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خالل لقائه المنظومة العدلية..

الرئيس املشاط
يؤكد على أهمية
إجناز التعديالت
الـق ـ ـ ـ ــانوني ــة

مستشار املجلس السيايس األعلى وعضو الهيئة العليا لحزب الرشاد محمد طاهر أنعم لـ«

إذا عاد املرتزقة سنعود كما كنا سابق ًا
نعاني من التدخالت السعودية

لن تقبل السعودية بالسالم إ َّال
بتشديد الرضبات االسرتاتيجية
نجتمع مع أنصار اهلل يف القضية
الكربى ويه التصدي للعدوان
تفاصيل ص 05

»:

أفحمهم بخطابه واربكهم بموقفه واحرجهم بحديثه :

حسن نصر الله  ..منوذج متفرد في الزعامة والقيادة

ي�ن�ت�ظ��ره ال �ك �ث��ر ح �ت��ى ي �ت �ح��دث ع ��ن آخ ��ر امل �س �ت �ج��دات ف�ل�ك�ل�م�ت��ه
حضور وإلط��ال�ت��ه أهمية وملوقفه مهابة فهو إن تحدث توجب
ع��ى م��ا ت�ب�ق��ى م��ن زع�م��اء يف ل�ب�ن��ان ب��ل ويف امل�ن�ط�ق��ة ال�ص�م��ت فهو
زعيم الزعماء وغيابه عن املشهد ال يمكن تخيله بسهولة.
األمني العام لحزب الله حسن نصر الله حاضر يف مشهد ما
ي�ح��دث يف ل�ب�ن��ان ال�ش�ق�ي��ق غ��ر أن ح�ض��وره م�م�ي��ز ف�ه��و ي�ق��دم بني
الحني واآلخر دروساً يف السياسة ليس البناء لبنان الجريح بل
وألبناء األمة فمواقفه من األزمة لم تكتفي فقط بإقامة الحجة
ع ��ى األط� ��راف األخ� ��رى امل��رت �ب �ط��ة ب��امل �ح��ور األم ��ري ��ي وال ب�ت��وض�ي��ح

مختلف القضايا املتعلقة بما يدور بل باحراج كل تلك األطراف
ورم��ي ال�ك��رة م��رة بعد أخ��رى اىل ملعبها ..ب��رز نصر الله حريصاً
عى لبنان مقدماً التنازالت من أجله ومعرباً عن وجعه ملا آلت

إل �ي��ه األح� ��داث غ��ر أن ��ه ل��م ي�ش�م��ت ول ��م ي �ن��دب ح�ظ��ه ول ��م ي��ذرف
ً
حلوال مستعجلة لو ك��ان اآلخ��رون
ال��دم��وع ول��م يتباىك بل ق��دم
يعقلون ..تسعى واشنطن كما يقول السيد حسن نصر الله اىل
اثارة الخافات يف الباد وتكريس الطابع الطائفي الذي يعصف
بلبنان منذ ثاثة عقود غر أن ح��زب الله ومعه كل الشرفاء ال
ينجروا اب��داً ملثل تلك األزم��ات وامل��ؤام��رات املفتعلة بل إن السيد

حسن نصر الله يف اطالته األخرة تحدث عن الجيش اللبناين
فأشاد به وعول عليه وتحدث عن فرقاء الفعل السيايس فوضع
النقاط عى الحروف وأك��د أن الحزب لديه حلول عندما يعجز
االخرون عن فعل ما يتوجب عليهم فعله.
ل�ق��د أف�ح�م�ه��م ب�خ�ط��اب��ه وارب�ك�ه��م ب�م��وق�ف��ه واح��رج�ه��م بحديثه
 ..ذل��ك ه��و حسن نصر ال�ل��ه ال��ذي يضع الطائفية بعد مصلحة
ل�ب�ن��ان وش�ع��ب ل�ب�ن��ان وه��و ك��ذل��ك ال��ذي ي�ج�ي��د إي�ص��ال رس��ائ�ل��ه يف
التوقيت املحدد حتى يطوي محاولة أمريكية أخرى الثارة الفتنة
يف ذلك البلد الشقيق.

الهجرة النبوية الشريفة  ..نقطة حتول فارقة في تاريخ اإلسالم وحضارته
عمليات نوعية يف البيضاء وجزيان:

دك معاقل العدوان ومرتزقته

عبدالسالم:

ال جدوى من أي حوار
قبل فتح املطارات
واملوانئ كأولوية وحاجة
وضرورة إنسانية

أك � ��د رئ� �ي ��س ال� ��وف� ��د ال ��وط� �ن ��ي م �ح �م��د
ع � �ب� ��دال � �س� ��ام ،ي� � ��وم أم� � ��س أن ت �ع �ي��ني
م� �ب� �ع ��وث ��ا ج � ��دي � ��دا ل� ��أم� ��م امل � �ت � �ح� ��دة إىل
ال�ي�م��ن ال ي�ع�ن��ي ش�ي�ئ��ا م��ا ل��م ي�ك��ن ه�ن��اك
إع��ان صريح بوقف ال�ع��دوان األمريي
السعودي ورفع الحصار عى اليمن.
وقال رئيس الوفد الوطني يف تغريدة
له عى تويرت إن "تعيني مبعوث جديد
ال ي�ع�ن��ي ش�ي�ئ��ا م��ا ل��م ي�ك��ن ه �ن��اك إع��ان

ست سنوات ونيف من العدوان تمر وقدرات الجيش واللجان الشعبية
تتعاظم يوما بعد يوم كما ونوعاً وتسليحاً حيث اثبتت املعارك امليدانية
التي يخوضها ابطال الجيش واللجان الشعبية فاعليتها وكشفت فيها
ق��درات وخ��ربات ومهارات عالية من خال تنفيذهم لعمليات عسكرية
نوعية عى مستوى الجبهات الداخلية مع املرتزقة وعى مستوى جبهات
ما وراء الحدود وعمق تحالف العدوان السعودي االمارايت .
نجاح تلك العمليات العسكرية اثبت لتحالف ال�ع��دوان ومرتزقته أن

الجيش واللجان الشعبية باتوا قادرين عى إدارة وخوض املعارك القتالية
يف م�خ�ت�ل��ف ال�ج�ب�ه��ات ب�م��ا ف�ي�ه��ا ج�ب�ه��ات م��ا وراء ال �ح��دود ب�ن�ف��س ال��وق��ت
وتحقيق انتصارات متتالية وه��ذا يدل عى القدرات واملهارات والخربات
ال �ت��ي ي�م�ت�ل�ك��ون�ه��ا ل �ي��ؤك��دوا ل�ت�ح��ال��ف ال �ع��دو وم��رت��زق �ت��ه أن ت �ط��ور ال �ق��درات
ال��دف��اع�ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة أص�ب�ح��ت أم ��راً واق �ع��اً واث�ب��ت امل �ي��دان ف��اع�ل�ي�ت�ه��ا عى
كل املستويات .
تفاصيل ص 04

صريح بوقف العدوان ورفع الحصار".
وش � ��دد ع ��ى أن � ��ه "ال ج � ��دوى م ��ن أي
حوار قبل فتح املطارات واملوائن كأولوية
وحاجة وضرورة إنسانية".
وح ��ذر ع�ب��د ال�س��ام ت�ح��ال��ف ال�ع��دوان
ق��ائ��ا "ع��ى دول ال �ع��دوان أن ت ��درك ما
س�ب�ب��ه ع��دوان �ه��ا وح �ص��اره��ا م ��ن م�ع��ان��اة
ومن دمار ،وأن تعي أن استمرار تعنتها
سيكلفها أكرث وأكرث".

حديث الرئيس..
في كتاب
ص��در م��ؤخ��راً ع��ن مكتب رئاسة
ال � �ج � �م � �ه � ��وري � ��ة ك� � �ت � ��اب "ح � ��دي � ��ث
ال ��رئ� �ي ��س" م �ت �ض �م �ن ��اً ال �خ �ط ��اب ��ات
والتصريحات اإلعامية لفخامة
املشر الركن مهدي محمد املشاط
رئيس املجلس السيايس األعى.

محليات
الرئيس املشاط يهنئ رئيسة جمهورية
سنغافورة بالعيد الوطني

ب�ع��ث ف�خ��ام��ة امل�ش��ري ال��رك��ن م�ه��دي امل �ش��اط رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ى ب��رق�ي��ة
تهنئة إىل رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب بمناسبة احتفاالت الشعب
السنغافوري بالعيد الوطني.
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التقى فريق المنظومة العدلية..

الرئيس املشاط يؤكد على أهمية إجناز التعديالت القانونية
لتسهيل إجراءات التقاضي
التقى فخامة املشري الركن مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس
األعى ،يوم أمس باملنظومة العدلية برئاسة عضو املجلس السيايس
األع��ى محمد عي الحويث ورئيس مجلس القضاء األع��ى القايض
أحمد املتوكل.
ويف ال �ل �ق ��اء ال � ��ذي ض ��م رئ �ي ��س امل �ح �ك �م��ة ال �ع �ل �ي��ا ال� �ق ��ايض ع �ص��ام
ال�س�م��اوي ،ون��ائ��ب رئ�ي��س م�ج�ل��س ال ��وزراء ل�ش��ؤون ال��دف��اع واألم��ن
ال �ف ��ري ��ق ال ��رك ��ن ج� ��ال ال� ��روي� �ش� ��ان ،ووزي� � ��ر ال� �ع ��دل ال� �ق ��ايض ن�ب�ي��ل
ال�ع��زاين ،وال�ن��ائ��ب ال�ع��ام ال�ق��ايض ال��دك�ت��ور محمد الديلمي ورئيس
ه �ي �ئ��ة ال �ت �ف �ت �ي��ش ال �ق �ض ��ايئ ال �ق ��ايض أح �م ��د ال �ش �ه ��اري ،وأم� ��ني ع��ام
م �ج �ل��س ال �ق �ض ��اء ال �ق ��ايض س �ع ��د ه � ��ادي ،ورئ �ي ��س ه �ي �ئ��ة األوق � ��اف
العامة عبداملجيد ال�ح��ويث ،ون��ائ��ب رئيس جهاز األم��ن وامل�خ��اب��رات
اللواء عبدالقادر الشامي ،واملفتش العام ب��وزارة الداخلية اللواء
عبدالحميد املؤيد ورئيس الوحدة الفنية بمجلس القضاء القايض
ع�ب��دال��وه��اب امل�ح�ب��ي ،ع��ر ال��رئ�ي��س امل �ش��اط ،ع��ن ال�ش�ك��ر للسلطة
ال �ق �ض ��ائ �ي ��ة وم � ��ا ت �ح �ق �ق��ه م� ��ن إن � �ج � ��ازات رغ � ��م ش �ح ��ة اإلم �ك ��ان �ي ��ات،
واس�ت�م��راره��ا يف العمل ،وإن�ج��از القضايا يف املرحلة األخ��رية بشكل
كبري.
وح ��ث ال��رئ �ي��س امل �ش��اط ع��ى إن �ج��از م��ا ت�ب�ق��ى م��ن م �ش��اري��ع ال��رؤي��ة

الوطنية لبناء الدولة الحديثة فيما يتعلق باملنظومة العدلية.
وأشاد بالربط الشبيك واألتمتة يف النيابة العامة ،لكل النيابات
وع��دده��ا 142يف ك��اف��ة امل�ح��اف�ظ��ات ،وال��رب��ط ال�ش�ب��يك ب��ني ال��داخ�ل�ي��ة
وال �ن �ي ��اب ��ة ..م �ش ��ددا ع ��ى ض� ��رورة اس �ت �م ��رار ال �ع �م��ل ل �ل��رب��ط ال�ش�ب��يك
واألتمتة لكافة محاكم الجمهورية.
ووج��ه ال��رئ�ي��س امل�ش��اط ،بتشكيل لجنة م��ن ال�ق�ض��اء واالت�ص��االت
واملالية الستكمال عملية الربط الشبيك واالتمتة.
وأكد أهمية استكمال إنجاز التعديات القانونية الضرورية التي
ت�س�ه��ل إج � ��راءات ال �ت �ق��ايض ،وت �ق��رب ال �ع��دال��ة ،ب�م��ا ي�ح�ق��ق ال�ه��دف
االسرتاتيجي لقضاء عادل وعاجل.
وشدد الرئيس املشاط ،عى ضرورة االهتمام بالتدريب والتأهيل
للكادر القضايئ واإلداري ،والعمل عى تطوير منهج املعهد العايل
للقضاء.
م ��ن ج��ان �ب��ه اس �ت �ع��رض ع �ض��و ال �س �ي��ايس األع� ��ى م�ح�م��د ال �ح ��ويث،
إن �ج��ازات امل�ن�ظ��وم��ة ال�ع��دل�ي��ة اب �ت��دا ًء بالتنسيق ب��ني األج�ه��زة األم�ن�ي��ة
والقضائية والعمل كفريق واحد ،وإنجاز القضايا العالقة.
ول�ف��ت إىل م��ا أن�ج��زت��ه وزارة ال�ع��دل يف امل��رح�ل��ة األوىل م��ن تصحيح
وض��ع األم�ن��اء وامل��وث�ق��ني ال�ش��رع�ي��ني وال�ت��ي ح��دت ،ب�ش�ك��ل ملموس

رئيس الوزراء يوجه السلطة احمللية باحملافظة بالتنسيق مع أمانة العاصمة
لرفع تقرير شامل عن الكرفانات اجلديدة واملواقع املناسبة لتنفيذها

ال��زراع��ي يف امل�ن��اط��ق امل�ج��اورة ل��ه بسعة تخزينية  350أل��ف مرت
م �ك �ع��ب وأه �م �ي �ت ��ه يف ال �ح ��د م ��ن االس �ت �ن ��زاف ال �ج ��ائ ��ر ل �ح��وض
صنعاء.
واطلع رئيس الوزراء يف سياق الزيارة عى سد بيت األحمر
بمديرية سنحان وحجم مخزونه املايئ الذي يعتر من السدود
الصغرية.
وك � ��ان رئ� �ي ��س ال� � � ��وزراء وزم � � ��اؤه اط �ل �ع ��وا ع� ��ى ال �ك ��رف ��ان ��ات

أكد أن المرحلة الراهنة تحتاج للمزيد من الجهود:

نائب وزير الداخلية يؤكد أهمية دور
اإلعالم األمني في فضح مؤامرات العدو

أكد نائب وزير الداخلية اللواء عبداملجيد املرتىض أهمية
دور اإلعام األمني يف فضح مؤامرات العدو ومرتزقته..
مشريا إىل ضرورة مواكبة اإلعام األمني للمرحلة الراهنة
ل �ت �ع��زي��ز ث �ق��ة امل ��واط �ن ��ني ب ��األم ��ن يف امل �ن ��اط ��ق وامل �ح��اف �ظ��ات
الحرة.
وشدد اللواء املرتىض يف اجتماع باإلدارة العامة للتوجيه
والعاقات بوزارة الداخلية بحضور رئيس املكتب الفني
ب��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال�ل��واء أن��س س�ن��ان وم��دي��ر ع��ام التوجيه
والعاقات العميد منصور اللكومي عى ضرورة التقييم
املستمر ألداء اإلعام األمني.
ولفت إىل أهمية مواكبة اإلعام األمني إلنجازات وزارة
الداخلية وجهودها يف تحقيق األمن واالستقرار وتنفيذ
الرؤية الوطنية يف الجوانب واملجاالت املتعلقة بها.
وأش ��ار إىل أه�م�ي��ة ت��ايف ال�ق�ص��ور يف ال��رس��ال��ة اإلع��ام�ي��ة
األم�ن�ي��ة وال�ع�م��ل وف�ق��اً ألس��س م�ح��ددة وم��رتاب�ط��ة ضمن
م �ن �ظ��وم��ة واح � � ��دة ..وق � ��ال" :إن ج �ه ��ود اإلع � ��ام األم �ن ��ي
ملموسة عى الواقع ولكن املرحلة الراهنة تحتاج للمزيد
ً
مجاال لبث
من الجهود بحيث ال يرتك للعدو ومرتزقته
شائعاته وأكاذيبه".
وأض��اف "إن ال�ع��دو يسعى الستغال أي جريمة لبث
ال �ش ��ائ �ع ��ات وه �ن ��ا ي� ��أيت دور اإلع � ��ام األم� �ن ��ي يف ت �ف��وي��ت

ال �ف��رص��ة ون �ش��ر ال �ح �ق �ي �ق��ة" ..م��ؤك��دا ح ��رص ق �ي��ادة وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ع��ى دع ��م وت��وف��ري اح �ت �ي��اج��ات اإلدارة ال�ع��ام��ة
للتوجيه والعاقات بمختلف إداراتها اإلعامية.
ودع� ��ا ن ��ائ ��ب وزي� ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة م�خ�ت�ل��ف وس ��ائ ��ل اإلع ��ام
الوطنية إىل التعاون مع اإلع��ام األمني والتنسيق معه
ل�ل�ت�ص��دي ل�ل�ش��ائ�ع��ات ال�ت��ي ي�س�ت�ه��دف ب�ه��ا ال �ع ��دوان أم��ن
واستقرار الوطن.
م��ن جانبه تطرق رئيس املكتب الفني ب��وزارة الداخلية
ال�ل��واء س�ن��ان إىل امل��اح�ظ��ات ذات ال�ص�ل��ة ب��االرت�ق��اء ب��أداء
اإلعام األمني ..مؤكدا أهمية توفري االحتياجات الازمة
ل�ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل وال�ت�ق�ي�ي��م ال ��دوري مل�س�ت��وى األداء وت��ايف
القصور.
وأكد عى دور اإلعام األمني يف توعية املجتمع وتعزيز
ال�ص�م��ود وإف �ش ��ال م ��ؤام ��رات ال �ع��دو وم��رت��زق �ت��ه ..م��ؤك��داً
ضرورة وضع احتياجات اإلعام األمني كأولوية لقيادة
الوزارة من أجل توفريها حسب اإلمكانات املتاحة.
بدوره استعرض مدير عام التوجيه والعاقات العميد
ال �ل �ك��وم��ي اإلش �ك ��ال �ي ��ات ال �ت ��ي ت ��واج ��ه اإلدارة ..م �ب �ي �ن��ا أن
إدارة ال�ت��وج�ي��ه امل�ع�ن��وي وال�ع��اق��ات وك��وادره��ا اإلع��ام�ي��ة
وال �ت ��وج �ي �ه �ي ��ة ح �ق �ق ��ت ن �ج ��اح ��ات يف م �خ �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
اإلعامية رغم شحة اإلمكانات.

"ال�ح��واج��ز امل��ائ�ي��ة" ب��وادي األج�ب��ار ال�ت��ي تنفذ م��ن قبل املجتمع
املحي بدعم السلطة املحلية يف املحافظة.
كما اطلعوا عى حجم األض��رار الجانبية التي تعرضت لها
األرايض الزراعية نتيجة تدفق السيول يف ال��وادي ال��ذي شهد
ه�ط��ول أم�ط��ار غ��زي��رة خ��ال املوسمني ال�ح��ايل وامل��ايض تدفقت
عى إثرها السيول باتجاه العاصمة صنعاء.
ح�ي��ث ج ��رى االس �ت �م��اع إىل ش ��رح م ��ن م��واط �ن��ي امل�ن�ط�ق��ة ع��ن

سياسي انصار الله  :ندين
بشدة أحكام السعودية بحق
فلسطينيني مقيمني لديها
أدان امل �ك �ت ��ب ال �س �ي ��ايس ألن� �ص ��ار ال �ل ��ه ب �ش ��دة أح �ك ��ام
السعودية الصادرة بحق فلسطينيني مقيمني لديها،
م�ع�ت��راً ت�ل��ك األح �ك��ام ط�ع�ن��ات خ�ن�ج��ر م�س�م��وم يف ظهر
ال �ق �ض �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي ��ة ورس � ��ائ � ��ل ود ووالء وت �ب �ع �ي ��ة
إلسرائيل.
ويف بيان صادر عنه مساء يوم أمس األحد ،دعا املكتب
السيايس ألنصار الله الشعوب اإلسامية للتضامن مع
املعتقلني الفلسطينيني والضغط عى النظام السعودي
الجائر لإلفراج عنهم وإطاق سراحهم فورا.
م � ��ذك � ��راً ب ��اس� �ت� �ع ��داد ص �ن �ع ��اء إلط� � ��اق س� � ��راح أس� ��رى
س � �ع � ��ودي � ��ني م � �ق� ��اب� ��ل إط � � � ��اق ال � � ��ري � � ��اض ل �ل �م �ع �ت �ق �ل ��ني
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ني ب �ن��اء ع ��ى م �ب ��ادرة ال �س �ي��د ع �ب��دامل �ل��ك ب��در
الدين الحويث حفظه الله.
يشار إىل أن املحكمة الجزائية السعودية أصدرت يف
ً
وقت سابق يوم أمس أحكاما بالسجن عى معتقلني
ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ني وأردن �ي ��ني ،ت ��راوح ��ت ب��ني  4س �ن��وات و 22
سنة ،بتهمة تقديم الدعم املايل للمقاومة الفلسطينية.
وفيما يي نص البيان:
ِب ْسم الله الرحمن الرحيم
ن ��دي ��ن ب �ش ��دة أح �ك ��ام ال �س �ع ��ودي ��ة ب �ح��ق ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ني
م�ق�ي�م��ني ل��دي �ه��ا ،ون�ع�ت��ر ت�ل��ك األح �ك ��ام ط�ع�ن��ات خنجر
مسموم يف ظهر القضية الفلسطينية ورسائل ود ووالء
وتبعية إلسرائيل.
إنه ومن موقع معرفتنا بطبيعة هذا النظام املتهافت
عى التطبيع مع العدو الصهيوين فإننا ندعو الشعوب
اإلس ��ام� �ي ��ة ل �ل �ت �ض ��ام ��ن م� ��ع امل �ع �ت �ق �ل ��ني ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ني
والضغط عى النظام السعودي الجائر لإلفراج عنهم
وإطاق سراحهم فورا.
ون� ��ذك� ��ر ب ��اس� �ت� �ع ��داد ص �ن �ع ��اء إلط� � ��اق س� � ��راح أس� ��رى
س � �ع � ��ودي � ��ني م � �ق� ��اب� ��ل إط � � � ��اق ال � � ��ري � � ��اض ل �ل �م �ع �ت �ق �ل ��ني
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ني ب �ن��اء ع ��ى م �ب ��ادرة ال �س �ي��د ع �ب��دامل �ل��ك ب��در
الدين الحويث حفظه الله.
املكتب السيايس ألنصارالله -صنعاء
األحد  29ذي الحجة 1442ه�
املوافق 8 :اغسطس 2021م

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

امل� �ب ��ادرات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ت ��ي ي �ت��م م ��ن خ��ال �ه��ا ت�ن�ف�ي��ذ ك��رف��ان��ات
وحواجز مائية بهدف الحد من قوة اندفاع السيول والتخفيف
من حجم الكميات الواصلة منها إىل أمانة العاصمة وتعمل
يف الوقت ذاته عى تغذية املياه الجوفية.
ونوهوا بتعاون ومساندة قيادة السلطة املحلية يف املحافظة
للجهد امل�ج�ت�م�ع��ي ..م�ط��ال�ب��ني ال�ح�ك��وم��ة ب��دع��م ت�ل��ك امل�ب��ادرات
للتوسع يف إنشاء كرفانات وذلك يف ضوء املسح الفني الشامل
الذي نفذته الفرق الفنية املختصة.
وع ��ر رئ �ي��س ال � ��وزراء ع��ن س �ع��ادت��ه ب �ه��ذه ال ��زي ��ارة ال�ت�ف�ق��دي��ة
ل�ل�م�ش��اري��ع ال �ح �ي��وي��ة ال �ت��ي ت�ت�ص��ل ب ��واح ��دة م ��ن أه ��م ال�ق�ض��اي��ا
املتعلقة بحياة املواطنني واستقرارهم.
وأشاد بجهود أبناء تلك املناطق للحفاظ عى املنشآت املائية
التي تعد امتدادا لثقافة األجداد الذين تفننوا يف حصاد مياه
األمطار وصنعوا حضارة عظيمة باالعتماد عى هذه التقنية.
ووج � ��ه ال ��دك� �ت ��ور ب� ��ن ح �ب �ت ��ور ال �س �ل �ط ��ة امل �ح �ل �ي ��ة ب��امل �ح��اف �ظ��ة
بالتنسيق مع أمانة العاصمة لرفع تقرير شامل عن الكرفانات
الجديدة واملواقع املناسبة لتنفيذها.
وأوض��ح أن ال��دراس��ة الفنية لهكذا ن��وع م��ن امل�ش��اري��ع مهمة
ل�ت��ايف انهيارها والتسبب يف إل�ح��اق ال�ض��رر ب��األرايض الزراعية
أو الزيادة املفاجئة يف كمية مياه السيل املتدفق صوب أمانة
العاصمة.
راف ��ق رئ�ي��س ال� ��وزراء خ ��ال ال ��زي ��ارة م��دي��را م�ك�ت�ب��ي األش�غ��ال
العامة والطرق بمحافظة صنعاء إبراهيم الشامي والزراعة
والري املهندس عي القريي وعدد من الفنيني.
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أك��د ع�ض��و امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ى س�ل�ط��ان ال�س��ام�ع��ي أه�م�ي��ة ال��وق��وف ص�ف��اً
واح��داً يف مواجهة ال�ع��دوان ال��ذي تقوده أمريكا والتصدي ألي محاوالت تمس
السيادة الوطنية.
واع�ت��ر السامعي خ��ال لقائه مستشار املجلس ال�س�ي��ايس االع��ى ع��ي محمد
ف��رح��ان ت�م��اس��ك ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة ص�م��ام أم��ان وس��دا منيعا أم��ام أي م�ح��اوالت
للعماء والخونة لشق الصف الوطني املواجه للعدوان.
وناقش اللقاء عددا من القضايا ذات الشأن االقتصادي واآلثار السلبية لقرار
حكومة الفار هادي برفع الرسوم الجمركية عى السلع الغذائية واالستهاكية
والذي من شأنه زيادة معاناة املواطنني يف ظل العدوان والحصار.
ويف ال �ل �ق��اء ن ��وه ع�ض��و ال �س �ي��ايس األع ��ى ال�س��ام�ع��ي ب ��دور امل�س�ت�ش��ار ف��رح��ان يف
املجاالت االقتصادية والتنموية.
فيما ثمن املستشار ف��رح��ان جهود عضو السيايس األع��ى السامعي وق�ي��ادات
الدولة للتغلب عى التحديات التي فرضها العدوان والحصار.

أكد الحرص على تنفيذ خطط الرؤية الوطنية بقطاع االتصاالت:

النمير :الوزارة تعمل على إعادة صياغة
قانون االتصاالت وتقدميه إلى مجلس الوزراء

أك ��د وزي� ��ر االت� �ص ��االت وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات
امل�ه�ن��دس م�س�ف��ر ال�ن�م��ري ال�ح��رص ع��ى تنفيذ
خطط وبرامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة
اليمنية الحديثة يف قطاع االتصاالت وتقنية
املعلومات.
وأش � ��ار وزي� ��ر االت� �ص� ��االت يف اج �ت �م ��اع ض��م
ف��ري��ق اإلب� ��داع واالب �ت �ك ��ار وامل �ع��رف��ة وال�ب�ح��ث
ال �ع �ل �م��ي ال �خ ��اص ب ��إع ��داد ال �خ �ط��ة امل��رح�ل�ي��ة
ال�ث��ان�ي��ة ل�ل��رؤي��ة ال��وط�ن�ي��ة إىل أن ال��رؤي��ة ثمرة
م ��ن ث �م ��ار ال��رئ �ي��س ال �ش �ه �ي��د ص ��ال ��ح ال�ص�م��اد
وال�ش�ه��داء ال��ذي��ن ض�ح��وا وق� ّ�دم��وا أرواح�ه��م
رخيصة لبناء ال��دول��ة اليمنية وأه��داف ثورة
ال� 21من سبتمر.
واع �ت ��ر م �ش ��روع ال ��رؤي ��ة ال��وط �ن �ي��ة خ �ط��وة
ط �م ��وح ��ة وح� �ي ��وي ��ة رغ � ��م ع� ��وائ� ��ق ال� �ع� ��دوان
وال �ح �ص��ار ..م�ب�ي�ن��اً أن اج�ت�م��اع ف��ري��ق اإلب ��داع
واالب � �ت � �ك � ��ار ب � � � ��وزارة االت� � �ص� � ��االت ي� ��رك� ��ز ع��ى
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وص�ن��اع��ة م�ح�ت��وى رق�م��ي يف
إط ��ار م ��ا ت�س�ع��ى إل �ي��ه ال � ��وزارة وف ��ق خ�ط�ط�ه��ا
االسرتاتيجية.
ك �م ��ا أك � ��د أن خ �ط ��ط ال � � � ��وزارة وب ��رام �ج �ه ��ا
ت� �ت� �ض� �م ��ن ت� �ط� ��وي� ��ر ال� �ت� �ش� ��ري� �ع� ��ات وق � ��وان � ��ني

االت� � � �ص� � � ��االت إلن � � �ج� � ��اح امل � �ح � �ت � ��وى ال� ��رق� �م� ��ي
وال �ح��وس �ب��ة ال��رق �م �ي��ة وب �ن ��اء س �ح��اب��ة رق�م�ي��ة
وطنية للحفاظ عى أمن املعلومات ..مشرياً
إىل أن ت��وج�ه��ات وزارة االت �ص��االت يف تطوير
قطاع االتصاالت يف اليمن تهدف إىل تحقيق
التنمية الشاملة.
ول�ف��ت ال��وزي��ر ال�ن�م��ري إىل أن ال ��وزارة تعمل
ع � ��ى إع� � � � ��ادة ص� �ي� ��اغ� ��ة ق � ��ان � ��ون االت� � �ص � ��االت
وتقديمه إىل مجلس الوزراء.
وت� � �ط � ��رق وزي� � � ��ر االت � � �ص � � ��االت إىل ت �ج ��دي ��د
ال ��رتاخ �ي ��ص ل �ش ��رك ��ات االت� �ص� ��االت ال �ع��ام �ل��ة
يف ال �ي �م��ن ال �ت ��ي ت�ن�ت�ه��ي ف��رتت �ه��ا ن �ه��اي��ة ال �ع��ام
الجاري ..وقال" :إن الوزارة كجهة إشرافية
وتنظيمية ستعمل ع��ى ف��رض واق��ع تحول
ال �ش ��رك ��ات إىل م �س��اه �م��ة ع��ام��ة ل�ل�م��واط�ن��ني
ب�ن�س�ب��ة  30%ل �ت �ك��ون ش ��رك ��ات م�س��اه�م��ة يف
التنمية االقتصادية للباد".
وكشف عن تبني وزارة االتصاالت خمسة
م �ش ��اري ��ع ت� �خ ��رج س �ن ��وي ��اً ل �خ ��ري �ج ��ي ك �ل �ي��ات
ال� �ه� �ن ��دس ��ة يف م� �ج� ��ال االت� � �ص� � ��االت وت �ق �ن �ي ��ة
املعلومات لتعود بالنفع ل��وزارة االت�ص��االت
والجهات التابعة لها.
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جار إلنجاز املرحلة
لدى املواطنني ،من النزاعات العقارية ،والعمل ٍ
الثانية.
من جانبه أشار رئيس مجلس القضاء إىل اإلنجازات الكبرية التي
حققتها السلطة القضائية والجهود التي بذلتها رغم العوائق التي
ت��واج�ه�ه��ا يف امل �ي��دان م��ن ش�ح��ة ال�ن�ف�ق��ات وض�ع��ف ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة،
وع��دم ت��وف��ري روات��ب كاملة للعاملني بسبب م��ا يعانيه ال��وط��ن من
العدوان األمرييك السعودي.
وتطرق إىل ما قامت به هيئة التفتيش القضايئ خال العام املايض
والنصف األول من العام 2021م من إص��دار العديد من ال�ق��رارات
التي تهدف إىل سد الشواغر ،بما يعادل ثاث حركات قضائية.
ول�ف��ت رئ�ي��س م�ج�ل��س ال�ق�ض��اء إىل م��واك�ب��ة ال�ع�م��ل يف امل�ي��دان من
خ ��ال اإلش� ��راف امل �ب��اش��ر ع��ى إج � ��راءات ال �ق �ض��اء م��ن خ ��ال وس��ائ��ل
ال�ت��واص��ل ال�ح��دي�ث��ة خ�ص��وص��اً أث�ن��اء اإلج ��ازات ال�ق�ض��ائ�ي��ة ..م�ب�ي�ن��اً أن��ه
ت��م إص ��دار ال�ع��دي��د م��ن ال �ل��وائ��ح وم �ش��اري��ع ال�ت�ع��دي��ات وال�ت�ع��ام�ي��م
القضائية.
ووج ��ه ال��رئ �ي��س امل �ش ��اط رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل ��أوق ��اف ورئ �ي��س
املحكمة العليا ووزير املالية بالتنسيق واستكمال إجراءات تسليم
األرض املخصصة ملبنى املحكمة العليا.

السامعي يؤكد أهمية
الوقوف صف ًا واحد ًا في
مواجهة العدوان

تفقد عددًا من السدود والحواجز المائية في محافظة صنعاء:

ق��ام رئ�ي��س م�ج�ل��س ال ��وزراء ال��دك�ت��ور ع�ب��دال�ع��زي��ز ص��ال��ح بن
ح �ب �ت��ور أم ��س ب ��زي ��ارة م �ي��دان �ي��ة ت �ف �ق��دي��ة إىل ع ��دد م ��ن امل�ن��اط��ق
بمديريتي خوالن وسنحان بمحافظة صنعاء.
حيث تفقد رئيس الوزراء ومعه نوابه لشؤون األمن والدفاع
الفريق الركن جال الرويشان والخدمات والتنمية الدكتور
ح �س��ني م �ق �ب��ويل وال ��رؤي ��ة ال��وط �ن �ي��ة م �ح �م��ود ال�ج�ن�ي��د ووزي ��ري
ال�ث�ق��اف��ة ع�ب��دال�ل��ه ال�ك�ب��ي وال��زراع��ة وال��ري امل�ه�ن��دس عبدامللك
الثور عدداً من السدود يف املديريتني.
كما تفقدوا الكرفانات يف وادي األجبار التي أنشئت لحجز
املياه والحد من حجم وكمية املياه املتدفقة من وعر ال��وادي
صوب أمانة العاصمة.
واطلع رئيس الوزراء وزمائه ومعهم أمني العاصمة حمود
ع�ب��اد وأم��ني ع��ام امل�ج�ل��س امل�ح��ي مل�ح��اف�ظ��ة ص�ن�ع��اء ع�ب��دال�ق��ادر
ال�ج�ي��اين ووك �ي��ل امل�ح��اف�ظ��ة ل�ل�ش��ؤون ال�ف�ن�ي��ة امل�ه�ن��دس ص��ال��ح
املنتصر ع��ى وض��ع س��د ش��اح��ك بمديرية خ��والن وح�ج��م املياه
امل�خ��زن��ة ح��ال�ي��اً يف ال�س��د يف ظ��ل اس�ت�م��رار األم�ط��ار ال�غ��زي��رة التي
تشهدها معظم املحافظات.
واستمعوا من املعنيني إىل شرح عن السعة التخزينية للسد
من املياه التي تصل إىل  450ألف مرت مكعب الذي يعود بناؤه
إىل 1986م ودوره يف إمداد الوديان الزراعية املجاورة له باملياه
ومساهمته يف تغذية املياه الجوفية وتحويل املنطقة إىل مكان
للجذب السياحي.
ك�م��ا اط�ل��ع رئ�ي��س ال ��وزراء ع��ى س��د س�ي��ان ب�م��دي��ري��ة سنحان
الذي يُعد أحد السدود املهمة التي تساهم يف خدمة القطاع
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بدوره أشار رئيس محور اإلبداع واالبتكار
والبحث العلمي أحمد امللييك ورئيس املركز
ال ��وط �ن ��ي ألم ��ن امل �ع �ل ��وم ��ات م �س �ع��د ال �ن �م��ري
وخ �ب ��ري اإلب� � ��داع واالب� �ت� �ك ��ار ال ��دك �ت ��ور م�ح�م��د
ال �ب �خ �ي �ت ��ي إىل أن امل� �ح� ��ور رك � ��ز ع� ��ى أه � ��داف
ومؤشرات اسرتاتيجية تتمثل يف رفع نسبة
ال �ت �ش ��ري �ع ��ات إىل  60%ودع � ��م االب �ت �ك ��ارات
وتنمية القدرات وإنشاء املحتوى الرقمي.
وأش� ��اروا إىل اس�ت�ض��اف��ة امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ل �ل ��رؤي ��ة م �م �ث �ل��ني ع� ��ن  165ج �ه ��ة ح �ك��وم �ي��ة
م ��رك ��زي ��ة وم �ح �ل �ي ��ة يف ب ��رن ��ام ��ج ت ��دري �ب ��ي ع��ن
التخطيط التشاريك تاها عصف ذهني لكل
ما يتعلق باملؤشرات واألهداف االسرتاتيجية
للنهوض بواقع الدولة اليمنية الحديثة.
وأفاد املتحدثون أن املصفوفة الوطنية املتصلة
باإلبداع واالبتكار والبحث العلمي املنبثقة من
الرؤية الوطنية ستصدر بقرار جمهوري وتكون
ملزمة لجميع املؤسسات الحكومية.
وأوض �ح ��وا أن امل�ص�ف��وف��ة ت��م أخ��ذه��ا وف�ق��اً
مل��ؤش��رات وأرق ��ام ع��امل�ي��ة ت�ح��دد م�ك��ان��ة اليمن
ل �ل �ن �ه��وض ب ��واق ��ع ال� �ب ��اد يف م �ج ��ال اإلب � ��داع
واالبتكار والبحث العلمي.
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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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نمتلك قدرات
واماكنات تحققت
يف زمن وجزي دفاعيًا
وهجوميًا وعلى
مختلف املستويات
العسكرية

اسبوعية
سياسية  .عامة

أهمية االستفادة من
أخطاء املاضي وجتاوزها

اليمنيون في مسيرة جماهيرية كبرى بصنعاء تندد بالعدوان واحلصار اجلائر..

جلرائم اإلبادة اجلماعية بحق شعبنا

تنديدا باستمرار الحصار الجائر
من قبل تحالف العدوان الظالم عىل
بالدنا ورفع سعر الدوالر الجمريك من
قبل تحالف العدوان املدعوم أمريكيا..
شهدت العاصمة يوم أمس مسرية
جماهريية كربى يف باب اليمن وخالل
املسرية التي رفع فيها املواطنون عبارات
تدين الصمت الدويل إزاء استمرار
العدوان يف ارتكاب جرائمه بحق شعبنا
وحصاره الجائر وتدمري مقدراته التنموية
واالقتصادية ويف املسرية القى عضو
املجلس السايس األعىل محمد عيل
الحويث كلمة هامة كما صدر بيان عن
الجماهري املشاركة ..اىل التفاصيل:

وقفة صمود
أك ��د ع�ض��و امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل م�ح�م��د عيل
ال �ح ��ويث ،أن ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي ي �ق��ف ال �ي ��وم وق�ف��ة
صمود ومرابطة ملواجهة الحرب االقتصادية كما
رابط ملساندة الجبهة العسكرية واألمنية.
وق ��ال " :ال �ق��ان��ون ال ��دويل ال ي�س�م��ح ألي دول ��ة أن

احلوثي :القانون الدولي ال يسمح ألي دولة أن حتاصر الشعب اليمني

تحاصر الشعب اليمني" ،موضحا بأن العدوان
ب �ح �ص ��ار ال �ي �م ��ن أث �ب ��ت أن� ��ه ي �س �ت �ه��دف ال �ك ��ل دون
استثناء.
واض� ��اف "ب �ع��د ن�ق��ل ال�ب�ن��ك امل ��رك ��زي ب ��دأ ال �ع��دوان
بقطع رواتب املوظفني ،أوقف اإليرادات من كل
امل�ن��اف��ذ وامل ��وائن ال��واص �ل��ة إىل ص�ن�ع��اء وذه �ب��ت إىل
جيوب النافذين".
واس �ت �ه �ج��ن ق ��ائ � ً
�ال" :ن �ح��ن امل �ح ��اص ��رون وم ��ع ذل��ك
يتهمونا بأننا من نقف وراء الحصار ،يف محاولة
ل �ق �ل��ب ال �ح �ق��ائ��ق وت��زي �ي �ف �ه��ا وه� ��ذا م ��ا دأب� ��ت ع�ل�ي��ه
واش�ن�ط��ن" ،م�ش��رياً إىل أن أم��ري�ك��ا ت��دع��م سياسة
ال�ع��دوان ،املدعومة ب��دوره��ا م��ن مختلف وسائل
اإلع� � ��الم ،وه � ��ذا ي �ث �ب��ت ب ��أن �ه ��ا ح� ��رب م ��وج �ه ��ة ض��د
الشعب اليمني.
ول�ف��ت ال�ح��ويث ب�ق��ول��ه" :ع�ن��دم��ا ت��وف��ر ن�ص��ف رات��ب
للموظفني وت��م ص��رف��ه ،أوق��ف ت�ح��ال��ف ال�ع��دوان
دخ��ول امل�ش�ت�ق��ات النفطية إىل ال�ح��دي��دة وه��ذا ما
ت �ح��دث ب ��ه امل �ب �ع��وث األم �م ��ي ال �س ��اب ��ق" ،م�ض�ي�ف��اً:
"زعموا أن إي��رادات ميناء الحديدة تغطي رواتب
املوظفني وعندما تم جمعها لعدة أشهر لم تغط
سوى نصف راتب".

التالعب بقوت املواطنني
كما أكد الحويث أن من يدخل سوق النفط ويبيعها
ب��ال�س��وق ال�س��وداء ه��م بعض الشخصيات املتالعبة
بقوت املواطنني واملرتبطة بقوى العدوان.
وتابع بالقول" :أننا لسنا يف حاجة ألي مساعدة من
قبل قوى العدوان ،مؤكداً أنهم لو أعادوا عائدات
امل� ��وائن وال �ن �ف��ط وال �غ ��از س�ن�ل�ت��زم ب �ص��رف ك ��ل روات ��ب
املوظفني".
وأضاف ً
قائال" :أمريكا تعمل باستمرار عىل أن تضرب
الريال أمام الدوالر" ،الفتاً إىل أنه لو لم يكن هناك
من يواجه حرب العدوان االقتصادية الرتفع سعر
الدوالر إىل أرقام قياسية.
واع وي�ع�ل��م ب��أن السلطة
ون ��وه ب��أن ال�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ٍ
يف ص �ن �ع��اء ت �ح��اف��ظ ع ��ىل أم �ن��ه واس �ت �ق ��راره رغ ��م ك��ل
امل� ��ؤام� ��رات ،ح ��اث ��اً ال�ج�م�ي��ع ب ��أن ي �ت �ح��دث ع ��ن ال �ع��دو
وإج� ��راءات� ��ه ال �ظ ��امل ��ة ،ف�ي�م��ا ع ��ىل م ��ن ي�س�ع��ى ل�ض��رب
ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة أن ي�ط��ال��ب ب��امل��رت�ب��ات م��ن امل��رت��زق��ة
وليندد بزيادة سعر التعرفة الجمركية.
وج ��دد ال �ح��ويث ال�ت��أك�ي��د ب��أن أم��ري�ك��ا ه��ي م��ن ت�ح��اص��ر
وتقتل الشعب اليمني ،وأن السعودية واإلم��ارات
مجرد أدوات يف خدمة املشروع األمرييك.

يقف اليوم شعبنا
اليمني صامد ًا ومرابط ًا
ملواجهة احلرب
االقتصادية كما رابطنا
ملساندة اجلبهة
العسكرية واألمنية
أمريكا تدعم سياسة
العدوان املدعومة من
مختلف وسائل اإلعالم
لتثبت بأنها حرب موجهة
ضد الشعب اليمني
أمريكا تعمل باستمرار
على أن تضرب الريال امام
الدوالر ،ولو لم يكن هناك
من يواجه حرب العدوان
االقتصادية الرتفع سعر
الدوالر إلى أرقام قياسية

واع �ت��رب أن األم��ري��يك ع�ن��دم��ا ات�ج��ه إىل س��وري��ا ول�ب�ن��ان
وف�ل�س�ط��ني ع��ان��ت ال �ش �ع��وب ه �ن ��اك ،وال �ي ��وم ي�ع��اين
الشعب اليمني لوجود األمرييك ومشروعه.
واخ �ت �ت ��م ع �ض ��و امل �ج �ل ��س ال �س �ي ��ايس األع � ��ىل ك�ل�م�ت��ه
بالتأكيد عىل أن أمريكا من تتحمل إىل جانب املجتمع
الدويل مسؤولية تداعيات قرار زيادة سعر التعرفة
الجمركية ،داعياً إياها للكف عن شعاراتها الزائفة
واملخادعة.
املسرية الجماهريية يف بيانها
تحمل أمريكا املسؤولية
وق��د ص��در ع��ن امل�س��رية ب�ي��ان ح�م��ل أم��ري�ك��ا املسؤولية
عما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار،
معتربا أن رفع سعر التعرفة الجمركية قرار أمرييك
تنفذه أدواتها.
وأكد البيان أن سياسة التجويع والحصار والتضييق
ع� ��ىل ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن ��ي م� ��ن خ � ��الل أش� �ك� ��ال ع ��دي ��دة
للحرب االقتصادية بما فيها قرار رفع سعر التعرفة
ال�ج�م��رك�ي��ة ل��ن ت��زي��د ال�ش�ع��ب إال إص ��رارا وص�م��ودا يف
مواجهة قوى العدوان.
واع �ت��رب أن أع �م��ال ال�ق��رص�ن��ة ال�ب�ح��ري��ة ج��ري�م��ة ح��رب
م ��دان ��ة ،وأن ف �ت��ح م �ط ��ار ص �ن �ع��اء وم �ي �ن��اء ال �ح��دي��دة
وال�ح�ص��ول ع��ىل ال �غ��ذاء وال ��دواء ح�ق��وق م�ق��دس��ة ال
نقبل املساومة فيها.
وأدان البيان الصمت األممي أمام اإلمعان السعودي
يف استخدام الحصار كورقة حرب.
وحيا بيان املسرية املواقف الوطنية الرافضة لقرار رفع
سعر التعرفة الجمركية س��واء التجار واالت�ح��ادات
وال �ن �ق ��اب ��ات ،وأش � ��اد ب �م ��واق ��ف امل ��واط �ن ��ني ال �ش ��رف ��اء
يف امل � ��دن امل �ح �ت �ل��ة ال ��ذي ��ن ع � ��ربوا ع ��ن رف �ض �ه ��م ل �ه��ذه
املمارسات.
ك�م��ا ح�ي��ا ال �ق ��رارات ال��وط�ن�ي��ة ال �ت��ي ات �خ��ذه��ا امل�ج�ل��س
ال �س �ي ��ايس األع� ��ىل ل �ل �ح��د م ��ن ق� ��رار زي � ��ادة س �ع��ر رف��ع
التعرفة الجمركية.
ودع ��ا ال�ب�ي��ان ك��اف��ة ال�ت�ج��ار إىل ت��وج�ي��ه ب�ض��ائ�ع�ه��م إىل
م �ي �ن��اء ال �ح ��دي ��دة ،وح �م��ل يف ال ��وق ��ت ن�ف�س��ه أم��ري�ك��ا
مسؤولية أي اعرتاض.
وأك��د أن اإلم�ع��ان يف ال�ت�ج��وي��ع وال�ح�ص��ار يجعل من
الشعب اليمني أكرث تصميما عىل تحرير اليمن من
دنس أمريكا ودنس أدواتها.
وأشاد البيان ببطوالت وانتصارات الجيش واللجان
الشعبية يف كل ساحات املواجهة ،معربا عن اعتزازه
وت�ق��دي��ره لبطوالتهم وتضحياتهم يف م��واج�ه��ة قوى
العدوان.
واك��د بيان املسرية عىل االستمرار يف التصدي لقوى
ال �ع��دوان ،وط��ال��ب ال�ق��وة ال�ص��اروخ�ي��ة وس��الح الجو
امل �س ��ري ب �ت �ك �ث �ي��ف ال �ض ��رب ��ات امل ��وج �ع ��ة يف ع �م ��ق ق ��وى
ال� �ع ��دوان وت �ث �ب �ي��ت ق ��اع ��دة ال �س ��ن ب��ال �س��ن وال �ج ��روح
قصاص.

