخزنة يف الكهوف خلف جبل شهران/ 
االب������������ارة ت����ع����رض����ت ل����ح����رائ����ق ظ�����ه�����رية ال���ج���م���ع���ة 
امل������اض������ي������ة..  ع���ل���م���ا ب�������أن ه�������ذه األح���������������������������������������راش ت��ع��د 
م��خ��زون��ا ه��ائ��ال ل��ل��ح��ي��وان��ات وك����ذا ل��الح��ت��ط��اب 

ألبناء العزلة بالكامل..
 ام����ل����ني ت��ش��ك��ي��ل ف����ري����ق م��ت��خ��ص��ص ل��ت��ق��ي��ي��م 
األض������������������رار والعم�����������������������ل عىل إزالة آثارها بأس�����������������������رع 

وق�����������������ت.

ابناء عزلة االبارة يناشدون محافظ محافظة ريمة

نحو استراتيجية وطنية  لألمن السيبراني

متابعة: هالل جزيالن

بن حبتور: المؤتمر � 
يجسد صورة للعمل 

التشاركي بين مختلف 
العقول األكاديمية

النمير : نهدف إلى � 
خلق بيئة سيبرانية 
آمنة ومرنة في الدولة 

والقطاع الخاص

دعم الحمدي حركته بوثيقة المسار السياسي الخاص بوحدة الشمال � 
والجنوب والخط السياسي العام للسياسة الخارجية

الرويشان: األمن �
السيبراني وأمن 

المعلومات ضرورة 
لمواجهة الحرب الناعمة 

< يعلن االخ يوسف عي محسن طاهر عن فقدان بطاقته الشخصية رقم01010501996 والصادرة من امانة العاصمة فعىل من يجدها ايصالها القرب قسم شرطة وله جزيل الشكر.
< يعلن االخ شريف محمدمحمدفاروز عن فقدان لوحة معدنية خصويص تحمل رقم 43458فاصل 2 فعي من وجدها ايصالها إىل  جهة االختصاص أو  أقرب مركز شرطة. 

الحوثي: لليمنيين � 

القدرة على إحداث 

ثورة في التقنيات الحديثة

13 يونيو ..  التصحيح الذي 
المس تطلعات اليمنيني

رغم التحديات المحلية �  
واإلقليمية والدولية 

إالِّ أنَّ حركة 13 يونيو 
د مالمح  استطاعت  أن ُتحدِّ

الدولة اليمنية

 
لت السعودية عبر  � تدخَّ
سفيرها "الهديان" بقوة 

في اليمن منذ منتصف 
حكم الحمدي واشترت 

والءات قوى قَبلية

التحرر من أشكال �  
االرتهان الخارجي ابرز 

محددات حركة 13 يونيو 
التي فقدها ناصريو اليوم 

بارتمائهم في أحضان 
ملوك السعودية 

ثورة 21 سبتمبر تبنت � 
نهج البناء والتنمية من 

خالل الرؤية الوطنية لبناء 
الدولة اليمنية الحديثة

ت
انا

قد
ف

ثورة 21 سبتمبر المجيدة كامتداد طبيعي لنضاالت � 
شعبنا فتبنت القضايا الوطنية في مواجهة االمبريالية 

والصهيونية وتحرير اليمن من كل أشكال الوصاية واالرتهان 



»شهادتي وشواهدي«

"ش���ه���ادايت وش����واه����دي" ك��ت��اب ص���در م���ؤخ���راً ب��ص��ن��ع��اء للشخصية ال��وط��ن��ي��ة االع��ت��ب��اري��ة 
وال��ش��ي��خ ال��ق��ب��ي ال��ب��ارز امل��ن��اض��ل اح��م��د إس��م��اع��ي��ل أب���و ح��وري��ة وال����ذي ق���دم ف��ي��ه خ��اص��ة ما 
ت��خ��ت��زل��ه ذاك���رت���ه ح����ول أح�����داث وم���واق���ف وق��ض��اي��ا وط��ن��ي��ة مل��رح��ل��ة ت��اري��خ��ي��ة ه���ام���ة )1940-

