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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي

خالل مناقشة األوضاع األمنية واخلدمية باحملافظات احملتلة:

رئيس الوزراء  :الشعب اليمني سيالحق دول االحتالل واملرتزقة
محلي ًا ودولي ًا على كافة اجلرائم املرتكبة بحق املواطنني

ب� ��رئ� ��اس� ��ة رئ� �ي� ��س م �ج �ل ��س ال� � � ��وزراء
ال � ��دك� � �ت � ��ور ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز ص � ��ال � ��ح ب ��ن
ح �ب �ت��ور األوض � ��اع األم �ن �ي��ة وال�خ��دم�ي��ة
يف امل �ح��اف �ظ��ات ال �ج �ن��وب �ي��ة وال �ش��رق �ي��ة
ال��واق �ع��ة ت�ح��ت االح �ت ��الل ال�س�ع��ودي
اإلمارايت.
ورك� � ��ز االج� �ت� �م� ��اع ال� � ��ذي ض� ��م وزي� ��ر
اإلدارة املحلية عي القييس ومحافظي

عدن طارق سالم وحضرموت لقمان
باراس واملهرة القعطبي عي الفرجي
وشبوة عوض العولقي وأبن صالح
الجنيدي وعدد من وكالء املحافظات
ال�ج�ن��وب�ي��ة وال�ش��رق�ي��ة ع��ىل م��ا تعيشه
ه� ��ذه امل �ح ��اف �ظ ��ات ح ��ال �ي ��اً م� ��ن ح� ��راك
ش �ع �ب��ي م �ن ��اه ��ض ل �ل �م �ح �ت��ل ووك ��الئ ��ه
من العمالء واملرتزقة بالتزامن مع ما

تشهده أوض��اع�ه��ا األم�ن�ي��ة واملعيشية
وق�ط��اع ال�خ��دم��ات األس��اس�ي��ة م��ن ترد
متواصل وغر مسبوق.
وتطرق االجتماع إىل النزاع املستمر
ب ��ن أج �ن �ح��ة م��رت��زق��ة ال �ع ��دوان ال ��ذي
ت �غ ��ذي ��ه دول� �ت ��ا االح� �ت� ��الل ال �س �ع ��ودي
اإلمارايت.
وق� � � ّ�دم امل �ح ��اف �ظ ��ون ع� ��روض� ��اً ح ��ول

وثقت الكامرا امليدانية لإلعالم الحربي للعملية البطولية ال�ن��ادرة عملية
الشهيد أبو فاضل طومر ..ولوال إىل التصوير وبطولة املصور الحربي ملا استطاع
البعض تصديق لتفاصيل املهمة والعديدة لهذه العملية..
وأكدت ان املجاهد اليمني مقاتل شرس ومجاهد باسل ال يردد عن اجراح
م��آث��ر ب�ط��ول�ي��ة ت�ح�ت��اج اىل ش�ج��اع��ة ي�م��ان�ي��ة خ��اص��ة وت�ح�ت��اج اىل ب�ط��ل بمستوى
وحجم الشهيد البطل ابو فاضل طومر الذي تحدثت افعاله وتكلمت الصورة
عن شجاعة ال تتكرر..
تفاصيل ص 03

التقى رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق احلديدة:

اللواء املوشكي :الطرف اآلخر يعمل على استقدام التكفيريني األجانب للساحل الغربي

ناقش نائب رئيس هيئة األركان العامة رئيس
ال �ف��ري��ق ال��وط �ن��ي إلع� ��ادة االن �ت �ش��ار ال �ل ��واء ال��رك��ن
ع� ��ي ح� �م ��ود امل� ��وش� ��ي ي � ��وم أم � ��س ب �ص �ن �ع ��اء م��ع
رئيس بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق الحديدة
ال�ج��رال أبهيجيت ك��وه��ا ،ال�ق�ض��اي��ا ذات الصلة
بتطبيق اتفاق استكهولم يف ضوء تهرب الطرف
اآلخر من التزاماته بحسب االتفاق.
وت� �ن ��اول ال �ل �ق ��اء م �ل �ف��ات دع ��م م ��رك ��ز األل �غ ��ام،
ونقل فريق التفتيش "أونفيم" من جيبويت إىل
م ��وائن ال �ح��دي��دة ووق ��ف ق��رص�ن��ة دول ال �ع��دوان
عىل سفن املشتقات النفطية والعمل عىل إعادة
تأهيل املوائن وجاهزيتها.
وتطرق اللقاء إىل آلية االخالء الطبي لعناصر
ال �ب �ع �ث��ة األم �م �ي ��ة ،ح �ي��ث وع ��د ال �ج��ان��ب ال��وط �ن��ي
بتقديم كل التسهيالت الالزمة يف هذا الجانب.
ويف ال�ل�ق��اء دع��ا ال �ل��واء امل��وش��ي رئ�ي��س البعثة
األم� �م� �ي� ��ة إىل ال� � �ع � ��ودة ل �ل �ع �م ��ل ب� �ج ��وه ��ر ات� �ف ��اق

اس �ت �ك �ه��ول��م وإل� � ��زام ال �ط ��رف اآلخ� ��ر ع ��ىل ال �ع ��ودة
للعمل ب��اآلل�ي��ات امل�ش��رك��ة للجنة تنسيق إع��ادة
االنتشار وفتح املمرات اإلنسانية وإعادة تفعيل
نقاط الرقابات كما تم االتفاق عليه مسبقاً.
ولفت إىل أن ط��رف تحالف ال�ع��دوان واملرتزقة
يرفض حتى اللحظة إع��ادة االنتشار رغ��م تنفيذ
الفريق الوطني للعديد من التزاماته.
وأش� ��ار ن��ائ��ب رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة األرك � ��ان ال �ع��ام��ة إىل
اس �ت �م ��رار ال �ط ��رف اآلخ � ��ر يف ارت� �ك ��اب ال �خ ��روق ��ات
ال �ي��وم �ي��ة ب �م��ا يف ذل� ��ك ق �ص��ف األح� �ي ��اء وامل �ن��اط��ق
ال �س �ك �ن �ي ��ة ،واس � �ت � �ح � ��داث ال �ت �ح �ص �ي �ن ��ات وح �ف ��ر
الخنادق القتالية ،ومؤخرا يعمل عىل استقدام
ال�ت�ك�ف��ري��ن األج ��ان ��ب ل�ل�س��اح��ل ال �غ��رب��ي ،م��ا ق��د
ي��ؤث��ر ع��ىل أم��ن واس�ت�ق��رار امل��الح��ة ال��دول�ي��ة ،وك��ذا
اس� �ت� �ق ��دام أع � � ��داد ك �ب ��رة م ��ن ال� �ح ��اوي ��ات امل �ل �ي �ئ��ة
ب ��األل �غ ��ام ال �ف ��ردي ��ة وزرع� �ه ��ا يف امل� � ��زارع واألح �ي ��اء
والطرق ..وأكد أن الذرائع التي يسوقها الطرف

اآلخر للتهرب من تنفيذ االتفاق وصمت البعثة
إزاء ذل ��ك ،ي�ج�ع��ل ال��وض��ع يف ال �ح��دي��دة ض�ب��اب�ي��اً
ومستعصياً عىل الحل ،كما يعيق إبداء الطرف
الوطني مزيدا ً من التعاون رغم حرصه عىل حقن

الدماء اليمنية من أي طرف كان.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ع� ��ر رئ� �ي ��س ب �ع �ث ��ة األم� � ��م امل �ت �ح ��دة
ع ��ن ش �ك ��ره ل �ت �ع ��اون ال �ف ��ري ��ق ال ��وط �ن ��ي وال �ت ��زام ��ه
بالتفاهمات املرمة ..وأكد سعي البعثة بالتعاون
م ��ع ال ��رن ��ام ��ج االن� �م ��ايئ ل ��أم ��م امل �ت �ح ��دة ل�ت�ق��دي��م
ال ��دع ��م ال � ��الزم ل�ل�م��رك��ز ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع
األلغام وإع��ادة تأهيل م��وائن الحديدة كما نص
عليه اتفاق السويد.
وأوض ��ح ال�ج��رال أبهيجيت أن البعثة تعكف
ح��ال�ي��اً ع��ىل ج�ل��ب ال�ط��رف اآلخ ��ر ل�ل�ع��ودة للعمل
باآلليات املشركة للجنة تنسيق إع��ادة االنتشار
للميض ُقدماً يف تطبيق كامل بنود اتفاق السويد
عىل األرض.

اإلش �ك ��ال �ي ��ات واألزم� � ��ات امل �س �ت �م��رة يف
ت� �ل ��ك امل� �ح� ��اف� �ظ� ��ات وت� �ف� ��اق� ��م م �ع ��ان ��اة
ال �س �ك ��ان ن �ت �ي �ج��ة األوض� � ��اع امل�ع�ي�ش�ي��ة
الصعبة فضال عن تواصل استفزازات
امل��رت��زق��ة ودول ال �ع��دوان وسيطرتهم
ع ��ىل م� �ق ��درات ت �ل��ك امل �ح ��اف �ظ ��ات ع��ىل
حساب املواطنن واحتياجاتهم.
تفاصيل ص 02

سر اهتمام امريكا والقوى الدولية باليمن وما الذي متتلكه ؟!
يف تعميم للقادمني إىل مناطق حكومة اإلنقاذ:

البنك املركزي  :احل ــد األعلى املسـموح بنقلـه من
العملة اليمنية القانونية مبلغ  100ألف ريال فقط

أهاب البنك املركز اليمني بالقادمن
من املناطق املحتلة إىل مناطق حكومة
اإلن �ق ��اذ ال ��وط �ن ��ي االل� �ت ��زام ب �ع ��دم ن�ق��ل
ال �ع �م �ل ��ة امل ��زي �ف ��ة ف �ئ ��ة أل� ��ف ال �ت ��ي ي �ب��دأ
رق �م �ه ��ا ال �ت �س �ل �س��ي ب �غ ��ر ح� ��رف " أ "
واملدون عليها عام 1438ه� 2017 -م.
وأك� ��د ال �ب �ن��ك يف ت�ع�م�ي��م ص� ��ادر ع�ن��ه
أم��س أن ال�ح��د األع��ىل املسموح بنقله
م ��ن ال�ع�م�ل��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة م�ب�ل��غ
 100أل � ��ف ري� � ��ال ف �ق ��ط ل �ك ��ل ش �خ��ص
ويُسمح بنقل أي مبلغ م��ن العمالت
األجنبية.
فيما يي نص التعميم:
إل �ح � ً
�اق ��ا ب��ال �ب �ي��ان ال �ص ��ادر ع ��ن ال�ب�ن��ك
امل� � ��رك� � ��زي ال� �ي� �م� �ن� ��ي -امل � ��رك � ��ز ال ��رئ� �ي ��يس
ص� �ن� �ع ��اء -ب� �ت ��اري ��خ 22ي� ��ون� �ي� ��و 2021م
ب�ش��أن م�ن��ع ال�ت�ع��ام��ل أو ح�ي��ازة أو نقل
العملة املزيفة فئة ""1000ري��ال التي
ي�ب��دأ رق�م�ه��ا التسلسي ب�غ��ر ح��رف (أ)
وامل� ��دون ع�ل�ي�ه��ا ع ��ام 1438ه � ��2017 -م
واس�ت�ن��ا ًدا إىل أحكام القوانن النافذة
وملا تقتضيه املصلحة الوطنية من منع
تسرب العملة املزيفة..
تفاصيل ص 02

فيما سالح الجو املسري يستهدف قاعدة خالد الجوية

مص ـ ـ ــرع أك ــثر من  60من امل ـ ـ ــرتزقة
والسعوديني في عملية نوعية بالوديعة

موسم
التفاح ..

بني وفرة املنتج
وغزو التفاح املستورد

تفاصيل ص 27
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مجلس النواب يقر تقريري جلنتي املياه والبيئة والشؤون املالية
أق� ��ر م �ج �ل��س ال� �ن� ��واب يف ج �ل �س �ت��ه أم ��س
ب ��رئ ��اس ��ة رئ �ي ��س امل �ج �ل ��س األخ ي �ح �ي ��ى ع��ي
ال ��راع ��ي ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة امل �ي ��اه وال �ب �ي �ئ��ة ب �ش��أن
متابعة وتقييم أداء املؤسسة املحلية للمياه
والصرف الصحي بأمانة العاصمة.
ج��اء إق ��رار م�ج�ل��س ال �ن��واب ل�ل�ت�ق��ري��ر بعد
التزام الجانب الحكومي ممثا بوزير املياه
وال �ب �ي �ئ��ة امل �ه �ن��دس ع �ب��د ال��رق �ي��ب ال �ش��رم��اين
بالتوصيات اآلتية:
 - 1ع ��ىل ال �ح �ك��وم��ة ال �ع �م��ل ع ��ىل ض ��رورة
ح� �ي ��ازة األرض ال �خ ��اص ��ة ب �م �ش ��روع إن �ش ��اء
محطة الصرف الصحي الجديدة وتعويض
أص � � �ح� � ��اب األرض "امل � � � � ��اك ال� �ف� �ع� �ل� �ي ��ني"
التعويض العادل.
 - ۲ت �ف �ع �ي��ل وت �ط �ب �ي��ق ق ��ان ��ون امل �ي ��اه رق ��م
ً
( )۳۳لسنة ۲۰۰۲م خصوصا ما يتعلق
ب �ض �ب ��ط امل �خ ��ال �ف ��ني يف ال �ح �ف ��ر ال �ع �ش ��وايئ
وم ��راق �ب ��ة أع �م ��ال ال �ح �ف��ر ل�ل�ح��د م ��ن ال�ح�ف��ر
ال �ع �ش ��وايئ وح �م��اي��ة األح � ��واض امل��ائ �ي��ة م��ن
االستنزاف الجائر للمياه.
 - 3عىل وزارة املياه والبيئة القيام بالتايل-:
أ -بناء حواجز مائية يف بعض املناطق بأمانة العاصمة لتعزيز مصادر
املياه مع األخذ يف االعتبار العوامل والظروف الطبيعية للمناطق التي
سيتم عمل الحواجز املائية فيها.
ب -ال�ع�م��ل ع��ىل معالجة م�ي��اه ال�ص��رف ال�ص�ح��ي ال��داخ�ل��ة إىل محطة
املعالجة الستغال املياه الخارجة من املحطة وضخها للمزارعني وذلك
للمساهمة يف التقليل من استنزاف املياه الجوفية.
ج -سرعة إعادة تأهيل واستبدال شبكة الصرف ملدينة صنعاء القديمة
املتهالكة تفادياً لألضرار الناتجة عن تسرب مياه الصرف الصحي.
د -التنسيق م��ع السلطة املحلية وال�ج�ه��ات األمنية بأمانة العاصمة
إلزال��ة م�خ��ال�ف��ات ت��وص�ي��ل امل�ي��اه وض�ب��ط امل�خ��ال�ف��ني وامل�ت��اع�ب��ني ب�ع��دادات
وشبكة املياه وكذا املعتدين عىل موظفي وعامي املؤسسة والفرق الفنية
وإحالتهم إىل الجهات املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
ه �� -ت�ن�ف�ي��ذ ب�ع��ض م�ش��اري��ع امل�ي��اه يف ع��دد م��ن امل�ن��اط��ق واألح �ي��اء ب��أم��ان��ة
العاصمة املحرومة م��ن امل�ي��اه خصوصاً املناطق ذات الكثافة السكانية
العالية.
و -إج ��راء ال�ص�ي��ان��ة ال ��دوري ��ة ل�ش�ب�ك��ة امل �ي��اه ل�ل�ح�ف��اظ ع��ىل ال�ش�ب�ك��ة من

التدهور وك��ذا صيانة شبكة الصرف الصحي وباألخص التي يُكرث فيها
طفح مياه الصرف الصحي يف عدد من مناطق وأحياء أمانة العاصمة .
ز -سرعة إعادة وتأهيل اآلبار املتوقفة عن الخدمة وحفر آبار جديدة
مدروسة لزيادة ضخ املياه للشبكة الرئيسية ملا من شأنه تغطية األحياء
واملناطق بأمانة العاصمة بكميات املياه املطلوبة.
ح -العمل عىل إيجاد آلية مناسبة لجدولة وتحصيل املديونية لفئات
املشرتكني "املنزيل الحكومي والتجاري".
ط -ضخ املياه من املصدر "اآلبار" إىل الخزانات الرئيسية وذلك للتقليل
من نسبة الفاقد من املياه.
ي -ت��رك�ي��ب ع ��دادات يف ش�ب�ك��ات امل �ي��اه ال��رئ�ي�س�ي��ة ال�ت��ي ت�غ��ذي امل�ن��اط��ق
واألحياء لحصر ومراقبة الفاقد من املياه.
ك -صيانة عدادات املياه الخاصة باملشرتكني واستبدال التالف منها
وذلك لتقليل الفاقد من املياه.
وخ��ال الجلسة ال�ت��ي حضرها وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجليس ال�ن��واب
والشورى الدكتور عىل عبد الله أبو حليقة استمع املجلس إىل إيضاحات
وزير املياه والبيئة حول اإلجراءات املتخذة بشأن مشروع مياه الجراحي.
وأق��ر مجلس ال�ن��واب تكليف لجنة امل�ي��اه والبيئة ب��ال�ن��زول امل�ي��داين مع
ممثلني ع��ن وزاريت امل�ي��اه وال�ب�ي�ئ��ة واإلدارة امل�ح�ل�ي��ة وم�ح��اف�ظ��ة ال�ح��دي��دة

لاطاع عىل موضوع مشروع مياه الجراحي
ورفع تقرير بذلك إىل املجلس.
إىل ذل ��ك أق ��ر م�ج�ل��س ال �ن ��واب ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة
الشؤون املالية حول نزولها امليداين إىل مركزي
الرقابة الجمركية -الحزم بمحافظة الجوف
وسقم بمحافظة تعز.
ج ��اء ذل ��ك ب �ع��د ال �ت ��زام ال �ج��ان��ب ال�ح�ك��وم��ي
ممثا برئيس مصلحة الجمارك يوسف عي
زبارة بتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير عىل
النحو اآليت:
 1ال�ع�م��ل ع��ىل تقييم أداء م�ك��ات��ب وم��راك��زال ��رق ��اب ��ة ال �ج �م ��رك �ي ��ة ب �ش �ك��ل دوري يف ك��اف��ة
م��راح��ل ال��رتس�ي��م ال�ج�م��ريك اب �ت��داءً بالفحص
وامل�ع��اي�ن��ة وان �ت �ه��اءً ب��ال�ت�ث�م��ني وال�ت�ح�ص�ي��ل بما
ي�ك�ف��ل تصحيح أي اخ �ت��االت أو ت �ج��اوزات أو
قصور يف تنفيذ أعمال كل مرحلة من مراحل
الرتسيم الجمريك.
 ۲ت � ��وف � ��ري االح � �ت � �ي � ��اج � ��ات واإلم � �ك � ��ان � �ي � ��اتال �ض ��روري ��ة ال ��ازم ��ة ل �ع �م��ل م �ك ��ات ��ب وم ��راك ��ز
الرقابة الجمركية كإنشاء الدكات اإلسمنتية
وت��وف��ري ال��راف�ع��ات ال�ض��روري��ة وال�س�ك��ن وال�خ��دم��ات امل�ن��اس�ب��ة للعاملني
وعمل السياجات الحديدية الضرورية.
 -٣ال�ت�ق�ي�ي��م امل�س�ت�م��ر ألداء ال�ع��ام�ل��ني يف امل �ك��ات��ب وامل ��راك ��ز ال�ج�م��رك�ي��ة
واختيار ذوي الخربة والكفاءة للعمل يف تلك املراكز الرقابية وتفعيل
دور إدارة الرقابة الداخلية يف املصلحة.
 4التنسيق بني املصلحة وكافة الجهات العاملة يف املراكز الرقابيةللحد من تأخر إجراءات الرتسيم الجمريك للسلع والبضائع وتراكمها
لفرتات طويلة يف ساحات املراكز الجمركية.
 5العمل عىل استيفاء كافة الوثائق واملستندات الحقيقية عند عمليةال��رتس�ي��م والتحصيل م��ع كتابة الكميات وامل��واص�ف��ات الفعلية للسلع
والبضائع يف استمارات املعاينة بما يكفل تحصيل الرسوم الجمركية
والضرائب والعوائد الحقيقية والفعلية عليها.
 6ت �ط��وي��ر وس ��ائ ��ل وآل �ي ��ات م �ك��اف �ح��ة ال �ت �ه��ري��ب ال �ج �م ��ريك ل �ل �ح��د م��نال��وس��ائ��ل املبتكرة م��ن قبل مهربي السلع والبضائع وال�ح��د م��ن السلع
والبضائع املهربة.
 7اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإيقاف عمل ّاملخلصني أو العاملني الذين
ثبت ارتكابهم ملخالفات يف إجراءات الرتسيم والتحصيل.

هيئة األوقاف تحتفي بتفعيل العمل بمكاتبها في خمس محافظات:

اجلنيد :أمامنا فرصة إلعادة مؤسسات الدولة بصورة سليمة وفق ًا ملنهجية تنظيمية وتخطيط وتوجيه ومتابعة
الحوثي :الوقف مال اهلل وواجب الجميع إخراجه بما يعود نفعه وخيره على الوطن ومقاصد الواقفين
اح�ت�ف��ت الهيئة ال�ع��ام��ة ل��ألوق��اف أم��س بتفعيل
ال �ع �م��ل ب�م�ك��ات�ب�ه��ا يف م �ح��اف �ظ��ات ل �ح��ج وال �ض��ال��ع
وال �ج ��وف وم� ��أرب وري �م��ة ت�ح��ت ش �ع��ار "ن �ح��و ب�ن��اء
مؤسيس متكامل".
ٌ
ويف ح �ف��ل االف �ت �ت ��اح ال� ��ذي أق �ي ��م ب �ص �ن �ع��اء أش ��ار
ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س ال � � ��وزراء ل� �ش ��ؤون ال� ��رؤي� ��ة ال��وط �ن �ي��ة
محمود الجنيد إىل أن البناء املؤسيس والتنظيمي
مل��ؤس�س��ات ال��دول��ة ي�ج��ب أن ي�ق��وم ع��ىل منهجيات
سليمة وتخطيط صحيح.
وق��ال" اإلشكاليات التي عانت منها مؤسسات
الدولة خ��ال الفرتة املاضية تتمثل يف االختاالت
ال �ن��ات �ج��ة ع ��ن س ��وء اإلدارة ب�م�خ�ت�ل��ف م�س�ت��وي��ات�ه��ا
والتي نسعى أمس لتصحيحها".
وأضاف" أمامنا فرصة إلعادة مؤسسات الدولة
ب�ص��ورة سليمة وف�ق��اً ملنهجية تنظيمية وتخطيط
وت��وج �ي��ه وم �ت��اب �ع��ة وت�ن�ف�ي��ذ وت �ط��وي��ر م �س��ار األداء
وم �ع ��ال �ج ��ة االخ � �ت � ��االت ال �ق ��ائ �م ��ة يف امل ��ؤس �س ��ات
وتحقيق اإلنجازات يف هذا الجانب".
ول�ف��ت ال�ج�ن�ي��د إىل أن��ه ال ي�م�ك��ن ب�ن��اء م��ؤس�س��ات
الدولة دون معالجة االختاالت والبناء التنظيمي
ال�س�ل�ي��م ع��ىل م�س�ت��وى ال�ق��وان��ني وامل ��وارد ال�ب�ش��ري��ة
وال �ل��وائ��ح وال�ه�ي��اك��ل وت��رش�ي��د ال�ن�ف�ق��ات وتنظيمها
لتحقيق األه��داف املنشودة التي تضمنتها الرؤية
الوطنية.
وأكد أن الهيئة العامة لألوقاف ويف إطار خططها
وبرامجها يف تحصيل اإليرادات وتنميتها والحفاظ
عىل أم��وال األوق��اف ستكون مساهمة يف تحقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية.
وتطرق نائب رئيس ال��وزراء إىل أن��ه من األهمية
ب �م �ك��ان أن ت�ع�م��ل ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل ��ألوق ��اف وف �ق��اً
ألس � � ��س وم� �ن� �ه� �ج� �ي� ��ة ع� �ل� �م� �ي ��ة وب � �ن � �ي� ��ة ت �ن �ظ �ي �م �ي ��ة
وم��ؤس�س�ي��ة سليمة  ..م�ث�م�ن��اً ج�ه��ود ق�ي��ادة الهيئة
وال �ع��ام �ل��ني ف�ي�ه��ا ودور وزارة األوق � ��اف واإلرش� ��اد

سابقاً ونشاطها يف حصر وتوثيق ومتابعة أموال
األوقاف.
وق ��ال" ت�ق��ع ع��ىل ع��ات��ق ك��اف��ة م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
م �س �ئ��ول �ي��ة ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ك ��ام ��ل وال �ت �ن �س �ي��ق ل �ت �ج��اوز
التحديات التي تواجهها يف ظل العدوان والحصار
انطاقاً من مشروع الشهيد الصماد "يد تحمي..
ويد تبني".
وش��دد الجنيد ع��ىل أن ت�ك��ون الجهود متناسقة
ً
ل �ل �ن �ه��وض ب ��واق ��ع م ��ؤس �س ��ات ال ��دول ��ة  ..الف �ت ��ا إىل
أه�م�ي��ة أن ي�ك��ون الجميع ع�ن��د م�س�ت��وى املسؤولية
يف البناء والتنمية والحفاظ عىل مؤسسات الدولة
وتطوير أدائها.
ويف الفعالية التي حضرها وزيرا العدل القايض
ن�ب�ي��ل ال �ع ��زاين واإلرش� ��اد وش ��ؤون ال �ح��ج وال�ع�م��رة
نجيب العجي اعترب رئيس الهيئة العامة لألوقاف
العامة عبداملجيد الحويث تفعيل العمل بمكاتب
ال�ه�ي�ئ��ة يف خ�م��س م�ح��اف�ظ��ات ب��داي��ة ان�ط��اق عمل
الهيئة املؤسيس باملحافظات.
وأك ��د ع ��زم ال�ه�ي�ئ��ة ع ��ىل ت �ع��زي��ز أداء م�ك��ات�ب�ه��ا يف
م�خ�ت�ل��ف امل �ح ��اف �ظ ��ات وت �ط �ب �ي��ق ش �ع ��ار "ال ��وق ��ف مل��ا
ُ
أوق ��ف ل ��ه" ..وق ��ال" ال ت�خ�ل��و م��دي��ري��ة وال ع��زل��ة وال
ق��ري��ة م��ن ال��وق��ف ال��ذي ح��رص اآلب ��اء واألج ��داد به
ال �ت �ق ��رب م ��ن ال �ل ��ه ت �ع ��اىل مل �ع��رف��ة آث � ��اره ع ��ىل واق ��ع
املجتمع".
ولفت العامة الحويث إىل أن مسئولية الوقف
ل �ي �س ��ت ع� ��ىل ع� ��ات� ��ق ال �ه �ي �ئ ��ة ف �ح �س ��ب وإن � �م� ��ا ه��ي
مسئولية جماعية باعتبار الوقف مال الله وواجب
الجميع إخراجه بما يعود نفعه وخريه عىل الوطن
ومقاصد الواقفني.
وأع ��رب ع��ن األم ��ل يف ت�ع��اون ال�س�ل�ط��ات املحلية
باملحافظات واملديريات مع مكاتب الهيئة ليعود
خري الوقف ونفعه ومقاصده عىل املحافظات يف
تنفيذ مشاريع استثمارية وقفية وإصاح وترميم

في تعميم للقادمين إلى مناطق حكومة اإلنقاذ:

البنك املركزي :احلد األعلى
املسموح بنقله من العملة اليمنية
القانونية مبلغ  100ألف ريال فقط

أه��اب ال�ب�ن��ك امل��رك��ز ال�ي�م�ن��ي ب��ال�ق��ادم��ني م��ن امل�ن��اط��ق امل�ح�ت�ل��ة إىل
مناطق حكومة اإلنقاذ الوطني االلتزام بعدم نقل العملة املزيفة
ف�ئ��ة أل��ف ال�ت��ي ي�ب��دأ رق�م�ه��ا ال�ت�س�ل�س��ي ب�غ��ري ح��رف " أ " وامل ��دون
عليها عام 1438ه� 2017 -م.
وأكد البنك يف تعميم صادر عنه أمس أن الحد األعىل املسموح
بنقله م��ن العملة اليمنية القانونية مبلغ  100أل��ف ري��ال فقط
لكل شخص ويُسمح بنقل أي مبلغ من العمات األجنبية.
فيما يي نص التعميم:
ً
إلحاقا بالبيان الصادر عن البنك املركزي اليمني -املركز الرئييس
صنعاء -بتاريخ 22يونيو 2021م بشأن منع التعامل أو حيازة أو
نقل العملة املزيفة فئة ""1000ريال التي يبدأ رقمها التسلسي
بغري حرف (أ) وامل��دون عليها عام 1438ه��2017 -م واستنا ًدا إىل
أحكام القوانني النافذة وملا تقتضيه املصلحة الوطنية من منع
تسرب العملة املزيفة ..فإن البنك املركزي يهيب بجميع القادمني
م��ن املناطق املحتلة إىل مناطق حكومة اإلن�ق��اذ الوطني االل�ت��زام
بما يي:
عدم نقل العملة املزيفة املشار إليها أعاه.
أن الحد األع��ىل املسموح بنقله من العملة اليمنية القانونية
هو مبلغ ( )100,000مائة ألف ريال فقط لكل شخص ويسمح
بنقل أي مبلغ من العمات األجنبية.
ويف حالة املخالفة ستقوم الجهات املختصة بضبط املخالفني
وات � �خ� ��اذ اإلج � � � ��راءات ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ب �ش ��أن �ه ��م وف � ��ق ال� �ح ��د األق� ��ى
ل�ل�ع�ق��وب��ات امل �ق ��ررة يف ق ��ان ��ون م�ك��اف�ح��ة غ�س��ل األم� ��وال وت�م��وي��ل
اإلرهاب والقوانني األخرى النافذة.
كما يهيب البنك بجميع املواطنني االتصال عىل الرقم املجاين
( )8006800أو رق��م ( )01274327ل��إب��اغ ع��ن أي��ة مخالفة مما
سبق ..علمً ا أن البنك سيقوم بصرف مكافأة بما يعادل نسبة 5
باملائة من املبلغ املضبوط ملن قام باإلباغ عن املخالفة.
ً
تحقيقا للمصلحة العامة.
نأمل من الجميع االلتزام

 26sept26@gmail.com

وتأثيث بيوت الله وتحقيق مقاصد الواقفني.
ولفت رئيس هيئة األوقاف إىل حرص الهيئة عىل
ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع األج �ه��زة األم�ن�ي��ة وال�ق�ض��اء وال�ع��دل
إلع ��ادة ال��وق��ف إىل م �ك��ان �ت��ه ..م �ع��رباً ع��ن األم ��ل يف
تعاون كافة الجهات بما فيها األجهزة الضبطية
مع الهيئة للحفاظ عىل أموال وممتلكات وأرايض
األوقاف.
وأه��اب بمكاتب الهيئة يف امل�ح��اف�ظ��ات االهتمام
ب��امل�س��اج��د وامل� ��ربات وامل �ح��اس��ن ال �ت��ي ل��دي�ه��ا أوق ��اف
ب ��درج ��ة أوىل وت��رم �ي �م �ه��ا وإص ��اح �ه ��ا ورع ��اي �ت �ه ��ا ..
الفتاً إىل أن منهجية الهيئة خال املرحلة الراهنة
ُ
استعادة دور الوقف الحيوي وصرفه ملا أوقف له.
ب��دوره أوض��ح ن��ائ��ب رئ�ي��س الهيئة عبدالله عاو
أن ت �ف �ع �ي��ل ال �ع �م��ل ب �خ �م �س��ة م �ك��ات��ب ي� ��أيت ض�م��ن
أول ��وي ��ات ه�ي�ئ��ة األوق � ��اف إلع� ��ادة ب �ن��اء م�ك��ات�ب�ه��ا يف
املحافظات واملديريات وتحديث آلياتها وتصويب
املسار التنفيذي ألعمال الوقف.
وأش ��ار إىل أن ال�ب�ن��اء ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي واإلداري وامل��ايل

وال ��وق �ف ��ي مل �ك��ات��ب ال �ه �ي �ئ��ة إح� ��دى األول ��وي ��ات ال�ت��ي
تضعها ال�ه�ي�ئ��ة ض�م��ن أع�م��ال�ه��ا ..م�ع��رباً ع��ن األم��ل
يف اس �ت �ي �ع ��اب م� � ��دراء وم ��وظ �ف ��ي م �ك ��ات ��ب ال �ه �ي �ئ��ة
ب��امل�ح��اف�ظ��ات امل �ه��ام امل �ن��وط��ة ب�ه��م يف ال �ح �ف��اظ ع��ىل
أموال الوقف وتطوير مسار العمل الوقفي وتنمية
وتحصيل اإليرادات.
وت� �ط ��رق ع� ��او إىل إس ��رتات �ي �ج �ي ��ة ت �ط ��وي ��ر ال �ع �م��ل
ب ��ال �ه �ي �ئ ��ة وف � �ق � ��اً ل� �ن� �ظ� ��ام وه � �ي� ��اك� ��ل وت �خ �ص �ص ��ات
وصاحيات ومسئوليات وحقوق وواجبات ّ
تشكل
يف م�ج�م�ل�ه��ا ع �ط��اء م �ص��ان وإح �س ��ان م �س �ت��دام ت��رب
بالواقف وتحمي الوقف واستعادة أماكه وصون
إيراداته وتحقيق وتنفيذ وصية الواقفني.
م ��ن ج �ه �ت��ه ث �م��ن م ��دي ��ر م �ك �ت��ب ال �ه �ي �ئ��ة ب��ال�ض��ال��ع
م�ح�م��د ال�ح�ش�ي��ي ج �ه��ود ق �ي ��ادة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل � ��ألوق � ��اف يف ت �ف �ع �ي ��ل ال� �ع� �م ��ل ب �م �ك ��ات ��ب ال �ه �ي �ئ ��ة
بخمس محافظات لتصحيح مسار الوقف خال
الفرتة املقبلة بما يحقق مصالح الوقف ومقاصد
الواقفني.
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خالل مناقشة األوضاع األمنية والخدمية بالمحافظات المحتلة:

رئيس الوزراء :الشعب اليمني سيالحق دول االحتالل واملرتزقة
محلي ًا ودولي ًا على كافة اجلرائم املرتكبة بحق املواطنني

ن��اق��ش اج �ت �م��اع ع�ق��د أم ��س ب�ص�ن�ع��اء ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س
مجلس ال ��وزراء ال��دك�ت��ور عبدالعزيز ص��ال��ح ب��ن حبتور
األوض ��اع األم�ن�ي��ة وال�خ��دم�ي��ة يف امل�ح��اف�ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة
والشرقية الواقعة تحت االحتال السعودي اإلمارايت.
ورك ��ز االج�ت�م��اع ال ��ذي ض��م وزي ��ر اإلدارة امل�ح�ل�ي��ة عي
ال �ق �ي��يس وم �ح��اف �ظ��ي ع ��دن ط� ��ارق س ��ام وح �ض��رم��وت
ل�ق�م��ان ب ��اراس وامل�ه��رة ال�ق�ع�ط�ب��ي ع��ي ال�ف��رج��ي وش�ب��وة
عوض العولقي وأبني صالح الجنيدي وعدد من وكاء
امل�ح��اف�ظ��ات ال�ج�ن��وب�ي��ة وال�ش��رق�ي��ة ع��ىل م��ا ت�ع�ي�ش��ه ه��ذه
املحافظات حالياً من ح��راك شعبي مناهض للمحتل
ووكائه من العماء واملرتزقة بالتزامن مع ما تشهده
أوضاعها األمنية واملعيشية وقطاع الخدمات األساسية
من ترد متواصل وغري مسبوق.
وت� �ط ��رق االج �ت �م ��اع إىل ال� �ن� ��زاع امل �س �ت �م��ر ب ��ني أج �ن �ح��ة
مرتزقة العدوان الذي تغذيه دولتا االحتال السعودي
اإلمارايت.
ّ
وقدم املحافظون عروضاً حول اإلشكاليات واألزمات
امل�س�ت�م��رة يف ت�ل��ك امل�ح��اف�ظ��ات وت�ف��اق��م م�ع��ان��اة ال�س�ك��ان
ن�ت�ي�ج��ة األوض ��اع امل�ع�ي�ش�ي��ة ال�ص�ع�ب��ة ف�ض��ا ع��ن ت��واص��ل
اس � �ت � �ف� ��زازات امل ��رت ��زق ��ة ودول ال � �ع � ��دوان وس �ي �ط��رت �ه��م
ع��ىل م �ق��درات ت�ل��ك امل�ح��اف�ظ��ات ع��ىل ح�س��اب امل��واط�ن��ني
واحتياجاتهم.
ف�ي�م��ا أش ��اد وزي ��ر اإلدارة امل�ح�ل�ي��ة ب ��األدوار امل�ن�ف��ذة من

قبل املحافظني ووكاء املحافظات يف متابعة القضايا
ب��امل �ن��اط��ق امل �ح �ت �ل��ة وم ��واك �ب ��ة ال �ت �ط ��ورات ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا
والرفع بها إىل الوزارة.
وشدد رئيس الوزراء خال االجتماع عىل أن القيادة
ال�ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة ت��دع��م ك��اف��ة ال�ج�ه��ود امل�ب��ذول��ة من
امل �ح ��اف �ظ ��ني خ ��اص ��ة م �ت��اب �ع �ت �ه��م ل ��ألوض ��اع وت��واص �ل �ه��م
املستمر مع األحرار من أبناء تلك املحافظات املناهضني
ل ��اح �ت ��ال وم �خ �ط �ط ��ات ��ه يف إط � ��ار ال �ب �ح ��ث ع� ��ن وح� ��دة
واس �ت �ق ��ال وأم � ��ن ال �ج �م �ه ��وري ��ة ال �ي �م �ن �ي��ة ال� �ح ��رة ذات
السيادة عىل كافة أراضيها.
ووج� � ��ه امل �ح ��اف �ظ ��ني وال �س �ل �ط ��ة ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة ب �ت��دل �ي��ل
الصعوبات وتوفري متطلبات العمل اإلداري واملؤسيس
ومتابعة وت��وف��ري اح�ت�ي��اج��ات ال�ن��ازح��ني م��ن املحافظات
املحتلة وتلمس احتياجاتهم يف العاصمة صنعاء من
مختلف الجوانب.
ون��وه الدكتور بن حبتور بالحركات املناهضة ملرتزقة
االح �ت ��ال وم�م��ارس��ات�ه��م غ��ري امل �س��ؤول��ة يف زع��زع��ة أم��ن
واستقرار املواطن يف تلك املحافظات.
وأك ��د أن ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي س �ي��اح��ق دول االح �ت��ال
وامل ��رت ��زق ��ة م�ح�ل�ي��اً ودول �ي ��اً ع ��ىل ك��اف��ة ال �ج ��رائ ��م امل��رت�ك�ب��ة
بحق املواطنني وكذا نهبهم وإهدارهم للرثوة واستنزاف
م� �ق ��درات ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي ل �خ��دم��ة أج �ن ��دة امل �ع �ت��دي��ن
املحتلني واإلثراء الشخيص.