بناء األوطان وتشييد الدول وتثبيت مؤسساتها بحيث
تكون خاضعة للنظام والقانون ليس باألمر السهل وإنما
يتطلب ذلك اإلستعانة بالكفاءات املتخصصة التي تجعل
املصلحة الوطنية العليا فوق أية مصلحة ذاتية وهذا ما
ل��م ي�ت��واف��ر ل�ل�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي م�ن��ذ ق��ام��ت ث ��ورة  62سبتمرب
عام  2691م وحتى اليوم وإن كانت األخطاء القاتلة التي
راف�ق��ت مسرية بناء ال��دول��ة يف العقود املاضية ال يتحمل
وزرها الحكام وحدهم ،ألن الشعب اليمني كان له نصيب
األسد فيها بحكم تبعيته للحاكم وتأييده له يف كل يشء
ي�ف�ع�ل��ه وك��أن��ه م �ق��دس ه�ب��ط م��ن ال �س �م��اء وم �ع �ص��وم م��ن
ال�خ�ط��أ ،وبحكم أن ال��رئ�ي��س األس�ب��ق ع��يل عبدالله صالح
ه��و ال �ح��اك��م ال��وح �ي��د يف ت��اري��خ ال�ي�م��ن ال �ق��دي��م وال�ح��دي��ث
ال ��ذي أت �ي �ح��ت ل ��ه أط ��ول ف ��رتة ل�ل�ب�ق��اء يف ال �ح �ك��م وف��رص��ة
لبناء الدولة ال تتكرر كثريا حيث حكم اليمن من جنوبه
إىل شماله ومن شرقه إىل غربه بصالحيات مطلقة كان
بإمكانه أن يستغلها ويحقق لليمنيني ما كانوا يحلمون
به من قيام دولة وطنية حديثة يسودها النظام والقانون
ويسجله التاريخ من العظماء.
لكن لألسف الشديد فقد أراد لليمن أن يبقى ضعيفا
ب �ح �ي ��ث ت �س �ه ��ل ال �س �ي �ط��رة
ع ��ىل ش �ع �ب��ه ف ��ره ��ن ق� ��راره
ال �س �ي ��ايس ل �ل �خ ��ارج وظ ��ل
طيلة ف��رتة اك��رث م��ن ثالثة
ع� �ق ��ود م� ��ن ح �ك �م ��ه وه ��و
ي�ت�ع��ام��ل م��ع امل�ت�ن��اق�ض��ات
يف س �ي ��اس �ت ��ه ال ��داخ �ل �ي ��ة
وال �خ��ارج �ي��ة م�ط�ب�ق��ا تلك
ال �س �ي��اس��ة االس �ت �ع �م��اري��ة
(ف� ��رق ت �س ��د) ون �ش �ه��د ل��ه
ب ��أن ��ه ن �ج��ح ف �ي �ه��ا ب��ام �ت �ي��از
واس� �ت� �ع ��دى ع� ��ىل ال �ي �م��ن
ً
دوال خارجية كنا بأمس
احمد الشريف
الحاجة إىل إيجاد عالقة
ودي��ة معها واالس�ت�ف��ادة
م��ن م�ع��ون�ت�ه��ا ول ��و ت��وق�ف�ن��ا ق�ل�ي��ال أم ��ام س�ي��اس�ت��ه ال��داخ�ل�ي��ة
س �ن �ج��ده��ا ك ��ان ��ت م �ك��رس��ة ل �ض ��رب ه ��ذا ب� ��ذاك وك� ��ان وراء
إن�ش��اء العديد م��ن الجماعات واألح��زاب السياسية ذات
االتجاهات املختلفة حيث كان يسخرها لخدمة سياسته،
وع�ن��دم��ا ن�ت��أم��ل يف ال�ك�ي�ف�ي��ة ال�ت��ي أدت إىل ن�ش��وء التجمع
اليمني لإلصالح والتيارات املتطرفة كنماذج ملا كان يحدث
عىل الساحة الوطنية وكيف استخدم هذه التيارات برغم
ال�ت�ن��اق��ض ال�ك�ب��ري يف ت��وج�ه�ه��ا ال�س�ي��ايس وامل��ذه�ب��ي لخدمة
ً
فعال كما أكد هو شخصياً أنه كان
أهداف معينة سنجد
ي��رق��ص وس ��ط ال�ث�ع��اب��ني ال �ت��ي ت�ج�م�ع��ت يف ال�ن�ه��اي��ة ض��ده
ووجهت إليه لدغتها القاتلة.
فبعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية التي اقرتنت دولتها
بالحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية والصحافية
وج ��د ال��رئ �ي��س األس �ب��ق ن�ف�س��ه م �ح��اص��را ب�ش�ع�ب�ي��ة ال�ح��زب
االش��رتايك اليمني شريك تنظيمه املؤتمر الشعبي العام
يف ت�ح�ق�ي��ق ال ��وح ��دة ف�ل��م ي�ج��د وس�ي�ل��ة ل�ف��ك ال �ح �ص��ار عن
نفسه ويف نفس الوقت ملحاربة الحزب االشرتايك اليمني
ذ و التوجه العلماين إال بإنشاء ح��زب أو تجمع يناقضه
يف التوجه فوجد ضالته يف اإلخوان املسلمني الذين كانوا
أس ��اس ��اً أع �ض ��اء يف امل��ؤت �م��ر ال �ش �ع �ب��ي ال �ع ��ام ف �ط ��رح ف�ك��رة
إن �ش��اء ال�ت�ج�م��ع ال�ي�م�ن��ي ل��إلص��الح وك ��ان ه��و ن�ف�س��ه ال��ذي
ب��ادر باإلتصال بالشيخ عبد املجيد ال��زن��داين ال��ذي ك��ان يف
باكستان وطلب منه العودة إىل اليمن عىل وجه السرعة
رغ��م موقفه امل�ع��ارض للوحدة اليمنية بحجة أن الحزب
االشرتايك ماركيس ودستور دولة الوحدة علماين فرضه
الجنوب عىل الشمال.
وبعد وصول الشيخ الزنداين إىل اليمن انفصل الشيخ
ع�ب��دال�ل��ه ب��ن ح�س��ني األح �م��ر ب��ات�ف��اق م��ع ال��رئ�ي��س األس�ب��ق
ه��و وأن �ص��اره م��ن اإلخ ��وان وامل�ش��اي��خ وال�ق�ب��ائ��ل م��ن امل��ؤت�م��ر
الشعبي العام وكونوا ما عرف بالتجمع اليمني لإلصالح
بهدف الوقوف يف وجه الحزب االشرتايك ويشكل يف نفس
ال��وق��ت ردي�ف��ا للمؤتمر الشعبي ال�ع��ام ب��دع��م مباشر من
الرئيس األسبق عيل عبدالله صالح شخصيا وبالرغم من
أن التجمع اليمني لإلصالح قاطع االستفتاء عىل دستور
دولة الوحدة بعد عام من إعادة تحقيقها متحججاً باملادة
التي تنص عىل أن الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئييس
للتشريع وه��م ي��ري��دون أن تكون مصدر كل التشريعات
إال أن الشيخ عبداملجيد ال��زن��داين قبل أن يكون عضوا يف
مجلس الرئاسة وهذه املادة كما هي لم تتغري بعد ،حيث
لم يتم تعديلها إال بعد حرب عام  4991م وكان املؤتمر
الشعبي ق��د ت�ن��ازل ع��ن العديد م��ن املقاعد الربملانية التي
ك ��ان ي �ف��رتض أن ي�ح�ص��ل ع�ل�ي�ه��ا ل�ص��ال��ح ال�ت�ج�م��ع ال�ي�م�ن��ي
ل��إلص��الح يف أول انتخابات تشهدها الجمهورية اليمنية
يف  72ابريل عام 3991م حتى يتمكن تجمع اإلصالح من
أن يحتل املرتبة الثانية يف مجلس النواب قطعاً للطريق
أمام الحزب االشرتايك الذي احتل املركز الثالث.
وم��ن خ��الل التجمع اليمني لإلصالح استطاع الرئيس
األس �ب ��ق إض �ع ��اف م�ن��اف�س��ه وش��ري �ك��ه يف ال ��وح ��دة ال �ح��زب
االشرتايك اليمني وظل يضايقه حتى أخرجه من املشاركة
يف ال �س �ل �ط��ة ن �ه��ائ �ي��ا ب �ع ��د ح� ��رب 4991م ث ��م ت �ح ��ال ��ف م��ع
ال�ت�ج�م��ع ال�ي�م�ن��ي ل��إلص��الح وك��اف��أه��م ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة ال�ت��ي
قاطعوا االستفتاء عىل الدستور من أجلها لتصبح مصدر
ك��ل التشريعات وياليتهم عملوا بها وإن�م��ا استخدموها
ل �ل �م��زاي��دة وت�ض�ل�ي��ل ال �ع��ام��ة ب�ت��وج�ه�ه��م ال��دي �ن��ي وق ��د ظ��ل
الرئيس األسبق يلعب لعبته من خالل تدخله يف شؤون
األح��زاب والتنظيمات السياسية وتفريخها حتى انتهت
به سياسته غري املتوازنة ليخسر كل يشء ومن املفارقات
ان التجمع اليمني لإلصالح الذي كان التيار املتشدد دينيا
لجأ بعد خالفه مع الرئيس األسبق عيل صالح وخروجه
من السلطة اىل التحالف مع الحزب االشرتايك الذي كان
يكفره ويعمل عىل محاربته يف اطار اللقاء املشرتك ومن
ه�ن��ا ت�ك��ال��ب ال�ج�م�ي��ع ع��ىل ال��رق��ص م��ع ال�ث�ع��اب��ني ل�ي��وج�ه��وا
ل��دغ�ت�ه��م ال�ق��ات�ل��ة إىل ال ��راق ��ص األول م�خ�ل�ف��ا ب �ع��ده وط�ن��ا
م �ه��دودا وم�م��زق��ا وش�ع�ب��ا ف �ق��ريا وج��ائ�ع��ا رغ ��م م��ا يمتلكه
ال�ي�م��ن م��ن خ��ريات وث ��روات ل��و وظ�ف��ت ال�ت��وظ�ي��ف السليم
ألصبح الشعب اليمني هو الرائد يف املنطقة .
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سقطرى ..الصراع القادم احملتدم؟!
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جزيرة األحام ..والجزيرة األسطورة ..والجزيرة املنسية ..كلها مسميات أطلقت عىل ارض يمنية غالية وحيوية وغاية يف األهمية والجيوسرتاتيجية ..وظلت القيادة اليمنية
املتعاقبة طوال السنوات املاضية وتحديداً العقود الخمسة التي انصرمت وهي ارض مجهولة ومهجورة ومنسية من االهتمام الجيوسرتاتيجية..
ورغم أن املثقفن واملؤرخن والساسة لم يكن يرتكوا مساحة إال ويتحدثوا عن أهمية سقطرى ..وعن حيوية موقعها ..وعن ضرورة االهتمام بها والتوجه لتواجد مؤسسات
الدولة فيها والهيئات الحكومية..

احملمية الطبيعية العاملية التي انتهكتها
أبو ظبي والرياض
لكن يف واقع الحال ظلت مركونة عىل الهامش ومرتوكة للنسيان
وأحيانا يذهب االهتمام املفقود إىل التنايس املتعمد ..الن الحرص عىل
هوية يمنية لسقطرى تحتاج إىل ق��درات واىل إم�ك��ان��ات واىل تكثيف
م�ن��اش��ط اق�ت�ص��ادي��ة وب�ي�ئ�ي��ة الن ه��ذه ال�ج��زي��رة ات�س�م��ت م��ؤخ��را بسمة
دولية عاملية عندما اعتمدت محمية طبيعية دولية بيئية..
ومع ذلك لم تدرك القيادات السابقة هذه األهمية وتركت الحبل
ع ��ىل ال� �غ ��ارب ..وت �ن��اس��ت واج �ب �ه��ا وم �س��ؤول �ي��ات �ه��ا ال��وط �ن �ي��ة وال��دول �ي��ة
واإلنسانية والبيئية ومارست كل أساليب االلتواء عىل الجزيرة ملنطقة
بيئية دولية عاملية..
واتسم النافذون واملتنفذون ومن ارتبط بهم أالعيب االحتيال عليها
حتى وج��دت ال�ج��زي��رة نفسها ت��دف��ع الثمن مبكرا م��ن اق�ت�ط��اع أراض
واع �ت ��داء ع��ىل األرض وع ��ىل ال�ب�ي�ئ��ة ..وم �ع ��روف م��ا ق ��ام ب��ه ال �ن��اف��ذون
ال �ت �ج ��اري ��ون وامل �س �ت �ث �م ��رون امل �س �ت �ه ��رتون م ��ن اع � �ت � ��داءات ع ��ىل ال�ب�ي�ئ��ة
وع��اق��ات م�ش��اري��ع سياحية ل��م ت��راع البيئة ول��م تهتم بايكولوجيتها
ال�ب�ي�ئ�ي��ة ..ول �ك��ن اإلع ��ام ح�ي�ن�ه��ا ك ��ان م�س�ت�ب�ع��دا وم �ب �ع��دا ..وك �ث��ري من
وس��ائ��ل اإلع ��ام امل��دج �ن��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ال ت ��رى يف امل�ن�ظ��وم��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
السابقة أهمية بأن تتحدث عن سقطرى أو تناور فيها الن "املحاذير"
كانت تمثل ألغاماً ينبغي عدم االقرتاب منها كثرياً..
حتى وصلت األم��ور م��ؤخ��راً إىل وض��ع عجيب ومختلف بعد العام
2011م ووص� ��ل األم� ��ر إىل ب �ن ��اء وإع� � ��داد "م �ل �ي �ش �ي ��ات" ..أوىل ه��ذه
امل�ل�ي�ش�ي��ات م�ل�ي�ش�ي��ات اإلص ��اح ال�ت��ي ت�ح��ول��ت ب �ق��درة ق ��ادر م��ن ق��وات
جيش إىل مليشيات تأتمر بأمر قادة اإلصاح؟!
لذلك سارعت أبو ظبي إىل إنشاء مليشيات خاصة بها تحت مسمى
النخبة السقطرية لكنها كانت مهادنة جداً ولم تندفع إىل االصطدام

القيادات السياسية اليمنية السابقة تركت
أرخبيل سقطرى نهب ًا للمحتلني اجلدد

بمليشيات اإلصاح ولذلك سارعت أبوظبي إىل استقدام مليشيات
أخرى من خارج سقطرى من الضالع ومن يافع املشهورتن بالشراسة
وبالوالء املطلق ألبوظي ..فقد قامت تلك املليشيات املسلحة وبدعم

إمارايت كبري عىل اكتساح مليشيات اإلصاح ولم يقف محروس ممثل
اإلصاح يف األرخبيل إال وهو مطارد خارج الجزيرة واألرخبيل وانضم
إىل قافلة املرابطن يف فنادق الرياض..

عمليات نوعية ألبطال اجليش واللجان الشعبية..

دك معاقل العدوان ومرتزقته في البيضاء وجيزان

س��ت س�ن��وات ونيف م��ن ال�ع��دوان تمر وق��درات الجيش واللجان الشعبية
تتعاظم يوما بعد يوم كما ونوعاً وتسليحاً حيث اثبتت املعارك امليدانية التي
يخوضها اب�ط��ال الجيش واللجان الشعبية فاعليتها وكشفت فيها ق��درات
وخرات ومهارات عالية من خال تنفيذهم لعمليات عسكرية نوعية عىل
مستوى الجبهات الداخلية مع املرتزقة وعىل مستوى جبهات ما وراء الحدود
وعمق تحالف العدوان السعودي االمارايت .
ن �ج��اح ت�ل��ك ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة اث �ب��ت ل�ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان وم��رت��زق �ت��ه أن
الجيش واللجان الشعبية باتوا قادرين عىل إدارة وخوض املعارك القتالية
يف مختلف الجبهات بما فيها جبهات ما وراء الحدود بنفس الوقت وتحقيق
انتصارات متتالية وهذا يدل عىل القدرات واملهارات والخرات التي يمتلكونها
ل�ي��ؤك��دوا لتحالف ال�ع��دو وم��رت��زق�ت��ه أن ت�ط��ور ال�ق��درات ال��دف��اع�ي��ة العسكرية
أصبحت أمراً واقعاً واثبت امليدان فاعليتها عىل كل املستويات .

عمليات واسعة

تطهري محافظة البيضاء بالكامل قبل ايام ،بعد إن ثقب نجم املرتزقة وتناثر
يف شعاب وجبال الزاهر والصومعة ووصول ابطال الجيش اىل مشارف بيحان
ب��اإلض��اف��ة اىل تنفيذ ع�م�ل�ي��ات واس�ع��ة ب�ج�ب�ه��ات م��ا وراء ال �ح��دود واس�ت�ه��داف
ال�ع�م��ق ال�س�ع��ودي ي��ؤك��د للجميع ذل��ك ال�ت�ع��اظ��م وال �ق��درة ع��ىل ت�ح��ري��ر ك��اف��ة
االريض اليمنية املحتلة وتطهريها م��ن رجسهم وش��روره��م وط��رد ك��ل الغزاة
واملحتلن وعمائهم ومرتزقتهم حيث ال عاصم لهم اليوم من امر الله .
انتحار مقاتيل العدو
مشاهد العمليات النوعية املتتالية لتطهري مناطق واسعة يف نجران جعل
امل�ح�ت��ل ال�س�ع��و ام��ري��يك ي�ق��ف يف ح��رية م��ن ام��ره خ��اص��ة ب�ع��د أن ش��اه��د انتحار
مقاتليه من تباب وجبال مناطق املواجهات يف جيزان واحراق املجاهدين كل
الياتهم ومدرعاتهم ودباباتهم واغتنام اسلحتهم بمختلف انواعها وتفعيلها
وتصويبها اتجاه العدو .
وت ��واص ��ا ل�ت�ل��ك ال�ع�م�ل�ي��ات ن�ف��ذ اب �ط��ال ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة مطلع
االسبوع املنصرم عملية هجومية عىل مواقع الجيش السعودي ومرتزقته
السودانين ش��رق تبة ال��دف��اع يف ج�ي��زان وتمكنوا خ��ال العملية م��ن اقتحام
م��واق��ع ال�ع��دو وق�ت��ل وج ��رح ال�ع�ش��رات ب�ي�ن�ه��م ق �ي��ادات ،وت�ك�ب��د ال�ع��دو خ��ال
ال�ع�م�ل�ي��ة خ�س��ائ��ر م��ادي��ة ك�ب��رية وك ��ان اإلع ��ام ال�ح��رب��ي ق��د ب��ث م�ش��اه��د موثقة
للعملية ال�ت��ي اس�ت�م��رت ل�� 4س��اع��ات ،مبينا حجم التنكيل ب��ال�ع��دو واقتحام
مواقعه والسيطرة عليها بفضل الله وعونه.
الجاسوسية ..هي لغة العصر..
ولهذا فإن موجبات الحاضر ..اليوم
ت �س �ت��دع��ي أن ن �ع �ي��د م � ��رات وم ��رات
هذا الحقل من النشاط ليك نعرف
م � �ك� ��ام� ��ن ال � �ض � �ع� ��ف وال � � �ق� � ��وة ول� ��يك
نصل إىل مفاهيم تفيد يف مكافحة
ال �ت �ج �س ��س ويف م� �ح� ��ارب� ��ة م �ظ ��اه ��ر
التجسس واالخرتاقات األمنية..
ويف ه� � ��ذه ال �ح �ل �ق ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م��ن
القراءة  ..نواصل عرض القضايا األمنية..
ولعل أهمها:
ما يقوله القاموس السيايس لاستاذ أحمد عطية
ع��ن ال�ج��اس��وس�ي��ة ..وي �ع��رج ع��ىل ق�ض��اي��ا اس�ت�خ�ب��ارات�ي��ة
عديدة..
فهو يتحدث عن الجاسوسية يف االصطاح القانوين
ه��ي ال�ع�م��ل س ��راً وب ��ادع ��اء ك ��اذب ي�س�ت��ويل ش�خ��ص أو
ي� �ح� ��اول االس� �ت� �ي ��اء ع� ��ىل م �ع �ل ��وم ��ات ح �ي ��وي ��ة ل �غ��رض
توصيلها إىل األع��داء ,ونصت اتفاقية اله��اي الدولية
ع� ��ام 1907م ع ��ىل م �ح��اك �م��ة امل �ت �ه ��م ب��ال �ج��اس��وس �ي��ة
والحكم عليه ,بما يتناسب مع ما ق��ام به من جرائم
التجسس بما يف ذلك الحكم بإعدامه..
ه � ��ذه ال �ق �ض ��اي ��ا ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة يف ال �ع �م ��ل امل �خ ��اب ��رايت
يقدمها ه��ذا الكتاب وم��ؤل�ف��ه ..ي�ح��دد م��ن خالها من
ه ��و ال �ج ��اس ��وس ..وي�س�ت�ب�ع��د م ��ن ال�ج��اس��وس�ي��ة ف�ئ��ات
معينة يذكرها..
إذا ي �ش��ري أن ��ه  " :ال ي �ع��د م ��ن ال �ج��واس �ي��س ال�ج�ن��ود
ال��ذي��ن ي�ق�ب��ض ع�ل�ي�ه��م يف م�ن��اط��ق االع� ��داء م��ا دام ��وا ال
يخفون شخصياتهم ولو كانوا يحاولون االستياء عىل
معلومات او املدنيون والجنود الذين يقبض عليهم
وهم يعملون يف نقل املعلومات او املراسات او الذين
يهبطون باملظات..
ويتجه الكاتب والكتاب اىل ان يريس تجارب عديدة يف

تخبط وارتباك

ت�خ�ب��ط ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي ب�ع��د إن ف�ق��د ص��واب��ه م��ن ت�ل��ك ال�ع�م�ل�ي��ات خاصة
العمليات االخرية يف اقتحام مواقع وتحرير مناطق واسعة يف قطاع جيزان
دف��ع ال�س�ل�ط��ات ال�س�ع��ودي��ة اىل اص��در ق��رار تهجري ق�س��ري ب�ت�س��ري��ح العمالة
اليمنية من مناطق جيزان ونجران وعسري جنوب اململكة وهو ما يؤكد االنتقام
والحقد الدفن عىل اليمنين بشكل عام.
وك��ان الخبري واملحلل العسكري االسرتاتيجي ،ال�ل��واء خالد غ��راب قد ّ
أك�د
ّ
السعودي يف وضع متخبط ومرتبك نتيجة االنتصارات
للمسرية ،أن النظام
ال�ت��ي ت�ح� ّ�ق�ق��ت يف ال��داخ��ل ،واالن �ت �ص��ارات ال�ت��ي ت�ح� ّ�ق�ق��ت يف ال �ح��دود وم��ا وراء
ً
�ودي ي�ت�خ��ذُ
ال �ح ��دود ،وه ��ذا م��ا ي��رب��ك ح�س��اب��ات��ه ف �ع��ا ،وت�ج�ع��ل ال �ع��د ّو ال �س �ع� ّ
مثل هذه القرارات التي تتناقض مع ُك ّ�ل األع��راف والشرائع والقانون الدويل
واإلنساين واوضح غراب أن السعوديّة تعتقد بأن املغرتبن سيقومون بإسقاط
ن�ج��ران وج �ي��زان وع�س��ري م��ن ال��داخ��ل ،وه ��ذه م�خ��اوف دف�ع�ت��ه إىل ا ِّت �خ��اذ مثل
ً
مبينا أن ه��ذه اإلج��راءات
ه��ذه ال�ق��رارات اإلج��رام�ي��ة بحق امل��واط�ن��ن اليمنين،
ال�خ��اط�ئ��ة دل�ي��ل ق�ط�ع��ي ع��ىل ض�ع��ف ال�ن�ظ��ام ال�س�ع� ّ
�ودي وه�ش��اش��ة م�ن�ظ��وم��ات��ه
ُ
االستخباراتية ،ووصوله إىل مرحلة االعرتاف بأن تلك املناطق هي مناطق يمنية
واألرايض يمنية ،وهو عاجز أمام الخطط والتكتيكات اليمنية واالستخباراتية،
وأن خطوطه األمامية مخرتقة ،وه��و يعتقد أن م��ن ب��ن املخرتقن ملنظومته
مغرتبن وعاملن ويعطون اإلحداثيات ويتبعون االستخبارات اليمنية ،وهذه
اعتقادات واهية وغري مبنية عىل معلومات ومعطيات.
من جانبه املحامي عبد َّ
الوه�اب الخيل قال“ :إن قرا َر تسريح العمالة اليمنية
م��ن ج�ي��زان ون �ج��ران وع�س��ري ل��م ي�ك��ن م�ف��اج�ئ��اً ل�ن��ا ك � ي�م�ن�ي��ن ،ف�ه��و ي��أيت ضمن

سلسلة من االنتهاكات الاإنسانية التي يمارسها النظام السعوديّ ضد أبناء
َ
اليمن بشكل ع��ام ،بغض النظر ع��ن ان�ت�م��اءات�ه��م السياسية ،أو ّ
توج�هاتهم
َ
الفكرية ،أو موقفهم م��ن ال�ع��دوان ع��ىل اليمن ،ف� آل سعود يحقدون عىل
ً
اليمني لجنسيته ،ولن يكون املغرتب اليمني بمنأى عن املمارسات واإلجراءات
ّ
ويؤك�د
والقرارات التعسفية والقمعية التي يمارسها النظام السعوديّ بحقه”
الخيل أن مثل ه��ذه ال�ق��رارات واإلج��راءات القمعية وم�ص� َ
�ادرة الحقوق التي
ي�م��ارس�ه��ا ال�ن�ظ��ام ال�س�ع� ّ
�ودي ض��د امل�غ��رتب��ن ال�ي�م�ن�ي��ن ت�س�ق��ط ُك � ّ�ل ال�ش�ع��ارات
الزائفة التي يرفعُ ها لترير عدوانه عىل اليمن ،بأنها تدخلت لرتفع املعاناة
ع��ن ال�ي�م�ن�ي��ن ،وإلع ��ادة األم��ل ك�م��ا ي��زع�م��ون ،وك�ل�ه��ا ش�ع��ارات ك��اذب��ة وزائ�ف��ة
ُ
تهدف من خال هذا القرار ،إىل خلق حالة
ويشري الخيل إىل أن السعوديّة
من التضخم والبطالة يف اليمن بعد عودة املغرتبن يف إطار الحرب االقتصادية
ً
ّ
التي تمارسها ضد اليمنّ ،
َ
مؤك�دا أن هذا القرار يؤك�د صوابية موقف اليمنين
يف ال��دف��اع ع��ن بلدهم وض��رورة اس�ت�ع��ادة كافة األرايض اليمنية التي تحتلها
السعوديّة ومنها ” جيزان ونجران وعسري”.

اخلروج من الوصاية

ع�م�ل�ي��ات ال�ب�ي�ض��اء وج �ي ��زان ال �ت��ي ن�ف��ذه��ا امل ��راب �ط ��ون م ��ؤخ ��را ارع �ب ��ت ت�ح��ال��ف
العدوان ومن يقف خلفهم االمر الذي جعلهم يجوبون اروقة االمم املتحدة
بحثاً ع��ن م��ا يحافظ ع��ىل م��اء وج��وه�ه��م بعد أن افشلت تلك العمليات كل
مخططاتهم واهدافهم وستجرهم عما قريب للسام او االستسام حيث
عينت االم��م امل�ت�ح��دة مبعوثاً ج��دي��دا لها لليمن لعل وع��ى أن ينقذهم من
جحيم وضعوا فيه انفسهم بما اقرتفته ايديهم بعد أن ذاقوا وبال ما صنعوا
وما اقرتفوا بحق ابناء واحرار شعب اليمن وااليمان .
ت��واص��ل ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة يف ج�ب�ه��ة ج �ي��زان وغ��ريه��ا ت�ك�ش��ف ل�ت�ح��ال��ف
العدوان مضمونها بأنه ال سام اال باستقرار اليمن وخروجها من الوصاية
والتبعية واالرتهان ولم يتم ذلك اال من خال تنفيذ ما تم طرحه من مطالب
م��راراً وتكراراً من قبل القيادة الثورية والسياسية واملتمثل بإيقاف العدوان
ورف��ع الحصار وفصل الجانب االنساين عن امللفات االخ��رى وخ��روج القوات
االجنبية للمحتل ،ما لم فتأكيدات القيادة الثورية والسياسية والعسكرية
ع��ىل اس�ت�م��رار ال�ع�م�ل�ي��ات وت��وس�ي�ع�ه��ا س�ت�ت��واص��ل ح�ت��ى اي�ق��اف ال �ع��دوان ورف��ع
ال�ح�ص��ار دون ض�غ��وط وال اب �ت��زاز وال وص��اي��ة ل�ي�ب�ق��ى ال�ي�م��ن ارض ��اً وش�ع�ب��ا ح��راً
كريما مستقل القرار والسيادة وهو قرار كل احرار اليمن وقيادتهم الثورية
والسياسية وستظل تلك املطالب مطروحة عىل الطاولة حتى تحقيقها .

ملف الثمانينات عن حرب املخابرات

ال � �ك � ��رى م �ن ��ذ ال � �ح � ��رب ال �ع ��امل �ي ��ة
الثانية القضايا املتصلة بافشاء
اس ��رار االس�ل�ح��ة ال�ن��ووي��ة ومنها
القضية التي اتهم فيها الدكتور
"ك � ��اوس ف ��وخ ��س" يف ان �ج �ل��رتا
ب � ��اف � �ش � ��اء م � �ع � �ل� ��وم� ��ات ال �ق �ن �ب �ل ��ة
ال� ��ذري� ��ة اىل االت �ح ��اد
ال� �س ��وف� �ي� �ت ��ي وح �ك ��م
قراءة :العميد أنور املاوري
عليه يف شهر مارس
ال� � � � �ع � � � ��ام 1950م
ارب � � �ع � � ��ة ع � �ش � ��ر س �ن ��ة
س �ج ��ن ..وك ��ذل ��ك ال �ق �ض �ي��ة ال �ت ��ي ات �ه ��م ف �ي �ه��ا ي��ول �ي��وس
وزب ��زغ وزوج�ت��ه اث�ي��ل يف ال�ع��ام 1952م ون�ف��ذ الحكم
عىل الكريس الكهربايئ يف حينه ..وقد حكم عىل زوجته
بالسجن عشرين عاماً..
ويف اشارة اخرى يشري الكتاب اىل قضايا الجاسوسية
يف م �ص��ر ..اب ��رزه ��ا ال�ق�ض�ي��ة ال �ت��ي ع��رض��ت ع��ىل محكمة
ال �ث ��ورة امل �ص��ري��ة يف ال �ع ��ام 1945م وح �ك��م ف�ي�ه��ا ع��ىل
ارب�ع��ة م��ن املتهمن ب��االع��دام فيما حكم ع��ىل االخ��ري��ن
ب � ��االش � �غ � ��ال ال � �ش� ��اق� ��ة الن � �ه � ��م ام� � � � ��دوا ج � �ه � ��ات اج �ن �ب �ي ��ة
ب�م�ع�ل��وم��ات ح�س��اس��ة ب�ق�ص��د االض� ��رار ب�م�ص��ال��ح ال�ب��اد
العليا..
ويف 27اغسطس العام 1956م وبعد تأمن قناة
ال �س��وي��س اك�ت�ش�ف��ت ش�ب�ك��ة ل�ل�ج��اس��وس�ي��ة ال��ري�ط��ان�ي��ة
وح �ك ��م ع ��ىل اث �ن ��ن م ��ن ال ��ري �ط ��ان �ي ��ن امل �ش ��رتك ��ن ف�ي�ه��ا
ب��ال �س �ج��ن م � ��ددا م �خ �ت �ل �ف��ة ويف ش �ه��ر ال �ع ��ام 1964م
ال �ق ��ي ال �ق �ب ��ض ع ��ىل امل � ��اين وزوج� �ت ��ه ب �ت �ه �م��ة ال�ت�ج�س��س
واس � � �ت � � �خ� � ��دام امل � �ت � �ف � �ج� ��رات
ب��ال�ط��رود ال��ري��دي��ة الره��اب
ال� �خ ��راء االمل � ��ان ال �ع��ام �ل��ن
بالقوات املسلحة او الذخائر او التحصينات او وسائل
يف م� �ص ��ر وح � �ك� ��م ع �ل �ي �ه �م��ا
الدفاع بقصد توصيلها اىل دول اخرى..
بالسجن 25عاماً..
ويف ش� ��ارة ج �ل �ي��ة اىل ق �ض �ي��ة اخ� ��رى يف ال�ج��اس��وس�ي��ة

اجلاسوسية ..ومحددات أنشطة املخابرات

م� � � � � � ��اذا ي� � � �ق � � ��ول ال � � �ق � ��ام � ��وس
السياسي عن املخابرات؟
في احلرب العاملية الثانية برزت
قضايا التجسس بشكل الفت
هذا الجانب من ناحية تخصصية وخاصة يف الجانب
السلمي ..فهو يؤكد ان يف زمن السلم يعد جاسوسا
ك� ��ل م� ��ن ي � �ح� ��اول االس� �ت� �ي ��اء ع� ��ىل م �ع �ل ��وم ��ات خ ��اص ��ة

ال �ت �ب��اك��ي ع �ل��ى س �ق �ط��رى ل ��م ي �ع��د ي �ج��دي
واملطلوب موقف وطني جاد وحاسم

"نواصل في احللقة
القادمة عن جتسس
اليهود"

وبذلك استحكم اإلماراتيون من خال مليشيات االنتقايل بالجزيرة
ً
كاما ..وبدأت مرحلة تأكيد االحتال التدريجي للسلطات
واألرخبيل
اإلم��ارات�ي��ة وت�ع��زي��ز ن�ف��وذ محمد ب��ن زاي��د يف األرخ�ب�ي��ل ك��ام� ً�ا ..وب��دأت
مامح السيطرة اإلماراتية بشكل سافر وقح..
م ��ع أن ال ��ري ��اض اس �ت �ش �ع��رت م �ب �ك��راً ال �ن �ف��وذ اإلم � ��ارايت امل �ت �ص��اع��د يف
أرخبيل سقطرى ولذلك ألقت ببعض ثقلها يف الجزيرة ..من الناحية
العسكرية بتواجد ما يسمى "ق��وة ال��واج��ب" التي ظلت تشاهد عن
ب�ع��د م��ا ي�ج��رى م��ن اح�ت��ال م�ل�ي�ش�ي��ات االن�ت�ق��ايل ألرخ�ب�ي��ل س�ق�ط��رى..
وكان هناك تفاهمات مسبقة وقبول سعودي بما أقدمت عليه أبو
ظبي وما تسري عليه..
ً
إجماال ..اآلن أرخبيل سقطرى بكامله يتدحرج إىل سلطة إماراتية
مطلقة ..ووصل األمر إىل أن يتحكم املندوب السامي اإلم��ارايت بكل
التفاصيل اليومية للشعب اليمني يف سقطرى بدءاً من إعاء شأن
الرموز السياسية اإلماراتية والعلم اإلم��ارايت ..وإلغاء أي علم يمني
رس �م��ي يف ال �ج ��زي ��رة ..رغ ��م االم �ت �ع��اض ورغ ��م ال�ت�م�ل�م��ل ال ��واض ��ح م��ن
شرائح اجتماعية عديدة يف سقطرى إال أن سلطات أبو ظبي تمادت
وت�ت�م��ادى يف ف��رض واق��ع يف التعنت اإلم ��ارايت ويف السعي إىل إلغاء
وتغييب الهوية اليمنية عن سقطرى ..ووصلت الوقاحة إىل أن بدأت
مؤشرات سلخ سقطرى عن اليمن يف منظمات دولية عن اليمن..
ولم يعد اليوم يفيد ذلك التبايك عىل ضياع هذه الجوهرة اليمانية
ألن ال ��وض ��ع ال ي �س �م��ح ب��ال �ت �ب��ايك وإن �م ��ا ي �ت �ط �ل��ب ت �ح ��رك ��ات م�ل�م��وس��ة
وإجراءات قوية وفاعلة..
"يتبع العدد القادم"

بال تفاصيل

• املرتزقة يحتجون لدى اخلارجية االمريكية ويطالبون
بتأكيد االعتراف بهم كجهة شرعية ..
• م��راق�ب��ون ال�ش��رع�ي��ة ال مت�ن��ح م��ن واش�ن�ط��ن وال تصنع في
الرياض بل مينحها الشعب الصامد ويعمدها االح��رار
بدمائهم وتضحياتهم.
• س��وري��ة ت�ت�ج��اوز م��ؤام��رة ال �غ��رب وك�ي��د االش �ق��اء وإي ��ران
تؤكد نهجها الثوري بانتخاب رئيسي
• ُس�ع��ال ال�ب��رك��ان��ي ال يعبر ع��ن إص��اب�ت��ه ب�ك��ورون��ا ب��ل يؤكد
مرضه املزمن املسمى "عمالة" من املستوى األول.
• يتوقع البعض صدور كتاب "كيف تصبح عمي ًال ممتاز ًا في
سبعة أيام" تأليف البركاني ومراجعة اليدومي واآلنسي.
• امللفت حالة الفرز بني عميل درجة أولى وعمالء بدرجات
مختلفة لكن في النهاية اجلميع عمالء سواء إتفقوا على
ما يقوله البركاني أم اختلفوا في طرق العمالة ووسائل
اإلفصاح عنها.
• امل�ص�ي�ب��ة أن ك��ل أول �ئ��ك امل��رت��زق��ة ل��م ي�ت�ف�ق��وا ب�ع��د على
تعريف واضح ملفهوم العمالة ألنهم من ميارسون تلك
ال�ع�م��ال��ة مت��ام � ًا ك�م��ا ه��ي ق�ص��ة أم��ري�ك��ا م��ع اإلره ��اب فهي
متارسه ومع ذلك لم تتفق بعد على تعريفه.
• ي ��ري ��دون م�ن��ا أن ن�ت�ح��دث ع�م��ا ي �ج��ري ف��ي ص�ن�ع��اء وك��أن
ب �ع��ض ال� �ت� �ج ��اوزات ه �ن��ا أو ه �ن ��اك ه ��ي أص� ��ل امل�ش�ك�ل��ة
وك��أن عمالتهم وخيانتهم وارت��زاق�ه��م وتسببهم في
استشهاد اآلالف من أبناء الوطن ليس مبشكلة.

مؤسسة «الشعب» توزع سالل غذائية
ألهالي قرية آل عشية بالجوف

ن�ف��ذت م��ؤس�س��ة ال�ش�ع��ب االج�ت�م��اع�ي��ة للتنمية،
مشروع السلة الغذائية لألسر الفقرية يف قرية آل
عشية بمديرية الحزم محافظة الجوف.
وق � ��ام � ��ت امل� ��ؤس� �س� ��ة ب� �ت� ��وزي� ��ع س �ل �ت ��ن غ ��ذائ �ي �ت ��ن
ل�ك��ل أس ��رة يف ال�ق��ري��ة ال�ت��ي ت�ق��ع ب�م�ن�ط�ق��ة ال�س�ي��ل،
بالجنوب الشرقي ملديرية الحزم.
وخ��ال التوزيع أوض��ح مدير املشاريع اإلنسانية
ب�م��ؤس�س��ة ال�ش�ع��ب م�ح�م��د ال�ج�ع��دي أن امل��ؤس�س��ة
وانطاقاً من واجبها الديني واإلنساين والوطني،
ق��ام��ت ب��ال�ن��زول إىل ق��ري��ة آل عشية وإج��راء مسحاً
ميدانياً لألسر الفقرية يف هذه القرية ،حيث تبن
أن جميع القاطنن يف القرية من األسر املحتاجة.
ولفت الجعدي إىل أن مؤسسة الشعب قدمت
س �ل �ت��ن غ��ذائ �ي �ت��ن م�ت�ك��ام�ل�ت��ن ل �ك��ل أس � ��رة ،ح�ي��ث
ت�ت�ض�م��ن ال�س�ل�ت��ن ال�ط�ح��ن امل��رك��ب م��ن امل�ح��اص�ي��ل

الزراعية اليمنية ،إضافة إىل السكر واألرز والزيت
وال �ت �م��ر وامل �ي ��اه امل �ع��دن �ي��ة ،م �ش��رياً إىل أن ذل ��ك ي��أيت
ضمن
م �ش ��روع األم� ��ن ال �غ ��ذايئ ال� ��ذي ت �ن �ف��ذه امل��ؤس�س��ة
للعام 2021م ،وهناك مشاريع أخرى ستنفذها
مؤسسة الشعب للمواطنن يف هذه القرية ،خال
الفرتة القادمة.
من جهتهم أعرب عدد من املستفيدين عن الشكر
والتقدير ملؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية عىل
تحملها عناء الوصول إىل قريتهم ،وتفقد أحوالهم
وت �ق��دي��م س�ل�ت��ن غ��ذائ�ي�ت��ن ل�ك��ل أس ��رة يف ال�ق��ري��ة،
م�ط��ال�ب��ن امل��ؤس �س��ات ال�ت�ن�م��وي��ة وال �خ��ريي��ة األخ ��رى
أن تحذوا حذوا مؤسسة الشعب يف الوصول إىل
امل�ن��اط��ق ال�ب�ع�ي��دة وم ��د ي��د ال �ع��ون ل�ل�م�ح�ت��اج��ن من
أبناء الشعب يف ظل العدوان والحصار.
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مستشار املجلس السياسي األعلى  -عضو الهيئة العليا حلزب الرشاد محمد طاهر أنعم لـ«

دعا مستشار املجلس السيايس
األعى وعضو الهيئة العليا لحزب
الرشاد اليمني األستاذ محمد
طاهر أنعم ،القيادة الثورية والسياسية
والعسكرية إىل دراسة خطط شجاعة
وجريئة ملحاولة انقاذ املواطنني يف مدينة
تعز ويف ريفها الجنوبي من هذه الفوىض
الخطرية التي تعيشها يف الوقت الراهن ..
وبخصوص املستجدات السياسية ،أشار
أنعم ،إىل أن السعودية ال تنفع معها
الحوارات السياسية ،مؤكداً أن الضربات
الصاروخية وحدها من ستجر النظام
السعودي يف وقف الحرب والحصار.
صحيفة "26سبتمر" التقت باألستاذ محمد
طاهر أنعم ،ملناقشة عدة مستجدات عى
الساحة السياسية واالقتصادية والعسكرية
والدينية ،فاىل نص الحوار:
حاوره /عبدالله عبدالسالم

* م �ح �م��د ط ��اه ��ر أن �ع ��م ال �ق �ي ��ادي يف ح� ��زب ال ��رش ��اد
ال�س�ل�ف��ي  ..ه ��ل م� ��ازال ه �ن��اك ك �ي��ان ل �ه��ذا ال �ح ��زب يف
صنعاء؟
** ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل �ل �ح ��زب اس� �م ��ه ح � ��زب ال� ��رش� ��اد ال �ي �م �ن��ي
ول �ي��س ال �س �ل �ف��ي ،ون �ح��ن ن �ح ��اول دائ �م ��اً أن ن�ل�غ��ي ه��ذه
الصفة باعتبارها مخالفة لقانون األحزاب والتنظيمات
ال�س�ي��اس�ي��ة م��ن ن��اح�ي��ة ،وم ��ن ن��اح�ي��ة أخ ��رى ال ي�ص��ح يف
األحزاب محاولة حصرها يف اتجاه معني ،واألفضل أن
تبقى مفتوحة للجميع من ناحية جماهريية ،واالسم
ال��رس�م��ي ل�ل�ح��زب ه��و "ات�ح��اد ال��رش��اد ال�ي�م�ن��ي" ال يوجد
يشء اس �م��ه س�ل�ف��ي ،ول �ك��ن درج ك�ث��ري م ��ن اإلع��ام�ي��ني
ع��ى وص��ف كلمة السلفي م��ع ال�ح��زب باعتبار قياداته
ومؤسسيه من املحسوبني عى هذا التيار يف معظمهم
وب��ال �ن �س �ب��ة ل ��وض ��ع ال �ح ��زب يف ص �ن �ع��اء ف �ه��و م ��ن ض�م��ن
األح ��زاب وال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ت��ي ت��وق��ف نشاطها
منذ بداية العدوان ،وال يوجد نشاط ألي حزب سيايس
يف اليمن منذ بداية العدوان وإىل اليوم معظم األحزاب
السياسية متوقفة عن أنشطتها العامة وحتى فروعها،
رب�م��ا ح��زب امل��ؤت�م��ر باعتباره ح��زب��اً ح��اك�م��اً س��اب�ق��اً يحاول
أن ي�ت�ح��رك يف ال�س��اح��ة امل�ح�ل�ي��ة ،وي �ب��دو أن ل��دي��ه دع�م��اً
وت� �م ��وي ��ات ك �ب ��رية ع ��ن ط ��ري ��ق األرص � � ��دة ال �ك �ب ��رية ل �ه��ذا
ال �ح ��زب ،أم ��ا غ��ريه��ا م��ن األح� ��زاب ال�ع��ري�ق��ة ك��ال�ن��اص��ري
واالشرتايك أو األحزاب الجديدة مثل حزبنا وغريه فهي
متوقفة ع��ن العمل السيايس وال�ح��زب��ي ،بسبب حالة
البلد الراهنة..
* ول� �ك ��ن ه� �ن ��اك م� �ك ��ون س� �ي ��ايس ي �ج �م ��ع امل �ك ��ون ��ات
املناهضة للعدوان؟
**وحزب الرشاد عضو يف "تكتل األحزاب السياسية
املناهضة ل�ل�ع��دوان" ،عضو فاعل وم��ؤس��س ومشارك
يف األنشطة العامة والندوات ،وهو تكتل يضم خمسة
ع�ش��ر ح��زب��اً ،ول��دي�ه��ا ب�ع��ض األن�ش�ط��ة واج�ت�م��اع ش�ه��ري
وبعض اللقاءات.
* اين تجتمع مع أنصار الله ،واين تختلف معهم؟
** ن�ج�ت�م��ع م ��ع أن �ص ��ار ال �ل��ه يف ع ��دة ق �ض��اي��ا أه �م �ه��ا يف
الوقت الحايل وأبرزها هو موضوع التصدي للعدوان،
ال � ��ذي ه ��و ق �ض �ي��ة ال �س ��اع ��ة ،ون �ح ��ن ن �ج �ت �م��ع م �ع �ه��م يف
ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ال� �ك ��رى ،ون � ��رى أن �ن ��ا م �ت �ق ��ارب ��ون م�ع�ه��م
تقارباً كبرياً مثل بقية االتجاهات املناهضة للعدوان،
وخ��اص� ً�ة أن أن�ص��ار ال�ل��ه ه��م ال��ذي��ن ي�ت�ص��درون التحالف
ال��وط �ن��ي مل��واج �ه��ة ه ��ذا ال �ع ��دوان ،وه ��م ال��ذي��ن ي�ب��ذل��ون
الكثري من جهودهم ودمائهم وأوقاتهم ،ولذلك نحن
نقدر ونحرتم ه��ذا التوجه ونعتر انفسنا حلفاء ثقات
ل�ه��م يف ه��ذا ال ��يء ون�ج�ت�م��ع م��ع أن�ص��ار ال�ل��ه يف أش�ي��اء
ك�ث��رية ح�ت��ى م��ن ق�ب��ل ال �ع��دوان وت�س�ت�م��ر ح�ت��ى م��ن بعد
ال� �ع� ��دوان ،وه �ن ��اك رواب � ��ط م �ش��رتك��ة ت�ج�م�ع�ن��ا ف��ال��دي��ن
واحد والتاريخ واحد ونحن من أصول قبلية واجتماعية
واحدة ونختلف مع أنصار الله ربما يف بعض التطبيقات
البسيطة يف بعض الجوانب السياسية والفكرية ،وهذا
من طبيعة البشر وهو أمر بسيط جداً ال يتجاوز خمسة
إىل عشرة باملائة.