2020م(.
ال���ك���ت���اب ي��م��ث��ل راف��������داً اض����اف����ي����اً ل��ل��م��ك��ت��ب��ة ال���وط���ن���ي���ة وم����رج����ع����اً م���ه���م���اً ل��ل��ب��اح��ث��ن وامل��ه��ت��م��ن 
ولألجيال فيما قدمه من حقائق لقضايا ومواقف واح��داث وام��ور عديدة كان يكتنفها 
الغموض وسردها املناضل أبو حورية وكشف تفاصيلها معززة بالشواهد بكل شفافية 

ومصداقية وموضوعية.
فاملناضل اح��م��د إسماعيل أب��و ح��وري��ة ه��و شخصية وطنية كما ان��ه ق��ائ��د عسكري اىل 
جانب مكانته القبلية واالجتماعية واضطلع بالكثري من املهام واملسئوليات التي جعلته يف 
واجهة االحداث واملتغريات التي مر بها الوطن وعىل مقربة مباشرة من صناع ومتخذي 
القرار خال امللكية والجمهورية والوحدة وعىل معرفة كاملة بتفاصيل كثري من القضايا 

واالحداث والتي حرص عىل ايصالها وتقديمها كحقائق معززة بالوثائق والشواهد.
الكتاب يتكون من عشرة فصول ابتدأها بمقدمة أشار فيها املناضل الشيخ احمد أبو 
حورية اىل ان ما دونه من شهادات ودعمها بشواهد جاء تلبية لإللحاح عليه من قبل 
الكثريين يف ض��رورة تدوين مذكراته وألن��ه من حق األبناء واالج��ي��ال ان تعرف كيف كنا 
وك��ي��ف أصبحنا لتستشف م��ن ذل���ك ق����راءة مستقبلها وم���ا س��ت��ك��ون عليه غ���داً اىل جانب 
انه ومما حفزه عىل كتابة مذكراته رغبته يف تفنيد ما زعمه الشيخ عبدالله بن حسن 
األحمر رحمة الله عليه يف مذكراته وادعائه ان أبو حورية كان يف الحرب بن الجمهورين 
وامللكين من 1962 حتى 1970م ليس سوى مصالحاً ووسيطاً لإلصاح بن الطرفن فيما 
واقع الحال وشهادات املعاصرين تؤكد بما ال يدع مجااًل للشك أنه كان ملكياً بل ومن 
ق��ادة امللكين ووص��ل بمجاميعه التي كان يقودها اثناء الحرب اىل مواقع اسرتاتيجية 

تطل عىل صنعاء.
............. تفاصيل ص 9

الوط������ن يتس�ع ل�كل  ابنائ�ه
تنفيذًا لقرار العفو العام تدعو الجهات املعنية كافة املغرر بهم العودة اىل الصف الوطين وبما يخدم مصالح اليمن العليا، وتؤكد للجميع 

بأنها ستقوم بتسهيل مرورهم يف كافة املنافذ والنقاط األمنية.. ولضمان سالمتهم عليهم االتصال بالرقم املجاين: )176(
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هيئة رفع المظالم تهيب بالمواطنين الذين يعانون من 
أي مظالم أن يرفعوا مظالمهم عبر هذه األرقام في 

المحافظات التالية:

أرقام استقبال الشكاوى والتظلمات

ن��ث��ق يف ال��ج��ه��ود ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا ق���ي���ادة س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان الحكيمة 
ب��ه��دف إن��ه��اء ال��ع��دوان ع��ىل اليمن ال���ذي م��ى عليه سبعة أع��وام 
وه��ي جهود مقدرة ومدعومة من ال��دول املحبة للسام ولكن ال 
نثق مطلقا يف القيادة السعودية التي تنتهج سياسة فرعونية وال 
يمكن ان تعرتف بهزيمتها إال وه��ي مشرفة عىل الغرق معتقدة 
أن��ه��ا م���ن خ���ال األم������وال ال��ت��ي تمتلكها وت��ب��ع��ره��ا ه��ن��ا وه���ن���اك عىل 
حساب مصلحة شعب نجد والحجاز ال��ذي تحكمه وغيبته عن 
وعيه الوطني قادرة عىل شراء ضمائرأصحاب النفوس الضعيفة 