..و يؤكد ضرورة تخفيف معاناة املواطنني
في مختلف احملافظات واحلديدة بوجه خاص
أش � ��اد رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء ال ��دك� �ت ��ور ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ص��ال��ح
ب��ن ح�ب�ت��ور ب�ن�ش��اط ق �ي��ادة ال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة
الحديدة عىل املستويني اإلداري وامليداين.
ج ��اء ذل ��ك خ ��ال ال �ل �ق��اء ال� ��ذي ع �ق��د أم ��س ب�ص�ن�ع��اء
ض��م ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء ل�ش�ئ��ون ال�خ��دم��ات والتنمية
ال��دك�ت��ور ح�س��ني م�ق�ب��ويل ووزي ��ر امل�ي��اه وال�ب�ي�ئ��ة املهندس
عبدالرقيب الشرماين ومحافظ الحديدة محمد قحيم
وعضو مجلس النواب محمد صالح الربعي ونائب وزير
ال�ك�ه��رب��اء وال�ط��اق��ة ع�ب��دال�غ�ن��ي امل ��داين ورئ�ي��س ص�ن��دوق
صيانة الطرق نبيل الحذيفي.
حيث ن��وه رئ�ي��س ال ��وزراء بجهود ال ��وزارات الخدمية
وم�س�ت��وى ت�ن�س�ي�ق�ه��ا م��ع ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� ��وزراء ل�ش��ؤون
الخدمات والتنمية للحد من اإلشكاليات التي تواجه
قطاع الخدمات يف املحافظة.
وشدد عىل ضرورة تعزيز الجهود التنسيقية القائمة
والعمل ملا فيه خري الوطن واملواطن خال هذه الفرتة
االستثنائية ..م��ؤك��داً بهذا الخصوص ض��رورة تخفيف
م �ع��ان��اة امل��واط �ن��ني يف م�خ�ت�ل��ف امل �ح��اف �ظ��ات وال �ح��دي��دة
بوجه خاص ومأساتهم التي هي نتاج طبيعي الستمرار

العدوان األمرييك السعودي للسنة السابعة.
وك� � ��رس االج� �ت� �م ��اع مل �ن ��اق �ش ��ة االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �ط ��ارئ ��ة
مل�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة خ��اص��ة يف ق �ط��اع ال �خ��دم��ات س�ي�م��ا
املياه والكهرباء والطرق وسبل تطويرها ومراعاة إعطاء
األول��وي��ة لتنفيذ املشاريع التأهيلية يف ه��ذه القطاعات
ب ��ال �ش ��راك ��ة ب ��ني ال �س �ل �ط �ت��ني امل ��رك ��زي ��ة وامل �ح �ل �ي ��ة مل ��ا ف�ي��ه
التخفيف م��ن م�ع��ان��اة مواطنيها وال�ت�ص��دي ملخططات
دول ال � �ع � ��دوان ال� �ت ��ي م� ��ن ض �م ��ن غ ��اي ��ات �ه ��ا اس �ت �ه ��داف
البنية التحتية إلجبار أهلها عىل النزوح من مناطقهم
وتشريدهم.
وق� � ّ�دم ال��دك �ت��ور م�ق�ب��ويل أث �ن��اء ال �ل �ق��اء ت �ق��ري��راً م�ب��دئ�ي��اً
ع��ن أن�ش�ط��ة ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا مل��واج �ه��ة ال �ك ��وارث يف إط��ار
استعدادها لرفع مصفوفة املعالجات الشاملة بشأن
أوض � ��اع ال �ب �ن ��ى ال �ت �ح �ت �ي��ة يف امل �ح ��اف �ظ ��ات واح �ت �ي��اج��ات �ه��ا
الطارئة املتصلة بمواجهة الكوارث بما يف ذلك محافظة
الحديدة إىل مجلس ال��وزراء ملناقشتها واتخاذ ما يراه
مناسباً.
ح�ض��ر ال �ل �ق��اء ع ��دد م ��ن امل�خ�ت�ص��ني يف ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا
ومحافظة الحديدة.

خالل مناقشة احتياجات محافظة الحديدة:

مقبولي يؤكد ضرورة إيجاد احللول السريعة والعاجلة ملشكلة
الكهرباء واضطالع وزارة الكهرباء والسلطة احمللية بدورهما

في مؤتمر استعرض فيه األضرار والخسائر بقطاع النقل جراء العدوان:

وزير النقل :أطفال اليمن مهددون باملوت نتيجة
استمرار العدوان واحلصار ومنع دخول الدواء
ح ��مّ ��ل وزي � ��ر ال �ن �ق ��ل ع ��ام ��ر امل� ��راين
امل �ج �ت �م ��ع ال� � ��دويل واألم� � ��م امل �ت �ح ��دة
ومجلس حقوق اإلنسان تداعيات
ال� ��وض� ��ع اإلن � �س � ��اين وامل� � ��أس� � ��اوي يف
ال �ي �م ��ن ج � ��راء ال� �ع� ��دوان وال �ح �ص ��ار
الذي تفرضه دول تحالف العدوان
منذ ما يقارب سبع سنوات.
وت �ط ��رق ال ��وزي ��ر امل� ��راين يف م��ؤت�م��ر
ص� � �ح� � �ف � ��ي أم� � � � � ��س إىل األض� � � � � � ��رار
وال �خ �س��ائ��ر ال �ت ��ي خ�ل�ف�ه��ا ال �ع ��دوان
والحصار عىل قطاع النقل ..مبيناً
أن الشعب اليمني يتعرض بشكل
م �س �ت �م ��ر ل � �ح� ��رب إب� � � ��ادة ج �م ��اع �ي ��ة
م��ن ق�ب��ل ت�ح��ال��ف ال �ع��دوان ب�ق�ي��ادة
أمريكا والسعودية واإلمارات.
وأش��ار إىل منع تحالف ال�ع��دوان
من دخول سفن املشتقات النفطية
وال�غ��ذائ�ي��ة وال��دوائ�ي��ة وامل�س��اع��دات اإلنسانية
إىل م �ي �ن��اء ال �ح ��دي ��دة واس �ت �م ��رار إغ� ��اق م�ط��ار
صنعاء الدويل.
وج ��دد ال��وزي��ر امل ��راين ال�ت��أك�ي��د ع��ىل ج�ه��وزي��ة
م �ط ��ار ص �ن �ع��اء ال � ��دويل ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة
وامل�ه�ن�ي��ة الس�ت�ق�ب��ال ك��اف��ة ال ��رح ��ات امل��دن �ي��ة..
م� ��وض � �ح� ��اً أن ال� � �ه � ��دف األس � � � ��ايس ل �ت �ح ��ال ��ف
ال� �ع ��دوان يف اس �ت �م ��رار إغ� ��اق م �ط ��ار ص�ن�ع��اء
ال � � ��دويل م �ض ��اع �ف ��ة م� �ع� ��ان� ��اة أب � �ن� ��اء ال �ش �ع ��ب
اليمني.
ووصف الوضع اإلنساين يف اليمن باملأساوي
بشهادة األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية إال
أن أياً من املنظمات الدولية لم تحرك ساكناً
للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأف � ��اد وزي � ��ر ال �ن �ق ��ل ب� ��أن ت �ح ��ال ��ف ال �ع ��دوان
استهدف عىل مدى السبع السنوات املاضية
األط� �ف� ��ال وال� �ن� �س ��اء وامل ��دن� �ي ��ني ودم � ��ر ال �ب �ن �ي��ة
ال�ت�ح�ت�ي��ة ب�م��ا ف�ي�ه��ا امل �ط ��ارات وامل� ��وائن وامل�ن��اف��ذ
ال ��ربي ��ة وال �ب �ح ��ري ��ة وال �ج ��وي ��ة يف ت �ح ��د ص ��ارخ
ل�ل�ق��وان��ني وامل��واث�ي��ق واالت�ف��اق�ي��ات وامل�ع��اه��دات
الدولية واإلنسانية.
وق � ��ال" :أط� �ف� ��ال ال �ي �م ��ن م� �ه� ��ددون ب ��امل ��وت
ن �ت �ي �ج��ة اس �ت �م ��رار ال� �ع� ��دوان وال �ح �ص ��ار وم �ن��ع
دخ� � ��ول ال� � � � ��دواء" ..م� �ش� ��رياً إىل أن ال �ح �ص ��ار
املطبق عىل اليمن وأعمال القرصنة البحرية
وال �ج��وي��ة أدى إىل ارت �ف ��اع يف ت�ك��ال�ي��ف ال�ن�ق��ل
لقطاعات النقل الربية والبحرية والجوية.
وك�ش��ف ال��وزي��ر امل ��راين ع��ن إج�م��ايل األض ��رار

وال�خ�س��ائ��ر ال�ت��ي ل�ح�ق��ت ب�ق�ط��اع��ات
ال �ن �ق��ل ال ��ربي ��ة وال �ب �ح��ري��ة وال �ج��وي��ة
امل �ب��اش��رة وغ ��ري امل �ب��اش��رة م�ن��ذ ب��داي��ة
العدوان حتى مارس 2021م والتي
بلغت سبعة مليارات و657مليون
دوالر.
وذك � � ��ر أن األض � � � ��رار وال� �خ� �س ��ائ ��ر
ال � �ت � �ق� ��دي� ��ري� ��ة ال � �ت � ��ي ط � ��ال � ��ت ق� �ط ��اع
ال� � � � � �ط� � � � � ��ريان امل� � � � � � � ��دين واألرص � � � � � � � � ��اد
وال �ق �ط ��اع ��ات امل ��رت �ب �ط ��ة ب �ه ��ا ب�ل�غ��ت
خمسة مليارات و277مليون دوالر
فيما بلغت أض��رار وخسائر الهيئة
العامة لتنظيم شؤون النقل الربي
املباشرة وغ��ري املباشرة 208م��اي��ني
دوالر.
وت � �س � �ب� ��ب ال � � �ع � � ��دوان يف أض � � ��رار
وخ � � �س� � ��ائ� � ��ر م� �ج� �ت� �م� �ع� �ي� ��ة ل� �ح� �ق ��ت
بمؤسسة موائن البحر األحمر اليمنية بمبلغ
اثنني مليار و160مليون دوالر يف حني بلغت
األض � � ��رار وال� �خ� �س ��ائ ��ر ب� �ف ��رع ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
للشؤون البحرية بالحديدة 12مليون دوالر.
ول �ف��ت إىل أن ع ��دد ال��وف �ي��ات ال�ن��اج�م��ة ع��ن
إغ� ��اق م �ط��ار ص �ن �ع��اء ال� ��دويل  80أل ��ف ح��ال��ة
وفاة بسبب منعهم من السفر لتلقي العاج
ب��ال �خ��ارج وأك ��رث م��ن  450أل ��ف ح��ال��ة م��رض�ي��ة
م�س�ت�ع�ص�ي��ة ب �ح��اج��ة م ��اس ��ة ل �ت �ل �ق��ي ال �ع �ن��اي��ة
الطبية والعاج يف الخارج.
وأكد وزير النقل يف ختام املؤتمر الصحفي
أن الوزارة والهيئات واملؤسسات التابعة لها
ت�ع�م��ل ب�م�ه�ن�ي��ة وج�ه��وزي��ة ف�ن�ي��ة رغ��م ال�ت��دم��ري
املمنهج يف البنية التحتية واألجهزة واملعدات.

ن��اق��ش اج�ت�م��اع ب�ص�ن�ع��اء أم ��س ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال� ��وزراء ل �ش��ؤون ال�خ��دم��ات وال�ت�ن�م�ي��ة ال��دك�ت��ور حسني
م�ق�ب��ويل اح�ت�ي��اج��ات م�ح��اف�ظ��ة ال�ح��دي��دة م��ن ال�خ��دم��ات
الضرورية يف قطاعات الكهرباء واملياه والطرق.
وتطرق االجتماع الذي ضم وزير املياه والبيئة املهندس
عبدالرقيب الشرماين ومحافظ الحديدة محمد عياش
قحيم ونائب وزير الكهرباء والطاقة عبدالغني املداين
ورئيس الكتلة الربملانية للمحافظة محمد صالح الربعي
ورئيس صندوق صيانة الطرق املهندس نبيل الحيفي
إىل أوض� ��اع امل �ح��اف �ظ��ة وال �ظ ��روف اإلن �س��ان �ي��ة امل�ع�ي�ش�ي��ة
الصعبة التي يكابدها أبناء املحافظة خاصة ما يتعلق
بالكهرباء يف ظل الصيف الحار وسبل معالجتها.
وأك��د م�ق�ب��ويل ح��رص ال�ق�ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ح�ك��وم��ة
عىل توفري احتياجات محافظة الحديدة من الخدمات
وامل� �ش� ��اري� ��ع ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف م� ��ن م� �ع ��ان ��اة امل ��واط� �ن ��ني ج� ��راء
ال�ع��دوان وال�ح�ص��ار وم��ا سببه م��ن ح��رم��ان للمواطنني

من أبسط مقومات الحياة.
ول� �ف� ��ت إىل ض � � ��رورة ت �ض ��اف ��ر ال� �ج� �ه ��ود ل �ت �ع ��زي ��ز دور
السلطة املحلية يف توفري الخدمات العامة من كهرباء
وم�ي��اه وت�ح�س��ني ال��وض��ع امل�ع�ي��ي ألب�ن��اء امل�ح��اف�ظ��ة بما
يسهم يف تخفيف معاناتهم ..م�ش�ي��داً بثبات وصمود
ق �ي��ادة امل�ح��اف�ظ��ة وال�س�ل�ط��ة امل�ح�ل�ي��ة وامل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي
باملحافظة.
وشدد عىل ضرورة إيجاد الحلول السريعة والعاجلة
مل�ش�ك�ل��ة ال�ك�ه��رب��اء واض �ط��اع وزارة ال�ك�ه��رب��اء وال�س�ل�ط��ة
املحلية بدورهما يف رف��ع املعاناة عن امل��واط�ن��ني ..مثمناً
ج�ه��ود ال�ك�ت�ل��ة ال��ربمل��ان�ي��ة مل�ح��اف�ظ��ة ال�ح��دي��دة يف متابعة
احتياجاتها من الخدمات واملشاريع.
فيما استعرض محافظ الحديدة احتياجات املحافظة
من املشاريع الخدمية والتنموية خصوصا بعد تدمري
ال�ع��دوان األم��ري��يك السعودي للبنية التحتية يف كافة
املديريات.

الصبري رئيس ًا لفرع املجلس األعلى ملناضلي الثورة بإب

صدر قرار أمني عام منظمة مناضي الثورة قىض بتعيني الشيخ فهد عبدالله أحمد الصربي رئيساً

لفرع املجلس األعىل ملناضي الثورة فرع إب.

االثنني

ً
رياال
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اهداف الثورة اليمنية

-1التح�رر م�ن االس�تبداد واالس�تعمار
ومخلفاتهم�ا وإقام�ة حك�م جمه�وري
ع�ادل وازالة الف�وارق واالمتي�ازات بني
الطبقات
 -2بناء جيش وطين قوي لحماية البالد
وحراسة الثورة وماكسبها
 -3رف�ع مس�توى الش�عب اقتصادي�ًا
واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا
 -4انش�اء مجتم�ع ديمقراط�ي تع�اوين

عادل مستمد انظمته من روح االسالم
الحنيف
 -5العمل على تحقيق الوحدة الوطنية
يف نطاق الوحدة العربية الشاملة
 -6اح�رام مواثي�ق األم�م املتح�دة
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.
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تصدر عن  :القوات املسلحة اليمنية  -دائرة التوجيه املعنوي )Issued by Yemen Armed Forces (Moral Guidance Dept.

العمليات النوعية اليت
تضاف اىل انتصارات الجيش
واللجان الشعبية مثلت
عملية الشهيد أبو فضل
طومر نجاحا كبريا ملا حققته
من نجاح عسكري هام

اسبوعية
سياسية  .عامة

مسارات أضافت الكثير ملدرسة البطولة والعسكرية اليمنية :

(عملية الشهيد أبو فاضل طومر)  ..شهادة مجسدة على ملحمة بطولية نادرة
اكتساح مواقع املرتزقة وتدمير عدد من آلياتهم ومعداتهم وأسلحتهم

وثقت الكامريا امليدانية لإلعالم
الحربي للعملية البطولية النادرة
عملية الشهيد أبو فاضل طومر ..ولوال
إىل التصوير وبطولة املصور الحربي ملا
استطاع البعض تصديق لتفاصيل املهمة
والعديدة لهذه العملية..
وأكدت ان املجاهد اليمني مقاتل شرس
ومجاهد باسل ال يردد عن اجراح
مآثر بطولية تحتاج اىل شجاعة يمانية
خاصة وتحتاج اىل بطل بمستوى وحجم
الشهيد البطل ابو فاضل طومر الذي
تحدثت افعاله وتكلمت الصورة عن
شجاعة ال تتكرر..
تفاصيل عن االنتصارات التي حققتها
العملية نتابعها يف سياق التقرير التايل-:

خاص26" -سبتمرب":
كلها قالت وتقول الكثري وحملت من الدالالت ما حملت ما جعل
االع ـ ــداء ي ــرت ـع ــدون خ ــوف ــاً م ــن ه ـك ــذا ب ـطــولــة وش ـجــاعــة واس ـت ـعــداد
القتحام املخاطر واملهالك من اجــل هــدف نبيل ..من اجــل التمهيد
لصناعة نصر قــادم ضــد اعــداء االمــة واعــداء الــوطــن واعــداء القيم
الـنـبـيـلــة وكــانــت ه ــذه املـلـحـمــة ..االس ــاس ال ــذي ق ــام عـلـيــه االنـتـصــار
املؤكد وانــدحــار االعــداء واملــرتــزقــة ..بعد ان ظنوا انهم قــادرون عىل
مــواصـلــة الـحـصــار واالنـتـقــال اىل إنـجــاز انـتـصــار مــزعــوم ..ولــم يلبثوا
ان ت ـحــول ال ـص ـيــاد اىل فــريـســة وت ـحــول امل ـحــاصــرون اىل مـهــاجـمــون
بعد ان اعيد مدهم بالذخائر والقنابل والسالح ..لتسجل يف هامة
التاريخ العسكري قيمة عظيمة من االنتصار املؤكد كل ذلك جرى
يف تطهري سلسلة جبال الدحيضة وما جاورها بالكامل يف مديرية
خب الشعف بالجوف..
ويف واحدة من العمليات النوعية التي تضاف اىل انتصارات الجيش
والـلـجــان الـشـعـبـيــة مـثـلــت عـمـلـيــة الـشـهـيــد أبــو فـضــل طــومــر نجاحا
ك ـبــريا ملــا حـقـقـتــه مــن ن ـجــاح عـسـكــري ه ــام تـمـثــل يف تـحــريــر سلسلة
جبال الدحيضة وما جاورها بشكل كامل من بقايا فلول مرتزقة
العدوان ..محللون عسكريون وسياسيون تابعوا املشاهد النوعية
ال ـت ــي ب ـث ـهــا اإلع ـ ــالم ال ـح ــرب ــي ال ـت ــي وص ـف ــوه ــا ب ـك ـســر ش ــوك ــة تـحــالــف
العدوان ومرتزقته نظرا لألهمية العسكرية التي تمثل أحد مسارات
االلتفاف عىل مدينة مأرب..
تـتــواصــل االن ـت ـصــارات املـتــوالـيــة الـتــي يحققها املــرابـطــون يف مختلف
جـبـهــات الـقـتــال ومـنـهــا العملية األخ ــرية " أبــو فــاضــل طــومــر " التي
انطلقت عمليتها الهجومية الواسعة من خمسة مسارات انتهت
بفضل الله وتأييده -بتحرير سلسلة جبال الدحيضة وما جاورهابالكامل وفــك الـحـصــار عــن املـجــاهــديــن واسـتـعــادة جثمان الشهيد
ه ــاين مـحـســن ص ــالح ع ــروي طــومــر “أب ــو فــاضــل” حـيــث ب ــدأ أبـطــال
الـجـيــش وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة تـنـفـيــذ الـعـمـلـيــة مــن خ ــالل اسـتـهــداف
تجمعات وتحصينات مــرتــزقــة الـعــدوان الـسـعــودي األمــريــي وقــد
أظ ـهــرت املـشــاهــد ت ـقــدم الـجـيــش وال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة مــن امل ـســارات
املــرســومــة مــوضـحـ ًـة تـعــرض تجمعات ومــواقــع املــرتــزقــة السـتـهــداف
مدفعي كبد قوات العدو خسائر كبرية يف العدة والعتاد.

اغتنام اسلحة

بينت املشاهد التي بثها اإلعــالم الحربي االلتحام املباشر مع آليات
ومدرعات املرتزقة التي انتهت كصيد سهل يف أيدي الجيش واللجان
الشعبية لتكشف هشاشة وضعف العدو ومرتزقته عىل الرغم من
حداثة األسلحة واملدرعات الحديثة التي كانت بحوزتهم اىل جانب
امتالكهم للغطاء الجوي.
هــذه العملية كسرت زحــف املرتزقة التي حــاولــوا استعادة املناطق
التي حررها الجيش واللجان الشعبية ..هذا الزحف الفاشل ملرتزقة

العدو كل ما حققه هو مضاعفة الخسائر يف أوساطهم ناهيك عن
اعـطــاب املــدرعــات واألسلحة التي كانت بحوزتهم واغتنام أسلحة
متنوعة واجبار من تبقى منهم اىل الفرار.

خسائر كبرية للعدو

عــرضــت يف املـشــاهــد ص ــورا لــآلـيــات واملــدرعــات الـتــي تـمـكــن الجيش
واللجان من إعطابها وإحراقها اىل جانب أسر عدد  11عنصرا من
عـنــاصــر املــرتــزقــة وأظ ـهــرت املـشــاهــد ايـضــا اع ــدادا مــن جـثــث املــرتــزقــة
الذين لقوا مصرعهم يف العملية .
وأظـهــرت املـشــاهــد اآللـيــة املــدرعــة التابعة
لـلـشـهـيــد “أبـ ــو ف ــاض ــل ط ــوم ــر” مــوض ـحــةً
ت ـعــرض اآلل ـي ــة ل ــواب ــل م ــن نـ ــريان املــرتــزقــة
بدت آثار الطلقات عليها.
وبـيـنــت املـشــاهــد حـجــم الـخـســائــر الـكـبــرية
ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـع ـ ــرض لـ ـهـ ــا مـ ــرتـ ــزقـ ــة الـ ـ ـع ـ ــدوان
ال ـس ـع ــودي األم ــري ــي وت ـع ــرض عـتــادهــم
-بفضل الله -للتدمري واإلحراق عىل أيدي

الجيش واللجان الشعبية حيث تم تدمري وإحراق أكرث من  50آلية
خالل العملية و 4معدالت.
اىل جانب تحرير سلسلة جبال الدحيضة وما جاورها يف “عملية
الـشـهـيــد تــم بـفـضــل ال ـلــه فــك ال ـح ـصــار عــن امل ـجــاهــديــن واس ـت ـعــادة
جثمان الشهيد هاين محسن صالح عروي طومر “أبو فاضل”.

مشاركة أبناء الجوف

ومـمــا زاد مــن زخــم هــذه العملية هــو املـشــاركــة الــرئـيـسـيــة مــن أبـنــاء
قبائل محافظة الجوف الذين يصرون عىل تحرير بالدهم من دنس

يف الدحيضة بجبهة املرازيق وإخراج الجرحى إىل أماكن آمنة حيث
ك ــان الـطــريــق تـحــاصــره ن ــريان ال ـعــدو مــن جــانــب ول ـكــن الـشـهـيــد أبــو
فاضل أصر عىل إخراج الجرحى مهما كان الثمن.
املحاولة األوىل استخدم فيها الشهيد أبــو فاضل مدرعة عسكرية
مكنته من الوصول إىل املجاهدين املحاصرين وأمدهم بالعتاد وأخذ
جرحاهم وأثناء العودة بالجرحى تم إعطاب املدرعة غري أن املجاهد
أبو فاضل استطاع أن يوصلها إىل مكان آمن.
واصــل الشهيد أبــو فــاضــل عملية اخــراج الـجــرحــى مستقال يف املــرة
الثانية طقما عسكريا عاديا واستطاع أن يجتاز نريان العدو ليصل
إىل الجرحى وأثناء العودة انهالت عليه رصاص العدو ولكن إصرار
الشهيد أدى إىل الوصول بالجرحى إىل أماكن آمنة رغم تمكن العدو
من إعطاب الطقم العسكري.
ويف املــرة الـثــالـثــة اسـتـقــل الشهيد أبــو فــاضــل سـيــارة أخــرى ليواصل
عملية انقاذ الجرحى ومــا إن وصــل إىل مقربة منهم حتى أصابت
نريان العدو سيارته ولكن الشهيد أبو فاضل ترجل وواصل السري
جريحا لكن نريان العدو انهالت عليه من كل جانب لتصيبه بعضا
منها لريتقي شهيدا عزيزا بعد أن سطر أعظم املالحم يف التضحية
واالستبسال.

فلول مرتزقة الـعــدوان وأذنــابــه متقدمني
صفوف الجيش واللجان الشعبية يف العملية.
وتـكـتـســب الـسـيـطــرة عــىل املـنــاطــق امل ـحــررة أهـمـيــة كـبــرية كــونـهــا آخــر
سلسلة جبلية تطل عىل مساحة صحراوية واسعة شرق الجوف
واقــرابـهــا مــن حـقــول الـنـفــط يف صــافــر بـمــأرب فـضـ ً
ـال عــن قــربـهــا من
الخط الرابط بني مركز محافظة مأرب ومنفذ الوديعة الحدودي.
وك ـ ــان اإلعـ ـ ــالم ال ـح ــرب ــي ق ــد ب ــث ال ـج ـم ـع ــة م ـش ــاه ــد ب ـط ــول ـي ــة ألح ــد
املجاهدين أثناء إنقاذه إلخوانه الجرحى املحاصرين يف إحدى املواقع
العسكرية يف جبهة املرازيق بالجوف.

مواقف خالدة

وثقت املشاهد العملية
ال ـب ـطــول ـيــة ال ـت ــي نـفــذهــا
املـ ـجـ ــاهـ ــد ال ـش ـه ـي ــد أب ــو
ف ـ ــاض ـ ــل ط ـ ــوم ـ ــر خـ ــالل
مـحــاولـتــه فــك الـحـصــار
ع ــن رف ــاق ــه امل ـجــاهــديــن

أبناء قبائل

أسر  11مرتزق ًا

اجلوف شاركوا
بفعالية أكبر في
الهجوم على مواقع
املرتزقة

 ..وقتل عدد

من الضباط واألفراد
في عملية خاطفة

النظام السعودي االنهيار املتوقع!!!

صنعاء لن تقبل بأية خديعة سعودية في أية تسوية سياسية أو إحالل سالم ناقص
ظ ـلــت ال ــري ــاض طـ ــوال ال ـس ـن ــوات ال ـســت املـنـصــرمــة
مــن املــواج ـهــات ومــن إدارة ال ـصــراع امل ـت ـعــدد ..بــدءاً
مــن الـصــراع الـعـسـكــري امل ـيــداين ..وم ــروراً بــالـصــراع
العسكري ببعده التكتيي واالسراتيجي ..وأيضاً
الصراع االقتصادي بما تتضمنه من أساليب إدارة
الحرب الناعمة والحرب النفسية املوجهة وسلسلة
األكاذيب املصطنعة..
ورغـ ـ ــم كـ ــل ال ـح ـش ــد وال ـت ـج ـي ـي ــش واإلس ـ ـن ـ ــاد ال ـت ــي
حرصت الــريــاض عــىل االنـفــراد بتفاصيله وعــىل أن
تمسك زمــام املبادرة وعىل انجاز استباق عسكري
واق ـت ـصــادي يف املــواجـهــة الـتــي ام ـتــدت إىل أكــرث من
خـمـســة وأرب ـعــني جـبـهــة قـتــالـيــة نــاهـيــك عــن نـشــاط
أم ـنــي تـخــريـبــي ل ــم ي ـتــوقــف ل ـح ـظــة ,ول ـكــن ك ــل ذك
ال ـن ـش ــاط ال ـت ــدم ــريي ال ـت ـخــري ـبــي الـ ـع ــدواين ارت ـكــس
أم ــام صــالبــة املــؤس ـســة األم ـن ـيــة ول ــم ت ـجــد الــريــاض
من فرصة لرد أنفاسها املتالحقة بعد أن تقاطرت
إىل عمقها الصواريخ العابرة والباليستية والطريان
املسري اليمني بأنواعه املختلفة الذي لم يعف حتى
ق ـصــر ال ـي ـمــامــة م ــن زي ــارت ــه امل ـح ـتــومــة ,ول ــم يـتــوقــف

أمــام بــوابــة املــرتـكــز االقـتـصــادي النفطي "ارام ـكــو"..
وح ــرص ــت ال ـبــال ـي ـس ـت ـيــات واملـ ـسـ ــريات ال ـي ـم ـن ـيــة مــن
ال ــوص ــول إىل ح ـقــل ال ـش ـي ـبــة ع ــىل ش ــاط ــئ الـخـلـيــج
العربي ..واىل ينبع..
مـمــا يــؤكــد أن ه ــذه الــرســالــة الـيـمـنـيــة واض ـحــة بــأن
ال مـكــان وال مــوقــع وال مـنـشــأة حـســاســة سـعــوديــة
بعيدة عن متناول الصواريخ اليمنية بعيدة املدى
ومتوسطة املدى..
وبالطبع استوعبت القيادة السعودية العدوانية
واملرتهنة إىل الصهاينة ,أن الوقت قد فات يف إيجاد
نظام دفاعي محكم ضد الهجمات اليمانية املزلزلة
التي هزت بقوة قناعة النظام السعودي والقيادات
ال ـس ـعــوديــة س ــواء الـسـيــاسـيــة أو الـعـسـكــريــة الـتــي
أدركت أنها وقعت يف حبائل الشباك اليمانية التي
لــم تستطع منها فكاكاً رغــم خـضــوع املتصهني بن

آخر معاقل املرتزقة

من جانب آخر تتهاوى مواقع املرتزقة يف جبهتي
البلق الشمايل ّ
والطلعة الحمراء شرقي مديرية
صرواح غربي محافظة مأرب وسط تقدم نوعي
ِ
متسارع لقوات الجيش واللجان الشعبية الذين
عىل الرغم من الغارات الجوية املكثفة لطائرات
ت ـح ــال ــف ال ـ ـع ـ ــدوان يف م ـح ــاول ــة م ـن ــه مل ـن ــع ت ـقــدم
الجيش واللجان الشعبية يف الجبهة الغربية ..
وي ـع ـي ــش م ــرت ــزق ــة الـ ـعـ ــدو وق ـي ــادت ـه ــم يف وض ــع
ن ـف ــي وم ـع ـن ــوي س ـي ــئ خ ــاص ــة ب ـع ــد أن ف ـق ــدوا
الـ ـكـ ـثـ ــري م ـ ــن مـ ــواقـ ـعـ ـهـ ــم وخـ ـ ـس ـ ــروا الـ ـكـ ـثـ ــري مــن
عـنــاصــرهــم واسلحتهم يف املـعــارك الــدائــرة حــول
آخر معاقلهم باتجاه مأرب املدينة.
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التعويض الشامل واالستقرار باملسؤولية الكاملة للعدوان على اليمن وعلى الشعب اليمني

سلمان وإعالنه عرب إحدى الفضائيات انه مستعد
لقبول شروط صنعاء إليقاف عدوانه..
ولـكـنــه تـعـمــد أن يـتـنــاىس االل ـت ــزام ــات الــواج ـبــة من
حـ ـي ــث سـ ـح ــب ق ـ ــوات ـ ــه وقـ ـ ـ ــوات أبـ ــوظـ ـبـ ــي م ـ ــن كــل
الـيـمــن وجــزرهــا وشــواطـئـهــا ..واإلع ــالن عــن اعــراف
بالعدوان وما سوف يتبع هذا االعراف من االلتزام
بــالـتـعــويــض الـ ــالزم وق ـبــل ه ــذا وذاك االت ـف ــاق عــىل
إج ـ ــراء حـ ــوار ج ــدي ــد وم ـف ــاوض ــات ب ـش ــأن ال ـح ــدود
التي جرى االلتفاف عليها يف ما أسميت بمعاهدة
جــدة ..وفـيـهــا ظـلــم بــني وفــادح باليمن وبحقوقها
ال ـتــاري ـخ ـيــة ..ك ـمــا ي ـتــوجــب أن ت ـفــي ق ـي ــادة الــريــاض
بااللتزام بمخرجات معاهدة الطائف من اهتمام
ب ــاملـ ـغ ــرب ال ـي ـم ـن ــي وع ـ ــدم م ـض ــاي ـق ـت ــه وحـ ـف ــظ كــل
حقوقه..
وامل ـط ـلــوب أي ـضــاً أن ت ـســارع ال ــري ــاض وأبــوظ ـبــي إىل

فكفكة التعقيدات التي تم اصطناعها من إنشاء
مليشيات مسلحة أصبحت بمثابة ألغام موقوتة
ي ـس ـت ـح ـيــل م ـع ـه ــا إيـ ـج ــاد أي ح ــل أو ال ـق ـب ــول بــأيــة
تسويات حتى لو سارعتا إىل إيقاف ضخ األموال إىل
تلك املليشيات فإن تلك املجاميع املليشاوية سوف
تـتـحــول إىل م ـصــدر قـلــق وم ـصــدر أضـ ــرار بــالـنـسـيــج
االجـتـمــاعــي شـمـ ً
ـاال وجـنــوبــاً وس ــوف يـتـحــول أولـئــك
امل ـس ـل ـح ــون امل ـل ـي ـش ـي ــاوي ــون إىل م ـج ــام ـي ــع ع ـصــاب ـيــة
وإجرامية لتغطي حاجتها املادية ..ولن يكون ممكنا
الـسـيـطــرة عليها بمعنى أن الـسـعــوديــة واإلم ــارات
مـطــالـبـتــان بـمــواقــف أكــرث شـمــولـيــة وبـنــوايــا صــادقــة
لـلـجـلــوس لـلـتـفــاوض وان ـت ـشــال الـيـمــن مــن مجمل
الـتـحــديــات ال ـتــي كــانــت نـتــاجــاً لـعــدوانـهــم الـغــاشــم
ومن سياساتهم التخريبية..
إذ ال ي ـن ـب ـغ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــوف عـ ـنـ ــد ه ـ ــوام ـ ــش املـ ــواقـ ــف

لن تعود اليمن الفناء اخللفي ..ولن تكون إال ند ًا كامل السيادة على أرضها ومواردها وقرارها الوطني

وامل ـســؤول ـيــات والـتـنـصــل مــن املـســؤولـيــة الـحـقـيـقـيــة
عـ ـم ــا أح ـ ــدث ـ ــوه م ـ ــن عـ ـ ـ ــدوان ومـ ـ ــن تـ ـخ ــري ــب وم ــن
ت ــدم ــري م ـت ـع ـم ــد ووص ـ ــل أض ـ ــراره ـ ــم الـ ـف ــادح ــة إىل
اجتزاء مناطق من اليمن وفرض االحتالل املباشر
ال ـس ـي ـط ــرة االس ـت ـع ـم ــاري ــة امل ـك ـش ــوف ــة يف إج ـ ــراءات
أح ــادي ــة اس ـت ـع ـمــاريــة غــرض ـهــا االجـ ـت ــزاء املـسـتـقـبــي
لـ ـهـ ــذه املـ ـن ــاط ــق مـ ــن خ ـ ــالل إخـ ـض ــاعـ ـه ــا الس ـت ـف ـت ــاء
شـعـبــي ويـظـنــون أن األم ــوال ال ـقــذرة ســوف تعمل
عـمـلـهــا يف اسـتـمــالــة ال ـشــرائــح املـسـتـهــدفــة لـلــوقــوف
مـعـهــم بـعــد أن دم ــرت ق ــوام الــدولــة ومــؤسـســاتـهــا
وتم اإلفقار املتعمد للمناطق والشرائح االجتماعية
االقـتـصــاديــة يف اليمن وتـحــديــداً يف جـنــوب اليمن..
والتعمد املكشوف عــىل انـســالخ جنوب اليمن من
ه ــوي ـت ــه االج ـت ـم ــاع ـي ــة واع ـت ـب ــاره ــم س ـك ــان ال ـج ـنــوب
الـعــربــي ومـقــت كــل مــا هــو يـمـنــي ..ولـكــن كــل ذلــك
ســوف يذهب هباء وإرث املستعمر الربيطاين خري
شاهد عىل الفشل الذريع ويف هذا املجال..
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ما سر اهتمام أمريكا والقوى الدولية باليمن وما الذي متتلكه؟!
في هذا المقال أقدم جزءًا يسيرًا
مما تمتلكه اليمن من ثروات وشواطئ
وممرات وموانئ وجزر وغير ذلك ليعرف
القارئ الكريم كيف أصبحت اليمن محل
أنظار القوى الدولية الطامعة؟ هل
اليمن فقير كما يروجون أم أن هناك
أطماعًا ال يعرف حقيقتها المتصارعون
على الحكم في اليمن؟

عبدالرحمن مراد

تجربة مرص يف الحالة
الترشيعية واالنتقالية
ال�س��اح��ي ال ��ذي س ��وف ي�ج�ع��ل م��ن ه ��ذه امل ��وائن
ب �ع ��د ت �ط ��وي ��ره ��ا م� ��ن أك� ��رب م �ح �ط ��ات ال ��رتان ��زي ��ت
العاملية تضاهي يف أهميتها شبه القارة الهندية
ودول شرق آسيا وباإلمكان أن تكون محطات
لحامالت الطائرات من كل دول العالم ويمكن
لليمن أن تجني من ورائ�ه��ا ما يتجاوز عشرات
املليارات من الدوالرات سنوياً".