* كقيادي سلفي متحالف مع أنصار الله ،برأيكم
كيف يمكن مواجهة حملة التحالف لتفريق املجتمع
امل � ��دين وض � ��رب ن �س �ي �ج��ه م ��ن خ� ��ال م �ح��اول �ت��ه اذك� ��اء
الصراعات املذهبية واملناطقية؟
**م��ن أه��م األس�ب��اب ال�ت��ي جعلتنا م�ن��ذ ال�ب��داي��ة نعلن
م��وق�ف�ن��ا م��ن ال �ع ��دوان ه��و م �ح��اول��ة ال �ن �ظ��ام ال�س�ع��ودي
واس �ت �خ �ب ��ارات ��ه ف ��رض االص �ط �ف ��اف ال �ط��ائ �ف��ي ل �ن �ن��زل��ق يف
ه ��ذه ال �ف �ت �ن��ة م �ث��ل م ��ا ح ��دث يف ال �ع ��راق وس ��وري ��ا وع�ن��د
ب��داي��ة ال�ع��دوان كنت أن��ا يف تعز اض�ط��ررت إىل االنتقال
إىل ص�ن�ع��اء ح�ت��ى أع�ل��ن م��وق�ف��ي ،وي �ك��ون ل�ن��ا مساهمة
يف ك �س��ر ه ��ذا االص �ط �ف��اف ال �ط��ائ �ف��ي ،وت �ع��رض �ن��ا ل ��أذى
م ��ن ق �ب��ل ب �ع��ض امل �ت �ع �ص �ب��ني ل �ل �ع ��دوان ،وذل� ��ك دف�ع�ن��ا
بإصرار نحن ومجموعة من إخواننا ان نعلن مواقفنا
رغ��م ب�ع��ض ال�ن�ت��ائ��ج امل��رتت�ب��ة ع��ى ذل��ك ،إلش�ع��ار العامة
أن ه��ذا ع��دوان علينا جميعاً وان النظام ال�س�ع��ودي ال
ي��أت �م��ن وي �ق ��وم ب �ش �ع ��ارات ك ��اذب ��ة م ��رة ب�ح�ج��ة م��واج�ه��ة
الشيوعية وم��رة بحجة مواجهة القومية والناصرية،
وال �غ��رض م��ن اس�ت�خ��دام�ه��م ل�ت�ل��ك ال�ش�ع��ارات ه��و اث��ارة
العامة واملغفلني.
*م� ��اه� ��ي اإلج � � � � ��راءات ال� �ت ��ي ن �س �ت �ط �ي ��ع م� ��ن خ��ال �ه��ا
مواجهة محاولة التحالف تمزيق املجتمع اليمني؟
إج��راءات مواجهة خطط التحالف يف ض��رب النسيج
اليمني املجتمعي كثرية من أبرزها قضية التحرك ضد
العدوان بشكل غري مذهبي وغري طائفي ،وأن ينطلق
الجميع من منطلق وطني بحت بجميع انتماءاتهم،
عى أن تقوم النخب بدورها األسايس ليشعر العامة،
أن مواجهة العدوان مواجهة وطنية ال تقوم بها طائفة
فيصبح امل�ظ�ه��ر ط��ائ�ف��ي ،وال ت�ق��وم ب�ه��ا منطقة فيصبح
امل �ظ �ه��ر م �ن��اط �ق��ي ،وال ي �ق��وم ب ��ه ح ��زب ف�ت�ص�ب��ح ال �ح��رب
سياسية.
*ش��اب تأسيس ح��زب ال��رش��اد الكثري م��ن الجدل،
وهناك من طرح آنذاك انه رديف لحزب اإلصاح،
وال��دل�ي��ل ان ك�ث��رياً م��ن ق�ي��ادات��ه ات�خ��ذت م��واق��ف حزب
اإلصاح يف كثري من القضايا بما فيها العدوان عىل
اليمن؟ ما تعليقكم؟
**حزب الرشاد حزب مستقل ونحن كنا أول من دعا
إىل إن �ش��ائ��ه ،ول ��م ي�ك��ن أب ��داً ح ��زب م��ؤس��س م��ن ج�ه��ات

حوار

»:

إذا عاد املرتزقة سنعود
كما كنا سابق ًا نعاني من
التدخالت السعودية

لن تقبل السعودية بالسالم إال بتشديد الضربات االستراتيجية

معظم األحزاب السياسية متوقفة عن أنشطتها العامة منذ بداية العدوان

جنتمع مع أنصار الله في القضية الكبرى وهي التصدي للعدوان

نظام آل سعود يعاني من فوبيا قيام دولة وطنية كاملة السيادة في اليمن

أخرى ،ولكن نعرف انه يوجد نوع من االخرتاق للحزب
وال � ��ذي ح �ص��ل ب �ع��د ت��أس �ي �س��ه م ��ن ق �ب��ل االس �ت �خ �ب ��ارات
القطرية عر القيادات التابعني لها يف الحزب وحاولت
ق �ط��ر ف �ع � ً
�ا ت �غ �ي��ري ات �ج ��اه ح��زب �ن��ا ل �ي �ك��ون م ��ؤي ��داً ل �ح��زب
اإلص ��اح ت�ن�ظ�ي��م اإلخ ��وان يف ال�ي�م��ن ،ول�ك��ن ه��ذا ال��دع��م
واالخ ��رتاق ال�ق�ط��ري ل��م يكن م�ك��ان ت��واف��ق فيما بيننا يف
الهيئة العليا للحزب مع التيار املوايل لقطر ،وكنت أنا
أحد املعارضني املتزعمني لتوجه رفض الدعم القطري،
وك� ��ان� ��ت ق �ط ��ر ت �م ��د ال� �ح� ��زب ب� ��أم� ��وال ك� �ث ��رية ع� ��ن ط��ري��ق
األم��ني العام للحزب عبدالوهاب الحميقاين ،وخال
ج �ل �س��ات ال �ح ��زب امل �ت �ك ��ررة ط��ال �ب �ن��ا ال �ح �م �ي �ق��اين ب�ك�ش��ف
مصدر األموال الذي يتلقاها ،ولكن لأسف كان رئيس
ال�ح��زب ال�ع��ام��ري م�ت��واط��ئ م�ع��ه ،وب�س�ب��ب ذل��ك ان�ش��ق
الحزب لقسمني قسم معارض لهذا األمر وقسم مؤيد
كما ان�ش��ق ال�ح��زب يف ع��دة قضايا كقضية دم��اج وك��ان
توجهنا يف الحزب محاولة اإلصاح بني أصحاب دماج
جماعة ال�ح�ج��وري الجماعة املتطرفة وامل�ت�ش��ددة وبني
أنصار الله ،وبينما أصر التيار املوايل لقطر عى استعداء
أنصار الله والتحريض عليهم.
*ه �ن ��اك ال �ك �ث��ري م ��ن ال �ل �غ��ط ح ��ول ال �س �ل �ف �ي��ة ..ف�ه��ل
هناك فرق بني السلفية والوهابية؟
**ن�ع��م ه�ن��اك ف��رق ب��ني السلفية وال��وه��اب�ي��ة ،ك�م��ا أن
ً
هناك أيضاً
تداخا بينهم ،فالوهابية عبارة عن حركة
ن�ش��أت قبل  250سنة م��ن داخ��ل امل��ذه��ب الحنبيل أي
أن �ه ��ا ف ��رع م ��ن ف ��روع ��ه أن �ش��أه��ا رج ��ل اس �م ��ه م �ح �م��د ب��ن
عبدالوهاب النجدي وسميت الوهابية نسبة له بينما
ال�س�ل�ف�ي��ة أق ��دم م��ن ال��وه��اب�ي��ة وه ��ي غ��ري م��ذه�ب�ي��ة حيث
أنها ترفض االنتماء للمذاهب األربعة وغريها ،بعبارة
أوض��ح ح��رك��ة ال مذهبية ت��دع��و إىل ال�ع��ودة إىل الكتاب
وص �ح �ي��ح ال �س �ن��ة ،وأن ال ي�ن�ت�م��ي اإلن �س ��ان ألي م��ذه��ب
من بينها املذهب الحنبيل وبسبب األموال والتحركات
السعودية حصل هناك تداخل بني السلفية والوهابية،
م��ن خ��ال فتح السعودية الجامعات اإلس��ام�ي��ة مثل
جامعة االمام محمد بن سعود اإلسامية يف الرياض،
والجامعة اإلسامية يف املدينة املنورة ،وكلية الشريعة
يف جامعة أم القرى يف مكة املكرمة ،واستقطاب طلبة
العلم ومنحهم ع��دة اغ��راءات ك��امل��ال والسكن وغريها
وب��ال �ت��ايل ب ��دأ ال�س�ل�ف�ي��ون ي ��أخ ��ذون م ��ن ال �ف �ك��ر ال��وه��اب��ي

مماحكة إماراتية قطرية ،أصرت االم��ارات من جانبها
عى إدخ��ال الحميقاين حليف قطر يف نفس القائمة،
ألن ال�ح�م�ي�ق��اين ك ��ان م�ت�ه��م م��ن ق�ب��ل اإلدارة األم��ري�ك�ي��ة
قبل  15سنة بتهم تمويل أح��د أف��راد بعض العناصر
اإلرهابية يف ال�ع��راق ،حينما ك��ان مقيماً يف تلك الفرتة
يف قطر كخطيب وإم��ام قبل  25سنة قبل أن ي��أيت إىل
ال�ي�م��ن ،ويف ال�ج��ان��ب اآلخ��ر أص��رت ق�ط��ر ع��ى إدراج أب��و
العباس حليف اإلم��ارات ضمن اإلرهابيني ،واعتمدت
أن بعض أفراد مجموعته املسلحة من املتطرفني.

*كيف تقرأ خريطة انتشار الجماعات السلفية يف
الجغرافيا اليمنية؟ ومن يدعمهم حاليا؟
** ال �ت �ي ��ارات ال �س �ل �ف �ي��ة م ��وج ��ودة يف ك ��ل امل �ح��اف �ظ��ات
ال�ي�م�ن�ي��ة ،وت�ق��ري�ب��اً ال ت�ك��اد ت�خ�ل��و م��دي��ري��ة يف ال�ي�م��ن من
ال �س �ل �ف �ي��ني ،وه� ��م ب �م �ئ��ات اآلالف ،ج� ��زء م �ن �ه��م ض�م��ن
ال�ج�م��اع��ات األرب �ع��ة امل�ع��روف��ة وه��ي ج�م��اع��ة ال�ح�ج��وري

البركاني يعبر عن حال
كل املرتزقة الذين ذهبوا
للسعودية وموقفهم هو
"اليمن حديقة خلفية
للسعودية"
هناك روابط دينية
ووطنية واجتماعية مشتركة
جتمعنا مع أنصار الله

أثناء حديثه للمحرر
ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك ح�ص��ل ت��داخ��ل ب��ني ال��وه��اب�ي��ة والسلفية
حتى ظن الكثري من الناس أن السلفية هي الوجه االخر
ل�ل��وه��اب�ي��ة ويف ال�ي�م��ن ه �ن��اك  4ت �ي ��ارات س�ل�ف�ي��ة رئ�ي�س�ي��ة
ت �ي ��اران م�ن�ه��ا وه��اب �ي��ان ب ��ل أص �ب �ح��وا أق ��رب ل�ل��وه��اب�ي��ة يف
ال �ت �ش��دد وال �ت �ط��رف وه ��ي ت �ي��ار ال �ح �ج��وري ال ��ذي ك ��ان يف
دم��اج ول��ه اآلن م��راك��ز يف امل�ه��رة وم��أرب وغ��ريه ،وهناك
تياران سلفيان أخريان غري وهابيني وهما تيار جمعية
اإلحسان وتيار جمعية الحكمة ،وهي تيارات معتدلة
وتتعامل مع اآلخرين بي من الهدوء واالعتدال.
*ع�ب��دال��وه��اب الحميقاين ال�ق�ي��ادي االب��رز يف حزب
الرشاد صنف إرهابيا ،رغم تأييده لتحالف العدوان
ما تفسريكم؟
**صنفت اململكة العربية السعودية وقطر واالمارات
يف ب�ي��ان م�ش��رتك م��دع��وم أم��ري�ك�ي��اً ،للهيئات وال�ج�ه��ات
اإلره��اب�ي��ة أن عبدالوهاب الحميقاين اح��د  17شخصاً
ك ��أح ��د ال ��داع �م ��ني أو امل �م ��ول ��ني ل� ��إره� ��اب ،ك �م��ا ص�ن�ف��ت
ع ��دة ق �ي��ادات ي�م�ن�ي��ة م�ن�ه��م أب ��و ال�ع�ب��اس ق��ائ��د ال�ف�ص�ي��ل
املتشدد يف تعز ،وهذا التصنيف يبدو يل إنه عبارة عن

ندعو القيادة الثورية إلى
دراسة خطط جريئة حملاولة
إنقاذ املواطنني في ريف تعز
انتشار العصابات
املسلحة في تعز جعلتها
مكان ًا مخيف ًا وطارد ًا
لرؤوس األموال

وج �م��اع��ة م�ح�م��د اإلم� ��ام وج�م�ع�ي��ة اإلح �س ��ان وج�م�ع�ي��ة
ال �ح �ك �م��ة ،وه ��ي ت �ي ��ارات رئ �ي �س �ي��ة ،وإض ��اف ��ة ل �ه��ا ه�ن��اك
حزب سلفي آخر لم يسعفه الوقت إلعان ظهوره هو
ح ��زب ال�س�ل��م وال�ت�ن�م�ي��ة ،وح �ص��ل ع��ى ال��رتخ �ي��ص قبل
فرتة العدوان ،لكنه لم ينشط مثل حزب الرشاد الذي
ه��و أق ��دم وش ��ارك يف م��ؤت�م��ر ال �ح��وار ال��وط�ن��ي وك�ن��ت ان��ا
عضو ممثل له ،وأيضاً يوجد حزب السلم تم ترخيصه
م��ؤخ��را قبل ال�ع��دوان بفرتة قصرية فلم تحصل ل��ه أي
نشاط سيايس بسبب وج��ود قياداته الكبرية العليا يف
الرياض وبالنسبة للتيارات املشاركة يف القتال ال يوجد
تيار سلفي مشارك يف القتال سوى تيار الحجوري التيار
الوهابي املتطرف وهو مشارك يف الساحل الغربي تحت
م�س�م��ى أول��وي��ة ال�ع�م��ال�ق��ة وي �ش��ارك أي�ض��اً يف ت�ع��ز تحت
مسمى أب��و العباس وي�ش��ارك يف م��أرب أحياناً مع عدة
تنظيمات موجودة هناك.
وب� �خ� �ص ��وص ال � ��دع � ��م ل �ل �س �ل �ف �ي ��ني غ � ��ري امل � �ش� ��ارك� ��ني يف
ال� �ق� �ت ��ال ،ه ��و م ��ن ت �ج ��ار ول �ي ��س م ��ن ح� �ك ��وم ��ات ،ت �ج��ار
م��ن ع��دة دول ع��رب�ي��ة وغ��رب�ي��ة ل��دع��م ال�ع�م��ل امل�س��اج��دي
وال�خ��ريي وامل��راك��ز العلمية ال�ت��ي ت��درس ال�ط��اب وتوفر
لهم كامل احتياجاتهم من مأكل ومسكن أما بالنسبة
ل �ت �ي ��ار ال �ح �ج ��وري ال �ع �س �ك ��ري ،ت ��دع �م ��ه ب �ش �ك��ل واض ��ح
السعودية واالمارات ،وبالذات األخرية.
* ملاذا تعرضت بعض القيادات السلفية لاغتيال
يف عدن بعد دخول قوات التحالف؟
**بسبب أن تلك القيادات معارضه لفكرة االنضمام
س � ��واء ل �ل �ت �ح��ال��ف أو ل �ح �ك��وم��ة ص �ن �ع ��اء ،م �ث ��ل ال �ش �ي��خ
ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ع��دين ك��ان م�ع��ارض��اً مل�ش��ارك��ة السلفيني
يف ال�ق�ت��ال وه��و م��ن ت�ي��ار محمد االم ��ام ،وال�ع��دين ال��ذي
قتل يف عدن كان أحد أبرز القيادات السلفية املعارضة
ل�ل�م�ش��ارك��ة يف ال�ق�ت��ال ،وم�ع�ظ��م السلفيني امل��وج��ودي��ن
م �ع ��ارض ��ني ل �ل �ق �ت��ال ب �ش �ك��ل ع� ��ام ،ب��اع �ت �ب��اره��ا ف �ت �ن��ة ب��ني
م�س�ل�م��ني وال ي�ج��وز امل�ش��ارك��ة م��ع ال�ت�ح��ال��ف أو ح�ك��وم��ة
صنعاء ،بخافنا نحن التيار الصغري املوجود يف صنعاء
والذي يناهض العدوان.

* كيف تصف املشهد السيايس الحايل يف اليمن..
وه ��ل س�ت�ف�ل��ح ج �ه��ود ال �س ��ام ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا س�ل�ط�ن��ة
عمان الشقيقة؟
** ال أعتقد أن هذه الجهود ربما تثمر ،وذلك بسبب
الحقد السعودي الدفني تجاه اليمن ،وأنهم ال يرغبون
يف ح��ل وال يمكن أن تقبل ال�س�ع��ودي��ة ب�ه��ذا ال�ح��ل ،اال
بإجبارها بالقوة ألن النظام السعودي ال يمكن أن يقبل
بسام وراح��ة اليمن ،ألن��ه يعتر منذ عقود طويلة أن
استقرار اليمن خطر عى النظام السعودي ،ويتناقل
السعوديون أن مؤسس اململكة السعودية عبدالعزيز
بن سعود ك��ان يقول لهم ان "استقرارنا يف تخريب أو
خ ��راب ال�ي�م��ن وخ��راب�ن��ا يف اس�ت�ق��رار ال�ي�م��ن" ول��ن ت��رض��خ
السعودية ال بالوساطة وال بالدبلوماسية ألن الطريقة
ال�ت��ي ستجر السعودية ع��ى ال��رض��وخ ه��ي االستهداف
والقصف ،ولذلك ينبغي ان تكون االسرتاتيجية اليمنية
ه ��ي اس ��رتات �ي �ج �ي ��ة ت �ش ��دي ��د ال �ض ��رب ��ات ع ��ى ال �س �ع��ودي��ة
لتجرها عى السام.

* م� ��ا ت �ع �ل �ي �ق��ك ل �ت �ص ��ري ��ح ال� ��رك� ��اين امل �س �ت �ف ��ز ح ��ول
أن "ال �ي �م ��ن ال �ح��دي �ق��ة ال �خ �ل �ف �ي��ة ل �ل �س �ع��ودي��ة ودول
الخليج" ،وما دافعه يف قول ذلك؟
** تصريح الركاين يعر عن حال كل املرتزقة الذين
ذه � �ب� ��وا ل �ل �س �ع ��ودي ��ة وم ��وق �ف �ه ��م ه� ��و "ال� �ي� �م ��ن ح��دي �ق��ة
للسعودية" مقابل املال الذي ستدفعه لهم ،فالركاين
يتحدث باسم عبدربه منصور ،وعيل محسن األحمر،
ومعني عبدامللك ،ومحمد اليدومي ورؤس��اء األحزاب
املتحالفني مع هادي وموقف الركاين موقف الشخص
السيايس غري الذيك الذي يخرج ما ينبغي أال يخرج وإال
فكلهم موقفهم هكذا ،والركاين لم يكن ذكياً واخرج
ه ��ذا ال �ك ��ام ال ��ذي ��ن ي�ط�ب�ق��ون��ه ع�م�ل�ي��اً ول �ع �ل��ه أخ ��رج ه��ذا
الكام حتى يتقدم يف سباق االرت��زاق ويبدي للتحالف
انه أفضل وأقرب إليهم وأجدر بالدعم املايل ،وأن يكون
خليفة لهادي باعتبار الدستور اليمني يسمح لرئيس
ال �ن ��واب ت ��ويل ال ��رئ ��اس ��ة يف ت�س�ع��ني ي ��وم ��اً يف ح��ال��ة وف ��اة
ال��رئ�ي��س ،وه��و ح��ري��ص ع��ى ه��ذه ال�ف��رص��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة،
ألن��ه ل��ن ي�ص��ل ل�ل��رئ��اس��ة ب��واس�ط��ة ش�ع�ب�ي��ة او ان�ت�خ��اب�ي��ة،
ف�ه��و صنيعة ع��يل ص��ال��ح ول��أس��ف م�ث��ل ه��ذه ال�ق�ي��ادات
ال �س �ي��اس �ي��ة ه ��ي ال �ت ��ي ب ��اع ��ت ال �ي �م ��ن وب ��اع ��ت م �ق��درات �ن��ا
وتاريخنا..
*وزارة الحج بالسعودية حصرت أداء الحج هذا
العام عىل القاطنني يف أراضيها فقط ،هل يعتر هذا

ً
خروجا عن تعاليم اإلسام؟
القرار
ل ��دي وج �ه��ة ن �ظ��ر اخ �ت �ل��ف ف�ي�ه��ا ع ��ن ك �ث��ري م ��ن اإلخ ��وة
ح��ول فايروس ك��ورون��ا ،فأنا أرى ان��ه ال بد من تخفيف
أع � ��داد ال �ح �ج ��اج ،وأن ال �خ �ط��وة ال �ت ��ي ات �خ��ذه��ا ال �ن �ظ��ام
ال �س �ع��ودي يف ت�خ�ف�ي��ف ع ��دد ال�ح�ج��اج خ �ط��وة م�ط�ل��وب��ة
وجيدة ،لكن القرار استفرادي وكان ينبغي نفس هذا
القرار الذي أؤيده ،ولكن بناء عى تشاور واجتماع من
امل�س�ل�م��ني وإن �ش��اء ه�ي�ئ��ة إس��ام�ي��ة م�ش��رتك��ة ،وال ي�ك��ون
م �ح �ص��وراً ل�ل�ق��اط�ن��ني يف ال �س �ع��ودي��ة س�ت��ني ال ��ف وح�ت��ى
مائتني ألف ،ولكن يعمم عى باد املسلمني بناء عى
ف�ح��وص��ات وغ��ريه��ا م��ن اإلج ��راءات االح��رتازي��ة ،وي�ك��ون
ع ��دد م�ع�ق��ول م��ائ��ة أو م��ائ�ت��ني او ح�ت��ى س�ت��ني اذا ات�ف��ق
املسلمون عليه ،بناء عى ق��رار إسامي ع��ام ألن الحج
ليس ملك آلل سعود.

* ان � ��ت اع� �ت ��رت االع � � ��راف األم� ��ري� ��ي ب ��أن �ص ��ار ال �ل��ه
كسلطة أمر واقع أنها "لعبة أمريكية" ،ملاذا؟
** لعبة أمريكية خطرية تقوم عى الفكر االستعماري
اإلمريايل يف تقسيم باد املسلمني ،ويحاول األمريكان
بحرص ،وربما بطلب سعودي كما أتوقع أنهم يصورون
هذا العدوان عى اليمن ،أنها حرب سياسية بني فصيل
سيايس اسمه أن�ص��ار الله يعرتف بهم األم��ري�ك��ان وبني
فصائل أخرى منها الحراك الجنوبي واإلصاح وعبدربه
م�ن�ص��ور وغ ��ريه ��ا ،وأن ال �ح��ل ه��و ت�ق�س�ي��م ال�س�ل�ط��ة بني
ال �ف �ص��ائ��ل ال�ي�م�ن�ي��ة امل �ت �ن��ازع��ة ،ل�ك�ن�ن��ا ح��ري �ص��ون ع ��ى أال
ن �ن �خ ��دع ب� �ه ��ذه ال �ت �ص ��ري �ح ��ات األم ��ري �ك �ي ��ة وال ��ري �ط ��ان �ي ��ة
واألم �م �ي��ة أح �ي��ان��ا ك ��ان امل �ب �ع��وث ال �س��اب��ق غ��ري�ف�ث��ت يصر
عى ذل��ك لكن الحرب عى اليمن هو ع��دوان سعودي
عى اليمن ،حرب بني اليمنيني كأمة متنوعة ومختلفة
معتد
وفيه من جميع التيارات وبني السعودية كنظام
ٍ
ومرتزقة يمنيني ال قيمة لهم ،والحل ليس يف تقاسم
السلطة وإنما اعرتاف السعودية بهذا العدوان وإعادة
االعمار وتقديم االع�ت��ذارات والتعويضات ،وان يرحل
املرتزقة أو يقدموا للمحاكمة للسلطة يف اليمن ،وربما
بعض الناس ال يفهمون ه��ذه النقطتني إن��ه إذا حصل
وع ��اد امل��رت��زق��ة وع ��اد ال�ت�ق��اس��م س�ن�ع��ود ك�م��ا ك�ن��ا س��اب�ق��اً
نعاين من التدخات السعودية عن طريق مرتزقتها.
* ب ��رأي� �ك ��م م� ��ا ال � � ��ذي س �ي �ح �ق �ق ��ه امل� �ب� �ع ��وث األم �م ��ي
الجديد إىل اليمن هانز جروندبرج يف وقف الحرب
والعدوان ،وما حققه خلفه مارتن غريفثت؟
**تم تعيني السويدي ونتمنى له النجاح ،فالسويد
موقفها إيجابي ألنها ليست من الدول االستعمارية،
وه � ��ي ال� �ت ��ي رع � ��ت ات �ف ��اق �ي ��ة اس �ت ��وك �ه ��ول ��م وت �ت ��اب ��ع ه ��ذه
االتفاقية ولذلك موقف السويدي سيكون أفضل من
موقف املبعوث الريطاين غريفثت ،ولكن بشكل عام
أرى أن السعودية ال تنفع معها الحوارات السياسية،
ف � � ��اذا ش � �ع � ��روا ب �خ �ط ��ر ي� �ه� ��دده� ��م وي � �ه � ��دد اق �ت �ص ��اده ��م
ومنشآتهم الحيوية ،فأنهم سيتوقفون ،أما غري ذلك
فلن يتزحزحوا أبداً.

* ك ��ون ��ك م ��ن أب �ن ��اء ت �ع ��ز ،ه ��ل ّ
وص �ف ��ت ل �ن��ا ال �ح��ال��ة
ال��راه �ن��ة ال�ت��ي ت�ع��ان�ي�ه��ا ب�س�ب��ب ال�ك�ي��ان��ات ال�س�ي��اس�ي��ة
ّ
تظن أن األمور
التي تمولها دول العدوان ،وإىل أين
ّ
ستتجه؟
** ت �ع��ز اآلن وض �ع �ه��ا يسء ل ��أس ��ف ال �ش ��دي ��د ،ألن�ه��ا
امل �ح��اف �ظ��ة ال ��وح �ي ��دة يف ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ت ��ي ت �ن �ق �س��م إىل
 3م�ن��اط��ق ن �ف��وذ ق�س��م ت��اب��ع ل�ص�ن�ع��اء وت�ش�م��ل امل�ن�ط�ق��ة
ال�ش�م��ال�ي��ة وال�ش��رق�ي��ة وت�م�ث��ل ث�ل��ث امل�ح��اف�ظ��ة ،ب�م��ا فيها
م ��دي ��ري ��ات ش ��رع ��ب ال� �س ��ام وال � ��رون � ��ة وم� ��اوي� ��ة وخ ��دي ��ر
وحيفان وأج��زاء من سامع والصلو ،وهناك ثلث آخر
م��ن ن��اح�ي��ة امل�س��اح��ة أم��ا ال�س�ك��ان ف�ه��م ق�ل��ة ت�ح��ت ن�ف��وذ
ق��وات ط��ارق محمد عبدالله صالح ما تسمى بالقوات
وتتضمن غ��رب ت�ع��ز ع��ى ال�س��اح��ل م�ث��ل م��دي��ري��ات املخا
وذب��اب امل�ن��دب وم��وزع وأج ��زاء م��ن ال��وازع�ي��ة ،والقسم
األخري وهو وسط وجنوب املحافظة يشمل مدينة تعز
بمديرياتها الثاث والريف الجنوبي ويشمل الحجرية
ال�ث�م��ان�ي��ة وم ��دي ��ري ��ات ص ��ر ال �ث��اث��ة ي�س�ي�ط��ر ع�ل�ي��ه ح��زب
إلص��اح ،الذي استطاع إقصاء الناصريني وكتائب أبو
العباس.
ول��أس��ف تنتشر العصابات يف نفوذ اإلص��اح وتنهب
أرايض الناس وتغتال بعض الشخصيات وتبتز التجار،
وهي عصابات قبلية ضمن املوالني لإصاح استخدمهم
م �ن ��ذ ال� �ب ��داي ��ة مل ��واج �ه ��ة ال �ج �ي ��ش وال� �ل� �ج ��ان ال �ش �ع �ب �ي��ة،
وأصبحوا بعد ذلك شوكة يف حلق اإلصاح ،لم يتمكنوا
م��ن إق�ص��ائ�ه��م خ��وف��اً م��ن ت�ح��ال��ف ه ��ذه ال�ع�ص��اب��ات مع
طارق عفاش أو مع الجيش واللجان الشعبية ،ولذلك
ي�غ�ض��ون ال�ط��رف ع��ن ج��رائ�م�ه��م واق�ت�ت��ال�ه��م فيما بينهم
وم �ص��ادرت �ه��م ل�ح�ق��وق امل��واط �ن��ني وغ ��ريه ��ا م ��ن ال�ج��رائ��م
الكبرية ،وهذا لأسف الشديد من األمور التي جعلت
املدينة مكاناً مخيفاً وطارداً لرؤوس األموال.
وي�ن�ت�ظ��ر ك�ث��ري م��ن ال �ن��اس يف ت�ع��ز أن ي�ن�ق��ذه��م أب�ط��ال
الجيش واللجان الشعبية من هذا الوضع املزري ،حيث
يتسامعون عن األمن واالستقرار يف صنعاء وغريها من
املحافظات التي تسيطر عليها قوات الجيش واللجان،
وع ��ر ص�ح�ي�ف�ت�ك��م ال �ت ��ي ت �ت �ب��ع ال �ج �ه��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ن�ك��رر
دع��وت�ن��ا ل�ق�ي��ادت�ن��ا ال�ث��وري��ة وال�س�ي��اس�ي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة إىل
دراس��ة خطط شجاعة وجريئة ملحاولة انقاذ املواطنني
يف م��دي �ن��ة ت �ع��ز ويف ري �ف �ه��ا ال �ج �ن��وب��ي م ��ن ه ��ذه ال �ف��وىض
الخطرية.
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تفقد أحوال املقاتلني في جبهتي ناطع ونعمان بالبيضاء
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العميد سريع:أمام قواتنا املسلحة خيارات مفتوحة ومفاجآت لم يتوقعها العدو
القوات املسلحة قادرة على إدارة املعارك اخلاطفة والعمليات
النوعية في مختلف الظروف

امل��واق��ف الشعبية ألب�ن��اء البيضاء املساندة للجيش واللجان
الشعبية أسهمت في حترير مناطق واسعة

العملية الثانية من عملية "النصر املبني".
وأش ��اد ب��امل��واق��ف ال�ش�ع�ب�ي��ة امل �س��ان��دة ل�ل�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة
وال �ت��ي أس�ه�م��ت يف ت�ح��ري��ر م�ن��اط��ق واس �ع��ة خ ��ال ع�م�ل�ي�ت��ي "ال�ن�ص��ر
املبني" األوىل والثانية  ..موضحاً أن هذه العمليات النوعية ،تؤكد
قدرة القوات املسلحة واللجان الشعبية عىل تنفيذ وإدارة املعارك
الخاطفة والعمليات النوعية يف مختلف الظروف.
وحيا متحدث ال�ق��وات املسلحة مواقف مشايخ وقبائل البيضاء
الذين يقفون إىل جانب الوطن ويساندون أبطال القوات املسلحة
واألمن واللجان الشعبية يف مواجهة الغزاة واملعتدين.

إىل ذل��ك ت�ف�ق��د م�ت�ح��دث ال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة م��واق��ع امل�ق��ات�ل��ني يف
شبكة القنذع اإلسراتيجية املطلة عىل جبهتي العبدية وم��راد
بمحافظة مأرب  ..مؤكدا ً استمرار املعركة طاملا استمر العدوان
والحصار.
وق ��ال" إن أم ��ام ق��وات�ن��ا امل�س�ل�ح��ة خ �ي��ارات م�ف�ت��وح��ة وم�ف��اج��آت لم
ً
ي�ت��وق�ع�ه��ا ال �ع��دو " ..م�ث�م�ن��ا أدوار م�ش��اي��خ وق �ب��ائ��ل م ��راد وال�ع�ب��دي��ة
الرافضني للعدوان والذين يقفون إىل جانب الشعب اليمني.
ودعا العميد سريع مشايخ وقبائل العبدية ومراد إىل اإلباغ عن
تواجد العناصر اإلرهابية الفارين من جبهات املواجهة.

ت�ف�ق��د امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة م��دي��ر دائ ��رة ال�ت��وج�ي��ه
امل�ع�ن��وي العميد يحيى س��ري��ع ،أح��وال الجيش وال�ل�ج��ان الشعبية
املرابطني بجبهتي ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء بعد تطهريهما
من عصابات اإلرهاب واملرتزقة.
واطلع العميد سريع خ��ال ال��زي��ارة عىل طبيعة وس��ري العمليات
ال�ق�ت��ال�ي��ة وخ��ارط��ة االن�ت�ش��ار ال�ع�م�ل�ي��ايت ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة  ..م�ش�ي��داً
باالنتصارات البطولية التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية
يف جبهات البيضاء والتي تكللت بالنصر املؤزر ضد مرتزقة العدوان
وع �ن��اص��ر ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة وداع� ��ش يف م��دي��ري�ت��ي ن�ع�م��ان ون��اط��ع يف

وم ��ن ع �ق �ب��ة ال �ق �ن��ذع امل �ط �ل��ة ع ��يل ب �ي �ح��ان ،أك ��د ال �ع �م �ي��د س ��ري ��ع أن
عمليات القوات املسلحة واللجان الشعبية مستمرة حتى تطهري
كامل األرايض اليمنية من دنس الغزاة واملعتدين.
وج��دد الدعوة ملن تبقى من املغرر بهم ممن ال يزالون يقفون يف
صف العدوان العودة إىل الصف الوطني باالستفادة من قرار العفو
العام وترك الغزاة واملحتلني يواجهون مصريهم املحتوم عىل أيدي
املرابطني من الجيش واللجان الشعبية املسنودين بأحرار القبائل
م��ن مختلف امل�ن��اط��ق وامل�ح��اف�ظ��ات ع��ىل ام�ت��داد خ��ارط��ة الجمهورية
اليمنية.

املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام يختتم دورة توعوية مبحافظة احلديدة

قحيم :العدوان استهدف احملافظة مبختلف
أنواع األسلحة احملرمة دولي ًا
العقيد  /ماجد أمني الحمريي

الرهان اخلاسر
االنتصارات امليدانية الواسعة التي تحققت
عىل أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية
يف عملية "النصر املبني" مثلت ضربة قاصمة
لقوى ال�ع��دوان ومرتزقته عسكرياً ونفسياً
وت �ك �ش��ف ح �ج��م أه �م �ي �ت �ه��ا يف ه ��ذا ال�ت��وق�ي��ت
كونها متصلة ومرتبطة باملعارك التي تدور
رحاها يف جبهة مأرب .
ل � �ق� ��د ك � � ��ان ل � �ه � ��ذه االن � � �ت � � �ص� � ��ارات دالالت � �ه � ��ا
ورس��ائ�ل�ه��ا ح�ي��ث اس�ت�ط��اع��ت ق��وات�ن��ا املسلحة
ف��رض سيطرتها وتثبيت معادلتها امليدانية
وأثبتت قدرتها العسكرية عىل مواجهة أي
تهديد وأسقطت كل رهانات قوى العدوان
وع� ��ىل رأس �ه ��م ال �ص �ه �ي��و أم ��ري ��ي وأدوات� �ه ��م
ال � �س � �ع� ��وإم� ��ارايت وم ��رت ��زق �ت �ه ��م وع �ن ��اص ��ره ��م
اإلرهابية من "القاعدة" و"داعش" وكذلك
هي رسالة أن محافظة البيضاء باتت خطاً
أح�م��ر وأن ع��ودة "ال�ق��اع��دة" و"داع ��ش" إىل
ه ��ذه امل �ح��اف �ظ��ة أص �ب��ح أم� ��راً م�س�ت�ح�ي� ً
�ا ب�ع��د
تطهريها من هذه العناصر اإلجرامية .
ل� �ق ��د س� �ع ��ت ق� � ��وى ال � � �ع� � ��دوان وم ��رت ��زق �ت ��ه
ل�ل�ت�ص�ع�ي��د ال �ع �س �ك��ري يف ال �ب �ي �ض��اء ،وذل ��ك
م� ��ن أج � ��ل ت �خ �ف �ي ��ف ال �ض �غ ��ط ع� ��ىل ق ��وات �ه ��م
يف ج �ب �ه ��ات م� � ��أرب ،ول �ك ��ن أب� �ط ��ال ال �ج �ي��ش
وال � �ل � �ج� ��ان ال �ش �ع �ب �ي ��ة ك� ��ان� ��وا ل �ه ��م ب ��امل ��رص ��اد
واس�ت�ط��اع��وا ح�س��م ه��ذه امل�ع��رك��ة خ��ال 72
ساعة وهي ضربة قاسية للعدو اإلسرائييل
واألم � ��ري � ��ي ع� ��ر أذرع � �ه � �م� ��ا يف امل �ن �ط �ق ��ة م��ن
تنظيمي "القاعدة" و "داعش" .
ل �ق ��د اس �ت �ط ��اع أب� �ط� ��ال ال �ج �ي ��ش وال �ل �ج ��ان
ال �ش �ع �ب �ي ��ة يف ع �م �ل �ي ��ة "ال� �ن� �ص ��ر امل � �ب � ��ني" م��ن
ت � �ق � ��دي � ��م ن � � �م� � ��وذج ق� � �ت � ��ايل ع� � � ��ال يف ال� � �ق � ��درة
وال �ق��وة وال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ع�م��ل االس�ت�خ�ب��ارايت
واالس� � �ت� � �ط� � ��اع وت � �م � �ك � �ن� ��وا م� � ��ن ص� � ��د ال � �ع� ��دو
وت �ح��وي��ل امل �ع��رك��ة ال��دف��اع �ي��ة إىل ه�ج��وم�ي��ة،
وحققوا االنتصارات عىل قوى تحالف الشر
وع �ن ��اص ��ره ��م اإلج ��رام �ي ��ة م ��ن "ال �ق ��اع ��دة" و
"داعش" وولوا من غري رجعة .
إن ع �م �ل �ي ��ة "ال � �ن � �ص� ��ر امل � �ب � ��ني" ت � �ض � ��اف إىل
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ال�س��اب�ق��ة م��ن عملية
"ن� �ص ��راً م ��ن ال �ل ��ه" م� � ��روراً ب�ع�م�ل�ي��ة "ال �ب �ن �ي��ان
املرصوص" وعملية "فأمكن منهم" وعملية
"وإن ع ��دت ��م ع ��دن ��ا" ف �ك ��ل ه � ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ات
ألب �ط��ال ال�ج�ي��ش وال �ل �ج��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة مثلت
ض ��رب ��ات م ��وج �ع ��ة وق ��اس �ي ��ة ل �ت �ح ��ال ��ف ق ��وى
ال� � �ع � ��دوان وع � ��ىل رأس � �ه� ��م ال �ص �ه �ي ��وأم ��ري ��ي
وال �س �ع ��وأم ��ارايت ال ��ذي ��ن ي �س �ع��ون ج��اه��دي��ن
إلحتال اليمن ونهب ثرواته والسيطرة عىل
م�م��رات��ه ال��دول�ي��ة ع��ر أدوات �ه��م م��ن ال�ع�م��اء
والخونة .
لقد ُقوبلت االنتصارات النوعية يف عملية
"ال �ن �ص ��ر امل �ب ��ني" ب �م �ب��ارك��ة رس �م �ي��ة وش�ع�ب�ي��ة
واسعة كون هذه العملية العسكرية حولت
مسارات العدوان التصعيدية إىل هزائم عىل
األرض .
خ � �ت � ��ام � ��اً ف� � � ��أن ت � �ف� ��اص � �ي� ��ل ه� � � ��ذه ال �ع �م �ل �ي ��ة
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ،وم � � ��ا ت �ح �م �ل ��ه م � ��ن إن � �ج � ��ازات
ع �س �ك ��ري ��ة ت �ض ��اف إىل االن � �ج � ��ازات امل �ي ��دان �ي ��ة
األخ � � ��رى يف م �خ �ت �ل ��ف امل� �ي� ��ادي� ��ن وال �ج �ب �ه ��ات
ل�ق��وات�ن��ا امل�س�ل�ح��ة ال �ت��ي ت�ث�ب��ت ت �ط��ور ق��درات�ه��ا
ال �ع �س �ك��ري��ة ب � ��راً وب� �ح ��راً وج � ��واً ون �ج��اح �ه��ا يف
ت�ح��وي��ل م�س��ار امل�ع��رك��ة ل�ص��ال�ح�ه��ا ،وتحقيق
ت� ��وازن ردع ف�ع��يل ي�ث�ب��ت امل �س �ت��وى االح ��رايف
وال � �ن � ��وع � ��ي ال � � � ��ذي وص � �ل � ��ت إل � �ي � ��ه امل ��ؤس� �س ��ة
العسكرية اليمنية .
* قائدفرع الشرطة العسكرية بصعدة

تشييع عدد ٍ من شهداء الوطن والقوات املسلحة
وفقيد الوطن الدكتور األدميي بصنعاء
متابعة :نبيل السياغي

اخ�ت�ت�م��ت ب�م�ح��اف�ظ��ة ال �ح��دي��دة دورة ت��دري�ب�ي��ة
خ ��اص ��ة ب��ال �ت��وع �ي��ة ب �م �خ��اط��ر األل� �غ ��ام وال �ق �ن��اب��ل
ال�ع�ن�ق��ودي��ة ،نظمها امل��رك��ز ال�ت�ن�ف�ي��ذي للتعامل
مع األلغام.
هدفت الدورة بالتنسيق مع السلطة املحلية
وامل � �ج � �ل� ��س األع � � ��ىل إلدارة وت �ن �س �ي ��ق ال � �ش� ��ؤون
اإلنسانية باملحافظة بدعم منظمة اليونيسف
إك � �س � ��اب  13م � �ت� ��درب� ��اً وم � �ت� ��درب� ��ة م � ��ن ن ��اش ��ري
ال��وع��ي املجتمعي بمديريتي امل��راوع��ة واللحية،
مهارات توعوية حول مخاطر األلغام والقنابل
العنقودية ومخلفات العدوان.
ويف االخ�ت�ت��ام أش��اد م�ح��اف��ظ ال�ح��دي��دة محمد
ع�ي��اش قحيم ،ب��دور امل��رك��ز التنفيذي للتعامل
مع األلغام يف توعية املجتمع بمخاطر األلغام
ومخلفات الغارات والقنابل العنقودية.
وأش � ��ار إىل أن ال� �ع ��دوان اس �ت �ه ��دف م�ح��اف�ظ��ة
ال� �ح ��دي ��دة ب �م �خ �ت �ل��ف أن � � ��واع األس� �ل� �ح ��ة ،وم �ن �ه��ا
املحرمة دول�ي��اً ،م��ا يجعلها بحاجة إىل اهتمام
وتوعية ومسح ونزع مخلفات الغارات والقنابل
العنقودية ،خاصة املديريات الجنوبية.
وثمن قحيم جهود املركز التنفيذي للتعامل
مع األلغام وفرع املجلس األعىل إلدارة وتنسيق
ال�ش��ؤون اإلنسانية يف تنفيذ ال��دورة باملحافظة

ج � �ع � �ف� ��ر :امل� � �ت � ��درب � ��ون
ن �ف��ذوا ح �م��ات ت��وع��وي��ة
م� �ج� �ت� �م� �ع� �ي ��ة إلي � �ص � ��ال
ال ��رس ��ال ��ة ال� �ط ��ارئ ��ة ف��ي
اوساط املدنيني
 ..ح��اث��اً امل�ش��ارك��ني يف ال ��دورة ع��ىل ت�ع��زي��ز ال��وع��ي
املجتمعي بمخاطر األلغام واملتفجرات والقنابل
ال �ع �ن �ق��ودي��ة ،واآلث� � ��ار ال �ك��ارث �ي��ة امل ��رت �ب ��ة ع�ل�ي�ه��ا،
وكيفية التصرف يف حالة العثور عىل ألغام أو
متفجرات أو أجسام غريبة.
فيما أشار مدير فرع املجلس األعىل بالحديدة
ج��اب��ر ال ��رازح ��ي إىل أن دورة ال �ت��وع �ي��ة ب�م�خ��اط��ر
األلغام واملتفجرات ،من الدورات النوعية التي
يجب أن تستهدف كافة مديريات املحافظة.
ولفت إىل أهمية دور ناشري الوعي املجتمعي
يف ت��وع�ي��ة امل�ج�ت�م��ع ب�م�خ��اط��ر األل �غ ��ام وال�ق�ن��اب��ل
ال�ع�ن�ق��ودي��ة وامل�ت�ف�ج��رات ال�ت��ي خ�ل�ف�ه��ا ال �ع��دوان
وطرق التعامل معها يف حالة العثور عليها.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أوض � � ��ح ك� �ب ��ري م � ��درب � ��ي ال ��رن ��ام ��ج

النشأة

ن �ش��أ ه��اش��م يف إح ��دى ق ��رى ال ��ري ��ف ال�ي�م�ن��ي
بقرية املحجر ع��زل��ة األه�ج��ر وق��د نشأ بفضل
الله يف أسرة مجاهدة تثقفت بثقافة القرآن
الكريم ،ثقافة العطاء والبذل والتضحية يف
س�ب�ي��ل ال�ل��ه،م�ت�ب�ع��ة م�ن�ه��ج ال ��رس ��ول األع �ظ��م
صلوات الله عليه وعىل آله وسلم  ،ومرتبطة
ارتباطاً وثيقاً بالله و بأعام الهدى وباملسرية
ال �ق��رآن �ي��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة وع ��ىل ي ��د وال � ��ده امل�ج��اه��د
ع �ب ��دال �خ ��ال ��ق ف �ق ��د ك ��ان ��ت ن �ش ��أت ��ه ص ��ال �ح ��ة،
ك ��ان ه ��ادئ ��اً ورزي �ن ��اً م�ت�ح�ل�ي��اً ب �م �ك��ارم األخ ��اق
يف ح ��رك ��ات ��ه وس �ك �ن ��ات ��ه م �ن ��ذ ص� �غ ��ره ،ال �ت �ح��ق
بالدراسة الرسمية وكان يحرص عىل النجاح
بالفهم االستيعاب والجد واملثابرة.

سمات وصفات الشهيد

الشهيد هاشم األهجري
متابعة :عبدالله الطويل
الشهيد هاشم األهجري
االسم  :هاشم عبدالخالق حسني
األهجري
االسم الجهادي :أبو سيف
محافظة املحويت � شبام كوكبان
األهجر

التنفيذي للتعامل مع األلغام جميل جعفر،
أن امل�ش��ارك��ني يف ال ��دورة ال�ت��ي اس�ت�م��رت خمسة
أي��ام ،سيتم ت��وزي�ع�ه��م ع��ىل م��دي��ري��ات�ه��م لتنفيذ
أع �م ��ال ت ��وع ��وي ��ة مل�خ�ت�ل��ف ش ��رائ ��ح امل �ج �ت �م��ع ع��ىل
مدى شهر.
وأش� � ��ار إىل أن� ��ه س �ب ��ق ت �ن �ف �ي��ذ ذات ال � � ��دورة يف
س� �ب ��ع م� ��دي� ��ري� ��ات ال� � �ح � ��وك ،امل � �ي � �ن� ��اء ،ال � �ح� ��ايل،
ب��اج��ل ،ال�ج��راح��ي ،ب�ي��ت ال�ف�ق�ي��ه وزب�ي��د  ..مبيناً
أن امل�ت��درب��ني ن�ف��ذوا ح�م��ات توعوية مجتمعية
عىل مدى  40يوماً إليصال الرسائل التوعوية
ال �ط��ارئ��ة ل�ت�ج�ن��ب أم��اك��ن ال�خ�ط��ر واالب �ت �ع��اد ع��ن
األج � �س� ��ام ال �غ ��ري �ب ��ة وع � ��دم ال �ع �ب ��ث ب �ه ��ا وإب � ��اغ
الجهات املختصة فور العثور عليها.
ولفت إىل أنه تم تمديد حملة التوعية بمخاطر
األلغام يف املديريات السبع ملدة شهر كامل.
يف حني أف��اد نائب مدير ف��رع املركز التنفيذي
للتعامل مع األلغام خالد عبدالوهاب الرويعي
ب ��أن م �ش��روع ال�ت��وع�ي��ة ال ��ذي ي�س�ت�م��ر  35ي��وم��اً
ي� �ه ��دف إلي � �ص� ��ال رس� ��ال� ��ة ت ��وع ��وي ��ة ل �ل �م ��واط �ن ��ني
والنازحني يف املناطق املستهدفة  ..مثمناً جهود
ال �س �ل �ط ��ة امل �ح �ل �ي ��ة وامل� �ج� �ل ��س األع� � ��ىل ل �ل �ش ��ؤون
اإلن�س��ان�ي��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ة ل�ت�س�ه�ي��ل م�ه��ام وأن�ش�ط��ة
املركز.
حضر االختتام مدير مكتب الشباب والرياضة
باملحافظة عماد الرعي.
العظيم ,فبعد الحرب السادسة بدأ مشواره
ب � ��دوره اس �ت �ق �ط��اب �ي��ة ل �ي �ش ��ارك ب �ع��ده��ا يف أول
م �ش��ارك��ه ل��ه يف ح ��رب ال�ت�ك�ف��ريي��ني يف ال�ج��وف
رغ ��م س ��ن ال�ش�ه�ي��د ,ل �ك �ن��ه ك ��ان ي �م �ت��از ب�ح�ك�م��ه
ع��ال �ي��ة ورج ��اح ��ة ع �ق��ل ك ��ان ��ت ل ��ه ال �ع ��دي ��د م��ن
امل �ش ��ارك ��ات واألدوار ال�ب�ط��ول�ي��ة م�ن�ه��ا امل��راب �ط��ة
يف ال � �ح� ��دي� ��دة وإب وع� �ن� ��دم� ��ا ش � ��ن ال � �ع � ��دوان
السعودي األمريي عىل شعبنا الحبيب نزل
ً
مرجا إىل امليدان ملواجهة أمه الكفر والضال
ف �ك��ان��ت م �ش��ارك �ت��ه يف ال �ج �ن��وب (أب ��ني وع ��دن)
تضرب بها األمثال يف الشجاعة واالستبسال
ف�ك��ان م��درس��ة يف ح��رك�ت��ه وه�م�ت��ه وخ��وف��ه من
الله وتعامله فهو القدوة الحسنة بني أوساط
امل�ج��اه��دي��ن يف ال�ج�ب�ه��ة ث��م أت��ت ت��وج�ي�ه��ات من
القيادة التعزيز إىل جبهة عدن فلم يكن غريب
ع��ىل ش�خ�ص�ي��ة كشخصية ال�ش�ه�ي��د ه��اش��م أن
ت �ك��ون يف ص� ��دارة ال �ج �ه��اد يف س�ب�ي��ل ال �ل��ه ف�ق��د
قدم أروع املاحم البطولية يف معركة الدفاع
امل �ق ��دس و ك� ��ان ل ��ه ص � ��والت وج � ��والت وث �ب��ات
حيدري وقد لقن أعداء الله أقىس الدروس.