وقلب الحقائق بل وتحويل الحق اىل باطل .
لقد أثبت الوفد الوطني ال��ذي وص��ل اىل صنعاء وبمعيته وفد 
املكتب السلطاين للتشاور مع القيادتن الثورية والسياسية بأنه 
املمثل الفعي لشرعية الشعب اليمني السياسية ول��ي��س الوفد 
ال���ذي ي��ق��دم م��ن ال��ري��اض وي��ع��ود إل��ي��ه��ا وه���و ال يمتلك ق����رارا .. وأي��ا 
ستكون النتائج التي س��وف تتمخض ع��ن ه��ذه امل��ش��اورات إال أنها 
أكدت للعالم كله بأن اليمنين يف ظل هذه الظروف الصعبة التي 
يمرون بها قادرون عىل ان يتجاوزوا ويخرجوا من عنق الزجاجة 
املحشورين فيها  للعام السابع عىل التوايل وهم يعانون األمرين 
: تآمر الجريان من جهة وصمت املجتمع الدويل ضد الجرائم التي 
يرتكبها تحالف العدوان بقيادة امريكا والسعودية واالمارات يف 

اليمن والتي لم يسبق ان شهد لها 
التاريخ مثيا من جهة أخرى .

امل�������م�������ث�������ل  ال�����������وط�����������ن�����������ي  ال��������������وف��������������د  وألن 
ل��ل��ق��ي��ادت��ن ال��ث��وري��ة وال��س��ي��اس��ي��ة يف 
صنعاء قد وضع تحالف العدوان 
بقيادة السعودية يف زاوية ضيقة 
ب����ح����ج����ج����ه ال������دام������غ������ة ال������ت������ي ق���دم���ه���ا 
يف ك�������ل امل�����������ش�����������اورات ال������ت������ي ي���ج���ري���ه���ا 
واستطاع تحييد ما يقارب عشرين 
سفريا تعودوا ان يشكلوا مرجعية 
ل����وف����د ال������ري������اض يف ك�����ل امل������ش������اورات 
ال����س����اب����ق����ة وال�����������ذي ل������م ي����ك����ن ي��ق��ط��ع 
أمرا اال بالرجوع اليهم فقد جعلوا 
م�����ن م����واف����ق����ة ال�����وف�����د ال����وط����ن����ي ع��ىل 
اس����ت����م����رار ت����ح����رك ق����ي����ادة ال��س��ل��ط��ن��ة 

يف ع��م��ان ت��ح��ت اش�����راف األم����م امل��ت��ح��دة ل��ع��ل وع����ى ي��ت��م ال��وص��ول 
اىل ح��ل ووض���ع ح��د ل��ل��ع��دوان ع��ىل ال��ي��م��ن ك��ص��ح��وة ال ن��ق��ول عنها 
متأخرة وانما مفتعلة للتسرت خلفها من الهزائم التي لحقت بهم 
يف امليدان اوال ويف املشاورات ثانيا، كما ان االعرتاف الدويل بالوفد 
الوطني الذي يمثل الشعب اليمني وقيادته يف صنعاء قد جعل 
دول تحالف العدوان تفقد صوابها وهو األمر الذي دفع بعضها 
بما فيها السعودية اىل اصدار بيانات مباركة وتأييد ملا خرجت به 
م���ش���اورات سلطنة ع��م��ان م��ن ن��ت��ائ��ج ع��ىل ت��واض��ع��ه��ا ت��وج��ت ب��زي��ارة 
الوفد العماين لصنعاء وصار كل طرف من تحالف العدوان ينسب 
ه����ذا ال���ن���ج���اح ل��ن��ف��س��ه ك���ون���ه ك����ان داع���م���ا ل��ه��ا ع���ىل ح���د زع���م���ه ب��ه��دف 
الوصول اىل حل سيايس يف اليمن بينما يزداد التصعيد ويتضاعف 
قصف الطريان يف مأرب وقصف املدفعية عىل صعد ة والساحل 
الغربي وأستشهد الكثري من املواطنن األبرياء  ومداد التوقيع عىل 