د .فضل الصباحي
ال�ح�ق�ي�ق��ة ال �ح��رب يف ال�ي�م��ن ل�ي�س��ت دي�ن�ي��ة وال
م��ذه�ب�ي��ة ل�ك�ن�ه��ا ك�م��ا وص�ف�ه��ا ال��رئ�ي��س األم��ري��ي
ال�س��اب��ق دون��ال��د ت��رام��ب "ح��رب اليمن ليس لها
عالقة بالسنة والشيعة إنها حرب عىل النفط".
ال � �ص � ��راع يف ال �ي �م ��ن ت� ��دي� ��ره ال � � ��دول ال �ع �ظ �م��ى
م��ن أج��ل ال�س�ب��اق ع��ىل ال�ن�ف��ط وال�غ��از وال ��روات
امل �ع��دن �ي��ة وال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وال �ب �ح��ار وامل � ��وائن وال �ج��زر
واملنافذ البحرية وخطوط األنابيب و ...و ...إلخ
إنه صراع دويل بني الكبار قبل أن يكون إقليمي
محدود املصالح واألهداف.
ن � �ش� ��رت ق � �ن� ��اة "روس� � �ي � ��ا ال� � �ي � ��وم" ت � �ق � ��ري � ��راً ع��ن
االس �ت �خ �ب��ارات امل��رك��زي��ة األم��ري�ك�ي��ة “ ”CIAع��ام
 1988ك �ش �ف ��ت ف� �ي ��ه ع � ��ن اح� �ت� �ي ��اط ��ي ال �ن �ف ��ط
يف ال�ي�م��ن ب��أن��ه ي �ف��وق اح�ت�ي��اط��ي ال�ن�ف��ط يف دول
ال �خ �ل �ي��ج ك ��ام �ل ��ة ل ��ذل ��ك ع ��ىل ال �ي �م �ن �ي��ني ق � ��راءات
املخططات جيداً ألن مارب والجوف عىل طاولة
ال�ك�ب��ار ول�ي�س��ت يف ي��د امل�ح��اف��ظ س�ل�ط��ان ال�ع��رادة
وج �م��اع �ت��ه ك �م��ا ي �ظ��ن ال �ب �ع��ض ول ��ن ي�س�ت�ط�ي�ع��وا
ح�م��اي��ة ث��روات �ه��ا ب�م�ف��رده��م ويف ح ��ال اس�ت�م��رت
ح �م ��اق ��ات �ه ��م س � ��وف ي �ص �ب �ح ��ون غ � � ��داً يف م ��رم ��ى
األحداث كجماعة متطرفة ويف أحسن أحوالهم
يتحولوا إىل متسولني حول طاولة الكبار.
اليمن من الفقر إىل الغنى
يقول الخبري االقتصادي الدويل هارلود بوب:
“إن اليمن الفقري يف حقيقته س��وف ي�ك��ون من
أق��وى اق�ت�ص��ادي��ات ال�ع��ال��م وس��وف يتخطى كل
ال �ح��دود االق�ت�ص��ادي��ة ع��امل�ي��اً .ال�ي�م��ن ب�ل��د يمتلك
أكرب الروات النفطية واملعدنية واملوائن والجزر
واملمرات الدولية وخطوط مد األنابيب إىل البحر
العربي واألرايض الزراعية والقهوة األفضل يف
ال �ع ��ال ��م ك ��ل ت �ل ��ك امل �ق ��وم ��ات س� ��وف ت �ع ��ود ع��ىل
ال�ي�م��ن ب�م�ئ��ات امل �ل �ي��ارات م��ن ال � ��دوالرات س�ن��وي��اً.
أن� �ص ��ح ال �ي �م �ن �ي ��ني ب �ن �ب ��ذ خ ��الف ��ات �ه ��م وال �ت �م �س��ك
ب��األرض املستقبل القريب ج��داً ه��و لليمن رغم
ال �ت �ح ��دي ��ات ال �ح ��ال �ي ��ة وال ي �ح �ت ��اج ال �ي �م ��ن س ��وى
ق �ي ��ادات ي�م�ن�ي��ة ن��زي �ه��ة ك �ف ��ؤة م �ب��دع��ة ب ��درج ��ات
عالية وت��الح��م اجتماعي واالب�ت�ع��اد ع��ن التنازع
والحروب وسفاسف األمور".
مضيق باب املندب وجزره
ب��اب امل�ن��دب ل��ه أهمية اسرتاتيجية وعسكرية
وأم �ن �ي��ة ح�س��اس��ة ح�ي��ث ي�م��ر م�ن��ه أك ��ر م��ن %7
م ��ن ت �ج ��ارة ال �ن �ف��ط يف ال �ع��ال��م ون �ح��و  %10م��ن

تقارير 04

تجارة الغاز الطبيعي املسال هذا باإلضافة إىل
ك ��ون ��ه ب ��واب ��ة ع �ب ��ور ال �س �ف��ن ع ��رب ق �ن ��اة ال�س��وي��س
وت �ل��ك ال �ت��ي ت �م��ر إىل أوروب � ��ا وال � ��دول ال �ت��ي ت�ط��ل
عىل البحر األبيض املتوسط ويتم تهيئته لبناء
م��دي�ن��ة ال �ن��ور ال�ع��امل�ي��ة وال�ج�س��ر ال ��ذي ي�م�ت��د من
اليمن إىل جيبويت والذي يربط القارة اآلسيوية
بالقارة األفريقية سوف تحدث طفرة اقتصادية
كبرية وتوفر ماليني الوظائف يف حال تم تنفيذ
امل �ش��روع وف�ق��اً ل�ت�ق��ري��ر ع�م�ل�ي��ة م�س��ح ج�ي��ول��وج��ي
أم��ري��ي ع��ام  2002ف��إن ال�ن�ف��ط غ��ري امل�ن�ق��ب يف
منطقة ب��اب امل�ن��دب ل��وح��ده��ا ي�ف��وق  3م�ل�ي��ارات
ب ��رم �ي ��ل ك ��ذل ��ك ال� �خ ��دم ��ات ال �ت ��ي ي �م �ك��ن ل�ل�ي�م��ن
ت �ق��دي �م �ه��ا ل �ل ��دول وش ��رك ��ات امل ��الح ��ة م ��ن خ��الل
ه ��ذا امل �م��ر امل �ه��م ق��د ت��زي��د ع��ن ع �ش��رات امل �ل �ي��ارات
من الدوالرات سنوياً والكثري من فرص العمل
لليمنيني.
السعودية ..الهروب
من مضيق هرمز عرب اليمن
ال�س�ع��ودي��ة ت�س�ع��ى إىل إن�ش��اء ق�ن��اة مل��د أن�ب��وب
ن� �ف ��ط وت � ��أم � ��ني ن� �ق ��ل ص � ��ادرات � �ه � ��ا ال �ن �ف �ط �ي ��ة ع��رب

محافظتي حضرموت واملهرة اليمنيتني لغرض
توفري الكثري من األموال وتجاوز تخوفاتها من
م�ض�ي��ق ه��رم��ز يف امل�ق��اب��ل س�ت�ح�ص��ل ال�ي�م��ن عىل
ن �ص��ف أج� ��ور ال �ن �ق��ل وال �ت ��ي ت �ق��در ب �م��ا ي��زي��د ع��ن
 100م�ل�ي��ار دوالر وه ��ذا ال ي�م�ك��ن ت�ح�ق�ي�ق��ه إال
ب ��وج ��ود دول � ��ة ي �م �ن �ي��ة ق ��وي ��ة ق � ��ادرة ع ��ىل ت �ب��ادل
امل �ص��ال��ح ب ��ني ال �ي �م��ن وال �س �ع��ودي��ة مل ��ا م ��ن ش��أن��ه
خدمة التنمية والتطور يف البلدين.
سقطرى الجزيرة األجمل يف العالم
ن�ظ��راً لألهمية ال�ك��ربى ملوقع ج��زي��رة سقطرى
ب��اع�ت�ب��اره��ا امل�ف�ت��اح االس��رتات�ي�ج��ي ل�ل�س�ي�ط��رة عىل
املحيط الهندي سعت ً
كال من أمريكا و روسيا
واآلن دخ�ل��ت ال�ص��ني يف ال�خ��ط الجميع يهدف
إىل ال �س �ي �ط��رة ع ��ىل ه ��ذا امل �ك ��ان امل �ه��م ع��امل �ي��اً ويف
ن �ظ��ر األم ��ري �ك ��ان ي �ع �ت��رب ال �س �ي �ط��رة ع ��ىل امل�ح�ي��ط
ال �ه �ن ��دي ه ��و امل �ف �ت ��اح ال ��رئ �ي ��ي ل �ل �س �ي �ط��رة ع��ىل
(ال� �ب� �ح ��ار ال �س �ب �ع ��ة ال� �ك ��ربى يف ال� �ع ��ال ��م) ح ��اول
التنظيم ال��دويل لإلخوان املسلمني عرب وكالئه
ال �س �ي �ط��رة ع ��ىل ج ��زي ��رة س �ق �ط��رى ول �ك �ن��ه واج ��ه
ص� �ع ��وب ��ة أم � � ��ام ال� �ك� �ب� ��ار والزال ي � �ح � ��اول ت �ح��ت

مسميات مختلفة وأي ت�ج��اوزات من أي دولة
تقع املسؤولية القانونية والتاريخية عىل عاتق
هادي وحكومته.
عدن وميناؤها قبلة التجارة العاملية
ميناء عدن أهم ميناء اسرتاتيجي يف العالم
ت � �ط� ��وي� ��ره وإدارت � � � � � ��ه م � ��ن ق� �ب� ��ل ش � ��رك � ��ات ع ��امل �ي ��ة
م�ت�خ�ص�ص��ة ت�س�ت�ث�م��ر ف �ي��ه ب �ع �ق��ود واض �ح ��ة م��ع
ال � ��دول � ��ة س� � ��وف ي� ��وف� ��ر ع � �ش � ��رات امل � �ل � �ي � ��ارات م��ن
ال ��دوالرات س�ن��وي��اً وم�ئ��ات اآلالف م��ن الوظائف
ل�ت�ع��ود ع ��دن ب��وج�ه�ه��ا امل �ش��رق م�ل�ت�ق��ى ل�ل�ت�ج��ارة
العاملية.
ميناء الحديدة يدخل منه  %80من
احتياجات الشعب اليمني
يقول ال�خ��رباء إن "ميناء الحديدة يعترب من
أه��م امل ��وائن يف امل�ن�ط�ق��ة وأن االس�ت�غ��الل األم�ث��ل
ل�ه��ذا امل�ي�ن��اء س��وف ي�ج�ع�ل��ه م��ع م�ي�ن��اء الصليف
امل� �ج ��اور أك� ��رب م �ح �ط��ة ت ��ران ��زي ��ت وي �م �ك ��ن ت �ق��دي��ر
الحد األدىن للدخل السنوي للميناء ب��ني 20
إىل  50م �ل �ي ��ار دوالر ب ��اإلض ��اف ��ة إىل االم� �ت ��داد

اليمن غنية برثواتها
ال ��روة ال��زراع �ي��ة وال�س�م�ك�ي��ة يف ال�ي�م��ن كفيلة
ب �ت �غ �ط �ي ��ة امل �ن �ط �ق ��ة ب ��أك �م �ل �ه ��ا وت � ��وف � ��ري ع �ش ��رات
امل�ل�ي��ارات م��ن ال ��دوالرات لليمن م��ن ال�ص��ادرات
ال� �ت ��ي ي ��زخ ��ر ب �ه ��ا ال �ي �م ��ن ال �س �ع �ي ��د ح �ض ��رم ��وت
وال �ج ��وف وال �ح ��دي ��دة وإب وأغ �ل ��ب م�ح��اف�ظ��ات
اليمن تحمل ال�خ��ريات املباركة والكنوز املخبأة
من القرون املاضية.
السعودية التي تقود دول التحالف يف حرب
اليمن تقع عىل حدود واسعة مع اليمن ولديها
م �ص��ال��ح اس��رتات �ي �ج �ي��ة ك �ب ��رية يف ال �ي �م��ن أه�م�ه��ا
األم��ن واالس�ت�ق��رار ع��ىل ح��دوده��ا وم��ن املصالح
االقتصادية خط أنبوب النفط من السعودية
إىل ال�ب�ح��ر ال�ع��رب��ي ع��رب األرايض ال�ي�م�ن�ي��ة ,وه��ذا
ي �ح �ت��اج إىل وج � ��ود دول � ��ة ي �م �ن �ي��ة ش��رع �ي��ة ق��وي��ة
قادرة عىل عقد مثل هذه االتفاقيات التاريخية
املهمة.
الخالصة :اليمن يحتاج إىل تصالح أبنائه ً
أوال
بعد ذل��ك س��وف ت��رض��خ جميع ال�ق��وى الدولية
واإلقليمية ملطالب الشعب اليمني يف الشمال
وال �ج �ن ��وب ح�ي�ن�ه��ا ي�م�ك�ن�ه��م ت �ح��دي��د خ �ي��ارات �ه��م
وت �ح ��دي ��د ش �ك ��ل دول �ت �ه ��م م� ��ن خ � ��الل م �ش ��روع
س �ي ��ايس واض � ��ح ي �ل �ب��ي ت �ط �ل �ع��ات ج �م �ي��ع ف �ئ��ات
الشعب يف الشمال والجنوب.
يشء
ال�ي�م��ن ي�ح�ت��اج إىل ال �س��الم أك ��ر م��ن أي
ٍ
آخ��ر ..ورج��ال السياسة الحقيقيون ه��م الذين
ي �ع��رف��ون ت �م��ام��اً ك �ي��ف ي �ح��اف �ظ��ون ع ��ىل وط�ن�ه��م
وث��روات��ه وح ��دوده ال�ج�غ��راف�ي��ة وي�ت�ع��ام�ل��ون مع
املجتمع الدويل ودول الجوار من واقع مختلف
ت��ربز فيه امل�ص��ال��ح امل�ش��رتك��ة وال�ت�ع��اون م��ن أجل
ازدهار اليمن وتنميته وتحقيق األمن والسالم
وال�ت�ن�م�ي��ة وال��رخ��اء وال�ت�ق��دم ل�ش�ع�ب��ه ال�ك��ري��م ال
أن يكون حديقة خلفية ألح��د .اليمن ب��دأ قبل
التاريخ البشري وملوك اليمن حكموا األرض
م ��ن م �ش��رق �ه��ا إىل م �غ��رب �ه��ا ب �ل ��د ي �م �ل��ك ت ��اري �خ ��اً
كبرياً وحضارة هي األعظم يف التاريخ .أما حان
الوقت ليستيقظ اإلنسان اليمني معجزة الله
يف هذه األرض ليعمرها بالخري والسالم؟!

«شهادتي وشواهدي»
أحمد أبو حورية اقتحام املسكوت عنه

أك� ��رب م ��ن ك �ت ��اب وأه � ��م م ��ن ت ��وث �ي ��ق ..وأك ��ر
إف� � � ��ادة م � ��ن س� � ��رد ك� �ت ��اب ��ي وق � � � ��راءة ألح� � ��داث
م�ض��ت م��ن خ��الل م�ع�ل��وم��ات م�ك�ث�ف��ة اش�ت�م��ل
ع�ل�ي�ه��ا ب��ال �ك �ت��اب امل ��وس ��وع ��ي ل�ل�م�ن��اض��ل ال �ب ��ارز
وال �ش �خ �ص �ي��ة االج �ت �م ��اع �ي ��ة امل �ع ��روف ��ة ال�ش�ي��خ
أحمد إسماعيل أبو حورية الذي اختار مشقة
أن ي��رت �ق��ي م �ص��اع��ب ج �م��ة وان ي�ت�ج�ش��م ذك��ر
قضايا مسكوت عنها ولم تعمد اإلثارة ملجرد
اإلث� ��ارة ال�ت��اري�خ�ي��ة ب �ه��ذا ال�ك�ت��اب وإن �م��ا ح��رص
ع��ىل ب�ن��اء م�ق��ارب��ات ت��اري�خ�ي��ة ألح ��داث ع��اش�ه��ا
أو أح ��داث ع��اص��ره��ا وك ��ان ح��ري�ص��ا أن يتعمد
ال�ش�ف��اف�ي��ة ق��در امل�س�ت�ط��اع ..ف�ل��م ي�ق��ل ان��ه ك��ان
بعيداً عن أحداث شهدتها اليمن وصنعاء إن
ل��م ي�ك��ن م�ع��اص��راً ل�ه��ا أو ق��ري�ب��ا منها وبعضها
ك ��ان خ��ائ �ض��اً يف غ �م��اره��ا وع ��وامل �ه ��ا ال �ظ ��اه ��رة..
ل� �ك� �ن ��ه ك � � ��ان ي � �ت� ��وس� ��ل ال � �خ � �ط � ��وات ال ��وط� �ن� �ي ��ة
واع �ت �م ��اده ��ا ك �ع��ام��ل م �ش ��رتك ل ��م ي �ع��ف اح��د
من مسؤولياتها..
ال�ك�ت��اب وامل��ؤل��ف اخ�ت��ار أن ي�ط��ل ع��ىل ال�ن��اس
وع � ��ىل امل �ش �ه ��د ال� �ث� �ق ��ايف وامل� �ش� �ه ��د ال �س �ي ��ايس
واالجتماعي بكثري من الحقائق التي ستحفظ
ل�ل�ي�م��ن م�ع�ل��وم��ات واس �ع ��ة وم �ت �ع��ددة ت�ع�م��د
كثريون وآخرون أن يبتعدوا عن مشاكساتها,
ول �ك ��ن ال �ش �ي ��خ اح �م ��د إس �م ��اع �ي ��ل أب� ��و ح ��وري ��ة
اخ � �ت � ��ار أن ي� �ن� �ح ��از إىل امل � ��واط � ��ن وأن ي �ح ��رتم
قناعاته واألحداث العديدة التي كانت محل
شراكة بني مختلف الشرائح املجتمعية ولم
تكن ح�ك��راً ع��ىل رم��وز معينة س��وا ًء يف املشهد
ال� �س� �ي ��ايس األع� � ��ىل أو يف ال� ��وس� ��ط ال �س �ي ��ايس
امل� �ت� �ع ��دد وال � ��واس � ��ع م� ��ن ال � �ق� ��وى ال �س �ي ��اس �ي ��ة
ورموزها وقياداتها..
ول �ه ��ذا ف ��إن م ��ا أورده ال �ك �ت ��اب ل ��م ي ��أت م��ن
ب ��اب امل �ك��اي��دة ال�س�ي��اس�ي��ة أو م��ن ب ��اب ت�ص�ف�ي��ة
ال �ح �س ��اب ��ات امل �ت �ع ��ارف ع �ل �ي �ه��ا يف ال �ع ��دي ��د م��ن

ال�ك�ت��ب واإلص � ��دارات ال �ت��ي ت ��وال ��ت يف س�ن��وات
م��اض �ي��ة وم � ��ازال ب �ع �ض �ه��ا ي� �ت ��واىل ,ول �ك ��ن ه��ذا
ال �ك �ت��اب ك ��ان أق ��رب إىل امل �ك��اش �ف��ة وإىل ال �ي��وم
وإىل ت �س �ج �ي ��ل ص � ��ادق إىل ب � ��وح م� ��ن ن �ف ��وس
ت �ح��رت امل �ص��داق �ي��ة وال�ح�ق�ي�ق��ة ق ��در اإلم �ك ��ان..
احرتاماً لثقافة القارئ املحايد واملواطن الذي
ل��م ت�ل��ون��ه ال�س�ي��اس�ي��ة ,ول��م تستميله امل��واق��ف,
وإن�م��ا ه�م��ه أن ت��ربز ال�ح�ق��ائ��ق ك�م��ا ه��ي أو كما
حدثت أو أنها غطت زواي��ا كانت خفية يف ما
س�ل��ف وان��زاح��ت أس�ب��اب ال�ت�ع�ت�ي��م ال�ت��ي ك��ان��ت
تخيم ع��ىل املشهد الثقايف واالجتماعي ومما
ضاعف من األهمية التوعية لكتاب شهاديت
وشواهدي انه ترافقت مع املعلومات والسرد
التاريخي وثائق عديدة وصور وثقتها الكامريا
واخ �ت ��زل ��ت ال ��زم ��ن واس �ت ��وق �ف �ت ��ه ل �ت �ض �ي��ف إىل
ال �ك �ت��اب أه �م �ي��ة م �ض��اع �ف��ة زادت م ��ن ال�ق�ي�م��ة
العالية للكتاب..
ويف ال �ح �ق �ي �ق��ة ..إن إص � ��دار ال �ك �ت ��اب ه ��ذا ال
ي�ح�س��ب ف�ق��ط مل�ن��اض��ل وش�خ�ص�ي��ة اج�ت�م��اع�ي��ة
وسياسية بحجم الشيخ احمد إسماعيل أبو
ح��وري��ة وإن �م��ا ي�ح�س��ب ل�ل�ع�ه��د ال �ج��دي��د ال��ذي
اح �ت ��وى وت ��واك ��ب واح �ت �م ��ل أن ي �ص ��در ك �ت��اب
بهذه األهمية ..وهذا املستوى ..وهذا الحجم..
وس � ��وف ن �ح ��رص يف ق� ��ادم� ��ات األع� � ��داد م��ن
صحيفة "26سبتمرب" عىل استعراض الكتاب
وقراءة األحداث فيه ما أمكن..
وع ��ىل ال �ع �م��وم ف ��إن م ��ن اإلن �ص ��اف أن ن�ع��رب
عن تقديرنا الكبري لشخص الشيخ أحمد أبو
ح ��وري ��ة ول �ك��ل م ��ن ش �ك��ره��م يف ك �ت��اب��ة ع��الن�ي��ة
ومل� ��ن س ��اه ��م يف إع � ��داد وإخ � ��راج ه� ��ذا ال �ك �ت��اب
امل�م�ي��ز وامل �ه��م ..واألك ��ر ان�ف�ت��اح��اً ع��ىل األح��داث
م��اض�ي�ه��ا وح��اض��ره��ا م�م��ا ي�س��اه��م يف ان�ط��الق��ة
ف �ي��اض��ة ب��ال�ح�ق��ائ��ق وامل �ع �ل��وم��ات امل�غ�ي�ب��ة ن�ح��و
املستقبل بإذن الله.

يرى أرباب الفلسفة أن هناك ثالث حاالت تمر
بها الحضارات البشرية ولكل حالة قانونها الذي
تفرضه الظروف العامة التي تمر بها تلك الحاالت..
ويرى ابن خلدون يف مقدمته أن الحالة التشريعية
االنتقالية هي التي تعقب يف تقديره الحالة الالهوتية
والعسكرية وتسبق الحالة الوضعية والصناعية
التي يتغلب فيها تقدم املجتمع بفضل تقدم املعرفة
واتساع دائرة العلوم ..ومقاربة ابن خلدون هي
األقرب يف التعبري عن سياق نمو املجتمعات القبلية
ً
ً
متسارعا اىل الحالة
انتقاال
العربية التي تشهد
التشريعية العقالنية بالتوازي مع نمو وتطور قيم
االنتاج وعالئقه وأدواته وتوسع التجارة واألسواق.
واملتأمل يف اللحظة السياسية التي تمر بالوطن العربي
وب��ال�ت�ح��دي��د يف م�ص��ر ي ��درك أن ج��دل�ي��ة ال�ح��ال��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة أص�ب�ح��ت ت�ف��رض ض��رورات �ه��ا امل��وض��وع�ي��ة عىل
ال ��واق ��ع االج �ت �م ��اع ��ي وال �س �ي ��ايس وال �ث �ق ��ايف واالق �ت �ص ��ادي
ف ��ال �ت ��الزم ب ��ني األب �ع ��اد امل �خ �ت �ل �ف��ة ت� ��الزم ض � ��رورة واح �ت �ي��اج
وتكامل ولكل بعد تأثرياته املباشرة وغري املباشرة وإدراك
العالئق وتأثرياتها وتالزماتها يعمل عىل إح��داث التوازن
النفي واالجتماعي لألفراد ويساهم بقدر وافر يف الحالة
االنتقالية التشريعية ويكفل قدرا ً من التناغم مع تطلعات
األف��راد وال�ج�م��اع��ات ويحقق ال�ق��در امل�ن��اس��ب م��ن الشعور
بالقيمة والفاعلية ولذلك فالشارع املصري حني خرج يف
( 30ي��ون�ي��و 2013م) ل��م ي�ك��ن خ��روج��ه اع�ت�ب��اط�ي��اً ول�ك�ن��ه
كان خروجاً فرضته حالة االنتقال السريعة املتوافقة مع
إيقاع املرحلة بعد أن م ّر باملرحلتني العسكرية والالهوتية
وه��و اآلن يحث الخطى اىل الحالة الوضعية والصناعية
حالة االنعتاق من رق الحاجة مع اقتصاد السوق وبحيث
تتوافر يف تفاعالته طاقة تعمل عىل إنتاج نظام اقتصادي
اجتماعي متوازن يكفل وجود الجميع ويعرتف بالكل وال
يحاول إقصاء أحد.
وقد يدرك املتابع للحالة املصرية بروز مثل ذلك الخطاب
وب �ش �ك��ل ال ي �ق �ب��ل ال �ت ��أوي ��ل ع ��ىل أل �س �ن��ة ق� ��ادة ال�ف�ع��ال�ي��ات
ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي رأت م ��ن خ ��الل ت �ظ��اه��ره��ا يف ال �س��اح��ات
وامل �ي��ادي��ن ح��اج�ت�ه��ا يف االن �ت �ق��ال م��ن ال�ت�ش��ري��ع ال��دي �ن��ي اىل
التشريع ال�ع�ق��الين بحكم ح��االت االن�ت�ق��ال وال�ت�ط��ور التي
تمر بها املجتمعات العربية فالتشريع الديني تفاعل مع
االقتصاد البسيط أي اقتصاد ما قبل الصناعي وقد ملسنا
ذلك يف خطاب الرئيس املصري املعزول محمد مريس حني
عدد محاسن نظامه وإنجازاته خالل عام وهو األمر الذي
بعث الغضب يف ك��وام��ن ال��ذات امل�ص��ري��ة ال�ت��ي تبحث عن
وجودها يف تراكمات اللحظة الحضارية الجديدة لحظة
االنتقال اىل الحاالت املركبة والتعايش واالعرتاف بوجود
اآلخر وبحقه يف الوجود والتفاعل واملشاركة وكانت حاجة
امل�ج�ت�م��ع وح ��اج ��ة ال �ج �م��اه��ري أك ��رب م ��ن ت �ش��ري �ع��ات ف�ق�ه��اء
ال �ق ��رن ��ني ال �ث ��ال ��ث وال� ��راب� ��ع ال �ه �ج��ري��ني وم� ��ا ت��اله �م��ا ب�ح�ك��م
ح��االت ال�ت��درج واالن�ت�ق��ال ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا امل�ج�ت�م�ع��ات فكل
مرحلة تفرض ضروراتها وتشريعاتها وخ��روج الجماهري
املصرية عىل الدكتور م��ريس واالخ��وان يف مصر هو تعبري
عن حاجتها يف االنتقال من التشريع الديني اىل التشريع
ال �ع �ق��الين ب��دل�ي��ل أن ال��دس �ت��ور امل �ص ��ري ال �ج��دي��د ال ��ذي ل��م
يمض عليه أكر من عام خضع للتعديل وهو وفق البيان
ِ
العسكري يف حكم املعطل ..وقديماً قال ابن خلدون يف
مقدمته« :اعلم أنه تقدم لنا يف غري موضع ان االجتماع
ال�ب�ش��ري ض ��روري وه��و م�ع�ن��ى ال�ع�م��ران ال ��ذي ن�ت�ك�ل��م فيه
وأنه البد لهم يف االجتماع من وازع حاكم يرجعون اليه
وح�ك�م��ه ف�ي�ه��م ت ��ارة ي�ك��ون م�س�ت�ن��داً اىل ش��رع م �ن� َّ�زل وت��ارة
اىل س�ي��اس��ة ع�ق�ل�ي��ة ي��وج��ب ان�ق�ي��اده��م ال�ي�ه��ا م��ا يتوقعونه
من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته بمصالحهم فاألوىل
يحصل نفعها يف ال��دن�ي��ا واآلخ��رة لعلم ال�ش��ارع باملصالح
يف العاقبة ومل��راع��ات��ه نجاة العباد يف اآلخ��رة والثانية إنما
يحصل نفعها يف ال��دن�ي��ا ف�ق��ط» ف��ال�ع�م��ران ال�ب�ش��ري -عند
اب��ن خ�ل��دون  -الب��د ل��ه م��ن سياسة ينتظم بها أم��ره وتلك
ال�س�ي��اس��ة ل��م ي�خ��ض ف�ي�ه��ا ال�ع�ق��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي االس��الم��ي
«العقل الفقهي» التاريخي ولذلك نجد اغرتاب الحركات
السياسية الدينية عن واقعها املعاصر لتغليبها النقي/
ال �ن ��ي ع ��ىل ال �ع �ق ��ي /ال �ت �ج��ري �ب��ي يف م �ن �ه �ج �ه��ا ال �ت �ع��ام��ي
والتفاعي مع مظاهر العصر.
ما يجب أن ندركه إدراكاً واعياً وكلياً أن حركة الشارع
ال�ع��رب��ي أح��دث��ت ق ��دراً ك�ب��رياً م��ن االن��زي��اح يف امل�ف��اه�ي��م ويف
ال��وع��ي ل��ذل��ك ف��أط��ر االن��دم��اج االج�ت�م��اع��ي التقليدية التي
سوّغت االستبداد لم تعد قائمة  -بدليل النموذج املصري-
وأصبحت الجماهري املنتفضة أكر تكيفاً مع أطر وأشكال
ً
قبوال لآلخر واألكر
االندماج االجتماعي التعددي األكر
ديمقراطية  -يمكن مالحظة خطاب حركة تمرد وخطاب
رم��وز ث��ورة  30ي��ون�ي��و ب�م�ص��ر -..وال�ت�ع��دد طبيعته يعمل
عىل تفكيك املنظومة الثقافية املألوفة والعامة السائدة
يف امل �ج �ت �م �ع��ات ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة أي� ��ام االس �ت �ب ��داد ح �ت��ى ي�ت�م�ك��ن
م��ن ش��رع�ن��ة ال �ع��ودة اىل أط��ر االن�ت�م��اء ال�ط��ائ�ف��ي وال�ع��رق��ي
وال �س ��اليل وال �ج �ه ��وي ول �ع �ل �ن��ا ن ��الح ��ظ ح ��رك ��ة امل �ج �ت �م��ع يف
الدول التي حدثت فيها رياح تغيري الربيع العربي إذ ثمة
ص��وت ه�ن��ا أو ه�ن��اك ي�ح�م��ل س�م��ات ال�ن��زع��ات االن�ف�ص��ال�ي��ة
أو ي �ن��ادي ب�ه��ا ك�م��ا ه��و يف ال�ي�م��ن ويف ل�ي�ب�ي��ا ويف ت��ون��س بل
سمعنا بذلك حتى يف مصر وهي من األوطان التي يدرك
العالم من حولها أنها األكر تماسكاً يف بنيتها الوطنية ويف
هويتها الحضارية ومثل تلك الظواهر تفيض بنا اىل القول
إن ثمة مستجدات قد حدثت  -وهي مستجدات متواترة -
وال يمكن القفز عىل حقائقها املوضوعية يف الواقع  -ونحن
نلحظ اغرتاب حركة االخوان عن هذا الواقع كيف أوصلها
اىل مربعات البداية وأشعل ن��ريان الثورة ضدها  -ومثل
ت�ل��ك ال�ح�ق��ائ��ق امل��وض��وع�ي��ة ال ي�م�ك��ن ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا إال يف
إطار دولة ديمقراطية مستقرة تتأسس عىل مبدأ الثقة يف
القضاء النزيه والعادل واحرتام املصلحة الوطنية املرسلة
بعيداً عن حالة االغرتاب.
وعلينا أن ندرك أن بناء الدولة وبناء املؤسسات وتحقيق
دولة القانون هو الضمان األكيد ملنع الوالءات لالنتماءات
األض �ي ��ق واألح � ��ادي � ��ة وال �ع ��زل ��ة ول� ��ن ي �ت �ح �ق��ق ذل� ��ك اال م��ن
خ��الل البنية التشريعية التي تحقق االن�ت�ق��ال واالن��دم��اج
لكل الطيف املتعدد واملتمثلة يف الدستور وإدارة الحكم
والتمثيل النيابي واملحي وتنظيم املؤسسات املدنية وتعزيز
االهتمام بالبنية الثقافية ..ويف ظني أن مصر وصلت اىل
هذه القناعة خالل فرتة وجيزة لم تتجاوز العامني يف حني
ظل غريها من دول الربيع يف دوائر التيه اىل اليوم والبد
م��ن االس �ت �ف��ادة م��ن ت�ج��رب��ة م�ص��ر ف�ق��د ت �ج��اوزت ال�ع��وائ��ق
وحدث يف بنيتها االنتقال ونحن نشهد حركة مجتمعها
اليوم وهي حركة ذات تفاعل مع دوائر التطور التي يقول
بها العقل الفلسفي الحديث.
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مسار املستقبل  ..الزراعة التعاقدية في اليمن
خالل السنوات القليلة املاضية شكل القطاع الزراعي يف الجمهورية اليمنية تحديا رئيسيا
وهاجساً لدى القائمني عى القرار يف الجانب الزراعي كون القطاع يمثل أحد األعمدة الرئيسية
لالقتصاد يف البلد ..واالهتمام بالقطاع الزراعي يفرض أن يأيت يف أطار الحرص عى مواجهة
الدولة للقضايا ذات االولوية والحساسة واملرتبطة بحاضر ومستقبل الدولة ال سيما وأن
الحروب والصراعات واالزمات املختلفة بما فيها األزمات السياسية واالقتصادية والصحية
ً
مجاال للشك أن التهاون يف التعامل مع أبسط القضايا قد
"انتشار وباء كورونا" أثبتت بما ال يدع
يشكل تهديداً مباشراً عى سيادة البلد وأمنها القومي.

خالد الحداء
ول��ن يكون مبالغاً القول أن تحقيق السيادة عى القرار الوطني
بحاجة إىل مقدمات "لن يكون من السهل حصرها يف هذه السطور"
وأن الركيز عى قطاعات معينة دون أخ��رى لن يسهم يف تحقيق
السيادة املنشودة وبالتايل فإن املصلحة توجب خلق البيئة املناسبة
يف س �ب �ي��ل إح � ��داث ال �ت �ك��ام��ل وااله �ت �م ��ام ب�م�خ�ت�ل��ف ال �ق �ط ��اع ��ات ويف
مقدمتها القطاع الزراعي عى اعتباره الضامن الرئييس يف تحقيق
السيادة.
وب��ال�ت��ايل ف ��إن ال�س�ي��ادة ع��ى ال �غ��ذاء م��ن أه ��م ال�ت�ح��دي��ات ال�ق��ائ�م��ة
وهو ما يستوجب وضع االسراتيجية والخطط الهادفة للوصول
إىل ت �ح �ق �ي��ق ال �س �ي ��ادة ال ��وط �ن �ي ��ة يف م �خ �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت ال �س �ي��اس �ي��ة
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وبعيداً عن الوصاية الخارجية
التي عبثت بكل التوجهات املخلصة داخل البلد.
واملؤكد أن االستقالل يف قرارك كدولة بحاجة إىل أكر من مجرد
توفر االغذية للسكان فهو بحاجة إىل أن يكون ذلك الغذاء نتاج
منظومة متكاملة ت�ب��دأ ب��رؤي��ة واض�ح��ة وم�ح��ددة ت��وض��ع م��ن أجلها
االسراتيجيات والخطط املناسبة بهدف االنتقال إىل مرحلة التنفيذ
والتطبيق عى أرض الواقع داخل البلد.
وم ��ا ي �ج��ب ال �ت��ذك��ر ب ��ه أن امل �ش ��اري ��ع ال �ط �م��وح��ة ال �ت ��ي ال ي��راف�ق�ه��ا
إرادة ح�ق�ي�ق�ي��ة وإدارة ف�ع��ال��ة ل��ن ي�ك�ت��ب ل�ه��ا ال�ن�ج��اح ول �ن��ا يف بعض
التجارب العربية التي سعت إىل تحقيق االكتفاء الذايت من الغذاء
ورغم بدايتها الجيدة إىل أن عدداً من العوامل بما فيها انخفاض
أسعار السلع يف السنوات العشرين األخرة من القرن املايض دفع
بالقائمني عى تلك املشاريع إىل الغاء أو إيقاف أي مشاريع عربية
منفردة أو مشركة وهو ما ساهم يف املحصلة النهائية عى ارتفاع
الواردات من السلع الغذائية وبشكل مضاعف عما كنت عليه.
وأم ��ام ه�ك��ذا واق��ع ك��ان��ت ال �ض��رورة ُت�ح�ت��م ع��ى ال�ب�ح��ث ع��ن ب��دائ��ل
وم � �س� ��ارات ج ��دي ��دة ت �ت �ب �ن��ى م �ف��اه �ي��م ج ��دي ��دة وت �ت �ع ��ام ��ل م ��ن خ ��الل
رؤي� ��ة ب��دي �ل��ة ت �ق��وم ع ��ى ح�ت�م�ي��ة اإلن �ت ��اج امل �ح��ي ل�ل�ح�ب��وب واألغ ��ذي ��ة
االسراتيجية وه��ذا م��ا ك��ان م��ن خ��الل تدشني وزارة ال��زراع��ة وال��ري
وم��ؤس�س��ات�ه��ا املختلفة مجموعة م��ن امل�ش��اري��ع ال�ط�م��وح��ة م��ن أج��ل
النهوض بالقطاع الزراعي ويف مقدمة تلك املشاريع كان اإلعالن عن
تدشني الزراعة التعاقدية يف اليمن كمسار جديد سوف يسهم يف
تحريك املياه الراكدة يف هذا القطاع االسراتيجي.
ويف هذا السياق دشن نائب وزير الزراعة الدكتور رضوان الرباعي
م �ش ��روع ال� ��زراع� ��ة ال �ت �ع��اق��دي��ة يف س �ب �ي��ل خ �ف��ض ف ��ات ��ورة االس �ت ��راد
واالنطالق يف أنشطة االكتفاء الذايت وأكد الرباعي خالل التدشني
بقوله "عازمون عى إحياء القطاع الزراعي وال يمكن ذلك إال عرب رفع
كفاءة استخدام املوارد الطبيعية املختلفة واإلدارة املتكاملة وبعث
م��وروث�ن��ا ال ��زراع ��ي” وأش ��ار ال��رب��اع��ي إىل ض ��رورة ال�ت�ن�س�ي��ق ب��ني رج��ال
األعمال واملزارعني ومختلف مؤسسات الدولة للتوجه نحو الزراعة
ودع��م اإلن�ت��اج امل�ح��ي وص � ً
�وال إىل تحقيق األم��ن ال�غ��ذايئ واالك�ت�ف��اء
ال��ذايت م��ن امل�ن�ت�ج��ات ال��زراع�ي��ة امل�س�ت��وردة وأض��اف ال��رب��اع��ي “سنظل
ت�ح��ت س�ط��وة االس�ت�ع�م��ار ال �غ��ذايئ إذا اس�ت�م��ري�ن��ا يف اس �ت��راد غ��ذائ�ن��ا
من الخارج ونحن نراهن عى الوعي املجتمعي للعودة إىل اإلنتاج
واملنتج املحي” وقال نائب وزير الزراعة أن البنك الدويل عاث فساداً
يف اليمن ورك��ز عى ضرب املنتج املحي وح��ول اليمن إىل مستهلك

للمنتجات الخارجية.
وال بد أن نشر إىل أن هناك عالقة وثيقة ما بني النهوض بالقطاع
ال��زراع��ي وتحقيق ال�س�ي��ادة ال�غ��ذائ�ي��ة ,وان�ط��الق��اً مما سبق ف��األرق��ام
ت �ش��ر إىل أن ال �ق �ط ��اع ال� ��زراع� ��ي م ��ن أه� ��م ال �ق �ط ��اع ��ات ال��رئ �ي �س �ي��ة يف
االقتصاد اليمني عى اعتباره القطاع الثاين إنتاجياً بعد قطاع النفط
حيث يسهم القطاع الزراعي بمعدل متوسط يبلغ حواىل  %14من
الناتج املحي اإلجمايل وتعكس االحصائيات الحكومية والدراسات
امل�خ�ت�ل�ف��ة يف ال�ي�م��ن أه�م�ي��ة ال �ق �ط��اع ع��ى اع �ت �ب��ار أن م��ن ي�ن�ش��ط فيه
من القوى العاملة يقدر بحواىل % 54من أجمايل القوى العاملة
يف البلد إىل جانب مساهمة القطاع يف تحقيق االستقرار السكاين
من خالل الحد من الهجرة الداخلية ال سيما وأن
نحو  %70من اجمايل السكان يعيشون يف
الريف.

ملاذا الزراعة التعاقدية؟

ك � � � � � � ��ان م � � � � ��ن ال � � � � � ��واض � � � � � ��ح أن
امل� ��ي ن �ح ��و ت �ط �ب �ي��ق ال ��زراع ��ة
ال �ت �ع ��اق ��دي ��ة ع ��ى امل �س �ت��وى
ال�ع��امل��ي ل��م ي��أت م��ن ف��راغ
ول � �ك � ��ن ال� � � �ض � � ��رورة ال� �ت ��ي
ف� � ��رض � � �ت � � �ه� � ��ا م� � �ت� � �غ � ��رات
"امل � � � � � �ن � � � � � ��اخ وال � � � � � ��زي � � � � � ��ادة
ال � � �س � � �ك � � ��ان � � �ي � � ��ة" خ � � ��الل
ال� � � � �ع� � � � �ق � � � ��ود امل � � ��اض � � �ي � � ��ة
دفعت إىل البحث عن
مسارات وحلول يمكن
م � � ��ن خ � ��الل � �ه � ��ا ت �ح �ق �ي ��ق
ال�ط�م��وح��ات امل�س�ت�ه��دف��ة
ون�ح��ن يف ال�ي�م��ن ل��م نكن
اس �ت �ث �ن ��اء يف ذل� ��ك ال �ت��وج��ه
ول�ن��ا أسبابنا يف التأكيد عى
ضرورة املي يف هذه التجربة
ك� �خ� �ي ��ار ال ب � ��د م �ن �ه ��ا وم � � ��ن ت �ل��ك
األسباب:
 انخفاض اإلنتاج يف القطاع الزراعيخالل السنوات املاضية.
 ضعف قدرات املوارد البشرية. محدودية امل��وارد من جهة وتدين اإلنتاجية من الجهةاألخرى.
 عدم مواكبة أنظمة التسويق للمتغرات. االستخدام املتباين والضعيف ملدخالت الزراعة الحديثة. عدم كفاية البنى التحتية الالزمة. ان�ع��دام ال��وق��ود خ��اص��ة م��ادة "ال��دي��زل" ويف ح��ال ت��وف��ره��ا تكونبأسعار مبالغة.
 عدم توفر تكنولوجيا اإلنتاج. -تضاؤل مساحة الحيازات الزراعية.

 ت� ��راج� ��ع دور ال� �ب� �ح ��وث واإلرش � � ��ادالزراعي.
 ع � � � � ��دم ش� � �م � ��ول� � �ي � ��ة وت � �ك � ��ام � ��لاالس� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ات ال � �ت � ��ي أع � ��دت
لتحقيق األمن الغذايئ.
 ت ��راج ��ع دور ال �ح �ك��وم��اتيف ال� �ق� �ط ��اع ال � ��زراع � ��ي خ ��الل
الفرات الزمنية السابقة.
ت�ل��ك امل�ش��اك��ل وامل�ع��وق��ات
ح ��ال ��ت دون ت ��مّ �ك ��ن ق �ط ��اع
ال� � � � � � ��زراع� � � � � � ��ة م � � � � ��ن ت � �ح � �ق � �ي� ��ق
م� �س ��اه� �م ��ة أك � � ��رب يف ال �ن ��ات ��ج
امل �ح��ي اإلج �م ��ايل وأم� ��ام ه��ذا
ال ��واق ��ع ف ��أن ال �ض ��رورة ُت�ح�ت��م
ال � �ب � �ح � ��ث ع � � ��ن ب� � ��دي� � ��ل ون � �م� ��ط
مختلف من االستثمار والزراعة
التعاقدية اعتربت البديل األمثل
يف ه ��ذه امل ��رح �ل ��ة ك��ون �ه��ا ت �س �ه��م يف
دع��م االس�ت�ث�م��ار امل�س��ؤول يف القطاع
ال ��زراع ��ي وع ��ى اع�ت�ب��اره��ا ن�م��ط اس�ت�ث�م��ار
ال ي�م�ث��ل ت �ه��دي��داً ل�ص�غ��ار امل ��الك يف ال�ق�ط��اع
الزراعي يف اليمن.
ويف ه ��ذا ال �س �ي��اق ي �ش��ر ت �ق��ري��ر ص� ��ادر ع ��ن م�ن�ظ�م��ة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) أن األعمال الزراعية
ويف ق�ل�ب�ه��ا ال ��زراع ��ة ال�ت�ع��اق��دي��ة م��ؤه�ل��ة ألن ت�ص�ب��ح امل �ح��رك ال��رئ�ي��س
للتنمية الريفية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية املستدامة خاصة
وأن أغلب الدراسات تشر إىل أن االستثمار يف الزراعة يلعب دوراً
يف م�ك��اف�ح��ة ال�ف�ق��ر يف ال �ع��ال��م أك ��رب ب�ث��الث��ة أم �ث��ال م��ن االس �ت �ث �م��ار يف
القطاعات األخرى.
ً
مدخال مهماً لتطوير
أضف إىل ما سبق أن الزراعة التعاقدية تمثل
اق�ت�ص��ادات ريفية مستدامة والسبب أن ال��زراع��ة العائلية م��ا زال��ت
تلعب ال��دور األك��رب "يف دول العالم واليمن م��ن ضمنها" يف إنتاج
الحصة األك��رب من الغذاء يف العالم وتعمل ال��زراع��ة التعاقدية يف

موسم التفاح ..
بني وفرة املنتج وغزو
التفاح املستورد
تمتاز بالدنا بتنوع مناخها وتضاريسها ،وهو ما جعلها بيئة
خصبة لزراعة شتى انواع املحاصيل النباتية ومنها التفاح ،والذي
شهدت زراعته توسعا كبرا وتزايد يف كميات االنتاج ،وتنتشر زراعة
التفاح يف عدة محافظات منها صعدة ،ذمار ،صنعاء ،مأرب،
عمران ..ويبدأ موسم التفاح يف بالدنا مطلع شهر مايو ويستمر
حتى منتصف شهر يوليو ..بينما يبدأ موسم آخر هو املوسم
الشتوي والذي يبدأ االزهار يف شهر نوفمرب ويستمر إىل نهاية شهر
يناير من العام الثاين وخاصة يف محافظة صعدة.
املنتج املحي من التفاح الذي يمتاز بالوفرة والجودة العالية
بحاجة اىل اهتمام أكر من خالل تشجيع التوسع يف زراعته
والعمل عى الحد من استراد التفاح من خارج الوطن ..كثر من
التفاصيل نتناولها يف سياق التقرير التايل إىل التفاصيل :

محمد صالح حاتم
ازده � � ��رت زراع� � ��ة ال �ت �ف ��اح يف م �ح��اف �ظ��ة ص �ع��دة
وت ��وس� �ع ��ت امل� �س� ��اح� ��ات امل � ��زروع � ��ة وزادت ك �م �ي��ة
اإلنتاج من التفاح ،حيث احتلت محافظة صعدة
املركز األول من حيث املساحة وكمية االنتاج بني
محافظات اليمن التي يزرع فيها التفاح ،بنسبة
تفوق  %95وتمتاز محافظة صعدة بإنتاج التفاح
ملوسمني زراع�ي��ني ،موسم الصيف ،وال��ذي يبدأ
يف مايو ،وينتهي يف يوليو واآلخر موسم الشتاء
والذي يبدأ يف نوفمرب وينتهي يف يناير من العام
امل � ��ايض وت� �ك ��ون ال �ث �م ��ار ص �غ ��رة ال �ح �ج ��م وص �ل �ب��ة
بسبب برود الجو.