اتصف س��ام الله عليه باملصابرة واملرابطة
امل �س �ت �م ��رة يف ُ
االرت� � � ��اب وامل � ��واق � ��ع  ،ك �م ��ا ع ��رف
ب ��ذك ��ائ ��ه وف �ط �ن �ت ��ه ال �ع ��ال �ي ��ة وك � ��ذل � ��ك ات �ص ��ف
ً
ً
ب��إخ��اص��ه يف ال�ع�م��ل ل�ي��ا ون �ه��ارا وك��ان يمقت
ال�ظ��امل��ني وامل�س�ت�ك��ري��ن وي�ع�ط��ف ع��ىل املستضعفني وي�ب��ذل ك��ل ج�ه��ده ل�ل�م�ع��روف ك��ان
نصوحاً وصدوقاً يف أقواله وأفعاله ُ
وع��رف بأمانته يف كل األعمال التي كانت توكل
إليه  ,كانت لديه نزعه املسارعة يف حل أي ن��زاع أو إشكالية بالحكمة والحنكة ،كان
همه دائ�م��اً ص��اح األس��رة وأن تكون نموذجاً قرآنياً يف حركاتها حيث حظي الشهيد
بمحبة إخ��وان��ه ومجتمعه لحسن تعامله وت��واض�ع��ه ورق��ي أخ��اق��ه ويف ف��رة وج�ي��زة
كسب محبة من كانوا حوله من أبناء املجتمع بإحسانه وتعاونه.

ال�س��ائ��رون وف��ق امل�ن�ه��اج ال�ق��رآين وع��ىل خطى آل البيت عليهم ال�س��ام ال ب��د لهم أن
يحملوا راية "نحن عشاق الشهادة" فاملجاهد العظيم أبو سيف بعد مراحل من البذل
والعطاء وثقافة الجهاد واالستشهاد ن��ال ما ك��ان يتمناه ط��وال درب��ه الجهادي وهي
الشهادة يف سبيل الله يف جبهات العزة والكرامة يف عدن بتاريخ  21رمضان 1436ه�
املوافق 2015/7/9م فسام الله عىل روحه الطاهرة .

ع�ن��دم��ا س�ط�ع��ت ُأن� ��وار ال �ه��دى م��ن م ��ران م��ى أب ��و س�ي��ف ي�ت�ل�ه��ف وي�ب�ح��ث ع��ن ال�ن��ور
ح�ت��ى وج ��ده ف�ق��د ك��ان ال�ت�ح��اق��ه ب��امل�ش��روع ال �ق��رآين م�ن��ذ ص�غ��ره وت�ح��دي��داً يف ال�س��ادس��ة
ع�ش��ر م��ن ع �م��ره وب �ع��د أن ك ��ان ذل ��ك ال�ط�ف��ل ال ��ذي ي�ف�ك��ر ف�ي�م��ا ال ي�ف�ك��ر ب��ه أق��ران��ه فقد
ب��دأ ه��و ل�ت��أم��ل وال�ن�ظ��ر للمظلومية وال �ح��روب ال�ت��ي وق�ع��ت ع��ىل امل�ج��اه��دي��ن يف صعدة
ون�ظ��راً مل��ا ك��ان ي��اح��ظ م��ن واق��ع األم��ة ال��ذي ح��ل بها م��ن ال�ت��دين واالن�ح�ط��اط و انساخ
م��ن ثقافتها وه��وي�ت�ه��ا اإلي�م��ان�ي��ة ف�ت�خ��ذ ق ��راره ال�ص��ائ��ب ه��و االل�ت�ح��اق ب��امل�ش��روع ال�ق��رآين

أويص إخواين وكل أقاربي واألمة العربية واإلسامية بأن يعودوا إىل القرآن الكريم
وأن يسريوا عىل نهجه ألنه هو الصراط املستقيم وأن يمضوا قدماَ يف سبيل الله ويف
سبيل إعا كلمته ونصرة املستضعفني وأق��ول لكل الظاملني بأن هذه املسرية لن تدع
أي ظ��ال��م أو أي ج��روت يبقى ع��ىل وج��ه األرض  ,ألن�ه��ا م�س��رية ال�ح��ق وق��ل ج��اء الحق
وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا.
* املركز االعامي مؤسسة الشهداء

انطاقته في املشروع القرآني :

قصة االستشهاد

من وصية الشهيد

شيع بصنعاء جثمان فقيد ال��وط��ن ن��ائ��ب رئيس
هيئة املستشفى الجمهوري التعليمي الدكتور عبيد
أبوبكر األديمي الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة
بالعمل والعطاء يف املجاالت الطبية والعاجية.
وخ ��ال م��راس��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ال�ت��ي ش ��ارك ف�ي�ه��ا ع��دد
م ��ن وك ��اء وزارة ال �ص �ح��ة وم ��دي ��را م�ك�ت�ب��ي ال�ص�ح��ة
باألمانة ومحافظة صنعاء ومدراء من املستشفيات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ب��أم��ان��ة ال �ع��اص �م��ة وق� �ي ��ادات ع�س�ك��ري��ة
وأط �ب��اء وأه ��ايل وأق� ��ارب ال�ف�ق�ي��د ،أش ��اد امل�ش�ي�ع��ون
بمناقب وصفات الدكتور األديمي ودوره يف االرتقاء
ب��ال �ع �م��ل ال �ط �ب��ي وال �ع ��اج ��ي خ ��ال م �س ��رية ح�ي��ات��ه
ال�ع�م�ل�ي��ة يف م�خ�ت�ل��ف امل�ن��اص��ب ال�ت��ي ت�ق�ل��ده��ا ومنها
نائب لرئيس هيئة املستشفى الجمهوري التعليمي.
ج� ��رت م ��راس ��م ال �ت �ش �ي �ي��ع ل �ج �ث �م��ان ال �ف �ق �ي��د ب�ع��د
الصاة عليه يف جامع الشعب بأمانة العاصمة.
ك�م��ا ُش�ي�ع��ت ب�ص�ن�ع��اء يف م��وك��ب ج �ن��ائ��زي مهيب
جثامني ثاثة من شهداء الوطن والقوات املسلحة،
الذين استشهدوا يف جبهات الدفاع عن الوطن.
ح � �ي � ��ث ت � � ��م ت � �ش � �ي � �ي� ��ع ج � �ث � ��ام � ��ني ال� � � ��رائ� � � ��د وه � � ��اس
ع�ب��دال��رح�م��ن م�ن��اع وامل ��ازم أول ي�ح�ي��ى أح�م��د زب��ارة
واملساعد خالد يحيى الواسعي .
وخ� � � ��ال م � ��راس � ��م ال� �ت� �ش� �ي� �ي ��ع ال � �ت� ��ي ش� � � ��ارك ف �ي �ه ��ا
م��دي��ر دائ ��رة ت�ق�ي�ي��م ال �ق��وى ال�ب�ش��ري��ة ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن
ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ص � ��اح ون� ��ائ� ��ب م� ��دي� ��ر دائ� � � ��رة اإلم � � ��داد
وال �ت �م ��وي ��ن ال �ع �س �ك��ري ال �ع �م �ي��د ع �ب��دال �ل��ه ال�س�ب��اع��ي
ونائب مدير دائرة التقاعد العسكري العميد أحمد
الحسيني ،أشاد املشيعون بالدور البطويل للشهداء
وأب�ط��ال الجيش واللجان الشعبية وه��م يواجهون
قوى الشر والعدوان يف مختلف الجبهات.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم
يف جامع الشعب بأمانة العاصمة  ،لتتم مواراتها
الرثى يف مسقط رأس كل منهم .
إىل ذلك ُشيع بصنعاء جثامني ثاثة من شهداء
ال ��وط ��ن وال � �ق � ��وات امل �س �ل �ح ��ة ال �ع �ق �ي ��د ن � ��ادر م�ح�م��د
سوادي والنقيب محمد أحمد أبو طالب والنقيب
ه� � ��ال م� �ن� �ص ��ور ال� �ج� �ل ��ة ال � ��ذي � ��ن اس� �ت� �ش� �ه ��دوا وه ��م
يدافعون عن الوطن وأمنه واستقراره.
وخال مراسم التشييع بحضور مستشار رئيس
امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع ��ىل ال�ع��ام��ة م�ح�م��د م�ف�ت��اح
ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن
عبدالعزيز صاح وقائد لواء النقل الخفيف العميد
ال��رك��ن أح�م��د ع�ب��دال�ل��ه ال�س�ي��اين ون��ائ��ب م��دي��ر دائ��رة
التقاعد العميد أحمد الحسيني ،أشاد املشيعون
ب � ��األدوار ال�ب�ط��ول�ي��ة ل �ل �ش �ه��داء وه ��م ي��داف �ع��ون ع��ن
الوطن بكل بسالة يف مختلف الجبهات.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم
يف ج��ام��ع ال�ش�ع��ب ل�ي�ت��م مل��وارات �ه��ا ال ��رثى ك��ل شهيد
يف مسقط رأسه.
ويف نفس ذات السياق ُشيعت بصنعاء جثامني
ع��دد م��ن ش�ه��داء ال��وط��ن وال �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ال��رائ��د
ع��يل م�ح�م��د ال�س�م��اوي وال�ن�ق�ي��ب ن��ادر ن��اي��ف عسكر
وامل�س��اع��د محمد ش��وع��ي ال�ق�ي��ي وامل�س��اع��د مطهر
م�ب�خ��وت ه �م��اش ال��ذي��ن اس �ت �ش �ه��دوا وه ��م ي ��ؤدون
واجبهم يف الدفاع عن الوطن.
وخ� � � ��ال م � ��راس � ��م ال �ت �ش �ي �ي ��ع ال � �ت� ��ي ش� � � ��ارك ف �ي �ه��ا
م��دي��ر دائ ��رة تقييم ال�ق��وى ال�ب�ش��ري��ة ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن
عبدالعزيز صاح ونائب مدير دي��وان وزارة الدفاع
العميد الركن مجاهد السهاقي ونائب مدير دائرة
التقاعد العميد أحمد الحسيني ونائب مدير دائرة
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن إب��راه�ي��م امل�ت��وك��ل وأه��ايل
وأق � � � ��ارب ال � �ش � �ه� ��داء ،أش � � ��اد امل �ش �ي �ع ��ون ب ��امل ��واق ��ف
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ش�ه��داء وزم��ائ �ه��م م��ن اب �ط��ال ال�ج�ي��ش
واألمن واللجان الشعبية وهم يتصدون بكل بسالة
لتحالف العدوان واملرتزقة وعناصرهم اإلرهابية يف
مختلف الجبهات.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم

يف جامع الشعب بأمانة العاصمة ،ليتم مواراتها
الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
ك �م��ا ُش �ي �ع��ت ب �ص �ن �ع��اء ج �ث��ام��ني ش �ه ��داء ال��وط��ن
وال � �ق� ��وات امل �س �ل �ح��ة ال �ن �ق �ي��ب أح �م ��د ط ��ه ال ��زع ��زع ��ي
وامل � ��ازم أول م�ح�م��د ع ��يل دروي� ��ش وامل �س��اع��د ع��اب��د
عبدالله حكمي الذين ارتقوا شهداء وهم يدافعون
ع � ��ن ال � �س � �ي � ��ادة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ض � ��د ت� �ح ��ال ��ف ال � �ع � ��دوان
واملرتزقة.
وخ� � � ��ال م � ��راس � ��م ال �ت �ش �ي �ي ��ع ال � �ت� ��ي ش� � � ��ارك ف �ي �ه��ا
م��دي��ر دائ ��رة تقييم ال�ق��وى ال�ب�ش��ري��ة ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن
ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ص � ��اح ,ون ��ائ ��ب م ��دي ��ر دائ� � ��رة ال �ت �ق��اع��د
ال�ع�س�ك��ري ال�ع�م�ي��د أح�م��د ال�ح�س�ي�ن��ي ون��ائ��ب م��دي��ر
دائرة االم��داد والتموين العميد عبدالله السباعي
وأه��ايل وأس��ر ال�ش�ه��داء ،ع��ر املشيعون ع��ن الفخر
واالعتزاز باالنتصارات التي يسطرها أبطال الجيش
واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات.
جرت مراسيم التشييع للشهداء الذين توشحت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم
يف جامع الشعب بأمانة العاصمة ،ليتم مواراتها
الرثى كل يف مسقط رأسه.
ك �م��ا ُش �ي �ع��ت ب �ص �ن �ع��اء يف م ��وك ��ب ج �ن ��ائ ��زي م�ه�ي��ب
ج�ث��ام��ني ث��اث��ة م��ن ش�ه��داء ال��وط��ن وال �ق��وات املسلحة
وهم العقيد صاح عيل سالم املحضار والنقيب فضل
عبدامللك الحاوري واملازم أول يحيي محمد ضاوي،
الذين استشهدوا يف جبهات الدفاع عن الوطن.
وخ ��ال م��راس��م ال�ت�ش�ي�ي��ع ال�ت��ي ت�ق��دم�ه��ا م�ح��اف��ظ
ش �ب ��وة ع ��وض ف ��ري ��د وم ��دي ��ر دائ � ��رة ت�ق�ي�ي��م ال �ق��وى
ال�ب�ش��ري��ة ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ص��اح ون��ائ��ب
م ��دي ��ر دائ� � ��رة ال �ت �ق ��اع ��د ال �ع �س �ك ��ري ال �ع �م �ي ��د أح �م��د
الحسيني ،أشاد املشيعون بالدور الوطني املشرف
ال � ��ذي ق ��دم ��ه ال� �ش� �ه ��داء وه � ��م ي �ت �ص ��دون ل �ت �ح��ال��ف
العدوان ومرتزقته وعناصره اإلرهابية يف مختلف
جبهات العزة والكرامة.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم
يف جامع الشعب بأمانة العاصمة ،لتتم مواراتها
الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه .
م��ن ناحية أخ��رى ُش�ي��ع بصنعاء جثامني كوكبة
م � ��ن ش � �ه � ��داء ال � ��وط � ��ن وال� � �ق� � ��وات امل �س �ل �ح ��ة ال ��ذي ��ن
استشهدوا وهم يؤدون واجبهم يف معركة الدفاع
عن الوطن.
حيث تم تشييع جثامني الشهداء املقدم حسان
م �ح �م ��د ال� ��ري� ��ايش وامل � �ق� ��دم ب �س ��ام ع �ب ��دال �ل ��ه ع ��داي ��ة
وامل �ق��دم ي��وس��ف ع�ب��دال�ل��ه ال�ح�ن��وم��ة وال��رائ��د مصلح
ن ��اج ��ي ال �ص �ب ��اري وال �ن �ق �ي��ب ب �ش��ري أح �م ��د ال�خ�ي��اط��ي
وال�ن�ق�ي��ب ع�ل��وان ع��يل ال�ص�ب�ح��ي وامل ��ازم أول كمال
ك �م��ال امل �ك ��روب وامل � ��ازم أول م ��راد ي�ح�ي��ى ال�ع�ج��اج
وامل� ��ازم أول ع��يل ع�ب��دال�ل��ه ال �ش��وك��اين وامل� ��ازم ث��اين
محمد أحمد املعمري واملساعد حامد محمد مهدي
واملساعد عبدالله عبدالله طنطن.
وخ� � ��ال م� ��راس� ��م ال �ت �ش �ي �ي ��ع ال� �ت ��ي ت �ق � ّ�دم �ه ��ا وزي� ��ر
الدولة نبيه أبو نشطان ومدير دائرة تقييم القوى
البشرية العميد ال��رك��ن عبدالعزيز ص��اح ورئيس
ع �م �ل �ي ��ات ق � � ��وات األم � � ��ن امل � ��رك � ��زي ال �ع �م �ي ��د م �ح �م��د
ال�ق�ح��وم ون��ائ��ب م��دي��ر دي ��وان وزارة ال��دف��اع العميد
الركن مجاهد السهاقي وأهايل وأقارب الشهداء،
أش � ��اد امل �ش �ي �ع ��ون ب ��امل ��واق ��ف ال �ش �ج ��اع ��ة ل �ل �ش �ه��داء
وزم��ائ �ه��م وه ��م ي� ��ذودون ع��ن ال�ح�م��ى وي�ت�ص��دون
ل�ق��وى ال�ع��دوان وامل��رت��زق��ة وعناصرهم اإلره��اب�ي��ة يف
مختلف الجبهات.
جرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت
جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصاة عليهم
يف جامع الشعب بأمانة العاصمة ،ليتم مواراتها
الرثى كل شهيد يف مسقط رأسه.
ش � ��ارك يف ال �ت �ش �ي �ي��ع ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر دائ � ��رة ال �ت �ق��اع��د
العسكري العميد أحمد الحسيني ومساعد مدير
دائ� � ��رة االس �ت �خ �ب ��ارات ال �ع �س �ك��ري��ة ال �ع �م �ي��د ال ��رك ��ن
حمود الحذيفي وعدد من الضباط والشخصيات
االجتماعية.
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الهجرة النبوية الشريفة ..نقطة التحول الفارقة في
تاريخ اإلسالم وحضارته الرائدة

مما ال شك فيه أن هجرة الرسول
األعظم صلى الله عليه وآله وسلم
من مكة إلى المدينة حدثًا عظيمًا تغير
معه مجرى التاريخ البشري وبدأت منه
نقطة البداية لبناء وتطور حضارة اإلسالم
العريقة التي ذاع صيتها وتعاظمت قوتها
وتوسعت إنجازاتها لتشمل المسلمين
وغيرهم من الشعوب واألمم الذين دخلوا
في اإلسالم أفواجًا هربًا من الجور والظلم
واالستعباد فكان لهم ما أرادوا بفضل
رسالة اإلسالم وعظمة المشروع القرآني.

خالد عبدالله
ولقد تمثلت أوىل خطوات انطالقة هذه الحضارة اإلسالمية العريقة
التي نفتخر ونعتز بها وبما حملته للبشرية من خري وعدل وسالم وأمن
وأمان مع ظهور نبوة الرسول األعظم محمد صىل الله عليه وآله وسلم
والتي ختم الله بها الللرسللاالت فكانت رسالة اإلسللالم رسالة خري لخري
نبي ولخري أمة وخري حضارة حددت مسارها الحضاري وفق منهج رباين
أراده الله لعباده يف األرض كخري حضارة إنسانية وضع أسس مداميكها
القوية والصلبة رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم لتكون حضارة
مرموقة وعظيمة بعظمة أهدافها وقيمها ومبادئها.
إنها إرادة الله التي اقتضت أن تأيت بعثة الرسول األعظم عليه وآله
أف لضللل ال لصللالة واللتلسللليللم يف ملكللة للتلكللون سلبلبللا يف نلهللايللة علهللد أق للل مللا
يوصف به هو العهد الجاهيل وإيذانا ببداية عهد جديد قدر فيه لألمة
اإلسللالمليللة أن تلسللود وللحلضللارتلهللا أن تتسع وتلنلهللض بالبشرية يف كافة
ملجللاالت اللحليللاة كلمللا قللدر فليلله أن تلكللون ملكللة امللكللرمللة بمكانتها الدينية
ووجللود البيت اللحللرام فيها ملهللداً ومللوطلنللاً لللدعللوة اإلسللالم كما قللدر أن
ُ
ومنطلقا
تكون املدينة املنورة دار النصرة وعاصمة أوىل لدولة اإلسالم
لنشر اإلسالم وتعاليمه السمحاء.
تعاظم الشدائد
ه لكللذا ش للاءت إرادة ال لللله أن ت لكللون املللدي لنللة امل لن للورة وأه لل لهللا م لكللانللاً آملنللاً

لللللرسللول صللىل اللللله عللليلله وآل لله وسللللم وامللسلللمللن األوائ للل الللذيللن للجللأوا
إليها فراراً من بطش سادة قريش الذين أخذتهم العزة باآلثم فوقفوا
يف البداية موقف املعارض واملناوئ لدين اإلسالم وتصدر سادة وزعماء
بني عبد شمس املشهد املناوئ لإلسالم ألنهم كانوا األقللوى ومللن لهم
امللكللانللة واللسليللادة يف ملكللة سليللاسليللاً واقلتلصللاديللاً حليللث اع لتللروا أن مجيئ
الللرسللول صللىل اللللله عللليلله وآل لله وسللللم مللن أبلنللاء علمللوملتلهللم فللرع هللاشللم
ذوي امللكللانللة الللديلنليللة يف ملكللة سليلملثللل تلغليللرياً يف مللوازيللن ال لقللوى حينها
لصالح أبلنللاء عمومتهم الللذيللن ستتعزز مكانتهم السياسية إىل جانب
مكانتهم الللديلنليللة وهللذا سليلكللون عللىل حلسللاب مكانتهم يف ملكللة ولللذلللك
فقد تصدروا موقف الرفض واملواجهة لدعوة اإلسالم وللرسول األعظم
عليه وآللله أفضل الصالة والسالم بمختلف الوسائل واألساليب فمن
بالسلطة واملُلك واملال إىل املساومة يف الدين واإليذاء
محاوالت اإلغراء ُّ
وال لس لخللريللة واالس لت له للزاء إىل ال لض لغللط واالت له للام بللاللسلحللر وال لج لنللون إىل
التعذيب ومحاربة الرسول عليه وآله أفضل الصالة والسالم واملؤمنن
ملنعهم من نشر دين اإلسالم بشتى الطرق ومن أشدها وطأة الحصار
ال للذي فللرضلتلله قللريللش عللىل امللسلللمللن وع للىل بلنللي هللاشللم خل ّ
لاصل ًلة يف مكة
والذي ضاعف من شدة املعاناة.
املدينة دار الهجرة
م للع ه للذا امل للوق للف امللتلصللللب م للن قلبللل قللريللش ويف ملقللدملتلهللم بلنللي علبللد
شلمللس كللان البللد مللن اللبلحللث عللن ملكللان آمللن للمسلمن يحميهم من
ب لطللش وت لعللذيللب قللريللش ف لكللانللت ه لجللرتللا امل لس لل لمللن األوىل وال لثللان ليللة إىل
الحبشة ليأيت بعدهما األمللر اإللهي بالهجرة إىل املدينة املنورة بعد أن
وجد رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم فيها مالذاً آمناً وملس لدى
ً
قبوال وترحيباً به واملسلمن بعد مبايعتهم له يف بيعتي العقبة
أهلها
ً
بديال عن
األوىل والثانية وهكذا هيأ الله لرسوله وللمسلمن مكاناً آخر
ً
ً
ً
ملكللة للتلكللون دارا للللهلجللرة وملسلتلقللرا ملنللاسلبللا للبلنللاء دولللة اإلس للالم األوىل
ومنطلقاً للدعوة ولنشر اإلسالم يف أرجاء املعمورة.
َ
أما قريش فبمجرد سماعهم ّ
بأن الله أ ِذن لنبيّه بالهجرة وبمبايعة
أهللل املللديلنللة مللن األنلصللار للله عللىل املللوت يف سبيل حلمللايللة دعللوتلله اجتمع
رؤساؤهم يف دار الندوة وعقدوا اجتماعاً وقرروا قتله بعد أن ّاتفقوا عىل
أن يأتوا من ّ
برجل يقف عىل باب بيته فإذا خرج ضربوه ضربة
كل قبيل ٍة
ٍ
واحد فال تتمكن حينها بنو هاشم من املطالبة بالقصاص ويضيع
رجل
ٍ
ٍ
دمه بن القبائل لكن هيهات لهم وما أرادوا حيث أطلعه الله بمؤامرة
َ َ
قريش وذلللك يف قوله تلعللاىل( :وَإذ َيلمل ُلكل ُر بل َ
لك َّ
َ
َ
َ
توك أو
ُثب
ي
ل
لروا
ل
لف
ل
ك
لن
ل
ي
لذ
ل
ال
ِ ِ
لوك أَو يُخر َ
َيق ُت َ
الل ِ ُله و َّ
مك ُر َّ
رون َو ِ َي ُ
جوك َو َي ُ
مك َ
املاك َ
َالل ُله َخ ُ
رين).
ري ِ
ِ
فلقد أمر رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم عيل بن أبي طالب –
عليه السالم  -بالنوم يف فراشه وأن يبقى يف مكة ليؤ ّدي األمانات التي
كانت عنده إىل أصحابها حيث أغللى الله ّ
النعاس عىل فتيان قريش
وانطلق صىل الله عليه وآله وسلم مهاجراً إىل املدينة بعد أن اتخذ كل
اللتللدابللري وملتلطلللبللات الللرحللللة ورغ للم أن قللريللش لللم تلكلتللف بلهلجللرتلله صىل

بالهجرة تغيرت موازين القوى
ل لصللالللح امل لس لل لمللن ال للذي للن عللا
شأنهم وأصبحت حياتهم في
املدينة حياة عزة ومقام كرمي
توفر في املدينة املكان املائم
وال لظ للروف امللنللاسلبللة لتأسيس
وإقامة دولة اإلسام
كللل م لشللروع عظيم يكتب الله
للله اللنلصللر ويلحلقللق للله التمكن
في األرض ألن العاقبة للتقوى
وللمتقن وذل للك وعللد مللن الله
ألوليائه الصاحلن
الله عليه وآللله وسلم بل خرجت يف مالحقته وطلبه ورصللدت مكافأة
جزيلة ملن يلحق به لكن الله حماه وصحبه وحفظه فيما عاد فرسان
قريش خائبن ليصل النبي -صىل الله عليه وآله وسلم -املدينة يف الثاين
علشللر مللن ربليللع األول عللام  622مليللالديللة ليتغري ملسللار اللتللاريللخ وللتلبللداً
ملسللرية دول للة اإلس للالم وحلضللارتلله الللرائللدة اللتللي شللع نللورهللا لليلعللم أرجللاء
املعمورة عر مسرية حضارية إسالمية جعلت أمللة اإلسللالم يف طليعة
األمم وحضاراتها يف طليعة الحضارات البشرية.
نتائج الهجرة النبوية
م للن أبل للرز ن لتللائللج ال له لج للرة إىل امل للدي لن للة امل لن للورة إىل ج للان للب أنلهللا
مثلت موطناً آمناً للرسول عليه وآله أفضل الصالة والسالم
وللمسلمن من بطش قريش ما ييل-:
 إقامة الدولة اإلسالمية حيث توفر املكان املالئم والظروفّ
امللنللاسلبللة لللللرسللول صل ّلىل اللللله عللليلله وآللله وسلللللم ومللن ملعلله من
امللسلللمللن األوائل للل مللن امللهللاجللريللن واألن لص للار للتللأسليللس وإقللامللة

الحق ُ
ّ
وتحارب الباطل وتوحد املسلمن تحت
دولة اإلسالم التي تقيم
راية واحدة ودولة واحدة تجمعهم وتحميهم وتنظم شؤون حياتهم.
املسلم الواحد
للمجتمع
والراسخة
القوية
املداميك
 تأسيس وإقامةٍ
ٍ
ومبلغاً
داعياً
ّ
يف دينه وعقيدته والذي قدر له أن يحمل رسالة اإلسالم
ومجاهداً فاتحاً لكافة أصقاع األرض.
 بللروز عظمة وفللاعللليللة دور امللسلجللد يف حليللاة وفلكللر املسلمن كمكانألداء الصالة وإقامة الشرائع اإلسالمية وإدارة شؤون حياتهم وعنوان
لوحدتهم وتماسكهم ومنطلق للعلم والفقه والدعوة والجهاد.
 ب لن للاء قل للوة ال للدول للة االق لت لص للادي للة واالج لت لم للاع لي للة وال لع لس لك للري للة حليللثاستطاعت دولة اإلسالم األوىل تحت قيادة الرسول األعظم  -بعد أن
توحدت يف ظلها غايات وأهللداف املسلمن وإراداتلهللم وقيادتهم  -بناء
ً
مثاال يُحتذى
قوة الدولة يف مختلف الجوانب وأصبحت دولة اإلسالم
به يف كافة املجاالت وقد وصف الله -تعاىل -ذلك املجتمع بقوله تعاىل:
ُ ُ
لت لللل َّلنللاس َتللأمْمُ لر َ مْ َ
ُ
ُوف و ََتل مْلنللهَ لو َمْن َعل ِلن مْامللُنل َلكل ِلر
ُون ِبللاملللعمْ لر ِ
(كلنل ُتللممْ َخل مْ َلري أ َّم ل ٍلة أ مْخل ِلرجَ ل مْ ِ
ِ
لون بللالل َّلل ل ِه و ََل ل مْو آمَ ل َلن أَ مْهل ُلل مْالل ِكل َ
ُ مْ ُ
لان َخل مْلريًا َّلللهُ للم ِّمل مْلنللهُ للمُ مْامللُ مْلؤ ِمل ُلنل َ
لاب َلل َلكل َ
ل
لت
لون
و ََتل مْلؤ َ ِمل ُلنل َ مِْ
ِ
َ
ُ
اسق َ
ون).
وَأكث ُهمُ الف ِ
 تغيري موازين القوى لصالح املسلمن الذين كانوا باألمس يف مكةمستضعفن ويف بالء شديد وبعد أن تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم
التي هي أحب يشء إليهم حيث عال شأنهم يف املدينة وأصبحت حياتهم
حياة عز ومقام كريم يصدحون بالحق ويدافعون عنه بكل ما أوتوه من
قوة كما أن املدينة املنورة التي لم تكن معروفة قبل اإلسالم بيشء من
الفضل غدت بالهجرة ذات مكانة وفضل ومزايا يف اإلسالم.
دروس وعر
من أبرز الدروس والعر التي نستفيدها من الهجرة النبوية الشريفة
إىل املدينة املنورة ما ييل-:
 املشروع العظيم يكتب الله له النصر ويحقق له التمكن يف األرضألن اللنلصللر مللع اللحللق واللعللاقلبللة للللتلقللوى وللمتقن وهللذا وعللد مللن الله
ألوليائه.
 من يحمل مشروعاً عظيماً وأهدافا وغايات عظيمة البد أن يكونيف مستوى عظمة املشروع الذي يحمله وعليه الصر والتحمل والثبات
ومللواجلهللة امللتللاعللب وامللصللاعللب مهما عظمت وعللىل قللدر اللصللر واللثلبللات
يكون النصر والتمكن.
 تحقيق النجاح يف أي عمل يقتيض من اإلنسان الجمع بن التوكلعىل الله واالستعانة به مع األخذ بكافة األسباب املوصلة إليه.
 اإليمان بالله والثقة بنصره وتأييده تعزز من ثبات اإلنساناملؤمن وقدرته عىل مواجهة الشدائد وتجاوز املواقف الصعبة
والتغلب عليها فمن حفظ الله حفظه ومن كان مع الله كان
الله معه.
 ال لع لف للو ع لن للد املل لقل للدرة وم للواج له للة اإلسل ل للاءة ب للاإلح لس للان قليللمإسالمية سامية ترفع من شأن صاحبها وتعيل من قدره.

مبدأ الوالية ..معراج للنصر وخالص من القهر
هناك كثيرًا من القيم اإليمانية والقيم
اإلسـلاَ مية غابت إلى ح ٍ
د كبير في
ْ
أوساط ُ
ٌ
فراغ كبير ٌ
األ َّمـة وغيابها نتج عنه
مساحة كبيرة يستطيع العدو أن يتحرك
فيها يستطيع الصهيوني اليهودي
يستطيع األمريكي يستطيع أي ضال
اَأوْ مفسد اَأوْ طاغية في العالم أن يجد
أمامه بيئة مفتوحة الذي يحصن ُ
األ َّمـة
األ َّمـة يحافظ على كيان ُ
يبني ُ
األ َّمـة
كيانًا متماسكًا كيانًا عظيمًا كيانًا قويًا
هو تلك المنظومة من المبادئ والقيم
واألخلق وفي مقدمتها وعلى رأسها
المبادئ الحيوية المبادئ المهمة.
فلملبللدأ الللواليللة هللو ارت لبللاط قليلمللي ارت لبللاط ملبللديئ ارت لبللاط أخللالقللي
ارتلبللاط منهجي ارتلبللاط عميل اللتللزام عميل يمسك ُ
األ َّم للة مللن هذه

عبدالله الجرادي
البعثة من هذا التفكك من هذا الضياع من هذا الشتات.
ُ
ملبللدأ الللواليللة الليللوم هللو يشكل ضلمللانللة وحلمللايللة لللأل َّم للة مللن أكللر
عملية اخرتاق التي تعاين منها ُ
األ َّملة اليوم ..اليوم بقدر ما يتمكن
أعل للداء ُ
األ َّم ل للة م للن إب لعللادهللا ع للن ملبللادئلهللا خ لصللوصللاً امل لب للادئ امللهلمللة
اللضللاملنللة اللحليللويللة يف واق للع ُ
األ َّم ل للة اللتللي تلضلمللن لللألمللة االسلتلقللالل
القوة ،الشكليات ,يمكن أن تخرتق أن تحتوى أن تفرغ من تأثريها
الشكليات ،لكن املبادئ املهمة والرئيسية والحيوية التي يتحقق

أهمية ودالالت إحياء ذكرى
الهجرة النبوية
االحتفاء بذكرى الهجرة النبوية
يحمل دالالت عظيمة وبالغة
األهمية ،خاصة في ظل األوضاع
التي تمر بها بلدنا جراء استمرار
العدوان والحصار ..فإحياء شعبنا
اليمني لهذه الذكرى العطرة
يجسد ارتباط هذا الشعب العظيم
برسول األمة ونبيها محمد صلى
الله عليه وآله وسلم والسير على
نهجه واالقتداء بسيرته وبصفاته
وأخلقه الكريمة.

ومللن دالالت إحليللاء شعبنا للهللذه امللنللاسلبللة الدينية
ال لع لظ لي لمللة ه للو اس لت لل له للام ال ل ل للدروس والل لع للر يف كللافللة
جللوانللب وش للؤون اللحليللاة ومللن هللذه ال للدروس واللعللر
القيمة واللهللامللة اللتللي حملتها هلجللرة املصطفى عليه
وع للىل آل لله أف لضللل ال لص للالة وال لس للالم يف ت لعللزيللز وح للدة
ال لص للف وال لت لح لليل ب للال لص للر وال لص لم للود واإلص ل ل للرار عللىل
اللتلضلحليللة وال لف للداء يف مللواج لهللة أعل للداء ال لللله وأع للداء
األم ل للة وال للدي للن اإلس للالم للي ال لح لن ليللف ،والل لي للوم تلتلجللىل
وت لت لج لسللد هل للذه ال لق لي للم واملل لع للاين وامل ل لبل للادئ اللعلظليلمللة
والسامية يف مواجهة شعبنا اليمني األبي للعدوان
الربري الغاشم وإفشال مخططاته التآمرية الهدامة
والحاقدة ..واليمنيون عىل امتداد التاريخ اإلسالمي
ملنللذ فلجللر اإلس للالم وحلتللى ال ليللوم قللد ت لفللردوا وتلمليللزوا
عن بقية الشعوب اإلسالمية وبشكل منقطع النظري
يف إحليللائلهللم واحلتلفللائلهللم بللامللنللاسلبللات الللديلنليللة وملنلهللا
ذكللرى اللهلجللرة اللنلبللويللة عللىل صللاحلبلهللا أفلضللل اللصللالة
وأتم التسليم.
ف للال له لج للرة ال لن لب للوي للة م لث لل للت االنل لط للالق للة ال لق للوي للة يف
تأسيس كيان اإلسللالم ،وكانت نقطة البداية ملسرية
اللتلحللوالت اللتللي تحققت لللإلسللالم واللتللي غل ّلريت وجلله
التاريخ ومجرى الحياة اإلنسانية.
ف له لج للرة ال لح لب ليللب امل لص لط لفللى م للن م لك للة إىل املللدي لنللة
امل لن للورة تلعلتللر ح للدث للاً ف للاص ل ً
لال وم لح لطللة إي لمللان ليللة يلنلبلغللي
ع لل لي لنللا ال لت للوق للف ع لن للده للا ل لن لج للدد يف ن لف للوس لن للا ال له لمللم
واللعللزائللم اللقللويللة مللن خللالل مللا حملته هللذه املناسبة
وهذا الحدث الديني العظيم من دروس وعر لنميض
بلكللل ق للوة وث لبللات وإصل للرار ال يللللن نلحللو إرس للاء دعللائللم
الدولة اإلسالمية ونشر الدين يف أصقاع املعمورة.
وهنا سنعرج باختصار عىل حدث الهجرة النبوية،
فبعد ما َ
استحمْ َكمَ البالءُ عىل العُ مْ
املؤمنة بمَ َّكة،
بة
ِ
ص ِ
أذن ُ َّ
َ
يكون
بالهجمْ ر ِة إىل املدينةِ ،ل
ِ
الله جل ثناؤه ُ ِ
لنبيّه ِ
رب لله ،ويقيمُ
لش ،يللدعللو إىل ِّ
لص ق ل َريل ٍ
يف مَ للأمَ ل ٍلن مللن تللر ُّبل ِ

العميد:حافظ الواحدي #

ديل َلنلله الللذي ارتلضللاه بللن ظلهل َ مْ
لراين أهل ِلل املللديلنل ِلة ..فهاجر
ً
وكانت هذ ِه الهجمْ ُ
إىل املدينة َّ
واتخذها ً
مْ
فيصال
رة
وطنا
ِ
َ
وأذلّ
لالم وال لك لفل ِلر ،أع ل َّلز ال للل ُله بلهللا اإلسل للالمَ ،
بللن
اإلسل ل ِ
بها ُ
الك مْفرَ ،وضر َ
والعذاب
َب بها عىل َعه ٍمْد من األذى
ِ
َ
ف َل ِقيَه املسلمون بمكة.
س
والخ
مْ
ِ
ود ِح ل لر مْ
لت ال ل َّلدول ل ُلة ل للإلس للالمُ ،
ف ل َلد َال ل مْ
َت َدو َمْل ل ل ُلة الل ُلكلفل ِلر،
ِ
العُ مْلياَ ،
وك ُ
ُ
وج ِع َل مْ
ُ
لمة الذين كفروا
الله هي
ت
كلمة ِ
َ
لت بن أهللل اإلسللالم والل ُلكل مْلفللر مَ لعللاركُ
السفىل ،ووقللعَ ل مْ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
إن الباطلَ
ُ
ُ
فزهقَ
الحقّ
ُ
والباطلَ ،
الباطل َّ
اعرتك فيها
ً
َّ
ُ
وتكل مْ
بألوان
حياة املسلمن بعد ذلك
لت
زهوقا،
كان
ٍُ
من َّ
الظ َفر َّ
مْ
َ
مْ
يومَ
أهل
لزاب ،وانكسر
ل
ح
واأل
ر
د
ب
ر
ص
والن
ٍ
ِ
ِ
ِ
مْ
الل ُلكللفل ِلر خللائلبللن لللم يلنللالللوا خ للريً ا ..وفلتللحَ الللل ُله عللىل نلبل ِّليلله
ُ
مل َّلكللة أحل َّ
لب منيعُ
لب أرض الله إلليلله ،وهللو عللزيللز اللجللانل ِ
الحمى ،ظاه ُر املعونة والتأييد والرعاية ،ذلك الفتحُ
ِ
ن الللذي أىت وك ل مْ
امللبل ُ
لسل َلكل مْ
لب يللومً للا عللىل َعل َرصللات
لأن لللم ُتل مْ
ملكللة الللعَ ل َلرات ،وتلشلتل َّلد اآلالمُ  ،للقللد جللاءَ اللفلتل ُلح وقللد
َ
َه َل َ
صناديد الكفر من َه َل مْ
كَّ ،
ك ِم مْن َ
الله
واتبع رسول ِ
ِ
َ
سبيل املؤمنن م مْنهُ م مَ مْن َس َل مْ
ك.
وسلك
ِ
ول للذا فللان حللديل َ
لسللمَ للعُ لله
لوت َيل مْ
لث اللهلجللر ِة ُيل َلن للادي ب لصل ٍ
أن َّ
الش َ
َ
دائد ال تدومَّ ،
والبعيدَّ :
وأن االصطفاءَ
القريب
وأن املكارمَ مَ ُن ٌ
باملكار ِهَّ ،
االبتالءَّ ،
ُ
الع مْر ََة
وطة
قرين
وأن ِ
ِ
ِ
َ
بنقص البداياتَّ ،
العبد َيب ُمْذل
وأن
بكمال ال ِّنهايات ال
ِ
ِ
ُ
ُنجحُ املساعيَّ ،
َ
وأن الفرجَ مع َّ
الصر،
والله ي
األسباب
َِ
مْبَّ ،
َّ
وأن الل َّلنل مْ
لسلرًاَّ ..إنلهللا
لسل ِلر ُيل مْ
وأن مللعَ الللعُ ل مْ
لصل َر مل ُلعَ الللكلر ِ
ِ
َ
ه لجل ٌ
َ
ّ
لشللف :أن ِس للرية ال لن لبل ّلي ال لهللادي عللليلله وعللىل
لرة ت لكل ِ
لوز ُن األقل ل ُ
آل لله أف لضللل ال لص للالة واللتلسللليللم عللليلهللا ُت ل ل َ
لوال
لال واألح ل ل ُ
واألع لم ل ُ
لري يف َه ل مْلدي يلخللا ِلل ُ
لوالَّ ،
وأن لله ال َخ ل مْ َ
لف
ٍ
َهل ل مْلد َي ملحلمللد صللىل ال لللله عللليلله وس للللم وأئ لمللة آل بيته
َ
َ
ُ
َ
ّ
األم ِة إال بما َ
األطهار ،وأنه ل مْن َي مْ
صلح آخ ُر هذه َّ
صلح
َ
ّ
ُ
بلله أ َو ُّللهللا َّ
ومل مْلن
لالقِ ..
لاق طللريللق االن لطل ِ
وأن مَ لكللا َبللدة امللشل ِ
اآلالم َت مْن َب ِل ُج أساري ُر اآلمال.
لمة
ُظ ِ
ِ
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األ َّملة ،الخري يف ُ
األ َّملة ،العدل يف ُ
األ َّملة ،قوة ُ
بها استقالل ُ
األ َّملة،
ُك ل ّلل امل لبللادئ اللتللي للهللا أَه لم ل َيللة يف قليللام ُ
األ َّم ل للة وإقللامللة الللديللن بلكلللله،
ّ
هذه املبادئ تستهدف ،القيم املهمة تستهدف بشكل كبري ًّ
جدا.
{وَمَ ل للن َي ل َلت لو ََّل ال ل َّلل ل َله َور َُس ل َ
لول ل ُله و َّ
َال ل ِلذي ل َلن آمَ ل ُلن للوا َفل للإِ َّن ِحل ل مْلز َ
ب ال ل َّلل ل ِله ُهللمُ
مْال ل َلغ للا ِل ل ُب ل َ
ري وال لتللزامٌ
ري يف خللط مْ
اإلس ل ل َلالم س ل ٌ
لون} ،فللاللتللويل ه للذا هللو س ل ٌ
صحيح يف امللبللادئ يف اللقليللم يف األخ للالق يف اللتلعللالليللم وعلليل -عليه
السالم -حينما تعود إىل سريته يؤمن لك االرتباط بالنبي ،االرتباط
بالقرآن ،االمتداد السليم والنقي واملريح والقدوة العظيمة ًّ
جدا.
ً
فعال عندما
واليللة الله ورسللوللله واإلمللام عيل بن أبللي طالب هي
تلمللأل اللقللللب إيلمللانللاً واع ليللاً ،ستحصن اللقللللب مللن أن يلنلفللذ إلليلله أي
ذرة مللن والء لللليلهللود وال لن لصللارى أو ألول لي للاء ال لي لهللود وال لن لصللارى،
ستحصن اإلنلسللان نلفلسلله ،مللن يلحلمللل هللذا اللقللللب مللن أن يصبح
مرتداً عن دينه.
الللواليللة تلحللول االنلتلمللاء لللإلسللالم ،تجعله انلتلمللاءً واعليللاً ،انتماءً
إىل املشروع وليس فقط انتماءً إىل الطقوس ،وليس فقط انتماءً
شكلياً روتينياً ،بللل انتماءً بلنللاءً  ،انتماءً صحيحاً ،انتماءً عملياً،
انتماءً وارتباطاً بمصادر الهداية
بلقللدر تفاعل األمللة مللع ملبللدأ الللواليللة تجني اللثلمللرة عللىل العموم
تلبلقللى امللسللؤولليللة عللىل ُ
ُ
األ َّم ل للة ،بلقللدر مللا هللي تلتلفل َ
لاعللل ،بلقللدر مللا هي
تتحرك ،بقدر ما هي تستجيب يف واقعها العميل مع مبدأ الوالية
تتوىل الله ورسوله والذين آمنوا كما قال الله؛ بقدر ما ستكسب
ت لن لت لفللع ت لح لصللل ع للىل ال لن لت لي لجللة ال لت للي أكل للد ع لل لي لهللا الل لقل للرآن كلنلتليلجللة
حتمية{ :وَمَ للن َيل َلت لو ََّل الل َّللل َله َور َُسل َ
لولل ُله و َّ
َالل ِلذيل َلن آمَ ل ُلنللوا َف للإِ َّن ِح ل مْلز َ
ب الل َّللل ِله

ُهمُ مْال َغا ِلب َ
ري والتزامٌ
ري يف خط مْ
اإلس َلالم س ٌ
ُون} ،فالتويل هذا هو س ٌ
صحيح يف املبادئ يف القيم يف األخللالق يف التعاليم ،وعيل -عليه
السالم -حينما تعود إىل سريته يؤمن لك االرتباط بالنبي ،االرتباط
بالقرآن ،االمتداد السليم والنقي واملريح والقدوة العظيمة ًّ
جدا.
اللتللويل هللو ارتلبللاط علملليل ارتلبللاط سللللويك اللتللزام ملبللديئ وأخللالقللي
ٌ
هذا هو التويل ..التويل س ٌ
تحرك يف الصراط
ري يف الطريق ،التويل
املستقيم ،التويل التزام بالرسالة اإللهية يف مضامينها يف مبادئها
يف قيمها يف أخالقها هذا هو التويل.
ال لت للويل للللله ح للال ل ًلة م للن االرت لب للاط اإلي لم للاين الللوث ليللق بللاللللله سلبلحللانلله
وبصرية ،ونوراً ،واستبصاراً،
ً
ً
رؤية
وتعاىل يف كل مقامات الحياة؛
ويف مواجهة التحديات ،واألخطار ،واألعداء ،واملعضالت.
التويل ارتباطاً بحبل الله سبحانه وتعاىل الللذي به نكسب من
الله معونته ،ونصره ،ورعايته ،وتوفيقه ،وتسديده ،ونتفيأ يف
ظل الوالية اإللهية برحمة الله الرحيم ،وكرم الله الكريم ،ونصر
الله القوي العزيز.
أن ال لل لله أراد ل للالم للة أن ت لك للون ب لم لس لتللوى م للا أراد ل لهللا م للن خللالل
ارتباطها الصحيح والواعي بالله سبحانه وتعاىل الفهم الصحيح
مللسللألللة تللويل اللللله كليللف نلتللوىل اللللله ,كليللف نلكللون مللن أولليللائلله ,كيف
نكسب ما يرتتب عىل هذا التويل لله سبحانه وتعاىل من مكاسب
علظليلمللة ,مللن نلصللر ,مللن ع للزة ,مللن تللأيليللد ,مللن غلللبللة ,مللن ق للوة ,من
س لعللادة يف الللدنليللا واآلخل للرة ,وك ليللف نللدفللع ب لهللذا االت لجللاه اللصلحليللح
العظيم الخطر عن أمتنا وعن أنفسنا وعن البشرية ,وكيف يمثل
حماية لنا وعزة لنا ووقاية لنا ودفعاً للخطر الكبري عنا.

لمحات عن اإلمام علي عليه السالم!!..