ما تم االتفاق عليه كمسودة اولية لم يجف بعد .
وك���ل���م���ا ح�������اول ت���ح���ال���ف ال����ش����ر ان ي���غ���ري خ���ط���ط���ه وي���ك���ث���ف ض���رب���ات���ه 
الجوية وال��زح��ف ع��ىل ع��دة م��ح��اور يف وق��ت واح��د مستغا أج��واء 
ال���ت���ه���دئ���ة ك���ل���م���ا ت���ح���ط���م���ت ض����رب����ات����ه ع�����ىل ص����خ����رة م����ق����اوم����ة ال��ج��ي��ش 
ال��ي��م��ن��ي وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة وه�����ذا ال��ف��ش��ل ال����ذري����ع ل��ل��م��ع��ت��دي��ن قد 
ج��ع��ل��ه��م  ي��ب��ح��ث��ون ع��م��ا ي��ح��ف��ظ ل��ه��م م����اء ال���وج���ه وم����ن ض��م��ن ذل��ك 
مشاورات سلطنة عمان  وان كان العماء واملرتزقة الذين باعوا 
الوطن واستدعوا الخارج لاعتداء عليه ليس يف مصلحتهم انهاء 
العدوان وتحقيق السام ،ألنهم متيقنن بأن الشعب اليمني قد 
لفظهم ول��ن يقبل بهم بعد اليوم ان يكونوا حكاما عليه يذلونه 
ويرهنون قراره للخارج مرة اخرى كما كانوا يفعلون قبل هروبهم 
من اليمن واالرت��م��اء يف احضان ج��ارة السوء السعودية والنظام 

الوضيع يف االمارات . 
وه���ن���ا ن���ؤك���د ل��ل��س��ع��ودي��ة ان ت���ج���رب���ة ع�����ام 1970 م ل����ن ت���ت���ك���رر ع���ام 
2021 م ألن املؤمن ال يلدغ من جحر مرتن كما جاء يف الحديث 
الشريف ع��ىل صاحبه افضل ال��ص��اة وال��س��ام ، ف��اذا ك��ان القادة 
ال��ج��م��ه��وري��ن ق��ب��ل ن��ص��ف ق����رن ق���د رض�����وا ب��ت��س��ل��ي��م ال���وط���ن ال��ي��م��ن��ي 
وق����راره ال��س��ي��ايس ل��ل��س��ع��ودي��ة يف م��ق��اب��ل اع����رتاف ال��ري��اض بالنظام 
الجمهوري يف صنعاء وبحجة تحقيق املصالحة الوطنية وإنهاء 
الحرب التي كان يخوضها امللكيون ضد الثورة والجمهورية بدعم 
س��ع��ودي ف��إن ال��وض��ع ال��ي��وم مختلف وم��ا أك��د عليه ب��ي��ان املجلس 
السيايس األعىل هو ثابت وطني ال يمكن التفريط فيه او التنازل 
عنه حيث ش��دد ع��ىل ثاثة م��ب��ادئ أساسية ال يمكن الحياد عنها 
يف أي نقاشات قادمة تتمثل يف رفع الحصار ووقف العدوان جوا 
وبرا وبحرا وانهاء االحتال وخروج القوات األجنبية وعدم التدخل 
يف الشؤون الداخلية لليمن وعىل النظام السعودي ان يدرك بأن 
ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ب��ع��د خ��م��س��ة ع��ق��ود وص���اي���ة ق���د ش���ب ع���ن ال��ط��وق 
وان الجيل الجديد ال��ذي يقود مسريته الوطنية وق��اوم العدوان 
للعام السابع عىل التوايل لن يرىض بغري بناء دولة وطنية حديثة 
تتمتع بقرارها السيادي ولن يسمح أبدا بالتدخل يف شأن اليمن 