مليون شجرة تفاح

وح��ول زراع��ة التفاح يف صعدة ونسبة اإلنتاج
أوضح مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة صعدة
املهندس زكريا املتوكل أن عدد اشجار التفاح يف
صعدة يصل إىل أك��ر من مليون شجرة ،وتبلغ
امل �س ��اح ��ة امل � ��زروع � ��ة ح� � ��واىل 3300ه � �ك � �ت � ��ار ،ام ��ا
كمية اإلن�ت��اج ف�ت��راوح ب��ني  20- 15ال��ف ط��ن ..
موضحا أن هناك توسعاً كبراً يف زراع��ة التفاح
حيث وصلت قيمة الشتلة من التفاح إىل 1300
ري��ال ب��زي��ادة الضعف عما كانت عليه م��ن قبل،
واضاف أن االرتفاع امللحوظ يف اسعار التفاح يف
ال �ف ��رة األخ� ��رة ك ��ان اح ��د األس �ب ��اب ال �ت��ي ج�ع�ل��ت
املزارعني يتوجهون نحو زراعة التفاح ،والعزوف

عن زراعة القات.
وأش��ار اىل أن االص�ن��اف التي ت��زرع يف م صعدة
ه ��ي ص �ن��ف "ع �ن ��اء" وه ��و ال �ص �ن��ف االك ��ر ان �ت �ش��ارا
يف امل�ح��اف�ظ��ة وه��و ص�ن��ف ب�ن�ي�ت��ه ه�ش��ة غ��ر م�ق��اوم
ل�ل�ص��دم��ات وال ��ذي ي�ج�ع��ل ن�س�ب��ة ال�ف��اق��د م��ا بعد
الحصاد تصل .%18
وقال " :الصنف اآلخر هو صنف "عني شامر"
وال ��ذي ي�م�ت��از ب�ب�ن�ي�ت��ه ال�ق��وي��ة ال�ت��ي ت�ت�ح�م��ل ال�ن�ق��ل
وال�ت�خ��زي��ن وال�ت�ع�ب�ئ��ة ،وط�ع�م��ه ال�س�ك��ري ،وه��ذا
الصنف غر منتشر كثرا مضيفا ان مكتب الزراعة
ب �ك ��وادره ي�ع�م�ل��ون ع��ى ادخ ��ال اص �ن��اف محسنة
(ع��ني ش��ام��ر) ،ح�ي��ث ت��م زراع ��ة 1800ش�ت�ل��ة يف
مكتب الزراعة واخذ الطعوم من الهيئة العامة
للبحوث واالرشاد الزراعي ،وسيتم توزيعها عى
املزارعني مجانا "

التوعية واالرشاد الزراعي

وحول التوعية واإلرشاد الزراعي أكد املهندس
املتوكل بأنه يتم القيام بأعمال التوعية واالرشاد
ل �ل �م��زارع��ني ع ��ن ط��ري��ق وح � ��دات االش � ��راف ال�ف�ن��ي
يف م�ك�ت��ب ال ��زراع ��ة يف امل�ح��اف�ظ��ة وال �ت��ي وزع ��ت يف
ك��ل االس��واق للقيام بأعمال التوعية للمزارعني
وارشادهم بعدم قطف املحصول قبل نضوجه ،
وتعريفهم بطرق القطف والتعبئة الصحيحة ،
كما يتم توزيع ال��ربش��ورات واللوحات االعالنية

امل � � �ت� � ��وك� � ��ل :ي �ص ��ل
عدد اشجار التفاح
في صعدة إلى أكثر
من مليون شجرة
ك�م�ي��ة إن �ت��اج ال�ت�ف��اح
بصعدة يتراوح بني
 20- 15الف طن

التي تم توزيع اكر من 40لوحة اعالنية مقاس
2م� ��ر يف  2م ��ر ح �ي ��ث ت ��م ت�ع�ل�ي�ق�ه��ا ع ��ى اب� ��واب
االس � ��واق وت �ح �ت��وي ع ��ى ارش � ��ادات م �ع��ام��الت م��ا
قبل وما بعد الحصاد ،وطرق استخدام املبيدات
واألسمدة واالثر املتبقي عى املنتج.

التسويق الزراعي

وعن عملية التسويق اوضح املهندس املتوكل
أن التسويق الزراعي احدى الحلقات املهمة التي
ت��رت �ب��ط ب ��ال ��زراع ��ة وااله �ت �م ��ام ب��ال�ت�س��وي��ق ال ��زراع ��ي
س�ي�ع��زز م��ن ج ��ودة امل�ن�ت��ج وزي� ��ادة اإلن �ت��اج م��ؤك��دا
أن� ��ه ت ��م إق ��ام ��ة ع� ��دة دورات يف األس � � ��واق ب �ه��دف
ح��ث رؤوس االم ��وال واالع �م��ال وامل�س�ت�ث�م��ري��ن يف
ايجاد معامل فرز وتدريج ومعامل غذائية مثل
م�ع��ام��ل ص�ن��اع��ة م��رب��ى وخ��ل ال�ت�ف��اح ،م��ؤك��دا تم
ال �ع �م��ل ع ��ى اي �ج ��اد ن �ق �ط��ة ل �ش ��راء ال �ت �ف ��اح ال ��ذي
ت �ع��رض ل�ل�ص��دم��ات وال� ��ذي ال ت�ص�ل��ح ل�ل�ت�ص��دي��ر،
بحيث يتم بيعه للجمعيات النسوية التي تنتج
مربى وخل التفاح.
واض � ��اف ب��ال �ق��ول  " :رغ ��م ال� �ع ��دوان وال �ح �ص��ار
ف�ق��د ت��م ال �ع��ام امل ��ايض ت�خ��زي��ن ح ��وايل  200أل��ف
سله و ت��م التعميم ع��ى ك��اف��ة األس ��واق ب�ض��رورة
البيع بالوزن ،مؤكدا بأنه تم البدء بالعمل عى
م ��راح ��ل يف ال �ب �ي��ع ب ��ال ��وزن ،وه ��و م ��ا س�ي�ق�ل��ل م��ن

الفاقد ما بعد الحصاد والتي يخسرها املزارعون
بشكل كبر ،بسبب البيع بالسلة والتي ال تنصف
املزارعني.

الصعوبات والعوائق

وع� ��ن ال �ص �ع ��وب ��ات ال �ت ��ي ت �م �ث��ل ت ��واج ��ه اإلن �ت ��اج
امل �ح ��ي م ��ن ال �ت �ف ��اح اش� ��ار امل �ه �ن ��دس امل �ت ��وك ��ل أن�ه��ا
كثرها ومن أهمها :
 اغ ��راق االس� ��واق ال�ي�م�ن�ي��ة ب��ال�ت�ف��اح امل �س �ت��ورد،والذي يعترب من املعوقات التي تعيق املزارعني.
 ع��دم ت��وف��ر ش�ت��الت محسنة م��ن ص�ن��ف "ع��نيشامر" السكري.
 ع��دم تفعيل ال��زراع��ة التعاقدية م��ع التفاح،رغم مطالبة منتجي التفاح بذلك..
وت �ع �ت ��رب ش� �ج ��رة ال� �ت� �ف ��اح م� ��ن ع ��ائ �ل ��ة األش� �ج ��ار
ال� ��وردي� ��ة ال �ت ��ي ل �ه ��ا ق �ي �م��ة غ ��ذائ �ي ��ة ك� �ب ��رة ،ح�ي��ث
يشتهر التفاح بفوائده الصحية العظيمة “فهو
غ �ن��ي ب �م �ض��ادات األك �س ��دة وال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات B -C
املركبة ،واملعادن الضرورية واأللياف الغذائية.

املناخ املناسب

امل �ن��اط��ق امل�ع�ت��دل��ة وال �ب ��اردة م��ن أف �ض��ل امل�ن��اط��ق
ل��زراع��ة ال�ت�ف��اح إذ ت�ح�ت��اج ش�ج��رة ال�ت�ف��اح ملتوسط
درجة حرارة تراوح بني  17.7 -20.5مئوية .
وت�ن�ت��ج ش �ج��رة ال�ت�ف��اح خ ��الل 2-3س �ن ��وات من
ع �م ��ره ��ا وي �ص �ب ��ح ان �ت ��اج �ه ��ا اق� �ت� �ص ��اد ًي ��ا يف ال �س �ن��ة
الرابعة والذي يغطي املنتج تكاليف االنتاج ويوفر
للمزارع الربح ..وبهدف التوسع يف زراعة التفاح
ح�ت��ى ت�ح�ق�ي��ق االك�ت�ف��اء ال ��ذايت م�ن��ه ،ي�ت�ط�ل��ب من
الجهات املختصة أن تويل ّ
جل اهتمامها بمحصول
التفاح وتشجيع زراعته ودعم املزارعني بالشتالت
املحسنة م��ن الصنف ال�س�ك��ري ،واي�ج��اد سياسة
تسويقية تعمل عى جودة املنتج وزيادة اإلنتاج،
وايجاد ثالجات تخزينية كبرة ،وتشجيع رجال
امل� � ��ال واالع � �م � ��ال ل �ل �ت ��وج ��ه ن �ح ��و ت �س ��وي ��ق ال �ت �ف ��اح
وانشاء معامل غذائية ،ويبقى التفاح املستورد
هو املعضلة والعائق امام املنتج املحي من التفاح
ويتطلب منع استراد التفاح نهائيا والزام التجار
بشراء املنتج املحي والعمل عى تنظيفه وتغليفه
وتخزينه بالطرق الصحيحة كما هو حاصل مع
التفاح املستورد ،وهذا ما سيعمل عى تشجيع
املزارعني للتوسع يف زراعة التفاح بشكل كبر .

ه��ذا السياق عى تفعيل دور امللكيات الزراعية العائلية من خالل
ت�س�ه�ي��ل وص ��ول م�ن�ت�ج��ات�ه��ا إىل األس � ��واق ب �م��ا ي �ع��زز زي� ��ادة ال��دخ��ول
الزراعية لصغار املزارعني.
وم��ا ينبغي التأكيد عليه أن التجارب العاملية متعددة يف مجال
الزراعة التعاقدية وهذا ما رصدته بعض الدراسات املحكمة والتي
تشر إىل ات�س��اع ن�ط��اق ال�ت�ع��اق��دات يف العديد م��ن ال��دول النامية ال
سيما يف املحاصيل النقدية "كالتبغ والقطن وقصب السكر والقهوة
وامل �ط ��اط وزي� ��ت ال �ن �خ �ي��ل" ويف ه ��ذا ال �س �ي ��اق ت �ش��ر ال ��دراس ��ة األوىل

( )2016minot & sawyerإىل أن��ه يف أغ�ل��ب
ال �ح ��االت ال �ت��ي ت ��م رص ��ده ��ا ارت �ف ��ع م�ت��وس��ط دخ��ل
املزارعني املشاركني مقارنة بمتوسط دخل من لم
يشارك يف عقود الزراعة التعاقدية ما بني %25
و  %75فيما تشر الدراسة الثانية (ton. Et al
 )2018التي بحثت يف 26حالة زراعة تعاقدية
ويف 13دولة نامية وتوصلت الدراسة إىل عالقة
إيجابية بني املشاركة يف الزراعة التعاقدية وارتفاع
متوسط دخول املزارعني.
وي �م �ك ��ن ال � �ق� ��ول :إن ال �ت �ق ��دي ��رات ت �ش ��ر إىل أن
الزراعة التعاقدية تمثل  %15من الناتج الزراعي
يف الدول املتقدمة وتقل عن ذلك يف الدول النامية
لكنها تنمو حالياً بصورة أكرب من الدول املتقدمة
ويف هذا اإلطار يقدم تقرير ()2011 ,UNCTAD
أمثلة عدة عن حجم مساهمة الزراعة التعاقدية
يف ع� ��دد م ��ن ال � ��دول ال �ن��ام �ي��ة وي �ش ��ر ال �ت �ق��ري��ر إىل
أن ال ��زراع ��ة ال �ت �ع��اق��دي��ة يف زام �ب �ي��ا ت �ص��ل إىل ن�ح��و
 %100م��ن م�ح�ص��ويل ال�ق�ط��ن وال�ف�ل�ف��ل األح�م��ر
وت �م �ث��ل ال �ت �ع ��اق ��دات يف ال ��ربازي ��ل ن �ح��و  %75م��ن
سوق منتجات الدواجن و %35من سوق الفول
ال�ص��وي��ا فيما ت�ص��ل ال�ت�ع��اق��دات ال��زراع�ي��ة إىل أك��ر
من  %60يف منتجات "الشاي والقهوة" يف كينيا
ويف فيتنام تمثل الزراعة التعاقدية نحو %50من
سوق الشاي و %40من سوق األرز وحوايل%90
من سوق منتجات األلبان.
فيما تمثل ال��زراع��ة التعاقدية نسبة كبرة من
اإلن�ت��اج ال��زراع��ي يف دول مثل بنني وبنسبة تصل
إىل %34ويف كينيا  %25وبنسبة  %5يف فيتنام
فيما تمثل يف كل من أوغندا حواىل  %5وغانا %3وبنسبة أقل يف
اثيوبيا تصل إىل حواىل .%0.2
وي �ب �ق��ى ال �ق ��ول :إن ال �ت �ع��ر ال �ق��ائ��م يف ال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي يف ال�ي�م��ن
ب �ح��اج��ة إىل وض ��ع اس��رات �ي �ج �ي��ات ش��ام �ل��ة وم �ت �ك��ام �ل��ة ت �ش ��ارك ف�ي�ه��ا
جميع الجهات ذات العالقة ليك يسهل تنفيذ الخطط والقرارات
ول�ل��وص��ول يف امل�ح�ص�ل��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة إىل ت�ل�ب�ي��ة ال�ط�م��وح��ات امل�س�ت�ه��دف��ة
واملتمثلة يف تحقيق النهوض بالزراعة عى املدى املتوسط والطويل.
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نائب رئيس الوزراء و وزير الثروة السمكية يتفقدان الترتيبات
النهائية في سوق أسماك العاصمة املركزي مبنطقة اجلرداء
قام نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور/
حسني مقبويل –يوم امس االول السبت -بزيارة تفقدية
لسوق أسماك العاصمة املركزي بالجملة التابع للشركة
الوطنية للتنمية والتصنيع السميك املحدودة بمنطقة الجرداء
التابعة ملديرية السبعني يف أمانة العاصمة ،وأطلع نائب
رئيس الوزراء ومعه وزير الرثوة السمكية األستاذ /محمد
محمد الزبريي ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية يف
البحر األحمر رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية
والتصنيع السميك املحدودة املهندس /هاشم عيل الدانعي
عىل التجهيزات والرتتيبات النهائية يف السوق ،وأشاد مقبويل
بالتجهيزات التي يتضمنها السوق واملطابقة للشروط الصحية
والبيئية ومعايري ضبط الجودة ،ووسائل األمن والسالمة
وكافة االمكانيات التي يتمتع بها السوق من أجل حماية
املستهلك وتنظيم عملية البيع والشراء ،وبما يعكس رؤية
حضارية عن أسواق أمانة العاصمة.
حيث أكد وزير الرثوة السمكية األستاذ /محمد محمد
الزبريي عىل أن الوزارة تسعى إىل استغالل الفرص
االستثمارية يف القطاع السميك عرب الشركة الوطنية للتنمية
والتصنيع السميك املحدودة كجناح استثماري للدولة يف
القطاع السميك وتحت إشراف الوزارة ،والتي ستقوم يف
املرحلة األوىل بعملية تنظيم عملية البيع والشراء وإنشاء
أسواق مركزية نموذجية يف مختلف املحافظات ،إىل جانب ما
ستقوم به من مشاريع استثمارية وتنموية يف القطاع السميك
وبما يخدم املصلحة العامة ويسهم يف تنمية هذا القطاع
االقتصادي الحيوي والهام.
وخالل الزيارة قدم املدير العام التنفيذي للشركة الوطنية
للتنمية والتصنيع السميك املحدودة األستاذ /عبدالله الربوي
ومعه نائب مدير عام الشركة األستاذ /عبدالله بورجي شرحاً
مفصال ً عن آلية عمل السوق وأهمية تنظيم عملية البيع
والشراء ورؤية الشركة للمساهمة يف تنمية الرثوة السمكية
والحفاظ عليها من العبث ،والرفع من واقع مجتمع
الصيادين والعاملني يف القطاع السميك ،ورفد خزينة الدولة
بمورد اقتصادي مستدام.
كما طاف نائب رئيس الوزراء ومعه وزير الرثوة السمكية

ورئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية يف مختلف جوانب
السوق وأطلعوا عىل كافة مرافق السوق واملساحات
واملتنفسات املحاذية للسوق والتي تخدم السوق وتجعله
سوقاً انموذجياً يف اليمن.
وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور حسني مقبويل إن سوق
أسماك العاصمة املركزي بمنطقة الجرداء أنموذجاً مشرفاً
ألسواق األسماك واألحياء البحرية يف اليمن ،ويجب أن يكون
نواة لقيام العديد من األسواق يف الجمهورية اليمنية ،ووجه
الشركة بإنشاء سوقني مركزيني إضافيني يف أمانة العاصمة
إىل جانب تأهيل سوق البلييل كسوق لبيع األسماك واألحياء
املائية بالتجزئة.
ووجه نائب رئيس الوزارء الشركة الوطنية للتنمية والتصنيع
السميك املحدوة كونها حكومية ممثلة باملدير العام التنفيذي
أ /عبدالله الربوي بتنظيم عملية البيع والشراء يف جميع

أنحاء الجمهورية ووفق الخطة اإلسرتاتجية الخمسية
للقطاع السميك املنبثقة عن الرؤية الوطنية لبناء الدولة
اليمنية الحديثة ،وبما يسهم يف الحافظ عىل خريات وثروات
ومقدارت وطننا الحبيب يف مجال الرثوة السمكية من الهدر
واستغالها االستغالل األمثل وتنظيم األسواق وتحقيق
االكتفاء الذايت وتعزيز األمن الغذايئ وفقاً لتوجيهات السيد
عبدامللك بدر الدين الحويث.
وأشار مقبويل إىل أن الفرتة الراهنة تستدعي إعادة تنظيم
الرثوة السمكية كرثوة قومية تخدم االقتصاد والتنمية من
خالل اسهامها يف توفري فرص عمل والحد من البطالة والفقر
إىل جانب تعزيز األمن الغذايئ وبما ينعكس ايجاباً عىل الوطن
واملواطن ،مؤكداً أن الحكومة ستعمل عىل تذليل الصعاب
أمام الشركة الوطنية للتنمية والتصنيع السميك املحدودة
واململوكة للدولة لتنفيذ كافة أهدافها.

اجتماع اللجنة الفنية لوضع مصفوفة
لتنفيذ موجهات قائد الثورة في
القطاعات الصناعية والتجارية
ناقشت اللجنة الفنية لوضع املصفوفة
التنفيذية ملوجهات قائد الثورة السيد عبد
امللك بدر الدين الحويث يف القطاعات الصناعية
والتجارية يف اجتماعها أمس برئاسة وزير
الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة
املبادرات واملشاريع والربامج املقرتحة وآليات
تنفيذها .
ويف االجتماع بحضور وكييل الوزارة لقطاع
التجارة الخارجية عبد الله عبد الويل نعمان
وقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباين
استعرض مدير عام التخطيط رئيس اللجنة
محمد الليث مشروع املصفوفة األولية املقرتحة
التي تضمنت موجهات وتوجيهات قائد الثورة
والسياسات واملبادرات واملشاريع التي تتضمنها
يف كافة القطاعات املتعلقة بمهام وأنشطة
وزارة الصناعة والتجارة واملؤسسات والهيئات
التابعة لها .
وخالل االجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة
اهمية استيعاب كافة التوجيهات واملوجهات
التي وردت يف املحاضرات الرمضانية لقائد
الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحويث
والرتكيز عىل املشاريع املتعلقة باستنهاض
القدرات املتاحة وتفعيل األنشطة االقتصادية
واإلنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
بما يخدم األهداف املشرتكة يف القطاع الصناعي
والتجاري.
ولفت إىل أهمية أن تتضمن املصفوفة
السياسات الخاصة بالدولة والحكومة
لدعم املنتج املحيل وتشجيع الصناعات

املحلية والتوجه نحو الصناعات الغذائية
والدوائية وإنشاء املناطق واملجمعات واملدن
الصناعية وتسهيل االستثمار وتنفيذ خطط
الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة
واألولويات العشر فيما يتعلق بالصناعة
والتجارة وصوالً لتحقيق االكتفاء الذايت ..
مؤكداً ضرورة انجاز املصفوفة وإعداد بطاقات
األنشطة واملشاريع واقرتاح املوازنات التقديرية
ومستوى االنجاز لها .
وحث عىل وضع الية عمل لتنسيق الجهود
بني كافة القطاعات يف الوزارة واملؤسسات
والهيئات التابعة لها يف وضع املشاريع والربامج.

خبراء اقتصاد يؤكدون فشل حكومة العدوان في ادارة السياسة النقدية
االستاذ احمد شماخ عضو مجلس الشورى والخبري املايل واملصريف اكد ان
دول تحالف العدوان عىل اليمن ومنذو اليوم األول للحرب عىل اليمن كانت
واضحة يف قراراتها فيما يخص نصيب االقتصاد والنقد من الحرب وقرار نقل
البنك إىل عدن وما من قرارات عبثية مختلفة ويأيت عىل رأسها الطباعة وبكميات
كبرية للريال وضخها عرب السوق السوداء التي اعتمدت عليها قوى العدوان
عىل اليمن وما تاله من إجراءات وتعقيدات تضر باملصلحة الوطنية وباألفراد
وبرجال املال واألعمال من خسائر ويأيت عىل راسها خسائر القطاع املصريف
وزيادة التضخم النقدي والسلعي وارتفاع االسعار بما ال يتوافق ودخول األفراد
يف ظل فقر وبطالة وجوع وتراجع القدرة الشرائية للناس واختالالت وغياب
الخدمات لكل جوانب الحياة.
وهنا اقول من حق حكومة االنقاذ يف صنعاء ان يحمي العملة املتداولة يف
صنعاء من أي اخرتاقات قد تحدث ولكن لألسف ازدواجية القرارات واالتهامات
املتبادلة بني البنكني وقرار من هنا وقرار من هناك ضد يضعف قيمة العملة
الوطنية ويلجأ املتعاملون الكبار إىل الهروب إىل عمالت دولية غري متنازع
عليها والتعامل بها بشكل يومي لكل مبيعاتهم ومشرتياتهم وهذا يخلق
طلباً زائداً عىل الدوالر ومنه يرتفع سعر الدوالر ويف نفس الوقت تراجع قيمة
العملة املحلية ,واجماال يمكن القول أن سياسات االصدار النقدي يف اليمن غري
متوازنة وفقا لالحتياجات االقتصادية ويف نفس الوقت طباعة العملة والتعامل
فيها خاضعة لألمزجة وليس وفقا لقواعد االصدارات الدولية ...والحال أن
البنك املركزي يف عدن لم يعد قادراً عىل السيطرة عىل آلية تداوله يف السوق
املصريف وتحديد سعره امام بقية العمالت الصعبة وانما هذه العملية خاضعة
لقوى خارجية معادية لليمن تعمل وبطريقة ممنهجة عىل تدمري ما تبقى
من االقتصاد وعىل انهيار العملة دون ادراك كل الفعاليات االقتصادية بهذا
الجانب ..
من جانبة الصحفي رشيد الحداد واملتخصص يف الجانب االقتصادي
واملايل قال :ان مرتزقة العدوان السعودي األمرييك عادوا من جديد الستهداف
ما تبقى من استقرار معييش واقتصادي للمواطن اليمني من خالل طباعة
املزيد من العملة دون غطاء نقدي ،هذه املرة تخلت ما تسمى بحكومة الفار
هادي عن طباعة العملة بالنمط املتداول به يف األسواق الخارجة عن سيطرة
حكومة اإلنقاذ الوطني وتعمدت طباعة قرابة تريليون من العملة بتاريخ قديم
 ،وبمواصفات مشابهة للمواصفات الفنية والشكل واللون الذي تحمله العملة
القانونية من فئة االلف ريال املتعامل به يف أسواق صنعاء  ،ورغم أن قيامها
بطباعة كتلة نقدية من العملة بتاريخ قديم يعد فضيحة لها ويعكس حالة
فشلها الكبري يف إدارة امللف االقتصادي يف تلك املحافظات النفطية والتي تمتلك
موارد مالية كانت تغطي  75%من املوازنة العامة للدولة قبل العدوان  ،لكنها
أثبتت ان فاقد اليشء ال يعطيه وان فشلها يف إدارة السياسات املالية والنقدية
لم يتغري ،هذه املرة طبعت  400مليار ريال من فئة األلف ريال يف محاولة منها
إلغراق األسواق املحلية يف صنعاء بتلك األموال  ،ولم تكن تعلم أن هناك
إجراءات كفيلة بإفشال هذه املؤامرة الجديدة  ،ويف ظل نجاح قرار البنك
املركزي بمنع التداول بالعملة املطبوعة الذي اتخذ مطلع العام  ،2020فان
مصري كافة املحاوالت الهادفة إىل اخرتاق األسواق بتلك الفئات النقدية التي
تحمل ارقاماً تسلسلية معروفة وطبعت عام  2020بتاريخ  2017سيكون الفشل
 ،وهو ما حدث وسيحدث كون التعاطي مع تلك الفئات النقدية املزورة كما

اكد عدد من خبراء االقتصاد ان القرارات التي تتخذها حكومة االنقاذ في صنعاء
ممثلة في البنك المركزي نجحت في افشال مخططات العدوان اغراق السوق
بالعمالت المحلية المزورة والتي تم طباعتها مؤخرا وبكميات كبيرة  ..واوضحوا
من خالل االستطالع الذي اجرته معهم الصحيفة الى ضرورة تكاتف المجتمع اليمني
في الحفاظ على العملة الوطنية وتطرق الخبراء الى العواقب االقتصادية الكبيرة
جراء طباعة تلك العملة.



شماخ  :دول تحالف العدوان على
اليمن اعلنت منذ اليوم االول
لنقل البنك المركزي الى عدن الحرب
االقتصادية على اليمن

وصفها البنك املركزي يف صنعاء سيرتتب عليه تدهور يف سعر صرف العملة
الوطنية التي لم يتجاوز سعرها الـ  597ريال للدوالر مقابل  950ريال للدوالر
يف املحافظات الجنوبية بسبب اغراق األسواق بعمالت مطبوعة دون غطاء .
البنك املركزي يف صنعاء ،كشف املؤامرة الثالثاء املايض واتخذ إجراءات
صارمة تحول دون تسرب تلك الفئات النقدية املشابهة للفئات املتعامل بها
يف صنعاء ،تلك اإلجراءات التي تمنح الجهات األمنية مصادرة تلك الفئات
واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد كل من يحمل او يتعاطى او يروج لها يف مناطق
سيطرة حكومة اإلنقاذ كون ذلك الفعل جريمة تستهدف االقتصاد الوطني،
نفس االجراء أكدته وزارة املالية يف بيانها الصادر الخميس املايض ايضاً  ،وكما
كان لجمعية الصرافني واتحاد البنوك دوراً يف وقف التعامل بالعملة املطبوعة
سوف تلتزم باإلجراءات الوقائية واالجرائية الصادرة عن البنك املركزي يف صنعاء
إلفشال مؤامرة العملة املشابهة للعملة املتداول بها يف صنعاء وعدم التعامل
ًبفئة االلف ريال املزورة يف نطاق سيطرة حكومة اإلنقاذ الوطني  ،نظراً ملخاطرها
عىل االستقرار املعييش واالقتصادي  ،يضاف إىل أن الرد عىل تلك الخطوة يكون
من خالل التمسك بالعملة القانونية والحفاظ عليها وحمايتها من االستنزاف
والتهريب وعدم اكتنازها يف املنازل حتى تظل السيولة مستقرة يف السوق كون
هذا العملة قانونية .
الالفت يف االمر ان هناك كتلة نقدية قانونية محتجزة يف بدرومات حزب
اإلصالح يف مارب تقدر باملئات من الدوالرات وكتلة مماثله يف عدن واملحافظات
األخرى  ،ولولم يكن الهدف من طباعة الفئات الجديدة من العملة املزورة
لكانت ما تسمى بحكومة الفار هادي ومرتزقة العدوان اخرجوا تلك الكتلة
التي تعترب يف حكم املجمدة للتداول يف األسواق يف ظل عزوف املواطنني والتجار
عن االقبال عىل العملة غري القانونية يف تلك املحافظات  ،وهو ما يؤ ّكـد أن

استطالع :القسم االقتصادي



الحداد  :قيام حكومة المرتزقة
بطباعة كتلة نقدية من العملة
بتاريخ قديم يعد فضيحة لها ويعكس
حالة فشلها الكبير

املرتزقة يف طباعة املزيد من العُ ملة غري القانونية ليس لسد
استمرار حكومة
ِ
وتغطية نفقات ضرورية او سد عجز مايل او تسديد مرتبات املوظفني أَو
مواجهة سداد الدين العام الداخيل أَو الخارجي  ،بل الهدف ضرب ما تبقى
من حيوية لالقتصاد اليمني وتدمري العُ ملة الوطنية  ،ولذلك أمعنت حكومة
العمالة واالرتزاق التي تتقايض مرتبات وحوافز وامتيازات بالدوالر عىل املزيد
من الطباعة  ،ورغم تصاعد األصوات املنددة بتداعيات طباعة العملة يف عدن
واملكال وتعز التي تشهد ثورة جياع بعد وصول سعر الحبة الخبز إىل  40رياالً
بوزن يقل عن  50جرام  ،استقبلت موائن عدن واملكال اكرث من  22حاوية من
األموال املطبوعة خالل الشهر املايض لتضاعف بتلك العملة غري القانونية معاناة
املواطنني يف تلك املحافظات املحتلة وترفع ايضاً من معدالت التضخم يف السلع
والخدمات يف األسواق وارتفاع مدخالت اإلنتاج وتدفع بقيمة العُ ملة الوطنية
نحو املزيد من االنهيار  ،وفقا لتقارير سابقة فقد كانت نتائج عبث حكومة
هادي بوظائف البنك املركزي أن تعرض املواطن اليمني ملوجات تضخم أكرث
شدة خالل السنوات املاضية  ،ووفقا لتقارير صادرة عن وزارة التخطيط بصنعاء
فقد ارتفع .الرقم القيايس ألسعار املستهلك من  194نقطة نهاية ديسمرب 2014
إىل  476نقطة نهاية أغسطس  2020بمعدل تضخم تراكمي بلغ حواىل 145.3
 %نهاية أغسطس  2020مقارنة مع ديسمرب ، 2014ووفقاً للتقارير الرسمية
فان معدل تضخم أسعار املستهلك يف أسعار السلع والخدمات الضرورية
لحياة املواطن " الغذاء واملسكن وامللبس والدواء والنقل والوقود "ما تزال
مرتفعة مقارنة بما كان عليه يف ديسمرب  ، 2014وخاصة يف أسعار الغذاء
التي تشهد معدل تضخم تراكمي  ،% 147.1ويف أجور النقل بمعدل ،% 145
ويف أسعار الصحة والخدمات الصحية واألدوية بمعدل تضخم تراكمي بلغ
نحو  ،% 139.7ويف أسعار الكهرباء والغاز والوقود بمعدل  ،% 138.7ولذلك

ضاعت عىل املواطن اليمني فرصة التمتع باألسعار العاملية الرخيصة للغذاء
وأيضاً الوقود خالل السنوات املاضية بسبب العدوان والحصار وتراجع القيمة
الشرائية للعملة الوطنية التي تعد الدافع األسايس الرتفاع او انخفاض معدالت
التضخم السعري  ،فرتاجع سعر صرف قيمة العملة الوطنية "الريال اليمني"
أمام الدوالر والذي شهد انخفاضاً كبرياً و بنسبة  ،% 215حيث شهد سعر صرف
الريال اليمني تدهوراً ملحوظاً فقد ارتفع متوسط سعر الصرف يف السوق املوازي
من  215رياالً  /دوالر عام  2015إىل  600ريال/دوالر خالل شهر أغسطس 2020
 ،لريتفع إىل مستويات ترتاوح ما بني  940ريال ـ  950ريال /دوالر يف املناطق التي
تقبع تحت حكومة املرتزقة نتيجة لطباعة الكم الهائل من العملة ـ وهذا الفارق
تولدت عنه أضرار كبرية لدى كثري من األسر التي تتلقى تحويالت بني املحافظات
حيث تقدر كلفة الحوالة بنسبة تصل إىل حواىل  % 43من قيمة املبلغ – كما
عمقت سياسة الباب املفتوح التي تعتمدها حكومة االرتزاق يف طباعة العملة
أزمة العملة النقدية القديمة والجديدة  -وهي نسبة الفارق بني السعرين،
مما أدى إىل آثار سلبية عىل االقتصاد.
وعىل الرغم من فداحة االضرار الناتجة عن تلك الحرب املفتوحة التي شنها
تحالف العدوان وأتباعه ،إال أن نتائجها لم تتحقق كما خطط لها العدو يف
مناطق سيطرة حكومة اإلنقاذ  ،فقد فشلت حكومة املرتزقة الفاقدة للسيطرة
والشرعية عىل األرض يف استعادة تلك اإليرادات العامة للدولة وفشلت يف
إيجاد نموذج اقتصادي مقبول ،واتجهت نحو طباعة العملة دون غطاء بصورة
مفرطة يف محاولة منها لتغطية فشلها الذريع  ،وبذلك نفذت حكومة الفار
هادي اجندات تحالف العدوان يف حربه االقتصادية عىل الشعب اليمني دون
ادىن شعور باملسؤولية عن تداعيات الحرب االقتصادية التي تنفذها بالوكالة ،
فبعد أن سيطرت عىل  400مليار ريال من العملة املطبوعة طلب البنك املركزي
يف صنعاء طباعتها من شركة روسية مطلع العام 2017م  ،اتجهت لتغطية
عجزها وفشلها يف السيطرة عىل املحافظات الخارجة عن سيطرة الجيش
واللجان الشعبية  ،بطباعة أكرث من  1,5تريليون ريال خالل أقل من عامني
 ،منها  600مليار ريال من فئة ”  1000ريال و 400مليار ريال من فئة 500
ريال ،ومن ثم طبعت العام الحايل  648مليار ريال الفئات النقدية الصغرية
من فئة  100وفئة  200ريال  ،وتفيد املصادر بأن إجمايل العملة املطبوعة من
تلك الفئات  900مليار ريال وصلت منها  647مليار ريال  ،بينما ال تتجاوز
الطبعة القديمة التي كانت متواجدة يف السوق والبنوك قبل الحرب 1200
مليار ريال .أمام الكثري من التساؤالت التي يطرحها الشعب اليمني حول سبب
لجوء تلك الحكومة نحو الطباعة املفرطة تتدعى بأنها لجئت لذلك الكم املهول
من العملة املطبوعة الستبدالها بالعملة التالفة  ،وبررت يف كثري من االحيان
تلك الجريمة االقتصادية بسعيها لسحب كل األموال املتداولة من العملة
املحلية يف السوق  ،وفرض شرعية مالية ولكنها اليوم تعرتف بفشل املخطط
السابق  ،وعىل مدى األعوام املاضية أدارت تلك الحكومة بنك عدن بعقلية
عصابات املافيا فاستخدمت مليارات الرياالت من العملة املطبوعة يف املضاربة
بسعر صرف العملة املحلية  ،وتعمدت سحب كتلة ال بأس بها من االحتياطات
النقدية من العملة األجنبية واستخدمتها يف شراء عقارات ضخمة يف القاهرة
وعمان وبريوت واستثمارات متنوعة بمئات املاليني من الدوالرات يف تركيا ،
يضاف إىل قيام تلك الحكومة بصرف ماليني الدوالرات كرواتب شهرية لكبار
املوالني لها يف الخارج بالدوالر.
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خط أنابيب الغاز ( ن��ورد سرتيم )2-الناقل للغاز من روسيا إىل أملانيا ووجد
بايدن فرصة يف إثارة قضية سجن املعارض الرويس إليكيس نافالني يف املؤتمر
الصحفي املنفصل كقضية إنسانية.

املنافس اإلستراتيجي

وال ب��د هنا م��ن اإلش��ارة إىل أن ب��اي��دن ذه��ب إىل القمة م��ع ب��وت��ني وعينه عى
ال �ص��ني “امل �ن��اف��س اإلس��رتات �ي �ج��ي” ال�ص��اع��د يف وج ��ه أم��ري�ك��ا ف�ه��ل اق�ت�ن��ع ال�ب�ي��ت
األب�ي��ض ب�ع��دم ال�ق��درة ع��ى م��واج�ه��ة ال�ص��ني وروس�ي��ا م�ع��اً ف�ق��رر اإلن�ف�ت��اح عى
روسيا والتشدد حيال الصني؟ ً ال تبدو هنا اإلجابة سهلة ويسرية ويف املقابل
ال يزال بوتني يعتقد أن جوهر السياسة األمريكية يف مرحلة ما بعد الحرب
ال�ب��اردة هو النظر إىل روسيا كتهديد والعمل يف الوقت نفسه عى احتوائها
ب��أس��ال�ي��ب ش�ت��ى م��ن “ال �ث ��ورات امل�ل��ون��ة” يف ال�ج�م�ه��وري��ات ال�س��وف�ي�ت�ي��ة ال�س��اب�ق��ة
إىل محاولة دع��م ق��وى امل�ع��ارض��ة يف ال��داخ��ل ال��رويس م��ن أم�ث��ال نافالني ومن
قبله ميخائيل خودورفيسيك أو منظمات املجتمع املدين واألخطر هو الزحف
األطليس املستمر نحو الحدود الروسية واملناورات الدائمة للحلف عى تخوم
روسيا وتعزيز الواليات املتحدة لقواتها يف كل ال��دول األطلسية القريبة من
روس �ي ��ا م �ث��ل ج �م �ه��وري��ات ال�ب�ل�ط�ي��ق وب ��ول �ن ��دا وال ت ��رى م��وس �ك��و يف ال �ع �ق��وب��ات
األمريكية املتمادية إال نوعاً من امل�ح��اوالت األمريكية لشل اإلقتصاد ال��رويس
وإنهاكه.

فرض عقوبات

قمة جنيف  ..حوار اإلرادات املتصارعة
يوم  16يونيو املايض توجهت أنظار العالم صوب
مدينة جنيف السويسرية حيث تعقد أول قمة بني
الرئيسني الرويس فاديمري بوتني واألمرييك جو
بايدن وبحضور وزيري خارجية البلدين وعدد من
املستشارين والخرباء واستمرت القمة التي عقدت يف
قصر الجرانج أربع ساعات يف أول اجتماع قمة بينهما
منذ تويل بايدن رئاسة البيت األبيض ويف نفس الوقت
هي محطة أخرية يف رحلته لحضور قمة مجموعة
السبع الكربى يف لندن ثم قمة حلف شمال األطليس
(الناتو) وقمة رؤساء مؤسسات دول االتحاد األوروبي
يف بروكسل.