ملللن يلكللن اإلم للام علليل عللليلله ال لسللالم تلقليللاً ورع للاً زاه للداً
فلحلسللب ب للل ك للان ع للامل للاً ي للزي للده ال لع للللم ش للرف للاً ،وع لل للواً،
وسلمللواً كللان عللايل اللهلمللة ،راجللح اللعلقللل ،ال يللرتدد يف

قول كلمة الحق وال يخاف يف قولها لومة الئم ..حتى
لو كانت تحت ظالل السيوف.
كللان عللليلله ال لسللالم ن للادرة مللن ن للوادر الللدهللر يف زهللده
وإيمانه وتقواه ،وعلمه وفقهه..
يف صلفللاء فلطللرتلله ،ون لقللاء علقليللدتلله ،وتللوقللد ذكللائلله..
وبعد رؤيته وفكرته ،من أهم صفاته وسماته أنه ما
ك للان للله دي للن يلحلجللزه وح لسللب ون لسللب يلصللونلله وعلقللل
وذكللاء يللرشللده وحليللاء جللم يمنعه ،كللان عليه السالم
إذا جن عليه الليل أسرج مصباحه ووضعه قريباً منه،
ووقف يف محرابه متعبداً مصلياً وهو يتململ تململ
اللسلقليللم وي لبللي ب لكللاء ال للذي فلقللد ع للزي للزاً لللديلله إشلفللاقللاً
ورهبة من عذاب الله..
•تواضعه عليه السالم:
جاء يف األثر أن علياً -رضوان الله عليه -اشرتى تمراً
بللدرهللم ،فحمله يف ملحفته ،فلقللال للله رجللل :أحمل
عنك يللا أمللري املللؤملنللن..؟ فلقللال للله :ال أبللو العيال أحق
أن يحمل.
ك للان ع لنللدمللا ي لملليش يف األس ل للواق وحل للده ،وه للو وايل
يللرشللد ال لض للال ،ويلنلشللد ال لضللائللع ،وي لعللن اللضلعليللف،
ويمر بالبائع والبقال ،فيفتح عليه القرآن ويقرأ :قوله
عللزوجللل"تللللك الللدار اآلخللرة نجعلها للذين ال يللريللدون
علواً يف األرض وال فساداً" القصص."83"،
وصدق رسولنا الكريم القائل":ال يدخل الجنة من
كان يف قلبه خردلة من كر".
أما غريته عليه السالم كما جاء يف قوله":ألم يبلغني
عللن نلسللائلكللم أنلهللن يللزاحلمللن اللعللللوج يف األس للواق ،أال
تل لغل للارون..؟! م للن ل للم ي لغللر ف للال خ للري ف ليلله ،وق للال أي لضللاً:
الغرية نوعان :حسنة جميلة يصلح بها الرجل أهله،
وغريه تدخله النار"..
•علو همته ومكانته عليه السالم:
يل لقل للول رسل للولل لنل للا الل لكل للريل للم ع لل لي لله وع ل للىل آل ل لله الل لص للالة
والسالم":من آذى علياً فقد آذاين"..
ودعاه رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم ومعه

عبدامللك الوزان
فاطمة والحسن والحسن سيدا شباب الجنة ،فقال:
"اللهم هؤالء أهيل" ..وقال رسولنا األعظم عليه وعىل
آله الصالة والسالم" :من كنت مواله فهذا عيل مواله،
اللهم وال من وااله ،وعاد من عاده"..
وج ل للاء يف ال لح للدي للث ال لن لب للوي الل لش للري للف" :م ل للن سللب
عللليللاً فلقللد سلبلنللي" ..رواه أحلمللد يف ملسلنللده ..وج للاء يف
الحديث الذي أخرجه مسلم والرتمذي" :-أنه ال يحبه
إال مؤمن ،وال يبغضه إال منافق".
وجاء يف الحديث النبوي الشريف الذي رواه عبدالله
بن محمد بن عقيل عن جابر قال" :خرجنا مع رسول
الله عليه وعىل آله الصالة والسالم إىل بستان نخيل
امرأة من األنصار ،فجلسنا تحت ظالله ،فقال عليه
الصالة والسالم":يطلع عليكم رجل من أهل الجنة،
ف لط للللع أب للو ب لك للر ،ف لب لش للرن للاه ،ث للم ق للال":ي لط لل للع عللليلكللم
رجل من أهل الجنة ،فطلع عمر فبشرناه ،ثم قال:
"يطلع عليكم رجل من أهل الجنة ،وجعل ينظر بن
النخيل ويقول" :اللهم إن شئت جعلته علياً" فطلع
عيل رضوان الله عليه ..ويف غزوة خير نال عيل عليه
السالم أعظم وسام وأرقى شهادة ،عندما قال عليه
ال لصللالة وال لسللالم يف ه للذا ال ليللوم" :ألع لطللن الللرايللة غللداً
ً
رجال يحب الله ورسوله ،ويحبه الله ورسوله ،يفتح
اللللله علليل يللديلله" فلبللات اللنللاس يلخللوضللون ليلتهم أيهم
يعطاها فلما أصبح الناس غدوا عىل رسول الله كلهم
يرجون أن يفوزوا بهذا الوسام العظيم ..فقال":أين
عيل بن أبي طللالللب..؟" .قالوا :يشتي عينيه يا رسول
الله .قال":فأرسلوا إليه" ..فلما جاء بصق يف عينيه،
ودع ل للا لل لله ،فل للرئ ح لت للى كل للان كل للأن ل للم ي لك للن ب لله وج للع،
ً
رجال
وأعطاه الراية ،وقال له:فو الله ليهدي الله بك
واحللداً خري لك من أن يكون لك حُ مر النعم" أخرجه
البخاري فاإلمام عيل عليه السالم شهد كل الغزوات
مللع رس للول اللللله صللىل اللللله عللليلله وآل لله وسللللم إال غللزوة
تلبللوك ،واللتللي طللللب اللنلبللي عللليلله اللصللالة واللسللالم من
عيل -رضوان الله عليه -أن يكون خليفة عىل املدينة،

إصدار جديد
من مجلة " منارات األمن"

أص للدر مللركللز بلحللوث اللشللرطللة – أكللاديلمليللة اللشللرطللة
العدد ( )2من مجلة منارات األمن املحكمة التي تعنى
بللاألبلحللاث األملنليللة ..وحللوت املجلة بللن جنباتها عللدداً
من الدراسات واألبحاث األمنية يف املجال التشريعي
والقانوين والجنايئ منها البحث املرسوم بل" املواجهة
اإلجللرائ ليللة للللجللرائللم املللاسللة بللأمللن الللدولللة يف اللتلشللريللع

الليلملنللي" للللعلمليللد الللدك لتللور نللديللم ملحلمللد الل للرتزي ,و "
جللري لمللة اإلت ل للالف امل لع لل للوم للايت ل لل لم لع للللومللات وتلعلطليللل
أنلظلمللة معالجتها" لللللدكلتللور صللوريللة أحلمللد بللوريللابلله،
باإلضافة إىل دراسة تحليلية للعقيد الدكتور مدهش
م لح لمللد امل لع لم للري ع للن ال لن لظ للام ال لق للان للوين للللملسللؤولليللة
الدولية يف القانون الدويل العام.

لكن هذا الطلب كان غريباً عىل املقدام الشجاع البطل
علليل عليه اللسللالم ،فسأل رسللول اللللله :هللل هللذا األمللر
ب لس لبللب ت لق لصللري م لن لله ،فل لق للال :أت لخ لل لف لنللي يف ال لص لب ليللان
والنساء..؟!
فما كللان مللن النبي صللىل الله عليه وآللله وسللللم ،إال
أن رد عللليلله ب لجللواب لللم يلخلطللر عللىل اإلم للام علليل عللليلله
السالم ،قال عليه الصالة والسالم":أال ترىض أن تكون
مني بمنزلة هارون من موىس ،إال أنه ال نبي بعدي".
مللا أعظمه مللن وسللام ،ومللا أشللرفلله مللن وشللاح يف زمن
نادر وفريد ال نظري له..
•كلمات مضيئة:
يلحللى عللن اللشلعلبللي ق للال :وج للد علليل بللن أب للي طللالللب
درعه عند رجل نصراين ،فأقبل به إىل القايض شريح
ي لخ للاص لم لله..ف لج للاء اإلم ل للام ع لليل ع لل ليلله ال لس للالم-ف لق للال:
هذه الدرع درعي ،ولم أبع ،ولم أهب ،فقال شريح
للنصراين :ما تقول فيما يقول أمري املؤمنن؟
ف لق للال الل لنل لص للراين :م للا الل ل للدرع إال درعل ل للي ،ومل للا أم للري
املؤمنن عندي بكذاب ،فالتفت شريح إىل اإلمام عيل
ً
قائال :يا أمري املؤمنن هل من بينة؟

ف لض لحللك اإلم ل للام عل لليل -رض ل للوان ال لل لله ع لل لي لله -وقل للال:
أصاب شريح ..مايل بينة ..فقال هل من شهود؟ قال
معي ولللدي الحسن ،قللال:ال يشهد لللك ،قللال اإلمللام
علليل عليه اللسللالم ":أمللا سمعت بلحللديللث رسللول الله
قوله":الحسن والحسن سيداً شباب أهل الجنة" قال
ال يصح أن يشهد لك ..فقىض بالدرع للنصراين فأخذه
اللنلصللراين ومللى خطى ثللم رجللع -عليه تأنيب ضمري-
قال :أما أنا فأشهد أن هذه أحكام األنبياء أمري املؤمنن
يدنيني إىل قاضيه ،ويقيض عليه.؟ أشهد أن ال إله إال
الله ،وأن محمداً عبده ورسوله ،الدرع والله درعك
يا أمري املؤمنن فحياة اإلمام عيل عليه السالم حافلة
بالبطوالت الرائعة واملواقف الباهرة واملشاهد النادرة
رحللم اللللله أبللا اللحلسللن كللان بلحللق عللللم اللهللدى وحلصللن
اللتلقللى ون للور ال لسللرى يف ظلللمللة الللدجللى وال يلجللد طلعللم
اإليمان الحقيقي إال الشهيد حتى يعلم أن ما أصابه،
لم يكن ليخطئه ،وما أخطاءه ،لم يكن ليصبيه!!..
فإىل جنات الخلد يا أبا الحسن -رضوان الله عليك.

عبدالرحمن مراد

الثابت واملتغري يف
حياتنا الثقافية
الثابت الذي ال جدال فيه أن القرآن
كان معجزة الرسالة الخاتمة ,وطالما
وقد حمل صفة اإلعجاز ,فالبد له أن
يحمل صفة االستمرار والتجدد ,مع كل
األزمنة واألعصر واألمكنة والحضارات.
ويكاد الكل يجمع أن القرآن ال يمل
قارئه من تكراره ،كما يحدث معنا في
غيره لذلك فهو يحمل صفة التجدد في
ذاته وموضوعه بما يحفظ له المعجزات
عبر األزمنة.

ونحن نالحظ يف حياتنا املعاصرة اآلن أن االكتشافات العلمية
اللتللي وصللل إلليلهللا اللعلقللل اللبلشللري ال تلتلعللارض مللع اللقللرآن بللل نكاد
نكتشفها يف آياته ,وهذا دليل حيويته وفاعليته ومعجزته الخالدة.
إذن دعللونللا نتحدث عللن اللثللابللت وامللتلغللري يف حياتنا الثقافية اآلن
ومن خالل منطق القرآن نفسه.
فالثابت " :يكون بكماله إال يف الذات اإللهية "
"هو األول واآلخر والظاهر والباطن "
" ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام "
وما دون ذلك فهو متطور ومتغري بدليل قوله تعاىل( :كل يوم
هو يف شأن).
فالطبيعة واإلنسان كالهما يقعان يف التغيري بحيث قد يحدث
ً
ً
ً
ذلك التغيري بن السنن والثوابت فيكون تغيريا منضبطا قائما عىل
الحركة ذات القوانن الدائمة ،فالعلة املباشرة هي السنة التي ال
تتغري ظاهراً وأما املعلوالت املباشرة وغري املباشرة فهي من ضمن
السنن املنظمة للخلق وقد اقتضتها إرادة الله.
 فالقرآن يطلعنا عىل نوعن من السنن والقوانن التي تحكمالكون والعالم من جهة ,وإنسان هذا العالم أفللراداً ومجتمعات
من جهة أخرى.
 القوانن األوىل :طبيعية حتمية وال تتبدل:"ال اللشلمللس ينبغي للهللا أن تللدرك اللقلمللر وال الللليللل سللابللق اللنلهللار
ُ
وكل يف فلك يسبحون"
وال لس للنن وال لق للوان للن األخل للرى شللرط ليللة -إذا ص للح ال لت لع لبللري -أي أن
حدوث املسببات معلق عىل حدوث األسباب.
"لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقويم ،ثم رددناه أسفل سافلن
إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات ،فلهم أجر غري منون".
فللاللقللوانللن األوىل فليللزيللائليللة أو دائللريللة ال يللداخلللهللا اللخللللل وتللرتتللب
عليها آثللارهللا تلللقللائليللاً ،أمللا اللسللنن اإلنلسللانليللة واالجلتلمللاعليللة فلعللاديللة
التصالها باإلنسان الذي تتجاذبه عدة قوى رأسها اإلدراك الواعي,
والعقل املدبر ,وأطرافها األخرى العواطف والنزعات واألهواء التي
ذكرها القرآن تحت مصطلح النفس والللروح وما أتصل بهما من
إمكانيات ودوافع.
 جللاء يف اللقللرآن الكريم" :أن الله ال يغري مللا بقوم حتى يغريواما بأنفسهم"
ف لقللد خ للللق ال لللله اإلن لس للان وي لع للللم م للا ت للوس للوس ب لله نلفلسلله وزوده
بللال لع لقللل الل للذي ت لص لق لللله ال لت لج للارب وأرس ل للل إل لي لله ال للرس للل ملبلشللريللن
ومنذرين فأجتمع لإلنسان مرجعيتان للتدبر والتصرف .
 املرجع الفطري تقوده الدوافع وتعقلها . واملرجع اإللهي الذي يطمنئ ويهدي باإليمان وبإرادة الخري.وال لت لغ لبللري ال ي لك للون إال بللاالس لت لنللاد إىل ال للوع للي واإلرادة  ،الللوعللي
باكتشاف مقتضيات بمقتىض اإلسلتلخللالف هللدايللة وعلمللرانللاً ونلظللراً
للدارين  ,فاآلية القرآنية ( كل يوم هو يف شأن) تشري اىل أن التغيري
سنة كونية دائمة ومستمرة يف حياة املجتمعات اإلنسانية وهو يف
ً
أوله يحقق ارتباط األسباب باملسببات.
وقللد رأى بعض العلماء أن الناسخ وامللنلسللوخ يف اللقللرآن يحمل
داللة تغري األحكام طبقاً ملتغريات الزمان ,وقالوا طاملا كان الواقع
ملتلغللرياً فللاللفلكللر يلتلغللري بلتلغللريه ,وقللالللوا أن األحلكللام مللرتلبلطللة بللامللكللان
والزمان أي باملتغريات وال يضري ذلك الثوابت يف يشء.
واستدلوا بما فعله عمر بن الخطاب حن ألغى نصيب املؤلفة
قللللوبلهللم -وه للو ن للص -ك للون ظ للروف امللسلللمللن تلغللريت مللن اللضلعللف
إىل ال لق للوة وي لم لكللن أن ي لق للال م لثللل ذلل للك يف ن لص للوص ال لج للزي للة عللىل
غللري املسلمن بعد أن ظهر مفهوم الللوطللن واملللواطلنللة وامللسللاواة يف
الحقوق والواجبات.
وقللالللوا أن اللثللابللت هللو مقاصد الشريعة وتختصر يف اللضللرورات
الخمس وهي :
 الحياة ( النفس ) . العقل ( العلم ) . والدين ( املعيار الثابت ) . والعرض ( الكرامة الفردية والجماعية ) . واملال ( الثوة الوطنية ) .واملتغريات هي الحاجات والتحسينات طبقاً لظروف كل عصر.
لللذلللك فعلوم اللقللرآن القديمة يمكن أن تللأخللذ دالالت جللديللدة ,
فللأسلبللاب ال لنللزول ملثل ً
لال ال تلعلنللي فلقللط اللتلنلجليللم بللل يلملكللن أن تعني
أولوية الفكر عىل الوقائع والسؤال عىل الجواب.
وع ل للل للوم ال لت لف لس للري ال أظل لنل له للا مل للن ال ل لثل للوابل للت بل للل مل للن املل لتل لغ للريات
فالتفسريات التاريخية ,أو اللغوية ,أو الفقهية ,أو الكالمية ,أو
الفلسفية ,أو الصوفية ,ليست تفسريات مقدسة بل هي اختيار
طبقاً ألهل االختصاص يف هذه العلوم واهتماماتهم بها .
ويلملكللن تلفلسللري ال لقللرآن وفلقللاً للللعللللوم اإلنلسللانليللة اللحللديلثللة ،علم
النفس ,واالجتماع ,والسياسة ,واالقتصاد ,أو األخالق والرتبية ,
كما يمكن تفسري اللقللرآن يف نسق واحللد مللن أجللل إبللراز النظريات
اإلسالمية يف العلوم الحديثة طبقاً ملا جرت الدراسات الفلسفية
امل لع للاص للرة عللليلله ..وح لت للى ن لج لتللاز علقلبللة اللتلقللليللد ،وش لي للوع ال لن لقللل ،
وتلعلطليللل اللعلقللل  ،واالت لجللاه نلحللو امل للايض ال بللد مللن تلفلعليللل العقل
لصالح املتغري وفقاً لضوابط أصولية جديدة تأخذ باختيار املالكية
للمصالح املرسلة ,واالستحسان واالستصحاب واالستصالح وكل
أشكال االستدالل فهي قواعد قد تكون  -إىل حد ما  -متوافقة مع
معطيات العصر وخاصة إذا ما استوعبنا الللرتاث الفكري وأخذنا
من كل اتجاه ما يتوافق معنا وأضفنا إليه .
فللاللحليللاة اآلن تلغللريت مللن امللصللالللح اللفللرديللة إىل امللصللالللح اللعللامللة
دفاعاً عن أرايض األمة وثرواتها ,ووحدتها ,وهويتها ,وتنميتها .
وت لح لق لي لقللاً مل لب للادئ امل لس للاواة وال لع للدال للة االج لت لمللاع ليللة يلتلطللللب هللذا
مالكية جديدة  ،وطاملا وقد تغريت مناهج االستدالل من القياس
األرسطي القديم إىل قياسات وجدانية أخرى فهذا يتطلب الحنفية
الجديدة  ،وحللن تحولت الوسطية إىل أيديولوجية نظم الحكم
بلعللد ات لهللام امللعللارضللة  -أي للاً كللان تللوجلهلهللا  -بللاللعلنللف  ,فلهللذا يتطلب
شافعية جديدة  ,وأصبح النص الخام عبئاً عىل الحياة االجتماعية
والسياسية ووقع يف الحرفية والشكلية والصورية عند الجماعات
السلفية مما يتطلب تفاعال مدركا وواعيا للزمن الحضاري الجديد
وامللتلغللايللر وتللوازنللا متسقا بللن العقل واللنلقللل مللن خللالل ربللط الفرد
بلملحليلطلله االج لت لمللاعللي وال لح لضللاري وال لث لقللايف وب للامل للدرك للات اللحلسليللة
واملعنوية وتطورات الزمن .

خالصة القول :
أن القرآن معجزة كل العصور واألزمنة وال بد من قراءته وفق
ملفللردات كللل عصر وكللل زمللان فهو قللادر عللىل تفسري كللل الظواهر
من حولنا كونه يحمل صفة اإلعجاز يف ذاته.
وما أشد حاجتنا إىل التغيري والتجديد حتى تنفض غبار األزمنة
ونعيش زماننا الذي نحن فيه  ,وتلك خطوة بدأها الشهيد حسن
بدر الدين الحويث وهي بقدر فاعليتها البد من تحركها يف فضاءات
املعرفة والعلوم الحديثة حتى يكتمل املشروع القرآين وفق اسس
ومنطلقات علمية معاصرة .
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بوح الرياع
عبدالسالم التويتي

من أمام القرية
الخراب (مزنل غراب)
"منزل غراب" هي إحدى قرى "عزلة التويتي"
بمديرية "السدة" التابعة ملحافظة "إب" ،تعداد
ٌ
ٌ
كبرة منهم
نسبة
نسمة أو يزيدون،
سكانها ألفا
ٍ
ٌ
شباب متعلمون.
�ات م �ح �ف� ٌ
ل �ه��ذه ال �ق��ري��ة ذك ��ري � ٌ
�ورة وم �ت��أص �ل� ٌ�ة يف
عقول وأفئدة َّ
عدة أجيال عى امتداد جغرافية
ال �ع ��زل ��ة ،ألن �ه ��ا ت � �ف � � َرّدت ع ��ن ن �ظ��رات �ه��ا م ��ن ق��رى
ً
"ع ��زل ��ة ال �ت��وي �ت��ي" ال �ب��ال �غ��ة  30ق ��ري ��ة ب��ال �ت �م��ام -مل��ا
ي��زي��د ع��ى ع�ش��رة أع ��وام -ب��اح�ت�ض��ان أول م��درس��ة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ام ،ف�ظ�ل��ت -ع ��ى م ��دى ع�ق��د زم�ن��ي
أو أك� ��ر -ف��ات �ح��ة ذراع �ي �ه ��ا ل �ط ��اب ال �ع �ل��م ال��ذي��ن
ك��ان��وا ي��ؤم��ون�ه��ا ت ��رتى م��ن ع �ش��رات ال �ق��رى ال��ذي��ن
ك ��ان ��ت أع� ��داده� ��م ت �ت ��زاي ��د -ب �ط �ب �ي �ع��ة ال� �ح ��ال -م��ن
س �ن��ة دراس� �ي ��ة إىل أخ � ��رى ،ف �م �ث �ل��ت -ب��اح �ت��وائ �ه��ا
ذل ��ك ال �ص ��رح ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ال��وح �ي��د -م �ن �ه� ً�ا ع�ل�م� ًّي��ا
اغرتف من معينه أكر من مائة ألف طالب علم
ومُ ريد تمكن معظمهم -يف ضوء تزودهم داخل
فصولها الدراسية بأبجديات العلم واملعرفة -من
مواصلة مشوارهم التعليمي يف مجاالت علمية
ً
نتيجة ملا أرساهومعرفية مختلفة ،فلم يلبثوا
حماس
ذلك الصرح العلمي بني جوانحهم من
ٍ
َّ
وهاج -أن تبوؤا مواقع فنية وإدارية مرموقة يف
مختلف ميادين العمل واإلنتاج.
ول��م ي��زدن��ا ت�ق��ادم ال�س�ن��ني ع��ى ه��ذه ال�ق��ري��ة َّ
إال
ح � ًّب ��ا وح �ن �ي� ً�ن��ا إىل م ��رات ��ع ال �ط �ف��ول��ة وال �ص �ب ��ا ال �ت��ي
وض �ع ��ت أق ��دام �ن ��ا ال �ص �غ ��رة ع ��ى ب ��داي ��ة س��ال��م
ال�ت�ع� ُّ�ل��م ال �ت��ي ل��م ت�ل�ب��ث أن ُت �ف��ي ب��أص�ح��اب�ه��ا إىل
م��ا ت �ت��وق إل �ي��ه األن �ف��س ال �س��و َّي��ة م��ن ح �ي��اة ال �ع� َّ�زة
والشموخ واإلباء.
ُ
كنت حال مروري بها أيام ما كانت ديارها
فقد
ع��ام��رة أش�ع��ر ب�س�ع��ادة غ��ام��رة م�س�ت�ح�ض�رًا -ع��ى
ال�ف��ور -م��ا ُح� ِ�ف� َر يف ال��ذاك��رة الطفولية الحساسة
من ذكريات جميلة من أعوام الدراسة التي كانت
بمقاييسنا الطفولية الخيالية -سنوات طويلة،ٌ
فرصة ما لزيارتها أو اإلطال
ولم تكن تسنح يل
عليها من قمة أحد الجبال أو التال املطلة عليها
َّ
إال والتقطت لها من الصور ما يسمح به املجال،
فقد كانت تمثل بالنسبة يل -وأنا الشاعر الواسع
الخيال -املعيار املنقطع النظر واملنعدم املثال أو
النموذج األندر يف الروعة والجمال.
أن ِم � � َ
ب �ي ��د َّ
�ن امل ��ؤس ��ف وال �ب ��اع ��ث ع ��ى اآلالم م��ا
ت�ع� َّرض��ت ل��ه ت��رب�ت�ه��ا -ع��ى م��دى ع � َّ�دة أع ��وام -من
ت � �ص� � ُّ�دع وت� �ش � ُّ�ق ��ق م� �ف ��زع م � ّ�ث ��ل ت� �ه ��دي � ً�دا م �ح �ت �م� ً�ا
يستشعره املواطنون الذين كانوا يخشون انهيار
مساكنهم عليهم وهم نائمون ،بلغ ذلك التصدع
َّ
حده األقىص يف موسم أمطار العام الذي مىض،
فقد أفضت التصدعات والتشققات واالنزالقات
يف م��وس��م أم�ط��ار ذل��ك ال�ع��ام ال�ت��ي ل��م يشهد لها
ً
مثيا سائ ُر األعوام إىل انهيار كافة منازل القرية
بشكل ك� ِّ�ي ،فلم يجد سكانها ُب� ًّ�دا من النزوح،
ولم يجد املعسرون منهم ب ًُّدا من افرتاش العراء
يف الفضاء املفتوح.
لكن ل��إن�ص��اف ال ب� َّ�د يل م��ن االع��رتاف أن تأثري
بما ك��ان يتناهى إىل مسامعي ع��ن الفاجعة من
�ار م�ت�ت��اب�ع��ة -وإن ك��ان ت��أث �رًا ش��دي� ً�دا -ل��م يكن
أخ �ب� ٍ
يرقى إىل مستوى ما آلت إليه القرية العزيزة عى
فجع.
قلبي من واقع مُ ِ
وم��ا ك��ان ل�ي�ت�ب� َّ�ني يل أن أدرك م�ح��دودي��ة ت��أث��ري
بما َّ
حل بقرية (املنزل) من خطب جلل ،لوال أنني
اضطررت بداية األسبوع املايض للسفر إىل قريتي
(دار ال�ت��وي�ت��ي) ال�ت��ي ت�ق��ع يف ال�ط��ري��ق امل ��ؤدي إليها
ُ
القرية الخراب (منزل غراب).
ومنذ لحظة انطاقي من مركز املديرية باتجاه
ال �ق ��ري ��ة اس� �ت� �ح ��وذت ع ��ى ذه �ن ��ي ب �ع ��ض األف �ك ��ار
إىل درج � ٍ�ة ل��م أك ��ن أش �ع��ر م�ع�ه��ا ب�م��ا يف ال �ج��وار،
�ر واع �ي � ٍ�ة م �ن��ي إىل ج �ه��ة ال�ي�م��ني،
ويف ال �ت �ف��ات� ٍ�ة غ � ِ
وج�م�ي��ع امل�س��اف��ري��ن م�ع��ي يف ال�س�ي��ارة ي�ت�ح��ادث��ون
منسجمني -وك��ان ال��وق��ت منتصف ال�ن�ه��ار -وقع
ن�ظ��ري ب��دون س��اب��ق إن��ذار ع��ى أط��ال م�ن��ازل آيلة
ل��ان��دث��ار وغ��ر ق��اب�ل��ة إلع ��ادة اإلع �م��ار ،ف��اس�ت�ف� َّ�زين
منظ ُر ذلك الدمار ،ألستجمع شتات ذهني الذي
كان متناثرًا يف ما انتابني من شرود األفكار ،فإذا
أن��ا يف م��واج�ه��ة غ��ر متوقعة م��ع م��ا ح� َّ
�ل ب�"منزل
غ ��راب" -ب�ف�ع��ل م��ا ت�ع��اق��ب ع�ل�ي�ه��ا م��ن ان�ه�ي��ار تلو
انهيار -من دمار عجز عن تصويره ما تناولته عنه
وسائل اإلع��ام يف نشرات األخبار بل ويف برامج
اإلثارة واإلبهار
ف �ب��درت م�ن��ي إش � ٌ
�ارة الس�ت�ي�ق��اف س��ر ال�س�ي��ارة،
ُ
نزلت منها وافرتشت حافة
وما إن توقفت حتى
�ر م��ن ال��رتك�ي��ز
�در ك �ب� ٍ
ال �ط��ري��ق م��وج��هً ��ا ن �ظ��ري -ب �ق � ٍ
وال�ت�ح��دي��ق -إىل ال��رك��ام امل�ت�ب�ق��ي م��ن ال�ق��ري��ة ال�ت��ي
اس �ت �ق � َّر ح� ُّب�ه��ا يف األع �م ��اق ،ف��أدرك��ت أن م�ص��اب��ي
بانهيارها ال يطاق ،وأن ما كانت تتناقله وسائل
اإلع��ام ع� َّ�م��ا ح� َّ
�ل بالقرية م��ن خ��راب ال ي��رق��ى إىل
أقل القليل من ُّ
ً
ً
وإنسانا-
أرضاتمثل ما مُ نيت به
م��ن م�ص��اب ،ف��إذا أن��ا أرى أن ت��أث��ري امل�ح��دود بما
ّ
أي ق ��ارئ أو
ك�ن��ت أق ��رأ أو أس �م��ع ال ي �ت �ج�
�اوز ت��أث��ر ِ
َ
غاية االقتناع َّ
مستمع ،وإذا أنا مقتنعٌ
أن الرؤية
واملعاينة واالطاع أقدر من االستماع عى تقدير
حقيقة األوضاع.
وإذا كانت بعض االجتهادات العفوية املرتجلة
وغر املحسوبة تعزو انتكاب هذه البلدة املنكوبة
إىل ت� �س ��رب ك �م �ي ��ات ك� �ب ��رة م� ��ن امل � �ي� ��اه إىل ت�ح��ت
أس ��اس ��ات م�ب��ان�ي�ه��ا ك ��ون امل ��وق ��ع ال �ج �غ ��رايف ل�ت�ل��ك
ال� �ق ��ري ��ة امل �ح �ب ��وب ��ة ب� ��ني ض �ل �ع ��ي أو س ��اق ��ي "دل �ت ��ا
م��ائ �ي��ة" م �ق �ل��وب��ة ،ف �م��ا أك ��ر م ��ا ي �ت �ن��اىس س�ك� ُ
�ان�ه��ا
ك��ارث �ي� َ�ة أوض��اع �ه��م ال �ت �ش��ردي��ة ال �ج��ائ��رة وي��رت�ق��ون
فوق جراحاتهم الغائرة ويتغلبون عى ظروفهم
ال� �ق ��اه ��رة ح ��اص ��ري ��ن ج ��ل اه �ت �م ��اه ��م يف م �ن��اش��دة
ال �ج �ه ��ات ذات االخ �ت �ص ��اص ب �م��ا ف �ي �ه��ا امل�ن�ظ�م��ات
الدولية الغائبة الحاضرة أن تعكف عى دراسة
هذه الظاهرة الزلزالية الغريبة التي لم تطرأ عى
منطقتنا يف "وادي بنا" إال من فرتة زمنية قريبة.

كانت العاقات ودية وحميمة جداً بني الرسوليني يف اليمن
واملماليك يف مصر فقد عكست هذه العاقات لتطوير وازدهار
ال �ت �ج ��ارة ب ��ني ط ��ريف ال �ح ��وض ف �ق��د ك ��ان وص� ��ول ال �س �ف ��راء م��ن
ال��دي��ار امل�ص��ري��ة صحبة ال�ق��ايض ج�م��ال ال��دي��ن ال�ف��ارق��ي يف صفر
770هجرية املوافق 1368م ثم تم خروج السفراء األفضلية من
ً
محما بالهدايا والتحف يف شهر ربيع
اليمن إىل الديار املصرية
أول من نفس العام وكان معهم يف الرحلة القايض جمال الدين
الفارقي ثم أن وايل مصر مرة ثانيه كلف وفد من لديه بمعية
ً
محما ب��ال�ه��داي��ا وال�ت�ح��ف ال�ف��اخ��رة وامل��اب��س
ال�ق��ايض ال�ف��ارق��ي
وال �ح��ي ال �ف��اخ��رة وال�ع�ج��ائ��ب م ��اال ي �ك��ون ق��د س�ب��ق م�ث�ل��ه وق��د
وصلت الهدايا اليمن يف شهر املحرم الحرام سنة 778هجرية
املوافق 1376م ثم أن الوايل الرسويل أرسل بالهدايا الكثرة منها
السيوف والخيول والجواهر والعقيق والتحف الكثرة يف شهر
ربيع األخر سنة 787هجرية املوافق 1385م .
واس �ت �م��ر ال �ت ��واص ��ل وت �ب ��ادل ال �ه ��داي ��ا ك ��ل س �ن��ة ب ��ني امل�م��ال�ي��ك
والرسوليني عقود متتاليه فقد وصل آخر السفراء والهدايا من
الديار املصرية ومعه مجموعة من التجار املصريني إىل الباب
ال�ش��ري��ف يف ت�ع��ز امل �ح ��روس يف ن�ه��ار  22م��ن ش�ه��ر ذي ال�ق�ع��دة

س�ن��ة 820ه �ج��ري��ة امل ��واف ��ق ( 1417م) وه �ك��ذا ي�ت�ض��ح م��ن ه��ذه
الحوليات السريعة كيف ك��ان��ت ال�ع��اق��ة ب��ني ط��ريف " البحرة
" اليمن ومصر أم��ا العاقة بني اليمن وباقي أج��زاء " البحرة
" ف�ق��د ك��ان��ت عميقة أي�ض��اً  ,ك�م��ا ك��ان��ت أخ�ب��اره��ا م�ت�ع��ددة بني
هذه الحوليات ويبدو أن جزر دهلك كانت رمزاً ملا وراء ها من
ساحل فقد ازدهر شأنها يف تلك الفرتة الوسطية إذ كانت محطاً
لبضائع ذلك الساحل ولبضائع األرايض الحبشية  ,وكأنها تشبه
ح�ي�ن��ذاك البندقية يف ش�م��ال ش��رق إيطاليا وج��زي��رة ه��رم��ز عند
م��دخ��ل الخليج ال�ع��رب��ي ( ال �ف��اريس) ف�ق��د ك��ان�ت��ا م�ح�ط��ات عبور
ل�ل�ت�ج��ارة أك ��ر م ��ن أن �ه��ا أم ��اك ��ن إن �ت ��اج وس ��وف ن�ش��ر إىل ع��اق��ة
اليمن بالساحل الغربي  ..عاقة اليمن بالساحل الغربي للبحر
األح�م��ر كما ورد ت ب��ني ثنايا ه��ذه الحوليات ل��رى كثافة هذه
العاقة ح��ني ذاك فقد وص��ل السفراء م��ن الحبشة بالهدية
العظيمة والتحف الغريبة يف شهر ش��وال سنة 770هجرية (
1368م ) ووردة اخ�ب��ار ك��ذل��ك ع��ن وص ول ه��داي��ا وت�ح��ف من
ص��اح��ب ده�ل��ك إىل ال �ب��اب ال�ش��ري��ف وذل ��ك يف ش�ع�ب��ان ال�ك��ري��م
من سنة 779هجري ( 1377م ) ويف العام التايل وصلت هدية
صاحب دنكل إىل األبواب الشريفة يف اليوم 25من شهر ربيع

ال � ��والي � ��ات االس ��ام� �ي ��ة ال� �ت ��ي ك��ان��ت
اآلخ��ر سنة 780هجرية ( )1378ثم وصول
ت �س �م��ى إم � � ��ارات ال� �ط� ��راز إلح��اط �ت �ه��ا
ه ��دي ��ة ص ��اح ��ب ده �ل ��ك ت �ت �ك��ون م ��ن ح �ي��وان
ب�ه�ض�ب��ة ال�ح�ب�ش��ة – وب ��ني ال��والي��ات
ال�ف�ي��ل ال ��وح ��وش وأن� ��واع ال �غ��رائ��ب يف سنة
املسيحية التي تقطن تلك الهضبة
787هجرية (1385م) وبعد قليل :وصلت
 .وق ��د ت �ك��رر ذل ��ك س �ن��وات ق�ل�ي�ل��ة إذ
ه��دي��ة م��ن أرض ال��زن��ج ف�ي�ه��ا م��ن العجائب
أستنجد سلطان دهلك عند خلعه
التي لم يدخل أرض اليمن مثلها وذلك يف
ف� �ق� ��د وص � � ��ل ص � ��اح � ��ب ده � �ل � ��ك إىل
اليوم 28شهر شوال املبارك سنة 790هجرية
ً
ال�ب��اب ال�ش��ري��ف م�س�ت�ن�ج��دا بموالنا
( 1388م )  ..وتكررت الهدايا من دهلك فقد
ال�س�ل�ط��ان امل�ل��ك ال�ن��اص��ر ق��دس الله
ق�ي��ل  :وص �ل��ت ه��دي��ة ص��اح��ب ده �ل��ك فيها
اللواء /حميد فاضل
روح��ه عى إخوانه كونهم أخرجوه
ت�ح��ف ك�ث��رة يف ش�ه��ر رم �ض��ان امل�ع�ظ��م سنة
م��ن ال�ب�ل��د وك ��ان ال�ح�ك��م ل��ه دون�ه��م
794هجرية املوافق (1391م )
وي �ب ��دو أن ال �ن �ف��وذ االق �ت �ص ��ادي ل�ل�ي�م��ن يف ال �س��اح��ل ال�غ��رب��ي قبل ذلك  ,ووصل معه بهدية فوعده موالنا السلطان وقبل
اإلفريقي للبحر األحمر قد تحول إىل نفوذ سيايس فقد وصل لهد يته وأحسن اليه وذلك نهار الثاثاء 20من شهر صفر سنة
ول��د س�ع��د ال��دي��ن ص��اح��ب ال�ح�ب�ش��ة ب�ه��دي��ة إىل ال�ب��اب الشريف 815هجرية (1412م ) أما زيلع فيبدوا أنها كانت تحت الهيمنة
يف ت�ع��ز امل �ح��روس وط�ل��ب ال�ن�ص��رة ع��ى ال�ك��اف��ر ال�ح�ط��ي فقابله ال�ي�م�ن�ي��ة ح �ي �ن��ذاك ف�ق��د ارس ��ل م ��والن ��ا ال�س�ل�ط��ان امل �ل��ك ال�ن��اص��ر
ال�س�ل�ط��ان امل�ل��ك ال�ن��اص��ر ب�ك��ل خ��ر وك�س��اه وأن�ع��م عليه ووع��ده ج��ري��دة عسكرية مقدمهم ال�ق��ايض تقي ال��دي��ن ب��ن محمد الد
ب��ال�ن�ص��ر ن�ه��ار ال�ج�م�ع��ة 13م ��ن ش�ه��ر ال�ق�ع��دة س�ن��ة  811هجرية م�ل��وي إىل زي�ل��ع بمهمة سلطانية ن�ه��ار االث�ن��ني م��ن ش�ه��ر رج��ب
( 1408م )  .وي �ب��دوأن ذل��ك ي��رج��ع إىل ال �ح��روب امل�س�ت�م��رة بني سنة 826هجرية (1422م )  .يتبع

اليمن ..لعبة الدم واملوت إىل أين؟!_91_ ..
وألن ال �ح ��رب ال �ع��دوان �ي��ة ال �ت��ي ي�ش�ن�ه��ا ال�ن�ظ��ام
ال �س �ع ��ودي وح �ل �ف��ائ��ه ع ��ى ال �ي �م��ن م �ن��ذ أك ��ر م��ن
سبع سنوات ُتعد  ,من أعظم وأس��وأ وأفظع ما
واجه هذا البلد العربي من أخطار  ,ولكون هذه
الحرب الظاملة  ,تعتر من أكر الجرائم وحشية
يف العصر الحديث ُ
وت��رت�ك��ب بحق شعب عظيم
كريم  ,مُسالم لم يعتدي ُظلماً وعدواناً عى أحد
 ,وليس ل ُه من ذنب حتى يتعرض لهذا العدوان
ال �غ ��اش ��م ُ
وت �س �ت �ب ��اح أرض � ��ه وس �ي ��ادت ��ه وح �ق��وق��ه
بهذا الشكل  ,ف��ا يمكن أن تسقط ه��ذه الحرب
ال �ع ��دوان �ي ��ة ك�ج��ري�م��ة ب��ال �ت �ق��ادم وم � ��رور ال ��زم ��ن ,
و ُي�غ��ض ال�ط��رف ع��ن م��ا ح��دث وي�ح��دث هنا ويتم
اعتباره ح��دث��اً م��ن األح��داث العابرة يف التاريخ ال
يرتتب عليه حساب وال عقاب .
وتأسيساً عى ما تقدم ذكره من حقائق جلية
وواضحة فإن النظام السعودي ال يمكن أن يُفلت
من العقاب والحساب  ,باعتباره املسؤول األول
وال��رئ�ي��س ع��ن م��ا ح��دث وي�ح��دث اآلن يف اليمن ,
وه ��ذا ال �ن �ظ��ام ال �ف��اج��ر ي�ت�ح�م��ل م�س��ؤول�ي��ة دي�ن�ي��ة
وإن�س��ان�ي��ة وت��اري�خ�ي��ة يف ح�ج��م ه��ذا ال��دم��ار الكبر
وال �ه��ائ��ل ال ��ذي س�ب�ب�ت��ه ح��رب��ه ال�ظ��امل��ة ع��ى ال�ي�م��ن
وش �ع �ب��ه  ,وس �ق ��وط آالف ال �ض �ح��اي��ا م ��ن ال�ق�ت��ى
ً
فضا عن املعاناة الكثرة واملستمرة
والجرحى ,
ال�ت��ي ن�ج�م��ت ع��ن ت�ل��ك ال �ح��رب  ,وال زال ��ت تتسع
وتزداد كل يوم  ,مُ لقية بظالها القاتمة عى كل
يشء هنا يف اليمن با حدود وال حساب .
ويف امل �ق ��اب ��ل  ,وأم � ��ام ه ��ذه ال �ه �ج �م��ة ال �ش��رس��ة

وال�ع��دوان الغر مُ ��رر ال��ذي تعرض ويتعرض له
ال�ي�م��ن وي��واج�ه��ه ب�ك��ل ث�ب��ات وص�م��ود وش�ج��اع��ة ,
ستجد شعباً عظيماً يقف صامداً يف وجه أعدائه
ومن يشنون عليه الحرب بغياً وظلماً  ,وهذا ما
عر عنه أحد ُ
الكتاب العرب و املحللني السياسيني
املشهورين بقوله  ":إن صمود اليمنيني وثباتهم
وق��درت�ه��م ع��ى تحمل امل��وت وال��دم��ار األم��ري��ي _
ال �س �ع��ودي وألم� ��ارايت أذه ��ل ال�ع��ال��م وغ ��ر م�س��ار
الحرب وفرض معادالت جديدة بالنار الباليستية
 ,وامل ُ� �س� ��رات وج �ع ��ل امل �ع �ت ��دي ي �س �ت �ج��دي وق��ف
الحرب " .
وتوضيحاً لهذه النقطة بالذات يقول الكاتب
وامل�ُح�ل��ل ال�س�ي��ايس ال�ل�ب�ن��اين ال��دك�ت��ور  :إسماعيل
ال �ن �ج��ار يف م �ق��ال ل��ه ب �ع �ن��وان ( ال�ي�م�ن�ي��ون رس�م��وا
خ ��ري �ط ��ة امل �ن �ط �ق��ة امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة وال �ش �ه �ي ��د ط��وم��ر
أب ��ا ف��اض��ل أي �ق��ون��ة ال�ش�ج��اع��ة ال�ع��رب�ي��ة ) ُن �ش��ر يف
األسبوع األخر من شهر يوليو املنصرم  ":وبذلك
ي �ك ��ون امل �ق ��ات ��ل ال �ي �م �ن��ي ال �ش �ج ��اع ن �ج ��ح يف رس ��م
خ��ارط��ة س�ي��اس�ي��ة وع�س�ك��ري��ة ج��دي��دة يف منطقة
الخليج وبحر ُعمان وب��اب املندب  ,وخليج عدن
 ,لن ُتغرها كل ق��وى الشر العاملية مهما بلغت
قوتها ".
ويف سياق اإلطراء عى املقاتل اليمني الشجاع
واإلش ��ادة ب�ص�م��وده اإلس �ط��وري وب�ط��ول�ت��ه وثباته
وب �س ��ال �ت ��ه يف م ��واج �ه ��ة ال � �ع� ��دوان ال �غ ��اش ��م ع��ى
ب��اده يضيف ال��دك�ت��ور ال�ن�ج��ار ق��ائ� ً
�ا  ":إن املقاتل
اليمني الشرس أصبح حديث العالم بشجاعته

صالح املقداد

ورج ��ول �ت ��ه وإي �م ��ان ��ه ب�ق�ض�ي�ت��ه  ,ول �ق ��د أك ��د ه��وي�ت��ه
البطولية الشهيد القائد هاين محسن طومر  ,أبا
فاضل  ,الذي نفذ عمليات إنقاذ شجاعة لرفاقه
 ,قىض فيها بثالث محاولة شهيداً  ,حيث ارتفعت
دمائه وروحه إىل السماء  ,مُ ؤكداً لكل املعتدين
عى اليمن أن املوت لهم عادة وكرامتهم من الله
ال�ش�ه��ادة  ,وال ي��أب�ه��ون إن وق�ع��وا ع��ى امل ��وت  ,أو
وق��ع امل��وت عليهم  ,بدليل تحديه النار من أجل
إنقاذ رفاق الساح  ,وكرر األمر رغم عطب آليتني
ل��ه  ,ويف الثالثة كانت ال�ش�ه��ادة تنتظره ليتحول
بعدها إىل أيقونة الشجاعة اليمنية التي أذهلت
العالم " .

وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ت �ط ��ورات ال �ح ��رب ع ��ى ال�ي�م��ن
وم��آالت�ه��ا ون�ت��ائ�ج�ه��ا وت��داع�ي��ات�ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة يتطرق
ال��دك�ت��ور ال�ن�ج��ار ب�ل�غ��ة امل�ح�ل��ل وامل�ت��اب��ع امل�ه�ت��م بما
يجري ق��ائ� ً
�ا  ":إن ح��رب اليمن بسنواتها السبع
ال �ت��ي ت�ت�ق��دم يف ال�ع�م��ر ي ��وم ��اً ب�ع��د ي ��وم  ,ل�ت��دخ��ل
ال �ث �م ��اين س� �ن ��وات  ,رس �م ��ت م �ع ��ال ��م ال �ج �غ��راف �ي��ا
السياسية يف منطقة الخليج ل�ع�ش��رات السنني
ال �ق ��ادم ��ة  ,وأرق � ��ت م �ض �ج��ع م �ح �م��د ب ��ن س�ل�م��ان
امل ُ��رت �ع ��ب م ��ن ع ��واق ��ب م ��ا اق ��رتف ��ت ي� ��داه يف أرض
أم ال�ع��روب��ة وال �ع��رب ( ويل ال�ع�ه��د ال�س�ع��ودي) ,
ال�ط��ام��ح ب�ق��وة ل�ت��ويل ع��رش اململكة ب� ً
�دال م��ن أبيه
 ,يرتعد خ��وف��اً م��ن اليمنيني أك��ر م��ن شوقه لي
يعتي ذاك ال�ع��رش  ,ألن��ه يعلم علم اليقني أن
مُ حاكمته يف املحاكم الدولية عى كافة الجرائم
التي أرتكبها يف اليمن ق��ادم��ة المحالة  ,وال مفر
ل ��ه م ��ن دف ��ع أث �م ��ان م�ك�ل�ف��ة وب��اه �ظ��ة ج ��داً  ,وه��و
ي�ح��اول بشتى ال��وس��ائ��ل إق�ن��اع اليمنيني بالقبول
بوقف إلطاق النار من دون أي شروط مُ سبقة ,
ٍ
والذهاب إىل طاولة التفاوض عل ُه يستطيع انتزاع
ض�م��ان��ات منهم ب��إن�ه��اء ال�ح��رب دون ال�ل�ج��وء إىل
املحاكم الدولية  ,أو دفع التعويضات " .
وي �ش��ر ال �ك��ات��ب ال�ل�ب�ن��اين إس�م��اع�ي��ل ال �ن �ج��ار يف
مقاله التحليي إىل أن مايرمي إليه " ويل العهد
ال �س �ع ��ودي" ال� ��ذي وص �ف��ه " ب ��ال ��دب ال �س �ع��ودي
الداشر " ليس له مكان عند اليمنيني  ,وأن محمد
بن سلمان لن يلقى له عندهم آذان تصغي إليه
 ,ألن ال��عُ ��رف ال�ي�م�ن��ي  ,ك�م��ا ي�ق��ول " ي�ق��ي بقتل

القاتل  ,وقطع يد السارق  ,وإستعادة الحقوق
املسلوبة  ,عى مبدأ العني بالعني  ,والسن بالسن
 ,والبادي أظلم " .
وخ� �ل ��ص ال ��دك� �ت ��ور ال �ن �ج ��ار إىل ال� �ق� ��ول  ":وال
م �س��اوم��ة ع��ى دم ��اء ال �ش �ه��داء وال �ج��رح��ى مهما
ب�ل�غ��ت ال�ت�ض�ح�ي��ات  ,وم� ��أرب امل�ح��اف�ظ��ة ال �ت��ي تم
تدويلها عسكرياً وسياسياً ب��دت وكأنها الجسر
األخ� ��ر ل�ص�ن�ع��اء ل�ل�ع�ب��ور ن �ح��و ب ��اق ��ي م�ح��اف�ظ��ات
ال�ج�ن��وب وت�ح��ري��ره��ا  ,ك�م��ا ت�ع�ت��ر ال ��ري ��اض م��أرب
النفس األخر لها يف اليمن الذي ال تريد أن تلفظه
وت�خ��رج م��ن حياته  ,لذلك وضعت ب��االت�ف��اق مع
واشنطن ثقلها العسكري فيها واستجلبوا إليها
املنظمات اإلرهابية وعى رأسها داعش والقاعدة
وغرهما " .
وه�ك��ذا تستمر األالع�ي��ب واألط�م��اع وال�ت��آم��رات
ال �س �ع ��ودي ��ة امل �س �ت �م ��رة وامل� �ع� �ه� ��ودة ع� ��ى ال �ي �م��ن
بأساليب وط��رق مختلفة  ,ويبقى اليمن ضحية
لسياسة اململكة العدائية املنتهجة منذ تأسيسها
حتى اليوم .
وستبقى اململكة الوهابية ع��ى ال ��دوام مصدر
إقاق وإشغال لليمن واليمنيني ويبقى تدخلها
الفج يف شؤون اليمن هو املشكلة أو املعضلة التي
ت�س�ت�ع��ي ع ��ى ال �ح��ل امل �ن �ش��ود س ��واء ع ��ى امل ��دى
ال �ق��ري��ب أو ال�ب�ع�ي��د وي�ب�ق��ى ال �س ��ؤال امل �ث ��ار دوم ��اً:
وماذا بعد ؟!.
 ......يتبع ........