الداخي .
لكن السؤال الذي يفرض نفسه حول زعم العماء واملرتزقة بأن 
الوفد الوطني قد فرط يف السيادة الوطنية من خال موافقته عىل 
ان يبق ميناء الحديدة تحت اشراف األمم املتحدة هو: اين كنتم 
خال السبعة األعوام املاضية وتحالف العدوان يقصف اليمن عىل 
مدار الساعة ويقتل الشعب اليمني ويدمر بنيته التحتية ويحتل 
امل��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب��ي��ة وال��ش��رق��ي��ة ول����م ي��س��م��ح مل���ن ت��ط��ل��ق��ون عليها 
الشرعية ان تعود لتقيم يف أي منطقة من املناطق التي تزعمون 
ان��ه��ا م��ح��ررة وت��ق��ول��ون ان نسبتها وص��ل��ت اىل خمسة وث��م��ان��ون يف 
امل��ائ��ة م��ن ج��غ��راف��ي��ة ال��ي��م��ن ، وم����اذا ن��س��م��ي ذل���ك :ه���ل ه��و اح��ت��ال 
وتفريط يف السيادة الوطنية لليمن أم ان��ه تحرير حسب زعمكم 
وان��ت��م مقيمن يف ال���ري���اض وال يسمح ل��ك��م ب��امل��غ��ادرة إالب�����إذن من 

ويل أمركم .

إذا كان العدو يظن أو يتوقع أن لجوئه وإمعانه يف حصار الشعب اليمني 
سيقوي من موقفه فهو واهم ألنه كلما زاد حصاره كان شعبنا عىل قناعة 

راسخة وثقة تامة أنهم ال يريدون السام وال يسعون إليه

استجابة للمطالبات والتفاعل الشعبي 
ومن أجل فتح املجال امام املواطنني للمشاركة 

في صنع االنتصارات واالسهام في دعم اجلبهات مت 
فتح احلساب املفتوح رقم )450( في الهيئة العامة 

للبريد الستقبال اسهامات وتبرعات املواطنني

فتح حساب للمواطنني في الهيئة العامة 
للبريد لدعم اجلبهات

جهود سلطنة ُعمان 
هل تثمر بإنهاء العدوان..؟

تفقد وزير الرتبية والتعليم يحيى بدرالدين 
ال����ح����ويث أم������س ب���ص���ن���ع���اء س����ري ال���ع���م���ل ب��ج��ه��از 

محو األمية وتعليم الكبار.
واس���ت���م���ع خ����ال ال����زي����ارة م���ن رئ���ي���س ال��ج��ه��از 
أح��������م��������د ال������ك������ب������ي إىل ش������������رح ت�����ف�����ص�����ي�����ي ح������ول 
آل������ي������ات ال����ع����م����ل وم�����س�����ت�����وى األداء وال����ج����ه����ود 
امل�����ب�����ذول�����ة ل���ت���ف���ع���ي���ل ب������رام������ج وأن�����ش�����ط�����ة ال����ج����ه����از 
وأب����������رز ال����ص����ع����اب واإلش�����ك�����ال�����ي�����ات ال����ت����ي ت����واج����ه 

سري العمل.
وخ���������ال ال��������زي��������ارة أك��������د وزي���������ر ال�����رتب�����ي�����ة أه���م���ي���ة 
العمل بوترية عالية لتفعيل برامج وأنشطة 
ال������ج������ه������از م��������ع ال��������ح��������رص ع��������ىل ح�����ش�����د ال�����ج�����ه�����ود 
لضمان تشابك الجهود الرسمية والشعبية 

يف سبيل توفري الدعم الازم للحد من انتشار 
األمية يف بادنا باعتبارها مسؤولية وطنية.

وأش���������������ار إىل اه�����م�����ي�����ة ال�����ع�����م�����ل ع��������ىل ت����ح����دي����ث 
وت��������ط��������وي��������ر م�������ن�������اه�������ج م�������ح�������و األم����������ي����������ة وت����ص����ح����ي����ح 
ال��ج��وان��ب العلمية والفنية يف مناهج تعليم 
ال��ك��ب��ار .. م��ش��ددا ع��ىل ض����رورة معالجة كافة 

االختاالت املالية واإلدارية.
 وت����������ط����������رق وزي����������������ر ال��������رتب��������ي��������ة إىل أه�������م�������ي�������ة دور 
منظمات املجتمع املدين واملبادرات الشبابية 
يف سبيل نشر محو امية املجتمعات املحلية 
ع����ر ال���ف���ئ���ة امل��ت��ع��ل��م��ة .. م���ن���وه���ا ب���ج���ه���ود ق���ي���ادة 
الجهاز الرامية إىل تطوير وتحديث مستوى 

األداء.