توفيق سالم

كانت روسيا االتحادية عضوا يف مجموعة السبع الكربى إال أنه تم تعليق
حضورها عى إثر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم لها عام  2014م باالضافة
إىل التغيريات التي عرفتها العقود األخرية من القرن املايض وما شهدته من
ت �ب��دالت ك��ون�ي��ة أل�ق��ت ب�ظ��ال�ه��ا ع��ى ال �ت �ط��ورات ال�ح��اص�ل��ة يف االق�ت�ص��اد ال�ع��امل��ي
خ��اص��ة م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��إف��راز ال�ع��ومل��ة وال �ث��ورة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة م��ن ج�ه��ة وال�ت�ح��والت
السياسية من جهة أخرى التي أصبحت تفرض نفسها عى العاقات الدولية
ال�ت��ي ات�س�م��ت ب��األح��ادي��ة ال�ق�ط�ب�ي��ة يف س�ي��اق ه�ي�م�ن��ة ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وزي ��ادة
طغيانها عى املسرح الدويل يف ظل الفراغ الذي افتقد فيه العالم لسياسات
التوازنات التي تفاقمت فيها الكثري من االضطرابات واألزمات الدولية وأدت إىل
موجات من الحروب املتاحقة ونشر الفوىض وتنظيمات االرهاب والتدخات
يف ش��ؤون ال��دول وف��رض سياسة ال�ع�ق��وب��ات االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي أره�ق��ت كاهل
األنظمة والشعوب وألحقت بها األضرار البالغة كل ذلك تزامن بعدم احرتام
القوانني الدولية وتخطي تشريعات الهيئات الدولية وراح االتحاد األوروبي
يتعاطى مع السياسة األمريكية ويتماهى معها بل بالعكس ظهر بطابع الدور
املكمل لسياسة البيت األبيض يف القضايا االسرتاتيجية ومع ذلك تحاول دول
يف االتحاد األوروبي اإلفات من الوصايا األمريكية يف استعادة مكانة االتحاد
لدوره الدويل وإقامة العاقات مع روسيا وكان املقرتح الفرنيس األملاين سباقا
مل�ث��ل ه��ذا ال�ت�ق��ارب يف إع ��ادة االت�ح��اد إىل ال��واج�ه��ة إال أن م�ع��ارض��ة دول أوروب��ا
الشرقية عطل م�ش��روع ه��ذا التقارب االق�ت�ص��ادي م��ع روس�ي��ا وه��و م��ا ع��رب عنه
الرئيس الرويس بوتني باألسف الشديد ملوقف االتحاد األوروبي.
أي أن الرئيس األمرييك لم يكن وحيدا ً يف جنيف بل ذهب متسلحاً برمزيتني
اقتصادية بما تمثله مجموعة السبع وعسكرية بما يمثله حلف ال�ن��ات��و من
تحالفات باملعنى العسكري ب�ش��روط اسرتاتيجية الحلف والتلويح بعناصر
القوة يف مواجهة الخصوم تلك هي الرؤية التي الزالت تتشبث بها الواليات
املتحدة رغم اخفاقاتها يف سياستها الخارجية وغدت غري مقبولة لدى الكثري
tم��ن االق �ط��ار وال�ش�ع��وب وأض �ح��ت ت�ش�ك��ل ط��رف��ا رئ�ي�س��ا يف م �ع��اداة ال�ش�ع��وب
وف ��رض ه�ي�م�ن�ت�ه��ا ح �ت��ى وإن ك��ان��ت م �ت �س��رتة ل�ت�ك�ت�ف��ي ب ��دور ال� ��دول ال��وظ�ي�ف�ي��ة
باإلنابة عنها يف صناعة األزم��ات التي تتكسب منها بطرق مختلفة .وبالطبع
ف ��إن ال �ح �ق��ائ��ق ال �ع �س �ك��ري��ة امل �ع ��اص ��رة وم ��ا أدخ �ل �ت��ه ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ن ��ووي ��ة م��ن
احتماالت التدمري الشامل يف الحروب الحديثة خلق حالة من توازن الرعب
وج �ع��ل م �ب��دأ ال�ت�ع��اي��ش ال�س�ل�م��ي ب��ني ال� ��دول ال �ك��ربى م�س��أل��ة ض ��روري ��ة ل�ب�ق��اء
املجتمعات املعاصرة والجنس البشري إذ فرضت تلك الحقائق إلغاء الحرب
الشاملة كأداة من أدوات تحقيق األهداف السياسية وهذا ما أدى بدوره إىل
الوفاق الوطني والحد من األسلحة والكثري من املساومات الدولية واقتسام
مناطق النفوذ بني الدول الكربى إال أن ذلك لم يقض عى الحروب اإلقليمية
والحروب األهلية يف العالم .وتحاول الدول الغربية ابتزاز روسيا سياسيا من
خال التزامها بالتعايش السلمي والوفاق الدويل حتى يف القضايا الداخلية
تحت مظلة احرتام " الحقوق املدنية " وقضية الديمقراطية.

تكتل امبريالي واسع

الفارق هنا بني بايدن وبوتني هو أن الرئيس األمرييك جاء إىل قمة جنيف
بعد ترتيب أوراقه السياسية واالقتصادية والعسكرية وتأليب املجتمع الدويل
يف جبهة واحدة تحت قيادة الواليات املتحدة يف هذا التكتل االمربيايل الواسع
وهي الرسالة التي أرادت الواليات املتحدة توجيهها للعالم بأن أمام الخصوم
مشقة صعبة يف النيل منها لطاملا وخلفها هذا االصطفاف الذي يتقاطع معها
يف املصالح املشرتكة ويف مشاريع النفوذ االستعماري عى العالم.
كان عى طاولة القمة العديد من القضايا التي تم مناقشتها وجها لوجه
يف ح� ��وار ال��رئ �ي �س��ني ال� ��ذي وص ��ف ب ��ال �ه ��دوء واإلي �ج ��اب �ي ��ة وات �ف �ق��ا ع ��ى ج��زئ �ي��ات

أه�م�ه��ا اس�ت�ئ�ن��اف م�ح��ادث��ات ال�ح��د م��ن ال�ت�س�ل��ح ال �ن��ووي واس �ت �ع��ادة ال�ع��اق��ات
الديبلوماسية بني البلدين واألم��ن السيرباين وقضايا التغري املناخي وقضايا
االستقرار االسرتاتيجي وتسوية النزاعات اإلقليمية وغريها من القضايا.
ومع ذلك ظلت الخافات قائمة يف قضايا أخرى وأكد بيان مشرتك صادر
ً
شاما حول االستقرار
عن القمة أن واشنطن وموسكو ستطلقان قريبا حوارا
االس��رتات�ي�ج��ي وس�ت�ت�ع��اون��ان يف امل�ج��ال ال�س�ي��رباين واع�ت��رب أن��ه ال يمكن أن يكون
هناك رابح يف أي حرب نووية ال ينبغي أن تندلع عى اإلطاق.
م��ن ج�ه�ت��ه رأى ال��رئ�ي��س ال ��رويس يف امل��ؤت�م��ر ال�ص�ح�ف��ي امل�ن�ف�ص��ل ب�ع��د اخ�ت�ت��ام
ال �ق �م��ة أن ��ه م ��ن ال �ص �ع��ب ال �ج ��زم ح ��ول م ��ا إذا ك��ان��ت ال �ع ��اق ��ات م ��ع واش�ن�ط��ن
ستتحسن مؤكدا ً وجود اختافات بني الجانبني بشأن عدد من القضايا وأعلن
أنه ناقش يف اجتماع القمة مع نظريه األمرييك جو بايدن مسائل االستقرار
االسرتاتيجي والعاقات التجارية واألمن اإلقليمي واألمن السيرباين
وأش��ار بوتني إىل أن القضايا التي نوقشت يف القمة م��ع ب��اي��دن بما يف ذلك
موضوع القطب الشمايل واألمن السيرباين وقال  " :آمل أن يصبح موضوع
ات�ف��اق�ي��ات” وأك��د أن م��وض��وع القطب ال�ش�م��ايل مهم وق��د ناقشناه م��ع بايدن
ب��ال�ت�ف�ص�ي��ل ول �ف��ت إىل أن م�ع�ظ��م ال�ه�ج�م��ات اإلل �ك��رتون �ي��ة يف ال �ع��ال��م ت ��أيت م��ن
الواليات املتحدة.
من جهته قال بايدن إنه أبلغ بوتني خال القمة أن أجندة الواليات املتحدة
ل�ي�س��ت ض��د روس�ي��ا ول�ك�ن�ه��ا ملصلحة ال�ش�ع��ب األم��ري��يك وق ��ال “:اج�ت�م��اع��ي مع
بوتني كان إيجابيا ولم تكن األجواء مشحونة وأرسينا أرضية واضحة لكيفية
ال�ت�ع��ام��ل م��ع روس �ي��ا” واض ��اف “ :أخ ��ربت ال��رئ�ي��س ب��وت��ني أن أج �ن��دة واش�ن�ط��ن
ليست ضد روسيا بل ملصلحة الشعب األمرييك” وتابع“ :عاقاتنا مع روسيا
يجب أن تكون مستقرة ويمكن التنبؤ بها واتفقت مع بوتني عى ما يجب أن
يعترب خطوطا حمراء”.

التصرف وفق القواعد الدولية

وعن العاقات التجارية بني البلدين قال بايدن“ :ال مشكلة لدي يف التعامل
التجاري مع روسيا لو التزمت بالقواعد التجارية واألعراف الدولية وسيسرين
ذل��ك” وأك��د بالقول" :إذا لم يتصرفوا وف��ق القواعد الدولية لن تحدث تلك
التجارة وال مع الدول األخرى”.
وعن االتهامات األمريكية لروسيا بشن الهجمات السيربانية ضد الواليات
املتحدة قال بايدن إنه “أوضح لبوتني امتاك الواليات املتحدة قدرات سيربانية
ممتازة وأنها سرتد عى أي هجوم وبنفس الوسائل السيربانية.
وك ��ان ال��رئ �ي��س ال� ��رويس أع �ل��ن ق�ب�ي��ل ال �ل �ق��اء اس �ت �ع��داد ب ��اده مل�ن��اق�ش��ة ب�ن��اءة
وم �ت �ك��اف �ئ��ة م ��ع ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ح� ��ول ج �م �ي��ع امل �س ��ائ ��ل ب �م ��ا يف ذل� ��ك األم ��ن
اإلسرتاتيجي وأمن املعلومات مشرياً إىل أن روسيا تعمل بنشاط عى تعزيز
االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف يف مجال األمن السيرباين.
فهل ستنهج الواليات املتحدة سياسة أكرث واقعية من تلك التي اعتمدتها
بعد الحرب العاملية الثانية أم أنها ستبقى متسلحة بمناخات الحرب الباردة
يف املراهنة عى مواجهة خصومها وفرض سياسة الهيمنة والنفوذ التي ليس
من شأنها سوى إطالة عمر األزمات يف العالم؟.

تطويق روسيا

األنظار ترتقب ما بعد جنيف وصفة اإللحاح تنطبق أيضاً عى أوكرانيا التي
كادت تشهد يف أبريل املايض حرباً كان يمكن أن تقود إىل مواجهة مباشرة بني
روسيا وحلف شمال األطليس .وتعتقد ال��والي��ات املتحدة أنها قد استكملت
التطويق عى روسيا االتحادية بوصولها إىل أوكرانيا ودول البلطيق وبولندا
وانضمام عدد من الدول لحلف الناتو كانت تابعة للمعسكر االشرتايك.
ف��أوك��ران �ي��ا م��ن ال �خ �ط��وط ال �ح �م��راء ال �ت��ي رس�م�ه��ا ب��وت��ني أم ��ام ال �غ��رب وب�ع��ث
برسالة حازمة عرب حشد أكرث من  150ألف جندي عى الحدود األوكرانية
وزاد إص ��رار كييف ع��ى االل�ت�ح��اق بحلف ش�م��ال األط�ل��يس ل�ت��وف��ري ح�م��اي��ة ضد
روس�ي��ا ع��ى غ��رار م��ا ح�ص��ل يف ال�ق��رم ع��ام  2014م .ف��ال�ع��اق��ات األم��ري�ك�ي��ة -
الروسية وصلت إىل حد القطيعة يف العاقات الديبلوماسية وال يزال ملف
مراقبة األسلحة االسرتاتيجية واالنسحاب األمرييك من معاهدة السماوات
املفتوحة من القضايا التي تستوجب تعاوناً أمريكياً – روسياً مثلما هو شأن
املناخ وقضايا التسلح االسرتاتيجي.

التهديد األخطر

ل�ق��د ذه��ب ب��اي��دن إىل ال�ق�م��ة ويف ذه�ن��ه أن روس�ي��ا ه��ي ال�ت�ه��دي��د األخ�ط��ر عى
األمن القومي األمرييك ويحمل يف جيبه مضبطة اتهامات تبدأ من التدخل
يف االنتخابات الرئاسية األمريكية عامي  2016و  2020م وال تنتهي عند
الهجوم السيرباين عى  16مؤسسة أمريكية وسيادية كما يقول بايدن ومنها
عى شركة “سوالر ويندز” العام املايض.
وتفرض الواليات املتحدة عقوبات عى شركات أملانية وأوروبية تعمل عى

ت �ق��ول وس ��ائ ��ل إع ��ام غ��رب�ي��ة ع�ن��دم��ا ق ��رر ب ��اي ��دن أن ي ��رج ��ىء ق�ب��ل أي ��ام ف��رض
ع�ق��وب��ات ع��ى ش��رك��ات أمل��ان�ي��ة تعمل يف ب�ن��اء خ��ط أن��اب�ي��ب ال�غ��از ال��رويس (ن��ورد
سرتيم )2-إىل أملانيا ثارت عليه ثائرة مشرّعني جمهوريني وحتى ديموقراطيني
وهذا رئيس لجنة العاقات الخارجية يف مجلس الشيوخ الديموقراطي بوب
مينينديز يتساءل أنه ال يفهم كيف يمكن إرجاء فرض عقوبات عى شركات
ت�ع�م��ل يف تشييد ه��ذا ال�خ��ط ال ��ذي س�ي�س��اع��د ع��ى م��واج�ه��ة ال �ع��دوان ال��رويس
عى أوروبا.؟!
وكان الرئيس األمرييك بايدن قد اعترب يف معرض تربيره إرجاء فرض عقوبات
عى شركات أملانية بأن مثل هذه الخطوة قد تأيت بمفعول عكيس ال سيما وأن
الرئيس بايدن يحمل لواء تعزيز العاقات بني أمريكا واإلتحاد األوروبي ولم
يكن مصادفة أن املستشارة األملانية أنجيا مريكل كانت أول املرحبني بانعقاد
القمة وبايدن نفسه ال يذهب بعيداً يف توقع إخرتاقات يف القمة ويضعها يف
سياق العمل الطبيعي للديبلوماسية التي ُتح ّتم حتى اللقاء وجهاً لوجه مع
الخصوم كما هو مع الحلفاء.

مهددات أمنها القومي

وإذا كانت نربة العداء لروسيا سمة الحزب الديموقراطي يف سنوات ترامب
ف��إن ال�ج�م�ه��وري��ني يلعبون ال ��دور نفسه اآلن .ف��ال��دي�م��وق��راط�ي��ون ي�ع�ت��ربون أن
روسيا كان لها الباع الطويل يف اإلتيان برتامب رئيساً عام  2016م وضغطوا
م ��ن أج� ��ل ت �ع �ي��ني م �ح �ق��ق خ� ��اص ل �ك �ش��ف “ال� �ت ��واط ��ؤ” ب ��ني م��وس �ك��و وال��رئ �ي��س
ال�ج�م�ه��وري وه ��دف ال�ح�م�ل��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ك ��ان ال�ت�ش�ك�ي��ك ب�ش��رع�ي��ة ت��رام��ب
وال �ج �م �ي��ع ي��ذك��ر ال �ض �ج��ة ال �ت��ي أث� ��ريت ب �ع��د ل �ق��اء ت ��رام ��ب وب ��وت ��ني يف ه�ل�س�ن��يك
ع��ام  2018م ع�ن��دم��ا ق��ال ال��رئ�ي��س األم��ري��يك ال�س��اب��ق إن��ه يعتقد أن ال��رئ�ي��س
الرويس صادق عندما نفى تدخله يف االنتخابات الرئاسية عى عكس تقارير
االستخبارات األمريكية.
لقد ذهب بايدن إىل جنيف وثلثا أنصار الحزب الجمهوري يعتقدون كما
ً
ً
يعتقد ترامب أن بايدن ليس رئيسا منتخبا بشكل قانوين بحسب ما ورد يف
ص�ح�ي�ف��ة “ذا ه �ي��ل” ب �ن��اءً ع��ى اس�ت�ط��اع أج��رت��ه م�ص�ل�ح��ة األب �ح��اث يف ج��ام�ع��ة
ك��وي�ن�ب�ي��ك وم��ع ذل��ك ن�ج��ح ب��اي��دن يف ت��رم�ي��م ج�س��ور ال�ث�ق��ة امل�ن�ه��ارة ب��ني أط��راف
املعسكر ال�غ��رب��ي وت��رك ج��رع��ة ت�ف��اؤل خلفه ب��إم�ك��ان�ي��ة ال�ع��ودة إىل صيغة من
صيغ التضامن الغربي التي تجد واشنطن نفسها بأمس الحاجة إليها ملواجهة
ما تسميه "مهددات أمنها القومي" التي تتصدرها روسيا والصني فيما ترى
أوروب��ا فيها "ط��وق ن�ج��اة" ملواجهة امل�ه��ددات التي تأتيها م��ن ج��واره��ا الشرقي
والجنوبي والشمايل بيد أن مسعاه لرسم خطوط حمراء أمام بوتني لم يحقق
ً
نجاحاً
مماثا وسعيه ل� "احتواء روسيا" أو فصلها عن الصني ما زال يف دائرة
االح �ت �م��االت امل�ُس�ت�ب�ع��دة ل�ك��ن ذل ��ك ال ي�م�ن��ع م��ن ال �ق��ول أن ق�م��ة ج�ن�ي��ف األوىل
بني الرئيسني ربما تكون نجحت يف وقف االنهيار وتفادي انزالق العاقة بني
ال��دول�ت��ني إىل ق�ع��ر ال�ه��اوي��ة ب��ل ورب �م��ا ي�م�ك��ن ال �ق��ول إن ال�ق�م��ة ن�ج�ح��ت يف شق
ط��ري��ق ل �ح��وارات وم�ف��اوض��ات ش��اق��ة الح�ق��ة ل�ب�ح��ث ال�خ��اف��ات ال�ك��ربى بينهما
ويف صدارتها االستقرار االسرتاتيجي األمن السيرباين أوكرانيا حقوق االنسان
مخاوف روسيا من اقرتاب "الناتو" من حدودها ونشر صواريخه عى مقربة
منها إىل ج��ان��ب م��روح��ة واس�ع��ة م��ن األزم ��ات ال��دول�ي��ة امل�ف�ت��وح��ة وذل�ك��م تطور
إيجابي بحد ذاته.

جمال القيز

االنتقالي ..حسابات اإلقليم
رغ��م أن إق ��رار إن�ش��اء االن�ت�ق��ايل ك��ان ام��ارات�ي��ا  ..اال ان االن�ت�ق��ايل وج��د ن�ف�س��ه ليكون
واجهة جنوبية بحكم أنه جاء من مجموعات جنوبية  ..وأدعى أن األجندة الجنوبية
هي أهدافه التي ال يحيد عنها ..
وجاء قرار تشكيل هذه املنظومة السياسية والعسكرية املليشاوية ..بعد أن أطاح
الفار ه��ادي بعيدروس الزبيدي وش��ال شايع ه��ادي من قيادة محافظة ع��دن يف
خطوة عرف منها انها ضربة موجعة ألبو ظبي ومحمد بن زايد  ..حيث أوعزمحمد
ب��ن زاي��د ألدوات ��ه يف ع��دن إىل تشكيل إط��ار س�ي��ايس ..وات�ف��ق ع��ى تسميته باملجلس
االنتقايل وبذلك بدأ سحب البساط من تحت الفار هادي عندما تمكنت مليشيات
االن�ت�ق��ايل م��ن إزاح ��ة ه��ادي وآل�ي��ات��ه م��ن ع��دن وم��ن ل�ح��ج ال��ذي ي�م��م ه��ارب��ا إىل رحلة
منفى طويلة إىل الرياض..
اإلشكالية التي وقع فيها االنتقايل انه تحول إىل أداة مكشوفة بيد محمد بن زايد
وخاض مواجهات مع اإلصاح لم تتوقف حتى اللحظة  ..كما أنه اتجه إىل مواجهة
قوات صنعاء وأنصار الله يف الضالع ويف بعض مناطق تعز ويف بعض مناطق أبني..
وس��ارع أي�ض��ا إىل ف��رض سيطرته ع��ى سقطرى ولكنه ل��م يمتلك ق��راره ب��ل عمل
بكل صفاقة كوكيل ما يساوي يف يد أبو ظبي يأتمر بأمرها ويرضخ لكل اماءاتها..
لكنه ظل تابعا ألبوظبي تلعب به كما تشاء  ..وتنظر اليه القيادة السعودية بعني
الريبة وتود أن يختفي من الحضور السيايس والعسكري..
وأص�ب��ح يمثل أم��ام ال��ري��اض م�ص��در ق�ل��ق وت��رى ض ��رورة أن ي�ت��م تقليم م�خ��ال�ب��ه ..
ولكنها تحتاج إليه إىل إش�غ��ال تجمع اإلص��اح ليتسنى لها ف��رض كامل سيطرتها
عى املهرة وحضرموت..
ال ��يء األب ��رز يف االن �ت �ق��ايل ان ��ه ق��د ي�ص�ط��دم م�س�ت�ق�ب��ا م��ع ال ��ري ��اض يف إط ��ار إدارة
الخافات الخفية بني املحمدين يف الرياض وابوظبي..
اإلنتقايل اآلن أمام مفرتق طرق وقراراته األخرية يف ضم وحدات ملليشيات تتبعه
إىل وزارة ال��دف��اع ال�ت��ي تتبع ال�ف��ار ه��ادي مما أوج��د خ��اف��ات ب��ني ق�ي��ادات اإلنتقايل
وقد تقود إىل انشقاقات غري مسيطر عليها..

"أنسام اليمن" تكرم جامعة الرازي
بدرع التميز في العمل اإلنساني

ماذا عن الشرق األوسط؟

ل��م تحظ قضايا ال�ش��رق األوس��ط املشتعلة باهتمام الزعيمني يف جنيف وال
أبالغ إن قلت بأن قضية املعارض الرويس إليكيس نفالني قد حظيت بمساحة
أك��رب مما حظيت ب��ه أي قضية م��ن قضايا املنطقة يف نقاشات الزعيمني لكن
ذل��ك لم يمنعهما من التأشري إىل ساحات يمكن أن تكون لبلديهما مصالح
مشرتكة فيها تميل عليهما التعاون ويف هذا السياق كانت اإلشارة ألفغانستان
وإيران وسوريا الفتة للغاية.

ما املتوقع بعد القمة ؟

ُت�ث��ار ت�س��اؤالت ِع��دة ح��ول م��ا ٌي�م�ك��ن ت��وق�ع��ه م��ن ه��ذه ال�ق�م��ة ل�ك��ن ب��ال�ن�ظ��ر إىل
ان�خ�ف��اض م�ن�س��وب ال�ث�ق��ة ب��ني ال��رئ�ي�س��ني ٌي�م�ك��ن ال�ق��ول إن��ه ال ُي�ت��وق��ع أن ت��ؤدي
ال�ق�م��ة إىل ت�ح�ق�ي��ق أي ت�ق��دم ج��وه��ري يف ال�ك�ث��ري م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي أث ��ريت عى
العكس من ذلك يُتوقع محللون أنها ستكون بمثابة فرصة للرئيسني إليجاد
طريقة تواصل ًّ
فعالة بهدف تحقيق االستقرار يف العاقات بني البلدين خاصة
أن الجانبني يتحمان املسؤولية التاريخية يف الحفاظ ع��ى األم��ن يف العالم
كعضوين دائمني يف مجلس األمن وكونهما القوتان النوويتان األكرب يف العالم
وأنها أيضا فرصة إلعادة التوازن الكوين.
إىل ذل��ك ُي�م�ث��ل ه��ذا ال�ل�ق��اء ف��رص��ة ت��اري�خ�ي��ة ل�ل��رئ�ي�س��ني للتعبري ع��ن وج�ه��ات
النظر املُختلفة ب�ش��أن ال�ع��دي��د م��ن القضايا الثنائية بشكل خ��اص واإلقليمية
والدولية بشكل عام وربما يتفقا عى األرضية املُشرتكة بينهما للميض قدمً ا
خال الفرتة املُقبلة.
وخ �ت��ام��ا :ف ��إن دوران ع�ج�ل��ة ت�ط��ور االق �ت �ص��اد ال�ع��امل��ي ل��ن ت�ت��وق��ف وه ��ي تنبئ
بمياد "قرن آسيوي" بامتياز وأن الزمن الذي كان فيه دولة واحدة أو دولتان
تتحكمان بتقرير مصري البشرية واتجاهات تطور النظام والعاقات الدولية
يوشك عى التبدل وال يبدو أن التاريخ بصدد االستدارة للوراء أقله كما تشري
التقديرات بصعود ق��وى ج��دي��دة منافسة ومهما بلغت تحديات مواجهتها
لكنها يف املحصلة األخ��رية ستميض صعودا وذل��ك ما يؤكده خ��رباء االقتصاد
والسياسة وفقا ملؤشرات وتقديرات دقيقة يف مراقبة النمو املتسارع يف التطور
اإلنتاجي والصناعي والتقني لدول عديدة ويف مقدمتها الصني التي ستقلب
بكثري من املعادالت االقتصادية رأسا عى عقب خال العشر السنوات القادمة
ولن تجدي محاوالت الواليات املتحدة يف تكتيكاتها يف ثنائية العاقة مع روسيا
ضد الصني لخلخلة وتفكيك العاقة بينهما وبحسب خرباء البد أن تستجيب
الواليات املتحدة للتنافس االقتصادي والتفوق التقني وأن تتكامل مع ذلك
يف ال�ع��اق��ات التبادلية م��ع ال�ص��ني وغ��ريه��ا ال�ت��ي ال محالة بأنها س��وف تتفوق
عى الجميع كما يقول خرباء االقتصاد.

"

"/عبدالحميد الحجازي

كرمت مؤسسة "أن�س��ام اليمن" لرعاية
زارع� � ��ي ال �ك ��ى وم � ��رىض ال �ف �ش ��ل ال �ك �ل ��وي،
ج ��ام �ع ��ة ال� � ��رازي م �م �ث �ل��ة ب ��رئ �ي ��س م�ج�ل��س
األم� �ن� ��اء ال ��دك �ت ��ور ط � ��ارق ال �ن �ه �م��ي ورئ �ي ��س
ال�ج��ام�ع��ة ال��دك�ت��ور خليل سعيد ال��وج�ي��ه،
ب��درع املؤسسة للتميز يف العمل اإلنساين
ت � �ق� ��دي� ��راً ل� �ل� �ج� �ه ��ود امل� �ت� �م� �ي ��زة وم� � ��ا ت �ق ��دم ��ه
الجامعة من دعم ورعاية لكل الفعاليات
ال ��داع �م ��ة مل ��رىض ال �ف �ش ��ل ال �ك �ل ��وي وزارع� ��ي
ال�ك��ى..ح�ي��ث ق��ام رئ�ي��س مؤسسة "أن�س��ام
ال �ي �م��ن" األس �ت ��اذ م �ح �م��ود ال �س �ن��ايف وم�ع��ه
املدير التنفيذي للمؤسسة أفراح القلييس،
ب �ت �س �ل �ي��م درع ال �ت �ك ��ري ��م ل ��رئ �ي ��س م�ج�ل��س
األمناء بجامعة الرازي ورئيس الجامعة..
أوضح السنايف أن هذا التكريم يأيت يف ظل
النهج اإلنساين واملسؤولية االجتماعية التي
ت�م�ي��زت ب�ه��ا ج��ام�ع��ة ال� ��رازي ،وال �ت��ي ملسها
م ��رىض ال �ف �ش��ل ال �ك �ل��وي وزارع � ��ي ال �ك��ى يف
ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �ف �ع ��ال �ي ��ات ال �ت ��وع ��وي ��ة ال �ت��ي
نفذها الكادر األكاديمي للجامعة.
وطالب رئيس مؤسسة "ان�س��ام اليمن"
الجامعات األخرى بأن تحذوا حذو جامعة
ال ��رازي ،ل�ت�ك��ون ق��ري�ب��ة م��ن م�ع��ان��اة ش��رائ��ح

امل�ج�ت�م��ع خ�ص��وص��اً ذوي األم� ��راض امل��زم�ن��ة
ال ��ذي ��ن زادت م �ع��ان��ات �ه��م يف ظ ��ل ال �ظ ��روف
الحالية.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه أك � ��د رئ� �ي ��س م �ج �ل ��س أم �ن ��اء
جامعة الرازي الدكتور طارق النهمي ،أن
ال��وق��وف إىل جانب م��رىض الفشل الكلوي
وزارعي الكى وغريه من األمراض املزمنة،
م�س��ؤول�ي��ة دي�ن�ي��ة وإن�س��ان�ي��ة للتخفيف من
م�ع��ان��ات�ه��م ،وت�ق��دي��م م��ا ي�م�ك��ن م��ن ال��دع��م
املادي واملعنوي الذي يشعرهم أنهم جزء
م��ن امل�ج�ت�م��ع وأن امل�ج�ت�م��ع ي�ح��س ب��آالم�ه��م
واحتياجاتهم.
ولفت الدكتور النهمي إىل إمكانية تنفيذ
ال �ع ��دي ��د م ��ن ال� ��ربام� ��ج ال �ت ��وع ��وي ��ة يف إط ��ار
الشراكة بني الجامعة واملؤسسة ،وتنظيم
ن� ��دوات ت�ع��ري�ف�ي��ة ب �م��رض ال�ف�ش��ل ال�ك�ل��وي
وحجم معاناة املرىض يف ظل شحة األدوية
وعدم وجود الرعاية الصحية الكاملة.
ح �ض ��ر ال �ت �ك ��ري ��م م� ��ن م ��ؤس �س ��ة "أن� �س ��ام
ال� � �ي� � �م � ��ن" ع � �ب � ��دال � �غ � �ن � ��ي ش � �م � �س � ��ان م� ��دي� ��ر
العاقات ،أيمن الصربي مدير املشاريع،
ع � ��ارف ال� �ق ��ديس م ��دي ��ر ال �ح �س ��اب ��ات ،ع��ى
الخوالين عضو إداري.

مكتب رضائب ذمار

نجاحات قياسية في مرحلة التعافي االقتصادي

الفرتة القانونية ليتم تمديدها حتى العام 2020
ذمار خاص  26 :سبتمرب
لسنة  2019وما قبلها.
ودعا مدير ضرائب محافظة ذمار كافة املكلفني
قال مدير عام مكتب الضرائب يف محافظة ذمار
إىل تقديم إقراراتهم حتى نهاية العام الجاري بما
شايف صالح النعيمي "إن املكتب أسهم يف تحسني
ي�خ�ل��ق ال �ث �ق��ة يف ال �ت �ع��ام��ل ب �ص ��ورة م �س �ت �م��رة م�ه�ي�ب��ا
األوعية الضريبية وحقق نتائج متميزة يف تحصيل
ب� ��األخ� ��وة م� � ��دراء امل �ك ��ات ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة يف امل �ح��اف �ظ��ة
اإليرادات بزيادة ملحوظة عن األعوام املاضية".
االل �ت ��زام ب��ال �ق��ان��ون وال �ت �ع��ام��ل ب�خ�ص��م امل�س�ت�ح�ق��ات
وأك ��د ال�ن�ع�ي�م��ي أن إج�م��ايل اإلي� ��رادات امل��ال�ي��ة ال�ت��ي
الضريبية والعمل بهمة عالية حرصا عى اإليرادات
ح�ق�ق�ه��ا ف��رع ض��رائ��ب ذم ��ار ت �ج��اوزت م�ل�ي��ارا و570
العامة.
مليونا و 228أل��ف ري��ال م�ن��ذ ي�ن��اي��ر وح�ت��ى  23من
امتيازات ضريبية
ش�ه��ر ي��ون�ي��و ال �ج ��اري م�ب�ي�ن��ا أن امل�ك�ت��ب ت �ج��اوز ن�س�ب��ة
من جهة أخرى شدد نائب مدير مكتب الضرائب
الربط املحدد من املصلحة بنسبة كبرية.
ب��امل�ح��اف�ظ��ة ع��اي��ض ن��اص��ر ع��اي��ض ع��ى أه�م�ي��ة صحة
وأرجع النعيمي النجاحات التي حققتها ضرائب
ب� �ي� ��ان� ��ات اإلق � � � ��رار ب� �م ��ا ي� �ع ��رب ع� ��ن أن� �ش� �ط ��ة امل �ك �ل �ف ��ني
ذم � ��ار إىل اإلج � � � ��راءات امل �ت �خ ��ذة يف ح� ��ل ال �ك �ث ��ري م��ن
للحصول عى شهادة اإلعفاء.
املعوقات اإلدارية باإلضافة إىل إعادة ترتيب الحصر
النعيمي  :حققنا إيرادات تفوق
وأف � ��اد ع ��اي ��ض أن ع� ��دد اإلع� �ف� ��اءات ال �ت ��ي م�ن�ح�ه��ا
ب�ش�ك��ل دائ ��م وم�س�ت�م��ر ع��رب ال �ت��وس��ع األف �ق��ي ب�ن�س�ب��ة
م�ك�ت��ب ال �ض��رائ��ب يف م��دي�ن��ة ذم ��ار ب�ل�غ��ت أل �ف��ا و13
المليار و 500مليون ريال خالل
كبرية يف تحديد موقف املكلفني.
إق � ��رار دون ب �ق �ي��ة ال �ف ��روع ال �ت ��ي ح �ص��ل امل �ك �ل��ف ع��ى
وأوض��ح أن العاقة الجيدة بني اإلدارة الضريبية
الجاري
العام
من
األول
النصف
امتيازات أبرزها منحه الشهادة وإعفائهم ملدة ثاث
وامل �ك �ل �ف ��ني ف ��رض ��ت ن �ف �س �ه��ا يف ت �ص �ح �ي��ح ال �ك �ث ��ري م��ن
سنوات من السنوات األساسية من صدور القانون
االخ�ت��االت امل��وج��ودة وأس�ه�م��ت يف تنمية اإلي ��رادات
وإذا عليه ضرائب ما قبلها يعفى منها تماما.
ب�ح�س��ب ال�ت��وج�ي��ه ال��وط�ن��ي ل��رئ��اس��ة امل�ص�ل�ح��ة م�ش�ي��دا
عايض  :تطبيق نظام النافذة
وأكد عايض أن تطبيق نظام النافذة الواحدة سهل
ب�م�س�ت��وى ال��وع��ي واالس �ت �ج��اب��ة ال�ط��وع�ي��ة ل�ل�م�ك�ل�ف��ني
الكثري أمام معامات املكلفني بحيث ال يحتاج املكلف
الواحدة سهل الكثير أمام
يف تقديم اإلق��رار يف املواعيد القانونية خال األشهر
ال�ت�ع��ام��ل م��ع أي م��وظ��ف اب �ت��داء م��ن ت�س�ل�ي��م اإلق ��رار
املاضية.
وب� ��ني ال �ن �ع �ي �م��ي أن امل �ك �ت��ب ش �ك��ل ل �ج��ان��ا ج��دي��دة معامالت المكلفين
وبشكل انسيابي وفق الشفافية الكاملة التي حققت
الكثري من النجاحات حرصا من رئاسة املصلحة يف
للتصحيح والتواصل مع املكلفني بغرض استكمال
تعزيز الثقة والشراكة مع املكلفني من خال العمل
ال� �ن� ��ص وم� �ن� ��ح ال � �ش � �ه � ��ادات ل �ل �م �ش �م ��ول ��ني ول �ل ��ذي ��ن
يستحقون ..منوها أن الكثري من املكلفني قدموا إقراراتهم بطلب اإلعفاءات وهناك طلبات عى تسهيل وتبسيط اإلجراءات الضريبية وتذليل الصعوبات التي تعرتضهم.
وبني القانون يقف إىل جانب صغار املكلفني وكافة اإلجراءات مبسطة جدا أمام تقديم
إلق ��رارات غ��ري مستوفية ال�ش��روط وي��رج��ع ذل��ك إىل ق�ص��ور يف ال��وع��ي ال�ض��ري�ب��ي ع�ن��د بعض
اإلقرارات الذاتية بمسؤولية ليحصل املكلف عى اإلعفاء.
صغار املكلفني فيما يخص اإلعفاءات.
ولفت إىل أن كافة الخطوات التي أجرتها مصلحة الضرائب تأيت ترجمة ملضامني تنفيذ
ول�ف��ت إىل أن ��ه خ ��ال ال �ف��رتة امل��اض�ي��ة اس�ت�ق�ب��ل امل�ك�ت��ب ط�ل�ب��ات ك�ث��رية خ ��ال ال�ح�م�ل��ة ال�ت��ي
ش�ه��دت ص ��دور ال�ق��ان��ون ووج ��ود ف��رتة ك�ب��رية للمكلفني م��ن أج��ل ت�ق��دي��م إق��رارات �ه��م خ��ال الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ومرحلة التعايف االقتصادي.




محاربة داعش
واخواتها
ت ��زاي ��د ال �ح��دي��ث ه ��ذه االي� ��ام ع ��ن م �ه��ام ال�ح�ش��د ال�ش�ع�ب��ي ال �ع��راق��ي م�م��ا زاد يف
اس �ت �غ ��راب ال �ك �ث��ريون م ��ن امل �ت��اب �ع��ني وامل �ح �ل �ل��ني ال�س�ي��اس�ي��ني وامل �ه �ت �م��ني ع ��ن اث ��ارة
امل��وض��وع يف ه��ذا ال�ت��وق�ي��ت ب��ال��ذات وك ��ان ذل��ك ال�ح��دي��ث ت�م�ه�ي��دا ل�ت�ف��ري��غ الحشد
الشعبي العراقي من مهامه الوطنية السيما وانه ضد تواجد قوات اجنبية عى
االرض ال�ع��راق�ي��ة م�ث��ل ال�ق��واع��د ال�ع�س�ك��ري��ة االم��ري�ك�ي��ة يف ب�ل��ده واذا م��ا ت�ن��اول ه��ذا
امل�ق��ال وب�ح�ي��ادي��ة م��وض��وع��اً ع�ن��وان��ه ل�ي��س يف ال �ع��راق ف�ق��ط ب��ل يف م�ن��اط��ق ال�ص��راع
املسلح ابتداء من أفغانستان (بن الدن وايمن الظواهري) وصوال اىل عراق الحشد
الشعبي وهلم جرا فان امريكا اعلنت مرارا وتكرارا محاربتها للجماعات االرهابية
املسلحة وكذلك تل أبيب ودوال اقليميه كذلك ولم تحصل ال��دول املتضررة من
ال�ص��راع املسلح يف منطقة ال�ش��رق االوس��ط " ال ع��ى بلح ال�ش��ام أو عنب اليمن "
ايضا  -كما يقال باالضافة اىل اع��ان امريكا واسرائيل محاربتهما ل��إره��اب فان
اي��ران والسعودية واإلم��ارات تكرر اع��ان واشنطن وت��ل ابيب رغبتهما يف اختفاء
وأن�ش�ط�ت��ه ال�ق��ات�ل��ة م��ن ال�خ��ري�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة واىل االب ��د ....ف�م��ن ن�ص��دق ......؟ اذا
كانت الحقائق عى االرض ال تؤيد او تدعم هذا املنطق وحسب كام احد املحللني
السياسيني " علينا جميعا ان نعود اىل الخلف قليا لنجد يف جعبة وزيرة خارجية
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العميد احمد محمد املاوري
البيت األبيض السابقة هياري كلينتون تصريحا واضحا مفاده ان االرهاب صناعة
امريكية بامتياز " مستطرداً أمريكا وحلفائها االقليميون ومنهم تل ابيب يسعون
إللصاق تهمة اإلره��اب باإلسام السيايس املوصوف أمريكيا وغربيا واسرائيليا
حيث تحاول هذه الجهات بتثبيت هذه التهمه كما تهمة محور الشر التي كانت
سببا الح�ت��ال ال�ع��راق وت��دم��ريه مستندة اىل جملة ( ال�ل��ه اك��رب) ال�ت��ي ي�ص��دح بها
م�ت�م��رس��و ال�ق�ت��ل م��ن ال��دواع��ش ع�ن��د ذب��ح ف��ري�س�ت��ه امل�غ�ض��وب ع�ل�ي�ه��ا س�ي��اس�ي��ا من
ال�ج�ه�ت��ني امل �م��ول��ة وال ��داع �م ��ة  -ام ��ا ادع � ��اءات ال� ��دول االق�ل�ي�م�ي��ة ب �م �ح��ارب��ة داع ��ش
وال�ج�م��اع��ات االره��اب�ي��ة امل�س�ل�ح��ة ف�ه��راء يف ه ��راء ل�ك�س��ب م ��ودة س��ادت�ه��م وي��ذه��ب
املتحدث السيايس اىل ابعد من ذلك فيقول الداعم لإرهاب واشنطن وعواصم
غربية معروفة غري ان املمول املشروط عليه هي دول خليجية و بنسب متفاوتة
ساعية من وراء ذلك اىل اعان امرييك بضمانة امنها وتفوقها يف املنطقة كإسرائيل
التي يقول املتحدث ان اسرائيل ليست افضل منها معرتفة بعمالتها للغرب علها
تحصل ع��ى م��ا حصلت عليه اس��رائ�ي��ل امل��زروع��ة دول�ي��ا يف فلسطني وه�ن��ا فضلت
ش �ه��رزاد ال�س�ك��وت ع��ن ال�ك��ام امل �ب��اح ون�ت�م�ن��ى ع�ل�ي�ه��ا االف �ص��اح ع��ن ال�ح�ق��ائ��ق ال�ت��ي
تعرفها عن املوضوع لرتيح وتسرتيح.