العدوان والدرس الجديد..

خالد الصرابي

يف ق� �م ��ة إخ� �ت� �ن� ��اق ال� � �ع� � ��دوان وم ��رت ��زق� �ت ��ه
ب�م�ع�ق�ل�ه��م األخ� ��ر م �ح��اف �ظ��ة م� ��آرب ظ �ه��روا
ف �ج ��أة يف ال �ب �ي �ض ��اء ب� �ص ��ورة ع ��اري ��ة ل ��م ي�ع��د
فيها مغالطات من حقيقة النسق العدواين
ال ��واح ��د امل�م�ت��د م��ن ب��ري�ط��ان�ي��ا اىل أم��ري �ك��ا ث��م
اىل إس ��رائ �ي ��ل وال �س �ع ��ودي ��ة وخ ��اي ��ا ال�ت�ب�ن��ي
اإلرهابية داعش والقاعدة.
إن ك��ان زج�ه��م بتلك ال�ط��ري�ق��ة اإلن�ت�ح��اري��ة

قد اعترها ال�ع��دوان من خ��دع الحرب فهو
فاشل بكل طرقه وأساليبه ..وأيضا سيكون
ف��اش��ا إذا اع �ت �ق��د ان ب��إم �ك��ان��ه ارب� ��اك اس ��ود
ال �ل ��ه يف امل �ي ��دان خ �ص��وص��ا إن ��ه ي� ��درك ت�م��ام��ا
ب ��أن الم �ن ��اص م ��ن ق�ب�ض��ة ال �ج �ي��ش وال �ل �ج��ان
الشعبية يف كل مكان يحاول الدحرجة فيه.
اليوم وبكل وض��وح يجدد تلقيه املستمر
ل � � � � ��دروس م� ��ؤس� �س� �ت� �ن� ��ا ال� �ع� �س� �ك� ��ري� ��ة ال� �ت ��ي

ج �ع �ل �ت��ه ب �ق ��درات �ه ��ا ال �ق �ت ��ال �ي ��ة ي �ف �ق��د ص ��واب ��ه
وي�ع�ج��ز ت �م��ام��اً ع��ن ف�ت��ح ك��ل اب� ��واب امل �ن��اورة
ب��ل ان وص ��ول م�ج��اه��دي ال�ج�ي��ش وال�ل�ج��ان
ال �ش �ع �ب �ي ��ة اىل أط � � � ��راف م� ��اف� �ظ� ��ة اب� � ��ني ه��ي
اإلرب � ��اك ال�ح�ق�ي�ق��ي ل �خ��ط م �س ��اره اإلح �ت��ايل
ل�ك��اف��ة اج��زاء وم�ن��اط��ق ال�ج�ن��وب ال�ت��ي سعى
اىل ت�ق�س�ي�م�ه��ا ح�س��ب امل�ل�ي�ش�ي��ات اإلن�ت�م��ائ�ي��ة
ب ��إس �ل ��وب �ه ��ا ال �ت �ح ��اص ��ي ل� �ه ��ذا ف � ��ان ع�م�ل�ي��ة

النصر املبني بجزئيها االول والثاين اليقتصر
نصرها بتحرير الباد من رجس التنظيمات
االرهابية وحسب بل هي يف طريقها لتفقد
التقسيمات العدوانية مأرب املحاصصه يف
املناطق الجنوبية وبرغم ان خطط وأالعيب
ال� �ع ��دوان أص �ب �ح��ت واض �ح ��ة وج �ل �ي��ة اال ان
ع�ن��اص��ر االرت� ��زاق أص�ب�ح��ت م��دم�ن��ة ع��ى ه��ذا
التعامل واسلوب العيش..
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خ��ال بعثتي إىل ال�ع��راق أحسست باطمئنان
كبر وسعادة حيث كانت كل الشواهد واألحداث
تبشر بنهاية اإلم��راط��وري��ة العثمانية أه��م سبب
كان الحاكم املعني من قبل اإلدارة يف اسطنبول
ً
شخصا غر متعلم وقاسياً يتصرف كما يحلو له
وال�ن��اس ال يحبونه ك��ان السنة غ��ر مرتاحني ألن
الحاكم قام بتقييد حريتهم ولم ّ
يقدرهم وكان
الشيعة يشعرون باالستياء من كونهم يحكمهم
تريك بينما كان هناك من هو أحق منه من نسل
النبي من السادة واألشراف الشيعة كانوا يف وضع
بائس تماما  ،الطرق لم تكن آمنة فقد كان قطاع
الطرق ينتظرون دائمً ا القوافل  ،ويهاجمونها و
لم يكن هناك جنود لحماية هذه القوافل مكثت
يف كرباء والنجف م��دة أربعة أشهر لقد عانيت
م ��ن م ��رض ش��دي��د ال �خ �ط ��ورة يف ال �ن �ج��ف ش�ع��رت
بالسوء لدرجة أنني فقدت األمل تمامًا يف الشفاء
م ��ريض اس�ت�م��ر ث��اث��ة أس��اب�ي��ع ذه�ب��ت إىل الطبيب
وأعطاين وصفة طبية ومع استخدام العاج بدأت
يف ال�ت�ع��ايف وط ��وال م��ريض مكثت يف غ��رف��ة تحت
األرض ألن�ن��ي ك�ن��ت م��ري� ً�ض��ا أع��د مضيفي ال ��دواء
والطعام مقابل مبلغ ضئيل من امل��ال واحتسب
ثوابا كبرًا لخدمتي ألين كنت ادعي أين زائ ًر ل� أمر
املؤمنني.
غ� ��ادرت إىل ب �غ��داد وأع� ��ددت ت �ق��ري �رًا م��ن م��ائ��ة
ص�ف�ح��ة ح ��ول م ��اح �ظ ��ايت ع ��ن ال �ن �ج��ف وك ��رب ��اء
وب � � �غ � � ��داد ق � ��دم � ��ت ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر إىل م� �م� �ث ��ل وزارة

املستعمرات يف بغداد وانتظرت أمر الوزارة بشأن
ما إذا كان ينبغي ّ
عي البقاء يف العراق أو العودة
إىل لندن وتمنيت العودة إىل لندن ألين أمضيت
ف ��رتة ط��وي�ل��ة خ ��ارج ال ��وط ��ن وك �ن��ت اف�ت�ق��د وط�ن��ي
وع��ائ�ل�ت��ي خ ��اص � ً�ة أردت أن أرى اب �ن��ي راس�ب��وت��ني
ال��ذي ول��د بعد مغادريت لهذا السبب أضفت إىل
تقريري التماسً ا للحصول عى إذن بالعودة إىل
لندن لفرتة قصرة عى األقل أردت أن أقدم تقريراً
شفهياً عن انطباعايت حول مهمة السنوات الثاث
ال�ت��ي قضيتها يف ال�ع��راق وأن أح�ص��ل ع��ى قسط
م��ن ال ��راح ��ة ،ن�ص�ح�ن��ي م�م�ث��ل ال � ��وزارة يف ال �ع��راق
ب �ع��دم االت �ص ��ال ب ��ه ك �ث �رًا خ�ش�ي��ة إث� ��ارة ال�ش�ك��وك
كما نصحني بتأجر غرفة يف أح��د ال�ن��زل بجانب
نهر دجلة وقال :سأبلغكم بإجابة الوزارة عندما
نتلقى ال��ري��د م��ن ل�ن��دن خ��ال وج��ودي يف بغداد
الح� �ظ ��ت امل �س ��اف ��ة ال ��روح� �ي ��ة ب� ��ني اس �ط �ن �ب��ول
ع��اص�م��ة ال�خ��اف��ة وب �غ ��داد ..عندما
غ� ��ادرت ال �ب �ص��رة م�ت��وج�ه��ا
إىل ك� � ��رب� � ��اء وال� �ن� �ج� ��ف
ك �ن ��ت ق �ل � ً�ق ��ا ل �ل �غ��اي��ة م��ن
أن محمد بن عبد الوهاب
ربما يبتعد عن االتجاه الذي
ك �ن ��ت أق� � � ��وده إل� �ي� ��ه ألن � ��ه ك ��ان
ش �خ � ً�ص ��ا غ ��ر م �س �ت �ق��ر وع �ص �ب��ي
ل �ل �غ ��اي ��ة وك �ن ��ت أخ � ��ى أن ت �ك��ون
األه� ��داف ال �ت��ي رس�م�ت�ه��ا ل��ن تتحقق

ترجمة :كاتبة يحيى السني
كندا
ف�ع�ن��دم��ا ت��رك�ت��ه ك ��ان ي�ف�ك��ر يف ال��ذه��اب
إىل اس �ط �ن �ب ��ول ل �ق ��د ب ��ذل ��ت ق �ص ��ارى
ج�ه��دي لثنيه ع��ن ال�ف�ك��رة ق�ل��ت أن��ا
ق�ل��ق ل�ل�غ��اي��ة ع�ل�ي��ك م ��ن ال��ذه��اب
الس � �ط � �ن � �ب� ��ول رب � �م � ��ا ي �ت �ه �م ��وك
ب ��ال� �ه ��رط� �ق ��ة وي� �ق� �ت� �ل ��ون ��ك إذا
سمعوا ما تدعيه ولكن كانت
خشيتي الحقيقية م��ن أن يلتقي

بعلماء عميقني ق��ادري��ن ع��ى تحديد مغالطاته
الخاطئة وتحويله إىل عقيدة صحيحة وبالتايل
ف ��إن ك��ل أح��ام��ي س�ت��ذه��ب ه �ب��اء أق��رتح��ت عليه
ال ��ذه ��اب إىل أص �ف �ه��ان يف إي� ��ران امل��دي �ن��ة ال�ج�م�ي�ل��ة
الهادئة وقلت له كما افرتقنا قلت له هل تؤمن
بالتقية؟ أجاب :نعم أنا أفعل لقد ألقى الكافرون
القبض عى أحد الصحابة وقاموا بتعذيبه وقتلوا
وال��دي��ه واس�ت�خ��دم ال�ت�ق�ي��ه و ق��ال ع��ان�ي��ة أن��ه ك��ان
مشركاً (عندما عاد واخر الرسول بما حدث) لم
يوبخه النبي عى اإلطاق..
نصحته عندما تعيش ب��ني الشيعة استخدم
التقية ال تخرهم بأنك من السنة لئا يصبحوا
م� �ص ��در إزع � � ��اج ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل� ��ك اس� �ت� �غ ��ل ب �ل��ده��م
وع�ل�م��اءه��م وت�ع�ل��م ع��ادات�ه��م وت�ق��ال�ي��ده��م ألنهم
ع �ن �ي ��دون وع �ن ��دم ��ا غ � � ��ادر أع �ط �ي �ت ��ه ب �ع ��ض امل� ��ال
باإلضافة إىل ذلك أعطيته حصانا للسفر كهدية
واف��رتق�ن��ا وب�ع��د رح�ي�ل��ه ف�ق��دت االت �ص��ال ب��ه وه��ذا
جعلني غر مستقر تماما وقلق وعندما افرتقنا
قررنا أن كا منا كان سيعود إىل البصرة وأيا كان
ال �ط ��رف ال� ��ذي ع ��اد ً
أوال ول ��م ي �ج��د ال �ط ��رف اآلخ ��ر
أن يكتب خ�ط��ا ًب��ا وي��رتك��ه م��ع عبد ال��رض��ا ..مكثت
يف ب�غ��داد ل�ف��رتة م��ن ال��وق��ت ب�ع��د ذل ��ك استلمت
ال��رس��ال��ة ال�ت��ي ت�ط�ل��ب م�ن��ي ال �ع��ودة إىل ل�ن��دن ويف
ل�ن��دن وتحدثت م��ع ال��وزي��ر وبعض املسؤولني يف
ال � ��وزارة أخ��رت �ه��م ب��أن�ش�ط�ت��ي وم ��اح �ظ ��ايت خ��ال
مهمتي الطويلة وابتهجوا كثرا باملعلومات التي

قدمتها عن العراق وقالوا إنهم سعداء من ناحية
أخ� ��رى أرس �ل ��ت ص�ف�ي��ة ص��دي�ق��ة م�ح�م��د ب ��ن عبد
الوهاب تقريراً مماثا لتقريري ويدعمه اكتشفت
ً
أيضا أن��ه ط��وال مهمتي أن ال��وزارة أرسلت رجال
يتعقبوين ويدونون املاحظات عن تحركايت وقد
أرسل هؤالء الرجال تقارير متزامنة مع التقارير
التي أرسلتها وقدمتها للوزير  ،ح��دد م��وع� ً�دا يل
ملقابلة الوزير وعندما زرت الوزير قابلني بطريقة
مختلفة ورح ��ب ب��ي وك�ن��ت أع ��رف أن�ن��ي احتليت
م�ك� ً�ان��ا اس�ت�ث�ن��ائ� ًي��ا يف ق�ل�ب��ه اآلن  ،ل�ق��د ك ��ان ال��وزي��ر
سعيدا ً
ً
جدا بمعرفتي أنني حصلت عى شخص
م �ث��ل م�ح�م��د ب ��ن ع �ب��د ال ��وه ��اب وق� ��ال إن ��ه س��اح
كانت وزارتنا تبحث عنه إعطه كل أن��واع الوعود
س �ي �ك��ون األم� ��ر م �ف �ي� ً�دا إذا ق�ض�ي��ت ك ��ل وق �ت ��ك يف
تدريبه  ،أجاب عندما قلت :لقد كنت ً
قلقا بشأن
أن محمد بن عبد الوهاب ربما غر رأي��ه ال تقلق
لم يتخل عن األفكار التي كانت لديه عندما تركه
جاسوس وزارتنا قابله يف أصفهان وأبلغ وزارتنا
أن��ه ل��م يتغر  ،ق�ل��ت ل�ن�ف��يس ك�ي��ف يمكن ملحمد
بن عبد ال��وه��اب أن يكشف عن أس��راره لشخص
غ ��ري ��ب؟! ل ��م أج� ��رؤ ع ��ى ط ��رح ه ��ذا ال �س ��ؤال عى
ال��وزي��ر وم��ع ذل ��ك ع�ن��دم��ا ق��اب�ل��ت م�ح�م��د ب��ن عبد
الوهاب يف وقت الحق اكتشفت أنه يف أصفهان
قابل رجل يدعى عبد الكريم وقال أنا أخو الشيخ
يقصدين أنا واخره كل يشء.
يتبع
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الشيخ حسني من الشخصيات البارزة يف مخاف عمار
وهذه سرة حياته
االسم  :حسني محسن املدحجي
تاريخ املياد 1962/5/1:م
م�ك��ان امل �ي��اد :ق��ري��ة ال �ح��ذذ ع��زل��ة رخ�م��ة م�خ��اف ع�م��ار
مديرية دمت محافظة إب سابقاً محافظة الضالع حالياً
تلقى تعليمه األويل يف معامة القرية ويف وقت الحق
م��ن سبعينات ال�ق��رن امل��ايض درس ع��ام درايس واح��د يف
م��درس��ة ال�ن�ج�م��ة ال�ح�م��راء يف ج�ن��وب ال��وط��ن ث��م ع��اد إىل
قريته ومنها غادر إىل تعز ويف مدينة تعز واصل الطالب
حسني دراسته عده سنوات يف صنعاء ثم أكملها يف دبي.
يف أوائ��ل ثمانينات القرن املايض هاجر حسني محسن
إلىاإلمارات وعمل هناك شرطي يف قوات شرطة إمارة دبي
وبجهوده طور مستواه التعليمي هناك ،يف شهر يوليو
من عام 1982م عاد حسني إىل الوطن وكان لسان حاله
يقول أعشق موطني وأعشق هواه ما يطيب يل العيش يف
موطن سواه وكان من مؤسيس ورواد العمل التعاوين .
يف أغسطس ع��ام 1982م ك��ان الشيخ حسني محسن
امل��دح�ج��ي م��ن ضمن م��ؤس��يس امل��ؤت�م��ر الشعبي ال�ع��ام يف
إطار مديرية دمت محافظة إب سابقاً محافظة الضالع
حالياً.
خال الفرتة من أواخ��ر أغسطس من عام 1982م إىل
إب��ري��ل ع��ام 1993م ك��ان األخ ح�س��ني محسن ش�ي��خ قرية
الحدذ عزلة رخمة مديرية دمت إضافة إىل أنه كان من
أنشط أعضاء املؤتمر الشعبي العام وقيادي يف إطار حزب
املؤتمر الشعبي يف مديرية دمت .
يف م ��ارس ع ��ام 1993م رش�ح��ه امل��ؤت�م��ر ال�ش�ع�ب��ي ال�ع��ام
ل �خ��وض م�ن��اف�س��ات ع�ض��وي��ة م�ج�ل��س ال �ن ��واب يف ال��دائ��رة
االن�ت�خ��اب�ي��ة رق ��م 118م��دي��ري��ة دم ��ت م�ح��اف�ظ��ة إب س��اب�ق��اً
محافظة الضالع حالياً ..
ويف 27إب ��ري ��ل م ��ن ال �ع ��ام 1993م ف ��از ال �ش �ي��خ ح�س��ني
م�ح�س��ن امل��دح�ج��ي ب�ع�ض��وي��ة م�ج�ل��س ال �ن��واب يف ال��دائ��رة
االن�ت�خ��اب�ي��ة رق ��م  118-دم ��ت ع��ن ح��زب��ه امل��ؤت�م��ر الشعبي
العام وذلك يف أول انتخابات برملانية تقام يف الجمهورية
اليمنية ويف نفس العام تم تصعيده إىل عضوية اللجنة

الشيخ حسني محسن املدحجي
وكيل محافظة الضالع
ال��دائ�م��ة للمؤتمر الشعبي وه��ي ث��اين أع��ى هيئة قيادية
للمؤتمر بعد اللجنة العامة .
كان يتبواء صفة شيخ منطقة وسط عزلة رخمة والتي
ت�ت�ك��ون م��ن ق ��رى ال �ح��ذذ ب�ت�ف��رع��ات�ه��ا األرب� ��ع وب �ي��ت ط��وي��ل
وبيت مهدي وه��ذه القرى الثاث تكتسب أهمية كبرة
كونها قرى تاريخية حيث يوجد يف كل منها العديد من
املنازل التاريخية التي بنيت قبل مئات السنني إضافةإىل
ك��ون تلك القرى تعتر منطقة زراعية وق��د عمل الشيخ
ح �س ��ني ج� ��اه� ��داً ع ��ى ال �ت ��وض �ي ��ح ل ��أه ��ايل أه �م �ي ��ة امل �ن ��ازل
التاريخية واملناطق األثرية وضرورة الحفاظ عليها ،لكن
لأسف بعض األهايل لم يعروا ذلك التوضيح أي أهمية
ومازالت تلك املناطق عبارة عن جوهرة بيد فحام.
إن دور ال�ش�ي��خ ح�س��ني ل��م يقتصر ع��ى ال �ث��اث ال�ق��رى
امل ��ذك ��ورة ف�ك�ث��ر م ��ن ال �ح ��االت ي�س�ت�ع�ي�ن��ون ب ��ه أه ��ل ق��رى
العكرة وقهان وبعض القرى يف عزلة شريح التي تقع
شمال جبل املصنعة والقرى املتاخمة لجبل شخب عمار
يستعينوا بخراته للمساعدة يف حلحلة بعض القضايا .

بعد انتهاء الدورة االنتخابية ملجلس النواب عام 1997م
والتي استمرت أربع سنوات عاد الشيخ حسني إىل قريته
ومنطقته وخال ماتبقى من عام 1997م وستة عشر عام
وتسعه شهور الحقة كان الشيخ حسني محسن من أبرز
القياديني لحزب املؤتمر الشعبي العام يف مديرية دمت
وب�ق�ي��ة م��دي��ري��ات محافظة ال�ض��ال��ع وذل ��ك بصفته عضو
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام.
ب�ع��د ث ��ورة 21س�ب�ت�م��ر م��ن ع��ام 2014م يف إط ��ار امل�س��رة
القرآنية وم�ك��ون أن�ص��ار الله ومنذ ذل��ك الحني إىل اليوم
يعمل بنشاط ضمن قيادات أنصار الله يف مديرية دمت
ومحافظة الضالع ويعتر القيادي الثاين بعد املحافظ .
امل�ن�ص��ب ال �ح ��ايل اإلداري ال��رس �م��ي ل�ل�ش�ي��خ ح�س��ني هو
وك�ي��ل محافظة الضالع ب��درج��ة وزي��ر وه��ذه ال��درج��ة هي
حق مكتسب بصفته عضو مجلس نواب سابق .
امل�ن�ص��ب ال�س�ي��ايس ال��راه��ن ه��و رئ�ي��س مجلس حكماء
وعقاء محافظة الضالع .
حسني محسن كما عرفته
ُ
ع��رف� ُ
�ت حسني محسن م�ن��ذ أي��ام الطفولة يف معامة
القرية آوائل سبعينات القرن املايض كان من أكر التاميذ
ه ��دو ًء وأك��ره��م إنكباباً ع��ى التعليم ويف وق��ت الح��ق يف
جنوب الوطن يتميز بنفس الصفات الرصينة .
يف أوائ ��ل تسعينات ال�ق��رن امل��ايض ك��ان ال�ش��اب حسني
ال�ع�ض��و ال�ق�ي��ادي يف امل��ؤت�م��ر ال�ش�ع�ب��ي ال�ع��ام ي�ت�ح��دث عن
مكسب ال��وح��دة اليمنية التي تحققت وض��رورة ترسيخ
دعائمها وكان حديثه يدل عى سعة إطاعه يف الجانب
السيايس.
خ ��ال ف ��رتة ع�ض��وي�ت��ه يف م�ج�ل��س ال �ن��واب ك�ن� ُ
�ت أحضر
أح �ي ��ان ��اً إىل م �ج �ل �س��ه يف ص �ن �ع ��اء واس �ت �م ��ع إل �ى ��أح ��ادي �ث ��ه
وأط��روح��ات��ه امل�ق��رون��ة بتعزيز الديمقراطية وب�ن��اء ال��دول��ة
الحديثة وخ��ال تلك ال�ف��رتة ل��م يسع حسني إلىامتاك
سيارة فخمة أومال أوعقار أو أن يكون لديه مرافقني بل
اقتنع براتبه الشهري ونفذ مهامه كنائب بجهود كبرة
وإمكانيات قليلة .
إن ال �ش �ي ��خ ح �س ��ني امل ��دح �ج ��ي ك � ��ان وم � ��ا ي� � ��زال ي�ت�م�ي��ز
بالتواضع والطيبة واألخاق العالية واألسلوب الراقي يف

كلك نظر
تعامله مع اآلخرين .

احمد القردعي

الهوامش :
العكرة  :إحدى قرى عزلة رخمة م  /دمت تقع يف جنوب
العزلة ويف الجنوب الغربي ملخاف عمار وهي من القرى
التاريخية القديمة وتمتلك يف مساحتها ومحيطها كميات
هائلة من ثروة األحجار السوداء
قهان إحدى قرى عزلة رخمة تقع شمال العزلة أسمها
القديم كهان نسبة إىل القائد الحمري كهان بن حمر
 ..وت�ع�ت��ر ق��ري��ة ق�ه��ان أك��ر ق��رى م�خ��اف ع�م��ار م��ن حيث
عدد السكان .
• ج �ب ��ل امل �ص �ن �ع��ة  :ث� ��اين أرف � ��ع ج �ب ��ل يف م �خ ��اف ع �م��ار
وخامس جبل عى مستوى الجمهورية اليمنية من حيث
االرتفاع البالغ 3126م��رت عن سطح البحر واملصنعة جبل
اسرتاتيجي هام  ..ويوجد يف أعاه سد وآثار حمرية أندثر
بعضها بسبب اإلهمال كما نضبت ثاث عيون ماء بسبب
آبار القات .
ش �خ��ب ع �م��ار أع ��ى ج �ب��ل يف م �خ��اف ع �م��ار وراب� ��ع أع��ى
جبل عى مستوى الجمهورية اليمنية حيث يبلغ ارتفاعه
3200مرت عن سطح البحر .
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إصالح التعليم أوًال !!..
يف إص ��اح ال�ت�ع�ل�ي��م وم �ن��اه �ج��ه ارت �ق ��اء ورق ��ي
�اع يف
ل ��أم ��م وال� �ش� �ع ��وب وأم� � ��ة ب� ��ا ع �ل ��م ك � �س� � ٍ
ال� �ه� �ي� �ج� ��اء ب � ��ا س � � ��اح ن� �ح� ��ن ن� � � ��درك أن ه �ن ��اك
ت �ح ��دي ��ات وع �ق �ب ��ات ح ��ال ��ت دون ذل� ��ك ب�س�ب��ب
آث� ��ار ال �ح ��رب ال �ع��دوان �ي��ة ال �ج��ائ��رة ع ��ى ب��ادن��ا،
ول �ك ��ن ه� ��ذا ال ي �م �ن��ع م ��ن أن ن ��رت �ق ��ي ب��ال�ت�ع�ل�ي��م
وم�ن��اه�ج��ه ون��واج��ه ال�ت�ح��دي��ات ب�ت�ح��دي��ات أك��ر
ع�ن��دم��ا ننتصر ون�س�م��و ف��وق ال �ج��راح ،ونحقق
م��ا ن��ري��د ول�ه��ذا أت ��وق م��ن م�ق��ايل ه��ذا إىل وض��ع
النقاط عى ال�ح��روف التي قد تستدعي انتباه
القائمني عى شؤون التعليم وبالذات يف هذه
امل��رح �ل��ة امل�ف�ص�ل�ي��ة ال �ت ��ي ت �م��ر ب �ه��ا ب ��ادن ��ا ..ك�ل�ن��ا
ي�ع�ل��م ع�ل��م ال�ي�ق��ني أن ن�ظ��ام�ن��ا ال�ت�ع�ل�ي�م��ي بكل
م�ح��اوره وم�ف��اص�ل��ه ي�ح�ت��اج إىل ت��رم�ي��م وصيانة
من ألفه إىل يائه ابتداءً باملعلم حجر الزاوية يف
العملية التعليمية وانتهاءً بالهرم األم الوزارة
ومكاتبها.
فإذا تأملنا واقع املعلم اليوم واقع مأساوي
ب �ك ��ل م ��ا ت �ح �م �ل��ه ال �ك �ل �م��ة م ��ن م �ع �ن��ى وه � ��ذا م��ا
س �ي ��ؤث ��ر م �س �ت �ق �ب � ً
�ا ع� ��ى ال �ع �م �ل �ي ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ومخرجاتها..
ل��ذا الب��د م��ن االه�ت�م��ام باملعلم مهنياً وعلمياً
وتربوياً وم��ادي��اً حتى يعطي عطاءً ث��راً ومبدعاً
ومتميزاً ..نحن اليوم نعيش أوضاعاً استثنائية
ق ��اه ��رة ب �س �ب��ب ال �ح ��رب ال �ع ��دوان �ي ��ة ال �غ��اش �م��ة
ف �ج ��وات ه �ن��ا وه �ن ��اك ف� ��إذا ل ��م ن� ��درك آث� ��ار ت�ل��ك
ال �س �ل �ب �ي��ات وال �ف �ج ��وات ب ��وض ��ع خ �ط��ط ت��رب��وي��ة
ق��ائ �م��ة ع ��ى أس ��س ع�ل�م�ي��ة ودراس � ��ة م�ت�ع�م�ق��ة
وربطها بالخطط االقتصادية حسب االحتياج
ف ��إن �ن ��ا س �ن ��واج ��ه يف امل �س �ت �ق �ب ��ل ك� �م ��اً ك� �ب� ��راً م��ن
ال�ع��اط�ل��ني م��ن حملة ال�ش�ه��ادات العليا ب��دون
هدف ،وهذا مربط الفرس
ه �ن ��اك ف �ج ��وات ك �ب ��رة وم �ف ��ارق ��ة ن��وع �ي��ة ب��ني
م� �خ ��رج ��ات ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة ع �ش ��وائ �ي ��ة وم �ت �ط �ل �ب ��ات
ال� �س ��وق امل �ح ��ي واإلق �ل �ي �م ��ي ،ون �ص �ب ��ح ك ��ال ��ذي
ي �ح ��رث يف س� ��راب أو يف أرض ص� �ل ��داء ..ل��ذل��ك
علينا أن ن��درك أن معظم ال�ن�ظ��ري��ات الرتبوية
قائمة عى أسس فلسفية بحتة قد تتباين من
دولة إىل أخرى أو من حضارة إىل أخرى ،لكنها
ق��د ت�ل�ت�ق��ى يف م�ح��ور ال �ه��دف األس �م��ى للتعليم
ألن ال�ن�ظ��ري��ات ال��رتب��وي��ة دوم ��اً ت�ت�ج��دد ب��أن�م��اط
ال � �ح � �ض� ��ارات وال� �ث� �ق ��اف ��ات وال� �ع� �ل ��وم ال �ح ��دي �ث ��ة
فالعلم دائ�م��اً يف دورات ارت�ق��ائ�ي��ة مل��واك�ب��ة روح
العصر ومقتضياته..
ل ��ذا الب ��د م ��ن ص �ق��ل ت �ل��ك ال �ن �ظ��م ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
وت � � � � �ح � � � � ��دي � � � � �ث � � � � �ه � � � � ��ا
ب� � � � � � ��األن � � � � � � �ظ � � � � � � �م� � � � � � ��ة
وال � � � � � � � �ق � � � � � � � ��وان � � � � � � � ��ني
واللوائح لتواكب
ال � �ث � ��ورة ال �ع �ل �م �ي��ة
وال� �ت� �ك� �ن� ��ول� ��وج� �ي� ��ة
ال � � � �ق� � � ��ائ � � � �م� � � ��ة ع � ��ى
أس� � � � � � ��س ع � �ل � �م � �ي� ��ة
جديدة ونظريات
حديثة ..فالعالم
اليوم أصبح قرية
ك � ��ون� � �ي � ��ة ص � �غ� ��رة
فما ما يحدث من
أحداث يف أقايص
األرض ُت � �س � �م� ��ع
ُ
وتقرأ وتشاهد يف
ك ��ل ب �ق ��اع األرض
يف أقل من ثانية..
أم � � � � � ��ا ع � � � ��ن دور
ال�ت��وج�ي��ه ال��رتب��وي
وال � �ت � �ق � ��وي � ��م ف �ه ��و
ش � � � � � �ب � � � � � ��ه ف� � � � ��اع� � � � ��ل
ب � � � �س � � � �ب � � � ��ب ع � � � � ��دم
ت ��وف ��ر اإلم� �ك ��ان ��ات
امل� � ��ادي� � ��ة وال �ف �ن �ي ��ة
وغ � �ي � ��اب ال� �ل ��وائ ��ح
وال � � � �ن � � � �ظ� � � ��م ال� � �ت � ��ي
ت� � � �ح � � ��دد ط� �ب� �ي� �ع ��ة
امل�ه��ام ومحاسبة امل�ق�ص��ري��ن ،فلو ف�ك��رت وزارة
ال��رتب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ب��إع�ط��اء ص��اح�ي��ات ل�ل�ك��وادر
ال��رتب��وي��ة ال�ت��ي ت�ق��اع��دت أن ت�ع��ود إىل ال�ع�م��ل،
ويتم التعاقد معها لفرتة محددة لاستفادة
م��ن خ��رات�ه��ا وت�ج��ارب�ه��ا يف م�ج��ال ال�ت��دري��س أو
التوجيه أو اإلدارة املدرسية الحديثة لارتقاء
بالعملية التعليمية كماً ونوعاً..
ب � ��ال � �خ � ��رة امل � �ت � �م� ��رس� ��ة يف م � �ج � ��ال ال � �ت� ��دري� ��س
وال �ت ��وج �ي ��ه واإلدارة امل ��درس �ي ��ة ن ��رف ��د ال�ت�ع�ل�ي��م
ون��رت �ق��ي ب ��ه إىل األم� � ��ام ..ف��ال�ت�ع�ل�ي��م ال ي�ح�ت�م��ل
املجامات وال املداهنات فا بد من وضع الرجل
امل �ن ��اس ��ب يف امل �ك ��ان امل �ن ��اس ��ب وإال س ��وف ي�ك��ون
التعليم كارثة عى األمة واألجيال والوطن..

ال بــــــد مــن
ربــــــط الــخــطــط
االقــــتــــصــــاديــــة
بالخطط الرتبوية
التعليمية حىت
تــلــي مــتــطــلــبــات
االســـتـــثـــمـــارات
الــــتــــنــــمــــويــــة
املستدامة
االهــــتــــمــــام
بــــإعــــداد املــعــلــم
مــهــنــيــًا وتــربــويــًا
وعلميًا وماديًا كي
يقوم بــدوره على
أكمل وجه

• صفوة القول:
البد من تحديد رؤية فلسفية واضحة املامح
واأله��داف تنطلق من جوهر عقيدتنا وهويتنا
اإليمانية بعيدة عن التطرف والغلو والتزمت
ح� �ت ��ى ن ��رت� �ق ��ي ب � ��األم � ��ة واألج � � �ي� � ��ال ن� �ح ��و ال ��رق ��ي
والتقدم واالزدهار
وهذا لم ولن يتم إال بإصاح النظم التعليمية
وتحديث املناهج وإع��داد املعلم مهنياً وعلمياً
وت��رب��وي��اً وس�ل��وك�ي��اً ح�ت��ى ن��رت�ق��ي ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ك�م��اً
ون��وع��اً دون ذل��ك س�ن�ظ��ل يف دائ ��رة ال�ت�ج��اذب��ات
ال �ج��وف��اء وامل �ش��اح �ن��ات ال �غ��وغ��اء ،وك ��ل ي�غ�ن��ي
عى لياه!!

• كلمات مضيئة:
ل � ��ذا ع �ل �ي �ن��ا أن ن � ��درك أن م �ج �ت �م �ع��ات ال �ي ��وم
غ ��ر م �ج �ت �م �ع��ات األم � ��س وج �ي ��ل ال �ح ��اض ��ر غ��ر
ج �ي��ل امل � ��ايض ،ه �ن ��اك ث � ��ورات ع�ل�م�ي��ة وط �ف ��رات
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ع��ال�ي��ة ال��دق��ة ف��اب��د م��ن تخصيص
املهام وتحديد الصاحيات وتوزيع املسؤوليات،
ف�ع�ص��ر ال �ب��روق��راط �ي��ة ق��د وىل وان ��دث ��ر ن�ح��ن يف
ع�ص��ر ال�س�ف��ر ب��ال�ب�ي��وت وال �ك��ام ب��ال�خ�ي��وط ،قد
ت �ش ��اه ��د ص � ��ورة م ��ع ال� �ص ��وت وأن � ��ت يف أق ��ايص
الكرة األرضية لذلك ال غرابة أن ينتقل نصف
س�ك��ان ال�ك��وك��ب األريض إىل ك��وك��ب امل��ري��خ ع��ام
2050م فبالعلم واملعرفة ترتقي وتنهض األمم
والشعوب والدول دون ذلك سيظلون قابعني
يف قيعان الكوكب األريض إىل أن يشاء الله!!.
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المرصد اإلعالمي

قيس النقيب
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صفعة العار..
وذيل الهزمية
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ض�م�ن ح�ك��وم� ص ��اص ح �ك��وم �ي��ة وغ � � ت ت �ح��رك��ات
م �س � ت األوس��اط االقتص وعىل وجه ال
خ
صو
�ة
ي
ا
ص
اد
ح
�
ت
إلن�ق�اذ ب
ك��وم�ي��ة
واح �
ية واالجت
��وى امل ��ؤس �
صنعاء لتن
ٍد ب��إج�م��اع
الجمركية يف س ��ات واألف� � ��راد ق� ��ر ماعية عىل
القرار األحاد وت��أك�ي�ده��ا رف�ض�ه�م ا طق بصوت
ًعدن رفع السعر ال ار ال�س�ل�ط�
ل�
�ا
ي
ق
�
�ا
من
ت
ال
ط
�
صا
ع
5
ا
در
2
له
م
ذا
القت
 0رياال
جمر
ن عدن اله
صاد الوطن
وال� � �ذي ش ��رع � اىل  500ريال أي بو يك للدوالر
وض � ��رب ح ��ر ي وإحداث املجاعة ب ادف لتدمي
اق
ت
ع
ب
�
ت
�
0
ط
�
0
ب
�
ك
�
ي
�
1
ل �ل �
�ة
ق
�
ني
%
�ه
ال� �ت� �ج ��ارة
املواطنني
ع ��ام ال � �ح� ��ا
الوطن
أواخ � ��ر ي ��و
واس � �ت� �ه� �دا
املستوردة ..يل 2021م ع � �ىل ج � ل �ي ��و امل ��ايض
وال ية مباشرة..
ف ال �ع �م �ل��ة
م
�
ي
�
ش
�
ع
ك ب�ع�د
ق
ال �س �ل �ع
م�ع�ن�ي ب��ال��وق� وض��وح ال�
امل � ��رار ظ ��ال �م
�و
ف ��وض ��وي
رؤي��ة ه�ذه أ
ضرره سيلح ف ض�د ه �ذا ال �ق��رار امل� ن الجميع
ب � ستهلكني ن�ت��ائ�ج��ه ك� ض � �ار ب �ش�ك �
ل
ك
�
ب
�
ي
ع
�
ق
ج�
م�
ىل
ارث�ي�
ول�م تدخر بجميع فئات الشع ح�ف ك��ون
�ة ي�ض��اع�ف
ض��اع �ف��ة أس �
ع� �دوان ج��ائ��ر ع �ار ال �س �ل �ع وال �خ �د معاناتهم
حكومة ا
ً ب كافة..
وح �
م ��ات
م �ع ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي� إلن�ق�اذ جه
ص
�
يف
ار
دا
ظ
�
م
�
يف
ل
الش
س
�
ت
ت
�
ع
وا
�ة ال �
صلها
ت� �ش�
ب يعانو
م��ر ج�ع�ل
�ك ��ر ع� �ل� �ي ��ه
دول �ي��ة ف�ل�ه��ا
م�س�ت��وى ال �د ن املجاعة والفقر وتد م �ن ع��ام��ة
إلي �ج �اد اآلل �ي � يف ذل � � � �ك ،ك� �م� ��ا س� �ع دور ف�ع��ال
خ
�
ين
ل
و
ك
�
�ا
��
عجلة التنمية واال ذا ت��وق�ف
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ع �ل�
ستثمار
تنعم بالدنا بموسم خي وبركة من األمطار الوفية،
وزي � � � � ��ادة ال� �
ذا ال �ت �ص �ع �ي �د مل� ��رت� ��زق� � �ة مل�واج�ه��ة
ً
ع � �م � ��وم ال ب� �ط� ��ال� ��ة يف
�ة
ا
ل
�
�
�ر
نعمة تستحق منا الحمد والشكر والثناء لرب العاملني،
وش
�
�
�
� �ي� �
�ر
ي � ��اض،
ع
م
�
�
�
�
�
ن
ت
ب
�
ال
يف رس � �
اس� � �ت� � �ث� � �
وت�س�ت��وج��ب م��ن ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ال�ق�ي��ام بمهامها ك� ٍ�ل يف
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ت ��رم � �دوان وم��ا
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مع ل �ي ��ه ل�ت��زي�د
هطول األم�ط��ار له تبعات غي محمودة داخ��ل امل��دن وعىل
ان
اة
ال
شعب
الطرقات..
ال�ي�م�
كما يذكرنا هطول األمطار مجداً
ر ن�ي ،وه�ي
ً
وحضارة لبالد السعيدة
س��
أن� �ال � ��ة ق ��وي ��ة
"اليمن الخضراء" أقامته دول ومماليك تزامنت أو تعاقبت
������
ب � � � ن� � � � � � ��ا ل � � �ك � � �م
�امل � �
�ر
يف ح�ق��ب م�ض��ت م��ن ت��اري�خ�ن��ا ال�ي�م�ن��ي ال�ع��ري��ق ،م��رت�ك��ز ق��وت�ه��ا
أ � ص � � �اد يف
ي
وع ��زت �ه ��ا أه �ل �ه��ا أول � ��وا ال �ب ��أس ال �ش ��دي ��د ،رأس م��ال �ه��م أرض �ه��م
ت �خ ج� � � �ب � � �ه � � � ٍ�ة
�
النفيسة امل�ع�ط��اءة ،فزراعتها وتشييد ال�س��دود عليها مكنهم
فلت ط ��ر ب �ب��ال �ك� م
خسأوا..
من تخليد حكمتهم وحضاراتهم لدولهم وممالكهم يف أنصع

املوسم ..وذكرى

مخز وفاضح
موقف
انحطاط مملكة الرمال السعودية مرتني يف
ٍ
ٍ
للغاية ً
أوال بموافقتها لالعبة ال�ج��ودو ال�س�ع��ودي��ة ت�ه��اين القحطاين
باملنافسة م��ع الع�ب��ة ال�ج��ودو ال�ي�ه��ودي��ة ض�م��ن ب�ط��ول��ة أل�ع��اب ال�ق��وى
املقامة حالياً يف ال�ي��اب��ان ،وث��ان�ي��اً بالهزيمة ال�ن�ك��راء لبنت السعودية
ال�ت��ي ل��م ت�م��ر إال ث ��واين م �ع��دودة وأن�ط��رح��ت ت�ح��ت أق ��دام ال�ي�ه��ودي��ة
الشرسة والعنيفة جداً وكأنها رسالة املستقوي اليهودي للمرتهن
ال �س �ع ��ودي ..وك� ��أن األج � ��در واألش� � ��رف مل�م�ل�ك��ة ال ��رم ��ال أن ت �ح��ذوا
ح��ذو دول ��ة ال�ج��زائ��ر وأب�ط��ال�ه��ا األوف �ي��اء ال��ذي��ن وض�ع�ت�ه��م ال�ق��رع��ة
ل �ي �ن��اف �س��وا إس��رائ �ي �ل �ي��ني ف ��رف �ض ��وا وف �ض �ل ��وا االن �س �ح ��اب ع ��ىل ن�ي��ل
امل�ي��دال�ي��ات وال�ب�ط��ول��ة وك��ان ذل��ك ش��رف��اً ل�ه��م ول�ب��الده��م وألمتهم
ال�ع��رب�ي��ة وان �ت �ص��اراً ل�ل�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ورف �ض��اً ل�ل�ت�ط�ب�ي��ع مع
محفل دويل كهذا ،وبالفعل رفعوا
العدو بأي صور ٍة ويف أي
ٍ
رؤوس كل عربي حر وكل مسلم ونفتخر بهم ونعتز بإبائهم
ومن ال يقتدي بهم من األعراب املدجنني فلن يجني إال العار
والهزيمة العاجلة واآلج�ل��ة منكوس ال��رأس ذل�ي� ً
�ال ..وط��ز يف
الروح الرياضية مع اليهودية يا سعودية.

صفحات التاريخ ،التي استقت منها البشرية الكثي واستلهمت
أنجح التجارب منهم يف بناء دول قوية تصنع ح�ض��ارات باهرة
ع �م ��وده ��ا االق �ت �ص ��اد ال� �ق ��وي م ��ن ن �ت ��اج ح �ك �م �ت �ه��م ال �ي �م��ان �ي��ة ال �ت��ي
حباهم الله إياها خالقهم العظيم سبحانه ،وسبقت كل العلوم
وصدقت يف كل معلوم..