أع���ل���ن م���س���ؤول اي�����راين أم����س ب����أن ال��ك��ث��ري م���ن ال��ق��ض��اي��ا ال��ف��ن��ي��ة ح����ول االت���ف���اق 
النووي ما زالت باقية وينبغي حلها للوصول إىل اتفاق نهايئ بمباحثات فيينا.
ونقلت وكالة )إرنا( عن كبري املفاوضن اإليرانين عباس عراقجي قوله يف 
تصريح لقناة "برس يت يف" اإليرانية إنه "عىل األطراف املفاوضة حول االتفاق 
النووي يف فيينا أن تعطي الضمانات للجمهورية االسامية االيرانية بأن ال 

تتكرر األحداث السابقة يف املستقبل مجددا".
وأضاف عراقجي أنه "عليها )هذه الدول( أن تعطي الضمانات إليران أوال 
بأن ما حدث يف املايض سوف لن يتكرر مستقبا ولتحقيق هذا األمر هنالك 
حاجة للمزيد من النقاشات القانونية والفنية والسياسية وسنواصل هذه 

النقاشات لغاية ما يستلزم األمر ذلك".

ناقش أمن العاصمة حمود عباد أمس مع مدير 
اإلدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��رور العميد بكيل ال���رايش آلية 
التنسيق إلن��ج��اح حملة ترسيم وت��رق��ي��م ال��س��ي��ارات 

وضبط املركبات املخالفة التي ستدشن اليوم.
وت����������ط����������رق ال��������ل��������ق��������اء ب�������ح�������ض�������ور م���������دي���������ر م�����������������رور أم�������ان�������ة 
ال����ع����اص����م����ة ال���ع���ق���ي���د م���ح���م���د امل����ن����ص����ور ون������ائ������ب م���دي���ر 
أم��ن األمانة العقيد طه شايم ومدير املتابعة عبد 
الحليم السكري إىل دور األمانة يف إنجاح الحملة 

واستغال فرصة تخفيض الرسوم الجمركية.
واستعرض خطط تنظيم حركة السري والحد من 
ال��وق��وف ال��ع��ش��وايئ ب��ال��ش��وارع الرئيسية والفرعية 
وإلزام معارض السيارات بعدم استخدام الرصيف 
ال������ع������ام ب������اإلض������اف������ة إىل ال������ج������وان������ب امل����ت����ص����ل����ة ب���ت���أه���ي���ل 

وصيانة وتشجري شارع املطار.. وأكد أمن العاصمة 
االستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيات 
الازمة لتعزيز أداء الجهات املعنية بما يسهم يف 
ترسيم وترقيم املركبات بكل مرونة ويسر وضبط 

السيارات املخالفة.
وح��ث ع��ىل أهمية التنسيق ب��ن ال��ج��ه��ات املعنية 
إلن�������ج�������اح ال����ح����م����ل����ة واالل����������ت����������زام ب�����األن�����ظ�����م�����ة وال�����ل�����وائ�����ح 
ال����خ����اص����ة ب���ال���ت���ح���ص���ي���ل واإلي���������������رادات ال���ج���م���رك���ي���ة ب��م��ا 

يحقق الغايات املنشودة.
ووج���������ه أم�������ن ال����ع����اص����م����ة وك�����ي�����ل ق�����ط�����اع األش�����غ�����ال 
وم����ك����ت����ب ال�������زراع�������ة ب�����األم�����ان�����ة ب����س����رع����ة ت���ن���ف���ي���ذ اع����م����ال 

الرتميمات لشارع املطار وتشجريه.