نهنئ ونبارك لألخ صالح حسن الكهايل
بمناسبة ارتزاقه املولود الجديد الذي أسماه " حسن ".
املهنئون :
عمار جبارة  -وكافة العاملني يف جبارة اكسربس  -الحصبة

www.26sep.net

 26september.net  26september.net

كتابات

 26sept26@gmail.com
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بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

محمد بن سلمان
نُ ٌ
متصهي للعيان
ب ييال ييرغ ييم م يين أن م يع يظ ييم األن يظ يم يية ال يع ييرب يي يية ال يتييي
حظيت بموافقة صليبية قد تأسست عى عمالة،
وأنيطت بها -وفق املخطط املاسوين -مهمة الحفاظ
عى الكيان الصهيوين ،فقد تمكن رعيل الرواد من
إبيقيياء عيميياليتيهييم -طيييليية عيقييود -يف اليخيفيياء ،بعكس
جييييل األب ينيياء الييذييين ص ييارت عيميياليتيهييم ميكيشييوفيية -يف
األغلب -لكل من هب ودب.
بل لقد بلغ ببعض أولئك الحكام األغبياء انعدام
الحياء إىل حي َّيد املجاهرة للكيان الصهيوين بالوالء،
فقد قال «مايك إيفانز» مؤسس «متحف أصدقاء
صهيون» يف وسييط اليقييدس ،وهييو مسيحي إنجييل
أمرييك ،بعد سفره -بداية عام  2020املنصرم_ إىل
عييدد ميين الييدول الخليجية( :إن زعيميياء هييذه الييدول
ويقصد ابن سلمان وابن زايد -مؤيدون إلسرائيلأكرث من كثر من اليهود).

شهود عيان عىل تصهني ابن سلمان

مما ال يختلف حوله أن «الصهيونية» -وهي الوجه
اآلخر للماسونية -حركة سياسية ،وليست ً
دينا أو
دول يية ،بييدلييييل إن اليييهييود امليتييديينيين يف أنيحيياء العالم
يرفضون االنخراط يف املخطط الصهيوين التوسعي
الظالم.
ل يك يين يف امل يق يياب ييل ي ييوج ييد يف ال يع ييال ييم ح يت ييى م يين غيير
اليييهييود بييل حيتييى ميين اليسيياسيية واليحيكييام املحسوبن
بشغف
عى اإلسالم من يعتنقون الفكر الصهيوين
ٍ
جنوين ،فقد ذكرت «وكالة أنباء فارس» -يف معرض
حديثها عن أشهر معتنقي الفكر الصهيوين الظالم-
أن( :م يح يم ييد بي يين س يل يم ييان ويل ال يع يه ييد ال يس يع ييودي
وال يح يياک ييم ال يف يعيييل ل يل يس يعييودييية ،وال ي ييذي يينيبيغييي أن
يكون حاكم األمة اإلسالمية وسادن الكعبة املشرفة
وخي ييادم ال يحييرميين ال يشييري يفيين ،م يين أب ييرز امل يسييؤوليين
السياسين الصهاينة يف العالم).
وم يم ييا يي ي ي ُّ
يدل ع ييى شي ييدة إيي يغ ييال «اب ي يين س يل يم ييان» يف
مستنقع التصهيان ر ُّد «يواو ليتفن» الكاتب واملصور
اإلسرائييل األمرييك يف تقرير كتبه للجزيرة َّ
عما إذا
كان محمد بن سلمان صهيون ًيّا -بثقة مطلقة( :-ال
شك يف ذلك).
ب ي ييل أن أب ي ي ي ييرز ش ي يه ي ييود ال ي يع ي يي ي ييان ع ي ييى ت ي يص ي يهي ي ُين ب يين
سي يلي يم ييان«م يياي ييك إيي يفي يياني ييز» م ييؤس ييس «مي ييركي ييز ال ي ييراث
اليهودي» الذي قال -خالل كلمته باملؤتمر السنوي
لصحيفة «جييروزالييييم بييوسييت» اإلسرائيلية( :-عند
مييا اليتيقييييت ويل اليعيهييد ،أخ ييرين أن ييه ييفيهييم اليشيعييب
اليهودي ألن والدته يهودية ،نعم أخرين أنها كانت
يف الواقع -املشرفة عى بيت والده وكانت يهوديةأثييييوبيييية ،أخ ييرين أيي ً
يضييا بيميشيياعييره اليشيخيصيييية تيجيياه
إسييرائييييل ،وقييال إنييه معجب جي ًّيدا بها وغيير معجب
بالفلسطينين وفسادهم.
فابقوا أعينكم عييى ويل العهد هييذا إنييه واحييد من
أمل ييع ال ييرج ييال ع ييى وج ييه ال يك ييرة األرض يي يية وأب يل ييغ ذوي
الييرؤييية املستقبلية ،ويمكنني أن أقييول ليكييم إن كل
مييا ييميييض لييألمييام يف اليعييالييم اليسينييي إج يميياال ييحييدث
بفضل قيادته).

انحياز بال مداهمة إىل جانب الصهاينة

منذ أن استحوذ «ابن سلمان» عى «والية العهد»
ب ي ييدأت ت يظ يهيير م ييالم ييح مي ي ييواالة م يم يل يكيية «آل س يع ييود»
ليليصيهييايينيية ال يي يهييود بيشيكييل غ يير م يع يهييود ،إذ ل ييم تيبييد
مملكة آل سعود أي تعاطف معلن للصهيونية منذ
تأسيسها ،ولييم َتي ِيعي ْر إحياء ذكييرى «الهولوكوست»
أدىن اهتمام إال بعد أن تر ُبّع هذا الغالم عى والية
اليعيهييد ب يعييدة أعي ييوام ال ييذي أوف ييد قيبييل ع ييام «ميحيمييد
ال يع يي ييى» وه ييو رج ييل دي يين س يع ييودي بي ييارز وييشيغييل
مينيصييب «األم يين ال يعييام لييرابيطيية اليعييالييم اإلسييالمييي»
للمشاركة يف إحياء ذكرى هذه الواقعة ُّ
املدعاة التي
تهدف إىل إكساب الصهيونية املزيد من التعاطف.
وم يين الييواضييح أن «ب يين سيليمييان» ك ييان ييهييدف -ميين
خالل إرسال «العيسی» إىل «أوشفيتز» للمشاركة
يف إحياء ذكرى ذلك الحدث املُفرى إىل التعبر عن
دعمه الجنوين للکيان الصهيوين.
ويف ميقييابيليية مليجيليية «أتييالن يت ييييك» األمييرك يييية أجييراهييا
ميعييه اليصيحييايف األمييرييييك «جيييفييري غييولييدبييرغ» -يف
إب ييري ييل  2018-اعي ييرف ليليميجيليية أن( :ل ييدول يية اليكييييان
الصهيوين الحق يف امتالك أراضيها الخاصة) التي
تشمل -وفق تأويله -كافة األرايض املحتلة.
ويف م يع ييرض رده ع يين إم يك ييان يي يية تي يش ييارُك «ال يك يي ييان
الصهيوين» املصالح مع بالده قال( :تشكل إسرائيل
اقيتيصييا ًدا كيبيرًا ميقييارني ًية بحجمها كيمييا أن اقيتيصييادهييا
متنام ،ولعل هناك الكثر من املصالح االقتصادية
ٍ
املحتملة التي قد نتشاركها معها).
يول تيجييدر اإلش ييارة إلييييه قييول «مييايييك
ي
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يم
ي
ه
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ٍ
إي يف ييان ييز» م ييؤس ييس «م ييرك ييز ال ي ييراث ال يي يه ييودي» ال ييذي
سبقت اإلشييارة إليه( :الشخصية الثالثة التي نريد
تيكييرييميهييا هييو ويل عيهييد اليعييربيييية ال يس يعييودييية ميحيمييد
بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود امليعييروف ً
أيضا
ب يي«م يبييس» ،سييآخييذ بيعييض الييوقييت ألوض ييح ليكييم مليياذا
نكرم سموه ،ليس هناك قائد يف العالم اإلسالمي
أك ييرث تييأث يرًا عييى ال يق ييرارات اليتييي ُتيتيخييذ لييدفييع اليعييالييم
اإلس ييالم ييي ن يحييو دع ييم دولي يية إس ييرائ يي ييل أك ييرث م يين ويل
اليعيهييد ه ييذا ،وق ييد ال ُي يسييدى لييه اليفيضييل ال يكييايف عى
ما قام به ،فهو يف الحقيقة الشخصية املفتاح التي
تقود ،وقد َّ
عدل نظام التعلم يف بلده ضد معاداة
اليسيياميييية بيشيكييل كييامييل ،بيمييا ذل ييك يف امليسيياجييد فلم
يعُ د مسموحً ا لألئمة بالدعوة للجهاد وكره اليهود،
نكرّمه بجائزة «صديق صهيون»).
لهذا نريد أن ِ

وقوفه عالنية ضد الحقوق الفلسطينية

ألن أشقى الغلمان «محمد بن سلمان» من أبرز
الشخصيات العربية التي مهدت لي«صفقة القرن»
التي تهدف إىل تصفية القضية الفلسطينية بصورة
ن يه ييائ يي يية ،ف يق ييد ع يم ييل ع ييى إفي يس يياح ال يط ييري ييق ب يك ييل مييا
أم يك ين ييه مي يين إس ي يكي ييات أش ي ييد األصي ي ي ييوات م ي ين ي يياوأة ل يه ييا،
ف يقييد وج ييه ب يشيين حيميليية اع يت يق يياالت واس يع يية الينيطيياق
ضييد الفلسطينين امليتييواجييدييين يف مملكته ال سيما
املنتمون إىل «حركة حماس» األكرث تصد ًيا لسياسته.
ُ
يخل خطابه الشيطاين من شيطنة الشعب
ولييم
العربي الفلسطيني ،فقد نقل عنه «بيياراك رافيد»
مي ييراسي ييل «الي يقي ين يياة  13اإلس ييرائي ييي يلي يي يية» -ع ي ييى هييامييش
الحديث عن «صفقة القرن» -قوله( :خالل العقود
اليقيليييليية امليياض يييية ،ض ي َّيييع امل يسييؤولييون اليفيليسيطييينييييون
الفرص واحدة تلو األخرى ورفضوا جميع مقرحات
اليسييالم .وقييد حييان الييوقييت للفلسطينين إمييا قبول
مي يق ييرح ييات ال ي يس ي ييالم وق ي يب ي ييول الي يحي يض ييور إىل ط يياول يية
امل يفيياوضييات دون تي ُّ
يأخيير ،وإال فيليييصيميتييوا وليييتييوقيفييوا
عن التذمر).

وم ييع ذل ييك ف يقييد ظ ييل ال يب يحيير األح يم يير وم ييوان يئ ييه ت ييؤدي
دورها بما يف ذلك ميناء عدن أستمرت كقاعدة بحرية
هامة للتجارة وإن بييدور أقييل لكن ظلت اليتيجييارة األتية
من غرب العالم اإلسالمي تسلك طريق البحر األحمر
وموانئه حتى القلزم وغرها من موائن البحر األحمريف
السواحل العربية واالفريقية ويذكر ابيين خييردذابييه أن
اليييهييود الييرذانيييية الييذييين ييتيكيليمييون اليعييربيييية ,واليفييارسيييية
واإلفرنجية واألندلسية والصقلية كانوا يسافرون من
الشرق براً وبحراً يجلبون من الغرب الخدم والجواري
وال يغ يل يمييان وال ييدي يب يياج وج يل ييود ال يخ ييز والي يف ييراء وال يس يمييور
والي يسي يي ييوف وي ييركي يب ييون مي يين ف ييرن يج يية يف ال يب يح يير ال يغ ييرب ييي
فيخرجون بالفرما ,ويحملون تجارتهم عى الظهر إىل
القلزم إىل الجار ثم جدة ثم عدن ثم يمضون إىل السند
واليهينييد واليصيين فيييحيميلييون ميين اليصيين امليسييك واليعييود
والكافور والدراصيني (القرفة ) وغر ذلك مما يحمل
من تلك النواحي حتى يرجعون عر البحر األحمر إىل
مييينيياء أليقيلييزم ثييم ييحيميلييونييه إىل اليفييرمييا  ,ثييم يييركيبييون يف

اليبيحيير اليغييربييي وه يكييذا كييانييت املي ييوائن امليطيليية عييى اليبيحيير
األح يميير ت ييؤدي دوره ييا ال يت يجيياري وأن بيشيكييل اق ييل لكنها
استمرت تلعب دورها يف التجارة يف تلك العصور.
اسيتيعييادة البحر األحيميير لسابق مكانته يف العصرين
اليطييولييوين واالخيشييييدي "ال ييذي تييرافييق مييع عيصيير الييدوليية
الزيادية يف اليمن" فقد أهتم أحمد بن طوليون اهتماماً
خاصاً بتجارة البحر األحمر وخصص عدد من السفن
لخدمة التجارة وحماية السفن من القرصنة يف عرض
البحر ميين بحر عمان مييروراً ببحر اليمن وبحر الحجاز
حتى األقصر فأمنت التجارة والحجيج يف البحر األحمر
مما ساعدت عى اجتذاب تجار فارس والعراق ملزاولة
أع يمييال يهييم ع ييره وك يسييب مي ييوائن ال يب يحيير األح يم يير والي ييدول
املطلة مكاسب طائلة ميين تيجييارة اليشييرق االقييى وكييان
التجار العمانيون متفوقون يف تجارة الشرق االقى
وبعد قيام الدولة الفاطمية يف املغرب وانتقالهم إىل
ميصيير ظيهييرت مييينيياء عييييذاب كييأهييم مييوائن اليبيحيير األحيميير
بيعييد عييدن كيمييا بييرزت األقيصيير وأصيبيحييت للبحر األحيميير

أه يم يي يية خ يياص يية ب يياع يت يب يياره ب يياإلض يياف يية
والبحرين واليمن واخراً تسللت
ملي يياس ي يبي ييق ذك ي ي ي ييره ال ي يط ي ييري ي ييق الي يبي يحي ييري
إىل ُعمان وقد عاثت القرامطة يف
اآلمي يين امل ي ييؤدي إىل األرايض امل يقييدسيية
امل ينيياطييق اآلم ين يية ال يخ ييوف واق ييدم ييوا
وأع ي يت ي يير املي يسي يلي يمي ييون هي ي ييذا الي يبي يحي يير يف
عييى ميهيياجيميية اليقييوافييل اليتيجييارييية
اليعيصييور الييوسيطييى إسييالميييياً مييوصييداً
وقييوافييل اليحييج كما هيياجيمييوا مكة
يف وج ي ي ييه الي يسي يفي يين ال ي يغ ي يير إس ييالمي يي يية
واليكيعيبيية امليشييرفيية يف 317هيجييرييية
وأدى إسرجاع البحر األحمر ملكانته
ونهبوا الحجر األسود ونقلوه إىل
املالحية القديمة منذ النصف األول
البحرين ثم إىل عمان وقد تسببت
فاضل
حميد
اللواء/
م يين الي يق ييرن الي ييرابي ييع ال يه يج ييري نيتيييجيية
ث ييورة الييزنييج وحييركيية اليقييراميطيية يف
اهتمام حكام مصر باملالحة فيه .
اإلضي ي ييرار ب ييال يت يج ييارة ال يش ييرق يي يية مييع
وب يعييد ث ييورة ال ييزن ييوج يف ج ينييوب ال يع ييراق وال يتييي أشيعييل اليهينييد وال يصيين عيير اليخيلييييج ال يفيياريس ولييذلييك تييدهييورت
نارها زعيم يدعى عيل محمد بن احمد وشملت املناطق التجارة الشرقية عر الخليج الفاريس مماترتب عليه يف
الواقعة ما بن البصرة وواسط واستغرقت نحو 15عاماً العصر الطولوين واإلخشيدي ,والفاطمي اهتمام مصر
ميين 270-255هيجييرييية واليتيفييت حييول هييذا الييزعييييم اعييداد بالبحر األحمر والسيطرة املباشرة عليه وجعله آمن من
هييائيليية ميين الييرق ييييق األس ييود ي يحييدوهييم األم ييل يف اليتيحييرر القرصنة ..وقد ساعدت عى ذلك الظروف الصعبة التي
ميين ال ييرق وق ييد عيياصييرت ث ييورة الييزنييج اإلره يياص ييات األوىل كانت تجتازها الدولة العباسية.
للحركة القرمطية التي شملت جنوب العراق وفارس
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مليا  ,بتمعن كبر يف تخبط مملكة
آل سعود  ,وسياستها املُنتهجة تجاه اليمن ,
السيييمييا مينييذ إقييداميهييا عييى شيين حييربيهييا اليظييامليية
عي ييى ه ي ييذا ال يب يل ييد ال يع ييرب ييي وت يس يب يب يه ييا يف م ييآيس
وكوارث إنسانية لم يسبق لها مثيل يف التاريخ
 ,نجد السعودية بذلك قد عدت طورها كثرا
وتجاوزت كل محظور ومحذور  ,كما تجاوزت
ببغيها عى جرانها يف اليمن جميع الخطوط
الحمراء املتعارف عليها يف تاريخ العالقات بن
الدول والشعوب  ,واألطر التي تنظمها .
ولي ييم ي يت ييح ل يل يس يع ييودي يية م ييع ك ييل هي ييذا ال يب يغييي
واليعينيجيهيييية اليفييرصيية اليتييي تييرجييوهييا ألن ُتييدرك
غيياييتيهييا وتيحيقييق أهييدافيهييا املينيشييودة ميين حييربيهييا
هي وحلفائها عى اليمن منذ سبعة أعوام.
ويف ن يه يياي يية املي يط يياف ت يج ييد امل يم يل يك يية ال ييوه يياب يي يية
ن يف يس يه ييا مي يت ييورط يية ورطي ي يية م يياب يع ييده ييا ورطي ي يية يف
رمييال اليمن املتحركة واملشتعلة نييارا  ,بييل إنها
صارت اليوم تبحث لها عن أي مخرج مناسب
ييحيفييظ ليهييا ميياتيبيقييى ميين ميييياه الييوجييه امليسيفييوك
وحييل سييييايس يضمن لها احتفاظها بيقييدر من
اليسيميعيية وامليكييانيية وال يكييراميية واالع يت يبييارات اليتييي
فيقييدتيهييا تيبيياعييا  ,وال زال ييت تييدفييع كيليفيية تييورطيهييا
يف اليمن باهضا .
وب ييرغ ييم م يسيياعييي امليميليكيية اليحيثيييثيية يف سيييياق
البحث عيين مخرج لها ميين ورطيية اليمن إال أن
النظام السعودي كعادته اليزال يكابر ويراوغ
ويناور ٌ ,
آمال يف الخروج بماء الوجه  ,والذي ال
يعني بنظره ومفهومه القاصر لألمور مايمكن
ً
إعتباره " سالماً
كامال يف اليمن " .
حييييث تيسيتييدرك اليسيعييودييية وشييركيياء حربها
املي يتي ييواصي يلي يية ع ي ييى الي ييي يمي يين ،ب يح يس ييب م يح يل يليين
اسي ييراتي ييي يجي ييي يين مي يسي ييألي يية مي ييراك ي يمي يية الي يخي يسي ييارة

خالد الصرابي

والهزيمة ال أكرث .
وأوضح هؤالء املحللن إن الفشل امليداين يف
حسم املعركة صار فاضحا بعد سبع سنوات،
فيضييال عيين أن ييه ييقييف وراء الييرغيبيية امليتيميليميليية يف
الوصول اىل حل مشروط بحفظ ماء الوجه .
يف ح يين ييتيفييق م ييراق يب ييون يف تيفيسيير مينيطيقييي
ملسار األحداث وتطوراتها عى الصعيد امليداين
ت يحييديييدا ع ييى رأي م يشييرك جييامييع ي يق ييول ":إن
أنصار الله يف صنعاء ،اليزال بأيديهم ما يشر
اىل قييدرتيهييم حيسييم امليعييركيية س ييواء بيياليحييرب أو
بيياليسيييياسيية أو بيكيليييهيمييا ،يف الييوقييت ال ييذي صييار
فييييه اليتيحييالييف ييفيتيقييد اىل أي خ ييييارات للحسم
ال ميدانيا وال حتى بالتفاوض السيايس " .
ووفي ي يق ي ييا لي ي يه ي ييؤالء امل ي ييراق ي يب ي يين أي ي يض ي ييا  ":في ييإن
ال يس يع ييودي يية ك ييرس ييت أوه ي ييام ال ييرغ يب يية يف إي يقيياف
حييربيهييا اليتييي تيشيعيير عميقا بيمييرارة خيسيياراتيهييا "
 ..مييؤكييدييين أن امليميليكيية يف اليحيقيييقيية ال تييريييد أن
تتوقف اليحييرب يف اليمن ،وال تريد أن يحدث
ت يحييوال نيحييو االس يت يقييرار وال يس ييالم يف ه ييذا اليبيلييد
الذي مزقته الحرب وأنهكته الصراعات " .
وييسيتييدرك ميين يييراقيبييون ميجييريييات األح ييداث
ع ييى األرض وت يطييورات يهييا وتييداع ييييات يهييا ال يك يثييرة ,
قييائيليين  ":إن ييه ييتييوجييب ميعييرفيية رغ يبيية الييرييياض
األكيدة يف الخروج من ورطة الحرب وتبعاتها
ال يب يياه يظ يية ،وإظي يهي ييار الي يح ييرب ع ييى أن يه ييا أه يل يييية
وبي ييال ي يضي ييرورة اسي يتي يم ييرار ح يل يق ييات يه ييا يف ال ييداخ ييل
اليمني "  ..فيما يييرى أكييرث ميين محلل سيايس
ان الييواليييات امليتيحييدة األمييرييكيييية هييي ميين تدفع
اليسيعييودييية نيحييو مييا يجنبها املييزيييد ميين اليهييزائييم
يف حربها الحالية عى اليمن  ,واستدلوا عى
ذل ي ييك بي يياقي ييراح واش ين يط يين اس ييرات يي يج يي يية ال يحييل
الي يسي ييي ييايس ،ح يف يياظ ييا عي ييى م ي يياء وج ي ييه امل يم يل يكيية
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أكيير حيلييييف اسييراتيييجييي ألمييرييكييا يف املينيطيقيية ..
مشرين إىل أن واشنطن التسمح بييأن يتزلزل
عرش السعودية يف جميع األحوال  ،خصوصا
بعد أن أخذت القوة العسكرية لصنعاء مسارا
ت يصيياعييديييا ،وصي ييارت م يعييادليية الي ييردع وال يت ييوازن
قائمة ،حيث ال مناص من استهداف املنشآت
الحيوية واملؤثرة يف اململكة ..وأوضحت جملة
م يين ال يت يح يل يي ييالت ال يس يي يياس يي يية امل يه يت يميية بييال يشييأن
ال يي يم ينييي وع ييالق يية ال ييري يياض امل يب يياش ييرة ب يمييا حييدث
وي يحييدث هينييا  ":أن اإلدارة األمييرييكيييية بيعييد ان
أدركت بان الحرب يف اليمن ال جدوی منها اىل
االن ،أرادت تغير مسار الحرب وليس وقفها،
وه ييو امل ييوق ييف ن يف يسييه الي ييذي ي يظ يهيير م يت ييوازي ييا مييع
رغبة وموقف الرياض بأن ال يحدث استقرار ا
وسالما كاملن يف اليمن ،وأن ال تتشكل دولة
ذات مكانة اسراتيجية ومستقلة عن الهيمنة
السعودية يف املنطقة ".

ع ينييدمييا ي يسييألييك ط يفييل ص يغيير ع يين اإلرتي يجي يياف ال يح يياص ييل يف
م يج يلييس األمي يين الي ييدويل وق ي ييرارات األمي ييم امل يت يحييدة ف ييال تييذهييب
بيعييييدا ألن األم يير يف غيياييية اليسيهييوليية وإخي ييره ان ميميليكيية قييرن
الشيطان استطاعت بتدفق اموالها الطائلة اىل زعماء الغرب
ومجالسهم الرخيصة وتمكنت بهذه األموال ان تحدث ذلك
التخبط يف اليقييرارات لتجعل االمييم املتحدة ومجلس االميين
ييفيقييدان ميصييداقيييية وثيقيية اليشيعييوب .ف يياذا كييان اليعييالييم يييدرك
بان امريكا واسرائيل والسعودية هم صناع االرهاب فكيف
يصنفونا ضمن قائمتهم السوداء.
ول ين يق ييل دع ي ييك اآلن م يم ييا مي ييى وتي ييأمي ييل جي يي ييدا يف ق ييراره ييم
وت يص ين يي يف يهييم ال يج ييدي ييد ل ين ييا ح يي ييث ق ييال ييوا ب ييان ين ييا ن ين يت يهييك ح يقييوق

وكي يني ييوع مي يين االب ي يت ي ييزاز ومي يم ييارس يية ال يض يغ ييوط
ف ييرض ييت وزارة ال يخ ييزان يية األم ييرك يي يية ،ق يبييل أي ييام
عقوبات مالية عى عناصر يتبعون حركة أنصار
الله يف صنعاء ..ويأيت هذا اإلجراء الذي اتخذته
واشي يني يط يين ب يع ييد اتي يهي ييام ال يخ ييارج يي يية األم ييرك يي يية
لصنعاء بتعطيل وقف إطالق النار يف اليمن..
وهذا ماحدا بعدد من املراقبن إىل إعتبار هذا
اإلع ييالن األم ييريك وسيييليية ميين وسييائييل الضغط
ع ييى ح ييرك يية أن يص ييار ال يل ييه ل يل يق يبييول ب يياش ييراط ييات
وام ي ييالءات يف س يييياق ال يت يحييركييات األخي ييرة نيحييو
الحل السيايس والتسوية السلمية يف اليمن.
بدورهم يعتر سياسيون يمنيون يف صنعاء،
ب ييأن ال يس يييياسيية األمييري يك يييية يف ال يي يميين ميكيشييوفيية
للجميع ،ورأوا أن سياسة الكيل بمكيالن التي
تينيتيهيجيهييا واشينيطيين يف تيعيياطيييهييا مييع امليشيكييالت
وال يق يضييايييا اإلقيليييميييية والييدول يييية تينيصييب هينييا يف
م يح يياول يت يه ييا ال يح ييال يي يية إلخي ي ييراج ال يس يع ييودي يية ميين
اليمن .
وأك ي ي ييدوا إعي يتي ييزام واش ين يط يين ب ييل ورغ يب يت يه ييا يف
دعم بعض االطراف اليمنية ملحاربة الحكومة
املركزية يف صنعاء والتخريب يف اليمن خلف
جدار يحتمون به اسمه (حقوق االنسان) .
وطبقا لتأكيدات عدد من الساسة اليمنين
في ي ييإن الي يسي يلي يط ييات يف صي يني يع يياء " ت يت يع ييام ييل مييع
ال يس يييياسيية األم ييري يك يي يية والي ييدعي ييوات اىل ال يسييالم
ب ي ييأس ي يل ي ييوب سي ي يي ي ييايس ودب ي ي يلي ي ييومي ي ييايس م ي ييواك ي ييب
لالحداث.
وقالوا  " :إن صنعاء ال ترفض السالم ولكن
ل يين ت يس يمييح ب يياالل يت يف يياف االم ي ييريك وال يس يع ييودي
ومحاوالت فرض حكومة مثل حكومة فييش
او حكومة عمالة لتسيطر عى اليمن وتوقف
نيهيضيتييه وت يع ييييده م ييرة أخي ييرى إىل م ييرب ييع وعيهييد

ال يه يي يم ينيية ال يس يع ييودي يية وي يك ييون ت يحييت الييوصيياييية
الخارجية ”.
ي ييأيت ذل ييك ف يي يمييا ي يس ييود اع يت يق يياد راسي ييخ لييدى
صنعاء ،يفيد  ":أن السعودية فاقدة االرادة
وتعلم تماما ان حربها يف اليمن هو استنزاف
ل يهييا وال ت ييوج ييد ميصيليحيية ل يهييا يف ه ييذا ال يع ييدوان
ل يك يين ألني يه ييا يف خ ييدم يية ال ين يظ ييام االمي ي ييريك وت ييل
اب يي ييب فييإن يهييا م يس يت يمييرة يف ه ييذه ال يح ييرب ،حيتييى
وإن أظ يهييرت اس يت يعييدادا نيحييو ال يحييل اليسييييايس
بييإي يقيياف عيميليييياتيهييا اليعيسيكييرييية ورفي ييع اليحيصييار
امل يفييروض عييى اليييميين ب ييرا وب يحييرا وج ييوا "  ,ومييا
سببه هذا الحصار من معاناة كبرة للمواطنن
اليييمينيييين طييالييت ج ييوان ييب حيييياتيهييم امليعيييشيييية ,
والتي تتضاعف يوما بعد يوم  ,لتصل إىل الحد
الذي اليطاق وال يمكن احتماله  ,أو السكوت
عليه البتة.
ي ييذك يير أني ييه م ييع دخي ييول ال يح ييرب ال يت ييي تيشينيهييا
الي يسي يعي ييوديي يية وحي يلي يف ييائي يه ييا ع ي ييى الي ييي يم يين والي يت ييي
دخلت عامها السابع  ,أصبح  28مليون يمني
يفتقرون إىل الحصول بسهولة عى مقومات
ال يح يي يياة األس يياس يي يية م يين م يياء وك يه ييرب يياء وصيحيية
وتعليم  ,فيما يحتاج حوايل  24مليون شخص
 ,أي  80بيياملييائيية ميين ميجيمييوع سيكييان اليييميين إىل
امليسيياعييدة واليحيميياييية  ,بينهم  12مليونا بأمس
ال يحيياجيية إىل تيلييك امل يس يياع ييدات , .وف يقييا ألحييدث
ت يقييرييير ح يكييومييي ص ييدر م ييؤخ ييرا ..فيييمييا تييوقيعييت
ت يق يياري يير أم يم يي يية ودولي يي يية أن ت يت يضيياعييف خيسييائيير
اليمن  ,إىل  181مليار دوالر  ,يف حالة استمرار
الحرب  ,وممارسات اإلغالق اإلقتصادي حتى
عام 2022م .
 .....يتبع .....

قتلوا االطفال وصنفونا..
االط يف ييال! وه ييذا بيياليفيعييل ام يير عيجييييب ف يياي اط يفييال ييقيصييدون
هل اطفال اليمن الذين قتلوهم وشردوهم طوال سنواتهم
اليسيبييع اليعييدوانيييية ! ال اعيتيقييد بييانيهييم سيييتيجيياهيلييون هييذا االميير
خ يصي ً
يوصييا ان جييرائ يم يهييم ب يحييق اط يف ييال ال يي يميين مييوث يقيية ليحيظيية
بيليحيظيية حيتييى وان كييانييت الييدنيياءة تيغيمييرهييم فيقييد ييليجييأون اىل
التأويالت الكاذبة ويقولون عن صور مجازرهم فركة مثلما
ف يع يلييوا م يين س يياب ييق ح يين واجي يه ييوا ح يقييائييق ان يت يص ييارات ج ييييزان
بتضليالت مخزية ولعل الطفلة اليمنية بثينه انموذج حي
ليسيليسيليية تيلييك االن يت يهيياكييات ال يتييي لييم تيتيسييع اىل اليليحيظيية كييل
األوراق لتدوين تفاصيل أحداثها املدوية.
ولكن ومهما بلغ حجم التغابي والتغافل عن كافة تلك

اليحيقييائييق اال ان الييذاكييرة اليعييامليييية سيتيبيقييى األرش ييييف اليحيياضيير
الذي سيؤرق املضاجع يوما وما عليكم اال ان تخروهم باننا
يف اليمن ال نقدم سوى الحقيقة التي ال تحتاج الن نصبح يف
هوليود وننافس افالم الجيمس بوند وعمالقة األكشن نحن
عييى ارض حديثها يمني وليغيية رجيياليهييا نييران وش ييرار ال نقتل
أطفالنا بييل نحميهم ميين بطش املجرمن نحن ال نقاتل من
أجييل املييال فبلدنا شحيحة نحن ال ندمر الشعوب ميين أجل
اليشيهييرة فتاريخنا محفوظ ولكننا سنضحي بكل قيطييرة من
دماءنا يف سبيل عزتنا وكرامة شعبنا ووطننا ولم تعد تجدي
معنا كافة أنواع تصنيفاتكم املشراة باألموال..

الجاسوس الربيطاين يف الرشق األوسط يكشف حقيقة السعودية
أصي ييدرت وزارة ال ييدف يياع األمييري يك يييية تييرجيمييات
لعدد من وثائق املخابرات العراقية تعود إىل
ع يهييد صي ييدام ح يسيين أح ييده ييا  ،ت يقييرييير مييديييرييية
االس يت يخ يبييارات اليعيسيكييرييية ال يعيياميية ال يص ييادر يف
سبتمرعام  2002م بعنوان " ظهور الوهابية
وجييذورهييا اليتييارييخيييية "  ،يييوضييح أن الحكومة
اليعييراقيييية كييانييت عييى دراي يية بيياألهييداف الشائنة
للوهابين يف اململكة العربية السعودية والتي
ُت يع ييرف ع ي ي ً
يادة بييال يس يل يف يييين يف خ ييدم يية امل يصييالييح
اليغييربيييية ليتيقييويييض اإلس ييالم  ..ييعيتيمييد اليتيقييرييير
اعيتيمييا ًدا كيبيرًا عييى مييذكييرات السيد همر التي
تصف بالتفصيل كيف قام جاسوس بريطاين
بييال يشييرق األوسي ييط يف مينيتيصييف ال يق ييرن اليثيياميين
عي يشي يير بي يياالتي يصي ييال ب يع يب ييد ال ي ييوه ي يياب  ،إلني يش يياء
ن يس يخ يية هي ييدامي يية مي يين اإلس ي ي ييالم وه ي ييي ال يط ييائ يف يية
س يي يئ يية ال يس يم يع يية ال ييوه يياب يي يية  ،الي يت ييي أص يب يحييت
عيميياد اليتييأسييييس للنظام اليسيعييودي وتييم قمع
ً
مؤقتا من قبل جيوش العثمانين يف
الحركة
منتصف القرن التاسع عشر ولكن بمساعدة
ال ييريي يط يياني يي يين  ،عي ي يياد الي ييوهي يياب ي ييي ييون ورع يياتي يه ييم

ال يس يعييوديييون إىل اليسيليطيية وأس يس ييوا دوليتيهييم
يف عي ييام 1932م وم ين ييذ ذلي ييك ال يح يين  ،ت يع يياون
ال يس يع ييودي ييون عي يين ك يث ييب مي ييع األم ييري يك يي يين يف
تمويل مختلف املنظمات األصولية اإلسالمية
وغي ييرهي ييا مي يين ال يع يم يل يي ييات ال يس ييري يية األم ييري يك يي يية
وخاصة "الجهاد" يف أفغانستان.
ويف ن يف ييس الي ييوقي ييت ك ي ييان ال يس يع ييودي ييون
ي يس يت يخ ييدم ييون ال ي ي ييرثوات ال يهييائ يليية
واألمي ييوال اليتييي حيصيلييوا
ع ي ي يل ي ي يي ي ي يه ي ي ييا م ي يين
الينيفييط يف نشر
هي ي ي ي ييذا املي ي ييذهي ي ييب
املينيحييرف يف دول
الي يع ييال ييم مي يين اج ييل
نشر اذرعهم وبسط
س يي يطييرت يهييم ع ييى ه ييذه
الي ي ي ييدول وصي يني يف ييت ه ييذه
املي يح يياوالت ع ييى ان يه ييا اكيير
حملة دعائية يف العالم.
باإلضافة إىل ما تم الكشف

عينييه يف م ييذك ييرات ه يميير ف ييإن تيقييرييير امل يخييابييرات
العراقية يُعلن ً
أيضا بعض االدعاءات املفاجئة
املستمدة من األعمال املنشورة باللغة العربية
وال يتييي لييم تيتييم تييرجيميتيهييا إىل اإلنيجيلييييزييية وكيمييا
يذكر التقرير فإن كال من عبد الوهاب وراعيه
ابن سعود الذي أسس األسرة السعودية كانا
من أصل يهودي  ..عى سبيل املثال كتب د.
مصطفى توران يف يهود ُ
الدمية أن محمد
ب يين ع يبييد ال ييوه يياب ك ييان م يين س ييالل يية عييائيليية
ي يهييود الي ُيدم يييية  Donmehم يين تييركييييا.
كي ييان م يين ن يسييل أت يب يياع امل يس ييييح امل يييء
ال يشييرييير ليليييهييودييية  ،شيبيييتيياي زييفييي
 Shabbetai Zeviال ييذي صييدم
ال يعييالييم ال يي يهييودي يف ع ييام 1666
من خالل اعتناق اإلسالم .نظرًا
ل يك ييون ييه لي يغ ي ًيزا م يق ي ً
يدس ييا  ،ق ييام
أتيبيياع زييفييي بتقليد اعتناقه
اإلس ييالم مييع اليحيفيياظ عى
م ييذاهي يبي يه ييم ال يق يب يل يي يية س ي ييراً.
يف أوروب ي ييا  ،ق ييادت ال يشييابييات يييين يف

ن يهيياييية امل يط يياف ب يعييد ق ييرن م يين ال ييزم ييان م يين قيبييل
ج يياك ييوب ف ييران ييك  ،م ييدع يي ييا أني ييه ت يج يس ييييد ل ييزيف
ووف ي ًيق ييا ل يل يحيياخييام أن يت يي يل يمييان يف "ال يق يض يياء عييى
األفيون"  ،فإنهم ينتمون إىل روتشيلد الذين
كييان ليهييم يييد يف تييأسييييس امليتينييورييين اليبييافييارييين.
ت يم ييرك ييز م يج يت يم ييع دوني يمي ييه يف ت ييرك يي ييا يف مييدي ينيية
سالونيكا التي أصبحت مرتعً ا لنشاط ماسوين
وتطورت منه حركة الشباب الريك مما ساعد
ع ييى ان يه يي ييار اإلمي ييراطي ييوريي يية امل يس يل يم يية ل ييألت ييراك
ال يع يث يمييان يييين وهي ين يياك دل يي ييل ع ييى أن أت ييات ييورك
نفسه  ،مؤسس الدولة الركية الحديثة كان
من أصل دونمة ً
أيضا يؤكد توران أن جد عبد
ال ييوه يياب ،كي ييان سيليييمييان يف ال ييواق ييع ش ييومل ييان ،
بيعييد أن ك ييان يينيتيمييي إىل اليجيياليييية اليييهييودييية يف
بورصة يف تركيا وميين هناك استقر يف دمشق
حيث تظاهر باإلسالم لكنه ُطرد عى ما يبدو
بسبب ممارسته الشعوذة ثم هييرب إىل مصر
وواج ييه اإلداني يية م ييرة أخ ييرى فييذهييب يف طييرييقييه
إىل اليحيجيياز حيث تييزوج وأنيجييب عبد الييوهيياب
ً
وفقا للتقرير فقد تم ادعيياء اليييشء نفسه يف

• امل�ص��ادف��ة ال��راب�ع��ة م��ع س��امل��ن ح�ي��اً :ص��ادف أن زار
ساملن مدرستنا النجمة الحمراء عصراً أحد األيام يف
سبتمر 1974م كنت يف اليصييف الييرابييع االبيتييدايئ وكنا
نحضر لييالحيتيفييال بييأعيييياد ثييورة 26سيبيتيميير و14اكيتييوبيير
وعيد االستقالل.
م��الح�ظ��ة :فييريييق اليجيميبيياز يف مييدرسيتينييا ك ييان ميكييون
من أفضل ستة العبن وهم :احمد مسعد القردعي-
ميحيمييد نيياصيير ال ييواق ييدي -سيعييييد ميحيمييد صييالييح -عيبييده
ث يياب ييت ال يع يس يييل -ع يبييدال يج يبييار ال يش يغ ييدري -ع يبييدال يقييادر
ال يييياف يعييي -وك ييان ي يقييوم بيتييدرييبينييا ميسيعييد عيبييداليحيمييييد
جعفر ،خمسة من املنطقة الوسطى وواحد من يافع،
لكن لم نكن نسمع يوماً أن هذا شمايل وذاك جنوبي
اإلخوة يف جنوب الوطن كانوا وحدوين مخلصن من
عام 1967م إىل 1994م أما بعد 1994م "كلك نظر".
عودة إىل املوضوع :كانت فرق النشاطات املختلفة
متواجدة وقد بدأ ساملن بتفقد فريقنا للجمباز جاء
وصافحنا جميعنا ثم قال:
ايي ييش ي ين يق يص يكييم رد م يس يع ييد ع يب ييدال يح يم يي ييد يينيقيصينييا
الحصان الخشبي وتوابعه االسرنج واإلسفنج عايل
ً
وفعال
الضغط ..قال سهل سيتم توفرها خالل يومن
توفرت خالل يومن..
ول ييم ي يميير أس يب ييوع ييان إال وق ييد رف يع ينييا م يس يتييوانييا ك يثييراً
ويف عييروض يييوم 26سبتمر من عييام  1974إضافة إىل
عروض 14اكتوبر من نفس العام حصل فريق الجمباز
ملدرستنا عى املركز األول من بن فرق كل املدارس ولم
يكن أفضل منا غر املنتخب الوطني للجمباز.
مييالحيظيية :عييى ذكيير املينيتيخييب الييوطينييي للجمباز عييام
1974م إىل 1976م كييان ق ييوام فييريييق الييذكييور 16العييب
وفريق البنات 41العبة أما يف الوقت الحاضر فال يوجد
العبات جمباز ألسباب معروفة وكأنه رجس من عمل
اليشيييطييان ع ييودة إىل امل ييوض ييوع :لييم نيصييل إىل ميسيتييوى
مييرتيفييع إال بيعييون اليلييه وبيجيهييودنييا وبيتيشيجييييع شخص
الرئيس ساملن رحمة الله تغشاه اليوم وكل يوم.