أغبياء قفزوا على أخطائهم

وكأن مملكة الرمال السعودية أنهت كل
ملفات ظلمها وإجرامها داخلها وخارجها
ح�ت��ى ي�ق��وم وزي��ر خ��ارج�ي�ت�ه��ا ب��زي��ارة لتونس
ي �ع �ق ��ب ذل � ��ك أن ي �ن �ع ��ق م �ج �ل ��س وزرائ � �ه� ��ا
ب � �ع � �ب � ��ارات ت� �ض ��ام� �ن ��ه ووق� � ��وف� � ��ه اىل ج ��ان ��ب
ت ��ون ��س ،األم � ��ر ال � ��ذي ي ��وح ��ي مل ��ن ف �ط ��ن أن
ال �س �ع ��ودي ��ة ت �غ ��ذي ح � ��روب وف� ��نت امل�ن�ط�ق��ة
وإن حاولت تقمص رداء املتضامن الريء
املكلوم..
ي� ��ؤي� ��د م� ��ا ن � � ��راه م� ��ن ت� �ح� ��رك م� �ش� �ب ��وه ل �ه��ا
ص� ��دور آخ ��ر ت �ق��ري��ر مل�ن�ظ�م��ة ال �ع �ف��و ال��دول �ي��ة
وال � ��ذي ي �ع��د ت �ق ��ري ��راً أس � ��وداً ل ��واق ��ع ح�ق��وق
اإلن�س��ان يف السعودية ،ج��اء فيه أن حكام
امل �م �ل �ك��ة وأدوات� �ه� ��م ع � ��ادوا ل �ل �ق �م��ع ال ��واس ��ع
ض��د الناشطني وامل�ع��ارض��ني لها بعد انتهاء
ق �م ��ة ال �ع �ش ��ري ��ن ،ك �م ��ا أي � ��دت ه� ��ذا ال �ط ��رح
دراسة ملجلة ال�"بوليتيكو" األسبانية وأيضاً
املنظمة الحقوقية "أم�ن�س�ت��ي" ال�ت��ي نشرت
م �ع �ل ��وم ��ات ت ��ؤك ��د ازدي � � ��اد أح� �ك ��ام اإلع � ��دام
الصادرة يف السعودية عقب انتهاء رئاستها
ل �ق �م��ة م �ج �م��وع��ة ال �ع �ش ��ري ��ن ،ويف م�ص�ي�ب� ٍ�ة
أخ ��رى ي �ق��ول خ ��راء االق �ت �ص��اد ب ��أن اق�ت�ص��اد
ال� �س� �ع� ��ودي� ��ة غ � ��ي ال �ن �ف �ط ��ي ي � ��راج � ��ع ألدىن
مستوى يف  4أش�ه��ر ،وه��و أم��ر يفضح "بن
سلمان" وك��ذب��ه ع��ىل شعبه بنهب ال��رثوات
ت�ح��ت مسمى ال��رؤي��ة املستقبلية لالقتصاد
غ ��ي ال �ن �ف �ط ��ي ،وه ��اه ��و ي �ن �ك �م��ش ك �م ��ا ي ��رى
الخراء.
إذاً ت��ون��س ال ينقصها ن�ح��س ال�س�ع��ودي��ة
وت �ع��اط �ي �ه��ا م ��ع م ��ا ي �ج��ري ف�ي�ه��ا وم�س�ت�ق�ب��ل
ال�ب�ل��د ،ف��آخ��ر امل�ت��وات��ر م��ن األخ �ب��ار ه�ن��اك أن
اق �ت �ص��اد ت��ون��س ي �ت��زع��زع ،ح �ي��ث أع �ل��ن ع��ن
ت ��راج ��ع االح �ت �ي ��اط ��ي األج �ن �ب ��ي اىل  %28يف
ي��ول�ي��و امل ��ايض ..ال�ب�ل��د ي�م��ر ب�م��ؤام��رة إقليمية
ودول �ي ��ة ف��أم��ري �ك��ا ن�ف�س�ه��ا ال ي� ��زال م��وق�ف�ه��ا
ضبابياً مما يجري هناك..
ون� �خ� �ت ��م ب� �م ��وق ��ف اإلم � � � � ��ارات ح� �ي ��ث أن �ه ��ا
م �ت ��ورط ��ة يف ال �ف ��وىض ب �ت ��ون ��س وت� ��م ك�ش��ف

تقارير

ن ��واي ��اه ��ا ع ��ىل ل �س ��ان ت��ون �س �ي��ني ح �ي��ث ق��ال��وا
اإلم � ��ارات ل�ه��ا ال �ي��د ال �ط��وىل ف�ي�م��ا ي �ح��دث يف
تونس البلد األول للربيع العربي وأن هدف
ت��دخ�ل�ه��ا ه��و وأد ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي م��ن حيث
انطلق يف ربيع عام 2011م.
اإلم ��ارات الزال��ت ت��واص��ل عربدتها برفقة
حليفها ال�ص�ه�ي��وين ف��آخ��ر م�خ��ازي�ه��ا سعيها
لدعم االقتصاد اإلسرائييل بأن تقوم شركة
إم� ��ارات � �ي� ��ة ب � �ش� ��راء ش ��رك ��ة "ب � ��ال � ��م" ال ��رك �ي ��ة
ال� �ع� �م ��الق ��ة ل� �ص ��ال ��ح ال� �ك� �ي ��ان اإلس� ��رائ � �ي� ��يل،
ويف ص�ع�ي��د آخ ��ر ت�ف�خ��ر ج��ام�ع��ة إس��رائ�ي�ل�ي��ة
ب ��اإلع ��الن ع ��ن اس �ت �ع��داده��ا الس �ت �ق �ب��ال أول
ط��ال �ب��ة إم ��ارات� �ي ��ة!! ..ن �ق��ول ل �ه��ا" :ال �ت �ل �م��ود"
يف ان �ت �ظ��ارك ..ورج ��ل أع�م��ال إم ��ارايت اس�م��ه
م �ح �م��د ال �ع �ب ��ار ي �ت ��رع ب �م ��الي ��ني ال � � ��دوالرات
لفقراء وجوعى إسرائيليني ،نقول له تبت
يداك كما تبت يدا أبا لهب..
م ��ع ك ��ل ذل � ��ك ل ��ن ن �ي ��أس وال ن �ب ��ايل ب�م��ن
ارتمى وارتهن لليهود ،فهنا وهناك أحراراً
م � ��ن أول � �ئ � ��ك أن ه � �ن� ��اك أرب � � ��ع دول ع ��رب �ي ��ة

ويل ال�ع�ه��د اإلم � ��ارايت م�ح�م��د ب ��ن زاي ��د أم ��ر ب��ال�ت�ن�ص��ت ع ��ىل ح�ل�ي�ف��ه ويل ال�ع�ه��د
السعودي محمد بن سلمان هذا ما كشفت عنه صحيفة "األخبار" اللبنانية يف
تقرير لها تناول العالقة بني الجانبني..
ويف تفاصيل الخر نشرت الصحيفة املقربة من حزب الله اللبناين أن محمد
بن زايد أمر فرق التنصت التابعة له باخراق كافة الهواتف والحواسيب لويل
العهد السعودي وك��اف��ة املقربني منه ،فما ه��ي صحة ه��ذه اإلدع ��اءات؟ وم��اذا
ي��ري��د ب��ن زاي��د م��ن تجسسه ع��ىل ب��ن س�ل�م��ان؟ وم��ن امل�س�ت�ف�ي��د؟ وك�ي��ف ي��ؤث��ر ذل��ك
عىل شكل العالقة بني الطرفني ،هذه العالقة التي شهدت توتراً بني البلدين
خرج ألول مر ٍة عىل العىل عر وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم..
اىل التفاصيل:
يبدو أن ويل العهد السعودي محمد بن سلمان لم يسلم هو اآلخر من برنامج
التجسس اإلس��رائ�ي��يل "ب�ي�غ��اس��وس" ال��ذي استخدمه الس�ت�ه��داف معارضيه يف

سر حوادث الناقالت

ّ
مسية
سفينة تقصف بطائرة
وأخ � ��رى ت �ص �ط��دم ب�ل�غ��م ب�ح��ري
ق�ب��ال��ة م�ي�ن��اء ال �ف �ج��ية وس�ف�ي�ن��ة
ت�ع��رض��ت ل��الخ�ت�ط��اف و 4سفن
أخ� ��رى ت�ف�ق��د ال �س �ي �ط��رة يف ب�ح��ر
ال� �ع ��رب؟!! ..ك��ل ذل ��ك س�ي�ن��اري��و
إس � � � ��رائ � � � �ي � � � ��يل خ� � �ب� � �ي � ��ث ل� �ك� �س� ��ب
ال �ت �ع��اط��ف األم ��ري ��يك ال��ري �ط��اين
ول��زع��زع��ة أم ��ن امل ��الح ��ة ال�ع��امل�ي��ة
غ ��اي �ت �ه ��ا وه� ��دف � �ه� ��ا ك� �ي ��ل ال �ت �ه ��م
للجمهورية اإليرانية التي ترأت
من كل تلك االتهامات أو
ت ��ورط �ه ��ا يف ال �ه �ج �م��ات،
ف � �ل � �ي� ��س ل � �ه � ��ا م �ص �ل �ح ��ة
يف إح � ��داث ه ��ذا ال �ت��وت��ر
املالحي ،وإذا ما دققنا
ت � � � � � � �ع� � � � � � ��رض ع� � ��ىل
ف � � � ��إن دول � � � � ��ة ال � �ك � �ي� ��ان
إع�ط��اء "إس��رائ�ي��ل"
ك الذين
ال �ص �ه �ي ��وين ت�س�ت�غ��ل
يف
ص � �ف � ��ة امل � � ��راق � � ��ب
لئ
ح � ��ري � ��ة ال � �ت � �ح� ��رك يف
نقول ألو � �ق � � ��ان � � �ون
االت �ح ��اد األف��ري �ق��ي،
�
ل
ا
وا
�
�
�
�
ف
�
خ� � � ��ال � � �
امل� � �ج� � ��ال اإلق� �ل� �ي� �م ��ي
��امل �خ��اط �ر
ول �ل �ع �ل ��م ف � ��إن ك��ات��ب
ب
ال � ��ذي م �ن �ح �ت��ه ل�ه��ا
واس �ت �ه ��ان �وا � �ب� � � ��اين يف
ي � � � � � �ه� � � � � ��ودي أم� � � ��ري� � � ��يك
� � ��ام � � �وا امل� �
دوي � �ل � ��ة اإلم� � � ��ارات
ف � � ��أق
ج� � � � �ري � � � ��ان
ي� � �ع � ��رف ع � � ��ن ت � ��راج � ��ع
ك �ث �م��ر ٍة ل�ل�ت�ط�ب�ي��ع
ش� � � �ع� � � �ب� � � �ي � � ��ة ال� � � � � ��دول� � � � � ��ة
م� � � � � � �واض� � � � � � �ع اع � �ل � �م � �وا
س� � � �ي� � � �ول..
ب� �ي� �ن� �ه� �م� ��ا ت � � ��م يف
�ا
�
ك
ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة يف أم��ري �
ال �ي �م ��اين
ال� � � �
م
�ت ل � �ي � ��س
وق � � � � � � � � � � ٍ
وأن � � ��ه ص� � ��ار م� ��وض� ��ة ب��ني
أن ال �ح �ك �ي � امل �ش �ه �ور
ببعيد..
ث ال� �ق� �ول
الشباب بإيمانهم بنكران
ق السيل
ور
ت � � � ��وق� � � � �ي � � � ��ت
ري
وج ��ود إس��رائ �ي��ل ،ك�م��ا أن
فقال" :ط و ط ��ال �ت
العدو يف تل
س �ي �ل ..ول � �
موضوع مقاطعة إسرائيل
ولو طال
ل �ل �
أبيب ليفجر
ي
قد ازداد..
سنينه" ..أ ع �زاء لكم
س � �ف � �ي � �ن � �ت � ��ه
ن �ق ��ول ألع� � ��راب ال �ص �ح ��راء
ع�م�ر" ف�ال
يف ب � � �ح � � ��ر
ال�
إن ت��وج��ه ال�ص�ه��اي�ن��ة ن�ح��وك��م
ال باكية..
ال � � � � �ع � � � � ��رب
و
يفيدهم ويضركم ج��داً وكما
م� � �ت� � �ه� � �م � ��اً
قيل قديماً" :ما يهودي نصح
إي� � � ��ران ب��ال
مسلم"..
ً
أدل ��ة ك��ان ت��وق�ي�ت��ا ل��ه م�غ��زى

"همسة":

صفر ثقة بني احلليفان

ال��داخ��ل وال�خ��ارج ،حيث كشفت تقارير ع��ن اس�ت�خ��دام اإلم��ارات للرنامج ضد
ويل العهد والتجسس عليه..
ويف إط��ار فضيحة "بيغاسوس" فجرت صحيفة "األخ�ب��ار" اللبنانية مفاجأة
ً
ً
وكشفت يف تقرير لها أثار جدال واسعا عن قيام ويل عهد أبو ظبي محمد بن زايد
بالتنصت عىل محمد بن سلمان ،وقالت الصحيفة يف تقريرها أن الشيخ محمد
بن زايد منح نفسه حق التنصيب عىل من يصنفهم حلفاء أو خصوم أو منافسني
بينهم خصمه األول والذي يقول إنه حليفه األول ويل العهد السعودي محمد
ب��ن س�ل�م��ان إذ أم��ر ك��ل ف��رق ال�ت�ن�ص��ت ب��اخ��راق ك��ل ال�ه��وات��ف وال�ح��واس�ي��ب ال�ت��ي
تقوده اىل عالم بن سلمان الخاص..
وانتهى األمر بمراقبة هواتف وحواسيب هؤالء املقربني والعمل عىل اخراقها
وال��وص��ول م��ن خاللها اىل م��ا ي��ري��ده ب��ن سلمان أو بطرحه أو يخطط ل��ه ،فوفر
االخ��راق ع��ىل الحصول ع��ىل معلومات وف��ي ٍة ملحمد ب��ن زاي��د بحسب صحيفة

ف � � �ق� � ��د ك � � ��ان � � ��ت ال � �ج � �م � �ه � ��وري � ��ة
اإلي��ران �ي��ة ع��ىل م��وع� ٍ�د ت��اري�خ��ي
ه � ��ام ه� ��و ي � ��وم ح �ف ��ل ت�ن�ص�ي��ب
رئ� �ي� �س� �ه ��ا ال � �ج� ��دي� ��د "إب� ��راه � �ي� ��م
رئ � �ي� ��ي" ه � ��ذا ال ��رئ� �ي ��س ال� ��ذي
ترتعد فرائص الصهاينة عند
ذك � ��ر اس� �م ��ه واع � ��رف � ��وا ب �ب��ال��غ
خ��وف�ه��م وب��أس�ه��م م��ن ت��رب�ع��ه
عىل هرم السلطة يف إيران..
ط � �ه� ��ران ص ��رح ��ت ب � ��أن ه �ن ��اك
م � � ��ؤام � � ��رة دن � �ي � �ئ� ��ة وي � �ت � ��م ت �ه �ي �ئ ��ة
األج� ��واء ل��الع �ت��داء ع�ل�ي�ن��ا ون�ح��ن

م�س�ت�ع��دون ل�ل��رد ال �ص��ارم ،أك��د
ه��ذا األم��ر قائد الحرس الثوري
اإلي � ��راين ال� ��ذي ه ��دد وح� ��ذر م��ن
أن الرد سيكون قاسياً وواسعاً
م �ع��اً وس �ي �ت �ع��دى امل �ي ��اه ال��دول �ي��ة
إذا م ��ا ت �ع��رض��ت م �ص��ال��ح إي ��ران
للتهديد أو ال�غ��در م��ن أي جهة
شكل من األشكال،
كانت وبأي
ٍ
وب��ال�ف�ع��ل ه��ذا ال�ت�ص��ري��ح ال�ن��اري
أل �ج��م ع ��دوان امل�ع�ت��دي وج�ع�ل��ه
يحسب له ألف حساب قبل أن
يقدم عىل ارتكاب أي حماقة..

"األخبار" اللبنانية ،وتأيت هذه التسريبات وسط تضارب املصالح بني السعودية
واإلمارات والتي أدت اىل تصدعات خطية يف الوفاق اإلسراتيجي الهش بينهما
م��ن ح��رب ال�ي�م��ن اىل ال�خ��الف النفطي وال��ذي ش�ك��ل ت�ح��دي��اً ن ��ادراً للسعودية يف
سوق النفط من حليف وثيق..
وب��دا التباين األول يف العالقات بينهما واض�ح��اً يف منتصف 2019م عندما
خرجت اإلمارات من النزاع الكاريث يف اليمن ،بعدما لعبت مع السعودية الدور
األبرز يف التحالف العسكري التي تقوده اململكة يف هذا البلد ضد جماعة الحويث
التي أذاقتهم الهزائم والتقهقرات عىل الصعيدين العسكري والسيايس ،ويرى
مراقبون أن الخالفات بني اململكة واإلمارات ال تصل اىل حد القطيعة لكنها تدفع
اىل استمرار األزمات يف املنطقة بسبب تضارب املصالح بني البلدين..
وبالفعل سينقلب السحر عىل الساحر مهما طال الزمن ،وسيسقط الحليفان
يف مستنقع شر أفعالهما النتنة..

اجتماعيات  ..اجتماعيات  ..اجتماعيات  ..اجتماعيات  ..اجتماعيات  ..اجتماعيات  ..اجتماعيات  ..اجتماعيات  ..اجتماعيات  ..اجتماعيات
تهانينا باملولود اجلديد
نتقدم بخالص التهاني
والتبريكات الى األخ

الدكتور عبداحلبيب التميمي
مبناسبة ارتزاقه مولود جديد اسماه

"حبيب"

نسأل الله أن يجعل قدومه على والديه
خير وبركة وأن يكون بار ًا بوالديه
ويتربى في عزهما..
املهنئون:
العميد :عبدالسالم التميمي
خالد احلمادي
عيبان الكوكباني
مراد مقبولي
وكافة منتسبي دائرة التوجيه املعنوي

تهانينا آل احلميدي
أجمل باقات الورود والفل
والياسمني نهديها للشاب
اخللوق

بندر علي مقبل احلميدي
وذلك مبناسبة زفافه
ودخوله القفص الذهبي
..فألف ألف مبروك
املهنئون:
العقيد عسكر الشعيبي-
املهندس خالد
احلميدي -املهندس محمد
صادق غالب
الشيخ ناجي احلميدي..
وكافة األهل وا ًألصدقاء.

تهانينا آل عواض
أجمل التهاني والتبريكات نقدمها محملة
بالفل والورد والياسمني للشابني اخللوقني

(عبدالوهاب ناصر عواض
وعماد ناصر عواض )

املهنئون /
 املقدم خالد احلضرمي  -النقيب هيثم العسل الشيخ محمد اللهبي  -النقيب راشد املرهبي.املالزم  -حمير املرهبي

تهانينا

في أجواءٍ فرائحيةٍ عاطرة  ..وصنعاء تزهو ألق ًا وسحر ًا
بطقسها اجلميل املمطر ..احتفل آل محرم بزفاف جنليهم
الشا َّبني الرائعني

( بدر و مروان ) عباس محرم

وبهذه املناسبة نزف إليهما أسمى آيات التهاني والتبريكات
متمنني لهما حياة زوجية هانئة وألف ألف مبروك .
املهنئون:
عمكم احلاج/محرم صالح محرم
ّ
عمكم  /محمد صالح محرم
عمكم احلاج /يحيى حسن محرمّ -
ّ
العقيد/عصام محرم -الدكتور/ياسر عباس محرم
املهندس/رياض عباس محرم
أوالد املرحوم/صالح محمد محرم
أوالد املرحوم/حسني إسماعيل محرم
وكافة األهل واألصدقاء

القايض حسن حسني الرصابي

الثقة بالله في أوقات
احلروب واالزمات
إن يف هذه الدنيا مصائب ورزايا ومحنا وباليا ,آالم تضيق بها النفوس ..إن يف
الدنيا مزعجات ومتاعب قاهرة تورث الخوف والجزع ,وتصيب اإلنسان بمشاكل
نفسية مؤملة وإن شر ما منيت به النفوس يأس يميت القلوب وقنوط تظلم به
الدنيا ,تلك هي ح��ال الدنيا تضحك وتبيك وتجمع وتشتت ,ش��دة ورخ��اء سراء
وض ��راء ,دار غ��رور مل��ن اغ��ر ب�ه��ا وه��ي ع��رة مل��ن ي��ري��د أن ي�ع�ت��ر ,إن�ه��ا دار ص��دق ملن
صدقها وميدان عمل ملن عمل فيها ,تتنوع فيها االبتالءات وألوان الفنت ..هي دنيا
َ ُ ُ
َّ
ْ َ
ي ِف ْت َن ًة وَإِ َلي َْنا
ابتىل أهلها باملتضادات واملتباينات ,قال تعاىل (وَنبْلوكمْ ِبالش ِّر وَالخ ْ ِ
ُتر َْجعُ َ
ون) (االنبياء ..)35:واملؤمن من يحسن العمل فيها ويجيد التعامل مع
روايتها بالصر وال استكبار وحسن االيمان واالحتساب عىل رب العرش العظيم..
ولكن إذا أشدت الحروب واستحكمت األزمات وترادفت الضوائق فال مخرج
منها إال باإليمان بالله والتوكل عليه وحسن الصر والثقة بالله ,ذلك هو النور
العاصم من التخبط وهو ال��درع الواقي من اليأس والقنوط ,إن من أمن بالله
وع��رف حقيقة دنياه وط��ن نفسه عىل احتمال امل�ك��اره وواج��ه املحن مهما ثقلت
وحسن ظنه بربه وأم��ل فيه جميل العواقب وكريم العوائد كل ذل��ك بقلب ال
ونفس ال تزعزعها كربة مستيقنا أن بوادر الصفو والفرج البد أنها
تشوبه ريبة
ٍ
ْ ُْ
ََُ َ َ َ
آتية ,قال تعاىل( :وَإِ ْن َت ْ
ور) (آل عمران :من
ص ِرُوا وَت ّتقوا فإِ َّن ذ ِلك ِم ْن َعز ِم األمُ ِ
اآلي� ��ة ,)186إن أث�ق��ال ال�ح�ي��اة وش��واغ�ل�ه��ا ال ي�ط�ي��ق ح�م�ل�ه��ا ال�ض�ع��اف امل�ه��ازي��ل ال
ينهض بأعبائها إال الصابرون أولو العزم من الناس أصحاب ألهمم العالية ,فكم
م��ن محنة يف طيها منح ورح�م��ات ..وك��م م��ن اب�ت��الء فيه اج��ر مضاعف ي��ري��د رب
الرحمة الرحمن الرحيم أن ينجي عبده من كرب عظيم ..ومن محن ومشكالت
ال احمال احتمال للعبد لها.
إن املؤمن الصابر املحتسب الواثق بربه ال يفقد صفاء العقيدة ونور اإليمان ال
تنفذ اليه املحبطات ..وإن هو فقد من صافيات الدنيا ما فقد ,أما اإلنسان الجزوع
فإن له من سوء الطبع ما ينفره من الصر ٌ
ويضيق عليه مسالك الفرج إذا نزلت
به نازلة أو حلت به كارثة ضاقت عليه األرض بما رحبت وتعجل يف الخروج بما
ال يضره وال ينفعه ,إن من فقد الثقة بربه اضطربت نفسه وس��اء ظنه وكرثت
ه�م��وم��ه وع�ج��ز ع��ن تحمل ال�ش��دائ��د ف��ال ينظر إال إىل مستقبل أس��ود وال يرقب
إال األمل املظلم ,إن املؤمن ال تبطره نعمة وال تجزعه شدة قال صىل الله عليه
وال��ه وس�ل��م(إن أم��ر املؤمن كله له خي إن أصابته س��راء شكر فكان خ��يا له وإن
أصابته ضراء صر فكان خيا له وال يكون ذلك إال للمؤمن) ..ويف الحياة للمؤمن
مشاهدات ومعايش عديدة ينبغي عليه أن يكون متفكراً متدبراً..
إن العقل واملنطق السليم والشرع قبل ذلك كله يفرض عىل املجتمع املسلم
إذا كان يعيش يف ظل أزمة يفرض عليه مجموعة من األمور..
أوال :الثقة بفرج الله والحذر من اليأس والقنوط :ففي ف��رات األزم��ات ربما
يتسلل إىل املجتمع املسلم أو إىل نفوس بعض أفراده يشء من الوهن واليأس
ربما تختل يف هذه النفوس الثقة بالله ,لذا خاطب الله سبحانه وتعاىل املؤمنني
َ ْ ُمُ ْ َ
األ ْع َلو َ
ْن إِ ْن ُك ْن ُتمْ مُ ْؤ ِم ِن َ
ني) (آل عمران)139:
بقوله (وَال َت ِه ُنوا وَال َتحْ َز ُنوا وَأنت
فجعل عدم الوهن وعدم الحزن شرطا يف اإليمان ,ولقد حدثنا القران الكريم
عن لحظات عصيبة ربما يصل معها األمر حتى باملخلصني الصادقني الستعجال
َ
س ْب ُتمْ أَ ْن َت ْد ُخ ُلوا ْال َج َّن َة و ََملَّا َيأْ ِت ُكمْ مَ َث ُل َّال ِذ َ
ين
نصر الله وفرجه,قال تعاىل(أمْ َح ِ
�ض� َرّاءُ و َُز ْل��ز ُل��وا َح َّتى َي ُق َ
�ول و َّ
ّس� ُ
س ْتهُ مُ ْالبَأْ َساءُ وَال� َّ
َال ِذ َ
ول ال� َر ُ
ين
َخ َلوْا ِم ْن َق ْب ِل ُكمْ مَ َّ
ِ
َّ َ
ص َر َّ
الل ِه أال إِ َّن َن ْ
آمَ ُنوا مَ عَ ُه مَ َتى َن ْ
الل ِه َق ِر ٌ
يب) (البقرة..)214:
ص ُر
ك��ل ه ��ذه ال�ت��وج�ي�ه��ات ت��ؤك��د ع��ىل ض ��رورة ال�ث�ق��ة ب�ف��رج ال�ل��ه ووع ��ده ل�ل�م��ؤم�ن��ني
وخصوصا يف فرات األزمات
ثانيا :الصر :يف فرة األزمات :إذا الذ الناس بالهلع والجزع والخوف فإن املسلم
ص��ادق اليقني يلوذ بالصر ,فالصر وح��ده ه��و ال��ذي يشع للمسلم ال�ن��ور ال��ذي
يعصمه من التخبط ,والرجاء الذي يقيه من القنوط فالصر فضيلة يحتاج إليها
املسلم يف دينه ودنياه والب��د أن يبني عليها رج��اءه ,بالصر يوطن املسلم نفسه
ع��ىل احتمال امل�ك��اره وال�ش��دائ��د دون ضجر وت�س��رع وينتظر النتائج مهما ت��راءت
بعيدة ويواجه األعباء مهما ثقلت بقلب لم تعلق به ريبة وعقل ال تطيش به كربة
وهذا كله مصداقا لقوله صىل الله عليه وآله الطيبني الطاهرين ( الصر ضياء)..
ثالثاً -:التوحد ونبذ الفرقة والشقاق -:ففي فرة األزمات عىل كل املخلصني أن
يوحدوا جهودهم لخدمة الوطن واملجتمع ,وال ريب أن توحيد الصف واجتماع
الكلمة هي دعامة أساسية لبقاء األمة ,ولنئ كانت كلمة التوحيد باب اإلسالم
فإن توحيد الكلمة سر بقاء األمة قوية مهابة ,ولقد خاطب الله تعاىل هذه األمة
ُ
ُ
َاح � َ�د ًة وَأَ َن��ا َر ُّب� ُ�ك��مْ َف� ْ
ون) (االن�ب�ي��اء )92:يف فرة
بقوله (إِ َّن َه� ِ�ذ ِه أ َّم� ُت� ُ�ك��مْ أ َّم� ً�ة و ِ
�اع� ُب� ُ�د ِ
األزم��ات ال يسمح ب�ح��دوث ن��زاع��ات وش�ق��اق ف��إن الشقاق وال�ن��زاع يضعف األم��ة
القوية ويميت األمم الضعيفة والبد من التوحد وكما قيل (إن لم نتوحد عىل
از ُعوا َف َت ْف َ
الحق تفرقنا عىل الباطل ) وقد قال تعاىل( :وَال َت َن َ
ش ُلوا و ََت ْذ َه َ
ب ِر ُ
يح ُكمْ
َاصرُوا إ َّن َّ
اب ِر َ
الل َه مَ َع َّ
ين) (األنفال :من اآلية.. )46
و ْ ِ ِ
الص ِ
رابعا :التعاون  :فعىل أفراد املجتمع املسلم أن يتعاونوا عىل الخي والصالح
وأن يميش بعضهم يف حاجة بعض وان يبتعدوا عن األثرة وأن يسودهم جو من
اإليثار ,ولو تتبعنا سلوك املسلمني األوائل يف فرات األزمات لرأينا قمم ساحقة
وأمثلة رائعة ,فهاهم األنصار يف الهجرة النبوية الشريفة يقاسمون املهاجرين
أموالهم وديارهم,ولقد امتدح رسول الله صىل الله عليه واله وسلم االشعريني
عىل سلوكهم يف فرة أالزمة بالتعاون فقال (إن االشعريني إذا أرملوا -أي كاد
أن ينفد ما لديهم من زاد – يف الغزو أو قل طعام عيالهم يف املدينة جمعوا ما
لديهم يف ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فأنا منهم وهم مني)..
ومما يجب عىل املجتمع املسلم يف أوقات األزمات أيضا إشاعة جو من األمن
واألم ��ان والسكينة والطمأنينة وان يبتعد ع��ن ك��ل م��ا م��ن ش��ان��ه خلخلة الصف
املسلم وبث الرعب فيه ال بالقول وال بالفعل ,وان يسود الراحم بينهم فالرحمة
هي الصفة التي يتهم املسلمون بأنها قد نزعت منهم ,وإذا نزعت الرحمة من
امل�س�ل�م��ني س ��اد امل�ج�ت�م��ع ال�ظ�ل��م وال �ب �ط��ش ,وإذا ك��ان��ت ال��رح �م��ة م�ط�ل��وب��ة يف ك��ل
األوقات ومع كل الناس فهي يف أوقات الشدة واألزمات أوىل وأشد طلبا,فنحن
بحاجة ماسة للرحمة خلقا وسلوكا عمليا ومع عامة الناس ,كما أن أالزم��ات
وال�ش��دائ��د ت��وج��ب علينا أن نتحىل بخلق العفو وثقافة الصفح وامل�غ�ف��رة وذل��ك
مل��ا لهذا الخلق العظيم م��ن آث��ار إيجابية يف خلق ج��و م��ن األل�ف��ة واملحبة وتقوية
ال��رواب��ط االج�ت�م��اع�ي��ة ب��ني أف ��راد امل�ج�ت�م��ع,ق��ال ص��ىل ال�ل��ه عليه وآل��ه وس�ل��م( :م��ن
كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة عىل رؤوس الخالئق
ح�ت��ى ي�خ��يه م��ن أي ال�ح��ور ش��اء ,وق��ال :أال أنبئكم ب�م��ا ي��رف��ع ال�ل��ه ب��ه ال��درج��ات؟
ق��ال��وا نعم ي��ا رس��ول ال�ل��ه :ق��ال تحلم ع��ىل م��ن جهل عليك وتعفو عمن ظلمك
وتعطي من حرمك)..
وليال حالكة كأن التحديات ال حصر لها وأزمات فما
إننا نعيش أيام عصيبة
ٍ
أن يندمل جرح من جسد األمة اإلسالمية إال وتصاب بجرح آخر قد يكون أعظم
مما سبق ,فنحن نعيش يف عصر مرع باألزمات والصراعات مع هذه االحداث,
واألزمات املتكالبة العظيمة كان البد لنا من الرجوع إىل كتاب الله وعرته ,وسنتة
صىل الله عليه واله وسلم ,قال أمي املؤمنني عيل بن أبي طالب كرم الله وجهه
(إن املسلمني يعرضون ع��ن ال�ق��ران فيعرض الله عنهم ث��م يرجعون إىل القران
فيجع الله إليهم)..
إن الصراعات واالختالفات سنة ربانية ماضية وهذا الصراع قد يكون بني أهل
ال�ح��ق وال�ب��اط��ل وق��د ي�ك��ون ص ��راع ب��ني أه��ل ال�ح��ق أن�ف�س�ه��م وق��د ي�ك��ون ب��ني أه��ل
الباطل أنفسهم نتيجة االختالف يف املواقف واألطماع ,ولهذا ينبغي عىل أملؤمن أن
ال يستغرب حدوث مثل هذه الصراعات واألزمات التي تحدث اليوم ,وإن أفضل
ما يعني املؤمن عىل الثبات والصر ويقوي قلبه وقت املحن والفنت واألزمات الثقة
بالله والتوكل عليه واألعمال الصالحة من دعاء وذكر وصالة وصيام وصدقة
فإن األعمال الصالحة غذاء القلب ومادة قوته ,فلقد كان نبينا صىل الله عليه
وال��ه وسلم إذا حزبه أم��ر ف��زع إىل الصالة ولقد أم��ر الله باالستعانة بالصالة يف
َالصالة إ َّن َّ
اس َت ِع ُ
سائر األحوال فقال تعاىل( َيا أَ ُيّهَ ا َّال ِذ َ
ينوا ِب َّ
ين آمَ ُنوا ْ
الل َه
ر و َّ ِ ِ
الص ْ ِ
اب ِر َ
مَ َع َّ
ين) (البقرة..)153:
الص ِ
كما يجب علينا أن نحذر من الذنوب واملعايص فهي سبب كل تلك األزم��ات
ولن يرفع الله عنا تلك أالزمات واألحداث إال إذا انتصرنا عىل أنفسنا واقبلنا عىل
َ
طاعة الله قال تعاىل(إ َّن َّ
س ِهمْ وَإِ َذا أَر َ
الل َه ال ي َُغ ِّ ُ
َاد
ي مَ ا ِب َقو ٍْم َح َّتى ي َُغ ِّيُوا مَ ا ِبأنْ ُف ِ
ِ
َّ
الل ُه ِب َقو ٍْم ُسوءاً َفال مَ ر ََّد َل ُه) (الرعد :من اآلية..)11
ولنكن عىل يقني ان��ه يف ال�ح��روب واألزم��ات وال�ك��وارث واألح��داث العصيبة يروج
س��وق الشائعات ونقل األخ�ب��ار ال�ك��اذب��ة وال�ت��ي تتعلق بها الجماهي دون أن تتثبت
من صحتها إن اإلشاعة ونقل األخبار بمجرد سماعها وعدم التثبت منها قد يرتب
عىل ذلك عواقب وخيمة يف املجتمع واضطراب يف األمن وزعزعة يف النفس ووهن
يف العزيمة واإلرادة وضعف يف معنويات أفراد املجتمع ..ويبقى دوماً أمام األنسان
األم ��ل ال ��ذي ه��و ن ��ور م��ن ال�ع��زي��ز ال�ح�ك�ي��م ال ��ذي ي�ع�ط��ي ب��ال ح ��دود وي�ح�ي��ط اإلن �س��ان
برحمته الواسعة ُ
فله الحمد واملنه وله الثناء والشكر يف كل وقت وحني.
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قراءة يف مذكرات اللواء أحمد إسماعيل أبو حوريه ..

ش�������ه�������ادت�����������ي وش�����������������������واه���������������دي
ما إن وصلتني نسخة من مذكرات اللواء
أحمد إسماعيل أبو حوريه وهي مهداة
منه حتى شرعت يف قراءة بعضاً منها
وألهميتها وجدت نفيس ملزماً بقراءة الجزء
األكر منها وبصدد استكمال ما تبقى.
ومنذ الوهلة األوىل وجدت فيها من السرد امللتزم
والوصف املنضبط ما يجعلنا أمام شخصية
تمتلك من الذكاء والدهاء الكثر السيما وقد
عاصر املؤلف عدة عهود متعاقبة كان له يف
كل تلك العهود مساراً واحداً أبدع يف ترجمته
وتقديمه لنا ولعل ما ساهم يف ذلك ملسات أ.
د حمود العودي وهو من كبار من جمع بني
الثقافة والسياسة يف اليمن رغم أنه لم يأخذ
حقه يف الحضور الذي ينبغي طوال العقود
املاضية فالدكتور العودي من الشخصيات
املتخصصة يف علم االجتماع ويكاد يكون األول
يف هذا العلم عىل مستوى اليمن وكم كان موفق
أبو حوريه عندما أسند اىل هذه الشخصية مهمة
مراجعة ما جاد به علينا من قصص وحكايا عن
رحلة بدأناها مع أبي حوريه منذ سفره اىل عدن
ومن ثم انضمامه اىل الجيش الوطني وحتى
ً
وصوال اىل عهد الحمدي وحتى
الثورة وما تاها
توقفنا يف مرحلة ال�2011م.
ويف ال �ب��داي��ة ن�ش��ر اىل ان م��ا ج ��اء يف امل ��ذك ��رات إض��اف��ة مهمة
للمذكرات السياسية للشخصيات اليمنية أو لألصح للذاكرة
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ك ��ون أب ��و ح��وري��ه ك ��ان ش ��اه ��داً ع��ىل معظم
التحوالت خال العقود املاضية وبحكم قربه من صنع القرار
فشهادته بالتأكيد لها أهميتها وهنا قررنا أن نتناول بعضاً مما
جاء يف تلك املذكرات.
ما هو الجديد يف هذه املذكرات؟
قرأت معظم أن لم يكن كل ما كتب من مذكرات وكذلك من
بحوث واصدارات عن تاريخنا املعاصر غر أن الجديد بالنسبة
يل يف م��ذك��رات أب��ي حوريه هو معرفة تفاصيل مهمة تكشف
ل�ن��ا امل��زي��د ع��ن ت��وج�ه��ات ال�س�ل�ط��ات يف ت�ل��ك ال�ف��رة وإن ل��م يكن
أبو حوريه قد أشار اىل ذلك صراحة لكننا نستنتج من بعض
التفاصيل وبكل سهولة ذلك إضافة اىل أن املؤلف شد أنظارنا
اىل مراحل بعينها وإن كان قد تناولها بشكل موجز كمرحلة
ال��رئ�ي��س ال�ح�م��دي وم��واق�ف��ه م��ع أع�ي��ان وض�ب��اط سنحان ولعل
أب��و ح��وري��ه ب�م��ا ت�ح��دث ب��ه ي��ؤك��د م�ع�ل��وم��ات س�ب��ق وأن اطلعنا
ع�ل�ي�ه��ا ب �ش��أن م��ا ي�م�ك��ن ان ن�س�م�ي��ه ت�ح��ال��ف ض �ب��اط س�ن�ح��ان يف

الجيش وه��ذا ما دف��ع البعض اىل تنبيه الحمدي لذلك وال
أقصد هنا التحالف بمعنى االعداد ملؤامرة
بل قد يكون ذلك االرتباط بدافع
ع �ص �ب ��وي ق �ب ��ي وه � ��ذا ال ي�ق�ت�ص��ر
ع� � ��ىل س � �ن � �ح� ��ان ف � �ق� ��ط ب� � ��ل وع� ��ىل
مناطق أخرى لكن امللفت أن الكثر
م��ن ض�ب��اط ال�ج�ي��ش يف ت�ل��ك ال�ف��رة
ك��ان��وا م��ن امل�ن��اط��ق املحيطة بصنعاء
ب ��ل وم� ��ن س �ن �ح ��ان ت �ح ��دي ��داً وه� ��و م��ا
س ��اه ��م يف م ��رح �ل ��ة الح �ق ��ة يف ت��وط �ي��د
ح �ك��م ال ��رئ �ي ��س األس �ب ��ق ع ��ي ع�ب��دال�ل��ه
صالح الذي لم يكن قبل ذلك اال مجرد
ضابط كغره من ضباط سنحان بل إن
هناك ضباطا كانوا أكرث حضوراً منه مثل
أحمد فرج وكذلك أبو حوريه وغره لكن
ع ��ىل م ��ا ي �ب ��دو أن ال �ع ��اق ��ة ب ��ني ال �غ �ش �م��ي
وصالح وراء تويل صالح منصب قائد لواء
تعز يف عهد الحمدي.
ت� �ف ��اص� �ي ��ل
ق �ب ��ل ذل� ��ك ك� ��ان أب� ��و ح ��وري ��ه ق ��د ت �ط ��رق اىل
ً
ح��روب امل�ن��اط��ق ال��وس�ط��ى وت�ح��دي��دا يف البيضاء وه��ي ال�ح��روب
التي لم توثقها الذاكرة اليمنية بشكل جيد ولم يتطرق اليها
الكثر م��ن ال�ق��ادة يف مذكراتهم ك��ون البعض يظن ان ح��روب
امل�ن��اط��ق ال��وس�ط��ى ه��ي ت�ل��ك ال�ت��ي ج��رت يف ع�ه��د ص��ال��ح رغ��م ان
اح ��داث امل �ن��اط��ق ال��وس �ط��ى ت �ع��ود اىل م��رح�ل��ة ال��رئ �ي��س االري ��اين
وت��وق�ف��ت يف ع�ه��د ال�ح�م��دي ث��م ع ��ادت م �ج��دداً وب�ش�ك��ل أوس��ع
بعد اغتياله.
احداث 2011م:
لعل ما يميز هذه املذكرات هو تطرقه ألحداث 2011م فقد
كان حاضراً وشاهداً ويبدو أن يف جعبته املزيد واملزيد ألننا قرأنا
م��ا وراء ال�س�ط��ور ب�ش�ك��ل ج�ي��د ف��وج��دن��ا أن ه ��ذا ال��رج��ل يخفي
أك ��رث م �م��ا أف �ص ��ح ع �ن��ه ول �ع �ل��ه ك ��ان م �ل �ت��زم��اً ب �ت �ق��دي��م االح� ��داث
ب�ش�ك��ل أق ��رب اىل ال�ح�ي��اد رغ��م أن�ن��ا ف�ه�م�ن��ا م��ا ك��ان ي�ق�ص��ده من
بعض العبارات ومن التطرق اىل بعض املواقف بشكل موجز
ومختصر.
وق��د ح��اول�ن��ا ت�ف�ه��م م��وق��ف أب��ي ح��وري��ه يف ل�ج��وئ��ه اىل طريقة
م�ع�ي�ن��ة يف ال�س��رد ول�ع�ل�ه��ا ن�ص��ائ��ح ال��دك�ت��ور ال �ع��ودي يف تقديم
بعض االحداث بتلك الطريقة ً
أوال كونها أحداثا ال تزال طرية
ع��ىل ال ��ذاك ��رة رغ ��م م ��رور ع�ق��د ك��ام��ل ع�ل�ي�ه��ا غ��ر أن ال�ك�ث��ر من
الشخصيات ال تزال حاضرة ويمكن أن تديل بدلوها ومع ذلك
كان بإمكان أبو حوريه أن يقدم املزيد من التفاصيل عن تلك
االح��داث كوننا ن��درك أن القليل ج��داً هم من سيتحدثون عن
ت�ل��ك امل��رح�ل��ة وب��ال�ت��ايل سنظل ب�ح��اج��ة اىل امل��زي��د م��ن التفاصيل
السيما تلك التي تأيت من الوسطاء ال من أطراف الصراع.
وي�ح�س��ب ألب ��ي ح��وري��ه أن ��ه أول م��ن ف�ت��ح ال �ب��اب أم ��ام ت��وث�ي��ق
الشهادات بشأن أحداث 2011م وما بعدها من تحوالت وما
ش�ه��دت��ه ت�ل��ك ال�س�ن��وات م��ن ت��دخ��ات خ��ارج�ي��ة وم��ن ص��راع��ات
السيما ب��ني صالح كرئيس للمؤتمر وم��رك��ز م��ن م��راك��ز النفوذ
وب� ��ني م ��ن ص � � ��ادروا ط �م ��وح ��ات ال �ج �م ��اه ��ر ون �ص �ب ��وا ان �ف �س �ه��م
كمتحدثني باسم تلك الطموحات للتغير اىل األفضل وعندما
تحضر لغة الصراع واالنتقام يغيب الشعب.

خواطر رسية

(قوة إبليس)
عبدالسالم السياين

ما الذى يدفع بالواليات املتحدة األمريكية وهى من تسمى نفسها
اإلدارة األمريكية فأين اإلدارة وكيف تكون هذه اإلدارة وهل النخب
السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة يف الشعب األم��ري��يك يعلمون بما ت�ق��وم به
اإلدارة األم��ري�ك�ي��ة م��ن اع�ت�م��اد م�ن��اه��ج إب�ل�ي��س (ال�ش�ي�ط��ان) ال��ذي ح��ذر
منه ربنا العظيم يف جميع الكتب السماوية ..هل تعلم تلك النخب
والسواد األعظم من شعب أمريكا ..كيف تسحق اإلدارة األمريكية
كل مصالحها املستقبلية..

ما لم يتحدث به أبو حوريه:
ت�ح��دث أب��و ح��وري��ه وق��دم ع�ن��اوي��ن م��وج��زة
م� ��ن س � ��رة ط ��وي �ل ��ة وم � ��ن ح� �ض ��ور م �س �ت �م��ر
ب� ��ال� �ق� ��رب م� ��ن م� ��رك� ��ز ال � �ق � ��رار ول� �ع� �ل ��ه ك ��ان
دب �ل ��وم ��اس �ي ��اً أك � ��رث م �م ��ا ت �ت �ط �ل �ب��ه امل ��رح �ل ��ة
وك ��ذل ��ك م ��ا ي �ف��رض��ه ال �ت��اري��خ ع�ل�ي�ن��ا اث �ن��اء
ك �ت ��اب �ت ��ه الس �ي �م ��ا ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��اخ �ت �ي��ار
عناوين محددة وكذلك يف تناول بعض
التفاصيل
ون �ع �ل ��م أن امل� �ك ��ان ��ة ال �ق �ب �ل �ي ��ة ألب ��ي
ح � � ��وري � � ��ه وع � � ��اق � � ��ات � � ��ه ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة
وح �ض ��وره االج �ت �م��اع��ي ش �ك��ل ح�ج��ر
ع ��رثة أم� ��ام م ��ا ك ��ان س �ي��ديل ب ��ه م��ن
ت �ف��اص �ي��ل أوف� ��ى وم� ��ن م �ع �ل��وم��ات
ي �ب ��دو أن ��ه س�ي�ح�ت�ف��ظ ب �ه��ا ل�ن�ف�س��ه
ول ��ن ت �ج��د ط��ري�ق�ه��ا ل�ل�ت��وث�ي��ق ع��ىل
األقل كوننا أمام مرحلة لم تعد ملك أبو
حوريه او عي عبدالله صالح او عي محسن أو غرهما بل
م�ل��ك األج�ي��ال ال�ق��ادم��ة وم��ن االن�ص��اف ان ن�ق��دم ال�ح�ق��ائ��ق مهما
ً
طويا أمام هذا التاريخ
كانت صعبة فقد يأيت جيل قادم يقف
ليس لنبشه واستحضار مساوئه أو اخطائه بل لدراسته بهدف
االستفادة منه حتى ال تقع األجيال القادمة يف كبوات وعوائق
جديدة نتيجة جهلها بالتاريخ القريب لها وهي بصدد بناء دولة
جديدة بعيداً عن صراعات املايض.
وتماماً كما نفعل (أو عىل األقل ندعي ذلك) اننا عندما نعود
اىل مرحلة م��ا بعد ال�ث��ورة او قبلها او مرحلة الرئيس الحمدي
ل�ي��س ال �غ��رض م�ن��ه اس�ت�ه��داف ش�خ��ص أو ج�م��اع��ة أو م�ك��ون بل
قراءة حدث حتى ال يتكرر يف ذاكرتنا الوطنية فاغتيال الحمدي
ع��ىل سبيل امل�ث��ال ح��دث ل��م يعد يخص الغشمي أو ع��ي صالح
أو ص��ال��ح ال �ه��دي��ان ب �ق��در م��ا أص �ب��ح ي�خ��ص ال�ش�ع��ب ب��أك�م�ل��ه ب��ل
بأجياله املتعاقبة ألننا ال نريد أن يأيت حمدي آخر فيقع ضحية
مؤامرة أقرب الناس اليه فتكون تلك املؤامرة بنتائجها املؤملة ال
ت�ق�ت�ص��ر ع��ىل ش�خ��ص ال�ح�م��دي وم��ن اس�ت�ش�ه��دوا م�ع��ه ب��ل تمتد
اىل األجيال بأكملها ولعلنا اليوم ال زلنا نشهد تلك التداعيات
وتلك النتائج املعرة.
قفزة غري مربرة:
لقد كان أبو حوريه منصفاً عندما تحدث عن مرحلة الحمدي
لكنه قفز ع��ىل ال�ت��اري��خ عندما ل��م يتوقف عند أح��داث االن�ق��اب
الدموي البشع واملروع يف الحادي عشر من أكتوبر 1977م ولعله
بذلك يؤكد حرصه عىل عدم التطرق اىل االحداث التي قد يؤدي
تناولها للمزيد من الجدل حولها ولهذا نجد معظم من شهدوا
االح��داث املؤملة والصعبة يحاولون التهرب من التوقف عندها
خ�ش�ي��ة أن ي �س��اء ف�ه�م�ه��م أو ح��رص��اً ع��ىل م�ك��ان�ت�ه��م ل ��دى ب�ع��ض
األطراف أو حتى ال يثروا غضب أحد رغم مرور ما يقارب نصف
ق��رن ع�ل�ي�ه��ا . .وم��ع ذل��ك يمكن أن ي�ك��ون أب��و ح��وري��ه ب�ع�ي��داً عما
ج ��رى م��ن ان �ق��اب دم ��وي ع��ىل س�ل�ط��ة ال�ح�م��دي ول �ه��ذا ل��م يكن
ب��وس�ع��ه أن ي �ق��ول س�م�ع��ت وس�م�ع��ت أو ق��ال��وا وق ��ال ��وا وب��ال�ت��ايل
تجاوز تلك املحطة رغم أنه تحدث بمرارة عن الرئيس الحمدي
وانتهاء عهده ويف الحقيقة أننا نحاول هنا ان نجد املرر الازم

إن امل��راك��ز االس��رات�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي درس ��ت ق ��رار رف��ع ال�ق�ي�م��ة ال�ج�م��رك�ي��ة
يف منافذ عدن بغرض املضاربة وربط قوت الشعب اليمنى العظيم
بالجانب السيايس (كيف تريدون أن يركع هذا الشعب ومصالحكم
تحت أق��دام��ه) ه��ذا ه��و املستحيل بعينه فلن ي�ك��ون لكم أي مصالح
بهذا الشكل والعدوان.
إن ما تم االقدام عليه من جرم اقتصادي وما تم من اعتماد قوت
ابليس وهو القوت املهان والذليل والذى يفرضه الشيطان عىل اوليائه
ل �ي �ن �ظ��روا م ��ن زاوي� ��ة م�ص��ال�ح�ه��م ال�ش�خ�ص�ي��ة وال �خ ��اص ��ة ف �ق��ط ودون
الشعور بعظمة األمة وعزتها فذلك أصبح إن لم تدركوا من املايض
ولن تحققوا شيئا يذكر..
إنكم تعلمون أن هذا الشعب الذي واجهكم بقوة انتم وحلفاؤكم
ودمروا جحافلكم عليه لهو قادر أن يبادلكم نفس الضرر ويف نفس

تهانينا آل
العليمي
يف أجواء من الفرحة
والسرور وبمشاركة
األهل واألصدقاء احتفل

املليك الجمهوري :
عموماً املذكرات فيها الكثر من املعلومات التي تهم الباحث
بشكل خ��اص وك��ل مهتم ب��ال�ت��اري��خ امل�ع��اص��ر وك�ن��ت س�ع�ي��داً وان��ا
أق�ل��ب ص�ف�ح��ات ال�ك�ت��اب صفحة صفحة ك��وين اع�ت��ر ن�ف��يس من
أول �ئ��ك امل�ه�ت�م��ني ب�ك��ل م��ا ي�ك�ت��ب ع��ن ص�ف�ح��ات ت��اري�خ�ن��ا امل�ع��اص��ر
الس�ي�م��ا ت�ل��ك امل��راح��ل ال�ت��ي ل��م ي�س�ب��ق أن ت��م ال�ح��دي��ث ع�ن�ه��ا من
أش�خ��اص ع��اص��روه��ا وش�ه��دوا اح��داث�ه��ا ب��ل ش��ارك��وا يف صناعتها
وهنا اشر اىل مرحلة الحرب امللكية الجمهورية فأبو حوريه لم
ي�ت�ح��رج ع�ن��د ال�ح��دي��ث ع��ن م��وق�ف��ه يف االن�ت�ق��ال اىل ال�ص��ف املليك
وقدم لنا معلومات مهمة ثم عاد اىل الصف الجمهوري وخال
العقود املاضية كان الكثر من القادة والشخصيات يتهرب من
ال�ت�ط��رق اىل ت�ل��ك امل��رح�ل��ة رغ ��م ان�ه��ا أص�ب�ح��ت ج ��زءاً م��ن ال�ت��اري��خ
ول�ي��س مما يستدعي ال�ح��رج أن ن�ق��ول ف��ان ك��ان ملكياً أو فان
كان جمهورياً ألننا أمام أحداث ينبغي اال نعكسها عىل واقعنا
الحاضر عدا استحضارها من أجل قراءة التاريخ واالستفادة منه
ال من اجل استدعاء خصومات أو تفجر عداوات.
ول �ع��ل م��ا ل�ف��ت ن �ظ��ري ه��و ال�ك�ي�ف�ي��ة ال �ت��ي ق ��دم ب�ه��ا أب ��و ح��وري��ه
امل��ررات ال��ازم��ة لتغير موقفه م��ن الجمهوري اىل امل�ل��يك وك��ان
شجاعاً يف الحديث عما جرى من أخطاء واعتداءات يف صنعاء
وم��ا حولها وه��ذه تطرق لها غ��ره ممن كتبوا بإنصاف عن تلك
املرحلة فقد جذب الكتاب القارئ مقدماً شخصية املؤلف وهو
ب �ط��ل ال �ق �ص��ة امل ��روي ��ة دون أي إرب � ��اك اث �ن ��اء ت �ح��ول��ه م ��ن ال�ص��ف
ال �ج �م �ه��وري اىل امل �ل��يك أو ح �ت��ى ع �ن��دم��ا ع ��اد م �ج ��دداً اىل ال�ص��ف
الجمهوري ..ولكل من يريد التعرف أكرث عىل األع��راف القبلية
ومستوى حضور الحل القبي يف يوميات القبائل اليمنية يمكنه
أن ي�ط�ل��ع ع ��ىل ال �ك �ت��اب ال ��ذي أف ��رد ف �ي��ه امل ��ؤل ��ف م �س��اح��ة ك��اف�ي��ة
للتطرق اىل مساهماته املتعلقة بحل القضايا بني القبائل ولعل
الكتاب تميز بهذا ايضاً اىل جانب ما سبق.
ويف األخ ��ر امل ��ذك ��رات م�ه�م��ة وس �ي �ك��ون ل�ه��ا أه�م�ي��ة أك ��رث خ��ال
الفرة القادمة وكانت موجزة ومختصرة وهذا قد يكون ايجابياً
للقارئ الذي يريد أن يطلع عىل التاريخ بعناوينه لكن قد يكون
ذلك سلبياً بالنسبة ملن يبحث عن املزيد من التفاصيل وأياً يكن
فقد تعرفنا ع��ىل معلومات ج��دي��دة وش�ه��دن��ا أح��داث��اً م��ن خال
السردية الرائعة والوصف املوجز تماماً كما شهدها املؤلف وهذا
يحسب ملن ساهم يف الصياغة واملراجعة ك��ون ع��رض األح��داث
وط��ري �ق��ة ت�ق��دي�م�ه��ا م�ل�ف�ت��ة وج ��ذاب ��ة ب��ل وم �ش��وق��ة يف ال�ك�ث��ر م��ن
صفحاتها.