ف���ي���م���ا أوض���������ح م�����دي�����ر اإلدارة ال�����ع�����ام�����ة ل�����ل�����م�����رور أن 
ال��ح��م��ل��ة ال���راب���ع���ة ل��رتس��ي��م وت���رق���ي���م ال���س���ي���ارات ال��ت��ي 
ت��ن��ف��ذه��ا ش���رط���ة امل������رور ب��ت��وج��ي��ه��ات وزارة ال��داخ��ل��ي��ة 
تهدف للحد من السيارات املخالفة التي ال تحمل 
لوحات معدنية.. وأكد أن الحملة التي ستشارك 
يف تنفيذها ع���دد م��ن ال��ج��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ستسهم يف 
ض���ب���ط ال�����س�����ي�����ارات وامل�����رك�����ب�����ات امل���خ���ال���ف���ة وال�����ح�����د م��ن 

املخالفات املرورية والجريمة.
وأش����������ار إىل أن ال���ح���م���ل���ة س����ت����ك����ون واس�����ع�����ة ع��ىل 
مستوى أمانة العاصمة والنقاط األمنية املحيطة 
بها كما سيصاحبها حملة توعية بأهمية ترسيم 
وت���رق���ي���م ال���س���ي���ارات واس���ت���غ���ال ف���رص���ة تخفيض 

الرسوم الجمركية.

أمانة العاصمة        779092570
محافظة صنعاء     779092571
محافظة عمران       779092572
محافظة الحديدة  779092575

محافظة حجة        779092576  
محافظة ذمار         779092579  

محافظة مارب       779092580  
محافظة إب           779092581 
محافظة تعز         779092582
محافظة ريمة        779092578
محافظة املحويت  779092574
محافظة البيضاء  779092583
محافظة صعدة    779092573

وزير التربية والتعليم يتفقد سير العمل بجهاز محو األمية

ايران: هناك الكثير من القضايا الفنية التي ينبغي
 حلها للوصول إلى اتفاق نهائي في فيينا

اليوم..  تدشني حملة ترسيم وترقيم السيارات بأمانة العاصمة

منظمة الصحة العاملية ال تستبعد 
فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر

اعلنت منظمة الصحة العاملية أمس أنها ال تستبعد أن يكون فريوس كورونا 
قد تسرب من مختر.

وقال رئيس منظمة الصحة  تيدروس أدهانوم غيريسوس خال قمة زعماء 
مجموعة السبع إن ما ال يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بعدوى فريوس 
كورونا وتويف 3.75 مليون شخص جراء اإلصابة بالفريوس مشريا إىل أن "هؤالء 
الناس كما أعتقد يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفريوس إنهم يستحقون 

ذلك هذا ضروري حتى نتمكن يف املستقبل من منع تكرار الوباء".
ووفقاً له لم يكن هناك ما يكفي من "الشفافية والتعاون" من جانب الصن 
يف املراحل األوىل من التحقيق يف أصل فريوس سارس- CoV-2 )كورونا( مضيفا 

أنه يجب النظر يف كل فرضية.

وجه وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمري الدين الحويث 
بتوفري احتياجات مستشفى الشرطة النموذجي، املطلوبة 

لتطوير أداءه والرفع من مستوى خدماته الطبية.
ج�������اء ذل�������ك خ�������ال ت�����رأس�����ه ال�����ي�����وم اج����ت����م����اع ض�����م ن����ائ����ب وزي�����ر 
الداخلية اللواء عبد املجيد املرتى، ووكيل وزارة الداخلية 
لقطاع امل����وارد البشرية وامل��ال��ي��ة ال��ل��واء ع��ىل س��ال��م الصيفي، 
مل���ن���اق���ش���ة ال���ت���ق���ري���ر امل����ق����دم م����ن ال���ل���ج���ن���ة امل���ك���ل���ف���ة ب��ت��ق��ي��ي��م وض���ع 

املستشفى وتحديد متطلباته.
ك��م��ا وج����ه ال���ل���واء ال���ح���ويث ب��س��رع��ة ص��ي��ان��ة األج���ه���زة الطبية 
التي خرجت عن الخدمة، ورفع النفقات التشغيلية ملركز 

القلب، واالهتمام بالكوادر العاملة يف املستشفى.
وكان مدير الخدمات الطبية العميد عباس العزي ومدير 
م��س��ت��ش��ف��ى ال����ش����رط����ة ال���ن���م���وذج���ي ال����دك����ت����ور م���ح���م���د ع������دالن، 
استعرضا خال االجتماع إنجازات املستشفى خال النصف 

األول من العام الجاري.

وزير الداخلية يوجه بتوفير احتياجات مستشفى الشرطة النموذجي