كلك نظر

احمد القردعي

امل يق يياوم يين ال يث ييوري يين ال يي يم ين يييين امل يت ييواج ييدي يين آن ي ييذاك يف
املناطق الوسطى لم نصدق الخر الشفهي يف البداية
وت يي يق ينييا م يين ص يح يية ال يخ يير م يين إذاع ي يية ع ي ييدن ،ل يك يين لييم
نيسيتييوعييب بييأنييه ي يسيياري انيتيهييازي وميغيياميير وغييرهييا من
التوصيفات..
• وع�ن��دم��ا ان�ض�م�ي�ن��ا إىل ع�ض��وي��ة ال �ح��زب االش ��رايك
اليييمينييي يف 1978/10/11م واسيتيميعينييا إىل اليعيميييمييات
التي تدينه وتصفه بارداء مفردات اللغة كنا نعترها
ت يهييوي يمييات واج يت يه ييادات ل ييم ت يقييدم أدل يية ميقينيعيية تييدييين
س ييامل يين وع ين ييدم ييا غ ييادرن ييا امل ين يياط ييق ال ييوس يط ييى واليتيحيقينييا
بيياليكيليييية اليعيسيكييرييية يف جينييوب الييوطيين لييم ييتيغيير رأيينييا
وبيعييد اليتيخييرج وجييدنييا اليعييديييد ميين أعيضيياء اليحييزب قد
تيميسيكييوا بينيفييس ال ييرأي ليكيين ردود ق يي ييادات املينيظيمييات
القاعدية الحزبية تؤكد أن هذا رأينا مسجل يف املحاضر
ونحن األقلية يتوجب علينا أن نخضع لرأي األغلبية..
• م��ع م��رور السنن ك��ان��ت ت��وج��د همسات ت��ؤك��د أن
ساملن استشهد مظلوماً لكنها كانت تقال يف املجالس

احمد الفقيه

تدويل األزمة اليمنية
إىل أين ؟!

يييرى اليكيثيير ميين امليحيليليين اليسيييياسيييين واليبيياحيثيين يف
ال يش ييأن ال يعييربييي وق يضييايييا ال يش ييرق األوسي ييط أن ال يحييرب
اليمنية قد يطول مداها بسبب دخييول أطييراف عربية
وإقليمية ودولية وأممية  ..إضافة إىل أن هناك تالعباً
بيياألوراق اليمنية  ..مما يجعل الوصول إىل إتفاق بن
األطراف املتصارعة شبه مستحيل ..
يف ظييل هيكييذا أوضيياع مثقلة بيياألعيبيياء وغيييياب الجهد
ال ييدويل اإلن يسيياين واإلع يم يياري يف اليييميين هييو مييا أدى إىل
إفي ي ييراغ اإلس ييرات يي يج يي يية م يين ف يح ييواه ييا اإلني يسي يياين واملي ييدين
وج يع يل يهييا ق يياص ييرة ع ييى ال يش ييق ال يع يس يكييري الي ييذي ييمييييل
لصالح العدوان ..
م يين ه ييذا امل ين يط يلييق ف ييإن ع ييام ييل ال ييزم يين ي يع يتيير حيياس يميياً
وخ يط ييراً ل ييدى جيمييييع األطي ييراف فييالييذييين يييراه ينييون عييى
عنصر الزمن عى الصعيد العسكري وسياسة املراوغة
والتكتيك واللعب بالعصا والجزرة سيصلون يف نهاية
املطاف إىل محطات متعددة وسيناريوهات متباينة قد
تنعكس آثارها عى الكثر من دول املنطقة وغرها ..
إن إشيكيياليييية ال يقييوى اليسيييياسيييية والييوطينيييية يف اليييميين
تصنع اليحييدث وال تيقييوده وأن معظم اليحييوادث التي
دارت يف اليسييابييق بيين كييافيية األط ييراف كييانييت ع يبييارة عن
تفاوضات استعراضية ليس إال ..
ييبييدو أن ثيقييافيية اليتيميلييك اليسييييايس مييازالييت قييابيعيية يف
ع يقييول اليكيثيير ميين ال يقييوى اليسيييياسيييية ورجي يياالت اليحييل
والعقد  ,لذا علينا أن ندرك أن الحرب املنسية يف اليمن
سيكون لها نتائج كارثية يف املستقبل بغض النظر عن
حسابات األرباح والخسائر لطرف دون اآلخر..
ويف ظ ييل غ يي يياب ال ييدس يت ييور والي يق ييوان يين وامل ييؤس يس ييات
الييدس يتييورييية وامل يشيياح ينييات ال يس يييياس يييية وال يحييزب يييية اليتييي
ستسهم يف تكريس الفوىض الخالقة والركود السيايس
والشلل الفكري والثقايف مما يرك آثاراً سلبية مدمرة
عى املدى البعيد إجتماعياً وإنسانياً واقتصادياُ ويخلق
حيياليية ميين ال يش يعييور امل يتييزايييد ل ييدى كييافيية ف يئييات امليجيتيمييع
باليأس والسقوط األخالقي واالنيجييرار وراء الخيارات
اليعينيييفيية وامل ي ييدارات اليسيياخينيية  ..فييال يصييراعييات اليقييائيميية
ال ييييوم يف شيتييى أرج يياء الييوطيين هييي إفي ييرازات نيياتيجيية عن
عييدم وضييوح الييرؤى السياسية وتييداخييل سيناريوهات
إقليمية ودولية وأممية يف الشأن اليمني ,ولهذا ال بد
من توحيد اإلرادة السياسية بن كافة القوى الوطنية
والحزبية والسياسية ..
وهذا لم ولن يتم إال بتوحيد الرؤى وتوسيع خيارات
اليحيلييول التوافقية وتيبييادل اآلراء بييروح رييياضيييية عالية
وت يق ييدي ييم الي يتي ين ييازالت م يه يمييا ك ييان ييت م يج يح يفيية م يين أج ييل
مصلحة الييوطيين اليعيلييييا واليحيفيياظ عييى وح ييدة أراضييييه
وأمينييه الييوطينييي واليقييومييي وهييذا يحتاج اىل إعييادة رسم
ال يخ ييارط يية ال يس يييياس يييية ل يل يي يميين ال يج ييدي ييد دون غ ييال ييب أو
مغلوب إذا كنا فعال جادين لبناء دولة مدنية حديثة..
هي يني يياك جي يهي ييات مييا
ودول م ي ي ييا ت يس يع ييى
لي ي ي يت ي ي ييدوي ي ي ييل األزمي ي ي ي ي يية
ال يي يم ين يي يية وإدخ ييالي يه ييا
يف دائ ييرة ال يصييراعييات
الي ي ي ييدول ي ي ي ييي ي ي يية بي يحي ييي ييث
تكون جزءاً ال يتجزأ
مي يين إدارة األزمي ي ييات
وال ي يس ي يي ي ين ي يياري ي ييوه ي ييات
ال ي ي ي ي ييدول ي ي ي ي يي ي ي ي ي يية ال ي ي يت ي ي ييي
تتمناها تيلييك الييدول
االس يت يع يم يياري يية فيييمييا
ي ي ي ي يس ي ي ي يمي ي ي ييى بي ي يعي ي يص ي يير
صينيياعيية األزم ييات لييذا
ع يل يي ين ييا أن ني ي ييدرك أن
أي مي ي ييوقي ي ييف ي يت يخ ييذ
من قبل تلك القوى
ال يعييامل يييية أو األنيظيميية
اإلقيليييميييية والييدول يييية
ضد أي دولة يتحدد
عييى ضييوئييه ميسييارات
ومي ي ييدارات وخ يي ييارات
م ي ي يين أه ي ي ي ييم ب ي يني ييودهي ييا
مي يص ييال ييح وأج ي يني ييدات
تيلييك األن يظ يميية اإلقيليييميييية والييدول يييية بييالييرغييم ميين تيبيياييين
ال ييرؤى وت يعييدد اآلراء وتييداخييل امليصييالييح يف مييابيين تلك
الدول ..لذا ال بد أن ننطلق من أولويات السالم املبني
ع ييى روح ال يتييوافييق اإلن يس يياين وع ييدم ال يك ييييل بيميكيييياليين
ودون خ يلييط األوراق ال يس يييياس يييية ب ي يياألوراق اإلن يسييان يييية
أو العسكرية ال بييد أن تيكييون األولييوييية العليا للجانب
اإلن يس يياين بييوقييف ال يح ييرب وف يتييح م يطييار صينيعيياء ال ييدويل
وميناء الحديدة بدون شروط مسبقة إذا كانت هناك
نية صادقة لدول تحالف العدوان  ,أما اللعب بالعصا
والجزرة فلن يجدى مهما حاول القائمون عى عملية
السالم استخدامها ضد حكومة صنعاء .
فوقف الحرب يف اليمن مرتبط إرتباطاً وثيقاً بالجانب
اإلنساين وهذا لن يتم يف ظل الحصار الشامل وغياب
الحلول التوافقية بن كافة األطراف ..

كلما طــال أمد
الحرب انفتح الباب
عــلــى مــراعــيــه
لــــلــــتــــدخــــات
اإلقليمية والدولية
واألممية

يف ظل التاعب
بـــاألوراق اليمنية
لــــم ولـــــن يــكــون
هــنــاك ســــام وال
أمــن واستقرار يف
املنطقة

كاتبة يحيى السني  -كندا
ييهييود الييدونيميية وأصييل الييوهييابيييين اليسيعييودييين
رفعت سليم كبار .

بمناسبة ذكرى استشهاده الـ ..43مصادفات مع ساملي حيًا وميتًا وأرسار عن استشهاده تنرش ألول مرة ()3-2
• املصادفة الخامسة مع ساملن حياً :بعد استكمال
ال يعييام الي ييدرايس 75 74-زار سييامليين امل ييدرس يية وأطيليعيتييه
اإلدارة عى مستوى التفوق الدرايس.
ومن بينها الرقم القيايس الذي أحرزه خمسة طالب
من الصف الرابع ابتدايئ وهم :احمد مسعد القردعي
549درجي ي يية م يين  550درجي يية وع يب ييدال يج يب ييار ال يش يغييدري
وسعيد محمد صالح نفس الييدرجييات وعبده محمد
ناجي الرحم وعبده الحقر  548من مجموع  550درجة
وقييد طلب ساملن حضور الطلبة املذكورين قالوا له:
مييوجييود طييالييب واحييد واليبيقيييية غ ييادروا ليقيضيياء اإلجييازة
اليصيييفيييية اس يتييدعييوين وح يضييرت أم ييام الييرئييييس سييامليين
الذي أشاد بمستواي الدرايس ومنحني مكافأة مالية
وهي أول مكافأة مالية أحصل عليها بحيايت..
• املصادفة السادسة مع ساملن حياً :يف عام 1976م
سأل املناضل عيل صالح عباد "مقبل" أحد الفالحن
وال ييذي ييعييرف بييأنييه ييحييب سييامليين كيثييراً ايييش لييون هييذا
اليشييال؟ رد عليه :أبيض قييال مقبل :ال ،ساملن قال:
أن هذا اللون هو أحمر .رد عليه الفالح :خالص أحمر
ما دام قال ساملن انه أحمر.
• امل �ص��ادف��ة ال�س��اب�ع��ة م��ع س��امل��ن ح �ي��اً :س�م�ع�ن��ا أن��ه
ذهب إىل إحدى مدارس البنات بصفته ويل أمر طالبة-
وهذا الشأن فصلته لهذه الصحيفة يف وقت سابق.-
• اك �ت �ف��ي ب ��ال �ح ��االت أو امل �ص ��ادف ��ات امل ��ذك ��ورة أع ��اه
وعي ييددهي ييا س يب ييع م يين عي يش ييرات ال ي يح ي يياالت ..ال يل ييه يييرحييم
الييرئييييس اليشيهييييد سييامليين ك ييان وم ييا زال حيبييييب املييالييين
بمعنى الكلمة.
ً
ميتا
مصادفات مع ساملني
قصدي من عبارة مصادفات مع ساملن ميتاً :هو ما
سمعت عنه سلباً وإيجاباً منذ استشهاده يف 26يونيو
من عام 1978م إىل اليوم.
• أول املصادفات مع ساملن كانت بتاريخ استشهاده
وبصراحة نحن مجموعة من الشباب أعضاء منظمة
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اليخيياصيية وبيعييد أح ييداث 13يينيياييير 1986م وكييذلييك بعد
الوحدة اليمنية عام 1990م زادت األصوات التي تؤيد
هذا الرأي لكنها لم تدون وظلت شفاهية.
• يف كتابه املعنون" :م��ن م��ذك��رايت" -الجزء الثاين-
الصادر يف شهر ديسمر من عام 2014م كتب اللواء
الركن عيل محمد صالح عن مقتل الرئيس سالم ربيع
عيل عام1978م من صفحة  500إىل الصفحة 511وفق
املصادر املتاحة.
• ويف ك �ت �ي �ب��ه امل� �ع� �ن ��ون":م ��ؤام ��رة اغ �ت �ي ��ال ال �ش �ه �ي��د
إبراهيم الحمدي" كتب األستاذ احمد يحيى الديلمي
عن الرئيس سالم ربيع عيل وفق املصادر املتاحة.
أسرار عن استشهاد ساملن تنشر ألول مرة
يف بييداييية اليكيتييابيية عيين هييذا املييوضييوع امليهييم أود اليقييول
أن ين ييي ل يس ييت أف يض ييل م يين غي ييري م يين ال ييذي يين ك يت يب ييوا عيين
الرئيس ساملن ربيع عيل لكن الحظ حالفني بالحصول
عى معلومات مهمة من أحد أعضاء اللجنة املركزية
املطلع جييييداً عييى طبيعة اليخييالف بيين الرئيس ساملن
وبن بعض أعضاء املكتب السيايس واللجنة املركزية
للتنظيم السيايس املوحد للجبهة القومية منذ أواخر
عام 1976م إىل تاريخ استشهاده.
مالحظة :بصراحة أنا لم أبحث عن املصدر بل هو
ال ييذي ات يصييل بييي وق ييال يل مييا ذك ييرت أع يياله م يشييراً إىل
أنه عضواً يف اللجنة املركزية من عام  1972والفرات
الالحقة ..وان املعلومات التي سيعطيني إياها غرضه
براءة ذمة بإنصاف ساملن.
سألته عن اسمه قال مش ضروري وأضاف :لو عرف
اسمي سينتقدين كل من يعرفنني ويقولون :ملاذا لم
تكشف الحقائق من زمان.
سألته من أين يعرفني؟ قال :من خالل كتاباتك يف
صحيفة"26سبتمر" عودة إىل املوضوع :لم ألح عى
املصدر بمعرفة اسمه واكتفيت بأن تكون املعلومات
ً
وفعال كانت مهمة.
مهمة..
يتبع العدد القادم.

يتبع

كلمات مضيئة :
صفوة القول  :لم ولن يكون هناك سالم حقيقي يف
اليمن إال برحيل التحالف عن األرايض اليمنية املحتلة
التي سيطرت عليها الدولتان السعودية واالمارات يف
 26م ييارس 2015م وال ييذي أدع ييى فييييه اليتيحييالييف تحت
ع ين يياوي يين زائي يف يية وش ي يعي ييارات ه ييالم يي يية م يين ق يب ييييل ن يصييرة
اليشييرعيييية املينيتيهيييية اليصييالحيييية  ,وق ييد أثيبيتييت اليسينييوات
اليسييت امليياضيييية ميين عيميير اليحييرب اليعييدوانيييية اليغيياشيميية
عى اليمن أنها لم تكن سوى غطاء وذريعة لألجندة
غر املعلنة والتي ال تزال تتكشف تباعاً يوماً إثر يوم ..
ً
دليال عى ذلك ما تعيشه املحافظات الجنوبية
يكفي
من أزمات اقتصادية خانقة وأوضاع اجتماعية مردية
وفوىض أمنية وغرها فيما تميض السعودية واالمارات
يف تعزيز سيطرتهما عى االرايض اليمنية يف حضرموت
واملهرة وأرخبيل سقطرى وكافة الجزر اليمنية يف البحر
ال يعييربييي وخ يل ييييج ع ييدن وبي يياب امل ين ييدب وع يس يكييرة امل ييوائن
واملنشآت الحيوية واملنافذ الحيوية واملنشآت النفطية
 ,ونهب الرثوات  ,وإنشاء املعسكرات مما يجعل اليمن
حديقة خلفية للدولتن منزوعة السيادة ..
إن مستقبل اليمن وأمنه الوطني والقومي مرهون
ب ييييد أب ينييائييه األوفي يي يياء ورج ييال ييه امل يخ يل يصيين ال ييذي يين ن ييذروا
أرواحهم ودماءهم فدا ًء لهذا الوطن الغايل ..فال سالم
وال ح ييوار يف ظييل اح يتييالل س يعييودي إمي ييارايت فيلييرفيعييوا
أياديهم ً
أوال عيين السيادة اليمنية وليحملوا عصاهم
ويرحلوا وليركوا اليمن لليمانين  ..فأهل اليمن أدرى
ً
بيشيعييابيهييا وسيتينيتيصيير اإلرادة اليييمينيييية ع يياج ييال أم آجييال
وسينيعييييد ليليحيكيميية اليييمييانيييية أليقيهييا ورونيقيهييا اليتييارييخييي
واليحيضيياري والييديينييي بيهيياميية مييرفييوعيية وإرادة صيليبيية ال
تلن وال تستكن !!..
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فيما سالح اجلو املسير يستهدف قاعدة خالد اجلوية

مصرع وإصابة أكثر من  60من املرتزقة وضباط
سعوديني في عملية نوعية بالوديعة
اس � �ت � �ه� ��دف س� � ��الح ال � �ج� ��و امل � �س � ��ري ،ف� �ج ��ر ال �ج �م �ع ��ة
امل ��اض� �ي ��ة ،ق ��اع ��دة امل �ل ��ك خ ��ال ��د ال �ج ��وي ��ة يف خ�م�ي��س
مشيط.
وأوض��ح املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة
ال �ع �م �ي ��د ي �ح �ي��ى س ��ري ��ع يف ب� �ي ��ان ،أن س ��الح
ال�ج��و امل�س��ري اس�ت�ه��دف ب�ط��ائ��رة قاصف
 2kق ��اع ��دة امل �ل��ك
خالد يف

"الشعب" تنظم دورة تدريبية ملنتسبي
أقسام الشرطة بأمانة العاصمة

خميس مشيط وكانت اإلصابة دقيقة .
وأش� ��ار إىل أن ه ��ذا االس �ت �ه ��داف ي ��أيت يف إط ��ار ال ��رد
املشروع والطبيعي عىل تصعيد العدوان واستمرار
الحصار عىل الشعب اليمني.
كما نفذ سالح الجو املسري عملية عسكرية واسعة
ونوعية استهدفت معسكراً تدريبياً تابعاً لتحالف
العدوان األمريي السعودي يف منطقة الوديعة.
وأوض��ح املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة
ال �ع �م �ي ��د ي �ح �ي ��ى س� ��ري� ��ع يف ب � �ي � ��ان ،أن ال �ع �م �ل �ي��ة
ُن� ِّف��ذت بعشر ط��ائ��رات م�س��رية ن��وع ق��اص��ف 2K
واس�ت�ه��دف��ت م��رك��ز ال�ق�ي��ادة وم��واق��ع ال�ت��دري��ب
وق �ط��اع��ات ال�ح�ش��د وم ��واق ��ع أخ��رى
داخل املعسكر.
وأكد أن اإلصابات كانت دقيقة،
م �ب �ي �ن ��اً أن ال �ع �م �ل �ي ��ة أس � �ف � ��رت ع��ن
م �ص ��رع وإص� ��اب� ��ة أك � ��ر م ��ن  60م��ن
م ��رت ��زق ��ة ال� � �ع � ��دوان ب �ي �ن �ه ��م ق � ��ادة،
ب � ��اإلض � ��اف � ��ة إىل م � �ص � ��رع ع � � ��دد م ��ن
الضباط السعوديني.
وأش � � � � ��ار ال� �ع� �م� �ي ��د س � ��ري � ��ع إىل أن
ال � �ع � �م � �ل � �ي� ��ة ن � � �ف� � ��ذت وه � � � ��ي م ��وث� �ق ��ة
ب ��ال �ص ��وت ال � �ص � ��ورة ،الف� �ت� ��اً إىل أن ��ه
سيتم بث مشاهدها الحقاً.

 10ط � � � ��ائ � � � ��رات
قاصف  2kتنفذ
املهمة بنجاح
اس� � � � �ت� � � � �ه� � � � ��داف
م� ��رك� ��ز ال� �ق� �ي� ��ادة
وق � � � � �ط� � � � ��اع� � � � ��ات
احل � � � � � � � � � �ش� � � � � � � � � ��د
وال � � � � �ت� � � � ��دري� � � � ��ب
مب� � �ع� � �س� � �ك � ��ر ف� ��ي
الوديعة

خالل تدشني حملة الوفاء لألسرى واملفقودين وأسرهم بصنعاء

اجلماعي :ضرورة دعم ذوي األسرى واملفقودين اعتراف ًا بتضحياتهم ومعاناتهم
تغطية :موىس الحبابي
تصوير :فهد الجويف

نظمت الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد
وم ��ؤس �س ��ة "ال �ش �ع ��ب االج �ت �م ��اع �ي ��ة ل �ل �ت �ن �م �ي��ة"
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع وزارة ال��داخ �ل �ي��ة امل��رح �ل��ة األوىل
م��ن ال ��دورات التدريبية وال�ت��وع��وي��ة والتثقيفية
ال� �خ ��اص ��ة ب �ت �ع ��زي ��ز ال �ش �ف ��اف �ي ��ة وال � �ن� ��زاه� ��ة ل ��دى
منتسبي أقسام الشرطة.
وت �س �ت �ه��دف امل��رح �ل��ة األوىل ال �ت ��ي ت�س�ت�م��ر م��ن
 26يونيو إىل  14يوليو القادم عدد من كوادر
أق �س ��ام ال �ش��رط��ة يف ب�ن��ي ال �ح ��ارث ،ال�س�ب�ع��ني،
ومعني بأمانة العاصمة.
ويف اف� �ت� �ت ��اح ال � � � ��دورة أك � ��د م ��دي ��ر أم � ��ن أم ��ان ��ة
العاصمة العميد معمر هراش إن هذه الدورات
ث�م��رة م��ن ث�م��ار ج�ه��ود ال �ق �ي��ادة إلص ��الح ال�ج�ه��از
األمني ووقف الفساد الذي يعترب آفة تنخر يف
جسد الشعب اليمني وله أوجه متعددة.
ودع��ا منتسبي أق�س��ام ال�ش��رط��ة يف امل��دي��ري��ات
املشمولة باملرحلة األوىل إىل بذل الجهد لتلقي
املعارف واملهارات التي تؤهلهم لالرتقاء بعملهم
ومكافحة الفساد بكل اقتدار وجدارة.
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ث �م ��ن م ��دي ��ر ع� ��ام اإلدارة ال �ع��ام��ة
مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد وت �ج ��اوزات ال �ش��رط��ة ال�ع�م�ي��د
ع �ب ��د ال �غ �ن ��ي ال � �ط� ��اووس دور ال �ه �ي �ئ��ة ال��وط �ن �ي��ة
ال�ع�ل�ي��ا مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد وم��ؤس �س��ة "ال�ش�ع��ب
االجتماعية للتنمية" يف إقامة الدورة التدريبية
الهافة إىل االرتقاء بالوعي لدى الجهاز األمني
يف مكافحة الفساد.
وأش � � ��ار إىل أن ه � ��ذه ال � � ��دورة ت �س �ه ��م يف ب �ن��اء
ك � ��وادر ق � ��ادرة ع ��ىل ال �ق �ي ��ام ب ��واج �ب ��ات �ه ��ا األم �ن �ي��ة
املقدسة يف إط��ار الخطة األمنية املستوحاة من
الرؤية الوطنية التي تهدف إىل تنمية القدرات
وامل � � �ه � � ��ارات وامل � � �ع� � ��ارف وأداء امل � �ه � ��ام يف ح �ف��ظ
واستقرار الوطن.
وكان رئيس دائرة التوعية والتثقيف بالهيئة

ال��وط �ن �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد ع � ��ادل ع��يل
أح �م��د ال�ع�ق�ب��ي ق ��د أك ��د أن ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذه ال ��دورة
التدريبية يأيت تنفيذا ً ألحكام القانون رقم ()39
لسنة  2006ميالدية بشأن مكافحة الفساد
والئحته التنفيذية وق��ان��ون هيئة الشرطة رقم
( )15لسنة 2000م وتنفيذا ملضامني الرؤية
الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ولفت إىل أن الدورة تهدف إىل تنمية قدرات
ق � � �ي� � ��ادات وض� � �ب � ��اط اق� � �س � ��ام ال � �ش � ��رط � ��ة ب ��أم ��ان ��ة
العاصمة يف مجال الشفافية والنزاهة والحد
م��ن ال �ف �س��اد وت �ج ��اوزات ال �ش��رط��ة وب �ي��ان ال ��دور
الفاعل املناط بهم يف مكافحة مظاهر الفساد
املختلفة ك��ال��رش��وة واالب �ت��زاز ون�ه��ب امل��ال ال�ع��ام
وإرس ��اء م�ب��ادئ ال�ش�ف��اف�ي��ة وال�ن��زاه��ة وامل�س��اءل��ة
يف أداء م�ن�ت�س�ب��ي امل��ؤس �س��ات األم �ن �ي��ة وأق �س��ام
الشرطة.
ب��دوره أوض��ح املدير العام ملؤسسة "الشعب
االج�ت�م��اع�ي��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة" ال��دك�ت��ور أح�م��د ال�ك�ب��ي
أن ال� ��ربن� ��ام� ��ج ال� �ت� ��وع� ��وي وال �ت �ث �ق �ي �ف ��ي ال �خ ��اص
بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والوقاية
م �ن��ه ل ��دى م�ن�ت�س�ب��ي أق �س ��ام ال �ش��رط��ة يف أم��ان��ة
العاصمة ،الذي تم تدشينه يف فرباير املنصرم
ي �ه��دف إىل اإلس �ه ��ام يف ب �ن��اء م��ؤس �س��ات أم�ن�ي��ة
ق ��وي ��ة وف ��اع �ل ��ة ،خ ��ال �ي ��ة م ��ن م �ظ ��اه ��ر ال �ف �س ��اد،
وت� �ع ��زي ��ز ث �ق ��ة امل � ��واط � ��ن ب �ه ��ا وخ� �ل ��ق وع � ��ي ل ��دى
منتسبي أقسام الشرطة بمفاهيم الشفافية.
وأشار إىل أن الربنامج التدريبي سوف يسهم
يف تحقيق الهدف االسرتاتيجي للرؤية الوطنية
يف م �ح��ور ال �خ��دم��ات األم�ن�ي��ة وامل�ت�ض�م��ن ت�ط��وي��ر
أجهزة األمن والشرطة وتنمية قدرات العاملني
ف�ي�ه��ا وض �م ��ان ت�ج��وي��د خ��دم��ات�ه��ا وت�ح�ق�ي��ق اه��م
املبادرات يف تعزيز مبدأ احرتام القانون وااللتزام
به من قبل األجهزة األمنية.

كرمت مؤسسة "الشعب االجتماعية للتنمية"،
ط � ��الب امل� ��راك� ��ز ال �ص �ي �ف �ي ��ة امل� �ب ��دع ��ني وال� �ف ��ائ ��زي ��ن يف
الدورات الصيفية عىل مستوى محافظة صعدة،
للعام 2021م.
ُ
وخ� ��الل ال �ت �ك��ري��م ال� ��ذي أق �ي ��م يف م ��درس ��ة ال� ��درة
ب�م��دي�ن��ة ص �ع ��دة ،أش ��اد م �ح��اف��ظ امل �ح��اف �ظ��ة ال �ل��واء
محمد جابر عوض ،بالدور الذي قامت به مؤسسة
"ال� �ش� �ع� ��ب" يف امل� � �ب � ��ادرة ب� ��دع� ��م امل � ��راك � ��ز ال �ص �ي �ف �ي��ة
باملحافظة واإلسهام بشكل كبري يف إنجاح الدورات
الصيفية وتحقيق الهدف املراد منها.
وتوجه املحافظ ع��وض بالشكر والتقدير لقيادة
ً
مؤسسة "الشعب" وجميع ك��وادره��ا ،مؤكدا بأن
ً
فعال بأنها " من الشعب
مؤسسة "الشعب" أثبتت
واىل الشعب" داعياً املؤسسات الخريية والتنموية
ال��وط�ن�ي��ة إىل أن ت �ح��ذوا ح ��ذو م��ؤس�س��ة "ال�ش�ع��ب"
يف امل�ب��ادرة ب��امل�ش��اري��ع الوطنية وال��وق��وف إىل جانب
ال�ش�ع��ب ال�ص��اب��ر ال�ص��ام��د امل�ج��اه��د يف ظ��ل ال�ع��دوان
الكوين للعام السادس عىل التوايل.
وأث� �ن ��ى م �ح ��اف ��ظ ص �ع ��دة ع ��ىل امل �ب ��دع ��ني وال �ف ��ائ ��زي ��ن
يف م �ج ��االت ال ��ري ��اض ��ة واإلح� �س� ��ان واإلب � � ��داع واإلل �ق ��اء
وال �خ �ط ��اب ��ة ،وح �ف ��ظ ال� �ق� ��رآن ال� �ك ��ري ��م ،م ��ن ال �ط ��الب
امللتحقني بالدورات الصيفية ،الفتاً إىل أهمية استفادة
الطالب من الدورات الصيفية يف تنمية مهاراتهم.
وخ ��الل ال�ف�ع��ال�ي��ة ال�ت��ي ح�ض��ره��ا وك�ي��ل محافظة
ص�ع��دة ص��ال��ح ع �ق��اب ،وم �س��ؤول امل��راك��ز الصيفية
ب ��امل �ح ��اف �ظ ��ة ع �ب ��دال �ل ��ه ال � �ج� ��الل ،وم� ��دي� ��ر امل �ش ��اري ��ع
اإلنسانية يف مؤسسة "الشعب" محمد الجعدي،
وعدد من معلمي املدارس الصيفية والشخصيات
االجتماعية والرتبوية باملحافظة ،تم تكريم الفرق
ال��ري��اض�ي��ة ال�ف��ائ��زة ب��امل��راك��ز األوىل وال�ث��ان�ي��ة وال�ث��ال�ث��ة
يف دوري ك� ��رة ال� �ق� ��دم ،ب ��ال� �ك ��ؤوس وامل �ي ��دال �ي ��ات،
ف�ي�م��ا ت ��م ت �ك��ري��م امل �ب��دع��ني وامل �ت �ف��وق��ني يف امل �ج ��االت
األخ ��رى ب��ال�س��اع��ات وال�ه��داي��ا م�ق��دم��ة م��ن مؤسسة

"الشعب".
وك ��ان ��ت م ��ؤس �س ��ة "ال �ش �ع ��ب" ق ��د ن �ف ��ذت خ ��الل
ال� �ف ��رتة م ��ن  26-13ي ��ون �ي ��و 2021م ،م �ش ��روع
دعم املراكز الصيفية يف محافظة صعدة مستهدفة
 1240م�ل�ت�ح�ق��اً ب ��ال ��دورات ال�ص�ي�ف�ي��ة يف م�خ�ت�ل��ف
مديريات املحافظة.
من جهة أخ��رى كرم محافظ محافظة صعدة،
رئ �ي��س امل�ج�ل��س امل �ح��يل ب��امل�ح��اف�ظ��ة ،ال �ل ��واء م�ح�م��د
ج ��اب ��ر ع� � ��وض ،م ��ؤس �س ��ة "ال� �ش� �ع ��ب االج �ت �م ��اع �ي ��ة
ل �ل �ت �ن �م �ي ��ة" ،ن �ظ ��ري ج� �ه ��وده ��ا يف ت �ن �ف �ي ��ذ م � �ب� ��ادرات
وأنشطة خريية باملحافظة.
ويف ال� �ت� �ك ��ري ��م أش � � ��اد امل� �ح� ��اف� ��ظ ع� � ��وض ب �ج �ه ��ود
م��ؤس�س��ة "ال�ش�ع��ب" وم�ب��ادرت�ه��ا يف تنفيذ مشاريع
وأع� �م� ��ال خ ��ريي ��ة وإن �س ��ان �ي ��ة وآخ� ��ره� ��ا دع� ��م امل ��راك ��ز
ال�ص�ي�ف�ي��ة يف م �ح��اف �ظ��ة ص �ع ��دة ل �ل �ع��ام 2021م،
وإس �ه ��ام �ه ��ا ال �ك �ب ��ري يف إن� �ج ��اح ال � � ��دورات ال �ص �ي �ف �ي��ة
وتحقيق الهدف املراد منها.
ودع� � � ��ا امل � �ح� ��اف� ��ظ ع � � ��وض امل � ��ؤس � �س � ��ات ال� �خ ��ريي ��ة
والتنموية الوطنية إىل تقديم ما يمكن من املشاريع
واألع� �م� ��ال ال �خ ��ريي ��ة واإلن �س ��ان �ي ��ة ال �ت ��ي ُت �خ �ف��ف م��ن
معاناة املواطنني يف ظل ظروف العدوان والحصار.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه اع � �ت� ��رب م� ��دي� ��ر امل � �ش� ��اري� ��ع اإلن� �س ��ان� �ي ��ة
ب �م��ؤس �س��ة "ال �ش �ع ��ب" م �ح �م��د ال �ج �ع ��دي ،ت �ك��ري��م
م �ح ��اف ��ظ ص �ع ��دة ل �ل �م��ؤس �س��ة وس � ��ام ش� ��رف وف �خ��ر
واع � �ت � ��زاز ،الف� �ت ��اً إىل أن ت �ن �ف �ي��ذ امل ��ؤس �س ��ة مل �ش��اري��ع
خ��ريي��ة وإن�س��ان�ي��ة ي��أيت ان�ط��الق��اً م��ن واج�ب�ه��ا الوطني
واإلنساين والديني يف التخفيف من معاناة املجتمع
الذي يتعرض لعدوان وحصار للعام السادس عىل
التوايل.
ويف ذات ال �س �ي ��اق ك ��رم ��ت م ��ؤس �س ��ة "ال �ش �ع ��ب
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ل �ل �ت �ن �م �ي��ة" ،م �ح ��اف ��ظ ص �ع ��دة ال �ل ��واء
محمد جابر عوض ،بدرع املؤسسة ،باعتباره احد
ابرز املحافظني نشاطاً وتواضعاً وتعاوناً.

 ..وتكرم املبدعني في الدورات الصيفية بصعدة

دشنت مؤسسة "أحرار اليمن" للرعاية والتأهيل
وال�ت�ن�م�ي��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع دائ ��رة ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ب � � ��وزارة ال ��دف ��اع  ،ح �م �ل��ة ال ��وف ��اء أله� ��ل ال �ت �ض �ح �ي��ات
وال �ع �ط ��اء" األس � ��رى وامل �ف �ق ��ودي ��ن وأس� ��ره� ��م" وال �ت��ي
تستمر خالل الفرتة  26يونيو إىل  10يوليو املقبل.
ويف ال �ت ��دش ��ني أك� ��د ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال �ن ��واب
عبدالرحمن الجماعي ،أن الحملة تأيت لدعم ذوي
األسرى اعرتافاً بتضحيات األسرى يف سبيل الدفاع
ع��ن ال��وط��ن وت �ق��دي��راً مل�ع��ان��ات�ه��م يف س�ج��ون ال �ع��دوان
ومرتزقته.
واع �ت��رب ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي ُت�ع�ن��ى ب��األس��رى وامل�ف�ق��ودي��ن
وأس��ره��م خ�ط��وة م�ه�م��ة ،ت�ح�ت��م ع��ىل ال�ج�م�ي��ع ال�ت�ف��اع��ل
معها كأقل واجب نظري ما قدموه.
ودع � � ��ا ال� �ج� �م ��اع ��ي ،ح �ك ��وم ��ة اإلن � �ق � ��اذ إىل اع �ت �م ��اد
رات � ��ب ش �ه ��ري ألس� ��ر األس� � ��رى وامل �ف �ق ��ودي ��ن وت �ح��دي��د
ي��وم للتذكري بعطائهم وم�ع��ان��ات�ه��م ,وك��ذا االهتمام
باملحررين ورعايتهم وتأهيلهم.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه أش� � ��ار ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ل �ش ��ؤون

الخدمات والتنمية الدكتور حسني مقبويل ،إىل أن
القيادة الثورية والسياسية وحكومة اإلنقاذُ ،تويل
األسرى واملفقودين اهتماما كبريا تقديراً ملا سطروه
من مالحم بطولية يف ميادين الشرف واإلباء.
وأكد الحرص عىل متابعة ملف األسرى واإلفراج
عنهم  ..مشريا إىل أن الشعب اليمني أذهل العالم
ب �ص �م��وده األس� �ط ��وري يف م��واج �ه��ة ق ��وى االس �ت �ك �ب��ار

العاملي وأدواتها السعودية واإلمارات.
ف�ي�م��ا اع �ت��رب رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال ��دف ��اع واألم� ��ن ب�م�ج�ل��س
الشورى اللواء يحيى املهدي يف التدشني بحضور عدد
م��ن أع�ض��اء مجلس ال�ش��ورى ون��ائ��ب وزي��ر االت�ص��االت
الدكتور هاشم الشامي ومساعد وزير الدفاع اللواء
ع��يل ال�ك�ح��الين ورئ�ي��س الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��زك��اة الشيخ
ش�م�س��ان أب��و ن�ش�ط��ان ورئ�ي��س م��ؤس�س��ة أح ��رار اليمن

ال��دك�ت��ور مهند امل�ت��وك��ل ،الحملة دل�ي� ً
�ال ع��ىل االهتمام
باألسرى الذين مرغوا أنوف العدو يف الرتاب.
وق � ��ال" األس � ��رى ي �س �ت �ح �ق��ون امل ��زي ��د م ��ن االه �ت �م��ام
وال��رع��اي��ة وال��دع��م ألن�ه��م ك��ان��وا يف م�ق��دم��ة الصفوف
يف م ��واج �ه ��ة ال� �ع ��دوان " ..الف �ت ��اً إىل ض � ��رورة ت��وث�ي��ق
االع � �ت� ��داءات ال �ت��ي ي �ت �ع��رض ل �ه��ا األس � ��رى يف س�ج��ون
العدوان.
وك � ��ان امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل ��ؤس �س ��ة "أح � � ��رار ال �ي �م��ن"
ل �ل��رع��اي��ة وال �ت��أه �ي��ل وال�ت�ن�م�ي��ة م�ح�م��د ال �ب �ه �ل��ويل ،ق��د
أش � ��ار إىل أن ال� �ه ��دف م ��ن ال �ح �م �ل ��ة ح �ش ��د ال �ج �ه ��ود
لدعم األس��رى واملفقودين وذوي�ه��م والتخفيف من
معاناتهم عرفاناً بالجميل ورداً للمعروف.
واس �ت �ع��رض ج �ه��ود امل��ؤس �س��ة وخ�ط�ط�ه��ا يف رع��اي��ة
وخ ��دم ��ة ذوي األس � ��رى وامل �ف �ق��ودي��ن ال ��ذي ��ن س �ط��روا
مالحم بطولية يف مواجهة العدوان.
تخلل الفعالية بحضور رئيس هيئة القوى البشرية
ال �ل ��واء ع �ب��دال �ل��ه ال �ب��زاغ��ي وع ��دد م ��ن م� ��دراء ال ��دوائ ��ر
ال �ع �س �ك ��ري ��ة ب � � ��وزارة ال � ��دف � ��اع ،أن � �ش� ��ودة وم �س��رح �ي��ة
ب� �ع� �ن ��وان "ال� �ع ��ائ ��د م� ��ن امل� � � ��وت" ،ع ��ربت ��ا ع� ��ن األدوار
ال �ب �ط ��ول �ي ��ة ال �ش �ج ��اع ��ة ال �ت ��ي س �ط ��ره ��ا االس � � ��رى وه ��م
يخوضون معركة الدفاع عن الوطن.