املوضع وبسهولة ولكن منهج الثورة الحديث الذى انتهجه كل فرد
يف شعب االيمان يفرض علينا التقدم للمواجهة بشرف وبعزة وقوة
وبأخاق اإلسام العظيم محافظا عىل الجانب اإلنساين لكل شعوب
العالم ومعتمدا السام يف هذا الجانب لذلك يجب عليكم أن تدركوا
حجم الجرم ملا تخططون له لتجويع الشعب.
وما سيرتب عىل ذلك مستقبا باالقتصاد االجتماعي والدويل.
حينها س�ت�ض�ط��رون ل�ح��رق جميع ملفاتكم ال�ت��ي ت��م تجميعها من
أي��دي امل��رت��زق��ة ع��ن شعبنا امل�ق��اوم وت�خ�ض�ع��ون إدارت �ك��م لفتح ملفات
ب �ي �ض ��اء ن �ظ �ي �ف��ة ت �ك ��ون ب �ي ��ان ��ات �ه ��ا م �ع ��رف ��ة ص �ح �ي �ح��ة ع ��ن ش �ع ��ب ي��أب��ى
التبعية ويرفض االنكسار ويحرم الندية ويحافظ بقوة عىل املصالح
املشروعة..
فهل تفقهون حديثا.

الرئيس المشاط
رجل استثنائي
ونجاحه شاهد
عبدالسالم محمود جحاف#
ت ��اب �ع ��ت أم� ��س ك �ل �م��ة األخ رئ �ي ��س ال �ج �م �ه ��وري ��ة م �ه��دي
م �ح �م��د امل �ش ��اط ،ف��وج��دت �ه��ا م�ت�ط��اب�ق��ة م ��ع م ��ا ت �ح ��دث ب��ه
ال�س�ي��د ال �ق��ائ��د ع�ب��دامل�ل��ك ال �ح��ويث ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ،وي�ن�ب�ع��ان
من مشكاة الثقافة القرآنية التي طرحها السيد حسني
ال �ح��ويث يف م�ح��اض��رات��ه دروس م��ن ه ��دي ال �ق ��رآن ،حيث
دللت عىل الرؤية التي يحملها الرئيس املشاط ويدير بها
الدولة يف كل املجاالت والتي نلمس آثارها يف الواقع سواء
يف املجال االقتصادي ،أو السيايس ،أو امليدان العسكري،
أو ال�ج�ب�ه��ة اإلع��ام�ي��ة وغ��ره��ا ،وس��أض��ع ل�ل�ق��ارئ ال�ك��ري��م
بعض ما انجزه الرئيس املجاهد مهدي املشاط منذ تحمله
ملسؤولية إدارة الدولة بعد اغتيال الشهيد الرئيس صالح
الصماد رحمه الله.
توىل الرئيس املشاط املسؤولية يف إدارة الدولة يف مرحلة
خ �ط��رة ،واس�ت�ط��اع أن ي�ح��اف��ظ ع��ىل ت�م��اس��ك م��ؤس�س��ات
ال ��دول ��ة وأداء دوره ��ا يف خ��دم��ة امل ��واط ��ن رغ ��م اإلم �ك��ان��ات
الشحيحة والظروف الصعبة ،واملؤامرات الخطرة التي
يحيكها األعداء إلسقاطنا من الداخل ،فنظر إىل املنصب
ك �م �س��ؤول �ي��ة ي �ح��ق ف�ي�ه��ا ح �ق ��اً وي �ب �ط��ل ب ��اط ��ل ،وت�ك�ل�ي��ف،
وتضحية وفداء.
ح ��دث يف ال �ج ��ان ��ب ال �ع �س �ك��ري ت� �ط ��وراً م �ل �ف �ت��اً ون ��وع �ي ��اً،
س��واء يف ال�ص�ن��اع��ات ال�ع�س�ك��ري��ة وال�ص��اروخ�ي��ة وال�ط��ران
امل�س��ر ،وال��ذي ك��ان آخ��ره��ا م��ا ت��م استعراضه يف معرض
الشهيد ال�ق��ائ��د ،وبالتأكيد أن ه��ذا اإلن�ت��اج ل��ن ي��رى النور
إال إذا ك��ان وراءه رج ��ال واص �ل��وا ال�ل�ي��ل ب��ال�ن�ه��ار ،ووف ��روا
ك��ل اإلمكانيات ،وتابعوا تلك الخطوات م��ن الفكرة إىل
ً
وصوال إىل هذا االنجاز.
الصناعة ،إىل التجربة يف امليدان،
ويف ج ��ان ��ب امل � �ع� ��ارك ال �ع �س �ك ��ري ��ة ف �ق ��د ت �ح �ق��ق يف ع�ه��د
ال��رئ�ي��س امل�ج��اه��د امل�ش��اط إن�ج��از أك��ر االن�ت�ص��ارات امليدانية
اب � �ت� ��داءً م ��ن ع �م �ل �ي��ة (ن �ص ��ر م ��ن ال� �ل ��ه) ،وع �م �ل �ي��ة(ال �ب �ن �ي��ان
امل� ��رص� ��وص) ،وع �م �ل �ي��ة (ج� �ي ��زان) وإخ� �م ��اد ف �ت �ن��ة ح �ج��ور،
وإخ �م��اد ف�ت�ن��ة ال �ع��وايض ،وت�ط�ه��ر ال�ق��اع��دة وداع ��ش من
قيفة يف البيضاء ،وتحرير محافظة ال�ج��وف وص� ً
�وال إىل
أبواب مدينة مأرب.
ويف ال�ج��ان��ب االق�ت�ص��ادي ،ي�ع��ود ال�ف�ض��ل فيما نعيشه
م ��ن اس �ت �ق��رار يف ال �ع �م �ل��ة ،واس �ت �ق ��رار ن�س�ب��ي يف الأس �ع��ار
للجهود الكبرة التي يبذلها هذا الرئيس املجاهد واللجنة
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ع�ل�ي��ا ،وال�ت��ي اس�ه�م��ت يف ت��وف��ر السيولة،
وإفشال مؤامرة تدمر العملة وذل��ك بقرارها التاريخي
بوقف التعامل مع العملة املزورة.
اضافة إىل ذلك ،تشهد صنعاء واملناطق الحرة نشاطاً
استثمارياً كبراً وملفتاً ،وهو دليل عىل النجاح يف إدارة
الدولة ،وإثبات لوجودها.
أما الجانب األمني فحدث وال حرج ،فا أحد يستطيع
أن يغطي الشمس يف وضح النهار ،وما يحققه الجانب
األم �ن ��ي م ��ن إن �ج ��ازات م�ت�ت��ال�ي��ة ،وم ��ا ي�ن�ع��م ب ��ه امل��واط �ن��ون
يف امل�ن��اط��ق ال�ح��رة م��ن االم ��ن واالس �ت �ق��رار ،إال ش��اه��د عىل
اإلن �ج ��ازات األم�ن�ي��ة ،وك�م��ا ي�ق��ول ال��رئ�ي��س امل �ش��اط ع�ن��دم��ا
وج � � ��دت اإلرادة ال � �ص� ��ادق� ��ة ب �ح �م ��اي ��ة ال� � �ن � ��اس ،وت ��وف ��ر
األم��ن ،وردع املجرمون ،وق��ام مسؤولوا وزارة الداخلية
بمسؤولياتهم ،وتابعوا بجد وجدت هذه الثمرة الطيبة
التي يعيشها كل ابناء الشعب.
هذا ما أحببت أن اذكر نفيس والقراء الكرام به ،والله
خر الشاهدين.
 #عضو الحوار الوطني

تعازينا الصادقة اىل اإلخوة

املهندس عبدالرحمن قاسم املصباحي والقايض جمال
قاسم املصباحي والدكتور احمد قاسم املصباحي
وكافة آل املصباحي.

الدكتور رياض سيف العليمي

وذلك يف وفاة املغفور له

مروان ورشيد

سائلني املوىل عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصر والسلوان..
(إنا لله وإنا إليه راجعون)
املعزون:

بزفاف نجليه

وبهذه املناسبة نزف اسمى آيات التهاين والتريكات للعريسني

ولوالدهما ولكافة آل العليمي

املهنئون

لصاحب املذكرات كوننا ملسنا فيها الكثر من املصداقية رغم أنه
كان بوسعه أن يصف أح��داث يوم مقتل الحمدي من موقعه
ح�ت��ى ل��و ك ��ان وق�ت�ه��ا م��واط�ن��اً ع��ادي��اً ك ��ون ال �ح��دث أع�ظ��م م��ن أن
يتم تجاهله يف م��ذك��رات شخصية كشخصية أب��ي ح��وري��ه وهو
الحاضر يف كل املحطات والتحوالت خال العقود املاضية.
هذه مجرد تساؤالت ألن ذاكرة أبو حوريه لم تعد ملك نفسه
ً
طويا أمام ما جرى
بل ملك وطن وشعب وأجيال سوف تقف
وسوف تتهيأ لها الفرصة الكاملة يف بناء دولة يستحقها اليمن
ب�م�ك��ان�ت��ه ال�ت��اري�خ�ي��ة ك��ون�ن��ا ن�ع�ي��ش ب�ح�س��ب اع �ت �ق��ادي م�ق��دم��ات
ذلك التحول املنشود وحتماً سيأيت اليوم الذي يقف اليمن عىل
ق��دم�ي��ه م�ت�ج��اوزاً ك��ل ال�ع��رثات وك��ل األخ�ط��اء وك��ل م��ا ج��رى من
أحداث مؤملة ومؤامرات وصراعات وأحقاد.
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متمنني للعريسني حياة زوجية سعيدة
وبالرفاه والبنني.

خالد عبدالله الحمادي  -محمد عبدالله عيل العليمي
نبيل عبده شرف الحمادي  -جربان خالد الحمادي

والدهم األستاذ قاسم صالح املصباحي

املهندس :عبدالوهاب العاقل
املهندس :عيل حمود العاقل
العميد :يحيى محمد العاقل
وكافة آل العاقل
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فيما تم تشخيص ثالثة مسارات هامة إلعداد اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد

أشكال وآثار وحتديات مكافحة الفساد في ورشة عمل ألطراف املنظومة الوطنية للنزاهة

خرجت ورشة العمل األوىل التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد بمشاركة
املنظومة الوطنية للنزاهة والجهات ذات العاقة ،بنتائج تشخيص وتحليل ثاثة
مسارات يف سياق مشروع إعداد اإلسراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.

الرهوي :مكافحة الفساد اجتاه أساسي للنمو االقتصادي القوي واملستدام
وأشكاله عىل كافة املستويات من خ��ال شراكة حقيقية بني الهيئة
وأج�ه��زة ال��دول��ة ..م�ش��رياً إىل أن��ه ال يمكن تحقيق ذل��ك ،إال م��ن خال
اسراتيجية وطنية واضحة تحدد فيها أدوار وجهود مكافحة الفساد
ل �ك ��اف ��ة ق �ط ��اع ��ات ال ��دول ��ة وي� �ش ��ارك ال �ج �م �ي��ع يف إع� ��داده� ��ا ل�ي�ت�ح�م�ل��وا
م �س��ؤول �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا يف س �ي��اق م�ت�ن��اغ��م ي�ح�ق��ق األه � ��داف وال�ت�ط�ل�ع��ات
امل�ن�ش��ودة ..ولفت الدكتور الغشم إىل م��ا يجري م��ن فساد كبري لدى
حكومة املرتزقة يطال ث��روات وم�ق��درات اليمن السيادية الكربى من
نفط وغاز وعملة وطنية ومساعدات دولية وإيرادات املوائن واملطارات
واملنافذ الربية وغريها من اإليرادات ،ما يتطلب جهداً ضخماً ملاحقة
هذا الفساد واسرداد األموال املنهوبة وبناء قدرات وطنية فنية عالية
التأهيل والتدريب يف هذا املجال.

عبدالحميد الحجازي
األول هدف لتشخيص تحديات الفساد املتمثلة يف أشكال الفساد
وج��رائ�م��ه وآث ��اره وأض ��راره ون�ط��اق ان�ت�ش��اره وأب ��رز ال�ج�ه��ات الحكومية
األكرث انتشاراً للفساد فيها ،وأهم القطاعات االقتصادية األكرث تضرراً

منه وأبرز تحديات مكافحة الفساد يف اليمن.
يف حني ركز املسار الثاين عىل تحليل عوامل البيئة العامة والخاصة
ألطراف املنظومة الوطنية للنزاهة يف مجال مكافحة الفساد ،والتي
ت�ت�م�ث��ل يف ال �ت �ش��ري �ع��ات وال �ق ��وان ��ني ال ��دول �ي ��ة ،وال �ع ��وام ��ل ال�س�ي��اس�ي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ،والتشريعات
والقوانني املحلية ،والشركاء املحليني والدوليني ،والخربات الوطنية.
وك � ��ان امل �س ��ار ال �ث ��ال ��ث ل �ت �ح �ل �ي��ل ال ��وض ��ع ال ��راه ��ن مل �ن �ظ��وم��ة م�ك��اف�ح��ة
ال�ف�س��اد ق��د ت�ن��اول تحليل بيئة األداء االس��رات�ي�ج��ي ألط��راف املنظومة
الوطنية للنزاهة واملتمثلة يف خمسة م�ح��اور شملت ،املنع والوقاية
من الفساد ،إنفاذ القانون ،التوعية والتثقيف واملشاركة املجتمعية،
تنسيق وتكامل األدوار بني أطراف املنظومة الوطنية للنزاهة ملكافحة
الفساد ،ومحور بناء القدرات والتنمية املهنية.

د .الغشم :مكافحة الفساد تقع عىل
عاتق الجميع وال تنحصر عىل جهة بعينها
املتوكل :االسرتاتيجية الوطنية
ملكافحة الفساد عامل مساند وداعم
لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية

ضعف الرقابة واملساءلة

عضو املجلس السيايس األعىل أحمد غالب الرهوي ،أكد يف افتتاح
الورشة أن مكافحة الفساد هي مفتاح بناء الثقة يف الدولة ،واتجاه
أسايس للنمو االقتصادي القوي واملستدام ..مشرياً إىل أنه عىل الرغم
م��ن وج��ود ال�ق��وان��ني ،إال أن آل�ي��ات م�ك��اف�ح��ة ظ��اه��رة ال�ف�س��اد ضعيفة
وم �غ �ي �ب��ة ..م��رج �ع��اً ذل ��ك إىل ع ��دم ت��وف��ري ال �ظ ��روف امل��ائ �م��ة مل��ؤس�س��ات
وأجهزة مكافحة الفساد وعدم منحها الصاحيات الكاملة والتمويل
الازم من أجل تمكينها من أداء عملها بحرية واستقالية.
واعترب عضو املجلس السيايس األع��ىل ،الفساد أحد أهم الظواهر
الخطرية املهددة للدول واملجتمعات سواء كانت متقدمة أو متخلفة،
وذل��ك لضعف نظم الرقابة واملساءلة ،وغياب الشفافية واإلفصاح
عن املعلومات ..مشدداً عىل ضرورة الركيز عىل عدة نقاط من أجل
مكافحة الفساد ،أبرزها ُحسن اختيار القادة اإلداريني ،والعمل عىل
اسراتيجية بناء القيادة اإلدارية ،واسراتيجية اعتماد الشفافية يف
العمل اإلداري ،وتعزيز دور الرقابة اإلدارية وزيادة كفاءتها.
وأكد الرهوي ضرورة تقوية الرقابة املحاسبية واإلداري��ة والربملانية
والتنسيق بني أجهزة الرقابة وذلك لوجود عاقة طردية بني أشكال
ال��رق��اب��ة وب��ني ال��دي�م�ق��راط�ي��ة وال��روت��ني امل�ن�ت��ج ل�ل�ف�س��اد اإلداري ..ولفت
إىل امل�س��ؤول�ي��ة امل�ل�ق��اة ع��ىل ع��ات��ق وس��ائ��ل اإلع ��ام ودوره ��ا يف مكافحة
الفساد والتصدي له.

تفاعل مثمر

ويف ال��ورش��ة ال�ت��ي ح�ض��ر اف�ت�ت��اح�ه��ا ع�ض��و امل�ج�ل��س ال�س�ي��ايس األع��ىل
سلطان السامعي ،ورئيس مجلس النواب األخ يحيى عيل الراعي،
ورئيس مجلس القضاء األعىل القايض أحمد يحيى املتوكل ،ونائب
رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ،ونائب رئيس
م�ج�ل��س ال �ش ��ورى ع �ب��ده ال �ج �ن��دي ،ورئ �ي ��س امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا ال �ق��ايض
ع�ص��ام ال�س�م��اوي ،وال�ن��ائ��ب ال�ع��ام ال�ق��ايض محمد ال��دي�ل�م��ي ،ومفتي

الديار اليمنية العامة شمس الدين شرف الدين ،وعدد من الوزراء
وأعضاء مجليس النواب والشورى ورؤساء وممثيل األجهزة والجهات
امل�ن�ض��وي��ة يف إط��ار امل�ن�ظ��وم��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ن��زاه��ة وأع�ض��اء هيئة مكافحة
الفساد ،أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد ،الدكتور
محمد الغشم ،أن الورشة جاءت يف إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة
اليمنية الحديثة ..موضحاً أن ال��ورش��ة ت��أيت كذلك يف سياق مشروع
إعداد االسراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ،وتتعلق بتحليل الوضع
الراهن ألطراف املنظومة الوطنية للنزاهة يف مجال مكافحة الفساد.
وث�م��ن ال��دك�ت��ور ال�غ�ش��م ت�ف��اع��ل مختلف ال�ج�ه��ات امل�ث�م��ر ،م��ا يجسد
ال �ش ��راك ��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ب ��ني ال �ه �ي �ئ��ة وامل �ن �ظ��وم��ة ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �ن��زاه��ة ت�ج��اه
مكافحة الفساد الذي أصبح يؤرق الجميع وصارت مكافحته أولوية
وطنية وبصورة واضحة لدى قائد الثورة ،السيد عبدامللك بدر الدين
ال �ح��ويث وامل �ج �ل��س ال �س �ي��ايس األع� ��ىل ..م ��ؤك ��داً أن م�س��ؤول�ي��ة م�ك��اف�ح��ة
ال�ف�س��اد وم�ن�ع��ه وال �ق �ض��اء ع�ل�ي��ه ت�ق��ع ع��ىل ع��ات��ق ال�ج�م�ي��ع وال تنحصر
عىل جهة بعينها ..وشدد عىل غرس ثقافة التعاون املشرك واملشاركة
بني أطراف املنظومة الوطنية للنزاهة سواء تمثلت يف األجهزة الرسمية
أو امل�ن�ظ�م��ات غ��ري ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ت��ي ي�ق��ع عليها واج ��ب م�س��ان��دة ال��دول��ة
وأجهزتها يف منع ظاهرة الفساد.

فساد حكومة املرتزقة

نّ
وبني رئيس هيئة مكافحة الفساد أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة
ال�ي�م�ن�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة ،ت�ض�م�ن��ت ال�ع��دي��د م��ن امل�س�ت�ه��دف��ات ال�ت��ي ال يمكن
تحقيقها إال م��ن خ��ال اإلس�ه��ام الفاعل يف مكافحة الفساد بأنواعه

بيئة وثقافة مؤسسية

ب ��دوره اس�ت�ع��رض ع�ض��و ال�ه�ي�ئ��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا مل�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد،
رئ�ي��س ل�ج�ن��ة إع ��داد االس��رات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة مل�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد ،ري��دان
امل�ت��وك��ل ،الجهود واألع�م��ال وامل�ه��ام التي ت��م تنفيذها يف سياق إع��داد
االسراتيجية ..موضحاً أن الورشة تأيت يف سياق إنجاز مرحلة من أهم
م��راح��ل إع��داد االسراتيجية وه��ي مرحلة تقييم وتشخيص وتحليل
ال��وض��ع ال��راه��ن ل��واق��ع وم�خ��اط��ر ال�ف�س��اد يف ال�ي�م��ن وواق ��ع وت�ح��دي��ات
م�ك��اف�ح�ت��ه ب�م�ش��ارك��ة م�م�ث��يل امل�ن�ظ��وم��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ن��زاه��ة م��ن مختلف
مؤسسات القطاع العام ومجليس النواب والشورى واملجالس املحلية
وم��ن القضاء واألج�ه��زة الرقابية وممثيل القطاع الخاص ومنظمات
املجتمع املدين واملؤسسات االكاديمية واإلعامية.
وق ��ال "إن االس��رات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ع��ام��ل م�س��ان��د
وداعم لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة،
وال��وص��ول ملستهدفاتها وت�س��اع��د يف ال�ح��د م��ن اس�ت�ن��زاف وإه ��دار امل��ال
العام والتحول من البيئة والثقافة املؤسسية الجاذبة للفساد إىل بيئة
وثقافة مؤسسية طاردة للفساد وتنبذه وتزدري الفاسدين وتتضافر
فيها جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة".

املرجعيات واألهداف

ويف افتتاح الورشة نّ
قدم الخبري الوطني يف التخطيط االسراتيجي
والتطوير املؤسيس ،الدكتور نعمان فريوز عرضاً موجزاً عن منهجية

العمل يف إعداد االسراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.
واستعرض املرجعيات واألهداف واملخرجات املتوقعة من الورشة،
وم ��وق ��ع ال �ي �م��ن يف م ��ؤش ��رات وم ��درك ��ات ال �ف �س��اد وال �ح �ك��م ال��رش �ي��د،
وم ��وق �ع ��ه يف ت �ق��ري��ر ال � ��دول ال �ه �ش��ة وت �ق ��ري ��ر ال �س �ع ��ادة ال �ع ��امل ��ي وف �ق��اً
للمنظمات األممية والدولية املختصة يف هذه املجاالت.
وذك��ر ال��دك�ت��ور نعمان ف��ريوز أن ل��دى ال��رؤي��ة الوطنية لبناء ال��دول��ة
اليمنية الحديثة  25مستهدفاً متنوعاً يف جميع املجاالت الرئيسية ال
يمكن تحقيقها إال بمكافحة الفساد.
ه ��ذا ُ
وخ �ص �ص��ت ال ��ورش ��ة ال �ت��ي ُع �ق��دت ع��ىل م ��دى ي��وم��ني ،ل�ت�ح�ل�ي��ل
الوضع الراهن ألط��راف املنظومة الوطنية للنزاهة يف مجال مكافحة
ال�ف�س��اد م��ن خ��ال أرب��ع ج�ل�س��ات ع�م��ل أس�ف��رت ع��ن ع��دد م��ن النتائج
املتعلقة بتشخيص أشكال وآثار وتحديات مكافحة الفساد يف اليمن
ونطاق انتشاره ،وتحليل البيئة الخارجية العامة والخاصة باملنظومة
الوطنية للنزاهة.

أبعاد ومدلوالت أعداد االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد

مع تعاظم تحديات الفساد وتزايد مخاطره الذي
أضحى يشكل عائقاً بالغ الخطورة أمام جهود التنمية
ب��أب �ع��اده��ا امل �خ �ت �ل �ف��ة يف م�خ�ت�ل��ف دول ال �ع ��ال ��م أص�ب��ح
امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل ي ��درك أن��ه م�ط��ال��ب أك��رث م��ن ذي قبل
ب�م�ض��اع�ف��ة ال�ج�ه��ود ل�ت�ع��زي��ز أن�ظ�م��ة ال �ن��زاه��ة ال��وط�ن�ي��ة
واالس��رات �ي �ج �ي��ات ال �ت��ي ت�ع�م��ل ع��ىل م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
بمختلف أشكاله وأن التعاون يف مجال الوقاية منه
ومكافحته من قبل جميع األطراف يعد أمراً جوهرياً
وض ��روري ��اً ل�ل�ق�ض��اء ع��ىل ه��ذه ال�ظ��اه��رة  .ال�ت��ي أض�ح��ت
املصدر الرئييس إلخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر
وتعميق الفجوة بني األغنياء والفقراء ففي ظل وجود
هذه الظاهرة تتضاءل قدرة الدول والحكومات عىل
تحقيق خططها وب��رام�ج�ه��ا وأه��داف�ه��ا التنموية كونه
ي�ه��در ال�ق�س��م األع�ظ��م م��ن امل ��وارد امل�خ�ص�ص��ة لتمويل
وتنفيذ تلك ال��ربام��ج وال�خ�ط��ط وب��ال�ت��ايل يعيق عملية
التنمية املستدامة برمتها.
وب � ��ال � �ت � ��ايل ف � � ��ان ان � �ع � �ق � ��اد ال � � ��ورش � � ��ة األوىل إلع � � ��داد
االسراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ح��ول تحليل
ال ��وض ��ع ال ��راه ��ن ألط� ��راف امل �ن �ظ��وم��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ن��زاه��ة
وت �ح��ت ش �ع��ار (م �ع ��اً ن �ح��و ب �ي��ان��ات م��وض��وع �ي��ة ت�ح��ايك
الوضع الراهن للمنظومة الوطنية للنزاهة ويف هذه
امل ��رح �ل ��ة ال �ف ��ارق ��ة م ��ن ت ��اري ��خ ال �ي �م ��ن ويف ظ ��ل ع� ��دوان
وحصار للعام السابع عىل التوايل وبرعاية كريمة من
فخامة الرئيس /مهدي محمد املشاط رئيس املجلس
السيايس األعىل يمثل تجسيداً حقيقياً لتوفر اإلرادة
ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ج ��ادة ل �ل �ق �ي��ادت��ني ال �ث ��وري ��ة وال �س �ي��اس �ي��ة

م .حارث عبدالكريم العمري *

يف ال �ج �ه��ود ال��رام �ي��ة مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد واج �ت �ث��اث آف�ت��ه
وتجفيف منابعه  ,وترجمة واض�ح��ة ملضامني الرؤية
الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة  ,وإسناد داعم
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال��وط �ن �ي��ة ال�ع�ل�ي��ا مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد يف ت�ف�ع�ي��ل
دوره ��ا وم �م��ارس��ة م�ه��ام�ه��ا واخ�ت�ص��اص��ات�ه��ا امل�ن�ص��وص
ع �ل �ي �ه��ا ق ��ان ��ون ��ا  .وان �ط ��اق ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة ووث ��اب ��ة ألط� ��راف
املنظومة الوطنية للنزاهة يف مواجهة ه��ذه الظاهرة
وتحدياتها.
إن أية اسراتيجية وطنية ملكافحة الفساد ليك تكون
َنّ
فعالة ويكتب لها النجاح ال بد من أن تستند إىل تقييم
والتحديات التي يواجهها
وتشخيص دقيق للمشاكل
نِّ

ال�ب�ل��د امل�ع�ن��ي ف�ي�م��ا يتعلق ب�م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد .وه��و ما
يطلق عليه أحياناً عبارة " تحليل األوضاع الراهنة ".
يؤكد الدليل التقني التفاقية األمم
ويف هذا السياق نِّ
املتحدة ملكافحة الفسادَ ،نّ
إن الخطوة األوىل يف صياغة
اسراتيجية وطنية َنّ
فعالة ملكافحة الفساد هي جمع
وتحليل معلومات بشأن نطاق مشكلة الفساد التي
ت��واج�ه�ه��ا ال�ب�ل��د وط�ب�ي�ع�ت�ه��ا .ي��يل ذل ��ك ع�م�ل�ي��ة ص�ي��اغ��ة
االسراتيجية التي تبدأ أول خطواتها يف وضع األهداف
السياسية الفعلية والسبل العملية لتحقيقها .
وب ��ال� �ت ��ايل ت �ك �م ��ن أه �م �ي ��ة ه � ��ذه ال �ف �ع ��ال �ي ��ة م� ��ن ع ��دة
ج��وان��ب أول �ه��ا م��وض��وع ال��ورش��ة ال�ح�ي��وي ال ��ذي يمثل
ح��دث��اً وطنياً وال�ت��زام��اً دول�ي��اً ع��ىل اليمن حيث م��ر عىل
انتهاء االسراتيجية السابقة أكرث من ستة سنوات..
ثانيها  �:أهمية ومستوى املشاركني فيها من مختلف
أط��راف منظومة النزاهة واملعنيني بمكافحة الفساد
م ��ن األج� �ه ��زة ال ��رق ��اب �ي ��ة وم �ج �ل��يس ال� �ن ��واب وال �ش ��ورى
وال�ق�ض��اء ووس��ائ��ل اإلع��ام وم�ن�ظ�م��ات املجتمع امل��دين
وال�ق�ط��اع ال �خ��اص ح�ي��ث ت ��درك ال�ه�ي�ئ��ة ج �ي��داً أن��ه وإن
ك��ان��ت ه��ي امل�خ��ول��ة ق��ان��ون��اً ب��إع��داد االس��رات�ي�ج�ي��ة إال أن
ت�ن�ف�ي��ذ م�ك��ون��ات�ه��ا وب��رام�ج�ه��ا ت�ظ��ل م�س��ؤول�ي��ة م�ش��رك��ة
بينها وبني عناصر تلك املنظومة  ,ثالثها ما سيتمخض
عن ه��ذه ال��ورش��ة من م��داخ��ات ونقاشات وتوصيات
س�ت�س�ه��م ب�ش�ك��ل ف�ع��يل يف ت�ش�خ�ي��ص وت�ق�ي�ي��م ال��وض��ع
الراهن ألطراف منظومة النزاهة تمهيداً لانتقال إىل
املرحلة الثانية املتمثلة يف عملية صياغة االسراتيجية
ووضع أهدافها ومكوناتها .

تهريب اآلثار اليمنية ..عدوان آخر على ثروات اليمنيني وتاريخهم
عبدالحميد الحجازي
يف ظ ��ل م ��ا ت �ت �ع ��رض ل ��ه ب ��ادن ��ا م ��ن ع� ��دوان
غ��اش��م وح �ص ��ار خ ��ان ��ق ،واس �ت �ه ��داف م�م�ن�ه��ج
ل�ل�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة وال �خ��دم �ي��ة ،م��ا خ�ل�ف�ت��ه سبع
سنوات من القتل والخراب والدمار وموجات
ال�ن��زوح التي كانت نتيجتها تشريد م��ا يقارب
م ��ن ث ��اث ��ة م ��اي ��ني ي �م �ن��ي ،ن��اه �ي �ك��م ع ��ن اآلث ��ار
اإلنسانية والصحية والغذائية املردية والتي
ج �ع �ل��ت أك ��رث م ��ن  ٪70م ��ن ال �س �ك ��ان ب�ح��اج��ة
م�ل�ح��ة إىل ال �غ��ذاء وال� ��دواء ..ويف ظ��ل أوض��اع
ال�ي�م�ن�ي��ني ال �ت ��ي ت� ��زداد س� ��وءاً ي ��وم ��اً ع ��ن ي ��وم،
خ�ص��وص��اً م��ع ارت �ف��اع ن�س��ب ال�ب�ط��ال��ة وال�ف�ق��ر،
واس �ت �غ ��ال ال �ب �ع��ض ذل� ��ك يف االت� �ج ��اه ل�ن�ه��ب
وس��رق��ة ح �ض��ارة ال�ي�م��ن وآث� ��اره وب�ي�ع�ه��ا ل��دول
اق��ل م��ا ي�م�ك��ن وص�ف�ه��ا ب��أن�ه��ا دول “ك��رت��ون�ي��ة”
تحمل مسميات لكنها تفتقر ألدىن مقومات
ال ��وج ��ود ال �ت��اري �خ��ي وال �ح �ض ��اري أو م ��ا ي�ع��رف
ب ��األص ��ال ��ة واالم� �ت ��داد ال �ت��اري �خ��ي ع ��دا ع �ش��رات
ال � �س � �ن� ��ني وه � � ��ي ال ت � ��ذك � ��ر يف ت � ��اري � ��خ ال � � ��دول
والشعوب ..الدول التي شنت عدوانها الظالم
يف مارس من العام 2015م عىل اليمن األرض
وال�ت��اري��خ واإلن�س��ان ،أدرك��ت م��ن أول ي��وم أن
ح��رب�ه��ا م��ع ه��ذا ال�ش�ع��ب خ��اس��رة رغ��م ال��دع��م
ال �ل��وج �س �ت��ي وال �غ �ط ��اء ال � ��دويل ال� ��ذي اض�ع�ت��ه
عىل هذه الحرب دول إمربيالية عظمى ،لذا
فقد سعت دول تحالف العدوان إىل تكثيف
ه�ج�م��ات�ه��ا ال �ع��دوان �ي��ة ال �ت��ي ل ��م ت �ن��ج م�ن�ه��ا أي��ة
منطقة يف اليمن بما يف ذلك املحافظات التي
رغ ��م ال �ع ��دوان أن ��ه ح ��رره ��ا ،ول ��م ت�س�ل��م أي�ض��اً
م��ن ه��ذا ال�ع��دوان املعالم وال�ق��اع والحصون
األثرية ،كقلعة القاهرة بتعز ،وكذلك املدن
ال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ت��ي اس�ت�ه��دف�ه��ا ط ��ريان ال �ع ��دوان

وصواريخه ،كمدينة صنعاء القديمة ومدينة
زب �ي ��د ،وإض ��اف ��ة إىل م ��ا ت �ع ��رض ل ��ه وي �ت �ع��رض
أرخ�ب�ي��ل س�ق�ط��رى م��ن ع�ب��ث إم ��ارايت يف البيئة
الطبيعية ومحاوالت نقل شجرة دم األخوين
وغريها من النباتات التي تتميز بها سقطرى
إىل اإلمارات ،بل أن األمر وصل إىل محاوالت
نقل الربة كما وضحته بعض مقاطع الفيديو
عىل منصات التواصل االجتماعي ..يف املقابل
حركت دول العدوان ” السعودية واإلمارات”
أدواتها وعماءها داخل اليمن ممن اشرتهم
ب ��امل ��ال – ول ��أس ��ف ه ��م ك ��رث -ل �ت �ه��ري��ب ال�ق�ط��ع
األث ��ري ��ة ب�م�خ�ت�ل��ف أن��واع �ه��ا وب�ي�ع�ه��ا ع ��رب م��اف�ي��ا
منظمة أوجدتها دول العدوان لهذا الغرض..
ك �م��ا أن م �ه��رب��ي اآلث� ��ار يف ال �ي �م��ن وخ ��ال ف��رة
ال �ع��دوان ال ي�ج��دون ص�ع��وب��ة ت��ذك��ر يف عملية
ال�ت�ه��ري��ب ،فقد سهل سيطرة دول ال�ع��دوان
عىل املوائن الجوية والربية والبحرية اليمنية،
كثرياً لعمليات التهريب إخراج تحف وسيوف
وخ �ن ��اج ��ر وم �خ �ط ��وط ��ات أث ��ري ��ة دون أن ي�ت��م
اعراضها عدا القليل من تلك العمليات التي
ت��م ال�ك�ش��ف ع�ن�ه��ا وال�ت��ي ت�ع��د ع�م�ل�ي��ات ف��ردي��ة
استغلت حاالت االنفات والفوىض التي أراد
العدول لليمن ان يعيشها ،وبحسب تحقيق
صحفي نشره موقع ” اليف ساينس” وترجمه
“امل �ه ��رة ب��وس��ت” ف ��إن ن�ح��و  100ق�ط�ع��ة أث��ري��ة
ي�م�ن�ي��ة ُه ��رب ��ت م ��ن ال �ي �م��ن م �ن��ذ ال �ع ��ام 2011م
ت ��م ب �ي �ع �ه ��ا يف ك ��ل م ��ن اإلم � � ��ارات وال� ��والي� ��ات
امل �ت �ح��دة األم��ري �ك �ي��ة ،ع �ل �م��اً ب��أن��ه وخ� ��ال ه��ذه
الفرة لم تسجل أجهزة األمن إال القليل من
ح��االت الكشف ع��ن تهريب اآلث��ار جلها تمت
بالصدفة ،كحالة التهريب التي ك��ان يحاول
ال �ق �ي ��ام ب �ه ��ا اح� ��د ال �ت �ج ��ار ع ��رب م �ط ��ار ع� ��دن يف
أغسطس 2018م وغريها من حاالت الكشف

الهزلية التي ال توحي ب��أي جدية يف مكافحة
هذه الظاهرة املدمرة لرثوات اليمن التاريخية
والحضارية ،وبيع حضارة آالف السنني بثمن
بخس يف س��وق التهافت ع��ىل ه��ذه امل�ك�ن��وزات
وإخ �ف ��اء م��دل��ول �ه��ا وع �م��ره��ا ب ��ل ون �س �ب �ه��ا زوراً
ل ��دول وم�ن��اط��ق ال ت �ع��رف س ��وى روث اإلب ��ل..
اليوم وبعد أن فاحت آثار جريمة تهريب اآلثار
وسرقة الحضارات من اليمن ومن دول أخرى
كالعراق وسوريا ،كجريمة مكتملة األركان،
نؤكد ان النظامني السعودي واإلمارايت ،هما
امل�ت�ه�م��ان ب��درج��ة رئ�ي�س�ي��ة وم ��ن ي�ق��ف ورائ�ه�م��ا
ويعمل معهما ،يف سرقة وتهريب وبيع اآلثار
اليمنية ،وهذا ما أفصحت عنه وثيقة مسربة
ع��ن هيئة ال��رق��اب��ة ال�س�ع��ودي��ة ،وال�ت��ي اتهمت
وزي��راً يمنياً يف حكومة ال�ف��ار ه��ادي ” الخائن
معمر اإليراين” بالضلوع وراء عصابة منظمة
لتهريب اآلثار من اليمن.
وه � �ن � ��ا وأم � � � � ��ام ج� � ��رائ� � ��م ت � �ه� ��ري� ��ب ال � �ت� ��اري� ��خ
وال �ح �ض��ارة ال�ي�م�ن�ي��ة ال�ت��ي ت�ع��د م�ل��ك اليمنيني
ج �م �ي �ع��اً ب��أج �ي��ال �ه��م امل �ت �ع��اق �ب��ة ،وه ��ي ج��ري�م��ة
ال ت�ق��ل ع��ن أع�م��ال ال�ق�ت��ل وال�ت��دم��ري وال�خ��راب
وال ��دم ��ار ال ��ذي خ�ل�ف��ه ع ��دوان آل س �ع��ود وآل
زاي ��د ع��ىل ي�م��ن اإلي �م��ان وال�ح�ك�م��ة ،فجميعنا
م� �ط ��ال� �ب ��ون ب� ��ال� ��وق� ��وف م � ��ع وط� �ن� �ن ��ا وال � ��دف � ��اع
ع ��ن ت��اري �خ �ن��ا وح �ض��ارت �ن��ا اإلن �س��ان �ي��ة وامل ��ادي ��ة،
وامل �ط ��ال �ب ��ة ب �م �ح��اك �م��ة ك ��ل م ��ن ت � ��ورط وس �ه��ل
وش � ��ارك م ��ن ال �ي �م �ن �ي��ني يف ال� �خ ��ارج وال ��داخ ��ل
يف ه � ��ذه ال �ج ��ري �م ��ة ،وت �ب �ن ��ى ج ��ري �م ��ة ت �ه��ري��ب
اآلث��ار ضمن ج��رائ��م ال�ع��دوان الجسيمة بحق
ال �ش �ع ��ب ال �ي �م �ن ��ي ،م� ��ع ال �س �ع ��ي الس �ت �ع ��ادة
اآلثار اليمنية املهربة بشتى الوسائل املمكنة،
ض�م��ن األول ��وي ��ات ال��وط�ن�ي��ة يف ال��وق��ت ال��راه��ن
ويف املستقبل.

ولذا فان امليض يف إعداد اسراتيجية وطنية ملكافحة
ال�ف�س��اد  ,ي ��أيت يف إط ��ار ح��رص�ن��ا وع��زم�ن��ا ع��ىل م��واص�ل��ة
امل �س��رية ال�ت��ي اخ�ت�ط�ي�ن��اه��ا يف إط ��ار ال��وح��دة التنسيقية
امل�ش��رك��ة ل��أج�ه��زة ال��رق��اب�ي��ة وال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة وتذليل
ك��اف��ة ال�ص�ع��وب��ات وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت�ق��ف ح�ج��ر ع��رثة
أمام جسر الشراكة الذي نتوق دوماً إلرساء دعائمه
ً
واستكماال ملشوار وأدوار قطعتها مؤسساتنا املعنية
بمكافحة الفساد يف توحيد جهودها وإصرار دؤوب
ل��ارت�ق��اء ب�ت�ط��وي��ر م �س��ارات ال�ع�م��ل امل �ش��رك يف ت�ع��زي��ز
ال �ن��زاه��ة وم�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد وب�م��ا ي�ك�ف��ل ال�ت�غ�ل��ب عىل
ال �ت �ح��دي��ات ال��راه �ن��ة ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا وط�ن�ن��ا ج ��راء ه��ذه
الظاهرة منذ سنوات طويلة ،وعزمنا عىل بلوغ املرتبة
( )100يف مؤشرات ومدركات الشفافية الدولية.
أخ ��رياً ف ��ان ان�ع�ق��اد ه ��ذه ال��ورش��ة وغ��ريه��ا م��ن ورش
العمل التي ستعقبها ستمثل با شك فرصة متميزة
ملد جسور الشراكات وتكامل األدوار ووضع التصورات
ال��ازم��ة  ,وت�ب��ادل اآلراء وال�خ��ربات ورس��م السياسات
املقرحة واالستفادة من كل القدرات والطاقات التي
تزخر بها أطراف املنظومة ,وإجراء وقفة جادة للتقييم
امل��وض��وع��ي ألط ��راف امل�ن�ظ��وم��ة وامل��ؤس �س��ات ال�ع��ام��ة يف
مكافحة الفساد .
* عضو الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
رئيس لجنة الوقاية واملنع

تدشني إمتحانات الفصل الدراسي الثاني
لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا

الحديدة  /عيل الشرعبي
دش��ن رئ�ي��س ج��ام�ع��ة ال�ح��دي��دة األس�ت��اذ ال��دك�ت��ور
م �ح �م��د أح �م ��د األه� � ��دل إم �ت �ح ��ان ��ات ن �ه��اي��ة ال�ف�ص��ل
ال ��درايس ال�ث��اين ل�ل�ع��ام ال�ج��ام�ع��ي 2021-2020م يف
كلية الهندسة كما دشن رئيس الجامعة إمتحانات
ن �ه��اي��ة ال �ف �ص��ل األول ل�ط�ل�ب��ة ال� ��دراس� ��ات ال �ع �ل �ي��ا يف
ك �ل �ي��ة ال ��رب �ي ��ة ت �خ �ص��ص ل �غ ��ة ع ��رب �ي ��ة ،ك �م ��ا أش ��رف
رئ�ي��س ال�ج��ام�ع��ة ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر ع��ىل س��ري العملية
األمتحانية املستمرة لأسبوع الثاين عىل التوايل يف
كلية الربية ..ويف التدشني أش��اد األستاذ الدكتور
 :م�ح�م��د بلغيث ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ج��ام�ع��ة ل�ل��دراس��ات
العليا باإلهتمام الكبري الذي توليه قيادة الجامعة
ممثلة يف األس�ت��اذ ال��دك�ت��ور  :محمد األه��دل رئيس
الجامعة پ��أق�س��ام ال��دراس��ات العليا خ��اص��ة يف ظل
الظروف اإلستثنائية التي تمر بها الباد من عدوان

غاشم وحصار جائر دمر كل مقدرات الباد.
ك �م ��ا أك � ��د ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال �ج ��ام �ع ��ة ع� ��ىل ح ��رص
ال �ج ��ام �ع ��ة ع� ��ىل اع �ت �م ��اد أع � ��ىل امل �ع ��اي ��ري وم �ق��اي �ي��س
ال�ج��ودة األك��ادي�م�ي��ة فيما ي�خ��ص ال��دراس��ات العليا
وال �ق �ب��ول ف�ي�ه��ا ..م��ن ج��ان�ب��ه أش ��ار ال��دك �ت��ور ي��وس��ف
العجييل عميد كلية الربية إىل الصمود األسطوري
الذي تميز به منتسبو الجامعة من خال تواجدهم
يف م�ق��رات عملهم وتسيريهم للعملية اإلمتحانية
ب�ك��ل ي�س��ر وس �ه��ول��ة ك�م��ا أش ��اد ال�ع�ج�ي��يل ب��ال�ت�ن�ظ�ي��م
والتوزيع الجيد للطاب يف القاعات اإلمتحانية.
حضر التدشني األس�ت��اذ ال��دك�ت��ور محمد األه��دل
رئ�ي��س ال�ج��ام�ع��ة واألس �ت��اذ ال��دك�ت��ور م�ح�م��د بلغيث
ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ج��ام�ع��ة ل�ل��دراس��ات ال�ع�ل�ي��ا واألس�ت��اذ
ال��دك�ت��ور يوسف العجييل عميد كلية الربية كما
ح�ض��ر ال�ت��دش��ني األس �ت��اذ  :أب��و ذر ال�ح��وائ�ج��ي م��دي��ر
املتابعة بالجامعة و رؤساء الكنروالت يف الكليات.

مربوك آل السبحي

أحتفل الشاب الخلوق /عادل صالح السبحي

بزفافه امليمون وسط فرحة االهل واالصدقاء.
متمنيني للعريس حياة زوجية سعيدة فألف مربوك
املهنئون:
العقيد محمد القادري  -توفيق الزمزمزي -محمد عيل
السبحي -نايف الزمزمزي -صديق شرف -وليد القايض
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