خالل فعالية أربعينية الشهيد البخيتي بصنعاء

العالمة مفتاح :الشهيد حترك ألداء واجبه في مختلف اجلبهات ،مجسدا ً القيم واالستشعار باملسئولية

تغطية :أحمد طامش  -صالح البخيتي..
تصوير :صالح العرامي..

أقيمت بصنعاء فعالية خطابية يف أربعينية الشهيد أحمد عبدالعزيز
البخيتي.
ويف الفعالية التي حضرها قائد لواء القدس العميد الركن عيل يحيى
ال�ب�خ�ي�ت��ي ،أش ��اد م�س�ت�ش��ار امل�ج�ل��س ال �س �ي��ايس األع ��ىل ال �ع��الم��ة م�ح�م��د
م�ف�ت��اح ب��دور الشهيد البخيتي ودوره وإس�ه��ام��ه يف ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن
ضد تحالف العدوان.
وأش��ار إىل أن الشهيد ت�ح��رك يف وق��ت مبكر ألداء واج�ب��ه يف مختلف
ال�ج�ب�ه��ات ،م�ج�س��داً ب��ذل��ك ال�ق�ي��م واألخ ��الق واالس�ت�ش�ع��ار ل�ل�م�س��ؤول�ي��ة

النشأة:

نشأ بفضل الله تعاىل وكرمه يف أسرة متواضعة متصفة بالجود والكرم
هاشمية األص��ل ،مجاهدة متثقفة بثقافة القرآن الكريم ،ثقافة العطاء
والبذل والتضحية يف سبيل الله و متبعة ملنهج الرسول األعظم صلوات
الله عليه وعىل آله الطاهرين وسلم  ،ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالله و بأعالم
الهدى وباملسرية القرآنية العظيمة فقد كانت نشأته نشأة صالحة ،كان
هادئ الطباع رزيناً وحسن الخلق مُ نذ صغره ،التحق بالدراسة الرسمية
وكان حريصاً عىل النجاح والتميز ساعياً للفهم واالستيعاب والجد واملثابرة
ثم التحق بالدراسة الجامعية بجامعة صنعاء كلية الرتبية حتى وصل إىل
املستوى الثالث ولكن نظر الرتباطه بالعمل الجهادي يف جبهات الشرف لم
يكمل دراسة السنة الرابعة ,حصل عىل العلوم من املراكز الصيفية التي
ك��ان��ت ت�ق��ام تحت إش��راف أس��ات��ذة م��ن ال�ج��ام��ع الكبري بصنعاء يف منطقته
هجرة األهجر مركز اإلمام زيد بن عيل.

أبرز سمات الشهيد:

مناقب الشهيد كثرية مُ نذ صغره ُعرف متميزاً يف تحصيله العلمي فقد
كان ولداً نشيطاً مجتهداً حسن السرية والسلوك مع معلميه وأصدقائه
وك ��ان ل��دي��ه اه�ت�م��ام ك�ب��ري وب ��ارز يف ت��وع�ي��ة أس��رت��ه وأب �ن��اء م�ج�ت�م�ع��ه بعظمة
امل �ش��روع ال �ق��رآين ال�ع�ظ�ي��م ك�م��ا أم �ت��از ب�ح��رص��ه ع��ىل امل �ب ��ادرة وامل �س��ارع��ة يف
تلبية التوجيهات التي تعطى له ,نذر حياته لله وأخلص يف أعماله لله ،لم
يكن يهمه أن يقال عنه وإنما أن يرىض الله عنه ,كان ممن ال يقبلون عىل
أنفسهم الظلم والضيم وال عىل املستضعفني رغم صغر سنه إال أنه كان
يمتلك الحكمة ورجاحة عقل تتجىل يف جميع مواقفه وتصرفاته الحكيمة.

انطالقة الشهيد

ال��وع��ي وال�ب�ص��رية تجعل امل��رء يبحث ع��ن الحقيقة ليلتحق ب�ه��ا ،هذه
ن �ب��ذة م�خ�ت�ص��رة ع�م��ا ك ��ان ي�ت�ح��ىل ب��ه ال�ش�ه�ي��د م��ن ص �ف��ات وس �ج��اي��ا فقد
تحول أب��و جربيل من مقاتل يف وج��ه الحق إىل نصري للحق بل مدافعاً
جسوراً عنه ليبذل ماله ونفسه يف سبيل الله وإعالء كلمته فقد التحق
الشهيد بالعديد من الدورات الثقافية والتوعوية والعسكرية أثناء حرب

العميد البخيتي :الشهيد حت�ل��ى بثقافة
البذل والعطاء والتضحية في سبيل الله
امللقاة عىل عاتقه تجاه الوطن.
فيما أشاد عضو مجلس الشورى محمد النصريي بتضحيات الشهيد
البخيتي وم��واق�ف��ه وه��و ي��واج��ه امل�ع�ت��دي��ن ال�ب�غ��اة ح�ت��ى ارت�ق��ى ش�ه�ي��داً يف
الدفاع عن الوطن.
وأكد أهمية السري عىل درب الشهداء ومواصلة رفد الجبهات لتحقيق
االستقالل والحرية والعيش بكرامة بعيداً عن الوصاية.

من جانبه قال قائد لواء القدس العميد الركن عيل يحيى البخيتي
إن الشهيد احمد البخيتي نشأ يف أسرة مجاهدة تثقفت بثقافة القرآن
الكريم ثقافة البذل والعطاء والتضحية يف سبيل الله ..معربا ً عن الفخر
واالعتزاز باملواقف املشرفة والبطولية التي سطرها الشهيد وهو يذود
عن سيادة الوطن يف جبهات الشرف والكرامة..
ُ
وألقيت كلمة عن أس��رة الشهيد وكلمات وقصائد ،ع��ربت جميعها
عن اإلشادة بمناقب وصفات الشهيد البخيتي الذي كان أحد الشهداء
الذين سطروا تارخياً مشرفاً وهم يذودون عن حمى الوطن ضد تحالف
العدوان األمريي السعودي.
ويف ختام الفعالية تم افتتاح ملعب الشهيد احمد البخيتي بمدرسة
الواحة

امل��واق��ف امل�ش��رف��ة وال�ع�ظ�ي�م��ة ويف ج�ب�ه��ة ل ��ودر ع��ني ال�ش�ه�ي��د آن ��ذاك رك��ن
ل�ش��ؤون أف��راد م��رب��ع وك��ان ل��دي��ه ح��ري�ص��ا ع��ىل يف متابعة أف��راد الجبهة,
ويف أح ��داث االن�س�ح��اب م��ن ال�ج�ن��وب أص�ي��ب ببعض ال�ج��راح أث�ن��اء فك
الحصار ع��ن املجاهدين مما أض�ط��ره للمكوث يف املستشفى العسكري
ل�ب�ض�ع��ة أي ��ام وم ��ن ث��م ال �ع��ودة ب�ع��ده��ا إىل م�ن��زل��ه ل��ي ي��أخ��ذ ق�س�ط��اً من
الراحة ويستكمل عالجه ومع هذا ورغم ما كان يعاين منه من آالم إال
أنه فضل العودة ملواصلة عمله الجهادي وإذا به يتوجه
إىل الجبهات ويكمل مشواره الذي حدده واختاره فقصد
غايته وت�ح��رك إىل محافظة البيضاء جبهة قانية وفيها
ك��ان��ت ل��ه ال�ع��دي��د م��ن األدوار واألع �م��ال ال�ع�ظ�ي�م��ة ,ف�ق��د
عمل مساعدا لركن شؤون أفراد يف جبهة قانية والعبدية
متابعة :عبدالله الطويل
وك ��ان ن�م��وذج��اً راق �ي��اً يف اإلح �س��ان ب�ك��ل م��ا ت�ع�ن�ي��ه الكلمة
من العطف والحنان واالهتمام باملجاهدين ورعايتهم
وك� ��ان م �ث��ال ي�ح�ت��ذى ب ��ه يف األخ� ��الق وال �س �ل��وك وامل �ث��اب��رة
عمران ليشارك بعدها يف جبهة الجوف ملالحقة أوكار
واملسارعة يف األعمال اإلنسانية واالجتماعية كسب محبة
التكفرييني ثم انتقل مع رفاقه املجاهدين الذين دخلوا
ع��ام��ة ال �ن��اس وامل��واط �ن��ني وي�ش�ه��د ل ��ه ب��ذل��ك ك��ل م��ن ع��رف��ه
االسم  :خالد أحمد عيل
م�ق��ر ال�ف��رق��ة األوىل م ��درع وال �ت��ي ك��ان��ت وك ��راً ل��إره��اب
ف�ق��د ك ��ان رم� ��زاً ل�ل��مُ �ث��ل وال �ق �ي��ادة وال �ح ��رص ع��ىل م�م�ت�ل�ك��ات
الطويل .
والحاضنة األوىل للفكر التكفريي ال��ذي ي��دع��و للقتل
سبيل الله
االس � � ��م ال � �ج � �ه� ��ادي  :أب ��و
وسفك الدماء ونشر الفساد ,كان الشهيد أحد أفراد
.
جربيل
امل �ج ��اه ��د أب� ��و إب ��راه �ي ��م ال �ش ��ام ��ي وق� ��د ت �ع �ل��م واك �ت �س��ب
قصة استشهاده
امل� �ح ��اف� �ظ ��ة  :امل� �ح� ��وي� ��ت �
م �ن��ه ال �ك �ث��ري م ��ن ال �ص �ف��ات ال �ح �م �ي��دة وث �ق��اف��ة ال �ج �ه��اد
بعد ح�ي��اة حافلة ب��ال�ب��ذل وال�ع�ط��اء والتضحية يف سبيل
مديرية شبام كوكبان
واالس �ت �ش �ه��اد ,ويف أح� ��داث ت�ص�ح�ي��ح م �س ��ارات ال �ث��ورة
ال �ل��ه يف م �ي��ادي��ن ال�ع�م��ل امل �ق��دس وب �ع��د أن ق ��دم يف امل �ي��دان
املؤهل الدرايس :جامعي.
الشبابية املباركة كان خالد من السباقني إىل ميادين
ال �ن �م��وذج ال ��راق ��ي يف اإلح �س ��ان واإلن �ف ��اق واإلخ � ��الص وب�ع��د
التي
االعتصامات واملشاركني يف املظاهرات والفعاليات
أن ت��رك لنا وللجميع بصمات وصفحات مشرقة وخالدة
كانت تقام عصر كل جمعة بهدف تصحيح مسارات
يف ذاك��رة ال�ت��اري��خ وسيسجلها ب��أح��رف م��ن ن��ور ففي صباح
الثورة يف الساحات املحددة يف الصباحة وشارع املطار
األح ��د2016/3/ 27م وب�ي�ن�م��ا ه��و يف م�ه�م�ت��ه األخ ��رية يف ج�ب�ه��ة ال�ع�ب��دي��ة
ف �ق��د ك ��ان ��ت ل�ل�ش�ه�ي��د ال �ع��دي��د م ��ن األع �م ��ال ال �ج �ه��ادي��ة وال �ت ��ي اس�ت�م��رت
محافظة مأرب وبعد أن سطر أروع املالحم البطولية يف سبيل الله ختمت
ح �ت��ى ك �ت��ب ال �ن �ج��اح ل �ل �ث��ورة امل �ب ��ارك ��ة وم ��ا أن ُ
ش ��ن ال �ع ��دوان ال �س �ع��ودي
ل��ه ح�ي��ات��ه ال�ج�ه��ادي��ة ب�م��ا ك ��ان ي�ت�م�ن��اه ط ��وال خ��ط س ��ريه ال �ج �ه��ادي أال وه��و
األم��ري��ي ع��ىل ش�ع�ب�ن��ا ال�ي�م�ن��ي ال�ح�ب�ي��ب ح�ت��ى ك��ان م��ن أوائ ��ل امل�س��ارع��ني
ال �ش �ه��ادة يف س�ب�ي��ل ال�ل��ه ف�ح�ظ��ي ب�ه��ذا ال��وس��ام ال�ع�ظ�ي��م ف�س��الم ال�ل��ه عليه
للتصدي لهذا العدوان الرببري فانخرط الشهيد يف العديد من الدورات
وعىل كل الشهداء العظماء.
العسكرية وكان متميزاً وشارك يف جبهات أبني وسطر فيها الكثري من

الشهيد
خالد أحمد علي الطويل

ل ��م ت�ن�ه��ض ال �ب �ل ��دان امل �ت �ط ��ورة ع ��ى م��اي��دم��ر ص �ح��ة اب �ن��ائ �ه��ا وأم�ن�ه��م
وأخ��اق�ه��م ك�ت�ج��ارة امل�خ��درات ب��ل نهضت ع��ى ماينفعهم ويفيدهم
ويقوّي اقتصادهم كالزراعة والصناعة.

رئيس التحرير

العميد يحيى سريع قاسم

اسبوعية  .سياسية  .عامة
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أمريكا وازدواج

املعايير األخالقية

المجاهد
اليمني

تدشني أعمال جلنة استقبال
الشكاوى من مخالفات مراكز
الشرطة باألمانة

دش��ن مفتش ع��ام وزارة الداخلية ال�ل��واء عبدالحميد
املؤيد امس أعمال لجنة استقبال شكاوى املواطنني من
مخالفات وتجاوزات مراكز الشرطة يف أمانة العاصمة.
ويف ال�ت��دش��ني ب�ح�ض��ور وك�ي��ي ال� ��وزارة ل�ق�ط��اع��ي األم��ن
وال �ش ��رط ��ة ال �ل ��واء ع ��ي أح �م ��د ج�ع�ف��ر وامل � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة
وامل� ��ال� �ي� ��ة ال � �ل� ��واء ع� ��ي س ��ال ��م ال �ص �ي �ف ��ي أوض� � ��ح امل �ف �ت��ش
ال �ع ��ام ب � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة أن ت�ش�ك�ي��ل ال�ل�ج�ن��ة ج ��اء وف �ق��اً
ل�ت��وج�ي�ه��ات ق �ي ��ادة ال � ��وزارة ع�ط�ف��اً ع ��ى ت��وج�ي�ه��ات ع�ض��و
امل �ج �ل ��س ال �س �ي ��ايس األع � ��ى رئ� �ي ��س امل �ن �ظ ��وم ��ة ال �ع��دل �ي��ة
محمد عي الحويث ..وأشار إىل أن اللجنة بدأت أعمالها
يف استقبال شكاوى املتظلمني بأمانة العاصمة يداً بيد
 ..حاثا املواطنني عى أن تكون الشكاوى متضمنة الوثائق
واإلثباتات التي تؤكد صحة الشكوى.
وأكد حرص املؤسسة األمنية عى أن تكون قريبة من
املواطن إلنصافه وحمايته بما يعزز من جهود الحفاظ
امل�ل�ك�ي��ة ال �خ��اص��ة  ..وق ��ال "إن ق �ي��ادة ال��داخ �ل �ي��ة س�ت�ق��وم
بإنصاف املواطنني يف حال ثبت صحة الشكوى بمعاقبة
الضباط واألفراد املخالفني وفقا للنظام والقانون".
وأض��اف" إن املواطن هو الركيزة األساسية يف تحقيق
األم ��ن واالس �ت �ق��رار ووج ��دت امل��ؤس�س��ة األم�ن�ي��ة م��ن أج��ل
املواطن والوطن ويف خدمته".
وبدأت اللجنة يف األمانة باستقبال شكاوى املواطنني
وتواصل اللجنة أعمالها عى مدى أسبوع كامل يف مقر
م�ص�ل�ح��ة خ �ف��ر ال �س ��واح ��ل ب��ال �ع��اص �م��ة ص �ن �ع��اء وس�ت�ب��دأ
أعمالها يف املحافظات بعد انتهاء العمل يف األمانة.

جهود تستحق الشكر
والتقدير

كل الشكر والتقدير لشركة النفط اليمنية وكوادرها
رأس � �ه � ��م امل � ��دي � ��ر ال � �ع � ��ام ال �ت �ن �ف �ي ��ذي
وع � � � � � � � � � � ��ى
امل�ه�ن��دس ع �م��ار األض��رع��ي عى
ج �ه ��وده ��م وت �ع ��ام �ل �ه ��م م��ع
دائ � � ��رة ال �ت ��وج �ي ��ه امل �ع �ن ��وي
يف ظ��ل اس �ت �م��رار ال �ع��دوان
وال� � �ح� � �ص � ��ار ال � �ج � ��ائ � ��ر ع ��ى
ب � ��ادن � ��ا م � ��ن ق� �ب� ��ل ت �ح ��ال ��ف
العدوان..
ت � � � �م � � � �ن � � � �ي� � � ��ات � � � �ن� � � ��ا
ل�ل�ش��رك��ة ب�م��زي��د
م � ��ن ال �ت ��وف �ي ��ق
وال� � �ن� � �ج� � ��اح مل ��ا
ف� �ي� ��ه خ ��دم ��ة
ال � � � � ��وط � � � � ��ن
والشعب.

مقاتل شرس ومجاهد باسل ال يتردد عن اجتراح مآثر بطولية
في سبيل الدفاع عن السيادة الوطنية

مؤسسة االتصاالت تدشن أولى اجتماعاتها
الكترونيا عبر تقنية «الكونفرنس»
دش� �ن ��ت امل ��ؤس �س ��ة ال �ع ��ام ��ة ل ��ات �ص ��االت
أول اجتماعاتها عرب تقنية "الكونفرنس"
 ال�ب��ث امل�ب��اش��ر ب�م��دي��ري ال�ع�م��وم يف امل��رك��زالرئييس وفروعها يف املحافظات.
ويهدف اعتماد اجتماعات "الكونفرنس"
يف املؤسسة اىل الربط الشبيك املباشر بني
امل��رك��ز ال��رئ�ي��يس وال �ف��روع تحسني وتجويد
آل�ي��ات ال�ع�م��ل وت�خ�ط��ي امل�س��اف��ات وال��وق��ت
لصالح املؤسسة وخططها التشغيلية
وأشار وزير االتصاالت وتقنية املعلومات
امل �ه �ن��دس م�س�ف��ر ال�ن�م��ري إىل أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز

مدير مكتب هيئة اوقاف إب يطلع
على مواضع الوقف في الظهار

ال � ��والء ال ��وظ �ي �ف ��ي يف امل ��ؤس �س ��ة وال �ح ��رص
عى العاقة الجيدة بني أبناء املؤسسة.
وق ��ال " امل��ؤس�س��ة ت�م�ت�ل��ك س�م�ع��ة ج�ي��دة
ي� �ج ��ب ال� �ح� �ف� ��اظ ع �ل �ي �ه ��ا وت �ن �م �ي ��ة ق� � ��درات
ك��وارده��ا عرب التأهيل والتدريب للوصول
إىل ال� �ط� �م ��وح ��ات ال� �ت� ��ي ن �س �ع ��ى إل� �ي� �ه ��ا يف
املواكبة والتطوير املستمر.
ولفت إىل أهمية الرتكيز عى الخدمات
وامل � � �ش� � ��اري� � ��ع االس � ��رتات � �ي � �ج � �ي � ��ة وم � ��واك � �ب � ��ة
احتياجات السوق من خدمات االتصاالت
واالنرتنت التي تقدمها املؤسسة.

اجلمارك تك ّرم أحد أفراد وحدة مكافحة التهريب

كرّمت مصلحة الجمارك أمس الجندي
ن�ج��م ال��دي��ن ع�ب��اس م�ح�م��د ال�ع�ب��ايس أح��د
أف � ��راد وح � ��دة م �ك��اف �ح��ة ال �ت �ه ��ري ��ب ب �ق ��وات
ال �ن �ج ��دة ل � ��دوره يف م ��راف �ق ��ة ق ��اط ��رة ك��ان��ت
محملة بمواد غذائية تحمل مواداً مهربة
إىل صنعاء.
ويف التكريم أشاد رئيس املصلحة يوسف
زب ��ارة ب��إخ��اص وأم��ان��ة ال�ج�ن��دي ال�ع�ب��ايس
ال� � ��ذي ت �م �ك ��ن م� ��ن ال �ق �ب ��ض ع� ��ى ال �ق ��اط ��رة
والتعرف عى الكمية املهربة.
وق ��ال" رغ ��م م�ح��اول��ة ص��اح��ب ال�ش��اح�ن��ة
إغ� ��راء ال �ج �ن��دي ال �ع �ب��ايس إلن� ��زال امل �ب �ي��دات

ال� ��زراع� �ي� ��ة امل �م �ن ��وع ��ة ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت م�خ�ف�ي��ة
ت�ح��ت شحنة امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ب��ال�ق��اط��رة إال
أنه رفض تلك اإلغراءات وما صاحبها من
ترغيب وترهيب ليتم اقتياد الشاحنة إىل
مكتب جمارك ورقابة صنعاء".
وأش � � � ��اد زب � � � ��ارة ب � � ��دور وح � � ��دة م �ك ��اف �ح ��ة
ال�ت�ه��ري��ب يف ح�م��اي��ة ال��وط��ن وامل ��واط ��ن من
السلع املهربة واملواد املمنوعة والتي يحاول
تحالف العدوان إغراق السوق اليمنية بها.
وحث األجهزة األمنية والجهات املعنية
ع��ى ت�ش�ج�ي��ع م�ث��ل ه ��ذا ال�ت�ف��اين وال�ح��رص
عى املصلحة العامة من قبل منتسبيها.

اطلع مدير عام مكتب الهيئة العامة لألوقاف بمحافظة إب بندر عسكر العسل أمس
عى املواضع التابعة لألوقاف يف منطقة وقري بمديرية الظهار.
وخال النزول امليداين لاطاع عن كثب عن أماك الوقف أكد العسل اهمية الحفاظ
عى أماك الوقف وحمايتها من كل أشكال االعتداء
موضحا بأن هناك لجان مسح ميدانية ستباشر مهاما قريبا من خال القيام بعملية
املسح الشامل ملمتلكات االوقاف يف مركز املحافظة واملديريات واسقاطها هندسيا .
وش��دد العسل ع��ى ض��رورة ال�ت�ع��اون املجتمعي وبما يعزز ويسهم يف تنمية وتحصيل
اإليرادات الوقفية  ..مؤكدا حرص واهتمام قيادة الهيئة العامة لألوقاف بحماية املمتلكات
الوقفية وتنميتها.
الفتا اىل ان لدى هيئة االوقاف آليات عمل جديدة للحفاظ عى أعيان وممتلكات االوقاف
ضمن خطة عملها وصوال اىل جعل الوقف ملا أوقف له يف املربات الخريية املختلفة وفقا
لوصايا الواقفني .

االغتياالت السياسية في اإلمارات تعود للواجهة
عبدالقادر الشاطر
حادثة وفاة الحقوقية والمعارضة اإلماراتية آالء الصديق والتي
اغتيلت في دبي ترجح الشكوك بموت مدبر إلخماد صوتها نهائيا
من قبل األجهزة األمنية اإلماراتية والتي ال تتورع عن فعل كل الجرائم
المروعة في حق كل من يعارض سياسات اإلمارات الخبيثة

إنشاء مكتب
للموساد في دبي
أعلن جاكوب فريدمان (وهو بن ديفيد إم فريدمان السفري السابق للواليات
امل�ت�ح��دة ل��دى ال�ك�ي��ان االس��رائ�ي��ي) ع��ى صفحته يف منصة ت��وي��رت أن زي ��ارة رئيس
وزراء ال�ك�ي��ان اإلس��رائ�ي��ي ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ي��ائ��ري ل�ب�ي��د امل�ق�ب�ل��ة ل��إم��ارات العربية
املتحدة ستتمخض عن إنشاء مكتب للموساد يف دب��ي باعتبارها مفرتق طرق
الشرق األوسط ..وقال جاكوب ان هذا االمر سوف ّ
يمكن "املوساد" من استثمار
فرصة عظيمة الستخدام الظروف الراهنة يف دبي كقاعدة لتنفيذ اكرب العمليات
االس�ت�خ�ب��اري��ة والتجسسية فضا ع��ن م��د ن�ف��وذ امل��وس��اد ع��ى امل�ن��اط��ق اإلسامية
العربية املجاورة ورصد الوافدين الذين يتوجهون إىل دبي لألغراض التجارية
والسياحية وما إىل ذلك.
وه��ذه ت��رج�م��ة ال�ت�غ��ري��دة" :ع�ل�م��ت أن��ه سيتم إن�ش��اء مكتب "امل��وس��اد" يف دب��ي
خ ��ال زي ��ارة ي��ائ��ري ل�ب�ي��د إىل اإلم� ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة .ن�ظ��را ل�ك��ون دب ��ي م�ف��رتق
الطرق للشرق األوسط فلهذا يستطيع "املوساد" أن يتمتع عربها بأكرب مصدر
استخباري وتجسيس".

وأعادت اىل األذهان هذه الحادثة بعملية أخرى
ال تقل شناعة عن هذه حيث جرت عملية تصفية
امل �ع ��ارض ��ة اإلم ��ارات �ي ��ة ف ��اي ��زة ال ��ربي ��يك ح �ي��ث ل �ج��أت
الربييك اىل لندن لتصبح بذلك أول الجئة سياسية
إماراتية لكنها لم تنج من ماحقة النظام اإلمارايت
اإلرهابي حيث القت فائزة مصريا مأساويا بشعا اذ
رم�ي��ت أم��ام ع�ج��ات ال�ق�ط��ار يف بريطانيا م��ن طرف
ش �خ��ص م�س�ت��أج��ر وع �م �ي��ل ألج �ه ��زة االس �ت �خ �ب��ارات
اإلماراتية
وأظهرت التحقيقات األولية تورط العميل محمد
دح � ��ان يف ج��ري �م��ة اغ �ت �ي��ال �ه��ا وان خ �ط��ة االغ �ت �ي��ال
وضعها ضاحي خلفان وبعد عام واحد من مقتل
ف��ائ��زة ال��ربي��يك ع ��ام  2016م اغ�ت�ي��ل اب�ن�ه��ا بنفس
ال �ط ��ري �ق ��ة واق �ف ��ل م �ل �ف �ه �م��ا دون إظ �ه ��ار ال�ح�ق�ي�ق��ة
وق�ب��ل وف��ات�ه��ا ظ��ل ض��اح��ي خ�ل�ف��ان ي�ط��ارده��ا طويا
ب �س �ب��ب م�ط��ال�ب�ت�ه��ا ب ��اإلص ��اح ال �س �ي��ايس وف�ض�ح�ه��ا
ل��دي �ك �ت��ات��وري��ة ح �ك ��ام اإلم � � ��ارات امل �ت �س �ل��ط وال � ��ذي ال
يعرف اال اإلجرام والدم فقط
ام ��ا دور اإلم � ��ارات يف ال �ي �م��ن خ��اص��ة امل�ح��اف�ظ��ات
امل�ح�ت�ل��ة م��ن ق�ب��ل ال�س�ع��ودي��ة واإلم � ��ارات ف�ش�ه��دت
م��اب��ني ع��ام��ي  2015و 2019م��ا ي��زي��د ع��ن 100
عملية اغتيال س��واء لناشطني سياسيني او الئمة
مساجد او قادة أمنيني كانوا معارضني للسياسات
اإلماراتية ودورها الخبيث يف زعزعة امن واستقرار
تلك املحافظات بعد انكشاف املستور ال��ذي كانت
اإلم � � ��ارات ت �خ �ت �ب��ئ خ �ل �ف��ه ب �ح �ج��ة إع� � ��ادة ال �ش��رع �ي��ة
امل ��زع ��وم ��ة اىل ال �ي �م ��ن وأص �ب �ح ��ت ك ��ل امل �ح ��اف �ظ ��ات
ال ��واق �ع ��ة ت �ح��ت االح� �ت ��ال االم � � ��ارايت ت �ع �ي��ش ح��ال��ة

الوط������ن يتس�ع ل�كل ابنائ�ه

من الفوىض سواء من الناحية األمنية او الناحية
االقتصادية والذي اكتوى منه املواطن هناك بفعل
السياسات القذرة لإمارات وأهدافها الخفية وراء
احتال تلك املحافظات
وك�ش�ف��ت ت�ح�ق�ي�ق��ات أن امل�ن�ف��ذ ال��رئ �ي��يس لتلك
االغتياالت هو اب��و خليفة وه��و قائد ميداين من
ت�ن�ظ�ي��م ال �ق ��اع ��دة وك ��ان ��ت اإلم� � ��ارات ت �ش ��رف ع��ى
ت�ل��ك االغ �ت �ي��االت م�ب��اش��رة ع��رب ذراع �ه��ا ه�ن��اك اب��و
خ�ل�ي�ف��ة وع ��دد م��ن ع�ن��اص��ر ال �ق��اع��دة ال �ت��ي ك��ان��ت
وم ��ا زال� ��ت اإلم � � ��ارات ت �ش ��رف ع�ل�ي�ه��م وت��دع�م�ه��م
م��ال�ي��ا بتوجيهات م��ن ض�ب��اط إم��ارات�ي��ني يعملون
اىل اليوم يف عدن..

سنظل نؤكد ألمريكا وللنظام السعودي إىل ما ال نهاية بأن الوضع
ال��ذي يعيشه اليمنيون ال�ي��وم ه��و وض��ع مختلف تماما عما تعودا
عليه خال الخمسة عقود املاضية وأن الوعي الوطني الذي أحدثته
ثورة  21سبتمرب يف نفوس اليمنيني قد شكل ثورة يف حد ذاته وهو ما
جعلهم يتدافعون بشكل لم يسبق له مثيل ملواجهة العدوان عى
بلدهم اليمن والذي تشارك فيه ما يزيد عن سبعة عشر دولة للعام
ال�س��اب��ع ع��ى ال �ت��وايل م��ن ب�ي�ن�ه��ا دول ك ��ربى وال�ح�ف��اظ ع��ى س�ي��ادت��ه
واس�ت�ق��ال��ه وت�ح��ري��ر ق��راره ال�س�ي��ايس م��ن ال��وص��اي��ة ال�خ��ارج�ي��ة  ،وأن��ا
أكتب هذه األسطر تذكرت ما كتبه الدكتور محمد عي الشهاري يف
كتابه "طريق الثورة اليمنية" أن أي ثورة أصيلة وطنية ديمقراطية
ل�ه��ي أح��وج م��ا ت�ك��ون اىل وض��ع م�ن�ه��اج ث��وري يكشف ط��ري��ق سريها
ويقود خطاها ،وينقذها من السري التلقايئ والعفوي ومن التخبط
العشوايئ فالنظرية الثورية ه��ي دليل العمل ال�ث��وري  ،وال�ث��ورات
الوطنية األصيلة ليس من طبيعتها أن تخفي عن الشعب أهدافها
بحجج دبلوماسية أو خوفا من الرجعية الداخلية واالستعمار،
فالشعب صاحب املصلحة يف الثورة عندما يعي أهدافها يستطيع
الدفاع عنها وحمايتها .
وثورة  21سبتمرب اكتسبت هذه األهمية بعد أن برهنت بأنها ثورة
وطنية ق��ام��ت م��ن أج��ل الشعب وإن�ق��اذه ممن اخ�ت�ص��روا أنفسهم
يف ال�ش�ع��ب وال��وط��ن وره �ن��وا ق ��راره ال�س�ي��ايس ل�ل�خ��ارج م�ق��اب��ل ثمن
ب�خ��س ل��درج��ة أن�ه��م ره�ن��وا أنفسهم
يف فنادق الرياض وأبوظبي وسمحوا
للغزاة أن يحتلوا أجزاء من وطنهم
ب ��ل وي ��داف �ع ��ون ع ��ن ه ��ذا االح �ت ��ال
وق � ��د وص � ��ف ب �ع �ض �ه��م ال �ي �م ��ن ع��ى
ال�ه��واء م�ب��اش��رة يف إح��دى ال�ق�ن��وات
ال �ف �ض ��ائ �ي ��ة ب ��أن� �ه ��ا ت �ش �ك ��ل ح ��دي �ق ��ة
خلفية ل�ل�س�ع��ودي��ة ودول الخليج
ب � � ��دون ح� �ي ��اء أو خ �ج ��ل  ..ول ��ذل ��ك
ل �ي ��س م� ��ن ب � ��اب ال �ص ��دف ��ة وال م�م��ا
ي��دخ��ل يف ق��ائ�م��ة ال�ظ��واه��ر الغريبة
أن تتعرض اليمن اليوم بعد اندالع
ث��ورت�ه��ا ال��وط�ن�ي��ة ع��ام  2014م لكل
احمد الشريف
هذا الحشد الرجعي االستعماري
ال��ذي يحيط بها منذ سبعة أع��وام
وأن ي �خ��وض ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي م�م�ث��ا يف ج�ي�ش��ه ول �ج��ان��ه ال�ش�ع�ب�ي��ة
املكونة من الشباب الصاعد غمار معركة وطنية الهبة ضد تحالف
ال�ع��دوان استثارت وم��ا ت��زال تستثري اهتمام العالم كله  ،فموقع
اليمن االسرتاتيجي والجغرايف الفريد وخصوبة أرضها وطبيعتها ،
ومركزها الحضاري الذي تبوأته بني حضارات العالم القديم كانت
وم��ا ت��زال من العوامل الرئيسية التي أغ��رت القوى الطامعة فيها
وحركت وما تزال تحرك نوازعها إليها.
إن خ��ري�ط��ة ال�ي�م��ن ال�ج�غ��راف�ي��ة وال�ط�ب�ي�ع��ة ال�ت��ي ع��رف��ت ب�ه��ا وال�ت��ي
أجمع املؤرخون والجغرافيون العرب واألجانب منذ العهد الروماين
اىل ال�ع�ه��د ال�ع�ث�م��اين ت�م�ت��د م��ن ُع �م��ان وع ��دن ال�ش��رق وال�ج�ن��وب اىل
ال �ح ��دود ال �ج �ن��وب �ي��ة ل�ن�ج��د وال �ح �ج ��از يف ال �ش �م��ال  ،وت �ش �ك��ل ع�س��ري
ون �ج��ران أط��راف�ه��ا ال�ش�م��ال�ي��ة وض�م��ن ح��دوده��ا ي��دخ��ل م�ي�ن��اء الليث
وال �ق �ن �ف��ذة ع ��ى ال �ب �ح��ر األح �م ��ر م ��ن ج �ه��ة ال �ش �م��ال  ..وك �م��ا ت�م�س��ك
اليمنيون إىل ال�ي��وم ب�ح��دود ب��اده��م الجغرافية وي��رون فيها إط��ارا
تاريخيا لشخصيتهم الوطنية ع��رب التاريخ فإنهم ينظرون باعتزاز
وفخر إىل حضارتهم القديمة الامعة واملجيدة  ،فهنا عى األرض
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع �ي��دة ن �ش��أت وت �ط ��ورت يف وق ��ت ت��اري �خ��ي م�ب�ك��ر دول
وم��ؤس�س��ات حسنة التنظيم كمملكة معني وس�ب��أ وق�ت�ب��ان وحمري
كما نهضت حضارة عالية معتمدة عى مؤسسات للري مستحدثة
كسد م��أرب ال��ذي يعد أعجوبة من أعاجيب العهد القديم وغريه
من السدود العديدة والعظيمة .
وح �ت��ى ال ت�س�ت�ع�ي��د ال �ي �م��ن م�ك��ان�ت�ه��ا ال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ت��ي ت �ب��وأت �ه��ا ب��ني
األم � ��م وت �ك ��ون ل �ه��ا ال ��ري ��ادة يف امل �ن �ط �ق��ة ت �ك��ال��ب ع�ل�ي�ه��ا األع� � ��داء م��ن
ك��ل ح��دب وص��وب وخ��اص��ة ج��ارة ال�س��وء ال�س�ع��ودي��ة ال�ت��ي أف�ق��دت
ش�ع�ب�ه��ا ه��وي�ت��ه ال��وط�ن�ي��ة ون�س�ب�ت��ه اىل األس ��رة ال�ت��ي ت�ح�ك�م��ه ورب�ط��ت
تاريخه بتاريخها الذي لم يصل بعد اىل تسعني عاما منذ أسست
بريطانيا هذا الكيان الشيطاين يف  23سبتمرب عام  1932م وأطلقت
ع �ل �ي��ه م �س �م��ى امل �م �ل �ك��ة ال �ع ��رب �ي ��ة ال �س �ع ��ودي ��ة ك �خ �ن �ج��ر م �س �م ��وم يف
ظ�ه��ر األم�ت��ني ال�ع��رب�ي��ة واإلس��ام�ي��ة لطعنها م��ن ال�خ�ل��ف  ،وك��م هو
مؤسف ان تتصدر ال��والي��ات املتحدة األمريكية أق��وى دول��ة عظمى
يف ال �ع ��ال ��م ق� �ي ��ادة ال � �ع� ��دوان ع ��ى ال �ي �م ��ن ت �ح ��ت م� � ��ربرات واه� �ي ��ة ال
يستسيغها ع�ق��ل وال منطق وه��ي ال�ت��ي س��اه�م��ت بشكل م�ب��اش��ر يف
اسقاط النظام الشيوعي يف اإلتحاد السوفيتي سابقا ودول أوربا
الشرقية بحجة الديكتاتورية بل وهي نفسها اليوم تحمي األنظمة
املتخلفة يف املنطقة بما فيها السعودية التي ليس لها عاقة بالحرية
والديمقراطية وهذه احدى املفارقات التي تربهن عى وجود إزدواج
املعايري األخاقية  ،إن هذا التوجه األمرييك يعني محاولة اإلدارة
األمريكية تمرير الشعارات وتغليب املصالح عى القناعات الفكرية
ح�ت��ى ل��و ك��ان��ت ع��ى ح�س��اب األخ ��اق وت�ن��اق��ض ذل��ك م��ع اخ��اق�ي��ات
ال�ش�ع��ب األم��ري��يك  ..وه�ن��ا ي�ط��رح ال �س��ؤال ن�ف�س��ه  :ك�ي��ف ي�م�ك��ن لنا
أن نفسر اختاف املعايري التي تتعامل بها السياسة األمريكية مع
األحداث العاملية وحقوق اإلنسان يف العالم كما هو حاصل حاليا
يف اليمن وبلدان أخرى ؟!
إن ك �ث��ريا م��ن ال ��دراس ��ات ت��ؤك��د ارت �ف ��اع ن�س�ب��ة ال �ف �س��اد ال�ح�ك��وم��ي
واالن� �ح ��راف ب��ال �س �ل��وك يف أوس� ��اط امل�ج�ت�م��ع األم ��ري ��يك وخ ��اص ��ة ب��ني
صفوف الشباب وسببه تناقض األخاقيات والدور السلبي لوسائل
اإلعام وبالذات التلفزيون والسينما التي افتقدت للرتبية األخاقية
يف امل�ج�ت�م��ع األم��ري��يك وه��ذا م��اد ف��ع ال�ح�ك��وم��ة األم��ري�ك�ي��ة ممثلة يف
وزاريت الخارجية والعدل عى حجب مواقع الكرتونية تعودت عى
قول الحقيقة وفضح اكاذيب السياسة األمريكية ومن تلك املواقع
م��وق��ع ش�ب�ك��ة امل �س��رية وه ��و م��ا ي��ؤك��د أن ال �ح��ري��ة وال��دي�م�ق��راط�ي��ة يف
أمريكا شكلية وخري عى ذلك دليل موقف الرئيس السابق دونالد
ترامب الذي رفض تهنئة منافسه بايدن بالفوز بالرئاسة رغم مرور
ث�م��ان�ي��ة أش�ه��ر ع��ى اع ��ان نتيجة االن�ت�خ��اب��ات ب�ح�ج��ة ان االن�ت�خ��اب��ات
مزورة ولم يكتف بذلك فحسب وإنما وصف أمريكا بأنها أصبحت
دولة من دول العالم الثالث .
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